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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

( 18נובמבר )2017

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

פרשת תולדות ,תשע"ח
בפרשת השבוע ,פרשת תולדות ,אנו רואים ,לומדים
ומבינים יסוד גדול הטמון בחיינו ,והוא שכל מי שעושה
ומכוין לשם שמים ,יכול במעשיו לתקן ולהוציא מכוחות
הטומאה – מהקליפות – את ניצוצי הקדושה .וכן ִמ ָּד ָבר
ומ ָּד ָבר שנראה
שנראה כעבירה יכול להוציא מצוה גדולהִ ,
גשמי וחומרי ,יכול "לעקוף" את אותו דבר גשמי ,ולכוין מיד
להוציא ממנו רוחניות ממש  -רוחני שבגשמי.1
והנה בפסוק השני בפרשתינו ,המתאר את נישואי יצחק
לרבקה ע"ה ,כתוב" :וַ יְ ִהי יִ ְצ ָחק ֶּבן ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ְּב ַק ְחּתֹו ֶאת
תּואל ָה ֲא ַר ִּמי ִמ ַּפ ַּדן ֲא ָרםֲ ,אחֹות לָ ָבן ָה ֲא ַר ִּמי ,לֹו
ִר ְב ָקהַּ ,בת ְּב ֵ
לְ ִא ָּׁשה" ,ופירש רש"י ,להגיד שבחה של רבקה ,שהיתה בת
רשע ,ואחות רשע ,ומקומה אנשי ֶר ַׁשע ,ולא למדה ממעשיהם,
ע"ש .ורואים מכאן איך מבית המלא טומאה ועבודה זרה
הצליחה רבקה אמנו ע"ה להתעלות בהשגות גדולות ,ולהיות
אחת מאמותינו הקדושות  -אין קורין אמהות אלא לארבע
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(ברכות טז . ):וכן בסוף הפרשה ,מסופר על יעקב אבינו ע"ה (כח,
תּואל ָה ֲא ַר ִּמיֲ ,א ִחי ִר ְב ָקה
ה)" :וַ ּיֵ לֶ ְך ַּפ ֶּדנָ ה ֲא ָרםֶ ,אל לָ ָבן ֶּבן ְּב ֵ
ֵאם יַ ֲעקֹב וְ ֵע ָׂשו" ,ושואל שם רש"י :מה לומדים מפסוק זה,
הלא כבר כולנו יודעים מי זה לבן ומי זאת רבקה ,אם כן לשם
מה פירט הכתוב? ותירץ רבנו האור החיים הקדוש זיע"א,
שבא הפסוק ללמדינו על ניצוצות הקדושה הנמצאים בתוך
הקליפות ,שצריך לפדותם מהגלות .וזה החידוש שזכתה
רבקה ,וחידוש נוסף שזכה יעקב  -להוציא מהקליפות את
לאה ורחל ,ולהוליד שבטי יה ,עדות לישראל ,להודות לשם ה'.
וכעת מובן לשם מה ביקש יצחק אבינו ע"ה לאכול בכדי
לברך את עשו ,וכי אי אפשר לברך מבלי לבקש לאכול? אלא
שעל ידי האוכל שיביא עשו לאביו לאכול ,הוא יקיים מצות
כיבוד הורים להעניק ליצחק הנאה גופנית וגשמית ,וכאשר
יצחק אבינו ע"ה יהנה בגופו ,הוא יכוין לקדש ולהעלות את
ההנאה החומרית לקדושה וטהרה ,ודבר זה יביא לו כח לברך
ברכה גדולה ומועילה לדורות עולם .וזהו כחו הגדול של
יצחק אבינו ע"ה  -להתעלות ברוחניות מתוך הגשמיות.3
ורבינו הרמב"ן שואל ,כיצד זה מגיע יעקב אל יצחק ומבקש
ממנו ברכה ,בעוד שקולו אינו כקולו של עשו? ועוד ,כיצד
זה יצחק מברכו ,בעוד שהוא שומע את קולו של יעקב ולא
של עשו ,ואף אומר לו "הקול קול יעקב וכו'"? ותירץ תירוץ
יסודי וחשוב! שכל מטרת יעקב היא ,לקיים מצות כיבוד אם
שציותה עליו לגשת ליצחק ולקבל ממנו את הברכות .וכאשר
כל כוונתו לשם שמים ובשלמות ,ממילא הרוחני הופך את כל
הנראה גשמי לשלמות גדולה ,וזוכה לברכה גדולה עד שיצחק
"הּקֹל קֹול יַ ֲעקֹב וכו'" ,ואף מריח את ריח
בעצמו מעיד ואומרַ :
בגדיו  -שהם עורות עזים  -ומרגיש בהם ריח של גן עדן (עי'
פרש"י) .ומבואר בזוהר הקדוש (תולדות דף קמב ,):שאם חס ושלום
היה עשו מתברך ,לא היה שולט יעקב אבינו לעולם .וכל זה
היה סייעתא דשמיא מאת ה' יתברך על יעקב אבינו ע"ה.4
והנה לפנינו כמה דוגמאות מעשיות ,להמחיש הענין
שאפשר "להוליד" ממש ,ולעשות לעצמינו "פרשת תולדות",
ולהוציא את ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות ,וכן להוציא
מצוות מהעבירות ורוחניות מגשמיות ,וכדלהלן:
 מי שזוכה להתחזק באמונה בהשגחה פרטית על כל מהשעובר עליו כל היום  -יום יום ,שעה שעה ,ורגע רגע  -הרי
הוא הופך את כל הגשמי לרוחני .וכל מה שנראה מקרה ,הוא
אומר" :זה משמים!" ,מה שנראה רק לפי השכל ,הוא אומר:
"זה אמונה!" ,מה שנראה גשמי וחומרי מאד ,הוא הופכו
לרוחני מאד .וכל זה הוא מכח האמונה בהשגחה פרטית
המפעמת בו .וזוכה על ידי כן לקיים מצות עשה של אמונה
מעשית ,כל רגע .וזה בעצם כוונתו של רבינו יונה בספרו
שערי תשובה (שער ג אות כז) ,במה שכתב שיש לזכור את השם
יתברך בכל עת ,בכל פעולה ,בכל עשייה ובכל בעיה .וזה

כח רוחני עצום למבינים! וזהו בעצם מה שזוכים הנעלבים
והנרדפים להיות בבחינת "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"
(עי' שבת פח .).ובאמת הוא הופך את העבירה הנעשית מאחרים,
למצוות של ממש בכל רגע.
 כידוע מהסטייפלר זיע"א ,שהעובד בעבודה ציבורית,כגון עובדי עירייה ,עסקני ציבור ,סוחרים בשוק ,רופאים,
חברה קדישא ,גבאים ,מורים בתלמוד תורה וכדומה ,אין
לכוין בעבודתו לחומריות וגשמיות בלבד ,ולא לשם מחיה
וכלכלה בלבד  -שצריך לעבוד עד שיקיים הפסוק" :בזיעת
אפך תאכל לחם" – אלא יש לכוין שעושה מצוה בעבודתו
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 לעזור לתושבים להסתדר ,ולחזק את החולים בצרותיהם וממילא כל עבודתו נהפכת למצוות של ממש בכל רגע. בזמן האכילה הטעימה והמתוקה ,אם יעשה תעניתהראב"ד הרי שירויח בזה מליונים ממש .ולא רק שנחשב לו
הדבר כתענית ,אלא שמתקדש בזה ,ומתכפרים לו עוונותיו (עי'
משנ"ב סי' תקעא ס"ק א ובא"ח פרשת בהר סיני) .ומפורש כן במדרש רבה (פרשה
סו אות ג) על הברכות שבירך יצחק את יעקב" :ויתן לך האלקים
מטל השמים"  -זו מקרא" ,ומשמני הארץ"  -זו משנה" ,דגן"  -זו
תלמוד" ,תירוש"  -זו אגדה ,ע"ש .ומכאן שיצחק אבינו ע"ה היה
מכוין לא רק למחיה וכלכלה ולשלוט בעולם ,אלא אף לדפי
גמרא ,פרקי משנה ולימוד המקרא .אלו הן הברכות והבקשות
הנמצאות בברכותיו של יצחק אבינו ליעקב אבינו ע"ה.
ויתכן לחדש ולהוסיף כאן בעומק יותר ,שעובד ה' באמת
מכוין תמיד לתקן את החומרי והחיצוני לשם שמים ,ואשריו!
אולם גם ברוחני עצמו ניתן להוסיף רוחני בתוך רוחני,
כלומר ,כאשר עוסק אדם ברוחניות ,כגון בברכות ובתפלות,
ומכוין ומתחנן לבורא עולם ,ועדיין הוא יכול להוסיף לעצמו
עליות רוחניות כל פעם מחדש ,ובודאי שזה עושה רעש גדול
מאד בשמים ,וכדלהלן:
 כאשר אדם מברך ברכה ,ומכוין במלים "מלך העולם",שאכן ה' יתברך הוא מלך על העולם ,וזה שבח גדול – יש
להוסיף ולכוין שגם ממליך על עצמו את ה' יתברך .וכך בכל
אזכרת "מלך העולם" ,הוא זוכה לעלייה רוחנית עוד ועוד.
 כאשר אדם עונה בקול רם" :יהא שמיה רבא" ,ומכויןשיהא שמו הגדול שלם ומבורך בעולם כולו – יש להוסיף
ולכוין לזכות תמיד להגדיל ולקדש שם שמים באמירת "יהא
שמיה רבא" .ויש כאן גם שבח וגם בקשה.6
 בברכות השחר אנו אומרים" :פוקח ִעוְ ִרים" .7ויש להוסיףולכוין שזה לא רק שבח לה' יתברך ,אלא גם בקשה שנזכה
להתחזק ולראות בכל פרט ופרט בחיים  -אמונה שהכל מה'
"עינֶ יָך ֲהלֹוא לֶ ֱאמּונָ ה".
יתברך .והוא פסוק מפורש בירמיה (ה ,ג) ֵ
 וכן אנו אומרים בברכות השחר" :שלא עשני גוי" .וישלכוין גם לקבל על עצמנו עול תורה ומצוות באהבה גדולה,
ולקיים את הפסוק" :נעשה ונשמע"  -כאילו אנו כעת בהר
סיני (עי' בזוה"ק ר"פ חוקת).
 וכן אנו אומרים בברכות השחר" :ותנני היום וכו' לחןוחסד ורחמים בעיניך וכו'" .ויש לכוין שאין זה רק בגשמיות -
לבטל הדינים ולהמשיך החסדים  -אלא אף ברוחניות ,שאזכה
להתקרב לה' יתברך ,ולדעת את ה' בהשגות נוספות ,יום יום.
וזה בבחינת אמונתך הודעת לו.
 ובאמירת העקידה אנו אומרים" :וילכו שניהם יחדיו".ויש לכוין גם על עצמנו שנזכה להגיע להשגה כזאת באמונה
עד שנרגיש דבקות בה' יתברך גם בנסיונות הגדולים ,וזו
ממש תפלה!
 ובהמשך אמירת העקידה אנו אומרים" :כי הכל הבל".ויש לכוין גם להתפלל ולבקש מה' יתברך שנזכה להגיע
לדרגה כזו שהעולם הזה הוא הבל הבלים.8
 ובהמשך שם אנו אומרים" :אשרינו כשאנחנו משכימיםוכו'" .ויש לכוין גם להתפלל שנזכה להרגיש באמת שאנחנו

מאושרים ממש ,לזכות להשכים בבוקר ,כדי ללכת לבית
הכנסת ולהתפלל לה' יתברך.
 ובהמשך שם אנו אומרים" :ברוך המקדש שמו ברבים".ויש לכוין גם להתפלל שנזכה תמיד לקדש שם שמים ברבים,
ולא להיפך ,חס ושלום.
 ובהמשך שם אנו אומרים" :אנא בכח וכו' דורשי יחודךכבבת שמרם" .ויש לכוין גם להתפלל שנזכה להיות תמיד
דורשי יחוד ה' יתברך ,כלומר ,לשאוף תמיד להתקדם
ולהתעלות באמונה ביחוד ה' יתברך.
 באמירת "הודו" אנו אומרים" :ישמח לב מבקשי ה'" .וישלכוין גם להתפלל שנזכה להיות תמיד שמחים ,ולבקש את
קירבת ודבקות ה' יתברך  -לכוין ממש!
 וכן אנו אומרים" :ה' ימלוך לעולם ועד" .ומלבד שזהשבח ובקשה לה' יתברך ,יש לכוין גם להתפלל שנזכה
להרגיש תמיד מלכות ה' יתברך עלינו.
 ב"מזמור לתודה" אנו אומרים" :הוא עשנו ולו אנחנווכו'" .ויש לכוין שזה לא רק שבח לה' יתברך ,אלא גם בקשה
ותפלה  -להרגיש תמיד שאני שייך לה' יתברך .ובזה זוכה
לסנגוריא גדולה בשמים ,כאשר הוא מתפלל על בקשות
רוחניות.
 ב"אשרי יושבי ביתך" אנו אומרים" :פותח את ידיך וכו'".ויש לכוין לא רק על הפרנסה שזה משמים ,אלא לכוין גם
לקבל משמים סייעתא דשמיא רוחנית בעבודת ה' ,מדות
טובות ועליה רוחנית של ממש .וכל זה בזכות שכך יכול
להביא לי ה' יתברך תמיד.
 בפסוקי דזמרה אנו אומרים" :מעודד עניוים ה'" .וישלכוין ולהתפלל לזכות להיות עניו באמת ,ולהרגיש קרבת ה'.
 בפסוקי דזמרה אנו אומרים" :כל הנשמה תהלל יה" .וישלהרגיש על כל נשימה ונשימה הודיה לה' יתברך.
 בברכת "יוצר אור" אנו אומרים" :אלקי עולם ,ברחמיךהרבים ,רחם עלינו" .יש לכוין ולהתפלל ולבקש רחמים להיות
בעליה רוחנית באמונה.
 וכן אנו אומרים שם" :עונים באימה ואומרים ביראה".ויש לכוין ולהתפלל שנזכה ליראת שמים ,כמו המלאכים
העושים את שליחותם באימה וביראה.
 בברכת "אהבת עולם" אנו אומרים" :והאר עינינובתורתיך וכו' ,לאהבה וליראה את שמך" .ויש לכוין שהאור
שבתורה יאיר בעינינו ,ואהבת התורה תהיה לנו כאויר
לנשימה.
 בברכת "גאל ישראל" אנו אומרים" :מגביה שפלים ,פודהעניוים ,עוזר דלים וכו'" .יש להתפלל ולכוין להגיע להשגות
כאלה של השפלה ,עניוה ודלות.
 בתפלת העמידה ,בברכת "אתה חונן" אנו אומרים:"חכמה ,בינה ודעת ."9ויש לכוין לזכות להשגות של דעת
באמונה ,בזכות זה שמבקש כן בתחנונים מה' יתברך.
 ובברכת "רפאינו" אנו אומרים" "לכל תחלואינו וכו'.ויש לכוין על חולי הנפש וחולי הגוף (כה"ח קטז אות ב) .ולהוסיף
לכוין על חולי אהבת ה' יתברך – "נפשי חולת אהבתך" .ועל
ידי קרבת ה' יתברך בתורת מתנה משמים ,נתרפא לטובה
ולברכה.
 ובברכת "ברך עלינו" אנו אומרים" :ותן טל ומטרלברכה" .ויש לכוין שביחד עם טל ומטר ,יוריד לנו ה' יתברך
סייעתא דשמיא ושפע גדול של דפי גמרא ,פרקי משנה ויראת
שמים .ממש ככה ,משמים מורידים הכל!.10
ומכל זה נלמד ,כמה צריך אדם להשקיע בתפלה ,ולבקש
את הרוחני מתוך הגשמי .ולא כועסים ,אלא עושים מהעבירה
מצוה .וכן בכל רגע בחיים ,יש לאדם לכוין למצוה שיש בו,
ואשריו! והלואי שנזכה לכך.

 .1ומרומז כן בשם הפרשה ,פרשת “תולדות” ,כלומר ,להוליד במעשים הטובים
שלנו ,מצוות מעשיות ,ולתקן את המעשים הרעים בבחינת “לתקן עולם במלכות
שדי”.
 .2ופירש רש”י :שרה רבקה רחל ולאה ,ע”ש.
.3ומרומז כן במשנה (אבות פ”ג) שלשה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי
תורה ,כאילו אכלו משולחנו של מקום .ולהיפך ,כאילו אכלו מזבחי מתים ,ע”ש.
והיינו שעל ידי רוחניות  -דברי תורה  -ניתן לקדש את הגשמיות – אכילה ושתיה –
עד למעלת “שולחנו של מקום” .וזו כעין סעודה של תלמיד חכם ,שהנהנה מסעודה
שתלמיד חכם שרוי בתוכה ,כאילו נהנה מזיו השכינה (ברכות סד .).וכן המהנה תלמיד

חכם מנכסיו ,כאילו דבוק בשכינה (כתובות קיא .):וכן המברר מקח וממכר של תלמיד
חכם ,כאילו קיים עשרת הדברות (בעל הטורים בפרשת חיי שרה)  -לעשות עסקים בגשמיות,
ולזכות לרוחניות של ממש.
 . 4וכיוצא בזה מצינו בזוהר הקדוש (חיי שרה דף קל ,).שמי שעולה על יצועיו,
וישן בלילה מתוך קדושה ומעשים טובים ,בודאי יזכה בזמן השינה להתעלות
ברוחניות ,ולהשיג השגות גבוהות של קדושה ,ולהיפך ,להיפך !...וזה ממש רוחניות
שבגשמיות.
 .5בלי קשר למשכורת שהוא מקבל!...
. 6ובזה מתורצת טענת השל”ה הקדוש ,שהובאה בספר עוד יוסף חי (פרשת ויחי).

ועי’ כף החיים (סי’ ה ס”ק יד).
 .7וכידוע ממה שכתב הרמב”ם בפירוש המשניות (שביעית פ”ה מ”ה) ,שמי שהתאוה
משפיעה עליו ,הרי זה עיור ,ע”ש.
. 8ומפורש כן ברמב”ם (הל’ תשובה פ”ג ה”ד) ,ע”ש.
.9דעת זה העיון והבנה לאמת .וכן דעת זה רוח הקודש (עי’ רש”י פ’ ויקהל).
.10ומפורש כן בגמרא (יומא עה ,).שיחד עם המן שירד לישראל ,ירדו גם אבנים
טובות ומרגליות .וכאן אני מבקש עם הגשם גם סיוע רוחני וגם סיוע גשמי.
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מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א:

מיום בריאת העולם ,לא קם כלי משחית
שהורס את נשמות ישראל יותר מהאינטרנט!
מה דעתכם על הקלטת שיחות? תתחדשו!
שלום וברכה מורי ורבותי!
אחד העונשים הגדולים שהעניק בורא העולם למחזיקי מכשירי
ה'סלולר' שנאסרו על ידי גדולי ישראל [מכשירים טלפונים ניידים
שלא מסוג המכשירים הכשרים שאושרו על ידי גדולי ישראל ,אותם
המאופיינים בתמימות טכנית ,טכנולוגית וקליטתית זועקת לשמים],
הוא אפשרות "הקלטת השיחות" ,המגיעה עם כל מכשיר כחלק
מהתכונות השליליות המלוות מכשיר שכזה.
ומדוע זהו עונש?
אז כך .אם חברך לעבודה קם לבוקר עצבני במיוחד ,ומעבר לכך
"זכה" להמתין בפקקים עד כלות ,והנה אחיך מתקשר אליו ומבקש
הצעה נדיבה ,לעבור דרכו בכדי להעביר אליך מנה חמה שאמכם
הרחומה ביקשה להפתיע בה את חוש הטעם שלך .הרי שאחיך ישמע
מהחבר עד כמה אין לו כח וזמן ,ועד כמה היום התחיל לו שחור משחור
ושהוא ממש לא מסוגל לעשות זאת .וכשאחיך יאמר שאתה לדוגמא
היית עושה זאת למענו ,החבר יגביה את קולו ויסביר שאתה לא ממש
כזה נדיב בלשון המעטה ,ועד כמה לא עמדת במבחנים הרבה יותר
קלים ,ושאין שום הצדקה שהוא יעשה זאת בשבילך ,ושיעשה טובה
ויפנה את הקו לבשורות טובות יותר...
אחיך שברגעים אלה "נדבק" מיומו השחור של חברך לעבודה,
פשוט מעביר לך את הקלטת השיחה ,והופך גם את יומך לשחור
ואת יחסיך עם החבר לעבודה לארורים .שם זה עוד עלול להסתיים
בפרצוף חמוץ ,ואפילו בבוטות כלשהי שתישלח מפיך הישר לאזניו
של החבר לעבודה בנוכחות כ-ו-ל-ם.
אולם ,אם שותפי השיחה היו רעייתך ומרת אמך ,והרעיה ברגע של
משבר אמרה שאין לה כח כיוון שהיא עושה הכל בבית ל-ב-ד ,ומרת
אמך טרחה לשלוח לך את תוכן השיחה עוד בטרם הצטננה אוזנה
המסמיקה מאדיה ,הרי שזה עלול להסתיים באסון.
לעניות דעתי ,בסיכום שעשה הקדוש ברוך הוא עם השטן ,כאשר
אפשר לו לייצר את מכשירי הסלולר האסורים כדי למתן את הבחירה...
הוא הוסיף סעיף לפיו כל מכשיר יגיע מובנה עם הקלטת שיחה ,וזה
היה אמור להיות חלק מהעונש של מחזיקי מכשירים אלו .רק שהשטן
"הצליח" בעבודתו למעלה מהמשוער ,והפך עונש זה לכלי משחית
ההורס קשרים ,פוגע בתשתיות משפחתיות ,ומצליח אפילו לגרום
לקרבות רחוב ורשת המאופיינות בחילול ה' ושאר מרעין בישין.
בפרשתנו ,מופיעה אחת מהקלטות השיחה הישנות והטובות,
"וְ יַ ֲעקֹב נָ ַתן לְ ֵע ָׂשו לֶ ֶחם ּונְ זִ יד ֲע ָד ִׁשים ,וַ ּיֹאכַ ל וַ ּיֵ ְׁש ְּת וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ לַ ְך ,וַ ּיִ ֶבז ֵע ָׂשו
ֶאת ַה ְּבכ ָֹרה" (בראשית כה ,לד) .את ההקלטה הזו השמיעו לעשו כאשר אמר:
ֹאמר ֲהכִ י ָק ָרא ְׁשמֹו יַ ֲעקֹב וַ ּיַ ְע ְק ֵבנִ י זֶ ה ַפ ֲע ַמיִ םֶ ,את ְּבכ ָֹר ִתי לָ ָקח וְ ִהּנֵ ה
"וַ ּי ֶ
ַע ָּתה לָ ַקח ִּב ְרכָ ִתי" (שם כז ,לו) .שם הוכיחה אותו על פניו הקלטת שיחה
של "וַ ּיִ ֶבז ֵע ָׂשו ֶאת ַה ְּבכ ָֹרה" ,מה שהוכיח שהבחור לא ממש חש נגזל
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לא שים
גונלון ראוי,
בלי סי
שור מורה
ובאיהוראה!

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

באותה שעה.
וכאן מציינים המפרשים (שכל טוב בראשית פכ"ה סי' לד) שעשיו לא הסתפק
בלבוז לבכורה בלבו ,אלא זימן את חבריו ויחד עמם חגג את "תמימותו"
של אחיו יעקב המפסיד סעודה כדי לזכות בבכורה מפוקפקת .מה
שאומר שהדברים לא נאמרו שחוסר בשימת לב ,אלא במכוון ולאחר
מחשבה.
בעבר ,בטרם באו הטלפונים לעולם ,השיחות נעשו פנים מול פנים,
וכל אחד ידע מי שותף לשיחה זו ללא הפתעות .כאשר החלו הטלפונים
לרוב בקרב הארץ ,כבר נהיה קשה יותר לדעת מי פוער אזניים יחד
עם שותפך לשיחה מעבר לקו ומאזין יחד עמו להגיגיך .וכאשר נוצרה
קללת "הקלטת השיחות" ,כבר לא תדע לעולם להיכן יועברו דבריך,
ואיזו אוזן רגישה תיפגע מהם.
אז שלוש תובנות בענין:
תובנה ראשונה :אם השמיעו לך הקלטת שיחה בה חברך מדבר
עליך ,תבין שהחבר תקוע עדיין בדורות העבר ולא מבין שניתן
להעביר את דבריו בקלות רבה כל כך לאוזניך הרגישות .זה אמור
להחמיא לך ,ולהסביר לך שהוא לא ממש חושב את מה שאמר ,הוא
פשוט התנסח בצורה המושפעת ממצב הרוח ,ממזג האוויר ,מיחסיה
של רעייתו כלפיו באותה העת ,ואפילו מיחס רע כלשהו אותו רצה
להפגין כלפי נמען השיחה ,ולא כלפיך חלילה.
תובנה שניה :אם אתה משוחח בטלפון או בנייד ולא משנה עם מי,
אל תנסה להתרברב ,להעיר ,לספר משהו שאתה לא מעוניין שכל
העולם ישמע .כי אם יש מישהו בעולם שהיית מעדיף שלא ישמע את
תוכן דבריך המחכימים ,אל תאמר אותם בשום אופן ,משום שבדור
ההקלטות מן הסתם דבריך ימצאו את מקומם דווקא לאותה אוזן
ה'אלרגית' לתוכנה.
והתובנה השלישית :עשה ככל יכולתך להתרחק מהקלטות שכאלה.
אל תקליט ,אל תשמיע לאחרים ,ואל תשמע גם אם מעדכנים אותך
שתוכן השיחה אמור להציל את חייך .גם בלי הקלטה עליך לקיים את
מאמר חז"ל "כבדהו וחשדהו" (דרך ארץ רבה ה) כלפי כל אדם ,כך שהשיחה
לא תוסיף מאומה .הדבר היחיד שיקרה לך הוא עגמת נפש מיותרת
ומחשבות אוון על סוג של פליטת פה שגם המח שעמד מאחוריה כבר
הספיק לשכוח.
ולסיום ,בל נשכח :דע מה למעלה ממך ,עין רואה ,ואוזן שומעת,
וכל מעשיך בספר נכתבים (אבות פ"ב מ"א) .שם הכל מצולם מוקלט
ומתועד ,ושם זה גם כולל מחשבות...
בברכת הצלחה בחיים ללא מכשירים פסולים בכלל וללא הקלטות
שיחה בפרט,
וברוכים תהיו!

פקס03-5011125 :

שאל את הרב

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
אתרwww.haravrabi.co.il :
מיילInfo@haravrabi.co.il :

והמשכיל בעת ההיא ידום!
שאלה :מה עלינו לעשות בעת הזאת ,כאשר אנו
שומעים על מחלוקות שבין עסקני צבור תורניים,
והדבר גורם בעקיפין לשמוע גם שבין הרבנים
הגדולים ישנם דברים לכאן ולכאן ,ולכל צד יש צד?
תשובה :זה נסיון גדול מאד עבורינו ,ומשמים
בודקים אותנו כיצד נתנהג .ולכן חובה קדושה
על כולנו בעת הזאת לקיים את הפסוק (עמוס ה ,יג):
"ה ַּמ ְׂשּכִ יל ָּב ֵעת ַה ִהיא יִ ּדֹם" ,ולהזהר מאד מלשמוע
ַ
כל מיני הקלטות ,שיחות טלפון וכיוצא בזה,
שיש בהם חבילות חבילות של עבירות הכרוכות
ברכילות ,לשון הרע וחילול השם .ודבר זה מסוכן
לכל השומעים והרואים .ואיזה גיהנם גדול מגיע
לאותם מפרסמים!...
ויש לדעת ,שהמפרסמים דברים מעין אלה,
עושים טעות חמורה וחילול השם ,ומחטיאים את
הרבים ,ואוי לנו ביום הדין .הלא כולנו תלמידים
הנכנעים לגדולי ישראל וחכמי התורה ,ואסור לנו
להרהר אחריהם ,חס ושלום ,וכל העתיד שלנו
בסכנה .וכידוע מחז"ל הקדושים (ב"מ נט ,):שהיתה
מחלוקת בין החכמים ,והיה זה נסיון משמים כיצד
יגיבו התלמידים (עי' שיטה מקובצת שם).
ועוד ,שלמעשה אין לסמוך על הקלטות כלל
ועיקר ,שהרי זה מסיח לפי תומו ,ויש לחץ מסוים
ומלה בדיבורים
ואי אפשר לסמוך על כל ִמלה ִ
שמדברים באותה העת ,וזה בגדר משטה הייתי
בך (עי' סנהדרין כט .ברש"י ד"ה משטה) .וכל זה הוא עוד סיבה
לכך שאין להשתמש בטלפון עם הודעות והקלטות
ושאר מרעין בישין ,רחמנא ליצלן .וכן גם תקשורת
ורדיו שאסור לשמוע ,ואפילו ערוצי הקודש עדיף
שלא לשמוע .שהרי ערוצי הקודש נועדו במיוחד
לקרב את אחינו החילונים לתורה ויראת שמים ,ומה
לכהן בבית הקברות .וחובה קדושה שיהיה בבית
מכשיר הקלטה (טייפ בלע"ז) ,שניתן לשים בו קלטות
שהם קודש קודשים  -במוסר ,בהלכה בשירים
חסידיים ומזרחיים  -והחכמה תחיה בעליה.

כיבוד הורים לצורך הבן
שאלה :הגעתי להורי בשעות הלילה המאוחרות
לביקור קצר ,והורי בקשו ממני לברך ולאכול כמה
דברים משובחים וטובים ,ואני סרבתי לכך משום
שכבר צחצחתי שיניים ,והייתי מוכן לשינה .האם
נכשלתי בזה בכיבוד הורים?
תשובה :בודאי שנכשלת בכיבוד הורים! שהרי מה
שאבא מבקש צריך לעשות מיד .וכל שכן כאן ,שמצוה
לברך ולאכול ,ולשבח את ההורים ,ולומר תודה על
הכל ,ולאחר מכן יצחצח שיניים פעם נוספת ,ומה
בכך .וכל זה הם פרטים בדיני כיבוד הורים.

נכון שאין בזה כיבוד הורים לצורך ההורים אלא
לצורך הבן ,ובזה אין עבירה כאשר לא עושה את
בקשתם (ועי' יבי"א ח"ח יור"ד סי' כב) ,מכל מקום בנדון דידן
יש גם כעין פגיעה וצער להורים כאשר מסרב להם.
ובפרט שאין כאן סיבה הכרחית שלא לאכול ,אלא
אדרבה יש כאן שמחה גדולה להורים בזה שאוכל
ומברך את ה' .ועוד שמוסיף לעצמו בזה מעלות
במאה ברכות .ונמצא שבודאי ישנה כאן חובה
לשמוע להורים היקרים הי"ו.

ספרדי המתפלל עם עדת התימנים
שאלה :ספרדי שהתפלל עם עדת התימנים -
עדה קדושה ומכובדת – ולא הספיק לומר "קדושה"
עם הצבור .וכשהפסיק כנהוג אצל הספרדים
לשמוע מהחזן "קדושה" כדי לצאת ידי חובה ,שמע
להפתעתו שהחזן אינו אומר "קדושה" בקול רם ,כדי
להוציא את כל המתעכבים בתפלה ידי חובה (כנהוג
אצל התימנים) .האם בכל זאת ימתין עד שיסיים החזן את
הקדושה ,או שבאופן כזה ימשיך בתפלתו כרגיל?
תשובה :להלכה מפורש בשולחן ערוך (ס"ס קד)
שישתוק ויכוון למה שאומר השליח צבור ,ויהא
כעונה ,ע"ש .אולם כאן באמת זה מנהג עדת
תימן ,שהחזן אומר את ה"קדושה" עם הצבור
ולא שומעים אותו .וכן מצאתי בספר שולחן ערוך
המקוצר להגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א ,הבקי
הגדול במנהגי תימן (שו"ע המקוצר סי' יח סע' ו) ,ע"ש .ולפי
זה באמת אין חובה על המתפלל לשתוק ולשמוע
(כמבואר בהגהות איש מצליח שם).
אולם למעשה נראה שמותר למתפלל לבקש
מהחזן להגביה את קולו ,ולכוין להוציא ידי חובה את
כל אלו שעדיין מתעכבים בתפלת הלחש .ובפרט
כאן בארץ ישראל  -ארץ הקודש  -שגם יהדות תימן
יכולים לנהוג כמרן השולחן ערוך .ויש בזה ממש
חסד רוחני גדול מאד לעשות כהשולחן ערוך עבור
הצבור הספרדי .ועל אחת כמה וכמה שחזן ספרדי
חייב להמתין לצבור שיסיים תפלתו ,ולומר" :קדוש,
קדוש קדוש" בקול רם ,שיהיה לתועלת הכלל ממש.
ויש כאן זיכוי הרבים וקידוש השם.

ברכת המזון עם כותונת לילה
שאלה :אדם חלש אשר סעד בביתו את ארוחת
הערב עם כותונת לילה (פיג'מה בלע"ז) ,האם מותר לו
לברך כך ברכת המזון ,או שחייב הוא להחליף
לבגדים רגילים?
תשובה :נכון שכתוב בשולחן ערוך (סי' קפג סע' ח)
שברכת המזון דינה כתפלת העמידה ,ע"ש .ומרן
רבינו זיע"א למד מכאן שאסור לעניות קדיש
וקדושה באמצע ברכת המזון (יבי"א ח"א סי' יא) ,מכל

שו"ת ממורנו הרב

שליט"א

מקום עם כל זה נראה שאם הכותונת לילה נעשתה
על ידי בגדים מכובדים ,מסודרים ונקיים ,הרי זה
שייך לענין הדומה לסעודה ,ומותר לברך ברכת
המזון בבגדים כאלה ביראת כבוד.
וכיוצא בזה כתב הגאון רבי שלום משאש זיע"א
בספרו שמש ומגן ותבואות שמש ,שמותר גם
להתפלל שחרית בכותונת שישן איתה בלילה,
כאשר הם בגדים מכובדים וחשובים הנותנים
הרגשה טובה.
ואגב ,יש להשתדל בלילה להמנע מארוחת ערב
המכבידה על הגוף .שמעניו על "פת שחרית" ,ולא
על "פת ערבית" (עי' ב"מ קז .):ומאכלים קלים בלילה
אינם מכבידים על האדם ,אלא אדרבה מסייעים לו
בלימוד התורה ובהשכמת הבוקר  -לקום ולהתגבר
כארי לכבוד ה' יתברך.

סעודה שלישית אחר השקיעה
שאלה :מה הדין להמתין ולא לסעוד סעודה
שלישית עד אחר השקיעה ,בכדי שאחד מבני הבית
לא יפסיד "לחם משנה"?
תשובה :נראה שמותר לעשות כן ,ולסמוך על
ההלכה שלמעשה בין השמשות הוא יום גמור לכל
הדינים ,הן לגבי הפסק בטהרה והן לגבי נשיאות
כפיים ותפלת מנחה ,ועל אחת כמה וכמה לענין
סעודה שלישית שמותר לעשות כן לכתחילה (עי'
חזו"ע שבת ח"ב דף שצ) .ובפרט אם תהיה כעין פגיעה
לאותו אדם שלא חיכו לו ,ובפרט אם מדובר בזוגתו
החשובה או בהוריו או בהורי אשתו שיחיו.
והחסידות הגדולה היא ,לשמור על כבוד
המשפחה ולהרבות שלום .וזה שווה הרבה יותר
מלבצוע על הפת קודם השקיעה ,ופשוט.

"נופש אמהות"
' שאלה :מהי דעת התורה לגבי "קייטנת אמהות"
לנשים בלבד ,בימי החנוכה או בחופש הגדול
וכדומה?
תשובה :קייטנה לנשים בלבד הוא דבר לא טוב
ולא מומלץ בכלל .אשה הולכת לנופש רק עם
בעלה! וזה מצוין .נשים נשואות יחד עם כל מיני
חברות וידידות בנופש לבד ללא בעליהן ,הרי זה
דבר הגובל בחוסר צניעות מוחלט!
אם וכאשר אין ברירא ,משום שהבעל אינו מעונין
לצאת לנופש כלל ,או שאין סידור לילדים הקטנים,
יש לעשות שאלת חכם ,וכל מקרה לגופו.
גם נופש מטעם העבודה שהוא מיוחד לעובדים
ולעובדות ,אין זה צנוע .וצריך להמנע מנסיעות
ונופשים מסוג זה .והרחק מן הכיעור ומן הדומה לו.
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אנחנו מקבלים
על עצמינו בלי נדר

לרפואת מורנו
הרב חיים בן שרה שליט"א
בתוך שאר חולי עמו ישראל

לענות

אמן

בקול גדול בכל כוחו ממש
ובכל כח כוונתו

לברך ברכת

אשר יצר

בכונה גדולה בעיניים עצומות
מתוך הכתב ובלי להתעסק
בדבר כל שהוא

להתחזק במצוות

אהבת ישראל
גם למי שלא בראש שלנו
גם למי שלא מכבד אותנו
ל-כ-ו-ל-ם

שאל אביך ויגדך

סיפורים מהספר ענף עץ אבות
למרן רבינו הגדול זיע"א

"ו ְּד ָלא יָ ֵליףְ ,ק ָט ָלא ַח ָּיב"...
שמעתי מפי מורינו הרב הגר"ע עטייה זצ"ל ,מעשה שהיה בזמנו בעיר ארם
צובה (חלב) באיש ירא ה' מרבים ,בשם רבי אהרן ,שבכל יום היה קובע עתים לתורה,
שאחר תפלת שחרית למד "חק לישראל" בעיון ,בהבנת המשנה והגמרא והזוהר,
ואחר כך למד שלחן ערוך בעיון ,וכשחזר לביתו כבר היתה שעה מאוחרת ,וסעד את
לבו בפת שחרית ובירך ברכת המזון בנחת ,ולקח את מפתחות המשרד שלו שהיה
במרכז העיר .כי רבי אהרן היה מומחה באבנים טובות ומרגליות ,ובקי בשמותם
ובערך שווים ,ושמו הולך לפניו כי הוא איש ישר ונאמן .ואשתו היתה מעירה לו,
על שהוא הולך למשרד בשעה מאוחרת כל כך ,ומאין יבא עזרו להתפרנס כראוי,
והוא היה משיב לה ,כי הוא בוטח בהשם יתברך שבזכות התורה יפרנס אותו ואת
ביתו בכבוד ובנחת ולא בצער ,על כן לא זז ממנהגו ,והמשיך בקביעת עתיו לתורה.
והנה יום אחד נגש לפתוח את משרדו ,וימצא שם ערבי אחד מעיר חברון יושב
על הארץ ,ליד חנותו ,רובץ בין המשפתיים ,שאל אותו לחפצו ,ענה לו ,אנא פתח
את משרדך ,ואומר לך את חפצי ,לאחר שפתח את המשרד ,נכנס הערבי החברוני
לפני ולפנים ,והוציא את מגבעתו (שהוא התרבוש) מעל ראשו ,שהיתה מורכבת מכמה
תרבושים אחד בתוך השני ,והנה בין תרבוש לתרבוש הפנימיים נמצאת מרגלית
אחת יקרה ,והראה אותה לאיש הנלבב הנ"ל ,ושאל אותו מה מחירה ,רבי אהרן
הסתכל בה היטב ,ואמר לו ,מרגלית זו יקרה מאד ,שוה למעלה ממאה אלף דולר!
(בזמן ההוא שהדולר היה יקר שבעתיים מן הדולר שבזמנינו) .אני אתענין אצל חובבי מרגליות אם יחפצו

ימ ָתי?"
ְ"ו ִאם לֹא ַע ְכ ׁ ָשיוֵ ,א ָ
מעשה שהיה אצל הברון רבי שמעון זאב רוטשילד ,שהיה לבו פתוח לצדקה,
פעם אחת פגע בו אדם אחד ,ובידו המלצה מגאוני הדור ,לנדיבי עמינו ,לתרום
בעין יפה עבורו כדי שיוכל להשיא את בתו הבוגרת .פשפש הגאון בכיסיו ולא מצא
מעות ,נטל מידו את שעון הזהב אשר לו ,ושיש עמו גם כן שרשרת זהב ,שעולים
בדמים יקרים ,ונתנו לאיש הזה ,האיש סירב לקחתו ,ואמר ,וכי אני שודד דרכים?

(פ"א מי"ג)

לקנותה ,ואשיב לך דבר ,בעל המרגלית אמר לו ,אני מתאכסן במלון פלוני ,ומצפה
שבהקדם תשיבני דבר ,החזיר הערבי את המרגלית לתוך התרבושים שלו ,והלך
לו .למחרת בבוקר לאחר שרבי אהרן גמר את קביעתו בתורה ,וסיים את סעודתו,
ויקם וילך אל משרדו ,בדרכו עבר על פני המלון הנזכר ,וראה שם התקהלות ההמון
פתח המלון ,שאל לפשר דבר ,עניו לו ,ערבי אחד בא מפלסטין ,והתאכסן כאן זה
כשבוע ימים ,אכל ושתה ושבע ודשן ,ולא שילם כלל עבור זה ,ולא נמצא בכיסו
כסף לתשלום ימי אירוחו וסעודותיו .והנה אמש בלילה באופן פתאומי קיבל שבץ
לב ומת ,בעל המלון הגיש קובלנא אצל המשטרה ,וקצין המשטרה בא כאן למכור
במכירה פומבית ,את חפצי האיש ,כדי לסלק את החוב לבעל המלון ,עמד רבי
אהרן שם ,והאיש משתאה לדעת היצליח ה' דרכו אם לא ,והתחיל הקצין למכור את
בגדיו ושאר חפציו ,וכשהכריז על התרבוש של הערבי ,קם רבי אהרן ואמר שהוא
מוכן לקנותו בעשרה בישליק (מטבע קטן) ,ואיש אחר הוסיף עליו ואמר חמשה עשר
בישליק ,רבי אהרן הוסיף ואמר שמנה עשר בישליק ,ולא נמצא מי שיוסיף עליו,
סיים הקצין הכרזתו ,אחת ,ושתים ,ושלש ,זכה ,שילם רבי אהרן את המחיר ,ולקח
את התרבוש עמו למשרדו ,בבואו למשרדו נכנס לפני ולפנים ,ופתח את התרבושים
אחד לאחד ,עד שהגיע למרגלית שהיתה בפנים בין תרבוש לתרבוש ,נטלה ומכר
אותה והתעשר עושר גדול .וזהו מה שאמרו שאוכל פירותיהם בעולם הזה ,והקרן
קיימת לו לעולם הבא .אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד.

(שם מי"ד)

קבע לי שעה למחר ,ואבוא אליך ,ותתן לי כנדבת לבך ,ענהו הברון ,שמע נא לעצתי
וקבל את השעון ,כי עתה ברוך ה' יש לי רצון טוב ,ושמח לתת בעין יפה ,מחר מי
יודע אם לא יסית אותי יצר הרע ,ואפטור אותך בדבר מועט בלבד .ועל כגון זה אמר
התנא ,אם לא עכשיו ,שלבי ער למצוה ושמח בה ,אימתי ,שמא מחר לא יהיה לי
חשק ורצון טוב למלאת רצון בוראי כהלכה בשמחה.

"ש ּ ַמאי אוֹ ֵמרֲ :ע ֵשׂ ה תוֹ ָר ְת ָך ֶק ַבע"...
ַׁ
מעשה בהגאון רבי אפרים זלמן מרגליות (בעל שו"ת בית אפרים) ,אשר תורה וגדולה
התאחדו על שלחנו ,ואשתו הרבנית היתה אשת חיל ומנהלת לו עסקים גדולים,
היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה ,ואילו הגאון לא זז מאהלה של תורה ,ורק
במקרים בודדים היתה הרבנית מתיעצת עמו אודות מסחרם ,בשעת האוכל ,לדקות
מספר בלבד.
פעם אחת הגיע לבית מסחרם סוחר יהלומים ,ובידו הצעה נפלאה לעיסקת
יהלומים מוצלחת ,אשר ריוח עצום מובטח לה .אולם מכיון שנדרשה לכך השקעה
עצומה של כסף ,ראתה הרבנית צורך להתייעץ עם בעלה על כך ,היא שלחה אל
בעלה בבית המדרש ,ששאלתה ובקשתה היא שאך הפעם יפסיק מלימודו ויסור
לבית מסחרם ,על מנת לסיים עיסקה נפלאה ומוצלחת ,כי הסוחר ממהר לדרכו,
ובלעדי הסכמתו לא תוכל עשוהו לבדה .הגאון ביקש סליחתה והתנצל ,כי אין

ביכולתו לבטל את שיעורו הקבוע ,והעיסקה בוטלה.
כאשר שב הגאון לביתו ונוכח בצערה של הרבנית ,על העסק שלא יצא לפועל,
פייס את דעתה ,וכך אמר לה :בשעה שנקראתי לבוא לבית המסחר ולהפסיק
מלימודי ,עלה בלבי מה שאמרו חכמים (בברכות סג" ):אין דברי תורה מתקיימים אלא
במי שממית עצמו עליה" .וכך פירשתי מאמר זה ,אין התורה מתקיימת אלא באדם
שמשים עצמו כמת ,בעניני העולם הזה ,באותם שעות שקבע לו ללימוד התורה,
כלומר שלעולם לא יפסוק ממשנתו כלל ועיקר בשעות שהקציב לתורה .ואמרתי
אל לבי ,אילו חלילה הייתי מת ,האם יכולתי לייעץ ולהביע דעה בעסק זה או אחר,
אף עכשיו שברוך השם חי אנכי ויושב והוגה בתורה ,אשים עצמי כמת ,ולא אחליף
חיי עולם בחיי שעה החולפים .נחה דעתה של הרבנית ,והוסיפה לו הערצה על
הערצתו.

"אמר ְמ ַעט ַו ֲע ֵשׂ ה ַה ְרבֵּ ה"...
ֱ

מעשה ברבי ישעיה מעיר ז'וכוביץ ,שהיה מכניס אורחים בגדול ,פעם אחת עברו
עליו כמה סוחרים מבני ישראל ,שחזרו אז בעגלה מן היריד שהתקיים בליטא,
והגיעו לזוכוביץ בערב שבת ,ר' ישעיה יצא לקראתם ,וביקש מהם שיבאו להתארח
אצלו ולשבות את השבת אצלו ,והבטיח להם שיתן להם כל מעדני מלכים שיש
ברשותו ,וכל מה שיבקשו לענג את השבת ,בתנאי שכל סוחר ישלם חמשה זהובים,
טבין ותקילין ,בדלית ברירה מוכרחים היו להעתר לו ולשבות את השבת בביתו
של ר' ישעיה ,ובשבת דרשו ממנו לתת להם יין משובח משופרי שופרי ,ופירות
יקרים ומשובחים ,ויתן לפניהם ,אכלו משמנים ושתו ממתקים ,והיו מדושני עונג.

(שם מט"ו)

(שם)
ביום ראשון בבוקר רצו הסוחרים לנסוע לדרכם ,ובאו לשלם לו את הזהובים
מחיר האש"ל שהוסכם עליהם ,סירב ר' ישעיה לקבל כסף ,ואמר :חלילה לי לקבל
מכם אפילו פרוטה אחת ,זיכני השם יתברך במצות הכנסת אורחים שעליה אמרו
חז"ל :גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה ,ואיך אמיר מצוה גדולה זו
בתשלום שכר .שאלוהו הסוחרים ,אם כן למה אמר לנו כבודו ,שמחיר האכסניא,
לינה ואכילה ושתיה ,חמשה זהובים לכל אחד ,השיב להם ר' ישעיה ,רציתי מאד
שתתענגו אצלי ותדרשו ממני כל מה שאהוב וחביב עליכם ,ולכן קבעתי מחיר גדול,
כדי שתענגו את השבת כרצונכם .וכך פטר את האורחים לחיים טובים ולשלום.

