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*לנוהגים  40דק' 16:29
"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

( 15בפברואר  2020למניינם)

המשא המרכזי

מצות האמונה שייכת לכל התושבים בעולם
גרי הצדק באמת ,המפורסמים בתורה
בפרשת השבוע פרשת יתרו מסופר על
יתרו שחזר בתשובה ,זכה לאמונה שלימה
ועזב את כל מיני העבודה זרה .ולא זו
בלבד ,אלא שזכה אף לפרשה בתורה
שתקרא על שמו .וכן מצינו ברות המואביה
שזכתה להתגייר ,וזכתה לאמונה שלימה.
וכן אונקלוס הגר ,התגייר באמונה שלימה
(ע"ז יא ).והיה בן אחותו של טיטוס בזמן חרבן
בית שני (עיין גיטין נו סע"ב) .וכן נבוזראדן היה גר
צדק (גיטין נז .):וגם בני בניו של המן וסיסרא
למדו תורה בבני ברק ולימדו תינוקות
בירושלים ,ומהם יצאו שמעיה ואבטליון
(גיטין שם) שהיו תנאים גדולים ,רבותיהם של
שמאי והלל הזקן ,ומעלתם בציבור היתה
גדולה יותר מכהן גדול היוצא מקודש
הקדשים (עיין יומא עא.):
כיצד זכו גרי הצדק להשגות
ודרגות כאלה?
השאלה הגדולה והחזקה ,כיצד זכה יתרו
לפרשה על שמו וכיצד זכה להשגות
כאלה באמונה ,והגיע לשלמות באמונה
(תורת משה אלשיך) ,וזכה לומר את הפסוק (שמות
יח ,י-יא)" :ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד
מצרים ומיד פרעה ..עתה ידעתי כי גדול
ה' "..פסוק שיש בו ברכה על ניסי יציאת
מצרים ,מה שמשה רבינו ועם ישראל לא
בירכו כך עדיין את ה' יתברך (עיין סנהדרין צד.).
ויתרו זכה לשבח ולפרסם כבוד שמים,
ונכתב בתורה לדורות עולם.
אמונה באלוקים לכל תושבי כדור הארץ
ויש כאן יסוד גדול מאד ,הגויים מצווים
על שבע מצוות בני נח ,וזה חובה קדושה
מזמן בריאת העולם .שלאדם הראשון היה
שש מצוות ,ונח נצטוה במצוה שביעית
של אבר מן החי (עיין סנהדרין נו .).וגויים
העוסקים בשבע מצוות ,ובקיאים בהם
ובפרטיהם ,זוכים לדרגה של כהן גדול (שם
נט .).והביאור בזה ,בגלל שיש להם מצוה
וחובה של אמונה בה' יתברך ,ומכח ציווי
ה' הם חייבים להתאמץ ,ללמוד ולהרהר
תמיד במציאות ה' יתברך ,ואז יש להם
מצוה גדולה בכל רגע .וכמה שיהיו
מכוונים יותר ומתאמצים יותר לייחד את
האמונה ,לפרסם ולחזק ,מעלתם גדולה

מאד ,וזוכים להיות קדושים ממש כמו
כהן גדול .וזה בבחינת גדול המצווה
ועושה (קידושין לא ,).ויש שכר גדול למצווה
ועושה שמקבל מרות המצוה עליו (תוס'
ר"י הזקן שם) .וכל גוי יכול לזכות בכך כאשר
יתעמק ויכוין לאמונה שלימה וליחוד
ה' בשלימות ,ויגיע להשגות רוחניות,
ממש ככה ,ואלה נקראים חסידי אומות
העולם ,ויש להם חלק לעולם הבא (רמב"ם
ספ"ח מהלכות מלכים).
המצוות קנין בגוף האדם
ובעומק יותר ,כל מצוה שאותו אדם שייך
בה יש לו כח לפעול ולעשות ולקיים.
לדוגמא ,גוי לא יכול להיות שליח לגיטין
או לקידושין ,כי הוא לא שייך במצוה זו.
וכן לענין תפלין ,כל שישנו בקשירה ישנו
בכתיבה (גיטין מה ,):ולכן גוי אין בו מצות
תפלין ואין לו כח לכתוב תפלין .אולם
אמונה בה' יתברך ,הגוי מצווה במצות
עשה מהתורה ממש .וכאשר נעשה כזה
בעל אמונה ,ועוד מתגייר לשם שמים
באמת ,אז בוודאי שיש בכוחו ,במצוׇת
האמונה להגיע להשגות גדולות ,וזוכה
לפרשה על שמו ,וזוכה שמזרעו יהיו
תנאים קדושים וזוכה למעלות רבות
מאד ,והכל מכח האמונה .אמונה היא
מצוה אשר שייכת בחובה קדושה לכל
באי עולם ,וצריך להשתמש בה באמת
ובשלמות .ויתכן שיזכה גוי מסוים ,יותר
מישראל שלא מבין ,לא מרגיש ולא חי את
האמונה באמת ,והדברים נוראים.
רשע בוטח בה' יתברך
ויתכן לבאר בזה את הסברא הידועה
אשר הובאה בסידור אוצר התפילות
(על הפסוק בתהלים (פד ,יג) "אשרי אדם בוטח
בך") ,שיתכן לפעמים אדם רשע שהוא
באמת תינוק שנשבה ולא מקיים מצוות,
אולם באמונה הוא חזק מאד ,מאמין
ובוטח בה' יתברך ,והקדוש ברוך הוא
מקבלו ,עיין שם .וכנראה שמכח האמונה
והביטחון יכולים להגיע באמת להתעלות,
להשגות ,למעשים טובים ולהשגחה טובה
מן השמים .וזה ניכר על איש כזה ,ורואים
עליו דרך ארץ וכבוד לכל אחד ,ואיש
מוסרי באופן חזק מאד .וזה מכח האמונה,
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ואף שעדיין חלש במצוות ,אמנם הקדוש
ברוך הוא מקבלו .ולהיפך ,כאשר מקיים
מצוות שבין אדם למקום ,ומאידך מעשיו
לבין הבריות קשים ורעים ,הרי זה פגום
באמונה וביטחון ,והתוצאות קשות ,רחמנא
ליצלן .וכמו שמצינו בגמרא (גיטין סב ).בחכם
הנקרא גניבא תלמידו של רב ,שהיה בעל
מחלוקות גדול ומצער את החכמים ,ואמרו
עליו דברים קשים ,ולבסוף נהרג (גיטין סה.):
קמיע נוסף מאליהו הנביא
גם אליהו הנביא מחזק אותנו ומלמדנו
(תדבא"ר פרק ט) :מעיד אני עלי את השמים ואת
הארץ ,בין ישראל בין גוי ,בין איש בין
אשה ,בין עבד בין שפחה ,לפי המעשה
שהוא עושה ,כך רוח הקודש שורה עליו,
עיין שם .וכמובן ,שלא יתכן שיעשה גוי
מעשים שאין לו שייכות אליהם מצד
המצוות .אבל האמונה שורש לכל כדור
הארץ ,אשר יש כאן עשייה גם לגויים ,אם
יעשה כן באמת לשם שמים כמו שעשה
יתרו בפרשה ,יכול לזכות לרוח הקודש.
קמיע אמיתי לכל אחד ואחד
בזכות האמונה
ומכאן לנו ,עם ישראל ,על ידי שלמות
האמונה בהשגחה פרטית "אין עוד
מלבדו"" ,מלא כל הארץ כבודו" ,להקמת
שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזנו.
וניכר כל זה בעבודת ה' ,באהבת ישראל
בשלמות ,בקידוש השם בכל רגע ורגע.
ואז בודאי נוכל לזכות למעלות גדולות של
ביטול הדינים והורדת החסדים של מלך
יושב על כסא רחמים ,כי הסגולה הגדולה
והעצומה באמת זה ,כאשר באופן מעשי
עושים הכל על פי האמונה בה' יתברך,
אמונה בהשגחה פרטית .והתוצאה מכך,
קידוש השם גדול לכבד ולעזור ,לתמוך
ולחזק את כל העושים למען כבוד שמים,
למען שמו באהבה .ובעזרת ה' יתברך
בכנס הגדול למען החזקת התורה ביום
ראשון כ"ח בשבט תש"פ ,כולנו נכוין
לקדש שם שמים ולהרים ידיים לכבוד
ה' יתברך ,ויתקיים בנו עדות של ה'
יתברך ועדות של אליהו הנביא לחסדים
גדולים מה' יתברך ,אמן ואמן.
ברוכים הבאים בשם ה'.
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אומנות ושמה שמיעה!
יתרו מחליט לעזוב את כל סוגי העבודה זרה אותן עבד ולהתגייר ,הוא
השתכנע שהדת היהודית היא הדת האמתית ואליה יש להסתפח.
אולם כשחז"ל במקום מסבירים לנו על המילים "וישמע יתרו" ,מה
שמועה שמע ובא? הם אומרים את המילים הבאות" :קריעת ים סוף
ומלחמת עמלק" .כלומר שמכל ניסי מצרים ,יציאת מצרים וקבלת
עול מלכותו יתברך ,שמע יתרו רק את שני הדברים הללו והם אלו
שגרמו לו לחזור בתשובה.
ונשאלת השאלה :מה המיוחד בשני מאורעות אלו יותר מיתר
המאורעות אותם עבר עם ישראל במצריים ומחוצה לה? מה
המיוחד בשני הדברים הללו שיכולים להחזיר כומר למוטב יותר
מכל שמועה אחרת?
ושאלה נוספת על עצם לשון הפסוק "וישמע יתרו" ,וכי רק יתרו
שמע ,והלא כל העמים שמעו .וכמו שקראנו בפרשה הקודמת:
"שמעו עמים ירגזון ,חיל אחז יושבי פלשת" ,אם כן מהי אותה
שמיעה ששמע יתרו יותר מכל האחרים.
והדברים נפלאים ,מלמדים ,מחכימים ,מתוקים מדבש ונופת
צופים .כרגיל...
כאשר יתרו ישב בסלון ביתו וניסה לעשות סדר בשמועות ובניסים
אותם הוא שומע השכם והערב על עם ישראל ,הוא שם לב לשני
מאורעות ממש לא ברורים ,מאורעות שסותרים זה אתה זה .והמה
ם? מצד אחד היה את נס קריעת ים סוף אותו חווה כל העולם.
להזכירכם ,שגם מי ששתה באותה שעה כוס קפה נחלק לו הקפה
לשניים ,וכך מי שהיה בבית המרחץ או סתם שכשך את רגליו בגיגית
של מים ,כל מימות העולם נחצו לשניים .מה שאומר שבעצם גם
עמלק ועמו חוו בביתם את אותה קריעת ים סוף מפורסמת .אם כך,
גם הם היו אמורים להבין שה' אמת ,ואם כן מה גרם להם לשכוח
זאת מהר כל כך ולבוא להילחם עם אותו עם שאלוקיהם מנהל אותם
למעלה מדרך הטבע.
ואז הבין יתרו יסוד גדול ,יתרו הבין שמה שעבר ליד האוזן של
עמלק לא היה בעצם שמיעה ,זו היתה העברה בעלמא .יתרו הבין,
ששמיעה אנה האזנה לתנודות הקול העוברות למרגלות עור התוף,
שמיעה פירושה הבנה והפנמת הדברים ,שמיעה פירושה שיתרו
שאחר אותה שמועה הוא אינו אותו יתרו שלפני אותה שמועה.
שמיעה מכניסה את הדברים פנימה לא לאוזן ,אלא לקרביים ולבני
המעיים ,והיא מוציא את האדם מחדש.
מההבנה של חוסר ההיגיון והקוטביות שמקריעת ים סוף עד מלחמת
עמלק ,הביון יתרו שעליו לשמוע טוב מאד ,ולא רק לשמוע אלא
להפנים את הדברים ולהביאם לכלל מעשה מיידי .וזה מה שגרם לו
לעקור את עצמו ממקום גידולו לעלות לחתנו משה וללמוד תורה
מפיו.
מורי ורבותי!
ה' יתברך מביא לנו דברים רבים לשמוע" ,לשמוע ללמוד ולמד
לשמור ולעשות ולקיים" .אנחנו לא מתפללים על שמיעה טובה,
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

אנחנו מתפללים על כך משמה שאנו שומעים יחדור לליבנו ימסך
בדמנו .אנחנו לא מעוניינים להבין טוב יותר ,אנחנו מעוניינים להבין
הכל בהבנה מלאה בכדי שיקל עלינו להחדיר את הדברים לתוך
תוכנו ממש ולפעול על פיהם.
אבל יש כאן משהו נוסף ,משהו ששייך לשמיעה שלנו ביום יום,
משהו שאנחנו לא אוהבים להתאמץ למענו כי אנחנו אוהבים את
חיי השטחיות וחוסר שימת הלב באופיינו.
וכלפי מה הדברים אמורים?
מאחר הבעל לביתו ,רכבו מסתרך בסופו של פקק ארוך ,ואז
מתקשרת הרעייה ונוזפת בו בכל לב על האיחור המזוויע ,למרות
שהבטיח לה זה כמה אורך ימים ושנים טובים ומתוקים שהפעם
בניגוד לכל הפעמים יגיע בזמן...
והוא מגביה את קולו כנגדה ,וזועק חמס על אשה בלי חיל ,שרק
ממררת את חיי בעלה ,ואפילו קורטוב של נחת אין לו ממנה .ואז
היא מעמיסה עליו שבעתיים את כל תסכוליה מהוריה ממורותיה
ומחמותה ,הכל על ראשו של הבעל האומלל האסור בכבלי הפקק
האיום.
ומה היה קורה לו ידעו בני זוג אלו "לשמוע"?
כאשר היתה פוצחת האשה בתלונותיה ,היה שומע הבעל את רעייתו
מתגעגעת אליו וחפצה בקרבתו ,ואילו האשה היתה מבינה שבעלה
חפץ רק בשקט לאחר היום המפרך ,ואז היו מיושבים ההדורים
והשיחה היתה מגיעה לחוף מבטחים.
וברשותכם ,דוגמא נוספת :קם לו היניק בבוקר ומודיע "היום אני לא
הולך ללימודים" .ואז מגיע האבא הפקח ומסביר בצעקות ברקיעות
בידים וברגלים שממש "אוי ואבוי למי שלא ילך לבית הספר יום".
אבל האבא החכם ,מבין שמשהו מפריע לבנו הקט ,והוא לא מנסה
להתבלבל מהצעקות ,הוא מטה את אוזנו טוב טוב ומנסה להבין
מה מעיק על בנו ומדוע אינו מעוניין ללכת לבית תלמודו .ואז פותר
לו את אותה בעיה איומה ,ובנו מיוזמתו חפץ חושק ורוצה ללכת
לבית הספר.
פעם הגיע לרב שך מנהל מוסד צעיר והתלונן על מנהל מוסד אחר
שחודר לגבולו ומקפח את פרנסתו ומוסדותיו .מרן הרב שך שמע
את הדברים ,ניגש לכספת והוציא נתח נכבד של דולרים והגיש
לאותו מנהל מוסד .המנהל הודה לרב שך ,ויצא לדרכו .הסובבים
שאלו את הרב מה הקשר בבין מנהל שמפריע לחבירו לבין ערימת
המזומנים שהעניק לו .שאל אותם הרב שך :מה שמעתם שהוא
אמר? אמרו לו :הוא אמר שמנהל אחר מפריע לו מאד בפעילותו.
ואני שמעתי אמר הרב שך ,שהוא מבקש כסף.
כל אדם וסגנונו ,כל אדם ושפתו ,ותן בליבנו בינה להבין להשכיל
"לשמוע" .להבין את רצונך מרצף האירועים העובר עלינו ,ולהבין
את האנשים המוטלים עלינו ובכלל.
ונזכה לנחת שלוה ומילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך ,אמן.

אתה מבין אברך שנכנס לכולל,
מה זה -ויוצא מרביץ תורה?
ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
03-5011125

info@aterett.co.il

פדיון שבויים רוחני ,גדול יותר מפדיון שבויים
גשמי
שאלה :בעזרת ה' יתברך ,בתאריך כ"ח בשבט
תש"פ ביום ראשון ,יתקיים הכנס הגדול של
"עטרת חכמים" .ושאלתי היא ,האם מותר לי
לבטל שיעור תורה דרבים כדי לבוא לכנס ,וכן
האם מחובתי להתאמץ ,להשפיע ולעורר את
האחרים לקנות כרטיסים לערב ההילולא הגדול
הזה?
תשובה :מפורש בגמרא (מנחות צט ,).פעמים
שביטולה של תורה זהו יסודה .ופירש רש"י,
מבטל תורה ומקבל שכר כאילו יושב ומייסדה
ועוסק בה ,ע"ש .וזו בעצם השקעה לדורות –
דורות ישרים מבורכים – לעזור ולחזק ,ולהיות
המעשה (ב"ב ט ,).לטובת האברכים היקרים,
גדול ְ
השקדנים והלמדנים ,אשר שואפים להקהיל
קהילות ברבים ,ולזכותם בהלכה ובמוסר ,שזה
התיקון העולמי הגדול .ולכן בודאי שאין כאן
ביטול תורה דרבים ,ואדרבא ,כולנו צריכים לבוא
ולחזק ,בבחינת "נדיבי עמים נאספו" .ורבינו
יונה הקדוש (שע"ת שער ג אות קסח) ,כותב על זה דברים
חמורים ,ע"ש.
מי לנו גדול משני האמוראים הקדושים אביי ורבא,
שעליהם נאמר (סוכה כח :).הוויות דאביי ורבא .ואביי
שהיה שקדן עצום וטרוד בגירסא ,ולא היה לו
זמן אפילו לעשות עירובי חצרות עם השכנים (עי'
עירובין סח ,).ואף על פי כן כשזה היה קשור למצוות,
היה לאביי הרבה זמן ,וכמו שמצינו בגמרא (עי'
סוכה נב ,).שהיה רודף אחר זוג אחד שתים עשרה
קילומטר (!) ,כדי להצילם מעבירה .ואביי היה
עוסק בתורה ובגמילות חסדים ,וזכה לאריכות
ימים עד לגיל ששים שנה (ראש השנה יח .).ומבואר שם
בתוספות (תד"ה רבה) ,שבאמת גם רבה היה עוסק
בחסד ,אולם אביי היה עוסק יותר ,ולכן קיבל
תוספת של עשרים שנה .ובפרט כשעושים חסד
רוחני – לעזור לתורה – שזוכים לכל הדברים
הנפלאים הללו .וכידוע ,שפדיון שבויים רוחני
לחזרה בתשובה חזק יותר מפדיון שבויים גשמי
להצלת הגוף מהשבי (יבי"א ח"ז דף רמא).
ובסיכום :חובה על כולנו להתאמץ בעשייה,
בהשפעה ,בהגעה למקום ,ובתפלה שתהיה
הצלחה גדולה וקידוש השם גדול .וברוכים
הבאים בשם ה'.
לבישת מעיל מעל הטלית
שאלה :בחורף כשקר ,אני לובש את המעיל מעל
הטלית והתפלין ,באופן שאין הטלית נראית
לעין ,האם יש בעיה בזה?

www.aterett.co.il

תשובה :מצד הדין אין בזה בעיה ,משום
שבמציאות אתה עטוף בטלית ומוכתר בתפלין.
אולם הנהגה טובה ,שלא להיות שונה מהציבור,
וכשם שאצל כולם הטלית גדול מונח על גבי
הבגדים ,והוא נראה לעין כל ,כך צריך להיות גם
אצלך .ועוד ,שכאשר רואים עליך את טלית גדול,
יש בזה קידוש שם שמים.
ובזוהר הקדוש (ס"פ שלח לך) כתוב ,שהציצית היא
סימן של המלך לזכור ולעשות .ושקולה מצות
ציצית כנגד כל המצוות (מנחות מג .):ומפורש בשלחן
ערוך (סי' ח סי"א) שעיקר מצות טלית קטן ללובשו
על בגדיו ,כדי שתמיד יראהו ויזכור המצוות,
ע"ש .אמנם נכון שלמעשה אנחנו הספרדים
איננו נוהגים ללבוש טלית קטן מעל הבגדים ,וכן
איננו נוהגים להוציא את הציציות מחוץ לבגדים,
מכל מקום נלמד מכאן על כל פנים לענין טלית
גדול ,שיש ללובשו מעל המעיל ולא מתחתיו.
וכל פעם שמסתכל על הציציות ,מקיים בזה
"וראיתם אותו" (עי' בספר חרדים).
נטילת ידיים לתינוק
שאלה :רציתי לדעת מאיזה גיל צריך לעשות
נטילת ידיים של שחרית לתינוק?
תשובה :כל שיכול לפשוט ידו ולנגוע במאכלים,
יש להתחיל ליטול לו ידיים כמו לגדולים שלוש
פעמים לסירוגין ובכלי (ועי' בא"ח ש"ר פ' תולדות ס"י).
לעבור כנגד מי שמתפלל במקום מעבר לרבים
שאלה :מה הדין לעבור כנגד אדם המתפלל
במקום מעבר לרבים?
תשובה :יש מי שאומר שטעם האיסור לעבור
כנגד המתפלל הוא מפני שמבטל כוונתו ,ממילא
לדעה זו יהיה מותר לעבור כנגדו אם יעבור
בשקט מוחלט ,שעל ידי זה לא תתבטל כוונתו,
והבן (עי' ביאה"ל סי' קב ס"ד).
זהירות ,טבל!!!
שאלה :לקראת ט"ו בשבט קיבלתי מתנה אתרוג
יפה גדול ונאה ,והוא טבל ודאי .האם יש חובה
על הנותן או המקבל להניח פתק שהוא טבל או
מספיק הידיעה?
תשובה :רצוי להניח פתק ,ולכתוב לא מעושר,
או לכתוב אתרוג זה טבל ,שהשכחה יכולה
לגרום להיכשל באכילה בלי תרומות ומעשרות.
וכידוע ,האוכל טבל חייב מיתה בידי שמיים (עיין
סנהדרין פג .).וראיה מהשלחן ערוך (יו"ד סימן סט סעיף יב
ברמ"א) שאסור להשהות בשר ג' ימים בלי מליחה,
שלא תצא תקלה ויכשילנו ,עיין שם .ואף לדעת
רבינו הגדול זיע"א (ביבי"א ח"י דף שלג) שזה חומרא
בעלמא עיין שם .אבל יתכן שלהניח פתק,

שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א
זה חובה כדי שלא תצא תקלה ויכשל ויאכל
חס ושלום .ומה שהחמיר הרמ"א שאין חובה
להכשירו מיד וזה חומרא בעלמא ,זה רק לענין
שאין חובה להכשירו מיד ,אבל לכתוב פתק,
יתכן שזה חובה ,והבן .ועוד קיימא לן (פסחים ד):
חזקה על חבר שלא משאיר פירות טבל ,שלא
תצא תקלה מתחת ידו ,עיין שם .ומינה לנידון
דידן .ומפורש בגמרא (ב"מ עה ):שאסור לתת הלואה
בלי עדים ,שמא ישכח שקיבל הלואה (ועיין יבי"א ח"ז
חו"מ סימן ז) .וכן בגמרא (קידושין נז ):הציפור המשולחת
של המצורע ,מותרת באכילה ,כי לא יתכן לפי
התורה להפקיר ציפור ,שיתכן שיכשלו בו
באכילה ,ומינה לנידון דידן לפירות טבל שבבית,
לעשות סימן שזה טבל .ועל אחת כמה וכמה,
המתעסק בעיתון וטלפון שאינו כשר ,ומחטיא
אחרים ,איזה גיהנם מחכה לו ,רחמנא ליצלן.
עדיף למות או להיות עיור ,ולא להכשל בפגם
העיניים
שאלה :קשה לי מאד להתגבר על שמירת
העיניים ,ומכיון שאני נשוי ,זה גם מקשה עלי
בחיי הזוגיות שלי ,יורנו הרב שליט"א מה עלי
לעשות?
תשובה :אני מוכן לענות לך אך בתנאי שלא
תקפיד על התשובה ,ואם יש חשש כלשהו שאכן
תקפיד ,אני מבקש שתפסיק כעת לקרוא את
ההמשך .וכדלהלן.
ובכן ,עדיף שהשנה תמות ,ולא תכשל עוד ,או
לכל הפחות שתהיה עיור ,ועל ידי כך תהיה
קדוש.
אתה כפוי טובה לה' יתברך ,שהרי במקום לומר
תודה לה' יתברך על כך שאתה נשוי ,אתה נכשל
בעבירה חמורה כזאת ,שהרמב"ם אומר עליך
שאתה מומר לדבר אחד .ורבנו יונה (שערי תשובה שער
כ"ג אות מ-מא) מביא ,שעצם המחשבה ,היא איסור
מן התורה ,וההסתכלות היא עוד עבירה נוספת
שאינה יוצאת ממנו לעולם (תוס' סוטה ח ,).עד כדי כך
שתבוא לו מחשבה זו ביום הכיפורים הקדוש
באמצע תפלת הנעילה ,רחמנא ליצלן .ולכן
באמת עדיף למות ,ולכל הפחות להיות עיור.
שינה על הבטן או על הגב ,כשקשה
באופן אחר
שאלה :האם לאדם נשוי יש אפשרות להקל
לישון על הגב או על הבטן?
תשובה :כשאין ברירה יישן על הגב עם נטייה
קצת לצד שמאל ,ויקום בבוקר על צד ימין.
והעיקר שלא לישון על הבטן .ודבר זה הוא לא
צנוע ולא דרך ארץ ,וגם אין בזה קדושה ,וזה
חמור מאד (ועי' שו"ע או"ח סי' סג ס"א ,ואבה"ע סי' כג ס"ג).
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ההילולא המרכזית
היוקרתית
עם גדולי ישראל שליט"א
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