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השבת באור אחר.
מתיקות התורה

עמוד 3

שעת

ערב .מלחמת השכבת הילדים הגיעה
לסיומה ,אני מתרווח על הספה נוטל מתוך
צלוחית קטנה עוגייה אחת במרקם מעניין ומתחיל בגריסה
שקטה מנסה ליהנות מהטעם .אשתי לא אחרה להצטרף לחגיגה,
אווירה נעימה בסך הכל ,אבל לא לאורך זמן.

אתה שומע? אני חייבת לספר לך משהו.
אני מהנהן בראשי ,הפה מלא עד אפס מקום,
לא ממש יכול להגיב אחרת.
בארוחת צהרים ליד כל הילדים משה שואל
אותי מה זה "מוזיקה של רוק" ,ולמה לרוק
יש אפליקציה ,ואם זה קשור בכלל לרוק שיש
בפה...
מה??? כמעט נחנקתי ,מאיפה ילד בן ארבע
שמע על המושגים האלה?!
אשתי נעצה בי מבט מוכיח ומיואש גם יחד כאילו אומרת:
בבקשה ,אתה יכול לומר התשובה לבד ,אתה לא צריך אותי!
טוב ,את התשובה ידענו שנינו – יש רדיו פועל בבית ,וכי אני
יכול לקבוע מה שדרן יגיד ומה לא ,מישהו מפקח עליו ,הוא
משדר את הסגנון שלו ,הוא לא תמיד ת"ח או בעל השקפה!
רגע ,ומה איתי אני כן בעל השקפה? הכי קל להפיל את הסיבה
לכל הצרות שלי על אחרים!
אבל מה אני יכול לעשות? יש ברירה? יש משהו
אחר לשמוע? זה מה שיש...
השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל רבינו יצחק

יוסף שליט"א

להאזנה:
08-30-12-400
בשידור חי בקול תבונה
kol-tvuna.co.il
הרב המקדים בשעה 21.30

בכל מוצ"ש

קוראים יקרים!
הסיפור הזה אמתי לגמרי שמעתי אותו ישירות מליבו הכואב
של אברך ירא שמיים.
מאות ואלפים של סיפורים דומים מתרחשים בכל בית ,בכל
גיל ,ולכל אחד שלא מודע לנזק העצום שמטפטף אט אט
ללב ילדינו.
ילד צריך לגדול על ערכים של תורה ,כבוד
לזולת ,מידות טובות ועדינות הנפש.
כיצד ילד יכול להתחנך לכל אלה שבמקביל
הוא שומע זלזול בכבוד חברו ,לשון הרע
ורכילות ,סגנון רחובי ועוד רבים שלא מכובד
להזכיר.
בית יהודי אמתי מתחיל ונגמר כאן!
לכן בקול תבונה מוסרים נפש על תוכן נקי
באמת לבית שלנו ,ובנוסף עמלים יומם ולילה בכדי שכל התכנים
יהיו איכותיים מרתקים ואקטואליים במיוחד בשבילכם...
אנו מודים לה' על שזיכנו להפיק מגוון רחב של תכניות,
ומתפללים לסיעתא דשמיא על התכניות החדשות המתווספות
מעת לעת בדרך למלאות את כל היום בתכניות איכותיות
ומגוונות.

מוזמנים להצטרף למשפחת קול תבונה!
נ.ב .אין כוונת הדברים לפגוע ח"ו באדם או גוף כלשהוא .המאמר
נכתב מתוך כוונה להעלות נושא כל כך חשוב בדורנו.
תגובות ,קבלת העלון ולוח שידורים במייל ,הפצה ותרומות:

koltvuna@gmail.com
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סיפור

פינת היעוץ

מתוך תכנית "חכמת התורה"
בהגשת הרב שמואל עידן

הרב יעקב עקיבא פרידמן

זמן שידור :יום חמישי  | 18:00שלוחה  15בארכיון

זמן שידור :יום שלישי  | 22:40שלוחה  19בארכיון

ביום שבת י"ח אב תרפ"ט ( )1929התחולל הטבח הקשה בחברון .אחרי המאורעות
ביום האתמול בירושלים ובמקומות נוספים ברחבי הארץ ,נערכו יהודי חברון
מראש ,וקבוצה גדולה שבתה בביתו של ראש הקהילה ומנהל הבנק המקומי
ר' דן אליעזר סלונים (חתן רבה של זכרון יעקב הגאון הרב אורלנסקי ונין לגאון
הצמח צדק מליובאוויטש) ,מתוך הנחה שבביתו לא יפגעו.
בתוך אותה קבוצה נמנו גם חלק מתלמידי ישיבת כנסת ישראל סלבודקא (שארבע
שנים לפני כן קבעה את מושבה בחברון ,כאשר חלק מבני הישיבה וחלק מרבניה
נותרו בישיבה בעיר סלבודקא .לאחר שעברה מחברון לשכונת גאולה בירושלים
נקבע כינויה "ישיבת חברון").
והנה ,בניגוד לתחזית המוקדמת ,גם על ביתו
לא פסחו המרצחים ,ולדאבון כל לב ,קדושים
רבים מצאו שם את מותם...
כעבור כחודש וחצי ,בראש השנה תר"צ ,במרחק
אלפי קילומטרים משם ,בישיבת מיר אשר
בעיירה מיר (השוכנת כיום בבלארוס) ,נשא
המשגיח הגאון הצדיק ר' ירוחם זצ"ל את שיחתו
לפני השופר .בתוך דבריו סיפר המשגיח את
ששמע מאחד מהניצולים תלמיד הישיבה בחברון ,שהיו מבני הישיבה שעברה
עליהם חרבם הטמאה של המרצחים בביתו של מנהל הבנק המקומי ר' דן אליעזר
סלונים ,וראו שמצבם אנוש ועוד זמן קצר ימצאו עצמם בישיבה של מעלה ,מיד
בכוחותם האחרונים מרחו מדמם על חבריהם החיים שהיו נראים כך כמתים,
בפעולה זו הצילו אצילי הרוח קדושים אלו עשרה אנשים.
בנוהג שבעולם ,אמר רבי ירוחם בדרשתו ,שאדם מאבד את שיקול דעתו בעת
צרה ובודאי בעת צרה נוראית כזו ,אבל כאן במעשה זה ניכרת דרגתם הגבוהה
של תלמידים יקרים אלו ,שגם ברגעים הנוראים ,הייתה להם את המחשבה
וצלילות הדעת להרהר על הצלת חבריהם .וציין שניכר בזה שהם תלמידי הסבא
מסלבודקא (הגאון הצדיק רבי נתן צבי פינקל זצ"ל ,אשר עבר עם הישיבה לחברון,
ונפטר בירושלים בשנת תרפ"ז) ,שמכח מחנכם הגיעו לדרגה זו.
***
זו בהחלט דוגמא מובהקת למאמרו של רבי יהושע בן לוי (אבות פרק ו) אין לך בן
חורין ,אלא מי שעוסק בתורה .ופירש התפארת ישראל בזה הלשון ,שאין לך בן
חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה שרק הוא אינו משתעבד ואך לא משועבד
לגופניות ,וזאת החירות ,שנפשו אינה משועבדת לתאווה הגופנית ,זהו לבד
חירות אמיתית ,ולא כשתאוותו משוחררת ונפשו משועבדת לתאוה .עד כאן.
כלומר שהעוסק בתורה בכוחו להתגבר על יצרו ועל רצונותיו ,ואינו משועבד
לתאוותו ,שהרי כתוב "בראתי יצר הרע ,בראתי לו תבלין" (קידושין ל ,):והוא הבן
חורין האמתי .בדברי ימי עם ישראל יש אין ספור דוגמאות לאנשים או קהילות
שהיו משועבדים ע"י המלכות ,הדוכס ,הבישוף או כל רשע אחר ,אך רוחם נשארה
חופשית לחלוטין ,והמשיכו להיות דבקים בבוראם ,ואף לקיים את מצוות שבין
אדם לחברו ,ולחשוב על טובתו של האחר גם בשעות הקשות ביותר ,גם במחנות
ההשמדה וגם בגטאות .כי הם נשארו בני חורין גמורים.

הרבנים שלנו כאן

בשביל לענות לשאלות
וללבטים שלכם!
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נפש האדם היא מאד מורכבת ועמוקה  -לכל
אדם יש הבנות שמגינות על הנפש כדי שלא
יכאב לו  -יש הגנות חזקות נוקשות יותר ויש
הגנות פחות נוקשות .אתן דוגמא מי שיש לו
חרדה מחיידקים וממחלות הוא עלול לפתח הגנה
מהחרדה שמתבטאת ברחיצת ידים מספר פעמים,
ובפרט בתקופת הקורונה מהחשש להידבק
אז יש אנשים שלקחו זאת בצורה קשה יותר
ומיעטו לצאת מהבית ונלחצו כל כך כאשר היו
בקרבת אדם שלא עטה מסכה .וכמובן רחצו
את ידיהם לא מעט פעמים עם אלכוג'ל .סביר
להניח שהחרדה הזאת קיננה אצלם מלפני זמן
הקורונה רק בקורונה היא הטריגר לחרדה ,והיא
הגבירה את החרדה .ואסביר זאת .כל קושי רגשי
כמו חרדות ,דיכאון ,כפייתיות וכו' ,בזמני לחץ זה
עלול לפרוץ ולהתגבר יותר כמו בזמנים של חוסר
שיגרה חגים ,שבתות ,ומוצ"ש .משום שכאשר
נמצאים בשגרה חשים יותר ביטחון ושליטה על
המצב ,יש הרגלים של תפילת שחרית ולימוד
בכולל ,או יציאה לעבודה .ומעבר לכך אין זמן
למחשבות של חרדות כי העיסוק הוא המעטפת
לנפש האדם כמו שחז"ל אמרו אין הגאולה באה
אלא בהסח הדעת.
כמו שאומרים בדרך צחות ,שאין גאולת הנפש
באה אלא בזמן שאין לנו את הזמן לחשוב על
הקשיים על החרדות ולא חושבים מחשבות
שטורדות אותנו .כמו שכתוב "אדם לעמל יולד"
העמל הוא דבר מבורך גם למי שאין לו קשיים
רגשיים .לא מעט אנשים מעידים שבמוצ"ש חשים
תחושה לא נעימה .וכן כשיש חוסר שגרה יש
אנשים שחשים במידה מסוימת חסר ביטחון
שזה נובע מתחושת חוסר שליטה על המציאות,
זה גורם להם לחוש לחץ והלחץ עלול להגביר
את הקושי הרגשי .כ"עזרה ראשונה" הייתי מציע
שכדאי שגם בזמנים הפנויים יותר ,לערוך תכנית
מפורטת איך למלא את הזמנים .כמו ללמוד עם
הילדים ,ולשוחח איתם ,להקשיב להם ,זה מאוד
יכול להעמיק את הקשר בין ההורים לילדים ובין
הילדים להורים ,אפשר לקבוע חברותא ללימוד.
וחשוב שהתכנון יהיה לפני הזמן הפנוי ולא בזמן
הפנוי .עצם התחושה שיש לנו תעסוקה זה כבר
יקל עלינו רגשית לצלוח את הזמן הזה בצורה
יעילה .כאשר יש לנו תכנית מוגדרת מה עושים
בזמנים ההם נוצרת התחושה של שליטה על
המצב וזה הגורם לחוש תחושת ביטחון כעין
שגרה ,ולהיות רגועים יותר.
לשליחת שאלות ל"פינת הייעוץ" בענייני נפש,
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מענה רבני
במגוון תחומים:

הלכה ,חינוך ילדים ,שלום בית,
התמודדויות בעולם הישיבות,
חרדות ,ענייני נפש ועוד
פקס 079-52-44-800 :דוא"ל koltvuna@gmail.com :אתרkol-tvuna.co.il :
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שמירת הלשון

התבוננות

הרב אליהו שלום לסרי

הרב מאיר זיו יוסף

זמן שידור :יום שלישי  | 09:00שלוחה  20בארכיון

זה קורה בעיקר אצל אחרים ...סיפורי 'הבטחתי ונושעתי'.
אז מה אתנו? מתי אנחנו ניוושע?
מכירים את הסיפורים המרגשים בסגנון ''הבטחתי
ונושעתי''? מכירים את השאלה המדגדגת ,למה לי זה לא
קורה? פעמים רבות אנחנו מתפללים ,מבקשים ,ומרגישים
שעשינו כל אשר לאל ידינו כדי שבקשותינו יתמלאו.
האמנו ,בטחנו ,הבטחנו ,תרמנו ו ....לא נושענו .אז מה,
תפילתנו הייתה לשווא? כל זה היה לחינם?
בואו נראה מה כותב רבינו ינה על
זה" :ואם לא יגיע העניין שמייחלים
אליו ,תהיה צדקת התוחלת סיבה
לתועלות וחסדים רבים ונכבדים מן
העניין אשר ביקשה נפשם .ככתוב
"הבוטח בה' חסד יסובבנו" .זהו חוק
טבע ,מי שבוטח  -מקבל .האמנתם?
התפללתם? אתם יכולים להיות רגועים .החסד כבר נשלח
אליכם און ליין מלמעלה .אין סיבה לדאגה .אז אפילו שמה
שרציתם לא התגשם בסופו של דבר ,תדעו שקיבלתם
שפע וברכה שאתם אפילו לא מודעים להם.
ויתרה מכך ,לפעמים טובת האדם היא דווקא בכך שלא
מתמלאת בקשתו באופן שהוא מבין ורוצה .לא תמיד
אנחנו יודעים מהו המצב הטוב ביותר עבורנו ,וגם אם
אנחנו לא רואים את זה ,זה אכן כך .האמונה ,התפילה,
הבקשה ,זה עובד! לא תמיד תדעו כיצד פעלו התפילות
שלכם .אז אפילו אם אתם לא יודעים את זה ,גם אתם,
הבטחתם ונושעתם.

זמני שידור :ראשון וחמישי  | 9.00שלוחה  12בארכיון

אחיו של הרב יצחק כהן רבה של שמואל הנביא בירושלים סיפר ,באחת
הפעמים נכנסו כמה אברכים לרבי אלעזר אבוחצירא ,ופתאום אמר לאדם
מסוים" :אני מעביר לך משימה לא קלה ,יש אחד שנמצא בבית הכלא והוא
הוזמן לבית המשפט ,אנחנו מעבירים את הצער שלו
עליך ואתה תסבול את מה שהוא צריך לעבור בתקופה
הזאת ,ואח"כ הכל יבוא על מקומו בשלום".
כמובן שאותו יהודי לא סרב לרב ,חלף הזמן והוא סיים
תקופה של ייסורים ,עלה אל מעונו של הצדיק ושאל:
"כבוד הרב למה הטלת עלי דבר כזה ,הרי הוא עשה
דבר שלא יעשה ,למה הרב מטיל את זה עלי ,אני מכבד
מאוד מה שהרב אומר ,ועשיתי ללא עוררין מה שהרב אמר ,אבל מדוע?
אמר לו הצדיק ,אותו האדם שמדובר עליו אם היה שומע את הפסיקה של
בית משפט יכול היה להיפטר מן העולם ,מעוצמת הצער והקושי ,ולא היה
מתמודד עם זה ,אבל אתה ,אני ידעתי שתוכל לשרוד את זה ,זה לא יהיה
לך קל ,אבל תשרוד עם זה ,ותחזור לחיים.
דבר דומה אומר הרב אזכרי בספר חסידים ,כפי שהגמרא מספרת ,שהיו
כמה מקרים שהתנאים היו מאשימים את עצמם למרות שהם לא עשו
את המעשה וכו'.
כך בדיוק בהלכות לשון הרע ,למרות שיש היתר לדבר בגנות אדם ,לא
כל היתר מתאים לכל אדם ,לא תמיד יכול האדם לעמוד במצב שידברו
בגנותו אפילו שהיה מותר .אם יכול האדם לקחת את הגנות על עצמו,
ואומר "בגופי אני לוקח בשביל שחברי לא יינזק ולא יפגע ח"ו" ,איזה
מדרגה גבוהה זוכה באותו הרגע.
יה"ר שנזכה תמיד שאיש את רעהו יאהבו ,ואחד יכבד את השני ,ותמיד
ידברו טוב אחד על השני ,ושלא יגיעו למצב של פגיעה או לשון הרע
רכילות וכדומה ח"ו.

מתיקות התורה
הרב אברהם קורדובה
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כתוב "והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו" ,אין והיה אלא
לשון שמחה ,כבר ביום שישי מתמלאים שמחה שמגיעה שבת
קודש ...כתוב בספרים שכבר מיום רביעי מגיעה הארת שבת
קודש .לפי כמה מנהגים אומרים "לכו נרננה" בשיר של יום ,יותר
בקהילות אשכנז ,ובפרט ביום שישי מגיעה שמחת השבת כמו
שכתוב "ישכים אדם להכין צרכי שבת קודש" ,משום שמגיעה
שבת המלכה זה כבר מביא לאדם את השמחה כבר מתחילת היום.
ישנם קהילות כדוגמת 'סיגט' ו'צאנז' שנהגו שכבר ביום שישי
בתפילת שחרית לא לאמר תחנון ,משום שכל יום שישי הוא
הארה של שבת ,להלכה נפסק שרק משעה חמישית מחצות
שיש הארת שבת עוד יותר לא אומרים תחנון ,רואים כמה גדולה
מעלת יום שישי.
כתוב בספרים שיום שישי זה עניין גדול ,הוא כנגד מידת יסוד,

בכל יום בשעה  7בבוקר

הדף היומי
בהגשתו הנפלאה של
הרב ידידיה דהן

ולכן יש כאן עניין גדול שכתוב לעסוק בהכנה לשבת ,בתשובה,
כמו שאומרים בשם הבעל שם טוב הקדוש ,שכתוב "מת בערב
שבת סימן יפה לו" ,והרי זה לא בידו של אדם לדעת מתי ימות,
כמו שכתוב בגמרא בפסחים שבע דברים מכוסים מעינו של
אדם ,אחד מהם זה המיתה ,אלא הכוונה לשון של "תשובה" שכל
כולו בתשובה ,כל כולו בהכנה לשבת ,הכנה ע"י התשובה ,ומה
זאת הכנה ע"י תשובה? הכנה ע"י לימוד תורה! שזה התשובה
הכי גדולה ,וכמובן לעסוק בצרכי שבת .זה "והיה" ביום השישי,
כולו שמחה שאדם מכין את עצמו לשבת ,עם תשובה עם תורה
ועם תפלה.
וכל זה מביא לו שמחה גדולה בשבת ,שכידוע כתוב בספרי,
"ביום שמחתכם  -אלו השבתות" ,ביום שבת צריך להיות בשמחה
גדולה שאדם זוכה להיות קרוב לקב"ה שבשבת יש נשמה יתירה,
הנשמה יתירה היא נותנת לאדם אור של הנשמה.
יש אומרים שעניין הנשמה היתירה ,זה "אחרי רבים להטות",
עכשיו הנשמה קובעת ,בכל השבוע יש מלחמה בין הנשמה
לגוף ,בשבת הנשמה היתירה היא הקובעת ,היא הגוברת ,וזה
מנצח את היצר הרע ,את הגוף.
"לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא כדי לעסוק בהם
בתורה" ,הכל מודים בשבת ניתנה תורה ,לכן בשבת יש לאדם
הרבה סיעתא דשמיא ,ובע"ה הרבה שמחה.

הנוסחה המלאה
להאזנה:
08-30-12-400
ארכיון השיעורים
בשלוחה 321
kol-tvuna.co.il

לזכירת לימוד
השלחן ערוך!

בהגשת
הרב שמואל אברהם
בכל יום ראשון22.00 ,
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ֹלהים (תה' צו ,ד)ִ ;.מי כָ מֹכָ ה
ל־א ִ
ַעל־ּכָ ֱ
ָּב ֵאלִ ם ה' (שמות טו); יֵ בֹׁשּו כָ ּל ע ְֹב ֵדי
ֶפ ֶסל ַה ִמ ְּת ַהלְ לִ ים ָב ֱּאלִ ילִ ים ִה ְש ַׁת ֲּחוּו לֹו
הרב דורון רונן
ֹלהים (תה' צז ,ז); כִ ּי ַא ָתּה ה' ֶעלְ יֹון
כָ ּל ֱא ִ
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ֹלהים
ית ַעל כָ ּל ֱא ִ
ַעל כָ ּל ָה ָא ֶרץ ְמאֹד נַ ֲעלֵ ָ
(תה' צז ,ט) .כי לא כצורנו צורם (דב' לב,
לא) .ועוד רבים.

כוונת הלב

לפני כחודשים התקשרה אלינו אשה צדיקה
מב"ב ,ושאלה בפיה ,ומקולה נשמע שהיא מעט
מבוהלת ונרגשת .סיפרה אותה אשה שהיא נוהגת
בקביעות לומר תהלים של כל יום ויום ,והנה קטע
אחד נשמע לה מוזר ,וככל שהתעמקה לחשוב
עליו ראתה שאין זה מסתבר כלל לומר כך ואולי
יש טעות בתהלים שלה .מה שהבהיל אותה היה
הפסוק "השתחוו לו כל אלהים" (צז ,ז) ,שמשמע
ממנו כביכול שקיימים עוד אלהים ח"ו.
הרגעתי אותה ואמרתי לה שהתהלים תקין,
ושבחתי אותה שהיא מתבוננת במה שהיא אומרת,
בניגוד לכאלו שאומרים תהלים בלי לנסות בכלל
להתבונן מה הם אומרים.
ואכן השאלה הזו צריכה להטריד כל אחד ואחד
מאיתנו ,כי אנו מוצאים כמה וכמה פסוקים במקרא
שבהן משמע לכאורה שיש מציאות של אלוהות
נוספים בעולם ,כגון :כִ ּי ֲאנִ י יָ ַד ְע ִתּי כִ ּי גָ דֹול ה'
נֹורא הּוא
ֹלהים (תה' קלה ה); ָ
וַ ֲאדֹנֵ ינּו ִמכָ ּל ֱא ִ

וכמובן שלא יתכן שהכוונה לומר שיש עוד רשויות,
שהרי אחד מעיקרי הדת הוא שאין עוד מלבדו,
כמ"ש "למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלהים
אין עוד" ,ועל כן יש להבין מה כוונת התורה בזה.
ועוד יש לתמוה שהרי חז"ל תקנו במקומות רבים
דינים שלא ישתמע מהם שיש ח"ו שתי רשויות,
כגון לא לומר 'שמע' פעמים ,וכן מודים מודים וכד'.
לכן יש להבין מדוע אם כך במקומות דלקמן אין
חשש כזה ,ומדוע חז"ל לא ניסו ליישב מה הייתה
ההצדקה במקומות אלו לומר בלשון כזו שיכולה
לגרום לטעות בהבנה.
ואמנם יש רוצים לומר שהכוונה למלאכים ,שלהם
אכן יש מציאות כידוע ,אך מהפסוקים שמשווים
בין אלוקינו לאלוהי העמים מוכח שאין מדובר
רק במלאכים ,שהרי עובדי עבודה זרה לא עבדו
למלאכים משרתי השם ,אלא עבדו לכוחות הטבע
כמו השמש והירח ,או לעץ ואבן ,או ליצורים
דמיוניים ,ויעידו על כך גם שמות הע"ז שלהם
שאינם כלל שמות של מלאכים ,כגון :בעל פעור,
בעל צפון ,מרקוליס ,נבו וכו'.

ופתח להבנת הדברים נמצא בדברי המדרש בפרקי
דר"א (פרק כד) באשר למעלתם של ישראל על
שאר האומות ,וז"ל "ומנין שהפיל גורלות ביניהם
שנאמר (דברים לב ח) 'בהנחל עליון גוים' ,ונפל
גורלו של הקב"ה על אברהם ועל זרעו ,שנאמר
'כי חלק ה' עמו' ,אמר הקב"ה חבל וגורל זה שנפל
עלי רצתה נפשי ,שנאמר (תהלים טז ו) 'חבלים
נפלו לי בנעימים' .וירד הקב"ה ושבעים המלאכים
הסובבים כסא כבודו ובלבל את לשונם לשבעים
גויים ולשבעים לשון ,כל אחד ואחד גוי וכתבו
ולשונו ,ומינה מלאך על כל אומה ואומה ,וישראל
נפל בחלקו ובחבלו ,ועל זה נאמר 'כי חלק ה' עמו".
כלומר יש אכן מציאות של כוחות בבריאה
הממונים על האומות ועל שאר מיני בע"ח ,ואמנם
יש להם יכולת ,אך יכולת זו ניתנה להם מהשם,
ועובדי ע"ז יחסו להם כח עצמאי ,וזו היתה טעותם.
ובספר רוח חיים פרק מ"א ביאר את הדברים ,כי
שאכן האלהים שלהם הוא בעל כח מציאותי ,וכמו
שהשמש והירח יש להם מציאות גם למזלות יש
מציאות .ועל כן נקראים עובדי ע"ז עובדי כוכבים
ומזלות .רק שזה גופא התורה באה ללמד אותנו,
שאין לנו לטעות ולייחס להם כח עצמאי ,אלא
יש לדעת שהשם ית' הוא זה שנותן להם חיות,
וכל כוחם נובע ממנו.

יש לכם שאלות בביאור סידור התפלה?
השאירו הודעה במערכת הטלפונית:
 08-30-12-400שלוחה .214
ואולי תזכו למענה בתכניתו של הרב דורון רונן

דין וצדק
הרב שלמה בארי
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בחור ישיבה?
מישהו מחכה לשמוע אותך!
כבחור ישיבה יש לך הרבה מה לשאול,
בכל תחומי החיים...
מידי יום שלישי בשעה  11בלילה
הרב עבדיאל ישראלי שליט"א מחכה לך!
עם תשובות ברורות לשאלות שלך ושל חבריך
המעוניינים לשוחח עם הרב בשידור,
יכולים להשאיר הודעה במערכת הטלפונית ,ונחזור אליהם בלנ"ד

להשארת שאלות:

08-30-12-400
פקס079-52-44-800 :

רדיו קול תבונה בשלבי הרצה מתקדמים ,ומתעדכן מעת לעת בתכניות חדשות.

הירשמו לקבלת עדכונים! במערכת הטלפונית בשלוחה  ,6או במיילkoltvuna@gmail.com :

רדיו קול תבונה בהרצה ,ומתעדכן מעת לעת בתכניות חדשות
הירשמו לקבלת עדכונים מ"קול תבונה" במייל koltvuna@gmail.com :או בטלפון 08-30-12-400 :שלוחה 6
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מנשה החליט ביום בהיר לעשות בשר על האש בחצרו הפרטית,
אך העשן והריח הפריע לאפרים השכן שמתגורר מעליו ,ולא די בכך אלא
שאגם גרם לבגדיו וחפציו של אפרים להתבשם מריח העשן המחניק .האם
יכול למנוע אותו על פי דין?
נראה לתלות זה במחלוקת מרן הש"ע ורמ"א (סי' קנה סעיף לז)
לגבי השתמשות בתנור בבית שהעשן אינו תדיר ,שלדעת מרן הש"ע יכול
למחות בו בתחילה ואם לא מחה בו הוי מחילה .משא"כ לדעת הרמ"א ,אין
יכול למחות בו כלל .ובש"ך (ס"ק יט) חיזק פסק הש"ע .ומאידך הגאון רבי
עקיבא איגר בתשובה (מהדו"ק סי' קנא) הכריע כדעת הרמ"א שאין יכול
למחות בו כלל והובא דבריו בפת"ש (ס"ק ז).
לכן לפ"ז הוא הדין בנדון דידן ,יכול הניזק למחות
בתחילה בעושה המנגל אם הדייר נוהגן כמרן הש"ע
כגון שהוא מעדות המזרח ,ואין יכול הדייר לטעון
'קים לי' כרמ"א ,משום דהוי 'קים לי נגד מרן' כמו
שמבואר ביב"א (ח"ט חו"מ סי' א).
אלא שיש לציין תנאי נוסף לכך ,כמבואר בש"ע הנזכר ,שכל מה שיכול
למחות הוא באופן שהעשן מגיע ברוח מצויה ,אבל אם מגיע העשן ברוח
שאינה מצויה אינו יכול למחות.
וביחס לטענת הניזק שבגדיו וחפציו "מתבשמים" מהעשן  -לדעת מרן
הנזכר ,יכול למחות בו כשראה כן בפעם הראשונה ,ואם לא מיחה בו הרי
זה מחל ושוב אינו יכול לעכב בידו.

