חופשת בין הזמנים?
מתוך שיעור הרב עובדיה יוסף זצ"ל מוצ”ש בלק תשע”ב:
“אנחנו עכשיו נמצאים בצרה גדולה .יש שחושבים למעט
את כבוד התורה ,למעט את לימוד התורה,
למעט את לומדי התורה ,למעט את עמלי
התורה לצערנו הרב .והרי ישראל לא
קיימים אלא בזכות התורה .סנחריב
מלך אשור היה לו צבא כחול אשר
על שפת הים ,הקיף את ירושלים
במצור ,וחזקיה המלך לא הכין
צבא ,לא שום דבר ,לא היו לו
מטוסים ,לא היו לו טנקים ,שום
דבר .מה היה? תורה! כל מי שלא
יעסוק בתורה יידקר בחרב .בדקו
מדן ועד באר שבע לא מצאו תינוק
ותינוקת שלא בקיאים בהלכה .לא מצאו
איש ואשה שלא בקיאים בטומאה וטהרה.
בא הקב”ה ומבשר אותו :מכף מלך אשור אצילך
וחובל עול מפני שמן .חול  -סנחריב ,שמן  -שהיה דולק
בבתי כנסיות ומדרשות .היה זמן קשה ,חיים במצור והשמן
הוא מועט .מי רוצה ללמוד תורה ילמוד בלי שמן ,בלי
חשבון .חובל עולו של סנחריב שמנו של חזקיהו דולק בבית
המקדש .מי הציל אותו? התורה .לכן ויצא מלאך ה’ ויך
במחנה אשור מאה שמונים וחמישה אלף .אמרו רבותינו אלה
המפקדים ,הגנרלים ,הטוראים בלי מספר .כמו זבובים .הוא
יושב בבית שלו כמו אפנדי בא מלאך עשה לו את השירות
שלו .הוא הורג אותם.
אנחנו מוקפים שונאים ,אמרו לכו נכחידם מגוי .לא ייזכר
שם ישראל עוד .הנה מצד איראן ,הנה מצד חיזבלאלה ,מצד
פלסטינים שונאים עמו ישראל .מי יציל אותנו מידם? התורה.
אם לא בריתי יום ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי.
יומם ולילה זה התורה .והגית בו יומם ולילה .אם לא הייתה
התורה לא היה נברא העולם בכלל .ה’ שומר את עמו
ישראל בזכות התורה.
לכן ,אנחנו בצרה .אם ימעיטו חס ושלום את עמלי
התורה ...עלינו כולנו להתפלל לקב”ה .הכל בידו ישתבח
שמו .כחומר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל .לכן מיום
ראשון והלאה ,מ-י”ז בתמוז בין המצרים להגיד תפילת ‘אבינו
מלכנו’ תיכף אחרי שחרית ומנחה ,לכוון לקב”ה שיציל אותנו,
ישועת ה’ כהרף עין .אני מבקש גם מאחינו שבארצות הגולה,
כל ישראל ערבים זה לזה .הם יודעים כמה אנחנו משקיעים
בשביל ללמוד תורה .וכל בנייך לימודי ה’ .בבקשה מכם
אתם שומעים אלה מארצות הגולה ,כולם ישתתפו בתפילות
האלה  -להגיד כל יום אבינו מלכנו אחרי שחרית ואחרי מנחה.
לבקש מהקב”ה שיטה את לבבם ,שיטע בלבנו אהבתו ויראתו
ויבטל כל גזירות קשות ,ויגזור גזירות טובות.
אשרי מי שעמלו בתורה .הוא עושה נחת רוח ליוצרו.
איזה נחת רוח לקב”ה? שיושבים ועוסקים בתורה .למה
לנוח חס ושלום? לא לנוח בעולם הזה צריך שנעשה כל
שביכולתנו להגדיל תורה ולהאדירה.
אני מבקש שראשי ישיבות ידידנו וחביבנו ,תדאגו לדבר
הזה שלא יהיה חופש בין הזמנים .השנה לא יהיה חופש.
ללמוד תורה ,להתחזק בתורה .ככה עושים והקב”ה מרחם
מלמעלה .יטה לבבו אלינו ישתבח שמו הקב”ה .אין מעצור
להושיע ביד ה’ ברב או במעט .הכל בידו .לכן נתפלל
בכל לבנו ללמוד תורה ,שלא תתמעט התורה ,שלא תחלש
התורה .כי לא תשכח מפי זרעו כל החיים.
מי שכואב לו הדבר שיידע שזה בנפשנו הדבר ,התורה הם
חיינו ואורך ימינו כל אחד ואחד מכם ישפיע בבתי כנסיות,
בבתי מדרשות .עת צרה ליעקב וממנה יוושע .למה נאמר
יעקב ולא ישראל? כי יעקב הוא המושלם שבאבות כי הוא
עמוד התורה .יעקב איש תם יושב אהלים .עת צרה היא
ליעקב ,הוא מסר את נפשו בשביל התורה ורואה שעם
ישראל בצער .לכן ממנה יוושע .ותשועת ה’ כהרף עין”.

תשובתו של הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א בנוגע לחופשת בין הזמנים:
“חס ושלום .כתוב בתורה עוד כל ימי הארץ קיץ
וחורף זרע ואביב וקור וחום לא ישבותו .אין לך יום
שאדם פטור מהתורה או מהמצוות בעולם הזה לא
ביום ולא בלילה .ובמסכת מנחות צט .שאל בן דמה
בן אחותו של רבי ישמעאל את דודו רבי ישמעאל,
כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמה
יוונית? אמר לו כתוב בתורה והגית בו יומם ולילה ,צא
ובדוק אם יש שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה
ולמוד.
ומה שאתה רואה היום זאת למדו מהגויים הבטלנים המשועממים
אוכלי שקצים ורמשים ומבלי העולם ,ועתה הפך הדבר לקנאת איש מרעהו
ואשה משכנתה ומגרת ביתה ,בין שהיא בת ברית בין שאינה בת ברית,
והילדים הקטנים לומדים מחבריהם ומקנאים בהם ,והם מנהיגים את הוריהם
בכל תעלול ובכל פעלול .וההורים נגררים כצאן לטבח ולא ידעו ולא יבינו.
לפני שלשים שנה היו יושבי ירושלים מתלוצצים ביושבי המרכז העושים ״בין
הזמנים״ משל היו ימי ״חול המועד״ של תשעה באב ,ועתה נפלו גיבורים
ונגררו אחרי התוהו ,יש הולכים אל הים להצלות בשמש ,ולהתאבק בעפר
החול ולחבקו כאילו כל הרפואות בעולם נמצאים בו ,ויש בו זהב פנינים
ואבני סגולה .ויש חושפים גופם לשמש ואוספים קרניה כאילו הנה באים
ימי חושך וצלמות חלילה ואין אור ,ומזכירים מכת חושך מצרים ,לקיים מה
שנאמר ואין נסתר מחמתו .גם נוהגים למשוח גופם במיני סממנים דמיוניים
נגד קרינה ,יתושים ,צרעות ודבורים ,וגם נגד חיידקים שונים ,ואומר ותבא
כמים בקרבו וכויטמינים בעצמותיו .ויש מהדרין לאכול קרטיב או שלגון
כאילו היו הלכה למשה מסיני ,זכר לפסוק תשלג בצלמון ,וכיון שראשם
חשוף ואיך יברכו? מניחים ידיהם על ראש חבירם והוא על ראשם או על
הסלע ,והמחזרים על הפתחים מסתפקים בקוביות קרח שנבללו בחול כמרור
בחרוסת בליל הסדר ,ואומרים זכר לטיט במצרים ,ויעלה עלינו כאילו היינו
בסיני עם הבדואים ארבעים שנה.
ומי שאיחר את האוטובוס המקרטע שנסע עמוס אנשים נשים וטף לחוף
הים ,פודה נסיעתו בהליכה לבריכה ,שם שוחה במי אקונומיקה ואומר
הנותן ריח רעל במים ,וזה מכה במרפקו של זה ,ועושה שם שבע הקפות
בלי ארבעת המינים ,ובלי בדי ערבה ,ומי שלא היה לו מקום בבריכה כי
עמוסה היתה ,הולך לביתו או לחצירו ,או פולש לחצר חבירו וממלא גיגית
מים ויושב בה עם ילדיו ומיסבים כליל הסדר ,בקומות גורדי שחקים ואומר
ותשליך במצולות ים כל חטאתם ,ומסיים כך ימחו עוונות עמך בית ישראל.
ויש הלוקחים אתם ״מתנפחים״ למיניהם ,לקיים לא תעשה לך פסל וכל
תמונה אשר בשמים  ...ואשר במים .יש המדמה לו צורת דג של יונה
מתפילת מנחה של יום הכיפורים ,ויש המדמה לו דמות עורב שהיה בתיבת
נח ,והמדקדקים לוקחים דמות אריה שור נשר או לטאה ,לקיים הוי עז
כנמר ...וזריז כלטאה .ורוכב עליה לקיים סוס ורוכבו רמה בים ,ויש הלוקח
דמות סוס פרעה או פיל אנטיוכוס ,וקורא שירת הים ישר והפוך ממזרח
למערב וממערב למזרח .והמחמירים ביותר לוקחים דמות המדמיינים להם
ליוויתן ורוכבים עליו ואומרים כשם שזכינו לרכוב עליו כך נזכה לרכוב
בסעודת הלוייתן ונאמר אמן.
גם יש המקפידים ללכת למדברות ומקיימים מצות ביעור חמץ ,קול קורא
במדבר ,ומחפשים נמר ,או דוב ,ואולי אריה ,והמסתפקים במועט מסתפקים
בזאב או שועל ,ויש חסרי מזל מסתפקים באוזן שועל או זנב ארנבת מהאלף
הקודם .ויש המוצאים שועל מעץ או גמל פלסטיק ועומדים בדחילו ורחימו
ומצטלמים לארבע רוחות העולם עמו כאילו היה מלאך בשורה שלוח להם
מן השמים ,ותוקעים לידו בחצוצרות או במשרוקיות שמא ישן הוא וייקץ.
ויש גיבורים ואנשי מעשה ,ההולכים לעשות סנפלינג ,ולוקחים עמם חבלים
לקיים מה שנאמר וכעבותות העגלה חטאה ,ומשלשלים עצמם בתוך צוקי
המדברות ומחרפים נפשם ותולים עצמם בין שמים וארץ לקיים בינונים
תלויים ועומדים ,ויש מהם האומרים וידוי בדמעות שליש וקוראים שמע
בראש הצוק ,ומקדשים שם שמים בצילום מדברי חי ,ואומרים חביט חביט
ולא בריך ,ומזעיקים כוחות הצלה ,מסוקים ,וסקייהוקים ,גם לרבות אנשי
קומנדו ,צפרדע ,אריות ים ,כדי לשמח לבבות עם ישראל.
גם נוהגים ללכת לישן ב”צימר” העשוי חימר זכר לפיתום ורעמסס ,ויש
המהדרין לישן בצימר העשוי כמערה ,לזכור את ההודים הקדמונים יושבי
המערות ,כדי שיכוונו בברכת שלא עשני גוי .ואומרים זכר לפסוק ובאו
במערות צורים ובמחילות עפר .ואין דורשין ואין שואלים על כשרות המזון
כי אומרים אלול הגיע ויהיה לנו על מה להתוודות בו ,ואוכלים מכל הבא
לפה ,כי אכול ושתוה ומחר ...גם נוהגים ברכב במהירות וברעש גדול לקיים
מה שנאמר כי גז חיש ונעופה.
הקיצו שיכורים ,התעוררו פתאים ,היצר ארג לכם קורי עכביש כמלכודת
סביבכם ואתם נרדמתם ,איך תחזרו באלול לביתכם? איך ישובו בניכם
ללימודיהם? והבנות לכיתותיהן? עם יצר הרע יותר גדול ,יותר מפותח עם
תאוות יותר גדולות? ומה יהיה למחר? ומה לשנה הבאה? מה תצטרכו עוד
להמציא איזו אטרקציה מעניינת יותר? ואחר כך תתפללו תפילת השל”ה על
חינוך הבנים אפילו שאין חינוך ,והרי זו תפלת שוא .ואיך תעמדו ביום הדין
לומר כתבנו בספר צדיקים וחסידים? כתבנו בספר ישרים ותמימים? והצדיקים
והישרים לא היו אתכם שם בצימר ,הם ישבו בבית המדרש והתענגו בחיי
עולם .אולי זה יתן חומר למחשבה”.

לזיכוי הרבים ,ניתן לקבל את העלון חינם .פרטים בטל' 0527-111-333
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טעון גניזה

ההיתר שנשים סומכות עליו ללכת לחוף נפרד הוא אך ורק בתנאי שלא נוכחים שם
גברים ואפילו לעיתים רחוקות .אולם בחוף שיש בו גבר ,ואפילו אם זה המציל או עובד
תחזוקה וכדומה אסור לאשה לרחוץ בחוף זה .אפילו לשהות בו סתם ללא כיסוי ראש
או ללא גרביים או בחלוק טריקו או לייקרה או בכל בגד אחר שאסור על פי ההלכה ללכת בו
ברחוב ,לפי שאין שונה האיסור בין הרחוב ובין החוף ,ומלוא כל הארץ כבודו .יש לוודא שתהיה שם
מצילה .ראוי להקפיד שאשה לא תביא את בנה שגילו מעל ג' שנים לחוף לנשים וראינו מגדולי ישראל
שתלו את התדרדרות הילדים בבגרותם ,בזכרונות של מראות שראו בקטנותם (גם בגיל שנתיים).
וכן ,אסור לילד להיכנס לחוף או לבריכה נפרדת "רק לרגע" כדי לקרוא לאמו.
נשים רבות טועות לחשוב שהמציל "טרוד במלאכתו" ועל כן לא צריך לכאורה לחשוש מנוכחותו אך למעשה דין זה נאמר במצבים שונים
לחלוטין ואין להקיש מכך לתחומים אחרים .ואפילו בעניין הליכה לרופא גבר קיימים תנאים רבים .ק"ו במקרה של מציל או ספר וכדומה.

שאלה מס' 83185
מתוך שו”ת הרה”ג הרב בן ציון מוצפי שליט”א
אם הרב יוכל לכתוב לנו הסבר מעט בחומרת העניין שנשים חרדיות
הולכות לים/בריכה נפרדת ,כאשר ישנו מציל הרואה אותן באופן לא צנוע.
תודה לכת״ר!
תשובה
לצערינו ולבושתינו לא רק ״מציל״ רואה אותן ,אלא גם בעלי הקיוסק,
עובדי עיריה ,משכירי כסאות ושאר ירקות וסמרטוטים הולכים ושבים
רואים אותן בבזיונן ,ותמה אני על אותן נשים שבביתן ובשכונתן נזהרות
פן רבע טפח מבשרן יצא לחוץ ,אך כיון שהגיעו לחוף הים ,ורואות את גלי
הים והקצף שמעלה שם הים הגדול ורחב הידיים ,ואת סוכת ה״מציל״,
שוכחות את צניעותן וקדושתן ומגלות בשרן לעיני השמש בבזיון וקצף.
בוש אני ונכלם שהנני צריך לנמק לבאר ולהסביר דבר כל כך ברור ומובן
לכל בר דעת המובדל מן הבהמות והחיות ,והרי אפילו החתול כתבו
רבותינו ז״ל שיש לו צניעות והיינו לומדים אותה ממנו אם לא היתה
ניתנת לנו התורה ,גם מהגמל היינו לומדים מוסר לדרך ארץ וצניעות.
בגמרא מסכת ברכות ס״א ,א .איתא תניא לא ילך אדם אחר אשה בדרך,
וכל העובר אחרי אשה בנהר אין לו חלק לעולם הבא ,ופירש רש״י לא
שהיא הולכת בלי בגדיה העליונים חלילה ,אלא כיון שמגביהה בגדיה
ורגליה נראות הרי זה איסור .והתוספות שם כתבו כי יפול בעבירה השם
יצילנו ,וסופו נופל בגהינם.
ובמסכת עבודה זרה כ ,ב .איתא על הפסוק ונשמרת מכל דבר רע ,שלא
יהרהר אדם הרהורים ביום ויבא לידי טומאה בלילה .ובתלמוד ירושלמי
ברכות א ,ה .אמרו כי העיניים והלב הם שני סרסורי העבירה ,ולכן אמר
הכתוב ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ,ובמסכת בבא בתרא נ״ז,
ב .דרשו על הפסוק ועוצם עיניו מראות ברע ,אמר רבי חייא בר אבא זה
שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה.
ובויקרא רבה כ״ג ,י״ג .אמר רבי מנשיה בן בנו של רבי יהושע בן לוי כל
הרואה דבר ערוה ואינו זן עיניו ממנה ,זוכה להקביל פני שכינה ,כי המשך
הפסוק מלך ביופיו תחזינה עיניך .ועוד איתא שם כ״ג י״ב על פסוק ועין
נואף שמרה נשף ,אמר ריש לקיש לא רק בגופו נקרא נואף ,אלא זה
הפוגם בעיניו נקרא נואף ,ועיין בספר חוקי הנשים למרנא רבנו יוסף חיים
מה שכתב על עונשה של אשה הגורמת שיסתכלו גברים עליה ,דברים
נוראים ומבהילים.

ומרנא הרב עובדיה יוסף שליט״א כתב בספרו שו״ת יחוה דעת חלק
ה ,סימן ס״ג ,כי העובר שם נקרא רשע עם כל ההשלכות של ענין זה.
ובמדרש לעולם כתב שההולך ועובר במקומות אלה לא יינקה מדינה של
גהינם .וכן כתב המהרש״א שהיודע באשתו שהולכת למקומות שיש שם
גברים ואפילו גבר אחד ושם חסירת צניעות בעלה חייב לגרשה מיד .
וראה להרמב״ם ז״ל גדול הפוסקים והחכמים בישראל שכתב בהלכות
תשובה ד ,ד .כי ההסתכלות חמורה כגוף העבירה ועון גדול הוא וגורמת
לעבירה עצמה .ורבנו יונה ז״ל כתב בספר היראה כי המסתכל באשה
נשואה עובר מהתורה על הפסוק ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם.
ובספר המורה חלק ג ,פרק ח .כתב הרמב״ם כי החוטא בראיה או
במחשבה גרוע הוא ממעשה העבירה ,כי מעשה העבירה הוא בגוף
הדומה לעבד בזוי ונקלה ,אך החוטא במחשבה ובראיה שהם איברים
נכבדים וחשובים הקבועים בראש האדם ,הרי זה דומה לשר גדול ונכבד
מרואי פני המלך החוטא בכבודו של מלך שבודאי שעונשו קשה ומר
מאוד.
וראה מה שכתב בשו״ת האלף לך שלמה חלק יורה דעה סימן שכ״א.
שכתב לכן החמירו בהולך אחר אשה בנהר ,כי הוא מאבד עצמו לדעת,
שעובר במקום סכנה ולא יעשו לו נס ,וכשייפגע איבד את עולם הבא ,כי
הוא גרם לעצמו השם יצילנו.
ואתן נשים צדקניות בנות אברהם יצחק ויעקב ,שרה רבקה רחל ולאה,
תשמרו על צניעותכן ,שמרו על קדושתכן  ,ואל תזלזלו בכבודכן ,ובזה
תשרה השכינה עמכן ,זכרו ,כי במדרש תנחומא פרשת וישלח סימן ו.
אמר רבי פינחס הכהן בזמן שהאשה צנועה בתוך הבית ,כשם שהמזבח
מכפר כך היא מכפרת על ביתה ,שנאמר תהלים קל״ח אשתך כגפן
פוריה בירכתי ביתך ,ואין ירכתי אלא מזבח ,שנאמר ושחט אותו על ירך
המזבח .הרי שהמשיל את האשה למזבח ,וכשהיא צנועה מכפרת כמו
המזבח.
תחזקנה ידיכן ,ותשמרו על הגחלת של הקדושה והטהרה ,ובזכות זאת
ניגאל במהרה גאולת עולמים ונתבשר בשורות טובות אמן.
מתפלל תמיד לשלומכם ,בן ציון מוצפי.

