
 
אות "כף" קטנה – מוסר השכל !

הגאון הגדול הרב משה קלזאן שליט"א
"כף"  שהאות  ידוע  ולבכתה".  לשרה  לספוד  אברהם  "ויבא 
המילה.  אותיות  משאר  יותר  קטנה  נכתבת  "ולבכתה"  המילה  של 
הטו בעל  יעקב  רבינו  שכתב  מה  הוא  לכך  הטעמים  מאחד 

צריך,  שהיה  ממה  יותר  מעט  עליה  בכה  אבינו  שאברהם  רים, 
לשמים",  דין  "מסרה  היא  כי  מיתתה,  גורמת  כמו  שהיתה  מכיון 
כלומר היא אמרה לאברהם בפרשה הקודמת "ישפוט ד' ביני ובינך".

אמר   : א(  עמוד  צג  )דף  קמא  בבא  במסכת  הגמרא  ע"פ  וזאת   
שנאמר:  תחילה,  נענש  הוא   - חבירו  על  דין  המוסר  חנן:  רב 
אברהם  ויבא  וכתיב:  עליך,  חמסי  אברם  אל  שרי  ותאמר 
אמר  בארעא.  דינא  ליה  דאית  מילי,  והני  ולבכותה;  לשרה  לספוד 
אחד  הכי:  נמי  תניא  הנצעק.  מן  יותר  לצועק  לו  אוי  יצחק:  רבי 
הצועק ואחד הנצעק במשמע, אלא שממהרין לצועק יותר מן הנצעק. 
ולפ"ז כתב בעל הטורים הנ"ל שעל כן נענשה היא תחילה, ונפטרה 
בקיצור ימים רח"ל, ויש כלל שהמאבד את עצמו לדעת – אין מספידין אותו.
שנה,   175 לחיות  אמורה  היתה  שהיא  בחיי,  ברבינו  ומבואר 
מהחיים! שנים   48 לה  הורידו  הנ"ל  בגלל  אך  אבינו,  אברהם  כמו 

הענין של איסור מסירת דין לשמים פירושו, שלפעמים קורה 
לך  ישלם  "ד'  לפוגע  הנפגע  אומר  ואז  בחברו  פגע  מאד  שמישהו 
אומר  שאדם  בזמן  כביכול  כי    ! בתכלית  אסור  והדבר  כגמולך". 
לגמרי  אינם  מעשיו  שגם  ורואים  פנקסו  את  פותחים  זאת, 
טובים, ומתעורר עליו קטרוג, וכי אתה טוב ממנו? גם צורה זו של 
השלכת ה"טיפול" בנושא על הקב"ה אינה מכובדת, וכי ד' עובד אצלך?

והנה שרה אמנו הצדקת, כשהיתה במצב כל כך משפיל שהיא 
התחילה  להריון  וכשנכנסה  לבעלה,  שפחתה  את  שנתנה  הגבירה 
את  מראה  שרק  כגילויה,  סתרה  אין  זו  שרה  ולומר,  בשרה  לזלזל 
עצמה צדקת, ובפנימיותה היא לא כזאת, שלא זכתה להריון הרבה 
שנים, ואני זכיתי מיד. ובצרתה ציפתה שאברהם יגן עליה וישתיק 
את הגר, ולכן אמרה לו מדוע אתה שומע חרפתי ושותק? "ישפוט ד' 
ביני ובינך!". וצדיקים הקב"ה מדקדק עליהם כחוט השערה, ובגלל 
חטא קטן כזה שנעשה בעידנא דריתחא, הפסידה 48 שנות חיים !

לא לחנם התורה רומזת על ענין זה ברמז דק של הקטנת האות 
"כף", אלא כדי ללמד לאדם  מוסר השכל ודרך הליכות חיים, שגם 
הדברים  את  ללבן  צריך  צודקים,  לגמרי  שאנחנו  לנו  נדמה  כאשר 
שכנים  בין  בויכוח  מדובר  אם  בין  השני,  את  אחד  ולשמוע  יחד 
לא  אופן  ובשום  זוג,  בני  שני  בין  שגרתי  בויכוח  מדובר  אם  ובין 
לחשוב שאתה בטוח צודק ולפנות לקב"ה בבקשה ש"יטפל בשני". 
באהבה.  כולם  בין  שלום  ישכין  שד'  להתפלל  אפשר  תמיד  כמובן 

שבת שלום!

"המתכון לשידוך מוצלח"
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

בפרשת השבוע אנחנו מוצאים את השידוך הראשון שנעשה, כאשר אברהם אבינו 
ע"ה, מצווה את אליעזר עבדו למצוא אשה לבנו יחידו יצחק אבינו, ואליעזר עושה סימן 
ותנאי על מנת למצוא את זיווגו של יצחק, "ְוָהָיה ַהַּנֲעָרה ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִּטי ָנא ַכֵּדְך 
ְוֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה ֹאָתּה ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת 
ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני", והגמ' במס' תענית )דף ד.(, ובמדרשים הובא, שאליעזר שאל שלא כהוגן, 
משום שיכול היה להזדמן לו ממזרת או נתינה או שפחה, אבל אע"פ כן זכה שנענה כהוגן 

והנערה שהגיע הייתה רבקה.
מצאנו  עוד  משכיל.  עבד  נקרא  שאליעזר  מצאנו,  )ס,ב(  רבה  במדרש  ומאידך 
במדרש )פסיקתא זוטרתא פרק טו( על הפסוק "ובן ביתי דמשק אליעזר" מהו דמשק, דולה 
ומשקה מתורת רבו לאחרים. ואם כן צריך להבין מדוע נקרא אליעזר עבד משכיל אם 
הוא שאל שלא כהוגן? ויותר מכך הרי מצאנו בדברי הגמ' שהסימן שעשה אליעזר היה 
סימן גמור שבמידה ולא ימצא נערה כזאת יצחק לא היה מתחתן. )עיין בגמ' סנהדרין דף צה:(.

כלה  למצוא  שהרי  עוד,  לשאול  כתב  זצ"ל  רובמן  דב  להגר"מ  מאיר"  "זכרון  ובספר 
ואיך  גדול וקשה מאוד,  זה דבר פשוט, אלא דבר  ליצחק אבינו "העולה תמימה", אין 
אליעזר החליט בדעתו שמספיק נערה אשר טובת לב במידת החסד שהיא מתאימה? ומה 
עם שאר המידות הטובות, אולי היא כעסנית וכו', ומי אמר שיש לה ערך ללימוד התורה?
וכתב שהתשובה לזה, שאליעזר הבין ברוח גדלותו, שנערה שיש בה לב טוב הרי זה 
כולל את כל המידות הטובות כולם, וכמו שמצאנו במסכת אבות )פ"ב מ"ט(, "אמר להם 
צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה רבי יהושע 
אומר חבר טוב רבי יוסי אומר שכן טוב רבי שמעון אומר הרואה את הנולד רבי אלעזר 
דבריכם". דבריו  ערך שבכלל  בן  דברי אלעזר  אני את  רואה  להם  טוב אמר  לב  אומר 
וביתר ביאור  ופרש"י שם.  ז"ל  יונה שם מה שכתב, בשם הרמב"ם  ועיין פירוש רבינו 
בדברי ר' עובדיה מברטנורא, וז"ל, "לפי שהלב הוא המניע לכל שאר הכוחות והוא המקור 
שממנו נובעים כל הפעולות. ואף על פי שיש לפעולות איברים מיוחדים, מכל מקום הכח 
המעורר לכל התנועות הוא בלב, לפיכך אמר ר' אלעזר לב טוב..". וכ"כ בספר דרך חיים, שם.

המחשבות  וכל  הפעולות  כל  טוב,  לב  בו  שיש  שאדם  למדים,  נמצינו  כן  ואם 
בה  שיש  ליצחק  נערה  כוחו  בכל  חיפש  אליעזר  כן  ועל  הטוב,  ממקור  יהיו  הם  שלו 
"לב טוב", אך גם אם אדם עושה חסד עם חבירו אין זה מוכיח כלל שיש בו לב טוב, 
אליעזר  ולכן  במצוקה,  חבירו  את  בראותו  צער  בו  שיש  מחמת  כן  שעשה  שאפשר 
ביקש מרבקה שתשקה אותו ורבקה אומרת גם אותך וגם את גמליך אשקה, ואליעזר 
ואנשיו עומדים מהצד ומסתכלים ואינם עוזרים כלל לרבקה, ורבקה נערה בת שלוש 
ומההתחלה עד  גמלים שזה כמות עצומה של מים,  ודברים, עשרה  בלי אומר  משקה 
שיש  מראה  בוודאי  זה  תלונות..  ובלי  בריצה  התלהבות  באותה  כן  עושה  היא  הסוף 
כלל,  עליהם  לרחם  פה  שייך  היה  מכיוון שלא  רחמים,  רק  לה  ולא שיש  טוב,  לב  בה 
)פכ"ד פס' כא(, עיי"ש.  ואם כן  גיבורים. וכן משמע בספורנו בראשית  שהרי הם היו 
אליעזר היה בטוח שמעשה החסד שלה מגיע מתוך לב טוב ושמחה בעשיית המצווה.

ועל פי זה חשבתי להסביר לענ"ד, כוונת חז"ל, שאליעזר שאל שלא כהוגן והשיבו לו 
כהוגן, שוודאי שאין הכוונה שאליעזר טעה בעצם הסימן שעשה, משום שללא ספק זה 
היה הדרך הטובה ביותר למצוא אשה ראויה ליצחק. אומנם כוונת חז"ל שאליעזר לא 
היה לו לבקש ולהתנות בדרך זו של נדר שרק ע"י שתאמר הנערה כן זאת תהיה האשה 
שמתאימה ליצחק. אלא היה צריך לעשות כן לא בדרך של נדר תנאי אלא בדרך של בדיקה. 
ולכן נקרא אליעזר עבד משכיל, משום שידע כיצד למצוא נערה עם לב טוב ליצחק אבינו 
ע"ה. )וכן משמע במדרש ויקרא רבה בחוקותי לז, ד', שאליעזר עשה כן בתורת נדר. עיי"ש(.

שממ מי  להבדיל  או  שידוך,  ולחפש  לגשת  יש  כיצד  למדי  אנחנו  םומפה 
הוא  בשני  למצוא  שצריך  חשוב  הכי  שהדבר  טוב,  חבר  או  לעסק,  שותף  חפש 
עיקר  אבל  זה.  את  גם  לחפש  שצריך  וכמובן  וכד'..  ועדינות,  רוגע  לא  יופי,  לא 
כל  את  שמניע  המנוע  "בלב"..  ליתן  צריך  הקדושה  התורה  אותנו  מלמדת  הדגש 
כולם  את  יזכה  ה'  הכל..  יש  כבר  אז  טוב  לב  יש  אם  טוב  לב  שיהיה  צריך  האברים. 
אמן! ופעולותינו.  מעשינו  כל  על  טוב  שישפיע  טוב  לב  של  הגדולה  למעלה  שנזכה 

העלון מוקדש לעילוי נשמת:
יוסף חי בן ציון ולולו 
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"שידוכים"
ד(.      – כד  )בראשית  ליצחק"  לבני  אשה  ולקחת  תלך  מולדתי  ואל  ארצי  אל  "כי 

טיב המשודכת | לעולם יזהר אדם בנישואיו, לבדוק אחר האשה במידותיה, אם היא 
קפדנית או רגזנית. אם  נוחה ושלמנית, שאין לך דבר  מר בעולם יותר מאשה רעה )מאירי 
יבמות סג: ספר חסידים סימן תתקנא(. ויבדוק אחר אחי האשה קודם שישאנה לפי שרוב בנים דומים 
יואל מסאטמר: מה שאמרו חז"ל שצריך רבי  קי. ספר חסידים סימן שעחאמר האדמו"ר  )ב"ב  לאחי האם 
 לבדוק באחיה, היינו דווקא אם אביה אינו בחיים, אבל כשאביה קיים והולך בדרך הישר, אין צריך לבדוק באחים. 
אוצר שידוכים(. ויש לבדוק באמה אם היא מפלת נפלים וכדו' כי רוב בנות  אחר האם )ספר 
חסידים אות רמז(. ויבדוק גם באחיותיה אם הן שומרות תורה ומצוות )עי' שו"ת חת"ס אה"ז סימן קיג(.

 ולעולם ישתדל לישא בת תלמיד חכם, וימכור כל מה שיש לו וישא בת תלמיד 
חכם )פסחים מט. רמב"ם פ"א מאיסו"ב ה"ב(. והנושא בת ת"ח תורה אינה פוסקת מזרעו ) ע"פ יומא עא.(. 
אמרו  וכבר  ממון,  לשם  אשה  ונושאים  חכם  תלמיד  בת  המניחים  אלו  נואלו  ומה 
ברכה  סימן  בהם  אין  פרוטות  "ארבע  ה(  הלכה  שמעון  רבי  )פרק  ארץ  דרך  במסכת  חז"ל 
בניהם  ולבני  לבניהם  מורישין  שאין  כתובה,  לשם  אשה  ...והנושא  הן:  ואלו  לעולם, 
ממון,  לשום  אשה  הנושא  שם:  אמרו  ועוד  ממון(,  באותו  ברכה  רואים  שאין  )והיינו 
עליו הכתוב אומר עתה יאכלם חדש את חלקיהם, חדש נכנס וחדש יוצא וממונם כלה. 
והביא הבית יוסף )אבן העזר סימן סו( ספר ארחות חיים )ח"ב הלכות כתובות סי' ג( בשם הראב"ד 
שכ' "ומי שהוא מקפיד ומתקוטט בעבור נכסי אשתו אינו מצליח ואין זיווגן עולה יפה, 
אשתו  עם  לוקח  שאדם  הממון  כי  יפה,  בעין  יקח  חמותו  או  חמיו  לו  שיתן  מה  אלא 
אינו ממון של יושר. וראוי לכל איש דעת שלא יעגן עצמו ולא לבת זוגו מפני ממון רב, 
בעבירות  נכשלים  ורבים  עבירה,  הרהור  ומפני  העיגון  מפני  יצליח  לא  ההוא  שהממון 
עכ"ל: וכו'  ממון  לשם  אשה  הנושא  כל  נאמר  ועליהם  במהרה,  אשה  נושאים  כשאינם 

ע"פ  וחשבונות  גימטריות  ע"פ  השמות  בדיקת  בעניין  בשמות|  בדיקה 
מכל  ושלל  נחרצת,  הייתה  זצ"ל  יוסף  עובדיה  רבי  הגאון  מרן  של  דעתו  וכדו',  הקבלה 
אחת  ופעם  המשודכים,  בין  התאמה  למצוא  ובגימטריות  בשמות  הבדיקה  את  וכל 
להינשא  להם  אין  ולכן  מתאימים,  אינם  השמות  לפי  כי  להם  שנאמר  זוג  על  נשאל 
והוסיף:  כלל!!!   לזה  להתייחס  ואין  הם!   הבל  דברי  בחריפות:  הרב  והגיב  לזה,  זה 
מעשה  אירע  ופעם  בשמות"..   מתאימים  היו  לא  ושרה  אברהם  גם  תבדוק,  "אם 
ואמר  מתאימים,  שאינם  אמרו  אחד  פה  ושלושתם  מקובלים  לשלושה  שהלכו  בזוג 
לד(. סימן  וסגולות  שמירות  יב  חלק  אומר  )מעין  כלום..   בזה  אין  זל"ז,  ותינשאו  לכו  רבינו  להם 
ופעם אחת נשאל הגרש"ז אוירבאך זצ"ל על אלו שמתחתנים לפי גימטריה של שמות האיש 
והאשה אם יש לנהוג כן, והשיב "אבא שלי לא התחתן בדרך זו, וגם אני לא"... )שלמי שמחה עמוד כג(.

בחורה  או  לבחור  מיוחדת  סגולה  שיש  אומרים  יש  מפרשתנו|  לזיווג  סגולה 
אבינו  מיצחק  נלמד  זה  דבר  מנחה,  בתפילת  שיקפידו  זיווגם,  את  למצוא  שמתקשים 
שיצא להתפלל מנחה שנאמר "ויצא יצחק לשוח בשדה" לשוח- לשון תפילה כמו )תהילים 
קמב,ג( "אשפוך לפניו שיחי", ומיד אחר כך כתוב "וירא והנה גמלים באים" ורבקה עימהם. 
וכתב בעל הטורים: "לשוח בשדה" היינו שתיקן תפילת המנחה, ואז נזדמנה לו רבקה, 
והיינו דכתיב "על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא" - זו אשה, דכתיב "מצא אשה 
מצא טוב", ע"כ. ומכאן קריאה לכל הרווקים והרווקות שלא ישמעו לכל מיני סגולות, 
סגולה  בה  שיש  המנחה  בתפילת  ובפרט  התפילה,  אבותינו שהיא  אומנות  יחזיקו  אלא 
ובספר  קצד(.  קצג-  עמוד  מרדכי  דברי  זצ"ל  אליהו  )הגר"מ  עליה,  מעידה  עצמה  התורה  שהרי  נפלאה 
"ישועות מרדכי" )עמוד 32( הוסיף: "יתפלל על עצמו כל יום בתפילת שמונה עשרה ב"שמע 
קולנו" ובפרט בתפילת המנחה, שידוע שלא נענה אליהו הנביא אלא בתפילת המנחה.

עיני"  אשא  למעלות  "שיר  מזמור  לומר  הגון  לזיווג  סגולה  נוספת|  סגולה 
רגליו,  עקירת  קודם  עשרה  שמונה  תפילת   כל  בסוף  המזמור  כל  את  ויאמר 
)הרמ"ע מפאנו בספר עשרה מאמרות מאמר חיקור הדין פ"ז(. והעושה כן מזמנים לו בת זוגו ההוגנת לו 

עמוקה| סגולה לזיווג הגון לילך לציונו של התנא רבי יונתן בן עוזיאל זיע"א בעמוקה )נעימת 
החיים בשם הפני מנחם זצ"ל מגור( ובספר "נטעי גבריאל" )שידוכים עמוד קה( הביא בדרך בדיחותא לבאר 
את עניין סגולת התפילה בקברו של רבי יונתן בן עוזיאל, שידוע שהרבה שידוכים מתעכבים 
בגלל גבהות הלב ומעמד הצדדים שאינו מתאים, ומכיון שאמרו על רבי יונתן בן עוזיאל 
שכל עוף הפורח מעליו היה נשרף, אם כן מקום קדוש זה מסוגל לשרוף את גבהות הלב, ומה 
גם דשמא קא גרים עמוקה ע"ש העניו שמשפיל עצמו. וכיון שמשפיל דעתו זוכה לישועות.

סח הגריא"ל שטיינמן זצ"ל, כי בחו"ל יש בעיה קשה מאוד של שידוכים ושם אין זה בעיה של 
ממון כמו בארץ ישראל, וכשהייתי שם שאלו אותי מה לעשות, ואמרתי להם שיש בשידוכים בעיה 
של "גאוה", הוא רוצה שידוך שלא נולד, והיא רוצה שידוך שלא נולד, ולכן אין שידוכים )אפיקי איל(.
זכו  ובעיקר בנות, שלא  ידוע שיש הרבה בנים  זה: לא לפסול כל הצעה, הנה  והורה בעניין 
למצוא זיווגם, והרבה פעמים יש שדוקא אחד מההורים פוסלים כל הצעה מפני טעמים שהם 
לא נכונים, ודבר זה גורם עיגון לילדים. ובאמת זה גובל עם איסור גמור, כי אין לך צער גדול 
מעיגון, וחכמים עשו כל מיני תקנות שלא יהי' בנות ישראל עגונות, וכאן גורמים בידיים! עיגון 
לבנותיהם. לכן כל א' לא יורה לעצמו ויחפש דבר להפריע שידוכים. והמסייע לבנות בתים 
מ"א(. אגרת  השחר  אילת  אגרות  )קובץ  חסד  לעושי  האומרות  הברכות  בכל  יתברך  בישראל,  כשרים 

בחייו  ראה  כי,  לומר  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  של  דרכו  לאיש|  אשה  מה' 
ולא  היו  שלא  סיפורים  ימציאו   - נגזר  שלא  שידוך  כי  ספור  לאין  רבות  פעמים 
הקב"ה  לדעת,  צריכים  שבאמת  מה   - גם  כשנגזר  ואילו  יצא,  שלא  כדי  נבראו 
שהשכן  לפניו  ובכה  החזו"א  אל  שהגיע  באחד  שהיה  וכמעשה   . משמים  והכל  מעלים, 
החזו"א,  לו  נענה  לילדיו,  שידוך  ימצא  איך  יודע  ומי  היום,  כל  אותו  משמיץ  מלמטה 
היה.... וכך  מלמטה  השכן  את  ולא  מלמעלה  השכן  את  ישאלו  הנכון  השידוך  "כשיגיע 

שאלה: נהג משאית העובד בעיריית ירושלים 
למנ לנוצרים  עצים  להוביל  ממנו  מודורשים 
לעשות? עליו  מה  שלהם  המולד  לחג  זרים 

תשובה: מותר הדבר ובתנאי שלא יכנס בשום מצב לתוך 
המנזרים והכנסיות שלהם.

כל  שאין  אומרים  יש  כתב  יב'  סעי'  קמח'  סי'  יו"ד  בשו"ע  ביאורים: 
דברים אלו )משא ומתן עם גוי( אמורים אלא באותו זמן אבל בזמן הזה 
אינם עובדי עבודת כוכבים לפיכך מותר לשאת ולתת עמהם ביום חגם 
ולהלוותם וכל שאר דברים. וכתב הרמ"א ואפילו נותנים המעות לכהנים 
הכהנים  אלא  כוכבים  עבודת  נוי  או  תקרובת  מהם  עושין  אין  )שלהם( 
אוכלים ושותים בו ועוד שיש בזה משום איבה אם נפרוש עצמנו מהם 
וצריכים לשאת ולתת עמהם כל השנה.  ביניהם  ואנו שרויים  ביום חגם 
ובסי' קמב' סעי' יג' כתב אילני סרק )פירוש אילנות שאין עושין פירות( 
ואסור.  כוכבים  גרע מנוי עבודת  כוכבים לא  ליטע בפני עבודת  שרגילין 
ועיין ברמ"א בסי' קנא' סעי' א' יש אומרים מה שאסור למכור להם דברים 
בו או שלא  כיוצא  השייכים לעבודתם היינו דוקא אם אין להם אחרים 
יוכלו לקנות במקום אחר אבל אם יכולים לקנות במקום אחר מותר למכור 
ונהגו להקל כסברא הראשונה וכל בעל נפש  ויש מחמירין  להם כל דבר 
מותר  ולכו"ע  מחלוקת  שאין  שנקט  ו'  בס"ק  בש"ך  ועיין  לעצמו.  יחמיר 
עיוור  לפני  שאין  משום  אסור,  כשר  ביהודי  ורק  מומר,  ביהודי  וכן  בגוי 
ונמצא  מיסים  משלמים  הגויים  גם  שהרי  נראה  ולענייננו  ובמומר.  בגוי 

המנזר. לתוך  להיכנס  פנים  בשום  שאסור  אלא  כמתנה  ולא  כמכר  שזה 

שאלה: האם מותר לבקר בגן הבהאים בחיפה או שיש בזה 
חשש עבודה זרה?

תשובה: מותר לבקר בגן זה אבל לא יכנס לחדר הפנימי של 
תיפלתם.

 
ביאורים:  בשו"ע יו"ד סי' קמב' סעי' טו' כתב אסור לשמוע כלי שיר של 
עבודת כוכבים או להסתכל בנוי עבודת כוכבים כיון שנהנה בראיה. ובסי' 
גינה או מרחץ והטובה היוצאת  ג' כתב היה לעבודת כוכבים  קמג' סעי' 
מהם היא לכהנים מותר ליהנות מהם שלא בטובה ואסור ליהנות מהם 
בטובה ואפי' יש לאחרים חלק בטובה עם הכהנים ואם אין הטובה היוצאת 
מהם לכהנים אלא לעובדיה מותר ליהנות מהם אפילו בטובה אפילו הגינה 
והמרחץ לעבודת כוכבים לבדה. ועיין בשו"ת יבי"א ח"ד או"ח סי' כ' אות ד' 
שנקט שאפילו לאוסרים גם בעשויות לנוי, כל זה בצורות שנעשו ע"י בני 
אדם שהמסתכל בהם מסיח דעתו מהשם יתברך ומושכים לבו ע"י הציור 
שהוא מעשה ידי אומן אבל המסתכל בבריותיו של הקדוש ברוך הוא מותר 
ולגבי כת הבהאיים ראיתי באנציקלופדיה  ומברך עליהם ברכות הראיה. 
לבית ישראל ח"ד עמ' 31 שראש הכת היה אחד בשם מירזא עלי מוחמד שכפר 
באיסלם באירן והרגוהו וקברוהו בעכו והם כופרים בקוראן. וכ"כ בשו"ת 
דברי דוד ח"א סי כ' שהם אינם עובדי עבודה זרה אלא הם מוסלמים שאינם 
מאמינים בקוראן ולכן אין להם ולבית תיפלתם דין בית עבודה זרה כלל 
ואדרבה הוא קיל טפי. ומש"כ שלא להיכנס לחדר בית תיפלתם כן שמעתי 
שרבני העיר חיפה כך נהגו להורות לשואלים ולכן יש לנהוג כפי הוראותם.

: מי שהגיע לידיו ספר תנ"ך של המסיון )הברית החדמ השאל
שה( מה עליו לעשות איתו.

תשובה: יש לשורפו ולהשמידו מיד.

אפיקורוס  שכתבו  תורה  ספר  כתב  א'  סעי'  רפא'  סי'  יו"ד  בשו"ע  ביאורים: 
ישרף. ועיין בפ"ת ס"ק ב' שכתב שברמב"ם פ"ו מהלכות יסודי התורה מבואר 
ועיין בשו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' קי' בענין ספר תורה  שמצוה לשרפו. 
יש"ו  צבי  בשבתי  המאמינים  מכת  שהוא  מאוד  נחשד  כשהיה  אחד  שכתבו 
לשרפו  דמצוה  וכתב  הרשעה  מכת  שהוא  הוא  שכן  הדבר  נתברר  זמן  ואחר 
ג'  אות  קיב'  בסי'  הנוב"י  אך  נחשד  אלא  היה  לא  הספר  שכתב  שבעת  אף 
מבואר דאם לא היה בעת הכתיבה רק נחשד אין לשורפו רק טעון גניזה ע"ש. 
וכתב בשו"ת הרדב"ז ח"ב בסי' תשעד' בספר תורה שכתבו אחד מהקראים 
אף שהרמב"ם מונה אותם בכלל המינין אפילו הכי לא ישרף דלא נקראו מינין 
לענין זה כלל ומי ששורף אותה עובר משום לא תעשון כן אלא טעון גניזה 
ב'  שהביא  קעב'  סי'  ח"א  יו"ד  אג"מ  בשו"ת  ועיין  בצבור.  בו  לקרות  ואסור 
מטעמים לשריפת ספר תורה שכתבו אפיקורוס טעם ראשון לחלק מהראשו

להשכין  השם  למחוק  מצוה  ומה  וחומר  קל  שיש  ישמעאל  כר'  שנפסק  נים 
שלום לגבי סוטה קל וחומר בזה להשכין שלום בין ישראל לאביהם שבשמים. 
וטעם שני גם לראשונים שלא פסקו טעם זה מותר לשורפו כדי ששם השם 
הוא  שבזיון  לבאר  הוסיף  קלז'  סי'  ח"ב  יו"ד  אג"מ  ובשו"ת  בבזיון  יהיה  לא 
ששם השם נמצא עם כתב של כפירה. ולפי זה בספר של הברית החדשה יש 
כפירה עם שם השם ונמצא שם השם בבזיון ולכן למעשה מי שהגיע לידיו 
מספר תנ"ך של הברית החדשה יש לשורפו, וצריך משנה זהירות מהחזקת ספ
אלו. בבית מהחזקת ספרים  וצרות  ומחלות  בזה סכנה  בבית שיש  רים אלו 

כבדה. שושנה היתה בת 18, ולאחריה נולדו להם כמעט שנה אחר 
שנה, בנים ובנות כן ירבו, יפים ובריאים, בלי עין הרע 11 במספר.
בנות,   50% בנים   50% דוד'ל  של  התריסר  את  חילק  הקב"ה 
מה  הבנות,  תיוולדנה  כל  שקודם  רצו  השמים  שמן  אלא 
של  פס-ייצור  לקראת  להיערך  הבנות,  אבי  את  שמחייב 
נדוניות, וכידוע וכשהבטנים מקרקרות מדי יום, ועול הפרנסה 
משתרג על הצוואר כמו ריחיים, קשה לחסוך פרוטה לפרוטה כדי 
לייצר נדוניה ברת-משקל סביר, כי פשוט אין פרוטות מיותרות.

 
של  הותיק  המים  שואב  דוד'ל,  את  מנערים  הייתם  אם  גם 
העיירה, לא היתה מתעופפת מכיסו אפילו לא פרוטה שחוקה 
אחת. את שלוש הפרוטות שהרוויח מדי יום, היה מעביר לידיו 
של החנווני המסור מושיקו גרציאני – שהיגר לכאן מספרד – 
לטובת כמה כיכרות לחם, חתיכת גבינה כחושה ומספר ביצים.
לברכה  ושיהיה  טוב  במזל  בכורה  בת  מחתנים  אז  נו, 
ומתקבל. נאה  דבר  באמת  הגפן  בענבי  הגפן  ענבי  והצלחה, 

יעצו  בעיירה,  חיוביות  מגמות  ובעלי  "יועצים"  ובכן 
של  והקבצנים  התפרנים  עדת  על  לסמוך  לא  לדוד'ל 
לעשות  כדאי  נכון,  ישועה.  תצמח  לא  "מהם  העיירה. 
 30-20 עם  תצא  הטוב  במקרה  אבל  אצלם,  גם  סיבוב 
בכורה. ועוד  ילדה,  מחתנים  לא  כזה  סכום  עם  אך  פרוטות, 
מתחת  העיירה.  של  הגביר  העצים  סוחר  לפרידמן  "גש 
תצליח  אם  עתק.  סכומי  טמונים  שלו  הארמון  של  לרצפה 
לשכנע אותו, אתה מוציא ממנו נדוניה שראוי להתכבד בה".

 
גם "היועצים" ידעו שלהוציא נדונייה מפרידמן זה כמעט כמו 
לנסות. תתחילו  באוויר...  שמרחפת  ציפור  בידיים  לתפוש 
האמת ניתנת להאמר, שאותו שרגא פרידמן, היה אומנם עשיר 
כקורח, אך אוצרותיו גם היו בלועים באדמה כאוצרות קורח, 
וכמה טמון שם.  יכלו לדעת מה  וקומץ מלאכים  ורק הקב"ה 

קבצני העיירה ידעו שמפרידמן להוציא רובל, זה כמו להוציא 
ועבדי  יראים  קבצנים  להיותם  הכבוד  כל  ועם  מסלע,  מים 
השם, הם עדיין לא בדרגת משה רבנו, וגם אם יכו עם 1000 
מקלות באותו פרידמן, ספק רב אם המעיין יבקע, ויזובו מים.
לזכותו של אותו סוחר עצים פרידמן ייאמר, שהוא היה יהודי 
מתמיד משכים ומעריב, פה ושם אחרי תפילת שחרית חוטף 
כמה משניות, כמה קפיטל תהילים, מנשק מזוזה ושועט לעסקיו. 
נכון, קשה היה לו להפרד מאוצרותיו, אבל כבר אמרו חז"ל גדול 
נסיון העושר מנסיון העוני, ותודו להשם שלא נולדתם פרידמן.

דוד'ל השכים באותו בוקר אלולי מיוחד, שעתיים לפני עלות 
לקרוא  והתחיל  התורה  וברכות  השחר  ברכות  אמר  השחר, 
כפות  על  מעיניו  נשרו  דמעות  המון  דמעות.  עם  תהילים 
יהודי  הגמרא.  דפי  ועל  השחוק  הסטנדר  על  הסדוקות,  ידיו 
השנור.  בטרם  ודמעות,  וצדקה  תפילה  להקדים  הלוא  צריך 
חצי  לגם  תפיליו,  את  קיפל  שחרית,  תפילת  את  סיים  הוא 
פרידמן. של  הענק  ביתו  לכוון  משהו  מהסס  והלך  מים,  כוס 
אחד  פעימה.  החסיר  ולבו  בדלת,  נקש  דוד'ל 
לדוד'ל  פניו  והאיר  הדלת  את  פתח  החביבים  המשרתים 
פניך". יקבל  תכף  האדון  בבקשה,  הכנס  אדוני  "כן 

 אחרי חצי דקה יצא פרידמן מן המטבח ובידו כוס חלב רותח.
משהו  לך  להביא  שולח  כבר  אני  יקירי,  דוד'ל,  "שב 
לשתות" גילה הסוחר פרידמן חביבות יתירה ומפתיעה למדי.
תורה  ודברי  נימוסין,  מילות  חילופי  כמה  אחרי 



תשובה: מותר הדבר ובתנאי שלא יכנס בשום מצב לתוך 
המנזרים והכנסיות שלהם.

כל  שאין  אומרים  יש  כתב  יב'  סעי'  קמח'  סי'  יו"ד  בשו"ע  ביאורים: 
דברים אלו )משא ומתן עם גוי( אמורים אלא באותו זמן אבל בזמן הזה 
אינם עובדי עבודת כוכבים לפיכך מותר לשאת ולתת עמהם ביום חגם 
ולהלוותם וכל שאר דברים. וכתב הרמ"א ואפילו נותנים המעות לכהנים 
הכהנים  אלא  כוכבים  עבודת  נוי  או  תקרובת  מהם  עושין  אין  )שלהם( 
אוכלים ושותים בו ועוד שיש בזה משום איבה אם נפרוש עצמנו מהם 
וצריכים לשאת ולתת עמהם כל השנה.  ביניהם  ואנו שרויים  ביום חגם 
ובסי' קמב' סעי' יג' כתב אילני סרק )פירוש אילנות שאין עושין פירות( 
ואסור.  כוכבים  גרע מנוי עבודת  כוכבים לא  ליטע בפני עבודת  שרגילין 
ועיין ברמ"א בסי' קנא' סעי' א' יש אומרים מה שאסור למכור להם דברים 
בו או שלא  כיוצא  השייכים לעבודתם היינו דוקא אם אין להם אחרים 
יוכלו לקנות במקום אחר אבל אם יכולים לקנות במקום אחר מותר למכור 
ונהגו להקל כסברא הראשונה וכל בעל נפש  ויש מחמירין  להם כל דבר 
מותר  ולכו"ע  מחלוקת  שאין  שנקט  ו'  בס"ק  בש"ך  ועיין  לעצמו.  יחמיר 
עיוור  לפני  שאין  משום  אסור,  כשר  ביהודי  ורק  מומר,  ביהודי  וכן  בגוי 
ונמצא  מיסים  משלמים  הגויים  גם  שהרי  נראה  ולענייננו  ובמומר.  בגוי 

המנזר. לתוך  להיכנס  פנים  בשום  שאסור  אלא  כמתנה  ולא  כמכר  שזה 

שאלה: האם מותר לבקר בגן הבהאים בחיפה או שיש בזה 
חשש עבודה זרה?

תשובה: מותר לבקר בגן זה אבל לא יכנס לחדר הפנימי של 
תיפלתם.

 
ביאורים:  בשו"ע יו"ד סי' קמב' סעי' טו' כתב אסור לשמוע כלי שיר של 
עבודת כוכבים או להסתכל בנוי עבודת כוכבים כיון שנהנה בראיה. ובסי' 
גינה או מרחץ והטובה היוצאת  ג' כתב היה לעבודת כוכבים  קמג' סעי' 
מהם היא לכהנים מותר ליהנות מהם שלא בטובה ואסור ליהנות מהם 
בטובה ואפי' יש לאחרים חלק בטובה עם הכהנים ואם אין הטובה היוצאת 
מהם לכהנים אלא לעובדיה מותר ליהנות מהם אפילו בטובה אפילו הגינה 
והמרחץ לעבודת כוכבים לבדה. ועיין בשו"ת יבי"א ח"ד או"ח סי' כ' אות ד' 
שנקט שאפילו לאוסרים גם בעשויות לנוי, כל זה בצורות שנעשו ע"י בני 
אדם שהמסתכל בהם מסיח דעתו מהשם יתברך ומושכים לבו ע"י הציור 
שהוא מעשה ידי אומן אבל המסתכל בבריותיו של הקדוש ברוך הוא מותר 
ולגבי כת הבהאיים ראיתי באנציקלופדיה  ומברך עליהם ברכות הראיה. 
לבית ישראל ח"ד עמ' 31 שראש הכת היה אחד בשם מירזא עלי מוחמד שכפר 
באיסלם באירן והרגוהו וקברוהו בעכו והם כופרים בקוראן. וכ"כ בשו"ת 
דברי דוד ח"א סי כ' שהם אינם עובדי עבודה זרה אלא הם מוסלמים שאינם 
מאמינים בקוראן ולכן אין להם ולבית תיפלתם דין בית עבודה זרה כלל 
ואדרבה הוא קיל טפי. ומש"כ שלא להיכנס לחדר בית תיפלתם כן שמעתי 
שרבני העיר חיפה כך נהגו להורות לשואלים ולכן יש לנהוג כפי הוראותם.

: מי שהגיע לידיו ספר תנ"ך של המסיון )הברית החדמ השאל
שה( מה עליו לעשות איתו.

תשובה: יש לשורפו ולהשמידו מיד.

אפיקורוס  שכתבו  תורה  ספר  כתב  א'  סעי'  רפא'  סי'  יו"ד  בשו"ע  ביאורים: 
ישרף. ועיין בפ"ת ס"ק ב' שכתב שברמב"ם פ"ו מהלכות יסודי התורה מבואר 
ועיין בשו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' קי' בענין ספר תורה  שמצוה לשרפו. 
יש"ו  צבי  בשבתי  המאמינים  מכת  שהוא  מאוד  נחשד  כשהיה  אחד  שכתבו 
לשרפו  דמצוה  וכתב  הרשעה  מכת  שהוא  הוא  שכן  הדבר  נתברר  זמן  ואחר 
ג'  אות  קיב'  בסי'  הנוב"י  אך  נחשד  אלא  היה  לא  הספר  שכתב  שבעת  אף 
מבואר דאם לא היה בעת הכתיבה רק נחשד אין לשורפו רק טעון גניזה ע"ש. 
וכתב בשו"ת הרדב"ז ח"ב בסי' תשעד' בספר תורה שכתבו אחד מהקראים 
אף שהרמב"ם מונה אותם בכלל המינין אפילו הכי לא ישרף דלא נקראו מינין 
לענין זה כלל ומי ששורף אותה עובר משום לא תעשון כן אלא טעון גניזה 
ב'  שהביא  קעב'  סי'  ח"א  יו"ד  אג"מ  בשו"ת  ועיין  בצבור.  בו  לקרות  ואסור 
מטעמים לשריפת ספר תורה שכתבו אפיקורוס טעם ראשון לחלק מהראשו

להשכין  השם  למחוק  מצוה  ומה  וחומר  קל  שיש  ישמעאל  כר'  שנפסק  נים 
שלום לגבי סוטה קל וחומר בזה להשכין שלום בין ישראל לאביהם שבשמים. 
וטעם שני גם לראשונים שלא פסקו טעם זה מותר לשורפו כדי ששם השם 
הוא  שבזיון  לבאר  הוסיף  קלז'  סי'  ח"ב  יו"ד  אג"מ  ובשו"ת  בבזיון  יהיה  לא 
ששם השם נמצא עם כתב של כפירה. ולפי זה בספר של הברית החדשה יש 
כפירה עם שם השם ונמצא שם השם בבזיון ולכן למעשה מי שהגיע לידיו 
מספר תנ"ך של הברית החדשה יש לשורפו, וצריך משנה זהירות מהחזקת ספ
אלו. בבית מהחזקת ספרים  וצרות  ומחלות  בזה סכנה  בבית שיש  רים אלו 

"עושים שותפות"
הבכורה  בתו  שושנה-רייזל,  כשהגיעה 
לפירקה,  דוד'ל,  המכונה  דוד,  יוסף  של 
השמחה היתה מהולה בעצב קל ובדאגה 

כבדה. שושנה היתה בת 18, ולאחריה נולדו להם כמעט שנה אחר 
שנה, בנים ובנות כן ירבו, יפים ובריאים, בלי עין הרע 11 במספר.
בנות,   50% בנים   50% דוד'ל  של  התריסר  את  חילק  הקב"ה 
מה  הבנות,  תיוולדנה  כל  שקודם  רצו  השמים  שמן  אלא 
של  פס-ייצור  לקראת  להיערך  הבנות,  אבי  את  שמחייב 
נדוניות, וכידוע וכשהבטנים מקרקרות מדי יום, ועול הפרנסה 
משתרג על הצוואר כמו ריחיים, קשה לחסוך פרוטה לפרוטה כדי 
לייצר נדוניה ברת-משקל סביר, כי פשוט אין פרוטות מיותרות.

 
של  הותיק  המים  שואב  דוד'ל,  את  מנערים  הייתם  אם  גם 
העיירה, לא היתה מתעופפת מכיסו אפילו לא פרוטה שחוקה 
אחת. את שלוש הפרוטות שהרוויח מדי יום, היה מעביר לידיו 
של החנווני המסור מושיקו גרציאני – שהיגר לכאן מספרד – 
לטובת כמה כיכרות לחם, חתיכת גבינה כחושה ומספר ביצים.
לברכה  ושיהיה  טוב  במזל  בכורה  בת  מחתנים  אז  נו, 
ומתקבל. נאה  דבר  באמת  הגפן  בענבי  הגפן  ענבי  והצלחה, 

יעצו  בעיירה,  חיוביות  מגמות  ובעלי  "יועצים"  ובכן 
של  והקבצנים  התפרנים  עדת  על  לסמוך  לא  לדוד'ל 
לעשות  כדאי  נכון,  ישועה.  תצמח  לא  "מהם  העיירה. 
 30-20 עם  תצא  הטוב  במקרה  אבל  אצלם,  גם  סיבוב 
בכורה. ועוד  ילדה,  מחתנים  לא  כזה  סכום  עם  אך  פרוטות, 
מתחת  העיירה.  של  הגביר  העצים  סוחר  לפרידמן  "גש 
תצליח  אם  עתק.  סכומי  טמונים  שלו  הארמון  של  לרצפה 
לשכנע אותו, אתה מוציא ממנו נדוניה שראוי להתכבד בה".

 
גם "היועצים" ידעו שלהוציא נדונייה מפרידמן זה כמעט כמו 
לנסות. תתחילו  באוויר...  שמרחפת  ציפור  בידיים  לתפוש 
האמת ניתנת להאמר, שאותו שרגא פרידמן, היה אומנם עשיר 
כקורח, אך אוצרותיו גם היו בלועים באדמה כאוצרות קורח, 
וכמה טמון שם.  יכלו לדעת מה  וקומץ מלאכים  ורק הקב"ה 

קבצני העיירה ידעו שמפרידמן להוציא רובל, זה כמו להוציא 
ועבדי  יראים  קבצנים  להיותם  הכבוד  כל  ועם  מסלע,  מים 
השם, הם עדיין לא בדרגת משה רבנו, וגם אם יכו עם 1000 
מקלות באותו פרידמן, ספק רב אם המעיין יבקע, ויזובו מים.
לזכותו של אותו סוחר עצים פרידמן ייאמר, שהוא היה יהודי 
מתמיד משכים ומעריב, פה ושם אחרי תפילת שחרית חוטף 
כמה משניות, כמה קפיטל תהילים, מנשק מזוזה ושועט לעסקיו. 
נכון, קשה היה לו להפרד מאוצרותיו, אבל כבר אמרו חז"ל גדול 
נסיון העושר מנסיון העוני, ותודו להשם שלא נולדתם פרידמן.

דוד'ל השכים באותו בוקר אלולי מיוחד, שעתיים לפני עלות 
לקרוא  והתחיל  התורה  וברכות  השחר  ברכות  אמר  השחר, 
כפות  על  מעיניו  נשרו  דמעות  המון  דמעות.  עם  תהילים 
יהודי  הגמרא.  דפי  ועל  השחוק  הסטנדר  על  הסדוקות,  ידיו 
השנור.  בטרם  ודמעות,  וצדקה  תפילה  להקדים  הלוא  צריך 
חצי  לגם  תפיליו,  את  קיפל  שחרית,  תפילת  את  סיים  הוא 
פרידמן. של  הענק  ביתו  לכוון  משהו  מהסס  והלך  מים,  כוס 
אחד  פעימה.  החסיר  ולבו  בדלת,  נקש  דוד'ל 
לדוד'ל  פניו  והאיר  הדלת  את  פתח  החביבים  המשרתים 
פניך". יקבל  תכף  האדון  בבקשה,  הכנס  אדוני  "כן 

 אחרי חצי דקה יצא פרידמן מן המטבח ובידו כוס חלב רותח.
משהו  לך  להביא  שולח  כבר  אני  יקירי,  דוד'ל,  "שב 
לשתות" גילה הסוחר פרידמן חביבות יתירה ומפתיעה למדי.
תורה  ודברי  נימוסין,  מילות  חילופי  כמה  אחרי 

דוד'ל  נשף  והנורא,  הגדול  הדין  ויום  נוראים  ימים  על  מחזקים 
עמוקות, ואמר: "ר' יהודי, אני צריך עזרה. ברוך השם הקב"ה חנן אותי 
דחוקה...". והפרנסה  בנים,   6 בנות   6 בריאים,  שיהיו  ילדים  בתריסר 
לחייו  על  נפרש  אפור  וגוון  להם,  התכרכמו  פרידמן  של  פניו 
עכשיו... לא  בטח  סחיטה...  לאיזה  בנוי  היה  לא  הוא  האדמדמות. 
לפירקה...  הגיעה  שושנה-רייזל  הבכורה  בתי  השם,  בחסדי  "ועכשיו 
וצריך נדוניה מכובדת, ומה לעשות, אני רק שואב מים... הפרנסה בדוחק".

אתה  מה  "אז 
ממני?"  רוצה 

שאל 
בקול  פרידמן 

צונן.

בעיה,  יש  "לך   
מגלגל  ואתה 

אותה 
ב-  זכית  לפתחי. 
שיהיו  ילדים   12

בריאים זה העסק שלך, זו מטלה שלך להשיא אותם. לי נולד בן אחד, וברוך 
השם חיתנתי אותו בשפע רב. 

עול  עלי  להפיל  הכבוד,  כל  עם  דוד'ל  יכול  לא  אתה 
מצטער...". ממש  אני  צווארי...  על  מוטל  שאיננו  כבד 
הוא  והבושה.  ההלם  מן  המים,  שואב  של  רגליו  לבהונות  עד  ירד  הדם 
האדיבה. הפנים  קבלת  לאחר  בעיקר  צוננין,  של  מקלחת  לכזו  ציפה  לא 
תיק  את  הרים  הוא  שלך...".  בעיה  לא  באמת  "זו  לחש  הוא  טוב"  "נו, 
התפילין ונפנה לכוון דלת היציאה. עולמו חשך בעדו. הוא הצטמרר מתחת 
לכובעו המרופט, והסחרחורת איימה למוטטו כמו עץ ללא שורשים מול 
קשה. שזה  כמה  הבושה...  הבושה,  אוי  הבזיון.  הבזיון,  אוי,  סערה.  רוח 

ליבו  ממעמקי  בוקעים  וטמירים  עצומים  כוחות  דוד'ל  חש  לפתע 
צלול  ובטון  עצמו,  את  ייצב  הדלת,  בידית  אחז  הוא  והנעלב.  השבור 
ובוטח אמר לפרידמן: "תשמע ידידי מר פרידמן. חז"ל מלמדים אותנו, כי 
נותנים  והאמא  האבא  ואמו.  אביו  הקב"ה,  באדם,  יש  שותפים  שלושה 
בשר, עצמות, דם וגידים, והקב"ה נופח בו נשמה טהורה. מר פרידמן, לי 
כמעט  עולם.  בורא  עם  שותפויות  תריסר  לי  יש  ילדים...  עשר  שנים  יש 
כל שנה הוא עשה איתי שותפות, תראה עד כמה הוא אוהב אותי, וכמה 
בן  רק  לך  יש  והכבוד,  העושר  כל  עם  נכבדי,  אתה  אבל  עלי,  סומך  הוא 
אחד, זה הכל. הקב"ה כנראה לא סומך עליך, ולא רוצה אותך בתור שותף. 

תסלח לי מר פרידמן, לי יש תריסר עסקים ושותפויות עם בורא עולם, 
עולם  בורא  של  בכיר  שותף  וזורק  בא  קטנה,  אחת  שותפות  עם  ואתה, 
פוגע  אתה  חצוף...  אתה  לך...  תתבייש  בבושת-פנים.  שלך  הבית  מן 
בשותף גדול של אבא בשמים... תודה רבה, ולשנה טובה תכתב ותחתם...".
הדלת. את  וטרק  המפתיע  המונולוג  את  סיים  דוד'ל 
רץ  הוא  מתדהמה.  הלשון  את  בלע  כמעט  פרידמן 
צריך  כמה  לי  תגיד  עצור,  "דוד'ל  דוד'ל:  לעבר  וקרא  הדלת  לכוון 
תגיד?". רובל,   2,000 רובל,   1,000 הנדוניה.  בשביל  להשקיע 
 5,000 "לפחות  והפטיר  קולו  הרים  הליכה  כדי  תוך  דוד'ל 
העיירה...". בקצה  קטן  בית  גם  צריך  הצעיר  הזוג  רובל, 

הכסף!!". את  וקח  היכנס  בוא  "קיבלת,  פרידמן  צעק  "קיבלת" 
העצים  סוחר  האם  אוזניו.  למשמע  האמין  לא  הוא  נעצר.  דוד'ל 
ולגלות  לאחור,  להביט  רצה  לא  הוא  עליו.  ללגלג  ממשיך  הזה  החצוף 
אולי... אולי...  תדע  לך  אבל  המגושם...  הסוחר  של  הציני  פרצופו  את 
בד  שקית  משם  הוציא  הכספת,  את  פתח  לביתו,  נכנס  פרידמן 
המים. שואב  של  לעברו  ושעט  ספורים,  רובל   5,000 ובתוכה  מנופחת 
"קח דוד'ל, קח. שיהיה במזל טוב, ברכה והצלחה. אל תשכח להזמין אותי 
גם  דוד'ל, אל תשכח,  הכבוד  כל  עם  סוכות... אבל  לחתונה, מתי? אחרי 
אני שותף... גם אני שותף בשושנה-רייזל יחד איתך ועם הקב"ה, לא כן?".
ממך". טוב  יותר  שותף  "אין  דוד'ל  אמר  "בהחלט" 
לה. חייכה  צוננים,  עננים  למעטה  אלול, מעל  וחמימה של  גדולה  ושמש 

)מאת הסופר ר' קובי לוי הי"ו(



"ובחרת בחיים"

בחור אחד נכנס לחנות והבחין במכשיר נוצץ.
 "מה זה?", שאל את המוכר. "זה תרמוס", הסביר 

המוכר, "מכשיר ששומר דברים קרים שיישארו 
קרים, ודברים חמים יישארו חמים". הבחור מאוד 

התלהב, קנה את המכשיר והביא אותו לעבודה.
"מה זה?", שואל הבוס שלו. "זה תרמוס", עונה 

שומר  "הוא  הבחור, 
קרים  שדברים 
יישארו קרים ודברים חמים 
יישארו חמים". "ומה יש לך 
התלהב  בתוכו?", 
את  הבחור  חיבק  הבוס, 
"שתי  וענה:  התרמוס 
וטילון"… קפה  כוסות 

אדם רוצה להרוויח מכל הדברים גם יחד, וזה בלתי אפשרי. 
בכל בחירה שאדם עושה, עומדות בפניו שתי אופציות: א' 
ו- ב'. בעצם הבחירה שלו באחת מן האפשרויות הוא מוותר 

על השנייה – אם האדם בוחר בא' הוא מוותר על ב' וכו'.
כך בכל דבר בחיים, תמיד פעולה, בחירה, העדפה של דבר 

אחד יבוא על חשבון הדבר השני. צריך שתהיה החכמה 
לבחור בדבר הנכון, כמו שהתורה אומרת לנו: "…ָנַתִתּי 
ְלָפֶניָך ַהְבָּרָכה ְוַהְקָּלָלה ּוָבַחְרָתּ ַבַּחִיּים ְלַמַען ִתְּחֶיה ַאָתּה 

ְוַזְרֶעָך" )דברים ל', י"ט(.
לכן, תהיו מודעים לבחירות שלכם, שימו את כל השיקולים 
על כף המאזניים, תשתדלו לא להיות נגועים, לכן תתפללו 

לבורא העולם, שינחה אתכם בדרך ובבחירה הנכונה. 

מעוניין לעשות נחת רוח 
ליקירך שנפטרו? 

או להבדיל, זקוק לרפואה שלימה, 
זיווגים, פרנסה בשפע?

באפשרותך ע"י השתתפות 
סמלית, לעזור להוצאת העלון 

ולגרום למאות משפחות "עונג שבת 
אמיתי", ולהשתתף בזכות הגדולה!! 

העלון מופץ ב"ה בכל השכונות 
בסביבה, ויש ביקוש למקומות 

נוספים. 
הצטרף והיה שותף לזיכוי הרבים 
בשבת קודש! בלימוד ההלכה, 

ופרשת שבוע!
לתרומות ובירורים ניתן להתקשר 

לר' עמית גולן הי"ו, 
בפל':054-421-5970 

בברכת "עץ חיים למחזיקים בה
 ותומכיה מאושר".

לידיעת הרבנים וגבאי בתי הכנסת
גבאים, רבני קהילה, או נציגים בבתי הכנסת, 
שעדיין לא הצטרפו ל"איגוד הקהילות" שכונת 
קטמון, מתבקשים ליצור קשר בתיבת המייל: 

 igudkatamon@gmail.com
 או בפל': 054-843-7476 על מנת להתעדכן 

בפעילויות וידיעות שונות, ברחבי השכונה. 

את  לאכול  שלא  מקפיד  שאני  מאכל  לידי  הגיע  שאלה: 
או  המאכל  את  לזרוק  האם  לעשות?  עלי  מה  שלו,  הכשרות 
אחר  לאדם  לתת  שעדיף  או  תשחית",  "בל  משום  בזה  שיש 
מכשילו? שאני  איסור  בזה  יש  אולי  או  כך,  כל  מקפיד  שאינו 

תשובה: יש חילוק מפני מה אתה לא אוכל את הכשרות של המוצר, 
אם זה חומרא שאתה נוהג לעצמך ואחרים לא מקפידים בכך, אין שום 
אומנם אם  לזרוק.  ועדיף שלא  מקפיד.  לאדם אחר שלא  לתת  בעיה 
מדובר בכשרות שיש בה ספיקות, עדיף לזרוק ולא להכשיל את חבירו.

לומר  צריך  האם  ביום,  לישון  שהולך  אדם  שאלה: 
המפיל?  ברכת  לגבי  הדין  ומה  המיטה?  שעל  שמע  קריאת 

ביום  לישון  שהולך  למי  שמע  קריאת  לגבי  תשובה: 
הק"ש.  של  הפרשיות  כל  את  לומר  שיש  י"א  הפוסקים,  בזה  נחלקו 
ק"ש  לומר  צורך  שאין  וי"א  ראשונה.  פרשה  רק  לומר  שיש  וי"א 
וכו'. ה'  נעם  ויהי  שישן  קודם  שיאמר  וטוב  המנהג.  וכן  כלל. 

הפוסקים,  נחלקו  בזה  גם  המפיל  ברכת  ולעניין 
אינו  יום  כשעדיין  שיקום  יודע  ביום  לישון  הולך  אם  ולהלכה 
ויכנס  היום  בסוף  לישון  הולך  ואם  המפיל.  ברכת  לומר  צריך 
המפיל.  ברכת  ומלכות  שם  ללא  שיאמר  טוב  הלילה,  לתוך  בשנתו 

כתב  פלאג'י  ר"ח  הגאון  הנה  ביום,  לישון  להולך  שמע  קריאת  לגבי  מקורות: 
בספרו רוח חיים סי' רלא,א. דיאמר פרשה ראשונה של שמע כשהולך לישן ביום.  
על  ישן  אם  ביום  דגם  שמים  עמודי  והרב  חכמים  סמיכת  הרב  דעת,  שם  והביא 
ק"ש  של  ראשונה  פרשה  לומר  קבלנו  ואנו  כך,  על  וכתב  כולה.  ק"ש  יקרא  מטתו 
פרשה  רק  לומר  שמנהגו  אלא  הק"ש  כל  את  לומר  פוסקים  שהביא  הרי  עכ"ל. 
סק"ב.  רלא  סי'  ח"א  פלאג'י(  הגר"ח  של  )בנו  פלאג"י  ללב  היפה  וכ"כ  ראשונה. 
ויהי נעם כ"כ הרמ"א, בהגה בסי רלא עי"ש. ועיין בכה"ח שם סק"ג  ומש"כ לגבי 
עי"ש. נעם  ויהי  לומר  טוב  ומיהו,  נעם,  ויהי  ולא  ק"ש  לומר  נוהגין  שאין  שכתב, 
ולעניין ברכת המפיל הנה, דעת הרמב"ם המאירי והרא"ה ועוד שאין מברכים 
ברכת המפיל אלא על שינת הלילה. ובספר תשורת שי קמא סי' פב, רצה לחלק בין 
אם היה ניעור בלילה שצריך לברך ביום אף להרמב"ם. לבין אם ישן בלילה ובירך כבר 
שאינו מברך ביום. ולהלכה, פסק המשנה ברורה סק"ח, ובשו"ת כפי אהרן אפשטיין 
חלק א סימן לה. שאין לברך ביום. וכ"פ בספר חזון עובדיה )ברכות עמוד תקי( ובשו"ת 
בצל החכמה חלק ה סימן קסו. ובספר ברכת ה חלק ד פרק ז אות ג. ומש"כ לגבי 
הולך לישון ויכנס בשנתו לתוך הלילה, עיין מש"כ בזה בספר הלכ"ב סי' רלט סי"ב.

  זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"
 זמני התפילות

 16:32 -מנחה ערב שבת

 07:00 -של שבת  שחרית

 13:30  -מנחה מניין א'

  16:00  -מנחה מניין ב'

 17:22 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה רבי שיעור עם  - 14:10
 .עובדיה שליט"א

רבי יעקב שיעור עם  -15:00
 אלמליח שליט"א.

  ב"הלכות שבת" שיעור -15:30
 שליט"א. הרב דוד אטדגיעם 

 3021:תהילים לילדים: 

               

 זמני השיעורים ל"ימות החול"

 .דק' קודם תפילת מנחה עם ר' לירז תובל הי"ו 30  -שיעור א'יום שני: 

 ברכות" עם הרב שליט"א אחר תפילת ערבית.ב"הלכות  -שיעור ב'

שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב שליט"א  יום רביעי:
 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

 באולם בית הכנסת. 20:00ביום שני בשעה  שיעור לנשים:

               

 

 קומפלט מאובזר )בבית הכנסת(איש!  70 עד "אירועים אולם"

כולל מטבח. אולם ממוזג ומרווח. ניתן לערוך ארועים מכל 
לר' דוד  לפנות ניתן והזמנות לפרטים !חתן שבתותסוג כולל 

 050-357-3339כהן הי"ו בפל':


