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תולדות

בחור הישיבה הראשון בעולם!
מורנו הרב שליט"א

בס"ד ,פרשת תולדות תשע"ה
יש
יש י ֵֹד ַע ַציִ ד ִא ׁ
בפרשת השבוע אנחנו לומדים על יעקב ועשו "וַ יְ ִהי ֵע ָׂשו ִא ׁ
יש ָׂתם י ֵֹשב א ָֹׂה ִלים" ובתרגום מבואר שעשיו היה "איש יוצא
ָׂש ֶדה וְ יַ ֲעקֹב ִא ׁ
לשדה" ויעקב גבר מושלם "ועוסק בבית המדרש" .כלומר עשיו אוהב לצאת
לרחוב ,לשדה ,לשוק ,לראות את העולם ,וסקרן גדול לדעת הכל .ואילו יעקב
מבקש שלמות בתורה בלבד ,ממש בחור ישיבה יושב אהלים – שני אהלים ,אהל
של שם ואהל של עבר ,וכמבואר בפירוש רש"י.
ובמדרש רבה (פרשה סג) מבואר "ויגדלו הנערים" כיון שהגדילו והפריחו ,זה
נותן ריחו וזה חוחו [קוץ!] .כל י"ג שנה שניהם הולכים לבית הספר ושניהם באים
מבית הספר ,לאחר י"ג שנה ,זה הולך לבתי מדרשות וזה היה הולך לבתי עבודת
כוכבים .וכאשר מכר הבכורה עבור לחם ועדשים מבואר במדרש (שם) שהביא
עשיו את חבריו ולעגו על יעקב שהוא תמים! והם נהנים ואוכלים משלו! ע"ש.
כלומר עשיו עוזב את בית המדרש ,ויחד עם חבריו הנושרים בעלי התאווה
היושבים על הברזלים שחושבים שהם חכמים גדולים ,לועג על בחור הישיבה
הראשון בעולם המוזכר בתורה! ובסוף ,כשהיו יעקב ועשיו בגיל ( 36רש"י סוף
פרק תולדות) קיבל יעקב את הברכות מיצחק ,ואז נזכר עשיו לבכות על
המכירה שמכר ליעקב לפני שנים רבות ולעג עליו עם חבריו.
כל זה מוסר השכל גדול עבורינו כיצד עשיו שגדל בבית קדוש כזה של יצחק
אבינו בעל העקידה ,הדרדר עם חברים רעים ,והגיע לדיוטא תחתונה כל כך עד
שלועג ומבזה את הבכורה ואת המצוה .ובסוף כאמור ,צוחק מי שצוחק אחרון,
הוא מצטער כמו כל מי שעוזב את דרך התורה ,ובוכה בדמעות שליש על מעשיו
הנלוזים.
ומצינו בזוהר הקדוש בפרשת השבוע שכותב דברים חמורים על עשיו הרשע.
וזה ממש נס שעשיו אכן מכר את הבכורה ,שאם עשיו לא היה מוכר הבכורה,
הוא היה שולט בעולם ,וכל העולם כולו היה בסכנה!
וכאשר שאל אחד התלמידים את רבי שמעון בר יוחאי ,כיצד יעקב אבינו ניצל
את חולשתו של עשיו ולקח ממנו את הבכורה בעבור נזיד עדשים בעודו רעב,
ועוד השביעו על כך שלא יוכל להתחרט!? ענה רבי שמעון בר יוחאי שצריך
התלמיד הזה לעשות תשובה על עצם השאלה! כי עשיו מסוכן לעולם כולו,
ובזכות המכירה נחלש כוחו .ע"ש.
כי מי שהוא בעל תאוות והנאות ,הוא אינו מיושב בדעתו כלל ,ויכול רק לקלקל
ולהרוס הרבה מאד .ורמוז כן בגמרא (ב"ב יב ,):קודם שיאכל אדם וישתה יש לו
שתי לבבות ,לאחר שאוכל ושותה אין לו אלא לב אחד .ופירוש רש"י :ידוע! ע"ש.
ובמהרש"א מפרש את כוונת רש"י שלפני האכילה ,לפני התאווה ,כשהוא
מתבונן יכול לחשוב היטב מה לעשות ואיך לעשות ,ונזהר שלא תצא תקלה,
אבל לאחר שאוכל ושותה הוא כבר משוחד לתאווה ושכלו בל עמו ,וניתן לבלבל
אותו.
קיום התאווה וההנאה הורס את הכל! ומאידך פרישות מהתאווה ,פרישות
מההנאות ,פרישות מהסקרנות ,בבחינת "נזר אלקיו על ראשו" מקדש ומחזק
את האדם ,וזוכה על ידי זה לברכה בעולם הזה.
ובזה מובן המדרש שהובא בספר אורחות יושר להגאון הרב חיים קנייבסקי
שליט"א (ערך חינוך) ,שיצחק אבינו לא חינך את עשיו הרשע והוא זה שאשם
בקלקולו .וזה רמוז בפסוק "כי ציד בפיו" ,שהיה עשיו מתנהג לפניו בצדקות.
אבל בעצם ,כח התאוה הגופני הגדול של עשיו קלקל אותו מאד ,ולכן היה
קשה ליצחק לסלק ממנו התאוות הגדולות שהיו לו.
וכידוע מרבינו הבן איש חי זיע"א (פרשת בהר – בחוקותי) שהעובר על הלכות

דרך ארץ שבסעודה הרי זה רעבתן מסטרא של ההוא דאמר "הלעיטני נא",
והוא נאחז בסטרא אחרא רחמנא ליצלן.
החידוש הגדול שרואים בפרשת יעקב ועשיו ,שהצעירים חושבים שחבל לוותר
על הנאות העולם הזה ,זה הפסד ,זה כואב ,זה תשוקות של הגוף .וזה בעצם
מה שחשב עשיו בזמן שפירש לבית עבודת כוכבים ,וחיפש עם חבריו הנאות
גופניות .אבל הוא לא ידע שמחשבה זו היא הגורמת לתאוות נוספות ,כי הגוף
לא רגוע ולא מסתפק ומבקש עוד ועוד...
והפתרון הוא ,להתגבר על תאוות והרצונות וההנאות הגופניות ,וזה עוזר
להבין את תורה ולהתחכם ולהתקדם ,ועל ידי זה להתגבר על כל התאוות .כי אז
הגוף רגוע ומסתפק במה שיש לו .וזה מה שעשה יעקב איש תם יושב אהלים,
כאשר יש פרישות מתאוות ורצונות הגוף ,זוכים לחכמה להבין תורה ולהתקדם
ולהתעלות תמיד יום יום.
בחור הישיבה הראשון בעולם המוזכר בתורה ,זה יעקב אבינו! בהשקפה
ראשונה נראה כאילו יעקב אבינו קיבל עולם הבא ועשיו קיבל עולם הזה ,אבל
למעשה עשיו הפסיד גם עולם הזה ויעקב אבינו קיבל גם עולם הזה! כי כל
הצרות והקשיים שעברו על יעקב אבינו ,הוא התגבר עליהם וניצול מכולם ,ועליו
נאמר "שבע יפול צדיק וקם" ,שבע צרות והם :עשיו ,אליפז ,לבן ,דינה ,יוסף,
שמעון ובנימין .ולאחר כל צרות אלה קם והוליד שבטי יה עדות לישראל.
אברכים יקרים בני תורה ובחורי ישיבות ,שעליהם עומד העולם וכולנו חיים
בזכותם ,אשר מצבם הכלכלי ,החומרי קשה ,זה לא עונש עבורם חס ושלום,
אלא זה סוד ההצלחה לזכות לאהבת התורה ,לשקידה בלימוד ולניצול כל רגע
ורגע לקדש שם שמים ,ולהיות עסוקים תמיד ברוחניות ולהנצל מעבירות.
ובזכות הצמצום והקושי והמסירות ,זוכים לתורה בהשגות גבוהות.
עצה טובה ,לעשות חשבון נפש! כמה דפי גמרא ,פרקי משנה וסימנים
בשולחן ערוך אני נותן מתנה לה' יתברך במשך כל חודשי החורף ,ואז לא
משעמם ויש לחץ ושקידה בלימוד להספיק מה שמתחייב לה' יתברך ,ובזה
נעשים תלמידים של יעקב אבינו.
וכן מבחינה גופנית וחומרית ,להתאמץ ולכוון להיות יושב אהלים ולא איש
שדה ולא להיות פתוח .בבית הכנסת לא להביט לצדדים בנכנסים ויוצאים .וכן
להתאמץ פעם ביום לשתות כוס חמין ,כגון קפה או תה בלי סוכר כלל ,ולכוון
להנות מהפרישות .ועל אחת כמה וכמה שלא להזדקק לתקשורת ,גם לא ערוצי
קודש! זה מיוחד להוציא אנשים מהשדה ולקרבם לתורה .מי שזכה לתורה ומי
שזכה לבית של תורה ,אינו תלוי באחרים ומצליח להתקדש בתוך האוהל.
מקום של כבוד ,שומרים לעצמם תומכי התורה הקדושים ,שהם זוכים לישא
בנטל הגשמי של לומדי התורה ,ובזכותם יש להם כח לעבוד את ה' בלי שום
טרדה ,הם השלמות של לומדי התורה ,והם אלא שזוכים בזכות לימוד התורה.
כאן המקום להודות לתומך התורה היקר והנערץ ר' יונה בהרי הי"ו ,שמוזיל
זהב מכיסו לחזק ולקדם את עולם התורה ,ותודה מיוחדת על הרכב החדש
שקנה למוסדות ,שישמש להרבות הרבצת תורה וחסד ,והינו ככלי שרת לשמש
בקודש .יה"ר שיזכה לברכה והצלחה בכל מעשי ידיו ,ובכל אשר יפנה ישכיל
ויצליח ,הוא וכל הנלווים אליו ,אמן ואמן.
זכות אבותינו הקדושים ,ובעיקר בכיר האבות יעקב אבינו ,יעמוד לנו שלא
נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד!
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החידוש הגדול שרואים בפרשת יעקב ועשיו ,שהצעירים חושבים שחבל לוותר

זה לא 'פשוט' להיות 'בכור'
הרב אליהו רבי

בפרשתנו מתרחש האירוע הבא( :בראשית כה ,כט)
ֹאמר ֵע ָׂשו
וַ ָׂיזֶ ד יַ ֲעקֹב נָׂ זִ יד וַ ָׂיבֹא ֵע ָׂשו ִמן ַה ָׂש ֶדה וְ הוא ָׂעיֵ ף :וַ י ֶ
יטנִ י נָׂ א ִמן ָׂה ָׂאדֹם ָׂה ָׂאדֹם ַה ֶזה ִכי ָׂעיֵ ף ָׂאנ ִֹכי
ֶאל יַ ֲעקֹב ַה ְל ִע ֵ
ֹאמר יַ ֲעקֹב ִמ ְכ ָׂרה ַכיוֹ ם ֶאת
ַעל ֵכן ָׂק ָׂרא ְׁשמוֹ ֱאדוֹ ם :וַ י ֶ
ֹאמר ֵע ָׂשו ִה ֵנה ָׂאנ ִֹכי הוֹ ֵל ְך ָׂלמות וְ ָׂל ָׂמה ֶזה ִלי
ְבכ ָֹׂר ְת ָׂך ִלי :וַ י ֶ
ֹאמר יַ ֲעקֹב ִה ָׁׂש ְב ָׂעה ִלי ַכיוֹ ם וַ ִי ָׁׂש ַבע לוֹ וַ ִי ְמכֹר ֶאת
ְבכ ָֹׂרה :וַ י ֶ
ֹאכל
ְבכ ָֹׂרתוֹ ְליַ ֲעקֹב :וְ יַ ֲעקֹב נָׂ ַתן ְל ֵע ָׂשו ֶל ֶחם ונְ זִ יד ֲע ָׂד ִׁשים וַ י ַ
וַ ֵי ְׁש ְת וַ ָׂי ָׂקם וַ ֵי ַל ְך וַ ִי ֶבז ֵע ָׂשו ֶאת ַה ְבכ ָֹׂרה:
יעקב רוכש את הבכורה מאחיו הגדול עשיו ,ויש לזה גם
המשך .כשיצחק האבא מרגיש שזמנו בעולם הזה אוזל,
הוא קורה לעשיו ומבקש לברכו .רבקה רעייתו ש'עולה'
על כך בדרך לא דרך ,מבקשת מיעקב הקטן להתחפש
לעשיו הגדול ולקבל את הברכות .יעקב עושה זאת,
ולמרות חוסר הבהירות יצחק מעניק לו את הברכות.
לאחר מכן כשמגיע עשיו ,רצף הפסוקים מספר לנו
כדלהלן( :שם כז ,לג)
ֹאמר ִמי ֵאפוֹ א הוא
וַ ֶי ֱח ַרד יִ ְצ ָׂחק ֲח ָׂר ָׂדה ְגד ָֹׂלה ַעד ְמאֹד וַ י ֶ
ַה ָׂצד ַציִ ד וַ ָׂי ֵבא ִלי וָׂ א ַֹכל ִמכֹל ְב ֶט ֶרם ָׂתבוֹ א וָׂ ֲא ָׂב ְר ֵכהו ַּגם
ָּברו ְך יִ ְהיֶ הִ :כ ְׁשמ ַֹע ֵע ָׂשו ֶאת ִד ְב ֵרי ָׂא ִביו וַ ִי ְצ ַעק ְצ ָׂע ָׂקה ְגד ָֹׂלה
ֹאמר ָׂבא
ֹאמר ְל ָׂא ִביו ָׂב ְר ֵכנִ י ַגם ָׂאנִ י ָׂא ִבי :וַ י ֶ
ו ָׂמ ָׂרה ַעד ְמאֹד וַ י ֶ
ָׂא ִח ָׂ
ֹאמר ֲה ִכי ָׂק ָׂרא ְׁשמוֹ יַ ֲעקֹב
יך ְב ִמ ְר ָׂמה וַ ִי ַקח ִב ְר ָׂכ ֶת ָׂך :וַ י ֶ
וַּ ַּי ְע ְק ֵבנִ י זֶ ה ַּפ ֲע ַּמיִ ם ֶאת ְבכ ָֹּר ִתי ָּל ָּקח וְ ִה ֵנה ַּע ָּתה ָּל ַּקח
ֹאמר ֲהל ֹא ָׂא ַצ ְל ָׂת ִלי ְב ָׂר ָׂכה:
ִב ְר ָּכ ִתי וַ י ַ
כלומר ,מצד אחד יצחק מתלונן על הגניבה ,ומצד שני
הוא מאשר את הברכות ואומר "גם ברוך יהיה" .משהו
כמו סתירה מיניה וביה ,גנב גנב ,אבל שיהיה לו
לבריאות...
ועל כך מסבירים חז"ל ,שכאשר סיפר עשיו בזעקתו שזו
הפעם השניה שיעקב 'מסדר' אותו ,והפעם הראשונה
היתה כשרכש ממנו את הבכורה .אז אמר יצחק את
המילים "גם ברוך יהיה"( ,אין מוקדם ומאוחר) .כלומר:
בני היקר עשיו ,חשבתי שאתה הבכור ולכן בקשתי ממך
להגיע לכאן לקבל את הברכות .אולם אם אתה מספר לי
שבעבר מכרת לו את הבכורה ,אם כן טוב שנטל הוא את
הברכות כי הן אכן מגיעות לבכור.
וכאן יש לשאול כמה שאלות:
ראשית :מה המיוחד כל כך בבכורה שגורמת לקבלת
הברכה יותר מיתר האחרים ,וזה עוד בנוסף לחלק פי
שנים שמקבל הבכור בירושה יותר מיתר האחים?
שנית :איך ניתן לרכוש או למכור מכורה כזו ,הרי זה
משהו מובנה שלא ניתן להמירו?
שלישית :מה בער ליעקב כל כך לרכוש בכורה ,לא
הספיק לו להיות ה'בן תורה' של המשפחה ,הוא חייב גם
להיות בכור?
והתשובה לכך היא ,על פי דברי החינוך במצוות הבכורה
(מצוה ת') "מתנת האל לאדם מתנה עולמית היא ,ואינו
בדין שאחר שהסתלק גופו תתבטל המתנה ,ולכך
ממשיכה היא בבנים שהם המשכו .ולכן באין בנים זוכים
קרוביו שודאי גם על ידם ידע לפעול נכונה ולכן זכה
למתנות".

ובזה מבוארת מטרת הירושה ,שה' יתברך מביא לאדם
ממון לשליחות בעולם ,ושליחות שלא הושלמה על ידי
האב מושלמת על ידי בניו ובראשם הבכור .ולכן זוכה
הבכור לכפל בירושה ולכן זוכה הוא בברכה ,משום
שברכה לבכור ברכה היא לכל בני הבית .כביכול אומר
ההורים לבנם הבכור ,שמור על אחיך לאחר הסתלקותנו
מן העולם ,וקבל גם מימון כלכלי ורוחני למימון
הפעילות...
משום כך רצה יצחק לברך את הבכור ,כי הוא זה שקבל
על עצמו את כלכלתם הרוחנית והגשמית של אחיו בעת
צרה וצוקה והוא זה שיעמוד לימינם בשעת דחקם.
ומאותה סיבה ניתנת הבכורה למכירה ,את האחריות
והשעבוד לבני המשפחה ניתן להמיר מאח אחד
למשנהו ,כי בסך הכל מדובר כאן ב'תפקיד' ולא סתם
ב'תואר מובנה'.
וזו גם הסיבה לכך שנלחם יעקב כל כך לקבל את
הבכורה מאחיו .מעבר לזכויות של הבכורות בבניין בית
המקדש ,ומעבר להיותו ראשון לנחלה .רצה יעקב אבינו
להיות המנהיג הבלעדי של המשפחה ,ולא להצטרך
חלילה ביום מן הימים למצוא את עצמו בספינה שמי
שמנווט אותה בהשראת ההורים הוא לא אחר מאשר
אחיו הגדול עשיו.
המלחמה של יעקב בעשיו היתה מלחמה רוחנית,
הוא רצה לשלוט בהלך הרוח ובחיי המשפחה ,ולא
להיות נשלט אחרי אח שהוא "איש יודע ציד איש
שדה".
והלקח לכולנו?
ראשית ,במלחמה רוחנית לא מתפשרים ,נלחמים עד
שמשיגים שליטה רוחנית מלאה.
ושנית ,הבכורים שביננו יבינו את גודל האחריות המוטלת
עליהם ויעשו ככל יכלתם לגונן ולסייע לאחיהם בכל
צומת דרכים בחיים הרוחניים הגשמיים ובכלל.
והצעירים יותר יזכרו ,שבכורה זהו תפקיד שאם הבכור
לא ממלא אותו כראוי לא נוטשים אותו פשוט רוכשים
אותו ומקבלים אחריות.
הבכורה היא זכות וגם חובה ,כאשר בעליה לא יודע
להעריך אותה כיאות ,יש להעביר אותה ממנו ולקבל
אחריות ,גם אם אתה לא ראש השבט ממש .אין צורך
בהכתרה ובשלטי חוצות ואין מקום למחלוקת .אבל
יש מקום למסירות יתר למען האחים ,ובעצם למען
ההורים ,החיים ורווים נחת או נוחם עדן השמחים
בשלימות המשפחה.
ודבר נוסף:
זה נכון במשפחה ,זה נכון במקום הלימודים והעבודה,
וזה נכון גם בחיי הקהילה.
יש לך את הזכות להיות בכור ,במחויבויות יתר למען
משפחתך וחבריך ,חזק ונתחזק למען עמנו ולמען
הרי אלוקינו ,למען שמו באהבה ,אמן.

לרגל המצב הקשה השורר בארצינו!  -מורנו הרב שליט"א

כולנו יודעים את המצב הקשה השורר בארצינו ,עלה המוות בחלונינו ,דם יהודי נשפך
כמים ,אין מקום בטוח ואין אדם בטוח! ובפרט שנכנסו לבית הכנסת בירושלים עיה"ק
ורצחו יהודים בזמן התפילה בגרזן ורובה ,ואוי לנו ביום הדין וחובה עלינו לבטל הדינים
ולהוסיף חסדים!
אם ה' לא ישמור עיר ,שווא שקד שומר .העצה והסגולה הכי טובה היא ,חיזוק באהבת
ישראל ,וכפי שקראו גדולי הדור כאחד  -שרק חיזוק באהבת ישראל יגאל אותנו
מהגלות ,ויציל אותנו מהאסונות הקשים ,זה ורק זה הוא המפתח לכל הישועות!
לכוון לקיים מצוות עשה מהתורה "ואהבת לרעך כמוך" כל שעה וכל רגע!
לפני למעלה ממאתים שנה בשנת תקי"ט נכתב כתב התקשרות ברית אהבה בין גדולי
ישראל [הובא בספר ענף עץ אבות למרן רבינו זיע"א פרק ה' משנה ט"ז ע"ש]
גם אנחנו כל אחד וכל אחת ,נכתוב כתב התקשרות להרבות אהבה ואחווה!
מובא כאן הנוסח שכתב
מורנו הרב שליט"א:
כתה התקשרות
אנוכי עפר ואפר החתום
מטה מקבל על עצמי בלי
נדר כאן הנוסח שכתב מורנו הרב שליט"א
מובא
להתחזק בשמירת הלשון
כתה התקשרות
להצלחת כלל
ישראל
ואהבת
החתום מטה מקבל על עצמי בלי נדר להתחזק בשמירת הלשון
עפר ואפר
אנוכי
בכל
ישראל
וחיילי
ישראל
ואהבת ישראל להצלחת כלל ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם
מקום שהם
באהבה ובשמחה
חיים רבי
באהבה ובשמחה
תל-גיבורים ,חולון
חיים רבי
תל-גיבורים ,חולון
כל אחד ואחת מאיתנו,
יעשה לעצמו כתב התקשרות
כזה .וישמור אותו יחד עם כל
המסמכים החשובים
השמורים במקום של כבוד!
ונזכור תמיד ,אפשר לחשוב
לא כמו השני ,אפשר להתנהג
בשונה מהחבר ,אבל אסור
לשנא מי שחושב אחרת
מאיתנו חס ושלום ,וכל שכן
לא להזיק ולא לצער מי
ששונה מאיתנו!
עושה שלום במרומיו ,הוא ברחניו יעשה
שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן!

שאל את הרב
שאלות ותשובות ששאלו את מורנו הרב שליט"א באתר המוסדות
www haravrabi.co.il.
מה עושים כשאין חשק ללמוד?
שאלה :מה לעשות כאשר אין חשק ללימוד? במה להשקיע את
הזמן יותר ואיך?
תשובה :מי שאין לו תיאבון לאכול .הרי זה חולה .כך בלימוד .ויש
ליזהר מאד להוציא ולסלק את המודע ואת הטלפון כשזה לא על
פי ההלכה .או סתם דברים רחוביים שהבחור קשור אליהם .וזה
גורם היסח הדעת ואין חשק בלימוד.
כמובן שצריך גם להתפלל לזכות לתורה .צריך זכות ללמוד תורה.
כאשר מתפללים ומבקשים ומעוררים רחמי שמים .זה מצוין ובפרט
בברכת השיבנו אבינו לתורתך.
יש לי גם עצה טובה .ללמוד עין יעקב כל הכרכים לפי הסדר .זה
כולל כל אגדות הש"ס והמפרשים וזה כעין מוסר המביא יראת
שמים .ויקבל על עצמו בסיום לעשות סעודת מצוה וזה מביא חשק
ללמוד.
וכן כל יום פרק תנ"ך עם מפרשים .וכן בן איש חי והליכות עולם על
הפרשה כל שבוע – הסדר מביא חשק ותועלת להמשך הדרך.
דעת תורה ברורה על היתר המכירה
שאלה :בעניין היתר המכירה ,דעת מרן זצ"ל ולהבדיל דעת הרב
שליט"א ברורה וידועה ,למרות זאת ,לצערנו הרב ,רבים מתעקשים
לסלף ולשנות דברי הגדולים כדי שיתאימו לדעתם ולהשקפתם.
הגדילו אנשים מסויימים לעשות ואף לזייף מכתב בשם גדולי
מועצת חכמי התורה שמתכחש לעניין היתר המכירה.
רצינו לדעת האם לרב שליט"א יש מכתב בכתב קודשו של מרן
בעניין היתר המכירה שיכול לשלוח אלינו כדי שנוכל להפיצו
ברבים?
מדובר בהצלה של ממש ,עינינו הרואות שאפילו רבנים גדולים
"נופלים ברשת" של אותם "שועלים קטנים מחבלים כרמים"
ומורים איסור בדבר רק מחמת חוסר ידיעה או שמועות כאלה
ואחרות.
אני פונה אל הרב ביודע שאהבת ישראל לנגד עיניו וביודע שהתורה
חסה על ממונם של ישראל ,חבל שאנשים מחוסר ידיעה או מכל
מיני השפעות מחמירים בעל כורחם בדבר שיכולים לנהוג התר
לכתחילה.
בברכה אהבה והערכה גדולה.
תשובה :עשרים דפים ביביע אומר חלק י' מדף רנז .זה ממש כתב
ידו ומה צריך יותר מזה.
צריך לדעת שאין להאמין לעסקנים ולעיתונאים גם כאשר מראים
תמונה .וכותבים בכתב ידם .זה שקר .ויש לפרסם זאת.
וראה בהנהגות אהבת ישראל דף קצו אות עב .ובספר "רבינו"
להר"ר אליהו שטרית הי"ו שמרן זיע"א אמר לו גם סיפורים על כל
מיני צדיקים .ובפרט שהם לא על פי ההלכה וההשקפה אין להאמין.
גם מרן ראש הישיבה הרב נאמ"ן שליט"א כותב כן באור תורה
(אלול תשע"ד) שאין להאמין לסיפורים .ובפרט שהם לא סומכים
על בד"ץ בית יוסף .אז למה נסמוך עליהם שזה באמת יבול נכרי.
מי אמר שזה אמת .עדיף לחשוש מהם ולחשוד בהם .ולסמוך על
היתר מכירה לכתחילה .ולרחם על הציבור הכללי והתורני כאחד
שלכולנו זה קשה גם מצד המחיר .וגם שאינו מצוי .ואינו באיכות
טובה .ולא לצער את הציבור על חינם.
וזה פלא על אותם עסקנים וכו' וכו' כיצד אינם חוששים על בין אדם
לחבירו .נורא ואיום .ראוי להשפיע בציבור בעדינות .משפחה
ומשפחה .מבלי ויכוחים שעדיף היתר מכירה .ועדיף שלא להחמיר.
ועדיף להחמיר בצניעות וקדושה ובין אדם לחבירו .ושלום על
ישראל.

האם מותר להתקלח לפני תפילת שחרית?
שאלה :האם יש איסור להתקלח בבוקר לפני התפילה גם
כשעושים זאת למטרת נקיות בלבד (נניח נוצר מצב שנרדם בערב
ללא מקלחת) ואדרבא באופן אישי ,מקלחת היא דבר טורדני ולא
נעים לי ,ועושה זאת רק מחמת ההכרח להיגיינת הגוף.
בברכה ותודה
תשובה :מותר ואין בעיה .ויתכן גם שיש כאן מצוה .מאחר ועל ידי
זה גופו נקי להתפלל .ומפורש בפסוק ברכי נפשי את ה' וכל קרבי
את שם קודשו .ופרשו בגמרא (ברכות כג) מהפסוק הכון לקראת
אלוקיך ישראל .שצריך להכין עצמו וגופו לפני התפילה .וגם רחיצת
הגוף זה חלק מהכנה לתפילה.
כמו כן בגמרא (שבת נ ):רוחץ אדם וכו' כל יום לכבוד קונו שנאמר
כל פועל למענהו .ופירש רש"י "הכל ברא לכבודו" ונקיות הגוף זה
חלק מעבודת ה'.
ומבואר גם בגמרא (ע"ז כ ):זריזות מביאה לידי נקיות .ופירש רש"י
נקי בלי חטא .ומהרש"א פירש נקיות גוף נקי .ע"ש.
סיכום :מותר להתקלח לפני תפילת שחרית ויכוון להרבות טהרה
ונקיות ולהתפלל בכבוד לפני השם יתברך .ויש בזה מצוה .וחיים
טובים.
אכל אוכל לא כשר בידיעה שיש כשרות
שאלה :אדם שהביא לי לאכול אוכל בלי הכשר ,בעוד שהצהיר בפני
שיש הכשר ,האם אני אענש על כך? האם מותר להאמין? ולמי
מותר להאמין?
תשובה :אם המצהיר שוגג ,אין מה לעשות .ואם במזיד עשה כן,
אוי לו .ולכתחילה אסור להאמין לאנשים ,ולבדוק תמיד את היראת
שמים שלהם .ובפרט לא להאמין לבעל כשרות כאשר פוסל כשרות
אחרת .וכן המחמיר סתם כדי שיקנו לחומרא ממנו ,ועיין חפץ חיים
כלל ד' סעיף יא' בהגהה" ,כל אומן שונא וכו'" ,עיי"ש .וכן נסיעה
למקומות קדושים ,אין להאמין ,כי זה על עצמם ,וצריך אישור
מגדולי ישראל ,ואין להם" ,וכבוד אלוקים הסתר דבר" (משלי כה').
בשר רבנות במקום הכשר מהודר
שאלה :חבר הגיש לפני צלחת בשר ,והצהיר בפני שהבשר בהכשר
מהודר ,ולבסוף התגלה שזה בהכשר הרבנות ,ואני מקפיד מאוד
שלא לאכול רבנות ,על מי מוטלת האחריות?
תשובה :אם המצהיר שוגג ,אין מה לעשות .ואם במזיד עשה כן,
אוי לו .ואיך שיהיה האוכל ונכשל מראים לו מהשמים שאינו צדיק
(גיטין דף ז .תוד"ה השתא) .ואין זה אומר שרבנות אסור לאכול.
ועיין יבי"א חלק י' יור"ד סימן כ' .עדיף עוף רבנות ולא צניעות
רבנות ,ולא סלולרי רבנות ,רח"ל.
להתייחד עם זקנה
שאלה :האם מותר להתייחד עם זקנה?
תשובה :אסור להתייחד עם ערוה מהעריות בין זקנה ובין ילדה
(אבה"ע ר"ס כב).
איך מתגברים כשיש קושי בתפקוד הבית וחינוך הילדים?
שאלה :שלום כבוד הרב ,ברצוני לשאול ,גדלתי בבית שלא קיבלתי
אהבה ,ובית הרוס ,אבא בגד באימא ,היום אני ב"ה נשואה עם
ילדים ,ואני מרגישה כמו אימי ,שלא נותנת מספיק אהבה לילדי,

המשך בשבוע הבא!

