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ויצא

הנרדף הנעלב והשפל
מרוויח ומנצח את כולם!
מורנו הרב שליט"א

בס"ד ,פרשת ויצא תשע"ה
כל פרשת ויצא היא חידוש אחד גדול!
למה? כי בשונה מרוב פרשיות התורה שיש בהם מצוות מתרי"ג המצוות,
כאן אין מצוות כלל ,לא מתרי"ג שבתורה ,ולא מדרבנן.
ושומה עלינו להבין מה הדבר המיוחד שלומדים בפרשה זו שיש בו הנהגה
לדורות?
וכדי להבין זאת ,עלינו להתבונן בדבר אחר ,למה באמת קשה כל כך
להיות עניו וצנוע? הרי ה' יתברך שונא בעלי גאוה (סוטה ה ,).וזה דומה
לארבע כיתות שאינם רואים פני שכינה (סוטה מב ).רחמנא ליצלן! אז מה
הסיבה שקשה למצוא אנשים כאלה לרוב?
והביאור פשוט וברור .יצר הרע מטעה את האדם לחשוב ,אם אני יהיה
עניו ,צנוע ,עדין ,חבר של כולם ואוהב את כולם ,אז הכבוד שלי יפגע ואני
יפסיד מכך! זה עיקר שורש הטעות!
אבל האמת היא בדיוק הפוך ,על ידי הגאווה אדם מפסיד הרבה מאד!
ולהפך ,העניו זוכה לברכה והצלחה ,ולמצוא חן בעיני רואיו ,הוא בריא
בנפשו ,אוהב את משפחתו ,והכי חשוב זוכה לדבקות בה' יתברך ,ואשריו
ואשרי חלקו .ולדעת רבי יהושוע בן לוי "ענוה גדולה מכולם" (ע"ז כ ):וכן
הוא באיגרת הרמב"ן.
נחזור לפרשה שלנו ,שאלנו מה המסר ,מה המטרה בסיפור המאורעות
שבפרשה ,ובכן:
נתבונן מה עובר על יעקב אבינו "ויצא יעקב מבאר שבע" יעקב אבינו
הבן תורה היקר בעולם ,זקן ויושב בישיבה (יומא כח ):נרדף ובורח מעשיו
הרשע הרוצה להורגו! ומסתמא היה לו סכין וגרזן רחמנא ליצלן .נעלב
ומגיע עני ללבן הארמי שמשקר עליו עשרת מונים! מאה פעמים! שפל
ובזוי – הוא נעשה רועה צאן שזה עבודה מאוד בזויה ,עד כדי כך שכתוב
בגמרא (ב"מ ה" ):סתם רועה צאן פסול לעדות" ועוד ,יעקב אבינו עבד יום
ולילה כמו שומרי העיר בלילות בסכנה עצומה (ב"מ צג .):וכל זה אחרי
ארבע עשרה שנה של עמל תורה מבלי לישון על מיטה.
נסכם:
יעקב אבינו במשך עשרות שנים ,נרדף ומתבזה לומד תורה ושותק!
אז הנה לימוד עצום לחיי היומיום שלנו ,אדם שעמל ויגע בתורה ומתחזק
ומתעלה בביטול גמור לתורת ה' ,מקבל כחות על טבעיים מה' יתברך,
ונהיה חזק וגיבור שיכול לגלגל את האבן מעל פי הבאר כמו פקק מעל גבי
צלוחית! כמבואר בפרוש רש"י בפרשה.
כי אמנם התורה מתשת כוחו של אדם ,אבל זה בהתחלה כשמקבל עול
תורה ,אבל לאחר מכן נעשה גיבור כארי! (עיין יבי"א ח"ב דף סג בשם
הזוה"ק) .ועוד זכה יעקב אבינו להקים בית עם שבטי יה עדות לישראל
שכולם שמן זית זך.
הנרדף מצליח! עשיו לא הצליח להורגו ,אליפז לא פגע בו לרעה.
הנעלב ולא מעליב מצליח! לבן הארמי משקר על האברך העני מאה
פעמים ולבסוף נאמר בפסוק על יעקב אבינו בפרשה "ויפרוץ האיש

מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים" זה כח
של בן תורה שנעלב באהבה מה' יתברך.
ומבואר בפרוש רש"י שמלאכים מהשמים ירדו למטה לעזור ליעקב אבינו!
השפל והבזוי שהיה רועה צאן ,קיבל נבואה מה' יתברך כשסיים את
תפקידו בחרן ועליו לחזור עם משפחתו לארץ הקודש .ומלאכים מהשמים
שומרים עליו עד ארץ ישראל!
כתוב בתהילים "אשרי שאל יעקב בעזרו ,שברו על ה' אלוקיו" ובזוהר
הקדוש ביאר את הפסוק ,אל תקרי שברו בש"ין שמאלית אלא שברו
בש"ין ימנית ,לשון שברון .שמוכן להשבר לכבוד ה' יתברך ,ועם כל מה
שעובר עליו ממשיך להיות עובד ה' .וזה יעקב אבינו! שמכח התורה
שלמד ,עמד בכל הלחצים ולא התייאש ולא כלום .וזכה להקרות יעקב
בחיר שבאבות! וזכה לשבטי יה .ועליו נאמר "כי יעקב בחר לו יה" כלומר
ה' יתברך בחר ביעקב אבינו כי ישראל לסגולתו כי כל מי שמנמיך עצמו
לכבוד ה' יתברך ,מהשמים מגביהים אותו על הכל (זוה"ק ,פקודי רלב.):
אז אמנם בפרשת ויצא אין מצוות ,לא מתרי"ג שבתורה ולא מדרבנן ,אבל
יש כאן הנהגה לדורות כיצד לחיות ,כיצד להסתדר עם אנשים קשים ,עם
רוצחים וגנבים ושקרנים .וזה מה שיעקב אבינו מלמד אותנו ,ראשית עמל
תורה גדול ,וכח התורה עצום ורב עד שגם אברהם אבינו הצליח בזכות
יעקב (זוה"ק ויצא ,קנד .):ומכח התורה זוכים לחיות בשמחה תמידית,
ולסבול את הרדיפות ,העלבונות וההשפלות .ומקבלים כח להשבר לכבוד
ה' יתברך! וזה כח התורה של יעקב אבינו איש תם יושב אהלים.
ויש ללמוד מכאן לבחורים רווקים לפני החתונה :לא לצאת לעבודה ולא
להסתובב ולטייל ולחפש את עצמם בשווקים! כי גיל הרווקות הוא גיל
מסוכן .אלא ,כמו שיעקב אבינו למד תורה בבית שם ועבר  41שנה בלי
שינה במיטה ,רק תורה! כך צריך להתנהג רווק בזמן שלפני החתונה .ורק
זה שומר על האדם שלא יכשל עם יצר הרע!
כמו כן ,אין להם לדור בדירה נפרדת ,אלא רק עם ההורים ועם המשפחה.
וללמוד כל היום תורה.
ועל ידי זה נעשה האדם נאה וחכם ומבין ,וכל אויביו ושונאיו נופלים
תחתיו וחוזרים בתשובה!
ובזכות שמתחתן עם התורה ,זוכה לישא אשה בעיתו ובזמנו!
וזה הסוד של בחור ישיבה ובן תורה  ,יש הרבה שהם נגד בני התורה ,ועם
כל זה ,הבן תורה היקר שלנו ,לומד בעניות במסירות ואהבה ולא מקבל
כבוד מאנשים ,אלא רק מה' יתברך .כי אין כבוד אלא תורה ,וזוכה
להתקדם ולישא אשה ,ולהקים בית לתפארת בישראל ,כמו שזכה יעקב
אביו עליו השלום!
צעירים המסיימים תיכון ,מוזמנים אלינו לבוא ללמוד ולהתקדם ,וזה הכנה
הכי טובה לקראת הנישואין ,בקדושה ,ומתוך הרווחה והצלחה וחיים
טובים.
והייתה לה' המלוכה ,אמן.
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איך ניצלים מפיגועים?
הרב אליהו רבי

אנחנו נמצאים בימים בהם החשש מבני דודנו בני ישמעאל
משתק עד כדי אימה .בערי הספר ,ובימינו כמעט כל עיר
מוגדרת כזו ,החשש לצאת ללימודים לבית הכנסת או
לעבודה ,מלווה בחשש ליציאתם של הילדים לבית הספר
ולגינת המשחקים...
אנשים שיצאו מהבית עם תוכנית לשוב אליו בסופו של יום,
מצאו את עצמם במרכזו של יום או אפילו בתחילתו עולים
לישיבה של מעלה ,תוך כדי צבירת הזכות הנדירה של "למות
על קידוש ה'".
אין בליבנו על הקדושים ,ואנו בטוחים שהם נמצאים
במקומות של כבוד בעולמות העליונים .יתירה מכך אנו
יו דעים שמרן רבינו יוסף קארו זיע"א התפלל על כך שיזכה
למות על קידוש ה' .וכמו שאמר אבינו רוענו שליט"א
"הלוואי על כל מי שהגיע זמנו להיפטר מן העולם ,שיזכה
להיפרד מהעולם הזה בזכות העצומה של קידוש ה'".
אולם החשש הממלא כל לב ,והפחד מהבלתי נודע גורמים
לא אחת גם למאמי נים בני מאמינים לחשוש לעתידם ואפילו
להווה העובר עליהם יום יום ושעה שעה .רבים חדלים
מעיסוקיהם הקבועים משום כך ,רבים משנים את סדר יומם
בעקבות אותו פחד איום ,ורבים עוד יותר חוששים מכל עובר
אורח שאולי הוא חלילה המפגע הבא.
מה יכול לנסוך באדם מן היישוב ביטחון ושקט נפשי למול
אותם אסונות המתחדשים עלינו לצערנו לא אחת? מה יכול
לגרום לאדם קצת יותר בטחון בצאתו מהבית ובשלחו את
ילדיו לבית תלמודם?
התשובה לכך ,כרגיל ,בפרשתנו הנווה.
כשיעקב אבינו מתעורר משנתו ,בדרך אותה התחיל ללא
פרוטה לפורטה ,לאחר שנשדד על ידי אחיינו אליפז בנו של
עשיו .הוא רואה שהאבנים אותם שם מראשותיו נהיו לאבן
אחת ,והוא מחליט לבנות אותה למזבח" .וישם אותה מצבה
ויצוק שמן על ראשה" ,מזבח משוך בשמן .ואז הוא מתחיל
את במשפטי תפילה ותחינה מול ה' יתברך ,וכה הוא אומר:
וקַּ֥ים ִּע ָּמ ִּדַּ֥י ו ְש ָּמ ַרַּ֥נִּ ַּ֥י ַב ֶד ֶַּ֥ר ְך
"וַ ִּי ַדַּ֥ר יַ ֲעקַּ֥ב נֶ ֶַּ֥דר ֵלאמַּ֥ר ִּאם-יִּ ְהיֶ ַּ֥ה ֱאל ִּ
ַה ֶזהַּ֥ ֲא ֶשַּ֥ר ָּאנ ִּכַּ֥י הו ֵל ְַּ֥ך וְ נָּ ַָֽתןִּ -לַּ֥י ֶל ֶַּ֥חם ֶל ֱאכַּ֥ל ו ֶב ֶַּ֥גד ִּל ְל ָֽבש .וְ ַש ְב ִּתַּ֥י
וקים" .ומה יהיה אז?
ְב ָּשלַּ֥ום ֶאלֵ -בַּ֥ית ָּא ִּבַּ֥י וְ ָּהיָּ ַּ֥ה ה' ִּלַּ֥י ֵלאל ִּ ָֽ
וקַּ֥ים וְ כלַּ֥ ֲא ֶשַּ֥ר
"וְ ָּה ֶא ֶַּ֥בן ַהזַּ֥את ֲא ֶשרַ -ש ְַּ֥מ ִּתיַּ֥ ַמ ֵצ ָּבַּ֥ה יִּ ְהיֶ ַּ֥ה ֵבַּ֥ית ֱאל ִּ
ִּת ֶתןִּ -לַּ֥י ַע ֵשַּ֥ר ֲא ַע ְש ֶרַּ֥נו ָּ ָֽל ְך".
כלומר ,אומר יעקב אבינו לקדוש ברוך הוא ,תן לי את השקט
הנפשי הדרוש לי ,ואני אדע להחזיר לך על כך .מה אחזיר
לך? את המקום הזה אהפוך לבית אלוקים ,ומכל אשר יתן לי
ה' אעניק לו חזרה מעשרות .וכמו שמתרגם אונקלוס "וכל
דתתין לי חד מן עסרא אפרשניה קדמך" ,כלומר אעניק
לשמך עשירית מכל מה שתעניק לי.
מה זאת אומרת? אתה יעקב אבינו תקבל מה' יתברך שפע
ותעניק לו כביכול בתמורה  ?41%זה נראה משכנע? האם ה'
יתברך יעניק  411%בכדי לקבל  ?41%מה החשבון כאן? האם
בזה יעקב אבינו "משחד" כביכול את ה' יתברך?

והתשובה לכך מאירה לכולנו.
אומר יעקב אבינו לרבונו של עולם :אני לא צריך בשביל עצמי
משהו מיו חד ,אני רוצה רק להגדיל את שמך בעולם ,לקיים
את מצוותיך ,ולעשות הכל למען המטרות שלך .אלא מאי?
אני צריך גם על הדרך משהו בכדי להקים בית ,ולאחר מכן
לכלכל את רעייתי וילדי ,ובשביל זה אני צריך את השותפות
איתך .אני לא יודע את ישאר לי בסוף מעבר ל 41%לעשות
למען שמך הגדול ,אבל אני יודע שזו המטרה וזה העיקר
בעבודתי .אני רוצה לקדש שם שמים ,ובשביל זה אני צריך
גם את מה שמעבר לזה למען הכלכלה שלי ושל משפחתי.
ה 41%הללו הם המטרה ,ואילו  01%הנותרים הם בעצם
האמצעי למען המטרה הנעלית הזו!
ועל כך אומר המדרש במקום (בראשית רבה ויצא פרשה ע'
או' א') "מהו לאמר? לאמר לדורות ,כדי שיהיו נודרים בעת
צרתן".
מלמד אותנו יעקב אבינו יסוד בביטחון אישי בטחוני כלכלי:
תהפוך את הקדוש ברוך הוא לעיקר המטרה שלך ,ועל הדרך
תזכה בכל מה שדרוש לך ואף מעבר לכך.
כשאתה יוצא מהבית בבוקר ,שא עיניך לשמים ותאמר :אבינו
מלכנו ,אני יוצא ללימודים או לעבודה כדי לקדש את שמך,
אני יוצא לפעילות בכדי שאוכל לשמור על ביתי ומשפחתי
לפי דרכך ורצונותיך .ומכל השפע שתעניק לי אני אעשה
למען בניך רחומיך ,אעשה ככל יכלתי למען לומדי התורה,
אעשה מעל ומעבר למען הנזקקים מעמך בית ישראל,
ואעשה למעלה מכחותי בכדי לגדל את שמך בעולם.
אני שולח את ילדי למקום תלמודם בכדי שיתחנכו להיות
בנים נאמנים לה' ולתורתו ,אני מכוון אותם להקים בתים
קדושים וטהורים בישראל בכדי שימשיכו את השולשלת
למען שמו באהבה ,ואני אהיה שותף לעתידם הגדול בקידוש
שמך בעולם.
אני לא מבקש 'בשבילי' ,אני בקש 'בשבילך' .אני לא שם
במרכז את רצונותי תשוקותי ומאוויי ,אני שם קודם כל את
רצונך ,ורק לאחר מכן חושב על עצמי ועל משפחתי.
התנהגות ויחס כאלה מעניקים תעודת ביטוח למשך היום
ולחיים בכלל ,ומזכים אותך ואת ילדיך ב'שמירה עליונה'
מעולה על כל צעד ושעל .מלאכי רום ילוו את בניך לבית
הספר ,ויחזירו אותם בריאים ושלימים לביתם לחיים טובים
ולשלום .כי הרי לא מדובר בילדים שהולכים סתם להחכים
וללמוד ,אלא בשליחיו של הקדוש ברוך הוא שהולכים להפיץ
את אורו ותורתו ברבים ,ולהם מגיעה 'אבטחה אישית
צמודה'.
אם אתה במרכזו של תהליך של "הגדלת כבוד שמים",
בשמים יהיו אחראים לכך שתזכה להמשיך ולהעפיל
לפסגות ,כי זה לא בשבילך אלא בשביל שמו הגדול יתברך.
נכוון בכל מעשינו לשמו יתברך ,ונזכה לבטחון אמת בכל
אשר נפנה ,בנ חת שלווה ומילוי כל המשאלות לעבודת ה'
יתברך ,אמן.
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והתשובה לכך מאירה לכולנו.
אומר יעקב אבינו לרבונו של עולם :אני לא צריך בשביל עצמי

על חוק ,ואכיפתו
הרב משה רבי

"חשוב לי מאוד רבותי ,לומר לכם כמה דברים חשובים
לסיום" אמר אחד מהמתמודדים ליו"ר הוועד של בית
הכנסת ,בכנס מיוחד לקראת בחירת היו"ר החדש.
"מקדש המעט הזה נבנה בזיעת אפינו ,ונזקף לזכותו של
הציבור היקר שתרם מהונו למקום זה .מי כמוני יודע את
העליות והמורדות כאן במקום ,כמתפלל וותיק .אני יכול
להבטיח לכם מתפללים יקרים על שיפור משמעותי בנוהל
תקין של המקום ,ועל אחזקה שוטפת מכל הבחינות
שתבלוט לעיני כולם כאן.
ולא רק במישור הכלכלי אלא גם במישור התורני .שיעורי
תורה וכל הדברים החשובים באמת .אל תשכחו רבותיי את
ניסיוני הרב כמנכ"ל בחברות מובחרות כידוע לכולם ,ועם כל
הצניעות שבי אני יותר מראוי לבקש מכם :ה א מ י נ ו ל י .
"לגבי השאלה מה היא הסמכות הפופולארית במקום זה,
כמובן שכבוד הרב של המקום שנמצא עימנו כאן ,אני חושב
שחייבים אנו להתחשב בדעתו .בכל אופן הוא רב בית הכנסת
וזאת אסור לנו לשכוח ,אבל אני בטוח שכבוד הרב יתחשב
גם בדעתנו ובניסיוננו ארוך הטווח .בקיצור ,יש לנו עוד דרך
ארוכה יחד ותוכניות רבות לשיפור ,רק תתנו לי את
המושכות ,ואני אפתיע אתכם.
"מתפללים יקרים ,ערב טוב .זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה
בו .אני רוצה להודות לכם ציבור יקר על בחירתכם בי כיו"ר
וועד בית הכנסת ,אני יודע שהבחירה הפעם לא הייתה קשה
אחרי המכתבים המרגשים שנשלחו אליכם בתיבות הדואר
הקוראים לכם לבנות את המקדש הזה ,בצירוף סיסמאות
שמוכרות לכולנו על לאום יהודי החשוב לכולנו .ועל רמה
רוחנית של בית הכנסת מה היא .שאסור היה לנו לשכוח
לפני הבחירות של הוועד הזה.
אבל כרגע אחרי הבחירות שאנו יותר רגועים ומיושבים הייתי
רוצה לה ציג בפניכם את דעותיי יותר בהרחבה .ובכן ,אני לא
חושב שצריכים אנו להטריח את הרב בנוגע להחלטות
המקום ,מספיק יש לרב מידי שבת להכין את דרשותיו ,ואת
קריאת התורה שדרך אגב אולי לא יצא לי לומר זאת ,אבל
היא מרגשת אותי כל שבוע מחדש ,בפרט האזלא גריש
שכב' מבצע בצורה יוצאת דופן .ושלא נדבר על הפן ההלכתי
בשאלות הציבור שגוזל המון מזמנו של הרב.
כמובן שכב' הרב יוכל לומר את דעותיו ,בכל אופן יש לי גם
כיפה על הראש ,זה שלא רואים אותה זה בגלל ההגבלה
שיש בי ,ולכן דעתך כבוד הרב חשובה לי ,ואולי תוסיף
במשהו להחלטתי אם אראה לנכון.
כמו כן הייתי רוצה לחזק את ידיהם של מחללי השבת
שמעיזים להגיע לכאן בגלל הניצוץ היהודי הבוער בתוכם
כבר שנים באותה מתכונת ,לכבדם בעליה לתורה בתוך
השבעה עולים ולא לדחות את קירבתם ממקום קדוש זה
בעליית מוסיף ,גם אם הם מנסים להתקרב כך כבר  41שנה
וללא שינוי ,ובפרט שמדובר באנשים אמידים ובעלי הון
ושלטון שחשוב לכבדם בכבוד הראוי.
כמו כן ,גם אם מתוכם רוצים לכבד את יקיריהם ולעלות
לתורה ,אני חושב שאל לנו למנוע מהם את רצונם .פרט
חשוב אני חייב לומר ,אברכים ובחורי ישיבות הבאים ללמוד
כאן במקום ,עם כל הכבוד שאמרתי כבר לפני הבחירות
שאני רוחש להם ,חשוב מאוד שישמרו על ניקיון המקום ,וזה
אומר שבגמר הלימוד כל אחד ידיח את הכוס בה הוא שותה,
ולא להיות סמוך על המנקה כאן שעושה את עבודתו.
ובכן נקציב זמן ללימוד במקום זה שכידוע לכם שהוצאות
החשמל רבות .בכל אופן זאת לא אזכרה או אירוע מיוחד
שמתכבד בהוצאות המקום השוטף ,וזאת בלי קשר שלימוד
התורה שערכו גדול ,לא מכניס כסף למקום קדוש זה.
"אני רואה חלק לא קטן מכם טעון ואולי שואל את עצמו,

אומר שבגמר הלימוד כל אחד ידיח את הכוס בה הוא שותה,
ולא להיות סמוך על המנקה כאן שעושה את עבודתו.
ובכן נקציב זמן ללימוד במקום זה שכידוע לכם שהוצאות
החשמל רבות .בכל אופן זאת לא אזכרה או אירוע מיוחד
שמתכבד בהוצאות המקום השוטף ,וזאת בלי קשר שלימוד
התורה שערכו גדול ,לא מכניס כסף למקום קדוש זה.
"אני רואה חלק לא קטן מכם טעון ואולי שואל את עצמו,
איזו סמכות רבנית עומדת אחרי הדברים שלי ,אז בואו אני
אפתיע אתכם כהבטחתי ,יש אחריי מספר לא קטן של רבנים
מהמגזר של הכיפה הלא נראית שלי ,שכנראה מבינים את
המצב ,ובגין זה לא קמו ולא זעו ולא טרחו להניא אותי
מדעתי.
כן כן ,זה אולי נשמע לכם מוזר אבל לפעמים צריך לחצות
קווים אדומים ,ולפרוץ גדרות בכדי לשרת אינטרסים .מה
אתם חושבים ,שעבורי זה לא קשה לומר את דעתי?! ודאי
שכן .בפרט שהכרתם אותי אחרת לפני הבחירות.
אבל אין מה לעשות ,אתם צריכים להבין שזה עבור כולנו,
והדרך והשקפת העולם המזגזגת הזאת ,כולה רצופה כוונות
טובות".
למציאות הזאת שקראתם ,קוראים כך :להתאים את האמת
לפי דעתי .להיות יישר כמו פלס ,אפילו אם הפלס עקום.
לדבר אלינו בצורה מלאה בכוונות טובות ,ובסוף להחליט לנו
מה הטוב ,הרע ,שחור ,לבן ,ואפור.
המפגש בין יעקב אבינו ולבן חותנו אינו פשוט כלל .ברור
שמתחולל כאן עימות בין השנים ,אך זהו עימות מיוחד
במינו .לאורך כל הדרך ,משחק לבן את הטיפוס השקט
והשקול שלעולם אינו יוצא משלותו ותמיד מסביר שבעצם
לא כדאי לריב .ושבכלל לא מובן מדוע יעקב עושה ענין מכל
דבר ,והרי לבן תמיד רוצה רק את טובתו.
בתחילה רץ לבן אל יעקב ,מנשקו ומחבקו ,ובהמשך מציע
לו מיזמתו שכר עבור עבודתו .בהמשך אמנם נותן לבן ליעקב
את לאה במקום רחל ,אך הוא מסביר את מעשיו ,שהרי "לא
יעשה כן במקומנו" – ודאי שאתן לך את רחל אך האם לא
ידעת שתחילה יש לשאת את הגדולה? כלומר ,אל תתן לי
לחשוב שאתה אחד כזה שלא ידעת על כך .ואכן מיד הוא
נותן גם את רחל אחרי  7שנים נוספות.
וכאשר רוצה יעקב לעזוב ,נותן לבן ליעקב לבחור בעצמו את
משכורתו .אמנם כאשר יעקב בורח ,רודף אחריו לבן ,אך
כשהוא משיגו שוב מציג לבן את הדברים בצורה הזו :מדוע
אתה יעקב גונב את לבבי ,את בנותי ואת אלוהי? מדוע לא
רצית שאשלחך בשמחה ובשירים? זהו לבן הארמי-הרמאי.
הרמאות הגדולה היא בזה שלבן תמיד יוצא הצדיק-הצודק
ויעקב הוא כביכול הגנב .אבל אנו בני יעקב אבינו ע"ה שעליו
הגמ' אומ' (תענית ה ,ב ),יעקב אבינו לא מת .שזה אותן
האותיות של הנביא מיכה (ז' כ') "תתן אמת ליעקב" האמת
הזאת שיעקב הנחיל לנו ,זו היא אמת מול שקר.
כלומר ,יעקב ידע מה היא רמאות ,וכנגד זה פיתח אמת
חזקה ,נצחית ובלתי מתפשרת .גם כאן בארצנו ,החכמה היא
לעמוד מול כל תוכניות הייצר שמגיעות בכל מיני צורות,
והקושי הגדול ,שפעמים רבות המשחק כל כך טוב ,שאנו
נופלים ,ואנו לא מודעים שנפלנו .יהי רצון שנזכה להיות
ממחזיקי האמת ,מחפשי האמת ,אכי"ר.

שאל את הרב
שאלות ותשובות ששאלו את מורנו הרב שליט"א באתר המוסדות
www haravrabi.co.il.
שאלה :שלום כבוד הרב ,ברצוני לשאול ,גדלתי בבית שלא קיבלתי
אהבה ,ובית הרוס ,אבא בגד באימא ,היום אני ב"ה נשואה עם ילדים,
ואני מרגישה כמו אימי ,שלא נותנת מספיק אהבה לילדי ,וקושי
מאוד גדול ,בתיפקוד הבית ,ובגידול הילדים ,אני משתדלת אך אני
הרבה פעמים נופלת ,ויש לי בת קטנה שיש לי המון חיכוחים איתה,
היא נורא עקשנית ,ולא אוהבת להקשיב להוריה ,מה עושים איתה?
ומה הרב מייעץ לי לעשות בקשר לשאר ילדי?
תשובה :ראשית ,אחרי מה שעבר עליכם עם ההורים .יש להודות
הרבה להשי"ת שזכיתם להקים משפחה לתפארת .בן פורת יוסף.
ועוד יש להרבות בתפילה עבור כל בני המשפחה שיזכו ליראת
שמים וחיים טובים .ושתזכו לחנכם למעשים טובים .להתפלל.
להרבות אהבה לילדים .יש להרבות בנתינה .להעניק תמיד מלה
טובה .ומלות חיבה .וכן מידי פעם ממתקים ובפרט בשבת קודש .וזה
מקרב ומחזק מאד .וזה יעזור שתתנו להם הרבה אהבה .וכן לקרוא
איתם סיפורים עם תמונות זה מקרב ומחזק מאד.
לא לבקש מהילדה דבר שיתכן ליגרום לויכוח .היא עדיין קטנה
מלהבין שזה לטובתה .לומר לה מידי פעם .אמא אוהבת אותך.
חמודה ומתוקה וחכמה וכיוצא בזה.
יצא ספר חדש של הרבנית סיאני .זה יכול לעזור לכם .ספר מצוין.
גם לקדם את שאר הילדים לעשות להם נקודות על ידי מדבקות
וכיוצא בזה על מעשה טוב שעושים וכשמגיעים לסך מסוים של
נקודות .לקנות להם מה שמתאים כמו בגד מסוים .ספר .תמונות של
צדיקים .וכן מכשירי כתיבה נוספים וכיוצא בזה.
וכמובן להראות להם דוגמא אישית של סבלנות ושמחה וזריזות
תמיד .והעיקר להרבות בתפילה ולה' הישועה.
שאלה :אדם שגזל ממקומות אסורים כגון בריכות מעורבות או
מקומות שפתוחים בשבת או במקומות בילוי כגון ברים וכדו' ,האם
הוא צריך להשיב להם את מה שגזל? כי אם יחזיר להם אז בכסף
הזה יעשו עוד ועוד עבירות?
תשובה :אם זה אנשים פרטיים חייב להחזיר ,ואפילו כסף ואם יכול
לפייסם שימחלו מכל הלב זה מצוין.
שאלה :מה הדין אם נטלתי ידיים להמוציא ואחרי שבירכתי "על
נטילת ידיים" הוצרכתי ללכת לשירותים ואני לא יכול להתעכב
בכלל?
תשובה :ילך לבית הכסא ויעשה צרכיו ,ואין כאן חשש הפסק ויחזור
ויטול בכלי ולא יברך שוב על נטילת ידיים (ועיין אור"ח ס"ס קסד).
שאלה :שלום כבוד הרב ,יש לי בן קטן ,ילד חכם ונבון ברוך השם,
מטופל בריטלין עקב בעיות קשב וריכוז.
זו תקופה ארוכה שהוא גונב לי ולאשתי כספים מהארנק וניסיתי
מספר דרכים כדי לטפל בבעיה חמורה זו אך ללא הועיל.
האם הרב יכול לתת לי הדרכה מתאימה כיצד להגיב במקרה כזה?
תודה מראש.
תשובה :ראשית .לא להניח את התיק בהישג ידו .ממש להחביא
ממנו דברים שיש חשש שיקח אותם בלי רשות.
ומאידך מה שבריא עבורו .להניח בהישג ידו כמו סיפורי צדיקים עם
תמונות .וכן משחקים שטובים עבורו .וכן קצת ממתקים בהישג ידו
כדי שיהנה בהם וירגיש טוב בבית .וירגיש עצמאות וחשיבות.
כמובן להתפלל עליו בדמעות לה' יתברך שיזכה לרפואה שלימה
וישוב הדעת וחיים טובים.

שאלה :אם יש איסור להתפלל 'בכפכפים' או בנעלי אצבע או עם
נעלי בית או 'קרוקס' וכדומה?
תשובה :עיין משנ"ב (ס"ב צא) בארצות החמים שדרך לעמוד
יחפים בפני הגדולים מותר כך להתפלל והלכה למעשה פסק מרן
רבינו הראשון לציון שליט"א בספר ילקוט יוסף סימן צא' סעיף ו'
שאין ראוי להתפלל כשהוא יחף ובפרט בלי גרביים .ולכתחילה ינעול
מנעליו קודם התפילה .וכשהוא אנוס ראוי להתפלל עם נעלי בית
וכיוצא בזה ,ע"ש .ואשריו מי שנזהר לפני השי"ת בכבוד גדול כמו
בפגישה עם מלך בשר ודם ,ועל אחת כמה וכמה מלך מלכי המלכים
הקב"ה .ועיין בגמרא (שבת י') שיש מצווה להיות נאה ומכובד
בתפילה שנאמר הכון לקראת אלוקיך ישראל .וכל היום בפשטות
וענוה כמו רשב"י כשעסק בתורה במערה (שבת לג) וכן בגמרא ע"ז
(טז בפרש"י ד"ה פתיא).
שאלה :הגעתי לבית הכנסת בשקיעה כדי להתפלל מנחה ,והציבור
מתפללים ערבית ,אם אני מתפלל ביחד איתם עמידה זה נחשב
תפילה בציבור?
תשובה :כן ,נחשב לתפילה בציבור( .ועיין משנ"ב סי' צ' ס"ק ל')
ואם מתפלל ביחיד ויש עשרה בבית הכנסת זו ג"כ מעלה( .עיין
משנ"ב סי' נט' ס"ק י' בשם הפר"ח).
שאלה :תבשיל פרווה שבושל בסיר בשרי ,האם מותר לאחר מכן
לחמם את התבשיל בסיר חלבי?
תשובה :פרווה הוא חבר של כולם ,ומותר לבשל בסיר בשרי או
חלבי ,העיקר שהקדירה נקיה לחלוטין ,ופרווה נשאר פרווה גם
לחמם אחר כך.
שאלה :אם הרהרתי לתרום לת"ח ולבסוף התחרטתי האם זה
בעיה?
תשובה :מחלוקת ,אם תרומה לצדקה גם מתחייבים בהרהור הלב,
ועיין משנ"ב (סי' תרצ"ד ס"ק ו') שצדקה יש לו דין של הקדש ,וחייב
לקיים מחשבתו ,עיי"ש .גם מרן רבינו הגדול זיע"א (יחוה דעת ח"ו
סי נב') ,פסק להחמיר בזה .ויתכן להוסיף שאם נתן לאיש מסוים,
והכין סכום כסף ,ולבסוף נעלם אותו איש ,שפטור מלרדוף אחריו,
שזה בבחינת "לב בית דין מתנה עליהם" (עיין כתובות קו')( ,ועיין
משנ"ב סי' קנ"ד ס' קמא) ויש לצרף גם תנאי שעושים בהתרת
נדרים בערב ראש השנה ויום הכיפורים ,והבן.
שאלה :האם מותר לומר לרשע שנגד התורה ,שלום ,או שבת
שלום? ומה הדין בגוי?
תשובה :עיין למרן רבינו הגדול והקדוש זיע"א (יבי"א ח"ו סי' טו'
ס"ק ח') ולמעשה ,עדיף לומר להם "שלום" ,וכן "שבת שלום"
ולקרב אותם ,ולנצל את הזמן לקרבם לתורה ויראה ,עיי"ש .ורבן
יוחנן בן זכאי היה מקדים שלום לכל אדם ואפילו לנכרי בשוק
(ברכות יז ).ונראה שאסור לומר לאשה ברחוב שלום גם אם היא
צנועה באמת וחרדית .זה לא צנוע ולא דרך ארץ להסתכל .וכמובן
אם האשה הקדימה שלום ,יש להשיב משורת דרך ארץ ,והבן .ועיין
עירובין נג :מעשה עם רבי יוסי הגלילי.
שאלה :אדם שנכנס לבית הכסא בסוף הסעודה ,האם צריך לעשות
מים אחרונים?
תשובה :ישטוף ידיו וינגב ויברך אשר יצר ויעשה מים אחרונים עם
מעט מים בלבד ,ועיין לרבינו הקדוש בא"ח זיע"א (פרשת שלח אות
ח').

לזכרון עולם
העלון כולו מוקדש מוקטר
לע"נ הבחור משה חיים בן אסנת ז"ל
שהחודש פקודת שנתו
ת.נ.צ.ב.ה.
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הקב"ה .ועיין בגמרא (שבת י') שיש מצווה להיות נאה ומכובד
בתפילה שנאמר הכון לקראת אלוקיך ישראל .וכל היום בפשטות
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