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עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל
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שבת קודש ט"ז כסלו תשע"ט ( 24בנובמבר )2018

המלחמה של יעקב אבינו ברוחניות ובגשמיות
פרשת וישלח תשע"ט
בחכמה גדולה גם את עשיו אפשר לרכך
בפרשת השבוע ,פרשת "וישלח" ,מסופר בתורה
על יעקב אבינו שנפגש עם אחיו ,עשיו הרשע,
לאחר שלא ראה אותו  36שנה .ואף על פי ששנאתו
של עשיו לא דעכה עד לרגע פגישתם ,יעקב אבינו
ידע לפייסו בחכמה גדולה ,וביטל ממנו את השנאה
הגדולה .והפסוק בפרשה אומר" :וַ ּיָ ָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא
ֵע ָׂשו לְ ַד ְרּכֹו ֵׂש ִע ָירה" (בראשית לג ,טז).
חייב להיות הבדל..
אם נתבונן ,גם פרשת "ויצא" וגם פרשת "וישלח"
הן לכאורה שתי פרשיות שמלמדות אותנו את אותו
מוסר השכל .משתי הפרשיות למדים אנו כיצד ניתן
להילחם באנשים קשים ,באנשים מסוכנים ,באנשים
שמוכנים להרוג ומוכנים להילחם בכל כוחם,
בראותנו את יעקב אבינו ניצב מול אויביו ומצליח
בעבודתו ומסלק מהם את השנאה.
ואם כן ,השאלה הנשאלת – מה ההבדל בין
הפרשיות? הרי גם בפרשת "ויצא" ניצח יעקב את
לבן ואת בניו ואת כל הקשיים שהיו עליו בחרן ,וגם
בפרשת "וישלח" ניצח את עשיו הרשע וכל האלופים
שלו ,וחזר לארץ הקודש בריא ושלם .ולפיכך ,עלינו
להבין מהם ההנהגות הנכונות המיוחדות של יעקב
אבינו ,אשר הצליח להינצל מאויביו בכוחו הגדול
הרוחני והחומרי ,הרוחני והגשמי ,אשר ניתן לראות
וללמוד מכל אחת משתי הפרשיות הנ"ל?
עקֹב" (שם
האם ישנו רמז מיוחד בפרשיות "וַ ּיֵ ֵצא יַ ֲ
כח ,י)" ,וַ ּיִ ְׁשלַ ח יַ ֲעקֹב" (שם לב ,ד)" ,וַ ּיֵ ֶׁשב יַ ֲעקֹב" (שם לז ,א),
שחובה קדושה עלינו ללמוד וללמד ,לשמור ,לעשות
ולקיים? מה העומק הגדול שעלינו ללמוד שנה שנה
מפרשיות קדושות אלו ,ובפרט מחומש בראשית,
הנקרא גם "ספר הישר" (עיין ע"ז כה?1).
ויתכן לבאר כדלהלן.
ירידה לצורך עליה
כידוע ,עם ישראל נמשלו לכוכבי השמים ועפר
"ּכי
הארץ (מגילה טז .).ומפורש בפסוק (בראשית כב ,יז)ִ :
כֹוכ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם
ָב ֵרְך ֲא ָב ֶר ְכָך וְ ַה ְר ָּבה ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְר ֲעָך ְּכ ְ
וְ ַכחֹול ֲא ֶׁשר ַעל ְׂש ַפת ַהּיָ ם" ,עיין שם .ובלשון חז"ל
(מגילה שם) נאמר ,אומה זו משולה לעפר ומשולה
לכוכבים .כשהן יורדין ,יורדין עד עפר .וכשהן
עולין ,עולין עד לכוכבים ,עיין שם.
והמהרש"א (שם) מבאר ,יורדין עד עפר ,שהכל
מושלין בהן .ועולין עד לכוכבים ,כמו שאי אפשר
לאדם לעלות למקום הכוכבים ,כך אי אפשר לכל
אומה ולשון לשלוט בהן ,עיין שם .ומשמע מדבריו
הקדושים ,שאין כאן ירידה רוחנית חס ושלום ,אלא
רק ירידה חומרית ,ירידה בגשמיות של גלות וצרות
וסבל עד כדי עפר ממש.
ורבינו הבן איש חי בספר "בן יהוידע" (מגילה שם),
מוסיף ואומר ,גם ירידה של עפר אפשר שיהיה
אחריה עליה גדולה ,כי זה העפר שהוא תחת מדרס
רגלי האדם ,עושים ממנו אבן לבניין ,שהוא למעלה
מראשו של אדם ,עיין שם.

ומוכרחים לפרש כן ,כי הפסוק הנ"ל נאמר על עם
כֹוכ ֵבי
"ּכי ָב ֵרְך ֲא ָב ֶר ְכָך וכו' ְּכ ְ
ישראל בלשון ברכהִ ,
ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ַכחֹול ֲא ֶׁשר ַעל ְׂש ַפת ַהּיָ ם" (בראשית כב ,יז) .וכן
גם הפסוק בפרשת ויצא (שם כח ,יד)" :וְ ָהיָ ה זַ ְר ֲעָך ַּכ ֲע ַפר
ָה ָא ֶרץ" .ואם כן ,בודאי שאין כאן חס ושלום ירידה
רוחנית וכדלהלן.
ככוכבי השמים וכעפר הארץ – שתי נוסחאות
לחיים מאושרים
ועל פי יסוד זה ,נראה לבאר את עומק הפסוקים
"ּכ ְ
על עם ישראל ְ
ו"ּכ ֲע ַפר
כֹוכ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם" (שם כב ,יז) ַ
ָה ָא ֶרץ" (שם כח ,יד) ,שיש כאן הנהגה טובה לעם
ישראל להתמודדות עם כל צרה שלא תבוא – צרות
במשפחה ,צרות בקהילה ,צרות בפרנסה ,צרות עם
הגויים .על כל צרה ,בעיה ,קושי בחיים ,בלבולים,
פיזור הנפש – חובה להתחזק ברוחניות ובגשמיות.
כֹוכ ֵבי" ,לשון "כוכבים" ,ישנו
"ּכ ְ
במה שכתוב ְ
רמז לרוחניות ,דהיינו לכוון להתחזק ,להתעלות
ולהתקדם בעבודת ה' ,להוסיף חיזוק בתורה,
להוסיף חיזוק באהבת ישראל ,וזה שווה מיליונים.
וזה דומה לכוכבים ,ואין מי שיעלה למקום הכוכבים.
"ּכ ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ"" ,וְ ַכחֹול ֲא ֶׁשר ַעל
ובמה שכתוב ַ
ְׂש ַפת ַהּיָ ם" רמז לגשמיות .כלומר ,להתנהג בענוה,
בצניעות ובסלחנות לכולם .ממש להרגיש ולהנות
בתפילה כשאומר "ונפשי כעפר לכל תהיה" .העפר
ע ָפר ָּתׁשּוב" (בראשית ג,
מתאים ליהודי ,בבחינת "וְ ֶאל ָ
"ה ִקיצּו
יט) .גם כשאתה חי ,תהיה בעפר .בבחינת ָ
וְ ַרּנְ נּו ׁש ְֹכנֵ י ָע ָפר" (ישעיהו כו ,יט) ,שחז"ל דורשים
מהפסוק (עיין סוטה ה ,).מי שנעשה שכן לעפר בחייו.
ופרש רש"י ,משפיל עצמו לעפר.
בעוונותינו הרבים ,יש אנשים עמי הארץ אשר
מדמים בנפשם שלהיות בעפר זה עונש וכפרת
עוונות .אבל דעת התורה היא שזה רצון ה' יתברך.
רצונו שנגיע להשגות גדולות בעבודת ה' וזה משיג
אך ורק מי שמרגיש עצמו בעפר .וזה זכות וזה
ברכה להתרחק מכבוד חיצוני שאין בו תועלת ,אלא
רק נזק רוחני ,רחמנא ליצלן .ומפורש כן בתפילה
ב"אלוקי נצור" ,במה שכתוב "ונפשי כעפר לכל
תהיה" .ומפורש בגמרא (ברכות יז ,).עפר אני בחיי,
עיין שם.
תכונות הנפש של כל יהודי
ובעומק יותר ,מהפסוקים הנ"ל למדים על
התכונות הנפשיות הטבעיות של כל יהודי .יהודי
עובד ה' באמת אוהב להיות עניו וצנוע ,אוהב להיות
ותרן ,אוהב להיות כמו עפר ,אוהב להיות כמו ִמ ְד ָּבר
שהכל דשין בו (עיין עירובין נד ,).אוהב להיות כמו בהמה
(עיין חולין ה .):וכך עשה דוד המלך ע"ה ,מלמד תורה
לתלמידים ולא יושב על גבי כרים וכסתות ,אלא על
גבי קרקע ,ועושה עצמו כתולעת בעפר (עיין מו"ק טז
סע"ב) .זה הטבע של יהודי אמיתי שלא קלקלו אותו
כל מיני מרעין בישין של 'מודע' וחומריות וסקרנות
וכו' וכו'.
תכנית רוחנית להצלחה בחיים
ובזה נבין הנהגות קדושות של יעקב אבינו ע"ה,
שבודאי קיבל ושמע מהסבא הגדול אברהם אבינו
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המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א
כֹוכ ֵבי
"ּכ ְ
את פרשת העקידה ואת הברכה מה' יתברך ְ
"ּכ ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ".
ַה ָּׁש ַמיִ ם" ואת הברכה ַ
בפרשת "ויצא" דבק יעקב אבינו בעבודה
כֹוכ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם" .יעקב אבינו ,בן
"ּכ ְ
הרוחנית של ְ
תורה מושלם שבמושלם 14 ,שנה למד תורה ולא
ישן במיטה ,למד בעניות גדולה מאד ,כי נתן לאליפז
את כל רכושו .עובד ה' גדול ,חוזר מחרן לירושלים
ברגל כדי להתפלל בהר המוריה ,מקבל תואר של
צדיק מה' יתברך ,אשר גם עושה עבורו שינוי
בסדרי בראשית ומשקיע חמה שלא בעונתה כדי
שישן שם ויזכה לנבואה מה' יתברך (עיין חולין צא.):
וכידוע ,צדיק אמיתי זה מי שלומד תורה בהתמדה
(עיין בגמרא ב"ב ז .):והוא דומה ממש לכוכבים ,שלגביהם
ּכֹוכ ִבים לְ עֹולָ ם וָ ֶ
יקי ָה ַר ִּבים ַּכ ָ
"ּומ ְצ ִּד ֵ
נאמרַ :
עד" (דניאל
יב ,ג) .ורש"י והמצודות מבארים ,אלו הם העוסקים
בתורה ומלמדים דרך ה' לרבים ,הרי הם ככוכבים
(ועיין ב"ב ח.):
בפרשת "וישלח" דבק יעקב אבינו בעבודה
"ּכ ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ" ,להיות כחול
ַ
הרוחנית להיות
שעל שפת הים .דהיינו ,ענוה ,הכנעה ,השתחויה
לעשיו הרשע ,להחניף לו ולתת לו הרבה מתנות
וגם להשתחוות לו  7פעמים ,ולהיות מהנעלבים
ומהנרדפים ,ולהגיע להשגה רוחנית שזה לא עונש
חס ושלום ,אלא זכות לקדש שם שמים .והצליח
להרגיע את עשיו הרשע ולהתנהג כמו רופא
שמטפל בחולה .וזה תכונה גדולה ועצומה בעבודת
ה' .ויהודי עובד ה' ,בן תורה באמת ,נהנה מאד
בהנאה רוחנית כאשר עושה כן .והתוצאות חיוביות
– שנאה של עשיו הרשע ,אשר שמר בליבו  36שנה,
מגיל  63שקיבל את הברכות עד גיל  99שחזר לארץ
הקודש ,ועשיו מגיע עם  400איש למלחמה ,ברגע
ארו וַ ּיִ ָּׁש ֵקהּו וַ ּיִ ְבּכּו"
אחד "וַ יְ ַח ְּב ֵקהּו וַ ּיִ ּפֹל ַעל ַצּוָ ָ
(בראשית לג ,ד)" .עפר הארץ" ו"כוכבי השמים" הם כח
רוחני חזק מאד.
הוראה לדורות
חז"ל הקדושים מלמדים אותנו בכל דור ודור
להתנהג כך עם שונאי ישראל תמיד ,כי גם לדורות
עולם תרמוז זאת הפרשה (הרמב"ן בפרשה) .וכן ,בגמרא
(ע"ז כה ):מובא להתנהג עם הגויים כדרך שעשה
יעקב אבינו עם עשיו הרשע ,עיין שם .כלומר ,לא
ללכת איתם ראש בראש אלא אך ורק כשאין ברירה
בבחינת "הבא להורגך ,השכם להורגו" (סנהדרין עב.).
ועל אחת כמה וכמה ,כאשר יש במשפחה ,בקהילה,
בשלום בית ,בין התושבים ,בין המפלגות ,חשש של
מתח ומחלוקות ,שאז יש להפעיל את "הכוכבים"
לּוכה" (עובדיה א ,כא).
ואת "העפר" ,ואז "וְ ָהיְ ָתה לַ ה' ַה ְּמ ָ
בסיכום ,פרשת "וַ ּיֵ ֵצא יַ ֲעקֹב" זה "הכוכבים".
פרשת ""וַ ּיִ ְׁשלַ ח יַ ֲעקֹב" זה "עפר הארץ" .פרשת
"וַ ּיֵ ֶׁשב יַ ֲעקֹב" זה התוצאה שזכה יעקב לישוב הדעת.
התחיל כבחור ישיבה עני וניצח את כולם וחזר לארץ
ׁשלֵ ם" (בראשית
הקודש והוליד שבטי יה" ,וַ ּיָ בֹא יַ ֲעקֹב ָ
לג ,יח) – שלם בגופו ,שלם בממונו ,שלם בתורתו (שבת
לג .):והלואי שיגיעו מעשינו בקרוב למעשה אבותינו
אברהם ,יצחק ויעקב ,אמן ואמן.
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מאגר שיעורי תורה
וספרי קודש
של מורנו הרב שליט"א

במתנה

להתענג על ה'

מתי מומלץ לא לנצח?
שלום וברכה מורי ורבותי!
יש את האנשים שתמיד "מצליחים" לנצח!
עליהם אי אפשר לעבוד ,אותם לא ניתן לסובב ,ואין דרך להכניע אותם או
לשבור להם את המילה .הם יתווכו עד שינצחו ,ילחמו עד שישתלטו ,יעמדו
על כל דבר עד הסוף – עד הניצחון.
לעומתם יש את אלו ,שכבר ברגע שרואים מולם תלונה ,הם עוברים להגנה,
ומשם לויתור ,ואז לויתור גדול .הם לא מוכנים לראות מישהו לא מרוצה
בסביבתם ,ובאנחה הראשונה שהם שומעים מהמתמודד ,הם כבר מעניקים לו
את הניצחון על מגש של כסף.
במבט שטחי ,זה נראה שאלו שיודעים לעמוד על שלהם ולהילחם למען
צדקת דרכם ,נהנים מחיים יפים יותר .הם אף פעם לא צריכים לוותר ,ואין
משהו שעלול להתרחש ללא שביעות רצונם המלאה .הם פשוט מחליטים בכל
בוקר איך יראה היום ,ואף אחד לא יכול לגרום להם לראות בפועל יום אחר
או יום בעל שינוי כלשהו.
הזן השני ,תמיד ממתין בסוף התור ,תמיד מתפשר ,ובקיצור :תמיד מפסיד.
סדר יומו תלוי באחרים ,והצלחותיו וכישלונותיו הם בעצם הדברים שהחברה
אישרה או לא אישרה.
בעיירה בפולין היה בית המרזח שוקק חיים מידי בוקר .היו מתאספים שם
הסוחרים לארוחת בוקר טובה ,מתחילים בין לבין להתפלפל ולדון על המיקח,
ומשם יוצאים היו במרוכז לשוק העיירה .בכל בוקר היה ה"קבצן של העיירה"
נכנס בדיוק בשעה בה בית המרזה היה מלא מפה לפה ,ומבקש נדבה מסוחרי
העיירה ואורחיה.
מנהג קבוע אמצו להם סוחרי העיירה ,ומנהג זה הם גם לימדו את אורחיהם
הסוחרים מהעיירות הסמוכות.
בכל בוקר היה מתנדב אחר שנעמד מול הקבצן ,שולף מכיסו שתי מטבעות,
ומעניק לקבצן את הזכות לבחור אחת מהן .המטבעות תמיד היו אותן מטבעות,
האחת גדולה ושוויה  5דינרי זהב ,ואילו השניה קטנה יותר אולם שוויה 10
דינרים .הקבצן בתמימותו היה בוחר במטבע הגדולה "כי היא גדולה יותר",
וצחוקם האדיר של סוחרי העיירה ואורחיהם היה מתגלגל מבית המרזח מזרחה
בואכה "שוק העיירה".
בוקר אחד הגיע לבית המרזח סוחר חדש ,אחד שלא הכיר את קבצן ואת
התעלול היומי אותו הוא עובר .לבו נכמר בקרבו והוא החליט "להחכים"
את הקבצן ו"ללמד" אותו מה ערכה של כל מטבע .וכך מיד בסיום ההשפלה
היומית ,הוא יצא אחר הקבצן אל מבוא בית המרזח ,והסביר לו שהמטבע
הקטנה שווה פי שניים מהמטבע הגדולה ,ומומלץ לו ממחר לבחור דוקא בה.
הקבצן של העיירה נתן בו מבט מלא עורמה ,ואמר" :אתה באמת חושב
שאינני יודע את ערכן של המטבעות? ראית מימיך קבצן שאינו "מבין" בכלי
העבודה שלו? אני יודע גם יודע את הערך המדוייק של כל מטבע ,אלא מאי?
אם אקח פעם אחת את המטבע של  10דינרי זהב ,יהיה זה היום האחרון של
המשחק ולמחרת כבר לא אזכה בהשפלה ולא במתת היד ההגונה הזו...
בעיני כל באי בית המרזח היה הקבצן מפסיד מידי יום  5רובל ,בעוד בעיני
הקבצן הוא "מרוויח" מידי בוקר  5רובל .וכמו בכל סיפורי דוד וגוליית ,הקבצן
הוא המנצח האמיתי.
בפרשתנו ,יעקב פוגש את אחיו עשיו המבקש להורגו ,ואת רגעי הפגישה
מתארת התורה כדלהלן" :וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו ַא ְר ָצה ֶׁש ַבע ְּפ ָע ִמים ַעד ּגִ ְׁשּתֹו ַעד ָא ִחיו...
יה וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו,
יהן וַ ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ ינָ ה ,וַ ִּתּגַ ׁש ּגַ ם לֵ ָאה וִ ילָ ֶד ָ
וַ ִּתּגַ ְׁשנָ ה ַה ְּׁש ָפחֹות ֵהּנָ ה וְ יַ לְ ֵד ֶ
וְ ַא ַחר נִ ּגַ ׁש ֵ
יֹוסף וְ ָר ֵחל וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו" (בראשית לג ,ג-ח) .מסע השתחוויות שאינו מבייש
מתעמל בכיר ...וכל זה בפני אח מושחת שמבקש לרצוח את יעקב ואת כל
בני משפחתו על לא עוול בכפו.
האם לא נכון יותר לתבוע אותו בפני איזושהי ערכאה שיפוטית? האם
לא נכון יותר לפתוח איתו במלחמה? האם לא צודק יותר להראות לו מה
התוצאות של התנהגות נבזית שכזו?
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הרב אליהו רבי

ראש הכולל

אומר לך יעקב אבינו" :בני היקר! הכל נכון ,אבל יש לי כאן  4נשים
ו 11-ילדים שאני אמור להעביר בהקדם ובבטחה לכנען ,ומחישובים שערכתי,
קיצור הדרך הגדול ביותר הוא באמצעות מספר השתחוויות שלי ושל כל בני
המשפחה לעשיו .אז למרות שזה אמור לגרום לו לחוש מנצח ,ולמרות שזה
נותן לו חומר להרצאות למשך  20שנה לפחות עלי ועל היותי "פראייר",
ולמרות שהוא יוכל להוכיח מהיום עד כמה הכח מנצח ,ורק מי שמסתובב
חמוש עם מאבטחים יכול לממש כל רצון ותאווה .למרות הכל ,בריאותם
ושלוותם של רעיותי וילדי חשובים לי יותר".
"ובנוסף ,נכון שיש חשיבות להראות לאדם את תוצאות מעשיו ,ונכון שלא
מגיע למשפחתי "להתעמל" מול יצור נאלח שכזה ,ונכון שאין כמו משפט צדק
להראות לפרחח את הכיוון ...אולם בכל אחת מ"הנצחונות" הללו אני אמור
לשלם מחיר כבר של נשים וילדים סובלים ואולי אפילו מתים מחום מקור או
מכל מרעין בישין המתחוללים בדרכים".
"אז אם כך ,אני מעדיף להפסיד בתפקידי כאח מול עשיו ,ולנצח בתפקידי
כאב מול ילדי".
ובמושגים שלנו ,בימינו ,זה אמור להתפרש כך:
"אני מעדיף להפסיד בתפקידי כשכן שתמיד מנצח מול ועד הבית ,ולנצח
בתפקידי כאדם בריא בעל שלוות נפש".
"אני מעדיף להפסיד בתפקידי כאורח המומחה לניצול כל התחייבויות
המלון בכתב ובעל פה ,ולנצח בתפקידי כנופש המחליף כחות ואוגר חדשים
לחודשים הקרובים".
"אני מעדיפה להפסיד בתפקידי ככלה שתמיד מצליחה לענות לחמותה את
המשפט שמשתיק אותה ליומיים ,ולנצח כאשה שמבליגה על כל צווחה למען
בעלה ושלום הבית".
"אני מעדיפה להפסיד בתפקידי כאמא שלא נשארת חייבת לילד שמתחמק
מתפקידו בבית ,ולנצח כמחנכת המבינה שכעת אין עם מי לדבר ,ורק שקט
כנה מצידי יחזיר את הילד לשפיות ובהקדם".
להמשיך? ברור! אבל כעת ימשיך כל קורא לפי הדוגמאות החיות אותן הוא
חווה למולו בימים אלו ממש.
פשוט צריך להחליט היכן נמצא כובד המשקל ,ומה העיקר? האם תפקידי
כמנצח בקרב הקטן והמיותר הזה ,או כמנצח במבחן החיים.
ולסיום ,פרט קטן וקריטי .על פי דברי המדרש (בראשית רבה פ' ע"ה או' ב' – ג') היתה
לה' יתברך הערה אחת על יעקב אבינו .והיא כדלהלן :עשיו היה עסוק ביצריו
ותאוותיו וכבר שכח מאחיו יעקב ,מה גורם לך אם כך יעקב להעיר אותו
ולשלוח אליו שליחים לשלום?
כלומר ,גם אם מדריכים אותך שלא להילחם מלחמות מיותרות ,ולהיפך,
לוותר ככל יכלתך למען שלוות נפשך והמשך דרכך השקטה .אל תנסה למצוא
עילות למלחמות בכדי להיכנע ,שם זה כבר לא עובד.
כי כאשר ה' יתברך מעניק לך כחות והצלחות ,ניתן להשתמש בהם לטובה
רק אם "נקלעת" לקרב .אולם אם הבאת עליך קרב ,או התערבת בקרב מיותר,
"מ ֲחזִ יק ְּב ָאזְ נֵ י ָכלֶ ב ,ע ֵֹבר ִמ ְת ַע ֵּבר ַעל ִריב ֹּלא לֹו.
עליך נאמר הפסוק (משלי כו ,יז) ַ
כלומר ,המתערב בריב של אחרים שאינו קשור עליו ,הרי הוא כאדם הרואה
כלב ברחוב ומחזיק באזניו ,מה שגורם לכלב לעשות הכל בכדי "להחזיר" לו
"ולהוכיח מי המנצח כאן"...
מוותרים בכל גחמה ויכוח או התמודדות מיותרת ,נזהרים שלא ליפול בקרב
מיותר ,וזוכים לשלוות נפש השמורה למי שבוחר לנצח בתפקיד האדם השלם.
וברוכים תהיו!
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טיפול שיניים לגבר אצל שיננית חרדית
שאלה :האם מותר לשיננית חרדית לטפל
בגברים בטיפולי שיניים?
תשובה :מצד האשה אין בעיה ,כי מדינא מותר
לאשה לשמש את האיש לצורך רפואה וכיוצא בזה
(עיין יבי"א ח"א סי' ו) .וכל הבעיה מצד האנשים ,שכאשר
מטפלת האשה בהם יש בעיה של הרהורי עבירה.
נכון שהאשה חרדית וצנועה ויש לה גם כפפות
בידיים ,אבל עדיין הרהורי עבירה אין אדם ניצול
מהם בכל יום (ב"ב קסד .):ויתכן להקל באופן שיקבל
על עצמו שכאשר יושב ושוכב על הכסא יעצום
עיניו לגמרי עד סוף הטיפול ,וזה מצוין.
ובאמת שמירת העיניים סוד ההצלחה תמיד
בסייעתא דשמיא (ועיין בספר היקר מתוק מדבש "גן נעול" ח"ג
דף תקסו) .ומסתברא שאנשים פרוצים ,רחמנא ליצלן,
עדיף שתטפל בהם שיננית חרדית ויקבלו ממנה
מוסר ויראת שמים .אחרת ,הם הולכים לשיננית לא
צנועה והנזק בכפליים.
וכיוצא בזה ,ספרית חרדית לנשים שאינן
שומרות מצוות ,יכולה לטפל בהם ולחזק אותם
בזמן עבודתה .אחרת ,הן הולכות לספר ,רחמנא
ליצלן ,והנזק בכפליים.
וכידוע מרבינו הרמב"ם (שו"ת פאר הדור סי' קלב) ,מוטב
שיאכל רוטב ולא את השומן עצמו (הובא ביבי"א ח"ח
יור"ד סי' כד).
תהיה תלמיד
שאלה :מורנו הרב שליט"א פירסם בעלון "דעת
זקנים" וכן בשיעור ברבים על מי שלא משתתף
בבחירות ולא רוצה לבחור ,שזה עבירה וזה סכנה.
אשמח לדעת ,במחילה מכבוד הרב ,מניין למדים
זאת?
תשובה :אני לא יודע לחדש חידושים ולא
להמציא המצאות ,אלא פשוט בכל ענין שקשור
לגדולי ישראל וחכמי התורה חובה קדושה לכולנו
לשמוע ולעשות .והרי גדולי ישראל הורו לנו
לבחור וחובה קדושה עלינו לשמוע לדבריהם ,וזה
דבר תורה ,שכן כתוב" :וְ ָׁש ַמ ְר ָּת לַ ֲעׂשֹות ְּככֹל ֲא ֶׁשר
יֹורּוָך" (דברים יז ,י).
ובפרט ,שזה לא שאלה אישית בהלכה כמו
"האם מותר להשתתף בקניית כרטיס הגרלה של
מפעל הפיס?" או "האם מותר להתגלח במכונה
חשמלית?" ,אלא יש כאן מיליוני איש שהינם
תושבי ארץ הקודש וצריך לדעת מה טוב באמת
לעשות עבורם לחיזוק היהדות ,לטיפול בכבישים,
הניקיון ונושא הדיור ויישוב הארץ .באופן כזה
יש מי שידאג תמיד .ומועצת העיריה עושים הכל
באופן מצוין ,אבל צורכי הדת ,החינוך ,התורה
והשבת זה אנחנו ,התושבים ,שצריכים לבחור
באנשים מתאימים לצורכי הדת ,והם בבחינת
"שבעה טובה העיר" (עיין מגילה כו.).
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שו"ת ממורנו הרב

והמקור הנכון הוא מדברי רבינו יונה בספר
"שערי תשובה" (שער ג אות קסח) ,כאשר ראשי העם
וקהילות הקודש מתאספים לקדש שם שמים ,אז
כל הפורש מהם הרי זה עושה חילול ה' ומבזה שם
שמים ואין להם חלק לעולם הבא ,עיין שם .והדברים
מפחידים מאד .ואין לך סכנה גדולה מזאת ,רחמנא
ליצלן .ועל אחת כמה וכמה כשמרים ידו לאלה
שלא פועלים על פי התורה ,רחמנא ליצלן.
ויש ללמוד מכאן גם לאיסור על עישון סיגריות,
שזה דעת כל הרופאים בארץ ובעולם שהעישון
מזיק לבריאות ומזיק גם למשפחה ולכל המתקרבים
אליו .וגם הריהוט בבית מקבל ניקוטין ומזיק
לכולם .וכל הרבנים בעולם פסקו שאסור לעשן.
ׁש ַמ ְר ֶּתם" (דברים ד,
ויש כאן עבירות גדולות של "וְ נִ ְ
טו) ושל "וְ ֹלא ָתתּורּו" (במדבר טו ,לט) ושל אהבת ה'
(עיין בספר החינוך מל"ת שפז ומ"ע תיח) ,וכן לשמוע לגדולי
ישראל .וכיצד התאווה המזיקה הזאת תמשיך
להזיק ולקלקל אותנו?!
וזה ההנהגה הנכונה תמיד – לא לגנות ,לא לשבח
ולא לעשות כלום ,אלא אך ורק בהסכמת גדולי
ישראל וחכמי התורה שליט"א.

תפילה ביחיד בבית
שאלה :אני מעדיף להתפלל בבית ולא בבית
הכנסת מאחר ואני לא מתחבר לסגנון ולאנשים
שם .כמובן ,התפילה בבית היא בכוונה ובדבקות
ממש ,ואמנם ביחיד.
תשובה :שאלה קשה .תפילה בציבור מעלה
גדולה מאד (עיין ברכות ח .).וגם עצם הענין שמתפלל
בבית הכנסת הרי זה מעלה גדולה אפילו ביחיד.
וחז"ל אומרים (ברכות ו ,).אין תפילתו של אדם
נשמעת אלא בבית הכנסת ,עיין שם .ומשמע שזה
חזק אפילו יותר מקברי צדיקים .ומה גם שכתוב
בגמרא (ברכות ח ,).מי שלא נכנס לבית הכנסת נקרא
שכן רע ,עיין שם (ועיין שו"ת אורל"צ ח"ב דף סט).
תטפל בעצמך ותהיה מחובר למקום .גם אם
צועקים בתפילה או נוהגים אחרת ,וגם אם אתה
ספרדי ואין אפשרות אחרת ,תתפלל עם אחינו
האשכנזים ,והעיקר להתפלל בציבור והעיקר
להתפלל בבית הכנסת.
וכידוע ,דעת רבינו הגדול מרן זיע"א ,שאפילו
בחג הסוכות יצא מהסוכה ויתפלל בבית הכנסת
(חזו"ע סוכות דף קמז) ,ואפילו יש לו מניין בסוכה עדיף
להתפלל בבית הכנסת (עיין שם).
כמובן ,אם מדברים כל התפילה ,רחמנא ליצלן,
אסור להתפלל שם .וכן ,כאשר ממהרים ורצים
בתפילה ,כמו בתפילת ערבית של מוצאי שבת
קודש ,כאשר ממהרים מאד בתפילה ,עדיף ביחיד.
ואם אפשר להתחיל ביחיד ולהצטרף איתם לעמידה,
זה מצוין (ועיין אור"ח סי' קט ומשנ"ב שם) .ובפירוש הנפלא
איש מצליח (משנ"ב סי' קכד סקי"ט) הובא בשם הספר

שליט"א

הנפלא "ילקוט יוסף" ,שכאשר מדברים האנשים
בזמן חזרת הש"ץ ,עדיף לומר תפילת לחש בלי
חזרה ,עיין שם.
אכילה לפני התפילה לנער בגיל מצוות
שאלה :נער בבית ספר בכיתה ח'
לגיל מצוות) ,ובכיתה שלו מתפללים שחרית בשעה
 08:00בבוקר ,והוא עדין וחלש ורוצה לאכול לפני
התפילה .האם אפשר להקל?
תשובה :זה בעיה קשה .גיל בר מצוה דינו כגדול
ואסור לאכול לפני התפילה .כמובן שמותר לשתות
תה וקפה .ויש מתירים עם מעט חלב כשהרוב מים
(עיין הל"ע ח"א דף קמד) .ואין להקשות מהשולחן ערוך
(סי' פט ס"ד) ,שהצמא והרעב הרי הם בכלל החולים,
עיין שם ,כי זה רק באופן שמרגיש באופן מיוחד
התקפת רעב .וכמו שכתב רבינו המשנה ברורה (שם
ס"ק כה) ,הרעב הרבה ,עיין שם .אבל תלמיד עדין
וחלש צריך להקדים התפילה עם אישור של הנהלת
בית הספר .ובספר הקדוש כף החיים (סי' פט ס"ק כח)
מובאים דברים חמורים מאד מאד בשם הזוהר
הקדוש על מי שאוכל לפני התפילה ,עיין שם.
אם אין ברירה ואין אפשרות אחרת ,יתפלל
בבית תפילת שחרית ביחיד בכוונה גדולה ,ואחר
כך פת שחרית בשמחה ואחר כך שילך לבית הספר
יה"
ו"ה ָח ְכ ָמה ְּת ַחּיֶ ה ְב ָעלֶ ָ
ויתנהג כרגיל כמו כולםַ .
(קהלת ז ,יב) (ועיין יבי"א ח"י סי' ו).
(הגיע ברוך ה'

תספורת לאבל תוך שלושים
שאלה :אבל תוך שלושים על אביו שמת ,ונראה
עבריין מלא שערות וקוקו ויצר הרע ,והתעורר
לטובה והתחזק .האם מותר לו להסתפר ,כי יתכן
שאחר כך יצר הרע שוב יתקוף ויפריע ,ואילו כעת
הוא באורות של תשובה?
תשובה :יתכן שזה דומה למי שתכפוהו אביליו,
שמותר גם תוך שבעה (עיין יור"ד סי' שצ ס"ג) וגם כדין
חולה שאין לו כל דיני אבלות (עיין ברכות טז .):ובנדון
דידן הוא חולה בנשמה ויש להצילו .ובפרט שיש
חשש שאחר כך יחזור בו ולא יסכים וחבל .ואם
אביו שמת לא היה שומר תורה ומצוות ,אז בכלל
אין לו כל כך דיני אבלות (עיין יור"ד סי' שמה ס"ה),
ומסתברא שמותר לו להסתפר גם תוך שבעה .כך
נראה לכאורה (ועיין חזו"ע אבלות ח"א דף תקלו).
"הוכח תוכיח" באלמנה
שאלה :האם מותר לגעור באלמנה צעירה עם
ילדים קטנים ולהפחיד אותה ,כאשר אינה מקפידה
על חינוך הילדים ומזלזלת בצניעות ויש עליה
שמועות לא טובות?
תשובה :כמובן שמצוה לעזור ולתמוך על המחיה
והכלכלה ולהסביר לה בדרכי נועם על חומרת
הדברים .וכפי הצורך מותר לגעור בה ולהפחיד
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אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א בתוך שאר חולי עמו ישראל

לענות

אמן

בקול גדול
בכל כחו ממש
ובכל כח כוונתו

יהא שמיה...

לברך
ברכת

אשר
יצר

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

להתחזק
במצוות

אהבת
ישראל

גם כלפי מי שלא
בראש שלנו
גם כלפי מי שלא
מכבד אותנו
כלפי כ-ו-ל-ם
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אותה .וחז"ל אומרים (קידושין פא ,).מלקין על לא טובה
השמועה ,עיין שם.
נכון שמסופר בגמרא (גיטין לה ).על רבה בר רב
הונא שנענש ונעשה חולה בגלל שציער אלמנה
בבית הדין .אבל שם נענש ,כי במצב שלה היה
צריך לנקוט יותר בדרכי נועם.
ועצה טובה לעזור לאלמנה הצעירה הזאת לחתן
אותה מהר ,שלא תהיה חס ושלום בגדר "אלמנה
שובבה" (עיין סוטה כב ,).ולעזור לה תמיד אך ורק על
ידי נשים .וזו מצוה גדולה מאד מאד ,ולעשות הכל
לפי דעת תורה ,ולה' הישועה.

שליח ציבור שטעה ואמר בחורף "ברכנו"
שאלה :שליח ציבור שטעה בחזרת הש"ץ ואמר
"ברכנו" והמשיך .מה עושים?
תשובה :דינו כיחיד וחייב לתקן עצמו בברכת
"שמע קולנו" .ואם המשיך ,חוזר לברכת "ברך
עלינו" כדין יחיד .וזה לא דומה לחזרת הש"ץ
בשבת קודש שאם אמר החזן בחזרה "אתה חונן",
חוזר מיד ל"אתה קדשת" או "ישמח משה" (עיין מנו"א
ח"א דף קכה וילקו"י סי' רסח ס"ו) ,כי ברכת "ברך עלינו" זה
חלק מנוסח של חובת התפילה ולכן חייב לתקן (ועיין
משנ"ב סי' קכו סק"ג).
ומסתברא שזה בעיה של הציבור .ומפורש

ברכת
מזל טוב
חמה
ולבבית

למורנו הרב חיים רבי

במשנה (ברכות לד ,):שליח ציבור שטעה סימן רע
לשולחיו ,ששלוחו של אדם כמותו ,עיין שם.
וזכיתי לראות לפני  50שנה את הגאון הצדיק
הרב רבי יעקב מוצפי זיע"א עומד בחזרת הש"ץ עם
סידור ביד ומקשיב לחזן כמו מגילת אסתר בפורים
(ועיין בספר הקדוש "כף החיים" סי' קכד סקט"ז) .וכידוע מדברי
מרן הבית יוסף (בסימן קכד) ,שהמקשיב לחזרת הש"ץ
ועונה "אמן" בקול רם ,זוכה ומזכה וכאילו בירך
 57ברכות .וזה ישמור גם על החזן שלא יבוא לידי
טעות לעולם.
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ולבנו ראש הכולל הרב אליהו רבי
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לרגל היכנס הנכד-הבן יניק וחכים יהודה נ"י
לנועם עול המצוות
יה"ר שיזכה לגדול בתורה וביראת שמים טהורה ,ויהיו הפירות דומים לשורשים
המפוארים והקדושים ,בנחת ובשלווה ובמילוי כל המשאלות ,לתפארת בעם ישראל

