
 

 
 

 

 

 

 הולך אחר החיתום הכל

ששה שבועות של שובבי''ם, שבוע שישי זה החשוב מכולם, כמו שרבינו עברו 
ת שישי זה החשוב ביותר מכל העליות, יש בזה תיקון יהאר''י ז''ל אומר שעלי

מיוחד, כך גם השבוע האחרון יש לו מעלה יותר גדולה מכולם ואשרי מי שזוכה 
 .להקב''ה, כל אחד כפי יכולתולנצל את הימים האחרונים להתקרב יותר 

לשמור על  –לא דורש מהאדם יותר מכוחו, אם זה בראיית העיניים  הקב''ה
קדושת העיניים כמו שהיה אומר רבי מאיר אביחצירא ע''ה עה''פ )בראשית 
ל''ח כ''א( ''איה הקדשה היא בעיניים'' אל תקרי 'קדשה' אלא 'קדושה' 

שהאדם שומר על עיניו יכול שהקדושה של האדם מתחילה מהעיניים וכ
להגיע לכל המעלות הקדושות. ובפרט בימים אלו שכל אחד צריך לקבל עליו 
קבלות טובות, להשתדל כמה שפחות להיות ברחוב, אפי' בבני ברק, אפי' 
בירושלים, אפי' במאה שערים, אדם יכול להיכשל בהרבה מראות לא טובות, 

בחדריך וסגור דלתך בעדיך''  אדם צריך לקדש את עצמו יותר ''לך עמי בא
)ישעיהו כ''ו כ'( שהאדם יהיה שמור בחדרים שלו, הכוונה בתי מדרשות ובתי 

 פחות לצאת לרחובות מה שמוכרח מוכרח, אבל לא מעבר. –כנסיות 

'' לוקחים את המשפחה ''שבת באילת'' כי שם הד  מו  היום נהיה '' גם טיולים,
תורה נוסע לאילת? זה לא חילול יותר זול, מה יש לך לעשות באילת? בן 

השם?! במקום לשבת ללמוד, הולכים לאילת, ובכלל שבתות בבתי מלון? 
איפה אדם יכול לשמור שבת כראוי, רק בבית שלו. בית מלון בשבת? חבל שיש 

 ירידה כל כך גדולה ואנשים לא חושבים על זה.

 והתפללו אל ד'

וד הלכות שבת, שמירת ללמ –צריך להתחזק, אם זה בשמירת השבת  כל אחד
יש מהאברכים שבאים רק  –העיניים, שמירת המחשבה, אם זה בתפילה 

 -תפילה בנויה מד' חלקים הבהודו, חושבים שקורבנות זה לא בשבילם, הרי 
ה ברוך "קורבנות, זמירות, ברכות ק''ש, ועמידה, וזהו כנגד ד' אותיות של שם הוי

אחרונה, זמירות כנגד ו', ברכות ק''ש  הוא, )זה מלמטה למעלה( קורבנות כנגד ה'
כנגד ה' ראשונה, ועמידה זה הגבוה ביותר כנגד י', ואם אדם מחסר את 
הקורבנות, אין לו שם הויה שלם, פעמים ש'קורה' ויש כללים מה לדלג ומה לא, 

למרן  מובא במגיד מישרים  אבל לא כך... ,חלק מהזמירות ,חלק מהקורבנות
ך המגיד הוכיחו על שאיחר לתפילה ומה זה 'מאוחר' שהמלא הבית יוסף זיע"א

 ? ומה היו  נסיבות האיחור? תארו לעצמכם...של מרן ע''ה

אבל בקביעות לבוא רק בהודו ומתחילים ברוך  ,האדם הוא לא מלאך :קורה
צריך להתחיל מהקורבנות בישוב הדעת, יש גם מצוה להיות  !זה לא כך ,שאמר

 מעשרה ראשונים, אדם שבא בהודו זה עשרה ראשונים או אחרונים?!

 זהירות במאכלים הנכנסים לפה

לא לאכול בכל מקום, אשרי מי שנמנע לאכול  ,הקפיד על הכשרותלצריך 
עדה החרדית באולמות של חתונות וכו' ואפי' זה מהדרין מן המהדרין בד''צ ה

יש  לותו' עדיף שאדם יאכל רק בביתו. אתם לא יודעים איזה מכשווכד
באולמות וכ''ש במסעדות שולחים משגיח שלוש ארבע שעות וכי הוא יכול 
להשגיח כל היום מה מביאים שם? והיום הערבים מזייפים אריזות עם 

כשרויות מהודרות שזה לא בעיה גדולה ושם יש את הנבלות וטרפות שלהם 
ואם בעל האולם לא ירא שמים בתכלית אומרים לו אתה קונה הכשר פלוני כך 
את אותו הדבר במחיר משמעותי פחות והוא מתפתה ולא בודק מאיפה זה 

ואני מכיר מקרים, היה בפרדס חנה מקרה של אדם שדיבר איתי והיה מגיע, 
בעל אטליז, יהודי מרוקאי אדם פשוט בלי כיפה אבל חזק באמונתו ובא לו אדם 
שאמר לו אני יביא לך את אותו הסחורה וההכשר בהבדל של יותר מחמש ש''ח 

זה אותו  ?מה הבעיה"שאל את המשגיח כשרות שאמר לו  מוכרוה ,לק''ג
והוא קנה פעם פעמיים אבל הלב שלו לא נתן לו )יהודי מרוקאי,  !"דברה

 הואוחקר מהיכן את הסוכן המרוקאים מאמינים חזק( והוא החליט לברר ושאל 
מאת מהשטחים מיובא תברר שהבשר המביא את הסחורה וכו' וכו' עד ש

! וזה מעשה שהיה ,זה נורא ואיום ,והיו צריכים להכשיר את הכליםהערבים 
לוואי שמה הכמה צריך להיזהר לא לאכול במקומות בחוץ ו פרדס חנה!ב

שנאכל בבית יהיה כשר. ואם אדם אוכל דבר שאינו כשר זה מטמטם את המוח 
ונטמטם' )יומא ל''ט ע''א( דבר טמא זה מטמטם  אל תקרי ונטמאתם אלא"ו 'ח

את הנשמה ולא פלא שהאדם אח''כ חוטא בדברים אחרים 'מרעה אל רעה 
תאכל חתיכת דג, וזהו, למה צריך  -או', אדם הולך לחתונה, תשמח את החתן יצ

לאכול את הבקר והעופות וכו' בשביל מה? ''והתקדשתם והייתם קדושים'' 
 קדש עצמך במותר לך, תאכל פחות, תאכל דברים אחרים.

'' אדם יש לו יום הולדת, יום חתונה, הולך למסעדה עם אשתו הד  מו  נהיה '' היום
זה יפה בן תורה כך מתנהג? רוצה לעשות חגיגה למה לא, בבית שלך  לאכול,

תקנה דברים טובים תשבו ביחד תאכלו תשתו תהנו, אבל לא ברשות הרבים, 
כך  ?זה כבוד תורה ,אדם רעב הולך לקנות פלאפל עם אשתו לאכול

 ... אכילה צריכה להיות בצניעות! ?מתנהגים

יודע מרת נפשו כל אחד יודע מה הוא צריך להתחזק, בפרט בימים הללו  לב
שאנו נקבל על עצמנו קבלות טובות, אם אנחנו נהיה חזקים זה ישפיע גם על 

 אחרים.

 על צווארנו נרדפנו

יותר מכל העולם, אפי' הרבנות  - יש הרבה רדיפה של הדת כאן בארץ לצערנו
לכים לבג''צ, ובג''צ מחייב אותם כאשר היא לא רוצה לתת הכשר לאדם, הו

לתת הכשר, איפה נשמע כדבר הזה, היה באשדוד קונדיטוריה של גוי נוצרי של 
לא רצו לתת לו הכשר ובג''צ חייב אותם לתת הכשר, ובמקום שהרבנות יעמדו 
חזק ולא יתנו, נתנו דרך מישהו אחר בעקיפין, לצערנו א''א לסמוך על אף אחד, 

ם שמפחדים מבג''צ ונותנים הכשר למה שלא צריך בושה וחרפה שיש רבני
לתת אבל זה המצב לצערנו, ובשביל זה יש עוד רדיפה, מוותרים על דבר אחד 
יש עוד וויתורים, עכשיו רודפים את הישיבות רודפים את הכל לצערנו, אם 

 הללו. כל הרשעים - אנחנו נהיה חזקים הם וודאי יפלו 

 כל אחד יודע במה צריך להתחזק

לא על אחרים, יש אחד  -יקבל על עצמו קבלות טובות, על עצמו  אחד כל
לבני ביתו. ה' וילמד לעצמו  ל אחדלומד מוסר להוכיח אחרים לא את עצמו, כ

כות במהרה לגאולה השלמה במהרה זח להתגבר על יצרנו הרע ולויתן לנו כ
  בימינו אמן.

 עם ד' חזקו ונתחזקה
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