בס"ד

דעת ז נים
ש ִאים ִמ ּטוּב ִמ ְצ ָריִ ם ,מאי מטוב מצרים? אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר :שלח לו יין [ישן] שדעת זקנים נוחה נוחה הימנו"
ש ָרה ֲחמ ִֹרים נֽ ֹ ְ ׂ
"ו ְּל ָא ִביו ׁ ָש ַלח ְּכזֹאת ֲע ָ ׂ

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

גיליון מס' 229 :פרשת :שלח לך

פרשת שלח לך ,תשע"ח
בפרשת השבוע ,פרשת שלח לך ,אנו רואים
דבר מפחיד מאד מאד ,כיצד אנשים חשובים
כאלו ,שכולם אנשים ,כולם חשובים ,כולם כשרים
וכולם נבחרו על ידי משה רבינו ע"ה ,יעשו טעות
כזו חמורה ,ויגרמו במעשיהם שכל הדור ההוא לא
יבואו לארץ ישראל  -ארץ הקודש .ועל המרגלים
עצמם נגזר גזירה קשה עוד יותר והיא שאין להם
חלק לעולם הבא (סנהדרין קח .).ואף על פי שחזרו
בתשובה ,והתחרטו חרטה גמורה על מעשיהם ,עם
כל זאת ,כל זה לא התקבל בשמים (עי' משנ"ב סי'
תקפ סק"ח)  -ממש טעות בכתובת! ומחמת טעות זו
הגיעו רחוק מאד ,עד למקום שכבר אין תקנה ,אין
חזרה ממנו ,אין עולם הבא ואין כלום.

מורנו הרב שליט"א

יהושע בן נון שלח מרגלים  -פנחס בן אלעזר
וכלב בן יפונה (עי' פרש"י יהושע פרק ב)  -שרדפו אחריהם
והיו בסכנה גדולה ,ובכל זאת הצליחו בתפקידם,
וזאת משום שהתנהגו בביטול גמור כלפי הדעת
תורה של יהושע בן נון .ולכן השליחות היתה
מקורית על פי התורה ,וממילא היתה סייעתא
דשמיא ,והצלחה גדולה ,והיה פחד נורא ואיום
מעם ישראל בכניסתם לארץ (עי' זבחים קטז .).וכל זה
בא מכח התורה הקדושה ,ומכח המשלח בשליח.
וזה סוד ההצלחה! ומרומז בזוהר הקדוש (פרשת חוקת
דף קעט ,):כל העוסק בתורה ,כאילו עומד כל יום
בהר סיני ,ומקבל את התורה ,ע"ש .והכוונה בזה,
שכאשר עושים את הכל על פי התורה בלבד –
במסירות ,באהבה ובאמונה שלימה – ממילא יש
קשר וכח גדול מהר סיני להצלחה.

מספר שגוי
לבעל גאוה יש דעה משלו ,ולכן אין לו הכנעה
והתבטלות לדעת תורה ,והוא חושב את עצמו
לעצמאי ,משכיל ומבין ,ועל ידי כך הוא נהפך
להיות תועבה (עי' סוטה ה .).וזה ממש כמו טעות
במספר ,וכשם שאדם טועה במספר קורה שאין
קשר ואין קו ,כך אדם שאין לו הכנעה והתבטלות
לדעת תורה ,ממילא אין לו דעת תורה ,ואין לו
כח מה' יתברך ,וחכמתו מסתלקת ממנו (עי' פסחים
סו .):והעיקר חסר מן הספר ,שהרי אם אין לו קשר
לתורה ,אין לו קשר לה' יתברך.

המרגלים ששלח משה רבינו ע"ה
היו בעלי גאוה
בספר הקדוש מסילת ישרים (פרק יא) ,מביא בשם
הזוהר הקדוש ,שהמרגלים דאגו ופחדו על כבודם,
שיתכן ובעת כניסתם לארץ לא ימשיכו להיות
נשיאים ,ויקחו אחרים את מקומם ,ע"ש .ועומק
הדברים בזה ,שכאשר יש לאדם גאוה ,ממילא אין
לו קשר לתורה ,אין לו קשר למקורות ואין לו
סייעתא דשמיא .המרגלים שנשלחו על ידי משה
רבינו ע"ה ,היו צריכים להרגיש שליחות  -שלוחו
כמותו (קידושין מא - ):ואז היו מקבלים כח ממשה
רבינו ע"ה להצלחה ולסייעתא דשמיא .וכידוע
שכח המשלח בשליח ,ועשיית השליח כעשיית
המשלח (עי' קצה"ח סי' קפב סק"א) .אולם כאשר באו
המרגלים לתור את הארץ ,ולבדוק אותה על פי
דעת עצמם ,ועל פי דעת מה שנראה להם ,לא היה
להם כל קשר למשה רבינו ע"ה ,ואלו התוצאות
בעוונותינו הרבים  -טעות לדורות ,ולדראון עולם.

מעפילים מסוכנים
על הפסוק בפרשה" :וַ ּיַ ְע ִּפלּו לַ ֲעלֹות ֶאל רֹאׁש
ָה ָהר וגו' ,וַ ּיֵ ֶרד ָה ֲע ָמלֵ ִקי וְ ַה ְּכנַ ֲענִ י ַהּי ֵֹׁשב ָּב ָהר ַההּוא,
וַ ּיַ ּכּום וַ ּיַ ְּכתּום ַעד ַה ָח ְר ָמה" ,ע"ש .הביא הרמב"ן
את פירוש רש"י ,מה שאתם עושים אין בזה
הצלחה .והאבן עזרא הוסיף ,העברת פי ה' ,אין
בה הצלחה ,ע"ש .ומוסיף לבאר רבינו אור החיים
הקדוש ,שאם באמת היו עולים המרגלים באמונה
שלימה ,כדי לשמוע את ציווי ה' ,היתה הצלחה,
כי ה' יתברך הוא אל רחום וחנון ,והיה מקבל מיד
את תשובתם ,אבל כאשר הם עולים כי אין להם
ברירא ,ואין להם כוונה של הבטחה בה' יתברך
ושלימות באמונה שהיה להם בה' יתברך ,אז אין
להם הצלחה ,ואין כלום ,ע"ש .כלומר ,ביטול גמור
של אמונה שלימה ,זהו סוד ההצלחה  -לא השכלה,
לא הבנה ,לא הרגשה של תועלת ולא כלום ,אלא
אך ורק אמונה שזה רצון ה' יתברך ,ואז יש סייעתא
דשמיא משמים ,וכח גדול להצלחה.

בלע מרור לא יצא
לפעמים האמונה היא קשה ומרה כמו המרור,
ישנם עיכובים ,בעיות ,יסורים ,קשיים ולחצים,
והאדם מקבל אותם באהבה ,ממש כמו מרור בליל
פסח .,וזאת משום שיודע ,מבין ומאמין שהכל
משמים ,והכל מה' יתברך .וזו העבודה הגדולה
להיות בעל אמונה ולא בעל דעה  -ליהנות מהמרור,
ליהנות מהקושי ולהרגיש שליחות מה' יתברך,
שבשמים דורשים ממנו להפעיל את האמונה ולא
את ההגיון ,ולהתנהג בהתאם  -בענוה ובצניעות.
ולדעת שכשם שאת המרור אוכלים ולועסים ,ולא

03-5011150

"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

המשא המרכזי

המרגלים ששלח יהושע היו מצויינים

טעות בכתובת

תל-אביב 19:26
ירושלים 19:09
חיפה
19:17
באר שבע 19:24

20:28
20:26
20:30
20:26

20:59
21:02
21:00
20:57
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דע מאין באת ולאן אתה הולך

רח' החי'ם  4תל-גיבורים ,חולון

(מגילה טז):

כניסה יציאה

ר"ת

03-5011125

ת.ד 6215 .חולון

בולעים מהר ,כך את הצרות ואת הבעיות יש
ללעוס ולאכול ולא להתלונן .בעל ענוה הוא שפל
וסבלן (רש"י ס"פ בהעלותך) .וזה היסוד של בעל אמונה
 שפל וסבלן ,אבל בעל גאוה הוא בעל דעהכמו המרגלים ,ואלו התוצאות .ורבינו החזון איש
זיע"א היה אומר ,שהבעיות והקשיים הם משמים,
והתביעה מאיתנו שנאכל את הצרות ונלעס אותן,
ולא נאמר" :רק שזה יעבור ."...בבחינת הצדיקים
שהיו מחבבין את הצרות (עי' שבת יג ,):ומרגישים
שליחות מה' יתברך כל רגע ורגע שהצרה קיימת.
ורבינו הסטייפלר זיע"א היה אומר ,היסורים הם
קשים ,אבל הם חסד גדול מה' יתברך ,ומי יודע
איפה היינו עכשיו בלי הצרות .וזו המשנה במסכת
אבות :דע מאין בעת ,ולאן אתה הולך ,כלומר ,בכל
דבר ודבר יש תמיד לחשוב כל הצרות נפלו עלי
משמים ,ולאן אני הולך עם כל זה ,הולך באמונה
ובשלימות עם ה' יתברך ,ומקבל כוחות נפלאים,
וסייעתא דשמיא יום יום ושעה שעה.

הכוונה להתבזות מכפרת על הכל
בפרשה כתוב על מי שנכשל בשגגה בעבודה
זרה ,שמביא שעירה נקבה דהיינו עז בת שנתה
לחטאת .ומבואר בגמרא (סוטה לב ,):שכולם יודעים
שהיא נקבה ושהוא נכשל בשגגה בעבודה זרה,
ובזכות הבושה שמתבייש בפני כולם ,יזכה לכפרה
מעונש גדול כזה ,ע"ש .והרי לנו כאן קמיע וסגולה
להצלחה ,שכאשר סובלים צרות ,בעיות וקשיים
בחיים ,ומכוונים להתבזות משמים ,שהרי כשם
שמצוות צריכות כוונה ,כך יסורים צריכים כוונה,
אז זה מכפר באופן נפלא ,וזוכים לביטול הדינים,
ומקבלים הרבה חסדים ,ועוברים מכסא דין לכסא
רחמים .סבלנות של בעל אמונה  -דע מאין באת.

סיכום
בעל אמונה עובד על עצמו תמיד  -כל יום,
כל שעה ,כל דקה וכל שניה ,וכל ענין ומעשה
שעובר עליו ,הוא מהרהר לעצמו" :זה משמים",
ובזה מרגיש שליחות מה' יתברך ,וזה מסלק
חרדות ,דמיונות ,בלבולים ,הרגשות ,עצבים ויצר
הרע .והוא בבחינת "וצדיק באמונתו יחיה" (עי'
מכות כד .).והחידוש בזה גם על מה שקשור לענינים
של בין אדם לחבירו  -בעיות עם שכנים ,חברים,
הולכי דרכים ,שלום בית וכיוצא בזה ,תמיד אומר
לעצמו" :זה משמים!" ,וזוכה על ידי כך לסייעתא
דשמיא להתגבר על הבושות והקשיים ,וקמיע
האמונה מחזק אותו תמיד ,והלואי שנזכה לכך.
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כמה אתה 'באמת' שווה?
שלום וברכה ,מורי ורבותי!
ישנם בני אדם שבכל מאורע אליו הם מגיעים ,תמיד מוצאים הם את המקום
המתאים להם ,את החברה הנוחה לשהות בסביבתה ואת המילה הנכונה לומר.
ישנם אחרים ,לעומת זאת ,שכאשר מגיעים הם למקום חדש ,ובפרט אם הוא
לא כל כך מוכר ,הם חשים נבוכים ,לא יודעים מה לומר ורואים בעיני רוחם את
הקהל כולו מצביע עליו בלבם ואומר" :עוד מישהו הצטרף לחבורה בכדי לטרוד
את מנוחתנו".
ישנם אנשים אשר לא מסוגלים לדבר בפני קהל  -בעגה המקצועית יש להם
"פחד במה" .ישנם אחרים אשר מסוגלים לדבר .אולם ,ישנו סוג שלישי ,שיש לו
"פחד במה" הפוך .הוא פשוט לא מסוגל שלא לתפוס את מקומו בבמה ,ולפרט
באוזני הנוכחים את הגיגיו.
ישנם אנשים שמצליחים לענות על כל הקטגוריות גם יחד .יש להם את
הביטחון העצמי המלא בכדי להביע את דעתם ואף לשאת אותה ברמה ,אולם
במקרים אחרים הם אינם מצליחים להוציא הגה מפיהם .הם חשים נבוכים,
מושפלים ,חלשים וקטנים עד כדי רעד וחלחלה פנימיים ,ובמקרים מסוימים
הגוף נענה לאתגר ,והראש או המעיים יוצאים במחול של כאבי לחץ.
ממה נובעים הפערים הללו בין האנשים ובינם לבין עצמם? האם באמת
הסביבה היא זו שקובעת את היכולת שלך מולה ,או שבכלל הבעיה והפתרון
נמצאים במקום אחר לחלוטין?
את התשובה לכך אנו רואים בפרשתנו .כאשר יצאו המרגלים מהמדבר ונכנסו
לרגל את ארץ כנען  -ארץ ישראל ,הם עברו ימים לא קלים והרפתקאות לא
פשוטות .במהלך התובנות אותן הם פירטו לעם ישראל בחזרתם למדבר ,הם
אמרו את המילים דלהלן" :וַ ּנְ ִהי ְב ֵעינֵ ינּו ַּכ ֲחגָ ִבים ,וְ ֵכן ָהיִ ינּו ְּב ֵעינֵ ֶ
יהם" (במדבר יג ,לג).
ומבאר המדרש (מובא ברש"י במקום) שהם סיפרו כי שמעו את הענקים יושבי כנען
אומרים זה לזה "חגבים ראינו בכרם בדמות אנשים" .לאמור ,ראינו יצורים קטנים
בגודל חגבים ,אולם דמותם היתה כדמות בני אנוש.
אולם ,למרבה הפלא ,אנו לא רואים את הניסוח אותו אנו מצפים לראות
בהתאם לדיוק האלוקי .לו היינו אנו מנסחים את הפסוק ,היינו מנסחים אותו
כך" :ונהי בעיניהם כחגבים ,וכן היינו בעינינו" ,ולא "ונהי בעינינו כחגבים ,וכן
היינו בעיניהם" .כי הלא יחסם של אותם ענקים שאמרו זה לזה כי ראו חגבים
בדמות בני אנוש ,היא זו שגרמה להם לכאורה לחוש כחגבים ,ולא להיפך.
אולם ,הדיוק האלוקי מעיד בפנינו שלא זו האמת ,וההיפך הוא הנכון .דוקא
בעקבות תחילתו של הפסוק "ונהי בעינינו כחגבים" ,מגיע סופו בדמות המילים
"וכן היינו בעיניהם" .ללמדך ,שלא הסביבה קובעת את גודלך ומעמדך ,אלא אתה
בלבד הוא הקובע לסביבה מהו הגודל ,המעמד ,הצורה והתוכן ,הערכה והיחס
להם אתה ראוי.
נואם דגול ככל שיהיה ,לו יחל את הרצאתו במבט נבוך המושפל לקרקע בימת
הכבוד ,יזכה להתלחשויות ולדיבור בקהל ,גם אם הדברים אותם יוציא מפיו יהיו
פנינים ומרגליות .לעומתו ,מי שיגיע במבט חד וברור אל מול קהל המאזינים
וישא את דבריו ברמה ,יזכה למנות גדושות של דממה והקשבה מצד האחרונים,
משום שהיחס שלך כלפי עצמך הוא המוביל והגורם ליחסם של הסובבים אותך
כלפיך.
זה נכון בין נואם לקהל ,זה נכון בין בעל לאשתו ,בין אבא לילדיו ,בין מורה
לתלמידיו ,ובין היתר בין מרגלים למארחים לא רצויים...
גודלם של המרגלים לא היה אמור להשתנות בעיני הענקים בעקבות ביטחונם
העצמי .אולם ,במקום המילים "חגבים ראינו בכרם בדמות בני אדם" יכלו
הענקים לומר זה לזה" :כי איתני טבע ,נחשים ושרפים ,גורילות מזעריות בדמות
בני אדם ראינו בכרם".
פעמים רבות ניגש חתן טרי לכבוד הרב ,ומספר כי חמותו החדשה מתלוננת
באוזני רעייתו החדשה לא פחות ,כי בעלה ,לאמור ,החתן דנן ,נראה בחור לא
רציני ,קל דעת ומזגזג .התשובה השפויה של הרב אומרת בדרך כלל לאותו חתן,
שאם זה מה שחמותו רואה בו ,ככל הנראה היא גם צודקת.
לו היית משדר בפני משפחתה של רעייתך את עוצמות הנפש האמיתיות
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שלך ,את תובנות הלימוד ממנו החכמת במהלך השנים ,ומעל הכל את יפי
מידותיך הנאצלות ,הרי שגם היא היתה רואה זאת בעיני בשר .האשמה ,אם כך,
נעוצה ותלויה אך ורק בך.
כאשר היו השוטרים מעדכנים את חיילי צבא השם בפרטי המלחמה בפתחה
"מי ָה ִאיׁש ַהּיָ ֵרא וְ ַרְך ַהּלֵ ָבב יֵ לֵ ְך וְ יָ ׁשֹב לְ ֵביתֹו וְ ֹלא
היו עומדים ,היו אומרים להםִ :
יִ ַּמס ֶאת לְ ַבב ֶא ָחיו ִּכלְ ָבבֹו" (דברים כ ,ח) .במשנה (סוטה מ"ד ע"א) מובא ההמשך ביתר
פירוט" :והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם ,ופקדו שרי צבאות בראש העם
ובעקיבו של עם .מעמידין זקיפין לפניהם ואחרים מאחוריהם ,וכשילין של ברזל
בידיהן ,וכל המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו ,שתחילת ניסה נפילה.
כאשר נסים ,מתחיל 'אפקט' הנפילה .די בכך שקבוצת חיילים ,גם אם היא
מצד המנצחים ,תפתח במנוסה ,הרי שמיד גורמת היא לקרב להיות מוכרע לטובת
הצד שכנגד" .אם אתה לא מאמין בעצמך ,אין אויב או אוהב בעולם שיאמין בך".
הבשורות הטובות בזה הן שזה גם תורשתי.
אם זכית וקיימת בעצמך את דברי המשנה (סנהדרין ל"ז ע"א) "לפיכך כל אחד ואחד
חייב לומר בשבילי נברא העולם" .ואת דברי הגמרא (קידושין מ' ע"ב) "ולעולם יראה
אדם את העולם חציו חייב וחציו זכאי ,ואת עצמו חציו חייב וחציו זכאי .עשה
מעשה אחד הכריע את עצמו וכל העולם כולו לכף זכות .ואם עשה מעשה אחד
לרעה ,הכריע את עצמו וכל העולם כולו לכף חובה" .הרי שלא רק חייך יהיו חיים
של מוביל ומכריע ברמה של עולם ,אל אף חייהם של יוצאי חלציך בטבעם יהיו
כאלה .ילדיך כבר לא יצטרכו ללמוד זאת מתוך מאמרים או שיחות מוסר ,אלא
יהיה זה להם כטבע שני (עי' רמב"ם שמונה פרקים פ"ו/ז).
אבל כאן הערת אזהרה חשובה :מה שאמור לגרום לך להיות מרוצה מעצמך,
ובעל ביטחון בפני כל הסובבים אותך ,הוא לא סתם 'אימון אישי'' ,אגרסיביות
חברתית'' ,קפיצה למים' ושאר מרעין בישין .שני דברים בלבד אמורים לגרום
לכך:
הראשון :כאשר אתה עושה את המוטל עליך מבחינה רוחנית וגשמית ,לפי
כחותיך ויכולותיך .כך שגם אם טעית או כשלת ,אתה יודע שלא עשית זאת
בזדון או מתוך זלזול .מה שאמור לגרום לך להבין את מקומך ואת יכולותיך ,ולא
לחשוש מאנשים בעלי הבעה מיושבת ו/או קשוחה יותר.
והשני :ביטחון מלא בה' יתברך "כגמול עלי אמו" .כי אם עשיתי ככל יכלתי,
ויש לי את ה' יתברך שמלווה אותי יום יום ושעה שעה ,הרי שאני יודע שאם
זומנתי למקום זה ,שעה זו ובחברה זו ,זהו המקום המתאים ביותר עבורי ומכאן
אני אמור רק לעלות ולהתעלות.
בשיחה לאחינו אברכי הכולל האהובים אמרתי ,שאם מגיעים לאירוע בו
אין מי שידבר ,ואתה היחיד שיש לו מה לומר ולחזק את הקהל .הרי שמוטל
עליך לקיים את מאמר חז"ל באבות (פ"ב מ"ה) "ובמקום שאין אנשים השתדל
להיות איש" .ומה קורה אם היצר מתגנב ומעלה חשש שאולי לא תהיה הקשבה,
ואולי דברי אינם חכמים במיוחד ,ואולי אני לא מספיק מצחיק /מותח /חש את
הקהל? בכזה מקרה יש להגביה את הקול ולומר את המילים הבאות" :שלום וברכה
מורי ורבותי" .מכאן ,כבר אין דרך חזרה .מכאן ,אפילו היצר לא יכול לעצור אותך,
כבר התחלת ,ועיני כולם תלויות אליך לשמוע את מוצא פיך .ועוד תראה שהם
יהנו ויהיה מעניין...
בעבר האמינו שמי שימכור במחיר מוזל יצליח יותר ,היום משנים אסטרטגיה
וכבר המחירים היקרים מצליחים למכור הרבה יותר .זה נובע מכך שכולם מאמינים
שמי שלוקח יקר – באמת שווה את זה.
אם אתה ממלא דלק ומציעים לך מכונת קפה ,אז המחיר הקטן עלול לשכנע
אותך לרכוש את מה שאתה לא באמת צריך .אולם אם אתה מחפש מכונת קפה
לבית ,ואתה מדמיין את עצמך מתפנק מידי בוקר על קפה "כמו בחנויות" ,הרי
שתחפש בדווקא את המכשיר היקר ביותר ,גם אם לא באמת הבנת את ההבדלים
בינו לבין המוזל מתחנת הדלק...
יזכנו ה' יתברך לחיות את הדברים ברוחניות ובגשמיות ,לחיות על פיהם
ו"להדביק" באורחות חיים אלו את בנינו וכל הסובבים אותנו ,ונזכה לרב טוב
כל הימים.
וברוכים תהיו!
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זריזין מקדימין או כיבוד הורים
שאלה :זוג שזכו ב"ה לבן זכר של קיימא ,והבעל
מעדיף שהברית תיערך בשעות הבוקר ,משום זריזין
מקדימין למצוות ,ואילו האשה מבקשת לעשות את
הברית מילה אחר הצהריים ,כדי לכבד את האורחים,
וזו גם בקשת ההורים ,משום שבבוקר כולם נמצאים
בעבודה וקשה להם להגיע ,מה עושים?
תשובה :אמנם נכון שיש מצוה לעשות את הברית
מילה בשעות הבוקר ,משום זריזין מקדימין למצוות
(יבי"א ח"ב יו"ד סי' יח) ,אולם כאשר הדבר גורם למחלוקת
וחוסר בשלום בית ,ועל אחת כמה וכמה שעובר בזה
על כיבוד הורים ,שהיא מצוה מן התורה ,כאשר הם
מבקשים להשלים את השמחה ,ולעשות את הברית
אחר הצהריים ,אסור לעשות מחלוקת בענין זה.
ובפרט שהאשה היא אחרי לידה ,וצריכה כעת הרבה
כח וחיזוק לגוף ולנפש ,אז בודאי שמצוה לעשות
כך .וזה בבחינת "כל אשר תאמר אליך שרה ,שמע
בקולה".
ומצינו כן גם בהלכות אבלות ,כאשר הגיע הזמן
ומתו אבא ואמא ,שאין למהר ולקברם בלילה,
אלא יש לקברם ביום  -בכבוד גדול ,ובקהל קדוש
המתאספים ושומעים את אמירת ההספד והשבחים
הנאמרים עליהם .והכיבוד הורים שחייבים הבנים
לעשות להוריהם ,עדיף מהזריזות לקברם מהר (עי'
חזו"ע אבלות ח"א דף ש) ,וכן בנדון דידן.
וכידוע ,רבינו הפלא יועץ היה ממליץ מאד
לעשות ברית מילה בבית ,משום שאליהו הנביא
מגיע לברית ,וממילא הבית מקבל ברכה מאליהו
הנביא .ולמעשה ,מי שיכול לעשות כן ,הרי זה
מצוין .אבל כאשר יש אורחים ומשפחה גדולה ,יש
לעשות את הברית באולם אירועים או באולם בית
הכנסת ,והזכות שעושים שלום ומקשיבים להורים,
שווה מליונים .וגם זה מביא את אליהו הנביא זכור
לטוב.

יש לפחד מעבירות...
שאלה :יש לנו שכנה רעה המתגוררת מתחתינו,
והיא עושה לנו כל מיני כישופים ,ומחמת כן יש
לנו בעיות קשות במשפחה .ובנוסף לכל ,אנו גם
לא מצליחים למכור את הדירה ולצאת משם ,מה
הרב אומר על כך?
תשובה :הכל דברים בטלים ומבוטלים! אין
כישופים ,אין עין הרע ואין כלום ,אלא יש כאן
יצר הרע ,ויש כאן עבירות .ולכן אין להקשיב לא
לכישופים ולא לחלומות ,אלא לפחד מעבירות.
וכאשר יש בעיות מסוימות ,הרי זה סימן שבשמים
לא מרוצים מאיתנו ,וחובה קדושה להוסיף ולהתחזק
בתורה ,בצניעות ,בתפלה ובאהבת ישראל.
וכדאי להביא לבית שלכם חכם  -בן תורה אמיתי
 שיתן שם חיזוק לכל בני המשפחה ,ואז יעשוכולם עם החכם חשבון נפש של תשובה ויראת
שמים ,ובקרוב ישמעו על כולם בשורות טובות.

ואם עדיין יש עיכובים ובעיות ,זו בודאי גזירה
משמים ,ולא שואלים שאלות ,אלא יש לקבל דין
שמים באהבה ,ולהרבות בתפלה ,ולה' הישועה.

ענידת עניבה בבית הכנסת
שאלה :אדם שרוצה לאחר התפלה  -לפני היציאה
מבית הכנסת  -לענוד עניבה נאה כפי הצורך בתוך
בית הכנסת ,ולצאת לביתו לחיים טובים ,האם
מותר לעשות כן בבית הכנסת?
תשובה :אמנם נכון שאסור להתקשט בבית
הכנסת (עי' מגילה כח ,):אולם כאשר נכנס אדם לבית
הכנסת במטרה להתפלל ולא להתקשט ,יכול הוא
לענוד את העניבה גם בבית הכנסת .ועוד ,יתכן
שהעניבה נקראת בגד ,ולא סתם קישוט ,וכשם
שלובש חליפתו ומעילו ,כך עונד את עניבתו
שרגיל בה בשעות היום.

לא נתנו שבתות וימים טובים ,אלא
לעסוק בהם בדברי תורה
שאלה :אצלנו בבית הכנסת בליל שבת קודש,
מאריכים בכוונת התפלה ,ובנוסף לכך החכם דורש
טוב לעמו ,ומחמת כן מגיעים הביתה קרוב לשעה
תשע בערב ,והילדים כבר נרדמים ,מה עושים?
תשובה :בשבת קודש העיקר ללמוד תורה ולקבל
יראת שמים ,ולא לחפש את מנוחת הגוף ולא
כלום .וחז"ל הקדושים אומרים (ירושלמי פט"ו שבת ה"ג):
לא ניתנו שבתות וימים טובים ,אלא לעסוק בהם
בדברי תורה .ואין העיקר לאכול ולשתות בשבת,
ולהשאר עם הארץ ולא להתקדם ביראת שמים.
ומבואר בגמרא (יומא לה ,):בזמן שמעיה ואבטליון היו
עוסקים בתורה בליל שבת קודש כל הלילה ,ע"ש.
ורב יוסף היה דורש כל שבת גם בשחרית של שבת
לפני מוסף (עי' ברכות כח ,):וגם אחר הצהרים היה מוסר
שיעור תורה (עי' גיטין לח .):ומפורש בגמרא שם ,שיש
סכנה למתבטלים משיעור תורה .ואף חכם הגדול
צריך לבוא לשמוע את החכם הקטן (עי' מגיד משנה פכ"ג
מהלכות שבת הי"ט) .והנזהר מאד בשיעורי תורה בשבת
קודש ,מוחלים לו על כל עוונותיו (עי' חזו"ע שבת ח"ב
עמ' רי).
והורים חכמים ,יודעים להשכיב את הילדים
לפני מנחה ,ועורכים את סדר ליל שבת קודש כמו
סדר ליל פסח .ויש להבטיח להם ממתקים ומתנות
כשהם מקפידים לשבת יפה בסעודה ,לשיר שירי
שבת ולשמוע דברי תורה ,וזה מצוין.
וכידוע על אנשי תורה ,שלא יצא מהם בנים
תלמידי חכמים ,ואמרו על עצמם שקרה זה מחמת
שלא התאמצו לשבת איתם בסעודת שבת קודש
במסירות ובאהבה.
וכידוע ,שיש אפשרות נוספת ,שבערב שבת
קודש יש להתפלל ערבית וקבלת שבת מפלג
המנחה ,ואז לעשות קידוש אפילו קודם השקיעה,

שאלה יפה

שו"ת ממורנו הרב

שליט"א

ומותר לעשות כן לכתחילה (עי' משנ"ב סי' רסז סק"ה) .ואלו
ואלו דברי אלקים חיים ,והעיקר לחזק את המשפחה
בעבודת ה' יתברך ,בתורה ויראת שמים.

הרהור בדברי תורה ,בבית כסא העשוי
ל"קטנים" בלבד
שאלה :בית כסא ציבורי המצוי באולמות בתי
כנסת ובתי מדרש ,שמצוי שם מקום להטלת מים
בלבד ,האם מותר להרהר בדברי תורה או לענות
אמן כאשר שומע כן מבחוץ?
תשובה :במקום ציבורי ,יש להזהר מאד שלא
יהיה ריח רע בבית הכסא הנ"ל ,אולם כאשר הכל
נקי ונעים ,ויש גם ריח טוב של חומרי נקיון וכדומה,
הרי זה מצוין .ועל הגבאים והאחראים מצוה גדולה
מאד להקפיד על כך (ועי' משנ"ב בביאה"ל בסי' ג) .ומפורש
כן בגמרא (יומא יא ,).מקום ציבורי נפיש זוהמיה ,ויש
להזהר בזה מאד.
מקום בבית הכסא המיוחד לגברים להטלת מים
(מקום שעושים בו קטנים בלשון חז"ל הקדושים ברכות כג ,):והמקום
נקי ויש בו ריח נעים ,אין מקום זה נחשב כבית
הכסא ,שהרי זה מופרד משאר החדרים עם האסלא,
ויש צורת פתח ודלת ,וההפרשות אינן מתעכבות
כלל ,אלא יורדים לניקוז באופן ישיר ,והרי זה דומה
לבית הכסא של פרסאי ,שאין לו דין בית הכסא (עי'
או"ח סי' פג ס"ד) .ומה שיש לפעמים טינופת בקרקע,
אין זה כדרכו ,וכשזה נקי במציאות ,הרי זה מצוין,
הן לענין להרהר בדברי תורה ,והן לענין עניית
אמן ,כאשר שומע מבית הכנסת ,משום שאמן דינו
כהרהור בלבד (עי' משנ"ב סי' פד סק"ז) .ואף אם נגע בגופו
במקומות המכוסים ,מותר להרהר בדברי תורה (ועי'
משנ"ב סי' פה ס"ק טו).
ומכאן הנהגה טובה ,שהנכנס לבית הכסא לעשיית
קטנים בלבד ,עדיף שלא יכנס לחדרים אלא למקום
המיוחד לקטנים בלבד ,ויוכל גם להרהר שם בדברי
תורה ,כאשר המקום נקי ומבריק לחלוטין .ורצוי
לעשות מחיצות גבוהות בין גברא לגברא ,והצניעות
שווה מליונים ,ושלום על ישראל.
וכידוע ,ישנה מחלקה בגן עדן לגבאים המקפידים
על שיעורי תורה בשלמות ,וכבוד לחכמים ,ושתיקה
בבית הכנסת ,ונקיון ותענוג כמו בביתם ,ולהיפך,
מחלקה בגיהנם רחמנא ליצלן .וחז"ל הקדושים
אומרים (ר"ה יז ,).פרנס על הציבור שלא לשם שמים,
יורדים לגיהנם ,ונידונים בה לדורי דורות .ומאד
רצוי שיעשו מחלקות המועצות הדתיות שבכל עיר
ועיר ,בר בי רב לגבאים בלבד ,מידי חודש בחודשו,
וזה מצוין.

נסיעה לאומן  -לנשים
שאלה :זוגתי אשה צדקת מאד המטופלת בילדים
קטנים ,ורוצה לנסוע לאומן עם הרבנית שלה חמשה
ימים ,וזאת על אף שכבר נסעה בשנה שעברה,
והבעל מצידו מתנגד לכך ,משום שכל העול נופל
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אנחנו מקבלים על עצמינו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א בתוך שאר חולי עמו ישראל

לענות אמן יהא שמיה...
בכונה גדולה בעיניים עצומות מתוך הכתב ובלי להתעסק בדבר כל שהוא
לברך ברכת אשר יצר
גם למי שלא בראש שלנו גם למי שלא מכבד אותנו ל-כ-ו-ל-ם
להתחזק במצוות אהבת ישראל
בקול גדול

בכל כוחו ממש

ובכל כח כוונתו

פקס03-5011125 :

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
אתרwww.haravrabi.co.il :
מיילInfo@haravrabi.co.il :

המשך מעמ' 3
עליו ,ומבקש ממנה שלא תצא מהארץ ,והיא
בצער גדול?
תשובה :יש כאן בעיה קשה! אמנם ישנה סגולה
גדולה להתפלל בקברי צדיקים ,ובפרט כשזה
מחזק את הנשים ,אולם כאשר הדבר משפיע
ופוגע בשלום בית ,זו בעיה קשה .ואסור לרבנית
להלחיץ נשים נשואות לצאת מהארץ ,ובפרט כשזה
ללא בעליהן ,ויש כאן גם בעיה של צניעות ,וחבל
לעשות כן.
ואפילו בזמן בית המקדש ,העלייה לרגל שבכל
שנה ושנה היתה חובה רק על הזכרים ,ואילו הנשים
היו פטורות ,וכיצד יטוסו נשים לחוץ לארץ ,וכיצד
יעזבו בעליהן ,וכיצד יטילו עול הילדים והטיפול
בהם על הבעל ,היתכן?!
וכידוע ,שהבעל חותם בכתובה שלא יוצא לחוץ
לארץ מבלי רשותה של אשתו ,וכיצד האשה תצא
ותזניח את הבית מבלי אישור וברכה מבעלה .ואם
תלחיץ אותו ,ואין לו ברירא ויסכים ,גם זה לא
טוב ,וסכנה לטוס במטוס כזה שאשה המתנהגת כך
נמצאת בו .ומפורש בהלכה (אבה"ע ס"ס סט) ,אין לך
כשרה בנשים ,אלא אשה שעושה רצון בעלה ,ע"ש.
ועצה טובה והנהגה נכונה ,שיטוסו לחוץ לארץ בעל
ואשתו ביחד ,כאשר יש השגחה טובה על הילדים,
וזה מצוין ,אחרת זה מסוכן (ועי' רמב"ם אישות פי"ג הי"א).

תיקון בגדי נשים שאינם צנועים
שאלה :אשה התופרת בגדי נשים ,ולעתים
שצריכה לתקן בגדים שאינם צנועים ,האם זה
מותר?
תשובה :כלל גדול בעבודת ה' יתברך ,צריך
להציל מה שניתן להציל .ואם תלך אותה אשה
לתופרת שאיה שומרת מצוות ,היא תוסיף לקלקל
אותה עוד יותר .ומאידך ,תופרת שומרת מצוות
יכולה לטפטף לה פה ושם על צניעות ועל מצוות,
ולכוין אותה למדרשייה תורנית ,וזה מצוין.
וכן ספרית נשים המנצלת את עבודתה לעורר
את אותה אשה שאינה שומרת צניעות ,על טהרת
המשפחה ועל חינוך הבנים ,וזה מצוין.
וכן ניתן לעשות שידוך עבור בני זוג שאינם
שומרים מצוות ,ועל ידי זה לקרב אותם ולכוין
אותם לטהרה ולצניעות עד כמה שאפשר ,וזה
מצוין.
ואוי ואבוי כאשר יש איש קשר עבריין ,או
ספרית רשעית ,או סתם ספר נשים ,וכן תופרת
אופנתית שתהרוס אותן לפי המודע ,שמצוה וחובה
קדושה להציל כל מה שניתן להציל .וכידוע מרבינו
הרמב"ם זיע"א שהיה אומר ,מוטב שיאכל רוטב ולא
שומן עצמו (והובא ביבי"א ח"ח יו"ד סי' כד).

אמירת תפלת חזרת השליח ציבור במהירות
שאלה :ישנו שליח ציבור המתפלל כדת וכדין,

שאלה יפה

שו"ת ממורנו הרב

שליט"א

אך בחזרת השליח ציבור הוא ממהר מאד כדי
לחסוך זמן ,מה הדין?
תשובה :אסור למהר בתפלה גם בחזרת השליח
ציבור .ועוד ,שמצוה על הציבור לשמוע חזרת
השליח ציבור ,ולכוין ולענות "ברוך הוא וברוך
שמו" ו"אמן" ,ואסור למתפללים לעסוק בדברי
תורה בעת חזרת השליח ציבור (ועי' כה"ח סי' קכד ס"ק טז).
ועוד ,כאשר שומעים הציבור היטב מלה במלה בכל
חזרת השליח ציבור ,הרי זה נחשב להם ומשלים
להם את החיוב של מאה ברכות בכל יום (עי' משנ"ב סי'
מו ס"ק יד) ,ובפרט עמי הארץ שאינם יודעים לקרוא,
ויוצאים ידי חובתם על ידי חזרת השליח ציבור (עי'
משנ"ב סי' קכד סק"א).
ויש כאן גם חילול השם ,שהציבור לומדים ממנו
למהר בתפלה ,ולא להתעכב ולדקדק ,ולדבר בלשון
תחנונים .והתפקיד שלנו לעשות תמיד מצוות ,כדי
שיהיה שם שמים מתקדש על ידינו (יומא פו.).
ומרן הבית יוסף (סי' קכד) מלמד אותנו בשם
הרד"א ,שבתפלה אחת מרויח פי שלוש .בתפלת
הלחש ישנם תשע-עשרה ברכות ,והשומע מהשליח
ציבור נחשב לו עוד תשע-עשרה ברכות ,והעונה
אמן על כל ברכה וברכה ,מרויח עוד תשע-עשרה
ברכות .נמצא שבתפלה אחת ישנם חמשים ושבע
ברכות .ועוד הוסיף שם בשם הגאונים ,שחייבים
הציבור לשתוק ולשמוע כל ברכה וברכה מפי החזן,
ואחר כך יענו אמן ,ע"ש.

