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ארושן תרומה ב' אבדר תשפ"א

האם הרמב"ם חזה את הקורונה?

שלום וברכה מורי ורבותי!

בשולחן ערוך )יורה דעה, סימן ב' הלכה א'( פוסק מרן השולחן 
ערוך הלכה למעשה, שבהמה מצוננת כשרה לאכילה.

כלומר, מחלות מסוימות גורמות לבהמה להיות טריפה 
ולמרות שנשחטה כהלכה, היא אסורה באכילה.

אבל אם היא רק הייתה מצוננת, הרי שלאחר שחיטה 
כשרה, היא ראויה לאכילה.

בהמה  זו  מה  מסביר  המשניות,  בפירוש  הרמב"ם 
מצוננת, והוא כותב שזו בהמה שהליחה הלבנה שלה 

התרבתה עד כדי שהיא איבדה את החושים.

בלשוננו, היא איבדה חושים של טעם וריח.

]בפירוש המשניות ישנה גרסה שמדברת על הטחול 
הלבן, אבל גם המאירי וגם הש"ך וגם הפרי חדש גרסו 

בלשון הרמב"ם "הליחה הלבנה"[.

בדיוק כמו בקורונה, ישנה בהמה שיכולה לאבד את 
חוש הטעם והריח.

אבל בדיוק כמו שהבהמה ההיא כשרה, כך כל אדם 
ואדם בחזקת כשר וזוכה לחיים.

אחד  לאותו  שאמר  יוסף  הבית  דברי  את  זוכרים 
צפת  לעיירה  והגעת  קרה  אותו: "מה  לבקר  שהגיע 
לו  שיש  אחד  אותו  לו  ואמר  הרחוקה?",  מקראקא 
זה  מסוג  מום  נפל  שאם  שפוסק  והרמ"א,  בלב,  מום 
בבהמה הרי היא טריפה, שלח אותו לבית יוסף, בכדי 
שיגור בשכנותו, וכאשר הרב פוסק שהבהמה טהורה, 
זה אומר שהבהמה תישאר בחיים, ואם הבהמה תישאר 
המום,  אותו  בעל  האדם  גם  בחיים, 

ישאר בחיים.

מאז ועד היום, הכח המניע 
פסק  הוא  ולמוות  לחיים 
ההלכה של גדולי ישראל.

פוסקים  ישראל  וגדולי 
יוצאים  כזו  שממחלה 

בדרכו של החיסון.

זה אומר שהחיסון הוא מציל החיים על פי ההלכה 
ומשם בעזרת השם נזכה כולנו לחיים טובים, ארוכים 

ומיושבים, במילוי כל המשאלות.

ברוכים תהיו!

שני תרומה ג' אבדר תשפ"א

הכח לניהול משברים באהבה ובשלווה

שלום וברכה מורי ורבותי!

והיום יום פטירתו של האדר"ת, בראשי תיבות: הרב 
אליהו דוד רבינוביץ' תאומים.

וישנו סיפור מופלא על הרב המדהים הזה.

יום אחד נפטרה בתו מן העולם.

ורק  משעתיים,  למעלה  בהלוויה  לו  המתין  הציבור 
לאחר מכן הוא הגיע.

שבדרך  למרות  איחרת  "מדוע  אותו:  שאלו  כאשר 
כלל אתה מקפיד שלא לעכב אף אדם?", אמר להם 
האדר"ת שכאשר הבת נולדה הוא בירך עליה ברכת 
"שהחיינו" בשמחה ובהתלהבות, וכאשר הוא בא לברך 
את ברכת "ברוך דיין האמת" על מותה, הוא חש בכך 
שהברכה לא גורמת לו את אותה התלהבות שהייתה 
לו בשעה בה הוא בירך את ברכת שהחיינו כאשר היא 

נולדה.

מהעדות  בחלק  להלכה  נפסקה  שהחיינו  ברכת 
והחוגים והיא לא מקובלת על כולם, אבל האדר"ת כן 
פסק אותה להלכה בלידתה של ביתו, לכן הוא ידע מה 

זו ברכה בהתלהבות ובשמחה.

"חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה" 
)ברכות נ"ד ע"א(.

לא אומרים את אותה התודה רבה לקדוש ברוך הוא, 
ולכן תקנו לנו רבותינו ברכה נפרדת, כאן "שהחיינו" 

וכאן ברכת "דיין האמת".

אבל הגמרא בסוף מסכת ברכות )ס' ע"ב(, מחייבת לברך 
באותה התלהבות את ברכת "ברוך דיין האמת".

'ברוך  ברכת  את  "לברך  האדר"ת,  אמר  "ניסיתי", 
'שהחיינו'  ברכת  של  התלהבות  באותה  האמת'  דיין 



עצמי  את  שכנעתי  ושוב,  שוב  ניסיתי  הצלחתי.  ולא 
יודע מה שהוא עושה, ואם הוא  שהקדוש ברוך הוא 
שיכול  ביותר  הטוב  הדבר  שזה  כנראה  אותה,  לקח 
להיות, ורק לאחר שהשתכנעתי בכך במאת האחוזים, 
באותה  האמת'  דיין  'ברוך  ברכת  את  לברך  ויכולתי 

התלהבות, רק אז יכולתי לצאת להלוויה".

מורי ורבותי!

אף  יעמיד  לא  אחד שה' 
מאיתנו בניסיונות שכאלו.

הקטנים  הניסיונות  אבל 
עוברים  אנחנו  אותם 
ביום  ולפחות  יום,  ביום 
של  פטירתו  יום  הזה, 

הגאון הגדול הזה, כל אחד 
על  לברך  ישתדל  מאיתנו 

הרעה כשם שהוא מברך על הטובה.

וגם אם יש משהו שלא כל כך ברור לך, ואתה לא ממש 
מבין עד כמה הוא לטובתך, תסמוך על הקדוש ברוך 
הוא שהוא יודע את מה שהוא עושה, ותברך את ברכת 
"ברוך דיין האמת" באותה שמחה והתלהבות בה אתה 

מברך את ברכת שהחיינו.

ברכת חזק וברוך לכל אחד ואחד מאיתנו,

וברוכים תהיו!

לשייש תרומה ג' אבדר תשפ"א

מה עושים עם "זכר למחצית השקל", ואיך 
זה עובד?

שלום וברכה מורי ורבותי!

"באחד באדר משמיעין על השקלים" )שקלים פ"א מ"א(.

המדובר הוא על הימים הללו, ובימינו נוהגים לתרום 
'זכר למחצית השקל'.

בכמה מדובר?

על פי פסק מרן הראשון לציון, בימינו על פי מחירה 
של אונקיית כסף. המדובר הוא בסך של עשרים ושישה 
שקלים לנפש, כאשר ברור לכולנו ש"כל המוסיף הרי 

זה משובח", "כל המוסיף – מוסיפין לו מן השמים".

להיכן אנחנו ממענים את התרומה הזו?

אנחנו מחפשים את המקום שמתקרב הכי הרבה לבית 
המקדש.

מחפשים את המקומות שבהם יש לימוד תורה, יש 
חסד, יש אהבה ואחווה אמיתיים, ומשקיעים במקומות 

הללו.

כאשר ירמיה הנביא כעס על עם ישראל, הוא ביקש 

מהקדוש ברוך הוא בקשה מאוד קשה: "הכשילם בבני 
אדם שאינם מהוגנים" )בב"ק ט"ז ע"ב( – דהיינו, כאשר הם 
רוצים לתת צדקה, אל תביא להם לזכות במצווה הזו, 
תן להם להיכשל באנשים שאינם מהוגנים בכדי שלא 

יקבלו עליהם שכר.

מכאן אנחנו למדים שהאחריות מוטלת על כתפינו.

לו  והענקתי  מסכן  פרצוף  לומר: "ראיתי  שייך  לא 
צדקה ובוודאי יש לי מצווה", ממש לא!

כי אם הפרצוף המסכן הזה הוא פרצופו של רמאי, אין 
לך על כך שכר!

למצוא  הנכונים,  המקומות  את  למצוא  אמור  אתה 
את המקומות האמיתיים, למצוא את המקומות בהן 
הצדקה מגיעה ליעדה ובהם לתמוך בכל כחך ואפילו 

קצת מעבר לכך.

"ּוְצָדָקה ַתִּצּיל ִמָמֶּות" )משלי 
י, ב(.

בעזרת  הזו  הצדקה 
עם  כל  את  תציל  ה' 
ישראל מהמוות האיום 

והנורא של הקורונה הזו, 
נחת,  מתוך  ממנה  שנצא 

שמחים,  ובריאות,  דשנים שלווה 
ורעננים לעבודתו יתברך.

וכן יהי רצון ונאמר אמן.

ברוכים תהיו!

רביעי תרומה ד' אבדר תשפ"א

אם היית יכול להחזיר רב שאהבת ונפטר 
לחיים, לא היית עושה את זה? אתה יכול!

שלום וברכה מורי ורבותי!

אנחנו נמצאים בתקופת בחירות.

אנחנו יודעים שני דברים על גדולי ישראל שנפטרים 
מן העולם –

דבר  שנאמר  חכם  תלמיד  כל  הוא,  הראשון  הדבר 
שמועה בשמו – דבר הלכה, דבר פלפול, משהו שהוא 

אמר בחייו – שפתותיו דובבות בקבר )יבמות צ"ז ע"א(.

בחיים  הוא  אף  בחיים,  זרעו  מה  הוא,  השני  והדבר 
)תענית ה' ע"ב(.

שממשיך  שמי  למדים  אנחנו  הללו  הדברים  משני 
בדרכו של הצדיק, בעצם ממשיך את חייו של הצדיק 

כאן בעולם הזה.

זה לא שהוא נפטר מן העולם והוא רק משקיף עלינו 
מלמעלה, אלא חייו ממשיכים בפועל.
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כי מה הם החיים של הצדיק?

מה הם החיים של אותו גדול בישראל?

כאשר הולכים על פי דרכו ומתנהלים על פי אורחות 
החיים אותם הוא מורה לשומעי לקחו.

אם כך, זה כבר לא משנה אם הוא בחיים או שהוא 
כבר נפטר מן העולם, כי בכל מקום, בכל זמן, אם דרכו 

ממשיכה, הרי שהוא חי וקיים כאן איתנו.

מי שמצביע למפלגות שהוקמו על ידי גדולי ישראל 
בחיים חיותם, בעצם הוא לומד בספרים שלהם, בעצם 

הוא ממשיך את הדרך שלהם.

בעצם הוא אומר לאותם גדולי ישראל: "אתם אוחזים 
בימיני, אוחזים בשמאלי, ואתם איתי יחד, ויחד אתכם 
אני הולך ומשפיע על אחרים, יחד אתכם אנחנו נכנסים 

לקלפי ומצביעים את הבחירה הנכונה".

כאשר אתה עושה זאת, יש לך גם את ההגנה והשמירה 
הגדולה שלהם.

מישהו  "יש  אומרים:  הם  כביכול 
וממשיך  שלי  בדרך  שהולך 

חייב  חיים, אני  לי  ומעניק 
להעניק לו כהנה וכהנה".

יעמדו  ישראל  וגדולי 
בתפילה לפני הקדוש ברוך 

מרעיתם  צאן  כל  על  הוא 
בדרכם,  שהולך  מי  כל  על   –

לבריאות  לשפע,  להצלחה,  לברכה, 
 איתנה ונהורא מעליא, ומילוי כל המשאלות לעבודת 

ה' יתברך.

ברוכים תהיו!

חמייש תרומה ה' אבדר תשפ"א

היכן הוא המקום בו נדרשת ממך דוקא 
"קלות ראש"? הפתעה!

שלום וברכה מורי ורבותי!

יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו.

על  דיברנו  בה  שעבר,  משבוע  לשיחתנו  בהמשך 
"משנכנס אדר מרבים בשמחה" )תענית כ"ט ע"א(.

ואמרנו שמדובר על שמחה קצת מעבר לשמחה של 
יום טוב, ולכן בפורים אנחנו אמורים להגיע למצב של 
"חייב איניש לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך 

מרדכי" )מגילה ז' ע"ב(.

כלומר, לזרוק את השכל. להגיע למצבים בהם ההיגיון 
אינו שולט עלינו.

ועם זה רצינו להשתמש יחד לטובת שלום הבית –

לא תמיד הכל צריך להיות מטופטפ כמו שאתה רוצה,

לפי  מטופטפ  להיות  צריך  הכל  תמיד   לא 
התוכניות שלך.

ישנם דברים שלא יהיו תמיד כשירים לחוות הדעת 
המקצועית שלך.

הדעת: "תישארי  לחוות  לומר  יודע  אתה  אז  אבל 
אותו  לא  אני  אחד,  אותו  לא  אני  בבית  לבית,  מחוץ 
קפדן, ואני לא אותו אדם מסודר. אני יודע להתנהל 
כך  כל  שלא  דברים  גם  באהבה  לקבל  ויודע  אחרת 

מוצאים חן בעיניי".

היום נרחיב ונגיע יחד לסעיף נוסף.

וקדוש  צדיק  זכר  אי"ש  החזון  מרן  אותנו  מלמד 
לדבר  כמו   – כבוד  של  ומילים  ראש  שכובד  לברכה, 

בגוף שלישי עם האשה – גורמים אך ורק לריחוק.

רעייתך היא לא החברותא מהכולל, ולא החבר מבית 
הדין הרבני המקביל.

המדובר הוא באשתך, שאיתה אתה אמור לשבת על 
הרצפה ללא נעליים ולשחק גוגואים...

הרמה האמיתית של בעל ואשה היא לא הרמה של 
כבוד וריחוק בממדים של אנשים זרים,

אלא להיפך, רמה של קירוב.

רבי  חיים  הרב  מורנו  רוענו,  אבינו  שאומר  וכמו 
הבית  ובתוך  ראש,  כובד  לבית   שליט"א: "מחוץ 

קלות ראש".

ורעייתך  אתה  הבית  בתוך 
אלו  להיות  אמורים 
לומר  בנוח  שמרגישים 
לפרט  רגשותיהם,  את 
שלא  הדברים  את  גם 
בחיים,  מושלמים  כך  כל 
עצה  ולטכס  יחד  ולדבר 
המביכים  הסעיפים  על   גם 

של החיים.

זהו שלום בית אמיתי, בית שבו פורים מלווה את כל 

השנה כולה.

פחות כובד ראש, פחות אצילות וריחוק, יותר ויותר 
קירוב הדעת.

ויחד זוכים לאהבה ואחווה, שלום וריעות.

ברוכים תהיו!
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ישיש תרומה ו' אבדר תשפ"א

 עוד מתנה שקבלת מה' יתברך, ולא ידעת 
שזו מתנה!

שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, שבת פרשת תרומה.

ושימו לב טוב!

אחת המתנות הגדולות ביותר שהעניק הקדוש ברוך 
הוא לעמו ישראל, היא התרומה.

הרי כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להקים משכן, הוא 
לא באמת זקוק לעזרתו של אף אחד בעולם.

הוא יכול להסתדר מצוין.

מה קרה שהקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יביאו 
זהב, כסף, נחושת, ועוד כל מיני סוגים של בדים ועורות 

מיוחדים?

אומר לך הקדוש ברוך הוא: "ַהאֹוַכל ְבַּשׂר ַאִבּיִרים ְוַדם 
ַעּתּוִדים ֶאְשֶׁתּה?!" )תהלים נ, יג(, אפילו את הבהמות 

שלך לקרבן אני לא צריך.

אלא מה?

הגדול  מהדבר  חלק  להיות  אותך  להפוך  רוצה  אני 
והעצום הזה.

לא  אתה  לבד,  משכן  לבנות  יכול  באמת  לא  אתה 
באמת יכול להרים כזה פרויקט.

אני נותן לך את הזכות בדמים המועטים מהם אתה 
והענק  הגדול  לפרויקט  שותף  להיות  להיפרד,  יכול 

הזה".

זה נכון אז וזה נכון גם היום.

עבודה  תורה,  לנו:  חשובים  דברים  הרבה  כך  כל 
וגמילות חסדים.

והדברים  אחד  כל 
אותו,  שמעניינים 

והסניפים  אחד  כל 
שמוצאים חן בעיניו.

כולם  לא  אבל 
להרים  יכולים  באמת 

גדולות  אימפריות 
שכאלה.

ברוך  הקדוש  א מגיע  ו ה
ואומר: "אני מעניק לך את הזכות בפרוטות שאתה כן 

יכול לעמוד בהן, להיות שותף למפעל האדיר הזה.

יכולתך,  מכפי  יותר  קצת  ואפילו  יכולתך  כפי  עשה 
והכל יהיה קרוי על שמך".

היה אומר החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה: "יכל 

הקדוש ברוך הוא להעניק לעולמה של תורה את מלוא 
הכסף והזהב, ואף אחד מהם לא היה צריך להסתובב 
לכלכלת  מזומנים  לאסוף  בכדי  ובעולם  בארץ 

האברכים ובחורי הישיבות.

אבל רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, והוא 
רוצה שגם האדם השכוח שנמצא בקצה העולם, יזכה 
לשותפות בעולמה של תורה, ולשם כך מחסיר הקדוש 
ברוך הוא מראשי הישיבות וממנהלי המוסדות כסף, 

בכדי שיצליחו לזכות עוד ועוד אנשים".

החיסרון הזה לא נועד לרעתנו, אלא אך ורק לטובתנו.

את  לך  מעניק  בעצם  הוא  אליך,  פונה  מישהו  אם 
עולם  את  להקים  התורה,  עולם  את  להקים  הזכות 
החסד מחדש, באפשרות הפרטית שלך, לפי היכולות 

שלך, ולהיות שותף לדבר גדול, ענק ועצום שכזה.

המדהים  ובחודש  השבוע  בפרשת  זה  את  ננצל 
והנפלא הזה.

שקשור  מה  בכל  יום  מידי  חדשה  להתחלה  ונזכה 
לעולמות גדולים ואדירים שיש בכחנו הקטנים לבנות 

ולהיות שותפים להם.

ברכת שבת שלום ומבורך ממני ומכל צוות החיזוק 
היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר מעריץ ומה לא..

וברוכים תהיו!

מוצ"ש תרומה ז' אבדר תשפ"א

שלום וברכה מורי ורבותי!

שעות החינוך שלנו למען חינוך ילדינו.

שלכם  התגובות  פירות,  עושים  הדברים  ה'  וברוך 
מדהימות, והרבה דברים הולכים ומשתנים לטובה.

אבל שימו לב טוב לשאלה שנובעת דווקא מהשינוי 
לטובה.

אנחנו מדברים על כך שאסור לנו להיות מעבר לשני 
עברי המתרס מול ילדינו,

חייבים להיות החברים הכי טובים שלהם, לבוא איתם 
"אבא  של  תחושה  תהיה  לא  ושלעולם  ולנצח,  יחד 

ואמא נגדי" בתור ילד.

אבל כאן מתחילה להתעורר בעיה חדשה.

החבר  נהייתי  אני  ואומר: "תשמע,  אבא  אליך  פונה 
יחסי  שלו,  חבר  שאני  מרוב  שלי.  הבן  של  טוב  הכי 

הכחות ביננו מטשטשים והוא מתחיל להיות חצוף.

הוא עושה מה שבא לו, לא שומע לי, ולפעמים אפילו 
מדבר איתי כמו החבר שלו מהגן.



איך צריכים להתנהג?

האם זה בסדר?

האם לא כשלנו בכך שנהיינו החברים הכי טובים של 

הילד?".

שימו לב טוב מורי ורבותי!

לכך,  ובנוסף  מ"כ(,  פ"ה  )אבות  לגיהנם"  פנים  "עז 
כאשר רצה הנביא לדבר עם עם ישראל ולייסר אותם 
הוא אמר: "ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְבָּעָליו ִיְשָׂרֵאל 

ֹלא ָיַדע ַעִמּי ֹלא ִהְתּבֹוָנן" )ישעיהו א, ג(.

ביותר  והגרוע  הרחוק  במקום  נמצאת  טובה  כפיות 
הטוב  הכרת  יש  ולחמור  לשור  אפילו  כי  בעולם, 

לבעלים שלהם.

מאבד  שלך,  הבן  מול  הכחות  ביחסי  אתה,  כאשר 
את הסמכות ההורית, הופך להיות אותו אבא שהוא 
 חבר נטו – ברור שאיבדת את זה, ולעולם גם לא תוכל 

לכוון אותו.

כי לא אתה הוא אותו אחד שמתווה את הדרך.

הילד צריך להבין: אבא שלי אוהב אותי אהבת נפש, 
ואבא שלי מוכן לעשות למעני הכל, ואבא שלי מספיק 
פתוח איתי ויכול לשמוע ממני גם על עוולות שעשיתי 

"מבלי להוריד לי סטירה"...

כי הוא יודע לקבל אותי כמו שאני ולאהוב אותי אך ורק 

בגלל שאני הבן שלו.

אבל למרות הכל, יש כאן משהו שנקרא "אבא" ומשהו 

של  פערים  הם  לבן  אבא  בין  והפערים  "בן",  שנקרא 

שמים וארץ.

איך עושים את זה?

במקרה הראשון של החס ושלום "סרך" חוצפה של 
הבן שלך מולך, אתה מרצין פנים ואומר: "את זה אסור 

לך לומר יותר".

לחילופין, במקרים קשים יותר אפילו מותר להכות 
על היד.

"ַיֵסּר ִבְּנָך ִויִניֶחָך ְוִיֵתּן ַמֲעַדִנּים ְלַנְפֶשָׁך" )משלי כט, יז(.

על שלושה דברים בלבד מכים את הילד מכה ביד: על 
גניבה ושקר, שזה דבר אחד. על חוצפה, ועל אכזריות.

ששוברים  הדברים  הם  הללו  הדברים  שלושת 
והורסים את הדרך.

אם לא נשמור עליהם, לא תהיה דרך ולא יהיה להיכן 
להוביל אותם.

הטובים  החברים  נשארים 
הילדים,  של  ביותר 

ונותנים  אותם,  אוהבים 
להם גם לחוש בזאת.

הם  לכל  מעבר  אבל 
יודעים שיש כאן אבא 

שהוא  מה  שיודע  גדול 
עושה ואיתו תמיד צריכים 
להתנהג ולדבר בכבוד.

בהצלחה רבה לכולנו,

וברוכים תהיו!
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