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פרשת :וישלח שבת קודש י"ד כסלו תשע"ח ( 2דצמבר )2017

המשא המרכזי

עסקני צבור ,שלוחי דרבנן ומשמשים בקודש  -עבודות מסוכנות!

מורנו הרב שליט"א
פרשת וישלח ,תשע"ז
בפרשתינו ,פרשת וישלח ,מצינו שמסופר על כמה
עסקני צבור שלא היו ידעו כיצד צריך להתנהג עם הצבור,
ולכן יצא מכך תקלות קשות ,רחמנא ליצלן .וזאת משום
שעבודה צבורית היא עבודה קשה ומסוכנת  -ברוחני
ובגשמי  -שהרי עסקן צבורי יודע כל מיני סודות על
כל מיני משפחות ,ואם חס ושלום יגלה כל מיני דברים,
הוא עלול ברגע אחד להחריב משפחות שלימות .וכן
שלוחא דרבנן שמינו אותו גדולי ישראל וחכמי התורה
שליט"א לתפקיד מסוים ,עליו לפעול ולעשות במסירות
ובזריזות למען התורה והיראה ,ואם הוא מתעצל ואינו
מתאמץ כראוי ,הוא גורם במישרין או בעקיפין לנזק
רוחני גדול .וכן כל מיני משבק"ים 1למיניהם ,היודעים
כל מיני דברים אישיים ,וכל מיני בעיות ברוחני ובגשמי,
על כל מיני אנשים ,הרי שהם חייבים לשים מחסום
לפיהם ,וצריכים להזהר מאד מאיסורי רכילות ואיסורי
לשון הרע ,ויש עליהם אחריות גדולה מאד לקדש שם
שמים ,ולמנוע חילול השם .וכל עבודתם מסוכנת מאד,
הרבה יותר מסוכנת מעבודת בנין ,שעל העוסק בבנין
אמרו חז"ל הקדושים שהוא מתמסכן (יבמות סג .).והמשרת
בקודש יכול לבנות עולמות מחד ,ומאידך להחריבן .ואוי
לנו ביום הדין.
כתוב בפסוק הראשון בפרשה (בראשית לב ,ד)" :וַ ּיִ ְׁשלַ ח
יַ ֲעקֹב ַמלְ ָאכִ ים לְ ָפנָ יו ֶאל ֵע ָׂשו ָא ִחיו וגו'" .ופירש רש"י:
מלאכים ממש  -לא אנשים ,לא משבק"ים ולא שלוחי
דרבנן .ומדוע? מפרש רבינו האור החיים הקדוש ,משום
שעשו הוא אדם מסוכן ,וכל מי שבא במגע איתו עלול
להנזק ממנו ומאנשיו ,ע"ש .ויש להוסיף ,שלא רק
בגשמיות עלול להנזק כל הבא במגע איתו ,אלא גם
ברוחניות ,משום שעשו הוא קליפה קשה ,ואסור להתקרב
אליו כלל .ומכיון שהעסקנים והשליחים של יעקב אבינו
ע"ה עלולים להנזק מעשו ברוחנית ובגשמיות ,לכן שלח
אליו דוקא מלאכים ממש .ולומדים מכאן שעסקן צבורי
הרואה ושומע כל מיני דיבורים מכל מיני אנשים ,אם
לא זכה להיות חזק באמונה ובקדושה ,ממש כמו רבו
ששלחו ,אסור לו להיות עסקן צבורי ,משום שזו עבודה
מסוכנת ,והוא עצמו בסכנה!2
ובפסוק נוסף בפרשה כתוב על יעקב אבינו ע"ה,
שהשתחווה לעשו הרשע כאשר נפגשו זה עם זה .וזו
הנהגה לדורות ,שיש להכנע בפני הרשעים ,כפי הצורך.
ומוסיף הספורנו ,שאם הבריונים בזמן הבית השני ,שהיו
עסקנים קשים ,היו מקשיבים לגדולי ישראל ,לא היה
נחרב בנין הבית (ועי' גיטין נו ,).והדברים נוראים! עסקנים
הנקראים בריונים ,3הורסים את בית המקדש...
ובפסוק נוסף בפרשה כתוב על עסקני צבור של
העיר שכם ,שבקשו את דינה בת יעקב עבור שכם בן
חמור ,והסיתו את כל התושבים על כך ,והתוצאות היו
שכולם נהרגו על ידי שמעון ולוי ,כידוע .ומשפחתו של
יעקב אבינו ע"ה היתה בסכנה גדולה ,ויעקב צעק עליהם:
"עכרתם אותי" (כמבואר ברמב"ן שם) .ובגלל ההפקרות של בני
שכם ,נתחייבו כולם בהריגה (כמבואר ברמב"ם ספ"ט מהלכות מלכים).
גם גיחזי היה עסקן צבורי ,ומשמש בקודש אצל אלישע

הנביא .ואף שאלישע הנביא היה קודש קודשים ,עד כדי
כך שאם בטעות היתה אשה מציצה ומסתכלת בפניו,
היתה מתה מיד! עם כל זאת ,תלמידו גיחזי היה עושה
חילול השם נורא ,ומחטיא את הרבים .וכוחו של אלישע
הנביא לא עזר לו בזה .וכנראה שמי שלא מכוין להתקדש
ולשרת בקודש לשם שמים באמת ,אלו הם התוצאות
(ועי' בגמרא סנהדרין קז :וילקו"ש מלכים ב' פרק ד) .4וכידוע מדברי בעל
הטורים (פרשת במדבר) ,שכתב על שוטרים שגם הם נחשבים
לעסקני צבור .ואין אדם נעשה שוטר מלמטה ,אלא אם כן
נעשה רשע מלמעלה .5וכנראה שהיסוד הוא ,שצריך עסקן
צבורי להרגיש עבדות ממש  -עבד לצבור ,עבד לתושבים,
עבד לנזקקים ועבד לאנשים קשי יום .שהרי השררה היא
עבדות לאדם ,משום שמוטל עליו עול רבים .ומי שזוכה
להיות עבד ה' יתברך ,זוכה גם להנות להיות עבד לצבור
(ועי' פרש"י הוריות י ,):ולהיפך להיפך .וכידוע ,שאומרים העולם
על כל מיני משבק"ים שהם אנשים קשים ורעים ,שאינם
מתאמצים להמתיק את התנהגותם ,ואינם מראים לצבור
הזקוקים לישועות סבר פנים יפות ,שבודאי יש לכל
אלה ניצוץ של גיחזי ,רחמנא ליצלן .וזה בבחינת פרנס
המטיל אימה יתרה על הצבור שלא לשם שמים ,שמקבל
עונש נורא ,ואינו רואה בן תלמיד חכם (עי' ר"ה יז .).והדברים
נוראים ומפחידים מאד!
וכידוע מדברי הירושלמי (רפ"ה דברכות) ,שהובא פעמיים
בשולחן ערוך ,שהעוסק בצרכי צבור כעוסק בתורה
לשמה (שו"ע או"ח ס"ס צג) .ועוד שמותר אפילו להפסיק בדברים
שהם בכלל צרכי צבור בין ישתבח ליוצר (שו"ע או"ח ס"ס נד).
והיינו שאיש צבור  -בן תורה ,עניו וצנוע  -הדואג ורודף
כל היום לטובת הצבור ,הרי הוא כעוסק בתורה כל היום.
וכן מובא במשנה (מסכת אבות פ"ב מ"ב) ,כל עמלים עם הצבור
לשם שמים וכו' ,ומפרש רבינו יונה ,שעוסקים בצרכי
צבור לא כדי להתכבד ,לא כדי להנות ולא כדי להשתרר,
אלא הכל לשם שמים! ומפורש במשנה שם ,שגם מצוות
שלא הספיקו אותם עסקני צבור לעשותם ,הם מקבלים
עליהם שכר כאילו עשו אותם בפועל ,ע"ש .והדברים
נוראים ממש!
ומבואר בגמרא (קידושין יב ,):שהמבזה שליח בית דין ,חייב
נדוי ,ע"ש .ומעשה שהיה בישיבת פורת יוסף בעיה"ק
ירושלים ,על תלמיד אחד שביזה את אחד מעובדי
המטבח ,וכבוד ראשי הישיבה חששו שהוא חייב נדוי על
כך ,משום שהעובדים נקראים שלוחי בית דין ,והוצרכו
לעשות לו התרה ,לאחר שביקש סליחה (עי' בספר עבד לעבדי
ה' דף צ) .ומכאן על מעלתו העצומה של שלוחא דרבנן ,אם
וכאשר הוא עושה הכל במסירות נפש ובאהבה ,לשם
שמים .והמזלזל או שהוא מלא בטענות על עסקני צבור,
הרי זה כאילו שהוא מלא בטענות על גדולי ישראל.
וכיצד אם כן נדע להתייחס לעסקן צבורי ,גבאי
בית הכנסת ,יועץ נישואין ,דרשן בבית הכנסת ,מרצה
בתקשורת ,מפיץ דיסקים ,הן וכיוצא בהן ?6ומסתבר
שהפתרון לכך הוא ,שמה ששומעים מגדולי ישראל
וחכמי התורה שתומכים וממליצים על מאן דהו ,על פיהם
יחנו ועל פיהם יסעו .והיינו ,מי שנראה מסתורי ועצמאי
ובעל דעה ,הרי הוא מסוכן מאד לצבור .ומי שקורא
לעצמו "תלמיד" ,וגדולי ישראל משבחים ומפארים אותו,

הרי זה מצוין .ויפתח בדורו כשמואל בדורו (ר"ה כה.):
ומכאן יש ללמוד על המחלוקות השוררת בזמנינו,
ועל התנועה הקדושה תנועת ש"ס ,על הנציגים היקרים
הפועלים במסירות ובאהבה ועל יו"ר התנועה ידידי
ואהובי הר"ר אריה דרעי הי"ו ,שכל מה שגדולי הדור
וחכמי התורה אומרים ועושים ,אנחנו התלמידים
מקבלים באהבה ובשמחה .ויש לדעת ,שגם על הפורשים
מהתנועה ,שעומדים אחריהם גדולי ישראל נוספים,
אסור לנו לדבר עליהם ,ולא להרהר  -לא לשבט ,לא
לחסד ולא כלום  -משום שזהו תפקידם של גדולי הדור
שליט"א ,וכולנו תלמידים! ולא צריכים לשאול שאלות,
לא להרהר ,לא לדבר ולא כלום .וגם כאשר גדול בתורה
אמר איזה משפט מסוים על עסקן צבורי  -מהתומכים
או מהמתנגדים  -אין בזה שום בעיה ,ולגדולי ישראל
שליט"א מותר ולנו אסור !7ועוד שאסור לנו לשבח עסקן
צבורי או חכם מסוים ,כאשר גדולי ישראל נזהרים שלא
לשבח אותו .הכל הכל הכל צריך להיות כפוף אך ורק
לגדולי ישראל וחכמי התורה שליט"א.
עסקני צבור הם אנשים מסכנים מאד מאד .יש
עסקן צבור שהוא בן תורה נשמה טהורה ,שעושה הכל
במסירות נפש  -יום יום  -ופועל ישועות לצבור וליחיד,
ועדיין יש כאלה שמזלזלים בו או מקללים אותו או מגלים
סודות ,וגורמים לחילול השם נורא ואיום ,ונכשלים
במצוה של אהבת ישראל ,שאינם מקיימים אותה כראוי.
ויש להיפך ,עסקן צבור עם הארץ שאינו עושה כלום,
מסכן ברוחניות ,ואינו מפנה את מקומו למשרתים בקודש
הטובים ממנו .וגורם בעקיפין שנכשלים ומדברים עליו
לשון הרע ,ונעשה מכך חילול השם גדול מאד ,והרווח
כולו של היצר הרע .ועסקן כזה הוא בבחינת ועצומים כל
הרוגיה (עי' סוטה כב .).ומי לנו עסקן ציבור קדוש וטהור כמו
מרן רבינו הגדול ,רב רבנן פאר הדור זיע"א ,שהיו אנשים
שציערו אותו מאד ,והם "אנשים קשים חורשי מזימות"
(לשון מרן זיע"א בהקדמה ליבי"א ח"ו ,ח"ז ,ח"ח ,ח"ט) .ויתכן שגם על זה
התכוון מרן זיע"א כשביקש בצוואתו שיהיה כתוב על
המצבה" :המדוכא ביסורים" .צא ולמד עד היכן מגיעים
הדברים .ומי יודע כמה נכשלנו בזלזול בעסקני צבור,
ובפרט כשהם בכלל בעל מעשים (עי' קידושין לג ,):ואוי לנו
ביום הדין! ולמעשה ,כשרואים עסקן צבור שגדולי ישראל
משבחים אותו ,חובתינו לעמוד דום  -לשבחו ולברכו.8
וישנה עצה רוחנית טובה לכל המשרתים בקודש ,רבני
קהלות ,עסקני צבור ,גבאי בית כנסת ,מלמדי תינוקות,
אנשי חסד עם החיים ואנשי חסד עם המתים ,הנקראים
"חברא קדישא" ,לעשות לעצמם פעם בחודש כנס
חיזוק ,כנס של חשבון נפש ,קידוש השם ,מצוות ועזרה
לתושבים .9וגם כנס מידי חודש בחודשו ,להורים ובעלי
משפחות ,לחיזוק השלום הבית וחינוך הילדים ,ועל ידי
כך זוכים לשפע גדול .וכל זמן שתוכחות בעולם ,נחת רוח
באה לעולם ,טובה וברכה באין לעולם (עי' תמיד כח.).
בסיכום :מפרשתינו לומדים להזהר מאד בכבודם של
עסקני צבור ,ועסקני הצבור צריכים לדעת שעול גדול
ונורא כמו עבדות מוטל עליהם ,ויזהרו מאד לקדש תמיד
שם שמים .והלואי שנזכה לכך .אמן ואמן!

 .1משמשים בקודש ,והיינו כעין שמשים של רבנים גדולים ,העומדים
לימינם של גדולי וחכמי התורה שליט”א.
 . 2ובאמת מבואר במדרש (פרשת חיי שרה) ,שמשמים שלחו מלאכים כדי
ללוות את אליעזר בנסיעה לחרן ,ולהוציא משם את רבקה ,ע”ש.
 . 3אנשים ריקים ופוחזים למלחמה ,רש”י שם.
 . 4וכידוע שגיחזי היה אחד מארבע הדיוטות שאין להם חלק לעולם
הבא (סנהדרין צ.).

 . 5וכן כתב הרמב”ם בפירוש המשניות (אבות פ”א מ”י) ,כיון שנתמנה אדם
פרנס על הצבור מלמטה נעשה רשע מלמעלה.
 . 6ובאמת שקשה מאד לדעת ולכוין לאמת מי הוא עסקן צבורי
אמיתי ,שהרי האדם יראה לעיניים וה’ יראה ללבב (עי’ שמואל א’ פרק טז).
 . 7וידוע ,שרבינו הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זיע”א ,היה מוסיף
בקרבנות במשנה “אלו דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה וכו’
והדן את חבירו לכף זכות (כמבואר בשבת קכז ,).וזה מחזק לכל היום.

 .8ויזכר על טוב ידידי ואהובי ר’ חיים זברלו הי”ו ,נציג מטעם ש”ס
מזה שנים רבות בעירנו חולון ,ופעל ועשה כפי כחו למען התורה .והוא
נזהר מאד שבלשכתו – לשכת סגן ראש העירייה  -אין פקידה ,אין
מזכירה ואין יצר הרע  -והמזכיר בלשכתו הלא הוא מר אילן כהן צדק
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מלחמת התענוגות
שלום וברכה ,מורי רבותי!
ב"מלחמת התענוגות" בעולם הזה יצאו תמיד מנצחים אותם
שהלכו בדרך ה' ועל פי אורחות התורה הקדושה.
המדהים והמיוחד בניצחון הזה ,הוא בכך ,שתמיד ,למרות
נצחונם והצלחתם המלווה במילוי גופם ,נפשם ונשמתם בתענוגות
כבר בעולם הזה ,הם נתפסים כחסרי תענוגות ,כחיים באפרוריות
ובמידת מה אפילו כסובלים.
זה כל כך לא הגיוני ,עד שנראה שגם זה חלק מההסכם של
האלוקים עם השטן .כביכול אמר לו הקדוש ברוך הוא :קח וחלק
לרשעים עושר רב ,צפה אותו ברכבי יוקרה ,הענק להם דירות שרד,
שלח אותם לטיולים בכל קרן וזווית בעולם ,ובלבד שלא יחוש אי
מי מתושבי העולם את הריקנות ,חוסר השקט והסיפוק אותם הם
חשים מבפנים.
בן תורה ישוב מידי ערב לביתו ,שם ימתינו לו רעייתו וילדיו
כמלכה ושורת נסיכים ,אותם הוא יאהב אהבת נפש והם ישיבו לו
אהבה בכפל כפליים .להם הוא יסביר עד כמה מאושר הוא בחברתם,
ועד כמה מוכן הוא להקריב את כל כולו למען אושרם .כאשר לאחר
מכן הוא יסב איתם לארוחת ערב מלכותית ,שתכלול "קרקר ,גבינה
ועגבניה" .עליהם יתענגו האבא ,האמא והילדים ,ולא יאבו להחליף
ארוחת ערב זו בשום ארוחת 'גורמה' שבעולם.
האבא יספר לילדים סיפור או שנים על צדיק עתיק או מידה טובה,
ינשק ללחייהם הבוערות ,יקרא עמם קריאת שמע שעל המיטה ,ולא
ישחרר את חדר הילדים מנוכחותו בטרם ישמע את נשימותיהם
הקצובות המעידות על שנת ישרים שקטה.
לאחר מכן יפרוש עם רעייתו לקרן זווית ,יאזין לאשר עברה עליה
במשך היום ,יתענג על הקשבתה והבנתה לרחשי לבו ,ובמידת
היכולת יפרוש מחוזק ,מעודד ומעונג ללימוד לילי בכולל ערב
בשכונה.
בלילה ישוב לסיור קצר בחדר הילדים ,ילטף ,ינשק ואפילו יחבק
בהחבאה .ויגש לחדר המלכות לשינת לילה מרוכזת ,משהו שיטעין
את הגוף ליום מדהים ומאושר המלא בתענוגות.
בבוקר ישכים לתפילה ,ומשם בהתלהבות לסייע במשלוח הילדים
לבית תלמודם .הוא יספר להם שוב ושוב עד כמה הוא גאה בהם
ושמח בזכות העצומה הנקרית בדרכו לסייע בגידולם של גדולי
ישראל של הדור הבא ,של הבנים הנבחרים של ה' יתברך .הוא שוב
יחבק וינשק ויפרד מהם ליום נוסף מלא תענוגות.
בכולל הוא ישוב ויפגש עם ספריו האהובים ,יעמול בהם בשקידה,
יחדש חידושים ,יחבר חבורים ,ילמד ויעלה בשיעור קומתו עוד
יותר מיום האתמול ,ויחוש איך יום יום ושעה שעה הוא מחזיק את
העולם בתלמוד ומסייע לכל אלה שלא זכו להסתופף בעולמה של
תורה לשרוד בהצלחה יום נוסף לחיים טובים ושלום.
באותן שעות ,ישוב גם שכנו לאחר יום מפרך .הוא לא באמת מלא
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

סיפוק ,ואפילו לא ריק ...הוא פשוט מרוקן .יומו עבר בטלטלות בין
המצפון לבין הרווחיות ...הוא נע ונד בין הרצון הכנה לטוב לבין
תעשיית הרוע ,כאשר בדרך כלל התעשייה מנצחת את הרצון .בביתו
לא ממתינה לו האשה אותה הוא "אוהב יותר מכל" בלשון המעטה,
והילדים הם בכלל מטרד שטוב להתפטר ממנו וכמה שיותר מהר.
אילו היו אורחותיו של עבד ה' גלויות לכל עובר ושב ,לא היתה
בחירה בעולם ,וכולם היו הופכים להיות בני תורה .חיים של שקט
ושלווה ,חיים של אהבה ואחווה ,חיים מלאי סיפוק ועל הכל מלאי
משמעות .לא היה מי שלא היה מצטרף לחיים שכאלה ,ודוקא משום
כך בהסכם האלוקים והשטן סוכם על איפול וחסיון מוחלט על
חיים אלו" .חיים בדלתיים סגורות" תרתי משמע ,כאשר הפעם היה
האינטרס משותף .השטן הבין שאם החיים הללו יהיו גלויים לכולם
– לא תישאר לו עבודה .והקדוש ברוך הוא ידע שעם חיים גלויים
שכאלה – לא יהיה לו למי להעניק שכר ,כי להיות בן תורה אחרי
שהבנת מראש במה מדובר "זה לא זה" ,זה לא ניסיון.
֑פׁש" (במדבר
ל־הּנָ ֶ
על הפסוק בפרשת נשא "וְ כִ ּפֶ֣ר ָעלָ֔יו ֵמ ֲאׁשֶ֥ר ָחטָ֖א ַע ַ
ו ,יא) ,שואלת הגמרא במסכת תענית (י"א ע"א) "וכי באיזה נפש חטא
זה?" ועונה" :אלא שציער עצמו מן היין" .וממשיכה הגמרא" :והלא
דברים קל וחומר ,ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא,
המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה (תענית י"א ע"א).
כלומר ,מקפידה התורה הקדושה על האדם שלא יצע את עצמו,
וזה נאמר על כל אדם .ומה על תלמיד חכם? ממשיכה הגמרא (שם)
ואומרת" :אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית ,מפני שממעט
במלאכת שמים" .אם חשבת שלתלמיד חכם מותר קת "להתעלל"
בעצמו ,הרי שטעית .כי חומרתו של התלמיד חכם גדולה יותר מכן
אחד אחר ,ואל לו להתענות בחינם ,משום שהוא ממעט במלאכת
שמים.
ולמי שטרם זכה לישב ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו בעולמה של
תורה ,יש כאן הפתעה! בספר פרי צדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין
(בראשית לראש חודש מרחשון) מביא בשם מדרש הנעלם (זוהר ח"א קל"ח א) "אלמלא
יצר הרע ,חדוותא דשמעתתא לא להוי" .כלומר שלולא יצר הרע של
האדם ,לא היתה לאדם שמחה בלימוד התורה הקדושה ובחידושיה.
כך שככל שהיצר גדול יותר ,כך גדולה ההתלהבות וההתלהטות
מסברא חדשה ,מתובנה עמוקה ומחידוש עצום.
זה אומר לגבי כל אחד מאיתנו ,שגם אם נראה שהיצר גדול ומנצח,
זה בדיוק מה שאומר שמקומנו בעולמה של תורה ,שם ממתין לנו
התענוג האמתי והעידון הגדול.
לחוות את הנאות החיים האמתיות ,לזכות לאושר המושלם כאן
בעולם הזה ,ולנהל חיים מלאי סיפוק ומשולבים בשקט נפשי – רק
בדרך התורה הקדושה!
יזכנו ה' יתברך לנחול ולהנחיל דרך חיים מאושרת זו בטוב
ובנעימים ,ולנצח גם את עצמנו במלחמת התענוגות הנצחית.
ברוכים תהיו!
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ברכה אחרונה על תמרים שבתוכם יש
בוטנים
שאלה :אדם שאכל תמרים ובתוכם אגוזים
או בוטנים וכיוצא בזה ,האם מלבד ברכת "מעין
שלוש" על התמרים יברך גם "בורא נפשות רבות"
על האגוזים או הבוטנים ,או שיברך רק ברכת "מעין
שלוש" על התמרים?
תשובה :שאלה יפה! ועומק השאלה בזה ,הוא
האם האגוזים או הבוטנים שהוכנסו לתוך תמרים
דינם כטפל ואין לברך עליהם כלל ,לא ברכה ראשונה
ולא ברכה אחרונה [וכמו שמצינו בעוגה שיש בה
צימוקים ומיני מתיקה ,שהם טפלים לעוגה ואין
לברך עליהם כלל] ,או שגם האגוזים והבוטנים הם
עיקר ,וממילא אם יש אגוזים בתוך התמרים שברכתם
כברכת התמרים ,מברך על התמרים "בורא פרי העץ"
ופוטר את האגוזים .וכן בברכה אחרונה ,מברך ברכת
"מעין שלוש" על התמרים ופוטר את האגוזים .ואם
יש בוטנים בתוך התמרים ,יוציא הבוטנים מתוך
התמרים ויברך עליהם "בורא פרי האדמה" ,ועל
התמרים יברך "בורא פרי העץ" ,ולבסוף יברך גם
"בורא נפשות רבות" על הבוטנים ,וגם "מעין שלוש"
על התמרים כנ"ל.
ובעומק נוסף ,צריך לדעת מי הוא זה שקובע מה
נחשב עיקר ומה נחשב טפל .הלא בודאי שלא היצרן
ולא הטבח ,ובנדון דידן לא מי שהכניס את האגוזים
והבוטנים לתוך התמרים יקבע לנו מה טפל ומה
עיקר ,אלא זה שאוכל הוא לבדו יקבע בזה ,ואם הכל
נחשב אצלו לעיקר ,צריך לברך על הכל.
למעשה ,מי שאוכל תמרים ובתוכם אגוזים ,ושניהם
עיקר בעיניו ,יברך תחילה "בורא פרי העץ" ,ולבסוף
יברך ברכת "מעין שלוש" .ואם היו בוטנים בתוך
התמרים ,יפריד ביניהם ויברך "בורא פרי העץ" על
התמרים ,ובורא פרי האדמה על הבוטנים .וגם בסיום
האכילה ,יברך תחילה "בורא נפשות" על הבוטנים,
ולאחר מכן ברכת "מעין שלוש" על התמרים" ,וחכם
לב יקח מצוות".
וכן כל מיני מטעמים ,כגון גרעיני דלעת מודבקים
בשקדים מקולפים על ידי דבש ,ושניהם עיקר אצלו,
ושניהם בכמות גדולה ואין כאן מיעוט ורוב ,יפריד
ביניהם ויברך "בורא פרי העץ" ו"בורא פרי האדמה",
ולבסוף "בורא נפשות רבות" (ועי' חזון עובדיה ברכות דף רפה
והלאה ,ותהנה).

המקום הראוי ביותר לתפלה
שאלה :היכן עדיף יותר להתפלל ,בבית הכנסת
ובבית המדרש או בכותל המערבי?
תשובה :מפורש בגמרא (ברכות ו ,).אין תפלה של אדם
נשמעת אלא בבית הכנסת .ובית מדרש קדוש יותר
מבית כנסת ,ולכן כשמצוי בית מדרש ובו עוסקים
אברכים בתורה ,עדיף להתפלל בו יותר מאשר בבית
כנסת (ברכות ח .).ועוד ,שמוטב להתפלל בבית מדרש
בעשרה ,מאשר להתפלל בבית כנסת "ברוב עם"
(משנ"ב סי' צ ס"ק נה).
וכמובן שהכותל המערבי גדול משניהם ,משום

שגם דינו כבית כנסת ,גם דינו כבית מדרש ,שהרי
עוסקים שם בתורה וגם משום שמעולם לא זזה
משם השכינה הקדושה (מד"ר שמות פרשה ב) .וזה נקרא הר
המוריה ,ועל זה נאמר "בהר ה' יֵ ָר ֶאה" .והוא המקום
הקדוש ביותר בעולם ,ולכן בודאי שמותר לוותר
על בית הכנסת ובית המדרש ,ולהתפלל מידי פעם
בכותל המערבי.
וכמובן שמי שלא היה שלושים יום בכותל,
כשיראה את הכותל צריך הוא לעשות קריעה בצד
שמאל של הבגד .ומצוה לעשות שתי קריעות באותה
החולצה ,אחת על ירושלים ואחת על בית המקדש
(חזו"ע תעניות דף לט).

הורדת הכביסה מהחבל בשבת
שאלה :האם מותר בשבת קודש להוריד כביסה
מהחבל ,בזמן שיורדים גשמים .וכן כאשר זורחת
השמש ,האם מותר לתלות הכביסה ולשטוח בחמה?
תשובה :בגדים מכובסים על החבל בשבת קודש,
הרי הם כדין כלי שמלאכתו להיתר ,שמותר לטלטלם
מחמה לצל ,או מהגשם לבית ,גם כאשר זה לצורך
הבגד (שו"ע סי' שח ס"ד) .ואף אם הבגדים היו רטובים בבין
השמשות ,לא אומרים מגו דאיתקצאי וכו' ,ואין בזה
דין מוקצה (חזו"ע שבת ח"ג דף פז) .והוא הדין אם השמש
חזקה מאד ומזיקה לבגדים ,שמותר להורידם מהחבל
בשבת קודש .וכמובן שאסור למיין ולסדר את
הבגדים כל מין למינו ,משום שיש בזה איסור בורר,
וגם טורח להכין משבת לחול.
וכאשר מופיעה השמש בשבת קודש ,אסור לתלות
ולשטוח הבגדים הרטובים על החבל משום מראית
העין ,שלא יחשבו שכובסו הבגדים בשבת (משנ"ב סי' שא
ס"ק קסג) .אולם כאשר הכביסה כבר שטוחה ועומדת על
מתלה כביסה נייד בתוך הבית ,והשמש זורחת יפה,
מותר בשבת להוציאם החוצה ,ואין זה כלול בגזירת
חז"ל הקדושים.
ועל אחת כמה וכמה שמותר להוריד את הבגד
מהחבל בשבת וללובשו מיד ,ואין באטבי הכביסה דין
מוקצה (ועי' פסחים קיב :ואור לציון ח"ב דף רטו).

גן חובה מעורב ,כשהגננת חרדית
ותורנית
שאלה :מה עדיף יותר לבנים והבנות שלנו ,גן
חובה מעורב בנים ובנות יחד ,אולם הגננת תורנית,
מצויינת בהשקפה טובה ומושלמת ,או גן חובה
בהפרדה מלאה ,אולם חסר שם מסירות והשקעה
רוחנית לילדים ,באופן יחסי לגן המעורב?
תשובה :שאלה קשה! אמנם נכון הדבר שיש
בעיה בתערובת בנים ובנות יחד ,אולם אם הגננת
מיוחדת ,ומשפיעה חינוך נפלא ואוירה תורנית
לילדים בגן ,ממילא הכל קודש ,וזה שווה מליונים.
ומרומז כן בגמרא (ב"ב צא ,):שרבי יוחנן אמר על עצמו
שהיו מטיילים נערים ונערות בשוק ולא היו חוטאים,
ע"ש .וידוע מרבינו החזון איש זיע"א שהמליץ לתלות
בקירות הגן תמונות של גדולי ישראל ,משום שיש
בזה השפעה רוחנית על הילדים .ובנדון דידן ,אם

שו"ת ממורנו הרב

שליט"א

הגננת מצויינת ברוחניות ,הרי זה שווה מליונים.
ובגיל הגן עדיין אין להם יצר הרע וחשש הרהור
יבי"א ח"ד אבה"ע סי' ד).

(ועי'

דחיית ברית מילה ליום ראשון ,כשיש
חשש לחילולי שבת
שאלה :כשיש ברית מילה בשבת קודש ,והורי
התינוק מחללים את השבת ,האם עדיף למוהל
להמליץ להם לדחות את הברית ליום ראשון?
תשובה :עדיף לדחות את הברית ליום ראשון,
משום שבודאי יוסיפו הורי התינוק לחלל את השבת
באופן מיוחד מחמת המילה ,וכגון לחמם מים
להתרחץ ,להתגלח וליסוע ברכב עם התינוק (ועי' יבי"א
ח"י או"ח סי' לב) .ויש להוסיף ,שגם כאשר הורי התינוק
שומרים את השבת ,אולם הסבים והסבתות ,וכן
הדודים ושאר האורחים אינם שומרים את השבת,
ואם יבואו לברית המילה בשבת יכשלו בחילולי שבת
נוראים ,והם מבקשים לדחות את המילה ליום ראשון
כדי שלא יהיה מתח גדול ,ריב ומחלוקת ביניהם ,הדין
הוא מותר לדחות את הברית ליום ראשון.

חזן אורח שאמר בחזרה "מכניע מינים",
במקום שנוהגים לומר "מכניע זדים"
שאלה :חזן אורח הנוהג לומר "שובר אויבים
ומכניע מינים" ,ובקדיש תתקבל הוא מדגיש "בשמיא
וארעא" ,האם צריך להעיר לו באמצע החזרה שכאן
לא נוהגים כן ,או לשתוק ולהמנע ממחלוקת?
תשובה :אין להעיר לו באמצע החזרה ,ואין לדבר
עמו ולא כלום ,מאחר שיש נוהגים כך ,וזה יכול לגרום
למחלוקת ,ואורח פורח (כתובות סא .).ובפרט כשיש
בהלכה מקור לדבריהם ,שבודאי עדיף לשתוק במצב
כזה.
כמובן ,להלכה דעת מרן רבינו הגדול זיע"א ,ורבינו
הקדוש הרב נאמ"ן שליט"א ,לומר מכניע "זדים" .וכן
בקדיש תתקבל ,יש לומר קודם אבונא דשמיא ,בלי
"וארעא" .ורק בקדיש "על ישראל" ,יש לומר "מריה
דשמיא וארעא" ,והבן .ואחרי התפלה יש להוכיחו
בצניעות ובאהבה גדולה ,כדת משה וישראל.

היסח הדעת מקומה לקומה בבית אחד
שאלה :בבין הזמנים היינו בבית מלון ,ובאמצע
ארוחת הערב שסעדנו ללא לחם ,עליתי לקומה שניה
כדי להתפלל תפלת מנחה ,האם יש בזה היסח הדעת
וצריך לברך שוב?
תשובה :מכיון שמקום הארוחה ומקום בו התפללת
הם באותו בנין ,ורק עברת מקומה לקומה ,הרי זה
כמו מחדר לחדר ואין בזה היסח הדעת ,ובפרט שבני
המשפחה נשארו שם .והיתר זה מועיל גם לאכילה
קלה ,כגון פירות ,ירקות ותבשילים (עי' כה"ח סי' קעח ס"ק טז).
למעשה ,היה עדיף לברך ברכה אחרונה על כל
מה שאכלת ,ולרוץ לתפלה ,ולאחר מכן לחזור ולברך
על כל דבר בנפרד ולאכול ,וזאת כדי שלא יעבור זמן
עיכול ,וגם שירויח עוד מצוות" ,וחכם לב יקח מצוות"
(ועי' יבי"א ח"ו סי' כז).
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אנחנו מקבלים
על עצמינו בלי נדר

לרפואת מורנו
הרב חיים בן שרה שליט"א
בתוך שאר חולי עמו ישראל

לענות

אמן

יהא
שמיה...

בקול גדול בכל כוחו ממש
ובכל כח כוונתו

לברך ברכת

אשר יצר

בכונה גדולה בעיניים עצומות
מתוך הכתב ובלי להתעסק
בדבר כל שהוא

להתחזק במצוות

אהבת ישראל
גם למי שלא בראש שלנו
גם למי שלא מכבד אותנו
ל-כ-ו-ל-ם

שאל אביך ויגדך

סיפורים מהספר ענף עץ אבות
למרן רבינו הגדול זיע"א

ֶ"ו ֱה ֵוי ָז ִהיר בְּ ִמ ְצ ָוה ַק ָ ּלה ְ ּכ ַב ֲחמו ָּרה"...
מעשה נורא שהיה אצל השר הגדול רבינו דון יצחק אברבנאל זצ"ל ,אשר
היה שר האוצר של מלך ספרד ,ולא זז מחבבו ,ויקנאו בו השרים ,וישטמוהו.
ויאמרו למלך ,אתה נותן אימון מלא בשר היהודי ,נא העמידהו בנסיון ותראה
האם באמת הוא ישר ונאמן למלך ,הסכים המלך לדבריהם ,הציעו השרים
למלך שיצוה על השר היהודי לפרט בכתב את כל רכושו ,קרא המלך את השר
אברבנאל ,וביקשו לפרט בכתב לפניו את כל רכושו ,בתוך שלשה ימים .חזר השר
אברבנאל ,והגיש את
החשבון של רכושו,
והגיע בסך הכל שבע
מאות אלף שקל.
כשראו השרים את
החשבון ,צחקו ואמרו,
הרי ארמונו של השר
היהודי בלבד שוה
כפלים מן הסכום הזה,
והשדות והכרמים אשר
לו שוים סכום עצום.
והביאו שמאי להעריך
את נכסי שר האוצר,
והוא אישר שהחשבון
שהגיש שר האוצר לא
הגיע למחצה לשליש
ולרביע מנכסיו ,ויקצוף
המלך מאד וחמתו
בערה בו.
והנה קרה עוד מקרה
שהרגיז מאד את המלך,
והוא ,כי היה בבית שר
האוצר ,משרת נכרי,
שהיה השר מאמין בו,
ותמורת שוחד שקיבל
המשרת משר החוץ,
גנב מסמכים סודיים,
שלא היו ידועים רק
למלך ולשר האוצר,
וכשנועד שר החוץ
עם המלך ,גילה לו
שהוא יודע מן הדברים
שהיו במסמכים ההם,
וכששאל אותו המלך
מנין הוא יודע כל זה,
ענה לו שהשר היהודי
גילה לו את הכל,
כיחש לו .והמלך חרה
אפו עד מאד על שר
האוצר שלא שמר על
סוד המלך ,וגמר אומר
בלבו להוציא להורג
את שר האוצר ,אך
ביודעו שבצבור הרחב
יש אהדה גדולה לשר
האוצר ,ובפרט אצל
הסוחרים ,שהוריד להם מסים ,ויחלו מעט ממשא מלך ושרים ,ובכדי שלא
תרעש המדינה על הריגת שר האוצר ,החליט להורגו בצינעא ,בהיות כי מחוץ
לעיר הבירה ,במרחק ארבע פרסאות ,יש מפעל לייצור לבנים ,ובו דולק כבשן
האש יומם ולילה ,יש להוציאו להורג על ידי השלכתו לכבשן האש.
ואז קרא המלך את שר האוצר ,ומסר בידו אגרת מלכותית חתומה בחותם
המלך ,וציוה עליו שילך באופן דחוף אל מפעל הלבנים ,וימסור את האגרת
לידו של בעל המפעל ,באגרת היה כתוב" :פקודה סודית לבעל המפעל ,שבעת
קבלת האגרת ,מיד באין אומר ודברים ,יקחו את מוסר האגרת ,וישליכוהו אל
כבשן האש ,וישרף" ,וכך יעלם שר האוצר היהודי מן האופק ,מבלי שיודע
הדבר לקהל הרחב .שר האוצר מיהר לקיים את פקודת המלך ,ויאסור את
מרכבתו ,ויעלה עליה לנסוע אל המפעל ,ואת משרתו הנכרי לקח עמו .מתהלך
בתומו צדיק.
הם יצאו את העיר לא הרחיקו ,והנה הבחינו שאיש יהודי עומד על פרשת
דרכים ומאותת לעגלון של המרכבה לעצור ,השר הורה לעצור ,לשמוע את
מבוקשו של היהודי ,ואז נגש היהודי ויאמר אל השר ,אדוני השר ,לפני שמונה

(שם פ"ב מ"א)

ימים נולד לי בן זכר ,והזמנתי מוהל לבוא היום אל ביתי למול את בני ,אך
לצערי חלה המוהל ,ולא יוכל לבוא למול את בני ,לכן נפשי בבקשתי שיואיל
כבוד השר ,ביודעי ומכירי שהוא מוהל מומחה ,לבוא אל ביתי לקיים מצות
התורה ,ביום השמיני ימול בשר ערלתו ,השר רבי יצחק הרהר קימעא ,וחשב
בדעתו ,הנה מצד אחד עלי למלא פקודת המלך בדחיפות ,ומצד שני יש חשש
לביטול מצות עשה של המילה ביום השמיני ,ואיך אפשר להתחמק מקיום
מצות הבורא מפני פקודתו של מלך בשר ודם ,מה עשה ,קרא את המשרת
הנכרי שלו וביקש ממנו שיסע
במרכבה וימסור את האגרת לידי
בעל המפעל ,וימתין לו שם עד
שיבוא השר לשם ויקחנו חזרה
הביתה.
הסכים המשרת לכך ,לקח
את האגרת בידו והמשיך נסיעתו
במרכבה ,והשר ירד מן המרכבה,
והלך רגלי לבית אבי הבן היהודי
למול את בנו ,ואחר שמל את
הבן ,הפצירו הקהל בשר המוהל
לשבת ולסעוד עמהם סעודת
מצוה של המילה ,ולא היה יכול
לסרב להם ,וישב לאכול אתם,
ובהיות שהיה חכם גדול בתורה,
נשא דברו באמצע הסעודה
בדברי תורה מחוכמים ,כיד ה'
הטובה עליו .באופן שעבר כמעט
כל היום במילה ובסעודה ,ורק
לעת ערב לקח לו רכב אחר ונסע
אל מקום המפעל של הלבנים,
ומה השתומם לשמוע מפי בעל
המפעל ,כי לפי פקודת המלך
באגרתו הסודית ,הוצא להורג
המשרת שלו .והוסיף בעל
המפעל ,שקודם שהשליכו את
המשרת ,התודה על עונו והצדיק
עליו את הדין שמגיע לו משפט
מות ,מפני שבגד באדונו השר,
וגנב מסמכים סודיים של שר
האוצר ומסרם לידי שר החוץ.
שר האוצר השתומם על כל מה
ששמע ויחרד יצחק חרדה גדולה
עד מאד ,שהבין מה היה צפוי
לו ,אילו היה מוסר בעצמו את
האגרת הסודית לבעל המפעל,
אלא שנתקיים בו שומר מצוה
לא ידע דבר רע ,צדיק מצרה
נחלץ ויבא רשע תחתיו ,ואתן
אדם תחתיך .וכל הסיפור על
גניבת המסמכים הסודיים היה
חידוש בעיניו .והתחיל לשבח
ולפאר ולהודות להשם יתברך
שומר נפשות חסידיו מיד רשעים
יצילם.
למחרת חזר אל המלך ,בראות המלך את שר האוצר שלו נדהם ,ושאל אותו
האם היית במפעל הלבנים ,אמר לו ,אדוני המלך כך וכך היה המעשה ,וגם סיפר
למלך על הוידוי של המשרת שלו .אמר לו המלך ,עתה ידעתי כי איש צדיק
אתה ,שהשם שמר אותך ונשארת בחיים ,ושר החוץ פשע בגניבת המסמכים
הסודיים על ידי המשרת שלך[ .ותיכף ציוה המלך לתלות את שר החוץ
הפושע] .רק נשאר לי טענה עליך ,שהגשת לי חשבון על רכושך ,ואך שחוק
והיתול הוא להאמין בחשבון שהגשת ,בשעה שבאמת רכושך עולה עשרת
מונים על אשר הצהרת בחשבון שהגשת לפני ,ויענהו ר' יצחק ,אדוני המלך,
אמנם יש ברשותי הון רב כהנה וכהנה ,אך אינני רואה שהוא שלי ,כי בפקודת
המלך יוכל להחרים הכל לאוצרו ,ומי יאמר לו מה תעשה .אולם אני מסרתי את
חשבון הכספים שנתתי לצדקה ,וכסף זה הוא שלי ,ולא יוכל איש ליטלו ממני,
שהוא גנוז למעלה במרומים ,וזאת היתה כוונתי .הודה המלך ואמר ,אכן צדקת,
ובדין הוא שניצלת ממות בטוח ,ושונאיך נפלו תחתיך .ויכחשו אויביך לך ואתה
על במותימו תדרוך.

