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השלוחה  -שעלבים

פרשת קרח

כולם אפסים ורק אני טוב
בכל פעם שמתקיימת מערכת בחירות אנו רואים
ברשימת המתמודדים מפלגות קיקיוניות של אנשים
לא ידועים ,לנו זה ברור שאין להם סיכוי להיבחר,
וכל ההשקעה שלהם לחינם.
אולם השאלה היא ,האם אותם מתמודדים
קיקיוניים אינם מבינים זאת ,הרי כל אדם שניגש
למערכת בחירות חייב להשקיע סכומים עצומים,
להיכנס למתח לנפשי אדיר ,וכל זה בידיעה שאם הוא
הפסיד ,כל ההשקעה יורדת לטמיון ,אין מה לעשות
עם פליירים של התמונה שלך בפוזה מאיימת ,מעבר
לשימוש של הגננת כדפי ציור לילדים ,כיצד ניתן
להסביר ,מה שמבין כל תינוק הם לא מבינים?
בפרשה שלנו השאלה הזו עולה במלוא עוצמתה,
עומדים  052איש מראשי בני ישראל ,בהתמודדות
מול אהרון הכהן ,כל אחד מהמתמודדים יודע
שבשעת המבחן עם המחתה ביד ,רק אחד מבין כל
המתמודדים ינצח ,וכל השאר ימותו ,הרי כולם
זוכרים מה "חטפו" נדב ואביהו על התעסקות לא
נכונה עם הקטורת ,מה הם לא מפחדים ,האם אין
להם אפילו חשש שאולי יש אחד מהמתמודדים שיש
לו סיכוי ואז הסיכון לא שווה?
התשובה לשתי השאלות אחת ,אנשים שהכבוד מניע
אותם ,אינם חושבים בחשיבה לוגית של רווח והפסד,
כללי בחינת המציאות שלהם מתעוותים ואז הם
רואים רק את עצמם ,ובטוחים שזו הדרך הנכונה ,ומי
שלא חושב כך לדעתם לא רואה את המציאות באופן
נכון.

הלקח שעלינו ללמוד מהסיפור הזה כואב ,בלא מעט
מן המקרים קריאת המציאות שלנו לא רק שאינה
נכונה היא מזיקה לנו באופן משמעותי .כמובן שהעצה
הבסיסית לכך היא התייעצות עם אנשים שמצד אחד
רוצים בטובתי ,ומצד שני אינם מסונוורים משיקולים
זרים כפי שאני מסונוור.
האדם הראשון שאיתו עלינו להתייעץ הוא בן הזוג,
ומעבר לכך הורים מחנכים חברים טובים ועוד .כמובן
שצריך לדעת לא כל עצה היא עצה הגונה ,ולפני שאנו
בוחרים את היועצים שלנו עלינו לעשות לא מעט
שיעורי בית.
הלקח השני הוא לעבוד על עצמינו שהמקום שהכבוד
תופס בחיינו יהיה קטן יותר משמעותי פחות
להחלטות שלנו .איך עושים את זה ,מאד פשוט
"מסילת ישירים".

"

 ...כל אחד מהמתמודדים יודע
שבשעת המבחן עם המחתה ביד ,רק
אחד מבין כל המתמודדים ינצח...

"
הרב גרשון שחור

הלכות צבא
מלוקט מתוך ילקו"י בנושא 'מחלוקת'
א.

שליח צבור שלובש חולצה עם שרוולים קצרים ביותר עד שגם חלק מהזרוע שבין המרפק לכתף
מגולה ,לכתחלה לא יעבור כך לפני התיבה מפני כבוד הצבור ,אלא יתעטף בטלית ויכסה זרועותיו.
ויש בזה גם משום הכון לקראת אלהיך ישראל .אבל אם כל פרק הזרוע העליון עד המרפק מכוסה,
מותר לו לעבור לפני התיבה גם לכתחלה להוציא את הצבור ידי חובתם[ .ואם אין שם טלית לכסות
את זרועותיו ,במקום צורך אפשר להקל שיעמוד כשליח צבור אף שהוא לבוש בחולצה קצרה].
ובכל אופן יש ליזהר מלעשות מחלוקת מזה .ומי שהולך במכנסים קצרים וירכיו ושוקיו מגולים,
אינו רשאי לעבור לפני התיבה עד שילבש כראוי .ובכל אופן ראוי ששליח צבור קבוע לא יצא לשוק
בבגדים מלוכלכים.

ב.

עיקר קביעות מקום לתפלה היינו לתפלת שמונה עשרה .ודין זה של קביעות מקום לתפלה ,הוא בין
בתלמיד חכם ובין בשאר בני אדם .ואין לשנות את מקומו אלא לצורך מצוה ,או מפני שיושבים
בסביבתו אנשים המטרידים אותו בתפלתו ,וכל שכן אנשים רשעים שיש לו להתרחק ולהשתדל
שלא לשבת לידם[ .אך ינהג בחכמה באופן שלא יעורר מחלוקת ,או שח''ו שלא יבוא להרחיקם
מלבוא לבית הכנסת] .וראוי לכל תלמיד חכם לקבוע מקום גם לתורתו ,ושלא ישנה את מקומו
מחדר לחדר או אפילו ממקום למקום באותו חדר ,וכן שלא ישנה את סדר לימודו בענינים הרבה
ליום ,ואפילו בענין אחד לא ישנה מדפוס לדפוס.

ג.

מוציאין ספר תורה וקוראים בו ד' גברי ,אין פוחתין מהם ואין מוסיפין עליהם .ואין מפטירים בו
בנביא .והיכא דאפשר נכון להשתדל לעלות לספר תורה בראש חודש ,ואם
ר''ח ב' ימים העלייה של יום שני דר''ח מעולה יותר מהיום הראשון.
ומצוה להשתדל לעלות לספר תורה בראש חודש ,עליית
רביעי ,ובלבד שלא יגרום למחלוקת.

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
בתפילין?
ת :מן הדין לא.
ג'לי בשבת .האם מותר להכין ג'לי בשבת?
ת :לא ,משום לש.

שם הכותב

כחם של חז"ל
בתקופת רבותינו שבגמרא הייתה כת של כופרים
שלא האמינו בתורה שבעל-פה ונקראו בשם
'הצדוקים' .הרבה מחלוקות חלקו הצדוקים על
חכמי ישראל כמו לדוגמא בפירוש הפסוק "עין
תחת עין" (שמות כא ,כד) ,הצדוקים פירשו
כפשוטו ,אדם שהפיל את עין חברו יורידו לו גם.
וחכמנו קיבלו במסורת שהפסוק מדבר על כסף,
כלומר שאדם שפגע בעין חברו ישלם את סכום
הנזק .ודברם גם מסתברים יותר ,שאם תאמר עין
ממש ,במקרה שאחד היה רואה  6*6וחברו היה
עם משקפיים ,גם אם יוציאו לפוגע את העין עדיין
לא ישולם הנזק במלואו.
וכן גם בעניין ספירת העומר חלקו הצדוקים
"ממָ חֳ ַרת הַ שַ בָ ת" ,הכוונה היא ליום
ופירשו ִ
ראשון שאחרי השבת הראשונה של פסח .הנכון
הוא כמו שנפסק להלכה ,לאחר יום טוב ראשון
של פסח שהרי יום טוב גם הוא נקרא שבת כמו
שנאמר לגבי יום הכיפורים (ויקרא כג ,לב)“ :שַ בַ ת
שַ בָ תוֹן הּוא ָלכֶם וְ עִ נִ יתֶ ם אֶ ת נַפְ שֹתֵ יכֶם בְ ִת ְשעָ ה
ַלח ֶֹדש בָ עֶ ֶרב מֵ עֶ ֶרב עַ ד עֶ ֶרב ִת ְשבְ תּו שַ בַ ְתכֶם וגו'”,
למדו חז"ל כמו שיום הכיפורים נקרא שבת והוא
יום טוב (גמרא בתענית (ל ע"ב) "לא היו ימים
טובים לישראל כטו באב וכיום הכיפורים") כך כל
יום טוב נקרא שבת.

כולם אוהבים לקבל שבחים על מה שהם
עשו
ולפעמים גם מצטערים על זה שלא שמים
לב להשתדלות ...לא מעריכים אותי
מספיק...
צורך פנימי שיש בכל אדם לקבל
הערכה/פידבקLIKE/
אבל האם שמנו לב למה שאחרים עושים
בשבילנו?
מוטב לאדם להיתבע על שהודה לחינם
ולא להיתבע על כפיות טובה

כת הצדוקים כבר נעלמה מן העולם אך לצערנו השאירו חותמם עד היום .יש אנשים שמזלזלים בכבוד חכמים ח”ו!!
וכששומעים דבר בשם חז"ל או אחד מגדולי ישראל מיד מבזים ולועגים על כך .אילו היו מבינים על מי הם מדברים ,שעל
רבותינו בגמרא מסופר שהקטן בניהם היה יכול להחיות מתים! מבין שיחת שדים! שולט בבריאה כרצונו! וכן מסופר על
רבי פנחס בן יאיר ששלוש פעמים קרע את הנהר .וכן חוני המעגל שביקש גשם כפי רצונו מאת השם .ובכל דור ודור אנחנו
שומעים וקוראים על גדולי ישראל שבכח תורתם מרפאים ,ומברכים על פרי בטן ומבטיחים הבטחות שמעל לטבע
ומתקיים!
ולא מפני יכולות אילו אנחנו מכבדים אותם אלא מפני
קדושתם וקירבתם להשם ית' ולתורתו ,שוקדים לילות
כימים על התורה והוגים בה בכל זמנם.
מי שמזלזל בחכמי ישראל ח"ו צריך לדעת שהקב"ה יפרע
ממנו על שהוא ממעיט בכבודם! וכל השומע עלבון תלמיד
חכם ואינו מוחה כיכולתו יתבע על כך.

"

 ...כת הצדוקים כבר נעלמה מן
העולם אך לצערנו השאירו
חותמם עד היום....

"

תודה לישראל בן-ססי על ההשקעה ברענון בית המדרש בהבאת כסאות חדשים ונוחים יותר.
מזל טוב לעמית וויל על יום חתונתו .ולצחי אנג'ל שנהפך באותו ערב לגיסו.

בסימן טוב בן בא לנו:
מזל טוב לאהרון חזי ולרעייתו להולדת בנם.
וכן לאבישי לטין ולרעייתו להולדת בנם.
שתזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים
השבוע ביום רביעי בערב יצאנו ליער שעלבים לעשות 'פויקע' .תודה לעידן מוגרבי ולהראל צברי שדאגו לכל
ההכנות .הערב לּווַ ה בשירים בקולו של אור (אשל) מתנה ולהקתו.

ישר כח לכל החברותות המשקימים ללמוד קודם תפילת שחרית .כולם מוזמנים להצטרף!
שבת שלום ומבורך!!

