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

בנשיאות מורנו הרב חיים
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*לנוהגים  40דק' 17:01
"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

המשא המרכזי

קדושים תהיו ~ תחילתו עבודה וסופו מתנה
בפרשת השבוע כתוב בתורה על בנין המשכן
ועשיית כלי המשכן ,על ידי בצלאל ואהליאב .שני
צדיקים וקדושים אשר ה' יתברך בחר בהם לעשות
ולהכין ולסדר ולכוון בעבודת המשכן על הצד הטוב
ביותר .ועליהם נאמר בגמרא (ברכות נה ,).אין הקב"ה
נותן חכמה ,אלא למי שיש בו חכמה .וראיה לכך
"ּובלֵ ב ּכָ ל ֲחכַ ם לֵ ב נָ ַת ִּתי ָחכְ ָמה"
מהפסוק בפרשהְ ,
(שמות לא ,ו) .כלומר ,מי שהיה חכם ,זכה לחכמה .ומבאר
רבינו הקדוש והגאון רבי חיים מוולוז'ין זיע"א
שתחילת החכמה ,הכוונה יראת שמים בבחינת
אׁשית ָחכְ ָמה יִ ְר ַאת ה'" (תהלים קיא ,י) .והזוכה לְ יִ ְר ַאת
ֵ"ר ִ
שמים בעמל ויגיעה של עצמו ,זוכה לתוספת חכמה
וקדושה ודבקות והבנה גדולה תמיד .וזכו לכך
בצלאל ואהליאב בזכות היראת שמים הטהורה
שבליבם.
והחידוש הגדול שהיה בבצלאל ואהליאב ,שהפסוק
מעיד עליהם "לַ ְחׁשֹב ַמ ֲח ָׁשבֹת" (שמות לא ,ד) .ומוסיף
לפרש רבינו הגר"ח מוולוז'ין זיע"א שם ,שהיו יודעים
בצלאל ואהליאב מה חשבו באותו רגע התורמים את
הכסף והזהב עבור המשכן .מי שהיה תורם בענוה
וצניעות וכוונה טהורה ,אך ורק כדי לקדש שם
שמים ,כדי להגיע להשגות של דבקות בה' יתברך,
כדי להראות ּולְ זַ ּכֹות את כולם ,על אהבת ה' יתברך
של התורמים שעושים כן באהבה ואחוה .וזה כוונת
הפסוק "לַ ְחׁשֹב ַמ ֲח ָׁשבֹת" שהיו יודעים מחשבת
התורם באותו זמן של התרומה ,ובהתאם לכך היו
יודעים היכן להשקיע את הזהב של אותם התורמים
הישרים והתמימים.

השפעת האדם על סביבתו
והביאור בזה ,כל מעשה שעושה האדם ,הרי זה
משפיע על בגדיו ועל כליו .אדם קדוש ,גם בבגדיו
יש קדושה .ורואים זאת על הבגדים וגם מריחים
יח ְּבגָ ָדיו"
בהם ריח של מצוה ,בבחינת "וַ ּיָ ַרח ֶאת ֵר ַ
(בראשית לז ,לז) ,ופירש רש"י שם ,ריח גן עדן .וזה המעלה
של בצלאל ואהליאב שהיו רואים ומריחים את
הזהב והכסף שתורמים עם ישראל למשכן ,מה
חשבו באותה שעה .והמחשבה הקדושה והטהורה
או להיפך ,רואים ומרגישים על הכלים והבגדים
והחפצים .נכון שיש מחלוקת אם מלאכי השרת
יודעים מחשבות בני אדם (עיין שבת יב :בתד"ה שאין) ,ובצלאל
ואהליאב בודאי לא יודעים מחשבות בני אדם ,אבל
המחשבות נתקעות ונראות בתרומות של הזהב
וביריעות שבמשכן .וזהו "לַ ְחׁשֹב ַמ ֲח ָׁשבֹת" .וזהו
בבחינת מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה (סנהדרין
כו .):וזה במובן החיובי ,משפיע על כליו במעשיו.
ומרומז במשנה (ביצה לז ).הבהמה והכלים כרגלי
הבעלים ,עיין שם.
ומצינו בש"ס בכמה מקומות ,השפעת הקדושה גם
על בעלי חיים .כמבואר בגמרא (עירובין מז ).מצוה לקנות
מהגויים בהמה עבדים ושפחות ,מפני שמכניסן

לקדושה ,עיין שם .וכן בגמרא (בכורות ב ).הלוקח וקונה
חמור מהגוי ,והחמור אסור לו לעבוד בשבת ,וזה
נקרא שביתת הבהמה הכנסתו לקדושה ,עיין שם.
וכן בגמרא (ב"מ פה ):רבי חייא היה יכול לכתוב על עור
שהצ ִדיה נעשה בקדושה,
ְ
של בהמה ספרי קודש,
והבשר נאכל ללומדי תורה ,ועל ידי זה שהכל
בקדושה ,יש תועלת ללומדים באותם ספרים (כך מבאר
"ע ֵצי ִׁש ִּטים
המהרש"א שם) .וכן בגמרא (יומא עב ).על הפסוק ֲ
ע ְֹמ ִדים" (שמות כו ,טו) דורשים חז"ל שעומדים לעולם
ולעולמי עולמים ,כי נעשו בקדושה עולמית על
ידי חכמי לב ,ובצלאל ואהליאב כידוע .וכן בגמרא
(חולין ז ):מבואר על רבי חנינא שהיה מכוון תמיד את
"אין עֹוד ִמּלְ ַבּדֹו" (דברים ד ,לה) ,וכאשר רצתה
הפסוק ֵ
מכשפה אחת להזיקו ,לא הצליחה ,בזכות הדבקות
שלו בה' יתברך .וזה דבקות עצומה שיש עליו הגנה
מושלמת ,ואין דינים ואין קטרוגים ,ואין כישופים
ואין כלום .ומאידךִ ,מ ְסּכֵ ן מי שלא שומר על
הקדושה ,כיון שתמיד יכולים לשלוט עליו המזיקין
והכישופים .ולמה נקרא שמם כשפים? שמכחישין
פמליא של מעלה(עיין סנהדרין סז ):נורא ואיום .וזה מתאים
מאד לדבריו הקדושים של רבינו המהרש"א (מכות י):
שמחשבה טהורה וקדושה ,נברא מיד מלאך שמסייע
בעדו כפי הצורך והענין ,עיין שם .והיו שולטים
ומבינים בצלאל ואהליאב ,בכל הכלים האלו.

קמיע תורני להצלחה
ויתכן שזה בעצם כוונת חז"ל הקדושים
כל ִמדותיו של הקב"הִ ,מדה כנגד ִמדה .דהיינו ,גם
באופן שפוגם בעל עבירה במחשבה ,מקבל עונש
ִמדה כנגד ִמדה .דהיינו אם לא מתחזק באמונה
במחשבה שהכל מהשמים ,אז מקבל עונש ,שאין
עליו השגחה פרטית מהשמים ,עיין שם .וכן להיפך,
המתחזק באמונה במחשבה כל רגע ורגע ,זוכה
להשגחה פרטית מהשמים לטובה .וכן המתחזק יום
יום ועובד על עצמו לשמור על הקדושה ,ומתחזק
בשמירת העיניים ,וכן בשמירת המחשבה .ומתאמץ
דׁשים ִּת ְהיּו" (ויקרא יט,
"ק ִ
לקיים מצוות עשה מהתורה ְ
א) ,אז זוכה מהשמים להרגיש באמת קדושה רוחנית
בהנאה גדולה מאד ,ויודע לזלזל בכל התאוות
האסורות ,רחמנא ליצלן ,ונהנה כל בוקר באמירת
הקרבנות כשאומר "ומותר האדם מן הבהמה אין ,כי
הכל הבל ,ממש נהנה לומר כן ולהרגיש כן ,וכידוע
"איִ ן",
מרבינו הגר"ח מוולוז'ין זיע"א ,שהיה אומר ַ
ראשי תיבות אבל יש נשמה.
נכון להיום ,כל הנזהר ללבוש בגדים מכובדים,
ולא מפוארים (עיין מס"י פכ"ג) לא צרים ולא קצרים ולא
מודרניים ,שהם מידרוניים .ונזהר שאין בבגדיו ולא
בכיסיו טלפון ִעם כל מיני מרעין בישין ,ועם כל מיני
היתרים של עבודה ,משפחה וכו' וכו' ,אלא טלפון
כשר למהדרין ממש ,אז באמת יש קדושה בבגדים
שלו .ועל אחת כמה וכמה ִאשה הנזהרת בצניעות

(סנהדרין צ).

מורנו הרב שליט"א

לעילא ולעילא ,למהדרין מן המהדרין .וכיסוי ראש
למהדרין ללא היתרים מודרניים ,אז באמת יש
קדושה בבגדים ,ויש זכות באותם בגדים כעין קמיע
נגד עין הרע ,ונגד יצר הרע ,ונגד כל מיני מרעין
בישין ,כי הכל עושים מהשמים ִמדה כנגד ִמדה.

לקדש גם את הגשמי ביותר
וזה מעלת נשים צדקניות שתרמו למשכן ַמ ְראֹות
ּצֹובאֹות ,שבהן רואים יופי בין בעל ואשתו .ומשה
ַה ְ
רבינו בפרשת השבוע מאס בהן ,שהן עשויין ליצר
הרע ,ואמר לו הקב"הַ ,ק ֵּבל מהן ,כי אלו חביבין עלי
מן הכל (לשון המדרש והובא בפרש"י בסוף הפרשה) .והרמז בזה שאת
כל הקישוטים והיופי ,ואת כל החיבה והאהבה,
תרמו הכל לכבוד המשכן.
ומכאן רואים שניתן לעשות בדברים הכי רגישים
ועדינים ואישיים ,לכוון אותם לכבוד ה' יתברך.
וזה חביב בעיני ה' מאד מאד .ומפורש כן בספר
הקדוש מסילת ישרים (פרק כו) ענין הקדושה תחילתו
השתדלות וסופו מתנה .כלומר ,מקבלים בזכות
הכוונה לשם קדושה ,כוונה לשם צניעות ,מקבלים
מהשמים סייעתא דשמיא ,מתנה גדולה של קדושה.
וכמובן ,שכח הקדושה מסלק כל הכישופים וכל
מיני עין הרע ,וכל מיני מרעין בישין ,הכל ממש
נכנס לקדושה.
ויתכן לחדש בסייעתא דשמיא ,גם היום שהבגדים
נעשים על ידי אריגה ותפירה בחוץ לארץ ,תוצרת
טורקיה ,תוצרת סין ,וכל מיני מדינות באירופה
וארצות הברית ,ונעשים על ידי גויים .מאחר ולא
אורגים אותם בידיים ולא תופרים חליפות עם חוט
ומחט ,אלא במכונות ענקיות וגדולות במהירות
עצומה (אוטומט בלע"ז) ,ואין יד הגויים נוגעים בהם כלל
ועיקר ,אז מי שקונה ומכוון לקנות בגדים עדינים
ורחבים וצנועים .ועל אחת כמה וכמה אשה שקונה
בגדים ומכוונת לצניעות לשם שמים ,בודאי יש
קדושה ממש בבגדים אלו .וזה בגדר הזמנה מילתא
היא (עיין ברכות כג ):כאשר מזמינים מגדי צניעות וקדושה,
ומכוונים כן לשם שמים.
רבינו הרמב"ן בפרשה מלמד אותנו ,שמלאכת
המשכן כתובה בתורה חמש פעמים דרך חיבה
ומעלה .כי חפץ השם במלאכה ,ומזכיר אותה בתורה
פעמים רבות ,להרבות שכר לעוסקים בה ,עיין שם.
וכיום שהקדושה והצניעות צריכים חיזוק תמידי,
ויש בזה עשין ולאוין דאורייתא (עיין ברכות יב ):ואין אדם
ניצול מהם בל יום (ב"ב קסד ,):ורבא ברח מבית הדין
מחמת הקדושה (עיין כתובות סה .).וכן עשה רב עמרם
חסידא לברוח מהעבירה (עיין קידושין פא .).אז בודאי
כאשר רואים על הבגדים ,צניעות ויראת שמים,
בודאי יש קדושה בבגדים אלו ,ויש בזה קידוש השם
גדול כל רגע ורגע ,והלואי שנזכה לכך .והיתה לה'
המלוכה.
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זיכוי הרבים ,והחיזוק מעלון זה ,מוקדשים

להצלחת ר' ישראל נאמן ומשפחתו הי"ו
מבית "נאמן מחשבים"

סוד ההצלחה  -הגעת ליעד!
שלום וברכה מורי ורבותי!
נפגשנו כאן ערב הילולת הצדיקים שנערכה ע"י מוסדות הקודש "עטרת חכמים" ,ראינו
את הקולות ושמענו את האורות (!) .אפילו העלון לבש חג ,והמדורים ופינות הפרסום
יצאו במחול...
אז רגע לפני שנמשיך בעניין שלשמו התכנסנו...
היתה הילולא נפלאה ,מיוחדת ,נאדרת ,נהדרת ומרוממת על כל ברכה ותהילה .היה חיזוק
רוחני עצום לכלל המשתתפים מגדולי ישראל ,היה חיזוק עצום לכחם של עמלי התורה,
היה חיזוק עצום לנטל המוסדות ,והיה גם את היעד הבא הניצב פתחם של המוסדות.
להזכירכם! ולפחות למי שהיה ,בהילולא נתרמו  87החזקות אברך מלאות ,מה שמשאיר
את המוסדות עם יעד גיוס של  241החזקות אברך בלבד ...לא גדול על השותפים הנאמנים
מוסרי הנפש.
אך לא לשם כך התכנסנו היום.
היום נשוחח על תעצומות הלב והנפש שאחזו את כלל הציבור ערב ההילולא .את
האברכים שהפכו עולמות להצלחתה ,את הנדיבים שהפכו ארנקים ,את הציבור שהגיע
בהמוניו ,ואת שוחרי היוקרה שנלחמו על כניסה למתחם הנדיבים כאילו היו חלק מהם...
ביישנים הפכו לדרשנים ,עצלנים הפכו לאשד אנרגיה ,חסכנים הפכו לנדיבים ,ואפילו
עדיני נפש ואצילי רוח הפכו לבעלי מרפקים.
גילינו שבעת מלחמה ,ובפרט בעת מלחמת קודש ,חבויים בבני האדם כחות אותם לא
הכירו עד כה .גילינו שמימיננו ומשמאלנו ניצבים מלאכים בדמות בני אדם ,שמיד כאשר
יש צורך פורשים הם כנפי לבן ומגיעים לכל יעד פיזי פיסי ו/או אחר ברגע.
וכלשון החזון איש באגרותיו (איגרת י"א/י"ג) על בן תורה" :ואמנם האיש הזוכה לידיעת התורה,
הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן האדם .אבל באמת הוא מלאך ,הגר עם בני תמותה ,וחי
חיי אצילות ומרומם על כל תהילה".
זה משהו שקורה באופן קבוע בערבי הילולא ובמערכות בחירות .משהו שיכול לחזור
למחסני הנפש עד להילולא הבאה או עד למערכת הבחירות הבאה – המוקדם מבין
השניים.
ועל כך נשוחח היום.
מה מונע מאיתנו להתנהל באותה רמה בכל ימות השנה?
מה רע היה לנו בימים יפים אלו בהם הספיק הקטן שבישראל לפחות פי  4מהספקיו
השגרתיים מידי יום?
ולהיפך ,מי יכול שלא להעיד על תוספת נחת המובילה לתוספת כחות בעקבות אותה
פעילות יתירה דייקא?
מי יכול להתעלם מהברק בעיניים ,משלוות הנפש ,מאורך הרוח וממצב הרוח הנוסקים
לגבהים דווקא בימים כאלו?
לו הייתי מספיק לבקש את רשותם של כל האברכים מוסרי הנפש שניהלו ופקדו על
הצלחתו של האירוע ,הייתי נוקב כאן בשמות ,אך לא הספקתי...
הייתי מספר לכם מי הם אותם עדיני נפש ,שהתגלו כאריות בערב ההילולא ובמהלכה,
בכדי לוודא מול כל ספק שהביא ועשה את המוטל עליו בדיוק כמסוכם .את אותם ביישנים
שפנו ללא חת ל"קשים" שבתורמים ,מיששו את דופקם ווידאו מיהו "קש" ומיהו "קשה"...
את אצילי הרוח שידעו ברגע של מבחן לנהל את העומדים תחתם באחריות ובדייקנות
שאינה מביישת מפקד בצבא המלחמה .ועל כולם את כלל אברכי המוסדות שלא השאירו
פינה וזווית שלא פנו למסתתר בתוכה ,הכו על קדקודו ,ואמרו לו "גדל" בהחזקת התורה
שלך.
קבלתי תלונות מכאלו שקבלו יותר מטלפון אחד או שניים בעניין ,והגיבו בצורה קשה
לאברך מוסר הנפש שפנה אליהם לזכותם בחבל ונחלה בעולם הזה ובעולם הבא ,במקום
שיודו לו על אשר ניסה להעניק להם את נפשם לשלל .ואותו אברך ,מבלי לפצות פה
ולצפצף ,התנצל בעדינות והמשיך ליעד הבא.
לראות את פעילי המוסדות מנסים להתרים אדם בעל יכולת ,שלא רק שאינו תורם ,אלא

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

גם מגיע להילולא ומבקש לשבת במתחם הנדיבים ,נלחם על כך ואפילו מצליח .וגם שם
יבּנָ ה" .והם
"ט ַמן ָע ֵצל יָ דֹו ַּב ַּצּלָ ַחת ּגַ ם ֶאל ִּפיהּו ֹלא יְ ִׁש ֶ
נשאר לקיים את הפסוק (משלי יט ,כד) ָ
"את ִּבלְ עֹו ִמ ִּפיו" (ירמיהו נא ,מד) ,ולהצילו מקיום
"מּנְ ָׁש ִרים ַקּלּוֵ ,מ ֲא ָריֹות ּגָ ֵברּו" (שמואל ב א ,כג) להציל ֶ
ִ
"ע ִּמי ְמ ַא ְּשׁ ֶריָך ַמ ְת ִעים ,וְ ֶד ֶרְך א ְֹרח ֶֹתיָך ִּבּלֵ עּו" ,בעוד הלה מאיים "לְ ַבּלְ עֹו
החזון (ישעיהו ג ,יב) ַ
ִחּנָ ם" (איוב ב ,ג) ,וחייהם ניתנים להם לשלל בזכותה של מלכות "שאלמלא מוראה איש את
רעהו חיים בלעו" (אבות פ"ג מ"ב).
וכאן הבן שואל ,האם לא ניתן להשתמש באותם כחות עלומים גם במהלך השנה כולה?
האם לא ניתן לגלות יכולות גם בין הילולא לחברתה ובין מערכת בחירות למישנתה?
מה בעצם גורם לנו לקבל את האחריות ולשאת על שכמנו משהו הגדול בצורה כזו או
אחרת מכוחותינו השגרתיים ,ולא להשתמש באותן יכולות גם בחיי היום יום?
והתשובה לכך במילה אחת היא" היעד.
כאשר יש יעד ,והוא תחום בזמן ובביצוע ,כולנו חזקים ,כולנו יכולים וכולנו מנצחים,
הבעייה שלנו ביום היום היא חוסר היעד.
כשאברכי כולל עטרת חכמים זכו ליעדים בסדרי הצהריים הכוללים חומר לימודי קצוב
מראש מידי חודש ,אשר בסופו נערך מבחן ומחולקים מלגות לפי אחוזי ההצלחה ,פרחה
ההתמדה בסדרי הצהריים לפחות כמו בסדרי הבוקר .כי כך הוא חוקו של יעד! הוא גורם
לסובבים להבין שיש לעמול להגיע אליו ואז לפוש...
וזאת משום שטבעו של האדם לדחות דברים לרגע בו ממש אין ברירה ויש לבצע אותן,
וכמאמר העצל" :למה לדחות למחר את מה שניתן לדחות למחרתיים".
והנה עתה ,כאשר ניצב לפניך היעד ,והוא מוגבל בזמן וברף ההצלחה ,אתה מבין שאין
מקום לאותה דחייה.
ועל כך יש להליץ את דברי הגמרא במסכת עירובין (כ"ב ע"א) "והיינו דאמר רבי יהושע בן
לוי מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם ,היום לעשותם ולא למחר לעשותם ,היום
לעשותם למחר לקבל שכרם" .שלא לדחות למחר את מה שניתן לעשות היום...
אם הובנו הדברים נכון ,הרי שמעתה כל מה שמבדיל בינינו לבין עשייה של לפחות
פי ארבע מהשגרה ההוא "היעד" .לו נציב לעצמנו יעד ,ונחליט לעמוד בו ,הרי שנצליח
להכפיל ולשלש את כחנו ולהפתיע אף את עצמנו.
ואם תאמר ,מילא הילולא או מערכת בחירות ,הרי אין תוקפה וגבורתה תלוי בי ולכן אני
עושה ככל יכלתי לעמוד ביעד ,ואילו החלטה שלי הלא בידי היא ,ומה יגרום לי לעמוד בה?
ויש לומר ,דוקא משום כך ,כי אם אחרים יכולים להחליט על ענייניהם וסדרי העדיפות
שלהם ולגרום לי להציב יעד בגלל רצונם ,וכי אני ורצוני לא נהיה בעלי הבית על משמעת
חיי ולא נחליט לבד שיעד זה הוא יעד החיים שלנו?
לו יחליט כל בן תורה על סדר סיום ש"ס בין הסדרים לפי סדר מדוקדק ומערכת מסודרת,
יזכה הוא להצלחה יותר ממערכת הבחירות של ש"ס...
לו יחליט כל מתחיל דרך חדשה לקבוע עיתים לתורה במימדים של "יהרג ואל יעבור",
הרי שבמהרה ימצא את עצמו עומד ביעד ואף ביותר ממנו.
כי הכלל האמור להנחותנו הוא" :יעד שנקבע על ידנו ,חשוב ובוער הרבה יותר מיעד
שנקבע על ידי אחרים" .ואם ביעד שנקבע על ידי אחרים בכחך לעמוד ,כל שכן וקל
וחומר שתעמוד ביעד שנקבע על ידך לצרכיך ולהתפתחותך הרוחנית ולא פחות הגשמית.
הסיכון היחיד בכך הוא ,שביעד אותו אתה קבעת ,בידך גם המפתח לבטלו .וכאן אמורה
להיות החלטה אמיצה ,לפיה לאחר קביעת היעד אין דרך חזרה ואין אני יכול לשנותה.
ואם אתה חושש מכך ,תניח את המפתח אצל רבך או חברך הטוב .תן להם את כושר
השיפוט ותתחייב ברמת ההתחייבות הדרושה לך שלא תסיר את היעד ללא אישורם
המפורש ובכתב.
בברכת הצלחה ליעד האישי של כל אחד מאיתנו ,בברכת הצלחה ליעד המשותף בהחזקת
התורה ,ובהצלחה רבה ביעד של לתקן עולם במלכות שדי ,בביאות משיח צדקנו במהרה
בימינו.
וברוכים תהיו!
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רוכשי כרטיסי הגרלה
שטרם קיבלו את המתנה שלהם,
מוזמנים לקחתם מבניין המוסדות

רח' החי'ם  4תל-גיבורים ,חולון
בימים ראשון עד חמישי ,בין השעות 17:00 - 8:30
או לתאם עם האחראי בנייד 054-8562003
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שאלה יפה

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
פקס03-5011125 :

מיילinfo@aterett.co.il :

חדר יחוד ללא צורך בפאה
שאלה :אני בעזרת ה' אהיה ּכַ ּלָ ה בעוד שבוע ,והולכת
בכיסוי ראש מלא ,ולא פאה נכרית .החתן בן תורה ושומע
לראש הישיבה שמבקש לעשות יחוד מיד אחר החופה.
האם אפשר להקל לצאת לאחר היחוד עם פאה נכרית
לציבור האורחים.
תשובה :פאה נכרית זה כמו גילוי ראש ממש .ולדעת
רבינו הגדול והקדוש זיע"א זה איסור מן התורה .וגם
יהם ֹלא ֵתלֵ כּו" (עיין יבי"א ח"ה אבה"ע סימן
"ּוב ֻחּק ֵֹת ֶ
איסור (ויקרא יח ,ג) ְ
ה) .ומאחר והיחוד לאחר החופה ,עושה אתה נשואה ,כיצד
תצא עם הפאה ,רחמנא ליצלן.
ועיין לרבינו מרן הראשון לציון שליט"א שהאריך בזה
בספרו החשוב "חופה וקידושין" (דף רנד) שלא לקנות
פאה נכרית ,גם כשלא עושים יחוד ,שלא ִּת ָּמ ֵׁשְך ותרצה
ללבוש פאה נכרית באירועים נוספים.
למעשה יש שתי עצות תורניות .א) לצאת מהחדר יחוד
עם כיסוי הרשת שלראשה ,עם רשת כפולה ,שדינה
ככיסוי ראש .ולהוציא רק פוני קטן מקדימה ,וזה מצוין.
ב) כאשר נמצאת בעזרת נשים בלבד ויש רק מלצריות
ורק צלמת ,ורק נשים כמובן ,אז יכולה להוריד הכיסוי
לגמרי .ולתת לעצמה הרגשה טובה כפי הצורך כדי
להצטלם ,וכדי להרגיש יותר נח .וכאשר יוצאת לצד
הגברים או לרשות הרבים ,תכסה שוב בכיסוי הרשת
הכפול ,וזה מצוין.
אתם זוג מהשמים ,חתן וכלה שיודעים לכבד את ראש
הישיבה .יש בזה כבוד התורה והכרת הטוב .וגם יודעים
לשמור על ההצלחה ועל הצניעות למהדרין .ויקויים בכם
"איש ואשה שזכו ,שכינה ביניהם" (סוטה יז.).

ופ"ן ,יסורו מלבבך
שאלה :אני בחור ישיבה מישיבה חשובה בבני ברק ,ויש
רֹוצה
לי הצעת שידוך של בחורה מצוינת מכל הבחינות .וְ ָ
אך ורק פאה נכרית ,כי כך הולכים כל משפחתה.
תשובה :לא כדאי לְ ִה ָּפגֵ ׁש .בחורה שרוצה להראות עצמה
ברשות הרבים ,זה חמור מאד .ובודאי אם היא היתה
אשתו של אדם הראשון ,ואין בעולם כלום אלא רק בעלי
חיים ,היא לא היתה רוצה פאה .וכל המטרה היא להראות
עצמה ברשות הרבים ,וזה חמור מאד.
רבינו הסטייפלר זיע"א היה אומר ,לא לְ ִה ָּפגֵ ׁש עם בחורה
עשירה מאד ,כי בסוף יכניסו את החתן לעבודה
במכתבים) .ורבינו החזון איש זיע"א המליץ לשידוך לבחור
מפונוביז' בזמנו ,שעדיף לְ ִה ָּפגֵ ׁש עם בחורה בעלת
תשובה ,שהוריה לא שמרו טהרה ,העיקר שהבחורה
אצילה ואיכותית ,מאשר לְ ִה ָּפגֵ ׁש עם בחורה מבית חרדי
כשהיא עצמה פחות ברוחניות (הובא בספר דת והלכה של הרב שטרנבוך).
ובנידון דידן ,ובפרט שאתה ספרדי מעירנו חולון ,מה לך
ולפאה נכרית .ושמעתי בשם רבינו שר התורה הגר"ח
קנייבסקי שליט"א ,שלספרדים יש עוד בעיה בפאה

(עיין

שו"ת ממורנו הרב שליט"א

אתרwww.aterett.co.il :

ּתֹורת ִא ֶּמָך " .ואיך אמר ירמיה
נכרית ,של "וְ ַאל ִּתּטֹׁש ַ
"מה לַ ֶּת ֶבן ֶאת ַה ָּבר נְ ֻאם ה'"( .ירמיה כג ,כח).
הנביאַ ,

שינוי מקום במכונית
שאלה :יש לי במכונית ,ברכות הנהנין והבשמים .וכאשר
אני נכנס ויוצא מהמכונית לבית הכנסת ,לבית ,למשרד
וכיוצא בזה ,האם צריך לברך שוב מדין שינוי מקום.
תשובה :שאלה יפה .ונראה שבאמת ברכות הנהנין שאין
בהם דין של לחם ,ואין חובה לחזור למקומו ולברך ,אז יש
כאן שינוי מקום ,ונקרא היסח הדעת .וכמו שיוצא מהבית
החוצה ,חוזר ומברך ,כך בנידון דידן חוזר לברך ,ואשריו.
ואין להקשות מדין הולכי דרכים שאוכלים דרך הילוכם,
ויושבים ומברכים במקום סיום אכילתם (עיין משנ"ב סימן קעח
ס"ק מב) ,כיון שהולכי דרכים ,כך כוונתם להמשיך ולאכול,
אבל בנידון דידן זה רק כפי המזדמן .אם חוזר למכונית
לחיים טוביםָׂ ,ש ֵמ ַח לברך שוב ברכות הנהנין והבשמים,
כך שזה היסח הדעת ממש ,שיוצא ונכנס מרשות לרשות,
ויברך וינוחו לו ברכות על ראשו (ועיין בספר שאלה יפה ח"א סימן רעד).
ואין להקשות מדין מגדל הפורח באויר ,דהיינו אהל
זרוק .ואם נאמר שאין לו דין אהל ,אז דינו כדין בית ואין
כאן שינוי מקום .אבל למעשה ,מאחר שיוצא מהמכונית
ונכנס לבית או לבית הכנסת ,אז בודאי שבכניסה וביציאה
יש כאן דין בית ,ויש כאן שינוי מקום .ויכול לברך כמה
פעמים בכניסה וביציאה ,וגם במכונית כשחוזר .ועוד,
שלמעשה לענין זה ,זה נקרא אהל ,והמכונית דינה כבית
ממש ,ואף מציל באהל המת (עיין חזו"ע אבלות ח"ב דף לט).
למעשה ,נראה שיש מצוה לעשות כן ,ולהרבות בברכות
כמה שיותר ,כשזה על פי ההלכה .וצריך כל יום מאה
ברכות לפחות (שו"ע סימן מו סעיף ג) ומשמע שעדיף מאתיים
ברכות.

חתונה בנפש בריאה וגוף בריא
שאלה :אשה מטופלת בבעיות רגשיות ,ויש לה כלב
שקשורה אליו ומשתעשעת איתו וזה עוזר לה לטיפול
אישי .ומוכנה להנשא לגבר מסוים שלא מסכים שהכלב
יהיה איתם בבית .והאשה מעדיפה את הכלב מהבחור,
מה עושים.
תשובה :בעניותי ,אני לא מבין בכלבים .אבל למעשה מי
שמטופלת בבעיות כאלה ,ועדיין קשורים לטיפול ,סימן
שהם לא בריאים ,ועדיף לא להנשא אלא להמשיך ולסיים
את הטיפול .ואחר כך להקים משפחה עם הדרכה נכונה.
כאשר יש בעיות רגשיות ,פחד וחרדה בחיי יום יום,
לא כדאי לחשוב על נישואין .ולא כדאי לומר שעל
ידי הנישואין ניתן להתרפאות ,אלא יש לעשות את כל
הטיפולים עד הסוף .וגם צריך אישור מהרופאים ,ואחר
כך להרבות בתפילה ולהקים משפחה .ובעוונותינו
הרבים שומעים דברים מפחידים .היה מעשה בחתן
אחד ,שאושפז בבית חולים לנפש בגלל מה שעבר עליו,
והכלה שהיתה בליל החתונה ,לאחר השמחה בחצות
לילה ,חזרה לבית הוריה לישון.

הדרכה היא סוד ההצלחה .וחיזוק גדול באמונה
למטופלים ,הוא יסוד שביסוד לריפוי הנפש בהצלחה
גדולה .ויש טיפולים רגשיים על ידי מח אחד ,ועל ידי
תלת ממדי וחיזוק השריר (קינסולוגי בלע"ז) על ידי נשים
חרדיות וצדיקות על טהרת הקודש .ויש תועלת מרובה.
ועם הרבה תפילה ,ולה' הישועה.
ִ

אשה המברכת בפני אנשים
שאלה :מה התכוון בספר פלא יועץ (ערך צניעות) שאשה לא
תברך אשר יצר בפני אנשים .וכי שאר ברכות יכולה
לברך?
תשובה :שאלה יפה .ומסתברא שאין הבדל ,כי זה לא
כבוד שאשה תשמיע קולה בפני אנשים ,ואפילו בשלחן
שבת בפני הגיסים והדודים והחמות ,אין זה צנוע כלל.
ורבינו פלא יועץ התכוון באופן מיוחד בברכת אשר יצר,
שאינו כבוד שהשומעים יודעים היכן היתה .ועיין בספר
"אנשי קודש" (הוצאה חדשה דף קנט) .ורבינו הסטייפלר זיע"א
היה ממליץ לאשה שלא תברך ברכת הגומל בפני עשרה,
מטעמי צניעות כידוע (ועיין בספר שאלה יפה ח"א סימן שט-שי).

להדר אחר קדיש
שאלה :אנחנו נוהגים לומר כמה פסוקים לאחר עלינו
לשבח בתפילת שחרית ולומר קדיש .שמענו שאסור דבר
זה אם לא לומדים משנה והלכה.
תשובה :אין בעיה בהלכה להוסיף קדיש אחרי עלינו
לשבח ,כאשר מוסיף כמה פסוקים .ויש נוהגים לומר
קדיש אחר עלינו ,בלי פסוקים .והובא בהלכה ברורה (חלק
יב דף רטז).
וגם לפני ערבית נוהגים לומר ג' פסוקים וחצי קדיש.
וכן לאחר העמידה אומרים "יהי שם" ד' פסוקים ,וקדיש
תתקבל .והובא להלכה במשנ"ב (בסימן נה ס"ק ב) ,עיין שם .וכן
בכף החיים (סימן רלז ס"ק ג).
למעשה ,כדאי לחפש סיבה ולומר קדיש ,ולקדש בזה שם
שמים ,ולהתאמץ לכוון כמה שיותר ,וזה מצוין .וכדאי
להתאמץ לומר כל יום שתי הלכות ,וכן כמה שורות
ִמ ִּס ְפ ֵרי המוסר המובנים בקלות .וזכות הרבים תלוי בכם.

צניעות גם בטלפון
שאלה :האם זה צנוע לסיים שיחת טלפון ולומר
שלום ולהתראות?
תשובה :אין בעיה לומר כן בטלפון אשה לחברתה.
אבל כשאין קשר של חברות ,אין צורך לומר
להתראות .ועל אחת כמה וכמה כאשר שיחת
הטלפון ִעם איש מסוים ,או שאלה בהלכה ששואלים
את הרב ,הסיום צריך להיות שלום תודה רבה .ואין
צורך לומר להתראות .ואין צורך לומר ביי-ביי .זה
לא מתאים לאנשי תורה .אמירת שלום תמיד זה
מצוין ,זה שם של ה' יתברך (שבת י .):ורבן יוחנן בן
זכאי היה מקדים שלום אפילו לגוי בשוק (ברכות יז .).וזה
עדיף מכל מיני ִמלים רחוביות (ועיין יבי"א ח"ו סימן טו אות ח).
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אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א בתוך שאר חולי עמו ישראל

לענות

■ בקול גדול
■ בכל כחו ממש
אמן יהא שמיה...
■ ובכל כח כוונתו

לברך

■ בכוונה גדולה
■ בעיניים עצומות או מתוך הכתב
ברכת אשר יצר ■ ובלי להתעסק בדבר כל שהוא

להתחזק
במצוות אהבת ישראל

■ גם למי שלא בראש שלנו
■ גם למי שלא מכבד אותנו
■ ל-כ-ו-ל-ם

דעה אישית
משה בכר

פנייה נרגשת לאחר ההילולא הגדולה
כשהיוונים רדו בעם ישראל ,הם חייבו לחרוט על קרן השור "אין לנו חלק באלוקי
ישראל" .וזאת משום שקרן השור היה הבקבוק בו מאכילים את התינוקות ,ועשו
זאת על מנת להשריש את הכפירה כבר בגיל הרך ממש.
שואלים המפרשים ,הרי אם כל המטרה של היוונים זה להשכיח את הקב"ה
מעם ישראל ,מה העניין לחרוט "אין לנו חלק באלוקי ישראל"? שיחרטו אין
הקב"ה ,או אין אלוקי ישראל .כי הרי כאשר אתם חורטים "אין לנו חלק באלוקי
ישראל" אתם בעצם מודים שהקב"ה חי וקיים והוא הוא אלוקי ישראל ,רק שאין
לעם ישראל חלק בו ,אם כך זהו חינוך לאמונה במציאות הבורא ולא להיפך?!
ומבארים המפרשים ,שהיוונים ידעו שהאמונה בקב"ה טבועה בעם ישראל כל
כך עד שלא ניתן להשפיע עליהם בכפירה ממשית .אבל לשכנע אותם שיש
הקב"ה בשמים אבל אתם ,שכל כך התרחקתם ממנו ,כבר לא ראויים להיקרא
בנים שלו ,בזה האמינו היוונים שיצליחו לשכנע את עם ישראל.
במהלך פגישה שהתקיימה בין האדמו"ר מבעלזא לאדמו"ר מויז'ניץ,
הוציא האדמו"ר מויז'ניץ קופסת טבק ,הריח ממנה ,וכיבד גם את אדמו"ר
מבעלזא להריח ,תוך שהוא מגלה לו" :את קופסת הטבק הזו קיבלתי
מהאדמו"ר שכיהן לפני ,והוא קיבל אותהמאביו".
שאל האדמו"ר מבעלזא" :הלא האדמו"ר שכיהן לפניך היה אביך ,מדוע אם כן
אתה אומר "האדמו"ר שכיהן לפני" ולא אומר בפשטות "אבי מורי"?
ענה לו האדמו"ר מויז'ניץ" :אמנם אבי מורי הוליד אותי והוא אבי ,וזה ברור
ופשוט ,השאלה האם אני יכול להיקרא בנו ,כי הרי הוא היה בדרגה גבוהה כל
כך ,עד שאני חש לא ראוי לקרוא לעצמי בנו".
רבותי! כלפי מה הדברים אמורים?
יש לנו את מורנו ורבנו שליט"א ,שאין תלמיד אחד שהיה בשיעור של הרב ולא
שמח לומר "הרב חיים זה הרב שלי".
כי הרי מי כמונו יודע מי זה מורנו הרב שליט"א ,וכמה דרכו דרכי נועם ,וכח
דהיתרא עדיף ,הלכה למעשה ולא רק מונחים תלמודיים.

אבל רבותי זו לא השאלה!
השאלה היא האם אנו ראויים להיקרא תלמידים של מורנו הרב שליט"א?!
הרי ,מי מאיתנו שרואה את מורנו הרב שליט"א במשא הכולל העצום אותו הוא
נושא על כתפיו ,ואינו מחזיק אברך או לפחות בעל הוראת קבע משמעותית,
ויכול לקרוא לעצמו תלמיד של הרב?
אמת ,עד לפני שבוע וקצת הישיבה עבדה בכל כוחה ובכל מרצה על מנת לזכות
את הציבור ואת הקהל בשותפות ניסית על משקל "נס".
מה לא עשינו?
הגרלת ענק ,אירוע מכובד לכל הדעות ,וכל דרך אפשרית לעבוד על היצר הרע.
אבל באמת אין הקומץ משביע את הארי ,ההוצאות של  220אברכים לא נגמרים
ברגע של התחייבות למימון  78מתוכם ...ומי כמוני יודע ,אני אחראי על הזנת
הנתונים ואיסוף החומר ,וה"קומץ" ממש "קומץ" ,מול "ארי" שהוא ממש "ארי".
מי שנהנה מאורו של הרב ומי שרוצה להחשיב את עצמו לתלמיד של הרב ,יצטרף
להחזקת התורה ולהחזקת המפעל הענק הזה גם היום ,ודוקא היום.
התירוצים של "אין לי" ,או "קשה לי" ,או "בהזדמנות אחר" ,או "מסתדרים
בלעדי" ,כבר מזמן אינם שמישים .הגיע הזמן שגם אחרוני התלמידים ישאו
בעול והרבה יותר מכפי כחנו ,בדיוק כמו שמורנו הרב שליט"א עושה למעננו
הרבה יותר מכפי כוחו ומהנדרש ממנו.
דוקא היום ששככו אידי הכנס ,דוקא הם שההגרלה ומתנותיה מאחרינו ,דווקא
היום לעמוד מול ה' יתברך ולומר "אני בוחר בעץ החיים של מורנו הרב חיים
רבי שליט"א ,אנא צרף אותי לתפילותיו וברכותיו של הרב על תלמידיו בניו
הנאמנים".
ויה"ר שנזכה כולנו להיות תלמידים אמתיים ,ולקבל את שפע הרוחניות
והגשמיות המובטח כל ברכת החודש על גדולי ישראל ותלמידיהם ,אמן.
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הופיעו ויצאו לאור

החדשים
ספריו
הרב חיים רבי
של מורנו

שליט"א

לים ונחמדים
מאמרים ק מידי חכמים
בכבוד תל

ח
קנ
ק
ד
ן
ח
מלא י דש ש!!!
שן

מאגר כל שיעורי התורה
חדשים גם ישנים

מאמרים קלים ונחמדים
בכבוד תלמידי חכמיםם

בחיזוק הצניעות לנשים
ובשמירת הקדושה לאנשים
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