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בס"ד

מורנו הרב שליט"איסוד היסודות של תיקון ימי השובבי"ם
פרשת וארא, תשע"ז

הגדול  המאמץ  על  בתורה  מסופר  וארא  בפרשת 
ישראל,  עם  לקראת  לבוא  ואהרן  משה  שעושים 
לצאת  הגאולה,  לפני  עומדים  שהם  אותם  ולשמח 
לשונות  בארבעה  וכן  התורה,  את  ולקבל  ממצרים 
של גאולה, והוצאתי, והצלתי וגאלתי ולקחתי. והכח 
הגדול שהיה למשה ואהרן, שאמרו כן בשליחות מה' 
יתברך. והפסוק מעיד "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח 
ומעבודה קשה", והרמב"ן והספורנו מבארים, כאשר 
יש עבודה קשה וקוצר רוח, ואין מצב רוח, ממילא אין 
להם לב להתבונן בדבריהם של משה ואהרן, והדברים 
נוראים למתבונן, שכאשר אין כח לשמוע ולהתבונן, 
גם אם גדולי הדור כמשה ואהרן באים בשליחות מה' 
יתברך, אין הקשבה, אין התבוננות, ואין כלום, והצער 

הגדול של הגלות עדיין קיים.
ולמדנו מכאן, עד כמה צריך לטפל ב'קוצר רוח', 
עד כמה יש להשקיע בהקשבה טובה. וחז"ל אומרים 
)מגילה כח:( שמעתא בעא צילותא, ופירש רש"י לשמוע 

ולהבין דברי תורה, צריך דעה צלולה ומיושבת בלי 
טירדה כלל ועיקר, ע"ש. ואם משה רבינו היה מטפל 
במקום  רוח  במצב  טיפול  מצרים,  בגלות  ביהודים 
קוצר רוח, וכן טיפול להתבונן, במקום פיזור הנפש, 
טיפול  בגדר  וזה  ושמחים.  מבינים  ישראל  עם  היו 
יש  כאשר  מרובה  בתועלת  להשפיע  כיצד  שורש, 

הקשבה מלאה.
מכות  שבע  על  בתורה  מסופר  וארא  בפרשת 
שקיבלו במצרים, ועדיין אינם מוכנים פרעה הרשע 
והחרטומים להיכנע, ועדיין לא השפיע עליהם מכות 
ברד  ובמכת  ממצרים.  ישראל  עם  את  להוציא  אלו 
כתוב בתורה על אותם אלו שלא הכניסו את הבהמות 
ונשאלת  ברד.  כולם במכת  כן מתו  ומחמת  לביתם, 
השאלה, מדוע לא הכניסו לביתם את בהמותיהם, וכי 
שש מכות חזקות כאלה, שסובלים מהם המצריים יום 
"ואשר  מעיד:  הפסוק  אלא  אותם?!  מעורר  לא  יום, 
לא שם לב אל דבר ה', ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו 
התבוננות,  וחוסר  לב  שימת  חוסר  כלומר,  בשדה", 
גורם להיות אדישים ולהמשיך לקבל מכות נוספות, 
לסבול ולהתייסר, כי כאשר השכל לא פעיל, לא מבין 

ולא מתבונן, סובלים וסובלים ומפסידים עוד ועוד.
היו  לא  וארא  המכות שבפרשת  כל שבע  ובעצם 
ומכה  מכה  מכל  למדו  ישראל  עם  שהרי  לבטלה, 
שיעורים באמונה, וחיזוק עצום. וראו והבינו בדעתם, 
שה' יתברך הוא השולט על בעלי חיים שבמים )במכת 
ועל בעלי  כינים(,  )במכת  ועל בעלי חיים שבאויר  צפרדע(, 

כולם  האדם  בני  ועל  ודבר(,  ערוב  )במכת  שבמדבר  חיים 
)במכת שחין(, שהמצרים קיבלו מכת שחין קשה בגופם. 

ומכאן שהמתבונן מרויח, ואילו העצלן והמסיח דעתו, 

לדורות  השכל  מוסר  לימוד  בשבילנו  וזה  מפסיד. 
וההתבודדות  וההתבוננות  המוסר  במעלת  עולם, 

כדת וכדין.
וזה מתאים לדברי חז"ל הקדושים )ברכות ז.( כל דּבּור 
וִדּבּור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה, אפילו על 
תנאי לא חזר בו, ע"ש. ויש ללמוד מכאן שההבטחות 
תמיד,  מתקיימות  בתורה,  הכתובות  יתברך  ה'  של 
וכן סיפורי התורה, יש בהם תמיד מוסר השכל, וגם 
הנהגות נכונות שלומדים מהם, ואין בהם דבר אחד 

לבטלה, חס ושלום.
של  אלו  קדושים  ימים  השובבי"ם,  לימי  ומכאן 
ב'קדושים  שפגמנו  מה  לתקן  מטרתם  השובבי"ם 
תהיו', מה שפגמנו בשמירת העיניים, וכמובן באיסור 
השחתה חס ושלום, אשר ער ואונן שהיו בגיל שבע 
שנים מתו בעוון זה, ולא עזר להם זכות אביהם ולא 
חוקת(,  )ס"פ  בזוה"ק  ועי'  ע"ה.  יעקב אבינו  זכות הסבא 
מצווה   – גמור  גוי  – שהיה  הבשן  מלך  עוג  שאפילו 
באיסור השחתה, וכנראה שזה קשור לשפיכות דמים 

)ועי' נידה יג:(, וזה אחד משבע מצוות בני נח.

ומבואר בגמרא )ב"ב נז:(, ההולך בשביל של פריצות 
רשע.  זה  הרי  פריצות,  בו  שאין  שביל  ויש  הנשים 
זה  עיניו, עצם  ומבואר ברשב"ם שגם אם שמר את 
שעובר בשביל כזה הרי זה רשע )והובא להלכה ביחו"ד ח"ה סי' 
סג.(. ומבואר בגמרא )ברכות יב:( על הפסוק "ולא תתורו", 
שהכוונה לגילוי עריות, רחמנא ליצלן, ע"ש. ומבואר 
בגמרא )שבת קיח:( על חכמי ישראל זיע"א שלא יסתכלו 
דרגות  כמובן  הם  ואלו  שלהם,  במילה  נגעו  ולא 
זה כך על עצמם,  ואם  'קדושים תהיו'.  עצומות של 
על אחת כמה וכמה על אחרים, ועל אחת כמה וכמה 
בחוברות  או  בעיתון  או  ברחוב,  עריות  איסורי  על 
ועל אחת כמה  על טהרת הקודש,  מסויימות שאינן 
וכמה מכשירי טלפון שיש בהם חשש גדול של יצר 
רב  על  לא.(  )קידושין  בר"ן  ומבואר  ליצלן.  רחמנא  הרע, 
יוסף שסימא את עיניו בכוונה, כי רצה להגיע לדרגה 
)רש"י ביצה ט.(. ואמרו על רב  של רבו שהיה גדול הדור 
שלא היה מסתכל חוץ לארבע אמותיו )ועי' פרש"י נידה כד.(. 
ואם בדורות שלהם כך, על אחת כמה וכמה בדורות 

שלנו!
ומבואר בשו"ע )אבן העזר סי' כא סע' א( צריך אדם להתרחק 
מהנשים מאד מאד, ע"ש. ונדיר מאד למצוא בשו"ע 
ביטויים חריפים כאלה. ומכאן יש ללמוד על טלפון 
ועדיף  כלום!  כלום, ממש  – בלי  בלבד  שיהיה כשר 
לקנות מצלמה כדי לצלם, ולא דרך הטלפון, ועדיף 
)ג'י פי אס בלע"ז( ולא בתוך  מכשיר ניווט לדרכים  לקנות 
הטלפון, וזה בגדר 'להתרחק מאד מאד'. ועי' בגמרא 
)חולין מד:( מה שאמרו חז"ל 'הרחק מן הכיעור ומן הדומה 

לו', ע"ש. ממש מצוה להתרחק...

חיצוני,  ביופי  לרחוב  היוצאות  לנשים  גם  ומכאן 
כאן בעיה חמורה  יש  וצריך לדעת  ורחובי.  ומודרני 
מאד בצניעות, וספק צניעות לחומרא! ובמקום להיות 
חלב נכרי, עדיף להיות מהדרין מן  מהדרין באבקת 
המהדרין בפאה נכרית, ובפרט לנו הספרדים שזה גם 

בבחינת "אל תיטוש תורת אמך".
תיקונים  לעשות  יתכן  כיצד  כלל,  מובן  ולא 
דיבור  תענית  תהלים,  קריאת  ידי  על  לשובבי"ם 
וסעודות מצוה, כאשר בפועל באופן מעשי – להלכה 
העיניים,  בשמירת  חיזוק  צריך  עדיין   – למעשה 
ההלכה  את  קיימנו  לא  ועדיין  תהיו',  וב'קדושים 
שעדיין  התורניות  לנשים  וכן  מאד'.  מאד  'להתרחק 
ועדיין  'מהדרין',  של  בשלימות  אינם  הבגדים  אצלן 
מה  אז  ממש!  רחובי  נראה  ועדיין  בצניעות,  חסר 
קורא  כשהבעל  השובבי"ם  של  בתיקון  יש  תועלת 
תהלים בעוד שזוגתו מביאה דינים וחרון אף בעולם, 
רחמנא ליצלן. ומסתבר באמת שלפני עצרות לתענית 
דיבור וכדומה, יש לעשות מסירות לתענית ולשמירת 
מאד  'להתרחק  בבחינת  גבוהות,  ברמות  העיניים 
והתעניות,  התהלים  לפני  קדושה  חובה  וזו  מאד', 
ומי שלא עושה כן, הרי זה בבחינת טובל ושרץ בידו 
היסוד של כל היסודות של ימי  )תענית טז.(. וזה בעצם 

וזה בבחינת  ז"ל,  השובבי"ם אף לדעת רבינו האר"י 
כך  ואחר  החטא  עזיבת  ראשית  דרכו',  רשע  'יעזוב 

ישוב אל ה' ויעשה תשובה )והאריך בזה ר"י בשע"ת(.
ובזה מובנים דבריו הקדושים של רבינו המשנ"ב 
)בביאה"ל סי' תקעא( על מי שעוסק בתורה ותורתו אומנתו 

הדברים  וכוונת  ע"ש.  וסיגופים,  מתעניות  שפטור 
את  היטב  ויודע  לומד  הוא  התורה,  עסק  ידי  שעל 
לעצמו  לעשות  וזוכה  שמים,  ליראת  וזוכה  ההלכה, 
טיפול שורש לעזיבת החטא. וכידוע מרבינו היערות 
הלכות  יודע  שלא  מי  על  ח"ג(,  למשנ"ב  בהקדמה  )הובא  דבש 
שבת שבודאי נכשל, כך מי שלא לומד דיני קדושה 
ומה  נכשל.  בודאי  אז  למעשה,  מקיים  ולא  וצניעות 
הועילה בכל קנייניה, אם רעה בעיני אדוניה )שע"ת לר"י 

שער א' אות יו"ד(.

זה  אין  הכעס,  מידת  על  השובבי"ם  תיקון  וכן 
מתחיל כך, אלא ראשית יש לחזור בתשובה מהצעקות 
והכעס, ולשבור גאוותו ותאוותו, ומצוה עליו לשבת 
את  המבזות  סחבות  בלויי  וילבש  הכל,  מן  למטה 
לובשיהם )רמב"ם פ"ב מהלכות דעות(, ואחר כך כשמרגיש כבר 
את עצמו צנוע ועניו באמת, אז יעשה התיקון והלימוד 

לתקן מה שפגם על ידי הכעס.
ההצלחה,  סוד  זה  השובבי"ם  בימי  שורש  טיפול 

והלואי שנזכה לכך.
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גליון מיוחד ומורחב
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שלום וברכה מורי ורבותי! 
הגמרא במסכת בבא בתרא )ט' ע"ב( מספרת שכאשר ירמיה כעס על חלקים מעם ישראל, 
הוא התפלל לקדוש ברוך הוא ואמר לו "ְוִיְהיּו ֻמְכָׁשִלים ְלָפֶניָך ְּבֵעת ַאְּפָך ֲעֵׂשה ָבֶהם" )ירמיהו י"ח, 
כ"ג(. כלומר, גם בשעה שרוצים לעשות צדקה לפניך הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים, כדי 

שלא יקבלו עליהם שכר.
כלומר, ירמיהו אומר להקדוש ברוך הוא, האנשים הללו מעם ישראל עכשיו רשעים, הם 
לא מתנהגים יפה. ומכיון שכך, אני מבקש ממך שגם כאשר יהיה להם רצון טוב וירצו לעשות 
בגלל הרשע  בעיתיים. למה? משום  באנשים  באנשים שלא מהוגנים,  אותם  צדקה, תכשיל 

שלהם לא מגיע להם לקבל שכר.
כמו כן מוסיפה הגמרא )שם( ומספרת שכאשר הגיע סכום כסף לצדקה מאשתו של המלך 
ורבא לאחר מכן קיבל. כאשר רבא קיבל, אביי אמר עליו את  הגוי, אביי לא הסכים לקבל 
הפסוק: "ִּביֹבׁש ְקִציָרּה ִּתָּׁשַבְרָנה ָנִׁשים ָּבאֹות ְמִאירֹות אֹוָתּה" )ישעיהו כ"ז, י"א(. כלומר, הוא אמר לו, 
אתה סתם מפריע לנו. אנחנו כל הזמן מתפללים שעם ישראל יהיה גדול, ושהגויים שמנסים 
להזיק לעם ישראל יפלו וידרדרו ויהיה להם רע, וכשאתה מקבל מהגויים האלה את הצדקה, 
ישראל  עם  נגד  הפשע  את  ולהאריך  שלהם  המלכות  את  ולהאריך  לחיות  להם  גורם  אתה 

כביכול, בעקבות זה שאתה לוקח מהם צדקה.
אם עם ישראל נמצאים בזמן   – ועל שני הקטעים הללו ישנה שאלה אחת מאד פשוטה 
שהם רשעים, כמו שירמיה מעיד עליהם, למה הם בכלל נותנים צדקה? רשע לא אמור לתת 
צדקה, לא אמורה לעניין אותו המצוקה של האחר. באותה מידה, כאשר אתה מתייחס אל 
הגויים האלה כאל רשעים, ואתה אומר שהרשע שלהם גורם לנו לא לרצות לקבל מהם את 
השכר, איך אותם גויים רשעים כן רודפים לתת צדקה? באים לכבוד הרב ונותנים לו צדקה 

למרות הרשע, מה ההיגיון?
גם אנו רואים את זה, נכון להיום, גם סביבנו יש אנשים כאלה. אתה פתאום רואה עבריינים 
שיודעים להרוג ויודעים לגנוב, ויודעים לעשות את כל העבירות שבעולם. ופתאום מגיעים 
וליתומים. מהיכן זה נובע? מהיכן  מרימים בכסף שלהם בניין, עוזרים למסכנים, לאלמנות 

מתחילים הרצון והתשוקה של האדם הרשע לרצות ולעזור לאחרים?
יש מדרש בפרשת בראשית )בראשית רבה, פרשה ח', סימן ה'(. שכאשר הקדוש ברוך הוא רצה לברוא 
את האדם, הוא הסתפק האם כדאי לברוא אותו או לא. חסד אמר להקדוש ברוך הוא, תברא 
את האדם, משו שהוא גומל חסדים. וכך גם אמר הצדק, תברא את האדם משום שהוא עושה 
צדקות. לעומתם, השניים שאמרו לא לברוא את האדם, היו האמת והשלום. השלום אמר, אל 
תברא את האדם, כל היום אנשים מסתכסכים אחד עם השני ואינם חיים בשלום. והאמת אמר 
אל תברא, משום שהאדם רגיל לשקר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל את האמת והשליך 

אותה לארץ, ואז היו "שניים נגד אחד", החסד והצדק נגד השלום, וברא את האדם.
ולכאורה, המדרש ממש תמוה. המדרש מדבר על 'אדם', שזה בעצם כולנו, אדם הראשון לא 
היה יהודי, לא היתה אז יהדות. זה אותו אדם שהוא בעצם גם כל הגויים שנמצאים היום בעולם. 
'צדקה' הוא אוהב לתת, 'חסד' הוא אוהב לעשות, אבל 'שלום' הוא לא אוהב, ועם 'אמת' הוא 
ממש לא מסתדר. מה זאת אומרת? איזה אדם מוזר זה! אם אתה אדם טוב, אתה אמור להיות 

טוב בהכל, אם אתה אדם רע, תהיה רע בהכל!
מה התשובה? אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה לא מכיר את הטבע של בני האדם. בני 
האדם מאד אוהבים לעשות צדקה וחסד אחד עם השני, כי כאשר אתה נותן כסף לאדם אחר 
או מסייע למישהו, אתה בעצם אומר במילים אחרות: "אני גדול ואתה קטן, ואני כל כך גדול 
עד שאני יכול לעשות טוב לך ולאנשים אחרים". בדיוק אותו הדבר בצדקה – עני לא יכול 
לתת צדקה, מי יכול לתת צדקה? מי שיש לו. לכן, גם רשע בטבע שלו אוהב להביא צדקה, 
זה נותן לו תחושה מדהימה "אני גדול, אני חזק. הנה יש פה איזה מסכן אומלל שמודה בזה 
שהוא אומלל, כי אם הוא היה גבר כמוני, הוא היה אומר 'לא צריך את הכסף שלך'. למה הוא 
לוקח את הכסף? כי הוא יודע שהוא אפס. אני עשר והוא אפס"... זה נותן לרשע כח לרצות 

מאד להעניק צדקה.
לעומת זאת, שלום ואמת, מי צריך לעשות שלום? מי שהסתכסך עם השני. מי צריך לומר 
את האמת? מי שהאמת קצת קשה לו. קשה לו להוציא את האמת מהפה, הוא צריך להשפיל 
ואופן "שאני  פנים  זה הוא לא מוכן לעשות בשום  לומר את האמת. את  את עצמו בשביל 
אשפיל את עצמי, ואני אגיד את האמת?! לא! אני אשקר ואני אשאר בשקר שלי עד הרגע 

האחרון".
היה אומר לנו הרב רבי מצליח מאזוז שליט"א, הבן של הגאון הרב צמח שליט"א, שאצל 
הערבים להטיח בחבר "גנב", זו לא פגיעה. "כן, גנבתי!". אבל לומר "שקרן" זו פגיעה, כי אם 

שיקרתי עליך, זה אומר שאני מפחד ממך, "ומי אתה שאני אפחד ממך?".
לו,  נח  זה מאד  וצדקה.  כן, בטבע של כל אדם ושל כל אומות העולם לעשות חסד  אם 
כיף לו, הוא עושה את זה בהתלהבות. לעומת זאת, להשפיל את עצמו בכדי שיהיה שלום או 
להשפיל את עצמו ולהגיד את האמת גם אם היא לא כל כך נוחה, הוא לא אוהב לעשות את זה.
זו הסיבה שירמיה הנביא אומר לקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, אלה רשעים עכשיו. 
בי  מתעללים  שהאנשים  תקופה  קשה,  תקופה  רעה,  מאד  תקופה  עובר  ישראל  מעם  חלק 
כנביא. אני מבקש ממך, הם רוצים להביא צדקה, למרות שהם רשעים הם יביאו צדקה. אני 

מתחנן בפניך "הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים, כדי שלא יקבלו עליהם שכר".
מכל זה יוצא, שאם מישהו 'עבד עליך', שיקר עליך, ולקח ממך כסף בגלל שחשבת שהוא 
עני ומתברר שהוא לא עני, הסתבכת. משום שאין בזה מצווה, וסתם בזבזת כסף שלא 

לצורך.
הרבנים  מי  לראות  תנסה  לבד, תמיד  לעני  אל תלך  ככה הסיבה שאף פעם  גם סתם  זו 
שעומדים מאחריו ודרכם תעזור לו. כי אם לא, ה' ירחם היכן זה יכול להגיע. כל כך הרבה 
יותר מכל  ולבסוף התברר שיש להם הרבה  עניים היו בעולם שאמרו עליהם שהם עניים, 

אחד אחר.
לאחרונה דאגתי לאיזה עני שחשבתי שאני מכיר, ושעבר גם כמה מקרים קשים במשפחה. 
דיברתי עליו עם גבאי צדקה עצום, והוא אומר לי "זה בסדר, אל תדאג לו יותר מדי". אמרתי 
לו "מה זאת אומרת?". הוא אומר לי: "יש כמה דירות שרשומות על שמו, וכבר כמה פיסות 
קרקע נרכשו על ידו להשקעה, ויש לו עוד כמה דברים מספיק נחמדים. אל תדאג לו יותר 

מדי, המצב מצוין!".
מכל מקום, כאשר הרשע רוצה להביא צדקה, מעיקר הדין, בפועל, כלומר עוד לפני התפלה 

של ירמיה הנביא, ה' מזמן לרשעים אנשים שאינם שלא ראויים לקבל צדקה. מדוע?
שימו לב טוב – אם מגיע אליך אדם צדיק שרוצה לקבל צדקה. מה יצר הרע אומר לך? "אל 
תביא לו". למה? יצר הרע יודע שאם תביא לו יהיה לך שכר כזה גדול, לכן הוא נלחם בך שלא 
תביא לו. מה קורה אם מגיע אדם בעייתי שהוא לא באמת ראוי לקבל צדקה, והוא סתם גונב 
אותך? אתה מרגיש הנאה להביא לו. למה? יצר הרע לא רק שלא מפריע לך, הוא עוזר לך. 

הוא אומר: "תביא לו, תביא לו, זה משלנו"...
ישנו סיפור מזעזע שסיפר לי אותו הרב משה אבוחצירא שליט"א נכדו של הבבא סאלי 
]שישתתף עימנו   בע"ה בהילולא המרכזית לסבו הגדול ביום שלישי י"א שבט תשע"ז[. הוא 

כדלהלן:
יש כאלו שיקחו את  כי  נאמר מיהו האדמו"ר,  לא  מעשה בחסיד שהגיע לאדמו"ר שלו. 
הסיפור הזה בצורה שלילית וזה עלול להתפרש כלשון הרע. הוא ניגש אל האדמו"ר ואמר 
לו: "תקשיב, כבוד הרב, יש לי בת ובן לחתן. הבת כבר עכשיו התארסה, והבן עוד לא התארס 
מסודר.  אני  הדרושים,  לצרכים  לרהיטים,  לחתונה,  לי,  יש  לבת  כסף  כלה.  לו  אין  אפילו, 
יודעים שהבת שלי  כולם  כי  אני אבקש צדקה,  לי. האם עכשיו  אין  כסף לחתונה של הבן 
צריכה להתחתן ואני אגיד 'הכנסת כלה', ויתנו לי כסף. או שאת הבת אני אחתן בלי לבקש 
כסף מאנשים, ולאחר מכן כאשר הבן ימצא את השידוך שלו וירצה להתחתן, אז אני אפנה 

לאנשים?".
אמר לו הרב: "אם אתה רוצה להצליח ולגייס את הכסף, תבקש את זה עכשיו ולא לאחר 
מכן. משום שכעת כאשר אתה לא צריך את הכסף הזה, ואתה לא עני באמת, יצר הרע לא 
ילחם באנשים שלא יביאו לך את הכסף, כי הוא יודע שזו לא מצווה מן המובחר. הוא יאמר 
להם 'תנו לו, תנו לו, הוא בחור טוב'... אולם אם תבוא אחרי שתחתן את הבת, כאשר באמת לא 
יהיה לך כסף, כבר תהיה עני. ואם תהיה עני, יצר הרע לא יתן לאנשים להביא לך את הכסף, 

הוא לא רוצה שהם יזכו באמת במצוות הצדקה... ה' ירחם".
מה זה אומר במילים אחרות? שהקושי האמיתי לתת צדקה הוא דווקא במקומות הנכונים 
וכל  רעים,  הכי  ההרהורים  וכל  קשות,  הכי  המחשבות  כל  יגיעו  לשם  ודווקא  והטהורים. 
הבעיות. "ומי אמר", "ולמה הכסף מגיע לשם", "ולמה החליפו עכשיו מנורות", "ולמה עשו 

צבע לקירות", ולמה ולמה... כל הסיפורים הכי יפים בעולם איפה יקרו? דווקא שם.
של  חשבונות  שמנהלת  גדולה  מאד  בחברה  חשבון  רואה  לי  סיפר  קורה?  לא  זה  והיכן 
קהילה רפורמית. הוא אומר ש'הרבה' של הקהילה הרפורמית מקבלת משכורת בסך שישים 
אלף ש"ח בחודש. אף אחד מהרפורמים לא מדבר עליה רע, כולם אומרים "היא עובדת קשה, 
היא קוראת בתורה, היא עושה פתיחת ההיכל, אין לה יום ואין לה לילה". למה? שם יצר הרע 
עוזר להם לתרום "תתרמו, תאבדו את כל הכסף שלכם שם, אל תביאו אותו למקומות טובים".
בהצבעות הממשלה – כסף ל'ספורט', כסף ל'תרבות', כסף למה לא, כולם יצביעו. יצר הרע 
אומר להם: "תצביעו". וכשמביאים קצת כסף לתורה, לכולם קשה. למה? יצר הרע מפריע, יצר 
הרע מכביד עליהם. זה אומר שאם יצר הרע מפריע לך ומכביד עליך, ואומר: "אל תכניס את 

היד לכיס", אתה נמצא במקום הכי טוב שיכול להיות בעולם. זה הלקח הראשון.
הלקח השני והקשה עוד יותר – הוא לנסות ולנצח בשלב העמוק יותר. ולמה הכוונה?

כאשר כבר התגברת על עצמך, ואתה 'בן תורה' מספיק חכם, ואתה רואה את יצר הרע 
ואומר לו "מי אתה בכלל?!", אני יודע מה זו תורה ותורם אך ורק לתורה ולחסד.

איך אמר איזה אדם אחד שהיה תורם המון כסף לצדקה, הוא היה אומר "אין לי ניסיון", 
אחוז  עשרים  לי,  שייך  לא  בעסקים  מקבל  שאני  שהחומש  מראש  לעצמי  הגדרתי  למה? 
מההכנסות בכלל לא שייכים לי. אז כאשר מראש אני נותן הצעת מחיר, אני יודע אני אמור 
לקבל מאה אלף ש"ח, מתוכם עשרים אלף ש"ח לא שייכים לי. איפה מתחיל הניסיון שלי? 
להוציא עוד עשר אלף ש"ח, עוד עשרים אלף ש"ח. להוציא יותר, פה כבר מתחיל היצר הרע 

שלי".
אותו דבר אני אומר על כל אחד מאיתנו – אם הגעת למצב שכבר הצלחת להתגבר על היצר 
הרע, אל תגיד "הצלחתי להתגבר, נגמר הסיפור". לא! תחפש את המלחמה היותר גבוהה מול 

היצר הרע, ותנצח שם.
אבינו מורנו הרב חיים רבי שליט"א אמר: "לאור ההגרלה הגדולה שנערכת בימים אלו על 
ידי המוסדות, אני מבקש מכל אברך למכור לפחות עשרים כרטיסים, ומכל אחד מהציבור 

למכור לפחות עשרה כרטיסים".
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הסוד העצוב של התרומות שתענוג לתרום...

המשך המאמר בעמוד 7

הרב אליהו רבי ראש הכולל

הבהרה: השימוש באינטרנט בין במחשב ובין בטלפון נייד, 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!
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הקדישים בהם האבל מחוייב
וברצוני  ע"ה,  שלי  אבא  על  באבל  אני  שאלה: 

לשאול כמה קדישים עלי לומר כל יום?
די  אלא  בקדישים,  להרבות  צורך  אין  תשובה: 
בקדישים שבתפילת שחרית, מנחה וערבית, וכמובן 
קדיש שלאחר שיעור תורה – עלית על כולנה. אבל 
קדיש  איתם  לומר  חייב  אינו  נוסף,  למנין  כשנזדמן 
יתום, אבל חייב לענות אמן ויהא שמיה רבה בקול 

רם כמה שיותר, וזה מצוין.
כמובן שגם לאחר שנה מצוה לומר קדיש לעילוי 
נשמת ההורים מידי פעם לאחר שיעור תורה וכיוצא 
בזה, אבל קדיש של מנין אחר שלא התפלל בו, אין 

צורך כלל, ותלמוד תורה כנגד כולם.

ברכה על תה או קפה באמצע פסוקי דזמרה
בבית-הכנסת  ויש  מאד,  כשקר  בחורף  שאלה: 
לאחר  השתייה  על  לברך  מותר  האם  וקפה,  תה 
'ברוך שאמר' באמצע פסוקי דזמרה? וכן האם מותר 

לשומעים לענות אמן?
תשובה: כידוע אסור לדבר בבית הכנסת, ומ'ברוך 
שאמר' עד סוף העמידה אסור לדבר אפילו דברי תורה, 
'ברוך  לאחר  גם  ו'ברוך'  'קדוש'  לענות  מותר  אולם 
שאמר', ומותר גם לענות אמן דברכות, ואסור לענות 
'ברוך וברוך שמו' )ועי' משנ"ב סי' נא ס"ק ח(. ומאחר שמותר 
לענות אמן דברכות מותר גם לשתות תה וכיוצא בזה, 
והשומעים  'ברוך שאמר',  שעדיין לא התחיל לברך 
עונים אמן. ודעת מרן רבינו הגדול זיע"א, כל עניית 

אמן מותר לענות בפסוקי דזמרה )הל"ע ח"א דף עז(. 
ומברכת יוצר אור עד סיום העמידה, מותר לענות 
אך ורק 'קדוש ו'ברוך', ולא אמן דברכות, ולכן אסור 
לשותה תה, גם כשאינו מתפלל איתם, לברך בקול 
רם, שלא יכשילם בעניית אמן. ורבינו הגדול זיע"א 
יב אות ד( שעניית  סי'  )יבי"א ח"ט סי' קח אות סח, ח"י  לימד אותנו 
אמן על ברכת כהנים שמצוותה בעשרה, וכן ברכות 
בברכות  גם  לענות  מותר  ספר-תורה,  על  התורה 
גם  זה  ולפי  ו'ברוך',  כ'קדוש  שדינם  קריאת-שמע 
ברכת 'הגומל', והבן. ובחזרת הש"ץ אסור לענות כי 

עיקרה גם ביחיד )הל"ע ח"א דף רי(.
ליזהר מאד שלא לדבר בבית- יש ללמוד  ומכאן 

רגע,  כל  מקדש  מורא  מצות  לקיים  ולכוון  הכנסת, 
ועל אחת כמה וכמה מ'ברוך שאמר' עד סיום חזרת 

הש"ץ, ולעשות הכל באימה ויראה.

לקרוא לאשה בשם הפרטי שלה
גדול,  לחץ  לנו  ויש  עבודה,  מנהל  אני  שאלה: 
והרבה עובדים ועובדות, ושמעתי שלא צנוע לקרוא 
ניתן  מה  בזה,  ליזהר  מאד  וקשה  בשמן,  לנשים 

לעשות?
תשובה: נכון מאד, זה חוסר צניעות כאשר איש 
קורא לאשה בשמה הפרטי, כי זה גורם חיבה וקירבה, 
ואם זה בעבודה יום יום זו ממש פריצות, וזה מסוכן.

כמו שושי  חיבה,  בפרט לקרוא שם שהוא ממש 
במקום שושנה, חני במקום חנה, וכן שאר השמות, 
ריקי, חלי, שלי, סמדי, הן וכיו"ב, הכל בגדר נבלות 
פה, וכל הרוחניות שם בסכנה, ועל אחת כמה וכמה 
הרהורי  של  משמעות  בהם  שיש  מלים  או  בדיחות 

עבירה ויצר הרע, והפסוק צועק 'קדושים תהיו'.
גב'  כהן,  גב'  כמו  משפחה,  בשם  לקרוא  צריך 
שני  יש  אם  וגם  בהן.  וכיוצא  הן  ישראל,  גב'  לוי, 
גב'  או  הגדולה,  כהן  גב'  להוסיף  כוהנות,  עובדות 
של  זכרון  לכולם  מביא  כזה  וסגנון  האשכנזי',  כהן 
צורך  יש  צניעות  מטעמי  אם  וגם  תהיו'.  'קדושים 
תהיו'  'קדושים  והעיקר  מצוין,  זה  בדיבור,  להאריך 

)ועי' בניהו פסחים ג. ובספר המתוק מדבש גן נעול )פרק טו( בדיני צניעות 

שהאריך בזה בטוטו"ד(.

לראות משחק כדורגל בימות החול
משחק  ולראות  ללכת  איסור  יש  האם  שאלה: 

כדורגל בימי החול?
תורה,  ביטול  של  בעיה  יש  ראשית,  תשובה: 
יח:( דרשו על הפסוק  )ע"ז  ובש"ס  וחבל על כל דקה! 
)תהלים א( "אשרי האיש אשר לא הלך וגו'", שלא הלך 

בגמרא  ומבואר  ע"ש.  וכו',  וקרקסיאות  לטרטיאות 
שאין  מקום  כל  רש"י  ובפירוש  ליצים,  מושב  שזה 

תורה הרי זה מושב ליצים.
ועוד שיש בעיה של צניעות שיושבים בתערובת, 
ידי כל מיני פרסומים למיניהם  וגם יש פריצות על 
עצם  ועוד  ראש.  קלות  וכמובן  ליצלן,  רחמנא 
השם,  חילול  זה  הרי  הזה,  מהמקום  ההתלהבות 

רחמנא ליצלן.
מעורר  צט(  דף  ג  שבת  )חזו"ע  זיע"א  הגדול  רבינו  ומרן 
על כך, שמשחק כדורגל לגדולים הוא מנהג רע של 
שחוק וקלות ראש, והכל ממקור מושחת אשר בדו 
בני בליעל שפרקו מעליהם עול מלכות שמים, ע"ש.
כמובן שהרוצה לשחק בעצמו עם חבריו, בעדינות 
ובדרך ארץ, מדי פעם כפי הצורך להתפרק בקדושה, 
בצניעות  והכל  בזה,  וכיוצא  במשקל  להוריד  וכן 
מצוה  גם  ויתכן  שמותר,  בודאי  ראש,  ובכובד 

כשעושה כן לשעה קלה ומיד חוזר לתלמודו.

ברכת להניח תפלין בעמידה בשעת הדחק
תפילין  להניח  ברכת  לברך  מותר  האם  שאלה: 
מעומד כאשר אין מקום לשבת, ובחורף יש בכסאות 

מעילים וכיוצא בזה, והזמן דוחק?
תפילין  להניח  פסק  י"א(  סע'  כה  )סי'  הרמ"א  תשובה: 
של  תפלין  ובין  יד  של  תפלין  בין  בעמידה  ולברך 
פי  שעל  לג(,  )בס"ק  האריך  שם  החיים  ובכף  ראש, 
הקבלה יש לברך ולהניח תפלין של יד מיושב, וכמובן 
כך מנהג אחינו הספרדים, ואין לשנות. אבל כשיש 
והזמן קצר, או שיש טורח לשבת בגלל סיבה  לחץ 
מסוימת, באופן כזה יכול לסמוך על המשנה ברורה 
ברכת  שזה  ובפרט  בעמידה,  ולהניח  לברך  מב(  )בס"ק 

המצוות שמעיקר הדין היה צריך לברך בעמידה, כמו 
בציצית, שופר, סוכה, מגילה, הלל, עומר, וכן ברכת 
'על נטילת ידיים'. ולדעת המשנה ברורה גם על פי 
הקבלה יש לברך בעמידה, ובשעת הדחק שפיר דמי.

דקדוק נכון או כוונה נכונה – מה עיקר?
שאלה: אני לא יכול לדקדק בתפילה מלה בִמלה 
בהיגוי נכון, ולהפריד בין הדבקים, ובנוסף לכך גם 
בקריאה  לדקדק  ולא  לכוון  מעדיף  אני  ולכן  לכוון, 

נכונה כלל, האם אני עושה טוב?
תשובה: אתה לא עושה טוב, אלא עדיף גם וגם, 
תנ"ך  בקריאת  ואפילו  לדקדק.  וגם  לכוון  גם  צריך 
סא(,  ס"ס  ברמ"א  )כמבואר  בקריאת שמע  כמו  לדקדק  צריך 
בפסוקי  בקדושה,  בקדיש,  וכמה  כמה  אחת  ועל 
קריאה  ובעמידה.  שמע,  קריאת  בברכות  דזמרה, 
נכונה נקראת תפילה, טעות בקריאה, אינה נקראת 
לא  זה  בכוונה  טעות  אולם  ליצלן,  רחמנא  תפילה, 

נורא לעמי הארץ, משום שהכוונה לא מעכבת.
וראיה, שכתוב בהלכה שבפסוקי דזמרה, בפסוק 
וכן  לחזור,  וצריך  הכוונה מעכבת  ידך",  את  "פותח 
ברכת אבות שבעמידה, הכוונה מעכבת, וכן בפסוק 
מכאן  ומשמע  מעכבת,  הכוונה  קריאת  של  ראשון 
שבכל התפילה אין זה מעכב, אבל קריאה נכונה מלה 

במלה והיגוי נכון באותיות מעכב תמיד.

וכן יש גם ראיה מעניית אמן, שכתוב בש"ס )ברכות 
מז.( אמן חטופה וקטופה, זה רק בחסרון אותיות ולא 
בחסרון כוונה, כך שלמעשה עדיף שתאריך בתפילה 
ותדקדק מלה במלה גם אם אינך מכוון, ולאט לאט 

תתאמץ גם בכוונה )ועי' למרן רבינו זיע"א ביבי"א ח"ה ס"ס כח.(.

ישיבה בתוך ארבע אמות של המתפלל
 שאלה: אדם שישב במקומו, ובא אחר והתחיל 
להתפלל בתוך ארבע אמותיו, האם צריך הוא לקום 
לשבת  להמשיך  שיכול  או  אחר,  למקום  ולעבור 

במקומו?
תשובה: אם הוא לומד תורה באותה העת, אין הוא 
תורה  לומד  אינו  אם  ואפילו  ממקומו.  לעבור  צריך 
באותה העת, אלא הוא עוסק בדברי חול, אם טורח 
הוא  אין  בהיתר,  לכן  קודם  וישב  היות  לקום,  עליו 
צריך לקום ממקומו ולעבור למקום אחר )ועי' אור"ח סי' 
קב' סע' ג'(. ומידת חסידות היא לקום, כדי להרים מכשול 

מחבירו שעשה שלא כשורה )רמ"א ומשנ"ב שם ס"ק יד(.

להחזיר קורא בתורה על טעות שאינה 
משנה משמעות

 שאלה: קורא בתורה שטעה בקריאת התורה, 
טעות שאינה משנה את המשמעות, האם מחזירים 
הוא  הדין אם הקורא  יהיה  ומה  אותו לקרוא שוב? 
נער בגיל שלוש-עשרה או ארבע-עשרה שנה, שיש 
הבטחון  אצלו  יתערער  אותו  יתקנו  שאם  חשש 

העצמי?
את  משנה  אינה  שהטעות  פי  על  אף  תשובה: 
משמעות, יש לתקן את הקורא )עי' כה"ח סי' קמב ס"ק ב וביאה"ל 
שם(, שהרי אם לא נתקנו, אף פעם הוא לא ילמד לקרוא 

כראוי. אולם אם הקורא הוא נער, ויש חשש שישבר 
כתוצאה מכן, יש מקום להקל בזה שלא לתקנו.

 
להניח את כפות ידיים על השולחן השבת

 שאלה: אומרים בשם חכם סלמן מוצפי זיע"א, 
שאין לאדם להניח את מרפקיו על השולחן בשבת 
כפות  את  להניח  הדין  מה  הסעודה,  בזמן  קודש 

הידיים על השולחן?
על  הידיים  כפות  את  להניח  מותר  תשובה: 

השולחן, משום שכך הדרך.

להוסיף מים על משחת כלים בשבת
משחת  על  מים  להוסיף  מותר  האם  שאלה:   
כלים קשה כדי לרככה, או שאסור מצד מוליד ריח 

במים?
תשובה: מותר, משום שאינו מתכוון להוליד ריח 

במים, אלא רק לרכך את המשחה. 

טלטול מטלית ספוגה במים מבלי לעבור על 
איסור סחיטה

מטלית  בשבת  לטלטל  ניתן  כיצד  שאלה:   
הספוגה במים, כדי שלא יהיה חשש של סחיטה?

תשובה: ישנם שתי דרכים, האחת, לטלטל בשינוי, 
אנשים  ששני  והשניה,  וכדומה.  מקל  ידי  על  כגון 

יטלטלו את המטלית יחד. 
אולם כל זה דוקא אם מדובר במגבת פנים וכדומה, 
זה  על  גזרו  ולכן  לסוחטה,  שלא  עליה  שמקפידים 
רצפה,  במטלית  מדובר  אם  אולם  יסחוט".  "שמא 
שאין מקפידים עליה לסוחטה, ממילא אין בזה את 
הגזירה של "שמא יסחוט", ומותר לטלטלה אף על ידי 

אדם אחד )ועי' משנ"ב סי' שא ס"ק קעב(.
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רוצה להיות 
 שותף

 בהחזקת
תלמיד?

 רוצה שיזכירו
את שמך  "הבל פיהם 
של תינוקות של בית רבן 

שלא חטאו"?

חוסמים את האינטרנט הפרוץ! גם בעבודה.
אחראי אמיתי, לא סומך על עצמו.
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תגיד ליצר הרע: "עכשיו אני הולך לעשות משהו יותר גבוה". מה יותר מכעיס את היצר 
הרע שלך? תתרום מאה ש"ח, זה מעצבן אותו פחות מאשר תתרים מישהו אחר מאה ש"ח. 
"גדול המעשה יותר מן העושה" )בבא בתרא ט' ע"א(. פה אתה ממש גומר עליו... הוא מתעצבן עליך 
איום ונורא. אין לנו לומר "שאני אפנה לאחי? לחבר שלי? לשכן שלי? ואני אומר לו 'אולי אתה 
רוצה לרכוש כרטיס הגרלה'? זה קשה". אז נכון אנו גם מקלים על היצר הרע שאנו אומרים 
"תגיד הגרלה, תגיד יש פה משהו כמו הימורים, יש פה משהו מעניין, שלןושה רכבים מוגרלים, 
אל תגיד סתם 'תביא תרומה', אבל תעשה". למה? זו המלחמה היותר גבוהה. כאשר מנצחים 
במלחמה הקשה, כבר המלחמה השגרתית הרגילה נהיית מלחמה קלה, היא כבר נהיית חלק 
ממך, שם כבר לא יהיו לך התמודדויות. כאשר אתה נלחם עם היצר, לא רק עם צדקה, אלא 
בכל דבר, אל תילחם בשטח שלך. אל תיכנס לתוך העיר ותגיד "בוא וננהל מלחמה, נראה 
מי ינצח". תצא מהשטח תבוא לשטח שלו. אתה רוצה ללמוד תורה? אל תהיה בבית ותגיד 
"אצא ללמוד תורה או לא אצא?". תאמר: "אני מגיע לשיעור תורה, עד תשע אני בטוח נמצא, 
השאלה היא אם אני נמצא אחרי תשע עד עשר בערב יחד עם הרב". המלחמה תהיה בשטח 

של היצר הרע, לא בשטח שלך.
אם אתה יוצא מלחמה בשטח של היצר הרע, השטח שלך כבר מבוטח בביטוח גמור, אתה 
יודע ששם לא יהיו בעיות. כי שם כבר סיכמנו שאין מלחמה, המלחמה היא ברמה הגבוהה 

יותר.
אז לפני שניפרד, אני חוזר על הנהלים... יש לנו הגרלה גדולה על שלושה רכבים, ועוד 
עשרות אלפי שקלים במזומן. ההכנסות קודש לתורה ולתפילה של קהילת קודש בת אלפיים 
משפחות, כולל של למעלה ממאה וחמישים אברכים, ולמעלה ממאה ועשרים מוסדות שנבנו 

על ידי תלמידי הרב, ותעשייה של תורה וחסד סביב השעון.
הבבא  ורבנן,  מרנן  המרכזית של  ההילולא  )07/02/17( תתקיים  י"א שבט תשע"ז  ביום 
סאלי, הרב כדורי, ומרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, באולמי ויולה המפוארים רח' הלוחמים 1 
תל אביב. שם נסב סביב שולחנות ערוכים כיד המלך, תוך כדי האזנה שירה וזמרה מפי גדולי 
הזמר. אולם החשוב ביותר: נראה את גדולי ישראל, נשמע את דבריו, נבין במהותה התורה 

והחזקתה, ונשפר ונחזק את שותפותנו הנאמנה עם לומדי התורה הנערצים.
למוקד  ממש  האפשרי  בהקדם  הנאמנים  השיחה  משותפי  אחד  כל  נא  יפנה  לפרטים, 
052- היומי  לחיזוק  בכתב  או   ,03-5011150 הראשי  למס'  או   ,1-700-700-770 המוסדות 
ובעניין,  ויודע  שמכיר  אחר  אחד  לכל  או   ,055-6680007 שמלה  אליהו  לר'  או   ,7680007

ומצטרפים למעגל השפע האמתי.
כולנו ממתינים לכם!

תסמכו על היצר הרע שלכם, הוא פעיל יותר משחשבתם. הוא יאמר שזה ממש לא יפה 
להכניס במאמר תורני את עסקי הצדקה, ושאסור להשתמש בקשר תורני למטרות כאלה, 
להשתתף  אופן  בשום  מאפשר  לא  שלכם  ושהמצב  כסף,  על  לדבר  צריכים  לא  ושרבנים 
בהחזקת התורה, ושאתם תורמים מספיק למקומות אחרים, ומה לא... תגידו לו שלא מדובר 

בתרומה אלא בסך הכל בהגרלה, הוא עלול להירגע יחסית...
לשמור  וללמד,  ללמוד  בהן,  ולהצליח  הגבוהות  במלחמות  להילחם  כולנו  את  יזכה  ה' 
ולעשות, בנחת ובשלווה ובמילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

וברוכים תהיו!
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