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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

דף שבועי של מוסר השכל
פרשת בראשית ,תשע"ז
הפסוק הראשון בפרשת השבוע פרשת
בראשית ,שהוא הפסוק הראשון בתורה ,הוא:
ֹלקים ֵאת ַה ָּשׁ ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ"
אׁשית ָּב ָרא ֱא ִ
"ּב ֵר ִ
ְ
ובמדרש רבה (פרשה א אות יוד) מבואר ,למה נברא
העולם על ידי אות ב' ולא אות א' שהיא האות
הראשונה? ללמד אותנו ,שכמו האות ב' שהיא
סתומה מכל הצדדים ,למטה ולמעלה ,ופתוח רק
קדימה ,כך אסור לשאול מה היה קודם הבריאה,
אלא להאמין באמונה שלימה ולהתקדם הלאה על
פי התורה לקיים תרי"ג מצות בשמחה .וגם אות ב'
זה לשון ברכה .וגם אות ב' ,רמז לכולנו שיש שני
עולמות ,עולם הזה ועולם הבא .ע"ש.
ולמדנו כאן דבר נפלא! זכינו וקיבלנו את
התורה ,ואנחנו רוצים לחיות על פי התורה,
ולעשות מצוות ומעשים טובים ,מה הדרך
להצליח? להסתכל תמיד קדימה ,והעיקר לא
לשאול שאלות! שאלות זה קשור לשכל ,למדע,
להגיון ,לטבע ,למציאות ,ואין לנו אפשרות כלל
ועיקר להבין תשובות על קודם בריאת העולם.
ולמה באמת אי אפשר לקבל תשובות? וכמה
טעמים וביאורים לכך:
ראשית ,האדם נברא לאחר בריאת העולם,
ואין לנו את הכלים ואת הכוחות ואת האפשרות
להבין מה היה קודם הבריאה .כמו אדם סגי נהור-
עיור מלידה ,שלא יכול להבחין ולהבין בין צבע
שחור לבין אדום וירוק .כמו שעובר קטן בבטן
אמו לא מבין ולא יכול להבין ,שיש עולם גדול
ונחמד ,ושמש וירח וכוכבים ,כי נראה לו שהכל
מסתיים כך ,וזהו .כך האדם בעולם הזה ,שנברא
בחומריות וגשמיות של כדור הארץ ,הוא מוגבל
ומצומצם ובקושי רב יודעים קצת בעולם הזה,
וכיצד יוכלו לדעת על קודם הבריאה ,כאשר אין
לנו את הכלים לכך.
ועוד ,זה כבוד של ה' יתברך מלך העולם,
אשר יצר את האדם בחכמה ואת העולם הנפלא
המסודר והמתוכנן להפליא ,אז כמובן שאי אפשר
להבין .אבל גם אין צורך להבין ,וניתן לסמוך על

ה' יתברך ,על מלך העולם ,הגבור והנורא ,בעיניים
"פּלָ אוׄת ֵעדו ֶׄתיָך" (תהלים קיט),
עצומות ,בבחינת ְ
ופרש רש"י מכוסים ונפלאים .ע"ש .העולם נעלם
מהשכל (עיין קידושין עא.).
ובעומק יותר ,לא תמיד התשובה מתאימה
לשאלה ,והתירוץ לקושיא ,כי יש חוסר הבנה
תמידי ,הגורם להרבות בשאלות וקושיות
ותמיהות ,וזה טבעי ונכון להשגות ולבעיות בין בני
אדם ,אבל אצל ה' יתברך ,הגדול הגבור והנורא,
שברא עולם נפלא כזה ,וכתוב בפסוק (תהלים פרק
קמז) "ּגָ דֹול ֲאדֹונֵ ינּו וְ ַרב ּכ ַֹח לִ ְתבּונָ תֹו ֵאין ִמ ְס ָּפר"
אז השבח והכבוד של ה' יתברך ,שסומכים עליו
בעיניים עצומות ,בשמחה ובאהבה אין שאלות,
ולא רוצים תשובות .והמחשבה הנכונה ביותר
היא :השם גדול ואני קטן ,ולא מבין ,ולא יכול
להבין ,ולא רוצה להבין ,וזה התשובה המצויינת
לעשות מהשאלה תשובה ,כעין סוד צבאי ,סוד
שמיימי.
ובזה מובן הפסוק בהמשך הפרשה ,על מה
"ּומ ֵעץ
ולמה ציוה ה' יתברך את אדם הראשון ֵ
ַה ַּד ַעת טֹוב וָ ָרע ֹלא תֹאכַ ל ִמ ֶּמּנּו ּכִ י ְּביֹום ֲאכָ לְ ָך
ִמ ֶּמּנּו מֹות ָּתמּות" הרי בוודאי יש עצות גדולות
לה' יתברך כיצד ניתן לעשות שאדם הראשון לא
יאכל ,ולא יהיה תקלות על ידי הנחש ולא כלום!
אבל מהפסוק רואים ולומדים שהיה כאן רצון ה'
יתברך באופן מיוחד שיהיה על דעתו הגלויה של
אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת ,שיהיה רואה
ושומע ומבין ויודע את מקומו של העץ ומקבל
ציווי מה' יתברך לא לאכול ,ומה העניין בזה?
אלא ללמד אותנו יסוד גדול בעולם הזה
לכל אחד ואחד ,לדעת תמיד יש דברים בעולם
הזה שאסור לנו לעשות .כלומר התיקון שלנו
בעולם הזה לדעת שיש גבולות ,ויש מעצורים,
ויש דברים שאסור לנו ,ויש מצוות שהם חוקים
בתורה ,ודורשים מאתנו לשמור ולעשות ולקיים
ולא לבקש להבין כלום! וזה התיקון הגדול שלנו
בעולם הזה ,וזה כבוד גדול לה' יתברך שלא
מבינים ,ומקיימים באהבה .והיסוד הגדול של

מורנו הרב שליט"א
אמונה ,יש בורא לעולם ,ומאמינים בשלמות
ולא שואלים ולא רוצים להבין בבחינת אות ב'
להתקדם קדימה ולקיים תמיד רצון ה' יתברך.
וזה הפשט במושג "זוהמת הנחש" שגרמה
מיתה בעולם על ידי שהסית את חוה לאכול מעץ
הדעת (עיין רמב"ן בפרשה) .כי הנחש הוא סמל של מדע
הגיון ופילוסופי'ה ,והיהדות היא סמל של תמימות
וצניעות בבחינת תמים תהיה .הנחש קלקל את
חווה על ידי שלימד אותה לשאול שאלות ,ועל ידי
שהוציא ממנה את התמימות והאמונה הפשוטה
בה' יתברך! וזה למעשה התשובה שהייתה חוה
צריכה לומר לנחש :כך ציוה ה' יתברך! ולא
שואלים שאלות ולא כלום .התמימות זה התירוץ
הטוב והתשובה החזקה ביותר לקיים מצוות ה'
יתברך ,רצון ה' יתברך באהבה.
החיזוק המיוחד בהוצאת דף קשר כל שבוע
על הפרשה ,הנקרא גליון שבועי ,עלון שבועי,
כאשר זוכים להבין ולשמוע ולהתחזק מידי
שבוע בשבוע בהנהגה מעשית המתאימים ממש
למצבינו החומרי והרוחני היום בשנת ה'תשע"ז,
זה דבר גדול מאוד! וזה בעצם מה שלומדים
מהפרשה כל שבוע ,במשך אלפי שנה .ילד בגן
מבין מהפסוק בראשית כפי שכלו ,וכן אברך
בבית המדרש עם המפרשים ,וכן סבא תורני
מתחזק מהפסוקים במוסר השכל ויראת שמים
כפי שכלו ,וכן סבא רבא מוסיף לחדש ולהתעמק
ולהתעלות ברוחניות ,וכן גדולי ישראל שליט"א
שנה בשנה מרגישים עלייה רוחנית לפי דרגם
מפרשת השבוע ,ויש כאן זכות הרבים גדול
מאד ,לחזק ולהתחזק בבחינת דברי תורה צריכים
חיזוק( ,ברכות לב ):ופרש רש"י להתחזק תמיד בכל
כוחו ,שלא יהיה בבחינת דרוש דרש והנה שורף
חס ושלום .לא דברי קבלה ,ולא סתרי תורה ,אלא
מוסר להתחזק תמיד ולהיות חסיד אמיתי על פי
מקורות מהתורה וחז"ל הקדושים (עיין ב"ק ל).
ויה"ר שנזכה להתחיל בסימנא טבא את השנה
החדשה עם חיזוקים של מוסר ויראת שמים,
והיתה לה' המלוכה 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!

סוד ההצלחה בחיים ,וההצלה ממשברים
שלום וברכה ,מורי ורבותי!
הימים הנוראים מאחרינו ,וגם חג הסוכות ושמחת תורה חלפו ועברו להם .אמנם
אנו מלאים במטענים מימים מיוחדים אלו ,אך הפנים לעתיד  -מתחילים את החורף
הקדוש – הן בלימוד התורה בישיבות הקדושות ובכוללים ,והן בחוצות קריה...
אולם ,ברשותכם ,ברצוננו לשוב ולהאיר נקודה נפלאה ומיוחדת מהימים הנוראים
שחלפו עלינו זה עתה.
לעניות דעתי ,כמה מנקודות הזכות ,המכריעות בשנים האחרונות את הכף לטובה
עלינו ועל כל עם ישראל ,הן השעות האחרונות בתפילות הימים הנוראים בקהילת
הקודש "עטרת חכמים" ,בראשותו של אבינו רוענו מורנו הרב חיים רבי שליט"א.
וזאת מעבר לתפילה בצילו של אדם גדול ,מעבר להסברים ולהנחיות הניתנים על ידו
במהלך התפילה ,ומעבר לרוח האחדות הן בין הקהל לבין עצמו והן בשותפות עד
כלות למען שמו באהבה.
וכלפי מה הדברים אמורים?
לפני כארבע שנים הודיעה קבוצת תורמים קטנה אך נדירה בהחלט באיכותה
וביכולותיה על חוסר יכולתה להמשיך לעמוד לימין מוסדות עטרת חכמים ,ובראשם
הכולל המונה למעלה ממאה וחמישים אברכים כפי שנהגו במשך כעשרים שנה.
כאשר בנוסף לכך ,התרגשה ,תקופה קצרה לאחר מכן ,צרת שר האוצר דאז ,אשר
הפחית בצורה משמעותית את התמיכה בכוללים על ידי משרדי הממשלה השונים.
עמדנו אז ב"עטרת חכמים" בפני החלטה גורלית וקשה לנו ,וגורלית וקשה  -באותה
מידה  -לעם ישראל .והיא :האם לצמצם פעילות רוחנית בעטיין של אותן צרות ,או
לחילופין להתמודד ובמלוא הקושי ,ולגייס הלוואות ותרומות חדשות שיחזיקו את
המקום הקדוש בפעילותו היומיומית והיקרה (תרתי משמע) כל כך.
וההחלטה ,על פי דעת התורה של אבינו רוענו שליט"א ,היתה שנלחמים בכל
הכוחות ,ובעזרת ה' גם מנצחים.
לשם כך ,יצאנו למסע גיוס כספים ,אשר בראשו עמדו תפלות הימים הנוראים,
ולפי הסדר הבא :בסיומה של כל תפלה מימי ראש השנה וכיפור ,בטרם נפתח ההיכל
לתפלת הפרנסה המפורסמת ,עמדתי אני הקטן על הבמה והכרזתי על כך שיחד נגייס
במעמד אדיר ורב רושם זה עשרה מחזיקי אברכים חדשים מתוך הקהל לטובת הכולל
שעל ידי המוסדות ,ורק לאחר מכן נזכה יחד לפתיחת ההיכל ולתפלה הנחשקת.
המדובר הוא בצעד קשה עד קשה מאד משני הצדדים – הן מצד הקהל שהיה צריך
להישאר במקומו חצי שעה ויותר בסיומה של כל תפלה למען מטרה נעלית זו .והן
מצידי ,כי הרי ברור שהדבר שממש אבל ממש 'לא נעים' לעשות הוא לעמוד ,לבקש
כסף ועוד להתנות בכך את המשך פעילותה התקינה של התפלה.
ואכן ,היה זה קשה מנשוא .כל מהלך כזה היה עובר עלי בברקים ורעמים פנימיים
וחיצוניים .הקושי היה גדול ,אך ברור היה שהברירה שעומדת מנגד והיא צמצום
פעילותו הרוחנית של הכולל גרועה הרבה יותר.
עם הזמן העטתי על גופי "עור של פיל" ,ופשוט התרגלתי למעמד .הסברתי לעצמי
ולקהל עד כמה אני בעצם מטיב איתו בפרט ועם עם ישראל בכלל במעמד זה .הבנו
יחד עד כמה ייסורים שנגזרים על האדם נמחקים כאשר הוא ממיר אותם בייסורים של
פרידה מסכום כסף הגון ,והמדובר הוא בסכום הגון לחלוטין לכל הדעות .ובמקביל
הייסורים העוברים עלי כמי שעומד ומתחנן על נפש הכולל גם הם ממרקים ,וכך יחד
צלחנו תפלה אחרי תפלה את המעמד המרטיט והכואב הזה.
'נשמות טובות' מאותה תקופה דאגו להבהיר באוזני אבא שליט"א ובאזני כי בשנה
הבאה ככל הנראה נאלץ לחפש מנין לתפלות הימים הנוראים ,בהיות והקהל כולו ידיר
את רגליו מבית הכנסת בעקבות פעילות זו .אולם ,עד היום – ימים נוראים תשע"ז,
שנה חמישית ברציפות לאותה פעילות קודש ,הרי שעדיין ,מעבר לכל המקומות
התפוסים בבית הכנסת ,תפוסים גם המעברים ,צידי ההיכל וכל פינה אפשרית
בכיסאות המושחלים במיומנות ומאוכלסים במשתתפים הממשיכים להגיע בדביקות
מדי שנה למניין המיוחד בראשותו של אבינו רוענו שליט"א ,ולמרות השעות הקשות
אותן נאלצים הם לעבור בסיומה של כל תפלה.
אולם ,מעבר לכל זה ,גם אותם עשרות רבות הזוכים להצטרף מדי שנה ולהיות
שותפים בהחזקת האברכים ,והמדובר הוא בסכום לא פעוט וכאמור ,כאשר השנה
הועמד על סך אלף ושמונה מאות ש"ח לאדם לחודש ,כאשר גם המתקשים לעמוד
בסכום זה לבדם הצטרפו שניים ושלושה יחד ופעמים אף יותר לזכות ולהיות שותפים
"ומוחזקים" על ידי תורתו ותפלתו של אברך .אולם ,גם אותם שהתקשו ולא זכו

הרב אליהו רבי ראש הכולל

להיות שותפים ניגשים אחרי כל תפלה ומודים לא רק למורנו הרב שליט"א על עריכת
התפלות ודברי התורה בלבת קודש ,אלא גם אלי ומחזקים את "רוחי" על אותן שעות
קשות ואף מודים עליהן ומודיעים שדווקא בעטיין של אותן שעות הופכת התפלה
למרוממת יותר ומושא להערצה לכל המשתתפים בה.
ביום כיפור האחרון זכינו ואחד מאברכי הכולל הכניס את בנו בבריתו של אברהם
אבינו ,כך שגם ללא מסע ההתרמה שנלווה לתפלת מוסף היתה התפלה ארוכה
מהרגיל ,ואכן בסיומה של התפלה ומעמד קידוש ה' האמור מצאנו את עצמנו עומדים
בפני שעת ההתחלה של תפלת מנחה בעוד מסע המגבית האחרון ממתין לנו בטרם
פתיחת ההיכל של תפלת נעילה .משניגשתי לכמה מנכבדי הקהל וביקשתי להתנצל
אישית על ההפסקה ה'מינימלית' שנגוזה "באשמתי" ,קיבלתי מהם את ההסבר הבא:
כל מי שבא להתפלל כאן בשנים האחרונות יודע שהוא נכנס למניין ששעת תחילת
התפלה ידועה בעוד שעת הסיום לא תהיה ידועה לעולם .כולנו באים על דעת כן
וכולנו חפצים בכך ,כך שאין כאן מקום להתנצלות ,אלא להיפך – השנה מסרנו נפש
יחד למען החזקת התורה יותר מבשנים עברו .מילים כדורבנות!
מילים ,שלעניות דעתי ,הכריעו את הכף עלינו ועל כל עם ישראל לטובה מעבר
לכל שנה .רק סנגורם של ישראל ,רבי לוי יצחק מברדיטצ'וב ,חסר בחגיגה הזו .אולם,
מן הסתם משמים הוא צופה בנו ,ועושה מזה מטעמים לפמליא של מעלה.
אז ,ראשית לכל ,אני חפץ ברשותכם להודות לחברי הקהילה הנערצים ולאורחים
הרבים הגודשים את היכלינו בימים הנוראים .המדובר הוא יחד עם אנשים בסך כולל
של הרבה יותר מאלף איש ועל מסירותם ואחריותם – הערכתנו ,תודתנו וברכותינו.
בראשם נודה לכלל מחזיקי האברכים ולמצטרפים בימים אלו ,אותם מוסרי נפש
המחזיקים את העולם בהחזקת התורה ,ואשר משלבים בעבודת היום יום שלהם את
המטרה החשובה והנאצלת ביותר עלי אדמות .חזקו ואמצו ועשו חייל ,ולעד נזכה
לשותפות נאמנה.
אולם ,כנספחים הייתי רוצה ללמוד יחד עמכם מספר תובנות.
הראשונה שבהן :בדבר נכון ואמיתי ,גם אם הוא מאולץ ,לעולם אין לחשוב על
מה יגידו ואיך ייראו הדברים בעיני הציבור .אם זהו הצעד הנכון וההכרחי ויש עליו
גושפנקא של דעת תורה ,קופצים למים גם אם לא יודעים את סופם...
הדבר השני הוא ,כפי שהוכיחה המציאות במקרה זה ובמקרים רבים אחרים ,שגם
הציבור בכל רמה רוחנית שיהיה ידע תמיד להעריך מסירות ואחריות לדרך ,ויעשה
ככל יכולתו כדי להיות שותף בה .אף אדם לא ירצה להיות שותף לדרך המתחלפת
על פי מצבי הרוח של העומדים בראשה או של הקהל העומד למרגלותיה .דרך של
החלטה על פי "סקרים" או "חוות דעת מומחים לדעת הקהל" ...אינה שורדת ,ולכן היא
מתחלפת חדשות לבקרים כדעת בעליה .דעת תורה צרופה ,עמידה בהחלטה וקשה
ככל שתהיה ,הן ערובה לשיתוף פעולה בקשת הרחבה ביותר.
ודבר שלישי ואחרון ,אם אתה מאמין באמונה שלמה שמי שיצר בפניך את "הבעיה"
הוא לא אויב זה או אחר או שר כלשהו בממשלה כלשהי ,אלא אביך אוהבך ,הרי
שברור שכאשר תעשה את המוטל עליך על פי דעת התורה הקדושה תזכה להצלחה
מירבית וליציאה מאותו בוץ אליו הכניס אותך בורא העולם בכבודו ובעצמו .תעשה
את המוטל עליך ואת המשך הדרך תטיל על בורא העולם .הוא עושה זאת בצורה
הטובה ביותר ,ותמיד ,אבל תמיד ,בהצלחה הרבה ביותר.
זה נכון לחיים ציבוריים ,זה נכון בזיכוי הרבים וזה נכון לכל אחד ואחד בחייו
האישיים והפרטיים.
בפרשתנו נכשלו האדם וחוה בגלל ניסיון "קל" כביכול לטות מציוויו המפורש
של בורא העולם ,בגלל שיקולים קלים של "לא נעים" .כאשר שואל האלוקים את
"ה ִמן ָה ֵעץ ֲא ֶׁשר ִצּוִ ִ
האדםֲ :
יתיָך לְ ִבלְ ִּתי ֲאכָ ל ִמ ֶּמּנּו ָאכָ לְ ָּת"? (בראשית ג ,יא) ,עונה לו האדם:
ָ
"ה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה ִע ָּמ ִדי ִהוא נָ ְתנָ ה ּלִ י ִמן ָה ֵעץ וָ אֹכֵ ל" (שם שם ,יב) ,לאמור" :לא היה לי
ׂשית"?(שם שם ,יג)
"מה ּזֹאת ָע ִ
נעים לסרב לחווה" .וכאשר פונה האלוקים לחווה ושואל ַ
"הּנָ ָחׁש ִה ִּׁש ַ
עונה לו הגברתַ :
יאנִ י וָ אֹכֵ ל" (שם)" ,זה לא מוסרי לסרב לבעל חיים נחמד
כל כך ...ובעקבות אותו "לא נעים" חד פעמי ,אנו חווים עד היום לדורי דורות חוויות
ממש "לא נעימות"...
נחישות ואמונה בדרך האמת ,הם הדרך והמתכון להצלחה ולחיים מושלמים
ובריאים בעולם הזה ובעולם הבא בכל המישורים.
ברכת הצלחה אדירה בדרך ובתוצאותיה ,למזכי הרבים שבינינו ,לאישי הציבור
שבינינו ,למחנכים ,להורים ולכל אדם בכל מצב שבינינו.
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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 :כמה זמן עבר מאז שהתחילה התורה,
מבראשית עד סוף התנ"ך (על כמה זמן מתפרס התנ"ך)?
תשובה :מבריאת העולם עד קבלת התורה עברו
 2448שנה (עיין פרש"י ע"ז ט ,).מקבלת התורה עד בית
ראשון  480שנה ,בית ראשון  ,410בית שני 420
שנה ,גלות בבל  70שנה .הנביא מלאכי הוא הנביא
האחרון שעלה לארץ לבנות את בית שני ,ומפורש
בגמרא מלאכי זה עזרא (מגילה טו ,).על בית שני אין
בתנ"ך כלום ,נמצא שהתנ"ך מבריאת העולם עד סוף
בית ראשון סך  3828שנה ,ועיין.
שאלה :אני מתקשר עם אנשים דרך דואר
אלקטרוני (מייל) ,האם גם בדואר אלקטרוני אני צריך
לכתוב תמיד "כתיבה חתימה טובה" או "תכתבו
לשנה טובה" וכדומה? ומה אם אני מתקשר עם אותו
אדם מספר פעמים קודם ראש השנה?
תשובה :זה לא חובה ,אבל יש כאן מצוה ,כי בזה
אתה מברך יהודים לשנה טובה ,וכל המברך מתברך
מהשמים( .ועיין חולין מט .ובתוספות שם).
שאלה :לקראת יום כיפור התעוררה שאלה
בכולל לגבי הקיטל ,עינינו הרואות בעירנו בת ים
הרבה בעלי תשובה וביניהם גם רבנים כולם מעדות
המזרח ,שלמדו מאחינו החסידים שלובשים הבגד
הנ"ל ביום כיפור ,אולם עינינו הרואות כי מרנן
ורבנן גדולי הדור של זמננו לא נהגו בזה (הגר"ע עטייה ,מרן
הגר"ע יוסף ,הגרב"צ אבא שאול ,הגר"ש עמר ,הגר"מ מאזוז ,ועוד) האם כדאי
לאמץ הנהגה זו או לא?
תשובה :בספר חמדת ימים על ראש השנה (פרק
ז אות כח) מאריך בזה שנוהגים חסידי רבני אשכנז
ללבוש קיטל ,והכוונה בגד לבן מפשתן ,שיש בו
סגולה לסלק הדינים והקטרוגים ,וכן הוא מזכיר את
יום המוות .ע"ש.
ורבינו הרמ"א (ס"ס תרי) פסק כן למעשה ,והוסיף
רבינו כה"ח (ס"ק לו) .כל אחד יעשה כמנהג מקומו.
ובאמת יש גם מחכמי הספרדים שנהגו בזה ,כמו
רבינו הגר"ש כהן והגר"ש בעדני שליט"א.
למעשה נראה שאנחנו הצעירים ,התלמידים,
האברכים ,לא מתאים לנו להקפיד בכך .וזה קצת
דומה לדברי מרן רבינו הגדול זיע"א על שבת קודש
שכל גדולי ישראל נוהגים ללבוש חליפות שחורות
אין לשנות מן המנהג ,ויחיד המשנה לא עושה
יפה .והוסיף בהערה שיש כאן יוהרא וראוי לנדותו
(הליכות עולם ח"ג דף סא) .כמובן שהרבנים הגדולים עושים
כשיטתם .וכן בנידון דידן לענין יום הכיפורים.
ומסתברא שהמרגיש בזה התעוררות גדולה בעבודת
ה' ביום הכיפורים אין מוחים בו ,וזה שונה משבת
קודש.
אבל כאמור אנחנו הקטנים זה מיותר ,ואדרבא
הפשטות והצניעות וההתבטלות לגדולי ישראל
שליט"א שציינת שלא עושים כן ,תזכה אותנו

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א
ניתן לשלוח שאלות בפקס 03-5011125 :או במייל:
להתעלות רוחנית פנימית בעבודת ה' ובדבקות כפי
הכלים שנזכה להכין בעזרת ה' יתברך.
שאלה :האם מותר לעבוד באבטחה בחול המועד,
האם זה נקרא צרכי רבים?
תשובה :מסתברא שכן ,זה עונג ושמחה של החג,
ומצוה להשגיח על הציבור והתושבים שלא יצא
תקלה ,לכן דינו כצרכי רבים ,ובודאי מותר לקבל
שכר על כך.
שאלה .1 :שמעתי שיש בעיה אם אני לובש טלית
קטן פתיל תכלת ורוצה גם ללבוש ציצית רגילה
פחות מהודרת (בעיקר כי אני ישן עם הציצית כמנהג האר"י ואני רוצה
לשמור על הציצית המהודרת ,וגם מבחינת נוחות).
 .2האם אני צריך לברך על הטלית קטן כשאני
לובש אותה (אני ספרדי) ,למשל כשאני יוצא מהמקלחת,
כי רק אז אני מוריד אותה (אני יודע שספרדים נוהגים לצאת ידי
חובה בברכת הטלית הגדול) אבל אני לא תמיד שם טלית גדול.
מה עלי לעשות?
 .3האם צריך להוריד את הציצית בזמן שנכנסים
לבית הכסא?
 .4האם כדאי להחליף בכלל את הציצית פתיל
תכלת כי הבנתי שיש בזה מחלוקות.
תשובה :אל תפחד ממצוות ,תפחד מעבירות! חכם
לב יקח מצוות (משלי י') .שאתה ישן עם הטלית כמנהג
האר"י ז"ל זיע"א ,אשריך! ובשינה תישן עם טלית
שנח לך ,ואתה מקיים מצוה כל רגע ואשריך.
ואם תלבש גם טלית תכלת וגם טלית רגילה ,אין
בעיה כלל .כל בגד ובגד אתה מקיים מצוה ,ומפורש
בפסוק "על כנפי בגדיהם" ,משמע אפילו כמה בגדים
שלובש .ואשריו.
דעת מרן רבינו הגדול זיע"א שלא מברכים על
טלית קטן ,ומכוונים לפוטרו בטלית גדול (עיין יחוה דעת
חלק ה' סימן ב') .ועל כל פנים הרוצה לברך על טלית קטן
כל בוקר רשאי לעשות כן .ויזהר שיהיה לו שיעור
גדול (לכף החיים אמה וחצי על אמה) כלומר  48*72ס"מ (עיין יביע
אומר חלק ח' סימן ב') .וכשיוצא מהמקלחת ועבר חצי שעה,
יכול לברך שנית (כף החיים סימן ח' ס"ק נ"ו).
אם אתה לא שם תמיד טלית גדול ,אתה לא צודק,
זה לא נכון .חובה מדינא דגמרא ושולחן ערוך בזמן
התפילה להתעטף בטלית גדול .ועיין שולחן ערוך
אור"ח סימן י"ז ,וסימן כ"ד וסימן כ"ה ,וסימן ס"א
סעיף כ"ה ,וסימן נ"ג סעיף ג' ,וסימן ס"ו סעיף ב',
ועיין עוד כף החיים סימן קמ"ז ס"ק ד'.
לא צריך להוריד את הציצית כאשר נכנסים לבית
הכסא ,ויש להיזהר ולהשתדל על כל פנים ,שחוטי
הציצית בבית הכסא לא יהיו מגולים (בן איש חי ס"פ בראשית).
וכמובן שזה חומרא וחסידות שהרי זה תשמיש מצוה
בלבד ,וכפי העניין והאפשרות יש להשתדל ולהיזהר.
בסיכום :פתיל תכלת כיום זה חסידות ומהדרין
ומצוה ולא חובה ,ומי שמרגיש בזה עבודת השם,

יעשה כן ואשריו ואשרי חלקו.
שאלה :האם הזמנים של הלוחות שנה מדויקים
לפי שניות? נפקא מינה אם אני בברכת יוצר ,ותוך
כדי ,עבר זמן קריאת שמע ,האם אפשר להמשיך?
תשובה :לא מבין בזה בדיוק ,ובדיעבד אם התחיל
יכול להמשיך ,שהרי יש מתירים עד חצות כדין
תפילה .נכון שלמעשה זמנה עד ד' שעות ,אבל
כשיש ספק שכבר התחיל ,יכול לסיים גם ברכות
ק"ש .וכמובן שלכולי עלמא עדיף להשכים לתפילה
באהבה ושמחה.
שאלה :אני מוסר שיעור תהלים לילדים בשבת
מגיל  3-11בערך ,ורוצה לדעת על מה למקד
סיפורים .האם יראת שמיים? כח התורה? מידות
טובות? הקהל מעורבב ולכן אני מבולבל.
תשובה :שאלת חכם כמוך הרי זה תשובה שלימה,
סיפורי צדיקים זה נפלא מאד ,כמו מהספר שאל
אביך ג' חלקים ,וכן ספר זקניך ויאמרו לך ,סיפורים
מצוינים של יראת שמים ,וכן על מרן זיע"א ועל הרב
אלישיב זיע"א סיפורים שיש בהם הנהגות קדושות
שלהם ,זה מצוין .ולהשתדל להמנע מאותות ומופתים
וכיוצא בזה ,רק באופן מיוחד ונדיר.
וכן על מידות ,לספר על כעס עם סיפורים (עיין פסחים
סו .):על גאוה עם סיפורים ,וכן מידות טובות כמו הלל
שלא כועס (שבת לא ,):הקהל מעורב אבל לא מבולבל,
ומבקש לשמוע תוכן עם סדר מסוים ,ואז יש הקשבה
גדולה ,וזכות הרבים תלוי בך.
שאלה :מה זה פחד חיובי ומה זה פחד שלילי?
תשובה :פחד ממחלות ,ממלחמה ,זה פחד
מהשכן .פחד מבעלי חיים ובפרט שקצים ורמשים
שאינם מזיקים ,זה פחד שלילי .וכן פחד מחלומות
וכיוצא בזה.
פחד ממהלכה ,פחד מעבירות ,זה נפלא .זה חיובי,
זה מועיל ,זה פחד של יראת שמים ,זה פחד מה'
יתברך ,וזה מביא כח ועוצמה שלא לפחד מכל מיני
מרעין בישין למיניהם ,ואדם כזה הוא תמיד בהשגחה
בידי ה' יתברך ,בבחינת אין עוד מלבדו .וכל השבחים
והברכות שבתהלים בפרק יושב בסתר עליון (תהלים
צא) יחולו על ראשו בהצלחה .וכן פחד מגדולי ישראל
שליט"א ,בבחינת מורא רבך כמורא שמים.
שמעתי פעם בדיחה תורנית על הצבא ,כל הצבא
מפחד מג'וק! כיצד? הצבא מפחד משר הבטחון,
והוא מאשתו ,ואשתו מהג'וק...
ואשריו מי שמפחד מה' יתברך ,והחידוש כאן שזה
פחד חיובי ,פחד שלא גורם דכאון ועצבות וכאבי
בטן ,אלא להיפך ,פחד שמביא עוצמה וכח נגד
כל העולם כפשוטו ממש .בזכות שזכה לפחד מה'
יתברך ,ומעולם לא יאמר מה יגידו עלי וכו'.
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סיפורים מגדולי הדורות מאוצרו של
הגאון רבי שלום מרדכי שבדרון זצוק"ל

שאל אביך ויגדך

יהי כבוד חברך
הקפדה בכבוד חבירו  -עד היכן?

מעשה באחד שהיה משגיח קטן באיזה ישיבה ,ובאו בחורים אליו ובקשו
אותו שיאמר להם שיחה מוסרית בביתו כמובן ,אבל הלה חשש אולי המשגיח
של הישיבה יהיה לו תרעומת ע"ז .ובא ושאל להגה"צ מרן ר' יחזקאל לוינשטיין
זצ"ל ,וענה לו בלשון הזה לא פחות ולא יותר יש לנו בקבלה ברורה כי אם
נוצר מצב כזה של הזדמנות לבנות את בית המקדש ,אבל יש בזה מצב של

חלישות הדעת למישהו ,כי אז מוטב להניח ולא לבנותו!..
ות"ח א' ששמע ד"ז הוסיף ואמר פשיטא :שהרי אחז"ל שכל מה שלא רצה
משה רבינו ללכת בשליחותו של מקום למצרים וסירב שבעה ימים היה כל
טעמו מפני שחשש לחלישות דעתו של אהרן ,עד שהבטיחו הקב"ה על "ויצא
אהרן ושמח בלבו".

