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חכמת האישה
מעשה באדם שהיה נשוי לאישה מושלמת. כך יכול להתחיל רק משל. ואכן, משל הוא 
ממשלי הגאון הקדוש בעל ״כף החיים״ זצ״ל. נאה היתה וחכמה, פיקחית וחרוצה, בעלת 
מידות נאות ואצילות חיננית. אשת חיל עטרת בעלה. אישה יפה אשרי בעלה, מספר ימיו 
כפליים. עלתה עליו בכל תחום, וידע להוקיר זכייתו. פעם התארח אותו אדם באיזה מקום, 
שתה יין והתבשם. ולבעל הבית בת שהגיעה לפירקה, והתקשה להשיאה. כשראה שאורחו 
נשוי  יהא  הוא,  שנשוי  בכך  מה  בתו.  את  שיקח  לבו  על  ודיבר  המצב  את  ניצל  בגילופין, 
לשתיים. עוד היין הומה במוחו, הביא האב עדים וערך טקס קידושין... בצאתו, צינן אוויר 
הלילה את להט היין, והדרך מפכחת. זכר את אשר עשה, והצטער צער רב. איך ישא אישה 
נוספת על פני אשתו, איך יביא צרה לביתו. ואם ידרוש לנתק את הקשר, יעורר עליו חמת 
אשאל  עתה  אף  מוצא.  ומצאה  לאשתי  סחתי  בצרה  בהיותי  ״תמיד  לנפשו:  אמר  אביה. 
בעצתה״. בא לביתו, ישב לפני אשתו השפיל עיניו לארץ ואמר בשפל קול: ״הסכלתי עשה, 
ויצא מתחת ידי דבר שאינו הגון״. "מה הדבר?״ חקרה. סח ששתה והשתכר, ונתפתה לקדש 
את בת המארח. ועתה מבקש הוא עצה להיפטר ממנה. שאלה: "בת מי היא?" והבינה הכל. 

הכירה את הנערה. אמרה: ״למה לך לגרשה, תשאנה בשעה טובה!״
ענתה.  אני״,  אף  ״וכך  אדבר!״  ברצינות  עתה,  צחוק  עת  ״לא  עיניו:  אליה  נשא  לראשונה 
״תשאנה לאישה בסימן טוב, ואיני מקפדת כלל!״ תמה הבעל ואמר: ״אביה דורש שאשאנה 
בתוך חודש ואביאה לביתי!״ ענתה: ״מדוע לחכות חודש? תשאנה בשבוע הבא!" לא האמין 
למשמע אוזניו, ואמר: ״איך אסתדר בתוך שבוע, הלא צריך אני לשכור עבורה דירה - הן לא 

יתכן שאביאנה לכאן!״
אמרה: ״מדוע לא? לכאן תביאנה, ונדור יחדיו. רק ביום החופה אלך לבית אבי ואשב שם 
חודש ימים, כדי שתשמח בה, ואחר אשוב ונדור יחדיו״, ומיהרה להוסיף: ״אל תדאג, אני 
אחזור! רק אתן לכם חודש ימים לשמוח יחדיו ואחר כך נדור יחד בשלום ואחווה. ובתנאי 
אחד: כל אותו חודש לא אבוא לכאן, ואתה לא תבוא לבית אבי! מבטיחה אני כל זאת בהן 

צדק, ואף אתה הב לי הבטחתך שכך יהיה!״
בעל כרחו הבטיח בשפה רפה, ולא כבש פליאתו: ״בטוח הייתי שבשמעך תרגזי ותקצפי, 
תוכיחי ותקללי על שנשאתי אישה נוספת. והנה קיבלת את הדברים בקור רוח ואף בקורת 
רוח. איך יובן הדבר?״ ענתה: ״הן יודע אתה את הפיתגם, שלכל קושיה יש תירוץ. לפעמים 

מובן הוא מיד, ולפעמים כעבור זמן. אף אתה, אל תדחק את השעה, ובהגיע הזמן תבין״.
וכך היה. הודיע להורי כלתו שהחתונה תערך בשבוע הבא, ואשתו עזרה להכין את הבית 

ולקשטו, אפתה ובישלה והלכה לבית אביה כהבטחתה.
הכניס כלתו לביתו, ועתה כשלא היה מבושם ביינו ראה אותה בכל כיעורה. נפל לבו בקירבו: 
איך תעמוד ליד אשתו? אמר לנפשו: ביופי אינה מצטיינת, בדעת אינה מצטיינת. הלך לבית 
חבירו ושכר שירותיו שישיג לו גט פיטורין, יעלה הדבר ככל שיידרש... חודש ימים ישב 
משמים בביתו, וליבו יצא אחר אשתו. ככלות החודש קיימה הבטחתה וחזרה. כמה מאושר 
היה בשובה! אמר לה: ״כאשר צפית כן היה, הקושיה התיישבה מאליה. הבנתי מדוע היית 
אדישה כל כך! ודאי אמרת בליבך: אם אתן לו עצה כיצד יגרשנה, ינקפו ליבו: מי יודע איזה 

אוצר שמט מידו. אניחו להביאה לביתו, וייווכח בעצמו איזה מקח רע לקח לעצמו!״...
כטובתה.  שאין  חיל  לאשת  נמשלה  התורה  זצ״ל,  החיים״  ״כף  בעל  הגאון  אמר  והנמשל, 
על  אישה  ליקח  ומדיחו  הרע  היצר  בא  שבעולם.  פגעים  מכל  ומצילתו  האדם  על  מגינה 
אשתו, לילך אחר תאוות העולם ומדוחיו. אך ״לו חכמו ישכילו זאת״ - אין ״זאת״ אלא תורה, 
שנאמר: ״וזאת התורה״. אם לא מבינים שאין כחכמת התורה וכצידקת הדרכותיה, לפחות 
״יבינו לאחריתם״, יראו אחרית דבר, איך הלכו מדחי אל דחי, והפסידו מכל צד, ואז, לפחות, 

ימהרו להיפטר מהאישה הזרה וישובו אל התורה הקדושה!...

מדברי מרן זצ"ל על כתיבת ספריו: "בספרי אני כותב 
דבר,  כל  על  מפלפל  אני  ולמטה  ההלכה,  את  למעלה 
כדי למצוא את הנקודה האמיתית בהלכה זו, איני כותב 
זה פועל  סתם הלכה למעלה, כל מה שכתבתי למטה 

ידי ממה שכתבתי במו ידי.
אנשים רעים הוציאו לעז שמה שכתוב למעלה זה אני 
ע"י אחרים.  נכתבו  למטה  והמקורות שנכתבו  כתבתי, 

שקר וכזב! 
הכל כתבתי במו ידי, אין רשות לתקן אפילו אות אחת 
דפוס  לי, אפילו טעות של  ויראו  אותי  מבלי שישאלו 
לא  לא,  אם  מתקן,  לתקן  צריך  ואם  לראות,  צריך  אני 

יתקן.  כל מה שכתוב זה בכתב ידי.
יושב עד שתים בלילה כדי לברר את  יש לילות שאני 
לי  היתה  הזה  השבוע  לילות,  בסתם  הוא  כך  ההלכה, 
הלכה מסובכת, ישבתי עד שעה ארבע כדי לברר אותה.
חושבים  אנשים  אסור',   – 'מותר  בנקל  הולך  לא  זה 
הרב הזה יודע הכל מותר או אסור, לא כך, אנו יושבים 
וטורחים ומתייגעים, רואים את כל הפוסקים ראשונים 
ההלכה  שלומדים  לאחר  יוצאת  והמסקנה  ואחרונים, 

בעיון", עכ"ל הטהור. 
נתיבות,  בעיר  שנערכה  המרכזית  המספד  בעצרת 
מעדותו  הנוכחים  שערות  סמרו  אליהו",  "לב  בקהילת 
האישית של רב הקהילה הרה"ג ר' משה פרץ שליט"א 
בחורי  עשרות  עמדו  זיע"א  מרן  בקבורת  כי  שסיפר 
ישיבת ואברכים, שלא זכו להעריך את מרן כראוי בימי 

חייו.
וביקשו  להלכה  שנפסק  כפי  נעליהם  את  חלצו  הם 
"חטאנו  אמרו  הם  קברו.  על  מחילה  עשרה  במעמד 
עשרות  יוסף".  עובדיה  הרב  ולמורנו  ישראל,  לאלקי 

עשו כך בקבורה עצמה. ה' יחזיר בתשובה את כולם.
של  שכאלה,  רבים  מעמדים  עוד  נצפו  יותר  מאוחר 
שפלי  לבלרים  אותם  לדברי  שהתפתו  רבים  אנשים 
גדול הדור,  ופסעו אחריהם בחוסר הערכה כלפי  דעת 

גאון ההלכה, האיש שהחזיר עטרה ליושנה.
חייו האחרונה של מרן הכירו הכל בהנהגתו,  בתקופת 
כל החוגים והעדות הביטו עליו כעל אחד ממנהיגי הדור 
– במושגים היסטוריים. הם הבינו וחלק מהם הספיקו 
לבקש את מחילתו בימי חייו, אחרים עושים זאת לאחר 

הסתלקותו מן העולם…
מזה נלמד כמה צריך להזהר בכבודם של גדולי ישראל 

שהוא עוון חמור מאוד כידוע.

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


הלכות אמירה 

לנכרי ביו"ט
למחות  אפשר  אי 

במי שאומר לנכרי להדליק חשמל ביו"ט לצורך מצוה, ואם מצוהו שיעשה 

בשינוי קל יותר, ולצורך סעודת יו"ט יש להתיר.

הנה מרן בסי' ש"ז סעי' ה' פסק שמותר לומר לנכרי לעשות איסור דרבנן לצורך 

מצוה, לצורך מקצת חולי ולצורך הרבה, והנה הולדת אש ביו"ט אסורה רק מדרבנן, 

אלא שדעת הרבה גדולים שבהולדת זרם יש איסור תורה של מתקן מנא. 

ובגליון 509 בארנו שכן עיקר למעשה יעו"ש הטעם. וכשאומר לו להדליק בשינוי 

יש יותר מקום להתיר, ואף שהארכנו לבאר בגליונות 515-517 שכשהשינוי לא ניכר 

כיון שיש  מ"מ  ההיתר של שבות דשבות.  בכלל  למעשה שאינו  העיקר  בתוצאה 

גדולים שמתירים הוי כעין ספק ספיקא שמא הולדת זרם אינו איסור תורה, ואף 

אם תאמר שכן שמא אמירה לגוי בשינוי בכלל ההיתר של שבות דשבות במקום 

מצוה וכנ"ל.

סובר  תק"א  סי'  בסוף  רע"א  שהרי  להתיר  יש  יו"ט  סעודת  שלצורך  נראה  אמנם 

שהנאת אורה מיקרי אוכל נפש, והגרש"ז אויערבך זצ"ל בשו"ת מנחת שלמה )ח"ב 

סי' ט"ל אות א'( כתב שיש ראשונים הסוברים שכל שהגוף נהנה מיד מיקרי אוכל 

נפש, ועכ"פ לצורך סעודה ודאי נקרא צורך אוכל נפש, ובחוט שני )יו"ט פ"ג ס"ק 

ב' אות ב'( סובר שאם לא היה אפשר לפתוח קופסאות שימורים מערב יו"ט, כגון 

שבאו לו אורחים ביו"ט, מותר לפותחם ביו"ט מדין מכשירי אוכל נפש שלא היה 

איסור  יש  שימורים  קופסאות  שבפתיחת  שסובר  אף  מאתמול,  לעשותם  אפשר 

מתקן מנא. 

ולכן לומר לגוי להדליק אור או מזגן כשחם הרבה לצורך הסעודה יש להתיר בצירוף 

שבלי כל הטעמים הנ"ל יש גדולים שמתירים מטעם שבות דשבות אף בשבת.

שמחתנו באחדותנו
רק לפני שלושה ימים צמנו ועינינו את נפשנו. בכפיפת קומה אמרנו עשרה 

וידויים, התענינו חמישה עינויים, ניצבנו בבושת פנים, ככלים מלאים בושה 

וכלימה. והנה לא עבר שבוע, וכבר אנו בזמן שמחתנו! האין המעבר חד 

מדי, האין השוני קוטבי מדי? 

ארבעים ימי סליחות וחשבון נפש נוקב עד דיכדוכה של נפש, ארבעים ימי 

הצהרה שדלים אנו וריקים - ״לשמחה, מה זו עושה?!״

רבנו עובדיה ספורנו זצ״ל מציין, שמשה רבינו עליו השלום לא שבר את 

הלוחות בשמעו שבני ישראל עשו את העגל. 

מתי הוא שבר אותם - כשראה את המחולות סביבו, שהם שמחים בו!

אבל אם הביא את התעודה בדמעות בעיניו, הבטיח לשנות דרך, הבטיח 

להתחיל ללמוד ברצינות, והאב קיבל הבטחתו וחתם - או אז ודאי גואה 

השמחה, ופורצת שירה...

כך גם אנו. בראש השנה וביום הכיפורים, לא שרנו. ״אמרו מלאכי השרת 

לפני הקדוש ברוך הוא: מפני מה אין ישראל אומרים שירה, לפניך בראש 

השנה וביום הכיפורים? אמר להם: אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי 

חיים וספרי מתים פתוחין לפניו, וישראל אומרים שירה?״

אבל כשהאב הרחמן קיבל עתירתנו, וחתם אותנו לחיים טובים, ואמר: מה 

״לך  ואומרת:  קול  יוצאת בת  אזי  והלאה חשבון חדש,  היה, מכאן  שהיה 

אכול בשמחה לחמך״, כבר נשמעה תפילתכם! אזי מגיע זמן שמחתנו!

לא  פסח,  לא  שמחתנו.  זמן  הוא  שסוכות  לכך,  נוסף  טעם  שיש  ויתכן 

שבועות, דוקא סוכות!

כי בפסח, ביציאת מצרים, היו בישראל מעמדות. ״ראתה שפחה על הים 

מה שלא ראה יחזקאל״, היו אדונים והיו שפחות. בשבועות, במתן תורה, 

היו מעמדות: ״משה מחיצה לעצמו, ואהרן מחיצה לעצמו, והכהנים מחיצה 

לעצמם״, ולשבעים זקנים מחיצה בפני עצמם ולכל יהודי מקומו המוגדר. 

אבל בימי הדין, עם כל המורא והחרטה, יצאנו גם מורווחים: כולנו היינו 

ראשיכם  אלקיכם,  ה׳  לפני  כולכם  היום  ניצבים  ״אתם  אחת",  ״בסירה 

שבטיכם זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל״. גדול וקטן שם הוא, צדיק 

ולמדן ובעל בית ועם הארץ. כולם צמו יחדיו, כולם היכו על חטא, כולם 

העתירו לסליחה. מובן שלא חטאו של הצדיק כחטאו של הרשע, זה נתבע 

על מחשבה דקה וזה על מעשה חמור. 

אבל ככלות הכל, היינו כולנו באגודה אחת. וזו סיבה לשמחה! זו שמחת חג 

הסוכות בו נאמר: ״כל האזרח בישראל ישבו בסוכות״, מלמד שכל ישראל 

ראויים לישב בסוכה אחת. חג הסוכות, בו נוטלים אנו את ארבעת המינים: 

תורה, ההדס  לבעלי  הרומז  לצדיקים המושלמים, התמר  הרומז  האתרוג 

הרומז לבעלי מצוות, וערבי נחל, הפשוטים. בלא טעם וריח, לא תורה ולא 

מצוות. ועם כל זאת כולם באגודה אחת - האין זו סיבה לשמוח לפני ה׳ 

שבעה ימים! יתן ה', ואחדות ושמחה זו ילוונו תמיד!

"הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול 
צדק וישר הוא" )לב, ד(.

ישנם כאלה - אמר רבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה׳׳חפץ חיים׳׳ - התוהים, 
מדוע יש צדיקים החיים בעוני רב ולעתים גם מתרגשות עליהם צרות רבות 
ורעות? מדוע צדיק ורע לו? אלא - אמר ה"חפץ חיים" - יש להסביר את 
הבן,  חלה  אחת  פעם  מאד.  אהוב  יחיד  בן  היה  אחד  לגביר  במשל.  הדבר 
והרופאים לא מצאו תרופה למחלתו. לבסוף, כאשר כבר כמעט התייאשו 

כולם, הגיע רופא מומחה מארץ רחוקה והוא ריפא את הילד.
הזהר! - אמר הרופא לאבי הילד - השגח על בנך שלא יבוא לפיו שום מאכל 

בשר, כי הוא מזיק לו ביותר. ואכן השגיח האב על בנו כהוראת הרופא.
פעם אחת הוצרך העשיר לנסוע לרגל עסקיו לארץ רחוקה, משום כך ציווה 
למשרתיו שישגיחו על הילד השגחה יתירה כמצוות הרופא. באחד הימים, 
הילד  התאפק  לא  בשר.  תבשיל  ריח  עלה  ובאפו  המטבח,  אל  הילד  נכנס 
והכניס לפיו חתיכה של בשר ונס החוצה. עוד באותו יום הרגיש הבן ברע, 
ומחלתו חזרה כבתחילה. כאשר חזר אביו ומצא את בנו חולה, נסע מיד אל 
הרופא והתחנן בפניו כי ישוב וירפא את בנו. מבטיח אני לך - אמר האב - כי 

לא אשוב לנסוע מחוץ לביתי אלא אשגיח על בני היטב...
הסכים הרופא, וריפא את הילד. כעבור זמן ערך אביו סעודת הודיה גדולה 
לכל מכריו וערך בפניהם שלחנות ערוכים במיני בשר, כמובן שאת בנו יחידו 

הוציא מן החדר שלא ייכשל...
כמה אכזר הוא זה - חשבו המסובים בלבם - כולנו יושבים ואוכלים מאכלי 
הם  שאין  לפי  חשבו  מהחדר.זאת  מגורש  והעדין  הנחמד  הבן  ורק  בשר, 

מבינים את הטעם הכמוס אשר בעטיו גורש הילד מן החדר...
כן הוא גם הנמשל - סיים ה׳׳חפץ חיים׳׳ - פעמים שהקדוש ברוך הוא מעניש 
את הצדיקים, ואנו איננו מבינים את טעם הדבר, עלינו להאמין בלב שלם 
כי צדיק הסובל עוני ומחסור, הדבר הוא לטובתו! ״הצור תמים פעלו כי כל 
דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" - כל מעשי הקדוש ברוך 

הוא אמת וישר!

"וישמן ישורון ויבעט" )לב, טו(.
דל  היה  אשר  מזלוטשוב,  מיכל  יחיאל  רבי  המגיד  מתלמידי  אחד  חסיד 
ואביון, החל לעסוק במסחר והתעשר עושר רב. ככל שגדל הונו כן התרחק 

החסיד מן המצוות. 
פעם אחת נכנס המגיד לביתו של התלמיד, ובקש ממנו צדקה בענין חשוב, 

אולם העשיר התחמק בטענות שונות. 
קרא המגיד לתלמידו כי יבוא ויביט בעד החלון, התקרב העשיר והביט. מה 

אתה רואה? שאל הרבי. עוברים ושבים – ענה העשיר.
לקח הרבי את העשיר והציבו לפני הראי - ועכשיו ספר לי מה אתה רואה? 

שאל הרבי. עכשיו - השיב העשיר - אני רואה את עצמי...
כך  הוא, משום  כי החלון שקוף  לראי,  בין החלון  הרבי –  ההבדל – אמר 
ואילו הראי מצופה ב"כסף", משום כך  רואים בו את כל העוברים ושבים, 

אדם רואה בו רק את עצמו...


