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פרשת וארא, ימי השובבי”ם, תשע”ח
ובפרשה הבאה, פרשת  וארא,  בפרשתינו, פרשת 
בא, מסופר על עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא 
על המצִרים במצרים. ומכת בכורות היתה האחרונה 
שבמכות, שבה נתן פרעה את האישור לעם ישראל 
לצאת ממצרים, וזה שכתוב בפסוק )שמות יב, מא(: ְּבֶעֶצם 

ַהּיֹום ַהֶּזה ָיְצאּו ָּכל ִצְבאֹות ה’ ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.
עשר  כמו  למצרים  היו  המכות  שעשר  וכמובן 
ועשר  באמונה  תרגילים  עשר  באמונה,  הרצאות 
הנהגות של הוכחה, שה’ יתברך הוא השולט היחיד 
את  פעם  מידי  הבין  אכן  ופרעה  כולו1.  עולם  בכל 
לבו  נשבר  פעם  מידי  וכן  באהבה.  וקיבל  האמונה, 
וכן  וגו’”.  ִהוא  ֱאֹלִקים  “ֶאְצַּבע  טו(:  )שם,  ואמר  בקרבו 
ְוַעִּמי  ַוֲאִני  ַהַּצִּדיק,  “ה’  כז(:  ט,  )שם  אמר  אחרת  בפעם 
ידעו  לא  והחרטומים  המצִרים  כל  אולם  ָהְרָׁשִעים”2, 
כאלו,  ונפלאות  נסים  שראו  פי  על  ואף  הבינו,  ולא 
לפני  שהיו  כמו  אמונה,  בלי  מסכנים  נשארו  עדיין 
לראות  היתכן  השאלה,  ונשאלת  המכות.  קבלת 
נסים ונפלאות כאלו, ועם כל זאת לא להתעורר כלל 

ועיקר?! 
אלא האמת היא שלכל תושבי מצרים היה חסרון 
זכו  לא  ולכן  בהבנה,  קשה  ובעיה  בשכל,  גדול 
ברד,  במכת  מרומז  וזה  המכות.  מעשר  להתעורר 
בפרשת השבוע, שהיתה  המכה השביעית המוזכרת 
יחסית שקבלו מצרים, שהרי  אחת מהמכות הקלות 
ואת  העבדים  את  להכניס  מהם  בקשו  זו  במכה 
והמצִרים כבר  ינזקו מהמכה.  הבהמות לביתם, לבל 
קבלו שש מכות לפני כן, וסבלו מהם סבל רב מאד. 
והכל היה מדויק להפליא - למצִרים יש דם וליהודים 
וליהודים  מקום,  בכל  צפרדעים  יש  למצִרים  מים, 
ואילו  גבולם,  בכל  כינים  למצִרים  ושלוה.  שקט  יש 
עצמם,  היהודים  ועל  היהודים,  של  הבהמות  על 
החיות  כל   - ערוב  למצִרים  אחת.  כינה  אפילו  אין 
ביהודים  ואילו   – למצרים  הגיעו  שבעולם  הטורפות 
לא נגעו כלל ועיקר. למצִרים ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמֹאד – ואילו 
אצל היהודים, פרעה רואה שאפילו בהמה אחת אינה 
מתה. אם כן כיצד נשארו תושבי מצרים - ובראשם 
רשעים  השכלה,  בעלי   - וחרטומיו  הרשע  פרעה 

ומרושעים שאינם יודעים אמונה כלל ועיקר?
)שם,  ברד  והתירוץ טמון בפסוק המתאר את מכת 
כ-כא(: “ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר ה’ ֵמַעְבֵדי ַּפְרֹעה, ֵהִניס ֶאת ֲעָבָדיו 

ְוֶאת ִמְקֵנהּו ֶאל ַהָּבִּתים, ַוֲאֶׁשר ֹלא ָׂשם ִלּבֹו ֶאל ְּדַבר ה’, 
ַוַּיֲעזֹב ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה”, ואלו הפסוקים 
מבארים את הכל. מה שכתוב “ֹלא ָׂשם ִלּבֹו”, פירושו 

ואינו  אינו עושה חשבון  אינו חושב,  שאינו מתבונן, 
ַהְּדָבִרים  “ְוָהיּו  בבחינת  אמונה,  של  בעינים  רואה 
בעלי  אותם  כל  בעצם  ואלו  ְלָבֶבָך”.  ַעל  וגו’,  ָהֵאֶּלה 
ההשכלה האפיקורסים, שאינם מתבוננים להבין את 

הנהגות ה’ יתברך3.
מה’  עונש  מקבל  האדם  לפעמים  יותר,  ובעומק 
להבין  יזכה  שלא  באמת,  לחשוב  יזכה  שלא  יתברך 
ומפסיד  פרטית,  בהשגחה  יתבונן  ושלא  באמונה 
בכך מכל הכיוונים - ראשית, הוא מפסיד בכך שהוא 
להבין.  ועוד, שאינו מתבונן  הזמן.  סובל ממאורעות 
ועוד, שאין העונש מכפר עליו, משום שאינו מתעורר 
שזה  ה”ג(,  )פ”ו  תשובה  הלכות  ברמב”ם  ומבואר  מכך. 
בעצם היה ענשו של פרעה הרשע, לפי שציער והזיק 
לישראל מאד, נגזר עליו שלא יזכה לחזור בתשובה, 
יתברך  כולו שה’  לעולם  ולפרסם  להודיע  כדי  וזאת 
מונע את התשובה מהרשע, כדי שימות ברשעו, ע”ש.

שהצדיקים  לבאר,  ה”ד(  )שם  הרמב”ם  מוסיף  ועוד 
ומבקשים  תמיד,  ומתפללים  שואלים  והנביאים 
העוונות  יגרמו  ושלא  את האמת,  לדעת  יתברך  מה’ 
למנוע מאיתנו את התשובה, ע”ש. והדברים נוראים, 
אם צדיקים קדושי עליון מתפללים כך, כמה אנחנו 
אנו  וכאשר  בעיות,  ישנם  כאשר  להזהר,  צריכים 
סובלים ומקבלים לפעמים עשר מכות בכל יום מה’ 
בעיות  מכה,  זה  בבריאות,  בעיות  כשיש   - יתברך 
בשלום בית, זה מכה, בעיות בחינוך הילדים, זה מכה, 
בעיות בעבודת ה’, זה מכה, בעיות בין אדם לחבירו, 
זה מכה, עיכוב בשידוכים, זה מכה, וכן על זה הדרך. 
הטיפול  אבל  הצורך,  כפי  טיפול  שצריך  וכמובן 
הראשוני הוא החיזוק באמונה שהכל משמים, ולומר 
לעצמנו: “מה שקרה לי, מגיע לי בגלל עוונותי”. ויש 
להתפלל על זה, ואחר כך לעשות השתדלות וטיפול 

כפי הצורך, וכדלהלן.
“רפאינו”  בברכת  במפורש  כתוב  זה  דבר  ובעצם 
לכל  ומרפא  ארוכה  “והעלה  העמידה:  שבתפלת 
תחלואינו, ולכל מכאובינו, ולכל מכותינו”. וזהו פסוק 
ּוַמְרֵּפא”. ובמלבי”ם  “ֲאֻרָכה  ו(:  )ירמיה לג,  מפורש בתנ”ך 
ארוך,  מלשון  היא  “ארוכה”  שהמלה  מבואר,  שם 
כמו חיבור עצם ארוך שנשבר, וכן גידול מחדש של 
הצפורן והעור. המלה “ומרפא”, הכוונה לחולי פנימי, 
הכוונה  “תחלואינו”,  המלה  בזה.  וכיוצא  לב  כגון 
והמלה  ב(.  ס”ק  קטז  סי’  כה”ח  )עי’  והנפש  הגוף  חולי  על 
כאבי  כגון  כאבים,  מיני  לכל  הכוונה  “מכאובינו”, 
שיניים, והיינו שהכאב הולך ובא )עי’ פרש”י שבת יא.(, ע”ש.
ומה כוונת חז”ל הקדושים במלים “ולכל מכותינו”, 

מיני  כל  על  אלו  במלים  לכוין  שצריך  לחדש  ויתכן 
צרות, בעיות, עיכובים, קשיים, פיזור הנפש, עניות, 
חוסר שלום בית, צער גידול בנים, ריב עם השכנים, 
וכן כל כיוצא באלו הנקראים מכות משמים, כלומר, 
מכות  הם  הרי  והצרות,  הבעיות  שכל  לכוין  שיש 
ולהתקדם.  להתחזק  ,להתפלל,  ולכוין  יתברך.  מה’ 
ודבר זה עושה רעש גדול בשמים, כאשר אדם מבין 
ממנו  ודורשים  ממנו,  מרוצים  לא  שבשמים  ויודע 
להתקדם יותר בעבודת ה’ יתברך. וכמה קידוש השם 
ומכה  מכה  בכל  כאשר  לעשות,  אדם  כל  יכול  גדול 
יום – בבית, במשפחה, בעבודה,  שהוא מרגיש בכל 
“זה  אומר:  הוא  מיד   - ובבית המדרש  בבית הכנסת 
משמים!”. ומכוין בברכת “רפאינו”, ומבקש מכל הלב 
מה’ יתברך שלא יכה אותו. וכאשר אדם מאמין שהכל 
ביותר  הגדול  התיקון  זהו  כך,  על  ומתפלל  משמים, 

למכות ולצרות – מכה בגימטריא חיים4. 
ובעוונותינו הרבים, לפעמים האדם מתנהג ממש 
כמו פרעה - על כל מכה ועל כל צרה שבאה עליו, 
מיד הוא רץ ליועצים, לרופאים ולצדיקים, ולה’ יתברך 
בעבודת  מוסיף  אינו  הוא  ובכך  לרוץ...,  שוכח  הוא 
ובעוונותינו  שמים.  ביראת  מתקדם  ואינו  יתברך  ה’ 
שהרי  יום,  בכל  מכות  עשר  מקבלים  כולנו  הרבים, 
מכה,  זה  קול  הרמת  מכה,  זה  ויכוח  מכה,  זה  כעס 
עצלות במצוה זה מכה, “ברוגז” עם אנשים זה מכה, 
עיכובים זה מכה, ביטול תורה זה מכה, חוסר סבלנות 
זה מכה, בית בלי דעת תורה זה מכה, טלפון ומחשב 
שאינם מוסיפים יראת שמים, זה מכה קשה מאד! וכן 
על זה הדרך. ורבינו הסבא מקלם זיע”א היה אומר, 
על כל אדם תמיד לחפש ולבדוק בכל מכה, במה הוא 

חייב להתחזק עוד ועוד )ועי’ רמב”ם הלכות תענית פ”א ה”ב(.
ימי השובבי”ם ועוז הדרם נאמנו מאד, הכוונה בזה 
שעושים תיקון שורש, תיקון יסוד, שלא נקבל מכות 
כאלו מן השמים, חס ושלום. וחז”ל הקדושים אומרים 
)מגילה יג:(: אין הקב”ה מכה את ישראל, אלא אם כן בורא 

להם רפואה תחילה, ע”ש5. והרפואה היא שורש ויסוד 
לרוחניות ב”קדושים תהיו”. וכן לנשים הצדיקות יש 
המהדרין,  מן  למהדרין   - בלבוש  בצניעות  להוסיף 
הנעורים.  חטא  את  ומתקנים  בוגרים,  נעשים  ובזה 
ועל ידי כנסים בימי השובבי”ם, כמו “כנס הבוגרים” 
שעורכת ישיבתינו הקדושה, ישיבת “עטרת חכמים”, 
זוכים לעלייה רוחנית, ולשפע גדול משמים. וזו הכנה 
ז’  ביום שלישי  דבור העולמי, שיערך  ליום התענית 
התהלים  קריאת  יתברך,  ה’  ובעזרת  תשע”ח.  שבט 
בדבקות באותו יום, תעלה מעלה מעלה, ועם ישראל 

ישכון לבטח, למטה. והלואי שנזכה לכך!   

1. וזהו שכתוב בפסוק )שמות ט, כט(: "ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ַלה' ָהָאֶרץ", וכן 
בפסוק )שם ח, ו(: "ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה' ֱאֹלֵקינּו", וכן בפסוק )שם, יח(: 

"ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה' ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ".

כמבואר  בתשובה,  לחזור  זכה  ולא  נענש,  כן  פי  על  ואף   .2
ברמב"ם )הלכות תשובה פ"ו ה"ב(, ע"ש.

3. בהלכה )שו"ע יו"ד סי' יח סי"ז( מבואר שחייב השוחט עופות לבדוק 
היטב את הסכין קודם השחיטה, משום שיתכן שיבדוק את הסכין 

שתי פעמים ושלוש, ואף על פי כן לא ירגיש בפגימה דקה שבדקה, 
וזאת  בסכין.  מאד  קטן  פגם  ירגיש  פתאום  נוספת  בדיקה  ואחרי 
משום שהבין לבו בבדיקה האחרונה, והכל תלוי בכוונת הלב, ע"ש. 
ומכאן נלמד גם על עשר המכות שקבלו המצרים, ובכללן מכת ברד 
המתוארת בפסוק הנ"ל, שכאשר אין שימת לב, אין התבוננות, אין 
התבודדות ואין כוונת הלב, ממילא מתנהגים כמו בהמות, רחמנא 

ליצלן.  

4. ורבינו רש"י הקדוש )ס"פ כי תבא( מבאר, שעם ישראל פחדו מאד 

מעשר המכות שהיו במצרים, והפסוק )שמות טו, כו( אומר: "ִאם ָׁשמֹוַע 
שהיו  המכות  מכל  להנצל  תזכה  אז  וגו',  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ְלקֹול  ִּתְׁשַמע 
בגימטריא  עולה  ִּתְׁשַמע"  "ָׁשמֹוַע  הטורים,  בעל  והוסיף  במצרים. 
ישראל,  וחכמי  התורה  כח  כלומר,  חכמים,  ולדברי  תורה  לדברי 
מסלקים את כל המכות, בבחינת "ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים, 

ֹלא ָאִׂשים ָעֶליָך, ִּכי ֲאִני ה' ֹרְפֶאָך".

5. בבחינת "טרם מכה, ציץ רפואה פרח" )מתוך הפיוט "מי כמוך"(.

המשא המרכזיעשר מכות בכל יום!
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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 שלום וברכה מורי ורבותי!
אבינו  את  זיע"א  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  שלח  שנה  ארבעים  לפני 
רוענו, מורנו הרב חיים רבי שליט"א לחולון. הרב שהיה אז חתן טרי, 
קיבל הנחיה ברורה ממרן מאור ישראל זיע"א: "מקומך בחולון, לך תזכה 

בה את הרבים והפרח בה את השממה".
מאז זכה וזיכה אבינו רועינו שליט"א, והפך את חולון ואת סביבותיה 
ומזכי  חכמים  תלמידי  תורה,  של  בתים  אלפי  אשר  תורניות,  לערים 

הרבים יצאו מחלציהם.
הקמת  היתה  שליט"א,  רוענו  אבינו  של  בפעילותו  הכותרת  גולת 
מוסדות "עטרת חכמים". אז כאברך צעיר, כשלימינו שני הגבאים מוסרי 
הנפש – רבי גדעון גבריאל הלוי ורבי חיים זברלו, הקים הרב את המוסד 
אשר עם הזמן נשא בחובו קהילת קודש, כולל אברכים, מסגרות לנוער 
ולילדים, אימפריה של מענה הלכתי יומיומי, טיפול בבעיות שלום בית 
וחינוך הילדים, ובקיצור שינוי חיים של מאות אלפי בני אדם מתלמידיו, 

תלמידי תלמידיו ותלמידיהם דור שלישי ורביעי.
כמאתיים מוסדות תורה, קהילות, בתי חינוך ושיעורים תורניים הוקמו 
על ידי תלמידיו של מורנו הרב שליט"א. בכולם הולכים לאורו של מרן, 
נשיא הדור, רבינו עובדיה יוסף זיע"א. ועל פי נגיעות ההוד אותן הטביע 
מורנו הרב, בשיחותיו הלבביות ובמענה היומיומי אותו מעניק הוא עד 
בבית  במענה  אישיות,  בפגישות  תלמידיו  ולתלמידי  לתלמידיו  היום 

ההוראה וביקורים במוסדות התורה אותם הקימו.
אם יש בדורנו ביטוי מובהק לפסוק "ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש 
ִּפָּנֽה" )תהלים קיח, כב(, שנאמר על דוד המלך על ידי אביו ישי )פסחים קי"ט ע"א(, 
הרי שהמדובר הוא במוסדות התורה "עטרת חכמים" בראשות ובנשיאות 

מורנו ורבינו ועטרת ראשנו אבינו רועינו שליט"א.
מורנו הרב שליט"א או ליתר דיוק 'אבינו רועינו', אביהם של כל בני 
שבט עטרת חכמים, אשר בגיל צעיר מאד איבד את אביו לאחר תקופה 
יום  במלחמת  פגז  מרסיס  פציעתו  בעקבות  קשה  מחלה  של  ארוכה 
הכיפורים בירושלים, החל את חייו בעוני מכפיר ובחוסר ביטחון כלכלי 

מובהק.
לכאורה  לרועץ  לו  לעמוד  אמורות  היו  רוחו  ואצילות  נפשו  עדינות 
בנפתולי החיים אותם עבר, ומשם כך גם לא היה מי שהאמין שהבחור 
השקדן והעדין הזה יקים ביום מן הימים אימפריה של תורה וחסד גדולה 

שכזו.
נענה  שליט"א  הרב  ומורנו  זאת,  צפה  רוחו  בעיני  זיע"א  מרן  אולם, 
לקריאתו, קפץ למים הזדונים, והפכם אט אט ל"אין מים אלא תורה" )ב"ק 

י"ז ע"א וש"נ(.

בשבוע החולף, חל יום פטירתו של אחד מענקי האומה, אשר בילדותו 
היה ילד שובב, עד כדי שאביו מאס בו ולא היה חדל מלגעור בו ומלכנותו 
כינויי גנאי. "בן הקצב", הוא היה קורא לו על שם סבו, אבי אמו, אשר 

היה עובד כקצב באטליז.
ארון  את  פתח  הכנסת,  לבית  ניגש  הקטן,  מוישל'ה  נשבר  אחד  יום 
הקודש וזעק לריבון העולמים על מצבו והשפלתו. מכאן והילך קיבל על 
עצמו, כי הוא פותח דף חדש בחייו והולך להשקיע את כל כולו בלימוד 

התורה ובקיום מצוותיה.
הוא הרחיק נדוד לישיבה מהטובות באותו דור, עמל שם בתורה מספר 
שנים, וביום מן הימים, כאשר חזר לעירו, נפגש עם אביו שלא זיהה אותו, 

לאשה. משה,  בתו  את  לו  והציע  הגדול  מיהר האבא  ומרוב התפעלות 
יוכל לשאת את בתו  הבן, הודה לאביו בנימוס, אולם הסביר לו כי לא 
נוסף  בן  לו  צמח  מהיכן  להבין  ניסה  האב ההמום  אחותו.  והיא  בהיות 
לבנו הסורר ממנו נפרד לפני שנים רבות, ונדהם לשמוע כי העומד בפניו 
הוא משה בנו, "בן הקצב" כפי שנהג לכנותו, אשר עלה והתעלה והגיע 

למימדים רוחניים גדולים שכאלה.
לאבא קראו "הרב מימון", ובנו משה הוא מאורם של ישראל, רבינו 
משה בן מימון – הרמב"ם, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. אשר 
אף כל גויי הארץ חתו מפניו, ועד היום נישא שמו להערצה גם בפי כל 

אומות העולם.
מה שהבדיל בין משה הילד השובב והטרדן למאורם של ישראל רבינו 
משה בן מימון, הרמב"ם זיע"א, היתה "ההחלטה". ההחלטה לא להישאר 
ברמה השגרתית המתבקשת לכאורה, אלא להתחיל חיים חדשים גבוהים 

יותר, ערכיים יותר ואיכותיים הרבה יותר.
בהתאמה  המתבקש  סוף  שאין  אותנו  מלמד  חייו  בסיפור  הרמב"ם 
לתחילתו של כל סיפור. סיפור, ולו הגרוע ביותר, יכול בהחלטה של רגע 

להסתיים בצורה המדהימה והיפה ביותר.
סיפור חייו של הרמב"ם כמו סיפור חייהם של גדולי ישראל לדורותיהם, 
וכמו, להבדיל בין החיים, סיפור חייו של אבינו רועינו שליט"א, מוכיח 
לכולנו שלא משנה באיזה מרחב גדלת, לא משנה מה היו נתוני הפתיחה 
האישיים שלך, לא משנה מה היו יכולותיהם של הוריך ואפילו לא משנה 
כל פרמטר אחר. אם תקבל את  ו/או  הנפשי, הכלכלי  מצבך החברתי, 
ההחלטה לעשות ככל יכולתך בכדי לבחור בטוב, הרי שתצליח והסיעתא 

דשמיא שתלווה אותך תפתיע אפילו אותך.
בימים אלו לציון ארבעים שנות זיכוי הרבים, ארבעים שנה למהפכה 
והחסד  התורה  למוסדות  שנה  ושלושים  דן,  בגוש  והרוחנית  התורנית 
במרכז  והמרכזי  השנתי  האירוע  את  עורכים  אנו  חכמים",  "עטרת 
 12[ כ"ז שבט תשע"ח  ביום  בקרית שדה התעופה,  אווניו,  הקונגרסים 

לבפברואר 2018 למניינם[.
על  שבדור,  הזמר  ומטיבי  ישראל  גדולי  עם  יחד  לה'  נודה  זה  ביום 
הזכות העצומה שנפלה בחלקנו להנות מהאור הגדול של מרן ושלוחיו 
שליט"א,  רועינו  אבינו  של  החלטה  אותה  של  מאורה  להנות  בעולם, 
חכמים",  "עטרת  והחסד  התורה  מוסדות  של  הגדול  מאורם  ולהנות 

רבניהם, בוגריהם, אברכיהם ותלמידיהם לדורותיהם.
ויחידה  אחת  החלטה  לאותה  עצמנו  את  ונוביל  ונתחזק  נחזק  יחד 
זוכים  בעקבותיה  אשר  ההחלטה   – מאתנו  ואחד  אחד  לכל  הממתינה 
לשינוי חיים אמיתי, ההחלטה שיכולה להפוך כל "אדם פשוט" לכאורה 
ולזיכוי  לחסד  לתורה,  אליהן  מעבר  ואף  יכולותיו  את  שמממש  למי 

הרבים.
ארבעים  את  נפתח  ויחד  אורה  על  אור  נוסיף  שם,  נהיה  יחד  כולנו 
השנה הנוספות בהן נזכה בעזרת ה' ובישועתו להמשך אורו של מורנו 
הרב אבינו רועינו שליט"א ופעילותו התורנית בבריאות איתנה ונהורא 
מעליא ובמילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך, ובקרוב נזכה לכולנו 

לקבלת משיח צדקנו במהרה בימינו ומלכנו בראשנו, אמן.
מי לה' אלי!

עניין של החלטה - עניין של חיים! 
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תענית בימי השובבי"ם
בימי  להתענות  יכול  תורה  בן  האם  שאלה: 

השובבי"ם?
תורה  תלמוד  קכז.(:  )שבת  בגמרא  כתוב  תשובה: 
הוא  העיקר  השובבי"ם,  בימי  וגם  כולם,  כנגד 
להרבות בלימוד התורה, וזה שווה מליונים! הרבה 
)עי' ביאה"ל סי' תקעא(. וכמובן שמי שבריא  יותר מתענית 
וחזק, ואין לו בעיה להתענות, ואין התענית גורמת 
לו חולשה וביטול תורה, יכול להתענות מבוקר עד 
ערב. ובפרט בחורף שהימים קצרים, ואין נזק ואין 
לחולשה  לו  גורמת  התענית  שאין  ובתנאי  כלום. 
לאשתו  ומסייע  מכך,  עצבני  נעשה  ואינו  בלימוד, 

ומשפחתו בצרכי הבית, ואז זה מצוין.
יפה עושים אלו  זיע"א, שלא  רבינו הגדול  ודעת 
וכל  רצוף,  יומיים  במשך  תענית  על  שמפרסמים 
שכן שבוע רצוף, משום שדבר זה הוא מסוכן ומזיק 
לבריאות, ואין זו דעת תורתנו הקדושה, והמבין יבין 

)ועי' משנ"ב בשעה"צ סי' תרכד ס"ק כא(.  

מעיל מעל הטלית
שאלה: בחורף כשקר, אני לובש את המעיל מעל 
לעין,  נראית  הטלית  שאין  באופן  והתפלין,  הטלית 

האם יש בעיה בזה?
משום  בעיה,  בזה  אין  הדין  מצד  תשובה: 
שבמציאות הוא עטוף בטלית ומוכתר בתפלין, אולם 
וכשם  מהצבור,  שונה  להיות  שלא  טובה,  הנהגה 
הבגדים,  גבי  על  מונחת  גדול  הטלית  כולם  שאצל 
והיא נראית לעין כל, כך צריך להיות גם אצלך. ועוד, 
שכאשר רואים עליך טלית גדול, יש בזה קידוש שם 

שמים.
היא  שהציצית  כתוב,  לך(  שלח  )ס"פ  הקדוש  ובזוהר 
מצות  ושקולה  ולעשות.  לזכור  המלך  של  סימן 
ומפורש בשלחן  מג:(.  )מנחות  כל המצוות  כנגד  ציצית 
ערוך )סי' ח סי"א(, שעיקר מצות טלית קטן, ללובשו על 
בגדיו, כדי שיראהו תמיד, ויזכור את המצוות. אמנם 
נכון שלמעשה אנחנו הספרדים איננו נוהגים ללבוש 
להוציא  נוהגים  איננו  וכן  הבגדים,  מעל  קטן  טלית 
הציציות חוץ לבגדים, מכל מקום על כל פנים נלמד 
מכאן לענין טלית גדול, שיש ללבשו על המעיל ולא 

מתחתיו.

הפרשת תרומות ומעשרות מהירק שגדל 
על הבצל

שאלה: בצלים שהפרישו מהם תרומות ומעשרות, 
להצמיח  לבצל  גרמה  הלחות  החורף  בימות  והנה 
עוד ירק )כעין ה"בצל ירוק" המצוי בחנויות(, הראוי לאכילה, האם 

צריך שוב להפריש מהתוספת תרומות ומעשרות?
תרומות  מהתוספת  להפריש  צורך  אין  תשובה: 
היוצא  בגדר  זה  והרי  באכילה,  ומותר  ומעשרות, 
מים  בגידולי  ואפילו  ה:(.  )בכורות  טהור  הטהור  מן 

לענין  זאת  כל  עם  יב(,  סי'  ח"ו  )יחו"ד  שהכל  שברכתו 
זיע"א  הגדול  רבינו  דעת  ומעשרות,  תרומות 
ברכה  בלי  ומעשרות  תרומות  ולהפריש  להחמיר, 
)עי' בספר קצירת השדה פ"ג ה"ג(. אולם בנדון דידן, שאין כאן 

עדיף  כלום  ולא  מים  גידולי  לא  אדמה,  גידולי  לא 
הוא  הרי  ירק  קצת  עוד  הבצל  שהצמיח  ומה  טפי, 
תרומות  ממנו  להפריש  צריך  ואין  באכילה,  מותר 

ומעשרות.
וכמובן שיש להזהר מתולעים וחרקים הנמצאים 
על אותו ירק שגדל על הבצל, ויש לבדקו לכתחילה 

לפני האכילה בכובד ראש.

זריקת סוכריות בבית הכנסת
וכיוצא  חתן  בשבת  שזורקים  סוכריות  שאלה: 
בזה, בעת העלייה לתורה, האם אין בזה איסור של 

בזיון לבית הכנסת?
תשובה: מפורש בהלכה )שו"ע או"ח סי' קעא(, שנוהגים 
וחטים,  אגוזים  קליות,  והכלה  החתן  לכבוד  לזרוק 
לסימן טוב ולחיים טובים. וכמובן שיש להזהר שלא 
)במשנ"ב  שם  ומשמע  אוכלין.  הפסד  משום  לאבדם, 
ס"ק כא(, שמותר לעשות כן גם בבית הכנסת, לכבוד 

החתן או לכבוד אבי הבן, או לכבוד החתן בר מצוה, 
ע"ש.

ידי  על  אנשים  לפצוע  שלא  מאד  להזהר  ויש 
פלאג'י  חיים  רבי  הגאון  ורבינו  הסוכריות.  זריקת 
זיע"א, תיקן פעם תקנה באיזמיר שבתורכיה, שלא 
זרקו  נשים, משום שפעם  סוכריות מהעזרת  לזרוק 
בעיניו, רחמנא  סומא  נעשה  ואיש אחד  רב,  בחוזק 
חיטים  שזורקים  מפורש  שבהלכה  ואף  ליצלן. 
לסוכריות,  דומה  זה  אין  מקום  מכל  וכנ"ל,  וקליות 
שאין הם עשויים מחומר חזק שעלול להזיק. והלואי 
שהיו זורקים חתיכות גזר, קולורבי, שקדים קלופים 
סוכרית  של  בעטיפה  העטופים  טעימים,  ואגוזים 

טופי, וזה שוה פי אלף מסוכריות!
ועצה טובה, לזרוק תמיד בעדינות את הסוכריות 
מהעזרת נשים - לא בחיל ולא בכח! ועדיף סוכריות 
טופי או כעין גומי )הנקרא ג'ל בלע"ז(, שאם הוא פוגע, הוא 

לא כואב ולא כלום. 
כמו  חזקות  סוכריות  פעם  זרקו  חולון  ובעירנו 
בתורה,  הקורא  החזן  של  בראשו  ופגע  אבנים, 
ומעוצמת הכאב דמו שתת. והרי זה פלא! אמנם נכון 
תצא  שלא  להזהר  יש  מקום  מכל  משמים,  שהכל 

תקלה, חס ושלום.

אמירת וידוי כשהחתן אינו מוכר לצבור 
המתפללים

שאלה: ישנו חתן בבית הכנסת שאינו מוכר כלל 
רם  בקול  לומר  חייב  הוא  האם  המתפללים,  לקהל 
שהוא חתן, ובכך לפוטרם מאמירת הוידוי, או שהוא 
ובפרט  כרגיל?  וידוי  יאמרו  ובכך  לשתוק,  רשאי 
בשני וחמישי, כאשר יש סליחות ותחנונים באמירת 

"אל מלך וכו".
כלום,  ולא  להזדהות,  חייב  אינו  החתן  תשובה: 
וזה  כרגיל,  הוידוי  אמירת  עם  תהיה  התפלה  אלא 
מצוין. וזאת משום שהסיבה לכך שהחתן פוטר את 
שמחים  וכולם  מאחר  היא,  הוידוי  מאמירת  כולם 
חתן  עוד  שיש  רואים  כאשר  איתו,  ושמחים  בו, 
בישראל,  ויראה  תורה  של  בית  המקים  מהקהילה 
והשמחה נמשכת לכל הנלוים אליו )עי' משנ"ב סי' קלא ס"ק 
להם  ואין  אותו,  אינם מכירים  אולם כאשר הם  כג(. 
שמחה של ממש, אלא שהם שמחים יותר שאין היום 
אמירת וידוי, באופן כזה עדיף שהחתן ישתוק. ואין 
כאן זלזול חס ושלום במעלת החתן, אלא אדרבא יש 
כאן כבוד שמים להרבות בתחנונים ובנפילת אפים 

)ועי' כה"ח סי' קלא ס"ק לג(.

כבוד חמיו ככבוד אביו
כאשר  לחמיו,  לשמוע  חייב  חתן  האם  שאלה: 
הוא מבקש ממנו להתפלל איתו באותו בית כנסת, 
יכול לסרב לחמיו, בפרט כשהחתן רוצה  או שהוא 

להתפלל בשבת קודש בנץ החמה?
תשובה: בהלכה )שו"ע יו"ד סי' רמ סכ"ד( כתוב, חייב אדם 
כבוד  כאן  ויש  ומאחר  אביו.  ככבוד  חמיו  בכבוד 
לחמיו, בזה שחתנו בא אליו לשבת קודש, ומתפלל 
איתו באותו בית כנסת, אז מדוע שהחתן לא יענה 
נפשו  חשקה  החתן  אם  וגם  חמיו.  לבקשת  בחיוב 
להתפלל בנץ החמה, יכול הוא לאחר התפלה לבוא 
למקום חמיו, ושם ישמע את קריאת התורה, ויתפלל 

תפלת מוסף, ושלום על ישראל.
פסק,  קסד(  דף  ח"ח  )הל"ע  זיע"א  הגדול  רבינו  ומרן 
שכאשר חמיו עולה לתורה, מצוה על החתן לגשת 
אליו, ולנשק את ידיו, כדין אביו, ע"ש. ומינה לנדון 
דידן. ועוד שזה גם יוסיף לחתן בשלום בית, כאשר 

הכלה רואה שהחתן מכבד את אביה, והבן.
חתן שהוא עובד ה' באמת, הוא מסתדר עם כולם 

בכל מקום.

הטמנה בפלאטה כבויה
רוטב  שכולו  אוכל  להניח  הדין  מה  שאלה: 
המבושל כל צרכו על הפלאטה בשבת קודש, כאשר 

היא כבויה ותדלק לאחר זמן?
להקל  פסק  זיע"א  הגדול  רבינו  מרן  תשובה: 
ספיקא, שמא  ספק  ועשה שם  כו(,  סי'  ח"י  יבי"א  )עי'  בזה 
כהמתירים לבשל שוב תבשיל לח, ושמא בפלאטה 

כבויה שזה גרמא, מותר לכתחילה, ע"ש.
ונראה שמותר אף להטמין הקדרה בשבת קודש 
על הפלאטה כשהיא כבויה, משום שאיסור הטמנה 
כאן  ויש  דרבנן,  תרי  זה  הרי  ובגרמא  הוא מדרבנן, 
צורך לאכול אוכל חם, וכבוד שבת )ועי' מנו"א ח"ב דף נח(. 
ומה גם שזו רק הטמנה מלמעלה, ואינה יורדת על 

כל צדדי הקדרה

שאל את הרב
שו"ת ממורנו הרב שליט"א

www.haravrabi.co.il :אתר        Info@haravrabi.co.il :פקס: 03-5011125        מייל

יהא
שמיה...




