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השלוחה  -שעלבים

פרשת ויקהל

איך מצליחים לממש את השאיפות שלנו?
שאלה מוזרה ,מה המרחק הגדול ביותר הקיים
בעולם? התשובה לכך ,מהראש ליד ,מרחק קצר
מאד של עשרות בודדות של סנטימטרים ,אולם
כמה קשה לנו לממש את השאיפות שלנו .אנו
רוצים המון דברים אולם לבסוף אנו מבצעים
חלק קטן מאד ממה שתכננו.
ההבדל בין אנשים אינו נעוץ ברמת השאיפות,
ההבדל הוא ביכולת לבצע את מה שתכננו ,אדם
גדול מצליח לממש את שאיפותיו ואדם קטן
נשאר מאחור עם הרעיונות.
בפרשת השבוע שלנו כתוב על הנשים שידעו לטוות
יה ָטווּ"
ָד ָ
את הצמר "וְ ָכל ִא ָשּׁה ַח ְכ ַמת ֵלב ְבּי ֶ
החכמה של אותן נשים הייתה שהן יכלו להוציא
את חכמת הלב לביצוע בפועל על ידי הידיים ,ולא
שהחכמה נשארה רק בלב.
מעין הדבר הזה ניתן לראות בפסוק "נִ ָשּׂא ְל ָב ֵבנוּ
ֶאל ַכּ ָפּיִ ם" שהחשיבות הגדולה בפניה לקב"ה היא
היכולת להעביר את הרצונות הקיימים בלב
לכפיים ,לביצוע בפועל.
אבל איך עושים את זה ,כמה פעמים הבטחנו
לעצמנו :ללמוד ,להתאמן ,לעזור למישהו ,וכל
פעם זה נפל עוד לפני שזה התחיל .שואפים
שואפים ולא ממשים ,עד שמגיעים למצב שכבר
לא רוצים לשאוף ,בכדי לא להתאכזב.

הפתרון לכך הוא רק בשילוב בין שאיפה
להתחייבות ,אסור לנו לסמוך רק על המשמעת
העצמית שלנו ,היא ממש לא חזקה ,אבל עם יש
לנו אחריות לביצוע השאיפה ,יהיה הרבה יותר קל
לממש את הרצון.
לא קל תמיד לקום למניין ,אולם אם אתה גבאי
שיש לך אחריות על משהוא בבית הכנסת ,היכולת
לקום קלה הרבה יותר .אם יש מישהו שרואה בך
דמות לחיקוי היכולת שלך להצטיין טובה יותר.
לא מעט רואים שנערים צעירים שנכנסו להדרכה
מצליחים הרבה יותר בתחומים רבים ,הן ביראת
שמיים והן בלימודים.
זו השיטה להצלחה שאיפות המשולבות
במחויבות ,אז קדימה הסתער!!!
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הרב גרשון שחור
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מהלכות מוצש"ק  -מתוך ילקו"י
א .לכתחלה יש לאכול סעודה שלישית קודם שקיעה החמה .אולם אם התעכב מלאכול
עד ששקעה החמה ,יכול להתחיל לאכול תוך י''ג דקות וחצי ]בשעות זמניות[ אחר
השקיעה .וכל שהתחיל לאכול קודם צאת הכוכבים ,אפילו לא הספיק לאכול כזית,
יכול להמשיך באכילתו גם לאחר שחשכה .ואין הבדל בזה בין דברי מאכל לצורך
הסעודה ,או פירות וירקות הבאים לקינוח ,או בוטנים וגרעינים .אבל אם היה יושב
ואוכל פירות ומגדנות ]שלא בתוך הסעודה[ ,צריך להפסיק את אכילתו עם השקיעה.
ב .ראוי ונכון לאחר מעט את תפלת ערבית של מוצאי שבת ,כדי להוסיף מחול על
הקודש .ואפילו במקומות שנוהגים להתפלל ערבית בימות החול מבעוד יום ,במוצאי
שבת ראוי לאחר תפלת ערבית .אך אין צריך להמתין מלהתפלל ערבית עד שיגיע זמן
רבינו תם ]גם לנוהגים להחמיר כדעת רבינו תם[.
ג .מי שהוא אנוס ,יכול להתפלל של מוצאי שבת מפלג המנחה ולמעלה ולהבדיל מיד.
אבל לא יברך על הנר ועל הבשמים ,וכן אסור בעשיית מלאכה עד צאת הכוכבים.
ד .צריך ליזהר מאד מלעשות מלאכה עד לאחר צאת השבת .ויזהר
שלא יעשה מלאכה עד שיצא הספק מלבו ,שכבר הגיע
זמן צאת הכוכבים.

בשר בחלב .מה הדין של סכין בשרית שמרחו
איתה גבינה לבנה?
ת :אם הגבינה קרה מדיח את הסכין ודיו.
זימון .שלושה שאכלו פת ואכל אכל לא כשר
האם הוא מצטרף לזימון?
ת :לא

טלית ותפילין .הוצאתי את התפילין לפני
הטלית מה לעשות?
ת :מחלוקת :שולחן ערוך תפילין קודם
ומקובלים טלית קודם.
פומרנץ :האם יש הידור בקניית מיץ תפוזים
טבעי  100%לכבוד שבת קודש?
ת :הרב אמיר :אם אני מקבל בקבוק תפוזים
אז יש עניין משום כבוד השבת!
סחיטה בשבת .האם מותר לסחוט לימון
בשבת?
ת:לאשכנזים אסור אלא אם כן סוחט לתוך
אוכל מוצק ,ולספרדים מחלוקת.

זימון  .2אם אכלתי ואני רוצה לצרף עוד שניים
לזימון אך אין בדעתם לברך אח"כ ,האם מותר
לזמן?
ת :עצה טובה לברך להם בקול ויוצאי אותם
מדין שומע עונה .ואם לא רוצים לשמוע ,לא.

תה בשבת .האם ניתן להוסיף בשבת מים קרים
על כוס תה שהוכנה בכלי שני?
ת :מותר.

תירס בסעודה .האם לברך על קלח תירס בתוך
הסעודה?
ת :אם זה בא כקינוח יברך )קלח מאד נגוע
בתולעים(.

צחצוח שיניים .האם מותר לצחצח שיניים
בשבת?
ת :הדין מותר ואשכנזים מחמירים בדבר .ואם
בוודאי יצא דם אסור.

תפילין .הוצאתי את תפילין של ראש לפני של
יד מה לעשות?
ת :אעפ"כ יניח של יד קודם לשל ראש

טלויזיה בשבת .אני חייל וחבריי רואים
טלויזיה בשבת בחדר מה לעשות? שם הכותב
ת :להפנות את גב ולכוון לא להנות ממה
ששומע.
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צחי אנג'ל
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מזל  -טוב וישר כח למסיימים את מסכת ראש השנה וחגיגה ישראל בן-ססי ,יוסף טולדנו וצחי דהן! אשריכם!!

מזל טוב נוסף לשי שרון ולמשה לוי שגם הם זכו לסיים!!
בשבוע שעבר נערכה בבית המדרש סעודת הודיה לה' לכבוד הרב גרשון .בא התפנקנו בפוקאצ'ות ושאר מיני מאכל
)כמסורת השלוחה מזה שנים( ובשירה ופייטנות בליווי מאחד הפייטנים הגדולים בארץ משה ג'רבי! תודה לרב ניר על
היוזמה ועל כל הארגון של הערב!!

כמידי שנה יצאנו לטיול סנפלינג והשנה גם לטיול ג'יפים .שם נחלקנו לשני קבוצות ,אחת התחילה בסנפלינג והשניה
בג'יפים ואחר-מכן התחלפנו) .נמסר זה עתה שבעת ירידתו של אברהם ממרוד בסנפלינג הרגיש בקיסריה...והוא עדיין
מחפש את הקהל(.

עוד מעט וזה נגמר...כבר התחלנו את הפרק אחרון של המסילת ישרים ועוד מעט )הכל יחסי( נסיים ,זה הזמן להצטרף!
כל יום בשעה  9:20עד ) 9:40בערך ,תלוי אם יבוא מישהו וישאל שאלה באמצע הלימוד( הכל הולך אחר החיתום!
לא בשבת! :לא זהית מי בתמונה? כנס לאתר השלוחה ותוכל לראות את העלון גם שם! )וגם אפשר להרשם לפורום,
ישראל מחכה לכם שם(...
שבת שלום!
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