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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

מעליב ונעלב ,רודף ונרדף ,מקלל ומקולל  -מי החזק ומי החלש?...
פרשת עקב ,תשע"ז
אנחנו נמצאים כעת בימים שלאחר תשעה באב ,וכבר
למדנו בשבוע שעבר ,שמתשעת הימים ניתן לשאוב כח
לכל השנה .ועדיין צריכים אנו להבין באופן כללי ,בכל
הקשור לבעיות הקשות של בין אדם לחבירו הפוקדות
אותנו יום יום  -מה מהם חמּור ומה קל? מי מהם הגיבור
ומי החלש? ומה באמת הסגולה הגדולה ,והקמיע הגדול,
לכל השנה כולה?
אומרים חז"ל הקדושים (סנהדרין מט ,).נוח להיות מן
המקוללים ולא מן המקללים ,כי סוף קללת חינם לשוב אל
המקלל ,ע"ש .והמקללים הם אלו שמקפידים על כל דבר,
ולכן הם מקללים .עוד אומרים חז"ל (ב"ק צג ,).לעולם יהא
אדם מן הנרדפים ולא מן הרודפים ,כי הנרדף כשר יותר
מן הרודף ,ע"ש .והרודפים הם אלו שמקפידים על כל דבר,
אינם מוחלים אינם מוותרים ואינם דנים לכף זכות .ולכן
גם בשמים לא אוהבים אותם .ועוד אומרים חז"ל (שבת פח,):
הנעלבים ואינם עולבים ,שומעים חרפתם ואינם משיבים,
עליהם הכתוב אומר (שופטים ה ,לא)" :וְ א ֲֹה ָביו ּכְ ֵצאת ַה ֶּׁש ֶמׁש
ִּבגְ ֻב ָרתֹו" .ופירש רש"י  -אחרים באים עליהם בחוצפה ,ולא
הם על אחרים ,ע"ש .והמעליבים הם אלו שמקפידים על כל
דבר ,ומרשים לעצמם לצעוק ,להעליב ולבייש ,ואחרי הכל
לא אוהבים אותם בשמים ,אלא דוקא את הנעלב והשתקן.
וביאר רבינו החפץ חיים ,שכשיבוא מלך המשיח ,פניו של
הנעלב והשתקן יאירו כשמש ,והדברים נוראים מאד!
ולפי זה צריך להבין כמה מאמרי חז"ל המובאים בתלמוד,
שבהם מסופר על כך שנגרם צער לחכם מסוים ,ומחמת כן
קילל את המצערים ,והקללה התקיימה .ולפי האמור לעיל
נשאלת השאלה ,הרי עדיף להיות מן המקוללים ,כלומר,
מאותם אלו שמקפידים עליהם ,ולא מאותם אלו שמקפידים
על אחרים  -המקלל הוא המקפיד ,הרודף הוא המקפיד
והמעליב הוא המקפיד  -אם כן מדוע שם נענשו המקוללים
והנעלבים? אלא שבאמת יש כאן יסוד גדול! כאשר אדם
מקפיד ,מקלל ,מעליב ורודף על פי ההלכה ,אז באמת
שבאופן כזה הצד השני -המקולל  -בסכנה ,אולם כאשר אין
למקולל שום בעיה בהלכה ,וככה באמת היה צריך להתנהג,
ועשה כל מעשיו על פי דעת התורה ,ובפרט שעשה כן
באמת לשם שמים ובשלמות כפי כוחו ,ולא כיוון לצער
ולא כלום ,אז באמת באופן כזה אין לו לחשוש מהקללות
ולא כלום ,וכדלהלן:
 במסכת שבת (קח ).מסופר על שמואל שהיה רופא,פעם אחת טיפל שמואל בגדול הדור  -רב  -ונתן לו תרופה
הגורמת לקלקול מעיים ,וכדי לרפאותו לא הראה לו את
בית-הכסא ,שמתוך שאינו הולך לבית-הכסא ,מתהפך
ומתבלבל הזבל במיעיו ומתמוגג כולו (רש"י) .וכאשר רב
סבל הרבה ,ולא ידע שזו בעצם התרופה למכתו ,ושמואל
מאידך ,לא גילה לו שזה לטובתו ,אז באמת יש כאן בעיה
בזה שרב מצטער ואינו יודע מדוע ,ולכן כאשר קילל את
שמואל ,אכן התקיימה הקללה ,ושמואל לא זכה לילדים.
 במסכת גיטין (לה ,).מסופר על הדיין הגדול רבה בררב הונא ,שפעם אחת אירע בבית דינו שלא התייחס כראוי
לאלמנה אחת ,ולא הסביר לה כדי הצורך ,אלא אמר לה את
ההלכה בלבד ,ולכן כעסה עליו אותה אלמנה וקיללה אותו,
ומחמת כן ניזוק ,נחלש ושכב בביתו .וכל זאת משום שהיה

צריך רבה בר רב הונא להסביר לה את הדברים ,ולעדן
ולרכך אותם עד כמה שניתן ,ולא עשה כן.
 במסכת בבא בתרא (כב ,).מסופר שהיו כמה אמוראיםבגמרא שהקפידו על רב אדא בר אבא ,ומיד מת .ולדעתם
הוא גרם להם צער בכל מיני דיבורים שהיו בכמה שיעורי
תורה .והחכמים הסבירו ,שבגלל הקפדתם של אותם
חכמים ,נענש רב אדא בר אבא ומת ,כי באמת נפגעו ממנו.
וצריך היה רב אדא בר אבא להמתיק את הדיבורים ,ולשמור
על כבודם ,ולא עשה כן.
 במסכת מעילה (יז ,):מסופר על רבי שמעון בר יוחאיהקדוש ,שהקפיד פעם אחת על אחד שדיבר באמצע דבריו,
ורצה להענישו ,משום שהיה צריך אותו חכם להיזהר
בכבודו של רבי שמעון בר יוחאי.
 במסכת בבא קמא (קיז ,).מסופר על רב כהנא שנענשומת ,וזאת משום שרבי יוחנן חשב שרב כהנא לועג עליו.
ומאחר שרב כהנא לא הסביר את עצמו קודם ,אז היתה
בעיה של פגיעה בכבודו של רבי יוחנן ,דבר שהביא למותו
של רב כהנא.
 במסכת יבמות (קה ,):מסופר שנענש אבדן תלמידושל רבינו הקדוש ,משום שפגע בתחילת השיעור ברבי
ישמעאל בר רבי יוסי .ולפי ההלכה ,לא היה אבדן צודק,
משום שרבי ישמעאל עשה את כל דבריו על פי ההלכה
(תד"ה מי ,שם).
 במסכת סנהדרין (יא ,).מסופר על רבי חייא שעשהמעשה של חסד בעניינים של בין אדם לחבירו ,ובכך גרם
שיתבטל שיעור תורה של רבינו הקדוש .ורבי חייא לא
נענש על כך ,משום שעשה כן על פי ההלכה  -בשלמות.
ומאידך ,נדב ואביהוא  -בניו של אהרון הכהן  -שאמרו
משפט אחד בלבד נגד משה ואהרון ,מיד נענשו! (שם נב.).
וזאת משום שכאשר חסר ענוה ,ממילא אין יותר דין ארך
אפיים (רבינו הסטייפלר זיע"א בספר ברכת פרץ פרשת אחרי מות) .ולכן אמרו
בגמרא (שם קיג ).על אליהו הנביא" :אבא אליהו קפדן הוה",
ופירש רש"י  -שהקפיד בקנאות על אחאב מלך ישראל,
והיה אפשר להמתיק את הדברים בדרכי נועם .ומכל זה
למדנו ,שלא תמיד צריכים לחשוש מקללות ,קפידות ,כעס,
עצבים וברוגז של אנשים  -אם באמת עושים הכל על פי
ההלכה ,ובאמת לשם שמים .ומרומז כן בפירוש רש"י (שם
מט ).במלה אחת שאמר :סוף קללת חינם לשוב אל המקלל,
ע"ש .והיינו שאם הקללה היא חינם ,משום שעשה המקולל
הכל על פי ההלכה ,הוא לא ינזק ,אלא אדרבה המקלל ינזק,
בזה שהקללה תשוב אליו בחזרה .ומפורש בספר תהלים
(קט ,כח)" :יְ ַקלְ לּו ֵה ָּמה וְ ַא ָּתה ְת ָב ֵרְך" .וכן בפסוק (שם לח ,טז) "ּכִ י
ֹלקי" ,כלומר ,כשזה על פי
הֹוחלְ ִּתיַ ,א ָּתה ַת ֲענֶ ה ה' ֱא ָ
לְ ָך ה' ָ
ההלכה ,אז ה' יתברך עונה לכולם ,כמו דוד המלך ע"ה עם
בת שבע (כמבואר באריכות בזוהר הקדוש) .ובודאי שיש עוד מקורות
בדברי חז"ל הקדושים.
ובעומק יותר ,ישנם כמה אנשים המפחדים מקפידות
של אנשים ,ונראה שיותר מזה צריכים לפחד אותם אלו
שמקפידים .שהרי בזה שמקפידים ,עוברים על כמה איסורי
תורה מפורשים ,וכגון כאשר אדם מאמין ומבין שהכל
משמים ,אז בודאי שהוא שלא יקפיד .וכאשר מבין אדם
שיש איסור של "לא תקום" ,אז בודאי שהוא לא יקפיד.

מורנו הרב שליט"א

וכן כשיודע שיש איסור של "לא תטור" ,אז בודאי שהוא
לא יקפיד ,כי אסור לשמור בלב .וכן הוא עובר על הפסוק
"ּבנְ פֹל אֹויִ ְבָך ַאל ִּת ְׂש ָמח" ,וכיצד יקפיד וישמח
(משלי כד ,יז)ִ :
בתקלת חבירו !?...ואפילו במפלת הרשעים אסור לשמוח!
(כמבואר ברבינו יונה פ"ד דאבות מי"ט) .ועל אחת כמה וכמה כאשר יתכן
שלהלכה המקפיד כלל אינו צודק בקפידתו .וכמו שאמר
רבינו החזון איש באיגרות ,שלפעמים הנרדף הוא הרודף
באמת .וזה בבחינת לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ,ולא יהא
קפדן כשמאי (שבת ל ,):לעולם! ואיך שלא יהיה ,משמע שגם
כאשר לפי דעתך אתה צודק ,אין להקפיד כלל ,והדברים
נוראים ומפחידים מאד! וכידוע מרבינו הקדוש חובות
הלבבות (שער הפרישות פ"ד) ,שהפרוש והחסיד אינו נוטר שנאה,
אינו חומד ,אינו מספר בגנותו של אף אחד ,אינו שמח לאיד
ואינו מזכיר את הרע שעשו לו .ותמיד הוא מוחל ,מקרב
ועוזר לכל ,רצוי לכל ,וליבו שלם עם כולם ,ע"ש .דברים
נפלאים ומתוקים מדבש! וזה בבחינת מאן דלא קפיד לא
קפדי בהדיה (פסחים קי ,):כלומר ,מי שלא מקפיד על אחרים
כלל ,גם בשמים לא מקפידים עליו .ורבינו הבן איש חי
מוסיף לבאר (בן יהוידע קידושין מא ,).שגם בלב אין להקפיד,
ממש לשכוח! ובזה יקבל ברכה והצלחה מאת ה' יתברך.
המקפיד הוא החלש ,ואילו הוותרן והשוכח הוא החזק
והאהוב בשמים .ומרומז כן בפרשתינו ,בפסוק (יג)" :לִ ְׁשמֹר
ֶאת ִמ ְצוֹת ה' ,וְ ֶאת ֻחּק ָֹתיו ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמ ַצּוְ ָך ַהּיֹום ,לְ טֹוב לָ ְך".
ובפירוש "דעת זקנים" מבאר ,שאם תלך בדרכי ה' ,יהיה
לך טוב בעולם הזה ,ע"ש .ומפורש כן בגמרא (ב"ק צג ,).אחד
הצועק ואחד הנצעק ,כולם נענשים ,והצועק על חבירו
נענש תחילה ,ע"ש .והובא להלכה בחושן משפט (ס"ס תכב).
ובנערותי שמעתי מפי מרן רבינו הגדול זיע"א ,שהוסיף
טֹובה ֹלא ָתמּוׁש
ָ
"מ ִׁשיב ָר ָעה ַּת ַחת
על הפסוק (משלי יז ,יג) ֵ
ָר ָעה ִמ ֵּביתֹו" ואמר" :משיב טובה תחת רעה ,לא תמוש
טובה מביתו" .ומסתבר שצריכים לעורר אותנו ,לא רק על
הזהירות מהמקפידים ,אלא גם על הזהירות והעונש שיש
על המקפידים ,ובזה נרויח מכל הכיוונים .ומרומז בהתרת
קללות ,שכתוב שם" :אין כאן נדרים ,ואין שבועות ,ואין
קללות ,ואין עין הרע" ,כלומר ,אין קפידות ,כי קפידות
נובעות מעין רעה ,רחמנא ליצלן .שהרי אותם אנשים שיש
להם עין רעה ומקפידים תמיד ,הם אלו שרואים את השחור
בכל דבר ,ואפילו כאשר הם מביטים בעוגה עגולה ,הם
שמים את עיניהם דוקא על החור ,ולא על העוגה עצמה!...
ואילו עין טובה שווה מליונים! "ואיזוהי דרך ישרה שידבק
בה האדם? רבי אליעזר אומר ,עין טובה" (אבות ב ,ט) .וסימן
לעין טובה ,שמכוון על אותם שציערו אותו בתפילת
העמידה ,ומברך אותם בעת שאומר "שים שלום טובה
וברכה ,עלינו ועל כל ישראל עמך" ,אחרת זה כאילו הוא
משקר ,ומשמים צועקים לו "שקרן!" (ועי' לסטייפלר זיע"א בספר ברכת
פרץ על התורה בפרשת השבוע פרשת עקב) ,והדברים נוראים!
וזו בעצם עבודת ה' ,וזו אכן עבודה קשה ,ויתכן קשה
מאד! והפסוק בפרשתינו דורש כן מאיתנו "ּולְ ָע ְבדֹו ְּבכָ ל-
לְ ַב ְבכֶ ם" ממש ,יותר חזק מעבודת הבנין ,ממש כל הלב!
ועל ידי זה מגיעים לדרגה גדולה מאד ,להרגיש כאשר אתה
נעלב ,נרדף ומקולל ,שאתה הוא החזק ,הגיבור ,החכם
והמקדש שם שמים ,ועל ידי זה תגיע להשגות של קירבת
ה'  -גם בעולם הזה! והלואי שנזכה לכך ,אמן ואמן!
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בכיפור הזה
פרטים

בעמוד האחרון

נחתמים
לחתונה!

לאור ההצלחה הגדולה והביקוש האדיר,

סדרת שיעורים "איך להתחתן נכון" יוצאת לדרך...
עם הרב אליהו רבי שליט"א
שיחה ראשונה  יום חמישי  ב' באלול תשע"ז ()24/8/17

מה עושה 'תלמיד מאושר'
כאשר רבו אינו חש בטוב?
שלום וברכה מורי ורבותי!
ההיסטריה האוחזת בכולנו לאור ממצאי הבדיקות של אבינו רוענו
הרב חיים רבי שליט"א ,מצריכה אותי לסכם אתכם יחד את תפקידנו
בשעות מיוחדות אלו.
אך לפני זה ,למי שלא מעורב כל כך בפרטי הדרמה ,וטוב שכך...
להלן הנתונים:
לאחר בדיקות דם שגרתיות ,הומלץ לרב לעבור בדיקה מורכבת
יותר שתגלה אם אכן יש משהו מיותר בגופו אשר יש צורך להוציאו/
להשמידו /להתעלם ממנו .בבדיקה התברר שאכן יש דבר שכזה,
ובימים אלו כולנו המתנה מורטת לחוות דעת הרופאים הדגולים בקשר
להמשך הדרך.
לאחר דיון קצר החליט הרב לאשר את פרסום העניין לאברכי הכולל,
וכל זאת בכדי לזכות בתפילותיהם ובחיזוק רוחני לו יזכו בעקבות
המצב .ואכן ,בכולל התקבלו קבלות ,נשאו תפילות וכל אחד לקח
לו ולמשפחתו חיזוקים כלשהם לכבוד ולתפארת הרב חיים בן שרה
לרפואה שלימה.
אך כאן התחילה הדרמה ...תלמידים החשים כבני הרב ממש ,ואף
יותר ...מיהרו להיכנס ללחץ ,ו'להבין' שמצבו הבריאותי האמתי של
הרב מוסתר מהציבור ,ושישנם "מקורות מהימנים" המגלים על בעיות
חמורות יותר ,ועל סכנות שאין כאן המקום לפורטן .משהו בממדים של
"מי יודע אם תפילה יכולה לעזור"...
משום כך ,בסופה של עצרת סליחות לרפואת של הרב .עצרת
שאורגנה על ידי אברכי הכולל ,בהשתדלותו הנמרצת של האברך היקר
רבי נסים זריהן והעומדים לימינו .אמרתי בפני הקהל את הקבלות
אותן אנו מקבלים על עצמנו ,והוספתי שמצבו של הרב אינו "מזעזע"
כמפורסם ,וראויות התפילות שתסייענה לכולנו לעבור תקופה זו
בשלום ובמהרה.
אולם כנראה ששמועות נכונות מופצות בצורה הרבה פחות
מוצלחת מאחיותיהן הכוזבות ,והנה אנו קמים מידי בוקר לשמועות
זוועה בקשר למצבו של הרב ,שמועות שאף בחלקן נאמרות בשמי
או בשם "מקורבים ממקורבי הרב" שגילו את אזנו של אי מי בפרטים
"האמתיים" ,והוא טורח ומעבירם לאחרים ב'סודי סודות' בכל אמצעי
המדיה והטכנולוגיה הקיימים.
אז לאחר שנרגענו יחסית ,וברור לנו כיום שהרב אינו סובל יסורים
כלשהם בגופו ,ואף את הנצרך לטיפול נעבור יחד בערת ה' ובישועתו
ועל ידי תפילות וקבלות אותם נקדיש לרפואתו השלימה .נשאר לנו
לברר ,מה תפקידו של תלמיד בימים בהם רבו "אינו חש בטוב" ,וזקוק
הוא לטיפול רפואי כלשהו לאורח חיים עתידי בריא ומרומם יותר
בעזרת ה'.
הדבר הראשון ,אותו כבר הזכרנו הוא תפילות לרפואתו השלימה
של הרב.
הדבר השני ,קבלות טובות אותן יקדיש כל אחד לפי רמתו הרוחנית
לרפואתו של הרב .כאשר אנו בכולל ובקהילה קבלנו על עצמנו בעזרת
ה' ובלי נדר :א .עניית "אמן ,יהא שמיה רבה" בכל כחנו ,ב .ברכת "אשר
יצר" מתוך הכתב או בעיניים עצומות ,ג .חיזוק באהבת ישראל ,ובפרט
ב'אהבת חינם' למי שלא זכאי לאותה אהבה.
והדבר השלישי ,חזרה בתשובה! כלומר ,יפשפש כל אדם במעשיו,
ויאמר" :בשלי הסער הגדול הזה" (יונה א ,יב) .לא בעוון חברי ,לא בעוון
הדור ולא בכל אפשרות אחרת שאינה תלויה בי .וכמאמר חז"ל

הרב אליהו רבי ראש הכולל
בקידושין (מ' ע"א-ב) "לעולם יראה אדם עצמו ,כאילו חציו חייב וחציו
זכאי .עשה מצוה אחת ,אשריו! שהכריע עצמו לכף זכות .עבר עבירה
אחת ,אוי לו! שהכריע את עצמו לכף חובה ...רבי אלעזר בן רבי שמעון
אומר :לפי שהעולם נידון אחר רובו ,והיחיד נידון אחר רובו ,עשה מצוה
אחת ,אשריו! שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות .עבר עבירה
אחת ,אוי לו! שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה.
וזאת עלינו להבין ,כי 'בעיה רפואית' ככל שתהיה ,אין היא בגדר
'עונש' לאדם גדול .משום שככל יכלתו ימשיך הוא בעבודת ה' הפרטית
שלו ,ולהיפך ,יחוש הוא עוד יותר קרבת ה' וחיזוק בעקבות כך .העונש
האמתי הוא לנו התלמידים ,אנו  -שלא נוכל להנות מאורו כבראשונה,
אנו  -שלא נוכל להתחזק מדברי התורה ,ואנו  -שלא נהנה יום יום
ושעה שעה מההגנה הרוחנית לה אנו זוכים בעקבות היותנו תלמידיו
ותלמידי תלמידיו.
וכדברי הגמרא במסכת שבת (ל"ג ע"ב) "בזמן שהצדיקים בדור ,צדיקים
נתפסים על הדור" .וכמו שניחם ריש לקיש את רב חייא בר אבא בכך
שחשוב הוא להיות נתפס על אנשי דורו (כתובות ח' ע"ב).
ועל מה יש לנו לחזור בתשובה? הלא כולנו חכמים ,כולנו נבונים,
כולנו יודעים את התורה ...אין כאן מישהו שחוטא ופושע במודע
חלילה ,ואם כך במה עלינו להתחזק באופן מעשי כאן ועכשיו?
יתם א ָֹתם,
ּוׁש ַמ ְר ֶּתם וַ ֲע ִׂש ֶ
"וְ ָהיָ ה׀ ֵע ֶקב ִּת ְׁש ְמעּון ֵאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ָה ֵאּלֶ ה ְ
ת־ה ֶח ֶסד ֲאׁשֶ֥ר נִ ְׁש ַּבע לַ ֲאב ֶֹֽתיָך .וַ ֲא ֵה ְבָך
ת־ה ְּב ִרית וְ ֶא ַ
ֹלהיָך לְ ָך ֶֽא ַ
וְ ָׁש ַמר ה' ֱא ֶ
י־א ְד ָמ ֶתָךְּ ,דגָ נְ ָך וְ ִֽתיר ְֹׁשָך וְ יִ ְצ ָה ֶרָך,
ּופ ִֽר ַ
י־ב ְטנְ ָך ְ
ּוב ַרְך ְּפ ִֽר ִ
ּוב ַרכְ ָך וְ ִה ְר ֶּבָךֵ ,
ֵ
ְׁשגַ ר־ ֲאלָ ֶפיָך וְ ַע ְׁש ְּתרֹת צֹאנֶ ָך ,עַ֚ל ָֽה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר־נִ ְׁש ַּבע לַ ֲאב ֶֹתיָך לָ ֶתת ָֽלְך.
ּוב ְב ֶה ְמ ֶּֽתָך .וְ ֵה ִסיר ה'
ל־ה ַע ִּמיםֹ ,לא־יִ ְהיֶ ה ְבָך ָע ָקר ַֽו ֲע ָק ָרה ִ
ָּברּוְך ִּֽת ְהיֶ ה ִמּכָ ָ
ימם ָּבְך ּונְ ָתנָ ם
ל־מ ְדוֵ י ִמ ְצ ַריִ ם ָה ָר ִעים ֲא ֶׁשר יָ ַד ְע ָּת ֹלא יְ ִׂש ָ
ִמ ְּמָך ּכָ ל־חֹלִ י ,וְ כָ ַ
ְּבכָ ל־ׂשֹנְ ֶֽאיָך".
על מה נתנו כל הברכות המדהימות הללו? מה הדבר שיכול לגרום
לקבלת שכר בשפע עצום שכזה כאן בעולם הזה? מפרש רש"י הקדוש
על פי המדרש" :המצות הקלות שאדם דש בעקביו" .כלומר ,דוקא
הדברים הקטנים והקלים שעליהם אתה עובר "בלי כוונה" ,הם אלו
שמפרידים בינך לבין אושר מושלם ,ושכר אמיתי וטוב כאן בעולם
הזה.
המצוות הקלות! מה הם המצוות הקלות שלך? תלי ברמתך הרוחנית!
תפילה בציבור ,תפילה שלימה ,מוקצה בשבת ,קביעת עיתים לתורה,
התמדה יתירה ,שמירת העיניים ,דרגות בקדושה ,בין אדם לחבירו ,בין
אדם לאשתו ,בין אדם לבניו (במפרשים מוסבר דקאי גם על בין אדם לחבירו) .אף אחד
לא יוכל במקומך להגדיר את ה'מצוות הקלות' שלך...
וב'דעת זקנים' מבעלי התוספות הוסיף :וזהו שאמר דוד "למה אירא
בימי רע עוון עקבי יסובני" .אמר דוד :ממצוות חמורות שבתורה איני
ירא ,שאני קיימתים .אבל מצוות קלות ש'אדם דש בעקביו' אני מתיירא,
אולי מפני שהיא קלה בזיתיה ולא חששתי לקיימה.
יבדוק נא כל אחד מאתנו במצוות הקלות השייכות לרמתו הרוחנית
הנוכחית ,יתקן ויקבל על עצמו לשפרן ולהתמיד בעשייתן בצורה
המושלמת ביותר .נערוך בדק הבית גם בקרב בני הבית ,כולל עם
הקטנים יותר או פחות ,ונשתף גם אותם בחיזוק .נקדיש את החיזוק
הרוחני הזה לרפואתו שלימה של מורנו הרב חיים בן שרה לאורך
ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים .למעננו ,למען בני ביתנו ולמען עם
ישראל .ונזכה יחד לשמוע ולהתבשר בקרוב בבשורות טובות ,במילוי
כל המשאלות לעבודת ה' יתברך ,אמן.
ברוכים תהיו!
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הוא מוצר הנמצא על המדף,
וניתן לרכוש אותו
רק שהוא לא נרכש בכסף...
רוצים לדעת איך בכל זאת הוא ניתן לרכישה?

שלחו אלינו את המילה "אושר" בוואטסאפ

למס'+972-55-6688008 :
לקבוצות צרפו את המס'+972-55-6688008 :
לקו החיזוק היומי העולמי ,חייגו+972-52-7680008 :

ומעתה ינתן
מענה עד
השעה23:00 :

ההוראה
בית
מורנו הרב
שע"י

שליט"א

מורנו הרב שליט"א14:30 - 13:00 :
(בימי בין הזמנים לא יינתן מענה ע"י מורנו הרב שליט"א)

אברכים המוסמכים ע"י מורנו הרב23:00 - 14:30 :

03-5011150

(שלוחה )5

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
נשבע במזוזה שלא יאמר קדיש על אימו
שאלה :אדם שנשבע במזוזה שלא יאמר קדיש
על אימו לאחר מיתתה ,האם צריך התרה על כך?
תשובה :שבועה זו ,היא שבועה מסוכנת! וכיון
שחייב בכיבוד הורים ,יעשה התרה על שבועתו,
ויאמר קדיש על אימו .ומלבד זה ,יחזור בתשובה
על שזלזל במצות כיבוד הורים .ובספר הקדוש בן
איש חי (פרשת שופטים) מבואר ,שעל עבירה זו צריך
לעשות תיקון של  45יום תענית! והמזלזל בהוריו,
ואפילו ברמיזה או אפילו בלב ,הרי זה ארור מפי
הגבורה ,ע"ש .ורצוי לשנן תמיד את כל דיני כיבוד
הורים ,ובסדרת הספרים הנפלאים "ילקוט יוסף",
למרן הראשון לציון שליט"א ,ישנם שני חלקים
העוסקים בדיני כיבוד הורים ,ע"ש ותהנה.
ומעשה שהיה באיש אחד ,שתמיד היה מאיים
ומפחיד את אימו האלמנה שלא יאמר עליה קדיש,
ולבסוף מת לפני אימו ,והיא זו שבאה ללויה שלו,
רחמנא ליצלן (ועי' כיו"ב בגמרא סנהדרין נב סע"א).
והשואל הנ"ל ,יעשה שאלת חכם ,מכיון שיתכן
שהוא חייב לבוא על קבר אימו עם עשרה אנשים,
כדי לבקש ממנה מחילה.
מורה חרדית בבית-ספר ממלכתי
שאלה :אני מורה למתמטיקה .ניסיתי להתקבל
לבית-ספר ממלכתי דתי ,אולם לא קיבלו אותי,
משום שאני חרדית ,והשאלה היא ,אם מותר לי
ללמד בבית-ספר ממלכתי ,בכיתות של בנים מעל
גיל תשע?
תשובה :שאלה קשה ,משום שזה קשור
לצניעות של בת ישראל .למעשה נראה ,שלמורה
רווקה אסור ללמד שם ,ופשוט .אולם מורה נשואה,
אם תקפיד מאד על הצניעות ,באופן מיוחד ,כגון
כיסוי ראש כמובן ,כדת משה וישראל  -לא פאה,
ולא נכריה ולא יצר הרע .וכן בגד עליון ,כגון ז'קט
או שאל וכיוצא בזה .וכן לא להכנס לחדר מורים
בהפסקות כלל ועיקר ,אלא להיות בכיתה בלבד.
וכמובן לדבר בשפה תורנית עד כמה שאפשר ,וזה
מצוין (ועי' יבי"א ח"ד אבה"ע סי' ד).
ואם זה מעשי ,יש לה לבוא עם הבעל לחכם,
ולקבל עוד כמה הנהגות יקרות שלא תצא תקלה
לעולם ,ושתזכה לקדש על ידי זה שם שמים.
לבקש המלצות מאנשים הבאים לבקש צדקה
שאלה :אצלנו בבית-הכנסת ,באים פעמים
רבות לאסוף צדקה עבור חולה או הכנסת כלה
או משפחה במצוקה ,האם מותר לסלקם או לכל
הפחות לבקש מהם להראות המלצות?
תשובה :אסור לסלקם ,ואין צורך לבקש
המלצות .המצב הכלכלי היום בארץ הקודש,
קשה להרבה משפחות ,ולכן יש לכבדם ולתת
להם צדקה ,כל אחד ואחד כפי כוחו ,ושלום על

ישראל .עצם הענין שהם באים לאסוף כסף ,זה
עצמו הרגשה קשה ולא נעימה ,ואין צורך להוסיף
צער על צערם.
כמובן שלבחורי ישיבות ,הבאים לאסוף צדקה
לשם הכנסת כלה ,מצוה גדולה לתת להם בעין
יפה ,כי כולנו חיים בזכותם .ובכל מקרה ,עדיף
לתת מעט בעין יפה ,מאשר לתת תרומה גדולה
בפנים זועפות (עי' יור"ד סי' רמט סע' ג) .והעיקר להתייחס
לכולם בכבוד ,ולא לעכבם זמן רב " -ויאמר
לקוצרים ה' עמכם" (ועי' כתובות סח.).
וגם כאשר יש נזקקים מהקהילה עצמה ,שלהם
צריך לתת תחילה ,ולהם משפט הקדימה ,עם כל
זאת אין לדחות נזקקים אחרים.
אמירת "שבת שלום" מבלי לחיצת ידיים
שאלה :ישנם המעדיפים לומר בשבת קודש
"שבת שלום" בלבד ,ולא ללחוץ ידיים מכל מיני
סיבות ,האם זו הנהגה נכונה?
תשובה :אם כולם נוהגים בבית-הכנסת ללחוץ
ידיים זה לזה ,אין לשנות ,ויש להתנהג כמו כולם.
ואדם שהוא ָע ִדין נפש ,יכול לאחר מכן כשישוב
לביתו ,לרחוץ את ידיו ,ולהסתדר עם ריח נעים.
כמובן שאין ללחוץ חזק ,וכן אין לנער אותו,
משום שישנם כאלה שזה כואב ולא נעים להם.
וכן יש להקפיד על יד עדינה ונקיה ,שלא יהיה בה
זיעה בעת שלוחץ יד אחרים .ולכן אין לקנח האף
ואין לנגב הזיעה בעת לחיצת הידיים " -הקול קול
יעקב ,והידיים ידי יעקב".
אמירת "קדש לי כל בכור"  -בכל בוקר
שאלה :בקובץ עמותת "משכן שילה" ,שאלו
את הגאון הגדול הרב מאיר מאזוז שליט"א ,אודות
אמירת "קדש לי כל בכור" בכל בוקר ,ופסק
שחובה לומר ,ואילו בעלון "דעת זקנים" של
ישיבת "עטרת חכמים" כתוב להיפך ,מה למסקנה
נכון לעשות?
תשובה :נכון ,ראיתי את דבריו המתוקים מדבש
של מרן הרב נאמ"ן שליט"א ,וכידוע שההשקפה
וההנהגה הטהורה של רבינו הרב נאמ"ן שליט"א,
שלא לשנות ולא להורות כל מיני קולות בהלכה
כשאין בזה צורך גדול .ובפרט בעניינים שהם
מתיקון התפלה ,או על פי הסוד והקבלה ,שאין
לא לשנות כלל ,ומי כמוהו מורה.
האחרונים
בספרי
שרואים
והאמת,
ובהנהגותיהם ,שחכם פלוני אינו אומר "וארשתיך",
וחכם פלוני אינו אומר "קדש לי כל בכור" ,וחכם
פלוני ממליץ שלא לנשק תפלין של ראש טרם
הנחתם מטעם הפסק ,וחכם פלוני מזהיר שאסור
לנשק תפלין של יד באמירת "קדוש ,קדוש ,קדוש",
בברכת "יוצר אור" ,וחכם פלוני אינו מחזיק את
הציציות בעת אמירת "ברוך שאמר" ,וחכם פלוני

אינו מחזיק את כל ארבעת הכנפות לפני קריאת
שמע ,אלא רק שתיים .ואין צורך להביא מקורות,
והדברים ידועים ומפורסמים.
למעשה ,דברי רבינו הנאמ"ן שליט"א קודש
קודשים! ויש בזה שלמות בתפלה ובעבודת ה',
ותיקונים גדולים .ובפרט מי שיכוון באמת בעת
אמירת "קדש לי כל בכור"  -לזכור את מכת
הבכורות ,וכן לזכור מצות עשה של ישוב ארץ
ישראל ,בעת שאומר "ארץ הכנעני" .וכן יעמיק
ברמב"ן שפירש מדוע הוזכרו רק חמשה עמים
ב"קדש לי כל בכור" .וכן ביאור נפלא של האבן
עזרא על המלים "בעבור זה" .וכן יכוין שמקיים
מצוה בזה שממשמש בתפלין של יד ובתפלין של
ראש .וכן יפנים לעצמו את המוסר השכל שלומד
הבעל שם טוב הקדוש זיע"א על הפסוק "וביום
השביעי חג לה'" ,וביאור הרמב"ן שם .וכמובן
שיש בזה עיון ומחשבה ,והרגיל לחשוב ולהבין,
אז באמת יקח לו רק שתי דקות של קריאת "קדש
לי כל בכור" ,ובזה זוכה להשלים עצמו בעבודת
ה' ,ויזכה גם לענוה.
ולמעשה ,גם אני חוזר בתשובה ,ואומר כל בוקר
בלי נדר "קדש לי כל בכור" .והמכוון מקבל עלייה
רוחנית באמונה .ויהי רצון שנזכה עוד להנות
מתורתו וקדושתו של מרן הרב נאמ"ן ,האהוב
לכולנו ,עד ביאת המשיח ועד בכלל ,אמן ואמן!
האנשים ללמוד ,והנשים לשמוע,
והטף למה בא?...
שאלה :האם מותר להביא ילדים קטנים לבית-
הכנסת ,כאשר יש חשש של דיבורים וקלות ראש,
המפריעים לציבור המתפללים?
תשובה :אסור להביא ילדים קטנים לבית-
הכנסת  -לא בחול ולא בשבת .וגם אין בזה דין
חינוך לילדים הקטנים ,אלא יש להשאירם בבית,
ולברך עימם ברכות הנהנין ,קריאת שמע וכו',
אבל אין להביאם לבית-הכנסת ,משום שקשה
לילדים לשבת זמן רב ,ומחמת כן הם מסתובבים
ומשתוללים ,ויש כאן חילול השם.
ובפרט כשמשחקים במים בבית הכסא ,ונוגעים
פה ושם ,שאין זה חינוכי כלל! ואדרבא ,הילדים
לומדים שבית-הכנסת זה מקום של משחק ,חס
ושלום .ומלבד זה ,יש סכנה גדולה כאשר הם
מפריעים למתפללים ,ומחללים שם שמים ,חס
ושלום (עי' תנא דבי אליהו רבא פי"ג אות ח דברים נוראים) .וכמובן
שלפני גיל בר-מצוה  -כאשר הם מבינים ,שומעים
ומקשיבים  -שיש מצוה להביאם.
וכן בשבת קודש ,אין חובה להביאם לבית-
הכנסת ,ובפרט שהתפלה ארוכה ,ולהם יש קוצר
רוח .ולכן יש להתייעץ עם החכם על כל ילד וילד,
מאיזה גיל יש להביאו לבית-הכנסת ,וכמה דקות
יתעכב שם ,והיתה לה' המלוכה.
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