
"המבול – מקוה טהרה" 
הגאון הגדול הרב משה קלזאן שליט"א

פני  את  לחלוטין  ששינה  טראגי  היסטורי  מאורע  הוא  המבול 
הש המבול  שלפני  העולם  האנושית.  ההיסטוריה  ואת  והעולם 

חית את הארץ וטימא אותה כפי שנאמר: "כי מלאה הארץ חמס". 
שהושחת,  העולם  את  לתקן  כדי  משהו  לעשות  צריך  שהיה  ברור 
גם  מה  הזאת?   בצורה  ודוקא  מים  ע"י  דוקא  מדוע  להבין  יש  אך 
לרומא  כשחזר  טיטוס שאמר  כדוגמת  עולם  לרשעי  פתח  נתן  שזה 
שבים  נחשול  עליו  ועמד  השני,  המקדש  בית  את  שהחריב  אחרי 
פרעה  המבול,  דור  במים,  כחו  אלו  של  שא-להיהם  "דומה  לטבעו, 
בים סוף וכו'", והראה לו בורא עולם שגם יתוש קטן יכול לחסלו.

"כל העושה מצוה אחת  ע"פ המשנה באבות  בס"ד  לבאר  ונראה 
קונה לו סניגור אחד וכל העושה עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד".
צעדיו  את  להצר  הוא  תפקידה  שכל  רוחנית  ישות  הוא  הקטיגור   
ולהזכיר את חטאו, והיא מלפפת אותו כעין הילה שלילית מסביבו.
כיצד ניתן להסיר הילה רוחנית שלילית?  כח זה ניתן במאגר מים, 
וכאשר נכניס לתוך המים חפץ שעטוף כביכול ברוח, המים יגרמו לבו

עת הרוח לצוף ולהתנתק מגוף החפץ. וכאשר האדם חוזר בתשובה 
וטובל במקוה טהרה שעשוי ממי גשמים שלא נאבו מעולם ועדיין 
יש להם את האנרגיות הטבעיות שלהם זה מסלק מעל האדם את 
הכח השלילי שדבק בו עם החטא. וזהו סוד הטבילה במקוה ביהדות.
כו אפופת  היתה  כביכול  היא  המבול  בדור  נשחתה  הארץ  וכאשר 
הפ ולכן  החיובית,  האלוקית  ההשפעה  את  שחנקה  שליליים  וחות 
ממנו. אלו  כוחות  ולנתק  במים  העולם  כל  את  להציף  היה  תרון 
 השמדת החיים כשהיא לעצמה לא היתה פותרת את הקלקול שהם 
יצרו בעולם. העולם  הושחת ונטמא עד שלא יכול היה להתעלות 

על ידי תשובה.
וטהרת של העולם נעשתה על ידי המבול. הוא ירד ארבעים יום- בדוו
גמת מי המקוה המטהרים בארבעים סאה. המבול שטף והעביר את 
רוח הטומאה שהיתה בארץ וטיהר את העולם מקלקולו שנוצר בו עקב 
מעשי בני האדם. כך טוהר והוכשר העולם לקיים עליו חיים חדשים. 
יחזקאל   ( הפסוק  את  בנביא.  גם  מוצאים  אנו  לכך  רמז 
פירש  זעם",  ביום  גושמה  ולא  היא  מטוהרה  לא  "ארץ  כד( 
טהרה. עניינו   – המבול  הרי  מבול.  עליה  ירד  שלא  חז"ל, 
ול לגופו  גורם  הוא  מצוות  עושה  האדם  כאשר  גיסא  ומאידך 
עלי שמרעיף  וברכה  טובה  של  בשפע  מוקף  להיות  ועולם 

הבא.  בעולם  וגם  הזה  בעולם  גם  וזוכה  העולם,  בורא  נו 

שבת שלום !

"סודו של  מנהיג" - דברים לזכרו של  מרן  רבינו  עובדיה 
יוסף  זצוקלה"ה - הרב דוד אטדגי שליט"א.

ֹרָת֑יו ֶאת- פרשתנו פרשת נח פותחת במילים "ֵ֚ אֶּלה ּֽתֹוְלדֹ֣ת נַֹ֔ח נַֹ֗ח ִא֥יׁש ַצִּד֛יק ָּתִמ֥ים ָהָי֖ה ְּבֽדֹ
ַח:" וידועים דברי רש"י בהביאו דברי רבותינו, "בדורותיו – יש מרבותי ְתַהֶּלְך-ֽנֹ ֱאֹלִה֖ים ִהֽ וָהֽ

נו דורשים אותו לשבח: כל שכן שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר. ויש שדורשים 
אותו לגנאי: לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום". ומקור 
דבריו הוא בגמ' סנהדרין )דף קח.( אלה תולדות נח וכו'  תמים היה בדורותיו" – אמר רבי 
יוחנן: בדורותיו, ולא בדורות אחרים, וריש לקיש אמר: בדורותיו, כל שכן בדורות אחרים. 
ולכאורה יש להבין מיהו נח, הרי הוא הגיע לדרגת נבואה ודיבר עם הקב"ה. אם כן איך 
אפשר לדורשו לגנאי? והרי התורה מעידה עליו "איש צדיק תמים".. והאמת שהמון זמן 
היה לי קשה הוויכוח הזה האם נח היה צדיק בדורותיו או בדורות אחרים. למה ההשוואה 
הזו מועילה. וכי אין מדד אחר שאפשר דרכו להכריע סופית אם נח היה צדיק או לא?.. 
ואף שלשון התורה הוא "צדיק בדורותיו". היה אפשר להבין כן בפשיטות שהיה צדיק 
בדורו. מה היה אם כן הסיבה שבגינה חכמינו נחלקו האם נח היה צדיק לשבח או לגנאי?..
לדרו שהגיע  תמים  צדיק  איש  היה  ספק  ללא  נח  שוודאי  בס"ד,  לבא  רוחשבתי 
הוויכוח  ויסוד  הק'.  התורה  שמעידה  וכפי  האלוקים  את  להתהלך  וזכה  נבואה,   גת 
המי את  התורה  מהדגשת  הגיע  לשבח  או  לגנאי  נדרש  הוא  אם  חכמינו  ובין 

היה  כשלעצמו  נח  לגנאי  הדורשים  ובין  לשבח  לדורשים  ובין  "בדורותיו".  צדיק  לה 
בדו צדיק  היה  שנח  כפשטותה  התורה  כוונת  לשבח  ולדורשים  ספק.  ללא  וגדול 
שסו משום  במנהיגותו  נכשל  שנח  התורה  כוונת  לגנאי.  לדורשים  אבל  ורותיו. 

פו של אותו דור היה לכלייה. נח נכשל במשימתו להחזיר את בני דורו לדרך הישר. 
בין  וויכוח  הברכה(,  וזאת  ג,  סימן  יא  רבה  )דברים  במדרש  אנו  מוצאים  לזה  הוכחה 
אפשר.  דרך  על  הכוונה  אלא  כך,  באמת  הוויכוח  שהיה  )לא  ע"ה,  רבינו  למשה  נח 
המבול.  מדור  שניצלתי  ממך  גדול  אני  למשה:  אמר  "נח  זצ"ל(.  הגר"ע  מרן  בשם 
לה כח  בך  היה  ולא  עצמך  הצלת את  ממך, אתה  יותר  נתעליתי  אני  לו משה:  ואמר 

ציל את דורך, אבל אני הצלתי את עצמי והצלתי את דורי כשנתחייבו כלייה בעגל .. 
דורך". את  להציל  כח  בך  היה  "לא  לנח  רבינו  משה  של  טענתו  מהי  להבין  וצריך 
התבה  אל  אתו  בניו  ונשי  ואשתו  ובניו  נח  "ויבא  הפסוק:  על  ע"פ  נראה  והכוונה 
מא ואינו  מאמין  היה,  אמנה  מקטני  נח  "אף  כך:  רש"י  כותב  המבול",  מי  ומפני 

במשך  הרי  ולכאורה,  המים".  שדחקוהו  עד  לתיבה  נכנס  ולא  המבול  שיבא  מין 
לח דורו  בני  על  להשפיע  נח  ניסה  התיבה  של  בנייתה  שנות  ועשרים  ומאה 
התו כאשר  בפרט  אמנה.  מקטני  שהיה  עליו  לומר  ניתן  א"כ  איך  בתשובה.  וזור 
מאמין?.. ולא  מאמין  מהו  להתבונן  יש  ועוד  תמים?  צדיק  איש  אותו  מכנה  רה 
והתשובה היא, שנח לא האמין שבכוחו לשנות את פני בני דורו, הוא אמנם ניסה 
לשכנע את כולם לחזור בתשובה אבל הוא בתוכו לא האמין שבכוחו לגרום לכך. וזה 
כוונת המדרש שנח מקטני אמנה היה. הוא היה מאמין ולא מאמין- "מאמין" שהקב"ה 
יביא את מי המבול כפי אשר אמר. אבל-"לא מאמין", שבאפשרותו להשפיע על בני דורו. 
אבל מדאגתו לבני דורו נח בחר להישאר בחוץ ולא להיכנס לתיבה כי אולי הקב"ה ירחם 
עליהם וימנע מן המבול. אבל האמת שאין דרך אחרת לשנות את הגזירה מלבד שבני 
דורו יחזרו בתשובה או שיתפלל עליהם שיחזרו בתשובה ואולי יקרה הנס. זה כוונת 
משה רבינו שאמר לנח "לא היה בך כח להציל את דורך". שאילו היית מאמין בכך היה 
לך את הכח גם להשפיע. אדם שרוצה לשנות חייב להאמין בכוחות שנתן לו הקב"ה.
ולכן יש דעות שדורשות אותו לגנאי. והכוונה היא למנהיגות של נח היא נכשלה הוא 
לא הצליח במשימה. ולכן אילו היה בדורו של אברהם שמסר נפשו בשביל בני דורו 
והאמין בכוחם להשתנות, אם הוא היה בדורו לא היתה נחשבת מנהיגותו ל"כלום". 
לשבח. נדרש  כשלעצמו  נח  ודאי  אבל  מהו..  מנהיג  של  סודו  למדנו  מאברהם  כי 
את יסוד הדברים אנו מוצאים בדברי הגאון רבי צדוק הכהן מלובלין זצוק"ל בספר "צדקת 
הצדיק" )אות קנד(, שם מובא משפט מופלא, "כשם שצריך אדם להאמין בה' יתברך, כך 
וצריך אחר כך להאמין בעצמו". זהו ההסבר, איך לא הצליח לא הצליח נח להחזיר בתשו
בה ולו איש אחד מבני דורו, מה הסיבה. כי הוא עצמו לא האמין שבכוחו לשנות אותם.
)בדרך קצת שונה ביאר הרבי מאפטא )אוהב ישראל פרשת נח, בראשית ז, ז. עי"ש(.
כשאנו באים לדבר בדחילו ורחימו על מרן של כל בני הגולה, אביהם של ישראל, 
אביר הרועים, מורינו רבי עובדיה יוסף זצוקלה"ה. "יכלה הזמן והמה לא יכלו".. אבל 
וב לשנות  שבכוחו  ידע  זצ"ל  שמרן  והאמונה  הכח  היא  הבולטת,  שהיתה  והתכונה 
שה ברבים  מחודשים  כוחות  נסך  הוא  הזאת  הידיעה  עם  להשתנות.  האחרים  וכוח 
ורו וריבה  טיפח  הוא  וכך  ביכולותיהם.  באמונה  ויצאו מחדרו  כלי.  כשבר  אליו  וגיעו 

מם דור שלם. כולם הרגישו שכשמרן מבקש משהו גם הוא חלק ממנו. הוא שייך בו. 
רבי מרן  איתם  יחד  למד  שבו  הכולל  לרבני  זצוק"ל,  אוירבך  הגרש"ז  מרן  אמר  ווכך 

וכולם  כולו,  העולם  בכל  התקבלו  שספריו  זכה  עובדיה  הרב  מדוע  זצ"ל.  עובדיה  נו 
אוירבך,  ואמר להם הרב  גבוהות??..  כך  כל  לדרגות  הגיע  איך הוא  סרים למשמעתו. 
כי בזמן שאנחנו ישבנו והתענגנו בלימוד יחד. הוא סגר בכאב גדול את ספריו והלך 
ביקש מכולם להתגייס  זצ"ל  זכה. מרן  לכן הוא  בזמנו היקר.  לחזק את שארית העם 
בכוחותיו  הוא האמין  בראש המחנה.  הלך  עצמו  והוא  ליושנה.  ולהחזיר את העטרה 
לשנות ובכוחות של האחרים להשתנות! כזה ראה וקדש. זכרו הטהור יגן עלינו. אמן.

העלון מוקדש לעילוי נשמת:
זוהרה.  בת  שמחה,ואסתר  בן  וידאל 
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מוטי גולדשטיין ואיציק מידן, היו חברים נפלאים מגן הילדים ממש. 
הם גדלו באותו כפר קטן, שיחקו בצל עצי איזדרכת, טיפסו על אותם 
בפרדס.  וקלמנטינות  תפוזים  לקטוף  בצוותא  והלכו  אקליפטוסים, 
פעם אצל מידן, פעם אצל גולדשטיין. גם הוריהם היו חברים טובים. 

דור לדור.
ילדים כאלה שגדלים במושב ירוק ותמים, אצל הורים בריאים בגוף 
ובנפש, בצילה של ציונות בונה ולוחמת )כביכול(, קוראים להם "מלח 
 ,18 גיל  עד  חייו,  שכל  מושבניק,  גדולות.  ציפיות  מהם  יש  הארץ". 
עבד בפרדס, ברפת ובגורן, בשרב ובגשמים, מסגל לעצמו אופי בריא, 
קשוח משהו, חריצות ורצינות וידיים מחוספסות. הצבא אוהב את 
וה"פרחים" הללו שמגיעים מן הכפר ומן הקיבוץ, ומגלגל אותם לקור
וסים הכי מובחרים בצה"ל. לסיירות, לגדודים הלוחמים, וכמובן לקור

סי הטייס. יש בהם, במושבניקים הללו, מן חיוניות ומשמעת עצמית, 
ביד  אחזו  לא  המפונקים, שמעולם  העיר  בילדי  מצויה  כך  כל  שלא 
טוריה או מקטפה, ולא בוססו ברפת בבוץ עמוק עד לברכיים, כדי 

להכניס פרות עקשניות למכון החליבה.
מוטי גולדשטיין ואיציק מידן התגייסו באותו יום לצבא, ועמדו בתור 
אחד אחרי השני בבקו"ם )בסיס קליטה ומיון(. המספר האישי שלהם 
זהה לחלוטין, רק אצל גולדשטיין הוא מסתיים בספרה 3, אצל מידן 

בספרה 4.
ושניהם ביקשו להתנדב לאותה סיירת, והמבדקים היו תואמים להפ

ליא. שניהם, בלי עין רעה, מוצלחים.  הם ישנו מתחת לאותו אוהל 
סיירים בטירונות, בקורס המכי"ם, וכמובן גם בקורס הקצינים.

לאות  וזכו  הקצינים,  קורס  את  בהצטיינות  סיימו  לא,  איך  שניהם, 
ומיוחד על יכולותיהם המשובחות. העתיד הצבאי קרץ להם. הם נלח

מו כתף בצד כתף, באותן חזיתות ובאותה חטיבה, ובנס, ניצלו פעם 
אחר פעם ממלאך המוות.  באחד הקרבות בואדיות לבנון הבוערת, 
ספג מוטי גולדשטיין  כדור בכף רגלו ואיבד דם רב. איציק מידן, זחל 
"אל  איציק  זעק  "מוטי"  העורק.  את  וחסם  צולבת  אש  תוך  לעברו 
מוטי  שלך!!!"  אח  איציק,  אני  זה  אלי,  ההכרה. תסתכל  תאבד את 
הביט בו במבט זגוגי ההולך ותופש חיוורון מסוכן. בגופו  נותר בקושי  
ליטר אחד של דם. שלושה שבועות נאבקו על חייו, ובחסדי שמיים 

הוא התעורר לחיים. חיים במתנה.
גולדשטיין,  24, אחרי שלוש שנות שירות בקבע, החליט מוטי  בגיל 
ליתר דיוק, רב סרן גולדשטיין, להשתחרר מן הצבא ולצאת לעולם 
האזרחי. איציק מידן לעומתו, ראה בצבא אתגר וקריירה. תתפלאו, 
ואבל גם כאן עדיין לא נכנס הסכין השמיימי לחצוץ בחברותם. בסו

פי שבוע ובחופשים, הם היו נפגשים ומעבירים חוויות. מידן סיפר 
על עלייתו בסולם הדרגות והתפקידים, וגולדשטיין סיפר על עסקיו 

ההולכים ומסתעפים.
זה בתוך עשרת  נישאו שניהם, באותו חודש ממש, תשרי.   26 בגיל 
הימים הנוראים, וחברו מיד לאחר סוכות. חצי שנה אח"כ עוד שמרו 
על קשר טלפוני, פה ושם מפגש, אבל אל תשאלו איך ולמה, מוטי 
גולדשטיין איש העסקים חזר בתשובה. סגן אלוף מידן לא ידע איך 
לאכול את זה. שיחתם האחרונה היתה קרירה משהו. הכיפה השחורה 
ושעל ראשו של מוטי והזקן הצפוף והדקיק שטיפח לעצמו, נראו בעי

ניו של איציק, כמו חומות ענקיות שהוא לא רצה לחצות אותן. הוא  
אמנם חש כלפיו חיבה חברית ענקית, אבל גם מחסומים מסויימים.

עברו להן 20 שנה.
הג'יפ  עם  קיצי אחה"צ,  ביום  גלש  גולדשטיין  מרדכי  איש העסקים 
שלו, לאחד הוואדיות בנגב, כדי לבדוק אפשרות לבצע שם  קידוח 
ולאיתור מקורות מים. החברה הכלכלית שבראשה עמד, פיתחה מו

מחיות לאיתור מים במקומות צחיחים, ולגיבוש תוכניות להעברתם 
למרכז בצורה זולה ויעילה ביותר.

הוא  מזעזע.  מחזה  לעיניו  נגלה  הוואדי,  בשולי  נסיעה  שעה  אחרי 

"ותן טל ומטר" - דיני שאלת טל ומטר
"ַוְיִהי ַהֶגֶּשׁם ַעל ָהָאֶרץ ַאְרָבִּעים יֹום ְוַאְרָבִּעים ָלְיָלה" )בראשית ז, יב(.

בארץ ישראל שואלים את הגשו  בשבעה במר חשון שואלים על הגשמים |
מים בברכת השנים לומר ''ותן טל ומטר לברכה'', החל מליל שבעה בחשון, 
בתפלת ערבית, עד המנחה של ערב יום טוב הראשון של פסח, ועד בכלל. 
ואף על פי שהיה ראוי להתחיל לשאול טל ומטר תיכף ומיד אחר החג, כדרך 
שמזכירים ''משיב הרוח ומוריד הגשם'' החל מתפלת מוסף של שמיני עצרת, 
והלאה, מכל מקום תיקנו חז''ל לעכב שאלת טל ומטר עד שיעברו חמשה 
ועשר יום אחר החג, כדי שיספיקו עולי רגלים להגיע למחוז חפצם, ולא יעצ

רם הגשם, ושיערו אז שדרוש חמשה עשר יום כדי להגיע )בתנאי התחבורה 
של הימים ההם( מירושלים לנהר פרת, גבול מדינת בבל, ששם היה היישוב 
המרוחק ביותר מירושלים. ואף לאחר חורבן בית המקדש היו עדיין כאלה 
שמתאספים מכל התפוצות לעלות לרגל, ובפרט ליד הכותל המערבי שלא 
זזה שכינה משם, ומפני תקנת עולים אלה איחרו את השאלה של טל ומטר 
לשבעה חשון. ]שו"ע או"ח קי"ז, א. כף החיים ס"ק ט,  שארית יוסף חלק ג עמוד צח. ילקוט יוסף[.
מנהגי העדות בשאלה על הגשמים | מנהג הספרדים ועדות המזרח בברכת 
השנים, לומר בקיץ ''ברכנו'', ובחורף ''ברך עלינו'', וכוללים בה שאלת טל 
וומטר. והוא מנהג נכון על פי הקבלה. ובנוסח ספרד של האשכנזים אומ

רים לעולם ''ברך עלינו'', אלא שבחורף כוללים בה ותן טל ומטר לברכה. 
)כה"ח סימן קי"ז ס"ק א.  שמנהג בני ספרד כדעת רבינו האר"י בשער הכוונות. שארית יוסף חלק ג עמוד צח(.

|בן ספרד אינו רשאי לקצר ולנהוג כבני אשכנז מי שרגיל להאריך קצת בתפו
ולתו, ולפעמים בגלל כך אינו משיג לענות קדושה עם הצבור, והוא מעדות המ

זרח, אינו רשאי לקצר ולשנות הנוסח של ברך עלינו, לומר הברכה כנוסח בני 
אשכנז, כדי שיספיק להגיע לקדושה, אלא יתפלל כנוסח המקובל שלנו, וכמנהג 
אבותיו. ]שארית יוסף חלק ג עמוד קג. ילקוט יוסף מהדורת תשס''ד, תפלה כרך ב, סימן קיז הערה יד, עמוד צו[.
טעה ולא אמר ברך עלינו בימות גשמים | אם טעה ולא שאל טל ומטר, אם 
נזכר בסיום ברכת השנים, לפני שיזכיר ''השם'', חוזר ואומר ותן טל ומטר 
לברכה וכו', ומסיים על הסדר. ואם לא נזכר עד שחתם ברוך אתה ה' מברך 
השנים, לפני שיתחיל ברכת תקע בשופר, יאמר שם בין ברכה לברכה ''ותן 
וטל ומטר לברכה'', וימשיך ברכת תקע בשופר וכו'. ואם לא נזכר עד שהת

חיל תקע בשופר גדול, ימשיך בתפלתו עד ברכת שמע קולינו, ולפני שיאמר 
''כי אתה שומע תפלת כל פה'', יאמר שם: ''ותן טל ומטר לברכה''. )ואם 
הוא בתענית שצריך לומר עננו, יאמר תחלה ותן טל ומטר לברכה, ואחר כך 
יאמר עננו(. ואם שכח לשאול גם בברכת שמע קולינו, וחתם ''ברוך אתה 
ה''', ומיד נזכר, יאמר ''למדני חקיך'', וחוזר ושואל טל ומטר, ומסיים שנית 
''כי אתה שומע תפלת כל פה'' וכו'. ואם חתם שומע תפלה, ואחר כך נזכר 
שלא שאל טל ומטר, יאמר שם קודם ברכת רצה, ''ותן טל ומטר לברכה''. 
ואם אמר תיבת רצה, חוזר ל''ברך עלינו'', וממשיך תקע בשופר ויתר הברכות 
על הסדר. וכן הדין אם נזכר באמצע מודים, או באמצע אלהי נצור, שחוזר 
לברך עלינו. אבל אם סיים פסוק יהיו לרצון האחרון, אף על פי שעדיין לא 
פסע שלש פסיעות לאחוריו, חוזר לראש התפלה. ]שו"ע סימן קי"ז סעיף ה.שארית 
יוסף חלק ג' עמוד ק'. ילקוט יוסף מהדורת תשס''ד, תפלה כרך ב, סימן קיז הערה ו, עמוד פה[.

הגשמים,  בימות  ערבית  בתפלת  שטעה  מי  ערבית |  בתפילת  טעה 
שמ פי  על  אף  תפלתו,  וסיים  השנים,  בברכת  ומטר  טל  שאל  וולא 

ולהתפלל  לחזור  חייב  כן  פי  על  אף  רשות,  ערבית  תפלת  הדין  עיקר 
הקודם  בסעיף  שנתבאר  כדרף  חוזר   תפלתו  באמצע  נזכר  ואם  שנית. 
פז[. עמוד  ז,  הערה  קיז  סימן  ב,  כרך  תפלה  תשס''ד,  מהדורת  יוסף  ילקוט  קא.  עמוד  ג  חלק  יוסף  ]שארית 

המסתפק אם טעה  | מי שנסתפק אם שאל טל ומטר בתפלתו או לא, אם נזכר 
להסתפק לפני ברכת שמע קולינו, שואל טל ומטר בשומע תפלה, ואם נזכר 
לאחר שהתחיל רצה, אם הוא בתוך שלשים יום מיום שמתחילים לשאול בו 
טל ומטר, חוזר לברכת ברך עלינו, שחזקה עליו שאמר ברכנו כפי שהיה שגור 
בפיו קודם זמן שאלה. ואם הוא לאחר שלשים יום אינו חוזר, שחזקה עליו 
ושאמר כהוגן. ושליח צבור קבוע שאומר החזרה בשחרית ובמנחה, די לו בשמו

נה עשר יום להרגיל לשונו לומר ברך עלינו, לפיכך אם נסתפק לאחר מכן אינו 
חוזר. ]שארית יוסף חלק ג עמוד קב. ילקוט יוסף מהדורת תשס''ד, תפלה כרך ב, סימן קיז הערה י', עמוד צ'[.
הפו על  בראשית  בפרשת  רש"י  כ'  בתפילה     תלויה  הגשמים  |מציאות 
הטעם  מאי  וכו'  אין"  ואדם  הארץ  על  אלקים  ה'  המטיר  לא  "כי  )ב,ה(  סוק 
של  בטובתן  מכיר  ואין  האדמה,  את  לעבוד  אין  שאדם  לפי    - המטיר"  "לא 
תפילה. בלא  גשם  של  מציאות  שאין  ללמוד  ניתן  ומכאן  עי"ש.  גשמים, 
ידיו  ומעשה  אל  כבוד  מספרים  "השמים  הפסוק   על  ה.(  )דף  כתובות  במסכת  ואיתא   
ופירש"י  מטר.  ניהו  ומאי  הרקיע,  מגיד?  מי  צדיקים  של  ידיהם  מעשה    , הרקיע"  מגיד 
יורד.  ומטר  הגשמים  על  שמתפללין  צדיקים  שהם  לבריות  עליהם  מעיד  שהרקיע 
לומר  הכריזו  בירושלים  והבד"ץ   גשם,  היה  אחד  לא  חורף   : קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  סיפר 
ובא   , איש"  "החזון  של  בבית  במנחה  חזן  להיות  אותי  כיבדו  והנה  הגשמים.  עצירת  על  תפלה 
שאל  החזו"א  הגשמים?  עצירת  על  שניתקנה  התפלה  את  לומר  האם  איש"  ה"חזון  את  ושאל 
"הח השיב  הגשמים.  עצירת  מפני  בירושלים  הבד"ץ  הורו  שכך  לו  ענו  זו?   תפלה  לומר  ולמה 
זל גשם  ירד  מנחה  תפלת  באמצע  ולפתע  גשם.!!!  הרבה  יהיה  עוד  תדאגו  אל  איש"  וזון 

חייך.  איש  והחזון   !! פה  אירע  מופת  לו  ואמרתי  לחזו"א  נכנסתי  מנחה  ולאחר   !!! עפות 
וציין כך על רבינו הגראי"ל שטיינמן זצ"ל דברי הגמרא בכתובות הנ"ל "השמים מספרים כבוד אל 
ומעשה ידיו מגיד הרקיע הכי קאמר מעשה ידיהם של צדיקים מי מגיד? הרקיע ומאי ניהו מטר. 

"ריבית בקופות גמל וקרנות שונות"
בהשקו להקפיד  חובה  יש  האם  :שאלה 
שתהיה  ואג"ח  וקרנות  גמל  בקופות  עה 
מי  יעשה  ומה  עסקה.  היתר  וכן  כשרות 

עסקה. היתר  עסקה  היתר  ללא  היום  עד  שהשקיע 

תשובה: ראוי מאוד להשקיע במקום שיש לו כשרות הן מצד 
שהכסף מושקע במקומות שאין בהם חילולי שבת וכדומה 
וגם יש להקפיד שיהיה היתר עסקה בבית ההשקעה שהיתר 
זה מוצג בפני כל בעלי העסקים שבית ההשקעה משקיע את 
וכסף המשקיעים אצלם, ומי שלא עשה כן וקיבל ריבית קצו

צה בקניית אג"ח מעסקים שאין להם היתר עסקה אינו חייב 
להחזירם שיש על מי לסמוך שאין איסור ריבית לגביהם.

הנותנים  כשרות  גופי  כמה  עם  מעמיק  בירור  לאחר  ביאורים: 
בהשק בעיות  שתי  יש  השקעה,  לחברות  עסקה  והיתרי  וכשרות 

מושקע  שהכסף  העסקים  וכשרות  ריבית  השקעה,  בחברות  עה 
השק שחברת  לבנק  השקעות  חברת  בין  ההבדל  ראשית  ובהם. 

בכל  ומשקיעה  המשקיע  כספי  את  לוקחת  הכל  בסך  היא  עות 
כולו של המשקיע אלא שהם מקב וההפסד  והרווח  ומיני עסקים 

לווה  שהבנק  מבנק  בשוני  הזו  הטרחה  כל  על  מסויים  אחוז  לים 
את הכסף ועושה בו כטוב בעיניו ונותן למפקיד אחוז מסויים בין 
שותף  אני  השקעה  בחברות  חוקית  מבחינה  הפסיד.  ובין  הרויח 
כספי. את  בהם  השקיעה  ההשקעות  שחברת  עסק  בתי  באותם 
לגבי ריבית אם יש היתר עסקה אין חשש אבל הבעיה שיש קושי 
באג לדוגמא חברה שמשקיעה  כל עסק  היתר עסקה עם  ולעשות 

לעשות  צריכה  היא  האגרות  את  שמנפיקה  החברה  הרי  חוב  רות 
ממנה  שקונה  החברה  כי  ממנה  שקונה  החברה  ולא  עסקה  היתר 
אפשרות  כאן  ואין  המוכרת  של  הכללים  לפי  קניה  זו  כלל  בדרך 
מהח שקנה  מקונה  נקנות  שהאגרות  באופן  או  תנאים  ולהוספת 
המנפי שלחברה  פיקוח  יש  אם  ולכן  באיסור  זה  אצלו  הרי  וברה 

קה יש היתר עסקה אז פתרנו בעיה זו וכדי לדעת את המציאות, 
240 חברות המנפיקות אגרות חוב ומו  היום בשנת תשע"ח ישנם
יעזור שהלו זו לא  70% עם היתר עסקה ולכן בבעיה   תוכם רק כ
קוח יעשה היתר עסקה עם חברת ההשקעה שהוא השקיע אצלה. 
סי'  יו"ד ח"ב  יש צד קולא מסויים לדעת שו"ת אג"מ  אלא שבזה 
עמ'  ח"ב  נועם  בקובץ  למברג  והרב  מא'  סי'  יו"ד  ובח"ג  סג'  סב' 
לג' והביאו בהלי"ע ח"ח עמ' מ' שבאופן שאני מלוה לחברה בע"מ 
)להדגיש רק כשהח ואת כספי והם הלווים אין בזה איסור ריבית 

ברה בע"מ היא הלוה אבל אם היא המלוה והלוה הוא פרטי שיש 
שעבוד הגוף יש איסור בזה( והטעם כיון שאיסור ריבית שייך רק 
בלוה שיש עליו שעבוד הגוף כלפי המלוה אבל חברה בע"מ שאם 
הפסידה החברה שהיא הלווה אין בעליה משלמים מכיסם והמלוה 
בהלי"ע  בזה  הגרע"י  מרן  ודעת  ריבית  בזה  אין  כספו  את  הפסיד 
ח"ח עמ' לט' להסכים עם סברא זו אלא שנקט שאיסור ריבית בזה 
ורק מדרבנן, לפי זה היתר עסקה אינו מעכב. ולגבי השקעה במקו
ומות אחרים היתר עסקה שחברת ההשקעה תעשה יועיל כי העס
קאות מול בתי עסק ויש סעיף שכל העסקאות על פי היתר עסקה.
המ שבת  מחללי  כגון  האסורים  במקומות  השקעה  נוספת  ובעיה 

שחברת  חברה  בכל  חלק  בכל  שותף  הוא  השקעה  בחברת  שקיע 
ההשקעה השקיעה שם וממילא אם היא מחללת שבת נמצא שהוא 
והשקיע בחברה מחללת שבת והעליתי רעיון שיצהיר המשקיע לח

ברת ההשקעה שאני מגלה דעתי שהרווח שיגיע מאותה חברה הוא 
מהחלק הגדול שאין בו חילול שבת שהרי ברוב השבוע אותו עסק 
מסמך,  בכל  סעיף  להוסיף  כדי  לי  ואמרו  שבת,  חילול  ללא  עובד 
יש  אבל  משפטית.  מבחינה  וקשה  וארוכה  מורכבת  פרוצדורה  זו 
פתרון אם יש היתר עסקה שבו יש סעיף שאני משקיע את כספי 
וומקבל רווחים רק מהחלק המותר שבעסק )וזה הטעם בבנק שלו

שהרי  שבת(  מחללי  לעסקים  גם  מגיע  שהכסף  אף  רווחים  קחים 
ואני  המשקיעים  כל  בין  מתחלק  לקופה  שיכנס  מה  עסק  מכל 
מסייע  האיסור  ועוד שאם  הכשרה  מהעבודה  יהיה  מתנה שחלקי 
את  לקבל  איך  דרכים  עוד  לעסק  יש  )שהרי  מדרבנן  רק  הוא  כאן 
והכסף ואיפליגו בזה הפני משה והמשנה למלך( הרי בדרבנן יש ברי

רה והחלק הכשר הוא המושקע והוא המורווח. ולגבי מניות דעת 
הגריש"א שאין מניה עושה את האדם כשותף ולכן יותר קל לגבי 
כן מהגריש"א(.  עדות בשם ת"ח ששמע  )כן שמעתי  עניינים  כמה 
במקומות  רק  שישקיע  שמים  ירא  לכל  מאוד  ראוי  למעשה  ולכן 
שיש להם כשרות הן מבחינת עסק כשר והן עם היתר עסקה לצאת 
בחב שהיא  סיבה  מכל  להשקיע  זאת  בכל  צריך  ואם  חשש  ומכל 

שעד  מי  ולכן  עסקה.  היתר  לפחות  שיהיה  ידאג  כשרות  ללא  רה 
הכסף. את  להחזיר  חייב  אינו  באג"ח  עסקה  היתר  עם  עשה  לא  היום 



וכמה עשרות  הבחין בטרקטורון צהבהב הפוך, סמוך לדרך העפר, 
מטרים ממנו השתרעה גופה של נער צעיר, כולו שטוף דם.

המק הידע  בכל  והשתמש  הצעיר,  אל  ניגש  הג'יפ,  מן  קפץ  ומוטי 
חבש  הנער,  את  להנשים  התחיל  הוא  הצבא.  מתקופת  שלו  צועי 
את פצעיו השותתים, והזמין בפלאפון מסוק פינוי. הוא הכיר היטב 
את הנוהל, המסוק הגיע תוך 10 דקות. הוא סייע לפרמדיק הצבאי 
להעלותו למסוק, וביקש להצטרף לפינוי. הג'יפ שלו לא עניין אותו. 

חשוב היה לו שהילד הזה יחיה...

מוטי שלף מכיסו ממחטה, הרטיב אותה במים והחל לנגב את הדם 
מפניו של הצעיר. אל תשאלו למה, אבל הוא הרגיש, שהילד הזה 
מוכר לו מאיזשהו מקום, ומשום מה הוא מאוד אוהב אותו, והוא 
החליט שהוא לא יסור ממנו עד שהרופאים יודיעו לו שאין לו סכנת 
חיים. הוא הפנה מבטו לשמיים ואמר: "אבא שבשמיים, אני יודע 
שרק השגחתך המופלאה היא שהביאה אותי דקות ספורות אחרי 
התאונה לוואדי הנידח, כדי שאציל את הנער הזה. אז אנא, התמלא 
ורחמים עליו שיחלים.... ואם יש לי זכות רבים וכמה חסדים שעשי

תי, ואם יש לי קצת תורה שלמדתי, אנא אבא שבשמיים, שיעמדו 
לרפואתו, אני מוותר על הכל... אמן ואמן". המסוק נחת סמוך לבית 

החולים, והצוות הרפואי העביר מיד את הפצוע לחדר הניתוח.
לראש  שלו,  לרב  טלפון  הרים  הוא  אחריהם.  רץ  גולדשטיין  מוטי 
הישיבה של הבן שלו, וביקש "תתפללו על נער צעיר שנפצע בתאונת 
וטרקטורון, אינני יודע מה שמו... הוא זקוק לרחמי שמיים. אני מת

חנן". בשתיים לפנות בוקר, אחרי 8 שעות ניתוח, יצא המנתח ואמר 
"הוא יחיה, מצבו קשה אבל יציב, אתה אבא שלו?". 

ו"לא", השיב מוטי, "אינני יודע מי אבא שלו, אני מצאתי אותו מרו
סק בוואדי, אבל אני מרגיש שהוא כמו בן שלי... צריך לאתר את 
והוריו...". בארבע לפנות בוקר, הגיע תת אלוף יצחק מידן לבית החו

לים. צמוד לדלת המחלקה לטיפול נמרץ, הוא הבחין ביהודי עם זקן 
מתנענע, קורא תהילים ובוכה.

ומוטי? ...         איציק?......      השניים נפלו זה על זרועות זה, בחי
בוק של חברות גברית.  מוטי גולדשטיין  ניגב את דמעותיו, ושאל 

"איציק מה אתה עושה כאן, במחלקה לטיפול נמרץ?"
"אמרו לי שהבן שלי, רונן, בן ה- 17, פצוע קשה ועבר כאן ניתוח 8 

שעות... הוא התעופף מהטרקטורון שלו בוואדי..."
ו"זכיתי להציל את חייו..."  מוטי מחה דמעה עקשנית נוספת. "הגע

תי לוואדי  דקות ספורות אחרי התאונה". שני החברים ישבו קרוב 
קרוב, ומוטי ביקש מאיציק, "אנחנו מזרע אברהם אבינו, מזרע יצחק 
ויעקב, והאומנות שלנו זו תפילה. שים עין על פרקי התהילים וחזור 
למעלות  שיר  ומרים...  יצחק  בן  רונן  לרפואת  במילה.  מילה  איתי 
אשא... אל ההרים". לפנות בוקר נכנסו השניים לבית הכנסת של 
בית החולים. איציק מידן חשף את זרועו וביקש שחברו הטוב יעזור 
לו להניח תפילין. איציק לא ידע למה, אבל במהלך התפילה, נעצמו 
זוחל לעברו של מוטי, תחת מטר של אש,  עיניו. הוא ראה עצמו 
שולף מכיס חולצתו תחבושת וחובש את רגלו המרוסקת. "אל תדאג 
מוטי, אנחנו יוצאים מכאן חיים" לחש לו, "אל תאבד את ההכרה... 

זה אני איציק, אח שלך".
23 שנים אח"כ, שמוטי  הם יצאו חיים, וההשגחה העליונה גלגלה 

יציל ממוות בטוח את רונן, בנו של איציק. הצלה כפולה בוואדי.
כשרונן מידן התעורר מן התרדמת שלו, אחרי 36 יום, הוא שמע את 
הסיפור המופלא וביקש להכיר את מוטי גולדשטיין, החבר של אבא. 
והשניים ישבו שעות ארוכות ושוחחו ביניהם על החיים והמוות וב

חברותו  על  לרונן  גם  סיפר  מוטי  עולמים.  בצור  אמונה  על  עיקר 
הצמודה והטובה  עם אבא שלו שהציל את חייו במהלך קרב קשה...
יום כיפור, מגובס ישוב על כסא גלגלים, ביקש רונן להתל ובערב 

וות למוטי גולדשטיין לבית הכנסת. גם איציק האבא, החליט לבוא 
ולהתארח בחברת ידידו הוותיק, ומן היום הזה, הם עשו את המהפך 
שלמה  בתשובה  החזירנו  שבשמיים,  "אבינו  יהודי  מכל  המתבקש 

לפניך".
והואדיות ענו כהד, אמן ואמן.

מוטי גולדשטיין ואיציק מידן, היו חברים נפלאים מגן הילדים ממש. 
הם גדלו באותו כפר קטן, שיחקו בצל עצי איזדרכת, טיפסו על אותם 
בפרדס.  וקלמנטינות  תפוזים  לקטוף  בצוותא  והלכו  אקליפטוסים, 
פעם אצל מידן, פעם אצל גולדשטיין. גם הוריהם היו חברים טובים. 

דור לדור.
ילדים כאלה שגדלים במושב ירוק ותמים, אצל הורים בריאים בגוף 
ובנפש, בצילה של ציונות בונה ולוחמת )כביכול(, קוראים להם "מלח 
 ,18 גיל  עד  חייו,  שכל  מושבניק,  גדולות.  ציפיות  מהם  יש  הארץ". 
עבד בפרדס, ברפת ובגורן, בשרב ובגשמים, מסגל לעצמו אופי בריא, 
קשוח משהו, חריצות ורצינות וידיים מחוספסות. הצבא אוהב את 
וה"פרחים" הללו שמגיעים מן הכפר ומן הקיבוץ, ומגלגל אותם לקור
וסים הכי מובחרים בצה"ל. לסיירות, לגדודים הלוחמים, וכמובן לקור

סי הטייס. יש בהם, במושבניקים הללו, מן חיוניות ומשמעת עצמית, 
ביד  אחזו  לא  המפונקים, שמעולם  העיר  בילדי  מצויה  כך  כל  שלא 
טוריה או מקטפה, ולא בוססו ברפת בבוץ עמוק עד לברכיים, כדי 

להכניס פרות עקשניות למכון החליבה.
מוטי גולדשטיין ואיציק מידן התגייסו באותו יום לצבא, ועמדו בתור 
אחד אחרי השני בבקו"ם )בסיס קליטה ומיון(. המספר האישי שלהם 
זהה לחלוטין, רק אצל גולדשטיין הוא מסתיים בספרה 3, אצל מידן 

בספרה 4.
ושניהם ביקשו להתנדב לאותה סיירת, והמבדקים היו תואמים להפ

ליא. שניהם, בלי עין רעה, מוצלחים.  הם ישנו מתחת לאותו אוהל 
סיירים בטירונות, בקורס המכי"ם, וכמובן גם בקורס הקצינים.

לאות  וזכו  הקצינים,  קורס  את  בהצטיינות  סיימו  לא,  איך  שניהם, 
ומיוחד על יכולותיהם המשובחות. העתיד הצבאי קרץ להם. הם נלח

מו כתף בצד כתף, באותן חזיתות ובאותה חטיבה, ובנס, ניצלו פעם 
אחר פעם ממלאך המוות.  באחד הקרבות בואדיות לבנון הבוערת, 
ספג מוטי גולדשטיין  כדור בכף רגלו ואיבד דם רב. איציק מידן, זחל 
"אל  איציק  זעק  "מוטי"  העורק.  את  וחסם  צולבת  אש  תוך  לעברו 
מוטי  שלך!!!"  אח  איציק,  אני  זה  אלי,  ההכרה. תסתכל  תאבד את 
הביט בו במבט זגוגי ההולך ותופש חיוורון מסוכן. בגופו  נותר בקושי  
ליטר אחד של דם. שלושה שבועות נאבקו על חייו, ובחסדי שמיים 

הוא התעורר לחיים. חיים במתנה.
גולדשטיין,  24, אחרי שלוש שנות שירות בקבע, החליט מוטי  בגיל 
ליתר דיוק, רב סרן גולדשטיין, להשתחרר מן הצבא ולצאת לעולם 
האזרחי. איציק מידן לעומתו, ראה בצבא אתגר וקריירה. תתפלאו, 
ואבל גם כאן עדיין לא נכנס הסכין השמיימי לחצוץ בחברותם. בסו

פי שבוע ובחופשים, הם היו נפגשים ומעבירים חוויות. מידן סיפר 
על עלייתו בסולם הדרגות והתפקידים, וגולדשטיין סיפר על עסקיו 

ההולכים ומסתעפים.
זה בתוך עשרת  נישאו שניהם, באותו חודש ממש, תשרי.   26 בגיל 
הימים הנוראים, וחברו מיד לאחר סוכות. חצי שנה אח"כ עוד שמרו 
על קשר טלפוני, פה ושם מפגש, אבל אל תשאלו איך ולמה, מוטי 
גולדשטיין איש העסקים חזר בתשובה. סגן אלוף מידן לא ידע איך 
לאכול את זה. שיחתם האחרונה היתה קרירה משהו. הכיפה השחורה 
ושעל ראשו של מוטי והזקן הצפוף והדקיק שטיפח לעצמו, נראו בעי

ניו של איציק, כמו חומות ענקיות שהוא לא רצה לחצות אותן. הוא  
אמנם חש כלפיו חיבה חברית ענקית, אבל גם מחסומים מסויימים.

עברו להן 20 שנה.
הג'יפ  עם  קיצי אחה"צ,  ביום  גלש  גולדשטיין  מרדכי  איש העסקים 
שלו, לאחד הוואדיות בנגב, כדי לבדוק אפשרות לבצע שם  קידוח 
ולאיתור מקורות מים. החברה הכלכלית שבראשה עמד, פיתחה מו

מחיות לאיתור מים במקומות צחיחים, ולגיבוש תוכניות להעברתם 
למרכז בצורה זולה ויעילה ביותר.

הוא  מזעזע.  מחזה  לעיניו  נגלה  הוואדי,  בשולי  נסיעה  שעה  אחרי 

עסקה. היתר  עסקה  היתר  ללא  היום  עד  שהשקיע 

תשובה: ראוי מאוד להשקיע במקום שיש לו כשרות הן מצד 
שהכסף מושקע במקומות שאין בהם חילולי שבת וכדומה 
וגם יש להקפיד שיהיה היתר עסקה בבית ההשקעה שהיתר 
זה מוצג בפני כל בעלי העסקים שבית ההשקעה משקיע את 
וכסף המשקיעים אצלם, ומי שלא עשה כן וקיבל ריבית קצו

צה בקניית אג"ח מעסקים שאין להם היתר עסקה אינו חייב 
להחזירם שיש על מי לסמוך שאין איסור ריבית לגביהם.

הנותנים  כשרות  גופי  כמה  עם  מעמיק  בירור  לאחר  ביאורים: 
בהשק בעיות  שתי  יש  השקעה,  לחברות  עסקה  והיתרי  וכשרות 

מושקע  שהכסף  העסקים  וכשרות  ריבית  השקעה,  בחברות  עה 
השק שחברת  לבנק  השקעות  חברת  בין  ההבדל  ראשית  ובהם. 

בכל  ומשקיעה  המשקיע  כספי  את  לוקחת  הכל  בסך  היא  עות 
כולו של המשקיע אלא שהם מקב וההפסד  והרווח  ומיני עסקים 

לווה  שהבנק  מבנק  בשוני  הזו  הטרחה  כל  על  מסויים  אחוז  לים 
את הכסף ועושה בו כטוב בעיניו ונותן למפקיד אחוז מסויים בין 
שותף  אני  השקעה  בחברות  חוקית  מבחינה  הפסיד.  ובין  הרויח 
כספי. את  בהם  השקיעה  ההשקעות  שחברת  עסק  בתי  באותם 
לגבי ריבית אם יש היתר עסקה אין חשש אבל הבעיה שיש קושי 
באג לדוגמא חברה שמשקיעה  כל עסק  היתר עסקה עם  ולעשות 

לעשות  צריכה  היא  האגרות  את  שמנפיקה  החברה  הרי  חוב  רות 
ממנה  שקונה  החברה  כי  ממנה  שקונה  החברה  ולא  עסקה  היתר 
אפשרות  כאן  ואין  המוכרת  של  הכללים  לפי  קניה  זו  כלל  בדרך 
מהח שקנה  מקונה  נקנות  שהאגרות  באופן  או  תנאים  ולהוספת 
המנפי שלחברה  פיקוח  יש  אם  ולכן  באיסור  זה  אצלו  הרי  וברה 

קה יש היתר עסקה אז פתרנו בעיה זו וכדי לדעת את המציאות, 
240 חברות המנפיקות אגרות חוב ומו  היום בשנת תשע"ח ישנם
יעזור שהלו זו לא  70% עם היתר עסקה ולכן בבעיה   תוכם רק כ
קוח יעשה היתר עסקה עם חברת ההשקעה שהוא השקיע אצלה. 
סי'  יו"ד ח"ב  יש צד קולא מסויים לדעת שו"ת אג"מ  אלא שבזה 
עמ'  ח"ב  נועם  בקובץ  למברג  והרב  מא'  סי'  יו"ד  ובח"ג  סג'  סב' 
לג' והביאו בהלי"ע ח"ח עמ' מ' שבאופן שאני מלוה לחברה בע"מ 
)להדגיש רק כשהח ואת כספי והם הלווים אין בזה איסור ריבית 

ברה בע"מ היא הלוה אבל אם היא המלוה והלוה הוא פרטי שיש 
שעבוד הגוף יש איסור בזה( והטעם כיון שאיסור ריבית שייך רק 
בלוה שיש עליו שעבוד הגוף כלפי המלוה אבל חברה בע"מ שאם 
הפסידה החברה שהיא הלווה אין בעליה משלמים מכיסם והמלוה 
בהלי"ע  בזה  הגרע"י  מרן  ודעת  ריבית  בזה  אין  כספו  את  הפסיד 
ח"ח עמ' לט' להסכים עם סברא זו אלא שנקט שאיסור ריבית בזה 
ורק מדרבנן, לפי זה היתר עסקה אינו מעכב. ולגבי השקעה במקו
ומות אחרים היתר עסקה שחברת ההשקעה תעשה יועיל כי העס
קאות מול בתי עסק ויש סעיף שכל העסקאות על פי היתר עסקה.
המ שבת  מחללי  כגון  האסורים  במקומות  השקעה  נוספת  ובעיה 

שחברת  חברה  בכל  חלק  בכל  שותף  הוא  השקעה  בחברת  שקיע 
ההשקעה השקיעה שם וממילא אם היא מחללת שבת נמצא שהוא 
והשקיע בחברה מחללת שבת והעליתי רעיון שיצהיר המשקיע לח

ברת ההשקעה שאני מגלה דעתי שהרווח שיגיע מאותה חברה הוא 
מהחלק הגדול שאין בו חילול שבת שהרי ברוב השבוע אותו עסק 
מסמך,  בכל  סעיף  להוסיף  כדי  לי  ואמרו  שבת,  חילול  ללא  עובד 
יש  אבל  משפטית.  מבחינה  וקשה  וארוכה  מורכבת  פרוצדורה  זו 
פתרון אם יש היתר עסקה שבו יש סעיף שאני משקיע את כספי 
וומקבל רווחים רק מהחלק המותר שבעסק )וזה הטעם בבנק שלו

שהרי  שבת(  מחללי  לעסקים  גם  מגיע  שהכסף  אף  רווחים  קחים 
ואני  המשקיעים  כל  בין  מתחלק  לקופה  שיכנס  מה  עסק  מכל 
מסייע  האיסור  ועוד שאם  הכשרה  מהעבודה  יהיה  מתנה שחלקי 
את  לקבל  איך  דרכים  עוד  לעסק  יש  )שהרי  מדרבנן  רק  הוא  כאן 
והכסף ואיפליגו בזה הפני משה והמשנה למלך( הרי בדרבנן יש ברי

רה והחלק הכשר הוא המושקע והוא המורווח. ולגבי מניות דעת 
הגריש"א שאין מניה עושה את האדם כשותף ולכן יותר קל לגבי 
כן מהגריש"א(.  עדות בשם ת"ח ששמע  )כן שמעתי  עניינים  כמה 
במקומות  רק  שישקיע  שמים  ירא  לכל  מאוד  ראוי  למעשה  ולכן 
שיש להם כשרות הן מבחינת עסק כשר והן עם היתר עסקה לצאת 
בחב שהיא  סיבה  מכל  להשקיע  זאת  בכל  צריך  ואם  חשש  ומכל 

שעד  מי  ולכן  עסקה.  היתר  לפחות  שיהיה  ידאג  כשרות  ללא  רה 
הכסף. את  להחזיר  חייב  אינו  באג"ח  עסקה  היתר  עם  עשה  לא  היום 

"הצלה כפולה בוואדי"
יש חברויות שמסתיימות פתאום, בלי שום התראה 
מוקדמת. זה קורה באמצע החיים, אתה גם לא מבין 
למה ומדוע, ואיפה בדיוק, באיזו נקודת זמן נכנס 
סכין החיתוך השמיימי וחצה את החברות, זו לדרום 
וזו לצפון. ולפעמים, גם בלי סיבה מיוחדת, סתם כך.

הוא ישב ליד הנער, שלף את 
ספר התהילים הצמוד אליו, 
בהתרגשות  לקרוא  והחל 
פרק אחר פרק, בעוד הרופא 
פעולות  בנער  מבצע  הצבאי 

החייאה.



מזו היה  העיתונאי  ביום?"  קופסאות  ו"שלוש 
עשרה." שש  מגיל  גיל?"  "ומאיזה  עזע. 
העיתו ושש."  חמישים  "בן  היום?"   אתה  כמה  ו"ובן 
קופ שלוש   – זריז  חישוב  ועשה  מחשבון,  שלף  ונאי 

40 שנה,  יום בשנה, כפול   365 30$ כפול  ביום, שזה  סאות 
אם  סיגריות…  על  זורק  אתה  כסף  כמה  שווה…""תראה 
אמר  משרדים!"  בניין  כזה  לקנות  יכולת  מעשן,  היית  לא 
מולם. המתנשא  המשרדים  בניין  על  והצביע  העיתונאי, 
העיתונאי. נשאל  מעשן?"  אתה  אתך,  "ומה 
"חס וחלילה"."נו, ולך יש כזה בניין משרדים?" "לא "  ."אתה 
רואה… אני גם מעשן, וגם הבניין שלי." קשה לאדם לשנות 
את התנהגותו. גם אם יציגו בפניו את ההוכחות הנחרצות 
ביותר, וגם אם בתוך תוכו הוא ידע בבירור את האמת, קשה 
יהיה לו להשתנות. בשל הקושי ליצור שינוי, אדם נוטה לעצום 
ואת עיניו, ולהיות עיוור מול האמת. ולא זו בלבד שהוא מסו

גל "לא לראות" את מה שלפניו, אלא שאדם מסוגל "לראות" 
הסיבה  לראות.  רוצה  שהוא  מה  לראות   – קיים  שלא  מה 
לכך היא ה"נגיעה" הפנימית, שמקשה על האדם לראות את 
האמת, ודוחפת אותו לראות את האמת-הרצויה-לו. זהו מעין 
חכמים". עיני  יעוור  "השוחד  נאמר  עליו  ואף  עצמי,  שוחד 
והאדם המוטה מנסה להחליש עובדות המנוגדות לאינטרס הס
מוי, מכיוון שהתוצאה אינה רצויה בעיניו, ואינה נעימה עבורו.
פש ללא  באמת  דבק  אדם  כאשר  זאת,  ולעומת 
האחרים. גם  אתו  יסכימו  דבר,  של  בסופו   – רות 

 זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"

 זמני התפילות

 17:53 -מנחה ערב שבת

 07:00 -של שבת  שחרית

 13:30  -מנחה מניין א'

 17:30  -מנחה מניין ב'

 18:40 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

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

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

עם  ב"הלכות שבת" שיעור -16:45
 הרב דוד אטדגי רב בית הכנסת

 שליט"א.

 בשורה משמחת:

בס"ד עלה בידינו לארגן מידי שבת קודש שיעור תהילים 
באולם.  15:30לילדי השכונה, בבית הכנסת בשעה 

בוע יוגרלו מידי שכן כמו למשתתפים ינתנו הפתעות. ו
 ערך. פרסים יקרי

            

 זמני השיעורים ל"ימות החול"

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

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

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

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

המשרדים,  בניין  מול  כמוהו 
סיגריה. אחרי  סיגריה  ועישן 
העיתונאי החטטן ניגש ושאל, 
"תגיד לי, כמה סיגריות אתה 
קופ "שלוש  ביום?"  ומעשן 
סאות כל יום", ענה המעשן.

שאלה: אדם שסובל מיובש בשפתיים ומחמת כן יש לו חתכים 
שיוצא מהם דם האם מותר לו לבלוע את הדם היוצא מהן? ומה 
הדין באצבע שנפצעה ויוצא ממנה דם ורוצה ליתנה בתוך פיו?

ואומו העין.  מראית  משום  לבולעו  אסור  אדם  דם  :תשובה 
המטפ דם  כגון  ממכתו  מגיע  שהדם  היכר  יש  אם  ונם 

הדם  אם  וכ"ש  לבולעו.  מותר  משפתיו.  או  מאצבעו  טף 
מותר  שבזה  מהחניכיים,  או  מהשיניים  פיו  מתוך  יוצא 
בא ונשאר  לטפטף  שפסק  מכה  דם  אומנם  לבולעו.  ולכו"ע 
העין. מראית  משום  בפיו  להניחה  אסור  דם  לכלוך  צבעו 

 
ביאורים ומקורות: הנה בשו"ע יו"ד סי' סו כתב ע"פ דברי הגמ' בכריתות 
)כא:( והובאה בראשונים, ש"דם אדם, אם פירש ממנו אסור משום מראית 
ועין. לפיכך אם נשך הככר בשיניו ויצא דם משיניו על גבי הככר, צריך לגר
ודו. אבל שבין השינים, מוצצו. ומבואר שדם שנמצא בחלל פיו מותר לבו

לעו ודם שהוא מחוץ פיו אסור לבולעו משום מראית העין. ומשמע שדם 
שיוצא מאצבעו אסור לבלוע את הדם היוצא ממנה. ואף שיש היכר שהדם 
מאצבעו משמע מהגמ' שאין חילוק. וע"ע בדרכי תשובה שם מה  שהביא 
ובשם הרב בית יהודה.  וכ"כ הגאון רבי חיים בנבינשתי בספרו כנסת הגדו

לה )הגהב"י אות נב(. אומנם הגאון פרי חדש )שם, אות טו( הוכיח מדברי 
הגיע  בדבר שהדם  היכר  הרשב"א להקל במציצת הדם מתי משום שיש 
מגופו. וכ"פ הכרתי אות יב. וכן פסק להקל הבן איש חי )ש"ב פרשת תזריע 
אות א'( וכ"כ כף החיים )אות מז(. אומנם סייגו את דבריהם שם, שאם נשאר 
כתם דם אחר שפסק טפטוף הדם אסור להניח בפיו משום מראית העין. 
וע"ע בשו"ת חיי הלוי ח"א סי' נב. שפלפל בזה בדברי הראשונים והעלה 
שאינו חייב לשטוף שפתיו בכל פעם מחשש שיש בהם דם. ומשמע מדבריו 
דבדם המטפטף מאצבעו יש בו משום שיקוץ  ומראית העין וכדכתב הבית 
דרבנן. דעיקרו  בזה  בפרט  כדברי הפוסקים להקל  לדינא  והעיקר  יהודה. 

"להודות באמת"
יצא  טיימס"  ה"ניו-יורק  של  עיתונאי 
והמ גדול,  משרדים  בניין  מול  וממכוניתו 
המ כדי  תוך  פגישה.  קבע  שעמו  לאדם  ותין 

שעמד  אחר  באדם  העיתונאי  הבחין  תנה, 

הגאון רבי יהודה עייאש זצוק"ל
חכם יהודה עייאש זצוק"ל, היה מגדולי פוסקי חכמי ספרד, הוא נולד 
בשנת ת"ס )1700( לאמו ואביו ר' יצחק עייאש, בעיר מדיאה באלג'יריה. 
לעיר  עייאש  יהודה  חכם  עבר   ,20 כבן  והוא   )1720( תפ"א  בשנת 
ספו שנים  לאחר  צרור.  ידידיה  שלמה  מחכם  תורה  ללמוד  ואלג'יר 

רות נתמנה דיין בבית דינו של מורו חכם שלמה ידידיה צרור. עם 
בראשה. ועמד  ישיבה  ייסד  הדין,  בית  אב  נתמנה  רבו,  של  מותו 
28 שנים, בשו עייאש הנהיג את קהילת אלג'יר במשך יהודה   חכם 
נים אלו הרביץ תורה במאות תלמידים, הצטיין כפוסק ושמו נודע 
גם מחוץ לאלג'יריה, והשיב לשאלות, שנשלחו אליו מרחבי העולם. 
שליחי דרבנן, שהגיעו מארץ ישראל לאסוף תרומות, נתקלו באלג'יר 
במנהגים, שנראו להם לא מבוססים, והשתדלו לבטלם. חכם יהודה 
כלל  את  חיזק  יציב,  הלכתי  בסיס  על  אלו  מנהגים  העמיד  עייאש 
פסקי הדין והמנהגים המיוחדים לאלג'יר, וקיבצם ב'ספר המנהגים'.
חכם יהודה עייאש השתוקק כל ימיו לעלות לארץ ישראל. קשיים רבים 
ומנעו ממנו לעשות זאת בצעירותו, ובערוב ימיו זכה ועלה לארץ יש

ראל. בדרכו לארץ ישראל עבר חכם יהודה עייאש בליוורנו, שם פגש 
בגדול דורו מרן החיד"א. חכם יהודה עייאש נשאר בלייוורנו כשנתיים, 
ושם הוציא לאור חלק מספריו. כשזכה והגיע לארץ ישראל, התקבל 
בכבוד רב, ומונה לנשיא על ארץ ישראל, ולראש ישיבת 'כנסת ישראל'. 
חכם יהודה עייאש זכה להדפיס בחייו 3 ספרים: שו"ת 'בית יהודה', 'לחם 
ויהודה' - ביאורים על הרמב"ם, ו'בני יהודה'. לאחר פטירתו זכו בניו לה

דפיס עוד 4 ספרים מכתבי אביהם: 'וזאת ליהודה' - דרושים בעניינים 
שונים, 'מטה יהודה', 'שבט יהודה', ו'קול יהודה' - דרשות על התורה.
1761( נפטר חכם יהודה עייאש, והובא למנוחות ביו )בא' תשרי תקכ"א 
רושלים. )מצאצאיו כיום ידידנו הגבאי המסור, ר' מאיר עייאש הי"ו(.


