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בס"ד

פרשת חוקת, תשע"ו
בטומאת  וטהרה  טומאה  דיני  בתורה  מצינו 
תזריע(,  )בפרשת  נידה  בטומאת  וכן  שמיני(,  )בפרשת  שרץ 
וכן בטומאת מת בפרשת השבוע, שהמת הוא אבי 
המת  באוהל  היה  או  במת  והנוגע  הטומאה,  אבות 
צריך להזות עליו אפר פרה אדומה וכן צריך טבילה 
במקווה. וכן בטומאה שיצא מגופו, כמו זב או בעל 
קרי צריך טבילה במקווה. והזב חמור יותר שצריך 
)שבת סה:(. ועל כל פנים, כל  טבילה בבאר מים חיים 
הטומאות והטהרות הנזכרות, הינם בדברים חומריים 
וחיצוניים של טומאה באופן מעשי. ויתכן שהטמאים 
האלה הם צדיקים גדולים, ועם כל זה, דיני טומאה 
שציווה ה' יתברך, זה מציאות קיימת והכל מהשמים, 

ומקווה טהרה פותר הכל לטובה.
ומאידך, מצינו בפרשה דיני טומאה וטהרה באופן 
טומאה  ועיקר  כלל  גם כשאין  כלומר  בלבד.  רוחני 
באותו מקום, עם כל זה, בשמים מקפידים ודורשים 
מאתנו להיות קדושים. אחרת, רובצת עלינו טומאה 
קשה. רח"ל. וזה יסוד נפלא בפרשת השבוע פרשת 
חוקת. וכפי שיבואר להלן פסוקים מפורשים בתורה 

בפרשת השבוע. 
ָימּות  ִּכי  ָאָדם  ַהּתֹוָרה  "ֹזאת  בפרשה  הפסוק 
ְּבֹאֶהל" )יט, יד(, פשט הפסוק הוא על טומאת מת. אבל 
מתקיימין  תורה  דברי  "אין  סג:(  )ברכות  דורשים  חז"ל 
"אדם  רש"י  ופרש  עליה"  עצמו  שממית  במי  אלא 
טהרה  של  סוג  כאן  ורואים  תורה!"  באהלי  שימות 
על ידי מסירות נפש לתורה, ובזה התורה מתקיימת 
בו תמיד, וזו טהרה פנימית ממש של מסירות נפש 

לתורה, מכל הלב.
וכן הפסוק בפרשה "ְוֹכל ְּכִלי ָפתּוַח ֲאֶׁשר ֵאין ָצִמיד 
ָּפִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא" רמז לדיבור האדם, שכאשר 
לא נזהר בקדושת הפה ולא שם סוגר-מחסום לפיו 
]צמיד פתיל[ ונכשל בלשון הרע או בנבלות פה, או 
בליצנות, הרי זה טמא! וכמבואר בגמרא )שבת לג.( "כל 

המנבל את פיו, מעמיקין לו גהינם" רח"ל. ע"ש.
ִּבי  ֶהֱאַמְנֶּתם  ֹלא  "ַיַען  בפרשה  הפסוק  וכן 
ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" דהיינו חטא מי מריבה, 
שמשה ואהרון לא גרמו קידוש השם לעיני ישראל 
כאשר היכו את הסלע, כי אם היו מדברים אל הסלע, 
היה קידוש השם גדול מאד, ונענשו על כך. כלומר, 
שם  מקדש  לא  תעשה  ואל  בשב  מי שבמעשיו  גם 
שמים, זה חמור מאד בתורה. ואם משה ואהרן כך, 
אנחנו על אחת כמה וכמה שחובה עלינו להתאמץ 
תמיד לקדש שם שמים, ועל אחת כמה וכמה שלא 
לגרום חילול השם חס ושלום. וזו הקדושה הגדולה 

ביותר בעולם.
וכן הפסוק בפרשה "ַוִּיְׁשַלח ֹמֶׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש 
ואח"כ  וכו'",  ִיְׂשָרֵאל  ָאִחיָך  ָאַמר  ֹּכה  ֱאדֹום  ֶמֶלְך  ֶאל 
כתוב "ֵיָאֵסף ַאֲהֹרן ֶאל ַעָּמיו ִּכי ֹלא ָיֹבא ֶאל ָהָאֶרץ", 

ומבואר בחז"ל שהעונש של מיתת אהרון, הוא בגלל 
זה  רעה,  וחברה  הרשע!  אדום  למלך  התחברותם 
גדולה מאד עד שנגזר עליהם להפסיד את  טומאה 

אהרן הכהן. 
לרשעים,  התחברות  של  זה  בעוון  שיש  ומכאן 
כזה לעם ישראל, ממש  טומאה גדולה ועונש גדול 
מפחיד מאד! ומכאן שהחיבור לדברים אסורים, או 
שנאסרו ע"י גדולי ישראל שליט"א, הרי זה בבחינת 

חברים רעים וזה גורם סכנה. חס ושלום.
וכן הפסוק בפרשה "ַוִּיְבּכּו ֶאת ַאֲהֹרן ְׁשֹלִׁשים יֹום 
ֹּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל" וכמו שמדוייק "כל" בשונה ממשה 
רבינו שכתוב )דברים לד, ח( "ַוִּיְבּכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֹמֶׁשה" 
ורואים את הכח והעוצמה והחיזוק שנתן אהרן הכהן 
לישראל בזה שאהב שלום והרבה שלום, עד שבכו 
והספידו אותו כל עם ישראל! איש אחד גדול הדור 
כמו אהרן הכהן יכול במיתתו לזעזע את כלל ישראל. 
שם  על  שנקראו  בישראל  היו  אלפים  כמה  וכידוע 
איש  בין  שלום  שהרבה  בזכות  פי"ב(  דר"ן  )אבות  אהרן 
לאשתו, והם קראו לבן שנולד להם על שם אהרון. 
של  סוג  זה  המידות  וקישוט  הלב  שטהרת  ומכאן 

טהרה רוחנית יותר מטהרת הגוף שבמקוה חיצוני.
וכן הפסוק בפרשה "ַוְיַׁשַּלח ה' ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים 
חטאנו!  ואמרו  תשובה  עשו  וישראל  ָרִפים"  ַהּׂשְ
קול  בת  שיצאה  מבואר  עוזיאל  בן  יונתן  ובתרגום 
שלימה,  לתשובה  וזכו  אותם,  להוכיח  מהשמים 
ולטהרה גדולה והתרפאו כולם. וכמו שכתוב בזוהר 
הקדוש )אמור, קז, א( שהנחשים והעקרבים עושים רצון 
גדולה  התעוררות  לישראל  הביא  וזה  יתברך,  ה' 

ליראת שמים.
ְנֹחֶׁשת  ְנַחׁש  ֹמֶׁשה  "ַוַּיַעׂש  בפרשה  הפסוק  וכן 
וחז"ל  ָוָחי"  ַהְּנֹחֶׁשת  ְנַחׁש  ֶאל  ְוִהִּביט  ַוְיִׂשֵמהּו... 
מביטים  הנחושת,  נחש  ידי  שעל  לנו  מבארים 
שבשמים,  לאביהם  ליבם  את  ומשעבדים  לשמים 
ומבינים שהכל מהשמים ואין מקרה ואין כלום, ומיד 
מתרפאין! ורואים בפסוק זה שעל ידי מחשבה של 
אמונה וטהרת הלב ליראת שמים מה' יתברך, זוכים 

לחסדים וישועות וגזירות טובות )ועיין ר"ה כט.(.
ַהֹּמְׁשִלים  ֹיאְמרּו  ֵּכן  "ַעל  בפרשה  הפסוק  וכן 
עח:(,  )ב"ב  הקדושים  חז"ל  אותנו  לימדו  ֶחְׁשּבֹון"  ֹּבאּו 
חשבונו  לחשוב  היודעים  ביצרם,  המושלים  אלו 
וזה  יום.  יום  של עולם, כלומר התבוננות במעשים 
בבחינת התבוננות והתבודדות יום יום על המעשים 
וזה סוד ההצלחה לעובד ה', להיות עובד ה' פנימי 
ולא חיצוני. ובזוהר הקדוש )קרח, קעח, א.( משבח מאד 
את אלה שיודעים לעשות חשבון יום יום, ואלו הם 

המעשים טובים העוזרים להינצל מגהינם. ע"ש.
ואחרון חביב לומדים מהפסוק בפרשה דבר נפלא, 
משה רבינו פחד מכוחו של עוג מלך הבשן, ולמה? 
בגלל שהוא למד את כל סוגי הלוחמות? לא! בגלל 

שהוא עשה פעם מצוה. וה' יתברך אומר למשה אל 
תירא אותו! כלומר אל תפחד ממנו. ולמה? ומבואר 
בזוהר הקדוש )חוקת קפד, א.( שכוונת הפסוק, שאין צורך 
לפחד ממנו, כי נכשל בעבירה, שפגם בעריות ופגם 
והמצוה  ופגם בחותמת של ברית קודש,  בקדושה, 
שעשה הפסיד ואיננו, בבחינת עבירה מכבה מצוה 

)סוטה כא.(. 

רואים  וגם  המצווה,  כח  גדול  כמה  כאן  ורואים 
על  מעיד  מאד, שהפסוק  ומפחיד  ואיום  נורא  דבר 
וכאן  כי נכשל בקדושה!  עוג שהפסיד את המצוה, 
אי  ולכאורה  טמא  שהוא  הבשן  מלך  עוג  זה  הרי 
כל  ועם  בקדושה...  להתנהג  ממנו  לדרוש  אפשר 
ודורשים ממנו על כך, עד כדי שראוי  ותובעים  זה 
שהרגו  רבינו  משה  וכמו שעשה  עונש.  לקבל  הוא 
לו שריד.  בלתי השאיר  עד  העולם,  מן  אותו  ועקר 
וכל זה מחזק אותנו על עבודת ה' יתברך הפנימית 

ועל הקדושה בכלל, עד כמה יש ליזהר ולהתקדש.
ושמירת  הלב,  טהרת  כמה  לדעת,  הוראת  אתה 
האמתית  הטהרה  הם  ישראל,  ואהבת  התורה 
הפנימית והרצויה לפני ה' יתברך. וזה חשוב וקודם 
חיצונית  טהרה  שהיא  במקווה  טבילה  לפני  הרבה 

בלבד.
ומכאן לראש הפרשה "ֹזאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה" שמירת 
הקדושה, ושמירת העיניים והצניעות, הרי זה מחוקי 
יום,  יום  ברחוב  וההולך  סז:(.  יומא  )עיין  ממש  התורה 
שעה שעה, ורגע רגע, ושומר על העיניים, ולא סקרן, 
ולא חוטא, וזוכה להתקדש, הרי כל פסיעה ופסיעה 
קדושים  ממש.  מצוות  מקיים  הרבים  ברשות  שלו 
ונקדשתי  תשמרו,  חוקותי  את  תתורו,  ולא  תהיו, 

בתוך בני ישראל.
וישראל,  משה  כדת  ברחוב  ההולכת  האשה  וכן 
בצניעות ובדרך ארץ, ובכיסוי ראש, ולא פרוע ולא 
צמוד ולא מודרני, ולא כלום, הרי זו זוכה למצוות בלי 
)סנהדרין  הירושלמי בשמחה  ומקיימת את דברי  סוף, 

כ. בתד"ה נשים(.

כל  הצניעות,  עם  ונשים  הקדושה,  עם  גברים 
מלאכים  נבראים  ברחוב,  שלהם  ופסיעה  פסיעה 
בשמים. וזה הרבה יותר משכר פסיעות של ההולכים 
לבית כנסת )עיין סוטה כב.(, שהוא רק הליכה חיצונית. 
שיצר  וקדושה  צניעות  של  פסיעות  שכר  ומאידך 
הרע כל רגע ורגע כאש בנעורת רח"ל )סוטה מח.(, זה 
הליכה פנימית של עבודת ה' יתברך בפנימיות ממש, 

ואשרינו שנזכה לכך.
מצבו  לפי  אישית  חוקת  פרשת  יש  יהודי  לכל 
החומרי, המשפחתי והרוחני והשכונתי והעירוני וזה 
תוקף עבודת ה' יתברך והעולם הזה גשר צר מאד 

והעיקר שלא לפחד כלל.  
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שלום וברכה מורי ורבותי!
ישנם כאלה שלפעמים חושבים שיש בכחם להיות יועצים לדעת תורה. הם 
שומעים את כבוד הרב פוסק את פסוקו, ואז הם מגיעים ומנסים להטות את 

דעתו לכאן ולכאן.
יש כאלה שעושים את זה בעניינים ציבוריים העומדים על הפרק, וחושבים 
ויש להם אפילו כמה שיקולים שהרב לא  שיש להם מה לחדש לכבוד הרב, 
לקח בטרם קיבל את דעתו דעת תורה. וישנם כאלה שמהמרים בזה על חייהם 
האישיים. הם מגיעים להתייעץ עם הרב, וברגע שרואים שהלך הדברים מוביל 
להחלטה שאינה מקובלת על דעתם כל כך, הם מתחילים "לשכנע" את כבוד 

הרב עד כמה החלטה אחרת תהיה טובה והגונה יותר.
יותר, כאשר מביע הרב דעתו דעת תורה לגבי אדם  במקרים חריגים עוד 
שיקוליו  את  הרב  לכבוד  "להסביר"  ומנסים  אחרים  אנשים  מגיעים  מסוים, 
כדאי  ולא  מומלץ  לא  לדעתם,  בעטיין,  הסיבות  ואת  אדם  אותו  של  ומניעיו 
להתנהג עם אותו אחד כפי אשר הורתה דעתו של כבוד תורתו דעת התורה 

הקדושה.
דעת  לעקור  המנסים  אנשים  על  כיום  מדברים  לא  ואנחנו  זכינו,  ה'  ברוך 
תורה או לנהוג ההיפך מהפסק אותו פסק כבוד הרב, משום שאנשים כאלה 
כבר ברוך ה' אין במחננו! או מכיוון שהבינו אט אט שאין זה מקומם, או לאחר 

שזכו והמערכת פלטה אותם.
מעריכים,  אוהבים,  תורה,  לדעת  הכפופים  אנשים  על  מדברים  אנו  כיום 
מעריצים ומוקירים, אולם עדיין חושבים שיש בכחם, בדברים מסוימים, להבין 

טוב יותר מכבוד הרב את המעשה אשר יעשה.
ֻחַקּת ַהּתֹוָרה  בפרשתנו פרשת חקת אומר הקדוש ברוך הוא למשה: "ֹזאת 
ֲאֶשׁר ִצָוּה ה' ֵלאֹמר ַדֵּבּר ֶאל ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָמּה ְתִּמיָמה" )במדבר 
יט, ב(. המדרש מספר לנו שמשה זכה והבין את סודה של הפרה, והבין איך דבר 

גשמי כל כך יכול להיהפך לרוחני עד כדי טהרת הטמא, ויותר מכך, בד בבד, 
לטמא את הטהור תוך כדי שמטהר הוא את הטמא.

הגמרא במסכת נדה )ט' ע"א( אומרת שעל כך אמר שלמה המלך את הפסוק 
ז, כג(. לאמור, יש כאן בהבנה משהו  )קהלת  ִמֶמִּנּי"  ְוִהיא ְרחֹוָקה  ֶאְחָכָּמה  "ָאַמְרִתּי 
שהצליח משה רבנו והשכיל להבין, ואילו שלמה המלך אומר שטרם זכה לאותה 

הבנה נחשקת.
לו הקדוש  אומר  ובמענה לתפילתו  "החכם מכל האדם"  על שלמה המלך 
ברוך הוא שיקבל חכמה "אשר כמוהו לא היה ולא תוסיף". לאמור, שעל כרחנו 
לומר שמבחינת חכמה היה משה רבנו חכם פחות משלמה המלך, כי הרי לפניו 
לא היה חכם כמוהו. ועם כל זה, זכה משה והבין משהו ששלמה לא זכה להבין.

ועל כך הבהרנו בשנה שעברה במסגרת זו )כמעט... כי הרי המסגרת הולכת 
העוסקים  לכל  הגדולה  והוקרתנו  תודתנו  כך  ועל  שנה,  מידי  ב"ה  ומרחבת 
אוחזים  אתם  אותו  הכתבים  תכריך  ומנהלי  בעלי  ובראשם  הקודש  במלאכת 
זו  היא  זו ממש(, שאותה רמת הבנה שלא סיפקה את שלמה  בידכם בשעה 
שסיפקה את משה. לאמור, שברגע שה' יתברך קבע שפרה תטהר את הטמא 
וברורים  כמובנים  הדברים  את  משה  ראה  רגע  באותו  הטהור,  את  ותטמא 
מאליהם, כי הלא כך החליט ה' יתברך, ואם כך החליט – הרי שלפניו לא עומדת 
פרה מהרפת, אלא אור מזוכך של קדושה וטהרה שירד הישר מכיסא הכבוד כדי 

לטהר את הטמאים בעם ישראל.
יותר, לקבל הסבר משכנע והגיוני גם לשכל  שלמה, לעומתו, ניסה להבין 
דעת  את  ומקבל  נאמן  עדיין  מצידו,  המושלם  ההבנה  חוסר  ולמרות  אנושי. 
ִמֶמִּנּי"  ְרחֹוָקה  ְוִהיא  ֶאְחָכָּמה  "ָאַמְרִתּי  ועל כך אמר:  התורה הקדושה באהבה. 
בי  אלא  הוא,  ברוך  הקדוש  של  ובהחלטתו  בדבריו  החסרון  אין  כלומר,  )שם(. 

שלא זכיתי להיות חכם מספיק להבין את שורש ויסוד הטהרה של פרה אדומה.
בימים אלו נפרדנו מפרשת קרח, שם הגיע אדם שמעבר לחכמתו ועשירותו 
הגדולות היה גם צדיק ובעל יראת שמים לכאורה. הבעיה "היחידה" שהיתה לו, 
היא חוסר כפיפות לדעת תורה. הוא חשב שגם דעתו אמורה להישמע ברמה. 
הוא הבין שגם לו יש מה "להוסיף" על ההיגיון של משה רבנו מפי הגבורה. 

ועל כך נחקק שמו לדיראון עולם, והוא וכמעט כל בני משפחתו וחבריו עלו על 
המוקד או ירדו אל פי שאול.

כאשר אומר הקדוש ברוך לעם ישראל "ּכִ֣י ִיָּפֵל֩א ִמְּמָ֙ך ָדבָ֜ר ... ְוַקְמּתָ֣ ְוָעלִ֔יָת 
ט.  ַהִּמְׁשּפָֽ ְּדבַ֥ר  אֵ֖ת  ְלָ֔ך  ְוִהּגִ֣ידּו  ְוָדַרְׁשּתָ֙   ... ּֽבֹו  ֱאֹלקֶ֖יָך  ה'  ִיְבחַ֛ר  ֲאׁשֶ֥ר  ֶאל־ַהָּמ֔קֹום 
ְוָׁשַמְרּתָ֣  ה'  ִיְבחַ֣ר  ֲאׁשֶ֖ר  ַה֔הּוא  ִמן־ַהָּמ֣קֹום  ְלָ֔ך  ַיּגִ֣יֽדּו  ֲאׁשֶ֣ר  ַהָּדָב֙ר  ַעל־ּפִ֤י  ְוָעׂשִ֗יָת 
ַלֲעׂ֔שֹות ְּכֹכ֖ל ֲאׁשֶ֥ר יֹוֽרּוָך. ַעל־ּפִ֨י ַהּתֹורָ֜ה ֲאׁשֶ֣ר יֹו֗רּוָך ְוַעל־ַהִּמְׁשּפָ֛ט ֲאֶׁשר־ֹיאְמ֥רּו ְלָ֖ך 
אל )דברים יז ח-יא(:, ודורשים על  ַּתֲעׂשֶ֑ה ֹ֣לא ָת֗סּור ִמן־ַהָּדבָ֛ר ֲאֶׁשר־ ַיּגִ֥יֽדּו ְלָ֖ך ָימִ֥ין ּוְׂשֹמֽ
כך רבותינו הקדושים )ירושלמי הוריות פ"א ה"א( אף אם אומר לך על שמאל שהוא ימין 
ועל ימין שהוא שמאל, אומר הדבר שמראש ידע הקדוש ברוך הוא שתהיינה 
החלטות לא מעטות, אשר לא ימצאו חן בעיני השומעים. ולא רק שלא ייראו 
ישרים ונכוחים, אלא להיפך – ייראו ממש כשתי קצוות שונות: שמאל שהוא 
ימין וימין שהוא שמאל. אולם, עם כל זה, אומר הקדוש ברוך הוא סמוך על 
דעת התורה, ראייתה אינה כראייתך, וחכמתה אינה כחכמתך רק גדולה יותר, 
אלא חכמה אחרת לחלוטין, משהו שאין לך בו מושג, משהו שרבים הסיכויים 

שלא תבין הרבה יותר מאשר תבין.
אין אדם עומד על דעת רבו אלא לאחר ארבעים שנה, אמרו חז"ל הקדושים 
)עבודה זרה ה' ע"ב(. וזה לא נאמר כמשהו שעלול לקרות מדי פעם, אלא כדבר שבאופן 

קבוע אמור להתרחש, כי דעתו של הרב שלך אינה כדעתך, היא עולם אחר 
לחלוטין, וכעולם אחר מעטים הסיכויים שתבין, ולו מדי פעם, את רוחב דעתו 

ואת הסיבה לפסק אותו פסק.
מנסים  אנו  אחריות,  כביכול  או  רחמנות  חמלה,  של  רגש  מתוך  לפעמים 
אנו  כאן  אולם,  בעינינו.  "הנבונה"  ההחלטה  את  לקבל  הרב  לכבוד  "לעזור" 
"זוכים" וחוטאים לאמת חטא גדול, כי אותה דעת תורה, אשר בה שרויה הברכה 
ואשר היא האמת לאמיתה ודרכה זוכים להצלחה הגדולה, היא אך ורק אותה 
דעת תורה שלא הוזנה מלחצים או מסיועו של השואל או חבריו להגיע לתשובה 
הנכונה בעיניהם. דעת התורה האמתית היא דעת התורה החפה משיקולים, 

ואשר הרב פסק אותה על פי דעתו בלבד. 
כאשר אתה "עוזר" לכבוד הרב להחליט, ובמיוחד כאשר אתה מצליח להסיט 
את דעתו מהתשובה המקורית בה בחר, לתשובה אותה ענה לך לאחר אותו 
אין  וכיוון שכן  האישית,  דעתך  את  אלא  תורה,  דעת  קיבלת  הרי שלא  לחץ, 
שבאותה  וההפסד  הסיכון   – ולהיפך  הצלחה,  ולא  ברכה  לא  החלטה  באותה 

החלטה רבים הרבה יותר מהריווח.
אם ניגשת לדעת תורה, גש בכדי לקבל את הפסק הנכון והאמתי, אל תנסה 
"לסייע" לכבוד הרב ולהסיט אותו מדעת התורה האמתית. גש והצג בפניו את 

שני הצדדים, וקבל עליך כל אשר יאמר לך ללא הרהור.
מניסיון  או  כלשהי  ל'אינטרס'  מצידוד  חושש  זאת  למי שבכל  טובה  ועצה 
להסיט את דעתו של כבוד הרב להנאתו האישית, שלא לשאול את השאלה בעל 
פה, אלא להציג אותה בכתב. כך ניתן מראש ללטש את הדברים ולוודא שמעבר 
לנתונים על צדדי השאלה והספק אין בו באותו מכתב כל ניסיון להסיט ולהטות 

את דעת התורה הקדושה.
והחכמה בבעייה  הנתונים  לרב  עד כמה חסרים  לך  אלוף בלהסביר  היצר 
הפרטית שלך או בנקודה הציבורית החשובה לך כל כך. זה מה שגורם לאנשים 
בחיי  הצעות  לרב  ולהציע  הפרטיים,  בחייהם  לדעתם  הרב  דעת  את  להטות 

הציבור הנתון למרותו.
כל  על  והמידע  הידע  את  לרב  להעניק  שלא  הכוונה  אין  טוב!  לב  ושימו 
הפרטים הדרושים לו לקבלת ההחלטה. להיפך, יש להעניק לו את כל הפרטים 
הדרושים.  אולם בשום פנים ואופן לא "לעזור" לו להחליט, לא לציין ש"אם 
הרב יחליט כך זה עלול לגרום לצרות צרורות", או: "רק שהרב לא יפסוק לי 
כך, כי אז לא אוכל לעמוד בזה". על שאלות בסגנון זה, יפסוק לך הרב כרצונך, 

כי לא שאלה יש כאן, אלא תשובה...
בשאלה נכונה בצורה נכונה, זוכים לקבל את דברי הקדוש ברוך הוא באוזני 
הבשר שלנו לפעול על פיהם ולזכות לברכה, נחת ושלווה, ויזכנו ה' יתברך לכך.

ברוכים תהיו!

אל "תעזור" לרב להחליט מה טוב
הרב אליהו רבי ראש הכוללבשבילך, זה עלול להסתיים באסון!

 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: שאלות בהלכות צניעות לגברים: 
1. מותר להחליף את הבגד הסמוך לבשר בחדר 
סגור? או שצריך רק בבית הכסא, או בחדר שינה 

מתחת לסמיכה בצניעות גמורה?
עם  בבית  ללכת  מותר  הדין  מעיקר  האם   .2
גופיה או ציצית גופיה אף על פי שדפנות הגוף 

אינן מכוסות?
3. לגבי מכנסים קצרים בבית, האם חייב להיות 

רק עם ארוך אפילו בבית?
ואם כל הנ"ל מותר, מה הפשט ברמ"א )סימן ב' סעיף 

ו'( "ִויַכֶּסה ָּכל ּגּופֹו"?
תשובה: 1. בכל מקום שמחליף צריך צניעות, 
כבודו,  הארץ  כל  מלא  הוא  ברוך  הקדוש  כי 
אין  כי  זה טעות!  והמושג הזה של חדר הלבשה 
יתברך  לעמוד או לשבת בלי צניעות לפני השם 
בכל מקום שהוא. ולכן גם אם מחליף בגד פנימי 
בבית הכסא, צריך לעשות את זה בצניעות. ועדיף 
בחדר בישיבה על גבי מיטה וכיוצא בזה ומכסה 

עצמו ומחליף כדת וכדין ואשריו ואשרי חלקו.
דין צניעות  אין  וכיוצא בזה  רק בבית המרחץ 
להתכסות. אבל סתם שרוצה להחליף יש להחמיר 

לעשות כנזכר לעיל.
2. מותר מעיקר הדין וכדלהלן.

3. מותר מעיקר הדין בפרט בקיץ, וכשחם הרבה 
וקשה לו לעזור בבית בעבודות הבית והמשפחה.

אבל באופן כללי, יש ענין ללבוש תמיד ארוך 
גם בבית, ובפרט כשיש לו ילדים שצריך להראות 

להם דוגמא אישית של צניעות ויראת שמים.
בפתח  שאומרים  וכמו  מהרמ"א,  קשה  ולא 
זה  קודש.  ברית  אות  דגופא  סיומא  יסוד  אליהו, 
סיום הגוף ולא השוקיים והרגלים, ומפורש בגמרא 
ותוס'  וברש"י  שמע.  על  פורס  פוחח  כד.(  )מגילה 

וברי"ף פירשו שרגליו מגולין או זרועותיו מגולין. 
יחוה דעת  זיע"א בספר  ועיין באורך למרן רבינו 

)ח"ד סימן ח'(.

הנהגה טובה בפרט לבחורים כשיוצאים לרשות 
הרבים, ללבוש חולצה שהכפתור הראשון סמוך 
מתאימה  חולצה  לקנות  ויש  סגור.  גם  לצואר, 
וכן  העליון.  הכפתור  את  בקלות  לסגור  שניתן 
שרוולים ארוכים עד כף היד. וזה אפילו לגברים. 
ועל אחת כמה וכמה לנשים... ובספר אור לציון 
מוסר כותב דברים חמורים על ההולכים בחולצה 

קצרה. ע"ש.

תרגום  ואחד  מקרא  בשתיים  האם  שאלה: 
מותר לי לקרוא פעם אחת מקרא ולאחריו תרגום 
התורה  בקריאת  החזן  עם  למחרת  ולהשלים 
מילה במילה )וכך גם אני מרוויח שאני לא נרדם 
בקריאת התורה כי אני יודע שאני חייב להשלים(. 

האם זה מותר?
תשובה: בדיעבד זה מותר. זה לא טוב שאתה 
ושלום  חס  מראה  זה  התורה,  בקריאת  נרדם 
לא  שבת  בסעודת  כי  לתורה.  הערכה  חוסר  על 
נרדמים, כי מתלהבים מהאוכל. וכי התורה תורת 

ה' פחות מהחמין של שבת?
וראוי לסדר את השעות לשינה לתורה ולמצוות. 

ויש בזה כבוד שמים.

אני אדם בעל תשובה שמשתדל מאד  שאלה: 
מונהגת  והמשפחה  נשוי,  ומצוות,  תורה  לשמור 
על פי דרך ישראל סבא )השקפה חרדית(. העניין 
המשפחה,  לפרנסת  עובד  שאני  שמכיוון  הוא 
אני לומד בערב, ומקדיש זמן גם בשבת ללימוד, 
הולך לשיעורים באמצע השבוע ובסופו, ומשתדל 
להכניס תורה כמה שאפשר )כי יש עזרה בבית, 

קניות וכו'(.
אבל בכל זאת אני מרגיש סוג ב' כלפי אלו שכן 
יושבים ולומדים תורה יום שלם, אני מרגיש שאני 
לא!  ואני  ללמוד  לשבת  זוכים  שהם  בהם  מקנא 
לשבת  מסוגל  הייתי  אם  יודע  לא  שאני  למרות 

וללמוד יום שלם! 
בכל מקרה רציתי לדעת למה אני מרגיש ככה? 
והאם תחושה זו היא מהיצר הרע שרוצה לייאש 

אותי? ומה עושים כנגד?
תן  הרע.  יצר  של  תחושה  באמת  זה  תשובה: 
תורני,  בית  להקים  שזכית  יתברך  להשם  תודה 
יותר מצדיק  וזכית להיות בעל תשובה שמעלתו 
שאנחנו  ישראל  גדולי  ככל  ורוב  לד:(,  )ברכות  גמור 
מכירים, אבא שלהם היה עובד כפשוטו ממש. מרן 
הרב עובדיה זיע"א, הרב בן ציון, הרב צדקא, הרב 
מועלם, הרב שך, הסטייפלער, כולם באו מהורים 
בעלי יראת שמים, אנשי עבודה, לחם לאכול ובגד 
רעש  שעושים  כאלה  בנים  להוליד  וזכו  ללבוש. 
בכל העולמות. וגם אתה וזוגתך הי"ו יכולים לזכות 
רוחני  ואהבה  במסירות  בילדים  תשקיעו  בכך, 

וגשמי, והתוצאות בשטח בעזרת השם יתברך.
שהכל  בעבודה  ומכוון  שהעובד  לרבות  גם 
ולחינוך  הבית,  את  ולקדש  לפרנסה,  אמצעי 
ולהלכה  מצוה.  זה  העבודה  עצם  הרי  הבנים. 
לקניות  בבית  עוזר  וכשמסיים  שעובד  כזה  אדם 
ותיקונים ובעיות ומיד מתפנה ללמוד בערב בבית 
לה  ויש  אומנתו.  תורתו  של  דין  לו  יש  המדרש, 

מסתמא בזכות הצער שלך, דין כזה.
כמובן. בשבת שאין עבודה, אתה צריך להראות 
אברך תורני ממש חליפה, מגבעת, לבוש של בן 
תורה )עניבה לא מעכב(. וזה כבוד השבת ודוגמא 

אישית לילדים להפליא.

בחוץ  ראש  כובד  אומר  תמיד  הרב  שאלה: 
לבן  כדאי  ראש  קלות  איזה  ראש.  קלות  ובבית 
או  לרווק  חילוק  יש  והאם  בביתו?  לנהוג  תורה 

נשוי?
תשובה: בודאי שיש חילוק. רווק, זה גיל מסוכן 
ויש להזהר שלא לעשות קלות ראש לעולם! רק 
קיג.(  )פסחים  ובגמרא  תמיד.  תורה  ועמל  ראש  כובד 
שיבחו רווק הדר בכרך ואינו חוטא. ע"ש. כי זה 

קשה ומסוכן, נפשית ורוחנית.
יעשה  אשתו,  עם  ורק  לאשתו,  בעל  בין  אבל 

קלות  בדיבורים.  בשינה,  בסעודה,  ראש  קלות 
במלים  בחיוכים,  בחופשיות,  דיבור  כלומר  ראש 
שמשמעותם  מלים  ואהבה,  חיבה  של  ודיבורים 
הם להלבין שיניים זה לזה. ומידי פעם גם סיפור 

מצחיק שיש בו מוסר השכל, וזה מקרב ביניהם.

קירוב  זה  ובבית  ליצנות,  זה  הרבים  ברשות 
קלות  בין  דק  חילוק  שיש  וכמובן  ואהבה.  חיבה 
בדברים  זה  ראש  קלות  כי  ליצנות,  לבין  ראש 
להם  נודעת  יתירה  וחיבה  ביניהם  חיזוק  שמביא 
כשהם מפטפים זה עם זה. ולכן אמרו אל תרבה 
וכו' באשתו אמרו )פ"ק דאבות(. ומשמע שלדבר צריך, 
לדבר  מצוה  זה  הצורך  וכפי  להרבות.  לא  ורק 

ולשמח זה עם זה.

ועיין סוטה )מז.( תחילת קלקולו של אותו האיש 
היה קלות ראש בשמירת העיניים. רחמנא ליצלן. 
וכיוצא  ביין  משכרות  נובע  ראש  בקלות  והיסוד 
והובא  ז'(.  )פרק  בהושע  בפסוק  כמבואר  בזה. 
פני שכינה.  רואה  לא  ליצים  מב.( כת  )סוטה  בגמרא 
וכן במשנה )אבות פרק ג'( שחוק וקלות ראש מרגילין 

לערוה. רחמנא ליצלן. ועיין רבינו יונה שם. 

קלות  בגדר  זיע"א,  שך  הרב  מרן  של  סיפורו 
בנו  את  חיתן  איגר  עקיבא  רב'  הגאון  ראש. 
לפני  ובשבת  גדול.  עשיר  בת  עם  המהרש"א 
חתן.  שבת  לעשות  האשכנזים  נוהגים  החתונה 
החתן,  אבי  הגאון  הגיע  קודש  שבת  ובמוצאי 
ושאל את אבי הכלה, כיצד היה עם החתן בשבת 
קודש? וענה לו אבי הכלה, הלואי שהיינו מרוצים 
ממך כמו מהחתן... ושאל הגאון, למה איפה אני 
לא בסדר? וענה אבי הכלה, סתם בצחוק... וצעק 
הגאון: "ליצנות, קלות ראש"! קם ולקח את החתן 

בנו בעל גליון מהרש"א, וביטל את השידוך.

ושוב  וקם  בעבירות  שנופל  אדם  שאלה: 
וקם מה יעשה כדי לחזור בתשובה שלמה  נופל 
תשובתו  את  מקבל  ה'  אם  ידע  ואיך   ? ואמיתית 

והוא רצוי לפני ה יתברך?
תשובה: הוא צריך לקבל הדרכה נכונה, עשה 
לך רב, בלי הדרכה הוא נופל. ההדרכה תעזור לו 

מאד.

לדוגמא. החכם יגיד לו, לעבור טלפון למספר 
וכן  ניצל מהם.  ובזה  ולא לפרסם לחברים,  חסוי 
ללימוד,  לתפילה,  מתאים  יום  סדר  לו  יעשה 
לשעות העבודה, והסדר היומי זה סוד ההצלחה. 
והפסוק בתהלים )פרק כ"ד( צועק מי יעלה בהר ה'. 
וזה לא מספיק, אלא צריך את ההמשך, ומי יקום 
במקום קודשו. כלומר מי ישאר למעלה ולא נופל 

למטה. וזה על ידי הדרכה נכונה.

את  ומקבל  אותו  אוהב  יתברך  השם  וכמובן 
נכונה מהחכם,  תשובתו. אבל כשזה עם הדרכה 

זה שלמות בתשובה ועושה בשמים רעש גדול.
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שלום וברכה מורי ורבותי!
ישנם כאלה שלפעמים חושבים שיש בכחם להיות יועצים לדעת תורה. הם 
שומעים את כבוד הרב פוסק את פסוקו, ואז הם מגיעים ומנסים להטות את 

דעתו לכאן ולכאן.
יש כאלה שעושים את זה בעניינים ציבוריים העומדים על הפרק, וחושבים 
ויש להם אפילו כמה שיקולים שהרב לא  שיש להם מה לחדש לכבוד הרב, 
לקח בטרם קיבל את דעתו דעת תורה. וישנם כאלה שמהמרים בזה על חייהם 
האישיים. הם מגיעים להתייעץ עם הרב, וברגע שרואים שהלך הדברים מוביל 
להחלטה שאינה מקובלת על דעתם כל כך, הם מתחילים "לשכנע" את כבוד 

הרב עד כמה החלטה אחרת תהיה טובה והגונה יותר.
יותר, כאשר מביע הרב דעתו דעת תורה לגבי אדם  במקרים חריגים עוד 
שיקוליו  את  הרב  לכבוד  "להסביר"  ומנסים  אחרים  אנשים  מגיעים  מסוים, 
כדאי  ולא  מומלץ  לא  לדעתם,  בעטיין,  הסיבות  ואת  אדם  אותו  של  ומניעיו 
להתנהג עם אותו אחד כפי אשר הורתה דעתו של כבוד תורתו דעת התורה 

הקדושה.
דעת  לעקור  המנסים  אנשים  על  כיום  מדברים  לא  ואנחנו  זכינו,  ה'  ברוך 
תורה או לנהוג ההיפך מהפסק אותו פסק כבוד הרב, משום שאנשים כאלה 
כבר ברוך ה' אין במחננו! או מכיוון שהבינו אט אט שאין זה מקומם, או לאחר 

שזכו והמערכת פלטה אותם.
מעריכים,  אוהבים,  תורה,  לדעת  הכפופים  אנשים  על  מדברים  אנו  כיום 
מעריצים ומוקירים, אולם עדיין חושבים שיש בכחם, בדברים מסוימים, להבין 

טוב יותר מכבוד הרב את המעשה אשר יעשה.
ֻחַקּת ַהּתֹוָרה  בפרשתנו פרשת חקת אומר הקדוש ברוך הוא למשה: "ֹזאת 
ֲאֶשׁר ִצָוּה ה' ֵלאֹמר ַדֵּבּר ֶאל ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָמּה ְתִּמיָמה" )במדבר 
יט, ב(. המדרש מספר לנו שמשה זכה והבין את סודה של הפרה, והבין איך דבר 

גשמי כל כך יכול להיהפך לרוחני עד כדי טהרת הטמא, ויותר מכך, בד בבד, 
לטמא את הטהור תוך כדי שמטהר הוא את הטמא.

הגמרא במסכת נדה )ט' ע"א( אומרת שעל כך אמר שלמה המלך את הפסוק 
ז, כג(. לאמור, יש כאן בהבנה משהו  )קהלת  ִמֶמִּנּי"  ְוִהיא ְרחֹוָקה  ֶאְחָכָּמה  "ָאַמְרִתּי 
שהצליח משה רבנו והשכיל להבין, ואילו שלמה המלך אומר שטרם זכה לאותה 

הבנה נחשקת.
לו הקדוש  אומר  ובמענה לתפילתו  "החכם מכל האדם"  על שלמה המלך 
ברוך הוא שיקבל חכמה "אשר כמוהו לא היה ולא תוסיף". לאמור, שעל כרחנו 
לומר שמבחינת חכמה היה משה רבנו חכם פחות משלמה המלך, כי הרי לפניו 
לא היה חכם כמוהו. ועם כל זה, זכה משה והבין משהו ששלמה לא זכה להבין.

ועל כך הבהרנו בשנה שעברה במסגרת זו )כמעט... כי הרי המסגרת הולכת 
העוסקים  לכל  הגדולה  והוקרתנו  תודתנו  כך  ועל  שנה,  מידי  ב"ה  ומרחבת 
אוחזים  אתם  אותו  הכתבים  תכריך  ומנהלי  בעלי  ובראשם  הקודש  במלאכת 
זו  היא  זו ממש(, שאותה רמת הבנה שלא סיפקה את שלמה  בידכם בשעה 
שסיפקה את משה. לאמור, שברגע שה' יתברך קבע שפרה תטהר את הטמא 
וברורים  כמובנים  הדברים  את  משה  ראה  רגע  באותו  הטהור,  את  ותטמא 
מאליהם, כי הלא כך החליט ה' יתברך, ואם כך החליט – הרי שלפניו לא עומדת 
פרה מהרפת, אלא אור מזוכך של קדושה וטהרה שירד הישר מכיסא הכבוד כדי 

לטהר את הטמאים בעם ישראל.
יותר, לקבל הסבר משכנע והגיוני גם לשכל  שלמה, לעומתו, ניסה להבין 
דעת  את  ומקבל  נאמן  עדיין  מצידו,  המושלם  ההבנה  חוסר  ולמרות  אנושי. 
ִמֶמִּנּי"  ְרחֹוָקה  ְוִהיא  ֶאְחָכָּמה  "ָאַמְרִתּי  ועל כך אמר:  התורה הקדושה באהבה. 
בי  אלא  הוא,  ברוך  הקדוש  של  ובהחלטתו  בדבריו  החסרון  אין  כלומר,  )שם(. 

שלא זכיתי להיות חכם מספיק להבין את שורש ויסוד הטהרה של פרה אדומה.
בימים אלו נפרדנו מפרשת קרח, שם הגיע אדם שמעבר לחכמתו ועשירותו 
הגדולות היה גם צדיק ובעל יראת שמים לכאורה. הבעיה "היחידה" שהיתה לו, 
היא חוסר כפיפות לדעת תורה. הוא חשב שגם דעתו אמורה להישמע ברמה. 
הוא הבין שגם לו יש מה "להוסיף" על ההיגיון של משה רבנו מפי הגבורה. 

ועל כך נחקק שמו לדיראון עולם, והוא וכמעט כל בני משפחתו וחבריו עלו על 
המוקד או ירדו אל פי שאול.

כאשר אומר הקדוש ברוך לעם ישראל "ּכִ֣י ִיָּפֵל֩א ִמְּמָ֙ך ָדבָ֜ר ... ְוַקְמּתָ֣ ְוָעלִ֔יָת 
ט.  ַהִּמְׁשּפָֽ ְּדבַ֥ר  אֵ֖ת  ְלָ֔ך  ְוִהּגִ֣ידּו  ְוָדַרְׁשּתָ֙   ... ּֽבֹו  ֱאֹלקֶ֖יָך  ה'  ִיְבחַ֛ר  ֲאׁשֶ֥ר  ֶאל־ַהָּמ֔קֹום 
ְוָׁשַמְרּתָ֣  ה'  ִיְבחַ֣ר  ֲאׁשֶ֖ר  ַה֔הּוא  ִמן־ַהָּמ֣קֹום  ְלָ֔ך  ַיּגִ֣יֽדּו  ֲאׁשֶ֣ר  ַהָּדָב֙ר  ַעל־ּפִ֤י  ְוָעׂשִ֗יָת 
ַלֲעׂ֔שֹות ְּכֹכ֖ל ֲאׁשֶ֥ר יֹוֽרּוָך. ַעל־ּפִ֨י ַהּתֹורָ֜ה ֲאׁשֶ֣ר יֹו֗רּוָך ְוַעל־ַהִּמְׁשּפָ֛ט ֲאֶׁשר־ֹיאְמ֥רּו ְלָ֖ך 
אל )דברים יז ח-יא(:, ודורשים על  ַּתֲעׂשֶ֑ה ֹ֣לא ָת֗סּור ִמן־ַהָּדבָ֛ר ֲאֶׁשר־ ַיּגִ֥יֽדּו ְלָ֖ך ָימִ֥ין ּוְׂשֹמֽ
כך רבותינו הקדושים )ירושלמי הוריות פ"א ה"א( אף אם אומר לך על שמאל שהוא ימין 
ועל ימין שהוא שמאל, אומר הדבר שמראש ידע הקדוש ברוך הוא שתהיינה 
החלטות לא מעטות, אשר לא ימצאו חן בעיני השומעים. ולא רק שלא ייראו 
ישרים ונכוחים, אלא להיפך – ייראו ממש כשתי קצוות שונות: שמאל שהוא 
ימין וימין שהוא שמאל. אולם, עם כל זה, אומר הקדוש ברוך הוא סמוך על 
דעת התורה, ראייתה אינה כראייתך, וחכמתה אינה כחכמתך רק גדולה יותר, 
אלא חכמה אחרת לחלוטין, משהו שאין לך בו מושג, משהו שרבים הסיכויים 

שלא תבין הרבה יותר מאשר תבין.
אין אדם עומד על דעת רבו אלא לאחר ארבעים שנה, אמרו חז"ל הקדושים 
)עבודה זרה ה' ע"ב(. וזה לא נאמר כמשהו שעלול לקרות מדי פעם, אלא כדבר שבאופן 

קבוע אמור להתרחש, כי דעתו של הרב שלך אינה כדעתך, היא עולם אחר 
לחלוטין, וכעולם אחר מעטים הסיכויים שתבין, ולו מדי פעם, את רוחב דעתו 

ואת הסיבה לפסק אותו פסק.
מנסים  אנו  אחריות,  כביכול  או  רחמנות  חמלה,  של  רגש  מתוך  לפעמים 
אנו  כאן  אולם,  בעינינו.  "הנבונה"  ההחלטה  את  לקבל  הרב  לכבוד  "לעזור" 
"זוכים" וחוטאים לאמת חטא גדול, כי אותה דעת תורה, אשר בה שרויה הברכה 
ואשר היא האמת לאמיתה ודרכה זוכים להצלחה הגדולה, היא אך ורק אותה 
דעת תורה שלא הוזנה מלחצים או מסיועו של השואל או חבריו להגיע לתשובה 
הנכונה בעיניהם. דעת התורה האמתית היא דעת התורה החפה משיקולים, 

ואשר הרב פסק אותה על פי דעתו בלבד. 
כאשר אתה "עוזר" לכבוד הרב להחליט, ובמיוחד כאשר אתה מצליח להסיט 
את דעתו מהתשובה המקורית בה בחר, לתשובה אותה ענה לך לאחר אותו 
אין  וכיוון שכן  האישית,  דעתך  את  אלא  תורה,  דעת  קיבלת  הרי שלא  לחץ, 
שבאותה  וההפסד  הסיכון   – ולהיפך  הצלחה,  ולא  ברכה  לא  החלטה  באותה 

החלטה רבים הרבה יותר מהריווח.
אם ניגשת לדעת תורה, גש בכדי לקבל את הפסק הנכון והאמתי, אל תנסה 
"לסייע" לכבוד הרב ולהסיט אותו מדעת התורה האמתית. גש והצג בפניו את 

שני הצדדים, וקבל עליך כל אשר יאמר לך ללא הרהור.
מניסיון  או  כלשהי  ל'אינטרס'  מצידוד  חושש  זאת  למי שבכל  טובה  ועצה 
להסיט את דעתו של כבוד הרב להנאתו האישית, שלא לשאול את השאלה בעל 
פה, אלא להציג אותה בכתב. כך ניתן מראש ללטש את הדברים ולוודא שמעבר 
לנתונים על צדדי השאלה והספק אין בו באותו מכתב כל ניסיון להסיט ולהטות 

את דעת התורה הקדושה.
והחכמה בבעייה  הנתונים  לרב  עד כמה חסרים  לך  אלוף בלהסביר  היצר 
הפרטית שלך או בנקודה הציבורית החשובה לך כל כך. זה מה שגורם לאנשים 
בחיי  הצעות  לרב  ולהציע  הפרטיים,  בחייהם  לדעתם  הרב  דעת  את  להטות 

הציבור הנתון למרותו.
כל  על  והמידע  הידע  את  לרב  להעניק  שלא  הכוונה  אין  טוב!  לב  ושימו 
הפרטים הדרושים לו לקבלת ההחלטה. להיפך, יש להעניק לו את כל הפרטים 
הדרושים.  אולם בשום פנים ואופן לא "לעזור" לו להחליט, לא לציין ש"אם 
הרב יחליט כך זה עלול לגרום לצרות צרורות", או: "רק שהרב לא יפסוק לי 
כך, כי אז לא אוכל לעמוד בזה". על שאלות בסגנון זה, יפסוק לך הרב כרצונך, 

כי לא שאלה יש כאן, אלא תשובה...
בשאלה נכונה בצורה נכונה, זוכים לקבל את דברי הקדוש ברוך הוא באוזני 
הבשר שלנו לפעול על פיהם ולזכות לברכה, נחת ושלווה, ויזכנו ה' יתברך לכך.

ברוכים תהיו!

אל "תעזור" לרב להחליט מה טוב
הרב אליהו רבי ראש הכוללבשבילך, זה עלול להסתיים באסון!

 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: שאלות בהלכות צניעות לגברים: 
1. מותר להחליף את הבגד הסמוך לבשר בחדר 
סגור? או שצריך רק בבית הכסא, או בחדר שינה 

מתחת לסמיכה בצניעות גמורה?
עם  בבית  ללכת  מותר  הדין  מעיקר  האם   .2
גופיה או ציצית גופיה אף על פי שדפנות הגוף 

אינן מכוסות?
3. לגבי מכנסים קצרים בבית, האם חייב להיות 

רק עם ארוך אפילו בבית?
ואם כל הנ"ל מותר, מה הפשט ברמ"א )סימן ב' סעיף 

ו'( "ִויַכֶּסה ָּכל ּגּופֹו"?
תשובה: 1. בכל מקום שמחליף צריך צניעות, 
כבודו,  הארץ  כל  מלא  הוא  ברוך  הקדוש  כי 
אין  כי  זה טעות!  והמושג הזה של חדר הלבשה 
יתברך  לעמוד או לשבת בלי צניעות לפני השם 
בכל מקום שהוא. ולכן גם אם מחליף בגד פנימי 
בבית הכסא, צריך לעשות את זה בצניעות. ועדיף 
בחדר בישיבה על גבי מיטה וכיוצא בזה ומכסה 

עצמו ומחליף כדת וכדין ואשריו ואשרי חלקו.
דין צניעות  אין  וכיוצא בזה  רק בבית המרחץ 
להתכסות. אבל סתם שרוצה להחליף יש להחמיר 

לעשות כנזכר לעיל.
2. מותר מעיקר הדין וכדלהלן.

3. מותר מעיקר הדין בפרט בקיץ, וכשחם הרבה 
וקשה לו לעזור בבית בעבודות הבית והמשפחה.

אבל באופן כללי, יש ענין ללבוש תמיד ארוך 
גם בבית, ובפרט כשיש לו ילדים שצריך להראות 

להם דוגמא אישית של צניעות ויראת שמים.
בפתח  שאומרים  וכמו  מהרמ"א,  קשה  ולא 
זה  קודש.  ברית  אות  דגופא  סיומא  יסוד  אליהו, 
סיום הגוף ולא השוקיים והרגלים, ומפורש בגמרא 
ותוס'  וברש"י  שמע.  על  פורס  פוחח  כד.(  )מגילה 

וברי"ף פירשו שרגליו מגולין או זרועותיו מגולין. 
יחוה דעת  זיע"א בספר  ועיין באורך למרן רבינו 

)ח"ד סימן ח'(.

הנהגה טובה בפרט לבחורים כשיוצאים לרשות 
הרבים, ללבוש חולצה שהכפתור הראשון סמוך 
מתאימה  חולצה  לקנות  ויש  סגור.  גם  לצואר, 
וכן  העליון.  הכפתור  את  בקלות  לסגור  שניתן 
שרוולים ארוכים עד כף היד. וזה אפילו לגברים. 
ועל אחת כמה וכמה לנשים... ובספר אור לציון 
מוסר כותב דברים חמורים על ההולכים בחולצה 

קצרה. ע"ש.

תרגום  ואחד  מקרא  בשתיים  האם  שאלה: 
מותר לי לקרוא פעם אחת מקרא ולאחריו תרגום 
התורה  בקריאת  החזן  עם  למחרת  ולהשלים 
מילה במילה )וכך גם אני מרוויח שאני לא נרדם 
בקריאת התורה כי אני יודע שאני חייב להשלים(. 

האם זה מותר?
תשובה: בדיעבד זה מותר. זה לא טוב שאתה 
ושלום  חס  מראה  זה  התורה,  בקריאת  נרדם 
לא  שבת  בסעודת  כי  לתורה.  הערכה  חוסר  על 
נרדמים, כי מתלהבים מהאוכל. וכי התורה תורת 

ה' פחות מהחמין של שבת?
וראוי לסדר את השעות לשינה לתורה ולמצוות. 

ויש בזה כבוד שמים.

אני אדם בעל תשובה שמשתדל מאד  שאלה: 
מונהגת  והמשפחה  נשוי,  ומצוות,  תורה  לשמור 
על פי דרך ישראל סבא )השקפה חרדית(. העניין 
המשפחה,  לפרנסת  עובד  שאני  שמכיוון  הוא 
אני לומד בערב, ומקדיש זמן גם בשבת ללימוד, 
הולך לשיעורים באמצע השבוע ובסופו, ומשתדל 
להכניס תורה כמה שאפשר )כי יש עזרה בבית, 

קניות וכו'(.
אבל בכל זאת אני מרגיש סוג ב' כלפי אלו שכן 
יושבים ולומדים תורה יום שלם, אני מרגיש שאני 
לא!  ואני  ללמוד  לשבת  זוכים  שהם  בהם  מקנא 
לשבת  מסוגל  הייתי  אם  יודע  לא  שאני  למרות 

וללמוד יום שלם! 
בכל מקרה רציתי לדעת למה אני מרגיש ככה? 
והאם תחושה זו היא מהיצר הרע שרוצה לייאש 

אותי? ומה עושים כנגד?
תן  הרע.  יצר  של  תחושה  באמת  זה  תשובה: 
תורני,  בית  להקים  שזכית  יתברך  להשם  תודה 
יותר מצדיק  וזכית להיות בעל תשובה שמעלתו 
שאנחנו  ישראל  גדולי  ככל  ורוב  לד:(,  )ברכות  גמור 
מכירים, אבא שלהם היה עובד כפשוטו ממש. מרן 
הרב עובדיה זיע"א, הרב בן ציון, הרב צדקא, הרב 
מועלם, הרב שך, הסטייפלער, כולם באו מהורים 
בעלי יראת שמים, אנשי עבודה, לחם לאכול ובגד 
רעש  שעושים  כאלה  בנים  להוליד  וזכו  ללבוש. 
בכל העולמות. וגם אתה וזוגתך הי"ו יכולים לזכות 
רוחני  ואהבה  במסירות  בילדים  תשקיעו  בכך, 

וגשמי, והתוצאות בשטח בעזרת השם יתברך.
שהכל  בעבודה  ומכוון  שהעובד  לרבות  גם 
ולחינוך  הבית,  את  ולקדש  לפרנסה,  אמצעי 
ולהלכה  מצוה.  זה  העבודה  עצם  הרי  הבנים. 
לקניות  בבית  עוזר  וכשמסיים  שעובד  כזה  אדם 
ותיקונים ובעיות ומיד מתפנה ללמוד בערב בבית 
לה  ויש  אומנתו.  תורתו  של  דין  לו  יש  המדרש, 

מסתמא בזכות הצער שלך, דין כזה.
כמובן. בשבת שאין עבודה, אתה צריך להראות 
אברך תורני ממש חליפה, מגבעת, לבוש של בן 
תורה )עניבה לא מעכב(. וזה כבוד השבת ודוגמא 

אישית לילדים להפליא.

בחוץ  ראש  כובד  אומר  תמיד  הרב  שאלה: 
לבן  כדאי  ראש  קלות  איזה  ראש.  קלות  ובבית 
או  לרווק  חילוק  יש  והאם  בביתו?  לנהוג  תורה 

נשוי?
תשובה: בודאי שיש חילוק. רווק, זה גיל מסוכן 
ויש להזהר שלא לעשות קלות ראש לעולם! רק 
קיג.(  )פסחים  ובגמרא  תמיד.  תורה  ועמל  ראש  כובד 
שיבחו רווק הדר בכרך ואינו חוטא. ע"ש. כי זה 

קשה ומסוכן, נפשית ורוחנית.
יעשה  אשתו,  עם  ורק  לאשתו,  בעל  בין  אבל 

קלות  בדיבורים.  בשינה,  בסעודה,  ראש  קלות 
במלים  בחיוכים,  בחופשיות,  דיבור  כלומר  ראש 
שמשמעותם  מלים  ואהבה,  חיבה  של  ודיבורים 
הם להלבין שיניים זה לזה. ומידי פעם גם סיפור 

מצחיק שיש בו מוסר השכל, וזה מקרב ביניהם.

קירוב  זה  ובבית  ליצנות,  זה  הרבים  ברשות 
קלות  בין  דק  חילוק  שיש  וכמובן  ואהבה.  חיבה 
בדברים  זה  ראש  קלות  כי  ליצנות,  לבין  ראש 
להם  נודעת  יתירה  וחיבה  ביניהם  חיזוק  שמביא 
כשהם מפטפים זה עם זה. ולכן אמרו אל תרבה 
וכו' באשתו אמרו )פ"ק דאבות(. ומשמע שלדבר צריך, 
לדבר  מצוה  זה  הצורך  וכפי  להרבות.  לא  ורק 

ולשמח זה עם זה.

ועיין סוטה )מז.( תחילת קלקולו של אותו האיש 
היה קלות ראש בשמירת העיניים. רחמנא ליצלן. 
וכיוצא  ביין  משכרות  נובע  ראש  בקלות  והיסוד 
והובא  ז'(.  )פרק  בהושע  בפסוק  כמבואר  בזה. 
פני שכינה.  רואה  לא  ליצים  מב.( כת  )סוטה  בגמרא 
וכן במשנה )אבות פרק ג'( שחוק וקלות ראש מרגילין 

לערוה. רחמנא ליצלן. ועיין רבינו יונה שם. 

קלות  בגדר  זיע"א,  שך  הרב  מרן  של  סיפורו 
בנו  את  חיתן  איגר  עקיבא  רב'  הגאון  ראש. 
לפני  ובשבת  גדול.  עשיר  בת  עם  המהרש"א 
חתן.  שבת  לעשות  האשכנזים  נוהגים  החתונה 
החתן,  אבי  הגאון  הגיע  קודש  שבת  ובמוצאי 
ושאל את אבי הכלה, כיצד היה עם החתן בשבת 
קודש? וענה לו אבי הכלה, הלואי שהיינו מרוצים 
ממך כמו מהחתן... ושאל הגאון, למה איפה אני 
לא בסדר? וענה אבי הכלה, סתם בצחוק... וצעק 
הגאון: "ליצנות, קלות ראש"! קם ולקח את החתן 

בנו בעל גליון מהרש"א, וביטל את השידוך.

ושוב  וקם  בעבירות  שנופל  אדם  שאלה: 
וקם מה יעשה כדי לחזור בתשובה שלמה  נופל 
תשובתו  את  מקבל  ה'  אם  ידע  ואיך   ? ואמיתית 

והוא רצוי לפני ה יתברך?
תשובה: הוא צריך לקבל הדרכה נכונה, עשה 
לך רב, בלי הדרכה הוא נופל. ההדרכה תעזור לו 

מאד.

לדוגמא. החכם יגיד לו, לעבור טלפון למספר 
וכן  ניצל מהם.  ובזה  ולא לפרסם לחברים,  חסוי 
ללימוד,  לתפילה,  מתאים  יום  סדר  לו  יעשה 
לשעות העבודה, והסדר היומי זה סוד ההצלחה. 
והפסוק בתהלים )פרק כ"ד( צועק מי יעלה בהר ה'. 
וזה לא מספיק, אלא צריך את ההמשך, ומי יקום 
במקום קודשו. כלומר מי ישאר למעלה ולא נופל 

למטה. וזה על ידי הדרכה נכונה.

את  ומקבל  אותו  אוהב  יתברך  השם  וכמובן 
נכונה מהחכם,  תשובתו. אבל כשזה עם הדרכה 

זה שלמות בתשובה ועושה בשמים רעש גדול.



הזכות והישועה בהחזקת אברך:
בסך של 1,000 ש"ח לחודש בלבד, אתה זוכה למנייה בלימודם של למעלה מ-150 לומדי תורה,

ביטוח חיים אמיתי, ובנוסף "חופת מרן" - הברכה והישועה לך ולכל בני המשפחה 03-5011160

 סיפורים מגדולי הדורות מאוצרו של 
הגאון רבי שלום מרדכי שבדרון זצוק"ל עמלות ויגיעה בתורה

דין תורה בין הט"ז לב"חמי נחשב לעילוי בדור הקודם?
אמר פעם החפץ חיים זי"ע בתוך אמרותיו: מה היתה בעבר משמעותו 
של עילוי? וסיפר מעשה שהיה בעיירה אחת, שנמצא נער בן ארבע עשרה 
עילוי שיש לו ידיעה בכל הש"ס ממש, ומבין דבר מתוך דבר, וכמובן שרבים 
רדפו אחריו לקחת אותו להיות חתן לבתם והבטיחו לתת לו דירה ומזונות 
איזה  הייתה  ואמנם  שנים,  הרבה  להרבה  ההצטרכויות  וכל  שולחנם  על 
משפחה עשירה שקיבלה על עצמה את כל התנאים הללו ועשו אירוסין 
אינה מגיל  למזל טוב. אבל... התברר אחר כך שידיעת הש"ס של החתן 
ארבע עשרה אלא בן חמש עשרה! ובגלל זה ביטלו הורי הכלה את החתונה 
בטענה כי בחור בן חמש עשר שנה שיודע את הש"ס אין בזה חידוש ואינם 

מחוייבים לעמוד בהבטחתם!
סיפור נוסף בענין זה, שיש בו חידוש יותר מהסיפור הקודם, שמעתי מפי 
תלמיד חכם מופלג אחד, שסיפר לו זאת בעל המעשה, שהיה תלמיד חכם, 

והרבה שנים גייס כספים למען ישיבות נובהרדוק.
והנה יום אחד הגיע כמנהגו לקרלין פינסק אצל אחד מגדולי הדור בעל 
"בית דוד" שהיה אז כבר זקן מופלג, בן יותר מתשעים שנה, ומחלת השכחה 

גברה עליו מאוד, אבל ש"ס היה לומד כל היום תמיד בעל פה.
משנכנס אליו המתרים, נתן לו שלום והחזיר לו שלום, ושאל אותו בעל 
"הבית דוד", מה הוא רוצה? והשיב לו כי בא לגבות עבור ישיבות נובהרדוק 
כמו בכל שנה בעת זאת, ולאחר ששאל כמה הוא נותן בכל שנה, והשיב לו 
המתרים. הוציא ה"בית דוד" את הארנק ונתן לו, ושב מייד ללמוד כדרכו 
לו  היה קשה  לעיין בספר  כי  פה,  נעים אבל בעל  ובקול  בנעימות  תמיד 

מחמת זקנותו, לפי שעיניו היו כהות ולא היה יכול לראות.
בפניו המאירות  לו בקצה השולחן השני, התבונן  וישב  המשולח הלך 
של ה"בית דוד" והאזין לקולו היאך הוא חוזר בגמ' רש"י ותוס', וגם מצרף 
בתוך דבריו מה שאומרים בסוגייא גם שאר הראשונים בחטף, וכך הוא הולך 
מדף אל דף באופן נפלא, המשולח פשוט היה קשה לו לצאת מבית קדוש 

זה והשתהה שם קצת.
כעבור זמן מה, קורא לו ה"בית דוד" ואומר לו עוד פעם, כפי שאמר לו 
בראשונה: שלום עליכם מה רצונכם? המתרים עונה לו הרב כבר נתן לי 
נובהרדוק, ה"בית דוד" פנה שוב ללימודו,  מקודם שגביתי עבור ישיבות 
כבראשונה,  המילים  אותם  על  דוד"  ה"בית  חזר  רגעים שוב  כמה  כעבור 
ושוב המתרים חוזר ומסביר למה הוא שם, ואז אומר ה"בית דוד": לא עליכם 
השכחה גוברת עלי באופן נורא ומרגע לרגע ממש אני שוכח מה עשיתי 
ומה אמרתי, אבל ש"ס ברוך ה' אני לא שוכח ואני זוכר עוד כמו שזכרתי 

את הש"ס שהייתי בגיל שש עשרה שנה!
לו את  סיפר  חיים,  גם לחפץ  כדרכו  וכשהגיע  המתרים התפעל מאוד 
המעשה הזה. עבר עוד כמה זמן וה"בית דוד" הסתלק לעולמו, זקן ושבע 
ימים והנה קיבל המתרים מברק מהחפץ חיים שהיות ועורכים את ההספד 
בראדין הרי הוא מבקשו לבוא לראדין ולספר את המעשה הנ"ל שהיה עם 
ה"בית דוד", הוא נסע והגיע לראדין, ומיד נכנס לחפץ חיים, והחפץ חיים 
חזר על בקשתו שיספר את ברבים, אמר לו המתרים בתמיהה: וכי אני יבוא 
להספיד בפני מרן שליט"א את ה"בית דוד"? ענה לו החפץ חיים: לא! אני 

אספיד, אבל אתם תספרו לפני כן את המעשה ואחר כך נעשה הספד!
עד כאן שמענו מפיו של המתרים, והדברים מאירים וברורים ואין כל 

צורך להוסיף על זה, רק צריך לשמוע, להבין, וללמוד לעולם ועד!

תלמיד חכם חשוב וידוע שהיה רגיל הרבה אצל החזון איש וכבן בית היה 
לו, בא פעם אצל החזון איש  וביקש ממנו שיחזק אותו בלימוד התורה יותר.
נענה החזון איש ואמר לו: כלום יש עוד חיזוק אחד בעולם שאפשר לחזק 
בו שעוד לא חיזקתי אותך בו? מכל מקום, אמר בוא והספר לך מעשה בט"ז 

ובב"ח, על גודל ויקרת ערך לימוד התורה, ולו של רגעים ספורים בלבד.
משלו,  תוספת  הוסיף  ולזה  ענקים,  משני  ידוע  מעשה  לו  סיפר  והוא 

מיוחדת במינה:
הט"ז היה חתנו של הב"ח, והב"ח הבטיח להיות סמוך על שולחנו והקציב 
לו אכילת בשר בכל יום, פעם אחת נתנו לו ריאה במקום בשר, ועל זה הלך 
הט"ז וקרא לחותנו לדין תורה ונימוקו שהיה עמו: ריאה שהיא מבני מעיים 

אינה ראויה להיקרא בשר!...
פסק  ולבסוף  טענותיהם,  את  דין שמע  והבית  תורה  לדין  שניהם  באו 
שהב"ח צודק, לפי שגם בני מעיים נחשבים בשר... והנה כל העניין הזה 

נראה פלא עצום שעל זה יקרא הט"ז את הב"ח לדין תורה?!
הוסיף החזון איש והטעים בחכמת הגיונו: יודע אתה למה למה קרא הט"ז 
את חותנו לדין תורה, כי הט"ז היה לומד בהתמדה עצומה שאין כדוגמתה, 
ממש עד טיפת הכוח האחרונה שלו, עד אפיסת הכוחות שלו, והנה באותו 
יום שבו אכל ריאה ולא בשר, הוא למד כמה דקות פחות, כי היה לו פחות 
גדול בשמים על הב"ח שבגללו  ואז נתעורר קטרוג  יום אחר,  כוח מבכל 
נחסרו מספר דקות של תורה בעולם, הט"ז ידע מזה והוא רצה להסיר את 
הקטרוג מהב"ח, ולכן קרא אותו לדין תורה, מתוך ידיעה שבית הדין יפסוק 
למעלה,  שם  פוסקים  למטה  כאן  שפוסקים  מה  כל  והלא  הב"ח,  לטובת 

ממילא יוסר הקטרוג מחותנו

המכירה תתקיים אי"ה ביום ראשון י"א תמוז 
תשע"ו )17 ביולי(, בשעות: 13:00-20:00

 באולם מוסדות "עטרת חכמים" 
רח' החי'ם 4 תל-גיבורים חולון

ניתן לרכוש ערכת ציוד לבית ספר עבור  משפחות נזקקות 
בסך: 180 ₪ לערכה לתרומות: 03-5011150

 הגמ"ח-ארגון החסד שע"י מוסדות
מורנו הרב חיים רבי שליט"א

ואיכות מעולה
במחירים זולים

מכירת חסד של
ציוד לבית הספר

מארגן כמידי שנה לקראת תחילת שנת הלימודים

052-7346768

דרוש
 למוקד התרמות 
 עבור מוסדות התורה 
 באזור המרכז, 

 דרושים טלפנים
עם נסיון בלבד  

שכר הולם למתאימים! 052-3746768


