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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

לימוד המוסר קודם ללימוד המשניות
פרשת שלח לך ,תשע"ז
הנה אנחנו עדיין נמצאים בחודש סיון ,שהוא חודש
השלישי ,חודש של קבלת התורה .ולדעת הרמב"ן ,שיש
מצות לא תעשה מן התורה ,שלא לשכוח ולא להסיח דעת
ממעמד הר סיני .והיא מצוה עולמית לכל הדורות ,למראית
עיניים ושמיעת אזניים ,ולהעתיק את זאת המצוה מדור לדור
– לעולם (עי' ספר המצוות מל"ת מצוה ב).
כשהיינו בהר סיני שמענו את עשרת הדברות ,וקיבלנו
שם את כל התורה כולה – תורה שבכתב ותורה שבעל
פה ,שזה כולל את המשנה ,התלמוד ,ההלכות וכל חידושי
התורה שעתידים עם ישראל לחדש – כולם ניתנו למשה
בהר סיני (ברכות ה .).וברית אהבה כרתנו עם ה' יתברך ,בעיקר
על התורה שבעל פה (גיטין ס .):והראהו הקדוש ברוך הוא
למשה ,אף דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ,ומה שהסופרים
עתידים לחדש – הכל ניתן למשה מסיני (מגילה יט .):וכל דור
ודור ,מחדשים חידושים נפלאים בתורה (עי' הקדמת תוי"ט למסכת
ברכות) .ומדוע נקראו הראשונים בשם סופרים ,על שם שהיו
סופרים את כל האותיות שבתורה (קידושין ל .).וידוע מרבנו
היעב"ץ זיע"א שהיה אומר" :הנס הגדול ביותר בעולם – יותר
מעשרת המכות ,ממלחמת עמלק ומקריעת ים סוף – הוא
הנס של קבלת התורה מהר סיני ,שעל אף שקיבלנו אותה
לפני אלפי שנים ,בכל זאת נשארה בשלמות קודש קודשים,
ממש כמו בזמן קבלת התורה בהר סיני .וכל הגלויות ,הצרות
וכל מיני מרעין בישין שעברו עם ישראל ,לא פגעו ולא נגעו
כלל ועיקר בשלמות התורה .ובזמן שרבים מאומות העולם
נכחדו ואין להם זכר כלל ,עם ישראל המעט שבעולם ,וכח
התורה הגדול המחזיק את העולם ,קיימים בשלמות עד היום
הזה ובכל יום ויום ,כנתינתה מהר סיני.
וכן את לימוד המוסר קבלנו בהר סיני .מסכת אבות ,הינה
מסכת בת ששה פרקים המלאים במוסר והנהגות קדושות,
בין אדם לחבירו ובין אדם למקום .ומפורש במשנה (אבות א ,א):
"משה קיבל תורה מסיני" ,ומפרש רבנו עובדיה מברטנורא,
ללמדנו שהמדות והמוסרים שבזו המסכת ,אף הם נאמרו
מסיני ,ע"ש .ואין במשניות אלו הלכות כלל ,אלא אך ורק
הנהגות יום יומיות .וכבר אמרו חז"ל הקדושים (תנדבא"ר פ"א)
דרך ארץ קדמה לתורה .לב טוב ,עין טובה ,פנים יפות ונח
לבריות – אלו מדות המובאות במסכת אבות ,ונתנו לנו בהר
סיני .ורבנו הרלב"ג (רבי לוי בן גרשום ,שהיה מגדולי הראשונים) בחיבורו על
התנ"ך ,מבאר כל כמה פרקים את המוסר השכל והתועלת
שלומדים מפסוקים אלו .וכן גם התלמוד הבבלי מלא וגדוש
באגדות חז"ל הקדושים ,וכל זה בעצם הוא לימוד מוסר
השכל .ואמר רבנו החזון איש זיע"א :שאגדות אלו מובאות
בתלמוד ,כדי ללמד אותנו שצריך תמיד ללמוד מוסר השכל
כדי להתחזק בעבודת ה' .ומפורש בגמרא (ברכות לב ,):שתורה
ומעשים טובים ,צריכים תמיד חיזוק .ופירש רש"י שיתחזק
אדם בהן תמיד בכל כוחו ,ע"ש.
הרמב"ם בהלכות תשובה (פ"ג) מלמד אותנו ,שמי
שמהרהר על תורת ה' יתברך ,ואפילו על מלה אחת שבתורה
– בין בתורה שבכתב ובין בתורה שבעל פה – ואומר שמשה
רבנו ע"ה אמרה מדעתו ,הרי זה אפיקורוס ,רחמנא ליצלן,
ע"ש .נמצא איפוא ,שלימוד המוסר הוא חלק מתורת ה',
ואף הוא ניתן מהר סיני ממש .ורבנו המשנה ברורה (סי' א

ס"ק יב) פסק ,שצריך האדם לקבוע עת קבוע ללימוד המוסר
בכל יום ויום .והוסיף שם (שעה"צ ס"ק כו) ,שלימוד המוסר קודם
ללימוד המשניות ,ע"ש .ויש ראיה לכך ממצות ציצית,
תפלין ומזוזה ,שהרי צריך לבטל תורה כדי לקיים מצוות
אלו ,וזאת משום שמצוות אלו הרי הן כעין ספר מוסר,
ומביאים תזכורת לאדם לכוון כנגד הלב וכנגד המח ,ולזכור
היטב את ה' יתברך תמיד (עי' שו"ע סי' ח סע' ח וסי' כה סע' ה) .ואף
מי שפטור מתפלה כמו רבי שמעון בר יוחאי וחבריו (שבת
יא ,).חייב במצות ציצית ,תפלין ומזוזה ,כדי לזכור את ה'
יתברך תמיד ,כלומר ,ה' יתברך ציוה עלינו לעשות תרגילים
כדי שנזכור אותו ,ונתחזק תמיד בתורה ויראת שמים.
ובזה מובן מה שכתב הרמב"ם (ספ"ג מהלכות ת"ת) ,שצריך אדם
לעסוק בתלמוד תורה ודברי חכמה ,ע"ש .ומסתברא שכוונת
הרמב"ם על לימוד המוסר ,שעל ידו מתחכם האדם מאד
יה"
בדרך ארץ ומדות טובות ,בבחינת "וְ ַה ָחכְ ָמה ְּת ַחּיֶ ה ְב ָעלֶ ָ
(קהלת ז ,יב) .וצריך להעמיד בכל קהל וקהל מישראל ,חכם גדול
וירא שמים מנעוריו האהוב עליהם ,שיהא מוכיחם ומחזירם
בתשובה (רמב"ם הלכות תשובה פ"ד) ,וזה בעצם לימוד המוסר.
ורואים כן גם מהספר הקדוש בן איש חי ,שמתחיל תמיד את
הפרשה בדברי אגדה ומוסר השכל ואחר כך ממשיך בסדר
ההלכות .וידוע מה שכתב בספר החינוך (מצוה תכא) שהאדם
זקוק למזכירים רבים .ורש"י הקדוש בפרשת השבוע ,מלמד
אותנו ,מדוע נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים ,לפי
שלקתה על עסקי דיבה ,שדיברה באחיה ,ורשעים הללו,
ראו ולא לקחו מוסר ,ע"ש .כלומר ,כל מה שקורה בעולם,
יום יום ושעה שעה ,יש ללמוד ממנו מוסר השכל .וכשרואים
מה הן תוצאות המחלוקת ,שמלבד כל נזקיה ,היא מביאה גם
לידי קנאה ושנאה .וכן כשרואים מה הן התוצאות של קלות
ראש וחברים שאין בהם יראת שמים ,ומה הן התוצאות
של טלפון לא כשר ,צריך ללמוד מכך מוסר ולהתרחק מהן
כבורח מן האש ,ומי שאינו מבין ,ואינו לומד מוסר מכל מה
שרואה ושומע ,רש"י הקדוש קורא לו רשע .מבהיל! וכן
רבנו יונה (בספר שערי תשובה שער ג אות טו) קורא לאנשים שאינם
עורכים מחשבות ביראת השם תמיד ,כאילו הם אנשי סדום
ועמורה ממש ,נורא ואיום! ע"ש.
ומהו באמת פירוש המלים "מוסר השכל"? מוסר פירושו
התבוננות ,כלומר ,שיודע להתבונן ,לחשוב ולבדוק יום יום
את מעשיו הרעים ,ולא ''רק את מעשיו הרעים ,אלא גם
את מעשיו הטובים .וידוע מרבנו היערות דבש שאמר" :הכי
קשה לאדם להכיר את עצמו ,אולם הכי קל לאדם לשקר על
עצמו .ולימוד המוסר זה כמו צילום לנפש ולנשמה ,ועוד לא
המציאו מכשירים חשמליים בבתי החולים שיכולים לצלם
צילום כזה ,אלא רק מכשיר אחד והוא לימוד המוסר ,שהוא
מפתח ,מחזק ומסייע לנו לעשות צילומים טובים במצלמה
כשירה למהדרין ,מבלי טלפון ומבלי יצר הרע.
ולדוגמא ,מי שיש לו בעיה של כעס והתפרצות ,צריך הוא
ללמוד תמיד בספרי מוסר המדברים על הכעס .ומי שאוהב
שיעשו לו כבוד ,וכל הזמן הוא מלא בקנאה על אחרים,
צריך הוא ללמוד בספרי מוסר המדברים על גנות הגאוה,
הסכנה והחולי נפש שמגיע ממנה .וכן מי שיש לו בעיה של
פה גדול ושכל קטן ,ונכשל כל הזמן בלשון הרע ואבק לשון
הרע ,ליצנות ,קלות ראש ופה טמא ,חייב הוא ללמוד היטב
את הספר הקדוש "שמירת הלשון" של רבנו החפץ חיים

מורנו הרב שליט"א
זיע"א .ומי שמתעצל תמיד בעבודת ה' יתברך ,חייב הוא
ללמוד בספרים "שומר אמונים"" ,נועם אלימלך" ו"תניא"
הקדוש ,ויקבל על ידי זה שמחה ויראה בעבודת ה' יתברך.
המרגלים עשו במעשיהם חילול השם גדול מאד ,עד כדי
כך שה' יתברך לא הסכים לסלוח להם אף שעשו תשובה
שלימה (עי משנ"ב סי' תקפ ס"ק ח) .ואם היו לומדים מוסר היטב ,לא
היו נכשלים כך ,ולא היו מפסידים את העולם הבא שלהם.
והנה להלן כמה דוגמאות מעשיות של לימוד המוסר:
לפני שיוצאים לאירוע מסוים ,כגון חתונה וכיוצא בזה,
יש לשנן היטב את הזהירות בשמירת העיניים ,ואת מצות
"קדושים תהיו" .וכן לפני שיושבים לאכול ,יש לשנן היטב
את הזהירות באמירת הברכות כדת וכדין ,ואת הזהירות
באכילה לשם שמים ,ולקיים את דברי הרמב"ם בהלכות
דעות ,שאדם לא ימלא את כרסו .וכן כשיוצא לבית-המדרש,
יש לכוון שמקבל על עצמו קבלת התורה מהר סיני ,וללמוד
באימה ויראה בלי דיבורים ובלי לפנות אנא ואנא .וכן
כשנכנס לבית-הכנסת כדי להתפלל ,יש לכוון לקיים מצות
מורא מקדש .וכן כשנכנס לביתו הפרטי ,ויתכן שהאוכל
עדיין לא מוכן ,והילדים עדיין מסתובבים ומשתוללים,
והאשה צריכה חיזוק ,עם כל זאת הוא אינו כועס ,אינו
מקפיד ,אלא אדרבא עושה חסד ורחמים עם אשתו .וזו
מחשבת מוסר ,הלכה למעשה .וכידוע מרבנו הרא"ם שך
זיע"א ,שהיה מבקש שילמדו לעילוי נשמתו אפילו מחשבה
אחת של מוסר .ואוי לנו ביום הדין.
ולהלן דוגמאות מעשיות שיש לנהוג בילדים ובתלמידים
הלומדים בתלמוד תורה :לפני כל הפסקה ויציאה לחצר,
על המורה היקר לאמר להם דקה אחת של מוסר" :ילדים
חמודים ,כעת יוצאים להפסקה ,לא לצעוק ,לא לקלל ,לא
להכות ,לא לעשות מחלוקת ,להתפנות לבית הכסא ומי
שצמא שישתה מים" ,ואחר כך יצאו הילדים להפסקה.
וכן בהפסקה השניה לחזור שוב על הדברים ,וכן בהפסקה
שלישית .וזה מוסר תמידי יום יום ,שעה שעה ,ורגע ורגע.
וכשהיה רבי שמעון בר יוחאי יוצא לרשות הרבים עם
תלמידיו ,היה צועק ואומר להם" :אל תפנו אל האלילים".
ורבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו ,כתוב "ועשיתם אותם",
אתם כתיב בלי וא"ו ,כלומר ,שתהיו אתם חפצא של עשיה,
ובכל ענין להפעיל את המחשבה ,ולהיות איש מוסרי תמיד,
ּתֹורת ִא ֶּמָך" (משלי א,
מּוסר ָא ִביָך וְ ַאל ִּתּטֹׁש ַ
"ׁש ַמע ְּבנִ י ַ
בבחינת ְ
ח) .ופירש רש"י ,אביך זה הקדוש ברוך הוא ,אמך זו התורה.
וכן בבית ובמשפחה ,תמיד לחנך לאהבה למוסר ולתוכחה,
וזו תורת הנפש.
וכדאי ומצוה לוותר על ערוצי הקודש וכיוצא בזה ,שכל
עיקרם נעשו לציבור הכללי ,כדי לקרבם ליהדות .ואין צורך
להתפעל מכל מיני שדרנים למיניהם ,ולא מכל מיני מרצים
צעירים ,שהרי אין זה עיקר היהדות .ואדרבא ,בית תורני
ומוסרי אינו מחזיק רדיו כלל ועיקר ,אלא יש רק מכשיר
הקלטה על טהרת הקודש ,שבו המשפחה והשומעים
קובעים את מה שהם רוצים לשמוע – שירים בסגנון חסידי
ומזרחי – שבהם טמונים הרבה מוסר השכל והתלהבות
רוחנית בעבודת ה' יתברך .וכן הקלטות מגדולי הדרשנים
והחכמים במוסר ,בהלכה ובהשקפה תורנית .ועל בית כזה
ׁשר ְּבָך ֶא ְת ָּפ ָאר" (רמב"ם
נאמר הפסוק (ישעיה מט ,ג)" :יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶ
ספ"ה מהלכות דעות).
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אותם חיים יכולים להראות קשים
ויכולים להראות חיים של אושר
מה שמבדיל ביניהם זה התובנה

והיא מסתתרת כאן

www@haravrabi.co.il

לה

צטרפות אישית,
שלחו בקשת הצטרפות למס'

+972-55-6688008

מנהלי קבוצות ,צרפו לקבוצה את המס' +972-55-6688001
לשמיעה בטלפון ,חייגו למס' +972-52-7680007

משחקי כבוד
שלום וברכה מורי ורבותי!
משהו מוזר קורה פה ,וזה קורה ליותר מדי הרבה אנשים.
ישנם אנשים שמסוגלים לאבד את מקור פרנסתם ,להחליף מקום עבודה,
לשנות מקום לימודים ,להחליף מסלולי לימוד ואפילו לעקור ממקום גידולם
ולערוק אל הלא נודע ,וכל זאת ללא שום סיבה הגיונית .לא משום שבאמת
רע היה להם במקום הקודם ,ולא כי הם חושבים שטוב יהיה להם במקום
החדש .הדבר היחיד שמוביל אותם להידרדרות תהומית בכל המישורים,
הוא משחק ישן ומכור מראש הלא הוא "משחק הכבוד".
אנשים מסוגלים לאבד את ביתם ,להתנתק מנשותיהם ומילדיהם ,משום
שבאחת מההתפרצויות המורחבות מישהו מהצד השני דיבר אליהם
בסגנון או בשפה שאינה תואמת את רמתם או את המעמד אותו הגדירו
לעצמם .במקרים חריגים עוד יותר העניין לא יסתיים בסכסוך ובפרידה,
אלא במלחמת עולם שתסחף אחריה את כל בני המשפחה המורחבת ,בני
משפחותיהם מן הצד השני ,השכנים ,החברים וסתם שוחרי רכילות שישמחו
להיות צד בעניין.
ישנן קבוצות ,מגזרים ,עדות ומשפחות ,אשר "משחק" זה הפך ללחם
חוקם ולחלק ה'דומיננטי' ביותר בחייהם .הם קמים תוך כדי עריכת בדיקת
מצב התגובות החדשות שהתקבלו בעקבות פעילותם מיום האתמול,
ממשיכים ומגיבים בחומרה במלל ובמעשה לכל מי שהעז לתמלל פגיעה
כלשהי לעברם ,ומקנחים בסופו של יום בעדכון חריף וקריטי לכל הנוגעים
ושאינם נוגעים בדבר ,ולכל מי שעלול להאזין למשפטי האיבה הנורים
מפיהם עד תומם.
"הקנאה ,התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם" ,כך לימדונו
חז"ל (אבות פ"ד מכ"א) ,ונתמקד היום בכבוד .יש בו משהו שגורם לאדם לאבד את
שפיות דעתו ,את שלוות נפשו ,ולבסוף את חייו ולגמרי.
ושימו לב איך זה עובד .יכול להיות שיש לו לאדם מספיק אוכל בכדי
להאכיל את עצמו ואת כל הסובבים אותו ,מספיק סיבות לנהל סדר יום
עמוס ומרוצה ,עם משפחה וחברים די בריאים ויציבים ,ולחלוק איתם את
העובר עליו בשמחה וביישוב הדעת .אולם ,במקום להסתפק בכל זאת,
הוא מתמקד דווקא באותו 'קמצוץ כבוד יתר' אשר אינו בחלקו ,ויהפוך את
העולם כדי להשיג אותו .מאותו רגע חייו לא יהיו חיים ,האוכל כבר לא
יערב לחיקו ,ומלאי המזומנים בחשבון הבנק גדול ככל שיהיה לא יגרום לו
לשלוות נפש .את המשפחה ואת החברים הוא לא יכיר ,וכל כולו יהיה נתון
במרדף אחר אותו קורטוב כבוד חסר ,ו'את כל אשר יש לו' יקריב לצורך
מלחמה זו.
"כל המחזר על הגדולה  -גדולה בורחת ממנו ,וכל הבורח מן הגדולה
 גדולה מחזרת אחריו" (עירובין י"ג ע"ב) .מעבר להיותה של מימרא זו סוג שלסגולה ,הרי שלפני הכל היא מציאות די הגיונית .שכן לא ניתן לכבד ולהעריך
אדם אשר מוכן לעשות משהו רק בכדי כדי להאדיר את כבודו .לא ניתן
להתייחס בכבוד לאדם שמוכן לשנות מדרכו ,מאורח חייו ואפילו מסדר יומו
 לא משום שהוא מאמין שכך צריך לעשות ,לא בעקבות מחשבה כלשהיאו 'אסטרטגיה' המנחה אותו ,אלא אך ורק במרדף אחר יחס של כבוד או זוג
עיניים מעריצות נוספות שילוו את סדר יומו.
אין היגיון במרדף אחר הכבוד ,אך בכל זאת הוא עדיין תופס מקום נרחב
בעולמנו .רוב ,אם לא כל המלחמות הסובבות אותנו ,נסובים סביב קורטוב
עלוב ממנו.
על המרגלים בפרשתנו ,כותבים האחרונים ,שלא היו מגמתם ורצונם
להוציא את דיבתה ,אלא משום חששם שכאשר יעלה עם ישראל לארצו
הוא יבחר בנשיאים חדשים והם יהפכו ל'נשיאים בדימוס' ...וכל זה לאחר
ארן
שהתורה מעידה עליהם בתחילת הפרשה "וַ ּיִ ְׁשלַ ח א ָֹתם מ ֶֹׁשה ִמ ִּמ ְד ַּבר ָּפ ָ
ׂש ָר ֵאל ֵֽה ָּמה (במדבר י"ג ,ג') ,וכותב המדרש (א"ב
אׁשי ְב ֵֽני יִ ְ
ל־ּפי ה' ּכֻ ּלָ ם ֲאנָ ִׁשים ָר ֵ
ַע ִ
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הבהרה:איננו
מעודדים שימוש
באינטרנט אפילו
עם הגנה ,אנו
פונים רק למי
שכבר מחזיק
בזה ממילא!

הרב אליהו רבי ראש הכולל
שם) "שבאותה שעה היו כולם צדיקים".
איך ,אם כך ,יוצאים מזה? מה באמת יכול לגרום לחיים להשתנות
ולהיהפך לחדשים באמת? איך ניתן למנוע את אותם חיי סבל ולהתחיל
בחיים אמיתיים בהם אנו עושים את מה שנראה נכון לעשות ,ולא את מה
שיוביל לסוג של תשומת לב נוספת?
בטרם נגדיר יחד את הדרך דרכה ניתן לצאת מ'מחול חיים' ,וליתר דיוק
– מ'מחול חוסר החיים' זה ,ננסה יחד להבין מה גורם לאנשים להימשך כל
כך אחר הכבוד ,למרות שהוא אינו ריווחי בשום צורה ,ולהיפך – גורם לאדם
רק בעיות ואסונות.
ובכן ,אם שמתם לב או לא ,הכבוד הוא בעצם ההנאה הרוחנית ביותר
הקיימת בגשמיות .זהו דבר שלא ניתן לאחוז בו ,לא ניתן להתפרנס ממנו
ואפילו לא ניתן להגיע על ידו לסוג מסוים של הנאה גשמית .הוא פשוט הנאה
רוחנית גרידא .מה יאמרו עליך? היכן יושיבו אותך? ובאיזה מבט יסתכלו
עליך? אלו הדברים האחרונים העלולים להשפיע על אורח חייך באמת.
זה נכון עד כדי כך שכותב רבי חיים מוולוז'ין "שאף שמכל הנאות עולם
הזה מנכין משכר חיי הנצח ,הרי שמהנאת הכבוד שהיא כעין הנאה רוחנית
מנכין הרבה מאד" (תו"ה כ"ב סי' תפ"ב).
מה גורם לאדם להימשך אחר הכבוד? בכל אדם יש נשמה – שהיא החלק
הרוחני שבו ,ונפשו הרוחנית של האדם זקוקה לתענוג רוחני ,לאושר שאינו
נתפס במושגים הגשמיים .והכבוד הוא הדבר הרוחני ביותר שנמצא בין מנות
הגשמיות הקיימות בעולם .מה שאומר שככל שיהיה אדם חסר סיפוק רוחני,
ירדוף הוא יותר אחר הכבוד .ומאידך ,ככל שיפרה וירבה את תוכנו ואושרו
הרוחני ,הרי שימאס יותר ויותר בכבוד וירחק ממנו.
מה שאומר שכאשר חפץ האדם סוף כל סוף להתחיל לנהל את חייו
האמיתיים ,יצטרך הוא כשלב ראשון למלא את חייו בהנאה וסיפוק רוחניים,
מה שיגרום לו לנטוש את דרך הכבוד הקלוקלת המשמשת כתחליף גרוע
לסיפוק רוחני אמיתי.
מעבר לכך ,רגילותם של בני האדם ,בין אם מתורשה ובין אם מתפיסה
מעוותת של החיים ,היא לחיות על פי מבטם ועיניהם של האחרים .לאמור,
לא משנה מה טוב לי ומה נכון בשבילי לעשות ,חשוב יותר לעשות את מה
שימצא חן בעיני אחרים .וזאת משום שככל שימצאו מעשי ואורחותי חן
בעיניהם ,כך יגדל ויתפאר שמי .רק ברגע בו מתחיל האדם לחיות את חייו
על פי עצמו ,מתחילים חייו האמיתיים .עד אז הוא אינו חי ,הוא פשוט גופה
מהלכת ,אשר חוט השדרה שלה הוא פרצופיהם ,עיניהם ולשונותיהם של
הסובבים אותו.
וכמאמרו הדומה של האדמו"ר מקאצק" :אם אני זה אני משום שאתה זה
אתה ,ואתה זה אתה משום שאני זה אני ,הרי שאני הוא לא אני ואתה הוא לא
אתה .ואילו אם אני זה אני משום שאני זה אני ,ואתה זה אתה משום שאתה
הוא אתה ,הרי שאני הוא אני ואתה הוא אתה" .כלומר ,דפוסי ההתנהגות,
המחשבות ,אורח החיים והמעשים אמורים להיות מוזנים אך ורק על פי חוט
השדרה האמיתי הניצב בגוונו ,ולא על ידי אחרים ,רמיזותיהם או קריצותיהם.
וכרגיל ,גם מידות טובות ,בדיוק כמו אחיותיהן הרעות ,עוברות ויורדות
לעולם בסוג של תורשתיות .אם הוריך היו שוחרי כבוד ,מן הסתם שתלך
בדרך זו .וכיום ,כאשר אתה נלחם בכך ומתחיל את חייך מחדש ,את החיים
האמיתיים ,הרי שאתה זוכה לשנות גם את אותה תורשתיות לגבי בניך
ונכדיך ,ולהם כבר יהיה בעזרת ה' קל הרבה יותר להתנהל בדרך אמת .הם
כבר יפתחו מראש את הרוחניות שלהם ,ויגרמו לעצמם סיפוקים נכונים
ואמיתיים ,והכבוד לא יהיה סוג של שיקול בחייהם הפוריים.
ברכת הצלחה באחד ממבחני החיים המדהימים והמאתגרים שלנו ושל
יוצאי חלצינו.
וברוכים תהיו!

אלו המכשירים שאסרו אותם גדולי ישראל,

מדברי מרן
רבינו הגדול
זיע"א:

לא להשתמש עם זה בכלל!
כל המכשירים הטמאים ,תוציאו אותם!

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס03-5011125 :
או במייל Info@haravrabi.co.il :או באתרwww.haravrabi.co.il :

שאל את הרב
סידור "איש מצליח" – קודש קודשים!
שאלה :כתוב בסידור "איש מצליח" ,שאם אין מי שיאמר
קדיש בערבית של ליל שבת קודש ,לפני "עלינו לשבח",
אומר החזן "ברכו" ,מה כוונת הדברים בזה?
תשובה :סידור "איש מצליח" ,הוא סידור מצוין .כל
הסידורים קודש וסידור "איש מצליח" קודש קודשים ,וזאת
כמובן מבלי להכנס לנוסח התפלה ולהלכות .לדוגמא ,סידור
איש מצליח כותב עשרות פעמים "יפסיק מעט" ,ובזה מסייע
לנו להתעורר מה עלינו להדגיש בתפלה ,והרי זה נפלא
מאוד! ואסור לזלזל בזה ,אלא אדרבא יש לשבח ולהודות
לה' על כך תמיד ,שזיכנו בסידור נפלא המסייע לנו להתפלל
כראוי .וזכה רבנו מרן הרב נאמ"ן שליט"א ,להחזיר העטרה
ליושנה ,שיתפלל כל אחד בהיגוי ופיסוק נכון בתפלה ,ועדיין
צריך חיזוק .וידוע מה שהיה מרן רבנו הגדול זיע"א אומר:
"מהרב מאזוז אל תזוז!".
אולם בנידון דידן ,מה שכתב שאם אין מי שיאמר קדיש,
אומר החזן "ברכו" ,הרי זה פלא! ולמעשה ,ברור שגם אם
אין מי שיאמר קדיש ,חובה קדושה על החזן לומר קדיש.
וכן בכל הקדישים ,ובפרט קדישים שהם מתיקוני התפלות,
ואחר כך יוסיף "ברכו את ה' וכו'" .ויתכן שבעצם זו כוונתו
של ה"איש מצליח" ,שכאשר אין מי שיאמר קדיש ,ברור
שהחזן אומר קדיש ,ויוסיף לומר גם "ברכו וכו'" ,אלא שעיקר
החידוש והחיזוק שבא להשמיע כאן ,הוא על אמירת "ברכו"
שלפני "עלינו לשבח" ,ופשוט.
שידוכים אמיתיים בעירנו חולון
שאלה :האם אצלנו הספרדים היה מנהג לשלם דמי
שידוכין ,או לא? ומה עושים כאשר ההורים אינם מסכימים
לשלם לשדכן?
תשובה :תשלום עבור השידוכין או תיווך מסוים ,הרי
הוא מפורש בהלכה בכמה מקומות .תשלום עבור תיווך
דירה ,הרי זה תשלום על גִ ילוי בית המתאים לאותו אדם .וכן
תשלום עבור שידוך ,הוא תשלום על מציאת חתן המתאים
לכלה ,וכן להיפך.
לשדכן ישנה עבודה קשה מאד – להמליץ ,להסביר
ולשכנע את הצדדים ,כדי שיתקיים השידוך על הצד הטוב
ביותר .ולפעמים הצדדים מבטלים את השידוך ללא כל
סיבה מוצדקת ,ואילו כאשר השדכן מסביר הדברים היטב,
ומונע מהם כל מיני ספקות למיניהם ,הרי שדבר זה נותן
להם כח לומר "כן" ,ולהמשיך את השידוך לחיים טובים,
והרי זה מצוין.
בפרט כשהשדכן מודיע בטרם כל מעשיו לבני הזוג
המשודכים ,שכל צד צריך לשלם  ₪ 2000אם יֵ צא השידוך
לפועל ,ועל דעת כן נעשה השידוך ,שחובה קדושה לשלם
לו בעין יפה ובנפש חפצה.
ובעירנו חולון ,זוגתו החשובה של הר"ר עידו במרגי
שליט"א ,עוסקת בענייני השידוכים כמעט בכל שעות היום,
במסירות ובאהבה ,ולהגדיל תורה ולהאדירה .וחובה קדושה
על המקבלים שידוך מתאים ,לשלם לכתחילה את הסכום
הנ"ל ,והכל משמים לטובה (ועי' חו"מ ס"ס פז וס"ס קפה).
ומעשה שהיה עם מורנו הרה"ג גבריאל סרוסי שליט"א
[דיין ומו"צ בעיה"ק אלעד] ,אודות שדכן אחד נוכל ושקרן,
שרצה לבטל שידוך מצוין שהוא בעצמו עשה ,בכל מיני
טענות ,וזאת משום שרצה להציע לבחורה שידוך אחר,
שהציע לו כסף פי חמש עבור דמי השדכנות ,ואכן נפרדו.
אולם לבסוף ,לא יצא לפועל השידוך החדש ,ומעצמם
חזרו בני הזוג הראשונים לקיים השידוך ,ונישאו והקימו
בית לתפארת .וכעת בא השדכן בחוצפתו לבקש את דמי
השידוך .והביא הרב שליט"א את תשובת הרא"ש ,ולמד
ממנה על אותו שדכן שלא מגיע לו כלום ,וזאת משום שיש
לו דין מזיק בזה שעשה מעשה בידים לבטל את השידוך.
שפתים ישק.

השיעורים משולבים בהנהגות
קדושות כדרכו של מורנו הרב שליט"א
תוך מתן דוגמאות של שאלות
מצויות אותן נשאל מורנו הרב
שליט"א בבית ההוראה
הכ
חופ ני
שיסה
ת

(דברים שנשא
מרן זיע"א
בשיעורו השבועי
במוצש"ק בלווין)

ובנערותי שמעתי מפי מרן רבנו הגדול זיע"א ,שראשי
תיבות של שדכ"ן – ש'קר ד'ובר כ'סף נ'וטל ,וזה כמעשה
אותו שדכן הנ"ל .אבל אצלנו בחולון ,ב"ה השדכנות היא
קודש קודשים ,וראשי תיבות שדכ"ן – ש'מחת ד'ורות – כ'לה
נ'אמנה .וזו האמת והמסירות לשם שמים של אשת אברך
גברת במרגי שתחי' .וכל המוסיף לישיבת "עטרת חכמים",
יזכה לחתנים וכלות ,וחיים טובים ,אמן ואמן.
דיבורים אלו בודאי ישכנעו את ההורים היקרים ,לשלם
את דמי השידוך בעין טובה ,וכפי הצורך יבואו לחכם,
יה" (קהלת ז ,יב).
"וְ ַה ָחכְ ָמה ְּת ַחּיֶ ה ְב ָעלֶ ָ
מנחה וערבית ברצף – בלי דברי תורה בינתיים
שאלה :פועלים השבים מעבודתם כשהם תשושים
ועייפים מאד ,ומחמת כן מבקשים הם מהגבאי בבית-הכנסת
להתפלל מנחה וערבית ברצף ,בלי דברי תורה בינתיים,
והגבאים מאי נעימות אכן רוצים לכבד את רצונם ,מה הדין
בזה?
תשובה :אין זה נכון לעשות כן .ודבר זה הוא לא טוב ,לא
מועיל ואף מזיק לכולם .מי מוכן לקבל אחריות על ביטול
דברי תורה בין מנחה לערבית ,שהיא זכות הרבים גדולה
מאד .ועוד שיש בזה לחבר יום ולילה בתורה ,וגם לקרוא
קריאת שמע של ערבית מן התורה ,בזמן צאת הכוכבים
ממש .וכואב הלב להוסיף ,שמי שממריץ ומחזק את תפלת
ערבית מיד לאחר מנחה ,מבלי לומר דברי תורה בינתיים,
הרי הוא בכלל מחטיאי הרבים ,רחמנא ליצלן.
כולנו עובדים קשה ,וכולנו עייפים ,אולם אין זו סיבה
מוצדקת לבטל תורה של רבים .והפסוק במשלי (כח ,ט) צועק:
ּתֹורהּ ,גַ ם ְּת ִפּלָ תֹו ֵ
"מ ִסיר ָאזְ נֹו ִמ ְּׁשמ ַֹע ָ
ֵ
ּתֹוע ָבה" (ועי' שבת י.).
וראוי לגבאים להודיע לציבור כולו ,שאין הגבאי קובע
כלל ,ובכל דבר וענין הוא מתייעץ עם החכם ,ולבסוף החכם
הוא זה שקובע .ואם אין רב לבית-הכנסת ,מצוה להביא
אברך ירא שמים ,ולשלם לו תשלום מלא ,כדי לחזקו ולאמצו
יום יום ,והוא יזכה את הרבים בשיעורי תורה וחיזוק לרבים.
ולגבאים מצויינים כאלו ,יש מחלקה רחבה מאד בגן עדן!...
ולהיפך להיפך!...
האבלים על גבי כסא נמוך
ֵ
ישיבת
שאלה :האם מותר לאבלים לשבת על כסאות נמוכים?
תשובה :למי שהוא חלש ,כגון זקן או חולה וכן מעוברת
וכדומה ,פשוט שמותר לו לשבת אפילו על כסא גבוה כפי
הצורך .אולם הבריאים בשלמות חייבים לשבת על גבי
קרקע .ונוהגים להניח מזרן או שמיכה על הרצפה ,ועליו
יושבים האבלים .יש מתירים עד גובה טפח בלבד ,ויש
מתירים עד גובה שלושה טפחים .והובא כל זה בספר חזון
עובדיה אבלות (ח"ב דף רנח) ,ע"ש.
ולעניות דעתי אין זה כבוד המת שהאבלים יֵ שבו על
כסאות נמוכים ,כאשר דבר זה נראה ממש כמו כסא נח.
ולא כדאי לשנות מהמסורת שלנו מדורי דורות .ישיבה על
מזרן בקרקע מראה שהאבלים בצער ,ומצדיקים עליהם דין
שמים ,וזה מצוין ומועיל לנשמת המת.
גם בבית-הכנסת בליל השבעה וכיוצא בזה ,אין להתיר
לשבת על גבי כסאות ,אלא רק על גבי מזרן כמו בבית.
ובפרט שהציבור באים לסעודה ,ולקיים ניחום אבלים,
וכידוע שבזמן ניחום האבלים אסור אפילו לעמוד ,אלא
חובה על כל האבלים לשבת על גבי הקרקע (ומפורש כן בש"ך
יור"ד סי' שפז והובא בחזו"ע שם).
ורבנו הגדול זיע"א האריך בזה גם ביבי"א (ח"ט יור"ד סי' לט).
ומה שכתב לגבי ישיבה בבית-הכנסת ,לא פסק כן למעשה,
ע"ש.
ובפרט אצלנו הספרדים ,שבאים תמיד לנחם ולחזק,
ובזמן ניחום אבלים ישיבה בעזרה מנין.

רופא נשים – לנשים
שאלה :אשה העושה טיפולים בעצמה אצל רופא נשים
דוקא ,בטענה שהוא מכיר את הבעיות שלה ושל המשפחה
מזה שנים רבות ,והוא עושה עבודת קודש ,האם טענתה
צודקת?
תשובה :מותר ללכת לרופא משפחה המטפל בבעיות
כלליות ,כגון דלקת בגרון ,הצטננות ,כאבים פה ושם
וכדומה ,כאשר אין לו דרישות שהם נגד הצניעות.
אולם ללכת לרופא נשים המטפל באשה בענייני צניעות
בלבד ,אין שום היתר בכך ,וזה חמור ומסוכן מאד ,בגשמיות
וברוחניות! וזו חוצפה גדולה מצד האשה להתחבר למעשים
חמורים כאלו .ומרן רבנו הגדול זיע"א מחמיר בזה מאד מאד,
ואין להקל בזה כלל ועיקר (טה"ב ח"ב דף רכב) .ובכלל ,המלה רופא
נשים ,היא מלה לא צנועה כלל.
אלא יש ללכת אך ורק לרופאת נשים ,וכמובן במקרה
מיוחד לעשות שאלת חכם.
מטפל או מטפלת – לגבר
שאלה :גבר שנקלע לחולי כבד מאד ל"ע ,מה עדיף
להביא לו ,מטפל או מטפלת?
תשובה :מותר לאשה ,כגון אחות בבית-חולים ,לטפל
בגבר גם בענייני צניעות .אולם אסור לאיש לטפל באשה
מטעמי צניעות והרהורי עבירה .ולכן מותר לאח לטפל אך
ורק בגברים .ובלשון חז"ל האשה משמשת את האיש ,ואין
האיש משמש את האשה (ועי' יבי"א ח"א סי' ו ובהוספות).
למעשה ,גבר נשוי שנקלע לחולי מסוים ,ואשתו איתו
בבית ,אלא שאין באפשרותה להעניק לו טיפול מקצועי,
ולכן צריכים להביא מישהו מקצועי שיטפל בו ,בודאי
שצריך להביא אשה בלבד ולא איש ,כדי למנוע תקלה
ויצר הרע ,העלולים להיגרם אם יהיה גבר זר בבית ,ואסור
בשום אופן להכניס גבר זר הביתה .וכמובן שיש להתייעץ
עם החכם כיצד להתנהג עם המטפלת ,ובפרט כשהיא גויה,
לענין דיני בישולי גויים ושאר דברים.
כל השונה הלכות בכל יום...
שאלה :אצלנו בבית-הכנסת נוהגים לומר בכל יום שתי
הלכות בסיום התפלה ,קודם אמירת "עלינו לשבח" ,אולם
ישנם בבית-הכנסת פועלים הממהרים לעבודתם ,ומבקשים
לסיים את התפלה מיד ,מבלי להתעכב באמירת שתי
ההלכות ,מה עושים?
תשובה :עצם אמירת שתי הלכות בכל יום ,הרי זה נפלא!
וכל המרבה באמירת הלכות ,הרי זה משובח .אולם נראה
שהצדק עם אותם פועלים ,ויש לומר את שתי ההלכות אחר
אמירת "עלינו לשבח" וסיום כל הקדישים ,בישוב הדעת,
בהבנה ובהמחשה ,וזאת כדי לא להלחיץ את הפועלים ,ולא
לגרום להם מתח וצער .וכידוע מהבן איש חי (ש"ר פ' חיי שרה הלכה
יא) ,שבסיום התפלה יש ללמוד עם התפלין ,ועל ידי זה זוכה
לקנות חלק של נר"ן שלו באור גדול ,ע"ש.
ומלבד אמירת שתי הלכות ,כדאי להוסיף ולומר בכל
בוקר גם כמה דברי מוסר ,כגון מוסר המובא ב"חק לישראל",
ודבר זה שווה מליונים! ומביא כח לכל היום כולו .ואפילו
כמה מאמרי מוסר בקיצור ולענין ,הרי זה מצוין.
קריאה בספרי רפואה שנכתבו על ידי גוי
 שאלה :האם מותר לקרוא בספרי רפואה שנכתבו
על ידי גוי?
תשובה :כתוב במדרש (איכ"ר פ"ב)" :אם יאמר לך אדם יש
חכמה בגוים ,תאמין!" ,ומכאן שמותר לקרוא בספרים אלו,
ובלבד שלא יהיו בהם תועבות ,חס ושלום .וכמובן שמותר
לקרוא אך ורק בספרי רפואה בלבד! ולא בספרי חינוך
וכיוצא בזה.
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לשיעור השבועי בהלכה ומוסר
המתקיים בעז"ה מידי יום שלישי בשעה [ 20:00לאחר תפילת ערבית]
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משך כל שיעור שעה וחצי
עזרת נשים פתוחה
מסכים מיוחדים לנשים
השיעור מועבר בשידור חי
באתר המוסדות

סיפורים נפלאים על גדולי הדורות זיע"א
מהספר ענף עץ אבות למרן רבינו הגדול זיע"א

שאל אביך ויגדך

"מ ְר ֶּבה ְצ ָד ָקהַ ,מ ְר ֶּבה ָׁשלֹום"
ַ
מעשה בגביר אחד בירושלים מר אורנשטיין
במרכז העיר) ,שהיה שוכן כבוד בקצה שכונת מאה שערים ,בסמוך לשער שכם,
והיה נתבע ונותן בעין יפה לכל דבר מצוה ,פעם אחת בא אליו עני אחד,
ולו בת בוגרת ,שלא היה לאל ידו להשיאה ,ובידו מכתבי המלצה מגאוני
הדור .העני חשב שהעשיר יתן לו איזה סכום לסיוע לצרכי החתונה ,אולם
התפלא מאד לשמוע מהגביר שהוא מוכן לשלם לו כל צרכי החתונה ,ואחר
שהעני נקב בסכום הדרוש לזה ,עמד הגביר ושילם לו את הכל .ראה הגביר
שהעני עומד ומשתומם מכל זה ,ורצה לעודדו ,ואמר לו ,שמע נא ,אני
נותן לך את כל זה בתנאי שתזמין אותי לחתונה ,צחק העני ואמר ,בודאי
שאזמינך לחתונה ,הרי כל החתונה היא בזכות נדבת לבך .הוא יצא משם
והתחיל בהכנות לצרכי החופה ,וכשהכל היה מוכן ומזומן ,יצא אב הכלה
לאולם של הנישואין בשמחה ובשירים בתוף ובכינור .אך למרבית הפלא
שכח להזמין את הגביר העשיר אשר מידו היתה זאת להעמיד את החופה
לחתן ולכלה .וכשעמדו החתן והכלה להתחיל בטקס הנישואין ,לפתע
נזכר אבי הכלה ששכח להזמין את הגביר מרוב טרדותיו ,והצטער על
כך מאד ,ואז הבריק במוחו רעיון ,דפק על השלחן ,וביקש סליחה מקהל
המוזמנים ואנשי התזמורת ,וכה אמר! רבותי ,כל צרכי החתונה הזאת
הודות לנדבת לבו של הגביר מר אורנשטיין ,ואני מצטער להודיע שדוקא

(אשר על שמו הוקדשו "בתי אורנשטיין"

(אבות ב ,ז)

אותו שכחתי להזמין לחתונה ,אנא בואו עמי ונלך יחדיו אל ביתו להזמינו,
הקהל נאות לצאת ביחד לביתו של העשיר .והנה באותה שעה כמעט
אירע דבר נורא בביתו של העשיר ,שבביתו של הגביר הגיעו שודדים
ערבים ,ובאיומי אקדח דרשו שיתן להם את כל כספו ,הוא פתח להם את
הכספת ,ונטלו את כל מה שבתוכה ,והניחום על השלחן ,אך הם דרשו
עוד ועוד ,ומכיון שלא נענו כרצונם ,כפתו את האיש בחבלים ,וקשרוהו
בכרעי המטה ,וכן עשו גם לאשתו של הגביר ,והמשיכו להשמיע דברי
איומים ,אם לא יתן להם את כל כספו ותכשיטי רעיתו ,בתוך כדי כך ,הגיע
אבי הכלה עם התזמורת הרעשנית וקהל המוזמנים לחתונה ,סמוך לביתו
של הגביר ,וכשמוע השודדים את קול הרעש ,חשבו שזוהי המשטרה
שהוזעקה לבית הגביר ,ומיד נשאו את רגליהם וברחו ,בהשאירם את כל
הכסף והתכשיטים על השלחן ,ונסו במהרה לנפשותם .הגיעו כל הפמליא
לבית העשיר והופתעו לראות אותו ואת אשתו כפותים בכרעי המטה ,מיד
שחררו אותם מכבליהם ,והגביר סיפר להם את כל הקורות אותו ,ואמר
שאלמלא הגיעו אבי הכלה וכל הכבודה הזאת אל ביתו ,כפסע היה בינו
ובין המות ,ורק בזכותם נשארו בחיים על כל רכושם ,ויומלץ על זה מרבה
צדקה מרבה שלום (אבות ב ,ז)ְ .
"ּוצ ָד ָקה ַּת ִּציל ִמ ָּמוֶ ת" (משלי י ,ב).

