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שבת קודש ט"ו חשון תשע"ה ()118818/

וירא

מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך
מורנו הרב שליט"א
בס"ד פרשת וירא תשע"ה
בפרשה מסופר על אברהם אבינו עליו השלום שקיים מצוות הכנסת אורחים
עם המלאכים שנדמו לערבים ,וכך כתוב" :וַ ִּי ּ ַ ּקח ֶח ְמ ָאה וְ ָחלָ ב ו ֶּבן ַהבָּ ָקר ֲא ֶשר
ֹאכלוּ"
יהם ַּת ַחת ָה ֵּעץ וַ י ּ ֵּ
יהם וְ הוּא ע ֵֹּמד ֲעלֵּ ֶ
ָע ָשה וַ ִּי ּ ֵּּתן לִּ ְפנֵּ ֶ
ומבואר בגמרא (ב"מ פו ):שהמלאכים רק נראו כאילו הם אוכלים ושותים אבל
הם לא ממש אכלו ,כי באמת אין אכילה ושתיה אצל המלאכים.
לפני שבאו האורחים ,אברהם אבינו דיבר עם הקדוש ברוך הוא ,כמו שכתוב
ֹאמר ֲאדֹנָ י ִּאם
בראש הפרשה "וַ ֵּי ּ ָרא ֵּא ָליו ה'" ואז כשבאו האורחים כתוב "וַ י ּ ַ
אתי ֵּחן בְּ ֵּעינֶ ָ
יך ַאל נָ א ַת ֲעבֹר ֵּמ ַעל ַע ְב ֶ ּד ָך" ודרשו בגמרא שמלבד
נָ א ָמ ָצ ִּ
הפשט הפשוט שאברהם אבינו דיבר עם האורחים ובקש מהם שיתארחו ולא
ימשיכו לדרכם ,אברהם אבינו פנה לשכינה ובקש ממנה רשות לקבל את
האורחים  -ומכאן למדו בגמרא (שבת קכז ).שגדולה הכנסת אורחים יותר
מקבלת פני שכינה!
על כל פנים ,מה שקרה כאן טעון ברור גדול!
שהרי באופן מעשי ,לא היה כאן הכנסת אורחים ממש ,כי מלאכים לא אוכלים
כאמור ,לא רעבים ולא צמאים .ואין כאן מצווה ולא כלום! ואם כן כיצד עזב
אברהם אבינו עליו השלום את כבוד השכינה כדי לקיים הכנסת אורחים,
כאשר במציאות היא אינה קיימת?!
וביאר רבינו הגר"ח מוולוז'ין זיע"א בספר נפש החיים (סוף שער א) ,שלומדים
מכאן יסוד גדול בעבודת השם יתברך.
לפני קבלת התורה ,עיקר עבודת ה' היה במחשבה ,ולא במעשה! ולכן עמרם
אביו של משה רבינו ,הבין בחכמה ובנבואה שהתיקון שלו הוא לישא דודתו!
[למרות שלפי התורה אסור להתחתן עם דודה] והוא זכה להוליד ממנה את
משה אהרון ומרים .וכן יעקב אבינו נשא שתי אחיות! [למרות שלפי התורה
אסור לישא שתי אחיות] .כי לפני קבלת התורה ,המחשבה הייתה עיקר ,והוא
הבין שיש בזה תיקון גדול בשמים ובארץ .וכן אברהם אבינו בהכנסת אורחים
הנזכרת ,המעשה לא קובע ,אלא עצם העניין שרצונו ומחשבתו לקיים מצווה
זו ,זה מצויין! ושכרו גדול בשמים!
וזה היה תיקון העולם לפני קבלת התורה כאמור ,לעבוד את השם יתברך ע"י
רצון ומחשבה בלבד!
אבל ,לאחר קבלת התורה רק המעשה קובע ,תרי"ג מצוות הם תרי"ג פעולות,
כמו ציצית ותפלין!
למשל :אם אדם יחשוב כל היום על התפילין ועל מה שכתוב בהם ולא יניח
בפועל על היד והראש! ברור שהוא לא יצא ידי חובה! וכן כשחסר אות אחת
בתפלין הרי זה פסול! כי המעשה בלבד הוא הקובע ,בבחינת "נעשה" ונשמע,
ולא יעזור שום דבר גדול וענק שיעשה אם הוא לא בהגדרה של מעשה
המצווה .כלומר העשייה היא העיקר ,ואחר כך גם לשמוע ולכוון וכיוצא בזה.
[ולפי זה ,בימינו אנו אם יזדמן לאדם מלאכים והוא ירצה לעשות איתם הכנסת
אורחים ,כשבפועל הוא לא נותן להם כלום כי הם לא צריכים כלום ,אין לו על
זה שכר של מצווה!]

ויש בזה גם סברא עצומה!
כי לאחר קבלת התורה ,יש כח בעולם להפוך דבר חומרי וגשמי למצווה ,כמו
בתפלין שהם מעור בהמה ועושים מהם דבר קדוש תפלין ומזוזה ,וזה כח
התורה! וכן אכילת מצה בליל פסח שהיא מצוות עשה מן התורה ,וזה חומר
גשמי שנעשה קדוש כמו מזוזה .וכן סעודות שבת קודש ,אוכלים אוכל גשמי
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גשמי שנעשה קדוש כמו מזוזה .וכן סעודות שבת קודש ,אוכלים אוכל גשמי
וכל שניה מקיימים מצווה מהתורה! וכן מצוות הצדקה ,העיקר זה העשייה
שהופכים את הכסף הגשמי למצווה גדולה ,ואם נתן את הכסף בפנים
זועפות ,הפסיד זכותו! (יור"ד סימן רמט) כי איבד את עיקר העשיה.
כי כאמור ,העיקר זה עשיית המצוה!
אנחנו בעולם הזה בעולם העשייה ,ובשמים דורשים מאיתנו פעולות ומעשים
טובים ללמוד וללמד לשמור ולעשות ,וזה כבוד שמים גדול.
כאשר משבחים ומחזקים ומעודדים כל בית כנסת שמקימים ,כל שיעור תורה
שפותחים ,כל כנס תורני שעושים ,בבחינת עשה דברים לשם פעולם (נדרים
סב ,).וכן לכבד לאהוב ולעזור לכל יהודי ויהודי ,הרי זה עשייה חומרית שיש
בה מצוות עשה מן התורה כל רגע!
ועל אחת כמה וכמה בין בעל לאשתו ,בין הורים לילדים ,שיש לשבח ולפאר
ולחזק ,ועל זה נאמר בפסוק" :עושה צדקה בכל עת" זה הזן את משפחתו
(כתובות נ ,).וכמו שכתב בעל המסילת ישרים (סוף פרק כ) שתוצאות
המעשה הם העיקר!
גם בתפילה ,יש להתפלל מתחילה ועד סוף ,מאמירת הקרבנות עד סוף עלינו
לשבח ,מלה במלה! וכן עניית אמן בקול רם מבלי לבלוע אותיות ,שלא תהיה
חטופה ,קטופה ,ויתומה .כל זה שווה יותר מהכוונה ,שאינה מעכבת (יביע
אומר ח"ה דף קג) .ולא יתכן לעשות חסד שאינו חייב בו על חשבון אמירת
הקרבנות! ולא יתכן להתחסד במקווה על חשבון התפילה! במצוות צריך
שלימות במעשים ,ואחר כך להוסיף חסידות.
ובזה מובן הפסוק בפרשה ִּ ּ
"כי יְ ַד ְע ִּּתיו לְ ַמ ַען ֲא ֶשר יְ ַצ ֶּוה ֶאת בָּ נָ יו וְ ֶאת בֵּּ יתוֹ
ַא ֲח ָריו וְ ָש ְמרוּ ֶ ּד ֶר ְך ה' ַל ֲעשוֹ ת ְצ ָד ָקה ו ִּּמ ְש ּ ָפט" כלומר השם יתברך אוהב את
אברהם אבינו לא בגלל הכנסת אורחים ,לא בזכות שנכנס לאש וניצול ,ולא
בשביל זכות העקידה ,אלא אך ורק בשביל חינוך הבנים! לחנכם לתורה ויראה
שזה דרך ה' .ויש כאן דורות ישרים מכובדים בעולם העשייה ,שעושים ומעשים
למען התורה ,וזה הדבר הגדול בעולם העשייה ,ומכאן למדנו שאסור לומר
העיקר הלב ,כי לאחר קבלת התורה ,העיקר לשמור ולעשות.
ועיין בספר "רבינו" (דף עא) שחיבר הר"ר אליהו שטרית הי"ו ,על מרן רבינו
הגדול זיע"א אשר עד גיל  81התפלין שלו היו פסולות ,כי היה חסר פרשה
בתפלין ע"ש ,ורבינו היה בצער גדול על זה.
כאשר עשיית המצוה נעשית בשלמות יש כאן רצון השם יתברך ויש כח גדול
וקדושה עצומה במעשה המצוה ,בבחינת כח המשלח בשליח ,כח מהשם
יתברך בעושה המצוה ,ומקבל בזה שפע גדול מלמעלה ,מעשיך יקרבוך
ומעשיך ירחקוך (משנה סוף פ"ה דעדיות).
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את מי אלוקים גם שונא וגם מתעב?
את מי שמסכסך!  -הרב אליהו רבי
וכלפי מה הדברים אמורים?
ישנם אנשים שמכל מיני סיבות מזדמנות ,אם בגלל
שנפגע קצת כבודם ,אם בגלל שחושבים שמגיע להם
משהו ,או סתם בכדי להוסיף קצת צבע וגוון לחייהם
האפורים .הולכים ומנסים להפריד בין חברים ,לספר לזה
על גנותו של זה ,לספר עד כמה ההוא לא דורש טובתך
אלא ההיפך ,ועם הזמן כדרכם של נמושות "מייצרים"
סיפורים חדשים לבקרים .משהו בסגנון של :אם הסיפור
הראשון לא גרם לך להיפרד מהחברים הטובים שלך,
הסיפור השני יעשה זאת ,ואם גם זה לא יעזור נעבור מיד
לייצר את הסיפור השלישי.
על אדם כזה לא מופיע עונש בכתובים ,לא מופיעה גזירה
ולא כתובה קללה .אדם כזה זוכה למנה נדירה מהקדוש
ברוך הוא .אדם כזה זוכה להיות לא רק שנאוי ,אלא בנוסף
לכך מתועב על ידי ה' יתברך.
כלומר ,על זה שאותו ממורמר ,מתגאה ,ומשקר ,ולבו
חורש מזימות ,והוא מעיד עדות שקר ,ה' רק שונא
אותו ...אבל כשהוא מנסה להפריד בין חברים ,בין בני
משפחה ,בין בני קהילה? ה' כבר לא רק שונא ,הוא מגביר
את ה'שנאה' ומעלה אותה לכדי 'תיעוב'.
ברור שאין לנו אי מי מקוראי המאמר הנכבדים שחשוד
חלילה באותו חשד חמור של "משלח מדנים בין אחים" ,ולכן
לא כלפי אף אחד מהם הדברים אמורים .אולם דבר עקרוני
מאד יש לנו ללמוד מהדברים המפתיעים של שלמה המלך,
וכדלהלן:
אם הקדוש ברוך הוא שהוא סמל הטוב והאהבה ,אומר על
אדם שכזה שהוא עובר אצלו את הרף של השנאה והוא כבר
מגיע לרף חדש של תיעוב ,על כל אחד מאיתנו לרחק לשקץ
ולתעב אדם כזה לו רק ינסה להתקרב לרחובותינו.
ולעצמנו :אם הקדוש ברוך הוא משנה ממדתו ומטבעו ,ואינו
אומר אמת כביכול בכדי להרבות שלום .כמה צריכים אנו
להשקיע ,להילחם ,למסור נפש ולהשתדל למען האהבה
ואחווה שלום ורעות .כמה עלינו לדון לכף זכות ,כמה עלינו
לטשטש חילוקי דעות ,וכמה עלינו להדוף כל ניסיון של
פירוד וריחוק חלילה.
ובעזרת ה' ובישועתו ,ילמדו תועי רוח בינה ,ונזכה יחד
לראות איך ישיב ה' יתברך לב אבות על בנים ולב בנים על
אבותם וישובו למוטב .ואנו בנקיון כפנו ,ובזהירותנו מכל צד
ונדנוד של חשש קל שבקלים לחימת ה' יתברך ,נטהר את
האוירה .ובדרכו של ה' יתברך נלך ,להרבות אהבה ואחווה
שלום ורעות ,ולהשרות שלום בין החברים בין בני המשפחה
ובין בני הקהילה ,אמן ואמן.

בפרשתנו פרשת וירא ,לאחר שאברהם אבינו מקבל את
האורחים ומעניק להם כל טוב כדרכו ,הם שואלים אותו היכן
רעייתו העקרה ,ואז הם מבטיחים לו את ההבטחה הבאה:
ֹּאמר ׁשוֹּ ב ָא ׁשוּב ֵא ֶל ָ
יך ָ ּכ ֵעת ַח ָי ּה וְ ִה ֵ ּנה ֵבן ְל ָש ָרה ִא ְׁש ֶּת ָך,
וַ י ּ ֶ
וְ ָש ָרה ׁש ַֹּמ ַעת ּ ֶפ ַתח ָהא ֶֹּהל וְ הוּא ַא ֲח ָריו.
הפסוק ממשיך ומתאר את גילם המבוגר של אברהם ושרה,
ואת הסיכוי הנמוך לאשה כשרה להתעבר .ואז מביא את
תגובתה של שרה ששמעה את דברי האורח /המלאך:
וַ ִּת ְצ ַחק ָש ָרה ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה ֵלאמֹּר ַא ֲח ֵרי ְבל ִֹּתי ָהיְ ָתה ִ ּלי ֶע ְדנָ ה?
וַ אדֹּנִ י זָ ֵקן.
כלומר ששרה מתעלמת מגילה המבוגר ,ומתמקדת בגילו
המבוגר של בעלה .כביכול אני יכולה עדיין ללדת ,אולם בעלי
הישיש אינו ראוי לכך .והקדוש ברוך הוא אינו אוהב את
תגובתה וחוסר אמונתה של שרה ,והוא רואה לנכון להעיר
לה דרך בעלה ,אבל איך עושה זאת רבונו של עולם?
ֹּאמר ה' ֶאל ַא ְב ָר ָהםָ ,ל ָּמה ֶ ּזה ָצ ֲח ָקה ָש ָרה ֵלאמֹּר ַה ַאף
וַ י ּ ֶ
ֻא ְמנָ ם ֵא ֵלד "וַ ֲאנִ י זָ ַקנְ ִּתי"? ֲהיִ ּ ָפ ֵלא ֵמה' ָ ּד ָבר? ַל ּמוֹּ ֵעד ָא ׁשוּב
ֵא ֶל ָ
יך ָ ּכ ֵעת ַח ָי ּה ו ְּל ָש ָרה ֵבן .ופירש רש"י":ואני זקנתי"  -שינה
הכתוב מפני השלום ,שהרי היא אמרה ואדוני זקן.
ה' יתברך שחותמו אמת ,וששמו אמת ,ושכל הנהגתו
ואורחותיו על פי מידת האמת בלבד .שינה כאן מכל
מהותו כביכול ושינה מהאמת ,הסתיר מאברהם אבינו
את מילותיה המדויקות של שרה ,ואמר מילים שונות
כמעט לחלוטין .ולמה? כי חשש הקדוש ברוך הוא
שהאמת תגרום לחוסר שלום בית בין אברהם לשרה,
לשם כך שינה את דיבורו .מזעזע! מדהים! מבהיל!
ישנו רצף פסוקים שנכתבו על ידי החכם מכל האדם שלמה
המלך בספר משלי (ו ,טז-יט) ,וכדלהלןֶׁ :ש ׁש ֵה ָ ּנה ָשנֵ א ה'
וְ ֶׁש ַבע ּתוֹּ ֲע ַבת נַ ְפ ׁשוֹּ ֵ .עינַ יִ ם ָרמוֹּ תְ ,ל ׁשוֹּ ן ָׁש ֶקר ,וְ יָ ַדיִ ם ׁש ְֹּפכוֹּ ת
ָ ּדם נָ ִקיֵ .לב ח ֵֹּר ׁש ַמ ְח ְׁשבוֹּ ת ָאוֶ ןַ ,ר ְג ַליִ ם ְמ ַמ ֲהרוֹּ ת ָלרוּץ ָל ָר ָעה.
יח ְ ּכזָ ִבים ֵעד ָׁש ֶקר ,ו ְּמ ַש ֵּ ּל ַח ְמ ָדנִּ ים בֵּּ ין ַא ִּחים.
יָ ִפ ַ
במדרש (ויקרא רבה) מבואר שפסוק זה גם הוא נאמר על
אברהם ושרה ,שניסה פרעה לשלח מדנים ומריבה ביניהם.
ועל כך מביא המדרש את דעת חכמים ,שפסקו שביאור
הכתוב הוא שהמידה הרעה הזו השביעית "משלח מדנים בין
אחים" ,היא המידה הרעה והשנואה ביותר בעיני הקדוש
ברוך הוא יותר מכל יתר המידות.
כלומר שיותר מרוצח השופך דם נקי ,שנאוי ומתועב בעיני
הקדוש ברוך הוא אדם המשלח מדנים בין אחים .ה' שיודע
לשקר כבי כול שלא כדרכו למען השלום ,שונא ומתעב את
מי שנוהג ההיפך הגמור מדרכו.
וכלפי מה הדברים אמורים?
ישנם אנשים שמכל מיני סיבות מזדמנות ,אם בגלל
שנפגע קצת כבודם ,אם בגלל שחושבים שמגיע להם
משהו ,או סתם בכדי להוסיף קצת צבע וגוון לחייהם
 83:51בבית המדרש – לאברכים
יום שלישי
בשעה:לזה
חברים ,לספר
האפורים .הולכים ומנסים להפריד בין
בשעה 08:11 :בקומה ג'
חמישי
יום
על גנותו של זה ,לספר עד כמה ההוא לא דורש טובתך
אלא ההיפך ,ועם הזמן כדרכם של נמושות "מייצרים"
סיפורים חדשים לבקרים .משהו בסגנון של :אם הסיפור
הראשון לא גרם לך להיפרד מהחברים הטובים שלך,
הסיפור השני יעשה זאת ,ואם גם זה לא יעזור נעבור מיד
לייצר את הסיפור השלישי.
על אדם כזה לא מופיע עונש בכתובים ,לא מופיעה גזירה

שיעוריו הקבועים של הרב אליהו רבי שליט"א
ברוכים הבאים בשם ה'

תורה הבאה "בעבירה"!!!
הרב עידו במרגי

יהם וְ הוּא
וַ ִּי ּ ַ ּקח ֶח ְמ ָאה וְ ָח ָלב ו ֶּבן ַהבָּ ָקר ֲא ֶשר ָע ָשה וַ ִּיּ ֵּּתן ִּל ְפנֵּ ֶ
ֹאכלוּ (בראשית פי"ח פ"ח) .הנה
יהם ַּת ַחת ָה ֵּעץ וַ י ּ ֵּ
ע ֵֹּמד ֲע ֵּל ֶ
ידועה קושיית המפרשים איך אברהם אבינו ע"ה נתן
למלאכים לאכול בשר בחלב? ואף שהם היו מלאכים מכל
מקום הוא לא ידע שהם מלאכים? ואף שעדיין לא ניתנה
התורה מכל מקום אמרו חז"ל (יומא כח ):שאברהם אבינו
ע"ה קיים את כל התורה כולה ואפי' עירובי תבשילין ואם כן
איך נתן להם לאכול בשר בחלב?
ויש ליישב לפי מה שאמרו במדרש (תהלים בובר מזמור ח),
שכשעלה משה לקבל התורה בפעם השניה ,אמרו מלאכי
השרת רבונו של עולם והלא אתמול עברו עליה ,שכתבת בה
לא יהיה לך אלהים אחרים (שמות כ ג) ,והם עשו את העגל?
אמר להם הקדוש ברוך הוא :לא אתם כשירדתם אצל
אברהם אכלתם בשר בחלב?! ותינוק שלהם כשהוא בא
מבית רבו ,ואמו נותנת לו פת ובשר וגבינה לאכול ,והוא אומר
לה ,היום למדני רבי ,לא תבשל גדי בחלב אמו (שמות לד כו)!
ולא היה למלאכים מה לענות ,עכ"ד המדרש.
ולפי זה אפשר לומר שהקב"ה נתן בלבו של אברהם אבינו
ע"ה להאכיל את המלאכים בשר בחלב בכדי שיהיה לקב"ה
מה להשיב למלאכים בשעה שיאמרו שישראל עברו על
התורה ,שאז יאמר להם ואתם לא אכלתם בשר בחלב? ולא
יהיה להם פתחון פה ,ובזכות זה יתן לעם ישראל את התורה.
ושמעתי מ פי הרב איתן כרמי שליט"א שתירוץ זה רמוז
בפסוק עצמו שנאמר "והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו"
והוא עומד עליהם כאדם שעומד על חבירו ומפציר בו
תאכל! תאכל! וכל זה למה? תחת העץ ,תמורת העץ שנוכל
לקבל את העץ דהיינו התורה שהיא עץ חיים למחזיקים בה.
והמעיין יראה עד כמה הדברים עצומים ,שהרי אברהם
אבינו לא התכוון אלא לקיים מצות הכנסת אורחים בלבד,
אולם בפועל יצא מזה הרבה יותר ,שהרי על ידי מצוה זו
אברהם אבינו הציל את כל העולם לדורות ,שבזכותו הקב"ה
השיב תשובה למלאכים וקיבלנו את התורה.
ומזה יש ללמוד שלכל מעשה שאנחנו עושים בעולם הזה
ישנה חשיבות גדולה ,ואי אפשר לדעת מה ההשלכות של כל
מעשה ,ועד היכן אפשר להגיע ,ולכן אסור לזלזל בשום
עשיה ,וכל מצוה שבאה לפנינו יש לקיימה במסירות נפש
ובשמחה ,ולחשוב שמלבד מה שמקיים את רצון הבורא ,הרי
יתכן שע"י מצוה זו הוא מציל את כל העולם.
ובפרט אם אדם עוסק בזיכוי הרבים אל יזלזל אפילו
במעשה קטן של זיכוי הרבים ,כי כאמור אי אפשר לדעת מה
ההשלכות.

וכאן המקום לספר מעשה שהיה עם אנכי הקטן :לפני כמה
שנים בחול המועד סוכות ,פגשתי אדם אחד שאינו שומר
תורה ומצוות ,והיו בידי ארבעת המינים ,ושאלתי אותו אם
הוא רוצה לקיים מצות לולב ,ואמר שכן ,נתתי לו את הלולב,
והוא בירך ונענע ,ונפרדנו לשלום .לאחר זמן קצר נפגשנו
שנית ,אבל הפעם בבית הכנסת ,הוא בא להתפלל ,ושמע
דרשה ממורנו הרב שליט"א .אח"כ הוא סיפר לי שבזכות
מצות לולב נפתח לו הלב והוא הרגיש שיש לו רצון לבוא
לבית הכנסת להתפלל ולכן הוא בא ,ומאז הוא בא עוד הרבה
פעמים והתחזק יפה ,וכל זה בזכות מעשה "קטן".
וכל שכן מי שיכול לזכות את הרבים ,ולהקים שיעורי תורה,
ולקרב את עם ישראל למצות ,הרי זו זכות גדולה ,ואי אפשר
לדעת איזה השלכות יש לדבר הזה ,כי לפעמים ע"י שמזכים
אדם אחד ומלמדים אותו השקפה נכונה ,זה הצלה לדורות,
כי האדם הזה מתחתן ובונה משפחה ע"פ ההשקפה
הנכונה ,וכולם גדלים לתורה ויראת שמים ,והכל בזכות אותו
אדם שהקים שיעור וזיכה את הרבים .ואפילו מי שאינו יכול
לזכות את הרבים בשיעורי תורה עכ"פ ישתדל לכוון אנשים
לשיעורי תורה ולעודדם .וכן כל אשה תעודד את בעלה ואת
בניה שילכו יום יום לשיעורי תורה ,כי בדיבור אחד קטן שהיא
משכנעת את בעלה ללכת לשיעור תורה ,הרי היא בגדר מזכי
הרבים וזוכה לחיי נצח ,וגם תזכה לקום בתחיית המתים
כמבואר בדברי חז"ל (ברכות יז ,).ועוד שע"י זה ששולחת
את בעלה ללמוד תורה ,היא זוכה גם להנות מהעולם הזה,
שבעל שהולך לשיעורי תורה יודע כיצד לכבד ולשמח את
אשתו ,ומימלא יש להם שלום בית ,והברכה שורה בביתם,
וגם הבנים והבנות לומדים דוגמא אישית וכל הבית מצליח.
וזו היתה דרכו של אברהם אבינו ע"ה שהיה יחיד בעולם
והצליח להעמיד את כל העולם ,שתמיד היה מזכה את
הרבים בכל מקום בכל זמן ובכל מצב והכל בנועם ובאהבה
בתחילה היה נותן להם לאכול אחר כך היה מלמד אותם שיש
בורא לעולם וככה היה בונה משפחות של תורה ויראת שמים
וכן היתה דרכו של מרן אור העולם זיע"א שגם הוא היה יחיד
בכל יהדות ספרד ,וכל חייו חיפש איך לזכות את הרבים ,והיה
נוסע מעיר לעיר כדי לרשום את ילדי ישראל לתלמודי תורה,
ועובר מדלת לדלת להשפיע על בנות ישראל שילכו למקוה
טהרה ,והיה מכתת רגליו משיעור לשיעור כדי ללמד את עם
ישראל הלכה והנהגה ,וזכה שכל יהדות ספרד עומדת היום
בתפארה בזכותו .כמה יכול אדם אחד להשפיע !!!

שיעוריו הקבועים של הרב עידו במרגי שליט"א
ימים :ב' ג ד '  01:11-00:11בבית הכנסת ק"א הלכה שו"ע והלכה למעשה  -ערבית אחרי השיעור!
ימים :ב' ג ד '  00:83-05:51גמ' מסכת כתובות
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שאל את הרב
שאלות ותשובות ששאלו את מורנו הרב שליט"א באתר המוסדות
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האם מותר לשתות מיץ קודם התפילה?
שאלה :כשבאתי לצאת מביתי לתפילת שחרית אמא הכינה
לי כוס מיץ תפוזים ונתנה לי אותו ובירכתי ושתיתי ותוך כדי
שמתי לב שזה איסור לשתות מיץ לפני התפילה אך סיימתי
לשתות והתכוונתי לשם שמיים שיהיה לי כוח ובשביל לא
לצער את אימא שסחטה במיוחד בשבילי מיץ תפוזים .האם
אני צריך לעשות תשובה על הנ''ל בכל זאת?
תשובה :אם מכוון שיהיה לו כח להתפלל הרי זה בבחינת
הצמא והרעב שמותר (אור"ח סי' פט' ס"ק ד') ויתכן לומר
שמותר לשתות כוס מיץ טבעי קודם התפילה ,כמו שמותר
תה וקפה עם סוכר .ורק משקה משכר וכיו"ב אסור.
האם מותר למלאות דלק לפני התפילה?
שאלה :האם מותר לי למלא דלק ברכב לפני התפילה בדרכי
לבית הכנסת משום שהמיכל כמעט וריק?
תשובה :מותר! מלאכה שהיא קלה ,ומסייעת ,ומונעת טורח,
יש להקל( .ילקו"י סי' פט').
מצא אבידה בדרך לתפילה  -במה יתעסק קודם?
שאלה :אדם שמצא אבדה בדרך לתפילה ,האם הוא חייב
להתעסק בהשבתה או שילך ויתפלל?
תשובה :חפצי שמים מותר קודם תפילת שחרית (משנ"ב סי'
רנ' ס"ק א) בתנאי שלא יעבור זמן תפילה ,וזמן קריאת שמע.
ואם קיים חשש כזה ,ניתן להזמין בטלפון איש מתאים
שיטפל באבידה.
האם צריך לספר לחבר שאני כועס עליו?
שאלה :חבר שלי דיבר עלי לשון הרע ,וזה ברור לי במאה
אחוז ,ומאותו יום אינני מסוגל לדבר איתו ,וזה לא מפריע לי,
האם אני צריך להודיע לו שאני כועס עליו?
תשובה :יש כאן בעיה של שנאת חינם מי שלא יכול לדבר עם
חברו הרי זה שונא (סנהדרין כ"ז) ואם יאמר לו שדיבר עליו,
ויבין מהיכן הוא יודע ,יש כאן איסור רכילות .ולכן יש להוכיחו
ולומר לו שכך דיבר עליו ,מבלי שיבין מהיכן יודע .וע"י זה
מוחלין זה לזה ,והאמת והשלום אהבו.
האם מותר להיכנס למקום שמחללים שם שבת?
שאלה :האם מותר להכנס לאתרים שמחללים שבת
בפרהסיה?
תשובה :מותר ,מאחר והמקומות האלה והשטחים שבהם,
שייכים לתושבים ,זכות התושבים להנות בהם .ואם ההנהלה
מזיקה לתושבים בשבת קודש ,למה לאסור לתושבים בימות
החול .גם אגד ,דן ,ומוניות ,עובדים בשבת - .והמחאה
הגדולה לכבוד שבת קודש ,ע"י שיעורי תורה ,וזיכוי הרבים
במעלת השבת.
להיכנס לים בשבת
שאלה :האם מותר להכנס לים בשבת?
תשובה :מעיקר הדין מותר לרחוץ בנהר ובים כשאינו שט
במים (אור"ח סי' שכו' סעי' ז') אבל נכון להזהר ולהחמיר
בזה ,מפני שבקלות אפשר להיכשל באיסורי שבת שונים
(מנו"א ח"ב דף שע"ה).
בריכה פרטית בשבת
שאלה :האם מותר להכנס לבריכה פרטית בשבת?
תשובה :מותר להכנס לבריכה שבחצר ,כאשר אינו שט
במים ,כלומר שלא מגביה ידיו ורגליו מהקרקע ,ודינו כרוחץ

במים שמותר בשבת .ואם יש כעין כתלים גבוהים מכל צד,
שהמים לא יוצאים החוצה ,מותר גם לשוט שאין זה דומה
לנהר.
אמירת שם ה' בהשכבה לנפטר
שאלה :כשעושים השכבה האם אומרים "רוח ה' תניחנו בגן
עדן" או עם שם ה' (יקוק)?
תשובה :רוח ה' ,בלי אזכרת שם שמים.
להימנע מלהתפלל על אדם חולה שסובל
שאלה :האם מותר לי לא להתפלל על אימי שזקנה
ומונשמת? היא רק סובלת!
תשובה :מותר ,ויש תפילה שזה תיקון לגוססים ,וזה לא
מתאים לכל אחד .והעיקר שיתפלל שיהיה לה טוב .כי
ייסורים שסובלת זה חסד מהשי"ת לכפר על העוונות .וטוב
שהיא סובלת הייסורים ,בגהינם זה פי מיליונים .וכשהבנים
עושים תשובה זה עוזר לה מאוד.
להתפלל להצלחת קבוצת כדורגל
שאלה :האם מותר לי להתפלל להצלחת קבוצת הכדורגל
שאני אוהד?
תשובה :מותר ,ותוסיף גם להתפלל שיזכו לתשובה שלימה
ויזכו לשמור שבת קודש כדת וכדין.
רוח רעה לפני ואחרי חצות לילה
שאלה :האם יש הבדל אם הולכים לישון לפני חצות או אחרי
חצות לגבי רוח רעה?
תשובה :נכון ,לפני חצות יש רוח רעה ממש .וכשקם לא יגע
בגופו וכו' עד שיטול ידיו כדין .ואם ישן אחרי חצות מותר .וכן
מותר ללכת ד' אמות גם לפי הזוהר הקדוש מאחר שישן
לאחר חצות.
מצוות ביקור חולים בחולה ללא הכרה
שאלה :האם יש מצוות ביקור חולים שהחולה ללא הכרה?
תשובה :אין מצוה ועדיף להתפלל עליו ,ולעשות מצווה
לרפואתו.
מה מותר לענות לאחר יהיו לרצון השני?
שאלה :לפי המשנה ברורה שפסק בסוף סימן קכ"ב שעדיף
לומר את התחנונים לאחר יהיו לרצון השני ,איזה דברים
שבקדושה יכול לענות ומה צריך לענות?
תשובה :דעת מרן רבינו הגדול זיע"א להחמיר ולענות רק
כדין ברכות ק"ש ,דהיינו קדושה ,קדיש ,וברכו .ולא אמן
דברכות ,ויש מתירים לענות הכל .ועצה טובה למי שרוצה,
שיעקור רגליו ועל ידי זה כאילו סיים ,ויענה גם אמן דברכות
מאחר שפסע ג' פסיעות .ואח"כ ימשיך אלקי נצור ועושה
שלום.
האם אדם שמכה מצטרף למנין?
שאלה :אם אני מכיר אדם שמכה אנשים (לא באופן קבוע
אבל כשיש מקרה הוא מכה) ,האם אין לצרפו למניין? ומה
הדין בחברים שנותנים מכות אחד לשני בצחוק ולא
מקפידים על כך?
תשובה :המרים יד חייב נידוי ,ולא מצטרף למנין ,ועיין בספר
הנהגות אהבת ישראל ,שהוא הדין במרים קולו בבזיון
לחבירו ,וגם אין זו הנהגה טובה לנגוע בחברים ,זה מנהג
מכוער ,ויש לבטלו .ורק לרבנו הגדול זיע"א מותר לסטור
ולחנך אותנו.

