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השלוחה  -שעלבים

פרשת בשלח

הפחד
"כל העולם כולו גשר צר מאד והעיקר לא לפחד כלל".
מאמר מפורסם זה מגדיר לנו שעיקר עבודתנו בעולם היא
ההתמודדות עם עצמנו .נגד האויבים מבחוץ לא תמיד יש
לנו מה לעשות ולמעשה בפועל הם לא מציקים לנו רוב
הזמן ,אולם את עניין הפחד המלחיץ והמשתק אנו חווים
כל הזמן ,והוא המפריע מספר אחד להצלחה שלנו.
אדם ההולך בלילה בשדה ומפחד שיקיש אותו נחש ,הולך
לו כל הזמן בתחושה קשה המצרה את צעדיו .האם יש
נחש באמת? כמה אנשים הלכו שם לפניו ולא נפגעו
מהנחש? רבים רבים ,אולם זה לא משנה הוא מפחד.

מצריים מדובר 600 ,רכב ועל כל רכב שלושה חיילים ,הינו
 1800לוחמים .מולם עומדים עם ישראל המונה כשלושה
מליון אנשים נשים וטף .יחס הכוחות הזה אינו מאפשר
ללוחמים המצריים כל סיכוי מול בני ישראל ,אולם בגלל
הפחד בני ישראל צועקים ,ומשותקים מפחד.
הנה לפנינו דוגמה ברורה לכך שהפחד הלא מוסבר יכול
לגרום לנו למצב בו נאבד את חיינו לריק.
אז שוב יש לומר "העיקר לא לפחד כלל".

אין בכוונתי לומר שעלינו להיות פתיים ולרוץ ישר לתוך
הסכנה ,אולם רוב הפעמים לא מדובר בסכנה מוחשית,
אלא בסיכוי קטן לפגיעה ,ואנו מתייחסים למצב כקרוב
למסוכן .זו תכונה טבעית באדם ועליה אמרו ,שהעיקר
בעבודת האדם היא להתמודד עם התכונה הטבעית הזו,
ועל ידי כך יפרצו כמעט כל המחסומים המפריעים לנו
בעבודת ה'.
לפעמים מדובר בפחד מפני סכנה פיסית ולפעמים מסכנה
רוחנית ולפעמים סכנה חברתית " ,מה יגידו" ,כל הפחדים
הללו לסוגיהם השונים פועלים באותה צורה הם משתקים
אותנו מלבצע צעדים שיקדמו אותנו קדימה.
בפרשת השבוע שלנו מסופר על כך שפרעה רודף אחרי בני
ישראל .התורה מספרת לנו בדיוק על כמה לוחמים

"






"

הרב גרשון שחור
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


מהלכות ט"ו בשבת  -מתוך ילקו"י
א .יום ט''ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות .ונפקא מינה לכמה הלכות בדיני ערלה ותרומות ומעשרות ,ואסור
להתענות ביום ט''ו בשבט.
ב .אין אומרים וידוי ונפילת אפים בט''ו בשבט .ואם חל ט''ו בשבט בשבת אין אומרים צדקתך צדק וכו'
במנחה .והמנהג שאין אומרים וידוי ונפילת אפים במנחה של יום י''ד בשבט.
ג.

יש נוהגים לעשות לימוד בליל ט''ו בשבט ,וקוראים במשנה ובזהר מענינא דיומא ,וכבר נדפס ספר ''פרי עץ
הדר'' במיוחד לכך ,וכל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם .ומכל מקום יש ללמוד ''בהבנה'' ככל
האפשר ,ובפרט יש ללמוד בהלכות השייכות לדיני ט''ו בשבט ,בעניני ערלה ותרומות ומעשרות ,ובדיני
קדימה בברכות.

ד .נוהגים להרבות באכילת מיני פירות של אילנות בליל ט''ו בשבט ,ובעיקר פירות שנשתבחה בהם ארץ
ישראל ,להראות בזה שהוא ראש השנה לאילנות ,ולברך עליהם ברכות הראויות להם .ומנהג יפה הוא.
ה .פירות שמצויים בהם תולעים צריך שיפתחם ויבדקם לפני שיברך עליהם ברכת הנהנין .וצריך להזהיר מאד
מדי פעם בפעם על בדיקת הפירות והירקות שמוחזקים בתולעים ,שהוא איסור חמור ,שהאוכל תולעת חייב
חמשה לאוין .והרי זה משקץ נפשו ומטמא לבו מעבודת השי''ת

קילוף ירקות בשבת .האם מותר לקלוף ירקות
בשבת? )אוריאל פנחסי(
ת :קילוף ירקות בשבת בעייתי משום בורר,
לאלתר מותר ,קולפן מחלוקת.
בורר במלחיה .מלחיה שיש בה מלח האורז,
האם השימוש בה בשבת נחשב לבורר? )אוריאל
פנחסי(
ת :מותר.
מים לנטילה .מה יעשה אדם שעשה צרכיו ואין
לו מים ליטול? )אלעד חודפי(
ת :ישפשף ידיו ויתנקה בבגדו ויברך "אשר
יצר".
נטילה על כניסה לשירותים .האם צריך ליטול
ידיים על כניסה לשירותים? )אור מתנה(
ת :כן.
מעיל מחזיר .האם מותר ללבוש מעיל העשוי
מחזיר?
ת :מותר בלבישה אסור באכילה.
גודל כיפה .מה גודל הכיפה המותר ע"פ
ההלכה? )יוסף טולדנו(
ת :שתראה מכל צידי הראש.

מצווה בטבילה .האם יש מצווה לטבול
במקווה?
ת :יש מצווה אין חובה.
זמן שחרית .עד איזו שעה אפשר להתפלל
שחרית?
ת :לכתחילה עד ארבע שעות מעלות השחר
בדיעבד עד חצות היום.
השבת גניבה .גנבתי פחית ממכונת פחיות
והחליפו בעלים ואיני יודע מי הבעלים ,מה
לעשות?
ת :אם ניתן לברר מי הבעלים יעשה זאת ,אם
לא יחזיר את סכום הגניבה לצורכי רבים שע"י
קיימת האפשרות שהנגנב יקבל את הכסף.
כדורגל בשבת .האם מותר לשחק כדורגל
בשבת? )הלל דיין(
ת:גם לא על כל משטח שהוא לא רק על דשא
ויש בזב זלזול גדול בכבוד השבת.
חציצה בשיער .האם שיער ארוך חוצץ
שם הכותב
בתפילין?
ת :מן הדין לא.
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להאמין בכוונה
"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" ]יד ,לא[



נשאלת השאלה :הרי את הניסים הגדולים
רואים בני ישראל ע"י הקב"ה -עשר המכות,
קריעת ים סוף ,אם כן מה התוספת המיוחדת
הזו של האמונה גם במשה? וכי לא מספיק
שיאמינו בה'?
שאלה נוספת -כתוב שבני ישראל נגאלו בזכות
ארבעה דברים -שלא שינו שמם ,לשונם
ולבושם ונשמרו בטהרה .לעומת זאת על
הפסוק "ואעבור עלייך ואראך מתבוססת
בדמייך" כתוב בילקוט שמעוני שהקב"ה נתן
לישראל שתי מצוות שיתעסקו בהן כדי
שיגאלו -דם הפסח ודם המילה ,וכי המצוות
הקודמות לא מספיקות להיגאל בזכותן?
אלא צריך להסביר כך ,שיש עניין גדול מאד
בכוונה של המצוות ,למשל אדם יכול להתפלל
שלוש תפילות ביום ולקיים מצוות אבל אם
זה ללא כוונה יכול להיות שהוא ירד בעבודת
ה' ולא יעלה ,וכן גם נפסק בהלכה -שמצוות
צריכות כוונה.
















 










נמצא שבני ישראל ,למרות ששמרו על שמם
לבושם ולשונם ועל הטהרה ,עשו זאת ללא
אמונה בה' ולכן ,אפילו שראו ניסים ונפלאות,
ירדו למ"ט שערי טומאה למרות ששמרו על
ארבעת הדברים הנ"ל.
לכן הקב"ה הוסיף להם מצוות כדי לחזק להם את האמונה -מצוות דם הפסח שהיא כולה מצווה של אמונה וכן
מצוות ברית המילה.
הקב"ה עדיין חשש שלא יאמינו בו ,לכן עשה ניסים גדולים מאד ע"י משה רבינו ,כדי שיהיה להם מעין דמות
לחיקוי ,שיראו אותו כיצד הוא מתנהג וכיצד הוא מתפלל בזמנים קשים וילמדו ממנו.
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משה רבינו עושה את הכול באמונה שלימה בקב"ה ,והקב"ה עושה על ידו את הניסים הגדולים .למרות הניסים
הגדולים משה רבינו ,ברוב ענוותו ,נשאר עבד לה' כמו שכתוב" :ויאמינו בה' ובמשה עבדו" .האמונה של בני ישראל
בה' תתגדל ע"י ההתבוננות במשה רבינו וע"י המצוות של דם הפסח ודם המילה ורק אז יוכלו להיגאל ולקבל את
התורה.

יוסף טולדנו
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מזל טוב לרב אליהו מלכה ורעייתו שזכו בסימן טוב להכניס את בנם יהונתן שלום בבריתו של אברהם אבינו!
ובאותו עניין מזל טוב לרב ניר כפרי ורעייתו להולדת ביתם הדס!! שתזכו לגדלה לתורה למצוות לחופה ולמעשים
טובים!
ומזל טוב נוסף לרב דניאל על הכנס בנו לגיל בר-המצוה!
מזל טוב לכל החתנים הצעירים ולבת זוגתם :אבי פאס ,אתמר דניאל ורון מלכה ,יהי רצון שתזכו לבנות בית יהודי כשר
בישראל עם אהבה ואחווה שלום ורעות!

מזל טוב נוסף מגיע לשלוחה על הקמת אתר האנטרנט הרשמי בכתובת  www.shlucha.co.ilשם אפשר להתעדכן במה
שקורה בשלוחה ,לשלוח שאלות ,להוריד את העלון ,תמונות מהווי השלוחה ועוד...
ביום שלישי האחרון יחד עם קהילות רבות בעם ישראל גם אנחנו השתתפנו "בתענית הדיבור העולמית" שחלה כל שנה
בה' בשבט .ישר כח לכל המארגנים שסידרו את בית המדרש לפני ואחרי ולאחראים על הכיבוד!!

כמו בכל שנה כמה שבתות לפני גיוסם של שיעור ב' לצבא מגיעים השיעור עם הוריהם לשבת סיכום תקופה בשלוחה,
מה היה לנו עד פה ומה יהיה מכאן והלאה ,...ולהפגש שוב עם ההורים לפני גיוס בניהם .שתהיה לכם שהות נעימה ונוחה
ולתלמידים שיהיה גיוס קל ותחזרו לשלום בריאים ושלמים ברוחניות ובגשמיות!
ישר כח גדול לצחי דהן על היוזמה לפינה החדשה בעלון של השאלות .אם יש לך שאלה שאתה חושב שתעניין את כולם.
אם יש לך שאלה בלי תשובה .תפנה אותה אל צחי ואנחנו כבר נדאג לפרסם אותה על גבי העלון .על השאלות עונים פאנל
רבני השלוחה .אחת ממטרות פינת השאלות היא לעורר את אותו נושא הנשאל לדיון ,פתאום תראה איך שגם לך בדיוק
הייתה את אותה שאלה ,או שגם לך היה מקרה דומה וכו' ...לכן אל תהסס תשאל ,אנחנו כאן בשבילך.
שבת שלום!
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