
קול תבונה

 להאזנה: 08-30-12-400 

kol-tvuna.co.il

פנינים מתכניות הרדיו
התורני "קול תבונה"

טפיחה אחת
שתי תוצאות

3 חכמת חינוך |  עמ' 

3 08-30-12-400 שלוחה  ארכיון השיעורים של קול תבונה, בטלפון: 

מידי יום בשעה 7 בבוקר 

בהגשתו הנפלאה של
הרב ידידה דהן

הדף היומי 
להאזנה:

08-30-12-400
kol-tvuna.co.il

שיעורים קודמים
בשלוחה 321.

תגובות, קבלת העלון ולוח שידורים במייל, הפצה ותרומות:
 koltvuna@gmail.com

08-30-12-400 ע"י השארת הודעה בשלוחה 7

מגדל של שיווי משקל - ומה שקורה בסוף

מצא לעצמו פינה שקטה במרחבי הסלון אשר דרך יוני 
עיניו של הפעוט היה נראה כאין סופי, בנחישות 
אופיינית לבני גילו הוא החל לשחק את משחק שיווי המשקל 
החדש שקנתה אמא, שלושים חתיכות עצים בעיצוב מיוחד, 
ניצחון במשחק פירושו 30 חלקי עץ מונחים אחד על גב חברו, 

ויוצרים יחד מגדל אחד גבוה שלא קרס בדרך.

 29 משחק חדש אמרנו, אבל משום מה 
יצרו את מגדל מתנדנד בחוסר  חלקים 
יציבות, יוני מחפש בכל מקום את החלק 
החסר, והמגדל בינתיים זז מצד לצד... עוד 
רגע קט והוא מתמוטט בקול רעש גדול 

מול עיניו הכלות של הפעוט.

אבל החלק החסר לא נמצא! את התוצאה 
אני כבר משאיר לכם, כמה זמן יכול המגדל 

להחזיק ככה.

את הסיטואציה הזו אנחנו כולנו חווים מידי יום, אולי לא 
שמים לב.

אבל תמיד יש את הרגעים האלו, יש לנו רצון להתקדם עוד 
קצת, אולי לנצל יותר את הזמן, להעשיר את הידע, אבל לא 
תמיד זה בהישג ידינו, אולי כן, אבל צריך הרבה תכנון והשקעה 

מוקדמת.

ואז מה קורה? פשוט אי אפשר לאכול את כל העוגה... גם 
ללמוד וגם בקלות כל כך, אז אנחנו נשארים ככה! 

וזה החלק שחסר, וחבל.

בשביל זה 'קול תבונה' קיים, שיעורים במגוון נושאים רחב 
ובאיכות אולפנית, הכל במקום אחד.

נפלא! נכון? חשוב לומר קול תבונה זה הרבה יותר.

קול תבונה הוא רדיו תורני – איך מתחברת המילה 'רדיו' למילה 
'תורני'?

זוהי גולת הכותרת! בקול תבונה משודרים 
שיעורים איכותיים, מגוונים, חלקם תורניים 

וחלקם תורניים יותר.

אף פעם לא תשמעו מילים כמו, תורידו 
את ה... שלנו, חפשו אותנו ב..., שלחו לנו... 
או מילים בסגנון 'הזמר האדיר הזה' 'פלוני 

המפיק הענק' וכו'...

למה זה כל כך חשוב, כי זה חודר ללב 
שלנו ושל הילדים.

בקל תבונה לא מעודדים שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, וגם 
לא מעריצים אישיויות מוזיקה ותרבות וכו', אבל כן מעודדים 

הערצה לגדולי ישראל, לתורה, ולמידות טובות...

וכתוארו כן הוא "תוכן נקי לבית היהודי".

אנו שמחים להגיש בפניכם בעלון זה )שייצא בע"ה אחת לחודש 
לעת עתה(, חלקים נבחרים מתוך מגוון התוכניות המשודרות 

במשך השבוע. 

קריאה מהנה. 



· גליון 1 | אב תשע"ט

לילה שלם מחוץ לצריף בסיביר הקפואה
הרב אליעזר ננס, המכונה "לייזר", היה 20 שנה בסיביר, בערב שבת הראשונה שלו 
וחברו שמואל במחנה, הם שכבו הם על דרגשי העץ בצריף וחשבו בדאגה על יום 

השבת המתקרב, כיצד יצליחו לשמור עליו בלי לחללו.

בשבת בבוקר נשארו ר' לייזר וחברו בצריף. כאשר נכנס האחראי ומצא אותם, התחיל 
לקללם על כך שלא אמרו מראש שהם מרגישים לא טוב, ורצה לקחת אותם לעבודה 
קלה יותר. הם הסבירו לו שהם מרגישים טוב, אך כיוון שהיום שבת ואסור לעבוד, 
החליטו להישאר בצריף. האחראי שמע את דבריהם ובצער אמר כי אין לו ברירה 

אלא להביאם לממונה שהוא יחליט מה לעשות איתם.

כאשר הובאו למשרדי ההנהלה שם ישבו הממונה ומספר קצינים, הסתכלו עליהם כעל 
יצורים מהירח. הממונה התחיל לדבר דברים קשים על כך שאין הם יכולים לעשות 
כרצונם החופשי, ועצם מעשה זה יכול להביא 
עליהם עונש מוות. לאחר מכן הוסיף שכיוון שהוא 
במצב רוח טוב היום הוא לא יענישם אלא ישלח 

אותם ל"בריגדה" שלהם )קבוצת העבודה(.

ר' לייזר לא הסכים לכך. הוא הודה לממונה על 
טוב ליבו, אך הבהיר לו שהם לא מחפשים עבודות 
קלות וכי בקשתם היחידה היא לא לעבוד בשבת. 
דבריו של ר' לייזר הכעיסו מאוד את הממונה 
והוא יצא מהחדר. אחרי דקות אחדות הגיעו שני 

חיילים שלקחו אותם לבריגדה...

אך גם שם עמדו ר' לייזר וחברו שמואל בתוקף על כך שהיום שבת והם לא מוכנים 
לחלל אותה.

מנהל העבודה כעס מאוד, וציוה על נציגו היהודי להשיל את ר' לייזר וחברו שמואל 
כמעט מכל בגדיהם, לתלות על צווארם שלט שעליו כתוב "סובוטא" - שבת, וכך 

להעמידם בראש המגדל בקור המקפיא.

מזג האויר היה קר מאוד, קפוא. אפילו השומרים שהיו לבושים היטב התחלפו כל 3 
שעות בגלל הקור הנורא. אחד השומרים ניגש מספר פעמים וצעק אליהם: "טיפשים! 
רדו מהמגדל והתחילו לעבוד. הרי עלולים אתם למות מכפור!", אך שום דבר לא הזיז 

אותם. כך עמדו זמן שהיה נראה כמו נצח, גופם כבר החל לאבד תחושה.

ופתאום הגיע חייל בריצה ולחש משהו לשומר, מיד אסף את כל האסירים ויצאו 
משם במהירות, לפני שהלך הזהירם השומר לבל יעזו לזוז ממקומם עד שיחזור.

לאחר מספר דקות עלה מישהו במדרגות המגדל. היה זה הממונה היהודי שהגיע כדי 
להצילם מהקור העז, הם לא הצליחו לרדת בכוחות עצמם כיוון שהיו כבר קפואים 

למחצה, והיהודי סייע בידם.

"נס קרה לכם!" אמר, "לא רחוק מכאן נפרץ סכר מים וכל הבריגדה שלכם הוזעקה 
כדי לעצור את הזרם. ניצלתי את ההזדמנות ובאתי לשחרר אתכם. אם הייתם נשארים 

כאן עד הערב, לא היה כבר את מי להוריד!".

הוא הביא אותם לחדרו, נתן להם תה חם, ולאחר מכן שכבו לנוח. השעה הלכה 
והתאחרה והממונה היהודי הגיע להעירם ולהחזירם שוב לראש המגדל כדי לא 
לעורר חשד. שוב עלו ר' לייזר ושמואל לראש המגדל ועמדו שם במשך זמן שהיה 

נראה כנצח.

בסופו של היום הגיע מפקד המחנה וכאשר ראה אותם, פנה אליהם בתדהמה: "האם 
אתם עדיין חיים? בטוח הייתי שקפאתם כבר מזמן למוות, אי אפשר להפטר מכם!".

ר' לייזר יצא מסיביר בשנת תשט"ו בהיותו בן 60. הרבי מליובאוויטש הבטיח לו 
ששנות הגלות שלו בסיביר לא יחשבו במניין שנותיו, ואכן הוא נפטר בשיבה טובה, 

קרוב לגיל 100.

סיפור
מתוך תכנית "נביאים וכתובים"

בהגשת הרב איתי בן אהרן

זמני שידור: ראשון וחמישי  12:00 | שלוחה 7 בארכיון

אתה צריך להיות מסוגל לסלוח 
לעצמך על הטעות שעשית!

התשתית לזוגיות בריאה, היא נפש בריאה. 

והתשתית לנפש בריאה היא לקבל ולהכיל גם 

רגשות שליליים ולא להיבהל מהן.

אדם פגע מילולית באשתו, והיא כועסת עליו 

ומביעה את מורת רוחה ממה שקרה. כעת 

ישנם שני ערוצים: או שהבעל יכיל אותה ויבין 

ויחווה את מה שעולל לאשתו, וכמובן יבקש 

סליחה כנה. או שהוא גם כן יפגע ויקח את 

הדבר כפגיעה באישיות שלו, וכמובן יכעס על 

אשתו מדוע היא פגעה בו, וחוזר חלילה. הרי 

שנקלענו למעגל קסמים של פגיעה.

כל זה נובע מכך שהבעל פירש את מורת רוחה 

של אשתו בכך שהיא בעצם פוסלת את אישיותו, 

אך היא בסה"כ הציבה לו מראה שלא התנהג 

בצורה נאותה, מה שגורם לו קושי רגשי עם זה, 

ולכן בלא משים הוא מטיח את כאבו על אשתו 

בטענה שהיא זאת שפגעה בו. היות וקשה לו 

להכיל את מה שהוא פגע באשתו, כשהיא בסך 

הכל מראה לו שהוא פגע בה, אז הוא זורק את 

רגשותיו עליה בכך שהוא נפגע שהיא כועסת.

כשנתבונן מדוע זה קורה, נבין, שקשה לו לקבל 

את עצמו שהוא טעה ופגע באשתו, משום 

שטעות בעיניו צובעת את כל האישיות שלו 

בשחור, וזה מאיים עליו. 

אולם אם ישכיל להכיל את עצמו ולומר אמנם 

טעיתי, אבל אני נשאר אנושי, כי יש לי מכלול 

של דברים יפים, זה בהחלט אנושי שטועים 

לפעמים, התוצאה שתהיה: הוא לא יבהל ממה 

שהיא כועסת עליו, הוא יוכל להכיל את טעותו 

ולבקש סליחה מאשתו.

בעצם במשפט אחד "הבעל צריך להיות מסוגל 

לסלוח לעצמו על הטעות שעשה".

זה מה שפתחנו, שהתשתית של זוגיות בריאה 

היא היכולת הרגשית להכיל את עצמנו ואת 

הזולת, זהו הגורם לנפש בריאה.

לשליחת שאלות ל"פינת הייעוץ"
בענייני נפש, שלום בית ועוד: 08-30-12-400 
שלוחה 219

 פינת היעוץ
הרב יעקב עקיבא פרידמן

זמן שידור: יום שלישי 22:40  | שלוחה 19 בארכיון

בשביל לענות לשאלות
וללבטים שלכם!

הרבנים שלנו כאן
הלכה, חינוך ילדים, שלום בית,
התמודדויות בעולם הישיבות,

חרדות, ענייני נפש ועוד

מענה רבני
במגוון תחומים:
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למה לו מותר? ולי...
שאלה:  ברשות אבי יש מכשיר מוגן לצרכי פרנסה, למה לאבא 

שלי מותר ולי אסור?

תשובה: אם ההסתכלות הינה טהורה, ללא כל מוערבות של תאוות 
היצר, אזי שהשאלה מעיקרא ליתא, שכן ההסתכלות צריכה להיות 
בדיוק לכיוון ההפוך, משל למה הדבר דומה, לבחור שאביו נזקק 
לצאת עם קביים, ועתה בא לשאול, מדוע לאבא שלי מותר ללכת 
עם קביים ולי אסור? הלא כל השומע יצחק לו, וכי זו זכות ללכת עם 
קביים? אתמהה! והוא הדין בנידון דידן, הבחור צריך להסתכל על כך 
באופן שאביו אשר הינו שלוחא דרבנן וכדומה, הוזקק לקבל אישור 
מיוחד להחזיק טלפון שאינו כשר אליבא דכו"ע, וא"כ הוא הבעייתי 
שנזקק ל"קביים"... נמצא א"כ שהאב הינו ה"אסור" והקשור, שלא 
יכול להתנתק מהציבור הזקוקים לו במשך כל שעות היממה, ואילו 

הוא הבן הינו "מותר", ואינו זקוק למכשיר שיאזוק אותו לכל דצריך.

פעם תלו שלט בלב שכונה שאינה חרדית בזו הלשון: "אסור - מותר, 

מותר - אסור", ומן הצד היה ציור של כלב. כמובן שכוונתם היתה 

שאין להסתובב שם עם כלב ללא רסן.

ניתן להסב את הדברים לשאלת השואל, 'אסור - מותר', היינו אדם 

שיש לו מכשיר כשר, והוא קשור ואזוק מלהכנס לתכנים שאינם 

ראויים, אזי יש לו חירות מהקשר התמידי והרצוף להבלי העולם 

הזה. אולם 'מותר - אסור', אדם הזקוק למכשיר מוגן והותר לו 

לעשות זאת ע"י מורה הוראה, הוא אסור, כי הוא בהכרח צריך 

להיות קשור עם הציבור זמן זמנים טובא.

ואשרינו שאין לנו חלק ונחלה עם המכשירים הללו, וכל המתמצא בכך 

יודע שישנם אנשים רבים הנמצאים היום בקורס גמילה מאינטרנט. 

ובוודאי שכל מבקש אמת יודה שכך הוא. ואם אינו מודה, אזי שאין 

כל ספק שכל שאלתו נובעת ממניעים של תאוות היצר. חזק ואמץ!

בחור ישיבה? יש לך לבטים והתמודדויות?

הרב עבדיאל ישראלי כאן בשבילך.

להשארת שאלות לתכנית "אוזן קשבת": 08-30-12-400 שלוחה 24

הלקח מהחורף הסלבודקאי
המשגיח רבי מאיר חדש זצ''ל מספר על לקח שראה בימי החורף בעירת 
סלבודקא שבליטא, וכך מספר:  בבקתות של סלבודקא שוטטו תרנגולים 
רבים, ובימות הגשמים נאלצו האיכרים לנקות ללא הרף את התרנגולים 

שבוססו בבוץ. היו שתי דרכים לנקות אותם מהרפש.

האיכרים הגסים היו טופחים על נוצותיהם בחוזקה כדי 
לגרום לעפר לנשור. אבל התרנגול שנבהל מהטפיחות, 
היה אוסף בבהלה את נוצותיו ומצטפד אל תוך עצמו. 

והלכלוך היה שוקע עוד יותר.

והיו האיכרים שנקטו בדרך הנכונה. הם היו טופחים 
סביב ויוצרים שאון והמולה. התרנגולים היו מתרגשים מהרעש, פורשים 

כנפיים ונוצות - והעפר נשר מאליו.

למעשה, לשני סוגי האיכרים היה אותה מטרה - לנקות את התרנגולים 
מהלכלוך. אך יש שפעלו בדרך למטרה ע''י חוזק וטפחו על התרנגולים, 
מה שגרם להם להתלכלך יותר. וישנם איכרים שעשו שאון והמולה וע''י 

זה התרנגול היה 'רוקד' והעפר נושר מאליו.

המשיך המשגיח ואמר: על דרך הניקוי הזה, אומר הזוהר הקדוש "התנערי 
מעפר קומי, כהדא תרנגולתא".

אם כנסת ישראל רוצה להתנער מעפרה וסיאובה, הדרך להלקאת הנפש 
תביא עימה רתיעה וממילא התבוססות בעפר... התנערי מעפר כהדא 
תרנגלותא! יש לגרום למטונף בחטאיו לפרוש כנפיים, לרומם את רוחו 

והלכלוך ינשור מאליו.

לא אחת יש לנו כהורים מחנכים, את המטרה ליישר את דרכיו של הנער/ה 
שלפנינו... המטרה היא דומה. רק ישנם שני דרכים לגרום את ביצוע 
המטרה. דרך א - ביקורות ועונשים, שבדרך כלל הדרך הזו היא מזיקה 
ואינה מקדמת את המטרה. דרך ב -  לרומם את הנקודות הטובות שיש לו 
)לתת מקסימום 'ביקורת מרומזת'...(, ובעיקר לרומם את רוחו של הילד, 
ואז בס''ד הלכלוך ינשור מאליו, והחניך יתרומם ויתייצב על דרך המלך!

לשליחת שאלות לתכנית "חכמת חינוך"
בהגשת הרב חנניה מנס: 08-30-12-400 שלוחה 23

במקום להצטער על מה שאין,
להעריך את מה שיש

יש את הרגעים האלה, שאנחנו מתלוננים על מה שאין 
לנו. למה המשכורת לא מספיק גבוהה? למה לכולם 
יש רכב חדש ולנו אין? למה רק הילדים של השכנים 

מוצלחים ומטופטפים?

תעצרו רגע, תנו לי לומר לכם משהו.

הגמרא )נדרים נ.( מספרת על רבי 
עקיבא, שחי עם רחל בעוני נורא. הם 
התגוררו באסם מלא בקש, ולא היה 
להם מה לאכול. נשלח אליהם אליהו 
הנביא בדמות אדם עני וסיפר להם, 
שאשתו ילדה תינוק. הוא ביקש מהם 
שיתנו לו מעט קש בכדי לכסות אותו. אמר רבי עקיבא 
לרחל, תראי כמה מצבנו טוב, לעני הזה אין אפילו קש.

סטופ.

תנו לי להבין, הקב"ה שולח אליהם את אליהו הנביא, נו 
מה, אי אפשר לצייד אותו באיזה צ'ק שמן? הם כל כך 
עניים, אם אליהו הנביא בא כבר, כל מה שהוא עושה 

זה לקחת את מעט הקש שיש להם?

אלא, שאליהו הנביא מבקש ללמד אותם שיעור לחיים.

גם במצב הכי קשה שיכול להיות, צריך להתבונן על 
הטוב שאופף אותנו. צריך להעריך את מה שכן יש לנו.

אז נכון, היה אפשר לתת להם סכום כסף שיסדר אותם, 
אבל עדיף ללמד אותם, כמה הם מאושרים כבר עכשיו.

במקום להצטער על מה שאין, עלינו להעריך את מה שיש.

התבוננות
הרב מאיר זיו יוסף

זמן שידור: יום שלישי 09:00  | שלוחה 20 בארכיון

 אוזן קשבת
הרב עבדיאל ישראלי

זמן שידור: יום שלישי 23:00  | שלוחה 4 בארכיון

 חכמת חינוך
הרב חנניה מנס 

יו"ר ארגון "בנועם שיח"
זמן  שידור: יום שלישי 22:00  | שלוחה 3 בארכיון 
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· גליון 1 | אב תשע"ט

על איזה הכשרים אפשר 
לסמוך?

שאלה: קיבלנו מצרכים לבית בהכשר מסויים, 
ואשתי שאלה איזה רב של הכשרים והוא אמר 
לה שלא לסמוך על ההכשר הזה, ורב אחר של 
הכשרים אמר לנו שאפשר לסמוך על ההכשר הזה 
בלי בעיה, רצינו לדעת איך להתייחס להכשרים 
שיש עליהם מחלוקת, האם צריך בכל דבר לחוש 

לכל הדעות, או שאפשר לסמוך על רב שמתיר?

תשובה: לצערנו הנושא של הכשרים הפך להיות 
ניזון ממקורות של שמועות, והציבור שוכחים שגם 
בנושא זה, יש לנו "הלכה", ויש כללי פסיקה ברורים. 
לא כל אחד יכול לקבוע על מי לסמוך ועל מי לא 
לסמוך, ההלכה נותנת לנו גדרים ברורים על מי 
סומכים ועל מי לא סומכים. חבל מאד שמרגילים 
את הציבור שכל הנושא של נאמנות במערכות 
חברתיים, תלוי באמדן ושיקול דעת של כל אדם 
שקיבל מידע כזה או אחר למבין שעל פיו יכול 
להחליט אם להרחיק או לקרב, וכאילו אין בזה 
כללים הלכתיים כיצד ליצור נאמנות וסמכות וכיצד 

להסיר נאמנות וסמכות.

עלינו לזכור בכל התחומים, וגם ובעיקר 
בתחומים כגון אלו, מרן רבנו הגדול זיע"א 
השקיע כל כוחו ומרצו לגדל ולחנך וללמד 
אותנו להיות "אנשי הלכה"! איש הלכה 
אינו ניגש לנושאים שכאלו לפי סברות 
חלקי  לפי  ולא  הראש,  ופסקי  הכרס 
מידע בצירוף כמה אמדנות והשערות וכו', אין 
זו דרכה של תורה, לא כך לימדונו הפוסקים, לא 
כך לימד אותנו מרן רבנו הגדול זיע"א! לנו יש 
כללים המסורים בידינו מגדולי הפוסקים מעתיקי 
השמועה ומנחילי ההלכה וההוראה מדורי דורות, 
ורק הכללים האיתנים שמסרו בידינו הם אלו שינחו 
אותנו בכל התחומים, ובפרט בתחומים חברתיים 

רחבים שכאלו.

ההלכה קובעת כלל גדול, "עד אחד נאמן באיסורים"! 
כלל זה הוא ברור מאד בתלמוד, ואין מי שחולק 
עליו בכל הפוסקים. הכלל הזה אומר, שכל דבר 
שצריך "לברר" על דבר מסויים האם הוא כשר או 
לא, מהיכן הגיע, כיצד עשו אותו, וכל כיוצא בזה, 
אין צריך לזה ב' עדים, אלא מספיק עד אחד, ואפילו 

אשה, ואפילו קרוב משפחה.

רק יש "יוצא מן הכלל אחד"! והוא, "כל החשוד 
על הדבר אינו נאמן להעיד על הדבר", וכדי שלא 
נטעה מה הפירוש "חשוד על הדבר", גם בזה 
פירשו לנו רבותינו שהכוונה היא אך ורק אדם 
"שלא אכפת לו לעבור בעצמו על אותו איסור 
במזיד", כגון שאוכל בעצמו מאכלות אסורות, שאז 
הוא חשוד על מאכלות אסורות, וכבר אינו נאמן 

להעיד לאחרים על מאכל זה שאינו אסור, כי הרי 
על עצמו לא אכפת לו, ואיך נסמוך עליו שיהיה 
אכפת לו על אחרים. אבל אם אינו חשוד על הדבר, 
אלא נמנה מבין ציבור שומרי תורה ומצוות, שבודאי 
נזהרים בעצמם שלא לאכול מאכלות אסורות, זה 
בלבד מספיק כדי לסמוך על עדותו לגבי כשרות 

המאכלים.

ומעתה, על כל מוצר שיש עליו חותמת של מערכת 
כשרות ככל שתהיה, שבראשה בודאי עומד רב ולא 
אדם חילוני, נמצא שע"פ ההלכה היהודית ע"פ תורת 
ישראל יש לסמוך על חותמת זו לכתחילה בלי כל 
חשש, שההלכה נותנת בנותן הכשרות אמון מלא 
לומר על המוצר שהוא "כשר". ואם חותם על המוצר 
שהוא רק "כשר" לאכילה, נאמן לומר בזה שמעיקר 
הדין המאכל מותר באכילה, ואם חותם עליו שהוא 
"כשר למהדרין", בזה נאמן לומר שהמוצר כשר גם 
לאותם אנשים שמהדרים להקפיד שלא לסמוך 
על הקולות שמקובלות כמתחת לסטנדרט של 
המהדרין. )ואמנם במוצרים שיש מחלוקת הלכתית 
בין חכמי הספרדים לחכמי האשכנזים, כגון בשר, יין, 
בישולי עכו"ם, חלב עכו"ם, וכדומה, יש לבחור מוצר 
בהכשר לפי החוג שלו, או מחוג אחר באופן שמבורר 
שהקפידו גם לפי דעת רבותיו(. וכפי שביאר לנו 
כל זה מרן הראש"ל שליט"א בתשובה שנדפסה 
בקובץ משנת יוסף גליון כ )סי' עב(, וע"ע בילקוט 

יוסף פסח ח"ב )עמ' תרפא-תרפב(.

 לשליחת שאלות לתכנית "אור השבת"
עם הרב שמעון ללוש: 08-30-12-400 
שלוחה 29
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מידי מוצאי שבת קודש בשעה 20.30
שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל 

מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א
הנמסר מידי מוצאי שבת קודש

כמסורת אביו הגדול מרן רשכבה"ג זיע"א.

מידי מוצ"ש ב"קול תבונה"

השיעור הגדול בתבלהשיעור הגדול בתבל

רדיו קול תבונה בשלבי הרצה מתקדמים, ומתעדכן מעת לעת בתכניות חדשות. 

koltvuna@gmail.com :הירשמו לקבלת עדכונים! במערכת הטלפונית בשלוחה 6, או במייל

להתחברות והאזנה:

08-30-12-400
kol-tvuna.co. i l  

 שאלות ותשובות
מתוך תכנית "אור השבת"
 בהגשת הרב שמעון ללוש

זמן שידור: יום חמישי 21:00  | שלוחה 9 בארכיון

 ואהבת
 הרב אהרון כהן

זמני שידור: יום שלישי  11:00  | שלוחה 17 בארכיון

איך אפשר לאהוב את ה' על אף שלא ניתנה 
לנו אפשרות לראות אותו?

"ואהבת את ה' אלקיך".

איך אפשר לאהוב את ה' על אף שלא ניתנה לנו אפשרות לראות אותו?

בשביל להבין את זה היטב נתבונן בנשמה שלנו; בדיוק כמו שלא ניתן 
לראות את הנשמה אבל ניתן לגלות חלק מהכוחות שלה, איך שהיא 
פועלת דרך הגוף שלנו, כמו כח הראייה השמיעה וכדומה, כך ניתן 
לגלות את קיומו של ה' דרך מעשיו ביקום כולו, וכל פרט שנברא 

מעיד על טובו של הבורא.

לפעמים אדם שואל: חזרתי בתשובה ואהבתי 
את השם בכל ליבי, ופתאום הכל נעלם לי, לאן 
נעלמה האהבה פתאום? אפשר להחזיר אותה?

נתבונן קודם מהיכן באה האהבה בעוצמה שכזו; 
מתוך החושך מתגלה האור, ולכן ככל שנמצאים 
בחושך גדול יותר כך כשמגלים אפילו קצת מהאור - הוא דוחה הרבה 
מהחושך, כמו נר קטן באולם גדול וחשוך שהאור מגרש הרבה מהחושך, 
וכאשר מתרגלים לאור כבר לא מתפעלים ממנו, לכן צריך להוסיף עוד 
אור ע"י שנאסוף את כל הדברים שהאירו לנו ביומיום, זה יכול להיות 
סיפור אמונה שסיפר לנו חבר או חידוש בפרשת השבוע שגרם לנו 
התפעלות, וככל שהאוסף הזה יגדל כך נראה את האור גדל יותר, ואם 
נשכח ונזניח את היהלומים בצידי הדרך נרגיש את העוני וההזנחה 

הרוחנית בהתאם...

זכור; מה שבא מהר גם הולך מהר, תקנה את האהבה בעמל ואל תמכור 
אותה בכל הון שבעולם.

רדיו קול תבונה בהרצה, ומתעדכן מעת לעת בתכניות חדשות

הירשמו לקבלת עדכונים מ"קול תבונה" במייל: koltvuna@gmail.com או בטלפון: 08-30-12-400 שלוחה  6
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