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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

כח התפילה מגיע עד כסא הכבוד
פרשת נח ,תשע"ז
אחת השאלות החזקות בפרשה היא,
מאיפה היה לנח הצדיק כח לצאת נגד כל
העולם ולבנות תיבה  120שנה ולהוכיח את
כל דור המבול ,ולומר להם :בקרוב ירד
מבול מים מהשמים ,וכולם ימותו גם בני
אדם וגם בעלי חיים במים רותחים (זבחים
קיג ?):וכיצד לא הסיתו אותו כל העולם
כאשר כל השנים לועגים ומזלזלים במעשיו
בבנין התיבה?
והתשובה היא ,כאשר האדם חזק בדעתו,
ומבין דין שמים ,ויודע בדיוק מה רצון ה'
יתברך ,בזה נעשה חזק וגדול וחכם ומבין
ומנצח את כולם .כל העולם ,כל התושבים,
כל העם ,כל המשכילים ,כל המבינים ,כולם
נופלים לפני מי שחזק באמונה בשלמות
לקיים רצון ה' יתברך! זה הדבר חזק ביותר
וזה מנצח את כולם .אריה אחד טורף עשרה
כבשים ,נח צדיק אחד ,וכן אברהם אבינו
אחד ,ומנצחים וכובשים את כל העולם
בהצלחה.
ומכאן לעובד ה' ובעל תשובה .על כל
נושא שקשור לדת ,לאמונה ,לתורה ,יש
להיות חזק מאד .וכאשר לומד את הנושא
באופן יסודי ,מנצח את כולם ,וכל רוחות
שבעולם אין מזיזין אותו ממקומו (מסכת אבות
ספ"ג).
ובזה מובן הטענה החזקה שהיה בשמים
על נח הצדיק וכמבואר בזוהר הקדוש (נח דף
סח ).אף שנח הוכיח אותם וגער בהם לתקן
מעשיהם ,עם כל זה היה צריך גם להתפלל
עליהם ,ולבקש רחמים מה' יתברך ,וכמו
שעשה אברהם אבינו עליו השלום על
סדום ועמורה ,וכמו שעשה משה רבינו
ע"ה בחטא העגל ,ונח הצדיק לא התאמץ
לבקש רחמים על כל התושבים בעולם,

מורנו הרב שליט"א

ונמחו כולם .והוסיף בזוהר הקדוש
שהמבול נקרא מי נח ,שהכל תלוי בו על ידי
כח התפילה ובקשת רחמים על דור המבול,
ולכן נקרא איש האדמה שבגללו מתו כל
העולם ,ולכן נקרא רעיא שטיא .והדברים
נוראים.
ויתכן לומר על נח הצדיק ,שלא התפלל
על כל העולם ,כי לא האמין שניתן לשנות
גזירה של ה' יתברך ,על ידי כח התפילה.
כי יש כח בתפילה לתקן את כל העולם!
תפילה מבטלת גזירות ,תפילה מועילה על
פי הטבע ,תפילה מועילה גם על רשעים
כדור המבול ,תפילה מביאה שפע לעולם,
לא בגלל שה' יתברך רוצה להציל אותם
שהרי עליהם נגזרה גזירה ,אלא שה' יתברך
גדול ונורא ,והתפילה עולה לשמים עד כסא
הכבוד ,וה' יתברך הופך את הגזירה לטובה
(ועיין סוכה יד.).
וזה הנהגה טובה לכל יהודי ויהודי לכוון
תמיד בתפילת העמידה גם על כלל ישראל.
ולכן נוסח העמידה הוא בלשון רבים ,וזה
חובה לכולנו .וזה עושה בשמים רעש גדול
וכף זכות למי שמתפלל ומכוון על הפרט
והכלל (ועיין כה"ח סימן קיט ס"ק ז ובספר תנא דבי אליהו
באריכות).
ורבינו הסמ"ג בהקדמה מביא על
מעלת האדם יותר מהמלאכים ,כי בהמה
אין לה יצר הטוב ,ולמלאך אין יצר הרע
ואין בחירה ,ואין כלום .והאדם יש לו יצר
הרע כבהמה ,ויצר הטוב כמלאך ,בבחינת
את השמים ואת הארץ .מהארץ כבהמה
מהעפר ,ומהשמים נשמה קדושה .ועל ידי
תוקף עבודתו ומסירותו ותפילתו ועבודת
ה' שלו מתגבר במסירות על יצר הרע והרי
זה יותר ממלאך ויש כח בתפילתו ולימודו
ויראת שמים שבו לתקן בעולמות למעלה

(ויקרא טו).

ולמטה .ונח הצדיק לא העריך נכון את
כוחו ,וכמבואר בפרוש רש"י בפרשה על
הפסוק מפני מי המבול ,נח הצדיק היה
מאמין ולא מאמין ,כלומר מאמין בשכל
ולא מאמין בלב ,ולכן חסרון השלמות מנע
ממנו גם להתפלל.
ובספר פניני רבינו קהלות יעקב מובא
מהסטייפלער זיע"א ,מעשה ביהודי אחד
שמתו ֶא ָחיו בגיל צעיר ,וחשש גם הוא שחס
ושלום ימות צעיר כאחיו ,ויעץ לו רבינו
לעשות סליחות כל ערב ראש חודש  -יום
כיפור קטן ,וינצל על ידי זה מהגזירה .ואכן
הקפיד לומר סליחות מדי חודש והאריך
ימים .וחודש אחד שכח ולא בא לסליחות,
ובאותו חודש נפטר .ע"ש.
תפילה זה כח גדול ,ובשמים רוצים
לשמוע אותנו מתפללים .בשמים רואים
שעל ידי התפילה ,האמונה מתחזקת
שמבקשים מה' יתברך ,ועל ידי התפילה
משתנה האדם להיות יותר רוחני ,והגזירות
משתנות לטובה.
***
בעזרת ה' יתברך קיבלנו על עצמנו
הציבור היקר של תל-גיבורים בעירנו חולון
והסביבה ,לעשות סליחות כמו בחודש
אלול ועשרת ימי תשובה כל יום חמישי
בחצות לילה ,וברוכים הבאים .והמטרה
להתפלל על כלל ישראל ,והקב"ה שמח
בתפילתם של רבים ,ונאמר גם אבינו מלכנו
ונשמת כל חי ,ותיקון חצות ,בלי נדר .ומי
שמרגיש צורך וחיזוק והתעלות ועבודת ה'
מוזמן לכך כל יום חמישי ,בחצות הלילה
בשעה  ,11:30והמתפלל על חבירו נענה
תחילה .ונזכה עם כלל ישראל לסימנא טבא
ולשנה טובה ולגאולה שלימה ,כבוד שמים
בעולם אמן ואמן.

1
המרכז :רח' החי'ם  ,4תל גיבורים חולון | מוקד | 03-50-111-50 :פקס'03-50-111-25 :

ת.ד 180 .חולון |  | Email: info@haravrabi.co.il | www.haravrabi.co.ilלתגובות והערות וכן לקבלת העלון מדי שבוע לבית הכנסת ,או במייל ,ניתן לפנות בכתובת הנ"ל

בא להיות
חלק
מקהילה
רוחנית
גדולה

וואטסאפ

החיזוק
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להצטרפות :שלח
את המילה הצטרפות
ושמור את המספר
ברשימת אנשי הקשר
שלך!

חדש! פעם בשבוע מסר אישי
ממורנו הרב חיים רבי שליט"א
החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון בכל מקום ובכל זמן
חייג[ 052-7680007 :בעלות שיחה רגילה]

הבהרה :השימוש באינטרנט בין במחשב ובין בטלפון נייד ,מסוכן ואסור על פי ההלכה! אנו פונים רק למי שכבר מחזיק אינטרנט באישור ,ועם הגנה המתאימה על פי ההלכה!

השם האמתי שלך הוא
לא מה שקראו לך ההורים...
שלום וברכה מורי ורבותי!
והפעם ,בראשית שיחתנו ,ברצוני להודות מעומק הלב לכל אותם רבים שהגיבו
לדברינו במאמר הקודם ,בו תארנו את העובר על העוסקים בצרכי ציבור בשעות בהן הם
עוטים על גופם "עור של פיל" ומזכים את הרבים בגיוס החזקות אברך למען עולם התורה,
למען עם ישראל ולא פחות מכך – למען כל אחד ואחד מאיתנו.
התגובות היו רבות ומגוונות ,ובראשן – עמדה אותה תחושה קשה לכאורה שליוותה
כל אחד ואחד מהקוראים ,כאשר ניסינו להיכנס לתוך אותה דמות העומדת ו'מתחננת
על נפשה' כביכול ,כשהיא בעצם מגייסת את ההכנסות הדרושות לפרנסתם של אחרים
ולהצלתם של הנותנים .בעוד העמידה במקום זה  -במקום להיות עמידה במקום של כבוד
 נראית בטעות כעמידה במקום של בקשה וקבלת טובת הנאה מאחרים.אולם ,המפתיע בכל זה הוא שכל התגובות ללא יוצאת מן הכלל היו תגובות של אהדה
והערכה לאותה מסירות ,ובמקרה הגרוע ביותר – הזדהות עם תחושת הקושי ,כל אחד
ברמתו הרוחנית והמילולית.
ברם ,בטרם נמשיך הלאה ,נשוב ונדגיש ,כי כל אותם מוסרי הנפש העמלים יום יום
ושעה שעה בתפקיד הקשה ביותר ביהדות – הלא הוא גיוס המשאבים להחזקת עולם
התורה ,לא רק שאינם נמצאים בירכתי בית ה' ,ולא רק שתפקידם זה אינו מבזה ומשפיל,
אלא ההיפך הגמור הוא הנכון – כל אחד מהם זכאי וראוי ויושב הוא במזרחו של עולם
התורה ,כל אחד מהם בכל מקום שהוא ניצב זקוף בשולחן הכבוד של עם ישראל ,וכל
אחד מהם את התפקיד הנצרך ,הגדול והחשוב ביותר להמשך השושלת מהר סיני על ידי
משה רבנו ועד ימינו אנו.
אולם ,בתוך זה נוסיף היום יחד תובנה מפעימה נוספת.
הגמרא במסכת בבא מציעא (ל"ה ע"א) דנה במקרה בו אדם הלווה לחברו סך מאה שקלים
בתמורה למשכון ,ואיבד המלווה את המשכון .ובעוד המלווה טוען ששווי המשכון מאה
שקלים בדיוק כדמי ההלוואה ,כך שאין לו מחוייבות כלשהי כלפי הלווה שהרי קבל
ממנו מאה שקלים במזומן והרי הם מתקזזים זה עם זה ,טוען הלווה ששווה היה המשכון
מאתיים שקלים והרי עתה חייב ל והמלווה מאה שקלים מעבר למאה אותן נטל הלווה
בהלוואה .ופוסקת הגמרא הלכה למעשה שמשביעים את הלווה על שווי המשכון ,משום
שאין המלווה מאמין שאכן זהו השווי האמיתי ,בעוד שלא משביעים את המלווה על כך
שאכן אבד לו המשכון ,משום שהלווה מאמין למלווה בדבר אבידת המשכון .כלומר ,בכל
מקרה בו חלוקות הדעות בין הלווה למלווה נותן הלווה את אמונו במלווה ,בעוד המלווה
אינו נותן את אמונו בלווה.
לשאלת הגמרא בדבר הטעם שבדבר ,ומה ההיגיון בהענקת הסמכות בידי המלווה
ונטילתה מהלווה על ידי אותו אדם הנאמן עליו? עונה הגמרא – שכל לווה מקיים במלווה
"ּת ַּמת יְ ָׁש ִרים ַּתנְ ֵחם" (משלי יא ,ג) .לאמור ,לא לחינם זכית לממון רב עד כדי
את הפסוקֻ :
שתוכל להלוות לאחרים ממנו ,אלא שאתה אדם ישר והאלוקים אוהב אותך – ומשום כך
גם אני הלווה מאמין בך ולדבריך .בעוד המלווה מקיים בלווה את הפסוק" :וְ ֶסלֶ ף ּבֹוגְ ִדים
יְ ָׁש ֵּדם" (שם) .לאמור ,לא לחינם נצרכת לאותה הלוואה ,אלא כל זאת משום שלא נהגת
בדרך הישר והטוב ,ואשר על כן החסיר ממך הקדוש ברוך הוא את אותו ממון לו היית
זקוק  -ומשום כך גם אני המלווה לא מאמין בך ולדבריך.
ובמושגים שלנו – אם זכית ואתה מלווה ,פירוש הדבר שעשיר אתה ,ועשיר ,פירושו
של דבר – אהוב על ידי הקדוש ברוך הוא ,שהרי אלמלא כן לא היית זוכה לאותו עושר.
בעוד אם "זכית" להיות לווה ,הרי שלא קיבלת מה' את אותו עושר נכסף ,ועל כרחנו שאינך
האדם המושלם מבחינה רוחנית ,ו'מילה שלך אינה מילה' בלשון העם...
ולכאורה ,אם נישא עינינו לימין ולשמאל ,נראה בצורה מוחשית ביותר עד כמה "ֹלא
לַ ֲחכָ ִמים לֶ ֶחם" (קהלת ט ,יא) בדיוק כמו ש"ֹלא לַ ַּקּלִ ים ַה ֵּמרֹוץ" (שם) .ולאו דווקא העשירים הם
המלווים הגדולים ביותר ,בדיוק כמו שלא העניים הם הלווים הגדולים ביותר .פעמים
רבות הלווים הם בעלי ההון וגדולים יותר מאשר המלווים ,פעמים רבות תוכל בקלות
לקבל הלוואה מידידך הדלפון טוב הלב הרבה יותר מאשר מרעך העשיר הנוהג כעכבר
השוכב על דינרים (סנהדרין כ"ט ע"ב).
אם כן ,מניין לנו להתייחס בצורה כוללנית כל כך לכל מלווה כאל עשיר ,וממילא כאל
אהוב על ידי הקדוש ברוך הוא ,בעוד יחסינו הצונן כלפי כל לווה יהיה כאל עני וממילא
כדחוי על ידי ריבונו של עולם?
והתשובה לכך ,מורי ורבותי ,לעניות דעתי ,מפעימה ,מלמדת מעוררת ומעניקה
הסתכלות חדשה על החיים בכלל ועל חיי העושר והעוני בפרט ,וכדלהלן:
אומר הלווה למלווה" :אני יודע שיתכן ואני עשיר גדול ממך ,ואני יודע ויתכן ואותו
סכום כסף אותו אתה מלווה הוא הסכום האחרון אותו שמרת לחתונת בתך .אך עדיין,
אם אתה נמצא בצד שיודע להעניק לאחרים מטובך ,למרות הסיכון שבדבר ,הרי שאתה
עשיר יותר ממני .ואם אני נמצא באותו צד שלא מצליח להסתפק במה שיש לו ,אלא זקוק

הרב אליהו רבי ראש הכולל
לכספם של האחרים בכדי לנהל אורח חיים תקין או לחילופין חיי עסקים מסועפים ,הרי
שאני עני ממך.
"איזהו עשיר השמח בחלקו" (אבות פ"ד מ"א) מתקיים באותו לווה ,אשר משכיל ומצליח
לשמור ולּו רק פרוטות כלשהן בכדי לסייע לאחרים ,בעוד על חברו הזקוק להלוואה
לצורך עסקיו ,ויהיו חובקי עולם אשר יהיו ,הרי שבו מתקיים המאמר" :אין אדם מת וחצי
תאוותו בידו ,יש לו מנה רוצה מאתיים ,יש לו מאתיים רוצה ארבע מאות" (קהלת רבה א ,יג).
דרך החיים של הנתינה וההענקה לזולת אינה קשורה בשום פנים ואופן לגודל ורוחב
הכיס ולהיקף הממון המוטל בו .היא קשורה אך ורק לגודל הלב ולכמויות הטוב הגואות
בו.
זה נכון לגבי הלוואה וזה נכון פי כמה וכמה לגבי תרומה.
בקדמת גיוס התרומות לעולם התורה ,לא נמצאים בחזית התורמים האנשים בעלי
ההון ,ההיפך הוא הנכון – אותם אנשים "החיים מן היד לפה" ,כפי שנוהגים להגדיר
זאת ,ואשר "בקושי גומרים את החודש" ,הם האנשים אשר יודעים לעמוד לימין עולם
התורה ולהחזיק אברך אף במקרים בהם אותם אלף ושמונה מאות שקלים יתרים על
מעשרותיהם ,ובמקרים מסוימים אף על החומש אותו הם חייבים להעניק לחומרא.
אם אתה תורם ,אתה 'עשיר' במהותך ,ולא משנה סכום כסף הנכנס לך מידי חודש
לחשבון הבנק .אם אינך תורם ,אתה 'עני' במהותך ,ובדיוק באותה מידה לא משנה כמה
קרקעות נרשמו על שמך וכמה עסקים בבעלותך .אין עני אלא בדעה (נדרים מ"א ע"א).
ואיך כל זה מתקשר לפרשתנו הנאווה?
"וַ ּיָ ֶחל נ ַֹח ִאיׁש ָה ֲא ָד ָמה וַ ּיִ ַּטע ּכָ ֶרם" (בראשית ט ,כ) .הקדוש ברוך הוא ,מכל מגוון השמות
אותם יכל להעניק לנח מ'מציל האנושות' ועד 'צדיק הדור' ,מעניק לו את השם הפשוט
והמבזה כל כך' :איש האדמה' .תואר שלכל הדעות אינו מאפיין ולּו במעט את דמותו
הגדולה של נח .אולם ,בהיות ותחילת עבודתו של נח על גבי האדמה לאחר המבול
היתה נטיעת כרם ,קרא לו הקדוש ברוך הוא בשם מבזה ומשפיל זה .לאמור ,אם לא
השכלת כצדיק הדור וכמציל האנושות להתחיל את צעדיך הראשונים על גבי העולם
החרב במעשה רוחני יותר ,וכדוגמת הקרבת קרבנות לריבונו של עולם שהשאיר אותך
ואת בני משפחתך בחיים ,הרי שגילית את מהותך ,ומהות לא נקבעת על פי כמות.
לא צריך להיות איכר עובד אדמה בכדי להיקרא "עובד אדמה" .מספיק שבמעשה אחד
גורלי נהגת כעובד אדמה .לעומתך ,איכר ,אשר בכל יום יעזוב בשעות קבועות את עבודת
האדמה ויעסוק בעמלה של תורה ,הרי שייקרא הוא "בן תורה" ,כי מראה הוא באותן שעות
עד כמה החשיבות האמיתית וכובד המשקל אותו הוא מעניק למעשיו בחיים נתונים
לעולמה של תורה ולא לעולם עבודת הארץ.
בדיוק כמו ש'נדיב' ו'עשיר' לא נקבעים על פי סכומי הכסף הנמצאים בבנק ,אלא
להיפך – על פי הסכומים היוצאים מחשבון הבנק למען החזקת עולם התורה ,הצדקה
והחסד ,כך גם התואר אותו נושא האדם על שכמו כ'בן תורה'' ,צדיק' או לחילופין – 'איש
האדמה' ו'חוטא' ,אינם נובעים מרוב ככל מעשיו של האדם או מאורח חייו הקבוע ,אלא
מהמעשים אותם עושה הוא בשעת מבחן.
גם אם יכעס האדם רק פעם בשנה ,ייחשב הוא ככעסן ,אם זה משום שרק פעם בשנה
מכעיסים אותו ...לעומתו ,האחר ,אשר ינהג בענווה פעם בשנה ,ייקרא "ענוותן" לּו רק
פעם בשנה יכול היה להביא את ענוותנותו לידי ביטוי .שמך הוא השם אותו נושא אתה
על עצמך בעת מבחן ,ואיתו זוכה אתה לצלוח את דרך החיים.
ישים כל אחד ואחד מאיתנו את פניו ואת מגמתו לשם האמיתי אותו הוא רוצה לשאת
על שכמו ,ויפעל בעת מבחן לייקר ולעשות בשלמות את המעשה אשר יעניק לו את שמו
הטוב ויזכה לאותה נחת רוח אמיתית המעניק שם האדם לנושאו.
אם 'רק' כאשר אתה חוזר הביתה לאחר יום לימודים או עבודה מפרך ,וזוכה לקבלת
פנים על ידי כל הזאטוטים המספרים לך על עמל היום שלהם ,ומצחקקים ורבים זה עם
זה למרגלותיך ,ומשכיל אתה לקבלם בחום ואהבה ולּו רק לרבע שעה הראשונה ,ואשר
לאחר מכן מיד אתה מתפנה לסייע לרעייתך ולמהר לשיעור תורה או לכולל ערב  -הרי
שאותה רבע שעה מעידה על היותך בעל ואבא מושלם.
חברך ,לעומת זאת ,אשר לא ישכיל לעשות זאת ,ורק במשך שלושת הדקות הראשונות
ירים קול צעקה וזעקה לכל עבר ויסביר היטב לרעייתו ולילדיו שהוא זקוק לשקט ולדממה
מוחלטת כדי לבצע את המוטל עליו בבית ,הרי שבאותו רגע נטל הוא על עצמו בתמורה
לאותן דקות 'נחת' את השם 'אבא אכזר ובעל שזוכה למלא את תפקידו בהיפך הגמור
בתכלית'.
יזכנו ה' יתברך לבחון את אורחותינו ולזכות לכתר של טוב בזכות ולא בחסד ,להנחיל
זאת לילדינו ולילדיהם ,ולזכות לאך טוב כל הימים.

2
דיסקים של הרב אליהו רבי שליט"א
בנושא" :הבית השלם" (שלום בית) ,ו"נוער לא נושר" (חינוך הילדים),
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הצוואה:

דברים שנשא מרן רבינו הגדול זיע"א והועברו בלויין לרחבי תבל:

אלו המכשירים שאסרו אותם גאוני ישראל ,לא להשתמש עם זה בכלל!
כל המכשירים הטמאים תוציאו אותם!!!
לניתוק קליטת אינטרנט ממחשבים ללא תשלום | 0722-613-613 :ליעוץ כללי ,ולבירור על פתרונות וסינונים ,ועוד1599-550-330 :

שאל את הרב
שאלה :ברמ"א (סימן תק"ס) כתוב שיש אומרים
שיש איסור בשמיעת כלי נגינה דווקא לבני מלכים
שעומדים ושוכבים בכלי שיר ,ועל פי זה ראיתי
שהגרש"ז אויערבך כתב להחמיר שלא לקום בבוקר
עם מוזיקה (ספר שלהי דקייטא) .האם חובה לנהוג כן שלא
לקום בבוקר עם מוזיקה?
תשובה :אין שום איסור .ולא זה עומק כוונתו
הגרש"ז אויערבך ,ואדרבא מי שמתעורר וזה מסייע
לו לעבודת ה' להשכים ולהתחזק ולהזדרז בתפילה
ובציצית ותפילין ,אשריו ואשרי חלקו.
נכון שכתוב ברבינו יונה בספר היראה בתחילת
הספר ,בהקיצו משנתו יזדעזע ויהיה נרתע ונחפר
(כלומר מתבייש) מאימת הבורא בזכרו חסדו אשר עשה
לו וכו' והחזיר לו נשמתו וכו' .ע"ש .עם כל זה אין זה
אומר שאסור לשמוע נגינה ,ואדרבא הנגינה העדינה
והמתוקה תסייע לו לקום בשמחה בבחינת עין בוכה
ולב שמח .ואשריו.
שאלה :האם יש עצות או ספרי מוסר כיצד לקצר
שעות שינה ,כלומר להגיע לדרגות של הצדיקים
כמו שמספרים על מרן הרב עובדיה או הרב אלישיב
שהיו ישנים מעט מאוד שעות (אני שמעתי היו ישנים שעתיים
ביום בלבד)?
תשובה :זה לא יכול להיות ,זה מסוכן .בספר
הקדוש בן איש חי כתוב שפחות משש שעות יכול
להזיק ,ואסור להלחם עם הגוף ,ויש ליזהר .ורק
הגר"א זיע"א ישן שעתיים ביום ,ומסופר בספר הגאון
שהרופאים אמרו עליו שהיה גבור וחזק מאד ,ובגוף
שלו ניתן לחיות  300שנה .והבן.
ובגמרא שבת קנד .כתוב ,עד גיל  40עדיף להרבות
באוכל ,ואחר כך להרבות בשתייה .אבל שינה כפי
צורך הגוף ,ומי שמצער עצמו ובתפילה ובלימוד
נרדם ,זה לא שווה כלל .ומאחר שאמרו בגמרא סוכה
(כו ).אין קבע לשינה ,לכן תמיד יכול להניח ראשו כמה
דקות בהרפיה ולישון ומיד חוזר לתלמודו באהבה
ושמחה והתעוררות.
ושמעתי באמת שה' יתברך עשה שאוכלים בכמה
דקות וזה מחזק את הגוף .ושינה בכמה שעות כדי
שהבעל יהיה מצוי בביתו עם אשתו .והם מחזקים
זה את זה .והבן.
שאלה :אני נוהג בכל ההלכות כמו מרן רבינו
עובדיה יוסף זיע"א .שאלתי היא ,האם מותר ללכת
בכמה הלכות שלא כמותו ,אלא כמו רבנים אחרים
שבדור? כגון הרב מאיר מזוז שליט"א ,או הרב משה
לוי זצ"ל?
למשל ,האם אפשר לסמוך לכתחילה להניח
תפילין בכל הקיבורת כמו הרב מאזוז?
ואם לא ,האם בתפילין של ר"ת אפשר לעשות כן?
תשובה :שאלה יפה .ואם זה היה בדרבנן ,ניחא.
שאחרי הכל מותר ללכת אחר המיקל (ע"ז ז .).אבל
כשזה בדאורייתא כמו תפילין ,ולדעת מרן רבינו
הגדול זיע"א חצי העליון לא מתאים לתפילין וזה
בעיה בדאורייתא ,לא כדאי.
אז מה עושים? חשבתי באמת שאם רוצה להניח
תפילין ולכוון מצות עשה מהתורה ,יעשה כמו מרן

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א
ניתן לשלוח שאלות בפקס 03-5011125 :או במייל:
רבינו זיע"א ,ולדעתו אם היה אפילו משהו בחצי
העליון הרי זה כמי שלא הניח תפילין .ומה גם שאין
דין רובו ככולו בתפילין כידוע .אבל אחר כך כשרוצה
להיות כל היום עם תפילין וכיוצא בזה ,יעשה כמו
הדעה השניה ,ויסמוך על רבינו מרן הרב נאמ"ן
שליט"א ,ומי כמוהו מורה .וכן בתפילין דרבינו תם.
ופשוט .ופעם ראיתי את הגאון הצדיק רבינו דב קוק
שליט"א מטבריא שעוסק בתורה כל היום עם שני
תפילין והרבה ציציות.
וכיוצא בזה בפאה נוכרית אשר מרן רבינו אוסר
בהחלט ,וכן דעת מרן הרב נאמ"ן שליט"א ,ומאידך
הגר"ש מאשאש זיע"א מתיר לכתחילה ,וגם בזה הרי
זה איסור דאורייתא לאוסרים ובזה חייבים ללכת
לחומרא (ע"ז ז .).ומה גם שזה גורם למכשולים נוספים.
רח"ל מהם .צא ולמד מה קורה לאותם "חסידים"
המזלזלים בכיסוי ראש ,ומתפארים בפאה נכרית,
כיצד הם נראים נוכריות באמת ...רח"ל .ומינה לנידון
דידן.
בסיכום :להניח שני זוגות יחד רש"י ור"ת ,לא
מתאים לכל אחד .ורואים לפעמים שבאמת זה יורד
להם בראש מעט למטה .ופעם אמר לי מרן הנאמ"ן
שליט"א שהסופרים עושים כתב קטן במיוחד הנקרא
תפילין לשיטת מרן חכם עובדיה זיע"א ,כלומר יש
להקפיד בכך מאד וזה לפעמים מסוכן ,כי הכתב קטן
מאד .גם המניחים כמו מרן זיע"א זה אחר זה ,צריכים
ליזהר שלא למהר באמירת אל מלך וכיוצא בזה ,או
בנפילת אפיים כדי להניח רבינו תם .ויניחו רבינו תם
לאחר התפילה דקה אחת .וזה מצוין.
ופעם היה תפילין של חסיד אחד עירקי מושלם
מרבינו הבן איש חי ,והיה בתפילין אות יוד קטנה
שנראה ממש כמו למד ,וכמה שניסה רבינו האור
לציון לעיין בתפילין ולמצוא היתר שמא זה באמת
יוד ולא למד ,לא הצליח ונפסלו התפילין!
מדרכי הזהירות שלא תרבה להזהר ,אבל תזהר
מאד מאד מהדברים שצריכים ליזהר.
ודע עוד שלפעמים גם כל הקיבורת לא מתאים
לשני תפילין יחד לצעירים כאשר הקיבורת שלהם
עדינה ,רזה וצנומה ,ואז זה גורם נזק רוחני לעצמם
וחבל .וכיוצא בזה המחמירים לכסות תפילין של
ראש בטלית כל התפילה ,ובעקיפין גורמים שהריבוע
בתפילין של ראש נפגע קצת ,וחבל .וראיתי פעם את
רבינו הגר"ש דבליצקי שליט"א שגם על תפילין של
ראש שם כיסוי כמו בתפילין של יד .ועל זה המגבעת.
ודע עוד שלדעת רבינו מרן הרב נאמ"ן שליט"א
אין צורך לכוון ששניהם אמת ,והעיר בזה הבן איש
חי כידוע .ואלו דברים שאין להם שיעור .וידוע דעת
רבינו מרן זיע"א בזה.
שאלה :אני סובלת כבר כמה שנים מהתקפי
ורטיגו (סחרחורות מחוסר שיווי משקל) שבאים בתדירות גבוהה
מהרגיל ,במה לדעת הרב עלי להתחזק מבחינה
רוחנית? (ניסיתי הכל מבחינה רפואית).
תשובה :ראשית ,רפואה שלימה וחיים טובים .יש
כמה עצות רוחניות:
א .להתחזק באהבת ישראל בשלימות .ב .להתחזק
במאה ברכות כל יום בכוונה .ג .להוסיף מעלות

בצניעות .ד .כמובן להתפלל ולכוון על כך היטב
ברפאינו .ה .שהבעל היקר יקדיש שעה שלימה של
תורה כל יום לאשתו .ו .אולי כדאי להוריד במשקל
ולנסות לעשות דיקור סיני ,לי זה עזר מאד בעבר .ז.
שמעתי בשם הסטייפלער זיע"א ,לכאבי ראש לשטוף
את הראש במים קרים מהברז .כדאי לנסות.
שאלה :אנחנו מתפללים בבית כנסת שבקבלת
שבת בפיוט "לכה דודי" חצי מהציבור יושבים וחצי
מהציבור עומדים ,מנהג המקום הוא לשבת .האם
זאת בעיה שחצי עומדים וחצי יושבים? איך עלינו
לנהוג?
תשובה :אם יש שם רב בבית הכנסת ,אז לשאול
רק אותו ומה שהוא אומר קדוש וכולם עושים! ואם
אין רב ,אז למעשה כדאי ללמד את הציבור שיש בזה
ענין גדול לעמוד עם הפנים לצד מערב מאמירת
מזמור לדוד ולכה דודי ומזמור שיר ליום השבת עד
הסוף ממש והסיום ה' לאורך ימים .וזה הנהגת קודש
שנהגו הספרדים לפי הקבלה.
ועדיף לעשות כן מיד אחרי מנחה ,כדי לקבל
תוספת שבת בלכה דודי קודם השקיעה .ואחר כך
שיר השירים ופסוקים ודרשה של הרב וערבית,
ושלום על ישראל.
שאלה :צחצוח שיניים בשבת שבודאי יורד דם
מהחניכיים ,מה דעת הרב בזה?
תשובה :לעניות דעתי מותר ,ולא מובן למה
מרן זיע"א מזהיר כל כך שלא יצא דם .וצריך לומר
שכוונת מרן רבינו כשזה ניחא ליה ,דאי לא כן הרי זה
דרבנן ,ופסיק רישא בדרבנן מותר .ומפורש בגמרא
(שבת קו ).חובל בצריך לכלבו .ע"ש .ובעניותי זה מאד
מרגיע אותי צחצוח שיניים ואני עושה כן בשבת
קודש ולא מחמיר ,ובפרט לפני שיעור תורה בשבת
קודש לדרוש ולעורר עם פה נקי וכו' ומספרים על
הגר"ש רוזובסקי זיע"א שהיה מקפיד לצחצח שיניים
לפני כל שיעור תורה.
שאלה :קטן שלא הגיע לחינוך האם צריך לחנכו
להרחיק בין אכילת חלב לבשר?
תשובה :לא צריך ,כי זה לא איסור אכילה אלא
חסרון של זמן ,וזה בגברא ולא בחפצא ,וקטן אינו
גבר .והוא הדין לגדול שבירך על חלב לאחר אכילת
בשר לפני  6שעות ,דינו שיטעם מעט ,כי זה לא
איסורא .וכן בתענית דרבנן ,אם בירך יטעם מעט.
וכן קודם תפילת שחרית אם בירך על אוכל ,יטעם
מעט .וכן בתשעת הימים שלא אוכלים בשר ועוף,
אם בירך יטעם מעט .וכן קודם קידוש והבדלה ,אם
בירך על אוכל בטעות יטעם מעט .וכן אם בירך על
אוכל שהוא מוקצה בשבת כמו פרי שנתלש בשבת,
אם בירך עליו יטעם מעט.
ועיין באורך ביביע אומר למרן רבינו הגדול זיע"א
ח"א (יור"ד סימן ד) ,ח"ב (יור"ד סימן ה) ,ח"ג (יור"ד סימן ג) ,ח"י
(אור"ח סימן ו).
וכן מותר לקטן לאכול לפני קידוש ,כי זה בגברא
ולא בחפצא .ומאידך ממתק שאסור באכילה ,גם
לקטן אסור לתת לאכול (וע"ע שו"ע ומשנ"ב סימן שמג).
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סיפורים מגדולי הדורות מאוצרו של
הגאון רבי שלום מרדכי שבדרון זצוק"ל

שאל אביך ויגדך

יהי כבוד חברך

מפני מה חשש בנו של החפץ-חיים לאזנו של גיסו?
רבי מנחם מנדל זקס ,שהיה חתנו של החפץ-חיים (מזיווג שני) ,חש יום אחד
לפתע כאב באזנו ,וכאשר נכנס לביתו ,וגיסו רבי לייב ,בנו של החפץ חיים
היה שם ,סיפר לו על הכאב שתקף אותו .החפץ חיים כבר לא היה אז בחיים,
ורבי לייב בעצמו כבר היה אז בגיל גבוה.
כששמע רבי לייב על כך ,הגיב בנימה של חרדה :מה ,האוזן כואבת?
מוכרח אתה לנסוע לד"ר שבת ,שהיה רופא מומחה וחשוב בוילנה ,וכל
הגדולים נסעו אליו .ומפני שרופא גדול היה ,ביקש גם מחיר גבוה לכל ביקור:
עשרה רובל ,סכום גדול מאד.
ענה רבי מנחם מנדל :למה לנסוע לד"ר שבת ,שרק גבירים יכולים להגיע
אליו? אטול פיסת צמר-גפן ,אטבול אותה בשמן חם ואשים באוזן ,ואז הכאב
בודאי יעבור.
רבי לייב לא הרפה ממנו וחזר ועמד על שלו :מה אתה מדבר? הרי מדובר
באוזן ,ואסור להתחכם בדבר כזה .אתה מוכרח לנסוע לד"ר שבת...
תמה רבי מנחם מנדל ואינו מבין :מה פירוש ,לנסוע מראדין לוילנה ,וכי
מה יש? בסך הכל איזה מיחוש באוזן!
רבי לייב הבין שאם הוא כל כך מהסס לנסוע לד"ר שבת ,כנראה שאין לו
כסף .הלך ותחב מיד את ידו לכיס ,הוציא עשרים וחמשה רובל ואמר לו :הא
לך הכסף לך לוילנה!
עתה כבר לא היה לו ברירה והיה מוכרח להיענות לו .והנה ,מראדין
לוילנה נסע אוטובוס פעמיים ביום ,פעם בבוקר ופעם לפנות-ערב .ומכיון
שאת הנסיעה של הבוקר כבר איחר ,יצא שעוד עליו להמתין כמה שעות עד
לנסיעה הבאה .חזר רבי מנחם מנדל ואמר לרבי לייב :מה כל הרעש הזה?
כאב באוזן ,וכי מה בכך? אבל רבי לייב עומד בשלו :האוזן כואבת ,צריך
לנסוע לד"ר שבת ואסור להזניח.
לא היתה ברירה לרבי מנחם מנדל ,ומכיון שכבר נתן לו את הכסף וגם

ליווה אותו לאוטובוס ,הוא נסע .בדרך ישב וחשב :כיצד אכנס לד"ר שבת,
הוא הרי ילעג לי ,כואבת לי אוזן-אני עושה נסיעה כה ארוכה?! חשב וחשב
עד שהחליט כי פשוט יספר לו את העובדות כמו שהן ,איך שרבי לייב אילץ
אותו לעשות את הנסיעה הזו ,ולא היה יכול לסרב לו...
רבי מנחם מנדל הגיע לוילנה ומיד סר לרופא ומצא תור ארוך של אנשים
עומד וממתין ,אבל כשד"ר שבת ראה שבא חתנו של החפץ חיים ,הכניס אותו
מיד ללא תור ,הושיבו על כסא ,וכששמע ממנו שכואבת לו האוזן ,הגיב מיד
כצפוי :ומה ,אם כואבת האוזן באתם כל הדרך הזו מראדין לוילנה? ואז סיפר
לו רבי מנחם מנדל את כל הסיפור .ד"ר שבת בדק את האוזן ,והוא ,ביחד עם
רבי מנחם מנדל הרימו גבות עינו מגדול התמיהה ,שכן אבחנתו היתה :אין
שום דבר ,משהו שיגרתי ביותר...
בדרך חזרה חושב לעצמו רבי מנחם מנדל :מיד כאשר אשוב ,לא אשתוק
לו לרבי לייב ,מה רצה ממני ומה נטפל אלי?
וכן היה .בהגיעו חזרה מראדין וירד מהאוטובוס ,ראה שרבי לייב כבר עומד
ומצפה לו ,ועוד בטרם הספיק להוציא הגה ,הקדים ושאל אותו :מה אמר ד"ר
שבת? השיב לו רבי מנחם מנדל :מה אמר?! הוא אמר מה שכולם אומרים,
שאין כאן כלום ,שלא הייתי צריך לבוא ,ומה רציתם ממני? תאמרו לו ,מה
רציתם? וכך המשיך להביע את התמרמרותו על הטרחה היתירה שגרם לו
ועל הביזיון שהיה לו מחמת נסיעה מיותרת זו.
התבונן בו רבי לייב ואמר לו :מה? מה רציתי? כלום יודע אתה כמה
פחדתי? אתה זוכר מה קרה אתמול בערב? אמש עמד אחד האברכים ודיבר
משהו בגנות אחד מראשי הישיבה ,אתה זוכר ,ואתם שמעתם ולא מחיתם,
אתה זוכר ,נו? והרי למדנו" :שמע בזילותא דרבנן ולא מיחה" ,מה כתוב על
רבי אלעזר בר' שמעון ,שיצאה תולעת מאזנו ,וכשאני שמעתי שכואבת לכם
האוזן-נרעדתי כולי ,מי יודע מה קרה ,ולכן שלחתי אתכם לד"ר שבת ,ועכשיו
נרגעתי ב"ה כשאמר שאין כאן כלום!

