
    

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   

  
  
  
  

 

  "תשובה של בקלותה מאמין שאינו מפני באות הנפילות עיקר"
 )1ובה ד, ידאורות התש(

 ולחן עורךש

 המאושפז של הנפשית בריאותו רמת את כאן בודקים דרך באיזו לי תאמר שמא"

 הפסיכיאטריים החולים בתי על האזורי המפקח שאל?“, טיפול לו להעניק כיצד ומחליטים

 .להתרשם בא ממנו החולים בית מנהל את

 לדעת בכדי ייחודית שיטה פיתחנו: ”זו לשאלה חיכה רק הוא, המנהל התלהב", וואוו"

 בידו נותנים, גדותיה עד אמבטיה ממלאים אנו. שלפנינו המאובחן נמצא נפשי מצב באיזה

 באמצעים האמבטיה את לרוקן - היא לו שניתנת המשימה. ודלי כוס, כפית, מזלג

 עוקבים בוודאי. ”להתלהב המפקח של תורו היה", נהדר נשמע זה". "לרשותו העומדים

, האמבטיה את לרוקן מנת על בדלי או בכוס, בכפית, במזלג יבחר האם לראות אתם

 ."לחלוטין תקינה שלו המשכל מנת כי. אצלכם מקומו אין - בדלי משתמש וכשמטופל

 אתה שגם דומני, ”בגרונו החולים בית מנהל כחכח", המפקח אדוני אותך לאכזב לי צר"

 לא מה?! אני. ”אוזניו למשמע המפקח האמין לא?“, מה. ”“קטן טיפול אצלנו לעבור צריך

 ?"שאמרתי במה טוב

 וכך הניקוז חור את האוטם הפקק את מוציא, "בראשו המנהל נד", בריאה שנפשו אדם"

 ..."האמבטיה את מרוקן

 פרשה של הראשונות מילותיה. ‘שופטים’ פרשת קוראים כלל בדרך אלול חודש בתחילת

 על, והמדינה הערים שערי כל על הדוק ומשמר פיקוח להעמיד מאיתנו דורשות אכן זו

 .והמשפט הצדק פי על נעשה שיפוטן בשטח המתרחש שכל לוודא מנת

 הגוף שערי הם, שופטים לשים אנו צריכים בהם והשערים שהפתחים ידוע רמז בדרך

 ואף מדבר, רואה, ששומע התוכן שכל ולדעת להיווכח. ופה אף, עיניים, אוזניים: ופתחיו

 .ומבוקרת טובה בצורה נעשה הכל - האדם נושם

 ועד מאלול יום ארבעים שנמשך התשובה תהליך את בה להתחיל זו מפרשה מתאים אין

 עושים שאנו השינוי, אליו לשוב באמת רוצים שאנו ה“לקב להוכיח מנת על הכיפורים יום

 להרגלנו מעבר משתדלים אנו בהם ימים ארבעים של מכובדת תקופה ומקבל רציני הינו

 .חיינו כל למשך בנפשנו יתקבעו - לשגרה להכניס רוצים אנו אותם שהשינויים ומקווים

 הקפדנו לא השנה ימות כל במשך. לביצוע ניתנת אינה אמיתית תשובה ,לכאורה אך

 זמן בפרק נוכל איך. יצרו עליו גבר שבו בתחום אחד כל, ומצוותיה התורה גדרי על במיוחד

 טובה התחזקות או קבלה עוד כך על ולהוסיף שקלקלנו מה את לתקן יום ארבעים של

 ?החדשה השנה למשך

 שאגרה והלכלוך החטאים כל את וכוסות בכפות להוציא שבמקום בכך נעוץ הסוד

 הבעיה את לפתור ביכולתנו, הרע יצר גנרל של בפיקודו וחריצות בשקדנות נשמתנו

 מהלכלוך נתנקה אחת ובבת ליבנו את האוטם הפקק את לפתוח: בהרבה פשוטה בצורה

 .מאהבה תשובה באמצעות עולם בבורא ונאחז

 תשרי-אלול

 זתשע"-ו"תשע
� 

 תשובה מלכותית

 שמחה גודינגר
� 

 אכילה מחוץ לבסיס

 נתנאל כהן
� 

 רועדים?הדגים 

 אביעד בוכריס
� 

 הכר את המבקר

 אשר-אביעד בר
� 

 עדכונים וחידושים

� 

 מערכת זמורות:

 איתיאל סופר 

 יוסף חלמיש

 מאור עזורי

 אלמוג כהן

zmorot1@gmail.com 

�� 

 י"העלון יוצא לאור ע

 בת כרם ביבנהישי
 7985500ד.נ. אבטח 



 

2  

    

  

  שמחה רון גודינגר
  

ום נכבד ולכן בהיכנסנו לחודש בו אלול, חודש הרחמים והסליחות התשובה תופסת מק

ונראה לי שכדי שמעשה התשובה יהיה שלם יש  1ננסה לחדד ולחדש בדרכי התשובה.

  ללכת בשתי דרכים משלימות.

נראה שכך דרך התשובה בימי אלול, יהודי שרוצה לחזור בתשובה שלימה צריך לעבוד 

בשני מישורים שונים: מצד אחד יש את הירידה לפרטים ומצד שני את העבודה הכללית, 

  ונסביר למעשה לפי מה שלמדנו בספרי הרב קוק.

יהודה מביא את הפסקה -במעין הקדמה לספר 'מוסר אביך' הרב צבי הירידה לפרטים:

  הבאה:

 בלימודים אפשר לצאת ידי חובה בענין חובות הלב רק אם יסדר ספר לעצמו- נראה שאי

 ומי, מרוחו כהם שיחדש מה י"ע יבין יותר כ"ג הכוללים' ואפי הפרטיים בין, בזה לו הדרושים

 לבוא לו אפשר-אי  ,בעצמו שכלית מערכה להעריך שיכול, הדעת של זה באופן כבר שהוא

  .בזה בשכלו יעבוך לא אם השלמות אל

צריך לכתוב לעצמו מעין  –האדם שרוצה באמת לצאת ידי חובות הלב בעבודת ה' שלו 

ו עצמו בעבודת ה' האישית ספר מוסר אישי בו כלולות כל התובנות שלו לגבי מה נכון ל

שלו, וגם כל מיני תובנות שהוא לוקח מספרי המוסר הכללים שכבר נכתבו ומדגיש אותם 

לעצמו. אם אדם מבין שלו בעיקר קשה לקום בבוקר עליו לקחת עצות ומוסרים איך אפשר 

לקום בבוקר בקלות, או כל מיני מאמרים שיעזרו לו להחדיר בליבו את החשיבות של הגעה 

מן לתפילה או לקימה כארי לעבודת בוראו וכדומה, בלי זה הוא לא יצליח להתקדם בז

ולעלות מעלה מעלה בעבודתו. נראה לי שזו המטרה של עשיית חשבון נפש[יומי/שבועי או 

להגיע לדרכים מעשיות של תיקון  –לפחות חודשי] שעליו ממליצים של גדולי המוסר 

רידה לפרטי פרטים מעשיים מה מתאים לי ואיך ובשביל זה צריך עבודה וי –והתקדמות 

  וכיצד ומתי לעשות זאת.

נראה שניתן לראות עניין זה בפרשתנו, כידוע האדם הוא עולם קטן והוא נחשב למלך על 

"איזהו גבור שבגבורים זהו הכובש את יצרו שנאמר טוב עצמו וזה הגבורה והמלכות האמיתית: 

   2יר" (משלי ט"ז ל"ג)"ארך אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד ע
                                                           

  משהו מהפרשה וממשת הרב קוק שיום פטירתו חל השבוע.וכן לא וכל שלא להזכיר  1
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"אמר החבר: החסיד הוא מי שהוא מושל, נשמע בחושיו וכחותיו הנפשיים והגופיים, 

ומנהיגם ההנהגה הגופיית
3 

  

וכך אפשר גם לדרוש בפרשת המלך הנמצאת בפרשה שעליו לכתוב לו ספר תורה ומוסר 

ַלְכּתֹו ְוָכַתב לֹו ֶאת־ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה ל ִּכֵּסא ַמְמ ְוָהיה ְכִׁשְבּתֹו ַע " אישי שידריך אותו במלכותו:

ֶאָח ְלִבְלִּת ... ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָּכל־ְיֵמי ַחָּייו... ַהֹּזאת ַעל־ֵסֶפר ּור ִמן־ְלִּתי סיו ּוְלִב י רּום־ְלָבבֹו מֵֽ

  .(דברים יז)..." ִּמְצָוה ָיִמין ּוְׂשמאולַה 

על עולמו הקטן צריך לכתוב לו ספר תורה כך גם כל יהודי שרוצה למשול בעצמו ולמלוך 

אישי שילווה אותו למשך כל חייו כדי שילמד ליראה את ה' ולשמור את מצוותיו, וכדי לא 

[שישלוט בגופו  להגיע לגאווה ח"ו או לסטות מהמצוות, כדי שיאריך ימים על ממלכתו

  להרבה שנות חיים] בקרב ישראל.

ה"ל, יש את הגבורה העצמית הפנימית בר שיותר מהגבורה שלנו בשדה הקרב בצתסמ

  שלנו על עצמנו. 

את  – אבל יש גם את הכללעד כאן דברנו על דרך אחת לתשובה של הירידה לפרטים, 

ציה הפנימית לטוב שצריך תמיד ביהרצון להתקדם ולעלות ולחזור בתשובה, את המוט

עזור אם לתדלק כדי שאדם יוכל לעמוד בכל המטלות והסעיפים שהציב לעצמו, לא י

לאדם יהיה ספר מוסר אישי מלא בדרכים הנכונות לחזור בתשובה אבל אין לו בכלל כוח 

ורצון אמיתי לחזור בתשובה, ובשביל זה צריך לעבוד על כלל האדם והנפש ולא מספיקה 

ימת, וגם פה נותן לנו הרב קוק עצה כיצד לשכלל בודה על מידה אחת ספציפית או מסוע

  וב:את הרצון ולכוונו לט

רצון משתכלל ה כלול הוא ג"כ תוכן זה שאין י יצה"ר בראתי לו תורה תבלין"בכלל "בראת

ורה נדע שהרצון ת שמים בלא-אם ע"י השפעתה של תורה. ואם אנו רואים ירא-בטהרתו כי

תגדל אומץ הרצון, מ  שלו איננו תקיף, ע"כ תיקון שלו בעולם הוא חלש. ולפי כחה של תורה

  רצון, פסקה ב). -ה ות הראי"(מיד קדושה, וזהו עילוי עליון הפועל בעולם.ועם זה הוא מתעלה מ

מסתבר  –כדי להגדיל את אומץ הרצון, את המוטיבציה הנפשית שתיתן לנו כוח אל הטוב 

שזה דווקא נעשה ע"י תורה, היא התבלין שמתקן ומשכלל את הרצון, זה מה שיגרום לאדם 

צות להשתנות לטובה ולתקן את עצמו, וככל להעלות את כל השאיפות למעלה ובאמת לר

שיהיה לו יותר כוחות ורצונות טובים ככה גם השפעתו על עצמו קודם כל ואח"כ על כל 

ני ישיבה סביבתו תהיה יותר גדולה. וחודש אלול זו הזדמנות גדולה לכל יהודי ובמיוחד לב

לעשות כדי  וזוהי העבודה הכללית שעלינו !תורה ,תורה, להתמלא בהרבה מאוד תורה

                                                                                                                                                                                                                  
 מסכתות קטות מסכת אבות דרבי תן וסחא א פרק כג 2

  כוזרי מאמר ג אות ה. ועיין שם עוד.3 
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, ככה האדם יכול לעצב 4לחזור בתשובה

מחדש את כל רצונו מחדש! אך כמובן 

שצריך לזכור את העבודה הפרטנית 

והאישית של כל אחד בירידה לפרטים 

ועבודה עקבית לפי ספר המוסר שלו 

  עצמו.

אז צריך למצוא את "בין הזמנים" בצבא: 

בשעת ת"ש, בין האוכל למסדר, בין 

וס, בשבתות, למצוא את המסדר לאוטוב

הזמן לעשות חשבון נפש פרטי עם כתיבה 

של מסקנות מעשיות וכן ללמוד ולהתעסק כמה שאפשר בתורה על מנת לחזור בתשובה 

  שלימה. 

אז יה"ר שבעבודת ה' נדע להתחזק ולעלות בשתי הדרכים גם יחד ולהתקרב ולשוב אל 

  .לראתוך כדי התמסרות ולחימה למען כלל יש 5אבינו מלכנו!
  

    

  

  נתנאל כהן (ד')
  

, ולפניו מספר אופציות: לבחור לאכול 6כאשר חייל יוצא מהבסיס לבית הוא רעב ,לרוב

כזית כלשהי, לקנות לעצמו אוכל באריזה סגורה במקום שמציע אוכל מהיר בתחנה מר

  (חטיפים וכו'), או להישאר רעב עד שיגיע לבית...

במאמר זה ננסה לבאר כיצד ניתן לבחור באופציה הראשונה מבלי להתפשר על רמת 

  הכשרות.

ם, מן הראוי שלא נבחר לאכול במקום שרמת הכשרות בו היא "ראשית, בתור ביינישי

  :8א"פי שמזהיר הרב מלמד שליט, וכ"7כשרות רגילה"

                                                           
  .כמובן שגם כך מתקים בצורה הכי טובה את אחד העווות הגדולים של ביטול תורה 4
  .הערות והארותאשמח לשמוע  5
בין אם הוא מצא בשלב ההכשרה שאז קמים בשעה ארבע בבוקר ויוצאים לכוון הבית, ובין אם הוא יוצא בשעות  6

הוא יוצא בשעות הצהרים המאוחרת אימון גדודי, ובין אם \הבוקר המאוחרת כאשר מצאים בתעסוקה מבצעית
 (מי שעושה יומיות).

. הכשרות הרגילה מיועדת לכלל הציבור והיא סמכת על "מהדרין"ו "רגילה"כידוע, ישן שתי רמות של כשרות:  7
שיטות הלכתיות מוסמכות, גם אם הן מקילות בעייים שוים שיש בהם דעות מחמירות. כך למשל מצד אחד 



 

5  

מספר פעמים כתבתי שלמרבה הצער, בעקבות רשלנות פושעת של משגיחים, מי שרוצה "

צריך לאכול במקומות שיש להם כשרות להיות בטוח שהוא מקבל אוכל כשר במסעדה 

. הסיבה לכך היא שחלק מהרבנים והמשגיחים, מתוך עמדה שרווחת במגזר החרדי, למהדרין

מי שאוכל במקומות שיש להם השגחה רגילה, בעצם אינו מקפיד על כשרות,  חושבים כי

"ולכן אין על אותם מקומות פיקוח ראוי. במיוחד הדברים אמורים לגבי מסעדות בשריות
9
.  

ץ ניתן "אולם האם גם כאשר יש למקום המוכר מזון תעודת כשרות ברמת מהדרין או בד

  לאכול בו?

  בות:התשובה לצערי שלילית ממספר סי

: ישנם מספר גופים המציגים את עצמם כמוסמכים מטעם הרבנות זיוף תעודות כשרות

ץ, ובשונה משאר גופי הכשרות "הראשית לישראל לתת אישור כשרות ברמת מהדרין או בד

הם דורשים תשלום חודשי מועט או סכום חד פעמי עבור התעודה, כמובן שאין שום פיקוח 

נזר ההידור, נזר הכשרות,  ץ": בד11גמאות לגופים אלו הם, דו10רציני מאחורי תעודה זאת

, תפארת ירושלים, חומת הכשרות, משמר 12ש הרב כדורי)"כתר הכשרות, נחלת יצחק (ע

שכיח באזור  –, מור ולבונה 14א"שכיח מאוד בתחנה מרכזית ת – 13שמן המשחה -הקודש 

ץ "ש, בד"שכיח באזור ב –ץ חרדים של הרב יעקב לנדאו (לא רבה של בני ברק) "בד הצפון,

 –צ מישקולץ ", בד15שכיח באזור ירושלים, כשרות של הרב גדליה משה פטרזיל –רופשיץ 

שכיח מאוד באזור  –ץ ועדת חוג הרבנים "ת, היהדות הקראית העולמית, בד"שכיח באזור פ

הצפון, מקרה מאוד חריג שדרכו נוכל להבין עד איזה רמה אפשר להטעות את הציבור הוא 

ה שעשו בעלים של מסעדה בשרית כאשר הם הזמינו באופן חד פעמי בשר של חברת הונא

בכשרות מהדרין של הרב אוירבך, וביקשו מהספק לקבל עם תעודת המשלוח  "עוף טוב"

ל, לאחר מכן הם מסגרו את התעודה "תעודה נוספת שהעוף שהם הזמינו הוא בכשרות הנ

חלק מהאנשים לא שמו לב היו בטוחים ותלו אותה על הקיר במסעדה, הדבר גרם לכך ש

שרמת ההשגחה במסעדה היא מהדרין של הרב אוירבך, כאשר בפועל לאחר מכן התברר 

  שהם היו מזמינים עופות ללא כשרות.
                                                                                                                                                                                                                  

, ומצד "יוסף-בית"רות רגילה לא תמיד מתאים לחומרות של עדות המזרח הפוסקים על פי ההבשר והבישול בכש
א מעים מהן. "שי במקרים רבים סומכים על הקלות שקהילות האשכזים הסמכים על חומרותיו של הרמ

י כך "מהכשרות למהדרין באה למוע בעיה זו והיא כוללת את כל החומרות המקובלות על הקהילות הגדולות בע
  שכל יהודי יכול לאכול אותה ללא חשש של פגיעה במהג אבות או בחומרות ההוגות בביתו.

  וכפי שיבואר להלן במאמר. 8
 ."תעודת כשרות אמיתית"מתוך מאמרו  9

במקומות אלו, למרות שמצויין כי הם תחת הכשר מהדרין, הבשר לא 'חלק', הירקות אים מפוקחים, " 10
 ם וכו'."כומשתמשים באבקת חלב ע

  אפשר לעדכן ולהתעדכן במקומות שבהם מצאו זיופים ובעיות מרמה בכשרות. kosherestבאתר  11
 בחור אחד העיד שהוא ראה תעודת כשרות שלהם במסעדה ערבית בשרית! 12
ח, כאשר עלות חודשית של "ש 300בשביל לקבל תעודות כשרות של השגחה זו צריך לשלם תשלום חד פעמי של  13

  !חודשח ל"ש 600מיתי יכולה להגיעה לסכום של ץ א"בד
תחת השגחה זו, ויתן לראות שהם מוכרים  "מצאת"א "בתחה מרכזית ת "סופר טוסט"מי שמכיר החות  14

 מאכלי חלב לצד מאכלי בשר ללא שום הפרדה!
 בירושלים. "שורשים"ק "מציג עצמו כרב ק 15
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: גם מבט חטוף אל עבר התעודה בכדי לראות שהיא ברמת מהדרין תעודה שאינה בתוקף

ודות שאינן בתוקף מאוד שכיחה, ץ מוכר אינה מועילה, שכן המציאות של תע"או של בד

בעל הבית יכול להביא המון סיבות לכך שהיא אינה בתוקף, החל מכך שהוא לא הספיק 

לקחת את התעודה החדשה וכלה בכך שאת התעודה הזאת נישק רב גדול והיא נותנת 

, אולם האמת היא שיש הרבה בתי עסק שאינם יכולים לעמוד בעלות של 16מזל לעסק

רות זו, ולכן הם מבטלים את התשלום עבור ההשגחה, דבר שאינו מונע השגחה ברמת כש

(כאשר המשגיח או המפקח מגיע להסיר את התעודה  17מהם להשאיר את התעודה אצלם

הוא נתקל באלימות, וכאשר פונים למשטרה להגיש תלונה על דבר זה הוא נתקל בתשובה 

ם להגיש תלונה על כך שיש במקום , וכאשר מצליחי18"עניין לציבור"קבועה שאין בתלונה זו 

דבר  תעודת כשרות בצורה לא חוקית, בעל המסעדה מבקש להמיר את הקנס במשפט,

ץ מארגון כושרות מספר שהוא "שבפועל לא קורה עקב מחסור בכוח אדם), הרב משה כ

שבאחת הפעמים שהוא הזדמן למזנון שהתעודה שלו לא הייתה בתוקף והבעלים סירבו 

  שמוכרים במקום כריך שיש בו בשר עם גבינה.להוריד אותה, 

: לצערנו ישנה מציאות כיום שגם בחלק מהמקומות משגיח שלא באמת ממלא את תפקידו

ץ, אין באמת אכיפה מצד המשגיח "שיש להם תעודה שמעידה על השגחה ברמה של בד

לרמה זו, והוא מסתמך על ההשגחה של המשגיח מטעם הרבנות, והוא בעצמו מגיע 

, בנוסף לכך לא תמיד המשגיח מטעם הרבנות מצליח 19ור קצר פעם בכמה זמןלביק

לאכוף נהלי כשרות בסיסים, למשל, אחת הבעיות הכי נפוצות במסעדות ומלונות שעליה 

פוסק  ז)"ד, סימן קיג ס"(יוע "מתלוננים ומעידים הרבה משגיחי כשרות היא בישולי גויים, שכן השו

, וקורה 20עד שהיהודי בעצמו יניח את התבשיל על האש שאין להקל בדין בישולי הגוי,

לפעמים שהעובד הגוי, לעיתים בתמימות ולעיתים מחוסר אכפתיות, מניח את הסיר על 

  האש ולפעמים יתרה מזאת הוא מדליק בעצמו את האש.

האם לאחר שווידאנו שאכן התעודה אינה מזויפת, ושהיא אכן בתוקף אפשר כבר לאכול 

  במקום?

בתוקף העדות של התעודה שמעידה על כך  22מציג שתי בעיות עיקריות 21ק דבירהרב יצח

  שהמקום תחת השגחה והאוכל שמוגש בו הוא אכן כשר:

                                                           
  מבוסס על סיפור אמיתי. 16
רה לגופו, האם באמת יש למקום השגחה, אך מסיבה טכית אין לו תעודה. יתן לברר זאת ולכן יש לבדוק כל מק 17

  , או לחלופין לשוחח עם המשגיח."בודק כשרות"באפליקציה של הרבות 
למרות שידוע שאחוזים גבוהים מהציבור בישראל מקפיד לקות אוכל עם הכשר, ובודאי שמי שמקפיד על כך  18

ו כשר במקום מאכל כשר.לא רוצה לקבל משהו שאי  
  ץ בית יוסף במספר מסעדות."ישו תחקיר שמראה שדבר זה קרה בבד 19
  א פוסק שכל שהיהודי הדליק את האש, שוב אין חשש בישולי גויים בדבר."הרמ 20
י מכון 'התורה והארץ, "דבריו מובאים במאמרו שפורסם בגליון תמוז של כתב העת 'אמות עתיך' היוצא לאור ע 21

 "כושרות"בהוצאות  כשרות כהלכהה למצוא אותו עם הערות וספות בספר "אתר של כושרות, וכעת יתן בוכן ב
  .43בעמוד 

22 ד יותר עיקריות."במאמר עצמו הוא מציג עוד בעיות, אולם בחרתי את אלו שלע  
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המקורות לעצם נאמנות של אדם על כשרות של דבר היא מברייתא במסכת אחד  .1

חבר שמת והניח מגורה מליאה פירות אפילו הן בני יומן הרי הן "ב) "(ד עפסחים 

מ, אפשר "וכלומר, מאחר שרק עמי ארצות נחשדו על הפרשת ת ."מתוקנים בחזקת

 מ כדין. "ולסמוך על כך שבוודאי הופרשו ת

אלא  שמאכלים שהוכנו במקום מושגח יהיו בחזקת כשרים, ,לפי זה יש מקום לומר

שהגמרא עצמה מסתפקת האם ניתן ללמוד מדין תרומות ומעשרות גם לדינים 

שגם הנכנס לבית חברו לאחר ליל בדיקת חמץ יכול  – אחרים, כגון לבדיקת חמץ

לסמוך על כך שבוודאי בדק או שמא לא? ויש מהראשונים שהבינו שספק הגמרא 

נובע מכך שהכלל ש'חזקה אין חבר מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו' הוא אומדן 

מיוחד של חכמים לעניין תרומה, שראו שתלמידי חכמים בוודאי מקפידים בכך. 

בריהם אין להקיש מדין זה לאיסורים אחרים, וממילא אין לסמוך על כשרות לד

 המאכל בלא עדות מפורשת מהמשגיח.

שואלת על הספק האם יש חזקה על אדם שהוא בודק את הבית א) "(שם עהגמרא  .2

באור ליד' ניסן 'למאי נפקא מינה לישייליה?', כלומר למה הגמרא רוצה להסתמך רק 

ולא עונה בפשטות שהמשכיר ישאל את השוכר, ועל כך  על חזקה שהמשכיר בדק

דאפילו נימא דחזקתו בדוק, כל היכא דאיתיה קמן שיילינן ליה ולא "נ "כתב הר

נ שגם ", יוצא לפי הר"דכל היכא דאפשר לן לברורי מלתא מבררינןסמכינן אחזקה, 

 23 במקרה שיש חזקה אם אפשר לברר את הדבר יש צורך לעשות זאת!

לכתחילה יש לערוך בירור זה מול המשגיח, הבקיא בפרטי " :הוא כותב 24ריוולמסקנת דב

הדינים ונבכי הכשרות. אך במקרים מסוימים ניתן לערוך בירור זה גם מול בעל הבית כאשר 

  ."25הוא מוחזק ומוכר כיהודי כשר שומר מצוות

איזה יוצא אם כן שלא מספיק לראות שיש במסעדה תעודת כשרות, אלא יש צורך לברר ב

רמת כשרות היא והאם אכן היא בתוקף, ובנוסף לכך מומלץ לשוחח עם המשגיח ולברר 

  ם.דבר עם המוכר במידה והוא ירא שמיאו לפחות ל האם הכול אכן מתנהל כשורה

  

                                                           
  ק ח, שכתב שחובת הבירור איה אלא מדרבן."א ס"ח א"ג, או"עיין בפרמ 23
ראש המחלקה ההלכתית במכון 'התורה והארץ' כתב כי במקום שיש רבות או וועד כשרות  הרב יהודה עמיחי, 24

אין צורך לחזור ולבדוק את המשגיחים, אלא אם כן  –שמשגיחיהם בחרו בקפידא והם יראי שמים ויודעי הלכות 
  ודעו והתעוררו ספיקות הלכתיים.

מתגובתם של רבים למאמר ") 43(כשרות כהלכה, עמ' ראיתי לכון להביא את ההערה שהרב דביר הביא לדבריו  25
יכר שפשוט להם מסברא שלא ייתכן שהתורה תדרוש לברר את הכשרות בכל פעם ושלא לסמוך על ההשגחה, אך 

האומר לשלוחו: צא ותרום לי,  :ד שלא, לד)"כמדומה שההלכה הבאה המובאת בגמרא ופסקה בשולחן ערוך (יו
 .שמא אחר תרם בלא רשות ,תרם, ובא ומצא כרי תרום, אין חזקתו תרום; חוששין והלך לתרום, ואיו יודע אם

כלומר, אדם שביקש ממישהו להפריש תרומות ומעשרות מהפירות שלו. ולאחר מכן הבעלים בא אל הפירות ומצא 
הוא  איו יכול לסמוך על כך שהשליח –שחסר מהם, ובצד הפירות עומדת שקית שעליה רשום 'תרומות ומעשרות' 

זה שתרם, וצריך לחשוש שאדם אחר, שלא היה לו רשות לתרום מפירותיו, תרם מהם, וממילא התרומה איה 
אלא יש לו ללמוד מכאן שככל שהושא חשוב יותר כך או מה ההסתברות הסטטיסטית שדבר כזה יקרה?  .עולה

  ."מקפידים יותר לברר ולוודא שאכן הוא תקין
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  ')ו( אביעד בוכריס
  

  

  (מתוך הסליחות) "קום קרא בתחנונים, בן אדם מה לך נרדם"

שיש לציין טרם התוודע לי שהיא נכונה, שאמירת ואווירת  ,לפעמים עולה בי התחושה
היא הסליחות של הספרדים בא' אלול כולל המודעות המופצות בישיבה על זמני הסליחות, 

ומוסיפה לכך רבות, וכמובן בל נשכח אל השיחות  אינטגרלי מהוויות אלול בישיבה חלק

, אמנם הספרדים אוכלים קטניות בגלל זה בפסח כמאמר הבדיחה, אך על שלפני הסליחות
  כך נרחיב במאמר אחר...

 –ר (מסורת ורוח "אם כבר דיברנו על אווירת אלול בישיבה, לפי מה שזכור לי בתור רכז מו
) עורכים ל!"כל הכבוד לצהל והרבנות הצבאית ובתוכם תודעה יהודית ("דת) צהק "מש

סיורי סליחות בירושלים ושיחות לאלול, אמנם זה לא כמו בישיבה כי אין כמו בישיבה, 
 , ותתפלאוכל החייםירת הישיבה אלינו וותמיד אפשר וראוי וטוב ויפה לנסות להביא את או

חשבון נפש למשל, הישיבה עושה ביקורים לעיתים  ,זה יכול להגיע תוך כדי שמירה -
  תכופות ועל כך מגיע יישר כח לכל העוסקים במלאכה!

  האם אתה חוזר בתשובה?

. עלתה בי התהייה והחטא באמירה "חוזרת בתשובה"נו בנוף איילון גרה משפחה בשכנות
והקריאה למשפחה זו חוזרים בתשובה, שהרי מה אנו עושים באלול אם לא חזרה 

כלפי התחזקות רוחנית וקיום מצוות להבדיל  "חזרה בתשובה"תשובה? ואכן המונח ב
) ולכן עבודת "חוזר בתשובה"בערך  26מהחילוניות, הוא מונח מודרני (עיין בוויקיפדיה

המידות ותיקון המעשים של אלול, מה שנקרא החזרה בתשובה, ולא החזרה בתשובה 
  שאחרי החזרה בשאלה!

המעשים והלבבות שמגיע בעקבות הוידוי וההכרה באחריות האדם על וצריך לכוון לתיקון 
  (אורות התשובה טז, א)מעשיו כמו שכותב הרב קוק 

הוא הכרת האחריות של האדם על אחד מהיסודות של התשובה, במחשבתו של האדם, 

  , שבא מתוך אמונת הבחירה החפשית של האדם. מעשיו

שיש , שובה שמודה האדם שאין שום עניין אחדוזהו גם תוכן הוידוי המחובר עם מצוות הת
  כי אם אותו בעצמו.להאשימו על החטא ותוצאותיו, 

                                                           
 כמובן. ספארק-רק עם ט 26
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ובזה הוא מברר לעצמו את חופש 

רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו 

ומתוך כך הוא מפנה לפניו , ומעשיו

את הדרך לשוב אל ה' לחדש את 

אשר יכיר שהוא , חייו בסדר הטוב
ממקור מוצלח בעדו כאשר ישאוב 

אל קדושת אור הדעת, המתחבר 
   התורה, המשיבת נפש.

ברגע שאדם מתבונן במעשיו ומבין 
שהדרך לתיקון חטאיו עוברת דרכו, הוא היחיד שזה תפקידו ברגע שזה קורה, האדם משיב 
עצמו בתשובה וייפנה ליבו לשוב אל ה', פקידו של הווידוי הוא לגרום לאדם לקבל אחריות 

תו לחרטה, ויתחבר לאורה של תורה המשיבת נפש, בלי להיות בישיבה, על מעשיו שיביא או
אז גם אתם יכולים בצבא, ואם כבר מדברים על הווידוי שהוא החלק החשוב באמירת 
הסליחות, ישנה הלכה שאם אין זמן לאמירת הסליחות אז לומר רק את הווידוי, זה כמובן 

  .27ראוי ורצוי לחיילנו החפצים באמירת הסליחות

(אורות התשובה י שלא נתייאש מכל הרצון הזה של לחזור בתשובה מוסיף הרב קוק כד

)1יד,ד
  ."מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובהעיקר הנפילות באות ": 28

ת על "ן עה"אז תשובה זה קל וזה אפשרי, דבריו של הרב קוק משלימים את דברי הרמב
ה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך כי המצו": יד)-(דברים ל, יאהפסוקים 

ולא רחוקה היא, לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה 
ונעשנה, ולא מעבר לים היא לאמר מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו  וישמיענו אותה 

  ."ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו

אדם להאמין בעצמו שהוא מסוגל לחזור בתשובה ולתחזק את הרוחניות שלו כי ולכן על ה
ש "י דיבר על כך בשיחתו בער"(רהאלולא כך יייפול רוחנית, מכירים את משל האופניים 

  או המדרגות הנעות? )"שופטים"

נלך על האופניים: אם אדם עולה בעלייה עם אופניים, ברגע שיפסיק לדווש (כן, ככה 
ה) הוא ייעצר והעלייה תהפוך לירידה, אותו דבר בחיינו הרוחניים אם לא נדווש קוראים לז

  במעלה אז תהיה ירידה רוחנית, חלילה!

כמובן שעלינו לדעת שבידינו כח ובחירה לעשות כרצוננו ולעלות מעלה מעלה הן בעבודת 
על  י מפרש אותו"המידות והן בלימוד התורה, הפסוק כי המצווה הזאת שהוזכר לעיל רש
  התורה זאת אומרת שלימוד התורה קרוב אלינו ובפינו ובלבבנו לעשותו!

לה, כי כח עז לך יש בן אדם, עלה למעלה ע"רציתי לסיים באמירתו הנפלאה של הרב קוק: 
, ולאחל לכולנו הצלחה רוחנית "כנפי נשרים אבירים דרוש אותם ויימצאו לך, לך כנפי רוח

ן בעמל התורה ויגיעתה, ושתמיד נזכור שיש לנו כנפי בכל המובנים הן במצוות התשובה וה
  רוח.

                                                           
 תעשו 'מרום ממרומים' בזמן אחר. 27
 מופיע רק בהוצאת אור עציון. 28
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ם "לאחר שבנינו קומה זו של חזרה בתשובה באמונה שלמה ראוי להוסיף את דברי הרמב
  :י)"ג ה"(הלכות תשובה פ

אסור לו לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס ויהיה נוח לרצות וקשה לכעוס, ובשעה שמבקש 

ב שלם ובנפש חפצה, ואפילו הצר לו הרבה לא יקום ולא ממנו החוטא למחול, מוחל לו בלב

  יטור, וזה הוא דרכם של ישראל וליבם הנכון!

ם כך נקפיד על מצוות לא פשוט למחול, אך כמו שאנו מקפידים על מצוות בין אדם למקו
  רו, ונמחול לחברינו בלב שלם ונכון!בין אדם לחב

. אמנם לנפץ מיתוסים זה קשה, אבל (בדקתי!)כבר לא רועדים  למי שתהה, הדגים שבים
בנושא ולהראות  29ניתן לראות את הדברים בחוש. מי שרוצה מוזמן לפתח אפליקציה

לכולנו או לעשות תמונה או סרטון של דגים רועדים, בא נגיד שזה פחות מורגש, שנצליח 
והימים  'אלולתחושת 'תנו לכל מקום, כן גם את א -הישיבה  –וירת התורה ולקחת את א

לאף  אתם לא כבולים( 'ביחד'ה, מקווה שאווירת ה"וראים. הבנתי שבכפיר סוגרים רהנ
  ) תסייע לכך ותועיל רבות, בהצלחה!נוסח, אפשר לשלב!

שנזכה לשוב בתשובה שלמה ולגאולה השלמה ולבניין בית המקדש, כל חיילי הישיבה 
תימה טובה, ל בכלל עשו חיל בתפקידכם החשובים, בצבא ובתורה, כתיבה וח"וחיילי צה

  וסליחה אם פגעתי...
  

   !המבקרר את הּכ 

�  :íòôäåøåè 'ãòéáà øá øùà] ,èòîë [íçåì ãåãâá áåøç ,éôëø.  

• éëä áäåà àáöá: øéòäì úà íìåë úéøçùì úáùá.  

• ç÷ì úãîìù àáöá: úåáéùç äìéôúä .íâ ïéàùë ïîæ ãåîìì ,

àìå íéçéìöî øáãì íò ä 'êøã äéâåñä ,åðúð åðì íéîëç ùåìù 

ðúîúå íåéá .åà äðúî úçà ùåìù íéîòô  ?  

• øåî"÷: ïåîãî )ïùìîä!.. (; (çìù äðåîú ìîñì éðàù ã÷åø ìò 

æâøàä ìîñ ,ìîñä ñôú éúåà åðëìäå úåëî ..àì äù÷ ùçðì éî çöéð ..ìáà äðä ôå÷ñ 

éàøå÷ì 'úåøåîæ'- áåø÷á äôéùç äùãç ìù äìîøë äùðî ìò úåîéìà øåáåæå àáá"ç 

øéôë  .(!)ïáåîë ,éøçà åøîâéù íò øåàìà äéøæò...  

• øñî äîåàì: àáö äæ ïîæ ãçåéî úåñðúäì íéøáãá àìù íéùâôð íúéà äáéùéá .äæ 

òéâäì äö÷ì ïéáäìå äö÷äù êìù ãåò ÷åçø äîî úðééîãù .åæ úåðîãæä øáçúäì ãåòì 

íéðååâ äøáçá ìù íò ìàøùé .  

• ã"ù íç: àîàì.  � 

                                                           
  אפשר להשתמש בטכולוגיה להמחשה של דברים רוחיים, במיוחד שזה יותר מתאים לדורו. 29
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 צפוי הוא החדשה השנה מתחילת והחל. פ"מ לקורס רוזנבלט אורי מ"סג יצא שעבר השבוע בראשית

 אימוני השבוע ערכו בתותחנים � !בהצלחה. השלישות חיל של 11 ד"בבה טירונים פ"מ לתפקיד להתקדם

 מבצעית לתעסוקה ויעלו(!)  גדוד סיכת יקבלו שלאחריו. א אלול"י ברביעי הסוללה תרגיל לקראת, סוללה

 סיימו בכפיר � החיל נופלי לזכר תותחנים חיל של בטקס חלק נטלו ולאחר מכן � )וחצי שבוע עוד( בגולן

 מבחורינו חלק � בכותל' אוג גיוס צעירי השבעת את אבטחו לכן קודם שבוע  � אינטנסיבי שטח שבוע

 הכפירניקים משפחות בינזמנים במהלך � התנדבות ליום יצאו במהלכו, מתקדם חוליות מפקדי לקורס יצאו

 המרא חברים בליווי לבקרם הגיע שעבר ובשבוע � ה'החבר את ופינקו לבקר קפצו. יקיריהם את שכחו לא

  ה'החבר של לשאלות וענה וחיזוק תורה בדברי שהפליא, א"שליט רובינשטיין הרב דאתרא
  

  

  

  

  

 מכן ולאחר חרוד עין לשמורת הגיעו בתחילה, בצפון כיף יום הכרם משפחותב'בין הזמנים' קיימו 

 רבי בקבר מנחה בתפילת חתמו היום את. בשרית צהרים ולארוחת בכנרת לשייט לטבריה המשיכו

 ואלמנות יתומים 600-כ של קבוצה בישיבה התארחו הזמנים בין בתקופת � א"זיע הנס בעל מאיר

 נהנו האורחים .היקרות המשפחות למען מתמדת בתמיכה הפועלים הגדולים החסד מארגוני מאחד

 זמן השבוע נפתח מ"בשעטו � ומרחביה הישיבה את המאפיינת והפסטורלית הישיבתית מהאווירה

שנה א' (ל "בני חו 70-ישראלים ועוד כ (!)א' חדשים  כשישים תלמידי שיעור � !ו"תשע'ה ל-ו- ל-א

 א"שליט י"רה � ...יוכיחוהרועדים מקולות הלימוד בית המדרש  וכותליהצטרפו במרץ לשטייגען  )וב'

 מוזמן הציבור � בישיבה כעת שנלמדת ק"ב ומסכת נזיקין לסדר אמונית פתיחה בשיחת פתח

 ג"לנתב יצאו ל"חו בני מדריכי � '!)בתוס המבחן חיוב וללא בתיאום( ולמבחנים ללימוד להצטרף

 בישיבתנו השנה ללמוד תבל קצוות מכל שהתקבצו מהחדשים השבים התלמידים את לקבל

א, ובני הישיבה "בתחילת הזמן נתבשרנו בצער על פטירת אמו של הרב בלכמן שליט � המעטירה

 של פטירתו יום, אלול' ג-ב �ק "רבנן ותלמידיהון יצאו ללוותה לדרכה האחרונה בירושלים עיה

 הרב של ומשנתו לדמותו קווים שטח בה שיחה א"שליט שטרןאריה  הרב נשא, ל"זצ קוק ה"הראי

יש מילה ( ובשיא המרץ משתפץ ,בישיבה חדשים חניונים שני נסללים האחרונים בשבועות � ל"זצ

 ...... נחשו מה?ל הפיכתהאט אט היא קורמת עור וגידים עד לו ,הישנה המרפאה והולך בית )?כזו

, יום הכיפורים ושמחת תורה בבית מוזמנים לחוג את ראש השנהכולם  � !ן, כמובאירוח חדרי

  !לכל חיילינו, ולכל עם ישראל וחתימה טובהתיבה כ � !הקדוש מדרשנו
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