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התעוררות לקבלת התורה

לחירות,  מעבדות  ממצרים,  לצאת  זכינו 
משעבוד לגאולה, ממ"ט שערי טומאה למ"ט 
הלשונות",  מכל  "ורוממתנו  קדושה,  שערי 

ולהיות עם סגולה מכל העמים.
השאלה הנשאלת היא, מדוע נצטווינו להתחיל 
לספור ספירת העומר מיד ביציאת מצרים, מה 
התורה  לקבלת  ההכנה  את  להסמיך  העניין 

מיד ביציאת מצרים?
ממצרים  שיצאנו  לאחר  היה  אפשר  לא  וכי 
הפרך  מעבודות  להירגע  נופש,  מעט  לקחת 
בהכנה  להתחיל  לאט  לאט  מכן  לאחר  ורק 
ולומר  ולהתקדם  לספור  התורה,  לקבלת 

נעשה ונשמע?
אורייתא וישראל חד הוא

לצאת  יתכן  לא  גדול.  דבר  מכאן  ולמדנו 
ממצרים מבלי לקבל עול תורה, בלי תורה אין 
עם ישראל, בלי תורה אין בן חורין, בלי תורה 

אין כלום. 
וגם כשרוצים להקים מדינה - בלי תורה אין 
כל  כמו  לא  ישראל  עם  כלום.  ואין  מדינה 
הגויים, עם ישראל חי על פי תורת ה' בלבד. 
ולכן מיד ביציאת מצרים החלו בספירה, כי הא 
בהא תליא, מעבדות לחירות, מעבדות לקבלת 

התורה.
וחושבים  שטועים,  הארץ,  עמי  אנשים  ישנם 
מדינה  מהמדינה,  הדת  את  להפריד  שניתן 
עם  כי  טעות?  זה  ולמה  לחוד.  ותורה  לחוד 
ישראל חיים אך ורק על פי התורה, כמו אויר 

לנשימה.
יהודי בלי תורה כמו דג בלי מים, ארץ ישראל 
בלי תורה כגוף בלי נשמה, עם ישראל והתורה 

והקדוש ברוך הוא, זה אחד.
הרוחניות שבגשמיות

ומכאן לומדים גם לשאר דברים. הבונה בית, 
קהילת  המקים  אשה,  , הנושא  ש ד ו ק
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של  חוט  קצה  ואין  קיום  אין  אחרת  התורה, 
הצלחה. 

מבוססים  אנשים  מוחשי,  באופן  ורואים 
וקשות,  רבות  בעיות  להם  ויש  מתחתנים 
ומאידך בני תורה למרות כל הדוחק והקשיים 
בונים בית לתפארת בישראל, וזה על ידי כח 

התורה.
ולכן אומרים "במדבר סיני", "הר סיני", "תורה 
מסיני". שזה בא לרמוז לנו שכמו מדבר וכמו 
סיני, כך יש לנהוג בענוה, בפשטות, בצניעות 
ובביטול גמור לכבוד התורה, ואז כח התורה 

מחזק את כולנו.
אין  "אם  במדבר(  )ר"פ  הטורים  בעל  שכתב  וכמו 
'לידע'  יכול  אינו  כמדבר  עצמו  עושה  אדם 

תורה ומצוות", ע"ש.
ישראל עזין שבאומות

רואים  לפעמים  חזקה.  קושיה  מתורץ  ובזה 
יהודים  ומאידך  ארץ,  דרך  הרבה  עם  גויים 
שאינם  מאד  וכוחניים  ובעייתיים  שובבים 

בעלי דרך ארץ. וזה לא מובן כלל?
והמצוות  תורה,  אין  לגויים  פשוט,  והתירוץ 
וכידוע שבמצוות  פי השכל,  זה על  שעושים 
שכליות כמו צדקה, כיבוד הורים, חסד ושלום 
אינם  שהם  אף  על  חייבים  הגויים  גם  בית, 
שהשכל  משום  וזה  נח,  בני  מצוות  משבע 

מחייב!
אבל ההנהגה של עם ישראל היא: אין שכל, אין 
מדע, אין פילוסופיה, ואין כלום, יש תורה!!! 
יתברך  ה'  תורת  של  הנהגות  תורה!  ורק  אך 
ישראל.  עם  של  מהקיום  חלק  וזה  בלבד, 

וכשאין תורה, התוצאות קשות.
ומפורש בגמרא )ביצה כה:( מפני מה ניתנה תורה 
לישראל? מפני שהן עזין. ופירש רש"י: שעסק 
התורה מתשת כחם ומנענעת ליבם. ולכן דואג 
ואחיתופל טינא היתה בליבם )חגיגה טו:(, ופירש 
אלו  תורה,  בלי  רשע  רשעים".  "שהיו  רש"י: 

התוצאות, נורא ואיום!
הזכות הגדולה בחינוך הילדים לתורה

ומכאן לחינוך הילדים, שכמו שהאוכל מגדל 
וגם  יותר,  אוכלים  יותר  וכשגדלים  אותם, 
מתפרקים על ידי שבירת כלים ומשחקים )יומא 
עח:(. כך על ידי חינוך תורני, מסורת ושורשים 
ארץ,  לדרך  גדל  הילד  קטן,  מגיל  טובים 

לשמחה, ישוב הדעת, ומידות טובות.
ולימוד הילדים שהם תינוקות של בית רבן, יש 
בכוחם לבטל גזירות קשות מישראל, ותורתם 
ישראל,  חיילי  ועל  ישראל  עם  על  שומרת 
והעפר  החול  את  לנקות  שזוכה  מי  ואשרי 

שמתאסף בבית ובבית הכנסת על ידי הנעלים 
שלהם )מהרש"א קידושין ל:(.

בר  לגיל  להגיע  כשזכו  וכמה  כמה  ועל אחת 
בישיבה  ולומדים  מצוות,  עול  לקבלת  מצוה, 
ופרקי  גמרא  דפי  הקודש  טהרת  על  תורנית 
מחינוך  יותר  גדולה  זכות  לך  ואין  משנה. 
ה'  שיבח  זה  שעל  ויראה,  לתורה  הילדים 

יתברך את אברהם אבינו ע"ה )פרשת וירא(.
אין כמו החינוך של התורה

בחינוך  מליונים  משקיעה  ישראל  מדינת 
ילדים  ומאידך  קשות.  והתוצאות  התלמידים, 
תורני,  תורה  בתלמוד  המתחנכים  קטן  מגיל 
יועצים  אין  גדול,  משחקים  מגרש  אין  שם 
ואהבה,  חום  יש  אבל  ודמגוגיים...  פדגוגים 
חינוך עם לב חם וגדול לתלמידים, והתוצאות 

מדברות בעד עצמם.
וראוי להורים להאהיב על הילדים את חכמת 
מצוה,  בר  מגיל  ובפרט  שיותר,  כמה  התורה 
להיות  שליחות  ולהרגיש  לשאוף  ללמדם 
וטיולים,  משחקים  פחות  חכמים.  תלמידי 
- לגוף  וגם לא אופניים שהם סכנה בכפלים 

ולנשמה. 
ואמרו חז"ל )קידושין ל.( המלמד את בנו תורה כאילו 
לימדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות, 
וכשההורים  ע"ש.  סיני,  מהר  קיבלה  וכאילו 
משלמים שכר לימוד לתלמוד תורה באהבה, 
ובזה  בדבר,  עוסקים  הם  כאילו  להם  נחשב 

אבידת אביו קודמת )חידושי רעק"א יור"ד ס"ס רמב(. 
קדושה  חובה  ותוספות  רש"י  הגמרא  ולימוד 
כמו הנחת תפילין )רבינו החיד"א זיע"א בברכ"י יור"ד סימן 
עצמו  את  שונא  תורה,  לומד  שלא  ומי  רמו(. 

ומסוכן לחברה )פסחים מו(.
יהודי בלי תורה

"ַעם  האזינו  בשירת  שכתוב  מה  מובן  ובזה 
ָנָבל ְוֹלא ָחָכם" ותרגם אונקלוס: "ַעָמא ְדַקִּבילּו 
את  שקיבל  עם  תרגום:  ַחִּכימּו"  ְוָלא  אֹוַרְיָתא 
התורה ולא החכים! ושואל הגאון מוילנא, מה 
 הקשר בין עם נבל למי שלא קיבל את התורה?
ומתרץ הגאון כמו שנתבאר, שאומות העולם 
כי  תורה  בלי  גם  טוב  קצת  להתנהג  יכולים 
לא  זה  וכביכול  התורה  את  קיבלו  לא  הם 
את  שקיבלו  ישראל  עם  אבל  להם...  חסר 
התורה,  את  מקיימים  לא  הם  אם  התורה, 
אם הם לא מתנהגים לפי התורה הם מגיעים 
ושלום. חס  חכם"  ולא  נבל  "עם   לתואר 
יתן ה' שנזכה לקבלת התורה אמיתית בשנה זו 
ובכל שנה ושנה, ועל ידי זה נזכה להיות בכלל 

"ישראל אשר בך אתפאר", אמן ואמן.
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שלום וברכה מורי ורבותי!
לפני שנים רבות, כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להעניק את התורה, היה עם 
"ַנֲעֶׂשה  ישראל "העם היחיד" אשר השיב לשאלתו של הקדוש ברוך במילים: 

ְוִנְׁשָמע")שמות כד, ז(.
שלושה ימים לפני מתן תורה ציווה האלוקים את משה: "ַהְגֵּבל ֶאת ָהָהר ְוִקַּדְׁשּתֹו" 
)שם יט, כג(. כמו כן, ביקש הקדוש ברוך הוא שלא יעלה אדם להר, וכלשון הכתוב: 

"ְוַהֹּכֲהִנים ְוָהָעם ַאל ֶיֶהְרסּו ַלֲעֹלת ֶאל  ה' ֶּפן ִיְפָרץ ָּבם" )שם, כד(.
לילה לפני מתן תורה, לאחר ארוחת ערב - סעודת חג דשנה, עלה העם על יצועו 
והתקשה להתעורר בזריחת יום המחרת. כאשר "הגיע" הקדוש ברוך הוא אל 

ההר, מצא הוא את עצמו ללא העם אותו בחר, ללא "בנו בכורו ישראל".
כתשובת המשקל לכך נדרש מאיתנו מדי שנה להישאר ערים במהלך כל ליל 
חג השבועות, לעסוק בתורה הקדושה, ולחזור בקצרה בדרך לימוד על כל מה 
שאנו אמורים לקבל שוב מחדש בבוקרו של יום. ]ולהרחבה יעוי' א"א ופמ"ג 
או"ח תצ"ד, ושיכנה"ג בהגה"ט אות ה', ותו"ח על האו"ח בשם אביו בעל מחנה 

חיים, ודו"ק[.
ללא  "לילה  המשקל  תשובת  להיות  אמורה  מדוע  השאלה: וכי  נשאלת  וכאן 
שינה", והלא החטא של עם ישראל באותו דור לא היה בעצם לכתם לישון על 
יצועם, אלא בכך שאיחרו את השכמתם קום למעמד הנשגב? ואם כן שומה היה 
ולעשות הכל בכדי  לישון מדי שנה בליל חג השבועות,  דוקא להקפיד  עלינו 
לקום בזמן עוד בטרם תנץ החמה ולהיות מוכנים לקבלת התורה. מה היא אם כן 

תשובת המשקל בהיותנו ערים במהלך כל הלילה ועמלים בתורה?
איננה  שלכאורה  תשובה  מאותה  דווקא  נלמד  גדול  שיסוד  היא,  והתשובה 
תשובת המשקל. והיא, שהקפדתו של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל שבאותו 
הדור, לא היתה "היאך לא השכמתם קום לקבלת התורה". אלא "היאך הצלחתם 
להירדם בלילה כה גדול המקדים את היום המשמעותי ביותר בחייכם כעם, הלא 

הוא יום קבלת התורה".
עם ישראל כעם החל את ניצני דרכו עוד כמה מאות שנים לפני, כאשר אברהם 
אבינו החל להכיר את בוראו וזכה ממנו להבטחות, כשבראשן "ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי ֵגר 
ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה. ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר 
ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול" )בראשית טו, יג-יד(. לאמור, מאות שנים טווה 
ה' יתברך יחד עם אבות האומה את העם החדש הנקרא "ישראל", ובעצם מאות 
שנים ממתינים ומייחלים משמים ומארץ ליום המיוחל הלא הוא יום מתן תורה.
י" )שם א, לא( דורשים חז"ל )שבת פ"ח ע"א(  ּׁשִ על הפסוק: "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהּׁשִ
ש'השישי' אינו מדבר על היום השישי בשבוע בו נברא העולם, אלא על היום 
השישי לחודש סיוון שבו ניתנה התורה לעם ישראל. שהתנה הקדוש ברוך הוא 
עם מעשה בראשית, ואמר להם: "אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין, 

ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו."
ומעבר לכך, תתקע"ד דורות קודם בריאת העולם, מלמדים אותנו חז"ל הקדושים 
)זבחים קט"ז ע"א(, שכבר היתה התורה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה. וכדברי 
הזוה המפורסמים )כרך ב תרומה קס"א ע"א( "אסתכל בה באורייתא וברא עלמא". כך 
שלפי כל אמת מידה מדובר הוא ביום המרכזי ביותר לכל צבא השמים והארץ, 

ליקום כולו, ובראש כולם לעם ישראל.
היקום, מצליחים  קיומו של  את  להצדיק  כמי שהולך  נבחר,  כעם  והנה, אתם 

להירדם לילה לפני הסיבה האמיתית לכך?
יכולת להירדם  כדי חוסר  ולהתרגש עד  אם לא הצלחתם להתלהב, להתפעל 
בלילה הזה, הרי שתשובת המשקל שלכם לא אמורה להיות השכמה בימי חגי 

השבועות הבאים, אלא ערנות מוחלטת.
התרגשות  באותה  הוא  ברוך  לקדוש  כך  כל  בוער  השאלה: ומה  ונשאלת 
והתלהבות חסרה? מדוע מפריע לו כל כך שנקבל את התורה בשוויון ובשלוות 

נפש עליהם אנו מתאמנים כה רבות?
לחשובים  ובעיקר  החיים,  מישורי  לכל  נכונה  ופשוטה,  ברורה  לכך  התשובה 

שבהם.

אומר לנו הקדוש ברוך הוא: כאשר אינכם מגלים סימני התלהבות והתרגשות, 
לא רק שהנכם מוכיחים בזה שאינכם מבינים את גודל השעה וייחודיות המתנה 
אותה אני מעניק לכם. אלא הרבה יותר גרוע מכך! בהתנהגות זו אתם בעצם 

הופכים להיות כלי קיבול קטנים שאינם ראויים למתנה מיוחדת זו.
כלומר, חוסר ההתרגשות הוא המוביל להתנהגות שגויה, אשר תיפגע בכם כבר 
בקבלת אותה מתנה מיוחדת, והרבה יותר ברבות השנים לאחריה. וזאת, משום 
יוכל לעולם להכיל  שאדם שלא משכיל להתלהב ולהתרגש מגודל הרגע, לא 

אותו נכונה ולהשתמש בו כפי שאכן מצופה ממנו.
נכונים הם הדברים בחיי הרוחניות שלנו, ובראשם בקבלת התורה. ונכונים הם 
לא פחות בחיי הגשמיות שלנו, ובראש סולם העדיפויות הלא הם חיי המשפחה.

בכדי לגרום לחיי המשפחה להיות מדהימים, נפלאים, מאתגרים ומלאי סיפוק, 
יש צורך "להתרגש" מהם בכל יום מחדש.

אדם שמשכיל להפוך את יחסיו עם בני הבית למלאי תוכן, כשבראשם הם מלאי 
ציפייה, התלהבות והתרגשות מגודל המעמד הזניח והשולי כל כך לכאורה הלא 
יום". יהיו חיי הנישואין לא רק  הוא "פגישה עם בני המשפחה הקרובה מידי 
"נסבלים" ובמקרה הטוב "לא גורמים לחוסר יישוב הדעת", אלא יהיו הם עצמם 

מקור ההשראה והכח הגדול לשמחה, שלוות נפש ויישוב דעת.
אמיתיים,  והתלהבות  בהתרגשות  מלווה  יהיה  הילדים  עם  מפגש  כל  אם 
התרגשות מאותו רגע בו אני זוכה להיפגש "עם הילד הנפלא והמתוק ביותר 
בעולם, עם הילד שעד לרגע זה אני חוקר ודורש בזכות מה זכיתי להיות אבא 
של אוצר שכזה", הרי שהמפגש יוביל לכוחות נפש אדירים – הן אצל ההורים והן 
אצל הילדים. כל מפגש כזה יהיה חלק מ'אטרקציה' מדהימה הלא היא – החיים 

המדהימים אותם העניק לנו בטובו ה' יתברך.
אבל  ברירה  שאין  "משהו  או  "מסע"  אינה  היומיום  שגרת  כאלה,  בחיים 
חייבים לעבור אותו בשלום"... בחיים כאלה, השגרה האפורה בעיני האחרים, 
הגורמים  והתרגשות  התלהבות  באותה  ביתנו.  בתוככי  יקרות  באור  מאירה 
דווקא  שעה  ומדי  יום  מדי  ומתגברים  הולכים  כך,  כל  יפים  להיראות  לחיים 
בעקבות אותם חיים מלאי תוכן, אשר נהיו כאלה בעקבותיהן של ההתרגשות 

וההתלהבות המקדימות.
"מעגל האימה" של רטינות, אכזבות וחיים קשים, שגוררים בעקבותיהם שוב 
רטינות וחוזר חלילה, מתהפך כאן למעגל האושר של שמחה התלהבות וחיים 

מאירים, הגוררים בעקבותיהם שוב ושוב שמחה והתלהבות גדולים עוד יותר.
בחג השבועות אמורים כולנו לזכור את הסיבה שלשמה ובעטיה אנו ערים בלילה 
הקדוש הזה. להכיל בקרבנו, בראש ובראשונה, רגשות שמחה והתלהבות לרגל 
היום הקדוש והשעה המופלאה של קבלת התורה מחדש. ומעבר לכך לזכור 

להכניס את אותה התלהבות והתחדשות אמיתית בחיינו יום 
יום ושעה שעה, מה שיעניק לנו את החיים המופלאים שיעניקו 

לנו את הזכות הגדולה ביותר לשוב ולהתלהב מחדש.
אפילו  או  תורה,  משיעור  גמרא,  ראשונה: מדף  התלהבות 

מחידוש "קטן" על הפרשה.
כלשהי  מהקלה  שמימית,  פנים  שניה: מהארת  התלהבות 
או  אימתני,  ביורוקרטי  מחיסכון  העמוס,  היום  בסדר 
מפגישה מקרית שהוכיחה שוב כי "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו" 

)תהלים לז, כג(.
ומההזדמנויות  החיים,  שלישית: מעצם  והתלהבות 
הקטנות אותן הן מניחים לפתחנו פגישה יומיומית עם 
בני הבית, ושותפות אמת בדרך ומהלך החיים במעגלים 

הקרובים של בני משפחה וחברים רוחניים וגשמיים.

והגשמיות  הרוחניות  מחיי  והתרגשות  התלהבות 
זו זוכים  במקביל, יוצקים תוכן לחיים, ולהתחדשות 

בחג המרומם שלפנינו.
ברוכים תהיו!

   
להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

להתרגש ולהתלהב
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אמירת "בריך שמיה" בימות החול
לומר  מורנו הרב שליט"א  כמדומני שדעת  שאלה: 
מה  לדעת  ורצינו  החול,  בימות  גם  שמיה"  "בריך 

המקור לכך?
תשובה: עיין בספר בן איש חי )ש"ש פ' תולדות סט"ו(, שביום 
)סי'  החיים  כף  בספר  אולם  לאומרו.  טעם  אין  חול 
בימות החול.  איסור לאומרו  יא( מובא שאין  ס"ק  קלד 

ויתכן שאם רוצים לאומרו בימות החול, וזו עת רצון 
עבודת  בזה  ומרגישים  ישראל,  כלל  על  להתפלל 
כדאי  הציבור,  מצד  כלל  התנגדות  ואין  יתברך,  ה' 
בימות  אומרו  אינני  ואפר  עפר  אנכי  כן.  לעשות 
החול, אלא רק בשבת, יום טוב וראש חודש במקום 

ה"יהי רצון" )ועי' יבי"א ח"ה סי' ח ס"ק ד(.

 לזוז בעמידה כדי למנוע גניבה
שאלה: מי שבאמצע תפלת העמידה רואה לתדהמתו 
עליו  מה  האופניים,  את  לו  לגנוב  מנסה  שמישהו 

לעשות?
באמצע העמידה  רואה  עצם הענין שהוא  תשובה: 
גנב, זה כבר מראה שהוא אינו מרוכז בתפלה, ויתכן 

שבגלל זה בא הגנב... 
העמידה  באמצע  להפסיק  מותר  השאלה,  ולעצם 
לכוין  לו  מפריע  זה  שדבר  משום  בגנב,  ולגעור 
בתפלה. ועוד, שבזה הוא מציל את הגנב מעבירה 
כדי  קל  עוון  לעשות  ונוח  גניבה,  של  זו  חמורה 

להצילו מעוון חמור )שבת ד. בתוד"ה ד"ה וכי(. 
וכמובן שיש להזהר שלא יעבור זמן של שהיה כדי 
לחזור מתחילת  כך  אחר  ויצטרך  כולה,  את  לגמור 

העמידה )שו"ע סי' קד ס"ה(. 

בענין הורים בבית אבות
אשה  אודות  תורה  דעת  לשאול  רצינו  שאלה: 
על  בא  שהדבר  טוען  הבעל  אך  ְּבִאָמּה,  המטפלת 
חשבון הילדים וצרכי הבית, ומבקש הבעל לשים את 
האמא בבית אבות, והאשה מתנגדת. עם מי הצדק?

גדול  דבר  הוא  הורים  נכון שכיבוד  אמנם  תשובה: 
מאוד, והוקש כבודם לכבוד המקום. ורב יוסף היה 
פסיעותיה.  את  שומע  היה  כאשר  אמו  לכבוד  קם 
שתעלה  כדי  אמו  לפני  מתכופף  היה  טרפון  ורבי 
עליו וכך תוכל להגיע את מיטתה )קידושין לא:(. וכל רגע 
ישנה מצות עשה מן התורה. ואף בלב צריך להעריך 
את ההורים, והמזלזל בהם חס ושלום הרי זה ארור 
מפי הגבורה, רחמנא ליצלן. ואפילו אביו רשע חייב 
לכבדו ולירא ממנו. ועל אחת כמה וכמה אם האמא 
ולהתייחס לאלמנה  עוד מצוה לכבד  אלמנה, שיש 

ספר  כמו  זה  אלמנה  מאד.  גדול  בכבוד 
תורה! והרי זה קמיע לכל בני המשפחה 
את  ועושים  ומכבדים  דואגים  כאשר 

רצונה עד כמה שניתן לעשות.
הבית,  חשבון  על  בא  זה  כאשר  אולם 
בטיפול  בית,  בשלום  לבעיות  וגורם 
הילדים ובכבוד ההדדי בין בעל ואשתו, 
עדיף באופן כזה להמליץ בפני ההורים 
להם  וקשה  זקנה  לגיל  שהגיעו  היקרים 
זקנים  למושב  ללכת  לבד,  להסתדר 

כל  לטובת  כמובן  וזה  ומכובד.  מתאים  למוסד  או 
הצדדים, ראשית שלא להיות עול על בני הבית, ולא 
לגרום לחץ וקושי יום יום כאשר צריך לטפל בהם. 
ועוד, שצעד זה הוא גם טובתם האישית, שהרי עדיף 
רופא  יש  ציבורי, משום ששם  להיות במוסד  להם 
וניקיון  מסודרות,  ארוחות  וכן  אישי,  וטיפול  צמוד 
וכמובן  הצדדים.  לכל  הוא  והרווח  הצורך,  כפי 
שצריכים הבנים והבנות וכן הנכדים לבוא לבקרם 

באהבה ובשמחה, והכל על מקומו יבוא בשלום.
ובפרט בנדון דידן שזו אמא של האשה, והרי אשה 
הורים  מכיבוד  ופטורה  לבעלה  משועבדת  נשואה 
באופן תמידי, כשצריך לנהוג כן. כך שבודאי עדיף 
להמליץ לאמא ללכת לבית אבות בצורה מכובדת 

ביותר, לחיים טובים )ועי' שו"ת שבט הלוי ח"ט סי' קצז(.    

מיקרוגל שחימם בו גוי בשר טרף
נשחט  שלא  בשר  במיקרוגל  שחימם  גוי  שאלה: 

כהלכה, בתוך קופסא סגורה, מה דין המיקרוגל?
המיקרוגל  אין  סגורה  בקופסא  חימם  אם  תשובה: 

נאסר, ויש להקפיד לנקותו היטב לפני השימוש.

בישולי גויים בהכנת תה 
הכנת  לצורך  תה,  עלי  בסיר  שבישל  גוי  שאלה: 
וכדומה, האם נאסר התה משום  תה בשבת קודש 

בישולי עכו"ם? וכן מה דין הסיר?
גויים דין התה  שאלה יפה! לענין בישולי  תשובה: 
הרי הוא כדין קפה, ולכן כשם שבקפה אין איסור 
ממילא  המים,  הוא  שהעיקר  משום  גויים,  בישולי 
גם בתה הדין כן. וממילא גם הסיר אינו נאסר, לא 
מחמת בישול התה ולא מחמת בישול המים, משום 

שהמים ראויים לשתיה גם ללא הבישול.

קניית חדר שינה "יד שנייה"
שאלה: אלו רהיטים אפשר לקנות "יד שניה", והאם 
כדי  שניה"  "יד  לבית  מוצרים  לקנות  בכלל  רצוי 

לחסוך בהוצאות?
וזה מצוין.  "יד שניה",  תשובה: הכל אפשר לקנות 
מצעים  וכן  מיטות,  שתי  והיינו  שינה,  מחדר  חוץ 

למיטות או מזרונים, שעדיף לקנות חדש.

שמיעת שירים לועזיים
האם מותר לשמוע שירים בלועזית כאשר  שאלה: 
אין מבינים את מילות השיר, והמנגינות אינן פרועות 

כדוגמת מנגינות הטראנס וכדומה?
שמחה  מביא  שזה  לכוין  ובעיקר  מותר,  תשובה: 

בעבודת ה' יתברך, ולהתנהג כך )עי' יבי"א ח"ו סי' ז(.  

 לימוד בקול רם מוגזם, 
המפריע לשאר הלומדים

בקול  המדרש שלומד  בבית  אברך  לנו  יש  שאלה: 
רם מעבר לרגיל, ודבר זה מפריע לחלק מהאברכים, 
וכן לרב הכולל. אחד האברכים אמנם ניסה בשבוע 
נפגע מאד.  הוא  אך  לו שזה מפריע,  לרמוז  שעבר 
יש לציין שאברך זה הוא אברך טוב, המשקיע מאוד 
להבין  לו  עוזרות  אלו  שצעקותיו  ונראה  בלימוד, 
ולזכור יותר טוב את הלימוד. אם כן מה ניתן לעשות 

כדי לפתור את הבעיה?
תשובה: זו בעיה רצינית של בין אדם לחבירו. ואם 
לבקש  כדאי  אז  שלו,  בצעקות  מגזים  הוא  באמת 
כך  ידי  ועל  הקול,  את  להנמיך  גדול  בכבוד  ממנו 
יקיים מצוה כל רגע, ויבין עוד יותר טוב. ומפורש 
בגמרא )ברכות ו.( שמצוה ללמוד בחברותא, ואז כל דברי 
התורה שהם מדברים יחד נרשמים למעלה בשמים, 
ע"ש. אבל אין מצוה לצעוק. וכבר אמר החכם מכל 
אדם )קהלת ט, יז(: "דברי חכמים בנחת נשמעים", ופירש 

רש"י מקובלים הם לבריות, ע"ש.
ובודאי שאם יסכים לוותר ולהתנהג בענווה, יקבל 

משמים שפע גדול של חכמה, ואשריו.

גנב שנתפס על ידי מצלמות המפעל
במצלמות  נתפס  במפעל  העובדים  אחד  שאלה: 
כשהוא גונב. האם מותר להוכיחו ברבים בנוכחות 
שאר העובדים, כדי שיזהרו אחרים מלעשות כן או 
שיש לדבר עמו ביחידות ולא ברבים, משום איסור 

הלבנת פנים?
תשובה: מצינו בגמרא )ב"ק עט:( שגנב משלם ארבעה 
צאן תחת השה, כי גדול כבוד הבריות. ומכיון שגנב 
כתיפו,  על  השה  את  שלקח  בכך  בעצמו  זלזל  זה 
נז.(  היקל עליו ה' יתברך בתשלומין. גם בגמרא )גיטין 
כך  ע"ש.  בושה,  של  כוחה  גדולה  כמה  וראה  בא 
שאר  בעיני  לביישו  צריך  שלא  נראה  שלמעשה 

העובדים.
כמובן שלא בפניו מותר להודיע ולהזהיר את שאר 
העובדים, ואין כאן הלבנת פנים, ואין כאן גם לשון 
וגם  ממנו,  שיזהרו  תועלת  בזה  שיש  משום  הרע, 

יזהרו מלעשות כן.
ויתכן שלא כדאי לפטר אותו, ואדרבא כדאי לקרב 
אותו ולחזק אותו, ולנצל את מה שעשה כדי לקרבו 
לא  שלו  שהמשפחה  יעזור  וזה  ולמצוות,  לתורה 
תתפרק, וגם יזכו להתחזק בתורה ובמצוות. ומצינו 
בגמרא )דרך ארץ רבה ספ"ה( שאפילו גנב, מצוה להזמינו 
שצריך  אלא  אותו,  ולארח  לסעודה 
לשמור עליו שלא יגנוב, בבחינת "כבדהו 
יהושע,  רבי  כן  שעשה  וכמו  וחשדהו". 
טובה,  תחת  רעה  "משיב  שם.  כמבואר 
לא תמוש רעה מביתו" )משלי יז, יג(, ומכלל 
לאו אתה שומע הן, ומשיב טובה תחת 
רעה, לא תמוש טובה מביתו, אמן ואמן.   

שו"ת ממורנו הרב שליט"א

שאלה יפה
ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:

www.aterett.co.il         info@aterett.co.il         03-5011125

חג שבועות 
שמח


