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פרשת וירא תשע"ט.
"לא רואה בעיניים"

הוא,  והנכונה  הפשוטה  האמונה  יסוד  כידוע, 
כאשר לא מבינים בשכל ואין הגיון ולא רואים ולא 
שיש  ולדעת  להאמין  והעיקר  כלום.  ולא  שומעים 
אלוקים בשמים, אחד יחיד ומיוחד, היה הווה ויהיה, 
"ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו" )דברים ד, לה(, "ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו" 
)ישעיהו ו, ג(, האל הגדול הגיבור והנורא, אין השלמות 

אלא לו לבדו יתברך, "ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד" )תהלים 
טז, ח(.

והמתפלל  והרוצה  והשואף  והמבין  והחושב 
להגיע להשגות באמונה בה' יתברך, הרי זה מקדש 
ועוד,  ורגע.  רגע  כל  מצוות  ומקיים  שמים  שם 
זוכה לקבל מהשמים מתנה של דבקות בה' יתברך 
בזכות שחושב תמיד על מציאות ה' יתברך, יחוד ה' 
יתברך, השגחת ה' יתברך, יראת ה' יתברך, אהבת 
ה' יתברך, "ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )ויקרא כב, לב( 
הפסוק:  בו  שמתקיים  וזוכה  א(.  סי'  בביאה"ל  משנ"ב  )ועיין 

"ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה" )חבקוק ב, ד; ועיין מכות כד.(.
אבל  הבא,  לעולם  זוכה  בודאי  כזה  אמונה  בעל 
בשמחה  הזה  בעולם  לחיות  שזוכה  כאן  החידוש 

ואהבה והוא עובד ה' תמיד שעה שעה, רגע רגע.
אמונה שלמה – אמונה בלב

מה זה אמונה שלמה? וכי יש חצי אמונה?! אלא 
נח(,  פר'  עה"ת  פרץ  )ברכת  זיע"א  הסטייפלר  רבינו  מבאר 
יש אמונה בשכל, דהיינו שמאמין ומבין, אבל עדיין 
דהיינו  פנימה,  בלב  מי שמאמין  ויש  חסר שלמות. 
שעושה,  מעשה  בכל  רגע,  בכל  ה'  את  שמרגיש 
בכל מראה שרואה ובכל מה ששומע, בבחינת: "ַעל 
ְלַבְבֶכם" )דברים יא, יח(. והרי זה שלמות שמרגיש את ה' 

יתברך כל רגע.
בתורה )בראשית ז, ז( נאמר: "ַוָּיֹבא ֹנַח .... ֶאל ַהֵּתָבה 
ִמְּפֵני ֵמי ַהַּמּבּול", ופרש רש"י, נח היה מאמין ואינו 
מאמין. כלומר, מאמין בשכל ולא מאמין בלב, ולכן 
אבל שלמות  נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים.  לא 
שומע,  ולא  רואה  לא  כשעדיין  גם  הוא  האמונה 
זכה  ולזה  ושמע.  ראה  כאילו  מתנהג  זה  כל  ועם 
אברהם אבינו ע"ה, שהסכים להיכנס באש שעשה 
נמרוד מכח שלמות האמונה שבלב שזה האמת, וכל 
מעשה נמרוד שקר גדול וגם האש לא שורפת מכח 
עצמה, אלא מכח ה' יתברך בלבד. ואם בשמים לא 
מאור  מהאש,  אותו  יוציא  יתברך  ה'  אז  מסכימים, 

כשדים.
וכן בפרשת "לך לך" על ארבעת המלכים שנלחמו 
נגד חמשת המלכים, ואחד מהם היה אמרפל, דהיינו 
להיכנס  ע"ה  אבינו  לאברהם  שאמר  הרשע  נמרוד 
ֶשְּבֵעת  מלאך(,  ד"ה  טז:  )נדה  במהרש"א  ומבואר  לאש. 
ציד,  גיבור  שיהיה  עליו  נגזר  נמרוד  של  לידתו 
ַצִיד  ִגֹּבר  ָהָיה  "הּוא  שנאמר:  גדול,  גיבור  כלומר 
ִלְפֵני ה'" )בראשית י, ט(. כלומר, בזמן לידתו נגזר עליו 

שיהיה גיבור גדול. ועם כל זה, אברהם אבינו ע"ה 
בעל האמונה הגדול, אמונה בשכל ואמונה בלב, לא 
חושש ממנו. והאמונה מנצחת, והעפר והקש נהפכו 
לקשתות ולחרבות וניצח את כולם )עיין תענית כא.(. זהו 
כח של אמונה שלמה. נגד השכל והטבע, הופך עפר 
וקש לחרבות וקשתות, וכן, נגד השכל ונגד הטבע, 

הופך את האש השורפת לאש שאינה שורפת.
של  השלמה  האמונה  ניכר  השבוע  בפרשת  וגם 
האמונה,  אב  שאברהם,  רואים  וגם  אבינו,  אברהם 
המלאכים  כאשר  השכל.  נגד  האמונה  את  מפרסם 
באים להתארח אצלו ואומרים לו: "ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה 
את  לשמוע  ושמח  "אמן",  עונה  יד(,  יח,  )בראשית  ֵבן" 
מאד  שיתכן  מאד  שמאמין  לכולם  ומראה  הברכה 
ושרה  בן,  יוליד   100 בגיל  אבינו,  אברהם  שהוא, 
90 תוליד בן. ומאידך, שרה אמנו, שלא ענתה  בת 
כעין  קצת  נראה  והיה  בקרבה  צחקה  וגם  "אמן", 
שלא  אף  בן?!",  תלד  שרה  "וכי  אמונה  של  זלזול 
הרואים  שבעיני  כיוון  זה,  כל  עם  לזלזל,  התכוונה 
והשומעים לא היה ניכר ממש אמונה בה' יתברך כל 
יכול, נענשה מהשמים בכך שלא זכתה לראות את 
חופתו של יצחק אבינו ע"ה )וכמבואר כל זה בזוה"ק בהקדמה 

לבראשית דף יא.(.

אמונה – שלמות שבשלמות של אברהם אבינו
בדרגה  אמונה  אותנו  מלמד  ע"ה  אבינו  אברהם 
ניסיון  והוא  כמוה.  שאין  מאד  מאד  מאד  גבוהה 
העשירי, לדעת רש"י והרמב"ם )פ"ה מסכת אבות, ע"ש( – 
ניסיון עקידת יצחק. כלומר, לשחוט את יצחק בנו. 
וה'  מאחר  כי  מאד,  מאד  ורם  עצום  כאן  והחידוש 
יתברך הבטיח לו ואמר לו ופורסם כך בתורה )בראשית 
תזכה  כלומר,  ָזַרע".  ְלָך  ִיָּקֵרא  ְבִיְצָחק  "ִּכי  יב(:  כא, 

)סנהדרין  דורשים  וחז"ל  אבינו.  מיצחק  בנים  לראות 
הרשע  עשיו  על  רמז  יצחק.  כל  ולא  ביצחק  נט:(, 

שאינו נקרא "זרע ישראל".
נשא  לא  ועדיין   37 לגיל  יצחק  הגיע  וכאשר 
מצווהו  יתברך  וה'  כלום,  ולא  בנים  לו  ואין  אשה 
ולא  שותק  אבינו?  אברהם  עונה  מה  עקידתו,  על 
עונה, ואומר לעצמו "הבנתי", ומיד "ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם 
ַּבֹּבֶקר" )שם שם, יד(. דרגה עצומה כזאת באמונה לאחר 
הבטחת ה' יתברך על זרעו של יצחק, ומיד עקידת 
יצחק, ואין שאלות ואין תמיהות, אין עיכובים, אין 
תרתי דסתרי ואין כלום! אלא מיד מקיים את ציווי 
ה' יתברך. זה באמת אמונה בעוצמה, אמונה שלמה, 
אמונה תמימה, אמונה ללא הגיון, אמונה ללא שכל, 
אמונה ללא כלום, אך ורק אמונה לכבוד ה' יתברך.

זה לא קשה!
אברהם  של  לדרגה  להגיע  קשה  לא  זה  באמת 
אבינו ע"ה באמונה. אברהם אבינו אבא שלנו, ועליו 
על  שומר  יתברך  ה'  כלומר  אברהם",  "מגן  נאמר 
זרעו של אברהם אבינו, והבן מקבל ירושה מהאבא. 
זה  אבינו  אברהם  הגדול  מהאבא  שלנו  והירושה 

יש  שלנו  ובנשמה  שלנו  בטבע  כלומר,  האמונה. 
נטייה גדולה מאד לאמונה ללא שאלות, ללא טענות, 
ללא הגיון, ואדרבא להנות מהאמונה יותר מהידיעה.
וחז"ל הקדושים )שבת צז.( מכנים אותנו: "מאמינים 
אבינו  אברהם  כמו  ואמא  אבא  עם  בני מאמינים". 
ושרה אימנו אפשר להגיע לאמונה שלמה שבשלמה.
כאלה.  להשגות  להגיע  להתפלל  שצריך  כמובן 
בכל עניית "אמן, יהא שמיה רבה" לכוון להתעלות 
אשר  "מלך העולם",  באמירת  ברכה  בכל  באמונה. 
להתעלות  יכוון  יתברך,  ה'  לכבוד  נפשו  מוסר 
באמונה. וגם יעשה לעצמו תרגילים של אמונה – כל 
מה שקורה ועובר עליו, צועק לעצמו: "זה מהשמים 
לשלמות  גדול  רעש  בשמים  עושה  וזה  לטובה". 
באמונה, לדבקות וקירבת ה' יתברך. וזה בעצם יסוד 
כל רגע מכוון  כלומר  השגחה פרטית,  של  האמונה 

שזה מהשמים בלבד. ואשרינו שזכינו.
זמן הבחירות – יום הדין הרוחני בעיר

זמן הבחירות בפתח, וכולנו במתח. מצד אחד, יש 
להיזהר מאד מאד מאיסורי לשון הרע והוצאת שם 
החכמים  ועל  דרבנן  שלוחי  ועל  העסקנים  על  רע 
ומצד  תלמידיהם.  וכולנו  עליהם  ממליצים  אשר 
שני, חובה קדושה מאד על כולנו לומר בפה מלא 
לכולם – להצביע אך ורק לתנועת ש"ס, ולא להפעיל 
את השכל ולשמוע מה יותר ומה פחות, מי למעלה 
שהעזרה  שלמה  באמונה  להאמין  אלא  למטה.  ומי 
והסיוע של התושבים מכוון במדויק מהשמים, ואין 
אדם נוגע במוכן לחברו )יומא לח:(. וזה מביא כח שלא 
להיכשל בעבירות של בין אדם לחבירו, מביא כח 
כולם,  להיזהר מלשון הרע ומביא כח להתפלל על 
ממש כולם, בברכת "שים שלום וכו' עלינו ועל כל 

ישראל עמך".
וזה רק בעל אמונה כמו אברהם אבינו ע"ה, בעל 
אמונה בהשגחה פרטית עושה זאת. והעיקר לקדש 
שם שמים ולתמוך ולהצביע ש"ס אך ורק בגלל פסק 
הלכה של גדולי ישראל וחכמי התורה שליט"א. איש 
סוף,  בלי  מצוות  הקרובות  מהבחירות  עושה  כזה 

מצוות שנמשכות שנים רבות.
צדיק אמיתי

צריך עיון גדול להבין כוונת רבינו נתן הקדוש 
מורנו  בשם  ד(  אות  שלוחין  הלכות  )חו"מ  הלכות  בליקוטי 
הרב רבי נחמן שצריך לחפש מאד מאד את צדיק 
לחפש  והוסיף  פעמים,  כמה  זה  על  וחוזר  האמת 
בכל כוחו בכל העולם כולו כדי שיתקן אותו וכו'. 
וכן בליקוטי מוהר"ן ח"ב )תורה עז( מאריך בזה, עיין 
ועוד,  הדברים?  כוונת  עומק  מה  ולכאורה,  שם. 
עושים  מה  ועוד,  "צדיק אמיתי"?  ההגדרה של  מה 
שתמיד יש מערערים על פלוני ואלמוני ואין לדבר 
סוף? ועוד, מה עם ביטול תורה בגלל שצריך לחפש 

בעולם כולו? היתכן?! וזו קושיא חזקה.
ושאלתי כמה חסידים ועדיין צריך עיון בביאור 

פרשת "וירא אליו" – פרשת האמונה

* לנוהגים 40 דקות: 17:20

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

ר"תיציאהכניסה
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המשך בעמוד 4 <<

מרן! אני יודע שלא תצא תקלה מתחת ידך
.. גם אם יאמרו שזה לא כמו שהיה, הרי זו התנועה שלך.



להתענג על ה'זהירות! 'בחירות' לפניך...
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה, מורי ורבותי! 
קחו סיפור, מעשה שהיה, אמיתי לחלוטין, עדות נאמנה ממקור ראשון...

לפני שנים רבות בהיותי בחור ישיבה, למדתי בחלק מנתח הזמן המשובח 
הזה בישיבתו של אחד מגדולי ישראל שאסר על כלל בחורי הישיבה ללא יוצא 

מן הכלל להשתתף בפעילות להצלחת המפלגות החרדיות.
"אם יתנו לי לדבר עם מרן הרב עובדיה" – הוא אמר – "אצליח לשכנע אותו 
שתהיה  ככל  תורנית  בפעילות  להשתלב  אמורים  לא  שלי  הישיבה  שבחורי 

מחוץ לגבולות בית המדרש".
אולם, השיחה הזו לא התקיימה, ואנו קבוצת "להוטי ביצוע דעת התורה 

של מרן" באנו במיצר.
יום אחד אני מוצא את עצמי מתוקף תפקידי כאחראי ישיבת בין הזמנים 
בחולון נקרא למרכז משרדי אל המעיין, אז בגבעת שאול, ומחליף רשימות 
לומדים לידי האחראי דאז ר' יוסף חיים כאלף דהיום. ותוך כדי המתנה עובר 

למולי הגאון הרב טולדנו שליט"א חתנו של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א.
אני ניגש אליו ושואל לדעת מרן במקרה דנן, והוא מיד מציע לי לומר לו 
את שם הישיבה בה אני לומד, ומיד יקבל ראש הישיבה מכתב ממרן המבקש/
מבשר על משלוח הבחורים לפעילות הדרושה. חשתי שלא בנח "לסבך" את 
ראש הישיבה הנערץ עם מרן, ולכן סירבתי בעדינות לומר את שמו. "אמור לי 
לפחות את שמך" אמר לי הרב טולדנו, אך אני שחששתי שמשמי יגיע כבוד 

הרב לשם הישיבה ומשם לעומד בראשה סרבתי שוב בעדינות.
המקום  מבקרי  או  מעובדי  אחד  הרב  לכבוד  ניגש  שיחתנו  כדי  תוך  והנה 
ושואל שאלה בהלכות אבלות, ואז עונה לו הרב כדלהלן: "בהלכה לא מופיע 
הנדון שעליו אתה שואל, אולם יש ספר בשם "יקרא דחיי" של רב גדול בשם 
הרב חיים רבי שליט"א, ששם מובאים כל המנהגים וההוראות למעשה בהלכות 

אבלות, וגם הנדון שלך נדון בו ופסק שיש מקום למנהג זה"...
ראיתי בכך אות משמים, ואמרתי לרב טולדנו שאני בנו של הרב הנזכר, 
וכנראה שמוטל עלי לומר את שמי לאור ההתגלות הנדירה. הרב פרץ בצחוק 
משחרר ואמר לי "עכשיו אני מבין מהיכן ההתלהבות והרצון לעשות לכבוד 
בגנים".  זה עובר  כנראה  כזה  הישיבה, עם אבא  מרן למרות המניעות מצד 

הלוואי...
ידיעתי. אולם  מכתב ממרן לראש הישיבה לא נשלח, לפחות לא למיטב 
נקשתי בדלת חדרו של מרן ראש הישיבה, ואמרתי לו את הדברים דלהלן: 
"אני בישיבה של כבודו אך ורק משום שמרן החדיר בסבי אב אבי את אהבת 
כנראה  היה  זאת  מבלעדי  בישיבה.  ללימוד  הילדים  שליחת  וחובת  התורה 
הטוב  ובמקרה  המורשת,  ממשיך  אני  הייתי  הסתם  ומן  כאביו  חנווני  אבי 
היינו פותחים עם השנים רשת של חנויות סופר... משום כך, ובהיותו רבינו 
המובהק, חובה עלי להישמע להוראותיו וביניהן לפעול למען הצלחת 'התנועה 
הקדושה' בבחירות". ראש הישיבה נענה לבקשתי בחיבה, ואמר שדוקא בקשה 
מאשר  והוא  עליו  מקובלת  הגב"  "מאחורי  פעילות  המחליפה  שכזו  ישירה 

אותה.
דעת  ביצוע  "להוטי  קבוצת  היינו  הבחירות,  ליום  עד  לילה  ומידי  אז  מיני 
הלימוד  סיום סדרי  23:00 לאחר  לילה בשעה  מידי  יוצאים  התורה של מרן", 
ושם  דרעי.  הרבנית  של  הנזקקים  ארגון   – יעלה"  "יהודה  למשרדי  בישיבה 
היינו מדוורים את כל החומר אותו אספו הטלפניות במהלך כל היום. מקפלים 
לשליח  המיועד  במקום  ומניחים  מהדקים,  למעטפות,  מכניסים  המכתבים, 

הדואר בבוקר, והיה זה חלקנו מכל עמלנו לסיוע לתנועה הקדושה.
ומאז ועד היום נפתחו מפלגות, התפצלו והתאחדו תנועות, ושוב התפצלו... 
נפטרו גדולי ישראל וקמו חדשים, עולם כמנהגו נוהג. אולם קריאת של מרנן 
רבנן מהדורות הקודמים, ובראשם מן הרב שך זיע"א ומרן הרב עובדיה זיע"א 
במקומה עומדת. צאו לדרך, וחזרו עם כמה שיותר כחות למען שמירת צביונה 

היהודי של המדינה ועריה.

מצאתי את עצמי מספר את המעשייה הנ"ל לאברכי כוללנו היקרים, כאשר 
אי מי שאל: "אולי כוונתם של גדולי ישראל היתה לפעול ביום הבחירות ולא 
והיה  הכולל,  לאברכי  כה  עד  זאת  לספר  לי  יצא  שלא  גיליתי  ואז  לפניו?", 

מתאים מאד לספר להם...
לא הייתי כותב על כך, ולא נכנס לבוץ שמרגע לרגע הופך להיות קרוב 
את  מאבדים  שכבר  הנאמנים  שיחתנו  שותפי  אלמלא  יותר,  ודביק  יותר 

סבלנותם ודורשים שוב ושוב להתייחס לנושר מורכב זה.
בין  להיות  הפך  הוא  בארצנו  לגויים,  יהודים  בין  המאבק  היה  בעבר  אם 
ובינם  והעדות  המגזרים  בין  וחילונים,  דתיים  ושמאל,  ימין  ליהודים,  יהודים 
לבין עצמם. כל עיר ופרשיותיה, כל עיירה ואיחוד או פילוג ראשיה, וכל צד 

עם סיפורי זוועה על הצד שכנגד החומס מעוול ואינו יודע לעמוד בהסכמים.
תנאים",  ללא  "אהבה  על  חלקים  שלושה  לכתוב  נחמד  שיותר  ברור  אז 
ועוד חמישה על "האימון שלך בעצמך" ועל "הילד שבך", ולהתעלם ממערכת 
הבחירות, מהמפלגות, מראשי הערים, מהפעילים, מתולי השלטים ומתולשי 
השלטים. אבל ישנם שלושה דברים שכל אחד מאיתנו חייב בהם, ועליהם אסור 

לעבור לסדר היום גם אם ממש נחמד להיות "ההוא שלא שייך לפוליטיקה".
הדבר הראשון – "השתמש בכחך" "כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא 
מיחה - נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו - נתפס על אנשי עירו, בכל העולם 

כולו - נתפס על כל העולם כולו" )שבת נ"ד ע"ב(.
ללמדך, שאם יכולת לגרום לבני עירך להיות טובים יותר, איכותיים יותר 
הרי שאתה מתחייב  זאת,  ולא עשית  יותר  טוב  ומקיימים את המוטל עליהם 
באותן תקלות שהם יכשלו בהן. ויש כאן הזדמנות לזיכוי הרבים למשך השנים 
הקרובות, כי נציגים נכונים יותר יעשו דברים טובים יותר למען הכלל, ואין לך 

את "הזכות" לוותר על "הזכות" הזו.
ולמי שיחשוב שאת ההשלכות למעשיו יראה בעולם הבא או בעתיד לבוא, 
משהו שהולך להתקזז בעת זקנתו עם כמה מעשי צדקה או חסד גרנדיוזיים, 

הרי שהמעשה הבא הולך להפתיע, ואם תחליט נכון – יהיה זה לטובה.
הגמרא במסכת כתובות )ס"ו ע"ב( מספרת: מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה 
רוכב על החמור ויוצא מירושלים, והיו תלמידיו הולכים אחריו. ראה צעירה 
ענייה אחת שהיתה מלקטת שעורים מתוך צואת בהמתם של ערביים מרוב 
רעבונה. כיון שראתה אותו התעטפה בשערה ועמדה לפניו, אמרה לו: רבי, 
פרנסני! אמר לה: בתי, מי את? אמרה לו: בת נקדימון בן גוריון אני. – וזאת 
לדעת שנקדימון בן גוריון היה אחד מעשיה הגדולים של ירושלים לדורותיה.

אמר לה: בתי, ממון של בית אביך להיכן הלך? אמרה לו: אבד, משום שלא 
נתן צדקה כראוי. אמרה לו: רבי, זוכר אתה שחתמת על כתובתי? אמר להם 
אלף  בה  קורא  והייתי  זו,  של  כתובתה  על  כשחתמתי  אני  זוכר  לתלמידיו: 

אלפים דינרי זהב מבית אביה חוץ משל חמיה.
שואלת הגמרא: ונקדימון בן גוריון לא עשה צדקה? והרי אמרו עליו על 
נקדימון בן גוריון, שכאשר היה יוצא מידי יום מביתו לבית המדרש, שטיחים 
של משי היו פורסים תחתיו, ובאים עניים ומקפלים אותם מאחוריו ומהם היו 
מתפרנסים בריווח? עונה הגמרא: אמנם עשה צדקה, אולם לפי גודל עושרו 
כל ממונו  כך אבד  ומשום  עליו,  היתה התביעה  כך  ועל  יותר,  יכל לעשות 

והגיעה בתו לשפל שכזה.
"חוסר  של  מה  במידת  ולא  הבא,  בעולם  בעונש  הסתפקו  לא  משמים 
הצלחה", משמים הכריתו את שורש עושרו של נקדימון עד שהגיע בתו לכך. 

וזה "רק" בגלל שיכל לעשות יותר ולא עשה...
הבשורה הטובה היא, שברגע שנקפת אצבע לטובה, לא רק שכל מעשה טוב 
שעשו נציגיך נזקף לזכותך, אלא גם כל מעשה טוב שיכלו נציגיך לעשות ולא 

עשו – מעלה עליך הכתוב כאילו עשית.
וכדבריו של אחד מגדולי ישראל בענוותנותו לרעייתו, שרק בזכותה יגיע 
למדור הגבוה בגן עדן, וכדלהלן: "אותי לא יכניסו למקום הגבוה בגן עדן, 
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בוחר במרן! שלוחו של אדם כמותו!!!
שליח הדיין כחו כדיין, ושליחי מרן ושליחיהם כמרן!

מצביעים שס בשמחה, בהתלהבות ובראש שקט!
 מצוות "ועשית ככל אשר יורוך" בהידור רב

)מורנו הרב שליט"א(

.. כמו שמניחים תפילין בשמחה, מנענעים לולב בשמחה, ואוכלים מצה בשמחה.



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
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שיער אסוף לרווקה
נשואה,  לא   17 בת  חרדית  נערה  אחותי  שאלה: 
על  פרוע  שער  עם  ברחוב  ללכת  היתר  ורוצה 
הצדדים ועל העיניים וכל מיני סלסולים בשערות. 

מה לעשות?
בגילוי  מותרת  פנויה  רווקה  כידוע,  תשובה: 
דעה  ויש  ראשה.  לכסות  חייבת  ונשואה  שערה, 
בהלכה שצריך כיסוי נוסף על הכובע או המטפחת, 
כי הכיסוי הראשון עדיין לא צנוע ללכת בו ברשות 
הרבים ודומה לגופיה הצמודה לגוף הנקראת "חולצת 
בסיס" שאסור לצאת כך לרשות הרבים, וצריך על 

זה חולצה מכופתרת, כידוע.
רווקה מותרת בגילוי שערה. ויש מצריכים שיהיו 
)עיין  )מפוזרות(  ולא סתורות  )אסופות(  שערותיה קלועות 
משנ"ב סי' עה סקי"ב(. ויש מקילים גם בשערות סתורות, 

כלומר לא אסופות אלא מפוזרות )מרן רבינו זיע"א ביבי"א 
שם(.  עה  סי'  מצליח"  ב"איש  הנפלאות  בהגהות  והובא  ג.  סי'  אבה"ע  ח"ד 

ומפורש בגמרא )סוטה ז.(, סתירת שער מקליעתו )סתירת 
השער, פירושו – שער מפוזר ולא אסוף(, עיין שם.

כי  זו,  בהלכה  טועים  רבים  הרבים,  ובעוונות 
כמו  קלועות  שאינן  הכוונה  "סתורות",  למעשה 
צמה שנראה כל השער כחבל עבה, אלא אסוף על 
השער  ושאר  בשורשים  עגולה  טבעת  או  גומי  ידי 
מפוזר מלמטה. אסוף מלמעלה ומפוזר מלמטה, בזה 
היורד  מפוזר  אבל שער  לעיל.  וכנזכר  מתירים  יש 
לצדדים ולכתפיים זה ממש פריצות, זה רחובי כדרך 
האיש  הקדוש  רבינו  שכתב  כמו  הסוררות.  נשים 
בפאה  ואם  נכרית.  פאה  על  דמו,  יקום  ה'  מצליח, 
היא נראית נוכרית, אז בשער מפוזר כדרך הרחוב 
והשוק והסוררות, בודאי שזה נכרית שבנכרית וזה 
המחשבה  על  עלתה  לא  ובזה  עלמא.  לכולי  אסור 
לאיזה מורה הוראה להקל בזה חס ושלום, והדברים 

פשוטים ומובנים.
מדין  בשבת  האסורה  השער  קליעת  בעצם  וזה 
)עיין  סותר  משום  הקליעה  התרת  איסור  וכן  בונה, 
משנ"ב סי' שג סקפ"ב(. אבל שער פזור, מפוזר ומפורד ככל 

העמים, רחמנא ליצלן, אסור בהחלט. ויש כיוצא בזה 
בדיני יחוד גם במעלית, אשר יש מתירים כי אין זמן 
של שיעור יחוד של טומאה )עיין סוטה ד.(. ומרן רבינו 
צניעות,  מטעמי  בזה  להחמיר  ממליץ  זיע"א  הגדול 
כלומר אין איסור יחוד, ויש איסור פריצות )עיין למרן 
הראש"ל שליט"א בספר הנחמד "ילקוט יוסף" יור"ד סי' פז סע' מב בדין חצי 

שיעור(. גם רבינו בעל שבט הלוי זיע"א כותב במפורש 

"דעתי נוטה להחמיר בזה" )שבט הלוי ח"ג סי' קפב(. ומינה 
לנדון דידן.

למות על קידוש ה'
שאלה: לפני מספר שבועות נרצחו שני ישראלים 
בפיגוע בברקן הי"ד. לפי מה שמורנו הרב כותב מדי 
ראוי לשמוח  היה  זקנים",  "דעת  היקר  בעלון  פעם 
ואולי אפילו להתאכזב שלא אנחנו אלה שזכינו )חס 
ושלום?( להיהרג על קדושת שמו יתברך. ואולי בעצם 

הקדושים שנרצחו זכו והצליחו, ועלינו לשמוח ביום 
ובבשורה שכזו? מה דעת מורנו הרב בנושא?

תשובה: יפה מאד! ועל קידוש ה' לא אומרים "חס 
אם  ה'.  קידוש  על  למות  חייב  כעת  אלא  ושלום", 
בתפילה  בבוקר  כן  לכוון  הצליחו  הקדושים  אותם 
באמירת "ה' ֶאָחד" )דברים ו, ד( וכן "ּוְבָכל ַנְפְׁשָך" )שם שם, 
ה( וכן "למען שמו באהבה" וכן "ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא" )תהלים 

ולא  ולא חסידות  הלכות פשוטות  כל אלה   – כה, א( 

כלום, אלא חובה קדושה. ואז בודאי זוכים היו להיות 
)ב"ב  אומרים  וחז"ל  יתברך.  ה'  לכבוד  עולה  קורבן 
יוד.(, אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן, עיין שם. 

והלואי שנזכה לכך היום.
קידוש  על  למות  שנזכה  תמיד  להתפלל  צריך 
ה'. ואם אני חי, ברוך ה', שנזכה לחיות על קידוש 
ולא  ריב  לא  לעולם,  מאיתנו  תקלה  תצא  ה', שלא 
מחלוקת ולא קנאה ושנאה ולא זלזול בכבוד שמים 
חס ושלום. ואפילו שלא נפתח שיעור תורה או שלא 
וכיוצא  וויכוחים  מחלוקת  ויהיה  כנסת  בית  נבנה 
בזה, כי זה חילול ה'. ויש להתפלל על כך. ועל אחת 
כמה וכמה שלא נפתח מפלגה חדשה בעיר, כאשר 
התוצאות הם חילול ה', מחלוקות, לשון הרע ושנאת 
הצליח,  לא  כשלבסוף  וכמה  כמה  אחת  ועל  חינם. 
אומרים  וחז"ל  ליצלן.  רחמנא  סכנה,  בכלל  שזה 
)קידושין מ.(, אין מקיפין בחילול ה'. ואוי לנו ביום הדין.

עניית "אמן" על קדיש וחזרת הש"ץ בקול רם
שאלה: עניית "אמן" בקול רם בזמן התפילה על 
קדיש ועל חזרת השליח ציבור, האם זה חובה מהדין 

או חסידות בעלמא?
תשובה: זה חובה מהדין, ולא סתם חסידות. כך, 
ממש  רם  קול  אלא  לאוזניו,  להשמיע  מספיק  שלא 
ס"א(.  נו  )סי'  ערוך  בשולחן  כן  ומפורש  קולו.  לציבור 
והוסיף רבינו הקדוש במשנה ברורה )שם סק"ה(, שעל 
מתבטלים  זה  ידי קול  ידי זה מתעורר הכוונה ועל 
ממש  חובה  שזה  ומכאן  שם.  עיין  קשות,  גזירות 

לענות "אמן" בקול רם.
ַצִּדיִקים"  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה  ִרָּנה  "קֹול  וזה בבחינת: 
)תהלים קיח, טו(. ומשמע בגמרא )סנהדרין לט:(, להכריז בפי 

הכל, קול גדול של הכרזה לכבוד ה' יתברך ְּבָאֳהֵלי 
"ַוַּיֲעֹבר  לו(:  כב,  א  )מלכים  הפסוק  פירוש  וכן  צדיקים. 
ָהִרָּנה ַּבַּמֲחֶנה", כלומר כרוז גדול בפי כולם, עיין שם.
והפלא הגדול שבעניית "ה' מלך" שלפני "ברוך 
חובה  אין  וגם  רם  בקול  לענות  כתוב  לא  שאמר" 
לעמוד מדינא, אלא מידת חסידות )הל"ע ח"א דף עד(. גם 
מרנן ורבנן "ילקוט יוסף" ו"הלכה ברורה" )בשו"ע סי' 
נט( לא כתבו לענות בקול רם./ ומאידך, עניית "אמן" 

זה חובה מדינא ולא חסידות, וכיצד עושים להיפך? 
ממש פלא פלאים. ורבינו הקדוש )משנ"ב סי' קכד ס"ק מז( 
לזרז את  כדי  "אמן"  עניית  רם  בקול  לענות  מתיר 
העם בכך, עיין שם. והובא להלכה בכף החיים )שם 
ס"ק סג(, עיין שם. ומצוה לעורר את העם ולהרים קולו, 

קול רינה, ויקח מעט אויר קודם, כדי שיגביה קולו 

בגמרא  ומפורש  ואשריו.  שמים,  שם  ויקדש  היטב 
מברך"  רבא  שמיה  יהא  "אמן  העונה  כל  קיט:(,  )שבת 

וזו  עיין שם.  עדן,  גן  לו שערי  פותחים  כוחו  בכל 
קבלה טובה לקראת השנה החדשה ובכלל.

נסיעה במכונית לבית הכנסת כשהוא מעוטר 
בטלית ותפילין

שאלה: האם כדאי לקבל על עצמי לצאת מהבית 
חייב  שאני  למרות  בוקר,  כל  ותפילין  טלית  עם 

לנסוע ברכב לבית הכנסת?
כן.  לעשות  כשיכול  קדושה  חובה  זה  תשובה: 
ורבינו הרמ"א הביא כן בשם הזוהר הקדוש והובא 
גם במשנה ברורה בביאור הלכה בשם הזוהר הקדוש 
)סי' כה ס"ב(. ומה שהוא נוהג במכונית עם התפילין, אין 

בזה בעיה, כי העיקר שאין כאן קלות ראש ואין כאן 
היסח הדעת, וזה מצוין )ועיין בספר "שאלה יפה" ח"א דף כה(.

חסד רוחני מבלי להיפגע
אם  חסדים  גמילות  של  ענין  יש  האם  שאלה: 
לחזק  כדי  ובכוונה  בנץ  שחרית  תפילת  על  מוותר 

ולהשלים מניין נוסף במקום אחר?
בזה  שעושה  ואשריו  ענין,  שיש  בודאי  תשובה: 
חסד רוחני עם מקום וציבור נוסף. אבל זה רק באופן 
במקום  רוחנית  עליה  ומרגיש  שם  בתפילה  שנהנה 
הרוחנית  הרמה  וכן  המתפללים,  ובציבור  התפילה 
גבוהה שם כמו במקום הקבוע שלו. ואם יש בעיה 
רוחנית ורמה נמוכה, אז אינו חייב ללכת לשם. זה 

הכלל ברוחניות – תדאג לעצמך לפני כולם.

טיסה בשמי ארץ הקודש לשם הנאה
שאלה: לפני כחודש הרב כתב בעלון שלא טוב, 
ואולי אפילו אסור, לטוס בשמי הארץ סתם להנאה 
כי זו סכנה ואין היתר להיכנס לסכנה אלא במקום 
יורדי  לגבי  הדין  מה  לשאול  רצינו  ופרנסה.  דוחק 
)שיש  בים  אפילו שחיה  או  בכנרת  כגון: שייט  הים, 
שאמרו שצריך לברך ברכת "הגומל" אם שחה בים ורגליו לא נגעו בקרקעית(. 

יהיה לא טוב ואולי אפילו  האם גם באלו הנזכרים 
אסור?

דף שעא.  ברכות  עובדיה  בחזון  המקור  תשובה: 
מדברות  והולכים  הים  יורדי  לגבי  מפורש  ושם 
שומר  בלבד,  לטייל  ויוצאים  צורך  אין  שכאשר 

נפרשו ירחק מזה, עיין שם.
למעשה, גם שחייה בים בעומק מסוים וכיוצא בזה 
דוקא  הרבים,  ובעוונותינו  מאד.  בזה  להיזהר  צריך 
היודעים לשחות ואינם מפחדים נתפסים במערבולת 
וכיוצא בזה, ונכנסים לסכנה, רחמנא ליצלן. והנזהר 
שלא  מי  וכן  בים,  כשנמצא  בעדינות  הכל  ועושה 
נוסע סתם במטוס ולא מפליג סתם באונייה, מקיים 
את הפסוק: "ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם" )דברים ד, טו(, 
ואשריו. ומאידך, דייג שזה עבודתו לדוג דגים מהים 
ושט בסירה פרטית וכיוצא בזה מותר לכתחלה, כי 
זה לצורך עבודתו. וכמובן להרבות בתפילה. וכבר 
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כך פסק מרן! ללא שינוי וללא תמורה!!!
לא "אילו היה", לא "התכוון" ולא "בעיקרון" - מרן!

מאחורי הפרגוד, עושים רק מה שה' רוצה
 מצביעים שס!

לא משנה מה הם עשו או לא עשו, ביום שלישי כ"א חשון )30/10(
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משום שגם בפעמים שהלכתי ללמוד, לפעמים חלמתי, יצאתי להפסקת קפה ותה, 
עניתי לטלפונים ולא מיציתי את יכולותי. אולם את כאשר תגיעי לבית דין של 
מעלה, תעמדי ותאמרי שמגיע לך גן עדן מושלם משום ששלחת את בעלך ללמוד 
יכולותיו?  את  מיצה  שלא  בכך  אשמה  את  ומה  במסירות,  הרבים  את  ולזכות 
שאז  רק  עדן.  בגן  הגבוה  למדור  להיכנס  לך  ויניחו  זו,  טענה  יאשרו  ובשמים 
תאמרי להם שאין זה גן עדן לשהות ללא הבעל, וכך יכניסו גם אותי במחיצתך"...
ונציגות:  שותפות  איגוד,  ובכל  בכנסת  בראשויות  נציגינו  מול  אנו  גם  כך 
"מינינו אתכם לעשות את המקסימום לטובה, כל מה שלא עשיתם, הרי שאין 
בנו אשמה, ולהיפך – ככל יכלתנו עשינו, והרי זה כאילו עשינו הכל. כך שגדול 
שכרו של 'הבוחר' בטוב עוד יותר מ'הנבחר' עצמו, מה שיעלה את הנבחר למצער 
כמי שזיכה את הבוחר לממש את "זכותו" הרוחנית עוד יותר מאחותה הגשמית.

הדבר השני – זהירות! סכנה! "כל המבזה תלמידי חכם, אין לו רפואה למכתו" 
)שבת קי"ט ע"ב(.

גם אם יש לך רב שמורה להצביע למפלגה מסויימת, הדבר האחרון שמומלץ 
לך לעשות הוא להטיל רפש או רמז כזה על תלמיד חכם אחר המורה אחרת. דברי 
התנא באבות )פ"ב מ"י( "והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והוי זהיר בגחלתן שלא 
תכוה, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף וכל 

דבריהם כגחלי אש", אינה "המלצה חמה" אלא "זעקה של רחמים".
הדבר השלישי – "היום שאחרי" יום יבוא, ויהיה זה בקרוב ממש, ויום הבחירות 
יהיה מאחורינו. הנציגים שיבחרו או שלא, ישקעו לעוד חמש שנות קואליציה 
אופוזיציה או שיעמום, גדולי ישראל מכל העדות והחוגים שוב יהיו עטרה לראשי 
כל המגזרים, וכתבי העיתונים והתעמולנים יתפנו לפרויקט המדמם הבא. אבל 
שלך  הדוד  ובן  ואחיך  הלילה,  תוך  אל  זה  על  זה  שצווחתם  שלך  והשכן  אתה 
שסיימו שיחות טלפון בטריקה זועמת, והילדים שלך והחברים שלהם ממקומות 
הלימודים שתלשו אלו את מודעותיהם שאל אלו, אמורים לחזור לחיים משותפים. 
כולנו אמורים להתנהל מול אתגרי החיים, מול הסכנות המשותפות, מול האויבים 
המשותפים ומעל הכל להיות חלק מהמרקם העדין והמדהים כל כך שנקרא "עם 

ישראל".
תעשה הכל, בכדי שלא יהיה משהו מימים אלו שיעיב על הימים שאחרי...

יזכנו ה' יתברך לבחור בטוב, לקבל אחריות על מעשינו ועתידנו, לראות את 
נציגינו עושים ככל יכלתם ואף מעבר לכך. לייקר את גדולי ישראל, ולהישאר 
ה', כמים לים  "ומלאה הארץ דעה את  מיוחדים ומאוחדים כרצון אבינו רוענו. 

מכסים" )ישעיהו יא, ט(.
וברוכים תהיו!
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"צדיק אמיתי". ולעניות דעתי, העומק הגדול והחזק 
של צדיק אמיתי זה מי שלומד בהתמדה עצומה ומנצל 
לברך  ולא  קהל  לקבלת  לא  לתורה.  ורגע  רגע  כל 
אנשים, אלא תורה וחידושי תורה ולימוד הלכה, ועל 
הכל – לזכות את הרבים בתורה ולהעמיד תלמידים 
בתורה ויראה. והוא בבחינת "רבים הצריכים לו" )עיין 
עירובין כט:(. והוא כמו רבה בר נחמני שלא פסיק פומיה 

מגירסה ]=לא פסק פיו מללמוד דברי תורה[ )ב"מ פו.(. 
בהתמדה  בתורה  שהעוסק  ז:(,  )ב"ב  בגמרא  ומשמע 
ונקרא  הים  שפת  שעל  מהחול  יותר  מצוות  לו  יש 

"צדיק", עיין שם. 
ומפורש בגמרא )ר"ה טז:(, חייב אדם להקביל פני רבו 
ברגל. ומשמע, כל השנה תעסוק בתורה ואל תפריע 
לצדיק, שכן גם הצדיק צריך ללמוד תורה. והצדיק 
יש לו עבודה קשה להיות שפל וצנוע, ובעל תשובה 
חזק ממנו )עיין רמב"ם פ"ז מהלכות תשובה(. ואם יבואו אליו כל 

החסידים יום יום, הוא יהיה מסכן ועם הארץ. לכן, 
וזה  פניו.  לקבל  ובחגים  מספריו,  ללמוד  השנה  כל 
"תיק  והוא בבחינת  הצדיק האמיתי שעוסק בתורה 

לספר תורה" )עיין סנהדרין צט:(.
רבינו  בודאי  כזה?  אמיתי  צדיק  להיות  זכה  ומי 
לאלפים  תלמידים  שהעמיד  זיע"א  והקדוש  הגדול 
מורי  וכל  בעולם.  הגדול  הרבים  ומזכה  ולרבבות 
מחידושיו.  ומתחכמים  בספריו  לומדים  ההוראה 
והוא הלמדן והשקדן של הדור. וגם עכשיו ממשיכים 
שזכינו  ואשרינו  הקדושות,  והנהגותיו  בהוראותיו 
שכולנו  אמיתי,  צדיק  כזה,  הקדוש  רבינו  לנו  שיש 
תלמידיו ותלמידי תלמידיו. וזה כמובן רבינו עובדיה 
יוסף זיע"א, גאון עולם, רב רבנן, צדיק אמיתי אשר 

כמיליון איש מלוים אותו בדרכו לעולם הבא.
הקדוש,  הזוהר  כל  את  כשלמדתי  ובצעירותי, 
הקדוש  שהזוהר  300 מקומות  בערך  לעצמי  רשמתי 

זיע"א לא  ורבינו הקדוש  מעורר על מעלת התורה. 
עבד לפני המלך  ׂשר לפני המלך, אלא גם  רק שלא 
עליהם  ומתפלל  ציבור  בצורכי  שעוסק  לד:(,  )ברכות 

תמיד כמו עבד ה' )עיין מהרש"א שם(.
טהורה,  נשמה  תורה  בן  מרוויח  כמה  ולמד  צא 
עובד ה', מתלמידי מרן זיע"א, הבוחר ש"ס ומשפיע 
ספק  לו  ואין  וידידיו,  קרוביו  ועל  משפחתו  על  כן 
והוא  ומקדש שם שמים בקלפי בשכונתו.  במעשיו, 
העסקנים  של  הגדולה  הרוחנית  בהצלחה  שותף 
חלקו.  ואשרי  ואשריו  ש"ס,  בתנועת  שלנו  היקרים 
ומרן רבינו הגדול והקדוש זיע"א היה ממליץ לקום 
ביום הבחירות בהשכמה לתפילה בנץ החמה ומשם 
ְּכֹכל  ַלֲעׂשֹות  "ְוָׁשַמְרָּת  מצות  לקיים  בשמחה  לקלפי 
שנים.  כמה  הנמשכת  מצוה  י(,  יז,  )דברים  יֹורּוָך"  ֲאֶׁשר 

"ְוָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה" )עובדיה א, כא(.
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אמרו חז"ל "הספנין רובן חסידים1" )קידושין פב:(.

כניסת גוי לסוכה
תשע"ח  שנת  "האזינו"  פרשת  בעלון  שאלה: 
כת"ר כתב, כי אין בעיה להכניס גוי לסוכה, והוסיף 
שמרן רבינו הגדול זיע"א דחה ב"חזון עובדיה" )סוכות 
גוי  דף קכט( דברי אלו האומרים שיש בעיה להכניס 

זיע"א  וראינו שמרן  "חזון עובדיה"  לסוכה. פתחנו 
הזכיר את דברי האומר כן בסיום ההערה למטה ולא 

כתב לדחות.

דבריו  את  הזכיר  לא  שמרן  העובדה  עצם  האם 
שכתב  מה  לדחות  כוונתו  העליון,  בחלק  בסעיף 
שו"ת דברי יציב? ילמדנו רבינו את ההבנה ב"חזון 

עובדיה".
דברי  שו"ת  אותו  על  לרבות  גם  נכון.  תשובה: 
תיכנס  שלא  לנדה  גם  שהחמיר  עדר(  סי'  )או"ח  יציב 
לסוכה, ומרן רבינו זיע"א ב"חזון עובדיה" סוכות )דף 
פב( דחה אותו בשתי ידיים. וזה אותו סימן שאוסר 

בדף  זיע"א  מרן  שהזכיר  לסוכה  להיכנס  גוי  על 
קכט. ומרן זיע"א, לרוב הענוה, העתיקו למטה, אבל 
ומפורש כתב מרן:  ברור שכוונתו חומרא בעלמא. 

"ובספרים הזהירו שנכון להימנע וכו'". ובאמת, זה 
בסתם גוי נכון להימנע. אבל גוי שמטפל בקביעות 
גם  לטפל  לסוכה  להכניסו  חובה  בחולה,  או  בזקן 
בזקן ובחולה בהתאם למה שעושה כל השנה, וזה גם 

חילול ה' להוציאו, והדברים פשוטים.
מסקנתו  טוב  מבין  זיע"א  מרן  בספרי  והרגיל 
על  זיע"א  רבינו  מרן  כותב  בזה  וכיוצא  למעשה. 
הט"ז, שהרגיל בדברי הט"ז ימצא הרבה כיוצא בזה 

)עיין יבי"א ח"ב יור"ד סי' יד סס"ק ג(.

 "שם למעלה
בשמים, רק שמחה!

 כי אנחנו ממשיכים

בדרכך!"

המשך מעמוד 2 <<

1. ופירש”י )שם(, שפורשין למקום הסכנה ותמיד הם ברעדה יותר מן הגמלין, עיין שם.


