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מקץ

ירידה לצורך עליה  -כיצד?
מורנו הרב שליט"א

בס"ד ,פרשת מקץ תשע"ה
גם בפרשת מקץ ,אנחנו ממשיכים לעמוד דום! כיצד זכה יוסף
הצדיק שהיה אסור בבית הסוהר שנים רבות ,והוציאו עליו שם רע,
להיות מלך במצרים? הרי זה נגד הטבע! נגד השכל וההיגיון! ונגד
החוקים בארץ מצרים! שהרי לא יתכן שגנב ועבד יעשה מלך?!
ורואים כאן יסוד נפלא! הפתגם הידוע "ירידה לצורך עלייה"
נאמר בגמרא (מכות ז ):לעניין רוצח בשוגג שחייב גלות .בגמרא
שם מבואר שרק אם הרוצח בשגגה הרג במצב שהעלה את הגרזן
רק אז הוא חייב גלות אבל אם הוא הוריד את הגרזן ואז נפל הגרזן
והרג ,הוא לא חייב גלות! ושם מבואר שלפעמים גם אם הוא הוריד
את הגרזן והרג הוא חייב! מתי? אם זה היה ירידה לצורך עליה,
דהיינו :מאחר שהוריד את הגרזן כדי להרימו בתנופה ,גם הירידה
היא לצורך עליה ,כלומר בגלל העליה  -וחייב גלות!
מאמר ופתגם זה יש בו גם יסוד לכולנו בחיי יום יום ,לדעת
ולהבין ולהרגיש גם אם אני חס ושלום בירידה כלכלית ,חומרית או
נפשית ,ירידה שניתן להגיע ממנה ליאוש ולשברון לב ,עלי
להתחזק ולהאמין שהכל מהשמים בלבד לטובה .וירידה זו תהיה
כעין הכשר מצוה לעלייה גשמית  -כלכלית גדולה מאוד ,ויתכן גם
לעלייה רוחנית .מי שמרגיש ומבין שהכל מהשמים בלבד ,יכול
לחשוב ולדעת שה' יתברך דורש ממנו להתחזק ולהתקדם.
ומחשבה וחיזוק גדול כזה ,מעלה אותו מעלה מעלה ,ויזכה בעזרת
ה' לעלייה גדולה.
יוסף היה בהשגות באמונה יותר מיעקב אבינו (עיין כאן במדרש
רבה) ,מעולם אינו שואל שאלות ,נמצא בתוך הבור  21שנה עם
גויים ולא מקפיד על אחיו ,לא שונא ,לא כועס ולא כלום! וגם
כאשר הפשיטו את כתונת הפסים ושאר בגדיו ,ונשאר ממש ערום
(עיין אור החיים הקדוש) ,וגם כאשר זרקו אותו לבור מלא בנחשים
ועקרבים ,ומכרוהו לישמעאלים ,יוסף הצדיק אינו לא כועס ולא
מקלל ,ומאמין שהכל מה' יתברך בלבד! מחשבות והנהגות כאלה
בירידה הגדולה ,הם ביטוח חיים לעלייה גדולה.
ירידה לצורך עלייה ,כלומר בזמן שהאדם בירידה ,וחושב ומאמין
שזה מהשמים עבור עלייתו הרוחנית והכללית ומתנהג בצדקות
עצומה ,יש כאן סגולה וקמיע גדול להצלחה .וכן מצינו אצל יהודה
במעשה תמר ,שפסק "הוציאוה ותישרף" ,ואחר כך חזר בו ואמר:
"צדקה ממני" ,וזאת לאחר שהורידוהו אחיו מגדולתו ,והוא הוסיף
להוריד את עצמו כאשר אמר "צדקה ממני" ,וזכה לעלייה גדולה.
ויהודי מלשון יהודה ,שהודה במעשה תמר ,ועל שמו נקראים כל
עם ישראל (עיין תרגום יונתן בן עוזיאל בפרשת ויחי מט ,ח)

זו הסיבה שקשה לאדם להיות עניו וצנוע ,נעלב ,סלחן וְותרן ,כי
חושש שיפסיד מכך .ואם יתבונן ויתנהג באמת בירידה חומרית
כזאת ,הרי שיזכה לעלייה רוחנית גדולה מאוד .וחבל להפסיד זכות
כזאת! ויש בזה גם סברא ,הרי אתה כבר סובל ,אז למה להתנגד
ולהכנס לעצבות !?...עדיף להכנע לה' יתברך ולהאמין שהכל
מהשמים ,וההצלחחה בדרך אליך ...ויש כאן גם מידה כנגד מידה,
שכאשר בזמן הירידה מרגישים שהכל מהשמים נגד השכל ,זוכים
לישועות והצלחות גדולות נגד השכל!
יוסף הצדיק סובל וסובל וסובל ...לפי השכל זה בגלל האחים,
ואחרון הכביד הנסיון המסוכן עם אשת פוטיפר .רח"ל .אבל כאשר
מפעילים את האמונה ,אין הורים ,אין חברים ,אין יועצים ,אין
מפגינים לטובת יוסף ,אין דעת קהל ,אין כתבה ופרסום
בתקשורת ואין כלום! יש רק את ה' יתברך בלבד שעושה ממש יש
מאין! חלום שר המשקים ,חלום פרעה ,ומיד יוסף הצדיק יוצא
מבירא עמיקתא לאיגרא רמה .וגם  21שנה שהיה בבור זה היה
לטובתו בלבד ,כי היה יפה תואר ויפה מראה ,ואירע לו כן כדי שלא
יכשל עם כל מיני נשים טיפשות ,חבירות של אשת פוטיפר .ובגיל
 03שנגזר עליו להיות מלך ,עמד בניסיונות וקידש שם שמים וזכה
להיות מלך.
ומרומז בספר תהלים לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על
בני אדם ,כלומר אין סוף עילות ועלילות שיכול לעשות ה' יתברך,
זבוב אחד בכוס פרעה ושר המשקים במאסר ,ופרעה חולם ויוסף
פותר ונעשה מלך .פרעה קצף על עבדיו ,כדי ליתן גדולה ליוסף
(מדרש רבה בראשית פרשה פח אות ג).
בית המדרש שלנו "עטרת חכמים" בחולון בירידה חומרית ,יש
בעלי לשון הרע ,יש מסיתים ויש מחללי שם שמים .תפקידנו
להתמודד ולגייס כסך כמה שיותר ,ולהתבזות ברבים .ומקבלים
כח גדול כאשר יודעים שיש כאן צורך ומטרה לעלייה גדולה
ברוחניות ובגשמיות.
בסיכום ,כאשר יש בעיות של בריאות ,פרנסה ,שידוכים ,חולשה
בנפש ,חוסר מצב רוח ,הרי זה ירידה מהשמים ,וההשתדלות
הרצויה ,להתאמץ ברוחניות ולהרגיש באופן מעשי שזה מה' יתברך
בלבד .וזה הסגולה הגדולה והאמיתית להצלחה ועלייה ברוחניות
ובגשמיות .איך אמר רבינו מוהר"ן (ח"ב אות עח)" ,אין שום יאוש
בעולם כלל".
חנוכה שמח לכל בית ישראל!
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הירידה מרגישים שהכל מהשמים נגד השכל ,זוכים לישועות
והצלחות גדולות נגד השכל!
יוסף הצדיק סובל וסובל וסובל ...לפי השכל זה בגלל האחים,
ואחרון הכביד הנסיון המסוכן עם אשת פוטיפר .רח"ל .אבל כאשר

פרשת השבוע "פרשת מסירות נפש"
הרב אליהו רבי

שלום חברים!
היום לא נדבר כדרכנו על פרשת השבוע ועל מה שיש לה ללמד
אותנו ,היום נדבר פרשייה שמתרחשת בימים ובשעות אלה
ממש ,ומה יש לה ללמד אותנו.
בראש הפרשייה עומד אבינו רוענו מורנו הרב חיים רבי שליט"א,
והפרשייה היא כדלהלן:
לפני למעלה מעשרים שנה פתח מורנו הרב את כולל עטרת חכמים
עם שלושה אברכים ,מאז גדל הכולל ונסק לגבהים עד שכיום
למעלה מ 213מוסדות תורה וחסד ארגונים בתי ספר קהילות
ושיעורי תורה נפתחו רק על ידי בוגרי הכולל ,בעוד שבכולל עצמו
לומדים כ 253אברכים המתעתדים כאחיהם לצאת למרחב ולזכות
את הרבים.
בשנות הקמתו והתפתחותו של הכולל עמודו לימינו של הרב
הגבאים המסורים :רבי חיים זברלו ,רבי גדעון גבריאל ורבי חיים
סולימני ,כשאיתם קבוצת תורמים מחו"ל שהיה אכפת להם
מהמקום מסיבות השמורות עימהם והיו משקיעים בו הון תועפות
מידי שנה .כל זה מלבד תקציבי הממשלה שהיו אז די נאים
וסבירים ,והיה בכחם לסייע סיוע שיש בו ממש בהחזקת התורה
במוסדות.
לפני כשנתיים ,קרסו תומכי התורה המחזיקים את הישיבה (ואיני
נכנס כאן לשמועות באיזו קריסה מדובר) ,ולפני כשנה נכנס מר
יאיר לפיד לראשות משרד האוצר ,וקיצץ גם את תקציבי הישיבות
הקדושות והכוללים ,מה שהביא למכה אנושה נוספת לכולל.
מורנו הרב חיים רבי שליט"א 'גיבור הפרשייה' נשאר לבד! הוא
היה יכול לצמצם את הכולל ,לשלוח אברכים למקומות אחרים,
להוריד מתשלומי המלגות לאברכים ,או פשוט לומר "אין לי",
"נגמר".
אבל במקום זה ,עמד אותו גיבור וקיבל עוד אברכים נוספים
בתקופה זו ,אברכים שממש ,אבל ממש לא הסכימו ללמוד בשום
מקום אחר מלבד אצל מורנו הרב שליט"א .ובנוסף לכך בחודש
הנוכחי העלה הרב לאחר למעלה מ 13שנה את מלגות האברכים
בעוד  23%נוספים .לאמור ,אם מתחילת הקמת הכולל היה אברך
מקבל  2,833ש"ח בלבד כבסיס מלגתו ,הרי שמעתה כאשר יבחן
האברך כיתר חבריו על החומר הנלמד בכולל ויוציא ציון שמראה על
התמדתו ושקידתו ,יקבל תוספת בסך  133ש"ח ,מה שעיגל את
בסיס המלגה ל 1,333ש"ח ממש...
ולמה אני מספר לכם את זה בימים אלו ,ואיני ממתין להילולא
המרכזית והמסורתית שתתקיים בקרוב ממש ביום שלישי ז'
שבט תשע"ה ( )01221215באולמי ויולא (גאלרי לשעבר)?
הלא שם אנחנו מתכנסים בכדי לומר תודה לריבון העולמים על
הניסים והנפלאות אותם עשה לנו וזיכה את מורנו הרב שליט"א
להצליח ולעמוד בכל המליונים הדרושים למען לומדי התורה ובני
משפחותיהם ,כשלמרות המשבר אף יום אחד לא נדחו מלגותיהם
של אברכינו יקירינו .הלא שם אנחנו אמורים להודות ולהלל את
הציבור הרחב שעמד לימינו של הרב במסירות נפש ונתן לו לעמוד
בהלוואות האדירות אותן הוא נטל על עצמו.
אם כן מה בער לי כבר היום לספר לכם על 'פרשיית מסירות הנפש'
הזו?
ובכן ,משרד האוצר בראשות ה'צר' ,מעבר להפחתה האדירה
שביצע בתקציבי הישיבות והכוללים ,הצליח לגזור עוד כמה גזירות
ש'יסייעו' לכוללים להיסגר .כי הרי בלאו הכי קשה להחזיק כולל,
זה לא כמו ישיבה שיש לארגן לבחורים אוכל שינה ומלמדים טובים,
כאן צריך לייצר משכורות מידי חודש בחודשו לכולם...

ומה עשה הבחור בכדי להכביד עלינו ,הוא יצר את התקנה הבאה.
אם שרדתם למרות ההורדות והקיצוצים בתקציבים שעשיתי לכם,
זה אומר שלקחתם הלוואות גדולות בכדי לשלם לאברכים ,ואם כך
יש לי תקנה נוספת בשבילכם .והיא :אם מוסד לקח הלוואות
במשך השנים החולפות ,בסכום כזה שהוא גדול פי שנים
מהתרומות אותן הוא מקבל בשנה אחת ,יותר לא יקבל המוסד את
תקציבי הממשלה המקוצצים.
הבנתם? לקחתם הלוואות לשלם לאברכים? לא תקבלו גם את
כבשת הרש הקטנה שהשאירו לכם.
ומה זה אומר לגבינו? טלפון שקבלנו מרואה החשבון של
המוסדות בימים האחרונים בישר לנו ,שאם מורנו הרב שליט"א
אינו מארגן עד סוף החודש הנוכחי שהוא סוף שנת המס סך של
 503,222ש"ח ,מהחודש הבא לא תקבל הישיבה את התקציב
בסך  52,222ש"ח בחודש אותה היא מקבלת כיום לאחר
הקיצוצים.
אני חוזר ,יש להפקיד תרומות חדשות בסך של חמש מאות
ושמונים ושלושה אלף שקלים חדשים עד סוף שנת המס הנוכחית,
לאמור תוך כשבועיים מהיום.
נו? אז תשאלו ,והלא אם לא היה מוריד כבוד השר את התקציב ,לא
היינו מגיעים לגירעון הזה ,אז על מה יצא הקצף של כבודו? נכון,
בלי הגזירה הראשונה לא היה קיום לגזירה השניה .אבל עם שאלות
לא הולכים למכלת ,ולא באמת ניתן להגיע ללשכת השר עם
תלונות ,ובכלל כיום אין לו בכלל לשכה ,הוא נבעט החוצה...
אז לעניינינו ובגלל זה אני מעדכן אתכם עכשיו .אם אתם רוצים
להיות שותפים למסירות הנפש של מורנו הרב שליט"א .ואם אתם
חושבים לעשות זאת אפילו בעתיד .אנא אל תמתינו יותר
משבועיים ,כי אז כבר עלול להיות מאוחר.
גם אם רוצים להעביר זאת בשקים דחויים ,עדיין ,ככל שהקבלה
תצא בשנת המס הנוכחית ,יקל הדבר על גירעון הישיבה ויכפר על
"חטאו" של מורנו הרב שליט"א שנטל הלוואות במסירות נפש
למען עמלי התורה ובני משפחותיהם.
כמובן ,כל תרומה תזכה בקבלה לפי סעיף  64לפקודת מס הכנסה
המזכה את התורם בהחזר מס  ,05%וכעת הזמן גם לזה בסוף שנה.
זוכרים את שני המליון שעליהם אנחנו מגייסים כיום  133גבאים?
ה 580,333הללו הם חלק מהם ,זה לא חוב חדש .אולם הם בוערים
יותר מהם להיות משולמים עד סוף השנה .כך שאם אתה גבאי
וכבר אמור לגייס זאת ,אנא הזדרז להיות מהראשונים שמצטרפים
לפני סוף שנת המס.
וקחו בחשבון 6מה הסיכוי שלכם היום לקיים מצווה שמצריכה
מסירות נפש? הרי לשמור שבת ולקיים מצוות ניתן גם ללא
מסירות כזו ,וכל יתר המצוות אותן אנו מקיימים באים לנו
בקלות רבה כל כך .מה הסיכוי שתפתח כולל ותזכה לתורמים
שמפנים עורף ,ולשר אוצר שמבצע בו זמנית קיצוצים וגזירות
כאלה? הסיכוי הוא אפסי.
תצטרף כאן לעגלת מסירות הנפש ,ומשמים מעניקים מסירות
נפש למי שיודע למסור נפש.
אם יש לך איזו משאלה ,זיווג ,פרנסה ,זרע בר קיימא ,או משהו
אחר שאתה מאד רוצה ובשמים יודעים שזה לא ממש מגיע לך,
כאן יש לך את האפשרות לקבל גם את זה .כי עם מסירות נפש
שלך כלפי ה' יתברך ,תזכה למסירות נפש משמים גם למה שלא
באמת מגיע לך.
בהצלחה רבה
מי לה' אלי

תקיים שיעורו הקבוע של הרב אליהו
לרגל חג החנוכה לא י
ומה עשה הבחור בכדי להכביד עלינו ,הוא יצר את התקנה הבאה.
חמישי בשעה 01622
אם שרדתם למרות ההורדות והקיצוצים בתקציביםביום
שעשיתי לכם,
לאברכים ,ואם כך
זה אומר שלקחתם הלוואות גדולות בכדי לשלם
ימשכו השיעורים כרגיל בע"ה
מהשבוע הבא

יש לי תקנה נוספת בשבילכם .והיא :אם מוסד לקח הלוואות
במשך השנים החולפות ,בסכום כזה שהוא גדול פי שנים
מהתרומות אותן הוא מקבל בשנה אחת ,יותר לא יקבל המוסד את
תקציבי הממשלה המקוצצים.
הבנתם? לקחתם הלוואות לשלם לאברכים? לא תקבלו גם את
כבשת הרש הקטנה שהשאירו לכם.

שאל את הרב

שאלות ותשובות ששאלו את מורנו הרב שליט"א באתר המוסדות
www haravrabi.co.il.

שאלה 6אני עובד בעירייה ,ובמסגרת
תפקידי אני מחויב לפקח על כך שהעצים
שיוצאים אל הרחוב יקוצצו ,האם דבר זה
מותר בשנת השמיטה? ואם לא ,מה עלי
לעשות?
תשובה 6מה שיוצא החוצה ומפריע
לעוברים ושבים מותר ומצוה לקצוץ ,כי אין
כוונה להצמיח אלא למנוע נזק .וזה פשוט.
שאלה :תפילה בציבור חובה או חומרה?
ומה דעת רבינו הגדול בעל יביע אומר
בעניין?
תשובה 6עיין שולחן ערוך (סימן צ' סעיף
ט') שכתב וז"ל" :ישתדל אדם להתפלל
בבית הכנסת עם הציבור" .ע"ש .ביחיד זה
לא תמיד עולה למעלה ,כשיש אונס או לחץ
וכיוצא בזה ,מותר להתפלל ביחיד ולפעמים
מצוה .לדוגמא :נץ החמה ביחיד ,כשמכוון
עדיף מציבור ,והובא להלכה במשנה ברורה
ביאור הלכה (סימן נח א') .ע"ש .ועיין יחוה
דעת חלק ה' סימן ז' פרטים בזה.
לסיכום לכתחילה חובה גמורה להתפלל
בציבור ,ובדיעבד כשיש אונס יש להקל
ביחיד.
שאלה 6באברהם ושרה דורשים את
שנותיהם משום שהכתוב פרטם ,מאה שנה
ועשרים שנה ושבע שנים ,ואילו בישמעאל
גם כן פירש הכתוב את שנותיו ,אז מדוע לא
דורשים? ואם הוא היה רשע אז מדוע התורה
פירטה את שנותיו?
תשובה 6במדרש רבה (סוף פרשת חיי
שרה) הובא שאלה זו ,ותירץ ,שזה נאמר
לכבודו של יעקב אבינו ,שיודעים על ידי זה
כמה שנים היה בבית שם ועבר .והובא
בפירוש רש"י סוף פרשת תולדות באורך.
ובדרשה שדרשו מכך גם אם זה לא היה שייך
אצל ישמעאל ,עם כל זה העתיקו כן בתורה,
בגלל שישמעאל עשה תשובה ,וגם לכבודו
של אברהם אבינו עליו השלום.
שאלה :כשמתפלל ביחיד ,האם צריך לומר
"אשמתי ,בגדתי וכו'" ,או שתמיד אומרים
"אשמנו ,בגדנו"?
תשובה :הנוסח בלשון רבים מתקבל יותר
בשמים (עיין שבת יב .):ובוידוי יש מצוה גם
לכוון על אחרים שנכשלו ,כי כל ישראל
ערבים זה לזה.
שאלה 6אדם שהולך לישון אחר חצות,
כיצד ינהג לגבי ברכת המפיל ,קריאת שמע
וכל הנוסח?
תשובה 6לומר באהבה ובכוונה כל הנוסח
והפסוקים ,וקריאת שמע ,וברכת המפיל
בכוונה .ולדעת הזוהר הקדוש יכוון לקבל עול
מלכות שמים כדי לישון בקדושה .וברכת
המפיל לאחר חצות על פי הקבלה יברך בלי
שם ומלכות .וכן פסק מרן זיע"א בחזון
עובדיה (דף תקא) .ומכל מקום הוסיף (בדף

תקיא) שהרוצה לברך גם לאחר חצות ברכת
המפיל בשם ומלכות יש לו על מי לסמוך.
עיין שם .ובספר "ויען שמואל" כתב

תקיא) שהרוצה לברך גם לאחר חצות ברכת
המפיל בשם ומלכות יש לו על מי לסמוך.
עיין שם .ובספר "ויען שמואל" כתב
בתשובתו לברך לכתחילה .ועצה טובה לברך
ולהתקדש ולישון בקדושה .ועיין במשנה
ברורה בביאור הלכה סימן רל"ט.
שאלה 6למדתי להיות קוסמטיקאית שזה
כולל גם בניית ציפורניים .האם מותר לי
לעסוק בזה מבחינת צניעות?
תשובה 6כלל גדול בעבודת השם יתברך ,כל
מה שניתן לעשות ולנצל ולחזק ולקרב
לתורה וליהדות ,לעשות ולחזק ולכוון לשם
שמים .נשים חרדיות כמובן שלא עושות
בניית ציפורניים ,ונשים מהציבור הכללי

שדורשות כן ,מותר לעשות להם ,ולנצל את
המצב ולכוון אותם לטהרה ולצניעות עד
כמה שניתן .ואם יש להם ילדים לשאול
ולראות היכן הם לומדים ,ולכוון אותם
למקומות תורניים ,ולהציל מה שניתן להציל.
כדאי (שיהיה) תמיד במקצוע כזה ,אשר
באות נשים רבות להסתדר ,לקרבם בעדינות
עם הדרכה נכונה .לטפטף מלה טובה
ליהדות ,וכן לחלק להם דיסקים חינם אין
כסף ,לטהרה ,שבת ,כשרות ,אמונה .והיתה
לה' הישועה.
שאלה 6כמות? או איכות? כידוע בדור
שלנו יש המון קשיים ונסיונות בחינוך ילדים.
מיום ליום אני נכספת לצערי לדברים
מהעולם השיקרי והחומרי שנכנסים
איכשהוא לעולם שלנו .כל מיני דברים שעד
לפני כמה דורות מי היה מאמין שיכנסו
לעולם החרדי .כתוצאה מכך ההשקעה בכל
ילד היא רבה ועצומה יותר ,צריך לפקוח אלף
עיניים ולהשקיע מאמצים מרובים .בענין
חינוך הילדים ,השאלה היא האם עדיף
כמות? להביא כמה שיותר ילדים ,ואני לא
יודעת אם אצליח לתת לכל אחד זמן
והשקעה כמו שאני מייחלת לתת לילדי ,או
שעדיף איכות? (אני לא מדברת על שלושה/
ארבעה ילדים) ואז להשקיע הרבה יותר?
ויש מי שאומר שאפשר להביא הרבה ילדים
ואפשר לחנך את כולם ,אני חושבת שיש
הבדל בין לחנך  4ילדים לבין לחנך  ??23מה
דעת כבוד הרב?
תשובה 6להלכה מותר לעשות הפסקה
מלהביא ילדים כאשר האשה צריכה חיזוק
בנפש ובגוף ,או כאשר יסודות הבית צריכים
להתחזק ולהוסיף במעלות של שלום בית.
וכפי הצורך על ידי הוראת חכם מותר לעשות
הפסקה ,ויתכן שלמשפחה מסויימת בגלל
המצב מספיק  6ילדים כאשר קיימו פריה
ורביה ,ומשפחה אחרת מספיק  4ילדים
כמובן עם פריה ורביה ,ויש משפחה
שצריכים גם להביא  23ילדים ויותר ,אם זה
בגלל שעדיין כולם בנים או בנות ולא קיימו
פריה ורביה ,אם בגלל שיש לבני הזוג עזרה
גדולה ואין צורך בחיזוק נפשי ולא כלום .או
בגלל שבני הזוג עצמם זכו למתנה מהשם
יתברך שנוצר הריון ולידה בקלות ובשמחה
ואין חולשה ולא כלום .ואז כיצד יקבלו היתר
להפסקה ,עליהם נאמר להוסיף כמה שיותר

שדורשות כן ,מותר לעשות להם ,ולנצל את
המצב ולכוון אותם לטהרה ולצניעות עד
כמה שניתן .ואם יש להם ילדים לשאול
ולראות היכן הם לומדים ,ולכוון אותם
למקומות תורניים ,ולהציל מה שניתן להציל.
כדאי (שיהיה) תמיד במקצוע כזה ,אשר
באות נשים רבות להסתדר ,לקרבם בעדינות
עם הדרכה נכונה .לטפטף מלה טובה
ליהדות ,וכן לחלק להם דיסקים חינם אין
כסף ,לטהרה ,שבת ,כשרות ,אמונה .והיתה
לה' הישועה.
המשך בשבוע הבא!

 6כמות? או איכות? כידוע בדור שלנו יש המון
קשיים ונסיונות בחינוך ילדים .מיום ליום
אני נכספת לצערי לדברים מהעולם השיקרי
והחומרי שנכנסים איכשהוא לעולם שלנו.
כל מיני דברים שעד לפני כמה דורות מי היה
מאמין שיכנסו לעולם החרדי .כתוצאה מכך
ההשקעה בכל ילד היא רבה ועצומה יותר,
צריך לפקוח אלף עיניים ולהשקיע מאמצים
מרובים .בענין חינוך הילדים ,השאלה היא
האם עדיף כמות? להביא כמה שיותר ילדים,
ואני לא יודעת אם אצליח לתת לכל אחד
זמן והשקעה כמו שאני מייחלת לתת לילדי,
או שעדיף איכות? (אני לא מדברת על
שלושה /ארבעה ילדים) ואז להשקיע הרבה
יותר? ויש מי שאומר שאפשר להביא הרבה
ילדים ואפשר לחנך את כולם ,אני חושבת
שיש הבדל בין לחנך  4ילדים לבין לחנך ??23
מה דעת כבוד הרב?
תשובה 6להלכה מותר לעשות הפסקה
מלהביא ילדים כאשר האשה צריכה חיזוק
בנפש ובגוף ,או כאשר יסודות הבית צריכים
להתחזק ולהוסיף במעלות של שלום בית.
וכפי הצורך על ידי הוראת חכם מותר לעשות
הפסקה ,ויתכן שלמשפחה מסויימת בגלל
המצב מספיק  6ילדים כאשר קיימו פריה
ורביה ,ומשפחה אחרת מספיק  4ילדים
כמובן עם פריה ורביה ,ויש משפחה
שצריכים גם להביא  23ילדים ויותר ,אם זה
בגלל שעדיין כולם בנים או בנות ולא קיימו
פריה ורביה ,אם בגלל שיש לבני הזוג עזרה
גדולה ואין צורך בחיזוק נפשי ולא כלום .או
בגלל שבני הזוג עצמם זכו למתנה מהשם
יתברך שנוצר הריון ולידה בקלות ובשמחה
ואין חולשה ולא כלום .ואז כיצד יקבלו היתר
להפסקה ,עליהם נאמר להוסיף כמה שיותר
ולה' הישועה.
מה ששואלים כאן כיצד ניתן לתת לכל
אחד זמן והשקעה כמו שאני מייחלת וכו',
כאן הבעיה .לא צריך "כמו שאני מייחלת",
אלא כמו שנראה באמת טובת הילד ,ילד
זריז ,חריף ונחמד ,ומסתדר וכמעט שלא
מרגישים אותו ,ומספיק לו נשיקת לילה טוב
ומלות חיבה ושלום על ישראל.
ומלה טובה ִ
ִ
ויש טיפה יותר ,ויש שתי טיפות יותר .והכל
לפי המצב והצורך ,יש להתייעץ עם דעת
תורה תמיד ולה' הישועה .ועיין יביע אומר
חלק יו"ד דף תיז.

ילדי חולון היקרים!
אתם מוזמנים לשיעור תורה בימים 6ראשון שלישי וחמישי
מהשעה 1:632 6עד  11632ע"י הרב ישראל קדוש שליט"א – אהוב הילדים!
בבית מדרש "עטרת חכמים" רח' החי'ם  /תל גיבורים חולון
פרסים | הפתעות | חידונים | ממתקים
הורים יקרים – שמרו על האוצרות שלכם – הביאו אותם לכספת שלנו
בהכוונתו ובהמלצתו האישית של מורנו הרב שליט"א

