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העלון טעון גניזה

אין לקרוא בשעת התפילה!

העלון בחסות רשת הכוללים "תפארת יוסף ובנימין" בני-ברק ,פתח-תקוה ורמת בית-שמש בראשות הרה"ג נצח מהצרי שליט"א
להצלחת שמעון דניאל בן מרים ומשפ' ברוחניות וגשמיות
נסיון "אחרית הימים"
"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו
את קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי" (כה ,יא)
בפרשה הקודמת נאמר" :לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך
באחרית הימים" (כד ,יד)
בלעם אומר לבלק אתן לך עיצה כיצד תצליח לנצח את עם ישראל ,ומה
היא? "אלוקיהם של אלו שונא זימה הוא".
עצת בלעם היתה להחטיא את ישראל בבנות מואב ,ואכן עם ישראל
נכשל ועל דבר זה מתו במגיפה עשרים וארבע אלף איש! ולולי שפנחס
בן אלעזר השיב את כעסו של הקב"ה על ידי שביטל את הפריצות בעם
ישראל ,הקב"ה היה מכלה את כל ישראל! (עיין אבן עזרא)
גדולי ישראל מוצאים לכך רמז לדור שלנו – דור "אחרית הימים" בלעם
מרמז שיבוא יום שעיקר הנסיונות יהיו בענייני זימה ובה יפלו עם רב,
רח"ל!
שינוי כללי מלחמה
עלינו לדעת! – כותב רבי אלכסנדר אריה מנדלבוים בספרו "לנצח":
אופי המלחמה של הרע בטוב בדורנו ,שונה באופן מהותי מאופי
הנסיונות שהיו בדורות הקודמים .במשך השנים עם ישראל חווה
מלחמות רוחניות בחזיתות שונות ומגוונות :בגלות בבל ופרס נלחמו
נגדנו האומות באמצעות 'יצרא דעבודה זרה' .בגלות יון נלחמו נגדנו
באמצעות התפשטות ה'פילוסופיה' שטימאה את העולם בטומאת
הכפירה .בשנים שלאחר מכן נלחמו נגדנו בנסיון לכפות עלינו את דתות
הנצרות והאיסלם .בתקופה שלפני השואה בערה בעולם אש ההשכלה
והרפורמה .הצד השווה בנסיונות הנזכרים ,הוא ,שאלו היו מלחמות
הקשורות ונוגעות ל'דעת' האדם .נלחמו אז על נושאים השייכים לחלק
העליון של האדם ,חלק המחשבה ,האמונה והדעת.
אכן ,כל אלו הסוגים השונים של 'עבודה זרה' התפוגגו ונעלמו מן
העולם .כיום ,ירדה האנושות הכללית פלאים ,עד שנושאים כאלו אינם
מענינים אותם עוד .מלחמת היצר הרע קיבלה פנים חדשות לגמרי ,יצר
הדור האחרון הוא 'יצרא דעבירה' ,מלחמה הדורשת מאיתנו התעצמות
מתמדת בענין הקדושה .וכן אמר הגאון רבי חיים קנייבסקי" :בכל דור
היו נסיונות קשים ,ובדורנו – (עניני קדושה) זה הנסיון"!
המסע האחרון של הגלות
כשנתעמק מעט בדבר ,נראה כי העובדה שענין הקדושה הוא הנסיון של
דורנו ,היא גופא עדות על הגאולה הקריבה ובאה.
בספרים הקדושים מבואר כי המסעות שנסעו בהם בני ישראל במדבר,
רומזים ומקבילים למסעות בהם יסעו בני ישראל בגלותם מארצם בכל
הדורות .כל מסע שנסעו בני ישראל במדבר" ,ויסעו ויחנו" ,רומז ומקביל
למסע אחר של גלות ,שיגלו בו בני ישראל במהלך הדורות .כסדר
המסעות כן סדר הגלויות.
על פי זה יוצא ,שכשם שבמדבר התנסו עם ישראל במסע האחרון
שלהם ,טרם כניסתם אל הארץ ,בנסיון הנורא והקשה של 'בנות מואב'
(כמבואר בפרשת פנחס שלאחר אותו חטא נצטוו על חלוקת הארץ,
והגיע זמנו של משה להסתלק ,ולאחר מכן נכנסו אל הארץ) ,כך גם יהיה
במסע האחרון של הגלות שלנו ,בני ישראל יצטרכו בעת ההיא לעבור
נסיון דומה לחטא 'בנות מואב'.
מה היה החטא שבו החטיאו בנות מואב את ישראל ,כותב רבנו בחיי
(במדבר כ"ה א')'" :לזנות אל בנות מואב' ,דרשו חז"ל (תנחומא בלק
י"ז) :היינו דאמרו אינשי ,זרוק חוטרא לאוירא אעיקריה קאי ,מי פתח
בזנות תחילה? לוט אבי מואב ,שנאמר (בראשית יט ,לד)' :ותאמר
הבכירה אל הצעירה' ,וקראה שמו מואב ,כלומר מ-אב .והבנות ('בנות
מואב') תפשו פלך אמם ,והיו מתקשטות ויוצאות מבושמות לפני
ישראל ומפתות אותם בדברים ואוכלים ושותים עמהן".
כל אשר עיניים לו יודה כי זהו גדר הנסיון של דורנו .אנו חיים בעולם
שנפרצו בו כל הגדרות ,וכוחות הטומאה פועלים להחטיא את כשרי
ישראל באותו סוג של חטא בו החטיאו בנות מואב בעת ההיא .מכיון
שכך ,אות הדבר שאנו נמצאים במסע האחרון של הגלות .הגאולה
קרובה לבוא ,הדבר תלוי רק בנו ,עד כמה נעמוד בנסיונות.

אינטרנט כניסה לשער ה-נ'
ויבואר על פי זה מה שכתב בספר אור החיים (שמות ג ,ח) ,שלפני ביאת
המשיח ,ישראל קדושים יכנסו לשער התחתון של טומאה שער ה-נ'
ויצאו ממנו בשלום ,ולא כמו במצרים שנכנסו למ"ט שערי טומאה ,ואילו
היו נכנסים לשער ה-נ' לא היתה תקומה לעם ישראל דשאני התם דלא
היה עדין לעם ישראל את התורה.
הדברים מתאימים עם יסוד דברינו ,כי כאמור ,המסע האחרון של
הגלות מקביל למסע האחרון של בני ישראל במדבר ,שאז חטאו בחטא
בנות מואב .והנה 'מואב' בגימטריא מ"ט (עם האות ו') – כנגד מ"ט
שערי טומאה – שבהם ביקשו להשקיע את בני ישראל( .לשער ה-נ' לא
היו יכולים להכניסם וכנ"ל).
ואכן ,דורשי רשומות רמזו על כך במילה "אינטרנט" " ,אינטר" – כניסה
"נ" – " 50ט" – טומאה ...האינטרנט מכניס אותך לשער ה-נ'" .איפון" –
אותיות ניאוף.
בעוון זימה נמסרים ביד השונאים
"כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה
מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך"( .דברים כג ,טו)
אומרים חז"ל (במ"ר ט ,ז)" :אמר להם משה לישראל ,בשעה שאתם
יוצאים למלחמה היזהרו שלא יהיה בכם עוון ניאוף ,שאם יש עוון זימה
ביניכם הקב"ה הנלחם לכם הוא ישוב מאחריכם ואתם נמסרים ביד
שונאיכם ,הה"ד (דברים כ"ג)' :כי ה' אלוקיך מתהלך ...לא יראה בך
ערוות דבר ושב מאחריך' ,מהו 'כי ה' אלוקיך'? אמר להם משה לישראל,
הוו יודעין שאין הקב"ה מייחד שמו בישראל ,שהוא נקרא אלוקיך ,אלא
בזמן (שם) 'והיה מחניך קדוש' ,ואותה שעה הוא משרה שכינתו ביניכם
והוא מציל אתכם מיד אויבכם ומוסר שונאיכם ,הה"ד 'מתהלך בקרב
מחניך להצילך'...
מבואר ,דבעוון הניאוף הקב"ה כביכול לא נמצא איתם להצילם ,ומי
מגיע במקום? – ה"שטן" ולכן "אתם נמסרים ביד שונאיכם".
המלחמה באינטרנט היא מלחמה של צד הקדושה עם השטן
בעצמו!
מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל ניהל מלחמת חורמה כנגד
האינטרנט וגרורותיו ,ובראשית המערכה אמר לנכדו שהיה שליחו לטפל
בנושא זה הרה"ג רבי יוסף בנימין שליט"א שכל המערכות שעמד בהם
עד כה הם היו מערכות מלחמה של צד הקדושה עם השליחים של השטן
והסטרא אחרא ,אך מערכה זו – המלחמה באינטרנט ,היא מלחמה של
צד הקדושה עם השטן בעצמו! מבהיל!
כשהסבירו למרן הרב אלישיב זצ"ל מהו האינטרנט ,הוא אמר כך:
"מבריאת העולם עוד לא נוצר שטן כזה!"
פסק הלכה מבעל "שבט הלוי" כנגד מחזיקי האינטרנט
לכולנו זכור את הדרשה ההיסטורית של רבנו ששודרה לכינוס כלל
ישראל בארצות הברית ערב ראש חודש סיון תשע"ב ,כשאצלו היתה זו
שעת בוקר מוקדמת ועל אף הקושי שבדבר ראה בכך חשיבות עליונה
ביותר ,בדבריו הנחרצים פסק שלא להשתדך עם משפחות המחזיקות
במכשירים הפסולים ,לא להיכנס לבתים כאלו ,ולא להתפלל עם יהודים
כאלה .על ההורים לעמוד על המשמר שלא להכניס מכשירים אלו
לביתם.
הוא אף הכריז" :דעת תורה מחייבת כל משפחה שח"ו לא נשמעת
לתקנות האלו ,שאין לקבל את ילדיהם במוסדות החינוך ,ובילדים
שכבר לומדים במוסדות אלו עליהם להישאל לגופו של דבר ולשקול
היאך להתנהג עמם .באופן נדיר אף יצא לאסור פרשיות שכתבם סופר
המשתמש באינטרנט וכן בשר שנשחט על ידי שוחט המשתמש
באינטרנט( .יעוין דרשות שבה"ל ח"ב עמ' שמא).
הדברים עוררו בזמנו רעש גדול בכל העולם ,כאשר כל הרבנים הבינו עד
היכן מגיעים חומרת הדברים .ועמדתו חוללה מהפך שלם בכל רחבי
ארצות הברית.

'כתיבתם של חידושי תורה והפצתם מהוה קידוש ה' גדול ,ויש בכך כדי להציל מהמחלה הנוראה'.
(מדברי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א)

הרוצים לזכות את הרבים בהפצת העלון ,להנצחות ולתרומות ,טל052-7179954 :

לקבלת העלון במייל-שלח בקשה ל:
halachayomit@gmail.com

להערות ,הארות והוספת חידושים:

lehitaden@gmail.com

סיפור לשבת
מדוע רבו הגירושין?
פעם באו זוג נשוי ,בני חמישים ,אל המגיד הירושלמי ,הגאון רבי שלום שבדרון .הם הודיעו לו על רצונם להתגרש .תמה הרב על הדבר ושאל אותם:
'הרי אתם נשואים למעלה מעשרים וחמש שנה ,ויש לכם משפחה יפה ,ומדוע עלה בליבכם להתגרש? אולי השתנה משהו באורח חייכם בזמן
האחרון'? ענתה האשה ואמרה' :כן ,לאחרונה הכנסנו טלוויזיה לתוך הבית'.
אמר רבי שלום לאשה' :אכן נודע הדבר ,עד עכשיו כל מחשבותיו של בעלך היו רק בך ,ואולם משנכנס מכשיר הטלוויזיה לתוך הבית ,הבעל צופה
ורואה כל מיני דמויות נשים הלבושות בפריצות ...הרי שאת כקוף בפני אדם בעיניו ...ומדוע שיתייחס אליך כמקודם? תוציאו את המכשיר הזה
מביתכם ואז במקומו יחזרו' :השלום ,השלווה ,האהבה והשמחה'! (אוהלך יעקב)
ויש להעיר ,שרבי שלום דיבר על מכשיר הטלוויזיה – של הדור הקודם .ומה נאמר ומה נדבר על מכשיר האינטרנט של הדור שלנו ,הגרוע בהרבה
מאותו מכשיר! ואמנם רבים הם הבתים אשר החריב האינטרנט .וכבר קבעו המומחים ,שהאחוזים הגבוהים של מקרי הגירושין בשנים האחרונות –
הם בסיבת השימוש בכלי משחית זה ,ה' ישמור!
כל הנערים שקנו עבורם תפילין התקלקלו ויצאו לתרבות רעה...
מספר הרב אבוהב" :אשה אחת מתקשרת אלי בוכה במר נפשה .היא התחננה לעזרה ,אני בצרות – מספרת לי.
וללא שהיות היא השתפכה :אני נשואה לסופר סת"ם ,שהיה מצליח מאוד ,הוא היה עדין נפש ומיוחד ,נאצל במידות ,הכל פרח והצליח בכל תחום
אפשרי ,רוחני וכלכלי ומשפחתי ,עד ,עד שהאינטרנט נכנס אלינו הביתה .התנגדתי מאוד .שאלתי אותו למה אתה צריך את זה ,כל הרבנים אוסרים
את זה ,זה עלול להרוס לנו את הבית .והוא בשלו ,אני צריך את זה לצורך העבודה ,אמר.
הירידה הורגשה מיד .עד השעות הקטנות של הלילה הוא שם ,צופה בדברים הגרועים והנוראים ביותר .מה יש לך לעשות שם כל כך הרבה שעות?
שאלה .זה לא עניינך ,ענה .הוא השתנה מהקצה אל הקצה .כמעט לא יצ א מהבית .ישן מאוחר ,וקם כל יום לקראת הצהריים ,כשהילדים חוזרים
מהלימודים ,הוא עדיין ישן...
שלא לדבר על תפילות במניין שכבר אינן ,הדיבור שלו השתנה ,הוא נהיה גס ,מנבל את פיו ,והגיעו מצבים שהוא אף הכה את בני ביתו באכזריות,
והוא לא חס על חמש בנותי הגדולות אשר אי תי בבית .ראינו איך הוא מתדרדר ועינינו כלות .התחננו אליו :אבא ,תפסיק ,מה יגידו עלינו ,מי יתחתן
איתנו ,והוא בשלו ,הוא איבד את הראש.
בעקבות כך גם הפרנסה נאבדה מאיתנו .כי הוא בקושי מצא טעם לעבוד ,ראשו היה שקוע עמוק בזוהמה הנוראית הזאת .מתוך מ"ט שערי טומאה,
הוא הכניס אלינו הביתה את שבעת מדורי גהינום.
ארבע שנים של סבל עד שהוא גם כן זרק אותי מהבית ,בביזיונות ,אנו כיום בתהליכים"....
"לשמע מעשה כזה" ,מספר לנו הרב אבוהב" ,אזני שומעות ,עיני דומעות ואין לאל ידי לעזור לה .הסיפור הועבר על ידי לגדולי הרבנים ,והיה בטיפולם,
ולא כל כך בהצלחה...
אדם ששקוע בזה קשה להוציא אותו משם ,אמרו בהרמת ידיים ,אולי תפילה תעזור ,ואולי כולי האי...
ובכאב רב אני יכול לציין את הפרט הנורא הבא :אותה אשה העידה שהיא עקבה ובדקה ,וכל אחד מהנערים שקנו עבורם ממנו תפילין בשנים האלו
התקלקל ויצא לתרבות רעה .והדבר איננו פלא ,תפילין שהן לטוטפות בין עיניך ,ונכתבו שלא מתוך קדושה ,ומתוך חטאי העיניים ,לא יוכלו לפעול
("טהרת העין")
השפעת קדושה במניח אותן ...מצמרר.
עשר שנות עקרות בגלל טומאה שנמצאה בבית
סיפר הרב ישראל לוגאסי שליט"א :הוזמנתי להשתתף בברית מילה של זוג שנולד להם בן לאחר אחת עשרה שנות נישואין! הסנדק שם היה המקובל
הנודע "החלבן" מתל אביב .לפני הברית סיפר "החלבן" את סיפור לידתו של הרך הנולד" :לפני כשנה הגיעו אלי זוג הורים לבקשת ברכה לזרע בר
קיימא אחרי שכבר עשר שנים האשה לא נפקדה בזחו"ק .אמרתי לה ם מיד ,שאני רואה בעיה בחדר השינה ושיבדקו בדבר .אכן הזוג חזר לביתו
והדבר הראשון שעשו היא בדיקת מזוזות חדר השינה .מיד התברר שהמזוזה מהודרת ותקינה .חשבו השניים שמא אין הם בקיאים ומדייקים בהלכות
טהרת המשפחה .הם נרשמו לקורס ולמרות שהקפידו מאוד בנושא עדיין לא נושעו.
"הבעל החליט שכדאי להחליף את הריהוט בחדר השינה ומיד ממחשבה למעשה הזמין נגר שיחליף את הריהוט.
"כל נגר בוודאי היה מוכן לבצע את ההזמנה הזו ,אך הנגר שהגיע אליהם השתומם מבקשת בני הזוג ושאל' :למה אתם מבקשים להחליף את הריהוט?
הוא נראה כמעט חדש!"
'הרב אמר לנו שהוא רואה בעיה בחדר השינה ואולי זה הפתרון!' – השיבו הבעל.
'אבל חבל!' – ניסה הנגר להסביר – 'כואב לי הלב לפרק את הארון היפה הזה'...
'ולנו כואב הלב שעדיין אין לנו ילדים – '...הפטיר הבעל.
"הנגר החל לפרק את הארון ולפתע הוא מבחין כי בקצה הארון תחובים שלושה עיתונים טמאים שהיו צמודים בין הארון לקיר במרווח שנוצר ,והנגר
הקודם השתמש בהם לצורך חיזוק ויציבות הארון ...אז פנה הנגר לבעל' :אולי זו הבעיה שאליה התכוון הרב בחדר השינה? אני מציע לך שלפני
שנמשיך גש לרב ושאל אותו אם עיתונים אלו הם שורש הרע'.
"ללא שהיות חש הבעל אלי" – סיפר "החלבן" בברית המילה – "וסיפר לי על העיתונים הקלוקלים שהיוו תמיכה לארון .הבטתי בו ובנימה מפוייסת
אמרתי לו' :הבעיה נפתרה .בעזרת ה' בעוד שנה תחבקו בן!"
"ואכן באותו החודש – נפקדה האישה ...וברוך ה' ,היום אנו נזכה למול את הרך הנולד!" כך סיפר "החלבן" את הסיפור המדהים והמרגש ביום הברית.
וכאשר אנו קוראים זאת כעת – מי לא יחרד! מי יודע כמה צרות עוברות על משפחות שמכניסות טומאה ,אף ללא ידיעתן ,לביתן! לצערנו מחפשים
כל מיני סגולות ופתרונות קסם מיידים ולא מגיעים לשורש הבעיה...
ומרעיון למעשה :יהודים יקרים! הו ציאו מבתיכם את כל המכשירים והעיתונים המטמאות את נפשות ילדינו .וכאן באנו להעיר גם על המקומונים
המתגלגלים בראש כל חוצות ובהם תמונות ,כתבות ופרסומות שעליהם אמרו "אשרי עין לא ראתה כל אלה" ,ה' ירחם!
חז"ל כבר לימדונו את הכלל "אין אפוטרופוס לעריות" .ועלינו לזכור :תמונות שילד רואה יכולות להיחרט בזכרונו לשנים רבות ולא ניתן בנקל למחותן.
הבן רואה ומצלם זאת במוחו והם אינם מבינים מדוע אח"כ הילד לא מבין גמרא ,אין לו חשק ללמוד תורה"( .אור דניאל")

בקניית הסטים

"להתעדן באהבתך"
ו"תוכו רצוף אהבה"
הספר החדש על המועדים  -מתנה!
להשיג בטלפון052-7179954 :
ניתן להשיג את הספרים בשעות הערב בב"ב בטל052-7179954 :
ב"ב ,שיכון ה'  • 052-7685864ירושלים –  02-6513701נתניה – 055-6683104
• רכסים –  057-3168397קרית ספר –  • 052-7612885נתיבות –054-8481239

עלון זה יוצא
להצלחת
הרב הגאון

נצח בן תורקיה שושנה
הדסה בת פרחה שושנה מהצרי
לעילוי נשמת
ר' סעדיה בן נחום
תורקיה שושנה בת מהדי
יוסף בן ר' סעדיה
שלום בן ר' סעדיה

ת.נ.צ.ב.ה.

ולהצלחת
רבקה בת הדסה והילדים
אהוד יצחק בן הדסה והילדים
מרים בת הדסה והילדים
משה בן הדסה
חדוה בת הדסה והילדים
רינה בת הדסה
ברכה בת הדסה
שמעון אלעזר בן הדסה
שלמה דוד בן הדסה
חנה מרים בת ברכה
יעקב בן חנה מרים

