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בס"ד

נאמר בתורה בפרשת השבוע "ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' 
כלומר:  ה'"  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִאם  ִּכי  ֵמִעָּמְך  ֹׁשֵאל  ֱאֹלקיָך 
פחד מה' יתברך! זה מה שה' מבקש מאתנו לעשות, 

שאר הדברים, הוא עושה לנו...
בידי  "הכל  לג:(  )ברכות  הגמרא  לדברי  המקור  וזה 
שמים חוץ מיראת שמים" והכוונה: כל צורכי הגוף 
בריאות,  הצלחה,  עבודה,  פרנסה,  כגון  החומריים, 
ה'  בידי  הכל  ורחמים,  וחסד  חן  טובים,  שידוכים 

יתברך! חוץ מיראת שמים שזה בידיים שלנו.
ויראת שמים  זה לפחד מה' יתברך בלבד! ולא לפחד 
מזולתו כלל! וזה מצות עשה מהתורה, יראת שמים 
תירא  "לא  תעשה  לא  ומצות  יתברך.  מה'  לפחד 
שופטים( שלא לפחד כלל ועיקר מאחרים.  )פרשת  מהם" 
עבודה  אין  עוד מלבדו",  "אין  וזה כלול גם במצות 
לזולתו, אין עוד, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא 

אם כן גוזרים עליו מלמעלה )חולין ז:(.

יראת שמים – היסוד להכל
הפסוק מתחיל כי אם ליראה, משמע אך ורק יראת 
ולאהבה  דרכיו,  בכל  ללכת  והולך  ומוסיף  שמים. 
ואת  ה'  מצוות  את  לשמור  וכו',  ולעבוד  אותו, 
חוקותיו, ואיך זה מסתדר עם תחילת הפסוק כי אם 

ליראה?
אלא, לזה מסיים הפסוק לטוב לך! אם תזכה ליראת 
תוצאה  זה  הפסוק  כל  המשך  אז  באמת,  שמים 
כל  לך,  לטוב   – מעיד  והפסוק  שמים,  יראת  של 
זוכה  זה לטובתך! כלומר, מי שזוכה ליראת שמים 
לאהבת ה', לעבודת ה', לשמור מצוות וחוקים, ויהיה 
לו טוב בעולם הזה ובעולם הבא. יראת שמים שזוכה 
האדם על ידי עמל ויגיעה זוכה לטובה בעולם הזה.

והוסיפו המפרשים, משל למה הדבר דומה? לאדון 
שציווה לעבדו להרים משא כבד מפה ומשם, והעבד 
תמה כיצד? הרי זה כבד מאד? והוסיף לו האדון ִמלה 
אחת ונעשה לו הכל קל! מה המלה? כל מה שאתה 
כך  בעיניו...  קל  הכל  נעשה  ומיד  בשבילך!  מרים 
על ידי יראת שמים זוכה לתוצאות גדולות בעבודת 
ה', ומרגיש בעצמו חיים טובים בעולם הזה כפשוטו 
ממש, וזה נותן כח וחשק לעבוד ולקבל יראת שמים.

יראי השם – חביבים מכולם
יוסף הצדיק אמר על עצמו, "את האלקים אני ירא" 
כן  כי  "הנה  קכח(  )פרק  וכן הפסוק בתהילים  מקץ(.  )פרשת 

שמים  ירא  להיות  שזוכה  מי  ה'".  ירא  גבר  יבורך 
"בית  קלה(  )פרק  בתהילים  וכן  ברכות!  הרבה  מקבל 
בית  ה',  אהרון ברכו את  בית  ה',  ישראל ברכו את 
הלוי ברכו את ה', יראי ה' ברכו את ה'" נשים לב שיש 
שינוי אצל ירא ה', לא כתוב בית יראי ה' כמו בבית 
ישראל ובית לוי, אלא יראי ה' בלי בית. ולמה? כי 
הם תמיד אצל ה' יתברך, והם חביבים בעיניו יותר 
מבית אהרון ומכולם. ולכן הם לא בבחינת בית אלא 

בקשר ישיר ואישי!

כיצד זוכים ליראת שמים?
תבקשנה  "אם  ב'(  )פרק  במשלי  המלך  שלמה  אומר 
ה'"  יראת  תבין  אז  תחפשנה  וכמטמונים  ככסף 
כלומר: צריך להשקיע ולבקש ולחפש יראת שמים 

לבקש  יש  כך  ורק  כך  וזהב!  כסף  כמו שמחפשים 
קדושה,  של  תרגילים  לעשות  וכן  שמים!  יראת 
יראת  לקבל  ולכוין  תורה.  ארץ, עמל  דרך  צניעות, 
לד'(,  פרק  )תהילים  אלמדכם"  ה'  "יראת  בבחינת  שמים, 
כלומר, ללמוד ולעיין ולפלפל ולהקשות ולתרץ כדי 

לקבל יראת שמים.
תמיד  שליט"א  הרב  מורנו  המאמר:  עורך  ]הוספת 
כששואלים אותו הרב צריך משהו? הוא עונה, כן! 
אומר:  תמיד  העם  המון  להבדיל,  שמים!!!  יראת 
לי כסף לא היה  לי כסף אני מסודר... אם היה  תן 
מה  וזה  הכסף  אהבת  של  תוצאה  וזה  בעיות...  לי 
ליראת  שזכה  מי  אבל  הכסף!  אהבת  את  שמעצים 
שמים או שרוצה לזכות ליראת שמים, תמיד שגור 
על לשונו בקשת יראת שמים, תמיד חפץ בכל ליבו 
לקבל עוד קמצוץ יראת שמים. נאים הדברים למי 

שאמרם. ע"כ ההוספה![

המתנה היחידה שאפשר לתת להשי"ת
וכוונת הפסוק ועתה ישראל וכו' ללמד אותנו איזה 
שלו?  הכל  הרי  יתברך,  לה'  לתת  אפשר  מתנה 

והתירוץ הוא: יראת שמים! זה בא מאתנו בלבד! 
וזה ההפטרה שקראנו כעת בתשעה באב "אל יתהלל 
עשיר בעושרו" וכו' כי העושר, הכח, החכמה, הכל 
את  לדעת  אותי"  וידוע  "השכל  אבל  יתברך.  מה' 
יתברך.  לה'  המתנה  זה  שמים  ליראת  ולזכות  ה' 
וזה בבחינת "ויגבה לבו בדרכי ה'" )דברי הימים ב פרק יז( 
הנאמר על יהושפט מלך יהודה שהיה מלך בישראל 
ומכבד מאד לומדי תורה יראי ה', ועליו נאמר הפסוק 
ירא  הוא  וכאשר  כד.(.  מכות  )ועיין  יכבד"  ה'  יראי  "ואת 
שמים  כבוד  זה  הרי  חדרים,  בחדרי  בסתר,  שמים 

גדול מאד. ואשריו שזכה לכך.

א השם זוכה ליישוב הדעת
כידוע, הפסוק אומר )משלי יג( "תֹוֶחֶלת ְממּוָשָכה – ַמַחָלה 
ֵלב", כלומר, המצפה לבקשה ואינה נעשית זמן רב 
יכול לקבל התקף לב )ועיין ברכות דף לב:(. ולפי זה, כעת 
המשיח  למלך  מצפים  ואנו  באב  מתשעה  שיצאנו 
אלפי שנה אנחנו צריכים להחלש? אלא, כשמדובר 
בצפייה לגאולה ובכל ציפייה רוחנית חיובית, לא רק 
שלא נחלשים אלא מתחזקים! ועל דרך זה, כל פחד 
חיצוני הוא לא טוב וזה מסוכן, אבל פחד מה' יתברך 
דהיינו יראת שמים, זה בריא ומועיל ומביא לנו חיים 
טובים בעולם הזה. ולמה? כי זה מצוה שציוונו ה' 
כמות  מהשמים  נגזר  אדם  כל  על  ובנוסף:  יתברך. 
של פחד ומתח ועצבים ודאגות, ומי שמוציא את כל 
הפחד שלו על יראת שמים מה' יתברך, הרי זה מסיר 
מעצמו וממשפחתו פחד חיצוני ובלבולים של עלמא 
ויישוב הדעת בעולם  וזוכה לחיים טובים  דשיקרא 

הזה, ואשריו ואשרי חלקו.

סגולה לקבל יראת שמים
ויתכן לחדש סגולה ליראת שמים, לומר כל יום לפני 
מבקש  "אני  ויותר  פעמים  מאה  אפילו  יתברך  ה' 
יראת שמים". כמו אמירת מוריד הטל 90 פעם למנוע 
ספק )עיין משנ"ב סימן קיד ס"ק מא(. כך המבקש יראת שמים 
כל יום, זה עושה רעש בשמים ועוזרים לו ומסירים 

ממנו כל המפריעים, בבחינת המקדש עצמו מלמטה, 
הקדוש  ובזוהר  לט.(,  )יומא  מלמעלה!  אותו  מקדשים 
איתערותא  גוזמא!  בלי  ממש  פעמים,  מאות  מובא 
אני  בבחינת  דלעילא,  איתערותא  עושה  דלתתא 
לדודי מלמטה ודודי לי מלמעלה. כנראה שבשמים 
סופרים  לא  אחרת,  שמים,  ירא  מאדם  מתלהבים 

אותו...
ומפורש בגמרא )שבת לא:( בר אוריין זה בן תורה. דחיל 
חטאין זה ירא שמים. ויש בר אבהן משפחה מיוחסת 
)מנחות נג.( ועם כל זה מי שהוא בר אבהן ולא בר אוריין 
שישרף באש! )מנחות שם(. והדברים נוראים. כי העיקר 

זה יראת שמים!
תבא(:  כי  )בפרשת  הקדוש  החיים  האור  רבינו  אמר  וכך 
הוא  ישרף  התורה,  פי  על  לא  מצוות  שעושה  מי 
זה יראת שמים. ומצוה  והיסוד של הכל  והמצוות. 
להתפלל ולבקש בתפילת העמידה בקשות פרטיות 
בשמע קולנו, או באלקי נצור )כמבואר בספרים הקדושים: יערות 
על  בעיקר  לבקש  ויש  חיים(,  חפץ  אדם,  חיי  יועץ,  פלא  דבש, 

יראת שמים.

ההבדל בין שמירה לעשיה
ובזה מובן פסוקים נפלאים שיש בהם משפט מיוחד, 
תשמרון"  "שמור  וראה:  עקב  ואתחנן,  בפרשיות 
"תשמרון  ועשיתם"  "ושמרתם  לעשות"  "לשמור 
לעשות", וצריך להבין מה עומק הכוונה בִמלים אלו? 
הרי אם עושים, אז בודאי ששומרים! אז מה העניין 

שמירה ועשיה? 
אלא באמת רואים כאן יסוד נפלא, בעבודת השם לא 
מספיק עשיה, אלא צריך גם שמירה. שמירה זה פחד 
שלא נכשל בעבירה. בבחינת שמירת העיניים פחד 
שמירת  מהלשון.  פחד  הלשון  שמירת  מהעיניים. 
בני ישראל את השבת  ושמרו  פחד מהשבת.  שבת 
מהלכות  )ספ"ח  ומדויק כך ברמב"ם  את השבת.  לעשות 

מעילה(, ע"ש. 

ספק ספיקא דעריות לחומרא
הקדושה  על  ולשמור  להחמיר  למעשה,  ומכאן 
כמה שיותר. ובפרט בבין הזמנים, בטיולים, נופש, 
אירועים ומסיבות. ובגדרי הקדושה, גם ספק ספיקא 

לחומרא לכל הדעות!
ולהתבטל  ולהכנע  לשמוע  שיש  לתקשורת,  ומכאן 
נייד  טלפון  על  ולוותר  שליט"א,  ישראל  לגדולי 
לשידוכים  הגיעו  שלא  הנוער  לבני  ובפרט  לגמרי, 
שאסור בהחלט להכשילם, גם לא טלפון כשר! וזה 
בבחינת ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן... והבוגרים 
הזקוקים לכך אך ורק טלפון כשר בלי הודעות ובלי 
טלפון  וכשיש  לחומרא,  עריות  וספק  הרע!  יצר 
ידי  וזוכים על  זה סימן ליראת שמים!  כשר בלבד, 
גם שיש ביטול תורה  ומה  ה' בדבקות.  זה לקרבת 
במכשירים האלה וחוסר שלום בית, וזה עצת היצר 
בלבד! ואוי לנו מיום הדין! ומי לה' אלי, עובר מיד 
לטלפון כשר!!! ויקוים בו הפסוק: "לטוב לך" פסוק 
מהפרשה. ויהיה לו טוב בעולם הזה ובעולם הבא. 
וכדאי לנסות ולראות ישועות ברוחניות ובגשמיות, 

אמן ואמן.

ירא שמים בסתר כבגלוי!
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

פרשת עקב, אב תשע"ט
שלום וברכה מורי ורבותי!

הגשמיים  לרבדים  מתכוון  ואני  ישראל,  בעם  חלוקות  דעות  ישנן 
הטוענים,  ישנם  לילודה.  הקשור  בכל  בעם,  והנמוכים  הגבוהים 
להביא  האדם  שירבה  וככל  ברכה,  זו  ילדים  שמחה,  זו  ילדים  כי 
ילדים לעולם כך יוטב לו ולהם עד עולם... וישנם הסוברים, כי יש 
להביא ילדים לאוויר העולם במידה במשקל ובמשורה. יש לבטח 
את עתידם, לבטח את מקורות ההכנסה מהם יחיו, ואפילו להוסיף 

ולבטח את מנת ורמת המשכל שיהיו בידי ההורים להעניק להם.
היום נדון יחד בשאלה זו, כהרגלנו לדון בדברים הבוערים באמת.

ובכן, פרשתנו מלאת הברכות, פרשת עקב, פותחת במילים "ְוָהָיה 
ֵעֶקב ִּתְשְׁמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה, ּוְשַׁמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם, ְוָׁשַמר 
ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָך ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ִנְשַּׁבע ַלֲאֹבֶתיָך" )דברים ז, יב(. 
וכאן בתחילתו של צרור ברכות אותו מנחית בורא העולם באהבה 
"ּוֵבַרְכָך",  "ַוֲאֵהְבָך",  מילים:  בשלוש  פותח  הוא  ישראל,  עמו  על 

"ְוִהְרֶבָּך" )שם, יג(.
את המילה "ַוֲאֵהְבָך" כולנו מבינים. משמעותה היא שתזכה להיות 
אהוב על ידי בורא העולם, ברכה שאין לך גדולה ממנה. "ּוֵבַרְכָך" - 
כהמשך ישיר לאהבתו של בורא עולם, שכוונתה - תזכה לברכתו. 
לברכה  מגיעים  אנו  כאן  אולם,  מזו?  גדולה  ברכה  לנו  מה  ושוב, 
השלישית הכלולה במילה "ְוִהְרֶבָּך", מה זאת אומרת "ְוִהְרֶבָּך"? אומר 
הקדוש ברוך הוא" "אזכה אותך ְלִהְתַרּבׂות, אזכה אותך לבנים ובנות 

רבים שגם אותם אזכה להביא בנים ובנות רבים לעולם".
ככל  לאמר,  ברכה.  זו  שלהתרבות  ומבואר  משמע  הכתוב  מדברי 

שיהיו לך ילדים רבים יותר תהיה זו ברכה גדולה יותר.
וכאן נשאלת השאלה - האם על פי דברי הפסוק נוכל להכריע את 
המחלוקת הקיימת בין המון העם בקשר לכמות ואיכות הילודה או 

שמא אין די בפסוק זה בכדי להכריע?
ובכן, באופן מפתיע, נפסוק ונאמר ששני הצדדים צודקים במאת 
האחוזים. גם אותם הטוענים שריבוי הילודה בישראל טוב ונפלא 
מוביל  הילודה  שריבוי  הטוענים  אותם  שגם  בעוד  צודקים,  הוא 

לאסון צודקים גם הם, ונבהיר את הדברים.
הגמרא במסכת עבודה זרה )ה' ע"א( אומרת: "אין בן דוד בא עד שיכלו 
נשמות שבגוף". ומפרש רש"י במקום שישנו מקום בשמים הנקרא 
'גוף', אשר בו שוכנות נשמותיהם של כל התינוקות האמורים להיוולד 
בעתיד. ובטרם נשלחו כל אותן נשמות לגופים חדשים בעולמנו זה, 
לא יבוא מלך המשיח. ביאור הדברים - שככל שזכית להביא עוד 
ועוד ילדים לעולם, זכית לקרב את הגאולה, גאולה פרטית לך ולבני 
משפחתך, וגאולה לכל העולם כולו. כך שגם מכאן מבואר שריבוי 

הילודה ברכה הוא לעם ישראל ולעולם כולו.
אולם, עדיין אנו מצדיקים את אותם המואסים בכך וטוענים שריבוי 

הילודה הוא אסון, הוא ונסביר ונבהיר את הדברים.
אדם שחי בבית בו מצב רוחו אמונתו והשקפתו על החיים תלויים 
במצבו הכלכלי, תלויים במצבו הרגשי המשתנה, ותלויים בשלום 
הבית שלו, אשר המחוג בו משתנה לפי הנתונים הנ"ל, ברור והגיוני 
שצודק הוא בכך שגרוע להביא מספר רב של ילדים לעולם. לאיזה 
עולם יגיעו אותם ילדים? איזו הבטחה הוא יכול להבטיח להם בעת 
יהיו  לא  שהדברים  ככל  למענם  לעשות  יוכל  הוא  מה  היוולדם, 

תלויים בו?
לעומתו, האדם שיודע שבניו יהיו מאושרים בין במצב כלכלי טוב 
ובין במצב כלכלי טוב מאד... ששלום הבית שלו יהיה לעולם יציב, 
וליוצאי  לבניו  בנתינה  ומלאים  שופעים  יהיו  לעולם  ושרגשותיו 

לעולם  ויביאם  שירבה  וככל  ברכה,  אכן  זו  שילדים  יודע  חלציו. 
יעשה אך טוב וחסד לו ולהם.

'ארמון  בעצם  שהוא  בית  להקים  שמצליח  אדם  לו,  שטוב  אדם 
ירצה  הרף,  ללא  ושמחים  מאושרים  בצלו  החוסים  שכל  פלאים', 
למלא את הארמון הזה בעוד הרבה יוצאי חלציים שיצטרפו לאושר 

'האבסולוטי' הזה.
נמצא, ששני הצדדים צודקים - גם הממאנים בריבוי הילודה וגם 
התומכים בה, כי הא בהא תליא. אם אתה ממאן, זה אומר שאתה 
מבין שיותר משני ילדים עלולים לחיות בסבל בצל קורתך, ואתה 

אכן צודק...
אולם, יש כאן משהו עמוק יותר.

ננסה יחד להבין מה ההיגיון בכך שזוג, הנושאים זה את זו, מחליטים 
לאושר  להתחייב  יוכל  לא  אדם  אף  והלא  לעולם?  ילדים  להביא 
אמיתי לבנו, אף אדם לא יוכל להתחייב שלא תפרוץ מלחמה, ושלא 
תהיינה שנות בצורת. אף אדם לא יכול להתחייב למקומות לימודים 
להתחייב  יכול  לא  אדם  אף  העת,  בבוא  לילדיו  ואיכותיים  טובים 
לאושר. יתירה מזו, "ָאָדם ְלָעָמל יּוָלּד" )איוב ה, ז(, "ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ֹּתאַכל 
ֶלֶחם" )בראשית ג, יט(, עולמנו זה מלא במהמורות ובניסיונות ובמלחמות 

פנימיות וחיצוניות. לאיזה עולם, אם כך, אתה מביא את בניך?
אם אתה תושב ארץ ישראל, השאלה רק מכפילה את עצמה. האם 
האם  הקרובים?  בעשורים  הארץ  של  מצבה  יהיה  מה  יודע  אתה 
אתה יודע מה עלול לעלות בגורלה מול 'החמאס', מול 'החיזבאללה' 
ואפילו מול 'דעאש'? האם אתה יכול להתחייב ליציבות כלכלית מול 
כל האויבים מבית ומחוץ? אתה יודע מראש מה יהיו גזירותיו של 

שר האוצר הבא? אתה יכול לנבא מי יהיה שר הכלכלה?
התשובה היא אחת - בלי אמונה לא שייך להביא לעולם אפילו ילד 
אם  זאת,  ולעומת  יילוד.  לאותו  עוול  עושה  באמת  אתה  כי  אחד, 
אתה עושה זאת מתוך אמונה, אם אתה עושה זאת מתוך שלוות 
נפש הנובעת מהיכרותך את דרכי האלוקים ואמונתך בהן, ואתה 
יודע שהקדוש ברוך הוא 'הכל יכול' ושהוא היודע טוב יותר ממך 
ומילדיך מה טוב להם, ואת זה עושה ויעשה למענם. בהבנה כזו, 
לא רק שחסד להביא לעולם את אותו בן או שניים, אלא המקסימום 
ליוצאי  לעשות  תוכל  אותו  החסד  של  המקסימום  הוא  האפשרי 

חלציך.
הברכה בריבוי הילדים, היא ברכה לאדם שיודע להכיל את אותה 
ברכה. מי שטרם זכה לכך, טוב יעשה גם לו וגם לאחרים אילו ימתין 

עם ברכת שמים זו עד שילמד ידע וישכיל להכילה.
כולנו, ברוך ה', כל השותפים לבמה מכובדת זו, יודעים ולומדים יום 
יום ושעה שעה להכיל את ברכות ה'. מתחזקים באמונה, לומדים 
יום יום מהו 'שלום בית', מהו 'חינוך ילדים', ומה תפקידנו בעולמנו. 
זוכים ומגדלים ילדים מאושרים, ילדים שזוכים להבין את מקומם 
מהמורות  את  גם  לקבל  שיודעים  ילדים  הזה,  בעולם  חלקם  ואת 
השגחה  לראות  שזוכים  ילדים  ובהבנה,  בחיוך  בשמחה  החיים 
ַנֲחַלת ה'  פרטית בכל תהלוכותיהם. לנו, אכן, ברכת ה' היא "ִהֵּנה 

ָּבִנים ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן" )תהלים קכז, ג(.
יזכה ה' את כולנו, שתקויים בנו ברכת פרשת השבוע "ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך 
ְוִהְרֶבָּך". ונזכה להשכיל ולקבל את הכלים הטובים לריבוי לעבודתו 
יתברך, ונזכה להיות אנו אלו הזוכים להרחיב גבולנו בבנים ובנות 
למצוות  לחופה,  לתורה,  לגדלם  ונזכה  וטובים.  נאמנים  ה'  עבדי 
המשאלות  כל  ומילוי  שמחה  שלווה,  בנחת,  טובים,  ולמעשים 

לעבודת ה' יתברך, אמן.
וברוכים תהיו!

כמה ילדים מומלץ להביא לעולם?
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עשיית 'קטנים' בבריכת שחייה או במקוה
של  במקלחת  קטנים  לעשות  מותר  האם  שאלה: 

המקוה? ומה הדין לגבי בריכת שחייה?
תשובה: במקלחת אין בעיה, משום שהכל יורד במים, 
ולא מפריע לאף אחד. אולם במקוה עצמו, וכן בבריכת 
שחייה שמשתמשים במים, אין לעשות קטנים, אלא 

יש לצאת להסתדר ולחזור. 
ואלו הם דברים של בין אדם לחבירו, וזה חמור מאד 

)עי' חגיגה ה.(. 

אין לוותר על מצות פתיל תכלת 
אך  בטלית,  תכלת  פתיל  להטיל  רוצה  אני  שאלה: 
יש הטוענים לי שזה מוציא לעז על הראשונים, ועל 
רבותינו שלא נהגו בכך. וחלקם אף טוענים לי "תהדר 
ותחמיר קודם במה שצריך, ורק אחר כך תטיל בטלית 
פתיל תכלת". מה הרב שליט"א מציע לעשות? האם 

לוותר על כך?
ישראל  מגדולי  שהרבה  לדעת  יש  ראשית  תשובה: 
מי  ולכן  תכלת.  פתיל  עם  טלית  לובשים  שליט"א 
שמרגיש בזה דבקות בעבודת ה', ועלייה רוחנית של 
שלמות במצות ציצית, השקולה כנגד כל המצוות )עי' 

מנחות מג:(, בודאי שיכול לעשות כן.
"תחמיר  כן:  למי שעושה  לומר  או  לזלזל  היתר  ואין 
במה  מחמיר  אחד  כל  שהרי  שצריך",  במה  קודם 
שעוזר לו לעבוד את ה'. פלוני מחמיר במקוה, ואלמוני 
בתיקון הכללי, והוא מחמיר ומהדר במצות עשה מן 

התורה של פתיל תכלת.
וזכורני לפני כעשרים שנה, אמר לי הגה"צ הרב דוד 
קוק שליט"א, שהגאון רבי יוסף שלום אלישיב זיע"א 
הסכים ללבוש טלית עם פתיל תכלת בימינו, כאשר 
בודקים שזה אכן נראה אמיתי לפי כל הסימנים. וגם 
רבנו הרב נאמ"ן שליט"א לובש טלית עם פתיל תכלת. 
ואני הקטן עפר ואפר למדתי מהם לעשות כן, וגם אני 

לובש טלית עם פתיל תכלת.
בסיכום: אין לוותר על מצות פתיל תכלת.

שתיית מים ושאר משקאות לפני התפלה
שאלה: קבלתי על עצמי ביום הכפורים הקדוש שלא 
לשתות לפני תפלת שחרית כלום, לא קפה, לא מים 
ולא כלום, האם זה חסידות בלבד או שיש בזה חומרא 

בהלכה?
מעלה  בזה  יש  אלא  חסידות,  סתם  לא  זה  תשובה: 
כמובן  גדול.  שמים  וכבוד  רבה  חשיבות  גדולה, 
שלהלכה מותר לשתות לפני תפלת שחרית תה וקפה 
ואפילו עם סוכר ומעט חלב. וכן דעת מרן רבנו זיע"א 
יא-יב(. והוסיף לחדש ולבאר, שגם  ביביע אומר )ח"ד סי' 
לדעת הזוהר הקדוש, אם וכאשר הוא מכוין לחזק את 
שכך  וכמובן  להקל.  יש  בכוונה,  להתפלל  כדי  גופו 

הדין למעשה.
אולם הבן איש חי מחמיר בזה מאד, ואפילו לשתות 
מים אינו מתיר. ובקושי מתיר לשתות מים לפני עמוד 
השחר )עי' עי"ח ס"פ וישלח(. ואין לשתות אפילו מים משעלה 
ובפרט לאכול לאחר  לד(.  ס"ק  פט  סי'  )כה"ח  עמוד השחר 
)והובא  השחר  שעלה  קודם  אף  שאסור  ממטתו,  שקם 
ביבי"א ח"ה סי' כב סק"ה(. ויש חסידים שמשתדלים שלא לדבר 
שיחת חולין קודם תפלת שחרית )עי' כה"ח סי' פט ס"ק יב(. 
ומי שמרגיש עלייה רוחנית ביום הכפורים, ומתחסד 
בזה, אשריו ואשרי חלקו. ומרן הראשון לציון שליט"א 
מחמיר ואוסר לשתות קודם התפלה משקאות קלים 
ומתוקים, ורק תה וקפה מותר )עי' שו"ת הראשון לציון ח"ב סי' ז(.

ובזה שאינו שותה חמין בבית הכנסת הוא מרויח, משום 
שהרעש והפיזור הנפש שנעשה מסביב אינו דבר טוב. 
ולאחר התפלה מותר לשתות למי שמשתתף בשיעור 
הכנסת  לבית  שהמשכים  וכמובן  מצוין.  וזה  תורה, 
לו  ועוסק בתורה קודם עמוד השחר, בודאי שמותר 

לשתות חמין, ולהתחזק ולשקוד על התורה )יבי"א שם(.
ומכאן לומדים גם על המעלה הגדולה שלא להתקשר 
בטלפון לאף אחד, ולא לשמוע כלום, לא חדשות ולא 
ישנות, קודם התפלה, משום שראשית היום זה כבוד 

שמים על ידי התפלה.
 שתיית שוקו קודם התפלה

שאלה: האם ילד בן ארבע עשרה יכול לשתות שוקו 
הוא  ששם  תורה  לתלמוד  הולך  שהוא  לפני  בבוקר 

מתפלל שחרית? 
תשובה: בן ארבע עשרה הוא כבר גדול ולא ילד כלל, 
התפלה,  לפני  שוקו  לשתות  מצוה  בר  מגיל  ואסור 
משום שבשוקו יש חלב. אולם מותר להכין לו שוקו 

עם מים חמים, כשהרוב שם הוא מים והמעט חלב.

נקיון הגוף קודם תפלת שחרית
העמידה  באמצע  כאשר  לעשות  עלי  מה  שאלה: 

בשחרית אני מרגיש צורך להתפנות לבית הכסא?
ולמעשה,  בהלכה.  פרטים  הרבה  בזה  יש  תשובה: 
ולהתפנות,  לצאת  לו  מותר  להתאפק,  יכול  מי שלא 
ולחזור ולהניח תפלין, ולהמשיך בעמידה. וכן יעשה 
ויזהר שלא לדבר בינתיים  בקריאת שמע וברכותיה. 
כלל ועיקר, ואז בכל אופן חוזר למקום שפסק )ועי' משנ"ב 

סי' קד ס"ק יג והגהות איש מצליח שם(. 
באמצע  שהה  שאם  זיע"א,  הגדול  רבנו  מרן  ודעת 
אם  אף  לראש  חוזר  כולה,  את  לגמור  כדי  העמידה 

ההפסקה היתה מדיבור בלבד )ועי' הלי"ע ח"א עמ' קסו(.
והנהגה טובה, להתאמץ לקום בהשכמה כפי הצורך, 
ועדיף שעה קודם התפלה )עי' משנ"ב סי' צג סק"א(, ויתכונן 
גופנית ונפשית. וכל מי שנזהר קודם התפלה לנקות 
קריאת  לקרוא  תפלין,  להניח  ידיו,  ליטול  גופו,  את 
שמע ולהתפלל, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח 
והקריב עליו קרבן, וכאילו טבל במקוה )עי' בגמרא ברכות 

טו.(.
מצוה  שיש  הי"ד(,  דעות  מהלכות  )פ"ד  מהרמב"ם  וכידוע 
עושה  ובזה  ע"ש.  יום,  יום  גופו  את  ולזרז  להתעמל 
לעצמו חילוץ עצמות, ואבריו זריזין לנקות את גופו. 
ובזה מקיים מצוה שבודק את גופו, ומסיר מעצמו גם 
צב(.  סי'  או"ח  שו"ע  )עי'  כיחו וניעו, וכל מיני טירדות הגוף 
ובזה מקיים את הפסוק: "ברכי נפשי את ה', וכל קרבי 
הפנימיים  האיברים  שגם  כלומר,  קודשו",  שם  את 

מברכים את ה' יתברך )עי' ברכות י.(.

עניית אמן לברכות השחר של מתפלל אחר
שאלה: אני ספרדי המתפלל בבית כנסת חסידי, ושם 
נהוג שכל אחד קורא את ברכות השחר בקול רם, ודבר 
זה מפריע לי מפני שאני חייב לענות אמן, והתוצאה 
היא שמחמת כן איני מספיק לסיים את כל התפלה. 
האם מותר לי לאטום את אוזניי, וכך לא אשמע את 

הברכות, ולא אצטרך לענות אמן?
פטור  במצוה  העוסק  מדין  מותר,  להלכה  תשובה:   

ממצוה אחרת )ועי' יבי"א ח"ו סי' ו אות ד(.
 אבל למעשה לא כדאי להפסיד אמנים, ותהיה שמח 
העונה.  וגדול  אמנים,  יום  כל  להשלים  זוכה  שאתה 
את  לסיים  גם  תספיק  וכך  דקות,  כמה  עוד  ותקדים 

התפלה, ואשריך.

זה  אין  שמים,  שם  מקדש  חבר  לדעת, שכאשר  ויש 
כבוד לסגור את האוזניים, והבן.

הנביא  במאמר  תולדות,  לפרשת  בהפטרה  ועיין 
שמי",  בוזי  הכהנים  לכם  צבאות  ה'  "אמר  מלאכי: 

ובמפרשים שם.

הוספת מלים בתפלה במקום הגורם 
להפסק

שאלה: אדם שמתחזק בתורה ומצוות, ומרגיש קירבה 
לה' יתברך בזה שמוסיף תוך כדי התפלה מלים מעצמו 
היוצאים מהלב פנימה. אולם דא עקא, שעושה כן לא 
רק בברכת "שומע תפלה" או בשאר מקומות בתפלה 
שההוספה  במקומות  אפילו  אלא  להוסיף,  שמותר 
גורמת להפסק, אלא שהדבר גורם לו לקירבה גדולה 
לבורא, ואם נעיר לו על כך יש חשש שיפסיק להתפלל, 

מה הדין בזה?
להניח  יש  להתפלל,  יש חשש שיפסיק  אם  תשובה: 
לו ולא להעיר לו עד שיתחזק. ואחר כך לכוין אותו 

שיעשה כפי ההלכה )ועי' משנ"ב סי' קיט סק"ד(. 

עיון בספר הלכה אחר העמידה, קודם 
שפסע אחורנית

שאלה: מי שסיים את תפלת הלחש, ועדיין לא פסע 
שלוש פסיעות אחורנית מחמת אדם העומד מאחריו 
שעדיין לא סיים את תפלתו, האם רשאי בינתיים לעיין 

בספר הלכה?
תשובה: בקושי התירו ללמוד תורה בין תפלת הלחש 
זיע"א מתיר אך ורק לעיין  לחזרה. ומרן רבנו הגדול 
בספר בהרהור הלב )הלי"ע ח"א עמ' קצא(. ויש ללמוד מכאן, 
חייב  אחורנית,  פסיעות  שלוש  פסע  שלא  עוד  שכל 
לעמוד בכובד ראש, ממש כמו בתפלת העמידה. וכל 
הפסיעות  בשלוש  ועומדת  תלויה  העמידה  תפלת 
שלא  שכל  נג:(,  )יומא  בגמרא  מבואר  וכן  ראש.  בכובד 
פסע שלוש פסיעות אחורנית, ראוי לו שלא התפלל, 
לפסוע  שיש  מובא,  גאון  סעדיה  רב  ובסידור  ע"ש. 
שלוש פסיעות אחורנית, ולא מובא כלל שצריך לומר 
"עושה שלום". ומשמע מכאן, שהעיקר זה הפסיעות 
אחורנית שפוסע אחר התפלה, וכל שלא פסע עדיין, 
צריך לנהוג בכובד ראש גדול מאד, ולהשאר עומד כמו 
באמצע העמידה ממש. וכמובן שמותר לענות דברים 
קכב(,  ס"ס  משנ"ב  )עי'  וברוך שמו"  ו"ברוך הוא  שבקדושה 

אבל עדיין לעמוד באימה וביראה.

להתפלל כנגד תמונות או ציורים
שאלה: האור לציון )ח"ב עמ' סד( כותב, שכיון שכל הטעם 
שאין להתפלל כנגד כל מיני ציורים הוא משום שזה 
מפריע לכוונה, נמצא שאם הוא רגיל בציורים אלו, אין 
שום בעיה להתפלל כנגדם. ועל זה כתב ביביע אומר 
)ח"ט סי' קח, בהשגה מח( שחילוק זה הוא מסברת הכרס. אמנם 
הראוני שסברא זו נכתבה כבר בשו"ת כנסת יחזקאל, 
איך  כן  אם  סק"ו(.  קמא  סי'  )יו"ד  תשובה  בפתחי  והובאה 

מיישבים הדברים?

סברת  מתכוין  לא  זיע"א  הגדול  רבנו  מרן  תשובה: 
משום  זו,  לסברא  מקור  שאין  אלא  כפשוטו,  הכרס 
סי'  ח"ג  ביחו"ד  באורך  )ועי'  מאד  בזה  מחמירים  שהפוסקים 

סב, ותהנה(.

כנגד  להתפלל  לעניין  אפילו  שם,  האוסרים  וכל 
הסברא  עם  הסכימו  לא  הפרוכת,  שעל  האריות 

שרגילים לציורים אלו. כך נראה לכאורה.


