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שומר מצוה לא ידע דבר רע

חזק וברוך להרב הגאון רבי יהודה כהן שליט"א ראש  א. 
של  עולה  מקים  התלמוד,  ובאר  ירושלים  יקירי  ישיבות 
תורה לאלפים ולרבבות, אני לא יודע אם יש עוד מישהו 
בדור שעשה מה שהוא עשה. כבר לפני כששים שנה מרן 
שבו.  שמים  היראת  את  ראה  אז  כבר  אותו,  מחבב  היה 
כבוד הרב היה אצלי ביום שישי ושפך את לבו על המצב 
להם  עשו  לישיבות,  חזרו  שב"ה  יש  הישיבות,  בני  של 
קפסולות מניילונים, אבל יש הורים שלא שלחו אותם כי 
פחדו שידבקו, ולצערנו חלקם יצאו לעבוד, נהיו מלצרים 
אנשים  בחברת  והם  בפיצה,  לעבוד  הלכו  או  באולמות 
שאינם שומרי תורה ומצוות, ומה יעשה הנער ולא יחטא. 
והרב בכה לפני, הרי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אנחנו 
יודעים על אלפים שלא חזרו לישיבות, עד שזכו ללמוד 
בתלמוד תורה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כמה ההורים 
השקיעו עליהם, כמה האמא בכתה בדמעות בזמן הדלקת 
נרות שבת שיהיו לה בנים תלמידי חכמים, ופתאום הכל 
את  לחזק  שצריך  לב  בכאב  דיבר  הרב  לטמיון.  יורד 
שיחשבו  לישיבות,  בניהם  את  שישלחו  היקרים  ההורים 
מבחינה  לדאוג  צריכים  ואינם  הילד,  של  הרוחניות  על 
בנוסף,  ההנחיות.  על  שומרים  בישיבות  כי  בריאותית, 
צריך לחשוב על רעיון, שגם אם בחורים מהישיבה ידבקו, 
יסגרו להם מחלקה מיוחדת, ויעשו שם כמו מלונית, למה 
להשגיח  יכול  מי  מלוניות,  מיני  לכל  אותם  לשלוח  צריך 
בראש  לישיבה  יחזרו  נדבקו  שלא  הבחורים  שם.  עליהם 
חודש אלול, ויסתגרו בישיבה עד מוצאי כיפור, ובמוצאי 
ויראו שיצאו שלילי,  כיפור הישיבה תדאג להם לבדיקה, 
יכול  אבא  איך  אבל  ולשלום.  טובים  לחיים  לביתם  וילכו 
הולך  היום,  כל  עושה  הוא  מה  יודע  מי  בנו,  את  להפקיר 
לים, הולך לחברים לא טובים, אולי השיג טלפון לא כשר, 
ה' ירחם. לכן הרב ביקש לבוא ולדבר כאן, להבהיר להורים 
דבר  ידע  לא  ושומר מצוה  לישיבות,  בניהם  שיחזירו את 
רע )קהלת ח, ה(, ובישיבה ישמרו על הכללים, ישימו מסכות 
או זכוכיות, והעיקר הוא שלא ירדו ביראת שמים. יהי רצון 

שיזכה הרב להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, וירווה נחת 
מכל יוצאי חלציו ומכל תלמידיו שהם כמו בניו.

מחלל שבת בפרהסיא

שבת  המחלל  חומרת  את  הזכרנו  הקודם  בשיעור  ב. 
בפרהסיא, שדינו כמומר לעבודה זרה, ודינם כמומר לכל 
התורה כולה כמבואר בגמרא מסכת חולין )ה סע"א(, ועוד. 
מי שמגלח בתער הוא מומר לעבירה אחת, לא לכל התורה, 
אם הוא מוזג יין אין יינו יין נסך, ואם שוחט כהוגן שחיטתו 
כשרה, אבל עובד עבודה זרה ומחלל שבת בפרהסיא יינם 
אינו  נסך  יין  לזה שיינו  ושחיטתם פסולה. המקור  נסך  יין 
מהגמרא, אלא מבה"ג )בהל' שחיטת חולין, דף קכו ע"ד( – בעל 
הלכות גדולות – שספרו הוא הספר הראשון שנדפס אחר 
התלמוד שלנו. והאור זרוע )ח"א ס"ס שסז( – היה לפני כ-800 
)ח"ג  האשכול  בספר  כתבו  וכן  להלכה.  העתיקו   – שנה 
וכן הרשב"ץ  – חמיו של הראב"ד בעל ההשגות,  עמ' קנא( 

)ח"ג סימן שיב(. רש"י )חולין ה. ד"ה אלא לאו( הסביר את טעם 

שלא  שקר  ומעיד  במעשיו  כופר  שבת  המחלל  כי  הדבר, 
שבת הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, והרי הוא דומה 

לעובד עבודת כוכבים שכופר בהקב"ה.  

חילול שבת בפני עשרה

הבית  העתיקו   – קעט(  סימן  )ח"ז  בתשובה  הרשב"א  גם  ג. 
יינו  בפרהסיא  שבת  שהמחלל  כתב,   – קיט(  סי'  )יו"ד  יוסף 
והוא הדין למי שאינו מאמין בדברי רבותינו, הם  נסך,  יין 
והוא  המשכן,  ממלאכות  שבת  מלאכות  ט"ל  שיש  למדו 
טוען: בתורה כתוב "לא תעשה כל מלאכה", דוקא מלאכה 
כגון "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", וכגון 
כופר  זה  מלאכות,  ט"ל  לא  אבל  ולעבוד,  טוריה  לקחת 
ויינו יין נסך. ומסיים הרשב"א שכל זה דוקא שחילל בפני 
ברכב  שנסע  או  עשרה  בפני  סיגריה  שעישן  כגון  עשרה, 
הוא  שהרי  נאמר  עליו  הרבים,  ברשות  שהוא  הכביש  על 

כמומר לכל התורה.

פרשת ראה
הגאון הגדול רבי ברוך שרגא שליט"א

השיעור השבועי
מורנו ורבינו רבי יצחק יוסף שליט"א

בחסדך בטחתי
הרה"ג רבי יגאל כהן שליט"א

חינוך ילדים
הרה"ג הרב אבנר קוואס שליט"א

עמ' 8

עמ' 7

לחיות עם האמונה
  הרה"ג רבי יעקב לוגאסי שליט"א

אנשים הנמצאים בבידוד או מכל סיבה שהיא שלא יכולים להתפלל במניין
ניתן להצטרף ולשמוע את שעות המניינים ב: 5293* שלוחה 16

מאור ישראל
הרה"ג רבי ישראל לורי שליט"א

בעקבות רבותינו
המקובל הגדול רבי יהודה פתייה זצוק"ל

אקטואליה בהלכה
הרב אברהם דניאל שליט"א



חילול שבת בפני דתיים

ד. הגאון רבי עקיבא איגר )בחידושיו ליו"ד סימן רסד( חידש, שדין מחלל שבת בפרהסיא 
הוא דוקא כשחילל שבת בפני עשרה כשרים, אבל אם נסע ברכב במקום חילוני – 
– הרי כולם  בקיבוץ השומר הצעיר או בכל מקום אחר שעדיין לא חזרו בתשובה 
מחללי שבת כמוהו, ואין דינו כמומר לכל התורה. מרן זצ"ל )ביביע אומר ח"א חיו"ד סימן 
י( הביא את דברי רבי עקיבא איגר ופלפל  יא אות כ, ובהליכות עולם ח"ז פרשת בלק אות 

בדבריו, ולפעמים מצרפים את סברת רבי עקיבא איגר לסניף בהלכה.    

 
חילול שבת בפני אדם גדול

בוש  הוא  אם  בפרהסיא  שבת  שהמחלל  כתב,  סט.(  )עירובין  חיים  תורת  בספר  ה. 
לעשות כן בפני אדם גדול שהוא נשיא בישראל – כגון מרן זצ"ל1 – אינו נחשב מחלל 
שבת בפרהסיא. וכן כתבו האליה רבה )סימן שפה סק"ג(, והתוספת שבת )סק"ה(, והחיי 
אדם )כלל עה סי' כו(, ובשו"ת צמח צדק מליבאוויטש )חאה"ע ס"ס רנט(. וקשה לשער 
הספרדים  בפרט  גדול,  אדם  בפני  גם  שבת  יחללו  אם  בדורנו  השבת  מחללי  בכל 
שאם יראו אדם גדול מסתמא יתביישו2. אמנם יש חולקים בזה, אבל חזי לאצטרופי.    

מחלל שבת בזמננו

)סימן כג( כתב עוד סברא להקל, מה שאמרו שמחלל  בשו"ת בנין ציון החדשות  ו. 
שכולם  בזמנם  נאמר  זה  פסולה,  ושחיטתו  נסך  יין  במגעו  עושה  בפרהסיא  שבת 
שמרו שבת, ומנהיגי הדור היו רבנים וחכמים, אבל בזמננו שלצערנו הרב יש מחללי 
כאלה  שיש  ועוד  האיסור.  חומרת  את  כך  כל  יודעים  שלא  כאלה  יש  רבים,  שבת 
כן  אם  פעם3,  מידי  קידוש  ועושים  כנסת  בבית  מתפללים  וגם  בשבת  שנוסעים 
אינם כופרים בקדוש ברוך הוא ואינם כעובדי עבודה זרה, ומה שהם מחללי שבת 
ליבם שלא לקיים את  ולא מעיד על כפירה, אלא מתאוות  נובע מחוצפה,  זה לא 
ציווי השי"ת, ולכן אין יינם יין נסך. כמה מרבני האחרונים הסכימו לדברי הבנין ציון, 
סי'  ח"ב  וחאה"ע  כג,  סי'  מיו"ד  )ח"ב  יצחק  בית  בשו"ת  שמלקיס  יצחק  רבי  הגאון  מהם 
סה( – שהיה גאון עולם וחיבר ארבעה כרכים עבים וגדולים של שו"ת בית יצחק. וכן 

המהרש"ם )ח"א סי' קכא( – הרב שבדרון לפני כ-100 שנה. ובשו"ת לב אברהם )סימן 
יח( – מרבני אמריקה לפני כ-70 שנה. גם השדי חמד4 )מע' מ כלל פו( כתב שהכל לפי 

ראות עיני המורה, ודבריו של הבנין ציון נכונים. לפעמים רואים אחד שהוא אנטי 
דת והוא בא להתריס, אין לו לא דין ולא דיין, וכי אתה יכול לומר עליו שהוא מאמין 
בקדוש ברוך הוא?! אבל אם הוא מתפלל מידי פעם ועושה קידוש, אפשר לסמוך 
)ח"א סי'  ציון. אמנם הגאון ממונקאטש5 בשו"ת מנחת אלעזר  בנין  על דברי שו"ת 
עד( חולק, הוא היה קשור לרבני סטמאר והיה קנאי, וכתב שאיך אפשר להתחשב 

מחלל  הוא  רגעים  כמה  אחרי  הרי  בפרהסיא,  שבת  מחלל  של  ובקידוש  בתפלתו 
שבת בפרהסיא, ולכן דחה דברי שו"ת בנין ציון מכל וכל.

1 לפני כמעט ששים שנה היה למרן זצ"ל שיעור בבית כנסת 'בורוכוב' בשבת אחר הצהרים, והיה ציבור 
גדול, כל החצר היתה מלאה, וכשהיה גומר היינו רצים לבית לסעודה שלישית. פעם כשיצאנו מהשיעור 
ראינו אופנוען אחד שנסע בשבת ודרס ילד, מרן הרים את הילד ובגדו התלכלך בדם והעביר את הילד 
לאנשים שיטפלו בו, ומרן ניגש לאופנוען ונתן לו שתי סתירות! אם זה היה בימינו היה מגיש עליו בג"ץ 
ואולי היו נותנים לו בית סוהר... אבל מרן היה "בקנאו את קנאתי". כי מי שמחלל שבת בפני אדם גדול 

הוא עז פנים.
2 זכינו להכיר את חכם עובדיה הדאיה, כשהיה הולך ברחוב בשבת היה נראה כמלאך ה' צבאות, 'כולו 
הפך לבן טהור הוא', היה הולך בשכונת גאולה ליד ישיבת פורת יוסף, והבחורים הצעירים היו משחקים 
סטנגה עם כדור בכביש וסיגריה בידם, וכשהיו רואים את חכם עובדיה הדאיה מגיע, היו מחביאים את 

הסיגריה ומתביישים, לא היו מסוגלים לעשן לידו.
הסבא חכם אברהם פטאל ע"ה היה גר בנחלאות, ובזמנו היתה תקופה שאנשים התקלקלו, פעם עבר 
ומקובל  ונשף עליו את העשן, הסבא היה חכם  לידו  ועישן סיגריה  ובא אחד עז פנים  בשבת ברחוב, 
עם לבוש של מקובלים, ואותו אחד חשב שהוא יצעק עליו שהוא חצוף, אבל הסבא אמר לו: הקב"ה 
יחזיר אותך ואותי בתשובה שלימה! אחרי כמה שבתות הוא הגיע לסבא ואמר לו: כבוד הרב, המשפט 
שאמרת לי נתן לי מקום לחשוב, הרי אתה אדם צדיק ומקובל, לובש 'חלוקא דרבנן', כאשר כללת אותי 

איתך זה עורר אותי, וב"ה עכשיו אני חוזר בתשובה!
ברחוב שהיינו גרים בילדות, היה בחור צעיר אחד שבשעת התפלה בשבת היה נוסע באופנוע להכעיס, 
הלוך וחזור, ומשמיע רעש, 'ואשמע אחרי קול רעש גדול', מרן לא אמר לו מילה, והוא נהרג במלחמת 

יום הכיפורים, עליו השלום.
3 אני זוכר כשהיינו גרים בתל אביב בשנים תשכ"ט ותש"ל היו מגיעים לבית הכנסת אנשים לא דתיים 
ואחרי התפלה היו חוזרים לביתם עם רכב, והיו עושים בבית הכנסת אהל מועד קידוש בשבילם, אמנם 
הם היו מחללי שבת, אבל בתוך תוכם האמינו בקב"ה, הלא אמרו בקידוש שמאמינים בבריאת העולם 

– "זכר למעשה בראשית".
4 היה גאון עולם לפני למעלה מ-100 שנה, כל נושא שתפס הקיף אותו מריש ועוד גמירא, לא הניח 
פינה וזווית, כתב על מצוות צריכות כוונה, עשה דוחה לא תעשה, מצוה הבאה בעבירה. ספרו הוא לפי 

סדר הא' ב', תענוג!

5 היה גאון עולם, והיה מתבטל לסבא קדישא מהרש"א אלפאנדרי.

יהודי אמריקה

לפני  נפטר  אירופה  מרבני   – נב(  סימן  וחיו"ד  כט  סימן  )חאו"ח  להועיל  מלמד  בשו"ת  ז. 
לפני  נפטר   – ומשיב  שואל  בעל  נתנזון  שאול  יוסף  הרב  בשם  הביא   – שנה  כ-100 
וכתב על מחללי  כ-150 שנה, שלצערנו הרב כבר בזמנם6 היו הרבה מחללי שבת, 
שבת באמריקה שדינם כתינוקות שנשבו בין הגוים, מפני שרוב היהודים שם מחללי 

שבת בפרהסיא.

ראיה מהבית יוסף

בחילונים  להקל  שיש  צט(  סי'  )ח"א  יהודה  זכרון  בספרו  כתב  מסטמאר7  הגאון  ח. 
)סימן שפה(, שלדעת הרמב"ם,  יוסף  ימינו, והביא ראיה ממה שכתב מרן הבית  של 
הקראים – הם המאמינים בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה8 – שבזמנינו מעשה 
אבותיהם בידיהם, וכתינוק שנשבה לבין העכו"ם דמו, וכן יש לומר לגבי המומרים 
דין  זה  עול,  ופרק  הלך  והוא  דתיים  שהוריו  אדם  היה  אם  שבזמנינו.  שבת  לחלל 
אחר, אבל כשההורים והסבא חילוניים והוא לא מכיר את היהדות, זה כמו הקראים 

המשכילים,  תנועת  ראש  שהיה  מנדלסון  משה  ההשכלה,  תנועת  התחילה  בערך  שנה  כ-250  לפני   6
היה נראה דתי, חיבר ספר על התורה וקראו לו "רב", והוא טבע את הסיסמה: ֵהיה יהודי בביתך ואדם 
בצאתך. בבית שלך תעשה מה שאתה רוצה, תלבש כיפה, תניח תפלין, אבל בחוץ תהיה ככל הגוים, 
רבבות  אחריה  משכה  ההשכלה  תנועת  הרב  ולצערנו  ח"ו.  שבת,  תחלל  חזיר,  וטרפות,  נבלות  תאכל 
רבבות מעם ישראל, וגרמה להתבוללות, ואחר כך הגיעו הרפורמים והוסיפו לגרום התבוללות נוראה, 

הם מחתנים נישואי תערובת עם רב וכומר, נורא ואיום.
"הגאון  לו  כן. קראו  לפני  היה  הוא  נדפס בשנת תרפ"ג, אבל  וספרו  גרינוואלד,  יהודה  רבי  לו  7 קראו 

מסאטמר", הוא לא היה "אדמו"ר".
8 פעם כשהייתי ברמלה חיפשתי איפה להתפלל מנחה, ראיתי בית כנסת גדול עם כיפה וחצר יפה, 
ואמרתי לנהג שיעצור ונתפלל מנחה, כשבאתי להיכנס הקב"ה שמר עלי, בא אלי אחד האנשים ואמר: 
הרב, זה של קראים! ניצלתי. אם הייתי מתפלל שם, היו מצלמים אותי ואומרים: הרב מכיר בקראים... ה' 

ירחם. כל עוד שהם אוחזים באמונתם אסור להכיר בהם, לא מתחתנים איתם ולא כלום.
לפני שנים הייתי מוסר שיעור בכל ראש חודש בבסיס תל נוף של חיל האויר, והיה שם בחור שנראה 
ספרדי והיה מקשיב לשיעורים וכותב. יום אחד שמתי לב שישב בצד ולא התעניין, קראתי לו ושאלתי 
אותו: למה נפלו פניך? אמר לי: כבוד הרב, ארגון ערכים החזירו אותי בתשובה, ואני מודה להם, אברכים 
ליטאים באו וטיפלו בי, אבל רק שמעו שאני קראי מיד משכו ידיהם ממני והפסיקו לעזור לי. אני רוצה 
לפרוק עול, לחזור להיות כמו כל החיילים החילוניים. אני ראיתי שבאמת הוא שומר תורה ומצוות קלה 
כבחמורה ואין לו שום שייכות לקראּות, דיברתי על לבו ואמרתי לו: אתה תמשיך בשיעורים, תמשיך 
לסדר  יוצא  והיה  בכוחותיו  אז  היה  מרן   – קידושין!  לך  שיסדר  מרן  את  אביא  וכשתתחתן  להתחזק, 
קידושין – הוא שמח והתחזק. לא עברו כמה חדשים והוא הגיע אלי לבית: הרב, תפרע את החוב, אני 
צריך להתחתן... הלכתי למרן ובקשתי ממנו: יש אחד שעושה חתונה בירושלים ואמרתי לו שהרב יסדר 
לו קידושין, אמר לי: בשביל ההבטחה שלך אני צריך לבטל תורה?! תעזוב אותי!... אמרתי לו, אבא, לא 
רק בגלל ההבטחה שלי, בעזרת ה' הוא וזרעו יהיו שומרי תורה ומצוות, אולי גם ישפיע על אחיו ובני 

משפחתו, ומרן קיבל ובא וסידר לו קידושין.
רב  את  מיניתי  אני  חברּות.  דברי  יקבלו  כן  לפני  אבל  קראי,  בעברו  שהיה  למי  קידושין  לסדר  מותר 
המושב הסמוך ליבנה שיקבל אותם ויקבלו אצלו דברי חברות, הם באים בפני כמו בית דין וחותמים 
על דף מיוחד שמקבלים כל דברי חברות. נתתי הוראה ברבנות הראשית שכל הקראים שמקבלים דברי 
חברות מקבלים אותם, בפרט אם באים ממצרים, אבל להלכה גם הבאים מהאי קרים מרן היקל לקבל 

אותם אם מקבלים דברי חברות.
לפני כמעט חמישים שנה מרן היה יושב בבית הדין עם הגאון הרב אלישיב, והיו משתעשעים בתורה, 
יום אחד מרן הגיע לבית הדין והרב אלישיב הראה לו פנים חמוצות, כשגמרו את הדיונים בצהרים פנה 
פניך איתי אינם כתמול שלשום, קיבלת עלי לשון הרע?  לך, מדוע  יש  ושאלו: מה  מרן לרב אלישיב 
אמר לו הרב אלישיב: כן, קיבלתי עליך לשון הרע שאתה מקבל קראים, איך אפשר?! אמר לו מרן: זה 
לא לשון הרע, זה נכון, ואסביר לך מדוע אני נוהג כך, בא נרד למטה – בהיכל שלמה בשנת תשל"א או 
תשל"ב היתה למטה ספריה גדולה מאוד עם אלפי ספרים – ואראה לך. נכנסו למעלית, ואני הייתי נער 
צעיר והצטרפתי איתם, ושמעתי את הרב אלישיב מדבר עם מרן קשה מאוד, אמר לו: אתה לא מפחד?! 
וסיפר לו על רב גדול אחד ביקש להתיר את הקראים ונתקצרה לו השעה ונפטר בחצי ימיו, וכבר אמרו 
"הקראים לא יתאחו לעולם", ונתן לו על הראש. מרן בענוותנותו שתק, הרב אלישיב היה גדול מהרב 
מעל עשר שנים, כשהגיעו למטה מרן קרא לספרן: תביא לי בבקשה שו"ת אהלי יעקב להמהריק"ש 
)סימן לג( – רבי יעקב קאשטרו, ואמר לרב אלישיב: תראה מה הוא כותב, שלחתי לשם אנשים יראי 
שמים כשרים לעדות, לראות איך החתונה שלהם, ומסתבר שהקידושין שלהם פסולים כי כולם שם 
ממש.  קידושין  שם  אין  אבל  לשני,  אחד  מתנות  ונותנים  כתובה  כעין  שם  שיש  הגם  לעדות,  פסולים 
ואחרי שמתחתנים מתגרשים ועושים גט, כמובן גט שלהם שהוא פסול, אבל כיון שהם לא נושאים לא 

צריך גט וממילא הם לא ממזרים. גם הרדב"ז )ח"ב סימן תשצו( כתב כך על הקראים.
של  הראשי  רבה  היה  מרן  המדינה  קום  בתקופת  במצרים  היה  שכאשר  אלישיב,  לרב  סיפר  מרן  ואז 
קהיר, אמנם היה שם אחד שנחשב הרב הראשי, אבל האמת שההוא היה סגי נהור והיה לא דתי, לא היה 
מניח תפלין! ובפועל מרן היה הרב הראשי, המלך פארוק – היה לפני נאצר – היה מביא את מרן אליו 
בכל חג שלהם, היה דוחף את כל המוסלמים והבישופים ומושיב את מרן לידו, ובחן את הרב בתנ"ך, 
לו  ונתן  ממנו,  מאוד  מתפעל  והיה  במשלי...  זה  באיוב,  זה  עונה:  היה  ומרן  הזה?  הפסוק  כתוב  איפה 
מתנה, שמתי שירצה יהיה לו אישור מהמלך להיכנס לגניזה הקהירית שהיתה בנין ליד בית הדין הרבני 
בקהיר, וכשמרן היה גומר בבית הדין היה הולך ורואה כתבי יד של הרמב"ם, של רב סעדיה גאון, ועוד 
גאוני עולם שהיו במצרים. יום אחד הרב ראה שם על הרצפה נייר עם כיתוב בעברית, "ויפן כה וכה וירא 
כי אין איש", לא היו אז מצלמות... התכופף ושם בכיס, הם גזלו את זה מאיתנו. אחר כך ראה שזה היה 
דף מיומן של בית הדין הרבני בקהיר, והיה כתוב שם "מעשה בית דין", ביום פלוני קיבלנו קראית פלוני 
בן שמעון  ומהם רבי אהרן  לו עוד פוסקים  והביא  והתרנו אותה להינשא.  וקיבלה עליה דברי חברות 
שכתבו כך. אמר לו הרב אלישיב, לא ידעתי כל זה. לא שהרב אלישיב הסכים, הם קיבלו הוראות הרמ"א 

)אה"ע סימן ד סעיף לז( שכתב על זה בחריפות, אבל הבין את מרן.
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שגדל  יהודי  תינוק  כמו  שנשבו,  כתינוקות  ונחשבים  אבותיהם  מעשה  שמחזיקים 
בכפר מוסלמי והתחנך במסגד.

מושפע מסביבתו

ט. כיוצא בזה כתב בשו"ת מהרש"ג )ח"ב סימן מג( – רבי שמעון גרינפלד – שחומרת 
מחלל שבת בפרהסיא היא כאשר מגיע למקום שכולם שומרי שבת – כמו שכונת 
מאה שערים או שכונת הבוכרים או סנהדריה – ונוסע באופנוע, מה שאין כן חילוניים 
של  היא  שם  הסביבה  כל  ולצערנו  שלהם,  במקומות  שבת  שמחללים  זמננו  של 
נקראים  ולכן  יחטא,  ולא  הבן  יעשה  מה  כשר9,  לא  ואוכלים  שבת  מחללי  חילונים 
תינוקות שנשבו בין הגויים. גם בשו"ת זקן אהרן וולקין )חאו"ח ס"ס יב, וחיו"ד ס"ס נה( – 
היה לפני כ-100 שנה, כתב שיש להקל שיינם של החילוניים לא יחשב יין נסך, וכותב 
אותם,  לקרב  ויש  הנופל,  אחר  אבן  לדחות  לא  מתון',  'מתון  איתם  להיות  שצריך 

ולימד עליהם זכות. 

נעשה לו כהיתר

כיון  )יומא פו:(  נ( כתב עוד סברא, על פי מה שאמרו  )סימן  בשו"ת נחלה לישראל  י. 
בחילול  שהתרגלו  החילוניים  גם  ולכן  כהיתר,  לו  נעשית  בה  ושנה  עבירה  שעבר 
שבת נעשה להם כהיתר. זה יכול להיות אולי וורט חסידי... אבל הוא צירף גם את 
הסברא הזו. בשו"ת לב אברהם שהזכרתי כתב, אלו שמחללים שבת בימינו נקראים 
תינוקות שנשבו בין הגוים, ומעלים אותם לספר תורה, ומצרפים אותם למנין, והרי 

הם כיהודים לכל דבר.

הסתר פנים

יא. מי שמסייע לשיטה שיש להקל בחילוניים של זמננו, הוא הגאון החזון איש )יו"ד 
סימן ב אות כח( שכתב שבזמנם היתה הנהגה ניסית, בת קול היתה יוצאת, או שהכהן 

הגדול היה שואל שאלה את האורים ותומים והם היו מראים אור ומכוונים על כל 
צעד ושעל10. כמה נסים היו בבית המקדש. איזה כח היה לחכמים11. אדם שרואה 
הנהגה כזאת וכופר ונוסע בשבת הוא מומר לכל התורה, כי זו עזות פנים, מה שאין 
כן היום שיש הסתר פנים, וגם אם לפעמים רואים רב שהקפיד והקפידא מתקיימת, 
אבל עדיין יש לנו הסתר פנים, ולכן רוב ככל מחללי השבת דינם כתינוקות שנשבו 

לבין הגוים. 

בעל תשובה

יב. האמת היא שהבעיה קיימת יותר אצל מי שחזר בתשובה, והוריו עדיין לא חזרו 
לו  אסור  ושעל,  צעד  כל  על  הרבנים  עם  להתייעץ  צריך  הוא  ראשית,  בתשובה. 
להחליט החלטות לבד, הוא צריך לשאול את החכם שלמד תורה כל ימיו, בדרך כלל 
מייעצים לא לנתק קשר עם ההורים, אחר כך יאמרו: זה חזר בתשובה, מה יצא לי 
ממנו?! לעתים מורים להם להפחית את הקשר עם ההורים, אם ההורים מקנטרים 

ממאכלות  מתגדל  שלו  הגוף  וחזיר,  וטריפות  ונבלות  ורמשים  שקצים  כשר,  לא  אוכל  שאוכל  אדם   9
אסורות. פעם בא אלי לבית בעל תשובה אחד שדיבר איתי בלימוד, אבל דיבר שלא בדרך ארץ, וכעסתי 
עליו. הוא סיפר לי שחזר בתשובה בגיל 28 והיה אוכל נחשים, הוא גבוה, כנראה אכל נחשים ארוכים... 
התורה אסרה לנו לאכול אריה, נמר, דב, ברדלס, כי מה שאדם אוכל עובר לטבע שלו, אם אוכל חיות 

טורפות הוא נהיה רע, קשה מאוד להחזיר בתשובה את אותם שאוכלים מאכלות אסורות.
10 צריכים לשמוע לגדולי הדור בין בעניינים של הלכה בין של הנהגה, וכמו שהביאו בשם החזון איש 
)בספר אמונה ובטחון ספ"ג( שאותם החושבים לחלק בין הלכה להנהגה, הם טועים, וכתב עליהם חריף, 

כי "דור דור ודורשיו".
11 בגמרא סנהדרין )סז:( מסופר על רב חנינא ורב אושעיא שבכל ערב שבת היו עוסקים בספר היצירה, 
ובאו נשותיהם ואמרו: כבוד הרב, המקרר ריק, לרוב הראשונים עונג שבת מדאורייתא!... ספר יצירה 
חיברו אברהם אבינו, יש אומרים שחיברו אדם הראשון, אבל יותר מדויק שאברהם אבינו חיברו. יוצאים 
יוצרים צורה של עגל, ועושים שבע הקפות, ואומרים שמות הקודש ומשביעים  לחצר, לוקחים עפר, 
ויוצרים עגל, אבל לא  וגידים,  וקורם עור  רואים איך העפר הופך להיות בשר  ופתאום  את המלאכים, 
אותו  שוחטים  והיו  משובח,  בשר  לו  שיש  לבטן  שלישי  עגל  תילתא"  "עיגלא  אלא  זקן,  או  חלש  עגל 
למראית עין והיה נשאר ממנו בשר לכל השבוע, הבשר היה חלק בית יוסף – הכי טוב שיש, לא של העדה 
כדורי  הרב  כמו  אחד  גדול  ורב  האומה  בבנייני  כולם  את  יכנסו  בדורנו  אם  לעצמכם  תארו  החרדית... 
יעשה שבע הקפות ויברא עגל, אני בטוח שאפילו לפיד היה חוזר בתשובה... זה היה נותן אמונה בלב 
כולם שיש בורא לעולם, ויש כח לרב להשביע את המלאכים. בגמרא בסנהדרין )סה:( מובא על רבא, 
האשכנזים אומרים רֹוֵבא... הוא ברא גברא – ברא איש, כמו הגולם מפראג... בא לפני רבי זירא, והיה רבי 
זירא מדבר איתו והאיש לא ענה לו, שאלו רבי זירא: מן חברייא את? – אחד החברים שלי ברא אותך? 
והנהן לו בראשו, אמר לו רבי זירא: הדר לעפריך – שוב לעפרך, ונהיה גוש עפר. תראו מה זה מילה של 
אמורא! יש אומרים שכל תנא ואמורא המוזכרים בגמרא היה מחיה מתים, אם לא היה מחיה מתים לא 
היה מוזכר שמו, אלא היה נקרא "צורבא מרבנן" וכדומה. מי שהיה רואה את הדברים הללו היה מקבל 

יראת שמים, ומיד היה מדקדק במצוות קלה כבחמורה.

ובשבת מדליקים בכוונה את הטלוויזיה, וצולים בשר או אפילו חזיר על האש, והוא 
וכי הם צריכים לראות את כל זה?! או שיש שם פריצות, מה  ילדים קטנים,  יש לו 
יעשה?! לפעמים מייעצים לו לבקר את הוריו לבד, בלי ילדיו. אבל אם מכבדים אותו, 
זקן הוא כבר נהיה רב גדול, ככה חושבים...  גידל  בפרט אצל הספרדים שאם הוא 
ובשבת אביו המסורתי עושה קידוש על היין, והבן שואל את עצמו: יתכן שהיין נסך, 
ולכל הפחות כדין סתם יינם שהוא אסור מדרבנן, ואיך אצא ממנו ידי חובה?! ובאמת 
ולקדש,  לחזור  וצריך  קידוש  חובת  ידי  יוצא  שלא  כתב  ה(  אות  פ"כ  )ח"ב  לציון  באור 
ואפילו אם יאמר לאביו תכוין עלי ואצא ממך מדין שומע כעונה, לא יוצא ידי חובה. 
אבל מרן זצ"ל ביביע אומר ח"ט )חאו"ח סי' קח אות קכט( העיר על זה, שהרי הוא עושה 
קידוש, ולדברי הבנין ציון אינו בגדר מחלל שבת בפרהסיא. ובדרך כלל יש לנו כמה 
צירופים להקל, ולכן בדיעבד יצא ידי חובה. אך לכתחילה יש לייעץ לו שיאמר עם 
ויסביר לאביו שעוזר  אביו את הקידוש מילה במילה בלחש, או אפילו יאמר בקול 
לו, ויתן בכוס עינו - יסתכל על כוס היין שבידו של אביו, הוא לא צריך להחזיק כוס 

נפרד, זה לא ליל הסדר... 

חילוני מזג לו בליל הסדר

נקלע לכל מיני בעיות הלכתיות, למשל  אמרנו שאדם חוזר בתשובה לפעמים  יג. 
בליל הסדר, יש לו אח או דוד חילוני גמור, ומוזג לו יין ואומר לו: אתה חזרת בתשובה, 
אתה רבן... עכשיו הוא סיבך אותו, אולי זה יין נסך, אבל אם אותו קרוב עושה קידוש 

ומתפלל מידי פעם, יש להקל כדברי הבנין ציון והאחרונים שהסכימו איתו.

יין מבושל ומפוסטר

יד. יש עוד פתרון להביא לשלחן יין מבושל, או לפחות מפוסטר, כי יין מבושל לא 
ראוי לנסכו על גבי מזבח. הרמב"ן )עבודה זרה ל. ד"ה מצאתי( הרשב"א )בתורת הבית הארוך 
ב"ה ש"ג ד"נ ע"ג( והר"ן )ע"ז י ע"א מדפי הרי"ף ד"ה יין מבושל( סוברים שכדי שהיין יחשב יין 

מבושל צריך לבשל אותו עד שירתח ויתחסר ממדתו. ברוב היקבים לא מרתיחים 
אותו הרבה, אלא בחום של כ-80 מעלות, זה נקרא יין מפוסטר, ובפרט שמחממים 
ויוצא לחוץ. אולם בתשובות הגאונים  והיין לא מתאדה  היין בצינורות סגורים  את 
ג( בשם  )בספר מאה שערים הל' קידוש עמוד  גיאת  ורבינו יצחק בן  )מעשה הגאונים עמ' עז( 

ברתיחתו,  שהה  לא  אפילו  לרתיחה,  שהגיע  כל  שיין  כתבו  ועוד,  גאון,  האי  רבינו 
נקרא יין מבושל שאין בו חשש יין נסך. ולא התנו שנדע ודאי שנחסר ממדתו. וגם 
מרן בשלחן ערוך )יו"ד סי' קכג סעיף ג( פסק: יין מבושל שלנו שנגע בו העובד כוכבים, 
מותר, ומאימתי נקרא מבושל, משהרתיח על גבי האש. בלי תנאי שנחסר ממדתו. 
ואנחנו קיבלנו הוראות מרן. חכם בן ציון אבא שאול )בשו"ת אור לציון ח"ב פ"כ אות יח( 
החמיר גם בזה, אבל גם בזה מרן העיר עליו, וכי לא ראית שלחן ערוך?! אין לך דבר 
והכלל הוא שקיבלנו הוראות מרן. כתב  לנו כללי הפסיקה,  יש  בלי מחלוקת, אבל 
רבי יוסף מולכו – היה בקי גדול במנהגים – בספר שלחן גבוה )סימן קכג סק"ז( שדעת 
המחמירים בזה, בטלה אצל כל הפוסקים שכל שהגיע לרתיחה על גבי האש חשיב 

יין מבושל.

להלכה

יין  בדין  מאוד  והאריך  פלפל  סק"ז(  קיח  )סימן  החיים12  כף  בספר  זצ"ל  מרן  גם  טו. 
ומסקנתו  האחרונים,  ואחרוני  ואחרונים  ראשונים  הביא  בקודש  וכדרכו  מפוסטר, 
קרובי  שמזמין  אדם  ולכן  הדעות,  לכל  לחוש  לגמרי,  לבשל  עדיף  אפשר  שאם 
משפחה לא דתיים לליל הסדר, ויש לו יין לא מבושל, ישפוך את היין לתוך סיר על 
הגז וימתין כמה דקות שיתאדה קצת, אבל אם לא חשב על זה ויש לו יין מפוסטר – כי 
היום הרבה יינות בשוק הם מפוסטרים – יכול להקל ולשתות מהיין שמזג לו חילוני. 
והיום כותבים על הבקבוק אם היין מבושל או לא, וגם המבינים ביין יודעים להבחין 
אם היין מבושל. אם זה יין לא מבושל כגון שהוא יין ביתי, אם הוא מתפלל ועושה 
קידוש אפשר לסמוך להקל. אבל אם אתה לא יודע אם הוא מתפלל ומקדש קשה 
מאוד להקל בזה, תגיד לו תירוצים: זה יין חזק, תביא יין אחר. לא יגיד לו מפורש: זה 

יין נסך. אחר כך אין סיכוי שהוא יחזור בתשובה.

12 ספר כף החיים חיברו רבינו יעקב חיים סופר, הוא נפטר באמצע חיבורו על יורה דעה, ובאו הבנים 
למרן זצ"ל ובקשו ממנו שיגמור את החיבור. אמר להם הרב: אבל אין לי את כל הספרים שהכף החיים 
מזכיר, אמרו לו: ניתן לך אותם, הם היו דתיים אבל לא היו רבנים, ולא היה להם שימוש בספרים, ונתנו 
לו כמה אחדים חשובים. מרן לא ביקש כסף על השלמת החיבור, אבל בתמורה קיבל את הספרים. והרב 
כתב שם )סימן קיח סק"ה-יא( כמה הלכות בדיני יין נסך. מי שמתבונן שם לב שהכף החיים כתב בקצרה, 
ומרן זצ"ל כתב קטעים הרבה יותר ארוכים. ובאמצע סימן קיז כתב מרן: כאן נתבקש בישיבה של מעלה 
הרב הגאון המחבר זצ"ל ומכאן והלאה עד סוף הספר ליקטתי ואספתי מאשר השיגה ידי אנכי הצעיר 

באלפי ישראל עובדיה יוסף ס"ט.

העלון להצלחתם של: זהבה בת אידה –רפו"ש, גד ולאה ובני משפחתם- בריאות איתנה, אבישי בן חנה –חשק בלימוד תורה, חמיסה בת חנה- בריאות וכל הישועות, רפאל בן עופרה בשורות 
טובות, אביב בת ימימה-רפואת הנפש והגוף, אביטל בת רחל- נחת מהילדים, אבישג בן אורנה- הצלחה בלימודים, אביתר בן מיכל - שיחזור בריא ושלם, אפריים בן חווה- רפואה שלמה.
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עליה לתורה

להעלות  ורוצים  הכנסת  לבתי  שבאים  גמורים  חילוניים  יש  לתורה,  עליה  לגבי  טז. 
ה' באים אלינו  וברוך  יש להם קצת מסורת  וקרובי משפחה,  לתורה חתן בר מצוה 
ולא לרפורמים... מותר להעלות אותם לספר תורה, אבל חשוב מאוד להקפיד שיעלו 

שבעה עולים דתיים שומרי שבת, והם יעלו מוסיפים, "גם העולה ברוך יהיה"...

צירוף למנין

בשבת  מתפלל  פעם  שמידי  בפרהסיא  שבת  מחלל  חילוני  למנין  צירוף  לגבי  יז. 
סימן  וח"ט  קעב,  סימן  )ח"ב  ואזנר  הרב  הגאון  לדעת  מחלוקת,  בזה  יש  קידוש,  ועושה 
קצח( החילונים של ימינו לא נחשבים כתינוקות שנשבו, כי היום יש כל מיני מכשירים 

זה  מה  תפלין,  זה  מה  תתעניין,  הדתיים.  אצל  קורה  מה  רואים  והם  אלקטרונים, 
וכי  לו',  נתת  ליבו  'תאוות  בדרכו,  ממשיך  הוא  אבל  ערכים,  לסמינר  תרשם  שבת, 
זה נקרא תינוק שנשבה לבין הגוים?! ולכן הוא טוען שמחללי שבת בזמננו נקראים 
מקומות  ויש  בדבריו,  ופלפל  מקומות  בכמה  אותו  הביא  זצ"ל  מרן  אפיקורסים. 
שהביא את החזון איש שדינם כתינוקות שנשבו13, וישראל שחטא ישראל הוא ]א.ה. 
ראה במה שציינתי בספר השיעור השבועי תשע"ה פרשת קורח הע' ב[, ולהלכה 
כתב )בילקוט יוסף סי' נה סעיף יא, ובשו"ת יביע אומר ח"ט חאו"ח סימן קח אות לד( להקל לצרף 
אותם לקדיש. מי שלא לומד בדקדוק יכול לתמוה שהרב פעם הכריע כהחזון איש 
ברכות  כגון  דאורייתא  שבדברים  יראה  טוב  שיעיין  מי  אבל  הלוי,  כהשבט  ופעם 
יעשו  אלא  לחזרה,  אותו  לצרף  אין  ולכן  מצטרפים,  לא  שהם  לחוש  יש  לבטלה 
וכן אין להוציא  ואין בה חשש ברכה לבטלה,  כיון שקדושה היא מדרבנן  קדושה14 
ספר תורה, ויגידו לו תירוצים כדי לא לפגוע בו. אבל בדרבנן יש להקל, ולכן אחרי 
התפלה יאמרו קדיש תתקבל, וכל שכן שיכול לצרף אותו לתפלת ערבית שיש בה 
ויש שם רק  ורוצה לומר קדיש על אביו  וכן מי שיצא מבית הקברות  רק קדישים. 

חילונים, יכול לומר קדיש בעשרה.

הגבלות הקורונה

גמזו  פרופסור  אצלי  היה  השבוע  לעשרה,  המניינים  את  הגבילו  המצב  עקב  יח. 
]הפרוייקטור הממונה על הטיפול בקורונה[, וביקשתי ממנו שיאשרו בבית הכנסת 
קצת יותר מעשרה, כי אם יהיו עשרה בצמצום, כשהכהן יצא באמצע החזרה ליטול 
וגם  בעשרה.  שהתחילו  כיון  להקל  מקום  שיש  למרות  חסר,  שהמנין  נמצא  ידים 

13 ביביע אומר ח"ח )חיו"ד סימן כא אות ט( הביאו לגבי מצות כיבוד אב ואם בהורים חילוניים, שלהלכה 
לספרדים יש מצוה, אלא אם כן מצווים אותו לעבור על דברי תורה, שלא ישמע להם, כי אתה ואביך 

חייבים לשמוע בקול הקב"ה.
14 כל הציבור יתחילו יחד את התפלה, כי אם הש"ץ יתחיל לבד הוא יפסיד את מעלת תפלה בצבור, 
ואמנם אחינו האשכנזים לא נוהגים כך, אלא נוהגים שהשליח ציבור אומר את תחילת העמידה עד אחרי 
הקדושה ורק אחר כך מתחילים את העמידה בלחש. אבל המנהג שלנו הוא טוב יותר, כי כך הש"ץ לא 

מפסיד תפלה בצבור.

כשהמנין מצומצם, גמרו את תפלת הלחש ורוצים להתחיל חזרה, אבל יש אחד שיש 
לא  והוא  שעה  רבע  או  דקות  עשר  מחכים  ומאריך...  מאריך  והוא  צרות  הרבה  לו 
גומר, ובפרט הליטאים אוהבים להאריך בתפלת הלחש, מה יעשו? זה טורח ציבור! 
לכן תאפשר להתפלל יותר מעשרה, אבל האמת שמה שאמרתי לו זה לכתחילה, 
)סימן קכד סעיף ד( כתב שאם אין תשעה שעונים קרוב להיות  כי מרן השלחן ערוך 
"קרוב  אלא  לבטלה,  ברכות  לא  שזה  האחרונים  גדולי  מדייקים  לבטלה,  ברכותיו 
ששה  ויש  לעבודה  או  לכולל  ממהרים  והציבור  מצומצם  כשהמנין  ולכן  להיות", 

שעונים, אפשר להתחיל את חזרת הש"ץ.

מעשה רב

יט. כשהיינו גרים ברחוב אלקנה היה לנו שכן תימני מבוגר והתברר שהוא דרדעי – 
כופר בדברי הזוהר הקדוש, וכבר כתב הרמב"ם )פ"ג מהלכות תשובה ה"ח( שכל הכופר 
בתורה שבעל פה דינו דינו כאפיקורוס. והנה באותה תקופה מרן וחכם בן ציון אבא 
שעה  עד  לומד  היה  מרן  כי  שמונה,  בשעה  מנין  הקימו  שכנים,  שהיו  זצ"ל  שאול 
שתים או שלוש לפנות בוקר, וכשהייתי מאחר לתלמוד תורה הייתי מתפלל איתם, 
יהודה צדקה שלימים נתמנה לראש  – חכם  יוסף  ומרן ביקש מהמשגיח של פורת 
דבש.  מעט  הספר  מחבר  את  לו  ושלח  מנין,  להשלים  בחור  לו  שישלח   – הישיבה 
ופעם מרן יצא לפני ישתבח עם התפלין לחפש עשירי, והתימני שהיה מכבד מיד רץ 
ורצה להשלים מנין, אבל מרן התחמק ואמר שהוא עולה לשירותים... והיה עולה עד 

שהתימני הלך, כי הוא דרדעי ואינו מצטרף למנין.

דרכי נועם

כ. יש אנשים רחוקים מאוד, לא יודעים שום דבר, וצריכים לנהוג איתם ברוח טובה. 
לפני תקופת הקורונה ביקשתי לבוא לבית ספר אחד במרכז הארץ, אמרתי לנציג 
שלנו שאני רוצה לבוא לבית הספר שם, אמר: כבוד הרב, אולי הרב יבוא לתלמוד 
תורה... אמרתי: לתלמוד תורה לא חסר רבנים, אני רוצה לבוא לבית ספר חילוני, 
כיון שהוא נציג בעיריה הוא התקשר לראש העיר, ראש העיר צריך אותו ולכן היה 
חייב לשמוע לו, ואמר לו: הרב הראשי רוצה לבוא לבית הספר החילוני? אבל יגישו 
לשם  באתי  ברירה...  אין  רוצה,  הראשי  הרב  אבל  עושה?!...  אתה  מה  בג"ץ,  עלי 
ודיברתי  ישבתי  עליהם,  ריחמתי  מסכנים,  נראים,  והנערות  הנערים  איך  וראיתי 
איתם דברי חיזוק, מה זה עם ישראל, אנחנו בנים של אברהם יצחק ויעקב, מי היו 
האבות הקדושים? התחלתי להסביר להם, גם המורים והמורות לא דתיים, אבל הם 
כבר דור שלישי או רביעי חילונים, לא יודעים כלום, דיברתי במשך חצי שעה וכולם 
ישבו והקשיבו, כשגמרתי לדבר ויצאתי באו הילדים החילוניים: הרב, תתן לנו ברכה, 
תברך את אמא שלי... עומדים בתור. זה עם ישראל. יש להם את הניצוץ. לא לצעוק 
יין נסך ולהרחיק אותם. בשיעור עכשיו הסברנו כמה צדדים  עליהם שהיין שלהם 

להקל בענין הזה, לא כל דבר הולכים ראש בקיר, צריך לקרב את עם ישראל.

העלון להצלחתם של: אבישי בן הודיה- רפו"ש, אביתר בן יפית –בשורות טובות, אברהם בן אסתר –בריאות הגוף והנפש, אברהם בן יוכבד-בריאות, אילה בת אורה- זרע קודש בר קיימא, 
אברהם בן שרה-פרנסה טובה, אברהם שלמה בן יקוט –הצלחה בכל, אסתר בן חנה- זיווג הגון, אסתר בת חוה- בשורות טובות, אסתר בת מרים- נחת וזיווג, ארז רביד ואלמוג- זיווג הגון.

betmaran1234@gmail.com לקבלת העלון במייל הרשמו

שיעור זה יופיע בשלימותו, יחד עם כל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א
בסדרת הספרים "השיעור השבועי" לפרטים: 077-2009-778



"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" )יא כו(.

 - רבים  בלשון  וסיים  "ראה",   - יחיד  בלשון  הכתוב  פתח  מדוע  לדקדק,  יש 
"לפניכם"?

ופירש הכלי יקר: לכל אדם יש השפעה על הכלל, כמו שאמרו חז"ל )קידושין 
 - מ:(: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת 
אשריו שהכריע עצמו לכף זכות, עבר עבירה אחת - אוי לו שהכריע את עצמו 
לכף חובה, שנאמר )קהלת ט יח( "וחוטא אחד יאבד טובה הרבה", בשביל חטא 
לפי  אומר:  שמעון  ברבי  אלעזר  רבי  הרבה.  טובות  ממנו  אובד   - שחטא  יחידי 
אשריו   - אחת  מצוה  עשה  רובו,  אחר  נידון  והיחיד  רובו  אחר  נידון  שהעולם 
שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, עבר עבירה אחת - אוי לו שהכריע 

את עצמו ואת כל העולם לכף חובה.

וכך כותב הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"ג ה"ד(: צריך כל אדם שיראה עצמו כל 
השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, 
וגרם  חובה  לכף  כולו  העולם  כל  ואת  עצמו  את  הכריע  הרי   - אחד  חטא  חטא 
לו השחתה, עשה מצוה אחת - הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף 
זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה, שנאמר )משלי י כה( "וצדיק יסוד עולם", זה 

שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו.

- אתה היחיד, ראה והתבונן  וזה מה שאומרת התורה לכל אחד ואחד: "ראה" 
בעיני שכלך כי "אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" - שהברכה והקללה של 
כלל ישראל תלויים בך, כל מעשה שלך משפיע על הכלל כולו, המצוה משפיעה 

ברכה לכלל ישראל, ועבירה גורמת לקללה ח"ו.

או  מצוה  בו  יש  אם  ותתבונן  תחשוב  לעשות  בא  שאתה  מעשה  כל  לפני  לכן 
עבירה, ותזכור שכל כלל ישראל תלוי במעשיך.

ויש מפרשים, שבאה התורה ללמדינו שלא ידאג האדם רק לעצמו, אלא יחשוב 
גם על כלל ישראל, איך הוא יכול לקרבם לתורה ולהשפיע עליהם להטיב את 

דרכיהם, ובכך לגרום להבם ברכה שלימה בעולם הזה ובעולם הבא.

תקיים  אתה  רק  שלא  והתבונן  ראה  היחיד,  אתה   - "ראה"  הכתוב  שאמר  וזהו 
את המצוות, אלא תזכור כי "הנני נותן לפניכם היום ברכה וקללה" - שהברכה 
והקללה נתונים לפני כל כלל ישראל, תחשוב עליהם, תדאג לטובתם ותקרבם 

לתורה.

כנפשך  אשר  רעך  או  חיקך  אשת  או  בתך  או  בנך  או  אמך  בן  אחיך  יסיתך  "כי 
ולא תשמע אליו  לו  וגו'. לא תאבה  ונעבדה אלהים אחרים  נלכה  בסתר לאמר 
ולא תחוס עינך עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו. כי הרוג תהרגנו וגו'. וסקלתו 

באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל ה' אלוקיך" )יג ז-יא(.

הצליח  שלא  למרות  ח"ו,  זרה  עבודה  לעבוד  חבירו  את  להסית  שמבקש  מי 
ולא  עליו  עינך  תחוס  "לא  להרגו  הסנהדרין  את  התורה  מצוה  עליו,  להשפיע 
תחמול ולא תכסה עליו, כי הרוג תהרגנו וגו', וסקלתו באבנים ומת". ומדוע? "כי 

בקש להדיחך מעל ה' אלוקיך", וזה לבד מספיק לחייבו מיתה.

ומכאן נלמד כמה גדול שכרו של המזכה את הרבים ומכניס את ישראל תחת 
גדול  שכרו  בידו,  עלתה  ולא  חבירו  את  לקרב  ניסה  אם  ואפילו  השכינה,  כנפי 
מאד. ומה המסית שביקש להדיח אדם מישראל, אע"פ שלא הצליח להשפיע 
וכמה  כמה  אחת  על  אלוקיך",  ה'  מעל  להדיחך  ביקש  "כי  במיתה  נענש  עליו 
מי שביקש לקרב את חבירו לתורה, אפילו אם לא הצליח להכניסו תחת כנפי 
השכינה, קל וחומר שיקבל שכר רב מאד. וכל שכן מי שהצליח לקרב את חבירו 

לתורה שאין קץ לשכרו.

המקובל הגדול רבי יהודה פתייה זצוק"ל
ביום שני הבא יחול יום פטירתו של המקובל הגדול רבי 

יהודה פתיה זצוק"ל
רבנו נולד בתאריך ב' בשבט ה'תרי"ט ) 1859למיניינם(

זצוק"ל  פתייה  ישועה  משה  רבי  הגדול  המקובל  לאביו 
"תלמוד  במדרש  למד  בילדותו   שבעירק  בגדאד  בעיר 

תורה" וכשסיים לימודיו עבר ללמוד בישיבת "מדרש בית זליכה"
ישועה  משה  רבי  ואביו  ובפוסקים  בש"ס  גדול  ידען  של  שם  לעצמו  קנה  ושם 
עד  האר"י  וכתבי  זוהר  עמו  ללמוד  החל  ובפוסקים  בתורה  ידענותו  את  שגילה 

שידע אותם בע"פ.
בילדותו זכה לשמוע מדרישותיו של מרן בעל הבן איש חי זצוקלל"ה ובהיותו בן 
17 שנה בלבד הוסמך למורה הוראה ע"י רבנו רבי עבדאללה סומך זיע"א. שהיה 
רבו של מרן "הבן איש חי" וגם היה כשליח ציבור בבית מדרשו, בגיל 25 היה בקיא 
"יין  וכתב את חיבורו הראשון על פי תורת הנסתר הנקרא  גדול בתורת הנסתר 

הרוקח" המפרש את האידרה רבא ואידרא זוטא.
מוציא  שהיה  ולדיבוקים  לנפטרים  עושה  שהיה  הנפש  בתיקוני  ידוע  היה  רבנו 

לאנשים והיה מדבר עם הדיבוקים להוציאם מגוף האדם.

הלך  דיבוק  של  רוח  בו  שנכנס  יהודי  של  מקרה  מובא  מספרות"  "רוחות  בספר 
אותו יהודי למרן בעל הבן איש חי שיעשה לו תיקון לנפשו שלח אותו בעל הבן 
יהודי"   איש חי לרבי אליהו מני זצוק"ל וכתב לו  "קליפה קשה מלובשת באותו 
ואין לי עסק בזה ואפ"ה נתן רבינו הבן איש חי מזוזה לאותו יהודי לשמירה אך זה 
לא עזר לו ואז פנה לרבינו רבי יהודה פתייה ועשה לו יחודיים להוציא את הרוח 
מאותו אדם ואחר דין ודברים קשים עם הרוח שאמר לרבינו שאין לו מנוח והוא 
נמצא בכף הקלע הוציאה רבינו את הרוח מאותו יהודי, ובספר "רוחות מספרות" 
מספר רבינו שלאחר התיעצות וחקירה עם רבנו הבן איש חי והמקובל הגדול רבי 
שמעון אגסי נודע להם שאותו הרוח היתה רוחו של שבתאי צבי שר"י אשר תיאר 
לאחר  ובאמת  למעלה,  איתו  שקורה  הקשים  והגלגולים  הדברים  כל  את  לרבינו 
אותו תיקון עזבה רוחו של שבתאי צבי את אותו יהודי ונכנסה נשמתו של שבתאי 

צבי לגהינום.
הלך  וכשמצבו  חולים  בבית  ואושפז  רבינו  חלה  ה'תרצ"ז  בשנת  שבט  בחודש 
והחמיר עלה תלמידו רבי סלמאן מוצפי זיע"א לקברה של רחל אימנו ע"ה וערך 
תפילות ותיקונים לפני הקב"ה לרפואתו השלימה ונתן מחייו חמש שנים למורו 

רבינו יהודה פתיה.
לאחר חמש שנים בכ"ז בחודש אב ה'תש"ב )1942 למיניינם( השיב רבנו את נשמתו 

הטהורה לבורא עולמים ומנוחתו עדן בהר הזיתים והוא בן 83 שנים בפטירתו.

העלון להצלחתם של: אברהם דוד חיים בן זהבה –בריאות איתנה, אברהם יצחק בן טובה- שלום בית, ניסים רחמים בן פנינה זרע בר קיימא, אדווה בת דינה- בריאות איתנה, אדל בת נועה- 
בשורות טובות, אדל חיה בת סיגלית חנה- רפואה והצלחה, אודליה בת שושנה –זיווג הגון, אסנת בת שולמית  בריאות ונחת מהילדים.

betmaran1234@gmail.com לקבלת העלון במייל הרשמו

ניתן להשיג את ספרי הרב שליט"א בטל' 052-7626077



העלון להצלחתם של: אוהד בן איריס –הצלחה בכל, אופיר בן רחל –זרע בר קיימא, אור חיים בן שרונה –בריאות וזיווג, אורטל בת אסתר –כל הישועות, אורטל גילה בת ליזה- בריאות הגוף 
והנפש, אורין טליה אליה בני לייז –הצלחה בכל, אורית בת סגולה- רפו"ש, אורן בן שרה - כל הישועות.

betmaran1234@gmail.com לקבלת העלון במייל הרשמו

דיני בין הזמנים 

שאלה: אנו נמצאים בדרך וברצוננו לאכול לחמנייה )שברכתה המוציא( ואין ברשותנו 
מים לנטילת ידיים כיצד עלינו לנהוג? והאם הדין שונה בקטן?

בנטילת  גרם( מחויבת   27 )שהוא  כזית  ידוע שכל אכילת פת החל משיעור  תשובה: 
מים  ייקח אתו  נסיעה  בזמן  יודע שיצטרך לסעוד  עיניו בראשו שאם  וחכם  ידיים 

לנטילה.
אך אם אין ברשותו מים כתב הרמב"ם )פרק ו'( שאם אין מים מצויים לפניו בריחוק 
960 מטר בסה"כ לפניו 3.840 מטר  )שכל מיל הוא  ולאחריו מיל  יותר מארבעה מיל לפניו, 
ולאחריו 960 מטר( שייטול ידיו במפה. וכן פסק מרן השולחן ערוך  )סימן קס"ג(. ונחלקו 

זה.  זה או כמרחק מקום  הפוסקים אם הולכים כשיעור של הליכה למרחק מקום 
שאם נאמר כמרחק זה ברגל ייקח זמן של 72 דקות ובנסיעה פחות מכך. ואם נאמר 
 72 הוא-  אחד  שיעור  שהכל  נסיעה  לבין  ברגל  הליכה  בין  הבדל  אין  זה,  כשיעור 

לשער  צריך  כן  על  מרחק,  ולא  זה  כשיעור  )כדי(  שהולכים  שההלכה  וידוע  דקות. 
אם במהלך נסיעה של 72 דקות נמצא מים צריך לחכות. ואם לא נמצא מים מותר 
לאכול עם מפה או עם שקית ניילון על ידיו. ואם השעה דחוקה והרעב גובר במקום 
זה.  כדי הליכה לשיעור  יכול לסמוך על הפוסקים שאומרים שמספיק  גדול  צורך 

וקטן יכול לאכול מיד.
שאלה: נאנסתי ואיחרתי את המניין, מפני שהיה עיכוב בנסיעה ויוצא לי להתפלל 

ביחיד, ואיני יודע לאיזה כיוון מתפללים, כיצד עלי לנהוג?

תשובה: אדם שהוא אנוס ולא התפלל במניין צריך להתפלל ביחיד, לפני שיעבור זמן 
תפילה. ואם נמצא בדרך ישים לב לעצור במקום בטוח, כגון תחנת דלק או מקום 
שמיועד לעצירה, ולא בשולי הכביש. ולכתחילה צריך להתפלל לכיוון ירושלים ואם 
נמצא בירושלים צריך להתפלל לכיוון הכותל המערבי, ואם אינו יודע היכן הכיוון 

כתב מרן השו"ע )סימן צ"ד סעיף ג'( מי שאינו יודע יכוון ליבו לאבינו שבשמים.

מכת חום בתינוקות ובילדים
ילדים חשופים יותר לפגיעות חום מהסיבות הבאות: • יחס גבוה בין שטח הגוף 
ולכן פחות  זיעה ממבוגרים  • פחות בלוטות  ייצור חום פנימי גבוה.   • למשקל. 

הזעה. • ואצל הפעוטות: תלות במתן שתייה על ידי מבוגרים.
איך הגוף שלנו מתחמם? גוף האדם צובר חום מהסביבה ועקב חילוף החומרים 
הבסיסי )המטבוליזם(. מנגד, הגוף מקרר את עצמו באמצעות ארבעה מנגנונים: 
ליקוי  יש  כאשר  מופיעות,  חום  פגיעות  ואידוי.  הקרנה  ובעיקר  הסעה  הולכה, 
ייצור החום או החום הסביבתי  גבוהים  במנגנוני איזון החום )מחלה(, או כאשר 
במזג  יהיו  החום  פגיעות  שרוב  הסיבה  זו  הגוף.  של  העצמית  הקירור  מיכולת 

אוויר חם ולח.
הוא  חום  בפגיעת  הבא  השלב  חום"?  "תשישות  על  מדברים  כאשר  הכונה  מה 
תשישות חום. ישנם שני סוגים: התייבשות עקב חוסר מים והשני איבוד מלחים. 
בשני המקרים, האמפיינים דומים: בחילות, הקאות, כאבי־ראש, חולשה ועליית 
חום קלה. ייתכן גם בלבול קל. הטיפול הוא כמו בהתכווציות חום, אבל אגרסיבי 
יותר. במקרים חמורים יש לתת  נוזלים לווריד )סליין או רינגר־לקטאט( ולפנות לבית 

חולים.
הפגיעות  לשתי  ובניגוד  ביותר,  החמורה  הפגיעה  זו  חום?  מכת  זאת  ומה 

ויותר. מדובר במקרה חירום רפואי  הקודמות, חום הגוף מגיע ל־40.5  מעלות 
ויש לטפל באגרסיביות על מנת למנוע פגיעה רב מערכתית.

במנגנוני  פגיעה  או  סביבתית  חום  עליית  עקב  נגרמת  קלאסית  חום  מכת 
הטרמורגולציה )ויסות החום(. התסמונת עלולה להתפתח במשך ימים עד הופעת 
המאפיינים הבאים: חום גבוה, שינויים במצב ההכרה, עור חם ויבש. ייתכנו  גם 
וירידת  בדקה(  פעימות  ממאה  יותר  של  התקין  מן  מהיר  לב  )קצב  טכיקרדיה  פרכוסים, 
בקרב  בעיקר  מופיעה  והיא  מאמץ  עקב  להיגרם  עלולה  חום  מכת  דם.  לחץ 
כדי  באגרסיביות  לטפל  ויש  רפואי  חירום  במקרה  מדובר  וחיילים.  ספורטאים 

למנוע פגיעה רב־מערכתית.
איך מטפלים במכת חום? בנוסף לטיפול מיידי בנוזלים לווריד, יש להניח שקיות 
ולאדות  קרח סביב הצוואר, כדי לקרר את הגוף. אפשר להתיז מים על  הגוף 
אותם בהזרמת אוויר על פני הגוף במאוורר. לאחר ירידת החום ל־38.5 מעלות, 
לפנות את הנפגע מיד  לחדר  יש להפסיק את הקירור האקטיבי. כמובן שיש 

מיון.
טיפים למניעה: • לא להשאיר ילדים במכונית סגורה, גם לא למספר דקות.

• להימנע מאמבטיות חמות מאוד ו/או סאונה בימים חמים. מים הם מוליך חום  
מצויין וילדים רגישים הרבה יותר ממבוגרים. • שתייה מרובה. • הלבשה נאותה.

שאלה: אדם שפירסם את דירתו להשכרה ובאו אנשים וראו את הדירה ורצו לסגור 
למחרת  יום  רק  להיפגש  יכול  היה  לא  בעה"ב  שהיא  כל  מסיבה  אבל  בעה"ב  עם 
והבטיח שהדירה הזו שמורה להם, וכשהגיע יום המחר באו אנשים אחרים והציעו 
לו יותר כסף מהראשונים, ולכן הוא סגר עמהם, והאנשים הראשונים רוצים לתבוע 

אותו על כך האם יכולים לעשות כן? 
תשובה: באופן שהיה שטר של מקח או כל קנין אחר, פשיטא שלא יכולים לבטל 
את העסק, אלא שבנדו"ד מדובר שלא היה ביניהם שום קנין. איתא בגמרא )בבא 
מציעא דף מד עמ'  א'( מי שנתן דמים עבור מטלטלים ולא משך, אע"פ שלא נתנו לו 

עדיין את המטלטלים, כל החוזר בו מהעסק בין המוכר ובין הקונה עליו נאמר 'מי 
שפרע מדור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד לפרוע ממי שלא עומד בדבורו' וכן 
פסק הרמב"ם בפ"ז מהלכות מכירה וכן הטור ומרן השו"ע בחו"מ סי' ר"ד סעי' 
א'.  לפי האמור משמע שדווקא כשהיתה נתינת דמים יש את הקללה 'מי שפרע 
וכו', אבל באופן שלא היתה נתינת דמים אלא רק דברים ביניהם אין את האיסור 
של  'מי שפרע'. ולפ"ז בנדון דידן על בעל הבית אין את הקללה 'מי שפרע וכו', 
אבל כבר כתב מרן השו"ע )סימן רד סע' ז'( שהנושא ונותן בדברים בלבד הרי זה ראוי 
לו לעמוד בדבורו אע"פ שלא לקח מהדמים כלום ולא רשם ולא הניח משכון וכל 
ובין המוכר אע"פ שאין זה מי שפרע אבל הרי זה מחסורי  החוזר בו בין הלוקח 

אמנה ואין רוח חכמים נוחה הימנו'.

להלכה: האנשים הראשונים לא יכולים לתבוע את בעה"ב בשום דבר, אבל אותו 
נוחה  רוח חכמים  כן מכניס את עצמו לכלל מחוסרי אמנה שאין  בעה"ב שנוהג 

הימנו.
שאלה: אדם ששאל את חברו אם הוא מכיר דירה למכירה וענה לו חברו שכן, והיא 
במקום פלוני וכו', ולבסוף אותו האיש קנה את הדירה האם חייב לשלם לחברו דמי 

תיווך גם אם לא תבע אותו על כך?
תשובה: לעיל נשאלנו בעניין אם גילה אדם לחברו על איזה דירה למכירה וקנה 
חברו את הדירה ולבסוף תובע אותו שישלם לו דמי תיווך }ואפי' שהוא לא מתווך{ 

חייב לשלם לו ואפי' שלא סיכמו ביניהם שישלם לו דמי תיווך מעיקרא. 
ולפ"ז בנדו"ד נראה לומר שיהיה חייב הקונה לשלם דמי תיווך על הדירה שקנה 
גם אם חברו לא תובע אותו על כך שהרי בזכותו קנה את הדירה. אבל להלכה 
נראה לומר שיהיה פטור מלשלם משום שאם חברו לא תובע אותו על כך מסתמא 
הוא כמו כולם שעשה עמו טובה ומוחל לו על הדמי תיווך, וכמו שכתב הנתיבות 
בחוש"מ סי' י"ב ס"ק ה' אדם שעושה טובה עם חברו לא יכול לתבוע ממון על כך, 
ומה שלעיל חייבנו משום שמגלה חברו שלא עשה טובה ורוצה על כך דמי תיווך 
לכן חייב חברו לשלם. ודברנו בזה עם הגאון רבי שלמה עמר שליט"א )חתנו של רבי 

יעקב שיכנזי שליט"א( והסכים עמנו בזה.
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העלון להצלחתם של: איילה בת שמחה- זרע קודש בר קיימא, אילה בת נעמי- זיווג הגון, אילנה בת גולסטן-רפו"ש, חיים בן אורה- זרע קודש בר קיימא, איתן בן ימימה- חזרה בתשובה וזיווג, 
איתן בן רימונה  זיווג הגון, אלדד אליעזר בן חנה- חזרה בתשובה, אלעד בן דינה - בריאות איתנה, אמונה בת יהודית –זיווג הגון, אריאל אשר בן שרה –בריאות איתנה.

מה שמגיע לך תקבל!
סיפר לי תלמיד חכם סיפור, שלכאורה לא חולל שינוי כלשהו בחייו, אבל מסרו 
הפנימי עוצמתי מאוד. לאותו רב יש פינה בערוץ רדיו. הוא מוסר את שיעורו 
הלילה  בשעות  נוספת  פעם  ומשודר  בצהריים,  ישיר  בשידור  השקפה  בנושא 

המאוחרות. 
הימים  באחד  לפתע  אליו  התקשר  הרב,  מגורי  שבאזור  החנויות  מבעלי  אחד 
לי  חייב  אינך  "אבל  תמה:  הרב  שקל".   מאתיים  לך  לתת  רוצה  "אני  לו:  ואמר 

כלום!".  בעל החנות הפציר: "אני מבקש מאוד שתיקח את הכסף!". 
תמיהת הרב גברה: "מה הסיבה שאתת רוצה לתת לי מאתיים שקל? אני בקושי 

מכירך, ורק יודע שאתה בעל חנות בשכונה. אם זו צדקה, איני זקוק לה". 
"תראה", מספר בעל החנות, "לאחרונה חזרתי לביתי בשעה מאוחרת, פתחתי 
נרדמתי  שמיעתה  כדי  ותוך  נהניתי.  ומאוד  הרצאתך  את  שמעתי  הרדיו,  את 
'כבוד הרב, מאוד  לך:  ואומר  מרוב עייפותי. בשינה חלמתי שאני מדבר איתך 
נהניתי מהרצאתך, ואני רוצה לתת לך מאתיים שקל', ואכן בחלום נתתי לך את 

הכסף". 
לך  להביא  צריך  שאני  והבנתי  לעצמי,  החלום  את  "פתרתי  החנות:  בעל  סיים 
מאתיים שקל". אותו תלמיד חכם רצה לשמח את בעל החנות, למרות שלא היה 
ולקח ממנו את הכסף. סיים התלמיד חכם:  זקוק במיוחד למאתיים השקלים, 
זה  גדול בהשגחה פרטית. כשמגיע לאדם סכום מסוים,  "המקרה לימדני דבר 
יגיע אליו גם בדרך לא דרך, כמו חלום של פלוני, שזה דבר הזוי, ובכל זאת אירע 

במציאות!". אדם צריך לדעת, שכאשר מגיע לו משהו, הוא יקבלו גם 
סכום  אינם  לרוב  שקל  מאתיים  אותם  הרי  סבירות.  אינן  לכך  כשהדרכים 
שיש להתרגש ממנו, אבל יש הרבה מה להתפעל מעוצמת ההשגחה בסיפור, 
שקל,  מאתיים  מאלמוני  יקבל  שפלוני  טבעית  סיבה  שום  אין  כאשר  שגם 
משמים מסדרים זאת - "היפלא מה' דבר"?! ה' נתן לבעל החנות לחלום, ונתן 

בלבו לפתור את החלום כהבנתו, וכך הגיע הכסף לאותו רב.
הגמרא אומרת שהקב''ה יושב כמה שעות ביום ומפרנס את העולם. יש כמה 
שונות  בסיבות  וצרכו  כספו  את  מקבל  אחד  וכל  בעולם,  אנשים  מיליארדי 

ומשונות שה' מגלגל. 
יהבכם עלי, תעסקו בתורה, תתפללו,  מה הקב''ה רוצה מאיתנו? תשליכו את 
קיימו מצוות, תנו צדקות ומעשרות. האדם חושב שאם יפנה את זמנו לתורה 
ותפילה וייתן מכספו לצדקה, אז יחסר לו בפרנסתו. זו טעות! אדרבה "כי בגלל 
הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך". האם חסרות לקב''ה דרכים מהיכן להביא לאדם 
ממון?! יש אין ספור סיפורים איך הקב''ה מזמין לאדם ישועה בפרנסה ממקום 

שלא דמיין כלל. 
זמננו לריק, חלילה,  נקודות ללמוד מהסיפור. ראשית, לא לבזבז את  יש שתי 
להסיר  לא  לעולם  שנית,  וחסד.  תפילה  לתורה,   - לקב"ה  הזמן  את  לתת  אלא 
את ביטחוננו מהקב"ה, ולא להתייאש, מכיוון ש"אין מעצור לה' מלהושיע בין 

רב למעט".
לרכישת דיסקים 5 דקות חי באמונה של כבוד הרב לוגסי שליט"א

)כ 100 שיעורים בדיסק( חייג 5290*

כיצד משקיעים בנפש הילד?
כיצד משקיעים בנפש הילד? נציע לפניכם מספר דרכים:

א. להגיע לסדנאות או להרצאות בנושא חינוך הילדים. נכון שהרצאות חד פעמיות 
תוכניות  לבטל  אותנו  ומחייבים  השוטף,  היום  סדר  את  לנו  עוצרים  סדנאות  או 
משתלטת  העייפות  וגם  ולהתארגן,  בייביסיטר  להזמין  צריכים  ועוד  מסוימות, 
עלינו, אבל זו עדיין אינה סיבה לא להגיע. זוהי בדיוק ההשקעה שאנחנו מדברים 
עליה עתה. פעמים רבות קורה שישנה הרצאה או סדנא, ואנו מתעצלים להגיע 
הנושאים  ברצף  פגיעה  יוצר  הדבר  מסיימים.  ולא  מתחילים  שאנחנו  או  אליה 
זאת  לנו.  חשוב  שהכי  בנושא  עסקה  עליה,  שדילגנו  ההרצאה  דווקא  ולפעמים 
כי בכל פעם  ולשנן,  גם אם שמענו את ההרצאה פעם אחת, חובה לחזור  ועוד, 
שחייבים  ונאמר  נוסיף  הקודמת.  בפעם  אליהם  לב  שמנו  שלא  דברים  שומעים 

להתרענן מידי פעם, כי במשך הזמן השכחה יוצרת שחיקה.
ב.  ההורים צריכים לשוחח ביניהם שעה בכל יום.

בני הזוג צריכים לדבר בכל יום שעה בנחת, למרות העייפות. וכאן נוסיף ונאמר 
שהדיבורים לא יהיו רק סביב נושא הזוגיות ושלום בית אלא גם על נושא חינוך 
הילדים. בדרך כלל בחינוך ילדים האמא נמצאת בחזית הקדמית והאבא מופיע 

נגלה  לילדיו  בנוגע  שאלות  מספר  אקראי  אבא  נשאל  אם  ומתעניין.  פעם  מידי 
שהוא לא מונח בכלל במצב הילדים.

הוא  ובינתיים  שואל,  הוא  לי?   יש  ילדים  כמה  לך?  יש  ילדים  כמה  ראשונה:  שאלה 
חושב... אמר לי פעם מישהו: חמישה ... לא, שישה, הוא טעה באחד...

שאלה שניה: בן כמה כל ילד? כאן הוא נעצר...
ואם נשאל אותו: אתמול היה יומולדת לילדה, בת כמה היא?

הוא יאמר: זה נע בין 5 ל 7... ואם נקשה עוד ונשאל: באיזו כיתה כל ילד?
הוא ירוץ לאשתו וישאל: באיזה כיתה מושיקו?

וכשהיא תענה: בכיתה ג', הוא ישאל: מה, הוא כבר בגימל? מה, הוא גמר את הגן?
יהיה רק אבא ביולוגי אלא גם  'אבא ביולוגי'. כדי שהאבא לא  האבא הזה נקרא 
אבא אמיתי, המעורה ושותף בחינוך ילדיו, הוא חייב לקבל אינפורמציה שוטפת 
מאשתו אודותם, לדון בה ביחד איתה, ולקבל החלטות לפעולות משותפות מולם. 
שיחות  לנהל  כמעט  אפשר  אי  גדולים  כבר  הילדים  שכאשר  לומר  המקום  כאן 
אודותם, ִמֵּכיָון שהם מקשיבים. לכן כדאי לצאת קבוע פעם בשבוע לבית קפה או 

למסעדה או סתם לשבת על הספסל בגינה ולשוחח ביחד.
)ילדינו, הרב אבנר קוואס(

betmaran1234@gmail.com לקבלת העלון במייל הרשמו



אפיקורוס קטן
– כל אחד  יד(: "דע מה שתשיב לאפיקורוס"  אומרים חז"ל )אבות פ"ב משנה 
לי  תראה  לעולם,  בורא  שיש  לי  "תראה  אותו:  ישאלו  כאשר  מאתנו,  ואחת 
מחר  לקום  רוצה  אני  בערך!  לא   – משמעית  חד  בצורה  אותו  לי  תוכיח  אותו! 
בבוקר לבית הכנסת כשאני יודע במאה אחוז שאני קם בשבילו – בשביל אותו 
אחד שאתה מכנה אותו 'בורא עולם'. אני לא רוצה ספיקות – אני רוצה לדעת 
לעולם  בורא  שיש  זה  את  להוכיח  לדעת  צריכים  ואחת  אחד  כל   – בוודאות" 

ותורת ישראל היא ממנו יתברך.
ברגע שתדעו את זה מעבר לכל ספק, ותדעו שהתורה שבורא עולם כתב ומסר 
אמת  תורת  היא  סיני,  הר  במעמד  אנשים  מיליון  משלושה  למעלה  לפני  לנו 
מוחלטת – תורה עילאית שאף אדם בעולם לא יכול להוסיף בה מעצמו אפילו 
שהדבר  תבינו  אתם  אם   – אלוהים  באצבע  שנכתבה  אדירה  חכמה  אחת,  אות 
אותו,  לעבוד  ונעים  קל  לכם  יהיה  העולם,  והיה  שאמר  ממי  אליכם  נכתב  הזה 

ולהבין למה אתם עושים כל דבר בחיים.
המלכים  מלכי  'מלך   – עובדים  אתם  שבשבילו  אחד  רק  יש  בעולם!  כלום  אין 
הקב"ה'. בעזרת ה' בבוקר אתם תקומו להתפלל עם ידיעה ברורה: "אני הולך 

להניח תפילין למי שאמר והיה העולם, ואף אחד בעולם לא יעצור אותי!".
ישראל,  בת   – ואת  שלך,  אבא  בגלל  בבוקר  להתפלל  הולך  אתה  אם  אבל 
מתלבשת בצניעות בגלל שהרבנית אמרה, אזי כאשר הרבנית לא תראה אותך, 

ואבא שלך לא רואה אותך – ואז מה?

עברו  הם  שהתחתנו,  לאחר  סמינר.  בת  עם  שהתחתן  נחמד  בחור  לי  סיפר 
להתגורר רחוק מההורים – בצפת, ולצערו הרב הצניעות שלה התחילה לרדת. 
והסיבה לכך פשוטה – כשהיא היתה גרה אצל ההורים בבני ברק, היא לא ידעה 
שיש בורא לעולם! בסמינר היא התלבשה בצניעות, בגלל שהרבניות אמרו לה! 
בבית היא התלבשה בצניעות כי ההורים שלה אמרו לה! לאחר שהיא התחתנה 

ואין לה מי שיגיד לה מה לעשות, לא רואים אותה – גמרנו.
את   – לך  אומר  העולם'  ש'כל  בגלל  לרגע:  תחשבי  תעצרי,  יקרה!  ישראל  בת 
צריכה להיות צנועה?! מי זה בכלל 'כל העולם'??? את צריכה להיות צנועה לא 
כך  כל  אותך  שאוהב  המלכים  מלכי  שמלך  בגלל  אלא  בעולם,  אחד  אף  בגלל 

ציווה אותך על כך. 
וזו המטרה שאליה צריכים אנו להגיע, שנדע – שכל דבר שאנחנו עושים בחיים, 
אנו עושים את זה בשביל מי שאמר והיה העולם, כי אנחנו יודעים במאה אחוז 
באמת,  אותנו  אוהב  הוא  ורק  ורגע!  רגע  כל  אותנו  מחיה  שהוא  קיים!  שהוא 

וחפץ להיטיב לנו בכל עת.
אותך:  ושואל  אליך,  שבא  אדם  זה   – אפיקורוס  לאפיקורוס  שתשיב  מה  דע 
"תראה לי את בורא עולם!" – אנחנו צריכים לדעת 'מה שיש להשיב לאפיקורוס', 
שאלות  פעם  מידי  מקננות  בתוכנו  וגם  ירודה,  כך  כל  ברמה  בעצמנו  אנחנו  כי 
של כפירה וגם אנחנו נתקלים עם הרבה אנשים שיש להם שאלות, ולכן אנחנו 

צריכים לדעת לענות לעצמנו ולהם תשובה.
)מתוך הספר יגל ליבי- הרב יגאל כהן שליט"א(

העלון להצלחתם של: אריאלה בת מונירה- הצלחה בכל, גילה בת דבורה- נחת מהילדים, דוד בן מהין –רפואה שלמה בקרוב, אושרית בת אסתר –שתכבד הורים, נועה רחל מרים בת אילנית 
זרע קודש בר קיימא, אסף בן אורי חזרה בתשובה, אמיר בן אילן כל הישועות.


