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גיליון מס' 146 :פרשת :האזינו
שבת קודש י"ג תשרי תשע"ז

( 15באוקטובר )2016

"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

הנהגות מעשיות
לשלמות האמונה
פרשת האזינו ,תשע"ז
"ה ֲאזִ ינּו ַה ָּשׁ ַמיִ ם
כתוב בתורה בפרשת האזינו ַ
וַ ֲא ַד ֵּב ָרה וְ ִת ְׁש ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי" ופרש רש"י ,שני
עדים השמים והארץ מעידים ומזהירים את ישראל
לשמור תורה ומצוות ,ע"ש .וכן בפרשת וילך "וְ ָא ִע ָידה
ָּבם ֶאת ַה ָּשׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶֽרץ" וכן בפרשת ניצבים
"ה ִעד ִֹתי ָבכֶ ם ַהּיֹום ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ" ע"ש.
ַֽ
וכמובן אלו עדים נאמנים וחזקים וקיימים לעולם.
ויש להבין מה העניין לקחת עדים כאלה השמים
והארץ? ובכלל ,מי יכול להגיע לשמים? ומה יתן
עדות של הארץ שעליו נאמר (איוב כו) "תולה ארץ על
בלימה" (ועיין חולין פט .).וביותר ,וכי יש עדּות חזקה יותר
מהתורה ,שנאמר "לקוח את ספר התורה הזה וכו'
והיה שם בך לעד" (פרשת וילך) ,אז למה צריך את השמים
והארץ?
ובאמת רש"י מתרץ בשם הספרי ,שעדות השמים
והארץ ללמד ולהוכיח אותנו ,שאם נשמור תורה
ומצוות יבואו העדים ויתנו שכרם ,גשם מהשמים,
פירות וירקות מהארץ .וכמו שהעדים לא שינו את
מידתם ועושים את חובתם ,כך אתם עם ישראל
תקפידו מאד לשמור תורה ומצוות .ע"ש.
ולכאורה מה הלימוד מהעדים שלא שינו מידתם,
הרי זה בטבע שלהם ,ומה הלימוד לעם ישראל?
ולמדים מכאן יסוד נפלא ,כמו שהעדים האלה הטבע
שלהם להוריד גשם מהשמים ,ולהצמיח מהארץ,
וזה טבע שעשוי מבריאת העולם ,כך עלינו לדעת
שהטבע של יהודי זה לשמור תורה ומצוות ,רמ"ח
איברים רמ"ח מצוות עשה ,ממש טבע הגוף ,שס"ה
גידים ושס"ה ימים כנגד מצוות לא תעשה ,שהטבע
בגוף והטבע של כל ימי השנה שלא לעבור עבירות!
וזה תיקון גוף האדם ,זה תיקון גדול של כדור הארץ,
וזה ממש בטבע היסודי של יהודי .וזה העניין לעם
ישראל לקבל עדות של השמים והארץ ,לרמז שאצל
עם ישראל המצוות הם בטבע ממש!
ורבינו החסיד הגר"א לופיאן זיע"א בספר לב
אליהו (פרשת דברים) ,מלמד אותנו שטבע האדם בשכל
ובהגיון ,להבין את האמונה ולחיות אמונה ולהתנהג
על פי האמונה יום יום ורגע רגע ,ממש ככה! בנשמה
שלנו קיים כח גדול מהשמים להוביל את הגוף תמיד
לאמונה מעשית ממש.
וזה ממש מתאים לזוהר הקדוש (ס"פ האזינו) שניתן
להתרפאות בחולי הגוף ברמ"ח איברים ,על ידי
דקדוק במצווה השייכת לאותו אבר ,טיפול רוחני

מורנו הרב שליט"א
המאיר בגוף ומסלק את החולי והעצבות ואת הבעיות
בנפש ,לחיים טובים.
ובזה גם מובן היטב מצוות סוכה .בשמים דורשים
מאתנו לעשות תרגילים באופן מעשי של אמונה ,כמו
במדבר סיני ,ענני כבוד ,כך בבית שלנו כל שנה בחג
הסוכות "צא מדירת קבע ושב בדירת עראי" (סוכה ב).
כלומר להרגיש ממש כמו במדבר סיני ,להיות שבעה
ימים בסוכה ולא בבית .פעולה מעשית כזאת מחזקת
את הפנימיות שלנו ,שהבית זה לא העיקר "אם ה'
לא יבנה בית ,שווא עמלו בוניו בו" (תהלים קכז) לא דלת
פלדלת ,לא סורגים בחלון ,ולא חומה מסביב .נכון
שעושים השתדלות ,אבל לדעת שעיקר השגחת ה'
יתברך עלינו יום יום ושעה שעה ,ויש כח במחשבה
של אמונה להגיע להצלחה מעל השכל ומעל הטבע.
וכידוע על רבינו הסטייפלר זיע"א שאמר לתלמיד
אחד שרצה לקנות בית ,ואין לו מספיק כסף ,וכיצד
מתחייב? אלא מאחר והרב שלו צדיק גדול באמת
והוא בעל אמונה גדול ,אז האמונה הגדולה והחזקה
של רבו ,תועיל גם עבורו ,ויצליח לקנות בית .ובאמת
בכל מקום בעולם ,השמים נראה אותו דבר ,ורק
האדמה נבנית לפי התושבים והעוסקים בכך ,ללמד
אותנו כח האמונה ותרגילים שנעשה תמיד להרגיש
כך באמת ,ועם ישראל מאמינים בני מאמינים (שבת
צז ).ויש לנו בטבע כוחות גדולים לאמונה ,שקיבלנו
מאברהם אבינו ע"ה.
ומפורש בתנ"ך על נחמיה הנביא שביקש עזרה על
ידי מלך פרס ,וחשב לעצמו שמבקש כן מה' יתברך
(עיין מהרש"א ר"ה ג.):
וכן מי שיש לו תיק גדול של תובע ונתבע בבית
הדין ,ומאמין שהכל למסקנה מה' יתברך בלבד .וכן
מי שעוסק לפרנסה ויש לו חנות מסוימת ,ונפתחה
לידו חנות נוספת ,מתחזק באמונה ,ומקבל כח מה'
יתברך .ולכן בעל אמונה לא מקפיד ואדרבא מברך
את כולם ומשבח את כולם ומקדש תמיד שם שמים
במעשיו ,וממחיש לעצמו ,אין עוד מלבדו ,והכל מה'
יתברך.
וכן אם יש תור ארוך בקבלת קהל ,או פקק גדול
בכביש ראשי ,יש לכוון מאד ובשמחה שזה מהשמים,
וזה בבחינת סוכה בצילא דקודשא בריך הוא!
והנה לפנינו כמה דוגמאות מעשיות של אמונה
באופן מעשי בשלמות נגד השכל והטבע והמציאות:
א .דברי הירושלמי המפורסם (סוטה פ"ז ה"ד) המובא

ברמב"ן על התורה פרשת כי תבא ,לא למד ולא לימד
ולא שמר ולא עשה ,ולא היה סיפק בידו להחזיק
תורה ,והחזיק הרי זה בכלל ברוך" ע"ש .ויתכן באמת
שאינו רשע ,כי זה שלא שומר ולא עושה ,מדובר
באונס שאינו יכול ,כגון שהוא חולה קשה ,או שבאותו
מקום אונסים אותו שלא לשמור ,ועם כל זה כאשר
יש מסירות נפש לאמונה ,להחזקת התורה ,באופן
שבמציאות אין לו ולא סיפק בידו ,ועל כל הצרות
שיש לו ,הוא מתחייב להחזיק תורה ,ומחזיק תורה
ומתאמץ ,הרי זה ברוך ,לא רק על עצם החזקת
התורה ,אלא גם על עצם המסירות שלו לתורה ,ועל
האמונה שלו באופן מעשי להתאמץ להתחייב ולהיות
גדול ְ
המעשה (ב"ב ט ).והזה דרגה גבוהה באמונה וזה
מצוה שהיה יכול בקלות להפטר ממנה.
ומכאן לומד בני יקירי ואהובי ראש בית המדרש
הר"ר אליהו שליט"א על החזקת התורה בביהמ"ד
"עטרת חכמים" שצריך מסירות נפש של תומכי
התורה מעל השכל וההגיון לתת כל חודש סך:
 ₪ 1,800ולמתחזקים באמונה סך ₪ 1,000 :והתוצאות
מהשמים בהתאם ,והדברים מדברים בעד עצמם.
ב .כאשר האדם ,סובל ,נרדף ,נעלב ,מוכה ומבוזה
ומקולל על ידי אנשים מסויימים ,יש לו לומר בפה
מלא זה מהשמים! וזה לא סתם חסידות אלא מצוה
מהתורה ,ולא עוד אלא שמכוון עליהם בתפילה יום
יום להצלחה ולחיים טובים (ועיין ברכות יב :וסנהדרין מט .ועירובין
יג ):בבחינת ולמקללי נפשי תידום ,להגיע לדרגה שגם
בלב פנימה לא מקפיד כלל -הכל מלמעלה.-
ג .כאשר עניני הבית והמשפחה ,האוכל והבגדים
והמצב הכלכלי לא מנוהלים כפי דעתו ,או כפי
תשוקתו ולא לפי רצונו ,עם כל זה מפעיל את האמונה
ומרגיש באמת שהכל מהשמים בלבד! הרי זה בעל
אמונה בהשגות גבוהות ,ובזה מקדש תמיד ,שם
שמים ,ואשריו ואשרי חלקו (ועיין יבמות סג .וכתובות פה .וחולין
פד :וסוטה ,ב .מז.).
ובאמת חסיד אמיתי שיש לו כיסופין וגעגועין של
דבקות בה' יתברך ,יכול לעשות כן ,כל יום ,כל שעה,
כל רגע ,כל שניה ,כאשר מרגיש ועושה לעצמו על
כל פעולה ,כל עשיה ,כל עיכוב ,כל רווח ,כל הפסד,
כל ישוב הדעת כל פיזור הנפש ,קול ששון וקול
שמחה קול חתן וקול כלה ,הכל מה' יתברך בעתו
ובזמנו .ואין עוד מלבדו ,ואין כלום ,והכל מה' יתברך
בלבד לטובה ,ומלכותו בכל משלה ,וזה הלימוד מחג
הסוכות והלואי שנזכה לכך אמן ואמן.
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בא להיות
חלק
מקהילה
רוחנית
גדולה

וואטסאפ

החיזוק

היומי 052-7680007

חדש! פעם בשבוע מסר אישי
ממורנו הרב חיים רבי שליט"א
החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון בכל מקום ובכל זמן
חייג[ 052-7680007 :בעלות שיחה רגילה]

להצטרפות :שלח
את המילה הצטרפות
ושמור את המספר
ברשימת אנשי הקשר
שלך!

הבהרה :השימוש באינטרנט בין במחשב ובין בטלפון נייד ,מסוכן ואסור על פי ההלכה! אנו פונים רק למי שכבר מחזיק אינטרנט באישור ,ועם הגנה המתאימה על פי ההלכה!

כך ,אי אפשר שלא לשמוח ,ורק לשמוח!
שלום וברכה ,מורי ורבותי!
זכינו לסיים יחד ברוך ה' את ימי אלול והסליחות ,ראש השנה ,עשרת
ימי תשובה ויום כיפור .והנה ,אנו נמצאים בפתחו של החג השמח ביותר
לעם ישראל הלא הוא 'חג הסוכות' .החג היחיד עליו נאמר" :וְ ָׂש ַמ ְח ָּת
ית ַאְך ָׂש ֵמ ַח" (דברים טז ,יד-טו)" .אך שמח" ,לאמור – לא שמח
ְּב ַחּגֶ ָך  ...וְ ָהיִ ָ
בתוספת של דאגה על העתיד ,לא שמח בתוספת של בדיקת ההווה,
ואף לא שמח עם מעט נקיפות מצפון על העבר .פשוט שמח בלבד ,ללא
שום תוספות!
ולמי שזכה לחוות את הימים הנוראים במלוא עוזם ,הרי שאין מועד
טוב לחג השמח הזה מעבר לימים הללו .הקדוש ברוך הוא שהתגלה
אלינו על כיסא דין בימי ראש השנה וביום הכיפורים ,מתגלה אלינו כעת
ביד רכה ואוהבת ומארח אותנו בצילא דמהימנותא – צילא דקודשא ברוך
הוא = בצילו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
חז"ל מלמדים אותנו (סוכה ב' ע"א) שאומר הקדוש ברוך הוא לכל אחד
מאתנו" :צא מדירת קבע ושב בדירת עראי" .ועל מילים אלו ננסה יחד
להתמקד בשיחתנו הנוכחית.
מה כביכול דורש מאיתנו האלוקים בימים מיוחדים אלו ,ואיך זה
מתקשר למצוות החג הנדירה והמיוחדת של "והיית אך שמח"?
במשך כל ימות השנה טרוד האדם בעבודתו ובעיסוקיו ,כאשר משאיר
הוא פינה חמה בלבו ובמוחו למציאות ה' יתברך ולאמונה בכך שכל אשר
יעבור עליו נתון הוא להשגחתו ולשליטתו הבלעדית של בורא העולם.
במהלך הזמן הזה ,ותוך כדי אותה אמונה ,מעצב לעצמו האדם את
החיים ,ומתארגן עם בית די יציב ומתאים לצרכיו היומיומיים ,הוא גם
ממגן אותנו בדלת "פלדלת" ובסורגים ,ואף דואג לרהט אותו בריהוט
המתאים לו לחיי היומיום.
במקביל לעיסוקו המרכזי של האדם בבניית ביתו ,הוא גם מתארגן עם
מקור פרנסה מסודר ,עם חברה טובה ,אוהבת ותומכת ,ועם יציבות בכל
תחום הנתון "לשליטתו".
בחג הסוכות מבקש הקדוש ברוך הוא מאיתנו להרחיב את אותה פינה
חמה השמורה בלב ובמוח ברוב ככל ימות השנה ,ולהפוך אותה למרכז
החיים" .צא מדירת קבע ושב בדירת עראי" ,זה הוא מסר חד המורה
לאדם לצאת מכל המסגרות אותן בנה לעצמו לשם יציבות ונוחות,
ולהיות מופקר 'כביכול' בידיו של הקדוש ברוך הוא ,בלבד.
הסוכה לעולם לא תהיה מקורה בבטון ,ובשום פנים ואופן לא תוכל
לשמש כתחליף למקלט או אף לחדר ביטחון כלשהו .במקרה של
מלחמה או כל אירוע בעייתי אחר ,יהיו שוכני הסוכה פגיעים יותר מכל
אדם אחר ,וסיכוייהם לשרוד כל משבר בהצלחה בדרך הטבע אפסיים.
דווקא משום כך מבקש הקדוש ברוך הוא לבלות את שבעת הימים
המיוחדים הללו בסוכה ,ולהאמין ולהבין שאיננו נמצאים בצילם של
ענפי דקל או קנים כלשהם ,אלא תחת צילו המבטיח והמרגיע של הקדוש
ברוך הוא .כביכול מהיום למשך כל ימי החג אין לכם משהו נוסף לבטוח
בו מלבדי .כאן כבר אין דלת "פלדלת" ,אין סורגים ואין חומות בטון.
לפני שנים רבות ,היה רבה של ירושלים רבי שמואל סלנט זצ"ל .ביתו
היה פשוט ואף הדלת בו היתה נפתחת בדחיפה קלה .ביום מן הימים
הפתיעו אותו תלמידיו בדלת משוריינת ,חזקה ויציבה .ובבואו לביתו
באותו ערב ,ראה הוא את הדלת ,הודה לתלמידיו אשר הבחין כי רכשו
אותה באהבת אמת ,ונכנס לשקוד בתלמודו כהרגלו .למחרת בבוקר,

הרב אליהו רבי ראש הכולל

הגיע רבי שמואל לתלמידיו ,ובקשם להשיב את הדלת הרעועה והישנה
אשר נפתחת באבחת דחיפה ,ולהסיר מעליו את התלות בדלת היציבה
והחזקה.
שאלוהו תלמידיו" :אם רבנו לא היה רוצה לקבל מתנה ,יכול היה לומר
זאת כבר אתמול ,ואם הסכים הוא לקבל את מתנתנו ,מדוע כעת הוא
משיב אותה בצורה שכזו"?
ענה להם הרב" :בכל לילה ,כאשר מסיים אני את קריאת שמע שעל
המיטה ,אומר אני כדרכו של כל עם ישראל את המילים ְּביָ ְדָך ַא ְפ ִקיד
אֹותי ה' ֵאל ֱא ֶמת (תהלים לא ,ו) .בכל לילה ,כאשר אני אומר זאת,
יתה ִ
רּוחי ָּפ ִד ָ
ִ
אני חש עד כמה מילים אלו מבטאות את המצב האמיתי בו אני נמצא.
אין לי על מי לסמוך ואין לי על מי להישען מלבד על אהבתו והשגחתו
של ה' יתברך .לעומת זאת ,בלילה החולף ,בשעה בה אמרתי את המילים
"בידך אפקיד רוחי" ,חשתי שאין אינן מתארות את העובר עלי באמת ,כי
הפעם הפקדתי את ביטחוני גם בחוסנה ובחוזקה של הדלת החדשה".
"לכן ,אבקשכם" ,סיים הרב" ,ליטול ממני חזרה את מתנתכם הנאצלת,
ולהשאיר אותי בידי ריבון העולמים בלבד מידי לילה".
לא זכינו להגיע לדרגות גבוהות אלו ,ולא זכינו לחוש את אותו ביטחון
שחש הגאון הצדיק רבי שמואל סלנט זצ"ל .אולם ,ניתנת לנו הזדמנות
פעם בשנה למשך שבוע ימים בלבד להתקרב לאותה תחושה מענגת,
להסתמך במשך שבוע אך ורק על אבינו מלכנו ,עליו התרפקנו בתפילות
ובתחנונים בימים הנוראים החולפים ,וכיום הוא מחבק אותנו באהבה
ומאחר אותנו בצילו ללא כל אמצעי הגנה אחר.
על פי הסוד ,מובא שצורת הסוכה הנדרשת לפי ההלכה ,ואשר היא
שתי דפנות שלמות ודופן שלישית קצרה יותר ,מראה בעצם סוג של
חיבוק של בורא העולם לכל אחד ואחד מאתנו .בדיוק כפי שכאשר
מחבק האדם את חברו ,זרועו ופס ידו משמשים כשתי דפנות שלמות
בעוד כף ידו משמשת כאותה דופן שלישית וחלקית ,כך צורת דופני
הסוכה מראים את חיבוקו של בורא העולם.
בכל ימי המעשה ,אמור כל אחד ואחד מאיתנו לחוש את אותו ביטחון
המלווה בן המעורסל בחיקו של אביו .בכל יום גם אמור כל אדם לחוות
בעקבות כך את השמחה העצומה של "והיית אך שמח" .אולם ,טרדות
היום יום לא משאירות בידינו את הזכות ליהנות מאותן 'פריבילגיות' להן
זכינו כבנים אהובים לאבינו מלכנו הנערץ .כך שפעם בשנה אנו נשלחים
ל'שבוע השתלמות' ,שבוע של 'סמינר תורני רוחני' ,בו יש לנו את הזכות
להתקרב יותר ולחזק יותר בעצמנו את תחושת האמונה המשכרת.
ובמאמר מוסגר ,כל אדם מבין שהוא זקוק לימים מסוימים של חופש ו/
או נופש במהלך השנה .כל אדם גם מבין שפסק זמן מחיי החולין והלחץ
היומיומי רק יטיבו איתו .אולם ,כאן ניתנת הזדמנות גדולה הרבה יותר
וגבוהה עוד יותר ,והיא האפשרות לנפוש בעולם אחר .לנפוש במקום בו
עלויות היומיום משולמות על ידי אבא אוהב ,לנפוש במקום בו מעבר
להיסח הדעת מחיי היומיום המפרכים ,יש לך גם את ביטוח החיים
האמיתי המוענק לך על ידי אבא תומך ואוהב שמחבק בכל כחו ,ודורש
עד כדי כפיה במידת מה את אותו חופש נצרך כל כך "והיית אך שמח".
יזכה ה' כל אחד ואחד מאיתנו להשכיל ולהבין את הזכות של לשהות
ב'צילא דמהימנותא' בימים אלו ,את העונג הנובע בעקבות כך של
"והיית אך שמח" ,ואת המטענים הרוחניים והגשמיים אותם עלינו
לשאת בהצלחה מימים אלו לכל ימות השנה.
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בנושא" :הבית השלם" (שלום בית) ,ו"נוער לא נושר" (חינוך הילדים),
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הצוואה:

דברים שנשא מרן רבינו הגדול זיע"א והועברו בלויין לרחבי תבל:

אלו המכשירים שאסרו אותם גאוני ישראל ,לא להשתמש עם זה בכלל!
כל המכשירים הטמאים תוציאו אותם!!!
לניתוק קליטת אינטרנט ממחשבים ללא תשלום | 0722-613-613 :ליעוץ כללי ,ולבירור על פתרונות וסינונים ,ועוד1599-550-330 :

שאל את הרב
שאלה :אדם שאוכל פחות מכביצה לחם דהיינו
 50גרם ועוד פחות מכביצה מזונות ( 50גרם) ,האם הם
מצטרפים לאכילת קבע ומחייב סוכה?
תשובה :שאלה יפה! ואכן מצטרף הכל לחיוב
בסוכה .והדברים קל וחומר ,שהרי אפילו תבשיל
מבושל כמו קוסקוס ואטריות שמעולם לא מברכים
עליו המוציא ,עם כל זה מברכים לישב בסוכה כשזה
נ"ד דרהם (חזו"ע סוכות דף קל"ו) .ועל אחת כמה וכמה כאן
שהכל אפיה ויש תוריתא דנהמא ,שיש כאן צירוף
לברך לישב בסוכה.
ולא מיבעיא אם הוא רעב ואוכל מיני מזונות
לשבעה ,שלא מברך מזונות ודינו כהמוציא (עיין משנ"ב
סימן קס"ח בס"ק מ"א בסוגריים) ,אלא גם אם אוכל לקינוח ממש
שיכול לברך בורא מיני מזונות ,עם כל זה לענין
לישב בסוכה שניהם יחד תאומי צביה ושייך בהם
חיבור וצירוף לענין לישב בסוכה.
וקצת ראיה לזה ,מהגינת ורדים שהובא בחזו"ע
סוכות (דף קל"ד) על פת כיסנין שיש לו דין פת גמור
לענין לישב בסוכה ,ע"ש .ונכון שיש חולקים ,אבל
בצירוף פת גמור נראה שלכולי עלמא חייב בסוכה
עם ברכת לישב בסוכה.
ולפי זה נראה שהוא הדין פחות מכביצה לחם
ופחות מכביצה קוסקוס ואטריות וכיוצא בזה,
מצטרף לענין ברכת לישב בסוכה ,מכיון שגם
בבישול שייך חיוב לישב בסוכה.
אמנם זה לא מצטרף לעניין ברכת נטילת ידיים,
כי במציאות זה פחות מכביצה פת ,אבל ברכת לישב
בסוכה זה בעיקר על קביעות סעודה ,בין אפיה ,בין
מזונות ,בין בישול .ולכן הכל מצטרף לטובה לברכת
לישב בסוכה.
ויש כאן גם סברא ,כי חצי מזונות וחצי נפשות
לא מצטרף ,כי אין בכל אחת ברכתו של חבירו,
אבל לישב בסוכה שאחרי הכל בשניהם יש לישב
בסוכה אם אכלו כשיעור ,למה שלא נעשה צירוף
לטובה .והבן.
גם נצרף שיטת החיי אדם שהובא במשנ"ב
בשעה"צ (סימן תרל"ט ס"ק פ"ד) ששיעורו בכזית ,וגם דעת
הרמב"ם (פ"ו מהלכות סוכה) שאפילו נכנס לסוכה מאה
פעם ביום מברך לישב בסוכה (ע"ש במ"מ) .וכן נראה
למעשה בנידון דידן שמצטרפים יחד לטובה לברכת
לישב בסוכה.
שאלה .1 :האם אדם שעושה סעודה שנייה לאחר
חצות יום יכול לעלות לו גם כסעודה שלישית בו
זמנית?
 2לעניין סוכות האם אדם שעשה סכך כשר
אבל המעמיד שלו רובו גידולו מן הקרקע וחלק אין
גידולו מן הקרקע כגון דיקט מברזל האם הסוכה
כשרה?
תשובה .1 :לכתחילה אין להמתין עד חצות ,כי
מבטל בזה מצות עונג שבת ,עיין משנ"ב (סימן רצ"א

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א
ניתן לשלוח שאלות בפקס 03-5011125 :או במייל:
ס"ק י"ז) .ועל כל פנים העושה כנזכר לעיל ,אם יפסיק
באמצע ויברך ברכת המזון ,יכול מיד ליטול ידיו
ולברך המוציא ולאכול סעודה שלישית (מרן סימן רצ"א
סעיף ג') ע"ש.
וכיוצא בזה לענין סעודה רביעית שזה קל יותר,
ואם היה אוכל סעודה שלישית וחשכה לו ,והוסיף
לאכול כזית לשם סעודה רביעית ,יצא ידי חובת
סעודה רביעית וזה מצוין (מרן רבינו חזו"ע שבת ב' דף תמ"ז).
נכון שזה לא על פי הקבלה ,אבל על פי הפשט שפיר
דמי .והבן.
 .2בדיעבד מועיל גם במעמיד ברזל ,ובנידון דידן
שרובא כדת וכדין ומסתברא שזה לא יפול בלי
המעמיד ברזל ,וגם זה דומה לפסל היוצא מן הסוכה,
שפיר דמי .ועיין בהלכות סוכה סימן תרל"א סעיף ז'.
שאלה :בכל שנה אני מתלבט עם עצמי בעניין
השינה בסוכה ,אני בונה סוכה אך מפחד מאד לישון
בה מכיוון שיש חתולים וכלבים למטה בבניין ,ועוד
יש גם נמלים שבאות בעקבות השאריות של האוכל,
ואני יודע שאני לא יישן רגוע כלל ,ולא יוכל לקיים
מצות שינה בסוכה כראוי ,למרות שאני מאד רוצה.
האם אני פטור? ומה עלי לעשות?
תשובה :מי שנשוי יש לו היתר מפורש ברמ"א
כדין מצטער ,וניתן לסמוך על כך למעשה כפי
הצורך .וגם רווק ,כאשר חושש ומפחד מבעלי חיים
וכיוצא בזה ,וכן מפרטיות ,ופחד בלילות מחמת
המיקום של הסוכה וכיוצא בזה ,יכול לישון בבית
כפי הצורך .ושלום על ישראל.
שאלה :האם חובה לשתות יין במועד? ועוד מה
הגדר של "מבזה את המועדות"?
ולגבי ביטול תורה האם כדאי להדר במצוות
אפילו שיש ביטול תורה? לי לדוגמא אני תמיד
מסתפק האם לעשות סעודה רביעית עם פת ואז
יש לי בזבוז זמן ,או שיש לעשות על מזונות ואז
אלמד יותר ,כיצד לנהוג?
תשובה :המבזה את המועדות אין לו חלק לעולם
הבא (פ"ג דאבות) ,ופירש רש"י שנוהג בהם מנהג חול
באכילה ושתיה ,ומשמע שצריך לכבד מאד ,בכלים
נאים במאכלים משובחים ,ובמקום חשוב בבית ,ולא
לאכול בפינה וזווית וכו' ,ועוד מצוה לשמוח בחג,
וזה על ידי בשר ויין כידוע (פסחים קט ,).ולכן יש מצוה
במועד יותר משבת לאכול בשר ,וכן לשתות יין,
וכמובן כל אחד ואחד לפי כוחו.
ויש סברא שצריך לשתות שיעור גדול שיש בו
חשיבות ושמחה מרובה ,אחרת אין בזה שמחת החג.
ועל כל פנים כל טעימה ולגימה ,בוודאי יש בזה גם
כן מצוה.
קשה לומר שזה ביטול תורה כאשר קובע סעודה
על פת במוצאי שבת קודש ,ומסתברא שאסור לומר
כן וזה כעין חילול השם וזלזול במצוה ,ולמעשה

עדיף פת וברכת המזון .אלא שמרן רבינו הגדול
(יבי"א ח"י סימן לג) מצא מגדולי הראשונים שאין חובה
לאכול פת ,וסמך על זה מרן זיע"א על מי שאי אפשר
לו מחמת שובעו ,אבל אין היתר של מחמת ביטול
תורה ,ובפרט שעיקר לימוד התורה הוא על מנת
לקיים (ועיין מועד קטן ט :בתד"ה כאן).
שאלה :הייתי מאד מעוניין לדעת הסבר על
המקרה של עוזה שרצה לתפוס את הספר תורה
ונענש מן השמים ,לכאורה כל בר דעת היה עושה
דבר כזה ,לדאוג אם היה נופל ספר תורה ,לא היו
רצים לתפוס אותו לפני שיפול ,אז למה במקרה הזה
הוא נענש?
תשובה :המעשה בתנ"ך בספר שמואל ב' פרק ו'.
ע"ש .והאמת היא ,כל בר דעת לא היה עושה כן ,כי
זה לא ספר תורה רגיל שנכתב על ידי סופר ,זה שני
לוחות הברית השבורין שהיו בארון שהיו יוצאים
איתם למלחמה (עיין פרש"י דברים פרק י' .ומהרש"א ברכות סג.):
והיה לעוזה שתי בעיות ,בעיה אחת שאסור
להחזיק את הארון אלא רק שבט לוי בכתף ישאו,
ועוד בעיה שגרם לחילול השם וחלישות באמונה,
וכמבואר בגמרא (סוטה לה .).וכי הספר תורה היה
נופל? הרי הארון נושא את נושאיו כמבואר בספר
יהושע (פרק ד' פסוק י"א ופרש"י שם) כאשר עברו את הירדן.
וכנראה על חילול השם ,גם בשוגג זה חמור מאד,
ואין מקיפין בחילול השם (קידושין מ ,).ובפרט שהיה
כעס בשמים שאסור להניח הארון על עגלה אלא
רק בכתף ישאו .והבן.
שאלה :האם מותר לאשה ללמוד תורה שבעל
פה?
תשובה :מבואר בשולחן ערוך (ס"ס מז) ,נשים
מברכות ברכות התורה ,והמשנ"ב בביאה"ל שם
מבאר שיש להם הלכות שצריכות ללמוד להבין
ולדעת .ומרן רבינו הגדול זיע"א פסק (הליכות עולם ח"ח
דף שפ"ד) שמכאן לומדים שחייבות ללמוד הדינים
שחייבות בהן ,כמו הלכות ברכות ,הלכות שבת,
הלכות איסור והיתר ,מליחה ,בשר וחלב ,וכמובן
הלכות נידה וטבילה .ע"ש .והוסיף בהערה את
דברי רבינו החפץ חיים שיכולות ללמוד ספרי מוסר
להתחזק ,וכן מסכת אבות וספר מנורת המאור,
וכמובן תורה שבכתב פרשיות השבוע עם ביאורים
וחידושים שיש בהם מוסר השכל ויראת שמים.
וכן נשים בוגרות שלומדות תורה שבעל פה
בדרכים מיוחדים בחכמה ובתבונה להתחזק .וכידוע
על הרבנית צדקא ז"ל (מרת אימו של מרן ראש הישיבה זיע"א)
שהיתה לומדת בקביעות בזוהר הקדוש ,ועושה
סיום ובאים חכמי התורה שבאותו הדור לסעודת
מצוה שעשתה ,ואחר כוונת הלב הן הדברים (ברכות
יג.):

3

להקדשת קריאת תהילים ע"י תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא,
הידוע בסגולתו האמתית והגדולה ,ניתן להתקשר למוקד 03-5011150 :שלוחה 0

