שבת קודש ד' מרחשוון תשע"ט ( 13באוקטובר  2018למניינם)
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בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

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

גיליון מס' 256 :פרשת :ויחי

שבת קודש י"ד טבת תשע"ט ( 22בדצמבר  2018למניינם)

אמונה בביאת המשיח במהרה בימינו ,אמן
פרשת ויחי תשע"ט

ביקש לגלות את הסוף ,ולבסוף בירך
כתוב בתורה בפרשת השבוע ,פרשת "ויחי" ,על
יעקב אבינו ע"ה שרצה לגלות את הקץ של אחרית
הימים של מלך המשיח .ומהשמים נסתלקה ממנו
השכינה ושכח את הכל ולא גילה לבניו כלום ,והתחיל
לברכם .והובא כן בגמרא פסחים (נו .).ועוד הובא
בגמרא (שם נד ,):שבעה דברים מכוסים מבני אדם ואחד
מהם יום הנחמה .ופרש רש"י( ,מכוסה מ)כל אדם מתי
יקבל נחמה מהצרות שלו .ומהרש"א מוסיף ,מתי נזכה
לנחמה מהגלות וכן מתי תחזור מלכות בית דוד – כל
זה מכוסה מבני אדם ,עיין שם.

לְ גלות או לא לְ גלות?
ולכאורה צריך עיון ,מה הבין באמת יעקב אבינו
ע"ה כאשר רצה לספר לבניו את קץ אחרית הימים? מה
התועלת שיש בזה? ועוד קשה ,מדוע באמת מהשמים
הסתירו והשכיחו ממנו כדי שלא יגלה את הקץ? ומה
בעצם הצדדים לכאן ולכאן – האם כדאי לדעת את
הקץ ,את הנחמה ,את סוף הגלות ,או עדיף שלא לדעת?

השאלה בעומק – האם עדיף בדרך הקלה או הקשה?
ויתכן לבאר על פי השאלה דלהלן .כיצד הדרך
הנכונה והחשובה ביותר בעבודת ה' יתברך – האם
כאשר עושים בקלות יותר ואין קושי ואין צורך
במאמץ ,או הדרך הנכונה בעבודת ה' יתברך זה כאשר
יש קושי וטורח ,ממש קשיים כמו בעבודה?
יעקב אבינו ביקש לישב בשלוה (בראשית רבה וישב פרשה
פד ,ג) ,שבזה ישיג יותר דרכים בעבודת ה' יתברך .ואם
מגלה את הקץ וזה מרגיע אותנו ומנחם אותנו ועושה
ונותן לנו הרגשה טובה ,אז קל יותר בעבודת ה' יתברך.
בבחינת "נשמה בריאה בגוף בריא" ,בבחינת "דירה נאה
וכלים נאים מרחיבין דעתו של אדם" (עיין ברכות נז .):אבל
בשמים מלמדים אותנו ,וזה רצון ה' יתברך ,שכאשר
העשייה במסירות נפש וטורח וקושי והתאמצות ,זה
"בגַ ן ֵע ֶדן לְ ָע ְב ָדּה
כבוד שמים הגדול .וזה בבחינת ְ
ּולְ ָׁש ְמ ָרּה" (בראשית ב ,טו) .וכאשר לא יודעים את הקץ ,יש
יותר מאמץ איכותי בעבודת ה' יתברך ,יש יותר כוונה
לשם שמים ויש יותר קידוש שם שמים בעולם.
ובעומק יותר ,כאשר לא יודעים את הקץ ,כאשר לא
רואים את הישועה בקרוב ,כאשר לא רואים את האור
בקצה המנהרה ,זוכים לקבל שכר כל רגע ורגע בעבודת
ה' יתברך .כל רגע של המתנה זה סימן על גדלות
בעבודת ה' יתברך ,ונעשה מכך רעש גדול בשמים
מכך שלא מתייאשים וממשיכים במסירות בעבודת ה'
יתברך .כמו אברהם אבינו ע"ה (בפר' לך לך) לתת לו שכר
על כל פסיעה ופסיעה (ע"ש בפרש"י).
ובעומק עוד יותר ,כל עוד שלא הגיע זמן הגאולה,
אז עדיין יש לנו זמן לחזור בתשובה ולקיים מצוות
ולהיות ראויים באמת לגאולה השלמה .וזה חסד מה'
יתברך שמעורר אותנו בינתיים לעשות תשובה כדי
להיות ראויים לגאולה הרוחנית הגדולה שעדיין לא
היתה מזמן בריאת העולם.

יעקב מול יוסף
במדרש רבה (ויגש פרשה צד ,אות ג) מובא ,שיעקב אבינו
מעיד על עצמו שיוסף הצדיק יותר חזק ממנו באמונה,

רח' החי"ם  4תל-גיבורים ,חולון

עיין שם .והכוונה – יעקב סבל  22שנה מכך שלא ראה
את יוסף והיה לו קשה ,אבל יוסף הצדיק בדרגה גבוהה
מאד ,כך שכל מה שעבר עליו במכירה לישמעאלים
כאשר נזרק לבור ,כאשר סבל מאשת פוטיפר ,כאשר
היה אסור בבית הסוהר בתוך בור  12שנה ,עם כל זה,
לא התלונן ולא כלום .יוסף הצדיק קיבל במצרים תואר
"צדיק" .היה מתחזק באמונה יום יום וצהלתו בפניו
תמיד ,כמו שאנחנו צריכים לצפות לגאולה יום יום.
יעקב ,לשיטתו ,חשב שעל ידי ידיעת זמן הקץ יהיה קל
יותר לחיות .ולעומתו ,יוסף הצדיק לימד אותנו להיפך
– לא רואים את הקץ ולא כלום ,וזוכים לעבודת ה'
גדולה מאד ,אשר יש בה קידוש ה' גדול .וגם השפיע
בכך על כל האסירים בבית הסוהר ,עד שאמר לשר
עים ַהּיֹום" (בראשית
יכם ָר ִ
ּדּוע ְּפנֵ ֶ
"מ ַ
המשקים ושר האופים ַ
מ ,ז) ,כי תמיד היו כולם שמחים מכחו של יוסף הצדיק
שהשפיע באמונה בעבודת ה' על כולם.

תמשיך לצפות ולהיות גדול בעבודת ה' בכל שניה ושניה
כידוע מהרמב"ם (פיהמ"ש סנהדרין פרק חלק) ,היסוד והעיקר
השנים עשר הוא שיבוא מלך המשיח .והוסיף רבינו
הרמב"ם בהלכות מלכים (פי"א) ,מצוה להאמין במלך
המשיח ועוד מצוה לחכות לביאתו .ומכאן למד רבינו
הרב מבריסק זיע"א שיש כאן שתי מצוות .א) עצם
האמונה במשיח .ב) ציפיה כל יום ,כל שעה ,כל דקה ,כל
שניה ,עיין שם .ומדויק בתפילת העמידה במה שאומרים
"כי לישועתך ִקוִ ינּו וציפינו כל היום" (עיין בסידור הנפלא
"איש מצליח") .ויש סברא בגמרא (תענית יז ).שאסור לכהנים
לשתות יין לעולם מאחר ובמהרה יבנה בית המקדש
וצריך שיהיו כהנים ראויים לעבודה ,עיין שם .זה
השלמות באמונה בביאת המשיח – ממש לצפות ולחכות
כל רגע ורגע ממש .ורש"י הקדוש (סנהדרין נא ):מוסיף ללמד
אותנו שמלך המשיח יחיה המתים ,עיין שם.

כעת הזמן לעבוד
ויתכן להוסיף ,שלפני ביאת המשיח כולנו נקראים
"מאמינים בני מאמינים" (עיין שבת צז .).ואילו בביאת
המשיח נראה קיבוץ גלויות ,נראה תחיית המתים ,נראה
את בית המקדש יורד מהשמים (עיין רש"י סוכה מא סע"א),
בבחינת "הראנו בבנינו" ובבחינת "ותחזינה עיננו".
ואז לא נהיה אך ורק בבחינת "מאמינים" ,אלא נהיה
בבחינת "יודעים" .כלומר ,ידיעת ה' ,שזה יותר עמוק
מאמונה בה' .ורק מי שכעת מתחזק באמונה ומתחזק
בציפייה בביאת המשיח שעה שעה ,דקה דקה ,שניה
שניה ,הוא יזכה לשכון כבוד בזמן ביאת המשיח .וחז"ל
(יבמות כד ):מלמדים אותנו שזה כוונת הנביא ישעיה (נד,
"מי גָ ר ִא ָּתְך ָעלַ יִ ְך יִ ּפֹול".
טו)ִ :
ובאמת כיצד זוכים לתחיית המתים וכיצד זוכים
למלך המשיח?
חז"ל הקדושים מלמדים אותנו (כתובות קיא ,):מי שלא
למד תורה ,לא יקום בתחיית המתים .ורבינו אור החיים
הקדוש כותב ,משיח לא יבוא לבטלנים מן התורה ,כי
הגאולה העתידה בזכות משה רבינו שעיקרו זה תורה.
וכשאין תורה ,גם אם יעשה מצוות ,ישרפו הוא והם
(אוה"ח כי תבוא כו ,ב) .וכן ,הפסוק" :וְ ע ֵֹצם ֵעינָ יו ֵמ ְראֹות ְּב ָרע"
(ישעיהו לג ,טו) .וחז"ל (ב"ב נז ):מפרשים הפסוק על שמירת
רֹומים יִ ְׁשּכֹן",
העיניים .ובפסוק אחריו כתוב" :הּוא ְמ ִ
ובתרגום כתוב ,יזכה לראות בבנין בית המקדש ,עיין
שם .ורבינו השומר אמונים מאריך בזה .נמצא שצריך
זכויות גדולים של תורה וקדושה כדי לזכות לראות
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המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א
באחרית הימים את קץ הימין של מלך המשיח .ובודאי
קּורס מזורז ולא קמיע ולא סגולות ולא כלום,
שזה לא ְ
אלא המלך הגדול ,מלך המשיח ,שכל העולם יפחד ממנו
(רמב"ם מלכים פי"א) מבקש מאיתנו התמדה בתורה וכמובן
גם החזקת התורה וקדושה וצניעות כמה שיותר.

במקום לחשב ,תעבוד..
גדולי ישראל זיע"א ורבותינו גדולי ישראל וחכמי
התורה שליט"א מעולם לא קבעו ולא אמרו תאריך
לביאת המשיח .ולשון הרמב"ם (פי"ב מהלכות מלכים)" :לא
ידע אדם איך יהיו עד שיהיו" .וכל החזאים והחכמים
בעיניהם לא הצליחו ,וגרמו רק חילול ה' .ובזמן מלחמת
ששת הימים (שנת תשכח) היו כאלה שדיברו באותה
שנה על המשיח ,ורבינו הרא"ם שך זיע"א צעק ואמר
"השנה לא יבוא המשיח" כדי לא לגרום בלבול ובעיות
בציבור .ומכאן ראיה שבאמת עצם הציפיה לביאת
המשיח ובכלל הציפיה כל רגע ורגע זה עבודת ה'
הגדולה והעצומה שלנו .ורבינו היערות דבש (דרוש א')
מוסיף ללמד אותנו שצריך לכוון בברכת "את צמח"
למות על קידוש ה' ,ואף שלא אזכה ,העיקר שיעלה
ויבוא ויגיע .ובזוהר הקדוש (פנחס דף רכא) מוסיף שעדיין
לא נבנה בית המקדש המקורי הרוחני היסודי ,וזה יהיה
רּוׁש ִַלם ה' נִ ְד ֵחי
על ידי ה' יתברך בלבד ,בבחינת "ּבֹונֵ ה יְ ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל יְ ַכּנֵ ס" (תהלים קמז ,ב) .ושמעתי מפי מורי ורבי הגאון
הרב יעקב אדלשטיין זיע"א ,שבזמן הקמת המדינה
אמרו הציונים המזויפים המסיתים" :אנחנו נביא את
המשיח" .וצעק אז אחד מגדולי ישראל" :את המשיח הם
לא יביאו ,אבל חבלי משיח הם בטח יביאו".
ושמעתי מפי מרן רבינו הגאון רבי שמעון בעדני
שליט"א חידוש לגבי ביאת המשיח .שפסק הרמב"ם
הלכות תשובה (פ"ז) שהבטיחה התורה שישראל עושים
תשובה בסוף גלותן ומיד נגאלין .ומאידך ,פסק
הרמב"ם (פי"א מהלכות מלכים) שמלך המשיח ילמד את כל
העם תורה ודרך ה' ויכוף את כל ישראל לילך בה
וכו' ,עיין שם ,ומשמע שעדיין לא עשו תשובה שלמה.
אלא מכאן ראיה שגם המתחילים בתשובה ומתחזקים
בתורה יזכו לראות ולהנות ממלך המשיח .ובאמת
בוידוי הגדול של יום הכיפורים כתוב "גאינו במחשבה,
דיבור ומעשה וגרמנו עיכוב הגאולה ,שאין בן דוד
בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל" ,נורא ואיום .וזה
בעצם גמרא מפורשת (סנהדרין צח .).נמצא ,שבאמת יש
לנו עבודה קשה ,ויש להתחזק בענוה ,בתורה ובשמירת
העיניים ,אחרת הבטחה כמו הפסוק הנ"ל של הנביא
ישעיה לא מתקיים.
כנראה שטלפון כשר באמת עוזר לנו לראות את בית
המקדש .וביאת המשיח זו גאולה רוחנית וגם גאולה
גשמית שיהיו כל הגוים עבדים לישראל ,וזה שעבוד
מלכויות (עיין ברכות לד .):וכל הזהיר בציצית כל היום
למהדרין ,יהיו לו  2,800עבדים (עיין שבת לב ):ויתקיים הפסוק:
"ּכי ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ֶאת ה'" (ישעיהו יא ,ט).
ִ
כל יום ,כל שעה ,דקה ושניה ,מה שעובר עלינו –
לכוון שזה מהשמים ולכוון שזה כפרת עוונות ולקבל
באהבה .ועוד ,יתכן שעוד רגע ממש יבוא מלך המשיח.
וזה מביא כח ועוצמה לביטול הדינים ,ביטול הפחד
והחרדות ,וזוכה להיות עובד ה' כל רגע ורגע ממש.
בסיכום :להתאמץ לקרוא כל יום את הקמיע התורני
של מוסדות התורה "עטרת חכמים" על י"ג עיקרים
ועשר זכירות ועוד מצוות הקשורות במחשבה ,ויש בזה
כבוד שמים גדול מאד .והלואי שנזכה לכך ,אמן ואמן.
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שאלה 1

מה זה?

 918,000בשנה

יש רק דרך אחת "ליהנות מהחיים"
– נעים להכיר!
שלום וברכה מורי ורבותי!
אילו נשאלנו ,מי מהשניים אוהב את הנאות החיים וממצה אותן יותר:
אדם העובד לפרנסתו מבוקר עד ערב ,זמין ללקוחות ,פותר בעיות ,מנהל
עובדים ,עונה לטלפונים ,מיילים והודעות בקצב מסחרר ,ובסוף החודש
מגיע לביתו עם סך של משכורת הזהה ל"שכר הממוצע במשק"? או "גנב"
השוכב בטל ברוב שעות היום ,ובממוצע של פעם בחודשיים שלושה חודר
לביתו של אדם אמיד או קצת יותר ,פורץ כספת ,וזוכה לרווחה כלכלית
הזהה למשכורתו "השנתית" של הראשון?
במבט שטחי ,ה"גנב" הוא האדם שנהנה מהחיים יותר מכל אחד
אחר .הוא לא עובד קשה ,אין לו עול והתחייבויות עתידיות ,הוא לא
אמור לעבור ריאיון עבודה ,למצוא חן בעיני הבוס ,לקום מוקדם בבוקר
לעבודה ,להילחץ מכל שינוי בתלוש השכר ,ועוד כל מיני "מרעין בישין"
העוברים על השכיר או העצמאי "המסודר".
אם נשאיר את הצדק מחוץ לתמונה [אם באמת היה שייך ,]...הרי
שחייו של הגנב טבולים בדבש .השקעה קטנה ,הכנסה גדולה ,וללא תלות
באף אדם בעולם.
אלא מאי? אף אחד מאיתנו לא מוכן להחליף את השקט הנפשי
והשלווה ,בחיי פאניקה מכל דפיקה בדלת או הבהוב כחול .ובאותה
מידה אף אחד לא באמת מוכן לאכול על חשבון מישהו אחר ,או להילחם
במצפון על כל נסיעה ברכב שנרכש בממונו של אחר.
אם כך ,כאשר נידרש לשאלה הזו ,נענה בפשטות ובוודאות" :חייו של
העובד למחייתו הם החיים הרצופים בהנאות ,בעוד חייו של הגנב הם
רצף של פחדים ותחושות שליליות".
אם נעלה את רף השאלה ,ונחקור מי נהנה יותר מהחיים :העצמאי,
הנוטל על אחריותו את התנהלותו של העסק ,עמידה בתחרות ,שיווק
ופרסום ,וכל זאת תוך כדי עמידה בדרישות החוק השונות ,אולם זוכה
בכל נתח הרווחים הגדול של העסק .או לחילופין העובד השכיר ,האחראי
על מספר קטן של פרטים בעסק הגדול ,ומשתכר בשכר קבוע לפי שעה או
מקסימום לפי בונוסים התלויים בהצלחות אישיות קטנות.
כאן כבר נתחיל לגרד בפדחת ולהסביר שזה ממש תלוי באופיו של
האדם המדובר ,ועד כמה הוא בנוי באמת לנהל עסק .אולם ,על דבר
אחד נסכים ללא עוררין ,והוא ,שגם העצמאי יכל להיות שכיר ולהסתפק
בהכנסה קבועה "ללא כאבי ראש" .אולם ,הוא בחר את הקמת העסק על
שלל "כאבי הראש" שלו ,דוקא בגלל רצונו להביא לבית צרור גדול יותר
של מזומנים מידי חודש וליהנות מהחיים עוד יותר.
מכאן כבר נגיע יחד למסקנא קבועה בכל אחת מרמות השאלות :האם
עדיף "בעל החברה הגדולה" מ"בעל העסק המנוהל כעוסק מורשה"?
האם עדיף "הטייקון" על "העצמאי"? האם עדיף "ההוא שכלכלת המדינה
תלויה במצב רוחו" מ"הטייקון"? ועוד...
בכל אחת מהשאלות התשובה תהיה זהה .מי שהחליט "לזכות" ולקחת
את הנאות החיים צעד אחד קדימה ,ולפרוץ מעגל נוסף של "חיי שעה",
הוא זה שמעניק לעצמו את "החובה" לעבוד קשה יותר ולקבל אחריות

 .1 //עלונים
 .2 //כוסות תה וקפה
 .3 //פרקי תהילים

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

רחבה יותר לשם כך.
כך שסיכום העניין יהיה" :ככל שעובדים קשה יותר ,כך מעידים על
רצון להנאות החיים הגדולות והטובות יותר" .משהו בסגנון של" :רוצה
חופשה מדהימה יותר? תשקיע בעבודה יותר"...
מדהים עד כמה התובנה הזו כתובה בפרשתנו ,בברכתו של יעקב
אבינו לבנו יששכר לפני אלפי שנים...
שכר ֲחמֹר ּגָ ֶרם ר ֵֹבץ ֵּבין ַה ִּמ ְׁש ְּפ ָתיִ ם.
ובלשון הכתוב (בראשית מט ,יד-טו)" :יִ ָּׂש ָ
וַ ּיַ ְרא ְמנֻ ָחה ִּכי טֹוב וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ִּכי נָ ֵע ָמה ,וַ ּיֵ ט ִׁש ְכמֹו לִ ְסּבֹל וַ יְ ִהי לְ ַמס ע ֵֹבד".
ובמבט ראשון אין מוזר יותר מכך .לאחר שראית שאין כמו המנוחה,
מדוע נטית את שכמך לסבול והיית למס עובד? אולם ,לפי התובנה
המשותפת בשיחתנו ,הדברים מאירים כספירים .כי דוקא מי שאוהב את
החיים והנאותיהם ,יודע ומצליח להשקיע בעבודה טובה בכדי להגיע
לתוצאה טובה עוד יותר.
זה נכון בחיי המעשה הגשמיים ,וזה נכון עוד יותר בחיי הנפש והנשמה
הרוחניים.
אין הנאה "נפשית" או "נשמתית" שאינה תלויה וכבולה בהשקעה אותה
יש להשקיע בכדי לקבל את אותה הנאה בדיוק .והיפה הוא ,שבדיוק כמו
בהנאות הגשמיות ,ככל שתהיה ההשקעה גדולה יותר כך תהיה ההנאה
גדולה יותר.
ניתן לראות זאת ב"מבחני הרוחניות הקטנים ביותר" או ליתר דיוק
"הבסיסיים ביותר" כמו שמירת שבת .רק מי שישקיע "שבת מושלמת"
ללא בישול אפילו לכבוד שבת וללא הצצה בנייד ,יזכה לחוות את העונג
האמיתי ,אותו היא מעניקה להורים וילדים המסבים לשולחן מבלי להיות
דרוכים לכל אוושת סיר או מכשיר.
וניתן לראות זאת ב"מבחני השפע הרוחני הגדול" ,כדוגמת "סיום
מסכת בעיון" או "חקירה בעומק מלאכת שבת" מיסודה ועד פרטיה
ודקדוקיה הקלים ביותר לפי כל דעות הראשונים והאחרונים בנושא ועד
לפסיקת ההלכה הברורה.
רק כך ניתן להבין את חייהם המאושרים של האברכים עמלי התורה,
אשר הגשמיות המתלווה אליהם באורח קבע אינה "מנקרת עיניים",
אפילו לא את של השכיר מפתיחת מאמרנו .אולם ,האושר האופף אותם,
את נשותיהם ואת ילדיהם בכל גיל ,אינו ניתן לתפישה ואינו מצוי גם
לא בהיכליהם של ה"טייקונים" ואפילו לא בהיכלו של "ההוא שכלכלת
המדינה תלויה במצב רוחו"...
והאברכים בימינו הם בעצם שבט יששכר ,אלו שכלכלת המדינה
באמת תלויה בהם ובתלמודם ,ואלו שמטים את שכמם לסבול דוקא
לאחר שראו מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה.
יבטח כל אחד מאיתנו את עתיד חופשתו ונופשיו העתידיים בזה
ובבא ,על ידי עמל גשמי ורוחני מהנה .נחנך לאורח חיים מיוחד זה את
בנינו ,ונזכה לרוות מהם נחת ואך טוב כל הימים.
וברוכים תהיו!
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שאלה 2

מה זה?

17,540בחודש

 .1 //כוסות תה וקפה
 .2 //מנייני תפילות
 .3 //שיעורים ברחבי הארץ

שאלה 3

מה זה?

1,200,730בשנה

שאלה יפה

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

דחיית מועד חתונה
שאלה :האם מותר לדחות חתונה מאחר והסבתא
נמצאת בתוך שנת האבל על אביה או אמה?
תשובה :חס ושלום ,לא דוחים חתונה .וגם
לכתחלה חובה לקבוע חתונה גם כשסבא או סבתא
מתו .ומעבירין את המת מלפני הכלה (כתובות יז .).ויש
צער לנשמה של המת בעולם האמת כאשר בגללו
דוחים את החתונה חס ושלום.
גם כאשר הסבתא מתה ,ואמה של הכלה באבל ,לא
דוחים את החתונה .וגם בתוך שלושים יום עושים
החתונה כרגיל עם תזמורת ,והאמא של הכלה מותר
לה לבוא כרגיל לחתונה ,כי זה לכבוד החתן והכלה.
והואיל וישנם פרטים נוספים כדאי לשאול מורה
הוראה בכל בעיה ולא לדחות .ומרן הראשון לציון
שליט"א כתב ספר נפלא "ילקוט יוסף" על כל
דיני אבלות ,ואפשר ללמוד משם את כל ההלכות
והשאלות המעשיות ,עיין שם.
ומעשה שהיה בעירנו חולון זוג צעירים שעמדו
להינשא והסבא של הכלה מת וחיכו שנה ,ואחר כך
סבתא שלה מתה וחיכו עוד שנה ,ולבסוף מהמתח
והבעיות לא הסתדרו ביניהם ונפרדו .כשאין דעת
תורה לא יודעים מתי להחמיר ומתי להקל ,והתוצאות
לא טובות בעוונותינו הרבים.
תפילה כנגד מראה
שאלה :אשה המתפללת בביתה ,וכשהחלון פתוח
נעשה כמין מראה .האם מותר להתפלל כנגד חלון
זה?
תשובה :מותר ,כי עצם האיסור להתפלל כנגד
מראה לא הובא להלכה בשולחן ערוך וזה חומרת
האחרונים (הובא להלכה במשנ"ב סי' צ' ס"ק עא) .והטעם ,מפני
שזה מפריע בכוונה או שנראה כמשתחווה לעצמו.
וזה רק במראה ממש ,אבל חלון סגור בלילה שנראה
כעין מראה וכן השיש במטבח הנראה מבריק כמראה,
אין איסור להתפלל כנגדו (כך דייק בספר היקר ילקוט יוסף
סי' צ סע' מא) .ומבואר בגמרא (שבת קמט ,).מראה זה כלי
שרואה את עצמו ויכול לתקן שערות ראשו ,עיין שם.
וכשזה בחלון או שיִ ש מבריק ,זה לא מראה ממש ואין
איסור להתפלל כנגדו.
כמובן ,עובד ה' בכוונה ,מסלק את כל הטרדות
בזמן העמידה .ובפרט בבית הכנסת יש מצוה לעשות
וילונות על כל החלונות שכנגד המתפללים מטעמי
צניעות והתבודדות עם ה' יתברך.

חשש לביטול חלון על פי צוואת רבי יהודה החסיד
שאלה :אנו נמצאים במהלך שיפוצים בבית הכנסת
והתעורר צורך לסתום חלון במקום אחד לגמרי
ולהתקין חדש במקום אחר .האם יש לחוש לצוואת
רבי יהודה החסיד?
תשובה :בספר כך החיים הקדוש (ביור"ד סי' קטז ס"ק
קכב) הובא צוואת רבי יהודה החסיד שלא לסתום חלון
או פתח לגמרי שלא יזיקו השדים ,כדי דרכם לצאת

 .1 //שעות לימוד הכולל
 .2 //שעות לימוד בין הזמנים
 .3 //כולל ערב שישי ומוצ"ש
 .4 //כל התשובות יחד

שו"ת ממורנו הרב

בו ,אלא ינקוב נקב קטן בו ,עיין שם .והובא להלכה
גם בספר הליכות עולם למרן רבינו הגדול זיע"א
(ח"ז דף רכא).
ומסתברא שכל האיסור והחשש רק בבית או סתם
מקום פרטי ,אבל בית כנסת ובית המדרש זה מקום
קדוש ,ושם לא באים מזיקים מחמת קדושת המקום.
ובזוהר הקדוש בכמה מקומות מבואר ,מקום אשר
יש בו קדושה ,המזיקים בורחים משם (עיין בזוה"ק ויקרא
כב ,.ובחוקותי קיב .).גם האיסור לישון בבית יחידי ,משמע
רק בבית (עיין בה"ח רלט ,יז וכ"מ בזוה"ק בראשית דף יט ,:ע"ש) .וגם
ראיה כאשר קונים בית ועושים חנוכת הבית ותיקון
הבית ,ועל ידי זה המזיקים מסתלקים משם .ועל אחת
כמה וכמה בבית כנסת ,אשר אין בו מזיקים כלל,
"ׁשֹומר ִמ ְצוָ ה ֹלא
ֵ
ושיפוץ בית הכנסת הרי זה מצוה,
יֵ ַדע ָּד ָבר ָרע" (קהלת ח ,ה).
שמירה על חיילי ישראל
שאלה :כעת חיילי ישראל נמצאים בסכנה בחזית
באזור הדרום ובכלל .מה מוטל עלינו כתושבים
הנמצאים בעורף?
תשובה :כמובן ,להרבות בתפילה ,ובפרט בברכת
השנים כשאומרים "ותהי אחריתה חיים ושבע
ושלום" ,לכוון במיוחד על כלל ישראל ,ובפרט חיילי
ישראל .גם לתרום צדקה במיוחד להצלחת החיילים.
גם להתחזק באהבת ישראל מאד מאד וזה עוזר
לחיילים מאד מאד .ומפורש במדרש רבה (פר' שופטים
פר' ה' ,אות ז) ,דורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה
והיו יוצאים למלחמה ומנצחין ,כי לא היה ביניהם
לשון הרע ,אלא אהבה ואחוה ,עיין שם .וגם לכוון
בברכת כהנים ,שהכהנים מברכים את העם שבשדות
שטרודים בעבודתם וקשה להם להגיע לבית הכנסת.
ועל אחת כמה וכמה חיילי ישראל בכלל ,ובזמן
המלחמה בפרט .וגם הקהל העומדים ושומעים ברכת
כהנים ,יכוונו לקבל את הברכה ויוסיפו לכוון בזמן
הברכה על החיילים שלנו ,וזה מצוין.
וכמובן ,עסק הלימוד ,ש"תלמוד תורה כנגד כולם"
(משנה פאה פ"א מ"א) – כנגד כל הטילים והנשק שברשותם.
כאשר קול יעקב מצפצף ,אין ידי עשיו שולטות.
ומרן רבינו זיע"א לימד אותנו שכדי להתגבר על
עשיו מספיק תורה ,אבל נגד ישמעאל צריך תורה
וצריך גם חיזוק בצניעות ,שהרי ישמעאל מקפידים
על כך .ומפורש במשנה (שבת סה ,).ערביות יוצאות
רעולות .ופרש רש"י ,דרך ערביות להיות מעוטפות
ראשן ופניהם חוץ מן העיניים ,עיין שם .וכידוע ,למה
נקראים בני ישמעאל בשם ערבי? כי גרים בערבה
(עיין פרש"י ירמיהו ג ,ב) .ובזכות לימוד התורה וחיזוק
יהם
"ּתּפֹל ֲעלֵ ֶ
בצניעות לנשים ,יתקיים בנו הפסוקִ :
ימ ָתה וָ ַפ ַחד ִּבגְ דֹל זְ ֲ
ֵא ָ
רֹועָך יִ ְּדמּו ָּכ ָא ֶבן" (שמות טו ,טז),
אמן ואמן.
יהודי אוהב את ה' יתברך ומה שה' אוהב
שאלה :האם מותר לאשה לומר בהתלהבות שהיא
מאד אוהבת ומעריצה רב מסוים בשל מידותיו

שליט"א

הטובות וגדלותו בהרצאותיו המיוחדות?
תשובה :אסור בהחלט! זה לא צנוע וזה לא כבוד
של בת ישראל .וזו הסיבה שצריך למנוע מהבנות
לשמוע שדרנים וזמרים למיניהם ,כי זה לא בריא כלל
ועיקר הקשר הרחובי הזה.
מצות עשה מהתורה לאהוב בראשונה את ה'
יתברך ואחר כך את עצמו ואחר כך את משפחתו
ואחר כך את כל ישראל ,כמוך ממש .ולא להוציא
מהפה משפט של אהבה לאיש מסוים ולא למרצה
מסוים וכיוצא באלה ,גם כשאין כוונה רעה חס
ושלום .ובפרט בדורות שלנו יש להיזהר מאד לעשות
ולדבר בכובד ראש הרבה מאד.
זהירות באמירת הברכות וקריאת שמע
שאלה :מי שלא מפריד באמירת הברכה בין
כמלה אחת ,האם
התיבות "מלך העולם" ,ואומר כן ִ
עונים אחריו "אמן"?
תשובה :אם באמת אמר כן בחטף פתח ואין
למלים אלו ,אז יתכן שאסור לענות "אמן",
משמעות ִ
כי אמירת שם ומלכות מעכב בברכה .וגם אם אמר
המלה "מלך" במשמעות טובה והמשיך וחיבור
את ִ
המלים ואין הבנה נכונה ,יתכן שאסור לענות אחריו
ִ
"אמן" ,כי מלך לבד זה לא מלכות .אלא אך ורק
כשאמר "מלך העולם" (עיין משנ"ב בבאה"ל ס"ס רטו).
וגם לדבריו של מרן רבינו הגדול זיע"א שאומרים
ספק ברכות להקל ,ואם אמר "מלך" בלבד אינו חוזר
(עיין הל"ע ח"ב דף פד) ,עם כל זה מסתברא שכאשר אומר
מלך העולם ומחברם יחד ,אז המשמעות מקולקלת
וכאילו לא אמר "מלך העולם" כלל ועיקר.
ובאמת בספר חזון עובדיה ברכות (דף שז) חזר בו
מרן רבינו הגדול זיע"א להחמיר כדעת השולחן ערוך,
ש"מלך" לבד אינו מלכות ויש להיזהר מאד שכל ִמלה
בתפילה תהיה בפני עצמה ולא מחוברת לחברתה.
בבחינת "צ ַֹהר ַּת ֲע ֶׂשה לַ ֵּת ָבה" (בראשית ו ,טז) – כל תיבה
בתפילה תהיה מאירה כצהריים .וסופר סת"ם צריך
להיזהר מאד בכתיבת ספרי תורה ,תפילין ומזוזות
שכל אות ואות תהיה בפני עצמה ולא תידבק
בחברתה (עיין משנ"ב סי' לב ס"ק יג) .ומכאן גם באמירת
הברכות ,התיבות והאותיות שצריך להיזהר .ומפורש
בהלכה (שו"ע סי' סא סע' יח) ,להדגיש את האות יו"ד של
"שמע ישראל" ,עיין שם .והצועקים במהירות "שמע
ישראל" ,בודאי בולעים את האות יו"ד ,עיין שם.
וידוע המעשה הנורא שהובא בשערי תשובה (ס"ק ז)
וכן בספר הקדוש כף החיים (ס"ק סד) על אחד שמצאוהו
מת ,ואכלו ממנו את פיו וחוטמו ועיניו בגלל שלא
דקדק בט"ו ואווין שבברכת "אמת ויציב" עיין שם.
ויזכר לחיים טובים מרן ראש הישיבה הרב נאמ"ן
שליט"א ,שזיכה את הרבים בסידור הנפלא והמדויק
"איש מצליח" על פיסוק טעמים והזהירות בקריאה
בתפילה .ומרן רבינו הגדול זיע"א אמר עליו "מהרב
מאזוז אל תזוז" .ורבינו המשנה ברורה (בסי' צג סק"ב)
מלמד אותנו להיזהר בתפילה שלא להבליע אפילו
נקודה .ואוי לנו ביום הדין.
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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

"מחשב מסלול מחדש"
ר' אליהו שמלה

לאיזו 'קהילה' אתה 'באמת' שייך?
טוב – אז ב מאמר הקודם שערך ידידי ר' יצחק ,סיכמנו  -אני לא תורם,
לא אוהב לתרום ,לא רוצה לתרום ולא מוכן לשמוע על שום מילה שמורכבת
מהשורש ת.ר.מ.
אלא מאי? השתכנעתי שלהיות שותף זו בעצם דרישה ובקשה שאמורה לבוא
מצידי ,ולא הסכמה שלי למשהו שדרשו ממני .ובאמת מאותו רגע אני רק מחפש
את גבאי הצדקה הבא ,בכדי להתחנן אליו שיזכה אותי להיות שותף בפרויקט
הצדקה והחסד הגדול הבא.
אבל כאן נאבדתי!
בדיוק בשלב הזה של המרדף אחרי הגבאי הנכון ,מצאתי את עצמי בין שלל
מודעות ,עלונים ,פלאיירים ,הודעות מייל ,שיחות שלא נענו ,הודעות מוקלטות,
ועוד כמה...
ואז הבנתי שאני אמור להחליט קודם כל להיכן אני שייך ,ורק לאחר מכן
להחליט באיזו פעילות אני רוצה להיות שותף.
כי הרי לא יתכן שאהנה מפעילות אחת ,ואהיה שותף בפעילות אחרת .זה
בדיוק כמו אותם שמטרידים את הרב בשאלות ,בהתייעצויות ,בהשתתפות
בשמחות שלהם ולהבדיל בימי אבל ,ולאחר מכן משאירים אותו לבד עם הכולל
שהוא מחזיק ועם צרכי הקהילה שהוא אמור לממן מתוך הלוואות ,ותומכים
בכוללים אחרים שמעולם לא התקרבו לארבע אמותם.
אז הסתכלתי לימין ולשמאל ,והגעתי לרשימה די מרשימה של קהילות שאני
חלק מהם ,אז הנה היא כאן ,כי שיעורי הבית שלי הם בעצם גם שיעורי הבית
שלך וחבל לעבוד כפול .והיפה הוא שבשיעורי הבית הללו מותר גם להעתיק...
אז כך זה מתחיל.
אני חבר בקהילה בה אני מתפלל ומאזין לשיעוריו ודרשותיו של כבוד הרב,
ועלי לסייע לכולל הקהילתי שלנו.
אני חבר ב'בית ההוראה' של הגאון הרב חיים רבי שליט"א ,כי כל שאלה אני
שואל אותם כמעט  24שעות ביממה ,בחיוג ל.03-5010122-
אני חבר ב'קול עטרת' ,ובכל שעה פנויה מאזין לשעורים ודרשות בענייני
היום ,מוסר יראה והלכה ,בחיוג ל.03-3048888-
אני חבר ב'עלון דעת זקנים' ,כי שבת ללא העלון הזה איננה שבת בשבילי,
ולמקרה שלא אספיק לתפוס עלון בבית הכנסת  -וזה קורה  -אני מנוי גם במייל
.info@haravrabi.co.il

אני חבר ב' מדור הראשי' ,וכבר למדתי מהגאון הרב חיים שליט"א לקבל
באהבה גם מה שנראה לי במבט שטחי כאסון ,ואפילו לכוון בתפילה על חלקי
בזיכוי הרבים בבית ובין החברים.
אני חבר ב' מדור השאלות והתשובות' של הרב ,שתמיד מצליח להפתיע
אותי בכיוון מחשבה שונה ובמקורות שלא ידעתי על קיומם ,אני מקפיד יותר
בקריאת הקרבנות ובחומרות של 'בין אדם לחבירו' במקום 'בין אדם לעצמו'.
אני חבר ב'מאמר של ראש הכולל' הרב אליהו שליט"א ,וכבר אוהב את ילדי
ללא תנאים ,מאמין ביכולות שלי ומגשים כל חלום ,מגיב בתבונה גם במצבי
לחץ ומשאיר את הרגש מחוץ לתמונה ,מקבל אחריות לפי המימדים האמיתיים
שלי ועומד בה .ועוד כמה שינויים שחלו בי לאחרונה( ,תוכלו לשאול את רעייתי ואת
החברים).
אני חבר ב'קהילת החיזוק היומי העולמי' ומקבל בכל יום שתי דקות של
חיזוק ברמה המתאימה גם לשכנים ולחברים שלי מהעבר ,והם מקבלים את זה
ממני מידי יום.
ובקיצור ,אחוזים ניכרים מהאישיות שלי בנויים על המפעל האדיר הזה
שנקרא "עטרת חכמים" ,ושמנווט ביד אמן על ידי אחד מגדולי ישראל שחשב
גם על אנשים כמוני ומעניק לי מידי יום את האפשרות לגדול ולהתפתח ,ללמוד
וללמד ,ולקבל מענה על כל שאלה או ספק.
אני רוצה להיות שותף במפעל של הקהילה שלי ,ואני מצטרף לפרויקט הענק
"הרגע הגורלי  ,"6וגם אני יחד עם כל חברי הקהילה אהיה באולמי איווניו
בקריית שדה התעופה בראש חודש אדר א' תשע"ט.
אם גם אתה חש כמוני ולפחות בכמה אחוזים ,חייג כבר עכשיו 1-700-700-770
ותצטרף לקהילה שלך!
אם לא ,תבדוק טוב מי היא הקהילה שלך ,גש לכבוד הרב ,וחתום לו כבר
היום על הוראת קבע משמעותית .כי אם אתה לא עושה את זה ,ההחלטה שלך
בדבר הקהילה לה אתה משתייך ,אינה "החלטה" אל "התחמקות"...
אח יקר!
חבר אהוב!
אני ממתין לך באהבה בשותפותנו החדשה.
ואם תרצה לדבר על זה ,אשמח להיות לך לעזר בהחלטה בנייד האישי שלי:
054-8562002
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