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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

שכר מצוות בעולם הזה
פרשת עקב ,תשע"ו
בפרשת השבוע פרשת עקב ,יש
אריכות של פסוקים רבים על שכר
שנקבל בעולם הזה כאשר נתחזק
לשמור באהבה תורה ומצוות "וַ ֲא ֵה ְב ָך
ו ֵּב ַרכְ ָך וְ ִה ְר ֶּב ָך ו ֵּב ַר ְך ּ ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ו ְּפ ִרי
ירש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ׁ ְשגַ ר
ַא ְד ָמ ֶת ָך דְּ גָ נְ ָך וְ ִת ׁ ְ
ֲא ָל ֶפ ָ
יך וְ ַע ׁ ְש ְּתרֹת צֹאנֶ ָך ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר
נִ ׁ ְש ַּבע לַ ֲאב ֶֹת ָ
יך ָל ֶתת ָל ְךּ ָ :ברו ְּך ִּת ְהיֶ ה
ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ל ֹא יִ ְהיֶ ה ְב ָך ָע ָקר וַ ֲע ָק ָרה
ו ִּב ְב ֶה ְמ ֶּת ָך :וְ ֵה ִסיר ה' ִמ ְּמ ָך ָּכל חֹלִ י וְ ָכל
ַמ ְדוֵ י ִמ ְצ ַריִ ם ָה ָר ִעים ֲא ׁ ֶשר יָ ַד ְע ָּת ל ֹא
ימם ָ ּב ְך וּנְ ָתנָ ם ְּב ָכל שׂ ֹנְ ֶא ָ
יך" וכו'.
יְ ִשׂ ָ
וצריך להבין ,הרי ידוע "שכר מצוה
בהאי עלמא ליכא" (קידושין מ ,):וכן במשנה (אבות
ספ"ב) "ודע שמתן שכרן של צדיקים
לעתיד לבא" כלומר לעולם הבא ,ואיך זה
מסתדר עם פרשת עקב שיש הבטחות
לשכר בעולם הזה?
שהפסוקים
המפרשים,
ותירצו
הקדושים בפרשה מלמדים אותנו הנהגת
קודש בעבודת ה' ,שכל החיים שלנו
צריך להשתדל ולהתאמץ מאד להיות
בריאים וחזקים ,בבחינת נשמה בריאה
בגוף בריא .וכדברי הרמב"ם" :וגוף בריא
ושלם מדרכי השם הוא ,שהרי אי אפשר
שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא
חולה" (רפ"ב מהלכות דעות).
וזה מפורש בפסוק "וְ נִ ׁ ְש ַמ ְר ֶּתם ְמאֹד
לְ נַ ְפ ׁ ֽש ֵֹתיכֶ ם" ומבואר בספר אור לציון
מוסר ,שלעתיד לבוא יתבעו אדם שלא
שמר על עצמו על בריאותו ,על אכילתו,
ועל שמירת גופו ,ועל רמ"ח אבריו,
יום יום ושעה שעה! ויתכן שלפעמים
מעשיו גרמו לקרב מיתתו ,רח"ל .ע"ש.
וכן כל מיני מעשים ופעולות שיש בהם
חשש סכנה (כמבואר בגמרא ברכות לב ,):וכן אם
עמד במקום סכנה ,מנכין לו מזכויותיו
(שבת לב.).

וכאשר ה' יתברך מבקש מאתנו על
ידי פסוק מפורש בתורה לשמור על
עצמנו,
זה מחייב ותובע מאתנו מאד מאד ,וזה

כמו מצוות עשה מהתורה של שמירת
שבת ,כשרות ,טהרה וכו'.
ומכאן יש ללמוד על צורת האכילה,
והמאכלים הבריאים באמת שיש
לדקדק לאכול רק אותם ,וכן שתיה
נכונה ומועילה המחזקת ומרווה את
הגוף ,כמו שתיית מים ,שזה הכי בריא,
הכי כשר ,הכי מחזק ומועיל .מים מים
משמים! וחז"ל הקדושים מספרים
לנו על דוד המלך שהיה צמא למים,
וכמה דאגו עבורו (עיין ב"ק ס .):ולאחרונה
משרד הבריאות פרסם בתקשורת על
חומרת הדברים של הנזק הגדול והנורא
של השתיה המתוקה ,ועל המחלות
הקשות ,רח"ל .והמסקנא שלהם,
בבית שותים מים ,ולאורחים מגישים
מים ,ובפרט כיום שגילו עוד כל מיני
חיידקים המזיקים ,רח"ל .והחכם אוכל
את המועיל ולא את הערב ,אחרת ,הוא
והבהמה שוים (רמב"ם בשמונה פרקים ה') .ורצוי
מאד לכל עובד ה' יתברך ללמוד בספר
היקר חיים בריאים כהלכה של הר"ר
יחזקאל אסחייק שליט"א ובזה נקיים
את הפסוק ונשמרתם להיות עובד ה'
יתברך בשלמות.
ובזה מתורץ הקושיה הנזכרת .נכון
שכולנו עובדים את ה' יתברך לשם
שמים ,כאשר ציוני ה' אלוקי ,כמו
שכתוב בספר נפש החיים להגר"ח
מוולוזין זיע"א שכאשר מכוון בקיום
המצוות לא למטרת שכר אלא לקיים
את רצון ה' יתברך בלבד ,זה בגדר תורה
לשמה .אבל מה שקשור לחיי עולם
הזה ,לגוף בריא וחזק בעבודת ה' יתברך,
מותר לכוון ומותר לבקש מה' יתברך
שיתן לנו בריאות וכו' ,כדי שנצליח
להמשיך ולהתחזק בעבודת ה' יתברך.
וזה בעצם פרשת עקב באה ללמד אותנו
על שמירת הגוף והנפש.
ומכאן נלמד על מעלת מי שמתעמל
ועושה תרגילים לשמור על גופו ,יום
יום .וכאשר רבינו הרמב"ם משבח
ומחזק לעשות זאת ,הוי אומר שזה

מורנו הרב שליט"א
ממש מצוה .וכן לשמור על משקל הגוף,
כדי לעבוד היטב את ה' יתברך ,והעושה
כן מצליח בקלות להשתחוות בעמידה
כפי הדין ושדרו של אדם בקבר נהפך
להיות נחש לאחר שבע שנים כאשר לא
משתחווה כדין במודים (עיין ב"ק טז ).ותרגילי
התעמלות בוודאי מסייעים לכך .וזה
מתאים מאד בתקופת בין הזמנים
להתאמץ ולעשות סדר יום מתאים
לתורה ,ולתפילה ,ולפעילות גופנית לכל
השנה ,והכל לשם שמים (עיין קידושין פב.).
ובזה מובן נוסח התפילה ,ותן שכר
טוב וכו' ,וקשה ,וכי יש שכר שאינו
טוב? וכן ברוך משלם שכר טוב ליראיו,
מה הפשט בזה? ויתכן שמבקשים
ומשבחים את ה' יתברך שנותן לנו
גם שכר רוחני בעולם הזה ,שהזוכה
לקיים מצוות לשם שמים ,מכל הלב,
זוכה לדבקות וזוכה לקרבת ה' ,וזוכה
להרגיש ממש עולם הבא בעולם הזה!
וכגודל ההשקעה ,וההתמדה והמסירות
והבקשה והתפילה ,כך גודל השכר
הטוב ,בבחינת אשר קדשנו במצוותיו,
שנעשה קדוש על ידי המצוות ,כי לא
יתכן שנקבל שכר מה' יתברך בגשמיות,
כאשר יתכן שתצא תקלה בבחינת וישמן
ישורון ויבעט.
וכאשר מקבלים מה' יתברך בעולם הזה
גשמיות לצורך הגוף ורוחניות לנשמה,
הרי זה מקדם אותנו מאד ,והקשיים של
עולם הזה נעשים קלים ,ומקבלים כח
מה' יתברך לשבור התאוות ,ולשמור
על דיני הפרישות שציוונו ה' יתברך,
כמו שמירת העיניים ,שמירת הלשון,
קדושים תהיו ,הן וכיוצא בהן ,בבחינת
שכר מצוה מצוה (אבות פרק ד) .והכוונה שעל
ידי המצוות מרגישים רוחניות וחשק
גדול לקיים עוד מצוות ,וזה נפלא.
ומכאן על כל הצרות והקשיים בחיי
יום יום .יש להוסיף עוד מצוות כהנה
וכהנה ,באיכות ובכמות ,והזמן יעשה
את שלו ,והיתה לה' המלוכה אמן ואמן.
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בא להיות
חלק
מקהילה
רוחנית
גדולה

וואטסאפ

החיזוק
היומי

052-7680007

להצטרפות :שלח
את המילה הצטרפות
ושמור את המספר
ברשימת אנשי הקשר
שלך!

חדש! פעם בשבוע מסר אישי
ממורנו הרב חיים רבי שליט"א
החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון בכל מקום ובכל זמן

חייג052-7680007 :

[בעלות שיחה רגילה]

הבהרה :השימוש באינטרנט בין במחשב ובין בטלפון נייד ,מסוכן ואסור על פי ההלכה! אנו פונים רק למי שכבר מחזיק אינטרנט באישור ,ועם הגנה המתאימה על פי ההלכה!

צאו לנופש! זו בכלל מצווה!
והיום גם נבין מדוע
שיחתנו המשותפת הנוכחית תופסת אתכם מן הסתם על צלע ההר,
על ספה בחדר במלון ,על כיסא נח בחצר הצימר ,או לפחות בהכנה
קדחתנית לאחר מאטרקציות הנופש הללו.
הנועזים מביניכם ,אולי יושבים בשעה זו על הכיסא במטוס בדרכם
לאן שהוא ,או מתרווחים על סיפונה של "ספינת יישוב הדעת" (כך בשמה
היהודי!) ,ונופשים ,נחים ,שוכחים מעמל היום יום המפרך ,ומעניקים לגופם
את המרגוע לו הוא זקוק כל כך.
אז הנה ,לאחר הקדמה קצרה זו ,תוכלו להבין מנין לי התובנה העמוקה
אותה הולך אני לחלוק עמכם לראשונה בין עלי שיחתנו המשותפת.
ובכן ,לעניות דעתי ,אחת הסיבות העיקריות שבגללן ציבור המאמינים
בה' נמצאים בתחתית המדד של התקפי הלב בארץ ובעולם (וזה מוכח מדעית,
רק שלא נציין פה את המספרים בכדי לא לגרום התקף לאחרים ,)...נובע בין היתר מהמושג המדהים
הזה "ימי בין הזמנים" ומקביעתו על ידי גדולי ישראל בדיוק בימים אלו.
שימו לב ,אנחנו מספר ימים לאחר ימי האבל הקשים על חורבן הבית.
שלושה שבועות בהם לא שמענו שירים ,לא יצאנו לאירועים ,יום יום
התייחדנו יותר מתמיד עם זכרון החורבן וכל האסונות להם "זכינו"
בעקבותיו .והנה אנו עומדים לפתחו של חודש אלול ,חודש הרחמים
והסליחות .חודש בו אנו מפשפשים בכל יום במעשינו ,מתוודים על
חטאותינו ,ומקנחים ביום כיפור ,היום הקדוש והמכפר מחד ,אולם יום
הדין הנורא ,יום החתימה ,מאידך.
אני חושב שמעבר חד בין ימי האבל על החורבן לימי תחנונים על
מחילת העוונות ,היה יכול לגרום למשהו ללבם של רבים וטובים מבינינו.
נס שיש כאן הפסקה קצרה של חופש /חופשה /נופש /הבראה או כל
שם אחר שתחפצו ,ובלבד שתעניקו ללב מרווח נשימה בין פרויקט
לפרויקט.
ועכשיו לחיי המעשה ,כלפי מה הדברים אמורים?
אז כולנו יודעים שיש בורא לעולם ,כולנו מאמינים שהוא מלווה אותנו
יום יום ושעה שעה ומחליט בשבילנו מה הדבר הכי טוב שיפול עלינו
מעבר לפנייה .הוא דואג להעניק לנו את הטוב ואת הטוב עוד יותר במינון
המדויק אותו אנו יכולים לקבל ,הוא מווסת לנו אפילו את הבריאות
והחמצן בראות ,בדם ובכל נים נצרך.
אולם לפעמים ,בעיתות משבר ומצוקה ,בזמנים בהם כלכלת הבית
זועקת לעזרה ,בימים בהם העול הרוחני או הגשמי המוטל עליך גורם לך
להאבד .שם כבר הניסיון גדול מכדי לקבל הרצאה באמונה ,שם כבר אין
את הכלים לשמוע ,שם צריך משהו שיגרום לך להיות כלי קיבול בכדי
לקבל את אותה הבנה מעמיקה בגדלותו של ריבון העולמים ובהשגחתו
הפרטים כלפיך.
בזמנים כאלה מוטל עליך לעשות משהו כהכנה נפשית לקבלת
הכוחות האמיתיים.
ובאותה מידה :אתה חוזר לבית לאחר יום לימודים מדהים בכולל ,או
לאחר יום עבודה מלא הצלחה במשרד ,במפעל או בכל מקום בו אתה
מבלה את רוב שעות היום .נכנס עם חיוך מלא לבית ,ורואה את האשה
במשבר ,משהו בבחינת 'הקש ששבר את גב הגמל' .הילדים הגזימו,
השכנות הגזימו ,ואפילו הטכנאי של מכונת הכביסה הגזים .כולם היום
מאחרים ,עצבנים ,מרוטים ובעלי קול גבוה במיוחד...
כאשר אתה מתחיל לדבר בכדי לנחם ,לעודד ,לשבח ולהלל ,היא
לא שומעת מילים כי אם צפצופים מורטים .כאן כבר לא זקוקים ממך
למילות נוחם או להסברים על גדלות הבורא והשגחתו ,כאן נדרש ממך
לייצר את כלי הקיבול אליו ניתן למסוך וליצוק תוכן רוחני זה.
ומה דרוש ממך אז?
שים לב ,כאשר הגוף משדר אותות קריסה ,יש צורך להשיב לו שהרמז
הובן ,ושמיד יוצאים לטפל בו ...לא ממתינים לחופש הגדול או הקטן,
לא ממתינים לאישור התקציב מרואה החשבון ,ולא ממתינים למחיר
מיוחד /מבצע /אחד פלוס אחד או כל שאר מגוון השמות לדברים
המשתלמים באמת .באותו רגע מארגנים הסדר נח לילדים (נח רוחנית וגשמית!),
ויוצאים עם הרעייה לכל 'חור' אפשרי בארץ ובעולם העלול לגרום לה
לחזור אט אט לעצמה.
"בארץ ובעולם" כפשוטו .ישנם כאלה שמתוך הרגל או עניין פסיכולוגי
אחר ,לא רואים בארץ הקודש מקום לנפוש בו ,ולא כאן המקום לתת את
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הרב אליהו רבי

ראש הכולל

הדעת על הגורם לכך והשלכותיו הרוחניות והגשמיות.
פרשתנו פותחת בפסוקים דלהלן ,ואנא שימו לב וקראו אותם מילה
ית֖ם
ם ָה ֵ ֔א ֶּלה ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּ ֥תם וַ ֲע ִשׂ ֶ
במילה :וְ ָהיָ ֣ה׀ ֵ ֣ע ֶקב ִּת ׁ ְש ְמ ֗עוּן ֵ ֤את ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטי ֙
שר נִ ׁ ְש ַּב֖ע לַ ֲאב ֶ ֹֽת ָ
א ָ ֹ֑תם וְ ָׁש ַמ ֩ר ֨ה' ֱאל ֶֹ֜ק ָ
יך:
ת־ה ֶ ֔ח ֶסד ֲא ׁ ֶ ֥
ת וְ ֶא ַ
ת־ה ְּב ִרי ֙
יך לְ ֗ ָך ֶ ֽא ַ
י־ב ְטנְ ָ֣ך ו ְּפ ִ ֽר ַ֠
וַ ֲא ֵ ֣ה ְב ֔ ָך ו ֵּב ַרכְ ָ ֖ך וְ ִה ְר ֶ ּב ָ֑ך ו ֵּב ַ ֣ר ְך ּ ְפ ִ ֽר ִ
י־א ְד ָמ ֶת ָך דְּ ָ֨גנְ ֜ ָך וְ ִ ֽתיר ׁ ְֹש ָ֣ך וְ יִ ְצ ָה ֶ ֗ר ָך
ֹאנ ָך ַ֚על ָ ֽה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ׁ ֶשר־נִ ׁ ְש ַּב֥ע לַ ֲאב ֶֹת ָ
֖יך ָל ֶ֥תת ָ ֽל ְך:
יך וְ ַע ׁ ְש ְּת ֣ ֹרת צ ֔ ֶ
ר־א ָל ֶ֙פ ָ ֙
ׁ ְשגַ ֲ
ל־ה ַע ִּ ֑מים ל ֹא־יִ ְהיֶ ֥ה ְב ָ ֛ך ָע ָ ֥קר וַ ֲֽע ָק ָר֖ה ו ִּב ְב ֶה ְמ ֶּ ֽת ָך :וְ ֵה ִ ֧סיר ֛ה'
ָ ּב ֥רו ְּך ִּ ֽת ְהיֶ ֖ה ִמ ָּכ ָ
ם ָ֔ ּב ְך וּנְ ָתנָ ֖ם
ימ ֙
שר יָ ַ ֗ד ְע ָּת ֤ל ֹא יְ ִשׂ ָ
ל־מ ְדוֵ ֩י ִמ ְצ ַ ֨ריִ ם ָה ָר ִ֜עים ֲא ׁ ֶ ֣
חלִ י וְ ָכ ַ
ִמ ְּמ ָ ֖ך ָּכל־ ֑ ֹ
ְּב ָכל־ שׂ ֹנְ ֶ ֽ ָ
איך( :דברים ז ,יב-טו).
אם באמת קראתם את הפסוקים הללו מילה במילה ,לא יכלתם שלא
להתפעל משפע המתנות האדיר אותם הועיד ה' יתברך לעמו ישראל
באם יקיימו את מצוותיו .רק עם המילים "וַ ֲא ֵ ֣ה ְב ֔ ָך ו ֵּב ַרכְ ָ ֖ך וְ ִה ְר ֶ ּב ָ֑ך" ,ניתן
לגשת לכל חברת ביטוח ,ולקבל אותם כלקוחות .ברור? לא להיות לקוח
שלהם ,לקבל אותם כלקוחות .עם התחייבות כזו של בורא עולם ,אתה
מסודר בממדים שחברות הביטוח צריכות לעבוד אצלך.
ועל מה כל זה? הלא בעולם הזה אין שכר מצוות? וכמאמר חז"ל (קידושין
ל"ט ע"ב) "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא" ,אז מהיכן ועל חשבון מה מגיע
השפע הגדול הזה?
והתשובה המקובלת והראשונה לכך היא ,שלמרות ששכר על המצוות
אין בעולם הזה ,מכל מקום שכר "בכדי" לקיים את המצוות יש .כלומר:
בעולם הזה אין 'משכורת' אבל יש 'תנאים' .בדיוק כשם שמנכ"ל חברה
מקבל תנאים ,רכב ,ביגוד ,טיסות ,ארוחות ,הבראה ,וכולם אינם גורעים
ממשכורתו ,כך כל אחד ואחד מאיתנו מקבל ביום יום את הדרוש לו למען
קיום מצוות הבורא ,ואין זה שכר אלא תנאים!
כך שיציאה לנופש ,אינה 'חווייה מיותרת הגורעת משכרך בעולם
הבא' ,אלא חווייה של 'תנאים' לצורך עבודת ה' שלך ,ולצורך התחזקות
כלי הקיבול שלך ליציקת האמונה והביטחון לתוכו.
אם אתה חושב כך ברצינות ,כבר זכית למימון מלא לכל הוצאות
הנופש .כי הרי כבר היציאה היא חלק מעבודת ה' שלך ,ואתה ממש
נמצא בתחילתו של תהליך חיזוק רוחני העובר דרך אותה אטרקציה בה
בחרת לך ולפני משפחתך.
וכאן נעלה יחד לרמה גבוהה יותר ,שגם אם לא כולנו ראויים לה ,הרי
שודאי נטיב לו נשאף לה.
ונפתח בסיפור :בשעה יפה זו בה אני כותב את שיחתנו הנוכחית (הפעם
כותב ,)...השעון מורה על השעה  1:45בלילה (יש חיים כאלה .)...והנה אני רואה
את בני יקירי משה נ"י לאחר שסיים לסדר את הבית ,לערוך ספונג'ה
מושלמת ולארגן את כל הסביבה ,עומד מול הכיור ומדיח את הררי
הכלים שהשאירו כל בני המשפחה.
אני שואל את היניק (מוצאי כיפור בן  )12מדוע עושה הוא את כל הפרויקטים
הללו בגפו? אין תורנות בין האחים? אין מישהו שיבוא לעזרה?
ומה עונה לי הצדיק? "אני אוהב את זה"...
זה לא עונש ,זה לא בלית ברירה וזה לא בגלל שאם לא אעשה את זה
יקרה אסון" ,אני אוהב את זה"...
עכשיו שימו לב! האם מוישל'ה זקוק לנופש לאחר ארגון הבית? ממש
לא .הוא פשוט נהנה מכל רגע .אולי אחרי הנופש הוא יהיה זקוק להדחת
כלים...
וזהו היסוד להנאות האמתיות של החיים :אל תעשה משהו שמזקיק
אותך לנפוש ממנו .תשתדל להפוך את סדר יומך מיום ליום ומרגע לרגע
לכזה שאתה נהנה ממנו ומתקשה לוותר עליו .בפעם הבאה שיאמרו
לך שהגיע הזמן לנופש ,תרטון ותאמר :איך אוותר על שיעור היומי
המדהים שלי? איך אוותר על החברותא? איך אוותר על הקניות? איך
אוותר על הרדמת הילדים והשכמתם? איך אוותר על הזכות להשליך
את שקית האשפה למכולה המרכזית? איך?...
זו עבודה ,וגם בה יש רמות גבוהות יותר ופחות ,אולם המטרה לשאוף
לנופש יומיומי בחיי המעשה ,וזה אפשרי ,ועוד נלמד עליו מעבר לכל
לימודי בעניין בעבר.
אולם עד אז ,נופש בריא ומביא לכולנו ,החלפת כוחות ,והתארגנות
מסיבית ל'אלול' הגדול!

דיסקים של הרב אליהו רבי שליט"א
בנושא" :הבית השלם" (שלום בית) ,ו"נוער לא נושר" (חינוך הילדים),
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מדברי מרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף

שליט"א:

"כל המחזיק ברשותו מכשיר לא כשר
עובר בכל רגע על עצם ההחזקה איסורי תורה רבים וחמורים!!!"
(איפון ודומיו)

שאל את הרב
שאלה :האם מותר ללכת ללויה של גוי?
תשובה :מותר ,בתנאי שלא יכנס לכנסיה אלא רק
בחוץ (עיין יבי"א ח"ב יור"ד יא .ח"ז יור"ד יב).
שאלה :האם מצוות כיבוד אח גדול עם כל החובות
הנובעות ממנה ,קיימת גם בין אחיות תאומות
שההפרש ביניהן הוא מספר דקות?
תשובה :כן .גם כשזה דקה אחת ,מי שיוצא קודם
הוא הגדול לעומת מי שיצא אחריו .כמו יעקב ועשו,
שהיו תאומים ,ויצא הראשון אדמוני ,והוא הבכור,
אלא שמכר לבסוף הבכורה ליעקב (ועיין בכורות
מו.).
וגם באחיות יש ליזהר ,שכידוע כתוב במדרש על
הפסוק ותען רחל ולאה וכו' (בפרשת ויצא) ,מפני
מה מתה רחל לפני לאה ,לפי שדיברה בפני אחותה
הגדולה .והדברים נוראים.
שאלה :האם יש יחוד רק בדלת נעולה או גם
בדלת סגורה? פעם שמעתי שאם אדם הולך
לרופאה והדלת סגורה אבל לא נעולה וכדי להיכנס
צריך לדפוק אז זה יחוד ,זה נכון?
תשובה :נכון .דלת סגורה ונעולה לכולי עלמא
זה יחוד .סגור ולא נעול יש מחמירים ,כי אין דרך
להכנס בלי לדפוק .אבל למעשה ,עצם הדבר שניתן
להיכנס כי זה לא סגור במפתח ,זה מביא פחד
לנמצאים שם ,ומציל מדין יחוד .ועיין באורך בספר
הנפלא גן נעול (פרק ח אות ב) ,וסיים שם והמחמיר
תבוא עליו ברכה.
למעשה העיקר להיזהר במקרים כאלו כשמותר
מעיקר הדין ,שלא יהיה קלות ראש ,וזה הכי חמור
גם אם הדלת פתוח ממש .והבן.
שאלה :שימוש במכשיר טלפון חכם מפוקח
ומסונן ,לאדם הרגיל שלא זקוק לזה לצורך פרנסתם,
האם זה מותר?
כי קשה מאוד להתנהל היום עם טלפון כשר שאין
בו אפילו הודעות .ולעומת זאת המכשיר החכם נותן
מענה לכל כך הרבה דברים ,כגון :ניווט בדרכים,
התקשרות באימייל ,גישה לשירותי הבנק ,קופת
חולים ,מאגר אינסופי של שיעורי תורה ,מתכוני
בישול וכו' .וכמו בכל דבר בחיים אפשר לקחת רק
את הטוב שבזה.
עם טלפון כשר יש הרגשה כזו שכל דבר "הולך
קשה" ,אם צריך לקבל טופס מסוים אז אין מייל או
הודעות ,אם רוצים לדעת את מצב החשבון בנק אז
צריך למצוא זמן ללכת לבנקט וכדומה.
אדם שיודע מהן הסכנות ונזהר מהן מאוד מאוד,
עדיין אסור שיחזיק במכשיר כזה באופן שפירטתי
מעלה?
ידוע שהרבה ישיבות ומוסדות התורה משתמשים
באינטרנט מוגן לתועלת כיוון שיש אפשרות לפעול
הרבה טוב באמצעותו .אשמח לתשובתו של הרב
בענין ,ובעזרת השם נזכה לקבל עלינו אמונת
חכמים.
תשובה :שאלה יפה! והתירוץ קשה ,אבל זה
אמת! גדולי ישראל שליט"א יש להם אהבת ישראל
בדרגות גבוהות מאד ,והם אוסרים עלינו את כל
הנ"ל.
והעצה להשתמש אך ורק בטלפון כשר בלבד,
ללא הודעות ולא התקשרויות ולא ניווט בדרכים,

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א
ניתן לשלוח שאלות בפקס 03-5011125 :או במייל:
ולקיים מצוות עשה כל רגע.
אפשר לקנות מכשיר נפרד לניווט בדרכים,
מחובר ברכב בעדינות ובקדושה .וכן קונים מצלמה
ובאירועים מצלמים .וכשיש משהוא דחוף ,בעוונות
הרבים לא חסר אנשים שיש להם ...ויעשו לך כן
בשמחה.
ניתן גם לבקש במזכירות שבמשרד לאגור ולאסוף
ולתקשר עם כל מיני דברים כפי העניין ,כי במשרד
יש מכשיר טלפון חכם גדול (בעוונות הרבים),
והצער והקושי הזה עושה בשמים רעש גדול מאד.
שאלה :במדור "שאל את הרב" שבעלון מס' 137
לפרשת דברים ,הרב כתב כי שמע שדעת מרן הרב
עובדיה יוסף זצוק"ל ,שאין עניין לומר קדיש כנוסח
המודפס בסיומי מסכת .רציתי בבקשה לדעת ,מה
המקור לכך שזו דעת הרב עובדיה?
תשובה :פעם ראיתי באיזה קובץ מסוים שכתבו
כן .בשם מרן רבינו זיע"א שאין לקדיש זה מקור.
ויתכן גם כדי שהציבור יבינו ויענו אמן בקלות ,לכן
אין צורך להקפיד בכך.
שאלה :האם חובה לכוון באזכרת שם שמים ,אדון
הכל היה הווה ויהיה ,או שזה חסידות וחומרא? ומה
עושה מי שעובד קשה ואין לו אפשרות לכוון ,והוא
בקושי מתפלל?
תשובה :מבואר בשולחן ערוך (סימן ה) שזה
חובה קדושה לכוון כנ"ל .וזה סימן מיוחד שאין עליו
פירוש של מרן הבית יוסף לרוב פשיטותו .ומשמע
מהשולחן ערוך שזה רק באזכרת הברכות ולא
באזכרת שם שמים בפסוקים ותחנונים וכיוצא בזה.
למעשה יש לכוון באזכרת שם שמים אדון הכל
היה הווה ויהיה .וכן כשמזכיר אלוקינו לכוון תקיף
וחזק .והכוונה שה' יתברך חזק ומשגיח עלינו תמיד
בהשגחה פרטית ,וכמו שביאר בסידור הנפלא
והמדויק איש מצליח בהקדמה.
ומי שקשה לו ואין לו כל כך ישוב הדעת וריכוז
במחשבה ,יעשה גילוי דעת .המודפס בסידורים
ויתאמץ לכוון כפי כוחו ושלום על ישראל.
ומסתבר ,שגם העושים גילוי דעת חייבים לכוון
ביאור המלה שמזכיר בפיו דהיינו אדון הכל ,כי זה
משמעות של אזכרת שם שמים ,ובזה לא מועיל
גילוי דעת .וגם בפסוקים שאינם ברכות ,כמו פסוקי
דזמרה ואמירת תהלים יש לכוון ביאור המלה
שמוציא מפיו ,וגם בספר תהלים הקריאה קובעת
ולא הכתיבה .ויתאמץ לכוון שם שמים שמוציא
בפיו .אדנות או אלקים.
ובזוהר הקדוש משבח מאד איש כזה ,שעליו
נאמר אשגבהו כי ידע שמי .ובפרט כשאומר אלקי,
בלשון יחיד כמו אלקי-נשמה ,וכן אלקי נצור .וכן
אלקי ואלקי אבותי (בברכת המעביר חבלי שינה).
שזה נחשב כמו מלך העולם (עיין כ"מ .ברכות פ"א
ה"ה).
שאלה :הישיבה של הרב מפרסמת שאפשר
להוציא עין הרע בעופרת ע"י הישיבה ,שאלתי היא
האם יש מקור למה שמוציאים עין הרע בעופרת,
והאם אין כאן איסור אונאה שהישיבה גובה כסף
על כך?
תשובה :עיין בספר אין למו מכשול ח"ב דף רמ
והלאה שאין לזלזל במנהגים שהם נגד עין הרע,

והביא כן בשם הרשב"א וע"ש בדף ס ובדף רלד.
כי כנראה כשמו כן הוא ,סגולה! ועל סגולה אין
שאלות .וכמו שכתב רבינו האור החיים הקדוש
זיע"א על הפסוק והייתם לי סגולה .ע"ש .וזה דומה
קצת למה שכתב מרן רבינו זיע"א בהליכות עולם
ח"ז דף קפג ,להניח ברזל במים להנצל מהתקופה.
ע"ש.
ובנידון דידן עופרת ניתכת וכנראה זה ברזל
שעל ידי ההתכה מתבטלים הבעיות ועין הרע .וכן
הנוהגים להניח מלח בכיס נגד עין הרע ,ובשם
הבעל שם טוב ,שום בכיס .ואין לפקפק.
גם לרבות שלא שייך בזה דין אונאה ,כי זה דומה
לכלים של בעל הבית שחביבים עליו ואין בו אונאה
(ועיין ב"מ נא .בפרש"י בד"ה מבעל הבית) .כך כל
דבר שהוא סגולה ,ויודעים כולם שזה כך ,והעיקר
שמכוון ויודע להוציא עין הרע ,אז באים אליו על
דעת כן .ואין דין אונאה .ובפרט שהכסף משמש
עבור תלמידי חכמים כך שזה בפני עצמו סגולה
הכי מועילה בעולם!
ולפני  20שנה בתל אביב היתה הרבנית אלטמן
וגם מרן רבינו זיע"א בא אצלה להוציא עין הרע,
והיא עושה על ידי לחם במים וכו' כצוואת הבעל
שם טוב .וכנראה שעל סגולות אין הרבה שאלות.
ומסתמא יש בש"ס כיוצא בזה כל מיני פעולות
נגד עין הרע (עיין נדה סו .בתד"ה כי .ובר"ה טז:
ברש"י ותד"ה כדי ,ומסתמא יש עוד בש"ס).
שאלה :האם חובה לקבל הדרכה של יועץ נישואין
לחתן ולכלה לפני החתונה? ולמה באמת לא מספיק
לימוד התורה והמוסר שהחתן למד בישיבה ,והכלה
חינוך של בית יעקב כאשר הם חרדים ומשפחות
טובות מהיסוד ,ואינם בעלי תשובה?
תשובה :חובה קדושה לקבל הדרכה לפני החתונה
לחתן ולכלה ,וגם עצות טובות להוריהם היקרים
הי"ו .הפתגם העממי אומר אין זוג לא מוצלח ,יש זוג
לא מודרך .ורק כאשר יודעים את החובות והזכויות
של הבעל ואשה ,יש הצלחה.
כמובן ,יש צורך גם לשאול על שני בני הזוג לפני
הפגישות ,ורבינו החפץ חיים זיע"א היה ממליץ
גם לשאול על דברים חומריים .כמו סכום כסף
שעוזרים ההורים ,מקום מגורים ,וכן כיסוי ראש ולא
פאה נוכרית .רח"ל ,ורק אחר כך להפגיש ביניהם.
ועל אחת כמה וכמה על המידות של בני הזוג,
כמו כעס ,קנאה ,גאוה ,שם טוב התפרצויות ,וכן
עישון סיגריות וכו' .וכן שתיה חריפה ,רח"ל .כל זה
חובה לשאול ולברר לפני הכל.
ובעיקר יש לדעת את סדר היום של בני הזוג ,מתי
הקימה ומתי השינה ,כיצד לומדים ועם מי מחוברים.
מי הרב ,וכמה וזמן תשובתו וכו' .ממש ככה ,לשאול
רבנים שכנים וחברים ,וכמובן להתפלל ,ואחר כך
להפגיש ביניהם.
לא להאמין לאנשים מיסתוריים ובעייתים ,ועל כל
בעיה יש לבקש אישור רפואי או אישור הלכתי .וכן
אם הבחור גר עם ההורים ,ואם נזהר בכבודם ,וכשאי
אפשר לברר בשלמות ,עדיף לברוח משידוכים כאלו.
וכן זוגות צעירים שרוצים הסכם ממון ,ונישואין
באופן פרטי (לא ברבנות) .יש להתרחק מהם ,כי
הכל מסוכן.
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לפרטים :גב' עזרא - 058-3224197וגב' ממיה– 054-8499235

דרושות מתנדבות רציניות ואחראיות לטווח ארוך

לארגון הטהרה שע"י מוסדות מורנו הרב חיים רבי שליט"א ,בראשותה של הרבנית סיאני תחי'

יהודה 050-4165449
עמוס 058-6887571

לתיאום ופרטים:

נציג המוסדות יפגש
עמכם ההורים במועד
ובמקום הנוחים לכם
להתרשמות.

מסגרת לנוער
בגילאי  13עד 18
שאינם במסגרות
מסודרת

מוסדות "עטרת חכמים"
בשיתוף "עירית חולון
מחלקת קידום נוער,
ומרכז הנוער מקהלת
מתעתדים להקים בעזרת
ה'

