
"גדלותם של השבטים הקדושים" 
הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

ּנּו ֲעָבִדים  בפרשה הקודמת אמר יהודה ליוסף, "ָהֱאלִֹהים ָמָצא ֶאת־ֲעוֹן ֲעָבֶדיָך ִהנֶּ
ָיֽדֹו", ורש"י פי' האלהים מצא - יודעים  ִביַע בְּ ר ִנְמָצא ַהגָּ אדִֹני גַּם־ֲאַנְחנּו גַּם ֲאשֶׁ לַֽ
אנו שלא סרחנו, אבל מאת הקדוש ברוך הוא נהיתה להביא לנו זאת. מצא בעל 

חוב מקום לגבות שטר חובו.

ידע יהודה כי מאת ה' היתה זאת להשתעבד במצרים תחת מכירת יוסף לעבד 
וקיבל עליו את הדין באהבה ובפרשתינו אמר ישב נא עבדיך תחת הנער והנער 
יעל עם אחיו כי ראה את עצמו האשם העיקרי כי הוא הציע למוכרו לעבד כמו 
ֽמוֹ ְלכּו  ינּו ֶאת דָּ י ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכסִּ ַצע כִּ שכתוב  "ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל־ֶאָחיו ַמה בֶּ
יו". ולכן  ְמעּו ֶאחָֽ שְׁ יִּ וַֽ רנּו הּוא  י ָאִחינּו ְבשָׂ כִּֽ ִהי בוֹ  ְוָיֵדנּו ַאל תְּ ְמֵעאִלים  שְׁ ֶרּנּו ַליִּ ְוִנְמכְּ
קיבל עליו את הדין להיות עבד כל ימי חיו ולעזוב את משפחתו ואת בית אביו 

וכאשר עשה כן יעשה לו.

ואע"פ שכבר יהודה קיבל את העונש הגדול ששילם כפול כאשר מתו שני בניו 
וידעו זאת כל האחים שהרי ראובן אומר את שני בני תמית אם לא אביאינו אליך 
מה ראה ראובן להזכיר רק שני בנים והרי היו לו ארבעה בנים אלא ראה ראובן 
עונשו של יהודה  על שלא נזהר על אחיו שמתו שני בניו אמר זאת שגם אותו 
יענישו אם לא יזהר עם בנימין. אבל גור אריה  יהודה רצה להתנקות לגמרי ומוכן 
על  אנחנו  אשמים  אבל  ואמרו  זאת  ידעו  הקדושים  השבטים  וגם  עבד.  להיות 

אחינו את כל היסורים קיבלו באהבה לכפר עליהם.

מכאן אנו רואים גודל קדושתם של השבטים ולא סתם אמר עליהם דוד הע"ה 
ולחשבון נפש.   יה עדות לישראל ומהם צריך לקחת מהם דוגמא למוסר  שבטי 
אפי'  הקדושים  האבות  של  ובהנהגה  באמונה  נכונה  לא  תזוזה  כל  על  ובכלל 

באונס הביא זאת הקב"ה בטיב חייהם.

שבתורה תמימה )הערות בראשית פרק נ הערה כב( כתב וז”ל וראיתי בפדר"א )פ' כ"ט( 
כתב, דלכן נענש יוסף בהתקצרות החיים לעשר שנים מאחיו )כי הוא מת בן מאה 
ועשר ואחיו חיו מאה ועשרים שנה, מפני ששמע מאחיו עשר פעמים שאמרו לו 
על יעקב עבדך אבינו ולא אמר להם מידי ואף על פי שבכתוב מבואר רק חמש 
פעמים מאמר זה , אך הוא שמע ה' פעמים מהם וה' פעמים מהמליץ שביניהם(.

וכי מה יכול יוסף לעשות ובכל זאת קצרו עשר שנים משנותיו.

וגו' מעט ורעים אמ' ר'  ואמרו בבראשית רבה ]ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני[ 
ורעים,    )בראשית לב יא(, ביני לבין אחרים מעט  אבא בר כהנא ביני לבינך קטנתי 
אמ' ר' שמעון בן יוחיי לפי שקרא תיגר בשלושים ושלש אותיות לפיכך נמנע מחייו 
שלשים ושלש שנה. ולא הגיע לשנותיו של אביו על זה שקרה לחיו רעים אמרו 
לו הקב"ה אמרתה קטונתי מכל החסדים אשר עשיתה את עבדיך ועכשיו אתה 

קורא אותם רעים.

הקב"ה יעזרנו בזכות אבותינו ויצילנו מכל רע אמן!
שבת שלום ומבורך!

                                                    

"קבלת היסורים באהבה"
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

אחר שיוסף מתגלה אל אחיו ומבקש מאביו שיירד למצרים מגיע יעקב לארץ מצרים ויוסף לוקח 
ְרעֹה ֶאל ַיֲעקֹב  אותו לפני פרעה, וכשרואה אותו פרעה שואל אותו שאלה מפתיעה קצת... "ַוּיֹאֶמר פַּ
ֵני ַחיֶּיָך". פרעה שואל אותו לגילו אף שלכאורה אין זה דבר מנומס. ועמדו על כך בעלי  ה ְיֵמי שְׁ מָּ כַּ
התוספות )הובא בדעת זקנים מבעלי התוספות בראשית פמ"ז(, וביארו, "לפי שראהו זקן מאד ושערות ראשו 
וזקנו לבנות מרוב הזקנה שאל כן והוא ענהו "ימי מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים" כלומר, 
מעטים הם שנותי אלא מתוך רעות שהיה לי קפצה עלי זקנה". פרעה רואה את יעקב מבוגר מאוד 
ומצד שני רואה שבניו צעירים והגיל אינו תואם את מראהו. ועונה יעקב "ימי מגורי.. מעט ורעים", 
ואומר על כך המדרש, "בשעה שאמר יעקב מעט ורעים היו אמר לו הקדוש ברוך הוא אני מלטתיך 
מעשו ומלבן והחזרתי לך דינה גם יוסף ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים חייך שמנין התיבות 
שיש מן ויאמר עד בימי מגורי כך יחסרו משנותיך שלא תחיה כחיי יצחק אביך והם ל"ג תיבות 
ובמנין זה נחסרו מחייו שהרי יצחק חי ק"פ שנה ויעקב לא חי אלא קמ"ז". נורא... אומר הקב"ה, 
אני הצלתי אותך מעשו ומלבן, החזרתי לך את דינה ואת יוסף ואתה מתרעם? חייך שעל כל תיבה 

ותיבה אפילו מדברי פרעה 'ויאמר פרעה וכו' עד לתשובך מעט ורעים... אני מחסר שנה מחייך. 

הדברים כל כך נוקבים, הרי מי זימן ליעקב את עשו הרשע, ואת לבן? ומי גלגל שיוסף ירד מצרימה, 
ומי גזר ששכם יקח את דינה ביתו? הלא הקב"ה הוא עשה את כל אלה. ובכל זאת יש תביעה 

נוראה על יעקב אבינו ע"ה, מדוע אתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים.

וכן מצאנו עוד במדרש, )ב"ר מקץ פרשה צא,י(, "ויאמר ישראל למה הרעותם לי וגו', רבי לוי בשם רבי 
חמא בר חנינא מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה אלא כך אמר הקדוש ברוך הוא אני 
עוסק להמליך את בנו במצרים והוא אומר למה הרעותם לי, היא דהוא אמר )ישעיה מ( נסתרה דרכי 
מה' ומאלהי וגו'" ע"כ. אומר ר' לוי הפעם היחידה בחייו של יעקב שאמר דבר בטלה היא שאמר 
למה הרעותם לי. ולכאורה הרי באמת האחים יכלו להמנע מלהזכיר את בנימים אחיהם, וצודק 

יעקב בטענתו למה הרעותם לי שהזכרתם שיש לכם אח קטן.
אלא אנו למדים מכאן מוסר השכל גדול מאוד, אם הקב"ה גלגל שיקרה דבר תקבל אותו באהבה, 
גם שהדבר נראה בעינך כרוע גמור. בסופו של דבר ובאחריתו האדם מבין שכל הקורות אותו הם 
לטובה. אבל קודם כל תקבל את מה שקרה באהבה גם אם זה לא נראה לך. כשהשבטים יורדים 
ואוסר את שמעון, ואחר כך מגיעה עלילת הגביע  יוסף נטפל אליהם, מרגלים אתם...  מצרימה, 
ם ַויֶֶּחְרדּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֵלאמֹר ַמה ּזֹאת  ובנימין נלקח לעבד, והשבטים הקדושים תמהים "ַויֵֵּצא ִלבָּ
", ולפתע מכריז יוסף ואומר "אני יוסף", וכל המאורעות מקבלים אור אחר... למה  ה ֱאלִֹהים ָלנוּּ ָעשָׂ

התגלגל כל זה? משום- "כי למחיה שלחני האלהים לפניכם".
ְקחּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ְוֶאת  והדברים אכן מפורשים בדברי מאור עיננו האור החיים הקדוש על הפסוק, "ַויִּ
נָֹתיו ּוְבנֹות  ָניו ּוְבֵני ָבָניו ִאּתוֹ בְּ ַנַען ַויָּבֹאּו ִמְצָרְיָמה ַיֲעקֹב ְוָכל ַזְרעוֹ ִאּתוֹ: בָּ ֶאֶרץ כְּ ר ָרְכׁשּו בְּ ם ֲאשֶׁ ְרכּושָׁ
לשון שהרי אחרי שאמר  ייתור  לכא'  פ"ז(. שהקשה שיש  ִמְצָרְיָמה")פמ"ו  ִאּתוֹ  ֵהִביא  ַזְרעוֹ  ְוָכל  ָניו  בָּ
"וכל זרעו איתו", מדוע הוסיפה התורה בניו ובני בניו וכו', ועוד הרי בתחילה אמר "איתו" ואחר 
כך השמיט הלשון איתו? ומבאר האור החיים הק', שכשיעקב ירד מצרימה לגלות מצרים הארוכה, 
חלק מבניו ירדו ללא שאלות ועיכובים וקיבלו את גזירתו של הקב"ה לרדת מצרימה, וחלק מבנותיו 
חככו בדעתם להתעכב בירידתם למצרים "כור הברזל", ולכן על חלק אמר "איתו" ועל הבנות 

שלא רצו לרדת הזכירם בנפרד.
וממשיך האור החיים, ומביא דברי רבותינו במדרש, שכל זמן שאחד מהבאים למצרים עם יעקב היה 
קיים, לא התחיל השעבוד עד שמתו כולם, והטעם הוא משום שקיבלו את גזירת המלך באהבה  
וברצון פקע מהם גזירת השעבוד, משום "דסמא דיסורי קבולי", דהיינו, הסם והתרופה של היסורים 
הבאים על האדם הוא "לקבלם באהבה" ועל ידי כך מתרפא הוא מהיסורים, ולכן התבטלה מעל 
בניו של יעקב שירדו עימו למצרים גזירת השעבוד. אומנם בנות בנותיו של יעקב שלא קיבלו ברצון 
את הירידה למצרים, הם נשארו בחיים והשעבוד התחיל בימיהם, והראיה שיוכבד וסרח בת אשר, 

שהיו מיורדי מצרים עם יעקב אבינו ובכ"ז היה השעבוד בימיהם.  

והקשיים ששולח לו הבורא באהבה משום שקבלת היסורים הם   אדם צריך לקבל את הנסיונות 
אף  ה'  ישועת  ראו בפתע פתאום את  וכמו שהשבטים הקדושים  עבורו.  ביותר  הטובה  התרופה 
הספורנו    שכתב  וכמו  בפתאומיות.  לטובה  התהפך  הכל  כרוע  להם  נראה  היה  הדברים  שמהלך 
)בראשית פמ"א פס' יד(, על יוסף שבפתע הוציאוהו מן הבור, וז"ל, "ויריצוהו מן הבור". "כדרך כל תשועת 

ה' שנעשית כמו רגע כאמרו כי קרובה ישועתי לבא )ישעיהו נו, א( וכאמרו לו עמי שומע לי וכו' כמעט 
אויביהם אכניע )תהלים פא, יד - טו(. וכך היה ענין מצרים כאמרו כי גורשו ממצרים כאמרם ז"ל שלא 
הספיק בצקן של אבותינו להחמיץ וכו'. וכן אמר לעשות לעתיד כאמרו ופתאום יבא אל היכלו 
האדון אשר אתם מבקשים )מלאכי ג, א(". והיינו, שכל תשועה שעושה הקב"ה היא בפתע פתאום, וכך 

הרי הייתה גאולת אבותינו ממצרים בפתע עד שלא הספיק בצקם להחמיץ, 
ללמדנו שאף שהאדם נתון בחושך וקשיים, הישועה תבוא במהרה ובהפתעה דווקא מתוך הקושי 
והנסיון. יהי רצון שיתקיים בנו דברי הנביא, )ישעיהו נו,א( " ּכֹה ָאַמר ה' שְמרּו ִמשּפט ועשּו צדקה ּכי 

ְקרֹובה ְישּועתִי לבֹוא ְוצדקתִי ְלִהּגלֹות". אמן ואמן!

העלון מוקדש לרפואת: חכם יוסף ירושלמי הי"ו, 
ר' שלום קלימיאן הי"ו.  מלכה בת שרה הי"ו.

 נתן בן טאוס הי"ו, טאוס בת אסתר הי"ו.
 ולעילוי נשמת: מרת נג'יבה בת זליכה ז"ל. תנצב"ה.
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מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו/ עולם הישיבות

"ְוֶאת ְיהּודה שלח ְלפָניו ֶאל יֹוסף ְלהֹורֹת ְלפָניו ּגֹשָנה וּיבֹאּו ַאְרָצה ּגֹשן" )בראשית פרק מו - כח(.  אמר ר' נחמיה להתקין 
לו בית תלמוד שיהא שם מורה תורה, שיהיו השבטים הוגים תורה שם )מדרש תנחומא פרשת ויגש סימן יב(.

תן לי יבנה וחכמיה | הראשון אשר ידע להעריך ולהוקיר את הכח הנפלא הזה כחה של הלכה, ועד כמה הוא 
מסוגל להצלת עם ישראל וקיומו הרוחני, היה יעקב אבינו אשר עליו אמרו חז"ל, "ואת יהודה שלח לפניו, אמא 
רבי נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שיהא מורה שם תורה, ושיהיו השבטים הוגות שם תורה" )ילקוט שמעוני רמז 
קנ"ג(, יעקב אבינו ידע את הארץ אשר הוא בא אליה, והמצוקות הנוראות העתידות לבוא לבניו וזרעם אחריהם 
מיד העריצים האלה, אשר יקיימו גזירת "ועבדום וענו אותם" בכל תוקף ועוז, ואם כי האמין בה' והבטחתו כי 
אחרי כן יצאו, אבל לבו פחד ורעד למצבם הרוחני של בניו, ולמען הציל את שארית הפליטה התקין לו "בית 
תלמוד" להורות ולהגות בתורה, בידעו כי זה הוא התריס היחידי לבניו לבל יטמעו בין הגוים אשר הם בתוכם.

וממנו למד שר בית התלמוד, ר' יוחנן בן זכאי בעת אשר בעיניו חזה שריפת מקום מקדשינו וחרבן האומה, וידע 
והבין ברוח קדשו את העתיד הנורא של עם ישראל בגולה, כבשה אחת בין שבעים זאבים נוראים הצמאים 
לדם ישראל, בקש "תן לי יבנה וחכמיה", בידעו כי היא התרופה האחת להצלת עמו. הוא ידע כי תורת יבנה 
הוא עצם הלוז לקיום האומה, ובעת שעבודת המקדש היתה מוגבלת להשפיע שפע רוחנית על ישראל בהיותן 
שרויים על אדמתן, הנה הכח האלקי הטמיר והצפון בתורה המתבלט על ידי יבנה וחכמיה מסוגל להפיח רוח 

חיים בלב האומה ולהגן על קנייניה הרוחניים בכל זמן ובכל מקום )שו"ת עמק הלכה חלק א הקדמה(. 

מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו |  מימיהם של אבותינו, לא פרשה ישיבה מהם, היו במצרים - ישיבה עמהם, 
היו במדבר - ישיבה עמהם. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה, יעקב 
אבינו זקן ויושב בישיבה היה,  אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה, שהיה דולה ומשקה מתורתו של 

רבו לאחרים  )יומא דף כח עמוד ב(. 

כוחה של הישיבה לרומם את האדם בעצם המצאותו בתוכה | הישיבה היא מקום קדוש אשר בו כל לומד תורה 
מוסיף קדושה במקום, כמו חלילה להיפך אם נעשה חטא במקום, המקום נהיה מקום סכנה )כמו שכתב בספר קב 
הישר פרק יא מהזוהר(, וכן הביאו בשם הצל"ח – את האמור במשנה אבות: "שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה 

הרי זה מושב לצים" - היינו שהמקום נספג בליצנות ומעתה מי שיושב שם יש לו יותר יצר הרע להיות לץ כי 
המקום ספג טומאה, על אחת כמה וכמה לגבי קדושה שהמקום נתקדש על ידי תפילות ועל ידי לימוד התורה 
של התלמידים, ודבר זה מורגש שכאשר נכנסים לבית מדרש ישן חשים הרגשה של יראת כבוד גדולה, הנשמה 
כאילו חשה בקדושת המקום. כוחה של הישיבה לרומם את האדם בעצם המצאותו בתוכה. ואף השהייה שם 

מצוה שנאמר "אשרי יושבי ביתך" )בן תורה וישיבה עמוד כו(. 

השפעת הישיבה מועילה לסביבה כולה | כל רב ורב ישתדל ויפעל בכל מאודו לייסד מוסדות ומקומות תורה  
היו  אף שמלכתחילה  למוטב,  מחזירה  תורה, שהמאור שבה  להרבות  זה אפשר  ידי  על  לפי שרק  במקומו, 
מקומות שהדבר היה נראה כבלתי מציאותי, בכל זאת הוכח שכאשר לא רפו הידיים וכל פועלם היה בלתי 
לה' לבדו וייסדו מקום תורה, קיבל המקום צורה אחרת. וכפי שידוע שכל מקום שהייתה בו ישיבה הרי נתן אור 
והשפעה על כל הסביבה ושמר על המקום, ובמקום שלא הייתה בו ישיבה חושך כיסה ארץ, וכוחות הטומאה 

התגברו, ומקהילות הקודש לא נותר דבר, ורבים נטמעו בין העמים  )מתוך מכתב של מרן הגריא"ל שטיינמן זצ"ל(.

וכך אמר הגאון מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל בדבריו בהנחת אבן הפינה לישיבת קול תורה: מעלתה של הישיבה 
היא, שכל המקום מתגדל בעבורה, וכמבואר בגמ' גיטין )דף ו.( דמכי אתא רב לבבל והרבה ישיבה -נעשתה 
“בבל כארץ ישראל לגיטין", ואע"פ שגם קודם לכן היו בבבל  "החרש  על ידו מהפכה בבבל, עד שאמרו 
אך משעה שקבע בה רב ישיבה,  והמסגר",)שהיו תלמידי חכמים מופלגים(  אבל "ישיבה" לא נקבעה שם, 

נתעלתה בבל בחשיבותה ורוממותה. 

מלחמה,        בשעת  ה'  ועבודת  בתורה  בתדירות  בעסקם  חכמים  תלמידי   | במלחמה  שיעמדו  לרגלינו  גרם  מי 
משרתים בזה את העם יותר מהשתתפותם בקרב. וכך מצינו במדבר רבה )פרשה כ"ב( שבמלחמת מדיין ייחדו 
ומפיל  בקרב,  לפניהם  ההולכים  העם  של  המלחמה  כלי  הם  והתפילה  התורה  כי  לתפילה,  אלף  עשר  שני 
שונאיהם כדברי התרגום אונקלוס. וכל אלה אשר תורתם אומנתם, חלילה להוציאם ולנתקם מאהלי התורה, 
ולשעבדם לצבא המלחמה ואימונים ושאר עבודות. וידעו נאמנה שכל מי שמסר נפשו וחייו לשקידת התורה, 
הינו איש צבא מלגיונו של מלכו של עולם להגנת עמנו וארצנו, וכל אלה העומדים במערכת הקרב עם האויב 
מוגנים בזכות לומדי התורה. וכל בעל נפש שהוא מסור ללימוד התורה, איננו ח"ו בכלל משתמט, אלא נהפוך 
הוא, עבודה גדולה הוא עושה לנצחוננו המלא שאנו מקווים לו... וכדאי הוא קול התורה להגן גנון והצל לכל 
היורדים לשדה המלחמה שיחזרו בחיים ושלום לביתם. )דבריו של הרב צבי פסח פרנק - רבה של ירושלים, מתוך כרוז 

בזמן מלחמת השחרור, כ"ד ניסן תש"ח(

לימוד התורה הוא העונג העילאי הגדול ביותר שקיים בעולם | כתב החזון איש )אגרות ח״א ס׳ ט(: ״אין טוב אלא 
גוף האדם וצבא איבריו  ותאוותיו, כי הדברים ערבים מרגישים את  תורה. יש בחינות רבות בחשקי האדם 
להנאה מדומה ומשמחים במידה מסויימת את נפשו. אבל הנאה זו אין בכוחה להתחרות עם העונג האציל של 
עמל החכמה, אשר נשמת האדם מתרוממת מעל המיית העולם עד שמי השמים ונהנית מזיו החכמה העליונה, 
וזו הטובה הגדולה והיתירה שנתנה לאדם תחת השמש, ועל זה אני שואל: עד כמה עלה בידך לחוש במיחושי 
בני אדם — כי הכל הבל, אחרי שיש כח באדם לאור באור החיים ולהשתעשע בבינה עילאה משמחת לב 

ונפש״.
וכך עולה מעדותו של הצדיק רבי אריה לוין  זצ"ל, שהוא תיאר על שהותו בישיבת וולוז'ין, כפי שהובא בספר 
״איש צדיק היה״: ״כמו חי תעמוד לפני תמונת ישיבת וולוז'ין — מזיו הקדושה השפוך עליה בכל פינה ופינה, 
ובניה היקרים לימודי ה׳ ורב שלום עליהם, את בל דרכי חייהם בקודש ובחול. זכור אזכור, את עמל רוחם 
ויגיעת נפשם, עונג הרוח ועונג הנפש, אשר שבעתי אז גם אנכי בהתרגש נפשי בקרבי, כמו בלילות החורף 
הארוכים, אשר למדנו כחמש שעות רצופות, בית הישיבה היה מלא מפה לפה מבני הישיבה הלומדים ועובדים 

את ה׳ בגופם וברוחם בכח ובמוח״.

.

"דיני ברכות"
שאלה: האם מותר לברך ברכות ללא בגד על גופו 
העליון והאם יד או זרוע על הראש נחשבים לכיסוי 

ראש?

תשובה: מותר לברך ברכות כשפלג גופו העליון ערום וכיפה על 
ראשו חוץ מברכת המזון ומעין שלש שאסור לברכם בצורה זו.

והנחת ידו או זרועו על ראשו לא נחשב לכיסוי, ויד של אחר על 
ראשו נחשב לכיסוי.

ביאורים: בשו"ע בסי' עד' סעי' ו' היתה טליתו חגורה על מתניו לכסותו ממתניו 
ולמטה אף על פי שממתניו ולמעלה הוא ערום מותר לקרא קריאת שמע אבל 
להתפלל אסור עד שיכסה לבו. וכן ביו"ד בסי' א' סעי' י' כתב ערום לא ישחוט 
לכתחילה מפני שאינו יכול לברך. וכן הרמ"א באו"ח סי' רו' סעי' ג' כתב ולא 
יברך ערום עד שיכסה ערותו ואפילו אם אינו ערום אם לבו רואה את הערוה 
ברכת  שרק  קי'  עמ'  ח"ב  אול"צ  בשו"ת  ועיין  לברך.  אסור  מגולה  או שראשו 
דינה  שלש  מעין  שברכת  אומרים  שיש  כיון  בזה  ליזהר  יש  שלש  ומעין  המזון 
כברכת המזון אבל שאר ברכות יש ליזהר שרק לבו לא יהיה רואה את הערוה.

כתב  ד'  סעי'  צא'  בסי'  בשו"ע  זרועו  או  ידו  ידי  על  ראש  כיסוי  ולגבי 
ראשו  על  ידו  מניח  אחר  ואם  לכיסוי  נחשב  לא  ראשו  על  ידו  שהמניח 
שמד'  עמ'  ח"א  השם  ברכת  בספר  ועיין  לכיסוי.  שנחשב  משמע  זה  של 
לבו  בין  הפסק  מדין  בב"י  כן  ולמד  עצמו  של  זרועו  ידי  על  שהתיר 
לכיסוי  לא  אבל  להפסק  נחשב  רק  שזרועו  אלא  כן  נראה  אין  אבל  לערוה, 
כיסוי. אינו  כיסוי  לגבי  אבל  הפסק  רק  הוא  שזרועו  ריד'  בסי'  בילקו"י  וכ"כ 

 
שאלה: האם מותר לאכול ולשתות בלי כיפה על הראש?

תשובה: במקום צורך מותר לאכול ולשתות בלי כיפה על הראש 
לאחר שבירך רק עם כיסוי ראש.

יהודה  זכרון  בשו"ת  הרא"ש  של  בנו  אלברצלוני  ר"י  כתב  ביאורים: 
שיוכל  למי  הלימוד  בשעת  הראש  בגילוי  לישב  שלא  הוא  טוב  כ'  סי' 
אינו  החום  כובד  מפני  ולפעמים  באימה  יותר  שילמוד  לפי  לסבול 
שבשו"ת  שם  והוסיף  טו'  סי'  ח"ו  יבי"א  בשו"ת  והביאו  לסבול  יכול 
תורה  לומד  שהיה  אחד  חכם  על  ושמעתי  כתב  עב'  בסי'  מהרש"ל 
שאין  נראה שאף  מקום  ומכל  המשא  עליו  שכבד  ואמר  הראש  בגילוי 
ה' מכל מקום  ואף לא מדת חסידות כשאינו מזכיר שם  איסור בדבר 
לקלות  זה  תופסים דבר  בכך מאחר שהעם  להיזהר  יש לתלמיד חכם 
עם  יראנו  פן  בחדרו  לומד  ואפי'  יהודית  דת  על  עובר  כאילו  ופריצות 
שנג'  עמ'  דקייטא  שלהי  בספר  הובא  הגריש"א  ודעת  בו.  ויקל  הארץ 
בכיסוי  שיהיה  חסידות  ומידת  ראש  כיסוי  ללא  מותר  הדין  שמעיקר 
ג' שכתב שאסור לקרות  וצ"ל שדברי הרמ"א בסי' רפב' סעי'  הראש. 
אסור.  קודש  שמות  בה  שיש  בתורה  בקריאה  רק  הוא  מגולה  בראש 
ולענייננו לגבי אכילה ללא כיפה לא מצינו איסור בזה ואדרבה משמע קצת 
בשו"ת אול"צ ח"א עמ' קי' שאין איסור בזה ורק לגבי הברכה יש איסור.

 
שאלה: האם בחור בישיבה צריך לברך ברכת האורח בברכת המזון?

תשובה: אין בחורי ישיבות צריכים לברך ברכת האורח בברכת המזון 
בישיבה.

ביאורים: דעת שו"ת אול"צ ח"ב עמ' שה' שצריכים לברך ולא יאמרו את 
בעל הבית הזה אלא את בעלי הסעודה הזו  ויכוונו לנדיבים. ואילו דעת 
מרן הגרע"י והגריש"א הובאו בקונטרס יוסף ברכה עמ' 26 והביאו באוצרות 
הגר"מ  דעת  ואף  האורח.  ברכת  לברך  צריכים  שאין   97 עמ'  ההלכה 
אליהו הובא בספר וזאת הברכה בעמ' שאין לברך והטעם שאין כספי 
הישיבה מאדם פרטי בלבד. ועוד טעם לפטור ע"פ דברי שו"ע הגר"ז בסי' 
רא' סעי' ד' כיון שאין הברכה אלא רק שבעל הבית נמצא עם הסועד.

מברז. גם  או אפשר  מכלי  מים אחרונים  נטילת  חובת  שאלה: האם 

הסוד  פי  ועל  כלי  חובה  אין  הפשט  פי  על  תשובה: 
הכיור. לתוך  ונוהגים  כלי  ולתוך  מכלי  לעשות  טוב 

ביאורים: הלבוש בסי' קפא' והא"ר בס"ק ג' והמ"ב בס"ק כא' נקטו שאין 
צריך כלי. ועל פי הסוד מבואר בזוהר בפרשת וישב והביאו הב"י בסי' ד' 
וכ"כ בשו"ת אול"צ ח"ב עמ' קט' טוב לעשות מכלי ולתוך כלי ונהגו לכיור.

)מתוך הספר שו"ת אליבא דהלכתא(.

היא  וחולנית.  עדינה,  מקסימה,  אשה  שהיתה  אותי,  שילדה  זו  הורתי  אמי  אמהות. 
אני  אך  בזכרוני,  מעורפלת  מאד  דמותה  שמונה.  בת  ילדה  כשהייתי  נפטרה 
את  מלטפת  חוליה,  במיטת  שכבה  היא  לחייה.  האחרונות  השעות  את  היטב  זוכרת 
שערותי הארוכות שהפכו לצמה עבה באצבעותיה. אני זוכרת את מילותיה האחרונות.

אל  העולם  מן  תלך  כשאמא  גם  שלי.  מתוקה  ילדה  "את 
ברכות- להגיד  תשכחי  אל  יד.  בכל  פעמים  שלוש  בוקר,  כל  ידיים  לטול  תשכחי 

בדקותיה  לי  אמרה  היא  כך  לאבא".  כבוד  תעשי  ותמיד  השחר. 
תהילים". וקרא  סמוך  כסא  על  ישב  אציל,  איש  השלום,  עליו  שלי  האחרונות. אבא 

לנו, שמור  היחידה המשותפת  בתי  היא  עליזה  ראובן,  לו,  ואמרה  אליו  פנתה  "אמא 
עליה כבבת עיניך. חנך אותה ואהוב אותה כמו שאהבת אותי, במאור פנים, בוויתור 
הידיים  חתונתה.  יום  עד  אותה  תגזור  אל  כתפיה,  על  הזו  הצמה  ואנא,  אינסופי. 
אחרי  ממני  לה  שתהיה  והיחידה  הקטנה  המזכרת  זו  שערותיה.  את  טיפחו  שלי 
אותה". לי  קלעה  אמא  ותאמר:  הצמה  את  תאחוז  היא  טוב.  שכולו  לעולם  שאלך 

"אחר כך אמא מתה, ומגיל שמונה אני יתומה מאמי הראשונה. היו אלה שמונה שנות 
אושר... בכיתי המון על אמא, עד שיום אחד – שנתיים אחרי – אבא הודיע לי, עליזה 
את עומדת לקבל אמא חדשה... בלילה לפני החופה חלמתי שהאמא החדשה שלי 
הארוכה  הצמה  את  לי  ותקלע  וטובה,  מלטפת  מחייכת,  שהיא  לאמא שמתה.  דומה 
שאני ואבא שמרנו עליה כדי לקיים את הצוואה של אמא ז"ל. אבא הבטיח לי, עליזה 
רק בערב חתונתך נגזור אותה ונשמור אותה, מזכרת מאמא... שאהבה לקלוע אותה.

"קיבלתי לאסוני את קלרה, אמא חורגת רעה ורודפת כמו בסיפורים. אבא היה איש 
קשה יום, שיצא בבוקר לעבודה וחזר מאוחר בלילה. איש תשוש שרדף אחרי פת הלחם...

ארונות  את  נועלת  היתה  היא  אותי.  רדפה  הזו  הרעה  האשה  היא,  אבל 
לי  הקציבה  בביסקויט.  או  בתפוח  לנגוס  אוכל  שלא  כדי  המטבח 
אותי,  השפילה  אותי,  העבידה  אותי,  היכתה  זיתים.  כמה  עם  לחם  פרוסת 
העליבה וסנטה בי, כאילו אני אוייבת שלה. העיניים שלי היו כבויות. הנפש שלי היתה 



תשובה: מותר לברך ברכות כשפלג גופו העליון ערום וכיפה על 
ראשו חוץ מברכת המזון ומעין שלש שאסור לברכם בצורה זו.

והנחת ידו או זרועו על ראשו לא נחשב לכיסוי, ויד של אחר על 
ראשו נחשב לכיסוי.

ביאורים: בשו"ע בסי' עד' סעי' ו' היתה טליתו חגורה על מתניו לכסותו ממתניו 
ולמטה אף על פי שממתניו ולמעלה הוא ערום מותר לקרא קריאת שמע אבל 
להתפלל אסור עד שיכסה לבו. וכן ביו"ד בסי' א' סעי' י' כתב ערום לא ישחוט 
לכתחילה מפני שאינו יכול לברך. וכן הרמ"א באו"ח סי' רו' סעי' ג' כתב ולא 
יברך ערום עד שיכסה ערותו ואפילו אם אינו ערום אם לבו רואה את הערוה 
ברכת  שרק  קי'  עמ'  ח"ב  אול"צ  בשו"ת  ועיין  לברך.  אסור  מגולה  או שראשו 
דינה  שלש  מעין  שברכת  אומרים  שיש  כיון  בזה  ליזהר  יש  שלש  ומעין  המזון 
כברכת המזון אבל שאר ברכות יש ליזהר שרק לבו לא יהיה רואה את הערוה.

כתב  ד'  סעי'  צא'  בסי'  בשו"ע  זרועו  או  ידו  ידי  על  ראש  כיסוי  ולגבי 
ראשו  על  ידו  מניח  אחר  ואם  לכיסוי  נחשב  לא  ראשו  על  ידו  שהמניח 
שמד'  עמ'  ח"א  השם  ברכת  בספר  ועיין  לכיסוי.  שנחשב  משמע  זה  של 
לבו  בין  הפסק  מדין  בב"י  כן  ולמד  עצמו  של  זרועו  ידי  על  שהתיר 
לכיסוי  לא  אבל  להפסק  נחשב  רק  שזרועו  אלא  כן  נראה  אין  אבל  לערוה, 
כיסוי. אינו  כיסוי  לגבי  אבל  הפסק  רק  הוא  שזרועו  ריד'  בסי'  בילקו"י  וכ"כ 

 
שאלה: האם מותר לאכול ולשתות בלי כיפה על הראש?

תשובה: במקום צורך מותר לאכול ולשתות בלי כיפה על הראש 
לאחר שבירך רק עם כיסוי ראש.

יהודה  זכרון  בשו"ת  הרא"ש  של  בנו  אלברצלוני  ר"י  כתב  ביאורים: 
שיוכל  למי  הלימוד  בשעת  הראש  בגילוי  לישב  שלא  הוא  טוב  כ'  סי' 
אינו  החום  כובד  מפני  ולפעמים  באימה  יותר  שילמוד  לפי  לסבול 
שבשו"ת  שם  והוסיף  טו'  סי'  ח"ו  יבי"א  בשו"ת  והביאו  לסבול  יכול 
תורה  לומד  שהיה  אחד  חכם  על  ושמעתי  כתב  עב'  בסי'  מהרש"ל 
שאין  נראה שאף  מקום  ומכל  המשא  עליו  שכבד  ואמר  הראש  בגילוי 
ה' מכל מקום  ואף לא מדת חסידות כשאינו מזכיר שם  איסור בדבר 
לקלות  זה  תופסים דבר  בכך מאחר שהעם  להיזהר  יש לתלמיד חכם 
עם  יראנו  פן  בחדרו  לומד  ואפי'  יהודית  דת  על  עובר  כאילו  ופריצות 
שנג'  עמ'  דקייטא  שלהי  בספר  הובא  הגריש"א  ודעת  בו.  ויקל  הארץ 
בכיסוי  שיהיה  חסידות  ומידת  ראש  כיסוי  ללא  מותר  הדין  שמעיקר 
ג' שכתב שאסור לקרות  וצ"ל שדברי הרמ"א בסי' רפב' סעי'  הראש. 
אסור.  קודש  שמות  בה  שיש  בתורה  בקריאה  רק  הוא  מגולה  בראש 
ולענייננו לגבי אכילה ללא כיפה לא מצינו איסור בזה ואדרבה משמע קצת 
בשו"ת אול"צ ח"א עמ' קי' שאין איסור בזה ורק לגבי הברכה יש איסור.

 
שאלה: האם בחור בישיבה צריך לברך ברכת האורח בברכת המזון?

תשובה: אין בחורי ישיבות צריכים לברך ברכת האורח בברכת המזון 
בישיבה.

ביאורים: דעת שו"ת אול"צ ח"ב עמ' שה' שצריכים לברך ולא יאמרו את 
בעל הבית הזה אלא את בעלי הסעודה הזו  ויכוונו לנדיבים. ואילו דעת 
מרן הגרע"י והגריש"א הובאו בקונטרס יוסף ברכה עמ' 26 והביאו באוצרות 
הגר"מ  דעת  ואף  האורח.  ברכת  לברך  צריכים  שאין   97 עמ'  ההלכה 
אליהו הובא בספר וזאת הברכה בעמ' שאין לברך והטעם שאין כספי 
הישיבה מאדם פרטי בלבד. ועוד טעם לפטור ע"פ דברי שו"ע הגר"ז בסי' 
רא' סעי' ד' כיון שאין הברכה אלא רק שבעל הבית נמצא עם הסועד.

מברז. גם  או אפשר  מכלי  מים אחרונים  נטילת  חובת  שאלה: האם 

הסוד  פי  ועל  כלי  חובה  אין  הפשט  פי  על  תשובה: 
הכיור. לתוך  ונוהגים  כלי  ולתוך  מכלי  לעשות  טוב 

ביאורים: הלבוש בסי' קפא' והא"ר בס"ק ג' והמ"ב בס"ק כא' נקטו שאין 
צריך כלי. ועל פי הסוד מבואר בזוהר בפרשת וישב והביאו הב"י בסי' ד' 
וכ"כ בשו"ת אול"צ ח"ב עמ' קט' טוב לעשות מכלי ולתוך כלי ונהגו לכיור.

)מתוך הספר שו"ת אליבא דהלכתא(.

הצמה שנגזזה
שוש  הרבנית  אמרה  בילדות"  מתחיל  הבית  "שלום 
שלושה  בשניים  לפחות  ממנה  מבוגרות  שחלקן  לתלמידותיה 

אמא,  את  מכבד  אבא  שרואה  ילד  בית,  שלום  בביתו  שרואה  "ילד  עשורים. 
ויתור,  והמון  שבת,  שולחן  על  פיוטים  אבא,  של  ליבו  בהרהורי  שמהלכת  אמא 
מאושר". אדם  להיות  ונרקם  נבנה  כזה  ילד  בבית,  השוררים  ושמחה  פנים  הארת 

אלו  ליבנו  אל  "לתת  שוש,  הרבנית  הדגישה  וסבא"  כסבתא  וגם  כהורים,  "עלינו, 
סובלנות  חוסר  או  קינאה,  מתוך  כעס,  מתוך  לפעמים,  מפינו.  מוציאים  אנו  מילים 
לכל  עמוקה  צלקת  להם  ולגרום  נכדינו,   – ילדינו  נפשות  את  לפצוע  עלולים  אנו 
חווים את ההנהגות שלנו, את אופן דיבורנו,  חייהם. מבלי שאנו מתכוונים הילדים 
ולפעמים את האכזריות שאיננה במקומה, והם הופכים לחקיינים של חיי הוריהם".

הרבנית?". כבוד  מתכוונת  את  בדיוק  "למה  עליזה  סבתא  שאלה  "אכזריות?" 
מענישים  הם  עשתונות,  לאבד  עלולים  הורים  לפעמים  אכזריות.  "כן 
אותם.  ומשפילים  בחדר,  אותם  נועלים  דלת,  עליהם  טורקים  ילדיהם.  את  ומכים 
נרגן,  להורה  אותו  גם  ולהפוך  הילד,  חיי  את  להחריב  שעלולה  התנהלות  זו  
שהילד  הימים  ברבות  לגלות  עלולים  אנשים  מכל,  וגרוע  ומתאכזר...  טרדן 
מהם...  מתנתק  הוא  הוריו...  את  שונא  פשוט...  אומרים,  איך  לפעמים,  הזה 
בהם...". לנקום  רצון  של  איומה  רגשות  מערבולת  לתוך  עצמו  את  מכניס  הוא 

ובכי  ראשה  מרכינה  עליזה  שסבתא  שוש,  הרבנית  הבחינה  לפתע 

של  מפל  מתוכה.  מתפרץ  תמרורים 
המבו־ מעיניה..  זרם  .דמעות 

לפתע  גדולה.  היתה  בחדר  כה 
החו במרוצה  ופנתה  קמה  ־היא 
לים. המשקיפה  המרפסת  אל  צה, 

הסתיים  דקות   20 לאחר 
בשנות  עליזה,  השיעור. 
 10 כ-  אלמנה  לחייה,  השבעים 
נכדים,   15 ל-  וסבתא  שנים 
הנוח  כסא  על  עדיין  ישובה  היתה 
במרפסת, ומבט נוגה נשקף מעיניה.

אמא  את  ומתעבת  שונאת  "אני 
שנה   40 שחלפו  למרות  שלי, 
עלי החלה  ־מפטירתה", 

שתי  לי  יש  "בעצם  לספר.  זה 

היא  וחולנית.  עדינה,  מקסימה,  אשה  שהיתה  אותי,  שילדה  זו  הורתי  אמי  אמהות. 
אני  אך  בזכרוני,  מעורפלת  מאד  דמותה  שמונה.  בת  ילדה  כשהייתי  נפטרה 
את  מלטפת  חוליה,  במיטת  שכבה  היא  לחייה.  האחרונות  השעות  את  היטב  זוכרת 
שערותי הארוכות שהפכו לצמה עבה באצבעותיה. אני זוכרת את מילותיה האחרונות.

אל  העולם  מן  תלך  כשאמא  גם  שלי.  מתוקה  ילדה  "את 
ברכות- להגיד  תשכחי  אל  יד.  בכל  פעמים  שלוש  בוקר,  כל  ידיים  לטול  תשכחי 

בדקותיה  לי  אמרה  היא  כך  לאבא".  כבוד  תעשי  ותמיד  השחר. 
תהילים". וקרא  סמוך  כסא  על  ישב  אציל,  איש  השלום,  עליו  שלי  האחרונות. אבא 

לנו, שמור  היחידה המשותפת  בתי  היא  עליזה  ראובן,  לו,  ואמרה  אליו  פנתה  "אמא 
עליה כבבת עיניך. חנך אותה ואהוב אותה כמו שאהבת אותי, במאור פנים, בוויתור 
הידיים  חתונתה.  יום  עד  אותה  תגזור  אל  כתפיה,  על  הזו  הצמה  ואנא,  אינסופי. 
אחרי  ממני  לה  שתהיה  והיחידה  הקטנה  המזכרת  זו  שערותיה.  את  טיפחו  שלי 
אותה". לי  קלעה  אמא  ותאמר:  הצמה  את  תאחוז  היא  טוב.  שכולו  לעולם  שאלך 

"אחר כך אמא מתה, ומגיל שמונה אני יתומה מאמי הראשונה. היו אלה שמונה שנות 
אושר... בכיתי המון על אמא, עד שיום אחד – שנתיים אחרי – אבא הודיע לי, עליזה 
את עומדת לקבל אמא חדשה... בלילה לפני החופה חלמתי שהאמא החדשה שלי 
הארוכה  הצמה  את  לי  ותקלע  וטובה,  מלטפת  מחייכת,  שהיא  לאמא שמתה.  דומה 
שאני ואבא שמרנו עליה כדי לקיים את הצוואה של אמא ז"ל. אבא הבטיח לי, עליזה 
רק בערב חתונתך נגזור אותה ונשמור אותה, מזכרת מאמא... שאהבה לקלוע אותה.

"קיבלתי לאסוני את קלרה, אמא חורגת רעה ורודפת כמו בסיפורים. אבא היה איש 
קשה יום, שיצא בבוקר לעבודה וחזר מאוחר בלילה. איש תשוש שרדף אחרי פת הלחם...

ארונות  את  נועלת  היתה  היא  אותי.  רדפה  הזו  הרעה  האשה  היא,  אבל 
לי  הקציבה  בביסקויט.  או  בתפוח  לנגוס  אוכל  שלא  כדי  המטבח 
אותי,  השפילה  אותי,  העבידה  אותי,  היכתה  זיתים.  כמה  עם  לחם  פרוסת 
העליבה וסנטה בי, כאילו אני אוייבת שלה. העיניים שלי היו כבויות. הנפש שלי היתה 

לו,  ממתינה  הייתי  לילה  בשעת  הביתה  חוזר  היה  כשאבא  ומפוחדת.  פצועה 
לו  עונה  הייתי  שלי,  הארוכה  בצמה  ואחז  בשלומי,  לשאול  ניגש  כשהוא  במיטה.  בוכיה 
שהיא,  תודה  לומר  יכולתי  לא  שלי...  אבא  שאתה  תודה  נפלא,  מרגישה  אני  יקר  אבא 
יפה. הצגה  עשיתי  בסדר.  שהכל  חשב  לתומו  הוא  נרגע,  היה  אבא  שלי.  אמא  קלרה, 

טיפולכם".  נא  בשיער,  כינים  יש  "לילדה  קטן.  פתק  עם  הספר  מבית  חזרתי  אחד  "יום 
יום שלם, אחזה בצמתי וגררה אותי למקלחת.  קלרה, שיום קודם נעלה אותי בחדרי למשך 
נסרק  נפט,  עם  הכינים  את  נהרוג  בואי  בפניה,  התחננתי  חותרת.  היא  מה  לקראת  הבנתי 
גררה את ראשי  עם הצמה,  הזו, משכה את ראשי  ה"זרש"  היא,  ברזל, אבל  אותם במסרק 
לתוך גיגית, אחזה בידיה מספריים ענקיים והתחילה לגזוז... צעקתי בקול ניחר אמא, אמא, 
אמא שבשמים, תצילי אותי, הבטחת לי שהצמה תשאר... אבל הרוע והזדון עשו את שלהם... 
שערותי הושלכו לפח האשפה ואני בשארית כוחותי נמלטתי לדירת השכנה עד שאבא יבוא. 
התקפלתי בפינת ביתה של השכנה מייללת וכאובה, שבורה ומתגעגעת לאמא האמיתית שלי...

"בשעת לילה מאוחרת אבא הגיע, חיפש אותי, לא מצא. קלרה אמרה לו שברחתי לשכנה... 

הוא הרים אותי מעל הכסא שנימנמתי עליו וראה את ראשי הגזוז. מי עשה לך את זה? צעק אבא, 
וראיתי זעם מתפרץ מעיניו. קלרה עשתה לך? אני לא מאמין!!! אני כבר נכנס הביתה... מסוכן.

ואמי  וחיי המשפחה של אבא,  יגמר טוב,  "בחושים הילדותיים הקטנים שלי, הבנתי שזה לא 
החורגת קלרה, פשוט בסכנה. אבא ששמר עלי מכל משמר ואהב אותי, גילה – אולי – אחרי 
שנת נישואין שאני כנראה עוברת מסכת של גיהנום עם אשתו החדשה. אל תשאלי אותי איך, 
אבל מן השמים נסכו בי כוחות עצומים. זקפתי את כתפי ואת ראשי ואמרתי: אבא אל תכעס. 
קלרה רק רצתה את טובתי... השיער שלי היה מלא כינים, היא רק רצתה שלא אסבול מגרודים.

טהור  הכי  המקום  מן  נעתקו  כנראה  הללו  והמילים  אמרתי,  קלרה,  טובה  אמא  "היא 
שערותיי  את  ליטף  ברכיו,  על  אותי  הושיב  הוא  נרגע.  שאבא  ראיתי  כי  שבנשמתי, 
הצמה". את  נחתוך  החתונה  ערב  שרק  שלך,  לאמא  הבטחנו  "אבל  באוזני  ולחש  הקצוצות 

יותר  ועבה  יפה  חדשה,  צמה  אגדל  מהיום  לו,  עניתי  אבא,  נורא  "לא 
תבין". בוודאי  היא  לנו,  תסלח  בטח  אמא  לי.  קלעה  שאמא  הצמה  מן 

יום  עד  רבות  שנים  הזו  הרעה  האשה  על  "חיפיתי  בבכי.  מררה  עליזה  סבתא 
אבל  שלה...  שבאישיות  המרושע  החלק  את  ממני  חשף  לא  מעולם  אבא  מותה. 
מתאחה.  שלא  בלב  פצע  לי  עשתה  היא  לה!!.  סולחת  לא  לה.  סולחת  לא  אני 

ואשה.  אמא  להיות  לא  איך  ממנה  למדתי  לי,  תאמיני  הרבנית,  אבל 
לנהוג...". לא  כיצד  בשבילי,  מופתית  הכי  הדוגמא  היתה  היא 

מאז,  חלפו  שנה   40 לה.  לסלוח  חייבת  "את  ואמרה:  עליזה  של  בידיה  אחזה  שוש  הרבנית 
שבבני  לגרועים  סולח  הקב"ה  שלך.  ההקפדה  מן  סובלת  היא  יסורים  איזה  יודע  ומי 
שפע  מורידה  את  להרגע,  נכון  עכשיו,  שלך,  המחילה  שבכוח  עליזה,  לך,  ודעי  האדם. 
רחמים". הרבה  להרבה  זקוק  עליזה,  יודעת  את  ישראל,  ועם  ישראל.  לכלל  וחיים  רחמים 

הפתוח  לים  המשקיפה  המרפסת  ועל  תהילים  ספר  פתחו  השתיים 
מילה  אחרי  מילה  תהילים  פרקי  קראו  העיר,  של  חופה  לאורך  המשתרע 
השלם. תיקונה  על  באה  השם  שבחסדי  ת.נ.צ.ב.ה.  מלכה  בת  קלרה  נשמת  לעילוי 

)מאת הסופר ר' קובי לוי הי"ו(

צום עשרה בטבת
עשרה בטבת- תחילת החורבן: צום עשרה בטבת מציין 
נבוכדנצר, מלך בבל על  את תחילת המצור שהטיל 
נחרבו  שבסופה  המלחמה,  של  ותחילתה  ירושלים 
ועם  המקדש  ובית  ירושלים 
שנה.  70 למשך  לבבל  הוגלה  ישראל 

ימי פורענות נוספים בחודש טבת-  עשרה בטבת הוא 
יום המשך של ימי פורענות וצרות שהיו לעם ישראל 

החל מח' בטבת. שהרי ביום ח' בטבת, תורגמה התורה ליונית על ידי ציווי של תלמי המלך, 
והיה קשה לעם ישראל כיום חטא העגל, וביום ט' בטבת, נפטרו מנהיגי העם, עזרא ונחמיה, 
ובמותם חשכו עיניהם של ישראל באותו הדור. ובצום עשרה בטבת, החל המצור על ירושלים.

בטבת  עשרה  צום  התעניות(,  תפילת  )סדר  האבודרהם  כתב  בשבת-  שחל  בטבת  עשרה 
הצומות  שאר  לכל  בניגוד  זאת  בשבת,  לצום  ויש  אותה,  דוחה  הוא  בשבת  חל  אם 
מדרבנן. מקור דין זה הוא הפסוק ביחזקאל שם נכתב "בעצם היום הזה". הסיבה לכך: 
"היום ההוא קשה לישראל מאוד, יותר מיום חורבן הבית. ומזה מופת כי צרה גדולה היתה 
וכל ההתחלות קשות". והבית יוסף )סי תק"נ( הביא את דבריו וכתב "לא ידעתי מניין לו זה".

אומנם על פי הלוח העברי הנוהג כיום, עשרה בטבת לא יכול לחול בימים שני ושבת, ולכן 
דינו של האבודרהם אינו נוהג למעשה. עם זאת, כאשר חל עשרה בטבת בערב שבת )יום 
שישי( מתענים באותו יום, למרות שבדרך כלל צומות שחלים ביום שישי נדחים ליום ראשון.

יום הדין לבניית בית המקדש- כתב החתם סופר, "כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו 
כאילו נחרב בימיו. נמצא שבכל שנה נתחדש חורבן חדש, וזהו בכל פעם כשמגיע אותו יום 
של עשרה בטבת, שהתחיל אז למעלה משפט החורבן, כמו כן בכל דור ודור יושבין בית דין 
של מעלה וגוזרין החורבן של כל שנה ושנה. לכן, ט' באב, שזהו רק על הצרה שעברה לא דחו 
שבת, אבל תענית י' טבת זהו על ביטול צרה העתידה ועל כן היה דוחה שבת". )חת"ס עה"ת, ויקרא(.

יום הקדיש הכללי-עשרה בטבת נקבע ע"י הרבנות הראשית כיום הקדיש הכללי לזכר 
הנספים בשואה שיום פטירתם לא נודע.



מה הסוד האמיתי בבעיות בחינוך? פרק ב' 
סיפור: בתו של אברך לא הרגישה טוב ונשארה בבית, ואביה

נשאר עמה. לפתע האבא שומע את הילדה צועקת על הבובה שלה
 "כבר אלף פעמים אמרתי לך לא לעשות זאת, טיפשה אחת, את תחטפי ממני 

עכשיו", וזאת תוך כדי טלטול הבובה. האבא ניגש אליה: "מה קרה? למה את 
צועקת?", הבת ענתה שזה רק משחק. 

"בסדר, אבל למה את צועקת?" 
המשיך האב, "מה, אני אימא, נו, 

בסדר, לאימא מותר לצעוק כך ולי 
אסור?" – הילדה למעשה ראתה 
בבית, שלאימא מותר לצעוק ולה 
אסור. האב אמר לעצמו, שקיבל 

שיעור בחינוך. 

ילד, עד גיל 7 לערך חושב, שיש דברים 
כגון:  אסור,  ולילדים  מותר  שלהורים 

לישון מאוחר, לאכול מתי שרוצים, לומר מילים לא יפות וכו'. לאחר זמן, הילד לומד לעשות 
הפרדה, ומתחיל להבין, למשל, שלשקר זה רע, לכעוס זה רע, ואז מתחיל השלב, שאם שומע 
חינוך בדרך אחת, אך רואה בבית דרך אחרת, זה הופך להיות הרסני עבורו. הוא, למעשה לומד, 
שעבודת השם מחולקת לשני חלקים: האחד – מה שאומרים, והשני – ההתנהגות בפועל.

שמראים  מה  בין  הבדל  בבית  רואה  הוא  זהויות.  בכפל  חי  הילד 
להתנהג. צריך  שכך  במחשבה,  גדל  והוא  לעשות,  באמת  שצריך  מה  ובין  בחיצוניות, 

למעשה,  מהכול.  יותר  שרואה  ממה  מושפע  הילד  כאמור, 
בבתים  שגדלו  ילדים  דווקא  רבות,  שפעמים  מראה,  הסטטיסטיקה 
להם. עשו  שלהם  שההורים  מה  יעשו  לא  הם  נפלאים.  בתים  בנו  הרוסים, 

ישנן דוגמאות להתנהגות טובה, שמשפיעה לרעה: אדם שהיה לו מקצוע מכובד עם משרה 
בכולל(,  וללמוד  הכול  )לעזוב  הבא  העולם  לטובת  הכול  עוזב  שהוא  החליט  מכובדת, 
היו  מה  הסכים.  לא  מקלים,  בתנאים  לעבודה,  לחזור  כך  אחר  אליו  כשפנו  ואפילו 
התוצאות למעשיו? אחרי חצי שנה בנו בן ה – 11 התחיל להידרדר בלימודי קודש. נציג 
מאנשי החינוך לקח את הילד לשיחה, ושאל אותו מה הדבר הכי חשוב עבורו, והילד ענה 
,כסף", איש החינוך שאל "מהיכן אתה יודע?" והילד ענה "כל הצרות שלנו זה בגלל שאין 
כסף, ואבא שואל כל הזמן נשלם עבור דברים. אם אני רוצה לקנות משהו – אין כסף". 
מה אנו למדים כאן? לכאורה, האבא עזב הכול. אם היה פועל נכון, היה אמור לפעול על 
פי "נאה דורש נאה מקיים". כלומר, אם עזב הכול למען התורה, מדוע כועס שאין לו כסף?

לילד  אך  התורה,  לטובת  הכול  לעזוב  מבחירתו  סיפוק  היה  בוודאי,  לאבא, 
הכסף. חוסר  וזה  שראה,  מה  רק  חווה  והוא  המניעים,  את  להבין  הכלים  היו  לא 

בזמן  מוח,  שטיפת   – פרסומת  כגון  מוחשיים,  מדברים  מושפעת  ילד  של  התפיסה 
אין  יותר,  או  פחות   ,11 גיל  עד  לילד  מחלחל.  זה  ואז  מתרכזים,  לא  לב,  שמים  שלא 
האמת  מה  מעצמו,  רוצה  הוא  מה  שאלות  שואל  לא  הוא  שלו,  הפנימי  לעולם  מודעות 
כמות  ומוחשיות.  מכמות  מושפע  הוא  פסיבי.  באופן  מושפע  הוא  השם.  בעבודת 
הורה,  וכו'…   קולות  צבעים,   – מוחשיות  עצמו.  על  חוזר  מסוים  דבר  פעמים  כמה   –
שרוצה לדעת איזה חינוך נתן לילד שלו, הרי זה הדבר שדיברו בבית הכי הרבה פעמים.

ובה  לשיחה,  הילד  את  לוקחים  הורים  בה  סיטואציה,  ישנה  אם  גם  לסיכום, 
יבין  והילד  כפול,  נס  ויקרה  וכו',  התורה  לימוד  לו את חשיבות התורה, חשיבות  יסבירו 
מול  לעמוד  יכולה  כזו  שיחה  האם  היא,  המתבקשת  השאלה  שדיברו.  מה  את  ויקבל 
מסיבית של דיבורים אחרים??? זכרו – הילד קולט ממה שרואה, הרבה יותר ממה ששומע. 

שאלה: האם מותר לעלות לס"ת בשבת ולקרוא שם לתינוקת שנולדה בשעה טובה 
במהלך השבוע, כאשר ההורים לא שומרים תו"מ ולא יגיעו לבית הכנסת על מנת 

לקרוא לה שם?

הנה עניין קריאת השם הוא מנהג שנהגו לקרוא בבית הכנסת בזמן קריאת התורה. 
אמנם אין דבר זה מעכב. ואביא בקצרה את הטעמים והמנהגים שהובאו בפוסקים 
)מא' א פפ"א( כתב שהמנהג לקרוא מיד אחר הלידה  לגבי מנהג זה, בספר זכר דוד 
מדוע  בבת  משא”כ  למילה,  להמתין  חז”ל  ציוונו  זכר  בבן  דדוקא  והטעם,  בשמה 
ימתינו מלקרוא לה בשמה ותתעכב הנשמה מלרדת ולהכנס בה. ועיין בספר מנחת 
יצחק )ח”ד סי קז( שהביא דברי התפארת בנים )בסופו, סי' ה(, לבעל הדרכי תשובה שכתב  
בשם הבני יששכר, שכיון ששמו של האדם הוא מהותו, וקריאת השם "ממשיך קדושת 
התורה  בקריאת  כבר  ולכן  השם,  קריאת  את  לדחות  יתכן  לא  הילד",  על  ישראל 
הראשונה שתזדמן יש לקרוא שם לבת, אף אם הדבר נעשה ביום חול. וכן נראה גם 
דעת הציץ אליעזר )יג,כ(. והוסיף, שיש מנהג לקרוא לה שם בשב”ק הסמוך ללידה 
ומשום שנוהגים לעשות איזה סעודה במיני מתיקה כשקורים לה שם ובחול טרודים 
ובשב”ק יותר פנויים וגם משום דנשמה יתירה יש בשב”ק ויותר מסוגלת לקרוא לה 
שם ולהמשיך לה נפש קדושה. ומנהג ארצות המזרח וגם חלק מאשכנז לקרוא לה שם 
אחר חמשה ימים, וקוראים לזה ליל השישי היינו שישי ללידה והטעם שהאשה נרמזה 
באות ה”א ולכן רוב הנשים יש להם אות ה”א בסיום שמם והיא רומזת   לשכינה    
מלכות שמים שגם הבת רומזת לה )ועי’ בזוה”ק ח”א כז רטו וח”ג כס לג(. וכ"כ בשו"ת דברי 

יציב )ליקוטים והשמטות קב(. עיי"ש.
עוד הביא המנח"י, מנהג נוסף שקוראים בשמה בשבת השניה ללידה והטעם שודאי 
יעברו שבעה ימים כדי שהיולדת תתחזק ותוכל להשתתף בשמחה או משום שודאי 
ואז תהיה במדריגה שיכולה לקבל נשמה קדושה דוגמת מ”ש בשם  יעבור שב”ק 
וראוי למילה אחר שעברה עליו שבת קודש עי’ בזוה”ק ח”ב  הזוה”ק שהבן רצוי 
רנח. ובספר אות ברית )פרק יא( כתב שיש נוהגים להמתין חודש ימים עד שקוראים 
לבת בשמה והטעם משום שהאשה נמשלה לירח וכו', עיי"ש. ולעניינו, ודאי שאין כל 
־מניעה לקרוא שם לתינוקת שהוריה אינם מגיעים לבית הכנסת, ואדרבה יעשה כן לזכו

תם וכמשנ"ת לעיל. וכמובן שבחירת השם תהיה על דעתם. משום שאחרת אין לכך כל 
משמעות.

שמתחתן)נישואים  מהורי  אחד  של  בחתונה  נוכח  להיות  לי  מותר  האם  שאלה: 
שניים(?

זה  והמקור למנהג  ולא לסעודה,  כיום שלא להגיע לחתונה לא לחופה  הנה המנהג 
הובא בספר מנהגים דק"ק וורמיישא )אות רלה בהגהות( וכן הובא בשם הגרי"ש אלישיב 
זצ"ל בספר אשרי האיש חלק אבן העזר חלק א' )פרק כא סעיף מד(. ועיין בשו"ת עטרת 
)חלק אבן העזר סימן א(, שהאריך בנושא זה וכתב שלא ברור שגם עדות הספ־  פז חלק ד'

רדים קיבלו מנהג זה. וכן ראה עוד בספר מעין אומר חלק יב' )עמוד שכד( ששאלו את 
הגר"ע יוסף זצ"ל אודות בחור בן שלושים שאמו עומדת להינשא, האם כדאי שיהיה 
בנישואי אימו?, והשיב: אם האמא מתביישת שלא ילך, ואם רוצה שיבוא, שילך, ע"ש.

ובגליון עלי שי"ח )פרשת וארא תשע"ז גליון 213( הובאו דברי הגר"ח קניבסקי שליט"א, 
שנשאל בנדון זה והשיב, "טוב אמרו  לך, נכון שלא להביא אותם לחתונה, והטעם הוא 
משום עין הרע שאנשים ישימו בזה. והוסיף ואמר, כי בודאי אין שום איסור להשתתף, 
אבל בימינו לא זה אנו מקובל )מצד המנהג( והדבר יכול להזיק חלילה מצד עינא 
בישא. אכן יכולים להשתתף בשמחת השבע ברכות או שבת שלפניה ואחריה. ועל 
ובני ספרד עדיף שלא ישתתפו  כן להלכה, בני אשכנז לא ישתתפו כלל בחתונה. 
בחתונה. ואם האמא או האבא מעוניינים שבנם או ביתם יהיו בחתונה, עדיף שלא 

ישתתפו במהלך החופה אלא יבואו אחריה לסעודת מצווה.

שאלה: האם מותר לנגב את הידיים אחר נטילת ידיים לאכילה במגבת שהתנגבו 
בה אחר מקלחת?

או  לנגבה  כדי  בראשו  ושפשפה  אחת  ידו  נטל  דאם  ס"ח( כתב  קסב  )סי'  בשו"ע  הנה 
ששפשף בכותל ואחר כך נגע שוב במים הללו ידו טמאה משום שהמים חזרו וטמאו 
והיה נראה לכאורה דה"ה בנ"ד שהמגבת שנוגע בה מלוכלכת  ידו כבתחילה.  את 

במים שאינם נקיים שיטמאו את ידו.
ידין בכותל או בראש  נחלקו אם דברי השו"ע שדיבר על משפשף  והאחרונים שם 
שאין המים נספגים והוא נוגע ממש במים ועל כן נטמאו ידיו. ובמגבת שהמים לא בעין 
אין חשש או שה"ה במגבת יש חשש. ועיי"ש בדברי המג"א ס"ק ט"ז, שכתב להחמיר 
ודלא כהדברי חמודות שהיקל, וכ"כ להחמיר הב"ח, והנזירות שמשון. אומנם דעת 
הלבוש ס"ח, והט"ז סק"ז, והמור וקציעה, להקל בזה משום שהמים בלועים במגבת. 

ואכמ"ל.
ואומנם אין זה דומה כלל, ומשום שרק מים שנגעו בידיו לשם נטילה בכוחם לטמא את 
ידו. ומים שלא בידו או שלא בשעת נטילה אינן מטמאין וכמו שכתב הרמ"א )סי' קס 
ועל כן יכול לשאוב מים בידו בצאתו מבית הכסא ולתנן בידו. עיי"ש בד' בא־  סי"א(

חרונים. ואם כן, ודאי שבנדון דידן אין חשש כלל לנגב במגבת שרטובה אחר רחיצת 
הגוף שאין מים אלו מטמאין כלל. ועל כן להלכה: אין בזה חשש כלל, ומותר לכו"ע לנגב 

ידיו במגבת שהתנגב בה אחר רחיצת גופו.

   זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"
"ויגשפרשת "

 זמני התפילות

 16:18 -מנחה ערב שבת

 07:00 -של שבת  שחרית

 13:30  -מנחה מניין א'

  15:50  -מנחה מניין ב'

 17:10 -ערבית צאת שבת

 זמני השיעורים

שלמה עובדיה רבי שיעור עם  - 14:15
 .שליט"א

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -14:45
 שליט"א.

צום "הלכות ב שיעור -15:20
 שליט"א.הרב עם   "עשרה בטבת

שיעור בהלכות בישולי גויים,  -17:00
 מפי הרב שליט"א.

 3021:תהילים לילדים: 

               

 ל"ימות החול"זמני השיעורים 

 . ומפי ר' לירז הי"ו.הרב שליט"אמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 דק' קודם תפילת מנחה עם ר' לירז תובל הי"ו. 30  -שיעור א': יום שני

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א -שיעור ב'

שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב שליט"א בבית  יום רביעי:
 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר הכנסת "תפארת ישראל" 

 באולם בית הכנסת. 20:00ביום שני בשעה  שיעור לנשים:

 


