בס"ד

דעת ז נים
ש ִאים ִמ ּטוּב ִמ ְצ ָריִ ם ,מאי מטוב מצרים? אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר :שלח לו יין [ישן] שדעת זקנים נוחה נוחה הימנו"
ש ָרה ֲחמ ִֹרים נֽ ֹ ְ ׂ
"ו ְּל ָא ִביו ׁ ָש ַלח ְּכזֹאת ֲע ָ ׂ

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

(מגילה טז):

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

גיליון מס'212 :

גרי הצדק באמת ,המפורסמים בתורה
פרשת יתרו ,ימי השובבי"ם ,תשע"ח
בפרשת השבוע פרשת יתרו ,מסופר על יתרו
שחזר בתשובה ,זכה לאמונה שלימה ועזב את כל
מיני העבודה זרה .ולא זו בלבד ,אלא שזכה אף
לפרשה בתורה שתקרא על שמו .וכן מצינו ברות
המואביה שזכתה להתגייר ,וזכתה לאמונה שלימה.
וכן אונקלוס הגר ,התגייר באמונה שלימה (ע”ז יא).
והיה בן אחותו של טיטוס בזמן חורבן בית שני (עיין
גיטין נו סע”ב) .וכן נבוזראדן היה גר צדק (גיטין נז ,):ומבני
בניו של המן וסיסרא למדו תורה בבני ברק ולימדו
תינוקות בירושלים ,ומהם יצאו שמעיה ואבטליון
(גיטין שם) .והיו תנאים גדולים ,רבותיהם של שמאי
והלל הזקן ,ומעלתם בציבור היתה גדולה יותר מכהן
גדול היוצא מקודש הקודשים (עיין יומא עא.):

איך זוכים גרי צדק להשגות ודרגות
כאלה?
השאלה הגדולה והחזקה ,כיצד זכה יתרו לפרשה
על שמו וכיצד זכה להשגות כאלה באמונה ,אשר
הגיע לשלמות באמונה (תורת משה אלשיך) ,וזכה לומר את
הפסוק (שמות יח ,יא )“ :עתה ידעתי כי גדול ה’ ...ברוך
ה’ אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה” ,פסוק
שיש בו ברכה על ניסי יציאת מצרים ,מה שמשה
רבינו ועם ישראל לא בירכו כך עדיין את ה’ יתברך
(עיין סנהדרין צד .).ויתרו זכה לשבח ולפרסם כבוד שמים,
ונכתב בתורה לדורות עולם.

אמונה באלוקים לכל תושבי כדור הארץ
ויש כאן יסוד גדול מאד ,הגויים מצווים על
שבע מצוות בני נח ,וזה חובה קדושה מזמן בריאת
העולם .שלאדם הראשון היה שש מצוות ,ונח נצטוה
במצוה שביעית של אבר מן החי .1וגויים העוסקים
בשבע מצוות ,ובקיאים בהם ובפרטיהם ,זוכים
לדרגה של כהן גדול .והביאור בזה ,בגלל שיש להם
מצוה וחובה של אמונה בה’ יתברך ,ומכח ציווי ה’
הם חייבים להתאמץ ,ללמוד ולהרהר תמיד במציאות
ה’ יתברך ,ואז יש להם מצוה גדולה בכל רגע .וכמה
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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

פרשת :יתרו שבת קודש י"א שבט תשע"ח ( 27ינואר )2018

מצוות האמונה שייכת לכל התושבים בעולם
מורינו הרב שליט"א
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שיהיו מכוונים יותר ומתאמצים יותר לייחד את
האמונה ,לפרסם ולחזק ,מעלתם גדולה מאד ,וזוכים
להיות קדושים ממש כמו כהן גדול .וזה בבחינת גדול
המצווה ועושה (קידושין לא ,).ויש שכר גדול למצווה
ועושה שמקבל מרות המצוה עליו (תוס’ ר”י הזקן שם) .וכל
גוי יכול לזכות בכך ,כאשר יתעמק ויכוין לאמונה
שלימה וליחוד ה’ בשלימות .ויגיע להשגות רוחניות
ממש ככה ,ואלה נקראים חסידי אומות העולם ,ויש
להם חלק לעולם הבא (רמב”ם ספ”ח מהלכות מלכים).

המצוות קנין בגוף האדם
ובעומק יותר ,כל מצוה שאותו אדם שייך בה יש
לו כח לפעול ולעשות ולקיים .לדוגמא ,גוי לא יכול
להיות שליח לגיטין או לקידושין ,כי הוא לא שייך
במצוה זו .2וכן לענין תפלין ,כל שישנו בקשירה ישנו
בכתיבה (גיטין מה ,):ולכן גוי אין בו מצות תפלין ואין
לו כח לכתוב תפלין .3אולם אמונה בה’ יתברך ,הגוי
מצווה במצות עשה מהתורה ממש .וכאשר נעשה
כזה בעל אמונה ,ועוד מתגייר לשם שמים באמת ,אז
בוודאי שיש בכוחו ,במצות האמונה להגיע להשגות
גדולות ,וזוכה לפרשה על שמו ,וזוכה שמזרעו יהיו
תנאים קדושים וזוכה למעלות רבות מאד ,והכל
מכח האמונה .אמונה היא מצוה אשר שייכת בחובה
קדושה לכל באי עולם ,וצריך להשתמש בה באמת
ובשלמות .ויתכן שיזכה גוי מסוים ,יותר מישראל
שלא מבין ,לא מרגיש ולא חי את האמונה באמת,
והדברים נוראים.

רשע בוטח בה' יתברך
ויתכן לבאר בזה את הסברא הידועה אשר הובאה
בסידור אוצר התפילות ,4שיתכן לפעמים אדם רשע
שהוא באמת תינוק שנשבה ולא מקיים מצוות ,אולם
באמונה הוא חזק מאד ,מאמין ובוטח בה’ יתברך,
והקדוש ברוך הוא מקבלו ,עיין שם .5וכנראה שמכח
האמונה והבטחון יכולים להגיע באמת להתעלות,
להשגות ,למעשים טובים ולהשגחה טובה מן
השמים .וזה ניכר על איש כזה ,ורואים עליו דרך
ארץ וכבוד לכל אחד ,ואיש מוסרי באופן חזק מאד.
וזה מכח האמונה ואף שעדיין חלש במצוות ,אמנם
הקדוש ברוך הוא מקבלו .ולהיפך ,כאשר מקיים

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א
מצוות שבין אדם למקום ,ומאידך מעשיו לבין
הבריות קשים ורעים ,הרי זה פגום באמונה וביטחון,
והתוצאות קשות ,רחמנא ליצלן.
וכמו שמצינו בגמרא (עיין גיטין סב ).בחכם
הנקרא גניבא תלמידו של רב ,שהיה בעל מחלוקות
גדול ומצער את החכמים ,ואמרו עליו דברים קשים,
ולבסוף נהרג (גיטין סה.):

קמיע נוסף מאליהו הנבא
גם אליהו הנביא מחזק אותנו ,ומלמדנו ואומר לנו
(תדבא”ר פרק ט) ,מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ,
בין ישראל בין גוי ,בין איש בין אשה ,בין עבד בין
שפחה ,לפי המעשה שהוא עושה ,כך רוח הקודש
שורה עליו ,עיין שם .וכמובן ,שלא יתכן שיעשה
גוי מעשים שאין לו שייכות אליהם מצד המצוות.
אבל האמונה שורש לכל כדור הארץ ,אשר יש כאן
עשייה גם לגויים ,אם יעשה כן באמת לשם שמים
כמו שעשה יתרו בפרשה.

קמיע אמיתי לכל אחד ואחד בזכות
האמונה
ומכאן לנו ,עם ישראל ,על ידי שלמות האמונה
בהשגחה פרטית “אין עוד מלבדו”“ ,מלא כל הארץ
כבודו” ,להקמת שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת
עוזנו .וניכר כל זה בעבודת ה’ ,באהבת ישראל
בשלמות ,בקידוש השם בכל רגע ורגע .ואז בודאי
נוכל לזכות למעלות גדולות של ביטול הדינים
והורדת החסדים של מלך יושב על כסא רחמים ,כי
הסגולה הגדולה והעצומה באמת זה ,כאשר באופן
מעשי עושים הכל על פי האמונה בה’ יתברך ,אמונה
בהשגחה פרטית .והתוצאה מכך ,קידוש השם גדול
לכבד ולעזור ,לתמוך ולחזק את כל העושים למען
כבוד שמים ,למען שמו באהבה .ובעזרת ה יתברך
בכנס הגדול למען החזקת התורה ביום שני כ”ז
שבט תשע”ח ,כולנו נכוין לקדש שם שמים ולהרים
ידיים לכבוד ה’ יתברך ,ויתקיים בנו עדות של ה’
יתברך ועדות של אליהו הנביא לחסדים גדולים מה’
יתברך ,אמן ואמן.
ברוכים הבאים בשם ה’.
 .5וזה כדברי הירושלמי (רפ"ה בברכות) לעולם לא יהא פסוק

 .3וכן ישראל מומר שלא מאמין ,רחמנא ליצלן ,לא נאמן
 .1וזה חובה קדושה על כל הגויים (עיין סנהדרין נו.).
 .2ועל אחת כמה וכמה לכתוב את הגט .והגט פסול כי לכתוב (משנ"ב סי' לט סק"ו).
אותו גוי לא שייך במצוה זו.
 .4על הפסוק (תהלים פד ,יג)" :אשרי אדם בוטח בך".
זה זז מתוך פיך "ה' צבאות אשרי אדם בוטח בך" ,עיין שם.
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איך ניתן לבחון את חוסנו של חוט השדרה?
שלום וברכה מורי ורבותי!
היום ננסה יחד בעזרת ה' להבין מה המבדיל בין האדם אשר מצליח
להשתכנע ,ומקבל החלטה חדשה .לבין רעהו ,הנשאר עם דעותיו הישנות
והמקובעות ואיננו מוכן רוצה ו/או יכול לשנותם.
וכלפי מה הדברים אמורים?
במבט ראשון ,נראים אותם אנשים אשר יודעים להשתכנע ,כקלי דעת
ואפילו כחסרי חוט שדרה .טוענים ,אומרים ואפילו מטיחים כלפיהם ,שהם
אינם יודעים לעמוד על דעתם ,ובקלות די רבה ניתן להסיט אותם מהמטרה
אליה שאפו ו/או תכננו להגיע רגעים מספר קודם לכן.
אז כך ,יתרו היה "חותן משה" ,ומאידך ועוד הרבה לפני זה הוא היה "כהן
מדין" .שני הכתרים הללו שימשו במוחו הקודח בערבוביה ,שניהם היו סתירה
מהותית זה לזה.
כ'חותנו של משה' היה אמור הוא לראות את הניסים ואת הנפלאות
שנעשו לעם ישראל ,לחקור את טיבם ,ולהגיע למסקנה אחת ברורה ויחידה
"כי ה' הוא האלוקים" .אולם ,בתפקידו ככהן מדין שימש הוא דמות ומופת
לרבים בתור ההיפך הגמור .הוא היה כהן בכמה וכמה סוגי עבודה זרה ,הוא
האמין בכמה סוגים של אלוהויות ,אלוהי הטוב ,אלוהי הרע ,אלוהי החום
ואלוהי הקור ,ואפילו אלוהי העושר ואלוהי העוני .הוא שכנע והשפיע על כל
הסובבים אותו כי ישנם כמה וכמה מושלים בכיפה ,ובכל ענין יש לפנות לאל
האחראי על אותו תחום...
אולם ,את ה'דילמה' הזו מסכמת התורה הקדושה בפרשתנו בפסוק
ֹלקים לְ מ ֶֹׁשה
הראשון" :וַ ּיִ ְׁש ַמע יִ ְתרֹו כ ֵֹהן ִמ ְדיָ ן ח ֵֹתן מ ֶֹׁשהֵ ,את ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֱא ִ
הֹוציא ה' ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם" (שמות יח ,א).
ּולְ יִ ְׂש ָר ֵאל ַעּמֹוּ ,כִ י ִ
הסיכום הוא  -לא במעשה אותו עשה יתרו לאחר ששמע את הדברים
והפנימם ,אלא בעצם השמיעה גופה מסוכם השינוי אותו הכיל יתרו על
עצמו ועל הסובבים אותו.
בכדי לחדד את הדברים יותר ,ננסה יחד להבין מה השתנה יתרו מכל
בני דורו ,אשר כולם ללא יוצא מן הכלל חזו בקריעת ים סוף .הלא כזכור
קריעת ים סוף התבטאה לא רק במימי ים סוף ,אלא גם בכל הנהרות והאגמים
שבעולם ,בכל השלוליות והבריכות ,ואפילו בכל כוסות המים ,הקפה ,התה
והמרק.
לא היה נוזל שלא נחצה לשניים עד שניים עשר בשעת קריעת ים סוף .מה
שגרם לכל בני העולם כולו ללא יוצא מן הכלל לדעת ולהבין שברגעים אלו
ממש עם ישראל מסכם את יציאתו ממצרים בקריעת ים ,המובילה לאובדנו
של העם המצרי הרודה והרודף אחריהם.
במה ,אם כן ,היתה שונה שמיעתו של יתרו משמיעתם של כל בני אנוש
באותה שעה?
במבט ראשון היינו חושבים שהשינוי הוא בכישרונו של יתרו או ביכולותיו
ה'אנליטיות' לנתח דברים בצורה מפוקחת .אולם ,התורה הקדושה מסבירה
לנו שיתרונו של יתרו על כל בני העולם לא היה כי אם באפשרות לשמוע.
לאמור ,בעוד כל בני העולם אטמו אוזניהם משמוע ,ולא הסכימו להשאיר
'אופציה' ולו הקלושה ביותר שישנה תובנה אחרת המובילה לאורח חיים
אחר השונה מאורח החיים להם הם רגילים ,יתרו פער את אוזניו והקשיב
לכל אפשרות חדשה.
מציאות ה' יתברך לאור הניסים אותם עבר העם הנבחר באותה שעה ,לא
הותירה מקום לספק בקרב אף אדם בעולם אילו רק היה מוכן לשמוע זאת
ולהחדיר את אותן תובנות מבורכות לאפרכסת אוזנו.
אלא שאף אחד לא עשה זאת .כולם התחפרו באמונתם הישנה והמוכרת,

2

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

וחששו אף לפתוח לדיון נושא חשוב ורגיש כל כך" ,שעלול" לדרוש מהם
לשנות משהו מאורח החיים אליו התרגלו כל כך.
יתרו ,לעומתם ,פתח כל נושא לדיון .והיה כי השתכנע בצדקת הדרך מיד
בחר בה ,ואף הורה לכל הסובבים אותו לדבוק באחריתה.
לסיכומה של פרשיתנו ,בעוד כל בני העולם העדיפו להיות "עקביים",
"בעלי חוט שדרה איתן ויציב" ו"בעלי דרך חיים שאינה משתנה" ,העדיף
יתרו להיות "ליברל" אמיתי ,מפוקח אמיתי ,ובעצם בחן את דרכו ואורח חייו
בתמידות.
ה'ליברליים האמיתיים' ,הם אלו שלמרות שנולדו בבתים הרחוקים
מעולמה של תורה ומסורת ,השכילו לאחר לימוד ,בדיקה והבנה כי דרך
התורה היא דרך האמת ,לעזוב את דרכם ולפצוח בדרך חדשה.
ה'ליברליים בכאילו' ,הם אותם שלא הסכימו אף לשמוע על אפשרות
קיומה של דרך אחרת השונה מהנתיב אליו הופנו ביציאה מחדר הלידה...
"יַ ֲעזֹב ָר ָׁשע ַּד ְרּכֹו וְ ִאיׁש ָאוֶ ן ַמ ְח ְׁשב ָֹתיו ,וְ יָ ׁשֹב ֶאל ה' וִ ַיר ֲח ֵמהּו ,וְ ֶאל ֱאֹלקינּו ּכִ י
לֹוח" (ישעיה נה ,ז) .גם מעשיו של הרשע ,סוג של דרך ואורח חיים הם
יַ ְר ֶּבה לִ ְס ַ
בשבילו .אולם ,בתבונתו ,לאחר ששוכנע בדרך האמת ,אמור הוא לעזוב את
אותה דרך חתחתים ולבחור בדרך הטוב והיושר.
לעומתו ,נמצא מי שאינו בוחר את דרכו ,ואינו מנסה ללמוד את עתידה
ועתיד מתחרותיה ,הרי שרוי הוא בעצם ב'אבדן דרך' ,כי זוהי לא דרך חיים
בפרט ואף לא דרך בכלל.
וכמה מדהימים ויפים הדברים הללו לפעילותנו בימים אלו ממש .ימים
בהם כולנו מתרגשים ומצויים בעיצומן של ההכנות הקדחתניות לציון
ארבעים שנות האור אותן הוביל אבינו רועינו מורנו הרב חיים רבי שליט"א
תחת שליחותו ,השפעתו והרשאתו של מורנו מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א,
כאשר בגולת הכותרת מתנוססים לתפארה שלושים שנותיהם של מוסדות
התורה והחסד "עטרת חכמים" בארץ הקודש.
כולנו אנשים רגילים העמלים פה ושם לפרנסתם ולכלכלת אנשי ביתנו
בהשתדלות רבה ,כדי שיהיה זה בריווח ולא בצמצום ,בהיתר ולא באיסור,
בנחת ולא בצער.
לפתחנו מונחות תמיד הגדרות חדשות של מסירות נפש בהחזקת התורה.
לפתחם של 'מחזיקי האברכים לחצאין' מונחת ההצעה 'להחזיק אברך
בשלמות' .לפתחם של 'מחזיקי האברכים' מונחת ההצעה לשותפות איתנה
וגדולה יותר כ'פטרון' ולמעלה בקודש .ובעצם ,בפני כל אחד מאיתנו מונחת
הצעה שמיימית לעשות ככל יכולתו ואף מעבר לכך למען החזקת התורה,
החזקת חילו של הקדוש ברוך הוא בעולם.
ישנם כאלה שחושבים ,שאם הם ישתכנעו למסור נפש מעבר להבנתם
וכחותיהם עד כה ,הרי שהם מגלים סוג של חולשה .משהו במימדים של
"הצליחו לשכנע אותי במה שלא האמנתי עד כה".
אולם ,תורתנו הקדושה מעידה בפנינו בראשיתה של פרשתנו הנוכחית,
כי ההיפך הוא הנכון .דוקא מי שמצליח לפקוח את אוזניו ולשמוע את דברי
האמת ,הוא זה שגם מצליח להשתכנע בצדקת הדברים ולשנות את דרכו
לטובה או לטובה יותר ,והוא בעצם "הגיבור האמיתי".
"איזהו גיבור הכובש את יצרו" (אבות פ"ד מ"א) ,ויצרו הלא הוא "ּכִ י יֵ ֶצר לֵ ב ָה ָא ָדם
ַרע ִמּנְ ֻע ָריו" (בראשית ח ,כא) .כל שבירה מהרגלי הנערות  -היא גבורה ,כל תובנה
חדשה שמשנה את חייך גם מאותם חיים להם הורגלת בעשור האחרון ,בשנה
האחרונה ,בחודש האחרון ואפילו ביום החולף  -הוא ניצחון אמיתי.
בברכת ניצחון אמת לאחינו בשרינו ,לכל הנלווים אלינו ולכל בית ישראל ,אמן,
וברוכים תהיו!
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שו"ת ממורנו הרב

שליט"א

הכנסת פח אשפה לבית הכנסת
להצליח .וכעת הוא נכנס לישיבה קטנה ,והשאלה היא,
השם ,והרווח כולו של היצר הרע! ולכן אסור לצעירים
מה עדיף יותר לבחור יקר זה ,האם ישיבה ברמה פחותה,
כמונו לענות על שאלות כעין אלו ,אלא רק למנהיגי הדור
שאלה :האם מותר להניח פח אשפה בתוך בית כנסת,
כדי לא להכביד עליו יתר על המידה ,או ישיבה ברמה
שכולנו תלמידיהם ,והם הבקיאים בטור החמישי בשלמות,
לצורך איסוף ניירות ,וכיוצא בזה?
גבוהה שהוא יכול להתעלות בה ,וגם כדי שלא ישתעמם
והם אלו שצריכים להכריע בדברים אלו (ועי' ביבי"א ח"ד יו"ד סי' א).
תשובה :דין אשפה בהלכה ,הוא רק באופן שנודף ריח
בישיבה פחותה ,שהרי הוא חכם ,כאמור?
והעיקר להקפיד שהחזן ,הצבור והקורא בתורה ,כולם
רע מהאשפה ,כגון טינופת של סירחון ,וכיוצא בזה.
תשובה :צריך לערב כאן יועץ חינוכי ,המבין בנפש
ללא יוצא מן הכלל ,יבואו להשתתף בשיעור תורה יום
ואפילו בנין מגורים שיש בו מקום לבית הכסא ,גם אם
הנער ,ולחשוב בכובד ראש כיצד לקדם אותו .למעשה
יום .וכן יבואו לשמוע מוסר השכל מהחכם יום יום ,והזמן
עדיין לא גרים שם ,ואין שם טינופת ואין כלום ,אסור לברך
נראה ,שעדיף להכניסו לישיבה ברמה גבוהה ,משום שיש
יעשה את שלו ,וכולנו נחזור בתשובה שלימה.
ולהתפלל שם ,משום שאין זה כבוד שמים ,ויש בזה בזיון
לו כוחות להתקדם .וכן להצמיד לו חונך רציני יום יום,
וכמובן שחובה קדושה על גבאי בית הכנסת להתייעץ
גדול ,חס ושלום (משנ"ב סי' פג סק"ח) ,וכל שכן אשפה
כמובן לא חונך עבור לימוד הגמרא בעיון ,משום
שריחה רע ,שאסור לקרות כנגדה (משנ"ב סי' עט ס"ק כט).
שבזה הוא חכם ומבין היטב ,אלא חונך יום יום
אולם אשפה של ניירות וכיוצא בזה ,שאין ריחה רע,
הכנס הגדול של שנת ת'הא ש'נת ע'טרת ח'כמים!
שידריכו לאהבת התורה וניצול הזמן ,וזה יעזור לו
מותר להכניסה לבית הכנסת.
שאלה :בתאריך כ"ז שבט תשע"ח ביום שני ,יתקיים בעזרת ה'
מאד להתקדם במשך הזמן .וכן לקחת אותו לגדולי
ומכל מקום מחמת קדושת המקום יש להניחה
יתברך הכנס הגדול של ישיבת "עטרת חכמים" .והשאלה היא ,האם
ישראל ,כדי שיקבל מהם את ברכתם ,וזה בבחינת
בצד ולא במרכז .ועוד ,שיהיה בתוך כלי נאה ונקי,
הסעודה בכנס זה נקראת סעודת מצוה כמו סיום מסכת ,ומצוה
אשרי יולדתו ,שנאמר על רבי יהושע ,שמיום שנולד
כדי שלא יראה שזה בכלל אשפה .וכל זה הוא
להשתתף בה ,או שדי בכך שתורמים להחזקת התורה?
היה מצוי תדיר בבית המדרש (עי' מסכת אבות פ"ב מ"ח).
לכבוד קדושת בית הכנסת.
תשובה :כמובן שלתרום להחזקת התורה ,זה מצוה גדולה וחובה
וכמו שאמר רבי אליעזר שיש להושיב את הילדים
קדושה ,וכולנו חייבים בה .ויש להשתדל ולהתאמץ בזה כמה שיותר.
בין ברכי תלמידי חכמים (ברכות כח ,):ועל ידי זה יקבלו
טלית קטן – מצוה יקרה וחשובה מאד!
ובני יקירי הרב אליהו שליט"א ,ראש מוסדות "עטרת חכמים",
הארה של עין טובה (ספר בניהו שם) .ואף שהם קטנים
אומר תמיד שהמסירות ,המאמץ ,הקושי ,הצער ,החששות והפחד
שאלה :האם מותר בקיץ כשחם מאד ,לצאת
מאד ,יקבלו שם מידות טובות והגונות (מהרש"א שם).
מההתחייבות ,הם בעצם המעלה הגדולה ביותר בתרומה להחזקת
בלילה בלי טלית קטן ,אלא רק עם חולצה בלבד?
התורה.
תשובה :כתוב בתהלים (קיט ,סג)" :חבר אני לכל
תפלין שנרטבו מהגשם ,אם צריכים
והוסיף עוד להביא את דברי הירושלמי המפורסמים (הובא ברמב"ן פרשת
אשר יראוך" ,והיינו כאשר רואים אדם באירוע
בדיקה
כי תבוא) :לא למד ,לא לימד ,לא שמר ולא עשה (כמובן מחמת אונס) ,ולא היה
מסוים עם חולצה ,ומתחת לחולצה גם בד של
שאלה :יצאתי מהבית לבית הכנסת כשאני עטור
סיפק בידו להחזיק ,והחזיק ,הרי זה בכלל "ברוך" ,ע"ש .ומשמע שיש
טלית קטן ,הרי זה קידוש השם .אמנם נכון הדבר
בטלית ותפלין ,והנה לפתע החלו לרדת גשמים
כאן דין במאמץ ,והיינו שעושה הכל למען הקמת והחזקת התורה.
שאין זה חובה (יחו"ד ח"ד סי' ב) ,אולם מצוה גדולה על
חזקים ,האם אני צריך לבדוק את התפלין שמא
וכן לבוא לכנס הילולת הצדיקים ,הוא דבר גדול ,וזכות גדולה,
כל אדם לקיים מצוה יקרה וחשובה זו ,השקולה
נפסלו?
ודינו כסעודת מצוה .משום שעצם השירה והשמחה שיהיו שם,
כנגד כל המצוות ,ולחנך את ילדיו הקטנים ,מעל
תשובה :צריך לבדקם ,ויש להזהר בזה מאד.
הרי הם בכלל סעודת מצוה (עי' משנ"ב סי' תרע סק"ח) .עוד מצוה להשתתף
גיל שש (יחו"ד שם).
ומבואר בשלחן ערוך (ס"ס לט) ,שתפלין שהוחזקו
בכנס זה ,משום שגם גדולי ישראל וחכמי התורה שליט"א ,שכולנו
ובגד של יום ,גם בלילה יש בו מצוה (שו"ע סי' יח
בכשרות ,אינם צריכים בדיקה לעולם .אולם מבואר
תלמידיהם ,יהיו שם בעזרת ה' יתברך (עי' ברכות סד .והובא להלכה במשנ"ב סי' קנו
ס"א) .וכל רגע ורגע שיש על האדם ציצית ותפלין,
סק"ד) .וכמובן ישנה מצוה מיוחדת של "נדיבי עמים נאספו" ,שעצם
שם (משנ"ב ס"ק כו) ,שאם נשרו במים צריכים בדיקה,
הרי הוא מקיים מצוה (עי' ב"ק נו :בתד"ה בההיא הנאה ומשנ"ב
האסיפה והעוצמה להחזקת התורה ,הרי הם חובה לכולנו (עי' ר"י בשע"ת
שמא נמחק הכתב ,או התקלקל .ובספר הנפלא
בביאה"ל סי' לז ס"א).
ש"ג אות קסח).
יריעות שלמה (הלכות תפלין עמ' רטו) ,מוסיף שהוא הדין
אם היו התפלין בשמש ,או במקום חם ,או שהיו
כידוע ,סעודת מצוה של סיום מסכת היא דבר גדול ,ופוטרת
הבטה לצדדים באמצע הברכה
מתענית בכורות בערב פסח .ומבואר ברמ"א (סי' תקנא ס"י) ,שסעודת
במקום לח ,שצריכות בדיקה מיד ,ע"ש .ומכאן
שאלה :האם מותר להזיז את הראש באמצע
מצוה בסיום מסכת מתירה בתשעת הימים לאכול בשר ,ורבינו המשנה
יש ללמוד ,שלא טוב להניח תפלין במכונית ,וחם
הברכה ,כדי לראות מי נכנס ומי יוצא?
ברורה (בביאה"ל שם) ,מוסיף בשם רבינו היעב"ץ ,שהמחזיקים בממונם
השמש ונמס .וגם את התיק של התפלין המונחים
תורה ,מותרים לאכול בשר בסעודת סיום מסכת ,גם כשלא למדו
תשובה :צריך להתאמץ מאד בעת אמירת
בשקית ניילון ,יש להשאיר את הרוכסן פתוח ,כדי
עמהם ,ע"ש .ועל אחת כמה וכמה המחזיקים בממונם את האברכים
הברכה ,ולכוין היטב ,ולא להביט לצדדים .ורבינו
שלא יהיה אטום לגמרי .ויש נזהרים לנשק התפלין
היקרים שלנו הי"ו ,המזכים את הרבים ,ומסיימים הרבה מסכתות בכל
החסיד (בא"ח פרשת יתרו) ,ממליץ שיהיו הפסוקי דזמרא
בעדינות מאד ,מחשש רוק או לחות שלא יפסלו
השנה כולה ,כך שבודאי הכנס הגדול בהילולא דצדיקיא של "עטרת
בכוונה ,באימה וביראה ,ועל אחת כמה וכמה שכך
התפלין.
מצוה.
סעודת
ממש
הוא
חכמים",
צריך להיות בברכה שמברך את ה' יתברך.
ובודאי שגשם חזק דינו כמו נשרו במים ,ויש
ורבינו הגדול זיע"א (יבי"א ח"ד יו"ד סי' יט) ,פלפל באורך בדברי הגמרא
ויש קצת ראיה מהלכות תפלין ,שאסור לרמוז
להתייעץ עם סופר מומחה המבין גם בבתי התפלין
(פסחים קיג :):שבעה מנודין לשמים וכו' ,ומי שאינו מסב בחבורה של
בעיניו או באצבעותיו בין תפלין של יד לתפלין של
והרצועות ,כיצד להתנהג בזה.
מצוה ,עיין שם נפלאות מתורתו .וידועים דברי הירושלמי המפורסמים
ראש ,מחשש הפסק (משנ"ב סי' כה ס"ק כט) ,ע"ש .ועל אחת
(הובא ביבי"א ח"ד או"ח ס"ס מב) ,על רבי יוחנן שהיה מלקט פירורים של סעודת
כמה וכמה באמצע אמירת הברכה.
מסיבת בר מצוה בכלי נגינה ,בימי
מצוה של קידוש החודש ואוכל ,ע"ש.
ולפי זה כאשר מברך "אשר יצר" או ברכת "מעין
ספירת העומר
ברוכים הבאים (לתרום ולהתרים לאכול ולשמוח) בשם ה'!
שלוש" ,ועל אחת כמה וכמה ברכת המזון ,שדינה
שאלה :חתן בר מצוה שיום הולדתו חל בימי
כתפלת העמידה ,שיש להזהר מאד שלא להציץ,
ספירת העומר ,האם כדאי להקדים את המסיבה עם
ולא להסתכל בשעון ,ולא כלום ,אלא להתייחד עם
כלי נגינה לפני פסח ,או אחרי ספירת העומר ,או שאין
רק ה' יתברך (ועי' משנ"ב סי' קצא ס"ק ה) .והמעיין בספר הקדוש כף
עם החכם ,וכאשר יש אזכרה או שבת חתן ,וכיוצא בזה,
צורך להחמיר בכך?
החיים (סי' נט ס"ק כה) ,יקבל יראת שמים.
ויש כל מיני אורחים ,יש להזהר מאד שלא לפגוע בהם,
תשובה :מעיקר הדין מותר לערוך בר מצוה עם כלי
ולעשות הכל בחכמה גדולה .ומרן רבינו הגדול זיע"א
נגינה גם בימי ספירת העומר (חזו"ע יו"ט עמ' רנח) ,וכן בימי בין
האריך בזה ביביע אומר (ח"ז סי' טו) ,בדין כהן המחלל שבת,
גדול השלום!
המצרים כאשר זה זמנו ממש ,ביום הגיעו למצוות (הל"ע
ע"ש .ובחכמה גדולה יש להרבות אהבה ואחוה ,ולקרבם
שאלה :מה הדין בחזן או קורא בתורה שיש לו טלפון
ח"ד עמ' קלח) .אולם הלכה למעשה ועצה טובה ,להקדים
לשיעורי תורה ,וזה מצוין.
לא כשר ,או שיש לו בבית טלויזיה ,או שזוגתו הולכת
את המסיבה לפני פסח ,ולעשותה עם כלי נגינה ושמחה
בגילוי ראש או בפאה נכרית ,רחמנא ליצלן?
גדולה .וכן בחול המועד פסח (חזו"ע יו"ט עמ' רט) ,ביום ההולדת
ילד חכם שאינו מנצל את כל כוחותיו
תשובה :אלו שאלות עדינות ,ומסוכן מאד לענות עליהן,
שלו ממש ,יש לעשות בבית למשפחה ולקרובים שמחה
שהרי דבר זה עלול לגרום לריב ומריבה ,קנאה ושנאה בין
שאלה :ישנו תלמיד טוב ,מצטיין וחכם ,שאינו מנצל
והודאה לה' יתברך ,דברי תורה של החתן בר מצוה ודברי
מתפללי בית הכנסת ,ועל הכל לשון הרע ,רכילות וחילול
תורה מהרב של המשפחה ,וזה מצוין.
כראוי את עצמו ויכולותיו ,והוא קצת אדיש ואינו מתאמץ
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