
 

  

 וישלח

              26            (//21/61שבת קודש י"ד כסליו תשע"ה )  
 

 

  /2:/2    /1:/2    /1:/1 

 בס"ד,  פרשת וישלח תשע"ה
לחיי  הנהגות מאוד יקרות לומדים, השבוע פרשת וישלח בפרשת   

 היום יום.
בשעת סכנה עם אנשים קשים?  כיצד להתנהגבחלק מהם,  נתמקד   

 כיצד יש להיזהרלהרבות שלום בית בין בעל ואשתו?  כיצד לומדים
 בכיבוד הורים כמו כבוד שמים ממש?

)קהלת ז, יב(, כלומר: אדם חכם יודע  "החכמה תחיה בעליה"   
להסתדר הרבה יותר מאדם עשיר, כי אדם עשיר לפעמים רוצח כדי 

 לקחת את העושר, והחכם חי וקיים )מצודות דוד שם(.
השלום חוזר לארץ הקודש אחרי שעבר למעלה  אבינו עליויעקב    

משלושים שנה שלא ראה את עשיו! ועדיין עשיו כועס עליו, ומגיע עם 
 ארבע מאות איש להילחם עם יעקב, ממש כמו צבא במלחמה.

 יעקב אבינו עושה? ומה   
 - תפילה א.יעקב אבינו מתכונן בחכמה גדולה לשלושה דברים 

יתברך, והתפילה עוזרת לפתור להרגיש באופן מעשי שהכל מהשם 
בעיות. יעקב אבינו מאמין באמונה שלימה שהכח והנשק והכעס לא 
קובע, אלא רק השם יתברך! ויש כאן כבוד שמים גדול, להרגיש שהכל 

כלומר לתת מתנות, לפייס, לשחד,  - דורון ב.בידי השם יתברך. 
ו להרגיע ולהחניף לרשעים בעולם הזה, ועשיו הרשע עם כל גדלות

החומרית מתלהב ונרגע מהמתנות וכן מהכבוד שמים שעושה לו 
יעקב, גם כאשר הכעס שמור בתוכו עשרות שנים! וזה עוזר ליעקב 

 –ג. מלחמה להינצל, וזה חכמה גדולה לנצח את עשיו בלי מלחמה. 
כפשוטו  אין הכוונהוצריך לדעת, גם ההכנה של יעקב למלחמה, 

ולהרוג, יעקב לא מרים ידיים ולא הורג, אלא הכוונה לברוח  להלחם
מעשיו כמו במלחמה! ורואים כאן אחריות גדולה של יעקב אבינו 
שהיה חכם! ויעקב אבינו מלמד אותנו, שלברוח במלחמה זה נקרא 
לנצח!  להישאר בחיים ולא לפגוע באחרים, הרי זה מעלה גדולה 

 ועצומה!
ב.( "הבא להרגך השכם להרגו" והכוונה אומרים )סנהדרין ע חז"ל   

היא: כשאי אפשר לברוח ואי אפשר להינצל, וגם אי אפשר להזיק לו 
וכיוצא בזה, אלא רק להרגו, אז מותר לעשות כן, כי חייך קודמים! אבל 
לכתחילה עדיף לברוח ולהציל ולהינצל, ולא להזיק ולא להרוג ולא 

יטה. וכדברי הרמב"ן לשפוך דם ולא כלום, והיה המחנה הנשאר לפל
ולהצלה בדרך מלחמה, לברוח בתחילת הפרשה, לתפילה, ולדורון, 

 .ולהנצל
רבה )פרשה  עח אות טו( מובא על גדולי ישראל ומנהיגי ובמדרש    

הדור שכשהיה להם צורך להיפגש עם הגויים, היו מעיינים בפרשת 
כי וישלח ויודעים כיצד להסתדר ולסגור את הבעיות עם הגויים בדר

נועם ובשפת התורה. ומבואר בספורנו בפרשה, שבזמן חרבן בית שני, 
לא היה נחרב בית אם הבריונים היו מקשיבים לדעת תורה, 

החרבן קרה בגלל הבריונים ועמי הארץ שהשתמשו בכח  המקדש!!!
 ולא במח, ולא בחכמת התורה )כמבואר בגמרא גיטין נו.(,

יש ללמוד על כל מיני ריב ומדון שיש בין שכנים, בין חברים,  ומכאן   
כאשר יש צורך לשפץ את הבית ויש מחלוקת על השטח או על הרעש. 
וכן כאשר מקימים עוד שיעור תורה, עוד בית כנסת, עוד מנין מוקדם 

                 שהעיקר לא לחלל שם שמים, ולהיזהר שלא לדבר לשון הרע  ומאוחר,
 ורכילות ושנאת חינם, ועבירות בלי סוף חס ושלום. ולהיפך           .
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 החכמה תחיה בעליה
 מורנו הרב שליט"א

לוותר על הוויכוחים, לוותר על תביעות עם עורך דין ולבוא יחד לפני 
 ינו וניצח את כולם.החכם, כמו שעשה יעקב אב

הבית,  בעלכלומר תחיה בעליה, כלומר  "והחכמה תחיה בעליה"   
התפקיד המכובד, כולם חיים וקיימים כאשר  בעלהעסק,  בעל

 !בלבדפועלים על פי חכמת התורה 
הנה יעקב אבינו לא ידע על אשתו רחל כיצד עושים שלום בית?    

בפרשה שמתה רחל, שגנבה את התרפים וקילל, ומאותה קללה כתוב 
הפסוק מדגיש שיעקב לא ידע! ללמד אותנו שהיה אסור לרחל  כלומר

להסתיר מיעקב מעשה זה, בעל ואשה זה גוף אחד וכל אחד ואחד 
מהם נקרא פלגא דגופא )זוהר הקדוש, קדושים פא, ב(, בעל צריך 

שלו, "כבוד" להורים,  להראות חיבה ואהבה לאשתו יותר מלהורים
"אהבה" לאשתך, כמו אהבת השם יתברך כי זה השם יתברך ואין עוד 
מלבדו, כך אהבה לאשתו כי הוא קדוש ואין לו עוד אהבה כזאת רק 
לאשתו. וכן האשה לכבד את בעלה יותר מהוריה כי בזמן הנישואין 
רשות בעלה עליה ופטורה מכיבוד הורים )קידושין ל:(. ובודאי היתה 
סיבה לרחל אמנו שעדיין לא גילתה ליעקב את הסוד של התרפים, 

"ותמת רחל, ותקבר בדרך אבל התוצאה קשה. והפסוק אומר 
 אפרתה, היא בית לחם".

הנה ראובן נכשל בזה שבלבל יצועי כיצד יש ליזהר בכיבוד הורים?    
אביו, ולקח והוציא את המיטה של יעקב, ונענש בעונש חמור שהפסיד 

כהונה עבר ללוי, מלכות ליהודה  .רה, הכהונה והמלכותהבכואת 
והבכורה ליוסף. וכל זה בעבור שראובן יתפרץ והכניס עצמו למקום 
שלא שייך לו. ומבואר בגמרא )שבת נו:( כל האומר ראובן חטא אינו 
אלא טועה, ועם כל זה מבואר בגמרא שם שעל פי השכינה שבמיטתו, 

היום בזמנינו עם כל ירידת הדורות  וגם ידע יעקב אבינו היכן להכנס.
מבואר בהלכה )עיין לרבינו הבן איש חי אורח חיים סימן רפ( סימן 
עמוד אש בביתו של אדם, שהוא סימן להתפשטות אור וקדושת 
השכינה. ע"ש. ומצד כיבוד הורים היה אסור בהחלט להתערב במקום 

וחניות, קדוש כזה. החכם אינו סקרן, ולא מפוזר, ולא רואים עליו כ
קלות ראש, זלזול באחרים, ואדרבא להיפך, מכח החכמה הוא שוקל 
כל מלה שמוציא מפיו, ונזהר בכל מעשה היוצא מתחת ידו, ומכח 
החכמה מרבה בחסד, בעין טובה, רוח נמוכה ונפש שפילה, ומקדש 

 שם שמים, והחכמה תחיה בעליה.
לעשות  כיצד מגיעים לכך? כל יהודי, איש ואשה, צריכיםכיצד    

לכל השנה, כמו שעושים עבור צרכי הגוף  תכנית עבודה רוחנית
ודואגים לפרנסה, לבית ולטיפול בבריאות, כך ממש בדיוק ברוחניות. 
אשרי האיש שעושה לעצמו עבודה רוחנית יומית, שבועית, חודשית 
ושנתית. היכן מתפלל יום יום? כיצד מתקדם בשיעורי תורה? איזה 

לומד בשנת תשע"ה? וכן האשה, לאיזה שיעור נושאים ביהדות הוא 
שבועי יש ללכת כדי להתחזק? איזה ספר מחזק את הבית 
והמשפחה? כיצד לחמם את הבית בגשמיות ורוחניות לשמחה ואהבה 
וחינוך ודוגמא אישית? תכניות אלו מסלקים מאתנו את הסקרנות 
החיצונית המיותרת ודואגים למשפחה ולנשמה, כמו שכתוב בפרשה 

והתוצאה לבסוף  "ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות"ל יעקב אבינו ע
 "ויקרא לו אל אלוקי ישראל".

 



  

במקרים רבים אנו רואים ילד טוב, חמד בחורים, משהו שלא נחשד 
בבעיות או ב'חיים כפולים'. והנה ביום מן הימים, לאחר מספר שנים 

 בישיבה בינונית פלוס לפחות, מתחילים חיים חדשים ולא מוכרים.
גבעת נעלמת, "סתם כך היא התלכלכה", או בכלל בתחילה המ

"שכחתי בבית". לאחר מכן החליפה מצטרפת לארון, "זה מכביד עלי". 
ואז מגיע השלב הכואב של כיפה שמתכווצת לממדים מדאיגים עד 
שנעלמת לחלוטין, מדרגות/ שורות/ גוונים בשיער עד כדי קושי 

ורות ואביזרי ליווי לאבחן מי מסתתר תחתם. ובמקרים חריגים יותר, צ
 משונים, אשר מצריכים כרזה לשם זיהוי אם גבר נמצא לפניך או אשה.

לא מדובר בילד שובב או בעייתי, ולא בבחור שפזל מתחילת דרכו 
לרחוב, עליהם נדון בעזרת ה' ובישועתו במאמר נפרד... המדובר הוא 

יו בילד עדין ושקט, שהיה נראה בתלם ואף יותר מכך, בחורצ'יק שהור
דודיו וכל מכריו הועידוהו לגדולות בעולמה של תורה. ולכן השבר גדול 

 יותר, ולכן האכזבה כואבת מאד.
שוב, אני מחדד: המאמר שלנו עוסק היום בילד טוב שהתחיל את חייו 
כשורה, היה נראה שקט עדין ומתחשב, לא פזל מתחילת דרכו אפילו 

 אר מרעין בישין.אחרי שביב של 'מודה', 'חברה', 'חבר'ה', או ש
 אז קצת ריכוז, אנחנו ממריאים...

הזוהר הקדוש בפרשתנו )וישלח דף קס"ה ע"ב( כותב כדלהלן: "יצר 
הרע בא לאדם בשעה שנולד בעוד יצר הטוב מגיע בגיל שלוש עשרה, 
ושניהם עומדים לימינו ולשמאלו של האדם. אולם כאשר אדם מטהר 

הטוב לשמור עליו בכל  את עצמו הוא זוכה שיצר הרע מצטרף ליצר
 דרכיו, ועל זה אמר הכתוב כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך".
 הבנתם? יצר הרע מצטרף ליצר הטוב ושומר על האדם בכל דרכיו!

 כיצד יתכן?
אז כך, ישנו מאמר בזוהר הקדוש שחרף חיפושי הרבים לא זכיתי 

שו"ת  :למצאו, אך הוא מובא בדבריהם של גדולי האחרונים )בראשם
סי' י"א הערה א', תורת המגיד תורה  א או"ח יו"ד סי' כ"ח,"הרב"ז ח

וציוה הכהן, מאור עינים פרשת בראשית ד"ה במסכת  -פרשת ואתחנן 
חולין, ערבי נחל דברים שבת שובה דרוש ז', רבי צדוק הכהן מלובלין 
בספרו פרי צדיק בכ"מ ובראשם בראשית י"א, שם משמואל וישלח 

אמר הוא כדלהלן: "אלמלא יצר הרע חדוותא דשמעתתא תרע"ג(, והמ
לא הוי". ובלשון הקודש: אילו לא היה יצר הרע, אף שמחה בלימוד 

 התורה לא היתה.
וביאור הדברים על פי האחרונים הנ"ל, כולם בסגנון אחד כמעט, הוא 

 כדלהלן:
כחו של היצר הוא לגרום לאדם תשוקה ותאווה, והוא שורש כל 

ת בזה העולם. ואם לא היה את תאוות היצר, אף התאוות וההנאו
תאוות מותרות לא היו בעולם )וכד' הגמ' ביומא ס"ט ע"ב שכשנתפס 
יצה"ר דג"ע אף ביעתא בת יומא לא אישתכח(. כך שממילא גם תאוות 
ושמחת חידושי התורה לא היתה, ואם כן כל ההתלהבות והשמחה 

 הרע. בלימוד התורה הקדושה הן בזכות קיומו של היצר
)ובזה מובן נפלא מה שרשום אצלי בשם הזוה"ק בראשית )מ"ט, א'( 
מהתומר דבורה )ריש פ"ו( דיצר הטוב נברא בשבילו והרע בשביל 
אשתו, אף שמד' מ' שהבין אחרת אלא שלהאמור מיושב נפלא. ובזה 
ביארו את מאמר חז"ל בברכות )נ"ד ע"א( בכל לבבך בשני יצריך 

היאך אפשר לעבוד ביצה"ר. וכן מאמרם  ביצה"ט וביצה"ר, דאל"כ
בקידושין )ל' ע"ב( בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, דהיא 
מתבלת גרידא. ומאמר )שם( אם פגע בך מנוול זה משכהו אחריך לבית 
המדרש, דמה עניין למשכו אם ניתן להשאירו בחוץ, ודו"ק היטב. 

רכתי בזה, והדברים נפלאים ומתוקים מנופת ובשיחה לאברכים הא
 יעזרנו ה' שיצא לאור בתושבע"פ ושבכתב, ואכמ"ל(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מסקר שערכתי בין משפחות שזכו "לצערנו ולצערם הרב" לבן שנשר 
מדרך התורה, גיליתי נתון מדהים. דוקא הילדים שלא נהגו להתקשט 
ו'להתייפייף' כבני גילם בישיבות, עם חליפות מהודרות עניבות 

י סלסול אחרים היו הראשונים ליפול לעמק הבכא ססגוניות ואביזר
ברשתו של היצר. והנה תוך כדי הידרדרותם, "פקחו את עיניהם" והחלו 

 לגרום לילד טוב לעזוב את הישיבה מה יכול
 ולהפוך ביום אחד לפרחח רחוב חמוד?

 הרב אליהו רבי

ומכל האמור מבואר, שלא רק שאדם יכול להשתמש ביצרו הרע 
לדברים החיוביים והטובים ביותר, אלא יותר מכך, לא ניתן להשתמש 

 בדברים הטובים שביהדות ללא יצר הרע.
אני חוזר: "לא ניתן להשתמש בדברים הטובים שביהדות ללא יצר 

 הרע!!!
ועל פי זה, מגיעה התשובה לשאלה הקשה אותה שאלנו בכותרת וכאן, 

המאמר "מה יכול לגרום לילד טוב לעזוב את הישיבה ולהפוך ביום 
 אחד לפרחח רחוב חמוד?"

מסקר שערכתי בין משפחות שזכו "לצערנו ולצערם הרב" לבן שנשר 
הילדים שלא נהגו להתקשט  מדרך התורה, גיליתי נתון מדהים. דוקא

ו'להתייפייף' כבני גילם בישיבות, עם חליפות מהודרות עניבות 
ססגוניות ואביזרי סלסול אחרים היו הראשונים ליפול לעמק הבכא 
ברשתו של היצר. והנה תוך כדי הידרדרותם, "פקחו את עיניהם" והחלו 
 לסלסל בשערם בבגדיהם ובאביזרי אופנה ותקשורת טמאים. ואילו
אחיהם או חבריהם האחרים, אלה שידעו לשפר את הופעתם 
ולהשקיע בה קצת יותר, נשארו נאמנים לה' ולתורתו, והמשיכו לינוק 

 מיינה המשכר של תורתנו הקדושה לאורך ימים.
ובמבט ראשון היו נראים הדברים לא מובנים, ואף הפוכים מכל היגיון. 

נעמי החיים', נראה שהרי בפשטות דוקא אותו ילד שיודע ומבין ב'מ
קרוב הרבה יותר לפי פחת מאחיו המתנזר מכל שביב יצר נהנתנות 

 ונשיאת חן. ומה קרה כאן?
וכאן מגיע החידוש העצום האמור לעיל לכלל מעשה, ומחלחל חדרי 

 בטן.
דוקא הזאטוט שהשכיל לתת פורקן של היתר ליצרו בתוך מסגרת 

של אותו יצר מעלה עולם התורה, הצליח להמשיך ולהתעלות בעזרתו 
אחר מעלה. ואילו ריעו שהתנזר מכל 'מרעין בישין' אלו, וסיגף עצמו 
וגופו בבגדים צואים ובמראה דוחה, החליק במהירות במדרון הרחוב 

 ו'המודה', וריסק את עתידו למול העולם הקוסם שבחוץ.
ילד, טוב ככל שיהיה, שרואה את חזותו בעולם התורה כחזות דוחה 

אין ברירה', יטה מהר יותר מהדרך כשיחשוב שבעולם אחר וכקיום של '
יוכל להיראות טוב יותר ו'להשקיע בעצמו' עוד יותר כתאוות יצרו הרע. 
אולם אם הוא מוצא פורקן ליצרו במסגרת המותרת בתוך עולם 
התורה, הוא ישכיל לשרוד את נסיונות גיל הטיפש עשרה בהצלחה 

 מרובה הרבה יותר.
במקום להילחם ביצר, קפוץ טרמפ עליו, אחוז הכלל הנלמד הוא: 

 בהגה, וסע איתו לדרך הנכונה בעולמו של הקדוש ברוך הוא.
"משכהו אחריך לבית המדרש", גם אם הוא מוכן להישאר בחוץ. 
תילחם בו, אל תשאיר אותו בחוץ, כי בתוך בית המדרש הוא יכול לעזור 

 לך הרבה יותר, אל תוותר עליו...
יות הגבלה ברורה בכל הנוגע למודה הארורה כמובן שצריכה לה

ולגרורותיה, וכמובן שאסור יהיה להבליג על ביטול קוצו של יו"ד 
בלבושו של בן תורה ואורח חיים ברוח ישראל סבא. אולם בתוך הלבוש 

 התורני יש להתיר ואף לעודד סלסול של הידור, סלסול של מצווה.
בקרב קוראינו הנבונים, אני תפילה ותקווה שהדברים יובנו אל נכון 

ויסכרו פיות המקטרגים והמשטינים על לבושם המהודר הנאה 
והתואם של מיטב בנינו, "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 

 מכסים".
נשכיל להשתמש בכחו של היצר למצוות לשמן הוא נברא, נשכיל לחנך 
את בנינו באהבה בכבוד ובסלסול של מצווה, ונזכה לראותם גדולים 

רה וביראת שמים טהורה, ומרווים אותנו בנחת יהודית אמיתית, בתו
 אמן ואמן.

 

 

 א"שליט רבי אליהו הרב של הקבועים שיעוריו
 לאברכים – המדרש בבית 03:51: בשעה שלישי יום

 'ג בקומה 00:11: בשעה חמישי יום
 'ה בשם הבאים ברוכים
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 אביב.
 פרטים יבואו!

 
 זה רק תזכורת...



 

 שאל את הרב
 שאלות ותשובות ששאלו את מורנו הרב שליט"א באתר המוסדות

www haravrabi.co.il. 

 אפשר אם לדעת רציתי ,הרב כבוד שלום שאלה:
 סלולריים שירותים שמספקת בחברה לעבוד
 של בנושא לאנשים עזרה לתת צריכה אני ששם

 .ואינטרנט טלוויזיה, חשבוניות
. כזה במקום לעבוד מותר להלכה תשובה:

. בזה וכיוצא ותקשורת חשבוניות על להם ולדווח
 כובד יהיה. בו שנמצאים שבמשרד ליזהר העיקר

. ראש קלות ואין. הרע יצר אין. תערובת אין. ראש
 .הישועה' ולה

 ואפילו. ותורני דתי במקום לעבוד עדיף. למעשה
. תפירה ללמוד וגם. מצוין זה בגן סייעת להיות

 זה. בזה וכיוצא עליון בגד שמלות בגדים תפירת
 .ומכובדת נקייה עבודה
 .טובים וחיים להצלחה ותזכו

 
 כאשר מכבה מלאכת על עובר האם שאלה:

 של הזית שמן כוסיות בתחתית מים מעט ממלא
 (?נאה יותר זה מלאה כשהכוסית) השבת פמוטי

 עובר האם, במלואה השמן כוס את ממלא אם
 לנפשותיכם הישמרו משום או תשחית בל על

 בני שכל בלילה גם יבערו שהפמוטים מכיוון)
 הרב למורנו ותודה בברכה (?ישנים כבר הבית
 א"שליט

 מכינים כאשר. מכבה איסור כאן אין תשובה:
 מצוה הידור כאן ויש. קודש שבת מלפני הכל

 אלי זה" בבחינת. למעלה עד מגיע שהשמן
 ".ואנוהו

 בזה יש. ישנים וכולם רב זמן דולק השמן אם גם
 גם הנרות דולקים בלילה כאשר. שמים כבוד
 נרות בבחינת בנרות משתמשים ולא נהנים שלא

. בוקר עד מערב דולקים שהיו המקדש בית של
 .תשחית בל כאן ואין

 שאין רצויה שלהבת עם נכונה הדלקה וכמובן
 .ושלום חס כלל סכנה חשש כאן

 .רע דבר ידע לא מצוה ושומר
 

 שמתאפיינת שנתיים בת ילדה לי יש שאלה:
 יש נושא כל על כמעט, העקשנות במידת מאוד

 רוצה היא לה מציעה שאני מה. ויכוח איתה לי
 זוג לה מוציאה אני: לדוגמא. ההיפך את דווקא

 רק נעל שום לנעול מוכנה לא היא, לנעול נעליים
 הרבה כך כל לה הסברתי ואני, השבת נעלי את

 היא אך קודש שבת לכבוד רק נועלים שאותם
 .בשלה
 מתי הכלל את לי יתן הרב שכבוד רוצה הייתי

 פשוט צריך ומתי? הילד עם להתעקש צריכים
 מתעמתת שאני שבגלל מרגישה אני כי? להבליג

 עקשנות יותר עוד מפתחת היא דבר כל על איתה
 .בכוונה ועושה

 של שאלה. תשובה חצי חכם שאלת תשובה:
 עם להתעקש לא. שלימה תשובה טובה אמא

 חמודה שהיא לה לומר להיפך אלא. הילדה
 תשמור ואם. מצוות ואוהבת. וחכמה ומתוקה

 לה להניח מתעקשת ואם. מצוה תקיים לשבת
  הרגשה לה לתת. נורא לא. שבת נעלי ללבוש

 
 
 
 
 
 

 שבת של הנעליים ולשמור. מצוה לקיים תחליט 
 .קודש

 הבת על לו לספר. לבית חוזר שהאבא בערב גם
 נעליים ונעלה. בשבת כמו להרגיש רצתה שהיום

 ומעצמה. גיבורה תהיה היא מחר אבל. שבת של
 .לשבת הנעליים תשמור וגם הורים כיבוד תקיים

. תמונות עם צדיקים סיפורי איתה ללמוד כדאי
 וכמובן. השבת כבוד ועל הורים כיבוד על

 שמים ליראת שיזכו הילדים על תמיד להתפלל
 .טובים וחיים

 

 ילדי חולון היקרים!
 ראשון שלישי וחמישימוזמנים לשיעור תורה בימים: אתם 

 אהוב הילדים! –ע"י הרב ישראל קדוש שליט"א  11:61 עד 13:61: עהשהמ
 תל גיבורים חולון 4בבית מדרש "עטרת חכמים" רח' החי'ם 

 פרסים | הפתעות | חידונים | ממתקים
 הביאו אותם לכספת שלנו –שמרו על האוצרות שלכם  –הורים יקרים 

 בהכוונתו ובהמלצתו האישית של מורנו הרב שליט"א
 

מעצמה  שהיא לה ולומר. ובוגרת מבינה שהיא
 שבת של הנעליים ולשמור. מצוה לקיים תחליט

 .קודש
 הבת על לו לספר. לבית חוזר שהאבא בערב גם

 נעליים ונעלה. בשבת כמו להרגיש רצתה שהיום
 ומעצמה. גיבורה תהיה היא מחר אבל. שבת של

 .לשבת הנעליים תשמור וגם הורים כיבוד תקיים
. תמונות עם צדיקים סיפורי איתה ללמוד כדאי

 וכמובן. השבת כבוד ועל הורים כיבוד על
 שמים ליראת שיזכו הילדים על תמיד להתפלל

 .טובים וחיים
 

 ? בשבת מגבונים לגבי הדין מה שאלה:
 ולשטוף. ב"ה היא גדולה הילדה את להרים קשה
 .כבדה והיא

 בפרט. בשבת להשתמש מותר מגבונים תשובה:
 לא להשתדל. ביותר הכרחי שזה לתינוקים

 .שפחות כמה. ללחוץ
 או באמבטיא כשהיא. הילדה להרים צריך לא

 על ושלום. הצורך כפי מים להתיז. בקרקע
 .ישראל

 זה. מדאי יותר אותם להאכיל שלא להשתדל
 קצת לעשות. בריא ולא ומכביד משמין סתם

 לשם ולכוון. והליכה ריצה. התעמלות תרגילי
 .שמחה מביא וזה. שמים

 
 נותן לא' ה אם ,הרב לכבוד וברכה שלום שאלה:

 5 כבר מנסה שאני מסוימת בדרך הצלחה לי
 לימוד של טובים חודשים בכמה פעם כל, פעמים

 כל על לוותר צריך שאני אומר זה האם, והשקעה
 שזה שעד מהתיקון חלק שזה או שעשיתי מה

 ?ושוב שוב לנסות צריך אני יצליח
 אם. יתברך השם בעבודת דרגות זה תשובה:

 עולם של רבונו. יתברך לשם ותאמר תחליט
 לא שאתה סימן. הולך ולא פעמים 5 ניסיתי
 זה ידי ועל. הרעיון על לוותר מוכן אני ואז מסכים

 אשריו. יתברך השם לישועת ומצפה רגוע נשאר
. אחר לזמן השעה את וידחה. חלקו ואשרי

 נדחית שעה השעה את הדוחה בגמרא ומפורש
. זמן לאחר י"רש ופירש:(. יג עירובין. )מפניו

 .שם עיין. מוצלחת שעה לו לעמוד עתידה
 שזה שמרגיש בגלל רק. מוותר כשהוא העיקר

 והיתה. ותפילה בתורה להתחזק ומוסיף'. ה רצון
 .המלוכה' לה

 
 את לשאול רוצה הייתי ,הרב כבוד שלום שאלה:

 מקומות מיני לכל ברכב לנהוג אפשר אם הרב
 ואני תורה לבטל לא רוצה הוא כי, בעלי במקום

 . שיותר כמה שילמד רוצה מאוד
תורה אפשר  לימוד לשם זה האם היא, השאלה

 ?להקל
 מיני בכל ולהסתדר לעשות שניתן מה תשובה:
 זה הרי. מתורה יתבטל לא שהבעל. מקומות

 תינוקים אין כשעדיין ובפרט. מאוד ונפלא מצוין
  ותזכו. גדול דבר התורה וזכות. הפרעות ואין

 
 
 
 
 

 לצאת אוהב שלא בעל עם עושים מהשאלה: 
 ולדבר בלשבת וכן, עליו מעמסה וזה אשתו עם
 ?האשה עם

 לא שדבריה שמרגישה אשה עושה מה. 0
 ?מצליחה ולא, אהובה לא וגם, מעניינים
 להתפלל ויש לבעל בעיה כאן יש. 0  תשובה:

. לאשה בעיה גם שיש ויתכן. יתברך להשם עליו
 שהאשה ידי על פתרון יש. אוהב שלא בעל

 מאכל למשל כמו. שיותר כמה רצונו את תעשה
 של יופי. רצונו כפי בבית סדר. נהנה שהוא

 שחוזר בערב ובפרט. שיותר כמה לכבודו האשה
 טובות הפתעות לו לעשות להתאמץ מבחוץ

 .ואמן אמן טובים ולחיים צדיקים לבנים בקרוב
 

 עם לצאת אוהב שלא בעל עם עושים מהשאלה: 
 עם ולדבר בלשבת וכן, עליו מעמסה וזה אשתו
 ?האשה

 לא שדבריה שמרגישה אשה עושה מה. 0
 ?מצליחה ולא, אהובה לא וגם, מעניינים
 עליו להתפלל ויש לבעל בעיה כאן יש. 0  תשובה:

 בעל. לאשה בעיה גם שיש ויתכן. יתברך להשם
 את תעשה שהאשה ידי על פתרון יש. אוהב שלא
. נהנה שהוא מאכל למשל כמו. שיותר כמה רצונו
 כמה לכבודו האשה של יופי. רצונו כפי בבית סדר

 להתאמץ מבחוץ שחוזר בערב ובפרט. שיותר
 .ולשמחו לכבדו טובות הפתעות לו לעשות

 דברים ולעשות ולבדוק לחפש. לעיל כנזכר. 0
 ואפשר. ולשמוע לראות ואוהב מתלהב שהוא

 גדולי על צדיקים וסיפורי יפים דברים למצוא
 .קצת אותו לעורר יפות תמונות עם ישראל

 כל שעם מפני. מצליחה וכן אהובה כן שהיא יתכן
 שהכל ומאמינה יודעת היא. בבית שיש הקושי

 מקדשת ובזה באהבה הכל ומקבלת מהשמים
 .בעולם ביותר הגדולה ההצלחה וזה. שמים שם

 מתאימים בדברים להשתמש יש. אהובה להיות
 .לעיל וכנזכר

 
 תמונות באלבום להביט מותר האםשאלה: 

 ?בשבת
 למוסר התמונות להמתיק וכדאי, מותר  תשובה:

 שהם נשים וכן, שרואים שמחה או, רבנים כמו
, הצניעות לשבח, בצניעות שהכל מהמשפחה

, וצניעות שבת עונג לכוון והעיקר. בעיה זה אחרת
 (.ח"ס דף' ו שבת ע"חזו ועיין. )להקל יש ובזה

 
 ומה? עיתונים בשבת לקרוא מותר האם שאלה:

 ?פרסומות בו שאין במגזין הדין
 

 פחד וכשיש. בלבד לתורה קודש שבת  תשובה:
 דף' ו שבת ע"חזו. )עיתון מתירים יש ומלחמה

 '(.ע
 

 הרבה בה שמצויות עבודה לי הציעו שאלה:
 ?שם לעבוד לי מותר האם, נשים

 חכם עם ולהתייעץ מאוד להיזהר יש :תשובה
 עמרם רב על קידושין בסוף ועיין, הפרטים בכל

 .הדין ביום לנו אוי, ועוד חייא ורבי חסידא
 

 או טלפון מכשיר להטעין מותר האם  :שאלה
? מהגבאים רשות ללא כנסת בבית נייד מחשב
 פלוני את רואה אני אם, להטעין שמותר במידה

 האם, כשר שאינו מכשיר הכנסת בבית שמטעין
 אם הדין ומה? מזה אותו ולהפריש להוכיחו עליי
 להטעין ורוצה, לשיעור ברכב איתי נוסע שלי חבר
 לעשות לו לתת עליי, שלו כשר הלא המכשיר את

 ?אותו להפריש או כן
 -אי"ה בשבוע הבא!- :תשובה

 
 
 
 

 לגבאי ואסור, רשות לבקש ויש להטעין מותר
 וזכותם לתושבים שייך זה הכנסת בית כי לסרב

 כשר לא מכשיר גם. הצורך בשעת כן לעשות
 היתר שקיבל יתכן. להוכיחו ויש. להטעין מותר
 '.וכו עבודה לצורך

 
 אחד וכעת ביחד גנבו שבעבר שותפים :שאלה

 את גם להחזיר צריך האם, בתשובה שב מהם
 חלקו את שישלם שמספיק או שותפו של חלקו

 ?לבד
'( צ ק"ב) בגמרא ועיין. דיין לשאול יש תשובה:

 כדאי וכמובן. כלום ולא עשו לא ה"בד י"ברש
 נפש חשבון יחד ולעשות השותף עם להפגש


