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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

מורנו הרב שליט"א

ּכַ וָ ונָ הּ ,כַ וָ ונָ הּ ,כַ וָ ונָ הּ ,כַ וָ ונָ הּ ,כַ וָ ונָ הּ ,כַ וָ ונָ הּ ,כַ וָ ונָ הּ ,כַ וָ ונָ ה...
פרשת כי תשא ,שבת פרה ,תשע"ז
בפרשת השבוע ,פרשת כי תשא ,ישנן תשע מצוות.
ורואים בכל המצוות את התוקף והכח שיש בכל מצוה,
כאשר יודעים כיצד לכוון את הכוונה הטהורה והנכונה
בזמן עשייתה .ומאידך כאשר אין כוונה ,ממילא חסר
בחפצא של קיום המצוה ,בבחינת "ּולְ ָע ְבדֹו ְּבכָ ל
לְ ַב ְבכֶ ם" – שתהיה עבודת השם בכל הלב .וזה דורש
מאיתנו מאמץ גדול ,כדי שלא יהיה מעשה חיצוני שאין
"א ֶתּם"
יתם א ָֹתם"ַ ,
בו כוונה פנימית ,בבחינת "וַ ֲע ִׂש ֶ
כתיב (זוה"ק פ' בחוקותי דף קיג ,).כלומר ,עצם עשיית המצוה
בכוונה ,בשמחה ,בהכנה רוחנית ובכובד ראש גדול,
הרי זו השלימות של המצוה.
וכידוע מרבנו החפץ חיים זיע"א אשר גער והוכיח
את חתנו על אשר שילם את הכסף לעגלון עוד בטרם
שסיים את עבודתו ,ועל ידי כך ביטל מצוות עשה
"ּביֹומֹו ִת ֵּתן ְׂשכָ רֹו" ושאר מצוות ,ועוד
ולא תעשה של ְ
שהפסיד חמשה לאוין ועשה (עי' חו"מ סי' שלט) .ורבנו הכף
החיים זיע"א (סי' רלב ס"ק טו) מביא שהמגלח ראשו וזקנו
אצל ספר בעל מלאכה ,יכול להגיע עד ארבע עשרה
מצוות ,ע"ש .ובזה ביארו המפרשים בתפילה (בברכת
'השיבה') את המלים' :ומלוך עלינו מהרה אתה ה' לבדך',
כלומר ,תזכה אותנו שנרגיש בכל פעולה ובכל ענין
איזו מצוה ניתן לקיים ברגע זה ,ובזה נרגיש ונקבל
עלינו מלכות שמים תמיד – מלכות ה' יתברך.
המצוה הראשונה ,בפרשת השבוע ,היא לתרום
חצי שקל לבית-המקדש עבור קרבנות ציבור .ותרומה
זו תהיה "לְ כַ ֵּפר ַעל נַ ְפׁש ֵֹתיכֶ ם" ,כלומר ,שיש בזה
כפרה ופדיון נפש עבור התורמים .ובמדרש תנחומא
בפרשתנו (אות ט) ,אמר רבי מאיר ,כמין מטבע של אש
הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כסא הכבוד והראהו
למשה ואמר לו" :זֶ ה יִ ְּתנּו" – כזה יתנו ,ע"ש .והעומק
בזה שעל ידי מחשבה טהורה להתקדש ולהתעלות,
ניתן להפוך מטבע של שקל ,שהוא חומרי מאוד מאוד,
ועד כדי כך הוא חומרי עד שצדיק שלא מסתכל
במטבעות של כסף ,נקרא בנן של קדושים (עי' פסחים קד,).
ועם כל זה ,מי שמכוון לשם שמים הופך מטבע סתם
למטבע של אש! וכידוע ,מצוות צריכות כוונה (ועי' אור
החיים הקדוש בזה).
המצוה השנייה ,לעשות כיור נחושת של מים,
וממנו היו רוחצים הכהנים בבית-המקדש יום יום את
ידיהם ורגליהם לפני העבודה ,משום שחוץ מהטבילה
שהיו טובלים במקוה ,היתה עוד מצוה כאמור ליטול
ידיים ורגליים מהכיור וכנו ,שהם כלי המקדש ,והמים
אשר בו הם קדושים ,וזו עבודת ה' שבמקדש (עי' יומא
לז .).ומכאן למד רבנו הרשב"א גם לענין נטילת ידיים
לאכילת סעודת פת ,שצריך ליטול על ידי כלי דוקא,
וכן לכוון 'נטילה המכשרת לאכילה' (הובא בשו"ע סי' קנט
ומרן בב"י שם) .וזה פרט נוסף על מצוות צריכות כוונה –
לכוון להתקדש בטהרת הידיים .וכידוע ,נידה שנפלה
מהגשר למים וטבלה – טהורה לבעלה ,משום שלחולין
לא צריך כוונה (עי' חולין לא ,).אולם לעבודת ה' צריך כוונה.

המצווה השלישית ,לעשות שמן המשחה ,שנעשה
דוקא על ידי משה רבנו ע"ה ,כמפורש בפסוק (ל ,כג):
המ ַּק ֵדׁש
"וְ ַא ָּתה ַקח לְ ָך וגו'" .ואין יותר שמן המשחה ְ
המ ְק ָדׁש מלבד מה שעשה משה רבנו ע"ה –
את כלי ִ
לקחת את כל הבשמים ולהרתיח על האש ,ובודאי
שנעשו בכוונות עצומות של משה רבנו ע"ה .ושמן זה
קיים לעולם ולעתיד לבוא (הוריות יא.):
המצווה הרביעית ,עשייה והכנה של סממני הקטורת
על ידי משה רבנו ע"ה ,ויש בזה קדושה עצומה עד
כדי כך שהנהנה ממנו מפורש בפסוק שחייב כרת.
וכידוע מהזוהר הקדוש (פ' ויקהל דף ריח ,):שאם בני אדם
היו מבינים בעבודת הקטורת ,היו עושים מכל ִמלה
ומלה שבפרשה עטרה לראשם ככתר זהב .והקורא
ִ
ומכוון היטב ,ניצול מכל מיני דברים רעים וכישופים
שבעולם ,ע"ש .ומכאן שצריך קריאה עם כוונה.
המצווה החמישית ,עשיית המשכן וכליו על ידי
בצלאל ואהוליאב ,שהיו חכמים גדולים להבין סוד
המשכן בקדושה עצומה .ומפורש בגמרא (ברכות נה,).
יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים
וארץ .ועוד אמרו בגמרא (שם) ,אין הקדוש ברוך הוא
נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה ,ע"ש .ומהיכן
החכמה הראשונה? אלא שיראת שמים נקראת גם היא
חכמה ,והיא הראשונה ,כידוע (רבנו הגר"ח מוואלוז'ין בספרו 'נפש
החיים') .וכוונות כאלו של יראת שמים וסודות התורה,
למשכן.
מביאות את השכינה ִ
המצווה השישית ,שמירת שבת קודש ,בבחינת
"לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַה ַּשׁ ָּבת" .וכאשר אדם מדקדק ומכוון
להתקדש ולהתעלות ברוחניות ,ולשבות בשלימות
מכל ענייני החול ,כלומר ,לשכוח ממש מכל ענייני
החול ,הרי זה עושה שבת ממש ,וזו שמירת שבת קודש
במחשבה ,בדיבור ובמעשה.
גם חטא העגל שנעשה על ידי הערב רב ,אף אהרון
הכהן לא ידע שיכול לצאת עגל מכך (רש"י בפרשה) ,אלא
שהערב רב עשו כן על ידי כישופים ,ועל ידי מיכה
שהיה לו טס שכתוב בו 'עלה שור' ,ע"ש .ועל כל פנים
גם בכוונה לטומאה יש כח! וכידוע כשפים נקראים על
שם שמכחישין פמליא של מעלה (סנהדרין סז ,):והכוונה
בזה שיש לכישופים כח להמציא שקרים ,ולעשות
דברים של שקר נגד הטבע שברא ה' יתברך – לשון
כחש ומרמה (הריב"ש בסי' צב) .ורבי עקיבא בכה על כך
שהכישופים על ידי כוחות הטומאה יודעים כל מיני
חידושים ומזיקים לרבים על ידי כך (עי' סנהדרין סה.):
וכידוע שעל פי הקבלה ,הציפורניים ,השערות ומים
אחרונים ,שייכים לקליפות שהם מכוחות הטומאה,
הפרשות של בית הכסא שייכים גם הם לאותם
ואפילו ְ
כוחות (עי' בן יהוידע מגילה טו ,).והמכוון להתקדש זוכה פי אלף
אלפים .וכן המכוון להיות עניו וצנוע במעשיו .וכן אשה
היוצאת לרחוב בעת הצורך ,יש לה לכוון לקיים מצוות
צניעות ,ובזה הבגדים והמעשים מתקדשים ומביאים
ברכה והצלחה לכל המשפחה .וכן רבי חנינא (בגמ' סנהדרין
שם) שהיה דבוק בשכינה בבחינת 'אין עוד מלבדו' ,ולא

חשש מהכישופים כלל ועיקר .וכן המקפיד מאוד
על הקדושה – במחשבה ,בדיבור ,במעשים ,בבגדים
וביראת שמים ,אין עליו לא כישופים ,לא עין הרע,
לא חרדות ,לא חלומות ,לא דמיונות ולא כלום (עי' ברכות
נה ,):משום שהקדושה והצניעות הם קמיע להצלחה
גשמית ורוחנית.
גם לאחר חטא העגל ,כל מי שהתקרב למשה רבנו
ע"ה ,אשר אהלו היה מחוץ למחנה ,הרי זה נקרא
מבקש ה' .ובגמרא (ברכות סג ):משבחים חז"ל מאוד את
מי שרודף אחרי רבו לתורה ,ובזה מקבל תואר של
'מבקש ה'' ,וכמובן שלהיפך להיפך .ומסופר בגמרא
(קידושין מט ):על דורם של אנשי כנסת הגדולה שבזמן
מרדכי היהודי שלא עסקו בתורה ,ולא היו שותפים
בשיעורי תורה ,וזאת משום שהיתה לציבור באותה
תקופה בעיה חמורה של גסות הרוח ,דהיינו גאווה ,כי
כאשר יש עניות בתורה יש גאווה חומרית וחיצונית,
רחמנא ליצלן .רק התורה והכוונה במצוות ,משנים
את האדם להיות עדין ,צנוע ,עניו ,בוש פנים ,לב טוב
ועין טובה .ומאידך בכל החוכמות שבעולם אשר יש
בהם מדע ,שכל ,השכלה ופילוסופיה ,הרי שזה אינו
משנה את המידות וההתנהגות של האדם כלל ועיקר,
ויתכן שישאר עדיין באכזריותו ,בבחינת ַ"רק ֵאין יִ ְר ַאת
ֹלהים ַּב ָּמקֹום ַהּזֶ ה וַ ֲה ָרגּונִ י" ,כלומר ,יש הכל – תרבות,
ֱא ִ
השכלה ,חכמה וכו' – ורק חכמת התורה חסרה ,הרי
שעלולים להגיע לשפיכות דמים ,כך מלמד אותנו
אברהם אבינו ע"ה בפסוק הנ"ל.
וזו גם הכוונה לפרשת פרה ,שיתכן שעל ידי שמכוון
להיות טהור וקדוש ,הרי זה כמי שטבל במי הדעת,
הֹורים" ,והוא טהור גם
בבחינת "וְ זָ ַר ְק ִּתי ֲעלֵ יכֶ ם ַמיִ ם ְט ִ
בלי טבילה במקוה ,ממש ניקוי יבש על ידי מי הדעת
(עי' רמב"ם סוף הלכות מקוואות).
ומכאן לחג הפסח המתקרב ובא .הניקיון וההכנות
לפסח זה מצוין ובריא מאוד ,משום שמקום שאין בו
ניקיון ,אין בו כביסה ואין בו שמירה על צורכי הגוף,
הרי זה מסוכן מאוד לחיי האדם (עי' נדרים פא .).אולם
בניקיון שלפני פסח יש להוסיף ולכוון שעושים
כן כדי לקיים מצוות ביעור חמץ ,וכדי שלא נעבור
על בל יראה ובל ימצא ,משום שאסור שיהיה חמץ
בבית ,ואז מקיימים בזה מצוות כל רגע .וידוע מהצדיק
רבנו לוי יצחק מברדיצ'וב זיע"א שהיה אומר' :כאשר
מנקים ,חובטים ,שוטפים ומקרצפים לכבוד חג הפסח,
ומשמיעים קולות של הניקיון ,הרי זה כמו קול השופר
בראש השנה'.
וכן כאשר כל בני המשפחה שותפים בעזרה זה
לזה ,ומכוונים כל בני המשפחה לעזור ולסייע בניקיון,
"איׁש ֶאת
בקניות ,בסידורים ובשאר הדברים ,בבחינת ִ
ֵר ֵעהּו יַ ְעזֹרּוּ ,ולְ ָא ִחיו י ַ
ֹאמר ֲחזָ ק" (ישעיה מא ,ו) ,בזה מקיימים
כולם מצוות תמיד – בבית ,ברחוב ,בעבודה ,בקניות
"וׁשֹומר ִמ ְצוָ ה ֹלא יֵ ַדע ָּד ָבר ָרע" (קהלת ח,
ֵ
ובסידורים –
ה) ,והלואי שנזכה לכך – לעשות הכל בכוונות טובות,
והיתה לה' המלוכה!
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בא להיות
חלק
מקהילה
רוחנית
גדולה

וואטסאפ

החיזוק

היומי 052-7680007

החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון
בכל מקום ובכל זמן

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

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!

הלקח מפורים לכל החיים

הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה מורי ורבותי!
בשבוע שעבר למדנו על ההכנה לפורים ,והיום נלמד בע"ה מה יש ליום
המיוחד הזה לשנות בתפיסת העולם שלנו ,לא רק ביום פורים ,לא רק
בשנה הסמוכה ,אלא לכל החיים כולם .לרציניים בלבד...
פורים הוא אחד מהחגים שניתנו לנו על ידי חכמי ישראל בימי מרדכי
ואסתר ,ולא מהחגים שקבלנו כאשר ניתנה התורה .אולם ,מצד שני,
השמחה שאמורה להיות בפורים היא שמחה הרבה יותר גדולה שנדרשת
מאיתנו בכל השנה כולה ,עד כדי כך שאדם צריך לשתות על פי רוב ככל
הראשונים ולהשתכר במימדים שהוא מאבד את שפיות דעתו.
לכאורה ,אם היו צריכים יום כזה בשנה ,הרי ברור שאנחנו לא עושים
את זה רק כדי לחגוג מאורע ישן שהיה ,אלא יש כאן משהו שגם שייך לנו,
ללבבות שלנו ביום יום ,ואנו אמורים להתייחס לזה יום יום ושעה שעה.
האם עם ישראל לא היה זקוק לחג הפורים מיציאת מצרים ועד ימי מרדכי
ואסתר? מה היה חסר אם במקום המילים "חייב איניש לבסומי בפוריא עד
דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" (מגילה ז' ע"ב) היה פסוק בלשון הקדוש
בתורה ,והקדוש ברוך הוא היה אומר לנו אני מבקש מכם לחגוג יום שלם?
מה התחדש לאחר שבמשך דורות רבים כל כך לא היה צורך בחג שכזה?
כהקדמה קצרה לדברים .אני חושב שמה שאנו אומרים עכשיו זה אחד
מהדברים המאפיינים ביותר את היהדות על פי אבינו מורנו הרב חיים רבי
שליט"א .ושום כך ,אם אנו אומרים לכל בן תורה שהחג המרכזי שלו הוא
חג השבועות ,כי בלי חג השבועות לא היית בן תורה .כמו שרב יוסף אמר
שאלמלא ההוא יומא כמה יוסף איכא בשוקא (פסחים ס"ח ע"ב) .אנחנו אמורים
להגיד ,מעבר לזה ,כל אחד מאיתנו היה חייב את חג השבועות ,אבל היינו
גם חייבים את פורים בשביל להיות התלמידים של הרב חיים רבי ולזכות
להבין את האור הגדול הזה.
וכלפי מה הדברים אמורים?
הגמרא במסכת שבת (פ"ח ע"א) אומרת על הפסוק "וַ ּיִ ְתיַ ְּצבּו ְּב ַת ְח ִּתית ָה ָהר"
(שמות יט ,יז) ,שהקדוש ברוך הוא לקח את הר סיני והעמיד אותו מעל עם
ישראל ואמר' :אם אתם מקבלים את התורה מוטב ,ואם לאו – שם תהא
קבורתכם' .והגמרא ממשיכה ואומרת ,הדּור קיבלוה ברצון [=חזרו עם
ישראל וקיבלו את התורה ברצון] .היתה תקופה נוספת בעם ישראל שהם
קיבלו את התורה מאהבה ולא מכפיה .מתי היה הזמן שקיבלו את התורה
מאהבה? בימי מרדכי ואסתר.
כביכול ,עם ישראל במשך השנים שממתן תורה ועד ימי מרדכי ואסתר
שמר תורה ומצוות מתוך פחד או מתוך מידה מסוימת של אין ברירה.
אולם ,כאשר הגיעו מרדכי ואסתר ,הם אמרו 'זהו ,מהיום אנחנו שומרים
תורה ומצוות בחפץ לב .נהנים מהחיים ושומרים תורה ומצוות' .מה קרה?
מה היה חסר לפני זה ומה נהיה עכשיו? ואם פורים יכול להפוך את עם
ישראל לעם כזה מדהים ומושלם אולי באמת היה הזמן לעשות פורים
לפני זה? מה היה חסר לקדוש ברוך הוא לחולל איזושהי מלחמה מוקדמת
שתגרום לעם ישראל להתלהב ולאהוב?
בפורים נוסף לעם ישראל משהו שלא היה לו לפני זה .מרגע שהגיע
פורים ,עם ישראל ,כביכול ,לא ראה את היהדות ואת התורה כנטל או
כמשהו שחייבים לעשות ,כי אם לא  -יש גהינם .הוא פתאום התחיל להבין
שיש כאן משהו שעושה לי רק טוב על הלב.
מגיעים היהודים ואומרים" :תראה מה עבר עלי .אני ראיתי את הקדוש
ברוך הוא כביכול מתייחס אלי בצורה לא יפה ,כביכול אומר לי 'הולכים
הּודים
להרוג אותך ואני לא מושיע' .הגיע היום "וְ נַ ֲהפֹוְך הּוא ֲא ֶׁשר יִ ְׁשלְ טּו ַהּיְ ִ
יהם" (שם א) .אני לא עושה נס על זה שזכיתי ונחלצתי מצרה ,אלא
ֵה ָּמה ְּבׂשֹנְ ֵא ֶ
יותר מזה – הגעתי למצב שאני כיהודי באותו יום" ,ביום אשר שיברו אויבי

היהודים לשלוט בהם ,ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם".
כלומר ,אם עם ישראל היו נמצאים בלי פורים ,אז עד היום ליד כל יהודי
היה גר איזה אשמדאי אחד ,שבכל פעם היית אומר 'מי יודע מתי תקפוץ
לו האנטישמיות והוא יעשה לנו רע' .הגיע פורים וניקה את השטח מכל
העמלקים .יותר מזה ,שושן פורים ,הגיעו היהודים אשר בשושן ,שהם היו
המסכנים הגדולים ביותר והיו נמצאים בסיכון הגדול ביותר ,ומה הם קיבלו
מה'? לא יום אחד לטפל באויבים ,אלא יומיים .אומר להם הקדוש ברוך
הוא' ,אתם שהייתם אומרים "כל היהודים בסכנה ,אבל אנחנו הרבה יותר
בסכנה" ,ה"אנחנו הרבה יותר בסכנה שלכם" מביא לכם שלטון פי שתיים
יותר מכל עם ישראל בעולם .מה שאתה רואה בעיניים זה לא מה שקורה'.
דהיינו ,שהתחדש בפורים שהרע שעושה לך ה' יתברך הוא בעצם הטוב
ביותר שיכול להיות( .ובזה ניתן לפרש עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי ,כי לפי זה המן היה ממש
מציל ישראל ,כי הרי רק בזכותו נפרדו מצרת העמלקים בכל העולם)

מה היה חסר להקדוש ברוך הוא לעשות פורים לפני? אולי אפשר להגיד
משהו רק בתור השערה שאולי רק גדולי ישראל יכולים לאשר אותו ,והוא
– שיש ירידת הדורות .הדורות הראשונים ,עם כל האלימות כביכול של
היהדות אהבו אותה וראו בה את הטוב והבינו עד כמה זה מיישר אותם.
הם באמת היו מהסוג הזה שמבין שאם אבא מכה את הבן שלו כאשר הוא
מוציא יד מהחלון ,הוא עושה את זה מאהבה.הדורות ככל שנחלשו יותר
והגיעו עד לימי מרדכי ואסתר ,כביכול שם כבר היראה עשתה להם רע.
היה צריך משהו שיגרום להם לעשות את זה מאהבה שנועדה לשם אהבה.
כלומר ,לא אני אוהב את היראה שלך ,אלא אני אוהב את האהבה שלך .לכן,
ה' עשה להם הצגה כזו גדולה ויפה .הידרדרתם? קחו את המן ואחשוורוש,
תראו איך אני יכול להפוך אתכם לאנשים חדשים.
בדיוק באותם מימדים ,אם אנחנו מתייחסים לירידת הדורות ,אנחנו
מבינים שאין אדם בעולם שיזכה לחזור בתשובה או להתחזק ביהדות או
ללמוד טוב יותר ,אם הוא רואה את היהדות כעול או כמשהו שעושה לו
רע .כלומר ,יש מכנה משותף אחד בין כל הצרות שקורות לנו בעולם .יש
מכנה משותף אחד בין יהודי שמתבולל בחוץ לארץ לבין יהודי שמידרדר
בישראל ,בין אדם שעוזב את התורה ולומד קצת פחות ומתחיל לעשות
שטויות ,לבין ילד שמתחיל להיות נושר .בין זוג שמחליטים לריב לבין אבא
וילד שרבים ביניהם והיחסים ביניהם מידרדרים .הכל מתחיל מנקודה אחת
– הקדוש ברוך הוא הביא לנו תורה והיא מושלמת והיא יפה והיא יכולה
להסביר טוב לכל אחד כל צעד שצריך לעשות בחיים .היכן מתחיל ה'תקר'
הראשון? היכן מתחיל ה'פאנצ'ר' הראשון? הוא מתחיל בזה שיש לך חוסר
הבנה עם היהדות .כלומר ,הוא מתחיל עם זה שאתה רואה את זה כחיים
של 'אין ברירה' "כפה עליהם הר כגיגית"' .הקדוש ברוך הוא כפה עלי ,הוא
ציווה אותנו .אנחנו מסכנים צריכים לשמור שבת ,אנחנו מסכנים צריכים
לשמור טהרה ,אנחנו מסכנים צריכים לשמור כשרות .כל כך הרבה דברים
מסכנים יש לנו בחיים ,אין ברירה חייבים לשמור אותם' .אם זו היהדות,
אנחנו יכולים להבין ,לפחות בדיעבד ,את כל אלו שהידרדרו .העול הזה
היה קשה להם והם פרקו אותו.
לעומת זאת ,אם היהדות היא משהו שהקדוש ברוך הוא עושה כי הוא
אוהב אותך .והוא מעניק לך בכח יום מנוחה בשבת ,כי רק בזכות זה
מגיעים לשלוות נפש .והוא מעניק לך בכח שמירת טהרה ,כי רק בזכות
מקימים בית שלם באהבה בין איש לאשתו .הוא מעניק לך בכח את כל
אחת מהמצוות ,כי רק בצורה הזו הוא מעניק לך שלמות לנפש ושמחה
והתלהבות עצומים .זה אומר שבכח הזה אין אדם בעולם שירצה להתרחק
מהמקור של הכח העצום הזה ,כי הוא מבין שזה הדבר שנותן לו את הכח
יום יום ושעה שעה.
המשך מאמר הרב אליהו בעמוד >>>>> 4
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שלוחה 6
במוקד:
ניתן להרשם גם באתרwww.haravrabi.co.il :
ובמיילS @ b e n h a z m a n i m . c o . i l :

המוקד מאויייש
ע"י שדכנית מיומנת
ומנוסה ,ומופעל
בצורה דיסקרטית
וביעילות מירבית

מדברי מרן
שר התורה הגאון

רבי חיים
קנייבסקי
שליט"א:

בעניין כלי המכונה אינטרנט,

אשר רבים חללים הפילה ,ובאשר מרן החזו"א זצ"ל פסק על גיוס בנות ,יהרג ואל יעבור!
והנה הכלי המשחית הזה
הוא הרבה יותר גרוע,
ובוודאי גם בזה:

שאל את הרב
לשטוף כלים בשבת
לאשה שקשה לה לראות כלים מלוכלכים
שאלהִ :
בכיור בשבת ,האם מותר לה לשטוף אותם ולכוון
בשביל כבוד השבת?
תשובה :אם זה באמת מסריח ויש ריח רע בבית,
פשוט שמותר כדין גרף של רעי (עי' אור"ח סי' שח סע' לד) ,אבל
כאשר הסרחון לא מפריע ,משום שאינו דר שם ,אין
היתר (כמבואר שם).
ומינה לנידון דידן .אם אין ברירא מותר להדיח ולנקות
את הכלים ,אולם אם ניתן לשים את הכלים המלוכלכים
בשקית ניילון גדולה עד מוצאי שבת קודש ,ואין ריח
ואין כלום ,אין היתר להדיחם בשבת קודש באופן כזה.
שבת קודש ניתנה בעיקר לעונג שבת וכבוד שבת,
לתורה ויראת שמים ,ולהרבות בתפילות ובתהלים ולא
בהדחת כלים.
'מזמור לתודה' בנגינה
שאלה :מרן השולחן ערוך כתב בסימן נא סעיף ט,
ש'מזמור לתודה' צריך לאומרו בנגינה ,אם כן מדוע כיום
אין אומרים כך את המזמור בבתי כנסיות?
תשובה :שאלה יפה! וזכיתי לשמוע כמה פעמים
את מרן רבינו הגדול זיע"א בירושלים עיר הקודש ת"ו
כשהיה חזן ,והיה ממש מנגן ב'מזמור לתודה' כדת וכדין.
ויתכן שהציבור הכללי ממהר קצת ,וחוששים מלהכביד
עליהם .גם יתכן שמספיק ניגון קל ונחמד ,ולא ניגון של
במלים וכיוצא בזה.
אריכות ִ
גם יש ליזהר לאומרו מיושב ולא מעומד (כה"ח סי' נא ס"ק
מח) ,ובזה לא כולם נזהרים .וכנראה שבתפילה מה שעוזר
לעבודת ה' ,זה העיקר – "ולעבדו בכל לבבכם".
לחשוש מכישופים
שאלהִ :משהו זורק תמיד דם בכניסה לבית שלי או
על הקיר ,האם יש ממה לחשוש?
תשובה :הבל הבלים! לא לשים לב ולא כלום ,לנקות
ולשטוף מיד ,ולומר בפה כמה פעמים' :אין עוד מלבדו',
ותזכו להרבה שמחות בעזרת השם.
צריך להתאמץ ולהשתדל שלא לצער את השכנים
כלל ,עד כמה שאפשר לכבד את כולם ולעשות מה
שטוב להם ,וכתר שם טוב עולה על כולם ,ובזה רואים
תמיד קידוש השם ,ועל ידי זה השכן יזרוק ְּב ָשֹ ִמים ולא
דם.
עצות לנער מתבגר שעדיין עושה 'קטנים' במיטה
שאלה :מה לעשות עם נער מתבגר שעושה 'קטנים'
בלילה במיטה ,האם יש דרך התמודדות מבחינת הדת,
סגולות או עצות?
תשובה :כמובן שצריך טיפול רפואי ,ואין להזניח
דבר זה כלל ,אבל מסתבר שצריך גם להעניק לו בטחון,
שמחה וביטול החרדות והפחדים ,וכך ניתן להצילו.
לדוגמא ,לשבח אותו הרבה ,וכן לתת לו ללמוד עין
יעקב על הש"ס ,שזה לימוד קל כי זה הגדה ,ולעשות
לו סיום ומסיבה.
וכן לא לשתות בלילה ,ממש ככה! אפילו משעות
אחר הצהרים לא לשתות ,וכדי שיירגע לתת לו סוכריה,
שוקולדה ומיני מתיקה ,ולה' הישועה.
וכמובן להתפלל ,וזה סוד ההצלחה!

ש
ו
ר
דמנהל חשבונות

מיידית במוסדות
לעבודה

"יהרג ואל יעבור"

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס03-5011125 :
או במייל Info@haravrabi.co.il :או באתרwww.haravrabi.co.il :
לישון עם גרביים
שאלה :שמעתי שלא טוב לישון עם גרביים ,מהי דעת
התורה בזה?
תשובה :באמת שלא טוב ולא בריא לישון עם גרביים,
בשינה צריך שתהיה הרפייה .ובזמן הגמרא היו ישנים
ממש בלי בגדים ,ורק היו מתכסים בשמיכה עליהם
לשם צניעות (עי' ברכות כד.).
ולישון עם נעליים זה ממש להרגיש גהינם בעולם
הזה (עי' יומא עח ,):ועם גרביים גם כן לא טוב ,כאמור .ואם
קר באמת ורוצה לישון עם גרביים ,ילבש גרביים נקיות
וחדשות ולא הדוקות ,וזה מצוין.
לבטל שיעור תורה כדי להיפגש עם המשודכת
שאלה :אני יוצא לשידוכים ,ורציתי לשאול האם
מותר לבטל שיעור קבוע בערב על מנת לצאת לפגישה?
תשובה :בודאי שמותר לצאת ,ואין כאן ביטול תורה
ולא כלום.
ומחמת שאתה שואל שאלה כזאת ,כנראה שאתה
צריך הדרכה לפני הפגישה כדי ללמוד מה זו ִאשה ,מה
מעלת הנישואין וכיצד להתייחס לבנין הבית ,ורק לאחר
מכן להפגש לחיים טובים.
מצוות "מפני שיבה תקום" באמצע שיעור תורה
שאלה :כשאני יושב בשיעור תורה ונכנס זקן ,האם
אני חייב לקום מדין "מפני שיבה תקום"?
תשובה :מצוה שבאה לפנינו חובה לעשותה ,ואפילו
באמצע קריאת שמע או פסוקי דזמרה או לימוד התורה.
חובה לקום ולעמוד בפניו ,כי מטרת הלימוד היא על
מנת לקיים ,וכיצד יעבור על מצות עשה מהתורה,
היתכן?! (עי' הליכות עולם ח"ח דף קצ ותהנה).
למעשה ,עובד ה' באמת מתאמץ להיות מרוכז
בתפילה ובלימוד התורה ,ולא מביט לצדדים מי נכנס
ומי יוצא .וגם אם שומע שהדלת נפתחת ,הוא אינו מביט
לעברה ,ומימלא אין חיוב לקום .ואם משמים הרגיש
וראה שנכנס אדם זקן ,או שכולם קמים ,זה משמים
וחייב לעמוד כדת וכדין.
מי שאוהב מצוות באמת ,אין זה מוציא אותו מהריכוז,
אלא אדרבא כאשר מכוון הוא לעשות כן באהבה ,הרי זה
מצוה בתוך מצוה ,ויחזור מיד לתלמודו.
תיקון הנפטרים לאדם שהמיר דתו
 שאלה :האם מועיל לעשות 'תיקון הנפטרים'
לאדם שהמיר דתו?
תשובה :איני מבין בתיקונים ,אולם התיקון הגדול
ביותר הוא שהבנים והבנות שלו ילכו בדרך התורה
והיראה ולא יעשו עבירות חס ושלום ,שהרי אם ילדיו
עבריינים ועושים עבירות ,שום תיקון בעולם לא יציל
אותו מהגהינם בו הוא נמצא! הכל הבל הבלים!
קניית בשר טרי
 שאלה :מהי ההנהגה הנכונה לגבי קניית בשר
טרי? ומה הדין אם אדם קיבל בשר או עוף טרי בלי
חותמת של כשרות מהודרת ,האם מותר לזרקו לאשפה,
או שיש בזה איסור משום 'בל תשחית'?
תשובה :הנהגה טובה לקנות רק בשר או עוף קפואים

ארוזים באריזה סגורה לחלוטין עם 'פלומבה' של כשרות
מהודרת ,וזה הרבה יותר נקי ויותר כשר.
אולם אם הבשר או העוף הטרי ארוזים יפה בתוך
קרטון סגור ,ויש על הקרטון חותמת של כשרות
מהודרת ,אפשר לסמוך על זה ויאכלו ענווים וישבעו.
ואם ִמשהו קיבל בשר או עוף טרי בלי חותמת של
למשהו אחר ,אלא
כשרות מהודרת ,אין להעבירו הלאה ִ
יש לזרקו לפח מחמת הספק ,ואין בזה 'בל תשחית'.
חזרו בתשובה ,אולם עדיין קשה להם
להוציא את הכלב מהבית...
 שאלה :זוג שאין להם ילדים כבר כמה שנים והם
שבורים מכך מאד ,ומחמת חוסר ידיעה הביאו כלב קטן
ועדין לביתם כדי לנסות למלא את חסרונם .כעת הם
חזרו בתשובה ,אולם עדיין קשה להם להוציא את הכלב
מהבית ,ונפשם בשאלתם האם מותר להם להשאירו עד
שיתחזקו יותר?
תשובה :אם אפשר להחליפו בתוכי או בארנבת ,או
אפילו בחתול חמוד וכדומה ,הרי זה מצוין .אולם אם
עדיין יש קושי ,מותר להם להשאירו ,ובינתיים הבעל
והאשה תתחזק בצניעות,
יתחזק בשיעורי תורה יום יוםִ ,
ובעזרת ה' יגיעו למעלות גבוהות שהם בעצמם יבינו
שאסור על פי ההלכה לגדל כלב בבית ,ויוציאוהו
מעצמם (ועי' מהרש"א שבת סג.).
ובכל אופן עליהם להתחזק מאוד באמונה ,שהכל
מאת ה' יתברך לטובה.
לְ ָשׁנות כספי צדקה
 שאלה :מנהל תלמוד תורה שאסף כסף עבור
קניית חליפות לילדים שמצב הוריהם הכלכלי לא
מאפשר להם לקנות ,ונשאר לו מהסכום הכולל
סך מסוים של כסף ,האם מותר לו להעביר כסף זה
למשפחה שעושים לילדם בר מצוה ולרש אין כל ,או
שאסור משום שהכסף מלכתחילה היה מיועד לחליפות
בלבד?
תשובה :ראשית ,כשאוספים כסף לצדקה ,לעולם
לא לייחד אותו למטרה מסוימת ,אלא תמיד יש להוסיף
ִמלים שמשמעותן היא השתמשות בכסף לכל הנצרך,
ולאו דוקא לאותה מטרה מסוימת .וכגון כשאוספים
כסף עבור קניית חליפות לילדים ,יש לומר כך' :אנו
אוספים כסף עבור קניית חליפות לילדים שאין להם
וכו'' ,ולהוסיף את המלים' :ולכל דבר שהם צריכים',
ובכך יהיה ניתן להשתמש בכסף לכל דבר שנצרך.
ולעצם השאלה ,מכיוון שהכסף נאסף רק למטרת
קניית חליפות ,נראה שאסור לשנות לדבר אחר.
להניח תבשיל על הפלאטה בשבת,
כדי לאוכלו במוצאי שבת
 שאלה :האם מותר להניח בשבת תבשיל שרובו
יבש ומבושל כל צרכו על הפלאטה ,בכדי לאכלו חם
במוצאי שבת ,או שיש בזה איסור משום הכנה?
תשובה :כשם שמותר להוציא בשר קפוא מהמקפיא
כדי להפשירו למוצאי שבת ,ואין בפעולה קטנה כזו
משום הכנה ,הוא הדין להניח על הפלאטה תבשיל כנ"ל
בכדי לחממו למוצאי שבת (ועי' חזו"ע שבת ח"ב דף תמז).

3
דרישות תפקיד :משרה מלאה
נסיון בעמותות ידע בתכנת רווחית
הנפקת תלושים עמידה בתנאי לחץ
ק ו"ח ל ד וא"ל r@ h aravrabi. co.il :

>>>>> המשך מאמר הרב אליהו מעמוד 2
למה כל כך צורם לאבא שליט"א לשמוע שיש כאלה שאומרים על סוג של
מצוות ביהדות או התנהגויות שגורמות לאנשים נחת ,שלווה ושמחה ,שהן
פסולות? למה אבא שליט"א מתרעם על זה שיש כאלה שאומרים "אם טוב,
אם אתה נהנה ,כנראה אתה בבעיה" ,והוא אומר בדיוק להיפך "אם אתה
לא נהנה ,כנראה אתה בבעיה" .אם אתה מרגיש שמשהו לא טוב אצלך ,אם
אתה מרגיש עצבות ,אם יש לך מרה שחורה ,היהדות שלך לא תקינה .לך
תרוץ לתקן אותה ,לך תבין היכן הבעיה שלך בלקרוא את פסוקי התורה.
אתה אומר 'למה? אבל תמיד פחדתי שכאשר אני ארגיש טוב עם עצמי,
כנראה משהו חסר לי' .והיו כאלה ,ואני הכרתי כאלה שמגיעים לתקופות
יפות בחיים ,והם אומרים 'תשמע ,אם כל כך טוב לי ,אז אחת מהשניים :או
שאני פושע ואני לא יודע שאני פושע ,או שה' מכין לי כזו מכה וכך הוא
הולך להפיל אותי מאיגרא רמא לבירא עמיקתא .כמו שאסתר אמרה על המן
"לִ ְפנֵ י ֶׁש ֶבר ּגָ אֹון" (משלי טז ,יח) .אני ארים אותו ואז אשליך ,לפי אחד מהתירוצים
של הגמרא (מגילה טו ע"ב).
למה אתה חושב שאם אתה נהנה זו בעיה? כי התפיסה שלך ,עם כל
מה שקשור לתורה ,היא תפיסה בעייתית .אתה מאמין שלא שייך ליהנות
מהחיים על פי התורה .מסביר לך הקדוש ברוך הוא לא רק ששייך ליהנות
מהחיים על פי התורה ,ולא רק שרק על פי התורה שייך ליהנות מהחיים .אלא

יותר מזה ,אם אתה לא נהנה מהחיים ,זה אומר שאתה לא חי על פי התורה.
אין כזה מושג 'ליהנות מהחיים שלא על פי התורה הקדושה' .מי שאומר
שהוא נהנה מהחיים שלא על פי התורה הוא שקרן ,כי זה לא קיים בעולם.
הוא יראה כזה ,הוא יעשה רושם כזה ,הכל טוב ויפה ,הנאה אמיתית אמורה
להיות אך ורק למי שמנהל את חייו על פי התורה .זה אומר שאם אתה הולך
בדרך התורה ,אם אתה מישר קו עם הקדוש ברוך הוא ,אתה אמור להיות
מאושר .אם אתה לא מאושר ,יש לך בעיה רוחנית חמורה.
בתורה הזאת ,ביהדות הזאת ,כל גדולי ישראל מאמינים .ואת האמת הזו,
כל מי שהולך על פי דרך התורה הקדושה ,מרגיש .המיוחד בדרך שאבא
שליט"א יסד ב"עטרת חכמים" ,היא שעל הדרך הזו מדברים ומפיצים כל
הזמן.
זו גם הסיבה שהוא יחדיר בכל שיחה שאם אתה מתפלל ביחיד משום
שאתה צריך לעזור לרעייתך שאינה חשה בטוב ,או לילדך החולה ,אתה
לא אמור לבקש סליחה מה' על זה שאתה לא מתפלל בציבור .אתה אמור,
אם חס ושלום וחס וחלילה ,הלכת להתפלל בציבור ,לבקש סליחה מה'
ומאשתך ומהילד ,כי עכשיו התנהגת בצורה לא ישרה ,והתנהגת נגד רצון
ה' יתברך.
ה' יזכה את כולנו להחדיר את הלקחים הללו בלבנו בנפשותינו ובנפש
כל הסובבים אותנו.
וברוכים תהיו!

