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 עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל
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בפרשה שעברה, בסוף הפרשה כתוב: "ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל 
ַוֹּיאַכל  מֹוָאב...  ְּבנֹות  ֶאל  ִלְזנֹות  ָהָעם  ַוָּיֶחל  ִּטים  ַּבּׁשִ
והדברים  וכו',  ְּפעֹור"  ְלַבַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיָּצֶמד  ָהָעם... 

נוראים מבהילים ומפחידים מאד!!!
היתכן?!

קבלת  ונפלאות,  ניסים  וראו  ששמעו  ישראל  עם 
התורה בהר סיני, ניסים במדבר 40 שנה - שמלתך 
לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה 
ענני כבוד  עקב(, אכילת המן, בארה של מרים,  )פרשת 

-ועדיין משה רבינו חי וקיים- יכולים להגיע לשפל 
כזה?! שיא התועבה והשפלות?! חובה עלינו להבין, 

כיצד מגיעים למצב כזה רחמנא ליצלן?

יצר הרע של עריות בוער כמו אש!
והביאור הפשוט הוא, שיצר הרע של עריות בוער 
מה  משנה  לא  ממנו...  שחסין  מי  ואין  אש!  כמו 
הדרגה הרוחנית שלו, ולא משנה מה הגילויים שזכה 
לראות... ולמדנו מכאן את הגודל והעוצמה שביצר 
והתמידית  הגדולה  ה  והסכנ  עריות!!!  של  הרע 
הקיימת בזה! שאפילו בני ישראל שהיו אז בדרגות 

גבוהות מאד, נכשלו בו!

מוסר השכל אלינו
ולהתרחק  מאד  מאד  להיזהר  עלינו  חובה  ולכן, 
בזה.  כיוצא  וכל  ראש,  וקלות  שחוק  של  ממקום 
ומרן הבית יוסף בשולחנו הטהור )שו"ע אבה"ע סימן כ"א( 
כותב, צריך להתרחק מן הנשים מאד מאד! ורבינו 
הבית חדש )יו"ד סימן ר"ס( מאריך לבאר שבכל הדורות, 
מזמן קבלת התורה בהר סיני, היה בעיות של עריות 

וחוסר קדושה וצניעות, ע"ש.

"הרחמן יצילנו מיצר הרע"
ואמוראים  תנאים  על  מסופר  קידושין(  )סוף  ובגמרא 
שפחדו מאד ונזהרו מנסיון של עריות. ומבואר שם 
בגמרא על חכם אחד שהיה מתפלל על כך יום יום, 
והיה אומר: "הרחמן יצילנו מיצר הרע" ע"ש. וסתם 
לג.(.  שבת  )מהרש"א  עריות  גילוי  הכוונה  שבש"ס  עבירה 
ולכן אביי היה בוכה מהפחד של עריות )סוכה נב.(, אף 
שמעיד על עצמו שהיה טרוד בגירסא תמיד, )עירובין 
סח.(, והיה זוכה לקבל כל ערב שבת קודש ברכת שבת 
אומנא  ואבא  כא:(.  )תענית  דרקיעא  ממתיבתא  שלום 
שהיה מקיז דם לגברים ונשים בצניעות גדולה זכה 
מובא  וכן  )שם(.  יום  כל  מהשמים  קול  בת  לשמוע 
ומתקנים  עובדים  שהיו  נוספים  אמוראים  בגמרא, 
נעליים בשוק ומקפידים מאוד על שמירת העיניים, 
קיג:(. וכן  )פסחים  והם נקראים קדישי דארעא דישראל 
ועמד  עריות  איסור  על  מאד  שהתגבר  עוקבא  מר 
יוצא  בנסיון גדול זכה למעלה גדולה שכאשר היה 
פרש"י  )עיין  השמים"  מן  בראשו  דולק  "נר  היה  לשוק 
סנהדרין לא:(. וכמובן, יש עוד בש"ס ובספרים הקדושים.

צד עמ"י נכשלו בשיטים?
וחכמינו הקדושים זכרונם לברכה )סנהדרין קו.( מלמדים 
שכאשר  בשיטים.  נכשלו  ישראל  עם  כיצד  אותנו 
יצאו בשיטים לשוק לערוך קניות, לקנות כלי פשתן, 
מוכרת  ובפנים  בחוץ,  זקנה  מוכרת  עומדת  הייתה 
היתה  לא  הזקינה  הנחה,  מבקש  וכשהיה  ילדה. 
בפנים  לו  אומרת  אבל  במחיר,  להוריד  מסכימה 

אולי יעשו לך הנחה... וכשהיה נכנס בפנים היתה 
יין,  לשתות  אותו  ומזמינה  במחיר,  מורידה  הילדה 
והתשוקה  בישין(  מרעין  ושאר  וודקה,  ורמוט,  ויסקי,  בירה,  זה  )היום 

גוברת והעבודה זרה מתגברת, ואיסור עריות מסיים 
ומשלים את הכל, רחמנא ליצלן.

הלבוש והאופנה – סכנה
עוד רואים מכאן, כמה גדול קשה ומסוכן הכח של 
היצר הרע של הלבוש והאופנה! שהרי למעשה בני 
פשתן,  בגדי  לקנות  צריכים  היו  באמת  לא  ישראל 
שהרי בגדיהם גדלו איתם יום יום שנה שנה! אלא 
היצר  והחיצוניות,  ה'מודה'  את  אוהבים  כאשר 

מתגבר ואלו התוצאות!
שכשאותה  הצדיק,  יוסף  על  בפסוק  מרומז  וזה 
מרשעת רצתה להכשילו, כתוב: "ותתפשהו בבגדו" 
ומה הדגש על בגדו? אלא, בגלל שהיה מייפה עצמו 
ברח  וכאשר  להכשילו!  ניסתה  ובשערו֗,  בבגדיו 
עזב  כלומר  בידה"  בגדו  "ויעזוב  כתוב:  מהעבירה, 
את המודה, והבלורית והחיצוניות... ואז  זכה להיות 

יוסף הצדיק!

טיולים ובילויים – סכנה 
ורבינו אור החיים הקדוש מבאר, שיטים מלשון שטו 
העם, כלומר טיולים. כאשר יוצאים לטיול, לקניות, 
התוצאה!  זה  בהן,  וכיוצא  הן  לשוק,  למסעדות, 
ומתו  גדולה  וכמובן, משה רבינו לא שם... הסכנה 

במגפה רבבות ואלפים.
את  ומקיים  הסקרנות  יצר  על  להתגבר  שזכה  ומי 
הפסוק "ולא תתורו", וכן הפסוק "קדושים תהיו", וכן 
הפסוק "והיה מחניך קדוש", וכן הפסוק "לא תביא 
טמאים  מכשירים  על  והכוונה  ביתך",  אל  תועבה 
ואשרי  חלקו  ואשרי  אשריו  לעריות!  המסיתים 
ואשרי  עירו  בני  ואשרי  קהילתו  ואשרי  משפחתו, 
ולהיפך  הבא,  ובעולם  הזה  בעולם  וזקניו  הוריו 

להיפך.

כיצד זכה פנחס למה שזכה?
של  הגבורה  מעשה  את  הפרשה,  בסוף  ראינו  עוד 
פנחס, שקינא קנאת השם ועשה מה שעשה. ומהיכן 
הזכות של פנחס להיות קנאי גדול לכבוד ה' יתברך? 
לוי,  שבט  נשיא  שהיה  אלעזר  הגדול  אביו  בזכות 
הנישואין  ידי  על  קדוש  להיות  זכה  במצרים  וכבר 
נדב  הגדולים  אחיו  את  ועקף  רווק!  להישאר  ולא 
צעיר  יותר  שהיה  למרות  לפניהם  ונישא  ואביהוא, 
מהם, ונשא אשה בעלת תשובה! משפחה של יתרו. 
להוליד  והעיקר  אשה,  לישא  זה  בחיים  העיקר  כי 

בנים ובנות, וכמה שיותר!
כשהם  לנשים  צער  גרמו  הגדולים  אחיו  ובנוסף, 
הם  עוד  כל  כי  כ'(  פרשה  מות  אחרי  )מד"ר  רווקים  עדיין 
רווקים, חשבו אותן הנשים שיינשאו להם, ולכן לא 

נישאו לאיש אחר!

השקפות  עם  כזה  מאבא  טהור,  מטהור  והיוצא 
טהורות כמו אלעזר, נולד בן כזה פנחס, שמתלהב 
מכבוד  מהמצוה,  מהקדושה,  מהתורה,  ורק  אך 
שמים, ושיודע להיות קנאי לה' יתברך במינון הנכון, 

לעצור המגיפה ולהציל את עם ישראל.

ולכן הוא זכה להרוג את הנשיא שגרם למגיפה, ואת 
הגויה שהכשילה אותו, שגם היא חייבת מיתה )רמב"ם 
איסו"ב פי"ב ה"ט(. ועוד, כאשר נשיא שבט שמעון לא גער 
בבחורי ישראל, היה פנחס מכה בבחורי ישראל )פרקי 
דרבי אליעזר פרק מז'( כלומר היה פעיל גדול ואיש עשייה, 
לעורר ולחזק ולזכות את הרבים בדרכי נועם ובשפת 

התורה.

גיל הרווקות – סכנה לרוחניות
זה  זה ברכה,  זה קדושה,  וכנראה שעצם הנישואין 
ישוב הדעת, זה הכנה לעליה רוחנית, זה ביטול יצר 
סגולה  זה  לעשייה,  סגולה  זה  למבינים,  הסקרנות 

לכובד ראש ולקבלת אחריות.
גיל הרווקות הוא גיל מסוכן, רווקים מקומם בתיבת 
אחרי  זה  לעבוד,  צריך  ואם  קדושים!  להיות  נח! 

החתונה בלבד!!!
כאשר  גדולה,  סכנה  כאן  יש  הרבים  בעוונותינו 
בנות  צעירות  לרחובות,  יוצאים  וצעירות  צעירים 
כיום  ובפרט  ישראל...  בחורי  וצעירים  מואב 
שבמכשיר קטן שבכיס, בכפתור אחד אפשר להגיע 
למדיין, למואב, לשיטים, לסכנת מגיפה חס ושלום, 
ומשם לגהינם! ואם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו 

אזובי קיר )מו"ק כה:( ואוי ואבוי לנו ביום הדין.
ולחזק תמיד על  נכונה, לעורר  והנהגה  עצה טובה 
הקדושה והצניעות, להחמיר בצניעות לנשים כמה 
שיותר.  כמה  לגברים  בקדושה  ולהחמיר  שיותר, 
וכל הדיבורים  ולהקל בדיני כשרויות כמה שיותר, 
הרע  לשון  זה  הרי  והמאכלים,  הבשר  כשרות  נגד 
דין  בית  ורק פסק של  ה'.  וחילול  רע  והוצאת שם 

וגדולי ישראל שליט"א מקובל עלינו.

מצוה גדולה וחובה קדושה
גם לרבות, מצוה גדולה וחשובה מאד מאד לעסוק 
עיר  בכל  כנסת,  בית  וכל  קהילה,  כל  בשידוכים! 
ומצפים  המחכים  וצעירות  צעירים  בהם  יש  ועיר, 
והחומרי  הרוחני  מצבם  כפי  נכונה,  עזרה  לקבל 
בית  ולהקים  להנשא  להם  לסייע  ויש  והמשפחתי. 
בישראל! וכמו שפועלים על ידי מד"א, זק"א, איחוד 
הצלה וכו', וכל זה בגשמיות. וכמובן לב לאחים, ויד 
כמו  ברוחניות.  זה  ועוד  ערכים  הדברות,  לאחים, 
הראשונה  המצוה  שזו  בשידוכין,  לסייע  צריך  כן 
גדול מאד  וזה חסד  ורביה.  הכתובה בתורה, פריה 
בכל  זה כאשר  הנכון  והשדכן  בזה,  לעוסקים  מאד 
קהילה וקהילה יש שדכן בן תורה, נשמה טובה כמו 
המגפה,  ועצר  הטומאה  שביטל  אלעזר  בן  פנחס 
צעירים  את  להכיר  כך  ישראל.  בבחורי  וטיפל 
אישיותם  את  להכיר  והפנויות,  הפנויים  והצעירות 
הדרכה  יש  וכאשר  שלהם.  היום  סדר  את  ולהכיר 
ובצניעות  בקדושה  שלמות  של  לשדכן  נכונה 
הרבה.  לפעול  ניתן  הרע,  לשון  בדיני  ובקיאות 
בית  להקים  מצוה  כאן  ויש  הרבים,  זיכוי  כאן  ויש 
בישראל, וזה מקרב את המשיח באמת )נידה יג:( ומצוה 
ה.(. שדכן  כתובות  )עיין  לעסוק בזה אפילו בשבת קודש 
בקהלה מכיר מקרוב, ויודע לעשות התאמה ביניהם 
קדושה  מרבה  וזה  בשידוכים.  הגדול  הסוד  שזה 

וטהרה בעם ישראל.

גיל ַהָרָווקּות סכנה ְברּוָחִניּות
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

עד כמה תדרוש מעצמך ומהילדים

המשך מעמוד 3 

שלום וברכה מורי ורבותי!
ניצב אדם בפני קבלה רוחנית אותה הוא חפץ ליישם, אך הוא  פעמים רבות 

חושש שהיא למעלה מכחותיו.
שאמורה  עסקית  או  כלכלית  הזדמנות  נקראת  אדם  כל  לפני  מידה  באותה 
להוסיף לסל המזומנים שלו, אולם מאידך לצמצם את השעות המוקדשות על 
ידו ללימוד או למשפחה, והוא מסתפק עד כמה נכון "להעמיס" על עצמו את 

אותה ברכת ה' הניצבת לפניו.
זה נכון לגבינו, וזה נכון עוד יותר לגבי ילדינו. הם דורשים משחקים, צעצועים 
בין הרצון לגרום להם  נבוכים  ביגוד. כאשר אנו  נוסף או חדש של  זן  ואפילו 
להיות מאושרים ולא להתאכזב שוב מתשובה שלילית, לבין הרצון שלא להרגיל 

אותם לפינוק יתר ולחוסר הצלחה בדחיית סיפוקים.
הבעיה הגדולה היא בהשקעה רוחנית! שם תמיד נראה שהיצר הוא המשכנע 
לוותר על התוספת בלימוד בכמות או באיכות, או על הנהגה נכונה בשבת או 
בצניעות, בעוד שלפעמים אותה עלייה ותוספת רוחנית עלולים לגרום לקריסה 

שתגרום לאבד גם את הקיים.
איך מייצרים המד המדוייק המחלק בין חיי מותרות לנצרך, בין פינוק לנדרש 
ובין רווחה כלכלית לחיי תאווה מיותרים. ומעל הכל בין תוספת רוחנית מחזקת 

לבין התלהבות רוחנית המועדת למפלה?

הגמרא הקדושה במסכת בבא קמא )נ' ע"א( מספרת על צדיק בשם נחוניא, שהיה 
חופר בורות, וכשהיו מתמלאים ממימי הגשמים היה מעניק בטובו את הבורות 

על מי השתיה שבהם לעוברים ושבים בכדי שירוו את צמאונם.

פעם אחת נפלה בתו של נחוניא לבור גדול מלא במים, ומיד באו לרבי חנינא 
בן דוסא שהיה מיוחד בתפילה שיעתיר לצאתה מהבור לחיים טובים ולשלום.

ואמנם בדקות הראשונות שעוד היה שייך להאמין שעודנה בחיים בתוך הבור, 
אמר להם כבוד הרב ששלום לה. אולם לאחר שארך הזמן וכבר הגיעה השעה 
שעלולה היתה לאבד כבר את נשימתה מתחת לפני המים, אמר להם שיכולים 
הם לחזור לביתם משום שכבר עלתה מהמים. ואכן, כאשר הגיעו לשפת הבור 

מצאו אותה עומדת מחוצה לו בריאה ושלימה.
ענה  אתה?  נביא  האם  זאת?  ידעת  היאך  חנינא:  רבי  את  הסובבים  שאלו  ואז 
להם: לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא כך אמרתי, לא יתכן שבאותה מצווה 

שנחוניא מוסר נפשו עליה תיפגע ביתו.
אולם עם כל זה - ממשיכה הגמרא ואומרת - בנו של אותו נחוניא מת בצמא. ועל 
כך דורשת הגמרא "וסביביו נשערה מאד", ללמדך שהקדוש ברוך הוא מדקדק 

עם צדיקים אפילו כחוט השערה.
וכאן נשאלת השאלה, מדוע בתו של רבי חנינא לא תיפגע מבור המים בעוד בנו 
ימות מצמא לאותם מים בדיוק? ויתרה מכך, מדוע דוקא את הצדיק יעניש ה' 

יתברך בעוד שרשע שיבצע בדיוק את אותו מעשה לא ינזק?
ורבו הדיונים והתשובות על כך מגדולי הדורות, אולם נתמקד בשניים מהם, הלא 

הם המהר"ל והתורת חיים זיע"א )ב"ק שם(.

המהר"ל מסביר כך: צריך לומר שלמרות שהיתה כוונתו של נחוניא לטובה למען 
השקיית עוברי הדרכים, הרי שגרם בכל זאת צער ונזק לקצת בני אדם שנפלו או 
שנחבלו בבור ברשות הרבים, וככל הנראה יכול היה למנוע זאת ולא עשה כן. 

ומשום אותו צער עמדה מידת הדין ונתנה בו את אותותיה.

והתורת חיים מוסיף: הסיבה שבגללה מדקדק ה' עם הצדיק יותר מאשר עם 
הרשע, היא מכיון שהצדיק מקבל דין שמים באהבה ומתחזק ממנו, בעוד הרשע 
המטרה  תושג  שלא  כך  יותר,  וידרדר  ובחוצפה  בהתרסה  דין  אותו  את  יקבל 

בקיום הדין ברשע אלא ההיפך הגמור.
ללמדך, שדקדוק הדין מורכב משני חלקים: הראשון - דקדוק במעשה ובכוונת 
האדם עד כמה היה בכחו לעשותו לטוב ועד כמה להיפך. והשני - כחו של האדם 

לקבל את מרות ה' יתברך.
ובפרשתנו )במדבר כה יב-יד(  "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה, ּוְרֵאה ֶאת 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל. ְוָרִאיָתה ֹאָתּה ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל ַעֶּמיָך ַּגם ָאָּתה, ַּכֲאֶׁשר 
ֶנֱאַסף ַאֲהֹרן ָאִחיָך. ַּכֲאֶׁשר ְמִריֶתם ִּפי ְּבִמְדַּבר ִצן ִּבְמִריַבת ָהֵעָדה, ְלַהְקִּדיֵׁשִני ַבַּמִים 

ְלֵעיֵניֶהם, ֵהם ֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְדַּבר ִצן".
ה' יתברך החנון והרחום, מבשר למשה על מותו ואי כניסתו לארץ המובטחת 
אך ורק בגלל מעשה אחד. מעשה שהיה מלווה בכוונות טובות, אבל לא היה 
את  ה'  לו  בשורה קשה מבטיח  אותה  ובתוך  לרום מעלתו של משה.  מתאים 
המיתה הנחשקת על ידו "ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאַסף ַאֲהֹרן ָאִחיָך" וכדברי רש"י: מכאן שנתאוה 

משה למיתתו של אהרן.
ַעֶּמיָך"  ֶאל  "ְוֶנֱאַסְפָּת  של  הרעה  הבשורה  פרטים,  לפרטי  עד  הוא  הדקדוק  כי 
העונש  בין  קשר  אין  ָאִחיָך".  ַאֲהֹרן  ֶנֱאַסף  "ַּכֲאֶׁשר  של  הטובה  בבשורה  מלווה 
לבין השכר שבצידו, כי הדיוק העצום ברמת המעשה ורמת האדם מצדיק את 

שניהם זה לצד זה.
זוהי הנהגתו של ה' יתברך, וזו ההוראה המפורשת לכולנו, הן במחוייבויות האדם 

לעצמו והן בחינוך הילדים אותם חנן אותו ה'.
אם הקבלה החדשה מחזקת ומחשלת אותך, הרי שהיא מקובלת ורצויה. אולם 
אם היא גורמת לך להתרחק, להתריס ולקבל את פניה בדכדוך ובפנים זועפות, 

הרי שהיא הנהגה הגורמת לירידה במקום לעלייה.
אם היניק המבקש או דורש משהו מעבר למגיע לו, עושה זאת מתוך הרגשה של 
צורך, ותשובה שלילית תקרר את דעתו ותרחיק אותו מדרכי אביו. אם בקשתו 
חיים  אינם  כביכול  וחייו  נצרכת  היא  להבנתו  אולם  המקובל,  מגבול  חורגת 
בלעדיה. הרי שחובת האב להיענות למבוקשו, ולהשאיר את חובתו החינוכית 

להסתפקות במועט להזדמנות אחרת.
אולם אם גם להבנת הילד מדובר בפינוק מיותר ובמותרות, וגם ל'עניות דעתו' 
המקום  שכאן  הרי  אחור,  בעקבותיה  לסגת  ולא  שלילית  תשובה  לקבל  ניתן 

להסביר לבאר ולחנך בדרך הישר.
וכמו בכל אתגר חינוכי, במקרה של ספק, כאשר איננו יודעים את רמתו והבנתו 
של הצעיר בעניין. הכלל הוא: "ספק נפשות להקל" )שבת קכ"ט ע"א( ובנוסף "ספק 
ע"ב(. לאמור: בספק סכנה תמיד ננקוט בצד המחמיר,  ט'  )חולין  סכנתא לחומרא" 
וכאן סכנת עתידו של הילד תמיד תגרום לנו להחמיר ולנטות בכל מקרה של 
ספק לצד המתפשר והמאשר, משום שבצד השני הנוקשה יותר קיימת הסכנה 

האמיתית.
בכל מקרה אין בהבחנה זו להחליף דעת תורה בכל מקרה לגופו, אולם הנתונים 
איתם יש לגשת לדעת תורה אמורים להיות ערוכים ומוגדרים לפי רמת האדם 

ורמת הקושי והאתגר.
יזכנו ה' יתברך להשכיל ולהצליח לחנך ולהתחנך בדרך הישר והטוב, הן ביעד 

והן בדרך עצמה, ונזכה לרוות נחת ממעשינו ומיוצאי חלצינו באהבה.
וברוכים תהיו!

על הפריצות הנוראה עוד לפני כששים שנה, וברור 
ביום  לנו  ואוי  ירדנו אלף מעלות,  היום  ועד  שמאז 

הדין!
ומסתבר שכוונת הרב שליט"א בעלון התורני הנ"ל, 
היא דוקא שאשתו מעוברת, וכעת היא צריכה סיוע 
שאז  וכדומה,  למדרכה  מהכביש  או  לרכב  לעלות 
מותר לכל הדעות לאחוז בידה ולסייע לה, והרי זה 
כמו מסירה מידו לידה שמותר ברשות הרבים, אולם 

עצם ההליכה ברחוב כשהם אוחזים יד ביד, הרי זה 
אסור בהחלט לכל הדעות )ועי' ברכות מג:(.

 טיפול אצל רופא, כשהטיפול אצל
 הרופאה פחות טוב

שאלה: אם אני הולכת לרופאה והיא נותנת לי טיפול 
רפואי לא טוב, האם מותר לי ללכת לרופא שהוא 

יותר מבין בנושא )כמובן עם אמא או אחות(?

תשובה: אין בעיה, וזה מצוין ללכת עם אמא או עם 
אחות. אבל יש בעיה אחרת, שאם זה קשור לעניינים 
בזה,  וכיוצא  ולמשש  להסתכל  וצריך  צניעות,  של 
יש  כאשר  רופא,  ידי  על  כן  לעשות  שאסור  הרי 
אפשרות להשיג רופאה טובה יותר בזמן אחר. ויש 

להזהר בזה מאד )עי' טה"ב עמ' רכב(.
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המשך בעמוד 2 

ענידת עניבה בבית הכנסת
שאלה: מה הדין לענוד עניבה בבית הכנסת?

תשובה: אמנם נכון שאסור להתקשט בבית הכנסת 
הכנסת  לבית  אדם  נכנס  כאשר  אולם  כח:(,  מגילה  )עי' 

לענוד  הוא  יכול  להתקשט,  ולא  להתפלל  במטרה 
את העניבה גם בבית הכנסת. ועוד, יתכן שהעניבה 
נקראת בגד, ולא סתם קישוט, וכשם שלובש חליפתו 
ומעילו, כך עונד את עניבתו שרגיל בה בשעות היום.

הבאת ילדים קטנים לבית הכנסת
שאלה: אבא המביא את בניו ובנותיו הקטנים לבית 
ישוב  וחוסר  גדול  רעש  נעשה  כן  ומחמת  הכנסת, 

הדעת לציבור המתפללים, מה עושים?
אף  כלל  הכנסת  לבית  בנות  להביא  אסור  תשובה: 
אם אין רעש, משום שעצם הדבר שבנות נמצאות 
בבית הכנסת, הרי זה פוגע בקדושת בית הכנסת, הן 
והן בישוב הדעת של ציבור המתפללים.  בצניעות 
גם  בזה  רבה מבואר, שיש  אליהו  דבי  תנא  ובספר 
הכנסת,  לבית  קטנים  ילדים  מביאים  כאשר  סכנה 
וכל שכן כשמביאים בנות. ואשה בעזרה מנין? )קידושין 

נב:(.
ולכן למעשה, גם כאשר האבא נתון בזמן של אונס 
יוכל  ואין ברירה, עדיף שיתפלל יחידי בביתו, וכך 

להשגיח על בניו ובנותיו כפי הצורך, וזה מצוין.

 ברכה כנגד אשה הלבושה בבגד
 הצמוד לגוף

בגד  הלובשת  אשה  כנגד  לברך  הדין  מה  שאלה: 
צמוד לגוף, באופן שכל הגוף מכוסה ואין בה טפח 

מגולה?
גם  ואסור  כך,  להתלבש  לה  אסור  אם  תשובה: 
להסתכל עליה, ממילא יש בזה דין של ערוה, ואסור 
לברך כנגדה. וכולה מוקצה מחמת מיאוס של ערוה.

ותדע, שאפילו כנגד תמונה לא צנועה אסור לברך, 
ואוי לנו ביום הדין. ועל אחת כמה וכמה כנגד אשה 
הלבושה בבגד צמוד, שהרי זה תועבה ממש )ועי' יבי"א 

ח"א סי' ז(.
בתורה )דברים כח, י( כתוב: "וראו כל עמי הארץ כי שם 
ה' נקרא עליך וגו'". ובגמרא )ברכות ו.( דרשו אלו תפלין 
רבנו  על  מכאן  להקשות  יש  ולכאורה  שבראש. 
ז"ל, שהרי לדעתו צריך לכסות את התפלין  האר"י 
של ראש, ואיך יתקיים לדבריו הפסוק "וראו כל עמי 
הארץ וגו'". והתירוץ הוא, שמכיון שהתפלין בולטות 
הבולט  שדבר  "וראו".  נקרא  זה  הרי  מהציצית, 

מהבגד, הרי זה כאילו הוא מגולה.
ומכאן גם ראיה לצניעות האשה, שכאשר הכל צמוד 
ובולט, הרי זה כמו תועבה, משום שרואים הכל. ולכן 
הן  ג'קט,  או  שאל  כגון  עליון,  בבגד  האשה  חייבת 

וכיוצא בהן, ואין זו חסידות אלא מעיקר הדין.
ולמעשה, בגד צמוד דינו כגוף מגולה, שאסור לברך 

כנגדו. 

עיקר וטפל
ובשר  ירקות  עם  מעורב  אורז  האוכל  אדם  שאלה: 
יש  והאם  עליהם?  יברך  מה  עצמם,  בפני  הניכרים 

חילוק אם נתבשלו יחד או כל אחד בנפרד?

תשובה: יש בזה חילוקים דקים מאד, והיסוד הגדול 
בזה הוא, מה שטפל לא מברכים עליו, ומה שהוא 
עיקר מברכים עליו. וכמה גדרים ישנם בטפל, ואלו 
ב.  א. אם חתיכות העוף התבשלו עם האורז.  הם: 
אם העוף נאכל עם האורז. ג. אם האורז רוב והעוף 

מיעוט.
חשוב  הוא  מיעוט,  הוא  כשהעוף  גם  ולפעמים 
לחסוך  כדי  רק  זה  יחד,  שנתבשלו  ומה  בשבילו. 
בזמן ובכלים, אולם אחרי הכל העוף הוא גם עיקר 
בשבילו. וכן כאשר אוכל העוף עם האורז רק משום 
שזה נח לו לטעום מזה ומזה, אבל לא בגלל שהעוף 
יש  שלמעשה  כך  האורז,  את  להמתיק  ובא  טפל 

צדדים לכאן ולכאן.
למעשה, מרן רבנו הגדול זיע"א )יבי"א ח"ז סי' לב(, מלמד 
על  המפוזרות  עוף  של  קטנות  חתיכות  כך,  אותנו 
האורז, ומתבשלות איתו ביחד, הרי זה טפל בודאי, 
וברכת "בורא מיני מזונות" פוטרת את הכל. אולם 
חתיכות גדולות של עוף, כגון שוק, חזה, כנף וכיוצא 
גם כאשר נתבשלו עם  בזה, הניכרים בפני עצמם, 
ועל  מזונות",  מיני  "בורא  האורז  על  מברך  האורז, 
העוף "שהכל נהיה בדברו", ואחר כך אוכל כאוות 
נפשו משניהם יחד. ולפי זה, גם אם יש בצלחת חצי 
אורז, רבע ירקות ורבע דג או עוף, יברך על כולם, כל 
אחד ברכתו הראויה לו, ולבסוף יברך "בורא נפשות 
ועליו  סוף,  בלי  מצוות  כך  ידי  על  ומרויח  רבות", 

נאמר "חכם לב יקח מצוות".
וכן אורז פרסי עם מרק ועליו חומוס ואפונה וקציצות 
בשר, וכיוצא בזה, יברך "בורא מיני מזונות" ו"שהכל 
נהיה בדברו", משום שהם ניכרים בפני עצמם. ואם 
יפריד את הירקות, וניכר טעמם וחשיבותם, יברך גם 

"בורא פרי האדמה".
ועיין עוד בחזון עובדיה )עמ' רפז( על ברכת קוסקוס עם 

ירקות, וצרף לכאן.      

 קנס למי ששכחה להדליק 
נרות שבת קודש

שאלה: אשה ששכחה להדליק נרות שבת בביתה, 
באופן שלא היה בבית אור כלל, אולם היא הדליקה 
בלי ברכה במקום ששם התארחה, האם הועיל לה 

ואין לה קנס, או שבכל זאת יש לה קנס?
תשובה: שאלה יפה. למעשה, נראה שאין לה קנס, 
משום שעיקר הדלקת נרות שבת קודש הוא במקום 
הסעודה, ושם הרי היה אור. ועוד ששם לא היתה 

חייבת כלל להדליק, משום שהיה שם אור.
מהבית  אור  בו  שאין  בבית  גם  בימינו  הרי  ועוד, 
עצמו, מכל מקום יש בדרך כלל אור מפנסי הרחוב 
וכדומה, כך שאין זה ממש כאילו עשו ביטול עונג 

שבת. ולכן למעשה אין כאן קנס ואין כלום.
ועיין משנה ברורה )סי' רסג סק"ג וביאה"ל שם(, שזהו רק קנס 

ורק מנהג, כך שבטעם כל שהוא ניתן להקל, והבן.

חלה "ספק" מתוקה
שאלה: חלה מתוקה שיש ספק על כמות המתיקות 
בסעודת  "המוציא"  עליה  לברך  מותר  האם  שבה, 

שבת קודש, כשאוכל בקושי כביצה פת?

תשובה: אסור להכנס לספק ברכות, ולכן כשאוכל 
שהיא  גרם   220 לאכול  חובה  יש  מתוקה,  חלה 
המזון  וברכת  "המוציא"  יברך  ואז  סעודה,  קביעות 
די  לא  גרם,  מ-220  פחות  אכל  ואם  הדעות.  לכל 
שנכנס לספק ברכות כנ"ל, אלא יתכן גם שלא קיים 

סעודת שבת כהלכתה.
קודש  לשבת  חלות  לאפות  שאסור  לרבות,  גם 
כשיש ספק על מתיקותן, וחלק מהטועמים טוענים 
מתוקה,  שאינה  טוענים  וחלקם  מתוקה  שהחלה 
ובזה מכשילים את הרבים. ולכן או שיש לעשות את 
החלה ודאי מתוקה או ודאי אינה מתוקה, ויש להזהר 
יח(. ומכאן גם לכל מיני  יו"ד סי'  יבי"א חלק  בזה מאד )ועי' 
מאפה עם בשר, יש לערב בבצק שמן או סוכר, ואז 
בזה  ויש  מזונות".  מיני  "בורא  ברכתו  הדעות  לכל 
זכות הרבים כשאין מחלוקות בדיני ברכות, ומי שלא 

נזהר בזה, נכנס לספק מחטיא את הרבים, וחבל.
בקשת מחילה מההורים, כשלא קוראים על שמם

שאלה: האם יש חיוב לקרוא לילדים על שם ההורים? 
ואם לא קוראים על שמם, האם צריך לבקש מהם 
מחילה? ואם הם לא רוצים למחול, והשמות שלהם 

ממש לא מתאימים, מה לעשות?
על  שיקראו  ורוצים  שמחים  ההורים  אם  תשובה: 
שמם, יש מצות כיבוד הורים בזה. ואם הם מקפידים 
על כך, צריך לבקש מהם מחילה. ואם הם לא רוצים 
כשהשם  שמות,  בשני  לילדים  לקרוא  אז  למחול, 
השני יהיה על שם ההורים. וכשבאים אצל ההורים 

יש לעשות להם כבוד, ולקרוא להם בשם השני.

יד ביד עם אשתו ברחובה של עיר
מסוים,  תורני  בעלון  חולון  בעירנו  פורסם  שאלה: 
שלהלכה מותר לבעל ואשתו ללכת יד ביד ברחובה 

של עיר, האם הדבר נכון?
תשובה: חס ושלום! זה לא נכון, וגם לא יתכן לעשות 
לא  שהתיר,  חכם  שאותו  ובודאי  אופן!  בשום  כן 
התכוין להקל בזה. שהרי כידוע אסור לבעל ואשתו 
ויש  ס"ה(.  כא  סי'  אבה"ע  ברמ"א  )עי'  להראות חיבה ברחוב 
וכידוע, שיש איסור  ולפלפל מהו גדר חיבה?  לדון 
לתת יד לאשה, משום שיש בזה חיבה. ורבנו החזון 
וזו  יעבור,  ואל  יהרג  בזה  שיש  פסק,  זיע"א  איש 
בעצם הסיבה שהצעירים הצדיקים חוזרים בתשובה 
בעל  בין  הדין  הוא  וכן  נגיעה.  איסור  על  ושומרים 
ואשתו, שאין ללכת ברחוב יד ביד, משום שיש בזה 
שצריכים  תורה,  אנשי  ובפרט  להקל.  ואין  חיבה, 
על  כתם  לבעל  יש  כאשר  וגם  מאד.  בכך  להזהר 
אסור  הרבים,  לרשות  כך  יצא  משים  ובלי  הבגד, 
לזוגתו החשובה לנקות לו את בגדו, אלא תאמר לו 
שיש לו כתם, והוא ינקה בעצמו, וכך המנהג. ועל 

אחת כמה וכמה שלא ללכת יד ביד, ופשוט.
נאמ"ן  הרב  מרן  רבנו  של  מאמר  קראתי  ופעם 
נישואין,  טבעת  באצבעו  עונד  שהיה  שליט"א, 
וכשבא לארץ ראה שהרבנים אינם הולכים כך, וכן 
גם הוא נמנע מזה. ורק בליל הסדר, זכר לחירות, היה 

עונד את טבעת הנישואין.
להזהר  שיש  מרובה,  שהפרוץ  הזמן  בזה  ובפרט 
ולהתקדש ברשות הרבים כמה שיותר. וראה למרן 
רבנו הגדול זיע"א )ביבי"א ח"ג אבה"ע סי' כא אות ו(, מה שכתב 


