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דעת ז נים
ש ִאים ִמ ּטוּב ִמ ְצ ָריִ ם ,מאי מטוב מצרים? אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר :שלח לו יין [ישן] שדעת זקנים נוחה נוחה הימנו"
ש ָרה ֲחמ ִֹרים נֽ ֹ ְ ׂ
"ו ְּל ָא ִביו ׁ ָש ַלח ְּכזֹאת ֲע ָ ׂ

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

(מגילה טז):

כניסה יציאה

תל-אביב 18:54
ירושלים 18:36
חיפה
18:44
באר שבע 18:52

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

גיליון מס' 222 :פרשת :אחרי מות  -קדושים

פרשת אחרי מות – קדושים ,תשע”ח

הכל בהשגחה פרטית

בפרשיות השבוע אנו רואים ומבינים שה’ יתברך
הוא מלך העולם ,אחד יחיד ומיוחד ,היה הוה ויהיה,
והכל הכל בהשגחה פרטית .וגם יום העצמאות
חל תמיד בפרשיות אחרי מות – קדושים ,שמוזכר
בהן ענין ארץ ישראל  -ארץ הקודש .ואמנם נכון
שהצהרת בלפור היתה בתאריך כ”ט בנובמבר ,מכל
מקום משמים נדחה יום העצמאות לימי ספירת
העומר .וכעת אנו עומדים על שבעים שנה להקמת
מדינת ישראל ,תש”ח  -תשע”ח.

כולנו תלמידים

הוא שואל כך ,אמנם נכון שנדב ואביהוא נכשלו,
אולם ה’ יתברך הוא ארך אפיים ורב חסד ,וכיצד אם
כן קורה שעל עוון אחד הם מתו ונשרפו? אלא מאחר
והיה חסר כאן מידת הענוה ,2אין יותר הבטחה של
“ארך אפיים” .3ועומק הדברים בזה ,שאין הכוונה
שנדב ואביהוא דברו ממש ,אלא עצם המחשבה
וההרהורים על גדולי ישראל ,גרם לכך שלא תהיה
הבטחה של “ארך אפיים” .וזה בבחינת כל המהרהר
אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינה (סנהדרין קי.).
והחולק על ישיבתו של רבו ,גורם לשכינה שתסתלק
מישראל (עי’ ברכות כז .):וזה יסוד נורא לכולנו ,שגם
כאשר רוצים להתקרב ,יש להזהר בזה מאד .ואפילו
כאשר עושים לשם שמים.4

והיסוד הגדול שרואים אנו בפרשיותינו ,שחובה
גם אהרן הכהן בשערי הזהירות
קדושה להתבטל לדעת תורה ולגדולי ישראל .ואף
והפסוק בפרשה מזהיר גם את אהרן הכהן“ :ואל
בדברים של חסידות וקידוש השם ,צריך לקבל
אישור מגדולי ישראל ,כדי שלא יהיה הדבר בגדר יבוא בכל עת אל הקודש” ,כלומר ,לשמור מרחק
ולהראות תמיד פחד של יראה ,שלא להתקרב.
מורה הלכה בפני רבו ,רחמנא ליצלן.
ופעם בשנה בלבד מותר לאהרן הכהן להכנס לקודש
הקודשים (כך מבאר ספר החינוך מל”ת קפד) .וכך לימד אותנו
כוונה טובה
גם דוד המלך ע”ה ,שיש להכנס לבית המדרש כמו
הנה מצינו בנדב ואביהוא שהפסוק בפרשה
ביקור ,וכמו פעם ראשונה ,בבחינת “לחזות בנועם ה’
מעיד עליהם“ :בקרבתם לפני ה’” .ורבינו אור
ולבקר בהיכלו” .ועובד ה’ יתברך מתפעל כל פעם
החיים הקדוש האריך לבאר שכוונתם היתה קודש -
מחדש ,להרגיש מורא מקדש בבית הכנסת ובבית
להתקרב ולהתקדש עד כדי מסירות נפש .וזו באמת
המדרש.5
מעלה גדולה ועצומה מאד! ורואים בזה כבוד שמים
וקידוש השם .וגם משה רבינו ע”ה אמר עליהם
שחוטי חוץ
“בקרובי אקדש”  -הם יותר ממני וממך (עי’ פרש”י בפרשת
עוד רואים בפרשה ,שיש איסור קרבן שחוטי חוץ,
שמיני) .אם כן כיצד זה פגע בהם דין שמים “ותצא
והיינו שחיטה חוץ לבית המקדש ,והעושה כן חייב
אש וגו’”?
כרת .ומסתבר שזהו אותו יסוד ,כאשר שוחטים בבית
המקדש ,יש יראת כבוד וחוזק בעבודת ה’ ,וכאשר
גם לעשות חסידות צריך אישור
שוחטים חוץ למקומו וחוץ לזמנו ,הרי זה כעין זלזול
פחד גדול לדבר בעבודת ה’ של נדב ואביהוא,
בתחום של הבאת הקרבן ,וחסר כאן הכנעה פנימית,
בעוד שאנו לא נגיע לקרסוליהם לעולם .אולם חז”ל
ואז מגיע עונש כרת ,רחמנא ליצלן .ועיין בספר
הקדושים מתירים לנו להסביר את הדברים ,כדי
החינוך (מל”ת קפו) ,שכאשר השחיטה בבית המקדש,
שנקבל יראת שמים .אמנם נכון שנדב ואביהוא
הלבבות נכנעים לקבל מלכות שמים שלימה .ולכן
רצו להתקרב אל ה’ יתברך “ -בקרבתם” ,אולם
גם ֵחלֶ ב ודם אסורים באכילה ,ועיקרם על גבי המזבח
עצם הענין שגדולי ישראל לא אישרו את זה ,הרי
לכפר עליו ,וזה כבוד שמים .וכאשר נכשל ואוכל,
זה בגדר הורו הלכה בפני רבן .אמנם הם לא שעשו
רחמנא ליצלן ,הרי זה עובר על איסור כרת ,וחייב
בפועל מעשה מסוים נגד ההלכה ,משום שזו חסידות
מיתה בידי שמים.
להתקדש ולהתעלות ,אולם עצם הענין שיש כאן
גדולי ישראל ,והם אינם יודעים ואינם מאשרים את
“קדושים תהיו”
הדבר ,יש כאן הוראה ,וזה אסור וזו סכנה ,וחסר
גם בפרשה יש מצות עשה מן התורה של “קדושים
כאן ציווי ה’ יתברך ,ולכן דינו כאש זרה .1וכנראה
שהיסוד של הכל הוא ,שצריך אישור והנהגה מגדולי תהיו” ,וזה יכול להיות בפרטים רבים מאד .והרמב”ן
מבאר בשתיית יין ,שיש להתנהג בזהירות מעריות
ישראל על כל חומרא וחסידות ,והבן.
ובתאות אכילה ,וזה סימן להכנעה לפני ה’ יתברך.
וזה הטעם של “בחוקותיהם לא תלכו” ,משום שיש
דברי הסטייפלר זיע”א המפורסמים
כאן זלזול בקדושה ובעבודת ה’ יתברך ,ואין כאן
רבינו הסטייפלר זיע”א בספרו ברכת פרץ על
הכנעה .וזה יכול להיות בתספורת של הגברים
התורה ,בפרשת משפטים ,מלמד אותנו יסוד נפלא!
ובתלבושת של הצעירים ,וכן בצניעות של הנשים
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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

שבת קודש ו' אייר תשע"ח ()21/4/18

כולנו תלמידים של גדולי ישראל וחכמי התורה שליט"א
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המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א
 לא פרועת ראש בפאה נכרית ,רחמנא ליצלן ,לאבבגדים המושכים ומביאים קלות ראש וחוסר ביראת
שמים .והעומק בזה ,כי זה כעין מורה הלכה בפני
רבו .ומאידך ,כשיש כוונה להתקדש ,הרי זה טבילה
במי הדעת ,וזוכה להתעלות ולהתקדם בעבודת ה’
יתברך (עי’ רמב”ם סוף הלכות מקוואות).

יום העצמאות שבעים שנה

רואים השגחת ה’ יתברך משמים ,שיום העצמאות
חל תמיד בפרשת אחרי מות – קדושים  -כל שנה
ושנה .ובפרשיות אלו כתוב על הקדושה בארץ
הקודש ,על שמירה מעריות ועל כשרות האכילה.
וזו תזכורת לכולם ,על מה אכן יש לשמוח ביום
העצמאות בארץ הקודש .ומרן רבינו הגדול זיע”א
לימד אותנו (יבי”א ח”ו סי’ מא) ,שיש כעת בארץ ישראל
אורות גדולים רוחניים מאד ,ומדינת ישראל כיום היא
מרכז התורה בעולם כולו ,ורבבות בחורי הישיבות
והאברכים ,עוסקים בתורה יום ולילה בישיבות
הקדושות במדינת ישראל .ורבבות משפחות יקרות
מחנכות את בניהם ובנותיהם על פי התורה בלבד.
וגם להמון העם יש אוזן קשבת לשמוע תורה ודעת
מפי גדולי ישראל ,ויש כאן התחלה טובה בהקמת
המדינה .אבל מאידך השמחה עדיין לא שלימה,
משום שהמצב המדיני בכל רגע ורגע נתון בסכנה
ממשית למלחמה ,וסבלנו די מהרבה מלחמות
בעבר .ועוד שמבחינה רוחנית ירדנו אלף מעלות
אחורנית ,כאשר המתירנות גוברת ,וההתפרקות
משתוללת  -חוסר צניעות ,בגדי פריצות ,ספרי
ועיתוני תועבה ,חילולי שבת בפרהסיא ואיטליזי
טריפה בממדים מבהילים .ועל הכל מאות אלפי
ילדי ישראל הלומדים במקומות לא דתיים ,ונמצאים
בתערובת של פריצות ,רחמנא ליצלן .אז כיצד
אפשר לשמוח ולומר הלל? ,ע”ש .וליבי אומר לי,
שכאשר מרן רבינו הגדול זיע”א כתב דברים אלו,
בודאי היה בוכה בדמעות שליש .וזו היא דעתם
של גדולי ישראל ,ומי שמתנהג להיפך או שמגלה
דעתו בענין ,יש כאן בעיה של מורה הלכה בפני
רבו ,וחובתינו לדאוג תמיד לקדש שם שמים ,ולכוין
להקמת שכינתא מעפרא.

ההלל האמיתי ביום העצמאות

ויש לדעת שהדאגה האמיתית להצלחת המדינה
ולשמירת חיילי ישראל ,היא בעיקר להמשיך
בתנופה לזכות את הרבים,
ולקרב את הנוער  -הצעירים
והצעירות – למסורת ,לאמונה,
לתורה וליראת שמים .וזה
הפדיון שבויים האמיתי הרוחני,
הרבה יותר מפדיון שבויים
גופני ,כמו החייל היקר גלעד
המשך בעמ' 4

 .1ומבואר בגמרא (ב"ק פא ):על רבינו הקדוש ורבי חייא ,שרצו לעשות
נידוי לתלמיד אחד שעשה חסידות בפניהם .וגם בימינו פסק מרן
רבינו הגדול זיע"א (הליכות עולם ח"ג עמ' סא) ,שהמתחסד בבגדים לבנים
בשבת קודש ,יש בזה דעות שזו יוהרא ,וראוי לנדותו ,ע"ש .נורא
ואיום! גם בגמרא (ב"ק נט סע"א) ,מסופר על חכם אחד שנהג מנהגי
אבלות על ירושלים יותר מאחרים ,וחבשוהו בבית האסורים לבדוק
אם הוא ראוי לכך ,ע"ש.

 .2כמבואר בגמ' (סנהדרין נב ,).שאמרו נדב ואביהוא" :מתי ימותו משה
ואהרן ,ואני ואתה ננהיג את הדור".
 .3משום שהנביא מיכה אומר לנו בפסוק" :מי אל כמוך נושא עוון
ועובר על פשע לשארית נחלתו" ,ודרשו חז"ל הקדושים (ר"ה יז,).
עושה עצמו כשיריים ,וכשזה חסר אין יותר הבטחה של "נושא עוון
וכו" ,ע"ש.
 .4ואפילו לומר ששבת לפני הפסח נקראת "שבת הגדול" ,צריך

פסק הלכה ,שהרי מבואר בשלחן ערוך (סי' תל) על שבת הגדול ,ואין
בו עוד הלכה ,והבן.
 .5וכך מובא בגמרא (ברכות כב ,).כמו שהיו עם ישראל בהר סיני
כשקבלו את התורה  -באימה ביראה ברתת ובזיע  -כך יש להרגיש
בבית המדרש ,ע"ש.
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הדרך לצאת מכל מחלת נפש
שלום וברכה ,מורי ורבותי!
בימים אלו כולנו אבלים על עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא ,שנפטרו מן העולם
בדיוק בתקופה זו .וזאת למרות גובה קומתם הרוחנית ,אך ורק מפני "שלא נהגו כבוד זה בזה",
וכלשון הגמרא ביבמות (ס"ב ע"ב).
פעמים רבות שמענו מאבינו רועינו מורנו הרב חיים רבי שליט"א ,שאדם חסר מידות טובות
או ליתר דיוק – אדם בעל מידות רעות ,הוא בעצם "חולה נפש" ,משום שכל מידה רעה היא סוג
של מחלת נפש .ובדיוק כשם שישנן שמות למחלות נפש המתרגשות ומתחדשות מדי שנה על
ידי צוות הפסיכיאטרים והפסיכולוגים הפרה ורבה על חשבון כספי המדינה והציבור ,כך ישנם
שמות קוד למחלות נפש שנטבעו כבר על ידי רבותינו הקודשים ,הלא הם קנאה ,תאווה ,כבוד,
כעס ,גאווה ודומיהן הגורמות לאדם להשחית את נפשו בעקבותיהן.
בכדי להבין מדוע יש לקרוא לכל מידה רעה "מחלת נפש" ,ננסה יחד להבין "מחלת נפש"
מהי ,על פיה להבין מדוע כל מידה רעה הרי היא מחלת נפש ממש .ובעקבות שתי התובנות
הללו נזכה יחד להעפיל ולמצוא את הפתרון אשר יסייע ביד כל אחד ואחד מאיתנו להתגבר
על מחלה גדולה או קטנה המקננת בגופו.
ובכן ,אם יתלונן לפנינו אדם שבאופן קבוע יחטא את ידיו במים וסבון ושאר חומרים קשים
עשרות פעמים ביום ,נבין כולנו שאדם עם הפרעה נפשית עומד בפנינו .אותו אדם יעמוד
ויסביר לנו עד כמה מחלות יכולות לדבוק בכל אדם ,הן על ידי מגע והן באוויר ,עד כמה
החיידקים המסוכנים ביותר מסתובבים סביבנו ועד כמה מחקרים מדעיים מגלים שבכחו של
חיידק לחסל את חיי הנושא אותו ובמיידית.
אנו נקשיב לו עד תום מפאת מידת "דרך ארץ" הטבועה בנו ,נאזין לדבריו ,ננוד לו בראשנו,
ולסיכום נציין לעצמנו כי אדם חולה ניצב בפנינו ושומה עלינו לעשות ככל יכולתנו למצוא את
הרופא או המטפל הטוב ביותר שיחלץ אותו מאותה צרה.
לו היינו יכולים להשתמש במוחו של אותו אומלל כפי שמשתמשים במחשב ,הרי שמיד
היינו נכנסים לאותה תיקיה המכילה את הקודים הבעייתיים המגדירים כל לכלוך או דומה לו
לחיידק טורף וממית ,ומוחקים את אותה תובנה ממוחו .בין רגע היינו זוכים לראות בפנינו
אדם מיושב ,רגוע ואפילו אפילו מחייך....
באותה מידה ,אם ניצב בפנינו אדם ,אשר כל אימת שחש הוא פגיעה בכבודו או אפילו חשש
רחוק לזה ,מיד מתפרץ הוא וטורח להגן על כבודו האבוד בעוז ותעצומות ,כולל הטלת דופי
בסובבים אותו ,ואפילו מעשי אלימות מילולית הגוררים בעקבותיהם אלימות פיזית.
לו יכולנו ,היינו נכנסים לתיקיה שבמוחו ,מנטרלים ממנה את התובנה כי בידי אדם להעלות
או להוריד מכבודו ,מנחים את מוחו לכך שמעבר להיותם של "העושר והכבוד מלפניך" ,הרי
שגם עצם מציאותו של הכבוד אינה באמת משהו שמשפיע על אורח החיים או על השפע
הרוחני והגשמי כאחד .ומיד היינו מקבלים למולנו אדם רגוע ושליו ואפילו אפילו מחייך...
לאמור ,כל מחלת נפש מתחילה בעקבותיה של תובנה שגויה ,של הבנה שאיננה נכונה ,של
החלטה שהתקבלה במוחו הרפה של החולה ,לפיה דווקא על ידי התנהגות קיצונית זו יזכה
הוא להציל את עצמו מכל מרעין בישין דלא יתון לעלמא.
מה שכואב בסיפור הזה הוא שבעוד ולחולה הנפש המצוי תמיד יש את הסיבה שגרמה לו
להגיע לאותה הבנה שגויה ,כגון טראומה שעבר או דרך חינוך קלוקלת שחווה ,הרי שהחולה
בעל המידות הרעות לא ניתן אף להצדיק את מחלתו כמעט באף אחת מהדרכים הללו .משום
שברבים מהמקרים ,את ההבנה בדבר חשיבותו של הכבוד או עוצמתה של השתלטנות וכל
יתר הדברים המייצרים את אותן מחלות ,מקבל את האדם במהלך חייו על פי מסקנות לקויות
אותן הוא מסיק מתוצאות מעשיו ומעשי הסובבים אותו.
הוא יכול לקבל החלטה שהעוני ממנו סובל שכנו נובע אך ורק מכך שבשעה בה השפילו
אותו בפעם הראשונה ,לא טרח הוא לעמוד ולהגן על כבודו בשצף קצף .יכול הוא להחליט
שהסבל אותו חווה בבית הוריו והשנים הקשות של אביו בצל אמו או אמו בצל אביו היו אך
ורק הודות למידותיהם "הטובות".
משם קיבל הוא את ההחלטה ש"לו זה לא יקרה" .הוא ידע לעמוד על שלו ,להשיב מנה
אחת אפיים ,ואוי ואבוי למי שרק ירמוז ולו בתנועת יד קלה זלזול באחד מהמאפיינים העלולים
להישמע כחלק ממנו.
אולם ,במחשבה עמוקה עוד יותר ,הרי שאומללותו של חולה הנפש מהמידות הרעות אינו
נמוך מאומללותם של יתר חולי הנפש המוכרים.
מאחרי כל אחד מסתתרת טראומה או שרשרת של שברי טראומות שגרמו לו לקבל את
אותה הבנה מוטעית .אם אנחנו מבינים זאת ,הרי שבראש ובראשונה עלינו לרחם על כל אותם
בעלי המידות הרעות הקשות בהם אנו נתקלים מדי פעם ,כי הלא מסכנותם זועקת לשמים.
הביזיונות אותם הם גורמים לעצמם די היה בהם בכדי להפכם לחולים אנושים הרבה יותר.
אולם ,בשעת ההתפרצות ,הם אפילו אינם מבינים זאת.
ברשותכם ,אספר כאן בקצרה שלושה סיפורים הקשורים למחלות הנפש המוכרות לנו
והפתרונות שמצאו להן גדולי ישראל ,וכך יחד נבין את הפתרון אותו יוכל כל אחד ואחד
מאיתנו לנסות לבצע בעצמו או להציע לאחרים הזקוקים לכך .את הסיפורים כולם מביא הגאון
הגדול רבי יצחק זילברשטיין בספרו "חישוקי חמד" על מסכת יומא (פ"ג ע"א).
המעשה הראשון ,באדם שהגיע עם בתו למרן הרב שך זיע"א וביקש את ברכתו לזיווג
הגון לעלמה .הרב ש"ך הבין תוך כדי הדברים שהנערה מסגפת את עצמה ובעצם סובלת
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

מ'אנורקסיה' ,מחלה הפוגעת בבני נוער אשר כבר ההחלטה להרעיב את גופם הופכת להיות
חלק מאורח חייהם וכמעט בלתי ניתנת לתיקון .הרב שך הודיע באופן חד משמעי שלא יברך
אותה אם לא תסעד קודם לכן בפניו בשולחן מלא כל טוב אותו עורך הוא לפניה בשעה זו
ממש.
הנערה סירבה בכל תוקף .אולם ,הרב שך הסביר לה שללא מימוש תנאי זה לא תזכה
לברכתו בשום אופן .הנערה בכל כרחה טעמה מכל אחד מסוגי המאכלים שהיו על השולחן,
כאשר את כל הנותר צרר לה הרב בשקית וציווה עליה לאכול בארוחת הערב בו ביום .מעבר
לכך ,הוסיף הרב" ,אני מחכה בכל שבוע לקבל ממך מכתב שבו את מוסרת לי עד כמה עלית
במשקל ,וככל שאתבשר שעלית במשקל כך תעלה ברכתי".
הנערה הזו ,מעיד הרב זילברשטיין שליט"א ,עלתה על דרך המלך והתרפאה ממחלתה
כליל.
מעשה נוסף ,באדמו"ר רבי דוד מטולנא ,שהביאו לפניו אשה שנכנסה בה רוח שטות ,לפיה
חששה לשבת על כל כיסא ספסל או מיטה משום שהיה בדעתה שיישבר אותו כיסא והיא
תיפול ארצה בכאב .האשה עמדה ימים ולילות עד כדי התמוטטות ממש .האדמו"ר ציווה
להכין לה כיסא ,אשר במקום משטח עץ עליו ניתן לשבת ,יהיה משטח זכוכית העטוף בריפוד.
וכאשר הגיעה אותה אשה אליו ,ציווה עליה לשבת על הכיסא ,ומשסירבה ,ציווה על שתי נשים
להושיבה בכח .ואכן ,מיד כאשר ישבה ,נשברה הזכוכית והתנפץ הכיסא .ואז צעק האדמו"ר:
"ה ַּפח נִ ְׁש ָּבר וַ ֲאנַ ְחנּו נִ ְמלָ ְטנּו" (תהלים קכד ,ז) ,ובישר לה שמכאן והילך אין לפחד שאפף אותה שורש
ַ
ומקום ,כי הרי כבר הצדיק הפחד את עצמו בשבירתו של הכיסא.
המעשה השלישי ,בבחור ששלח מכתב לסטייפלר זיע"א (קריינא דאגרתא חלק ג' ,איגרת קל"ז) וכתב לו
שבכל פעם שהוא מתכופף להרים חפץ מהריצפה הוא חושש שבעצם גופו מכוון להשתחוות
לעבודה זרה ,וממילא כל חפציו הופכים לעבודה זרה האסורה אפילו בהנאה.
הסטייפלר לא זלזל בשאלתו ,אלא הציעה לו בעדינות שיפקיר את כל נכסיו ,כך שלא יוכל
להפוך את חפצי ההפקר לעבודה זרה באותה השתחוויה .ומעבר לכך ,להתפלל בפני ריבונו
של עולם שיציל אותו מכל מחשבות זרות "כי כל תשומת לב מיוחדת מביאה לידי בלבול
יותר ,רחמנא ליצלן" .כלומר ,שכח נא מאותו חשש ,צא מאותה תובנה מוטעית וחייך יהפכו
לשפויים.
מורי ורבותי! לאף אחד מאיתנו אין את האומץ לעמוד מול חולה נפש ולחייב אותו לשנות
את אורחותיו או להציע לו בעדינות לשבת על כיסא שבור .אולם ,במחלות המידות כל אחד
יכול להיות הפסיכולוג או הפסיכיאטר של עצמו.
ספרי המוסר המדברים בגנותן של המידות הרעות וספרי האמונה המתחדשים מדור לדור,
ובראשם ספריו של אבינו רועינו "עבד ה'" ו"אמונה מעשית" ,הרי שהם מתכון בדוק להבנה על
מהותו של העיקר והטפל בחיים ולאורח חיים של שלוות נפש אמתית.
לא ניתן להתחיל את חיינו ללא אותה שלוות נפש ,לא ניתן לחנך את ילדינו בלעדיה ,ויותר
מכך לא ניתן להגיע לשום פסגה או רום מעלה עם נפש שאינה שלווה.
במסכת סוטה (ג' ע"ב) אומרת הגמרא הקדושה בשמו של ריש לקיש" :אין אדם עובר עבירה
אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות" .ובדיוק כמו שבעבירות שבין אדם למקום אמורה להיכנס
באדם רוח שטות בכדי שיעבור את אותה עבירה ,כך בעבירות שבין אדם לחבירו .אלמלא
רוח השטות ,לא יהא האדם בהול כל כך על כבודו ,ממונו או כל אחד מיתר הדברים הגורמים
לאותן מחלות.
באותה מידה ,לא ניתן לאדם לגדול בתורה ללא אותה שלוות נפש הנובעת ממידות טובות
המעידות על נפש הנקיה מתחלואים.
באבות (פ"ו מ"ו) מביאים חז"ל כתנאי לקניין התורה את ה"מכיר את מקומו" ,את ה"שמח
בחלקו" ,את ש"אינו מחזיק טובה לעצמו" ,את ה"אהוב" ,ואת ה"אוהב את הבריות" .ולכאורה כל
הדברים הללו אינם קשורים כלל ועיקר לקנייני התורה ,המדובר הוא במידות טובות "גרידא".
אולם ,לפי האמור ,אנו מבינים כי לא שייך לעולם להעפיל לפסגות רוחניות כלשהן ללא אותה
שלוות נפש אמיתית.
כאשר הרמב"ם התבקש מרופאו הצורר של המלך להכין רעל קטלני בכדי להוכיח למלך
מיהו הרופא הטוב ביותר ,כיסה הרמב"ם את אפו במטפחת ,התרחק כמטחווי קשת ממקומו
של המלך ,וקירב ברטט וזיע את הרעל שהכין לפניו של הרופא המושחת .ואכן ,מיד כאשר בא
ריח הרעל לאפו של הרופא ,הוריקו פניו והוא נפל מת לרגלי הרמב"ם.
הרמב"ם הציע ,לאחר מכן ,למלך לטעום מאותו "שיקוי רעל" ,ולתמיהת המלך השיב
שהמדובר הוא בסך הכל במי ורדים .אולם" ,הפוזה" וההתנהגות המחרידה בה ליווה את אותו
בקבוקון פטל הפך אותו לסם המוות בעיני הרופא שהחליט בדעתו מראש שהמדובר הוא
ברעל קטלני.
זה נכון בשלילה וזה נכון גם כן בחיוב .על פי תורת "אחרי הפעולות נמשכים הלבבות",
אותה העניק לנו בטובו "החינוך" (בא מצוה ט"ז בד"ה אל) ,הרי שברגע שיתנהג האדם כאילו משוכנע
הוא שאין בכבוד ובממון כל משמעות לגבי אורח חייו ,הרי שמיום ליום ישכיל לנטרל מעל
גופו כל מחלת נפש רוחנית וגשמית ,לחנך את בניו בתוך אי של שפיות ובית מלא ברכת ה',
ולזכות ולראות אותו ואת כל הסובבים אותו בעלי יראת שמים ובעלי מידות טובות ונאצלות,
ומעל הכל בעלי שלוות נפש נכספת.
ברוכים תהיו!
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אמירת וידוי והלל בימי ספירת העומר

שאלה :שנה שעברה ביום העצמאות ,היה ריב גדול
בבית הכנסת בענין אמירת וידוי ,הלל וימי העומר ,מה
עושים השנה כדי למנוע ריב ומחלוקת?
תשובה :כל זה הם מלחמות מיותרות ,וחבל .ויש כאן
גם חילול השם בבית הכנסת ,הגורם לקנאה ,שנאה,
מחלוקת ולשון הרע ,והרווח כולו של היצר הרע.
עצה טובה והנהגה נכונה ,היא לחפש ביום העצמאות
מנין המתאים לך .למשל ,אצלנו ב"עטרת חכמים" ,אין
הלל ואין כלום ,ואומרים הכל כרגיל – וידוי" ,אל מלך"
ותחנונים לה' יתברך .וכמובן לימוד תורה בהתמדה ,שזה
בעיקר שומר על החיילים שלנו ,ועוזר למדינה שלנו .וכל
המחלוקות מיותרות ,ואין בהם תועלת.
ומי שיש לו הנהגה אחרת ,יחפש לו מקום המתאים
לו ,והעיקר לקדש שם שמים ,אהבה ואחוה ,וכבוד שמים
תמיד.
וכמובן מי שבאמת דואג למדינה שלנו בארץ הקודש,
צריך הוא שיראו אותו כל השנה איך שהוא מתאמץ
להקים מדרשיה לנוער ,וכן לבנות ,ולחזק אותם ביראת
שמים .וזה גורם לעשות להם משמרת למשמרת של
תורה ,וככה שומרים עליהם עד הנישואין ,וזוכים לבית
של תורה ויראה.
מה תעזור אמירת הלל ביום העצמאות ,והנוער
בעוונותינו הרבים יורד ויורד !?...למעשה ,אין לעשות
מחלוקת בשום אופן ,ולהתפלל תמיד במקום שמתאים,
ולא לגנות דעה והשקפה שונה ,משום שאין בזה תועלת
כלל ועיקר ,וכמובן לדאוג לשקם את הנוער והצעירים.
וזהו יום עצמאות המוצלח ביותר  -עצמאות מיצר הרע
ומכל מיני מרעין בישין.

החיזוק הגדול בימי ספירת העומר

שאלה :במה צריך להזהר מאד בימי ספירת העומר,
ומה הזהירות וחסידות בימים אלו?
תשובה :בשלחן ערוך נפסק להלכה שני דברים בלבד
האסורים בעומר בגלל תלמידי רבי עקיבא שמתו ,ואלו
הם :נישואין ותספורת ,ואת זה קבלו כל עם ישראל.
ונפסק כן בשלחן ערוך (סי' תצג) ,וגם בזה יש פרטים ופרטי
פרטים ,והובא בביאור הלכה שם.
ומרן רבינו הגדול זיע"א מדגיש בחזון עובדיה יום טוב,
בדיני ספירת העומר" ,יש למנוע" ו"מידת חסידות" וכו',
ומשמע מכאן שאין זה מעיקר הדין .אמנם נכון שלמעשה
לא שומעים שירים בימי הספירה ,אולם מי שקשה לו
ומתחזק מכך ,וכן מי שיש לו חוסר בריאות וחיזוק לנפש,
ושומע כמובן אך ורק שירי קודש ,וזה מרגיע אותו ,יש
מקום להקל לכתחילה .וכן מותר ללבוש בגד חדש,
ולברך ברכת "שהחיינו" ,כפי הצורך ,ושלום על ישראל.
ועל אחת כמה וכמה שיש להקל לצבוע את הבית ,ולקנות
רהיטים כפי הצורך.
ועיקר העיקרים שהוא היסוד של כל ימי ספירת
העומר ,הוא להתחזק מאד באהבת ישראל " -כמוך
ממש" .ובעיקר ללמוד את הנושא של אהבת ישראל,
וגודל הזהירות של בין אדם לחבירו .וכן שלום בית של
עצמו ,וכיבוד הורים והחמות ,וזהו התיקון הגדול של
תלמידי רבי עקיבא ,לעשות כמה שיותר כבוד זה לזה,
ולהזהר מאד שלא יהיה בבחינת תפס הטפל ועזב העיקר.

רכיבה על אופניים וקורקינט  -לבנות

שאלה :בנות המבקשות לרכב על אופניים או על
אופניים בעמידה (קורקינט בלע"ז) ,וכן להחליק על גלגלים
בנעליים (סקטים בלע"ז) ,הן וכיוצא בהן ,ברחובה של עיר ,מה
עושים? והבעיה כאן היא שכל החבירות הדתיות בשכונה
עושות כן?
תשובה :הדבר חמור מאד! ולא מתאים לבת ישראל
דברים אלו כלל ועיקר .וכן לתלמיד ישיבה הצריך להשקיע
את כולו בלימוד התורה ,אסור לרכב על אופניים ,ושאר

שאלה יפה

שו"ת ממורנו הרב

שליט"א

מרעין בישין .ועל אחת כמה וכמה לבנות שיש בזה כמה
בעיות:
א .לא צנוע לצאת לרחוב ,ולא צנוע לבנות מכשירים
כעין אלו.
ב .סכנה המרחפת ברחוב ,מחמת תאונות ובעיות
קשות של נזקי הגוף ,ובפרט לבנות וד"ל.
ג .הדבר יכול לפגוע בה ,ולא תוכל להיות כלה נאה
וחסודה (עי' כתובות יב.):
בסיכום :לבנות אסור מכשירים עם גלגלים בשום
אופן ,ומותר להשיג להם משחקים עם השכלה חינוכית
תורנית בבית ,גם אם זה יעלה במחיר גבוה מאד ,וזה
מצוין.

השכל לצבור כולו ,הבאים כולם להתפלל מנחה וערבית.
ובפרט כשיש אזכרה ,ומביאים כיבוד קל ,ומזכים אותם
לשמוע דברי תורה .והמוסר והחיזוקים שווים מליונים!
ואף כאשר כולם בני תורה ,מכל מקום המוסר השכל
מחזק ומוסיף תמיד יראת שמים .ולכן יש לעשות שיעור
תורה בהלכה או בגמרא ,לפני מנחה או אחרי ערבית,
וזה מצוין .אולם בין מנחה לערבית ,אך ורק מוסר ויראת
שמים ,והלכות כפי הענין.
ובפרט כשיש חשש שישכחו לקרוא קריאת שמע
בזמנה ,ואסור לאכול ולסעוד ואסור להתעסק בעסקיו (עי'
משנ"ב סי' רלה ס"ק יז) .והדואג לשיעור תורה בין מנחה לערבית,
ומחבר יום ולילה בלימוד התורה ,וקורא קריאת שמע של
ערבית בצאת הכוכבים ,הרי זה למהדרין מן המהדרין,
וזה מצוין.

שאלה :אני נוהג להחמיר שלא לאכול ְתבלין כמון
בפסח ,וההורים שלי באו אלי בפסח ,ורוצים בתבשיל
דוקא את ְתבלין הכמון ,מה הייתי צריך לעשות? ובנוסף,
עוד קרה שאבא צעק בבית הכנסת אחרי תפלת ערבית
בליל שביעי של פסח" :לא לשכוח ברכת "שהחיינו"
בקידוש" ,ואני אמרתי לו בקול רם" :אין שהחיינו הלילה
בקידוש" ,האם עשיתי טוב?
התבלין ,מצד הדין הוא כשר לפסח,
תשובה :לגבי ְ
וניתן לסמוך על המתירים ,ולאכול .ואשריך שאתה
בתבלין הכמון בפסח ,משום שהיה בזה
מחמיר ומהדר ְ
שאלה בהלכה .אולם כאשר ההורים מבקשים להוסיף
בתבשיל כמון ,אז כיבוד הורים מדאורייתא ,והוא עדיף
התבלין ,ותבשל להם ותאכל איתם ,וזה
מהחומרא של ְ
מצוין.
אולם לגבי ברכת "שהחיינו" ,הצלת את אביך שלא
יהיה מחטיא את הרבים ,ובחכמה גדולה תפייס אותו,
ושלום על ישראל (ועי' יו"ד סי' רמ סט"ו).
"בן חכם ישמח אב" ,ומכיר את אביו ואת הבעיות
בהלכה שיכולות להתעורר ,ולכן הוא מכין את אביו כפי
הצורך ,כדי שלא תצא תקלה לעולם.

אינטרנט פרוץ בגן ילדים מטעם העירייה

כיבוד הורים – מצוה מן התורה

תלמוד תורה כנגד כולם

שאלה :אדם השרוי באבלות בתוך שנה על אביו ,וניתן
להשפיע עליו או להתפלל ערבית בצבור ולומר קדיש
על אביו ,או להתפלל בבית ביחיד וילמד תורה בחברותא
שעה יפה ,מה עדיף?
תשובה :מסתבר שעדיף לימוד תורה ,ותלמוד תורה
כנגד כולם ,גם כנגד מעלת וחשיבות הקדיש .ועוד
שלימוד התורה יפתח לו פתח על מעלת קיום המצוות,
ולאט לאט יתחזק ויבוא לבית הכנסת לשלוש תפלות.
ואין הרבה תועלת אם יבוא לערבית ויאמר קדיש ,ובכך
ישאר עם הארץ כמו שהיה עד כה ,ואין תועלת ואין כלום.
ומרן רבינו הגדול זיע"א פסק שלימוד התורה בהתמדה,
עדיף מללכת לקברי צדיקים (חזו"ע אבלות ח"ג דף ריג) .וכן הוסיף
מרן רבינו הגדול זיע"א ,שלימוד התורה של הבן מועיל
שבעתיים מכל התפלות והקדישים (חזו"ע אבלות ח"א דף שסב),
והדברים נוראים על מעלת התורה! ובודאי שעל ידי
לימוד התורה יתקדם במשך הזמן ,ויתמיד גם בתורה וגם
בתפלות בצבור ,והכל מכח התורה.

דברי תורה ומוסר בין מנחה לערבית

שאלה :אצלנו בשכונה בירושלים עיה"ק ,מתפללים
מנחה וערבית סמוך זה לזה ,ללא דברי תורה וללא פרק
תהלים ,ועוד שתפלת ערבית לפני הזמן ,האם טוב הדבר
לעשות כן?
תשובה :בירושלים עיר הקודש בודאי שיודעים מה
צריך לעשות" ,כי מציון תצא תורה ,ודבר ה' מירושלים"
(ישעיה פרק ב) .ומסתמא עושים כן מפלג המנחה ,ויש להם
על מה שיסמוכו.
למעשה ,עדיף להתפלל מנחה סמוך לשקיעה ,ואחר
כך לשמוע שיעור תורה שכלול בו דברי תורה ומוסר

שאלה :גן מטעם לילדים קטנים העירייה ,והגננת שם
חרדית ,והעירייה דורשת להביא לגן אינטרנט לא חסום
כלל ואינו כשר כדת ,האם הגננת חייבת להתנגד לכך?
תשובה :בודאי שחייבת להתנגד לכך! ובעוונותינו
הרבים יצאו ממכשיר זה הרבה תקלות גם לנשואים
וחרדים !...ועל אחת כמה וכמה לרווקים .וחובה קדושה
לבקש אינטרנט חסום כדת וכדין ,ועדיף לבטל לגמרי
שירות זה.
בסיכום :אין להכניס לגן אינטרנט פרוץ ,ויש סכנה
רוחנית וגשמית להכנס לגן כזה .ואם יש בעיות עם
הנהלת העירייה ,יש לבקש המלצה מהרב המקומי,
ולפנות עם המלצה זו להנהלת העירייה ,והכל על מקומו
יבוא בשלום.

טלית קטן צמר עם חוטי תכלת

שאלה :מה עדיף ללבוש כל היום טלית קטן צמר
נקי ,והיינו עם חוטי צמר בלי תכלת ,או טלית בד כותנה
וכיוצא בזה ,עם ציציות צמר ותכלת למהדרין?
תשובה :בד צמר לכל הדעות חיובו מן התורה .ומפורש
בשלחן ערוך (סי' ט ס"א) ,שבגד פשתים או צמר בלבד חיובו
מן התורה ,ומאידך מצות תכלת עדיין אין לנו .אמנם נכון
שיש חסידים ואנשי מעשה הלובשים תכלת ,עם כל זה
אין הדבר מוסכם .ואילו בגד צמר מוסכם לכתחילה לכל
הדעות .וירא שמים ,נכון שיעשה טלית קטן בבגד צמר כל
היום (עי' משנ"ב סי' ט סק"ה).
ובשו"ת רבינו מרן הראשון לציון שליט"א (ח"א סי' א) ,אינו
מתלהב ממצות תכלת ,ע"ש .כך שלכל הדעות בגד צמר
לטלית קטן עדיף .ואם יתאמץ וישתדל ויעשה לעילא
ולעילא טלית בבגד צמר וחוטים תכלת ,אשריו ואשרי
חלקו! ובטלית קטן לכל הדעות ,זה מצוין.

תספורת לילדים לפני גיל בר מצוה – בימי
ספירת העומר

שאלה :האם מותר לילדים קטנים לפני גיל בר מצוה
להסתפר בימי ספירת העומר?
תשובה :גם בחול המועד שתספורת אסורה מעיקר
הדין ,מותר לספר קטן כאשר הוא בן שלוש שנים (הנקרא
חלקה בלע"ז) ,או בגיל מסוים כפי הצורך .ועל אחת כמה וכמה
בימי ספירת העומר שלא גזרו דיני תספורת על קטן כלל
ועיקר .ועיין חזון עובדיה אבלות ח"ב (עמ' קיג ועמ' קע).
לסּפר בימי
ֵ
וכן מותר לבעל מקצוע ָס ַפּר חרדי תורני
העומר צעירים חילונים נחמדים ,המתקדמים בעבודת
ה' יתברך ,וזאת משום שיתכן שבמקום אחר יכשלו
באיסור השחתה בתער ,כלומר גילוח בסכין ,ועוד שיש
הס ַפּר התורני מציל אותם
שם תמונות לא צנועות ,ואילו ָ
מאיסורים חמורים אלו.
לסּפר חילונים צדיקים ,וכן
ֵ
לס ַפּר חרדי
למעשה ,מותר ָ
קטנים ,אף לכתחילה .וכמובן שיש לטפטף להם חיזוקים
בעבודת ה' ,וזה מצוין.
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המשך דברי מורנ ו הרב מעמ'1
שליט הי”ו (עי’ יבי”א ח”ז יו”ד סי’ יח) .שהרי כאן זו הצלת
גופו ,וכאן זו הצלת נשמתו .וגדול המחטיאו יותר
מההורגו .והמקדש שם שמים ומזכה את הרבים ,הרי
זה ההלל הגדול כל השנה ,וזה עדיף מאמירת הלל
חד פעמי ,והתושבים עדיין בשבי הגדול.

הוראת שעה בגידול הזקן

עצם גידול הזקן ושלא לגלחו ,הרי זה נפלא מאד!
משום שיש חשש של איסור במכונת גילוח (עי’ יבי”א
ח”ט יו”ד סי’ י) .וכשהיה רבינו החזון איש רואה יהודי
מגולח ,היה זה מגעיל אותו עד כדי הקאה (עי’ אורחות
יושר של מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א) .אבל כמובן שאין
חובה לגדל זקן ארוך ,ואין היתר להורות ברבים שלא
לנגוע בזקן כלל ,שהרי חוץ מהבעיה של הקבלה,
עוד בה שעצם הדבר שגדולי ישראל לא נוהגים כך,
ויש להם זקן ומקצצים אותו כל חודש בתספורת
כפי הצורך ,וכך נהגו גדולי חכמי הספרדים ובראשם
מרן רבינו זיע”א ,הרי שאם רוצים לאסור ולפרסם,

הרי זה בגדר מורה הלכה בפני רבו .ועוד שדבר
זה גורם לבלבול גדול בצבור ,וכולנו תלמידים של
גדולי ישראל וחכמי התורה ,וכשאינם מורים כן,
הרי זה מסוכן להורות להיפך (ועי’ יבי”א שם) ,ואין בזה
סייעתא דשמיא ,לא הצלחה ולא כלום (עי’ כתובות ס :בתד”ה
כי) .וכידוע ,שיש הרבה בעיות של שלום בית בגלל
זה ,והלואי שנצליח תמיד לעורר ,לחזק ולפרסם על
הצניעות והקדושה ,על הענוה הטהורה ,על היראת
שמים ועל אהבת ישראל “ -כמוך ממש” .כמה שזה
נחוץ וחשוב לעורר ולחזק.

יסוד האמונה
וזהו גם יסוד האמונה ,כל מה שעובר עלינו יום
יום ,שעה שעה ,רגע רגע ושניה שניה ,הכל מכוון
בהשגחה פרטית משמים ,וחובתנו להתבטל לרצון
ה’ יתברך ,ולקבל הכל באהבה ,ולהיות שמח
ביסורים (עי’ שבת פח .):ומי שעושה לעצמו פרצופים,
עצבות ,יאוש ודכאון ,הרי זה עבודה זרה .ואפילו

מלה של רמז שהוציא מהפה ,יתכן שהוא בכלל
מחרף כלפי מעלה ,חס ושלום (עי’ ב”ק לח סע”א) .ושרה
אימנו ע”ה שאמרה“ :צחוק עשה לי אלקים” ,אף על
פי שלא התכוונה לרעה ,חס ושלום ,עצם הרושם
הלא חיובי שנעשה בעיני הרואים ,הרי שנענשה ולא
זכתה לראות את חופתו של יצחק בעל העקידה (זוה”ק
בראשית דף יא .).וכמו שאסור להורות הלכה בפני רבו,
על אחת כמה וכמה שאסור להורות בעיני ה’ יתברך,
ואוי לנו ביום הדין.

סיכום
כולנו תלמידים ,כולנו קטנים ,כולנו עובדים את
ה’ יתברך בביטול גמור לתורה ולגדולי ישראל וחכמי
התורה שליט”א ,וכל בעיה שלא תהיה ,לבדוק מיד
מה אומרים גדולי ישראל ,ולהבין מהשתיקה שלהם.
ויהי רצון שנזכה כולנו תמיד לקדש שם שמים,
ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות .והיתה לה’ המלוכה,
אמן ואמן!

