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על  וכפרה  סליחה  מחילה,  הוא  הכפורים  יום  עיקר  הרי   1

העוונות שלנו, אם כן מה נכנס כאן עניין הטהרה באופן מיוחד? 
על  שחוזרים  ועוד,  פעמיים.  זה  בפסוק  מודגש  הטהרה  ועניין 
מוסיף  הגדול  והכהן  רבות,  פעמים  העבודה  בסדר  זה  פסוק 
ואומר להם: "תטהרו"  ומחזק אותם בזמן שכורעים ומשתחוים, 

)עי' יומא מא:(.

2 ומפורש בגמרא )ע"ז כ:(: "פרישות מביאה לידי טהרה". וביאר 

והמחשבות,  הלב  תיקון  היא  טז(, שהטהרה  )פרק  ישרים  המסילת 
בזה שלא מכוין אל ההנאה והתאוה כלל, אלא לשם שמים ממש 
- לא לשם שבחים ולא לשם שכר. וזו טהרה של עובדי השם בלב 
בעבודה אמתית,  טהור  יהיה  - שהלב  יתברך  ה'  אוהבי   - שלם 

עכת"ד ע"ש. 

בחור  רואה  היה  זיע"א  איש  החזון  רבנו  שכאשר  וכידוע,   3

מרוב  רח"ל,  ברחובות  עצמו  את  מייפה  והיה  למשעי,  מגולח 
טהרתו היה הדבר מגעיל אותו עד כדי הקאה )הובא בספר אורחות יושר 

ערך גילוח(. 

את  ביאר  ישראל  אהבת  בקובץ  זיע"א  חיים  החפץ  ורבנו 
הפסוק "ֹלא ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחיָך ִּבְלָבֶבָך" )ויקרא יט, יז(, שהעובר על לאו 

זה ליבו נעשה טמא, ומכיון שהלב מחזיק את כל הגוף, ממילא 
כולו נעשה טמא מהשורש, רחמנא ליצלן.

4 הובא בהנהגות שבסוף ספר "דרך אמונה".

נאמ"ן  הרב  מרבנו  מצליח,  איש  לשו"ת  בהקדמה  הובא   5

שליט"א. 

6 ומפורש כן בתורה )דברים יב, כ(: "ִּכי ְתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ֶלֱאֹכל ָּבָׂשר". 

ִיְגָרע".  ְוֹעָנָתּה ֹלא  ְּכסּוָתּה  "ְׁשֵאָרּה  י(:  )שמות כא,  וכן מפורש בתורה 
"ְוִׂשַּמח  וזה בבחינת  )עי' כתובות מז:(.  שהיא מצוה מדאורייתא ממש 
)עי'  כלל  למחילה  ניתן  ואינו  עב:(,  פסחים  )עי'  ָלָקח"  ֲאֶׁשר  ִאְׁשּתֹו  ֶאת 

פרש"י ב"מ נא סע"א(.

7 וכדברי רבנו המסילת ישרים )פרק כו(: קדושה, תחילתו עבודה 

וסופו מתנה. מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה )יומא 
לט.(, ע"ש. ומפורש כן גם במהרש"א כתובות )סז:(, ע"ש.

אין  שלמלאכים  המצוות,  לספר  בהקדמה  מהסמ"ג  וכידוע   8

המין  מבחר  הוא  והאדם  הטוב.  יצר  אין  ולבהמות  הרע,  יצר 
יחד.  גם  בשניהם  ולהשתמש  תמיד  להסתדר  היודע  האנושי, 
מצוה  בעבודה,  מצוה  באכילה,  מצוה   - מצוה ממש  זה  וכאשר 
במנוחה, מצוה בצרכי הגוף - הרי זו עבודת ה' יתברך, בבחינת 

הלל  אצל  מצינו  וכן  מי"ב(.  פ"ב  )אבות  לשם שמים  יהיו  מעשיך  וכל 
והיינו  יז(,  יא,  )משלי  ָחֶסד"  ִאיׁש  ַנְפׁשֹו  "ֹּגֵמל  הזקן שאמר על עצמו: 
)עי' מד"ר בהר  והכל מצוות  והעניין,  לדאוג לצרכי הגוף כפי הצורך 
פרשה לד אות ג(. ואילו כאשר פונה לבית המדרש לרשות הרבים, יודע 

יום  עבודת  מכח  הוא  זה  וכל  וטהור.  קדוש  נזיר,  פרוש,  להיות 
הדברים  )יסוד  הזה  הקדוש  ביום  ולעשות  להרגיש  שזכה  הכפורים, 

וההנהגות הקדושות מהספר היקר והמיוחד "בלבבי משכן אבנה"(.

ידי  שעל  מהיסורים  פחדו  ועזריה  מישאל  חנניה,  ואפילו   9

נבוכנצאר הרשע, והעדיפו להשרף על קידוש ה' )כמבואר בגמרא כתובות 
לג:(.

10. וכידוע שבעשרת ימי תשובה אין אומרים תיקון רחל אלא 

רק תיקון לאה, וזה פלא! שהרי בימים אלו יש להרבות בתפלות 
ובתחנונים, כמבואר בהלכה )שו"ע אור"ח סי' תרב(. ועוד, שהרי אומרים 
וידוי בכל עשרת ימי תשובה. אם כן כיצד זה לא אומרים תיקון 

חצות על בית המקדש בשלמות, שהרי בעצם העיקר בתיקון 
חצות הוא תיקון רחל? וכנראה שזה על פי הקבלה, אולם לאור 

האמור לעיל יתכן להוסיף, שה' יתברך מלמד אותנו בעשרת ימי 
תשובה: "בני, בימים קדושים אלו תדאג לעצמך - לחיים שלך - 

ואל תדאג על בית המקדש. בבחינת "ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו", והבן

יום הכפורים, תשע"ח
ביום הכפורים הקדוש, נקרא בתורה בשחרית 
את הפסוק )ויקרא טז, ל(: "ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם, 
ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו",  ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם 
הלכה  זה  פסוק  מקיימים  כיצד  להבין  ועלינו 

למעשה?1
הנהגה  בחובו  טומן  זה  לבאר, שפסוק  ויתכן 
לקבל  אדם  כל  שצריך  הנהגה  ומיוחדת,  נכונה 
אדיר-  -יום  הקדוש  הכפורים  ביום  עצמו  על 
מיוחדת  הנהגה  השנה.  ימות  לכל  ולהמשיכה 
הכיפורים  ביום  להשיגה  וניתן  הטהרה,  היא  זו 
הקדוש. וזאת משום שמעלת יום הכפורים היא 
מעלה עצומה מאד, שהרי כולנו ביום זה דומים 
למלאכים - אין אכילה, אין שתיה, אין תענוגות 
ֵתיֶכם"  ַנְפֹׁשֽ הגוף ואין כלום, בבחינת "ְּתַעּנּו ֶאת 
)שם, כט(. ונתנה לנו הרשות ביום זה, להיות דומים 

כבוד  שם  "ברוך  רם:  בקול  ולומר  למלאכים, 
מלכותו לעולם ועד". ויש בזה טהרה גדולה מאד 
-טהרה של יום הכפורים- שיש להמשיכה לכל 

ימות השנה כולה, כאמור2.
וניתן דוגמא להמחיש העניין: ישנה מצות לא 
טו,  )במדבר  ָתתּורּו"  "ְוֹלא  והיא:  התורה  מן  תעשה 
לט(, וביאר בספר החינוך )מצוה שפז(, שלאו זה בא 

להזהיר את מי שרודף אחר תאוות העולם כדי 
להתחזק  בכך  מכוין  ואינו  בתענוגים,  להרבות 
בעבודת הבורא, שהרי הוא עובר בזה על הלאו 
הנ"ל תמיד, ע"ש. והמכוין ביום הכפורים הקדוש 
לכל השנה, להנות מהעולם הזה עם טהרת הלב 
-ממש כמו ביום הכפורים- הרי הוא בגדר "ִלְפֵני 

ה' ִּתְטָהרּו". 
וכן לגבי מצות עשה מן התורה של אהבת ה' 
)מצוה תיח(, שהקובע  יתברך, מבאר בספר החינוך 

שלא  הזה  העולם  ובהבלי  בגשמיות  מחשבתו 
לשם שמים, אלא להתענג בהם בלבד, ביטל בזה 
גדול  ועונשו  יתברך,  ה'  מצות עשה של אהבת 
תורה  מאיסורי  להנצל  נוכל  וכיצד  ע"ש.  מאד, 
כאלה, שהרי גם כאשר האוכל בהשגחת הבד"ץ, 
וסועד עם אנשים יראי ה', מכל מקום עדיין חסר 
הכפורים,  יום  עבודת  היא  שזו  אלא  בכוונה? 

לדעת כיצד לאכול ולהנות בטהרה, כל השנה.
ועניין זה בעצם מוזכר בפיוט המפורסם שאנו 
טהרנו  שבשמים  "אלוקינו  בסליחות:  אומרים 
מעוונינו", כלומר, שנסלק את הטומאה מעצמנו 
בזמן שעושים מעשים חומריים וגשמיים, ונכוין 

בזה להיות טהורים3. 
כוס  שותה  זיע"א  הסטייפלר  רבנו  וכשהיה 
כדי  הסוכר  לערבב  בוחש  היה  לא  הוא  קפה, 
היתה  זוגתו  כאשר  אולם  מתוק,  הקפה  שיהיה 
וכשהיה  בוחשת בשבילו, הוא לא היה מסרב4. 
מים  שותה  זיע"א  מצליח  איש  הקדוש  רבנו 
היה  לא  הוא  תוניס,  של  החמים  הקיץ  בימות 
שותה מים קרים, אלא מים מהברז, כדי לשבור 
הכפורים,  יום  עבודת  היא  וזו  התאוה5.  את 
השנה  בכל  האמיתיים  ישראל  בגדולי  הפועלת 
]כל השנה[  ְּדָבִרים  ִעָּמֶכם  "ְקחּו  בבחינת  כולה. 

ְוׁשּובּו ֶאל ה'" )הושע יד, ג(. 
ומכאן הנהגה טובה - לשתות פעם ביום כוס 
וזו תזכורת טובה  כרצונו, ללא סוכר.  של חמין 

לטהרה של יום הכפורים.
מדברי ספר החינוך הנזכר לעיל שכותב שאין 
לשם  מכוין  שאם  משמע  בלבד,  לתענוג  לכוין 
שמים וגם לשם תענוג, הרי זה מצוין6. וזה ממש 
 - יצריך  בשני  ה(,  ו,  )דברים  ְלָבְבָך"  "ְּבָכל  בבחינת 

והיינו, כאשר  נד.(,  )ברכות  הרע  וביצר  הטוב  ביצר 
יש במעשה שעושה מצוה, ישתמש ביצר הרע, 
להתפרק בקדושה, וכאשר יש במעשה שעושה 
טהור  להיות  הטוב,  ביצר  ישתמש  עבירה, 
-ממש  הכפורים  ביום  כמו  ולהתקדש  ולברוח 

להיות מלאך!7.
הכפורים  יום  שבעבודת  נמצא  האמור  ולפי 
ישנה תועלת גדולה לכל השנה כולה - להרגיש 
ובקיום  בתפלה  בתורה,  רוחנית  הנאה  תמיד 
המצוות. וכל זה הוא בזכות עבודת יום הכפורים 
שמכוין בו לטהרה, ומכוין בו להיות פרוש ונזיר 
באופן כללי, ויודע מתי עליו להפעיל את הטהרה 
והקדושה, ומתי להפעיל את החמריות שבגוף8. 
מה'  מבקשים  שאנו  מה  היטב  מובן  ובזה 
"ומה  המטה:  שעל  שמע  בקריאת  יתברך 
שחטאתי לפניך מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא 
איננו  כלומר,  רעים",  וחולאים  יסורים  ידי  על 
רוצים יסורים, זה קשה וזה מפריע מאד בעבודת 
ה'9, אבל יסורים טובים, כגון יסורים של טהרת 
יסורים  של השכמת בית הכנסת,  יסורים  הלב, 
של שמירת הלשון ושמירת העיניים, יסורים של 
הרי  ישראל,  אהבת  של  ויסורים  וצניעות  ענוה 
ה'  "ִלְפֵני   - טהרה  המרבים  טובים  יסורים  אלו 
ִּתְטָהרּו", והרי זה מצוין. וכל זה מביא כח לכל 
ולהנות  יתברך,  ה'  על  להתענג   - כולה  השנה 

מרוחניות יותר ויותר.
 וכידוע שהיה האדמו"ר הקדוש הרבי מקוצק 
זיע"א גורס אחרת את הפסוק "ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר 
"ִּכי  גורס:  היה  וכך  וגו'",  ֶאְתֶכם  ְלַטֵהר  ֲעֵליֶכם, 
ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ]עליכם[ – ]אולם[ ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר 
והלואי  שאמרנו.  הדברים  הן  והן  וגו',  ֶאְתֶכם 

שנזכה לכך
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שלום וברכה, מורי ורבותי!
ושלום רב לשותפי שיחתנו הקבועים והנאמנים - והתגובות שלכם 
הפעם היו מרנינות מתמיד. האפשרויות להיהפך מאדם פרטי לאיש 
ציבור, ובזכות זה לזכות - לא רק לשנה טובה ומאושרת - אלא לחיים 
שותפי  בעיני  והותר  די  חן  מצאה  לחלוטין,  תקלות  וחסרי  ארוכים 

שיחותינו הנאמנים.

אז בטרם נסכם את הנושא הזה, נוסיף תובנה אחת חשובה בעניין, 
הנוגעת ליום הכיפורים הקרב ובא עלינו לחיים טובים ולשלום.

הגמרא במסכת יומא )פ"ה ע"ב( אומרת: "האומר אחטא ואשוב, אחטא 
הכפורים  ויום  אחטא  תשובה,  לעשות  בידו  מספיקין  אין   - ואשוב 

מכפר - אין יום הכפורים מכפר".

וביאור הדברים הוא, שאדם שמתכונן מראש לבצע עבירה ופשע, 
ולאחר מכן לבקש סליחה או להמתין ליום כיפור שיכפר לו על כך, 
מודיע לו הקדוש ברוך הוא שלא יזכה לאותה שעה ואף יום הכיפורים 

לא יכפר לו.

בתשובה  לשוב  "המתכננים"  אנשים  איך  לראות  ניתן  זה  ובעניין 
ביום מן הימים, דוחים זאת שנה אחר שנה ועונה אחר עונה, כביכול 
– משמים לא מעניקים את  ואכן כך הוא העניין  משהו עוצר בעדם. 

הזכות לשוב בתשובה לאדם שחוטא מראש על דעת כן.
יום  את  האלוקים  יצר  מה  לשם   - השאלה  נשאלת   – כך  ואם 
הכיפורים וקבע אותו בכל שנה ושנה מחדש? האם אין בקביעתו של 
יום זה מידי שנה מעין הוכחה להיפך הגמור? כביכול אומר האלוקים: 
השנה  במהלך  תבצעו  אשר  והפשעים  העוונות  החטאים,  כל  "על 
הקרובה תתחרטו ותבקשו סליחה ביום הכיפורים הבא, ולאחר מכן 

נפתח דף חדש עד יום הכיפורים שאחריו וחוזר חלילה".
והתשובה לכך, מורי ורבותי, נמצאת בדבריו של המיוחד מתקופת 
הגאונים, שהסביר: "בכל שנה אני מתוודה על הדברים אשר בשנה 

החולפת לא היו נחשבים בעיני כעבירה".
ועל כך אספר את אחד מהסיפורים האהובים עלי מכל. אדם אשר 
ביום מן הימים התחזק ושמע על הצורך הקיומי בברכת "שהכל נהיה 
בדברו" בכל שתיית כוס מים, ובאותו יום הכיפורים ביקש מה' יתברך 
שימחל ויסלח לו על כל אותן שנים בהן שתה כוסות מים בלא ברכה. 
כאשר במהלך השנה שלאחר יום הכיפורים התקדם הוא יותר בלימודו, 
ושמע בשיעור תורה כי אין לעשות שום מעשה תוך כדי הברכה, כגון 
מזיגת הכוס או הכנת המשקה, אלא להתמקד בברכה בלבד. ואמנם 
מני אז החל להקפיד בכך, מה שהעניק לו ביום הכיפורים שלאחר מכן 
את הזכות לשוב בתשובה על כל אותן ברכות "שהכל נהיה בדברו" 

אותן בירך תוך כדי מעשה בשנה החולפת.
נהיה  "שהכל  במילים  הראויה  הכוונה  על  למד  הוא  השנים  עם 
בדברו", ולאחר מכן על הכוונה הנדרשת בהזכרת שם שמים, הן בשם 
השם והן בהזכרת מלכותו יתברך. וכך מדי שנה בפגישתו השנתית 

הקבועה עם בורא העולם ביום הכיפורים, היה הוא מתנצל על אותה 
ברכת "שהכל" שבשנה האחרונה הוא למד עד כמה יש להקפיד בה 
יותר ועד כמה פרטים אותם הוא לא הכיר הרי הם חשובים ורצויים 

כל כך לפני ה' יתברך.

כל אדם בכל רמה רוחנית אמור לקחת בחשבון את יכולותיו מול 
עולם המושגים שלו, ולהתקדם מעבר לשנה החולפת.

וכאן תובנה חשובה נוספת: אף אדם בעולם לא יכול לייעץ לך איזו 
רוחנית  רמה  באיזו  יודע  אינו  בעולם  אדם  שאף  כיוון  לקבל,  קבלה 
אתה נמצא ולא מהן יכולותיך, שהם שני הדברים המרכיבים יחד את 
הקבלה לשנה החדשה. אשר על כן, רק אתה מול יכולותיך ומושגיך 
תוכל  לא  אותן  כך שזו אחת מהחובות  זאת,  יכול לעשות  הרוחניים 
להטיל על אף אדם אחר ולקוות שיעשה אותן במקומך. באותה מידה, 
לאחר ההבנה ברמת הקבלה לה אתה ראוי, תוכל לפנות לאותה בקשת 

סליחה על החטא בשנה החולפת.
עבירות  אותן  על  הזה  בכיפור  בתשובה  חזרת  באמת  אם  כלומר, 
לא הושגה  שחזרת עליהן בכיפור שעבר, הרי שמטרת הכיפור הזה 
בשלימותה בעבורך. כי בעבורך נברא הכיפור הנוכחי בכדי להתקדם 

מעבר למושגיך בכיפור החולף.
ולענייננו, אחר שדיברנו על זיכוי הרבים, כל אדם שישכיל לצרף 
בשנה זו ליכולותיו לזיכוי הרבים יכולות נוספות. וגם אם היו לו בעבר 
אנשים הניזונים רוחנית על ידו, ובשנה זו יוסיף עליהם כהנה וכהנה, 
שעבר,  הכיפורים  כיום  יהיה  לא  שלו  הנוכחי  הכיפורים  שיום  הרי 
חלילה, אלא יום הכיפורים חדש ובעל משמעות ורמה גבוהה בהרבה 

ובמיוחד.

התחייבויותינו  ולהשלמת  הנוכחית  שיחתנו  לפתיחת  ובהמשך 
לשיחתנו הקודמת, כל המעוניין בזיכוי הרבים מוזמן לפנות אל נציגנו 
הנאמנים, אשר ישמחו לסייע לכל אחד למצות את יכולותיו הרוחניות:

ודיסקים ניתן  העלונים ספרים  הפצת  הרבים באמצעות  לזיכוי 
ליצור קשר באמצעות מספר: 03-5011150, שלוחה 7.

לזיכוי הרבים באמצעות הפצת "החיזוק היומי העולמי" ניתן לפנות 
למספר: 052-7680007.

לזיכוי הרבים בחזקת אברך, ניתן ליצור קשר במספר: 03-5011160.
לקבל  ה'  בעזרת  נזכה  וביחד  להשתתפותכם,  שלנו מצפה  הצוות 
המשאלות  כל  ובמילוי  באהבה  הקדוש  היום  של  עולו  את  עלינו 

לעבודת ה' יתברך.
תשע"ח,  לשנת  ומיוחד  חדש  כיפור  ליום  כולנו  שנזכה  רצון,  יהי 
יותר מכל שנה שעברה עלינו עד כה. ויחד נזכה להפיץ את אור החיים 
ברחבי הארץ והעולם, "וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור 
כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו 

בכל משלה".

וברוכים תהיו!

"איש ציבור" חדש לפניך להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל
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 אנחנו מקבלים
על עצמינו בלי נדר

לרפואת מורנו
הרב חיים בן שרה שליט"א 
בתוך שאר חולי עמו ישראל
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הנחת תפלין לחולה על ידי גוי
שאלה: אדם שעבר אירוע מוחי, וכעת קשה לו 
להניח תפלין בכוחות עצמו, האם הגוי שמטפל 
ועל  היד  על  התפלין  את  לו  לקשור  יכול  בו 
מדוייקת  הדרכה  שקיבל  באופן  כמובן  הראש, 

כיצד לעשות כן?
תשובה: למעשה, דין הנחת התפלין הוא אינו 
מונחים  התפלין  שיהיו  אלא  היד,  על  בקשירה 
הצורך,  בשעת  ולכן  ריב(,  דף  ח"ב  טה"ב  )עי'  היד  על 
וכגון שהבעל חולה, אשתו יכולה לקשור לו את 

התפלין.
גוי, ובפרט שמעיקר  ונראה שהוא הדין לגבי 
הדין גם גוי יכול להניח תפלין ולקיים מצוות )עי' 
שבת  שמירת  ורק  שם(,  ורדב"ז  ה"י  פ"י  מלכים  הלכות  רמב"ם 

ולימוד תורה אסורים על הגוי )עי' סנהדרין נח:(. נמצא 
שהגוי שייך קצת בהנחת התפלין, ולכן יכול הוא 
אין  בתפלין  שהרי  לחולה,  התפלין  את  לקשור 
העיקר העשייה, אלא ההנחה על היד והראש )ועי' 

קצה"ח סי' קפב ס"ק א(.

תפלין,  לחולה  מניח  יהודי  שאם  עוד,  ונראה 
והחולה משותק חלקית בפניו ואינו יכול לברך, 
תפלין",  "להניח  יברך  תפלין  לו  המניח  היהודי 
מדין ערבות )וכ"פ הגאון רבנו משה הלוי זצ"ל בספר ברכת ה' ח"ה(.

לעזור להורים בעולם האמת
שאלה: אדם שעונה "יהא שמיה רבא" בקדיש, 
בכוונה גדולה ובכל כוחו, האם זה עוזר להוריו 

בעולם האמת?
בכל  רבא"  שמיה  "יהא  עניית  עצם  תשובה: 
כוחו, עושה רעש גדול בשמים, וה' יתברך מרחם 
ועל  סד:(,  דף  נח  פרשת  בזוה"ק  )עי'  בגהינם  הרשעים  על 

אחת כמה וכמה שזה עוזר להוריו.
שנה,  בתוך  שהוא  אבל  על  לומדים  ןמכאן 
שבו  במנין  ורק  אך  בכוונה  קדיש  לומר  שעליו 
במנין  אולם  תורה,  בשיעורי  וכן  מתפלל,  הוא 
אחר שהצטרף שם, לא יאמר קדיש אלא ישמע 
מאחר, ויצעק "יהא שמיה רבא", וזה בודאי עוזר 

ומושיע ומגן על הוריו בעולם האמת.

לקיחת תרופות מהטבע בשבת - 
לחולה המתחזק והולך כבריא

הקשה  במחלה  חולה  שהוא  מי  שאלה: 
הוא מתחזק  ובינתיים  ליצלן,  רחמנא  הממארת, 
והולך כבריא, האם מותר לו לקחת בשבת קודש 

תרופות מהטבע נגד המחלה?
תשובה: בפשיטות נראה שמותר ממה נפשך, 
אם נדון אותו כחולה שחלה כל גופו, אז פשוט 
אותו  נדון  ואם  שסח(,  דף  ח"ג  שבת  חזו"ע  )עי'  שמותר 
כבריא, גם אז מותר, משום שזה כעין ויטמינים 

שמותר לקחתם בשבת קודש )חזו"ע שם דף שסג(.

ולאכול  הבריאות,  על  לשמור  תמיד  וראוי 
את  בו  ויש  לגוף,  שבריא  מה  ורק  אך  ולשתות 
כל  ומבטלים  שמסלקים  המועילים  הויטמינים 
לאכול  תמיד  ולהתאמץ  למיניהם.  מחלות  מיני 
את המועיל ולא את הערב )ועי' רמב"ם בשמונה פרקים פ"ה(.

בן שאינו מוכן למחול לאביו, עד 
שאביו יבקש ממנו מחילה

שאלה: אבא שציער את בנו ואף הכהו, והבן 
אינו מוכן למחול לאביו גם ביום הכיפורים, עד 

שיבקש ממנו מחילה, האם הבן צודק?
כן,  לעשות  לבן  אופן  בשום  אסור  תשובה: 
וחייב הוא לשתוק ולקבל עליו דין שמים באהבה. 
ויש לדעת, שגם כאשר אביו מוחל על כבודו, על 
בזיונו אינו יכול למחול )ועי' ילקו"י כיבוד הורים ספ"י(. וזו 
ממנו  שיבקש  מאביו  לבקש  הבן  מצד  חוצפה 

מחילה.
וכידוע על שלמה המלך ע"ה, שאימו בת-שבע 
כדי  להלקותו,  העמוד  על  כפאתו  ע"ה  הצדקת 

שיזכה לתורה ויראת שמים )עי' סנהדרין ע:(.
חתן  או  וחמותה  כלה  על  קדושה  חובה  וכן 
והכלה  זה.  עם  זה  להשלים  בזה,  וכיוצא  וחמיו 
החתן  יעשה  וכן  חמותה,  לפני  ותכנע  תפייס 
עם חמיו, ובזה הם מקדשים שם שמים. ובפרט 
כאשר חמותה אלמנה, שצריך להיזהר בזה מאד 

מאד )ועי' בא"ח ש"ש פרשת שופטים הלכה כב(.

רוק ודמעות ביום הכיפורים - בכלל 
גזירת חז"ל: "לא יושיט אצבעו במים"

לכוין  הכיפורים  ביום  מותר  האם  שאלה: 
בהם  למשמש  שבעיניים,  מהדמעות  להנות 
ולהרטיב את ידיו, או שאסור שזה בכלל האיסור 

להושיט את אצבעו במים?
שאלה יפה! ומסתבר שאסור, שהרי  תשובה: 
בכלל  זה  הרי  מכך,  נהנה  שאדם  הדבר  עצם 
בגזירת חז"ל הקדושים שלא יושיט אצבעו במים 

)עי' אור"ח סי' תריג א(.

כדי  בידיו,  להעביר  אסור  רוק  שגם  ונראה 
שרוק  משום  עצמותיו,  ולחלץ  אבריו  להמתיק 
והרוק  שהדמעות  גם  ומה  בזה.  שווים  ודמעות 
טומאה,  לקבל  והם מכשירין  המים,  תולדת  הם 
ונמצא  מ"ה(.  פ"ו  מכשירין  מסכת  )עי'  משקין  כדין שבעה 
יום  זה, שגם כשבאים לדפדף במחזור של  לפי 
הכיפורים, יש להזהר שלא להעביר את האצבע 
על הלשון או בדמעות, כדי ללחלחה ולהרטיבה 
באופן שיהיה קל יותר לדפדף, אלא יש להתאמץ 
ומה  כלל.  רוק  בלי   - בעדינות  בסידור  ולדפדף 
את  "תענו  של  התורה  מן  מצוה  כאן  שיש  גם 
נפשותיכם". והיו קדמונים שהיו מכוונים לצער 
את עצמם ביום הכיפורים באופן מיוחד, על ידי 

סי'  בשו"ע  )והובא  וכל הלילה  היום  כל  עומדים  שהיו 
תריט סע' ה(. וכן לא היו מזיזים אבר מסוים בגוף )עי' 

בספר יסוד ושורש העבודה באורך(. וכמובן שזו עבודה קשה, 

אבל הרטבת האצבע ברוק ובדמעות, שזה קשור 
לדין רחיצה, ויש בזה גדר של מכוין להנות מהם, 
אם כן בודאי שיש להיזהר בזה. וכמובן שכל אחד 

ישאל מורה הוראה מובהק, ונתחכם כולנו. 

חטיף "גרנולה" בתוך הסעודה - 
ברכתו

בתוך  "גרנולה"  חטיף  שאכל  מי  שאלה: 
מיני  "בורא  ברכת  עליו  יברך  האם  הסעודה, 

מזונות"?
רק  היא  והאכילה  שבע  הוא  אם  תשובה: 
על  אפילו  יברך  ערוך  השלחן  לדעת  לקינוח, 
שיש  מכיון  אולם  הסעודה.  בתוך  המזונות 
"מזונות", לכן אנו  נקרא  מחלוקת בפוסקים מה 
על  מברכים  ולא  להקל",  ברכות  "ספק  אומרים 
מזונות בתוך הסעודה. אלא שלדעת בעל האור 
ברכת  בעת  תנאי  לעשות  מועיל  זיע"א  לציון 
"המוציא" שמכוין לא לפטור את המזונות שיאכל 
לברך  הדעות  לכל  יוכל  וכך  הסעודה,  בתוך 
בתנאי  ודי  הסעודה.  בתוך  מזונות"  מיני  "בורא 
אחת לשנה, וכן אנו נוהגים כאן בישיבת "עטרת 
כיפור  ביום  חכמים", לעשות תנאי אחת לשנה, 

בבוקר בעת פתיחת ההיכל.

הפרשת כספי מעשר מכספי 
"הבראה"

מעשרות  להפריש  צריך  האם  שאלה: 
על  כ"בונוס"  הניתן  מכסף  או  "הבראה"  מכספי 

עבודה טובה?
להפריש  צורך  אין  מכספי ההבראה  תשובה: 
מעשרות, משום שזה כסף הניתן באופן מיוחד 
עבור חיזוק הגוף והנפש של העובד, כדי לחדש 
צריך  ה"בונוס",  מכספי  אולם  כוחותיו.  את 
להפריש מעשרות, כיון שכסף זה הוא רווח לכל 

דבר.
 

אופן נטילת הידיים בבוקר
אדם שמיד בקומו משנתו בבוקר,  שאלה: 
הרגיש צורך להתפנות, האם צריך ליטול את ידיו 

קודם לכן?
נוגע  ואינו  רגלים  מי  מטיל  אם  תשובה: 
בנקבים, אין צריך ליטול את ידיו. אולם אם צריך 
להתעכב ולהתנקות כראוי על ידי שיגע בנקבים, 
צריך ליטול את ידיו קודם לכן, אך לא יברך על 
נטילה זו, ולאחר שיפנה יטול את ידיו שוב ויברך.

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

שאל את הרב
שו"ת ממורנו הרב שליט"א




