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תל-אביב
ירושלים
חיפה
באר שבע

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

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א
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דרגות גבוהות בקדושה

כניסה יציאה

ר"ת

17:40 16:40
17:39 *16:24
17:38 16:28
17:41 16:42

18:14
18:18
18:12
18:16

*לנוהגים  40דק' 16:04
"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

ַעם קדוש עם פה קדוש
על הפסוק בפרשה (ה ,יז) "נִ ְר ִּפים ַא ֶּתם נִ ְר ִּפים"
שאמר פרעה הרשע על עם ישראל ,פירש
בתרגום "בטלנים אתם בטלנים" ע"ש.
ובמדרש רבא על פסוק זה (פרשה ה אות יח)
ביארו ,שהתכוין פרעה בדיבורו לבזות את
עם ישראל ודימה אותם לגרף של רעי ,ע"ש.
וזה דרך פרעה הרשע שיש לו פה טמא.
וכן בלעם הרשע שאמר לאתון (במדבר כב ,כט)
"כי התעללת בי" התכוין על התעללות של
עריות בבהמתו ,כמבואר במדרש רבא על
פסוק זה (פרשה כ אות טו) ,וגם הוא דרכו לדבר
בפה טמא.
ומאידך ,להבדיל ,עם ישראל הוא עם קדוש,
ויש לו פה קדוש .וכן הוא בגמרא (סנהדרין כג).
אמר ריש לקיש ,פה קדוש יאמר דבר זה?
וכן הר"ן (נדרים ב ).אומר על רבינו תם ,ותמהני
פה קדוש איך אמר דבר זה ,ע"ש.
ומכאן יש לנו ללמוד ,שבכלל מצות עשה
של "קדושים תהיו" מונח ,שכל איברי הגוף
צריכים להיות קדושים וטהורים .וזה מה
שהובא בפירוש רבינו יונה (ספ"ק דאבות) בשם
הירושלמי :אמר ר' שמעון בן לקיש אם הייתי
בהר סיני בקבלת התורה הייתי מבקש שני
פיות ,כמו שיש שתי עיניים ושתי אוזניים.
ולמה? פה אחד לתורה והוא פה קדוש ,ופה
נוסף לחולין.
הזהירות של גדולי ישראל בענייני קדושה
ימי השובבים ועוז הדרם נאמנו מאד (חוק
לישראל שמות ,יום א') ,ומצינו בתורה ובדברי חז"ל
הקדושים השגות גדולות בעניינים של
קדושה .בפרשת וישב (לט ,ט) ,יוסף הצדיק
אמר לאשת פוטיפר" :ואיך אעשה הרעה
הגדולה הזאת וחטאתי לאלקים" ,ולכאורה
יותר מדויק היה לומר :ואין נעשה וחטאנו
לאלוקים! כי גם אשת פוטיפר מצווה על
העריות ,שהרי היא אשת איש (סנהדרין נח.):
ומבארים בעלי המוסר ,שיוסף הצדיק לא
רצה להראות קשר אתה חס ושלום ולטמא
את פיו הקדוש! ולכן אמר" :ואיך אעשה
וחטאתי לאלוקים" .והתוספות בסנהדרין
(כ .ד"ה נשים) הביאו ירושלמי ,שצריכות נשים
להיזהר שלא יסתכלו עליהן אנשים,
ע"ש .ובגמרא (ברכות סג ).אמרו ,לעולם אל
תביא חברים לתוך ביתך ,וכן לא להשים
אפוטרופוס בתוך ביתו ,כי זה היה גורם
ליוסף הצדיק להיות בסכנה של עריות,
רח"ל.

וכידוע ,גדולי ישראל וצדיקי הדור היו
מחמירים בקדושה מאד מאד! וכידוע כבוד
הבבא סאלי הקדוש זיע"א לא קיבל נשים
לברכה לעולם .ורבינו הסטייפלר זיע"א,
שהיה כבד שמיעה ולכן היו כותבים לו את
השמות לישועה וברכה ,לא קיבל נשים
ואף לא קורא מתוך דף כתב שנכתב על ידי
נשים! ורבינו האור לציון (בספרו חכמה ומוסר) מביא
מעשה על הגאון החסיד רבי אליהו מני
זיע"א ,שאמר לשמש לבקש מהשכנה שלא
תרעיש בהליכה על ידי הנעליים .ובפרט
בגיל הרווקות שזה גיל מסוכן מאד להיכשל
ביצר הרע .ומרן רבינו זיע"א מביא (יבי"א
ח"ז יו"ד סימן יד) על הסכמה וחרם שעשו גאוני
ירושלים לפני  300שנה ,על כל הרווקים,
שחייבים לעזוב את ירושלים עיר הקודש.
וזה עוד בדורות שלהם שהיה קדושה נוראה
בציבור ,ואין תקשורת ואין ערוצים ואין
טלפון ואין כלום ,ועל אחת כמה וכמה בזמן
הזה .ומרן רבינו זיע"א יחד עם הגאון רבי בן
ציון אבא שאול והגר"י צדקה זיע"א ,התירו
וביטלו החרם ,כי עינינו הרואות כמה בחורי
חמד בישיבות הקדושות ,ועוד בחורים יראי
ה' שעדיין לא השיגה ידם לשאת אישה,
ודרים בירושלים עיה"ק ,ויש להתיר החרם
שלא להכשילם ח"ו .ומכאן להשגות גבוהות
ועצומות בקדושה ,שיש להרגיש כן יום יום
ושעה שעה.
וכל מעשיך יהיו לשם שמים
וידוע מרבינו הרמב"ם (פ"ד מהלכות תשובה) ,שמי
שלא שומר על הקדושה ומזלזל במצות
"קדושים תהיו" ,ורואים עליו קלות ראש
וזלזול בזהירות בעריות ,שניתן לומר עליו
מומר לדבר אחד! וזה מעכב ממנו את
התשובה .ובספר החינוך (מל"ת שפז) מפרש את
הפסוק (במדבר טו ,לט) "ולא תתורו אחרי לבבכם
ואחרי עיניכם" שהכוונה על מי שרודף אחר
תענוגות הגוף ולא מכוין לשם שמים! ועובר
על לאו זה תמיד ,ע"ש .וזה אפילו בתענוגות
הגוף שצריך להם כמו אכילה ושתיה .וכן
לישון עם כוונה כדי להשכים לתפילה .ועל
אחת כמה וכמה תענוג ותאווה שאין צורך
בו ,כמו שתיה חריפה או עישון סיגריות
שאין בו תועלת .ולמבינים לא שייך בזה
כוונה לשם שמים! וזה איסור גמור של "ולא
תתורו" .והדברים נוראים ומפחידים עד
כמה יש להיזהר בתאוות העולם הזה שיהיו
הכל על טהרת הקודש לשם שמים ,בבחינת
וכל מעשיך יהיו לשם שמים (אבות ב ,יב).

ובזוהר הקדוש (פרשת שלח לך) מאריך בזה שעניין
הקדושה ופרישות מן העריות ,קשור לעניין
של אסור ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה.
ומאחר ועריות ואביזרייהו יש בהם הנאה
חומרית וגופנית וכן הסקרנות של מצות
שמירת העיניים ,כל זה אסור מחמת שצריך
ברכה! וכאשר נושא אישה ומברך על כוס
יין ומקדש בטבעת ועדים ושבע ברכות ,אז
זה מצוין .בהיתר ולא באיסור .וכאשר חסר
כל זה ,כיצד יהנה מהעולם הזה בלי ברכה?
ימי השובבים – הזדמנות
להתעלות בקדושה
ויש ללמוד מכאן לימי השובבים .שאנו אין
לנו כח לעשות תעניות ולא גלגולי שלג ולא
מקוה במים צוננים מאד .כי זה קשה ומסוכן,
ולא מתאים לכולנו .אבל יש לנו הזדמנות
לסגף את הגוף בצורה חיובית ,כאשר עצם
שמירת העיניים מבטל את יצר הסקרנות.
וכן כאשר עושה מידי פעם תענית הראב"ד
(המובא בספר בא"ח פרשת בהר) ,דהיינו להפסיק באמצע
או לקראת סוף האכילה ושתיה שנהנה מהם
הרבה ,או שותה פעם-פעמיים ביום כוס
קפה או תה בלי סוכר כלל .ומכוין להתקדש
בזה .וזוכה כמה דקות ביום להיות כמו בבא
סאלי הקדוש ,וזוכה לקיים מצות "קדושים
תהיו" ברמה כזאת שאין בה נזק גופני .וזה
מתאים מאד לכל השנה ,ועל אחת כמה
וכמה לימי השובבים הקדושים.
ואם תובעים את פרעה הרשע ובלעם הרשע
שיש להם פה טמא ,על אחת כמה וכמה
שיש תביעה מאתנו על פה קדוש .וכידוע,
רבינו האיש מצליח הקדוש זיע"א היה שותה
בימות הקיץ החמים בתוניס מים מהברז ולא
מים קרים ,כדי לשבור התאוה (הובא בהקדמה לספר
איש מצליח).
ובגמרא (ברכות מג" ):עתידין בחורי ישראל שלא
טעמו טעם חטא שיתנו ריח טוב כלבנון",
ע"ש .ומדוע דוקא בחורי ישראל? ומהו
טעם חטא? ביאר רבינו הבן יהוידע ,אלו
הצעירים שזכו לקדושה ונזהרים גם בטעם
חטא כמו הרהורים רעים וקדושת הפה
וכיוצא בזה ,וכשיבוא המשיח יצא מהם ריח
טוב כמו 'לבנון' דהיינו הקדושה והטהרה
שבארץ ישראל ובית המקדש (מלבי"ם הושע יד ,ח).
ומכאן רואים עד כמה יש להתקדש ולסלק
לגמרי טלפון לא כשר .בבחינת להתרחק מן
הכיעור ומן הדומה לו( .חולין מד .):ונזכה לפסוק
"קדושים תהיו" ,אמן ואמן.
שבת שלום.
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תמיד

זה מיוחד...
יש חיים לאחר המוות
תסתכל מסביב ,יש מי שזקוק לכך
שלום וברכה מורי ורבותי!
אחד הסיפורים היותר מוכרים על הקיסר ניקולאי השני מספר על כך
שבצעירותו ,כאשר אביו רצה למנותו ליורש העצר ,לאמור ,המלך
הטבעי הבא שיומלך 'אוטומטית' לאחר מות אביו ,ביקש הוא להפכו
לחכם ומושלם בכל מידה נכונה .לשם כך ,שכר לו את טובי המורים
והמרצים ,שעמלו במשך שנים להפוך את הנער לבוגר בעל ראייה
ארוכת טווח ,למבין בכל דבר ועניין ,ליודע הכל ,ולאיש אשר 'כל רז
לא אניס ליה'.
בסיום מסגרת הלימודים המפרכת והמתישה ,שבוע לפני האירוע בו
היה אמור כל העם להתבשר על ממינוי יורש העצר החדש ,ניגש מורה
זקן מבכירי המורים של הצעיר לקיסר ,ואמר לו שנשאר לו שיעור
אחרון ללמד את הבחור .אולם ,את השיעור הזה הוא לא יוכל ללמד
בחדר השיעורים הרגיל ,אלא בחדרו האישי ,אותו חדר שניתן לו על
ידי המלך למגורים למהלך כל שנות הלימודים .הקיסר הסכים בשמחה,
וביקש לשלוח את הבן לחדרו של המורה הישיש בהקדם.
לאחר דקות ספורות ,שומע המלך בחדר מלכותו דפיקות חלושות
בדלת ,וכאשר היא נפתחת הוא רואה את בנו כשרק כותונת לעורו
והוא מוכה וזב דם .לשאלתו מי ואיך ביצע בו פשע זה ,אמר יורש
העצר שמיד בהיכנסו לחדרו האישי של המורה הישיש ,כבל אותו
המורה ,השכיבו על השולחן ,השאיר רק את כותנתו לעורו והלקהו
עשר מלקות עד זוב דם.
מיד הורה המלך להחיש אליו את המורה הישיש ,ובזעם עצום שאל:
"הלא אדם חכם אתה ,ובוודאי מבין שחייך ברגע אינם שווים פרוטה,
כי מכאן אתה מועלה לגרדום ומקפד את פתיל חייך בביזיון .רק בטרם
יבוצע בך גזר הדין ,תן לי להבין מדוע בחרת לסיים את חייך בצורה
שכזו .הלא גם אם החלטתך לאבד את עצמך לדעת ,יכולת לעשות זאת
על ידי נטילת גלולה רעילה או נעיצת חפץ כהה בעמקי גופך .מדוע
היה לך צורך להתעלל בבני בכדי לעבור לעולם שכולו טוב?"
המורה הישיש השיב למלך במשפט הבא" :הוד מלכותו ,השיעור
האחרון היה אחד מהשיעורים החשובים ביותר אותם היה עלי ללמד
את בנך .אם לא הייתי עושה זאת ,לא הייתי ממלא את חובתי נאמנה.
גם אם עתה יוסר ראשי מעלי ,אמות בלב שקט לאחר שאדע שהשארתי
לאומה מלך מושלם ,שאינו חסר מאומה בחכמה ,בבינה ובדעת
תעלומות בני האדם".
הביט המלך במבט מופתע במורה הישיש וביקש" :הסבר נא את דבריך".
ואז פתח המורה הישיש במלל הבא" :הוד מלכותו יודע שבבוא העת
בה ימלוך בנו על כל הארץ ,יובאו בפניו משפטים על פשעים קטנים
כגדולים ויהיה מוטל עליו לקבל החלטה בדבר עונשו של הנאשם .בנו
של המלך ,שמעולם לא ספג הלקאת מלקות בגופו ,יגזור מיד על כל
מעשה אלימות מאה מלקות ועל כל מעשה גניבה אלף מלקות לפחות.
הוא לא יודע שלאחר כשבעים מלקות האדם כבר מאבד את נשמתו.
כיום ,לאחר שספג הנסיך הרך והענוג עשר מלקות לראשונה בחייו,
ידע הוא היטב היאך ובאיזו כמות להעניש את עברייני הממלכה גדולים
כקטנים".
כמובן שהמלך המיר את "עונשו" של המורה הישיש בתודה ומתנות
לרוב ,ושילח אותו מעל פניו באהבה וברוב חיבה.
במשל זה מסבירים קדמונינו את הצורך בו ראה הקדוש ברוך הוא
להעביר את עם ישראל את שבעת מדורי הגיהנום אותם חוו במצרים.
כאשר שנים רבות לפני זה עוד אמר לאברהם "יָ ד ַֹע ֵּת ַדע ּכִ י גֵ ר יִ ְהיֶ ה
זַ ְר ֲעָך ְּב ֶא ֶרץ ֹלא לָ ֶהם וַ ֲע ָבדּום וְ ִעּנּו א ָֹתם ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ ה"(בראשית טו ,יג).
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

"ּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָּפרּו
ובפרשתנו הנאווה ,לאחר תיאור ברכת ה' בדבר ְ
וַ ּיִ ְׁש ְרצּו וַ ּיִ ְרּבּו וַ ּיַ ַע ְצמּו ִּב ְמאֹד ְמאֹד וַ ִּת ָּמלֵ א ָה ָא ֶרץ א ָֹתם" (שמות א ,ז) ,מספרת
התורה הקדושה על "וַ ּיָ ָקם ֶמלֶ ְך ָח ָדׁש ַעל ִמ ְצ ָריִ ם ֲא ֶׁשר ֹלא יָ ַדע ֶאת
יֹוסף" (שם ,ח) ,אשר בהוראתו הישירה התקבלו ההחלטות של "וַ ּיָ ִׂשימּו
ֵ
ֹלתם וַ ּיִ ֶבן ָע ֵרי ִמ ְסּכְ נֹות לְ ַפ ְרעֹה ֶאת
ָעלָ יו ָׂש ֵרי ִמ ִּסים לְ ַמ ַען ַעּנֹתֹו ְּב ִס ְב ָ
ִּפתֹם וְ ֶאת ַר ַע ְמ ֵסס" (שם ,יא).
עם ישראל ,בטרם צאתם לקבלת התורה ,זוכים למאתיים ועשר שנה
(לאחר הנחה מאב הרחמן) של עבדות וייסורי גוף ונפש בלתי נתפסים בעליל,
וזאת משום שלא ניתן להעניק מלכות לאדם שלא סבל את ייסוריה
של העבדות .בדיוק כמו שלא ניתן למנות למנהל מפעל או חברה אדם
שמעודו לא היה שכיר .הוא לעולם לא ידע ולא יבין את החשש של כל
עובד ,הוא מעולם לא יחוש את רגשות ההקלה מהעיון בתלוש בכל
חודש ומהסיכום המספר על חודש נוסף שאותו ניתן יהיה לצלוח עם
שכר זה .בקלות יתר הוא יפטר עובדים ,ינזוף בהם ,ובמקרים מסוימים
אף יביא לאובדן מקור פרנסתם לעד.
כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להמליך את עמו ישראל על העולם כולו,
לעשותם 'אור לגויים' ,העניק להם את הזכות להכיר את חייהם של
העבדים ורק אז מינה אותם למלכים על כל העולם כולו.
זה נכון אז וזה נכון גם בימינו .כאשר רוצה הקדוש ברוך הוא להרים
אדם במעלה גבוה ,מעניק הוא לו לפני כן את "הזכות" לטעום מטעמה
המר של השפלות ,שהיא בעצם רמתם האמתית של אותם אנשים ,אשר
יהיו נתונים למרותו בבוא העת.
וכדי להמחיש זאת :אדם ,אשר נגזרו עליו חיי עושר וכבוד ,יזכה
לפניהם למספר חודשי עוני בכדי שידע ויכיר את תחושותיו של
העני וישכיל להעניק לו מטובו בבוא העת .לעומתו ,אדם ,אשר נגזרו
עליו חיי עושר מופלג ,יזדקק לקצת יותר מכמה חודשי עוני בכדי לא
לשכוח בבוא העת את סבלם ורמת חייהם של אחיו העניים .לעומת
שניהם ,מי שאמור יהיה לזכות בבוא העת לעושר בלתי נתפס בממדים
בינלאומיים ממש ,יזדקק לפני כן למספר גבוה יותר של שנים בהן
יחוש את צערה של העניות.
זה אמור להיות מקור נחמה לכל אחד שסובל ,וזה אמור להיות באותה
מידה גם מקור לזהירות לכל מי שחייו מתנהלים על מי מנוחות .בין
מתוך ימים קשים ובין מתוך ימים יפים ,שומה על כל אחד להאמין,
לצפות ולקוות שהימים הבאים יהיו טובים ויפים יותר .אולם ,יותר מכך,
שומה עליו להסב לבו ועיניו לאחיו הסובלים ולהעניק להם מטובו .זה
יכול להיות בממון ,זה יכול להיות בעצה ותושיה וזה יכול להיות אפילו
בדברי עידוד וחיזוק לכל מי שסובב אותך – בין במסגרת המשפחתית,
בין במסגרת חיי היומיום בעבודה או בלימודים .ואפילו עם אנשים
שאינך מכיר ,רק נפגשת עמם באופן חד פעמי בחדר המדרגות ,בחדר
ההמתנה או בתחנת האוטובוס.
יש לך את הזכות ואת האפשרות להראות לפמליה של מעלה שאתה
יודע להעניק לאחרים טוב גם מבלי לעבור את מסדרון הסבל .שם
בשמים יחליטו שאדם כמוך אין צורך להעביר סדנה כתושה בכדי
להפוך את חייך ליפים ומשפיעים טוב יותר לאחרים.
שוב ושוב ושוב הכל בסופו של תהליך הוא בהנהגת ה' יתברך תלוי אך
"מ ֲע ֶׂשיָך יְ ָק ְרבּוָך ַ
ורק במעשיךַ .
ּומ ֲע ֶׂשיָך ְִי ַר ֲחקּוך" (עדיות פ"ה מ"ז).
יזכנו ה' יתברך להעניק מטובנו בכל דרך למעגלים הקרובים ,הרחוקים
והרחוקים עוד יותר שמסביבנו .נזכה לשמח אלוקים ואדם ,ואך טוב
וחסד ירדפונו כל ימי חיינו.
ברוכים תהיו!

והפעם?

מיוחד שבמיוחדים!
ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
03-5011125

info@aterett.co.il

www.aterett.co.il
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שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א

קניית כרטיסי הגרלה מכספי מעשר

שאלה :כנס הילולת הצדיקים של "עטרת חכמים"
יתקיים השנה בעזהי"ת ביום ראשון כ"ח בשבט
תש"פ .ונתעוררה שאלה ,האם מותר לקנות כרטיס
הגרלה מכספי מעשר ,כאשר הכרטיס כולל גם
כניסה לאירוע ,ומזכה את בעל הכרטיס לסעודת
מצוה ולמתנה ,מלבד ההשתתפות בהגרלה?
תשובה :מותר בהחלט לתרום על ידי קניית כרטיס
הגרלה עבור ערב קדוש זה מכספי מעשר ,מאחר
וכל ההכנסות קודש להחזקת התורה ב"עטרת
חכמים" ,ולקרב את עם ישראל לאבינו שבשמים,
ומה שנהנה בעל הכרטיס מסעודת מצוה באכילה
ושתיה ,הרי זה בדרך אגב ,ואין זו הנאה גשמית.
וכידוע מהט"ז (יור"ד סי' רמט ס"ק א) ,שבכל מעשר יש טובת
הנאה לבעלים ,ע"ש.
ורק באופן שקונה כרטיס כניסה לכנס כדי לשבת
ולסעוד סעודת מצוה בלבד ,יש להיזהר מאוד שלא
יקנה כרטיס זה מכספי מעשר.
ויש לכל הציבור הרחב הבאים להילולת הצדיקים
לצורך החזקת התורה לכוין ,שמקיימים בזה מצות
עשה מן התורה של קידוש השם ,בבחינת "נדיבי
עמים נאספו" ,והקדוש ברוך הוא מתעלה ומתהלל
באסיפתם ועבודתם (ר"י בשע"ת ש"ג אות קסח).

התועלת ש"בתיקון הנפטרים"

שאלה :האם יש תועלת אמתית ב"תיקון הנפטרים"
על פי הקבלה ,ובפרט כשבאים בחלום למשפחה
ונראים כשמחים ומאושרים?
תשובה :בעניותי אינני מבין בזה .אולם למעשה
התיקון הגדול ,הנורא והנפלא ,והמועיל ביותר
לנפטרים הוא ,לתקן את זרעו וזרע זרעו ,בכך
שהבנים והבנות ,הנכדים והנכדות ,מתחזקים
ומוסיפים בלימוד התורה והיראה ,וכולם בחינוך
דתי ותורני .ואין לך תיקון גדול מזה! וכיצד יתכן
לעשות תיקון לנפטרים ,ועדיין זרעו אחריו נכשלים
בעבירות?! אולם כשבאמת זרעו וזרע זרעו שומרים
תורה ומצוות ,הם מתקנים אותו יום יום ,והדברים
פשוטים! ומרן רבנו זיע"א כתב כמה פעמים ,ודרש
כן ברבים ,שלימוד התורה שווה יותר מאמירת
הקדישים .וכן לימוד התורה עדיף הרבה יותר
מביקור בקברות הצדיקים (ועי' חזו"ע אבלות ח"ג עמ' קצט ועמ'
ריג; ח"א עמ' שסב).
ורבנו הבן איש חי בספר בניהו (יח ):מבאר ,מדוע בכה
אבוה דשמואל כאשר בנו ,האמורא שמואל שהיה
גדול הדור (רש"י ביצה ט ,).עמד להפטר מן העולם? וזאת
מפני שלאחר פטירתו של האדם הוא כבר אינו
מועיל לאביו ואמו בעולם האמת ,וכל עוד ששמואל
חי כאן בעולם הזה ועוסק בתורה ,מעטרים את אביו
בעולם האמת ,ע"ש .והתיקון הגדול לאשה שגרמה
מיתה לבניה ,רחמנא ליצלן ,הוא להביא עוד ילדים
צדיקים לעולם ,ולחנכם על ברכי התורה והמצוות.
ואין לך תשובה גדולה מזו! (יבי"א ח"י עמ' קעב).

כשאין ברירה ,מותר לבקש גם נס!

שאלה :אדם שהוא בצרה גדולה או בחולי גדול,
והרופאים כבר מיואשים ממצבו לגמרי ,האם יש
טעם להתפלל על כך?
תשובה :בודאי שיש טעם להתפלל! ומפורש בגמרא
(ברכות י ,).אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם,
אל ימנע עצמו מן הרחמים .התפלה היא מעל השכל
ומעל הטבע ,וכשאדם מתפלל בהתלהבות ובכוונה,
הרי זה סימן מובהק שהוא מאמין שה' יתברך הוא
גדול מאד מאד ,ואפילו במצב קשה זה ,הוא יכול
לעזור לו ולהציל אותו.
וגם אם זה נראה נס ,מכל מקום כשאין ברירה והמצב
קשה ,מותר לבקש גם נס .ומפורש בהלכה (שו"ע או"ח
ס"ס קפז) ,שיש להוסיף ב'הרחמן'" :הרחמן הוא יעשה
לנו נסים ,כמו שעשה לאבותינו" ,ע"ש (ועי' שע"ת שם סק"ב
וכה"ח ס"ק כה) .וכן בגמרא (ר"ה יח ,).שניים שעלו לגרדום,
ואחד ניצל משום שהתפלל תפלה שלימה ,ע"ש.
וכמו שפיקוח נפש דוחה שבת ,כך גם פיקוח נפש
דוחה את האיסור להזכיר מעשה נסים (ברכות ס .).ובכח
התפלה לבקש גם נסים ונפלאות .ועיין במהרש"א
(קידושין כט ,):שמה שניתן להשיג על ידי תפלה ,אין זה
בגדר נס ,ע"ש.

מצות התוכחה לאדם המעשן סיגריות

שאלה :האם יש מצות תוכחה ,כאשר אדם רואה את
חבירו החרד לדבר ה' ,שחזר לעשן סיגריות בימות
החול לאחר תקופה ארוכה של חזרה בתשובה
מתאוה זו ,וכעת הוא 'חוזר בשאלה' ומעשן ,ומחלל
שם שמים בעיני הרואים?
תשובה :בודאי שיש כאן מצות תוכחה מאהבה,
וישראל ערבים זה בזה (סנהדרין כז .):ומי שלא מוחה,
כאילו הוא חוטא (שבת נה סע"ב).
ויתכן להקל בזה ,ולומר שאין חובה למחות ,ואין
חובה להוכיח ,משום שלא כולם יודעים שיש בזה
עבירה של ממש ,ושהרבה גופי תורה תלויים בזה.
וכשם שמצוה לומר דבר הנשמע ,כך מצוה וכו' (יבמות
סה .):ולמעשה האריך בזה מרן רבנו זיע"א (יבי"א ח"ה אבה"ע
סי' ה) ,ע"ש .וכדאי לתת לו במתנה את הספר של הרב
אסחייק שליט"א "חיים ללא עישון" ,ויתכן שבזה
הוא מוסיף להדר בתוכחה.
וכידוע שפלפלו בזה אם המעשן כשר לעדות
קידושין ,והאם מותר לקנות לו סיגריות מחשש
"לפני עיור" .וכידוע ,שהמעשן נכשל בעוון "ולא
תתורו" ,וביטול עשה של "קדושים תהיו" ,ועובר
על הפסוק "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" .וכמובן
שקשה לקרוא לו עובד ה' יתברך .ועוד ,שאינו שמח
בקדושת השבת ,משום שמחכה בקוצר רוח ליציאת
השבת כדי שיוכל לעשן סיגריות ,ולכן גם אין לו
ברכה מהשבת .ועוד ,שדבר זה פוגע לו בשלום בית,
גורם לחילול ה' בעיני הרואים וגורם לביטול קידוש
ה' .וצריך חכמה גדולה כיצד להוכיחו ולהחזירו
בתשובה שלימה.

הקמיע הגדול ביותר לבית!

שאלה :אשה נשואה שחמותה היא אשה אלמנה
שגרה איתם בבית ,והיא אשה קשה מאד .מה עליה
לעשות כדי להסתדר איתה?
תשובה :אשה אלמנה זה כמו קמיע להצלחת כל
בני הבית .ועל אחת כמה וכמה כשהיא גם חמותה,
שהיא צריכה להרגיש כאילו יש לה בבית ספר
תורה .נכון אמנם שהיא אשה קשה ,אולם כאשר
כלתה תכבד אותה ,תשבח אותה ותתן לה תמיד
הרגשה טובה שהיא החכמה הגדולה ,אז בודאי היא
תרגע ולא תהיה קשה .ובפרט כאשר הבעל חייב
בכבוד אמו ,וגם הכלה חייבת בכבוד חמותה ,על
כך שגידלה את בנה היקר במסירות .וכאשר הכלה
החשובה תרגיש שעושה מצוה כל רגע ורגע בזה
שחמותה מתגוררת אצלה בבית ,אז יהיה לה חיים
טובים ומאושרים.
ונכון שיש מתירים לשלוח את ההורים בגיל זקנה
למושב זקנים ,ומותר מדינא לעשות כן ולא לקלקל
את שלום הבית (ועי' ילקו"י כיבוד או"א ח"א עמ' רכט) ,עם כל
זאת בני זוג חכמים יודעים לקיים מצוות .ואין לך
קמיע בעולם גדול כעין זה .וכמובן שעל ידי הדרכה
נכונה ,יעשו כיבוד הורים וכיבוד אלמנה על הצד
היותר טוב.

ההגדרה של "נגד התורה"

שאלה :מה הדין לראות סרטים שאין בהם משהו
נגד התורה חלילה ,בגדר "מים אחרונים" ליצר הרע?
תשובה :ראשית ,יש לדעת שהמלה "סרט" ,היא מלה
לא צנועה ,ועדיף לומר "סיפור" .וסיפור כזה שערכו
וכתבו אותו אנשים שאינם יראי שמים ,זה נקרא
ליצנות ,ואסור לראות או לשמוע אותו.
"נגד התורה" ,זה לא רק לראות תועבות חס ושלום,
אלא כל מה שאינו מוסיף לנו יראת שמים ,זה נקרא
"נגד התורה" ,ויש להזהר בזה מאד .ומפורש כן
בתהלים (פרק א)" :ובמושב ליצים לא ישב" ,וסמיך
ליה "כי אם בתורת ה' חפצו" ,לרמוז לנו שכשאין
תורה ,הרי זה מושב ליצים .ועיין מלבי"ם על הפסוק
"ובמושב ליצים וגו'" שפירש ,אלה הם שאינם
עוסקים בתורה ,ע"ש.

עלון המחטיא את הרבים

שאלה :ראיתי בעיר שלנו עלון ובו בדיחות על כל
מיני עדות ואנשים מסוימים ,היוצא מדי פעם בנוסח
ואווירה "חרדית" .ושאלתי היא ,האם מותר להעלים
מבית הכנסת עלונים מעין אלו ,או שיש בזה בעיה
של גזל?
תשובה :זו בעיה רצינית מאד! ולהדפיס עלון בתורת
בדיחות וליצנות ,הרי זה חמור מאד ,ואוי לנו ביום
הדין .ובודאי שמצוה על הגבאים או על רב בית
הכנסת לסלק ולבער עלונים מעין אלו מבית הכנסת,
ויש כאן זיכוי הרבים גדול להצילם מחטא.
וזה שאלה גדולה בהלכה ,אם יש איסור גזל בדבר
שאסור ליהנות ממנו (עי' קצוה"ח סי' תו סק"ב) .ובנדון דידן
שעלונים מעין אלו ממש מחטיאים את הרבים,
פשוט שמצוה לסלקם מבית הכנסת ,שהרי אינם
מוסיפים לקוראים יראת שמים.
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שותפות בהקמת עשרות קהילות
תורניות ברחבי הארץ

זה קנה חכמה

מגדל אור של תורה
שלום ,קוראים לי נתנאל ,ואני גר בצרפת .לייתר דיוק הייתי
גר בצרפת .אני רב של קהילה גדולה מאוד ,ובמסגרת תפקידי
נאלצתי לנסוע מדי יום נסיעה של כשעה יותר מדי יום .שעה
הלוך ושעה חזור.
ומה עושה יהודי טוב כשיש לו שעתיים של נסיעה ברכב
מדי יום? שמוע רדיו חלילה?! שומע שיעור תורה! ואני
מדבר איתכם על לפני עשרים וחמש שנה ,שלא היה כמו
היום מיליוני דיסקים של שיעורי תורה מכל הסוגים והגוונים
והרמות ,וקוים של שיעורי תורה וכו' ,היה בכלל קלטות ...ולא
היה מי יודע מה מבחר וכו'.
והנה הזדמן לידי סט קלטות על הלכות טהרת המשפחה.
והאמת ,לא ידעתי במה מדובר אבל אמרתי ממילא יש לי
שעתים נסיעה כל יום ,ננסה לשמוע את זה.
תבינו ,אני לא מכיר את הרב הזה ,ולא יודע בכלל שמדובר
באחד מגדולי ישראל ,מבחינתי זה קלטת של רב שאני לא
יודע מה גדלותו בתורה ובהלכה.
ומה קורה אחרי שאני שומע את הקלטת הראשונה? במשך
שנה שלימה ,אני שומע את הקלטות האלו הלוך ושוב .שנה
שלימה של שמיעה של הקלטות ואני כבר יודע ומכיר בעל פה
כל דיבור וחידוש ורעש שיוצא מהקלטות האלו.
ומי שזוכר את התקופה ההיא ,יודע שמרן רבינו עובדיה יוסף
זיע"א היה נתון תחת מתקפות כאלו ואחרות על משנתו ודרכו

בהלכה ,והיו כאלו שחוששים להביע את דעתם בגאון ולפסוק
כמרן זיע"א .אבל הרב הזה היה מדבר בכל העוז והתעצומות
ובכל הכח מחזק ומשבח את פסקי מרן ,ומרן קדש קדשים,
בקי בכל חדרי תורה .מריץ תשובות מיביע אומר והלכות
מטהרת הבית .זה היה כל כך מחזק ומרענן ,כמים קרים על
נפש עייפה.
המדובר הוא בסדרת השיעורים בטהרת המשפחה שנמסרה
ע"י הגאון הרב חיים רבי שליט"א.
ולמה אני מספר את כל זה? כיום אני גר בארץ ישראל ,ומכהן
כרב קהילה באזור הצפון .עוד בטרם הגשמתי את החלום שלי
לפגוש את הרב ולספר לו את הסיפור הנ"ל ולהודות לו על
פועלו הרב ,ראיתי שהמוסדות של הרב מארגנים כנס גדול
לחיזוק המוסדות.
אמרתי לעצמי ,אני חייב לספר לעם ישראל את הסיפור הזה,
שכולם ידעו את הכח ואת העוצמה של מגדלור התורה הזה.
כאן בארץ אני נתקל ברבני קהילות שגדלו במוסדות של הרב
שליט"א ,ואני רואה שאת העצמה של הרב הוא לא משאיר
אצלו ,הוא מגדל דור של תלמידי חכמים מרביצי תורה ומורי
הוראות בישראל ,אין הרבה מוסדות כאלו בארץ ,וחובתנו
לחזק ולגדל ולרומם את כח התורה היוצא ממוסדות קדושים
כאלו.
כולנו מחזקים ומתחזקים  -מי לה' אלי!

פעם בשנה
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