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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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כניסה יציאה

ר"ת

20:33 19:31
20:30 *19:34
20:34 19:22
20:30 19:29

21:04
21:07
21:05
21:02

*לנוהגים  40דק' 19:14
"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

גליון מיוחד לרגל שמחת בית מורנו הרב שליט"א

המשא המרכזי

עבודת ה' יתברך – חיצוני ופנימי
מצינו בתורה דיני טומאה וטהרה ,בטומאת שרץ
(בפרשת שמיני) ,וכן בטומאת נידה (בפרשת תזריע) ,וכן בטומאת
מת בפרשת השבוע ,שהמת הוא אבי אבות הטומאה,
והנוגע במת או היה באוהל המת צריך להזות עליו
אפר פרה אדומה ,וכן צריך טבילה במקווה .וכן
בטומאה שיצא מגופו ,כמו זב או בעל קרי צריך
טבילה במקווה .והזב חמור יותר שצריך טבילה
בבאר מים חיים (שבת סה .):ועל כל פנים ,כל הטומאות
והטהרות הנזכרות ,הינם בדברים חומריים וחיצוניים
של טומאה באופן מעשי .ויתכן שהטמאים האלה
הם צדיקים גדולים ,ועם כל זה ,דיני טומאה שציווה
ה' יתברך ,זה מציאות קיימת והכל מהשמים ,ומקווה
טהרה פותר הכל לטובה.
דוגמאות בפרשתינו לטומאה
וטהרה רוחניים
ומאידך ,מצינו בפרשה דיני טומאה וטהרה באופן
רוחני בלבד .כלומר גם כשאין כלל ועיקר טומאה
באותו מקום ,עם כל זה ,בשמים מקפידים ודורשים
מאתנו להיות קדושים .אחרת ,רובצת עלינו טומאה
קשה .רח"ל .וזה יסוד נפלא בפרשת השבוע פרשת
חוקת .וכפי שיבואר להלן פסוקים מפורשים בתורה
בפרשת השבוע.
תלמוד תורה
ּתֹורה ָא ָדם ּכִ י יָ מּות ְּבא ֶֹהל"
הפסוק בפרשה "זֹאת ַה ָ
(יט ,יד) ,פשט הפסוק הוא על טומאת מת .אבל חז"ל
דורשים (ברכות סג" ):אין דברי תורה מתקיימין אלא
במי שממית עצמו עליה" ופרש רש"י "אדם שימות
באהלי תורה!" ורואים כאן סוג של טהרה על ידי
מסירות נפש לתורה ,ובזה התורה מתקיימת בו
תמיד ,וזו טהרה פנימית ממש של מסירות נפש
לתורה ,מכל הלב.
שמירת הלשון
תּוח ֲא ֶׁשר ֵאין ָצ ִמיד
וכן הפסוק בפרשה "וְ כֹל ּכְ לִ י ָפ ַ
ָּפ ִתיל ָעלָ יו ָט ֵמא הּוא" רמז לדיבור האדם ,שכאשר
לא נזהר בקדושת הפה ולא שם סוגר-מחסום לפיו
[צמיד פתיל] ונכשל בלשון הרע או בנבלות פה ,או
בליצנות ,הרי זה טמא! וכמבואר בגמרא (שבת לג" ).כל
המנבל את פיו ,מעמיקין לו גהינם" רח"ל .ע"ש.
קידוש השם
יׁשנִ י
וכן הפסוק בפרשה "יַ ַען ֹלא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ִּבי לְ ַה ְק ִּד ֵ
לְ ֵעינֵ י ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל" דהיינו חטא מי מריבה ,שמשה
ואהרון לא גרמו קידוש השם לעיני ישראל כאשר
היכו את הסלע ,כי אם היו מדברים אל הסלע ,היה
קידוש השם גדול מאד ,ונענשו על כך .כלומר ,גם
מי שבמעשיו בשב ואל תעשה לא מקדש שם שמים,
זה חמור מאד בתורה .ואם משה ואהרן כך ,אנחנו
על אחת כמה וכמה שחובה עלינו להתאמץ תמיד
לקדש שם שמים ,ועל אחת כמה וכמה שלא לגרום

מורנו הרב שליט"א

חילול השם חס ושלום .וזו הקדושה הגדולה ביותר
בעולם.
חברה טובה
וכן הפסוק בפרשה "וַ ּיִ ְׁשלַ ח מ ֶֹׁשה ַמלְ ָאכִ ים ִמ ָּק ֵדׁש
ֶאל ֶמלֶ ְך ֱאדֹום ּכֹה ָא ַמר ָא ִחיָך יִ ְׂש ָר ֵאל וכו'" ,ואח"כ
כתוב "יֵ ָא ֵסף ַא ֲהרֹן ֶאל ַע ָּמיו ּכִ י ֹלא יָ בֹא ֶאל ָה ָא ֶרץ",
ומבואר בחז"ל שהעונש של מיתת אהרון ,הוא בגלל
התחברותם למלך אדום הרשע! וחברה רעה ,זה
טומאה גדולה מאד עד שנגזר עליהם להפסיד את
אהרן הכהן.
ומכאן שיש בעוון זה של התחברות לרשעים,
טומאה גדולה ועונש גדול כזה לעם ישראל ,ממש
מפחיד מאד! ומכאן שהחיבור לדברים אסורים ,או
שנאסרו ע"י גדולי ישראל שליט"א ,הרי זה בבחינת
חברים רעים וזה גורם סכנה .חס ושלום.
מידות טובות
ֹלׁשים יֹום
וכן הפסוק בפרשה "וַ ּיִ ְבּכּו ֶאת ַא ֲהרֹן ְׁש ִ
ּכֹל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל" וכמו שמדוייק "כל" בשונה ממשה
רבינו שכתוב (דברים לד ,ח) "וַ ּיִ ְבּכּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת מ ֶֹׁשה"
ורואים את הכח והעוצמה והחיזוק שנתן אהרן
הכהן לישראל בזה שאהב שלום והרבה שלום ,עד
שבכו והספידו אותו כל עם ישראל! איש אחד גדול
הדור כמו אהרן הכהן יכול במיתתו לזעזע את כלל
ישראל .וכידוע כמה אלפים היו בישראל שנקראו
על שם אהרן (אבות דר"ן פי"ב) בזכות שהרבה שלום בין
איש לאשתו ,והם קראו לבן שנולד להם על שם
אהרון .ומכאן שטהרת הלב וקישוט המידות זה
סוג של טהרה רוחנית יותר מטהרת הגוף שבמקוה
חיצוני.
יראת שמים
וכן הפסוק בפרשה "וַ יְ ַׁשּלַ ח ה' ָּב ָעם ֵאת ַהּנְ ָח ִׁשים
ַה ְּשׂ ָר ִפים" וישראל עשו תשובה ואמרו חטאנו!
ובתרגום יונתן בן עוזיאל מבואר שיצאה בת קול
מהשמים להוכיח אותם ,וזכו לתשובה שלימה,
ולטהרה גדולה והתרפאו כולם .וכמו שכתוב בזוהר
הקדוש (אמור ,קז ,א) שהנחשים והעקרבים עושים רצון
ה' יתברך ,וזה הביא לישראל התעוררות גדולה
ליראת שמים.
אמונה
וכן הפסוק בפרשה "וַ ּיַ ַעׂש מ ֶֹׁשה נְ ַחׁש נְ ח ֶֹׁשת
וַ יְ ִׂש ֵמהּו ...וְ ִה ִּביט ֶאל נְ ַחׁש ַהּנְ ח ֶֹׁשת וָ ָחי" וחז"ל
מבארים לנו שעל ידי נחש הנחושת ,מביטים
לשמים ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמים,
ומבינים שהכל מהשמים ואין מקרה ואין כלום ,ומיד
מתרפאין! ורואים בפסוק זה שעל ידי מחשבה של
אמונה וטהרת הלב ליראת שמים מה' יתברך ,זוכים
לחסדים וישועות וגזירות טובות (ועיין ר"ה כט.).

חשבון נפש
ֹאמרּו ַהּמ ְֹׁשלִ ים ּבֹאּו
"על ּכֵ ן י ְ
וכן הפסוק בפרשה ַ
ֶח ְׁשּבֹון" לימדו אותנו חז"ל הקדושים (ב"ב עח ,):אלו
המושלים ביצרם ,היודעים לחשוב חשבונו של
עולם .כלומר ,התבוננות במעשים יום יום .וזה
בבחינת התבוננות והתבודדות יום יום על המעשים
וזה סוד ההצלחה לעובד ה' ,להיות עובד ה' פנימי
ולא חיצוני .ובזוהר הקדוש (קרח ,קעח ,א ).משבח מאד
את אלה שיודעים לעשות חשבון יום יום ,ואלו הם
המעשים טובים העוזרים להינצל מגיהנם .ע"ש.
שמירת הקדושה
ואחרון חביב לומדים מהפסוק בפרשה דבר נפלא,
משה רבינו פחד מכוחו של עוג מלך הבשן ,מדוע?
בגלל שהוא למד את כל סוגי הלוחמות? לא! אלא
בגלל שהוא עשה פעם אחת מצוה! וה' יתברך אומר
למשה אל תירא אותו! כלומר אל תפחד ממנו.
מדוע? ומבואר בזוהר הקדוש (חוקת קפד ,א ).שכוונת
הפסוק ,שאין צורך לפחד ממנו ,כי נכשל בעבירה,
שפגם בעריות ופגם בקדושה ,ופגם בחותמת של
ברית קודש ,והמצוה שעשה הפסיד ואיננו ,בבחינת
עבירה מכבה מצוה (סוטה כא.).
רואים מכאן כמה גדול כח של מצוה .וגם רואים דבר
נורא ואיום ומפחיד מאד ,שהפסוק מעיד על עוג
שהפסיד את המצוה ,כי נכשל בקדושה! וכאן הרי
זה עוג מלך הבשן ,שהוא טמא ,ולכאורה אי אפשר
לדרוש ממנו להתנהג בקדושה ...ועם כל זה תובעים
ודורשים ממנו על כך ,עד כדי שראוי הוא לקבל
עונש .וכמו שעשה משה רבינו שהרגו ועקר אותו
מן העולם ,עד בלתי השאיר לו שריד .וכל זה מחזק
אותנו על עבודת ה' יתברך הפנימית ועל הקדושה
בכלל ,עד כמה יש ליזהר ולהתקדש.
הטהרה הרצויה והאמתית
אתה הוראת לדעת ,כמה טהרת הלב ,ושמירת
התורה ואהבת ישראל ,הם הטהרה האמתית
הפנימית והרצויה לפני ה' יתברך .וזה חשוב וקודם
הרבה לפני טבילה במקווה שהיא טהרה חיצונית
בלבד.
ּתֹורה" שמירת
ומכאן לראש הפרשה "זֹאת ֻח ַּקת ַה ָ
הקדושה ,ושמירת העיניים והצניעות ,הרי זה מחוקי
התורה ממש (עיין יומא סז .):וההולך ברחוב יום יום,
שעה שעה ,ורגע רגע ,ושומר על העיניים ,ולא סקרן,
ולא חוטא ,וזוכה להתקדש ,הרי כל פסיעה ופסיעה
שלו ברשות הרבים מקיים מצוות ממש .קדושים
ונקדשתי
תהיו ,ולא תתורו ,את חוקותי תשמרו1 ,
בתוך בני ישראל.
וכן האשה ההולכת ברחוב כדת משה וישראל,
בצניעות ובדרך ארץ ,ובכיסוי ראש ,ולא פרוע ולא
צמוד ולא מודרני ,ולא כלום ,הרי זו זוכה למצוות
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ש מַע בְּעָ ֵרי יְהו
להתענג על ה'

גם "מצב הרוח" באחריותך!
שלום וברכה מורי ורבותי!

בפשטות ,הדבר החשוב ביותר לכל אדם בעולם ,הוא "מצב הרוח" שלו.
לאמור ,ההרגשה הנפשית האישית המלווה אותו במהלך שעות היום
והליל .זו שגורמת לו להחליט אם החיים יפים ואכן "בשבילי נברא העולם"
(סנהדרין ל"ז ע"א) ,או חלילה "על כרחך אתה נוצר ,ועל כרחך אתה נולד ,ועל
כרחך אתה חי" (אבות פ"ד מכ"ב)...
"מצב הרוח" מושפע בדרך הטבע ממאפיינים אישיים ,סביבתיים ,רוחניים
וגשמיים רבים .ממזג האויר ,ועד בריאות הגוף והנפש ,מיחס בני המשפחה,
ועד מבטם הצלול או הצולב של הסובבים.
אולם מסתבר שעדיין ,עיקר האחריות על "מצב הרוח" ורוממותו ,תלויים
אך ורק בנו.
כי הרי לפני הכל ,אנו מחליטים למי לאפשר לפגוע לנו בשלוות הנפש
וממילא במצב הרוח .כי לא דומה אדם שמעניק רשות לכל הסובבים אותו
להשתלט על מצב רוחו ,לאדם שאינו מעניק זכות זו כי אם למעטים בלבד.
ולא זו בלבד ,אלא אינו דומה אדם בעל אמונה למי שאיננו כזה .כי גם
כאשר כבר החליט לקבל כל האשמה המוטחת בו ,הרי שהמאמין מסתכל
על אותו משמיץ ורואה בו סימן משמיים ותו לא ,בעוד רעהו חסר האמונה
רואה לפניו נחשול המאיים להטביעו.
זה נכון גם למשברי החיים האישיים ,כמו מצב בריאותי או כלכלי רעוע,
גם שם ניצב המאמין על עומדו ומקיים בעצמו את הפסוק בתהלים (טז ,ח)
יתי ה' לְ נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד" ,ומימלא הוא רואה את כל הסובב אותו על שלל
"ׁשּוִ ִ
ִ
כחותיו בבחינת "וכלא קמיה כלא חשיבין" (זוה"ק הקדמה י"א ע"ב) ,דהיינו "שכל
הכחות האחרים נחשבים לפניו כלא כלום" (פירוש הסולם שם).
ואם כן ,ככל שיהיה האדם מאמין גדול יותר ,כך יהיה "פגיע" קטן יותר ...כי
האמונה תעניק את הכחות להבין שמה שקורה עכשיו אינו משהו שנקבע
כאן בארץ ,אלא שורשו בשמים .ומה שנגזר משמים תמיד טוב הוא ,כי הרי
"אין דבר טמא יורד מן השמים" (סנהדרין נ"ט ע"ב) ואין דבר רע יורד מהשמים.
ומה יהיה על אותם דברים שנראים ממש  -אבל ממש  -רעים? מה יהיה
עם הקשיים שלא נראה שהולכים להיפתר? מה יהיה עם המנהרות שלא
נראה או בקצוותיהן?
יּוטל,
"מה' ִמ ְצ ֲע ֵדי גֶ ֶבר ּכֹונָ נּו וְ ַד ְרּכֹו יֶ ְח ָּפץּ ,כִ י יִ ּפֹל ֹלא ָ
על כך מגיב המאמין ֵ
ּכִ י ה' ֵ
סֹומְך יָ דֹו" (תהלים לז ,כג-כד) .אם ה' יתברך הוא זה שמכוון את צעדי ,והוא
זה שמוביל אותי אל המקום הנוכחי אליו הגעתי ,הרי שהוא גם אחראי
לבטחוני לשלומי ולטובתי.
תעודת הביטוח האמיתית היא התעודה השמימית הניתנת על ידי בורא
יׁשּוע ֶתָך,
העולם למי שמאמין ודבק בו" .וַ ֲאנִ י ְּב ַח ְס ְּדָך ָב ַט ְח ִּתי ,יָ גֵ ל לִ ִּבי ִּב ָ
ָא ִׁש ָירה לַ ה' ּכִ י גָ ַמל ָעלָ י (שם יג ,ו) .שלושה חלקים עוקבים – ביטחון בה'
המוביל לישועה ,ומשם לשירה של תודה.

הרב אליהו רבי

ראש הכולל

נערה שהתפללה לזיווג הגון במשך שנים ,נשאלה על ידי חברותיה ערב
חופתה ,איך הצליחה במשך שנים רבות כל כך להתפלל ולייחל מבלי
להתייאש?
והיא ענתה כדלהלן:
בכל תפילה שלא נענתה ,ראיתי בעיני רוחי את ה' יתברך מנענע לי בראשו,
וכביכול מסמן לי בידו" :המתיני בתי ,אמנם טרם הגיע הזמן ,אולם קרובה
ישועתך לבוא וצדקתך להיגלות".
כחה של אמונה!
***
בפרשתנו הנאווה ,מגלה ה' יתברך למשה את סודה של "פרה אדומה",
אותה פרה שמצד אחד מטהרת את הטמא ומצד שני מטמאת את הטהור.
ּתֹורה ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה' לֵ אמֹרַּ ,ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יִ ְקחּו ֵאלֶ יָך ָפ ָרה
"זֹאת ֻח ַּקת ַה ָ
ימה ֲא ֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום ֲא ֶׁשר ֹלא ָעלָ ה ָעלֶ ָ
ֲא ֻד ָּמה ְּת ִמ ָ
יה עֹל" (במדבר פרק יט ,ב).
יתי ַב ָחכְ ָמהָ ,א ַמ ְר ִּתי ֶא ְחּכָ ָמה
שלמה המלך מעיד בקהלת (ז ,כג) "ּכָ ל זֹה נִ ִּס ִ
חֹוקה ִמ ֶּמּנִ י" .והגמרא מסבירה (יומא י"ד ע"א ונדה ט' ע"א) שכוונתו למצוות
וְ ִהיא ְר ָ
פרה אדומה שלא היתה מובנת לו כמו שהובנה למשה על ידי הקדוש
ברוך הוא.
אלא שלמתבונן בפסוקים בהמלכתו של שלמה ,הדברים אינם נראים
ּותבּונָ ה ַה ְר ֵּבה ְמאֹד ,וְ ר ַֹחב לֵ ב
ֹלקים ָחכְ ָמה לִ ְׁשֹלמֹהְ ,
ברורים דיים" .וַ ּיִ ֵּתן ֱא ִ
ּומּכֹל
ּכַ חֹול ֲא ֶׁשר ַעל ְׂש ַפת ַהּיָ ם .וַ ֵּת ֶרב ָחכְ ַמת ְׁשֹלמֹה ֵמ ָחכְ ַמת ּכָ ל ְּבנֵ י ֶק ֶדם ִ
ָחכְ ַמת ִמ ְצ ָריִ ם .וַ ּיֶ ְחּכַ ם ִמּכָ ל ָה ָא ָדם"( ...מלכים א ה ,ט-יא) .ללמדך שחכמת שלמה
היתה גדולה מחכמת כל בני הדורות שקדמו לו ,כשבכללן משה רבינו
עליו השלום .אם כן היאך יתכן שיהיה טעם כלשהו לפרה אדומה ,אשר
יוכל משה לקבלו מה' יתברך בהבנה ,בעוד שלמה לא יצליח להגיע אליו
לבדו מעומק מחשבתו?
ומה שיש להאיר בזה הוא שבדרגתו של משה רבינו לא היה צורך בהבנת
טעם גשמי או רוחני כלשהו בהסבר התופעה המוזרה "פרה אדומה" .הוא
הסתפק בכך שה' יתברך החליט שפרה תטמא את הטהור ועם כל זאת
תטהר את הטמא .מבחינת משה היתה זו הבנה בדרכי ה' יתברך ,כי אם כך
הוא החליט ,ודאי שכך צריך להיות ,זוהי האמת וזהו ההיגיון.
שלמה לעומתו ניסה להבין את הטעם והצורך בעיני שכלו ,ובעיני השכל
אין רצון ה' הופך לסיבה.
כך הדבר ברוחניות וכך הוא בגשמיות .אם משהו קרה לך ,כנראה שזה
רצון ה' ,ואם כן הרי ברור שהוא לטובתך ,ותשתדל מאד שלא "להפריע"
בהתנהגותך לאותה הנהגה ניסית המכוונת אליו.
ברוכים תהיו!

המשך מעמוד 1
בלי סוף ,ומקיימת את דברי הירושלמי בשמחה
כ .בתד"ה נשים).

(סנהדרין

גברים עם הקדושה ,ונשים עם הצניעות ,כל פסיעה
ופסיעה שלהם ברחוב ,נבראים מלאכים בשמים .וזה
הרבה יותר משכר פסיעות של ההולכים לבית הכנסת
(עיין סוטה כב ,).שהוא רק הליכה חיצונית .ומאידך ,שכר
פסיעות של צניעות וקדושה  -שיצר

2

הרע כל רגע ורגע כאש בנעורת רח"ל (סוטה מח ,).זה
הליכה פנימית של עבודת ה' יתברך בפנימיות ממש,
ואשרינו שנזכה לכך.
לכל יהודי יש פרשת חוקת אישית לפי מצבו החומרי,
המשפחתי והרוחני והשכונתי והעירוני ,וזה תוקף
עבודת ה' יתברך .והעולם הזה גשר צר מאד והעיקר
שלא לפחד כלל.

***
בעזרת ה' ביום רביעי הקרוב נזכה להכניס לחופה
את ביתנו היקרה שרה תחי' עם חתן בן תורה נשמה
טובה הר"ר משה קסטרו הי"ו באולמי כתר הרימון
בבני ברק ,נשמח מאוד בהשתתפות כל אחד ואחד
מהחברים והידידים  -גם מי שלא הצלחנו להגיע
אליו ולמסור לו הזמנה אישית ,נא יראה הזמנה זו
כאישית ,ואי"ה בשמחתכם ישמח ליבנו גם אנו.
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תפלה על החרבן
שאלה :מי שרוצה להתפלל על הרבן,
אך קשה לו להשאר ער עד אחר חצות
או לקום לפני עלות השחר ,האם יש
ענין שיאמר מזמור "על נהרות בבל",
וכן "מזמור לאסף" ,לאחר שליש הלילה,
כדי לצאת ידי חובתו לכל הפחות לדעת
השלחן ערוך?
תשובה :כן ,מצוין .ויכוין לשם שמים.
ויעשה כן על כסא ולא על גבי קרקע,
כדי שלא יהיה דומה לתיקון חצות .וכמו
שמתירים לקרוא תהלים בלילה בזמנינו,
ולא חוששים ,כן הוא גם לענין תיקון
חצות (ועי' שו"ע או"ח סי' א ס"ב).
ואין זה דומה לסליחות ,שהרי שם אסור
להקדים את אמירת הסליחות לפני
חצות ,ואילו כאן זה כעין אמירת תהלים
שכאמור מותר לקרוא בלילה ,ולכן יכוין
לשם שמים ,וזה מצוין.
וזה דומה לאמירת הפרק "אשרי יושבי
ביתך" ,שמי שהחסירו קודם התפלה,
אין לאמרו לאחר התפלה ,ובכל זאת אם
מכוין לשם אמירת תהלים בלבד ,מותר
(ועי' משנ"ב סי' קח ס"ק יד).
תפלה בנץ או תיקון חצות
שאלה :רציתי לדעת ,מה עדיף תפלה
בנץ או תיקון חצות?
תשובה :כידוע ,לדעת הרמב"ם חובה
להתפלל בנץ ,ותפלה אחרי הנץ היא
בדיעבד .ויש בזה מחלוקת בדעת השלחן
ערוך בסי' נח.
ולמעשה ,פסק בילקוט יוסף שעדיף
תיקון חצות ולוותר על תפלה בנץ
החמה ,משום שזמנה לכתחילה עד
שלוש שעות (ועי' ילקו"י סי' א סע' נג).
הרהור שלוש עשרה עיקרים בבית
הכסא
שאלה :האם מותר להרהר את שלוש
עשרה העיקרים בבית הכסא?
תשובה :אסור ,משום שזה כמו דברי
תורה .ורק להרהר באמונה מותר (ועי'
חכמת שלמה על השו"ע סי' פה) .וכן מותר להרהר
בעניינים הקשורים לאהבת ישראל (עי'
בספר יסוד ושורש העבודה ,וביבי"א ח"ו יו"ד סי' כט).

www.aterett.co.il

שירי קודש במקלחת
שאלה :רציתי לדעת האם מותר לשמוע
שירי קודש או שירי שבת ,כשאין בהם
הזכרת שם השם או שמדלגים את שם
השם ,בזמן המקלחת?
תשובה :אם זו מקלחת עם בית הכסא,
אסור להרהר שם בדברי תורה .והוא
הדין שאסור להרהר בשירי קודש.
אולם אם אין שם בית כסא ,מותר להרהר
בשירי קודש וכן בדברי תורה ,אבל אסור
להוציא את המלים בפה ,אלא רק לנגן
בלי מלים (ועי' יבי"א ח"ה סי' יא).
נטילת ידים אחר שהייה בבית הכסא
שאלה :יש לנו בבית חדר אמבטיה עם
שירותים ביחד ,ויוצא לי הרבה פעמים
להכנס לחדר האמבטיה ,לקלח ,לשטוף,
להלביש ,ולטפל בילדים ובכביסות,
וקשה לי להקפיד ליטול את הידים בכיור
שבחוץ בכל פעם שאני יוצאת משם .יש
לציין שאני מקפידה שהשירותים יהיו
תמיד נקיים ומכוסים במכסה .אשמח
לדעת מה דעתו של הרב בעניין.
תשובה :יש להשתדל שלא להתקרב
אל מקום האסלא ,אלא רק בחלק של
האמבטיה והכביסה ומה שמסביב ,וזה
מצוין.
ואין צורך ליטול ידים בכל פעם ,ובפרט
כשהאסלא תמיד נקיה ומכוסה ,וזה עוד
יותר מצוין (ועי' משנ"ב סי' פג סק"ה בשם מרן הב"י,
ובשו"ת אורל"צ ח"א סי' א).
נטילת ידים לתינוק
שאלה :רציתי לדעת מאיזה גיל צריך
לעשות נטילת ידים של שחרית לתינוק?
תשובה :כל שיכול לפשוט ידו ולנגוע
במאכלים ,יש להתחיל ליטול לו ידים
כמו לגדולים שלוש פעמים לסירוגין
ובכלי (ועי' בא"ח ש"ר פ' תולדות ס"י).
חיוב נטילת ידים
למי שהולך לישון אחר חצות
שאלה :אדם שהולך לישון לאחר חצות
הלילה ,כשהוא קם בבוקר האם ידיו
טמאות?
תשובה :כן ,וחייב ליטול ידים ולברך "על
נטילת ידים" .ויש בזה קצת פלפולים.
וכן עיקר להלכה.
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שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א

וגם מי שקם לפני עמוד השחר ועשה
נטילת ידים ,ולא חזר אחר כך לישון,
כאשר מגיע עמוד השחר הרי זה כעין
טומאה נוספת ,ונוטל ידיו שנית בלי
ברכה (ועי' משנ"ב סי' ד ס"ק לא).
נטילת ידים על כלים שבכיור
שאלה :כשיש בכיור ערימת כלים גדולה,
האם אפשר ליטול את הידים על הכלים
או שעדיף ליטול בבית הכסא?
תשובה :בית הכסא הוא לא מקום הראוי
ליטול בו ידים לכתחילה ,אבל בכיור
שבמטבח ,גם אם יש שם ערימת כלים,
אין זה נורא ליטול שם ידים ,משום
שאחר כך שוטפים ומדיחים את הכלים,
ולכן אין חשש כלל לרוח רעה .ובפרט
כשישן לאחר חצות לילה ,שזה קל הרבה
יותר.
ועיין יביע אומר (ח"ה ס"ס ב) שאם נטל ידיו
שחרית על הכלים ,מדיח אותם ומותרים.
וכן פסק מרן הראשון לציון שליט"א (ילקו"י
סי' ד סע' יז) ,שאם נטל ידיו שחרית על כלי
סעודה ,ישפשפם היטב והם מותרים.
והעיקר לכוין בנטילת ידים שנוטל לשם
טהרה ,וכאילו הוא בריה חדשה (עי' משנ"ב
סי' ד סק"א) .ואמר רבי יוחנן ,כל הנפנה
ונוטל ידיו ומניח תפלין וקורא קריאת
שמע ומתפלל ,מעלה עליו הכתוב כאילו
בנה מזבח והקריב עליו קרבן ,וכאילו
טבל כל גופו במקוה (עי' ברכות טו.).
אמירת "שלום" לגיסות והדודות
שאלה :כאשר אדם נכנס לבית ,ופוגש
את גיסתו ודודות אשתו ,האם חובה
לומר להן "שלום"?
תשובה :כשאדם נכנס לבית חובה
קדושה לומר "שלום" ולהכנס .וכן
לנענע את ראשו כפי הצורך לנמצאים
בבית .ומפורש בגמרא (נדה טז ,):שיש
לדפוק בדלת ואחר כך להכנס ,ולא יכנס
פתאום ,ואפילו בביתו .וכן אמרו חז"ל
(יומא ד ,):לימדה תורה דרך ארץ ,שלא
יאמר אדם דבר לחבירו אלא אם כן
קורהו ,ע"ש .ודרך ארץ קדמה לתורה,
ע"ש .ואם נמצאות בבית נשים שאין
צורך לדבר איתן ,אז בודאי שאסור לדבר
איתן .ולדבר איתן הרי זה בגדר קלות
ראש.
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ברגשי גיל ושמחה נשגר קמי

מורנו ורבינו ועטרת ראשנו הרב חיים רבי שליט"א

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
לרגל השמחה השורה במעונו מעוננו
בנשואי בתו הכלה המהוללה תחי'
עם הבחור החשוב

משה קסטרו

הי"ו
ר'
מבחירי ישיבת פוניבז'

בן הרה"ג דוד קסטרו

שליט"א

יהי רצון שיעלה הזיווג יפה ,ויהיה הבית מלא ברכת ה',
בנים ובני בנים גדולים בתורה וביראת שמים טהורה,
ויהיו הפירות דומים לשורשים הגדולים ,אמן.
הזמנות נשלחו לחברי הקהילה ולאנשי שלומינו ברחבי הארץ באמצעות הדואר
אולם למקרה של תקלה או עיכוב ,כולנו מאושרים להשתתף עם מורנו הרב שליט"א
ביום שמחת לבו ,יום רביעי ז' תמוז תשע"ט ( 10ביולי ,)19
במשכן האירועים "כתר הרימון" רח' אהרונוביץ  10בני ברק
תחילת החופה בשעה  19:45בדיוק ויהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות,
בשורות ישועות ונחמות ,מארבע כנפות הארץ ,אמן

כעתירת

אברכי הכולל ,הרמי"ם ,חברי הקהילה,
משתתפי השיעורים ,ראשי הסניפים ותלמידים,
תלמידי מורנו הרב שליט"א בכל אתר ואתר
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