בס"ד

דעת ז נים
ש ִאים ִמ ּטוּב ִמ ְצ ָריִ ם ,מאי מטוב מצרים? אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר :שלח לו יין [ישן] שדעת זקנים נוחה נוחה הימנו"
ש ָרה ֲחמ ִֹרים נֽ ֹ ְ ׂ
"ו ְּל ָא ִביו ׁ ָש ַלח ְּכזֹאת ֲע ָ ׂ

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

(מגילה טז):

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

גיליון מס' 217 :פרשת :ויקהל פיקודי  -פרה שבת קודש כ"ג אדר תשע"ח

בעל אמונה בתפקיד רוחני תמיד
פרשת ויקהל-פקודי ,שבת פרה ,תשע"ח

מזל טוב לעם ישראל על סיום חומש שמות

השבת נקרא בתורה שתי פרשיות ,פרשת ויקהל
ופרשת פקודי .ופרשיות אלו הן הסיום של כל חומש
שמות ,כעין סיום מסכת .ויש בזה סימן טוב לכל
עם ישראל ,שזוכים הם כל שבת לקיים את תקנת
משה רבינו ע"ה  -לקרוא בתורה את פרשת השבוע
במקהלות .וזו חובת הצבור ושמחת הצבור ,ואשרינו
שזכינו לכך .וידוע המדרש (משלי פרשה י ,הובא בחזו"ע שבת ח"ב עמ'
רי) ,אמר הקדוש ברוך הוא ,בשעה שהחכם יושב ודורש
ברבים וכו' ,אני מוחל וסולח על עוונותיהם של ישראל.
ועל אחת כמה וכמה כאשר החכם דורש ברבים בזמן
קריאת התורה בין גברא לגברא ,ומסביר את הפסוקים
בהשקפה תורנית ,ובהלכה למעשה ,בודאי שיש כאן
מחילה וסליחה כיום הכפורים .וסיום החומש הוא ממש
כמו סיום מסכת ושמחה גדולה.

מלאכת המשכן חמש פעמים

איך ולמה ,ולא כלום .כלומר ,ליהנות מכך שאתה לא
שואל שאלות ,ליהנות מכך שאתה לא מבין ,ולעשות
מהאמונה שלמות בעבודת ה' יתברך ,כאילו אתה מבין
ויודע הכל .וזו מעלת משה רבינו ע"ה.
ובעומק יותר ,יש להפוך את האמונה לידיעה,
ולהרגיש כאילו הבנתי ,שמעתי וראיתי והכל מצוין.
בבחינת "אמונתך הודעת לו" ,כלומר ,אנחנו באמונה
ומשה רבינו ע"ה בידיעה .וזו הרגשה עצומה של כבוד
שמים ,והיינו שלא רק שאין שאלות ,אלא אף עושים
מהשאלה תשובה ,ומבינים שצריך לעשות כך .ובעומק
עוד יותר ,משה רבינו ע"ה הוא "איש האלקים" ,המעריך
את ה' יתברך מאד ,מאד ,מאד ,הערכה אין סופית לה'
יתברך .ובכלל מצד עצמו אין שאלות ואין כלום ,והכל
מובן ומפורש ,וסומך על ה' יתברך ולא מוכן לשאול,
ולא כלום.

בעל אמונה ולא בעל דעה

כידוע ,בעל אמונה לא שואל שאלות ,לא סקרן ולא
כלום ,ובכל פעולה הוא רואה רק את ה' יתברך בלבד.
ואילו בעל דעה חושב על כל דבר על פי השכל ,ורוצה
לדעת ולהבין איך נסתדר ,מאיפה נגייס ,ומה נעשה
כשיהיו קשיים ובעיות .כל זה שייך לבעל דעה ,אבל
בעל אמונה אינו יודע לשאול ,אינו מרגיש צורך להבין,
ורואה אך ורק את גדולתו של ה' יתברך ,ושונא את
הדעה ואוהב את האמונה ,ואשריו .ובשמים מחכים
תמיד לראות אנשים כאלה.

רבינו הרמב"ן (בפרשת ויקהל) מלמד אותנו ,שמפרשת
תרומה ועד פרשת פקודי ,הפסוקים חוזרים על עצמם
חמש פעמים ,כדי ללמדנו כמה חיבה ומעלה יש בבנין
המשכן ,ולהרבות שכר העוסקים בה ,ע"ש .ומצינו
בש"ס (מנחות מד ).על כמה מצוות שנכתבו בתורה כמה
פעמים ,כדי ללמדנו שהמקיים את המצוה נחשב לו
כאילו קיים כמה מצוות .לדוגמא :המניח תפלין ,קיים
שמונה מצוות עשה ,המתעטף בציצית ,קיים חמש
מצוות עשה ,הקובע מזוזה בפתחו ,קיים שתי מצוות
עשה .ושקולה ציצית כנגד כל המצוות ,ע"ש .וכהן
תירוץ על הרמב"ם
העולה לדוכן ,מקיים שלוש מצוות עשה (סוטה לח .):ובספר
הרמב"ם (הלכות דעות ספ"ה) מלמד אותנו כך ,דרך בעלי
"מעלות התורה" ,שחיבר אחיו של הגר"א זיע"א ,הביא
דעה ,שדואג תחילה לפרנסה ,ואחר כך לבית ,ואחר כך
פסוקים רבים מהתנ"ך המדברים על התורה ,שהלומד
נושא אשה ,אבל הטפשים להיפך ,נושא אשה ,ומחפש
תורה ,מקיים מצוות רבות מאד ,ואת כל הפסוקים
בית ,ורק אחר כך מבקש עבודה ,ע"ש .ובאמת למעשה
האלה ,ע"ש.
כל בני התורה היום ,וכל אותם האברכים היקרים,
אין לנו לא בית ,לא פרנסה ולא עבודה ,אלא עסק
המשכן והכלים או הכלים והמשכן?
התורה בלבד .וכולנו נושאים אשה ומקיימים משפחה
בפרשת תרומה נאמר ראשית על הכלים  -ארון ,לתפארת ,ומצפים יום יום לישועת ה' יתברך .והביאור
מנורה ,שלחן ומזבח  -ורק אחר כך נאמר על עשיית בזה הוא ,שאמת הדבר שבעלי דעה צריכים להתנהג
הבנין .ואילו בפרשת ויקהל להיפך .וזה בעצם ההבדל לפי הסדר הנ"ל ,אולם אצל בעלי אמונה אין דעת,
הגדול שהיה בין הנהגתו של משה רבינו ע"ה ,שאמר אין שכל ,אין סדר ,אין שאלות ואין תשובות ,אלא יש
לבצלאל ואהליאב לבנות את הכלים ורק אחר כך לבנות רק אמונה שצריך להזדרז בעמל התורה ,חיי נישואין
את המשכן ,לבין כוחו החזק של בצלאל ,שה' יתברך ו"קדושים תהיו" ,והכל בידי ה' יתברך .ומי שמפעיל
בחר בו להקדים את המשכן לעשיית כלים .ויש להבין את האמונה ,אשריו .ואדרבא ,בשמים אוהבים אותו,
מה באמת ההבדל ביניהם למעשה?
תומכים בו ומשמחים אותו ,משום שהוא מרגיש את
עצמו תמיד תלוי אך ורק בחסדי ה' יתברך ,הדבקות
שלו בה' יתברך ממש לתפארת ,והתפלות שלו בעוצמה
שלמות באמונה של משה רבינו ע"ה
הנה מבואר בגמרא (ברכות נה ).על בצלאל שאמר למשה חזקה .והוא עובד ה' גדול ,משום שהוא מרגיש צורך
רבינו ע"ה" :אם נקדים לעשות את הכלים ,היכן נשים לבקש מה' יתברך בתחנונים גדולים .ובעל אמונה
אותם ,כאשר המשכן טרם נבנה?" ,ולכן הקדים את מנצח את בעל הדעה ,והזמן עושה את שלו .וזו בעצם
עשיית המשכן ,וזה כמובא בפרשת ויקהל .אולם משה ההנהגה של משה רבינו ע"ה ,ליהנות מהאמונה הרבה
רבינו ע"ה הקדים את הכלים לעשיית המשכן ,כמו יותר מהדעה ,ולהתנהג באמונה שהיא הידיעה הנכונה
בפרשת תרומה ,ולא שאל שאלות ,ולא כלום .וזו בעצם והעוצמה ,והלואי שנרגיש כך תמיד.
השלמות באמונה של משה רבינו ע"ה ,וכדלהלן.

ליהנות ולשמוח מהאמונה ולא מהשכל

השלמות באמונה החזקה של משה רבינו ע"ה,
מלמדת אותנו יסוד חזק מאד באמונה  -שלא לשאול
שאלות ,לא להבין ולא להרגיש שיש איזה עיכוב או
אי הבנה כלשהי ,אלא שלמות ממש! מה שנראה
שהוא רצון ה' יתברך  -עושים ושמחים ,ולא שואלים

בני יקירי ואהובי ,העילוי המצוין הי"ו

ושמעתי מבני יקירי ואהובי הר"ר אליהו הי"ו ,ראש
הכולל ובית המדרש "עטרת חכמים" ,שבזה מובנת
הנהגתו של משה רבינו ע"ה  -להרגיש תמיד כאילו
הבנתי בשלמות ,כמו בפרשת פרה אדומה ,שאפילו
שלמה המלך לא הבין את סודה (עי' נדה ט ,).משום ששלמה
רצה להבין באופן מעשי  -בסברא ,בעיון ובהבנה בשכל

כניסה יציאה

תל-אביב 17:24
ירושלים 17:07
חיפה
17:13
באר שבע 17:25

18:21
18:20
18:21
18:21

ר"ת

18:58
19:01
18:57
18:58

"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

( 10מרץ )2018

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א
את כל הפרטים של טומאה וטהרה  -אבל משה רבינו
ע"ה לא ביקש להבין ,אלא רק רצה לדעת את רצון ה'
יתברך .ומשה רבינו ע"ה קרא לזה הבנה ,ידיעה ,סברא
ועיון ,והכל בפנים .ומרוב הערכתו והתבטלותו לה'
יתברך ,ולתורת ה' יתברך ,הרגיש בעצמו שהוא מבין,
וקרא לזה "הבנתי בשלמות" .ויש להוסיף שזה בעצם
העומק של אמונה וידיעה " -וידעת היום"  -והיינו
שמרגיש את האמונה כל רגע ורגע ,יותר ממה שרואים
בעיניים גשמיות .ואצלו האמונה היא הרגשה פנימית
של ידיעת ה' יתברך ,לרוב הערכה גדולה אל ה' יתברך,
הא-ל הגדול הגבור והנורא ,והבן .בעל אמונה הוא
בתפקיד רוחני תמידי.

הקמת המשכן בידי גדולי ישראל בלבד
כתוב "ויקם משה את המשכן" ,וכידוע ,בחנוכה
נשלמה עשיית כלי המשכן ,ועד חודש ניסן לא
עשו כלום ,ובתחילת חודש ניסן אך ורק משה רבינו
ע"ה הקים את המשכן ,ללמדנו שהשכינה ,הקדושה
וההצלחה תלויים אך ורק במשה רבינו ע"ה ,ואך ורק
בגדולי ישראל .ואיש האמונה הגדול ,שעושה מהאמונה
ידיעה ,ואינו מבקש הבנה שכלית כלל ,זהו האדם הגדול
שיקים את המשכן ,ויוריד שכינה לעולם ,ובודאי שיוריד
שכינה לעם ישראל ולאוהל מועד ,בבחינת "ושכנתי
בתוכם".

כיצד נכשלו בחטא העגל
ואמנם נכון שהיה ערב רב שהסיתו את עם ישראל,
והשטן הראה לעם ישראל את מטתו של משה רבינו
ע"ה כאילו הוא מת (שבת פט ,).אולם עם ישראל היו בהר
סיני ושמעו את עשרת הדברות ,אם כן כיצד זה נכשלו?
אלא שבאמת האמונה בה' יתברך היא עבודה של הרבה
שנים .וגם הרבה מקרים ומעשים העוברים עלינו ,וכן
בכל דבר ודבר ,יש להרגיש שזה משמים .ותרגילים אלו
נוטעים בנו שורשים חזקים של אמונה ,ואז אנו מצליחים
בס"ד להתגבר על הערב רב ועל השטן .ומאחר ועם
ישראל קבלו את הכל בקלות ובלי עמל ויגיעה ,לכן כל
זה לא עזר להם בשעת הנסיון.

אנחנו אחרי פורים ולפני פסח
בפורים אנו רואים הרבה אמונה ,אחשורוש ,המן
וגזירות קשות .אולם הכל בטל ומבוטל ,ומרדכי על
הסוס ואילו המן על העץ .וכן בפסח ,היו כישופי
מצרים ,היתה עבודת פרך ,ובכל זאת עם ישראל יוצאים
ביד רמה .ללמד אותנו תמיד שאין עוד מלבדו! אלא
יש רק את ה' יתברך .והמתחזק בזה יום יום ,ועושה
לעצמו תרגילים מעשיים ,ובכל מעשה אומר ומבין שזה
משמים ,הוא זוכה להיות בעל אמונה ,ועושה מהאמונה
ידיעה .וזהו בעל אמונה באמת אשר מרגיש בעצמו
תפקיד רוחני כל רגע ורגע ,בבחינת "שויתי ה' לנגדי
תמיד".

סיכום
המשכן וכליו ,עושי המלאכה וחכמי לב ,כל זה מלמד
אותנו שבעל אמונה באמת מביא ברכה לעצמו משמים,
ומרגיש קירבת ה' באופן מיוחד ,ורואה בלי עיניים,
שומע בלי אוזניים ,וכל רגע ורגע הרי הוא עובד את ה'
יתברך ,ואשריו .והלואי שנזכה לכך.
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התורם ישירות לנזקק או לאברך
 חוטא בכפליים!שלום וברכה מורי ורבותי!
והפעם אני נרגש יותר מתמיד ,וזאת משום שלראשונה התבקשתי מפורשות על ידי אב
ינו רוענו שליט"א לבחור את הנושא עליו נדבר היום ,והוא כדלהלן:
ישנו מנהג רע הפושה במחזותינו .אמנם אין ראשיתו של המנהג בדורותינו אלו ,אך הוא
הולך ומדבק בקרב מחננו מדור לדור .והמנהג הוא :אדם בעל ממון מחפש את הנזקק או את
האברך אשר להערכתו זקוק לסיוע כלכלי ,ומעניק לו באופן עקבי מתת יד הגונה .בצורה
כזו הוא משכנע את עצמו שממונו מגיע אל המטרה הנעלית ביותר ,מבלי לעבור דרך ידיים
זרות ,ומבלי לגבות עמלות כלשהן לעוסקים במלאכה או לצורכי תפעול אחרים.
מיום ליום יותר ויותר עמי הארץ מודיעים להנהלות הגמ"חים ולראשות הכוללים שאין
בידם להעניק תרומות נדיבות כבעבר ,בהיות והם איתרו כמה "נזקקים אמיתיים" ו/או כמה
"עמלי תורה איכותיים" ומעניקים את תרומותיהם ישירות לידיהם הפשוטות.
זו בדיוק אותה מחלה הקיימת אצל מי שמזלו האיר לו פנים ,והוא מחליט להפסיק
ולתרום למוסדות המונהגים על ידי תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה ,ולפתוח "בעצמו",
מוסד "אישי משלו" שיעניק את המשאבים לנזקקים ולעמלי התורה.
לפני שנכנס לעומקם של דברים ,נסביר עד כמה בעייתי הנוהג הזה.
הבעיה הראשונה היא בכך שאנו בעצם שוברים את כחם של "התאגידים" הגדולים
(הגמ"חים ,הכוללים והישיבות הקדושות) ,בכך שאיננו מחזקים את כחם ,אלא מנסים להגיע ישירות אל אותו
נצרך או נזקק ומעניקים לו את התרומה.
ומה הבעיה בכך? פשוט! הרי אותם נדיבים לא באמת מוסרי נפש כפי שהם מנסים
להצטייר ,וכאשר לא תהיה פרוטה מצויה בכיסם או לא יעברו חודש מוצלח כבעבר ,יחדלו
מלהעניק את אותה מתת יד לנזקקים ,מה שישאיר אותם רעבים ללחם .הנהלות הגמ"חים
והכוללים ,לעומתם ,בין כאשר זוכים לקבל את התרומה ובין כאשר לא ,הופכים עולמות,
מגייסים כספים ואף נוטלים הלוואות ,ובלבד שהאנשים הסמוכים על שולחנם יזכו ויקבלו
את המגיע להם בדרך של כבוד .מה שאומר שברגע שאתה מחליש את כחם של אותם
"תאגידים" אתה בעצם פוגע פגיעה ישירה בעתידם של הנזקקים.
בעיה שניה ,בעצם זה שאתה מעניק את הכסף ללא פיקוח ובקרה נאותים ,אתה מועד
לפורענויות רבות .יתכן שאתה מעניק לאותו אחד שגם חברך מעניק לו ,מה שמשאיר אותו
עם מלאי מוגדל של מזומנים ,בעוד חבירו היושב לידו יישאר לו פרוטה לפרוטה .באותה
מידה ,אם הנהלת הגמ"ח או הכולל מנסה לחנך את הסמוך על שולחנה לחיים מסודרים יותר,
הן מבחינת עמל התורה והן מבחינת כלכלה נבונה ונכונה ,הרי שבכך שאתה מעניק להם
מהצד תזרים מזומנים חדש ,אתה גורם להם להישאר ברמתם הרוחנית והגשמית הנמוכה,
ולא לשנות את הנהגתם אשר היא הגורמת להם בעיקר להגיע לרמה של פת לחם .אם מנהל
גמ"ח או ראש כולל מנסה לשכנע אברך או נזקק לחדול מהוצאה מיותרת כלשהי ומחיי
נהנתנות בעייתיים ,הרי שתזרים המזומנים הצדדי שובר גם את אפשרות החינוך האחרונה
הזו.
והבעיה השלישית החמורה ביותר היא שבדרך כלל הסיוע הכלכלי המדובר מגיע בדווקא
לאנשים הלא נכונים ,משום שהנזקקים האמיתיים אינם מבקשים ואף אינם מביעים נכונות
לקבל מכל עובר ושב מתת יד .דווקא הבעייתיים ,להם לא כל כך חסרה אותה מתת יד יודעים
ר-רׁש וְ ָע ִׁשיר
"ּת ֲחנּונִ ים יְ ַד ֶּב ָ
לדרוש ,לבקש ולקבל את השלמת ההכנסה המדוברת ,בבחינת ַ
יַ ֲענֶ ה ַעּזֽ ֹות" (משלי יח ,כג).
מיום ליום ,ככל שאנחנו נחשפים לצינורות תקשורת חסויים שכאלה ,אנו מגלים עד כמה
דווקא אותם שמנהלים חיי ראווה ומצליחים לחיות ברמת חיים מעבר למקובל ,מצליחים
להושיט את ידם לכיסיהם של הנדיבים התמימים .במקרים חמורים עוד יותר ,נחשפנו
למצבים בהם הצליח הנזקק לצרוך תאוות אסורות וחומרים מסוכנים דווקא בזכות אותם
צינורות צדדיים שהזרימו לו מלאי של מזומנים ללא כל דרישה ובקרה.
בגמרא במסכת בבא קמא (ט"ז ע"ב) מובא שכאשר ירמיה הנביא כעס על עם ישראל בעקבות
חטאיהם ,הוא ביקש שגם כאשר יעלה על לבבם לתרום צדקה ,יכשילם הקדוש ברוך הוא
בבני אדם שאינם מהוגנים בכדי שלא יקבלו עליהם שכר .זה דרכו של מחלק צדקה שלא על
פי דרך התורה ,שהקדוש ברוך הוא מזמן לו דווקא את אותם שאינם ראויים לאותה צדקה.
ועוד לא דברנו על כך שמצידו של האברך ,הבעיה הגדולה ביותר ,היא תחושתו של
התורם להיותו פטרונו ואדונו של הבחור ,ואשר עליו למלא את כל צרכיו הרוחניים ולפעמים
גם הגשמיים ,מעשה עבד נאלח.
יצירת הפאר שביהדות הם גבאי הצדקה .אותם המכתתים רגליהם לבתי נדיבים,
מתחננים על נפשם של הנזקקים ועמלי התורה ,לוקחים את התרומות ומחלקים אותם בדרך
של כבוד ולאחר חקירה ודרישה למי שבאמת ראוי להם .ועל כך אמר רבי יוסי במסכת שבת
(קכ"ח ע"ב) יהיה חלקי מגבאי צדקה ולא ממחלקי צדקה .והמדרש במשלי (פרשה י"א ,סימן ד') מסביר
שרצה רבי יוסי להיות דווקא מגבאי הצדקה ,משום שהם אינם יודעים למי הם מחלקים את
כספי התרומות ,כך שאין הם מביכים את הנזקק .ולעומת זאת ,מחלקי הצדקה הלא ודאי
שיודעים הם מי המקבל.
רמתם הגבוהה של גבאי הצדקה ,מנהלי המוסדות והארגונים ,ראשי הכוללים והישיבות,
מתוארת בצורה חדה במסכת פסחים (מ"ט ע"ב) :תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו
וישא בת תלמיד חכם ,לא מצא בת תלמיד חכם  -ישא בת גדולי הדור ,לא מצא בת גדולי
הדור  -ישא בת ראשי כנסיות ,לא מצא בת ראשי כנסיות  -ישא בת גבאי צדקה .ללמדך
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שאם לא מצאת את בתם של גדולי הדור ,ראשי המוסדות וגבאי הצדקה הם הכתובת הבאה
לגילוי מסירות הנפש למען עם ישראל ,ובתם אמורה להיות בת מיוחדת אשר נחתומה מעיד
עליה שתהיה "אשת חיל" ותקים בית לתפארת.
בספר "דף על הדף" במסכת חולין (נ"ד ע"ב) מובא בשם הגאון הגדול רבי יעקב קמינצקי
זצ"ל שהסיבה היחידה שבגללה אנו עומדים ב"ויברך דוד" בתפלת שחרית ,היא לא משום
הנוסח של ברכתו של דוד המלך ,אלא אך ורק משום שבאותה שעה מסתובבים גבאי הצדקה
בין הקהל וגובים צדקה ,וחובה על כל אדם לעמוד בפני גבאי הצדקה בשעה שהוא עושה
את מלאכת הקודש המיוחדת הזו.
תפקידו של גבאי הצדקה קשה ,מביך ואף מפחיד .הקושי מתבטא בעיקר במנת הביזיונות
אותם עובר גבאי הצדקה יום יום ושעה שעה ,ומעבר לכך בקושי העצום ובתמרון היום יומי
ב"לחץ פיזי מתון" נכון ואמיתי כלפי תורם שיכול לסייע אולם יצרו מתגבר עליו ,לבין מי
שאיננו יכול לעמוד לימין אביון.
ֹלח ָציו" (ירמיה ל ,כ) נאמר
"ּופ ַק ְד ִּתי ַעל ּכָ ל ֲ
בגמרא במסכת בבא בתרא (ח' ע"ב) נאמר שהפסוק ָ
גם על גבאי צדקה ,ועונש גדול שמור להם אם הם לוחצים בחינם אדם שאינו יכול להחזיק
תורה או לעמוד לימינם של הנזקקים .אולם ,מאידך ,אם מדובר באדם אמיד שיכול לעשות
זאת ,חובה עליהם לעשות הכל בכדי לגרום לו להיפרד ממנת המזומנים הרובצת בכיסו
ובחשבונו ,למען המטרה הנעלית .ועל כך נאמר" :כופין על הצדקה".
הסכנה הגדולה ביותר עומדת על ראשיהם של אותם "נדיבים לכאורה" שאינם מאמינים
במנהלי המוסדות ובגבאי הצדקה ואף בזים להם.
ׁשמּור לִ ְב ָעלָ יו לְ ָר ָעתֹו" (קהלת ה ,יב)
המדרש (בראשית רבתי פרשת תולדות) מביא על הפסוק "ע ֶֹׁשר ָ
שעליו נאמר פסוק לאחר מכן" :וְ ָא ַבד ָהע ֶֹׁשר ַההּוא ְּב ִענְ יַ ן ָרע" (שם שם ,יג) .שאדם שעיניו רעות
כנגד גבאי צדקה ומגנה אותם הוא זה שיאבד את כל עושרו בפתע פתאום בענין רע .ותמיד
היו ויהיו כאלה שיגנו וידברו סרה בפרנסי הציבור ובגבאי הצדקה.
בפירוש המשניות להרמב"ם (קידושין פ"ד מ"ה) מסביר 'הנשר הגדול' מדוע בבנים של גבאי
צדקה אין צורך לבדוק את הייחוס שלהם ,וברור לנו ששורשם קדוש וטהור ולא מעורבת
בהם משפחה פסולה .זאת משום שתמיד גבאי צדקה נמצאים בריב עם בני האדם על כך
שכופים הם אותם לתת צדקה ,ואם אכן היה פסול כלשהו בשורשה של אחת מהמשפחות,
הרי שמיד היו אותם "נדיבים מושחתים" מחרפים אותם בכך והיה הדבר מתפרסם.
ומאידך ,זו דווקא הזכות העצומה והגדולה של גבאי הצדקה .וכמו שכתב החפץ חיים
בספרו "מחנה ישראל" (ח"א פכ"ד ד"ה ואם אירע) ,שגבאי הצדקה שזוכים ומבזים אותם הרי ששכרם
גדול פי כמה ,מאשר אילו היו עושים את אותו מעשה ולא היו זוכים לחרפות וגידופים.
בפרשתנו ,פרשת פקודי ,משה רבינו לאחר כל ההשקעה העצומה שלו בעם ישראל
יתי ֶֽנ ֱא ָמן ֽהּוא" (במדבר יב ,ז).
ולאחר שהקדוש ברוך הוא מעיד עליוֹ" :לא כֵ ן ַע ְב ִּדי מ ֶֹׁשה ְּבכָ ל ֵּב ִ
ּמּודים"
ּוׁש ַבע ַה ֵּמאֹות וַ ֲח ִמ ָּׁשה וְ ִׁש ְב ִעים ָע ָׂשה וָ וִ ים לָ ַע ִ
נאמר הפסוק המזעזע הבא" :וְ ֶאת ָה ֶאלֶ ף ְ
(שמות לח ,כח) .ועל ביאורו של הפסוק אומר המדרש (תנחומא פקודי סי' ד') ששמע משה את עם ישראל
מדברים מאחוריו ואומרים "ראו עד כמה השמין מכספי התרומות שלנו" ,ומשום כך ביקש
משה לעשות עמם חשבון ולהראות להם עד כמה לא נטל מכספי התרומות ולו שקל אחד
בלבד.
אולם ,בסופו של תהליך ,לאחר שהסביר על כל המיליונים הרבים היאך נותבו לבניית
המשכן וכליו ,היו אלף ושבע מאות ושבעים וחמישה שקלים אחרונים אשר נעלמו מזיכרונו
של משה ולא היה ברור להיכן הובלה אותה השקעה.
חסרונם של אלף ושבע מאות ושבעים וחמישה שקלים הללו גרם לאנשים מעם ישראל
להרים גבה ולרמוז זה לזה ולומר "הנה! זה הכסף אשר גרם למשה להשמין .כנראה בכסף
הזה הוא רכש מנות פלאפל או שווארמה ועיבה את צווארו ושוקיו"  -עפרא לפומייהו.
המדרש מספר שאת הפסוק הזה לא אמר משה רבינו ,אלא יצאה בת קול משמים ואמרה
"את אותם אלף ושבע מאות ושבעים וחמישה עליהם אתם תמהים ובטוחים שמשה לקחם
לכיסו לא כן הוא ,אלא עשה מהם ווים לעמודים".
אם את ראש הישיבה הגדול של כל הדורות ,גבאי הצדקה העצום של עם ישראל ,הלא
הוא" :משה רבינו" ,היו מושחתים שהעדיפו לסמן כמי שלוקח מזומנים לכיסו ,הרי שבדורנו
כל מי שנחשד בכך אמור רק לשמוח ולפצוח בריקוד על הזכות להיות במפלגה של משה
רבינו.
אולם ,הדברים הטובים שבעניין נמצאים במדרש (רבה פרשת קדושים פרק כה) ,וכדלהלן" :מי
שהתחייב מיתה בידי שמים ,ואינו יודע איך לכפר על חטאו ולצאת מאותה מיתה ולזכות
בחיים .יתמנה פרנס על הציבור או גבאי צדקה ויחיה" .לאמור ,שכחה של העבודה עם
הציבור ,כחם של ראשי ומנהלי המוסדות ,כחם של גבאי הצדקה ,הוא כח מציל חיים ושווה
העבודה בכדי לזכות בתמורתה הנאצלת.
נתאחד כולנו יחד סביב אנשי פלא אלו ,סביב האנשים המוסרים נפש באמת למען עם
ישראל ,למען עמלי התורה ולמען הנזקקים .לא נטה אוזן לאותם 'פרחחי הבל' 'נמושות
החברה' המטילים דופי בקודשים ובקדושים .ונזכור לנתב את כל תרומותינו כפי כחותינו,
ואף הרבה מעבר לכך ,דווקא דרכם .ובכך נכשיר את דורנו להיותו הדור אשר זוכה לעמוד
לימין עמלי התורה והנצרכים בצדק ויושר ובדרך של כבוד ,ונזכה יחד "לתקן עולם במלכות
שדי".
וברוכים תהיו!
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חובת התפילה קודם הלימוד ולאחריו

שאלה :האם יש חובה להתפלל ולהודות להי"ת ,לפני
הלימוד ולאחריו ,כמו שהיה מתפלל התנא רבי נחוניא בן
הקנה ,או שמא יש בכך מדת חסידות בלבד?
תשובה :עניין זה מובא במשנה (ברכות כח ,):והובא להלכה
בשלחן ערוך (ס"ס קי) .והוסיף שם בכף החיים (ס"ק נט) ,שכל דברי
הגמרא מסודרים על פי הסוד ,ע"ש.
ותמיד יש צורך להתפלל ולכוין להתקדש מכח התורה (עי'
ב"ח סי' מז) ,וכן ללמוד באימה ויראה (עי' ברכות כב .ומגילה כא .).וחובה
להתפלל שתי תפלות אלו יום יום ,לפני הלימוד ולאחריו (משנ"ב
ס"ק לו בשם הרמב"ם) .והעוסק בתורה כל היום ,יאמר בסיום היום
אחר גמר לימודו ,את התפלה הנאמרת בצאתו מבית המדרש
(משנ"ב שם ס"ק לז) .ומרן רבינו הגדול זיע"א ,בהקדמתו ליביע אומר,
הליכות עולם וחזון עובדיה הביא תפלה זו מעומק הלב ,ע"ש.

כיחו וניעו בזמן תפלת הלחש

שאלה :האם מותר להוציא כיחו וניעו בתפלת הלחש ,או
עדיף לצאת לבחוץ בכדי שלא להטריד את הצבור ולצערו
בהרגשה לא נעימה ,ולאחר מכן יחזור לתפלתו?
תשובה :כידוע כיחו ,הוא מה שיוצא מהגרון בכח ,וניעו הוא
מה שיוצא על ידי נענוע (ועי' ב"ק ג .):ואם משליכם ברחוב חשיב
כבור ברשות הרבים ,ומשלם נזק שלם כאילו הזיק בגופו .ואם
בנוסף לכך גרם צער לאנשים ,דנים אותו בדיני שמים (עי' חגיגה
ה .).ואם הוציא כיחו וניעו בפני רבו ,חייב מיתה בידי שמים
(עי' עירובין צט.):
להלכה מותר לזוז ממקומו באמצע תפלת הלחש ,כאשר יש
צורך דחוף לעשות כן וההליכה אינה הפסק (בא"ח ש"ר משפטים אות
ז) .ולפי זה ,כאשר רוצה לקנח אפו באמצע תפלת הלחש ,ויש
חשש שישמיע קולות ויפריע לצבור .אז כדאי לצאת החוצה,
להתרחק ולהסתדר ,ויחזור וימשיך בתפלתו כרגיל .ומי שלא
מתנהג בכובד ראש בבית הכנסת ,מּכִ ין אותו בקורנס של
נפחים (ברכות לד .).ויתכן להלכה ,שמי שמצונן חזק מאד וצריך
לטפל בעצמו במשך כל זמן התפלה ,עדיף שיתפלל בביתו
ביישוב הדעת ,ולא יצער את הצבור בבית הכנסת.

עונג שבת לאדם הצריך להוריד במשקלו

שאלה :מי שצריך להוריד במשקלו ,ועל ידי כך ממעט
באכילת עונג שבת ,האם נחשב כעובר עבירה?
תשובה :בריאות הגוף הוא דבר השווה מיליונים ,וכפי הצורך
והוראת הרופא ,חובה להוריד במשקל ויאכל מעט חמין ,ודי
בכך .והעיקר שאוכל כביצה פת לשם סעודה ,ובדיעבד מספיק
כזית  27גרם ,ויאכל מעט מתענוגי שבת בבחינת "טועמיה חיים
זכו" ,וזה מצוין (ועי' אורל"צ ח"ב עמ' קצב) .ורבינו הראב"ד בספר בעלי
הנפש (שער הקדושה) ,ממליץ לכולנו לאכול מעט עם איכות טובה,
וזה מצוין (ועי' מנוח"א ח"א עמ' קסד).

שלא לצער את אורחיו באירוע

שאלה :אורחים חשובים ומכובדים ,הבאים מחוץ לעיר
לאירוע מסוים ,והשעה מתאחרת ועדיין לא הוציאו באולם את
המנה העיקרית ,וההסעה ממתינה להם מחוץ לאולם .וטענתם
בפיהם ,שהביאו מתנה מכובדת ולא אכלו בהתאם! האם יש
כאן בעיה של גזל מצד בעלי האירוע ,ובפרט אירוע של חתן
וכלה שזו מצוה גדולה?
תשובה :שאלה קשה בדיני ממונות ,ואינני מבין בזה .וכמובן
טוב להזהר תמיד שלא לעכב את האורחים ,ולחלק את המנה
יש ְמחו את בעלי
העיקרית בזמן מתאים ,ולאחר מכן הנשארים ָ
האירוע ,וישמעו דברי תורה ,וזה מצוין .והדבר הנכון והמקובל,
לערוך את החופה בשעה שמונה בערב ,ובעשר וחצי ברכת
המזון ,וכך כולם זוכים לשמוע ברכת המזון ושבע ברכות.

השמחה והשלוה בימי הפסח

שאלה :כל שנה יש לנו מתח גדול במשפחה היכן לערוך

את ליל הסדר ,וכן מתח גדול מאד על כשרות המאכלים וחסר
לנו שמחת החג?
תשובה :זו בעיה קשה ,ולא טוב עושים ההורים המקפידים
ודורשים מילדיהם ,ומכבידים עליהם לבוא אליהם .ומסתבר
שגם להורים יש עוון בזה ,שגורמים לילדים להיכשל בכיבוד
הורים (ועי' מועד קטן יז .).ועדיף לתת עצמאות לילדיהם הנשואים
לעשות את החג בכלל ,ואת ליל הסדר בפרט ,במקום שחפצים,
ובזה מקדשים שם שמים ומרבים אהבה ואחוה.
גם בנושא הכשרות ,אנחנו הספרדים לא נהגנו לפחד כל
כך מכל מיני חששות של חמץ ,וכידוע הכל בטל מלפני הפסח
ולא חוזר וניעור .וכן אוכלים קטניות לכתחילה ,כמו שאכלו
התנאים והאמוראים (ועי' פסחים קיד .):וכמה הצטער מרן רבינו
הגדול זיע"א ,על מי שאמר 'בפסח כולנו אשכנזים' (עי' חזו"ע פסח
עמ' פב ועמ' קי) .וצריך להזהר ,להחמיר ,להתקדש ולהוסיף בעמל
התורה ויראת שמים ,קדושה ,צניעות ואהבת ישראל .וכל פרט
בעניינים אלו ,הרי זה ממש מדאורייתא .ובשביל מה להחמיר
ולהדר בדברים המותרים מדינא לכתחילה ,ומסתמא גם בזה
יש הבטחה שלא יחטא כל השנה.
וכן בחג הפסח ישמח את אשתו ,והוא מצוה מדאורייתא
ומפורש בגמרא (קידושין לד ):אמר אביי אשה ,בעלה משמחה ,ע"ש
(ועי' באורך למרן רבינו זיע"א ביבי"א ח"ד חיו"ד סי' כה ס"ק ג) .ורבינו הגר"א זיע"א
היה אומר ,שהמצוה הקשה ביותר ,הוא לעשות הכל בשמחה
במשך כל ימי החג כידוע .וכאשר יש לאדם מתח ועצבים (נערבין
בלע"ז) ,נובע הדבר מחוסר ידיעת ההלכה .ואנשים כאלה אינם
נקראים עובדי ה' בעוונותינו הרבים ,כי אינם יודעים ליהנות
מהיהדות.
ומעשה באשה אחת בעירנו חולון שהיתה לאחר לידתה,
ובעלה הצדיק הזמין את כל המשפחה אליו בכדי לערוך את ליל
הסדר ,ואף דרש ממנה לבשל ולהכין וכו' .ובעל כזה לא צודק ולא
צדיק ,ואדרבא עדיף להזמין את כל המאכלים עבור ליל הסדר
ויום טוב ,מאולם אירועים וכיוצא בזה (קיטרינג בלע"ז) ,שעושים הכל
על טהרת הקודש ובד"ץ למהדרין ,וכידוע כל הבדצ"ים מצוינים
למהדרין מן המהדרין .ולא יעשה סתם חומרות ויעבור על איסורי
דאורייתא של אונאת אשתו ,רחמנא ליצלן .וכעת סיימנו את יום
הפורים ,ועדיף לעזור לאשתו כפי הצורך בנקיון וסדר הבית עם
הילדים והמשפחה ,מאשר להדר ולשמוע מגילה גם בליל ט"ו
ואונאת אשתו סכנה (עי' ב"מ נט .וסנהדרין יט .בפרש"י בד"ה שנעשה ע"ש)

כיצד להתייחס לשמועות רעות

שאלה :כיצד יש להתייחס ,על כל מיני שמועות רעות
בענייני כשרות בדצ"ים למיניהם?
תשובה :זה הכל לשון הרע ,וכמובן הוצאת שם רע .ולא
יתכן לפסול כשרות מסוימת בלי פסק של בית דין ,וצריך עדים
אשר יעידו בפני בעלי הדין (ועי' יבי"א ח"א יו"ד סי' א) .וכמובן פסק
הלכה ,וכן פסק המתיר לפרסם .וגם כשרואים הקלטות וכיוצא
בזה ,אין בזה ראיה ,כי הצבור לא מבין בדינים אלו ,ופסק של
בית דין שווה מליונים .וידוע המעשה בגמרא (פסחים קיג ):טוביא
חטא וזיגוד מנגיד?! ע"ש.
וידוע מרבינו החפץ חיים זיע"א ,שאסור לשאול מכשרות
מסוימת על כשרות אחרת ,כי כל אומן וכו' (עי' שמירת הלשון כלל
ד בהגה לסי"א) .וכשזה דברים הניכרים מותר לשאול ,לחשוש
ולדרוש גם אצל שונא ,כי זה לתועלת (ועי' בהלכות רכילות כלל ה אות ה),
ואיך שיהיה צריך פסק הלכה של בית דין (ועי' אג"מ יו"ד ח"ב סי' קג).
ומעשה בתלמיד אחד שיצא עליו קול שדיבר לשון הרע ,וגילה
את הענין לאחר עשרים ושתים שנה ,וסילקוהו מבית המדרש
(סנהדרין לא .).ויש כלל גדול בדבר ,שכל שמועה ,בעיה ,חידוש
והנהגה שגדולי הדור וחכמי התורה שליט"א לא אמרו ,אז אין
לחשוש מזה כלל.

התרופה לסקרנות

שאלה :יש לי בעיה של סקרנות ,ולכן אני אוהב לשמוע
בקביעות חדשות של חרדים דרך הטלפון .וזה מפריע לי
בלימוד ובתפלה ,וגם החברותא שלי בכולל העיר לי על כך,

לא גול
שים
בלי סינון ראוי,

ובאישור מורה הוראה!

שאל את הרב
שו"ת ממורנו הרב

שליט"א

אפשר עצה מהרב?
תשובה :זו בעיה ,ויש לך באמת עבודה קשה ,וצריך לסלק
את יצר הסקרנות .ואם תעבוד חזק על שמירת העיניים ברחוב
וברשות הרבים ,וכן בבית המדרש שלא להסתכל אנא ואנא ,אז
תצליח גם להתגבר על החדשות המיותרות .ובכלל גם בטלפון
יש לסנן ולסלק את המספרים האלה ,ותהיה עובד ה' באמת.
וכן תתאמץ להיות סקרן חיובי ,ולדעת את התנ"ך ואת
הש"ס בעל פה ,ממש ככה .ורבינו המשגיח הגדול הר"ר
יחזקאל לוינשטיין זיע"א ,היה אומר בעל אמונה לא סקרן ,ומה
שצריך לדעת באמת ,יגיע אליו בלי עיכובים.
גם לרבות ,שיש גם לשון הרע על עסקני צבור וכיוצא בזה,
ואין כאן היתר של באפי תלתא כי הם לא מדקדקים (עי' שו"ת ראשון
לציון ח"א סי' יח) .וכבר לימדנו בעל המנוחת אהבה זיע"א (ח"א עמ' רלו),
שגם בעיתונים של החרדים לדבר ה' ,הנמנע מלקרותן אפילו
בחול ,ישא ברכה מאת ה' ,ע"ש ,וברכה זו שווה מליונים .ורק
עסקני צבור וכיוצא בזה ,שומעים חדשות פה ושם בהוראת
חכם ,ואשריו מי שלא צריך לשמוע ויש להתפלל לזכות לכך.

מה יכוין בעת שאומר בתפלה "ותכלם ותכניעם"

שאלה :על מי לכוין באמירת "ומלכות הרשעה...ותכניעם",
שהרי לאחר שאמר כבר "ותכלם" ,אז מה נשאר יותר מכך?
תשובה :שאלה יפה .מלכות הרשעה אלו המסיתים נגד
הדת ,התורה והמצוות ,ואינם סתם רשעים שמצוה לקרבם
ולחזקם ,והם כתינוק שנשבה ,כידוע .אבל המסיתים נגד הדת
ולועגים על התורה והמצוות ,עליהם מכוונים בתפלה ,וזה
גם לטובתם לעקור אותם מן העולם .וזה פשוט שיש לאהוב
ולקרב את הרשעים ,ולשנוא ולסלק את המסיתים והם בבחינת
מורידין ולא מעלין (עי' ע"ז כו .):ועליהם חוזרים לבקש ב"עלינו
לשבח" " -להפנות אליך כל רשעי ארץ" (ועי' משנ"ב בביה"ל סי' א).
ומה שאומר "ותכניעם" ,זה גם על צבור חרדי ,וכן על
כל מיני אנשים שלא זכו עדיין לקדש שם שמים ,והם
צריכים להתחזק בצניעות וקדושה ,ולהתקדש בנזירות מהיין
והמשקאות .ולומדים מהם דוגמא שלילית כמו כל מיני "בבות"
למיניהם .ועליהם יש לכוין ,שה' יתברך יכניע אותם ויתקדש
שם שמים ,וגם על עצמי אני מכוין במלה זאת "ותכניעם",
שנזכה להכנעה תמידית ולקדש שם שמים וזה מצוין.

אמירת קול אנחה בתפלתו

שאלה :האם מותר באמצע העמידה או בקריאת שמע
לצעוק "הוי ,הוי ,הוי" ,והאם זה לא הפסק .ויש הצועקים "הי,
הי ,הי" ,ולכאורה זה כעין דיבור והפסק .ומה יעשה בזמן שזה
עוזר לו לכוין בתפלה?
תשובה :כידוע ,אין לחזור על מלה בתפלה ואפילו בפסוקי
דזמרה ,וזה הפסק (יבי"א ח"ו סי' ה) .ובנדון דידן זה כמו חצי מלה,
ומשמע בגמרא (ברכות מז ).בסוגיא של אמן חטופה וקטופה,
שאומר חצי תיבה ועם כל זה יש כאן עניית אמן ,אלא שהיא
חסרה .וגם בנדון דידן חצאי מלים דינם כמלה שלימה ,ויש
כאן הפסק .ועוד מנין לנו שגם בחצי תיבה אין כאן הפסק,
ובפרט שחוזר על אותה אות כמה פעמים ,לכאורה יש כאן
דין הפסק .ומפורש במשנה (ספ"ה דאבות) בן בג בג  -בן הא הא,
ומכאן גם מה שנשמע היגוי בלבד הרי זה ממש מלה וכן בני
נח שם ,חם ויפת וכן לחש לבעלי חיים זה על ידי אות אחת
(פסחים קיב .):ויש שם היגוי שדומה לצועקים הי ,הי ,הי ,ע"ש .ועוד
ראיה משמות הקודש ושם י-ה ,שאסור להזכיר (עי' יבי"א ח"ט סי' יב).
ולכאורה אין הבדל בין "הי" ובין "י-ה" ,ויש להזהר למעשה.
ויתכן שאסור גם לעשות "הוי" ,באמצע העמידה כאשר נאנח
על צרותיו ובעיות שסובל מהם ,כי זה כמו מלה של הפסק
באמצע העמידה .וכידוע אנחה שוברת חצי גופו של אדם
(כתובות סב ,).וגם שוברת ועושה הפסק בתפלה .ומסתבר שמותר
לזמזם עם פה סגור ולנגן ולהרגיע את עצמו בכך ,וזה מצוין.
וכן לבכות בתפלתו ,במלים שמוריד בהם דמעות ולא משמיע
קולות ,ושערי דמעות לא ננעלו (ב"מ נט ).וזה בבחינת עקימת פיו
הויא מעשה (ב"מ צ.):
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