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פרשת קורח
עושר שמור לבעליו לרעתו
פרשת השבוע" ,וייקח קורח" .אחים ואחיות יקרים ,ישנם לבעליו לרעתו" שכל עשרו הופך לו לרועץ.
אנשים שזיכה אותם הבורא יתברך בעושר רב ,אך לא רבים לימדונו חז"ל שקורח עשיר גדול היה ,ועושרו הרב הוא
ישכילו להבין ,שהעושר והכבוד שייכים לבורא יתברך ,שנאמר שהעבירו על דעתו ,וגרם לו לרדת למצב נורא ואיום ,עד
"לי הכסף ולי הזהב אמר ה" ,וכך אמר דוד המלך ע"ה" ,כי שבא לחלוק על משה רבינו ע"ה ,ולומר שהתורה חלילה
מידך הכול ומידך נתנו לך" הכסף שניתן לאדם מבורא עולם ,איננה מן השמים ,אלא ח"ו משה בדה אותה מליבו .ראו
בפיקדון ניתן בידו ,ולא שייך כלל שיבוא להתגאות בעשרו ,אחיי ואחיותיי היקרים ,לאן יכול אדם להידרדר מחמת מתנה
שנתנו לו מן השמיים ,במקום שידע להעריך את המתנה
ואם מתגאה ח"ו מראה בזה שאינו מאמין שהכול מאתו
ואת נותן המתנה ,הגולם קם על יוצרו.
יתברך ,אלא מרגיש שכוחו ועוצם ידי עשה לי את
"יכולים
יכולים לראות זאת במציאות בדורנו ,כמה בני אדם
החיל הזה .על הממון נאמר "סולם מוצב ארצה,
וראשו מגיע השמימה ,והנה מלאכי אלוהים לראות זאת במציאות שעושרם העביר אותם על דתם ועל דעתם,
עולים ויורדים בו" ,ופירש אביו של הבן איש בדורנו ,כמה בני אדם הולכים עם כיפה להראות עצמם כדתיים ושומרי
חי זיע"א ,סולם בגימטרייה ממון ,הסולם שעושרם העביר אותם מצוות ,רק נכנסו קצת לפוליטיקה ומכרו את
על דתם ועל דעתם ,כל התורה ואת כל המצוות שלהם ,את האמת
יש בו שליבות על גבי שליבות .הבה נתאר
הולכים עם כיפה לה־ והעקרונות שלהם בעבור נזיד עדשים ,בעבור
לעצמנו ,ששליבה אחת תתנשא על חברתה
ותאמר ,אני גדולה ממך שאני מעלייך ,תענה ראות עצמם כדתיים כבוד מדומה ומרומה ,גנבו את דעת הקהל ,כמו
ושומרי מצוות" שנאמר אצל אבשלום בן דוד" ,ויגנוב אבשלום את
לה השליבה התחתונה ,אם יהפכו את הסולם
לב ישראל" בוודאי שלבו של כל יהודי ויהודייה כואב
ממעלה למטה אהיה אני מעלייך.
כך בדיוק המתגאה בעשרו ,יכולים משמיים בין רגע להפוך ודואב מהמצב הנוראי בו שרויה ארצנו הקטנה ,כי מכרונו
את חברו לעשיר ואותו לעני מרוד ,אך טמון כאן עוד יסוד לאויבנו ,חברי קואליציה בממשלה שעל פיהם יישק דבר,
גדול שחשבתי לומר בס"ד ,בהמשך הפסוק כתוב "סולם חברי מחבלים הם ,רמסו את השבת ,ואת התורה ברגל
מוצב ארצה ,וראשו מגיע השמימה ,והנה מלאכי אלוהים גסה ,מכרו את שריד מקדשנו הכותל המערבי ששכינה לא
עולים ויורדים בו" מה הפירוש והנה מלאכי אלוהים עולים זזה ממנו ,לריקים ופוחזים לרפורמים ,המחללים את קדושת
ויורדים בו?לומר לך ,אפילו אנשים בדרגת מלאכים יכולים המקום" ,כה אמר ה' ,אל יתהלל חכם בחכמתו ,אל יתהלל
לעלות מעלה מעלה בגלל עושרם ,שעושים צדקות ,גיבור בגבורתו ,אל יתהלל עשיר בעשרו ,כי אם בזאת יתהלל
ומהדרים במצוות ,קונים לולב נאה ,סוכה נאה ,ותפילין נאות המתהלל ,השכל וידוע אותי".
ומקיימים בעצמם "זה אלי ואנווהו" התנאה לפניו במצוות .עלינו לנצל את המתנות שהבורא נתן לנו ,בכדי להטיב
וישנם אחרים בר מינן המייחסים את העושר לכוחם ועוצם לסובבים ,ולעשות רצון הבורא ,ויהי רצון שנזכה לעשות רצונו
ידם ,אינם מוכנים לתת צדקות ,מתקמצים במצוות ,ואדרבה כרצונו אכי"ר.
שבת שלום ומבורך.
מתגאים על האחרים בעשרם עליהם נאמר "יש עושר שמור

הדה"נ

מוצ"ש

ר"ת

ת"א

19:28

20:34

21:03

י"ם

19:13

20:31

21:06

חיפה 19:21

20:35

21:07

19:29

20:32

21:04

ב"ש

הלכות ברכות

טבילה בשבת

לא לתפוס 'על חם'

שתיית מים מרובים

מתוך הספר "רעך כמוך" להזמנות ספרי הרב03-9091313 :

שאֵינ ֶנּו ּ מַעֲל ִים עַל ַּדעְ ּ
ֶשנ ָם
תֵנו ּ לַעֲבֹר עֲל ֵיהֶן .י ׁ ְ
ֶשנ ָן מִצ ְוו ֹת ׁ ֶ
יְׁ

שֵנ ִי,
כ ִּי פְּג ִיעָה ב ִּכ ְבו ֹד הַזו ּּל ַת ,עֶל ְב ּוֹן ,לִג ְלוּג וְצַעַר הַנ ִ ּגְרָם ל ַ ׁ ּ

ת ַרחֵק מֵהֶם כ ְּמִפְּנ ֵי א ֵׁש .כ ַּמָּה אָנו ּנ ִזְהָרִים
אִסּוּרִים ׁשֶכ ָּל י ְהוּדִי מִ ְ

שאָנו ּ לְמֵדִים מֵהַפָּסוּק" :א ׁ
ִיש
חֲמוּרִים כ ְּעָווֹן חִלּוּל ׁשַב ָּת .וּכְפִי ׁ ֶ

טרֵפו ֹת .מֵעוֹל ָם לֹא
וְנ ׁ ְ
ִשמָרִים מֵחִלּוּל ׁשַב ָּת ,מֵאֲכִיל ַת נְב ֵלו ֹת ו ּ ְ

תִירָאו ּ וְא ׁ
אִמּו ֹ וְאָב ִיו ּ
ֶת-שַב ְּתֹתַי ּ
קרָא יט ג),
ת ִׁשְמֹרו ּ אֲנ ִי ה'"( ,וַי ִ ּ ְ

טרֵיפָה!
נ ִ ְראֶה לְעֵינ ֵינו ּי ְהוּדִי יְרֵא ׁ ָ
עדֶת ְ
שמַי ִם ׁשֶיו ּ ֹׁשֵב ו ְזוֹל ֵל ב ְ ּמִסְ ֶ

שהֲרֵי עַל פָּנ ָיו נ ִ ְראֶה כ ִּי סֵדֶר הַפָּסוּק ּ
תָמוּהַּ וְאֵין ק ֶׁשֶר ב ֵּין ׁשְל ֹׁשֶת
ֶׁ

שהָאָדָם ד ָּׁש
אֲב ָל מִצ ְו ַת 'ב ֵּין אָדָם לַחֲב ֵרוֹ' הִיא ב ֵּין הַמִּצ ְוו ֹת ׁ ֶ
תמָּם ׁשֶזו ּ ֹ רַק מִד ַּת חֲסִידוּת ו ְ ַדרְג ָּה
ֹשב ִים ל ְ ֻ
קב ָיו .אֲנ ָׁשִים חו ׁ ְ
ב ַ ּעֲ ֵ
קפִּידִים ב ְּכ ָך ְ כ ְּל ָל וּכְל ָל .ב ְ ּרָם עַל הָאָדָם ל ָ ַדעַת
ג ְּבוֹהָה וְאֵינ ָם מַ ְ

שהַתּוֹרָה ב ָ ּאָה לְלַמְּדֵנו ּי ְסו ֹד ג ָּדו ֹל
חֶלְקֵי הַפָּסוּק .אַך ְ הָאֱמֶת הִיא ׁ ֶ
שפְּג ִיעָה ב ִּכ ְבו ֹד הַהוֹרִים ,חֲמוּרָה כ ְּעָווֹן חִלּוּל ׁשַב ָּת.
ו ְהוּא ׁ ֶ
הַג ְ ּמָרָא אוֹמֶרֶתׁ :
תפִין הֵן ב ָ ּאָדָם ,הַקָּב ָּ"ה וְאָב ִיו וְאִמּוֹ,
ש ָּ
"שְלו ֹׁשָה ׁ ֻ
שאָדָם מְכ ַב ֵּד אֶת אָב ִיו וְאֶת אִמּוֹ ,אָמַר הַקָּב ָּ"ה 'מַעֲל ֶה אֲנ ִי
ב ִּזְמַן ׁ ֶ
עֲל ֵיהֶם כ ְּאִלּו ּ ַּד ְר ּ
תִי ב ֵּינ ֵיהֶם ו ְכ ִב ְּדוּנ ִי'" (קִד ּו ּ ׁשִין ל ע"ב).

הבן שלי היה הולך לשיעורי הרב רפאל זר ומאוד
התחזק .למרות החברים שניסו למשוך אותו
לכיוונים אחרים לגמרי .ואני נדבקתי בעקבותיו
והיום אני שומעת את שיעורי הרב בקביעות.
דברי אמת ניכרים .הרב לא מטאטא דברים
מתחת לשטיח הוא אומר את כל האמת וכך נוגע
בנשמה של כל יהודי.
לשליחת טור אישי
שלחו מייל karvenu1@gmail.com

למען נחדל מעושק ידינו
על חודש תמוז נאמר שהינו תמרור אזהרה לקראת הימים הנוראים והוא ר"ת

שהצמיג בסדר גמור .נסעתי לחברת ההשכרה והחזרתי את הרכב תקין לחלוטין

זמני תשובה ממשמשים ובאים .לכן יהודי צריך לעורר עצמו בעיקר מפני מצוות

אך בשמים חשבו אחרת ...כעבור חצי שנה ,בערב ראש השנה ,עשיתי חשבון

או עבירות שהינו דש בעקביו .אחד הדברים המסוכנים הוא עוון הגזל ,שלא

נפש על כל העובר עלי ובמיוחד בעניין המכונית המושבתת ומכירתה בפרוטות.

לדבר על אבק גזל שמצוי כמעט בכל יום ובכל רגע וגם אם פסק לך תלמיד חכם

חששתי שמא עוון גזל בידי למרות שהדיינים פסקו שמה שעשיתי זה בסדר גמור

ודיין חשוב שהכל בסדר ואין בידך עוון גזל עם קצת בדיקה ופשפוש מתברר לך

מבחינת ההלכה החלטתי שאחרי ראש השנה אלך לבעלים של חברת השכרת

שגזלת! ,כי כששאלת את הפוסק היה חסר לך פרט קטן שנראה לכאורה שולי

הרכב ואבקש מחילה .הלכתי לשם ביום ראשון בצהרים ולמזלי הבעלים נכח

אך למעשה הוא פרט מכריע ,כשבאופק מנצנץ ליום הכיפורים הקדוש ,שם אנו

במקום ,סיפרתי לו את השתלשלות הדברים ואז הוא ענה לי קצת בכעס" :זה

מתחננים "למען נחדל מעושק ידינו".

גזל גמור מה שעשית ,כתוב במפורש בחוזה שחתמת

אני מלמד כעשר שנים ,יש לי רכב מסחרי ישן איתו

עליו ,שאין רשות לשוכר לתקן את הרכב בלי לידע

אני נוסע לתלמוד תורה .בסוף חודש אב סבל הרכב

את המשכיר" .אמרתי לו שזו הסיבה שבאתי לכאן,

שלי מבעיות קשות ,הוא העלה עשן שהחשיך את

"קח את כרטיס הויזה שלי ותחייב אותי בתשלום

כל הדרך ,שילמתי הרבה כספים על תיקונים עד

כראות עיניך" .אך הוא השיב" :איני מטפל בזה,

שהמכונאי טען שהמנוע נגמר ועדיף להחליף

תיגש מחר לסוכן שטיפל בך ,ומה שיאמר לך מקובל

את המכונית ולא לתקן .כל חודש אלול הסתובבתי

עלי" .למחרת בבוקר ניגשתי שוב לחברת ההשכרה

כסהרורי כדי להשיג כל יום הסעה להגיע לת"ת בזמן

וסיפרתי לסוכן את העובדות ואמרתי מה הבוס שלו

ולחפש לקניה רכב טוב וזול .ניסיתי למכור את הרכב

אמר ,הוא אמר" :הרכב ששכרת בחודש ניסן נמצא

הישן שלי והציעו לי עליו מחיר מגוחך של . ₪ 800

עכשיו בשטיפה ,בוא ונראה את הנזקים" ,הוא בדק

התקשרתי לאדם שעוסק ברכבים שדומים לשלי ,הוא

את הרכב ואמר שהכל תקין והוסיף ואמר" :מחול לך,

הציע לקנות ממני את הרכב ב , ₪ 1200 -סיכמנו

מחול לך ,מחול לך" ,יצאתי בשמחה עצומה מהמקום

שיבוא לקחת את המכונית אך הוא דחה את הקניה

וקיבלתי על עצמי לא לעשות מעין מעשים כאלו

עד שחשבתי שהוא לא רציני ,אך המשכתי לחכות עד אחרי ראש השנה .ואכן

שהרי חתמתי על חוזה ועלי לעמוד בהתחייבות ולא למצוא תחבולות .כעבור

בתוך עשרת ימי תשובה הוא בא ושילם על הרכב במזומן...

שעה התקשר אלי הקונה שמכרתי לו לילה קודם את מכוניתי ואמר" :תראה

כחצי שנה לפני כן בחול המועד פסח ,ערכתי טיול לתלמידי והיה חסר מקום

ידידי ,המכונית שלך תקינה ,לא הלך לה המנוע ויחסית היא בסדר גמור ,פשוט

לכמה תלמידים .ניגשתי לחברת השכרה קטנה ושכרתי מהם רכב מצוין ליום

היה במנוע יותר מדי שמן ,בנוסף יש גם נזילת סולר לכן המכונית הוציאה ארובות

אחד שהסוכן מתנה איתי שאחזירהו למחרת בשעה  8:00בבוקר .לקראת סוף

עשן וקרטעה במהלך הנסיעה ,לכן חשבו שהלך המנוע ,היום הלכתי ושטפתי

הטיול באחד העיקולים עליתי על מוט ברזל משונן שקרע את צמיג הרכב וגרם

את המנוע ,הוצאתי את השמן המיותר והיא נוסעת ממש מצוין ,איני רוצה לגנוב

לחריץ עמוק בפח שסמוך לגלגל .במקרה כזה גובה ההשכרה כמה ימי שכירות

אותך ,אף על פי שמאוד רציתי אותה ,בוא אלי הביתה וקח חזרה את המכונית".

למימון התיקון ועוד תעריף של מחיר תיקון יקר ,לכן החלטתי למצוא פתרון זול

הפלא ופלא המקרה הזה לימדני שאין לסמוך על שום היתר בעולם בעניין גזל,

יותר היות והפרוטה לא מצויה בכיסי .וכך החלפתי צמיג ב  ₪ 30-ואת החריץ

ה"חפץ חיים" זצוק"ל אומר שמי שיש בידו גזל ,אז גם הממון הכשר נדבק בגזל

תקנו לי ב . ₪ 100-כוון שליבי נקפני שמא הצמיג לא מספיק איכותי ניגשתי

והוא מפסיד גם את הממון הכשר.

למחרת ב 7:00 -בבוקר לפנצ'רייה של יהודי ירא שמים שיבדוק והוא אמר

(קובי לוי)

פי

מלאכת בונה וסותר

להזמנות חוברות 'מלאכת יוסף':

03-9091313

כשם שאסור לקלוע שיער בשבת ,משום איסור בונה .כך אין להתיר צמות
בשבת ,משום סותר ,אולם מותר לפרק בשבת גלילים שהונחו בשיער מערב
שבת ,ועל ידי הסרתם נותר השיער מסולסל.
(קיצור חזו"ע חדש עמ' תקלא)
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העלון מוקדש :להצלחת -ספיר בת מרים ,אבינועם בן טובה עטל .אלי ג'רבי ובני משפחתו .נתנאל בן איווט .ויקטור חי ג'רבי ובני משפחתו מאור בן נורית אפרת .משפחת שמעונוב .עדיאל עקיבא בן אפרת רחל ,מוריה בת סיגל' יוסף יאיר חיים בן נינה ,טובה
בת פורטונה לרפואת-עילאי חיים בן אסתי ,מרים בת שרה .דניאל אבנר בן כרמית .זבולון בן מרים .יעקב בן מרי .יוסף בן לילי .להצלחת עדיאל עקיבא בן אפרת רחל לעילוי נשמת -דוד בן עליה ,דוד בן שרה .רפאל בן שושנה .איתן זלמן בן רבקה .גילה
בת רבקה .רבקה בת יוכבד .פאני בת דוב .עקיבא בן אליהו הכהן ,עמרי בן אסתי ז"ל  ,הרב בנימין יהושע זילבר בן שרה זצ"ל ,שרה בת פורטונה ,איתי ז"ל בן שושנה ,טובה בת פורטונה ז"ל ,יהודה בן סולטנה ,אליס בת חנינה ,שי בן רחל' עמרי בן אסתי ז"ל.

הלכות ברכות
הראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

לא לתפוס 'על
חם'
הרה"ג אבנר קאווס שליט"א

א .הרואה קברי ישראל אחת לשלשים יום מברך'' :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך
העולם ,אשר יצר אתכם בדין ודן אתכם בדין וכלכל אתכם בדין והחיה אתכם בדין,
ואסף אתכם בדין ,ויודע מספר כולכם ,ועתיד להחיותכם ולהקימכם בדין לחיי העולם
הבא ,ברוך אתה ה' מחיה המתים'' .וגם הרואה בית קברות בשבת או ביום טוב או
בחול המועד ,מברך ברכה זו .ואם ראה בית קברות תוך ל' יום ,ונוסף בו קבר חדש,
יכול לברך ברכה זו גם בתוך ל' יום .והאונן נכון שלא יברך ברכה זו ,אלא ביום השביעי
בעת שעולים לקבר.
ב .הרואה קברות של ישראל דרך חלון זכוכית ,גם כן מברך ברכת אשר יצר אתכם
בדין ,ולכן הנוסע בדרך ורואה אחת לשלושים יום בית קברות של יהודים ,מברך ברכה
זו ,ואין צריך לעצור את רכבו כדי לברך ,אלא רשאי לברך גם כשהוא נוהג בעצמו.
ג .כל ברכות הראיה אם חזר וראה אותו דבר בתוך ל' יום ,אינו חוזר ומברך.
ד .אב שבנו הגיע לגיל י''ג שנה ויום אחד ,אין לו לברך ''שפטרני מעונשו של זה''
בשם ומלכות ,אלא יאמר ברכה זו בלי שם ומלכות ,ביום שבנו הגיעו למצוות .והמנהג
לברך ברכה זו בלי שם ומלכות אחר עליית הבן הקטן לספר תורה ,כשנעשה בר
מצוה .ויש שנהגו לומר ברכה זו [בלי שם ומלכות] בעת הסעודה שעורכים לכבוד
הבר מצוה .ונוהגים לעשות סעודת מצוה ביום שבנו נכנס למצוות ,וחתן הבר מצוה
אומר דברי תורה .ונכון שלא להפסיק את חתן הבר מצוה באמצע דרשתו ,אם הכינה
קודם לכן היטב.
ה .המנהג שיש נוהגים לעשות מסיבה חגיגית וסעודת הודאה ושמחה לבת מצוה,
ביום מלאת לבת שתים עשרה שנה ויום אחד ,הוא מנהג טוב והגון ,ויש בזה מצוה
לחיזוק החינוך לבנות ישראל ברוח ישראל סבא .וטוב שיאמרו שם דברי תורה
ותשבחות להשי''ת .וברור מאד שיש לשמור בקפדנות על כללי הצניעות לפי דעת
תורתינו הקדושה ,וכמו שנאמר :עבדו את ה' בשמחה וגילו ברעדה .ונכון שהאב
יברך ''ברוך שפטרני מעונשה של זו'' בלי שם ומלכות ,כדרך שאומרים כן בנער
שנעשה בר מצוה.
ו.יש להתיר לבקר בגן החיות ולהסתכל במיני העופות והחיות אשר שם ,ולברך ברכת
''משנה הבריות'' בשם ומלכות על הפיל או על הקוף ,בהתאם למה שנתבאר בש''ע
(סי' רכה ס''ח) .וכן עשו מעשה כמה מגדולי עולם .ואין לחוש בזה משום ''אל תפנו
אל מדעתיכם'' .וכן הרואה תוכי ומתפעל מאד מיופיו והדרו ,מברך בשם ומלכות :ברוך
אתה ה' אלוקינו מלך העולם שככה לו בעולמו .ומכל מקום אסור ללכת לאיצטדיון
כדי לחזות במלחמת השוורים ,וכל שכן אם משלם דמי כניסה ,שבזה חבר הוא לאיש
משחית ,ומסייע ידי עוברי עבירה [שהרי אסור להמית ולהרוג בהמה או חיה שלא
לצורך אכילה וכדומה] .ועובר משום מושב ליצים.

לפעמים אחד מבני הזוג מקבל קבלה ,החלטה או משימה ומתחייב לעמוד בה
ואחר כך נכשל .לעולם אל תתפסו את בן הזוג 'על חם' ,כלומר  -בשעת קלקלתו,
ברגע הנפילה .ויקי שמה לב שְהָמַ ְראָה בחדר כבר לא מכילה את כולה ...היא פרצה
ימה וקדמה צפונה ונגבה .היא חקרה את הדבר והגיעה למסקנה שהיא השמינה
בגלל שהיא אוכלת הרבה עוגות שמרים .היא החליטה שהיא סיימה עם העוגות,
וזהו ...יום שישי הגיע ,ובעלה אמר לה :את לא רוצה לאכול עוגות ,אבל מה איתי
והילדים? עוגה אחת אני חייב לקנות .היא הסכימה וביקשה :רק אל תעביר אותה
לידי ,שים אותה ישר בתנור .כבר שנים שהיא רגילה לנקות את השולחן ,ולהכין
לעצמה כוס קפה עם ...עוגה .אבל דיאטה זו דיאטה .היא ערבבה את הקפה לגמה
ממנו ואמרה לעצמה :זה לא זה ...למחרת ישבו כולם לסעודת שבת ואכלו חמין.
הבעל קיבל מהחמין 'נוק-אאוט' ,נפל שדוד על המיטה ונעלם בין השמיכות .ויקי
רגילה כבר שנים לנקות את השולחן ,ולהכין לעצמה כוס קפה עם ...עוגה .אבל
היא הבטיחה ...תוך כדי בחישת הקפה היא חשבה לעצמה :לאשה בדיאטה אין
שום בעיה להביט על התנור .והיא הביטה ...ומבעד הדלת השקופה של התנור
היא ראתה את עוגת השמרים החתוכה על חצי ,והשוקולד מטפטף מתוכה ...היא
שאלה את עצמה :אם אֹוכ ַל פרוסת עוגה אחת ,אני אשמין? והתשובה כמובן  -לא.
והחליטה שכדי שלא יתפסו אותה 'על חם' היא לא תוציא את העוגה לשיש ,אלא
תאכל אותה בתוך התנור .את כוס הקפה היא הביאה לקצה השיש ופתחה את דלת
התנור ,הכניסה חצי גוף ,וטעמה מן העוגה ...זה היה מעין עולם הבא ,הארומה
של הקקאו התפשטה בחלל הפה שלה .ביס גרר ביס וחתיכה גררה חתיכה .ובין
פרוסה לפרוסה היא הושיטה את ידה לשיש לקחה את כוס הקפה לגמה והחזירה...
עד שהיא הגיעה לשלב שהיא אוכלת את האלומיניום של התבנית ...לפתע בעלה
התעורר ,והציץ למטבח ,וראה את המחזה ...וחשב :זו דיאטה? זאת העוגה שלי,
היא אוכלת לי את העוגה ...בעל יקר ,תן לה לצאת בכבוד מהתנור .אתה רואה
את המצב הקשה שלה ,אל תבהיל אותה ,זה אסור ,זהו 'צער בעלי חיים' .אל
תתפוס אותה 'על חם' .הוא התקרב אליה בשקט ...ובעוד היא מפרקת את העוגה
הוא שאג :ויקי ...מהבהלה היא הכניסה את הראש ברשת ,בגוף חימום ,ברשת,
בגוף חימום ,והוציאה את ראשה כשהעוגה דבוקה לה לפנים ..זו העוגה שלי,
כתוב בתורה לא תגנוב ...ידידי ,כתוב בתורה גם לא תרצח ...אתה מבייש אותה
ומבזה אותה .אז מה עושים? ראית את המחזה ,קודם כל תחזור לחדר לנוח ,תן לה
לסיים את ה'ארוחה' .היא תשמיד ראיות ,וגם היא תגיע לנוח .ואז תפתח עין אחת,
ובעדינות תשאל אותה :למה יש לך שוקולד על השפתיים?...

לכבוד הרב :האם המנהג לטבול ביום שבת או לא איך אבותינו נהגו
והאם יש בעיה במים חמים או לא?
הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

תשובה :כן כתב רבנו האר״י ז״ל בספרו שער הכוונות דף ע״ג עמוד א ,כי צריך בבוקר טבילה כדי לקבל נשמה יתירה של יום שבת ואפילו לא היתה סיבה מצד עצמו לטבול.
ובילקוט ראובני כתב שנחשבת לו טבילה זו כטבילת כהן גדול ביום הכיפורים ,ויטבול במקוה של מים פושרים עד טמפרטורת הגוף.

נשמה יתרה

כמה פעמים שמענו את התירוץ "נשמה יתרה" כתירוץ לאכילה מרובה

ולא שותים יין ,ובשבת הם מענגים את עצמם ואוכלים בשר ושותים יין ,אז ניכר

בשבת?

שהם מענגים את השבת .אבל אם כל השבוע הוא אוכל בשרים ובשבת הוא

מה זה בכלל נשמה יתירה? ראיתי כתוב בספרים הקדושים ,שבשבת האכילה

לא אוכל ,מכיון שהוא החליט שמבחינה בריאותית לא כדאי לאכול ...ובחול זה

אין עניינה גשמי אלא רוחני ,אינה גוף אלא נשמה ,ולכן כל המרבה באכילה

לא מזיק?! אנשים אלו מעציבים את עצמם ולא מענגים את השבת כלל אלא

ושתיה של שבת הרי זה משובח ,כי נשמה יתירה של שבת היא :רוחב לב
למנוחה ולשמחה ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו (רש"י ביצה טז.).
דרכו של אדם להיות קץ באכילה יתירה כי לגוף יש גבול ,אבל לנשמה אין גבול

להפך ,ה'ענג' נהפך להם ל'נגע' .ואין חילול שבת גדול מזה ,שנראה שמואס
במתנתו של הקב"ה.

לכן יאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו.
כתוב ב"מתוק מדבש" :על האיש הישראלי לקבל את השבת בשמחה יתרה
ולהרבות תענוגים כפי יכולתו לכבד שבת להרבות בשר ותלועה.
ואפשר לראות את אלה שכל השבוע "מסגפים" את עצמם ולא אוכלים בשר
שתיה בשבת תענוג

שאלה :האם זה נכון שתיית מים מרובים גורמת לשכחה?

תשובה :נביא רשימה של דברים שצריכים להיזהר מהם כדי שלא יבוא האדם לידי שכחה ,ומהם אמרו שיש להזהר דלא ירבה בשתית מים רבי"ם כי
יביאנו לידי שכחה רק מים במשורה ישתה לפי מידת צורכו וש"כ בספר זכר עשות [מערכת ש אות קיב] ובספר יפה ללב פלאג'י חלק ה סימן קנז אות
ב שגם כתב ששתיית מים מרובים מביאה לידי שכחה וראה עוד בזה בספר אברהם שנית לרבי אברהם פלאג'י מערכת ט אות ו ובספר יפה לעינים
לגר"י פלאג'י [דף מד ע"ב אות ד] וכמבואר בפירוש היעב"ץ לאבות (פרק ו משנה ד) .ועיין בספר ראשית חכמה (שער הקדושה פרק ז) ,ששתיית מים
מרובים מרבה שינה לפי הטבע ,ובפרט מי שישתה מים בהשכמה תרבה עליו שינה ,ולכן מי שירצה לקום בחצות לילה צריך להימנע משתייה מרובה
וכו' .ואפשר שלזה כוונו רבותינו ז"ל באומרם "ומים במשורה תשתה" .ע"ש .ע"ע בספר זכר עשה [עמוד שלג אות קמז] ע''ש .ובספר שמירת הגוף
והנפש ועוד.
והן אמת שלפי דעת הרופאים יש להרבות בשתית מים ,כדי למנוע התייבשות וכאבי ראש בפרט בימי הקיץ החמים ,ועל כן יש לשתות לפחות שני ליטר
מים ביום .מכל מקום יקפיד לא לשתות כוס אחר כוס בבת אחת ,אלא ישתה כוסות אלו בהפסק זמן בין אחד לשני ,כדי שלא יגרם לו שכחה ותרדמה.
והו"ד בס' אין למו מכשול ה' ת"ת ע''ש.
ושוב ראיתי בספר ארחות רבינו הקהילות יעקב (ח"ה עמוד רג) שכתב ,שכאשר אמרו לרבינו הסטיפלר ששתיית מים מרובים קשה לשכחה ,אמר הרב,
שהוא רגיל כל פעם שיש לו חלישות הלב ודרוש לו לקחת משהו ,ניגש לברז ושותה מים ,ורגיל לשתות הרבה מים ולא הפסיק מהרגלו גם בזקנותו.
ואומרים בני ביתו שזקנים אוהבים לשתות בעיקר מים חמים ,אומנם הרב היה שותה מים קרים.

זקוקים לישועה? זיווג? רפואה? פרנסה? עכשיו יש לכם את ההזדמנות! תיקון פדיון הנפש המסוגל
לכל הישועות הנערך על ידי מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א
חבר טוב שלי ומשפחתו נדבקו ל"ע בקורונה .הוא היה מאושפז
ולצערנו הרב אחותו נפטרה .אני מכיר את פעילות הרב שנים
ועשיתי כבר פעמים רבות פדיון נפש וראיתי אישית ישועות מעל

הטבע במצבים שונים .החלטתי להיות שליח בעבורו ולעשות לו
פדיון נפש .הרב עשה את הפדיון וברוך השם מאותו יום השתפר
מצבו והוא השתחרר בריא ושלם עם תסמינים קלים בלבד .משלומי

גם הישועה שלכם תוכל להופיע כאן!! | למסירת שמות חייגו03-9091313 :

