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"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

המשא המרכזי

לימוד המוסר  -חובה יום יום

מורנו הרב שליט"א

רש"י בפרשת השבוע פרשת שלח לך מלמד אותנו,
מפני מה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים
הנביאה? לפי שדיברה מרים באחיה במשה רבינו
ולקתה בצרעת ,ורשעים אלו ראו ולא לקחו מוסר,
ע"ש.
למדנו מכאן כמה דברים :א ).כל מה שקורה בעולם
ואתה רואה ושומע ,תתבונן ללמוד מוסר השכל
כיצד להתנהג .ב ).גם אנשים גדולים בתורה ויראה,
ואפילו נשואים ,ואפילו שמם מוזכר בתורה שהם
אנשים כשרים וחשובים ,כולם חייבים ללמוד מוסר.
ג ).כשאין מוסר ,יש סכנה גדולה ,וניתן להגיע עד
שאול תחתית רחמנא ליצלן.

שבין אדם לחבירו? האם הוא יודע לדקדק במעשה
המצוות שבין אדם למקום? ופעמים שעושה אף
להיפך מהמכוון.
אז לימוד התורה מביא את הרצון לרצות להקשיב
ולדעת ,ולימוד המוסר מגלה בדיוק איפה הטעות,
כעין מראה שרואים דרכה אם הכל נקי ומסודר,
וכעין צילום שעושים על גוף האדם וכיו"ב ,כדי
לדעת מה קורה שם בעומק ,ע"י קרינה שגילה
הפיסיקאי לפני כמאה שנה מר רנטגן.
וכך לימוד המוסר מגלה את כוחות הנפש שבאדם
באמת ,כי הכי קשה לאדם להכיר את עצמו והכי קל
לשקר את עצמו (עיין בספר יערות דבש).

לימוד מוסר קודם לשאר לימודים

ספרי מוסר  -תרופה לנפש

ורבינו החפץ חיים זיע"א בספרו הקדוש משנה
ברורה (סימן א' ס"ק יב) כותב ,שחייב אדם לקבוע לו עת
ללמוד ספרי מוסר בכל יום ויום .והוא יותר חיוב
מלימוד משניות ,ע"ש .ורבינו ישראל סלנטר זיע"א
מחולל תנועת המוסר ,אמר פעם לאדם מסויים
שטען שיש לו זמן ללמוד כל יום חצי שעה בלבד,
שילמד בספר מוסר ובזה ימצא לנכון שיש לו עוד
הרבה זמן לתורה ולמעשים טובים.
ורבינו החזון איש זיע"א היה אומר ,שבכוונה סידרו
חז"ל הקדושים דברי אגדה המושכים את הלב
באמצע לימוד הגמרא ,כדי שנלמד מוסר ונקבל
יראת שמים .ומרן רבינו הגדול זיע"א בספר ענף
עץ אבות (פרק ו') מביא ומעורר שגם תלמידי חכמים
צריכים ללמוד מוסר ע"ש .ולפני כעשרים שנה,
זכיתי להשתתף בלויה של ראש ישיבת פורת יוסף,
מרן רבינו יהודה צדקא זיע"א ,ובהספדים אמר מרן
ראש הישיבה ונשיא מועצת חכמי התורה רבינו
חכם שלום הכהן שליט"א ,שמעולם לא התחיל את
השיעור בגמרא ,אלא הקדים ונתן חמש דקות מוסר
ויראת שמים.

ויתכן שכוונת הרמב"ם (בהלכות ת"ת ספ"ג) שכתב ,שצריך
אדם לעסוק בדברי תורה ודברי חכמה ,ע"ש .דברי
חכמה פירושו ספרי מוסר! שעל ידם נעשה האדם
חכם עם מידות טובות .לא גאווה ,לא קנאה ,לא
שנאה ,לא מידות רעות .כי כל אלה הם מחלות
נפשיות! ומפורש בגמרא (מגילה כט ).בעל גאווה הרי זה
בעל מום ,ע"ש .בעל תאווה הרי זה אפיקורס (אבן עזרא
פרשת כי תצא) .בעל קנאה חולה באמונה (מס"י פי"א) .ואין לו
תקנה (הרא"ש באורחות חיים)!
מידות רעות הם מחלות נפשיות ,וספרי מוסר
הם דברי חכמה המבריאים את הנפש ,בבחינת
נשמה בריאה בגוף בריא .ומצינו גם בלימוד החוק
לישראל ,שתיקן והוסיף מרן החיד"א זיע"א הלכה
ומוסר יום יום.

מדוע לימוד הגמרא אינו מספיק?
שלמה המלך החכם מכל אדם כותב בספר משלי
המלה מוסר! "שמע בני מוסר
כשלושים פעם את ִ
אביך"" ,החזק במוסר אל תרף"" ,מוסר ה' בני אל
תמאס"" ,ראיתי לקחתי מוסר" ועוד.
עלינו להבין מה זה מוסר? מה עושה המוסר? ולמה
לימוד התורה של דפי גמרא ופרקי משנה זה לא
מספיק?

לימוד המוסר בבחינת צילום רנטגן
ובכן ,לימוד המוסר פירושו התבוננות ,חשבון נפש,
בדיקה פנימית של סדר יומו שעה שעה ורגע רגע.
ספרי המוסר מביאים את הכוח ואת המחשבה לעורר
ולבדוק ולדעת האם מעשיו ,הנהגותיו ומידותיו
נכונים או לא .האם הוא באמת יודע להיזהר במצוות

גם ת"ח חייבים בלימוד המוסר
צא ולמד מדברי הזוהר הקדוש בפרשתינו
והובא למעשה בספר המוסר מסילת ישרים
י"א) ,שהנשיאים ,הם המרגלים ששלח משה לרגל
את הארץ ,והם שגרמו מיתה להם ולכל דורם!!!
וכל זה למה? מיראתם פן יתמעט כבודם בכניסתם
לארץ ,שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים
במקומם ,ע"ש.
והדברים נוראים ,היתכן?! עד כדי כך?! נכון שיש
כאן דברים עמוקים ..אבל אין מקרא יוצא מידי
פשוטו ,והאמת היא שכן! בגוף האדם טמונים מידות
קשות ורעות ,ולימוד המוסר פותר את כל הבעיות.
אבל הם שלא למדו מוסר ,הגיעו למה שהגיעו
למרות גדלותם וצדקתם! וזה מש"כ רש"י בתחילת
הפרשה ,ורשעים הללו לא לקחו מוסר! נורא ואיום.
ומרן הבית יוסף (ס"ס תקפ') מוסיף ,שהמרגלים עשו
תשובה ,ואעפ"כ לא זכו שתתקבל תשובתם ע"ש.
וכנראה משום שעשו כאן חילול השם גדול .אמנם
אם היו לומדים בגנות הגאוה ותוצאותיה הקשות,
הכל היה אחרת.
(דף קנח).
(פרק

וכמו שכתב מרן רבינו הגדול זיע"א בספרו ענף
עץ אבות (פרק ו') ,שיצר הרע רודף גם את התלמידי
חכמים ,ובלי מוסר מגיעים לגאוה וחושבים עצמם
לחכמים גדולים ומבזים את גדולי הדור .ע"ש .כמו
שלצערנו רואים היום ,פלוני פוסל כשרויות ,אלמוני
פוסל רבנים ופלמוני פוסל עסקני ציבור וקהילות
קודש.
אנחנו הקטנים צריכים להתבטל ולהתכופף
ולהשתחוות לדעת גדולי הדור שליט"א ,והסימן
הוא :כל מה שעושים ,וגדולי הדור לא המליצו ולא
נתנו חוות דעתם ,סימן שזה לא אמת! ובעל אמונה
ובעל מוסר נאמן ליסודות האמונה שלא להאמין
לסיפורים ,לא להבטחות ,לא לתאריכים מסויימים.

איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם?
רבי אומר ,איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם?
יאהב את התוכחות! שכל זמן שתוכחות בעולם נחת
רוח באה לעולם טובה וברכה באין לעולם ורעה
מסתלקת מן העולם (תמיד כח.).
ומכאן הנהגה טובה ,לומר דברי תורה שיש בהם
מוסר השכל לציבור הרחב בין מנחה לערבית ,וזה
עדיף מהלכות! כמובן הלכה אחת או שתים עם
ביאור מוסרי ,וזה מצויין .וכן לאחר התפילה בבוקר,
במקום שתי הלכות בקריאה בעלמא ולפעמים עם
קושי בהבנה ,עדיף כמה פניני מוסר וזה צידה לדרך
לכל היום .וכן עלון שבועי עם מוסר השכל למעשה.
וכן כאשר שולחים את הילדים לתלמוד תורה ,לא
לשכוח לומר לילדים  -עם הנשיקה ומלות החיבה
 להתנהג יפה ,לוותר לחברים ,לכבד את המורהכמו את ה'.
וכן המורים בתלמוד תורה ,בטרם שיוצאים
התלמידים להפסקה ,יש לעכבם לחצי דקה מוסר,
לדוגמא ,לא לריב ,לא לצעוק ,לא לקלל ,להתפנות
לבית הכסא ומי שצמא שישתה מים ,להיכנס לכיתה
מיד בצלצול .אלו דברים שיש להם שיעור ותועלת
לכולם.

ספרי המוסר המומלצים
ספרי מוסר מצויינים הם :חובת הלבבות עם פירוש
לב טוב (לפני כאלף שנה) ,ספר שערי תשובה לרבינו יונה
(לפני  700שנה) ,ספר אורחות צדיקים (קדמון מאד) ,ספר
מסילת ישרים (לפני  300שנה) ,ספר פלא יועץ (לפני 200
שנה) ,ספר משלי (לפני  2800שנה) ,מסכת אבות (לפני  2000שנה)
ויש עוד הרבה ספרים קדושים ואמתיים ,והגית בו
יומם ולילה.
וכמו שאמר שלמה המלך עליו השלום (משלי ג' יא-יב):
"מּוסר ה' ְּבנִ י ַאל ִּת ְמ ָאס וְ ַאל ָּתקֹץ ְּבתֹוכַ ְחּתֹוּ :כִ י ֶאת
ַ
יח ּוכְ ָאב ֶאת ֵּבן יִ ְר ֶצה".
ֲא ֶׁשר יֶ ֱא ַהב ה' יֹוכִ ַ
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הדרך האחת לניצחון
שלום וברכה מורי ורבותי!
בין אנשי העולם יש את סוג האנשים ה'עקרוניים' ,שכל שינוי
מסיט את תשומת לבם וכל הפרעה בשגרת היום גורמת להם
לרטון להתלונן ובמקרים רבים אף להילחם .ומנגד את אותם
שמסתדרים עם כל שינוי ומוצאים את מקומם בכל תרחיש,
בשקט בשלווה ואפילו באהבה.
המוזר יותר הוא ,שדווקא אותם שנראים נוחים כל כך וזמינים
לשינויים ,מצליחים להרים פרויקטים רוחניים וגשמיים,
להוביל מהלכים ואפילו לחולל מהפכות .בעוד חבריהם
ה'שמרניים' נסוגים אל עבר גנזך דפי ההיסטוריה ,מבלי
שמשהו מפעילותם מגיע לכותרות או נספר במימדים של דור.
במבט שטחי היה נראה שדווקא ה'עקרוניים' כל כך ,אלו
שיודעים לעמוד על שלהם ,הם אלו שיצליחו בחיים וירשמו
כפעלתנים ובעלי יכולת 'להזיז הרים' .בעוד הנוחים והשקטים
יותר יבצעו אי אלו 'מבצעים'  -שגם אם יצליחו  -יאבדו בתהום
הנשייה של זכרון הדורות.
איך מפצחים את קוד ההצלחה המוזר הזה ,ואיך מסבירים את
ההיגיון שבו?
***
משהו מוזר קורה בפרשתנו עם נשיא שבט ישראל "כלב בו
יפונה".
מצד אחד ,בניגוד לחבריו המרגלים (עי' מס"י פ"א בשם הזוה"ק) הוא
לא מתקשה להיפרד 'נפשית' מתפקידו הנשיאותי ,ומשום
כך הוא גם לא מתנגד ל'עלייה' לארץ ישראל .מה שמאפיין
אותו כ'עדין נפש' וכמי שמשלים עם שינויים  -גם אם ברמת
המשרה המלכותית  -הנכפים עליו.
אולם מאידך הוא יודע כבר בתחילת המסע לשלוף חרב לצרכי
מלחמה עבור אי אלו דרישות 'קטנות' וחסרות משמעות.
וכלשון המדרש (במדבר רבה שלח פרשה טז סי' י"ד) "לא רצו ליטול
מפירות ארץ ישראל ,אילולי כלב ששלף את חרבו .רץ לפניהם
ואמר להם :אם אין אתם נוטלים ,או אתם הורגים אותי או אני
הורג אתכם".
כך גם בשובו למדבר ,הוא ממשיך במעשים קיצוניים יחד עם
יהֹוׁש ַע ִּבן נּון וְ כָ לֵ ב ֶּבן יְ ֻפּנֶ ה ִמן
ֻ
שותפו לדרך יהושע בין נון "וִ
יהם" (במדבר יד ,ו).
ַה ָּת ִרים ֶאת ָה ָא ֶרץ ָק ְרעּו ִּבגְ ֵד ֶ
ועל הכל ,ברגע של משבר האמון של העם במנהיג מתגלה
כלב כערמומי מחד וכנואם דגול מאידך "וַ ּיַ ַהס ּכָ לֵ ב ֶאת ָה ָעם
ׁשנּו א ָֹתּה ּכִ י יָ כֹול נּוכַ ל לָ ּה" (במדבר
ֹאמר ָעֹלה נַ ֲעלֶ ה וְ יָ ַר ְ
ֶאל מ ֶֹׁשה ,וַ ּי ֶ
פרק יג ,ל-לא) .אמר רבה :שהסיתן בדברים ...אמר להן :וכי זו בלבד
עשה לנו בן עמרם? סברי בגנותיה קא משתעי ,אישתיקו ,אמר
להו :הוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והאכילנו את המן,
אם יאמר עשו סולמות ועלו לרקיע ,לא נשמע לו? ָעֹלה נַ ֲעלֶ ה
וְ יָ ַר ְׁשנּו א ָֹתּה" (סוטה ל"ה ע"א).
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הרב אליהו רבי

ראש הכולל

מי אתה כלב? נח לכעוס ,או נח לרצות? משלים עם המציאות
כמו שהיא ,או נלחם למען יצירתה של מציאות המתאימה
לאופייך ולמידותיך?
ועל הכל! הלא אתה יחיד מול רבים ,גם בקרב החרבות מול
המרגלים וגם בנאומך מול עם ישראל .מה נותן אם כן את
הכח לנצח?
והתשובה לכך ,מלמדת על שורש ההבדל בין המנצחים
והמצליחים למפסידים.
גם למרגלים וגם לכלב יש דברים חשובים בחיים שעליהם
הם מוכנים להילחם ,אולם בעוד המרגלים מייחסים חשיבות
לאזורי הנוחות העכשוויים ,הרי שכלב מעמיד בראש סולם
העדיפויות את ערכי הנצח ואהבת ה' יתברך.
בעוד הם נלחמים על הישרדותם כנשיאים ,נלחם כלב על
נאמנותו לה' ולמשה עבדו.
ובמלחמה שכזו תמיד יהיה רק מנצח אחד ,ולא רק בגלל
הסיעתא דשמייא לה הוא יזכה ,אלא גם ובעיקר ודרך שתי
יסודות חיים – 'יסודות ניצחון'.
הנלחם למען נוחות ואינטרס אישי ,לא יאזור לעולם כחות
כמו הנלחם למען מטרה נעלית .משום שהכח המניע למען
המטרה ,לעולם לא יוכל להיות גדול יותר מהמטרה עצמה ,כך
שמראש הנלחם למען המטרה הגבוהה והמקודשת יותר אוזר
כחות רבים יותר.
ומעבר לכך ,בעוד הנלחם למען פרטי נוחות קטנים יופרע
ויוסח מכל אתגר או הפרעה צדדית ,הרי שהממוקד במטרה
הנעלית לא יחוש באותן הפרעות .מה שמוגדר אצל הנהנתן
כהפרעה ,נעלם אצל ממוקד הערך העליון בצילה של אותה
מטרה נעלית.
וזהו סוד פתרון הש"ס במקרה של ספק "כל דאלים גבר" (גיטין ס'
ע"ב וב"ב ל"ד ע"ב) .כי הלא שניים לפנינו הטוענים לכתר ,אולם בעוד
האחד מנסה לנכס לעצמו רווח מעבר לשייך לו ,נלחם העומד
נגדו על שלו בבחינת 'חיי נפש' ,וחזקה עליו שינצח בכל תנאי.
כי כשהמטרה גדולה ,הכחות גדולים והניצחון מוכרח.
כלב שלא הצטייד בברכתו של משה כיהושע ,עלה בגפו אל
קברי האבות להתפלל (סוטה ל"ד ע"ב) ,נלחם בידיים חשופות
בעשרה מרגלים ויכל להם – כי המטרה הגדולה נסכה בו כחות
יותר מכולם .המרגלים לעומתו ,למרות שהניצחון בקרב שכזה
היה מובטח להם לכאורה כעשרה מול יחיד ,לא יכלו לעמוד
מול כוחותיו ונכנעו לדרישתו.
'בן תורה' עם מטרות על רוחניות ,לא ישבר לעולם מרסיסי
אתגרים מבית ומחוץ ,רוחניים גשמיים ואחרים ,כי המטרה
מקדשת את האתגרים ומעניקה כחות עד לניצחון המוחלט.
ברוכים תהיו!

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
03-5011125

info@aterett.co.il

קילוף פירות בשבת לסעודה אחרת

www.aterett.co.il

לכבד את הכהן בתור לקופת חולים

שאלה :אבטיח או מלון ,האם מותר לקלוף הקליפה
מהפרי ולהניח לסעודה אחרת ,או יש בזה משום
בורר וצריך לאלתר?
תשובה :לכתחילה יש להזהר ולקלף פירות אך ורק
סמוך לסעודה .אמנם אם רואים שנשאר בקליפה
חלק מהפרי ,מותר לחתוך גם לסעודה אחרת.

שאלה :האם עלי לכבד את הכהן גם בתור לדואר או
בקופת חולים וכדומה? ומה הדין ברכב ,האם עלי
לתת לו לשבת במושב הקדמי?
תשובה :כן ,ויש לקיים "וקדשתו" בכל ענין ובכל
מקום .אם הזמן מתאים ואין בעיה ואין לחץ ,בכל
דבר שיש בו כבוד ,בין בתורה ,בין בישיבה ,בין
בסעודה( ,ועי' גיטין נט .):ובפרט שיש חשש בפרטים
מסוימים שלא יהיה כעין בזיון לכהן (ועי' משנ"ב ס"ס קכח).

שאלה :בהבדלה במוצאי שבת קודש ,מתי הרב
נוהג להסתכל בצפרניים ,לפני הברכה משום "יאותו
לאורו" ,או לאחר הברכה ,או שניהם גם יחד?
תשובה :לפני ואחרי ,שהרי אם זה ברכת המצוות
צריך להסתכל אחרי הברכה ,ואם זה ברכת השבח,
צריך להסתכל לפני הברכה ,ולכן מספק יש לעשות
את שניהם ,לפני ואחרי .ואנכי הקטן עושה כך.

המשך פגישות כשאין משיכה

שאלה :מתי בתפלת שמונה עשרה עדיף להוסיף
בקשות ,האם ב"שמע קולנו" או ב"יהיו לרצון"
האחרון?
תשובה :אם מתפלל בבית הכנסת ,ויתכן שיפסיד
קדושה ,עדיף להוסיף ה"אלקי נצור" .ואם התפלה
בבית ביחיד ,אז היכן שנוח לו יכול להוסיף .והעיקר
לכוין כמה שיותר.

"הנושא אשה צריך שיבדוק
באחיה"  -בימינו

המנהג להסתכל בצפרניים
בברכת מאורי האש

בקשות פרטיות בתפלת שמונה-עשרה

ברירת חמין מהרוטב

שאלה :אם יש לי צ'ולנט בצלחת ויש בו קצת רוטב
או הרבה רוטב ,ואני לא מעוניינת ברוטב ,האם מותר
לי להטות את הצלחת שישפך הרוטב או לא?
תשובה :אם הרוטב מעורב עם החמין ,אסור ,משום
שיש בזה איסור בורר ,ויש להוציא החמין לצלחת
אחרת על ידי מזלג וכיוצא בזה ,והרי זה אוכל מתוך
פסולת ,והמזלג נחשב כמו יד ,ואין בעיה.

העברת "כרטיס חבר" לחבר...

שאלה :קראתי בספר "ואין למו מכשול" שאסור
להשתמש בכרטיס חבר של מישהו אחר כדי לקבל
הנחה בחנויות מסוימות .מה עלי לעשות שכעת
נודעה לי ההלכה וכבר השתמשתי מספר פעמים
בכרטיס חבר של אחותי בחנות מסוימת ,כמובן
בהסכמת אחותי ,ואף הקופאית ידעה שזה לא שלי,
אך לא בעל המקום?
תשובה :אם הקופאית מסכימה ,אין בעיה ,משום
שההנהלה שמו אותה אחראית לכך ,ויש לה סמכות
לקבוע ,וממילא אין גזל ואין כלום .ויתכן שלהבא לא
כדאי להשתמש בהיתרים כאלה.

תביעת פיצוי על מוצר פגום

שאלה :אדם שמצא שבלול בטונה של חברה
מסוימת ודיבר עם החברה ושלחו לו פיצוי ,₪ 35
אלא שלפי דעתו הפיצוי לא הולם .האם רשאי לומר
להם שהפיצוי אינו הולם ,ולאיים עליהם שאם לא
יפצו אותו יותר יפנה למשרד הבריאות .וכך אולי
יקבל יותר פיצוי או שיש בזה בעיה?
תשובה :אפשר לבקש יותר ,ואין בעיה .וזו חוצפה
מצדם ששלחו סכום זעום כזה .וכשלוחצים אותם
עושים בזה מצוה כדי שיזהרו להבא יותר ויותר
בנקיון ובאיסור תולעים.

שאלה :קורה פעמים רבות שבחור נפגש ולא רואה
שום חיסרון בצד השני ,אך בכל זאת מרגיש שאין לו
משיכה ,מה לומר לבחור הנמצא במצב כזה (או להיפך)?
תשובה :אסור בכוח ,אם אין משיכה יש לעזוב מיד!
אבל כמובן שניתן להפגש עוד פגישות ,ואפילו
עשר! העיקר לא להלחיץ את הצדדים ,וגם לא
להפגע כאשר הצד השני עוזב ,כי הכל משמים.

שאלה :אמרו חז"ל הקדושים בגמרא (ב"ב קי ).שהנושא
אשה צריך שיבדוק באחיה ,מה הדין אם רובם לא
הגונים ורק אחד מהם הגון?
תשובה :היום אין נפקא מינה בזה ,העיקר שהבחורה
יש לה שורשים חזקים בתיכון תורני וכן במדרשיה
תורנית ,וזה במקום לבדוק באחיה.
הנחת נקנקיות טבעול על הפלאטה בשבת
שאלה :שניצלים או נקניקיות של טבעול ,האם מותר
בשבת להוציא אותם מהמקפיא ולשים על הפלאטה
כדי שיתחממו ,מבלי שאטגן או אבשל אותם לפני
כן ,או שיש בזה בישול בשבת?
תשובה :מסתמא זה ראוי במאה אחוז לאכילה ,וזה
שמטגנים אותם ,הוא רק כדי שיהיה טעים יותר,
ולכן מותר לחמם בשבת על הפלאטה טבעול וג'חנון
קפוא שנתבשל כל צרכו .רק יש להזהר להסיר
מעליו את הקרח.

בקשות פרטיות בשבת

שאלה :האם מותר בשבת לבקש בקשות פרטיות,
כגון על פרנסה ,בריאות ,זיווג וכדומה?
תשובה :בשבת לא מבקשים גשמיות ,אלא רק
רוחניות ,כמו בברכה המרכזית "שבענו מטובך"
"וטהר ליבנו" זה הכל רוחניות .וכמובן בברכת "שים
שלום" ניתן לכוין גם על גשמיות ,וזה מצוין .וכן
בספר תורה לומר פסוקים כמו "ה' עוז לעמו יתן",
וכן "ואתם הדבקים בה' ,חיים כולכם היום" ,וכן
"לישועתך קויתי ה'" ,ולכוין על גשמיות.

הנאה משירים שהופעלו
על ידי קטן בשבת

שאלה :בני הקטן הדליק את הטייפ בשבת ,וזה על
ווליום נמוך ,האם מותר ליהנות מהמוזיקה בשבת?
תשובה :קטן שלא מבין והדליק את הטייפ ,הרי
זה מבחינה הלכתית כמו שקוף הדליק את הטייפ,
שהדין הוא שמותר ליהנות מהשירים בשבת .ובלבד
שהקול נמוך כדי שלא יהיה זילותא דשבתא.

שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א

הפעלת כרית כימית בשבת

שאלה :כרית קטנה הפועלת בצורה כימית שכאשר
לוחצים עליה היא מתחממת ,ומניחים אותה על
גבי מקום כואב להקלת הכאב ,ואין בזה חשמל או
בטריה ,השאלה האם עצם הפעולה מותרת בשבת
או אסורה?
תשובה :מותר ,משום שאין כאן לא אש ולא כלום.
וכימי כזה לא היה במשכן ואינו קשור למלאכת
מבעיר כלל ועיקר .וגדולה מזו עיין במשנה ברורה
(סי' רעז ס"ק כב) שמי שמחמם מתכת חייב משום מבעיר,
ועם כל זאת פסק בספר הנפלא מנוחת אהבה (ח"ג פכ"ה
סע' טז) שמותר לחמם מתכת לעשותו כיסוי ללהבת
אש ,ועל אחת כמה וכמה בנידון דידן.
ועיין עוד למרן רבינו הגדול זיע"א (ביבי"א ח"ה סי' כז),
שכאשר יוצא ניצוצות אש על ידי בגד או חתיכות
סוכר וכיוצא בזה ,שאין בזה איסור כלל.
גם נראה שמותר למעשה לחמם בגד בחורף כאשר
קר מאוד ורוצה לחממו על ידי שמקיף בו את
הקדרה או המיחם וכיוצא בזה ,או מניחו רגע קט על
הפלאטה ,ואז נוח ללובשו ,והבן.

הכאה כנגד הלב בוידוי,
כשיש בכיסו טלפון נייד

שאלה :אדם המכה על לבו באמירת הוידוי ,אך אינו
מרגיש את ההכאה ממש ,מחמת שיש בכיסו מכשיר
טלפון וכדומה ,האם נכון לעשות כן?
תשובה :לא נראה שיש בעיה בזה ,משום שעצם
ההכאה כנגד הלב ,זה מצוין .והגע עצמך ,הרי
בחורף כשאדם לובש כמה בגדים ועליהם המעיל,
גם אינו מרגיש שמכה על לבו ממש ,אלא שההכאה
היא רק רמז בעלמא להרהורי תשובה כנגד הלב,
ולהרגיש כאילו אומר ללבו" :אתה גרמת לי לחטוא"
(כה"ח סי' קלא סק"ה) .והעיקר שיהיה תמיד טלפון כשר
למהדרין ,ולא לשכוח לכוין לפני הוידוי לקיים מצות
עשה מן התורה (וכמש"כ בסידור המדויק "איש מצליח").
ומסתבר שגם הנשים צריכות לומר וידוי לכל
הפחות פעם ביום ,ולכוין היטב .והריוח בזה הוא
גדול מאד מאד.

ההגדרה של "נגד התורה"
שאלה :מה הדין לראות סרטים שאין בהם משהו
נגד התורה חלילה ,בגדר "מים אחרונים" ליצר הרע?
תשובה :ראשית ,יש לדעת שהמלה "סרט" ,היא מלה
לא צנועה ,ועדיף לומר "סיפור" .וסיפור כזה שערכו
וכתבו אותו אנשים שאינם יראי שמים ,זה נקרא
ליצנות ,ואסור לראות או לשמוע אותו.
"נגד התורה" ,זה לא רק לראות תועבות חס ושלום,
אלא כל מה שאינו מוסיף לנו יראת שמים ,זה נקרא
"נגד התורה" ,ויש להזהר בזה מאד .ומפורש כן
בתהלים (פרק א)" :ובמושב ליצים לא ישב" ,וסמיך
ליה "כי אם בתורת ה' חפצו" ,לרמוז לנו שכשאין
תורה ,הרי זה מושב ליצים .ועיין מלבי"ם על הפסוק
"ובמושב ליצים וגו'" ,שפירש אלה הם שאינם
עוסקים בתורה ,ע"ש.
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