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פרשת תרומה, תשע"ח
כיצד פועלים הרוח והגשם?

ועדיין  החורף,  של  בעיצומו  נמצאים  אנחנו  כעת 
לה’  אומרים  אנחנו  יום  ובכל  רב.  לגשם  אנו  זקוקים 
יתברך שבח גדול מאד - “משיב הרוח”, כלומר מנשיב 
עד  מאד  מיוחדת  והרוח  הרוח.  את  ועושה  הרוח,  את 
ממקום  אותם  ולקחת  העננים,  את  לשאת  שבכוחה 
למקום, והגשם היורד מהם, מחיה ומפרה את האדמה. 
אלו  ומים  מהאוקיינוס,  מים  לוקחים  שהעננים  ועוד, 
על  מוריד הגשם  ידי כך ה’ יתברך  ועל  עולים למעלה, 
פני האדמה )עי’ תרגום עוזיאל בראשית ב, ו(1. "משיב הרוח ומוריד 
לדקדק  ויש  יתברך,  לה’  מאד  גדול  שבח  הוא  הגשם", 

מאד בכוונתו.

הכח הרוחני מנצח תמיד
הגשם"  ומוריד  הרוח  "משיב  בשבח  שיש  וכידוע, 
רוחניות,  לעצמו  שמוסיף  שמי  דהיינו  נוסף,  לימוד 
מי  כלומר,  הגשמיות,  את  מעצמו  מוריד  הוא  ממילא 
הגשמיות  שמים,  ויראת  בתורה  ומתחזק  שמתעלה 
יורדת למטה ואינה מפריעה לו עוד בעבודת ה', וכך הוא 
מצליח להתגבר על הרבה קשיים בחיים. ובעומק יותר, 
כל דבר שנראה כגשמי וחומרי ביותר, ניתן להפוך אותו 
כל  רוחנית של ממש,  עלייה  בו  ולהרגיש  רוחני,  לדבר 
רגע ורגע. והכל תלוי במניפה שעושה את הרוח, כלומר, 
כבוד  ביראת  בשמחה,  בכוונה,  בהכנה,  בהתלהבות, 
לשם  ולכוין  בגשמי,  רוחני  להכניס  גדול,  ראש  ובכובד 
שמים, ולעשות הכל על פי ההלכה ודעת תורה צרופה. 
ובזה זוכה עובד ה' לחיות תמיד יום ולילה - שעה שעה 
ורגע רגע - בדברים החומריים והגשמיים ביותר, שאצלו 

הם רוחניים וקדושים ביותר, וכדלהלן.

הכסף הוא אמנם כח חזק, אבל מסוכן!
כידוע, קורח היה עשיר גדול מאד, מאד, מאד! ומאות 
אוצרותיו,  של  המפתחות  את  נושאים  היו  חמורים 
ומחמת רוב ממונו, נתגאה ונטרד מן העולם )עי’ פסחים קיט.(. 
ומאידך, נקדימון בן גוריון אף על פי שעשה הרבה מאד 
ולמען העניים, מכל מקום ביחס לעשרו  למען התורה, 
הגדול והעצום, כל מה שעשה עדיין אינו מספיק, ונענש 
מלמד  כסף(  )ערך  יועץ  הפלא  ורבינו  סז.(.  כתובות  )עי’  כך  על 
להוט  שהאדם  מחמת  נגררות  העבירות  שרוב  אותנו, 
אחרי הכסף2. ומאידך, יש קונה עולמו בממונו כשמרבה 
בצדקה, ודבר תורה מעות קונות )עי’ ב”מ מו:(, והכסף יענה 
מצד  לקנות  אפשר  כסף  שעם  ומכאן  ע”ש3.  הכל,  את 
לקנות  גם  אפשר  שני  ומצד  בגיהנם,  גדול  חלק  אחד 
הוא  שהכסף  הכוונה  וזו  עדן,  בגן  מאד  גדולים  חלקים 

אמנם כח חזק מאד, אבל גם מסוכן.

תרומה פירושה הרמה רוחנית
ִלי  “ְוִיְקחּו  ב(:  כה,  )שמות  בפרשתינו  הפסוק  מובן  ובזה 
ְּתרּוָמה”, וזו בעצם פרשת תרומה. אמנם נכון שהכוונה 
תרומה  ולתרום  יד  להרים   - הפרשה  לשון  כפשט  היא 
אולם   - זה למען המצוה  ולהפריש את  לכבוד המשכן, 
יש כאן עוד רמז נוסף, שהרי תורמים למשכן כסף, זהב 

מכוונים  כשלא  מאד,  וגשמי  חומרי  דבר  וזהו  ונחושת, 
מצוה,  לשם  מכוונים  כאשר  אבל  מצוה,  לשם  בנתינתו 
למעלה,  ומתרומם  בדרגה,  עולה  והגשמי  החומרי  אזי 

ומתהפך להיות רוחני4. 

יששכר וזבולון - כסף מחזיק תורה
וזהו בעצם כחה של התורה, שהעולם עומד על לימוד 
הישיבות,  ובחורי  היקרים  האברכים  שלומדים  התורה 
בארץ ובעולם )עי’ נדרים לב.(. ומחזיקי התורה בכספם, זוכים 
להיות כמו לומדי התורה ממש, וזה יששכר וזבולון, וזה 
נהפך  שהכסף  ומכאן,  וכו”.  בה  למחזיקים  חיים  “עץ 
לתורה ממש5! וניתן להפוך את הכל להחזקת התורה - 
"ותומכיה מאושר". ואת זה בעצם פרשת תרומה מלמדת 
ולהפוך  יתברך,  ה’  לכבוד  משכן  לבנות  שיש  אותנו, 
למצוות  ביותר,  הגדול  הגשמי  כל  ואת  החומר,  כל  את 

ולמקום אשר השכינה שורה בו.

יתכן שהאוכל יהיה בהשגחת הבד"ץ, 
וההנאות הגופניות יהיו למהדרין, ויש בהם 

ביטול מצות עשה ולא תעשה...
 - רוחנית  במחשבה  לפעול  צריך  באמת,  ה'  עובד 
יש  ואז  הגשם.  את  בכוונתו  ולבטל   - הרוח"  "משיב 
בספר  שכתוב  מה  וידוע  שלו.  יום  היום  בחיי  שלמות 
החינוך )מצות לא תעשה שפז(, שהמרבה תענוגים לנפשו, ואינו 
כל  עובר  יתברך,  ה'  לעבודת  טובה  לכוונה  בהם  מכוין 
וכן  נוראים!  והדברים  תתורו",  "ולא  של  לאו  על  רגע 
יתברך  ה'  אהבת  של  התורה  מן  עשה  מצות  על  עובר 
בענינים  מחשבתו  שהקובע  והיינו,  תיח(.  מ"ע  החינוך  )בספר 

גשמיים והבלי העולם הזה, להתענג בהם לבד, כלומר, 
שאינו מערב בהם כוונה לשם שמים, הרי זה ביטל מצות 
עשה זו, ועונשו גדול, ע"ש. והדברים נוראים ומפחידים 
מאד איך שבכל דבר גשמי צריך להכניס גם דבר רוחני. 
ובזה נעשה דומה למלאך ה' ממש, כאילו אין לו גשמיות.

משפט שנאמר ברוח הקודש
יהיו לשם  וכל מעשיך  מי"ב(:  )פ"ב  כתוב במסכת אבות 
שמים. והרמב"ם בשמונה פרקים )פ"ה( מבאר, שמלים אלו 
נאמרו בכח אלוקי, כלומר, ברוח הקודש. והיינו שאת כל 
מעשיו של האדם, יש לו לעשותם לשם שמים, ולזכות 
לעבודת ה' יתברך תמיד. וזה בבחינת פרשה קטנה, שכל 
דרכיך  "בכל  הפסוק  כוונת  וזה  בה.  תלויים  תורה  גופי 
דעהו" )ועי' ברכות סג.(. וכן כאשר באים על גוף האדם כאבים 
וחולאים, יכוין לתקן ולקדש את אותו אבר שבו הכאב, 
נוראה  סגולה  וזו  אבר,  לאותו  השייכות  מצוות  ידי  על 
)ועי' נפש החיים להגאון רבי חיים  לריפוי תמידי, בעזרת ה' יתברך 

מוואלוז'ין זיע"א שער ד פרק כט(. 

דוגמאות מעשיות
והנה לפנינו כמה דוגמאות איך להפוך באופן מעשי 
ממש כל דבר גשמי לרוחני, למצוה ולקדושה. וזו מתנה 

וחסד מה' יתברך:
שהאדם  דברים  משלשה  אחד  הם   - ושתיה  אכילה 
הוא  אוכל  אדם  וכאשר  טז.(.  חגיגה  )עי'  לבהמה  בהם  דומה 

מכוין ומברך שהכל לשם שמים, הוא עושה מהגשמיות 
מצוות, והרי זה כשולחנו של מקום )אבות פ"ג מ"ג(, ושולחנו 

של אדם מכפר עליו )חגיגה כז.(.
לעשן  היתר  ואין  כמעט  כידוע,   - סיגריות  עישון 
הבית  ולריהוט  לסובבים,  הנגרם  מהנזק  וחוץ  סיגריות. 
בה  עוד  בו,  למתגוררים  ומזיק  ניקוטין  בו  שנכנס 
על  בזה  ועובר  ממש,  של  סכנה  מרחפת  המעשן  שעל 
תתורו",  "לא  על  תהיו",  "קדושים  על  "ונשמרתם", 
ועל אהבת ה' וכנ"ל, ואי אפשר לחשוב בו לשם מצוה. 
ומאידך, כל רגע שמונע עצמו מעישון הסיגריות, הרי זה 
כקרבן לכבוד ה' יתברך - פרישות שהיא טהרה וקדושה 
הוא  אסורה,  שמתאוה  ונמצא  יתברך.  לכבודו  עצומה 

מביא קרבן עולה לה' יתברך!
הנעלבים )שבת פח:(, הנרדפים )ב"ק צג.(, המקוללין )סנהדרין 
המתביישים,  המוכים,  כגון  בעיות,  מיני  כל  וכן  מט.(, 

הנעבדים, הנשלטים, הסובלים, הן וכיוצא בהן, הרי הם 
בכלל יסורים בגשמיות. ולכן לא כדאי "לאכול" את הלב, 
לכוין שהכל  יש  ולכעוס, אלא להיפך,  לסבול, להקפיד 
הגשמיות  של  מהיסורים  רגע  ובאותו  לטובה,  משמים 
זוכה לעלייה רוחנית שאין כמותה, ואשריו ואשרי חלקו!
הכסא,  לבית  לצאת  שמרבה  וכגון   - יסורים  הסובל 
כן  אף מתעורר מהשינה מחמת  ולעתים  ובלילה,  ביום 
מטלטלים  שמשמים  לכוין  יש  מאד,  הדבר  עליו  וקשה 
אותו, וזו היא גלות המכפרת עוון )סנהדרין לז:(. וכן כשהולך 
ממקום למקום, ומקבל באהבה ועושה בשמחה, הרי זה 
כפרת עוונות )עי' פלא יועץ ערך גלות(. וכן כשמרויח בכל פעם 
ברכות, מקדש  מאה  ומשלים  יצר",  "אשר  ברכת  ופעם 

שם שמים, ועושה מהיסורים והגלות מצוות בלי סוף.
הם  שבתורה,  תעשה  לא  מצוות  השס"ה  כל  ובעצם 
כולם בגשמיות. וכאשר מכוין ומתגבר, זוכה על ידי "שב 
מהגשמיות,  רוחניות  ולעשות  להתקדש  תעשה"  ואל 

ואשרינו.
או  לרחוב  יוצאים  כאשר   - העיניים  שמירת 
ונזהר,  מזהיר  והוא  הטלפון,  במכשירי  כשמשתמשים 
קדושה  זו  הרי  תהיו",  "קדושים  לקיים  עצמו  ומכופף 
הבאה כתוצאה מהעבירה, שהיא ירידה רוחנית גדולה, 
ויש בה גשמיות של תועבה, רחמנא ליצלן. אולם כאשר 
מביא   - "רוח"  ומביא  "משיב"  זה  הרי  מתגבר,  הוא 
רוחניות - והתאוה מתבטלת והקדושה גודלת, ואשרינו.

שאפילו  אותנו  מלמד  יתברך  ה'  תרומה,  בפרשת 
בזהב  בכסף,  הטמונים  ביותר  הגדולים  והגשם  החומר 
המישוש,  לחוש  השייכות  ההנאות  ובשאר  ובנחושת, 
שכינה  ולהביא  המקדש,  לבית  לכלים  להפכם  ניתן 
על ידם. וכן בבית של כל אחד ואחד מאיתנו, בבחינת 
והיינו שבתוך הבית  ושכנתי בתוכם",  לי מקדש  "ועשו 
ולומדים  יודעים  כאשר  השכינה,  שורה  אחד,  כל  של 
דומה  נהיה  הסלון  וממילא  להתקדש.  כיצד  באמת 
והמנורה  בדרום  השלחן  קודש,  בשבת  המקדש  לבית 
בצפון, וכן המטבח דומה לבית המקדש, שכשם שבבית 
המקדש היו קרבנות, כך בבית יש בשר חלק, והפרדה 
לבית המקדש,  דומה  השינה  חדר  וכן  לחלב.  בשר  בין 
שהרי השכינה נמצאת במטה )רש"י פרשת ויחי(. ונקרא קודש 
נד:(,  יומא  ובגמרא  ב  יא,  ב'  מלכים  רש"י  )עי'  המיטות  חדר  הקדשים, 

והלואי שנזכה לכך.

1. ומבואר בגמרא )ב"מ פו.( על רבי שמעון בן חלפתא, איך שביום קיץ 
חם מאד, הוא ביקש מבתו שתעשה לו רוח במניפה, ובתמורה לכך הוא 
יתן לה מתנה. ובינתים נשבה בהפתעה רוח נעימה מאד, ואז אמר רבי 
שמעון בן חלפתא לעצמו: "כמה מתנות צריך לתת לה' יתברך על הרוח 
הנעימה". וכידוע, שהשבח "משיב הרוח", קיים כל השנה. וכמו שללא 

רוחות העולם אינו מתקיים, כך הוא אינו מתקיים ללא ישראל )עי' ע"ז י:(.
2. וכגון גזל, גנבה, אונאה, שבועת שקר, השגת גבול, מחלוקת, קנאה, 

שנאה, תחרות, מאכלות אסורות, חילול שבת, חילול יום טוב, ועל כולם 
חילול השם וביטול תורה ומצוות, רחמנא ליצלן.

3. וחז"ל הקדושים מוסיפים ללמד אותנו, שכסף מטהר ממזרים )עי' 
קידושין עא.(.

4. וזה הלשון "ְּתרּוָמה", כלומר, להרים דבר גשמי, ולכוין עליו שיהיה 
בו מצוה, ויהיה רוחני. וזה בעצם המטבע של אש, שהראה הקדוש ברוך 
ניתן  טמא,  כסף  מטבע  שגם  כלומר,  שלשה(,  בתד"ה  כט.  מנחות  )עי'  למשה  הוא 

להפוך אותו למטבע כסף טהור של אש, לכבוד ה' יתברך.

5. ושמעון נקרא על שם עזריה אחיו שתמך בו. וכן רבי יוחנן למד 
תורה, והחזיק בו הנשיא שהיה מפרנסו )עי' סוטה כא.(. ומסופר בגמרא )פסחים 
קד.( על רבי מנחם שנקרא בנן של קדושים, משום שלא היה מסתכל על 

היתה  כאילו  כסף,  של  שטרות  על  ולא  כסף  על  לא  המטבעות,  צורת 
בכסף איזו טומאה.

המשא המרכזי"משיב הרוח ומוריד הגשם" - לברכה!
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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"נשמת כל חי תברך את שמך"
תודה רבה לה' על קידוש ה' והצלחת מעמד ההילולא



2

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:

"עולם חסד יבנה"
איש חסד המסיע אנשים ברכבו בכל בוקר  שאלה: 
מביתם לבית הכנסת, האם מותר לו לעכב את הנוסעים 
עד שיסיים להניח טלית ותפלין, משום שכך הוא נוהג 

כל השנה?
תשובה: היציאה מהבית בכל בוקר עם טלית ותפלין 
הוא דבר גדול מאד. ובזוהר הקדוש משבח מאד את מי 
שמתנהג כך, עד שהמלאכים יוצאים לקראתו )והובא בדרכי 
משה על הטור סי' כה(. אולם לא יתכן לעכב האנשים ולצערם, 

הבוקר  בשעות  ובפרט  כהרגלו,  כן  לעשות  כדי  רק 
כשכולם ממהרים וכל אחד ואחד יש לו את סדר יומו.

לו  להמתין  מוכנים  הנוסעים  כל  שאם  וכמובן 
ויש  ואין כלום,  ואין כאן עבירה  כמה דקות, זה מצוין 
אדם  לכל  שיש  המוסר,  מבעלי  וידוע  גדול.  חסד  בזה 
להשתתף בעשיית חסד יום יום, וזה עושה רעש גדול 

בשמים.

ברכת "בורא מיני בשמים", על בושם של 
נשים

על  בשמים"  מיני  "בורא  לברך  מותר  האם  שאלה: 
בשמים של נשים, בהבדלה שעושים בבית?

משום  צניעות,  של  בעיה  כאן  ואין  מותר,  תשובה: 
שכולם בני משפחה. וכן אין בעיה של ריח, משום שזהו 
ריח נעים שנהנים ממנו. אמנם נכון שאין זה ריח הבא 
ריח  אלא  וכדומה,  קרקע  מגידולי  כגון  טבעי,  מדבר 
עם  בלע"ז(,  )סינטטי  טבעי  שאינו  אדם  בני  ידי  על  הנעשה 
כל זה מותר לברך עליו, וליהנות ממנו )מרן רבינו הגדול זיע"א 
חזו"ע ברכות עמ' שיג ועמ' שלב(. וכידוע, ישנן דעות נוספות בענין 

של ריח שאינו טבעי, אולם אנן ספר תורה גבן )עי' ע"ז ח:(, 
ולנו יש את הספר חזון עובדיה הנ"ל, שהוא קדוש כמו 
ספר תורה, ושם פסק ולימד אותנו לברך על בושם של 

נשים, והמברך יתברך. 

לבוא להורים לשבת, כשהם מוכיחים 
וצועקים

רוצים לבוא להורים  זוג חרדים שאינם  בני  שאלה: 
בשבת קודש, בטענה שההורים מעירים להם כל מיני 

הערות רבות, ומוכיחים אותם על כל מיני דברים?
חובה  ולכן  הורים,  בכיבוד  קשה  בעיה  זו  תשובה: 
קדושה לבוא לשבת להורים, לכבדם ולשמחם יחד עם 
מידי  לבוא לשבת  היתר שלא  ואין  הנכדים החמודים, 
יש  כלשהי,  מסיבה  לשבת  באים  כשלא  ואפילו  פעם. 
להתקשר אליהם, ולומר להם: "שבת שלום", וזו מצות 

עשה מן התורה בכל רגע.
ויש  וצועקים,  שמעוררים  הורים  שיש  נכון  אמנם 
נורא  זה  אין  אולם  מכבידות,  דרישות  מיני  כל  להם 
כלל, וכל מה שאינו נוגד את ההלכה, יש לשמוע אותם, 
באהבה.  הכל  ולקבל  גדול,  בכבוד  ולהתייחס  לשתוק 
ואילו כל מה שנוגד את ההלכה, צריך בחכמה גדולה 

להסתדר איתם.
יפה,  אליהם  שמתייחסים  רואים  ההורים  וכאשר 
ומרגישים שהם מקבלים כבוד, ממילא אין להם הרבה 
דרישות, והכל מסתדר. אולם כאשר הבנים אינם באים 
לשבת מידי פעם, הרי זה נובע מגאוה, ואסור לעשות 

כן.

עיון בספר הלכה, אחר העמידה קודם 
שפסע שלוש פסיעות אחורנית

שאלה: מי שסיים את תפלת הלחש, ועדיין לא פסע 
מאחריו  העומד  אדם  מחמת  אחורנית  פסיעות  שלוש 
שעדיין לא סיים את תפלתו, האם רשאי בינתיים לעיין 

בספר הלכה?
תפלת  בין  תורה  ללמוד  התירו  בקושי  תשובה: 
הלחש לחזרה, ומרן רבינו הגדול זיע"א מתיר אך ורק 
ללמוד  ויש  קצא(.  עמ'  ח"א  )הל"ע  הלב  בהרהור  בספר  לעיין 
אחורנית,  פסיעות  שלוש  פסע  שלא  עוד  שכל  מכאן, 
חייב לעמוד בכובד ראש, ממש כמו בתפלת העמידה. 
ועומדת בשלוש הפסיעות  וכל תפלת העמידה תלויה 
נג:(, שכל שלא פסע  )יומא  בכובד ראש. כמבואר בגמרא 
לו שלא התפלל, ע"ש.  ראוי  שלוש פסיעות אחורנית, 
שלוש  לפסוע  שיש  מובא,  גאון  סעדיה  רב  ובסידור 
פסיעות אחורנית, ולא מובא כלל שצריך לומר "עושה 
שלום". ומשמע מכאן, שהעיקר זה הפסיעות אחורנית 
שפוסע אחר התפלה, וכל שלא פסע עדיין, צריך לנהוג 
באמצע  כמו  עומד  ולהשאר  מאד,  גדול  ראש  בכובד 
קדוש,  "קדוש,  לענות  שמותר  וכמובן  ממש.  העמידה 
קדוש וכו'", "ברוך כבוד ה' ממקומו", ו"ברוך הוא וברוך 
שמו" )עי' משנ"ב ס"ס קכב(, אבל עדיין לעמוד באימה וביראה.

חומרת הזוהר שלא לאכול אחר חצות 
לילה, כשעדיין לא סעד סעודה רביעית

אחר  וקמתי  קודש,  שבת  במוצאי  ישנתי  שאלה: 
ואני  רביעית,  סעודה  סעדתי  לא  ועדיין  הלילה,  חצות 
חושש לזוהר הקדוש שמחמיר מאד שלא לאכול אחר 
חצות הלילה, האם אני רשאי לחשוש לזוהר ולא לסעוד 

סעודה רביעית?
תשובה: שאלה יפה! אבל לא יתכן להפסיד סעודה 
רביעית שהיא חובה מן הדין, וזמנה כל הלילה )הל"ע ח"ג 
עמ' קסה(. וידוע מה שאמר רבינו הגר"א לאשתו שקיבלה 

אכלה  לא  כן  ומחמת  מהשקיעה  תענית  עצמה  על 
יכפרו  לא  שבעולם  התעניות  שכל  רביעית,  סעודה 
אחת,  רביעית  סעודה  מניעת  של  הזה  העוון  על  לה 
ותיכף קמה ואכלה )עי' יחו"ד ח"ד סי' כו(. ועוד, שלדעת הזוהר 
אכל  לא  כאילו  רביעית,  סעודה  אכל  מי שלא  הקדוש 

סעודה שלישית )בא"ח ש"ש פרשת ויצא(.
אדם  אם  הקדוש,  הזוהר  לדעת  שגם  לחדש  ויתכן 
עושה כן לצורך מצוה, אין בזה חשש איסור כלל. ויש 
בפוסקים סברא כעין זו, בענין האוכל אחרי חצות לילה 
שיהיה  כדי  הגוף  חולשת  מחמת  ממיטתו,  קם  כאשר 
עמוד  עלה  לא  ועדיין  יתברך,  ה'  בעבודת  חזק  גופו 
השחר, שמותר גם לדעת הזוהר הקדוש )עי' יבי"א ח"ה או"ח 

סי' כב אות ו(.

חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  רבינו  מדברי  וידוע 
וגאון  צדיק  הוא  אדם  אם  שגם  שליט"א,  קנייבסקי 
גדול, אם יזלזל בסעודה רביעית, הוא לא יקום בתחיית 
המתים, משום שהמפתח הפותח את הקבר, הוא מצוה 
זו של סעודה רביעית. ואיש כזה, אמנם יש לו זכויות 
זה כמו עשיר  רבות, אולם חסר לו את המפתח. והרי 
אולם מפתח  וזהב,  בכסף  מלאה  כספת  לו  שיש  גדול 

לכספת אין, והבן.

 
כתיבת אותיות בשבת על האדים שבחלון

הבית,  חלונות  על  אדים  ישנם  בחורף  שאלה: 
של  וקשקוש  אותיות  בכתיבת  לשחק  רוצים  והילדים 

כל מיני צורות על החלון, האם מותר לעשות כן?
זה  דבר  שאין  נכון  אמנם  בהחלט!  אסור  תשובה: 
אסורה  היא  כתיבה  צורת  כל  מדרבנן  אולם  מתקיים, 
)עי' משנ"ב סי' שמ ס"ק כ(, ואפילו על ידי קטן אסור לחלל שבת 

)משנ"ב סי' שמג ס"ק ג(. ונראה שמותר על ידי  באיסור דרבנן 
מגב או נייר, וכיוצא בזה, לנקות את כל החלון מהאדים, 
כדי שיהיה נח ונעים, וגם שהחלון יהיה מאיר את הבית 

ביום שבת קודש )ועי' משנ"ב בשעה"צ סי' שכג ס"ק מא(.

החזרת מאכל רותח בכלי שני, לתוך כלי 
ראשון שעל הפלאטה בשבת

שאלה: סיר של חמין המבושל כל צרכו המונח על 
כלי  לתוך  ידי מצקת  על  מתוכו  הפלאטה, שעירו  גבי 
שני, ובעוד החמין בכלי שני רותח, רוצים בני המשפחה 
להחזיר את הכל חזרה לתוך הקדרה שעל גבי הפלאטה, 

מה הדין?
קוסקוס  או  אורז  כגון  יבש,  המאכל  אם  תשובה: 
וכדומה, מותר. ולא רק יבש ממש מותר, אלא אף רובו 
רוטב,  שרובו  תבשיל  או  לח  מרק  אולם  מותר.  יבש, 
יש בזה איסור של  אסור להחזירו לכלי ראשון, שהרי 
כלי  שני  מכלי  לעשות  אסור  שהרי  בשבת,  מבשל 

ראשון.
ומכאן, שיש להזהר מאד כאשר מביאים כלי ראשון 
עליו  להוסיף  שלא  שבת,  לשלחן  הפלאטה  גבי  מעל 
כף  לתוכו  להכניס  או  תבלין,  לתוכו  לתת  או  מים, 
ששהתה בתוך הסלאט, וכיוצא בזה, ויש כאן איסור של 
המשפחה,  בני  כל  את  להזהיר  יש  ולכן  ממש.  בישול 
סי"ב  שיח  סי'  שו"ע  )ועי'  ליצלן  רחמנא  מבשל,  ראשון  שכלי 
ומשנ"ב שם(. וכן להיפך, כלי שני אף על פי שהוא רותח, 

הוא אינו מבשל, ולכן מותר להוסיף עליו חלב קר. ואף 
)ועי' משנ"ב סי' שיח, ואיש  שנשאר רותח ממש, אין בכך בעיה 

מצליח בס"ק פז(.

עונש ההורים שלא חינכו את ילדיהם 
לתורה ויראת שמים

שאלה: בן המשלם למישהו אחר שיאמר קדיש על 
אביו המנוח רק כדי להתפטר מכך, האם הדבר מותר? 
עצם אמירת קדיש מועיל מאד, ובתשלום  תשובה: 
ולכן חובה לשלם. אולם כאשר הבן  יותר,  מועיל עוד 
הוא כזה עבריין עד כדי כך שכל כוונתו היא רק לפטור 
וחובה  לו,  לוותר  אסור  הקדיש,  מאמירת  עצמו  את 
להוכיחו ולשלוח אותו לסמינר, לישיבה או למדרשיה, 
וזאת כדי להציל לו את החיים, ואוי לו ביום הדין. ויתכן 
שגם עליו לא יגידו קדיש, רחמנא ליצלן. ועיין בגמרא 
מאמו,  ע"ה  המלך  שלמה  קיבל  מכות  כמה  ע:(,  )סנהדרין 

ואמר לה על כך: "תודה רבה!".
ובנדון דידן, גם המת הזה אשם שלא חינך את בניו 
לתורה ויראת שמים, וזה העונש שלו. וכל אבא ואמא 
עלינו  "תגידו  בחיים:  בעודם  לילדיהם  לומר  צריכים 

קדיש, ותעסקו בתורה".

שאל את הרב
שו"ת ממורנו הרב שליט"א
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סיפורים מהספר ענף עץ אבות
למרן רבינו הגדול זיע"א

מעשה שהובא בספרים בימי הרב הגאון ר' משה צבי זצ"ל, אב"ד בעיר סורן, )נפטר בשנת תר"ה 
לפ"ק(, פעם אחת בא אל הרב סוחר נכבד מעיר ברודי, וסח לו את צערו הרב בדמעות שליש, 

בספור הבא: אני אחד מן הסוחרים הותיקים בעיר ברודי שבגליציה, ויש לי קשרי מסחר 
ונתן עמי  יצחק, שנשא  ר'  נכבד מעיר בלטה, בשם  עם הסוחרים ברוסיה, בתוכם סוחר 
כמה פעמים, ונשאר חייב לי אלף רובל, ונתן לי שטר חוב על הסכום הזה, כדרך התגרים. 
לפני זמן קצר הייתי צריך לשלוח לו רשימה של סחורות העומדות למכירה, הכינותי את 
בצרוף  מבלטה  יצחק  ר'  הסוחר  אל  לשלחה  מיוחדת  במעטפה  אותה  ושמתי  הרשימה 
חשבונותיו. אך למחרת טעה המשרת שלי ובמקום הרשימה שלח אל הסוחר מבלטה את 
השטר חוב של הסכום אלף רובל. כשהרגשתי למחרת בטעות הגורלית, שלחתי לו מכתב 
דחוף והעמדתי אותו על הטעות, ושלחתי לו את הרשימה ובקשתיו להחזיר לי את השטר 
חוב. עברו מספר שבועות ואין קול ואין עונה ואין קשב. כתבתי לו שנית, והנה קבלתי ממנו 
תשובה לאמר: לא היו דברים מעולם, הוא מעולם לא נתן לי כל שטר חוב עליו, ולא עוד 
אלא שהוא קובל ורוגז על שאני חושד בו במה שאין בו. והנה רבינו, סכום השטר הוא גדול 
מאד, ואין בכחי לשאת הפסד גדול כזה בלי לפשוט את הרגל, כעת פונה אני בצר לי אל 

כבוד רבינו, כי יתקנני בעצה טובה, ולהציל עשוק מיד עושקו.
הרב רבי משה צבי שמע בתשומת לב את מרי שיחו ובקשתו של הסוחר מברודי, ואמר 
לו: בעוד כחדש ימים אהיה בעזרת ה' בעיר בלטה, תבוא גם אתה לשם באותו פרק זמן, 
וה' הטוב ינחני בעצתו כדי להושיעך. העיר בלטה היתה אז כפופה אל הגאון אב"ד מסורן, 

וסרה למשמעתו ופקודותיו.
לאחר כחודש ימים נסע רבי משה צבי לבלטה, שם נפגש עמו הסוחר מברודי והגיש 
לפניו את כתב התביעה נגד הסוחר מבלטה. הסוחר ר' יצחק מבלטה הוזמן להתיצב לפני 
ר' משה צבי ובית דינו לענות על כתב התביעה. הוא בא אל בית הדין, ושני הסוחרים בעלי 
הדין התחילו לסדר את טענותיהם, הסוחר מברודי טוען: כי היה בידו שטר חוב על הסוחר 
ר' יצחק מבלטה ובטעות הוחזר השטר טרם שנפרע. והסוחר מבלטה צווח ככרוכיא: לא 
היו דברים מעולם! וכפר בכל התביעה. באותו מעמד התאספו רבים מבני העיר לאולם בית 
הדין שבאו לחזות במשפט, איך יוציא הרב הצדיק ר' משה צבי את פסק הדין. לאחר ששמע 
ר' משה צבי ובית דינו את טענות הצדדים, הוצאו הצדדים וכל הקהל מאולם בית הדין 
להתיעצות, לאחר הסברה מקיפה של הרב האב"ד לשני הדיינים, נתן פסק הדין בפומבי: כי 
על הסוחר ר' יצחק מבלטה לפרוע מיד לתובע סך אלף רובל שהוא חייב לו לפי דין תורה.
הסוחר מבלטה שיצא חייב בדין התפרץ כלפי הרב האב"ד וחברי בית דינו על "העולה" 
שגרמו לו. והצהיר, כי הוא לא ימלא אחר פסק הדין שנתן מתוך אמדנות בעלמא, ללא בסוס 

הלכתי, וגם מצד המציאות אין לטענת התובע כל יסוד.
נענה הרב ר' משה צבי ואמר בזעם: אתה עוד מעיז להטיח דברים כלפי פסק הדין, ובכן 
כעת אגלה את קלונך ברבים, ואתן לך מופת: השטר שנתקבל בטעות בתוך מכתב שנשלח 
לך מהסוחר מברודי, נתקבל על ידי הדואר בליל שבת לפני הקדוש, ושרפת את השטר עם 
המכתב והמעטפה בליל שבת באותם נרות שבת שרעיתך הדליקה אותם וברכה עליהם 

לכבוד שבת קדש.
והנה אך שמע הסוחר מבלטה את הדברים יוצאים מפי הרב, אשתקיל מלוליה, רעדה 
ונפל מתעלף. לאחר שעוררוהו מעלפונו, פנה אליו הרב  אונים ארצה,  אין  וצנח  אחזתו, 
ואמר לו: הנך רואה שיש עין רואה אף אם יסתר איש במסתרים ויעשה את מעשהו הנמהר. 
עכשיו שלח נא לביתך להביא את הסכום אלף רובל, כדי להשיב את הגזלה לבעליה, ותקבל 
תשובה על מעשיך, וגם אני לא אחשוך פי מלהתפלל בעדך כי ה' הטוב יכפר פשעך ויסלח 

לעונך, ולא תאבד.
דינו,  וצדיק  הרב  צדיק  כי  וידוי  כדי  תוך  הרב,  הדין של  לבצע פסק  אחר הסוחר  לא 
ותעניות  סגופים  עליו  לקבל  מוכן  ושהוא  ומחילה,  סליחה  בבקשת  הרב  לפני  והשתטח 
לכפור על עונו. ואז פנה הרב אל הקהל הרב שהתאסף במקום, ואמר: בודאי שכל אחד 
מכם יחשוב בלבו, כי איזה מלאך מן השמים בא וגלה לי רז זה מה שעשה הסוחר ר' יצחק 
עם השטר ההוא בחדרי חדרים. אולם הנני מוכן להראות גם לכם את המלאך הזה שפענח 
צפונות, והודות לו דנתי דין אמת לאמתו. ובתוך כדי דבור פתח את הדלת של החדר הפונה 
לאולם בית הדין, הוציא משם ילד כבן עשר שנים, ואמר: זהו "המלאך" הקטן הדובר בי, 

אשר על ידו גליתי את התעלומה הזאת.
פני הסוחר מבלטה חוורו והסמיקו כאחת, עלבון וכאב רב צרבו את לבו, כי נער זה לא 
היה אלא בן אחותו שהתיתם מהוריו, והוא אספו לתוך ביתו גדלו וחנכו עד הלום, והנה 
הוא הוא שהלבין את פניו וגרם לו נזק של אלף רובל אשר חשבם כבר שהם שלו, מלבד 
הנזק אשר אין ערוך אליו שהוחזק לכפרן בעיני העם, בצרוף הפרסום שעבר עברה חמורה 

של חלול שבת.
הרב ר' משה צבי אשר הבין לרוחו של הסוחר, מהר להזהירו: אל תגע בנער ואל תעש 
לו מאומה, גם מכאן ולהבא המשך נא לחנכו ולגדלו לתורה ולמצות, ורק בזכות זה תזכה 
למחילה ולכפרת עון. ראה הזהרתיך! הסוחר מבלטה קבל עליו את הדין, ויעתר לבקשת 
הרב בצרוף תקיעת כף בפני קהל ועדה שימשיך לגדל את הנער היתום כאלו לא קרה דבר.
לאחר מכן ספר הרב לפני הקהל איך הצליח לדובב את הנער בדברים הבאים: בבואי 
הוא מתנהג  איך  ועסקיו,  יצחק  ר'  על מעשיו של הסוחר  ולדרוש  לכאן התחלתי לחקור 
במצות שבין אדם למקום, ושבין אדם לחבירו, ועלי להודות כי הכל ספרו בשבחו, הכל 
שכל  לחשוב  שהתחלתי  עד  לצדקה,  פתוחה  וידו  מצות  שומר  כשר  אדם  שהוא  אמרו 
התביעה נגדו מאת הסוחר מברודי אין בה ממש. והנה ביום בהיר אחד פגשתי את אחד 
ממלמדי התינוקות שבעיר, בתוך שיחתנו הזכרתי לו את שמו של הסוחר מבלטה, ושאלתיו 
על מעשיו, והוא ספר לי לפי תומו כי הוא מכירו לאיש כשר, והוא אף מגדל יתום בתוך 
ביתו, והיתום הזה לומד אצלו בתלמוד תורה, והסוחר מבלטה משלם לו שכר למודו בעין 

יפה.
כששאלתיו על הנהגת הסוחר בתוך ביתו אם היא על פי דרכי התורה או לא, ענה אותי 
מלמד התינוקות הנ"ל: אמנם הוא מוחזק לירא שמים, אבל פעם פטפט היתום וספר לחבריו 
בחדר התלמוד תורה, כי ראה במו עיניו שדודו חלל שבת, אך כששמעתי זאת נזפתי בילד 
שיבלום פיו ולא יוסיף לפטפט בדברי שטות כאלה, כי פשוט סרבתי להאמין למשמע אזני, 
ומאז לא הוסיף לדבר עוד בזה. אולם המשיך הרב ר' משה צבי את דבריו, הדברים חדרו אל 
לבי, וצויתי את המלמד שיביא לפני בחשאי את היתום, ואכן המלמד הביא את היתום לפני, 
וכשבא התחלתי לדבר אתו רכות: אל תירא בני, ספר נא לי את כל האמת כמות שהיא, איך 
ראית את דודך שהוא חלל שבת, בהתאם למה שספרת לפני הילדים בתלמוד תורה. הילד 
התאושש וספר כדברים האלה: פעם, בליל שבת, חזרתי עם דודי מבית הכנסת, ופתחנו 
המכתבים  נושא  הדור  בא  לפתע  והנה  כנהוג.  הקדוש,  שלפני  עליכם"  "שלום  באמירת 
והביא מכתב חתום. דודי בקש מהגוי נושא המכתבים שיואיל לפתוח המכתב, והלה עשה 
כן ופתחו, אז הוציא דודי את המכתב מהמעטפה עם עוד איזה נייר, והתחיל לקראו, אני 
פניתי ויצאתי לחדר הסמוך עד שיסיים את קריאת המכתב, אולם לפתע העפתי עין, וראיתי 
שהדוד מסתכל לצדדים, ימין ושמאל, וכשנוכח שאין איש מסתכל במעשיו, חטף את הנייר 
והמכתב מהשלחן, ושרפם בנרות של שבת שהיו דולקות על השלחן. הדודה לא היתה אז 

בחדר כי נכנסה למטבח להגיש יין לקדוש.
הבנתי סיים הרב ר' משה צבי את דבריו שהמכתב ושטר החוב ששלח הסוחר מברודי 
הגיע לבלטה בליל שבת, ואותו הנייר שנשרף היה אותו השטר שהוחזר בטעות. וכי יצרו 
השטר  את  לשרוף  ומהר  עליו,  להתגבר  יכול  היה  ולא  תקפו  יצחק  ר'  הסוחר  של  הרע 
יודע הדבר לאיש. אבל הלא  והמכתב בנרות שלפניו, לטשטש את העקבות, בכדי שלא 
היוצר עין הלא יביט, ונאמר: "עוף השמים יוליך את הקול "ובעל כנפים" יגיד דבר" )קהלת י, כ(, 
זהו "המלאך" הקטן הדובר בי. וכך נודעו הדברים החוצה על ידי הילד היתום שבביתו של 
הסוחר. ולכן כאשר באו הצדדים לדון לפני, ספרתי הכל לחברי הדיינים בעת ההתיעצות, 
סמך  ועל  בליל שבת.  לשרפו  הסוחר  הנייר שנחפז  זהו  ספק  בלי  כי  אותי,  הצדיקו  והם 
בחשאי  הזמנתי  הקטן  "המלאך"  ואת  בשלמותו.  החוב  לשלם  הדין  בפסק  חייבנוהו  זה 

והושבתיו בחדר הסמוך, להראות לכם את זה שסייע לי להראות "מופת".
הדברים הללו נוקבים ויורדים עד התהום, מה מסוגל לעשות איש אשר תאוות הבצע 
שלו לא תדע גבול, ומרעה אל רעה יצא, כאומרם: עברה גוררת עברה )אבות ד, ב(. ולמרות 
היותו שומר תורה ומצוה, לא היה יכול לעצור ברוחו, וחילל את השבת, כדי לשמור לעצמו 

את אלף הרובל, ועל זה אמרו: אל תאמין בעצמך עד יום מותך.
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