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בפרשיות השבוע של השבועות הקודמים - דברים, 
אתחנן ועקב - וכן בפרשיות השבוע של השבועות 
הבאים עלינו לטובה - ראה ושופטים - ישנה מצוה 
אחת שקשה מאד לקיימּה, והיא מצות "לא תעשה" 
גבוהות  בדרגות  להשגות  להגיע  וצריך  שבתורה. 
מאד בעבודת השם, כדי לקיים מצות "לא תעשה" 

קשה זאת.
"לא  מצוות  בכלל  שהם  נוספות  מצוות  יש  אמנם 
תעשה", שכמובן אם ה' יתברך מצֵוה אותנו לקיימן, 
אז בודאי שניתן לקיימן כראוי. לדוגמא, מצות שמירת 
הלשון, כידוע במצות שמירת הלשון כלולים ארבעה 
עשר עשין, שבעה עשר לאוין וארבעה ארורין, ועם 
ניתן  שהרי  הלשון,  על  לשמור  יחסית  קל  זאת  כל 
לכל אחד ללמוד את ההלכות, לדעת אותן ולהתגבר. 
לעבוד  שזכה  מי  הרי  העיניים,  שמירת  מצות  וכן 
על עצמו ולהיות קדוש, ולקיים בעצמו את הפסוק 
"קדושים תהיו", הוא מגיע לדרגה כזו שכל התועבות, 
"ככר  הטלפונים,  הערוצים,  התקשורת,  הפריצות, 
בעיניו  מאוס  הכל  חרדים",  ו"חדרי  והחול  השבת" 
לגמרי. וכשבורח מהם, זוכה להתקדש כל רגע ורגע, 
ונעשה קדוש. והכל בתנאי שאינו רואה, אינו שומע 
ואינו סקרן כלל ועיקר, ואפילו לא חושב עליהם ולא 

כלום. ממש "ולא תתורו" בשלמות! 
אולם מצות "לא תעשה" שבתורה מיוחדת זו שאנו 
תעשה"  "לא  המצוות  כשאר  אינה  עליה,  מדברים 
כח,  הרבה  צריך  לקיימה  כדי  שהרי  לעיל,  שמנינו 
הרבה יראת שמים והרבה דבקות בה'. להרגיש ממש 
ָתִמיד". וכן  ְלֶנְגִּדי  "ִׁשִּויִתי ה'  ח(:  )תהלים טז,  את הפסוק 
להרגיש את הפסוק )דברים י, כ(: "ּובֹו ִתְדָּבק", וכביאורו 
גדול  סוד  כאן  שיש  עקב(,  )ס"פ  הרמב"ן  של  הנפלא 
של דבקות בה' - שזוכר תמיד את ה' ואהבתו, ולא 
תפרד מחשבתו ממנו גם בדרך, בשכיבה ובקימה. 
וגם כאשר מדבר עם בני אדם לבו בל עמהם, אלא 
הוא לפני ה', ע"ש. ואם כן מה היא באמת המצוה 
המיוחדת הזו של "לא תעשה" שבתורה שקשה מאד 

להשיגה?
היא,  שבתורה  תעשה"  "לא  של  זו  מיוחדת  מצוה 
שאסור לאדם לפחד משום דבר שבעולם, אלא אך 
שלימה,  לאמונה  שזוכה  מי  ואכן  יתברך!  מה'  ורק 
בשלימות   - בלבד  מלמעלה  שהכל  ומבין  ויודע 
שאינו  כזו  לדרגה  להגיע  כבר  צריך   - ובאחריות 
מפחד מכלום. ואם רואה ניידת משטרה או פיקוח 
מחמת  נובע  זה  הרי  מעט,  ונבהל  בזה,  וכיוצא 
שאמונתו לקויה. והדברים נוראים! ומצוה זו כתובה 
בכמה פסוקים מפורשים, בתורה שקבלנו בהר סיני, 
וכולנו מצווים על כך. ואין מצוה זו רק למי שהגיע 
לדרגות גבוהות על ידי הלימוד בספרי המוסר, אלא 

תורת ה' ממש!
ולהלן הפסוקים: בפרשת דברים - הפסוק האחרון 
בפרשה )ג, כב( - "ֹלא ִּתיָראּום". וכן בפרשת ואתחנן, 
"וירשת את הארץ הטובה" )ו, יח(, "ַלֲהֹדף ֶאת ָּכל ֹאְיֶביָך 
ָּכל  ֶאת  "ְוָאַכְלָּת   - וכן בפרשת עקב  יט(.  )שם,  ִמָּפֶניָך" 
ָהַעִּמים" )ז, טז(, "ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם" )שם, יח(, "הּוא ַיְׁשִמיֵדם 
ְוהּוא ַיְכִניֵעם ְלָפֶניָך" )ט, ב(, "ֹלא ִיְתַיֵּצב ִאיׁש ִּבְפֵניֶכם" 
)יא, כה(. ובפרשת ראה - "ִּכי ַיְכִרית ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת ַהּגֹוִים 

וגו' ְוָיַרְׁשָּת ֹאָתם" )יב, כט(. ורבינו הרמב"ם )בספר המצוות מל"ת 
נח( הביא פסוקים אלו, ולמד שאין כאן הבטחה בלבד, 

אלא זו מצוה מן התורה שלא לפחד, ואדרבא, אסור 
לפחד ואסור להתרגש מהגויים ומהנשק שברשותם.
היוצא  שכל  )פ"ז(,  מלכים  בהלכות  הרמב"ם  והוסיף 
למלחמה צריך שידע שהמלחמה היא על יחוד השם, 
ולא ירא ולא יפחד, והמהרהר ומבהיל עצמו עובר 
ב"לא תעשה". ואילו המכוון לקדש את השם בלבד, 

מובטח לו שלא ימצא נזק, ולא תגיעהו רעה, ע"ש.
והחידוש הגדול בזה, הוא ביאורו הגדול והחזק של 
רבינו יונה זיע"א )חי לפני 700 שנה(, בספרו שערי תשובה 
)ש"ג אות לב(, שלומד ממצוה זו שאסור לפחד גם משאר 

דברים ולא רק מפחד המלחמה, וכגון לפחד מבעיה 
וכן  שכנים.  עם  ובעיות  בפרנסה  בעיה  במשפחה, 
למצב  מחשש  או  קשה  למחלה  מחשש  לפחד  אין 
ושלום,  חס  ועצבות,  בצער  להיות  ואין  הבריאותי, 
וזאת משום שהכל הוא רק בידי ה' יתברך, ולטובתו 
של האדם. וצריך לבטוח בישועת ה' - אדון הכל, כל 
יכול! - והעיקר להתמיד בתפילה ובתשובה, ולחיות 
אכן  וזו  ע"ש.  מעשית",  "אמונה   - האמונה  פי  על 
באמת מצוה קשה מאד. ואין זו רק עצה טובה שלא 
ויש בזה לאו מן התורה,  לפחד, אלא איסור גמור! 
ממש כמו איסורי הלאוין של שמירת הלשון, שמירת 
העיניים ו"קדושים תהיו". ואכן יש לנו כאן עבודה 

קשה - להגיע לשלמות האמונה.
זיע"א,  מוואלוז'ין  חיים  רבי  הגאון  מרבינו  וידוע 
מלבדו",  עוד  "אין  בבחינת  באמונה,  חזק  שהדבוק 
אינו חושש מכלום )עי' נפש החיים ש"ג פי"ב(. ומי שנבהל פה 
ושם, מסתמא מצויים שם מזיקים )עי' מגילה ג. ובניהו שם ובן 
יהוידע ברכות ס.(, והקדושה מסלקת את כל המזיקים )זוה"ק פ' 

בלק קפט.(, ובפרט כאן בארץ הקודש שאין מזיקים כלל, 

והצניעות מחזקים את האמונה  וכן הקדושה  ע"ש. 
"אין  בשלמות, ויתכן להגיע על ידי כך לדרגה של 
לכך,  שנזכה  והלואי  ממש.  בשלמות  מלבדו"  עוד 

שלא לפחד מכלום!
חז"ל  בדברי  חדש  פירוש  לפרש  יתכן  זה,  פי  ועל 
ִיְׂשָרֵאל  "ְוַעָּתה  יב(:  )י,  על הפסוק  לג:(,  )ברכות  הקדושים 
ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִאם  ִּכי  ֵמִעָּמְך,  ֹׁשֵאל  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ָמה 
דבר  זה  שמים  יראת  וכי  בגמרא:  ושאלו  ֱאֹלֶהיָך", 
קטן.  דבר  אכן  זה  משה  לגבי  כן,  ותרצו:  קטן?! 
לגדולי  שמתחבר  מי  שבאמת  המפרשים,  וביארו 
ישראל ולתלמידי החכמים, אכן זוכה ליראת שמים. 
אולם לפי מה שאמרנו לעיל, יתכן לפרש ששאלת 
הגמרא היא אך ורק על יראת שמים. ונבאר הדברים. 
האמת היא שניתן להגיע לפחד מה' יתברך על קיום 
שמגיעים  כמו  ממש  ובאהבה,  במסירות  המצוות, 
העיניים,  שמירת  הלשון,  שמירת  שבת,  לשמירת 
אדם  בין  ושמירת  והצניעות  הקדושה  שמירת 
לחבירו בהשגות, וזה אכן לא קשה, משום שאם ה' 
יתברך מצוה אותנו על כך, אז בודאי שניתן להתאמץ 
באופן  היא  בגמרא,  כאן  שהשאלה  אלא  ולהגיע. 
מיוחד על יראת שמים. ו"יראת שמים" פירושו - פחד 
מה' יתברך בלבד, ואין לפחד יותר משום דבר שלא 
יהיה. ולדוגמא, לא לפחד ממחלות אלא מהעבירות 
אלא  מהשלטונות,  לפחד  לא  וכן  לכך.  הגורמות 
אין לפחד משכן  וכן  אותם.  מהעבירות המעוררות 
אלים, נוכל ומסוכן, ולא מחלומות, בעיות, דמיונות, 
מלחמות, טירדות, נזקים והפסדים, אלא לפחד אך 
ורק מה' יתברך שהכל תלוי בו - מלך העולם, אדון 
הכל, היה הווה ויהיה - ולהתחזק מאד במצות "אין 

זו  כן  ואם  מעבירות.  מאד  לפחד  וכן  מלבדו",  עוד 
עומק שאלת הגמרא: כיצד נגיע ליראת שמים בלבד, 
מכלום  לפחד  לא  של  זו  עצומה  מצוה  בה  שכלול 
הרי  הזה  עולם  אביזרי  מיני  מכל  והמפחד  בעולם, 
זה פוגע בכבוד שמים ופוגע ביראת שמים, וכי זה 
משה  לגבי  כן,  בגמרא:  תירצו  זה  ועל  קטן?!  דבר 
שהיה אף הוא בן אדם - בן לאבא ואמא ולא מלאך - 
יראת שמים, היינו לא לפחד מכלום בעולם, אכן היה 
דבר קטן עבורו, שהרי זכה להקרא "איש האלקים" 
וזאת הברכה(. וכל אדם ראוי לו להיות  )עי' אוה"ח הקדוש בפרשת 

צדיק כמשה רבינו )רמב"ם פ"ה מהלכות תשובה(. ורבינו בדורו 
כמשה בדורו )עי' פרש"י שבת קא:(. ויתכן להוסיף, שיראת 
שמים בשלמות על רמ"ח איברים ושס"ה גידים, הרי 
היא בבחינת פדיון נפש, והיינו שיש להמליך את ה' 
יתברך בלבד, ועל ידי כן מסתלקין הדינים, וממילא 
זיע"א  הקדוש  ורבינו  לרפאות.  רשות  לרופא  ניתן 
בגימטריא  ירפא"  "ורפא  ג( מבאר,  אות  מוהר"ן מה"ת  )ליקוטי 

היא  זיע"א  רבינו  שכוונת  ונראה  ע"ש.  נפש,  פדיון 
ידי  על  - אלא אף  - כסף  ידי מעות  על  דוקא  לאו 
המלכת שם שמים על אותו אבר, וממילא אין דינים, 
אין קטרוגים, אין חיצונים ואין כלום, ומיד התרופה 
האזינו(,  )ס"פ  בזוהר הקדוש  מובא  וכן  בקלות.  מועילה 
במעשה של רבי שמעון בר  יוחאי ורופא העיניים - 
שאמר לו הרופא, על ידי זה שימליך את ה' יתברך 
על עיניו, תבוא לו הרפואה, ע"ש )ועי' יבי"א ח"ה סי' טז אות 
ג(. ומפורש כן גם באור החיים )פרשת עקב(, על הפסוק 

"ָּכל ַהִּמְצָוה", ע"ש.
ומכאן לנושא "החשיבה החיובית". רבינו החזון איש 
היה אומר: "בטחון בה' יתברך, זה לא כאשר חושב 
שאומר  הוא,  הבטחון  אלא  טוב...",  "יהיה  ואומר 
לעצמו: "כל מה שיהיה - גם אם זה לא יהיה טוב - 
הוא רק מה' יתברך!" )ועי' בספר עבד ה'(. ומכאן, ש"חשיבה 
חיובית" בלבד - זה יבש, זה לא מועיל ולא טוב. גוף 
האדם לבדו, אינו פעיל ואינו זמין אלא אך ורק כאשר 
מה'  שקיבלנו  הנשמה  של  החלק  עם  ביחד  הוא 
יתברך )עי' פרש"י נידה לא. בד"ה מראה העין(. ולכן צריך להכניס 
ולהכניס מצוה  יתברך,  ה'  ב"חשיבה החיובית" את 
שיעשה באותו אבר שכואב, בבחינת "ומלוך עלינו 
וזו השלמות של "החשיבה  מהרה אתה ה' לבדך". 
לצפות  וכמובן  תהיה.  שלא  בעיה  בכל  החיובית" 
משמים  זה  סובלים,  אם  שגם  ולדעת  ה',  לישועת 
לתיקון העוונות. ולדעת שאם ה' יתברך הביא לי את 
זה, אז בודאי שזה מגיע לי, וזה דין אמת! וזו יראת 
שמים בשלמות! ודבר זה מתאים מאד לדברי רבינו 
שאדם  "בדרך  חז"ל:  מאמר  על  י:(,  )מכות  המהרש"א 
המהרש"א:  אומר  אותו",  מוליכין  בה  לילך,  רוצה 
המלאך שנברא מהרצון שבמחשבה לעשות מעשה 
טוב - בחסד, בעבודת ה', בלימוד, באהבת ישראל 
וכדומה - הוא זה שעוזר ללכת לטובה ובלי תקלות. 

וזו בעצם "החשיבה החיובית" האמיתית.
אבל "חשיבה חיובית" מבלי לשתף את ה' יתברך, 
עטרה  יתברך  בה'  האמונה  את  לעשות  ומבלי 
התורה  נגד  אף  וזה  חוצפה,  סתם  זו  הרי  לראשנו, 
והאמונה, ולא יתכן באופן כזה להצליח כלל ועיקר! 
)שער  הלבבות  חובת  בעל  רבינו  לדברי  מתאים  וזה 
הוא  האמיתי,  והחסיד  שהָּפרּוש  שכתב,  פ"ד(  הפרישות 

כלומר, שמצפה למיתתו,  שמצפה ליומו תמיד,  זה 
ע"ש. ומי שחושב כך, זה עוזר לו תמיד לכוון למסור 

אך תמיד  לפחד   - שמים"   "יראת 
 ורק מה' יתברך!
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להתענג על ה'להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה מורי ורבותי!
אני מתנצל מראש עוד לפני פתיחת שיחתנו הנוכחית, וזאת משום שלמרות 
זהירותי הרבה שלא לחזור על אותם דברים פעמיים וכל שכן שלא שלוש. 
הרי שישנם דברים שמרוב שהם 'חשובים', ו'מדהימים', ו'חזקים', ו'מחזקים', 
ו'משנים חיים', ו'משמרים את האושר', ו'אין כמותם בעולם'... חובה עלינו 

לשוב ולשוב ולשוחח עליהם בכל פעם שהם מתגלגלים לפתחנו.
יהיה ממש אותו דבר... אולם העיקרון הוא אותו  אז אמנם זה ממש לא 
טובה'  'נקודה  לעצמו  לרשום  מתבקש  מהעבר  זאת  שזוכר  ומי  עיקרון, 

ביומן האישי.
ואני מדבר על לא פחות ולא יותר מאשר על 'מפתח האושר'!

ויתרה מזו על שני המפתחות, המפתח האחד שמביא את האושר לאדם, 
והמפתח השני שמביא את הצער היגון והאנחה לאדם.

ונתחיל מהכתובים בראשיתה של פרשתנו הנאווה: "ְרֵא֗ה ָאֹנִכ֛י ֹנֵת֥ן ִלְפֵניֶכ֖ם 
ם ֲאֶׁש֧ר  ר ִּתְׁשְמעּ֗ו ֶאל־ִמְצֹות֙ ה֣' ֱאֹֽלֵקיֶכ֔ ַהּיֹ֑ום ְּבָרָכ֖ה ּוְקָלָלֽה. ֶאֽת־ַהְּבָרָכ֑ה ֲאֶׁש֣
ֱאֹֽלֵקיֶכ֔ם  ה֣'  ֶאל־ִמְצֹות֙  ִתְׁשְמעּו֙  ִאם־ֹל֤א  ְוַהְּקָלָל֗ה  ַהּֽיֹום.  ֶאְתֶכ֖ם  ְמַצֶּו֥ה  ָאֹנִכ֛י 

ם ַהּיֹ֑ום" )דברים יא, כו-כח(. ֶרְך ֲאֶׁש֧ר ָאֹנִכ֛י ְמַצֶּו֥ה ֶאְתֶכ֖ ְוַסְרֶּת֣ם ִמן־ַהֶּד֔
ואומר על כך המדרש )ספרי דברים, ראה, נג( "לפי שנאמר )דברים ל יט( "החיים והמוות 
המקום  ונתן  הואיל  ישראל  יאמרו  שמא  והקללה",  הברכה  לפניך  נתתי 
לפנינו שני דרכים דרך חיים ודרך מוות נלך באיזו מהם שנרצה? תלמוד 

לומר: "ובחרת בחיים".
משל לאחד שהיה יושב על פרשת דרכים, והיו לפניו שני שבילים. אחד 
שתחילתו מישור וסופו קוצים, ואחד שתחילתו קוצים וסופו מישור. והיה 
מודיע את העוברים ואת השבים ואומר להם: אתם רואים את השביל הזה 
שתחילתו מישור? כשתיים ושלש פסיעות אתם מהלכים במישור, וסופו 
לצאת לקוצים. ואתם רואים את השביל הזה שתחילתו קוצים? כשתיים 

ושלש פסיעות אתם מהלכים בקוצים, וסופו לצאת למישור.
כך אמר להם משה לישראל, אתם רואים את הרשעים שמצליחים בעולם 
הזה? כשנים ושלשה ימים הם מצליחים וסופם לרעה. אתם רואים צדיקים 
וסופם  מצטערים,  הם  ימים  ושלשה  כשנים  הזה?  בעולם  שמצטערים 

לשמח באחרונה".
כלומר, לפני שאתה מחליט למי טוב ולמי רע, תמתין לראות את כל הסיפור 

מתחילתו ועד סופו, אל תפסיק באמצע, ורק אז תקבל החלטה.
ונראים לך מאושרים, הם  אז דע לך, שאותם רשעים שעוולים וחומסים 
וזהו! לאחר מכן  אינם מאושרים לעולם אלא רק שנים ושלושה צעדים, 

מתחילים שם קוצים, וזה ממש 'לא נעים' בלשון המעטה.
הצדיקים לעומתם, נראה לך שסובלים, וזה נכון רק אם ראית את תחילתו 
של הסיפור. כאשר תראה את כולו, תגלה שבכלל היה זה 'סינוור' ומראה 
לא נכון, כי הם נדרשו ללכת שתיים ושלוש פסיעות בקוצים, ולאחר מכן 

קבלו דרך מישור חלקה ומדהימה.
כל שנשאר לך הוא לקבל החלטה, האם אתה מעוניין להתמקד בשלושת 
הצעדים הראשונים של הדרך או בדרך העיקרית הממלאת את כל היתר, 

את כל החיים... האם חשובה לך הנאה זמנית בכדי לסבול לאחר מכן סבל 
רב, או סבל זמני בכדי להתענג לאחר מכן עונג רב...

אבל על הפסוקים הללו ואתם מביא המדרש בפרשתנו ישנו מדרש נוסף, 
מדהים, מזעזע, מחכים, מלמד, והופך את חייך ברגע למאושרים, כאשר 

כמו תמיד "הכל תלוי רק בך", תתקדם!
וזהו לשון המדרש )הובא ברש"י איכה ג, לח( "אמר רבי יוחנן מיום שאמר הקדוש 
ברוך הוא ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, 
והטוב  רע,  לעושה  מאליה  באה  הרעה  אלא  מפיו.  וטובה  רעה  יצא  לא 

לעושה טוב".
הבנתם? אני חוזר שוב, והפעם קראו נא לאט לאט כולל קפיצות השורות:

" מ י ו ם   ש א מ ר   ה ק ד ו ש   ב ר ו ך   ה ו א   ר א ה   נ ת ת י   ל פ נ 
י ך   א ת   ה ח י י ם   ו א ת   ה ט ו ב   ו א ת   ה מ ו ו ת   ו א ת   ה ר ע 
,   ל א   י צ א   ר ע ה   ו ט ו ב ה   מ פ י ו .   א ל א   ה ר ע ה   ב א ה   מ 

א ל י ה   ל ע ו ש ה   ר ע ,   ו ה ט ו ב   ל ע ו ש ה   ט ו ב " .
כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, אני מניח לפניך שתי מפתחות, על מפתח 
אחד כתוב "טובה", ועל המפתח השני כתוב "רעה". מכאן והילך "כביכול" 
איני מתערב לך במעשים או בתוצאות, מי שיקח את מפתח ה'טובה, יפתח 
רק את דלתות הטובה ויקבל את כל הטוב שבעולם, ואילו מי שיקח את 

המפתח ה'אחר' יזכה לכל הדברים ה'אחרים' שבעולם.
אל תשאל מה יכול לגרום ל'חיים מאושרים', ה'חיים המאושרים' בפניך ויש 
להם מתכון 'טבעי' ו'ברור' ויותר מכל 'מובטח'. תלך על פי דרך התורה 

הקדושה ותהיה מאושר, ואם לא? אז ה' ירחם, זה אמור להסתיים אחרת.
בפרנסה,  בעיות  לו  שיש  לו  ומספר  יוחנן  לרבי  אדם  מגיע  היה  אם  אז 
בזיווגים, בילדים, בחינוך, בשלום בית, בלימוד, בשמחה ובמה לא? היה 
רבי יוחנן אומר לו: או שמה שעובר עליך הוא ממש לטובתך גם אם אינך 
מבין זאת. ואם לא, אנא השלך את מפתח ה'רעה' מידך, טול את מפתח 

ה'טובה', והנה לך דלתות של טובה נפתחות ללא הרף וגבול.
לי  וסלחו  בשלישית,  עליהם  לחזור  יש  הדברים  את  לעכל  בשביל  אבל 

ההטרדה:
" מ י ו ם   ש א מ ר   ה ק ד ו ש   ב ר ו ך   ה ו א   ר א ה   נ ת ת י   ל פ נ 
י ך   א ת   ה ח י י ם   ו א ת   ה ט ו ב   ו א ת   ה מ ו ו ת   ו א ת   ה ר ע 
,   ל א   י צ א   ר ע ה   ו ט ו ב ה   מ פ י ו .   א ל א   ה ר ע ה   ב א ה   מ 

א ל י ה   ל ע ו ש ה   ר ע ,   ו ה ט ו ב   ל ע ו ש ה   ט ו ב " .
חיי  את  למאושרים,  חייכם  את  הפכו  בידנו.  המתכון  חברים,  לדרך  צאו 
ילדיכם למאושרים  חיי  ביותר את  והחשוב  הסובבים אתכם למאושרים, 
ביותר. הם יזכו לגדול לתוך המציאות הזו, בידיכם לעצב את חייהם בצורה 

היפה והמדהימה ביותר.
בברכת הצלחה רבה לכולנו...

וברוכים תהיו!

מפתח ה'טובה' ו'הרעה' בידך, רק תבחר!

את נפשו על קידוש השם בתפלה, בקדיש ובאמירת 
שלו  החיובית"  ש"החשיבה  ועוד,  העולם".  "מלך 
והלואי  בלבד!  שמים  ולמלכות  לאמונה  קשורה 

שנזכה לכך.
ולפי האמור, החידוש הנפלא שרואים כאן בתורת ה' 
יתברך הוא, שתמיד הפחד גורם לאדם רעידה בגוף, 
דכאון ובלבולים, ואפילו גוף קשה, פחד שוברו )עי' 
ב"ב י.(, אולם כל זה הוא רק בפחד שלילי, פחד שהוא 
יתברך,  מה'  פחד  אבל  האמונה,  ונגד  התורה  נגד 
זהו  מגיהנם,  ופחד  הרע  מיצר  פחד  מעבירה,  פחד 
פחד חיובי שבונה את האדם ליראת שמים. וכידוע 
מרבינו הקדוש בספר חובת הלבבות )שער חשבון הנפש פ"ג(, 
שהָפּרּוש אמר שהפחד מה' יתברך, מסלק ממנו כל 
פחד שבעולם. וכידוע מרבינו החסיד הבעל שם טוב 
זיע"א, שכשהיה בגיל חמש אביו נפטר, ואמר לו אביו 

דבר  "אל תפחד משום   - צוואה  כעין  מיתתו  לפני 
בעולם, אלא אך ורק מה' יתברך!" ומזה יצא רבינו 
מפורשת  גמרא  וזו  זיע"א!  הקדוש  טוב  שם  הבעל 
)ברכות י.(: אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, 

אל ימנע עצמו מן הרחמים, ע"ש. כלומר, לא לפחד 
מהחרב אפילו כאשר היא חדה ומונחת על הצוואר. 
התורה, האמונה והמצוות הם כח אדיר, יותר מכל 
דבר אחר בעולם. ורבינו האור החיים הקדוש מבאר 
שההריגה  הנידחת,  עיר  בהריגת  העוסקת  בפרשה 
תגרום  היא  אדרבא,  אלא  אכזרי,  לטבע  תגרום  לא 
לעדינות ורחמנות, משום שיש בזה מצוה וציווי מה' 

יתברך.
ומכאן אני לומד יסוד גדול לבעיות נפשיות, חרדות, 
ביטחון  וחוסר  הנפש  פיזור  מחשבות,  דמיונות, 
והיסודית  החשובה  הגדולה,  שהתרופה  עצמי, 

עם אותם אלו  שנה שלימה  לכל אלה, היא ללמוד 
הסובלים מכל מה שציינו, אמונה בה' יתברך, אמונה 
בהשגחה פרטית, אמונה באהבת ה' ואמונה לסלק 
וזהו הדבר החזק ביותר שיגרום לאדם  את הפחד. 
הלוקה בכל אלה לחזור לעצמו, ולהתקדם בחיים - 

ברוחניות וגשמיות - על הצד הטוב ביותר.
חוסר  קנאה,  גאוה,  כעס,   - הרעות  המדות  ושורש 
בשלום בית, עין הרע, עין רעה ולב רע של תאוה 
וחמדה, הכל נובע מחוסר בעוצמה וכח של אמונה, 
בבחינת "וצדיק באמונתו יחיה", שזהו השורש לכל 
בספר  הרמח"ל  ורבינו  כד.(.  מכות  בגמרא  )כמבואר  החיים 
ע"ש.  הדברים,  ביאר  )פי"א(  ישרים  מסילת  הקדוש 
יתברך,  מה'  ורק  אך  שנפחד  לכך  שנזכה  והלואי 

והישועות בדרך... שבת שלום. 
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שו"ת ממורנו הרב שליט"א

שאלה יפהשאלה יפה ניתן לשאול שאלות בבית ההוראה בדרכים הבאות:

www.aterett.co.il         info@aterett.co.il         03-5011125         03-5010122

 קבלת טיפול קוסמטי במתנה מבלי
 ידיעת הבעלים

טיפולים  בו  עושה  שאני  מקום  יש  שאלה: 
קוסמטיים )פנים, גבות וכדומה(, וכמה פעמים העובדת 
שם עשתה לי כמה טיפולים במתנה, ואמרה לי 
לה,  אמרתי  שידעו.  שאסור  אבל  במתנה  שזה 
שאסור לעשות כן, משום שיש בזה גזל. אז היא 
עשתה  היא  דבר  של  ובסופו  שלא.  לי  אמרה 
חושבת  ואני  גזל,  שזה  חוששת  אני  וכעת  לי, 
מה  הטיפול,  של  הכסף  על  שם  שמקפידים 

עושים במצב כזה?
תשובה: יש להזהר בזה מאד, ולא להסכים לקבל 
וחובה  הבעלים,  ידיעת  מבלי  במתנה  טיפול 
לשאול אותה אם זה על דעת הבעלים. ואם אשה 
זאת יש לה יראת שמים, מותר להאמין לה שיש 
לה רשות לעשות כן )ועי' כה"ח יו"ד סי' קיט סק"ח, ושו"ע ס"ס 

רנז, ופת"ש יו"ד סי' רמח סק"ג(.

 תוכחה לשכן שפגע ברכב אחר, ולא שת 
לבו לכך

שאלה: בשעת לילה, התבוננתי מהחלון וראיתי 
את שכני נוסע ברכבו, ותוך כדי הנסיעה הוא פגע 
ברכב חונה. שכני נעמד כמה רגעים, ואז המשיך 
לחנייה שלו, כאילו דבר לא קרה. בפועל נגרם 
זאת  וגם לרכב החונה,  נזק גם לרכב של שכני 
אני משער לאור העובדה שירדתי למטה וראיתי 
בפגיעה  במקום  החונה  הרכב  על  מעיכה  סימן 

שראיתי מהחלון )כמובן שיתכן ומדובר גם בפגיעה ישנה(.
בכל מקרה, עליתי לביתי כדי לכתוב על דף את 
מספר רכבו של שכני, במטרה להניח את הפתק 
להפרע  שיוכל  כדי  הנפגע,  הרכב  שמשת  על 
נסע  הנפגע  עד שירדתי, הרכב  אולם  מהפוגע. 
לדרכו, ככל הנראה לא שת לבו לפגיעה ברכבו. 

שאלותיי הן כדלהלן:
א. האם אכן כך הייתי צריך לדווח לנהג הנפגע 

על שכני הפוגע?
יצא הדבר לפועל, האם עלי להוכיח  משלא  ב. 
את שכני במטרה שינסה לאתר את הרכב הנפגע 

וינצל מאיסור גזל?
תשובה: א. זה שאלה בדיני ממונות, ויש לשאול 
דיין. ב. צריך להוכיח את השכן, ולהצילו מגזל, 
ויתכן  שגרם,  לנזק  לב  שם  ולא  שיתכן  משום 

שהוא הקדימך, וכבר דיבר עם הנפגע. 
תוכיח,  הוכח  מצות  כאן  יש  אכן  ולמעשה, 

בעדינות.

העיון הנכון
האם מה שנקרא היום בישיבות "עיון",  שאלה: 

הוא העיון הנכון? 
אומר  בקצרה  אולם  דברים,  אריכות  עימי  יש 
אמרו  הדגש  את  עליהם  ששמים  האחרונים  כי 
שהעיקר הוא לעיין בגמרא רש"י ותוספות, ורק 

אחר כך בראשונים.
מאליו,  מובן  כביכול  הגפ"ת  הפוך,  הכל  היום 
"מפציצים"  מיד  כראוי,  בהם  לעיין  ומבלי 
אין  שבחלקם  וחקירות  ואחרונים,  בראשונים 
נפקא מינא להלכה, האם זו הדרך? האם לא לפני 
שבונים בנין טוב ויציב, משקיעים שיהיו יסודות 

טובים? 
טוב,  וקולט  חכם  אני  וב"ה  בישיבה  לומד  אני 
כתוצאה  וזאת  מאד,  גדול  בסוגיא  הערפול  אך 
ותוספות  רש"י  הגמרא  על  דגש  שמים  שלא 
זה  על  לבנות  כך  אחר  ורק  בהירים,  שיהיו 

מגדלים מהראשונים עד האחרונים. היום בחלק 
והראשונים  זה הפוך לגמרי, הגפ"ת  מהישיבות 
הפלפולים  החקירות,  זה  העיקר  אך  טוב,  זה 
עליהם,  מקשים  ראשונים,  לוקחים  והקושיות. 
ומעמידים יסודות חדשים שלא נכתבו, לא היו 

ולא נבראו. כבוד הרב האם זאת הדרך?
ועם כל זאת, בסוף זמן יוצאים עם בקושי חמש 
עשרה דפים, שטחנו אותם, והלואי והיו ברורים 
מרן  כך  על  קונן  שכבר  וכמדומה  אחוז.  מאה 
מפסיקים  שלא  על  ביומנו,  זיע"א  הגדול  רבנו 
להתפלפל ובסוף יוצאים בחמישה חודשים עם 

כחמש עשרה דפים בקושי?
ומה עם לימוד ההלכה, וכי רק חקירות ופלפולים 
בדברי הרמב"ם, ולחדש בדבריו מה שלא כתב 

ולא התכוון לכתוב זה העיקר?
כאן  וכתבת  תשובה: שאלת חכם חצי תשובה, 
גם  כלום.  להוסיף  צורך  ואין  שלימה,  תשובה 
רבנו הרא"ם ש"ך זיע"א צעק על זה. וראה באורך 
בספר דרכי העיון של כבוד מרן ראש הישיבה 

הרב נאמ"ן שליט"א, ותהנה.

רופא שיניים לאשה
רציתי לבקש היתר לרופא שיניים, כדי  שאלה: 
לטפל  והשיקול  טיפולים,  סדרת  אצלו  לעבור 
דוקא אצל רופא זה, מפני שהוא מומחה ברפואה, 
וגם יותר זול מאחרים, אולם בעלי טוען שאין זה 
מדרכי הצניעות לטפל אצל רופא, מה דעת הרב 

שליט"א בזה?
תשובה: הבעל צודק! שהרי יש גם רופאת שיניים 
העושה את הכל על טהרת הקודש והרפואה, אם 
כן מדוע לטפל דוקא אצל רופא?! הצניעות היא 
כדי  הכל  לעשות  ויש  וקדוש,  מאד  גדול  דבר 
הגדול  רבנו  מרן  וכידוע,  הצניעות.  על  לשמור 
זיע"א מחמיר מאד שאשה לא תלך לרופא, אלא 
אך ורק לרופאה, וכותב על כך דברים חמורים 

)עי' טה"ב ח"ב עמ' רכב(.

ושרופאת שיניים תטפל בגבר, הרי זה קל יותר, 
הרע  שיצר  מרגיש  אינו  הגבר  שבאמת  ובלבד 
ובפרט כשהטיפול כואב  ולא כלום.  לו,  מפריע 
כמעט  ממנו  מסתלק  הרע  יצר  שבזה  מאד,  לו 
לגמרי. אולם רופא שיניים לאשה, הרי זה חמור 
יותר, וכבר יצא מזה תקלות קשות, בעוונותינו 
הרבים. וכידוע, האשה משמשת את האיש, ולא 

להיפך )עי' יבי"א ח"א סי' ו ובמילואים(.
ורופאת  לגברים,  רק  שיניים  רופא  למעשה, 
והטיפול  ברירה  וכשאין  לנשים.  רק  שיניים 
מיוחד, ילך איתה בעלה היקר, וישב שם כל זמן 
הרופא  שגגת  וכידוע,  הישועה.  ולה'  הטיפול, 

כוונת הבורא, והכל משמים.

טיול איש ואשתו ברחובה של עיר
שאלה: האם יש בעיה של צניעות שבעל ואשתו 
ברחובות  מאוחרת  לילה  בשעת  הליכה  יעשו 

עבור בריאות הגוף?
תשובה: עצם ההליכה הרי הוא בריא מאד וחשוב 
מאד. ורבנו החזון איש זיע"א היה עושה הליכה 
רבנו  מרן  של  שבביתו  ראיתי  ופעם  יום.  יום 

זיע"א, בחדר אשר הוא ישן בו, מכשיר הליכה.
נכון שבגמרא )ברכות מג:( כתוב לא יספר בעל אפילו 
בזה  שהקפידו  צדיקים  והיו  בשוק,  אשתו  עם 
נשותיהם,  עם  ברחוב  הלכו  לא  ומעולם  מאד, 
עם כל זאת המנהג להקל. והעיקר שיהיה הכל 
בצניעות ועל טהרת הקודש )ועי' בספר הנפלא גן נעול ח"א 

עמ' תלא(.

 לומר על ה' יתברך שהוא "חייב" למלא 
את מבוקשי

שאלה  נתעוררה  הכולל  אברכי  בקרב  שאלה: 
דעתו  מהי  לדעת  ונשמח  המוסר,  לימוד  בסדר 
בדורנו  רבנים  ישנם  בנושא.  שליט"א  הרב  של 
המסבירים כי כח האמונה כל כך גדול עד שאדם 
המאמין בכל כחו במשהו, ה' יתברך יהיה כביכול 
חייב לתת לו. וזאת מבלי כל קשר למעשיו או 
למהות הבקשה, אלא עצם האמונה החזקה שלו 
כעין  כבר  זה  מבוקשו,  את  ימלא  יתברך  שה' 
הבקשה  את  לקיים  הוא  ברוך  לקדוש  "הכרח" 
)וכעין זה ראינו בספר "מדרגת האדם". ושמענו כן מפי הרב יגאל כהן שליט"א 

ראש מוסדות "יביע אומר", והרב פנגר שליט"א. וכמו כן יש מאמרי חז"ל נוספים 

בנושא(.

האם כך הם פני הדברים? וכי למשל אדם שהוא 
רשע גמור, ומאמין בכל כחו שישא אשה צדיקה 
שהוא  בגלל  רק  לכך  יזכה  באמת  האם  מאד, 
מאמין? וכן רשע גמור המעוניין לעשות עבירה 
שהוא  שהדבר  כחו  בכל  ומאמין  מאד,  חמורה 

חפץ בו יתקיים, היתכן שכך יהיה?
האם  לא  היא  השאלה  השאלה,  את  נחדד  ואם 
ישנה אפשרות שהדבר יקרה או לא, אלא האם 
הדבר הוא בתורת ודאי, כלומר האם ה' יתברך 
רק  אדם,  של  מבוקשו  את  לקיים  כביכול  חייב 

בזכות האמונה שלו? 
זכיתי  לא  ובעניותי  דקים,  דברים  אלו  תשובה: 
להגיע אליהם. אני הקטן משקיע הרבה באמונה 
זו  כמו שציינתם,  בטחון,  וכידוע,  בבטחון.  ולא 
עבודה של אנשים בעלי אמונה בהשגות גדולות, 

ובעניותי לא זכיתי לזה, ולכן אין לי דעה.
עם כל זה, לעניות דעתי אסור לומר, אסור לכתוב 
"חייב"  הוא  ברוך  שהקדוש  לחשוב,  אסור  ואף 
למאן דהו לתת לו את מבוקשו, הרי זה לא יתכן, 
וזו חוצפה לומר כן. וכן אסור לומר שיש לקדוש 
וכל  ברוך הוא "הכרח" כלשהו לקיים הבקשה. 

המלים הללו, הן מלים של עזי פנים, כנלע"ד.
גם לרבות, שלא יתכן מעולם שרשע גמור יהיה 
ובפרט  דסתרי,  תרתי  זה  הרי  כחו,  בכל  מאמין 
שכביכול  ואנחנו  שלנו.  הדור  של  ברשעים 
ה'  עבודת  לנו  יש  עדיין  "חרדים",  נקראים 
גמור  לומר על רשע  יתכן  כן  איך אם  באמונה, 
מזלזל  קצת  זה  הרי  כחו,  בכל  מאמין  שהוא 

במעלת האמונה.
אמנם נכון שרבנו בחיי ב"חובת הלבבות" מדבר 
על זה, ובספר "עבד ה'" כתבתי בזה, אולם כבר 
אמונה  למד  ע"ה  אבינו  לעיל שאברהם  הזכרנו 
ארבעים שנה )ועי' כ"מ פ"ק דע"ז(, ומה נענה אנן יתמי 

דיתמי.
ואין ראיה מהגמרא )ב"מ נט:(, שאמר הקדוש ברוך 
הוא: ניצחוני בני, משום שכך פסק ה' יתברך, לא 

בשמים היא, ופשוט.
כג(:  ג,  )דברים  שאמר  ע"ה  רבנו  ממשה  ראיה  ויש 
"ואתחנן אל ה' וגו'". והיינו שביקש מתנת חינם, 
אמונתו  ועל  הגדולים,  מעשיו  על  סמך  ולא 
ובטחונו בה' יתברך. וכמו שפירש רש"י )שם(, אין 
אלא  הוא  ברוך  הקדוש  מן  מבקשים  הצדיקים 

מתנת חינם, ע"ש. 
והרבנים היקרים הנ"ל שליט"א לא התכוונו לכך, 
אלא רק להסביר את הדברים באוזני השומעים, 

והבן.


