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העלון מוקדש להצלחת ר' רועי בן נורמה ובני ביתו הי"ו

 יו"ל ע"י מרכז "התחברות" רחוב נגבה 50 )פינת רח' הירדן( ר"ג 

לע"נ הבחור היקר והאהוב נוי ז"ל בן אירית ואשר כהן

הנוסחה המדוייקת לפתרון בעיות
מאת הרב דוד פריוף שליט"א

המאמר מוקדש להצלחת ולרפואת גל בת מרים

שבוע שעבר יצאתי בליווי אחד מתלמידי 
המדרשה לסיבוב ברחובות השכונה, כדי 
את  להכיר  צעירים  בחורים  עוד  לזכות 

אבא שבשמיים. 
השכונה  של  לטבורה  להיכנס  התחלנו 
בה שוכנת המדרשה, תוך כדי שהוא מרצה בפני את 

החידוש האחרון שהעלה בחכתו.
כעבור שתי דקות הגיחו שני נערים צעירים עם אופניים 
מאחת הסמטאות, ועטנו עליהם כמו נשרים... דרשתי 
בשלומם, הצגתי את עצמי ואת פרטי המדרשה והתוכן 
משאת  הוא  שכדורגל  הבחורים  בקצרה,  בה  הנלמד 
חייהם, ואף משמשים כשחקנים בחירים בקבוצת "הכח 
יכולים להתעסק ביהדות מאחר  ר"ג", אמרו שהם לא 
והמשחק המרכזי מתבצע בעיצומו של יום השבת רח"ל, 

וזה לא מציאותי שיפסיקו לשחק בשבת.
מי דיבר אתכם על שבת – אמרתי להם. הסברתי להם 
מוצלחים  עסקים  אנשי  להיות  איך  לומדים  שאצלנו 
ולהרוויח הרבה כסף... אחד הנערים שאל: איך בדיוק?! 
להפליא,  מתחדד  המוח  הגמרא,  שבלימוד  לו  עניתי 
וכמו  בהתאם,  עובד  המוח  בעסקים  שגם  כך  כדי  עד 
שבאימונים  לחימה,  באומנות  ממאמן  שמעתי  שפעם 
וזאת  פעמים,  אלפי  הגנה  או  תקיפה  תנועת  עושים 
מגיב  הגוף  פתע  בתקיפת  נתקלים  שכאשר  משום 
התקיפה,  נסיון  את  ובולם  )אינסטינקט(  אוטומטי  באופן 
כך גם כאשר מאמנים את המוח לחשוב בצורה עיונית 
ומקיפה על כל דבר, אזי בשעת הצורך האישי, המוח 
פועל בהתאם. כמו כן ביחידות המובחרות בצה"ל אשר 
דרושה יכולת אינטלקטואלית גבוהה, מאתרים את יוצאי 
זכו  ולא  הגמרא  בלימוד  במוחם  עמלו  אשר  הישיבות 

להמשיך ולפקוד את בית ה'. 
ויותר מכך אף בקשר שהולך להיות לכם עם רעייתכם 
בחיי בנישואין תהיה לכם נוסחה מנצחת כיצד להסתדר 

עימה, ולגרום שבביתכם ישרור שלום, שקט, ושלוה. 
הבחורים בקשו דוגמא לפתרון ומענה שהגמרא נותנת 
ומאתגרת  מעניינת  דוגמא  להם  נתתי  יום,  היום  בחיי 
דוגמא.  עוד  ביקשו  שנהנו,  ומרוב  המאמר(  בסוף  )שתובא 
לפתע תלמיד המדרשה ללא הודעה מוקדמת, הפתיע 
אותי כששלף סיפור יפה ומיוחד שברצוני לשתף אתכם 

קוראים יקרים:
מעשה באדם ביש מזל, שאמו הייתה סומא בשתי עיניה, 
ובנוסף לכך עוני כבד שרר בביתם. לימים השתדך עם 
עלמה נאה וחסודה ונישא לה בדוחק אך בשמחה. אך מה 
הייתה רבה האכזבה שלמרות הבכיות והתפילות, כבר 

10 שנים שלא נפקדו בפרי בטן. 
שתפילותיו  לו  שבישר  מלאך  בחלומו,  חזה  אחד  יום 
הרבות נשאו פרי, והוחלט בישיבה של מעלה להיענות 

לו על בקשה אחת בלבד, ותוך חודש צריך הוא להחליט 
מהי הבקשה. היהודי שהתעורר בבוקר בבעתה, לא ידע 
את נפשו מגודל הדילמה, האם לבקש שעיניה של האם 
המסורה יפקחו, או שמא העוני שמעיק עליהם ביותר, 
כולם  על  עולה  זכר  בן  ומאידך  הסבל,  בסולם  קודם 

לכאורה?! 
היהודי ניגש לרב והציג בפניו את ספקו. הרב הפיקח 
בעיון,  גמרא  וללמוד  לשבת  המסובך,  מהיהודי  ביקש 
במשך חודש שלם, ואז כבר תהיה לו תשובה. היהודי 

עשה את מצוות הרב בתמימות ובנחישות. 
ואמר:  פעם  שוב  המלאך  אליו  נגלה  החודש  בסוף 
בלבד!  אחת  משאלה  לי  לתת  עליך  כעת  זמנך!  תם 
באשר  עמו  להיוועץ  כדי  לרב  ללכת  ביקש  היהודי 
לבקשה הגורלית, אך המלאך הבהיר לו שאם ילך לרב, 
הפריווילגיה כבר לא תהיה בתוקף, וישאר קרח מכאן 
ומכאן, "תם הזמן, עליך לתת תשובה מיידית" – אמר 
רגעים,  מספר  והרהר  בפדחתו  גירד  היהודי  המלאך. 
שלאחריהם בבת צחוק עלתה על פניו, ואז חיכך בגרונו 
וכך אמר: בקשתי האחת והיחידה היא: שאמי העיוורת, 
בעגלה  בני,  את  מוליכה  רעייתי  את  לראות  תזכה 

שעשויה מזהב טהור...

ותרגיליו  למעלליו  נחשפים  אנו  הנפלאה  בפרשתנו 
האומללים של לבן הארמי על חתנו יעקב אבינו, עד 
שלבסוף החליט יעקב )בציווי ה'( לברוח ללבן ללא הודעה 
מוקדמת. אך ידוע שכאשר בעל עושה משהו כנגד חמיו, 
מיד מתחיל לפעול מנגנון באשה שמרחמת ומגוננת על 
חלילה  רצה  לא  אבינו  ויעקב  ורשע(  רע  שהוא  )אפי  האב 
עשה:  וכך  אחד,  לרגע  לא  אפילו  נשותיו  את  לצער 
ֶדה ֶאל צֹאנֹו )בראשית  ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַוִּיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ַהּשָׂ
לא, ד( יעקב לקח את נשותיו לשדה, ְוִיֶשב את ליבן בכך 

שהסביר להם את כל המצב וההשתלשלות שהייתה לו 
עם אביהן בפרטי פרטים )התורה מקדישה לכך 12 פסוקים(, עד 
שהן אמרו לו בעצמן, שצריך לברוח, ואף העצימו את 
הטענות על אביהן, וכך אמרו בפה אחד: ַוַּתַען ָרֵחל ְוֵלָאה 
ַוּתֹאַמְרָנה לֹו ַהעֹוד ָלנּו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ְּבֵבית ָאִבינּו?: ֲהלֹוא 
ָנְכִרּיֹות ֶנְחַׁשְבנּו לֹו ִּכי ְמָכָרנּו ַוּיֹאַכל ַּגם ָאכֹול ֶאת ַּכְסֵּפנּו: 
ִּכי ָכל ָהעֶֹׁשר ֲאֶׁשר ִהִּציל ֱאֹלִהים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינּו 

ְוַעָּתה ּכֹל ֲאֶׁשר ָאַמר ֱאֹלִהים ֵאֶליָך ֲעֵׂשה )בראשית לא, יד-טז(
נחשוב לעצמנו אם היה לנו שכן, חבר, או בן משפחה 
רחוק ואפילו קרוב, שהיה מתעלל בנו במשך כ- 14 שנה, 
האם היינו מרגישים צורך להתנצל או להודיע למישהו 
שאנו עוזבים? הרי יש את כל הסיבות בעולם לברוח 
ללא הודעה מוקדמת, ובמיוחד שיש על כך ציווי אלוקי. 
אבל יעקב אבינו בחיר האבות, התנהל בצורה הטובה 
להתחשב  יש  כיצד  ללמדנו  כדי  גם  ביותר,  והנכונה 

ברגשות האשה, וכן כיצד צריך להעביר מסר, ביקורת, 
או תוכחה. 

זה מה שאני רוצה שהבחורים ילמדו, איך להתנהג עם 
חיים  הם  אלו  כי  ההורים.  המשפחה,  החברים,  האשה, 
מתוקנים, ולא כמו שמלמדים במערכת החינוך שפשטה 
רגל ממזמן, שדבר שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר 
כוח... ואם חבר שלך הרים עליך יד, תשבור לו אותה... 
ואין  נקמה,  שאין  לומדים  הקדושה  בתורתנו  רח"ל. 
אלימות, אלא רק רוגע, שלווה והנאה אינסופית בחיים 

הגשמיים, ובחיים הרוחניים.
וכמו שהבטחתי אקנח בסיפור שסיפרתי לצמד הבחורים 
היקרים, אודות ֶחְבָרה מפורסמת שחיפשה אחר מנכ"ל 
איכותי, וכיון שהגיעו הרבה מנהלים טובים ומוצלחים 
לראיון עבודה, הבחירה הייתה מאוד קשה. ולכן הוחלט 
לכנס את כולם ביחד לראיון קבוצתי, ולשאול שאלה 
להיות  יבחר  הרצויה,  התשובה  את  שיענה  שהמועמד 
מנכ"ל החברה. וכך השאלה: אתה נוסע בלילה חורפי 
גשום וסוער במכונית שיש שם מקום רק לעוד נוסע 
האחד:  והנה אתה רואה בתחנה שלשה אנשים:  אחד, 
הוא רופא שהציל את חייך. השנייה: זוהי כלתך, שבעוד 
זקנה  השלישית:  החופה.  תחת  לצידך  תעמוד  שבוע 
שאם לא תקח אותה לבית החולים ברגע זה, היא תמות 

מהתקף שתוקף אותה. כיצד היית נוהג???
שאלתי את הבחורים נו... מה אתם הייתם עונים? הבחור 
הראשון אמר לי בטח שהייתי לוקח את כלתי. אך הבחור 
השני רצה להישמע יותר סוציאליסט ופחות אגואיסט 
עם  מה  וכששאלתי  הזקנה...  את  לוקח  הייתי  ואמר: 

הרופא, כל אחד ענה תשובה למריחה...
ואז אמרתי להם, שהמועמד שענה על התשובה הבאה, 
הפך להיות מנכ"ל החברה היוקרתית, וכך ענה: בנסיבות 
המקרה המזעזע והסבוך, הייתי יוצא מהרכב, נותן את 
המפתחות לרופא שיקח את הזקנה לבית החולים, ואני 
לאוטובוס  לחכות  ארוסתי  עם  בתחנה  נשאר  הייתי 
שיבוא אלינו לטובה ולברכה, ומעביר את הזמן בשיחה 

קולחת, מרגשת, מעניינת ומחכימה...
שלומד  ראש  החביבים:  הבחורים  לצמד  אמרתי  ואז 
גמרא תמיד חושב מעבר לקופסא, בעוד ששאר העולם 
חושבים רק על שלש האופציות שהוצגו בפניהם, לומד 
חמישית  ואף  רביעית  אופציה  לייצר  מצליח  התורה 
)ובוודאי  ושישית אם יש צורך בכך, בכל אפיק שיהיה. 
שרווח זה מתגמד לעומת כל המעלות של לומדי התורה וההולכים בדרכה, 

אלא שדיברתי איתם לפי הבנתם הנוכחית(

וללכת  ולילה  יומם  בתורה  לעסוק  עולם  בורא  יזכנו 
בדרך התורה שהיא נר לרגלנו ואור לנתיבותינו, ובזה 

נזכה לגאולה הקרובה בבנין בית המקדש בבי"א.
בברכת שבת שלום ומבורך

ב
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שו"ת ממו"ר הגאון
הרב חיים רבי שליט"א
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 שלום וברכה למו"ר שליט"א בעלון הקודם הרב 
המים  מכשיר  את  בשבת  לשימוש  להתיר  כתב 
ישנם פוסקים שאוסרים  1", רציתי לשאול:  "נועם 
בגלל בורר - שהמים מתערבים עם הפילטר בתוך 
המכשיר ואז הופכים לאינם ראויים לשתיה, עומדים 
ורק לאחר מכן הם  שם עד שיכנסו המים הבאים, 
כך   - לשתיה  ראויים  ונעשים  פילטר  דרך  יוצאים 
שיש בורר בכלי שזה אסור גם לאלתר )וכן כתב הרב 

אופיר מלכה(, האם אף על פי כן הרב מתיר?
גדול  חכם  שליט"א  מלכא  אופיר  רבינו  הרה"ג 
ובספרו הליכות שבת ח"ב )דף תעז( האריך מאוד 
הגה"צ  שם  עימו  והסכים  בורר,  איסור  כאן  שיש 
מתירים  יש  להלכה  שליט"א.  עדס  יעקב  הה"ר 
מעשה  ולא  רישא  פסיק  וגם  גרמא  זה  כי  כידוע, 
ממש, אבל למעשה מי שיכול להחמיר ולהדר בזה 

אשריו ואשרי חלקו.
 כבוד הרב: יש לי חשבון בנק שאיתו אני עובד 
ויציב ללא שום בעיות, אך  שנים, החשבון מבוסס 
הבנק באופן קבוע נותן שירות גרוע, מאכזב ומזלזל. 
האם מותר לפרסם את זה לרבים כדי שידעו שלא 

כדאי לעבוד עם הבנק הזה?
א. ייתכן שזה נראה רק לך מזלזל  אסור בהחלט. 
הבנק  של  לחץ  שזה  מבינים  ואחרים  ומאכזב, 
וראיה  המצב.  זה  לחוצות,  ובשעות  והעובדים 
שעדיין יש להם הרבה בעלי חשבונות. ב. לפרסם 

ברבים אסור בהחלט, רק כאשר ישאלו אותך מה 
בטוח  אתה  אם  רק  כך  לענות  יכול  אתה  דעתך 

במאה אחוז שאתה צודק בטענותיך.
 האם מותר סעודה עם לחם לאחר מנחה גדולה 

ביום חול )12:00 בערך(, והאם מועיל שומר?
אם התפלל מנחה גדולה זה מצוין, ואם לא התפלל 
עדיין אז אסור לאכול סעודת קבע עם לחם, אבל 
לו  ויזכיר  וישגיח  לו לאכול,  מועיל שומר שירשה 
להתפלל מנחה וזה מצוין. ויש להיזהר בזה מאוד, 
כי יש מעדיפים להתפלל מנחה גדולה בציבור ולא 
מנחה קטנה ביחיד, והעיקר שאוכל סעודה בצהריים 
י"ט,  סימן  ח"ד  יחו"ד  ועין  מנחה.  תפילת  לאחר 

והל"ע ח"א דף רנה. 
 מי שנתקעה לו לעצם בגרון האם מותר ומועיל 

להגיד את הלחש המופיע בגמרא שבת דף סז'
בוודאי שמותר ומתוך הניסיון שזה עוזר ממש מיד. 
וכדאי לנסות עם פרק תהילים כמובן ושמעתי גם 
לשיעול חזק באוכל עושים כן וזה עוזר ממש מיד. 

 כבוד הרב היקר: אני גר בלונדון במרחק של יותר 
משעה הליכה מבית הכנסת. האם מותר לנסוע לבית 

הכנסת עם קורקינט או אופניים ביום שבת?

לענ"ד יש בזה כמה דרגות. א. ללכת ברגל שעה זה 
לא נורא וזה בריא לגוף, וכל פסיעה נברא מלאך 
בבית  להתפלל  ב.  הליכה(.  אות  יועץ  פלא  )עיין 
לארגן  אפשר  אם  או  ביחיד  אפילו  גדולה  בכוונה 
בבית מניין עם כמה חברים, וספר תורה לא מעכב 
כידוע. ג. אם בבית יש חשש לירידה רוחנית ובבית 
הכנסת יש תמיד עלייה רוחנית, מותר באופניים לא 
חשמליים כמובן, אלא רק על ידי תנועות הרגליים, 
והעיקר יראת שמיים )ועיין חזו"ע שבת ד' דף מ' 

והבן(.
וחשב  ירק,  ולאכול  קפה  לשתות  שעמד  אדם   
לעצמו שיברך על הירק ויפטור את הקפה. התחיל 
שצריך  נזכר  ואז  הברכה  את  סיים  שהכל,  לברך 
דיבור.  כדי  תוך  מייד  עצמו  ותיקן  "אדמה"  לברך 

האם צריך לברך על הקפה?
בטעות  שברך  מכיוון  קשה.  שאלה  יפה.   שאלה 
וחוזר בו ואומר אדמה, ומבטל בברכה זו את ברכת 
בלי  “שהכל”  הקפה  על  ומברך  חוזר  ולכן  שהכל, 
פקפוק, כך נראה להלכה. וכידוע יש מחלוקת גדולה 
באחרונים כשהיה על השולחן עץ ואדמה ולקח עץ 
וברך אדמה ותיקן מיד ואמר העץ, האם יברך על 
שיברך  ייתכן  דידן  בנידון  אבל   – האדמה  פירות 
שהכל לכתחילה, ועל כל פנים אם אפשר, על ידי 

אדם אחר שיברך, וזה למהדרין מן המהדרין. 

דין ודברים 

 אני עובדת בטלפנות, האם מותר 
לי תוך כדי שיחה לבדוק מייל אישי, 
אינה  במייל  שההסתכלות  ביודעי 
מרוצים  )ואגב  לתפקודי  מפריעה 
אני  והאם  מאוד(?  בעבודה  ממני 
הממונה  המנהל  את  ליידע  צריכה 

על כך?
לכתחילה צריך להודיע לאחראי, 
שהרי אין סיבה שיסרב, אולם אם 
הפרעה  שום  שאין  ברור  הדבר 
או עיכוב למהלך העבודה, נראה 

להתיר.
עם  זהב  שרשרת  מצאתי   
סימן(,  הוא  התליון  )אולי  תליון 
בכביש שליד מרכז קניות בעיר 

חילונית, מה הדין?
שרשרת עם תליון שמיוצרת בבית 
נחשב  זה  הרי  בכמויות,  חרושת 
כדבר שאין בו סימן, ועוד בשו”ע 
ס’ רסו’ פסק שבמקום שרובם אינם 
שומרי שבת אינו חייב להכריז והרי 

אלו שלו.
 האם מותר לקנות דירה או רכב 

מכונס נכסים?
אם  ולומר  לחלק  יש  זו  בשאלה 
הם  גם  מנסים  הקודמים  הבעלים 
לקנות בחזרה את דירתם מהכונס 
להשתתף  שאסור  הרי  נכסים, 
במכרז מכמה טעמים. ואם התייאש 
הבעלים מותר לקנות מהם ואע”פ 
שלא  הנכסים  את  גובים  שפעמים 
על פי דין תורה, מכל מקום  כיוון 
מותר  הבעלים  נתייאשו  שכבר 
ביד  מסייע  בזה  אין  ואף  לקנות, 
עיין  סיבות,  מכמה  עבירה  עוברי 

יבי”א ח”ג סכ’.

מי אמר שאתה צודק?
לבית קברות קטן, באחת מערי סין, 
הגיע מלח שחזר מהפלגה ממושכת, 
הוא משהה זמן מה ליד קבר אמו, 
ואחר כך הניח על הקבר זר פרחים 
הבחין  ללכת,  שפנה  בעת  רענן. 
הרועדות  שידיו  וכפוף,  זקן  בסיני 
הניחו על קבר אשתו קערה גדולה 
בן  "ח-ח-ח...  מבושל.  אורז  של 
בלגלוג  אמר  אתה",  מצחיק  אדם 
שעה,  "באיזו  הזקן,  לסיני  המלח 

בדיוק, אתה חושב שאשתך תבוא 
לאכול את האורז?" ענה לו הזקן: 
אמך  שבה  שעה  באותה  "בדיוק 
תבוא להריח את הפרחים, ששמת 

על קברה..."

לדרך  התרגל  מאתנו  אחד  כל 
מסוימת, הוא מקובע בה, ולא נראה 
לו שיש בלתה, הגיע הזמן להתחיל 
שיש  מתברר  אם   – ואולי  לבדוק, 
בדברים,  סדר  לעשות  גם   – צורך 

ובמחשבות. 

מלתא ובדיחותא

בדיחותא

ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה יֹוֵׁשב ִלְפֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ַּפָּתח ְוָאַמר, ָּכתּוב “קֹול צֹוַפִיְך ָנְׂשאּו קֹול 
ַיְחָּדיו ְיַרֵּננּו”, ּכֹל ָאָדם ַהּבֹוֶכה ּוֵמִרים קֹולֹו ַעל ֻחְרָּבן ֵּבית ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, זֹוֶכה 

ְלַמה ֶׁשָּכתּוב ַאַחר ָּכְך "ַיְחָּדיו ְיַרֵּננּו" )זוהר חלק ב , נה ב(.
ֶאָּלא  ְמזֹונֹו  ֶלֱאכֹל  ִיְקַרב  ֶׁשֹּלא  ַהּגּוף,  ִּבְנִקּיּות  ְלִהָּמֵצא  ָצִריְך  ָאָדם  ֶׁשל  ֻׁשְלָחנֹו 
ְלָחן  ִּבְנִקּיּות ַעְצמֹו, ְוָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ְלַפּנֹות ַעְצמֹו ְּתִחָּלה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְקַרב ֶאל ַהּשֻׁ

ַההּוא "ִקיא צֹוָאה" ֶׁשהּוא ִמּסֹוד ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא )זוהר חלק ב , קנד ב(. 
ַעֵּין ַּבֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ֵראִׁשית ָחְכָמה )ַׁשַער ַהְּקדֹוָׁשה ֶּפֶרק טו( ֶׁשֵּפֵרׁש ִּדְבֵרי ַהּזֹוַהר 
ַהָּקדֹוׁש, ְוהּוא ָאַמר ֶׁשָהאֹוֵכל ִּבְהיֹותֹו ָצִריְך ִלְנָקָביו, ּפֹוֵגם ַהְרֵּבה ּוְמָעֵרב קֹוֶדׁש 

ְּבחֹול ּומֹוִסיף ּכַֹח ְּבִסְטָרא ַאֲחָרא, ַעֵּין ָׁשם ּוְׁשמֹר ְנָקֶביָך ִּבְׁשַעת ָהֲאִכיָלה.

ערבי טיפש מעזה קנה כרטיס טיסה 
במטוס  תיירים,  במחלקת  יורק  לניו 
בעלי  אנשים  צדדיו  משני  התיישבו 
והוא הרגיש שהוא הדק היטב,  בשר, 
הוא קם וחיפש מקום יותר טוב, והנה 
הוא רואה את מחלקת העסקים, שם 
הלך  וכו’  לבד  כורסא  אחד  לכל  יש 
והתיישב שם, הגיע אליו הדייל וביקש 
הערבי  לו  ענה  למקומו,  לחזור  ממנו 
לניו  נוסע  אני  ערבי,  “אני  הטיפש: 
עסקים”  במחלקת  יושב  ואני  יורק, 
הניסיונות של הצוות לא הועילו,  כל 
שוב  שלו  המשפט  על  חזר  והערבי 
לחש  הטייס,  אליו  שהגיע  עד  ושוב, 
לו כמה מילים באוזן, והערבי קם וחזר 
למחלקת תיירים, כששאלו את הטייס 
פשוט  הטייס:  ענה  לו,  אמר  הוא  מה 
אמרתי לו שמחלקת עסקים לא טסה 

לניו יורק... 

לחנות  נכנס  ידוע  קמצן 
שלא  המוכר  השכונתית, 
שאל  לראותו,  רגיל  היה 
צריך?”  אתה  “מה  אותו: 
מסרק,  הקמצן:  לו  ענה 
“אין  אותו:  שאל  המוכר 
לכם בבית מסרק?” עונה לו 
הקמצן:  יש אבל נשברה לו 
שן אחת, שאל אותו המוכר: 
קונים  אחת  שן  בשביל  נו, 
חדש? ענה לו הקמצן: זאת 

הייתה השן האחרונה!

לחבר  אומר  אחד  קרש: 
בדיחה  לשמוע  רוצה  שלו: 
הייתה  אחת  בדיחה  טובה, 
אחרת  בדיחה  אז  חולה, 
נכון  אותה.  לבקר  הלכה 

בדיחה טובה?

מלתא

טיפטיפון



 בני בן ה-11 שואל שאלות ממש קשות באמונה, 
כיצד אני אמורה להתמודד עם זה )בעלי נפטר(? 

מצער וכואב להתבשר, ויה"ר שלא תדעו עוד צער 
ומכאוב.

ההנהגה  דרכי  סביב  סובבות  שאלותיו  הסתם  מן 
נכון  ובזה  אתכם,  שפקד  האסון  בענין  העליונה 
לומר לו במבט אוהב ורווי אמונה: "הקב"ה אוהב 
אותנו ואת אבא ז"ל יותר ממה שאנחנו אוהבים את 
עצמנו. צריך לזכור שהחיים אינם מתחילים בלידה 
ואינם נגמרים במוות. האדם האמיתי זו הנשמה, כך 
חידלון אלא  אינו  והמוות  חיים לפני הלידה,  שיש 

מעבר לצורת חיים שונה. אבא ז"ל סיים את תפקידו 
בעולם הזה וכעת מקבל את שכרו בעולם הבא. אנו 
אבל  אתנו,  איננו  שאבא  לנו  כואב  כי  מתאבלים 
בטוחים שהקב"ה פעל עם אבא לפי מה שהכי טוב 
לו באמת. תפקידנו לפעול עוד ועוד לעילוי נשמת 
לנו שאלות  אין  אבל  למדרגה,  ז"ל ממדרגה  אבא 
על רבונ8 של עולם מדוע עשה כך ולא אחרת, כי 
כל הנהגותיו עמנו לטובה". בכוחם של מילות חיזוק 
בסגנון זה, הנאמרות מלב אוהב של אמא, להעניק 
כוחות לבן המתייסר מכאב הפרידה, וגם להעצים 
אותו בכל התמודדות עם קושי בכל תחומי החיים. 
והנני בברכה שתזכי לרוות נחת מכל יוצאי חלצייך 

מתוך בריאות תמידית ולב שמח.
  כבוד הרב, ב"ה חזרתי בתשובה שלמה ואני לומד 
אצלי  מתעוררים  פעם  מידי  אבל  בישיבה,  היום 
ספקות לגבי מציאות הבורא אפילו שהוכיחו לי כבר 
מטרידות,  מציקות,  אלו  מחשבות  קיים.  שהבורא 

ומפחידות אותי נורא, אשמח אם כבוד הרב יתן לי 
עצה איך לפתור את הבעיה?

בודאות  אצלך  והתברר  לך  הוכיחו  שכבר  לאחר 
הנפלאה  לבריאה  ובורא  מתכנן  שיש  מוחלטת 
והמתוכננת הזאת, בכל עת שמתעורר אצלך בלבול 
מחקר  "בכל  כך:  לעצמך  אמור  הרע,  היצר  מצד 
שהגיעו  לאחר  אבל  במחקר.  משקיעים  רפואי, 
למסקנה ודאית שאנטיביוטיקה פלונית קוטלת את 
החיידק פלוני, הרופא אינו אמור לחזור על המחקר 
בכל מקרה שבא לפניו, וגם טבעי הוא שאינו זוכר 
את כל פרטי המחקר. הוא רק זוכר ויודע בבירור: 
'תרופה פלונית טובה לבעיה פלונית', ועל פי זה הוא 
חורץ את גורלו של המטופל שלפניו גם כשמדובר 
בשאלות של חיים ומות. גם אני, אינני יכול לזכור 
הכל ולחזור על הכל, וגם אינני אמור לערוך מחקר 
בכל פעם מחדש. לי ברור: יש בורא לעולם, ואני 

אתו באש ובמים". חזק ואמץ

תורה ומדע
אתם שואלים, הרב עונה.

עניין של השקפה
להזמנת הרב להרצאה ניתן להתקשר 03-6099997מאת הרב משה רבי שליט”א 

יש בסמכות הפקח לבטל דו”ח
שלום לכם. שמי רונן )38( אני פקח. )אגב, זה שם 
שמתאים לפקח, לא?! בטח נפגשתם עם ‘שגיא’ או ‘יוגב’ 
והם אנשי הגברה. ‘רועי’ והוא מנהל אירועים. ‘ויקטור’ והוא 
והוא אחמ”ש במסעדה  ‘תום’  בטון.  בעל משאית מערבל 
טבעונית( אז אני אותו אחד, שכולם מפחדים שיגיע 
פתאום בדיוק שהם ירדו לקנות משהו קטן, והם 
חונים באדום לבן. אני יודע מה מאחל לי האזרח 
לאחר שקיבל דו”ח של 500 ₪ אני גם יודע שיש 
‘קללה נרדפת’ לשמי, ואם זה מול בית המרקחת  זה 
יותר קל, משהו כמו: “שהכסף הזה ילך לו לתרופות 
החשש,  עם  קם  אני  בוקר  בכל  קניתי”.  שעכשיו 
ושלום. או:  יעבדו חס  שהקללות של אתמול לא 
“הלוואי שלא יהיה על מה לתת דו”חות היום, גם 
אם זה לא יקדם אותי בעבודתי”. כלומר: מבחינתי 
העבודה הזו היא סוג של ‘אופציה אשר מתבצעת 

במידה שלא נבחרה אפשרות אחרת'. 
בשביל להיות פקח צריך ליצור דרמה. כלומר: חלק 
של  אווירה  ליצור  היא,  פקח  של  מההתמקצעות 
אירוע פח”ע )פעילות חבלנית עוינת(  גם אם בסך 
הכל בעל עסק הוציא סחורה מחוץ לחנות. לכן הם 
גם משתמשים במושג ‘לפזר את האירוע’. יש גם את 
הרגע הזה שהוא עורך את הדו”ח, וכולם מסתכלים. 
תבינו, בשביל פקח זה רגע מכונן, יש כאן יצירה, 
צריך  אני  זה,  את  לי  אין  ואני,  רושם.  רב  מעמד 
מסוגל  ולא  קשוח,  להיות  בכדי  מאוד  להתאמץ 
לרובם.  מוותר  אני  זה  בלי  גם  כי  אליי  שיתחננו 
אבל אצל הבוס שלי, שבתאי, הקונספט של ‘פקח’, 
מקבל קונוטציה של: להשגיח, להיות ממונה, לשים 
אחראי,  להיות  לשלוט,  לבקר,  לפקד,  לנהל,  עין, 
מקרוב,  לעקוב  בראש,  לעמוד  פיקוח,  להפעיל 
לדאוג לביצוע, לשמור, לבדוק, להקפיד, לווסת, 
לכוון, לארגן, להסדיר... בקיצור, כל מושג 
שיכול להיות למשמעות נוספת למושג 

של ‘פקח’, נאצל עליי בהאצלת סמכות אוטומטית 
אני  אותי,  להכיר  הספקתם  כבר  אבל  לכשתהיה. 

ממידת החסד אני, החסד שבחסד. 
באחד הפעמים קרה הסיפור הבא: אני רואה מולי 
קצב  האטת  שלפי  השכרה,  מחברת  חדש  רכב 
הנסיעה שלו, חונה תיכף על יד תחנת האוטובוס. 
שתבינו, שגם אם יש לו תג נכה הוא יקבל דו”ח על 
התנהגות שכזאת, שאפילו מבקר המדינה לא יכול 
רע, הזלזול בי העסיק  ממש  הרגשתי  כאן  לבקר. 
שהמדים  גם  מה  מולך,  ממש  אני  כאילו:  אותי. 
שלי דומים לשוטר, ואתה חונה?! “הלו, גיבור, מתי 
הראשונה?”  בפעם  נועז  משהו  עשית  לאחרונה 
קראתי לו כשהוא יוצא בדיוק מהרכב. “הא, שלום 
לך פקח. אני עולה למעלה קומה שלישית, לקחת 
וההליכה  זקן  הוא  נכדתו.  את אבא שלי לחתונת 
ממך,  “אנא  בהתרגשות  אמר  הוא  עבורו”  קשה 
תדאג שלא יגררו את הרכב, אני סומך עליך, כן?!” 
נדהמתי! אפילו על הדו”ח הוא לא ביקש, רק על 
יש משהו בפרצוף  כאן הבנתי, שכנראה  הגרירה. 
שלי, שגורם לאנשים להיות אדישים כל כך אליי 
ולא להילחץ ממני. ניסיתי להיות הכי כועס: “תזיז 
את הרכב, אבל מיד” ואז הוצאתי את הנשק שלי, 
אני מתכוון לפנקס, והשלמתי: “לפני שאני אקשט 
הנכדה”.  חתונת  לכבוד  דו”ח  עם  האוטו  את  לך 
היהודי הזה, חייך אליי, אחז בזקנו ואמר: “תקשיב 
פקח, אני אתבייש אם אני יבין שאתה מבין, שיש 
משהו שיכול לגרום לי להוליך את אבא שלי עוד 
אותך  מכבד  אני  כסף.  בגלל  נוספים  מטרים  כמה 
מעניין  עכשיו  שרק  דו”ח  שנותן  הראשון  להיות 
אותי כמה הסכום, על מצווה יקרה כל כך. עם הדו”ח 
הזה, אני אקשט את המקרר בביתי”. הוא היה רציני, 
זה לא היה משחק, אני ראיתי את האור בעניים שלו, 
לא יכולתי להתאפק, ניגשתי אליו ושאלתי: “אפשר 

חיבוק?” מה שאומר ששוב פעם: נשברתי.
את  נוטש  ואני  הבניין,  תוך  אל  נבלע  הוא  בעוד 

הרכב, אני שומע קול צועק את שמי, זה היה הבוס 
וכשהוא  בצעקות,  מדבר  שבתאי,  שבתאי.  שלי, 
חששתי.  הזה  מהרגע  רק  ואיום,  נורא  זה  צועק 
“תגיד לי, זה נראה לך הגיוני? מה ההפקרות הזו? 
איך אתה מעז להשאיר את הרכב ככה, ועוד בלי 
הרגשתי  צרח.  הוא  הא?”  עליך,  עובר  מה  דו”ח? 
את  הוציא  השיטור,  מניידת  יצא  הוא  נורא. 
הפלאפון שלו, והחל לאמת נתונים, הוא עשה זאת 
בעצבים, בזריזות ובקור רוח. בדיוק כשהוא מניח 
את הדו”ח על הווישר, ירד היהודי עם אביו הזקן. 
לא תאמינו מה אני הולך לספר לכם: הזקן הזה היה 
הסבא של שבתאי, הבוס הקשוח שלי. הוא ניגש 
אליו בהערצה, ותמך בו עד לרכב. הכול השתנה 
חזרה,  הדו”ח  את  לקח  שלי,  הבוס  אחד.  ברגע 
וקרעו לגזרים. “רונן, הכל טוב, פזר לי את האירוע” 

הוא אמר בחיוך מבויש.
הסיפור הזה רודף אותי. כי תמיד אמרו לי, שאסור 
שיהיה לי מצפון, כי זו היא עבודתי ולא ידונו אותי 
על זה שאנשים מצטערים, ‘דינא דמלכותא דינא’  
ועוד כל מיני הגיגים. ולמען האמת היו לי מחשבות 
אנשים.  מגזים עם הרחמנות שלי על  אני  שאולי 
כי יש דברים בחיים שרחמנות יכולה להרוס, וזה 
נכון. אבל מהסיפור הזה הבנתי, שבסוף בסוף הכל 
קשור לעד כמה אתה קשור למישהו. כשזה קרוב 
אצלך, אתה מתנהג אחרת. חשבתי לעצמי, כמה 
פעמים בחיים חסכתי לאנשים עגמת נפש, צער, 
ולא משנה מה צריך לעשות באותו רגע. כי בסוף, 
הכל הופך לקטן כל כך, כשאתה מבין, חש, ומרגיש 
את האחר. איך פניו האדומות של שבתאי הקשוח 
והעוצמתי, הפכו להיות עדינות ומבוישות כשבעל 
הרכב השכור היה הדוד שלו, שבא לקחת את סבו. 
עליו  ללחוץ  חשוב  אצלנו,  רגש  של  כפתור  יש 

מידי פעם במקרים דומים, גם לאנשים שהם 
לא עם קשר דם אלינו. גם אם זה קשה, 

זה שווה.

אחד עושה מהעזר – כנגדו, והשני 
עושה מהכנגדו – עזר. )ר’ יצחק בלאזר(

כל עוד סובל האדם ייסורים - ישמח, כי העין של 
מעלה משגיחה עליו. )ר’ משה מקוברין (

הלשון קולמוס הלב, 
ושליח המצפון )רבנו בחיי(
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מרכז "התחברות" רחוב נגבה 50 ר"ג )פינת רח' הירדן(
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עקבו אחרינו
"התחברות"
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בימים
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של הרב אהרון לוי
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עקבו אחרינומרכז "התחברות" רחוב נגבה 50 ר"ג )פינת רח' הירדן(
"התחברות"
הרב דוד פריוף

עם הרב אהרן ולי לשיט"א
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עקבו אחרינומרכז "התחברות" רחוב נגבה 50 ר"ג )פינת רח' הירדן(
"התחברות"
הרב דוד פריוף

עם הרב זמיר כהן לשיט"א

יפתח את הערב
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עקבו אחרינומרכז "התחברות" רחוב נגבה 50 ר"ג )פינת רח' הירדן(
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