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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד
פרשת בלק ,תשע"ז
בפרשתינו ,פרשת בלק ,רואים אנו עד כמה ה' יתברך
אוהב את עם ישראל ,כאשר שונאי ישראל ובראשם בלק
ובלעם ,מנסים להזיק ,לפגוע ,לקלקל ולעשות עין הרע
על ישראל ,ומשמים מונעים אותם מכך ,ובלעם הרשע
המרושע אינו מצליח לקלל .ותמיד היה לעם ישראל עת
רצון משמים ,והשגחה פרטית לטובה ולברכה ,ובמקום
לקלל מתחיל בלעם הרשע לברך .ועם ישראל לעומת זאת,
הם וכל אשר להם אינם יודעים מכל התכניות האכזריות
של בלק ובלעם ,בבחינת זכו מלאכתן נעשית על ידי
אחרים ,ומשמים סידרו את הכל על הצד הטוב ביותר.
וישנה מצוה בתורה ,והיא לזכור כל יום את עשר
הזכירות .ואחד מעשר הזכירות ,הוא מה שרצו בלק ובלעם
לעשות לאבותינו" ,לְ ַמ ַען ַּד ַעת ִצ ְדקֹות ה'" ,וזה פסוק
מהפטרת השבוע (מיכה ו ,ה) .ופירש במצודת דוד ,שה' יתברך
צדיק ,ועשה איתנו לפנים משורת הדין .ולפני כחודש,
כאשר הגיע לארץ הקודש נשיא ארצות-הברית ,באו עמו
משמר של מאות ואלפים ,מהם כוחות הבטחון ,אנשי צבא,
מטוסים ,רכבים וכו' וכו' .ואילו כאן ,עם ישראל לא ידעו,
לא ראו ולא כלום .ובלק ובלעם שהיו בעלי כישוף המסוכן
ביותר ,כמבואר בזוהר הקדוש על הפרשה ,עם כל זאת לא
הצליחו לעשות כלום לעם ישראל ,בהשגחת ה' יתברך
ובאהבתו הגדולה לעם ישראל ,ואשרינו שזכינו לכך.
וכאן יש שאלה גדולה מאד מאד מאד .הרי אנחנו רואים
כאן שה' יתברך אוהב אותנו מאד מאד ,ומרוב אהבתו
אלינו ,ביטל את עצתם וקלקל את מחשבותם ,בבחינת
"עצּו ֵע ָצה וְ ֻת ָפרַּ ,ד ְּברּו ָד ָבר וְ ֹלא יָ קּוםּ ,כִ י ִע ָּמנּו ֵאל" (ישעיה ח ,י).
ֻ
אם כן מדוע בעצת בלעם הרשע ,להפקיר את בנות מואב,
וכן את נשי מדין ,אין מעשה זה הופר ונעקר מן העולם,
כדי להציל את עם ישראל? ומפורש כן בפסוק בפרשתינו
(במדבר כה ,א) "וַ ּיֵ ֶׁשב יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּׁש ִּטים ,וַ ּיָ ֶחל ָה ָעם לִ זְ נֹות ֶאל
מֹואב" ,מדוע? הרי שה' יתברך היה יכול ברגע אחד
ְּבנֹות ָ
להפילם ארצה ,להמיתם לבזותם ולהשניא עליהם את עם
ישראל ,כמו שהיה במצרים ,ומפורש כן בפסוק (תהלים קה ,כה)
"ה ַפְך לִ ָּבם לִ ְׂשנֹא ַעּמֹו ,לְ ִה ְתנַ ּכֵ ל ַּב ֲע ָב ָדיו" ,ובזכות זה אף
ָ
אחד מעם ישראל ,למשך שנים רבות ,לא נכשל במצרים
בעריות .וכיצד זה שבשיטים נכשלו ,ניזוקו ומתו במגיפה,
ונתחלל שם שמים באופן נורא שכזה? והדברים נוראים,
מבהילים ומפחידים מאד ,והרי זה אש בנעורת ממש! (עי'
סוטה מח.).
ויתכן לחדש חידוש גדול .איסורי עריות ,הוא איסור
חמור מאד מאד ,וה' יתברך שונא זימה (סנהדרין קו ,).ולכן אף
כשאינו מתכוון להסתכל בעת הליכתו ,גם בזה יש איסור.
וכן מובא בגמרא (ב"ב נז ,):אי דאיכא דרכא אחרינא (אם יש דרך
אחרת ללכת בה ,ובכל זאת הולך בדרך שיש בה פריצות) ,רשע הוא .והיינו
אף בלי כוונה (רבנו הח"ח בשמירת הלשון) .ונבלות פה ושמירת
העיניים ,אסורים הם איסור עצמם ,וגם מביאים אל האיסור
הראשי ,רחמנא ליצלן (מסילת ישרים פי"א) .וצריך עבודה גדולה
תמיד להתגבר ולהתאמץ ,לבקש למות ולהיות עיור ,ולא
להיכשל בעבירה ,חס ושלום .ותחילתו עבודה וסופו
מתנה (מסילת ישרים פכ"ו) .ואדם מקדש עצמו מלמטה מקדשים

מורנו הרב שליט"א

(אבה"ע סי' כא סע' א)

אותו מלמעלה (יומא לט .).אבל כאשר הולך ומטייל בשיטים,
בבחינת שטו העם (אוה"ח בפרשתינו) ,אין הבטחה עליו ,אין
השגחה ,אין אהבה ,אין ברכה ,אין סייעתא דשמיא ואין
כלום ,ומידת הדין מקטרגת ,והמגיפה פורצת ,והתוצאות
בהתאם ,רחמנא ליצלן .ולכן צריך להתרחק מהנשים מאד
מאד!
ומפורש בזוהר הקדוש (פ' בלק דף קצ ,).שהתכנית של מואב
ומדין היתה להפקיר את כזבי בת צור על משה רבנו ע"ה,
ובכוחות הנפש והחכמה שלהם ,ידעו שיכולים הם לעשות
כן .והיא בטעות הפקירה עצמה על זמרי בן סלוא .ומצינו
בתלמוד מעשה על יצר הרע ,שניסה לעשות הפקרות
של זימה על רבי עקיבא ,רבי מאיר ורב עמרם חסידא
(עי' קידושין פא .).ועיין בית חדש (יור"ד סי' רס) שכתב ,שרבים
נכשלים בעוונותינו הרבים בעריות .וזה בדורו ,ומה נאמר
בדורנו ?...וזה בבחינת ספק צניעות לחומרא! וזה בבחינת
כל מצוה שקיבלו בקטטה ,כגון עריות (שבת קל ,).עדיין אנו
סובלים ממנה ,ע"ש .על עריות אין הבטחות ואין כלום,
אלא צריך להיות כל רגע ורגע בבחינת "קדושים תהיו"
מלמטה ,ואז זוכים ל"קדושים תהיו" מלמעלה ,ועל ידי כך
נעשה קדוש "מאד מאד" ,והיתה לה' המלוכה!
וזו בעצם הבעיה שיש לנו עם אדום וישמעאל .מפורש
"הּקֹל קֹול יַ ֲעקֹב ,וְ ַהּיָ ַדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָׂשו",
בפסוק (בראשית כז ,כב)ַ :
ובמדרש רבה (פרשת תולדות) מובא ,שכאשר קול יעקב
מצפצף ,אין ידי עשו שולטות .אולם יש לדעת ,התורה
מנצחת רק כנגד עשו ,אבל כנגד ישמעאל ,לא מספיק
כח תורה להלחם בו ,משום שישמעאל מתנהג בצניעות
ברשות הרבים ,אלא צריכים עם ישראל להוסיף תמיד
במעלות בצניעות ובקדושה ,וכמובן "מאד מאד".
ורבנו הגאון רבי שמואל ואזנר זיע"א (שבט הלוי ח"ד סי' א) כותב:
"וליבי אומר לי על נשים שנוהגות ברכב ,וחושפות עצמן
ברחובות ,נכשלות ומכשילות אחרים ,והוא ההיפך הגמור
ימה וגו'" ,וראוי
בּוּדה ַבת ֶמלֶ ְך ְּפנִ ָ
מהפסוק (תהלים מה ,יד)ּ" :כָ ל ּכְ ָ
לאוסרו איסור חמור .וזו הסיבה של כל האסונות הגדולים,
הנעשים בדרכים ,שנהרגים על ידם טובים וצדיקים ,ע"ש.
וכוונת דבריו הקדושים ,שבגלל הנהיגה ,יוצאת האשה
הרבה לרשות הרבים ,וזה חוסר צניעות .ולומדים מכאן,
שגם אם יש אשה שהתירו לה לנהוג ברכב מחמת מקרים
מיוחדים ,אף על פי כן צריכה היא להתאמץ ולנסוע ברכב
כמה שפחות .וכמובן שגם לצאת לרשות הרבים רגלי ,יש
לצאת כמה שפחות .ואלו הם בעצם גדרי הצניעות של
התורה .וכידוע מהרמב"ם (פי"ג מהלכות אישות) ,שאין יופי לאשה,
אלא לישב בזוית ביתה ,ע"ש .ומה שהוסיף רבנו הגדול
זיע"א (יבי"א ח"ו סי' יג ס"ק ה) ,שכיום הנשים מורגלות בין האנשים,
ואין כאן הרהורי עבירה ,ע"ש .זה באמת לאנשים מיוחדים
וצדיקים ,אבל לא לאנשים פשוטים כמונו ,ופשוט .ויש
להוסיף ,שבאמת עומק כוונת הענין בזה ,הוא רק כאשר
הנשים יוצאות לרשות הרבים בצניעות גדולה בתוספת
בגד עליון ,ושמלות רחבות עד הקרסול ,וכיוצא בזה ,אבל
כאשר הן נראות ברחוב נאות ומטופחות ,בזה לכולי עלמא
עדיין יש את כל הדינים והאיסורים ,והרהורי עבירה.
והמעלה הגדולה בצניעות היא ,להתכסות כדי שלא יהיה

מה לראות ,וזה בעוונותינו הרבים חסר היום ,אבל כאשר
מתרחקים "מאד מאד" ,הרי זה משלים את הכל.
ובמדרש רבה (שה"ש פרשה ג) מובא ,שאם באה אשה לפניך
לבית-המדרש ,לשאול לך שאלה על כתמה ועל נדתה,
תהא רואה אותה כאילו יצאה ממך ,כלומר ,כאילו היא
הבת שלך ,ואל תתן עיניך בה ,ותפחד מדינה של גהינם,
ע"ש .וכן בגמרא (ברכות סא ).מובא ,שהמרצה מעות לאשה
כדי להסתכל בה ,אפילו יש בידו תורה ומצוות כמשה רבנו
ע"ה ,לא ינקה מדינה של גהינם .וכידוע מראש הישיבה
הגאון רבי יהודה צדקה זיע"א ,שהיה מוחה תמיד על כך
שרבנים נותנים הרצאות לנשים ,ובפרט כשהם צעירים,
והיה אומר עליהם "יש בו חמדת לילות" .וגם לנשים
יש מצוה להתרחק ,ואדרבא לפרסם שיש ללכת אך ורק
לנשים בלבד ,המרצות ומחזקות ביראת שמים .ומפורש
בפסוק ,בהפטרת השבוע (מיכה ו ,ד)" :וָ ֶא ְׁשלַ ח לְ ָפנֶ יָך ֶאת מ ֶֹׁשה
ַא ֲהרֹן ִ
ּומ ְריָ ם" ,ובתרגום שם (הובא ברש"י) ,משה  -ללמד דינים,
אהרון  -לכפר על העם ומרים  -להורות לנשים .ואם כך
היה במדבר סיני ,מה נאמר היום בעוונותינו הרבים?...
ומכאן לומדים להורות לנשים לברוח ממרצים ,ובפרט
ממרצים צעירים ,רחמנא ליצלן .ובפרט נשים המסובכות
בבעיות נפשיות ,שאסור להן באיסור חמור לטפל אצל
גברים ,וכבר יצאו מכך תקלות רבות ,אלא רק אצל נשים
בלבד .ואף אם הבעל שוהה עם אשתו בעת הטיפול ,גם
בזה יש בעיות של עזי פנים ועזות פנים ,רחמנא ליצלן.
גם בבעיות של שלום בית ,כאשר היועץ משוחח עם
האשה בלבד ,יש בזה בעיה חמורה! וכן כאשר האשה
מבקשת מהבעל לצאת החוצה ,יש בזה בעיה חמורה! וכן
כשהיועץ מטפל דרך הטלפון עם האשה ,זה חמור מאד,
ותקלות רבות יצאו מכך .ומפורש בגמרא (ב"ב קסד ,):שלוש
עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום ,הרהור עבירה וכו'.
המלה
והמהרש"א (שבת לג ).כתב ,שכל פעם שמוזכרת בש"ס ִ
"עבירה" ,הכוונה לעריות ,ע"ש .ורק כשיהיה דומה למלאך,
יכול להינצל מכל זה (מהרש"א ב"ב שם).
ומכאן לעוסקים בציבור  -גברים ונשים  -שצריכים
להכניס להם אחת לחודש קורס העוסק בצניעות  -למורים
בתלמוד-תורה ,למשגיחי כשרות במסעדות ואולמות,
לעסקני ציבור במועצה הדתית ,לנהגי אוטובוס ומוניות,
לגבאי בית-כנסת ,לחזנים ,לפייטנים ,ולתקליטנים ,כולנו
יחד צריכים קורס לצניעות ,וחיזוק חודשי בצניעות
וקדושה "מאד מאד" לחזק את התפקיד שעוסקים בו ,ואז
בלק ובלעם הולכים לגהיני גהינם.
ומכאן לרווקים היקרים שלנו ,שאסור להם להתעסק
בצורכי ציבור ,לא בעבודה ולא כלום ,רק תורה ויראת
שמים .גיל הרווקות הוא גיל מסוכן מאד! לא נסיעות
לחוץ לארץ ,לא עבודה ,לא אופניים ,לא טלפון ולא כלום,
בבחינת רווק הדר בכרך ואינו חוטא (פסחים קיג.).
וכיום זכינו לטלפון ,כך אין צורך לצאת לרחובות
ולא כלום ,אלא בשעות המקובלות שואלים בטלפון את
הרבנים ואת מורי ההוראה ,שאלה בכובד ראש ובצניעות
גדולה ,ועל ידי כך זוכים לקיים את ההלכה "להתרחק מאד
מאד" ,והיתה לה' המלוכה!
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איך ליהנות 'באמת' מהחיים!
[מעובד משיחה לציבור]
שלום וברכה ,מורי ורבותי!
יש קוד לאושר רציף בחיים ,והקוד הוא :א' א' א' = א'מונה,
א'הבה ,א'ושר ,כמפורט בשיחתנו המשותפת בשבוע שעבר.
העניין הוא שכחלק מהקוד הזה ,יש גם את מה שגורם להנות
מהחיים יום יום ושעה שעה ,משהו בממדים של ההנאה הגדולה
ביותר ,כפול כל שעה משעות היום ,כפול כל יום מימות השנה.
וממדי ההנאה הם כדלהלן :מי ששותה משקאות חריפים עד
כדי שכרה ,מרגיש טוב עם עצמו ,הוא חש "בעננים" .אולם הטוב
הזה הוא זמני ,והוא מתפוגג לאחר שעות ספורות .לעומתו מי
שחווה את ההנאה האמתית ,עליו נאמר" :וטוב לב משתה תמיד"
(משלי טו ,טו) .כלומר – ושימו לב טוב – ההנאה המקסימאלית אותה
חווה השיכור לדקות עד שעות ספורות ,היא ההנאה הקבועה
אותה חווה "טוב הלב" בעל "השקט הנפשי"  24שעות ביממה7 ,
ימין בשבוע 365 ,ימים בשנה.
ובהיות וזה כל כך חשוב לכולנו ,ובהיות ואני רואה בזה את עיקר
שליחותו של אבא שליט"א בעולם ,ובהיות ואני כשופרו אחראי על
הפצת התובנה הזו יותר מכל ...נרחיב הפעם את שיחתנו ,ונחרוג
אפילו מהנורמות המקבלות בענף...
בפרשה החולפת פרשת 'חקת' ,אנו רואים את גדלותו של נביא
ישראל ,משה רבנו שהיה אדון לכל הנביאים .והיכן אנו רואים את
זה? הקדוש ברוך הוא מגלה שיש סוד אחד שהוא כל כך עמוק ,כל
כך לא מוכר ,כל כך לא מובן ,ולסוד הזה קוראים" :פרה אדומה".
ואין אף אדם בעולם בעם ישראל לדורותיו שהבין את הסוד הזה,
מלבד אדם אחד שנקרא "משה רבנו" .ואיך הוא הבין את זה? על
ידי שהקדוש ברוך הוא בא וגילה וסיבר את אוזנו.
השאלה הפשוטה על כך היא :הרי האדם החכם ביותר בעולם
היה שלמה המלך .הוא היה חכם מכל אדם עד שהפסוק מעיד עליו:
"וַ ֵּת ֶרב ָחכְ ַמת ְׁשֹלמֹה ֵמ ָחכְ ַמת ּכָ ל ְּבנֵ י ֶק ֶדם" (מלכים א ה ,י) ,והמפרשים
מסבירים במקום שגם אם תיקח את כל החכמה והמוחות של כל
מי שהיה מבריאת העולם ועד שלמה המלך ,ונניח על כף מאזניים
אחת ,וכנגדם נניח את מוחו ואת שכלו ,את תבונתו ואת חכמתו
של שלמה ,שלמה מכריע את כולם יחד .כלומר ,לא אחד על אחד,
אלא שים את כולם כאחד ושלמה המלך מנצח את כולם ,כי היה
לו יותר שכל ותבונה מכולם לדורותיהם.
ואם כך ,לכאורה ,שלמה המלך בתבונתו הרבה היה אמור להבין
את הדבר החכם הזה שהקדוש ברוך הוא גילה למשה .כלומר ,אם
ישנו היגיון כלשהו שגרם למשה רבנו להיעזר בקדוש ברוך הוא
ולהבין ,ההיגיון הזה היה חייב להיות גם במוחו של שלמה ,כי הרי
לשלמה היה שכל שאין לו גבול ואין לו הגדרה במושגים שלנו .אם
כך ,כיצד שלמה לא הגיע לאותה תובנה שהגיע אליה משה רבנו
בעזרתו של הקדוש ברוך הוא? (ולומר שמוחו של שלמה היה גדול עד תשעים מעלות
או עד תשעים וחמש מעלות ,ואילו ההבנה הזו היא תשעים ושמונה מעלות ,זה דחוק ורחוק מדי ,כי שכל
גדול כל כך אמור להכיל כל כך הרבה עד שקשה להאמין שישנו משהו שהוא כן יהיה הגיוני ולא יכנס

למוחו של שלמה המלך).
אשר על כן ,על כרחנו לומר ,שמשה רבנו לא הבין בצורה
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טבעית ובמה שאנו קוראים לו "הבנה" בשכלנו הקט ,את סודה של
פרה אדומה .כי הרי ההיגיון של פרה אדומה הוא משהו שקשה
להכיל ,כי הטמא נהיה טהור ,והטהור נהיה טמא ממנה .על כרחנו,
שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא' :ריבונו של עולם ,אני כל כך
סומך עליך ואני כל כך מבין אותך ,ואני כל כך יודע עד כמה אתה
גדול וכל יכול ,עד כדי כך שכאשר יש משהו שההבנה שלי לא
מסוגלת לקבל ,כאשר אני שומע שאתה החלטת ,באותו רגע זה
נהיה בעיניי  -לא רק נכון ,אלא גם הגיוני'.
כאשר אתה הולך לרופא והרופא אומר לך" :קח את סדרת
הכדורים הללו ויעברו לך הכאבים" ,מה אתה אומר באותו רגע?
"ברור שהכדורים האלה מרפאים!" .שואלים אותך" :מה ההיגיון
שהכדורים האלה מרפאים?""- .תגיד לי אתה נורמאלי?! יש פה
רופא .עומדים מאחריו קופת חולים גדולה ,בתי חולים ענקיים,
חברות תרופות ,מחקרים ומה לא? אם זה מה שהם אמרו ,זה
ההיגיון!" .האם הוא מרגיש שהוא עושה משהו לא הגיוני אבל
הוא סומך על אדם אחר? לא! הוא מרגיש שהוא עושה את הדבר
ההגיוני ביותר .כלומר ,כאשר אתה סומך על מישהו בעיניים
עצומות ,מה שהוא אומר לך כבר נהפך בתובנתך להיות 'הגיוני'.
בדיוק באותה מידה התייחס משה רבנו לקדוש ברוך הוא.
כאשר אמר לו ה' יתברך' :הבנת את מצוות פרה אדומה?' .אמר לו
משה רבנו' :ודאי שהבנתי''- .הבנת גם את ההיגיון שלה?''- .ודאי
שהבנתי''- .אם כך ,מה ההיגיון שהטהור נהיה טמא?' .אמר לו
משה' :כי אתה החלטת''- .ומה ההיגיון שהטמא נהיה טהור?''- .כי
אתה החלטת''- .האם הבנת או לא הבנת?' .אומר לו משה' :ודאי
שהבנתי .מבחינתי זו הבנה ,כי אם אתה החלטת ,זה הרבה יותר
מרופא שמביא לי כדור ,ולכן אני אומר שהבנתי במאת האחוזים'.
כלומר ,משה רבנו מגיע עם ההיגיון שלו ,עם ההבנה שלו ,עם
השכל שלו ואומר לקדוש ברוך הוא' :מה שתחליט ,מרגע זה ואילך,
המוח שלי מתיישר לפי חכמתך האלוקית ולפי הוראותיך'.
שבוע לאחר מכן אנחנו לומדים בפרשתנו על נביא הנביאים של
אומות העולם .מי זה היה? בלעם .בלעם היה בדרגת נבואה של
משה רבנו (מד"ר ריש בלק) ,הוא היה ענק ,הוא ראה את הקדוש ברוך
הוא בעין העיוורת שלו ,העין שהיתה מיוחדת רק כדי להסתכל על
ה' יתברך .הוא דיבר עם ה' פנים אל פנים כמו שמשה רבנו ,אדון
הנביאים .ועם כל זה ,ה' אומר לו אל תלך עם שרי מואב ,והוא
הולך איתם .ה' עוצר אותו בדרך ,והוא חובט באתון .ה' אומר לו:
'יש דברים שאני גם אוסר על גוים לעשות' ,ובלעם עושה וממשיך.
בלעם חי בתאוות ,ברמות נמוכות ,בשחיתויות ,למרות שהוא מכיר
את הקדוש ברוך הוא.
כי בלעם אומר לקדוש ברוך הוא' :תקשיב טוב ,אני מבין שאתה
גדול ואני מבין שאתה כל יכול ואני מבין שאתה יכול לחסל אותי
ברגע .אבל תבין :זה מה שאני .מתאים לך? תתאים את עצמך אלי.
לא מתאים לך? אני לא מתכונן להתאים את עצמי אליך'.
כלומר ,ההיפך הגמור מבלעם הוא משה רבנו שאומר' :גם
כאשר אני לא מבין ,אם אתה אמרת ,לא רק שאני עושה ,אלא אני
גם אומר 'הבנתי'' .לעומתו ,בלעם ,גם כאשר הוא מבין שההיגיון
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בדברי הקדוש ברוך הוא ,גם כשהוא רואה שלהחזיק את מה שהוא
מחזיק ולהתעסק במה שהוא מתעסק ולהתנהג כמו שהוא מתנהג
זה לא הגיוני ולא 'נורמאלי' ,הוא אומר' :אלוקים ,זה אני ,אני
מבקש ממך להתאים את עצמך לצרכים שלי'.
ישנו פתגם שאומר" :במקום לספר לאלוקים כמה גדולות
הצרות שלך ,ספר לצרות שלך כמה גדול אלוקים" .כלומר ,אל
תנסה להתאים את אלוקים לצרות שלך ,אלא תתאים את הצרות
שלך לאלוקים.
וכאן מגיע החידוש הגדול!
אם היינו מכירים את משה רבנו ואת בלעם הרשע בתור אנשים
שחיים בשכנותנו ,והיו שואלים אותנו" "מי נהנה יותר מהחיים,
בלעם או משה?" ,בטעות היינו יכולים לומר "ברור שבלעם נהנה
הרבה יותר מהחיים .ומדוע? כי משה רבנו רוצה לעשות משהו,
למשל רוצה מאד לאכול דבר מסוים ,ופתאום הוא אומר' :אויש,
אסור .אלוקים אמר שאסור לאכול את זה ,כי אלוקים אוסר לאכול
סוס' .מרגע זה ואילך אני מתייחס אל הסוס כאל דבר לא בריא ,לא
טעים ,גועל נפש ומזעזע .אני לא רוצה לגעת בו ,מסוכן .מסכן,
נכון? תראה את בלעם מגיע ,פורס את הסוס לפרוסות ,אוכל.
בלעם כיף לו .משה ,לכאורה ,לא נהנה ,הוא סובל.
אם אנו ממשיכים הלאה ,אנו מבינים שגם באורח חיים שלהם
לכאורה בלעם היה עושה רק מה שבא לו ,בעוד שמשה רבנו היה
עושה הרבה מאד דברים שלא בא לו לעשות .כי אם ה' ציווה
להניח תפילין ,למרות שאין לו כח ואין לו זמן' ,אוף ,טוב ,אני צריך
להניח תפלין'' ,אוף ,טוב ,אני צריך לשמור שבת' .בלעם היה עושה
רק מה שבא לו .איזה כיף לבלעם? במבט ראשון ,נראה שבלעם
נהנה מהחיים ,בעוד שמשה רבנו אולי יזכה להנות מהעולם הבא
ולא מהעולם הזה.
מה ההיגיון? האם זה נכון? מה התשובה?
שימו לב טוב ,מורי ורבותי! ילד קטן שאבא שלו אומר לו" :תיזהר
כאשר אתה מתקרב לכביש .לא חוצים כביש לפני שמסתכלים
שמאלה וימינה ושוב פעם שמאלה [אלא אם כן אתה בארץ אחרת
כמו דרום אפריקה ששם נוסעים הפוך] ,ורק לאחר מכן אתה יורד
לכביש ותוך כדי הליכה מהירה אתה בודק שעדיין אין שום כלי
רכב שמתקרב אליך" .לעומתו ,מגיע ילד אחר שאומר לו אבא
שלו" :תעשה מה שבא לך" .שניהם עומדים על שפת הכביש.
האחד קיבל מאבא שלו רשימה של אזהרות ואלף איומים והסברים
"ואתה לא עושה את זה בצורה אחרת ממה שאמרתי לך" .השני
אבא שלו אמר לו" :מתי שבא לך ואיך שבא לך תרד לכביש" .מי
יורד לכביש בביטחון ומי יורד לכביש חסר ביטחון?
שוב פעם ,במבט ראשון בטעות ,זה נראה שמי שלא קיבל
איומים ולא קיבל אזהרות יורד הרבה יותר בשלווה נפשית .הוא לא
מודע לסכנות .לעומתו ,הראשון שרק אמרו לו "אוי ואבוי ,יכולה
להגיע משאית ,יכולים להגיע אופניים חשמליים ויכולים להגיע גם
אופניים לא חשמליים ,וכל אחד יכול לחסל אותך ולשלוח אותך
לישיבה של מעלה".
אולם האמת היא ההיפך הגמור .ומדוע? השני – זה שלא קיבל

הזהרות  -רואה כביש ,רואה מכוניות .הוא לא מבין מה הולך פה.
יש דרך עם מעבר חציה ,יש דרך בלי מעבר חציה .יש רכבים ,ואם
אני יורד לכביש ההוא ,הוא צריך לעצור או אני צריך לחכות? הוא
לא יודע כלום ,הוא יורד חסר ביטחון לכביש .אולם הראשון יודע
– מסתכלים שמאלה וימינה ושמאלה ,ממתינים לראות שאין רכב
באופק ואז יורדים בשקט ובשלווה .יש לו הדרכה ,ומישהו שעומד
מאחריו שהוא יכול לסמוך עליו.
הילד הראשון יודע שאין סיכוי שמטוס ירד מהשמים וינחת לו
על הראש .ומדוע הוא בטוח בזה? כי אם היה סיכוי כזה ,אבא היה
מלמד אותו גם את זה ,כי אבא שלו מכין אותו לסכנות של החיים.
השני רואה מטוס בשמים ואומר" :אולי הוא רוצה לנחות עלי?".
הוא לא יכול לומר לעצמו" :אם זה היה נכון ,אבא היה מזהיר אותי",
כי אבא לא הזהיר אותו גם מהמכוניות והמשאיות ,לכן הוא גם לא
הזהיר אותי מהמטוס או מהמסוק .כלומר ,ככל שאבא יותר מדריך
את הבן שלו איך אמורים לעבור את הכביש ,הוא מעניק לו יותר
ביטחון עצמי.
מה קורה אם זה לא כביש עם משאיות ,אלא זה דרך החיים
שלך? הילד גדל ואבא שלו מגיע ואומר לו" :ככה מדברים וככה
לא מדברים ,עסק כזה עושים ועסק כזה לא עושים ,התנהגות כזו
יפה והתנהגות כזו לא יפה" .ומה קורה לעומתו לילד שאבא שלו
אומר לו" :הכל בסדר ,תעשה מה שבא לך"? הוא עושה פרצוף
מדושן עונג ,אבל הוא רועד מפחד ,כי הוא אומר "אני לא יודע על
מה אני מסוגל לדרוך ,ולפתע אשמע פיצוץ .מה לפני מה – לשמוע
את הפיצוץ או להתפוצץ?" .זו שאלה שאפשר לשאול רק מישהו
שכבר התפוצץ ...כלומר ,הילד הזה ,כל חייו בפחד.
אבל מה קורה לאדם שמקבל הדרכה נכונה? ואני סיפרתי פעם.
בתקופה של הפיגועים בירושלים ,הילדים שלי אמרו לי" :תשמע,
כל רגע עולה רכב של מחבל על המדרכה ומעיף אנשים לישיבה
של מעלה ,מפחיד" .אז היינו צריכים להדריך את הילדים שלא
ללכת על שפת המדרכה ,אלא יותר לכיוון הקיר ,כי אז גם קשה
לרכב להגיע אליהם ,וגם עד שהוא מגיע אפשר עוד להתגונן
ולברוח.
אבל מה עושים עם הפחד של הילדים ששמעו שכבר כמה
אנשים עלו לישיבה של מעלה על ידי מחבל? קראתי לילדים
ושאלתי" :למה נראה לכם שזה מפחיד למות?" .הם שאלו" :מה
זה לא כואב?" .אמרתי להם" :לא ,זה לא כואב למות .שניה אחרי
שמתים כבר לא כואב כלום .בשניה של המוות ,זו הנקודה שלכם
בחיים? שניה? עזוב אותך .דבר שני ,כתוב שמי שמת על קידוש
השם זוכה ואין לו ייסורים בכלל (יעוי' בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג ח"ד סי' תקי"ז,
ובתשב"ץ) .כלומר ,גם אם אמורים להיות ייסורים ,פשוט לא מרגישים
את זה .רבי עקיבא סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והוא
מחייך ,אז זה בסדר גמור'- .מה אבל פתאום נמות?' מה זה 'אבל
פתאום נמות'?! הרי באנו לעולם הזה למאה ועשרים שנה וזה חלק
מתהליך ומכאן עולים למעלה ועולים לנצח .אז מאה ועשרים ,מאה
ועשר או חמש ,זה משמעותי? גמר האדם את התיקון שלו ,זוכה
להגיע לעולם של מעלה ,נכנס בשערי גן עדן ואומר 'זכינו למות
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על קידוש ה''.
אם תשמעו את אבא שליט"א איך שהוא מתלהב מלמות על
קידוש ה' ,אתה פשוט מחפש מחבלים ברחובות .אתה אומר:
"תבוא ,תבוא ,אני רוצה אותך".
יש הלצה על חסיד בירושלים עיר הקודש ,שהלך להתפלל
בכותל בשעת לילה מאוחרת ,ופתאום מולו מחבל עם סכין .הוא
אומר למחבל" :באת להרוג אותי על קידוש ה'?" .הוא אומר לו:
"כן" .הוא אמר לו" :תמתין שניה ,אני רוצה רק לברך את הברכה:
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו
על קידוש ה'" .הוא פותח את העיניים ורואה את המחבל בורח
מהצעקות ,פחד שכולם יבואו .הוא רץ אחרי המחבל וצועק" :נו ,נו,
הפסק ,הפסק ,תעשה את זה מהר ,אסור להפסיק אחרי הברכה"...
זה ילד שמקבל הדרכה .מחר הוא ילך לבית הספר ,הוא לא
יעמוד על קצה המדרכה והוא לא ימתין באמת למחבל ,לא כי הוא
מפחד למות חלילה ,הוא פשוט רוצה עוד מאה ועשרים שנה של
זיכוי הרבים בעולם .בשמים ,עם כל הכבוד וההערכה ,אין זיכוי
הרבים .או שאתה עושה את זה כאן או שאין לך את האפשרות הזו,
אז חבל .הוא גם רוצה להיכנס למעלה להיכלות הגבוהים ,ללמוד
גמרא ,לפלפל ,הוא צריך להכין פה כמה ספרים .בינינו ,שום דבר
לא חסר בשמיים חוץ מזיכוי הרבים.
יש סיפור של יוסל'ה קבצן קדוש ,סיפרתי לכם את זה אני חושב.
הוא היה מחלק לאנשים כסף ואוכל בלילות .אף אחד לא ידע
שהוא מחלק את זה וכולם שנאו אותו על זה שהוא הגביר של
העיירה והעשיר הגדול ביותר ולא עושה למענם כלום .ביום שהוא
נפטר מן העולם ,פתאום באו אל הרב מאות אנשים שאין להם מה
לאכול בשבת .הרב אומר' :אני לא מבין ,מה היה עד היום?!' .הם
אמרו' :עד היום היינו מקבלים מעטפות עם כסף .כל יום שישי ,יום
חמישי בערב היתה מגיעה מעטפה' .אז הוא אומר' :רגע ,למה עד
היום קיבלתם ,והיום אף אחד לא קיבל?' .ואז עשו בדיקה והשינוי
היחיד שהתחולל בעיירה זה שיוסל'ה הקבצן נפטר לבית עולמו.
ברגע שהרב הבין את זה ,הוא הבין שבעצם יש כאן בן אדם צדיק
שפירנס את כולם משך שנים על גבי שנים ,והנה עכשיו הוא נפטר
מן העולם ונקבר בביזיון ,כי אף אחד לא ידע שהוא לא רצה להנות
מהעולם הזה עם מעשי הצדקה שלו .מיד כינס הרב את כל בני
הקהילה ועשו יום שלם של תעניות ובלילה ביקשו סליחה והתרת
נדרים וביקשו מחילה מכבודו של הנפטר .ואז כבוד הרב נרדם
ויוסל'ה בא אליו בחלום ,והוא אומר לו' :כבוד הרב ,אתה יודע מי
היה אצלי בהלוויה? אמנם הייתי בתוך מריצה ,אבל אברהם ,יצחק,
יעקב ,משה ,אהרן ,דוד ,שלמה ,כולם הגיעו .כל האבות הקדושים
באו וליוו אותי בכזו התלהבות ושמחה ,מה אתה מדבר? אתם לא
צריכים להתנצל ,הכל בסדר גמור".
לסיום ,שואל אותו הרב" :אבל יוסל'ה ,תגיד לי את האמת ,איך
אתה מרגיש שם למעלה אחרי הכל?" .הוא אומר לו" :את האמת?
הכל בסדר ,רק דבר אחד חסר לי" .הוא אומר לו" :אה ,מה חסר בגן
עדן?" .הוא אומר לו" :בגן עדן אין למי להביא מעטפות בכל יום
חמישי בלילה .זה חסר לי ,אני לא יכול בלי זה .אני חייב להעניק

הרב אליהו רבי ראש הכולל

למישהו ,פה לא חסר לאף אחד כלום".
אתם מבינים ,רבותיי? לא חסר שום דבר למעלה ,אבל תלך
באמצע הכביש או על קצה המדרכה ,כי יש לך עוד מאה עשרים
שנה של זיכוי הרבים ,חבל .לך בצד ,אבל אם יגיע המחבל ,חלילה
וחס ,עם הרכב דווקא אליך ,אז ככה נגזר משמים וזה בסדר גמור
ועולים לגן עדן .יש הדרכה .כלומר ,ההדרכה היא לא רק איך
חוצים כביש ,לא רק איך מנהלים חיים ,לא רק איך לא מפחדים
מהחיים ,זה גם איך מתים .גם למות יש לך הדרכה ,מה אתה
בלחץ?
בלעם בסף השחיתות שלו ,כאשר כל דבר הוא רוצה לעשות
ואין אף אחד שהוא מוכן לקבל ממנו הדרכה מה לעשות ואיך
לעשות ,חי בעולם הזה בלי טיפת ביטחון עצמי .כלומר ,מעיקר
הדין אפילו לא מגיע לו גיהנם ,מסכן! אין לו חיים! משה רבנו יודע
כל הזמן – אלוקים הוא זה שיודע מה נכון לעשות ומה לא נכון
לעשות ,מה בריא ומה לא בריא ,מה מסוכן ומה לא מסוכן .הוא
נתן לי הנחיות מפורטות ,אני חי בעולם הזה בשיא השלווה ושום
דבר לא מפחיד אותי.
קחו את הדוגמא הפשוטה והמוזרה ביותר ביהדות .אלוקים
אומר :אדם שמתחתן עם אשה צריך לשמח אותה שנה שלמה .אין
בזה טיפת היגיון  -כלומר ,אלמלי זה שאלוקים יצר את המכונה הזו
ואמר שהיא צריכה שנה שלמה דלק וזה מספיק לה לכל החיים,
אף אחד מאיתנו – לא הבעלים ,לא ההורים ,לא הפסיכולוגים ולא
הפסיכיאטרים – היה יכול לומר דבר שכזה .זה לא הגיוני! אבל
מה קורה לאחר שאלוקים אמר לך את זה? אתה סומך עליו .אתה
אומר" :הוא יצר את זה והוא יודע את הוראות השימוש הטובות
ביותר".
מה קורה לאחד אחר שלא קיבל שום הדרכה? הוא אומר" :אני
לא יודע .מצד אחד ,אם אני ארגיל אותה יותר מדי לטוב ,כל
החיים אצטרך להיות צמוד אליה להעניק לה חום ואהבה ,זה כבר
בלתי אפשרי .מצד שני ,אם אני לא ארגיל אותה ,היא אף פעם
לא תהיה מרוצה .אז מה לעשות?" מנסה כך ולא הולך ומנסה
אחרת ולא הולך .בגיל תשעים אומר לה" :תשמעי ,שבעים שנה
ניסיתי לרצות אותך ,לא הלך .תגידי לילדים שלך שלא ינסו ,אין
סיכוי .מראש הקרב הזה אבוד" ...מה היה קורה אילו רק היה מקבל
הוראות יצרן? הוא היה לומד שהחיים מתנהלים הרבה יותר בצורה
פשוטה ,הגיוני ומעל הכל מהנה.
מי הסובל האמיתי ומי המאושר האמיתי? המאושר הוא מי
שקיבל את ההנחיות ועבד על פיהן .מי שלא קיבל את ההנחיות
ולא עבד על פי הן הוא המסכן האמיתי.
עם הבנה זו יש לחנך בראש ובראשונה את עצמנו ,לאחר מככן
את בנינו ,ולאחר מכן את כל הסובבים אותנו ,ואת כל מי שיפגש
איתנו ולו לפגישה חד פעמית במהלך חיינו .כי הלא :אין משהו
שלא ניתן לעשות בעולם הבא ,חוץ מלזכות הרבים .רק בעולם
הזה ניתן להפוך אנשים נוספים למאושרים ,בעולם הבא כבר יהיה
מאוחר מדאי ...בברכת הצלחה רבה לכולנו,
וברוכים תהיו!
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שאל את הרב
כוונת ה"אמן" שבקדיש
שאלה :מה צריך לכוון בעניית אמן שבקדיש
 "אמת" או "כן יהי רצון"?תשובה :הדבר תלוי בשאלה ,האם אמירת
הקדיש היא שבח או בקשה .ולכן ,לאחר סיום
החצי קדיש ,דהיינו "על ישראל" ו"יהא שלמא",
שלכולי עלמא מתחיל לומר כאן תפילה ובקשה,
יש לכוון "כן יהי רצון" ,ובחצי הראשון של
הקדיש ,דעת רבנו הבן איש חי (בספר עוד יוסף חי פרשת
ויחי אות טז) ,שיש לכוון "אמת" בלבד ,ו"אמן" של
"ויקרב משיחיה" ,יכוון "כן יהי רצון" .אולם רבנו
כף החיים (סי' ה ס"ק יד) כתב ,שיש לכוון בכל הקדיש
כולו "כן יהי רצון" .ועיין בסידור היקר "איש
מצליח" ,שפסק כדברי כף החיים .וכנראה שכך
משמע מאמירת "יתגדל" ומאמירת "יהא שמיה
רבא" ,שהוא בלשון עתיד ,וזו תפלה נוראה לכוון
בה "כן יהי רצון" ,שיתקדש שם שמים .ועוד,
שגם קל יותר לכוון בכל הקדיש "כן יהי רצון".
וראוי להוסיף מה שכתב בספר "שומר
אמונים" ,במאמר פתחו שערים (פרק יא) ,שיש לכוון
תמיד בעניית "יהא שמיה רבא" ,למסור נפשו על
קידוש השם ,וזו השלימות של השבח של כבוד
שמים ,וכדאי להיזהר בזה.
קניית ספרי קודש לבית
שאלה :אנחנו משפחה חרדית ברוך ה' ,ואני
משתתף בכל ערב בשיעורי תורה .ושאלתי היא,
האם כדאי לקנות לבית ארון ספרים ,ובו ספרי
קודש ,כגון תלמוד בבלי (ש"ס) ,רמב"ם ,משניות
וכדומה ,וכמובן יביע אומר ,חזון עובדיה וילקוט
יוסף ,בעוד שאני יודע בודאות ,שמפאת קוצר
הזמן לא אלמד בהם כמעט בכלל ,או שחבל על
הכסף ,ולא כדאי להשקיע בזה?
תשובה :כדאי ומצוה גדולה שיהיו בבית הרבה
ספרי קודש מכמה סיבות :ראשית ,הבית מתקדש
על ידי זה .ועוד ,שיש בזה קידוש השם .בית עם
מכשיר טמא (טלויזיה בלע"ז) ,זה חילול השם ,אולם
בית עם ספרי קודש ,זה קידוש השם .וכידוע,
אומרים שהספר "תורת משה" על התורה של
האלשיך הקדוש זיע"א ,שומר על הבית מגנבים.
ובספר "פיתוחי חותם" ,של רבנו הגאון רבי יעקב
אביחצירא זיע"א ,מובא מכתב של הבאבא סאלי
זיע"א ,שהקונה ספרים אלו לבית ,זוכה לקדושה
וטהרה .ופעם קראתי סיפור על צדיק אחד ,שהיה
מקפיד לישון רק בבית שיש בו את הספר הקדוש
"נועם אלימלך" ,של רבי אלימלך מליז'נסק זיע"א.
למעשה ,בית שיש בו מכשיר טמא ,הרי זה
חילול שם שמים ,משום שאדם שזכה למשפחה
טובה ודירה נאה ,איך יתכן שיכניס עבודה זרה
לביתו?! איך יתכן שיכניס לביתו מפלצת תועבה,
אשר שם משדרים כל היום תועבה ,חילול השם
וחילול שבת?! ומאידך אדם שמכניס ספרי קודש,
על אף שאינו קורא בהם ,הרי זה מצוין .ועוד
שמקיים בזה מצוות ,כאילו קיים הכנסת ספר-
תורה לבית-הכנסת (עי' יור"ד ס"ס ער).
ומרן רבנו הגדול זיע"א בספרו הקדוש יביע
אומר ,שהודפס לפני חמשים שנה ,כותב לאחד
שתרם להדפסת ספריו ,שזה נחשב לו כאילו תרם
ספר-תורה לבית-הכנסת ,ע"ש.
לכוון הרגליים בעת אמירת הקדיש
שאלה :האם צריך באמירת הקדיש לכוון את
הרגליים זה אצל זה כמו בתפלת העמידה ,ובפרט
כשצריך להתאמץ כדי לעשות כן?
תשובה :נראה שאין צורך לכוון כן את
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הרגליים .אמנם נכון שצריך לפסוע בכל קדיש
שלוש פעמים ,כמו בתפלת העמידה
סע' ה ואיש מצליח שם) ,וגם צריך להשתחוות בקדיש -
כריעה ממש (שו"ע שם) .ונכון שפסק הרמ"א ,שגם
העונים קדיש צריכים לעמוד (שו"ע שם) .ונכון שאין
לעבור כנגד האומר קדיש ,ממש כמו בעמידה
(בא"ח פרשת ויחי סע' י) .מכל מקום לכוון את הרגליים
כמו בעמידה ממש ,אין לזה מקור ,ואין חובה
לעשות כן.
למעשה ,פסק רבנו הגדול זיע"א ,שנכון
להחמיר לכוון את הרגליים זו אצל זו ,כמו
בעמידה (הל"ע פרשת ויחי סע' ח) .ואף שרואים היום
שכן נוהגים ,עם כל זאת ,מי שקשה לו ,לא חייב
להחמיר בזה .ובפרט כאשר פוסק רגליו מעט ולא
ניכר ,שיכול לעשות כן לכתחילה.
(שו"ע סי' נו

אמירת שם הוי"ה ,מבלי לכוון לשם השם
שאלה :האם מותר לומר ִמלה שיש בה שם
הויה ,כאשר אינו מכוון לשם השם ,אלא רק
לדיבור בעלמא?
תשובה :ההוגה את השם באותיותיו ,הרי זה
איסור חמור (ועי' קידושין עא .).ועוד ,שיש סכנה לומר
שם הויה בהיגוי ממש (עי' ע"ז יח .).וכידוע ,שהאריכו
האחרונים לפלפל באמירת "אביי  -הוה מסדר"
(עי' הל"ע ח"א דף עב) .ובספר הקדוש בן איש חי (פרשת
ויחי סע' כו) ,מובא שיש להיזהר ולומר ב"פתח אליהו
הנביא" יו"ד ק"י וא"ו ק"י ,ע"ש.
ומכאן למורות ,גננות ,עובד משרד וכדומה,
המלה "מהוה" ,משום
שלא יכתבו בדו"ח את ִ
שבלשון עתיד כותבים י-ה-ו-ה ,וזה חמור מאד!
המלה הזאת משפת לשון
ולכן יש להוציא את ִ
הקודש לגמרי!
אמירת "וידוי" ו"אל מלך" לאחר התפלה
שאלה :ביום שיש בר-מצוה בבית-הכנסת,
ולא אמרו "וידוי" ו"אל מלך" ,וחשקה נפשי לומר
לאחר התפלה וידוי בכוונה ובהכנעה ,האם מותר
לי לעשות כן?
תשובה :מותר ,וזה מצוין ואשריך! ובכלל עצם
הדבר שהבר-מצוה פוטר את קהל המתפללים
מאמירת הוידוי ,הוא אינו מוסכם כלל ,שהרי
אין מצוה לשמחו כמו חתן .ועל כל פנים כך
המנהג שלא אומרים וידוי כשיש חתן בר-מצוה.
ויש המקפידים לשאול על התאריך לידה העברי
של הבר-מצוה ,ולוודא שזה היום שבאמת מקבל
על עצמו עול מצוות ,ולא טקס בעלמא ומה
שמסביב ,שבאופן כזה עדיף להעלים עין ולומר
"וידוי" ו"אל מלך" ,ובלבד שלא יהיה בזה חשש
למחלוקת .ובפרט כיום שיש הרבה נסיונות ויצר
הרע ,וזקוקים עם ישראל לרפואה ,שמצוה דוקא
לדקדק ולומר "וידוי" ו"אל מלך" ,ולא לחפש
מוהל ,אבי הבן וחתן ,אלא לחפש אמירת "אל
מלך" בתחנונים ובדמעות .כך שלמעשה מי
שרוצה לומר כן לאחר התפלה בתחנונים ,אשריו
ואשרי חלקו ,ופשוט! ועיין בספר ילקוט יוסף
המתוק מדבש ,בסימן קלא סעיף כד ,ותהנה.
עניית "אמן" אחר ברכת הנהנין -הנאמרת
מפי אשה
שאלה :שמעתי שמורנו הרב שליט"א אמר
בשיעור תורה בשבת קודש ,שהשומע ברכת
הנהנין מפי אשה ,לא יענה אמן בקול רם מטעמי
צניעות ,האם זה נכון?
תשובה :כאשר נמצאים בשבת קודש או
באירוע מסוים כל בני המשפחה ,וביניהם גם

נשים ,כגון גיסות ,דודות ואחייניות ,ויושבים
כולם בשולחן  -נשים וגברים יחד  -חובה
קדושה על הנשים למעט בדיבור ,ועל אחת כמה
וכמה למעט בקלות ראש ,ורק הגברים מדברים
והנשים שומעות ומסתדרות .וכשרוצה האשה
לברך ,תברך בלחש לעצמה או בפני בעלה ,אבל
לא תברך בקול רם ,משום שכשמברכת ברכת
"בורא פרי העץ" או "בורא פרי האדמה" וכדומה,
ומאזינים כולם לקולה ,יש בזה חוסר צניעות.
וזו הסיבה שאמרנו שעדיף שלא לענות "אמן"
בקול רם אחר ברכתה ,כדי שתבין מעצמה את
הרמז שהיא מתנהגת בחוסר צניעות ,ולא תוסיף
לדאבה עוד .ויענה "אמן" בלחש לעצמו ,כדי שלא
תרגיש שמקשיבים לקולה ,ובזה ישמרו תמיד על
כובד ראש .ובפרט כשמדובר באשה שיש לה פה
גדול ושכל קטן ,שיש לעשות כן ,משום שדבר
זה גורם שתוסיף בדיבור ,ויש להיזהר בזה מאד.
ומפורש בגמרא (סוטה מח ,).נשים מזמרות ואנשים
עונים ,הרי זה אש בנעורת.
ובספר הקדוש פלא יועץ (ערך צניעות) מובא,
שאשה לא תברך "אשר יצר" בפני אנשים ,ע"ש.
ומסתברא שדבר זה הוא לאו דוקא ,שהרי שם
מדובר בענין בית-הכסא ,אבל גם באופן כללי,
אשה לא תגביהה את קולה כלל  -לא בתהלים
ולא בברכות ולא כלום .ורבנו הגאון רבי חיים
קנייבסקי שליט"א ,היה מברך בפני אשתו בכל
בוקר בהשכמה ברכות השחר ,והיא עונה אמן,
וחוזר חלילה .ורבנו הגדול רבי עקיבא איגר
זיע"א ,היה לו חברותא עם אשתו ביראת שמים.
ורבנו הבן איש חי (בפרשת בראשית ש"ש) ,מלמד אותנו
שבעירו בגדאד ,גם בשבת קודש אין דרכן של
הנשים לאכול בשולחן עם האנשים ,ע"ש .ורבנו
הגדול זיע"א פסק כן בליל הסדר ,שנשים יכולות
לערוך הסדר לבדן מטעמי צניעות (שו"ת חזון עובדיה
סי' ט) .ומה שהתיר מרן רבנו הגדול זיע"א לנשים
לברך הגומל בפני עשרה גברים ,ולא חשש
משום פריצות והרהורי עבירה (עי' חזו"ע ברכות דף שמו),
כוונת רבנו הגדול זיע"א היא ,על אנשים כמוהו
 קדושים וטהורים  -אבל לנו הקטנים ,אסורבהחלט! וכפי שהורה רבנו הסטייפלר זיע"א.
ומכאן לצניעות בכלל ,ועניית "אמן" בפרט.
לעשר בשבת קודש פירות הנקנים מהשוק
שאלה :האם מותר לכתחילה להפריש תרומות
ומעשרות בשבת קודש ,מפירות וירקות הנקנים
מחנות המקבלת את סחורתה מחברת תנובה,
או שצריך לעשות תנאי (כמבואר בגוף התשובה) קודם
השבת?
תשובה :כידוע ,מועיל לעשות תנאי כל ערב
שבת קודש ,כדי להפריש תרומות ומעשרות
בשבת קודש עצמה ,וזו משנה מפורשת (במסכת דמאי
רפ"ז) ,ע"ש .ויש אומרים ,שמועיל תנאי פעם אחת
לכל השנה כולה (עי' בשו"ת שמע שלמה לרבנו הגאון רבי שלמה
עמאר שליט"א) .וכל זה הוא בדמאי ,שזה ממש כמו
איקבע איסורא ,וכמו בגבינות עכו"ם (עי' כה"ח יור"ד
כללי ס"ס סי' קי ס"ק כז) ,אבל כיום שאין זה דמאי ממש,
הרי זה קל יותר ,וניתן לעשר על ידי תנאי מערב
שבת קודש ,גם על של חבירו (עי' מנו"א פרק כד סע' לח).
ויתכן לחדש ,שבימינו מותר להפריש תרומות
ומעשרות מפירות הנקנים בשוק ,גם בלי תנאי
כלל ועיקר ,וזאת משום שמדינא מותר לאכלם
גם מבלי להפריש מהם תרומות ומעשרות כלל,
מחמת שיש כאן ספק ספיקא (כמבואר ביבי"א ח"ט יור"ד סי'
ל) ,וממילא כאשר המעשרות הם לחומרא בלבד,
הרי זה קל עוד יותר .ודומה דבר זה לגמרא (ביצה
יט ,).מטבילין מגב לגב ומחבורה לחבורה ,ע"ש.

שאל אביך ויגדך
סיפור מס' :1

הקבצן "התמים"

פעם אחת היה עני אחד שהיה מגיע בכל בוקר לבית המרזח כאשר היו
מתאספים הסוחרים הגדולים בטרם צאתם לעבודה ,והיה מקבץ נדבות.
בכל בוקר היה מגיע אחד מעשירי העיירה ונותן לו לבחור בין מטבע של
עשרה זהובים למטבע של חמישה זהובים ,והיה אומר לו" :מה אתה בוחר – את
המטבע הזו או את המטבע הזו?" .הקבצן היה אומר" :את הגדול" .המטבע של
החמש היה גדול יותר מהמטבע של העשר ,כמו בימינו ,והוא היה אומר שהוא
רוצה את הגדול .העשיר היה נותן לו את הגדול ,וכולם היו מתגלגלים מצחוק
על טיפשותו של הקבצן שלא יודע שמטבע של עשר שווה פי שתיים ממטבע
של חמש.
יום אחד ,אחרי שנים שהעסק הזה דופק כל יום ,מגיע אורח למקום ומרחם על
הקבצן ואומר לו" :תשמע ,הם צוחקים עליך .אתה לא יודע? המטבע הקטנה של
העשר שווה פי שתיים מאשר של החמש ,להבא תבקש את עשרת הזהובים ולא
את החמישה" .אומר לו הקבצן" :אתה יכול בבקשה לא להפריע לי בעבודה?".
האורח אומר לו" :למה אתה מדבר ככה? אני עוזר לך ,אני מרחם עליך" .הקבצן
אמר לו" :תודה רבה לך על העזרה ,זוז! אני עובר לבדיחה הבאה".
והאורח לא מרפה ,הוא אומר" :אבל למה? בכל בוקר הם מתעללים בך ,אתה
לא מבין? כמה שיש לך היום ,מחר יכל להיות פי שתיים .היית יוצא ממעגל
העוני" .העני אומר לו" :אתה באמת דואג לי?" .האורח אומר" :כן".
ואז העני אומר לו" :תקשיב טוב ,אני יודע שהמטבע של העשר שווה פי
שניים מהמטבע של החמש ,אולם ביום הראשון שאני אקח את המטבע של
העשר ,המשחק הזה ייגמר ולמחרת כבר לא קבל כלום .תן להם שיצחקו עלי
כל בוקר ,אתה יודע מה זה בשבילי חמישה זהובים? זה ארוחת בוקר ,צהריים
וערב ,ואפילו משהו לחיסכון לחתונה של הילדים".

סיפור מס' :2

המוכר "המסכן"

שני אנשים היו באופן קבוע יושבים בפתחה של הכנסייה העירונית ,האחד
יהודי עם זקן ארוך ,עם פיאות ,מגבעת ,חליפה ,ציציות בחוץ .יושב בפתח
הכנסיה עם דוכן של מוצרי סידקית.
בדיוק את מה שהוא מוכר ,מוכר מעבר לפתח כומר .אחד על אחד! שניהם
מוכרים קיסמי אוזניים ,קיסמי שיניים ,גוזז ציפורניים ,מסרק ,מראה וכדומה.
כל אחד מהנכנסים לכנסיה ,יורק על היהודי וקונה משהו מהכומר .בכל יום
הכומר מסיים את היום עם דוכן ריק ,והיהודי עם דוכן מלא ,לא מכר כלום .יום
אחד מגיע אורח לעיירה ורואה את המחדל ,הוא ניגש ליהודי בפרץ של טוב
לב ואומר לו" :חבל לך ,למה אתה פה? אף אחד לא יקנה ממך כלום .לא חבל?
במקום זה אני מציע לך ,לך לבית הכנסת ,שם ירחמו עליך ,יקנו ממך מדי פעם".
והיהודי אומר לו" :אתה מוכן בבקשה להפסיק הפריע?" .והאורח אומר לו:
"למה ,לא חבל? אני מציע לך עצה טובה ,עצה חברית .תראה הכומר מרוקן את
החומר כל יום .אצל היהודים ,גם אם לא תרוקן ,לפחות תמכור עשרה פריטים,
תצא מפה עם עשרה שקלים ביום לא חבל?".
היהודי מסתובב לכומר ואומר לו" :זונדל ,הנה עוד אחד שמנסה ללמד אותנו
איך עושים עסקים .אנחנו מסתדרים ביחד מצוין .נוצרי רואה יהודי וכומר ,גם
אם הוא לא צריך כלום ,הוא קונה מהכומר ,רק בשביל "הפרנציפ" .אנחנו רוצים
את זה ,אל תפריע לנו בעבודה".
כלומר ,לפעמים אתה חושב 'אני בלעם'' ,אני מרוויח'' ,אני חכם'' ,אני מצליח',
ואתה בעצם רק הורס את החיים שלך פעם אחר פעם .מאידך ,המסכן שנמצא
בצד ,שמקבל את ההוראות ,שצוחקים עליו ,שמזלזלים בו .הוא דווקא החכם

שלושה סיפורים
– ע"פ מאמר השבוע של הרב אליהו רבי
איך ליהנות 'באמת' מהחיים!
הגדול ,הוא דווקא המצליח ,והוא אומר" :אל תנסה ללמד אותי איך עושים
עסקים".

סיפור מס' :3

וינסטון ונצחון הנאצים

מעשה שקרה במלחמת העולם השניה ,בעיצומה של השואה האיומה.
הגרמנים הנאצים השתמשו בקודים מסוימים כדי להעביר מסרים מבלי שיוכלו
בעלות הברית ,כאשר ביניהן :ארה"ב שהצטרפה בהמשך ,בריטניה וצרפת,
לקבל מידע מודיעיני בכלל או למצער מדויק על כוונותיה של גרמניה הנאצית
במלחמה .כגון יעדים אסטרטגיים ,משימות ומבצעים צבאיים וכדומה .אותם
קודים נקראו" :אניגמה" ,שבלשון יוון פירושה" :תעלומה".
בעלות הברית הבינו שחייבים לפענח את אותן אניגמות כדי לעמוד על צעדיהם
של הגרמנים הנאצים ולסיים עם המלחמה הקשה הזו .במשך הזמן ,לאחר
ניסויים רבים וצירופים שונים ,הצליחו בעלות הברית לפענח הרבה מהמסרים
הסודיים של הגרמנים הנאציים .הבריטים כינו את המודיעין המפוענח שהצטבר
ברשותם בשם" :אולטרה" .מאותו רגע ,רוב הפעולות והתוכניות שהיטלר ועושי
דברו ,ימח שמם וזכרם ,מתכננים לעשות ,גלוי וידוע היה לעיניהם.
אז היה ראש ממשלת בריטניה מר וינסטון צ'רצ'יל .מר צ'רצ'יל ,על פי
ספר "אולטרה סודי" שחיבר אחד מהקצינים במודיעין הבריטי ,מקבל דיווח,
לפיו בכוונת הנאצים להפציץ את העיר "קובנטרי" שבמדינתו ,ואזרחים רבים
נמצאים תחת איום ממשי .מטרת הגרמנים היתה ,ככל הנראה ,נקמה על הפצצת
הבריטים קודם לכן בעיר מינכן.
מפקדי הצבא הציעו למר צ'רצ'יל להפתיע את הגרמנים ולהגן על האזרחים,
אך הלה הורה להם לא לעשות כלום .הם אמרו לו" :מה זאת אומרת?" .הוא
אומר" :תתנו לגרמנים להפציץ" .הם אומרים לו" :מר וינסטון ,אתה בטוח שאתה
רוצה לאבד פה כמה עשרות אלפי בני אדם?" .הוא אומר להם" :תקשיבו טוב,
אם אנחנו שולחים מטוסים ,הגרמנים יודעים שכבר עלינו על האניגמות שלהם.
באותו רגע הם ישנו את כל האניגמות ולא יהיו לנו את האניגמות החדשות,
כי אין לנו זמן ,והמלחמה לקראת סיום .בקרב הסופי והמכריע לא נדע מה
האניגמות שלהם ,לא נדע להיערך כיאות ,נפסיד את היתרון המודיעיני שלנו
עליהם .עדיף לנו שיתקפו את 'קובנטרי' ,לקפח חיי אדם בצער רב ,ולנצח
במלחמה ולהציל את יתר האזרחים שלנו" .זה חשבון שלנו כיהודים אסור
לעשות ,אך הוא הוא כגוי עשה את זה.
בסיום המלחמה ,לאחר שניצחו הבריטים את הגרמנים בעקבות כך שלא
החליפו את האניגמות שלהם ,יש מי שאמר ,כי מר צ'רצ'יל ביקש להשמיד את
העיר "דרזדן" שבגרמניה כאות נקמה על ההפצצה ב"קובנטרי" .שאלו אותו:
"למה אתה עושה את זה?" .הוא אמר במילה אחת" :קובנטרי" .רוצה לומר' ,נכון,
הסתיימה המלחמה ,אבל נקמה על הפגיעה ב'קובנטרי' שלי אני חייב .באותו
זמן לא יכולתי לעשות כלום".
כלומר ,אם אתה מנסה לנצח בקרבות הקטנים של החיים ,סביר להניח
שתפסיד במלחמה הגדולה .לעומת זאת ,אם יש לך את השכל להיות זה שמקבל
הוראות ,מקבל הנחיות ויודע להפסיד בקרבות הקטנים – בקרב הקטן מול הילד
שלך שעכשיו חטף קריזה ,מול אשתך שהתעצבנה לא כהוגן ,מול השכן ,מול
המורה ,לא משנה מול מי – מול מישהו שהיום עושה משהו שאתה יודע שאם
תוריד את הראש זה יעבור בשלום ,תוריד את הראש שזה יעבור בשלום ,כי
המלחמה הגדולה שם צריכים לנצח.
ה' יזכה את כולנו לנצח במלחמת החיים ,לחוות אך ורק ניצחונות ולא
כישלונות ,להנחיל את זה לבנינו ולבני בנינו ,לזכות תמיד להיות עם כולם
מאושרים באהבה ואחווה ,שלום וריעות ,במילוי כל המשאלות לעבודת ה'
יתברך ,וכן יהי רצון ונאמר אמן.

