
השמח בחלקו

"מי שנותן עיניו 
במה שאינו 

שלו, מה שיש לו 
לוקחים ממנו, 

ומה שביקש לא 
יקבל"

בפרשת השבוע פרשת נשא אומרת התורה הקדושה, 
וכ"ו.  מעל"  בו  ומעלה  אשתו  תשטה  כי  איש  "איש 
אומרים חז"ל על פסוק זה, למה נכתב כי תשטה באות 
שין ולא כי תסטה באות סמך? ועונים על כך, כי תשטה 
מלשון שטות רצתה התורה ללמדנו שאין אדם חוטא 

אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות.
אחים ואחיות יקרים. חייבים אנו לדעת ולהפנים דבר 

עם  לחיות  נכון,  לחיות  ומאודנו,  לבנו  בכל  זה 
אותם המתנות הנפלאות  לנו, עם  מה שיש 

בין  בממון,  בין  יתברך,  הבורא  לנו  שנתן 
באישה, בין בבנים ובבנות, בכול דבר ודבר 
בחלקנו  לשמוח  לדעת  בו,  שהתברכנו 
ולא להסתכל החוצה, לא לקנא באחרים, 
בית רעינו אשת רענו, האישה  לא לחמוד 

אחר,  איש  כל  או  חברתה,  איש  תחמוד  לא 
השמח  עשיר  איזהו  הכלל  את  נזכור  בקיצור 

אלא  בחלקו,  שמח  שאינו  שמי  נדע  אך  בחלקו, 
שאינו  די  לא  חברו,  של  במנתו  תמיד  להסתכל  דרכו 
מהעני  מסכן  יותר  הרבה  הוא  אינו,  עני  אפילו  עשיר 

הגדול ביותר, 
בעולם,  ביותר  הגדולה  השטות  שזוהי  כיוון  ומדוע? 
שיש  ובמה  יקבל,  לא  וודאי  לחברו  שיש  מה  את  הרי 
לו איננו מרוצה ובוודאי אינו נהנה ממנו, אם כן נשאר 
קרח מכאן ומכאן. וזה מה שאומרת התורה, כי תשטה 
שנתנה  במה  במה?  שטות,  רוח  בה  שנכנסה  אשתו 
היא  חז"ל  אומרים  כך  ועל  שלה,  שאינו  במה  עיניה 
נתנה עיניה במי שאינו שלה את שלה לוקחים ממנה, 
היינו את בעלה שהרי נאסרה עליו, ואת מי שבקשה 
על  עליה שאסורה  אסור  בו  איש שחמדה  אותו  היינו 
הבועל,  ועל  הבעל 

מכאן אמרו חכמים כל מי שנותן עיניו במה שאינו שלו, 
מה שיש לו לוקחים ממנו, ומה שביקש לא יקבל, 

דהוו  אודנה  קרנא  בעא  גמלא  משל,  כך  על  ומשלו 
ליה גזיזו מיניה, ונפרש את המילים, בבריאת העולם 
כשברא הקב"ה את כל בעלי החיים כולם, ברא בתוכם 
לו קרניים  גם את הגמל, ראה הגמל את השור שיש 
גדולות ויפות, אמר לבורא יתברך, למה לשור קרניים 
כל כך יפות וגדולות ולי לא נתת כאלה? אמר לו 
הבורא הבא נא את ראשך, הביא את ראשו 
וגזז לו את אזניו, מה שהיה לו איבד, ומה 
שביקש לא קיבל, זהו עונשו של מי שנותן 

עיניו במה שאינו שלו.
ולבושתנו  לצערנו  יקרים.  ואחיות  אחים 
בחוסר  לוקה  היום  העולם  מציאות  כל 
הזה, כולם נתונים ממש בתחרות מתמדת 
ולילה  יום  החסר,  את  להדביק  ורצים  אצים 
להיות  לנסות  החברה,  את  להדביק  מנוח,  ללא 
מעל כולם או לכל הפחות כמו כולם, אך, איזו שטות, 
מה חסר לך? אין לך מה לאכול? אין לך מה לשתות? 
אין לך איפה לישון בלילה? אין לך אישה? אין לך בעל? 
וכולם וודאי יענו ברוך השם יש לא חסר כלום, אם כן 
למה אנחנו לא רגועים? למה כל כך לחוצים? התשובה 
היא אין אדם מת ואפילו חצי תאוותו בידו, אפילו לחצי 
לא מגיע, לכן נדע נאמנה שאפשר גם אפשר לחיות 
בהסתפקות  תלוי  הכול  הבורא,  של  מעולמו  וליהנות 
מגיעים  ואיך  הקיים,  עם  וההשלמה  במועט בשמחה 
שכל  יתברך  בבורא  שלמה  באמונה  מתחזקים  לזה? 

מה שעושה ונותן לנו זה הכי טוב בשבילנו. 

שבת שלום ומבורך.

בְִּתׁשוּבָה,  ָב  הַּשׁ אָָדם  וַאֲמִּתִי.  פְּנִימִי  עִנְיַן  הִיא  בְִּתׁשוּבָה  חֲזָָרה 
מִּתוֹךְ  זֹאת  ׂוֹת  לַעֲש צִָריךְ  הוּא  וּמְִתחַזֵּק  מְִתָקֵרב  הוּא  כַּאֲׁשֶר 
ֶֶּרךְ הַנְּכוֹנָה. חֲזָָרה בְִּתׁשוּבָה אֵינָהּ  אֱמוּנָה ׁשְלֵמָה וַהֲבָנָה כִּי זוֹ הַד
ִׂים יַחַד עִם כָּל הַחֶבְֶר'ה... אֵין גַּם  ּ ׁשֶעוֹש ֶהו 'ָדּבָר אָפְנִָתי' אוֹ מַּשׁ
ּוּת, לֹא בְּנִעְנוּעִים  וְהָעֲלִיָּה בְּרוּחָנִי ְּמוּת  עִנְיָן לְהַפְגִּין אֶת הַהְִתַקד

מֻגְזָמִים בְּעֵת ּתְפִלָּה וְלֹא בְּהֶעָרוֹת וְתוֹכָחוֹת לַסְּבִיבָה. 
הַנְּכוֹנָה בַּעֲבוַֹדת ה' עַל פִּי בֵּאוּר  ֶֶּרךְ  ּ אֶת הַד ּ מוִֹרים לָנו ַרבּוֵֹתינו
הַפָּסוּק: "ׁשַל נְעָלֶיךָ מֵעַל ַרגְלֶיךָ כִּי הַמָּקוֹם אֲׁשֶר אַּתָה עוֹמֵד עָלָיו 
אְַדמַת קֶֹדׁש הוּא" )ׁשְמוֹת ג ה(, כְּלוֹמַר ׁשֶבַּעֲבוַֹדת ה' אֵין מָקוֹם 

ְּמוּת ׁשֶל חֲבִֵרי.  ְּמוּת ׁשֶלִּי לַהְִתַקד לְהַׁשְוָאוֹת בֵּין הַהְִתַקד
כ

ָּל אֶחָד וְאֶחָד צִָריךְ לְהִסְּתַכֵּל עַל הַ'מָּקוֹם אֲׁשֶר אַּתָה עוֹמֵד עָלָיו' 
בַּעֲבוַֹדת ה' כְּאֶל 'אְַדמַת קֶֹדׁש', וְלֹא לְהִסְּתַכֵּל אֲחוַֹרנִּית וְלַחְׁשֹב 
ִׂיִתי". אָָדם הַמִּסְּתַכֵּל אֲחוַֹרנִּית וְאֵינוֹ מְסֻגָּל לְהְִתנַּתֵק  "מַה לֹּא עָש
לוֹט  ׁשֶאֵׁשֶת  כְּפִי  לְדוֹמֵם,  חָלִילָה  לַהֲפֹךְ  עָלוּל  הֶעָבָר,  ּוֹת  מִטָּעֻי
ׁשֶמִּסְּתַכֵּל עַל הֶעָבָר  לִנְצִיב מֶלַח. אָָדם  אָחוֹר הָפְכָה  ׁשֶהִבִּיטָה 
וּלְהְִתעַלּוֹת עוֹד בַּעֲבוַֹדת ה'. כְּמוֹ  ֵּם הָלְאָה  לְהְִתַקד מַצְלִיחַ  אֵינוֹ 
וֹאֵף לְהְִתָקֵרב לַבּוֵֹרא יְִתבַָּרךְ, אַל לוֹ לְהַבִּיט לַצְָּדִדים  כֵן, אָָדם הַּשׁ
ׁשֶכָּל  אֲלֵיהֶם, מִפְּנֵי  וּלְהַׁשְווֹת אֶת עַצְמוֹ  לְמַכִָּרים  וְעַל חֲבִֵרים אוֹ 
יִחוִּדית לוֹ.  בַּעֲבוַֹדת ה'  וְַדְרכּוֹ  ׁשוֹנִים  אָָדם נוֹלַד עִם כֹּחוֹת נֶפֶׁש 
וּמֵהַמָּקוֹם הַזֶּה  הוּא,  כָּל אָָדם לְהַבִּיט עַל עַצְמוֹ, עַל מְקוֹמוֹ  עַל 

לִׁשְאֹף הָלְאָה.

פרשת נשא

חנוכת בית

הלכות ברכות

תגלית מפתיעה 
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שלום לכבוד הרב רפאל זר, אני כבר שנתיים וחצי שומע 
ומצוות  מתורה  לגמרי  רחוק  הייתי  בדיסקים.  הרב  את 
הבן  אחד  יום  הרב.  של  אחד  משיעור  בתשובה  וחזרתי 
פוקימון.  במשחק  באייפון  לשחק  לו  שאתן  ביקש  שלי 
חיפשתי את המשחק ובמקום זה הגעתי לדרשה של הרב 
על פוקימון. חשבתי שרואים כאן איך משחקים. האזנתי 
אני  וחצי  שנתיים  מאז  צודק.  הוא  כמה  ואמרתי  צחקתי 
במסגרות  שלי  הילדים  היום  הפוקימון.  בזכות  בתשובה 
זכיתי  שעבר  ושבוע  יום.  חצי  ולומד  עובד  אני  תורניות, 
לעשות סיום מסכת. בחיים שלי לא האמנתי שאני אדע 

ללמוד גמרא. הכל בזכות הרב!

לשליחת טור אישי שלחו 
 karvenu1@gmail.com מייל

| גליון 419 |

מתוך הספר "זרועות עולם"  להזמנות ספרי הרב: 03-9091313



שם: אורי
גיל: 26

עיסוק: בחור ישיבה

שלום אורי, ספר לנו על חייך לפני החזרה בתשובה:

באתי מבית שאינו שומר תורה ומצוות כלל. חוץ מכיפור לא היה לי שום קשר 

את  למצוא  ניסיתי  ואני  מצווה  מהבר  בארון  נשארו  התפילין  עולם.  לבורא 

עצמי, להרגיש סיפוק אמיתי. התגסייתי לצבא הייתי לוחם ביחידת ספיר ושם 

התחילה לי האמונה בבורא עולם, שהכל בהשגחה פרטית. אבל לא התקדמתי 

הלאה, ניסיתי כיוונים אחרים הייתי תופר, ומאמן טניס ניסיתי עבודות שונות עד 

שהחלטתי לרדת מהארץ, איך לא, למזרח הרחוק. הייתי בתאילנד, קמבודיה, 

סרילנקה והודו ודווקא שם הבנתי שאני מחפש רחוק מדי.. האמת נמצאת ממש 

לידי. וכך התחלתי לשמור שבת, דווקא שם. אחרי תקופה קצרה קיבלתי החלטה 

שאני חוזר לארץ ונכנס לישיבה. וכך הגעתי בס"ד לישיבה של כבוד הרב.

ספר על תחילת דרכך בישיבה של הרב:

אתחיל בזה שאיך שהגעתי לישיבה הרגשתי שזה המקום שהתפללתי להגיע 

הבחורים  טובים.  ואנשים  וכיפית  משפחתית  אווירה  רציני,  לימוד  עם  אליו 

קיבלו אותי בשמחה, דאגו לי לכל מה שהייתי צריך ומהר מאוד בעזרת הרבנים 

הדבקתי את הקצב והשתלבתי בלימוד. אם פעם ללמוד יום שלם היה נראה לי 

בלתי אפשרי, היום אני נהנה מכל רגע ולפעמים אם מגיעים גם בשעות הלילה 

רואים אותנו עדיין באמצע סוגייה...

מה הקשר האישי שלך עם ראש הישיבה?

ומי שמכיר את  הרב בשבילי הוא כמו אבא, הרב מדריך אותי בעבודת השם 

הרב יודע שהדרך של הרב בקירוב היא עם ראש בריא, אהבת הלימוד, עבודת 

המידות ודקדוק הלכה לפי דרכו של מרן הרב עובדיה ע"ה. הרב נותן לנו כל כך 

הרבה אם זה בישיבה ובשיעורים שכל דיבור נכנס ללב, החיזוקים שנותנים לנו 

כח להמשיך, והשמחה שהרב נוטע בנו. ראש ישיבה שנמצא ומלמד יום שלם 

מהבוקר עד הערב זה לא מובן מאליו. והמיוחד ברב יותר מכל זה מלבד שעות 

הלימוד הרב מדריך ומייעץ באופן אישי לכל אחד. ואני מעריך את הרב מאוד 

תורה  בלימוד  להרבות  ימשיך  ושהרב  כל הטוב שרק אפשר  לרב את  ומאחל 

ואהבת הבריות, לקרבן לתורה, לדרוש ברבים ולקרב רחוקים.

מהן השאיפות שלך לעתיד?

השאיפה שלי להתחזק בתורה ובמצוות, שאזכה ליראת שמיים אמיתית, ללכת 

בניין  לישיבה.  בניין  לנו  שיהיה  ובמיוחד  ובמעשים  במידות  הרב  של  בדרכו 

מרווח עם חדרי לימוד רבים, בית מדרש גדול וחדרי שינה לעוד הרבה בחורים 

שנמצאים בחושך ויכולים להתעלות בתורה.

מתקרבים 
     בקרבנו

לקראת מתן תורה, סיפורים 
מהחיים על יהודים ששינו 

את חייהם מהקצה אל הקצה 
והתקרבו לדרך התורה.



מלך  אלוקינו  ה'  אתה  ''ברוך  מברך:  יום  לשלשים  אחת  ישראל  קברי  הרואה  א. 
העולם, אשר יצר אתכם בדין ודן אתכם בדין וכלכל אתכם בדין והחיה אתכם בדין, 
ואסף אתכם בדין, ויודע מספר כולכם, ועתיד להחיותכם ולהקימכם בדין לחיי העולם 
הבא, ברוך אתה ה' מחיה המתים''. וגם הרואה בית קברות בשבת או ביום טוב או 
בחול המועד, מברך ברכה זו. ואם ראה בית קברות תוך ל' יום, ונוסף בו קבר חדש, 
יכול לברך ברכה זו גם בתוך ל' יום. והאונן נכון שלא יברך ברכה זו, אלא ביום השביעי 

בעת שעולים לקבר.
ב. הרואה קברות של ישראל דרך חלון זכוכית, גם כן מברך ברכת אשר יצר אתכם 
בדין, ולכן הנוסע בדרך ורואה אחת לשלושים יום בית קברות של יהודים, מברך ברכה 

זו, ואין צריך לעצור את רכבו כדי לברך, אלא רשאי לברך גם כשהוא נוהג בעצמו.
ולברך  יש להתיר לבקר בגן החיות ולהסתכל במיני העופות והחיות אשר שם,  ג. 
ברכת ''משנה הבריות'' בשם ומלכות על הפיל או על הקוף, בהתאם למה שנתבאר 
ואין לחוש בזה משום  וכן עשו מעשה כמה מגדולי עולם.  ס''ח(.  )סי' רכה  בש''ע 
''אל תפנו אל מדעתיכם''. וכן הרואה תוכי ומתפעל מאד מיופיו והדרו, מברך בשם 
ומלכות: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שככה לו בעולמו. ומכל מקום אסור ללכת 
לאיצטדיון כדי לחזות במלחמת השוורים, וכל שכן אם משלם דמי כניסה, שבזה חבר 
הוא לאיש משחית, ומסייע ידי עוברי עבירה ]שהרי אסור להמית ולהרוג בהמה או 

חיה שלא לצורך אכילה וכדומה[. ועובר משום מושב ליצים.
ד. אב שבנו הגיע לגיל י''ג שנה ויום אחד, אין לו לברך ''שפטרני מעונשו של זה'' 
בשם ומלכות, אלא יאמר ברכה זו בלי שם ומלכות, ביום שבנו הגיעו למצוות. והמנהג 
לברך ברכה זו בלי שם ומלכות אחר עליית הבן הקטן לספר תורה, כשנעשה בר 
מצוה. ויש שנהגו לומר ברכה זו ]בלי שם ומלכות[ בעת הסעודה שעורכים לכבוד 
הבר מצוה. ונוהגים לעשות סעודת מצוה ביום שבנו נכנס למצוות, וחתן הבר מצוה 
אומר דברי תורה. ונכון שלא להפסיק את חתן הבר מצוה באמצע דרשתו, אם הכינה 

קודם לכן היטב. 

ומענין לענין באותו ענין, במהלך הפגישות מתגלים לנו נתונים ופרטים חדשים 

שלא ידענו עליהם קודם. למשל - מומים.

מִכֵּיוָן  וחקירה,  דרישה  מצריכים  אלו  דברים  נפשי.  מום  או  גופני  מום  זה  אם  בין 

גם  נוגעים  הם  לעיתים  החיים,  לכל  משמעותיות  השלכות  להם  יש  שלעיתים 

לענין הולדת ילדים וגידולם. לאחר שהתגלה דבר כזה יש לבדוק האם הוא עובר 

בתורשה או לא. בנוסף לזה אנו צריכים לשקול היטב, האם אנו מסוגלים להכיל 

להקריב  מוכנים  אנו  כמה  ועד  בצילם,  החיים  עם  ולהתמודד  האלו  המומים  את 

מעצמינו לענין זה.

כמו כן, לעיתים מתגלה שהמועמד היה בעבר בחברת אנשים שליליים, מעשן וכו' 

וכעת הוא מצהיר: 'זה נגמר, הכל  השתנה'. הצהרות מעין אלו צריכות להיבדק 

בשעת  בפרט  שוב,  ולצוף  לעלות  עלולים  שהדברים  מִכֵּיוָן  ומקיף,  יסודי  באופן 

משבר, מצוקה כלכלית, או בעיה בזוגיות, ויהיה קשה להשתלט על זה.

קורה שהמועמד הסתבך בחובות גדולים, וכעת הוא מקווה שבעזרתה של האשה 

ובפתיחת חיים חדשים הכל יסתדר והוא יצא מזה. כדאי לבדוק מה היו הגורמים 

לצבירת החובות, האם הם עדיין קיימים, ומה נעשה על מנת לשלמם.

על  לסמוך  לנו  אסור  רציני.  דעת  ושיקול  רבה  זהירות  מצריך  לעיל  האמור  כל 

שיקול דעתנו בלבד, אלא עלינו להתייעץ עם מומחים ואנשים גדולים, כדי לקבל 

החלטות נכונות ולא לעשות טעויות. בשקלול הסופי יש להכניס גם שיקולים אלה 

בטבלה של היתרונות מול החסרונות.

תגלית מפתיעה הלכות ברכות

הרה"ג אבנר קאווס שליט"אהראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

תשובה:  מהו חנוכת הבית? כשאדם נכנס לבית חדש המנהג הוא שמקבץ עשרה גברים יראי השם תלמידי חכמים ועוסקים בבית בתורה כמה שעות כדי לחנוך את הבית 

בדברי תורה. ומתפללים שבבית הזה תשרה השכינה, הקדושה והתורה הקדושה. ויורחקו מאותה דירה כל מרעין בישין. לכן היו אבותינו מקפידים בזה ביותר להזמין עשרה 
תלמידי חכמים לביתם לתת להם צדקה במתנה הגונה ומכובדת כדי שתחול הברכה בבית וביושביו. הגאון החיד"א ז"ל כתב בספרו עבודת הקודש סדר קריאה ולימוד עם 
תפלה יקרה, גם סידר סדר לימוד הגון והכל נעשה בקדושה ובטהרה. אלא שלצערנו הרב החלו בשנים האחרונות לחלל את הקודש, והפכו את חנוכת הבית לחגיגה מעורבת 
עם מתנות יקרות, הצגת הבית ורהיטיו לנקר עיני המבקרים, והכל נגד רוח התורה הקדושה והיהדות הצרופה, ובזה מחטיאים את המטרה. קודם כל מזמינים 10 אברכים 
עניים צנועים ולמדנים, והם יבואו לביתכם וילמדו שם תורה ורק תורה למשך לפחות שעתיים, את לימוד הגמרא שלהם בכולל, וגם ובעיקר את ספר "ברית עולם" לימוד 
לחנוכת הבית מראשיתו ועד סופו ללא דילוגים, ללא קיצורים, ללא חלוקות, בצורה הכי רצינית, יקבלו מתנה הגונה וזו צדקה שתגן עליכם ועל יושבי הבית שלא יאונה לכם 
כל רע.  בעוד כמה שבועות אם אתם דווקא מתעקשים ומאוד רוצים "לחגוג". אז תחגגו. אבל על לימוד תורה בעשרה קודם המגורים אם אתם רציניים ולא מחפשים צרות 

לא מוותרים, הרבה עשו כך והצליחו.

שלום לכבוד הרב, קנינו בית חדש מקבלן ולא מספיקים לעשות חנוכת בית מיד שנכנסים. האם 
מותר לישון מספר ימים עד לחנוכת בית בצורה מכובדת? תודה לרב

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

העלון מוקדש: להצלחת- ספיר בת מרים, אבינועם בן טובה עטל. אלי ג'רבי ובני משפחתו. נתנאל בן איווט. ויקטור חי ג'רבי ובני משפחתו מאור בן נורית אפרת. משפחת שמעונוב. עדיאל עקיבא בן אפרת רחל לרפואת-עילאי חיים 
בן אסתי, מרים בת שרה. דניאל אבנר בן כרמית. זבולון בן מרים. יעקב בן מרי. יוסף בן לילי. לעילוי נשמת- דוד בן עליה, דוד בן שרה. רפאל בן שושנה. איתן זלמן בן רבקה. גילה בת רבקה. רבקה בת יוכבד. פאני בת דוב. עקיבא בן 

אליהו הכהן, עמרי בן אסתי ז"ל , הרב בנימין יהושע זילבר בן שרה זצ"ל, שרה בת פורטונה, איתי ז"ל בן שושנה, טובה בת פורטונה ז"ל, יהודה בן סולטנה, יהודה בן סולטנה, אליס בת חנינה. 

ה. המנהג שיש נוהגים לעשות מסיבה חגיגית וסעודת הודאה ושמחה לבת מצוה, ביום מלאת לבת שתים עשרה שנה ויום אחד, הוא מנהג טוב והגון, ויש בזה מצוה לחיזוק החינוך 

לבנות ישראל ברוח ישראל סבא. וטוב שיאמרו שם דברי תורה ותשבחות להשי''ת. וברור מאד שיש לשמור בקפדנות על כללי הצניעות לפי דעת תורתינו הקדושה, וכמו שנאמר: 

עבדו את ה' בשמחה וגילו ברעדה. ונכון שהאב יברך ''ברוך שפטרני מעונשה של זו'' בלי שם ומלכות, כדרך שאומרים כן בנער שנעשה בר מצוה.



כבר תקופה ארוכה שאנו מתמודדים עם קושי יום יומי של הבן הצעיר 
שלנו. לצערנו הוא חווה קשיים בלימוד בבית הספר, הוא אינו מרוכז 
עצמה  בפני  התמודדות  זו  יום  עליו.כל  מכביד  האינטנסיבי  והלימוד 

רפאל  הרב  אצל  נפש  פדיון  עשינו  וללמוד.  להתפלל  מוקדם,  לקום 
מרצונו  קם  הוא  בילד.  לטובה  שינוי  ראינו  השם  וברוך  שליט"א  זר 

להתפלל בנץ ומסוגל לשבת בשיעורי תורה וללמוד יום שלם.

זקוקים לישועה? זיווג? רפואה? פרנסה? עכשיו יש לכם את ההזדמנות! תיקון פדיון הנפש המסוגל 
לכל הישועות הנערך על ידי מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א 

גם הישועה שלכם תוכל להופיע כאן!! | למסירת שמות חייגו: 03-9091313

הנוטל ידיו, לא ינגבם בבגדיו, מפני שגורם לשכחה . כתב התשב"ץ קטן )סימן רפז(: אין לנגב ידיו בחלוקו וגם לא להניחם תחת מראשותיו, לפי שהוא 

קשה לשכחה. וכן כתב הבן איש חי )שנה א שמיני אות ח(. וכן תחזה בספר ערוך השולחן )סימן קנח סעיף יז(, שכתב: לא ינגב ידיו בחלוקו או בבגדו 

שקשה לשכחה. ע"כ. אומנם אם לא נטל ידיו, אלא רחץ אותם מלכלוך ומזוהמה, יש אומרים שרשאי לנגבם בבגדיו ללא שום חשש והמחמיר שלא 

לנגבם כלל בבגדיו תבוא עליו הברכה. הנה בספר פתח הדביר )סימן רס אות ב( כתב, שבכל ניגוב צריך להיזהר שלא ינגב בבגדיו, ועל כן כשמנגב ידיו 

מרחיצת פניו ידיו ורגליו, לא ינגב בחלוקו ולא בשאר בגדים. ואפשר דלזה כיון רבינו חיים ויטל שביאר מנהגו של האריז"ל שהיה מנגב ידיו במטפחת, 

דמאי אתא לאשמועינן ומאי נפקא מינה אם לאפוקי חלוקו. עכ"ד.

ומבואר מדבריו שאין לנגב בשום אופן את ידיו בבגדיו, ולא דווקא לאחר שנטל ידיו לאכילה וכדומה. וכן תחזה בשו"ת רבבות אפרים )חלק א סימן קכו( 

דמשמע שיש להחמיר בזה גם כששוטף ידיו מהטינוף וכדומה. כיעו"ש. אולם בספר ילקוט יוסף )חלק ג עמוד כו( כתב, שיש בזה ספק ספיקא להקל, 

דשמא לא אמרו שגורם לשכחה אלא דווקא כשמנגב בחלוקו אבל לא בשאר בגדיו ]כמו שהסתפק הפרי מגדים )שם אות יז([, ושמא לא אמרו זאת אלא 

בנטילת ידים ולא בסתם מים שעל ידו. ואדרבה יש לדייק שכל הקפידא היא דווקא בנטילת ידים, שהרי הפוסקים הביאו דין זה בהלכות נטילת ידים. 

ע"ש.

ועל כן אף על פי שהמיקל בזה יש לו על מה לסמוך, מכל מקום מאחר והרב פתח הדביר הורה להחמיר ראוי ונכון להחמיר בזה. ועיין בשו"ת רבבות 

אפרים )שם( שכתב, שכל הקפידא היא דווקא כשהחלוק עליו, אבל אם אינו עליו יכול לנגב בו ידיו, וסיים שמכל מקום יש לעיין עוד בזה. ע"ש. ומסתימת 

דברי הפוסקים שהזכרנו בהערה הקודמת לכאורה משמע שאין הבדל אם החלוק עליו או לא.

סודי סודות

ידיו בבגדים, הדבר  ידי שאדם מנגב  שאלה: האם נכון שעל 
מביא לשכחה?

 "ָעלֶיךָ, נִסְמַכְּתִי מִבֶּטֶן-מִמְֵּעי אִמִּי, אַּתָה גוֹזִי; בְּךָ ְתִהלִָּתי ָתמִיד". )תהילים 

ע"א( לתינוק עוד במעי אימו יש כזה בטחון בה' שאפשר רק לקנא. הוא 

לא דואג לכלום, ממש כמו "דור המדבר" שלא דאגו לאוכל ולא לפרנסה, 

ביטחון מושלם בה'. 

אישה בהריון לא תמיד יודעת או מעדיפה לא לדעת מה יש בתוך בטנה, 

בן או בת? האם הוא בריא? שאלות ודאגות רבות עוברת האשה בחודשי 

ההריון ואם אין בטחון שלם בה' התסכול הוא גדול. 

הרי זה אבסורד, ניקח אמא שיש לה בן שסיים שירות צבאי ונסע לדרום 

אמריקה לטיול 'שאחרי הצבא', היא כמו האמא שעכשיו בהריון עם תינוק 

בבטן, שתיהן צריכות את אותו בטחון בה'. הבן המטייל בדרום אמריקה 

ולא מתקשר, האמא  נמצא במרחק של אלפי קילומטרים מאימו, מנותק 

בריא  יחזור  אם  מצבו,  מה  יודעת  לא  היא  דאגה,  מרוב  להשתגע  יכולה 

ושלם וכו'... כך גם האם הנושאת את עוברה בבטנה, למרות שהוא ממש 

ומתפללת  במצבו  בטוחה  איננה  היא  אפסי,  הוא  הפיזי  והמרחק  בתוכה 

שיצא בריא ושלם, כאילו שהוא רחוק אלפי קילומטרים.

מקרה  בכל  הדאגה,  מקור  יהיה  קרוב  או  רחוק  כמה  משנה  לא  כך,  אם 

כשהאדם נמצא בעת צרה, אין לו להתרכז בכך שהכול יהיה ורוד, אלא יש 

לו ליתן את מחשבתו ולהתרכז בכך שיש ה' בעולם והוא כול יכול. 

אם נבין שזאת המציאות, אזי ישמש לנו דבר זה כזכות בעיני ה' – ויושיענו.


