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

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

גליון מס' 293 :פרשת בראשית שבת קודש כ"ז תשרי תש"פ
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*לנוהגים  40דק' 17:22
"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

( 26באוקטובר  2019למניינם)

בס"ד

דף שבועי של מוסר השכל
מוסר השכל מהאות הראשונה שבתורה
הפסוק הראשון בפרשתינו פרשת בראשית,
שהוא הפסוק הראשון בתורה ,הוא:
ֹלקים ֵאת ַה ָּשׁ ַמיִ ם וְ ֵאת
אׁשית ָּב ָרא ֱא ִ
"ּב ֵר ִ
ְ
ָה ָא ֶרץ" ובמדרש רבה (פרשה א אות י) מבואר,
למה נברא העולם על ידי אות ב' ולא אות
א' שהיא האות הראשונה? ללמד אותנו,
שכמו האות ב' שהיא סתומה מכל הצדדים,
למטה ולמעלה ,ופתוח רק קדימה ,כך אסור
לשאול ולחקור מה היה קודם הבריאה ,אלא
להאמין באמונה שלימה ולהתקדם הלאה
על פי התורה לקיים תרי"ג מצות בשמחה.
ועוד ,משום שאות ב' זה לשון ברכה .וגם
באות ב' יש רמז שיש שני עולמות ,עולם
הזה ועולם הבא .ע"ש.
ולמדנו כאן דבר נפלא! זכינו וקיבלנו את
התורה ,ואנחנו רוצים לחיות על פי התורה,
ולעשות מצוות ומעשים טובים .מה הדרך
להצליח? להסתכל תמיד קדימה ,והעיקר
לא לשאול שאלות! שאלות זה קשור לשכל,
למדע ,להגיון ,לטבע ,למציאות ,ולנו הקטנים
אין אפשרות כלל ועיקר להבין תשובות על
קודם בריאת העולם.
"פּלָ אוׄת ֵעדו ֶׄתיָך"
ְ
ומדוע באמת אי אפשר לקבל תשובות?
ישנם כמה טעמים וביאורים לכך:
ראשית ,האדם נברא לאחר בריאת העולם,
ואין לנו את הכלים ואת הכוחות ואת
האפשרות להבין מה היה קודם הבריאה.
כמו אדם "סגי נהור" עיור מלידה ,שאינו יכול
להבחין ולהבין בין צבע שחור לבין אדום
וירוק .וכמו שעובר קטן בבטן אמו לא מבין
ולא יכול להבין ,שיש עולם גדול ונחמד,
ושמש וירח וכוכבים ,כי נראה לו שהכל
מסתיים במה שסביבו בלבד .כך האדם
בעולם הזה ,שנברא בחומריות וגשמיות של
כדור הארץ ,הוא מוגבל ומצומצם ,ובקושי
מבין ויודע מעט מפלאי העולם הזה ,וכיצד
יוכל לדעת על קודם הבריאה ,כאשר אין לו
את הכלים לכך.
ועוד ,שזהו הכבוד של ה' יתברך ,מלך
העולם ,אשר יצר את האדם בחכמה ,ואת
העולם הנפלא המסודר והמתוכנן להפליא,
וכמו שכתוב בתהלים (פרק קמז) "ּגָ דֹול ֲאדֹונֵ ינּו
וְ ַרב ּכ ַֹח לִ ְתבּונָ תֹו ֵאין ִמ ְס ָּפר" ,אז כמובן שאי
אפשר להבין ,אבל גם אין צורך להבין ,וניתן

המשא המרכזי

לסמוך על ה' יתברך ,על מלך העולם ,הגבור
"פּלָ אוׄת
והנורא ,בעיניים עצומות ,בבחינת ְ
ֵעדו ֶׄתיָך" (תהלים קיט) ,ופרש רש"י מכוסים
ונפלאים .ע"ש .העולם נעלם מהשכל (עיין
קידושין עא.).
ובעומק יותר ,לא תמיד התשובה מתאימה
לשאלה ,והתירוץ לקושיא ,כי יש חוסר הבנה
תמידי ,הגורם להרבות בשאלות וקושיות
ותמיהות ,וזה טבעי ונכון להשגות ולבעיות
בין בני אדם ,אבל אצל ה' יתברך ,הגדול
הגבור והנורא ,שברא עולם נפלא כזה ,אז
השבח והכבוד של ה' יתברך ,שסומכים
עליו בעיניים עצומות ,בשמחה ובאהבה .אין
שאלות ,וגם לא רוצים תשובות .והמחשבה
הנכונה ביותר היא :השם גדול ואני קטן,
ולא מבין ,ולא יכול להבין ,ולא רוצה להבין,
וזה התשובה המצוינת לעשות מהשאלה
תשובה ,כעין סוד צבאי ,סוד שמיימי.
לא מבין ולא רוצה להבין!
ובזה מובן הפסוק בהמשך הפרשה ,על
מה ולמה ציוה ה' יתברך את אדם הראשון
"ּומ ֵעץ ַה ַּד ַעת טֹוב וָ ָרע ֹלא תֹאכַ ל ִמ ֶּמּנּו ּכִ י
ֵ
ְּביֹום ֲאכָ לְ ָך ִמ ֶּמּנּו מֹות ָּתמּות"? והרי בוודאי
שיש לה' יתברך עצות גדולות כיצד ניתן
לעשות שאדם הראשון לא יאכל ,ולא
יהיה תקלות על ידי הנחש ולא כלום! אבל
מהפסוק רואים ולומדים שהיה כאן רצון
ה' יתברך באופן מיוחד ,שיהיה על דעתו
הגלויה של אדם הראשון לא לאכול מעץ
הדעת ,שיהיה רואה ושומע ומבין ויודע את
מקומו של העץ ומקבל ציווי מה' יתברך לא
לאכול .ומה העניין בזה?
אלא ,דבר זה בא ללמד אותנו ,שבעולם
הזה יש דברים שאסור לנו לעשות! כלומר
התיקון שלנו בעולם הזה לדעת שיש גבולות,
ויש מעצורים ,ויש דברים שאסור לנו ,ויש
מצוות שהם חוקים בתורה ,ודורשים מאתנו
לשמור ולעשות ולקיים ולא לבקש להבין
כלום! וזה התיקון הגדול שלנו בעולם הזה,
וזה כבוד גדול לה' יתברך שלא מבינים,
ומקיימים באהבה.
וזה יסוד גדול באמונה :שיש בורא לעולם,
ומאמינים בו בשלמות – לא שואלים ולא
רוצים להבין ,בבחינת אות ב' ,להתקדם
קדימה ולקיים תמיד רצון ה' יתברך.

מורנו הרב שליט"א
התירוץ החזק ביותר
וזה הפשט במושג "זוהמת הנחש" ,שגרמה
מיתה בעולם ,על ידי שהסית את חוה לאכול
מעץ הדעת (עיין רמב"ן בפרשה) .כי הנחש הוא סמל
של מדע הגיון ופילוסופיה ,והיהדות היא
סמל של תמימות וצניעות בבחינת תמים
תהיה .הנחש קלקל את חוה על ידי שלימד
אותה לשאול שאלות ,ועל ידי שהוציא
ממנה את התמימות והאמונה הפשוטה בה'
יתברך! והתשובה שהייתה חוה צריכה לומר
לנחש היא :כך ציוה ה' יתברך! ולא שואלים
שאלות ולא כלום.
התמימות זה התירוץ הטוב והתשובה
החזקה ביותר לקיים רצון ה' יתברך.
'דף קשר' שבועי
החיזוק המיוחד בהוצאת "דף קשר" כל
שבוע על הפרשה ,הנקרא :גליון שבועי /
עלון שבועי ,כאשר זוכים להבין ולשמוע
ולהתחזק מידי שבוע בשבוע בהנהגה
מעשית ,בעניינים המתאימים ממש למצבינו
החומרי והרוחני היום בשנת ה'תש"פ ,זה
דבר גדול מאוד! וזה בעצם מה שלומדים
מהפרשה כל שבוע ,במשך אלפי שנה.
ילד בגן מבין מהפסוק "בראשית" כפי שכלו,
וכן אברך בבית המדרש עם המפרשים,
וכן סבא תורני מתחזק מהפסוקים במוסר
השכל ויראת שמים כפי שכלו ,וכן סבא
רבא מוסיף לחדש ולהתעמק ולהתעלות
ברוחניות .ואפילו גדולי ישראל שליט"א,
בכל שנה ושנה מרגישים עלייה רוחנית לפי
דרגתם מפרשת השבוע.
ויש כאן זכות הרבים גדול מאד ,לחזק
ולהתחזק ,בבחינת דברי תורה צריכים
חיזוק( ,ברכות לב ):ופרש רש"י להתחזק תמיד
בכל כוחו ,שלא יהיה בבחינת 'דרוש דרש
והנה שורף' חס ושלום .לא דברי קבלה ,ולא
סתרי תורה ,אלא מוסר השכל מעשי הגורם
לנו להתחזק תמיד ולהיות חסיד אמיתי ,על
פי מקורות מהתורה וחז"ל הקדושים
(עיין ב"ק ל).

ויה"ר שנזכה להתחיל בסימנא טבא את
השנה החדשה עם חיזוקים של מוסר ויראת
שמים ,והיתה לה' המלוכה אמן ואמן.
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אלו הם בני הזוג המתאימים ביותר בעולם

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

שלום וברכה מורי ורבותי!
ושוב אנו נפגשים על הדברים הבוערים באמת ,ומה בוער יותר מאשר בית
יהודי ,והקשר אותו יצר בורא העולם בין הבעל לבין האשה?
ובמה דברים אמורים?
כל אחד מאתנו יודע ומבין שאין כל קשר בין מהותו של הגבר למהותה
של האשה.
הגבר בנוי מכלים שכליים יותר בעוד האשה בנויה מרגש כמעט לחלוטין.
ברכישת רכב יתעניין הגבר בגובה המהירות אליו יוכל להגיע ובצריכת
הדלק ,בעוד האשה תתרשם מיפי העיצוב ומטיב הריפוד.
מאידך ,אין כמו האשה בשימת לב לפרטים קטנים ,כך שבעוד הבעל
יחפוץ בדירה רחבת הידיים ,תהיה זו דוקא האשה שתשים לב למרצפות
העקומות עד כדי סכנת נפילה ולנזילות אותן סופחת הדירה.
בשיחה עם ידיד 'גדול' בשם הרב ישי ליפשיץ שליט"א ,שמעתי את
הממצא הבא :אחד ההבדלים הגדולים בין גבר לאשה ,הוא ההסתכלות על
כל מאורע אותו הם עוברים בחיים.
הגבר מנתק את עצמו מהאירוע ,מסתכל עליו מלמעלה ,ומנסה להבין
ולקבל החלטה מה הוא הצעד הבא אותו נכון לעשות .האשה ,לעומת
זאת ,רואה את עצמה בתוך המאורע ,כשחבלי האירוע מקיפים אותה,
ומתוך אותו מבט היא מנסה למצוא את הפתרון ואת הצעדים הנכונים
אותם יש לבצע.
במקרים המוכרים לכולנו ,מאזעקה המבשרת על פתיחת מלחמה ועד
חדירה בלתי מורשית של הולך על שש (מקק בלע"ז) לחלל הדירה ,יהיה זה
הבעל שיקבל החלטה על ירידה למקלט או מלחמת חורמה עם מטאטא
בשרץ ,בעוד האשה 'תזמר' צווחות אימים.
[ובסוגריים :אין מה להיפגע מהשוואה זו ,לדברי 'מומחים' אשה שאינה
חוששת משרצים בכל גודל ,צריכה טיפול פסיכולוגי דחוף.]...
מאידך ,בזמן משבר בו יאבד הגבר תקווה ,יראה את עולמו קורס ברגע
ואף ישקול את החמורים שבמעשים ,תהיה זו דווקא האשה שתזיל דמעות
אולם מיד לאחר מכן תתעשת ותפתח דף חדש מלא אמונה ותקווה.
בעבר שוחחנו על הצורך הגדול במציאותם של השניים בכלל ובבית אחד
בפרט.
לדוגמא :בית לא היה 'מתוקתק' לפרטי פרטים אלמלא מציאותה של
האשה החשה 'בתוך' המציאות .גבר כשלעצמו היה רואה את הכלים
הבלתי מודחים ואת הררי הכביסה המלוכלכת כמשהו שממש חבל על
הזמן להתעסק עימו .האשה לעומתו מצליחה 'לשחות' בתוך ים המטלות
הזה ,ולהפוך אותו אחרי הכל לבית מסודר ומאורגן להפליא.
ודוגמא נוספת :ילד לו היה נולד ל'זוג אבות' ,לא היה מקבל לעולם את
מנות הרגש הגדולות להן הוא זקוק כל כך בגיל ההתפתחות .באותה מידה,
לו היה שוהה ליד שני אבות חמּורי סבר לא היה לעולם לומד שאסור לרוץ
אחר כדור המתגלגל לכביש .הוא היה שומע מהם פעם ופעמיים הגדרות
די ברורות לכך ,ואולי אפילו בטונים גבוהים ,אולם לעולם לא היה מקבל
את הדברים בצורה בה ילד אמור לקבלם.
לעומת זאת ,אמא החשה בתוך המציאות ,ורואה את עצמה בגובהו של
הילד ממש בשעה זו ,תדע להסביר לילד עד כמה גדול יכול להיות האסון
מריצה אחרי כדור לכביש .היא תספר לו על רכב גדול שיכול להגיע,
ואפילו על יוסי שפעם רץ אחרי כדור ורכב גדול שהגיח מפאתי הרחוב
מחץ את רגלו ,ויוסי היה אמור לעבור סדרת טיפולים וניתוחים כואבים
במיוחד ,מה שוודאי יגרום לקטנצ'יק לפחד מהכביש כפי שבאמת יש
לפחד ממנו.
הקשר בין הבעל והאשה בנוי דוקא מתוך אותו שוני ,כעין שני חלקי פזל
המשלימים האחד את השני .בין היתר ,האשה מעוניינת וזקוקה למישהו
שיעמוד לצידה וישכיל לנווט את הספינה במבט חיצוני ,בדיוק כמו שהגבר
זקוק לאשה שתשים לב גם לפרטים הקטנים.
"על ּכֵ ן יַ ֲעזָ ב ִאיׁש ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת ִאּמֹו וְ ָד ַבק
בפרשתנו מופיע הפסוק הבאַ :
ְּב ִא ְׁשּתֹו וְ ָהיּו לְ ָב ָׂשר ֶא ָחד" (בראשית ב ,כד) .פסוק זה מופיע לאחר סדרת הפסוקים
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ראש הכולל

ֹלקים ַּת ְר ֵּד ָמה
בהם מתארת לנו התורה את יצירתה של האשה "וַ ּיַ ֵּפל ה' ֱא ִ
ֹלקים
יׁשן ,וַ ּיִ ַּקח ַא ַחת ִמ ַּצלְ ע ָֹתיו ,וַ ּיִ ְסּגֹר ָּב ָׂשר ַּת ְח ֶּתּנָ ה :וַ ּיִ ֶבן ה' ֱא ִ
ַעל ָה ָא ָדם וַ ּיִ ָ
ֹאמר ָה ָא ָדם זֹאת
ֶאת ַה ֵּצלָ ע ֲא ֶׁשר לָ ַקח ִמן ָה ָא ָדם לְ ִא ָׁשּה ,וַ יְ ִב ֶא ָה ֶאל ָה ָא ָדם :וַ ּי ֶ
ּוב ָׂשר ִמ ְּב ָׂש ִרי ,לְ זֹאת יִ ָּק ֵרא ִא ָׁשּהּ ,כִ י ֵמ ִאיׁש לֻ ֳק ָחה ּזֹאת"
ַה ַּפ ַעם ֶע ֶצם ֵמ ֲע ָצ ַמי ָ
(שם ,כא-כג).
בצעירותי הסברתי זאת ,כאשר לאחר מכן שמעתי שחידש זאת הגאון
מוילנא זיע"א ,אולם בהיות ואיני יודע את מקורו לא אציין זאת[ .אשמח
ואודה לכל מי שיוכל להפנות אותי למקור] .וביאור הדברים הוא כדלהלן:
השוני המהותי כל כך בין האיש לבין האשה היה אמור להפריע לחיבור
ביניהם ולהפכו עד כדי בלתי אפשרי ממש .ומשום כך ,יצר הקדוש ברוך
הוא את האשה מגופו של הגבר ולא כיצירה עצמאית כיצירת האדם ושאר
בעלי החיים ,וזאת משום שרק לאחר שתהיה אותה יצירה "הפוכה" עצם
מעצמיו של האדם ,ניתן יהיה לשוב ולחברם כאחד.
על פי הסוד ,אותה יצירה של אשה מגופו של גבר נכונה ומתממשת בכל
דור ודור ביצירת נפשה של האשה מנפשו של מי שאמור להיות בעלה.
החיבור בין בעל ואשה בימינו אינו חיבור חדש ,אלא חיבור מחודש.
כלומר ,אותה נשמה שהתפצלה לשתיים הולכת ומתאחדת יחד בבואם
בברית הנישואין.
"על ּכֵ ן יַ ֲעזָ ב
בזה ניתן להסביר בדרך צחות את הפסוק אותו הבאנו לעיל ַ
ִאיׁש ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת ִאּמֹו וְ ָד ַבק ְּב ִא ְׁשּתֹו וְ ָהיּו לְ ָב ָׂשר ֶא ָחד" ,כי הרי לעולם
חיבור של שני בני זוג לא יכול להופכם לבשר אחד ,וידועים דברי הגמרא
במס' מקומות ביבמות ובכתובות שמכאן נלמד שקידושין של איסור אינם
קידושין .והיינו משום שרק לאחר לידת הילד נקראים בני הזוג בשר אחד,
כי הרי עצם מעצמיו ובשר מבשרם הוא אותו ולד הנולד מהם .ומכאן נלמד
שקידושין שאסורים בהבאת ילדים לעולם ,כגון ממזרות ודומיהם ,אינם
חלים מעיקרם.
ועל פי האמור ,ניתן לשוב ולבאר זאת ביתר עומק ,והוא שכאשר הבעל
בא לעולם לא היתה נשמתו שלמה ,כי הרי החלק החסר בו הוא החלק
של רעייתו ,ולעומת זאת כאשר מגיעה הרעייה והוא נושא אותה לאשה,
אז "והיו לבשר אחד" ,כלומר חוזרים חלקי הנפש ומתאחדים כבשעת
בריאתם האמתית.
הבהרה זו אמורה לחזק כל אדם ,ובעיקר בעיתות משבר .אותה אשה אשר
זכית ונשאת ,היא האשה אשר נוצרה מחלק נשמתך ,וההתאמה ביניכם
היא ההתאמה המלאה ביותר .כך גם הבעל העומד לצידך ,הוא המתאים
ביותר .ולא כדרכו של היצר שתמיד ידע להשלות את האדם בכך שדווקא
בת זוגו אינה מתאימה לו ,בעוד ש"אם אחרת יקח לו" יזכה לחיים טובים
ומאושרים יותר.
היצר במהותו מעניק לאדם תמיד את התחושה הנכזבת של "הדשא של
השני ירוק יותר" ,כך הוא מצליח להסיט את האדם מהנצחון במלחמה
לכיוון של "שדה הקרב הזה אינו הגון"...
תפקידנו והצלחתנו ,לאחר הכרה בכחו של ריבון העולמים מזווג הזיווגים,
ולאחר הבנה שבן הזוג שנבחר להיות בעל הברית שלנו ,הוא המתאים
ביותר לכך ,ואת מהמורות החיים וניסיונות היצר יש לנצח "ביחד".
כך זוכים לאהבה ואחווה שלום ורעות ,וכך זוכים לדור ישרים יבורך.
ברוכים תהיו!

ניתן להשיג את סדרת השיחות ''הבית השלם''
ללא עלות ,הסדרה הכוללת את כל הכללים הדרושים
לבית מלא בהבנה ובאהבה
בטל'  03-5011150או בנייד .052-7680007

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
03-5011125
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שו"ת ממורנו הרב שליט"א

שלא להביט בפני אדם
כשמדברים עמו ,בזמנינו
שאלה :יש לי שאלה על מה שכתוב באיגרת
הרמב"ן" :אל תביט בפני אדם בדברך עמו".
לעניות דעתי זה לא מתאים לדורנו ,משום
שאם אדם ידבר עם מישהו מבלי להסתכל
בפניו ,הוא ירגיש שהוא אינו אדם ישר,
ומסתיר ממנו משהו ,וזו הסיבה שאינו
מסוגל להביט בפניו .וכן אם מישהו ידבר
עם מאן דהו והוא לא יסתכל בפניו ,הוא
ירגיש שהוא מזלזל בו ,ולא נותן לו את מלא
תשומת הלב שלו .מה הרב אומר על כך?
תשובה :תלוי עם מי מדברים ,אם מדברים
עם ההורים ,או עם האשה ,או עם המשפחה,
צריך להסתכל טוב טוב .אולם כשמדברים
עם אנשים זרים ,יש להטות קצת את הראש
למטה ,ומידי פעם להציץ בפניו ,וזה מצוין.
וגם כשלא מסתכלים ,עצם ההקשבה
וההרגשה הטובה שנותנים למספר ,זה
מצוין .וכן כאשר מנענעים את הראש,
ומשתפים פעולה בדיבור ,ועונים באמצע
"כן ,כן" וכדומה ,הרי זה מרגיע ,וזה מצוין.
לשדך בין בני זוג חילונים
שאלה :מה הדין לשדך בין בני זוג חילונים,
כאשר ידוע שאחרי החתונה הם לא ישמרו
אף את ההלכות הבסיסיות ,כגון שבת,
טהרת המשפחה ,כשרות וכדומה?
תשובה :מותר לשדך ביניהם ,ולאט לאט
להשפיע עליהם ,ולקרב אותם ליהדות .והרי
זה כמו להזמין משפחה לסעודת שבת או
חג ,וכמובן בתנאי שהם מקשיבים לדברי
תורה ומתחזקים ,ואחר כך הם נוסעים
בחזרה לביתם ,ואין כאן איסור של "לפני
עיור" .ואדרבא ,יש כאן הצלה מעבירות בזה
שמקשיבים ומתחזקים לאט לאט .והרי זה
כעין סמינר ,שהרי אם לא היו באים לשבת
או חג ,בודאי שהיו עושים בביתם הרבה יותר
עבירות .וכן פסק הגאון רבי שלמה זלמן
אויערבאך זיע"א ,כידוע .וכן בנידון דידן,
אף על פי שהם בעלי עבירות חמורות ,מכל
מקום על ידי הנישואין אנו מונעים מהם עוד
עבירות גדולות שהיו עוברים עליהם אילו
לא היו נשואים כדת וכדין .ויש לסייע בעדם
להתקדם לאט לאט" ,ולוקח נפשות חכם"
(משלי יא ,ל).
שתיית משקה חריף לשמחת הלב
שאלה :מה הדין לשתות משקאות משכרים
לשמחת הלב?
תשובה :משקה חריף הוא מסוכן ומזיק
לגוף ,וזה לא מתאים אפילו בשבתות וחגים,
וגם לא בפורים .ומפורש ברמב"ם (הל' דעות
פ"ה) ,שלהיות שיכור הרי זה מגונה .והוסיף
שם שאם זה בפני עמי הארץ ,הרי זה חילול ה'.

אז לזקנים וכיוצא בזה ,מעט משקה ניחא,
אולם צעירים צריכים להזהר בזה מאד .וזה
מנדנד ומשכר ומשקר .וד"ל.
אם מותר לפסוק כהמיקל דוקא
שאלה :רציתי לשאול ,במידה ויש חכם
גדול הפוסק הלכה שלא כמו חכם גדול
אחר ,האם אני יכול לעשות כדעת המיקל,
אף על פי שאני נוהג תמיד כדעת פלוני
בענינים אחרים? וכמובן שמדובר בגדולים
שמוסכמים ומוכרים כגדולי תורה בעלי כח
פסיקה ,ושניהם ספרדים וגם אני ספרדי?
תשובה :אין בזה בעיה (וכתבתי בזה בספר עבד לעבדי
ה' ,ע"ש).
וכמובן שיש דברים היוצאים מן הכלל,
שבהם אין לעשות כדעת המיקל .ולדוגמא,
ההיתר של פאה נכרית לאשה ,שרבנו סבא
דמשפטים הגאון רבי שלום משאש זיע"א
מיקל בזה ,ומרן רבנו הגדול זיע"א מחמיר
בזה מאד ,כידוע .שאין להקל בזה ,משום
שזה ענין ציבורי שעלול להרוס את השכונה
ואת הקהילה כולה .ועוד ,שמטפחת היא
מסורת שלנו מדורי דורות .והגאון רבי
חיים קנייבסקי שליט"א אמר ,שהספרדיות
החובשות פאה לראשם ,עוברות בזה על
"ואל תטוש תורת אמך" .ועוד שזה יגרום
תמיד למחלוקות ובעיות במשפחה.
ולכן למעשה ,כל מה שפוגע ביראת שמים,
המיקל בזה אין לו על מה שיסמוך .וזו דעת
רבנו הגדול זיע"א.
שימוש במלים לועזיות
שאלה :בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ד סי' יא ס"ג),
דן בזה שלא לספר בלשון צחות בחכמתם
של אומות העולם .ולאור זה שאלתינו היא,
האם מבחינה השקפתית והלכתית ,אין ראוי
להשתמש בלימוד התורה במלים לועזיות
כגון "אובייקטיבי"" ,אקטואלי" וכדומה?
תשובה :בודאי שכדאי וצריך להזהר בזה,
ולדבר רק בלשון הקודש ,ולמעט במלים
כאלה.
וכמובן שלפעמים כשמדברים בפני ציבור
מסוים המתקרב לדת ,ואנו נחוצים להמחיש
ולהבהיר להם את הדברים ,וזה עוזר להם
להבין היטב ,אז עושים כן ומכוונים לשם
שמים .אבל בדרך כלל יש להמנע מכך.
וכידוע ,שהרב נאמ"ן שליט"א מעיד על
האיש מצליח הקדוש הי"ד ,שלא היה אומר
את המלה "אנציקלופדיה" ,אלא 'אוצר
מילים' .ומעיד שגם מרן רבנו הגדול זיע"א,
מעולם לא הוציא מפיו מלים אלו ,וזה פשוט.
וזה בבחינת ורוממתנו מכל הלשונות.
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כוונת הפסוק" :עתה ידעתי כי ירא
אלקים אתה"
שאלה :מה כוונת הפסוק "עתה ידעתי כי
ירא אלקים אתה" ,הרי ה' יתברך יודע הכל?
תשובה :שאלה יפה! ויש בזה כמה תירוצים:
א .הכוונה על מלאך ולא על ה' יתברך (וכ"מ
בזוה"ק) .וכידוע ,שזה המלאך שנברא מהעקידה
(עי' מהרש"א מכות י .):ב .לשבר את האוזן ,כדי
שנבין את הדברים .ג .ה' יתברך הוא האל
הגדול ,הגבור והנורא ,ואין חקר לתבונתו,
והוא כזה גדול עד שיכול לומר" :לא רוצה
לדעת ,וזכותי שלא לדעת" .וכשעמד אברהם
אבינו ע"ה בנסיון ,נאמר עליו "עתה ידעתי",
ויסוד זה מובא ברבנו אור החיים הקדוש (ס"פ
בראשית) ,ע"ש.
כח התורה מתקן הכל!
שאלה :במחילה גדולה מאד מכבוד הרב,
הרב אמר שלימוד התורה שיהודי לומד
מתקן את העולם ,ועוזר לעם ישראל
וליהודים בעולם ,מכל מקום לעניות דעתי
שאם אותו יהודי אינו אומר במפורש
שבאותו לימוד תורה שהוא לומד ,יהיה חלק
ממש לכל יהודי בעולם ,וגם חלק במצות
לימוד התורה ,לימוד התורה הוא של אותו
יהודי בלבד ,וגם המצוה שלו בלבד.
תשובה :מדוע אתה אומר כך ,ומנין לך לומר
כך? אל תתבלבל! תורה זה כח ,ולא צריך
לכוין כלל! כח התורה זה אש המביא שפע
וברכה לכל העולם.
מצוות צריכות כוונה ,אבל התורה מתקנת
את הכל .וכן מצינו אצל יששכר וזבולון,
זבולון עוזר ליששכר על ידי העבודה שהוא
עובד ,וזה מחזיק תורה ,ויששכר שעוסק
בתורה עוזר לכל העולם גם בלי כוונות (ועי'
במדרש רבה על הפסוק בפרשת דברים "פנו לכם צפונה" ,ותהנה).
וכן מובא בגמרא (מכות יא ,).שהלומד תורה,
מציל יהודי במדבר שלא יטרוף אותו אריה.
וכן בזוהר הקדוש (בהקדמה לבראשית) ,כל הצועק
"יהא שמיה רבא" בכוונה ,הרי זה מציל את
הרשעים מגיהנם .ומה צריך יותר מזה?
שמיעת "טראנסים" לצורך הוצאת מרץ
שאלה :האם מותר לשמוע 'טראנסים' או
'מסיבות טבע' לצורך הוצאת מרץ ,כגון
ריצה וכדומה? ומה הדין אם באמצע אשה
ששרה ,ואני לא מכיר אותה ,וגם לא ראיתיה
כלל?
תשובה :מותר בתנאי אחד ,שזה לא ישפיע
עליך לרעה ,ושאתה מקבל מכך יראת שמים,
וכח להמשיך להיות עובד ה' ,ואשריך.
ואם זה משפיע עליך לרעה ,וגורם לך הרגשה
רחובית וקלות ראש ,אסור לך לשמוע.

שאלה יפה
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