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בנשיאות מורנו הרב חיים
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עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל
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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

שבת קודש י"ז תמוז תשע"ח (  30ביוני )2018

המשא המרכזי

ביאורי תפילה

מורנו הרב שליט"א
מורנו הרב שליט"א בהשתלמות רוחנית וחיזוק הגוף עד ר"ח אלול
בשבועות הקרובים יפורסם במדור זה קטעים מהספר הנהגות תפילה

פירוש לתפילת העמידה
אבות
ה' ,שפתי תפתח ,ופי יגיד תהלתך  -לכוין לקבל
רשות כדי לשבח את ה' יתברך.
ברוך  -אתה מקור הברכה והשפע לעולם.
אתה  -להרגיש שמדבר ממש עם ה' יתברך,
בלשון נוכח ממש ,כבן אל אביו (מס"י פי"ט).
ה'  -לכוין אדון הכל ,היה הווה ויהיה ,קיים
לעולם נצח סלה ועד (עירובין נד.).
אלוקינו  -תקיף וחזק ,ובעל כח לעשות הכל
בהשגחה פרטית בכל רגע.
ואלוקי אבותינו  -יכוין על הוריו ,שה' יתברך
השגיח עליהם לחיות ,ולהביאו לעולם ,ומהם ועד
לאבות הקדושים.
אלוקי אברהם – ה' יתברך השגיח על אברהם
אבינו מכל המזיקים ,ונתן לו כח להמליך את ה'
בעולם (ברכות מ :תד"ה אמר).
אלוקי יצחק – ה' יתברך השגיח על יצחק נגד
כל אויביו כאבימלך ועבדיו וישמעאל ,וכן עיכוב
בזיווגו ובילדיו.
ואלוקי יעקב – ה' יתברך השגיח על יעקב מכל
הצרות :עשיו ,אליפז ,לבן ,דינה ,יוסף ,בנימין
ושמעוןִ ,
"ּכי ֶׁש ַבע יִ ּפֹול ַצ ִּדיק וָ ָקם" (משלי כד ,טז).
האל  -מדת הרחמים ,ה' אל רחון וחנון.
הגדול  -מדת החסד ,לעשות טוב (עי' פרש"י דברים
ג ,כד).
הגיבור  -מדת הדין ,וכאשר מגיע הזמן יקוב
הדין (עי' סנהדרין ו.):
והנורא  -לשון יראה ופחד מה' יתברך ,אין סוף
ברוך הוא.
אל עליון  -המרחם מלמעלה על העולם.
גומל חסדים טובים  -נותן לנו תמיד אך ורק
טוב ,ויש לכוין להתפלל להשי"ת ולהרגיש שהכל
"ה ְר ֵאנּו יְ הוָ ה ַח ְס ֶּדָך"
לטובה ולברכה ,בבחינת ַ
(תהלים פה ,ח).
קונה הכל  -כל העולם הזה קניינו ובבעלותו,
ולא שלנו ,וזכותו שלא לתת לנו.
וזוכר חסדי אבות  -גם כשלא מגיע לנו ,זוכר
את המעשים הטובים של אבותינו הקדושים.
ומביא גואל לבני בניהם – כלומר ,יביא את
הגאולה לזרעם וזרע זרעם ,גם כאשר לא מגיע
לנו.
למען שמו באהבה  -למען שמו הגדול ,האוהב
אותנו לנצח ,ויכוין ארבע מיתות בית דין מדה
כנגד מדה .ומי שמרגיש באמת שה' יתברך אוהבו,
שמח למסור נפשו על קידוש ה'.
מלך  -יכוין להמליך את ה' יתברך תמיד ,עד

רח' החי'ם  4תל-גיבורים ,חולון

כדי למות על קידוש ה'.
עוזר  -העשייה שלנו ,והעזרה מה' יתברך.
ומושיע  -עשייה מעל הטבע ,הכל מה' יתברך.
ומגן  -כתריס בפני הפורענות ,ואף לא יודעים
שהיה נס.
ברוך אתה ה'  -כנ"ל.
מגן אברהם  -כלומר ה' יתברך שומר ,מגן וצינה
על זרעו של אברהם אבינו ע"ה ,כמו שהציל את
אברהם אבינו ע"ה ,מהשריפה באּור כשדים (עי' למרן
הב"י באו"ח סי' קיב).

גבורות
אתה ,גיבור לעולם ,ה'  -כך יש לקרוא ולפסק,
ולעולם המלה 'אתה' בהפרדה מלאה .ולהרגיש
שעומד נוכח ה' ומשבחו על שהוא גיבור לעולם.
ורק ה' יתברך כך ,שהרי אדם בגיל מאה כאילו
מת (אבות ספ"ה) .וכן גולית הפלשתי מת על ידי אבן
קטנה של דוד המלך ע"ה ,וכן נמרוד הרשע נהרג
על ידי עשיו הרשע ,אף שהיה גיבור ציד לפני
ה' ,וכן מצינו לסיסרא ונבוכדנצר שמתו והלכו
לדראון עולם ,ורק ה' יתברך גיבור לעולם.
מחיה מתים אתה  -כפל הלשון ,לומר לך שרק
ה' יתברך מחיה מתים .ומה שראינו לנביאים
אליהו ואלישע וכן לתנאים בגמרא (עי' מגילה ז :ע"ז י):
שהחיו מתים ,הוא על ידי שהתפללו לה' יתברך,
והוא הסכים על ידם .כלומר ,הכל אך ורק מה'
יתברך ,ולכן מדויק לומר "מחיה מתים אתה".
רב להושיע – כלומר ,גדול להושיע ,מעל השכל
ומעל הטבע.
מוריד הטל – שעל ידי ירידת הטל לעולם בלא
הפסקה ,מתנקה האויר (עי' תענית ג.).
משיב הרוח ומוריד הגשם  -ה' יתברך עושה את
הרוח ,ועל ידי השמש אדים עולים מן הים למעלה
ונעשה עננים ,ועל ידי הרוח נגררים העננים
לשדות ,ומורידים מעליהם גשם (עי' תרגום יב"ע בפרשת
בראשית ובגמ' ב"מ פו סע"א).
מכלכל חיים בחסד – כלומר ,לרוב העולם יש
כלכלה בחסד עליון ,גם כשלא מגיע להם.
מחיה מתים ברחמים רבים – כלומר ,יחיה
את המתים בביאת המשיח ,לפנים משורת הדין
ברחמים גדולים.
סומך נופלים – כלומר ,בני אדם אוהבים להזיק
ולהפיל ,אולם הקדוש ברוך הוא סומך ותומך
יתנִ י לִ נְ ּפֹל וַ יהוָ ה ֲעזָ ָרנִ י"
"ּדחֹה ְד ִח ַ
בנופלים בבחינת ַ
(תהלים קיח ,יג).
ורופא חולים  -גם חולים במצב קשה מאד ה'
יתברך מרפא אותם כנגד הטבע והשכל.
ומתיר אסורים – כלומר ,גם אסיר בית הסוהר,
כאשר יש לו זכויות ,יוצא לחיים טובים כנגד
הטבע והשכל .אמנם ,כל רגע ורגע שהוא אסיר

03-5011150

03-5011125

ת.ד 6215 .חולון

ממש הרי זה מן השמים.
ומקיים אמונתו  -כלומר ,יקיים את ההבטחה
למאמינים בתחיית המתים ,לפי זכותם.
לישני עפר  -לשוכבים וישנים בעפר ,ומשפילים
עצמם לעפר (עי' סוטה ה.).
מי כמוך בעל גבורות  -אין כמוך גיבור גדול
מאד מאד.
ומי דומה לך  -ואין בעולם לעולם מי שדומה
לך.
מלך ממית ומחיה  -כשמגיע הזמן מת מיד ,גם
כשהוא בריא .ולכן ה' יתברך לבדו מחיה מתים.
ומצמיח ישועה  -כמו צמח שנזרע ונגמר
באדמה ונובט וצומח ,כך המתים שיש להם זכויות
יקומו בתחיית המתים.
ונאמן אתה להחיות מתים – כלומר ,רק אתה
בלבד ,על ידי מלך המשיח (רש"י סנהדרין נא .):והכוונה
לאלו שהיו מאמינים בזה באמונה שלימה (עי' פרש"י
סנהדרין צ.).
ברוך אתה ה' ,מחיה המתים  -מבריאת העולם
ואדם הראשון ,וכך לפי סדר הדורות .וכן יש
עוד ב' שלבים נוספים :ראשית ,למתאבלים על
ירושלים ,שיזכו לראות בנין בית המקדש יורד מן
השמים ,בבחינת "הראנו בבניינו" (עי' רש"י סוכה מא
סע"א) .ושנית ,לשאר העם ,כאשר יהיה להם זכויות
(עי' ריטב"א סוף תענית).
ויכוין גם על הרשעים והרחוקים מן התורה,
שעליהם אמרו חז"ל (ברכות יח" ):רשעים בחייהם
קרויים מתים" ,שגם הם יזכו לתשובה שלימה,
והוא ממש בבחינת "תחיית המתים".

האל קדוש
אתה קדוש ושמך קדוש  -הכוונה ,לאחר אמירת
שתי ברכות שיש בהם שבחים עצומים לה' יתברך,
הוא סימן שה' יתברך קדוש ,כלומר מופרש
ומובדל מן העולם ומהגשמיות .וכן מיוחד מאד
מאד ,אחד יחיד ומיוחד ,היה הווה ויהיה.
וקדושים בכל יום יהללוך סלה  -גם המלאכים
שהם קדושים ,אינם יודעים ואינם מבינים ,אלא
רק מאמינים ומשבחים את השי"ת במסירות ופחד
גדול .וכן הם בסכנת מוות כל רגע ,של חיל רעש
ורעדה ,טרם אמירת קדוש קדוש וכו'.
ברוך אתה ה'  -כנ"ל.
האל הקדוש – כלומר ,מלך מלא רחמים,
קדוש ומיוחד ,אין סוף ברוך הוא .ותמיד אפשר
להתעלות ע"י דבקות בה' יתברך ,ויש לעשות כן
בחרדת קודש (עי' ברכות ל ,):ולהרגיש פחד וחלחלה
כאשר מתפלל ומשבח את השי"ת (יערות דבש דרוש
א) .ויכוין להיות קדוש כדי להיות ראוי לשבח את
ה' יתברך.

www.haravrabi.co.il

1

info@haravrabi.co.il

 -מדברי מורנו הרב חיים רבי שליט"א -

"האינטרנט המסונן והמוגן החריב והרס משפחות רבות
מי שלא חייב אותו ואין לו התר מרבו המובהק ,שלא יתקרב אליו"

'עין הרע'  -יש? אין? איך יוצאים מזה?
שלום וברכה ,מורי ורבותי!
שאלת השאלות ,אליה נדרש כל רב צעיר בהקמתה של קהילה
חדשה או בהיכרותו עם קהל יעד חדש ,אינה היאך ניתן לשמור
את השבת ,ולא מהם כללי הטהרה או הכשרות .אלא לפני הכל
– מהי הסגולה  /העצה  /התובנה העלולים להציל אותי מ'עין
הרע'?
וכאן נשאלת השאלה – האם עין הרע היא משהו שקיים?
דמיונות של נשים וילדים? ואם בכלל ,מה ניתן לעשות בכדי
להינצל ממנה?
ובכן ,באופן חד משמעי ,פוסקת הגמרא (ב"מ ק"ז ע"ב) בשמו של
האמורא הגדול רב "וְ ֵה ִסיר ה' ִמ ְּמָך ָּכל חֹלִ י" (דברים ז ,טו) זו עין הרע.
וכאשר מסבירה הגמרא את דעתו של רב ,היא מספרת שבעבר
נכנס רב לבית הקברות ,ובדק בכוחותיו הרוחניים מה גרם לכל
השוכבים תחת המצבות להיפטר מן העולם ,וגילה כי  99%מהם
מתו בעקבות עין הרע ששלטה בהם ,ורק אחוז אחד בלבד נפטר
בדרך כל הארץ.
הגמרא מתייחסת לזה בצורה רצינית דיה ,עד כדי שהיא פוסקת
(שם ע"א) כי אין לרכוש שדה הסמוכה לעיר בהיות ועיני בני אדם
שולטות בה תמיד וגורמות לעין הרע.
באותה מידה ,מספרת הגמרא הקדושה (ברכות ל"א ע"ב) ,שכאשר
חנה התפללה לזכות לבן ,היא ביקשה שלא יהיה חכם מדי .ורש"י
(שם) מסביר "בכדי שלא תשלוט בו עין הרע".
גם צדיקים אינם מחוסנים מעין הרע .הגמרא (סנהדרין צ"ג ע"א)
מביאה דעה שחנניה ,מישאל ועזריה לא מוזכרים בכתובים לאחר
שיצאו מכבשן האש בדרך נס ,משום שמתו בעקבות עין הרע
ששלטה בהם מהמון העם.
יתרה מזו ,אנו למדים שגם צדיקים בעצמם עלולים לגרום
לעין הרע לאחרים .וכך אנו מוצאים בשרה אמנו הצדקת (שכל טוב
בראשית פכ"א סי"ד) ,שהכניסה עין הרע בהגר ,וגרמה להפלת עוברה.
ולאחר מכן (רש"י בראשית טז ,ה) אף בישמעאל ,כשבגר עד שחלה
וכמעט שקיפד את פתיל חייו.
בנביא (שמואל א יז ,לח) אנו מוצאים שגם צדיק עלול להטיל עין
הרע בצדיק אחר .שכאשר לבש דוד את בגדי שאול ,הפכו
הבגדים של שאול רחב הגרם וגבה הקומה למתאימים בדרך נס
לדוד קטן הקומה ,מה שגרם לשאול להכניס בו עין הרע "והרגיש
דוד בדבר" (רש"י שם).
באותה מידה ,מזהיר הקדוש ברוך הוא את עם ישראל (שמות
ל ,יב) ,שלא לספור את העם בכדי שלא תשלוט בהם עין הרע
ותגרום למותם ,אלא לעשות זאת בדרך של 'מחצית השקל'
שתיתרם על ידי כל אחד מהם ,ולאחר מכן ישקל ,יספר וימדד.
חמור עוד יותר אנו מוצאים בדברי המדרש (תנחומא כי תשא לא),
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

שהלוחות הראשונים שניתנו בפומבי שלטה בהם עין הרע ,ולכן
נשתברו .ולכן ,אמר האלוקים למשה שאת הלוחות השניים יוריד
בצנעא ,ובלשון המדרש" :אין לך יפה מן הצניעות" (שם).
אם אנו מבינים שבכל כך הרבה אפשרויות ,אופציות,
אלטרנטיבות ,וריאציות ,ניתן ללקות בעין הרע .וזה כולל צדיקים
ואפילו דומם ,מה ,אם כן ,זריקת החיזוק שעלולה להציל אותנו
מאותו דבר איום ונורא המוביל עד כדי מוות ממש?
בפרשתנו ,בפעם השלישית בה מנסה בלעם לקלל את ישראל,
נאמר" :וַ ּיִ ָּׂשא ִבלְ ָעם ֶאת ֵעינָ יו וַ ּיַ ְרא ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ׁש ֵֹכן לִ ְׁש ָב ָטיו וַ ְּת ִהי
רּוח ֱא ִ
ָעלָ יו ַ
ֹלקים" (במדבר כד ,ב) .ואז מוציא בלעם מפיו את המילים
הבאותַ :
"מה ּטֹבּו א ָֹהלֶ יָך יַ ֲעקֹב ִמ ְׁש ְּכנ ֶֹתיָך יִ ְׂש ָר ֵאל" (שם שם ,ה).
המדרש מסביר במקום (שם פכ"ד ס"ה) ,שראה שלא היו פתחי
האוהל של ישראל מכוונים זה כנגד זה ,בכדי שלא יסתכל כל
אחד ואחד מהם בביתו של חברו .גם רש"י (שם) מביא את זה
בדבריו ,אולם ,הפסיקתא זוטרתא (שמות פרק לח ,סי' ט') מביא שכל
הסיבה שלא היו פתחיהם מכוונים זה לזה ,משום שאמרו חז"ל
היזק ראיה שמיה היזק [=היזק הנגרם מראיה נחשב גם הוא נזק]
(ב"ב ב' ע"ב).
ה'כלי יקר' (במדבר שם שם) מסביר בצורה מפורשת ביותר" :שלא
יסתכל שום אחד באוהלו של חברו ולא יזיקו בעין הרע .אמר
בלעם ,איך אפשר שיקבלו נזק מעין הרע ,כי הוא הדבר שהם
עצמם נזהרים מזה"?
ללמדך ,שגם בלעם הבין שהפתרון ל"מחלת" העין הרע
הוא הזכות להיות טוב עין כלפי אחרים ,ולא לנהוג בהם בעין
הרע ,ולכן לא יכל בלעם להטיל בהם עין הרע כדרכו.
הגמרא מוסיפה על כך (ברכות כ' ע"א) ,שכל עם ישראל ,שהם זרעו
של יוסף ,יש להם את ה'פריבילגיה' והזכות שלא ללקות בעין
הרע ,משום שיוסף לא הסתכל במה שלא שייך לו – דהיינו אשת
פוטיפר ,כך שזכה הוא שלא ניתן יסתכל בו לרעה מי שהוא
איננו שייך לו...
ללמדך ,שהכח הגדול והעצום שיגרום לאדם לנצח את אותה
בעיה שורשית המופיעה לפתחנו דורות על גבי דורות ,הלא
היא עין הרע .היא פשוט לא לדחוף את האף לבתיהם ,עסקיהם,
הצלחותיהם ו/או ברכתם האחרת של האחרים .נתמקד במה
שיש לנו ונעשה הכל בכדי לא לגרום לאחרים לדחוף את חוטמם
בסלונינו ,ברכבינו ,או בכל ברכה אותה הועיד לנו האלוקים.
בצורה כזו זוכים להינצל מעין הרע ומכל פגע רע ,להקים
דורות ישרים מבורכים ,שחרף הצלחותיהם עם צניעותם הרבה,
זוכים ועוברים משברי החיים בהצלחה ובגאון.
וברוכים תהיו!

ההוראה
בית
שע"י מורנו הרב שליט"א
פקס03-5011125 :

מעתה ועד חודש אלול,ינתן מענה

03-5011150

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

היסוד הגדול – יש יראת שמים או אין?!
שאלה :יש לנו בקהילה דרשן טוב ,מצחיק ומשמח
אותנו ,ואומר גם קצת בדיחות על פלוני ואלמוני,
ואני נהנה מזה מאד .אך יש לו הרבה מתנגדים .מה
עלינו לעשות?
תשובה :היסוד הגדול – כאשר הדרשן ומגיד
מישרים מביא לנו יראת שמים ,וזה מצוין .אחרת ,זה
"ּדרֹׁש ָּד ַרׁש מ ֶֹׁשה וְ ִהּנֵ ה ׂש ָֹרף"
לא שווה וזה בבחינת ָ
(ויקרא י ,טז ,ועיין פלא יועץ ערך אונאה).
המגיד הירושלמי הגאון רבי שלום שבדרון זיע"א
היה דורש ברבים בירושלים עיר הקודש ,והיה מצחיק
פה ושם על הרשעים ועל המסיתים ועל הציונים
המזויפים ,ואחר כך דורש ברבים וזועק וצועק וכולם
מקבלים יראת שמים .ורבינו החזון איש זיע"א אמר
לו ,אם היה באשכנז לפני מאתיים שנה דרשנים
כמוך לא היה אפיקורסים באשכנז.
ללעוג ולצחוק על אלה שעושים נגד התורה,
זה מצוה .וכן על המודע והמותגים והמודרניות,
תעשה מהם ליצנות ולחזק ביראת שמים .ומפורש
בגמרא (מגילה כה ,):כל ליצנות אסורה ,אבל ליצנות
על עבודה זרה מותר ,ע"ש .וכל מה שנגד התורה זה
ליצנות ומותר ומצוה ,וזה מחזק את כולנו בהנהגות
והשקפות טהורות וטובות.
רבינו הגאון רבי עקיבא איגר ביטל שידוך של
בנו המהרש"א זיע"א שבת לפני החתונה בגלל שאבי
הכלה אמר לו משפט מסוים של קלות ראש וליצנות,
וביטל את השידוך .ועל אחת כמה וכמה בדיחות
מסוימות או לעשות חיקוי של קול לעדה פלונית
ואלמונית.
בסיכום :המתנגדים צודקים ,כי חסר כאן יראת
שמים ,וחבל .וכידוע ,מרבינו הפרי חדש (יור"ד ס"ס פד)
שצריך הדרשן לדרוש ברבים באיסור תולעים .ישמע
חכם ויוסף לקח ,ע"ש.

ספרים בלי יראת שמים
שאלה :יצא ספר חדש שעוסק באמא של תאיר
ראדה ,הילד הנרצחת מקצרין ,העוסק בכל החוויות
של האמה וברצח עצמו .את הספר כתבה האמא יחד
עם עיתונאית ,ואני מאד מעוניינת וסקרנית לקרוא
אותו .האם יש בכך בעיה הלכתית?
תשובה :זהירות .היסטוריון ועיתונאי זה מסוכן.
רק סופרים שיודעים לכתוב ולכוון את הקורא לקבל
מוסר והנהגות חיים ויראת שמים זה מצוין וזה מותר
לקרוא.
אבל סיפורי מתח ורצח וכיוצא בזה ,אשר אין
בהם חיזוק לאמונה לתורה וליראת שמים ,אסור
לקרוא ואסור להכניס הביתה ,וזה מסוכן .ומפורש
בגמרא (סנהדרין ד ,).הקורא בספרים חיצונים אין לו
חלק לעולם הבא.
גם ספרים על השואה ועל מלחמות במדינה אסור
לקרוא ,כי הכל סיפורים ואינם מדויקים ואינם
מוסיפים יראת שמים .רק סופר ירא שמים יודע
להבין את הסיפור ולכתוב ולזכות את הרבים.
איך אמר מרן רבינו זיע"א? ספרי היסטוריה זה

ספרי מינות .והם אותם אלה שכתבו על אתיופים
שהם גויים חס ושלום .אלה היסטוריונים למיניהם,
ומרן פסק עליהם – ספרי מינות.
ועצה טובה לקנות ספרים שיש המלצה מגדולי
ישראל עליהם ,וזה מצוין.

דין תבשיל שרובו לח
שאלה :תבשיל בשבת שרובו מרק אם מותר
להניחו בשבת על הפלטה כדי להפשירו בלבד (וכמובן
שאסור לחממו)?
תשובה :שאלה יפה .עומק השאלה אם חוששים
שמא ישכח והתבשיל יתחמם באופן שהיד סולדת
בו .כמובן מים אסור להניח על גבי הפלטה אפילו
להפשירם בלבד ,שמא ישכח ויגיע לחימום שהיד
סולדת בו (משנ"ב סי' שיח סק"צ) .אבל בתבשיל מבושל
כל צורכו והוא לח כמרק וכיוצא בזה ,מאחר ויש
מתירים בשבת קודש ,שאין בישול אחר בישול גם
בדבר לח ,ולמעשה אסור לחמם ,אבל להניח על גבי
פלטה כדי להפשירו בלבד יש מתירים.
ורבינו הגדול זיע"א מתיר לעשות כן לכתחילה
לצורך חולה או תינוק (עיין חזון עובדיה שבת ד' דף שעה) ,וכך
צריך לבאר את דברי מרן רבינו זיע"א בספר לוית
חן (דף מח) ,ע"ש.
ומרן רבינו הראשון לציון שליט"א בספר היקר
ילקוט יוסף בהוצאה הראשונה ,נטה קו להתיר לכל
אדם (עיין בסימן שיח סעיף טז) .ובהוצאה מחודשת הוסיף
ללמד אותנו שההיתר לחולה ,תינוק וזקן ,ע"ש.
גם רבינו היקר בעל הלכה ברורה מחמיר בזה ,
ולצורך חולה או לצורך תינוק יש להקל בזה (עיין שם סי'
שיח דף תלט) .וגם בספר הגדול והיקר מנוחת אהבה (ח"ב
דף שיד) מתיר לצורך גדול .ויש ללמוד מדבריו להקל גם
בשבת חתן ,יולדת ,מעוברת ,הן וכיוצא בהן.
בסיכום :לצורך גדול מותר בשבת להניח קדרה
של מרק מבושל כל צורכו על גבי הפלטה כדי
להפשירה בלבד ,עם משגיח צמוד ליראת שמים,
ושלום על ישראל.

עלון המחטיא את הרבים בבדיחות על
עדות ואנשים מסוימים
שאלה :ראיתי בעיר שלנו עלון של בדיחות על
עדות ועל אנשים היוצא מדי פעם בנוסח ואווירה
חרדית .האם מותר להעלים מבית הכנסת ואין בעיה
של גזל?
תשובה :זה בעיה רצינית מאד .להדפיס עלון מידי
פעם בתורת בדיחות וליצנות ,הרי זה חמור מאד
ואוי לנו ביום הדין .ובוודאי מצוה על הגבאים או על
רב בית הכנסת לסלק ולבער עלונים כאלו ,ויש כאן
זיכוי הרבים להצילם מחטא.
וזה שאלה גדולה בהלכה ,אם יש איסור גזל בדבר
שאסור להנות ממנו (עיין קצות החושן סי' תו סק"ב) .ובנידון דידן
שזה ממש מחטיא את הרבים ,אז פשוט שמצוה לסלק
עלונים כאלה שלא מוסיפים לקוראים יראת שמים.

ע"י האברכים המוסמכים בלבד
בין השעות23:00 - 8:30 :

שאלה יפה

שו"ת ממורנו הרב

שליט"א

מנוי לעיתון "הדרך"
שאלה :בכולל שאני נמצא ישנו בלבול בעניין
מנוי לעיתון "הדרך" .ישנם אברכים שאומרים
שיש בזה מצווה ,כי כך הורו מועצת חכמי התורה,
והגאון הרב בעדני אמר אפילו אברכים ,רק שהם
לא צריכים לקרוא .מאידך ,ישנם אברכים שאומרים
שאפילו עיתון זה אין להכניס לבית ,וזו מצווה רק
למי שקורא עיתון בלאו הכי .בעלון "דעת זקנים"
ראיתי למו"ר שכתב שם ,אנחנו מנויים לעיתון
"הדרך" ,וגם אני עשיתי מחמת ששמעתי שכך הורו
מועצת חכמי התורה ,ואני קורא שם בדברי התורה
שבמדור "תור הזהב".
ילמדנו רבינו ,האם אני יכול לבטל את המנוי או
שבמצב הקיים בדורנו יש בזה מצווה?
תשובה :שאלה יפה .לעניות דעתי ,חובה קדושה
להיות מנוי על עיתון "הדרך" מאחר ורבותינו
הגדולים ,מועצת חכמי התורה ,מבקשים זאת .וזה
קשור לדברי רבינו יונה בעי תשובה (שער ג' אות קסח).
ועוד לחזק את תנועת שס מיסודו של מרן רבינו
הגדול זיע"א .ועוד לדעת בדקה אחת או שתיים,
ראשי פרקים מה קורה בעולם התורה .לדוגמא:
כנסים של רבנים וזהירות מהגיוס לצבא ,וכן למשל,
השבוע פורסם על טלית צמר שמגיע מחוץ לארץ
(סין) וכיוצא בזה ,שזה לא צמר אמיתי ויש ליזהר ,וכן
הן וכיוצא בזה.
וגם קצת ,מה קורה בעולם ,כדי לדעת להתפלל
ולבקש רחמים על המצב המדיני ,העירוני ,הכלכלי
וכו' וכו'.
וזה בבחינת "לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת
עם הבריות" (עיין כתובות יז .).ואני חושב שזה גם בבחינת
ָ
"ח ֵבר ָאנִ י לְ ָכל ֲא ֶׁשר יְ ֵראּוָך" (תהלים קיט ,סג).
וכמה מצחיק לראות מי שקורא לעצמו "חרדי",
ויש לו טלפון לא כשר רחמנא ליצלן ,וטוען שהוא
"צריך" ,ולא מנוי על עיתון "הדרך" כי זה עיתון
ומיותר ,וזה ממש ליצנות ,והבן.
בסיכום :לא לבטל ,ולהרבות מנויים .ולא לשמוע
למסיתים .ההם בבחינת עמי הארץ שאין להם הנהגה
ציבורית ,וזה נובע ממידות רעות ,רחמנא ליצלן.

טלפון לא כשר ללא אינטרנט
שאלה :גדולי ישראל קבעו שמי שמחזיק מכשיר
עם אינטרנט פרוץ שדרכו אפשר לראות עבודה זרה,
גילוי עריות ושפיכות דמים ויותר מכך ,יהרג ואל
יעבור .אך מכשיר מקשים פשוט ללא אינטרנט עם
הודעות ,האם גם זה נאסר בכל תוקף? והרי מכשיר
כשר נתקע ברוב הפעמים ,נכבה ולא נוח להשתמש
בו ,מה אעשה?
תשובה :אם יודעים לטפל ולשמור ,זה לא נתקע
ולא כלום .ויתכן שצריך להחליף המכשיר לפשוט
יותר ,וזה יותר טוב .שלי פשוט ולא נתקע לעולם,
והעיקר ליזהר ולשמוע לגדולי ישראל שכולנו
תלמידיהם.
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אנחנו מקבלים על עצמינו בלי נדר
לענות

אמן יהא שמיה...
בקול גדול
בכל כוחו ממש ובכל כח כוונתו

לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א בתוך שאר חולי עמו ישראל

לברך ברכת

אשר יצר

בכונה גדולה בעיניים עצומות או מתוך הכתב
ובלי להתעסק בדבר כל שהוא

להתחזק במצוות

אהבת ישראל

גם למי שלא בראש ש לנו
גם למי שלא מכבד אותנו ל-כ-ו-ל-ם

פותחים דיון

מה גרם לרב לברך את הגנב?
שלום חברים!
במדורנו הדינמי נפתח היום בדיון בעקבות מעשה ישן נושן
בחב"ד ישראל) ,בו בירך הרב את הגנב להצלחה בגניבותיו (לפחות לכאורה).
אנו פותחים את הנושא לדיון ,להבין את מעשיו של כבוד הרב בכדי ללמוד
מהם ,ובמקביל להבין מה יש לנו לקחת לחיי המעשה שלנו ממעשה זה .איזו
הנהגה או הלכה למעשה עלינו להוציא ממעשהו של כבוד הרב לחיינו בדורות
הללו.
את תגובותיכם המפורטות אנא שלחו למייל או לפקס המופיעים בעלון,
ובמהלך השבועות הקרובים נביא את התגובות הנבחרות עם שמות המגיבים
לדיון ומסקנא.
'הרבנית בעלת המקל' – זה היה הכינוי שדבק ברבנית מרים-חיה משאץ
(סוצ'אבה) .היא הייתה בתו של הצדיק הנודע רבי מאיר (השני) מפרמישלן ,אשר
סיפורים רבים התהלכו על המופתים שחולל .בעלה היה רבי יואל משאץ ,אך
הוא נפטר בדמי ימיו.
את הכינוי קיבלה בזכות המקל של אביה ,שאותו מסר לה לפני פטירתו.
מסירת המקל הייתה בה גם רמז שהוא מעביר אליה מכוחותיו האלוקיים ,לברך
ולסייע לזקוקים לישועה .ואכן ,הישועות שפעלה הרבנית משאץ היו מופלאים
אף לעומת הניסים שחוללו צדיקים ופועלי ישועות ידועים באותה תקופה.
ביתה של הרבנית נעשה מוקד עלייה לרגל .אנשים ונשים ,זקנים וצעירים,
שיחרו לפתחה ,ואת כולם הייתה מברכת כיד ה' הטובה עליה .הברכות פעלו
את פעולתן .עקרות נפקדו ,חולים נרפאו ,והצלחה ליוותה את כל המתברכים.
באותם ימים ביקר הצדיק רבי ישראל מוויז'ניץ ,בעל 'אהבת ישראל' ,אצל
אחיו המתגורר בשאץ .כבוד גדול התכבד בו אחיו באותה שעה ,וטרח רבות
להנעים את שבתו של אחיו אצלו ,וגם הצדיק מוויז'ניץ הקפיד לכבד את אחיו
ככל שהיה בידו.
בהיותו שם עלה רצון בליבו של האדמו"ר לגלות את סוד כוחה של הרבנית,
שזכויות רבות לה נוסף על היותה בת רבי מאיר מפרמישלן .הוא חשש שאם
יבקר בביתה באורח רשמי ,עם מלוויו ומשמשיו ,עלול אחיו לחוש כאילו זו
מטרת ביקורו בעיר .לכן המתין להזדמנות ,ובאמצע היום ,כאשר לא היה אדם
בקרבתו ,יצא בשקט אל הרחוב ,וביקש מילד שראה שם ללוותו ולהנחותו אל
ביתה של הרבנית משאץ.
בהגיעם אל ביתה פתחה הרבנית הזקנה בעצמה את הדלת וקיבלה את פני
האדמו"ר בכבוד גדול .היא הזמינה אותם להיכנס ולשבת.
"אבקש מראש את סליחתה ,אך רצוני לשאול שאלה" ,פתח הצדיק מוויז'ניץ.
הרבנית הנהנה בראשה בהסכמה ,והצדיק המשיך" :ידוע כי עשיית מופתים על-
ידי צדיקים קשורה לכוח התורה שהם לומדים .מניין לך אפוא הכוח הזה של
עשיית מופתים? הנה ,גם דודתי הייתה צדקנית גדולה ובתו של בעל ה'תורת
חיים' ,ובכל-זאת לא היה לה הכוח לפעול ישועות".
הרבנית השיבה מיד" :מלייבק'ה הגנב" ...סתמה ולא פירשה.
(מובא בלשונו הנוכחית

לרגע בא הצדיק במבוכה ,ולא הבין את כוונת הרבנית .או-אז התחייכה
הרבנית והחלה להסביר:
"נוהג קבוע היה לאבי בכל מוצאי ראש-השנה לעמוד ליד חלון חדרו ,וכל
בני העיר היו עוברים לידו והוא היה מושיט להם את ידו ומברכם בברכת 'שנה
טובה'.
"בעיר פרמישלן חיו יהודים רבים חיי דוחק ועוני ,ומצבם הכלכלי היה קשה.
כמה מהם לא עמדו בניסיון ופשטו ידיהם בממון חבריהם היהודים .בעקבות
הגנֵ בות הייתה פרנסה לשומרים ששכרו העשירים ,כדי לשמור על אחוזותיהם
מפני הגנֵ בות.
"אחד הגנבים המוכשרים ביותר ,שבאורח פלא מעולם לא נתפס בגנֵ בתו ,היה
'לייבק'ה הגנב' .הכול ידעו כי הוא שולח יד ברכוש הזולת ,אך תמיד עשה את
מעשיו בזהירות ובלי להותיר עקבות.
"שנה אחת התעוררה בליבו תשוקה לקבל את ברכתו של הצדיק לרגל
תחילת השנה החדשה .אולם ככל שהתקרב אל מקום עמידת הצדיק החל להרהר
שהצדיק בוודאי יסרב לברך אותו ,שכן הדבר עלול להתפרש כהסכמה למעשיו.
"הוא עמד בצד והמתין להזדמנות .פתאום ראה שהרבי תפוס במחשבותיו
ואין איש לידו .לייבק'ה החליט לבוא מהצד ולגעת בשרוולו של הצדיק .אולי
לא יזהה אותו הרבי ,ואולי אף יאצול עליו ברכת 'שנה טובה'.
"אולם מיד כשנגע לייבק'ה בידו של אבי ,הרעים עליו הרבי בקולו בלי
להסתובב לעברו :אינך מתבייש?! לא דיי שאתה גונב את אנשי העיר במשך כל
השנה ,אתה רוצה לגנוב גם את דעתי?!.
"לייבק'ה נתקף פחד .תחילה חשב לברוח ,אך מיד התעשת וענה' :חס
וחלילה ,רבי ,לא רציתי לגנוב את דעתו .מבקש אני את ברכתו הקדושה ,שאם
נגזר בראש-השנה על יהודים הגרים בעיר שיאבדו את ממונם על-ידי גנֵ בה,
על-ידי'...
ִ
שיהיה זה
"תשובה מחוכמת זו העלתה חיוך רחב על פני אבי .הוא הסתובב לעבר
לייבק'ה הגנב ,הושיט לו את ידו ובירכו לשנה טובה".
הרבנית הצדקנית עצרה לרגע ,ואחר המשיכה" :הייתי אז בקרבת מקום
הסבה
הנעשה .גם ראיתי את קורת-הרוח שתשובתו של לייבק'ה ֵ
ֶ
וראיתי את
לאבי .באותו רגע עלה בדעתי לנצל את ההזדמנות .ניגשתי אל אבי ואמרתי לו:
'גם אני מבקשת ,שאם יהיו יהודים שנגזר עליהם כי יזדקקו לברכה ולישועה –
על-ידי'...
ִ
שתבוא ישועתם
"אבי הסכים לבקשתי ובירכני" ,סיימה הרבנית משאץ את סיפורה" .וכך,
על-ידי".
ִ
בזכות 'לייבק'ה הגנב' ,זכיתי שיהודים ייוושעו
על-פי בקשתה הניחו לאחר פטירתה את המקל של אביה בקברה ,כדי להגן
על העיר שאץ .ומפליאה העובדה ,כי במלחמת-העולם הראשונה נשרפו כל
העיירות בסביבה חוץ מהעיר שאץ ,שנותרה שלמה.
כאמור נשמח לקבל את תגובותיכם לדיון במייל או בפקס המערכת ,ועוד
נשתמע בדיון ובמסקנותיו בעזרת ה'.

