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בס"ד

פרשת שלח לך, תשע"ו
בזוהר הקדוש )אמור דף קז, א.( מובא מעשה ברשב"י 
שהלך בדרך, והיו איתו רבי אלעזר ורבי אבא ורבי 
חייא ורבי יוסי ורבי יהודה. כאשר הגיעו לאמת 
ואז  לתוך המים,  בבגדיו  יוסי  רבי  המים החליק 
קילל רבי יוסי את המים ואמר הלוואי שבמקום 
הזה לא יזרום מים ויהיה יבש. שמע את הדברים 
אמת  כי  כן,  לומר  אסור  לו  ואמר  שמעון,  רבי 
המים כאן ָשָמש של העולם ואסור לבזות שמשים 
יש  כאשר  וכמה  כמה  אחת  ועל  יתברך,  ה'  של 
הם  העליון  כח  שבהנהגת  טובים  מעשים  בהם 
נמצאים. והוסיף רבי שמעון להזכיר את הפסוק 
נחשים  כל אשר עשה" אפילו  "וירא אלקים את 
ועקרבים ויתושים ואפילו אלה שנראים מזיקים 
על כולם נאמר והנה טוב מאד! כולם משמשים 

את העולם בהשגחת ה' יתברך.
את  יותר  טוב  מבין  זה,  במעשה  המתבונן 
ואל  אדם,  לכל  בז  תהי  "אל  ד(  פרק  )אבות  המשנה 
תהי מפליג לכל דבר" ועיין במפרשים שהכוונה 
כשנראה  גם  בעולם  אדם  שום  לבזות  שאסור 
שיתכן  שבעולם  קל  אפילו  אדם  לך  שאין  בזוי, 
שצריכים אותו, וכן כל דבר וכל חפץ יתכן שיהיה 
צורך בו, ואסור לזלזל. כנראה שיש עלינו מצוה 
ובכל  פעולה  ובכל  אדם  בכל  ולראות  להמתיק 
וכן  שמים.  כבוד  ידו  על  שיהיה  שיתכן  חפץ, 
שברא  מה  "כל  ו(  פרק  אבות  )במסכת  אחרונה  במשנה 
כלומר  לכבודו"  אלא  בראו  לא  בעולמו,  הקב"ה 
לא  לזלזל  ואסור  יתברך,  ה'  לכבוד  נעשה  הכל 

בחפצים ולא בבעלי חיים.
ומכאן שמותר להסתכל על בעלי חיים טמאים, 
והטהור,  הטמא  ולדעת  לעיין  מצוה  שיש  ויתכן 
ומפורש  הטמא".  לכם  "וזה  בפסוק  מפורש  וזה 
בספר החינוך )מ"ע קנג( לבדוק סימני בהמה וחיה. 
ע"ש. ושנינו במשנה )אבות פרק ה( "הוי עז כנמר, קל 
בהמות  כאן  ויש  כארי"  וגבור  כצבי  רץ  כנשר, 
ה'.  עובדי  להיות  כיצד  מהם  ולומדים  טמאות 
ורבינו הטור ומרן הבית יוסף )סימן א( למדו מכאן 
יכול  חיות  לגן  והנכנס  ע"ש.  גדולים.  חידושים 
ושיעור  חיים,  בעלי  על  ה'  השגחת  שם  לראות 
חיה  צבי  לדוגמא  טמא.  ומה  טהור  מה  בהלכה 
עדינה שניתן לטרוף אותה בקלות, ולכן נתן לה 

כבד  שהוא  פיל  ומאידך  לברוח.  כח  יתברך  ה' 
הרבה, ברא לו ה' עור של פיל שא"א לטורפו כלל 
ועיקר. והרואה אותם משבח את ה' יתברך. ומרן 
רבינו זיע"א )יבי"א ח"ד אור"ח סימן כ( מביא שמרן החיד"א 
זיע"א היה בגן החיות וראה שם נשר יפה בן מאה 
שנה. ע"ש. – והיסוד הוא מכל דבר, חפץ, בעלי 
חיים, בני אדם, לעיין ולהתבונן איזה מצוה ואיזה 
שבח ניתן לעשות כעת לכבוד ה' יתברך. ואפילו 
להחזיר  שעתיד  חזיר  שמו  נקרא  למה  חזיר, 
כלומר  שמיני(,  ס"פ  )מד"ר  לישראל  והמלכות  הגדולה 
לקבל שכר מה' יתברך, ומכאן שאפילו חזיר יש 

בו חידוש תורה.
ומסופר בגמרא )תענית כ.( על רבי אלעזר שזלזל 
ביותר,  מכוער  נראה  שהיה  אחד  באדם  פעם 
ע"י  כן  עליו  גלגלו  ומהשמים  כך,  על  ונענש 
אליהו הנביא שהתחזה לאדם מכוער כדי ללמדו 
וכידוע  שם(.  ותוספות  )רש"י  אדם.  בבני  לזלזל  שלא 
מהזוהר הקדוש )ויצא, קסד, א.(, שאסור לזלזל בשום 
אדם בעולם. וכידוע מרבינו הארי ז"ל שמחמיר 
מאד שלא להרוג בעלי חיים כאשר ניתן לסלקם 

החוצה.
ה'  כאשר  הקודש,  ארץ  ישראל,  ארץ  וכמובן 
יתברך משבח בתורה, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ 
ארץ אשר  ודבש,  זית שמן  ארץ  חיטה ושעורה, 
עיני ה' אלוקיך בה, ארץ אשר אבניה ברזל וכו', 
היתכן לזלזל בה חס ושלום ולשבח או להתלהב 
הקדושים  וחז"ל  לארץ?  מחוץ  העמים,  מארץ 
לתת  הקודש  בארץ  מאד  נזהרים  היו  קיב.(  )כתובות 

כבוד גדול ומעשים מיוחדים להרגיש טוב בארץ 
הקודש. וסנחריב מלך אשור קיבל שכר גדול על 
ומאחר  צד.(  )סנהדרין  הקודש  ארץ  את  שיבח  אשר 
וה' יתברך משבח את ארץ ישראל, לכן המספר 
לשון הרע על ארץ הקודש כאילו אומר לשון הרע 
נוראים  והדברים  א.(  קסא,  שלח,  )זוה"ק  יתברך  ה'  על 

ומפחידים מאד. 
לופיאן  אליהו  ר'  הגה"צ  רבינו  על  וכידוע 
שלא  נזהר  והיה  הקודש  לארץ  שהגיע  זיע"א, 
כי  הקודש,  ארץ  אדמת  על  וניעו  כוחו  להוציא 
הקודש.  ארץ  מקדושת  והתפעל  התרגש  מאד 
ורבינו החזו"א זיע"א למד היטב בשנית כל דיני 
ילד  ובהיותי  הקודש.  לארץ  בואו  לפני  זרעים 

קטן היתה אשה אחת בירושלים עיה"ק, שעושה 
וכו',  ניירות  ושורפת  ברחוב  שריפה  פעם  מידי 
וחשבו שהיא משוגעת.  צנועה  פרסיה  וזו אשה 
וכשנשאלה על כך, ענתה ואמרה, היתכן לראות 
אשפה וכיוצא בזה על אדמת ארץ הקודש?! ולכן 

היתה עושה כן.
    והמפרשים האריכו לבאר היכן הטעות של 
המרגלים שהיו בדרגה מאוד גבוהה כאשר בחר 
בהם משה רבינו, ועם כל זה הגיעו לאן שהגיעו. 
הרמב"ן אומר טעו שאמרו אפס כי עז העם וזה 
כמו עבודה זרה כאילו אי אפשר לנצח אותם, וזה 
פגיעה בכבוד שמים )עיין סוטה לה.(. ובזוהר הקדוש 
)והובא  שפחדו על התפקיד שלהם  בפרשה כתוב 
רק  ישראל  ארץ  נוסף שחשבו  ותירוץ  פי"א(.  במס"י 

ברוחני ולא בגשמי וחומרי. ועוד תירוץ שהלכו 
ולא  ולחשוב,  ולבדוק  לראות  עצמם  דעת  על 
ולספר  לבוא  רבינו  למשה  גמור  בביטול  הלכו 
כל  של  והיסוד  דעה.  להביע  מבלי  שרואים  מה 
התירוצים הוא, שהיה למרגלים דעה משלהם, על 
המצב בארץ הקודש, וזה הרס את הכל, ונעשה 
וגם  זה.  לעוון  תיקון  שאין  גדול,  השם  חילול 
כאשר המרגלים עשו תשובה ממש, בשמים לא 
משנ"ב  )עיין  גדול  עונש  ונענשו  תשובתם  התקבלה 
סימן תקפ ס"ק ח(, כי כל הפוסל במומו פוסל. )קידושין ע:(.

אדם  יוציא  אל  לעולם  ג.(  )פסחים  אומרים  חז"ל 
שלא  וכמה  כמה  אחת  ועל  מפיו,  מגונה  דבר 
לפגוע באחרים. רח"ל. ומסופר בגמרא )כתובות סז:( 
על עני בן טובים שלקח לו הלל הזקן, סוס לרכב 
עליו ועבד לרוץ לפניו, ופעם אחת לא מצא עבד 
לפניו  ורץ  רצה(,  לא  הגירסא  רי"ד  )ובתוספות  לפניו,  לרוץ 
לזלזל  אסור  כאן,  ולמדנו  מילין.  ג'  הזקן  הלל 
ובאבנים,  בעצים  לזלזל  אסור  וכן  חיים,  בבעלי 
כולם,  כמו  לא  שנראים  באנשים  לזלזל  ואסור 
העניים  לכבד  ומצוה  גנאי,  בלשון  לדבר  ואסור 
ולרוץ לפניהם כפי העניין. ועל אחת כמה וכמה 
לכבד אברכים לומדי תורה שכולנו חיים בזכותם, 
לגדולי  ולהתבטל  לכבד  וכמה  כמה  אחת  ועל 
ישראל שליט"א ולהיות תלמיד לכולם, גם כאשר 
מוכיחים אותנו על צניעות וקדושה וטלפון כשר 
ועל  רבנן  ועל  ישראל  על  בבחינת  למהדרין, 

תלמידהון, והלואי שנזכה לכך תמיד או"א.
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שלום וברכה מורי ורבותי!
לנכון  מוצא  אני  האחרונות,  בשנים  בינינו  שנוצרה  ו"הפתיחות"  היכרותנו  במסגרת 

לשתף אתכם בפרויקט עצום, גדול ויחודי בו אני זוכה להיות שותף זה כמעט שנתיים.
כהרגלנו בע"ה, נתחיל בפרשת השבוע: "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים 
ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאֹבָתיו ִּתְׁשָלחּו 
ֹּכל ָנִׂשיא ָבֶהם. ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם ֹמֶׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן ַעל ִּפי ה' ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֵהָּמה" )במדבר י"ג, א-ג(.
לאחר  המה"  ישראל  בני  "ראשי  כי  מעידה  התורה  אשר  מרגלים  אותם  עושים  ומה 
שראו "ארץ זבת חלב ודבש"? "ַוֹּיִציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתרּו ֹאָתּה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )שם, ל"ב(.
זה  כל  ועם  בעולם,  ביותר  והמושלם  היפה  הדבר  מול  לעמוד  האדם  יכול  כלומר, 

להצהיר שהוא רואה לפניו את אחד מאסונות הטבע הגדולים.
ומלמדים אותנו רבותינו הקדושים: אותה לילה תשעה באב היה, אמר להם הקדוש 
ברוך הוא אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות )תענית כ"ט ע"א(. ובעקבות 
בית המקדש  הזה, מחורבן  בלילה  ישראל  לעם  ביותר  גדולים  האסונות  קרו  בכי  אותו 

הראשון והשני ועד כמעט כל אסון אפשרי עד הדורות האחרונים ממש. 
ולמרות השקר, ולמרות הבכייה של חינם, הם עדיין נקראים 'בעלי לשון הרע', ועדיין 
זאת משום  וכל  ישראל".  בני  "ראשי  זה את התואר  לפני  רגע אחד  בגאון  נושאים הם 
שלדעתם הם לא שקרו בכך, ולא אמרו משהו שאינו מדוייק במאת האחוזים. הם באמת 

ראו את הרע שבארץ ישראל, ומבחינתם אמרו רק את האמת.
כי כך היא דרכו של האדם, כאשר יראה משהו הנוגד את צרכיו או יכולותיו, לא יראה 
בו את הטוב והנאצל, אלא את הרוע וההעדר. צריכים ללמוד זאת, להבין מה הוא טוב 

ומה הוא רע, להתנקות מדעות קדומות ומאינטרסים אישיים, ואז לקבל החלטה נבונה.
וכלפי מה הדברים אמורים.

בשבוע שעבר שוחחנו על הפסוק: "ְּבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵּנֹרת" )שם ח, ב(, ועל הלשון המוזרה 
לכאורה "בהעלותך" ולא "בהדליקך את הנרות" דרשו חז"ל הקדושים שמכאן נלמד שלא 
מאליה.  עולה  השלהבת  שתהא  עד  להמתין  צורך  יש  אלא  כפשוטו,  הנר  בהדלקת  די 
לאמור, לא יסיים אהרן הכהן את ההדלקה עד לאחר שרואה שהפתילה בוערת יפה עד 
שבכוחה לשאת בגאון את הלהבה בצורה מושלמת בכחות עצמה ללא סיועו של המדליק.
בספרי החסידות למדו מכך דרך לחינוך הילדים שהחינוך האמיתי אמור להיות "עד 
שתהא השלהבת עולה מאליה", לאמור עד שיהיה החניך מאיר והולך בדרך הישר מיוזמתו 

ובהבנתו, ולא בתלוי בסיוע חיצוני של הוריו ורבותיו.
ההבנה הזו נכונה לא פחות, ואולי אף יותר, בכל הנוגע לזיכוי הרבים. מבקש מאיתנו ה' 
יתברך להשפיע ולהאיר מהאור אותו זכינו להכיר לאחרים אשר לא זכו לאותו האור. מרן 
רבנו עובדיה יוסף זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, היה אומר, שבדיוק כמו שחייב אדם 
להעניק עשר אחוז מיבולו ומהכנסותיו הכלכליות לכבוד ה' יתברך כך צריך כל אדם בעל 
יכולת, ובראשם בני התורה, לעשר מזמנם ולהעניק באותו זמן המוקדש לה' יתברך, ללא 

כל אינטרס אישי, להאיר את אור התורה לאחרים שטרם זכו להכיר בו.
הפרויקט עליו זכיתי להימנות, ועליו סיפרתי בתחילת שיחתנו הנוכחית, הוא "החיזוק 
ואהבת  רחוקים  קירוב  לבבות,  קירוב  של  דקות  בשתי  הוא  המדובר  העולמי".  היומי 

ישראל, המשודרות מדי יום באמצעי 'המדיה' השונים לאחינו הנגישים לרחבי הרשת.
עלי  האהוב  הפרויקט  זהו  שותף  להיות  זכיתי  להם  הרוחניים  הפרויקטים  כל  מבין 
במיוחד, ואשר למענו מוכן אני למסור כמעט הכל. בהשקעה של שתי דקות אנו זוכים 
להגיע לזיכוי הרבים מהגדולים בתבל. לפי ההערכות המונחות לפנינו, כמויות האנשים 
המקבלים את החיזוק מדי יום ישירות מפעילינו מוסרי הנפש המופקדים על כך ומאחרים 
המקבלים ומפיצים מדי יום לרשימות התפוצה האישיות שלהם, עומד על מספרים בלתי 

נתפסים בזיכוי הרבים השגרתי והמקובל מדורי דורות.
היתרון בחיזוק יומי קצר שכזה הוא שאין צורך לשכנע את האדם לצאת מביתו ולשנות 
מסדר יומו בכדי להגיע לדרשה או הרצאה חד פעמית באזור מגוריו או רחוק ממנו, אלא 
)ולא  או באוטובוס  או בדרך במונית  ועכשיו, על הספה בבית, על הכסא במשרד  כאן 

בנהיגה חלילה...(, שומע דבר תורה קצר, מתחזק ומחשב מסלול מחדש.
כמו כן, בניגוד להרצאה חד פעמית בה זוכה האדם לשבת שעה תמימה ולהתבשם 
מאור התורה, כאשר לאחר מכן בידו הבחירה האם לשנות את אורחותיו בעקבות אותה 
הרצאה חד  פעמית או להמשיך בדרכו. הרי שכאן מדי יום מקבל האדם מסר קטן, קצר 
נוסף, שאינו דורש ממנו שינוי אורח חיים מלא, אלא סטייה קטנה מהמסלול –  וקליט 
התייחסות נאותה יותר למציאותו של האחר, התייחסות בוגרת יותר למציאותו של הבורא 
והבנה מעמיקה בחשיבותם שלום הבית וחינוך הילדים. השינוי המתבקש הוא קל, קטנטן 
ואפילו בלתי נתפס בעין רגילה. אולם, הוא שינוי עקבי ואמיתי, אשר את פירותיו רואים 

כולנו לאורך זמן.

חברתיות  ורשתות  'מדיות'  אותן  בכל  לכאורה  תומכים  אנו  איך  ששאלו  כאלה  היו 
שנאסרו על ידי גדולי ישראל? ורבים שואלים זאת אכן בתום ובאהבה.

ולהם אנו עונים: שינסו להיזכר היאך התקרבו הם עצמם לעולם התורה, והיאך זכו 
אדם,  אותו  הלא  להם?  חשובה  ישראל  גדולי  של  דעתם  שבו  שכזה  גדול  ליום  להגיע 
אותה אישיות שהקריבה למען עלייתם הרוחנית שרפה לשם כך זמן רב מלימוד התורה 
האישית שלה. אותו רב היה צריך כמו כן לא מעט פעמים לבקר בביתם או בבית ההורים 
ולהיחשף למראות שהיה מומלץ מאד לּו לא היה נחשף אליהן, ופעמים רבות הביקורים 
מכך.  פחות  הרבה  אף  נקיים  מקומות  אל  הידרדרו  אלא  ההורים  בבית  הסתכמו  לא 
אולם, אמּונים היו אותם העמלים להשיב לב בנים על אבותם ולקרב את אחינו לאביהם 
הרחוקים,  אחיהם  של  נפשם  שלמות  למען  במעט,  ולּו  לכאורה,  להתלכלך  שבשמים. 

וכמאמר חז"ל "חלל עליו שבת אחד כדי שישמור שבתות הרבה" )שבת קנ"א ע"ב(.
אותו  את  אפילו  אין  בימינו,  הרבים  זיכוי  של  מהפרויקטים  וברבים  שלנו  בפרויקט 
לכלוך לכאורה או את אותו סיכוי לירידה רוחנית מתבקשת בכל הנוגע להפצת החיזוק 
ברחבי הרשת. מוסרי החיזוקים בדור הזה לא נחשפים לכל אותם מראות אליהם נחשפו 
מקומות  אותם  בפני  ניצבים  לא  הזה  בדור  המחזקים  הקודם.  בדור  השיעורים  מוסרי 
טינופת לפתחם היו צריכים לשחר המחזקים מהדור הקודם. העבודה הרוחנית הזו היא 

נקייה וקלה ותוצאותיה מהירים, שלמים ומפתיעים לא פחות.
לכל דור ברא הקדוש ברוך הוא את היצר הרע. אולם, לכל דור הביא הקדוש ברוך 
הוא את האפשרות להשתמש באותו יצר הרע לצורך הצלת הדור מאותם טלפיים עצמם.
רגילים אנו לקבל מדי פעם את הערותיהם האוהבות של כל מיני "רבנונים" )כלומר 
- רבנים קטנים = אנשים צעירים בתחילת דרכם החפצים לזכות באיצטלה תורנית בבוא 
העת, ויזכה אותם ה' יתברך לכך, אמן( "המתלוננים" על הקשר לכאורה הנקשר בשמנו 

לאותן מדיות ורשתות חברתיות המופצות ברחבי הרחוב.
אנו אוהבים מאד את אותה רגישות שהתפתחה בנפשם הנאצלת, ובפרט לאור עברם, 
היא  בישראל  גדול  תורה של  לאחר שדעת  אולם,  מרגש.  מעגל  סגירת  בבחינת  משהו 
אלו שהסתובבו  הם  בישראל  גדולים  אותם  כאשר  ובפרט  זו,  דרך  ומנווטת  המלווה  זו 
במקומות הטינופת ומשם שלו את מוחותיהם הפוריים ואת נפשותיהם הסוערות. הרי 
לצעוד  שיזכו  את האחרים  לזכות  בכדי  בה  ואף להשתמש  זו,  בדרך  להאמין  שעליהם 

במסלול בו זכו הם עצמם לצעוד.
ומה תפקידם של השותפים לשיחתנו הנוכחית במקומם המדהים?

אם כך, לאחר שאנו מבינים זהו רצון ה' וזוהי דעתם של גדולי ישראל, ולאחר שלמדנו 
לא  "זה  או  עצלות,  כדוגמת  אישיים  ומאינטרסים  אחרות  מדעות  הראש'  'לנקות  שיש 

מתאים לי", או "אין לי את הזמן הדרוש לכך". מה שדרש מאיתנו הוא כדלהלן:
א. לזכור שבכדי להיות מזכה הרבים לא צריך להיות בדוקא אחד מגדולי ישראל, אלא 
מספיק להיות אותו אחד שמעביר את המסר לאחרים, וכבר כל התקדמות בין אדם למקום 
ובין אדם לחברו של כל אותם נמענים שלך נזקפת לזכותך. וזה יכול להיות גם בהפצת 
עלונים, דיסקים, חוברות וספרים. כל מה שניתן לדלות ממנו תורה ויראת שמים, גם אם 

לא אתה המחבר וטרם זכית לרמה מעלה זו.
ב. אם ידוע לך על מישהו מהחברים או מבני המשפחה המחזיק קשר כלשהו לרשת, 
טול ממנו את המכשיר וחבר אותו לחיזוק היומי. גם אם תראה במתנה לתור או אירוע 
חיצוני מישהו השולף מכשיר שכזה, בקש ממנו בנימוס את המכשיר "בכדי לצרף אותך 

לדבר תורה קצר מידי יום", ותופתע מהתגובות.
ג. כל אחד שבהיתר מיוחד מתלמיד חכם בעל שיעור קומה )לא "רבנון"( נושא על 
גבו קשר כלשהו לכל אחת מהרשתות החברתיות, יישא יחד עמנו את דגל האור והאהבה 
באהבה  התורה  אור  את  יפיץ  יום  ומדי  העולמי'  היומי  ל'חיזוק  יתחבר  הרבים,  לזיכוי 

למשפחתו, חבריו וכל מי שאי פעם נקלע לרשימת אנשי הקשר שלו.
ד. יהיו מן הסתם מקרים בהם יבקשו הנמענים להסיר את עצמם מרשימת התפוצה, 
וכמובן שבמידת הצורך יש לכבד את רצונם. אולם, ההפתעות הרבות מאותם שהופכים 
לשותפים נאמנים במסר היומי ומתמכרים לטעמה המשכר של התורה הקדושה, גדולות 

הרבה יותר.
מי לה' אלי!

- חברים  מחברים  איך  קצר  וללימוד  להתחברות  להצטרפות,  לפרטים,   למידע, 
052-7680007, או במוקד "המוסדות" – 03-5011150.

יזכנו ה' יתברך להיות חלק ממזכי הרבים, וכהבטחת חז"ל בשם הזוה"ק שהשומר על 
בניו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומר על בניו אישית. ושנזכה לראות את 
כל זרענו וזרע זרענו מוצלחים ומבורכים בכל מכל כל והולכים בדרך הישר לתפארת 

עם ישראל, אמן.
ברוכים תהיו!

גם אתה יכול להיות מזכה הרבים,
הרב אליהו רבי ראש הכוללרק תחליט!

 לקבלת דיסקים של הרב אליהו  רבי שליט"א במגוון נושאים
03-5011150 )שלוחה 7(

הבהרה: השימוש באינטרנט, מסוכן ואסור על פי ההלכה! אנו פונים רק למי שכבר מחזיק אינטרנט באישור, ועם הגנה המתאימה על פי ההלכה!

להצטרפות: שלח את 
המילה הצטרפות ושמור 

את המספר ברשימת 
אנשי הקשר שלך!

וואטסאפ
החיזוק

052-7680007היומי

בא להיות 
חלק 
מקהילה 
רוחנית 
גדולה

חדש!
החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון בכל מקום ובכל זמן

חייג: 052-7680007
]בעלות שיחה רגילה[
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מדברי מורנו הרב חיים רבי שליט"א:
"בהיות וכיום כל מחשב נייד מגיע עם אפשרות קליטת אינטרנט טמא )wi fi( לכן, כל אדם ללא יוצא מן הכלל, שקונה 

מחשב נייד חייב מדין תורה לנתקו מייד מאפשרות זו, ואין שום היתר להכניסו לבית קודם הניתוק!!!"

לניתוק חינם: 0722-613-613

לרכישת ספרים ודיסקים של מורנו הרב שליט"א 03-5011150
ניתן להנציח ספרים ודיסקים לרפואה ולהצלחה ולעילוי נשמה 03-5011160

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א
ניתן לשלוח שאלות בפקס: 03-5011125 או במייל:  שאל את הרב

 שאלה: שאלות לגבי שירים: 
1. שירים שנעשו ע"י העולם הכללי אך אין בהם 

מילים של עגבים האם מותר לשמוע אותם? 
2. שירים ששינו אותם משירי עגבים לקודש מותר 

לשמוע אותם? 
3. שיר קודש שנעשה ע"י רשע מותר לשמוע? 

תשובה: 1. מותר לשמוע כשזה מחזק ומרגיע את 
השומע.

2. כנ"ל. וזה קל יותר שאחרי הכל זה מלים שמותר 
לשמוע.

3. מותר לשמוע כאשר הכל באמת שיר קודש. ועיין 
למרן רבינו יבי"א ח"ו סימן ז'.

האם  גויה,  זרה  עובדת  יש  שלי  לסבתא  שאלה: 
מותר שהיא תשב איתנו בקידוש ותאכל איתנו? והאם 

מותר לה לעזור בבישולים?
של  בשולחן  לשבת  זרה  לעובדת  מותר  תשובה: 
שבת ולאכול יחד עם כולם. רק להזהר שלא תיגע ביין 
אם אינו מבושל, וגם לא במיץ ענבים. וכן בישולים על 

הגז יש להיזהר שלא תעשה.
על  לחמם  יכולה  היא  מבושל,  שכבר  אוכל  אבל 
האש ואין בעיה. וכן סלטים של ירקות ופירות, מותר 
לה לחתוך ולתבל ולהגיש ואין בעיה שהגויה תעשה. 
והעוף,  הבשר  את  לחתוך  וגם  לתבשיל.  ירקות  וכן 

יכולה הגויה לעשות.
ורק להשים הקדירה על האש על ידי ישראל.

שאלה: אם יצר הרע של עריות ובפרט בדור שלנו 
כל כך גדול, למה הקב"ה ברא אותו? הרי היה אפשר 
לא.  ותו  העולם  לקיום  למצווה  ורק  אך  ישמש  שזה 

לכאורה זה ניסיון שהדור לא יכול לעמוד בו!
והתאוות  הנסיונות  כל  כן.  לומר  אסור  תשובה: 
התורה  ידי  על  עליהם  להתגבר  ניתן  והתשוקות, 
אומר  שיתכן שהמפקד  צבא  לא  זה  תורה  הקדושה. 
לעשות והחייל נופל ונשבר, כי אינו יודע מצבו. השם 
שעל  אמר  וה'  הכל.  יודע  האדם,  את  שברא  יתברך 
וטהור.  קדוש  להיות  ניתן  תבלין,  שהיא  התורה,  ידי 
אלא  שורה  ההרהור  אין  ביאה(,  איסורי  )סוף  רמב"ם  ועיין 
בלב הפנוי מהחכמה. ע"ש. הבטלה מביא לידי שעמום 

ושגעון וזימה )כתובות נט: סא:(.
וכשכתוב בתורה שמותר במלחמה לשאת גויה בלי 
גיור, כי אז יצר הרע גדול מאד )עיין קידושין כא:(. משמע 
הדרכה  שצריך  אלא  כלל,  בעיה  אין  כללי  שבאופן 

נכונה כיצד להתנהג ועל מה לוותר כדי להתקדש.
בחוקי המדינה באמת יש חוקים קשים ולא מובנים, 
ועם כל זה מתעקשים ושומרים אותם. ועל אחת כמה 
קודש  לאמיתה,  אמת  שזה  יתברך  השם  חוקי  וכמה 

קודשים. וכל דיני עריות הרי זה חוקי התורה!

שאלה: רציתי לשאול האם קריאת ההפטרה בשבת 
זה חובה ואני חייב לקרוא אותה?

ואחד  מקרא  שנים  והעיקר  חובה.  אין  תשובה: 
א  שבת  עובדיה  )חזון  זיע"א  רבינו  מרן  הפרשה.  על  תרגום 

דף שז(.

ומי שיכול לקרוא ההפטרה )ועוד כמה פסוקים כמבואר בכה"ח 
ובלבד  אשריו.  ולהתחזק,  להבין  וגם  לח(  ס"ק  רפה  סימן 

שיכוון ליבו לשמים.

ארון  שבת  של  ובמנחה  מקרה  קרה  אם  שאלה: 
התורה  ספר  את  להוציא  ניתן  ולא  סגור  הקודש 
את  לשבור  אפשרות  לציבור  ויש  בציבור,  לקריאה 
גוי. במידה והציבור לא רוצה לעשות  ידי  הארון על 

זאת כי הארון הקודש יקר,
האם הוא מחויב לעשות כן, כי סוף סוף יש מצווה, 

או שאינו מחויב כי יש הפסד ממון?
במקום  להתפלל  לציבור  אפשרות  בשאין  מדובר 

אחר.
ידי  על  לשבור  מותר  יפה. מהדין  שאלה  תשובה: 
אינו יהודי ולהוציא ספר תורה. כי זה שבות דשבות 

בדרבנן, על ידי אינו יהודי ולצורך ציבור.
ואם חוששים הציבור מההוצאות הנוספות, יכולים 
לוותר על ספר תורה. ויעשו כמה דקות שיעור תורה, 

ושלום על ישראל.

שאלה: מה הדין לגבי הדפסות או רקמות של שמות 
ה' שאינם נמחקים ואחר כך מכבסים אותם ועל ידי 

זה נמחק קצת מהשם? האם זה אסור מעיקר הדין? 
ראיתי שמביאים בשם ספר קסת הסופר )סי' יא לשכת 

הסופר אות כח( לבטל הנוהגים כן.

תשובה: נכון. זה לא כבוד להדפיס שם שמים על 
בגדים כלים וכיוצא בזה. ועיין משנ"ב סימן א' סק"ד.

וכן לא על כיפה של ילדים וכיוצא בזה. עיין בספר 
הנפלא ואין למו מכשול )ח"א עמ' 164(.

שמע  קריאת  ברכות  בין  שדיבר  אדם  שאלה: 
לקריאת שמע, האם צריך לחזור ולברך? ואם לא, מה 

זה שונה מברכות הנהנין?
אם  בראשונים  מחלוקת  א.  יפה.  שאלה  תשובה: 
ברכות קריאת שמע זה על קריאת שמע. ועיין משנ"ב 

בביאה"ל )סימן סז(.
ב. גם כשקרא קריאת שמע בלי ברכות. קיים מצות 

עשה מן התורה. ולכן הדיבור לא מעכב בדיעבד.

לטפל  כדי  למהפנט  ללכת  מותר  האם  שאלה: 
בבעיות נפשיות?

תשובה: מותר. אבל צריך אדם ירא שמים שיודע 
המועיל  תורני  באופן  מהם  וללמוד  הדברים  לפתח 

באמת.

בין  התפילה  בנוסח  הבדלים  יש  למה  שאלה: 
אשכנזים ספרדים וכו'? כולנו מתפללים לה' יתברך, 
למה יש נוסח שונה בין עדה לעדה? ובכלל למה אצל 

ספרדים יש הוספות שאין אצל אשכנזים וכדומה?
בזה  האריך  זיע"א,  הגדול  רבינו  מרן  תשובה: 
קצת  יש  והגלויות  הצרות  שמכח  הקדושים  בספריו 

שינויים והוספות בהתאם בתפילה יום יום.
ונוסח  שלהם,  במסורת  ימשיכו  ועדה  עדה  כל 
אף  זיע"א,  האר"י  רבינו  מתפלל  היה  בו  הספרדים 
שהיה אשכנזי. ויש עוד קצת שינויים בסידור הנפלא 
ראש  מרן  כבוד  כמוהו  ומי  מצליח.  איש  והמדויק 
ובדק  ומבין  היודע  שליט"א.  נאמ"ן  הרב  הישיבה 
הקטן  ואנכי  לשנות.  מותר  מה  גם  ויודע  בנוסחאות 

מתפלל בסידורו.
שאתה  ומה  מצויינים.  הסידורים  כל  למעשה, 
מתחבר אליו ועוזר לך בעבודת התפילה, בו תתפלל 

לחיים טובים.

ואסור ללעוג או לסתור סתם נוסח מסוים, לכולם 
יש מקום גדול למעלה בשמים.

שאלה: האם מותר לי לתת נשיקת שלום לחברתי 
בבית הכנסת? או שאני מזלזלת בכבוד השם?

לנשק  אין  הכנסת  שבבית  בהלכה  כתוב  תשובה: 
השם  אהבת  רק  אלא  לזה,  זה  אהבה  להראות  ואין 
זה רק כשעולה לתורה  וגם לחולקים,  יתברך בלבד. 
וכיוצא בזה שעושה מצוה. אבל סתם לתת נשיקה, זה 
לזה, או זו לזו אסור בהחלט לכל הדעות. ועיין למרן 

רבינו זיע"א בספר יחוה דעת  )ח"ד סימן יב(.
וכמובן שמותר לנשק ידי אביו או רבו בבית הכנסת 
מחמת יראת כבוד וכיוצא בזה )בא"ח. ויקרא. יא(. ולפי זה גם 
בעזרת נשים שאסור לנשק, אבל יד של הרבנית מותר.

שאלה: שלום לרב 2 שאלות בהלכות לשון הרע: 
לשון  אומר  והרב  תורה  בשיעור  שנמצא  אדם   .1
הרע האם כדאי לומר "זה לשון הרע"? או לרמוז את 

זה או לא לומר כלום? 
2. ומה הדין אם הרב אומר עלי לשון הרע מותר לי 
להגיד לו "מחילה אבל זה לשון הרע" או שעלי חובה 

מן הדין לשמוע הלבנת פני ולשתוק?
תשובה: יש לבדוק אם זה באמת לשון הרע. כי יתכן 
ואין  כולנו,  אצל  שקיים  מעשיים  דברים  סיפור  שזה 
כאן לשון הרע. לכן יש לשאול מה היו הדיבורים, ואם 
למסקנא זה באמת לשון הרע, אין לומר לו כן בשיעור, 
וזה  וגידופים  חירופים  ולשמוע  אדרבא לשתוק  אלא 
מצוין, והנעלבים ואינם עולבים מעלתם גדולה. וניתן 
לאחר השיעור לדבר אישית עם הרב על כך. ועל ידי 
זה מיישבים הדורים. ואין צריך לפגוע בו ברבים חס 

ושלום.
וכידוע מעלת מי שרבו ביישו ברבים ושותק. זוכה 

להבחין וכו' )ברכות סג:(.

שאלה: מי שרגיל לטבול כל יום במקוה ורוצה גם 
בשבת, וצריך לטבול במים קרים ולא כל כך נעים לו, 
אמנם זה לא כל כך מצער אותו. האם רשאי להמשיך 

לטבול או שמבטל עונג שבת?
צער  לו  שאין  כאלה  בהשגות  הוא  אם  תשובה: 
מהקור, אשריו. ויטבול וישמח. ולא יקל במים חמים 

כי יש אוסרים.

הילדים  אחד  בשבת  ובטעות  במקרה  שאלה: 
הקטנים )מתחת לגיל חינוך( נוגע בצעצוע שמפעיל 
מה  וכדומה...  אור  מדליק  בטעות  או  קצרה  מוזיקה 
תשובה  צריכים  ההורים  והאם  כזה?  במצב  עושים 
על זה או הילד כשיגדל? ואיך בכלל צריך להתייחס 

לנושא?
תשובה: להשתדל לפני שבת קודש, להוציא מכשיר 
חשמלי שאינו בשימוש מהשקע. ובטעות אם נדלק או 
הדליק הקטן, אין בעיה להורים, כי הקטן איננו מבין, 
ולא  ההורים  לא  תשובה  לעשות  צורך  שאין  וכמובן 

הקטן כשיגדל ולא כלום. 
ומבואר בגמרא )ב"ק צח:( על רב פפא שגרם נזק ממוני 
בילדותו. ע"ש. ומרן רבינו זיע"א פסק כן )יבי"א ח"ח חו"מ 

סימו ו( למעשה.

יש ללמוד מוסר תמיד עם הילדים, מוסר של לב 
טוב ועין טובה ופה מתוק, ועל חומרת הגזל רחמנא 

ליצלן. והכל מהשמים לטובה.
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 סיפורים מגדולי הדורות
מאוצרו של הגאון רבי שלום מרדכי שבדרון זצוק"ל שאל אביך ויגדך

החזקת התורה
המחשבה מקדשת את התרומה

הגאון רבי חיים מוואלוז'ין זצ"ל, לא ראה בעין יפה את המנהג שהיה 
בימים ההם בכל עיירות ישראל, שבחורי הישיבה אכלו "ימים" אצל בעלי 
אחד,  בעה"ב  אצל  אחד  יום  אוכל  היה  מהם  אחד  שכל  כלומר  הבתים, 
ויום שני אצל בעה"ב שני, וכן הלאה. דבר זה נחשב אצלו לא הולם את 
שהבחורים  הנהיג  זה  במקום  הפסיקו.  והוא  התורה,  כבוד  של  המושג 
יאכלו באכסניות, וכל בחור קיבל מידי חודש סכום כסף שבו הוא משלם 
עבור ארוחותיו. לזה כמובן דרוש היה הרבה כסף, וכאשר הישיבה גדלה 
יותר ויותר והתרומות שתרמו תושבי וואלוז'ין לא הספיקו לצרכים, מינה 
רבי חיים משולח, אשר היה מסובב בכל העיירות, שם התדפק על פתחי 

היהודים והתרים אותם לטובת הישיבה.
והמשולח  גדלו,  והצרכים  יותר,  עוד  הישיבה  גדלה  הזמן  במהלך 
התקשה להספיק לגבות בכל המקומות שניתן היה לקבל מהם תרומות, 
כי התהלך רגלי ומן הנמנע היה שבצורה זו יוכל לפקוד את כל התורמים 
יכול היה  וכך  לו עגלה רתומה לסוס,  וקנו  האפשריים. מה עשו? הלכו 

לנסוע מהר יותר ולהגיע לכל מקום.
בקיצור, בין התורמים הקבועים ברשימתו של המשולח היה כפרי אחד, 
אשר פעמיים בשנה, לפני חג הפסח ולפני חג הסוכות, היה מעניק לו נדבה 
לפניו המשולח עם  ביותר עבור הישיבה. אלא שבו ברגע שבא  נכבדה 
העגלה והסוס, החמיץ הוא לפתע פניו ולא נתן לו הפעם אלא רק סכום 
קטן וזעום. המשולח היה אמנם מופתע, אבל נמנע מלהשמיע אפילו מילה 
אחת. כי זה היה נדבן שתמיד תרם בעין מאוד יפה, לא נאה איפוא לשאול 
שאלות ולהראות נימה של טרוניה כלפיו. אבל בשובו לוואלוז'ין שח בפני 
רבי חיים את כל המעשה, שמע רבי חיים ואמר למשולח כי היה רוצה 

לדבר עם אותו יהודי והוא מבקש שיזמינו אותו אליו.
הלכו לאותו כפרי ואמרו לו, ולכששמע שרבי חיים קורא לו לא היסס 
לרגע אלא מיהר והלך אליו, וכאשר בא אצלו שאל אותו רבי חיים: הנה 
כל השנים נהגת מנהג יפה שתרמת בכל פעם לישיבה סכום גדול והגון, 

והפעם קימצת והקטנת כל כך את תרומתך, מה קרה לך?
השיב הכפרי: רבי, אומר את כל האמת, בכל פעם שהייתי רואה את 
המשולח בא אליי, עייף ומיוגע מזיע ונושם בכבדות, אמרתי לנפשי: איזה 
משולח נאמן והגון! עמל כל כך לאסוף את התרומות לישיבה, אולי הוא 
משתכר מזה משהו, אי אלה פרוטות, כדי שיהיה לו מזה לפרנסתו, אבל 
כך חשבתי  הלומדים,  הבחורים  בשביל  לישיבה  נכנס  הכסף  כל  כמעט 
לעצמי כל הזמן, והנה פתאום הוא מגיע אליי עם עגלה וסוס, ואני כל כך 

רוצה לתת כסף לישיבה שילמדו תורה, אבל לא בשביל סוס ועגלה!...
מה לעשות? אין הוא אלא איכר פשוט, וכזו היא דרך מחשבתו, איננו 
יודע שצרכי הישיבה גדלו, וכי מתן האפשרות למשולח להתייגע פחות 
ולבקר אצל יותר נדיבים זוהי התרומה היותר גדולה לישיבה, בכל אופן 

רבי חיים מקשיב ומשיב לו:
לכאורה, אתה צודק, אבל אומר לך דבר מה, בבית המקדש היה הכל, 
היה ארון קודש והיה אדנים ויריעות, ועוד הרבה דברים גם היו בו כל מיני 
קדושות, היה הר הבית והייתה עזרה והיה קודש קדשים, ובתוך קודש 
קדשים היה הארון, וכדי להקים את כל זה כולם הביאו נדבות, ובתורה 
ובדעת  בתבונה  בחכמה  אלוקים  רוח  אותו  "וימלא  בצלאל:  אצל  כתוב 
ובכל מלאכה ולחשוב מחשבות". מה זה לחשוב מחשבות? הפשט הוא 
שריבונו של עולם נתן רוח הקודש בבצלאל, שכל אימת שהוא נטל לידו 
חתיכת זהב, הרגיש מיד באיזו מחשבה נתן אותה המתנדב, ואותו דבר 

בכסף ובנחושת, וזה שנתן במחשבה טהורה ונכונה, ועם כל ה"לשם יחוד" 
וה"הנני מוכן ומזומן", אותו הוא הכניס לארון הקודש, אבל מי שנדב את 
אותו הכניס לאדנים, כלומר ככל שהייתה  ומתוך עצלות  נדבתו בקושי 
יותר מחשבה מקודשת וצרופה כך נוצלה התרומה לקדושה יותר נעלה 

וגבוהה.
סיים רבי חיים ואמר: את הסוס והעגלה מוכרחים כי בלא זה לא ניתן 
היה לאסוף כסף, ואין הכי נמי שהסוס צריך לאכול, אבל מה שנוגע לך, 
אם תתן את תרומתך במחשבה טהורה ונכונה הרי זה ייכנס ישר לפה של 
בחור מהישיבה, אבל אם תתן באמת במחשבה פגומה ולא כל כך נכונה, 
הרי זה במחילת כבוד ייכנס לפה של הסוס, אבל בזה אתה אשם ולא אף 

אחד אחר, כלומר זה תלוי רק בך ובמחשבתך!


