בס"ד

דעת ז נים
ש ִאים ִמ ּטוּב ִמ ְצ ָריִ ם ,מאי מטוב מצרים? אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר :שלח לו יין [ישן] שדעת זקנים נוחה נוחה הימנו"
ש ָרה ֲחמ ִֹרים נֽ ֹ ְ ׂ
"ו ְּל ָא ִביו ׁ ָש ַלח ְּכזֹאת ֲע ָ ׂ

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל
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העושר והכבוד מלפניך ,ואתה מושל בכל
פרשת חיי שרה תשע"ט.

שנה או שנִ ים?
בפרשת השבוע ,פרשת "חיי שרה" ,אומר
הפסוק על שנות חייה של שרה אמנו ע"ה בלשון
הזה" :וַ ּיִ ְהיּו ַחּיֵ י ָׂש ָרה ֵמ ָאה ָׁשנָ ה וְ ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וְ ֶׁש ַבע
ָׁשנִ ים ְׁשנֵ י ַחּיֵ י ָׂש ָרה" (בראשית כג ,א).
והשאלה הנשאלת היא – כיצד יתכן שעל מאה
שנים כתוב "מאה שנה" ועל עשרים שנים כתוב
"עשרים שנה" ,כלומר לשון מיעוט ,ואילו על
שבע שנים ,שזה הכי פחות ,כתוב בפסוק" :ושבע
שנים"? וכן ,גם מדוע כפל הלשון "שני חיי שרה",
ומה בא להשמיענו בפסוק זה?

זה הקטן גדול יהיה
ובזוהר הקדוש בפרשה (דף קכב ):דורש מהפסוק
הנזכר דרוש גדול ומוסר השכל .מי שמקטין את
עצמו בעולם הזה ,נעשה גדול בעולם הבא .ומי
שגדול הוא קטן ,ומי שקטן הוא גדול ,עיין שם.
ולפי זה מבואר מדוע בתורה כתוב "שבע שנים"
בעוד שבמניין השנים הגדול יותר נזכרת המילה
"שנה" ,עיין שם.
וכמובן ,אין הכוונה על קטן ממש ועל גדול
ממש ,אלא עומק הדברים הוא ,שמי שבאמת גדול
ומקטין עצמו ,זוכה להיות גדול בעולם הבא .ומי
שבאמת קטן ומגדיל עצמו ,אז מהשמים מקטינים
"א ָדם
אותו .ומפורש כן בגמרא (חולין ה ):על הפסוקָ :
יע ה'" (תהלים לו ,ז) ,אלו בני אדם שהן
תֹוׁש ַ
ִ
ּוב ֵה ָמה
ְ
ערומין בדעת כאדם הראשון ,ועושין עצמן כבהמה,
עיין שם .כלומר ,אדם כזה ה' יתברך מושיע אותו
המתמים עצמו,
ְ
ומגדל אותו .וזה בבחינת "כל
"עם ּגְ ַבר
מתמים עמו" ,שנאמרִ :
הקדוש ברוך הוא ְ
ָּת ִמים ִּת ַּת ָּמם" (תהלים יח ,כו) (עיין נדרים לב.).

מי שמקטין עצמו זוכה לחיים קלים
"ׁשנֵ י ַחּיֵ י
ועל פי יסוד זה יובן סיום הפסוקְ :
ָׂש ָרה" .ופירש רש"י ,כולן שווין לטובה .וקשה
לכאורה ,הרי שרה אמנו גם כן סבלה הרבה בחיים
עם הניסיונות של אברהם אבינו ע"ה והכניסה
צרתה לביתה ,ועד שזכתה לבן יצחק אבינו ע"ה,
ולבסוף לא ראתה חופתו .אז כיצד נאמר עליה
"כולן שווין לטובה"?!
אלא היא הנותנת – שרה אמנו ע"ה זכתה להקטין
עצמה תמיד לפני ה' יתברך ולקבל הכל באהבה,
ואין לה טענות ולא כלום .וזה נתן לה כח מהשמים
להרגיש תמיד שני חיי שרה שכולן שווין לטובה.
ובעומק יותר ,כאשר האדם מקטין את עצמו
ומתנהג בענווה טהורה עם כל אדם ,ועל אחת כמה
וכמה בפני הקדוש ברוך הוא ,אז אין לו טענות ולא
דרישות ומתקדם באמונה וזוכה לדבקות וקרבת
ה' .וזה השכר שמקבל מיד מה' יתברך שהחיים
שלו קלים יותר .נכון ,יש בעיות ,אבל יש כח גדול

רח' החי"ם  4תל-גיבורים ,חולון

(מגילה טז):

מהשמים להרגיש תמיד "כולן שווין לטובה".
ובעומק גדול יותר ,כאשר מקטין עצמו מלקבל
תפקיד הראוי לו ,ומקטין עצמו כדי למנוע מחלוקת,
פילוג בעם ,ועל אחת כמה וכמה שמקטין עצמו כדי
למנוע חילול ה' ולשון הרע וקנאה ושנאה ושאר
מרעין בישין ,הוא מקטין עצמו וה' יתברך מגביהו
מלמעלה .והוא בבחינת "מקדש עצמו מלמטה ,אז
מקדשין אותו מלמעלה" (עיין יומא לט.).

קבלת מעמד או תפקיד זה רק מהשמים
וזה באמת מצינו בפרשת השבוע שקבלת
תפקיד ,משרה ,שררה ,רבנות ,הן וכיוצא בהן,
זה רק מלמעלה .יצחק אבינו לא ביקש כלום,
והפסוק מעיד" :וַ ּיִ ֵּתן ַא ְב ָר ָהם ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר לֹו
לְ יִ ְצ ָחק" (בראשית כה ,ה) .ופירש רש"י ,גם את הכח
לברך שקיבל אברהם מה' יתברך ,נתן רק ליצחק.
וישמעאל עשה תשובה וקיבל את זה באהבה ,ואף
שהיה גדול מיצחק ,הקדים את יצחק לפניו תמיד.
והפסוק מעיד" :יִ ְצ ָחק וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ָּבנָ יו" (שם שם ,ט).
וכן ,בהפטרת השבוע ,עד כמה שרצה אדוניה
בן חגית להיות מלך על ישראל לאחר פטירת דוד
המלך ע"ה ,לא רק שלא הצליח ,לא רק שנהרג
לבסוף ,אלא שלמה בן בת שבע הצדקת ,שישב
ועסק בתורה והקטין עצמו ולא דיבר על המלוכה,
הוא נעשה המלך .וזה גם מעיקרי האמונה ,שיבוא
מלך המשיח משבט יהודה ומזרעו של דוד ומזרע
שלמה בלבד (רמב"ם פיהמ"ש פרק "חלק") .שלמה המלך,
ואדוניהו בקבר.

הוא לא השתנה!
וכן ,ביהושע בן נון ,נאמר עליוֹ" :לא יָ ִמיׁש ִמּתֹוְך
ָהא ֶֹהל" (שמות לג ,יא) .והמתין  40יום במרגלות הר סיני
למשה רבינו (יומא עו ).ולא ביקש שררה ולא כלום.
והיה מקטין עצמו ומתנהג כמו שמש בבית המדרש
להכין מחצלאות לתלמידים שיושבים לעסוק
בתורה (עיין מדרש רבה פר' פנחס) .ובניו של משה רבינו
לא זכו ,ודווקא התלמיד השקדן והצנוע ,יהושע,
זכה להיות אחרי משה רבינו .משה קיבל תורה
מסיני ומסרה ליהושע (אבות פ"א מ"א) .וביום מיתתו
של משה עומד איתו בענווה גדולה לקבל סמכות
להנהיג את העם ,שכמו שכשנקרא "הושע" השפיל
עצמו ,גם כשנקרא בשם "יהושע" נהג כן (עיין פרש"י
דברים פר' האזינו לב ,מד).
וזה עומק דברי המדרש רבה (פר' ויקרא פר' א סי' ה),
הלל הזקן אמר על עצמו ,השפלתי היא הגבהתי.
הגבהתי היא השפלתי ,עיין שם .כלומר ,זה לא
רק שזוכה להרגיש הנאה רוחנית מההשפלה ,אלא
גם זוכה לתוצאה רוחנית שיש בה תועלת לזיכוי
הרבים – זוכה להרגיש הגבהתי .וזה בבחינת "מה
יעשה האדם ויחיה? ימית עצמו" .ופרש רש"י,
ישפיל את עצמו (עיין מסכת תמיד לב .).והלואי שנזכה
להצליח ולהנות הנאה רוחנית מהשפלות והבלים.
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הזמנים לפי
שעון חורף

כניסה יציאה

ר"ת

תל-אביב 18:02 17:27 16:30
ירושלים 18:06 17:25 *16:34
חיפה
18:00 17:25 16:18
באר שבע 18:04 17:28 16:31
* לנוהגים  40דקות16:14 :
"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א
וזה בעצם פסוק מפורש בתנ"ך" :לְ ָך ה' ַהּגְ ֻדּלָ ה
בּורה וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ ַהּנֵ ַצח וְ ַההֹוד" (דברי הימים א כט ,יא).
וְ ַהּגְ ָ
כלומר ,כל התפקידים ,המשרה והשררה ,הפרסום
והכבוד וההנאות ,הכל מהשמים – שלך – משלך –
(רלב"ג שם).
וחז"ל אומרים (ב"ב צא ,):גם הממונה על המים
להשקות השדות זה מהשמים .והמהרש"א מפרש
שהכוונה ,גם תפקיד פשוט ,קטן ושפל שקיבל
האדם זה מהשמים .וחז"ל אומרים (מגילה טז ):תעלא
בעידניה סגיד ליה [=אם תראה שועל ששעתו
מצליחה לו ,תשתחווה לו] .כלומר ,מלך בתפקיד,
תשתחווה לו .וכך כל אדם בתפקידו זה מהשמים,
ולכן תעשה לו כבוד.
נכון שבאמת הוא לא קובע ,והפסוק אומר "לֶ ב
ֶמלֶ ְך ְּביַ ד ה'" (משלי כא ,א) ,כלומר למלך אין בחירה.
אבל כאשר אתה בא לבקש מהמלך ,תחשוב באמת
שאתה מבקש מהמלך הגדול ,מלך העולם ,ואתה רק
משתדל ועושה השתדלות של כבוד בפני המלך.
וכמו שעשה נחמיה הנביא בפגישה בלשכתו של
דריווש מלך פרס ,שעשה עצמו כאילו מבקש ממנו,
ובאמת מבקש אך ורק מה' יתברך .וכן דניאל (עיין
מהרש"א ר"ה ג.):
ובאמת ,השבוע ,בסיום תקופת הבחירות לעיריה
שבכל עיר ועיר ,עשינו השתדלות ,פרסום ,דרשות,
חיזוק והנהגות נכונות ,והתוצאה בידי ה' יתברך
מֹוׁשל ַּבּכֹל"
בלבד" .וְ ָהע ֶֹׁשר וְ ַה ָּכבֹוד ִמּלְ ָפנֶ יָך וְ ַא ָּתה ֵ
(דברי הימים א כט ,יב) .כלומר ,העבודה וההשתדלות
בידינו ,וההצלחה והתוצאות והתפקידים בידי ה'
יתברך .ומה שרואים כיום מי עלה ומי ירד ,מי
בראש ומי בסוף ,כמה חברים וכמה פרודים ,מי
מנהל ומי סגן ,מי פקיד ראשי ומי פקיד זוטר ,הכל
מהשמים .ולכן ,בעלון "דעת זקנים" לא פחדנו ולא
חששנו לפרסם ולהצביע עבור תנועת ש"ס של
מרן רבינו הגדול אור העולם זיע"א.
כעת ,לאחר שנגמר הכל ,חובה קדושה על כולנו
לקדש שם שמים ולהרבות כבוד שמים ולשכוח את
העבר ולהסתכל בכובד ראש על העתיד .רואים את
המצב שנעשה לאחר הבחירות ,להרגיש שרואים
אמונה בה' יתברך ,בבחינת" :וְ ָהע ֶֹׁשר וְ ַה ָּכבֹוד
מֹוׁשל ַּבּכֹל" (שם) .והלואי שנזכה
ֵ
ִמּלְ ָפנֶ יָך וְ ַא ָּתה
להרגיש כך תמיד ולראות בעיניים של אמונה (עיין
ירמיה פרק ה).
לעניות דעתי הקטנה והבזויה ,רצוי לבקש מכל
תושבי ארץ הקודש לכוון ולבקש בלילה לפני
השינה מחילה וסליחה וכפרה ,כולם מבקשים
מכולם .וזה מבטל את הדינים ומעורר חסדים
וזוכים לברכה לכולנו .ולהוסיף להתחזק באהבת
ישראל ,ולכוון היטב בברכת "שים שלום טובה
וברכה וכו' עלינו ועל כל ישראל עמך" ,שיזכו
כולם באמת ל"חיים ,חן וחסד ורחמים" ,ולכוון
לברך את כל הנציגים והעסקנים להצלחה גדולה
וקידוש ה' גדול לתפארת בישראל ,אמן ואמן.
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לעילוי נשמת

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת

יוסף בן
אסתר ז"ל

ניסן מנצור
בן תותי ז"ל

אברהם בן
מאנדן ז"ל

לעילוי נשמת

אהרון רוני בן
קודרת אדרת
ורחמים ז"ל

איך מחשבה יוצרת "באמת" מציאות?
שלום וברכה ,מורי ורבותי!
כאשר מספרת התורה על פטירתה של שרה אמנו ועל מה שקרה בעקבותיה,
מתארת התורה את בכייתו של אברהם אבינו בפסוק" :וַ ּיָ בֹא ַא ְב ָר ָהם לִ ְסּפֹד
לְ ָׂש ָרה וְ לִ ְבּכ ָֹתּה" (בראשית כג ,ב) ,כאשר האות כ"ף במילה "ולבכתה" כתובה ככ"ף
זעירא.
בכל ספר תורה שתפתח בכל מקום בעולם – בספרד ,בגרמניה ,בתימן,
באשכנז ,בפרס ובמרוקו – תראה שהאות כ"ף קטנה יותר מכל יתר האותיות,
וזו אחת ההלכות של כתיבת ספר תורה.
ונשאלת השאלה מדוע האלוקים קבע בתורה שהאות כ"ף במילה "וְ לִ ְבּכ ָֹתּה"
תהיה כ"ף זעירא?
וכבר עמדו רבותינו על שאלה זו ורש"י מביא כמה סיבות .אבל אחת
מהסיבות שמובאת (בעל הטורים שם ועוד) היא שהאות כ"ף הזעירא באה ללמדנו
שאברהם אבינו בכה מעט .ומדוע בכה מעט ,הרי זו שרה אמנו ,אשת חיל,
אשת נעורים ,איך לא יזלגו עניו נהרות של דמעות?!
אלא שאברהם אבינו בעודו בוכה על רעייתו שהלכה לעולמה ,הוא משיא
מבטו למעלה ורואה איך שערי שמים פתוחים ברגע כזה ,איזו חתונה גדולה
בשמים ,איך מקבלים את הצדקת שרה אמנו ע"ה ,איזו שמחה ,איזו אהבה.
אברהם אבינו רואה את שרה מחייכת מאוזן לאוזן ,האם הוא יכול לבכות?
אשתך מאושרת ,על מה אתה בוכה?! על עצמך? על כך שאתה מתגעגע
אליה?! תאמר" :אני בוכה על עצמי" .לאף אדם הרי אין "אומץ" לבכות על
עצמו .אז אברהם אבינו אומר לך ,פה ,אין לי מה לבכות ,אני רואה איך היא
שמחה למעלה וזה די והותר עבורי.
מספרים שהיה פעם אדם אחד שביקש שכר גדול בעולם הזה .מה הוא
ביקש? הוא רצה לראות מה קורה בשמים .הוא ניגש אל הרב ואמר לו" :לא
מספיק לי לראות מה קורה בארץ ,אני רוצה לראות מה קורה בשמים" .הרב
אמר לו" :אני מוכן לברך אותך בברכה הזו ,אבל תזכור שמבחינתי זה לא
מומלץ" .אמר לו" :כבוד הרב ,סמוך עלי ,אני לא אעשה עם זה שטויות".
השיבו הרב" :זה לא עניין של תעשה שטויות או לא ,אלא – לא בכדי האלוקים
לא נותן לנו לראות מה קורה בשמים .לא כדאי ולא מומלץ" .לבסוף ,בירכו,
ובתוך שבוע חזר הרב כשהוא חולה ,שבור ורצוץ וכל בקשתו מהרב שיקח
בחזרה את ברכתו ,באומרו" :איני רוצה לראות מה קורה בשמים".
שאלו הרב" :מדוע?" .אמר לו" :הייתי בהלוויה של צדיק גדול שנפטר מן
העולם .סיפרו עליו שהוא תמיד היה מברך את כולם ,מחבק את כולם ,כולם
היו קשורים אליו בנפש .ברגע שהוא נפטר ,אנשים הרגישו שחצי מהלב
שלהם הלך .כולם בוכים בהלוויה בלי הפסקה ,ואני מחייך מאוזן לאוזן ,שהרי
אני רואה מה קורה בשמים ...איך מקבלים אותו ,באיזו אהבה ,באיזו שמחה.
וכולם אומרים עלי" :זה שוטה ,לא מיושב בדעתו ...כולם בוכים והוא צוחק".
חלפו כמה ימים והגעתי להלוויה של רשע אחד שכולם רקדו לשמע 'בשורת'
מיתתו .על זה הוא הלשין ,לשני עולל רע ,לזה הוא גנב" .שלמה המלך אומר:
'ּוב ֲאבֹד ְר ָׁש ִעים ִרּנָ ה" (משלי יא ,י) .כשרשע גדול מת ,יש לערוך סעודה ,יש
ַ
לשמוח .ה' אומר" :כשהרשע הזה היה חי ,כל רגע הוא היה מבזה את שמי,
עכשיו אני שמח שהוא מת"" .והנה ,כולם שמחים ומאושרים על מות הרשע,
ואני בוכה ובוכה .וכולם עומדים ומשתוממים :את החיים שלנו הוא הרס! מה
אתה בוכה?' .השבתי להם שאם היו רואים מה שקורה כעת בשמים ...אלו
עונשים הוא מקבל ,איך מטפלים בו טיפול שורש ...הם לא היו שמחים כך.
לכן ,באתי אל הרב בבקשה שיקח את הברכה הזאת מאחר וחושבים עלי
שאני לא נורמלי .אני רוצה לבכות עם כולם ולשמוח עם כולם"...
כאשר מרן ראש הישיבה הגאון חכם שלום הכהן שליט"א ,נשיא מועצת
חכמי התורה ,ישב שבעה על רעייתו ע"ה ,הגיע אחד מגדולי ישראל לנחמו,
הגאון הגדול הרב יהודה עדס שליט"א ראש ישיבת קול יעקב .ואמר לו" :אין
לי זכות לנחם אותך ,כי רעייתי חיה .אני לא יודע מה זו ההרגשה שאשה
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נפטרת מן העולם" .ללמדך ,שזו לא חכמה לבוא ולומר" :יהיה בסדר ,הכל
לטובה" ,צריך לחוש את מה שעובר על האחר.
לאחר שהרב יהודה עדס יצא ,נכנס הגאון הרב שמואל אויערבאך זצ"ל,
ראש ישיבת מעלות התורה .ואז מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן מחזיק לו
את שתי הידיים ,בוכה איתו ואומר" :רק אתה יכול להבין מה זה שמאבדים
אשה גדולה כזו".
יש לנו חוק ביהדות שנקרא "הגשמיות של חבר שלך זו הרוחניות שלך".
למה הכוונה? שימו לב טוב ,אם אדם הכין לרעייתו כוס תה ,או אשה הכינה
לבעלה כוס קפה .האם זה כוס של גשמיות או של רוחניות? תלוי למי .למי
שקיבל את הכוס ,זו גשמיות  -כוס קפה טעים .למי שהכין את כוס הקפה
זה לא כוס קפה של גשמיות ,זה כוס קפה של רוחניות .זו חתיכת מצוה .כל
לגימה שהבעל יקח מכוס הקפה יש לרעייתו מצוה על ששמחה את בעלה.
את לא עובדת אצלו ,את לא "שרת המשקים" במשרד שצריכה להכין קפה.
אם אדם הצליח לגרום לחבר שלו נחת ,למרות שבשבילו זו גשמיות ,בשביל
הנותן ומעניק זו רוחניות.
אתה יכול ללכת מהבוקר ועד הערב ולעשות רק מעשים גשמיים בעולם,
אבל מספיק שכיוונת נכון ,הפכת כל דבר לרוחניות.
דוגמא פשוטה – מנקה רחובות .אם הוא מחליט שהוא עושה זאת לשם
מצוה ,מה הוא צריך לכוון לשם כך? שני דברים .דבר ראשון ,אני רוצה לקיים
מצות יישוב ארץ ישראל ,שאנשים ירצו לגור לארץ ישראל ,יראו שהיא ארץ
נוחה ונעים לגור בה .דבר שני ,לעשות חסד ,כך שכל מי שעובר ברחוב ,לא
יחליק על קליפות בננה ,לא יראה רחוב מלוכלך ,שיהיה לאנשים נעים ונחמד.
מאותו רגע שהוא כיוון כך ,כל פעולת ניקיון שיעשה ברחובות זה עוד מצוה,
עוד מצוה ועוד מצוה.
קבלן גדול שבונה בניינים ,וכל שאיפתו להפוך את הבנייה למצוות .מה
צריך לכוון? שתי כוונות .הכוונה הראשונה ,מצות יישוב ארץ ישראל .והכוונה
שניה ,לעשות חסד עם אנשים שמחפשים דירה ואין להם היכן לגור.
שתי כוונות ,שני מישורים שונים ותפקידים שונים .והנה ,שניהם מגיעים
לאחר אריכות ימים ושנים לשמים .האחד טוען" :בניתי מאה אלף יחידות
דיור" .והשני אומר" :ניקיתי כל החיים את אותם חמישה רחובות" .בשמיים
פונים למטאטא רחובות" :שאלה :בכל בוקר כשקמת מהשינה והלכת לעבודה,
כיוונת או לא כיוונת?" .הוא אומר להם" :כיוונתי" " -טוב ,כל עוד שכיוונת,
יש לך כל היום רק מצוות" .פונים לקבלן" :אתה כיוונת או לא כיוונת?"– .
"מדי פעם כיוונתי ,מדי פעם פספסתי ,לפעמים כן ולפעמים לא" .ואז כמו
מתעורר משינתו" :אבל רגע ,רגע ,חבר'ה ,אני הייתי קבלן" .אומרים לו:
"יקירינו ,לא משנה מה היית .משנה מה היתה הכוונה שלך .כיוונת לעשות
טוב – קיימת מצווה ,לא כיוונת לעשות טוב  -לא קיימת".
השבוע בישראל הוא שבוע הבחירות לעיריות .מרבית העם משתתפים
בבחירות ושמים פתק בקלפי .אתה שבחרת לכתת את רגליך עד הקלפי
והטרחת את עצמך ליטול פתק ,להכניס למעטפה ולשלשל לתיבה .מה חשבת
באותו רגע? האם אמרת לעצמך" :אני שם כי אני יודע מה גדולי ישראל אמרו
ואני שולח שליחים לחמש שנים של עשייה" ,או "אני שם כי בא לי"? אתה
יכול להצביע לאותה מפלגה אפילו שחבר שלך הצביע ,אבל למה שמת את
זה – כי התייחסת לבורא עולם או כי התייחסת לעצמך? התייחסת לעצמך,
פספסת .התייחסת לבורא עולם ,הרווחת.
מגיעים ביחד לשמים ואומרים לו" :תשמע ,עשית כבר מה שהוא עשה .למה
לא כיוונת?! למה לא אמרת' :אני עושה את זה לא בגלל שאני רוצה היתר
בניה ,אלא כי אני רוצה שלכולם יהיה היתר בניה .אני רוצה שלכולם יהיה
טוב'?! למה לא כיוונת? לא חבל?" .ההבדל בין מצוה למה שאינו מצוה הוא
סך הכל בכוונה – האם כיוונת או לא כיוונת.
אותו דבר ,ההבדל בין מצוה לכוונה הוא גם סך הכל בכוונה .אשה זקנה
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הכנסת אורח עם מצוקה נפשית לביתו באופן
שלא פוגע ברוחניות או מפריע לבני ביתו
שאלה :אדם בעייתי ,מסובך ,מסכן וגם בנפש לא
בריא ,ויש קושי גדול בעזרה ובחסד שעושים איתו,
כי הוא טרדן ועקשן ולא רגוע .מה עושים?
תשובה :כמובן ,יש כאן מצוה גדולה מאד לעזור
ולעשות חסד למבינים ,לעדינים ולמכירים טובה,
וזה טוב .אבל המצוה הגדולה לעזור לאנשים כאלה
שיש קושי גדולה בעזרה ובחסד שעושים איתם,
ויש לכוון שמהשמים זה נופל עלינו ולכוון לעזור
להם ,וזה מצוה כל רגע .וגם כשיש קושי וטרדה,
לכוון שזה מהשמים ,ולה' הישועה.
גם אם צריך להזמין אותו לסעודת שבת או
לשבת לידו בבית הכנסת ,והוא לא רגוע ,עם כל זה
יש כאן מצוה מהתורה לעזור במיוחד לאנשים עם
מצוקה נפשית וכלכלית וכיוצא באלה ,ולא לזלזל
ולא להיפגע מהם .ובודאי זה עושה בשמים רעש
גדול.
כמובן ,לא על חשבון הבית ולא כאשר האורח
מסתכל ויש בעיה של צניעות באופנים כאלו ,שאז
אסור להזמינו לבית .ומפורש בגמרא על רבי יהושע
שקיבל לסעודה בבית בן אדם בעייתי וחשוד לגנוב,
וידע להסתדר איתו על הצד הטוב ביותר (עיין מסכת
דרך ארץ רבה ספ"ה) .ואסור לארח אותם בסבר פנים
רעות חס ושלום (עיין יור"ד סי' רמט ס"ג) ,שבזה מפסיד
זכותו ,כי אם כבר זוכים לעשות מצוה נדירה כזאת,
לעשות כן בשלמות ולא בעבירות (ועיין בא"ח פר' שמיני
ה"א) .ויש להתייעץ תמיד עם דעת תורה כיצד לטפל
בחולים קשים וכיצד לאמץ ילדים קטנים כך שלא
תצא תקלה מתחת ידינו לעולם ושלא תהיה פגיעה
בבני הבית ולא פגיעה רוחנית חס ושלום בקדושה
ובצניעות.
נאנס ולא עשאה ,כאילו עשאה
שאלה :בחודש תשרי  20יום לא אמרנו וידוי ולא
"אל מלך" ולא תיקון חצות בשלמות .והשאלה שלי
האם בשמים מקבלים שכר כאילו אמרנו וכאילו
עשינו בשלמות?
תשובה :שאלה יפה .שאלה זו שייכת גם כשיש
חתן בבית הכנסת ופוטרם מאמירת וידוי ,האם
בשמים מחשיבים להם כאילו אמרו וידוי עם כל
ו"ּת ִפּלָ ה
התחנונים? וכן מזמור "יַ ַענְ ָך" (תהלים כ ,ב) ְ
לְ ָדוִ ד" (שם פו ,א)? ומבואר במשנה ברורה (סי' קלא
סקכ"ג) ,שהחתן פוטרם כי יש מצוה לשמוח עם החתן
והשמחה נמשכת על כולם ,עיין שם .אבל אם שמח
בגלל שפטור מהוידוי ,אז יש כאן בעיה.
למעשה ,נראה שמי ששמח בגלל שפטור
מהוידוי ,סימן שזה עול בשבילו ולא יקבל שכר,
אבל מי ששמח  20יום שאין וידוי מחמת שמחת
החג ומחמת הימים הקדושים ,ושמחה כזאת זה
מצוה ,אז גם יקבל שכר כאילו אמר וידוי ותיקון

שו"ת ממורנו הרב

חצות ,ממש ככה .וזה בבחינת "חשב אדם לעשות
מצוה ,ונאנס ולא עשאה ,מעלה עליו הכתוב כאילו
עשאה" (קידושין מ .).וכן אמרו חז"ל (שם לט ,):ישב אדם
ולא עשה עבירה ,מקבל שכר כעושי מצוה ,עיין
שם.
כידוע ,מספרים על גדולי ישראל שהיו
מתגעגעים להנחת תפילין בחגים ,והיו קמים בנץ
החמה באיסרו חג לתפילת שחרית עם תפילין.
וכמובן זו מעלה גדולה מאד .ואנחנו שלא הגענו
לדרגה הזאת ,צריכים להיזהר שלא נהיה בבחינת
"תוהא על הראשונות" ,חס ושלום (עיין שם מ.):

שליט"א

הרמב"ם פסק ,גנאי לאשה כשיוצאת לחוץ ,ויופי
לאשה לישב בזוית ביתה
הי"א) .ובגמרא (ערכין יט ).מבואר ,אשה בבית – ברכה
בבית ,עיין שם ,כי הבעל והגבר צריך לצאת מהבית
לפרנסה ,לתפילה ולעסק התורה.
שאלה כזאת זה חוסר הכרת הטוב לה' יתברך
שזוכים להקים משפחה ,ומתלוננים במקום להודות
לה' ולחיות בשמחה כל רגע .ויש להורים האלה
ששאלו שאלה כזאת לעשות תשובה על כך (ועיין
בזוה"ק תולדות דף קעט .שאומר ,על שאלה לא יפה מגיע עונש מלקות).
(עיין רמב"ם פי"ג מהלכות אישות

תבשיל שבושל כל צורכו במיקרו-גל
שאלה :תבשיל יבש שבושל כל צורכו בתנור
מיקרו-גל וראוי לאכילה לחלוטין .האם מותר
לחממו בשבת על הפלטה?
תשובה :יש מחלוקת גדולה האם בישול בתנור
מיקרו-גל דינו כאש ואסור מהתורה או שדינו
כמבשל בשמש או חמי טבריה ,כי זה לא אש ממש,
התנור קר והאוכל חם .למעשה ,מחמירים בזה תמיד
שלא לבשל במיקרו בשבת ושלא לבשל במיקרו על
ידי גוי שדינו כבישולי גויים (ועיין חזו"ע שבת ד דף תד).
והחידוש כאן ,גם אם בישל תבשיל יבש בתנור
מיקרו-גל וראוי לאכילה ומבושל כל צורכו ,עם
כל זה אסור לחממו בשבת על הפלטה ,כי יתכן
ואין כאן דין בישול ואין כאן את ההיתר של "אין
בישול אחר בישול" .ועיין למרן רבינו הגדול זיע"א
שהסתפק בזה ולא הכריע מחשש איסור בישול
בשבת (עיין הליכות עולם ח"ד דף מב).
ויתכן לחדש שאם באמת תבשיל שבושל כל
צורכו בתנור מיקרו-גל והוסיפו לחממו בתנור
חשמלי או על הגז כמאכל בן דורסאי ,ואפילו
שליש בישול ,אז בצירוף כל הספקות יהיה מותר
לחממו בשבת על הפלטה לכתחילה (ועיין שבט הלוי ח"י
סי' סב).

מתן אחוזים לגבאי צדקה
שאלה :אדם שעושה מגבית לאחרים הנזקקים,
ומקבל על כך אחוזים .האם זה מותר?
תשובה :זה מותר בהחלט ,וזה נקרא "גבאי
צדקה" כלומר ,אדם שיודע לגבות צדקה עבור
משפחות במצוקה או הכנסת כלה או החזקת
התורה .ויש בזה תועלת ועזרה לכולם וגם עבור
הגבאי .וכאשר הוא נזקק ממש ,אז פשוט שמותר
וגם מצוה כפולה לעזור למשפחה נוספת .וגם
כאשר הגבאי אינו נזקק ,הרי זה בגדר עבודה.
ובמקום לעבוד במקום אחר ,עובד ועוזר למשפחה
נוספת ,וזה בבחינת "גמילות חסדים לעני ולעשיר"
(עיין סוכה מט .):ומפורש בגמרא (ב"ק לו ):על רב יוסף
שהיה גבאי צדקה ,וכן מפורש בגמרא (ר"ה יח ).על
אביי ורבה ,עיין שם .ואמר רבי יוסי יהא חלקי
מגבאי צדקה (שבת קיח .):ומבואר בגמרא (ב"ב יוד ,):לא
לתת צדקה אלא אם כן ממונה עליה גבאי צדקה
כמו רבי חנינא בן תרדיון ,עיין שם.
וכיום ,שרואים המלצה של החכם שמכיר את
הענין ,זה מצוין .ואדרבא ,אין לסמוך על פרסומים
וסיפורים בעוונותינו הרבים .וכאשר העושה מגבית
לנזקקים רואים עליו שהוא בן תורה והמלצה
"ּוצ ָד ָקה
מהחכם ,זה מצוין ומצוה לתרום בעין יפהְ .
ַּת ִּציל ִמ ָּמוֶ ת" (משלי י ,ב).

אשה בבית ברכה בבית
שאלה :יש לנו ברוך ה' שמונה ילדים ואשתי
בבית כל היום עם ארבע קירות וטיפול בילדים,
וכעת רוצה לעבוד בחוץ כדי לצאת קצת מהבית.
מה דעת הרב?
תשובה :זה לא שאלה יפה .עבודה לאשה בחוץ
זה רק כשאין ברירה וההוצאות רבות ואין הקומץ
משביע .אבל כאשר יש פרנסה ברוך ה' ,והמחיה
והכלכלה בשפע כפי הצורך מהשמים ,אז למה
לצאת מהבית? למה לעבוד? לאשה כזאת מתאים
אך ורק להיות בבית.
זו חוצפה שאשה אומרת אני כל היום בבית וכו'
כאילו זה עונש .וכידוע ,זכות גדולה לאשה שלא
עובדת ,זכות גדולה להיות בבית עם ארבע קירות
שבהם מגדלים שמונה ילדים לתורה ויראה .ורבינו

איסור מוקצה בשבת וכבוד בית הכנסת
שאלה :ניירות של סוכריות וכיוצא בזה וקליפות
שהם מוקצים ,ונמצאו מונחים על ריצפת בית
הכנסת בזמן תפילת מנחה .האם מותר להסירם
בידיים ממש בשבת מחשש לחילול ה'?
תשובה :שאלה יפה .חז"ל הקדושים התירו
לפעמים מוקצה בשבת ולא גזרו עליו כלל ועיקר.
לדוגמא ,להסיר הנוצות מהבגד בשבת כדי ללובשו
(משנ"ב סי' שב סק"ז) .וכן ,פרעוש וכינה שעל הראש ועל
הבגד מותר לטלטלם ולהסירם (שו"ע סי' שטז ס"ט) .וידוע
מרבינו החזון איש זיע"א ,שכאשר הוצאת הפסולת
מהאוכל נעשית כשאין איסור בורר ,אז אין גם
איסור מוקצה (הובא בשלמי יהודה דף פא) .וכן לשטוף
ולהדיח כוס לשתיה כשיש עליו עפר ,בוץ וכיוצא
בזה ,מותר ,כי עיקר כוונתו לנקות הכוס ,עיין שם.
המשך בעמוד >> 4

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

3

בתוך שאר חולי עמו ישראל

אהבת
ישראל

גם כלפי מי שלא
בראש שלנו
גם כלפי מי שלא
מכבד אותנו
כלפי כ-ו-ל-ם

המשך מעמוד >> 2

הולכת ברחוב ויש לה ארנק ובתוכו חמש מאות ש"ח .הארנק נופל לה מהיד והיא
לא מבחינה בכך .אדם מתכופף ומרים את הארנק .יש לו מצוה או יש לו עבירה?
תלוי מה כוונתו בנטילת הארנק .אם הכוונה שלו בנטילה היא בשביל להשיב לה
את הארנק – מצוה ,כל צעד מצוה .הוא רודף אחריה" :גברת ,גברת ."...כל צעד
מצוה.
אולם ,אם הוא מרים ובדעתו "איזה יופי ,מעולם לא הרווחתי ככה חמש מאות
שקל בשתי דקות" .אחד כזה ,כל צעד שעושה עבירה .מה שינה את המעשה
ממעשה טוב למעשה רע? רק המחשבה שלך.
אבא שרואה אדם זר שחובט לבנו יחידו בגב בכח .הבן שלו בחצר למטה והוא
מגיע אליו ומכה אותו בגב .הוא בא לאותו אחד ואמר לו" :ככה לבן שלי?!"...

והחל להכות בו נמרצות .ומה הוא רואה לתדהמתו? כמה שהוא מכה אותו ,ההוא
ממשיך לחבוט בבן שלו .הוא מנער אותו ואומר לו" :תגיד לי מה קורה לך?!".
והוא אומר לו" :מי אתה?""– .אני אבא של הילד הזה"" – .מסכן הבן שלך ,נחנק,
נתקע לו משהו בגרון .אני מנסה להוציא לו את זה .מה אתה רב איתי?!".
אותה חבטה האבא אוהב לראות או לא אוהב לראות? תלוי מה היתה הכוונה
של מי שחובט .מי שחבט והמטרה שלו היתה להציל את החיים ,האבא בודאי שמח
ומאושר .מי שלא ,האבא בודאי לא ישמח לראות מעשה כזה.
ה' יזכה את כולנו לעשות אך ורק טוב כל הימים ,בכוונה ,בדיבור ובמעשה,
מתוך נחת ושלווה ,ולהרבות אהבה ואחווה שלום ורעות.
וברוכים תהיו!

המשך מעמוד >> 3

ויתכן לחדש לפי זה ,שהוא הדין במוקצה
בבית הכנסת ,כאשר יש כאן חילול ה' וזלזול
בכבוד המקום וקשה להשיג כלי נקיון וכיוצא
בזה ,שבאופן כזה לא גזרו כלל ועיקר על מוקצה.
וזה בגדר "אין שבות במקדש" (עיין ביצה יא .):ומצינו
כיוצא בזה שמצות שילוח הקן בשבת דוחה איסור
טלטול מוקצה מדרבנן (עיין חזו"ע שבת ג דף קכה).

קדושת בית הכנסת גדולה מאד וסכנה להשאיר
פסולת וכיוצא בזה בזמן התפילה .ויש גם חשש
של חילול ה' .וגם מה שמותר לרוק בבית הכנסת,
זה רק באופן שלא יהא נראה (שו"ע סי' קנא ס"ז).
ומינה לנדון דידן .ועל אחת כמה וכמה שמותר
להוציא מבית הכנסת כלי שמלאכתו לאיסור כמו
כלי עבודה וכיוצא בזה ,כדין צורך מקומו שצריך
להיראות נקי ומכובד כל רגע ורגע בקדושת בית

הכנסת (ועיין ילקו"י סי' שח סקט"ו).
ויש ללמוד מכאן לעניין מי שמת באמצע
התפילה בבית הכנסת בשבת קודש ,שמותר
להוציאו החוצה בשבת קודש .ואין דין מוקצה למת
כשהוא עם בגדיו (שו"ע סי' שיא) .ובפרט בבית הכנסת
שאסור להכניס שם מת (עיין יור"ד ס"ס שדמו ע"ע יבי"א ח"ז
יור"ד סי' לא) .ועדיין צריך עיון למעשה.

זה לא הדמיה סתמית

זה אמיתי
אנחנו מתקדמים בע"ה האדריכל ,היועצים ,הקבלנים
כולם כבר מפשילים שרוולים
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