
 

  

 ?כיצד - גבוהות בדרגות שמים יראת
 מורנו הרב שליט"א

 פרשת ראה, תשע"ה
ָרָכה ַהיֹּום ִלְפֵניֶכם ֹנֵתן ָאֹנִכי "ְרֵאהכתוב בתורה בפרשת השבוע,   ֶאת: וְּקָלָלה ּבְ

ָרָכה ר ַהּבְ ְמעוּ  ֲאש ֶ ש ְ ר ֱאלֵֹקיֶכם ה' ִמְצֹות ֶאל ּתִ ה ָאֹנִכי ֲאש ֶ ַהיֹּום:  ֶאְתֶכם ְמַצוֶּ
ָלָלה ְמעוּ וכו'" לֹא ִאם ְוַהּקְ  ְיהָוה ַאף "ְוָחָרהומצינו עוד בתורה בפרשת עקב  ִתש ְ

ֶכם ַמִים ֶאת ְוָעַצר ּבָ ָ וכן מ"ט קללות בפרשת בחוקותי, ועוד מאה  וכו'" ַהש ּ
קללות בפרשת כי תבוא, וכן פסוקים מפורשים בתורה בכמה מקומות נוספים, 

 קללות קשות ונוראות! רחמנא ליצלן.
 וכל כך למה? כדי שנפחד מה' יתברך ונזהר מעבירות ונעשה מצוות.

לפחד מהעונש בעולם הזה, או בגהינם  וזה היסוד וההתחלה של כל עובד ה'!
"אחרי מות בעולם האמת. ואפילו אהרן הכהן שהיה קודש קדשים, נאמר עליו 

רו, כשנכנס לעבוד במשכן, ונכנס לקודש ופירש רש"י: "להזהי שני בני אהרן"
פנימה! כביכול יש כאן הפחדה לאהרון הכהן, תיזהר שלא תמות כמו שני בניך 
שמתו על שלא התנהגו בכבוד הראוי בקודש הקודשים. וכן בגמרא )ברכות כח:( 
"יהי מורא שמים עליכם, כמורא בשר ודם" ולמדנו מכאן, שיש להתחיל תמיד 

 גישים כן באופן מעשי, באמונה חושית.ביראת העונש. כי מר
ורבינו הסטייפלער זיע"א בספר ברכת פרץ )פרשת נח(, מפרש בזה את הגמרא 
)נדרים כב.( "כל הכועס, כל מיני גהינם שולטים בו, "ולא עוד" אלא 
שהתחתוניות שולטת בו" יש כאן אזהרה על נזק רוחני עם אזהרה על נזק גשמי, 

 שני?ולכאורה זה לא קשור אחד ל
ומבאר רבינו הסטייפלער על פי מה שנתבאר, חולי גופני ממשי זה דבר 
שמרגישים בגוף, והכרה חושית פועלת על האדם הרבה יותר מהכרה שכלית. 

 ע"ש. וזה מעורר לתשובה ומעשים טובים.
ומעשה בחכם אחד שהגיעו אליו בעל ואשתו שנכשלו באיסור נדה, ולא שמרו 

ר בהם והראה להם פסוק בתורה )ס"פ אחרי על טהרת המשפחה. והחכם גע
"ונכרתו והפסוק צועק  ויתכן שימותו השנה!!!מות( שנגזר עליהם מיתה! 

ופירש רש"י הבעל והאשה. ומיד התעוררו לתשובה ומעשים טובים,  הנפשות"
 , והם בריאים וקיימים לחיים טובים.תשובה מיראהועשו 

שמעולם לא  ו נהג זהיר בכביש,כמשמונע עבירות,  פחד חיובייראת העונש זה 
עשה תאונה! כי נזהר ומתבונן ופותח שבע עיניים בכל מצב ובכל זמן. כך ירא 

)עיין יור"ד סימן  בעל יראה!שמים, יראת העונש בסתר כבגלוי, וזוכה להיות 
 רמה סעיף יז( ואשריו ואשרי חלקו.

ר ה' יתברך . כלומיראת הרוממותיש עוד דרגה גבוהה יותר ביראת שמים, והיא 
האל הגדול הגיבור והנורא, שברא כל העולמות, ומחייה אותנו כל רגע ורגע 

ומרוב פחד מגדלותו של ה' יתברך, האדם מפחד לעשות נגד  בבחינת יש מאין,
רצון ה'. כמו אבא זקן מאד מאד ובניו מכבדים אותו כמה שיותר בשמחה 

יתברך פי אלף אלפים, זה  ובאהבה, כי זה אבא, כבוד לאבא. כך להבדיל, כבוד ה'
כי יראת העונש זה יראה של עמי הארץ )מסילת ישרים פכ"ד(.  יראת הרוממות!

ויראת הרוממות זו יראה שלימה שמרגיש כל רגע ורגע כבוד שמים, וגדלות ה' 
יתברך )חוה"ל שער אהבת ה' פרק ו(. וכן בזוהר הקדוש )בראשית דף יא:( מובא, 

א שולט בכל צבא מרום, וכל הנבראים לא עיקר היראה שהקדוש ברוך הו
נחשבים לפניו לכלום, ובזה יהיה יראת ה' על פניו תמיד, ויהיה מרכבה לשכינה. 

זוכה קיים את כל המצוות. כלומר שלמות ביראת  יראת הרוממותועל ידי 
העונש מביא תוצאה של יראת הרוממות, ועיין לרבינו הקדוש בליקוטי מוהר"ן 

 )ח"א אות פ"ז(.
ויתכן להוסיף ולבאר על מעלת יראת הרוממות, שהתוצאה ממנה שזוכה לקיים 
מצוות עשה של אהבת ה' יתברך במעלה גדולה. שהרי יראת העונש זה מחמת 
יראת הפורענות והקללות, ויראת הרוממות זה מחמת מורא גדול מה' יתברך 

 יראה אשר מוטל על כל הבריות. וכאשר מרגיש ממש את גדלות ה' יתברך מתוך
 
 
 
 
 
כזאת, אז בודאי שיגיע גם לאהבת ה'. כי השלמות רק לה' יתברך. וממילא יראת  

הרוממות מצד עצמו יש בו גם אהבת ה' יתברך. כי אוהבים מה שרואים ויודעים 
 להעריך מאד מאד.

יראה ומפורש כן בגמרא )סוטה לא.( ירא אלקים הנאמר באברהם אבינו זה 
י מלים אלו כאשר יראה זה פחד, ואהבה זה כבוד . וכיצד ניתן לצרף שתמאהבה
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כזאת, אז בודאי שיגיע גם לאהבת ה'. כי השלמות רק לה' יתברך. וממילא יראת 
הרוממות מצד עצמו יש בו גם אהבת ה' יתברך. כי אוהבים מה שרואים ויודעים 

 להעריך מאד מאד.
יראה ן בגמרא )סוטה לא.( ירא אלקים הנאמר באברהם אבינו זה ומפורש כ
. וכיצד ניתן לצרף שתי מלים אלו כאשר יראה זה פחד, ואהבה זה כבוד מאהבה

גדול? אלא הוא אשר דיברנו גם יראה כשהיא מחמת רוממות ה' יתברך דינה 
 כאהבה!

ממש, זה מיראה וזה מאהבה.  שני צדיקים גמוריםוכמסופר בגמרא שם על 
יראת הרוממות זה חלק וכיצד יתכן לומר צדיק גמור כשזה יראה בלבד? אלא 

עבודת ה' באהבה  שלמותועובד ה' מאהבה הכוונה  מאהבת ה' יתברך!
 )ומפורש כן בפרש"י סוטה לא. ובן יהוידע שם(.

את  לאהבה וליראהנוסח התפילה בברכת אהבת עולם. ויחד לבבנו  ובזה מובן
ולפי המבואר זה מובן נפלא! כי יראת  אהבה ליראה?שמך. ולמה הקדים 

 הרוממות זה חלק מאהבת ה' יתברך.
הפסוק בפרשת השבוע שאסור להתלהב ולא להתפעל מנביא שקר  ובזה מובן

גם כשעושה אותות ומופתים. וכתוב בפסוק שה' יתברך מנסה אותנו אם אנחנו 
שלמות באהבת ה' כם. כלומר, כאשר יש בכל לבבכם ובכל נפש אוהבים אותו

מתייחסים לאות ומופת. כי אהבת ה' יתברך  ולאמתפללים  לארואים  לא, יתברך
 מבטל את הכל, ומצוה להרוג את אותו נביא שקר!

וזה הכח הרוחני הגדול של גדולי ישראל בכל הדורות, עמל תורה ויראה, מדות 
מגלה  ולאאותות ומופתים  ולא ניסים ונפלאות לאטובות וקידוש השם כל רגע. 

כלום! אלא דעת תורה צרופה בלבד כיצד  ולאקלקולים  ולאתיקונים  לאעתידות 
 להתנהג בכל בעיה רוחנית, חומרית, משפחתית, עירונית, מדינית, וכו'.

למען ובזה מובן הפסוק בפרשת השבוע בדין מעשר שני הנאכל בירושלים, 
)אות קו( שעל ידי המעשה והמקום  ומבואר בספרי שם תלמד ליראה את ה'

בירושלים, זוכים ליראת שמים )הובא בתוס' ב"ב כא. ד"ה כי מציון(. וכידוע 
)עיין תענית טז. בתד"ה הר(. וידוע מהמשגיח הגדול רבי  ירושלים יראה שלימה

יחזקאל לווינשטיין זיע"א שדייק מרבינו יונה על מי שאינו עושה גדרים וזהירות 
ג יראת שמים, הרי זה מן הרשעים )אור יחזקאל אמונה דף והשתדלות להשי

 קפ(.
, כאשר נכנס לבית הכנסת מכוון לקיים מצוות מעלה נוספת ביראת שמים

 עשה של מורא מקדש )משנ"ב סי קנ"א סק"א(.
, בתפילת העמידה, מכוון ומרגיש שהוא עומד לפני מעלה נוספת ביראת שמים

חיים זיע"א בספר שמירת הלשון בהשמטות, ה' )אור"ח סימן צ"ה(. ורבינו החפץ 
וזה כמנהג  עומד לפני ה'דורש כן על כל ברכה שמברך את ה' יתברך, להרגיש 

 )עיין מלכים ב פרק ג פסוק יד ופסחים סו:(. עמדתי לפניוהנביאים חי ה' אשר 
, כשמגיע שבת קודש, לשמור ולהיות חרד מעלה נוספת ביראת שמים

 בספר יראים סימן תי(. מקדושת השבת )הרא"ם
, להיות בחדרי חדרים ולכוון להתקדש ביראת מעלה נוספת ביראת שמים

שמים )עיין סנהדרין סה:(. ואי אפשר להשיג אהבת ה' עד שתקדים בו היראה! 
)אוה"ח הקדוש ואתחנן בשם הזוה"ק ויקרא דף נו.(. וכשיש יראת שמים דבריו 

ממות, אינו מפחד ואינו ירא מאף אחד נשמעין )ברכות ו:(. ומי שזכה ליראת הרו
חוץ מהבורא )חוה"ל שער אהבת ה' פרק ו(. ויש לבקש מה' יתברך יראת שמים 

 תמיד )עיין ע"ז ג.(.
שמך,  את וליראה לאהבה לבבנו שיתקיים בנו התפילה, ויחד ויהי רצון שנזכה

 אמן.
 



  

 ...שכן כנראה! תופתעו? בידינו גורלנו
 ראש הכולל -הרב אליהו רבי 
 

יֶכם פרשתנו הנאווה פותחת בפסוקים: "ְרא   ן ִלְפנ  ה ָאֹנִכי ֹנת 
ָרָכה וְּקָלָלה, ָרָכה ֶאת ַהיֹּום ּבְ ר ַהּבְ ְמעוּ  ֲאש ֶ ש ְ ' הֹ  ִמְצֹות ֶאל ּתִ

יֶכם ר ֱאלֹק  ה ָאֹנִכי ֲאש ֶ ָלָלה ,ַהיֹּום ֶאְתֶכם ְמַצוֶּ ְמעוּ לֹא ִאם ְוַהּקְ  ִתש ְ
יֶכם' הֹ  ִמְצֹות ֶאל ם ֱאלֹק  ֶרךְ  ִמן ְוַסְרּתֶ ר ַהּדֶ ה ֶאְתֶכם ָאנֹ  ֲאש ֶ ִכי ְמַצוֶּ

ם" )דברים יא,  ר לֹא ְיַדְעּתֶ ִרים ֲאש ֶ י ֱאלִֹהים ֲאח  ַהיֹּום ָלֶלֶכת ַאֲחר 
כח(. ביאור הפסוקים בפשטות הוא שהקדוש ברוך הוא -כו

מציג בפני עם ישראל את המצוות ואת העבירות, את הטוב 
 ואת הרע, את השכר ואת העונש.

 אולם, יש כאן משהו עמוק יותר.

א ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב", על  צ  י ֶעְליֹון לֹא ת  הפסוק באיכה )ג, לח(: "ִמּפִ
מביא רש"י הקדוש בפירוש השני את דבריו של רבי יוחנן 
באיכה רבתי, וכדלהלן: אמר רבי יוחנן מיום שאמר הקדוש ברוך 
הוא )דברים ל'( "ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב" לא 

באה מאליה לעושה רע  יצא רעה וטובה מפיו, אלא הרעה
והטוב לעושה טוב, לפיכך מה יתאונן למה יתרעם האדם אם 

 לא על חטאיו.

והדברים מבהילים! אומר הקדוש ברוך הוא: 'כביכול' איני 
מתערב יותר בשכרם ועונשם של הברואים בעולמנו. כל 
אשר אני עושה הוא להניח בפניהם את סל העבירות ואת 

סל בו בחר, ועל פי זה יינתן סל המצוות. אתן לכל אחד מה
לו השכר או העונש'. בדיוק כמו שלא שייך להתלונן על 
העונש המגיע לאדם השותה כוס דלק בכך שהוא חש 
בצרבות ואפילו יכול להוביל את חייו אל סופם, כך לא ניתן 
לטעון או לסנגר על עושה עבירה אשר בחטאו עלול למות. 

לא רק את המצווה הבחירה ניתנה, וכל אדם בוחר לעצמו 
או העבירה, אלא גם את עונשה של העבירה או את שכרה 

 של המצווה.

אולם, יש כאן רובד עמוק יותר. ובדרכנו לעסוק בדיונים 
 מהדברים הבוערים באמת נעמוד גם עליו.

מרגע שהקדוש ברוך הוא חיבר את המצווה לשכר ואת 
העבירה לעונש, אין כאן מצווה שגורמת לשכר או עבירה 
שגורמת לעונש כמו שהבנו ברובד השטחי יותר עד כה. אלא 

 המצווה היא עצמה השכר, והעבירה היא עצמה העונש.

 ונבהיר את הדברים יותר.

מגיע אלינו אדם לאחר עשר שנות נישואין, בהן לא רק שלא 
כיבד את רעייתו, אלא אף השפיל וביזה אותה לעיני כל, ונהג 

ר שנים החליטה לפרק את בה בצורה מחפירה. והיא לאחר עש
הבית ולחזור לבית הוריה, ואינה מוכנה להיענות לשום הצעה 
לשלום בית מצדו או מצד בית הדין. מגיע הבעל בבכיות 
ותחנונים ואומר: "וכי מה חטאתי, מה עוויתי ומה פשעתי? על 
כל הדברים הרעים אותם עשיתי, אמנם מזקיקים אותי לעונש, 

? ומדוע שלא ינתן לי פתח כך-אך למה לעונש גדול כל
והזדמנות לחזרה בתשובה?". מה אנו מסבירים לאותו אדם? 
שאין הפרידה מרעייתו, הרס הפרידה, והרס הבית, עונש על 
התנהגותו, אלא הוא במו ידיו במשך עשר שנים הרס והחריב 
את ביתו, וכעת הוא עומד מול חורבותיו. ההרס אינו העונש, 

 שיו הנפשעים.אלא התוצאה הישירה של מע

 
 
 

נמצאים בינינו אנשים רבים  –בהבנה העמוקה יותר 
שמבינים 'תאורטית' איך עליהם לנהוג, הן במסגרת התא 

והן במסגרת החיצונית יותר, אולם הם אינם המשפחתי 
משאירים את הבחירה ואת ההחלטה לרבותיהם או, 
למצער, לדעת התורה הקדושה. הם יודעים להסביר ולסנגר 
על כל התנהגות מוטעית שלהם בכך שאת זה הם לא יכולים 
לעשות, "אני בנוי בצורה שונה", "חייתי אחרת ואין לי את 

מכן  ד הרב דורש ממני". לאחרהכלים להתמודד כפי שכבו
הם מגיעים, כאשר הם עומדים מול שוקת שבורה, 

 ושואלים "למה זה מגיע לנו?".

ושוב אנו נמצאים בפני אותם דברים שאומר רש"י הקדוש 
בשמו של רבי יוחנן בשמו של הקדוש ברוך הוא. אומר לך 
אלוקים: "הענקתי לך את הזכות ליהנות מהחיים, והבאתי לך 

מדויק איך עושים זאת. בידך הבחירה גם להרוס את מפרט 
אולם, דע לך, אין כאן  חייך ולהביאם אל אובדנם המושלם.

מישהו ששונא אותך ואין כאן אפילו מישהו שמעניש אותך, 
אלא תוצאה של מכות פטיש בקיר היא קיר שבור, ובדיוק כך 
תוצאה של הרס הבית והחיים הם בית וחיים שבורים והרוסים. 

ה הוא זה שהחלטת, אתה הוא זה שביצעת ואתה הוא זה את
 שסובל ממעשיך, ולא מהעונש הניתן על מעשיך.

וכאן המקום להבהיר הבהרה נוספת בענין, אותה 
התבקשתי להבהיר על ידי אדוני אבי מורי ורבי שליט"א, 

 לאחר ששמע את הדברים הנ"ל בשמי בשנים עברו.

ל יהודי, והוא מושגח ברור לכולנו שישנה השגחה פרטית על כ
שעה שעה רגע רגע, ועל פי השגחה פרטית זו בלבד נקבעים 
השכר והעונש של כל אדם. אין כוונתנו חלילה לומר שאין 
השגחה פרטית לאחר פרשת "ראה". אלא להיפך, פרשת ראה 
רק הופכת את ההשגחה הפרטית לברורה כל כך, נהירה כל 

ן דבר שאינו מובן כך, מלאת שקיפות כל כך, עד כדי כך שאי
בהחלטתה של אותה השגחה פרטית, אלא כל אדם הוא 

 האחראי לגורלו.

על פי הדברים הללו נבין גם את דברי חז"ל "וכל מי שאין בו 
דעה אסור לרחם עליו" )ברכות לג ע"א(, כאשר לכאורה 
בהבנתנו הפשוטה דווקא מי שאין בו דעת יש לרחם עליו יותר. 

ר האמור היא, מי שמתנהג בחוסר אולם, כוונת הדברים לאו
דעה ואינו צופה את העתיד ואינו מתכנן את חייו על פי 
התוכנית המסודרת אותה העניק לו בורא העולם, לאחר 
שהגיע לשעת משבר מגיע אלינו לבקש את רחמנו אסור לרחם 
עליו, כי ברחמנו עליו אנו רק גורמים לו להגיע שוב פעם 

תקופות הקרובות. רק אדם לאותם מעשים ולאותם משברים ב
שידע שהוא האחראי היחיד לגורלו, והקדוש ברוך הוא הוא זה 
שהעניק לו את הכוחות מחד ואת התוכניות הברורות מאידך 
לצלוח את דרך החיים באהבה ובשמחה, יקח אחריות לחייו, 
ולא יתלונן או יתנצל על היעדר כוחות או תוכנית מסודרת לחיי 

 אושר.

וך הוא לפעול על פי התוכנית האלוקית המושלמת אותה יזכנו הקדוש בר
העניק לנו, ולהכיר את כוחותינו ולזכות להיות אלו הקובעים את עתידנו 
ושכרנו בזה ובבא. בנחת שלווה ומילוי כל המשאלות, בנים ובני בנים גדולים 

 ברוכים תהיו! ביראת שמים טהורה, אמן.
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האם לספרדים חייב לומר סליחות כל  שאלה:
 חודש אלול, או שזה רק מנהג טוב?

בפרט  !זה מנהג שהוא חובה, ואין לזלזל תשובה:
כיום שיש כל כך הרבה צרות ויש להחמיר ולומר 

גם הפיוטים מביאים וסליחות ולא להקל בזה. 
 יראת שמים.

 
איזה קטעים אפשר לדלג בסליחות כדי  שאלה:

 לא להכביד על הציבור?
מצווה להכביד על הציבור. ורק אברכים תשובה: 

השקועים בלימוד, מותר לקצר בפיוטים כפי 
שעושים רעש גדול בשמים כמו  הצורך. יש פיוטים

"אם אפס" וכו' אשר כל זה על העקידה. במדרש 
כתוב )ויק"ר פ"ב( בין יהודי ובין גוי, שאמר פסוק 
"ושחט אותו" מעורר בשמים. ועל אחת כמה 
וכמה בחצות לילה, פיוט "אם אפס" אשר כולו 

 על העקידה, והמתבונן מרויח.
 

 ן?כיצד עלי להתכונן לקראת יום הדי שאלה:
בספר "פלא יועץ" כתב, לעבור כעת על  תשובה:

הוידוי הגדול של כיפור, ובזה הוא יודע איפה הוא 
עומד, וכיצד להתחזק, וכן על אהבת ישראל, 
לקרוא ספרים המחזקים. בסיכום, חייב האדם 

: הוספת העורךלהרגיש שהוא עולה כיתה ממש. )
שליט"א כתב ספר יחיד בדורו בשם  ורנו הרבמ

משרדים שראל" לרכישה ניתן לפנות ל"אהבת י
 (.7שלוחה  03-50-111-50

 
 עין לי שיש מרגיש א. אני"שליט הרב כבוד שאלה:

 הורס שאני חושב אפילו אני אחרים, כלפי רעה
 חושב שאני מזה רק ומהלכים ענייניים מיני כל

 איך. רעה עין או קנאה מתעוררת ובלבי עליהם
 ?הזו והנוראה הרעה המידה את שובר אני

 לרבינו חיים אורחות בספר כתוב תשובה:
 לאיש תקנה שאין הקנאה מחלת על ש,"הרא
 כמו לאחרים מזיק שזה. נוראים והדברים כזה,

 הרע, עין נעשה עליהם לעצמך!  וגם שציינת,
 מזה, וחוץ. כך לחיות מסוכן וזה רעה, עין ועליך
 יתברך, השם עובד לא הוא כזאת בעיה שיש למי
 יהיה? ומה תמיד, לבו אוכל את הוא

את האדם  מוציאין' וכו הקנאה במשנה: ומפורש
 קנאה לו שיש מי וכל(. אבות מסכת) מן העולם

 קנאה י,"רש ופירש. מרקיבים עצמותיו בלבו,
 :(.קנד שבת) חבירו על ותחרות

 כי בעל שמים! בכבוד פוגע שזה נוספת, בעיה
 יתברך שהשם שלימה באמונה מאמין אמונה
 ,:(לג ברכות) שמים בידי הכל הכל, ועושה מביא
 על רעה עין ועושה ותמה ומקפיד מקנא וכיצד

 יתברך? השם רצון נגד זה הרי אחרים?
 באהבת וחיזוק באמונה, חיזוק ידי על: בסיכום
 נפשית ממחלה קלות בקלי לצאת ניתן ישראל,
 .זאת קשה

 
 נמוך הכי גילוח במכונת המספר מה שאלה:
 ?בתער שאסורים באזורים בגילוח שמותר
 בזה האריך א"זיע הגדול רבינו מרן תשובה:

 ויש פסק ,'(י סימן דעה יורה' ט חלק) אומר ביביע
 ודעתו שנה, משבעים למעלה לפני שכתב הלכה
 לוחץ כאשר גילוח במכונת להשתמש לאסור

 במספריים התגלח כאילו נראים ופניו בחוזקה
 .תער כעין

 
 
 
 
 
 

 א,"זיע הגדול רבינו מרן החמיר הדברים למסקנת
 שלא כדי הפנים, עור על המכונה להדק שלא
 דק שהחילוק כמובן. ש"ע. משורשו השיער יעקר
 שיהיה ניכר שאפשר, כמה עד ליזהר ויש מאד

 להשאיר לב להשים שיש אומרים שיש שם והביא
 שהגדר אומרים ויש. ושורשו השיער עיקר את
 והשיער גידולו, דרך נגד בידו ממשמש כאשר הוא

 גילוח במכונת מתירים שיש עוד והביא. מורגש
 מכונה שזה העיקר. בתער כמו חלקים פניו כאשר
 .סכין ולא

 א,"זיע הגדול רבינו מרן החמיר הדברים למסקנת
 שלא כדי הפנים, עור על המכונה להדק שלא
 דק שהחילוק כמובן. ש"ע. משורשו השיער יעקר
 שיהיה ניכר שאפשר, כמה עד ליזהר ויש מאד
 .לגמרי חלקות פניו שאין עליו

( א"י הלכה' ה פרק) נזיר הלכות ם"הרמב ומדברי
 ואם לוקה, תער כעין עצמו שגילח נזיר שכותב
לוקה,  אינו לעיקרה ראשה לכוף כדי ממנו הניח
השיעור  מזה שזה ומשמע. תער כעין זה שאין

 להתיר, שיגיע ראשו לעיקרו!
 לבעלי יש מרובה וקדושה טובה הנהגה למעשה

 ארוך, זקן לגדל צורך ואין. מתגלחים שאינם זקן
 אינו זה ובזכות מועט, זקן שיש הדבר עצם אלא

 וראה ולמד צא זקן! פנים הדרת זה הרי מתגלח,
 דקדקו שלא הספרדים רבותינו חכמי מגדולי
 מביא הזקן עצם אלא, .ארוך זקן דוקא לעשות
 ואשרי ואשריו. מהשחתה ומציל שמים יראת
 .חלקו

 בשלום פוגע וזה מאד זקנם לגדל והמקפידים
 להגזים, צורך ואין. מהמכוון היפך עושים. בית

 (.ה"כ משלי) דבר הסתר אלקים וכבוד
 

 !רב שלום, הרב לכבוד שאלה:
 לימודי על הרב דעת מה לדעת ורציתי, כהן אני

 בבתי שעובד כהן רופא ועל בארץ, לכהן רפואה
 ברופאים הגדול המחסור לאור במיוחד, חולים
, בנוסף. בארץ החולים בתי של והמצב בארץ
 רפואה לימודי לגבי הרב דעת מה לדעת רציתי
 שבהם המתים רוב, אחד מצד ששם, ל"בחו

 ולדעת) גויים הם לימוד לשם ניתוחים עורכים
 ומצד( באוהל מטמאים לא גויים מהפוסקים חלק
 מהארץ? יציאה של בעיה יש שני

 על לשמור לכהן בתורה מצוה יש תשובה:
. ובשלילי וזה בא לידי ביטוי בחיובי .קדושתו
 ודיני קרבנות דיני כל ולשנן תמיד ללמוד -בחיובי 

 ומצפה שמאמין מראה ובזה המקדש, בית
 המקדש, לבית למשיח, לגאולה, שלימה באמונה
 לו שאסור שמח להיות וכן. המקדש בית ולעבודת
 צדיקים לקברות לא וגם העלמין, לבית להיכנס

 להיות ששמח לכולם מראה ובזה ועיקר! כלל
 ובשמחה בכוונה, כהנים ברכת מברך וכאשר כהן,

 יתברך השם של צינור להיות וזוכה. ובאהבה
 .(.מט חולין. )לעולם ברכה להביא

 ארץ טומאת שזה ל"לחו לנסוע לא -בשלילי  וכן
 לא וכן ,'(א סעיף ב"שע סימן ד"יו) העמים
 לו כשיש רק ועיקר, כלל חולים לבתי להיכנס

 החולים בבית תמיד יש לעצמו, כי רפואי צורך
 . כך על מוזהר וכהן. נפלים וכן מתים
 ללמוד שלא לו שעדיף לכהן מצוה שיש ומכאן
 חולים בקופת משפחה רופאי כמובן) רפואה
 בארץ למתים ניתוחים ללמוד צריך כי ,(דמי שפיר
 דין אין אם וגם חולים, בבתי גם בעיה ל, ויש"ובחו
 ומשא מגע איסור יש זה כל עם בגוי, המת אוהל

 ספר בבית ללמוד לו אסור ולכן גוי! במת גם
 .כאלו במקומות רפואי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שנטמא או עריות, באיסורי קדושתו שמחלל וכהן
 ראשון לעלות לו ואסור כפיו! לישא לו אסור למת,

 בספר היטב ועיין תשובה! שיעשה עד לתורה,
. פרטים עוד( ז"נ סימן ד"יור) יוסף ילקוט המתוק
 .ותהנה

 
אדם שהתחייב בברכת "אשר יצר" וענה  שאלה:

"ברכו" של תפילת ערבית, האם רשאי לברך אם 
 חושש שישכח?

יכול לברך. ועיין יביע אומר )חלק ב' סימן  תשובה:
 ה'(.

 
 כעין) קרס עם דגים לדוג מותר א. האם שאלה:
 אין מדוע כן ואם(? הדג של בפה שננעצת מחט
  ?חיים בעלי צער בכך

, במהלומה הורגים ודג שוחטים בהמה ב. למה
 ?חיים בעלי צער זה האין

 אין, האדם הנאת לצורך שקשור מה כל תשובה:
( ד"מ סימן ד"ח א"יבי ועיין. )חיים בעלי צער דין

 שיש מה כל(, א"סע ג"י ז"ע) בגמרא עיין ועוד
 עם ולכן. תורה הלומד האדם לצורך נברא בעולם
 , כי:(מט פסחים) בשר לאכול אסור הארץ

 .ש"ע. אותו שווה הבהמה
מנין לנו מה כואב יותר? יתכן שבדג המהלומה 

 פחות כואבת משחיטה!
ולמעשה, מותר כי אין דין שחיטה בדגים, כאשר 
מכים והדג מת, אין כאן צער, וכאשר סובל יסורים 
זמן רב זה צער בעלי חיים. וכמו שעושים ריסוס 
על חרקים ונמלים וכיו"ב, הם מתים מיד וזה צורך 

 האדם. 
ועדיף לדאוג על הנוער שנהרס ברחוב עם חברים 

ך וחמור פי רעים, זה צער לנשמה, צער לה' יתבר
אלף! והרב ... שליט"א שלנו משמח את ה' 
יתברך על ידי שדואג לנשמות עם ישראל,  וזה 
יותר טוב מהדואגים לבעלי חיים ולתושבים בסין. 

 גדול המחטיאו וכו'.
 

 –שלום כבוד הרב, לגבי חינוך ילדים  שאלה:
 בימות הקיץ הארוכים בסעודה ראשונה בשבת

ת שיש להם זמן לנוח למרווהילדים מאוד עייפים, 
כאשר בעלי חוזר מבית ובצהריים הם לא נחים. 

הכנסת לאחר הקידוש הילדים מתחילים לעשות 
כל מיני צחוקים ומריבות ביניהם עד שאני לא 

אני ולפעמים יוצא גם ש ...מתערבת בנושא
זה מאוד ו ,הם לא נרגעיםומרימה את הקול 

מפריעה לי. בעלי משתדל לא להעיר להם ואומר 
הם עושים את זה כי הם ו ,חסיתיאשגם אני לא 

עייפים. איך עלי לנהוג בנושא הנ"ל? כל השבוע 
אני עובדת וביום שבת רוצים להיות עם הילדים 
לשיר זמירות ביחד, לשמוע דברי תורה מוסר וכו'. 
ולפעמים גם חמי וחמותי מגיעים אלי לשבת ולא 

 ?נעים שהילדים מתנהגים לא יפה בשולחן שבת
כדאי להתנהג איתם כמו בערב פסח.  בה:תשו

חולצה חדשה  ,מתנות ,להבטיח להם ממתקים
 ,וכן נעליים לחג הסוכות ,לקראת חג ראש השנה

ניתן  ,על ידי דיבורים יפים ופרסים טובים בעתידו
 לקרבם לתורה וסדר טוב בשולחן שבת.
שיתן להם , גם ניתן להביא אותם לפני הרב שלהם

 ויהיה בהצלחה. ,קצת מוסר
וכמובן להתפלל תמיד על הילדים שיזכו לתורה 

 ויראת שמים.
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