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המשא המרכזי

יזכור לו יום המיתה
פרשת תצוה ,שבת זכור ,תשע"ח

מאמר מפחיד הכרוך בעבודה שקשה לקיימה
בפרשת השבוע ,פרשת תצוה ,מבואר סדר הקרבנות
שציוה ה' יתברך את משה רבינו ע"ה להקריב בשבעת
ימי המילואים .וכל זה היה בודאי עבודת ה' יתברך בכוונה
גדולה ,כהכנה לשכינה שירדה למשכן ,לאחר שבעת ימי
המילואים.
בתוך כל עבודת הקרבנות הללו ,ישנו פסוק אחד (שמות
כט ,מג) ובו שני מלים" :וְ נִ ְק ַּדׁש ִּבכְ ב ִֹדי" .וכפשוטו ,פירש
רש"י :שתשרה שכינה במקדש .אולם רש"י הוסיף להביא
את דברי חז"ל הקדושים (זבחים קטו ,):שמשה רבינו ע"ה קיבל
רמז מה' יתברך ,שביום שתשרה השכינה במשכן ,ימותו
שני צדיקים על קידוש השם .וכאשר דבר זה קרה לנדב
ואביהוא ,הבינו משה ואהרן שהם הראויים לכך באמת.
וזה בעצם הפסוק ִ
"ּב ְקר ַֹבי ֶא ָּק ֵדׁש" (בפרשת שמיני) .וזה גם
הפסוק ְ
"ּב ָק ְר ָב ָתם לִ ְפנֵ י ה'" (בפרשת אחרי מות) ,שהכוונה היא
על נדב ואביהוא שביקשו להתקרב עוד ועוד כדי למות
מיתת נשיקה עד כלות נפשותם (אוה"ח הקדוש שם) .כלומר ,נדב
ואביהוא עשו מאמץ להתקרב ולהתקדש ,כגון לקדש שם
שמים ולמות לכבוד ה' יתברך .וכמובן שיש כאן עבודת
השם גדולה מאד ,משום שאין מדובר באדם מסכן ומיואש
מהחיים ,אשר שם קץ לחייו ,רחמנא ליצלן ,שזה איסור
חמור מאד שאין לו כפרה ,אלא מדובר באדם בריא ,שמח,
צעיר ,חכם ופעיל ,ועושה ומעשה ,המוכן למות כל רגע
ורגע לכבוד ה' יתברך .ולזה זכו נדב ואביהוא ,ועליהם נאמר
בפרשתינו" :וְ נִ ְק ַּדׁש ִּבכְ ב ִֹדי".

לא לפחד מהמות כלל ועיקר
חז"ל הקדושים מלמדים אותנו (ברכות י ,).שדוד המלך
ע"ה הסתכל ביום המיתה ואמר שירה .ומפרש המהרש"א,
שהכוונה היא על תחיית המתים .ויש מפרשים שהכוונה
היא ,להודות על הרעה כמו על הטובה (עי' מצפה איתן שם).
ורבינו הבן איש חי זיע"א מחדש ומבאר ,שיש מעלה ביום
המיתה ממש ,שיכול אדם לזכות להשגות גדולות ברוחניות,
שאי אפשר לו להגיע אליהם בזה העולם ,ועל זה אמר דוד
שירה (בן יהוידע שם) .ועל אחת כמה וכמה מי שמצפה ,מתגעגע
ומתפלל לזכות להשרף ולמות על קידוש השם ,שבאמת
הוא זוכה למעלות גדולות ,גם כאשר הוא אינו נשרף ואינו
נהרג בפועל .ואדרבא ,מקבל על כך שכר יום יום ,כאילו
הוא נהרג על קידוש השם ,וזוכה גם לארבע מאות עולמות
בעולם הבא (עי' בזוה"ק חיי שרה דף קכד .):וזה באמת קבלת עול
מלכות שמים בשלימות ,שהממליך את ה' יתברך על עצמו,
כאילו המליכו על כל העולם כולו (זוה"ק בתיקונים תיקון ע דף קל.):
וצדיק בהשגות כאלה ,גם אם לא זכה להשלים את עצמו
בעולם הזה ,ה' יתברך משלים לו ממקום אחר (זוה"ק אמור דף
קא .).וזהו כח עצום של חושבים ,רוצים ושמחים במצות
קידוש השם.

גדולי עולם לא פחדו מהמות
חז”ל הקדושים אומרים על שמואל הנביא ,שאמר לשאול
המלך לצאת למלחמה ,ומבשר לו שימות הוא ושלושת בניו
(עי’ ברכות יב .):ומבואר עוד בילקוט שמעוני (שמואל א’ כח) ,שבאותה
שעה שעשה כן שאול המלך ע”ה ,אמר הקדוש ברוך הוא
למלאכי השרת“ :בנוהג שבעולם ,כשאדם הולך לבית
המשתה ,הוא אינו לוקח את בניו עמו ,מפני עין הרע ,ואילו
שאול המלך יורד למלחמה ,ויודע שהוא נהרג ,ואף על פי כן
הוא לוקח את בניו עמו ,ושמח על מידת הדין שפוגעת בו,
ע”ש .וכן בגמרא (ברכות סא ,):שמסופר שם על רבי עקיבא שאמר:
“כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה “בכל נפשך” ,אפילו נוטל
את נשמתך ,מתי יבוא לידי ואקיימנו” (עי’ ברכות שם).1
 .1וכן מצינו בהרוגי לוד ,שנאמר עליהם שאין כל בריה יכולה
לעמוד במחיצתן (עי' ב"ב י .):וכן מצינו בנחשון בן עמינדב קפץ למים
והיה בסכנה (עי' סוטה לז .).וכן מצינו בחכמי הגמרא ,שנכנסו באש על
דעת להשרף או שקפצו מהגג על קידוש השם (עי' קידושין מ .וכתובות

מורנו הרב שליט"א
כיצד מגיעים לכך?
ויתכן לבאר שזהו היסוד של עובד ה' באמת .אנו קיבלנו
כח מאברהם אבינו ע"ה ,לכוין להשרף על קידוש השם,
ויתכן שכח זה עובר בתורשה לעם ישראל ,כאשר רוצים
ומכוונים ומתפללים על כך (עי' עדויות ספ"ב) .ועוד ,שהאיסור
לפחד במלחמה ,הוא פסוק מפורש בתורה "לא תירא
מהם" .והרמב"ם (ספ"ז מהלכות מלכים) מבטיח למי שמכוין לקדש
שם שמים בלבד ,שלא יהיה לו רעה ,ולא נזק כלל .ובעומק
יותר ,כל המצוות שציוה אותנו ה' יתברך ,יש בנו את
הכח המיוחד לעשותם ולא לפחד ,לא לחשוש ולא כלום.
והמכוין לשם מצוה ,עושה כן בשמחה ומרגיש שמחה
פנימית רוחנית ,כמו מצות עשה של יראת שמים  -לפחד
מה' יתברך תמיד .והחידוש כאן ,שזהו פחד חיובי ,פחד
מועיל ופחד בריא לגוף ,משום שכך ציוה ה' יתברך .וכן
הצפייה למשיח תמיד ,רגע רגע ,היא חובה מן התורה (עי'
רמב"ם הלכות מלכים רפי"א) .ואין זה גורם לחולי לנפש ,חס ושלום,
"ּתֹוחלֶ ת ְמ ֻמ ָּׁשכָ ה ַמ ֲחלָ ה לֵ ב" (משלי יג ,יב) .כבר אלפיים
ֶ
בבחינת
שנה מחכים אנו למשיח ,לגאולה השלימה ,לקיבוץ גלויות
ולתחיית המתים שיעשה מלך המשיח (עי' רש"י סנהדרין נא,):
ומתחזקים ומתנחמים ולא מתייאשים ,וכל יום מוסיפים
להתפלל" :ותחזנה עיננו בשובך לציון ברחמים" ,וכל נובע
זה מכח המצוה .וכך הוא הענין לגבי למות על קידוש השם,
שהמכוין באמת למצוה זו בתפלה יום יום ,כדין וכהלכה,
ובמקומות שיש חובה לכוין ,ומכוין וממחיש כן לעצמו
ממש ,לא רק שאינו מפחד למות על קידוש השם ,אלא גם
מרגיש כח רוחני טהור וקדוש לחיות בשמחה כל רגע ורגע
על קידוש השם.

סגולה גדולה
ויתכן לחדש שיש כאן גם סגולה גדולה לחיות תמיד
בחכמה ובנחת ,וכן להתגבר על קשיים ומכשולים בחיים.
ואם מכוין ושואף למות על קידוש השם ,הרי זה כעין גוף
קדוש ,ולא יתכן לאיש כזה קדוש להתנהג בכעס ,בעצבים,
בגאוה ,בהקפדות ,בקנאה ,בשנאה ובתחרות ,ואדרבא ,איש
כזה מסתדר עם כולם ,ואף מתפלל ומכוין בתפלת העמידה
על כולם ,בלי יוצא מן הכלל ,שיהיה להם חיים טובים.
ומרומז בגמרא (תמיד לב ,).שהרוצה לחיות ,ימית את עצמו.2

שני סוגי מיתות
מצוות צריכות כוונה ,כידוע (עי' ברכות יג .).ויש לדעת ,שגם
יסורים צריכים כוונה ,אחרת אין זה מכפר ממש על העוונות
(עי' בספר אמונה מעשית) .ומכאן רואים ,לומדים ומבינים ,שגם
למות על קידוש השם צריך כוונה .ואלו פסוקים מפורשים
בתורה .עשיו הרשע אומר" :הנה אנכי הולך למות" ,ומבקש
אוכל .וכן יעקב אבינו ע"ה ,נאמר עליו" :ויקרבו ימי ישראל
למות" ,ומבקש להקבר בארץ הקודש .מי שמכוין למות
על קידוש השם כל רגע ,מיתתו היא כפרה על עוונותיו.
וגם כשבאמת מגיע זמן מיתתו ,ומרגיש את הנשימות
האחרונות ,הוא יודע כיצד לכוין ולהרהר בתשובה ,ולכוין
כאילו הוא מת ממש על קידוש השם .ומי שלא מכוין ,הרי
הוא מסכן גדול ,ומי יודע איזה גיהנם מחכה לו ,רחמנא
ליצלן .ומדויק כן בגמרא (ברכות י ).על דוד המלך ע"ה ,שאמר
שירה על יום המיתה .ומאידך ,מי שיצר הרע מתגבר עליו,
יזכור לו יום המיתה (ברכות ה .).ופירש רש"י ,יום המוות הוא
דומיה עולמית .והמהרש"א מוסיף ,שצריך אדם לזכור
שיצר הרע רוצה להמיתו .והכוונה בדבריהם הקדושים היא
לא על עצם המיתה ,אלא כיצד ימסור דין וחשבון ביום
המיתה בשמים ,כאשר יצר הרע מתגבר עליו ,והוא נכשל
בעבירות ,רחמנא ליצלן.

סז .):וכן מצינו ברבי זירא ,שהיה בודק את עצמו באש (עי' ב"מ פה.).
ומפורש בגמרא (גיטין נז" ,):כי עליך הורגנו כל היום" ,אלו תלמידי
חכמים שממיתין עצמן על דברי תורה ,ע"ש.
 .2ופירש רש"י ,ישפיל את עצמו ,ע"ש .ומי שמכוין יום יום למות

חרדת יום הדין
גם בראש השנה ויום הכפורים ,חרדת הדין היא לא
שמא אני אמות השנה ,משום שיש לכוין תמיד למסור את
נפשנו על קידוש השם ,וכיצד יפחד אדם מעצם המיתה.
ובאמת סיפרו על גדולי ישראל שפחדו ביום הדין ,וזהו
חרדת הדין ,כלומר ,מסירת דין וחשבון ,ולא עצם המוות
והמיתה .ורואים היום כמה אנשים מפחדים מפני החוק,
או מפני המשטרה ,או מפני מלך ,וכיוצא בזה ,ושוכרים
עורך דין בכסף גדול מאד .וזה הוא בעלמא דשקרא ,רחמנא
ליצלן ,ובשמים הכל אמת לאמיתה ,ועוד ,שמי שלא מספיק
מתאמץ בעבודת השם ,נאמר עליו "כי דבר ה' בזה" (עי' סנהדרין
צט .).אז בודאי שזהו המהות של חרדת הדין ,בשעה שיזכור
לו את יום המיתה.

סגולה לאהבת ישראל
מי שמתאמץ ומתפלל ,ומכוין תמיד להשרף על קידוש
השם ,כמו "בקרובי אקדש" ,וכמו "ונקדש בכבודי" ,ממילא
הוא כבר לא מקפיד ,לא נוקם ,לא נוטר ,לא שונא ,לא רואה
אנשים ולא כלום ,אלא רואה אך ורק את ה' יתברך ,ממילא
קל לו מאד להתפלל על כולם לחיים טובים.

סגולה לא לפחד ממעלית ,מטוס ,חדר סגור,
וכיוצא בזה
כל הפחד שבעולם מתבטל ברגע שאדם מכוין באותו
מעמד ממש ,למות כעין ארבע מיתות ממש .וכשחושב על
כך ,וממחיש לעצמו תמיד ,אז גם בחדר סגור ,במטוס הטס
בגובה ובמעלית קטנה וכדומה ,הוא סומך על ה' יתברך,
ומכוין למות על קידוש השם .והוא בבחינת הרוצה לחיות
ימות וכנ"ל .וזו גם סגולה בדוקה נגד חרדות ,דכאונות,
דמיונות ,חלומות וכל מיני מרעין בישין ,לכוין כל רגע" :אני
חי בהשגחה פרטית משמים ,וכל רגע ורגע מוכן אני למות".
ועליו נאמר "אשרי אדם מפחד תמיד" ,והיינו פחד חיובי
המביא חיים ארוכים (עי' ברכות ס .).וכן כאשר אדם עובר צילום
רפואי על כל גופו ממש ,והוא נמצא במקום צר כעין צינוק,
ורעש המכונה גדול מאד ,הוא מפעיל את האמונה ואת
הכוונה למות על קידוש השם ,ועל ידי כך יוצא בריא ושלם,
ותוצאות הבדיקה הן טובות ,משום שהוא נהרג ,וכעת הוא
חי מחדש ,בבחינת "חדשים לבקרים ,רבה אמונתך".

קושיא חזקה של ה"שומר אמונים"
פלא גדול ,כיצד עם ישראל פחדו בזמן קבלת התורה,
לשמוע את עשרת הדברות מה' יתברך ,ואמרו למשה רבינו
ע"ה" :פן נמות" .ולמה פחדו למות אנשים שזכו לדרגה
עצומה ברוחניות ,ופסקה זוהמתן (שבת קמו ,).והרי זה קידוש
השם הגדול ביותר בעולם? ושמעתי בזה כמה תירוצים,
ומסתמא יש גם תירוץ חזק ,ולה' הישועה.

פחד מות...
פחד מות ,הוא הפחד הגדול ביותר עולם .ומבואר בזוהר
הקדוש (ויחי דף רכ ,):שהחסידים מעיינים בעצמם בכל יום
ויום ,כאילו היום הם מסתלקים מן העולם ,ע"ש .ובאמת
אומרים כן בוידוי הגדול ביום הכפורים" :זכרון יום המיתה
לא עלתה על לבנו" ,ע"ש .ורבינו החפץ חיים זיע"א אומר,
לא מי שחולה מת ,אלא מי שמגיע זמנו ,מת .ובזוהר הקדוש
(ויחי דף רמה ):כתוב ,שאם הצדיקים היו יודעים את גודל העונג
והכבוד שהשכינה באה לכבדם ,היו שמחים שמחה גדולה
ביום שמסתלקים מן העולם ,ע"ש .ורבינו הרב שך זיע"א
היה אומר" :מי מאיתנו מת על קידוש השם ,והלואי שנזכה
לחיות תמיד על קידוש השם" .והמוסר נפשו בכוונה גדולה
תמיד ,הרי זה חי תמיד ,יום יום ,על קידוש השם ,ואשריו.
והלואי שנזכה לכך.
על קידוש השם ,אז בודאי קל לו ההשפלה שהוא מקבל .וזה מרומז
בפירוש רש"י (בפרשת וירא) ,על הפסוק "ואנכי עפר ואפר" ,ע"ש .וגם
כל לילה לפני השינה ,כשאומר" :בידך אפקיד רוחי" ,יש לכוין כן
(וידוע הזוה"ק שהובא בקצה"ח סי' ד סק"א).
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גם אתה יכול להחזיק
שלום וברכה ,מורי ורבותי!
"מדהים"" ,מלהיב"" ,עצום"" ,נפלא"" ,מרומם"" ,מחזק" .אלו הן מקצת
התגובות שזכינו כולנו יחד לקבל מהמשתתפים בהילולא המרכזית
והמסורתית בשבוע החולף על ידי מוסדות "עטרת חכמים".
ובכן ,מורי ורבותי! לאחר שעות של מחשבה ,ימים של הכנה וחודשים
של ציפיה ,זכינו והתכנסנו כולנו תחת ראשי אלפי ישראל .תחת שבטם של
גדולי ישראל – ממרן נשיא מועצת חכמי התורה הגאון הגדול הרב שלום
כהן שליט"א ,חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי שמעון בעדני ,מרן
הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א ,הגאון הצדיק רבי משה
אבוחצירא נכדו של הבבא סאלי בן אחר בן ,הגאון רבי זמיר כהן שליט"א
מגדולי או גדול מזכי הרבים בדורנו .ויחד עמם עשרות רבות של רבנים
מבוגרי המוסדות ותלמידי מורנו הרב אבינו רועינו הרב חיים רבי שליט"א.
וכולם תחת קורת גג אחת לערב של הודיה לה' ,על ארבעים שנות אור אותן
זיכנו בבואו של אבינו רוענו שליט"א לחולון תחת שבטו של מרן נשיא הדור
רבינו עובדיה יוסף זיע"א.
בדקות הארוכות בהן זכיתי לעמוד לימינו של פטרון ישראל הרב אריה
דרעי שליט"א ולזכות פטרונים נוספים להצטרף להחזקת התורה בטהרתה
במוסדות התורה "עטרת חכמים" ,אמרתי לו שזכות עצומה היא לו לעמוד
ולהיות שותף בעבודת הקודש של החזקת התורה מבלי להצטרך ולהוציא
ממון מכיסו .ואכן שלטה הברכה במעשי ידינו ורבים מעמך בית ישראל
אוהבי התורה ואף לומדיה ,הצטרפו להיות 'זבולון' המחזיק את 'יששכר'
יה ְמ ֻא ָּׁשר" (משלי ג ,יח).
"עץ ַחּיִ ים ִהיא לַ ַּמ ֲחזִ ִיקים ָּבּה וְ ת ְֹמכֶ ָ
וזוכה לקיום הפסוקֵ :
וכאן נשאלת שאלה ,אשר פעמים רבות עומדת לפתחנו על ידי אנשים
אשר לא זכו להיות מגדולי תומכי התורה במוסדות ,ושואלים את שאלתן של
בנות צלופחד" :למה ניגרע?" .לאמור ,מדוע יבואו אותם בעלי ההון ,אשר
בידם להשקיע את מיטב כספם בהחזקת התורה ,ויזכו לשורה של ברכות
מגדולי ישראל ,לשורה של ברכות שמים מעל וברכת תהום רובצת תחת,
לשפע של רוחניות וגשמיות ,לנחת מכל יוצאי חלציהם ,בעוד אנו שלא זכינו
להון רב כל כך נעמוד בצד ועינינו רואות וכלות?
ובכן ,ישנו מעשה על אחד מגדולי ראשי הישיבות ,שכאשר ניגש אליו
בחור צעיר ושאל" :איך זכה כבודו ,שבדקות ספורות בהן הוא מגיע לחתונה,
החתן והכלה שמחים ומאושרים ,וזוכה הוא למצוות שמחת חתן וכלה
מהודרת כל כך .בעוד הוא הבחור משקיע שעות על גבי שעות ,לילות על גבי
לילות ,בריקודים סוערים בכל חתונה מזדמנת ,והחתן בקושי שם לב לבואו?"
השיב לו ראש הישיבה ,כשחיוך אבהי נסוך על פניו" :מכיוון שבגילך,
במקום לחפש חתונות ,ישבתי ולמדתי תורה ,כיום ,בדקות ספורות אני זוכה
להגיע לשמחת חתן וכלה מובחרת כל כך" .לאמור ,אם תבזבז את זמנך
בחיפוש חתונות ובאיתור חתנים ,הרי שתמשיך להיות אותו אחוזון בלתי
מורגש בשמחתו של החתן .לעומת זאת ,אם תעמול ותשקוד באוהלה של
תורה ,ותזכה ויצא שמך בישראל לשם ולתפארתׁ" ,שֵ֔ם ּכְ ׁשֵ֥ם ַהּגְ דֹולִ֖ים ֲאׁשֶ֥ר
ָּב ָֽא ֶרץ" (דברי הימים א ,יז) .אז בכל דקה בה תערוך סיבוב ולו הקטן ביותר בחתונה
כלשהי ,תזכה להפוך את החתן והכלה למאושרים באדם ,ולזכות במצווה מן
המובחר של "כל המשמח חתן וכלה זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות"
(ברכות ו' ע"ב).
מצד אחד ,נמצאים פה גדולי ישראל שדי בברכה אחת מצידם או בחתימה
ביד קדשם וכבר נזעקים המוני עמך בית ישראל ותורמים את מיטב הונם למען
החזקת התורה .לצידם נמצאים גם עסקני הציבור הגדולים והמפורסמים,
אשר כבוד ויקר הוא לכל תורם לעמוד לימינם ולזכות להיות שותף בדרך
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ראש הכולל

בה הם מאמינים.
אולם ,כאן נשאלת השאלה לכל אחד ואחד מאיתנו :האם אנו גם לא יכולים
להיות אותו זבולון המחזיק את יששכר ולו רק במושגים הקטנים שלנו? הרי
ברור לכל אחד מאיתנו שאין אדם שלא יכול להחזיק כפי כחו או אף קצת
יותר מכחו לפי עולם המושגים הפרטי והאישי שלו.
אחד מהמעשים המופלאים על מרן הגאון הגדול רבי אהרן יהודה לייב
שטיינמן זיע"א ,הוא בתומך תורה גדול ששאל אותו באחרית ימיו היאך
יוכל לשמח את כבוד הרב .אמר לו כבוד הרב" :האם תוכל להחזיק מאה
אברכים?" ,השיב הנגיד שמאה אברכים יהיה לו קשה להחזיק .אמר לו גאון
ישראל" :אם כך ,אני מבקש ממך להחזיק שלוש מאות אברכים" .אותו נגיד
שמע וקיבל ,והודיע לכבוד הרב שהוא מתכוון להגיע אליו בדקות הקרובות
עם סכום הכסף ולפרוס אותו על שולחנו .אמר לו הגאון הגדול" :יקירי ,אם
כספך יעבור בביתי ,הוא לא יהיה קדוש יותר .גש ברגע זה לביתו של ראש
הכולל הגר בסמוך אלי ,והענק לו את החזקת התורה המדוברת".
אם בגבירים אנו דורשים פי שלוש מכחם ,הרי שמכל אחד מאיתנו ניתן
לבקש לפחות קצת יותר מהכח בו אנו מאמינים שנמצא באמתחתנו.
ברור לכולנו שהחזקת התורה היא אחד מהדברים הגדולים והעצומים
והחשובים שמחזיקים יותר מאשר את האברך ,אותנו ואת בני משפחותינו
ואת כל הנלווים אלינו .וממילא המאמץ הגדול הוא לא למען האברכים ,אלא
מאמץ למעננו בלבד.
ואם כן ,כל אדם אשר יעשה יותר מכפי כחו ,יהיה ברמה גבוהה ,ממש
כמעשה המשכן האמור בפרשיות אלו ,בו לא נמדדה התרומה לפי ערכה
המסחרי ,אלא לפי ערך הנותן .וככל שנתן האדם למעלה מכחו ,היתה נחשבת
אותה תרומה לגדולה ,יקרה ונאצלת יותר.
אולם ,לא רק בזאת ניתן לחבור לגדולי ישראל ולהיות "גדול המעשה יותר
מן העושה" (בבא בתרא ט' ע"א) ,אלא אף עוד הרבה מעבר לכך.
די בכך שרוממת ופארת מוסד תורני באוזני חברך ,די בכך שבשמחה
משפחתית הבהרת עד כמה גדולה הזכות בהחזקת התורה ,די אף אם סיפרת
לסובבים אותך  -בני משפחה ,חברים לעבודה או אחרים  -עד כמה גדולה
זכותו של העמל בתורה ,עד כמה נדרשים ממנו כחות נפש ותעצומות רוח
להחזיק מעמד בתפקידו הבכיר ,ועד כמה זכות רבה לכל אחד ואחד מאיתנו
להיות שותף בכך ,וכבר זכית להיות שותף בכל נתינה שתזכה אברך נוסף
לסלול את דרכו לשורת המזרח של גדולי ישראל שבדור הבא.
"מילים יכולות להרוג"" ,מילים יכולות לחולל אסון" .אולם ,יותר מכך,
"מילים יכולות להחיות מתים ולחולל נפלאות".
יקבל על עצמו כל אחד מאיתנו ,ולו רק לשם ניסיון ,מעבר ליכולותיו
האישיות בהרמת קרן התורה מבחינה כלכלית ,לעשות הכל בכדי לגרום
לאחרים להבין מהו ערכו של לימוד התורה הקדושה ,ועד כמה בני התורה,
אברכינו היקרים ,הם אלו שמחזיקים את העולם ובזכותם כולנו חיים .וכל
הפירות ופירי הפירות שיצאו מאותן מילים יגרמו לו ולבני ביתו חיים של
אושר וכבוד ושותפות נאמנה בבניינה של תורה בשני העולמות.
הריווח הנלווה לכך יהיה ,שבניו ובני ביתו שיבינו את ערכו של לימוד
התורה ,יעשו ככל יכולתם להצטרף ללגיונו של מלך ולהיות בעצמם מגדולי
ישראל של הדור הבא.
ברכת הצלחה רבה לכולנו במסע החיים החדש וברוממות קרנם של בני
התורה בארצנו וברחבי העולם כולו,
וברוכים תהיו!
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חזן שקולו ערב אך אינו מדקדק היטב בתפלה

שאלה :בשבועון "תור הזהב" של תנועת ש"ס הקדושה,
פורסם השבוע (פרשת משפטים תשע"ח) מכתב מחכם עובדיה זצ"ל,
שאסור להעלות לתיבה חזן שאינו מדקדק בתפלה ,או שאינו
יודע לומר היטב את האות עי"ן או את האות חי"ת ,וכיוצא
בזה .ואצלנו בבית הכנסת ישנו חזן שקולו ערב מאד ,והצבור
אוהבים ושמחים לשמעו ,ובאים להתפלל בזכותו ,אולם חזן
זה אינו מדקדק בתפלה כהלכה ,מה עושים?
תשובה :שאלה קשה! להלכה אין זה כבוד שמים שאדם
כזה יהיה חזן בתפלה .את ההיגוי הנכון והדקדוק בתפלה,
קיבלנו מהר סיני (עי' מגילה ג .).והיגוי ודקדוק נכון חשוב יותר
מכוונה בתפלה (עי' יבי"א ח"ה ס"ס כח) .ולא שווה הקול הערב כאשר
אין הקפדה על ההלכה ועל היראת שמים ,ואדרבא ,הרי זה
מגונה ומסוכן (עי' משנ"ב סי' נג ס"ק לה).
אמנם נכון הדבר ,שאם בעיר מסוימת כולם לעגי שפה,
ואינם מדקדקים בדיבור ובהיגוי ,ההלכה היא שמותר לו
להיות חזן (עי' תשובת הרדב"ז שהובא במשנ"ב סי' נג ס"ק לז ,והובא להלכה למעשה
ביבי"א ח"ה סי' יב סק"ו) ,מכל מקום כאשר ניתן להשיג בקלות חזן
המדקדק בתפלה ,חובה קדושה לעשות כן.
ועצה טובה לחזן הנ"ל ,לקבל הדרכה נכונה בצורת ההיגוי
והדקדוק .ואם רבינו נתן אדלר זיע"א רבו של החת"ס ,בא
לתורכיה ללמוד את ההיגוי הספרדי האמיתי והקדוש אצל
רבינו חיים מודעי זיע"א ,וכן רבינו האר"י ז"ל ,הנקרא האר"י
החי ,שהיה אשכנזי ואף על פי כן התפלל בהיגוי ,במבטא
ובדקדוק הספרדי (עי' יבי"א ח"ו סי' י באורך) ,על אחת כמה וכמה חזן
זה שקולו ערב ,שילמד וידקדק כדת וכדין ,ושלום על ישראל.
ויזהר בינתיים שלא להיות חזן ,ובזה יעשה קידוש השם גדול
מאד בעיני כולם.

רופא שיניים לאשה

שאלה :רציתי לבקש היתר לרופא שיניים ,כדי לעבור
אצלו סדרת טיפולים ,והשיקול לטפל דוקא אצל רופא זה,
מפני שהוא מומחה ברפואה ,וגם יותר זול מאחרים ,אולם
בעלי טוען שאין זה מדרכי הצניעות לטפל אצל רופא ,מה
דעת הרב שליט"א בזה?
תשובה :הבעל צודק! שהרי יש גם רופאת שיניים העושה
את הכל על טהרת הקודש והרפואה ,אם כן מדוע לטפל דוקא
אצל רופא?! הצניעות היא דבר גדול מאד וקדוש ,ויש לעשות
הכל כדי לשמור על הצניעות .וכידוע ,מרן רבינו הגדול זיע"א
מחמיר מאד שאשה לא תלך לרופא ,אלא אך ורק לרופאה,
וכותב על כך דברים חמורים (עי' טה"ב ח"ב עמ' רכב).
ושרופאת שיניים תטפל בגבר ,הרי זה קל יותר ,ובלבד
שבאמת הגבר אינו מרגיש שיצר הרע מפריע לו ,ולא כלום.
ובפרט כשהטיפול כואב לו מאד ,שבזה יצר הרע מסתלק
ממנו כמעט לגמרי .אולם רופא שיניים לאשה ,הרי זה חמור
יותר ,וכבר יצא מזה תקלות קשות ,בעוונותינו הרבים.
וכידוע ,האשה משמשת את האיש ,ולא להיפך (עי' יבי"א ח"א סי'
ו ובמילואים).
למעשה ,רופא שיניים רק לגברים ,ורופאת שיניים רק
לנשים .וכשאין ברירא והטיפול מיוחד ,ילך איתה בעלה
היקר ,וישב שם כל זמן הטיפול ,ולה' הישועה .וכידוע ,שגגת
הרופא כוונת הבורא ,והכל משמים.

קניית ספרי קודש מכספי מעשר

שאלה :האם מותר למכור ספרי קודש העומדים בבית
ללא שימוש ,והמוכר זקוק כעת לכסף למחיה ולכלכלה? וכן
האם מותר לקנות בכספי מעשר ספרי קודש לעצמו?
תשובה :מותר למכור ספרי קודש ,כשאינו צריך אותם,
ולהשתמש בכסף לצרכי הבית (כה"ח סי' קנג ס"ק צה) .אולם לקנות
ספרי קודש מכספי מעשר ,מותר אך ורק באופן שתורם אותם
לבית מדרש של אברכים ,וכיוצא בזה ,או שפותח קרן גמ"ח
של ספרים לצבור הרחב .אולם כשקונה הספרים מכספי
מעשר ,ומניח אותם בביתו לעצמו בלבד ,אסור לעשות כן,
והרי זה בגדר גוזל את העניים .ועיין בספר דרך אמונה לרבינו
הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א (הלכות מתנות עניים פ"ז ס"ק כז).

הכוונה הראויה בכניסה וביציאה מבית הכנסת

שאלה :מה צריך אדם לכוין בשעה שהוא נכנס לבית
הכנסת ,או כאשר הוא יוצא מבית הכנסת?
תשובה :כאשר אדם נכנס לבית הכנסת ,מצוה עליו לכוין
ולקיים את הפסוק "ומקדשי תראו" .אמנם נכון שפסוק זה
נאמר על בית המקדש ,אולם חז"ל הקדושים דורשים כן גם
על בית הכנסת ובית המדרש (עי' מגילה כט .).והובא כן להלכה
(עי' משנ"ב סי' קנא סק"א) .והרמב"ם בספר המצוות (מ"ע כא) מנה מצוה
זו בתוך תרי"ג המצוות .וכדאי לדקדק בזה על ידי הגבאים,
שישימו בכניסה לבית הכנסת מודעה קבועה ,ובה כתוב שיש
לכוין לקיים מצות עשה מן התורה "ומקדשי תראו" .ודבר זה
משפיע על הנכנסים שינהגו בכובד ראש בבית הכנסת  -שלא
ידברו בטלפון ,לא יאכלו וישתו שם ,ולא כלום ,אלא יהיה שם
רק כבוד שמים .והוסיף רבינו הבן איש חי (פרשת מקץ) ,שצריך
אדם להתעכב מעט כשנכנס לבית הכנסת ,ולהראות עצמו
שהוא ירא וחרד ,ומזדעזע להכנס להיכל מלכו של עולם.
ויאמר בהליכתו למקומו את שלושת הפסוקים המפורסמים:
ה' צבאות וכו'.
וכשיוצא מבית הכנסת ,ישתדל שלא לצאת עד סיום כל
התפלה ממש ,דהיינו עד סוף הקדיש האחרון (כה"ח סי' קנה סק"א).
וגם יאמר ביציאתו את שלושת הפסוקים של ה' צבאות וכו',
שהם כנגד שלושה אבות אשר מפיהם אנחנו חיים (עי"ח פרשת
כי תשא הלכה כז) .וצריך אדם להזהר שלא יצא ראשון מעשרה
האחרונים ,מפני שהוא הגורם לסילוק אור השכינה מבית
הכנסת (בא"ח פרשת מקץ הלכה א) .ועוד ,יש להזהר כשיוצא מבית
הכנסת ,שילך לאחוריו כמו בסיום העמידה .וכמו שרבא הלך
לאחוריו כאשר היה יוצא מלפני רב יוסף (עי' יומא נג סע"א).

ברכת "אשר יצר" אחר התפלה

שאלה :אדם שנכנס להתפנות בבית הכסא לפני תפלת
ערבית ,ולא הספיק לברך "אשר יצר" עד שהתחילו הצבור
להתפלל תפלת ערבית ,וחושש שאם יברך עתה "אשר יצר"
במרוצה כדי להספיק להתפלל תפלת ערבית עם הצבור הוא
לא יכוין כראוי ,ולכן הוא מעדיף לברך אחרי התפלה ,האם
מותר לעשות כן?
תשובה :נראה שאין בזה בעיה ,ומותר לעכב את ברכת
"אשר יצר" לאחר התפלה ,משום שהעיקר היא הכוונה ,ואחר
התפלה יכוין בברכת "אשר יצר" ביתר שאת ,וזה מצוין.
ולברך "אשר יצר" מלה במלה חשוב יותר מהכוונה (עי' יבי"א
ח"ה ס"ס כח) .וזו הסיבה להיתר לעכב הברכה ולאומרה אחר
התפלה ,וזאת כדי שלא יבלע מלים ואותיות מחמת הלחץ
להתפלל תפלת ערבית ,וחבל.
ומשמע מרבינו הגדול זיע"א (יבי"א ח"ב ס"ס ה) ,שאפילו אחרי
אמירת "ברכו" שלפני תפלת ערבית ,מותר לברך "אשר יצר".
אולם כל זה כאשר הוא יודע בודאות שיוכל לכוין היטב,
אחרת עדיף לדחות את ברכת "אשר יצר" אחר תפלת ערבית.
ואין לחשוש על ברכת "אשר יצר" שהיא תדירה ,משום
שתפלה בצבור בכוונה ,שווה מליונים! ואין לחשוש לתדיר
כאשר יתכן שלא יכוין ,כידוע (ועי' בשו"ע הגר"ז סי' תלו ,וע"ע בהל"ע ח"א
עמ' מב) .ומכאן יש ללמוד גם לענין אמירת "ה' אלוקיכם אמת"
שבסיום קריאת שמע ,שהחזן מוציא ידי חובה את הרבים
באמירת "ה' אלוקיכם אמת" ,וכשהחזן ממהר ,לא כדאי לצאת
דרכו ידי חובה ,משום שהעיקר לכוין ולדקדק ,וזה שווה
מליונים! ויאמר בעצמו "ה' אלוקיכם אמת" (ועי' יחו"ד ח"ג סי' ה).

מצות התוכחה לאדם המעשן סיגריות

שאלה :האם יש מצות תוכחה ,כאשר אדם רואה את
חבירו החרד לדבר ה' ,שחזר לעשן סיגריות לאחר תקופה
ארוכה של חזרה בתשובה מתאוה זו ,וכעת הוא חוזר בשאלה
ומעשן ,ומחלל שם שמים בעיני הרואים?
תשובה :בודאי שיש כאן מצות תוכחה מאהבה ,וישראל
ערבים זה בזה (סנהדרין כז .):ומי שלא מוחה ,כאילו הוא חוטא
(שבת נה סע"ב).
ויתכן להקל בזה ,ולומר שאין חובה למחות ,ואין חובה
להוכיח ,משום שלא כולם יודעים שיש בזה עבירה של ממש,
ושהרבה גופי תורה תלויים בזה .וכשם שמצוה לומר דבר
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הנשמע ,כך מצוה וכו' (יבמות סה .):ולמעשה האריך בזה מרן
רבינו זיע"א (יבי"א ח"ה אבה"ע סי' ה) ,ע"ש .וכדאי לתת לו במתנה את
הספר של הרב אסחייק שליט"א "חיים ללא עישון" ,ויתכן
שבזה הוא מוסיף להדר בתוכחה.
וכידוע שפלפלו בזה אם המעשן כשר לעדות קידושין,
והאם מותר לקנות לו סיגריות מחשש "לפני עיור" .וכידוע,
שהמעשן נכשל בעוון "ולא תתורו" ,וביטול עשה של
"קדושים תהיו" ,וכמובן שקשה לקרוא לו עובד ה' יתברך.
ועוד ,שאינו שמח בקדושת השבת ,משום שמחכה בקוצר
רוח ליציאת השבת כדי שיוכל לעשן סיגריות ,ולכן גם אין
לו ברכה מהשבת .ועוד ,שדבר זה פוגע לו בשלום בית ,גורם
לחילול השם בעיני הרואים וגורם לביטול קידוש השם .וצריך
חכמה גדולה כיצד להוכיחו ולהחזירו בתשובה שלימה.

מצטער על היותו כהן

שאלה :אני כהן ,ויש לי צער גדול שאסור לי ללכת לקברי
צדיקים ,ושבתפלת שחרית אני לא יכול להאריך בעמידה
בגלל ברכת כהנים ,ושאיני יכול להיות חזן בגלל ברכת
כהנים?
תשובה :זו אינה שאלה יפה ,ואסור לחשוב כן! בשמים
רוצים שתהיה כהן ,ובשמים רוצים שלא תלך לבית הקברות,
ושלא תהיה חזן בשחרית ,ותעשה את הכל בשמחה.
הלא כל המטרה שלך היא לקיים מצוות ,ולקיים את
רצון ה' יתברך בכל רגע שאתה כהן .וצריך אתה להתלהב
מהכהונה ,ולהתגעגע לבית המקדש כדי לעבוד את ה' יתברך
בקרבנות ,ויש לך מצוה כל רגע ,וזה פי אלף אלפים מלבקר
בקברות הצדיקים! וגם אם אינך יכול להיות חזן בתפלת
שחרית ,זה לא נורא ,ואתה יכול להיות חזן במנחה וערבית,
וזה מצוין ,ואינך מחוייב דוקא בשחרית .המתנה הגדולה
והזכות הגדולה היא לברך ברכת כהנים באהבה ,ולהרויח
בכל פעם שלוש מצוות עשה (עי' סוטה לח ,):וזה שווה מליונים!
גם לרבות ,שבמחשבה כזאת על הכהונה ,יש עוון גדול,
חילול השם וזלזול בכהונה .ומסופר בגמרא (פסחים נז ).על כהן
אחד שזלזל בכהונה וחילל שם שמים ,ונענש עונש נורא
בעולם הזה ,ע"ש .וכידוע ,קורח ביקש כהונה ונענש ,כך
המזלזל בכהונה ,נענש ,רחמנא ליצלן.
וכן כהן המתעכב בשידוכים ,וחושב שכל זה נגרם לו
בגלל הכהונה ,שהרי הוא אסור בגרושה ,בחללה ,או באשה
שנכשלה עם גוי ,כל המחשבות האלו הן נגד האמונה .וכי
חסר בחורים שנראים טוב ,והם חכמים ומסודרים ,ואף על
פי כן הם עדיין אינם נשואים .וכן יש מצוה לישא לאשה בת
כהן (עי' פסחים מט ,).ויש המעדיפים בת ישראל ,אולם כל זה הוא
אינו עיכוב מלמטה ,אלא עיכוב מלמעלה בלבד .ועוד ,שעל
השאלה הזאת צריך אתה לחזור בתשובה (ועי' בזוה"ק תולדות דך קלט.
בד"ה ת"ח זמנא עדיף).

קריאת שם לבת על שם הסבתא

שאלה :ילדתי תאומים בן ובת ,ואני לא רוצה לקרוא לבת
על שם חמותי ,משום שאיני מתחברת לשם שלה ,וגם איני
רוצה שקרוב משפחה של בעלי יהיה מוהל ,מה עושים?
תשובה :את לא צודקת בטענות אלו .אמנם נכון הדבר
שלשאת תאומים תשעה חודשים זה אינו דבר קל ,ונכון
שאת אשה טובה וכלה טובה ,מכל מקום ישנה בתורה מצוה
גדולה לכבד את הבעל ואת הוריו ,מה שלא נגד ההלכה חובה
לעשותו.
יש מצוה לקרוא לנכדים על שם הזקנים  -הסבים
והסבתות ,ולכן כאשר השם של חמתך מתאים להלכה ,אין
לך זכות להתנגד לכך .חמתך הרי גידלה את בעלך עשרים
שנה ,ומגיע לה את כל הכבוד הזה .ועוד ,שלהלכה כבוד
חמיו ככבוד אביו (עי' הל"ע ח"ח דף קסד) .ועוד ,שיש חשש של
סכנה כאשר מתנגדים לקרוא שמות של ההורים (עי' יבי"א ח"ה
יו"ד סי' כה) .וכידוע ,איזוהי אשה הכשרה בנשים ,שעושה רצון
בעלה (אבה"ע ס"ס סט) .וכל בעיה בבית שלא תהיה ,בני הזוג אינם
קובעים ,אלא מתייעצים עם החכם " -עשה לך רב והסתלק
מן הספק".
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שמיעת שירי קודש מזמר חילוני

שאלה :האם מותר לשמוע זמר חילוני המחלל שבת ואינו
שומר מצוות ,ואין לו שם טוב ,רק משום שהוא שר יפה מאד
שירי קודש?
תשובה :בעצם שמיעת השירים אין בעיה בהלכה ,משום
שכעת בפועל שומעים שירי קודש .ואין לומר עליו היוצא מן
הטמא ,טמא ,משום שדבר זה דומה לדבש היוצא דרך הפה,
ולכן הדבורה טמאה ואסורה באכילה ,ואילו הדבש טהור (עי'
בכורות ז .):והפייטן או הזמר המסכן הזה ,שאינו שומר תורה
מצוות ,השירה יוצאת דרך פיו .והלואי שישמעו שירי קודש,
ולא תקשורת עם דברים אסורים (ועי' יבי"א ח"ו או"ח סי' ז באורך).
ולמעשה ,היתר הזה הוא רק למבוגרים בלבד ,אולם
לצעירים  -נערים ונערות  -אשר מושפעים מהזמר עצמו,
ומעריצים אותו ,ומתלהבים לראותו ,הרי זה תועבה ממש!
ואין שום היתר לבני הנוער לשמוע בנגן מיוחד ,וכיוצא בזה,
שירים אלו ,משום שכל זה הוא עצת היצר הרע החוגג שם,
ועל ידי כך נוצר כעין קשר ואוירה רחובית ,ובודאי שאין כאן
יראת שמים .וראיה משלמה המלך ע"ה ,אשר גייר את נשיו

על טהרת הקודש (עי' רמב"ם פי"ג מהלכות איסורי ביאה הי"ד) ,ובכל זאת יצא
מכך תקלות גדולות ,רחמנא ליצלן.

עיקר וטפל

שאלה :אדם האוכל אורז מעורב עם ירקות ובשר הניכרים
בפני עצמם ,מה יברך עליהם? והאם יש חילוק אם נתבשלו
יחד או כל אחד בנפרד?
תשובה :יש בזה חילוקים דקים מאד ,והיסוד הגדול בזה
הוא ,מה שטפל לא מברכים עליו ,ומה שהוא עיקר מברכים
עליו .וכמה גדרים ישנם בטפל ,ואלו הם :א .אם חתיכות
העוף התבשלו עם האורז .ב .אם העוף נאכל עם האורז .ג.
אם האורז רוב והעוף מיעוט.
ולפעמים גם כשהעוף הוא מיעוט ,הוא חשוב בשבילו.
ואף שנתבשלו יחד ,הרי זה רק כדי לחסוך בזמן ובכלים,
אולם אחרי הכל העוף הוא עיקר בשבילו .וכן כאשר אוכל
עוף עם האורז רק משום שזה נח לו לטעום מזה ומזה ,אבל
לא בגלל שהעוף טפל ובא להמתיק את האורז ,כך שלמעשה
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יש צדדים לכאן ולכאן.
למעשה ,מרן רבינו הגדול זיע"א (יבי"א ח"ז סי' לב) ,מלמד אותנו
כך ,חתיכות קטנות של עוף המפוזרים על האורז ,ומתבשלים
איתו יחד ,הרי זה באמת טפל וברכת "בורא מיני מזונות"
פוטרת את הכל .אולם חתיכות גדולות של עוף ,כגון שוק,
חזה ,כנף וכיוצא בזה ,הניכרים בפני עצמם ,גם כאשר
נתבשלו עם האורז ,מברך על האורז "בורא מיני מזונות",
ועל העוף "שהכל נהיה בדברו" ,ואחר כך אוכל כאוות נפשו
משניהם יחד .ולפי זה ,גם אם יש בצלחת חצי אורז ,רבע
ירקות ורבע דג או עוף ,יברך על כולם ,כל אחד ברכתו
הראויה לו ,ולבסוף "בורא נפשות רבות" ,ומרויח על ידי כך
מצוות בלי סוף ,ועליו נאמר "חכם לב יקח מצוות".
וכן אורז פרסי עם מרק ועליו חומוס ואפונה וקציצות בשר,
וכיוצא בזה ,יברך "בורא מיני מזונות" ו"שהכל נהיה בדברו",
משום שהם ניכרים בפני עצמם ,ואם יפריד את הירקות,
וניכר טעמם וחשיבותם ,יברך גם "בורא פרי האדמה".
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