פורים שמח לכל בית ישראל
"ו ְּל ָא ִביו ׁ ָש ַלח ְ ּכזֹאת ֲעשָׂ ָרה ֲחמ ִֹרים נֽ ֹשְׂ ִ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" (מגילה טז):

תל-אביב
ירושלים
חיפה
באר שבע

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

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א
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כל הקורא פרשת הקרבנות מוחלין לו כל עוונותיו
בפרשת השבוע פרשת ויקרא יש שש עשרה מצוות.
וכולם עוסקים בדיני הקרבנות שמקריבים במשכן
או בבית המקדש .וחומש ויקרא מפרש הרמב"ן רובו
ככולו בדיני קרבנות .וקרבנות הם כפרה על ישראל,
והעוונות לא יגרמו לסילוק השכינה .ויש בקרבנות
הרבה הלכות של טומאה וטהרה ,נדרים ונדבות.
ואסור להקריב שאור ודבש .וחובה להוסיף מלח על
הקרבן .ומחשבה אסורה בזמן הקרבן ,הרי זה פיגול,
וחייב כרת .ואין כיסוי הדם בבהמה אלא רק בחיה
ועוף ,כי בהמות זה בעיקר לקרבנות .והדם מכפר על
המזבח .ויש סוד גדול בדיני הקרבנות .עיין ברמב"ן
באריכות.
ובספר החינוך (מ"ע צה ומ"ע קטז) מלמד אותנו כלל גדול,
אחר הפעולות נמשכות הלבבות ,כלומר ,פעולה
שעושים על ידי קרבן על גבי המזבח ,ובעל הקרבן
בא ומתקרב וסומך ידו ,ורואה כל הקרבת הקרבן,
והשריפה על גבי המזבח ,הרי זה מקבל יראת שמים.
ומתקרב לה' יתברך ,ומתחזק בעלייה רוחנית .ונעשה
ריח ניחוח לה' יתברך .וזה הסוד הגדול של הקרבנות.
ולומדים בפרשה על מעלת הקרבן .אפשר להקריב
מהכבשים והעיזים .ומי שקשה לו ,תורים ובני יונה.
ומי שקשה לו ,מנחת סולת .וכולם נקראים ריח ניחוח
לה' יתברך .כי העיקר הכוונה .וכאשר מכוון לשם
שמים ,לשם קרבן ,לשם מחילת עוונות ,זה מתקבל
בשמים באהבה .ועל זה אומרים חז"ל (מנחות קי ).אחד
המרבה ואחד הממעיט ,ובלבד שיכוון ליבו לשמים,
עיין שם.
וחז"ל מוסיפים ללמד אותנו ,שהקרבן עולה למעלה,
כאשר ליבו לשמים ,ומכוון ,ומתחזק וגם מוכן
להתבזות כאשר יודעים כולם שנכשל בעבירה.
ּשׁי ה'" (ז,
יאינָ ה ֵאת ִא ֵ
והפסוק אומר (בפרשת צו) "יָ ָדיו ְּת ִב ֶ
ל) ,כלומר ,הוא עצמו מביא את הקרבן לבית המקדש.
ואם עשה עבירה חמורה מאד כמו שוגג בעבודה
זרה ,צריך להביא שעירה נקבה ,כדי שיתבזה ויהיה
לו כפרה מעונש גדול כזה (עיין סוטה לב .):וכל זה כלול
בדברי חז"ל הקדושים ובלבד שיכוון ליבו לשמים.
וכאשר חס ושלום לא מכוונים לשם שמים ,אלא סתם
מביאים קרבן ,אז זה נקרא (משלי כא ,כז) "זֶ ַבח ְר ָׁש ִעים
ֵ
ּתֹוע ָבה" (עיין ברכות כב סע"ב) .ואדם כזה טועה ותועה.
וזה בבחינת תועבה .כלומר תועה אתה בה (עיין נדרים
נא .).וכמובן לומדים מכאן ,כמה חסד עושה איתנו
הקב"ה שהקרבן מכפר עלינו ואנחנו יוצאים זכים
וטהורים .כמו שקרבן התמיד של שחר היה מכפר על
עבירות של הלילה ,ותמיד של בין הערביים מכפר על
העבירות של היום .ואשרינו שזכינו לבית המקדש.
וכל יום בתפילת רצה מוסיפים להתפלל "והשב
העבודה לדביר ביתך".

מעלת קריאת הקרבנות
והחידוש הגדול בנושא הקרבנות .היום אין בית
המקדש ואין פרה אדומה ואין קרבנות ואין כלום.
וחז"ל הקדושים מלמדים אותנו שכאשר אברהם
אבינו עליו השלום קיבל הבטחה מה' יתברך של

ברית בין הבתרים ,גם היום בזמן חורבן בית המקדש
בעוונותינו הרבים ,כל מי שיקרא פרשת הקרבנות
לְ ָפנַ י ,מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לְ ָפנַ י ,ואני
מוחל להם על כל עוונותיהם (תענית כז .):והדברים נפלאים
ומחזקים מאד מאד ,כיצד יתכן שבקריאה בעלמא של
הפסוקים ,זוכים למחילת עוונות .אין קרבן ,אין זריקת
הדם ,לא רואים פעולות שנמשכות הלבבות ,אלא רק
קריאה קלה של כמה דקות ,וזוכים למחילה וסליחה
וכפרה של כל העוונות .וזה פלא מה שכתוב כאן.
ועוד יש להבין ,כאשר אין פעולה מעשית המעוררת
אותו באמת ,אז כיצד מתקבל אמירת הקרבן לפני ה'
יתברך .והרי כאשר הרשע מביא זבח קרבן ממש ,זה
נקרא זבח רשעים .ואילו כאשר עושים קריאה בלבד
של הקרבנות ,אז זה מועיל בעוצמה כזאת של מחילת
עוונות .מה העומק הגדול בנושא הקרבנות ,וכיצד
זוכים לקמיע בעוצמה כזאת.
ובעומק יותר ,כאשר ה' יתברך דורש מאיתנו להביא
קרבן ולהרהר בתשובה ,אז צריך מאמץ גדול כדי
שיתקבל הקרבן .אבל כאשר האדם מתעורר מעצמו
לתקן מעשיו ולהתעלות בעבודת ה' יתברך ,אז גם בלי
קרבן ,יש הקרבה עצומה והתעוררות גדולה .והעיקר,
אין שלם כלב שבור.
ויש ליישב באמת על פי דברי חז"ל הקדושים (סוטה
ה ):רבי יהושע בן לוי מלמד אותנו ,מי שזכה למידת
הענוה הטהורה ,וזכה להיות בבחינת "זִ ְב ֵחי ֱאֹלקים
ַ
רּוח נִ ְׁש ָּב ָרה" (תהלים נא ,יט) ,מעלה עליו הכתוב כאילו
הקריב כל הקרבנות כולם ,כלומר ,כאשר עובד ה',
זכה לעלייה רוחנית ,ורוחו נמוכה ודעתו שפלה,
והוא בבחינת "לֵ ב נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְדּכֶ ה" ,זוכה להגיע למעלת
"אֹלקים ֹלא ִת ְבזֶ ה" .וכאילו הקריב כל הקרבנות ,ממש
ֱ
ככה .וכאשר עובד ה' כזה ,עניו וצנוע ואוהב ישראל,
ומקדש תמיד שם שמים ,ואוהב להרבות כבוד שמים.
אז כאשר יקרא את הקרבנות ,בשמים מעריכים את
מעשיו כאילו הוא בבית המקדש ממש ,ועליו נאמר
"ּונְ ַׁשּלְ ָמה ָפ ִרים ְׂש ָפ ֵתינּו" (הושע יד ,ג) .ובמילים ספורות,
בכמה דקות של קריאה נרגשת ,זוכה למחילת עוונות.
וזה מתאים מאד לדברי רבינו יונה במסכת אבות (פרק
א) שעבודת הקרבנות בפועל ,מכפר אך ורק על שוגג,
אבל כאשר מתפלל בכוונה מכל הלב ,באמירה וכוונה
והכנעה והתלהבות ,ומבין מה שמוציא מפיו באמת,
תפילה כזאת חזקה יותר מהקרבנות ,וזוכה למחילת
עוונות בשלמות .והדברים נוראים ,איזה קמיע עולמי
ועוצמתי רואים בפרשה.
ורבינו הקדוש הבן איש חי בספר בניהו (תענית כז):
מדייק כן מלשון הגמרא שכתוב ,בזמן שקוראים לְ ָפנַ י,
כאילו הקריבום לְ ָפנַ י ,כלומר ,כאשר קוראים בלב
שלם ובכוונה אשר רק לפני ה' ידוע מה שמכוונים
וקוראים ,אז זוכים באמת למחילת עוונות ,והרי זה
כאילו הקריבו ממש בבית המקדש ששם השראת
השכינה ,לְ ָפנַ י ממש .ולא כאילו הקריבום בחוץ שזה
שחוטי חוץ .ומוסיף רבינו הבן איש חי ללמד אותנו
שבעצם כך הקריב משה רבינו בהר סיני ,בקריאה
בעלמא ,כאשר קרא בשמים את הקרבנות .והפסוק
מעיד "עֹלַ ת ָּת ִמיד ָה ֲע ֻׂשיָ ה ְּב ַהר ִסינַ י" (במדבר כח ,ו) ,והרי
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"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

לא עשו קרבנות בהר סיני? אלא קריאתו של משה
בכוונה הוא הראשון שפתח צינור של מצוה זו .רצון
אותיות צינור .וכן בגמרא (מנחות קי ).כל העוסק בתורה,
כאילו הקריב כל הקרבנות .וכל העוסק בתורה בלילה,
כאילו עוסק בעבודה .וכל העוסק בעבודה ,כאילו
נבנה בית המקדש בימיהם .עיין שם .וכן בגמרא (ברכות
טו ).המשכים בבוקר ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא
קריאת שמע ומתפלל ,כאילו בנה מזבח והקריב עליו
קרבן ,וכאילו טובל במקוה ,עיין שם .ורבינו השל"ה
הקדוש זיע"א פסק כן למעשה ,עיין שם.
ויש ללמוד מכאן ,שיש לנו קמיע גדול למחילת
עוונות .וראוי להיות חכם ולהשכים ולקרוא ולהתלהב
באמירת הקרבנות .וידוע מהזוהר הקדוש (פרשת ויקהל)
גם על אמירת הקטורת ,שמעלתה יותר מהתפילה,
ונקרא מזבח קטורת ,שהקטורת זובח כל המקטרגין
וכל המרעין בישין .וראוי גם לנשים לדקדק ולא
להפסיד כל בוקר פסוקים נפלאים אלו של הקרבנות
ומנחת הקטורת .ובפרט הפסוק "וְ ָׁש ַחט אֹתֹו ַעל יֶ ֶרְך
ַה ִּמזְ ֵּב ַח ָצפֹנָ ה" (ויקרא א ,יא) שמובא במדרש רבה בפרשה,
שהאומר פסוק זה כל יום ,מעיד אני עלי שמים וארץ,
שזוכר לו עקידת יצחק ,עיין שם .באמירה בעלמא
בכוונה ,ניתן להגיע להשגות רוחניות ועצומות כאלה.

הדבר החשוב יותר מהקרבנות
וזה מתאים מאד לשבת זכור שנקרא השבת ,שאמר
"הּנֵ ה ְׁשמ ַֹע ִמּזֶ ַבח ,טֹוב .לְ ַה ְק ִׁשיב,
שמואל הנביא ִ
ֵמ ֵחלֶ ב ֵאילִ ים" (שמואל א טו ,כב) ,כלומר ,ציווי ה' יתברך
ולשמוע לדעת התורה ,ולהקשיב לתורה ,יותר מועיל
מהזבחים והאילים .וזה מתאים לגמרא (ראש השנה יז ).כל
המעביר על מידותיו ,מעבירין לו כל פשעיו ,עיין שם.
וכנראה שהזוכה להיות סלחן וותרן ואוהב ישראל,
ואוהב גם את האנשים שהציקו לו ,אז באמת כל
מעשיו כמו קרבן לה' יתברך .וכן חז"ל אומרים (שבת קכז):
כשם שדנתוני לכף זכות המקום ידין אתכם לזכות,
"ּב ֶצ ֶדק ִּת ְׁשּפֹט
עיין שם .וזה מצוות עשה מהתורה ְ
ֲע ִמ ֶ
יתָך" (ויקרא יט ,טו) .וחובה להשקיע בזה הרבה כוחות.
וכן "ֹלא ִתּקֹם וְ ֹלא ִתּטֹר" (שם ,יח) ,איסורי תורה ממש,
רחמנא ליצלן .וכידוע ,נקמה מתוקה מדבש (מס"י פי"א).
והמוותר ,זוכה להקריב קרבן מתוק מדבש ,ומקדש
שם שמים במעשיו .ובהנהגות כאלו ,ניתן לקרב
למסורת ,ולתורה ולאמונה .גם ראש עיריה המבקש
לפתוח חנויות בשבת ,לפתוח את ליבו ולהתפלל
להצלחתו ביראת שמים .וזה קרבן לה' יתברך .וכשאין
עוונות ,אין רצון לפתוח חנויות בשבת.
בעוונותינו הרבים אנחנו עומדים לפני בחירות
לממשלה .מדינת ישראל הכי קטנה בעולם ,ועשרות
מפלגות מתמודדות בעוונותינו הרבים .ותפקידנו
לקדש שם שמים ,ולהרבות אהבה ואחוה .וכולנו
תלמידים של גדולי ישראל וחכמי התורה שליט"א.
ובוחרים ומחזקים את תנועת ש"ס התורנית
והמקודשת מיסודו של מרן רבינו הגדול זיע"א.
והמקדש שם שמים ,ומרבה אהבה ואחוה ,הרי זה
קידוש השם גדול .ונזכה תמיד להיות תלמידים
לתפארת בישראל ,אמן ואמן.
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מעות זכר למחצית השקל
נא להעביר לבית הכנסת הקרוב לביתך בו מתקיים לימוד תורה
וכן ,ניתן להעביר למוסדותינו עטרת חכמים
עבור אברכים עמלי תורה 03-5011160

לא נשכח! לא נסלח! לא נחזור על טעויות!!!
שלום וברכה מורי ורבותי!
השבת נקראת "שבת זכור" ,וזאת משום שלאחר קריאת פרשת
השבוע "פרשת ויקרא" (ויקרא א ,א) אנו קוראים שלושה פסוקים מסוף
פרשת "כי תצא" המתחילים במילים" :זכור את אשר עשה לך עמלק
בדרך בצאתכם ממצריים" (דברים כה ,יז-יט).
ולמדונו חז"ל הקדושים (ספרא בחוקותי פרשה א' פ"א) "זכור את אשר עשה לך
עמלק ,יכול בלבך? כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת לב אמורה,
מה אני מקיים זכור? שתהיה שונה בפיך".
בניגוד לקריאת התורה הקבועה מידי שבת ,בקריאת פרשת זכור
אנו מחוייבים מהתורה לדעת רוב הפוסקים (חזון עובדיה פורים עמ' ג') ,מה
שמחייב כל גבר ולחלק מהדעות גם כל אשה להשתתף בקריאת
התורה בשבת זו ,ולהאזין לתזכורת בדבר מלחמתו של עמלק
בישראל.
וכאן נשאלת השאלה ,מדוע בוער כל כך לזכור מעשה ישן כל כך?
הלא מדובר במשהו שלא ניתן להצביע בחיי היום יום על השפעתו
לכאורה?
הרי יכולנו "לשכוח" את אותה מלחמה ארורה ולנהל את סדר יומנו
לא פחות טוב ואולי אף יותר ללא זכרה של מלחמות היסטורית
נוספת?
ובכלל ,הלא עמלק לא ניצח באותה מלחמה ,עם ישראל הביס אותו
ושלחו לנפשו מוכה חבול ופצוע ,מה אם כן בוער כל כך להזכיר
את שמו לדיראון עולם.
וחמורים עוד יותר הם דברי המדרש (תהלים שוחר טוב צז ,א) "ללמדך שאין
בעולם גילה כל זמן שמלכות אדום קיימת ,ואין השם שלם ואין
הכיסא שלם" .ומפורש ברש"י (ישעיהו יב ,ב) "אין הכיסא שלם ואין השם
שלם עד שתהא מלחמה לה' בעמלק".
מה בוער פה? מה איום כל כך בעמלק בכלל ובמלחמה זו בפרט?
והתשובה לכך מפעימה ,מחכימה ,מעוררת ומלמדת לחיי היום יום
שלנו.
עמלק לא ניצח במלחמה ,עמלק "בסך הכל" ניסה לפגוע בעם
ישראל ,ניסה  -אבל לא הצליח.
אבל יש משהו אחד שעמלק עם כל ההפסד שלו "כן" הצליח לעשות.
"א ֶׁשר ָק ְרָך ַּב ֶּד ֶרְך וַ יְ זַ ּנֵ ב ְּבָך ּכָ ל ַהּנֶ ֱח ָׁשלִ ים ַא ֲח ֶריָך ,וְ ַא ָּתה ָעיֵ ף וְ יָ גֵ ַע וְ ֹלא
ֲ
יָ ֵרא ֱא ִ
ֹלהים" (דברים כה ,יח).
בפסיקתא דרב כהנא (פיסקא ג,י) וברש"י במקום מובא ההסבר הבא:
בריכה מלאה מים רותחים הטילה את חיתתה על כל בני הסביבה,
כולם ידעו שקפיצה לבריכה זו כמוה כהתאבדות .והנה הגיע אדם
אשר למרות האזהרות וההפצרות קפץ לבריכה ,נכווה ומיהר
להסתלק ממנה בבושת פנים .הוא הפסיד במערכה מול הבריכה,
אולם בעיני ההמון ,הבריכה כבר לא היתה לוהטת כל כך ,בעיניהם
היא כבר הצטננה מהיחס הלוהט אותו העניקו לה עד כה.
עם ישראל יצא ממצרים ,וכל העולם שהיה עד לקריעת ים סוף
ולייתר הניסים עמד נפעם ונרגש ,ומעל הכל חיל ובהלה אחזו בהם.

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

ּלּופי ֱאדֹום,
"ׁש ְמעּו ַע ִּמים יִ ְרּגָ זּוןִ ,חיל ָא ַחז י ְֹׁש ֵבי ְּפלָ ֶׁשתָ .אז נִ ְב ֲהלּו ַא ֵ
ָ
ימ ָתה
יהם ֵא ָ
ֹאחזֵ מֹו ָר ַעד ,נָ מֹגּו ּכֹל י ְֹׁש ֵבי כְ נָ ַעןִּ .תּפֹל ֲעלֵ ֶ
מֹואב י ֲ
ֵאילֵ י ָ
וָ ַפ ַחדִּ ,בגְ דֹל זְ ֲ
רֹועָך יִ ְּדמּו ּכָ ָא ֶבן" (שמות פרק טו ,יד-טז).
עמלק היה הראשון שקפץ למים הלוהטים הללו ,הוא אמנם נכווה,
אך במקביל הוא הצליח לצנן את חומה של הבריכה בעיני ההמון.
ועל כך לא יכופר לו!
ומדוע?
כי כל מה שקרה לאחר מכן לעם ישראל במלחמות הארץ ,היה
תוצאה ישירה של אותה התקררות .וכל מה שגרם לאי מי לאיים
במלחמה על ישראל או אפילו שלא לחשוש מהעם כפי שבאמת היה
ראוי ,הכל נזקף לחובתו של עמלק.
וכאן מגיעה התובנה הגדולה.
המלחמה האמיתית היא לא מול אלו שמנסים לפגוע בך ,אלא מול
הראשון שהראה להם שניתן לעשות זאת ולהישאר בחיים.
ה' יתברך שהועיד לעם ישראל חיי שקט ושלווה ,לא אבה לסלוח
לראשון שהפך את חיי השקט הללו לניתנים לשינוי .כך שגם
הגדולים והקשים שבשונאינו ,שאף באו וניהלו מלחמות ובחלקן
גם גרמו לנו לאבידות ,לא יספגו את הזעם והכעס של ה' יתברך
כמו עמלק.
זה נכון לחיינו ,זה נכון לאורחותינו הגשמיים ,אך בעיקר לרוחניים.
הראשון שמזלזל בחוסן הנפשי שלך ,הוא הנזק האמיתי ביותר שלך.
הראשון שמקרר את הפחד שלך מהתמכרות או ממידה מגונה ,הוא
אותו אחד שהוביל אותך להשתעבד אליה.
והראשון שמנסה לצנן את התלהבותך מחיי הרוח ומהרוחניות ,הוא
הראשון שעליך למחוק מרשימת אנשי הקשר שלך.
כי העמלק הקטן שמסתתר בכל פינה ושאורב לנו בכל צומת,
הוא הרס החיים הגדול ביותר שלנו .האויבים הגדולים והלוחמים
האכזריים – הם "בסך הכל" אלו שפרצו לדלת פתוחה ,דלת שנפתחה
על ידי אותו עמלק קטן.
זו הסיבה שאסור לשכוח את מלחמת עמלק ,כי שכחה של מלחמה
זו נובעת מזלזול בכחה של התקררות קטנה ,כאשר בעצם היא זו
שסוחפת את האדם ומעמידה אותו "כבר מהיום" על עמוד הקלון.
את שורש הנפילה בפני אותו עמלק קטן מסבירים חז"ל במכילתא
דרבי ישמעאל (בשלח ,מסכתא דעמלק פ"א) "אין רפידים אלא רפיון ידיים ,לפי
שרפו ישראל ידיהם מדברי תורה לכך בא שונא עליהם ,לפי שאין
השונא בא אלא על רפיון ידיים מן התורה".
ללמדך ,שהתרופה והמקור ההצלחה מכל עמלק ושמירה ממנו ,היא
התורה הקדושה בלבד .בקדושתה ובהנחיותיה היא מעניקה לך את
הזכות להבין "מראש" עד כמה מסוכן "זה הקטן" שלא גדול יהיה,
ועד כמה יש לשמור מרחק גם מחרק כאשר הוא מלווה בווירוס
מסוכן.
בהצלחה רבה לכולנו בזן נערץ נוסף של מבחני החיים,
וברוכים תהיו!
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מתנות לאביונים בהידור רב  -שיחולקו ע"י מורנו הרב חיים רבי שליט"א
במזומן

✔

בפועל
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בו ביום!



03-5011160

בית ההוראה
שע"י מורנו
הרב חיים רבי שליט"א

13:00 - 8:30

מענה ע"י רבנים המוסמכים הי"ו

14:30 - 13:00

מענה ע"י מורנו הרב שליט"א

23:00 - 14:30

מענה ע"י רבנים המוסמכים הי"ו

פקס03-5011125 :

כיסוי ראש והשערות יוצאות מעט
שאלה :במה עדיף לאשה לכסות ראשה .האם
בכיסוי ראש מושלם ולהוציא מהשער קדימה עד
שתי אצבעות (פוני בלע"ז) או פאה נכרית ועליה כיסוי
ומקדימה להוציא מעט מהשער כפי
ראש מושלםִ ,
הצורך .וכידוע מהזוהר הקדוש שאסור להוציא
אפילו שערה אחת.
תשובה :שאלת חכם חצי תשובה .וזה תלוי באשה.
כאשר אין רצונה בפאה נכרית כלל ועיקר ,ורצונה
לסמוך על עיקר הדין ,אז עדיף כיסוי ראש מושלם
לאשה ,כובע או מטפחת ,זה מצוין .ותוציא מעט
מהשער מקדימה עד שתי אצבעות (בערך שלש ס"מ).
והרוצים להדר ולהחמיר כהזוהר הקדוש (ס"פ נשא) אז
באמת כיסוי ראש מלא ,זה מצוין .ופאה נכרית קצרה
אשר מוציאה מעט מהשער מקדימה ,וזה מצוין.
ובזה תרוויח מכל הצדדים.
והוסיף רבינו הראשון לציון שליט"א (ילקוט יוסף אבה"ע
סימן כא) ,שכל זה כמובן לאשה יראת שמים באמת
שאין חשש שפאה נכרית חלקית ,תגרום לה ללבוש
פאה נכרית שלימה ,רחמנא ליצלן ,עיין שם .ומכאן
תוכחת מגולה לטוענים שאסור להוציא אפילו
שערה אחת ,ולא שווה כיסוי ראש מושלם כאשר
עוברים על הזוהר הקדוש .אף אתה אמור לו ,מה
שווה פאה נכרית כאשר נראית כמו שנראית ,רחמנא
ליצלן .שתוסיף כיסוי ראש מושלם על הפאה
החלקית ,ותרויח מכל הכיוונים .וזה מרומז בפסוק
בשיר השירים "ּכֻ ּלָ ְך יָ ָפה ַר ְעיָ ִתי ּומּום ֵאין ָּבְך" (ד ,ז),
מום בגימטריא פאה – .וספק צניעות לחומרא.

תחפושת בפאה נכרית
שאלה :ביום פורים הקדוש ,אשה נשואה דורשת
ללבוש פאה נכרית בבית בלבד .הבעיה שהחתנים
וההורים של הבעל יהיו בסעודה .האם אין בעיה
של צניעות.
תשובה :יתכן לאסור בזה .וזה דומה לתחפושת
בפורים איש לאשה ולהיפך ,שזה אסור בהחלט.
נכון שהרמ"א (סימן תרצו סעיף ה) מיקל בזה ,אבל למעשה
רבינו הגדול מרן זיע"א מחמיר בזה בתוקף גדול.
והביא תשובות מרבותינו הראשונים לאסור בזה( .עיין
חזו"ע פורים דף קצט) .ולא יתכן ביום פורים הקדוש (כיפורים
כפורים ,תיקו"ז דף נב ):להתנהג בבית כאשה רחובית בקלות
ראש ,רחמנא ליצלן .וכמובן ,זה הנהגות של כלה
בבית חמיה ,וכלה בבית אביה (עיין כתובות עא סע"ב) ,וספק
צניעות לחומרא ,גם בפורים.

להחמיר בכשרות או להחמיר לברך
שאלה :יש אנשים מחמירים בכשרות מאד ,ולא
אוכלים פה ושם .לכאורה הם מפסידים ברכות לה'
יתברך.
תשובה :אנשים אלה הם חסידים ואנשי מעשה
וחוששים לכשרות .וחוששים מתרומות ומעשרות.
וחוששים מתולעים .ויתכן שהם צודקים ,ואשריהם
ישראל .ובפרט כשאינם מתלהבים מעוצמת
הברכות וקשה להם לכוון באזכרת שם שמים ,אז
מעדיפים שלא לאכול בכל מקום .ויש בגמרא (פסחים
מט ).אזהרה על תלמיד חכם שלא לאכול בכל מקום.
ומאידך יש בגמרא (ברכות י ):על אלישע הנביא שהיה
נהנה מאחרים ,ועל שמואל הנביא שלא אכל אצל
אחרים .ומשמע בגמרא שזה תלוי באדם ובמשפחה
ובמארחים .אם זה מכביד עליהם ,או כשהם שמחים
שמכבד אותם ואוכל .ובפרט אצלנו הספרדים שזה
כבוד למארחים (וכמש"כ ה"בן יהוידע" שם).
למעשה נראה ,כאשר אין בעיה בהלכה ,והוא בן
תורה היודע לכבד ולטעום מכל דבר ולברך את ה'
יתברך .ולומדים ממנו כיצד מברכים .וגם משמיע
קצת דברי תורה ,ומחזק אותם באמונה .ויודע
להסתדר מצוין ולעשות הכל כדת וכדין ,אז באמת
כדאי לברך ולטעום ולקדש שם שמים וזה מצוין.
ואיך אמר אחד מהאדמורים זיע"א ,כדאי לאכול
בשביל לברך.

זכה בהגרלה ונדרש לשלם

מודעת אבל עם אמונה
שאלה :כשכותבים במודעות של אבל "בצער רב
וביגון קודר" ,או "שנפטר ללא עת" האם זה לא נגד
האמונה.

שו"ת ממורנו הרב שליט"א

אתרwww.aterett.co.il :

תשובה :זה בעיה .נכון ,קשה לומר שזה נגד האמונה,
כי בזה מראים את צערם על הנפטר .ומצינו בש"ס
שאמרו על הנפטר לגודל האבידהִ ,מלים קשות,
כמו "אזיל גברא דמסתפינא מיניה" (מו"ק כד .).וכן "אם
בארזים נפלה שלהבת"" .קשה היום לישראל" (שם
כה .):וכן רבי עקיבא שבכה והכה בבשרו ודמו שותת
וזעק "אבי אבי" וכו' (סנהדרין סח ,).ובפרט כשזה על כבוד
התורה שהיה הנפטר תמים ועובד ה' .וכן בגמרא
(מגילה ו" ).אוי נא לה" וכו'.
למעשה ,בפרט בדורות שלנו ,עדיף להמנע ולא
להגזים בפירסום של הצער .וחז"ל (ב"ק לח ):הקפידו על
ִמלים שמוציאים האבלים מפיהם ,כשיש חשש שזה
נגד האמונה .והטוב ביותר להדגיש כותרת במודעות
ברוך דיין האמת .וזה כמובן זכות לנפטר .ואם יוסיפו
ׁשם ה' ְמב ָֹרְך" (איוב א,
בכותרת "ה' נָ ַתן וַ ה' לָ ָקח ,יְ ִהי ֵ
כא) זה מצוין ונפלא וקידוש ה' גדול .ואז אם מוסיפים
את הרגשת הלב ,זה לא פוגע באמונה ולא כלום.

שאלה :זכיתי בהגרלה על ספר תורה מהודר ,וביקשו
ממני לשלם על הוצאות תיק הספר ומה שמסביב.
האם זה נכון על פי ההלכה כאשר בזמן הפרסום לא
הזכירו את הפרטים האלה.

03-5010122

שאלה יפה

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
מיילinfo@aterett.co.il :



תשובה :זה שאלה בדיני ממונות ,ואני בעניותי לא
מבין בזה – .למעשה כדאי שיהיה לך עין טובה
ולב שמח .זכית בספר תורה מהודר ,ויש הוצאות
שדורשים ממך ,אז למה שלא תבוא לקראתם.
ובפרט כשיודעים שעמותה או ישיבה כזאת
שעושים לשם שמים ומזכים את הרבים ותומכים
במשפחות ומגדלים דורות ישרים מבורכים ,אז לא
טוב להוציא שם רע ולגרום זלזול ומחלוקת וחילול
השם חס ושלום.
בעוונות הרבים ,יש כל כך הרבה הסתה ובלבולים
בציבור הכללי עלינו ,אז מחובתינו לקדש שם
שמים ,ולברך ולחזק את ההנהלה והגבאים וכל
העוסקים במלאכת הקודש ,ולא לגרום צער ורפיון
וחילול השם חס ושלום.
כמובן ,כאשר לא יודעים מי עומד אחרי כל זה ,אז
עדיף שלא לקנות הגרלות ולא לתמוך בהם .ומפורש
בשו"ע (יו"ד סימן רמט סעיף ז) שצריך לבדוק קופה של
צדקה אם הגבאי נאמן ונוהג כשורה .והוסיף הרמ"א
(בסימן רנו סעיף א) גבאי שאינו נאמן ,אסור ליתן צדקה על
ידו ,עיין שם .ומאידך ליזהר מאד מאד מאד שלא
לפגוע חס ושלום ,כשעושים הכל על טהרת הקודש.

לעמוד במורא בתפילה
שאלה :האם מותר להתפלל עם אוזניה של טלפון
באוזן (בלוטוס בלע"ז) וכן על דש הבגד .וכן משקפיים על
גבחת הראש ,וכך להתפלל.
תשובה :כלל גדול בשלחן ערוך .בעבודת ה'
שבתפילה ,כל דבר שאין דרך לעשות כן לפני
אנשים מכובדים ,יש ליזהר בתפילה (שו"ע ס"ס צא).
ומסתברא שאין דרך לעמוד כך עם תנועות כאלה
בבגד או על הראש .וכן מחזיק מפתחות גדול שיורד
על המכנסים .וכן מכשיר טלפון בכיס שבחגורה
הניכר לעין .כך שצריך ליזהר בתפילה שלא לעשות
כן (ועיין שאלה יפה ח"א סימן ריב) .איך הייתי עומד לפני מלך
בשר ודם (עיין ברכות לב סע"ב).

אבלות על מי שלא שמר תורה ומצוות
שאלה :אני בעל תשובה ,ואבא שלי נפטר בחו"ל
ולא היה שומר מצוות .ובשנים האחרונות היה חולה,
ובעל כרחו לא חילל שבת קודש .האם צריך להקפיד
בשלמות על אבלות של שנה .כמובן שאני נזהר
באמירת קדיש וקיום מצוות .אבל שמעתי שאין
חיוב לדיני אבלות כאשר הנפטר לא היה שומר
תורה ומצוות.
תשובה :נכון .מפורש כן בשו"ע (יו"ד סימן שמה סעיף ה)
שהפורשים מדרכי ציבור ומבתי כנסיות ומדרשות,
אין מתאבלים עליהם ,עיין שם .אלא שיש מקום
להסתפק ,אם נאמר שדינם כתינוק שנשבה ,אז אינם
אשמים במעשיהם כידוע .ומרן רבינו הגדול זיע"א
האריך בזה (עיין חזו"ע אבלות ח"א דף תקלו) .ובפרט שהמנוח
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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 יהא שמיה...

■ בקול גדול
■ בכל כחו ממש
■ ובכל כח כוונתו

לברך
ברכת אשר יצר

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

להתחזק
במצוות אהבת ישראל

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

כח העושר טמון בהחזקת התורה במסירות נפש
שח הרה"ג רבי אלחנן ויסבורד שליט"א ,ראש רשת הכוללים 'יששכר באוהלך'
את תחילת דרכו:
מעולם לא הייתי עסוק בכגון דא ,הייתי איש העושה לפרנסתי .באחד הימים
כשנכנסתי למעונו של רבינו הרב אהרון שטיינמן זיע"א הוא פתח את אגרת
התשובה לרבינו יונה ,והחל להקריא בפני את דבריו הנוקבים:
"ואמרו רבותינו זכרונם לברכה :תלמוד תורה כנגד כולם ואמרו בספרי :כשם
שללמוד תורה גדול מכל המצוות כך עונש ביטול תורה גדול מכל העבירות,
ומצינו בבית ראשון שוויתר הקב"ה על עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים
ולא וויתר על עוון ביטול תורה.
והרוצה להינצל מן העונש המר והעוון הגדול הזה ,יתעסק בצרכי התלמידים
והרבנים הלומדים לשם שמים ,ויעזור בשכירות הרבנים כדי שיעמדו בעירו
ויהיו עוסקים בתורה על ידו" ,עכ"ד הנוקבים ופולחים את הלב.
היה פעם שששה ימים לפני חלוקת המלגות לא היתה פרוטה אחת בחשבון .גם
לאחר כל המאמצים שעשיתי העליתי חרס בידי.
כדרכי באתי לשאול אם להתקשר לגבירים בחו"ל ,ולבכות בפניהם על המצב.
ידעתי על כמה כאלו שאם אבכה בפניהם יש סיכוי שיפתחו את כיסם.
התשובה היתה נוקבת" :אם לבכות? לכך לבכות בפני הקב"ה! לך להתפלל!"
היה יהודי ממונסי ,שכשפגשתי אותו לפני כמה שנים בתחילת דרכי ,הוא
התלהב ונתן שלושת אלפים דולר לכולל .אותו יהודי היה אף הוא בתחילת
דרכו בעסקים ,ואת הכסף שהוא נתן לכוללים הוא לווה מאחרים .את המעשה

סוד העושר
ר' ניר

ברי הי"ו

הזה הוא עשה לאחר שהראיתי לו את דבריו של רבינו יונה באגרת התשובה
"שהרוצה להינצל מהעוון והעונש המר יתעסק בצרכי הרבנים והתלמידים".
בשנה שלאחריה הוא לקח על עצמו להחזיק שלושה אברכים .אחרי כמה
חודשים אני מקבל ממנו טלפון ,בו הוא מבשר לי שהוא נכנס עכשיו לעסק גדול,
הוא מבטיח את כל המעשרות לכולל ,והוא רוצה ברכה לעסק ממו"ר רבינו.
הלכתי וסיפרתי לרבינו על בקשת אותו יהודי .תגובתו הייתה" :תגיד לו למה
רק מעשר? שייתן חמישים אחוז! שיעשה שותפות עם הקב"ה!" .אותו יהודי
הסכים ,ומאז הוא הצליח בעסקים עד שהוא העלה את סכום התמיכה שלו פי
ארבע ,ואחרי תקופה הוא העלה את תרומתו פי עשר .כיום אותו יהודי הוא
עשיר מופלג ,והוא מתקשר ומספר את סיפורו לכל מי שרק מעונין לשמוע .הוא
עושה בשבילי את העבודה… כל נדיב חדש שאני מגיע אליו – הוא מתקשר אליו
ומשכנע אותו עד כמה כדאי לו לעשות את השותפות הזו…
שח הגר"ח ברמן :ברשת הכוללים 'יששכר באהליך' גם קרה שנקלעו לחובות
רבים ,ולא שילמו משכורות מספר חודשים .לבסוף נמצא גביר שהואיל לתרום
סך מליון ש"ח אם יקבל ברכה מרבינו .הביאוהו לפני רבינו .רבינו שאל את
ראש הכוללים כמה חובות יש? ואמר  18מליון ש"ח .ואמר רבנו לגביר שהוא
יכול לתרום את כל הסכום .הזדעזע הגביר ושאל" :מהיכן יהיה לי הסכום הזה?",
ורבינו הסביר לו בחיוך ובעדינות שהוא יכול .הלך הגביר לנהריה להרה"צ רבי
דוד אבוחצירא ,סיפר לו את הדברים ושאל מה לעשות? אמר לו רבי דוד" :אם
רבינו אמר לך שאתה יכול אז אתה יכול ואתה צריך!" ,וכך עשה הגביר ואחר
שנתן את כל הסכום ראה שעדיין נשאר לו הרבה כסף…
(מתוך 'כאיל תערוג' אדר א' תשע"ח)
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הזה היה חולה ,ובסוף ימיו כן היה שומר שבת .וזה
מצרף לחומרא שצריך לנהוג אבלות על אביו ז"ל.
למעשה ,יש ליזהר ולנהוג אבלות .אך במקרה מיוחד
כפי הצורך ,יתכן להקל ,בצירוף הסברא שעושה
כן לחיזוק גופו ונפשו .בבחינת איסטניס אני ,כמו
שאמר ר"ג על עצמו (עיין ברכות טז .):והעיקר ההתמדה
בתורה ויראה וקדיש ומצוות .וכן לחזק את כל
בני המשפחה להתחזק ולהתעלות ברוחניות .וזה
שוה מליונים לעילוי נשמת הנפטר ,פי אלף אלפים
מהנהגות של אבלות.

לעורר לענות בקול רם

שאלה :הייתי אורח בבית כנסת מסוים .ואני נוהג
לענות אמן ויהא שמיה רבה ,בקול רם .והציבור
עונה בשקט ,האם מותר לי להוכיחם ולעוררם
ולענות בקול.
תשובה :אשריך .חובה קדושה לענות בקול רם
כידוע (עיין משנ"ב סימן נ"ו ס"ק ה) וגם מותר להגביה קולו יותר
מהמברך .כדי לזרז העם לענות אמן( .עיין משנ"ב סימן קכ"ד
ס"ק מ"ז) וכמו שצריך לגעור במי שמדבר בבית הכנסת
ולהרבות כבוד שמים ,וצריך לתת תפקיד כזה לאיש
מסוים המתאים לכך לעורר ולצעוק על כבוד שמים

תמיד (ועיין משנ"ב סימן קכ"ד ס"ק כז) .וכן בנידון שלנו להוכיח
ולעורר בדרכי נועם ,וזה מצוין .כמובן ,אם הרב של
בית הכנסת נמצא שם ,ומבקש רשותו לעשות כן,
זה יתן תוקף וחוזק לתוכחה ,ויהיה לתועלת לכולם.
וכמובן שהגבאים צריכים להיזהר בזה מאוד ,לחזק
את קדושת ביהכ"נ (עיין משנ"ב בביאה"ל סימן ג סעיף ב וסימן נג סעיף
כד) .ומכאן יש לדעת על מעלת בית הכנסת כאשר
במלה ועונים אמן וקדיש וקדושה
מתפללים ִמלה ִ
וברוך הוא וברוך שמו בקול רם .וזה קידוש השם
גדול מאוד ועליהם נאמר זוכרי קדושתך.
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משלוחים
לכל חלקי הארץ
(ע"י דואר ישראל,
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המתנה הכי טובה
סט ששת ספרי הנהגות
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