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כיצד הופכים קללה לברכה ועין הרע לעין טובה
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"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

בפרשתינו פרשת בלק מסופר ,שבלק ביקש
מבלעם לקלל את עם ישראל .בלק מבין ויודע
שהנשק והכח והמלחמה לא מועיל נגד עם
ישראל ,שכוחם בפה  -בתורה ובתפילה .ולכן,
ביקש מבלעם הרשע שכוחו בפה לבוא ולקלל.
והשאלה נשאלת כיצד ניתן לקלל ,להזיק,
ולקלקל כאשר מהשמים לא גזרו כך? ועוד יש
להבין ,כיצד מברכין? וכי פיו של אדם יכול
להשפיע ולשנות מה שגזרו בשמים? היתכן?!
גם צריך להבין את הפסוק (בפרשת כי תצא) "וַ ּיַ ֲהפְֹך
ֹלקיָך ּלְ ָך ֶאת ַה ְּקלָ לָ ה לִ ְב ָרכָ ה ּכִ י ֲא ֵה ְבָך ה'
ה' ֱא ֶ
ֹלקיָך" ומשמע שבלעם באמת קילל ,וזה נהפך
ֱא ֶ
לברכה! הכיצד?!

הכל תלוי במצוות ועבירות
וביארו המפרשים זיע"א .יש לדעת ולהבין תמיד,
שכל מה שקורה בעולם תלוי ועומד במצוות
ועבירות בלבד! ואין סיבות נוספות ,וזה מיסודות
האמונה .כאשר יש עבירות ,אין ברכה ,אין
הצלחה ,אין סניגוריא ,אין קשר עם ה' יתברך,
אין תועלת ,אין כלום! ובמצב קשה של עבירות,
יש בשמים קטרוג גדול והדינים מתעוררים!
וכאשר יש קללה בשעה כזאת ,במצב כזה זה
יכול לתפוס! וכן כאשר ראובן מצער ופוגע
בשמעון על לא עוול בכפו ,באותו רגע יש דינים
קשים על ראובן בשמים ,ולכן כאשר שמעון
מקלל ,זה תופס! וראובן יכול להנזק!
ומסופר בגמרא (גיטין לה ).כאשר רבה בר רב הונא
פסק לאלמנה אחת בדין תורה שלא מגיע לה
לא מזונות ולא כתובה ,היא הייתה בצער גדול,
כי היא לא הבינה אותו בגלל שלא הסבירו לה.
ואז היא קיללה אותו! נשים לב :היא מקללת דיין
שפסק לה כדין התורה ,לא שעיוות את הדין חס
ושלום ...ומה קרה? רבה בר רב הונא ניזוק ,עד
כדי שהגיע לידי חולי!!!

עין רעה מול עין טובה
וכמו כן עין הרע ,כאשר אדם מתגאה ומשבח
את עצמו ,ומראה לאחרים את כל מה שיש
לו ,ומתפאר בעצמו שזה בזכות כוחו ושכלו
ומעשיו ...אז באותו רגע מתעוררים עליו דינים
מהשמים! שהרי הוא לא הזכיר את ה' יתברך,
ולא אמר "כל מה שיש לי זה בחסד ה' שזיכה
אותי במתנת חינם"! ולכן ,אין עליו השגחה
מלמעלה ועין הרע מהציבור הרחב פוגע בו.
רחמנא ליצלן.
וכן להיפך ,כשעושים מצוות ,ומוסיפים באהבת
ישראל ,ונזהרים שיהיה לנו פה קדוש ,ומוסיפים
לשמור על הקדושה ועל הצניעות .בזה מסתלקים

הדינים ומתגברים החסדים ,ואז הקללות לא
תופסים כלל ,אלא מתבטלים! וכן עין הרע נהפך
לטובה! ולא ניתן להזיק כלל ועיקר.
כאשר יש מצוות ,יש קידוש השם ,יש עת רצון
בשמים ,יש שמחה ,יש אהבה ,יש סניגוריא,
יש בית קיבול לקבל ברכה! ויש עליו השגחה
מלמעלה ואי אפשר להזיק לא על ידי קללות,
ולא על ידי מלחמות ,ולא כישופים ,ולא חלומות,
ולא דמיונות ,ולא כלום.

כשיש קדושה – אין עין הרע

ומבואר בגמרא (ברכות ז ).בלעם הרשע יודע לקלל
בשעות הבוקר בלבד .ולמה? כי יש רגע אחד
שיש דינים קשים מהשמים ,וזה כאשר קמים
בבוקר ולא מזדרזים להתפלל ולעבוד את ה',
והגויים משתחווים לעבודה זרה ,ואז אפשר
לקלל חס ושלום ,כי זה רגע שיש דינים קשים
בעולם!
ויתכן שזה הסיבה לתנועה הכבדה בכבישים
בשעות הבוקר ,עיכובים ומחסומים שלא ניתן
לנסוע מהר ...כי יש דינים קשים מהשמים ,שיש
כאן כעין זלזול בתפילה ובמצות ציצית ותפילין.
וכן שיש פריצות בלבוש ,רחמנא ליצלן ,שזה
גורם להציץ ,להביט ,להסתכל ,וזה מביא עין
הרע!!! ועיין אור החיים הקדוש בפרשה שכתב,
שעם ישראל הקפידו על הקדושה ,ולכן בלעם
לא הצליח לקלל .כי כשיש קדושה אין עין הרע!
וכידוע מהזוהר הקדוש ,שהמזיקים בורחים
כשיש במקום קדושה .ומבואר כן בגמרא (חולין
ז ).על רבי חנינא שהיו לו הרבה זכויות ,ואותה
מכשפה לא הצליחה להזיקו כלל ועיקר!

הסגולה האמתית והמקורית

ולמדנו מכאן ,שעל על כל צרה שלא תבוא ,יש
להפעיל את האמונה ולעשות מצוות ,לעשות
תשובה ,להרבות במצוות ,להוסיף באהבת
ישראל ,להוסיף בשמירת העיניים והלשון,
להוסיף בדבקות בה' יתברך .וזו סגולה תורנית,
מקורית ,בדוקה ומנוסה ,להנצל תמיד מהשעות
הקשות ,להוסיף ברוחניות וההצלחה בדרך .וזה
הסגולה המפורסמת של רבינו הגאון רבי חיים
מוולוז'ין זיע"א (נפש החיים ש"ג פי"ג).

קללה שנראית כברכה

ובזה מובן הפסוק "ויהפוך ה' אלקיך לך את
הקללה לברכה" כי באמת בלעם קילל! בלעם
מבין שהעיקר בחיים זה עבודה ,כסף ,טיולים
בחו"ל ,מסעדות ,שעשועים ,כדור עגל ,פלאפון
נייד ,וכיוצא בזה ,כל זה ברכה! אבל לימוד תורה,
צניעות ,קדושה ,חסידות ,דפי גמרא ופרקי
משנה ,זה קללה! ולכן אמר בלעם "מה טובו
אהליך יעקב" ,כלומר אני "מקלל" אתכם שתהיו

תמיד בבית המדרש ,לא עבודה ,לא כסף ,לא
לשוט בים ,ולא כלום! וה' יתברך הפך את זה
לברכה! שמצוות ותורה הרי זה ברכה לכולנו,
וזה מציאות יום יום .קיום תורה ומצוות הרי זה
חיי עולם יום יום.
ובזה מובן סוף הפרשה ,כיצד עם ישראל נכשלו
בשיטים ונפלו בעריות ,ופרצה מגפה בעם .מה
קרה פתאום?
אלא התשובה היא שעם ישראל אף פעם לא
למדו מוסר שיש ליזהר מהשיטים ,מהגויות,
מהפריצות ,משה רבינו לא לימד אותם! כי לא
נפגשו עד עכשיו בכזה יצר הרע של פריצות!
וכשאין מוסר ,לא מבינים את הברכה ...ושיטים
ועריות ותועבות זה קללה שנראה כברכה .ויצר
הרע מסית ומדיח .ואוי לנו ביום הדין.
ומפורש בגמרא (יבמות סג ).אין פורענות באה לעולם
אלא בשביל ישראל .ופרש רש"י כדי שיחזרו
בתשובה! ומבואר בגמרא שם ראיה מהפסוק (צפניה
פרק ג') "אך תיראי אותי תקחי מוסר" ע"ש .כלומר
אם יש פורענות וצרות בעולם זה נעשה כדי
לעורר את עם ישראל .ולכן כאשר אנו שומעים
על כל מיני צרות שיש בעולם ,רעידות אדמה,
שיטפונות וכדומה ,יש לדעת שעיקר המטרה
לחזק ולהפחיד את ישראל ליראת שמים! ואם
לא לקחנו מוסר .אז זה דומה למרגלים ,לקורח,
לשיטים ,רחמנא ליצלן.
לימוד המוסר הופך את הכל לברכה עבורנו ,כי
יראת שמים זה ברכה! ולהיפך להיפך!

לסיכום

בסיכום :ניתן להגיע להשגות של רוחניות ברגע
אחד ,במהירות ,בהצלחה ,בזיל הזול ,בתועלת
מרובה .ומעלה את האדם מיד להשגות גדולות,
ומבטל הדינים ,ומתעוררים הרחמים ,ואין
קללות ,ואין עין הרע ,ואין כישופים ,ואין חרדות,
ואין חלומות ,ואין דמיונות ,ואין כלום!
בעוונותינו הרבים ,בשיטים עשו להיפך ,ומתו
במגפה ארבעה ועשרים אלף!!! ומפורש בגמרא
(סנהדרין סה ):ומה המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו
רוח טומאה ,שורה עליו רוח טומאה! המרעיב
עצמו כדי שתשרה עליו רוח טהרה על אחת כמה
וכמה! וגם על ידי תענית הראב"ד ,נעשה האדם
קדוש ברגע אחד!
פירות הנושרין  -תרומת מניה להחזקת התורה
עבור בית המדרש היקר שלנו עטרת חכמים .וכן
חברת ביטוח רוחני לבין הזמנים לטובת1בחורי
הישיבות והאברכים המחזיקים את העולם .הרי
זה ברכה גדולה לסילוק קללות וסילוק עין הרע.
והיתה לה' המלוכה.
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

כך מחליטים החלטה נבונה
שלום וברכה מורי ורבותי!
בהחלטות המרכזיות של החיים ,ובכל החלטה בכלל ,ישנם שני
שלבים .השלב הראשון הוא איסוף החומר והנתונים ,מידת
הסיכון מול הסיכוי ,ההשקעה מול הרווחיות ,לוח הזמנים,
מיקומים ,התאמה אישית ,התאמה לסביבה וכל מה שאמור
לגרום לקבל החלטה נבונה .השלב השני הוא לאחר קבלת
מכלול הצדדים ,פשוט להחליט!
אבל כנראה שהפשוט הזה אינו כל כך פשוט ,משום שאנשים
רבים מנסים לדחות את מועד קבלת ההחלטה או לגלגלה
לפתחם של אחרים ,ובלבד שלא יצטרכו לעמוד בעומס הנפשי
הגדול כל כך הקרוי "החלטה".
חשוב להבהיר שכל עוד שהנתונים אינם ברורים ,אסור לקבל
החלטה ,ולהיפך ככל שמפעילים שיקול דעת ואיסוף נתונים
הרי שמגלים רצינות ואחריות יתר מתבקשת .אולם לאחר
שכל הנתונים בפנינו ,אין באותה דחייה כי אם פחד וחשש
מאותה "החלטה" חלילה...
מעבר לכך ,חוסר ההחלטה חמור יותר מכל החלטה שגויה.
לאמור ,לו לא תהיינה בידך רשימות הפלוסים והמינוסים
המלאות ,טוב יותר שתקבל החלטה מאשר לעכב את המערכת
עד לקבלתה .וזאת משום שבדרך כלל חוסר המעש חמור
הרבה יותר ממעשה לא נכון או לא מדוייק .ובאמת ,בזמן
שחושש ההססן להיענות להצעת העבודה הראשונה שלו,
מוצא ההחלטי את עצמו נענה לה ,וגם אם מתברר בהמשך
שאין היא לרוחו ,יש לו מספיק שהות להיענות לעבודת חייו
בשנית בשלישית ואפילו בגדר "שבע יפול צדיק וקם" ,וכל
זאת בעוד רעהו מתלבט מול הצעת העבודה הראשונה שלו.
אין זה אומר שעל האדם להחליט כי ממחר הוא גביר העיירה
וחייו משתנים לבלי היכר ,להיפך ,החלטה כזו אמורה להגיע
מלמעלה וכל מרדף אחריה מלמטה רק מסכן את קיומה.
וכדברי חז"ל (ברכות ס"ד ע"א) "כל הדוחק את השעה  -שעה דוחקתו,
וכל הנדחה מפני השעה  -שעה נדחית מפניו" .וכפירוש רש"י

ראש הכולל

(עירובין י"ג ע"ב) "הדוחק את השעה  -מתיגע להעשיר ולהתגדל,
ורואה שאינו מצליח ,ואף על פי כן חוזר והולך למרחקים,
ומכניס עצמו לגבוהות".
אולם את ההחלטה הנכונה לאחר איסוף הנתונים יש לקבל
ומיד ,כי כל דחייה בקבלת ההחלטה הופכת אותה לחלושה
ורדודה יותר.
מֹואב וְ זִ ְקנֵ י ִמ ְדיָ ן
בפרשתנו פרשת בלק (במדבר כב ,ז-ח) וַ ּיֵ לְ כּו זִ ְקנֵ י ָ
ֹאמר
ְּוק ָס ִמים ְּביָ ָדם ,וַ ּיָ בֹאּו ֶאל ִּבלְ ָעם וַ יְ ַד ְּברּו ֵאלָ יו ִּד ְב ֵרי ָבלָ ק .וַ ּי ֶ
יהם לִ ינּו פֹה ַהּלַ יְ לָ ה וַ ֲה ִׁשב ִֹתי ֶא ְתכֶ ם ָּד ָבר ּכַ ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר ה' ֵאלָ י,
ֲאלֵ ֶ
מֹואב ִעם ִּבלְ ָעם .מספר המדרש (רבה כ ,ח ,תנחומא ז ,שמעוני
וַ ּיֵ ְׁשבּו ָׂש ֵרי ָ
תשסה) "שאמרו אם יבא עמנו יצליח ,אם יעכב שעה אחת אין בו
תוחלת ,כיון שאמר להם לינו פה הלילה הלכו להם זקני מדין
שידעו בקסמים שלהם שאין בו הנאה.
ולא מדובר בפשטות בסימן אותו עשו על עצמם (וכדברי פסיקתא
זוטרתא קכ"ו ע"ב) "אמרו סימן זה יש לנו אם לא ימאן מלבוא אצלינו
הרי אנו מצליחין ואם לאו אין לנו הצלחה .ונשב אל ארצנו".
אלא "אין בו תועלת"...
ללמדך ,שאמרו שרי מדין ,שאם לא יקבל בלעם החלטה
מיידית לבוא עימם ,הרי שגם אם לאחר שעה יחליט להצטרף
לא יהיה כח באותה החלטה .וזאת משום שהחלטה שלא
התקבלה במועדה ,הרי היא חלושה וטבעה ליפול.
ובכדי לקבל את ההחלטה הנכונה ,הטוב ביותר הוא להיוועץ
בדעת תורה אמיתית ,עליה נאמר (ספרי דברים פיסקא קנד) "אפילו
מראים בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין
שמע להם".
וזאת משום שזווית הראיה של דעת התורה נכון יותר מזווית
הראיה שלך ,ושם מובטחת סיעתא דשמיא ,ולאחר החלטה כזו
קל להיות בטוחים ויציבים לאורך זמן עד ההצלחה הגדולה.
שלושת שלבי החלטה הנכונה :אמונה  -מהירות  -הצלחה.
וברוכים תהיו!

אברך שיש לו לחץ גדול של פרנסה

שאלה :אברך הלומד בכולל יום שלם ,ויש עליו
לחץ כלכלי גדול ,וחובות גדולים הקשורים לכלכלת
הבית .מה אם כן מצפים מאברך כזה בשמים,

2

03-5011125

info@aterett.co.il

הנחת תפלין של ר"ת קודם
תפלין של רש"י
שאלה :מה הדין להניח תפלין של ר"ת לפני התפלה
קודם תפלין של רש"י ,כדי לחסוך בזמן?
תשובה :מותר ,ואין בזה בעיה.

הפסק בין תפלין של יד לתפלין של ראש
שאלה :מה נחשב הפסק בין תפלין של יד לתפלין
של ראש ,האם דיבור דוקא או גם בהתעסקות בדבר
אחר?
תשובה :כל עסק בין תפלין של יד לתפלין של ראש
הרי הוא הפסק .ולכן אסור להוריד את השרוול,
או לתת צדקה ,או לומר "שלום" בין תפלין של יד
לתפלין של ראש (ועי' יבי"א ח"ה סי' ד).
ועיין משנה ברורה (סי' כה ס"ק כט) ,שגם לרמוז ,וכגון
להסתכל על השעון לראות מה השעה וכדומה,
אסור .ועל אחת כמה וכמה שיש לאסור התעסקות
ממש.

בעל אברך שצריך לשמור על ילדיו בשעות
הכולל
שאלה :אם יש מצב בבית שהאשה חולה ואין מי
שישמור על הילדים ,או שיש תינוק בבית ומסוכן
הדבר להשאיר את שאר הילדים עמו ללא השגחת
מבוגר ,והבעל צריך להישאר בבית ולעזור .האם יש
כאן ביטול תורה לבעל?
תשובה :למעשה אין כאן ביטול תורה ולא כלום,
משום שחובתו לפרנס ,לעזור ולסייע לאשתו ,וכמו
שכתוב בכתובה ,וזה פשוט.
אלא שצריך לעשות השתדלות גדולה שהסיוע בבית
לא יהיה על חשבון שעות הלימוד תורה ,בין אם הוא
אברך בין אם הוא בעל-בית הקובע עתים לתורה
בשעות הערב .ועל האשה להתאמץ ולטפל בצרכי
הבית ,ועבור הבעל יש להשאיר עבודות אחרות,
כגון כביסה ,נקיון ,הדחת כלים ,קניות וסידורים,
והבעל היקר יגיע לאחר השיעור תורה ויעשה הכל
בזריזות.
וכמובן כשאין ברירה ,הבעל חייב להשאר בבית.
וכדאי לדון כל דבר לגופו של ענין.
ולדוגמא ,אם ניתן לשלם לגיסה או לשכנה שתטפל
בילדים ,והבעל ימשיך ללמוד בבית המדרש ,הרי
שזה מצוין.

קבעת עתים לתורה?
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ובושה וחרפה לראות בעלי שופרות מסולסלות
התוקעים בשופר בזמן החופה ,ואין על ראשם כיסוי
ראש ,וזה ממש תרתי דסתרי.
מחיצת הכרם שנפרצה ,אומרים לו :גדור! (ב"ק ק .).ואין
חובה שהמחיצה תהיה עד התקרה.

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:

האם שיצא מהכולל וישתדל בפרנסה או שיתחזק
באמונה?
ועוד דבר ,לגבי העתיד הרחוק ,כגון לחתן את
הילדים וכדומה ,האם צריך לדאוג עבור זה ,ולחסוך
להם כבר מקטנותם או לבטוח בה' יתברך שיהיה
הכל בסדר?
תשובה :שאלה יפה .מצפים ממנו שיתחזק באמונה,
ושילמד בהתמדה עצומה .ולה' הישועה.

אמנם ישנה מצוה לחתן את הילדים ,ולחסוך להם
לשם כך ,אולם מי שבאמת חסר לו ,ואין לו כסף
לחסוך ,הוא פטור מכך ,ויבטח בה' יתברך שישלח
לו שפע גדול בעתו ובזמנו.
וכמובן שבשעת הדחק והצורך ,יש לפנות לגדולי
ישראל המוסמכים לענות על שאלות מעין אלו.
ושלום על ישראל.

שאלה :האם קביעת עתים לתורה חייבת להיות
בשעה קבועה בכל יום ,או שאפשר לדוגמא ללמוד
שעתיים בכל יום ,אך כל פעם בשעה אחרת
המתאפשרת לי?
תשובה :לימוד התורה זה נפלא תמיד .כל שעה וכל
דקה של תורה שווה מליונים .וכפי מסירות הנפש
לתורה ,כך המעלה הגדולה והשכר בשמים.
כמובן ,שעדיף שעה קבועה למי שיכול ,ויש בזה
כבוד שמים .וזה בבחינת קבעת עתים לתורה (שבת
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לא .).לכתחילה יש להתאמץ מאד לייחד שעה קבועה
בכל יום (מרן בשו"ע סי' קנה ס"א ,ומשנ"ב שם סק"ד).
והבן איש חי מחדש ,שללמוד בכל בוקר עם התפלין
לאחר התפלה ,הרי זה דבר גדול מאד ,שעל ידי
התפלין מקבל אור גדול (עי' בא"ח ש"ר פ' חיי שרה הי"א).

ללמוד בקול רם כאשר זה מפריע למישהו
אחר

שאלה :אם אני רגיל ללמוד בקול רם וזה מציק לאחד
מיושבי בית המדרש ,האם אני צריך ללמוד יותר
בלחש או אפילו בהרהור הלב?
תשובה :עובד ה' באמת עושה מצוות בשלמות,
מבלי לצער שום אדם בעולם ,גם אם מותר לעשות
כן על פי ההלכה .ועל ידי שאדם מתנהג כך ,גם
תפלתו תעלה למעלה בשלמות .וכן תורתו תהיה
קודש קדשים.
וכמובן שגם על המתלונן יש מצוה לוותר ולא
להתפנק .והמקדים לוותר משניהם ,אשריו! וכמובן
שעליהם להגיע לשביל הזהב שיתאים לשניהם,
ולעולם יהיה אדם ערום ביראה (ברכות יז.).

כניסה למבקשי צדקה באירוע משפחתי

שאלה :הייתי בחתונה משפחתית ,וראיתי שהגיע
לשם עני מסכן שניגש לאורחים לבקש צדקה ,ובעל
השמחה סילק אותו בבושת פנים ,ומאד כאב לי על
כך .האם בעל השמחה עשה כהוגן?
תשובה :זו בעיה רצינית ,ובעיה קשה .זו שאלה גם
בדיני צדקה וגם בדיני ממונות ,משום שיתכן שאסור
לעניים או לגבאי צדקה להכנס לאירועים של שמחה
ולאסוף שם כסף ,והם צריכים לבקש רשות מבעלי
השמחה .וצריך לשאול דיין מובהק בדיני ממונות,
משום שמי שלא מוזמן לאירוע מסוים ,אין לו זכות
להכנס לשם.
ומאידך ,כאשר הוא כבר נכנס וכולם רואים אותו ,אז
בודאי שאסור לביישו ולסלקו ,וזה מסוכן .ויש כאן
גם הלבנת פנים .וכידוע ,רבנו הקדוש זיע"א נענש
על כך שסילק עגל אחד שפחד מהשחיטה ,ואמר לו:
"לך ,לכך נוצרת" (עי' בבא מציעא פה .).ואילו הבת של רבי
עקיבא ,ניצלה ממוות בליל חופתה על ידי שנתנה
אוכל לעני ,כידוע (עי' שבת קנו .):ולא טוב עשה בעל
השמחה שסילק את אותו עני.
למעשה ,עצה טובה לאנשים רגישים שיש להם
אורחים מסוימים ,ולא מתאים להם שיכנסו עניים
לאירוע שלהם כדי לגבות צדקה ,שיעמידו שומר
בכניסה ,וכל מי שמגיע ומבקש להכנס כדי לבקש
צדקה ,יתן לו השומר סכום כסף מכובד בתורת
צדקה ,להצלחת בעלי השמחה ,וזה מצוין .ובאמת
יש הנוהגים כך ,שעל כל אירוע שהם עושים ,הם
תורמים ארוחת צהריים לאברכים בבית המדרש,
שכולנו חיים בזכותם ,וזה מצוין ,ועושה סנגוריה
בשמים.
עוד הנהגה טובה ,להשתדל שיהיה בכיס תמיד כסף
קטן ,וכל אחד ואחד יתן לפי כחו .ועל כל בקשה
ובקשה לתת מטבע לצדקה ,ובזה נצא גם ידי חובה

שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א

של הרשב"א המפורסם
"וצדקה תציל ממוות"

(המובא ביבי"א ח"ד יו"ד סי' יט

(משלי י,

ב).

סק"ה).

ללכת בשנת האבל לצימר

שאלה :אשתי בשנת האבל על אביה שנפטר לפני
ארבעה חודשים לאחר מחלה ארוכה ,האם אנחנו
יכולים לצאת לצימר עם עוד משפחה והילדים?
תשובה :אין בעיה ,ואדרבא כדאי ללכת וליהנות,
ולהתחזק ולהמשיך בעבודת ה' .והעיקר שלכל
הבנים והבנות יהיה אהבת התורה ויראת שמים ,וזה
שווה מליונים .ובזה אביה שמח בעולם האמת.
וכמובן שאם הולכים עם עוד משפחה ,יש להקפיד
מאד מאד על הצניעות והקדושה ,ושיהיה הכל
למהדרין מן המהדרין.

משקפי שמש

שאלה :האם בהרכבת משקפי שמש לנשים ,יש
משהו הנוגד את הצניעות? והאם דבר זה נחשב
לרחובי?
תשובה :בודאי שמותר ללכת ברחוב עם משקפי
שמש ,אלא שצריך לדקדק שיהיו משקפי השמש
עדינים ,לא רחוביים ולא של שחקנים .כאשר הצבע
שבהם חזק מאד וגם מקושט פה ושם ,זה לא צנוע.
וכאשר המסגרת עדינה והצבע שבה אינו חזק ,הרי
זה מצוין .ועוד ,שמשקפי השמש מוסיפים בצניעות
לכיסוי העיניים ,וגם בריא נגד שמש חזקה בשעות
היום .וחז"ל הקדושים אומרים (תענית כד ,).כלה שעיניה
יפות ,סימן שכולה יפה ,ע"ש .ואשה צנועה ,יש לה
עיניים יפות גם בגשמיות וגם ברוחניות.

כסוי ראש הנקרא "בו-בו"

שאלה :רציתי לשאול לגבי "בו-בו" של נשים ,האם
יש איסור בדבר?
תשובה :בכיסוי ראש הנקרא "בו-בו" אין בעיה של
צניעות ,אלא שיש לעשותו עדין ולא גבוה ומשונה
מאד.

מחיצות עד התקרה

שאלה :האם יש חובה באירועים של שמחה
המתקיימים בהפרדה מלאה ,שהמחיצות יגיעו עד
התקרה ממש?
תשובה :לא נראה שיש בזה חובה ,אלא עצם זה
שיש מחיצה ,הרי זה מצוין .ויש בזה סימן והיכר
של צניעות וקדושה .וזה דומה לאיסור זורע כלאים,
שאם יש היכר בשדה על ידי מחיצה ,מותר לזרוע
שם שני מינים יחד (עי' כלאים פ"ב מ"ז).
ויותר יש להזהר באירועים של שמחה ,שתהיה
הפרדה מלאה בין אלו המגישים את האוכל ,והיינו
מלצרים רק לגברים ומלצריות רק לנשים .וכן
שיחבשו המלצרים כיפה על ראשם ,ושלא יהיה להם
קוקו ועגילים .וכן שיתלבשו המלצריות בצניעות,
ויאספו את שיערותיהן כדת וכדין .ואין להתבייש
לבקש כן מבעל האולם ,שהרי זה חלק מהשירות.
ועוד שאלו בגדי עבודה למשמשים בקודש .ולא
יתכן שתהיה חתונה חרדית שמשרתיה עבריינים.
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