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בס"ד

פרשת נשא, חג השבועות, תשע"ו
פרשת נשא יש בפרשה קע"ו פסוקים, והיא הפרשה 
הכי הארוכה בתורה, כידוע. ותמיד קוראים פרשה זו 
בתורה, לפני חג השבועות, לפני קבלת התורה, לרמוז 
לנו שצריך לקבל עול תורה כל שנה ושנה כמו פרשת 

נשא, ארוך וקולע לנצח.
גם בתהלים פרק קי"ט, הוא הפרק הארוך ביותר, 
אהבת  על  מדבר  הפרק  וכל  פסוקים.  קע"ו  בו  ויש 
התורה של דוד המלך ע"ה, והתפילות שהתפלל תמיד 
ללמוד תורה ולהבין עומק התורה בבחינת "גל עיני 

ואביטה נפלאות מתורתך".
אהבת  על  רצוף  תוכו  תהלים,  ספר  כל  ובעצם 
)בפרק א'( "אשרי האיש אשר לא הלך  התורה. לדוגמא 
בעצת רשעים וכו', כי אם בתורת ה' חפצו, ובתורתו 
יהגה יומם ולילה" כלומר, מאושר האיש אשר עוסק 
נקרא  שלומד  שמה  זוכה  ועוד  ולילה,  יום  בתורה 
תורתו, כלומר תורה דיליה )קידושין לב:(. כלומר תורת ה' 
נעשית תורה שלו, ממש קנין שלו. ולכן תלמיד חכם 
שמחל על כבודו, כבודו מחול )קידושין לב.(. ומעלתו יותר 
מכח  הכבוד  אין  מלך  כי  מחול,  כבודו  שאין  ממלך, 
עליך  אימתו  שתהא  יתברך  ה'  ציוה  כך  אלא  עצמו 
)סנהדרין יט. בתד"ה ינאי(, אבל תלמיד חכם התורה שלו בכל 

אופן, בין מעט בין הרבה בין גדול הדור ובין תלמיד 
חכם צעיר, כבודו מחול, לכתחילה )עיין יבי"א ח"ו יור"ד סימן 

כא(.

יום בחצריך מאלף"  )פרק פ"ד( "כי טוב  וכן בתהלים 
אותנו,  ללמד  ע"ה  המלך  דוד  שכוונת  רש"י  ופרש 
שעדיף להיות אברך בן תורה יום אחד ובלילה למות, 
וזה עדיף מלהיות מלך אלף שנה! ע"ש. צא ולמד גודל 

תאוות אדונינו המלך דוד לתורה.
וכן בתהלים )פרק קי"ט( "גרסה נפשי לתאווה" לגרוס 
יט.( שזה מכח  )ע"ז  ופרש רש"י  לעיין,  כך  ואחר  תורה 
הנוספים  והפסוקים  לתורה.  המלך  דוד  של  התאוה 
ירדו  מים  "פלגי  הפסוק  וכן  אשתעשע"  "בחוקותיך 
"לולי תורתך  "למדני חוקיך" והפסוק  עיני" והפסוק 
הפסוק  וכן  אהבתי"  "תורתך  הפסוק  וכן  שעשועי" 
"אהבתי מצותיך מזהב ומפז" והפסוק "טוב לי תורת 
פיך מאלפי זהב וכסף" וכן הפסוק "שלום רב לאוהבי 
ונופת  "מתוקים מדבש  יט(  )פרק  בתהלים  וכן  תורתך" 
צופים" כל זה, השגות עצומות של אהבת התורה, של 

דוד המלך ע"ה, רגל רביעי במרכבה.
והנה לפנינו תרגילים של אהבת התורה של חז"ל 

הקדושים:
בכל  לומדיה  על  תורה  "חביבה  סג:(  )ברכות  בגמרא 
יום, כיום שניתנה בהר סיני" ובגמרא )שבת פג:( "אפילו 
פח.(  )שבת  ובגמרא  בתורה"  עסוק  תהא  מיתה  בשעת 
"רבא מעיין ועוסק בתורה, ויוצא לו דם באצבעותיו 
עוסק  "אביי  סה.-סח.(  )עירובין  בגמרא  וכן  מרגיש"  ולא 

וכן  ע"ש.  טרדות"  בלי  צלולה  דעת  וצריך  בתורה 
בגמרא )מגילה כח:( "שמעתא בעא צילותא" ופרש רש"י 
דעה צלולה ומיושבת שאינו טרוד בכלום! וכן בגמרא 
)פסחים קיג.( "המגדל בניו לתלמוד תורה נוחל עולם הבא" 

וכן בגמרא )יומא עא:( מסופר על כהן גדול" שיצא מבית 
ומיד  ממנו,  להתברך  באו  כולו  והציבור  המקדש, 
עזבו  הדור  גדולי  שני  ואבטליון  את שמעיה  כשראו 
את הכהן גדול ורצו באהבה אחרי גדולי הדור! ע"ש.  
ז.( מי ששונא את היופי והחיצוניות  )תענית  וכן בגמרא 
)מודה בלע"ז( זוכה לתורה. ע"ש. ומבואר בגמרא )ברכות כב.( 

שעוסקים בתורה, באימה וביראה, ברתת ובזיע. ע"ש. 
ובזמנם עסקו בתורה בעמידה ולא בישיבה, )עיין מגילה 
כא.( והיו כאלה בחורי עמידה... והדורות חלשים וכעת 

כולנו בחורי ישיבה.
וכן בגמרא, )חגיגה ה:( הקב"ה בוכה על מי שאינו עוסק 
בתורה,  אחד  יום  ועוסק  באמת  שאנוס  ומי  בתורה. 
כל  בתורה  עוסק  כאילו  יומא,  דחד  רב  בי  בר  נקרא 
השנה כולה. וכן להיפך מצינו בגמרא )יבמות קט:( מי שלא 
עוסק בתורה ואין לו תורה, אז אין לו שכר של לימוד 
יז.( מי שלמד ולימד תורה,  )כתובות  התורה. וכן בגמרא 
בזמן  ללוותו  לבוא  צריכים  אנשים  מליונים  אפילו 
פטירתו, כי זה כמו הר סיני. ומבואר בגמרא )כתובות קג:( 
מי שהיה בלוויה של רבינו הקדוש מזומן לחיי העולם 
הבא, כי זה כח של תורה. וזוכה לעולם הבא, בלא דין 
ובלא יסורין )תוספות שם(. ומבואר עוד בגמרא )כתובות קיא:( 
מי שלא לומד תורה, אינו קם בתחיית המתים. ולכן 
בתורה  לעסוק  ולבעליהן  לבניהם  המסייעות  נשים 

זוכות לתחיית המתים. )עיין ברכות יז.(.
וכן בגמרא )סוכה כ.( רואים על חכמי ישראל אהבת 
התורה. שאמר ריש לקיש על רבי חייא כשנשתכחה 
תורה מישראל, ורש"י הוקשה לו, הרי לא מצינו בזמן 
רבי חייא כך, ועל זה מפרש הריטב"א כל מקיים הלכה 
כולה.  התורה  כל  מייסד  כאילו  תשתכח  שלא  אחת 
ע"ש. וזה דומה לדבריו המתוקים של רב חסדא, שהיה 
המנונא,  לרב  אמר  זה  כל  ועם  סז.(  )עירובין  גדול  עמקן 
מי יתן לי רגליים של ברזל ונלך אחריך תמיד. )ברכות 
מא:(. כמו בגמרא )מנחות יח.( שאמר רבי אלעזר בן שמוע 

אשריכם  ואומר  דמעות  זולגות  ועיניו  תנא,  שהיה 
ביותר  עליכם  חביבין  תורה  שדברי  חכמים  תלמידי 
ע"ש. והלוואי שזכה גם אנחנו על ידי תרגילי אהבה, 
לקבלת התורה כאויר לנשימה בעוצמה חזקה ביותר 

כמו רבותינו הקדמונים, ודוד המלך ע"ה.
מקדים  יסוד זה בפרשה שהפסוק בתורה  ורואים 
החיים,  האור  וביאר  בכור,  שהיה  לגרשון  קהת  את 
והכלי יקר שזה ללמד אותנו שהבכורה זה לא העיקר, 
גדולי הדור, הוא  ואהרון  ומאחר שיצא מקהת משה 
קודם! וזה כח התורה! וללמד דעת את העם לכבד את 
לומדי תורה, ולא יחשוב הבכור, אני ראוי לכתר תורה 

ומהבכורה,  מפנינים  יקרה  שהתורה  מזולתי,  יותר 
בני קהת שנושאים  וכן  לזכות לתורה.  יכולים  והכל 
וכלי הקודש הגבוהים ביותר, ראוי  את ארון התורה 

להקדים אותם לגרשון.
זה, בקורבנות הנשיאים.  יסוד  וכן רואים בפרשה 
יהודה  את  הפסוק  הקדים  ראובן,  שבט  נשיא  לפני 
שזה מלכות ואח"כ יששכר שעסקו בתורה והיו מורי 
הוראות בישראל )עיין יומא כו.(, ויששכר שהיה חמור גרם, 
)ע"ז ה:( לעולם ישים אדם עצמו על  קיים מאמר חז"ל 
זבולון  וכן  למשא!  וכחמור  לעול  כשור  תורה  דברי 
שהיה מחזיק תורה, מחזיק אברכים עמלים בתורה, 
נשיא שבט  כך  אחר  ורק  מאושר,  ותומכיה  בבחינת 
ראובן. הכל בטל ומבוטל לעומת כח התורה והיראה.
לאהבת  לחיזוק  נוספים  תרגילים  להוסיף  ויש 
התורה. כדאי ללמוד ששה סדרי משנה, וכמעט כל 
כל  כאשר  משניות  מסכת  מסיימים  שבועיים  שבוע 
מביא  וזה  גדולה,  בהבנה  משנה  פרק  לומדים  יום 
על  לאברכים  עושה  היה  ואביי  גדול.  וכח  עידוד 
)שבת קיח סע"ב(. וכן לימוד עין  גירסא, יומא טבא לרבנן 
כל  מסיים  שנתיים  שנה  ובמשך  הש"ס  על  יעקב 
האגדות שבש"ס ומקבל כח גדול להמשיך ולהתמיד 
וללמוד ולרצות לסיים כל הש"ס ממש. ואוי לנו ביום 
הדין, כשלא למדנו את הש"ס, ומגיעים לעולם הבא, 
ויבואו המסכתות שעדיין לא למד ויגערו בו ויביישוהו 
ויצעקו  ולא כלום.  לו קבלת פנים  יעשו  ולא  ברבים 
שכמוך,  מסכן  הארץ,  עם  בטלן,  לך,  תתבייש  עליו, 
למה לא למדת אותי מסכת תמורה? ולמה לא למדת 
זה  שם  שמקבלים  והבושות  מעילה.  מסכת  אותי 
הגהינם הגדול ביותר. רח"ל. וכשלומד עם סדר מסוים 

זוכה לתרגילי אהבת התורה.
וכן תרגילים של לימוד הלכה כל יום. שולחן ערוך 
עם רבינו המשנה ברורה, ועם הערות המתוקות איש 
הראש"ל  למרן  יוסף  ילקוט  סדרת  וכמובן  מצליח, 
שליט"א עפ"י סימני השו"ע שעשה לנו עבודת קודש 
וחסד גדול ללקט אורות כל הפוסקים בבקיאות ובעיון 

ובלימוד ישיבתי. בן פורת יוסף.
ולאהבת  התורה,  לקבלת  הדרכים  קצות  הם  אלו 
כדי  השנה  כל  חוב  בעל  להיות  ולרצות  התורה, 
ופעם  עצמו.  על  לקבל  שהתחייב  מה  להספיק 
שמעתי מכבוד מרן ראש הישיבה הרב נאמ"ן שליט"א 
ומי  בגירסא.  ירושלמי  אחת,  שנה  עצמו  על  שקיבל 
כמוהו גורס ומעיין. וכידוע התירוץ הנחמד למה אין 
בחג השבועות חול המועד כמו פסח וסוכות? אלא, 
ללמד אותנו שכל השנה כולה זה חול המועד של חג 
באהבה  התורה  לימוד  התורה,  קבלת  של  שבועות, 
תמיד,  לכך  שנזכה  והלואי  לנשימה.  כאויר  ושמחה 

אמן ואמן.
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שלום וברכה מורי ורבותי!
במסגרת הידידות שנקשרה בינינו בשנים האחרונות בעקבות שיחתנו 
המשותפת מדי שבוע, אני מוכרח לומר בגילוי לב שהכותרת הפעם לא 
ממצה את כל תוכן השיחה המשותפת. כלומר, היא נכונה, אולם היא מגלה 

רק ענף אחד מתוך הענפים הרבים עליהם נשוחח היום בעזרת ה'.
וכלפי מה הדברים אמורים?

לפני שנים רבות, כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להעניק לעם ישראל את 
התורה, היה עם ישראל העם היחיד, אשר השיב לשאלתו של הקדוש ברוך 
במילים "נעשה ונשמע". שלושה ימים לפני מתן תורה ציווה האלוקים את 
)שמות יט, כג(. כמו כן, ביקש הקדוש  ְוִקַּדְׁשּתֹו"  משנה רבנו: "ַהְגֵּבל ֶאת ָהָהר 
ברוך הוא שלא יעלה אדם על ההר, וכלשון הכתוב: "ְוַהֹּכֲהִנים ְוָהָעם ַאל 

ֶיֶהְרסּו ַלֲעֹלת ֶאל  ה' ֶּפן ִיְפָרץ ָּבם" )שם, כד(.
לילה לפני מתן תורה, לאחר ארוחת ערב, סעודת חג דשנה, עלה העם 
על יצועו והתקשה להתעורר בזריחת יום המחרת. כאשר "הגיע" הקדוש 
"בנו  ברוך הוא אל ההר, מצא הוא את עצמו ללא העם אותו בחר, ללא 
בכורו ישראל". כתשובת המשקל לכך נדרש מאיתנו מדי שנה להישאר 
ערים במהלך כל ליל חג השבועות לעסוק בתורה הקדושה, ולחזור בקצרה 
בדרך לימוד על מה שאנו אמורים לקבל שוב מחדש בבוקרו של יום החג.
וכאן נשאלת השאלה: וכי מדוע אמורה להיות תשובת המשקל 'לילה 
ללא שינה', הלא החטא והעוון של עם ישראל באותו דור לא היה לכתם 
לישון, אלא איחור השכמתם קום. ואם כן שומה היה עלינו להקפיד לישון 
ולעשות הכל בכדי לקום בזמן עוד בטרם  מדי שנה בליל חג השבועות 
תנץ החמה להיות מוכנים לקבלת התורה. מה היא אם כן תשובת המשקל 

בהיותנו ערים לילה שלם ועמלים בתורה?
שלכאורה  תשובה  מאותה  דווקא  נלמד  גדול  שיסוד  היא:  והתשובה 
עם  על  הוא  ברוך  הקדוש  והיא, שהקפדתו של  איננה תשובת המשקל. 
ישראל שבאותו הדור, לא היתה היאך לא השכמתם קום לקבלת התורה, 
אלא היאך הצלחתם להירדם בלילה כה גדול המקדים את היום המשמעותי 

ביותר בחייכם כעם הלא הוא יום קבלת התורה?
עם ישראל כעם החל את ניצני דרכו עוד כמה מאות שנים לפני, כאשר 
אברהם אבינו החל להכיר את בוראו וזכה ממנו לשיחות אישיות, כשבראשן 
"ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות 
ָׁשָנה: ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול" )בראשית טו, 
יג-יד(. לאמור, מאות שנים בונה הקדוש ברוך הוא יחד עם אבות האומה את 

העם החדש הזה שנקרא "ישראל". מאות שנים ממתינים ומייחלים משמים 
ומארץ ליום המיוחל הלא הוא יום מתן תורה.

על הפסוק: ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-ֹבֶקר, יֹום ַהִּׁשִּׁשי. "יֹום ַהִּׁשִּׁשי" )שם א, לא( דורשים 
נברא  בו  היום השישי בשבוע  אינו מדבר על  ע"א( שהשישי  פ"ח  )שבת  חז"ל 
העולם, אלא על היום השישי לחודש סיוון שבו ניתנה התורה לעם ישראל, 
ישראל  אם  להם:  ואמר  בראשית,  עם מעשה  הוא  ברוך  הקדוש  שהתנה 
מקבלים התורה אתם מתקיימין, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו.

ומעבר לכך, תתקע"ד דורות קודם בריאת העולם, מלמדים אותנו חז"ל 
הקדושים )זבחים קט"ז ע"א(, שכבר היתה התורה כתובה באש שחורה על גבי אש 
לבנה. כך שלפי כל אמת מידה מדובר הוא ביום המרכזי ביותר לכל צבא 

השמים והארץ, ליקום כולו, ובראש כולם – לעם ישראל.
והנה, אתם כעם נבחר, כמי שהולך להצדיק את קיומו של היקום הזה, 
הצלחתם  לא  אם  לכך.  האמתית  הסיבה  לפני  לילה  להירדם  מצליחים 
להתלהב, להתפעל ולהתרגש עד כדי חוסר אפשרות להירדם בלילה הזה, 
הרי שתשובת המשקל שלכם לא אמורה להיות השכמה בימי חג השבועות 
הבאים, אלא ערנות מוחלטת במהלך כל לילות ימי חג השבועות הבאים 

עלינו לטובה ולברכה.
ומה בוער כל כך לקדוש ברוך הוא באותה התרגשות והתלהבות חסרה? 
מדוע מפריע לו כל כך שנקבל את התורה בשוויון ובשלוות נפש עליהם 

אנו מתאמנים כה רבות?
התשובה לכך חד משמעית ברורה ופשוטה ונכונה לכל מישורי החיים, 

ובעיקר לחשובים שבהם.
התלהבות  סימני  מגלים  אינכם  כאשר  הוא:  ברוך  הקדוש  לנו  אומר 
והתרגשות, לא רק שהנכם מוכיחים בזה שאינכם מבינים את גודל השעה 
מכך,  גרוע  יותר  הרבה  אלא  לכם,  מעניק  אני  אותה  המתנה  וייחודיות 
בהתנהגות זו אתם בעצם נהפכים להיות כלי קיבול קטנים שאינם ראויים 
להתנהגות  המוביל  הוא  ההתרגשות  חוסר  כלומר,  זו.  מיוחדת  למתנה 
והרבה  מיוחדת,  מתנה  אותה  בקבלת  כבר  בכם  תיפגע  אשר  שגויה, 
יותר ברבות השנים לאחריה. וזאת, משום שאדם שלא משכיל להתלהב 
ולהתרגש מגודל הרגע, לא יוכל לעולם להכיל אותו נכונה ולהשתמש בו 

כפי שאכן מצופה ומיוחל ממנו.
התורה.  בקבלת  ובראשם  שלנו,  הרוחניות  בחיי  הדברים  הם  נכונים 
ונכונים הם לא פחות מחיי הגשמיות שלנו, ובראש סולם העדיפויות שלנו, 
לחיי המשפחה  לגרום  בכדי  והילדים.  – הרעייה  חיי המשפחה  הלא הם 
להיות מדהימים, נפלאים, מאתגרים ומלאי סיפוק, יש צורך להתרגש מהם 

יום יום ושעה שעה.
תוכן, כשבראשם  למלאי  רעייתו  עם  יחסיו  את  להפוך  אדם שמשכיל 
הם מלאי ציפייה, התלהבות והתרגשות מגודל המעמד הזניח והשולי כל 
כך לכאורה הלא הוא "פגישה עם האשה מדי יום", יהיו חיי הנישואין לא 
רק נסבלים ובמקרה הטוב לא גורמים לחוסר יישוב הדעת, אלא יהיו הם 

בעצמם מקור ההשראה והכח הגדול לשמחה, שלוות נפש ויישוב דעת.
אם כל מפגש עם הילדים יהיה מלווה בהתרגשות והתלהבות אמתיים, 
והמתוק  הנפלא  הילד  "עם  להיפגש  זוכה  אני  בו  רגע  מאותו  התרגשות 
ביותר בעולם, עם הילד בעל החכמה מספר אחד בעולם, עם הילד שעד 
לרגע זה אני חוקר ודורש בזכות מה זכיתי להיות אבא של אוצר בלום כל 
כך", הרי שהמפגש יוביל לכחות נפש אדירים – הן אצל ההורים והן אצל 
הילדים. כל מפגש כזה יהיה חלק מ'אטרקציה' מדהימה הלא היא – החיים 

המדהימים אותם העניק לנו בטובו ה' יתברך.
אבל  ברירה  שאין  משהו  או  מסע  אינה  היומיום  שגרת  כאלה,  בחיים 
חייבים לעבור אותו בשלום. בחיים כאלה השגרה האפורה בעיני האחרים, 
מאירה באור יקרות בתוככי ביתנו. באותה התלהבות והתרגשות הגורמים 
שעה  ומדי  יום  מדי  ומתגברים  הולכים  כך,  כל  יפים  להיראות  לחיים 
דווקא בעקבות אותם חיים מלאי תוכן, אשר נהיו כאלה בעקבותיהן של 

ההתרגשות וההתלהבות הראשוניות.
מעגל האימה של רטינות, אכזבות וחיים קשים שגוררים בעקבותיהם 
וחיים  והתלהבות  שמחה  של  האושר  למעגל  כאן  מתהפך  רטינות,  שוב 
מאירים, הגוררים בעקבותיהם שוב ושוב שמחה והתלהבות גדולים עוד 

יותר.
אנו  ובעטיה  לזכור את הסיבה שלשמה  כולנו  בחג השבועות אמורים 
ערים בלילה הקדוש הזה, להכיל בקרבנו, בראש ובראשונה, רגשות שמחה 
והתלהבות לרגל היום הקדוש והשעה המופלאה של קבלת התורה מחדש. 
ומעבר לכך לזכור להכניס את אותה התלהבות והתחדשות אמתית בחיינו 
יום יום ושעה שעה, מה שיעניק לנו את החיים המופלאים שיעניקו לנו את 

הזכות הגדולה ביותר לשוב ולהתלהב מחדש.
הנה כי כן, הכותרת נכונה ואף הרבה מעבר לכך, אולם היא מסמלת 
את אחד הענפים החשובים שבשיחתנו המשותפת ולא יותר. ולמתמיהים 
על כך, נחזור על דברינו בסדרת השיחות "הבית השלם", בו אנו מסבירים 
את הדבר הבא: בבית שאינו מנוהל נכון, במקרה הטוב מתגרשים, אולם 

במקרה הגרוע יותר ממשיכים לחיות יחד ולסבול לאורך ימים ושנים...
שיחתנו  שותפי  לכל  שעה  ושעה  יומיום  והתרגשות  התלהבות  ברכת 
הנאמנים, ושנזכה יחד להנחיל זאת לדור העתיד בהצלחה מרובה, בנחת, 

שלווה ובמילוי כל המשאלות לעבודתו יתברך.

הרב אליהו רבי ראש הכוללמי שלא מתרגש, מתגרש!

 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

במשרה  עבודתי  את  עזבתי  אני  שאלה: 
מלאה לאחר לידת בני, בזמנו מאד רציתי לעזוב 
משכורת  תנאים,  מחוסר  כתוצאה  ולהתפטר 
נמוכה ועוד... ועוד מה שבני משפחתי מסביב 
והרב  בכולל  רבו  את  שאל  בעלי  בעד.  היו 
גם  ובעלי  להמשיך...  אלא  לעזוב  שלא  ענה 
רצה שאמשיך. אך אני לא רציתי אלא אמרתי 
תקופה  כבר  כעת  אחרת.  משרה  שאמצא 
ארוכה שאני מחפשת עבודה בתחום שעבדתי 

ומעוניינת לעבוד אך ממש ללא הצלחה. 
שמעתי  שלא  קפידא  חלילה  עלי  יש  האם 
אם  הרב?  של  לתשובה  תורה,  לדעת  בזמנו 
בתפילה  להתחזק  רק  או  לעשות?  עלי  מה  כן 

ובביטחון בה' יתברך שהישועה קרובה?
אז  בכולל,  רבו  את  שאלתם  אם  תשובה: 
צריכים לשמוע ולקיים את דבריו. אבל למעשה 
כלום.  ולא  מקפיד  ולא  צדיק,  רבו  מסתמא 
ובפרט כאשר אין הנאה בעבודה. ואסור לעבוד 

במקום שלא נהנים בו רגע רגע.
בהשם  ואמונה  בתפילה  להתחזק  טוב  והכי 
יתברך כדי למצוא עבודה מתאימה, גם מבחינה 
ראש,  כובד  בו  שיש  מקום  דהיינו  רוחנית. 
של  מהתנאים  חלק  וזה  ארץ,  דרך  צניעות, 
העבודה. וגם אם אין עבודה לא נורא, הצניעות 
ומביאה להם  בילדים  ומטפלת  שהאשה בבית 
חום אהבה ושמחה שווה מליונים. הפתגם אומר 
תמיד  וגבר  בבית.  ברכה  בבית  אשה  יט.(  )ערכין 

בחוץ, בעבודה, בבית המדרש, ובית הכנסת.

שאלה:  האם מותר לומר שבת שלום לחילוני 
שמחלל שבת בפרהסיה?

תשובה: מותר לכתחילה )יבי"א ח"ו דף נג(.

שאלה:  אני חובשת מטפחת, ויש לי שאלה 
אותי,  שמטרידה  שאלה  נוכרית  פאה  לגבי 
חובשות  שמסביבי  הנשים  שאר  ורוב  מאחר 
פאות. האם יש הבדל באיסור פאה בן אשכנזיה 
לספרדיה? הרי מדובר בצניעות, אז איך לאחד 

מותר ולשני לא?
לא שמעתי שאמרו על סוג בד או אורך בגד 
שבכלל  או  לא.  ולשני  מסוימת  לעדה  שמותר 
מדובר בהחמרה כמו של על הבגד העליון, או 

חצאית קפלים.
ואם מדובר בפאה נוכרית מדוע אין עניין של 

הגעלה או הטבלה כמו בכל כלי מנוכרי?
את  מציפים  לא  מדוע  אסור,  העניין  ואם 

העניין כמו שמדברים על הטלפונים?
צניעות  מטעמי  עדיף  הדעות  לכל  תשובה: 
כיסוי ראש מלא על ידי מטפחת או כובע וכיוצא 
בזה. וזה גם לאשכנזים. וכמו שפסק הרב וואזנר 
שליט"א.  קרליץ  נסים  הרב  ולהבה"ח  זיע"א, 

ולספרדים יש איסור נוסף של "אל תטוש תורת 
אמך" כדברי הגר"ח קנייבסקי שליט"א.

הקלו  מהם  חלק  האשכנזים  מסורת  אמנם, 
בדבר, בגלל שהיה סכנה ופחד מהגויים, והיה 
מצוי שנאה גדולה בארצות אירופה )אנטישמיות 

בלע"ז(, ופחדו וחששו ולכן והתירו להם.
הספרדים גרו עם ערבים שהם היו מקפידות 
מאד על הצניעות, ולא היה צורך לעורר על כך, 

וידעו כולם שזה אסור. ושלום על ישראל.
בבגד.  מצניעות  שונה  שזה  הסיבה  וזה 
חלקם  בבגדים  גם  הפאה,  בגלל  ולצערנו 
אופנה  להיות  כבר  זה  כי  ומקילות,  נכשלות 

וחיצוניות, ובגד דומה לפאה וכו'.
סעודה  בכלי  רק  והטבלה  הגעלה  דין  אין 
שאוכלים בהם. אבל יש בדיני צניעות זהירות 
גדולה לעורר ולחזק, שלא להראות ברחוב, נאה 
יותר מדאי. ולכן גם לא מציפים ברחובות על 
איסור פאה., כי האשכנזים נהגו להקל. וזה מה 
שנוצר כעין מתח בגללו. מה שאין כן טלפונים 
שאין מחלוקת בזה כלל. ולדעת כולם זה איסור 

חמור ביותר. רחמנא ליצלן.

שאלה: שאלות בעניין לשון הרע:
הרע  לשון  איסור  אין  החזו"א  לפי  האם  א. 
את  לפרוק  זה  כלל  בדרך  כי  לאשתו  בעל  בין 

מה שבלב?
ב. אדם השומע את חברו מספר לשון הרע, 
האם יאמר לו שזה לשון הרע או עדיף לשתוק 

שלא ייעלב?
החזון  רבינו  בשם  אומרים  כך  א.  תשובה: 
לשמוע  מכוון  כאשר  להלכה.  וזה  זיע"א,  איש 
מאשתו כדי להרגיע ולהמתיק את האוירה, וזה 

עוזר שלא תאריך לספר לאחרים.
ומדברים  תועלת,  לשם  מכוונים  כאשר  וכן 
בעל ואשתו כיצד לפתור בעיה או לדעת עוד 
פרטים בנושא. כמו רבא שהיה סומך על אשתו 

בת רב חסדא )עיין כתובות פה.(
יש  כמובן  תוכיח,  הוכח  מצוות  בזה  יש  ב. 
שאין  ולהראות  בעדינות  כן  לומר  להיזהר 
לשומע ענין בזה כלל. ואם הוא קצת נעלב זה 
לשון  לדבר  צורך  שאין  ילמד  להבא  נורא,  לא 
שאין  דברים  ולגלות  לספר  איסור  ויש  הרע, 

בהם תועלת.

שאלה: שאלה לגבי בעל ואישה, אם הבעל 
צריכה  אשתו  האם  רב  או  חכם  תלמיד  הוא 
עדיף  והאם  פלוני"?  "הרב  תמיד  לו  לקרוא 
צריכה  והאם  בעלה?  יהיה  האשה  של  שהרב 

להתנהג איתו כרב מובהק במקרה כזה?
יכולה לקרוא לבעלה בשמו,  תשובה: אשה 
ולא  רב  לא  בשמה,  לאשתו  קורא  בעל  וכן 

רבנית ולא כלום. אלא שהמהדרים נזהרים לא 
לקרוא לאשתו בשמה, כמו רבי יוסי שהיה קורא 
לאשתו ביתי, שהיא העיקר של הבית )שבת קיח:(. 
וכן במשנה )יומא ב.( האשה נקראת בית. וכן רבא 

שקרא לאשתו בת רב חסדא )כתובות סה. פה.(.
הבעל יכול להיות הרב שלה כאשר הוא מורה 
הוראה, וזה מצוין. וכמובן בעל ואשה, אין צורך 
להתנהג כמו רב מובהק, אבל כל אשה צריכה 
לכבד את בעלה כמו מלך. ומפורש כן ברמב"ם 
)ס"ס סט.( אשה  וכן באבן העזר  )ספט"ו מהלכות אישות(. 

כשרה עושה רצון בעלה. ופשוט.

שאלה:  שאלות לגבי כהן, האם מותר לגעת 
בלכלוך של העין אחרי נטילה של ברכת כהנים 

או שזה בעיה לטהרה? 
והאם מותר לכתחילה ליטול בבוקר נטילה 
אני  כי  כפיים,  לנשיאת  וגם  לבוקר  גם  אחת 

מאריך בתפילה ואין זמן ליטול?
ערוך  בשולחן  כתוב  יפה.  תשובה:שאלה 
רק  זה  מטונף  מקום  ז(  סעיף  צב  וסימן  כא.  סעיף  ד  )סימן 

חיכוך  וכן  וירך,  שוק  כמו  המכוסים  מקומות 
בתוך שערות שבראשו, וכן צואת האף והאוזן. 
אבל לפלוף שבעין זה מקום מגולה, ואם הוציאו 
לאחר הנטילה זה לא מעכב ויכול לשאת כפיו 

בשמחה ובאהבה.
שהנטילה  הרמב"ם  על  לסמוך  נוהגים  יש 
מועיל  ידיו,  כפות  כל  על  שעשה  הבוקר  של 
גם לנשיאות כפיים. וכך נוהגים אחינו היקרים 
התימנים )עיין שו"ע המקוצר להגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א סימן 
כ סעיף ג(. אבל בשולחן ערוך )סימן קכח סעיף ו( נפסק 

באופן  וליטול  כך,  על  לסמוך  שלא  להלכה 
מיוחד לנשיאות כפיים על כל כפות ידיו, ממש 

עד הזרוע.
צא ולמד מיום הכיפורים שנוטלים ידיים עד 
לנשיאות  זה  כל  ועם  בלבד,  אצבעותיו  קשרי 
שלא  להזהר  כדאי  ולכן  הזרוע.  עד  כפיים 
להאריך בתפילה יותר מדאי, או לבקש מהחזן 
היקר שתפילת לחש בשחרית תהיה 10 דקות. 
ויש בזה זיכוי הרבים שיאריכו כולם בתפילה. 
לוי,  ידי  על  ועדיף  כדין,  ידיים  ליטול  והעיקר 
ולברך  ההידורים,  וכל  גברא  ובכח  ובכלי 

בשמחה ואהבה.
)אגב, האור לציון כותב שזמן תפילת לחש 7 
דקות. הגר"ש דבליצקי שליט"א כותב 9 דקות. 
הגר"ש וואזנר זיע"א כותב 10 דקות. וכן נוהגים 
 12 ולפעמים  אצלנו בתפילת שחרית בעטרת, 

דקות. וכולם שמחים ונהנים הנאה רוחנית(.
תודה  ישראל  כל  בשם  לומר  המקום  כאן 
שמברכים  ובעולם  בארץ  הכהנים  לכל  רבה 
אותנו יום יום באהבה. ועיין חולין )מט.( והרש"ש 

בפירוש המשניות פ"ד דשביעית. ע"ש.
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 סיפורים מגדולי הדורות
מאוצרו של הגאון רבי שלום מרדכי שבדרון זצוק"ל שאל אביך ויגדך

למעשה  היה  הוא  במינו,  מיוחד  יהודי  היה  ז"ל,  ר' שאול ממנצ'סטר 
"מוסד" בפני עצמו. היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה בעירו. לא היה 
דבר בעסקי הציבור שלא השתתף ולא נטל בו חלק, אבל במיוחד ובעיקר 
הצטיין בשליחות וביעוד שלו כמחזיק תורה. ישיבה שלימה הוא החזיק 
המשרד,  את  החזיק  הוא  ובגשמיות.  ברוחניות  בעולה  נשא  כתפיו.  על 
הוא כיתת רגליו על פתחי הנדיבים, הוא שהעמיס על עצמו את העול 
לבנות בנין לישיבה, והכל, כמובן, בהתנדבות ובמסירות שקשה למצוא 
על  התורה  לימוד  העמדת  מחלוצי  היה  כי  עליו  לומר  וניתן  כדוגמתה, 

תלה באנגליה.
מי היה ר' שאול זה? לא רב ולא ראש ישיבה, יהודי שבנסיבות הזמנים 
היה  גדול  אבל  יהודי פשוט,  לתורה,  כמעט  זכה  לא  אף  באנגליה  ההם 
וביראת-שמים  בישרות  ויסודה  שמקורה  טהורה  ובאמונה  בתמימות 
מופלגת שנדיר למצוא כמותה לא רק בין יהודים פשוטים, אלא גם בין 
של  במינה  ומיוחדת  מופלאה  לדרגה  והתעלה  זכה  והוא  גדולים.  ת"ח 
"תמכין דאורייתא", ממש עמוד שעליו נשען עול קיומה של תורה בעירו 

מנצ'סטר.
ומפיו שמעתי את הסיפור  היה,  כך  לכך? מעשה שהיה  הגיע  וכיצד 
במלואו, מלה במלה, ולא רק פעם אחת, אלא חמש פעמים, כי בכל פעם 
שבאתי לביקור במנצ'סטר, סרתי אליו לבקרו והשתוקקתי לשמוע מפיו 
מפיו,  הסיפור  את  שמעתי  לראשונה  פעם.  ועוד  פעם  עוד  סיפורו  את 
בביקורי הראשון במנצ'סטר, לפני שלושים ושלוש שנים. המכרים שהיו 
סיפור  לו  יש  שאול,  ר'  את  לבקר  שאבוא  כדאי  כי  לי  הציעו  בעיר  לי 
מעניין... ובכלל, אמרו, מהראוי לחלוק לו כבוד, משום פעליו המרובים 

למען הישיבה, שהיא כל חייו, ביום ובלילה, בלא הפוגה וללא מנוחה.
כסא- על  יושב  מצאתיו  הבריאות.  בקו  היה  לא  הוא  אליו,  כשבאתי 
נדנדה, וכששמע ממני שאני מבקש לשמוע את סיפורו המופלא, נענה לי 
בהתלהבות, וכאמור, במשך כמה שנים – חמש פעמים סיפר, ובכל פעם 

באותה התלהבות ובאותה רעננות כבפעם הראשונה.
הגיע  השניה,  העולם  מלחמת  פרוץ  לפני  זמן-מה  לי:  סיפר  וכה 
ישיבתו  לטובת  לפעול  כדי  באנגליה,  לביקור  הי"ד  ווסרמן  אלחנן  רבי 
המעטירה והמפורסמת בברנוביץ. כך הגיע גם לעיר מנצ'סטר, ובמהלך 
ביקורו שנמשך שבוע ימים, היה ר' שאול המלווה הצמוד והקבוע שלו כל 
הזמן. כזה היה ר' שאול, עם כל התום שלו, שכאשר מדובר היה בעניין 
החזקת תורה – לא היה שום דבר שיעצור בעדו, ולו גם להקדיש את עצמו 
שבוע ימים למען ראש הישיבה הגדול, אף שזה היה כרוך בוויתור מוחלט 

על כל עסקיו וִענייניו הפרטיים.
באותה עת, סיפר ר' שאול, לא היה מצב העסקים שלו כל כך שפיר 
וקנה כרטיס הגרלה שסכום הזכיה בה עמד על  וכן, הלך  וטוב. הואיל 
ליש"ט. מכיוון שכבר התקרב לרבי אלחנן, הלך  וחמשה אלף  חמישים 
הוא  בידו לקבל ברכה ממנו שיזכה בהגרלה.  וביקש ממקורבו שיסייע 
קבע עמו, כי ביום האחרון לשהותו בעיר יבוא להיפרד ממנו, ואז יספר 
לרבי אלחנן על מצבו העסקי הרופף ועל קניית כרטיס ההגרלה, מתוך 

רמז לקבל את ברכתו לזכיה...
ר'  וכך אמנם היה, ביום שבו עמד רבי אלחנן לצאת ממנצ'סטר, בא 
שאול לאכסניה שלו כדי להיפרד ממנו. זה היה בשעת לילה, ר' שאול 
נכנס לחדרו של ראש הישיבה, והוא, כמובן, קיבל אותו בסבר פנים יפות 
ובשמחה רבה. "הו, ר' שאול!" קרא אליו בחיבה גלויה. ובאותו רגע נכנס 
בעל האכסניא מקורבו לתמונה. "זה ר' שאול" אמר, ורבי אלחנן השיב: 
"בודאי, בודאי, אני הלא רואה, ר' שאול..." וכך החל המלווה לספר לראש 
והוא  הגרלה  כרטיס  שאול, שקנה  ר'  של  הרופפים  עסקיו  על  הישיבה 

מבקש ברכה שר' שאול יצליח ויזכה...
ורבי אלחנן מגיב מיד: בודאי! ברכה לר' שאול, מילתא זוטרתא! הרי 
זכותו כה גדולה! וכאן הושיט את ידו לר' שאול ואמר לו: יעזור ה' שבזכות 

זו שאתה מסייע לקיום התורה – תהיה בריא!...
ר' שאול נדהם מן התשובה. מה הוא סח לי? שאהיה בריא? מדוע הוא 
מאחל לי כך, אינני בריא? הרי אני תמיר ורחב, גופי חסון וגרמי, כל כך 
בריא! אך בודאי, מרוב טירדה לא שת לבו ראש הישיבה העמוס והעסוק 
בתורה בדיוק למה שביקשתי ובמה אני מבקש שיברכני. ואמנם, ר' שאול 

נתברך בבריאות משופרת ומעולה, והיה בנוי ומוצק כהלכה.
על  בעצמו  וחזר  שאול  ר'  עמד  הישיבה,  ראש  שטעה  שחשב  כיוון 
כל סיפור הדברים, תוך שהוא מדגיש כי מדובר בבעיה כלכלית, בעיה 
של פרנסה, והוא מבקש ברכה שיזכה בהגרלה. אבל, למרבה הפתעתו 
ותדהמתו, שוב הקשיב רבי אלחנן לכל דבריו, וכאשר כילה לדבר חזר 
בדיוק על אותן המלים: בודאי! זכותך גדולה על כל פעליך למען התורה, 

יעזור ה' שתהיה בריא!
לאחר שהדבר חזר על עצמו, ור' שאול כבר היה בטוח כי רבי אלחנן 
שמע את כל הפרטים במדויק, ובכל זאת הוא מברכו בשנית על בריאות, 
הבין שאין מה לבקש יותר וחדל מלדבר בעניין. הוא נפרד מראש הישיבה 

הנערץ וחזר לביתו ולעיסוקיו, בעוד שרבי אלחנן נסע לדרכו הוא.
עברו רק ימים ספורים, שלושה ימים לכל היותר, מאז שנפרד מרבי 
אלחנן, והנה אירע אסון לר' שאול. בלכתו ברחוב התמוטט לפתע-פתאום 
וצנח ארצה נטול הכרה. הוא הועבר במהירות לבית-חולים, מצבו התברר 
כקשה ביותר עד שהרופאים אמרו נואש לחייו. שבועיים ימים הוא שכב 
ללא הכרה, בלי שיתעורר סיכוי לשיפור כלשהו. והנה, לאחר שבועיים, 
התעורר ר' שאול לפתע ופקח את עיניו. ההתפתחות הזאת היתה מנוגדת 
לכל תחזיות הרופאים, וכאשר נוכחו לראות את המפנה המפתיע עמדו 
וספקו כפיהם ואמרו: נס כזה יכול לחולל רק הא-ל שבשמים, כי רק אחד 

מעשרת אלפים נשאר בחיים לאחר מקרה כזה!
בו  אבל  המחלה,  מן  התאוששות  של  ממושך  די  תהליך  החל  כאן 
ברגע שהוא חזר להכרתו והתחיל לתפוס את המתרחש מסביבו, תפס 
והבין ר' שאול את משמעות ברכתו של אותו צדיק שיהיה בריא. ולאחר 
שהבריא לגמרי ויצא מבית-החולים, אמר ר' שאול לעצמו: הן היתה לי 
ממש תחיית-מתים, מעתה אני כבריה חדשה, ואם זה כך זה מחייב אותי! 
ומאי משמע? זה מחייב אותי מעתה למסור את כל זמני, את כל חיי ואת 
במנצ'סטר,  הישיבה  לעסקי  כל-כולי  נכנסתי  ומאז  למען התורה,  נפשי 
לכך. העסקים  מוקדשים  למעשה  חיי  כל  ובלילה,  ביום  בזה  עסוק  אני 
שלי מתנהלים כפי שהם מתנהלים, פחות או יותר, כי כל מעייני נתונים 
לישיבה, אני דואג שיימצא כסף בקופת הישיבה, שכל ענייניה יתנהלו 

כסדרם, שהבחורים יוכלו ללמוד באין מפריע.
הנה כי כן, מה אנו לומדים מן הסיפור הזה? ראשית כל אנו רואים, כי 
גם יהודי כזה שלא זוכה לתורה, כמובן ללא אשמתו, שהרי אביו הביאו 
למקום זה שלא היתה בו כל אפשרות לגדול בתורה, מכל מקום הוא זכה 
לכך שאת כל חייו הקדיש להחזקתה וקיומה של תורה. ואף ניתן, כמובן, 
ללמוד מזה על גדולתו של הגאון הצדיק רבי אלחנן וסרמן הי"ד, ואיזה 

לברכתם  יש  וחשיבות  של גדולים, גם כאשר אינה מובנת לנו ערך 
כל כך בשעתה!...

שנהפך  ז"ל,  שאול  תורה, ר'  החזקת  של  לסמל 
שנים  מספר  לפני  שבעים נפטר  מבן  למעלה  בהיותו 

בשם  ב שנה,  נושא לתהילה בפי טו וכשהוא 
אנשי  עירו.   כל 

ברכתו של רבי אלחנן לר' שאול ממנצ'סטר
ביקש ברכה לעושר וקיבל ברכה לבריאותו...

צדיק גוזר


