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בס"ד

מורנו הרב שליט"אכיצד לחיות ולעשות קידוש שם שמים כל רגע 
פרשת בשלח, שבת שירה, תשע"ז

במציאות  רואים  בשלח,  פרשת  השבוע,  בפרשת 
איך שעם ישראל יוצאים מארץ מצרים ועוברים בתוך 
ים סוף – 'לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו'. וכן 
יתברך,  ה'  כיצד  ומבינים  ולומדים  בפרשתינו,  רואים 
להבין,  בינה  לנו  נותן  הסיבות,  וסיבת  העילות  עילת 
עיניים לראות ואוזניים לשמוע שאפשר לחיות בעולם 
הזה ולעשות כל רגע ורגע קידוש שם שמים, כלומר, 
לעשות כל רגע את רצון ה' יתברך הלכה למעשה, וזה 

בעצם קידוש השם.
הלב,  מכל  שמים  שם  לקדש  רוצה  שבאמת  ומי 
ולקיים את רצון ה' יתברך, זוכה לקבל ממנו תרגילים 
בה'  וביטחון  באמונה  המשולבים  השם,  קידוש  של 
יתברך, וזוכה לסייעתא דשמיא לפתור אותם על הצד 
)יומא  ליטהר מסייעין אותו  הבא  ביותר, בבחינת  הטוב 
לט.(. וזו עבודת השם, לעשות מסירות נפש ולחיות על 

קידוש השם, ולא למות על קידוש השם, וכדלהלן. 
רבנו האור החיים הקדוש מבאר על הפסוק )שמות יד, 
טו(: "מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו", שהיו 
אמונה,  של  גדול  מעשה  לעשות  צריכים  ישראל  עם 
והיינו להתחזק באמונה שלימה בכל הלב, כדי להגביר 
לפני  הים  לתוך  ולהיכנס  והרחמים,  החסדים  את 
ובזה עשו תרגיל של אמונה, לסמוך  לגזרים.  שנפתח 
על ה' יתברך בשלימות, ובזה מתגברים הרחמים. וכך 
ולמדנו  ידי נחשון שקפץ למים, ע"ש.  היה באמת על 
מכאן, שלפעמים יש לעשות מעשה של אמונה שהוא 
מאה אחוז נגד השכל, ולהאמין בשלימות בה' יתברך, 

ובזה מסתלקים הדינים ומתעוררים הרחמים.
יד,  )שם  הפסוק  על  מבאר  הקדוש  עזרא  האבן  ורבנו 
וידעו  וגו',  אחריהם  ורדף  פרעה  לב  את  "וחזקתי  ד(: 
כעת  שהמצרים  פי  על  שאף  וגו'",  ה'  אני  כי  מצרים 
טובעים בים, עם כל זאת רגע לפני מותם, יגידו בפה 
מלא: 'יש בורא לעולם!', ואחר כך ימותו, ובזה מתקדש 
ישראל,  עם  אנחנו  לומדים  ומכאן  בעולם.  שמים  שם 
שעל כל בעיה שלא תהיה – בעיות של פרנסה, בריאות, 
שלום בית, קשיים בחיים ומצב הרוח – על הכל צריך 
לומר לעצמנו מיד באותו רגע: 'זה משמים!' ממש ככה! 
ולהרגיש כך ולחיות כך. ובזה חיים אנחנו כל רגע ורגע 
על קידוש השם, וזה נפלא מאוד! ובודאי דבר זה עושה 
רעש גדול מאוד בשמים. ואם יש לאדם קושי מסויים 
ומבין  שלימה,  שנה  אפילו  או  ימים,  חודש  שנמשך 
ומרגיש שהכל משמים, הרי שאותו אדם הוא עובד ה' 
במסירות נפש שנה שלימה, ואשריו ואשרי חלקו. וזה 

בודאי קמיע גדול וחשוב לביטול הדינים.
עוד מחדש לנו רבנו האור החיים הקדוש על הפסוק 
ידו על הים", שלאחר קבלת  "ויט משה את  יא, כא(:  )שם 

לחולל  יכול  וצדיק,  צדיק  וכל  תורה  בן  כל  התורה, 
ממש  שלו,  העצומה  ה'  ועבודת  התורה  מכח  פלאים 

שמים  מעל  גדול  "כי  בבחינת  וזה  ע"ש.  הטבע!  מעל 
חסדך", שדרשו חז"ל )פסחים נ:( זה העוסק בתורה לשמה, 
ע"ש. וכוונת הדברים שיש לו כח "מעל שמים", כלומר, 
מעל הטבע. וזו מסירות נפש של צדיק אמיתי בן תורה 

אשר חי כל רגע ורגע על קידוש השם.
כתוב  שלא  הים,  בשירת  שרואים  הגדול  והחידוש 
במפורש שנבקע הים לשניים, ולהרמב"ם כידוע נבקע 
הים לשבילים רבים כמנין השבטים )עי' פ"ה דאבות(. ועיקר 
השירה והשבח לה' יתברך, שהִמְצִרים הרשעים טבעו 
"מבחר  בים",  רמה  ורוכבו  "סוס  שכתוב:  כמו  בים, 
כעופרת  צללו  ים,  "כסמו  בים-סוף",  טובעו  שלישיו 
שהרשעים  הוא  הנס  שעיקר  ללמדנו  אדירים".  במים 
בשירת  לפרסם  צורך  ואין  מתחזקת,  והאמונה  מתים 
אובדן  הוא  העיקר  אלא  הניסים,  על  פרטים  הים 
הרשעים שאינם יודעים את ה'. והפסוק האחרון בשירת 
"ה' ימלוך לעולם ועד", כלומר, עד כאן  )שם טו, יח(  הים 
הִמְצִרים היו עדיין שרויים בספקות באמונה, ואילו כאן 
הכל נגמר, הִמְצִרים קיבלו עשר מכות – עשר שיעורים 
האמונה  של  השלימות  היא  הים  ושירת   – באמונה 
בעיני כל העולם, שצעקו ואמרו 'ה' ימלוך לעולם ועד'. 
עד  כלומר,  פרעה",  סוס  בא  "כי  מסיים  הפסוק  ולכן 
כאן לא היה שלימות באמונה, כי באו ממצרים לכיוון 
הים להילחם בישראל, ורק כאשר הרשעים טבעו בים, 
התקדש שם שמים בעיני כולם, וניתן לחיות על קידוש 

השם כל רגע.
ואחד  אחד  כל  יכול  כיצד  מעשיות  דוגמאות  והנה 
מאיתנו לחיות ממש במסירות ואהבה על קידוש השם, 
לגוף  כוחות  ולקבל  בעיות  לפתור  מצוות,  להרוויח 
ה'  עובד  ולהיות  הזה,  בעולם  ולחיות  ולנשמה.  לנפש 
כל רגע, ולזכות לקיים ולהרוויח מצוות כל רגע ורגע, 

ואשריו ואשרי חלקו, ואלו הן:
א. אדם שקיבל מכה חזקה ביד, או שריטה באצבע, 
שזה  יבין  אם  שלם,  שבוע  כאב  לו  ויש  דם  לו  ויורד 
משמים, הרי זה מצוה כל רגע, והרי זה מכפר לו כמו 
קורבן עולה )עי' חולין ז:(, כי יש כאן מסירות נפש לחיות 
ומשבר  ומתלונן,  שכועס  מי  אבל  השם.  קידוש  על 
כלים בחמתו, קורע בגדיו ומפזר מעותיו, יהא בעיניך 
כעובד עבודה זרה )שבת קה:(. ומכאן לטורק את דלת הבית 
בחוזקה, או דלת המקרר, או דלת ארון המטבח וכדומה 
ולשון  זרה,  עבודה  עובד  זה  הרי  כועס,  הוא  כאשר 
הזוהר הקדוש )פ' קרח קעט.( כל הכועס כאילו עובד עבודה 
המאמין  ואילו  לו,  מכפר  זה  ואין  ונענש  וסובל  זרה, 
ומקדש שם שמים במסירות נפש לחיים טובים, מכפר 

לו כקרבן עולה, והוא עובד ה', ואשריו.
ב. הממתין בסבלנות לדבר מסוים, ולא כועס כלל, 
ומאמין שהעיכובים משמים, הרי זה חי על קידוש השם, 
שאסור  וכמו  גדולה.  בסבלנות  אמונה  של  ָסָבּל  והוא 
והסכמת  הרופאים  המלצת  בלי  לידה  זירוז  לעשות 

את  ולדחוק  לזרז  אין  כך  נד(,  דף  ח"ב  בטה"ב  )כמבואר  הרבנים 
 – המהירות  ופרי  משמים,  עיכובים  יש  כאשר  השעה 

חרטה!
ג. אדם שטעם מאכל בשרי וחייב להמתין כעת שש 
שעות, יכוון לקיים מצווה כל רגע – מצווה שנמשכת 
לאכול  כעת  לו  שאסור  להצטער  ולא   – שעות  שש 
מאכלי חלב. וזה נקרא לחיות ולקדש שם שמים. וכל 
פעם שאומר 'אני בשרי' מקיים מצווה. ובפרט כשטועם 
מהתבשיל לכבוד ההורים וכיוצא בזה, והוא שמח גם 

בכיבוד הורים שעושה, וגם מהפרישות מהחלב.
ד. לחיות על קידוש השם. ניכר במעשיו שהוא חי על 
קידוש השם, בזה שהוא חבר של כולם, מכבד ואוהב 
את כולם, מתאמץ לא להפריע ולא להזיק, שמח להיות 
שמים  שם  ולקדש  שלום  להרבות  ושמח  מהנעלבים 
בעולם. לא מתקמצן כשצריך להוציא ולא פזרן כשאין 
קידוש  שמים,  כבוד  על  חושב  ותמיד  להוציא,  צורך 
כותב  דעות(  מהלכות  )ספ"ה  והרמב"ם  הרבים.  וזיכוי  השם 
עליו "ישראל אשר בך אתפאר" )ישעיה מט, ג(. וכמה כואב 
הלב לראות כאשר עושים 'ברוגז' ומחלוקות על הבלי 
רכילות, קנאה, שנאה,  יוצא לשון הרע,  ומזה  הבלים, 
חילול השם וסכנות גדולות לבעלי המחלוקת, רחמנא 
שם  לקדש  להתגבר,  מכוונים  היו  באמת  ואם  ליצלן. 
שמים ולחיות על קידוש השם, כמה תועלת וזכות היה 
לכולם. וכידוע מהזוהר הקדוש )פנחס ריג:(, שמי שמקנא 
ועושה לכבוד ה' יתברך, יזכה לגדולה ולהצלחה גם אם 

לא מגיע לו! ע"ש.
יהא  'אמן,  בעניית  שמים  שם  לקדש  שנזהר  מי  ה. 
שמיה רבא' בכל כוחו )שבת קיט:(, וכן עניית 'אמן' בקול רם, 
שבזה מבטל גזרות קשות ורעות )משנ"ב סי' נו ס"ק ה(. ובפרט 
שמעלתה  אמן  לעניית  ומכוון  וממתין  מחכה  כאשר 
כאשר מתאמץ  ובפרט  רפה:(,  דף  וילך  פ'  )זוה"ק  מאוד  גדולה 
לכוון על פי ההלכה, שהרי פעמים שצריך לכוון 'אמת', 
שצריך  ופעמים  רצון',  יהי  'כן  לכוון  שצריך  ופעמים 
ויחי(.  יוסף חי פרשת  )ועי' עוד  'אמת, כן יהי רצון', כידוע  לכוון 
ואלו דברים שאין להם שיעור, לקדש שם שמים לחיים 

טובים, כל רגע ורגע.
ומכאן לכנס ההילולא שלנו ב"עטרת חכמים", שנערך 
השבוע בעזרת ה' יתברך. כנס זה דורש הרבה כוחות, 
ותשובות  שאלות  ציבור,  עול  נפש,  מסירות  אחריות, 
כל  ומהיכן  תורה.  הרבה  שיהיה  כדי  'קמח'  והרבה 
הכוחות הגופניים והנפשיים של הרב אליהו והרב יצחק 
הי"ו, וכל הצוות הנפלא המשרתים ומשמשים בקודש 
למען התורה, אלא הן הן הדברים, כאשר מבינים שיש 
כאן מצווה, קידוש השם, מסירות נפש וכוונה והשקעה 
לדורות, זה סוד ההצלחה! ונזכה שיתקיים בכל מחזיקי 
ההוראות  בעלי  וכל  המסייעים  התורמים,  האברכים, 
אמן  עשרם",  חכמים  "עטרת  כד(:  יד,  )משלי  הפסוק  קבע 

ואמן! 
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שלום וברכה מורי ורבותי!
עליהם,  שעובר  מה  שכל  לחשוב  רבים  לאנשים  נטייה  ישנה 
ולא  נסבל  בלתי  ממש  הוא  אחרים  על  שעובר  מה  לכל  בניגוד 
מצדיק ניצחון. כלומר, אמנם על כל דבר בעולם אפשר להתגבר, 
לפתחם  העומדת  הבעיה  את  דווקא  אך  לפתור,  ניתן  בעיה  כל 
ודווקא את המשבר הרובץ למרגלותיהם - אותו לא ניתן לפתור. 
וזה נובע מכך שאדם קרוב אצל עצמו )יבמות כ"ה ע"ב(, מה שגורם לו 

תמיד לראות את הבעיות שעומדות לפניו כגדולות מימדים.
לכל  להביא  יודע  הוא  גדול.  עצלן  ואפילו  עצלן  הוא  האדם 
החברים שלו את מוסר ההשכל הגדול ביותר בנוגע לפעילותם, 
כאשר  אולם,  שלהם.  הבית  לשלום  ואפילו  ילדיהם  לחינוך 
להסביר  שבעולם  הסיבות  כל  את  לו  יש  אליו,  נוגעים  הדברים 
הבעייתית  האשה  את  קיבל  הוא   – ממנו  חוץ  אשמים  שכולם 
ביותר בעולם, הילדים שלו הם הילדים המופרעים ביותר בעולם 
ברא  אשר  אנשים  הם  שבסביבתו  לעבודה  והחברים  והשכנים 
לצלוח  ניתן  לא  לעולם  כי  בהם,  להיכשל  בכדי  'רק'  האלוקים 
איתם חיים מאושרים וטובים ולהתנהג איתם בדרך ארץ ובמידות 

טובות.
מה שמעניין בכל הסיפור הזה, הוא שכאשר שניים נפגשים, כל 
אחד מהם מספר על המצוקה שלו ומסביר לחברו עד כמה היא 
המצוקה הגדולה והקשה ביותר, בעוד המצוקה של עמיתו, איש 
שיחו, אינה חמורה כל כך. החבר, לעומתו, מיד מבהיר ומסביר לו 
עד כמה טחו עיניו מראות, והאמת לאמיתה שונה לחלוטין. הבעיה 
שלו עצמו היא הבעיה הגדולה, הקשה והאמיתית, ואילו הבעיה 
אם  כי  אינה  כך,  כל  גדול  לב  בשברון  עליה  המדבר  חברו,  של 
עּוְרָבא ָּפרח, ומשהו שרק ממבט ראשון ניתן לקרוא לו כ"בעיה".

"ַוְיִהי  ואומר את הפסוקים דלהלן:  בפרשתנו, פותח האלוקים 
ִּכי  ְּפִלְׁשִּתים  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ֱאֹלִקים  ָנָחם  ְוֹלא  ָהָעם  ֶאת  ַּפְרֹעה  ְּבַׁשַּלח 
ְוָׁשבּו  ִמְלָחָמה  ִּבְרֹאָתם  ָהָעם  ִיָּנֵחם  ֶּפן  ֱאֹלִקים  ָאַמר  ִּכי  הּוא  ָקרֹוב 
ִמְצָרְיָמה. ַוַּיֵּסב ֱאֹלִקים ֶאת ָהָעם ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר ַים סּוף ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו 
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" )שמות יג, יז-יח(. כלומר, מדד האלוקים את 
עם  מלחמה  כי  למסקנה  והגיע  ישראל,  מבני  אחד  כל  של  כחו 
לפחות  או  לכולם,  לגרום  ועלולה  עימהם  תטיב  לא  הפלשתים 
לחלקם, לשוב למצרים. אשר על כן, אמר האלוקים: "אאריך את 
הדרך ואעביר אותם דרך ים סוף, מה שיצריך אפילו נס של למעלה 
מדרך הטבע לבקיעת הים, ובלבד שלא יהיה בדעת אי מי ולּו לרגע 

לשוב למצרים".
כלומר, מצהיר האלוקים בפני כל אחד מאיתנו שאת הניסיונות, 
הבעיות, הדילמות והמשברים, אותם הוא מעמיד בפני כל אחד 
ואחד, עושה הוא לאחר מחשבה רבה ולאחר בדיקה כי יכול האדם 

לעמוד ולהתמודד מולם בהצלחה.
– מצד אחד, שככל שאתה חושב שהבעיה הניצבת  זה אומר 
לפתחך גדולה במימדיה מכח הסיבולת שלך ואין לך את הסיכוי 
הוא  ברוך  הקדוש  של  שעדותו  הרי  עמה,  ולהתמודד  להצליח 
עומדת וטופחת על פניך, ומגלה כי אם אכן כך היה הדבר לא היית 
אמור להתמודד עם אותה בעיה, וככל שהציב הקדוש ברוך הוא 

את אותו אתגר לפתחך הרי שברור הוא שבכחך להתגבר אף עליו. 
באותה מידה, זה אומר משהו אחר נוסף מדהים הרבה יותר, 
וקשה  שלילי  אירוע  להפוך  מבט  באבחת  ניתן  איך  לב  ושימו 

לחיובי ומדהים:
אם "הסופה" המשתוללת ומתקרבת לעברך נראית לך גדולה 
מדי, נראית לך עצומה ואפילו רבת מימדים, כאשר בעיני רוחך 
אינך רואה אי מי מהסובבים אותך יכול להתגבר על אותה "סופה", 
כנראה  לטובה משמים. שם  וציון  כבוד  אות  קיבלת  הרי שבכך 
ודווקא  אותך,  הסובבים  את  מאשר  יותר  הרבה  אותך  מעריכים 

משום כך העניקו לך את אותה "סופת ניסיונות" גדולה וקשה.
החזקים  מתגברים,  "כשהגלים  שאומר:  עממי  פתגם  ישנו 
מתגלים". זה לא מה שאנו אומרים היום. היום אנו אומרים עוד 
של  ההצלחה  את  ולראות  להמתין  צורך  אין  לכך.  מעבר  הרבה 
החזק מול הגל הגדול, אלא די בכך שנשלח אליך גל גדול משמים, 
עוד בטרם עברת אותו כבר קיבלת את הציון על גודלך העצום. כי 
אלמלא היית גדול כל כך, לא היה האלוקים מעניק לך את הניסיון 

הגדול כל כך.
ביותר  המורכבת  האשה  את  שקיבלת  חושב  אתה  אם  דווקא 
בעולם, ודווקא אם, לדעתך, הילדים עם ניסיונות החינוך הקשים 
לפיו מעיד  אות כבוד משמים,  ביותר שוהים בביתך, הרי שזהו 
יודע תעלומות כי אתה הוא אחד מגדולי המחנכים בארץ  עליך 
ובעולם, ודווקא משום כך העניק לך את "המורכבים" שבבריותיו.
לפניך  כמו תמיד, ההחלטה האם לקחת את המאורע העומד 
נתונה  נדיר,  ולקבל אותו כסטירת לחי מצלצלת או כאות כבוד 

בידך בלבד!
והמדהים הוא, שכל החלטה שתקבל תהיה ההחלטה הנכונה 
ביותר. כי מי שמקבל את העובר עליו כמחמאה וכאות כבוד צודק, 
בדיוק כמו מי שמקבל את אותה מלחמה כסטירת לחי. כל אחד 
מהם ראוי לתוצאה אותה מניב הוא מהמתנה הארוזה אותו מניח 

בורא העולם לפתחו.
וביתר ביאור: אם קיבלת מה' יתברך ניסיון, ובמקום לראות בו 
אות כבוד והערכה משמיים ראית בו עול, טרדה, גזירה קשה, רוע 
הסובב אותך וכל מיני 'מרעין בישין' אחרים, הרי שבאמת כך יהיו 
פני הדברים, ותעבור את אותו מסלול גן עדן עלי אדמות כמסלולו 

של כף הקלע...
להשכיל  האמונה.  עבודת  היא  והעבודה  במבט,  הוא  ההבדל 
ולהבין שאין בסביבתנו בעיה הגדולה יותר מממדינו, משום שאם 
ואז לבלוע את הנסיונות  כאן...  – היא לא היתה  כזו  היא היתה 

והאתגרים הסובבים אותנו בהתלהבות.
יזכנו ה' יתברך להצליח ולהתעלות מאותם ניסיונות, בבחינת 
על  גם  להתגבר  ונזכה  ו(.  ס,  )תהלים  ְלִהְתנֹוֵסס"  ֵּנס  ִּליֵרֶאיָך  "ָנַתָּתה 
הניסיון, וגם על 'גודלנו המקורי' אותו נשדרג בעקבותיו של אותו 
ניסיון. והחשוב מכל – נזכה להנחיל זאת לבנינו, אשר כטבע שני 
ינהגו לקבל כל מאורע וכל ניסיון כאתגר מדהים ומשמח, ובקבלת 
פנים המלווה במחיאות כפיים סוערות ואפילו בשירה ובריקודים.

ברוכים תהיו!

 אל דאגה!
אתה בסך הכל גדול יותר משחשבת...
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הרב אליהו רבי ראש הכולל

הבהרה: השימוש באינטרנט בין במחשב ובין בטלפון נייד, מסוכן ואסור על פי ההלכה! אנו פונים רק למי שכבר מחזיק אינטרנט באישור, ועם הגנה המתאימה על פי ההלכה!

להצטרפות: שלח 
את המילה הצטרפות 

ושמור את המספר 
ברשימת אנשי הקשר 

שלך!

וואטסאפ
החיזוק

052-7680007היומי

בא להיות 
חלק 
מקהילה 
רוחנית 
גדולה

החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון 
בכל מקום ובכל זמן

חייג: 052-7680007 
]בעלות שיחה רגילה[

S@benhazmanim.co.il :ובמייל www.haravrabi.co.il :ניתן להרשם גם באתר
ארגון שידוכים | שלום בית | חינוך הילדים

שע"י מוסדות הרב רבי

ארגון השידוכים
 שע"י מוסדות

הרב חיים רבי שליט"א "הבית השלם"

במוקד: 03-5011150 שלוחה 6
 המוקד מאוייש ע"י שדכניות מיומנות ומנוסות,
ומופעל בצורה דיסקרטית וביעילות מירבית
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‡ר‚ון ‰נוער
˘ע"י מוס„ו˙ ‰רב רבי החדשהיצאה לדרך... 03-5011160שיטת

רוצה להיות 
 שותף

 בהחזקת
תלמיד?

 רוצה שיזכירו
את שמך  "הבל פיהם 
של תינוקות של בית רבן 

שלא חטאו"?

חוסמים את האינטרנט הפרוץ! גם בעבודה.
אחראי אמיתי, לא סומך על עצמו.

שאל את הרב
שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס: 03-5011125
www.haravrabi.co.il Info@haravrabi.co.il או באתר:  או במייל: 

לדרוש בין גברא לגברא
שאלה: איך מורנו הרב שליט"א דורש בשבת קודש 
מפורש  הרי  לגברא,  גברא  ובין  לעלייה,  עלייה  בין 
תורה  דברי  לומר  שאסור  ב(  סע'  קמו  )סי'  ערוך  בשולחן 

בזמן קריאת התורה ובין העליות?
תשובה: נכון שאסור לומר דברי תורה בזמן קריאת 
)שם(  ערוך  בשולחן  כן  ומפורש  העליות,  ובין  התורה 
ימשך  שמא  הוא  שאסור  הטעם  אולם  שציינת,  כפי 
)כמבואר שם במשנ"ב ס"ק  בדיבור גם באמצע קריאת התורה 
ו(, אבל כאשר הרב דורש וכולם מקשיבים, וגם החזן 
בקריאה,  להתחיל  יכול  ואינו  התורה  לדברי  מקשיב 
בין  לדרוש  החכם  על  מצוה  ואף  מותר  כזה  באופן 
גברא לגברא. ובפרט בשבת חתן וכיוצא בזה, שכולם 
מקשיבים ויש כאן זיכוי הרבים לכולם, מצוה גדולה 

לעשות כן )עי' יבי"א ח"א סי' ט ס"ק ו(.

שטיפת צימוקים במסננת תחת הברז בשבת
צימוקים  הברז  תחת  לשטוף  מותר  האם  שאלה: 
או  )מסננת(,  חורים  בתחתיתה  שיש  בקערה  הנמצאים 

שיש בזה איסור בורר?
תשובה: מותר, ואין כאן דין בורר, משום שהמים 
יורדים מהברז למסננת, ומשם יוצאים מיד דרך החורים, 
ולכן הם מעולם לא היו מעורבים עם הצימוקים. אולם 
באופן שהצימוקים מעורבים עם המים בקערה, אסור 
לשפוך הכל למסננת, ולהפריד את המים מהצימוקים, 
משום שזו תערובת ויש כאן בורר בכלי, ואסור בהחלט! 

)ועי' בספר הנפלא מנוחת אהבה ח"ב דף רנג ותהנה(. 

דברים שלהלכה מותר לעשותם ולמעשה אסור
שאלה: האם להלכה מותר לי לעשות דבר מסויים 
שקשור לצניעות בעבודה עם נשים, אבל למעשה אני 
מרגיש בזה ירידה ביראת שמים, מה הדין ומה עדיף?

בפרשת  מהרמב"ן  כידוע  יפה!  שאלה  תשובה: 
ברשות  נבל  להיות  שלא  ליזהר  שצריך  קדושים, 
התורה, כלומר, יש רשות לעשות כן, אבל הוא נעשה 
אם  זה,  במעשה  ברוחניות  נכשל  שהוא  והיינו  נבל, 
אסור.  למעשה  אולם  מותר,  שלהלכה  הוא  הדין  כן 
אבל  יחוד,  איסור  בזה  אין  במעלית,  עלייה  ולדוגמא 
אשה  עם  לעלות  אין  ולכן  צנוע,  אינו  הוא  זה  דבר 
במעלית )ילקו"י יור"ד סי' פז בשם מרן זיע"א(. וכן קול זמר של אשה 
שלא מכיר אותה, מן הדין מותר לשמוע את קולה )יבי"א 
ח"א סי' ו(, אולם למעשה ראוי להחמיר. וכן כאשר אשה 

דופקת בדלת ומבקשת דבר מה, עדיף שהאשה תדבר 
איתה ולא הבעל – נשים מסתדרות יחד.

מושך  הוא  אבל  ללובשו,  שמותר  צנוע  בגד  וכן 
את העין, יש טעם להחמיר וללובשו רק בבית, וספק 
לרווקים  לארץ  לחוץ  לטוס  וכן  לחומרא.  צניעות 
שמים  ליראת  מסוכן  זה  הרי  בזה,  וכיוצא  ונערים 
מאוד  מסוכן  זה  הרי  לילדים,  אופניים  וכן  שלהם. 
ברחוב, ועוד שחובתם היא להשקיע בלימודים בכלל 
ובתורה בפרט, ונמצא שהאופניים הם סכנה בכפליים 
)ועי' לקמן בהרחבה(. ולכן יוצא שגם מה שמותר להלכה, אם 

זה פוגע ביראת שמים, יש ליזהר בזה מאוד.
וצריך  מסויים  בבית  אורח שנמצא  נוספת,  דוגמא 
עדיף  צניעות,  חוסר  יש  ובמטבח  ידיו,  את  ליטול 
שיטול ידיים בבית הכסא )שירותים בלע"ז(, ולא יחמיר על 

עצמו ליטול במטבח.   

להתפלל עם כפפות
בידיים?  כפפות  עם  להתפלל  מותר  האם  שאלה: 

ומה הדין כאשר יש בידיים סדקים וחתכים בעור?
תשובה: בדרך כלל אין זה כבוד להתפלל עם מעיל 
גשם, או צעיף סביב הראש כשם שהולך ברחוב, וכן 
כבוד  לא  וכן  צא(.  ס"ס  משנ"ב  )עי'  ובמגפיים  בכפפות  לא 
לדבר עם החכם, או עם רבו והצעיף מכסה את חצי 
את  לכסות  צורך  ואין  בפנים,  צניעות  דין  אין  פניו, 
הפנים. וכן אין להיכנס לבית-הכנסת עם כובע ברזל 
של בעלי האופנוע )קסדא בלע"ז(, וכן לא מחזיק מפתחות 
)ועי' בספר המתוק ילקו"י סי' קנא סע' כט, מה שכתב על  התלוי בחגורה 

מכשיר טלפון נייד בבית-הכנסת(.

כמובן מי שחולה ומקורר מאוד, או שיש לו בעיות 
כפפות  עם  להתפלל  יכול  ברירה,  ואין  בעור  קשות 
וצעיף וכיוצא בזה, ובלבד שיכוון ליבו לשמים. וכמובן 

להזדרז ולקבל טיפול רפואי. 

לדחות ברית מילה ליום ראשון מחמת חילולי 
שבת

  שאלה: ברית מילה שזמנה חל בשבת קודש, 
ויש חשש לחילולי שבת מצד המוזמנים, האם מותר 

לדחותה ליום ראשון?
את  הם  אף  מחללים  התינוק  הורי  אם  תשובה: 
השבת, מותר ואף מצוה לדחות את הברית מילה  ליום 

ראשון, כדי למנוע חילולי שבת.
אלא  השבת,  את  שומרים  התינוק  הורי  אם  אולם 
שרק מצד המוזמנים יש חשש לחילולי שבת, אין היתר 
לדחות את ברית המילה, ועושים אותה בשבת בזמנה 

)עי' יבי"א סי' ח"י סי' לב(.

הכשר סכו"ם חלבי שהשתמשו לבשרי, וכן להיפך
 שאלה: סכו"ם חלבי שהשתמשו בהם לבשרי, 

וכן להיפך, מה הכשרם?
כגון  שני,  בכלי  בסכו"ם  השתמשו  אם  תשובה: 
אלא  להכשירם,  צריך  אין  וכדומה,  וכוסות  צלחות 
די לשטפם היטב, אולם אם השתמשו בסכו"ם בכלי 

ראשון, הכשרם בהגעלה )ועי' יבי"א ח"ז יור"ד סי' י ס"ק ה(.

ברכת הפרשת חלה לילדה לפני בת-מצוה
 שאלה: האם מותר לילדה לפני בת מצוה לברך 

על הפרשת חלה?
תשובה: אם מלאו לה אחת עשרה שנה, מותר )ועי' 

חזו"ע תרו"מ דף קמח(.

הוצאת כישוף על ידי ישמעאלי
  שאלה: האם מותר להוציא מאדם כישוף על 

ידי ישמעאלי?
אדם  אותו  על  שיש  לנו  מנין  ראשית,  תשובה: 
מצוות,  תורה  שומר  שאינו  מי  הרי  ובכלל  כישוף?! 
פשוט  הדבר  שבתורה,  חמורים  איסורים  על  ועובר 
שאם  ויתכן  ענשו.  על  יבוא  הוא  הכישוף  ללא  שגם 
לא ימות על ידי הכישוף, הוא ימות מהעבירות שהוא 
עושה, רחמנא ליצלן, ולכן עדיף לחזק אותו בשמירת 
כוחות  קדושה,  שם  שיש  ובמקום  ומצוות.  תורה 

הטומאה והכישופים מסתלקים.

חולצה רחבה ומתחתיה חולצה צמודה
  שאלה: האם מותר לאשה ללבוש חולצה רחבה 
ששרווליה קצרים מעל המרפק, כשמתחת לחולצה זו 
ששרווליה  גופיה  כעין  צמודה  בחולצה  לבושה  היא 

ארוכים עד כף היד?
צנועה באמת, לא מתאים ללבוש  תשובה: לאשה 
כן. ולכן עדיף יותר שתלבש חולצה מכופתרת ורחבה, 
ששרווליה מגיעים עד כפות הידיים. וכן חצאית רחבה 
שאינה מבליטה את אברי הגוף שהצניעות יפה להם.

שיותר  כמה   – הבעל  לכבוד   – בבית  הכלל,  וזה 
כמה   – העולם  כל  עם   – ברחוב  אולם  להתייפות, 
שפחות להתייפות, ולשמור על גדרי הצניעות לכבוד 

ה' יתברך. 

דין בורר בסידור עלונים
שונים  עלונים  חבילת  בידו  שיש  מי  שאלה:   
משם  להציא  מותר  האם  השני,  על  אחד  המסודרים 
את העלונים שאינו חפץ בהם, או שמא יש בזה איסור 

בורר?
תשובה: מכיוון שהעלונים מסודרים אחד על השני 
אין זה נקרא תערובת, ולכן מותר להוציא את העלונים 
סימן  משנ"ב  )ועי'  בורר  איסור  בזה  ואין  בהם,  חפץ  שאינו 

שיט ס"ק טו(.

 
צלם או צלמת לנשים – מה עדיף?

  שאלה: האם מותר להזמין צלם לאירוע שיצלם 
גם את הנשים, או שעדיף יותר להזמין צלמת לנשים?

תשובה: כמובן שעדיף להזמין צלמת לנשים, וגם 
והסרטה  לגברים  הסרטה  נפרדות,  יהיו  שההסרטות 

לנשים )כך ממליץ רבנו בעל שבט הלוי זיע"א(.

נדרה שלא להשתתף בשיעורי תורה 
בשיעורי  להשתתף  לא  שנדרה  אשה  שאלה:   

תורה, האם נדר זה חל עליה?
תשובה: יתכן שהנדר חל עליה ולכן כדאי שתעשה 
אשתו,  של  שליח  להיות  יכול  היקר  והבעל  התרה. 
ולבוא לחכם שיתיר לה את הנדר )ועי' שו"ע יור"ד סי' רלד סע' נו(.

אופניים –  סכנה בכפליים!
 שאלה: האם מותר לקנות לילד אופניים?

סכנה  'אופניים  לא!  ואופן  פנים  בשום  תשובה: 
בכפליים' )עיין בספר 'אמונה מעשית' עמ' תצג מה שכתבנו שם ותהנה(.

מכך  נובע  זה  מההורים,  אופניים  שמבקש  ילד 
אותו  להעסיק  כיצד  היטב  יודעים  אינם  שההורים 
בבית בדברים אחרים המועילים יותר. וכגון, משחקי 
חברה או משחקי חשיבה למיניהם, וכן לעשות להם 
חדר יפה, שבחדר הזה תהיה להם פינה נעימה לשבת 

בה, וכן על זה הדרך.
לילד  שיהיה  בבית  ההורים  ישקיעו  שיותר  וכמה 
נעים ונוח, וכגון שישימו לו בחדרו ארון ספרים, מיטה, 
או  מזגן  לילה,  מנורת  נחמד,  שטיח  וכסאות,  שולחן 
מאוור, ואפילו מקרר קטן, בכך יגרמו לו לאהוב את 
הרחוב,  של  הקרירות  את  ולא  הבית  של  החמימות 

וממילא הוא לא יבקש עוד אופניים כלל ועיקר.
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ריכוז
הטהרה
סדרת

הסדרה תכלול ריכוז של כל הלכות הטהרה והנהגות הבית היהודי, תוך מתן דוגמאות של 
שאלות מצויות אותן נשאל מורנו הרב שליט"א בבית ההוראה

לכבוד ימי השובבי"ם, הימים המסוגלים לקדושה וטהרה, ולרגל הצורך בחזרה במצוות 
שאדם דש בעקביו תתקיים אי"ה סדרת שיעורים המרכזת את כל הלכות הטהרה, 
על פי דרכו ומשנתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א בספריו טהרת הבית, יביע אומר ועוד

מפי מורנו הרב חיים רבי שליט"א

סדרת חובה למדריכי חתנים וכלות!
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לפרטים מוקד המוסדות:

03-5011160

 סגולה לכפרת עוונות,
לזכות אחרים להשתתף בשיעור

 הסדרה תימסר בשלושה שיעורים,
 שיתקיימו מידי יום שלישי
 בשעה 20:00 במוסדות עטרת חכמים
רח' החי"ם 4, תל גיבורים חולון
 יום ג' י"ח שבט תשע"ג )14/2/17 למניינם(
 יום ג' כ"ה שבט תשע"ג )21/2/17 למניינם(
 יום ג' ב' אדר תשע"ג )28/3/17 למניינם(


