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מאמר השבוע

מאת ראש המוסדות הרה"ג יגאל כהן שליט"א

ׁשל ֻּכ ָּלנ ּו
ָה ָרצוֹן ֶ
ׁשל ָה ָא ָדם
ָקים ְּביו ֵֹתר ֶ
ׁש ַא ַחד ָה ְרצוֹנוֹת ַה ֲחז ִ
ְּכ ָבר ָּכ ַת ְב ִּתי ְּב ַכ ָּמה ְמקוֹמוֹתֶ ,
ׁש ְי ַּכ ְּבדוּ אוֹתוֹ ...וְ זֶהוּ
ֲריכוּ אוֹתוֶֹ ,
ׁש ַּיע ִ
ֶא ָהב ַעל י ְֵדי ֲא ֵח ִריםֶ ...
הוּ א ִל ְהיוֹת נ ֱ
ׁש ִּנְׁשמֹר ַעל
יע ָּבנוּ ַה ּבו ֵֹרא י ְִת ָּב ַר ְך ִּבְׁש ִביל ֶ
ׁש ִה ְט ִּב ַ
ָרצוֹן ָחׁשוּ ב ְּביו ֵֹתר ֶ
ָעים
ַחס נ ִ
ַהגוּ ת ְּת ִקינָה וּ נְ כוֹנָה ְּכ ַל ֵּפי ַה ּסו ְֹב ִבים או ָֹתנוּ  ,וְ ָכ ְך נְ ַק ֵּבל ֵמ ֶהם י ַ
ִה ְתנ ֲ
ֲר ָכה...
ׁשל ָּכבוֹדַ ,א ֲה ָבה וְ ַהע ָ
ֶ
)ל ַמ ָּז ֵלנוּ ֵאין ַה ְר ֵּבה
ֶא ָהב ַעל י ְֵדי ֲא ֵח ִרים ְ
יש צ ֶֹר ְך ִל ְהיוֹת נ ֱ
ׁש ּלֹא ַמ ְר ִּג ׁ
ָא ָדם ֶ
ׁשהוּ א נִ ְמ ָצא
יבה ֶ
ַעת ַּב ְּס ִב ָ
ׁש ּלוֹ ּבו ָֹטה וּ פוֹג ַ
ַהגוּ ת ֶ
ָּכ ֵא ֶּלה(ְּ ,ב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל ַה ִה ְתנ ֲ
יש ְּבתוֹכוֹ צ ֶֹר ְך ֲא ִמ ִּתי ִל ְמצֹא ֵחן ְּב ֵעינֵי ַה ֶח ְב ָרה,
ׁשה ּוא לֹא ַמ ְר ִּג ׁ
ָּב ּהִ ,מ ְּפנֵי ֶ
ימה ַל ֲא ֵח ִריםַ ...על ֵּכן
ַהג ְּבצוּ ָרה לֹא נְ ִע ָ
ׁשה ְל ַע ְצמוֹ ְל ִה ְתנ ֵ
וְ ָל ֵכן הוּ א ַמ ְר ֶ
יע ָּבנוּ ַה ּבו ֵֹרא י ְִת ָּב ַר ְך ָרצוֹן ָחזָק ִל ְמצֹא ֵחן ְּב ֵעינֵי ֲא ֵח ִריםִ ,ל ְרצוֹת
ִה ְט ִּב ַ
יכים
ֲר ִ
ׂמ ַח ֶאת ַה ּסו ְֹב ִבים או ָֹתנוּ  ,וּ ְביִחוּ ד ֶאת ֵא ּלוּ ַה ְּקרו ִֹבים ֵא ֵלינוּ ַ -ה ַּמע ִ
ְל ַש ֵּ
וְ או ֲֹה ִבים או ָֹתנוּ ...
ַע ְברוּ
ׁש ְּל ַאף ֶא ָחד לֹא ִא ְכ ַּפת ִמ ֶּמנּ וּ ַ ,ה ַח ִיּים י ַ
ׁשה ֶ
ׁש ַחי ָּבעו ָֹלם ִעם ַה ְר ָּג ָ
ָא ָדם ֶ
ׁש ֵאין
ׁשה ֶ
ׁש ּלוֹ ִעם ַה ְר ָּג ָ
יע ֶאל ְמקוֹם ָהעֲבו ָֹדה ֶ
ֹשי ָּגדוֹלָ ...א ָדם ַה ַּמ ִּג ַ
ָע ָליו ְּבקִׁ
ׁש ּלוֹ ְּבאוֹתוֹ ָמקוֹם
ׂהַ ,הְּׁשהוּ ת ֶ
ׁשהוּ א עו ֶֹש
ֲר ָכה ְּכ ַל ֵּפי ַמה ֶּ
ְל ַאף ֶא ָחד ַהע ָ
ׁשה ְמאֹד...
ִּת ְהיֶה לוֹ ָק ָ
ׁשל ָה ָא ָדם - - -
ׁשה ִמ ּכֹל הוּ א ְּבתו ְֹך ֵּביתוֹ ֶ
וְ ַה ָּק ֶ
ׂיוֶ ,את ָח ְכ ָמתוֹ וְ ֶאת
ֲש
יכה ַמ ְס ִּפיק ֶאת ַמע ָ
ֲר ָ
ָה ַמע ִ
ׁש ִאְׁש ּתוֹ ֵאינ ּ
יש ֶ
ֶּג ֶבר ַה ַּמ ְר ִּג ׁ
ׁשה
ׁש ּלוֹ ...וְ ֵכן ִא ָּ
ׂוּ ִאין ֶ
יש ַרע ְמאֹד ְּב ַחֵיּי ַה ִּנ ּש
ישיּוּ תוֹ ,זֶה י ְִגרֹם לוֹ ְל ַה ְר ִּג ׁ
ִא ִׁ
ׁשה
ֶא ֶה ֶבת ַמ ְס ִּפיק ַעל י ְֵדי ַּב ְע ָל ּה ,י ְִהיֶה ָל ּה ָק ֶ
ֳר ֶכת וְ נ ֱ
ישה ָמע ֶ
ׁ
ָה ַמ ְר ִּג ָ
ׁש ֵאינ ּ
ֶ
ׂוּ ִאין ָּכזוֹ.
ֲר ֶכת נִ ּש
ׂרֹד ְּב ַמע ֶ
ְמאֹד ִל ְש
וְ ַה ּתו ָֹצאוֹת ְּב ֶה ְת ֵאם...
יכים
ֲר ִ
ׁש ּלֹא ַמע ִ
ׁש ּלֹא או ֲֹה ִבים אוֹתוֶֹ ,
ׁשה ֶ
ָא ָדם ַה ִּמ ְס ּתו ֵֹבב ָּכל ַה ּיוֹם ִעם ַה ְר ָּג ָ
יש ָעצוּ בְ ...ל ַאט
ַת ִחיל ְל ַה ְר ִּג ׁ
ׁש ּלֹא ִמ ְת ַענְ יְנִ ים ּבוְֹ ,ל ַאט ְל ַאט הוּ א י ְ
אוֹתוֶֹ ,
ֻח ִדים אוֹ ֲח ָדִׁשים ַּב ַח ִיּים...
ׂוֹת ְּד ָב ִרים ְמי ָ
יש ח ֶֹסר ֵאנ ְֶר ְּגיָה ַל ֲעש
ְל ַאט הוּ א י ְַר ִּג ׁ
ֲר ְיך וְ או ֵֹהב או ִֹתי'...
ֹאמר ְל ַע ְצמוֹ ַּ ' -גם ָּכ ָכה ַאף ֶא ָחד ֵאינוֹ ַמע ִ
ָּת ִמיד הוּ א י ַ
וְ ַה ְּכ ֵאב ָּכפוּ ל הוּ א...
'מ ּדוּ ַע לֹא או ֲֹה ִבים או ִֹתי? ַמ ּדוּ ַע ַאף
ַסה ְל ַה ֲאִׁשים ֶאת ָּכל ָהעו ָֹלם ַ -
הוּ א ְינ ֶּ
ׁשמוֹת ָה ֵא ּלוּ ִמ ְת ַּג ְּברוֹת
ֲרנוּ ַ ,ה ַה ֲא ָ
ׂי?' ...וּ ְל ַצע ֵ
ֲש
ֲר ְיך ֶאת ַמע ַ
ֶא ָחד ֵאינוֹ ַמע ִ
ׁשה ַהזּ וֹ ִהיא
ׁש ַה ַה ְר ָּג ָ
ֻחד ְּכ ֶ
ׁש ֵהן נו ְֹגעוֹת ַל ְּקרו ִֹבים ֶאל ָה ָא ָדם ,וּ ִב ְמי ָ
ְּביו ֵֹתר ְּכ ֶ
ׁש ִּב ְמקוֹם ִל ְב ּדֹק ֶאת ַע ְצמוֹ ַמ ּדוּ ַע לֹא או ֲֹה ִבים אוֹתוֹ,
ְּכ ַל ֵּפי ֶּבן אוֹ ַּבת ַהזּ וּ גֶ ...
ׁשמוֹתַ ...מ ֲא ִמין ָּב ֶהם ...וְ ַה ַּמ ָּצב נְִׁש ַאר ַעל ַּכנּ וֹ זְ ַמן ַרב
הוּ א ַמ ְצ ִּדיק ֶאת ַה ַה ֲא ָ
ׁשל ִׁשנּ וּ י.
ימן ֶ
ְללֹא ׁשוּ ם ִס ָ
ׁשת ַה ֵּלב
ַה ְר ָּג ַ
ֻבד? ַה ְמ ַכ ֵּבד ֶאת
"איזֶהוּ ְמכ ָּ
)אבוֹת ֶּפ ֶרק ד ִמְׁשנָה א(ֵ :
או ְֹמ ִרים ֲחזַ"ל ָ
ׁש ְי ַּכ ְּבדוּ אוֹתוַֹ ,חָיּב ק ֶֹדם ָל ֵכן ְל ַכ ֵּבד ֶאת ָה ֲא ֵח ִרים.
ׁשרו ֶֹצה ֶ
ַה ְּב ִר ּיוֹת" ִ -מי ֶ
ׁש ַא ָּתה לֹא ַמעֲנִ יק
ׁש ּלֹא ְמ ַכ ְּב ִדים או ְֹת ָך ַמ ְס ִּפיק ,נִ ְר ֶאה ֶ
יש ֶ
ִאם ַא ָּתה ַמ ְר ִּג ׁ
ַמ ְס ִּפיק ָּכבוֹד ַל ֲא ֵח ִרים...
ׁש ֵאינוֹ ֶּב ֱא ֶמת ָל ָא ָדם ַע ְצמוֹ...
לֹא ָּכבוֹד ִחיצוֹנִ י ...לֹא ָּכבוֹד ְמזָֻיּף ֶ

ׁש ְּמ ַכ ְּב ִדים ָא ָדם ָעִׁשיר ְמאֹדֻּ ...כ ָּלם ִמ ְת ַר ְּגִׁשים
ָצא ָלנ ּו ִל ְראוֹת ֵא ְיך ֶ
ַדאי י ָ
ְּבו ַּ
ׁש ּיו ֵֹתר ְּב ִק ְר ָבתוְֹּ ...כ ַל ֵּפי ח ּוץ זֶה יָכוֹל
ַסים ִל ְהיוֹת ַּכ ָּמה ֶ
ִל ְק ַראת ּבוֹאוֹ ו ְּמנ ִּ
ׁש ַה ָּכבוֹד ה ּוא ַל ֶּכ ֶסף
ׁש ֻּכ ָּלם ְמ ַכ ְּב ִדים אוֹתוֲֹ ,א ָבל ָה ֱא ֶמת ִהיא ֶ
ְל ֵה ָראוֹת ָלנ ּו ֶ
ְא ֵּבד ֶאת ָּכל ַּכ ְס ּפוְֹּ ,כ ִפי ַה ִּנ ְר ֶאה ַאף ֶא ָחד ְּכ ָבר לֹא
ילה ה ּוא י ַ
ׁש ּלוִֹ ...אם ָח ִל ָ
ֶ
ׁש ָהיָה לוֹ ק ֶֹדם ָל ֵכן.
י ְַכ ֵּבד אוֹתוִֹּ ,כי ַה ָּכבוֹד ָהיָה ַא ְך ו ְַרק ְּכ ַל ֵּפי ַה ֶּכ ֶסף ֶ
ׁש ָלה אוֹ ַּת ְפ ִקיד
ׂר ָּב ִכיר ַּב ֶּמ ְמ ָ
ׂרה ֲחׁשו ָּבהְּ ,כמוֹ ַש
ׁש ָּז ָכה ְּב ִמ ְש ָ
ְּכמוֹ ֵכן ָא ָדם ֶ
ֻמה ,נִ ְר ֶאה ַל ּכֹל
יקים לוֹ ְּבנֵי ָה ָא ָדם הוּ א ָּכבוֹד ְמד ֶּ
ׁש ַּמעֲנִ ִ
ָּב ִכיר ַּב ָּצ ָבאַ ,ה ָּכבוֹד ֶ
ׁש ּלוֹ
ׁש ֻּכ ָּלם ְמ ַכ ְּב ִדים ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד ֶ
ְּכ ִא ּלוּ ְמ ַכ ְּב ִדים אוֹתוֲֹ ,א ָבל ָה ֱא ֶמת ִהיא ֶ
ַחזֹר ִל ְהיוֹת
ילה ,ה ּוא י ֲ
ְא ֵּבד ֶאת ַּת ְפ ִקידוֹ ָח ִל ָ
וְ לֹא אוֹתוֹ ְּב ַע ְצמוִֹ ...אם ה ּוא י ַ
ׁשהוּ א ִק ֵּבל
ַחס ֵא ָליו ְּבאוֹתוֹ ָּכבוֹד ֶ
ְּכ ָכל ָא ָדם ,ו ְִכ ְמ ַעט ַאף ֶא ָחד ְּכ ָבר לֹא י ְִתי ֵ
ק ֶֹדם ָל ֵכן...
ַהג ְּבצוּ ָרה
ְקא ֲאנִ י ִמ ְתנ ֵ
'דו ָ
ׁש ַר ִּבים ֵמ ִא ָּתנ ּו או ְֹמ ִרים ְל ַע ְצ ָמם ַּ -
ִמ ְס ַּת ֵּבר ְמאֹד ֶ
ירים ִלי ְּבח ֶֹסר ָּכבוֹד'ְ ...ו ָה ִענְ יָן הוּ א,
ֻב ֶדת ַל ֲא ֵח ִרים ,ו ְּב ָכל זֹאת ֵהם ַמ ְחזִ ִ
ְמכ ֶּ
ׁשנִ י ַחֶי ֶּבת ִל ְהיוֹת ְּב ִע ָּקר
ישה ְּכ ַל ֵּפי ַה ֵּ
ׁ
ִּכי ַּבזּ וּ ִגיּוּ ת ו ְּב ָכל ָּד ָבר ַּב ַח ִיּים ַה ִּג ָ
ַאנִ י רו ֶֹצה
ׁש ּקו ֶֹרה ִא ָּת ְך ,ו ֲ
'אנִ י או ֵֹהב או ָֹת ְךִ ,א ְכ ַּפת ִלי ִמ ַּמה ֶּ
ׁשת ַה ֵּלבֲ ...
ְּב ַה ְר ָּג ַ
ׁש ִי ְּהיֶה ָל ְך טוֹב ַּב ַח ִיּים'...
ַרק ָּד ָבר ֶא ָחדֶ ...
ׁשה ֲא ִמ ִּתית ַּב ֵּלב...
ַה ְר ָּג ָ
ָה ְמ ֻס ֶּד ֶרתַּ ,כ ָּמה
יל ּיוֹת ַּ -כ ָּמה ִהיא ֵאינ ּ
ׁשבוֹת ְׁש ִל ִ
ֹשב ַעל ִאְׁש ּתוֹ ַמ ֲח ָ
ׁ
ֶּג ֶבר ַהחו ֵ
יש ֶאת או ָֹתן
ׁש ָּל ּה י ְַר ִּג ׁ
ָפהַ ...ה ֵּלב ֶ
ִהיא לֹא ֲח ָכ ָמהַּ ,כ ָּמה ִהיא לֹא ַמ ְס ִּפיק י ָ
ׁש ָּל ּה ֵא ָליו י ְִהי ּו ְּב ֶה ְת ֵאם...
ׁשבוֹתְ ,ו ַה ְּתגוּבוֹת ֶ
ַמ ֲח ָ
'כ ַּמיִם ַה ָּפנִ ים ַל ָּפנִ יםֵּ ,כן
וְ ָכ ְך ִל ֵּמד או ָֹתנ ּו ְׁשלֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך ע"ה )משלי כז,יט(ַּ :
ׁש ָא ָדם ַה ִּמ ְס ַּת ֵּכל ַּב ַּמיִם וְרו ֶֹאה ֶאת ְּדמ ּותוִֹ ...אם
ׁשם ֶ
ֵלב ָה ָא ָדם ָל ָא ָדם' ְּ -כ ֵ
ַחזִ יר לוֹ ִחיּוּ ְך ,וְ ִאם
ׁשל ַע ְצמוֹ ַ -ה ַּפ ְרצ ּוף ִמ ּמוּלוֹ י ֲ
הוּ א ְמ ַחֵי ְּך ְל ֵע ֶבר ַה ְּדמ ּות ֶ
ׁש ַּב ַּמיִם ַּת ֲחזִ יר לוֹ ְּב ָפנִ ים זוֹעֲפוֹת...
הוּ א י ְַר ֶאה ָּפנִ ים זוֹעֲפוֹת ַ -ה ְּדמ ּות ֶ
ׁשל ָה ָא ָדם...
ָּכ ְך ְּב ִדיּוּ ק ַה ֵּלב ֶ
ַחזִ יר לוֹ
ׁשנִ י י ֲ
ׁשל ַה ֵּ
ׁשל ַהזּ ו ַּלת ַ -ה ֵּלב ֶ
יש ַא ֲה ָבה ְּכ ַל ֵּפי ִל ּבוֹ ֶ
ִאם ָא ָדם י ְַר ִּג ׁ
ישים ְּב ִל ֵּבנוּ ,
ַחנ ּו ַמ ְר ִּג ִׁ
ׁש ֲאנ ְ
יש ֶאת ָמה ֶ
ׁשנִ י ַמ ְר ִּג ׁ
ׁשל ַה ַּצד ַה ֵּ
ְּב ַא ֲה ָבהַ ...ה ֵּלב ֶ
ישה ּו ְמ ַכ ֵּבד ְואו ֵֹהב אוֹתוֹ ...וְ ָל ֵכן,
ׁ
יש ִאם ִמ ֶ
ׁש ָּלנ ּו ַה ַּמ ְר ִּג ׁ
ֵש ַמ ְגנֶט ְּבתו ְֹך ַה ֵּלב ֶ
יׁ
ׁשת
ידי ַה ְר ָּג ַ
ׁש ָּת ִביא או ָֹתנ ּו ִל ֵ
ׁשנִ יַ ,א ֲה ָבה ָּכזוֹ ֶ
ַכנִ יס ַא ֲה ָבה ְּב ִל ֵּבנ ּו ַל ַּצד ַה ֵּ
נְ
ׁשנִ י.
ׁשל ַה ֵּ
ַש ִּפיע ּו ַה ְּד ָב ִרים ְּב ִל ּבוֹ ֶ
ַדאי יְׁ
ׁשנִ י ,ו ְּבו ַּ
ֲר ָכה וְ ָכבוֹד ֲא ִמ ִּתי ְּכ ַל ֵּפי ַה ֵּ
ַהע ָ
ֲר ָכה ְל ַב ְע ָל ּהֵ ,אין ָס ֵפק
ׁשל ָּכבוֹד ְו ַהע ָ
ׁש ַּת ְר ִּגיל ֶאת ַע ְצ ָמ ּה לו ַֹמר ִמ ִּלים ֶ
ׁשה ֶ
ִא ָּ
ׁשה ָהרו ָֹצה
ְא ֲה ָבה ָה ְרא ּויִים ָל ּהִ .א ָּ
ַחזִ יר ָל ּה ְּב ֶכ ֶפל ִּכ ְפ ַליִם ָּכבוֹד ו ַ
ׁש ַּב ְע ָל ּה י ֲ
ֶ
יכה ְל ַהעֲלוֹת
ׁשה ּוא ַמעֲנִ יק ָל ּה ָּכ ֵעתִ ,היא ְצ ִר ָ
ׁש ַּב ְע ָל ּה ַיעֲנִ יק ָל ּה יו ֵֹתר ִמ ַּמה ֶּ
ֶ
ֻבד
ׁשה ּוא ְמכ ָּ
יכה ְל ַה ְראוֹת לוֹ ֶ
ׁש ּלוִֹ ...היא ְצ ִר ָ
לוֹ ֶאת ַה ִּב ָּטחוֹן ָה ַע ְצ ִמי ֶ
ֲר ָכה...
ׁשל ָּכבוֹד ְו ַהע ָ
ֶיה ,וּ ְל ִהְׁש ַּת ֵּדל ְּב ָכל ִהזְ ַּד ְּמנ ּות לו ַֹמר לוֹ ִמ ִּלים ֶ
ְּב ֵעינ ָ
ׁשה ּוא ֵאינוֹ עוֹזֵר ָּבעֲבוֹדוֹת ַה ַּביִת,
ׁש ִהיא ִּת ְר ֶאה ֶא ְצלוֹ ֵאיזוֹ ִמ ְג ַר ַעת – ֶ
ַּגם ְּכ ֶ
ְחם ִל ְבנֵי ַה ִּמְׁש ָּפ ָחה -
ַחס או ֵֹהב ו ַ
הוּ א ֵאינוֹ ְמ ֻס ָּדר ַמ ְס ִּפיק ,ה ּוא ֵאינוֹ נו ֵֹתן י ַ
)הפו ְּך ֵמ ַה ְּמ ִציא ּות(ְ ,וזֶה יְעו ֵֹרר ּבוֹ ֶאת
ַסה לו ַֹמר לוֹ ַּכ ָּמה הוּא טוֹב ָּבזֶה ָ
ׁש ְּתנ ֶּ
ֶ
ָה ָרצוֹן ִל ְהיוֹת ֶא ָחד ָּכזֶה ,וְזו ִֹהי 'ִּ -ב ּקֹ ֶרת ּבוֹנָה'.
מתוך ספרו של הרב יגאל כהן "בחסדך בטחתי".
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זמני כניסה ויציאת השבת

הזמנים לפי לוח ”אור החיים“
י-ם ת“א חיפה ב“ש
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שאלות ותשובות

הנהגות מרן

ממורנו הרה"ג יגאל כהן שליט“א

רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל

שאלה :אני עונד על היד שעון שמצאתי בכותל לפני מספר שנים ,ועכשיו שהתחזקתי ב"ה חשבתי שאולי
אני חייב לעשות השבת אבידה ,רציתי לדעת מה עלי לעשות?
תשובה :היות ומצאת את השעון מזמן אין טעם להכריז אחר כל כך הרבה זמן ,שמסתמא הבעלים כבר לא
מחפשים את השעון ,ויש פוטרים אותך לגמרי מהשבת אבידה היות ולא לקחת על דעת להשיב והבעלים
התייאשו )עיין בר' חננאל בב"מ דף כו ע"ב ובסמ"ע סי' רנט סק"ב( ,ומכל מקום טוב תעשה אם תיקח פתק
ותרשום את סוג השעון והיכן שמצאת וכמה שוויו בערך ,ותשים את הפתק במקום משתמר עד שיבוא
אליהו הנביא ויגיד לך למי להחזיר )וכמבואר כל זה בגמ' דף כט ע"ב ,ובשו"ע חו"מ סי' רס"ז סעי' כא(.
שאלה :אני גר בדירה שכורה ובעל הבית לא שם לי מזוזה ,האם אני יכול לחייב אותו להשים לי מזוזה בגלל
שאם אני ישים מזוזה ,לא אוכל לקחתה אחר כך?
תשובה :על פי דין אי אפשר לחייב את בעל הבית ,שהרי מזוזה זה חובת הדר להניח )ולאחר שיוצא מן
הדירה יש אומרים שיכול לחייב את בעל הבית על המזוזה שהשאיר בדירה או את השוכר שרוצה לגור,
וכמבואר בריטב"א בב"מ קב ע"א( ,ומ"מ ראוי לכל בעל דירה לנהוג לפנים משורת הדין ולדאוג שתהיה
מזוזה בדירה ,ואם ירצה השוכר להשים מזוזות משלו יחליפם ,ואחר שיוצא מן הדירה יחזיר את המזוזות
של בעל הבית.
שאלה :הרבה פעמים קורה שחם לי בבית הכנסת ,אך כשאני מדליק את המזגן נהיה קר לאנשים אחרים ,עם
מי הצדק בזה בימות הקיץ?
תשובה :הן אמת שבקיץ מתחשבים במי שחם לו שזה השכל הישר ,אבל עדיין צריך להישאר בגדר
הנורמאלי ואם לרוב מתפללי בית הכנסת קר והם אינם מרוצים מזה ואתה סובל מחום ,אז תחפש פינה
שהמזגן ישפיע רק עליך .וצריך לדעת שבמקרים האלו הולכים אחר הרוב ,ומי שחריג כדאי שיחפש פינה
נפרדת או שיתפלל בבית ולא יצער את שאר המתפללים ,וכן כתב בספר הנפלא 'ואין למו ומכשול' )ח"ד
עמ' מב(.
שאלה :אני עובד בחנות של כלי בית וכד' ,ולפעמים אנשים מחזירים מוצרים שלא השתמשו בהם אבל
הטבילו אותם ,האם זה בסדר שהקונה הבא יטבלם פעם נוספת?
תשובה :או שתאמר לקונה שהכלי כבר טבול ,ואם אינך רוצה לספר לקונה שכבר טבלו את הכלי )ונראה
שמותר לעשות כן היות ולא השתמשו בו וזה לא מוריד מהערך של החפץ( אזי או שתכתוב על הכלי שאין
צריך להטבילו וכמו שיש הרבה כלים כאלו )שזה תוצרת יהודי וכ"ב( ,או שתביא כלי זה לגוי במתנה
ותחזור ותיקח ממנו ואז הכלי התחייב שוב פעם בטבילה.
שאלה :כבוד הרב ,אני שוכר דירה לבד ושמעתי שאסור לישון לבד בבית מה עלי לעשות?
תשובה :זה נכון שאסור לישון לבד וכמ"ש בגמ' )בשבת קנא ע"ב( ,מ"מ אם תשאיר קצת אור שיכנס לחדר,
מותר ,וכ"כ בכף החיים )סי' רלט אות יז(.

מי זכה מקום ראשון?
בחודש אלול תשט"ו ,זכה ספרו של מרן
שו"ת "יביע אומר" חלק א' בפרס הרב קוק
שעל ידי עיריית ת"א-יפו .בנימוקי הרבנים
הגאונים ועדת השופטים לפרס  -רבי שלמה
יוסף זוין זצ"ל ,הרב שמואל ברוך ורנר זצ"ל,
והרב יונה מירקין זצ"ל ,הם מתייחסים
במפורש למוצאו של המחבר ,ואינם
מסתירים את התפעלותם מכך..." :רגילים
לחשוב שהתורה הלכה ונתדלדלה מהעדה
הספרדית ,ירד קרנה ,פנה זיוה הדרה וכבודה.
ולא היא ,נר האלוקים טרם יכבה בין אחינו
הספרדים ,וכפעם בפעם אנו פוגשים אותם
ביצירות ספרותיות תורניות .מהמעולה
והחשוב שביצירות אלה הוא הספר שלפנינו
'יביע אומר' .צעיר לימים הוא המחבר ,וכבר
נתפרסם לגדול בתורה ,וכבר הספיק לשמש
לראב"ד בקהיר שבמצרים ,ואחר כך חבר בית
הדין בפתח תקווה ...הספר 'יביע אומר'
שלפנינו הוא שו"ת בשני חלקי הש"ע...
מיוחד במינו הוא מחברנו בבקיאותו
המפליאה ,לכל פרט ולכל קו מהעניין הוא
מביא המון מקורות מהראשונים והאחרונים,
וכל ספרי השו"ת בין של הספרדים ובין של
האשכנזים גלויים ופתוחים לפניו ...ראוי הוא
המחבר להכרה והוקרה בדמות 'פרס הרב
קוק'."...
)מתוך החזון והמהפכה(

מעבר לסגולה

דוד המלך ומפיבושת
עגלה ערופה
בסיומה של הפרשה התורה מצוה את בני ישראל על מצות 'עגלה ערופה' ,שאם
נמצא אדם הרוג בשדה ולא נודע מי היכהו נפש ,על בית הדין מהעיר הסמוכה
להגיע למקום מציאת ההרוג ולבצע מעשה שיכפר על הריגתו.
חלוקת השדה
מספר הנביא )שמואל ב טז ,ד( ,שבימי המרד כאשר ברח דוד מאבשלום ,ירד
לקראתו 'ציבא' עבדו של מפיבושת בן יהונתן בן שאול ,ודוד המלך שרחש אהבה
רבה ליהונתן שנהרג בקרב ברמות הגלעד יחד עם אביו ,ונשבע אמונים לו ולזרעו,
התעניין אצל ציבא מדוע לא הגיע עמו מפיבושת .ציבא השיב לו שאדונו שמח
במפלתו ולכן לא בא עמו ,וכששמע זאת דוד המלך אמר לציבא 'אם דבריך אמת,
הרי שכל רכושו של אדוניך שייך לך' .בסיום המרד כששב דוד המלך לירושלים,
ירד לקראתו מפיבושת כשהוא נוהג מנהגי אבלות .כשראה דוד המלך את
מפיבושת ,מיד טען כלפיו מדוע לא בא יחד עם עבדו ,מפיבושת השיב ,שעבדו
ברח ממנו ,ומכיון שהוא נכה לא היתה באפשרותו להגיע באופן עצמאי.
מבחן הנאמנות
הגמרא מבארת שדוד המלך לא קיבל את דברי מפיבושת ,משום שלמנהגי
האבלות של מפיבושת ישנם שתי פרשנויות ,א .שהיה בצער על גלותו של דוד
המלך .ב .מפיבושת בצער על כך שדוד המלך חזר בשלום .דוד המלך בחן את
תגובת מפיבושת ואמר לו ,כבר החלטתי שרכושך יתחלק עם עבדך.
מפיבושת הגיב בהטחת דברים כלפי הקב"ה ,וכך אמר לדוד המלך' ,אני
שהתפללתי עליך שתשוב בשלום ,ואתה לוקח חצי מרכושי ונותן לעבדי' .בדבריו
התרעם על הקב"ה שהחזיר את דוד המלך לביתו בשלום.
נצא בר נצא
ממשיכה הגמרא ואומרת יצאה מן השמים בת קול ואמרה "נצא בר נצא" )'נצא'
מלשון אדם העושה מריבה( ,כלומר שמפיבושת נקרא בשם 'נץ' שעושה מריבה
עם בורא עולם ,והוא בנו של שאול שעשה אף הוא מריבה עם בורא עולם.
והיכן התרעם שאול המלך על מידותיו של הקב"ה ,אומרת הגמרא על הפסוק
)שמואל א טו ,ה( "ויבא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל" ,אמר רבי מני :על עסקי
נחל עכ"ל .כלומר כאשר ציוה שמואל הנביא את שאול המלך להכות את עמלק,
דן שאול המלך קל וחומר מ'עגלה ערופה' ואמר :ומה על נפש אחת שנהרגה,
אמרה תורה הבא עגלה ערופה בנחל ,כל נפשות הללו של עמלק ,על אחת כמה
וכמה שיש לחוס עליהם .ובכך נמצא מכנה משותף בין שאול לנכדו מפיבושת
ששניהם התרעמו על מידותיו של הקב"ה ועשו עמו כעין מריבה ,ולכן יצאה כעת
הבת קול ואמרה למפיבושת "נצא בר )בן( נצא".
שואל ה'זרע שמשון' ,מדוע היה למפיבושת תרעומת על בורא עולם על שדוד
המלך חזר בשלום ,הרי אף לשיטתו שדוד לא עשה דין אמת ,האם מגיע על כך
עונש מות.

מאת הרב אליהו עמר שליט“א

אין לקרוא בזמן התפילה וקריאת התורה

כחה של לשון הרע
ומבאר ה'זרע שמשון' על פי המובא בירושלמי )פאה פ"א ה"א( ,שבדורו של
אחאב היו יוצאים למלחמה ולא היו נהרגים למרות שהיו עובדי עבודה זרה,
ואילו בדורו של דוד המלך היו יוצאים למלחמה ונהרגים למרות שכולם היו
עובדי ה' ,והטעם משום שבדורו של אחאב לא היו בעלי לשון הרע ,ולכן
היתה להם זכות להינצל במלחמה ,אך בדורו של דוד המלך אף על פי שהיו
צדיקים היו ביניהם בעלי לשון הרע ,ולכן היו מתים במלחמה.
לאור זאת טען מפיבושת ,שדוד המלך היה צריך למות במלחמה מאחר
וקיבל לשון הרע מציבא ,וכך ידעו כולם שציבא דיבר שקר .אך ששב דוד
המלך לביתו נתן הקב"ה מקום לטעות שציבא דובר אמת.
על טענה זו של מפיבושת ענו לו מן השמים שדיבוריו אלו הם מריבה של
חינם ,משום שטענתו נסתרת מטענת סבו שאול המלך שחמל על עמלק
שמא יצא מהם דבר טוב .בעוד שמפיבושת טוען שכעת ימוצה הדין עם דוד
המלך ,ואין זה דרכו של הבורא לשלם לאיש מיד על מעשהו ,מפני שיתכן
שאף אם חטא יעשה בעתיד תשובה ולכן כשהקב"ה בא לשפוט את האדם,
הוא דן אותו גם על פי עתידו ,וממילא טענתו של מפיבושת אינה במקומה.
ההשלכות
בהקשר לפסק דינו של דוד המלך בעניין נכסיו של מפיבושת ,הגמרא
אומרת שהענישו את דוד המלך מן השמים ובימי נכדו רחבעם התפצלה
המלוכה ההשלכת הפיצול גרמה שירבעם בן נבט מנע מבני ישראל לעלות
לירושלים על מנת שלא יהיו מחוברים לבית המקדש השוכן תחת שלטונו
של רחבעם מחשש שמא ישובו למלכותו .בד בבד הסית ירבעם את בני
ישראל לעבוד עבודה זרה ,שהובילה לגלות עשרת השבטים שעד היום לא
נודע מקומם.
מודעות יוצרת רגישות
מסוגיה כאובה זו רואים עד כמה קשה וחמור עון לשון הרע ,ומה גודל
השלכת הנזקים היוצאים ממנו .וצריך לדעת שהדרך להימנע מלשון הרע
היא כך :תחילה עלינו להיות מודעים עד כמה חמורה עבירה זו בשמים
וכידוע 'מודעות יוצרת רגישות' ,בנוסף יש ללמוד את ההלכות הנוגעות
בדבר על מנת לדעת מה מותר לומר ומה אסור ,ובפרט שרבים טועים
וחושבים שאם הסיפור הוא אמתי ניתן לספרו ואין זה לשון הרע ,אך על פי
ההלכה לשון הרע הוא על דבר אמת.
חדש!!! ניתן להשיג את הספר 'מעבר לסגולה' חלק ב – על ספר 'במדבר –
דברים'
הכמות מוגבלת – כל הקודם זוכה
ניתן להשיג בחנויות המובחרות או ב'הידברות' 073-222-1210

נא לשמור על קדושת הגליון

לאשת חיל
בשעה טובה
נגמרה החופשה בשעה טובה ..בסיעתא דשמיא עברנו מינימום  3שבועות חופשה
או מקסימום חודשיים..
אז איך היה?! שרדנו ,עברנו עוד יום ועוד יום ..מנסים לשמח את כולם ..ניסינו את
כל האטרקציות האפשריות ,מהצפון עד לדרום ..הילדים שכבר גדלו משום מה,
יודעים לבקש לוקיישנים מיוחדים ..וככל שהם גדלים הבקשות משתכללות.
כנראה שיצאו לכולנו כמה שערות לבנות עקב האינטנסיביות של היומיום.
כל הורה ,אמא או אבא מצאו בעצמם את הילד החבוי .שיחקו מחבואים ,סיפרו
סיפורים ,ישבו על הרצפה ,ציירו גזרו והדביקו ,סחבו תיק ורוד של הילדה,
הסתובבו בקרוסלה ,שחו בבריכה והלכו לישון מותשים מהרגיל ..נו טוב ,זו
המטרה לא? להיות כאחד עם הילדים ,לתת להם תחושה של חופשה ,של בין
הזמנים ,בין זמן לזמן להחליף כוח לכבוד השנה החדשה שכבר הגיעה.
שמענו ללא הרף דיונים בין הילדים להורים של "תקנה לי ,תביא לי"" ,בוא נלך
לשם"" ,משעמם לי פה" וכו' ..וההורה מתנצל ומבקש מהילד ארכה של יום יומיים
עד שיתארגן ויוכל לקנות או לארגן את הנדרש.
כולנו תקווה שהשתדלנו לשמור על הסדרים היהודיים גם בימות החופש ,תפילה
בבוקר לילדים ,לימוד תורה ,חזרה על ישיבה ממושכת עם חשיבה ולא רק ריצה
וארטיקים..
אז עכשיו כולנו חוזרים לשגרה ,אכן ,שגרה מבורכת .ישנם הורים רבים שייחלו
רבות לרגע הזה.
והנה הגיע א' אלול  1.9 /וכולם )לאחר ימי ההסתגלות( חוזרים לשגרה .נזכור כי זה
לא מובן מאליו ,ישנם ילדים שלא יכולים לחזור לספסל הלימודים השנה ,ישנן
משפחות שהשגרה שלהם קצת שונה מכל בית.
בואו נעריך את שגרת היומיום שלנו ,נפסיק להתבכיין על הקושי והעמל ,בואו נודה

לבורא עולם שזכינו לימי החופשה ,שנהננו והתעייפנו ,עברנו אותם בגבורה
ושנזכה לשגרה מבורכת ומוצלחת.
נתפלל מעומקא דליבא שכל ילדה וילדה בעם ישראל יקבלו את המורה /
מלמד הטוב ביותר עבורם ,שתמיד הצוות החינוכי יראה את הנקודות
הטובות של הילד ולא להפך .שיזכו למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.
שיזכו לנתב את הכוחות שבהם למידות טובות ולכבד כל אדם.
גם אם הילד קיבל מקום בכיתה שפחות מתאים לו )או לאימו( ,או מורה
שפחות רצית – כל עוד זה לא מקרה קיצוני – זו ההזדמנות המוצלחת ביותר
להראות בשידור חי לילדים כיצד מקבלים את רצון השם באהבה ,גם אם
פחות מתאים לנו .המריבות עם כל העולם תופסות מקום רב מידי בחיינו,
ומוציאות את הקב"ה מאותו עניין.
בל נשכח כי בורא עולם נמצא בכל מקום ובכל רגע ,בל נשכח כי הוא דואג
לכל ילד וילד ,שיקבל בדיוק את הטוב עבורו .בדרך כלל בסוף מבינים למה זה
היה טוב ..אבל אם בזמן הניסיון זכרנו אותו ואמרנו בקול רם שכל מה שעושה
השם זה לטובה – זכינו.
לא נלמד את ילדנו להיות בעלי גאווה חלילה ,לא נלמד אותם לחשוב שתמיד
הם צודקים והמורה טועה או החבר לא צודק ..צריך ללמד לוותר ,לסלוח,
להעביר על המידות .רק כך נגדל דור ישרים מבורך .ותאמינו שהקב"ה כל כך
רחמן וגדול ,הוא לא נשאר חייב ,אלא נותן רק טוב במיוחד למי שזוכה
להעביר על מידותיו .וככל שזה יותר קשה ,השכר גדול יותר .נשמח בעיקר,
שיש ילדים ,שחזרנו לשגרה ,שהבריאות טובה .ונתעלם מהטפל .חיים בצורה
הזו הם הרבה יותר רגועים ושמחים ...שנזכה לנחת יהודית!
לרכישת הספר "תוכו רצוף אהבה" מאת כותבת הטור058-3266571 :

פנינים מהפרשה
ה"ימים הנוראים" קרבים ובאים...
"תמים תהיה עם ה' אלקיך" )יח ,יג( ,רבנו אפרים זיע"א ,כתב" :תמים
תהיה" ,עולה בגימטרייה" :תשרי" .לרמוז לאדם לחזור בתשובה שלמה
לפני ה"ימים הנוראים" הקרבים ובאים כי החכם עיניו בראשו מזדרז לרצות
אלוקיו .הצדיק הוא בגדר "תם" כי מקיים בעצמו את הפסוק" ,תמים תהיה
עם ה' אלקיך" .האות הראשונה במילה "תם" היא האות האחרונה בסדר
האלפבית כי חכם עיניו בראשו מכלכל צעדיו במשפט וסוף מעשה
במחשבה תחילה ואילו הרשע רוצה שכרו עכשיו ,באומרו "אכל ושתה כי
מחר נמות" )ישעיה נו ,יב( .הסתכלותו של הרשע הפוכה ושגויה ורק בסופו
מבין שטעה בדרכו לכן הפיכת אותיות "תם" הוא "מת" ,שהרי הרשעים
אפילו בחייהם קרואים מתים )ברכות יח.(:

מי שמוותר – מרויח יותר!
מספר הגאון הרב זאיד שליט''א :בבית ספר יסודי באשדוד מסרתי שיחה
לבנות הכיתות הגבוהות ,הרעיון המרכזי של השיחה היה כי מי שמוותר
מרוויח ,ובתוספת סיפורים טובים כמיטב המסורת.
לאחר שבועיים שהיתי בטבריה בדרך להרצאה בקייטנת אימהות,
כשהודיעו לי על עיכוב בלתי צפוי נסעתי להתפלל בקברי צדיקים באזור,
כשלפתע אני מקבל שיחת פלאפון ממנהלת בית הספר באשדוד בו
מסרתי את השיחה ,היא ספרה כי הן יצאו עם בנות הכיתות הגבוהות ליום
כיף בלונה גל ,כמה בתי ספר השכירו את המקום ליום שלם ,בכניסה לאתר
התברר כי יש מקום רק ל 160בנות מבית ספרן בעוד הגיעו  200בנות ,היא
הייתה אובדת עצות והתיעצה עם הצוות מה לעשות ,עודה במבוכה
הגיעה בת מכיתה ז' ואמרה למנהלת" :חשבנו כל בנות כיתתנו ביחד
והחלטנו לוותר ,זוכרות אנו את ההרצאה של הרב זאיד כי מי שמוותר
מרוויח".
המנהלת לא הייתה בטוחה שהיא שומעת טוב ,היא וידאה זאת עם בנות
הכיתה והן אמרו כי אכן הן מוותרות ,מיד התקשרה אלי על מנת לבקש
ממני כי אחמיא לבנות על היוזמה והוויתור.
ממשיך הרב לספר :נסעתי לתחנת דלק קרובה וקניתי  40טילונים לבנות
כיתה ז' ,כשיצאתי מהתחנה אני רואה בחור ברסלב מביט בי .הלה בקש
ממני טילון אחד ,אמרתי לו כי זה ספור ומיועד לבנות כיתה ז' שוויתרו על

תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם )ברכות סג(:
"כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום" )כ ,י(.
הגאון רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל ,השקיע מאמצים מרובים בהשכנת
שלום בין שני יהודים פשוטים .שאלוהו" :כיצד כבוד הרב מבזבז את
זמנו על השכנת שלום בין שני יהודים פשוטים?"
השיב להם הרב" :אמרו רבותינו ז"ל ,הורו לנו שיש לפסוע שלוש
פסיעות לאחוריו ורק אחר כך יתן שלום ויאמר "עושה שלום
במרומיו" .לפעמים אדם חייב לסגת אחורנית מספר צעדים ובלבד
שיטיל שלום בעולם!".
)מתוך "שולחן שבת ערוך" ,הרב שי שמח(.

סיפור לשבת
הלונה גל וסיפרתי לו את הסיפור ,הוא לא האמין כי בנות בכיתה ז' הסכימו
לוותר מיוזמתן על יום כיף לו ציפו כל כך הרבה ואז אמר לי" :בוא רגע" ,הוא
לקח אותי מאחורי התחנה ושם ראיתי שיירה של עשרה ג'יפים עם עשרה
נהגים ,הוא הסביר לי כי הוא מנהל טיולי ג'יפים מאורגנים ,תוכננה יציאה
להיום אשר הוא כבר קיבל עליה את התשלום מראש אך ברגע האחרון
בוטלה היציאה מצד המזמינים.
עוד הוסיף ,כי כבר רצה לשלוח את הג'יפים בחזרה אך עכשיו כששמע את
הסיפור החליט להוציא את בנות כיתה ז' לטיול ללא תשלום ,שאלתי אותו:
"אתה בטוח" ,הוא השיב לי "מאה אחוז" .המשכתי לשאול" :ללא תשלום"?
והוא השיב לי" :ללא תשלום".
עליתי לאחד הג'יפים הגענו כל השיירה לאזור הלונה גל ,שם ראינו את
הבנות ממתינות בחוץ ,הן לא האמינו למראה עיניהם ,הרב זאיד על ג'יפ,
מה הוא עושה פה? אמרתי להן" :בלי להתמהמה בבקשה לעלות ,יוצאים
לטיול" ,הבנות יצאו לטיול ג'יפים בן שעתיים כשבידיהם הטילונים עליהם
שילמתי טבין ותקלין ,לאחר שעתיים עת הגענו בחזרה לתחנת המוצא,
התקשרה המנהלת ואמרה ,הנהלת המקום גילתה כי נשארו מקומות
נוספים לא מאוישים בבריכה והיא מאשרת לבנות כיתה ז' להיכנס אף הן.
אכן מי שמוותר מרוויח ,בנות כיתה ז' הרוויחו גם טיול ג'יפים טילון חינם
וגם כניסה ללונה גל בזכות הוויתור.
)ה .דהן(

נר תמיד לע"נ ר' מנשה בן רחל ז"ל ולע"נ שושנה מהין בת זיוה ע"ה

"ענפים"

אנחנו אולי נראים שונים אבל כולנו מגזע אחד

ארגון לקירוב לבבות ישראל מבית ”יביע אומר“ בני ברק
בראשות הרב יגאל כהן שליט“א

דרושות שדכניות
למאגר השידוכים שלנו
עבודה מהבית מול מחשב .

טל055-6888080 :

דרושות נשים
להכוונת בנות מתחזקות
עבודה במשרדנו בבני ברק
בשעות הערב

טל 055-6888010:עדי

מארגנים שיעור  /יש
לכם שיעור באזור
מגוריכם ואתם רוצים
שכולם ידעו עליו?
צרו קשר ואנו נפרסם אותו במאגר
השיעורים הארצי שלנו טל:

055-6888090

יום א' ד‘
שיעור גברים בפתח תקוה
בשעה 19:30
במרכז פסגות רח' גליס 37
כניסה חופשית לגברים

יום שלישי
השיעור השבועי בבני ברק
בשעה 22:30
בבית מדרש יביע אומר
רח' הרב עוזיאל  41בני ברק
כניסה חופשית
לנשים וגברים בהפרדה

מצוה?

סעודת
כרה?
אז

שמ
ח
ה
?
ר
פואה!

