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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

כיצד אומרים תודה למלך העולם מכל הלב
פרשת יתרו ,תשע"ז
בפרשת השבוע ,פרשת יתרו ,ישנה אריכות דברים
על קבלת התורה בהר סיני .וכן על מעלתו של יתרו
– חמיו של משה רבנו ע"ה – שהתגייר וחזר בתשובה,
והאמין אך ורק בה' יתברך ,ונתן עצה טובה לחתנו –
משה רבנו ע"ה – כיצד להנהיג את העם ,וה' יתברך
הסכים לכך ,והפרשה נקראת על שמו ,פרשת יתרו.
חז"ל הקדושים (סנהדרין צד ).משבחים את יתרו על
ֹאמר יִ ְתרֹוָּ ,ברּוְך ה'
שאמר את הפסוק (שמות יח ,י)" :וַ ּי ֶ
ּומּיַ ד ַּפ ְרעֹה וגו'".
ֲא ֶׁשר ִה ִּציל ֶא ְתכֶ ם ִמּיַ ד ִמ ְצ ַריִ ם ִ
ובפסוק זה ישנו שבח גדול לה' יתברך ,שעל ידו עשה
יתרו כבוד שמים גדול ,מה שמשה רבנו ע"ה וששים
רבוא מעם ישראל עדיין לא שיבחו את ה' יתברך
בפרסום ורעש גדול כזה .והוסיף הבן יהוידע (שם),
שנכון הדבר שמשה וכל עם ישראל אמרו שירה על
הים ,מכל מקום כל זה היה רק שירה ושבח על קריעת
ים סוף ,אולם עדיין לא אמרו שירה על יציאת מצרים
– שהיו עם ישראל עבדים ,ולא היה להם לא כח ,ולא
צבא ,ולא מדינה ולא כלום ,ומשמים עשו להם את כל
העבודה ,ואילו הם לא אמרו שירה ,ולא תודה רבה,
ולא שבח לה' יתברך ולא כלום .והוסיף המהרש"א
(סנהדרין שם) ,שלא אמרו שירה על נס שקרה להם – על
נס עצמם .ומאידך יתרו אומר שירה ,ומברך את ה'
יתברך על נס שקרה להם ,ע"ש .וזה פלא פלאות!
מה קרה ליוצאי מצרים? היתכן לשכוח מעמד עצום
שכזה ,אשר יש בו מצוות עשה מן התורה בוקר וערב
לזכור תמיד את יציאת מצרים ,ולא לומר שירה על
מה שעבר עליהם ועל גופם ,שעה שעה ורגע רגע?!
ומבואר בגמרא שם גם על חזקיה המלך שהיה
צדיק גדול ,שלא היה כמוהו לפניו ולאחריו (עי' מלכים
ב יח ,ה) ,וזכה לרוח הקודש עוד בהיותו עדיין רווק (עי'
ברכות י .).והיה ראוי חזקיה להיות מלך המשיח (סנהדרין
צד ).ולא זכה לכך משום שלא אמר שירה לה' יתברך
על מפלתו של סנחריב מלך אשור ,והפסיד את הכל.
וזה פלא פלאות! צדיק וקדוש כזה שוכח לשבח את
ה' יתברך ולומר שירה על שניצל מסנחריב והתרפא
מחליו?!
ויתכן לומר שבאמת בליבם הבינו והאמינו משה
רבנו ע"ה ויוצאי מצרים ,וכן חזקיה המלך שהיה
צדיק גדול ,שהכל מאת ה' יתברך ,והרי זה כעין
שירה בלב ,אלא שלא עשו כן בפרסום וברעש גדול,
ובעיני העולם כולו כמו שעשה כן יתרו ,אשר שיבח
את ה' יתברך בפרסום גדול .ודבר זה עשה רעש גדול

בשמים ,וה' יתברך ביקש ממשה רבנו ע"ה לכתוב כן
בספר-התורה לעד ולעולמי עולמים.
ובעומק יותר ,יתכן שחזקיה המלך לא היה יכול
לומר שירה מכל הלב ,משום ששירה ותודה לה'
יתברך זה לא מהשפה ולחוץ – להוציא מלים מפיו
שאינו מרגיש כן באמת – שירה צריכה להיות מהלב
ממש ,להרגיש ערגה וצימאון לה' יתברך ,מעומק
הלב והשתפכות הנפש ,עד שכל נימי ליבו ונשמתו
מלאים שמחה ,עושר וגעגועים אין קץ מרוב אהבתו
לה' יתברך .ולדוגמא ,רבי עקיבא היה בוכה מרוב
התרגשות כשהיה קורא פסוק בתורה (כמבואר בגמ' קידושין
פא :וסנהדרין סה ,):וכן כשהיה קורא שיר השירים היו עיניו
זולגות דמעות מרוב דביקותו בקדוש ברוך הוא (עי'
משנ"ב סי' רפח ס"ק ד) .לבכות על הצרות ועל מחלות ,כאבים
ועניות זו לא חכמה ,משום שכאשר כואב אז בוכים,
אולם לבכות ולהתרגש על כבוד שמים ,על דביקות
בה' יתברך ,על קידוש השם ,על זיכוי הרבים לכבוד
ה' יתברך ,על לימוד המוסר עם חשבון נפש ,זה באמת
שירה של כבוד שמים בהשגות גבוהות ,וחזקיה המלך
לא הרגיש כן במציאות .וכמו שאמר אחד הצדיקים:
'עובד ה' באמת לא בוכה הרבה על צרותיו ,אלא בוכה
הרבה בתיקון-חצות ,וכן בתחנונים של 'אל מלך וכו''
בימי שני וחמישי ,והלוואי שנזכה לכך.
ומבואר בגמרא (ברכות י ):שכל התולה בזכות עצמו,
תולין לו בזכות אחרים ,זה חזקיה המלך שהתפלל
לה' יתברך ,ואמר בתפילתו' :עשה לי בזכותי' ,ע"ש.
וזה גורם שקשה לומר שירה בשלימות ומכל הלב,
והדברים נוראים! וגם יוצאי מצרים ומשה רבנו ע"ה
הרגישו שעדיין חסר להם הדביקות לומר שירה עד
שראו את קריעת ים-סוף ,וראו שכינה בעיניהם יותר
מיחזקאל הנביא ,ואז אמרו שירה (עי' סוטה ל .):ומבואר
בספר הקדוש מסילת ישרים (פרק י) על חזקיה המלך
שלא היה מנוקה כל כך ,ורק דוד המלך ע"ה היה
בהשגות של תודה לה' יתברך בדביקות עצומה.
ומכאן נלמד על אמירת 'נשמת כל חי' ,שצריך
להתכונן ,להתרכז ולחשוב כיצד להודות לה' יתברך,
ועל מה בדיוק מודים לה' יתברך ,וכיצד מרגישים
השגחה פרטית בהודאה ,ורק אחר כך לומר 'נשמת
כל חי' .ועל אחת כמה וכמה שעל בעיות ,קשיים,
צרות וייסורים שלא שייך לומר עליהם 'תודה' ,אלא
ההיפך הוא הנכון ,יש לומר וידוי ,לעשות תשובה
ולומר שהכל בעוונות שלי ,ועלי להתחזק ,וזה עוזר
לביטול הדינים ולעורר הרחמים .ומכאן שעל יסורים

מורנו הרב שליט"א
קשים או קלים יש לומר מיד וידוי – ואפילו שלוש
מלים' :חטאתי ,עויתי ,פשעתי' – לעשות תשובה,
להתחזק ולהתעלות .ואילו על ישועות מקיפות
והצלחות גדולות או אפילו קטנות ,יש לומר 'תודה',
שירה ושמחה .והעיקר שיהיה בדבקות ,בכוונה ומכל
הלב ,ולא מן השפה ולחוץ חס ושלום (ועי' בספר מעדני
שמואל על ההפטרות ,ותהנה).
ובזה מובן מה שכתוב בהלכה (שו"ע סי קא) ,מי שלא
כיוון בברכת אבות – ברכה ראשונה בעמידה – חוזר
ומתפלל .ומובא בספר משנה ברורה (בס"ק ג) ,שאם
כיוון ב'מודים' זה מועיל לו ויוצא ידי חובה ,משום
ש'מודים' זה תודה לה' יתברך ,וכאשר מכוון באמת
בברכה ,ובפרט כשאומר 'על נפלאותיך וטובותיך
שבכל עת' ,ויודע להמחיש לעצמו דוגמאות באופן
מעשי ,הרי זה תיקון גדול בתפילה ,ואשריו.
וכאן המקום להודות לה' יתברך על הכל ,מה זה
על הכל? כפשוטו ממש! מהיסוד ומהשורש של עם
ישראל – תודה שזכיתי להיות יהודי ,בן של אברהם,
יצחק ויעקב .תודה שזכינו לקבל את התורה ,ולעשות
הכל על פי התורה ,ולא סתם על פי השכל .תודה
שזכינו לשמור מצוות ,והרשעים המסיתים לא קלקלו
אותנו .תודה שזכינו לחזור בתשובה ,ולהיות בעלי
תשובה ,ולקדש שם שמים .תודה שאנו זוכים להיות
בחברה טובה ,עם ציבור וקהילה קדושה ,ומתחזקים
תמיד בתורה ויראה .תודה שזכינו לעיה"ק חולון שכל
תושביה מצויינים ומכובדים ,ויש כבוד ,אהבה ואחוה
בין כולם .תודה לה' יתברך שזכינו לקהילת קודש
תל-גיבורים ,וזכינו להיות תלמידים של גדולי ישראל
שליט"א ,ובראשם מרן רבנו הגדול זיע"א ,שבירך
וחיזק את המקום הקדוש שלנו ,ועשה כאן חנוכת
הבית בבנין הגדול ,ואמר' :זה הגדול קטן יהיה!'
ובעזרת ה' יתברך נוסיף עוד קומות ועוד בניינים
לתורה ויראה ,לכבוד ה' יתברך .תודה למחזיקי
האברכים ,ותודה לבעלי ההוראות קבע ,ולפטרוני
מוסדות 'עטרת חכמים' ,המחזיקים את התורה
באהבה ובשמחה .ויהי רצון שזכות התורה תגן בעדם
תמיד ,אמן ואמן!
ותודה לה' יתברך על הכנס הנפלא והילולת
הצדיקים ,שזכינו לעשות בשבוע שעבר (י"א שבט תשע"ז)
באולמי 'ויולה' המפוארים ,עם הציבור היקר והנפלא
שלנו .וברוך ה' שהכל עבר בשלום ,בהצלחה,
באהבה ,בשמחה ובלי תקלות ,כן ירבה וכן יפרוץ.
"הֹדּו לַ ה' ּכִ י־טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו" (תהלים קז ,א).
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בא להיות
חלק
מקהילה
רוחנית
גדולה

וואטסאפ

החיזוק

היומי 052-7680007

החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון
בכל מקום ובכל זמן

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

חייג052-7680007 :
[בעלות שיחה רגילה]

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!

חושב שאתה לא עבד? רק תחליט!
שלום וברכה מורי ורבותי!
בפרשיות אלו אנו קוראים על יציאתו של עם ישראל ממצרים .העם אשר זכה ויצא
משעבוד לגאולה ,העם אשר היה עבד וזכה ויצא להיות בן חורין.
ובפשטות ,במבט ראשון ,נראה שההבדל בין 'העבדות' שהרסה את חייו של העם ,לבין
תחושת ה'בן חורין' המשכרת ,היתה בכך שמעתה יכלו עם ישראל לקום מתי שרצו ,לישון
מתי שרצו ולעשות במהלך היום ככל אשר יעלה על לבם .כמו כן ,הלך הרוח ומהלך החיים
לא היה נתון מעתה לשליטתן של ידיים זרות .העם ומנהיגיו היו היחידים שיכולים לקבל
את ההחלטות הנבונות והנכונות והטובות ביותר בשבילו.
אולם ,במבט מעמיק יותר ,נבין ,שלא רק שאין די בכל אלו בכדי להפוך את האדם לבן
חורין ,אלא אף הרבה מעבר לכך – יתכן ויעשה אדם ככל העולה על רוחו ,ודווקא אז יהיה
עבד נרצע הרבה יותר אפילו מאותו עבד במצרים.
וכלפי מה הדברים אמורים?
ניקח לשם דוגמא אדם ,אשר זכה ללב טוב מדי אותו נושא הוא "על שכמו" ,ואשר
בעקבותיו ובעקבות רצונו הטוב אף מעבר ליכולותיו ,מתחייב הוא לאחרים בכל פרשת
דרכים לעזור ולסייע אף בדברים אשר אין באפשרותו הכלכלית או הגופנית לעמוד בהם.
והנה ,אותו אדם מתחייב לאחיו לסייע לו בשכר הדירה ,לשכנו לסייע בנשיאת הסלים
מדי כל קניה גם בשעות לא שעות ,ולחבריו לעבודה וללימודים שירות 'טרמפים' חינמי
מקצה הארץ ועד קצוותיה .אדם כזה ,אשר כבר בשעת ההחלטה בדבר קבלת אותו עול,
יודע שיקשה עליו לעמוד באותה קבלה ,סובל במהלך כל ימי חייו ללא יוצא מן הכלל הרבה
מעבר לסבל אותו סבל היהודי כעבד במצרים .וזאת מכיוון שיהודי כעבד במצרים ידע והבין
שאין לו חלק באותה עבדות ולא הוא גרם לעצמו את אותו העונש ,אלא האדון המצרי
בגזירת שמים ,הוא זה שגורם לו את הסבל הבל יתואר .לעומתו ,אותו אדם ,אשר מחמת
אדישות נפשו כביכול ובושת פנים לא נכונה ,גורם לעצמו להתחייב בפני כל הסובבים אותו
ולרצות אותם ,הרי שהוא זה אשר המיט על עצמו את אותה שואה וגורם לעצמו לעמוד
במחויבויות הקשות וכבדות הרבה ממשקל נשיאת גופו.
באותה מידה ,גם ניתן לומר שאדם כזה לא יראה את פני הגיהנם ,בהיות והסבל שלו
בעולם הזה חמור הרבה יותר אותו עוברים שוכני הגיהנם .שם הם יודעים שזה נועד למירוק
עוונותיהם "משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חודש" (עדויות פ"ב מ"י) ,ומיד לאחר מכן יזכו
ויכנסו לגן עדן .בעוד שהסבל אותו הוא עובר אותו "מנוצל מרצון" בעולם הזה הינו סבל
ללא תכלית ,ללא מטרה וללא אור בקצה המנהרה.
כך גם נכון הדבר לגבי אדם המקבל החלטות מתוך גאווה או מתוך כעס .הוא יעבור
דירה רק בכדי להראות למשפחה ולחברים עד כמה הוא יכול ,הוא ירכוש רכב חדש רק
בכדי לנקום באותו אחד שאמר עליו שתמיד ירכב הוא על מרכבה מיושנת מסוג הרכבים
הפחותים .אדם כזה מדי חודש ,כאשר יאלץ לשלם את המשכנתה או את תשלומי ההלוואה
על הרכב' ,יאכל את לבו' ויתחרט פעם אחר פעם על אותו צעד פזיז שעשה ,משום שבמבחן
המציאות לא החלטה נבונה ושקטה עם מצפון נקי הנחתה אותו באותה רכישה ,אלא החלטה
שגויה שהתקבלה בסוג של 'עבדות' למידת הכעס או הגאווה.
הגמרא במסכת מגילה (י"ג ע"ב) שואלת מדוע לא תיקנו חכמינו ז"ל לקרוא את ההלל כאשר
ניצל עם ישראל מגזירתו של המן בדיוק כמו שנתקנה אמירת ההלל ביציאת מצרים ,ומאז
אנו קוראים אותו מדי שנה בשנה בימי פסח? הלא הנס של ההצלה מגזירת המן "להשמיד
להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד" לא קטן בהרבה מנס
ההצלה משעבוד מצריים?
ועל כך עונה הגמרא (אחד מהתי') ,שכאשר יצא עם ישראל ממצרים ,לא היה עליו עול אחר
מלבד עולו של הקדוש ברוך הוא ,ולכן מתאים לומר ַ
"הלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ַע ְב ֵדי ה'" (תהלים קיג ,א),
משום שעד עתה היינו עבדי פרעה ומעתה אנו עבדי ה' ואין בלתו .אולם ,לעומת זאת ,בזמנו
של המן ,גם לאחר ביטול הגזירה ,עדיין היו עם ישראל עבדי אחשוורוש ונתונים למרותו ,כך
שלא יהיה נכון לומר ַ
"הלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ַע ְב ֵדי ה'" (שם).
ואם נשים לב נראה ,שבסופה של המגילה ובכל מהלך דברי הימים ("היסטוריה" בלע"ז) לא
מצאנו שאחשוורוש התעלל בעם ישראל ודרש מהם דרישות קשות במיוחד .להיפך ,אסתר
שמה את מרדכי על בית המן ,והיא נשארה קרובה למלכות ,מה שזיכה את עם ישראל להיות
'הגבירים בבית המלך' ולקבל על עצמם אך ורק את הגזירות הטובות ביותר בהם היו חפצים.
אולם ,למרות כל זאת  -מלמדים אותנו רבותינו הקדושים  -גם אם אחשוורוש לא גזר
עליך גזירה רעה ,עצם זה שהוא הבוס שלך ויש ביכולתו לגזור עליך ככל אשר יחפוץ ,כבר
אתה עבד לאחשוורוש ,גם אם לא חשב להרע עמך .זאת ,משום שההחלטה האמיתית בדבר
אורחותיך ומעשיך לא נתונה בידיך אלא נתונה לגחמותיו והחלטותיו של האחר .וגם אם
לא תהיינה לו כאלה גחמות בחודש הקרוב ,הרי זה חודש של עבדות .משום שאתה עדיין
נתון לשליטתו ,וכל רגע חי בפחד ובחשש למצב רוחו של השליט או לחילופין על איזה
רגל יקום הבוקר.
במושגים שלנו זה אומר ,שאם אתה נתון בשליטתה של מידת הגאווה ,הכעס ,הקנאה,
התאווה או כל מידה רעה אחרת היוצרת חולשה נפשית של ריצוי האחרים למעלה מכחותיך
או רצון טוב להראות לאי מי מעברך עד כמה אתה מושלם ומיוחד ,אתה בעצם 'עבד' .כי

הרב אליהו רבי ראש הכולל

גם אם לא תבוא אותה מידה או אותו טבע לידי ביטוי במעשיך בחודש הקרוב ,הרי שאותה
אדנות על חייך נמצאת שם ברקע ומלווה את יומך ואת לילותיך ובמקביל את כל מעשיך,
מה שגורם לך עדיין להיות בגדר 'עבד נרצע'.
כאשר הלך רבא לביתו של גוי הקרוב למלכות בשם 'בר שישך' ביום חגם של הגויים
והעניק לו מתנה ,הוא ראה אותו יושב בתוך ים של תאוות .ואז שאל אותו הגוי" :האם לכם
היהודים מובטח כזה שכר כמו שיש לנו הגויים בעולם הזה"? וענה לו רבא שבעולם הבא
יהיה עונג לעם ישראל אף יותר מאשר לגויים בעולם הזה .שאל אותו אותו גוי טמא" :ומה
יכול להיות יותר מאותן תאוות בהן הוא מסובב"? והשיב לו רבא" :אתה נמצא כאן בתוך ים
של תאוות ,כאשר בכל רגע נתון אתה לאימתה של מלכות ויודע אתה שלּו ירצה המלך יקרא
לך ויוציא אותך מתוך אותן תאוות בין רגע .לעומת זאת ,אנחנו בעולם הבא נהיה באותו
תוך ים התענוגות הרוחני והגדול שינתן לנו על ידי מלכו של עולם ושם יהיה הוא עמנו ,כך
שלא יהיה עלינו מורא או עול אחר מעבר לעול היחיד והעצום של להתענג על ה'" .ברגע
בו סיים רבא לומר את דבריו ,הגיעה משלחת מהמלך ,נקשה בדלת ,והודיעה לבר שישך
שההוד רוממותו המלך קורא לו הרגע להצטרף אליו לפגישה חשובה .בו ברגע סיים בר
שישך את הנאותיו הרצופות ונאלץ היה ,בעל כרחו ,להסכים לדבריו של רבא (עבודה זרה ס"ה ע"א).
כלומר ,מסביר רבא לאותו גוי טמא ,עוד לפני שקרא לך המלך והפריע לך במילוי תאוותיך
הגשמיות ,עצם היכולת שלו לעשות זאת גורמת לך כבר להיות 'עבד' הגונב דקות ספורות
מהכא ומהתם [=מכאן ומשם] בכדי לזכות ולחוות את אותה הנאה השייכת לבני החורין.
ברגע שהבנו את כל זה ,אנו מבינים שהאדם היחיד שיכול לגרום לנו להיות בן חורין
אמיתי הוא אנחנו בעצמנו .וכמו הסיפור הידוע על אותו רב שקרא לכל בני העיירה
והודיע להם שהיום תתקיים הלווייתו של אותו אדם שגרם להם רע כל חייהם ,עצר אותם
מלהתפתח ופגע בכל הצלחותיהם והעתיד המדהים אשר היה מובטח להם .כולם התכנסו,
כולם רצו לדעת במה מדובר .וכבוד הרב לא הרפה ,לא ויתר .הוא ביקש מכל אחד לעבור
על פני ארונו של המנוח ולראות במו עיניו את זיו פניו של אותו אחד שהרס את חייו .ואכן,
אחד אחד ניגשו בני העיירה לארון הקבורה ,הסיטו את דלתו ,ולתמיהתם העצומה היתה
שם 'מראה' [=ראי] אשר בעדה ניבטו לכל אחד פניו שלו בעצמו .כולם ניגשו לרב בתמיהה
ושאלו ,ממתי קוברים מראה ,וממתי מראה היא האסון הגדול ביותר לחיינו? ועל כך השיב
להם כבוד הרב – שהאדם היחיד שיכול לגרום לך להפסדים ,האדם היחיד שיכול לגרום
לך לעצירה מוחלטת ,האדם היחיד שיכול למנוע את ההצלחה שלך ,ה-ו-א א-ת-ה ב-ע-צ-
מ-ך! לּו תשכיל ותבין זאת ,הרי שמחצית מדרך ההצלחה בידיך.
אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה (אבות פ"ו מ"ב) .ללמדך שרק מי שמשקיע בלימוד
התורה הקדושה ומתחנך ומתגבר על מידותיו והופך את כל אורחותיו ומעשיו לנתונים
לשליטתו הבלעדית של הקדוש ברוך הוא ועל פי דעת התורה בלבד ,הוא זה שלעולם לא
יתחרט על מעשה שעשה בעבר ,וכל צעד שיעבור עליו יהיה צעד שמח במיוחד.
זו הסיבה שמתן תורה נכרך בפרשתנו ביציאת מצריים ,כי אין יציאה מעבדות ללא
מתן תורה .וזו גם הסיבה שגרמה ליתרו לבוא למחנה ישראל ,כי לא שייך להיות יהודי
ולהשתחרר מעבדות היצר המידות הרעות והתאוות מבלי להבין את סודה של התורה
הקדושה ,אשר רק היא תשאיר את האדם מרוצה ממעשיו מהחל ועד כלה.
ניקח לדוגמא אדם שנעצר בדרכו לבית הוריו בערב שבת על ידי שוטר שחשד בו שהוא
שותף בעבירה מסוימת .השוטר נטל אותו לתחנת המשטרה ,חקר אותו במשך שעות ,ולאחר
מכן הודיע לו שהאפשרות היחידה שלו לצאת מהמעצר ולשוב לבית הוריו לחיים טובים
ולשלום היא כתיבה וחתימה על תצהיר בו הוא מאשר כי אין לו חלק ונחלה במעשה המיוחס
לו .בהצצה חטופה לשעונו רואה הבחור שכבר נכנסה השבת והאפשרות לכתוב ולחתום
הינה אפשרות הכרוכה בחילול שבת ממשי ,ומיד הוא מודיע שלא יכתוב ולא יחתום עד
צאתה של השבת אף ל'שיטת רבנו תם' .השוטר מסביר לו שפירושה הברור של החלטה זו
היא שיהיה במעצר עד מוצאי שבת .אולם ,הבחור שלנו שב ומסביר שמבחינתו האפשרות
לכתוב בשבת לא קיימת .במהלך השבת כולה יושב בחורנו בחברתם של פושעים ומסוכנים,
אך ברור שהשמחה ויישוב הדעת שילוו אותו במהלך כל השבת לא יהיו ניתנים להחלפה
בשום מקרה דומה.
לעומת זאת ,לּו יפול הוא ברוחו ,ובחוסר שיקול דעת של רגע ימלא אחר הנחיות היצר,
יכתוב ויחתום על אותו תצהיר וישוב לבית הוריו "לחיים טובים ולשלום" ,הרי שהשבת
כולה ואף הימים שלאחריה יעברו עליו בהרגשה רעה עד כדי בלתי נסבלת .משום שיודע
הוא שהפשע אותו היה חשוד שביצע קטן הוא לאין ערוך מול הפשע אותו ביצע בפועל
והוא חילול שבת.
ללמדך ,שככל שההחלטה נובעת ממקור איכותי וגבוה ,והגבוה והאיכותי ביותר הוא
החלטה המתקבלת על ידי דעת תורה ,הרי שזוכה לשנים של שקט ושלווה על כל המשתמע
מאותה החלטה.
יזכנו הקדוש ברוך הוא להיות בני חורין אמיתיים ,ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות ,לערוך
את כל משאינו ומתנינו ואת כל מעשינו על פי דעת התורה הקדושה ,להנחיל זאת לבנינו
ולבני בנינו באהבה ,ולראות בטּוב ירושלים כל הימים ,אמן ואמן.
ברוכים תהיו!
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ע"י שדכניות מיומנות
ומנוסות ,ומופעל
בצורה דיסקרטית
וביעילות מירבית

מדברי מרן
הגאון רבי

צריך להזהר מכל דבר שאינו טהור ,ובמיוחד מהאייפונים הרשעים האלה וממחשבים,

שליט"א
ראש ישיבת
כסא רחמים

וגם אם אתה אומר "אני מחפש בו דברים טובים" ,אבל פתאום יקפצו לך דברים אחרים ...הדבר הזה

מאיר
מאזוז

אסור להשתמש במחשב טמא ופסול,

מחריב בתים,

שאל את הרב
לאסוף צדקה באמצע חזרת השליח ציבור
שאלה :האם מותר לגבאי או לשמש בית-הכנסת
להסתובב עם קופת צדקה באמצע חזרת התפילה,
כדי לזכותם לתרום לקופת בית-הכנסת?
תשובה :חזרת השליח ציבור זה זמן קדוש של
כובד ראש ,ויש לשמוע ולענות בקול רם 'ברוך
וברוך שמו' ,וכן לענות 'אמן' בקול רם .ואין
להסתובב בבית-הכנסת ,והמהדרין עומדים כל זמן
החזרה ,ומי שקשה לו יכול לשבת בכובד ראש (הל"ע
ח"א דף קצב) ,ואפילו ללמוד תורה אסור בזמן החזרה.
אולם לאסוף צדקה ,יש לעשות כן אך ורק לפני
תפילת הלחש ,וכגון באמירת 'הקטורת' ו'אשרי' .וזו
מצוות צדקה – דווקא קודם התפילה (משנ"ב סי' צב ס"ק
לו) ,ואילו בחזרת השליח ציבור אין לעשות כן (יבי"א
ח"ג סי' ד).
למנוע ממיעוטי יכולת לאסוף צדקה בעת
התפילה
שאלה :לאחרונה יש הרבה נזקקים ,בעלי
משפחה ,הכנסת כלה וכל מיני חולים למיניהם,
שבאים לבקש צדקה בזמן התפילה ,האם ניתן
למנוע מהם ,משום שיש להם קצבה מ'ביטוח
לאומי' ו'הרווחה' וכיוצא בזה?
תשובה :אסור לצער ,אסור לסלק ,ואסור למנוע
מכל אותם אלה הבאים לבקש צדקה .ומי שאין לו,
שלא יתן ,ומי שיכול לתת ,שיתן מטבע מסוים כפי
כוחו ,אולם אסור לביישם ולצערם .ותדע ,שעצם זה
שהם באים לאסוף צדקה ,הם בפחד ובבושה גדולה,
ואסור להוסיף צער על צערם (ועי' כתובות סח .).וכמובן
מי שקשה לו ,יכול לרמוז לו שאינו יכול לתת לו
שלא לעכב אותם ,אבל לא לזלזל בהם חס ושלום,
זה מסוכן (ועי' רשב"א שבועות כה .שהובא ביבי"א ח"ד יור"ד סי' יט ס"ק ה).
דין ברירת אוכל מתוך אוכל – בצלחת ממש
שאלה :האם יש איסור לברור בשבת אוכל
מתוך אוכל ,כאשר הברירה היא בתוך הצלחת
שלי בסעודה ,ולדוגמא ,כשיש לי קוסקוס ואפונה
מעורבבים ,ואני חפץ רק בקוסקוס ,האם יש איסור
בורר להזיז את האפונה לצד הצלחת?
תשובה :חידוש מתוק מצינו בהליכות עולם למרן
רבנו הגדול זיע"א ,שלהזיז אוכל שאינו חפץ בו
לצד הצלחת ,אין בזה דין בורר ,ובפרט בנידון שלך
שמדובר באוכל ממש ,כמו אפונה וכדומה .וידוע
שדעת הרמב"ם ,שבשני אוכלים אין איסור בורר,
ומותר לברור מה שאינו חפץ בו ,ולסלקו לצדדים.
אמנם נכון שמנוחת אהבה וחזון עובדיה מחמירים
בזה ,אבל בשו"ת שמע שלמה להגר"ש עמאר
שליט"א מיקל בזה ,ע"ש .ובנידון דידן שהברירה
בצלחת ממש ,לכל הדעות מותר (ועי' הליכות עולם ח"ד דף
פז ,ותצרף לזה את דעת הרמב"ם שהובא במשנ"ב בביאה"ל סי' שיט סע' ג בד"ה

ומניח השני ,ע"ש).
לספר לשון הרע על מחללי שבת בימינו
שאלה :האם מותר לספר לשון הרע על מחללי
שבת בימינו?

שיטת

מחריב משפחות,

מחריב אנשים,

ומביא חרבן ושממה שאי אפשר לתאר!!!

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס03-5011125 :
או במייל Info@haravrabi.co.il :או באתרwww.haravrabi.co.il :
תשובה :שאלה יפה! למעשה לפי רבינו החזו"א
(יור"ד ס"ס ב) ,שכתב שהם בגדר תינוק שנשבה ודינם
כשוגגים ,יתכן שיהיה אסור לספר עליהם לשון
הרע .ורק כאשר יש תועלת בדבר ,וכגון לומר
עליהם דברים כדי שאחרים לא יתחברו אליהם ולא
ילמדו ממעשיהם ,אז בודאי שיהיה מותר ,אולם
סתם ככה ,יתכן שיהיה אסור .ועוד ,שהם בגדר
עושה לתאבון ולא להכעיס ,ובפרט אם זה אינו
מוחזק ואינו מפורסם ברבים ,שצריכים ליזהר בזה
(ועי' חפץ חיים כלל ז סע' ה ,ובהערה שם) .ומרן רבינו זיע"א (ביבי"א
ח"א יור"ד סי' יא) האריך בזה ,שאפילו עובד בשבת קודש,
רחמנא ליצלן ,יתכן שאין יינו יין נסך ,וממילא אין
היתר לספר עליו לשון הרע ,כשאין תועלת כאמור.
וכיוצא בזה מצינו בחזון עובדיה אבלות (ח"א דף
תקלו) ,שאין דיני אבלות על רשעים ומחללי שבת
וכיוצא בזה ,ועם כל זה בהערה פלפל בזה מחמת
הסברא של תינוק שנשבה ,ע"ש .ומינה לנידון דידן.
ולמעשה ,חובה על כולנו לזכות את הרבים
ולקרבם בדרכי נועם ,וזכות הרבים הוא דבר גדול.
ואוי ואבוי לנו אם בשמים יגידו לנו שאנחנו אשמים
שלא קירבנו אותם ,ודי למבין! (ועי' שבת נה .דברים מפחידים).
אכילת מוצרי חלב בהשגחת הרבנות
 שאלה :האם מותר לאכול מוצרי חלב
בהשגחת הרבנות?
תשובה :מותר בהחלט! והעיקר לברך בכוונה
ולשלם למוכר בזמן (ומפורש כן גם בילקו"י בכ"ד) ,שהרי כל
הבעיות הם רק משום חילולי שבת וחלב נכרי,
ומדינא הם מותרים לכתחילה באכילה.
ברכת "הגומל" לאשה בבית-הכנסת
 שאלה :האם אשה אחרי לידה יכולה לברך
הגומל בבית הכנסת בפני עשרה גברים ,או שיש
בזה חוסר צניעות?
תשובה :מפני הצניעות לא תברך .ועצה טובה,
שתבוא לבית הכנסת בשבת בבוקר ,ותשמע
הברכה מאחד המתפללים ,ותכוון לצאת ידי חובה
בברכתו ,ודי בזה.
אמנם אם עושים בבית סעודת 'ברית יצחק' עם
בני המשפחה ,והכל נעשה בצניעות ,יכולה האשה
לברך ,ובלבד שתהיה בשעת הברכה באותו חדר
ממש ,ולא בחדר הסמוך ,משום שצריכה לברך בפני
עשרה דוקא.
ונכון שמרן רבנו הגדול זיע"א פסק לנשים לברך
(עי' חזו"ע ברכות דף שמג) ,מכל מקום זה דוקא לצדיקים
וקדושים כמרן זיע"א ,מה שאין כן לנו שראוי
להחמיר ולהתקדש ,וכדעת רבנו הסטייפלר זיע"א.
להשיב על שאלה באמצע פסוקי דזמרה
 שאלה :אדם שהתחיל את תפילת שחרית
באוטובוס או בלכתו בדרך ,ובין "ישתבח" ל"יוצר
אור" ,או אפילו באמצע פסוקי דזמרה בא אחר
ושאלו שאלה ,כגון 'היכן נמצאת כתובת מסויימת'
וכדומה ,האם מותר לענות לו?

החדשה יצאה לדרך...

תשובה :בין "ישתבח" ל"יוצר אור" בודאי
שמותר ,שהרי לצורך מצוה ,כגון לעשות חסד עם
יהודי ולכוונו לכתובת מסויימת ,או לומר דברי
תורה וכדומה ,מותר לדבר (ועי' שו"ע אור"ח סי' נד סע' ג).
אולם באמצע פסוקי דזמרה אסור לדבר כלל ,חוץ
מלשאול מפני היראה ולהשיב מפני הכבוד .ואם אין
מי שיענה לאותו שואל ,יתכן שאפשר לענות לו,
שהרי זה כמו להשיב מפני הכבוד (ועי' ברכות יג :בתד"ה
שואל ,שלמדו היתר לענות קדיש ,קדושה וברכו באמצע ק"ש ממה שאמרו 'משיב

מפני הכבוד' ,דאין לך 'מפני הכבוד' גדול מזה ,וממילא יתכן שה"ה בנ"ד).
שנה נוספת בסמינר או להישאר בבית – מה
עדיף?
 שאלה :נערה שסיימה את לימודיה בסמינר,
וכעת יש לה שתי אפשרויות ,או שתישאר עוד שנה
בפנימייה ללא לימודים ,והיינו שביום תצא לעבוד
(כמובן במסגרת חרדית בלבד ,ופשוט) ,ובערב תחזור לפנימייה
במקום לביתה ,או שתצא לגמרי מהפנימייה
ותישאר בביתה ,מה דעת התורה בעניין זה?
תשובה :למעשה ,מסגרת של סמינר עדיף
ומצוין ,ושומר על הנערה ליראת שמים ,עד החתונה
בקרוב.
ואם הנערה רוצה להישאר בסמינר עד לחתונה
בניגוד לרצון הוריה ,אינה עוברת על מצות כיבוד
הורים בזה ,אולם מכל מקום יש לה לשכנע את
הוריה ולפייסם ,כדי שיהיה הכל מרצונם הטוב,
וגדול השלום!
זירוז לידה
 שאלה :אשה שיש לה סכרת הריון ,והרופאים
ממליצים לה לעשות 'זירוז לידה' ,האם מותר לה
לעשות?
תשובה :אמנם נכון שאין לעשות 'זירוז לידה'
כשאין צורך (טה"ב סי' יא) ,אולם מכל מקום כשיש
המלצה מהרופאים לטובת האשה או לטובת
התינוק ,יש לעשות כן.
חשיבות התאמת הילד לרמת הלימודים
המתאימה לו
 שאלה :ילדה הנמצאת במסגרת לימודים,
שרמת הלימודים שם גבוהה מאד ביחס לרמת
לימודיה ,אולם ההקפדה שם על הצניעות ראויה
לשבח .ומאידך ,ישנה מסגרת אחרת שאמנם רמת
הצניעות שם צריכה חיזוק ,אך מתאימה מאד לרמת
לימודיה של הילדה .האם עדיף להעביר את הילדה
למסגרת המתאימה לה בהתחשב ברמת הצניעות
שם ,כאמור ,או שעדיף יותר להקפיד על הצניעות?
תשובה :כמובן שנושא הצניעות ,הוא נושא
חשוב מאד ,אולם לא פחות חשוב שהילדה תלמד
טוב ,ותשמח בלימודיה ,ולא תרגיש נחותה בחברה.
ולכן כדי שנפשה העדינה של הילדה לא תפגע חס
ושלום ,עדיף לרשום אותה למסגרת המתאימה לה,
אף על פי שרמת הצניעות שם קצת פחות .וכמובן
שצריך תמיד לעורר ולפקוח עין שהכל מתנהל עם
הבת בצניעות גדולה ,למהדרין מן המהדרין.

3
רוצה שיזכירו
את שמך "הבל פיהם
של תינוקות של בית רבן
שלא חטאו"?

רוצה להיות
שותף
בהחזקת
תלמיד?

‡ר‚ון ‰נוער

03-5011160
˘ע"י מוס„ו˙ ‰רב רבי

