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בס"ד

פרשת במדבר תשע"ו
פרשת השבוע פרשת במדבר. ועצם השם של הפרשה 
מלמד אותנו מוסר השכל. וכמו שציין רבינו בעל הטורים, 
מי שלא עושה עצמו כמדבר אינו יכול לידע תורה ומצוות. 
בעל  להיות  הכוונה  כמדבר,  להיות  הדברים  ופשט  ע"ש. 
זוכה  וכאשר  טובה.  עין  עם  וצנוע,  עניו  טובות,  מדות 
"ְלדעת תורה",  ַלדעת "תורה", וזוכה  למעלות כאלה, זוכה 
על  נד.(  )עירובין  חז"ל  וכדברי  מט.(.  )סוטה  תורה  אלא  דעת  ואין 
הפסוק "וממדבר מתנה" אם אדם משים עצמו כמדבר זה 

שהכל דשין בו, תורה ניתנה לו במתנה.
למדבר,  שקשור  נוסף  ענין  כאן  שיש  להוסיף,  ויתכן 
קשור לבן תורה, קשור להלכה, קשור למורה הוראה, קשור 
להנהגה נכונה, קשור לטור החמישי בהלכה. כידוע על אחד 
מגדולי הפוסקים שאמר לתלמידו לפני המבחן בהלכה, אם 
למד גם את הטור החמישי הנקרא שימוש חכמים... לדעת 
ועצות  לשומעים,  להסביר  וכיצד  ההלכה,  את  לומר  מתי 
נכונות לקיים את ההלכה עם כל פרטיה וקידוש השם גדול 
כתוצאה מההלכה, ואין תקלות ואין מחלוקת, ואין כלום. וזה 
בבחינת במדבר! ולהתעמק ולהבין גם את ההלכה הפשוטה 
וזה  יופייה,  את  והשרים  העמים  להראות  בבחינת  בציבור 
לומדים הלכה  אין  קל:(  )ב"ב  חז"ל  וכדברי  השלמות בהלכה. 
עד שיאמרו לו הלכה למעשה. וכן בגמרא )כתובות נו.( והלכה 
למעשה כרבי אלעזר בן עזריה. ואם זה בדורותם, על אחת 
רבים,  הרבים מחלוקות  בעוונותינו  היום שיש  וכמה  כמה 
והאמת נעדרת, וצריך חכמה גדולה כיצד לפשפש בהלכה 
שלא יעלו חלודה )ספרי פרשת האזינו(, ולהורות הלכה למעשה. 
טובות,  שהתוצאות  בשלמות,  מסיני  למשה  הלכה  דהיינו 
אהבה  שמים  כבוד  השם,  קידוש  ומרגישים  רואים  וכולם 
ואחוה שלום ורעות. בבחינת יראיך יראוני וישמחו )עיין עירובין 

נגד סע"א(.

ובזה מובן הפסוק בפרשה, שכתוב כמה פעמים על עם 
ישראל שאינם ראויים לעבודה במשכן, בגלל חטא העגל. 
ואת  התפקיד  את  מעביר  יתברך  ה'  הזאת  העבירה  ובגלל 
השליחות ואת עבודת המקדש לשבט הלוי. ועל פי ההלכה 
עם ישראל לא ראויים לתפקיד. ועם כל זה מבואר בפרשה 
שה' יתברך אוהב את עם ישראל כמו חמשה חומשי תורה 
ברכה  מוסיף  וזה  רבה(.  המדרש  בשם  יט,  פסוק  ח  פרק  במדבר  פרש"י  )עיין 

לעם ישראל לקיים את ההלכה ולהרגיש שמחה, כי אחרי 
תמיד  להתנהג  יש  וכך  מאד.  אותנו  אוהב  יתברך  ה'  הכל 
ה'  אותנו  שמלמד  החמישי  הטור  וזה  בשלמות.  בהלכה 
יתברך כיצד דוחים וכיצד מקרבים, להלכה למעשה, וכפי 
שיבואר להלן כמה דוגמאות בהם צריך לפעול ולעשות לפי 
הטור החמישי, ולא להורות ראש קטן, כפי ההלכה היבשה.
כיבוד  דין  בשידוכים  שאין  רמ(  ס"ס  )יור"ד  נפסק  להלכה 
הורים, וכן פסק מרן רבינו הגדול זיע"א )הליכות עולם ח"ח דף קלג(. 
דהיינו אם זוג נפגשים במטרה להקים בית, והם נושאים חן 
זה בעיני זו, וזו בעיני זה, אבל ההורים של אחד מהצדדים 
השידוך,  את  לקיים  לא  ומבקשים  מהשידוך,  מרוצים  לא 
יתכן  זה,  כל  עם  אבל  להורים!  לשמוע  חיוב  אין  להלכה 
וגם אם  ויש בעיה בשידוך הזה.  שבאמת ההורים צודקים 
אין בעיה, יתכן שהתוצאות יהיו קשות ויהיה נזק גדול, ואין 
הצר שוה בנזק המלך, וההלכה לא תתקיים בפועל הלכה 
למעשה וזה בבחינת הטור החמישי! לדעת את  התוצאות 
בשידוך  כאשר  רק  תתקיים  למעשה  וההלכה  וההשלכות. 

השידוך,  את  לקיים  ומוכנים  דעתם  מבטלים  ההורים  זה 
ובני הזוג עשו הכל בדעת תורה, וזה שלמות בהלכה. ולכן 
לא כדאי לקיים שידוך כשיש התנגדות מאחד ההורים. וזה 
חיים,  ארבעה הטורים, אורח  הטור החמישי המשלים את 
יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט. הטור החמישי שלמות 
בהלכה! שהדברים מתקבלים בעיני השומעים. וכמו שחז"ל 
הקדושים )ע"ז לו.( גזרו על איסור שמן של גויים ולבסוף התירו 
שמן של גויים, כי לא פשט איסורו ברוב ישראל. ופרש רש"י 

לא החזיקו באותה גזירה לנהוג בו איסור. ע"ש.
דוגמא נוספת, להלכה נפסק )חו"מ סימן קנו( שמותר לתושב 
כזו  חנות  קיימת  כבר  אם  גם  חדשה,  חנות  לפתוח  העיר 
גבול!  השגת  או  גזל  בזה  ואין  החדש,  המקום  ליד  ממש 
ומחלוקת  ריב  גורם  זה  כאשר  למעשה  אבל  ההלכה!  וכך 
וחלול ה', ולשון הרע וזלזול בפוסקי ההלכה, אז בודאי שאין 
שלא  וחיזוק  מוסר  לתת  ויש  כן.  להורות  ואין  כן,  לעשות 
לפתוח חנות נוספת. וכדברי רבינו יונה )שע"ת שער ראשון אות יוד( 
ומה הועילה בכל קניניה, אם רעה בעיני אדוניה?! ע"ש. וזה 
ממש להיות כמו מדבר סיני במעשים של בין אדם לחבירו, 
כמו אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום )אבות פרק א( ופרש 
רש"י שהיה אהרון הכהן הולך אל כל אחד ואחד שלא מדעת 
חבירו, ע"ש. ועל ידי המוסר עושה שלום ביניהם. וכדברי 
חז"ל הקדושים )יבמות סה:( כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך 
מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע. ומשמע שזה גם בעניני 
הלכה, מצוה לשנות מפני השלום )יבמות שם(. ומסתברא שאם 
בעל החנות הקיימת, היה בן משפחתו של מורה ההוראה, 
ליד החנות  חנות  לפתוח  מותר  אם  והיה אדם אחר שואל 
הקיימת, לא היה אומר לו הרב את ההלכה כפשוטה, אלא 
החמישי  הטור  של  השכל  במוסר  העניין  את  ממתיק  היה 
ומסביר עד כמה לא כדאי להתנהג ככה-למרות שזו ההלכה. 
כמו שעשו רבי יוחנן )כתובות נב:( ורב נחמן )כתובות פו.(. וכך חובה 

על כל אחד לנהוג.
ישראל בטור  גדולי  נוספות, של הנהגת  דוגמאות  והנה 

החמישי:
רבינו האור לציון זיע"א פסק לבחור ישיבה בן תורה אשר 
צורך  לו  יש  וחושב תמיד שמא  בלע"ז(  )נערבין  סובל מעצבים 
להתפנות בבית הכסא )הנקרא שירותים(, וחושש מלהתפלל, ופסק 
לו להתפלל כך כמות שהוא ולא יחשוש, למרות שבאמת כן 
ובזכות  לו להתפלל...  והיה אסור  לו צורך להתפנות,  היה 
זה לאט לאט ניצול מהעצבים המבלבלים אותו בעבודת ה', 

ויכל לעבוד את ה' כדין.
רבינו הגר"י אברמסקי זיע"א שהיה מחמיר מאד בכשרות 
היה  תלמידיו,  אצל  זה כשהיה מתארח  כל  עם  המאכלים, 

אוכל מה שהם אוכלים )עיין בספר זקניך ויאמרו לך דף קע(.
רבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א הורה למעשה לבחור 
ומצוות,  תורה  שומרים  אינם  עדיין  הוריו  אשר  ישיבה, 
עוף  איתם  בבית  ויאכל  לכולם,  ולהקשיב  לכבדם  שצריך 

רבנות בלי להרהר, עד החתונה.
והחתונה  אחותו,  של  חתונה  שהיה  תורה,  בן  אברך 
מעורבת, רח"ל. והורה לו רבו שלא לעשות ריב ומחלוקת 
עם  להסתדר  גדולה  ובחכמה  לחתונה,  וללכת  במשפחה, 
התזמורת בשירי תורה ויראה לכמה דקות, וגם יאמר דברי 
תורה, וברכות. ורבינו הסטייפלר זיע"א הוסיף שיברך שהכל 
ברמקול תוך הברכות ודברי התורה, ויכוון להוציא את כל 
האורחים ידי חובה, ונמצא שאוכלים עם ברכה וזה קידוש 

ה' גדול ונחת רוח לאבינו שבשמים.
לאבי  ראשון  הבן  הוא,  הספרדים  מנהג  סנדק-  מצות 
ולמי  ולרבו  לחכם  כך  ואחר  האשה,  לאבי  שני  בן  הבעל, 
שירצה. ואין לשנות ואין לתת אפילו לגדולי ישראל שליט"א. 
וכמה מחלוקות ובעיות וחילול השם ניתן למנוע מכך. וגם 
כאשר ההורים אינם צדיקים גדולים, להם משפט הבחירה. 
וזה מסוכן לשנות אפילו בקריאת השם )עיין יבי"א ח"ה יור"ד סימן כא 
והל"ע ח"ח דף קנד(. וידוע מהפלא יועץ )ערך חסד( לשבת סנדק זה 

מנהג בעלמא. וידועים דברי הגר"א )בשו"ע יור"ד סימן רסה ס"ק מו(.
והטור החמישי זה טור של יראת שמים וכבוד שמים אשר 
שנה  כשלושים  לפני  ושמעתי  בשלמות.  ואחוה  אהבה  בו 
מרבינו מרן הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א שאמר: גם 
בטור החמישי יש מחלוקת. לדוגמא, זקן ואינו לפי כבודו, 
ל:(.  בדף  וכן  כד:  )ב"מ  כידוע  אבידה,  השבת  לעשות  חייב  שלא 
אם רצה להחמיר על עצמו ולהשיב, דעת הרי"ף והרמב"ם 
שמותר, והרא"ש אוסר כי אסור לזלזל בכבוד תורתו. ומרן 
הבית יוסף )בחו"מ ס"ס רסג( מיישב ואומר אדרבא זה כבוד התורה 
שמוחל על כבודו ועוזר לתושבים ולנזקקים. ע"ש. וזה ממש 
מחלוקת בהשקפת עולם מהו כבוד התורה. ולמעשה בשו"ע 

שם נפסק כהרי"ף והרמב"ם. והבן.
זיע"א,  מוולוזין  הגר"ח  רבינו  על  שמספרים  מה  וידוע, 
כאשר בא עגלון אחד לבית המדרש ושאל, אני כהן מותר 
לי לשאת גרושה? וכולם צחקו ואמרו לו חס ושלום אסור 
האם  אותם:  שאל  זיע"א,  הגר"ח  רבינו  וכשהגיע  בהחלט! 
הוא  אולי  להם,  ואמר  כן.  לו  ואמרו  עגלון?  הוא  השואל 
שלו  בעגלה  גרושה  לשאת  מותר  האם  לשאול  התכוון 
ממקום למקום? וכנראה שאותו עגלון שמע דין מסוים ולא 
לשאת  שהתכוון  היה  וכך  לו,  לקרוא  ושלחו  כראוי!  הבין 

גרושה בנסיעה בעגלה.
ומכאן גם על מצוות גירושין. כתוב בתורה )פרשת כי תצא(, 
כי מצא בה ערות דבר! ומשמע מהפסוק,  מתי מתגרשים, 
קטטות,  ויכוחים,  לאשתו,  בעל  בין  בעיות  מיני  כל  שעל 
חוסר כבוד, חוסר שלום בית, הן וכיוצא בהן, אסור להורות 
וללמד  ולחזק  לטפל  יש  אלא  מסתדרים.  כשלא  להתגרש 
הזוג  בני  שני  על  ולהתפלל  וללמד  ולהכריח  ולהשפיע 
ולעורכי  וליועצים  למסיתים  לשמוע  ולא  להתגרש  שלא 
דין "עוכרי דין" אלא לקחת אותם לחכמים גדולים ואפילו 
לגדולי ישראל להתברך ולהנצל מהגירושין. ורק כאשר יש 
ערות דבר, התורה מורה להתגרש. וזה בעצם הטור החמישי 
דהיינו ההשקפה בהלכה, כיצד להורות, כיצד לשתוק, כיצד 
לצעוק, ולהרגיש ממש ממש כמו במדבר סיני לומר נעשה 

ונשמע מכל הלב, בביטול גמור ממש לכבוד ה' יתברך.
ספ"ג( שכותב: תלמיד  ת"ת  )הלכות  כן מהרמב"ם  ויש ללמוד 
זה  ומה  חכמה.  ודברי  תורה  בדברי  שעוסק  הכוונה  חכם, 
חכמה? אלא, דברי חכמה שהכוונה מוסר השכל והשקפה 
תורנית כיצד להעביר את התורה הלכה למעשה, שלא תצא 
החזון  מרבינו  וידוע  מרובה.  תועלת  יהיה  ואדרבא  תקלה 
שלום  רבינו  הגה"צ  הירושלמי  למגיד  שאמר  זיע"א  איש 
שבדרון, שאם לפני 200 שנה, היה באשכנז אנשים מגידים 
החמישי  והטור  העיר.  בחוצות  אפיקורסים  היו  לא  כמוך, 
זה טור של יראת שמים וכבוד שמים גדול אשר בו אהבה 

ואחוה בשלמות.
והלואי שנזכה לכך.

חיפה  באר שבע תל אביב  ירושלים    
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שלום וברכה מורי ורבותי!
הזכות  על  אחד  מצד  מדברים  אנו  המשותפות,  שיחותינו  במסגרת 
להיות האדם הסבלן, הנוח והענוותן, אשר יודע להאיר פנים לכל אדם 
ולא להיפגע או להיעלב מאי אלו רמיזות או מילים המוטחות בפניו שלא 
כהוגן. אולם, מאידך, לא אחת אנו מסבירים שאל לו לאדם לחוש מושפל 

מול עצמו, וחלילה וחס מלהרגיש שאינו שווה משהו.
היאך ניתן לשלב בין שני הדברים? מצד   – ועל כך נשאלת השאלה 
ומוקיר את  ומצד שני להיות אותו אחד שמעריך  לנהוג בענווה,  אחד, 

עצמו ואת מעשיו אף יותר מהאחרים?
ובכן, מורי ורבותי, גם התשובה לשאלה זו נמצאת בפרשתנו.

אולם לפני כן נסביר מדוע עלינו לשוב ולשוחח על כך שוב ושוב מידי 
שנה ואפילו מידי כמה חודשים, וההסבר לכך מתחלק לשניים:

'השפלה  אינה  ש'ענווה'  להבין  מסוגלים  שאינם  כאלה  ישנם  א. 
עצמית', ושאין צורך להתייחס לעצמך כאל חוטא ופושע, ובמיוחד לא 
הם  כלל  ובדרך  אותנו.  הסובבים  המסוגלות של  לרמת  ולא  בדורותינו 
כאלה הדורשים זאת 'רק' מהסובבים אותם, בעוד שכלפי פנים יש להם 

אי אלו 'קולות' או 'הנהגות אישיות שלא לפרסום'.
ב. הקלות שבה יצר הרע גורר אותנו להאשמה עצמית, גובל בדהירה 
חסרת אחריות אל עבר מדרון תלול. מה שאוסר עלינו להישאר שקטים 
ועלינו  מדומה",  "ענווה  מאותה  הנגרם  העצום  הנזק  למול  ושאננים 
העומדים  המדיה  ואמצעי  הכחות  בכל  זו  בתופעה  בדורנו  להילחם 

לרשותנו...
ומה בפרשתנו?

ִסיַני" ְּבִמְדַּבר  ֹמֶׁשה  ֶאל  ה'  "ַוְיַדֵּבר  בפסוק  פותחת   פרשתנו 
קבלת  שהיתה  נאמר  סתם  שלא  חז"ל  אותנו  מלמדים  וכאן  א(.  א,  )במדבר 

התורה במדבר סיני, אלא יש רמז מיוחד לך והוא: שכל המשים עצמו 
כמדבר זה שהכל דשין עליו זוכה לאור התורה, ואם הוא לא יעשה את 
עצמו כאותו מדבר, הרי שלא יזכה לאור התורה )במדבר רבה(. גמרא מקביל 
לכך יש במסכת עירובין )נ"ד ע"א( על הפסוק: "ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה" )במדבר כא, יח(, 
יזכה  שעל כך אומרת הגמרא הקדושה שמי שישים את עצמו כמדבר 
יזכה  ינהג כן, לא  ותינתן לו התורה במתנה. ולעומתו, מי שחלילה לא 

לקבל את התורה כמתנה.
ועל כך ישנם לכאורה שתי שאלות קשות עד למאד:

הראשונה היא – היאך ניתן לבקש מאיתנו להעניק לאנשים את הזכות 
לרמוס אותנו, לרמוס את כבודנו ולרמוס את אישיותנו? והלא האישיות 
הנפש,  נצרכת  להם  ביותר  החשובים  הדברים  הם  וכבודו  האדם  של 

והיאך ניתן להתעלם מהם בבוטות גסה שכזו?
ושאלה נוספת וקשה עוד יותר – היאך ניתן ללמוד מאותו 'מדבר' גדול 
וענק, אשר אינו חש כלל ועיקר באותה דריכה או רמיסה של אנשים על 
גביו, וממנה ללמוד אנו שכה קטנים אנחנו, וכל תחושת השפלה יכולה 

להוציא אותנו מדעתנו, להעניק לאחרים את הזכות לרומסנו?!
והתשובה לכך מלמדת ומפעימה כרגיל.

עצמו  את  להשפיל  מאיתנו  אחד  לא מבקש מאף  הוא  ברוך  הקדוש 
ולהתייחס אל גופו או אל נפשו כאל דבר הראוי לרמיסה. ההיפך הוא 
להכיר  להעריך,  מאיתנו  אחד  מכל  הוא  ברוך  הקדוש  דורש   – הנכון 
ולהוקיר את נפשו, רוחו ונשמתו במימדים גבוהים כל כך, עד כדי כך 
והשפלה  דריכה  אותה  ידי  על  ויוקרתם  מחשיבותם  להוזיל  ניתן  שלא 

של האחר.
לאמור, כאשר נמצא האדם במצב בו מעריך הוא את עצמו, יודע הוא 
שלא להתייחס למילה פוגעת או לכל השמצה או רמיסת הכבוד. וזאת, 
ערכו.  מרום  להורידו  מילה  אותה  של  בכחה  שאין  הוא  שיודע  משום 
אדם הנמצא ברמה רוחנית גבוהה וחש 'שלמות הנפש' בכל מעשה אשר 

יעשה, לא ידרדר את מצב רוחו ממרומי ההר אל ואדי הייאוש והאכזבה 
בעטיה של מילה שאינה מחושבת שנשלחה לעברו.

כך תוכל לעמוד באותן  ויציב כמו המדבר,  חזק  גדול  ככל שתרגיש 
טלטלות גוף ונפש בגבורה כמו המדבר.

ויותר מכך, כאשר יזכה אדם כזה למנת חירופים וגידופים, ידע הוא 
יכולתו  ככל  ולעשות  אלו,  מילים  כלפיו  שמפנה  אח  אותו  על  לרחם 
להצילו ממצב הביש שאליו נקלע, כי יודע הוא שאדם הזוכה לשלוות 
נפש אמתית לא מנסה להשמיץ את האחרים. המשמיץ הוא אותו אחד 
שנמצאת נפשו בשפל המדרגה ובתחתית הסולם ממש, ועל ידי אותה 

השמצה מנסה הוא ליצור לעצמו מעמד של כבוד מדומה לרגע.
ואכן כך הם דברי הגמרא הקדושה במסכת סוטה )מ"ט ע"ב( כאשר היה 
שונה המשנה קורא שכאשר מת רבי יהודה הנשיא בטלה מדת הענווה, 
כי לא נמצא מחליף לאותה ענווה מיוחדת וטהורה שהיתה בו. ומיד אמר 
לו רב יוסף שאין לשנות משנה זו בהיות והוא עצמו ענוותן גדול עד שלא 

ניתן לומר שבטלה הענווה כל עוד והוא בחיים )ועי' פרש"י(.
ולא ראה רב יוסף את אותה אמירה כפוגעת במדת הענווה, כי כעת 
נמצא הוא עם כל ענוותנותו הטהורה מול דברי משנה שאינם מדוייקים, 
ויש להעמיד הדבר על דיוקו. כי זה שאני ענוותן לא אומר שאיני מכיר 
במעלתי זו, להיפך, יודע אני עד כמה מושלם אני במדת הענווה ובכל 
גדולים  הם  'כאילו'  בענווה  לאחרים  מנהג  זאת  ולמרות  אחרת,  מידה 

ועצומים ממני.
ומדוע חשוב כל כך לאדם להעריך את עצמו ואת מעשיו?

התשובה לכך מתחלקת לשניים:
רום  ואת  – רק אדם שיודע להעריך את מעשיו  החלק הראשון הוא 
וזאת משום  במצוות.  ולהרבות  החטא  מן  ולהינצל  להישמר  ידע  ערכו 
שיודע הוא שכל מעשה אשר יעשה, עושה 'רעש גדול' בשמים, כי הלא 
אדם גדול הוא וחשוב בעיני ריבונו של עולם. לעומתו, אדם שמרגיש את 
עצמו כנחות דרגה, שפל עד כדי 'רשע וגס רוח', לעולם לא יחשוב על 
מעשה אשר יעשה כמעשה שעושה רעש בשמים, אלא להיפך – ה' יתברך 
ופמליא של מעלה כלל אינם רואים אותו ואינם "סופרים" את מעשיו, 

ואשר על כן ִיקל בעיניו לבצע עבירות, וִיקשה עליו מאד לקיים מצוות.
– אדם שמגיע לשעת  יותר מהראשונה  והסיבה השניה, חשובה אף 
משבר ובאפשרותו להירדר, חלילה, מרום ערכו, יצליח להינצל לּו יעריך 
את עצמו ביותר. כלומר, אם אותו ניסיון ואותה תקלה תעמוד בפני אדם 
החש את עצמו כבניין בגובה שמונים קומות, יאמר הוא לעצמו: "גם אם 
שתים או שלוש קומות מאותו בניין בן שמונים קומות קרסו והלכו להם, 
הרי שעדיין שבעים ושבע קומות עומדות על איתנן, וניתן בקלות לבנות 

את הבניין מחדש, ואף להעפיל את גובהו לגובה אדיר יותר".
או,  קומות,  שלוש  הוא  גובהו  שכל  מראש  חש  אשר  אדם,  לעומתו, 
יחוש שנשברו מרום מעלתו שלוש קומות,  יותר, כאשר  למצער, קצת 
ויפיל  יתייאש  וכבר ברוב סכלותו  בו  יחוש שלא נשאר משהו להיאחז 

מעצמו גם את הנותר.
 ]ולתלמידי החכמים: כה הם דברי הגמרא הקדושה במסכת סנהדרין 
)נ"ב ע"ב( למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ? בתחלה דומה לקיתון של 

זהב, סיפר הימנו - דומה לקיתון של כסף, נהנה ממנו - דומה לקיתון של 
חרש, כיון שנשבר - שוב אין לו תקנה, ע"כ. ללמדך, שהאסון בירידת 
ערכו של הת"ח הוא בכך שכאשר יעבור 'משבר' שוב לא תהא ארוכה 
למכתו. כי כלי חרס, לא חושב שניתן לעבור משבר בשלום, ומה שאין 

כן כלי זהב. בינו נא זאת![.
ואת  עצמנו  את  ולהעריך  האמתית,  הענווה  למידת  יתברך  ה'  יזכנו 
הסובבים אותנו בחינוך נכון ואמתי למעלה זו. ויחד נזכה לראות נחת 

דקדושה מכל יוצאי חלצינו, בטוב ובנעימים, אמן.

רק החזקים יכולים להיות
הרב אליהו רבי ראש הכוללענוים ושפלים בפני אחרים

 לקבלת דיסקים של הרב אליהו  רבי שליט"א במגוון נושאים
03-5011150 )שלוחה 7(

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

להצטרפות: שלח את 
המילה הצטרפות ושמור 

את המספר ברשימת 
אנשי הקשר שלך!

וואטסאפ
החיזוק

052-7680007היומי

בא להיות 
חלק 
מקהילה 
רוחנית 
גדולה

חדש!
החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון בכל מקום ובכל זמן

חייג: 052-7680007
]בעלות שיחה רגילה[
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מדברי מורנו הרב חיים רבי שליט"א:
"בהיות וכיום כל מחשב נייד מגיע עם אפשרות קליטת אינטרנט טמא )wi fi( לכן, כל אדם ללא יוצא מן הכלל, שקונה 

מחשב נייד חייב מדין תורה לנתקו מייד מאפשרות זו, ואין שום היתר להכניסו לבית קודם הניתוק!!!"

לניתוק חינם: 0722-613-613

לרכישת ספרים ודיסקים של מורנו הרב שליט"א 03-5011150
ניתן להנציח ספרים ודיסקים לרפואה ולהצלחה ולעילוי נשמה 03-5011160

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א
ניתן לשלוח שאלות בפקס: 03-5011125 או במייל:  שאל את הרב

שאלה: מה התנאים שאדם יוכל לקיים שילוח 
הקן?

תשובה: א. עוף טהור בלבד ב. האמא רובצת 
ד.  והבנים  הביצים  לקחת  חובה  ג.  האבא  ולא 
ולא שרק  הביצים  על  רובצת ממש  האם  כאשר 
רמז  דף  ח"י  ויבי"א  צב  סימן  יור"ד  )ועיין  לביצים  וקרוב  סמוך 

עוד כמה פרטים(.

בבית ספר ממלכתי  לי עבודה  שאלה: הציעו 
דתי, המנהלת שם חרדית וכל הצוות שם דתי )כך 
שמעתי(, אבל הצביון הוא ממלכתי דתי ואני לא 
בית  לספריית  מכניסים  הם  ספרים  אילו  יודעת 

הספר שלהם.
ספרן  להיות  שאסור  כתב  יוסף  יצחק  הרב 
אם  יודעת  לא  ואני  חילונית  כללית  בספרייה 
הספרים שם הם בעייתים או לא. יכולה להיות לי 
השפעה על ספרים שיכנסו לשם אם אגיע לשם 
בספרייה  לעבוד  בסדר  זה  האם  אבל  כספרנית, 
חילוניים עם בעיות  להיות בה ספרים  שיכולים 

בהשקפה ובחינוך ולתת אותם לילדים?
תמיד  ולהתבונן  שם,  לעבוד  מותר  תשובה: 
להזיזם  או  לסלקם  ובחכמה  בעייתים  בספרים 
כובד  שיהיה  העיקר  שאפשר.  כמה  עד  ולחזק 

ראש צניעות וקדושה.

שאלה: רצינו לשאול את כבוד הרב האם ניתן 
להשמיע שירי המנון של מבצע על כבוד הזולת 
בבית  העומר(  ספירת  )ימי  היום  פותחים  שאנו 

הספר?
תשובה: זה חיזוק לבנות וזה מצוין, כי לא סתם 
שמחה. ובפרט שזה הקלטה ואין בפועל כלי זמר 

וכיוצא בזה.

שאלה: האם מותר לעבוד בתור מלצר באולם 
שיש בו ישיבה וריקודים מעורבים?

ראש,  קלות  ויש  מעורב  יושבים  אם  תשובה: 
ועל אחת כמה וכמה ריקודים וכיוצא בזה, אסור 
עני  כמו  נדבה  צדקה  לבקש  ועדיף  שם  לעבוד 
בעריות  להיכשל  יכול  כי  שם.  להיות  ואסור 
רח"ל, ועליו לקיים את הפסוק ובמושב לצים לא 
ישב. ואם יעבוד במטבח בלבד כמו להדיח כלים 
ולשפוך הזבל )זה עדיף מהעריות( זה מצוין, כי 
לא רואים פריצות כלל. ועדיף בזבל ובנקיון, ולא 
לראות טומאה כלל ועיקר. ועיין בגמרא )חולין מד:( 

הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו.

מסויים  בסמינר  לומדת  שלי  הבת  שאלה: 
ואני רואה לאחרונה שהיא מתחילה לרדת קצת 
בצניעות, ואני מאוד מפחד שהיא מתחילה להיגרר 

אחרי המודה... הערתי לה בנועם, ואמרתי שהיא 
צריכה להיות צנועה כמו אמא שלה. אני מפחד 
מאוד מההשפעה של החברה, כי אני מבין שזה 
מאוד  שהיא  הוא  העניין  הסמינר.  של  השפעה 

מרוצה בסמינר.
השאלה, האם לחפש לה לשנה הבאה סמינר 
וכו'  ווסטים  פליסה  חצאיות  עם  אחר שהולכים 
כמה  בנושא  איתה  לדבר  להמשיך  שפשוט  או 

האופנה גרועה ולהתפלל עליה?
וצריך  יסודי,  טיפול  צריך  בעיה,  זה  תשובה: 
גם מקום שהיא נהנית שם. אם היא תסכים מכל 
מיוחד,  הצניעות  שם  אשר  לסמינר  לעבור  הלב 
כדאי  ואולי  קיים...  זה  אם  והשאלה  מצוין.  זה 
לדבר עם המורה שלה על הצניעות ויהיה תועלת 
לכל החברות יחד, ועדיין צריך עיון. ואולי כדאי 
החכם,  עם  תתייעץ  שהיא  חכם  שאלת  לעשות 
ועשה לך רב. ותחזק אותה ויהיה תועלת ושלמות 

בצניעות ובלימודים.

שאלה: האם מותר להיכנס לים )נפרד כמובן( 
כשאין מציל?

מהגלים  ולהנות  בחוף  לשבת  מותר  תשובה: 
רק  אלא  להכנס,  לא  אופן  בשום  אבל  הבאים, 
מטר אחד בלבד מהחוף. זה סכנה! ויש חובה של  
"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" )ועיין בגמרא יומא עז: שאני 

נחל דרדיפי מיא ואיכא סכנה ע"ש(.

האם  כצלם,  לפרנסתו  שעוסק  אדם  שאלה: 
וכן  וכדומה?  באירועים  נשים  לצלם  לו  מותר 
האם מותר לצלמת לצלם גברים? ומה הדין אם 
יש אירוע ויש צלם לנשים, האם הנשים רשאיות 

לרקוד כרגיל ולהצטלם כרגיל?
צלם  עדיף  עלמא  שלכולי  כמובן  תשובה: 
סכום  דורש  זה  אם  גם  לנשים,  וצלמת  לגברים, 
להקל  יש  בדיעבד  אבל  כן.  לעשות  נוסף  כסף 
ובפרט כשזה גורם למחלוקות ניתן להעלים עין.

אבל ריקוד הנשים חמור יותר וחמור מאד, והרי 
זה בבחינת זמרי נשי ועני גברי כאש בנעורת )סוטה 
מח.( ופרש"י שמבעיר את יצר הרע כאש, וריקוד 

ידי  על  כיום שנעשה  ובפרט  גרוע,  יותר  הנשים 
ויורש גהינם,  מכונה והוא עומד ומסתכל ומעיין 
ומצוה להתרחק מן הכיעור )חולין מד:( בבחינת אחרי 
ארי ולא אחרי אשה )ברכות סא.(. כמו שאמר רב לרב 
ולכן  )קידושין פא.(.  יהודה, דל כרעיך מקמיה גהינם 
גם המקילות לעשות מחול עם הכלה וכו', צריך 

לייחד אשה שתעשה זאת. 
ויש לעורר תמיד שמצוה לייחד אלבום לנשים 
ואלבום לגברים, ובזה יזהרו תמיד להראות אלבום 
קדושה  צניעות  להרבות  בלבד.  לנשים  נשים, 
וטהרה בישראל. היתה אשה צדקת מטוניס שלא 

הצטלמה מעולם וחששה ואמרה, שכשהיא תהיה 
היא  ויכשל  התמונה  את  יראה  ומישהו  בקבר 

תשרף בגהינם, נורא ואיום. אבל למעשה מותר.

שאלה:אשה שמקפידה להתפלל מנחה וערבית 
בכל יום, והיה ולא הספיקה להתפלל מנחה, האם 
חייבת מן הדין להתפלל ערבית פעמיים? או אולי 
בגלל שאשה חייבת בתפילה אחת ביום אז תפילת 

התשלומים שלה זה רשות?
שחייבת  מכיון  אחרון.  לשון  תפוס  תשובה: 
תפילה אחת ביום, לא שייך אצלה דין תשלומים. 
לה  מותר  שחרית,  להתפלל  רוצה  אם  גם  ולכן 
לאכול ולשתות ולהרגע קודם התפילה. כי מאחר 
שיכולה להתפלל מנחה ולא שחרית, אז אין לה 
את דין תפילת שחרית עם כל פרטיה ודקדוקיה.

כדאי שתאמר לעצמה בלי נדר, שאם פעם יש 
חס  נדר  של  לבעיה  להיכנס  שלא  מסוים,  קושי 

ושלום.

שאלה: שאלות בהלכות שבת:
מותר  האם  שבת,  שעון  של  זיזים  לגבי  א. 

להרים זיזים שידליקו בשבת בשעה מאוחרת?
בספר  סימון  מדבקת  לשים  מותר  האם  ב. 

לימוד או יש בעיה של הדבקה בשבת?
תשובה: א. זה נקרא גרמא, ורק אם יש צורך 
גדול כמו בשבת חתן, או כאשר חם מאד ויש צורך 

במזגן, ניתן לעשות כן )הליכות עולם ח"ד דף עא(.
נפתח  וזה  חזק,  דבק  אינם  סימון  מדבקות  ב. 
בקלות ונעשה מעיקרא על דעת כן, ואין בו דין 
מוקצה ולא תופר ולא מתקן כלי. ומותר לעשות 

כן בשבת כמו סימניה בספר.
עוד  ועיין  יד.  סעיף  שמ  סימן  אור"ח  ועיין 

משנ"ב סימן שיד ס"ק לא.

שאלה: איך מתגברים על מחשבות והרהורים 
לא טובים?

תשובה: העצה הטובה ביותר היא, להיות בלחץ 
תמידי כל הזמן, כי כאשר לא משעמם וצריך לרוץ 
מהבית לעבודה, ומשם לתפילה, ומשם לשיעור 
תורה, ומשם לבית, וכן כל מיני סידורים לחוצים, 
אין זמן להרהר בשטויות, וזה מצוין. וכדאי לעשות 

לעצמך לחץ גופני, ותהיה קדוש.
חומרת  על  מוסר  בספרי  ללמוד  לרבות  גם 
הדברים, כאשר יודע ומבין שכל מחשבה זה איסור 
לא תעשה מהתורה. ובורא מלאכים רעים ומונע 
להתגבר,  כח  מביא  זה  בפוריות.  ופוגע  פרנסה, 
רואים  וכשלא  יצר הסקרנות,  את  מאיתנו  ומונע 
בעיניים, התאוה נרגעת ואין הרהורים ואין כלום.

וראה בספר עין טובה באריכות בענין שמירת 
העיניים, בהוצאת עטרת חכמים חולון.
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 סיפורים מגדולי הדורות
מאוצרו של הגאון רבי שלום מרדכי שבדרון זצוק"ל שאל אביך ויגדך

החפץ חיים מבאר פסוק בתהלים וקולע בדיוק לשאלת אחד הנוכחים
סיפר איש נאמן: בהיותי פעם בלונדון למען החינוך העצמאי, נקלעתי 
אשה  בו  שמתגוררת  אחד  לבית  מלווי,  עם  ביחד  שבת,  במוצאי  פעם 
חשובה, המחלקת צדקה ביד נדיבה. התיישבנו וסיפרתי בפני הנוכחים 

את הסיפור דלהלן:
מעשה ביהודי ירא שמים מגרמניה, שהיה איש עסקים, אשר החליט 
יום אחד כי צריך הוא לעשות לא רק למען עולם הזה שלו, אלא להכין 
עצמו גם לעולם הבא ולכן די יהיה לו אם ינהל את עסקו רק מחצית היום, 
ואילו במחצית השניה – יסגור את עסקו וילך ויעסוק במעשי חסד. והוא 

אמנם החליט ועשה.
אלא שבינתיים נכנס הבעל דבר לפעולה. לא רק שהעסק היה סגור 
מחצית היום, אלא שגם בחצי היום שהעסק היה פתוח – הדברים כבר 
לא התנהלו כרגיל וההצלחה לא האירה לו פנים. כתוצאה מכך, התעוררו 
בני המשפחה לטעון כנגדו: מה זה להחזיק את העסק פתוח רק חצי יום? 
מה זה שנעשית עסקן? כך פנו אליו ושטחו בפניו את טענותיהם בחשבם 

שדעתו נתערערה עליו.
אמנם, אשתו שהיתה צדקנית כמותו, לא ערערה על מעשיו בכלום, 

אבל חזקו עליהם טענות בני המשפחה שכל זה אינו כשורה.
נכנס היהודי למבוכה קשה וראה שעליו לקבל החלטה מכרעת. והנה 
שמע כי החפץ חיים הגיע לוינה כדי להשתתף בכנסיה הגדולה. קם ונסע 
לוינה, הלך למקום האכסניה של החפץ חיים ומצא שמאות אנשים צובאים 
על הבית, מהם שבאו לקבל ברכה מהצדיק, ומהם שבאו לשאול ממנו 
ומצפה  בתוך ההמון, כשהוא מקווה  בקושי  נדחק האיש  ותושיה.  עצה 

שיצליח להתקבל אצל החפץ חיים בכדי לשאול אותו מה יעש בעניינו.
כאשר נדחק לחדרו של החפץ חיים, היה זה בדיוק כשהוא נטל ידיו 
לסעודה. עמד והמתין ושמע כיצד הוא מברך ברכת "המוציא" ואומר את 
הפרק "מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר". וידוע הדבר, כי החפץ חיים היה 
נוהג לפעמים לבאר את הפסוקים שאמר באידיש. וכך החל לומר "בנאות 
דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני, עד שהגיע לפסוק המסיים: "אך טוב 
וחסד ירדפוני כל ימי חיי". מה אומר לנו כאן דוד מלכא משיחא? – הקשה 
החפץ חיים. כן עמד וביאר, קורה פעם שיהודי מתחיל לעשות טוב וחסד 
ועל זה מתחילים לרדוף אותו, ואז הוא חושב לעצמו: מה לי ולצרה הזאת, 
ולשם מה לי כל זה? ועל כך משיבים לו: אל תהא טיפש, אם יש לך רדיפות 
– הרי זה מפני שגזרו עליך רדיפות, ואם כן הלא מוטב שיהיו לך הרדיפות 
מחמת טוב וחסד שהנך עושה, כי על כך הלא תקבל גם עולם הבא וגם 
יהיה לך עולם הזה וכל השכר הטוב. וזהו שאומר לנו דוד: "אך טוב וחסד", 
אני עושה רק טוב וחסד, אלא מאי? "ירדפוני"? שירדפוני אפילו כל ימי 
חיי, אבל בשביל זה הלא אזכה לשכר של "ושבתי בבית ה' לאורך ימים"!
שומע היהודי את כל הדברים האלה ומבין שכבר קיבל תשובה לשאלה 
המנקרת במוחו, והוא אפילו כבר לא צריך להציג את שאלתו בני הצדיק. 
קם וחזר לביתו שמח וטוב לב. הוא יכול להמשיך במעשי החסד שלו, ולא 

אכפת לו שוב אם ירדפו אותו.
והנה, בסיימי את הסיפור, קורה דבר מפתיע ומרעיש: האמא של אותה 
האשה שהיתה צדקת ובעלת הבית, גבאית צדיקה ידועה, שעמדה כאשה 
נכנסת לחדר  צנועה מאחורי הדלת של החדר השני והקשיבה לדבריי, 

ואומרת כשדמעות מנצנצות בעיניה: "הלא זה היה בעלי!".

תפיסת המחשבה של צדיק נשגב

שבת היא מלזעוק!
הספרים  כי  ושמע,  אחת  לעיר  פעם  נכנס  ז"ל  פאריטשער  הלל  רבי 
זמן  שישי,  בימי  חנויותיהם  בסגירת  מדקדקים  ואינם  ביותר  חצופים 

מתאים לפני כניסת השבת.
מיד הלך וכינס את כל הספרים ודיבר על לבם, כדי שייאותו להקפיד 
היטב בסגירת עסקיהם לפני כניסת השבת. נכנסו הדברים ללב השומעים 
וכולם קיבלו. אלא אמרו, יש ספר אחד שלא בא לאסיפה ולכן אם הוא 
כולם  יסכימו  בענין,  התחייבות  על  ויחתום  בזמן  עסקו  לסגור  יתחייב 
לחתום, אבל אם לא יסכים – גם הם לא יסכימו, כי אז הוא יתחרה בהם 

ויגזול מהם את פרנסתם.
שלח רבי הלל מיד לקרוא לאותו ספר אבל הוא סירב ולא בא. אלא 
עזים שתקפו  אותו סרבן להתפתל בכאבים  כדי המעשה התחיל  שתוך 

בבטנו. במרוצה הגיע אז לרבי הלל וצעק: רבי, הצילני!
השיב לו רבי הלל: "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא". השבת 
זעקה כאן, אתה מסרב לשמור את השבת, ועל כן היא זועקת. אם אתה 
מקבל על עצמך לשמור את השבת, הרי ש"שבת היא מלזעוק" – השבת 

תפסיק לזעוק, וממילא "רפואה קרובה לבוא!".

***
מעשה כזה, ועוד יותר מזעזע, מספרים על המהרש"ם מברעזאן ז"ל, 
לו  שלח  קודש.  בשבת  החנות  את  פתח  אחד  שספר  לו  ואמרו  שבאו 
המהרש"ם את שמש הקהל למסור לו שיסגור מיד את החנות ויבוא אליו, 

אבל החצוף לא רצה לבוא וגם עמד עוד בחנותו הפתוחה לעיני כל!
השמש חזר, כמובן עם הידיעה הזאת, ואז שלח אליו המהרש"ם עוד 
פעם את השמש והתרה בו, שאם לא ישמע להרב – מרה תהיה אחריתו. 
כדברים  שלישית  פעם  הרב  לו  ושלח  לו,  ולא שמע  שוב  התחצף  הלה 

האלה, והוא מסרב ועומד במרדו.
כיוון שחזר השמש אחרי התראה שלישית וסיפר כל אשר אירע, פתח 
כל  לפני  בקול,  ואמר  בביתו(  לו  )שהיה  הקודש  ארון  את  המהרש"ם 
"ריבונו של עולם, אני עשיתי את שלי, והחצוף המחלל  הנאספים שם: 
לו  ותשלם  כעת, אתה תעשה את שלך  לכן,  ומחלל,  עומד במרד  שבת 

כמעשהו", וסגר את ארון הקודש וחזר ללימודו.
לא עבר זמן הרבה ומחלל השבת נפל בחנותו מת ביום השבת, ונרעשו 

כולם, ולמוצ"ש הוליכו אותו לבית הקברות!


