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עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

רבי שליט"א

גיליון מס' 247 :פרשת :לך לך

שבת קודש י"א מרחשוון תשע"ט ( 20באוקטובר )2018

* בירושלים לנוהגים  40דק'17:27 :
"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

המשא המרכזי

משנה מקום משנה מזל לטובה
פרשת לך לך תשע"ט
"לך לך מארצך"
בפרשת השבוע פרשת לך לך למדים אנו על אחד
מעשרה ניסיונות שבהם נתנסה אברהם אבינו עליו
ּומ ֵּבית ָא ִביָך ֶאל
ּומּמֹולַ ְד ְּתָך ִ
השלום" .לֶ ְך לְ ָך ֵמ ַא ְר ְצָך ִ
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ְר ֶאּךָ" (בראשית יב ,א) .לעזוב את המולדת
ואת ההורים וללכת למקום אחר שעדיין לא יודע
איזה מקום .ומפורש במשנה (אבות פ"ה מ"ג) ,עשרה
ניסיונות היו לו לאברהם אבינו ועמד בכולם .וזכינו
לברכת "מגן אברהם" ,כלומר ה' יתברך מגן על זרעו
של אברהם אבינו עליו השלום.
חז"ל הקדושים (ר"ה טז ):מביאים שתי סיבות
להצלחה של אברהם אבינו עליו השלום בניסיון של
"לך לך" .א) משנה מקום משנה מזל לטובה .ב)
בגלל שהגיע לארץ ישראל ,ארץ הקודש ,ויש כאן
זכות גדולה למי שנמצא בארץ הקודש.
משנה מקום משנה מזל? תבדוק טוב
ורבינו הבן איש חי (בן יהוידע שם) כתב שאין הכרח
גדול ששינוי מקום או הזכות של ארץ ישראל הם
הסיבות ,שכן מה הכח של ארץ ישראל? יתכן שאם
נגזר עליו במקום פלוני שיארע לו כך ובמקום
אלמוני לא ,עצם שינוי המקום לבדו מצילו לטובה.
ומצד שני ,מה הכח של משנה מקום? יתכן שהזכות
של ארץ ישראל הוא שגורם לבד להצלחה כשמגיע
לכאן .ובכלל ,הרי יש שעושים שינוי ועושים מהפך
– משנים מקום ואפילו עולים לארץ הקודש ,ובכל
זאת עדיין מלאים בצרות צרורות ,רחמנא ליצלן .אז
מה באמת הכח שרואים בשינוי שעושים?
השאלה – לְ ָמה אתה באמת קורא "שינוי"?
ויתכן לבאר שבאמת כל שינוי שעושים לבן אדם,
כמו שינוי שם או שינוי מעשה ,דהיינו שמשנה את
מעשיו ,וכן שינוי מקום ,זה לא סתם פעולה חיצונית
של שינוי ,אלא כח השינוי הוא כאשר משתנה אותו
אדם מרעה לטובה ועולה ברוחניות ועולה ביראת
שמים ובמעשים טובים .שינוי מקום ,הכוונה שעובר
לדירה אחרת ומקבל על עצמו לעשות כאן בית
של תורה ,בית של מצוות ,ועל ידי זה נהפך לאיש
אחר .והוא הוא שינוי מעשה ,בכך שעושה מעכשיו
מעשים טובים וחוזר בו ממעשיו הרעים ,ועל ידי זה
נעשה איש אחר (ועיין רמב"ם פ"ב הלכות תשובה ה"ד) .וגם אם
נאמר על אברהם אבינו ע"ה שהועילה לו הזכות של
ארץ ישראל ,הרי זה ברור שאם אברהם אבינו ע"ה
לא היה מתקדם בעבודת ה' ובחיזוק באמונה ,אז
סימן שעדיין לא עמד בניסיון של "לך לך" בשלמות.
הניסיון של "לך לך" הוא לא עצם ההליכה.
בעוונותינו הרבים ,הרבה אנשים עושים הליכה ובאו
מחו"ל לארץ הקודש ,ונשארו בהנהגות המשובשות
שהיו להם בחוץ לארץ .הניסיון של "לך לך" הוא
לבוא לארץ ישראל ולכוון להתעלות ולהתקדם
בארץ הקודש ,שעיקר קבלת התורה הוא בעיקר
לשומרה בארץ ישראל ,כידוע (רמב"ן עה"ת) .ורבינו
החזון איש זיע"א ,כשרצה לבוא לארץ הקודש ,שינן
ולמד לעצמו היטב כל דיני זרעים כדי לשמור ולהדר
בדיני תרומות ומעשרות ושאר דיני זרעים על הצד
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מורנו הרב שליט"א

הטוב ביותר .וכמובן אברהם אבינו ע"ה הולך בדרך
ועדיין לא יודע לאן הולך ,ומקיים את הניסיון של
"לך לך" ומאמין באמונה שלמה ושמח לקיים את
רצון ה' יתברך .וזה השינוי אשר חל על אברהם
אבינו ע"ה ,ובזה התעלה באמונה ועמד בניסיון
וקידש שם שמים.
מעתה אמור :משנה "מעשה" משנה מזל
וזה מעלת משנה מקום משנה מזל ,דווקא כאשר
עובר דירה ועושה לימוד של תיקון הבית ועושה
לימוד של חנוכת הבית ומכוון שבבית זה עושים
הכל לכבוד ה' יתברך ומכוון באמונה שלמה שהכל
מהשמים לטובה ,אז השינוי תופס וההתעלות לטובה
חלה וזוכה באמת למזל טוב מהשמים .ורבינו החזון
איש זיע"א אמר על רבינו החפץ חיים זיע"א (עיין
אגרות החזו"א) ,עיר שהחפץ חיים זיע"א טמון שם ,דינה
כארץ ישראל .ופעם שמעתי מרבינו הגדול מרן
ראש הישיבה הרב נאמ"ן שליט"א ,שאמר על רבינו
משה כלפון הכהן זיע"א ,כאשר הובא למנוחות
בירושלים עיר הקודש ,ארץ ישראל זכתה ,זכתה
בגופו הקדוש והטהור זיע"א .כלומר ,יהודי עובד ה'
במעשיו הטובים עושה ומתקן הכל על הצד הטוב
ביותר.
ומפורש בתורה בפרשת "קדושים" ובפרשת
"מסעי" על ארץ הקודש שנעשית טמאה חס ושלום
כאשר נכשלים בטומאה ושופכים דם חס ושלום.
כלומר ,קדושת הארץ תלוי בהתנהגות שלנו ,כך
שעל ידי קיום המצוות – השפע ,הברכה ,האורות
וההצלחה מגיעים לכולם לחיים טובים ולשלום עם
תוספת רוחנית של קדושה וטהרה.
ושינוי מעשה לטובה מצינו בעצם בפרשה במה
שעשה אברהם אבינו ע"ה בכניסתו לארץ" :וַ ּיִ ְק ָרא
ְּב ֵׁשם ה'" (בראשית יב ,ח) ופסוק נוסף" :וַ ּיִ ְק ָרא ָׁשם ַא ְב ָרם
ְּב ֵׁשם ה'" (שם יג ,ד) ופסוק נוסף" :וַ ּיִ ֶבן ָׁשם ִמזְ ֵּב ַח לַ ה'"
(שם שם ,יח) .כלומר ,אברהם אבינו ע"ה זכה וזיכה
את הרבים ופרסם שם שמים בכל מקום ומקום
והצליח לעשות מלחמה רוחנית נגד כל העולם,
וניצח את כולם .ומוסיף הרמב"ם (פ"א ה"ג הלכות ע"ז),
שאברהם אבינו ע"ה התחיל לעמוד ולקרוא בקול
גדול לכל העולם ולהודיעם שיש אלוה אחד ולו ראוי
לעבוד ,עיין שם .וזה בעצם הגדר הגדול של משנה
מקום משנה מזל טוב ,ובזה זוכים באמת להצלחות
בגשמיות וברוחניות.
עסקן ציבור בשביל להרבות כבוד שמים
ומכאן לעסקני ציבור שלנו המשרתים בקודש
בכל עיר ועיר שעל ידי תנועת ש"ס המעטירה.
כאשר עסקן ציבורי מרגיש שהוא באמת שליח
ציבור וחובתו לעזור ולסייע ולהרים בכל מקום את
קרן התורה והאמונה ,להרים את המצב הרוחני בעיר
– אם זה לפתוח תלמוד תורה ,להוסיף מקוה טהרה,
להקים בית מדרש לחיזוק הנוער ומדרשיה לבנות –
זה ממש כמו אברהם אבינו ע"ה שעשה והוסיף וחיזק
את האמונה בכולם במסירות נפש .עסקנים כאלה
הם מביאים קדושה וטהרה לארץ ישראל ומוסיפים
ברכה מהשמים לכולם במעשיהם הטובים .ובאמת

חז"ל הקדושים במסכת אבות (פ"ב מ"ב) משבחים מאד
את עסקני הציבור ואומרים עליהם" :זכות אבותם
מסייעתן" ,וכאילו הכל נעשה בזכות העסקנים ועל
ידי העסקנים ,עיין שם.
עסק קודש כל יום וכל היום
עסקן ציבור תורני באמת צריך שיהיה לו אהבת
ישראל גבוהה מאד לקיים את הפסוק "וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲעָך
ָּכמֹוָך" (ויקרא יט ,יח) ,כמוך ממש (מס"י פי"א ע"ש) .ולהרגיש
ממש שהוא עבד של הציבור ,ממש ככה (עיין הוריות יוד.):
ועסקן ציבורי בשעת תפקידו ממש ,צריך להקפיד
שלא לעכב את אלה הזקוקים לעזרה ולסיוע ולעצה
טובה (עיין מסכת שמחות פ"ח) .ועסקן ציבורי צריך להיזהר
מאד לעשות כל צורכי ציבור לשם שמים ,אחרת
יש סכנה וקללה קשה על שונאי ישראל (עיין ר"ה
יז .).ורבינו הסטייפלר זיע"א היה אומר על עסקני
ציבור עובדי עירייה ,חברי מועצה ,רופאים ואחים,
משווקים סחורה יומית של מחיה וכלכלה לחנויות
ולשווקים לטובת הציבור ,שאם יכוונו לשם שמים
הם עושים מצוה כל רגע ורגע ,והרי זה זכות גדולה
עבורם ואשריהם ואשרי חלקם .והרי זה עסק קודש
כל יום ,כל היום ,ולהיפך – להיפך ,בעוונותינו
הרבים.
מסכת אמונה
מהפסוק האחרון בפרשה למדים על מעלתו
העצומה ודרגתו הגבוהה של אברהם אבינו ע"ה
שהיה עסקן תורני ,עסקן רוחני ,עסקן של הכנסת
אורחים ,עסקן של אמונה לכולם ,עסקן שקוראים
לו "נשיא אלוקים" .והיה מלא באהבה לכולם
ומלמד את כולם אמונה ודרך ארץ ושבע מצוות
כל אחד ואחד לפי מעלתו ודרגתו .והיה לו במסכת
עבודה זרה שלו סך של  400פרקים (עיין ע"ז יד .):וזה
מסכת האמונה של אברהם אבינו ע"ה ,ולכן אין
כאן פלא כיצד כולם ממש כולם ילידי ביתו ,מקנת
כספו ,כולם הסכימו לעשות ברית מילה .כי כזה
עסקן שאוהב ודואג לכולם בגשמי וברוחני ,כולם
מעריצים ומכבדים ומוכנים גם לעשות ברית מילה,
שזה מעשה גדול מאד ועדין וצנוע ,והעיקר שזה
בקשה של אברהם אבינו ע"ה .זה עסקן עולמי.
מה גדולי ישראל אומרים?
אנכי הקטן ממליץ בזה לכל תושבי ארץ הקודש
לומר לעצמנו תמיד" :אנחנו תלמידים של גדולי
ישראל וחכמי התורה שליט"א" .ונלמד מהם לשמור
על השתיקה ,ולא לדבר ולא לשמוע לשון הרע או
ִמלֹות גנאי – לא על המפלגות ולא על עסקני ציבור.
וגם על אותו צדיק מראשי חסידי ברסלב ,אשר יש
עליו כל מיני שמועות קשות ופסק של בית דין,
ומאידך הכחשות שונות והאמת נעדרת בעוונותינו
הרבים – העצה הטובה והחשובה והחזקה ביותר לא
לגנות ולא לזלזל ,ומאידך גם לא לשבח ולא לפרסם.
וזה תפקיד של גדולי ישראל בלבד .וכאשר הם
שותקים ,על אחת כמה וכמה שאנחנו נשתוק .ועצה
המשך בעמוד >> 4
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להתענג על ה'

מתי ילד מאמין למבוגר?

הרב אליהו רבי

שלום וברכה ,מורי ורבותי!
יש פסוק ידוע ומפורסם בתנ"ך" :יָ ַדע ׁשֹור קֹנֵ הּו וַ ֲחמֹור ֵאבּוס ְּב ָעלָ יו,
יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא יָ ַדע ַע ִּמי ֹלא ִה ְתּבֹונָ ן" (ישעיהו א ,ג).
כשה' יתברך כועס על עם ישראל ,הוא לא מתלונן "מדוע אינם קדושים?",
" מדוע אינם צדיקים?" ,הוא לא מתלונן אפילו "מדוע אינם שומרים שבת?".
הוא אומר" :על הכל אני מוכן לסלוח ולוותר להם ,אבל על דבר אחד אני
לא מוכן לסלוח .אם שור יודע מי זה הבעלים שלו והוא מכבד אותו ,וחמור
יודע מי זה הבעלים שלו והוא שומר על המילה שלו ,איך אתם ,עם ישראל,
בתקופות הקשות שלכם לא שומעים לי?" .כלומר ,שההבנה בהכרת הטוב
קיימת אפילו אצל בהמה ולא רק אצל אדם.
אנחנו מנסים להבין את מבנה הנפש של הילד "המתמודד" .מתמודד עם
חייו ,מתמודד עם הוריו ומוריו ,מתמודד עם כחם ,עצביהם הרופפים ,וכבר
אפילו עם האימון שלהם בעצמם...
לכאורה ,הילדים הללו ,הם כאלה שאפילו התכונה הבסיסית של החמור
והשור חסרה להם .החוצפה שלהם למבוגרים ,החוצפה שלהם להורים ,הדרך
שבה הם בוחרים שהיא דרך שהורגת את ההורים שלהם בחייהם ,והם אומרים
להם שזו דרך שהורגת אותם .כל אלה מסבירים לנו שיש פה ילד ,שבמחילה,
המינימום של "חמור" אין לו.
המילה "החריפה" ביותר שכתובה על תינוק שנולד היא" :וְ ַעיִ ר ֶּפ ֶרא ָא ָדם
יִ ּוָ לֵ ד" (איוב יא ,יב) .כלומר ,כל אדם נולד חמור קטן .אבל חמור" ,יָ ַדע ׁשֹור קֹנֵ הּו
וַ ֲחמֹור ֵאבּוס ְּב ָעלָ יו" ,ממילא לפחות כחמור כך גם התינוק ,לפני שהוא למד
איך צריכים להתנהג ,הוא מבין שיש כבוד למי שנותן לו אוכל כל בוקר ,יש
כבוד למי שהביא אותו לעולם.
איך לילדים הללו אין את זה?
אז דברנו על כך שאבא שמנסה "לנחם" את עצמו בכך שהבן שלו מתנכר
לדרך שלו ולא מכבד אותו ולא מתייחס אליו בגלל שיש לו יצרים שהם חזקים
יותר מהכבוד שהילד רוחש לאבא ,זהו אבא שמשקר על עצמו .הוא מנסה
להתנחם בזה ש"הבן שלו עדיין אוהב אותו ואכפת לו ממנו ,אבל מה לעשות...
היצרים שלו כובלים אותו והם גדולים יותר מדי" .זה לא נכון! הילד הזה "לא
אוהב את אבא שלו" בלשון המעטה ,ובגלל כל זה את 'הפרנציפים' ,הוא לא
עושה רק מאחורי קירות שאבא שלו לא רואה ,אלא מול העיניים שלו ,הוא
אפילו לא מנסה להסתיר את הצעדים הללו.
את הילדים אנחנו לעולם לא מאשימים" ,הלקוח תמיד צודק" .האשמה
תהיה תמיד על המבוגר מבין השניים ,ההורה המורה או האחראי האחר ,כך
שהאחריות עלינו להבין מה מייצר את מבנה הנפש הזה.
בא אלי אדם חביב ויקר ושאל" :מה אני עושה אם אני אומר דברי תורה
בשולחן שבת והילדים במקום להקשיב הולכים לשחק? אני מתעצבן"...
אמרתי לו" :אתה יודע על מי אתה אמור להתעצבן?" .הוא שואל" :על מי?".
אמרתי לו" :על האבא המשעמם שלהם .למה אתה לא מצליח להגיד דברים
שיגרמו להם להישאר בשולחן שבת?" .הוא אומר לי" :שמעתי ממך פעם
לעבור מדברי תורה על השולחן לסיפורים ,עברתי לסיפורים וזה לא עוזר".
אמרתי לו" :או שהסיפורים לא מספיק מושקעים .לקחת את הסיפור
הראשון שראית בעלון שגם הבן שלך קרא אותו ומחזרת אותו ,או שאתה
מספר את זה בצורה מאד משעממת .בוא תהיה במאי ,תהיה תסריטאי ,תעשה
בלגן .תדבר עם הילדים שלך לא סתם' :משל לעני שהלך לעשיר אחד ואמר
לו '...תגיד להם' :היה בן אדם עם מיליונים ,היו לא וילות (והבן שלך מבין מה זה וילות),
היו לו רכבים .הרכב הכי גדול שראיתם פעם בתמונה ,פי שלוש מזה! וכל
החניה היתה מלאה בכאלה .והיה אדם אחר עני ,דלפון ,מה זה מסכן .היה אוכל
צ'יפס פעם בשבוע ,וזו היתה ארוחת הצהריים הכי עשירה שלו .אתם מבינים
מה אני מדבר אתכם?!'' .נו ,ומה קרה?'' .יום אחד הם נפגשים .'...נו ,איזה ילד
עכשיו יעזוב אותך וילך לחבוט ברצפה על קלפים? הם ירצו לשמוע אותך עד
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הסוף .אלא מאי? אתה רוצה להישאר האבא שקל לו בחיים ,והילד שלך ישאר
הילד שיתיישר לבד".
שוחחנו על אהבה ,הגדרנו אות כמחויבת להיות "אבה ללא תנאים",
והקדשנו לזה יחד שלוש שיחות .היום נדבר על שלב נוסף בתוך ומחוץ
לאותה אהבה .הילד לא מקבל את האהבה שלנו ,במה אנחנו יכולים לעזור
לקטנצ'יק הזה?
הדבר הראשון והבסיסי שאיתו אפשר לפתוח בכלל דוח שיח עם בן אדם
נקרא "אמון" .לילד שאין אמון – לא באבא שלו ולא באמא שלו – ברור שאין
לו אמון באף נברא בעולם ,ולא נצפה שיאמין מטבעו בבורא.
חלק מזה שרוכשים את האמון של הילד ,וזה רק חלק ,הוא לרכוש את זה
על ידי הענקת חום ואהבה .זה נפלא ומצוין ,אבל אם אתה שקרן ,גם האהבה
שלך שקרנית .כלומר ,המבחן האמיתי הוא – איך אנחנו מוכיחים לך שאנחנו
קודם כל אמיתיים.
ואספר לכם סיפור .היתה לי תקופה שמילאתי תפקיד בישיבה של "נוער
נושר" .יום אחד נעלמים לנו שני בחורים ,וראש הישיבה והמשגיח אומרים לי:
"זה איום ונורא מה שקורה כאן ,יוצאים לפעילות מבצעית" .אמרתי להם" :תנו
לי לעשות סיבוב ואחפש אותם" .אני עושה סיבוב ופתאום אני רואה בחור
אחד מסתכל מהגג למטה ,ומסמן למישהו שאני לא רואה מיהו בתנועות ידיים.
אני מיד נכנס לבניין ומתחיל לעלות את כל המדרגות .אני מגיע עד לגג ,לא
מוצא אותו ,אבל מצאתי עקיבות של שטויות שהוא עשה שם .בקיצור ,אני
יורד ,חוזר לישיבה והוא כבר בישיבה ביחד עם החברים שלו ועם הבחור השני
שנעלם יחד איתו.
"איפה הייתם?""- .סתם ,הלכנו ,חזרנו .הלכנו למכולת" .אמרתי להם:"חיפשתי אתכם שם" .אמרו לי" :ברחוב השני ,בקיוסק" .לאחר דקה של שקט
אני אומר לו" :אבל תגיד לי ,איך הצלחת לרדת מהגג אם אני עליתי במדרגות
ולא ירדת מולי ולא ראיתי אותך?" .הוא אומר לי" :יש מעלית בצד השני"...
ואז הוא תפס את עצמו ,שבעצם הודה שהיה שם בלי שימת לב.
אמרתי לו" :יפה" ולחצתי לו את היד והוספתי" :אתה מוכן להתחייב לי
שזה לא יקרה יותר?" .הוא אמר לי" :מה להתחייב? מה זה יעזור? כבר יעיפו
אותי עכשיו" .אמרתי לו" :אני מתחייב לך שאני לא מעביר את זה לאף אחד,
ואתה מתחייב לי ,מילה שלך זו מילה שזה יותר לא קורה".
דרך אגב ,באותה שיחה אמרתי לו" :בהתנהגות שלך אתה סתם גורם
לעצמך להקים בית שבמקרה הכי טוב מתגרשים בו ,ובמקרה הכי גרוע
נשארים חיים וסובלים עד גיל שמונים" .אז הוא אמר לי" :זה בדיוק הבית של
ההורים שלי .הם לא התגרשו אף פעם ,אבל כל החיים סובלים" .אמרתי לו:
"חבל ,בוא נתחיל מחדש" ,ואז השתכנע ,לפחות באותו פרק זמן.
אני חוזר איתו עם חבריו יחד לבית המדרש ,וראש הישיבה קורא אלי לחדר
שלו ואומר לי" :מה היה שם?" .אמרתי לו" :התחייבתי להם שאני לא אומר
לרב ,ולכן אני לא אומר" .אמר לי" :מה זאת אומרת? אני ראש הישיבה כאן
ואני חייב לדעת" .אמרתי לו" :אני לא יכול לומר כל עוד שלא סיכמתי איתם
אחרת" .ראש הישיבה אמר לי" :לא ,אתה חייב ,זה החינוך שלהם"" .לא".
"טוב ,לפחות תגיד לי מי הם היו המעורבים שם?" .חמש דקות הוא מנסה
להוציא ממני מידע ושומע ממני רק" :לא ,לא ,לא".
אני יוצא מהמשרד ורואה קבוצה של חמישה עשר ילדים עומדים עם האוזן
ליד הדלת ,לוחצים לי יד אחד אחד ,ואומרים לי" :אתה גבר! באמת מהיום
אנחנו סומכים עליך" .ובאמת מאותו יום היחסים בינינו השתנו .כי מאותו
יום הם אמרו" :יש כאן מישהו שהעמדנו אותו במבחן הכי קשה .הוא עומד
מול 'הבוס' כביכול ,והוא לא יודע שאנחנו כאן בכלל" .ובאמת לא הייתי אמור
לדעת שהם שם ,הם זינקו אחרי ובאו לשמוע מה קורה .המבחן של האמון הוא
המבחן הראשון ,הכי קשה והכי משתלם.
מזה נובע גם הצעד הבא" :סמכות" .חייבת להיות מילה ,והיא חייבת
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גם בבחירת נעליים להקפיד
על צניעות ויראת שמים
שאלה :קניתי נעליים טובות וחזקות ('אורטופד'
בלעז) וההליכה איתן נוחה לי ,אך משמיעות רעש
חזק ברשות הרבים .האם יש להקפיד להחליפן
או לסדרן כך שלא ישמיעו רעש?
תשובה :זה בעיה .נכון שצריך להקפיד תמיד
על נעליים טובות ,וחז"ל אומרים (שבת קכט).
לעולם ימכור אדם וכו' ויקנה מנעלים לרגליו,
ורש"י מפרש שהטעם הוא משום שזה לא כבוד
ללכת יחף בשוק ,והמהרש"א מוסיף מטעמי
בריאות ,עיין שם .אבל צריך גם להקפיד
שיהיו נקיים (עיין ברכות מג ,):וכמובן להיזהר שלא
לה ָראֹות רחובי עם אותם נעליים ,ולא סתם
ֵ
צורת שפיץ ונעליים מודרניים שלא בריא לגוף
לכולי עלמא .ובפרט נשים ,שיש בזה בעיה
של צניעות ,כידוע (עיין ע"ז יח .).וחז"ל הקדושים
ֹרּכי"
תיקנו ברכה כל בוקר "שעשה לי כל צ ִ
כשנועל נעליים (עיין ברכות ס.):
אבל להרעיש ברשות הרבים ,ובפרט בלילה
כשכולם ישנים ומשמיע קולות ,מסתברא
שאסור לעשות כן ,ויש לתקנם מיד .וחז"ל
הקדושים הקפידו מאד על מי שעושה בעיות
בהליכתו ,כגון הליכה של פסיעות גסות או
נעליים מסוימות (עיין ב"ק נט ,:פא ,):וה' לא ימנע
טוב להולכים בתמים.
השלכת לכלוך ברצפת בית הכנסת
שאלה :האם מותר לזרוק ברצפת בית הכנסת
מעט לכלוך שהיה על בגדו או בין שיניו או
כיחו וניעו?
תשובה :כתוב בהלכה (שו"ע סי' קנא ס"ז) ,שמותר
לרוק בבית הכנסת ,עיין שם .כמובן בצנעא
ובעדינות ולא ישמיע קולות ,ויקפיד שהלכלוך
לא יהיה נראה ,עיין שם .ולפי זה ,לכלוך קטן
מאד שאינו ניכר ,לא מפריע לאנשים ולא פוגע
בקדושת בית הכנסת ,אין בעיה לזורקו על גבי
קרקע ,וכיוצא בזה לזרוק ציפורן שנתלשה
מהאצבע בבית הכנסת ובבית המדרש (עיין משנ"ב
סי' רס סק"ו).
והרמ"א (סי' צז ס"ג) מתיר לזרוק כינה על רצפת
בית הכנסת .ורבינו כף החיים (בס"ק כב) ממליץ
לכתחלה לזורקו חוץ לבית הכנסת מחמת
קדושת המקום ,עיין שם .למעשה נראה ,מה
שלא ניכר כלל והוא באמצע תפילתו ,יכול
לזרוק על רצפת בית הכנסת ויזהר לכבד
המקום כדין בין אדם לחבירו (ועיין חגיגה ה ;.ב"ק ג':
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בפירוש"י בד"ה אלא).
בחירות לעירייה – זהירות משנאת חינם
שאלה :לקראת הבחירות לעירייה ,האם מותר
לקלל מי שפותח מפלגה או מועמד לראשות
העיר כאשר אינו שומר תורה ומצוות?
תשובה :חס ושלום! אסור לקלל! וזה איסור
תורה! ומי שמקלל חייב לקבל מלקות (עיין חו"מ
סי' כז) וגם רשע מרושע שמותר לשונאו (עיין פסחים
קיג .):בזמנינו שהם כתינוק שנשבה בין הגויים
(כידוע ,מרבינו החזו"א זיע"א ביור"ד ס"ס ב) ,אז יתכן שבאמת
אסור לשנוא ,ועל אחת כמה וכמה שאסור לקלל
(ועיין באורך בחזו"ע אבלות ח"א דף תקלח).
כמובן ,כאשר מסיתים נגד הדת ונגד התורה
ומפרסמים שרצונם לעשות נגד היהדות ,אז
מצוה לשונאם .ועליהם מכוונים בתפילה
כשאומרים "ומלכות הרשעה מהרה תעקר
ותשבר ותכלם" (ועיין משנ"ב בביאה"ל סי' א).
וכמובן ,חובה קדושה לפרסם שאסור לתמוך
בהם בשום אופן ,אלא רק בתנועה קדושה
שעומדים עליה גדולי ישראל וחכמי התורה
שליט"א .ובעירנו חולון ברוך ה' זכינו לאחדות
מלאה ,וכולנו בוחרים בתנועת ש"ס לתפארת
בישראל ,וממשיכים לבחור בראשות העיר
את מר מוטי ששון ,ה' ישמרהו ויחייהו ,ראש
העירייה בעבר ,בהווה ובעתיד ,הדואג לכל
התושבים כמו אבא לבנים .וגם בשאר ערי
הארץ מצוה לתמוך ולבחור ולחזק את תנועת
ש"ס ,ולהיזהר מאד מאד שלא נהיה בגדר
"מורה הלכה בפני רבו" חס ושלום .וכולנו
בניסיון גדול להרבות כבוד שמים" ,וְ ָהיְ ָתה
לַ ה' ַה ְּמ ָ
לּוכה" (עובדיה א ,כא) .ובכלל לא מובן מה
שווה לעשות מפלגה נוספת ,וספק אם תצליח,
ובינתיים נכשלים בלשון הרע ,רכילות ,קנאה
ושנאה וחילול ה' ,ועל הכל סכנה גדולה לשונאי
ישראל ,ואוי לנו ביום הדין.
בחירות לעירייה – גם עסקן ציבור צריך
להיזהר בכבוד חכמים
שאלה :בתקופה זו של הבחירות לעירייה
נתקלנו בעסקן ציבור שפגע ברבים בחכם
המזכה את הרבים ,ואשר הרים עליו קולו ונפנף
בידיו כלפיו .האם מותר לשתוק?
תשובה :אסור לשתוק! וחובה למחות ולצעוק
אם העסקן לא צודק בדבריו ,פשיטא .וגם אם
העסקן מבין ויודע את החוקים ,עם כל זה לא
עונים לחכם בזלזול ולא בקולי קולות .וכידוע,
רבינו אור החיים הקדוש גזר על עצמו גלות,
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כאשר לא מחה על עשיר אחד שדיבר וזלזל
בלומדי התורה ,ואף על פי שזה לא היה ברבים.
ומפורש בגמרא (ב"מ פד ):על רבי אלעזר בנו של
רבי שמעון בר יוחאי ,שנענש מהשמים לאחר
מיתתו מאחר וראה פעם מי שמזלזל בצורבא
דרבנן ולא מיחה בו הרבה ,עיין שם .ודייק
היטב ,שמיחה בו ,אבל היה צריך עוד לגעור בו.
ושם זה היה צורבא דרבנן ,כלומר אברך צעיר
(עיין פרש"י תענית ד ,).ועל אחת כמה וכמה בן תורה,
נשמה טהורה המזכה את הרבים.
ולמעשה ,אסור לשתוק ,ואדרבא חובה לגעור
בו שצריך לדבר בדרך ארץ ובהכנעה גדולה
ללומדי תורה שכולנו חיים בזכותם.
נכון שאסור להלבין פנים ,ועל אחת כמה
וכמה ברבים ,וצער ההלבנה מר ממוות (עיין ר"י
בשע"ת ש"ג אות קמ) ,אבל גם העסקן הנ"ל הלבין פניו
ברבים של אותו תלמיד חכם .ומפורש בשולחן
ערוך (יור"ד סי' רמג ס"ו) ,שזהו עוון גדול לבזות
תלמיד חכם .והמבזה את החכם אין לו חלק
לעולם הבא ,עיין שם .ואף שמשמע בגמרא (סוטה
יוד :בתד"ה נח) שהלבנת פנים זה בכלל שפיכות
דמים ,אבל אין להימנע כשזה פוגע בתלמיד
חכם ,ומה גם שאותו עסקן עשה כן לאותו
תלמיד חכם ,וחז"ל הקדושים מחמירים מאד
למחות על כבוד התורה ,וקשה מאד למחות ולא
להלבין את פניו (ועיין יבי"א ח"ו יור"ד סי' יג ס"ק יב).
ואין להקשות מהתנ"ך (דברי הימים ב פרק יג) על
אביה מלך יהודה שהוכיח את ירבעם ברבים
ונענש ומת (עיין פרש"י על פסוק כ) ,כי שם היה יכול
להוכיחו ביחיד ולמחות על כבוד התורה .וכן
שונאיו של דוד המלך ע"ה בחטא בת שבע היו
יכולים להוכיחו בסתר ולא ברבים (עיין ב"מ נט.).
אבל עסקן ציבור זה ,כבולעו כך פולטו.
בסיכום :צריכים לכבד מאד עסקני ציבור,
כולל גבאים ,ראשי עמותות ,חברי מועצת
העיר וכיוצא בהם ,והם נקראים שלוחי דרבנן,
אבל עליהם להיכנע לתלמידי חכמים ולהתנהג
בענוה יתרה.
הפקרות או קדושה?
שאלה :אנחנו כמה חברים היושבים מידי
פעם ושותים משקה חריף ושומעים שירים
ורואים צילומים של אותם זמרים המבצעים את
השיר ,וכמובן מכוונים להתפרק בקדושה .מה
דעת הרב שליט"א?
תשובה :אוי לנו ביום הדין .עצם השתיה
החריפה חמור מאד וידוע מה קרה לנח הצדיק.
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אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א
לענות

אמן

בקול גדול
בכל כחו ממש
ובכל כח כוונתו

יהא שמיה...

לברך
ברכת

אשר
יצר

בכוונה גדולה
בעיניים עצומות
או מתוך הכתב
ובלי להתעסק
בדבר כל שהוא

להתחזק
במצוות

בתוך שאר חולי עמו ישראל

אהבת
ישראל

גם כלפי מי שלא
בראש שלנו
גם כלפי מי שלא
מכבד אותנו
כלפי כ-ו-ל-ם
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טובה שלא לשמוע כל מיני קווי ברסלב – לא את
המסיתים ולא את המשבחים .חסיד ברסלב אמיתי
בוכה הרבה בתיקון חצות על כבוד שמים וקידוש
ה' ולומד תורה בהתמדה עצומה ומקיים את הפסוק:
"לָ ֵכן ַה ַּמ ְׂש ִּכיל ָּב ֵעת ַה ִהיא יִ ּדֹם" (עמוס ה ,יג) .וזו ההנהגה
הרוחנית והתורנית שלנו בעירנו חולון" ,וְ ָהיְ ָתה לַ ה'

לּוכה" (עובדיה א ,כא).
ַה ְּמ ָ
תפקידנו להתפלל על העסקנים שלא תצא תקלה,
ולשבח ולחזק אותם .ותפקידם לעשות הכל לפי דעת
תורה .כל עסקן יש לו "עשה לך רב" ,ולא עושה
כלום על פי דעתו .ומה שעושה הרי זה שינוי מעשה
לטובה וזה משנה מקום משנה מזל טוב ,וההצלחה

גדולה וקידוש ה' גדול תמיד .ויהי רצון שנזכה לכך.
כוחנו באחדותנו .וראשי וחכמי תנועת ש"ס עטרה
לראשנו .ובזכות האחדות נזכה לקדש תמיד שם
לּוכה" (שם) ,אמן ואמן.
שמים" ,וְ ָהיְ ָתה לַ ה' ַה ְּמ ָ
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להתקיים גם מצד היניק .וגם בזה אני אספר לכם סיפור.
היה נער שהחל לחזור לתלם ,והסיכום שלי איתו לתקופת המעבר היה:
"אנחנו בקשר בתמורה לכך שהוא מקבל מה שאתה רוצה ,אבל מילה זה מילה".
סיכמנו את זה ועמדנו בזה בצורה יפה .בכל פעם שאני נכשלתי ביחסים בינינו
הייתי משלם את זה ,ובכל פעם שהוא נכשל הוא היה משלם.
יום אחד אנחנו עומדים ליד הבית שלי בשעה  23:00בלילה .ואז הוא אומר
לי" :נגמר לי הכסף לסיגריות" .הוא היה אז בן שבע עשרה ,הוא לא היה אמור
לעשן ,אבל כחלק מהסיכום הזמני בינינו "מילה זו מילה" ,הייתי מממן לו
בכל יום שתי קופסאות "מרלבורו אדום" .בתקופה ההיא זה עלה רק  25ש"ח,
דהיינו כ 50ש"ח ליום ,אבל נכנסנו לתהליך ,אז אנחנו עושים את זה מושלם.
הוא אומר לי" :נגמרו הסיגריות" .אז אני אומר לו" :בכדי שלא תמות ,אני
אכנס לבית להוציא כסף ואביא לך לקנות" .הוא אומר לי" :אל תדאג ,אני
לא אמות בלי סיגריה ,אני אבקש מהעוזר שלך סיגריה מקסימום" .כלומר,
"אני גבר ,אני לא צריך את העזרה שלך .גם בלעדיך אני מסתדר" .אמרתי
לו" :לא ,אם אני אגיד לו שלא יתן לך סיגריה ,הוא לא יתן" .והבחור אומר
לי" :מה קרה לך ...אני בוכה לו שניה אחת הוא נהיה שלולית של מים ,מה
שאני רוצה הוא עושה".
אמרתי לו" :רוצה לנסות?" .אמר לי" :כן" .אמרתי לו" :אבל תזכור ,מילה זו
מילה" .אמר לי" :סגרנו" .אמרתי לו" :עכשיו  23:00בלילה .עד שתיים עשרה
בלילה אתם פה ואני בבית .אם אתה מצליח להוציא ממנו סיגריה אחת ,ממחר
ההסכם בינינו ממשיך – שתי קופסאות 'מלברו אדום' כל יום .אבל אם לא
הצלחת להוציא ממנו סיגריה ,ממחר אתה מפסיק לעשן .לא מעשן פחות ,לא
יורד ל'לייט' .מפסיק לעשן" .הוא אמר לי" :מה הבעיה? בטח שאני מוכן".
אמרתי להוא" :יוסי ,תקשיב טוב ,אם אתה נשבר [כי ידעתי שהוא יישבר,
הילד צדק ,]...המשכורת שלך הולכת לסיגריות שלו .אני מראש אומר לך –
אתה מפסיד את ה 3,000-ש"ח שלך בגלל הסיגריות שלו" .אמר לי" :אל תדאג,
אני בסדר גמור".
עשרים דקות לאחר מכן יוסי מתקשר אלי ואומר לי" :תשמע ,הוא בוכה לי
פה .מסכן ,אני לא יכול לראות אותו ככה" .אמרתי לו" :יוסי ,הבחירה בידך,
אם אתה מוותר על המשכורת ,אז בשמחה ,תן לו."...
בשתים עשרה בלילה ושניה הם מחייגים אלי ומספרים לי שהוא לא קיבל
סיגריה .אני יורד למטה ואומר לו" :חזק וברוך ,ממחר אתה מפסיק לעשן,
חוגגים את זה" .הוא נכנס לאוטו ,ויוסי אומר לי" :תגיד לי ,אתה נורמלי? הבן

אדם הזה מעשן שרשרת ,סיגריה אחרי סיגריה .אין סיכוי שזה קורה" .אמרתי
לו" :לא התבקשת להתערב ,אל תתערב ,בוא נחכה למחר .אני גם מחכה
לראות מה יקרה ,לא יודע עד כמה זה יעבוד".
למחרת בבוקר הילד לא מעשן .צהריים ,ערב – לא מעשן .שלושה חודשים
ואפילו קצת יותר ,שהוא היה איתי בכל התקופה ההיא הילד לא נגע בסיגריה.
כי סיכמנו ,ומילה זו מילה ,ואם אני אף פעם לא שברתי מילה ,גם הוא לא
ישבור אף פעם מילה .וכשהוא היה מתקשה לעמוד במילה שלו במקרים
מסוימים ,הייתי אומר לו" :אתה רוצה שגם אני לא אעמוד במילים שלי?".
והוא היה עונה לי" :לא! חס ושלום!" .ומאותו רגע עמדנו "יחד" בכל מילה
במאה אחוז.
לענייננו ,אין דבר בעולם שאי אפשר לבנות עם כל אדם בעולם .עם כולם
אפשר לבנות הכל ,אבל "חנוך לנער על פי דרכו" – בדרך שלו ,בגובה העיניים
שלו ,תתמקד איתו .אבל הדברים האלה הם מה שכל ילד וכל מבוגר צריך.
אהבה ,אמון וסמכות.
ולהיפך ,ילד שאין לו סמכות ,זה ילד שחי בפחדים .ילד שאבא שלו אומר
לו" :תעשה מה שבא לך" ,זה ילד שחי בחרדות .כי ילד שבא לחצות כביש,
ואף אחד לא אמר לו" :תסתכל ימינה ושמאלה ,ושמאלה וימינה" ,אז הוא
אומר לעצמו" :אני לא יודע מה יכול להיות אם אחצה את הכביש הזה .יכול
להיות שגם מגיע מטוס ונוחת כאן פתאום .אולי גם צריך להסתכל למעלה?".
אבל ילד שאבא שלו אומר לו" :אני אוסר עליך לחצות כביש לפני שאתה
מסתכל ימינה ושמאלה ,ושמאלה וימינה" ,הילד הזה עובר את הכביש במלא
הביטחון העצמי .למה? "כי אם אבא שלי אמר לי לא לעבור כביש בלי
להסתכל ימינה ושמאלה ושמאלה וימינה" ,זה אומר שאם אסתכל ימינה
ושמאלה ,ושמאלה וימינה ,לא יקרה לי כלום .החיים שלי הכי מאושרים
בעולם.
אין אדם בעולם שלא צריך סמכות ,כי ככל שיש סמכות גדולה ,כמה שזה
נראה הפוך – אם יש סמכות גדולה יותר" ,אני חי בפחדים יותר ,בדיוק להיפך.
ככל שיש סמכות גדולה יותר ,אני חי בצורה משוחררת יותר ,כיף לי יותר ,נח
לי יותר ,כי אני יודע שיש לי על מי לסמוך.
יזכנו ה' יתברך למעלות אמון וסמכות ,בראש ובראשונה לנו ,ואז לבנינו,
ולאחר מכן לכל הסובבים אותנו ולכל המתחנכים על ידנו ,בנחת שלווה
ומילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך ,אמן.
וברוכים תהיו!
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ויש בזה גם היזק לבריאות וגורם לקלות ראש
ויצר הרע .ומסתברא שעוברים על מצוות לא
תעשה של "וְ ֹלא ָתתּורּו" (במדבר טו ,לט) ועל מצות
ֹלהיָך" (דברים ו ,ה; ועיין
עשה של "וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת ה' ֱא ֶ
בספר החינוך שם) .ויתכן גם חילול ה' בעיני הרואים
ובעיני נשותיהם ,כאשר יודעים על הבעלים
שעוסקים כעת בקלות ראש .וזה גם לא חינוכי
בעיני הילדים ,שמסתמא יודעים ושומעים
ואולי גם רואים שהאבא נהפך להיות ליצן
גדול" ,וְ הּוא ַרחּום יְ ַכ ֵּפר ָעוֹן" (תהלים עח ,לח).
מותר ומצוה להתפרק בקדושה בין בעל
ואשתו בלבד ,ולכוון לשם שמים ,ובמינון
הנכון .אבל בין חברים ורואים ושומעים
ומסתמא נכשלים ,אז בודאי שזה הפקרות
והתפרקות בטומאה ,רחמנא ליצלן.
ולעניות דעתי ,גם בחגים ובמועדים כאשר
יושבים בסעודה גיסים ודודים והחמות וכיוצא
בזה ,אסור במצב כזה להרבות בשתיה חריפה,
וזה סכנה רוחנית לכולנו .ולשון מרן רבינו
הבית יוסף זיע"א (בשו"ע ס"ס תקכט) ,שצריך להזהיר
את העם "שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם
לדבר
בשמחה ,ולא ימשכו ביין שמא יבואו ְ
עבירה ,אלא יהיו כולם קדושים" ,עד כאן

לשונו .וידוע מהרמב"ם (פ"ג מהלכות מלכים) שאפילו
מלך אסור לו לשתות יין דרך שכרות ,עיין שם.
וזה אסור אפילו בחגים ,וכל שכן במשך השנה,
ועל אחת כמה וכמה סתם חברים ,שזה יצר הרע
מֹוׁשב לֵ ִצים ֹלא יָ ָׁשב"
"ּוב ַ
גדול .ועל זה נאמרְ :
(תהלים א ,א).
ומכאן ,שכאשר עושים בבית סעודה
משפחתית ויש בשר צלי ויין משובח ,יש להכין
במשפחה אברך בן תורה שיאמר דברי תורה,
וזה יכול להציל את המצב הרוחני .אחרת
זה התפרקות בעבירה .וגם בסעודת פורים
ואירועי שמחה או ביום העצמאות יש להיזהר
בזה מאד מאד.
ובעוונות הרבים גם עישון נרגילה וסיגריות
וכיוצא בזה ,צריך להיזהר בזה מאד ,בפרט
כשזה סעודה שנמצאים שם כל בני המשפחה,
שצריך להיזהר שלא יהיה נראה הסעודה של
אנשי הרחוב והשוק .ולכן ,לשים לב תמיד
לעורר להקשבה לדברי תורה ולשירה בסעודה.
ושמעתי שעל פי הקבלה ,כוס יין בזימון וברכת
המזון מעלתו יותר מעליית שישי לספר תורה
בשבת קודש.

להנהיג בציבור להתפלל תפילת לחש באריכות
שאלה :בפתחה של השנה החדשה ,האם
כדאי לפרסם ולהנהיג בקהילה שלנו בבית
הכנסת מנהג לפיו תפילת הלחש בעמידה
תארוך  7דקות כדברי האור לציון ולא לחשוש
שלא יבואו אצלנו לבית הכנסת ושלא יעשו
מניינים קצרים לפני ואחרי?

תשובה :דבר גדול מאד לעשות כן ,ואדרבא
יבואו עוד אנשים כשרואים תפילת לחש בכובד
ראש .וכידוע ,תפילה מלה במלה עדיף מהכוונה
(עיין יבי"א ח"ה ס"ס כח) .ורבינו הקדוש הגאון הצדיק
הרב רבינו שריה דבליצקי זיע"א היה ממליץ 9
דקות .ורבינו בעל שבט הלוי זיע"א ממליץ על
 12דקות .כך שלעשות תפילת הלחש  7דקות זה
מצוין .ומשנה לשנה להוסיף דקה-שתיים ,וזה
מצוין שבמצוין .והלואי שגם אצלנו ב"עטרת
חכמים" יעשו כן.
כמובן ,כדאי לשתף את קהל המתפללים
בענין זה ושיהיה גם על דעתם והסכמתם .וגם
החכם שבקהילה יבאר הדברים בטוב טעם ,וזה
לּוכה" (עובדיה א ,כא).
מצוין" ,וְ ָהיְ ָתה לַ ה' ַה ְּמ ָ

