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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

שכר מצוות בעולם הזה ,הכיצד?
פרשת חקת ,תשע"ז
בשבוע שעבר ,נתבאר בעלון השבועי "דעת זקנים",
פרשת קרח ,עד כמה יש להיזהר מעבירות ,רחמנא
ליצלן .כי יתכן שאדם יקבל עונש על עבירות שעושה,
מיד כבר בעולם הזה ,ממש כמו שמצינו אצל קרח,
המרגלים ,המתאוננים ומרים הנביאה .ובפרשת השבוע,
פרשת חקת ,מצינו עד כמה יש להיזהר בקיום המצוות,
ולעשותן בשמחה ובאהבה .וישנם הרבה מצוות ,שכבר
הבטיחו לנו חז"ל הקדושים ,שהמקיימם יבוא על שכרו
כבר בעולם הזה ,וכדלהלן:
ּתֹורה
 כתוב בפרשתינו (במדבר יט ,ב)" :זֹאת ֻח ַּקת ַה ֲָא ֶׁשר ִצּוָ ה ה' לֵ אמֹר וגו'" ,ופירש האור החיים הקדוש
זיע"א ,שהשומר את חוקי הטהרה מבלי לבקש להבין
את טעמם ,ועושה הכל בשמחה ובאהבה ,מעלה עליו
הכתוב כאילו קיים את כל התורה כולה ֲ -א ֶׁשר ִצּוָ ה
ה' לֵ אמֹר  -כי קיום המצוה בלא טעם ,כמו צניעות
וקדושה ,שהן מחוקי התורה ,מראה על אהבה לאמונה
ולמצוות של ה' יתברך ,ומעלתו ושכרו גדולים מאד.
וכשיש אהבה גדולה לה' יתברך ,זוכים על ידי כן לקבל
שכר גם בעולם הזה (אוה"ח בפרשת עקב) .וכנראה שזה מביא
חסדים ,זכויות ושפע גדול.
ּתֹורה ָא ָדם ּכִ י
 עוד כתוב בפרשתינו (שם ,יד)" :זֹאת ַה ָיָ מּות ְּבא ֶֹהל וגו'" ,ודרשו חז"ל הקדושים פסוק זה על
דברי תורה ,שהם מתקיימים דוקא במי שממית עצמו
על התורה ,כלומר ,השקידה ולימוד התורה ,מתקיימים
אצלו במסירות נפש עד כדי ניצול כל הכוחות שבגופו.
ועל ידי כן מקבל שכר בעולם הזה ,שחכמת התורה
מתקיימת בו תמיד  -כאן בעולם הזה.
 עוד מצינו בפרשתינו ,על מיתת מרים ואהרן,שבזכותם היתה ברכה לעם ישראל  -כאן בעולם הזה.
בזכות מרים הנביאה ,זכו כולם לבארה של מרים  -מים
בשפע גדול  -כאן בעולם הזה .ובזכות אהרון הכהן,
זכו לענני כבוד ששמרו עליהם במדבר ארבעים שנה
 כאן בעולם הזה .וכן המן שירד לעם ישראל במדברבזכות משה רבנו ע"ה ,גם זה הוא שכר כאן בעולם
הזה (עי' תענית ט.).
 עוד מסופר בפרשתינו ,שעם ישראל דיברו לשוןהרע ,וקצרה נפשם בדרך ,ונענשו על ידי הנחשים .ומי
שהסתכל על נחש הנחושת ,הרהר בתשובה והאמין
בשלמות בה' יתברך ,מיד התרפא והבריא לגמרי ,וקיבל
שכרו כאן בעולם הזה.
 עוד מסופר בסוף פרשתינו ,על משה רבנו ע"השחשש לעשות מלחמה עם עוג מלך הבשן ,וזאת משום
שעשה עוג מצוה אחת ,והיא שסייעה בידי אברהם
אבינו ע"ה ,וקיבל עליה שכרו כאן בעולם הזה ,עד כדי
כך שמשה רבנו ע"ה פחד ממנו.
 -ובהפטרת השבוע ,רואים אנו את העונש שקיבל

יפתח הגלעדי על כך שעשה מחלוקת ,ולא ויתר לעם
ישראל .ומחמת כן מתו בעם ישראל עשרות אלפים.
ומאידך גדעון ,שהיה בעפרת אבי העזרי ,ונלחם במדין
ועמלק ,ובזכות הענוה ואהבת ישראל שלו ,הצליח
במלחמה ,וקיבל שכר כאן בעולם הזה (עי' רלב"ג שופטים
פרק י).
והנה לנו כמה סגולות מקוריות ואמתיות ,שהזוכה
לעשותן ולכוון בהם כראוי ,מקבל עליהם שכר כאן
בעולם הזה .ואשרינו כשנזכה ונתחזק לעשות כן תמיד,
ואלו הן:
 בכל בוקר בתפלת שחרית ,לאחר פרשת העקידה,נאמר הפסוק (ויקרא א ,יא)" :וְ ָׁש ַחט אֹתֹו ַעל יֶ ֶרְך ַה ִּמזְ ֵּב ַח וגו'",
ומבואר במדרש רבה (ויקרא פרשה ב אות יא) ,שה' יתברך מעיד
שמים וארץ שיזכור לו עקידת יצחק -כאן בעולם הזה.
 בגמרא (תענית כז ):מבואר ,שהקורא בכל בוקר בתפלהאת אמירת הקרבנות בכוונה ,אמר הקדוש ברוך הוא:
מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני ,ואני מוחל להם
על כל עוונותיהם  -כאן בעולם הזה.
 כל הקורא בכל בוקר את שירת הים בשמחה,מוחלין לו על כל עוונותיו (משנ"ב בס"ס נא בשם הזוה"ק)  -כאן
בעולם הזה.
 בגמרא (ברכות טו ).אמר רבי יוחנן :כל הנפנה ונוטלידיו ומניח תפלין וקורא קריאת שמע ומתפלל ,כאילו
בנה מזבח והקריב עליו קרבן ,וכאילו טבל במקוה -
כאן בעולם הזה .וכן מובא בגמרא (סוכה מה ,):כל השומר
ועושה איסרו חג באכילה ושתיה ,כאילו בנה מזבח
והקריב עליו קרבן  -כאן בעולם הזה.
 במדרש מסופר ,שכאשר עם ישראל סועדיםבשלחן ,ויושבים וממתינים זה לזה עד שכולם יטלו
ידיהם ,השטן מקטרג עליהם ,וברית מלח מגן עליהם
(ברכות מ .בתד"ה הבא)  -כאן בעולם הזה.
 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם (ברכות סד - ).כאןבעולם הזה.
 כתוב בגמרא (שבת קיח ,).כל המענג את השבת,נותנים לו משאלות לבו ,ומוחלין לו על כל עוונותיו,
וניצול מגוג ומגוג וחבלי משיח ומדינה של גיהנם  -כאן
בעולם הזה.
 כתוב בגמרא (ברכות ה .תענית ז .ע"ז יט ,).כל העוסק בתורה,זוכה למעלות רבות מאד מאד  -כאן בעולם הזה.
 במדרש שוחר טוב (הובא בחזו"ע שבת ח"ב דף רי) כתוב,אמר הקדוש ברוך הוא ,בשעה שהחכם יושב ודורש
ברבים ,וכן בשעה שאומרים קדיש "יהא שמיה רבא",
אני מוחל וסולח ומכפר על כל עוונותיהם של ישראל
 כאן בעולם הזה. כתוב בגמרא (מנחות מג :מד ,).כל הזריז במצות ציצית,זוכה לקבל פני שכינה .וכל המניח תפלין ,מאריך ימים
 -כאן בעולם הזה.

מורנו הרב שליט"א
 כתוב בגמרא (מנחות מג ,):חייב אדם לברך מאה ברכותבכל יום ,וזוכה על ידי כן לשפע גדול  -כאן בעולם הזה.
 מובא בספר החינוך (מצוה תל) ,כך מקובל אני מרבותי,שכל הזהיר בברכת המזון ,מזונותיו מצויין לו בכבוד כל
ימיו  -כאן בעולם הזה.
 צריך להיזהר מאד במצות מזוזה ,וכל הזהיר בה,יאריכו ימיו וימי בניו  -כאן בעולם הזה (ועי' שבת לב :ויור"ד
סימן רפה).
 הזהיר בנטילת ידיים לסעודה ליטול בשפע ,זוכהלעשירות  -כאן בעולם הזה (שבת סב :ושו"ע סי' קנח סע' י).
 כל הזהיר בעניית "אמן" בקול רם ,מבטל גזירותקשות ורעות  -כאן בעולם הזה (משנ"ב סי' נו ס"ק ה).
 הנזהר לענות בציבור" ,ברכו את ה' המבורך"שלפני יוצר אור ,זוכה שהנשמה שלו חוזרת להתיישב
טוב בגופו ובנפשו ,לחיים טובים  -יום יום כאן בעולם
הזה (כה"ח סי' נז ס"ק ג).
 היוצא מביתו כל בוקר עטור בטלית ותפלין,הקדוש ברוך הוא שמח בו ,ומלאך המשחית זז משם,
ושני מלאכים מלוים אותו לבית-הכנסת ,וניצול מכל
נזק ומכל משחית  -כאן בעולם הזה (כה"ח סי' כה ס"ק יד בשם
הזוה"ק).
 הנזהר לשמוע בכל יום ברכת כהנים בבית-הכנסתבכוונה ,גם ה' יתברך מברך אותו משמים  -כאן בעולם
הזה (חולין מט.).
 המוחל וסולח בכל לילה לפני השינה לכל מישציער אותו ,אשריו ואשרי חלקו! ובזכות זה זוכה
לאריכות ימים  -כאן בעולם הזה (מגילה כח .ומשנ"ב ס"ס רלט).
 כל המשלים פרשיותיו עם הציבור ,מאריכין לוימיו ושנותיו  -כאן בעולם הזה (ברכות ח.):
אמנם שכר מצוה בהאי עלמא ליכא (קידושין לט,):
והיום לעשותם ומחר לקבל שכרם (ע"ז ג ,).מכל מקום
ישנן מצוות מסוימות שבשמים שמחים בהם מאד,
ונותנים עבורם שכר גשמי וחומרי גם בעולם הזה ,ואין
זה מגרע כלל בשכר הרוחני בעולם הבא ,ובלבד שלא
יבקש שכר בעולם הזה .וכמו שמצינו אצל רבי חנינא
בן דוסא שביקש שכר עבור אשתו ,והתוצאות היו
שלבסוף החזירו הכל לשמים (עי' תענית כה .).אולם כאשר
בשמים שמחים במצוות שאנו עושים בכוונה ,שמחה,
התלהבות ,הכנה נכונה וטהרת הלב והמחשבה ,הרי זה
ממש מתנה משמים ,ברוחניות ובגשמיות ,וזה מצוין.
ועל כל צרה שלא תבוא ,הסגולה הגדולה ביותר
בעולם ,היא לעשות מצוות כל רגע ורגע ,תפלות ,לברך
מאה ברכות ,לעשות מעשה חסד של אהבת ישראל,
חיזוק בצניעות וקדושה כמה שיותר ולהתנהג בהכנעה
ושפלות במסירות נפש .ובודאי שכל זה יעשה רושם
גדול בשמים ,ויתרבו החסדים ויסתלקו הדינים ,אמן
ואמן!
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שם הקוד :א' א' א'
(הקלטה מתוך שיחה בציבור)

שלום וברכה מורי ורבותי
בהמשך לשיחתנו המלבבות ,היום אני מעדכן אתכם ברשמי טיסתי הראשונה וככל
הנראה לא האחרונה לארצות הנכר.
כאן בישראל יש לנו את העלון המשותף ,המאמר המתפרסם בעיתונים ומקומונים,
ואפילו את החיזוק היומי העולמי [לפחות  70%מצופיו בישראל] .כמו כן ההזדמנויות
שלי לפגוש ברחבי הארץ את אחינו המדהימים ,הינן רבות ומענגות .החלטנו שהגיע
הזמן להתענג על אחים הרחוקים יותר [פיזית] ,ותחנתנו הראשונה היתה דרום אפריקה.
וכך זה התחיל...
בעקבות היכרותו החמה של הרב שי הרוש עם קהילת קודש בדרום אפריקה בשמשו
שם בקודש בעבר ,ולאחר אין ספור החמצות מצידנו .מצאתי את עצמי יחד עם עם הרב
שי והרב רועי פלד [דובר האנגלית הרהוטה מביננו] על מטוס אתיופי המובילנו לאדיס
אבבה ,כאשר משם לאחר חניית ביניים קצרה אנו אמורים לעלות על משנהו האמור
להנחיתנו ביוהנסבורג שבדרום אפריקה הרחוקה.
שם פגשנו אנשים חמים ומדהימים" ,ישראלים" במלא מובן המילה .עם רמות של
אהבה והכנסת אורחים לא שכיחות ,משהו שמחייב אותנו לעשות הכל בכדי להביא אותם
אלינו לארץ ישראל ,להיות חלק ממשפחת "עם ישראל בארץ הקודש".
כל מה שאתם קוראים במאמרינו ובשיחותינו המשותפות ,נסובים על דרכו המיוחד
של אבי מורי הרב חיים רבי שליט"א ,שה' זיכה אותו לפתוח ולמסד את דרך התורה
הטובה והנעימה ,תוך הסבר רהוט על הטוב הטמון לאדם ההולך בדרך זו כבר כאן בעולם
הזה ולא רק בעולם הבא.
ואז מצאתי את עצמי מחפש משהו שבהזדמנות חד פעמית אוכל להסביר לאנשים
חדשים שטרם שמעו את אבא שליט"א ,מהי דרכו ושיטתו בעבודת ה' .משהו קצר וקליט,
ועם כל זה יסודי וממצה.
וגיליתי שבארץ אף פעם לא עשינו את זה ,כי בארץ יש לנו יהלומים על הרצפה .בדרום
אפריקה יש חומרי גלם של יהלומים מתחת לאדמה ,משם מוציאים אותם ומשווקים
לכל העולם .שם הגלם של היהלומים מאד מצוי ,ולכן מגיעים מכל העולם בכדי לרכוש
אותם .אצלנו ,להבדיל ,היהלומים הרוחניים על הרצפה .ומרוב שזה על הרצפה ,אתה
אומר "עזוב אותי מהגדרות ,מחר בין מנחה לערבית נשמע מהרב עוד פעם ,ביום שלישי
בשיעור המרכזי נקבל את החיזוק היומי שלנו מהרב ,אחרי תפלת שחרית נשמע עוד
פעם ,ובשבת יש לך שלוש שעות שיעור ,אתה שומע את הרב אתה נהיה חדש"...
אבל אני חושב שגם לנו טוב להגדיר את זה בשתי מילים .ומדוע? משום שכשאתה
בשעת ניסיון ,לא תוציא מאמתחתך תמונה של הרב ותאמר" :אם הוא פה ,הכל בסדר".
תגדיר לעצמך מה הופך אותך למאושר .זה שיש תורה ויש יהדות ויש הקדוש ברוך הוא,
אתה צריך להבין ,לפי שיטת מורנו הרב שליט"א ,שזה אומר שאתה חייב להיות בעולם
הזה מאושר כל רגע .אתה לא יכול להיות מאוכזב ,אתה לא יכול להיות עצוב.
אז אני אמרתי להם שהקוד אצל אבא[ ,למרות שאבא עוד לא יודע שככה אמרתי
בשמו ,אבל זה הסיכום של הדברים שלו] ,הוא א' א' א' .מה זה א' א' א'?
האל"ף הראשונה היא אמונה .שהיא חייבת להיות ,ולדפוק חזק כמו שעון ,כי בלעדיה
לא יכול להיות אושר בחיים.
האל"ף השניה זו אהבה .שאבא ,בניגוד למקובל היום ,חייב לדבר בכל דרשה ובכל
שיחה לא רק על אהבת ה' ,אלא גם על אשתך ועל הילדים ועל החברים שלך ,ולסיים
כל דרשה בברכת "ה' יזכנו להרבות כבוד שמים בעולם ,ואהבה ואחווה שלום ורעות".
והאל"ף האחרונה היא אושר .אושר זה אומר ,שהמבחן שלך מול עצמך צריך להיות
תמיד" :האם אני באמת מאושר ושמח וטוב לי או שרע לי?" .אם רע לי ,אני צריך להבין
למה רע לי? מהיכן זה נובע? האם אני אשם באותו רוע או לא? כלומר ,אין אדם בעולם
שרע לו משום שאין לו כסף .כולם אומרים את זה ,ואני רוצה היום להסביר לכם עד כמה
זה נכון .זה משהו הגיוני ,זה לא משהו שמיימי.
אדם שעבד במשך חודש שלם ,ובסופו של אותו חודש היה מגיע לו משכורת עשר
אלף שקלים .הוא בא לבוס ,והבוס אומר לו" :אני מתנצל ,החברה קרסה" .עצוב לו ,קשה
לו ,אבל לא 'רע לו' .לעומתו ,חבר שלו שבמשך כל החודש במקום לעבוד שכב במיטה,
ישן ולא עשה כלום ,ואחרי חודש אין לו מה לאכול – 'רע לו'.
מה ההבדל בין אם 'רע לך' לבין אם לא 'רע לך'? האם אתה אשם בתוצאה או לא.
כלומר ,אדם שגרם לעצמו את הסבל ,לא יעזור שהוא יתחזק באמונה ,כי האמונה לא
פותרת את זה שאתה אשם בגורל שלך .ה' הביא לך ידיים ,הביא לך רגליים ,לך תעבוד!
מדוע אתה לא עובד? אתה בחרת לא לעבוד .בחרת לא לעבוד? תסבול! ועכשיו הסבל
שלך הוא לא סבל של "חסר לי" ,אלא הוא סבל של "אני המטתי על עצמי שואה במו ידיי,
כי אני גרמתי לזה" .כלומר ,שהאמונה לבד מבלי לעשות את מה שמוטל עליך לא אמורה
להפוך אותך למאושר ,כי גם ה' אומר "אתה אשם ומגיע לך להיות עצוב".
כדי להתגבר ולהיות מאושר תמיד צריך את השילוב של השניים – גם מצד אחד
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הבהרה:איננו
מעודדים שימוש
באינטרנט אפילו
עם הגנה ,אנו
פונים רק למי
שכבר מחזיק
בזה ממילא!

הרב אליהו רבי ראש הכולל
להאמין בקדוש ברוך הוא שגם אם עשית ככל יכולתך וקרתה תקלה ,הוא יודע מה שהוא
עושה והוא בחר לך את העתיד הזה ,ואל תתלונן ואל תבכה .כי אם זה מה שהוא בחר
לך ,זה כנראה הכי טוב שבעולם .אבל מצד שני ,אל תשב רגל על רגל ותגיד "מה שלא
יהיה ,יהיה בסדר".
והואיל וקיבלנו על עצמנו להגדיר את הדברים של הרב בצורה ברורה ,שבבת אחת:
שמעת ,הבנת ומחר יש לך גם מבחן לעשות את זה .שאלנו מה המבחן האמיתי? איך
אתה יכול מחר לדעת אם זה שאתמול לא הלכת לעבוד זה משום שהאמנת בקדוש ברוך
הוא ,או מכיון נפשך חשקה בתורה ,או שזה שבכלל נבע אך ורק משום שאתה בחור
עצלן? איך אפשר לדעת?
הרי אם אנחנו מבינים שכל הרע שעובר עלינו בהרגשה הפנימית ,הוא בעצם נובע
מטעויות שעשינו ,זה אומר שאת התסכול ואת הייסורים של מחר אנו מבשלים במו ידינו
היום .כי אם היום נתנהג יפה והכל יהיה בסדר ,מחר לא נהיה עצובים .כי הצרות שלך
האמיתיות זה לא מה שנפל עליך משמים ,אלא מה שאתה הפלת על עצמך מהארץ .אם
כך ,ככל שתהיה היום בחור טוב יותר ותעשה את מה שמוטל עליך ,כך מחר תהיה עם
תחושה טובה יותר ולא יקרו לך בעיות וצרות.
מי שטוב לו באמת ,לא צריך יותר מרכב אחד .אם הוא נשוי וקיבל היתר מהרב להוציא
לאשתו רישיון ,אז שניים .למה הוא צריך שלושה ,ארבעה ,חמישה רכבים? למה הוא
צריך עוד כמה דירות? לנופש ,לקיץ ,לסתיו ,לאביב ,לחורף ,למה? למה הוא לא מסתפק
בספינה אחת ,הוא צריך שתיים? למה כל דבר הוא עושה כפול? למה כל פעם הוא
קונה משהו חדש? למה כל פעם הוא מייצר תאווה חדשה? כי רע לו ,לא טוב לו .כשרע,
אומרים" :אתה יודע מה? רכב נוסף יפתור לי את הצרות .דירה חדשה תפתור לי את
הצרות .עוד אוניה שתחכה לי במשך שנה שלמה בשפת הים ,תעשה לי טוב על הלב".
הרדיפה אחרי התאוות נובעת מתוך לב חלוד שצועק "הצילו!".
ממילא ,יתכן שאתה לא ברמה כזו של לרכוש רכב חדש כל חודש כדי להרגיש טוב,
אבל יתכן שאתה אחד כזה שברגע שרע לך בפנים אתה הולך למסעדה עם אשתך .כן,
צדיק ,צדיק ,עם אשתך .אבל אתה הולך לשם לא כי אתה רעב ,לא כי לא היה אוכל בבית
ולא כי בא לך קצת שקט ,אלא כי משהו בפנים צועק לך "הצילו!" ,ונראה לך שכך תוכל
לצאת מזה.
באותה מידה ,לפעמים גם אתה יכול להיות אדם שמייצר "הגדרה" חדשה כדי לצאת
מהתסכול שלך .כלומר ,אתה עושה שטויות ,אתה מתנהג זוועה ,אתה לא הולך לעבודה.
אבל מה אתה אומר? נכון שכל מי שלא הולך לעבוד ונשאר לישון בבית הוא טיפש
מטופש ,והוא גרוע ויהיה לו רע ,אבל זה לאדם רגיל נאמר .עלי זה לא נאמר ,כי עם הורים
כמו שלי זה נורמלי כי הם לא עבדו בכלל .אני עובד שעה ביום זה בסדר .או – "יש שני
סגנונות של אנשים בעולם" .יקירי ,תירוצים כאלה מחזיקים מעמד במשך שתיים עשרה
שעות ביממה ,לאחר מכן הם מתמוגגים.
בדקות הראשונות שאתה קם בבוקר ,כל מה שיש לך בראש ואתה לא שם לב אליו
קופץ ראשון .למה? במשך היום אתה משכנע את עצמך עד כמה זה נכון ,במשך היום גם,
כאשר היית כבר עצבני באמת ,לקחת כוס יין ואכלת איזו ארוחת צהריים טובה ודחקת את
התחושה הלא נעימה .מה קורה בלילה? האוכל כבר מתעכל ,המחשבות כבר התנדפו ,כל
הבלגן הלך החוצה .נשאר רק דבר אחדֱ :
"א ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִּת ְצ ָמח" (תהלים פה ,יב) .כל מה שאתה
מרגיש באמת מתחיל לחלחל ,לפרוץ את כל המחסומים ולצאת ,ואתה קם בבוקר עם
תחושה הכי רעה שבעולם .אדם שדוחק את הצער שיש לו בלב וזורק אותו הצידה וכל
הזמן מחפה עליו בתאוות ,בתענוגות ,בשטויות או אפילו בסברות 'למדניות' של עמי
הארץ ,בבוקר הוא יקום עוד פעם עם תחושה קשה ורעה.
בכל בוקר ,כאשר אתה קם ,אם אתה לא מרגיש את האושר האמיתי ,אל תפתח את
העיניים ותאמר" :מודה אני" .תאמר" :אלוקים ,עוד לא התעוררתי ,אני עוד לא אומר
'מודה אני'" .אני מחטט בכל שקרה אתמול ובודק היכן יש בעיה במה שעשיתי .יתכן מאד
גם שלאחר דרישה וחקירה תגיע למצב שבשום פנים ואופן לא עשית דבר רע ,ובאותו
רגע שתשוכנע בזה תראה איך הלב שלך יזרח.
יותר מזה ,זה תמיד היה אמיתי ונכון ,אבל בדור הזה זה נהיה פיקוח נפש .כי בדור הזה
מי שקם בבוקר לעוד יום של עבודה ה' מתוך "אין ברירה" ,הוא סובל במימדים הרבה
יותר חמורים מהדורות הקודמים .בדורות הקודמים האמונה היתה כזו מוחשית ,כך שגם
מי שסבל הואיל וזה מה שה' רצה אז זה בסדר גמור ,אז כבר נהיים מרוצים .בדור הזה,
מי שלא סובל באמת לא שורד ,וחמור יותר מזה – זה המתכון הבטוח לילדים פרחחים,
לילדים שנושרים מדרך התורה והמצוות ,כי אם אבא ואמא כל כך סובלים עם התורה
הזו ,אני לא רוצה אותה.
אנחנו בעזרת ה' נפיץ את תורתו של מורנו הרב שליט"א ,וביחד נזכה להקים את
הבתים האלה ,והבנים שלנו כבר יהיו בנים שייוולדו לתוך זה ,ונזכה יחד לאהבה ואחווה,
שלום וריעות ,אושר אמיתי ,נחת ושלווה ומילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך ,וכן
יהי רצון ונאמר אמן.
וברוכים תהיו!

אלו המכשירים שאסרו אותם גדולי ישראל,

מדברי מרן
רבינו הגדול
זיע"א:

לא להשתמש עם זה בכלל!
כל המכשירים הטמאים ,תוציאו אותם!

(דברים שנשא
מרן זיע"א
בשיעורו השבועי
במוצש"ק בלווין)

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
להשכיר בית לגוי בארץ הקודש
שאלה :האם מותר להשכיר בית לגוי בארץ
הקודש ,כאשר הדבר נעשה על ידי כח אדם יהודי?
יש לציין שיש בזה רווח גדול ,וחבל מאוד
להחמיץ הדבר.
תשובה :שאלה יפה! אם הגויים אינם שוכרים
את הדירה ,אלא רק גרים שם ללא תשלום ,אין כאן
איסור "לא תחונם" ,משום שניתן לפנותם בכל רגע
נתון .אולם אם אותם גויים שוכרים מהיהודי את
הדירה ,ממילא יש כאן איסור "לא תחונם" ,ואסור
להשכיר להם .והמשכיר הראשי שהשכיר לכח אדם
יהודי ,עובר בזה על "לפני עיור".
ולמעשה נראה ,שאסור להשכיר לגוי מסיבה
נוספת הקשורה לעניינים של בין אדם לחבירו,
כאשר השכנים היהודים חוששים ומצטערים מכך
שבאים לדור בשכנותם ,שכנים שאינם יהודים,
ודבר זה פוגע ,מצער ומפחיד אותם מאוד .ועוד
שדבר זה פוגע בערך דירתם ,ומצד בין אדם לחבירו
צריך להיזהר מאוד שלא לגרום צער לשום יהודי
בעולם .ועל מעשיו הטובים יקבל רווח גדול מה'
יתברך.
שאלה באמונה...
שאלה :יש לי שאלה באמונה .אני גרוש וכהן,
ואני חושב שמחמת כן יש לי עיכוב בשידוכים,
משום שאני גם אסור בגרושה ,וגם אסור ברווקה
שנכשלה בעבירה עם גוי ,דבר המקשה על מציאת
הזיווג .ועוד ,אני חושב שבגלל שאני כהן ,הדבר
מקשה על השדכנית ,והיא אינה מוכנה להתאמץ
עבורי .ושאלתי ,האם מותר לי לחשוב כן?
תשובה :חס ושלום! דברים בטלים ומבוטלים,
ואין כל קשר בין מצבך לבין העיכוב בשידוכים,
אלא הכל מאת ה' יתברך לטובה .וכי חסר צעירים
רווקים ,נחמדים ומסודרים ,הנראים טוב ואף אינם
כהנים ,ובכל זאת הם מתעכבים בשידוכים?! אלא
האמת היא ,שהסיבה העיקרית לכל עיכוב ,בעיה,
מחסום ,קושי ,טורח גדול ובעיות קשות ,הכל זה
גזירה משמים!
אולם למעשה ,יש לעשות השתדלות וללכת
לשדכן מתאים .וכן יש ענין להתאמץ ולהיראות
טוב ,ולפעמים אף מצוה להוריד במשקל כפי
הצורך ,ולשם שמים .ומכל מקום יש לדעת
תמיד שהעיכובים משמים בלבד .ואותה שדכנית
צריכה לדעת שהיא שדכנית ולא רבנית ,ומצוה
עליה להתאמץ מאוד בעניין השידוכים .וכאשר
מתאמצים בשידוכים ,הרי זה סימן לאהבת ישראל.
וכמובן שמתן שכרה בצידה ,ושכרם כפול ומכופל
מן השמים.
ועיין מה שכתוב בגמרא מועד קטן (יח :):מה'
אשה לאיש .וכן בגמרא (סוטה ב ,).בת פלוני לפלוני
מהשמים .ובפרט בזיווג שני שהכל לפי מעשיו .ויש
להרבות בתפילה ובאמונה ,והכלה בדרך...

לצרף לזימון יהודי שאינו שומר תורה ומצוות
שאלה :מה עושים כאשר רוצים לזמן בשלחן
שבת ,ואחד מבני המשפחה אינו שומר תורה
ומצוות?
תשובה :בזמנינו זה הרבה יותר קל ואין בזה בעיה
בהלכה ,מאחר וכל אחד ואחד מברך ברכת המזון
לעצמו ,ואין כאן צירוף שאחד פוטר את כולם ,אלא
רק שבח לה' יתברך שאכלנו משלו .כך שלמעשה
מותר ועדיף לצרף לזימון את כולם ,גם מחללי שבת
וגם דתיים עם דעות משובשות .ואדרבא ,על ידי
הזימון ניתן לחזקם ולקרבם ,וזכות הרבים דבר גדול
מאוד(ועי' למרן רבינו הגדול זיע"א בדין זה ביחו"ד ח"ד סי' יג בהערה ,ובספר
הנפלא הלכה ברורה).
צניעות הגויה בבית היהודי
שאלה :האם גויה העובדת בביתו של יהודי
חייבת ללבוש צנוע?
תשובה :פסוק מפורש בתורה (שמות כג ,לג)ֹ" :לא
יֵ ְׁשבּו ְּב ַא ְר ְצָךֶּ ,פן יַ ֲח ִטיאּו א ְֹתָך לִ י וגו'" ,כלומר ,אסור
ליהודי להיות במצב כלשהו ,שיתכן שהוא יכשל
בעבירה .ובאמת גר תושב שקיבל על עצמו אמונה
בה' יתברך ,אף שעדיין הוא גוי ,מותר לו להתיישב
בארץ ,ואין חשש של קלקול מהם.
ומכאן לצניעות בביתו של היהודי .אסור בהחלט
שאותה גויה תהיה לבושה בלבוש פרוץ ,וזה קלקול
גדול לכל המשפחה .ויש לבקש ממנה בהקדם
להתלבש בלבוש צנוע ,ולקרוא לזה "בגדי עבודה".
וכן יש להתנהג עם הגויה בכובד ראש  -לא צחוקים
ולא כלום" .ויצר לב האדם רע מנעוריו" ,והצניעות
והקדושה סוד ההצלחה בבית היהודי.
ספרית חרדית לנשות הציבור הכללי
שאלה :האם מותר לספרית חרדית לטפל בנשים
מהציבור הכללי ,וכן לתופרת בגדים חרדית ,לתפור
בגדים לפי המודה והאופנה לנשים מהציבור הכללי,
או שיש בזה איסור של "לפני עיור"?
תשובה :מותר בהחלט! ואדרבא ,ספרית חרדית
יכולה בעת עבודתה ,לחזק ולעורר את המטופלת
על טהרת המשפחה ,על חינוך הילדים במקום
דתי ותורני וכן על לבוש צנוע ,וכל תוספת בד וכל
כפתור שתוסיף אותה אשה ,הרי זה יזקף לזכותה
של אותה ספרית חרדית .ואם לא תעשה את זה
היא ,הרי שתלך אותה אשה לְ ָס ָפּר נשים ,ואוי ואבוי
על התקלות והבעיות שיתכן שיצאו משם.
והעיקר לעורר ולחזק תמיד על הצניעות
והקדושה ,ולה' הישועה.
התבודדות נכונה
שאלה :מה מטרת ההתבודדות שעושים כל לילה
לפני השינה?
תשובה :ההתבודדות היא דבר נפלא ,חשוב וחזק
מאד .וניתן גם לקרוא לזה התבוננות .והמקור לכך
הוא בזוהר הקדוש (פ' קרח דף קעח .).והזוהר הקדוש

משבח מאוד את מי שעושה חשבון נפש על כל
היום ,בכל לילה לפני השינה .ומחשב כיצד היו
מעשיו ,האם נכשל בעבירה והאם עשה המצוה
בשלימות? ומתוודה עליהם ,וזה עיקר ההתבודדות.
וכל זה הוא לא למטרת תפילה לה' ,אף שזה צריך
תמיד ,וכן בתפילות הקבועות ,יכול להוסיף כפי
צחות לשונו ,אבל לעשות חשבון נפש ולומר וידוי,
זה דוקא בלילה לפני השינה.
ולעתים אף ניתן לעשות התבודדות באולם
אירועים בחצות הלילה בעת הסעודה ,כאשר כל
הסועדים מסביב והתזמורת מנגנת ,ואין אפשרות
לצאת משם כי זה אירוע משפחתי ,הוא יושב עם
עצמו ,ואומר תיקון חצות ,עושה חשבון נפש ועושה
רעש גדול בשמים (ועי' בא"ח בפירושו "חסדי אבות" פ"ב מ"ב) .וגם
אנשים קדושים ,על ידי התבודדות וכוונות גדולות,
מגיעים לדרגות גבוהות של נבואה ורוח הקודש (עי'
בן יהוידע מגילה י :ועירובין יג.):
וזו בעצם גם כוונת רבינו מוהר"ן זיע"א במה
שאמר ,שיש לכל אדם לפרש שיחתו ,לתקן את
מידותיו הרעות ולהתקרב אל ה' יתברך ,ולומר וידוי
ותשובה על מעשיו .ודוקא בלילה כשהעולם שקט
(עי' ליקוטי מוהר"ן ח"א אות נב ו-רנט וכן בח"ב אות כה) .ממש כדברי
הזוהר הקדוש הנ"ל.
וההנהגה הטובה ביותר היא לשבת על גבי
הקרקע ,ולומר תיקון חצות וקריאת שמע על
המיטה ,ויחד עם זאת לעשות חשבון נפש על ידי
התבודדות והתבוננות ,והיתה לה' המלוכה.
לשמור העיקרים ולהוסיף...
שאלה :במה עדיף יותר להחמיר בשבת קודש,
האם לטלטל מגבת וכדומה ולקיים מצות טבילה
במקוה בשבת קודש ,או לבטל הטבילה בשבת
קודש ,ולהחמיר מלטלטל בשבת  -לא מגבת ,לא
סידור ולא כלום?
תשובה :אלו ואלו דברי אלוקים חיים ,ושניהם
חשובים וטובים .אולם למעשה לאחר שנפסק
בשולחן ערוך (סי' פח) שביטלו את חובת הטבילה
במקוה לגברים בכל יום ,ממילא בזמן הזה זו רק
חסידות ,ואילו איסור טלטול בשבת קודש ,יסודו
מן התורה ,וישנה מחלוקת אם גם בזמן הזה יש בו
איסור מן התורה .ומרן רבנו הגדול זיע"א (יבי"א ח"ה
סי' כד) חשש מאוד לפוסקים שיש רשות הרבים מן
התורה בזמן הזה ,והוסיף לפלפל בזה (ביבי"א ח"ט סי' לג).
ועוד הוסיף בהערה שם וכתב ,וכן נהגתי מילדותי
שלא להוציא דבר מן הבית לבית-הכנסת ,משום
שיש חשש לכל מיני מכשולים בתיקון העירוב,
ע"ש .ומינה לנדון דידן .וכידוע מרבנו מרן החיד"א
זיע"א ,בספרו הקדוש עבודת הקודש (מורה באצבע אות
רמו) שכתב ,זה עיקר העבודה ,לשמור העיקרים
ולהוסיף ,ולא לזלזל בעיקר ולקיים התוספת .וכמו
אותם אלה המחמירים בקטניות בפסח ומתנהגים
בקלות ראש בטיולים בחול המועד ,שזה איסור
דאורייתא .וכן המגדל זקן בימי העומר ,ומאידך
מתפרץ בעצבים על כולם.
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השיעורים משולבים בהנהגות
קדושות כדרכו של מורנו הרב שליט"א
תוך מתן דוגמאות של שאלות
מצויות אותן נשאל מורנו הרב
שליט"א בבית ההוראה
הכ
חופ ני
שיסה
ת

הציבור הקדוש מוזמן,

לשיעור השבועי בהלכה ומוסר
המתקיים בעז"ה מידי יום שלישי בשעה [ 20:00לאחר תפילת ערבית]
במוסדות התורה "עטרת חכמים" רח' החי"ם  ,4תל גיבורים חולון

משך כל שיעור שעה וחצי
עזרת נשים פתוחה
מסכים מיוחדים לנשים
השיעור מועבר בשידור חי
באתר המוסדות

שאל אביך ויגדך

סיפורים נפלאים על גדולי הדורות זיע"א
מהספר ענף עץ אבות למרן רבינו הגדול זיע"א

"וְ ַדע ַמהֶּ -שׁ ָּת ִׁשיב לַ ֲא ִפיקֹורֹוס"
בשנת תקי"ט גזר הבישוף מיקאלסי על רבני ישראל להתיצב בפניו
ולעמוד בויכוח דתי עם המומר יעקב פרנק שר"י עם חבריו ,ונבחרו לשם
כך הגאון רבי חיים הכהן רפפורט אב"ד לובלין ,והרב הקדוש רבי ישראל
בעל שם טוב ,והגאון רבי יצחק שור (מחבר הספר שו"ת כח שור) .בהמשך הויכוח,
שאל הגר"י שור את המומר איך העיז לחלל את השבת ולעבור על גילוי
עריות ,אשר נאמרו בסיני ,השיב המומר ,כי תוקף האיסור של התורה היה
רק עד זמן התגלותו של שבתי צבי ,וממנו והלאה תורה חדשה יצאה מאתו
וביטל כל האיסורים הנ"ל ,ואוכיח לך זאת ,שאני אזמין לכאן את אביך ואמך
מעולם האמת ,ויעידו כדברי ,וישרוק המומר בשפתיו ,ויבאו שנים בדמות
אביו ואמו של מהר"י שור ,ויאמרו ,כדברי המומר ,ויען מהר"י שור אותם,
הנה לדבריכם גם מצות "כיבוד אב ואם" שבתורה ,כבר בטלה מזמנו של
שבתי צבי ,ואינני חייב בכבודכם ,ויך אותם במטהו על ראשם ,ומיד נפלו
לארץ מתים .אז ראו כולם שהיו שני כלבים ,וידעו הבישוף וכל הנוכחים
שם ,שהמומר עשה כן בכישוף ,וירגז הבישוף ויעניש קשות את המומר ואת
חבריו (שו"ת כח שו"ר סי' לא דף נו ע"ד).
***
פעם נפגש המגיד מדובנא רבי יעקב קרנץ עם חבורת אפיקורסים ,אמרו
לו ,רבנו! אנו מוכנים לשמוע דרשתו ,בתנאי שאל תסיים הדרשה כדרכך
בביאת המלך המשיח .עמד רבי יעקב ודרש ,ובסיום דרשתו אמר :ועתה
אומר אליכם משל קטן ,פעם היה השועל מהלך ביער ,ונפשו רעבה ,מרחוק
ראה תרנגול בר ,התקרב אליו לטורפו ,אולם התרנגול חש בסכנה שלו ומיד
טיפס ועלה על ראש העץ ,השועל התאכזב ממהירות התרנגול שסיכל את
מחשבתו ,וישת אל הערמה פניו ,ויאמר לתרנגול ,מה שלומך אחי ,רדה נא
ונטייל יחדיו ,שכבר בא המשיח ,ונאמר (ישעיהו יא,ו)" ,וגר זאב עם כבש" ,וגם
שועל ותרנגול יהלכו ויטיילו יחדיו ,באותה שעה נשמעה נביחת כלבים,
נשא השועל רגליו וברח ,לאחר שהסתלקו הכלבים ,חזר השועל למקום
הראשון והתרנגול עודנו עומד למעלה בראש האילן ,לגלג עליו התרנגול,
אם כדבריך שבא משיח ,מדוע ברחת מקול הכלבים ,אמר לו השועל ,אתה
צודק ,אבל מה אעשה והכלבים אינם מאמינים במשיח.
***
מעשה ברבי יהונתן אייבשיץ ,ששאל אותו המושל ,תמיהני עליכם,
שאתם מקבלים עליכם דינים מחוסרי הגיון ,ואין בהם טעם ,כגון מה
שאומרים החכמים שלכם ,כי פרי שהתליע בתלוש ,אם התולעת פירשה מן
הפרי ,אסורה ,ואם לא פירשה מן הפרי מותרת ,מה הבדל יש בין אם פירשה
התולעת או לא ,ומה ההגיון שבדבר ,סוף סוף תולעת היא .ויקח הגאון כף
נקיה מעל השלחן ,ויאמר למושל ,בבקשה להריק רוק לתוכה ,וירוק ,ויאמר
למושל ,בבקשה החזר נא הרוק לפיך ,וימאן המושל ,ויאמר זה מאוס עלי,
ויאמר לו הגאון ,למה נמאס לך ,והלא ברגע זה היה הרוק הזה בפיך ,ומה
נשתנה עתה בהיותו בחוץ בתוך כף נקיה ,ויאמר המושל ,אף על פי שהרוק

(אבות ב ,יט)

הזה היה בתוך פי ,כשיצא כבר לחוץ נמאס עלי להחזירו ,אמר לו הגאון ,כן
הדבר לענין תולעת הפרי ,כל עוד התולעת בתוך הפרי עצמו ,ולא פירשה
ממנו הרי זה כאילו היא חלק מהפרי ,ולא נמאסה ,אבל אחר שפירשה אפילו
דקה אחת בלבד נמאסה ,ולכן אסורה ,ויאמר לו המושל ,צדקת בדבריך.
***
מעשה שהיה אצל הגאון רבי יוסף תאומים (בעל פרי מגדים) ,שהסתופף בבית
מדרשו של הגביר ר' דניאל יפה ,ונשאל פעם שאלה על ידי דוד פרידלנדר
מראשי המשכילים (הסכלים) בברלין ,שהיה חתנו של ר' דניאל יפה ,וככה
הרהיב עוז והחציף פניו לשאול את הגאון ,למה סיפר משה ,ותמנע היתה
פילגש לאליפז בן עשו ,ומה היה צורך לכתוב זאת בתורה? הבין רבי יוסף
מסגנון דבריו שהשואל הוא אפיקורוס ,ובא רק לקנטר ,וכיון דקיימא לן
שאין להשיב לאפיקורוס ישראל ,דכל שכן פקר טפי ,השיב לו :אינני יכול
להשיב לך תשובה על שאלתך.
הלך דוד פרידלנדר בשמחה לחותנו ר' דניאל ואמר לו ,לשוא אתה מבזבז
את כספך ומחזיק אנשים כאלה בבית מדרשך ,הנה שאלתי אותו שאלה על
פסוק שבמקרא ,ואמר שאינו יודע לענות .תמה ר' דניאל ואמר ,הא כיצד,
והלא רבי יוסף נחשב לאחד מגדולי הרבנים? וגם רבנו מרא דאתרא הגאון
רבי צבי הירש לוין מפליג בשבחו .ענהו דוד פרידלנדר ואמר :אדרבה נסה
אתה אותו ושאלהו ,והלא הודאת בעל דין כמאה עדים דומה.
שלח רבי דניאל וקרא לרבי יוסף ,והוא מיהר לבוא לפניו ,פתח רבי
דניאל ואמר :דוד חתני סיפר לי ששאל את כבודו בדברי תורה ,וכבודו
אמר לו ,שאין בידו להשיב לו תשובה ,היתכן? האם על מנת כן אני מספק
לו פרנסתו? השיב רבי יוסף בחיוך ,תנוח דעתך רבי דניאל ,עדיין יש בי
תורה כדי חמשה דינרים בשבוע שאתה מעניק לי! ועתה אשיב לך על
השאלה ששאל חתנך דוד ,חתנך שאל שאלה שכבר שאל אותה לפנים
מנשה בן חזקיהו שהיה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה ,בשעה שישב
ודרש אגדות של דופי נגד תורתינו הקדושה (עי' סנהדרין צט ,):הבנתי שהוא
מפקפק חס ושלום ב"תורה מן השמים" ,ועל כן לא השיבותיו דבר ,אבל לך
אסביר את הענין ,מסורת קבלה היא בידינו :תמנע זו בת מלכים היתה ,כמו
שכתוב ,ואחות לוטן תמנע .וכל אלוף הוא מלכות בלי כתר .אדיר חפצה
היה להתגייר ולהדבק בזרעו של אברהם אבינו ע"ה שקידש שם ה' ברבים,
באה אצל אברהם יצחק ויעקב ,ולא רצו לקבלה (מפני שהיה שמץ פיסול בייחוס משפחתה),
הלכה אצל אליפז בן עשו וגייר אותה (גיור רפורמי) ,והיתה לפילגש לאליפז ,כי
אמרה מוטב שתהיה אפילו שפחה לאומה זו ,ולא גבירה לאומה אחרת,
ומפני שלא היה לאבותינו לדחותה ,יצא ממנה עמלק שציער לישראל .ולכן
נאמר :ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד עשו את עמלק ,ומזה יש
ללמוד לקח ,לקרב את הבאים להסתופף תחת כנפי השכינה .זוהי התשובה
לשאלה ששאל חתנך ,ורק אליו לא יכלתי להשיב לשאלתו ,מפני שאמרו
חכמים ,שאין להשיב לשאלת אפיקורוס ישראל ,דכל שכן פקר טפי .נאנח
רבי דניאל ואמר :צר לי שחטאתי נגד כבודו במחשבה ,ועתה ישוב נא מר
לתורתו.

