נכון,

הם הבטיחו לדאוג למנות כשרות ,הם גם ישתדלו שתהיה פינה לדתיים,
אולי זה גם יגרום לקידוש ה’ ואולי בעצם לחילול השם ...ואולי ?...ואולי?...

אבל איך את מסוגלת לשבת לשמוח כשאבא שבשמים בוכה???
והאם את מוכנה שבעלך וילדייך יאבדו את חלקם לעולם הבא??!!!

הסיפור הזה תמיד חוזר על עצמו .הטלפון מצלצל ,את נגשת לענות ושוב מתחילים הניסיונות...
אחותך מודיעה לך חד משמעית “אם את לא באה את פוגעת בי ,מה עשו לך הדתיים האלו?
אין לכם דרך ארץ” .אחותך מתחתנת ואת לא באה ,בואי רק לחופה ,אף אחד לא מכריח אותך
לאכול ,ועוד שורה של טענות שגורמות לך פעם אחר פעם להסתפק ,ללכת או לא ללכת?
שווה ללכלך את העיניים ואת הנשמה? אולי זה יקרב אותם ,או שהיהדות שלנו שווה יותר מהכל?

אחותי היקרה ,הבה נחשב ונראה מה באמת רוצה אבינו שבשמים שנעשה במצב כזה.

אם נלך לחתונה אולי...

לא יגידו שלדתיים אין דרך ארץ ,הם יבואו לשמחות שלנו ואולי יתחזקו ,נעשה שמח בלב לחתן ,לכלה ולמשפחה מסביב.

אך מצד שני אם נלך לחתונה בודאי...

ֹא-תתוּ רוּ אַ חֲרֵ י
נכשל בעשרות או במאות ראיות אסורות ,שזה איסור דאורייתא ככתוב בגמרא (ברכות ,דף ט ,פרק א’ ,הלכה ה)“ :לא תנאף  -וְ ל ָ
ָה-בנִ י ִל ְּבךָ ִלי; וְ עֵ ינֶיךְָּ ,דרָ כַ י
ְלבַ ְבכֶ ם ,וְ אַ חֲרֵ י עֵ ינֵיכֶ ם (במדבר טו ,ל”ט) אמר רבי לוי ,הלב והעיניים הם שני סרסורי החטא ככתובְּ :תנ ְ
ִּת ּצֹרְ נָה (משלי כג ,כ”ו) אמר הקב”ה אם תתן לי את לבך ועינייך אתה שלי” .ועל פי הזוהר הקדוש כל ראיה וראיה בוראת קליפה גדולה
ונוראה בלי שיעור וחקר וכל התורה שלו ניתנת לסטרא אחרא והמסתכל בנשים נקרא מומר ורשע ומפסיד את העולם הבא שלו אם לא יעשה תשובה
ח”ו.
נכשל בשמיעת ניבול פה ,לשון הרע ודברי ליצנות וטומאה ונעבור על ְ
“במו ׁ ַֹשב לֵ ִצים ,לֹא י ׁ ָָשב” (תהלים א’) .ומובא בחפץ חיים (הלכה ו’) שמי
שיושב בחבורת של אנשים המדברים לשון הרע ונמנע מללכת משם ,הרי הוא נקרא פושע כמותם ,שעבר על דברי חכמים שציוו להתרחק משמיעת
דברים שאינם הגונים ,וייכתב למעלה בספר הזיכרונות בשם איש רשע ובעל לשון הרע.
נכשל בשמיעת שירי עגבים (שבינו לבינה) וניגונים לא כשרים שנוצרו על ידי בני בליעל חסרי רסן וחסרי מוסר ובושה ,המטמאים את הנפש“ ,וּ ְׂש ִעירִ ים
שם” (ישעיהו יג כ”א).(שדים) יְ רַ ְּקדוּ ׁ ָ
נכנס לניסיון קשה של אכילת מאכלות אסורים שהתאווה הרגעית תשכנע אותנו :מה כבר יש בזה (ככה זה כשכולם מסביב אוכלים במרץ).
“וְ נִ ְטמֵ תֶ ם ּ ָבם” (ויקרא יא ,מ”ג) פירש”י“ :אם אתם מטמאין בהם בארץ אף אני מטמא אתכם בעולם הבא ובישיבת מעלה”.
ֹא-ת ּ ָׂשא עָ לָ יו חֵ ְטא” (ויקרא יט,
נכשל במצוות התוכחה שהרי מחמת הבושה לא נוכיח את המשתתפים .ככתוב“ :הוֹכֵ חַ ּתו ִֹכיחַ אֶ ת-עֲ ִמיתֶ ךָ  ,וְ ל ִ
י”ז) ,למדנו (רבנו יונה ,שערי תשובה ,נ) כי אם לא יוכיחנו יענש על חטאיו.
והנורא מכל  -על פי דעת גדולי הפוסקים השתתפות באירוע מעורב מהווה חילול השם שעליו אמרו רבותינו ז”ל כי עון חילול ה’ גדול מכל
העבירות ועונשו למעלה מכל העבירות ובגין עוון זה מאבד את חלקו לעולם הבא ותשובתו קשה( .רבנו יונה שערי תשובה קנח) ועתה עמוד והתבונן גודל
חיובנו לקדש את השם כי עיקר מה שקדשנו ה’ יתברך בתורתו ובמצותיו והבדילנו להיות לו [לעם] כדי לקדשו וליראה ממנו .ראוי שיהיו מקדישיו
ת-שם קָ ְד ׁ ִשי ,וְ נִ ְק ּ ַד ׁ ְש ִּתיְּ ,בתוֹךְ ְּבנֵי יִ ְׂשרָ אֵ ל :אֲ נִ י
ֵׁ
קדושים .בגם הכלים שעובדים לפני הש”י צריכים להיות קודש .כמו שנאמר“ :וְ לֹא ְתחַ ְּללוּ  ,אֶ
ה’ְ ,מקַ ִּד ׁ ְשכֶ ם”( .ויקרא כב ,ל”ב).

אחותי היקרה!

את מבינה לבד ,ששמירת העיניים של בעלך זו הערובה הגדולה ביותר לשלום הבית שלך!
ושמירת עיניהם של ילדייך זו הערובה הגדולה ביותר לגדולה שלהם בקדושה ,בהבנת הלימוד ובמתיקות התורה.

אנא ממך! אל תוותרי על כל סכויי ההצלחה שלהם ,בשביל שלאחותך תהיה הרגשה טובה לרגע .אל תקריבי על מזבח הנימוס את הרוחניות שלך,
של בעלך ושל כל הדורות שתלויים בך .אם בעלת השמחה לא מוכנה לפרגן לאלוקים אירוע כשר כמו שהוא מצווה ,אין שום סיבה שאת תפרגני לה
את כל עקרונותייך ויקירייך.
לךָ מֵ אַ רְ ְצךָ וּ ִמ ּמוֹלַ דְ ְּתךָ וּ ִמ ּ ֵבית אָ ִביךָ ”הבה ונלכה בדרכו של אבי האומה אברהם אבינו ע”ה שקיבל צווי ישיר מבורא העולם בזו הלשון“ :לֶ ךְ ְ
(בראשית יב ,א) .אלוקים ביקש מאברהם אבינו תחתוך כדי להקים דור חדש ,דור קדוש ,דור של יהודים נאמנים לה’ ולתורתו .עלינו לדעת לחתוך!!!
עקרונות הדת ,החינוך ,הקדושה והשמירה קודמים לכל .קודמים לארץ ,למולדת ,למשפחה ולכל דבר אחר שסותר ולו במקצת את יסוד היסודות של
קדושת העם היהודי כפי שציוונו ה”י “וְ ִה ְתקַ ִּד ׁ ְש ּ ֶתם וִ ְהיִ יתֶ ם ְקד ׁ ִֹשיםִּ ,כי קָ דו ֹׁש אָ נִ י; וְ לֹא ְתטַ ְּמאוּ אֶ ת-נ ְַפ ׁשֹתֵ יכֶ ם” (ויקרא מא ,י”ד)
ובעזה”ית תזכי לראות נחת מכל יוצאי חלציך ובזכות מסירות הנפש שלך לשמירת קדושת הבית ,תזכי לראות את כל בנייך למודי ה’ ורב שלום בונייך.

אורחות צדיקים בשער החניפות כותב“ :לכן יתרחק אדם מן החנופה .ולא יחניף לאדם להחזיקו ברשעו ,גם אם יש לו
לקבל טובות הרבה ממנו .לא יחניף לקרובו ולא לבניו בזמן שאינם הולכים בדרך טובה ,כי כמה בני אדם עומדים
ברשעם מחמת שרואים שאין להם בושה עבור דרכיהם המכוערים ועבור שרואים שמחניפים להם .ואין דבר
בעולם הנועל פתחי התשובה כמו החניפות”.

