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

זהירות – מחלוקת!
פרשת השבוע פרשת קרח פרשה קשה ,מפחיד
לראות כיצד אדם גדול כמו קרח שהיה מנושאי
הארון ,ושמע בהר סיני עשרת הדיברות מפי
משה רבינו והיה חכם ,והיה עשיר ,ועליו נאמר
בשם האר"י ז"ל ,צדיק כתמר יפרח ס"ת קרח,
ושלעתיד לבא כשיבוא המשיח ,קרח יהיה כהן
גדול במקום אהרן הכהן! בסוף נאבד מן העולם,
יהם
יה וַ ִּת ְבלַ ע א ָֹתם וְ ֶאת ָּב ֵּת ֶ
"וַ ִּת ְפ ַּתח ָה ָא ֶרץ ֶאת ִּפ ָ
וְ ֵאת ּכָ ל ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר לְ ק ַֹרח וְ ֵאת ּכָ ל ָה ֲרכּוׁש ,וַ ּיֵ ְרדּו
יהם
ֵהם וְ כָ ל ֲא ֶׁשר לָ ֶהם ַחּיִ ים ְׁשאֹלָ ה וַ ְּתכַ ס ֲעלֵ ֶ
ֹאבדּו ִמּתֹוְך ַה ָּק ָהל" איך קורה דבר כזה?
ָה ָא ֶרץ וַ ּי ְ
מה קרה לקורח???
ועוד קשה ,הרי קרח לא ביקש גשמיות ,חומריות,
בשר וירקות .אלא ביקש רוחניות ,השגה נוספת
ביראת שמים! וכיצד נעשה בעל מחלוקת כזה
גדול עד שאמרו עליו ,קרח אפיקורוס היה (ירושלמי,
סנהדרין פ"י ה"א)???
והפלא הגדול ,כיצד הצליח להסית אחריו את כל
שבט לוי ,אלה שלא היו שותפים בחטא העגל,
ולא השתתפו בחטא המרגלים (ב"ב קכא ,):ולא עבדו
עבודת פרך במצרים אלא עסקו בתורה תמיד.
והם היו הבעלי מחלוקת הגדולים במחלוקת
קרח ועדתו נגד משה רבינו! היתכן?!
ועוד קשה קושיה חזקה ביותר ,הרי תמיד למדנו
שהעיקר כבוד שמים ,העיקר קידוש השם
תמיד כל רגע ,וכאשר קרח נראה לו שהוא יוכל
להרבות תורה ויראה אז למה לצאת נגד אהרן
הכהן? ולמה להסית נגד נשיאותו של אליצפן בן
עוזיאל? היה עדיף לו לקרח ,במצב שלו ,בתפקיד
שלו ,במושב שלו ,בכוח שלו שה' יתברך חנן
אותו ,שיעשה ויצליח ויקדש שם שמים .למה לו
לקרח לכל המחלוקת???
הרי כשקרח יכוון ויצעק באמירת קדיש "יהא
שמה רבא מברך" זה עולה עד הרקיע! ולא צריך
טובות מאנשים! וכן עשיית חסד ואהבת ישראל
ועבודת ה' ,והשגות בדבקות בה' יתברך ,וזה
שווה לא פחות ואולי יותר מהתפקיד של אחרים!
אז מה הצורך להזיז ולבטל ולגרום בציבור לשון
הרע ומחלוקות וחילול השם כזה גדול???
ומצינו כיוצא בזה שבפעולות פשוטות זוכים
לדרגות גבוהות מאוד ,בגמרא (עיין תענית כא):
מסופר על אבא אומנא שהיה זוכה לגילוי שכינה
יום יום ממתיבתא דרקיעא יותר מאביי שהיה
זוכה רק כל ערב שבת ,ורבא שהיה זוכה כל
ערב יום כיפור .ואבא אומנא שהיה בסך הכל
מקיז דם לאנשים ,ולא אמורא ולא כלום ,בדרגה
הפשוטה שלו (עיין קידושין פב ).זכה להשגות עצומות
יותר מאביי ורבא .ולמה? כי הקפיד מאוד על

מורנו הרב שליט"א

הצניעות ועל ההפרדה בין גברים לנשים ,וכן
בהקזת דם לנשים עשה כן בשמירת העיניים
בשלמות ,וכן לא היה לוקח כסף מאברכים על
הטיפול ,ועוד תומך בהם ,וכן דן לכף זכות באופן
נפלא גם כאשר גנבו ממנו מצעים וכלי מיטה!
ובוודאי גם קרח שהוא "צדיק כתמר יפרח"
היה יכול להגיע לכך ,בלי רעש וצלצולים ,בלי
תפקידים ,בלי לשון הרע ,בקיצור בלי עבירות,
אז בעצם מה קרה לקרח???
ובאמת אין לנו זכות ואנחנו קטנים מדאי מלדבר
עליו ,אבל לקחת מוסר השכל ולקבל כח לברוח
ממחלוקות ,ולהיות עניו וצנוע ועדין ונשמה
טובה ,זה חובה לכולנו!!! וידוע הפתגם (סנהדרין קו).
"הגמל ביקש קרניים ,לקחו לו גם את האוזניים"
כך קרח ביקש כהונה והפסיד גם לויה.
הרחק משכן רע
ואת היסוד והתירוץ הגדול ,מצינו בדבריו
הקדושים של רבינו האור החיים הקדוש זיע"א
יאי
ּֽוא-ד ָתן וַ ֲא ִב ָירם ְק ִר ֵ
(בפרשת פנחס) על הפסוק" :ה ָ
ֽל-א ֲהרֹן ַּב ֲע ַדת-
ָה ֵע ָדה ֲא ֶׁשר ִהּצּו ַעל-מ ֶֹׁשה וְ ַע ַ
ק ַֹרח" ,פסוק זה מלמד אותנו שקרח לא אשם ,היו
לו חברים רעים ,דתן ואבירם .וכלשונו הקדוש:
"ונראה ,כי לא בא הכתוב כאן אלא לומר שהן
הנה היו סיבה לכל מעשה קרח ,כי יחפוץ ה'
לפרסם הרשעים שהם סיבה לרשע הנעשה",
ומסיים שם" :הא למדת שהגם שנקהלו היהודים
על משה ועל אהרן ,היו חוזרים בהם אם לא היו
ב' הרשעים" .ע"ש.
וכך מפרש גם רש"י הקדוש בפרשת במדבר
בסדר המסעות והדגלים של עם ישראל במדבר,
קהת היו בצד דרום ,וכן שבט ראובן דרומה,
ודתן ואבירם באותו מקום – והם הסיתו אותם!
ומאידך ,בצד קדמה מזרחה היו גדולי הדור,
משה אהרן ובניו ,והחונים שם – דגל מחנה
יהודה ,יששכר וזבולון ,ומהם יצא מלכות ,תורה
ועושר שהיו סמוכים לגדולי הדור משה ואהרן!
והדברים נוראים!!!
אם בארזים נפלה שלהבת..
גם בגיל כזה ,למרות מצבו הרוחני ,ולמרות
תפקידו שהיה מנושאי הארון ,עדיין ניתן
להסיתו ע"י שני אנשים רשעים מסיתים .וזה
לש ְדרן בערוץ טמא ,מסית ומדיח ומקלקל
דומה ָ
ועושה קלות ראש ושאר מרעין בישין ,רחמנא
ליצלן .ויש לו השפעה גדולה לרעה! ואם בארזים
נפלה שלהבת מה יעשו אזובי קיר? (עיין מו"ק כה):
ואוי לנו מיום הדין.

וקרח שהיה עשיר גדול ,השפיע גם על שבט
לוי שנהנו מממונו .והחזיקו במחלוקת למרוד
בקדוש ברוך הוא (עיין פרש"י סנהדרין נב רע"ב) .וכן דרשו
חז"ל (פסחים קיט ).על הפסוק עושר שמור לבעליו
לרעתו ,זה עושרו של קרח ,ופרש רש"י שע"י
רוב ממונו ,נתגאה ונטרד מן העולם .ע"ש .ומכח
המחלוקת היה להם אומץ לצאת נגד גדולי
הדור! ועליהם דרשו בגמרא (סנהדרין קי" ).כל החולק
על רבו כחולק על השכינה" .ע"ש.
לקרח לא היה רב
ואם נרצה להוסיף הגדרה נכונה על קרח כדי
שנקבל מוסר השכל ,אז יש להוסיף כך:
קרח היה צדיק ,היה עשיר ,היה מהסנהדרין,
היה מנושאי הארון ,הכל אמת! אבל קרח אין
לו רב! קרח אומר גם אני רב! וזה תולדה לכל
הצרות והמחלוקות שבעולם בעוונותינו הרבים.
וכידוע הפירוש הנחמד שמליצים על המשנה
(אבות פרק ה') "כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה
להתקיים" ,שכאשר עושים מחלוקת וצועקים
שזה לשם שמים ,לכבוד ה' ,להציל ,להשפיע -
סופה להתקיים! כי אי אפשר לצעוק ולהוכיח
להם שהם טועים ותועים! רח"ל.
וכדאי להזכיר כאן את פרוש רש"י (ס"פ נח) על
החילוק בין דור המבול שעברו על גזל ועשו
מחלוקות ,לבין דור הפלגה שהיה ביניהם אהבה
ואחוה ויצאו נגד ה' יתברך .ודור המבול נאבדו
מן מהעולם ,ואילו דור הפלגה  -לא! ומדוע? כי
דור המבול היו גזלנים והיתה מריבה ביניהם לכך
נאבדו! ואילו היו נוהגים אהבה ואחוה ביניהם
היו ניצולים .ומכאן ששנאוי המחלוקת וגדול
השלום! ע"ש.
לוותר ,לחזק ולשבח!
למען השלום :לוותר על כנס מסויים ,לוותר על
בנין בית הכנסת ,לוותר על שיעור תורה ,לוותר
על ירושה ולעשות על פי ההלכה בלבד ,לוותר
למען שלום בית ,לוותר מלהיות חזן ,לוותר
קריאת התורה.
ומאידך :לחזק כנס תורני תמיד ,לחזק בית כנסת
נוסף שבאזור ,לחזק כל שיעור תורה לכבוד ה',
לחזק דין תורה ודעת תורה גם בדיני ממונות,
לחזק שלום בית ולשבח את כולם ,לחזק ולשבח
תמיד את החזן והקורא בתורה ,לחזק ולשבח את
הגבאים המשרתים בקודש ,לחזק ולשבח עסקני
ציבור.
בקיצור  -לחזק ולשבח ולומר תמיד מלה טובה
ומלות חיבה ,לחזק ולשבח את כ-ו-ל-ם .והיתה
לה' המלוכה.
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להתענג על ה'

מי הם 'איש טוב' ו'אשה טובה'?
שלום וברכה מורי ורבותי!
בהגדרה הצרה של 'אדם טוב' ו'אדם רע' ,אנו מיד רואים כטוב את
אותו אחד שמסייע לכל רצון חבריו ,עומד לעזרתם במטרותיהם
השונות ,ומתגייס למען מה שהם מגדירים כטוב ונאצל.
ולעומת זאת ,ה'רע' הוא אותו אדם שמצליח להפריע לחברים או
סתם לסובבים אותו למלא את רצונם ,להגשים את משאלותיהם או
בכלל להגיע למטרות אותן הציבו לעצמם.
בפרשתנו פרשת קרח "זוכות" שתי נשים לתארים המיוחדים אף
יותר משגרת התארים 'אשה טובה' ו'אשה רעה'.
יה
יתּה ,וְ ִאּוֶ לֶ ת ְּביָ ֶד ָ
על הפסוק (משלי פרק יד ,א) ַחכְ מֹות נָ ִׁשים ָּבנְ ָתה ֵב ָ
ֶת ֶה ְר ֶסּנּו" פרש רש"י הקדוש (שם) על פי דברי הגמרא (סנהדרין ק"י ע"א)
יה
יתּה"  -זו אשתו של און בן פלת" ,וְ ִאּוֶ לֶ ת ְּביָ ֶד ָ
"חכְ מֹות נָ ִׁשים ָּבנְ ָתה ֵב ָ
ַ
ֶת ֶה ְר ֶסּנּו"  -זו אשתו של קרח.
ולמי שעוקב אחר התנהגותן של שתי הנשים בגמרא (שם ק"ט ע"ב והילך),
ההגדרה נראית הפוכה לחלוטין .דוקא אשת קורח היא זו שעמדה
לימינו ואמרה לו" :ראה עד כמה דואג משה לעצמו ולמקורביו ,לך
והילחם בו ותהיה אתה למנהיג ישראל" ,זו האשה המעודדת את
בעלה ומקדמת אותו למטרות נעלות וליעדים משמעותיים בחיים.
בעוד אשתו של און בן פלת אמרה לו :וכי מה יצא לך ממלחמת קרח
במשה ,הלא אם קרח ינצח הוא יהיה הרב ואתה תלמידו ,ואם משה
ינצח הוא יהיה הרב ואתה תלמידו" ,והרי היא ממש כדוגמת האשה
המתנגדת למטרות הגדולות אותן מציב בעלה בחייו ומפריעה לו
במילואן.
מדוע ,אם כך" ,זכתה" דוקא אשתו של קרח בתואר "איוולת" ,בעוד
רעייתו הרעה לכאורה של און בן פלת זכתה בתואר הנכסף "חכמות
נשים"?
והתשובה לכך היא ,שאדם המסייע לחבירו במימוש מטרותיו
הנפשעות ,לא רק שאינו אדם טוב או חבר טוב ,אלא הוא ההיפך

הרב אליהו רבי

ראש הכולל

הגמור ,מאחר שלא עצר את חבירו בבצעו את טעות חייו .ואילו
האדם הטוב והחבר הטוב האמיתי ,הוא דוקא אותו אחד שעוצר את
חבירו בשגיונותיו ומעניק לו את הזכות לפרוש מהדרך הקלוקלת
בה התחיל.
וכה הם דברי האורחות צדיקים (שער האהבה) "קנה לך חבר המוכיח
אותך בעשותך שלא כהוגן ,והמלמדך לעשות הטוב  -וזהו חברך
הנאמן .אבל חבר המחניף והמיישר לך טעותך ושגגתך ,והמנחם
אותך על מעשיך הרעים  -הסתלק מעליו.
ולפי זה יובנו נפלא דברי חז"ל במגילת תענית ,אמרו" :כשחלה ינאי
המלך הרשע ,שלח את שוטריו שיתפשו שבעים זקנים מזקני ישראל
ויחבשום בבית האסורים" ,וצוה על שר בית האסורים" :אם אמות,
הרוג את הזקנים ,כך שבמקום שעם ישראל ישמח במותי בגלל
הצער שהייתי מצער אותם ,יצטערו הם על רבותיהם" .אמרו" :אשה
טובה היתה לו לינאי המלך ושלמינון שמה ,וכשמת ,לא פרסמה את
מותו אלא לקחה את טבעתו מעל ידו ושלחה לשר בית האסורין",
ואמרה לו" :המלך ביקש לשחרר את הזקנים" .ורק לאחר ששחררם
והלכו להם לבתיהם ,פרסמה את מותו של בעלה.
ולכאורה לכל תואר אחר היתה ראויה אשת ינאי המלך מלבד התואר
"אשה טובה" ,שהרי "הרסה" במזיד את כל תוכניותיו של בעלה.
אלא ללמדך שאשה טובה היא דוקא אותה אחת שמצילה את בעלה
מרדת שחת גם אם לרגע היה נראה לו שצעד אחר הוא הטוב והנכון
לדעתו המשובשת באותה שעה.
מרירותה של התוצאה מהמעשה הנפשע ,נשארת זמן רב לאחר תום
מתיקותה של ההנאה מההשלמה עם אותו מעשה של בין הזוג או
החבר הטועה .וכאמור ,זהו מבחן הנאמנות האמיתי.
יזכנו ה' יתברך להיות חברים נאמנים ,ולזכות לחברים נאמנים
ברוחניות ובגשמיות.
וברוכים תהיו!
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להצלחת ורפואת
לינוי יעל בת אילנית תחי'

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
03-5011125

info@aterett.co.il

חוסר דקדוק מעכב בתפלה
שאלה :מה המקור לכך שחוסר דקדוק
מעכב בתפלה?
תשובה :דין זה הוא מסברא ,שהרי כשלא
מדקדק היטב במלים הרי זה כאילו שלא
אמרם ,וכאילו השמיטם ממש .וכגון במלים
"מלך העולם" שאמר מלכעולם והשמיט את
האות ה"א ,הרי זה כאילו שלא אמר מלים
אלו כלל (וע"ע ביבי"א ח"ה ס"ס כח ,וכן במשנ"ב סי' סב
סק"א ,ובמשנ"ב סי' צג סק"ב ,שהאר"י ז"ל היה נזהר שלא להבליע

אפילו נקודה ,ע"ש .והדברים נוראים).
בלנדר חשמלי לבשרי ולחלבי
שאלה :האם מותר להשתמש בבלנדר גם
לבשרי וגם לחלבי?
תשובה :אם השימוש בצונן ,אין בעיה כלל,
והעיקר שיהיה נקי .ואם השימוש בחום
שהיד סולדת בו ,אם השימוש בכלי זכוכית,
גם בזה אין בעיה .אולם יש לשים לב,
שאמנם הכלי זכוכית אינו בולע ,אבל הגומי
שסביב הכלי ,וכן הסכין ,בולעים .לכן תמיד
יש לשפוך מים חמים מקומקום חשמלי בין
בשר לחלב ,ואחר כך מותר להשתמש בין
לחלב בין לבשר.
כמה עצות שלא לאכול בהגזמה
שאלה :מה עושים כשיש כל הזמן הרגשה
של צורך לאכול בהגזמה ,במיוחד כשהמצב
הנפשי לא הכי טוב? אם כבוד הרב יכול
לתת לי הנהגות ועצות נכונות ,אשמח מאד.
תשובה :הרי לך כמה עצות :א .יש לאכול
דברים שאינם מזיקים ,כגון גזר ,קולורבי
וכדומה .ב .יש ללעוס מסטיק ,וזה מרגיע .ג.
לאכול קצת ממתקים זה לא נורא .ד .לשתות
הרבה מים ,וזה מונע רעב ,כידוע .ה .לא
להסתכל על האוכל .ו .להתעמל ולעשות
"הליכה" בכל יום .ודבר זה מביא כח ,זריזות
ובטחון ,ומרפא את הנפש .ז .להשתדל שלא
לאכול בלילה .ח .לעשות בכל יום תענית
הראב"ד ולכוין לכך ,וזה יעזור לך מאד
לשבור את התאוה והתשוקה של האכילה
בהגזמה (ועי' בא"ח ש"ר פ' בהר-בחקתי סק"י ,ומשנ"ב סי'
תקע"א סק"ב).
ההלכה קובעת ולא הדמיון!
שאלה :על פי מה שכתב מרן הרב עובדיה
זיע"א בשו"ת יחוה דעת (ח"ו סי' נב) ,בשם
השלחן ערוך בחושן משפט והרמ"א ביורה
דעה ,שמחשבה של נתינת צדקה מועילה
להיחשב כנדר ,משום דדמי לזבחים ועולות,
האם יש צד לומר שבזמנינו לא יתפוס דבר
זה כנדר היות והאנשים גם כאשר מחליטים
בדעתם ליתן סכום מסוים לצדקה ,לא
מחשיבים את זה כהתחייבות מלאה של
נדר .והראיה שאם נשאל אדם שלא יודע את
הדין ,הרי שהוא יתפעל מאד בדבר זה .ואם
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כן אפשר לומר שהתנו מעיקרא שהנדר לא
יתפוס כדבר חזק?
תשובה :שאלה יפה .אבל מסתבר שההלכה
קובעת ולא הדמיון והמחשבה של האומר.
וראיה מדין נדר ,שהרי מי שאמר לחבירו
"הלילה נוסעים לכותל" ,הרי שחייב לנסוע,
גם כשלא נתכוין לנדר כלל ,משום שזה
מציאות שזה נדר .ואם אינו נוסע ,צריך
לעשות התרת נדרים .וכן בנדרי צדקה,
כאשר המחשבה קובעת ,אז השכל שלנו לא
קובע.
השכל שלנו זה בבחינת דברים שבלב (קידושין
מט סע"ב) .וההלכה זה בגדר מחשבה כמעשה
(עי' רש"י קידושין נט :בד"ה מחשבה אינה מוציאה).
מוהל המחזיק אייפון
שאלה :קראתי בספר של ילדים ,שמוהל
שיש לו אייפון ,המילה שלו אינה כשרה,
וכל תינוק שהוא מל ,חייב לחזור ולעשות
שוב ברית מילה ,האם אכן כך היא ההלכה?
תשובה :במוהל תמיד המילה כשרה ,כאשר
היא נעשית על פי ההלכה .ואפילו גוי שמל,
מילתו כשרה.
אלא שיש להזהר לכתחילה ,ולהנצל מכל
המכשירים המסוכנים האלה ,אבל התינוק
נקי וצדיק ,ואין שום בעיה (ועי' יו"ד סי' רסד).
נקיון הרצפה על ידי עיתון חילוני
שאלה :האם מותר לקנח את הרצפה בעיתון
חילוני ממש ,ולספוג ממנה את השמן של
הטיגון שנשפך ,וכיוצא בזה ,כאשר הכתב
בעיתון הוא כתב אשורי?
תשובה :נראה שמותר ,משום שכיום אין זה
דפוס אלא הכל נעשה על ידי מחשב וחשמל
וכיוצא בזה ,ואין קדושה באותיות ,אף כאשר
הכתב הוא כתב אשורי (ועי' הלכה ברורה ח"ז עמ'
תעד) .ובפרט כאשר אין בזה דברי תורה ,שאז
אין זה נעשה קדוש מעולם .ועוד ,כאשר זה
עיתון שיש בו מינות ואפיקורסות ,אז בודאי
שאין בו קדושה ,ואדרבא ,מצוה לאבדו
ולהשמידו גם בזלזול .וכידוע ,עיתונים
כאלה שהם מינות ואפיקורסות ,הם יותר
גרועים מעבודה זרה ,רחמנא ליצלן (עי' בספר
עבד ה' עמ' נא) .וזה בבחינת "אבד תאבדון" (וע"ע
ביבי"א ח"י עמ' שעח).
ויש להזהר שלא להכניס לבית עיתונים
כאלה ,וזה בבחינת "ולא תביא תועבה
אל ביתך" .ואף כאשר קונים דגים לשבת
קודש ,אין לעטוף בעיתון שיש בו מינות
ואפיקורסות .וזה כמו אהל המת ,שכל הבית
נעשה טמא בגללו ,חס ושלום.
עונש ההורים שלא חינכו את ילדיהם
לתורה ויראת שמים
שאלה :בן המשלם למישהו אחר שיאמר
קדיש על אביו המנוח רק כדי להתפטר מכך,
האם הדבר מותר?

שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א

תשובה :עצם אמירת קדיש מועיל מאד,
ובתשלום מועיל עוד יותר ,ולכן חובה
לשלם .אולם כאשר הבן הוא כזה עבריין עד
כדי כך שכל כוונתו היא רק לפטור את עצמו
מאמירת הקדיש ,אסור לוותר לו ,וחובה
להוכיחו ולשלוח אותו לסמינר ,לישיבה או
למדרשייה ,וזאת כדי להציל לו את החיים,
ואוי לו ביום הדין .ויתכן שגם עליו לא יגידו
קדיש ,רחמנא ליצלן .ועיין בגמרא (סנהדרין ע,):
כמה מכות קיבל שלמה המלך ע"ה מאמו,
ואמר לה על כך" :תודה רבה!".
ובנדון דידן ,המת הזה אשם שלא חינך את
בניו לתורה ויראת שמים ,וזה העונש שלו.
וכל אבא ואמא צריכים לומר לילדיהם
בעודם בחיים" :תגידו עלינו קדיש ,ותעסקו
בתורה ,ובכך תצילו אותנו מגיהנם" .ומפורש
כן בגמרא (סנהדרין קב ,).ברא מזכה אבא.
ההשתדלות הנכונה למציאת השידוך
שאלה :אני בחורה בת עשרים ,מחפשת
שידוך כבר בערך שנתיים .ורציתי לשאול,
מה היא ההשתדלות הנכונה שעלי לעשות
לגבי שידוכים ,האם אני צריכה לתת
את הפרטים שלי לשדכנית או שדי בזה
שהמשפחה ,החברות והקהילה יודעים
שאני מחפשת שידוך?
תשובה :א .להתפלל על כך בכוונה גדולה.
ב .להוסיף מעלות בצניעות הלבוש .ג.
להתחזק במאה ברכות בכל יום ויום .ד.
לתת פרטים לשדכנית ,וגם לשלם לה לכל
הפחות אלף שקלים לפני שהיא מתחילה
לעבוד.
התאמת זיווג על ידי שמות
שאלה :מה דעת התורה לשאול רבנים
גדולים וצדיקים על מישהו ,אם הוא הזיווג
המתאים? והאם בכלל רבנים גדולים יכולים
לדעת את ההתאמה של הזיווג ,רק מלשמוע
את השם ושם האמא? ואיך אפשר לדעת אם
מה שהם אומרים ,זה באמת נכון?
תשובה :אינני מבין בזה .וכידוע ,גדולי
ישראל שליט"א אינם סומכים על בדיקה
בשמות ,וכיוצא בזה ,אלא העיקר שהמשודך
או המשודכת ישאלו ויבדקו היטב על
השידוך ,על המשפחה ,על מצב היהדות,
על מצב היראת שמים ועל הבריאות .וכמובן
שיש להתפלל שלא תצא תקלה לעולם.
ושמעתי כמה מקרים ,שכל מיני "צדיקים"
אמרו על פי שמותם של הזוג ,שהם מתאימים
ושיתחתנו ,ולבסוף נתגרשו ,והיה צער גדול
למשפחה ,וחילול ה'.
ולכן בעל אמונה אינו מאמין לאנשים ,אלא
עליו לבדוק ולבדוק כמה שיותר.
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