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פרשת כי תשא, תשע"ח

לקראת ימי הפורים
ללמוד  שניתן  העצום  והחיזוק  הגדול  הלימוד 
כולה,  השנה  לכל  אותו  ולקחת  הפורים,  מימי 
ולקבל ממנו כח רוחני תורני של אמונה, ודבקות 
בה' יתברך, וזו העבודה הגדולה של ימי הפורים, 
האלה  "והימים  אסתר:  במגילת  בפסוק  מפורש 
נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, 
מדינה ומדינה, ועיר ועיר". כלומר, לקחת את ימי 
המצוות  של  עשייה   - ועשייה  בזכירה  הפורים 
והזכירה היא בכל השנה  הנוהגות בימי הפורים, 
כולה, והיינו לזכור את הניסים, ולהתחזק באמונה 

תמיד.

להרגיש תמיד אך ורק שמלך העולם קובע
ומדיח,  מסית  הרשע  המן  כאשר  הפורים,  ימי 
ואז  וחותם,  מסכים  מקבל,  אחשוורוש  והמלך 
שולחים מכתבים לכל המדינות להשמיד, להרוג 
דברים  והכל  מתקיים,  זה  אין  ולמעשה  ולאבד, 
להיפך  הכל  שנעשה  אלא  עוד  ולא  בטלים. 
המה  היהודים  ישלטו  אשר  הוא,  "ונהפוך   -
לא   - תמיד  כן  מרגיש  אמונה  ובעל  בשונאיהם". 
להכנס  לא  לפחד,  לא  להתלהב,  לא  להתפעל, 
אין  שפשוט  ולהרגיש   - להתייאש  ולא  לעצבות 
כאן כלום, לא היה ולא נברא! אלא יש כאן אך ורק 
מציאות ה' יתברך, אשר מלא כל הארץ כבודו. ויש 
להרבות בתפילות ובתחנונים, כמו שעשו אסתר 

המלכה ומרדכי היהודי, ולה' הישועה.

"ונהפוך הוא" – כל השנה
העגל.  בחטא  בפרשתינו  גם  רואים  זה  יסוד 
של  בחשבון  טעו  ישראל  שעם  נכון  אמנם 
הארבעים יום שהיה משה רבינו ע"ה אמור לחזור 
מהר סיני, ונכון שהיו ערב רב, ונכון שהיה בלבול 
הכבוד  היכן  השאלה  נשאלת  עדיין  אולם  גדול, 
של משה רבינו ע"ה? וכיצד עם ישראל נכשלים 
ע"ה שהבטיח  רבינו  משה  של  בכבודו  ומזלזלים 
ואמר: "עד אשר נשוב אליכם"? אלא מעשה שטן 
הצליח, על ידי שראו באוויר את מטתו של משה 
רבינו ע"ה כאילו הוא מת )עי' שבת פט.(, וזה שהשפיע 
גמור  שקר  זה  היה  למעשה  אולם  מאד,  עליהם 
ובעל  נברא!  ולא  היה  לא   - השטן  של  ותעתוע 
רואה  הוא  כאשר  גם  גדולות,  בהשגות  אמונה 
מתלהב,  ואינו  מתרגש  אינו  הוא  דברים,  בעיניו 
ולא כלום, אלא אומר: "ונהפוך הוא", מה שראיתי 
חוזר",  "אני  ע"ה:  רבינו  משה  שאמר  ומה  שקר, 
הוא האמת. וכך כל מה שרואה בעיניים ושומעים 
ומזלזל  ושוחק  דוחה  ושם,  פה  עניינים  מיני  כל 

בהכל, ואומר לעצמו: "זה לא אמת, אלא אך ורק 
ה' יתברך אשר מלא כל הארץ כבודו,  הוא אמת 

ויציב ונכון וקיים.
לבעל אמונה שלא להקפיד, לא  וזה מביא כח 
עיכובים,  דברים,  מיני  כל  על  לדאוג  ולא  לכעוס 
תמיד  ומבין  רואה  שהוא  משום  ובעיות,  קשיים 
את האמונה, ומבין שהכל בהשגחה פרטית. ומה 
שרואים בעיניים, יש להמתין, לבדוק ולהגיב על 

פי האמונה בלבד.

"ונהפוך הוא" – הכל נהפך לטובה
על הפסוק בפרשה "לחשוב מחשבות", ביארו 
לדעת  ואהוליאב  לבצלאל  כח  שהיה  המפרשים 
ידי כך היו  חשבו התורמים באותו רגע. ועל  מה 
יודעים להשקיע את הזהב והכסף במקום מכובד, 
יש  כאשר  אלא  זאת?  ידעו  ומנין  ותורני.  רוחני 
תפלה  עם   - לשמי"  "לי,   - שמים  לשם  כוונה 
הכוונה  ממילא  באמת,  לקדש שם שמים  שנזכה 
והקדושה ניכרים הם בכסף של התורמים, משום 
על  שבקדושה  דברים  של  עצומה  השפעה  שיש 
הכסף, על הבגדים, על הריהוט וכן על כל החפצים 
- כח עצום של קדושה המשפיע על כל האביזרים 
שבמקום. ומכאן לבעל אמונה, כאשר הוא מאמין 
את  תמיד  ומחזק  שומע  רואה,  וחושב,  תמיד, 
הרי  לטובה,  משמים  שהכל  יתברך  בה'  האמונה 
ולא  למעשה,  הלכה  הוא"  "ונהפוך  בבחינת  זה 
ידי  וזוכה על  ושומעים כל העולם.  כמו שרואים 
עילאית  וקדושה  גדולים  חסדים  להביא  האמונה 
על כל המעשים והבעיות העוברות עליו. וזה כח 
כאן  ויש  למצוות,  הכל  את  להפוך  האמונה  של 
השראה של כבוד שמים, וברכה והצלחה גדולה 

המגיעה לכולם.

מעשה הגאון רבי חיים מוולוז'ין זיע"א
על  ויגדך",  אביך  "שאל  בספר  הובא  המעשה 
של  בישיבתו  בתורה  תומך  שהיה  אחד  עשיר 
את  וכשראה  זיע"א.  מוולוז'ין  חיים  רבי  הגאון 
הוא  ועגלה,  סוס  עם  מגיע  הגבאי  שהוא  השליח 
לא רצה לתרום, משום שחשש שהכסף שלו יהיה 
האברכים  לטובת  ולא  הסוסים  הוצאות  עבור 
בזכותם.  חיים  שכולנו  בתורה  העוסקים  היקרים 
לו  אמר  זיע"א,  חיים  רבי  הגאון  אליו  וכשהגיע 
יהיה  שלו  הכסף  וממילא  שמים,  לשם  שיכוין 
של  האוכל  ולטובת  האברכים,  לטובת  במיוחד 
בחורי הישיבה, וזה ישלים לו את המצווה, ע"ש. 
ויתכן להוסיף, שזהו רק לעשיר עם הארץ, אבל 
לפי האמת אין צורך בכך, אלא עצם הענין שתורם 
כספו  אם  גם  שמים,  לשם  התורה  למען  ועושה 

יהיה להוצאות הסוסים, זה לא נורא. התומך הזה 
שהוא התורם למען התורה, הוא מקבל שכר גדול, 
מכוין  הוא  ואם  התורה.  החזקת  על  אפיים  ומנה 
וקש  תבן  קנו  שלו  בכסף  אם  גם  שמים,  לשם 
עבור הסוסים, מכח כוונתו הטהורה, הרי זה נהפך 
למצוה, ממש "ונהפוך הוא", ואז הוא מקבל שכר 
לחשוב  בגדר  וזה  על החזקת התורה.  גדול מאד 
תורה,  של  לחשוב מחשבה  שיודע  מי  מחשבות, 
השם,  קידוש  של  ומחשבה  אמונה  של  מחשבה 
למצוות בשלמות,  זוכה שהכל מתהפך  הוא  הרי 
ואשריו ואשרי חלקו. ומכאן ראיה שעדיף לתמוך 
לאברכים,  המדרש  בבית  וכן  הישיבה,  בהנהלת 
ולא לתת תרומה אישית לאברכים עצמם, ועל ידי 
להזהר  יש  וגם  האברכים.  בכל  שותף  נעשה  כך 
יכול לגרום לסגירת  זה  מאד ממעשים כאלה, כי 
הארץ  עם  העשיר  כמו  להיות  ואסור  הכוללים, 
בסיפור הנ"ל, וזה בגדר "אל תהי צדיק הרבה" )עי' 
יומא כב:(, צדיק הרבה זה רשע, רחמנא ליצלן, והבן.

"איש כופר נפשו"
השקל",  "מחצית  שהתורם  בפרשתינו  רואים 
וכן  עבורו.  כפרה  וזה ממש  עליו,  מכפר  זה  הרי 
בש"ס )ב"ק מ.(, כופרא כפרה, ע"ש. והיינו לכפר על 
ע"ש.  שמים,  בידי  מיתה  חייב  הוא  שהרי  עצמו, 
ואם הכסף מכפר על מיתה, על אחת כמה וכמה 
המתחזק באמונה, ואומר וצועק: "הכל משמים", 
כלומר  מכפר,  וזה  באהבה.  שמים  דין  ומקבל 
ונעשה כבריה  ומנקה מעצמו את הגזרות,  מקנח 

חדשה ממש )ועי' זבחים כה. בפרש"י בד"ה כפורי זהב(.

סיכום ימי הפורים
בעל אמונה רואה בלי עיניים, שומע בלי אוזניים 
)עי' חובות הלבבות(, ומחזק את עצמו תמיד שהכל מה' 

ששומעים  ומה  אמת  אינו  שרואים  מה  יתברך. 
של  מאד  גדולה  ה'  עבודת  לו  ויש  אמת.  אינו 
בעל אמונה, ואשריו. ועל ידי כך הוא זוכה להיות 
עדין, צנוע ורגוע, בעל אהבת ישראל - לא נוקם, 
לא שונא ולא כלום, ועובד ה' כל ימיו בשלמות, 
ואשריו. ואת זה למדים מהנסים ונפלאות של ימי 
הפורים, כשהיינו בשושן הבירה לא היה לנו לא 
צבא, לא מדינה, לא כח, לא נשק ולא כלום. אלא 
היה לנו אך ורק חזרה בתשובה, אמירת סליחות 
היהודי.  ולמרדכי  ישראל,  לגדולי  גדולה  והכנעה 
ומי  ויקר.  וששון  ושמחה  לאורה  זכו  כך  ידי  ועל 
תמיד  להיות  זוכה  בעיניים,  רואה  לא  שבאמת 
שמח, ומקפיד לראות בכל דבר בעולם את הנהגת 
אמונה  של  תוצאה  היא  והשמחה  יתברך.  ה' 

שלימה. והלואי שנזכה לכך. 

המשא המרכזיונהפוך הוא - הלכה למעשה
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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 ב"ה עקב הביקוש הרב לעלון יתכנו חוסרים, אם לא קיבלתם עלון
או שברצונכם להפיץ את העלון  במקומכם
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 שלום וברכה, מורי ורבותי! 
והפעם, אספר לכם יקירי ארבעה סיפורים, שאת חלקם אולי אתם מכירים, ואת חלקם 

אכיר לכם היום.
סיפור ראשון

"מחזיק אברך" במוסדותינו, התקשר להזמין את מורנו הרב שליט"א לחנוכת הבית 
טוב, סיפר שמאז שהתחיל בהחזקת  לו מזל  איחלנו  של העסק החדש שפתח. כאשר 
אברך דרך כוכבו והצליח בעסקיו למעלה מן המשוער, והנה עכשיו זוכה הוא לפתוח 

עסק משל עצמו. 
לאחר כששה חודשים, הוא מתקשר ומבקש לצמצם את החזקת האברך לכדי רבע, 
מכיון שהמצב הכלכלי הידרדר והשקעה לא נכונה הובילה אותו בחוסר ברירה להדק 

את החגורות.
ה'.  ישועת  את  רואה  אינו  'מחזיק אברך מלא'  בה  על המציאות המוזרה  התפלאתי 
ולצמצם את החזקת האברך שלו לכדי  אולם, הוריתי לצוות המשרד למלא את רצונו 
כעשרים וחמישה אחוז. צוות המשרד חזר אלי ועדכן שאין מה להוריד, משום שהחזקת 
האברך כיום כבר עומדת בלאו הכי על עשרים וחמישה אחוזים, הואיל ושבעים וחמשת 

האחוזים הנותרים בוטלו זה מכבר על ידי המחזיק בכבודו ובעצמו. 
כשהודעתי על כך לאותו "מחזיק אברך", הוא בדק את הדברים וחזר ואמר לי כדלהלן: 
מהחודש  ישועות.  ראיתי  ובהם  חודשים  ארבעה  במשך  פעלה  שלי  האברך  "החזקת 
החמישי בשל תקלה שאירעה על ידי, צומצמה ההחזקה בטעות לכדי רבע, והנה בדיוק 
באותו חודש ביצעתי את הצעד הכושל שגרם לעסקיי להתדרדר ובלית ברירה לבקש 

להקטין את ההחזקה המדוברת. 
שאלתי אותו אם לאחר ניסיון שכזה לא ברור הוא שעליו לחזור ולהחזיק אברך עגול 

בכל מחיר, והוא החל להרהר בדבר בחיוב. ואז סיפרתי לו את הסיפור הבא:
סיפור שני:

אדם שנורה על ידי חברים בעייתיים, זכה וטעם "מוות קליני". משהו בסגנון של בית 
דין של מעלה דנים את האדם ומחליטים לאחר משא ומתן מפרך לשלוח אותו לשנים 
נוספות בזה העולם. כאשר הוא חזר לכאן הוא החל בדרך ארוכה של זיכוי הרבים במסע 
הרצאות חובק עולם, בהם סיפר איך ראה את האלוקים במו עיניו ואיך זכה בעקבות כך. 
אולם, לא לאורך זמן. תקופה קצרה לאחר מכן הוא חזר לאורחותיו הקלוקלות, ולמרות 

הכל חזר לנהוג כאדם אשר לא ידע את בוראו. 
אמרתי ל"מחזיק האברך" לכאורה מהסיפור הראשון, שהרי הוא מזכיר את אותו אדם 
שכבר ראה את האמת מול עיניו ועם כל זה חזר להתקרר ולסורו. ואכן, הפרשייה נסגרה 

לטובה. 
סיפור שלישי:

בעל תשובה טרי ומדהים, אמר לי בשיא ההתלהבות שאם היה רוצה האלוקים שכולם 
יחזרו בתשובה ברגע, היה פשוט מחולל נס כבעבר, משהו בסגנון של מעמד הר סיני או 

קריעת ים סוף, ו-כ-ו-ל-ם כבר היו שבים בתשובה ומיד. 
הסברתי לו שזה לא היה עוזר, ועל כך סיפרתי לו את הסיפור הבא:

סיפור רביעי:
ביום  היו שולחים  אותו  ע"א( מספרת הגמרא שאת השעיר לעזאזל  )ס"ו  יומא  במסכת 
כיפור מבית המקדש מדי שנה על ידי שליח הכהנים, היו מוליכים בתחילת הדרך על 
טול  וצא  טול  לו  אומרים  והיו  "מפני הבבליים שהיו מתלשים בשערו,  גבוה  גבי כבש 
וצא". לאמור, שבעוד בית המקדש בנוי והשכינה חופפת על ישראל, כהן גדול נכנס לפני 
ולפנים ויוצא מדי שנה, לאחר שזכה והשיג את האישור מה' יתברך לשנה מדהימה לעם 
ישראל, עומדים בבליים נגד רצונם של חכמי ישראל, נציגי האלוקים, ותולשים בשערו 
של השעיר לעזאזל וצווחים באוזניו "טול את עוונותינו וצא". וחכמי ישראל שלא יכלו 

אל מול אותם בבליים, בלית ברירה בנו כבש שיקשה עליהם לנהוג מנהג רע שכזה. 
ללמדך, שגם בית המקדש בהיבנותו והשכינה החופפת אינם מוסיפים ליראת שמים 
ניסים  וללא  המקדש  בית  ללא  דורנו  בן  בפני  שניצב  ניסיון  אותו  ובדיוק  האדם,  של 
ונפלאות, ניצב בפני עם ישראל באותם הימים גם כאשר קוים בהם משני עברי המתרס 

הכתוב: "ַוֶּיֱחזּו ֶאת ָהֱאֹלִקים ַוֹּיאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו" )שמות כד, יא(. 
אולם, הסיפור הראשון הקודם לכל הסיפורים הללו הוא בעצם הסיפור של פרשתנו. 
המלאכים  ואת  תורה  מתן  אותו  את  וראה  וזכה  נבחר  לעם  שהפך  לאחר  ישראל,  עם 
ה'  "ָאֹנִכי  יתברך  ה'  של  בקריאתו  נשמתו  את  העם  שאיבד  ולאחר  בכנפיים  החופפים 
ֱאֹלֶקיָך" )שם כ, ב( ו"ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִקים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני" )שם שם, ג(, ואז ביקשו ממשה: "ַּדֶּבר 

ַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱאֹלִקים ֶּפן ָנמּות" )שם שם, טז(. אותו העם, מספר ימים לא 
רב במיוחד לאחר מכן, מחליט בעקבות חשבון מוטעה שמשה כבר לא יחזור, ואז הוא 
יוצר במו ידיו את העגל ואומר "ֵאֶּלה ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" )שם לב, ד(. 

ַוַּיִּגׁשּו  ֹעֹלת  ַוַּיֲעלּו  ִמָּמֳחָרת,  "ַוַּיְׁשִּכימּו  במחולות.  פוצח  אלא  בכך,  מסתפק  לא  העם 
ְׁשָלִמים, ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ֶלֱאֹכל ְוָׁשתֹו ַוָּיֻקמּו ְלַצֵחק" )שם לב, ו(. וזה מה שראה משה בשובו: "ַוְיִהי 

ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַוַּיְרא ֶאת ָהֵעֶגל ּוְמֹחֹלת" )שם שם, יט(. 
ללמדך, שתמיד יהיה הניסיון בו ישהה האדם חמישים אחוזי סיכוי מול חמישים אחוזי 
סיכון. כל אדם נמצא באותו ניסיון, וככל שהמודעות גוברת כך כחו של היצר גובר. וככל 
שהניסים והנפלאות מאירים את הנשמה מחד, האדישות וההרגל מכבים אותם מאידך. 

אין אדם מאיתנו שלא חווה סיעתא דשמיא או ניסים אישיים כלשהם, אין אדם מאיתנו 
שלא קיבל הוכחות ברורות על הדרך בה צריך הוא לילך – הן מבחינת היהדות הכללית 
תלמודו  על  לשקוד  האמור  תורה  כבן  או  לתורה  עתים  כקובע  אורחותיו  והן מבחינת 
יום יום ושעה שעה – אולם, עדיין המודעות פרוסה אי שם בפני עצמה, בעוד שבמבחן 

המעשה כולנו זוכים לעליות ומורדות. 
ימצא את עצמו  לו להשתנות  לגילוי אלוקי כלשהו שיגרום  או  לנס  מי שימתין  כל 
מהר מאד מגיע לעולם השכר והעונש תוך כדי אותה המתנה מורטת, בבחינת "תוחלת 
ממושכה מחלה לב" )משלי יג, יב(. לעומתו, מי שיקבל על עצמו להתעורר מדי יום מחדש 
ולזנק אל עבר המטרה בה הוא מאמין, גם אם באחוזים נמוכים יחסית לציפיותיו, הרי 

שהוא יהיה המנצח והוא זה שיזכה לחיי הנצח. 
בסוד תורת "אחרי הפעולות נמשכים לבבות" )החינוך, פרשת בא, מצווה טז, ד"ה ואל תחשוב( למדנו 
שלעולם לא ממתינים ללב שימשוך את הגוף לפעולות הנכונות, אלא ההיפך הוא הנכון. 
מלמד אותנו ספר החינוך - שאת הלב, את הרגש, את המחשבה, את הנכונות ואת ההבנה 
שתעשה  לאחר  ונשמע".  "נעשה  בבחינת  בפועל,  המעשה  עשיית  לאחר  רק  מקבלים 
את מה שמוטל עליך לעשות, תגלה לפתע איך לבך ומוחך נמשכים אחר אותה מטרה 

ומבינים כי היא העיקר והכל טפל לה. 
ונשמע"  ה"נעשה  מתנת  את  הוא  ברוך  לקדוש  העניקו  כאשר  ישראל,  שעם  נראה 
וקיבלו שני כתרים מששים ריבוא מלאכי השרת )שבת פ"ח ע"א(, הרי שהפכו זאת לטבע בעם 

ישראל. קודם כל "נעשה", ורק לאחר מכן "נשמע". 
ככל שיעשה יותר האדם את המעשה הנכון יחוש הוא איך לבו, רוחו, נפשו ונשמתו 

נקשרים לאותו מעשה, ונהפכת אותה עשיה לחלק מהווייתו. 
זה נכון בעמל התורה, זה נכון בכוונה בתפילה וזה נכון אפילו במידות טובות, בשלום 
בית ובחינוך הילדים. תתנועע מול הגמרא כמתמיד, תגיע לסדר מוקדם כשקדן, תתפלל 
בעיניים עצומות כמכוון, תאיר פנים בבית כבעל מושלם, תאיר את לבך לילדיך כאבא 
מדהים, ומיום ליום תראה עד כמה אישיותך תיהפך להיות אותו אדם מושלם אותו אתה 

חפץ לייצג. 
למים  קפיצה  אותה  על  מעידות  והחודש  היום  ממצוות  אחת  וכל  בפתחנו,  פורים 

הנדרשת מכל מי שרוצה באמת להיות מושלם.
"משנכנס אדר מרבין בשמחה" )תענית כ"ט ע"א(, אל תמתין לרגע שהשמחה תביע אליך, 

אלא תתחיל לשמוח ולאחר מכן תקבל גם את הסיבות.
"משלוח מנות איש לרעהו" )אסתר ט, יט וכג(, אל תמתין לרגע בו תרצה להעניק למישהו 

מתנה בכדי להרבות אהבה, אלא תן מתנה ומימלא תרבה האהבה.
"ומתנות לאביונים" )שם שם, כג(, אל תמתין לרגע בו יכמרו רחמיך על האומלל, אלא תן 

לו ומימלא יבואו הרחמים.
אל תמתין לשמחה  וכב(,  ויח  יז  ט,  פרק  ושמחה" )אסתר  ימי משתה  כן "לעשות אותם  וכמו 
שתפרוץ, אלא קח חופש כפוי, הכן סעודה טובה, שב על כוס יין איכותית, ותזכה את 
איניש  ע"ב( "מיחייב  ז'  )מגילה  החזון  ולהגשמת  אמת.  לשמחת  משפחתך  בני  ואת  עצמך 

לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". 
יש לנו השבוע שיעורי בית הקלים להכנה, אולם הם מסובבים בכמויות אדירות של 
האחוזים",  במאת  בו  מאמין  לא  שאני  משהו  עושה  ולא  ישר  אדם  "אני  כמו:  מניעות, 
או כמו "אינני מנסה להתייפייף בעיני הבריות", וכל מיני משפטי רשע של "העצלנים 
הנופלים שדודים לרגלי היצר". אולם, בשבוע זה נרים את הנס ונעשה את כל המוטל 
עלינו בכדי להתקדם ולו בצעד אחד אל עבר המטרה הנעלית, וכך נזכה לשנות את חיינו 
ואת חיי הנלווים אלינו וכל הסובבים אלינו לטובה ולברכה, לישועה ולהצלחה, ובמילוי 

כל המשאלות לעבודת ה' יתברך, אמן. 
ברוכים תהיו!

אם לא תחליט – גם 'נס פורים' לא יעזור!

2

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל
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ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:

חלוקת סיגריות ביום פורים הקדוש
שאלה: האם מותר לחלק סיגריות ביום פורים לצעירים 

ולילדים?
תשובה: פעם חשבתי שלעשן ביום פורים זה לא נורא, 
משום שאחרי הכל זה פורים, ולא כל יום פורים... אולם 
בעוונותינו הרבים, הרבה צעירים התחילו לעשן בפורים, 
ונכשלו בזה והם ממשיכים לעשן כבר כמה שנים, וקשה 
הראשונה,  מהסיגריה  להזהר  צריך  ולכן  להפסיק.  להם 
שהיא הגורם הגדול. וכבר ידוע כמה מחלות קשות ונזקים 
גדולים יש בעישון, רחמנא ליצלן )עי' בספר "חיים ללא עישון" ותהנה(.
למעשה, גם בפורים אין לחלק סיגריות, ואין לעשן, ויש 

כאן גם איסור של "לפני עיור".

תרומה ל"קרן תומכי תורה"
ישיבות הבאים בכל שנה לפני פורים,  בחורי  שאלה: 
שבישיבות,  תורה"  "תומכי  קרן  עבור  צדקה  ומבקשים 

האם מצוה לתרום להם?
קדושה  וחובה  גדולה  מצוה  שיש  בודאי  תשובה: 
לתרום להם, וכסף זה מיועד לחתנים הלומדים בישיבות 
ורבינו  ההוצאות.  עבור  כלכלי  לסיוע   - הקדושות 
הסטייפלר זיע"א היה ממליץ לבקש קבלה על ההכנסה, 

כדי לדעת ולהבין שהכל אמת לאמיתה.
ויש להזהר ולבקש מההורים שלא לשלוח את הנערים 
חינוכי.  זה  שאין  שיתכן  משום  כסף,  לבקש  הצעירים 
ביראת  להפגע  הצעירים  הנערים  שעלולים  יתכן  ועוד, 
שמים, ורק בחורים בוגרים באמת, שקבלו הדרכה נכונה, 
ויש  תורה".  תומכי  "קרן  את  לחיזוק  בקודש  יעסקו  הם 

להתייעץ תמיד עם החכם, ותשועה ברוב יועץ. 

מיהו הסנדק שיהיה בבן השלישי?
ובבני  הי"ו,  ישב סנדק מר אבי  בבני הראשון  שאלה: 
השני ישב סנדק מר חמי הי"ו, ושאלתי היא, למי הכי טוב 

לתת לשבת סנדק בבני השלישי שנולד זה עתה? 
תשובה: הרמ"א )יו"ד סי' רסד ס"א( פסק, שיש לאדם לחזור 
ולהדר אחר מוהל ובעל ברית היותר טוב וצדיק, ע"ש. ויש 
וחכמי הדור שליט"א,  ישראל  לגדולי  הנותנים סנדקאות 

שכולנו תלמידיהם, וזה מצוין. 
יש רב לאותה משפחה שהוא תלמיד  ומסתבר, שאם 
כל  את  ולימד  שחיזק  ושקדן,  למדן  תורה,  בן  חכם 
המשפחה תורה ויראה, הוא הקודם לגדולי ישראל. ופעם 
זיע"א  עובדיה  חכם  למרן  יתן  שלא  הבן,  לאבי  אמרתי 
לשבת סנדק, אלא למי שחיזק את כל המשפחה בתשובה 

ויראה. ואין להכביד על גדולי ישראל בדברים אלו.
וכן אם יש במשפחה ישנם זוג נשואי שהם קשיי יום, 
וחסד  מצוה  זו  הרי  זכרים,  בבנים  נפקדו  לא  שעדיין  או 

מעל הכל - לעמוד לימין אביון ולנזקקים באמת.

גבאי בית כנסת שאינו יודע מה לעשות בכסף
וגבאי  כנסת,  בית  בקופת  כסף  הרבה  כשיש  שאלה: 
בית הכנסת אינו יודע מה לעשות בכסף, ובינתיים עדיין 
מה  הכנסת,  לבית  רב  כסף  שבת  בכל  תורמים  הצבור 

עושים?
זו בעיה חמורה! משום שכסף זה הוא כספי  תשובה: 
הקדש, וכשלא עושים בכסף מצוות, זה חמור מאד. וחובה 
שמים,  וירא  חכם  תלמיד  כזה  למקום  להכניס  קדושה 

או  לנזקקים  לחלק  כיצד  הקודש,  בשקל  היטב  שישקול 
את  ולחזק  בתורה,  לתמוך  ובעיקר  כלה,  הכנסת  למצות 

מוסדות התורה והיראה בעיר שלו.
בתפאורה  ברהיטים,  נמדד  אינו  מפואר,  כנסת  בית 
אותם  מסכנים  וכמה  המצוות.  בקיום  אלא  ובחשמל, 
תורמים, שבמקום שיהנו מכספם הנזקקים ולומדי התורה, 

נהנים בו רק הבנקים, וזו סכנה גדולה לאותם גבאים. 
תמיד  המפואר  כנסת  בית  הוא  המפואר,  כנסת  בית 
בחובות )מינוס בלע"ז(, משום שהגבאי מוציא הרבה כסף למען 
שיעורי תורה, למען רב בית הכנסת, למען פרסום תורה 
את  לחזק  כדי  חשובים,  ומרצים  רבנים  הזמנת  ויראה, 
הקהל הקדוש. וכן לפתוח מדרשיה לבני נוער, ומדרשיה 
להם  יש  כאלה  וגבאים  מוסמכת.  רבנית  ידי  על  לבנות 

מחלקה בגן עדן, ולהיפך בגיהנם.

כשאין ברירא, מותר לבקש גם נס!
גדול,  בחולי  או  גדולה  בצרה  שהוא  אדם  שאלה: 
טעם  יש  האם  לגמרי,  ממצבו  מיואשים  כבר  והרופאים 

להתפלל על כך?
בגמרא  ומפורש  להתפלל!  טעם  שיש  בודאי  תשובה: 
)ברכות י.(, אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם, אל 

ימנע עצמו מן הרחמים. התפלה היא מעל השכל ומעל 
זה  הרי  ובכוונה,  בהתלהבות  מתפלל  וכשאדם  הטבע, 
מאד  גדול  הוא  יתברך  שה'  מאמין  שהוא  מובהק  סימן 
מאד, ואפילו במצב קשה זה, הוא יכול לעזור לי ולהציל 

אותי.
וגם אם זה נראה נס, מכל מקום כשאין ברירא והמצב 
קשה, מותר לבקש נס. ומפורש בהלכה )או"ח ס"ס קפז(, שיש 
כמו  נסים,  לנו  יעשה  הוא  "הרחמן  ב"הרחמן":  להוסיף 
וכן  כה(.  ס"ק  וכה"ח  סק"ב  שם  שע"ת  )ועי'  ע"ש  לאבותינו",  שעשה 
ניצל  ואחד  לגרדום,  שעלו  שניים  מובא,  יח.(  )ר"ה  בגמרא 
משום שהתפלל תפלה שלימה, ע"ש. וכמו שפיקוח נפש 
דוחה שבת, כך גם פיקוח נפש דוחה את האיסור להזכיר 
נסים  גם  לבקש  התפלה  ובכח  ס.(.  )ברכות  נסים  מעשה 
ונפלאות. ועיין במהרש"א )קידושין כט:(, שמה שניתן להשיג 

על ידי תפלה, אין זה בגדר נס, ע"ש.

אמירת "עלינו לשבח" באימה וביראה
שאלה: מה כוונת המשנה ברורה )סי' קלב סק"ח(, שיש לומר 

"עלינו לשבח" באימה ויראה?
תשובה: הכוונה בזה היא, ש"עלינו לשבח" הוא שבח 
גדול מאד, וצריך לאמרו בכוונה גדולה )ספר סדר היום דף מה(. 
וחיברו יהושע בן נון, וחובה לאמרו בעמידה )הרמ"א בסי' קלב 
בו כח לבטל את  ויש  ונורא מאד,  עליון  והוא שבח  ס"ב(. 

החיצונים )בא"ח ס"פ כי תשא(. ויכוין באמירת המלים "להפנות 
אף  הדת,  נגד  המסיתים  כל  על  ארץ",  רשעי  כל  אליך 
שמצוה לשנאתם )עי' ביאה"ל סי' א, ובסידור אוצר התפלות(. וזו הכוונה 
"באימה וביראה", כלומר, כמו תפלת העמידה - בכוונה, 
גדולים.  לחסדים  בזה  וזוכים  המחשבה,  וריכוז  הודאה 
במלה,  מלה  רם,  בקול  לאמרו  החזן  על  קדושה  וחובה 
שבראש  וכידוע  הרבים.  מזכה  בכלל  הוא  כן  והעושה 
במוסף  העמידה  באמצע  אומרים  הכפורים  וביום  השנה 

את השבח "עלינו לשבח".

בנות אדישות...
מה עושים כאשר הבנות בבית אדישות ואינן  שאלה: 

עוזרות, ואף לא שואלות את האמא: "מה אפשר לעזור?", 
חברות,  עם  רב  זמן  בטלפון  אלא שמשוחחות  עוד,  ולא 

במקום לעזור בבית?
תשובה: זו בעיה חמורה מאד! כשבאים לבית, ראשית 
יש לדרוש בשלום ההורים, ולשאול מה ניתן לעזור ומה 
קדושה!  חובה  וזו  מעליהם,  להקל  כדי  לעשות  צריך 
הורים.  בכיבוד  וזלזול  גדול,  הרע  יצר  היא  האדישות 
הרצפה  ולשטוף  כלים  להדיח  מעצמן  צריכות  הבנות 
)ספונג'ה בלע"ז(, ולסייע לאמא בסדר ונקיון, ובפרט עם האחים 

הקטנים, ולא לחפש לשבת בשלווה ולהתפנק.
וזה  זלזול,  זה ממש מראה על  זמן רב,  לדבר בטלפון 
יש  בבית,  והבת  הבן  שעושים  מה  כל  ואדרבא,  אסור. 
לשתף את ההורים, וזה סימן של דרך ארץ, ויש כאן כיבוד 

הורים גדול.

וידוי בקריאת שמע שעל המטה בישיבה 
שעל  שמע  בקריאת  וידוי  לומר  מותר  האם  שאלה: 

המטה בישיבה, משום שאני עייף וחלש מאד?
הוא  הוידוי,  שעצם  משום  שמותר,  נראה  תשובה: 
העיקר, אף על פי שנאמר בישיבה.  והעיקר הכוונה בלב 
ובפה, ואין העמידה מעכבת. אמנם נכון שבכפור העמידה 
בוידוי מעכבת, וצריך להתוודות מעומד )עי' משנ"ב סי' תרז סק"י(, 
אין זה דומה לנידונינו, משום ששם זה בצבור, ויש צורך 
והוא על  וכבוד, אבל בבית ביחיד  מאד להראות הכנעה 
מרבי  ראיה  קצת  ויש  בישיבה.  וידוי  לומר  מותר  מטתו, 
אלעזר בן דורדיא, שהניח ראשו בין ברכיו ועשה תשובה 
שלימה )עי' ע"ז יז.(. ועוד קצת ראיה מהוידוי של ראש השנה 
)ועי' חזו"ע  בתקיעות דמיושב, ששם מתוודה בלבו בישיבה 

ימים נוראים דך קלה(.

שמיעת דיסקים של הרצאות בבית הכנסת
שאלה: האם מותר לשמוע בבית הכנסת לפני התפלה, 
הרצאות בדיסקים וכיוצא בזה, או שחייב לשמוע באזניות?

ואם  בעיה.  אין  לאחרים,  מפריע  לא  זה  אם  תשובה: 
קרבנות,  וקוראים  הכנסת  לבית  אנשים  מגיעים  באמת 
להשתיקו,  ומותר  לכולם,  מפריע  זה  הרי  בזה,  וכיוצא 
ולומר לו שישמע לעצמו באזניות. וזה כעין עובדין דחול 

בבית הכנסת.

שיווק בשר שאינו כשר
שאלה: האם מותר לעבוד כסוכן במפעל של בשר או 

יין לא כשר המשווק לחנויות?
תשובה: אסור בהחלט! ויש כאן איסור של לפני עיור, 
וגם מסייע בידי עוברי עבירה )עי' ע"ז ו.(. ואיסור נוסף, שהוא 
סחורה  בהם  לעשות  ואסור  וטריפות,  בנבילות  מסתחר 
בדברים  מסחר  בזה  שיש  משום  לגויים,  מוכרם  אם  גם 
שהוא  בעיה,  ועוד  יג(.  סי'  יו"ד  ח"ח  יבי"א  )עי'  באכילה  האסורים 

נקרא מחטיא את הרבים )עי' משנ"ב בסי' שז ס"ק סא(. 
רחמנא  וחוברות,  עיתונים  במכירת  להזהר  יש  וכן 
התורה  מן  איסור  בזה  ויש  בהם,  לקרוא  שאסור  ליצלן, 
שהיא  העירייה,  מטעם  באשפתות  לעבוד  ועדיף  ממש. 
- מאשר  אביון"  ירים  "ומאשפות   - קודש  עבודת  כמובן 
יש  ועבודה,  עבודה  ובכל  אלו.  כעין  בעבודות  לעבוד 
להתייעץ עם החכם, ותשועה ברוב יועץ )ועי' יבי"א ח"ד יו"ד סי' ו(.

שאל את הרב
שו"ת ממורנו הרב שליט"א
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