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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

כיצד זוכים לנסים ונפלאות בזמן הזה?
פרשת וישב ,תשע"ז
רבינו הרמ"א (באור"ח ס"ס קפז) פסק להלכה שיש לומר
בברכת המזון בימי החנוכה' :הרחמן יעשה לנו נסים
ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה',
ובפרט מי ששכח לומר 'על הנסים' בברכת המזון,
שיוסיף כן ב'הרחמן' .ומלבד זה יש כאן גם בקשת
רחמים ,שאנחנו מבקשים מה' יתברך נסים ונפלאות
בזמן הזה ,כלומר ,בתאריך זה – חנוכה תשע"ז – וזאת
משום שבכל שנה יש את ההארה של הנסים הגדולים
שהיו בזמן החשמונאים לפני יותר מאלפיים שנה,
ומבקשים אנו גם עכשיו נסים ונפלאות מה' יתברך.
והשאלה הנשאלת היא ,הרי מפורש בגמרא (תענית
כד ).שלא טוב לבקש נסים מה' יתברך ,משום שיש
בזה שינוי בחוׄק של הטבע .ומפורש כן בגמרא (שבת
נג ):על אדם אחד שנעשה לו נס ,ואמר עליו אביי' :כמה
גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית' .וכן מסופר
בגמרא (חולין קלג ).על רבא ,שבשמים כעסו עליו מאד
והיה נזוף ,על כך שביקש נס וירדו לכבודו משמים
גשמים רבים באמצע הקיץ .ועוד הרי מובא בגמרא
(תענית כד ):שלא טוב להינות ממעשה נסים .ואם כן כיצד
אנחנו מבקשים בברכת המזון שה' יתברך יעשה לנו
נסים ונפלאות?
ותירץ השערי תשובה (באור"ח שם) ,שמלחמת
החשמונאים והיוונים ,היתה נס שנראה כמו טבע
העולם .ואף על פי שהיו המכבים מעטים ,חלשים
וצדיקים ,עם כל זה לא היה ניכר שם נס כלל ,אלא
מלחמה ממש כדרך טבע העולם ,ונס כזה שאינו נראה
נס גמור ,מותר לבקש תמיד.
ולדוגמא ,אדם שצריך לישא אשה ,גם אם הוא נראה
משונה ובעייתי פה ושם ,אין לו להתייאש ,אלא לבקש
מה' יתברך שישלח לו את זיווגו ,כי אחרי הכל השידוך
נראה כמו טבע בחיים – נפגשים ,רוצים ,אוהבים,
שמחים ועושים חתונה .וכן מי שטרם קיים פריה ורביה
והוא זקוק לבנים ,והרופאים לעומת זאת טוענים שלא
יזכו לפרי בטן לעולם – לפי חוקי הרפואה ,הפוריות
והחולי – לא להתייאש ,אלא להתפלל לה' יתברך .וכן
בעיות בפרנסה ,או שרוצה להתקבל לעבודה מסויימת,
וצריך לשם כך תעודות וסמכויות ,השכלה וחיצוניות
מתאימה ,לא להתייאש ,אלא להתפלל לה' יתברך
שאכן יקבלו אותו לאותה עבודה ,משום שתפקיד,
משרה ושררה ,נראים כמו טבע כללי' ,והעושר והכבוד
מלפניך ,ואתה מושל בכל' .ומכיון שנס חנוכה נראה
כמו טבע ,ניתן להתפלל ולבקש ישועה מה' יתברך גם
בנוסח של נסים ונפלאות .והדברים מתוקים מדבש.
ומצינו שגדולי ישראל זיע"א בדורנו מעידים כן
על עצמם .רבינו החזון איש באיגרות כותב ,כל ימי
מזונותי כמו המן שהיה במדבר לישראל .וכן רבינו
הרא"ם שך זיע"א (בספר מכתבים ומאמרים) כותב ,כל ימי
הפרשתי מעשר כספים – חומש – ומעולם לא חסר לי

דבר .ומרן רבינו הגדול זיע"א מעיד על עצמו בספריו
הקדושים ,שסבל צרות רבות ,עגמת נפש וצער ,ולילות
של עמל מאנשים קשים ,וניצול מכולם ,כי אתה ה'
עזרתני ונחמתני (עי' בהקדמה ליבי"א ח"ו-ט) .וזה באמת 'נס גדול
היה פה' ,שלמרות כל הקשיים הנוראים ,זכה לעסוק
בתורה ,לחדש ,לפלפל ,לזכות את הרבים ,לכתוב
ספרים ולהעמיד תלמידים הרבה ,ממש נס חנוכה
בזמן הזה! וזה בעצם מפורש בשו"ע (ס"ס ריח) שכאשר
עובר על האדם נס שנראה טבעי ,כגון שנקלע למקום
של מחבלים וגנבים ,והיה נתון בסכנה באותה עת ,עם
כל זאת לא מברכים 'ברוך שעשה לי נס' ,משום שהכל
נראה טבעי ,ולא ניכר הנס .וזה בעצם ההודאה שאנחנו
אומרים ב'מודים אנחנו לך'' ,ועל נִ ֶסּיָך שבכל יום עמנו',
כלומר ,יש נסים כל יום ויום ,ואלו הם הנסים שנראים
כמו טבע ,הנעשים לאלו שמבינים באמת ,ויודעים
להודות לה' יתברך תמיד.
ומצינו בפרשתינו ,פרשת וישב ,נסים גדולים
שעברו על יוסף הצדיק ,שנראו כמו נס טבעי .הנס
הראשון ,כשחיפש יוסף את אחיו ולא מצא ,היה
אמור לחזור מיד לאביו ,אולם משמים שלחו מלאך
הדומה לאיש מסוים ,שכיוון אותו לדותן – לאחיו –
ושם נתפס ,ממש נס להרע! ולא ניכר שהיה זה נס.
וכדברי הרמב"ן ,שהגזירה אמת והחריצות שקר .וכן
כאשר זרקו את יוסף לבור ,מבואר בגמרא (שבת כב ).שהיו
בבור נחשים ועקרבים ,והיה זה נס גדול שלא עקצו
ולא נשכו אותו ,ולא הזיקו לו כלל ,ובפרט שפשטו את
הכתונת וכל בגדיו ,וזרקו אותו לבור ערום לגמרי (כמבואר
באוה"ח שם) ,והרי זה בבחינת 'אפילו בהסתרה שבהסתרה,
גם שם נמצא ה' יתברך .והאחים לא ידעו שהיו נחשים
בבור ,ולא ראו את הנס הגדול שהיה כאן (רמב"ן שם) .וכן
כשמכרו אותו אחיו ,ולקחו אותו הישמעאלים למצרים,
היה איתם בעגלות כל מיני תבלין ובשמים משובחים,
אף על פי שתמיד יש איתם ריחות רעים ,וזאת כדי שלא
יהיה ליוסף הצדיק נזק מריחות רעים ,וזה נס שנראה
טבע .וכן כשהיה יוסף הצדיק בבית הסוהר ,נאמר עליו
"כל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו" ,והכוונה שהכל
היה משתנה ממש בידו – האוכל והשתיה לפי דרישת
אדונו – ודבר זה הוא פלא! (זוה"ק פ' וישב דף קפט ,).וגם בזה,
הנס לא היה ניכר .וכן מבואר בפסוק (לט ,ד) "וימצא יוסף
חן בעיניו וישרת אותו" ,שזכה יוסף הצדיק שהיה לו
חן מיוחד בעיני כולם ,וכולם אהבו להיות במחיצתו,
עד שנעשה לבסוף כעין שר בבית הסוהר ,וזה היה נס
גדול! שנראה נס טבעי.
ומצאתי יסוד נפלא של רבינו הגדול והקדוש הבן
איש חי ,המלמד אותנו כיצד ניתן לזכות לנסים נסתרים
שנראים ממש כמו טבע ,ויש בנסים אלו אף תועלת,
הצלה וישועה ,ועם כל זאת אינם מנקים מהזכויות
כלום .והיינו כאשר צדיקים עושים חסד חינם ִעם
הבריות ,וכן עושים להם תמיד טובות וחסדים בגוף

מורנו הרב שליט"א

ובנפש ,ועל אחת כמה וכמה חסד לנשמה לשם שמים,
לזּכוׄת ,לקרב ,להציל,
והכל בצניעות ובכוונה גדולה ָ
לחזק ולסייע לעם ישראל ,כך גם בשמים עושים
לאותם צדיקים נסים נסתרים שנראים כמו הטבע ,והם
מצליחים להסתדר בחיים מצוין ,ממש באופן נפלא,
ויש להם כוחות נפלאים ללמוד וללמד לשמור ולעשות
ִעם כל צורכי הגוף הצריכים להם יום יום ושעה שעה,
והכל מידה כנגד מידה ,שעושים הנאה לבריות שאין
בהם הנאה לעצמם .וכמו שמצינו אצל יעקב אבינו
שתיקן בעיר שכם מטבע ,שווקים ומרחצאות ,וכן
רשב"י הקדוש שתיקן וטיהר בית קברות בטבריא ,אם
כן גם הקדוש ברוך הוא מתנהג עימם בחסד גדול ולא
מנכה מזכויותם בעבור הנסים הללו ,וזוכים להיות
בבחינת אין בעל הנס מכיר בניסו (נידה לא .).וזה יסוד
נפלא בעבודת ה' יתברך ,וכח גדול מאד לעוסקים
בקודש ,ומזכים את הרבים לשם שמים (ועיין בן יהוידע שבת
לג.):
וזה בעצם מה שעשו המכבים החשמונאים
הרשעה ,הם עשו
הקדושים והצדיקים ִעם תרבות יוון ְ
חסד עם כלל ישראל ,וזהו החסד הכי גדול – חסד רוחני
להחזיר עטרה ליושנה ,ללמוד תורה ולקיים מצוות
בפרהסיא ,וכן גם כבוד שמים גדול לתקן את הרפיון
בעבודת בית המקדש ,שזה מה שגרם את גזירת תרבות
יוון (כמש"כ הב"ח בסי' תרע) ,והתוצאות בהתאם שרואים נסים
ונפלאות שהם דרך טבע העולם .והוסיף מרן רבינו
הגדול זיע"א (בהקדמה לחזון עובדיה חנוכה) שכל התורה שיש
בידינו היום ,הרי זה בזכות נס חנוכה .התנאים מדורו
של הלל והלאה ,ומהדורות הקודמים להלל לא נזכרים
בש"ס כלל ,והלל לעומת זאת היה לאחר נס חנוכה,
ואם חלילה לא היה נס חנוכה ,לא היה שום דבר
מהתורה שבעל פה ,והבן.
ומכאן לחיי היום יום ,צריך לעשות חסד חינם בבית
ובמשפחה ,ולעצמו אין כלום! ומכוון הכל לשם שמים,
להרבות תורה ,יראה ומצוות .וכאשר בבית אין מריבות,
אין מחלוקות ,אין צעקות ,אין כעס ועצבים ,אין פנים
רעות ואין כלום ,זה הכל בזכות החסד! וכך זוכים לקבל
מה' יתברך שפע של חסדים ,נסים ונפלאות נסתרים –
דרך הטבע .ועל אחת כמה וכמה בציבור ,עסקני ציבור
ומעשים לשם שמים בלבד ,זוכים לנסים
אשר עושים ְ
נסתרים ומצליחים במעשיהם הטובים – לפתור בעיות
קשות ,להשלים דרישות הציבור ולזכות את הרבים
בתועלת רוחנית וגשמית ,והיתה לה' המלוכה.
וכדאי להוסיף כל יום בתפילת העמידה בברכת
'שמע קולנו' ,וכן בברכת המזון' :הרחמן יעשה לנו
נסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו' ,ויכוון על כל
המשימות שצריך לעשותם באותו יום ,שיהיו כולם
לשם שמים ,ודבר זה בודאי יעשה רעש גדול בשמים –
משמי שמי קדם – לטובה ולברכה ,אמן ואמן.

המרכז :רח' החי'ם  ,4תל גיבורים חולון | מוקד | 03-50-111-50 :פקס'03-50-111-25 :

ת.ד 180 .חולון |  | Email: info@haravrabi.co.il | www.haravrabi.co.ilלתגובות והערות וכן לקבלת העלון מדי שבוע לבית הכנסת ,או במייל ,ניתן לפנות בכתובת הנ"ל

1

בא להיות
חלק
מקהילה
רוחנית
גדולה

וואטסאפ

החיזוק

היומי 052-7680007

חדש! פעם בשבוע מסר אישי
ממורנו הרב חיים רבי שליט"א
החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון בכל מקום ובכל זמן
חייג[ 052-7680007 :בעלות שיחה רגילה]

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

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!

מה מפחיד ,לא נעים ,כואב ,ומאידך -מדהים,
מציל ,חשוב ,שווה כל מאמץ?
שלום וברכה מורי ורבותי!
במסגרת שיחותינו המאליפות ,נשוחח היום על משהו שרובנו לא אוהבים
לשמוע עליו ,חלק אף ישמוט מידיו את דפי המאמר ברגע שיבין איזה נושא
נבחר הפעם .אולם יהיו בנינו כמה סקרנים שימשיכו ויקראו מאמר זה עד תומו,
ובשבילם ולמען המחויבות שלנו כלפיהם ,אנחנו כאן...
הנושא הלא נעים ,הכואב ,השנוא בעיני כולנו עליו נשוחח היום ,הוא' :תרומה',
או בשמה הכולל "מצוות הצדקה".
ברור לי שיש ביניכם כאלה שנושמים נשימת רווחה יחסית ואומרים :נו ,באמת,
למה לקרוא לנושא חשוב כל כך במילים חמורות שכאלה ,יש אפילו ביניכים
כאלה שיציינו שהם ממש אוהבים את נושא הצדקה ואפילו רודפים אחריו.
אבל תרשו לי  -באהבה  -לומר לכל אחד מכם ללא יוצא מן הכלל ,שמי שחושב
שהוא אוהב לתרום ,או לחלופין מי שהנושא התרומה לא גורם לו לזוע באי נוחות
בכסאו ,משקר על הסובבים אותו ובעיקר על עצמו .משום שבטבענו נבראנו על
ידי בורא העולם כאנשים השונאים עד כדי 'שנאת מוות' במידת מה להוציא כסף
מכיסנו ולהעניקו לאחרים ,אף אם זה למען המטרה הנעלת במיותר של צדקה
ולימוד תורה.
ומניין לי תובנה מוחלטת זו? ראשית כל מרבותינו הקדושים.
כאשר אלוקים מצווינו בקריאת שמע אותה אנו קוראים כשלוש פעמים במשך
ֹלקיָך ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך
היום לאהוב אותו ,הוא מצווה זאת בלשון דלהלן" :וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת ה' ֱא ֶ
ּובכָ ל ְמא ֶֹדָך (דברים ו ,ה) .כלומר לא רק 'בכל לבבך' ,אלא אפילו 'בכל
ּובכָ ל נַ ְפ ְׁשָך ְ
ְ
נפשך' .בלשון חז"ל" :אפילו נוטל את נפשך" (ברכות ס"א ע"ב) .ולא רק 'בכל נפשך',
אלא יותר מכך' ,בכל מאודך' ,כלומר בכל המאד שלך.
ומה הוא הדבר שקורא לו האלוקים 'מאד' ,ואשר הוא יותר ממסירות האדם
למען נפשו? מגלים לנו רבותינו הקדושים" :בכל מאודך" – 'בכל ממונך' (נד ע"א).
לאמר -יותר קל לאדם להיפרד מנפשו ,מאשר להיפרד מממונו .מה שאומר שגם
את אתה ממש מבין מה זו תורה ,ועד כמה גדולה זכותך להחזיק תורה ,הרי שאת
מעשה התרומה אתה עושה בקושי רב עליו אתה אמור להתגבר.
מעבר לכך ,מלמדים אותנו חז"ל הקדושים ,את הדין הבא :כופין על הצדקה (ר"ה
ו' ע"א) .לאמור ,כל אדם בעולם אשר ביכולתו או בהתחייבותו לתרום ולא עושה זאת,
יש לכפות עליו ,ע"י מלקות בזמנם ,ובלבד שיוציא מכיסו את אותם מטבעות אשר
ביכולתו להעניק לצדקה ואינו מעניק .תקנה זו נובעת מהיכרותם של רבותינו
מומחי תורת הנפש הגדולים ,את תחלואות הנפש של כל אחד ואחד מאתנו.
שעמה נולד כל אדם" .אין אדם מת וחצי
וכל זה נובע מהתובנה הפשוטה ִ
תאוותו בידו ,יש לו מנה רוצה מאתיים יש לו מאתיים רוצה ארבע מאות" (מדרש
קהלת) .כלומר ה' ברא את האדם עם טבע של תאוות ממון ,וככל שמונח יותר
בארנקו ובכספתו ,כך תאב הוא יותר למזומנים נוספים .תקנה זו במקורה נועדה
על ידי ה' יתברך בכדי לגרום לאנשים לדאוג לצרכי העולם הזה וליישבו למרות
מצבם הכלכלי הטוב .כי הרי העולם היה נראה גרוע הרבה יותר אילו היו מחליטים
הקבלנים או בעלי הסופרים והמכולות 'לסגור את הבסטה' ,מאחר ולא חסר להם
כלום ,והמזומנים הרובצים בחשבונותיהם מספקים בכבוד את עתידם ואת עתיד
זרעם עד שלוש דורות.
כך שלומר" :אני אוהב לתרום" ,זו התכחשות למציאות .מה שכן ניתן לומר
הוא" :מאחר שאני מבין את מעלתה של התרומה ,ועד כמה היא הופכת את חיי
למדהימים וטובים יותר ,ויתרה מכך ,את עבודתי לבעלת משמעות גדולה ונאצלת
יותר ,אני עושה את המעשה אשר בטבעו שנוא הוא ,באהבה רבה".
שימו לב טוב! גם מי ש'אוהב' לתרום ,ויסלחו לי התורמים שביננו ,לא עושה
זאת כי הוא אוהב 'להעניק' ,כי זה נגד טבעו של האדם .הוא עושה את זה כי הוא
אוהב 'לקבל' .מי שרמתו הרוחנית נמוכה ,עושה זאת רק בכדי שתהיה תרומה זו
שמירה על כספו והרחבת מעגל המזומנים שלו .מי שברמה גבוהה יותר ,עושה
זאת מתוך דאגה לשלומו ושלום משפחתו מבחינה רוחנית ,וכן כאמצעי למניעת
תאונות מחלות .ומי שברמתו הגבוהה עוד יותר ,בכך שהוא מבין שהיום בעבודתו
הוא אינו מבזבז את כוחותיו רק עבור 'לחם ומים' לו ולבני ביתו ,אלא הרבה מעבר
לכך ,שותף הוא בכל רגע בחיי החולין שלו בעבודת הקודש ובבניית בית המקדש
היום יומי המתבצעת במסירות נפש על ידי עמלי התורה.
כלומר ,כולנו מעוניינים לקבל ,כולנו אוהבים לקבל ,אף אחד מאיתנו אינו
אוהב לתת .אולם הנבונים שבינינו משכילים לראות נכון את נתינת התרומה,
ולהבין שאין היא נתינה כי אם קבלה .קבלת איכות חיים בכך שחייך שותפים

הרב אליהו רבי ראש הכולל

לדבר הנאצל ביותר בעולם ,קבלת נחת שפע וברכה מריבון העולמים באשר הינך
שותף לפרויקט החשוב לו ביותר ,וקבלת ביטוח חיים אמיתי ואיכותי ,לפיו מכאן
ואילך ,לא יתן האלוקים למצבך הכלכלי הביטחוני הרפואי והמשפחתי להדרדר
בשום צורה ,היות והוא צריך אותך בריא ושלם אמיד וחזק כשותף נאמן לדרכו
ולפרויקטים הרוחניים החשובים לו.
נזכרתי בכל זה בדיוק עכשיו ,היות ואנו נמצאים בימים האחרונים לפני סיומה
של שנת המס  .2016בימים אלו אנו אמורים לגייס למוסדות "עטרת חכמים"
סכומי עתק בכדי לאזן את המאזן השנתי וגרום לו להראות טוב יותר בעיני משרדי
הממשלה .זאת משום שבחודשים האחרונים ,הואשמנו ,כולנו ,בראשות מורנו
אבינו הרב חיים רבי שליט"א ,בכך שבתקופות הקשות בהן לא זכתה הישיבה
לאזן את מאזניה ועלות ההוצאות למלגותיהן של למעלה ממאה וחמישים אברכים
היתה הרבה יותר מההכנסות ,זכינו ונטלנו הלוואות בכדי להשלים את הפער
ולממן בכך את מלגותיהן של עמלי התורה ,אשר בזכותן כולנו חיים.
בזכות אותם עמלי תורה חיים אנו נוטלי ההלוואות למענם ,בזכותם חיים
כל השותפים לשיחה זו וכל עם ישראל ,ובזכותם חיים גם אותם אנשי ביקורת
[יהודים מדהימים ואהובים] אשר בהינף מקלדת פסקו כי התנהלותה של
הישיבה בעייתית בפני החוק ,והיה עליה להוריד את גובה המלגות ,או לשלוח
חלק מהאברכים לביתם.
הנושא הזה לא אהוב ולא נערץ ע"י אף אחד מאיתנו .במילים עדינות הוא לא
'פופולרי' .אנשים לא אוהבים לשמוע את המלים 'תרומה'' ,צדקה'' ,החזקת תורה',
'שותפות בלימוד התורה הקדושה' ,וכל מה שמסקנתו הסופית היא להכניס את
היד לכיס לשלוף עט ולחתום על הוראת קבע ,או מספר המחאות בפנקס השיקים.
אולם תפקידנו הוא לדבר גם ובעיקר על הדברים המביכים הללו ,וזאת משם
שהאחריות שלנו כלפי כל אחד משותפי השיחה הזו גדולה הרבה מעבר לדיבורים
ושיחות על דברים שגרתיים או אפילו עד כדי הכרעת החיים לכף חובה או כף
זכות .אם מתייחסים רבותינו הקדושים להוצאת ממון מכיסו של האדם כדבר
קשה יותר מנטילת נפשו ,הרי שכל אחד מאיתנו שזוכה בשעה זו ובכל שעה
ושעה להיפרד מהסכום אותו לא שיער בדעתו להפריש לצדקה זו כב העצם
להקריב קרבן.
כלומר ,אם ביכולתך להחזיק אברך הרי שמוטל עליך להחזיק שניים ,ואם
ביכולתך להחזיק שניים הרי שעליך להחזיק שלושה .היות ובצורה שכזו אתה
זוכה ומתגבר על מנת היסורים הנקראת 'בכל מאודך' ,הרי שגם אם חלילה וחס
נגזירה גזירה של איבוד נשמה חלילה ,וכל שכן וקל וחומר כל גזירה אחרת,
כלכלית או משפחתית ,הרי שבאותו רגע אתה מבטלה ,ואומר לקב"ה הקרבתי
את הקורבן הגדול והקשה ביותר.
זו גם הסיבה שאמר שלמה המלך בחכמתו ובגדלותו הנוראה" :צדקה תציל
ממוות" (משלי י ,ב) .בהיות ויש בכחה של הצדקה להיות מקבילה לרמת הקושי של
הכפרה על המוות ממש ,ומי שזוכה להעניק צדה למעלה מכחותיו ,זוכה להינצל
מכל דבר רע.
התפקיד של כל אחד מאיתנו ,לשבת בשעה יפה זו ,לחשב את האפשרויות
העומדות בפניו לתרומה ,לעבור אותם לפי דרגת האמונה שלו ,ואפילו בהרבה
מעבר למסקנה אליה הגיע באותו חישוב .יתקשר כבר עכשיו למוסדות הקדושים
במספר  03-5011150ולבקש לעשות זאת בכל אמצעי תשלום ובכל דרך.
מי שלא יעשה זאת עכשיו ,לא יעשה זאת לעולם .ההתעוררות היא חד פעמית
והיצר הרע משקיע את כול כולו בכדי לכבות אותה ,כי הוא יודע היטב מה יהיו
התוצאות.
"אני לא יכול"" ,זה לא הזמן" ,אני בהשקעה אדירה" ,כל אלו מילים של היצר
הרע שלך ,לא שלך .ותעשה לך סימן ,כל סכום כסף שהוצא על ידך בשנה חולפת
לתיקונים ,לפציעות ,לבתי משפט ,לבעיות בשלום בית ובחינוך הילדים ,ולצרות
ולכל הקשור אליהן ,זהו אותו סכום כסף שהיית צריך להעביר לצדקה ולא
העברת .ה' מוביל את הכסף הזה מחוץ לארנקך בדרך פחות נעימה ...כי
מי שמוציא את הדרוש במלואו ,לא מוציאים ממנו מהמשמים מאומה על
תקלות ועל בעיות.
בברכת שותפות נאמנה לכולנו ,ובציפייה לשותפות אמת מכל אחד
ואחד משותפי השיחה הזו ,אשר היא רק אחד מפירותיהם של אחינו
השותפים הנאמנים שמממנים זאת מידי שבוע...
וברוכים תהיו!
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 -הגה"צ ר' דוד אבוחצירה שליט"א -

המחזיק אייפון ודומיו בלי סינון המותר ע"פ ההלכה

מפריד עצמו מכלל ישראל ח"ו
שווה בשביל הנאת רגע לאבד את השייכות עם כלל ישראל?!

שאל את הרב
הדלקת נרות חנוכה ביישוב הדעת

שאלה :ישנו בלבול גדול בזמן הדלקת נרות
החנוכה ,האם להדליק בשקיעה או בצאת הכוכבים,
וכן מתי לקרוא קריאת שמע ולהתפלל תפילת ערבית,
קודם ההדלקה או לאחר מכן ,שהרי הם תדירים?
תשובה :אצלנו בעטרת חכמים בעיה"ק חולון
ת"ו ,עושים כל השנה כך :מתפללים מנחה קודם
השקיעה ,ולאחר מכן דברי תורה ובעיקר מוסר כחצי
שעה ,ולאחר מכן תפילת ערבית בצאת הכוכבים ,כדי
שיהיה לילה ודאי לכל הדעות.
אבל בחנוכה ,אנחנו מתפללים מנחה בשעה
 ,16:00ולאחר מכן מיד מדליקין נרות חנוכה בבית
הכנסת קודם השקיעה ,ודבר זה מותר בבית הכנסת
לכתחילה (כמובא בחזו"ע חנוכה דף ע) ,ואחר כך מתפללים
תפילת ערבית ,ולאחר מכן מזדרזים והולכים הביתה
להדליק נרות חנוכה בצאת הכוכבים הרגיל ,שהוא
כעשר דקות אחרי השקיעה .והשנה יש להדליק נרות
חנוכה בשעה  16:55עם פסוקים ושירה וכבוד שמים,
ולאחר מכן בשעה  17:10בערך ,חוזרים לקרוא קריאת
שמע מן התורה .ואין צורך לקרוא קריאת שמע לפני
ההדלקה ,משום שאין כאן תדיר ,שהרי עדיין אין זה
לילה ודאי ,ורק לגבי חנוכה שהוא מדרבנן מדליקים
הנרות ומברכים ,ואין להילחץ ולקרוא קריאת שמע
בבהילות ,כי על ידי זה לעולם לא נזכה להדליק בצאת
הכוכבים ממש ,והבן.
גם מי שמתעכב ומחמת כן מדליק נרות חנוכה
בשעה  18:00או  19:00בערב ,אין צורך להתפלל
ערבית קודם לכן ,ובודאי שלא ביחיד ,וזאת מכמה
סיבות :א .אין דין תדיר כאשר יש במצוה שאינה
תדירה הידור מצוה (ועי' שו"ע הגר"ז סי' תלו סע' ו) .ב .דבר
זה גורם לא לכוון היטב ולהיות בלחץ ,ואין טעם .ג.
כאשר אינו רוצה כעת להתפלל ערבית ,אם כן אין
דין תדיר ושאינו תדיר ,ולכן ידליק נרות חנוכה עם
משפחתו ,ויִ שמח ויֵ שמח את כולם ,ואחר כך יתפלל
ערבית במניין ובישוב הדעת ,ואשריו ואשרי חלקו.

היכן עדיף להניח את נרות החנוכה

שאלה :היכן עדיף יותר להניח את נרות החנוכה?
תשובה :מעיקר הדין מדליק נרות חנוכה על
שולחנו ,ודי בזה .אולם אם אפשר מצווה לעשות
פירסומי ניסא ולהדליק בחלון ,או בכניסה לבית,
כאשר נרות החנוכה פונים לרשות הרבים ,ויש בזה
כבוד למצווה.

תפילת ערבית ונרות חנוכה – מי קודם?

שאלה :אדם שחוזר הביתה בזמן צאת הכוכבים
[לא בזמן המדויק ,אלא קצת אחרי צאת הכוכבים,
אולם בתוך חצי שעה] מבלי שהתפלל קודם לכן
תפילת ערבית ,האם עליו להדליק נר חנוכה תחילה
ולאחר מכן יתפלל ערבית במניין ,או שעליו להתפלל
ערבית ביחיד תחילה ,ולאחר מכן ידליק את נרות
החנוכה ,מדין תדיר ושאינו תדיר ,תדיר קודם?
תשובה :יש בזה מחלוקות רבות .ועיין באורך

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס03-5011125 :
או במייל Info@haravrabi.co.il :או באתרwww.haravrabi.co.il :
בחזון עובדיה חנוכה (דף עא) ,ותהנה.
ויתכן להוסיף וזה אמת ,שלכולי עלמא אם קשה
לו לכוון כאשר הוא מתפלל ביחיד ,וגם בני המשפחה
רוצים ומבקשים ומעדיפים שכעת ידליק נרות חנוכה,
ועל ידי כן הוא יִ שמח איתם ,בזה לכולי עלמא ידליק
את הנרות ואחר כך יתפלל ערבית במניין ,בכוונה
ובישוב הדעת ,ושלום על ישראל.

לשחק כדורגל בשבת קודש

שאלה :האם מותר לשחק כדורגל בבית על רצפה
מרוצפת בשבת קודש? ומה הדין לשחק כדורגל
במגרש בשבת?
תשובה :מעיקר הדין כדור שהוא משחק הוא
מוקצה בשבת (אור"ח סי' שח סע' מה) ,ובעוון זה נחרבו
עיירות בארץ הקודש ,רחמנא ליצלן.
ועל כל פנים בזמנינו שעושים את הכדור ,וקונים
אותו במיוחד לשם משחק ,אין בו דין מוקצה בשבת
(מרן רבינו זיע"א בחזו"ע שבת ח"ג דף צט ,והביא כן גם בשם רבינו הגר"ש וואזנר

ורבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א ,ע"ש).
וכמובן שלשחק ברחוב או במגרש וכיוצא בזה,
אסור בשבת ,ויש בזה חילול השם וזילותא דשבתא
(עי' שבת קיג ,).ובנוסף לכל גם ביטול תורה ,והדבר חמור
מאד!
אבל לילדים לפני גיל בר מצוה ,מותר להם
לכתחילה לשחק בכדור (רבינו אור לציון ח"ב דף רטז) .ובפרט
כיום שבכל בית יש קרקע מרוצפת ,ועוד שדבר זה
מרגיע את הקטנים וכן את הגדולים ,בזה שעוזרים
להם ומעסיקים ומעודדים אותם ,כדי שיתחזקו
בנפשם ויבואו אחר כך לשיעור תורה ,או לשיעור
אבות ובנים וכיוצא בזה.

לדבר אחר ברכת 'המפיל'

שאלה :האם מותר לדבר אחרי ברכת 'המפיל'
שבקריאת שמע שעל המיטה?
תשובה :לכתחילה יש ליזהר בזה ,ולא לדבר בין
הברכה לשינה ,משום שברכת 'המפיל' על השינה,
היא כמו ברכת הנהנין על האוכל .אולם למעשה
כשאין ברירה ,ויש צורך לדבר על איזה דבר נחוץ,
או לאכול ולשתות ,מותר לעשות כן ,וזאת משום
שברמ"א (סי' רלט) לא כתוב שאסור לדבר או לאכול,
אלא כתוב 'אין אוכלים ושותים ולא מדברים' ,ע"ש.
משמע שרק לכתחילה צריך ליזהר בזה ,והכל לפי
הענין (ועי' למרן רבינו זיע"א ביחו"ד ח"ד סי' כא).
והוא הדין אם זקוק לעשות איזה מעשה לצורך
כיבוד הורים ,או חסד עם אשתו ,וכיוצא בזה ,ואין
אפשרות אחרת ,וכן אם מרגיש שאינו נרדם ורוצה
לעסוק בתורה ,יכול לכתחילה להקל בזה (מרן רבינו
זיע"א חזו"ע ברכות דף תקיא) .ושומר מצוה לא ידע דבר רע
(קהלת ח ,ה).

האם צריך לקדש מיד או שאפשר להמתין עד
לאחר זמן

שאלה :הנה בימים אלו שהשבת נכנסת מוקדם,
תפילת ערבית מסתיימת בערך ברבע לשש ,וכשאני
חוזר לביתי ,בני הבית עדיין אינם רעבים ,ואינם
ממהרים כלל לאכול .האם אני יכול להסתמך על דברי
המשנה ברורה (סי' רעא ס"ק א) ולהמתין עד שבני הבית ירצו
לאכול ,למרות שמרן כתב בשולחן ערוך (שם) 'כשיבוא
לביתו ימהר לאכול מיד'?
תשובה :בודאי שאתה יכול לסמוך על המשנה
ברורה שציינת (וכ"כ בכה"ח שם) ,ואפשר לאכול מאוחר יותר
כפי הצורך והזמן .ואדרבא ,תעשה בביתך שיעור תורה,
ותחזק את כולם בעבודת ה' ,ואשריך .וגם אנכי בביתי
נוהג כך ,ואין צורך למהר ולא כלום .ועדיף לעשות כן,
ולא להלחיץ את בני המשפחה ,והאורחים.
ואם באמת בני הבית חלקם רעבים ומעדיפים לקדש
מיד ,יש ליזהר בזה מאד ולמנוע מחלוקת .ויש בזה גם
דין של כיבוד הורים ,ולכן מה שאומרים ההורים כך
צריך לעשות .ועצה טובה לרעבים ,לאכול עוגה או
פירות ולשתות כוס קפה ,וכיוצא בזה ,לפני שהולכים
לתפילת מנחה ,ובזה אין רעב ואין יצר הרע .ויש לדעת
שעסק התורה בשבת קודש שווה פי אלף מימות החול!

לייחד בקבוק מים לחלבי ובשרי

שאלה :אדם שרגיל לשתות תדיר מים מתוך
בקבוק קטן ,האם צריך לייחד לכך בקבוק למאכלי
חלב ולמאכלי בשר?
תשובה :מים הם פרווה ומסתדרים עם כולם,
ולכן מותר לשתות מבקבוק אחד תמיד .אולם כשיש
לאדם אוכל חלבי בפיו ,ולאחר מכן הוא שותה מים
מהבקבוק ,מים אלו אסורים באוכל בשרי ,וכן להיפך,
משום שיתכן שנשארו שאריות מזון במים ,ולכן יש
להזהר ולהחליף את המים בכל פעם לאחר הסעודה.
ועל כל פנים אין צריך לייחד שני בקבוקים ,אלא יש
להחליף את המים ולשים מים אחרים באותו בקבוק,
מאחר והכל בצונן ,ואין בליעה בצונן .וכן מותר
לשתות בכוסות זכוכית בין משקה חלבי ובין משקה
בשרי ,ואפילו הוא חם ,לאחר שטיפה והדחה כמובן,
וזאת משום שכלי זכוכית אינם בולעים ואינם פולטים
(ועי' משנ"ב בסי' תנא).

כיסוי ראש לאשה בירכתי ביתה

שאלה :אשה שנמצאת בבית עם ילדיה ,האם מותר
לה לשהות לידם ללא כיסוי ראש ,ומאיזה גיל צריכה
היא להקפיד שלא יראו אותה ילדיה ללא כיסוי?
תשובה :מגיל שנתיים-שלוש הילדים כבר מבינים
ואין זה מתאים לשהות לידם ללא כיסוי .אולם כאשר
הם תינוקות ,או שכולם בתלמוד תורה ,יכולה האשה
מעיקר הדין לשהות בבית בגילוי ראש.
וכמובן שעל פי הזוהר הקדוש (ס"פ נשא) יש ענין גדול
מאד לכסות את הראש תמיד גם בבית ,וזו סגולה
לפרנסה ,ושהבנים יהיו חשובים ,צדיקים ותלמידי
חכמים כמו שמצינו בקמחית (עי' בגמרא יומא מז.).
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מגיע לך החזרי מס!
וזה יכול להיות
הרבה מאד כסף!!!
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