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זהירות!
אנו  למדים  נח  ובפרשת  בראשית  בפרשת 
מהפסוקים שצריך לדעת, ללמוד ולהיזהר מאד מה 
לא לעשות בעולם העשייה שלנו. גם כאשר יש לנו 
כוונה טובה לשם שמים, לפעמים השתיקה עצמה זו 
העשייה. ולפעמים הוותרנות זו עשייה גדולה, ועל 
גדולה  עשייה  זו  ורעות  שלום  ואחוה,  אהבה  הכל 

שאין כמוה, ללמוד וללמד לשמור ולעשות.
ִּכי  "ַוִּיָּנֶחם ה'  ו( אומר:  )ו,  הפסוק בסוף בראשית 
ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ". בבחינת: "נח לו לאדם שלא 
נברא" )עיין עירובין יג:(, כי צריך עשייה גדולה מאד כדי 
)ח,  נח  בפרשת  וגם  טובות.  תוצאות  באדם  לראות 
כא(: "ֹלא ֹאִסף ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור ָהָאָדם 

ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו". כלומר, עדיף לעשות 
עשייה אשר אין בה תיקון ולא נזק ולא עונש1.

והמוסר השכל שעלינו ללמוד מכל זה הוא שצריך 
להיזהר מאד בעשייה כיצד לעשות, מתי לעשות, עם 
מי לעשות וכמה לעשות. וצריך עיון גדול ומחשבה 
בחיים  ופרט  פרט  כל  על  מאד  גדול  ראש  בכובד 
ברבים,  שמים  שם  ולקדש  ולהצליח  לעשות  כיצד 

ולא להיפך, חס ושלום.
שבשמים  מבואר  סז:(  )דף  בפרשה  הקדוש  ובזוהר 
הקפידו על נח הצדיק שלא התפלל על דור המבול 
ולא ביקש מה' יתברך לוותר ולסלוח להם. ומשמע 
מהזוהר הקדוש על כח העשייה של בן אדם בתפילה, 
מתפלל,  היה  נח  אם  מבול  יורד  היה  שלא  שיתכן 

והדברים נוראים!

עשייה של אמונה – זריעה לדורות
ומבואר בפרשה גם על נמרוד הרשע, אשר עשה 
ומתו  נפלו  ולבסוף  האמונה  נגד  הפלגה  דור  את 
ידי עשיו הרשע  וגם נמרוד הרשע נהרג על  כולם 
לה  אין  מקולקלת  עשייה  קמב:(.  דף  תולדות  הקדוש  )זוהר 

קיום. ומאידך, אשור אשר ברח משם כפי שכתוב: 
י, יא(, כי נמרוד  )בראשית  ָיָצא ַאּׁשּור"  ַהִהוא  ָהָאֶרץ  "ִמן 
יצא נגד האמונה, וזכה לבנות כמה ערים ושמו הטוב 
נשאר לעולם בפרשה. עשייה של אמונה, עשייה של 
כבוד שמים, עשייה של קידוש ה' זה נשאר לדורות 

עולם, נצח נצחים.

איך אדע מה רצון ה' ממני?
וכאן עיקר החידוש שרואים בפרשה – כיצד נדע 
את העשייה הנכונה וכיצד נדע מה רצון ה' יתברך 
מתי לעשות ומתי לחדול, מתי לדבר ומתי לשתוק, 
בבחינת  נהיה  שלא  להתמודד,  ומתי  לברוח  מתי 

ליצלן,  רחמנא  מלחמות",  בעל  חדשות  "עושה 
לריק  ניגע  ולא  ומועילות  טובות  תוצאות  ושיהיה 

ולא נלד לבהלה?
והקושי הגדול ביותר הוא שחושב על עצמו "אני 
עושה לשם שמים", ויותר מכך – חושב על אחרים 
ובפרט  טוב,  הכי  שיעשה  זה  והוא  עושים  שאינם 
כאשר זה קשור לאחרים ולא לעצמו, כמו נח, אשר 
כל העולם היה תלוי בו. וכן, נמרוד שגרם נזק לכל 
העולם כשפעל נגד האמונה ולא רק לעצמו. ומאידך, 
מנמרוד  וברח  ויצא  שם,  של  מזרעו  שהיה  אשור 
הרשע, ומהשמים זיכוהו לעשות עשייה גדולה של 
כמה ערים חשובים, ואחת מהם העיר נינוה. והפסוק 

בפרשה מעיד: "ִהיא ָהִעיר ַהְּגֹדָלה" )בראשית י, יב(.

אתה פוסק לרגע ומתפלל לפני בורא עולם לפני 
כל עשייה?!

לפני  ממש  בדמעות  להתפלל  שצריך  וכנראה 
כל עשייה ועשייה שלא תצא תקלה ולא חילול ה', 
ובפרט  לעצמו.  ולא  לאחרים  שקשור  במה  ובפרט 
לפתוח  כמו  מהתושבים,  גדול  לחלק  קשור  כשזה 
ולהקים בית כנסת לתושבים, לפתוח שיעור תורה 
מרבינו  וכידוע  לבנות.  מדרשיה  לפתוח  לילדים, 
עצמו  על  זיע"א, שאמר  מוולוז'ין  חיים  רבי  הגאון 
כאשר הקים בית מדרש גדול של 1 בחורים יקרים, 
שלא  בדמעות  ותפילות  יום תענית  באותו  שעשה 
ויהיה תועלת רוחנית וגשמית וקידוש  תצא תקלה 
שמבקשים  עולם"  "באהבת  התפילה  וזה  גדול.  ה' 
מה' יתברך "ותן בליבנו בינה וכו' לשמור ולעשות", 
דהיינו שתהיה באמת עשייה נכונה בעולם העשייה. 
במלים  בוכים  שהיו  זיע"א  ישראל  מגדולי  וכידוע 

אלו בתפילה בדמעות שליש.

אפילו התנאים גדולי עולם היו חוששים ומתפללים 
על כל עשייה

זכאי  בן  יוחנן  רבי  הנורא של  מובן הפחד  ובזה 
שהיה תנא גדול, תלמידו של הלל הזקן ובקי בתורה 
ומעשה  מלאכים  של  שיחות  אפילו  ויודע  כולה 
מיתתו  ביום  כן  פי  על  ואף  כח.(,  סוכה  )ועיין  מרכבה 
חשש שיתכן שלא עשה עשייה טובה ומועילה וחשש 

שהולך לגהינם )עיין ברכות כח:(.

הדרכה והכוונה נכונה שווה מיליונים, שווה עשייה 
טהורה לכבוד ה'

כו(,  ז,  )משלי  ֲהֻרֶגיָה"  ָּכל  "ַוֲעֻצִמים  שכתוב:  נכון 
וחז"ל הקדושים )סוטה כב.( למדים מכאן שאסור לחכם 
חייב  אלא  אמותיו,  בד'  ולהסתגר  עיניו  לעצום 

מאידך,  אבל  שיותר.  כמה  רוחנית  עשייה  לעשות 
ותפילות  נכונה  והדרכה  גדולה  אחריות  צריך 
פה.( שהתענו  ב"מ  )עיין  בגמרא  החכמים  כמו  בדמעות 
יעסקו  זרעם  וזרע  שזרעם  והתפללו  יום   2 תענית 
בתורה תמיד. ודברים נוראים! וחז"ל אומרים )קידושין 
מ:(, לעולם יראה אדם עצמו ]ואת כל העולם[ חציו 
לעולם  דר"ה(,  )פ"ק  הרי"ף  וגירסת  חייב.  וחצי  זכאי 
צריך אדם שיראה עצמו כאילו כל העולם תלוי עליו, 

עיין שם.
לפעמים זוג צעיר רוצים להינשא זה לזו. וצריך 
עיון גדול מאד לבדוק עד כמה יש התאמה ביניהם, 
ולא לדחוף סתם. ומאידך, זוג צעיר נשואים בשעה 
ולא מסתדרים, אסור להמליץ להם להתגרש  טובה 
חס ושלום, אסור להרוס משפחה. ולהיפך, יש לבדוק 
ולהתייעץ עם דעת תורה ולקבל הדרכה נכונה, שכן 

הדרכה והכוונה טובה שווה מיליונים.
של  הטעות  היה  שזה  מעוררים  המוסר  ובעלי 
קורח שיצא נגד משה רבינו וערער על אהרן הכהן, 
חדשה,  מפלגה  ולפתוח  מלחמה  לעשות  במקום  כי 
שמים.  שם  תקדשו  וביחד  הכהן  אהרן  את  תחזק 
ויתכן שאם היה עושה כן, מעלתו היתה יותר מאהרן 
הכהן, כי עושה בענוה טהורה ומסייע מבחוץ לחזק 
ולקדש שם שמים. וזה באמת העבודה הגדולה שלנו 
בעולם העשייה: לדעת – מתי לא לעשות, לדעת – 
בעולם  מתי צריך לשתוק   – לדעת  לא עושים,  מה 
העשייה, ולקדש שם שמים ולהרבות אהבה ואחוה 
והדברים  מכך,  המשתמע  כל  ועל  הקשיים  כל  עם 

נוראים.
חיים  יוסף  רבי  הרב  הקדוש  מרבינו  וידוע 
צורך  כשהיה  שנה,  כמאה  שלפני  זיע"א,  זוננפלד 
לפתוח אגודה תורנית עם עמותה, נמנו וקבעו זמן, 
ופתאום,  שמים.  לשם  כמובן  והכל  והכנה,  פגישה 
לדחות  והמליץ  הכל  את  וסגר  דחה  הפגישה  ביום 
והסיבה לכך, שבאותו מעמד  יותר.  למועד מאוחר 
אסור.  וזה  אלמוני,  לפלוני  קשה  פגיעה  נגרם  היה 
שמים,  לשם  אגודה  מקימים  כאשר  ואמר,  והוסיף 
ויתכן פגישה אישית באיש מסוים, לא תהיה הצלחה 

כלל ועיקר. והדברים נוראים!

כולנו תלמידים של מרן זיע"א.
רבינו  מרן  ידי  על  נוסדה  הקדושה  שס  תנועת 
והיה  זיע"א.  עולם,  יסוד  צדיק  העולם,  אור  הגדול 
לכבוד  לעשות  שס  תנועת  תמיד:  אותנו  מעורר 
ילדי  חינוך  להרבות  טהרה,  מקוואות  להרבות  ה', 
ותלמידי  תלמידיו  וכולנו  ויראה.  לתורה  ישראל 
תלמידיו, וממשיכים בהנהגותיו ומחזקים את מעשיו 

מה לא עושים בעולם העשייה

* בירושלים לנוהגים 40 דק': 17:35

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"
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המשך בעמוד 4 <<

1. ולכאורה יש כאן שאלה, שהרי ה' יתברך צופה ומביט עד סוף כל הדורות, היה הווה ויהיה, אחד, יחיד ומיוחד. וכיצד יתכן לומר "ַוִּיָּנֶחם ה'" וכן "ֹלא ֹאִסף וגו'", וכי ה' לא ידע? ויש כאן כמובן 
עומק גדול מאד, כמבואר בדבריהם הקדושים של הרמב"ן ורבינו אור החיים הקדוש זיע"א.

זכויות העלון מוקדשות לכבוד ולתפארת מעלת רבן של כל ישראל

מרן רבינו עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל וזיע"א
שהשבוע יום שישי ג' חשון תשע"ט יום פקודתו

הוקדש ע"י ידינו היקר החפץ בעילום שמו, להצלחתו ולהצלחת כל בני ביתו ברוחניות ובגשמיות, ויזכו ללכת בדרכו של מרן זיע"א לאורך ימים ושנים טובות, אמן



להתענג על ה'אהבה ללא תנאים ג' – לילדים בלבד!!!
הרב אליהו רבי ראש הכולל

 שלום וברכה, מורי ורבותי!
קיבלנו תגובות רבות מאד על המאמרים האחרונים "אהבה ללא תנאים" – חלק א' וב'.
 בחלק א' דיברנו על כך שילד חייב לקבל מקור של אהבה מהוריו ללא תנאים 
"אבא,  בן ששאל את אביו:  "תלוי איך תתנהג". סיפרתי שם אפילו על  - לא 
האם תאהב אותי במידה ואעשן סיגריות למרות שאני בן חמש עשרה?", ואביו 
אמר לו: "אני אוהב אותך גם אם תעשן סיגריות, גם אם תהיה פרחח ואפילו אם 
תסתובב עם דגל של פלסטין"... כלומר, גם תגיע למקסימום של הקצה השחור 

ביותר, אני אוהב אותך, כי אתה הבן שלי.
 לאחר מכן הסברנו שזה נכון גם למבוגרים, אנשים בני שלושים, ארבעים, 
שלו  לבן  מתייחס  אבא  עדיין  חיים.  עדיין  שלהם  שההורים  ושישים,  חמישים 
באהבה, כאשר הבן לא תמיד רואה את האהבה. ולהיפך – בדרך כלל, הבן נתפס 

על כל מיני שגיאות בכדי להראות את אבא שלו כמי שאינו אוהב אותו.
וגם מי משותפי שיחתנו הנאמנים שאומר: "מעולם זה לא קרה לי", שיבדוק 
"למה  לו:  ואומרים  יום  בכל  אליו  מתקשרים  היו  אמו  או  אביו  אם  עצמו  את 
השקעת במקום הזה?! זו טעות להשקיע שם, תשמע לי, תשמור על עצמך, תהיה 
זהיר". "טוב, אמא, את מבינה, את צודקת, הכל בסדר". ואז למחרת בבוקר שוב: 
"אמא,  לה:  אומר  הוא  הכסף".  את  תפסיד  אתה  השקעת?!  למה  עשית?!  "מה 
המעשרות שלי זה לא המשכורת הכי גבוהה שקיבלת בחיים, את באה ללמד אותי 

עכשיו איך עושים כסף?".
 מגיע שלב שאתה כבר ממש כועס. ומדוע אתה ממש כועס? מדוע אתה לא 
אומר לאמא שלך: "איזו אמא נפלאה את! את מדהימה! את שומרת עלי! את ממש 
אוהבת אותי!". מה התשובה? ככל שאתה מרעיף את האהבה בתור מי שנותן 
ומשפיע, אתה יכול להיות עם מלאי של כוונות טובות, אולם מי שמקבל ממך 
את אותה אהבה מרגיש אותה הרבה פחות ממה שאתה מתכוון, ולפעמים אפילו 
מגדיר אותה כמטרד ונזק. ולכן בין היתר אומרים לילדים: "לא תבינו מה זו אהבה 

של הורים, עד היום בו אתם בעצמכם תהיו הורים".
 קיבלנו כל כך הרבה תגובות, אבל תמיד יש את התגובה של אותו אחד ששואל: 
לעשות  לילדים  כח  נותנים  אתם  כך?!  כך  לילדים  לומר  כותבים  אתם  "מדוע 
שטויות. כי אתה גורם לילד לומר לעצמו: 'אם אבא שלי הוא כזה שיאהב אותי גם 
אם אעשן סיגריות בגיל חמש עשר, וגם אם אעשה עבירות ואחלל שבת, אז בוא 

נעשה עבירות ונחלל שבת'.
 ובעזות יתר: אם אתה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א אומר: "גם 
אם הבן שלך נמצא בשכונה חרדית ושולף סיגריה לעיני כל ישראל בליל שבת 
'בוא  רעיון:  לבן שלי  מכניס  אותו", אתה  ותחבק  אותו  הרחוב, תקרב  באמצע 

נעשן סיגריות, כי הרי אבא שלי יאהב אותי למרות זאת'".
 את השאלה הזו שואל אדם שאחת מהשניים – או שהוא קטן ועדיין לא הגיע 
ל'רמה' של אבא, ולא יודע מה זו אהבה של אבא. או שהוא 'מבוגר', ובגלל בעיות 

מהעבר, מההווה ומהעתיד... הוא איננו יודע להעניק אהבה.
 ואסביר מדוע. כאשר אתה יודע מה זו אהבה אמיתית, אתה גם יודע שלמרות 
שהבן שלך יודע שתאהב אותו בכל מצב, הוא רוצה, ודווקא בגלל זה, שתהיה 

מרוצה מספר אחד בעולם.
 כלומר, הילד שאבא שלו אוהב אותו, גם אם הוא לא מאמין באלוקים, ואין לו 
ראש ללמוד תורה, ובא לו ליהנות מכל תאוות העולם האסורות, כאשר הרמה של 
האהבה של אבא שלו גורמת לו "לטבוע" בתוכה, הוא באותו רגע נהיה אותו אחד 
שאומר: "לא משנה עד כמה אבא יאהב אותי ועד כמה לא, אני חייב שאבא יהיה 
מאושר לפי הדרך שלו, שיהיה גאה בי לפי הדרך שלו. גם אם הוא היה בודהיסט, 
הולך  הייתי  לבודהה,  להשתחוות  הולך  הייתי  זרה,  עבודה  לעבוד  הולך  הייתי 

לעשות מדיטציות כל היום, כי אני רוצה שזה ימצא חן בעיניו".
 בדיוק כמו שאתה מסביר לבעל שאומר לך: "מה אני יכול לעשות בכדי לחזק 
את אשתי ברוחניות? אני מתקדם ומתקדם, והיא נשארת מאחור". ואתה אומר 
לו: "יקירי, אשתך אוהבת אותך או לא?". הוא אומר לך: "כן". - "היא יודעת 
עד כמה זה חשוב לך שהיא תהיה שותף לדרכך הרוחנית או לא?". "כן". "אז 
למה היא לא עושה את זה?". "מה זאת אומרת? כי היא לא חזקה מספיק". "מה 

הקשר בין זה שהיא לא חזקה מספיק לבין זה שהיא לא עושה את זה?! אם יש לך 
במקרר שניצל ועוף, והיא יודעת שאתה אוהב עוף ושונא שניצל, מה היא תכין?". 
"ברור שהיא תכין עוף, כי היא יודעת שזה מה שאני אוהב". "אז למה היא לא 
מתקדמת לפי הקצב האהוב בעיניך? אחת מהשניים – או שהיא לא יודעת שזה 
חשוב לך, או שכמה שאתה מספר עד כמה היא אוהבת אותך, זה לא מה שהיא 

מרגישה באמת".
 האפשרות היחידה שקיימת בעולם בדרך זו של להשקיע מבלי לקבל תמורה 
א(.  יד,  )משלי  ֶתֶהְרֶסּנּו"  ְּבָיֶדיָה  ְוִאֶּוֶלת  ֵביָתּה  ָּבְנָתה  ָנִׁשים  "ַחְכמֹות  "ִאֶּוֶלת".  היא: 
ומסביר רש"י "איולת" שתי מילים: אשה שוטה. אם מישהו "בעל רשיון" חתם 
עליה שהיא לוקה פסיכיאטרית, אתה יכול לומר את זה. אתה יכול לומר: "היא לא 
מתקשרת בתדר הנכון. הנייד שלי והנייד שלה לא מצטלבים, אני מחייג למספר 

שלה ומגיע למספר אחר". אם זה ככה, אין בעיה.
גנבו לי   איך אמר הרב ליאור גלזר בסוכות בעלייה לרגל בעטרת חכמים? 
מהסוכה טלפון נייד כשר. והוא שואל: "תגיד לי, מה יש לך לגנוב?! מילא טלפון 
לא כשר, אבל טלפון כשר, אתה מחייג ארבע, יוצא שבע! למה שיגנבו אותו?"...
 אתה לא אומר על אשתך שהיא חולת נפש. אם זה היה המצב, אין מה לעשות. 
אז מה אתה כן אומר? יש כאן בעיה אחת מהשתיים. אל תנסה להשקיע עכשיו 
זה משהו נחמד על הדרך, אבל לא שם נמצא  ובלרוץ לסמינר.  בשיחות מוסר 

השורש. השורש האמיתי הוא להוכיח את האהבה שלך.
 זה נכון כך ובכפל כפליים כלפי הבן שלך. הבן שלך רואה את אבא שלו, 
והוא מרגיש עד כמה הוא אוהב אותו, הוא יעשה הכל בכדי לא לצער אותו. אז 
מה תגיד? "נכון, הוא יעשה הכל בשביל לא לצער אותו בפניו, אבל מאחורי הגב 

שלו הוא יעשה אחרת".
 ברמה של אמון אמיתי בין אבא לבן, אין מאחורי הגב. גם בדברים הקטנים 
של מאחורי הגב משהו יוצא לציבור... והוא אומר: "חבר'ה, אני חוזר חזרה ונגמר 

הסיפור".
 הכרתי נער שאמר לי שלמען אבא שלו הוא מוכן "להרוג"... אמרתי לו: "יש 
זה?! אני  אדם אחד שהורג את אבא שלך, הורס לו את החיים". הוא שאל: "מי 
הרגע שובר לו את העצמות". אמרתי לו: "האדם הזה בכל יום מקצר לאבא שלך 
כמה שעות מהחיים, ואבא שלך עומד למות בגללו". והנער אומר: "תגיד לי מי זה, 
אני מבטיח לך שהיום אני הורג אותו". אמרתי לו: "זה אתה! תראה איזה גוי נהיית. 
אבא שלך אברך, תלמיד חכם, יושב לומד, יצא לו בן פרחח כמוך. כל רגע אתה 
רוצח אותו, ואני שמעתי אותו אומר זאת במלא פיו". הוא אומר לי: "אה, עזוב, נו 

זה שטויות. חשבתי שזה מישהו אחר"...
 עכשיו, אני מנסה לרדת למוחם של אותם אנשים, ואני מכיר לא מעט כאלה. 
לי, למה אתה מוכן להרוג מישהו אחר שפוגע באבא שלך,  ואני אומר: "תגיד 
להרוג את אבא שלך?". מה התשובה? שימו  מוכן  ואתה בעצמך באותה שעה 
לב טוב! זהו ילד שלא אוהב את אבא שלו. הוא שקרן. זה ילד ששונא את אבא 
שלו. אבל מה, "אני אהרוג את אבא שלי, אבל אתה אל תהרוג אותו... כי אם 
אתה תהרוג אותו אתה פוגע בכבוד שלי, כי בחוץ בעיני כולם הוא אבא שלי, 
וכשפוגעים באבא שלי כאילו פגעו בי. למען כבודי אני אשבור לך את העצמות, 
איך  ותראה  שלך,  ההתערבות  בלי  אותנו  עזוב  לבד...  אותו  אהרוג  אני  אבל 

שאהרוג אותו"... ה' ירחם!
 רבותי! למה אני אומר את זה בצורה כזו בוטה למרות שזה שורף את הלב? כי 
ההורים לא מוכנים להבין שהבעיה של הבן שלהם היא "רק" שהוא שונא אותם. 
טוב  הכל  יקירי,  הרע.  ליצר  ל'אייפונים',  הדור,  של  למצב  זה  את  מתרגמים  הם 
ויפה. השורש לא מתחיל משם. השורש מתחיל מזה שהבן שלך אומר: "לא אכפת 

לי שאבא שלי, שיתפוצץ".
ירצה לעולם שתתפוצץ, פתרת את כל   אם אתה דואג לזה שהבן שלך לא 
אותך  לראות  תרצה  שאשתך  לזה  מגיע  אתה  אם  איתו.  בחיים  שלך  הבעיות 
מאושר, לא תצטרך להשקיע לא ברוחניות שלה, לא בגשמיות שלה, לא באיזה 
צבע בגד היא אוהבת ואתה לא אוהב, אין שום דבר. התאווה שלה תהיה כלשון 
הרמב"ם )אישות פט"ו ה"כ( "מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא". זה נכון לגבי 

2

הפצה ראשית: 03-5011150 שלוחה 7

רוצה לשמוע מה מורנו הרב 
חיים רבי שליט"א אמר היום 
לאחר תפילת שחרית או בין 

 03-3048888מנחה לערבית
עיל"קול עטרת"

קו פ
ה

חי 
עו ות

שמ

שכם 
נפ

??

ואתה 
מחובר  
מכל מקום 

בכל זמן גם 
בשידור חי!

המשך בעמוד 4 <<

לעילוי נשמת המנוח
שלמה בן נזימה ז"ל

 הוקדש ע"י
 בנו משה ניצן ויקטור לרפו"ש

לעילוי נשמת המנוחה
מזל בת מלכה ז"ל

 הוקדש ע"י
 בתה הרבנית תליט"א

לעילוי נשמת המנוחה
שושנה בת לאה ז"ל

 הוקדש ע"י
בתה וחתנה לאוי"ט



שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
www.aterett.co.il :אתר       Info@aterett.co.il :פקס: 03-5011125      מייל

3

אין אדם מעני מן הצדקה
חומש  חודש  כל  כספים  מעשר  תורם  אני  שאלה: 
העוסקים  מדרשות  בתי  לכמה  ההכנסות  מכל   )20%(

ורעייתי  כלכלי,  לחץ  קצת  יש  לאחרונה,  בתורה. 
כסף.  חסר  והיה  לחגים  דברים  כמה  לקנות  ביקשה 
האם כדאי לבטל את החומש ולהסתפק במעשר של 

10% בלבד?
תשובה: שאלה יפה מאד. לא כדאי לבטל. תמשיך 
להתמיד בתרומה, ואשריך שאתה מחזיק תורה. כידוע, 
לתורה מותר לתרום גם יותר מחומש )ועיין שמ"ק כתובות נ.(. 
וידוע מהירושלמי המפורסם )מס' סוטה פ"ז ה"ד(, מה שאמר 
רבי ירמיה )אדם ש(לא למד, לא לימד, לא שמר ולא עשה 
)כנראה שהיה אנוס( ולא היה סיפק בידו להחזיק תורה, ובכל 

זאת התאמץ והחזיק תורה, הרי זה בכלל ברוך, עיין 
שם. ומשמע שכאשר קשה זה המעלה הגדולה.

טובה.  בעין  הבית  את  להחזיק  שחייבים  נכון 
לכבוד  הלואה  לקחת  מתיר  פד:(  )חולין  והמהרש"א 
רעייתו, עיין שם. עם כל זה, החזקת התורה זה קודש 
אין  ולעולם  ומותרות.  בהוצאות  לקצץ  ויש  קדשים, 
אדם מעני מן הצדקה ולא דבר רע ולא היזק מתגלגל 
ַהְּצָדָקה  ַמֲעֵׂשה  "ְוָהָיה  יז(:  לב,  )ישעיהו  שנאמר  ידה,  על 
ָׁשלֹום" )שו"ע יור"ד סי' רמז ס"ב(. ובירושלים עיר הקודש היו 
אומרים "מלח ממון חסר. חסרונו זהו קיומו" )עיין כתובות 
סו:(. וכידוע, רבינו הרא"ם שך זיע"א אמר על עצמו: 
"כל ימי חיי תרמתי חומש ומעולם לא חסר לי דבר".

זהירות! חומרא שמביאה לידי קולא
הנהנין  בברכות  לדקדק  אוהב  מאד  אני  שאלה: 
כדי להשלים מאה ברכות, אבל קשה לי להיזהר שלא 
לאכול בריה-שלימה, כגון: אגוזים קטנים או גרעיני 
אוכל  כיצד  באלה.  וכיוצא  חומוס  גרגירי  או  דלעת 

להתגבר?
תשובה: אשריך שאתה מדקדק לברך מאה ברכות. 
)ספ"ז  מהרמב"ם  שדייק  זיע"א  מבריסק  מהרב  וכידוע 
הברכות.  מאה  את  יום  יום  למנות  מהל' תפילה( שמצוה 

ויש דיוק נוסף מהשו"ע )סי' מו ס"ג(, מאה ברכות לפחות, 
ולהוסיף  יותר  להתאמץ  שצריך  ומשמע  שם.  עיין 

עליהם.
רק  זה  בריה.  בדין  להיזהר  חובה  אין  למעשה, 
שרבינו  נכון  ס"א(.  ר"י  סי'  בשו"ע  )כמבואר  בעלמא  חסידות 
הגדול זיע"א הביא כן להלכה )עיין חזו"ע ברכות דף ערב(, ונכון 
שרבינו האהוב בעל "ברכת ה'" מביא שצריך להיזהר 
יש  אלא  השו"ע,  כלשון  להיזהר"  "נכון  רק  לא  בזה, 
להיזהר, עם כל זה, אם זה גורם שתפסיד מאה ברכות, 
או זה גורם שלא תוסיף עוד ברכות, אז לא להחמיר. 
ומאחר ואתה נוהג לאכול מעט, כגון גרגירים קטנים 
יתברך  ה'  את  ותשבח  ותברך  תמשיך  בזה,  וכיוצא 

ואשריך )ועיין "ברכת ה'" ח"ב דף לב ותהנה(.
כמובן, אם תוכל להתאמץ ולאכול כזית ותרויח גם 
ברכה אחרונה וגם תרויח תמיד ברכה על פרי שלם 
)ועיין בא"ח פר' מטות ה"ה(, בזה אתה מתקן תיקונים גדולים 

)ועיין  גדולה בחיים  גדול להצלחה  וזה קמיע  ואשריך, 
משנ"ב סי' מו סקי"ד(.

לטיבולו  ידיים  נטילת  שבמצות  כמו  עוד,  ונראה 
לנגב  ולא  מצוה  ולקיים  ידיים  ליטול  עדיף  במשקה 

את הפירות, כך בנדון דידן עדיף לאכול ולברך ולא 
לחשוש לדין בריה.

להחמיר  שלא  עדיף  הסוכות  שבחג  גם  ונראה 
לו  גורם  כשזה  עראי  אכילת  לסוכה  חוץ  מלאכול 
ברכת  וכמה  כמה  אחת  ועל  ברכות.  מאה  להפסיד 
ויברך  להחמיר,  שאין  בזה,  וכיוצא  בשמים"  "מיני 
מקום  ובכל  במכונית  הכנסת,  בבית  בשמים"  "מיני 
ֶאת  ַאְזִּכיר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  "ְּבָכל   וזה בבחינת:  ומקום. 
ו.(.  ברכות  ועיין  כא;  כ,  )שמות  ּוֵבַרְכִּתיָך"  ֵאֶליָך  ָאבֹוא  ְׁשִמי 
והחומרא על עצם האכילה חוץ לסוכה, ולא להפסיד 

ברכות לכולי עלמא, ועיין.

ספק צניעות לחומרא
שאלה: זוגתי שתחיה עובדת במשרד מסוים, אשר 
ומשכורת  מאד  גבוהה  השכלה  עם  עובדים  בו  יש 
העובדים  עם  ראש  קלות  הרבה  שם  יש  אך  גבוהה, 
'קוסמטיקה'  עבודת  ללמוד  ומעדיפה  הצוות,  ואנשי 
לנשים. משך זמן הלימודים הוא כשנה שלמה ודורש 
הצלחה בקורסים הנלמדים ויש מרצים גברים, ואמנם 

הלימודים לנשים בלבד. מה עלינו לעשות?
תשובה: שאלה קשה בדיני צניעות, ואוי לי מיוצרי 
יש בה קלות  )ברכות סא.(. עבודה, אשר  לי מיצרי  ואוי 
ראש, הרי זה סכנה רוחנית וצריך לברוח משם כבורח 
קלות  יש  שבעבודה  מרגישה  זוגתך  ואם  הנחש.  מן 
ראש, סימן שהיא אשה צדקת. מאידך, גם הלימודים 
של ה'קוסמטיקה' לנשים הם על ידי מרצים, שגם זה 
"יופי  לנושא  מתייחס  הקורס  כאשר  בפרט  מסוכן, 
לנשים" ועולים בו כל מיני דוגמאות מעשיות, וכיצד 
מסוכן  הכל  ליצלן?!  רחמנא  גברים  מרצים  כן  יעשו 

ברוחניות.
וידוע המעשה על רבינו הרא"ם שך זיע"א שאמר 
היום  וכל  לבגדים,  במפעל  שעובדת  אברך  לאשת 
קולות,  בקולי  נשמעים  ראש  וקלות  צה"ל"  "גלגלי 
וכיום זה חמור  וזה בזמנם,  מיד את העבודה.  לעזוב 
הרבה יותר, וספק צניעות לחומרא )ועיין סוטה מח. בפרש"י 

בד"ה כאש בנעורת(.

יש לי עצה טובה, הקורס הזה עולה בערך עשרים 
אלף ש"ח. כדאי להצמיד לזוגתך אשה שכבר למדה 
פרטים  ופרטי  פרטים  ויודעת  תעודה  וקיבלה  שם 
ואפילו  אלפים,  כמה  לה  ותשלם  הזאת,  בעבודה 
הפעולות  כל  ממנה  תלמד  זוגתך  כך  מהקורס.  יותר 
והתרגילים והשיטות באופן מעשי, וזה מצוין. וכמובן, 
להיות  צריכה  ב'קוסמטיקה'  הנשים  עם  העבודה 
אותם  ולכוון  הנשים  את  לחזק  רוחנית  עבודה  גם 

לצניעות, לטהרה, לחינוך ולהציל מה שניתן להציל.
וקבלה בידי מאת מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, רבינו 
הגאון הצדיק הרב רבי שריה דבליצקי זיע"א, שעדיף 
ָסָּפִרית לנשים גם לחילוניות, ולקרבם ולחזקם ולכוון 
אותם לצניעות, לטהרה ולחינוך הילדים, וזה מצוין – 

ועבודתן מחנכתן )עיין סנהדרין טז:(.

כיבוד הורים
כמו  לאביו  יד  ולהגיש  לתת  מותר  האם  שאלה: 

לחברים מבלי לנשק, וכן לאמו וזקנו וכיוצא בזה?
לא  ואמו  אביו  כיבוד  להלכה  כידוע,  תשובה: 

הדור,  גדול  כבוד  כמו  אלא  חכם,  תלמיד  כבוד  כמו 
צה(.  דף  ח"ח  )הל"ע  עיניו  כמלוא  לכבודם  לעמוד  שחייב 
ולכן סתם  יותר מסתם תלמיד חכם,  נמצא שכבודם 
נתינת יד אין זה מספיק בכיבוד הורים. תדע, שאפילו 
מדין כבוד חמיו, כשעולה לתורה צריך לעמוד החתן, 
וכשמסיים הקריאה יגש אליו לנשק ידיו )עיין הל"ע שם דף 
קסב(. ואם זה בחמיו, על אחת כמה וכמה באביו. ואם 

אביו מתנהג בענוה, אז חוזר הבן ומנשק יד של עצמו, 
כי נגע ביד של אביו. וכמו שנוהגים אנחנו הספרדים 
כשנותנים יד לאדם מכובד וכיוצא בזה, אז על אחת 

כמה וכמה באביו ואמו.
ומכאן על המנהג הידוע לנשק יד אביו ואמו בליל 
שבת קודש כשחוזרים מבית הכנסת. ומשמע מהספר 
הקדוש "בן איש חי" )ש"ש בראשית הלכה כט( שינשק ידי אביו 
וידי אמו לפני הקידוש, עיין שם. וכנראה שהמלאכים 
עדיין בבית ושומעים ועונים "אמן" על הברכות, כי 
אז  לשלום",  צאתכם  עליכם,  "שלום  אמירת  לאחר 
אינם בבית. וגם כאן לא ינשקם בפנים, אלא בידיים, 
וזה כיבוד הורים בשלמות וזה מצוין )וע"ע לרבינו כה"ח סי' 
רבי  כאשר  מקומות,  בכמה  הקדוש  ובזוהר  סקי"ז(.  רסב 

אלעזר שאל את אביו, רבי שמעון בר יוחאי הקדוש, 
שאלה, ניגש אחר כך ונישק את ידיו )עיין בזהו"ק פר' אחרי 

דף נז:, דף סה:, דף עג:(.

הפרשת תרומות ומעשרות לאדם שלא בפניו
שאלה: לרגל השנה החדשה, כיצד ניתן להציל את 
באיסור  יכשלו  שלא  ובעולם  בארץ  ישראל  עם  כל 
אכילת טבל, דהיינו פירות וירקות שלא הופרשו מהם 

תרומות ומעשרות?
דהיינו  טבל,  אכילת  וכידוע,  יפה.  שאלה  תשובה: 
קרקע,  ומגידולי  ומהעצים  מהפרדס  וירקות  פירות 
סנהדרין  )עיין  שמים  בידי  מיתה  חייב  ואכל,  שנכשל  מי 
פג.(. ומאידך, מי שקונה פירות מהשוק, פקע מהם דין 
טבל, כי ברבנות הראשית דואגים שמשגיח הכשרות 
יפריש מכל הפירות והירקות תרומות ומעשרות. ולכן, 
פסק רבינו הגדול זיע"א בספר היקר "חזון עובדיה" 
)תרו"מ דף קלה( שאין צורך להחמיר, וכמובן הרוצה להדר 

ולהפריש תבוא עליו ברכה.
טבל,  מאיסור  ישראל  עם  כל  את  להציל  והרוצה 
הפרשת  מאיסור  וכן  והמושבים,  בקיבוצים  ובעיקר 
חלה של כל מיני מאפה, שיתכן שנשים לשות בבית 
קמח שיעור חלה ולא הפרישו חלה, אז פשוט מאד. 
הולך  ממאה  שאחד  אחוז  במאה  לנו  וברור  מאחר 
לאיבוד וזה בחנויות, בפרדסים ובקיבוצים ובכל מקום 
בארץ ובעולם, ומכיון שזכין לאדם שלא בפניו )כתובות 
יא.(, ניתן לומר כל נוסח המעשרות בלי ברכה ולכוון 

על מה שייזרק. וכן הוא הדין בהפרשת חלה – פירורים 
זכות  בזה  ויש  האפיה.  לאחר  וכן  בלישה,  שנזרקים 
לכולנו  גדולה  רוחנית  הצלחה  וזה  כן.  לעושה  גדול 
וזה גם הובא בספר הנחמד "שמירת שבת כהלכתה" 

כידוע, עיין שם.

מתן כספי תרומה למשרדי מוסדות התורה
יום הכיפורים  אדם המבקש לתרום בערב  שאלה: 
ייוחד  לא  שהכסף  כך  בלבד,  לאברכים  ש"ח   3,000

 בקול גדול  
 בכל כחו ממש

  ובכל כח כוונתו

 בכוונה גדולה
  בעיניים עצומות

    או מתוך הכתב 
 ובלי להתעסק

    בדבר כל שהוא

  גם כלפי מי שלא
    בראש שלנו

  גם כלפי מי שלא  
    מכבד אותנו

 כלפי כ-ו-ל-ם

אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א בתוך שאר חולי  עמו ישראל

במצוות לענות ברכת
לברך

יהא שמיה...
 אהבת
ישראל

להתחזק  אשר 
יצר

אמן 
עיל

קו פ
ה

חי 
עו ות

שמ

שכם 
נפ
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לעילוי נשמת החייל

משה בן
נוריאל ומזל ז"ל

לעילוי נשמת הבחור הנעים

משה ז"ל בן אוסנת תחי'
 הוקדש ע"י

נוריאל יצחק

לעילוי נשמת סבי היקר
יצחק בן זהבה ז"ל

 הוקדש ע"י
נכדו משה בכר הי"ו



המשך מעמ' 1 <<<

אשה וזה נכון לגבי ילד.
 מי חיבר לנו את האשה ואת הילד לעניין זה? הגמרא מחדשת פעמיים בש"ס 
וימין מקרבת".  דוחה  ואשה, תהא שמאל  תינוק  "יצר,  )סוטה מ"ז ע"; סנהדרין ק"ז ע"ב(. 

בשלושתם אל תילחם. שמאל זו היד החלשה, תדחה אותם בקלות כשצריך מידי 
פעם להעמיד גבולות. וצריך להעמיד גבולות, אבל לא שם עיקר הדגש. עיקר 
הדגש יהיה בחיבוק. לחבק את הילד, שלא יהיה רגע אחד שיחשוב שאתה שונא 

או לפחות לא אוהב אותו מספיק, ואפילו בטעות.
 איך אמרנו? אמא אומרת לבת שלה להחליף בגד כי הוא מלוכלך. היא לא 
אמורה לומר לה: "מה זו החולצה המלוכלכת הזאת?! רוצי להחליף מיד". יש פה 
שתי שניות שהיא יכולה לחשוב שאמא שונאת אותה. למה? כי היא 'טיפשה', ולא 
מבינה עם אלו חולצות מותר להסתובב. אל תעשי את זה. תאמרי לה: "הנסיכה 
שלי לא אמורה להסתובב עם בגדים כאלה, רוצי להחליף לחולצה נקיה". לא היה 

אפילו רגע שהיא יכולה לחשוב שאת שונאת אותה.
 הבן שלך מתפרע ומשתולל. אני נגד זה שאומרים "לחבוט בילד, או לתפוס 
חמורי  פסיכולוגים  חינוך  אנשי  גם  זה  את  כמה שאומרים  חונק".  בחיבוק  אותו 
סבר. אני חושש מזה מאד. אלו כמה דקות טובות שהבן אומר "אבא שונא אותי". 
ואל תאמר: "אחר כך ניישב את ההדורים". יקירי! בדיוק כמו שאומרים על אשתך 
שהיא זוכרת מהחתונה - ארבעים שנה אחרי - איזו מילה פלטת בלי כוונה, כך 
הילד שלך גם זוכר את זה כל החיים. הילד שלך עכשיו בכלל נבנה, הוא גדל עם 
וגדלה  הזו הולכת ומתפתחת  הזו. אתה מבין? כלומר, השריטה הקטנה  השריטה 

יחד איתו. את החיים אתה עלול להרוס לו, יקירי!
ה'יסוד'  ה'.  ברוך  וזכיתי  שחידשתי  משהו  וזה  שלך,  לבן  תבוא  זה,   במקום 
וה'סגולה' הזו לקחת ילד משתולל ומתפרע ולא לריב איתו, לא לצעוק עליו ולא 
לחבק אותו בכח, אלא לדגדג אותו. הדגדוגים גורמים לילד לשכוח מה הוא עשה 
באותו רגע, להחליף מסך. הוא מתגלגל מצחוק, ומה הרווחת? אין רגע אחד שהוא 

חשב "אבא שלי לא אוהב אותי".
"בתימן  כד(,  יג,  )שם  ְבנֹו"  ׂשֹוֵנא  ִׁשְבטֹו  "חֹוֵׂשְך  יז(,  כט,  )משלי  ִויִניֶחָך"  ִּבְנָך   "ַיֵּסר 
העצמות".  את  להם  ושברו  בילדים  "התעללו"  בעולם  החורים  ובכל  ובמרוקו 
כנראה שהם הצליחו להרעיף את האהבה עד כדי כך שגם במכה הצלחת להבין 
עד כמה אבא שלך אוהב אותך. אנחנו לא כאלה, אנחנו כאלה שכאשר הבן מקבל 

מאיתנו סטירה, הוא באותו רגע אומר: "אבא ואמא שונאים אותי".
עונשים  צעקות  מקבל  ומיד  ומשתולל,  מתפרץ  שילד  זה  את  מכירים   אתם 
ואיומים, ואז נכנס לחדר ונועל את עצמו? אני אומר לכם שזו סכנת נפשות. היה 
אחת  פעם  קיבל  הצלה".  ב"איחוד  מתנדב  והוא  בעבר  אצלנו  שלמד  יקר  אברך 

קריאה על ילד בן שמונה שהתאבד. הוריו היו  ביחסים עכורים, שמע אותם רבים 
ביניהם והחליט לעשות סוף לסבל שלו. המתנדב אומר לי: "איזה ילד יפה תואר! 
אמרתי, רק בגלל הדמות שלך חבל שאתה מת"... הוא הלך, לא היה לו מה לעשות 

מלבד לקבוע את מותו.
)פ"ב ה"ד-ה"ו( מעשה בבנו   וזו משנה מפורשת במקור הדברים במסכת שמחות 
של גורנוס בלוד שברח מבית הספר, והראה לו אביו באזנו ונתירא מאביו והלך 
ואבד עצמו... מעשה בתינוק אחד מבני ברק ששבר צלוחית בשבת, והראה לו 
אביו באזנו, ונתירא מאביו והלך ואבד עצמו בבור... מכאן אמרו חכמים אל יראה 
אדם לתינוק באזנו, אלא מלקיהו מיד, או ישתוק ולא יאמר לו כלום... ר' שמעון 

בן אלעזר אומר: יצר, תינוק, ואשה -- תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.
בינך  היום בתור "מריבה"  לילד שלך? מה שאתה רואה  יודע מה קורה   אתה 
לבין אשתך, או בתור "נזיפה" לילד, הוא רואה בתור ברקים ורעמים שלא נגמרים. 
מה אתה רוצה שהילד הזה יעשה? התפקיד שלנו לשמור ולעטוף את הילד בחום 

ואהבה בלי תנאים.
 רק פחדנים אומרים: "אבל אם אני אעשה את זה, הוא יטפס עלי". בדיוק כמו 
שהפחדנים אומרים על האשה: "אבל אם אני אומר לה עד כמה היא מיוחדת ואין 

כמוה, היא פשוט תטפס עלי".
 יש כאלו שלא מצליחים לומר דברי שבח ואהבה לאשה או לילדים, פשוט לא 
מצליחים להוציא את המילים האלה מהפה. זה לא סתם "עז פנים" או "גאוותן". 
שימו לב! אני לא אומר לו אתה גאוותן, אני אומר לך "אתה קטן, אתה פחדן", כי 
אדם גדול יודע לומר לרעייתו: "אני אוהב אותך". מה תעשי? תרקי עלי?! נו, מה 
קרה?! אני אנגב את זה!... אני כל כך גדול, כל כך חזק עד שיריקה מצידך או איזו 
פגיעה כלפיי לא משפיעה לרעה". בדיוק באותה מידה אשבח ואפאר את הילד, 
ולא אחשוש שיטפס, ישתולל, יתגאה, יתפקר, או שאר מרעין בישין. כי בכל מקרה 

אני כאן לקבל את דבריו ולאחר מכן לכוון אותו באהבה לדרך הטובה.
 תינוק - כולם מרימים, מחבקים, מנשקים, מלהגים איתו ומה לא? "אבל אולי 
הוא יפלוט עליך?! ואולי הוא יעשה פרצוף?!". "הוא תינוק! מיהו בכלל?!". כי 
מרגיש  לא  אתה  המתבגר  שלך  הבן  וליד  אשתך  ליד  לידו!  גדול  מרגיש  אתה 

גדול?! זה האסון.
כך,  לילדינו את האהבה הדרושה להם כל  ולהעניק  יתברך להשכיל  ה'   יזכנו 
ולמלא את תפקידנו נאמנה, ולזכות לראותם מוצלחים ומבורכים רוחנית וגשמית, 

במילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך.
 וברוכים תהיו!

לקופת בית המדרש, אלא יינתן להם בידיים, כי חושש 
שבכסף זה יקנו חומרי ניקוי ויעשו ניקיון וזה לא הולך 

לתורה. מה הדין?
לא  האברך  וכי  הארץ.  עם  זה  טעות,  זה  תשובה: 
קונה חומרי ניקוי? ואם כל אחד יתן לאברכים ביד, אז 
כל בתי המדרשות והכוללים בסכנת סגירה. לתת אך 
של  הלימוד  בכל  שותפים  ובזה  ורק לקופת ההנהלה, 
ותיקונים  ניקיון  בכספו  יעשו  אם  וגם  האברכים.  כל 
בבית המדרש ותיקון המכונית המשמשת לצורכי בית 
המדרש, הרי זה מצוה! ואי אפשר להסתדר בלי ניקיון 
וזה כמו תורה ממש. ולמדנו מאדונינו דוד המלך ע"ה, 
הכלים  על  והיושבים  למלחמה  שהיורדים  פסק  אשר 
כי  ל(,  פרק  א,  שמואל  ספר  )עיין  בשוה  שוה  בשלל  חולקים 
)שם(  והמלבי"ם  ופשוט.  בחזית,  כח  אין  העורף  בלי 
למד מכאן גם לגבי לומדי התורה שבעורך, שבזכותם 
החיילים בחזית, שגם הם חולקים שוה בשוה, עיין שם.
על  ויגדך"  אביך  "שאל  בספר  הידוע  והמעשה 
העשיר עם הגאון רבי חיים מוולוז'ין זיע"א, זה תשובה 
לעשיר עם הארץ. עשיר המבין בכח של תורה תורם 
מן  כפול  שכרו  בכסף  שיעשו  ומה  בשמחה,  להנהלה 
השמים. העיקר לבדוק ולדעת שבאמת זה מקום תורה 
שבו לומדים בהתמדה, וכמובן לבקש קבלה על סכום 
זיע"א,  הסטייפלר  כך  על  שהמליץ  וכמו  התרומה, 
כל  את  תרם   – תורם  אותו  לבסוף  עשה  וכך  כידוע. 
וקיבל  חכמים"  "עטרת  המדרש  בית  לקופת  התרומה 

קבלה, ואשריו ואשרי חלקו.

אמירת פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע ביראה ובכבוד
שאלה: האם זה נכון שצריך להיזהר בפסוקי דזמרה 
ולא  ואנה  אנה  להסתכל  שלא  שמע  קריאת  וברכות 

לראות  מי נכנס כעת לבית הכנסת?
יש להרגיש  נכון מאד. בפסוקי דזמרה  זה  תשובה: 
ה'  לפני  אני  ולהרגיש  יתברך  ה'  את  משבח  שאתה 
יתברך ממש. בבחינת: "דע לפני מי אתה עומד". נכון 
שמע,  קריאת  וברכות  דזמרה  בפסוקי  לשבת  שמותר 
אבל צריך לשבת ביראת כבוד מאד. וזה מפורש בדברי 
רבינו הבן איש חי הקדוש )פר' יתרו הלכה ט(, שכותב: גם 
בתפילה דמיושב יזהר שלא יסמוך לאחוריו ולא לצדדין 
ולא יפשוט רגליו, ולא ירכיבם זה על גבי זה, אלא ישב 
באימה וכבוד, עיין שם. ויתכן שהמקור מדברי רבינו 
יונה בספר "היראה" בד"ה "ואל ירמוז", עיין שם )והובא 

גם במשנ"ב סי' צה סק"ב, ע"ש(.

וזה דומה לדברי כף החיים )סי' נט סקכ"ה( שמחמיר מאד 
קדוש"  קדוש,  "קדוש,  באמירת  התפילין  לנשק  שלא 
שבברכת "יוצר אור" ובקדושת "ובא לציון", כי צריך 
כוונה גדולה ואימה ויראה, עיין שם. ואם זה בנשיקת 
ושם.  פה  בהסתכלות  וכמה  כמה  אחת  על  התפילין, 
ונכון שנוהגים לנשק התפילין, וכדעת רבינו הבן איש 
חי, אבל מכאן ועד הסתכלות או סתם היסח הדעת, יש 

להיזהר מאד מאד.
וזה דומה לתפילת העמידה שמחמיר בזה מאד בזוהר 
הקדוש שלא להסתכל בעיניו אנה ואנה, והובא להלכה 
במשנה ברורה )עיין ביאה"ל סי' צה(. ולא חינם דרשו בגמרא 
)שבת קיח:( על פסוקי דזמרה שעליהם אמר רבי יוסי יהא 

חלקי עם אומרם בעולם הבא, עיין שם.

בסיכום, לפי מעלת המצוה כך לדעת חומרת המצוה 
)ועיין משנ"ב סי' קפג סק"ל(.

עניית "ברוך הוא וברוך שמו" בברכת הכהנים
שאלה: האם זה נכון שבברכת הכהנים אסור לענות 

"ברוך הוא וברוך שמו", אלא רק "אמן"?
לכתחלה  חובה  שומע  שאדם  ברכה  כל  תשובה: 
לענות "ברוך הוא וברוך שמו", ויש בזה כבוד שמים 
ס"ה(.  קכד  )סי'  להלכה  ערוך  בשולחן  כמפורש  גדול, 
שגם  סקכ"ז(  )שם  החיים"  "כף  הקדוש  בספר  ומפורש 
בספר  גם  כן  והביא  כן.  לנהוג  יש  הכהנים  בברכת 
שכך  והוסיף  טו(,  אות  תצוה  )פרשת  חי"  איש  "בן  הקדוש 

המנהג פשוט לענות.
בברכת  לענות  ממליץ  זיע"א  הגדול  שרבינו  נכון 
הכהנים "ברוך הוא וברוך שמו" בלחש ולא בקול רם 
הגדול  רבינו  שכוונת  לומר  וצריך  ט(,  סי'  ח"ד  יחו"ד  )ועיין 

נוהגים  שלא  במקום  כן  לעשות  שיש  זיע"א  והקדוש 
שלא  ספרדים  או  והתימנים  האשכנזים  אצל  כמו  כן, 
בקול  לענות  שנוהגים  במקום  אבל  רם.  בקול  עונים 
לכולי  הכהנים,  בברכת  שמו"  וברוך  הוא  "ברוך  רם 
עלמא אין לשנות מנהגים ויש להם על מה שיסמוכו. 
וכך משמע מדברי מרן הראשון לציון שליט"א בספר 

הנחמד "ילקוט יוסף" )סי' קכח סע' סו(, עיין שם.
באימה  כהנים  בברכת  לעמוד  לשכוח  לא  והעיקר 
בספר  וכמבואר  העמידה,  בתפילת  כמו  ממש  ויראה 
"כף החיים" )סי' קלח ס"ק קלח( בשם הזוהר הקדוש )והובא גם 

ביבי"א ח"ו דף שב, עיין שם(.
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ובודאי  יוד.(.  ברכות  )עיין  אותם  מבלים  ולא  והנהגותיו, 
מהשמים רבינו הגדול והקדוש רואה את כולנו, ומברך 
ומתפלל עלינו, כאשר כולנו תלמידים המקדשים שם 
שמים ואין מחלוקות וכוחנו באחדותנו ורבינו הגדול 
זיע"א עטרת לראשנו. ואשרינו שזכינו שיש לנו רבי 
המשיח  מלך  ובביאת  זיע"א.  מרן  לו  קוראים  כזה, 

בקרוב ייקרא שוב "מרן שליט"א".

שס בכל הארץ
לפגוע  בלי  הקודש,  ארץ  ישראל,  ארץ  בכל  גם 
במפלגות אחרות, כל אחד וכוונתו – לעניות דעתי, 
להשפיע ולבחור אך ורק בתנועת שס. יין ישן נושן 
שווה מיליונים. חדש אסור מהתורה, ועושה חדשות – 
בעל מלחמות. ויתכן שיש כאן חשש של מורה הלכה 
שכולנו  זיע"א,  הגדול  רבינו  מרן  כאשר  רבו  בפני 

ובהלכות  טהרה  בדיני  בהוראותיו  הולכים  תלמידיו 
הרבה  אשר  זו,  ובהלכה  והלכה,  הלכה  ובכל  שבת 
גופי תורה תלויים בה, חושבים אחרת. ואוי לנו ביום 
הדין. וידוע שהרבה ניזוקו כאשר זלזלו בתנועת שס 

או בשלוחי דרבנן המשרתים בקודש.
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