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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' 230 :פרשת :קרח

פרשת קרח ,תשע"ח

אל תאמין בעצמך
בפרשת קורח מפחיד מאד לראות ולשמוע ,ללמוד
ולהבין על העונש הגדול שקיבלו קורח וכל עדתו.
כולם נבלעים באדמה ,ויש סברא שאין להם חלק
לעולם הבא (סנהדרין קט.):
קורח היה מנושאי הארון ,מובחר שבשבט לוי,
ושמע מפי הגבורה עשרת הדברים ,והצליח להסית גם
את כל שבט לוי שלא נכשלו בחטא העגל ולא חטא
המרגלים .וכאן ,בפרשת קורח ,נגד משה רבינו ואהרן
הכהן ,נכשלו וגרמו חילול השם גדול.
ורואים כאן שאפשר חס ושלום להידרדר בקלות
בעבירות חמורות ,ולהפסיד עולם הזה ועולם הבא.
וחז"ל אומרים (ברכות כט ).אל תאמין בעצמך .כלומר,
תמיד תחשוש ותיזהר שלא תיפול ברוחניות חס
ושלום.

מה הסיבה לכך?
רש"י מסביר על חטא המרגלים ,ורשעים הללו ראו
ולא לקחו מוסר ,עיין שם .כלומר ,היו צריכים ללמוד
מוסר ממרים הנביאה שקיבלה צרעת כשדיברה על
משה רבינו ,והיה לה כוונה טובה והיתה גדולה ממנו.
וזו מצוות עשה מהתורה "זָ כֹור ֵאת ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה יְ הֹוָ ה
ֹלהיָך לְ ִמ ְריָ ם ַּב ֶּד ֶרְך ְּב ֵֽצ ְ
ֱא ֶ
את ֶכם ִמ ִּמ ְצ ָֽריִ ם" (דברים כד ,ט).
וכידוע ,לימוד המוסר קודם ללימוד משניות (עיין משנ"ב
בסימן א) .וכל מה שקורה בעולם יש להתבונן וללמוד
וליזהר שלא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד.
סיבה נוספת מבואר בפירוש רש"י (במדבר ג ,כט) ,שבט
הקהתי היו בצד דרום של המשכן ,וגם דגל מחנה
ראובן היו דרומה .והרשעים הגדולים דתן ואבירם
הסיתו וקלקלו את קורח ,ואוי לרשע ואוי לשכנו,
ע"ש .ומוסיף רבינו האור החיים הקדוש (במדבר כו ,ט)
שהפסוק "וַ ּיִ ַּקח ק ַֹרח" ,אין הכוונה שמעצמו עשה ,אלא
באמת דתן ואבירם הם הסיתו והחטיאו אותו ,ע"ש.
וידוע מהרמב"ם (פ"ו מהלכות דעות) ,לא לגור במקום של
אנשים רעים ,ואם אין ברירא ,צריך לצאת למערות
ולמדברות ,ע"ש .ואפילו קרח מנושאי הארון וקבלת
התורה וצעק "נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע" (שמות כד ,ז) ,יכול להתקלקל
על ידי שני פושעים בלבד ,רחמנא ליצלן .ואם בארזים
נפלה שלהבת ,מה יעשו אזובי קיר (עיין מועד קטן כה.):
סיבה נוספת מבואר בגמרא (פסחים קיט ,).קורח היה
עשיר גדול מאד מאד .ומחמת עושרו בא לידי גאווה
ונטרד מן העולם ,ע"ש .כלומר ,מידות רעות הרי זה
חולי בנפש .ואדם עני קל לו מאד להיות עניו וצנוע,
אבל עשיר גדול כזה יש לו עבודה קשה מאד שלא
להתגאות .וקורח לא טיפל בעצמו ,והתוצאות בהתאם.
וגם אם היה בהר סיני ושמע עשרת הדיברות ,יכול
להיכשל ולטעות ולחלל שם שמים ולהיות אפיקורוס
(עיין ירושלמי מסכת סנהדרין פרק יו"ד ה"א) ,ואין לו חלק לעולם
הבא .ואוי לנו ביום הדין – כל הרודף אחרי מה שלא
מגיע לו ,גם מה שיש לו לוקחים ממנו (זוהר הקדוש קרח דף
קעו .).ומשל הדיוט – הגמל ביקש קרניים ,לקחו לו גם
את האוזניים (עיין סנהדרין קו.).

חכמי הגמרא פחדו מאד
מבואר בגמרא (סוכה נב ).על אביי שהיה בצער גדול
וחושב ומצטער ואומר על עצמו שחושש מאד מאיסורי
עריות .ומבואר בגמרא (כתובות סה ).על רבא שהיה דיין
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שב ואל תעשה עדיף
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(מגילה טז):

כניסה יציאה

ר"ת

מורנו הרב שליט"א
בבית הדין והיה לו פחד גדול מאיסורי עריות ,עד
שפעם אחת קם ויצא מבית הדין ,ע"ש .וגם משה
רבינו ,קודש הקודשים ,פחד מלהיכנס לאוהלים של
שבט לוי לספור אותם מגיל חודש ומעלה ,ועל ידי בת
קול שמע מבחוץ כמה נפשות יש שם (רש"י במדבר ג ,טז).
וכן במדרש רבה (שיר השירים פרשה ג) ,אם באה אשה לפניך
לבית המדרש לשאול שאלה בדיני טהרה ,תהא רואה
אותה כאילו היא הבת שלך שאין יצר הרע ,ואל תתן
עיניך בה ,ותפחד מדינה של גהינם ,ע"ש .וזה דעת
התורה לפחד תמיד מיצר הרע.

יש כאן קושיה חזקה מאד
וצריך להבין ,כיצד זה קורה ,על עוון אחד שעשו
המרגלים עונש כזה גדול ,ועל עוון אחד שעשה קרח
עונש כזה גדול ,ועל עוון אחד שעשו נדב ואביהוא אש
זרה ,עונש כזה גדול? הרי ה' יתברך אל רחום וחנוך,
ארך אפיים ורב חסד ואמת ,ומסתמא בודאי היה להם
רוב מצוות ,ולא עזר להם כלל ועיקר.
ובעומק יותר ,גם על עבירה בכח ולא בפועל ,כמו
אליאב אח של דוד המלך עליו השלום ,בגלל עוון
אחד של כעס שכעס על דוד ,לא הסכים ה' יתברך
ששמואל הנביא יעשה אותו מלך .ומבואר בגמרא
ופירוש רש"י (פסחים סו ):שעדיין אליאב לא כעס באמת,
אלא בעתיד יכעס ,וכבר הוא מאוס בעיני ה' יתברך,
כמבואר שם .ובכלל ,הרי מחשבה רעה אינה מצטרפת
למעשה (קידושין לט .):וזה בעצם הפחד התמידי של חכמי
הגמרא וכנזכר לעיל.
אז מהו המשקל המדויק של ה' יתברך לשקול בשקל
הקודש מצוות ועבירות ,ובנידון דידן עוון אחד?

התירוץ חזק מאד מאד מאד
רואים כאן יסוד גדול בעבודת ה' יתברך .עובד ה'
באמת הוא עניו וצנוע ,שומע תמיד לחכמי ישראל,
יודע לקדש שם שמים ,למדים ממנו יראת שמים .וכתר
שם טוב עולה על כולם (אבות פ"ד מי"ג).
וכשיש הרבה מעשים טובים ,אז בשמים אוהבים
אותנו .וכשנכשלים בעוון מסוים ,אז בשמים האל
הגדול הגיבור והנורא ,אל רחום וחנון ,ולא מענישים
מיד .אבל כאשר זה חסר ,ויש קצת גאווה וכבוד עצמי
וחסר התלהבות ואין שם טוב וחסר קידוש שם שמים,
וזה גורם שאין לאותו אדם מציאת חן ,ואז גם על עוון
שעדיין לא עשה הוא כבר מאוס בעיני ה' כמו אליאב,
ועל אחת כמה וכמה שעשה בפועל עוון אחד כמו נדב
"מי
ואביהוא .וזה פסוק מפורש של הנביא מיכה (ז ,יח) ִ
ִׁש ֵא ִרית נַ ֲחלָ תֹו" ,ודרשו חז"ל (ראש השנה
ֵאל ָּכמֹוָך וכו' ל ְ
יז ,):למי שמשים עצמו כשיריים .וכידוע מהמפרשים,
את עצמו כשיריים ,ואת אחרים בכבוד גדול (עיין ערוך
לנר שם).
וכידוע ,נדב ואביהוא היה חסר להם ענווה בדרגה
העצומה שלהם (עיין סנהדרין נב .).המרגלים ביקשו כבוד
לעצמם (כמבואר במסילת ישרים פי"א בשם הזוה"ק) .קורח כמובן
שהיה חסר לו ענווה טהורה ,וכמבואר לעיל .וכן,
אליאב היה נראה גבוה וחזק משכמו ומעלה ,וחסר
ענווה טהורה .וענווה גדולה מכולן (עיין עבודה זרה כ.):
אז גם על עוון אחד נענשים וגם על מחשבה רעה
נענשים לפני העבירה בפועל .וכידוע ,מחשבה רעה
לא מצטרפת למעשה לקבל עונש על המעשה ,אבל
עונש על עצם המחשבה יתכן שמקבל עונש מהשמים
לפי שיקול של ה' יתברך.
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מה אנחנו למדים מפרשת קורח?
חז"ל אומרים (סנהדרין קי ,).החולק על רבו כחולק על
השכינה ,המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה.
והמהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינה ,ע"ש.
וגדולי ישראל וחכמי התורה שליט"א הם המנהיגים של
הדור וכולנו תלמידים .ובתפילת העמידה בברכת "על
הצדיקים" מוסיפים "ועל זקניהם" ,ואלמלי זקני הדור,
אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת .ויש בברכה זו
כל אותיות התורה ,רמז לזקני הדור שמקיימים כל
התורה מאל"ף עד תי"ו (יחווה דעת ח"ה סימן ט).
וכידוע ,מהרמב"ן (פרשת שופטים) שמהשמים מסכימים
לכל מה שעושים השופטים הצדיקים ,ע"ש .נכון
שלפעמים לא מבינים הוראתם ,אבל אנחנו עושים ולא
צריכים להבין .ומפורש בגמרא (עבודה זרה ה ,):אין אדם
עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה ,ע"ש .כמו אברהם
אבינו ע"ה שלא השלים את האמונה בה' יתברך ,אלא
עד שהיה בן ארבעים שנה (עיין כסף משנה פ"ק דהלכות עבודה
זרה).
ואדרבא ,תפקידנו אך ורק להתפלל לה' יתברך על
גדולי ישראל שיהיה תמיד קידוש שם שמים גדול.
ובאמת ,גם קורח היה יכול להתפלל על משה ואהרן
ואליצפן שיזכו תמיד לקדש שמים ,בלי תקלות ,כי זה
לא משנה מי בראש ,אלא העיקר כבוד שמים בעולם.
והיה בזה זכות גדול מאד מאד לקורח ,כי לא העיקר
התפקיד ולא המשרה ולא השררה ולא הפרסום ,אלא
לקדש באמת שם שמים בלבד ,בבחינת מיני ומיניה
יתקלס עילאה (עיין סוטה דף מ.).

אין לו מחילה עולמית
לפעמים שומעים על גדולי ישראל שכאילו אמרו:
"לא מוחל" ,או שאמרו" :מוחל לכולם חוץ מפלוני",
או שאמרו" :מה שציערו אותי עם זה אני בא לעולם
הבא" ,או שאמרו" :אין מחילה עולמית" .וזה פלא ,הרי
הכל מהשמים ,וה' יתברך ציווה "ֹלא ִתּקֹם וְ ֹלא ִתּטֹר"
(ויקרא יט ,יח) ,כי הכל מהשמים .ורבינו החפץ חיים זיע"א
פסק למעשה (בפתיחה להלכות לשון הרע ,לאווין אות ח-ט) ,שזה
האיסור מן התורה בין בצער הגוף בין בצער בממון,
ע"ש.
והתירוץ פשוט ,שעושים כן להרתיע ולהזהיר את
השובבים שלא יעיזו פנים ,ולא יקימו תנועות ולא
מפלגות ולא יגרמו מחלוקות" .וַ ּיִ ַּקח ק ַֹרח" ,ובתרגום
"ואתפלג קרח" .כלומר ,עשה פילוג בעם ,רחמנא
ליצלן .ולגדולי ישראל יש אהבת ישראל בשלמות
ובהשגות גבוהות.

שב ואל תעשה עדיף
בסיכום ,כולנו תלמידים .וחובתינו לקדש שם שמים,
ולא להראות עצמנו ולא לגרום למתחים ובלבולים
בציבור .ועל כל בעיה ציבורית נתפלל שתהיה הצלחה
ויהיה קידוש השם גדול .ותמיד נלמד לעצמנו שב
ואל תעשה .תתפלל ותתחזק באמונה ותקבל הכל
באהבה ,ובשמים רואים הכל .והפסוק בפרשה (יז ,כג)
צועק" :וַ ּי ֵֹצא ֶפ ַרח וַ ּיָ ֵצץ ִציץ וַ ּיִ גְ מֹל ְׁש ֵק ִדים" (עיין יומא נב.):
פרחים ,רמז לקישוט המידות הטובות .ושקדים ,רמז
להתמדה ושקידה בתורה .וזה שווה הרבה מאד מאד
ועושה רעש גדול בשמים ,והלוואה שנזכה לכך.
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מה גורם לאדם המיליון הראשון?
שלום וברכה ,מורי ורבותי!
משהו מוזר קורה עם קרח הזה .וזה לא הדבר האחרון שמוזר בהתנהגות שלו.
מדובר באדם העשיר ביותר בעולם ,ולא רק באותה תקופה ,אלא בכל מהלך
הדורות כולם ,ואפילו עד ימינו אנו.
הגמרא במסכת פסחים (דף קי"ט ע"א) אומרת ,שכאשר יוסף צבר את ההון של
כל העולם במצרים בשנות הרעב ,וזאת מאחר ורק במצרים היה אוכל ,וכל
העולם כולו כילה את כספו בעבורו .גנז יוסף הצדיק את הכסף של העולם כולו
בשלושה מקומות מרכזיים ,כאשר אחד מהם נגלה לקרח.
לשם השוואה :השניים האחרים –  האחד התגלה לאנטונינוס בן אסווירוס
שבזכות אותה תגלית נהיה קיסר רומי שמלכה על העולם כולו .והאחרונה נגנזה
לצדיקים לעתיד לבוא ,כאשר ממנה מתכוון הקדוש ברוך הוא לפרנס בדרך
הטבע את כל מאות מיליוני הקמים בתחיית המתים לדורותיהם.
עושר בלתי נתפס השייך למנת חלקו של אדם יחיד ...בימינו ,אין חברה או
מדינה שמחזיקות בשליש מנכסי העולם או מהונו.
בכדי לתאר זאת ,ממשיכה הגמרא (שם) ומספרת" ,אמר רבי לוי משאוי שלוש
מאות פרדות לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קרח" .ללמדך ,שכמות אדירה
כזו של פרדות היו אמורות רק לשאת את מפתחות בית האוצרות ,וגם הם לא
היו מפתחות כבדים במיוחד.
מה הוביל בעצם את קרח עם העושר הגדול הזה להתנגח במשה רבינו .מה
היה חסר לו בתור העשיר הגדול ביותר בעולם ,או במקרה הצורך ,בתור הנדיב
מספר אחד של ארגוני התורה ,הצדקה והחסד העולמיים? עד כדי כך ,שעליו
אמרו חז"ל שהוא אחד מאותם שאין להם חלק לעולם הבא.
הגמרא בסנהדרין (ק"י ע"א) מספרת ,שהכל התחיל מדוח שיח תמים לכאורה
בינו לבין רעייתו ,ביום בו חזר גלוח זקן עם כל אחיו הלוויים .אז אמרה לו
אשתו שממש לא הגיוני הביזיון שמשה מעביר אותם ,למרות שאת אותו מעשה
בדיוק עשה משה גם לעצמו וגילח את זקנו.
אולם ,משהו מעבר לכך בער בתוך תוכו של קרח ,על אף שעל רעייתו נאמר
"איוולת בידיה תהרסנו" (שם) .אולם ,גם לאחר אותו הרס ,משהו עמוק יותר
אמור לגרום לקרח בכדי לרדת לדיוטא התחתונה תרתי משמע.
הגמרא במסכת סוטה (ט' ע"ב) אומרת ,שהנחש ,בזמן בריאת העולם ,נתן עיניו
במה שאינו ראוי לו ,והתוצאה היתה שמה שביקש ונתנו לו הוא מה שבידו
נטלוהו ממנו" .אמר הקדוש ברוך הוא :אני אמרתי הוא יהיה מלך על כל בהמה
וחיה ,ועכשיו ארור הוא מכל בהמה ומכל חיית השדה .אני אמרתי יהלך בקומה
זקופה ,עכשיו על גחונו ילך .אני אמרתי יהיה מאכלו מאכל אדם ,עכשיו עפר
יאכל".
ללמדך ,שמי שמבקש את מה שלא מגיע לו" ,זוכה" ונלקח ממנו גם המגיע לו.
ועל כך ממשיכה הגמרא :וכן מצינו בקין ,ובקרח ,ובבלעם ,ובדואג ובאחיתופל,
ובגיחזי ,ובאבשלום ,ובאדוניהו ,ובעוזיהו ,ובהמן ,שנתנו עיניהם במה שלא ראוי
להם .מה שביקשו לא ניתן להם ,ומה שבידם נטלוהו מהם.
כלומר ,שההגדרה של חטאו של קרח היתה בכך שלא הסתפק במה שהיה לו.
מדהים! העשיר הגדול בתולדות העולם לא מסתפק במה שיש לו ,ודורש גם את
הכבוד של משה רבינו.
העונש שבו "זכה" קרח ,על פי דברי המדרש בראשית רבה (ויחי פר' צ"ח סי'
ב) שהיתה עדתו שוקעת ויורדת ,שוקעת ויורדת ,עד שעמדה חנה והתפללה
עליהם ,שנאמר" :ה' מוריש ומעשיר מוריד שאול ויעל" .כלומר ,שהנפילה
לא היתה חד פעמי ,אלא המשיכה ודרדרה אותו ואת עדתו דור אחר דור עד
שהגיעה חנה ,אמו של שמואל ,והתפללה עליהם.
הגמרא במסכת בבא בתרא (ע"ד ע"א) מספרת על האמורא רבה בר בר חנה
שהלך עם סוחר ערבי במדבר .ויום אחד הראה לו הסוחר שני חריצים באדמה

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

שיוצא מהם עשן ,ולקח חתיכת צמר גפן ,שרה אותה במים ,ולאחר מכן נעץ את
אותה חתיכת רטובה בראש הרומח ,והכניסו בתוך אחד מהחריצים ,ומרוב חום
נחרכה החתיכה .ואז אמר אותו סוחר לאמורא רבה בר בר חנה ,הסכת ושמע
מה אומרים בני העם שלך ,קרח ועדתו .ומעיד רבה בר בר חנה ,שכאשר קירב
את אוזנו לחריץ ,הוא שמע את קרח ועדתו זועקים מנהמת לבם" :משה ותורתו
אמת ,והן בדאין".
מאות דורות ממשיכים קרח ועדתו את אותו סבל איום ונורא ,והכל  -על פי
עדות חכמינו ז"ל  -מכיוון שדרש את מה שלא היה מגיע לו ,ובעקבות כך גם
מה שהיה לו ניטל ממנו.
מורי ורבותי ,שותפי השיחה היקרים והאהובים .כל אחד מאיתנו מזדעזע
ואומר לעצמו" :לו הייתי במקומו של קרח ,הייתי מסתפק באותם מאות
טריליונים ,ולא הייתי דורש לעצמי מאומה" .אולם ,במבט מעמיק קצת יותר,
נגלה שרבים מאיתנו לא שונים בהרבה מקרח.
קיבלת מה' יתברך אשה וילדים כלבבך ,מקום מסודר ,במקרה הטוב מקום
לימודים בו אתה עולה ומתעלה בתורה וביראת שמים מעלה אחר מעלה .אתה
מדי פעם עוצר ,מסתכל על המודעות של הזכיה ב"לוטו" ,קורא על המיליונר
הבא ,ואומר" :לו רק יכולתי ,הייתי רוצה גם אני להיות שם".
המחשבה שאם היית שם היית שמח בחלקך ולא היית דורש יותר ,היא מחשבה
של שקר ,כי בדיוק כפי שאינך מסתפק במה שיש לך עכשיו ,לא תסתפק אז במה
שיהיה לך.
רומן אברמוביץ' ,היהודי הישראלי העשיר ביותר בארצנו הקטנטונת .הוא
נחת כאן ,וכבר עתידו כמו עברו לוט בערפל .הוא מוערך כבעל הון של 11.4
מיליארד דולר ,כאשר גם המעריכים אומרים שעל רבים מנכסיו והונו טרם ניתן
מדד .זה נפלא לדעת על יהודים מצליחים שכאלה ,ובפרט לאור עברו הרחוק
העצוב .אולם כל אחד מאיתנו שחושב שאילו היה מחליף את רומן היקר ,היה
יושב רגל על רגל וחדל לעבוד על המליארדים הנוספים ,הרי שהוא משקר את
עצמו.
המדרש בקהלת רבה (פרשה א' ,אות י"ג) אומר ,אין אדם יוצא מן העולם וחצי
תאוותו בידו .אם יש לו מאה ,רוצה להופכם למאתיים .אם יש לו מאתיים ,רוצה
להופכם לארבע מאות .ללמדך ,שלרומן ,בניגוד אליך ,חסרים אחד עשר נקודה
ארבע מיליארד דולר .הוא זקוק להכפיל את הונו ודחוף ,משום שזהו טבע האדם
תמיד לרצות הרבה ,ולפחות פי שניים ממה שיש לו.
מי שלא יעבוד על עצמו היום בהיותו אברך או עובד כפיים פשוט ,לא יזכה
לעולם להיות שמח בחלקו ,גם לו יחליף את קרח ,ולהבדיל את רומן כאחד.
לא משנה מה יש לך בסל ולא משנה מה היית רוצה שיהיה בו ,אילו לא תשכיל
להיות "השמח בחלקו" ,לעולם לא תהיה עשיר" .איזהו עשיר? השמח בחלקו"
(אבות פ"ד מ"א) ,זה אינו פתגם או תרופת הרגעה לעניים .זוהי האמת לאמיתה,
המתארת את אותו אדם שיודע לקום בבוקר ולעשות את המוטל עליו מבלי
להכאיב ללבו ולהשתולל יתר על המידה בכדי להכפיל את רכושו .לעשיר
האמיתי ,בדרך כלל ,אין אפילו מיליון דולר אחד .יש לו הרבה פחות ,והוא שמח
ומאושר בו.
קרח לא היה "נוף מוזר" בנוף היהודי .זו דרכו של העולם .רק שבממדים
גדולים זה מתפוצץ בגדול .בכל אחד מאיתנו טמון ה"קרח" הפרטי ,הקטן
והאישי שלו .על כל אחד מאיתנו להתגבר על כך ולהשכיל לנווט את חיינו
ואת שאיפותינו תוך כדי אמונה ברורה בקדוש ברוך הוא ,היודע טוב יותר
מאיתנו למה אנו זקוקים ומהו הטוב בשבילנו ,ולהבין שכל 'סנט' אחד נוסף,
היה פועל אך ורק לרעתנו .ולהשכיל להעניק את הזכות העצומה הזו לבנינו
ולכל הסובבים אותנו ,בבריאות ,נחת ,שלווה וב"עושר האמיתי" ,אמן.
וברוכים תהיו!
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שמיעת ערוצי קודש ברדיו
שאלה :שמעתי שהרב שליט"א לא ממליץ לשמוע בבית
ערוצי קודש .והאשה קשה לה להכין דיסקים לשמיעה
בשל עבודות הבית המרובות ,ואילו ברדיו הכל מזומן
ומוכן ומשמיעים שיעורים והרצאות של רבנים .האם יש
היתר לאור כל זאת?
תשובה :נכון ,בית של תורה לא צריך להיות רחובי ,לא
להכניס את השדרן לבית .לשדרן יש פה גדול ושכל קטן,
וצורת הדיבור וגיבובי מילים שלהם לא מכניס למשפחה
יראת שמים .ובפרט ,כשעושים כל מיני טלפונים ,וכן
משמיעים את פלוני ואלמוני על כל מיני נושאים שאין
צורך בהם .ואין כאן יראת שמים וזה מיותר.
לשמוע שירים והרצאות ניתן לעשות על ידי דיסקים
והקלטות מצוינות .בבית אשר אין בו רדיו ,אלא רק
הרצאות ושירים מצוינים של יראת שמים שהמשפחה
קובעים ומחליטים מה לשמוע ,זה מצוין.
ערוצי קודש מיועדים לקרב את הציבור הכללי שעדיין
לא שומר תורה ומצוות .לקרבם ליראת שמים ,ליהדות,
למסורת בעדינות .בית של תורה באמת לא צריך ערוצי
קודש.
נכון שבערוצי קודש יש זיכוי הרבים לציבור הכללי,
אבל בית של תורה לא טוב להכניס שדרנים לבית .יש
עיתון חרדי תורני "הדרך" פעם בשבוע ,שבהמלצת מרנן
ורבנן חכמי התורה של תנועת שס הקדושה .והרוצה
לדעת כל יום מה קורה בעולם יהיה מנוי גם על עיתון
"המודיע" של אגודת ישראל .וכידוע ,מרן זיע"א היה מנוי
עליו ,וזה מצוין.
יש היום דיסקים והקלטות טובים מאד בהלכה ,במוסר,
בשירים חסידיים וספרדים .ובני המשפחה קובעים כפי
הצורך מה לשמוע .וכאשר יש צורך לחיזוק במצוה
מסוימת ,כמו שבת ,צניעות ,לשון הרע ,מאזינים כולם
בבית בשיעור באותו נושא ,וכולנו זוכים ליראת שמים.

צניעות בבית הורי בת הזוג
שאלה :אשה אחרי לידה שההורים שלה מבקשים ממנה
לגור עמם לתקופה של חודש ימים על מנת לעזור לה,
האם ישנה בעיה של צניעות?
תשובה :אין בעיה ואין כלום .ואדרבא ,הורים טובים
מארחים הבת היולדת בבית ועושים ועוזרים ומפנקים את
היולדת והתינוק החמוד ,ועוזרים להם כמה שיותר .וזה
חסד גדול ומצוין ומביא ליולדת הרבה כח ,אשר יולדת
איבריה מתפרקין עשרים וארבעה חודש ,כידוע (ועיין נדה ט.).
כמובן ,אם אין פרטיות לכולם ,יכול הבעל להישאר
בבית עם חלק מהילדים כפי שיסוכם ביניהם ,ויעזור
ויעשה קניות כפי הצורך .ואשה יולדת כזאת חוזרת לבית
עם כוחות מחודשים בעזרת ה' יתברך.
תמיד אחרי לידה צריך הבעל להשקיע יותר בלימוד,
במוסר ,ובפרט בדין קדושים תהיו .והזמן יעשה את שלו
לחיים טובים.

כבוד התורה
שאלה :כאשר מוציאים ספר התורה מארון הקודש
לכיוון ההיכל נוהגים להניח רימונים לקישוט הספר,
והילדים לא מגיעים עד לגובה הספר כדי להניח את זוג
הרימונים ,כתר תורה .האם מותר להוריד את ספר התורה
כלפי מטה לטובת הילדים ,או חובה קדושה להרים הילדים
לכבוד התורה?
תשובה :שאלה יפה .מפורש ביורה דעה (סי' רפב) כשיושב

ליד ספר תורה ,צריך שיהיה בכובד ראש ויראה ופחד
ויכבדנו כפי כוחו ,ע"ש .והוסיף הט"ז שם ,שספר תורה
צריך שיהיה גבוה יותר מקומת אדם ,ע"ש .וכאשר ספר
תורה בהולכה לתיבה ,יש ליזהר שלא לעמוד בהיכל על
המדרגות ,כי נראה גבוה יותר מהתורה ,ואין זה כבוד .גם
לרבות שאסור לדבר ולפטפט בזמן הולכת ספר תורה .וגם
דברי תורה וכיוצא בזה ,יש לימנע כי צריכים כולם לשיר
יחד למען כבוד התורה ,ולהראות שהתורה כתר לראשנו
ממש (ועיין בשו"ת שאלה יפה ח"א ,סימן קצח) .ולכן ,יש להרים הילדים
ולא להוריד את ספר התורה .וזכורני בירושלים עיר
הקודש ,לפני קרוב לשישים שנה ,שהיו האבות מרימים
הילדים להניח הרימונים על ספר התורה.
ובתיקון קוראים איש מצליח ,בהלכות שם ,מבואר
שכאשר מצביעים לכיוון התורה ,באוויר ,יש קדושה על
האצבעות ומנשקים ,כך שאין צורך לכופף ,אלא לנשק
מהאוויר ,וזה מצוין (ועיין כה"ח סימן קלד ס"ק יח).

שכר מצווה כנגד הפסדה
שאלה :יש לנו שכנה טובה ודתיה ,אשר דואגת מאד
לבעלי חיים ואוספת אוכל לחתולים ,ומניחה אותו בכניסה
לבניין מגורים ,והחתולים עולים ויורדים והשכנים
מפחדים לעבור שם .מה עלינו לעשות?
תשובה :זו באמת שכנה טובה ודואגת לבעלי חיים
שלא יהיו בצער ,אבל כאשר זה מפריע לשכנים או להולכי
דרכים או גורם פחד לילדים קטנים מאסיפת החתולים ,אז
לא שווה כל זה ,ואסור לעשות כן .זה גורם צער לאנשים,
ועבירות של בין אדם לחבירו יום הכיפורים לא מכפר
(יומא פה.):
כמובן ,בעלי חיים אינם מסכנים ואין חובה להתאמץ
עבורם ,וה' יתברך זן ומפרנס לכל ומשביע לכל חי רצון
(עיין פרש"י ברכות ד .):ובהמה חיה ועוף מתפרנסין שלא בצער(
קידושין פב ,).גם בשמים דואגים לכלב שמזונותיו מועטין (שבת
קנה ,):ואוכל אפילו אבנים (בבא קמא צב .):וחז"ל דורשים (כתובות
סז ):על הפסוק "ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו" ,מלמד
שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד פרנסתו בעיתו,
ע"ש .ועיין פירוש רש"י (תהלים קמז) ,מה אוכלים גוזלות
העורב .עדיף לדאוג לעם ישראל ,לתינוקות של בית רבן,
לאסוף כסף עבור מיני מתיקה לילדים בשבת קודש ועבור
החזקת התורה ,וזה שווה מיליונים.

ברכת "בורא שמן ערב"
שאלה :ישנם היום שמנים מיוחדים שמופקים ממיני
צמחים ,עצים ופרחים שונים ,ונמכרים בחנויות הטבע
וכדומה בבקבוקונים קטנים ,ונקראים בשם "שמנים
ֶא ֶת ִרּיִ ים" .והשאלה היא ,מה תהיה ברכת הריח עליהם,
במידה וריחם ערב ,כגון שמן הרוזמרין ,לבנדר ,מנטה,
יסמין ,לימון וכדומה?
תשובה :שאלה יפה .ומפורש בשולחן ערוך (סימן רטז
ס"ד) על שמן אפרסמון מברכים בורא שמן ערב .ומבואר
בספר היקר ברכת ה' לרבינו משה הלוי זיע"א (ח"ג דף תקכ"ד),
הוא הדין לשאר שמנים שיש בהם ריח טוב ,יברך בורא
שמן ערב .גם בספר היקר הלכה ברורה לרבינו דוד יוסף
שליט"א (חלק יא ,דף פה) ,פסק הוא הדין שאר שמנים שיש
להם ריח טוב מצד עצמם ,ע"ש.
ולפי זה ,כל השמנים שציינת יש לברך עליהם בורא
שמן ערב .וגם כשאין זה ממש טבעי אלא עשוי על ידי
בני אדם (סינטטי בלע"ז) ,העיקר יש ריח טוב ,צריך לברך עליו
(רבינו הגדול זיע"א בחזו"ע ברכות דף שיג).
ועוד לימד אותנו בספר היקר ברכת ה' ,שזה סדר

שאלה יפה

שו"ת ממורנו הרב

שליט"א

הברכות :א) בורא עצי בשמים .ב) בורא עשבי בשמים .ג)
בורא שמן ערב .ד) הנותן ריח טוב בפירות .ה) בורא מיני
בשמים ,ע"ש .וניתן להרוויח בשבת קודש הרבה ברכות
בברכת הריח ,וחכם לב יקח מצוות ,וכדאי להתאמץ
לקנות ריח שעל ידי שמנים מסוימים להרוויח מצוות.
בסיכום :כל השמנים שציינת מברכים עליהם בורא
שמן ערב ,חוץ משמן שנעשה על ידי חומרים (סינטטי בלע"ז),
שמברך בורא מיני בשמים .והמרבה לברך ינוחו לו ברכות
על ראשו ,וזה גם בימי החול ,ועל אחת כמה וכמה בשבת
קודש .וחז"ל אומרים (יומא עו ,):היין והריח עשאוני פיקח,
ע"ש.
נעזרתי בתשובה זו על ידי האברך היקר ,עדין שקט
וצנוע מגידולי עטרת חכמים ,ר' ישראל ברכיהו הי"ו.

בקשת צדקה על ידי אדם זר באירוע משפחתי
שאלה :הייתי בחתונה משפחתית ,והגיע עני מסכן
וניגש לאורחים לבקש צדקה ,ובעל השמחה סילק אותו
בבושת פנים ,ומאוד כאב לי .האם בעל השמחה עשה
כהוגן?
תשובה :זה בעיה רצינית ,בעיה קשה .שאלה בדיני
צדקה וגם שאלה בדיני ממונות ,כי יתכן שאסור לעניים
או לגבאי צדקה ליכנס לאירועים של שמחה ולאסוף כסף,
והם צריכים לבקש רשות מבעלי השמחה .וצריך לשאול
דיין מובהק בדיני ממונות ,כי מי שלא מוזמן אין לו זכות
להיכנס לאירוע.
ומאידך ,כאשר נכנס ורואים אותו ,אז בודאי שאסור
לביישו ואסור לסלקו ,וזה מסוכן ,יש כאן הלבנת פנים.
וכידוע ,רבינו הקדוש זיע"א נענש כאשר סילק עגל אחד
שפחד מהשחיטה ,ואמר לו רבינו הקדוש זיע"א לך ,לכך
נוצרת (עיין בבא מציעא פה .).והבת של רבי עקיבא ניצלה
ממוות בליל חופתה שנתנה אוכל לעני ,כידוע (עיין שבת
קנו .):ולא טוב עשה בעל השמחה שסילק אותו.
למעשה ,עצה טובה לאנשים רגישים ,ויש להם אורחים
מסוימים שלא מתאים שיכנסו עניים לגבות צדקה,
להעמיד שומר בכניסה .וכל מי שמגיע ,לתת לו סכום
כסף מכובד בתורת צדקה להצלחת בעלי השמחה ,וזה
מצוין .ויש באמת נוהגים כך על כל אירוע שעושים
לתרום ארוחת צהריים לאברכים בבית המדרש ,שכולנו
חיים בזכותם .וזה מצוין ,ועושה סנגוריה בשמים.
עוד הנהגה טובה ,להשתדל שיהיה בכיס תמיד כסף
קטן ,כל אחד ואחד לפי כחו .ועל כל בקשה ובקשה
לתת מטבע לצדקה ,ובזה נצא גם ידי חובה של הרשב"א
המפורסם (המובא ביביע אומר ח"ד יור"ד סימן יט ס"ק ה)" .וצדקה תציל
ממוות" (משלי י ,ב).

בין אדם לחבירו
שאלה :הייתי באירוע מסוים ,וזורקים סוכריות קשות
כאבן באמצע הריקודים על החתן ,והאורחים הרוקדים
ושמחים ,נדבק להם בנעליים ,והדבר מכביד על ההליכה
ועל הנקיון.
תשובה :אסור לעשות כן ,וזה עבירות של בין אדם
לחבירו .וגם מצער ומכביד על עובדי הנקיון לקרצף חזק
סוכריות שנדבקו בריצפה ,והפסוק צועק" :איש באחיו לא
תרדה בו בפרך" (ויקרא כה ,מג).
וכשאין ברירה ,ומתוך אהבה אהבה הסבתא הגדולה
והסבא הגדול זורקים סוכריות ,וזה לסימן טוב (עיין משנ"ב
בסימן קעא ס"ק יט) ,אז להשיג עבורם סוכריות עדינות ,רכות
ונעימות ,ולא קשים כאבנים .ויקויים בהם" :רגלי חסידיו
ישמור" (שמואל א ב ,ט).
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השגחה פרטית

סיפורים על גדולי ישראל

משא ומתן באמונה

סיפר לי איש נאמן ,נינו של מרן החפץ חיים זצוק"ל זיע"א ,את אשר שמע
מזקנתו מרת פייגא חיה זקס ע"ה ,בתו של החפץ חיים.
וכה סיפרה הסבא:
פעם יצאתי עם אבי ה"חפץ חיים" ז"ל ואמי ע"ה בנסיעה לעיר רחוקה .ה"בעל
עגלה" שנשכר לאותה נסיעה ,התריע מראש שתוואי הדרך חולף בדרכו דרך
"קרחת יער" מסוכנת ,השורצת שודדים מסוכנים ,ורבים העוברים שם בדרכם,
לפי תומם ,מוצאים את מותם במכת "לסטים מזוין" הרוצח וגם יורש .ולפיכך,
ממליץ הוא להאריך את הדרך ולהקיפה כדי למנוע את אותה פגישה בלתי נעימה.
אולם ,ה"חפץ חיים" אמר שאין צורך ,וניתן לנסוע בדרך המלך ,כי בין כך כל
הדרכים בחזקת סכנה ,ואין אנו סמוכים כי אם על ביטחונו יתברך שהוא ישמור
צאתנו ובואנו .ואם כן ,נעשה אנו את שלנו באמירת "תפילת הדרך" כדין ,ונזכה
לשמירה מעליא מן השמים!
ואכן ,בהגיע העגלה אל אזור הסכנה ,יצאה לפתע מתוך עבות היער חבורת
שודדים בריונים ,חמושים וחגורים בכלי זיין ,בידיהם החזיקו סכין ארוכה ועבה
הדומה לחרב ,כשהם מוכנים אלי קרב.
וכך התקדמה לה אותה חבורת לסטים צעד אחר צעד אל מול העגלה שלנו,
חרבותיהם שלופות לנגדנו ,ועיניהם יוקדות אש נורא של תאוות רציחה!
הבעל עגלה שישב על מקומו בקדמת העגלה והנהיג את הסוסים ,היה הראשון
שהבחין בשודדים .וכראותו אותם מתקדמים לעברו בחרב ובחנית ,אחזתו בהלה
ופחד עצום .הוא נעשה חיוור כסיד ,כולו רועד ורותת כשאינו יודע את נפשו
מרוב פחד ומורא!
אמי ע"ה ,שישבה בתוככי העגלה ,הבחינה תיכף ,על פי מראהו של "הבעל
עגלה" ,שניצבת כרגע בפניהם סכנה גדולה! וכאשר הוציאה את ראשה לבחון במה
דברים אמורים ,ראתה לפתע את ראש השודדים הצועד בראש הכנופיה וחרבו
מונפת כלפיה בתנועה מאיימת שאינה משתמעת לשתי פנים ,רחמנא ליצלן.
היא נתפסה גם כן בפחד הנורא של "הבעל עגלה" ,וכעבור שניות צנחה תחתיה
ונפלה.
בעקבות נפילתה של אמי ,נעשה קצת רחש בתוך העגלה .אבי הקדוש ז"ל ואני
שלא ראינו עדיין את אותה חבורה ,ולא ידענו את הסכנה הגדולה שבפנינו ,לא

ידענו על מה כל החרדה הזאת .עזרתי לאמי להתרומם ולהשיב את רוחה.
והנה ,בחלוף דקות אחדות ,הגיעו השודדים סמוך ונראה אל העגלה שלנו ממש,
כולנו הצטנפנו במקומותינו וישבנו בדממה.
והנה ,ראש השודדים נראה בראש הפלוגה ,תוך שהוא בוחן היטב לראות
מקרוב מי הם ה"אורחים" שלו הפעם .הוא נצמד אל העגלה ,הכניס את ראשו
בחלון העגלה פנימה ,והנה רואה הוא בפינה את ה"חפץ חיים" הקדוש יושב
בהדרו ,ולפתע באחת נתפס בפחד וחרדה ממראהו הנורא הוד של ה"חפץ חיים".
מתוך פחדו הפטיר לעבר חבריו השודדים ,כששיניו דא לדא נקשן" :אה!
רבינר!!!" ,ותיכף הסתובב והחל לנוס על נפשו ,כשהוא מסמן לכל חברי כנופייתו
לברוח עמו בעקבותיו ,ובתוך זמן קצר נבלעו הרחק עמוק במעבה היער .וכך
ניצלנו כולנו וחיינו ניתנו לנו לשלל.
בכל אותה עת ,מתחילה ועד סוף ,היה ה"חפץ חיים" יושב בשלווה ובמנוחת
הנפש ,לא נראה על פניו שום שינוי צורה ושום רושם כל שהוא של פחד או
מורא .הוא היה דבוק כל כך חזק בביטחונו בה' יתברך ששום התרחשות בעולם
לא השפיעה עליו לא פחד ולא דאגה .וכדרכו בקודש נשאר גם אל מול פני ראש
השודדים באותה שלווה ,ולא זז ממידת ביטחונו בצור עולמים ברוך הוא.
[אפשר שדווקא משום ביטחונו המוצק והשלם נתייראו השודדים מפניו .כאשר
מפורסמים דברי ה"נפש החיים" (שער ג' ,פרק י"ב) ,שהוא "עניין גדולה וסגולה נפלאה
להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים ,שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו
שום רושם כלל .כשהאדם קובע בלבו לאמור ,הלא ה' הוא האלוקים האמיתי ,ואין
עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם ,וכל העולמות כלל ,והכל מלא רק אחדותו
הפשוט יתברך שמו ,ומבטל בלבו ביטול גמור ,ואינו משגיח כלל על שום כח
ורצון בעולם ,ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא .כן
יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם,
שלא יוכלו לפעול לו שם דבר כלל" ,עכ"ל .ודברי קודשו כקילורין לעיניים בסדר
מצוות הביטחון].
(מתוך עלון "טיב הקהילה" מתוך "פרטיות" ,קובץ .)619015

