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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

(מגילה טז):

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

גיליון מס' 250 :פרשת :תולדות

שבת קודש ב' כסלו תשע"ט ( 10בנובמבר )2018

פרשת תולדות תשע"ט
בפרשת השבוע ,פרשת "תולדות" ,הפסוק אומר:
"וַ ּיֶ ֱא ַהב יִ ְצ ָחק ֶאת ֵע ָׂשו" (בראשית כה ,כח) ,ואילו על
רבקה נאמר" :וְ ִר ְב ָקה א ֶֹה ֶבת ֶאת יַ ֲעקֹב" (שם).
ולכאורה לא מובן בכלל – הרי עשיו היה רשע,
ׂש ֶדה" (שם שם,
"איׁש י ֵֹד ַע ַציִ ד ִאיׁש ָ
והפסוק מעיד עליוִ :
כז) ,כלומר איש פתוח ויוצא לרחובות ועוסק בציד
וכל מיני מרעין בישין .ועשיו הרשע הוא זה שהרג
את נמרוד הרשע כידוע (עיין בזוה"ק על הפר' ובתרגום יהונתן
בן עוזיאל) .ועשיו גם היה צד נשים מבעליהן ,רחמנא
ליצלן .ואם כן ,כיצד יתכן שיצחק אבינו אהב אותו?!
אמנם ,נכון שהיה מאכילו ובא לבקרו וכיבד אותו,
אבל יצחק אבינו ,אשר היה בעל העקידה עד כדי
למות על קידוש ה' ,ובזכות העקידה לימד סנגוריה
על ישראל (עיין שבת פט ,):עושה חשבון לעשיו הרשע?!
ובפרט ,שהנביא מלאכי בהפטרת השבוע אומר
אתי" (מלאכי א ,ג).
בנבואה על ה' יתברך" :וְ ֶאת ֵע ָׂשו ָׂשנֵ ִ
ועוד יש להבין ,הרי יעקב אבינו בן תורה ,נשמה
טהורהִ ,
"איׁש ָּתם י ֵֹׁשב א ָֹהלִ ים" (בראשית כה ,כז) ,כל היום
בבית המדרש של שם ועבר (עיין רש"י שם) .וכידוע
מהזוהר הקדוש (ויצא קנד ,):בזכות יעקב אבינו קיים
העולם ,ובזכות יעקב התקיים אברהם ,עיין שם.
ואחרי הכל ,יצחק אוהב את עשיו?! מה הפשט?!

קשר בין נשמות
והזוהר הקדוש בפרשה( 1דף קלז ):תירץ ,שיצחק
אהב את עשיו יותר מיעקב ,כי יצחק היה שורש
של דינים – "גבורות יצחק" ,וגם עשיו היה בבחינת
דינים ,ומין במינו .ולכן ,אהב את עשיו תמיד.
וגם כיום רואים מקרים כאלה .וכנראה שזה קשור
לשורש נשמתם.

מה אתה מוציא מההנהגות שבתורה?
אבל ,כידוע ,בעלי המוסר מלמדים אותנו תמיד
ללמוד מהפרשה מוסר השכל והנהגות יום יום.
כמובן שחידושים יפים ופרפראות חכמה זה מצוין,
אבל זה לא נותן לנו עוצמה וכח וחיזוק כמו מוסר
השכל .בבחינת "דברי תורה צריכים חיזוק" (עיין
ברכות לב .):ומפרש רש"י שיתחזק אדם בהן תמיד בכל
כוחו ,עיין שם .וזה בעצם מטרת הוצאת העלון הקטן
שלנו "דעת זקנים" ,וכדלהלן.

*לנוהגים

"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

מורנו הרב שליט"א

יורד אל העם ולא מוכיח ולא נותן מוסר ולא כלום.
"ע ֶקב ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע ַא ְב ָר ָהם
וה' יתברך אומר ליצחקֵ ,
ְּבקֹלִ י" .כלומר ,בזכות אברהם .והמדרש מוסיף גם
את בנו עשיו ,אשר יצחק לא הוכיחו ולא הכהו ולא
כלום ,ולפיכך יצא לתרבות רעה (שמות רבה פר' שמות פר'
א ד"ה א) ,רחמנא ליצלן (המדרש הובא בספר "אורחות יושר" לרבינו
שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בדף לד) .והדברים נוראים
ומפחידים מאד .ובמדרש רבה בפרשה (פר' סה אות ה)
מבואר שמאחר ויצחק הצדיק את הרשע זה עשיו,
לפיכך כהו עיניו ,עיין שם.

לימוד מוסר כזה שיגרום לאחר לרצות
להשתנות
לימוד המוסר לנו ולאחרים ולעורר תמיד על
דרכים והנהגות טובות בעבודת ה' ,זה לא רק זיכוי
הרבים גדול ,אלא זה לימוד מוסר בדרגות גבוהות,
אשר גורם לשומעים להשתנות ולהתחזק בתורה
ויראה .ובזה גם מקיימים מצות עשה מהתורה של
יתָך" (ויקרא יט ,יז).
יח ֶאת ֲע ִמ ֶ
ּתֹוכ ַ
"הֹוכ ַח ִ
ֵ
"אם ֶא ְמ ָצא
וגם על סדום ועמורה הפסוק צועקִ :
יקם ְּבתֹוְך ָה ִעיר" (בראשית יח ,כו).
ִב ְסדֹם ֲח ִמ ִּׁשים ַצ ִּד ִ
ומפרש האבן עזרא ,אלו צדיקים יראי ה' בפרהסיה,
עיין שם .כלומר ,לפרסם שם שמים זה תוכחה וזה
מוסר שמשפיע על כל העיר .ומשמע שאם היו
צדיקים בצנעא ,לא היה מבקש אברהם אבינו ע"ה
להציל את סדום בזכותם ,כי אין להם כח.
וחז"ל הקדושים (קידושין מ ).מלמדים אותנו שכוונת
המשנה "אלו דברים שאדם עושה אותן ואוכל
פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם
הבא" ,זה רק מי שטוב לשמים וטוב לבריות ,עיין
שם .וחז"ל אומרים (שבת נה ,).אפילו צדיקים גמורים
שקיימו את התורה מאל"ף ועד תי"ו ,אם היה בידם
למחות ולא מחו ,נענשים עונש חמור מאד ,עיין שם.
והחידוש בלימוד מוסר כזה ,שלא נכנסים לבעיה של
"מוטב שיהיו שוגגין ולא מזידין" (ביצה ל ).ולא לבעיה
של רבי טרפון וחבריו (ערכין טז ,):שאמר תמה אני אם
יש בדור הזה מי שיודע להוכיח או לקבל תוכחה ,כי
בלימוד המוסר אומרים דברי תורה וחידוש מהפרשה
ומוסר השכל לכל השומעים ויש בזה תועלת לכולנו
תמיד .וזה בעצם חידושו של רבינו החפץ חיים
זיע"א שלימוד המוסר קודם ללימוד משניות (משנ"ב
בשעה"צ סי' א סקכ"ו).

מזכה הרבים
רבינו עובדיה ספורנו זיע"א בפירושו על התורה,
"ע ֶקב ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע ַא ְב ָר ָהם
בפרשת השבוע על הפסוקֵ :
ְּבקֹלִ י" (בראשית כו ,ה) ,מלמד אותנו יסוד גדול על השוני
שהיה בין יצחק ובין אברהם ויעקב .אברהם איש
החסד יורד תמיד אל העם ומזכה את הרבים ,ומוכיח
אותם לאמונה בה' יתברך ועומד וקורא בקול גדול
לכל העולם ,והולך מעיר לעיר וממלכה לממלכה
(רמב"ם פ"ק דע"ז ,ע"ש) .והיה נאה דורש ונאה מקיים
כמופת לרבים .וכן ,יעקב אבינו היה מנעוריו יושב
אהלים ללמוד וללמד את העם ,וכן באהלי שם ועבר
כשבא לשם כל מבקש ה' ,עיין שם.
אבל יצחק אבינו ,שהיה בבחינת דין ,לא היה

תל-אביב
ירושלים
חיפה
באר שבע

עדיין מחפש תירוצים? אבל איזה...
דוגמא נוספת של לימוד מוסר מהפרשה רואים
גם ,שכאשר יעקב אבינו מגיע ליצחק ,ויצחק שומע
שזהו קולו של יעקב ,ובכל זאת יעקב לא מפחד,
"אנ ִֹכי ֵע ָׂשו ְּבכ ֶֹרָך" (בראשית כז ,יט) .ועל כך
ואומרָ :
נשאלת השאלה – היתכן שיעקב אבינו לא חשש
ולא פחד?! וכיצד בכלל יצחק מברך בעוד הוא
ׂשו" (שם
"הּקֹל קֹול יַ ֲעקֹב וְ ַהּיָ ַדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָ
חושד ואומרַ :
שם ,כב)?!
והתירוץ היפה הוא ,שעשיו חשש שמא יעקב
יגיע ויעשה קול של עשיו ,ולכן סיכם עם יצחק
שכשהוא (עשיו) יגיע יעשה קול של יעקב .אבל זה
תירוץ נחמד ,מדעי ופילוסופי ,אבל זה לא מוסיף

מוסר ויראת שמים.
התירוץ השני נפלא מאד! יעקב אבינו היה בן
תורה ,בעל אמונה ,שומע בקול ִאמו בשלמות .רבקה
אמנו אמרה לו ללבוש בגדים שהם דומים לעשיו,
ולא אמרה לו "תשנה את קולך" .ויעקב איש האמת
"ּת ֵּתן ֱא ֶמת לְ יַ ֲעקֹב" (מיכה ז ,כ) ,הולך באמונה ובביטחון
ִ
באלוקים עד הסוף .וכך היה מדבר עם יצחק בקולו
האמיתי קול יעקב ומזכיר שם שמים בדבריו ,ולא
"הּקֹל קֹול יַ ֲעקֹב"
חושש ולא כלום .ויצחק אומרַ :
(בראשית כז ,כב) ,ומברך אותו מכל הלב באהבה גדולה.
וזה תירוץ חזק ,אשר יש בו מוסר השכל נפלא מאד.

הקול שלך הוא קול של יעקב או של עשיו?
אתה תחליט!
ברוך ה' ,תקופת הבחירות העירוניות בכל הארץ
כבר מאחרינו ,ומסתמא נכשלו פה ושם ברכילות,
לשון הרע ,הוצאת שם רע ,חילול ה' ,שנאת חינם
ומתכבד בקלון חבירו .ואוי לנו ביום הדין .ומסתמא
היו כאלה שעשו קולות של עשיו הרשע ויש כאלה,
בעוונותינו הרבים ,שהיו מסיתים נגד ,וממליצים
לפתוח מפלגות חדשות ,והתוצאות ידועות,
בעוונותינו הרבים .ואני מרגיש חובה למחות
בחוזקה על כבוד התורה – על אלה שפערו פיהם
נגד גדולי ישראל או נגד חכמי התורה או נגד ראשי
הישיבות ,וקולם לא היה קול יעקב ,קול התורה ,קול
גדולי הדור שכולנו תלמידיהם.
וידועים דברי רבינו יונה בספרו הקדוש "שערי
תשובה" (ש"ג אות קסח) ,שיש סכנה גדולה כאשר מאן
דהוא מהציבור לא שומע לגדולי ישראל שהם
יבי ַע ִּמים נֶ ֱא ָספּו" (תהלים מז ,י) .והוסיף
בבחינת "נְ ִד ֵ
שם משפט קשה מאד" :ואין להם חלק לעולם הבא".
וכמה מסכנים אלו שנמנעו מלהצביע או שהצביעו
לריק ולבהלה ,רחמנא ליצלן.
כולנו תלמידים! ויש להיזהר תמיד שלא לשמוע
ולא לקבל מה שמספרים ומדברים על אחרים – לא
על סתם אנשים ,ועל אחת כמה וכמה על עסקני
"ציִ ד ְּב ִפיו" (בראשית כה ,כח) .וכידוע,
ציבור .זה ממש ַ
מי שאין לו דרך ארץ בסעודה ,ובזמן האכילה נראה
רעבתן וגרגרן ,הרי זה תלמידו של עשיו הרשע
יטנִ י נָ א" (שם שם ,לא; ועיין בא"ח בהר סיני הלכה
"הלְ ִע ֵ
שאמר ַ
יו"ד) .ואם נכשל בהלכות של בין אדם לחבירו ,זה
"ציִ ד ְּב ִפיו" ,תלמיד עשיו הרשע ,רחמנא ליצלן.
ממש ַ

גם מברכתו של יצחק ליעקב ניתן ללמוד מוסר
הברכה הראשונה של יצחק אבינו ליעקב "וְ יִ ֶּתן
ּומ ְׁש ַמּנֵ י ָה ָא ֶרץ וְ רֹב ָּדגָ ן
ֹלהים ִמ ַּטל ַה ָּׁש ַמיִ ם ִ
לְ ָך ָה ֱא ִ
וְ ִתירֹׁש" (בראשית כז ,כח) .כלומר ,ותן טל ומטר לברכה.
כנראה שזה קיום העולם ,וזה ביד ה' יתברך בלבד
(תענית ב ).ושקול כתחיית המתים (ברכות לג .).ומתאריך
י"ז במרחשוון ועדיין אין גשם ,והתחילו יחידים
מתענין ,דהיינו תלמידי חכמים .ואם הגיע ראש
חודש כסליו ולא ירדו גשמים ,בית דין גוזרין
שלוש תעניות על הציבור (תענית יו"ד .).והובא להלכה
בשולחן ערוך (סי' תקעה) .ורבינו הקדוש הגאון הרב
שריה דבליצקי זיע"א חיבר ספר מיוחד "פלגי
מים" לחזק דיני התענית בזה הזמן .וצריך להתפלל
המשך בעמוד >> 4

 .1כידוע ,רבינו החפץ חיים זיע"א היה ממליץ לתלמידים ללמוד כל שבוע את הזוהר הקדוש על הפרשה.
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אתה הפרשן היחיד של חייך – בהצלחה!
שלום וברכה מורי ורבותי!
כאשר אנו פוגשים את המתלונן הבא ,זה שתמיד רואה את הרע
הסובב אותו ,את הנוכלים וערלי הלב עימם הוא נפגש ואת גזירות
האלוקים הניתכות עליו ,לפעמים אנו חושבים להצדיק אותו .כי הרי
באמת "עבדו עליו" ,שיקרו אותו ,הוא נופל מכל מדרגה עליה עלה רק
אמש ,בריאותו רופפת וכבר הוא בדרך לסיבה הטובה הבאה לתלונה,
להטחת האשמה ובכלל לדיכאון.
במבט שטחי זה נראה שהעולם מתחלק לשניים .יש את אלו שהטוב
רודף אחריהם ,וגם אם פעם ב ...יש להם רגע של רע ,הרי שהוא קצר ,קטן
ובקושי מורגש .ולעומתם ,יש את אותם שהחיים הרעו עימם ,שכל עוולות
העולם מופנות כלפיהם ושכל ייסורי הגוף והנפש לא פסחו עליהם.
זה נראה משהו בסגנון של" :יש הסובלים ובצדק ,ויש הנהנים
ובצדק"...
אם ננסה להיכנס קצת יותר לעובי הקורה ,נגלה שפעמים רבות חייהם
של המתלוננים ושל הנהנים לא רחוקים זה מזה ,ואפילו משתווים ממש.
נגלה שבאותו מצב כלכלי ,באותו מצב רפואי ובאותו מצב משפחתי ,יש
את אלו שיודעים להתלונן ואת אלו שיודעים ליהנות.
אם נעמיק קצת יותר ,נראה שבחלק גדול מהמקרים ,המתלוננים חיים
טוב יותר מהנהנים .ושכנים ,אחים או סתם חברים ,שהאחד בעל ממוצע
כלכלי רפואי ומשפחתי טוב יותר ,דווקא הוא מתלונן יותר ומשכנע עד
כמה העולם רע ואכזר.
כל אחד מאיתנו מוזמן ברגע זה להפסיק את קריאת המאמר ,ולהסתכל
ימינה ושמאלה ,לראות את אותם שהוא מכיר קצת מעבר למבט שטחי
וחיצוני .האם באמת המתלוננים הקבועים מסכנים יותר מהאחרים
שלוקחים את החיים במבט חיובי יותר? התשובה תהיה חד משמעית:
"לא" .וההפתעה תהיה ,שפעמים רבות ,אם לא במירב הפעמים ,ההיפך
יהיה הנכון.
מה אם כן גורם לאדם "להחליט" כי חייו טובים או רעים ,שלווים או
סוערים ,צודקים או מלאי עוול?
בפרשתנו פרשת תולדות" :וַ ּיָ זֶ ד יַ ֲעקֹב נָ זִ יד ,וַ ּיָ בֹא ֵע ָׂשו ִמן ַה ָּׂש ֶדה וְ הּוא
יטנִ י נָ א ִמן ָה ָאדֹם ָה ָאדֹם ַהּזֶ ה ִּכי ָעיֵ ף ָאנ ִֹכי,
ֹאמר ֵע ָׂשו ֶאל יַ ֲעקֹב ַהלְ ִע ֵ
ָעיֵ ף .וַ ּי ֶ
ַעל ֵּכן ָק ָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום (בראשית כה ,כט-ל).
המדרש (בראשית רבה פרשה סג או' יא) מספר ששאל עשיו את יעקב על מה
טורח הוא להכין תבשיל כזה? וענה לו יעקב שמאחר והסבא אברהם
נפטר מן העולם ,ודרכם של אבלים לאכול עדשים ,אשר על כן חגר הוא
את סינר רב הטבחים והכין תבשיל זה לאביהם המשותף יצחק האבל.
תגובתו של עשיו מפתיעה ,והוא אומר ליעקב כך" :גם באותו זקן
פגעה מידת הדין? אם כן אני מעוניין בקיום התורה ומצוותיה ,לא במתן
שכרה ולא תחיית המתים"...
ממשיך המדרש (שם) ואומר על כך ,שבאותה שעה היתה רוח הקודש
"אל ִּת ְבּכּו לְ ֵמת וְ ַאל ָּתנֻ דּו לֹוְּ ,בכּו ָבכֹו
צווחת את הפסוק (ירמיהו כב ,י) ַ
לַ הֹלֵ ְך"" ,אל תבכו למת ואל תנידו לו"  -זה אברהם" ,בכו תבכה להולך"
 -זה עשיו.

לע"נ

חנן
בן מיכל
ז"ל

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

במבט ראשוני ,אנו רואים כאן נכד שקשור מאד לסבו ומאמין
בצדקתו ,עד כדי שמאבד את האמונה בעקבות פטירתו .מה אם כן
הציניות המזלזלת אותה מרעיפה רוח הקודש על "נכד רגיש ועדין נפש"
שכזה?
התשובה לכך היא :שאת הפרשנות לחייך אך ורק אתה קובע ,ואותה
פרשנות נובעת אך ורק מרמת אמונתך ,מוסריותך והעין הטובה או הרעה
אותה סיגלת לעצמך .ואם עשיו הופך את מותו של סבו בן ה 175-לחוסר
צדק ולסיבה למרוד באלוקים ,הרי שהוא "רקוב" בממדים כאלה שעדיף
לנטוש את הצער על הסבא ולהתמקד בנכד האובד.
כל אחד מאיתנו נמצא בכל מהלך החיים בעליות ומורדות ,אין לא היה
ולא יהיה מי שחייו יהיו "סטטיים" מתחילתם ועד סופם .מישורי החיים
מאתגרים בכל עלייה או ירידה של אחד מהם ,ולא חסרים מישורים
בדיוק כמו שלא חסרים עליות וירידות...
גם אם נגזר עליך לעבור חוויה לא נעימה ,גם אם היא לא נעימה לכל
הדעות ,הרי שלא נגזר עליך איך "לאכול" את אותה חוויה .יהיה מי
שיחליט לעבור אותה בכעס ,אכזבה ודיכאון מתמיד ,יהיה מי שיחליט
להתעלם ממנה ,ויהיה מי שישכיל ואף "יצליח" להתרומם ממנה ואגב
אורחא לרומם את כל הסובבים אותו בעקבותיה.
עשיו התחיל את אותו יום ברגל שמאל רוחנית .כבר בבוקרו של יום
החליט שהוא נוטש את הכל ואף הספיק לבצע מספר עבירות חמורות.
בכך בעצם הוא גם קירב את מותו של הסבא הגדול ,בכדי שלא יחווה
את חוויית הדרדור של נכדו (שם או' י"ב) .מבחינתו ,מותו של הסבא הצדיק
הוא סיבה נוספת להצדקת אותה נטישה ,ורוח הקודש שצופה זאת לא
משאירה מקום לכף זכות.
דווקא יעקב ,שינק מהסבא הגדול הרבה יותר מעשיו ,ואשר מותו היה
אמור לכאורה לפגוע בו עוד יותר ,ידע להכין עדשים .סודם של העדשים
הוא בכך שהן עגולות ,ומזכירות לאבל כי העולם הרי הוא כגלגל .גם
אם היום רע לך מחר יכול להיות טוב יותר ,וגם מה שנראה בעיניך כעת
ככליה יכול מחר להתגלות כהתחלה חדשה .וכל רוע או סיבה לעצב,
יכול ברגע להיות הדבר הטוב ביותר לו היית אמור לייחל.
לשם כך דרושים שני דברים בלבד:
הראשון :היא אמונה בכך שיש מישהו מלמעלה שמייצר באהבה הכל
כולל מה שמוגדר בעגה האנושית "מכה" ,ערני לכל תרחיש ,ולא ניתן
להפתיע או למצוא אותו לא מוכן למשהו שייגרר בעקבותיה.
והשני :למזער נזקים בטעויות אותן אנו עלולים לבצע רוחנית או
גשמית אשר "יצדיקו" צער שכזה .ואם כבר ביצענו פשע כלשהו בשוגג
או במזיד ,להתנצל על כך ,להתוודות ,ולהבטיח פתיחה של דף חדש
אמתי.
יזכנו ה' יתברך לאמונה בו ובדרכיו ,ולהצלחה לאושר אמתי בכל מצב,
ולחיים המלאים בעליות ועליות ,לרומם את עצמנו ואת הסובבים אותנו
בהצלחה רבה.
וברוכים תהיו!
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רוצה לשמוע מה מורנו הרב
חיים רבי שליט"א אמר היום
שחרית או בין
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שאלה יפה

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
אתרwww.aterett.co.il :
מיילInfo@aterett.co.il :
פקס03-5011125 :

חובת הזהירות
שאלה :מורנו הרב שליט"א מעורר תמיד נגד
עישון סיגריות ומוסיף להפחיד אותנו שעובר על
מצות עשה ועל מצות לא תעשה .אבל ראינו גדולי
עולם שהיו מעשנים והתירו כן גם ביום טוב וגם
היו שותים יין ושמחים הרבה.
תשובה :הסברא שהיו מעשנים והתירו כן גם
ביום טוב ,כי זה עוזר ומסייע לעיכול האוכל (ועיין
יבי"א ח"ה סי' לט) .אבל כיום ,שפורסם בכל העולם,
על ידי הרופאים ,בדבר סכנת העישון ,ובפרט
לצעירים שעדיין לא מעשנים ,אז בודאי שצריך
לעורר ולחזק ולפרסם חומרת העישון .ויתכן עוד,
שבזמנם היה הטבק הכל טבעי ממש והיה פחות
סכנה ,אבל בזמננו שמעורבים חומרים מסוכנים
ממש ,ושמעתי גם מהעובדים שם שזה לא תמיד
לפי התקן של משרד הבריאות כאשר אין ביקורת
עליהם ,אז נשאר כאן רק תאווה ונזק גדול .ויתכן
מאד שנכשלים באיסור עשה של "ואהבת" ובאיסור
לא תעשה של "לא תתורו" (עיין בספר החינוך) .וגם
שתיית יין ,יש חומר חריף של 'ספירט' המוסיפים
ליין .בערך  .12%וזה מזיק מאד .וניתן לשתות יין
עדין יותר ,אשר יש בו רק  5%חומר חריף ואין
נזק ,ויש תועלת וגם בריאות ,וזה מצוין .וידוע
מהרמב"ם (פ"ד מהלכות דעות) ,שרוב המחלות באים על
האדם מפני מאכלים רעים או שאוכל אכילה גסה
ואפילו מאכלים טובים .ויתכן גם שעדיף לעשות
קידוש על מיץ ענבים ולא על יין ,כאשר גורם נזק
לשותים ממנו .ו"ׁש ֵֹמר ִּפיו ּולְ ׁשֹונֹו ׁש ֵֹמר ִמ ָּצרֹות
נַ ְפׁשֹו" (משלי כא ,כג) .כלומר ,שומר פיו ממאכלים
רעים או מאכילה גסה ולשונו מלשון הרע וכיוצא
בזה (עיין רמב"ם שם) .ועצה טובה לעשות שמירת
עיניים מלהסתכל בכל מיני מאכלים ותבשילים,
ויהיה תמיד בריא וחזק בעבודת ה' יתברך .נשמה
בריאה בגוף בריא.
ובפרט היום שגדולי הרופאים מוסיפים לעורר
שהנזק הנובע מהניקוטין שבסיגריות זה גם
לסובבים אותו וכל בני המשפחה ניזוקים איתו.
והרבה הזהיר רב חסדא את תלמידיו על שמירת
הגוף (עיין שבת פב ).וכן בגמרא (שבת קח ):וכן בגמרא
(גיטין ע ).וכן בגמרא (נדה יז ).וכן בגמרא (נדרים פא.).
ומסתמא יש עוד מקומות בש"ס על גודל הזהירות
בשמירת הגוף והנפש.

אפיית חלה יום לאחר הפרשה מהעיסה
שאלה :האם מותר באירוע של הפרשת חלה
להפריש חלה עם ברכה ולמחרת לאפות את כל
העיסה ,ועיקר העניין לזכות את הנשים במצוה
יקרה זו ,או שיש חובה לאפות מיד לאחר מצות
הפרשת חלה?
תשובה :שאלה יפה .האמת שהיה עדיף תמיד
להפריש חלה לאחר האפיה .רואים לחם אפוי ,עוגה

שו"ת ממורנו הרב

אפויה ,וזה חייב בחלה .טיגון הבצק או בישול פטור
מהפרשת חלה ,כמו סופגניות בחנוכה או בצק
מבושל בקדרה (ג'חנון בלע"ז) .אבל מפורש במשנה (רפ"ג
דחלה) ,להפריש כשזה בצק ולברך קודם האפיה ,כי
חז"ל הקדושים חששו שלא יהיה טומאה בבצק אם
ימתינו לאפיה (הרב ברטנורא שם) .והמקור מהירושלמי
(פ"ק דביצה ה"ח) .וזה פסוק מפורש בתורה (במדבר טו ,כ):
רּומה" .כלומר,
אׁשית ֲע ִרס ֵֹת ֶכם ַחּלָ ה ָּת ִרימּו ְת ָ
ֵ"ר ִ
ראשית עיסתכם (עיין עירובין פג.):
כידוע ,עיסה שמחלקים אותה כשהיא בצק לכמה
אנשים ,אז אין בזה דין הפרשת חלה ,כי אין כאן
שיעור חלה .וזה הלכה בשו"ע (יור"ד סי' שכו ס"ב) .ופתחי
תשובה שם (סק"ב) מביא מחלוקת גם באופן שהאשה
לשה הכל בבית ואת האפיה לא עושה בפעם אחת,
אלא קילו היום וקילו למחר ,שיש סברא שזה כמו
לחלק ,ולכן אי אפשר לברך על מצות הפרשת חלה
באופן זה ,עיין שם.
למעשה נראה ,שחובה קדושה להפריש חלה עם
ברכה מהעיסה לפני האפיה ,וחובה קדושה לאפות
מיד את הכל .וזה מצות חלה למהדרין מן המהדרין
וזה זיכוי הרבים הגדול ביותר .ומרומז בגמרא (פסחים
נג ,):אימתי הבצק מצוי אצל התנור? בשעה שהתנור
חם ,עיין שם .וכן הורה ידידי ואהובי הרב רבי
אברהם ישראל שליט"א בספר הנפלא "ואין למו
מכשול" (בהוצאה החדשה שונה הלכות ח"א דף .)439

מתקן כלי בשקית ממתקים
שאלה :לדעת רבינו חכם עובדיה יוסף ע"ה
מותר לקרוע ולפתוח בשבת שקית ממתקים .האם
מותר לקרוע שקית הממתקים גם מהצדדים כעין
צלחת לשמירת הניקיון ,ואחר כך לאסוף השאריות
לאשפה עם אותה שקית?
תשובה :מפורש בגמרא (ביצה לב ):שאסור ביום
טוב לחתוך נייר כדי לצלות עליו דג ,בשר וכיוצא
בזה ,כי זה תיקון כלי ,עיין שם .נכון שמותר לפתוח
ולקרוע שקית ממתקים בשבת כדי לאכול ממנו
ומותר לאכול מהשקית ,וכן מותר לפתוח פחית
שתיה ולשתות מהמשקה שבתוכו (כמבואר בחזו"ע
שבת ה דף שעה) .ומבואר שם שמותר גם להשתמש
בקופסאות שימורים ופחית שתיה ולאכול ממנו
ממש ואין כאן תיקון כלי .והביא שם את דברי
רבינו בעל "מנוחת אהבה" שהחמיר בזה ,עיין שם.
ונראה שלהוסיף ולקרוע עוד את השקית ,אפילו
שזה לזמן קצר עד לסיום הממתקים שבתוכו ,יש
כאן בעיה של מתקן כלי .וזה דומה לקורע כדי
לצלות עליו שזה גם לזמן קצר .כך שצריך להיזהר
בזה מאד .כל מה שנעשה על ידו פעולה חדשה
כדי להשתמש בו באופן טוב יותר ,הרי זה מתקן
כלי ואסור.

שליט"א

אכל סעודת שבת והקיא

שאלה :אכל סעודת שבת קודש והקיא הכל
בסיום הסעודה ,האם יצא ידי חובת סעודת שבת?
תשובה :למעשה ,מי שהקיא מה שאכל לא יכול
לברך ברכת המזון .וזה דומה לעבר זמן עיכול שלא
מברך ברכת המזון (עיין כה"ח סי' קפה סקל"ד) .וכמו מיני
בשמים שאין ברכה אחרונה ,כי ההנאה של הריח
הנאה מועטת ואכילו עבר זמן עיכול (עיין משנ"ב בשעה"צ
סי' רטז סק"ג).
ורבינו מרן הראשון לציון שליט"א (בילקו"י ס"ס קפד)
האריך בזה שיתכן שלא יצא גם ידי חובת סעודת
שבת ,ובפרט בכזית מצה בלילה הסדר שחייב
מדאורייתא ,ובפרט לסברא שצריך גם הנאת מעיו
ולא מספיק הנאת גרונו .ולמעשה נראה שחייב
לאכול עוד כזית לחם ויקיים סעודת שבת קודש
ויברך ברכת המזון בשמחה וכוונה ,ולה' הישועה.

כבוד אביו ואחים

שאלה :כאשר אחי הגדול עולה לתורה ,האם
חייבים האחים הצעירים לעמוד? והאם מותר
לעמוד כאשר יושבים צמוד לאבא שיחיה?
תשובה :גם את אחיו הגדול חובה לכבד .ויש
אומרים שכל האחים הגדולים ממנו חייב בכבודם,
וכן אחותו הגדולה .וכשעולה לתורה יעמדו לכבודו
כל האחים .וכשמסיים יש להם לגשת אליו ולנשק
ידו (מרן רבינו זיע"א הל"ע ח"ח דף קסא).
נכון שהאבא לא קם לכבוד בנו ,אבל לעמוד
בפני האבא לאח הגדול אין בעיה ואין כאן פגיעה
בכבוד האבא ,כי האבא שמח מאד שהבנים אוהבים
ומכבדים זה את זה בדרך ארץ וכבוד גדול .ולא
דומה להלכה שאסור לחלוק כבוד לתלמיד בפני
רבו (יור"ד סי' רמב סכ"א) .וגם שם כאשר החכם לא
מקפיד אין בעיה (וכמבואר בט"ז שם סקי"ד) ,וכן בנידון
דידן .וכידוע ,אדם מקנא בכל אדם חוץ מבנו
ותלמידו (סנהדרין קה.):

שבות דשבות במקום צורך גדול

שאלה :נרות שבת הדולקים כראוי ,אבל מעט
עשר שחור מיתמר .האם מותר לומר לגוי להנמיך
הפתילה מעט כדין "שבות דשבות במקום צורך
גדול"?
תשובה :שאלה יפה מאד .נכון שמותר לכבות
על ידי גוי כשזה צורך גדול ,כמו חשמל שמפריע
לחולה לישון ,דוד חשמל דולק וחוששים שלא
יתפוצץ ,וכן כיבוי מנורת החשמל שבמקרר על ידי
גוי ,כי זה צורך גדול של מאכלי שבת שבמקרר.
אבל בנדון דידן זה בעיה ,כי יתכן שזה לא כיבוי
סתם ,אלא זה כמו כיבוי גחלת שמכוון לעשות
פחמים וזה מדאורייתא וזה מלאכה הצריכה לגופה
ואסור לכולי עלמא .ואסור גם על ידי גוי ,ועיין
באריכות במשנה ברורה (ס"ס רעח) .והסברא בזה,
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אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א
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
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בתוך שאר חולי עמו ישראל

אהבת
ישראל

גם כלפי מי שלא
בראש שלנו
גם כלפי מי שלא
מכבד אותנו
כלפי כ-ו-ל-ם

עטרת זקנים

הצד של מרן זיע"א שאולי לא הכרתם?
מרן לא רצה להתפרסם בכח הניסים שחולל ,ולהיפך ,השריש בכולנו עד כמה
כח התורה ועמלה הם הישועה האמתית .ואמנם ,מתוך אותו עמל תורה זכה מרן
זיע"א לחולל ניסים ונפלאות ,אשר את רובם ככל הנראה לא נוכל למצוא ,אולם
מיעוטן שכן ראה אור נמצא כאן לפנינו.

הטיסה ,וחתני היקר ,בנו של מרן ,התנדב לטוס עימי לחו"ל .תוך כדי ההכנות,
נשמעו הדברים למרן ,והוא ביקש לבוא ולבקרני .נכנס מרן לחדרי ,הניח את
ידיו הקדושות על ראשי ובירכני .למחרת ,הוכנסתי לבדיקות חוזרות לפני
הטיסה ,ואז התרחש הבלתי יאומן :הגידול נעלם מהצילומים ,נעלם כלא היה...
לא נותר לרופאים אלא להפנות את המשפחה אל רופא אף אוזן גרון ,שקבע כי
אין זו אלא סתימה קלה באוזן."...

סיפר בנו של מרן זצ"ל ,מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף
שליט"א ,את אשר ראו עיניו בשעת מעשה" :היה זה לפני למעלה מ 30-שנה.
הסבא ,הרב אברהם פטאל זצ"ל ,חמיו של מרן ,נפל למשכב ,ואושפז בבית
החולים .מרן לקח אותי עמו ,והלכנו יחדיו לבקר את סבא .כאשר סבא ראה
את אבא הוא החל לבכות ,והתחנן שרצונו להמשיך לחיות .תחנוניו של חמיו
נגעו ללבו הטהור של מרן ,והוא החליט לעשות מעשה .הוא תפס בידו של
סבא ,ותוך כדי שהוא אומר לו את מאמר התלמוד" :יהב ליה ידיה ואוקמיה"
[-נתן לו את ידו וריפאו] משכו אליו .כך שילש מרן את המעשה שלש פעמים.
לאחר מכן שאלו" :חביבים עליך ייסורים?" ,וסבא ענה [בהוראת מרן]" :לא הם
ולא שכרם" .לאחר זמן קצר התוצאות ניכרו בעליל ,סבא חזר לאיתנו ,והמשיך
לחיות עוד הרבה שנים"[ .להבנת המעשה נציין ,כי מסופר בתלמוד (ברכות ה,ב),
שכאשר חלה רבי יוחנן ,נכנס לבקרו רבי חנינא .שאלו רבי חנינא" :חביבין
עליך יסורין?" ,אמר לו רבי יוחנן" :לא הן ולא שכרן" .אמר לו רבי חנינא:
"תן לי ידך!" .מסיימת הגמרא את המעשה במילים" :יהב ליה ידיה ואוקמיה",
כלומר ,נתן לו רבי יוחנן את ידו והעמידו רבי חנינא מחוליו].

מדוע מרן סירב לברך?

(מקורות :החוברת "לאורו נלך" מאת הרה"ג יוסף שעשוע שליט"א)

הקים את חמיו ממיטת חוליו

הגידול נעלם

סיפר אחד ממחותניו של מרן זיע"א ,הרב ר .ע .שליט"א ,את המעשה
שהתרחש עמו" :לפני שנים מספר חשתי מחושים בראש ,לאחר בדיקות
מקיפות גילו הרופאים כי ישנו גידול ממאיר באוזני ,והם אמרו ,שיש לנתחני
במהירות .בני המשפחה התייעצו עם הרב שמואל גריינמאן ,האחרון יעץ להם
שכדאי להטיסני לחו"ל ,ולערוך את הניתוח בבית חולים פלוני בו נמצאים
רופאים מומחים ועתירי ניסיון במקרים כגון אלו .מיד החלו ההכנות לקראת

באחת השבתות ערך מרן בעת פתיחת ההיכל "מי שברך" עבור הזקוקים
לישועה ורפואה .אנשים רבים ניגשו למרן ,בבקשה שיזכיר את שמות קרוביהם
לרפואה וכדומה ,את כולם הזכיר מרן ובירכם .בין הניגשים לקבלת הברכה היה
אף אדם מסוים שביקש ממרן שיברך את אחותו ללידה קלה ,וחזר על בקשתו
מספר פעמים ,אך מרן התעלם מבקשתו ,ועשה את עצמו כלא שומע .בסוף
התפילה ,ניגש הלה שוב אל מרן בבקשה שיברך את אחותו ללידה קלה ,ומרן
התעלם מבקשתו .חזר האיש למקומו במפח נפש .במוצאי שבת ,התקשר אותו
אדם לבני משפחתו והתעניין בשלום אחותו .בישרו לו בני משפחתו ,כי כבר
ב"ליל שבת" ילדה אחותו בשעה טובה ומוצלחת .עתה הבין האיש ,מדוע סירב
מרן ב"יום שבת" לברך את אחותו ללידה קלה...

לא יכלה לקום מהכסא

בבניין בו התגורר מרן התקיימה אסיפת דיירים לדון בענייני הבניין המשותף.
יושבת ראש "ועד הבית" דרשה שגם מרן יגיע לאסיפה .מרן ,אשר כל רגע שלו
היה קודש ללימוד התורה ,שלח את נהגו שיופיע במקומו ,אך היו"ר לא ויתרה,
ודרשה במפגיע שמרן בעצמו יבוא לאסיפה .מפני דרכי שלום סגר מרן את
ספריו והגיע לאסיפה .בגמר האסיפה ,רגליה של האישה הנ"ל לא נשמעו לה,
והיא לא הצליחה לקום מכיסאה ...או אז ידעה היא שקיבלה את עונשה על
שזלזלה בכבוד התורה .הלכו כמה שכנים וסיפרו למרן את הדבר ,ואמרו לו,
שהיא מאד מצטערת על שפגעה בכבודו ,והטריחה אותו חינם .מרן ירד מיד
לברכה ,וביקש ממנה שתקבל עליה לכבד תלמידי חכמים .רק לאחר שהיא
קיבלה עליה לכבד תלמידי חכמים היא הותרה מכבליה ויכלה לקום.
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ולהודות לה' יתברך על כל טיפה וטיפה של גשם
שיורד עלינו (עיין ברכות נט .):ובעוונותינו הרבים ,אין
הגשמין נעצרים אלא בשביל מספרי לשון הרע
(תענית ז ,):ואוי לנו ביום הדין.
רצוי מאד להתאמץ ולהרבות בתפילה תמיד

ולכוון על כלל ישראל .ובזה מקיים גם מצוות
"וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲעָך ָּכמֹוָך" (ויקרא יט ,יח) .ולכוון היטב
בברכת "ברך עלינו" כאילו יש לו שדה מלאה
תבואה בהשקעה גדולה .ואם לא יורד השבוע גשם
חזק ,מפסיד כל כספו וסובל מעניות ,רחמנא ליצלן.
וכדאי להוסיף ולכוון ולבקש כשאומר "ותן טל

ומטר לברכה" – "תן לי יראת שמים ,תן לי השגות
באמונה ,תן לי אהבת התורה ,תן לי כח לקדש שם
שמים ,תן לי אהבת ישראל ,כמוך ממש" .ובודאי
לּוכה"
זה עושה רעש גדול בשמים" .וְ ָהיְ ָתה לַ ה' ַה ְּמ ָ
(עובדיה א ,כא) ,אמן ואמן.
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שכאשר יש תועלת בכיבוי עצמו המועיל לעץ ,אז
זה מלאכה הצריכה לגופה לכולי עלמא ,ויש כאן
איסור תורה ממש (ועיין משנ"ב ס"ס שלד) וזו דרך מלאכת
כיבוי (ועיין חזו"ע שבת ח"ו דף קה).
מכל מקום ,למעשה ,נראה שמותר לומר לגוי
לעשות כן ,כי הגוי לא מכוון לעשות פחם שמאיר
טוב יותר וגם אין זה כוונת היהודי ,כי בפועל זה

מאיר כראוי ונכון ,וכל המטרה להינצל מהעשן
השחור שמזיק לקירות הבית ולמשפחה (עיין ביצה כב.).
וכידוע ,פסיק רישא מותר על ידי גוי לכתחילה
וזה שבות דשבות לצורך גדול .וגם פסיק רישא
בדאורייתא ממש מותר (עיין חזו"ע שבת ג דף תל) ,שכאשר
זה מעלה עשן כל שהוא ,מותר לתקנו על ידי הגוי
לכתחילה כדין שבות דשבות במקום צורך גדול

ההוראה
בית
שע"י מורנו הרב שליט"א 03-5011150

(ועיין משנ"ב סי' שז ס"ק סח וסי' שטז ס"ק נז).
"ע ֶבד
וזה פסוק מפורש בתורה (בראשית ט ,כה)ֶ :
ֲע ָב ִדים יִ ְהיֶ ה לְ ֶא ָחיו" .ופרש רש"י ,גם בזמן הגלות
הם יהיו עבדים .וזה בעצם עבדים לכבוד שבת
קודש ,לעזור ליהודים באהלי שם לשמור תורה
ומצוות .ורבינו הגדול והקדוש זיע"א האריך בזה
(עיין חזו"ע שבת ג דף תנא).

שלוחה  > 13:00 - 08:30אברכים המוסמכים
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 > 14:30 - 13:00מורנו הרב שליט"א
 > 23:00 - 14:30אברכים המוסמכים

