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כשאתה מבין מה מוטל עליך אתה מגלה
שזה לא באמת מורכב  -לבחור נכון?
אנחנו מתקרבים ליום הבחירות,
"יום הדין" ,בלשונם של גדולי ישראל.
וגדולי ישראל פונים אלינו ומבקשים להרבות תורה
ויראה ,לשכנע אנשים נוספים להצביע למפלגות שהולכות
באמת לשמור על מדינת ישראל,
שהולכות באמת לשמור על היהדות.
שהולכות באמת לעשות נחת לאבינו רוענו ,ריבונו של
עולם ,שיושב ומשגיח עלינו יום יום ושעה שעה ,ומעניק
לנו הכל.
אבל מה כולנו אומרים?
"נו ,באמת ,אתה מאמין שמישהו ,שחשב להצביע
למפלגה מסוימת ,או שחשב בכלל לא להצביע ,ישנה את
דעתו בגללי?
זה נראה לך הגיוני?
הרי אתה לא באמת פונה אלי ומבקש לדבר עם החברים
הקרובים שלי או עם בני המשפחה ,כי הם ממילא כבר
יודעים למי להצביע.
אתה בסך הכל מבקש ממני" ,בסך הכל" במרכאות ,לפנות
לאנשים זרים ולשכנע אותם.
נראה לך שזה הגיוני?
תן לי רשימה של אנשים שאני יכול לפנות אליהם ולשנות
את דעתם ברגע מ -לא לבחור ללבחור ,או מלהצביע
למפלגה אחרת ,במקום להצביע למפלגה עליה הם חשבו
עד כה".
שימו לב טוב מורי ורבותי!
בצד השני אין כלום ,אין הגיון.
המצליחים הם האלה שמתמודדים יפה יותר בלדבר,
בלדגמן עם בגדים יפים יותר ,בלהחזיק
משרדי פרסום או בלהפריח
סקרים לחלל האוויר.
לא מדובר באמת במשהו
אמיתי ,בדיוק כמו שהיום,
בכדי לרכוש קוקה קולה,
מספיק שתשמע יום אחר
יום את המילים "טעם

החיים" ,כי אנשים לא באמת רוכשים בגלל שבודקים מה
טעים יותר או מה בריא יותר.
בדיוק באותה צורה אנשים בוחרים.
לכן מספיקה ברכה של אחד מגדולי ישראל ,ומספיק הגיון
אחד של האנשים המסכנים שסובלים כאן במדינה ,בכדי
לגרום לאדם לשנות את דעתו.
"במקום שאין אנשים ,השתדל להיות איש" (אבות
פ"ב מ"ה),
ואין אנשים!
במקום בו אתה נמצא ,מול האינסטלטור ,מול החנווני,
מול החבר ,מול הספק בעבודה,
המישהו שעומד מולך הוא המישהו שיכול ברגע אחד
לשנות את דעתו.
ואתה מוכר אמת ,ואמת הרבה יותר קל למכור.
בהצלחה רבה לכולנו,
וברוכים תהיו!
שני צו ט' ניסן תשפ"א

הגיוני שזה יהיה קל כל כך לשכנוע? הגיוני!
לבחור נכון!
ביום הזה נפטר הרב אריה לוין,
חמיו של גדול הדור ,מרן הרב אלישיב ,זכר צדיק
וקדוש לברכה.
הוא היה נקרא "רבם של האסירים".
הוא היה מגיע מידי יום ,או לפחות מידי שבוע ,לבתי
הסוהר לבקר את האסירים היהודים ,מחזק את רוחם ונותן
להם תקוה ואחרית.
יום אחד ,כאשר הוא ניסה להכנס ביום שבת לאחד מבתי
הכלא ,השומר הבריטי אמר לו שאין לו רשיון והוא לא
מאשר לו להיכנס ,ומבחינתו הוא בכלל לא מכיר בו.
רבי אריה לוין ,התחיל להסתובב סביב בית האסורים
הגדול ,ולחפש פרצה בגדר ,דרכה יוכל לחדור
לבית האסורים.
השומר הבחין בו.
השומר קרא לו ואמר" :עד לרגע זה חשבתי שאתה מגיע
לכאן בגלל שיש לך משכורת ,או שמישהו הבטיח לך משהו
בתמורה לפעילות הזו.
עכשיו שאני רואה שגם כאשר היה לך תירוץ טוב

להתחמק מהעבודה ,אתה עדיין
מנסה להיכנס,
אני מבין שאתה עושה את
זה מכל הלב,
אני מבין שמסתתר כאן
משהו אמיתי,
אם כך ,אני מאשר לך
להכנס דרך השער הראשי".
נמצאים יום לפני "יום הדין" ,יום
אנחנו
לפני יום הבחירות.
וגדולי ישראל פונים אלינו ומבקשים מאיתנו" :לכו
ותשכנעו אנשים נוספים".
שים לב!
כשיש בך אמת ,גם הגוי הגדול ביותר יודע להבחין בזה.
כי גם גוי יודע להשים לב מי מגיע בשביל אינטרסים
צרים ואפלים ,ומי מגיע כי באמת הוא רוצה לעשות טוב
לעם ולמדינה.
ואתה רוצה לעשות טוב לעם ולמדינת ישראל ,וליושבי
ארץ ישראל ,ומהטוב הזה אתה יכול להשפיע על כולם,
ואין מישהו שיכול לעמוד בפניך!
שיחת טלפון אחת,
שיחה אחת,
לזרוק את המילה הנכונה במקום הנכון ,ויש לך את
האפשרות הזו ,והנה צירפת עוד אנשים ללגיונו של מלך.
ומחרתיים ,נקום ליום חדש ,ליום שבו נראה עד כמה
אנחנו ,כמעטים מול רבים ,יכולים לנצח כי ה' איתנו,
ולהרוות את ה' בנחת אמיתית.
ברוכים תהיו!
לשייש צו י' ניסן תשפ"א

היום "יום עוצמת האשה" האמיתי  -עוצמות
שלא הכרתן!
שלום וברכה מורי ורבותי!
והיום

יום הבחירות!
על
הדין",
"יום
העגה המקצועית
גדולי ישראל.

פי
של

ושימו לב טוב מורי ורבותי!
ביום הזה לפני שנים
רבות נפטרה מרים הנביאה,
אחותו של משה רבנו.
ביום הזה ,להבדיל אלף אלפי
א ב ל
הבדלות ,מתה ושתי ,על ידי בעלה אחשורוש ,ששילח
אותה ל"ישיבה של מטה".
זה היה עונש על ההתעללות שלה בבנות ישראל ,כך
מלמדים אותנו חז"ל (מגילה י"ב ע"ב).

רק רגע!
באותו יום ,הצדקת הגדולה ביותר והמרשעת הגדולה
ביותר הלכו לבית עולמן?
שימו לב טוב ,והפעם נשות ישראל היקרות!
תמיד זה נשמע שכביכול ביהדות לאשה אין כושר החלטה,
על האשה לא סומכים ,לא נותנים לה את העבודה הקשה.
אבל האשה ביהדות היא נשיא המדינה!
ובדיוק כפי שנשיא המדינה לא מרכיב קואליציות ,ולא
שותף לסיבות לקיומן או לביטולן של הפגנות,
כך גם האשה,
ימה" (תהלים מה ,יד).
ּבּודּה ַבת ֶמלֶ ְך ְפּנִ ָ
"כָ ּל כְ ָ
אבל זה ממש לא מראה על הכח של האשה.
כי כחה של האשה במקרים רבים גדול הרבה יותר מהכח
של הגברים.
נסים רבים נעשו בעם ישראל אך ורק על ידי אשה.
גם בפורים ,גם בחנוכה ,גם על ידי דבורה הנביאה.
את כל הכחות הגדולים האלה העניק הקדוש ברוך הוא
לאשה ואמר לה" :את כמו המנוע של הרכב ,הוא הגדול
ביותר ,הוא החזק ביותר,
אבל הוא גם הנסתר ביותר ,ואף אחד לא רואה אותו".
ביום הזה ,יום הבחירות ,כל אחת מנשות ישראל הכבודות
והצנועות ,מרימה טלפונים לחברותיה ,מרימה טלפונים
לכל מי שנראה לה שיש לה השפעה עליה ,ומתחננת" :קומי
הרגע ,עזבי את כל מה שיש לך ,ולכי להצביע לתנועות
המונחות על ידי גדולי ישראל".
תני לגדולי ישראל את הכח לשפר את המדינה הזו,
תני לגדולי ישראל את הכח להעניק לכולנו את האפשרות
להביא נחת רוח נוספת לקדוש ברוך הוא.
לא לפגוע בו כאן בארץ המובטחת,
לא לגרום לו לחוסר נחת אחרי כל מה שהוא עשה למעננו
והביא אותנו לכאן.
ואתן ,בכח הגדול הזה שלכן ,יכולות להפוך את הקערה
על פיה.
להפוך את ההפסד הצורב שעלול חס ושלום וחס וחלילה
להיות ליהדות ביום הזה,
להצלחה גדולה ואדירה.
וכמו נשות ישראל בכל הזמנים ,שתמיד ידעו להפוך את
העולם ולעשות את ההכי טוב,
ולחזור הביתה בצניעות ובשקט,
כך גם אתן תהיו אלו שמחר ,כולם ידעו שהן אלו שהפכו
את הקערה ,הן אלו שהובילו את ההצלחה,
והן אלו שממשיכות להיות כמו המנוע הגדול והחזק,
שמסיע ,שמנהיג ,שמוביל ,אבל עדיין נסתר מעיני כל רואה.
ברוכים תהיו!

רביעי צו י"א ניסן תשפ"א

ניצחנו! ומה עכשיו?
והנה מורי ורבותי!
יום לאחר הבחירות,
ואנחנו מובילים בנצחון עצום,
נצחנו!
היהדות נצחה בארץ הקודש.
אנחנו לא באמת יודעים מה התוצאות,
ואנחנו שומעים את כולם שמספרים עד כמה הם
אלו שנצחו.
אבל דבר אחד אנחנו יודעים.
לא מספר המנדטים קובע את הנצחון,
אלא המטרה והאמצעים להגיע לאותה מטרה.
אם עשית את מה שמוטל עליך ,הרי שנצחת,
כי התוצאה היא בידיו של הקדוש ברוך הוא.
אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו" :דבר אל הסלע ויוציא
מים לעם ישראל" (עפ"י במדבר כ ,ח).
אומר משה לקדוש ברוך הוא" :דיברתי והוא לא שמע לי,
אז מה מפריע לך כל כך שחבטתי בסלע?".
אומר לו הקדוש ברוך הוא" :יקירי!
אני מבקש ממך לנסות ,אני לא מבקש ממך להצליח.
ההצלחה נמצאת בידיים שלי.
אני קובע מה יהיו התוצאות של ההשתדלות שלך.
אם השתדלנו ,ועשינו ,והפכנו את העולם למען שמו
באהבה ,להגביר את כח התורה בארץ הקודש,
הרי שנצחנו!
מכאן ואילך הכל בידיו של הקדוש ברוך הוא.
אז מה מוטל עלינו יום לאחר הבחירות?
שני דברים בלבד!
הדבר הראשון ,להתחזק
באמונה ולהאמין שלאחר
שעשינו את כל מה שמוטל
עלינו ,כל מה שיקרה מכאן
ואילך זו הנהגתו האישית
של הקדוש ברוך הוא.
"פּלְ גֵ י ַמיִ ם לֶ ב ֶמלֶ ְך ְבּיַ ד ה'"
ַ
(משלי כא ,א),
והוא יחליט מה יעשו אותם אנשים ,מה יצביעו ,איך יחברו,
איך ירכיבו ,ואיך יתפרקו במקרה הצורך.
והדבר השני ,אהבת ישראל.
היו לנו לא מעט ויכוחים בתקופה האחרונה,
ביננו לבין עצמנו ,וביננו לבין שכנינו.
זה הזמן לחזור ולחבק,
זה הזמן לחזור ולכבד את דעת התורה הקדושה,

זה הזמן בו אנחנו מעריכים לא פחות את גדולי ישראל
שלנו ,את גדולי ישראל של הפלג האחר.
מודים לכל אחד ,מעריכים כל אחד ,מחבקים ומנשקים
את כל החברים,
וחוזרים להיות עם אחד יחיד ,מיוחד ומאוחד.
ויחד נזכה בעזרת ה' להיות ראויים בקרוב ממש לבנין בית
קודשנו ותפארתנו ובביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
ברוכים תהיו!
חמייש צו י"ב ניסן תשפ"א

חשבת ששיניים יכולות להרוס שלום בית?
שלום וברכה מורי ורבותי!
ויום חמישי ,היום של שלום הבית שלנו.
ושימו לב טוב מורי ורבותי!
הרב שמשון דוד פינקוס ,זכר צדיק וקדוש לברכה ,שהיום
יום פטירתו,
ראה אדם שלא מרבה לחייך.
הוא קרא לו לצד ואמר לו" :מדוע פניך חתומות? מדוע
אינך מחייך?".
אמר לו אותו אדם" :שיניי עקומות ,וכל חיוך מגלה את
קלוני ברבים".
קרא לו הרב פינקוס הצידה ,הוציא לו פנקס שיקים ושאל
אותו" :מה העלות של טיפול שיניים לשיניים מורכבות
כשלך?".
נקב אותו אדם בסכום גדול ,הוא ניסה לעשות זאת פעם
ולא יכל לעמוד במחיר.
הרב פינקוס רשם לו שיק על כל הסכום ,העניק לו אותו
ואמר לו" :מכאן אתה יוצא לרופא השיניים ומתחיל סדרת
טיפולים בשיניך".
לאחר תקופה חזר אותו אדם לרב פינקוס ואמר לו" :הצלת
לי את שלום הבית!
לא יכלה לסבול את פרצופי החתום,
רעייתי
היה קשה לה לראות את הבעל
הלא חייכן הזה,
והנה מרגע זה ואילך,
כאשר שיניי היפהפיות
הפכו למושא של גאווה,
אני לא מפסיק לחייך
ואשתי לא מפסיקה לחייך
כנגדי.
ורבותי!
מורי
לפעמים בעיות קטנות ,קוסמטיות ,גשמיות ,פשוטות,
שלא קשורות רק לגוף אלא גם לסביבה ,מעיבים על אורח
חיינו התקין.
לפעמים הם אלו הסיבה האמיתי לחוסר שלום הבית.
לפני שמתחילים ללמוד ,לפני שמתחילים להבין ,לפני

שמתחילים להנחיל אורח חיים נכון ואמיתי לבית,
בודקים האם הסביבה מתאימה ,האם הדירה מתאימה,
האם הריהוט מתאים ,והאם השכנים מתאימים.
רק לאחר מכן ניתן לעבוד עם בני הזוג.
כי אם ישנן הפרעות מסביב ,לא ניתן לצפות שבני הזוג
יצליחו להתגבר עליהן בגלל שהבינו טוב יותר למה זקוקה
האשה ולמה זקוק הבעל.
ברכת אהבה ואחווה ,שלום ורעות לכל אחד ואחד מעם
ישראל.
וברוכים תהיו!
ישיש צו י"ג ניסן תשפ"א

שבת הגדול  -מיהו ה"גדול" ומה מיוחד בו?
שלום וברכה מורי ורבותי!
ערב שבת שלום ,שבת פרשת צו,
"שבת הגדול" ,שבת הגדול שלום ומבורך!
ושימו לב טוב מורי ורבותי!
שבת היא לשון נקבה ,ואם כך ,היו צריכים לקרוא לשבת
הזו "שבת הגדולה".
מה היא שבת הגדול?
שבת הגדול זו סמיכות לשמו הגדול של הקדוש ברוך הוא.
כלומר ,שבת של הגדול ,שבת של הקדוש ברוך הוא הגדול
והנורא.
והיכן התבטאה גדלותו של הקדוש ברוך הוא בשבת זו
יותר מכל שבת אחרת?
בשבת זו ביקש הקדוש ברוך הוא ממשה רבינו לומר לכל
אחד מבני ישראל" :וְ יִ ְקחּו לָ ֶהם ִאיׁש ֶשׂה לְ ֵבית ָאבֹת ֶשׂה
לַ ָבּיִ ת" (שמות יב ,ג).
קחו שה ,שהוא האלוהים של המצרים ,קשרו אותו לכרעי
המיטה ותאמרו לכל מי ששואל" :אותו אנחנו הולכים
לשחוט לליל הסדר.

בערב פסח נשחט ,ונאכל בליל הסדר את האלוהים
שלכם".
כל אחד מעם ישראל ,לא קיבל עדיין תעודת פטור
מעבדות מהאדון המושחת שלו,
עדיין האדון יכל לעשות לו כפי יכולתו ,כפי רצונו ,כפי
תאוותו.
ועם ישראל האמין בקדוש ברוך הוא וסמך עליו,
שהוא יכול להוביל מהלך של אנטי,
וידע
נגד האדון הרשע והכוחני הזה,
כי יש מישהו גדול יותר וחזק
יותר שהוא הקדוש ברוך
הוא ששומר עליו.
למה עשה את זה הקדוש
ברוך הוא?
אומר הקדוש ברוך הוא לעם
ישראל" :יקיריי! אני רוצה להציל
אתכם.
ודווקא בגלל זה אני צריך להעמיד אתכם במבחן קשה,
מבחן שיוכיח לכם ולי עד כמה אתם ראויים לצאת
ממצרים".
ועם ישראל עמד במבחן הזה בגאווה.
לכל אחד מאיתנו ישנם מבחנים ,כל מבחן כזה מעיד על
יציאת מצרים פרטית שעומדת לפתחנו.
נעמוד במבחנים ,נזכה ונצליח ,וניפקד לחיים טובים
ולשלום.
ברכת שבת שלום ומבורך,
ופסח כשר ושמח,
ממני ומכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב ,מעריך,
מוקיר ,מעריץ ומה לא?
וברוכים תהיו!
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