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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

חיזוק לנפש לאהבת ישראל בשמחה
פרשת אחרי מות – קדושים ,תשע"ז
מאז בריאת העולם היו בעיות בין בני אדם ,בעיות
קשות של קנאה ושנאה ,וקושי גדול מאד להשכין
אהבה ואחוה .ואין צורך לבאר ,אלא רק להזכיר את
שמות :קין והבל ,דור המבול ,עשיו ואליפז ,לבן
הארמי נגד יעקב אבינו ,יוסף הצדיק ואחיו ,דתן
ואבירם במצרים ,קורח וכל עדתו ,המרגלים על ארץ
ישראל ,שאול ודוד ,רחבעם וירבעם ,שנאת חינם
בזמן בית המקדש ,ואין צורך להוסיף .וצריך חיזוק
גדול כדי לקיים מצות עשה מן התורה של "ואהבת
לרעך כמוך" ,הנאמר בפרשת השבוע .ולדעת רבינו
הרמח"ל (מסילת ישרים פי"א) ,צריך להגיע לדרגה של 'כמוך
ממש' .ורבינו האור החיים הקדוש זיע"א בפרשת
השבוע מבאר ,שגם אם אדם אינו שונא ,אלא רק
מרחיקו מליבו קצת ,עובר בזה משום "לא תשנא",
ע"ש.
ורואים בפרשתינו ,שיש כאן שני דינים :האחד
"לא תשנא" – לאו מן התורה .והשני "ואהבת לרעך
כמוך" – מצות עשה מן התורה .וזאת משום שלא
מספיק שאדם אינו שומר שנאה בליבו על חבירו,
אלא אף מצווה הוא לאהוב את חבירו ,להתאמץ,
להתפלל ולהשקיע על טובת כל יהודי ויהודי ,וזו
אכן עבודה קשה .ויתכן שזו עבודה קשה הרבה יותר
מקניית אתרוג לסוכות או מצה שמורה לפסח ,משום
שבמצוות אלו הכסף קובע ,אדם משלם למוכר כסף
עבור אתרוג או מצה ,ומקיים את המצוות הללו
בקלות וללא כל מאמץ ,אבל במצות אהבת ישראל
הלב קובע ,ממש כמו אהבה פנימית ,להתייחס לכל
יהודי ויהודי כמו אחיו או אחותו ,וזו אכן עבודה
קשה ,כאמור .ורבינו יונה החסיד (שע"ת ש"ג אות יג) כותב,
חייב אדם לטרוח ולשקוד בעמל נפשו על תקנת
חבירו ,ע"ש .וזו באמת עבודה קשה! ואם זה נאמר
על כל אדם ,על אחת כמה וכמה על בני משפחתו
ועל שלום הבית שלו ,שצריך להיות באהבה ושמחה
עם עיון במחשבה – 'כמוך ממש'.
ואסור לטעות בדברי התוספות (סנהדרין מה .בתד"ה
ברור) שאמרו על הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" ,שאינו
שייך מחיים ,שהרי חייך קודמין ,ולפטור את עצמנו
מלאהוב את הזולת ולדאוג לו ,משום שזה נאמר רק
כאשר נפגשים חייך עם חיי חבירך ,שאז באמת חייך
קודמים ,כמבואר בגמרא (ב"מ סב ,).חייך קודמין לחיי
חבירך ,אבל כשאין בעיה של חייך קודמים ,אז ברור
שחייב אדם לשקוד ולדאוג לטובת חבירו יום יום,
וזהו בגדר לאהוב זה את זה .כך ה' יתברך דורש
מאתנו ,וזה בבחינת ואהבת לרעך כמוך – "רעך" זה
הקב"ה (עי' פרש"י שבת לא ,).והיינו שכשאוהבים זה את
זה 'כמוך ממש' ,זה סימן שאוהבים את ה' יתברך.
וכמובן שזו עבודה קשה שציוה אותנו ה' יתברך.

וכידוע שהחסידה היא עוף טמא ,ונקראת חסידה
משום שעושה חסד עם חברותיה (רש"י בפרשת שמיני).
ויש לדעת שחסד צריך לעשות עם כולם – ספרדים,
אשכנזים ,תימנים ,כל העדות וכל ההשקפות כשהם
על פי ההלכה ,ולא רק עם אנ"ש – אנשי שלומינו –
וזוכה על ידי כך להבין ולאהוב את כולם מכל הלב,
ממש את כולם! וזה רצון ה' יתברך.
גם לרבות על מצוות אהבת ישראל ,שאין זו חכמה
ולא ממש מצוה ,כאשר אדם אוהב את מי שעושה
לו כבוד ,מתייחס אליו ,מפייס אותו ומתבטל אליו
תמיד ,שבודאי אין כאן אהבת ישראל בשלימות,
אלא ה' יתברך דורש מאיתנו יותר מכן" ,לא תשנא"
"ואהבת לרעך כמוך" ,גם כאשר יש סיבה לשנאה
ולכך שאין אהבה ,ויש קושי גדול לאהוב את הזולת
'כמוך ממש' ,עם כל זאת חייב אדם לעשות כן .וזו
הדרישה של ה' יתברך מאתנו .וכאן הוא הנסיון הגדול
של שלמות באהבת ישראל – אהבה בשמחה ,אהבה
כמו למשפחה ואהבה נצחית .וכמו אהבת ה' יתברך
"בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" ,כך אהבה
שלנו לעם ישראל ,אהבה לכולם תמיד מכל הלב ,וזו
באמת עבודה קשה .ורבותינו בעלי התוספות (סוכה לט.
בתד"ה שאין) לימדו אותנו שאין מספר לדינים ולאיסורים
שיש בפירות שביעית ,שצריך לנהוג בהן בקדושת
שביעית ,ע"ש .כך הוא ממש בדיני אהבת ישראל,
וזוהי כל התורה כולה (עי' שבת לא.).
והנה לפנינו כמה וכמה חיזוקים כדי שנוכל
להתאמץ ולהגיע להשגות גדולות של אהבת ישראל,
השגות של 'כמוך ממש' ,וזה רצון ה' יתברך.
 המתחזק באהבת ישראל מקיים מצות עשה מןהתורה כל רגע ,ואף כשנמצא בבית הכסא (עי' יסוד
ושורש העבודה).
 אף אנשים קשים ושובבים יש מצוה לקרבם,שהרי הם בגדר תינוק שנשבה במדות רעות.
 יש לחשוב תמיד שהמזיק ,המטריד והמפריעלך ,הוא חולה בנפש ,ואתה שמצליח להתחזק שהכל
משמים ,בריא בנפש – אתה כמו הרופא והוא החולה,
ואין להיפגע ולא כלום (ועי' מגילה כט.).
 אם תקבל את הנזק באהבה ולא תקפיד ,תגיעלהשגות באמונה ובדבקות ,וזה שווה הרבה יותר
מלהקפיד.
 יש להתפלל הרבה כדי להגיע להשגות באהבתישראל של 'כמוך ממש'.
 לא לשנוא אף אחד ,ולא להקפיד על אף אחד ,כיה' יתברך הקיץ אותך בבוקר ,ורוצה בטובתך ,אז גם
אתה תעשה כן ,ותרצה בטובת אחרים.
 מצוה לקרב את הרשעים ,אולם רשע המסיתאחרים נגד הדת ,מצוה לשנוא אותו ,בבחינת 'מלכות
הרשעה מהרה תעקר וכו'' .ועם כל זאת ,ב'עלינו

מורנו הרב שליט"א
לשבח' אנו מתפללים עליהם 'להפנות אליך כל
רשעי ארץ' .ומכאן ,שאין להקפיד ואין לשנוא אף
יהודי בעולם ,וזה רצון ה' יתברך (ועי' משנ"ב בביאה"ל סי'
א וגמ' ברכות י.).
 הסגולה שלא להקפיד ,היא לחשוב תמיד' :אםהוא צודק ,אין לי זכות להקפיד ,ואם אינו צודק ואינו
מבין ,אז אין צורך להקפיד ,כי דינו כקטן שלא מבין'.
 כאשר באים אנשים לבקש צדקה יום יום,אין להקפיד עליהם ,משום שזה משמים ,אלא יש
להתייחס אליהם בכבוד ,ולתת להם מטבע כפי
האפשרות .ואם זה קשה ,אז יש לכבדם ואין צורך
לתת.
 רבינו החפץ חיים זיע"א (בקובץ אהבת ישראל) ,מחזקאותנו שיש ליזהר שלא לשנוא אף יהודי ,כי השנאה
היא בלב וזו עבירה ,והלב נעשה טמא ,וכל האדם
נטמא מחמת כן ,רחמנא ליצלן.
 מי שאוהב את כולם באמת ,יש לו מצוות בליסוף .וכשמכוון בעמידה ב'שים שלום וכו' ועל כל
ישראל עמך' ,הרי זה אהבת ישראל ,ותפילה על
מליוני בני אדם.
 יש ליזהר מאד מאד שלא להכביד על אחרים,ולא לגרום להם להיכשל בתוך ליבם במצוות אהבת
ישראל.
 רב כהנא היה נראה כמזלזל ברבי יוחנן ,ונענשומת .ואף שהיה זה בלי כוונה ,כי כך היו נראים פניו
(עי' ב"ק קיז .).וכנראה שהיה צריך לפייס לפני כן את רבי
יוחנן .ומכאן שמצוה להשתדל ולהתאמץ להראו את
עצמו תמיד בסבר פנים יפות ,ולהלבין שיניו לחבירו
(עי' כתובות קיא .):וכן להתנהג כך גם בבית המדרש ועל
אחת כמה וכמה בבית למשפחה ,ומי שבאמת נראה
בתוך ביתו בפרצוף מפחיד ורציני ,ועצבות וקשיחות
נסוכים על פניו ,כדאי מאוד שיעשה ניתוח פלסטי,
וישנה את פניו לטובה (יבי"א ח"ח חו"מ סי' יב ס"ק ב).
 כדאי מידי פעם בזמן פתיחת ההיכל בביתהכנסת ,לבדוק את עצמו ,ולומר לפני ה' יתברך,
שאינו מקפיד על אף יהודי בעולם ,ואדרבא מתפלל
להצלחת כולם ברוחניות ובגשמיות .וזה מבחן
עצום של אהבת ישראל ,ובודאי שבאותו רגע נעשה
בשמים רעש גדול ,ומשיבים לו מנה אפיים של חסד
ורחמים מה' יתברך – והרי לנו תרגיל נפלא באהבת
ישראל של עובד ה' באמת ,והלואי שנזכה לכך.
 יש לעשות חשבון נפש בכל יום על עבירותשבין אדם לחבירו ,ולחשוב כיצד התנהגתי היום –
'האם כעסתי? האם פגעתי באנשים? עם מי עשיתי
היום חסד? איך מצבי מבחינת כיבוד הורים? איך
שלום הבית שלי?' וכן על זה הדרך .ובזה זוכה האדם
להתקדם יפה באהבת ישראל ,ואשריו ואשרי חלקו.
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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!

במקום לבכות  -תתקדם! תצליח!
שלום וברכה מורי ורבותי!
היום נלמד יחד על נושא חשוב עד כדי שניתן לומר שרוב ככל המקרים ,כמעט ללא
יוצא מן הכלל ,בהם אנשים מפסידים את חייהם במו ידיהם' תלוי בחוסר הבנה בנושא
זה .והיום נשוחח ויחד נלמד איך ניתן להתגבר עליו ולפצוח בחיים חדשים ,חיים של
הצלחה בע"ה.
ובכן ,מורי ורבותי! לּו ישים לב כל אדם אשר מוצא את עצמו מידי בוקר מבכה על מר
גורלו ומתחיל שוב יום "חסר מזל" ,אשר מצטרף לחודש ולשנה "חסרי מזל" ,אשר ירכיבו
יחד פסיפס מדהים של חיים קשים ורעים ומלאי תלונות.
לּו יכנס כל אחד מהמתמודדים הללו לנבכי בתי הנפש שלו ,הוא יגלה את הדבר הבא:
באיזשהו שלב בחיים ,או אף באי אילו שלבים בחיים ,הוא עבר ניסיון או התמודדות אשר
האמין שיובילו אותו להצלחה כלשהי ,והנה בסופו של תהליך לא רק שלא הגיעה אותה
הצלחה ,אלא ההיפך הגמור – הוא נכשל ואף איבד במידת מה את מה שהיה בידיו לפני
אותה התמודדות .זו יכולה להיות עבודה חדשה שהוא האמין בה ,המצאה שפיתח או
אפילו עסק שניסה להקים.
ה'אסון הקטן' שקרה לו בעקבות כל אותן התמודדויות ,הוא חוסר הצלחה ואף הפסד
כספי הנלווה אליה .אלא ש'האסון הגדול' הרבה יותר הוא ,הרס חייו וחיי בני משפחתו
מאותה העת ואילך ולעד .באותו משבר אמון ביכולותיו ובמזלו ,או אפילו במידת מה
בהשגחת ה' יתברך עליו ,הוא בעצם קבר כל ניסיון נוסף או כל אפשרות להצלחה אחרת
שהיתה יכולה להתלוות אליו לּו היה מואיל להתמודד שוב ולנסות להצליח באפיק אחר
מתוך אותן רבבות אותם מציעים לו החיים.
אולם ,זה טבעו של עולם .במקום להתגבר ,להתמודד ולהתחיל דף חדש ,סוגרים את
הספר או את המחברת בחבטה ,ומחליטים שאני הוא אותו "בלתי יוצלח" עליו חוברו
ספרים ,סופרו סיפורים ונאמרו בדיחות .והנה יש לי כבר רשימה של בין מאות לאלפי בני
אדם האשמים בחיי הקשים והנוראים – מנשיא המדינה ,ראש הממשלה ושר הביטחון ועד
לאחרון השכנים ובני הדודים אשר הצר את צעדי בילדותו.
מורי ורבותי ,שימו לב! אין אדם שלא חווה כשלונות בחיים .כל אדם ַחוֲ ה ,חֹוֵ ה ויחווה
כישלונות .ההבדל בין המצליחים לבין המפסידים הוא – שהמצליחים משכילים לשכוח
מאותו ניסיון ,לשכוח מאותו כישלון ,לפתוח דף חדש ולעבור לניסיון הבא .המפסידים,
לעומתם ,נוצרים בלבם את זיכרונם של אותם כישלונות .אוכלים אותם ,בולעים אותם,
ישנים איתם ,חוסים בצילם יום ולילה .והאנרגיות "החיוביות" או התחושה המדהימה
אותה אנו מקבלים מאותן ניסיונות נפל ,הם מצליחים שלא להתקדם ולא להתמודד עם
ניסיון חדש מכאן ועד יום מותם.
ֶ
"ׁש ַבע יִ ּפֹול ַצ ִּדיק וָ ָקם" (משלי כד ,טז).
כאשר 'נדב ואביהו' הבנים של אהרן הכהן נפטרו בעודם באיבם ,משה אומר בשמו של
א־ת ְפרֹ֙מּו֙
ּובגְ ֵדיכֶ֤ם ֹלֽ ִ
ל־ּת ְפרָ֣עּו׀ ִ
אׁשיכֶ֥ם ַא ִ
הקדוש ברוך הוא לבנים של אהרן ולאהרן עצמו"ָֽ :ר ֵ
ל־ה ֵעדָ֖ה יִ ְקצֹ֑ף ,וַ ֲא ֵחיכֶ ם֙ ּכָ ל־ּבֵ֣ית יִ ְׂש ָראֵ֔ל יִ ְבּכּו֙ ֶאת־ ַה ְּׂש ֵרפָ֔ה ֲאׁשֶ֖ר ָׂשרַ֥ף ֽה'"
וְ ֹל֣א ָתמֻ֔תּו וְ עַ֥ל ּכָ ָ
(ויקרא י ,ו) .כביכול הוא אומר ,אתם שהנכם האבא והאחים של הנהרגים ,שבו בשקט ,אל
תאמרו מילה ,תמשיכו לעבוד כרגיל עם חיוך על הפנים .ואם תשאלו "זה לא כבוד של
הנפטרים שכך יזלזלו בהם ,שלא יתייחסו אליהם" ,אל תדאגו ,כל בית ישראל יבכו אותם.
מה פירוש המילים "כל בית ישראל"? המלים "כל בית ישראל" מופיעים במקום נוסף.
ׂש ָר ֵאל" (במדבר
ֹלׁשים יֹום ּכֹל ֵּבית יִ ְ
כאשר אהרן נפטר מן העולם ,נאמר" :וַ ּיִ ְבּכּו ֶאת ַא ֲהרֹן ְׁש ִ
כ ,כט) .מה זה "כל בית ישראל"? המדרש (ילקוט שמעוני) כותב על זה במקום ,שכשמשה נפטר
מן העולם לא בכו כל בית ישראל ,משום שהיו כאלה שקצת מסוכסכים איתו .מה זה
"מסוכסכים איתו"? אהבו אותו ,אבל לא במימדים שאהבו את אהרן .כי הוא כמנהיג גם
צועק עליהם ,נוזף בהם ,מנהיג עושה מדי פעם דברים שלא נוחים לקהל .אהרן לא היה
מנהיג ,הוא היה אח של המנהיג .עשה לכולם "פוצי מוצי"" ,חמוד ,תחזור לאשתך"" ,תחזרי
לבעלך ,הכל יהיה בסדר"" ,אתם אנשים טובים ,אתה בחור מדהים אין כמוך ,חבר שלך
אוהב אותך ,הוא לא התכוון ,לך אליו והוא יתפייס" ,וכך כולם אהבו אותו .כלומר ,אם
המדרש מבדיל בין "כל בית ישראל" של אהרן הכהן למשה רבנו ,זה אומר ש"כל בית
ישראל" ,הכוונה כולם .זה לא כתוב 'כאילו' ,זה 'כולם  -ללא יוצא הכלל'.
זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו תגיד לאהרן הכהן שהוא והבנים שלו
ימשיכו לחגוג ,ואילו "כל בית ישראל יבכו את השרפה" .אם יש עניין לבכות ,תן גם לאהרן
ולבנים שלו לבכות .אם אין עניין לבכות ,למה שכל בית ישראל יבכו?
מה התשובה? אומר משה לאהרן ולבנים שלו ,אתם עכשיו בתפקיד .כביכול אין מה
לבכות עכשיו .יותר חמור מזה ,אם הבכי יפריע לתפקיד ,אתם עושים איסור ,כי התפקיד
שלכם מאד חשוב .מה התפקיד שלך עכשיו? להקריב קרבן? תמשיך להקריב קרבן" .כל
בית ישראל" לא מוטל עליהם משהו חשוב יותר עכשיו .היתה חגיגה ,והיא הסתיימה.
עכשיו התפקיד שלהם לבכות.
כלומר ,גם לאסון הכי גדול שקורה לך ,אם יש לך תפקיד? תשתוק .עכשיו אתה אמור
לעשות את התפקיד שלך ,אחרי זה תתפנה לבכות .כביכול ,אומר הקדוש ברוך הוא' :גם
אם צריך לבכות ,בוכים על בסיס מקום פנוי' .כשאתה מתפנה ,תבכה .לפני שהתפנית
 -אל תבכה.

הרב אליהו רבי ראש הכולל
זה אומר שאם כל אבא היה אומר לבנים שלו" :אתה גדול הדור הבא"" ,אין כמוך בעולם",
"אתה אדיר ,אתה חזק ,אתה מדהים" ,הוא היה נהיה גדול הדור הבא .אמרתי פעם שגם אם
כל אשה היתה אומרת לבעלה כשהוא חוזר מהכולל" :אתה הרב עובדיה של הדור הבא".
או כשהוא חוזר מהעבודה" :הלכת משם עד לכולל .הלכת ללמוד תורה שעתיים .אתה
צדיק! אני אומרת לך .אני מגישה לפניך את ארוחת הערב ,וזה כמו להקריב קרבן" .יום אחד
הוא יהיה אברך ,אין לו ברירה יותר מדי ,אחרי זה הוא יהיה גדול הדור ,הוא יתקדם קדימה.
אלא מאי? כולנו לפעמים לוקחים את התפקיד העיקרי שלנו ,ובמקום זה אומרים" :עזוב
אותי עכשיו ,כרגע צריך לבכות .צריך לבכות על העבודה ,צריך לבכות על החיים ,לבכות
על מה שעובר עלי" .אתה אומר לו' ,תשמע ,יש לך פה אפשרות לייצר ,מה אתה בוכה?!
כל בכי הוא על העבר .מה אתה עושה עם הבכי על העבר?'
היום תבדקו – כל האנשים שתקועים בחיים ,אם זה בעבודה ,אם זה בעסקים ,אם זה
ברוחניות ,לא משנה במה .הם תקועים בגלל איזו פשלה או שתיים או שלוש שקרו להם
בעבר ,והם כל היום גם מתבכיינים על זה או לחילופין או אבדו את האמון "די ,נמאס לי
מהחיים".
תבדקו את כל האנשים שהצליחו בחיים ,הם לא נכשלו פחות .פשוט לאחר שהם נכשלו,
ניסו עוד פעם ,וניסו עוד פעם ,וניסו עוד פעם .במקום להסתכל אחור ולהתבכיין ,הם
התקדמו קדימה .חבל על הזמן" .שבע יפול צדיק וקם" (משי כד ,טז) .לא נאמר על גשמיות ,אלא
על רוחניות .נכון ,אתה צדיק ,אתה צדיק! ועשית עבירה ,אתה חוטף קריזה על עצמך .עובר
עוד קצת ,עוד פעם עבירה" ,די!" .אומר לך "שבע"" .שבע" ,לא הכוונה מקסימום שבע,
אלא כמו שילד קטן אומר "מלא" ,מלא צדיק יפול ויפול ,ויקום עוד פעם ויקום עוד פעם.
אבל מה קורה לכל אלה שבמקום להיות "שבע יפול צדיק וקם" ,להתגבר ולצאת לדרך
עוד פעם ,זוכרים את הפשלה שהיתה בעבר? אוכלים את האכזבה ,נוגסים בה ,עד גיל
שמונים הוא מספר לבנים שלו שבגיל עשרים הוא פתח עסק וקרס .שישים שנה בכית,
פעם אחת לא יכולת לפתוח עסק עוד פעם? לא ,למדתי לקח .טוב ,תלמד לקח איך למזער
נזקים ,תלמד לקח איך לא לעשות דברים שיגרמו לך לקרוס לגמרי .אבל איזה לקח למדת
אם לא השתמשת בו לעולם יותר? מה הלקח שלך היה ,שלא פותחים? כשלא עושים כלום
לא מפסידים ,אבל לעולם גם לא מרוויחים .או כאלה שאומרים "מי שלא גונב לא מצליח,
אני הייתי ישר הפסדתי" .די ,נו באמת ,תפסיק להתבכיין ,תפסיק לספר סיפורים לכולם,
קפוץ למים ותתקדם הלאה.
אברך מגיע לאבא שליט"א והוא שואל" :אקנה דירה או לא? אם אני אקח משכנתה על
חשבון העבודה של אשתי והמלגה מהכולל פלוס כמה הלוואות אני יכול" .אומר הרב
לבחור" :תקנה" .מה ה'אסטרטגיה' שעומדת מאחורי זה? לעניות דעתי ה'אסטרטגיה' היא,
אם שאלת ,כנראה זה אפשרי .הרי אם זה לא היה אפשרי ,לא היית שואל בכלל .היית נמצא
במצב של – האם לשכור דירה של ארבעת אלפים שקלים או שלושת אלפים שקלים? מה
קרה אתה מגיע עם שאלה כזאת "האם לקנות דירה או לא?" .קפוץ למים ,יהיה בסדר.
תתחזק באמונה ,סמוך על הקדוש ברוך הוא ,תשלים מה שחסר ,תתקדם.
אל תגיד "נפלתי" .כל אחד מאיתנו ,כשהוא מקבל שבח על משהו שהוא עשה "טוב,
תשמע זה היה מדהים ,אין כמוך" .אם הוא יבדוק טוב ,זה קרה אחרי כמה פעמים שהוא
ניסה ולא הצליח .אבל מה? בפעם השביעית זה כן הלך לו .עכשיו מה כולם זוכרים? את
ההצלחה.
בדיוק כמו שכל "מקובל" ,מספיק שעשרים אחוז מהברכות שלו התקיימו ,הוא נהיה
"בבא" .למה? כל מי שברכתו לא התקיימה ,לא מסתובב ברחובות ואומר "לא הלך לי" .הוא
לא הצליח ,הוא כבר הל לעולמו מרעב או מהמחלה ממנה סבל ...העשרים אחוז שהצליחו
מסתובבים ברחובות "הוא אמר לי ,וזה קרה בדיוק לפי דבריו"...
מי שמתייחס לעבר שלו ועליו הוא בוכה ,הרי הוא הורס את העתיד שלו בידיים ,הורס
את החיים שלו.
קח את כל מה שהיה ,תמחק לגמרי ,פתח דף חדש .תלמד לקחים ,אין בעיה .אבל מה
עושים עם לקח? משתמשים למקום הבא ,משתמשים למועד הבא .לא לוקחים את הלקח
ואומרים "אז תמות ,לא יהיה כלום" .תחשוב גם על ילדים שגדלים בכזה בית.
לרבי עקיבא נהרגו עשרים וארבעה אלף תלמידים בימים אלו (יבמות ס"ב ע"ב) .הוא לא
התייאש ,לא ביכה ,לא סגר את הישיבה .במקום זה הוא פתח אותה מחדש עם חמישה
תלמידים בלבד .ומי יצא משם? שני התנאים המפורסמים ביותר בעולם כולו ,שאין גוי
שאינו מכיר' :רבי שמעון בר יוחאי' ו'רבי מאיר בעל הנס'.
ואותו רבי עקיבא ,שבכל אסון כאשר היו חבריו בוכים היה הוא צוחק ,שלימד את חבריו
שלא לבכות על העבר אלא לשמוח על העתיד ,ושוב ,להתחיל מחדש (עי' סנהדרין ק"א ע"א ,מכות
כ"ד ע"א וע"ב ,ועוד) .הוא זה שניצח והקים מחדש את עולמה של תורה.
ה' יזכה את כולנו ,שלא לראות שום דבר מהעבר ,לא לראות אצל אחרים שום דבר
מההווה ומהעתיד .להסתכל אך ורק על החיים שלנו ,על העתיד שלנו ,על הדברים
הטובים' .שבע'' ,שבעים' יפול צדיק וקם .יש לנו תפקיד ,ומי שיש לו תפקיד להקים בתים
של תורה ,להקים דורות של אמונה ,אסור לו לבכות .בזמן הזה נזכה כולנו להתקדם,
להתפתח ולהצליח ברוחניות ובגשמיות ,ולחנך את בנינו בדרך זו ,אמן.
ברוכים תהיו!
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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:

"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 :

שאל את הרב
דעת התורה למי שמתבייש
להרכיב מכשיר שמיעה
שאלה :מגיל קטן סבלתי מבעיות שמיעה ,וכעת
הרופא ממליץ לי על מכשיר שמיעה ,אולם אני
מתבייש בזה ,מהי דעת התורה?
תשובה :אם יש צורך ויהיה לך נח יותר לשמוע
בקלות מבלי להתאמץ ,ולא לבקש תמיד מאחרים
להגביה את הקול ,וזו גם דעת הרופאים ,כמובן
שכדאי וראוי לך להשתמש במכשיר שמיעה ,ואין לך
להתבייש בזה כלל .וכי מה זה שונה ממשקפיים – כאן
זו בעיה בעיניים וכאן זו בעיה באוזניים ,העיקר שנדע
שהכל משמים – לטובה!
ובפרט כיום שיש מכשיר עדין וקטן שכמעט ולא
רואים אותו ,וזה מצוין .וגם אם רואים אותו ,אין
להתבייש בזה ,אלא יש להתבייש אך ורק מעבירות
בלבד .וכידוע שהאוזן הוא האבר היקר ביותר בגוף
האדם (רבינו יונה שע"ת שער ב אות יב).
ומותר אף בשבת להשתמש במכשיר שמיעה ,כדי
לשמוע קידוש ,הבדלה ,קריאת ספר-תורה עניית
קדיש וקדושה וכו' (חזו"ע שבת ח"ה דף רמד) .ואם יש צורך
להחליף את הסוללה בשבת קודש ,יעשה כן בשינוי
לכתחילה .ובפרט שזרם זה לא אש (חזו"ע שבת ח"ג דף קפב).
בעל אמונה מקבל באהבה משמים גם כאשר אינו
רואה טוב ,אינו שומע טוב ,כבד פה ,מגמגם ונתקע כל
הזמן באמצע דיבורו .וירגיל עצמו כפי הצורך לעשות
מהחולי שנפל עליו משמים דרך בעבודת ה' – אם אינו
רואה טוב ,ישתמש בזה לא להיות סקרן ,וכן לשמור
על ידי כך את עיניו .לא שומע טוב – ישתמש בזה
שלא ישב עם חברים ,ולא ישמע הבלי הבלים .וכן
כבד פה – שפחות ידבר ויותר יעשה תענית דיבור ,ועל
ידי כך יהיה יותר קדוש ,וידבר רק בדברים הכרחיים,
והשאר ירמז בראשו ,ושלום על ישראל .אבל כשצריך
לשמוע ולראות כפי הצורך ,יש להשתמש במשקפיים
או במכשיר שמיעה ,וזה רצון ה' יתברך לטובה.
לקרוא לאדם בכל שמותיו
שאלה :מי שיש לו כמה שמות ,האם צריך לקרוא
לו בכולם כאשר עושים לו 'מי שברך'?
תשובה :לא צריך ,די לקרוא לו בשם שקוראים לו
המשפחה וכל החברים ,וזה העיקר .ובשמים יודעים
מצוין אל מי התכוון המברך ,ואין צורך להכביד על
החזן או החכם ולומר לו את כל השמות .ואם עושים
'מי שברך' בפני החולה או החבר המתברך ,אין צורך
כלל להזכיר את שמו ,אלא רק לברכו בלשון נוכח,
ושלום על ישראל (משנ"ב סי' קטז ס"ק ג) .וכמובן בשטר
הכתובה והגירושין יש פרטים רבים כיצד לכתוב,
ומורינו הרה"ג אליהו בר שלום שליט"א מאריך בזה
בספרו היקר משפטי הכתובה כידוע .ופעם ראיתי
באחד העלונים שברכו לרפואת אסתר הדסה יעל ,בת
מרים חיה לאה .די לומר אסתר בת מרים ,ולא להכביד
על הציבור.
ללכת לבית-הקברות קודם תפילת שחרית
שאלה :האם מותר ללכת לבית הקברות בבוקר
לפני תפילת שחרית?

תשובה :שאלה יפה! מסתבר שאסור .וכידוע
מהזוהר הקדוש ,שאין לברך אנשים טרם שהתפלל
תפילת שחרית ,והובא בספר הקדוש כף החיים (סי' פט
ס"ק יג) .והוסיף שם שאין לעשות השכבה למתים קודם
התפילה .וכמובן שלפעמים אין ברירה ,ויש ליזהר
שלא לבייש ,וכגון שאדם ממנין קודם מנשק את ידי
החכם שעדיין טרם יתפלל תפילת שחרית ,שזה מותר
כדין אמירת שלום ,כשפוגש את חבירו ברחוב ואינו
בא אל ביתו .ורבינו בעל הילקוט יוסף (בסי' פט) מעיד
על מרן רבינו הגדול זיע"א ,שהיה עושה כן בכדי לא
לבייש .ולפי זה הוא הדין גם בהשכבה כפי הצורך
והענין ,אבל ללכת לבית-הקברות באופן מיוחד ,הרי
זה דומה למשכים לפתחו ,ואסור לעשות כן .וכמובן
שאם כל בני המשפחה התפללו שחרית ,ואחד מבני
המשפחה עדיין לא התפלל ,ויתכן שתיגרם מחלוקת
אם לא ילך איתם ,שיש להקל בזה .והעיקר להרבות
שלום עם כולם.

הכנות לחתונה בימי ספירת העומר
שאלה :האם מותר לקבוע תאריך לחתונה ולסגור
אולם ,תקליטן ,צלם וכו' בתקופה זאת עד ל"ג בעומר?
כמובן שהחתונה הינה לאחר ל"ג בעומר.
תשובה :מותר הכל .שיהיה בהצלחה ומזל טוב.
ח"י רוטל
שאלה :לקראת ל"ג בעומר ישנם כל מיני פרסומים
על ח"י רוטל ,והסגולות הגדולות של התרומות לעילוי
נשמת רשב"י ,רציתי לדעת האם יש מקור לזה?
תשובה :בעניותי איני מבין בזה .אצלנו הספרדים
לא שמענו על ח"י רוטל וכיוצא בזה .וכידוע מדברי
הירושלמי המובא בדברי רבינו הגדול זיע"א (יבי"א ח"ד
אור"ח ס"ס מב) על רבי יוחנן שהיה מלקט פירורים של
סעודת קידוש החודש ואוכל ,כדי להרבות חיבוב
מצוה גדול שכזה.
וגם כיום מי שיעשה סעודה ודברי תורה לכבודו
של רשב"י הקדוש זיע"א ,בודאי שזו סעודת מצוה
ושמחה גדולה ,ורשב"י שמח על כך בשמים .וכידוע
שדעת רבינו הגדול זיע"א בחזון עובדיה יום טוב ,שאין
צריך לנסוע למירון בל"ג בעומר .וכעין זה שמעתי
בשם הגרי"ש אלישיב זיע"א על סיום מסכת בערב
פסח ,שלאחר הסיום לא חייב הבכור לבקש כזית
עוגה וכיוצא בזה ,אלא יכול להביא אוכל מהבית שלו,
ולאכול לאחר הסיום.
כך שלמעשה מי שיעשה ח"י רוטל לישיבות
הקדושות ,יחזיק תורה ויקדש בזה שם שמים ,הרי
זה בבחינת "עץ חיים היא למחזיקים בה וגו'" .וכידוע
מהזוהר הקדוש שמאריך מאד על מעלת התורה
והחזקתה ,ומוסיף שלפני הגאולה רק מקום שיש בו
תורה ממש ,ינצלו מחבלי משיח .כך שהמתאמצים
בזה ומעשים גם על אחרים ,אשריהם ואשרי חלקם!
ורשב"י הקדוש שמח בהם.
ועיין בזוהר הקדוש (פ' אחרי מות עמ' עה ):על איש אחד
שנכשל בעבירות חמורות ,ולאחר מכן חזר בתשובה
ונדר נדר ללמוד תורה ביום ובלילה .והוסיף שם

רשב"י הקדוש ,שמי שלא לומד תורה ,הרי זה טיפש,
ע"ש .וכל העוסק בתורה גם אם היה עליו גזירה ועונש
מלמעלה חס ושלום ,מתבטלת ונקרעת ממנו הגזירה
בזכות התורה שלומד ,שהיא יותר מכל הקרבנות.
ואין טהרה כמו התורה ,שמטהרת לעולם (שם פ' קדושים עמ'
פ .):ואשריו מי שעוסק בתורה תמיד .וגם כשמת אדם
שלמד תורה בחייו ,שפתותיו מרחשות תורה בקבר
(שם פ' אמור עמ' צו .).והתומך ומחזיק בתורה ,מקבל חלק
בשותפות התורה ,ממש כמו יששכר וזבולון.
ברכה של התורה ,היא ברכה על הכל (שם פ' בהעלותך
עמ' קנ.).
ואלו הדברים אשר רשב"י הקדוש מעיד וממליץ
עליהם ,וזה לא רק ח"י רוטל ,אלא זה חי חיים טובים.
צליית תפוחי-אדמה במדורת רשב"י
 שאלה :האם מותר לצלות תפוחי אדמה
במדורת ל"ג בעומר ,או שמא מכיוון שהמדורה
הודלקה לכבוד התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי,
יש לה דין של נר נשמה שמדליקים לכבוד הנפטרים,
ואין להשתמש בה?
תשובה :מותר ,משום שצליית תפוחי אדמה
במדורת ל"ג בעומר הינה שימוש קל מאד ,וכאילו לב
בית דין מתנה עליהם לשימוש קל כזה (עי' רמ"א אור"ח סי' קנד
סע' ח) ,ואין זה דומה לשימוש בנר נשמה קטן.
חופשה של נסיונות
 שאלה :בחור ישיבה שמגיע הביתה לחופשה,
ובבית ישנם כל מיני מכשירים לא כשרים הגורמים לו
נסיונות קשים בשמירת הקדושה ,מה עליו לעשות?
תשובה :עצה טובה ,שבחור זה לא יבוא הביתה
כלל ,אלא ישאר בישיבה גם בחופשות ,כגון שבת ו'בין
הזמנים' וכדומה ,ובכך ישמור על עצמו שלא יכשל חס
ושלום בקדושה .ואדרבא ,ינצל את המצב הזה וישקיע
בלימוד הש"ס עד החתונה.
'חייך קודמים' – גם ברוחניות!
 שאלה :אשה חרדית שעובדת כבר קרוב
לארבעים שנה בגן של הציבור הכללי ,וכעת היא
מרגישה עייפות גדולה ,הגובלת בירידה משמעותית
ביחסה אל הילדים .ונפשה בשאלתה ,מצד אחד היא
עושה הרבה דברים טובים המקרבים את הילדים
ליהדות ,וכגון שקוראת איתם כל בוקר קריאת שמע,
מברכת איתם על כל מאכל שהם אוכלים ,וכן על זה
הדרך ,וקשה לה מאוד להפסיק את זה ,אולם מאידך
היא אינה רוצה לעשות את מלאכתה רמיה ,ולהחסיר
מהילדים את מה שמגיע להם?
תשובה :ברוחניות אדם צריך תמיד לדאוג בראש
ובראשונה לעצמו ,וכמו שאמרו חז"ל (ב"מ סב' :).חייך
קודמים לחיי חבירך'! ולכן כדאי שהגברת תעזוב את
העבודה ,ותשקיע יותר בעצמה ,בבעלה ובילדיה.
אולם עצה טובה שתיתן הדרכה לאותה גננת
שתבוא במקומה ,ותעודד אותה להמשיך עם הילדים
את המסורת ואת היהדות ,ושגם היא תקרא איתם
קריאת שמע ותברך איתם ,וזכות הרבים תלויה בה.
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התורה ולציבור הכללי
עזרת נשים פתוחה -
מסכים מיוחדים לנשים!

