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בס"ד

מורנו הרב שליט"אכיצד ְנַקֵים מסירות נפש על קידוש השם - הלכה למעשה
פרשת בא, תשע"ז

בפרשת בא מסופר בתורה על פרעה הרשע, שראה 
מתים,  מצרים  בכורי  שכל  איך  בכורות  במכת  בעיניו 
וקיימים,  חיים  כולם  ישראל  ועם  בהמה,  ועד  מאדם 
לצאת  ישראל  עם  את  לשלוח  והסכים  בו  חזר  ומיד 

ממצרים.
וכיצד זכינו לכך? מסופר בתורה על מסירות נפש של 
עם ישראל, לקחת את הכבש או השה ולעשות קרבן 
לכבוד ה' יתברך, ולתת מהדם על המשקוף והמזוזות, 
הקדוש  ובזוהר  צלי.  ולאוכלו  הבשר  את  ולצלות 
לא  נפש  מסירות  עשו  ישראל  שעם  מבואר,  בפרשה 
לפחד מהמלך פרעה הרשע, וזרקו את עצמות הקרבן 
שפרעה  משום  ליהודים,  סכנה  בכך  והיה  לרחובות, 
עדיין היה מלך, כי לא התחילה מכת בכורות. וקרבן זה 
היה בעצם עבודה זרה של מצרים, ומסוכן היה לעשות 
כן, ועם ישראל מסרו נפשם על קידוש השם, ועשו כן 
של  דגל  מלשרוף  אלף  פי  סכנה  וזו  ושמחה.  באהבה 

מדינה עויינת, ועשו כן לכבוד ה' יתברך.
איש  תצאו  לא  "ואתם  כב(,  )יב,  בפרשה  הפסוק  וכן 
במלך  גדול  זלזול  כאן  והיה  בוקר",  עד  ביתו  מפתח 
מצרים, כאשר פרעה קם באמצע הלילה והולך ומבקש 
לא  )כמבואר במד"ר פי"ח אות ד(, ועם ישראל  את משה ואהרון 
לא מקשיבים,  לא מתייחסים אליו,  יוצאים אליו כלל, 
והיה  ס.(.  דף  קמא  בבא  )עי'  כלום  ולא  עליו  מסתכלים  לא 
בזה קידוש השם גדול מאוד, כאשר היהודים במצרים 
ע"ה.  רבינו  משה  ידי  על  יתברך  ה'  ציווי  את  עושים 

והמלך הגדול פרעה הרשע נעשה אפס אפסים!  
מאוד  גדול  השם  קידוש  נעשה  חושך,  במכת  וכן 
עשו  מהיהודים שלא  והנבונים  המשכילים  כל  כאשר 
מסירות נפש לכבוד ה' יתברך, ולא התחזקו באמונה, 
כולם מתו במכת חושך וקברו אותם במצרים. והיהודים 
המאמינים והקדושים הודו ושבחו לה' יתברך, שהגויים 
השם  חילול  נעשה  ולא  במפלתם,  ראו  לא  במצריים 
יח(:  )יג,  הפסוק  על  ברש"י  גם  והובא  בשלח(.  בפרשת  )מכילתא 

"וחמושים עלו בני ישראל", רק חמישית מישראל יצאו 
של  גבוהה  בדרגה  שהיו  היהודים  הם  ואלו  ממצרים, 
אמונה, עד כדי מסירות נפש לכבוד ה' יתברך, ופרעה 

הרשע הבל הבלים!
מי  זה  נפש  מסירות  נפש?  מסירות  כן  אם  זה  מה 
כל  למות  ומוכן  חייו,  את  ולסכן  נפשו  למסור  שמוכן 
ואת  עצמו  את  ומפקיר  יתברך,  ה'  לכבוד  ורגע  רגע 
היהודים  עשו  נפש  מסירות  כזאת  למיתה ממש.  חייו 
ביציאת מצרים, להראות לכל העולם שהדבר החשוב 
ביותר בעולם הוא אך ורק למסור את החיים שלנו לה' 

יתברך בקידוש השם גדול.
וזו בעצם חובה קדושה על כל יהודי, יום יום, שעה 

שעה ורגע רגע, שלא לפחד בעולם הזה, לא ממלחמות, 
לא ממחבלים, לא ממחלות ולא מאנשים, אלא לפחד כל 
רגע ורגע אך ורק מה' יתברך, ולאהוב את ה' יתברך עד 
ובקשות שנגיע  ותפילות  וגעגועים,  נפש  כדי מסירות 

לזכות הזאת להיות נהרגים ממש לכבוד ה' יתברך.
ובאמת כל יהודי בן-תורה, נשמה טובה, וכל אשה 
כשרה – אשת חיל יראת ה', מכוונים ומתפללים ומצפים 
לכך יום יום, ודוגמאות רבות לפנינו בתפילה שעושים 
כן ממש, וכדלהלן. ומי שלא חושב כן, עדיין לא קיים 
את הפסוק )דברים ו, ה(: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך 
ובכל נפשך וגו'", כלומר, אפילו נוטל נפשך )ברכות סא:(. 
וכן הפסוק )שם יא, יג(: "ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם 
וגו'". והמכוון כך, והמתפלל על כך בתפילה יום יום, 
הרי הוא כאילו נהרג בכל יום על קידוש השם )זוה"ק חיי 
בליבו  ומתבודד  מתבונן  האמיתי  והחסיד  קכד:(.  דף  שרה 

תמיד כאילו היום הוא מסתלק מן העולם )זוה"ק ויחי דף רכ.(.
באמירת "שמע ישראל", כשאומר "ה' אחד", מצוה 
לכוון למות על קידוש השם )משנ"ב סי' סא ס"ק ג(, וכשאומר 
כן,  לחשוב  התורה  מן  עשה  מצוות  נפשך"  "ובכל 
ולצפות ולהתענג על כך. וכן בעמידה, באמירת 'למען 
אלוקינו  'ברוך  כשאומר  וכן  בא"ח(,  )עי'  באהבה'  שמו 
'יהא  בעניית  קדיש  באמירת  וכן  לכבודו',  שבראנו 
וברכה,  וכן בכל ברכה  )עי' שומר אמונים באורך(,  שמיה רבא' 
כשאומר מלך העולם, יש לכוון שמוסר נפשו על ארבע 
העמידה  בתפילת  וכן  הרש"ש(,  בסידור  )עי'  דין  בית  מיתות 
בברכת 'תשכון', יש לכוון למות על קדושת שמך גם 
המקדש,  ובית  ירושלים  בבנין  לראות  אזכה  לא  אם 
וכידוע  א(.  יערות דבש דרוש  )עי'  העיקר שיתקדש שם שמים 
מרן רבנו הבית יוסף היה מתפלל על כך תמיד ִלְזּכות 
מה  מישרים  מגיד  בספר  )עי'  הגדול  שמו  קדושת  על  להיהרג 
במצוות  טז(  אות  )פ"ט  חרדים  ובספר  כך(.  על  המלאך  לו  שהשיב 

שבלב, פסק כן למעשה לכוון למות על קידוש השם, 
שצריך  ג(,  אות  )פמ"ד  לבאר  והוסיף  ממש.  כן  לו  ונחשב 
בניו,  ימותו  שמא  או  ימות,  שמא  תמיד  לחשוב  אדם 
או יבוא עליו חולי, או עוני, או עלילה, בבחינת אשרי 
אדם מפחד תמיד )משלי כח(, ע"ש. וזה בעצם הוידוי של 
זיכרון יום המיתה לא עלתה   – יום הכיפורים הקדוש 
'אליך  אפיים  נפילת  ובפרט כשאומר  ע"ש.  ליבנו,  על 
ה' נפשי אשא, שצריך לכוון שעושה כל מעשיו לכבוד 
כן,  ומי שלא מכוון  מיתה במסירות נפש.  ה', עד כדי 
ורבנו  לא(.  ס"ק  קלא  סי'  )כה"ח  דובר שקרים  בבחינת  זה  הרי 
הסטייפלר זיע"א )בספר ברכת פרץ פרשת עקב(, מבאר שבתפילה 

צריך להרגיש במציאות את מה שמוציא מפיו, ע"ש. 
ומי שמבין ומכוון כך באמת כל יום כל היום, הרי זה 
באמת עובד ה' בכל ליבו, ואשריו ואשרי חלקו. ובעצם 
ו(: "כל הנשמה תהלל  )קנ,  זה הפסוק האחרון בתהלים 
יה", על כל נשימה ונשימה יש להרגיש שזה מה' יתברך 

)עי' מדרש רבה בראשית פי"ד(, להרגיש כל רגע שאני חי ומת על 

פי ה' יתברך.
להשגות  להגיע  השובבי"ם,  בימי  גדול  תיקון  וזה 
כמה  יום  כל  למות  מתכונן  כאשר  בקדושה  גדולות 
מזדכך  ובזה  מת.  כאילו  הכתוב  עליו  ומעלה  פעמים, 
כל היום כעין מקוה טהרה, שבמים לא נושמים  מאד 
)ֶצִטיל קטן אות  ונעשה בריה חדשה. ורבנו הנועם אלימלך 
א(, מלמד אותנו לעשות בכל עת שהוא פנוי מהתורה, 
כשיושב בטל או שוכב במיטתו וכדומה, להרהר במצוות 
עשה מן התורה "ונקדשתי", לחשוב כאילו אש גדולה 
ולכבוד קדושת  ונוראה בוערת לפניו עד לב השמים, 
ה' יתברך מפיל עצמו לאש, ומחשבה טובה מצטרפת 
זיע"א, שהיה  וידוע מרבנו הרא"ם שך  למעשה, ע"ש. 
אומר: רבותינו הקדושים מסרו נפשם למות על קידוש 
השם, ואנחנו צריכים לחיות על קידוש השם כל שעה 
וכל רגע. ובעצם בגלות ספרד ובגלויות שונות, היהודים 
והניצולים  והנפלטים  והנשארים  למות,  נפשם  מסרו 
והזוכה  יתברך.  ה'  רצון  זה  כי  לחיות,  נפשם  מוסרים 
להירג  ולהתגעגע  ולבקש  להתפלל  זו,  לדרגה  להגיע 
ביטחון  בעל  להיות  גם  שזוכה  הרי  השם,  קידוש  על 
גדול, ולא לפחד משום נברא בעולם. וכמו שבמצרים 
לא פחדו מפרעה הרשע ועבדיו המשכילים, ובביטחון 

גדול שחטו את העבודה זרה של מצרים.
יהיה  חכמים,  עטרת  של  הצדיקים  בהילולת  הכנס 
וזה  כמפורסם.  תשע"ז,  שבט  י"א  שלישי  ביום  השנה 
לבוא,  השם,  קידוש  על  לחיות  נפש  מסירות  בעצם 
להשתתף, לתרום, להתרים, לשמוח עם התורה ולקדש 
שם שמים, בבחינת נדיבי עם נאספו. ובני יקירי ואהובי 
ראש הכולל הר"ר אליהו רבי שליט"א, למד מהירושלמי 
)סוטה פ"ז ה"ד(, לא למד, לא לימד, לא שמר, לא עשה ולא 

ברוך,  בכלל  זה  הרי  תורה,  והחזיק  להחזיק  יכול  היה 
ע"ש. וכנראה שהיה אנוס ולא היה יכול לקיים מצוות, 
ועם כל זה מסר נפשו לחיות על קידוש השם ולהחזיק 
תורה, ע"ש. ורואים כאן מעלת החזקת התורה, כאשר 
אין לך, ואין אפשרות ואין הכנסות, ומתאמץ להחזיק 
תורה  מחזיק  ואם  מיוחדת,  תורה  החזקת  זו  תורה, 
בכמה אלפים בקלות, יוסיף להחזיק את התורה בקושי 

ובמסירות, ומתברך מה' יתברך.
מרן  של  תלמידים  כולנו  דשמיא,  בסייעתא  ונראה 
רבנו הגדול זיע"א )בעל יבי"א, טה"ב, חזו"ע והל"ע(, ובודאי שהוא 
הבנים  שבשמחת  וכמו  ההילולא.  ביום  איתנו  שמח 
כך  בזוה"ק(,  )כמבואר  האמת  מעולם  ההורים  לבוא  זוכים 
בודאי רבנו הגדול והקדוש אור העולם זיע"א – צדיקים 
במיתתם קרויים חיים, וגדולים במיתתם יותר מבחייהם 
ימים  לאריכות  כולנו  את  ויברך  הגדול,  לכנס  יבוא   –

ושנים וחיים טובים, לנו ולכל ישראל, אמן ואמן!
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גליון מיוחד ומורחב
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שלום וברכה מורי ורבותי!

מעשה שהיה
והפעם נתחיל בסיפור. לא סתם סיפור, מעשה שהיה. לא סתם מעשה שהיה, 
מעשה שהיה איתנו יחד בשותפות, ולפחות יחד עם חלק נכבד משותפי השיחה 

הנאמנים.
היה זה לפני כחמש שנים, לאחר שנקראתי על ידי אבי מורי לשמש בקודש 
בכולל שעל ידי המוסדות. באותה תקופה התרגשו ובאו אל הכולל בפרט, ואל 
המוסדות בכלל, שתי גזירות קשות, אשר אף אחד מאתנו לא היה ערוך אליהן.

מחו"ל, שהיו  הנדיבים  'הטוטאלית' של  קריסתם   - היתה  הראשונה  הגזירה 
במשך שנים שותפים בדרכם ובחזונם של המוסדות. ולאחריהם, התקופה הקשה 
אותה עבר כל עולם התורה – בזמן בו כיהנו בתפקידי מפתח בממשלת ישראל 
ושעה  יום  יום  כולנו  את  ומחזיק  המחייה  התורה  שעולם  חשבו  אשר  אנשים 
שעה, אינו אלא אבן נגף בדרכנו, ועשו ככל יכולתם לצמצם ולפגוע בתקציבים 

הזעומים בלאו הכי אותם היו מקבלים מוסדות התורה במשך השנים.
הבנו ש'כללי המשחק' משתנים, ומעתה לא ניתן יהיה לסמוך על תקציבים 
של  הברוכה  פעילותם  להמשך  הנוגע  בכל  מחו"ל  נדיבים  על  או  ממשלתיים 
אותה  את  במעט  ולו  לצמצם  ניתן  שלא  ברור  היה  מידה,  באותה  המוסדות. 
פעילות, כי הלא במוסדות התורה לא משחקים ולא מבלים את הזמן במשחקי 
'ספורט' ותרבות. כאן מוסרים נפש למען החזקת העולם ופיתוחו הרוחני והגשמי 
של עם ישראל, תוך כדי הדרכה וטיפול בפרטים הקטנים משלום בית, חינוך 

ילדים ועד לגמ"חים ל'עזר יולדות'.
בתקופה ההיא היה ברור שלא ניתן להסתפק בהוראות הקבע המקובלות בסך 
עשרה דולרים ועד מאה שקלים, אלא יש צורך להרים את רף ממוצע התרומות 

ובמהירות.
 

הפתרון הקריטי
זכיתי, וליוויתי לימינו של אבי מורי שליט"א את ה'ימים הנוראים' במוסדות 
– הלא הם ימי ראש השנה ויום כיפור. כאשר בכל תפלה, לפני פתיחת ההיכל 
לקריאת התורה או לתפלת הפרנסה המקובלת, הייתי נעמד ומודיע באהבה על 
כך שפתיחת ההיכל תתבצע רק לאחר שיקומו עשרה אנשים מהקהל ויצטרפו 

להחזקת אברך.
החזקת אברך המדוברת עמדה בזמנו על הוראת קבע בסך של אלף שקלים 
לחודש. גם אז, כמו היום, היה זה סכום עתק. וגם אז, כמו היום, היו מי שעמדו 
לימיננו ולשמאלנו והסבירו כמה זו טעות חמורה לדרוש מאנשים עמלי כפיים, 
אשר מקומם אינו ב"מזרח" בעולם המסחר והעסקים, סכום הזוי שכזה. אולם, 
אנחנו, בגיבויו של מורנו אבינו שליט"א, עמדנו נחושים, ושבנו והודענו תפלה 
אחר תפלה שפתיחת ההיכל המיוחלת תתבצע רק לאחר הצטרפותם של עשרה 

מחזיקים נוספים.
ואכן, זכינו ומאז במשך חמש שנים רצופות בכל תפלה מימי ראש השנה וכיפור, 
ללא יוצא מן הכלל, נפתח ההיכל, ובכל פעם זה קרה רק לאחר גיוסם והצטרפותם 
של עשרה מחזיקים נוספים. בחלק מהמקרים אף התאחדו שניים ויותר להחזקת 

אברך, אולם בפועל בכל תפלה הצטרפו עשר החזקות אברך חדשות.
ושמונה  אלף  לסך  "עולה"  אברך  שהחזקת  הודענו  כאשר  האחרונה,  בשנה 
מאות ש"ח, לא היה מישהו שהרים גבה ותמה על כך. כולם הבינו שאם הבסיס 
למלגתו של האברך עומד על סך אלף ושמונה ש"ח, אשר ממנה יכול הוא לעלות 
עד לכפי שניים ויותר, ברור הוא שתפקידו של מחזיק האברך הוא לשאת לפחות 
בתשלום הבסיס, כאשר על יתר התוספות יהיו אמונים משרדי הממשלה השונים 

ויתר הוראות הקבע הבינוניות.
 

מה קרה כאן בעצם?
רווחת,  התפיסה שהיתה  בלבד.  תפיסה  שינוי  הוא  הזה  במהלך  מה שקרה 
ירגיש בסוף  'מטוב לבו' את הסך הזעום אותו לא  לפיה כל אדם אמור לשלם 
החדשה  התפיסה  הגיעה  במקומה  במחננו.  העולם  מן  ובטלה  אפסה  החודש, 
הקובעת, כי אחריות לכינונו של עולם התורה אינה מוטלת רק על כתפי הרב 
מאיתנו.  ואחד  אחד  כל  של  כתפו  על  אלא  לימינו,  העומד  המצומצם  והצוות 
מוטל  כך  ורווחתם,  משפחתנו  בני  לכלכלת  לדאוג  עלינו  שמוטל  כפי  ובדיוק 
עלינו ליטול אחריות על קיומו, כינונו ורווחתו של עולם התורה. מה שהופך את 
התרומה החודשית, מסכום שולי הניתן בנדיבות לב, לסכום משמעותי ומרכזי 

הניתן כחלק מתפיסת עולם של מחויבות.
אמנם, לא כל המתחייבים עומדים בכך בשלמות, ובחלק מהמקרים יצר הרע 
משכנע את ה'נדיב' שלא לכך התחייב, או שלא בדיוק זה מה שנאמר ביום הקדוש 
בפתיחת ההיכל. אולם, עדיין די באותם משתתפים איתנים בדעתם כדי להחזיק 

את המוסדות ולשרוד בניסי ניסים שנה אחר שנה.
את אותו שינוי תפיסה עברו עימנו לא רק התורמים, אשר הבינו שתרומתם 
אינה מחווה אלא מחויבות, אלא גם ובעיקר הציבור העצום המשתתף בתפלות 
הימים הנוראים מדי שנה. אותו ציבור, אשר נאלץ היה להמתין בסיומה של כל 
תפלה בממוצע של חצי שעה ויותר, ולפעמים אף הרבה יותר, הצביע ברגליו 
ואמר "אני מבין שבהמתנה הזו אני שותף למהלך גדול וגורלי למען עם ישראל".
כל אחד מהמתפללים שיודע בשנים אלו ששוב הוא מגיע להשתתף בתפלה 
מכן,  שלאחר  בשנה  לפחות  היה,  יכול  המקורי,  מזמנה  יותר  הרבה  שתיערך 
נספרו  ואמנם,  מזדמן.  מניין  או  אחר  כנסת  בית  של  בסוג  מקומו  את  לחפש 
יוצא מן הכלל,  רוב ככל הציבור, ללא  זאת. אך לעומתם  נושרים שעשו  כמה 
בחלקו  כאשר  נפש',  מסירות  'שעות  באותן  שנה  מדי  לשבת  וממשיך  המשיך 
הגדול כבר זוכה ושותף בהחזקת האברכים, וחלקו האחר אינו מסוגל להעניק 
זו הוא מעניק  ידו בהוראת קבע מדי חודש. כאשר בישיבתו  לניתן על  מעבר 
את הגיבוי המושלם למוסדות, לאברכים, למורנו הרב שליט"א, ובעצם לבורא 
בעצם  מבטחים.  חוף  אל  הנפש  מסירות  ספינת  את  ולנווט  להמשיך  העולם, 
ישיבתו במקומו, כל אחד ואחד מהמשתתפים משמש שותף נאמן לדרכם וחזונם 

של המוסדות, ובעצם שותף נאמן בכל פעילותם הברוכה.
 

וככה זה התחיל...
שינוי התפיסה הזה לא היה זר לי. הוא היה בעצם שחזור של שינוי תפיסה 
שליט"א.  מורי  אבי  של  למרגלותיו  יותר  הרבה  כן  לפני  שנים  להבין  שזכיתי 

הרהורי הלב על: שינוי תפיסה

ההילולא הקודמת:

2

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!

וואטסאפ
החיזוק

052-7680007היומי

בא להיות 
חלק 
מקהילה 
רוחנית 
גדולה

החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון 
בכל מקום ובכל זמן

חייג: 052-7680007 
]בעלות שיחה רגילה[

S@benhazmanim.co.il :ובמייל www.haravrabi.co.il :ניתן להרשם גם באתר
ארגון שידוכים | שלום בית | חינוך הילדים

שע"י מוסדות הרב רבי

ארגון השידוכים
 שע"י מוסדות

הרב חיים רבי שליט"א "הבית השלם"

במוקד: 03-5011150 שלוחה 6
 המוקד מאוייש ע"י שדכניות מיומנות ומנוסות,
ומופעל בצורה דיסקרטית וביעילות מירבית



בן  ישיבת  להקים  דרישה  היתה  עת  שנה,  עשרה  ארבע  כבן  בהיותי  זה  היה 
הזמנים, לאמור - מסגרת לימוד לבני התורה בימי החופש. באותם ימים, הסביר 
לי אבי מורי שמצבה הכלכלי של הישיבה אינו מאפשר נשיאה בנטל זה, ולכן 
יהיה  לא  הוא  אף  התרומות  גיוס  כאשר  בנפרד,  המסגרת  את  לפתוח  ביקש 
כפוף לגיוס התרומות הקבוע בישיבה הקדושה. ואכן, מאותו יום החדיר אבא 
שליט"א בציבור – בשיעורים, בדרשות ובשיחות אישיות –  את חשיבות לימוד 
התורה בימי החופש, אשר המילים "בין הזמנים" הפכו למושג ידוע בקהילתנו 
וסביבותיה, והתגייסות לקיומו ולכלכלתו חצתה גבולות של מגזרים, עדות ורמת 

חיים.
הניסוי לשנות תפיסה אינו חדשני, ואף לא מורכב כפי שהוא נראה ממבט 
ואת  חייו  את  מנהל  אברהם,  הראשון,  אביו  שנות  מאז  ישראל  עם  ראשון. 
אורחותיו במסירות נפש. אותה מסירות נפש קיימת ומתבקשת בכל תפקידיו 

ואורחות חייו של היהודי כאותה מסירות הנפש הנדרשת בכל שינוי תפיסה.
כלומר, מסירות הנפש היא המנוע אשר ניתן להרכיב עליו כל מכונה וכל כלי 
תחבורה. יתכן שהיום יהיה זה רכב, אך מחר תהיה זו משאית או אפילו אוניה 
או מטוס. כאשר מבין היהודי מוסר הנפש להיכן עליו לנתב מעתה את אותו כח 
פלאי או בלתי נדלה הנקרא "מסירות נפש", עושה הוא זאת באהבה ובהצלחה, 

בדיוק כמו כל יתר הפעולות הנעשות על ידו תחת מסגרת מסירות הנפש.

ומה זה קשור אלינו?
ומפני מה נזכרתי בכל זה? ואיך זה קשור לפרשתנו?

במשך שתיים וחצי פרשיות "מנסה" הקדוש ברוך  ונתחיל בשאלה השניה. 
הוא על ידי משה רבנו, "לשכנע" את פרעה להוציא את בני ישראל ממצרים. 
ואת  פרעה  את  מכה  העולם,  טבע  את  משנה  מערכות,  משדד  הוא  כך,  לשם 
עמו במכות לא מוכרות עד כדי ייסוד המושג "מכות מצרים". בעוד שלכאורה 
הנבחר  העם  את  להוציא  הוא  ברוך  הקדוש  יכל  יותר  הרבה  קטנה  בהשקעה 
ממצרים, מבלי להעביר את העם היהודי ואת העם המצרי בחוויות קשות כל כך. 
אולם, הקדוש ברוך הוא אינו בוחר בדרך הקלה, אלא בדרך המורכבת כל כך, 
אשר רק בסופה מתקיים החזון בהכרזתו של מלך מצרים "קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך ַעִּמי 

ַּגם ַאֶּתם ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה' ְּכַדֶּבְרֶכם" )שמות יב, ל"א(.
ובכדי להבין את ההיגיון שבדבר, נחזור לתחילת פרשתנו, בה פונה הקדוש 
ברוך הוא אל משה ואומר לו "ֹּבא ֶאל ַּפְרֹעה, ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב 
ֲעָבָדיו, ְלַמַען ִׁשִתי ֹאֹתַתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו. ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר 

ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים ְוֶאת ֹאֹתַתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבם, ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה'" )שם י, א-ב(.
מסביר הקדוש ברוך הוא למשה, "המטרה העיקרית שלי אינה הוצאתו של 
העם ממצרים, כי את זה אני יכול לעשות ברגע". יכול הקדוש ברוך הוא לצוות 
את עם ישראל לצאת מחוץ לגבולותיה של מצרים, ולדאוג לכך שכל השומרים 
יירדמו, כל הכלבים יאבדו את הכרתם, וכל הכישופים יצאו מכלל שימוש. אולם, 
אז היה מקבל הקדוש ברוך הוא את עם ישראל רזה, קטן, מושפל ומובס, אשר 

בעקבות 'מזל' חד פעמי הצליח "לחמוק" מתחת ידם של מצרים.
לעומת זאת, מטרתו של הקדוש ברוך הוא היתה בראש ובראשונה להביא 
לעם עוז ותעצומות והבנה אמיתית מי הוא האלוקים ומה כחו, כאשר מעבר לכך 
– רצה הוא לקבל מפרעה ומכל עמו את ההבנה הזו, כאשר הם עומדים בראש 

העם ומתחננים אליו לצאת ממצרים כרצונו ולעבוד את השם הוא האלוקים.
הדבר היחיד אותו דרש הקדוש ברוך הוא מעם ישראל, וכדרך אגב מפרעה 
מלך מצרים ועמו, היה 'שינוי תפיסה'. את אותה יציאת מצרים ניתן היה לעבור 

מבלי לשנות את התפיסה ואת ההבנה במהותו ובכחו של העולם ובוראו. אולם, 
לא זו היתה המטרה של האלוקים, שינוי התפיסה היה חשוב אף יותר מיציאת 

מצרים עצמה, ולכן העניק לה הקדוש ברוך הוא את ההשקעה הגדולה כל כך.

ואיך זה מתקשר לימים אלו?
מרעיש  מדהים,  נושא  על  לדבר  לי  חשוב  היה  מדוע  הראשונה.  והשאלה 

ומרהיב זה בימים אלה?
שבט  י"א  הקרוב,  השלישי  ביום  הנאמנים,  שיחתנו  לשותפי  הידוע  כפי 
תשע"ז ]7 בפברואר 2017 למניינם[, אנו זוכים ומקיימים את ההילולא המרכזית 
והמסורתית לזכרם, לכבודם ולהליכה בדרכם של מרנן ורבנן הבבא סאלי, הרב 

כדורי ומרן רבינו עובדיה יוסף זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
בעגה הספרדית, "הילולא" הינה תחליף לצמד המילים "דינר שנתי" בשמה 
המקורי בעגה האשכנזית. אינני יודע אם שינוי השם הזה נבע מאמונתם הרבה 
של בני עדות המזרח בכחם של גדולי ישראל בחייהם ולאחר פטירתם מן העולם, 
או שהדבר  ע"ב(,  ז'  )חולין  יותר מבחייהן"  במיתתן  צדיקים  "גדולים  חז"ל  וכמאמר 
נעשה כסוג של "טשטוש" למוזמנים מרחוק, אשר חוששים כי שמות כמו "דינר 
שנתי" או "ערב התרמה" היו יכולים לגרום להם לדלג על השתתפותם באירוע 

חרף הופעתו בלו"ז היומי שלהם.
לכיתה,  מכיתה  בעלותו  ישראל  עם  את  המלווה  תפיסה  שינוי  אותו  אולם, 
מלווה כל אחד ואחד מאיתנו בימים אלו. המילים "תרומה" או "שותפות בהחזקת 
התורה" אינן מילים לא יפות )"גסות" בלע"ז(. ההיפך הוא הנכון – מי שלא זוכה להיות 
ולהיות  ונכלם,  בוש  להיות  אמור  אשר  זה  הוא  התורה,  עולם  בהחזקת  שותף 
נחבא אל הכלים מאותה סיבה. הוא אותו חסר אחריות אשר יכול לשלוח את בני 
ביתו מדי יום לעולם המורכב והמסוכן הזה מבלי לבטחם בביטוח חיים אמיתי. 
הוא אשר מחוסר הבנה לא עומד לימינו של ריבונו של עולם ב'פרויקט' החשוב 
לו כל כך עד כדי החשוב ביותר. והוא זה אשר לא זוכה למלא מחויבות בסיסית 

'מינימלית' ומתבקשת כל כך.
והיום, זכינו והפנמנו דבר נוסף. היום אנו מבינים שלא רק מי שבכחו להוסיף 
על החזקת התורה הקבועה שלו אמור להשתתף באירוע רב רושם שכזה, אלא 
גם אותו אדם אשר מיצה את יכולותיו ועשה ככל יכולתו ואף מעבר לכך ומחזיק 
הוא את עולם התורה באונו ובהונו, הרי שעדיין השתתפותו מתבקשת והכרחית 
ושומה עליו להניח בצד כל עיסוק אפשרי ולהשתתף באירוע זה מתחילתו ועד 
סופו. בעצם ישיבתנו המשותפת תחת קורת גג אחת למען מטרה מרוממת של 
החזקת התורה, מעניקה כחות וגושפנקא לאותו 'שינוי תפיסה' מופלא המבוצע 

על ידי מסירות הנפש לה זכינו כירושה עוד מימי סבינו אברהם אבינו.
 

מה שיהיה בע"ה
ביום הזה יעמוד כל אחד בכל רמה רוחנית ובכל רמה גשמית, כלכלית או 
עולם  מול  לעמידה  בפניו  העומדות  והאפשרויות  יכולותיו  את  ויחשב  אחרת 

התורה, ויעשה ככל יכולתו ואף מעבר לכך למען החזקתה.
לפרטים והצטרפות יש לעמוד בקשר בהקדם ממש במוקד המוסדות -1-700

700-770, ולהשיג את המקומות שעוד נותרו פנויים.
ויהי רצון שיזכו כל העוזרים והמסייעים, ובעצם כולנו, לברכה והצלחה, שפע 
ברוחניות, שפע בגשמיות, נחת מכל יוצאי חלצינו, נזכה לראות את כולם גדולים 
בתורה וביראת שמים טהורה, מוצלחים ומבורכים בכל מכל כל. וכל זאת מתוך 

שובה ונחת ומילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך, וכן יהי רצון ונאמר אמן!
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‡ר‚ון ‰נוער
˘ע"י מוס„ו˙ ‰רב רבי החדשהיצאה לדרך... 03-5011160שיטת

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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שאל את הרב
שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס: 03-5011125
www.haravrabi.co.il Info@haravrabi.co.il או באתר:  או במייל: 

להרהר בדברי תורה באמבטיא 
שעושים בה מי רגליים

מותר  בית-כסא,  בה  שאין  אמבטיא  שאלה: 
להרהר שם בדברי תורה, כידוע. האם זה גם באופן 

יותר, עושים  וכן הבוגרים  שלפעמים הקטנים, 
שם מי רגלים?

תשובה: מותר, ואין לזה דין בית-כסא, אלא 
מקלחת בלבד, משום שאינו עומד לכך, לעשות 
ומבריק,  נקי  שהכל  היום  ובפרט  קטנים.  בו 
לשמוע  וכן  תורה,  בדברי  שם  להרהר  שמותר 

הרצאות וכיוצא בזה )ועי' יבי"א ח"ה סי' יא(.

למנות לשליח ציבור חזן המחזיק 
טלפון לא כשר

חזן  ציבור  שליח  להעלות  הדין  מה  שאלה: 
המדקדק היטב בתפילה, אלא שיש לו טלפון לא 
היתר בהלכה,  לו  וכמובן שמדובר שאין  כשר, 

כגון לצורכי עבודה כשהוא מוגן וכיוצא בזה?
פסק  ח(  סי'  ח"י  )יבי"א  זיע"א  רבנו  מרן  תשובה: 
שהמגלח זקנו בתער פסול להיות שליח ציבור, 
ע"ש.  אותו,  מעבירים  מינוהו,  כבר  ואפילו 
לו טלפון לא כשר, הרי  דידן, מי שיש  ובנידון 
ככולם  רובם  העדויות  וכפי  בעריות,  זה חשוד 
נכשלין, רחמנא ליצלן. והרי זה עובר כל רגע על 

איסורי תורה, וכיצד יהיה שליח ציבור?
אמנם נכון שהוא מדקדק בתפילה, אבל קודם 
עליו לדקדק ביראת שמים, בבחינת הראיני את 
ובפרט  קולך.  את  השמיעיני  כך  ואחר  מראיך, 
שאיש כזה אינו שומע לגדולי ישראל שליט"א 
המעוררים על כך. ורבנו הרמב"ם קורא לו מומר 
בית,  שלום  לו  שאין  גם  ומסתמא  אחד.  לדבר 
וכיצד  כאלה,  לאנשים  ברבים  ומפורסם  כידוע 

תפילתו תעלה למעלה? ופשוט!  

הכיפה המהודרת
בענייני  שאלות  כמה  לשאול  רציתי  שאלה: 
הכיפה: א. האם כיפה מנייר נחשב לכיסוי ראש? 
ב. האם צבע הכיפה מעכב? ג. מה גודל הכיפה 
לי  גדולה מכבידה  לפי ההלכה, משום שכיפה 

על הראש, ואילו קטנה איני מרגיש?
תשובה: כיפה מנייר עבה כמו קרטון נחשב 
לכיסוי ראש, כי עיקר הכיסוי ראש שמקבל על 
זה  כיסוי  כל  ולכן  קנו:(,  שבת  )עי'  שמים  יראת  ידו 
לא  שבכיפה  והצורה  שהצבע  וכמובן  מצוין. 
מעכב, אלא שיש ליזהר לשים לב להיות שייכים 
לתורה ולמצוות, וכיפה שיש בה סמל  לפשרנות 

ביהדות, יש להימנע מלכסות בה את הראש.
ראש  כיסוי  כי  חשוב,  מאוד  הכיפה  גודל 

פירושו כיסוי לכל הראש ולא מעט מהראש. ואם 
מב.(.  )נזיר  רובו ככולו  כי  זה מצוין,  רוב הראש,  זה 
שבע  והיינו  הניכר,  רוב  יש  אם  זימון,  לגבי  וכן 
מצטרפים  פירות  שאכלו  שלושה  פת,  שאכלו 
רוב  יש  אם  תפילה,  לגבי  וכן  מח.(.  )ברכות  לעשרה 
)עי'  להשלים  מצטרפים  השאר  התפללו,  שלא 
רוב  כיסוי  צריך  ראש,  כיסוי  ולענין  סט(.  סי'  שו"ע 

המציאות  אלא  קובע,  הכיפה  מספר  ולא  הראש 
זה  ראש  כיסוי  אוהבים  וכאשר  ראש.  כיסוי  של 

הראשון  ומרן  אותה.  באהבתו  בבחינת  כבד,  לא 
לציון שליט"א כתב בילקוט יוסף )סי' צא סע' ז(, שיזהר 

שתהיה הכיפה מכסה את רוב הראש, ע"ש.  

לישון בבית הוריו המבוגרים כשיש 
גויה בבית

מטופלים  המבוגרים  שהוריו  אדם  שאלה:   
על ידי גויה המתגוררת בביתם, ומידי שבוע הוא 
הולך אליהם בשעות הערב בכדי לשהות איתם, 
ולסייע להם בכל הנצרך. האם מותר לו לישון שם 
באותו לילה ולחזור למחרת בבוקר, או שמא אסור 

מפני היחוד?

ואפילו אם  היחוד.  אסור מפני  תשובה: הדבר 
יסגור עצמו בחדר עם מפתח, אין היתר, שהרי אם 
הוא יכול לפתוח את הדלת מבפנים ולצאת משם, 
עדיף  אלא  בחדר.  עצמו  נועל  שהוא  יועיל  מה 
יותר שיצא מביתו בשעות הבוקר המוקדמות 
או הצהריים בכדי שיספיק לחזור לביתו מוקדם 
על  יפסיד  אם  ואפילו  ולשלום.  טובים  לחיים 
ידי כך שיעור תורה וכדומה, מכיוון שעושה כן 
לשם שמים להנצל מאיסור יחוד, מותר )ועי' משנ"ב 

בשע"צ סי' רלט ס"ק יז, ואיש מצליח שם(.  

מי קודם לסלי המזון
סלי  חלוקת  של  מסויים  גמ"ח  שאלה:   
בבקשת  משפחה  אליהם  שפנו  מזון,  מוצרי 
לקחת  באו  לא  בחיוב  שנענו  ולאחר  עזרה, 
את הסל. בינתיים אותו גמ"ח קיבל עוד פניות 
מיועד  שהסל  לכולם  ענה  אך  עזרה  לקבלת 
יבואו  לא  הם  אם  אולם  מסויימת,  למשפחה 
יפנה  הוא  מסויים,  מועד  עד  הסל  את  לקחת 

אליהם בחזרה לפי סדר הפניות. 
של  משפחה  היתה  לגמ"ח  הפונים  יתר  בין 
מיוחד  באופן  המזון  לסל  הזקוקים  תורה,  בני 
לדלג  מותר  האם  היא,  השאלה  מאוד.  ונצרך 
תורה,  הבני  למשפחת  ולתת  הפונים  כל  על 
או שצריך הגמ"ח לעבור לפי סדר הפניות, עד 

שיגיע לאותה משפחה?
תשובה: אם בכוונת הגמ"ח מלכתחילה לתת 
למשפחות  המזון  סלי  את  ראשונה  בעדיפות 
הבני תורה שיפנו אליהם, ממילא הם קודמים 

לכולם, ומותר לתת להם.

לתבוע את חבירו בבית משפט 
לערכאות

 שאלה: אדם שתבע את חבירו לדין תורה, 
ואילו חבירו אינו רוצה להגיע ולשתף פעולה, 

האם מותר לתבעו בבית משפט לערכאות?
תשובה: מותר רק לאחר שיקבל היתר מבית 

הדין. 

שמיעת שירים אחר שבעה למי 
שנפשו מרה עליו

 שאלה: אשה שבעלה נפטר, ונפשה מרה 
לה ודמעתה על לחייה, האם מותר לה לשמוע 
שירים אחר שבעה לפטירה להחיות נפשה, או 

לא?
תשובה: אם זה מביא כח וחיזוק בעבודת ה', 
מותר. והוא הדין שמותר לשמוע שירים בתוך 
שנה לפטירת אב ואם, כדי שלא להכנס לדכאון 
ולמרה שחורה, חס ושלום )וראיה משו"ע יור"ד סי' שפא סע' ב(.

שבועה חמורה
שבועה  להשבע  שמתנגד  חתן  שאלה:   

חמורה, האם להכריחו לעשות כן, או לא?
אין  להשבע,  רוצה  אינו  החתן  אם  תשובה: 
צניעות  על  איתו  לדבר  יותר  ועדיף  להכריחו. 
טהורה.  שמים  ויראת  בתורה,  התמדה  וקדושה, 

שבזה תלויה יהדותינו ולא בדברים אחרים.

 הילולת הצדיקים
של "עטרת חכמים"

מאוד  נהנים  ומשפחתי  אני  הרב,  שלום  שאלה: 
מהתורה של הרב ואני מרגיש חובה וזכות להשתתף 
בהילולא, אבל אני עובד קשה, ואין לי כח ואין לי זמן 
כדי  העולם  את  להפוך  צורך  יש  האם  לכנס,  לבוא 

להגיע או שזה לא חובה בכלל?
תשובה: כמובן שלא כל מי שנהנה מהמוסדות חייב 
לבוא להילולא, אבל למעשה מי שקיבל טובת הנאה 
להתאמץ  שחייב  מסתבר  חכמים,  מעטרת  רוחנית 

ולבוא לכנס, לתרום, להתרים ולקדש שם שמים. 
השותפים  וכן  הכנסת,  בית  מתפללי  לדוגמא: 
וכן  ובשבת,  בחול  הרחב  לציבור  תורה  בשיעורי 
בבית  אצלנו  אברכים  משפחתו  שקרובי  שזכה  מי 
בית  ידי  על  בהלכה  וכן השואלים שאלות  המדרש, 
ההוראה, והשולחים את ביניהם לשיעורי תורה בחול 
ובשבת, ואת הבנות למדרשייה בלילות שבת קודש, 
המדרש,  בבית  שגדלו  מהתלמידים  שנהנה  מי  וכן 
יד(,  )משלי  עושרם  חכמים  עטרת  בבחינת  באמת  שזה 
ובמובן הרוחני מקבלים מעטרת חכמים עושר ואושר 
רוחני, זה מחייב את כולנו לבוא ולתת עושר גשמי 
וחומרי. הציבור מביא את הקמח ועטרת חכמים את 

התורה, יש קמח יש תורה!
ומכאן נראה שאין כאן ביטול תורה, אלא יש כאן 
ורבנו  נאספו.  עמים  נדיבי  כאן  ויש  השם,  קידוש 
יונה )שע"ת ש"ג אות קסח( כותב דברים קשים על הפורשים 
מהציבור, ע"ש. וקצת ראיה מהגמרא )מגילה ג:( מבטלין 
תלמוד תורה להוצאת המת והכנסת כלה, ע"ש. ויש 
כמה  אחת  ועל  שם(,  )שלה"ג  מילה  לברית  גם  מתירים 
מצוה  שזה  התורה  וכבוד  התורה  להחזקת  וכמה 

מהתורה, וביטולה של תורה זהו יסודה )עי' מנחות צט:(.
ממתינים לכל אוהבי התורה ולומדיה ביום שלישי 

הקרוב בעז"ה!
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