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בס"ד

פרשת פנחס, תשע"ו
בפרשת השבוע לומדים על שני גדולי ישראל 
נזכרים  והם  במעשיהם,  שמים  שם  לקדש  שזכו 
בתורה לשבח לדורות עולם, והם: פנחס בן אלעזר 

ויהושע בן נון.

פנחס בן אלעזר - זכה לקדש שם שמים כאשר 
ואת  שמעון  שבט  נשיא  סלוא  בן  זמרי  את  הרג 
וקיבל  בעבירה.  אותו  שהכשילה  הטמאה  הגויה 
ֶאת  לֹו  ֹנֵתן  ִהְנִני  ֱאֹמר  "ָלֵכן  הזה  בעולם  שכר 
ְּבִריִתי ָׁשלום" ברית שלום לדורות עולם. ומפורש 
ְּבֵני  ַעל  ַוְיַכֵּפר  ֵלאֹלָקיו  ִקֵּנא  ֲאֶׁשר  "ַּתַחת  בפסוק: 
ִיְׂשָרֵאל". וביאר רבינו אור החיים הקדוש שפנחס 
סיכן את חייו במעשה זה, ועשה לכבוד ה' יתברך 
שם  עבור  ורק  אך  בשלמות,  שמים  שם  לקדש 
יתברך  שה'  שלימה  מצוה  ועשה  בלבד,  שמים 
שמח בה יותר מכל אשר יעשה האדם. ע"ש. וזכה 
במעשה קדוש זה להרגיע את מידת הדין והמגפה 

נעצרה מעם ישראל.
המיוחד  מה  נוספת  סיבה  להוסיף  ויתכן 
שהיו  "לפי  ברש"י  שמוזכר  כפי  פנחס,  במעשה 
השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה שהרג 
זה  ממעשה  לו  היה  ולא  מישראל"  שבט  נשיא 
 - שבשלמות  השלמות  וזה  כלום.  ולא  כבוד  לא 
הסתר שבהסתר, שיש כאן אך ורק כבוד שמים, 
ברית  הזה  בעולם  גדול  לכבוד  זכה  זאת  ובשכר 
אליהו,  זה  פנחס  הבא  בעולם  וכן  עולם,  כהונת 
וזכה לחיות יותר מכל יוצאי מצרים. פנחס חי שש 
)זוה"ק, פנחס, ריד, א.(. כי  מאות שנה עד אליהו הנביא 
לא  אם  גם  לגדולה  זוכה  כל המקדש שם שמים 
מגיע לו. ע"ש. והדברים נוראים ומחזקים במעלת 

מקדש שם שמים בשלמות.
וכעין זה מפורש בפירוש המשניות להרמב"ם 
ברוך  הקדוש  "רצה  המשנה  על  מכות(  מסכת  )סוף 

הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה 
מצוה  אדם  יקיים  כאשר  הענין:  ביאור  ומצוות" 
עמה  ישתף  ולא  וכהוגן  כראוי  מצוות  מתרי"ג 
ויעשה אותה  כוונה מכוונות העולם בשום פנים 
לשמה באהבה, זכה בה לחיי העולם הבא. ע"ש. 
ואם יש בה קידוש השם גדול הרי זה מעלה גדולה 

ביותר, ואם ביזו אותו ברבים הרי זה מעלה גדולה 
עוד יותר, ואשריו ואשרי חלקו.

ולאנשי  ציבור  וחיזוק לעסקני  נחמה  כאן  ויש 
זה  כל  ועם  שמים,  לשם  באמת  העושים  תורה 
והנחמה  רע עליהם,  ומוציאים שם  אותם  מבזים 
יתברך  מה'  באהבה  הכל  את  לקבל  הגדולה 
ולצפות לישועות גדולות ולהוסיף בעשייה לשם 
של  ודינם  ישראל.  אהבת  מתׄוך  והכל  שמים, 

המבזים מסור לשמים, והיתה לה' המלוכה.

יהושוע בן-נון - בהמשך הפרשה כאשר ביקש 
ָהֽרּוֹחת  ֱאֹלקי  ה'  "ִיְפֹקד  יתברך  מה'  רבינו  משה 
הדור  מנהיג  יהיה  מי  ָהֵֽעָדֽה"  ַעל  ִאיׁש  ָּבָׂשר  ְלָכל 
אחריו, והיה למשה רבינו מחשבה על בניו ולא על 
יהושע בן נון. ועם כל זה זכה יהושוע לכך על פי 
בקשת ה' יתברך למשה, "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ַקח 
ְלָך ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכָּת ֶאת 
ָיְדָך ָעָליו" וחז"ל הקדושים מלמדים אותנו הנהגות 
עבור  למנהיגות  מהשמים  זוכים  כיצד  חשובות 

כלל ישראל.

משה  במשנה,  שמפורש  כפי  תורה.  עמל  א. 
רש"י  ופרש  ליהושע  ומסרה  מסיני  תורה  קיבל 
לזקנים,  ולא  לפנחס  ולא  לאלעזר  לא  א'(  פרק  )אבות 

מנעוריו  עצמו  ממית  יהושע  שהיה  לפי  אלא 
ומפורש  בעולם.  טוב  שם  וקנה  החכמה,  באהלי 

בפסוק, לא ימיש מתוך האהל. ע"ש.

רבה  במדרש  מסופר  ציבור.  בצרכי  עוסק  ב. 
לא עסקו  בניו של משה  יוד(,  אות  כא  )פרשה  בפרשה 
בתורה, יהושע משכים ומעריב ומסדר הספסלים 
כוחו,  בכל  משה  את  ושרת  המחצלאות  ופורס 

כדאי הוא שישמש את ישראל. ע"ש. 
התנהג  רבינו  משה  פטירת  ביום  ענוה.  ג. 
הושע, כשהיה  כמו  גדולה,  בענוה  נון  בן  יהושע 
בקרקע  למטה  והעיניים  עם הראש  צעיר,  אברך 
בזמן שמשה רבינו אומר להם לישראל את שירת 
מתנהג  ויהושע  נון,  בן  יהושע  עם  ביחד  האזינו 
השפיל עצמו  גדולה,  לו  ואפילו שניתנה  בענוה. 

כאשר מתחילתו )רש"י פרשת האזינו(.
ומאידך אלעזר בן אהרן הכהן, אף שהיה צריך 

יהושע לעמוד לפניו ולשאול ממנו מה שצריך על 
ידי אורים ותומים, עם כל זה לא התקיים פסוק זה. 
ויהושע שהיה נביא ודינו כמלך והיה גדול הדור 
היה פטור מלהתייעץ עם אלעזר, מאחר ואלעזר 
לא התנהג בענוה בפני משה, ודיבר בפניו בפרשת 
הגעלת וטבילת כלים. ואף שמשה שכח, היה צריך 
וימסור  יזכור  שמשה  קצת  עוד  להמתין  אלעזר 
ההלכות )עיין עירובין סג. ורש"א שם(. והענוה הטהורה של 
יהושע ושימוש בית המדרש, ושקידה בתורה, עזר 
כמלך  ליהושע להיות המנהיג הגדול אחר משה, 
וכנביא )עיין יומא עג:(. ורק לענין חלוקת ארץ ישראל 
)עיין  ואליעזר  ותומים  אורים  ע"י  נעשה  לשבטים, 

ב"ב קכב.(.

המפורסמים  הירשלומי  לדברי  מתאים  וזה 
שאמרו רבי חייא ורבינו הקדוש על עסקני ציבור 
שאינם על פי התורה, שאנשים כאלה אינם נטורי 
אין  כאשר  כלומר  קרתא.  מחריבי  אלא  קרתא, 
עם  גדולות  בהשגות  טובות  ומדות  ויראה  תורה 
תורה שמכוון  דעת  ועם  חכמים  תלמידי  שימוש 
את אותם העסקנים, אז הם באמת מחריבים את 
העיר! ויכולים לתת תקציבים של מליונים להבלי 
הבלים, ומאידך לעושים למען התושבים באמת, 
אינם  הם  להם  לציבור,  ודאגה  הנוער  ולהצלת 
ומפורש  העיר.  את  והם ממש מחריבים  עוזרים. 
בגמרא )שבת נו.( להרבות שכר לחזניהן ולסופריהן. 
לעסקנים  מחכה  גהינם  ואיזה  מהם.  רח"ל  ע"ש 

ולגבאים כאלה שאינם עושים על פי התורה.

יסוד נפלא. כמו פנחס בן אלעזר  ולמדנו כאן 
היום  כך  בהם,  בחר  יתברך  שה'  נון  בן  ויהושע 
עסקני ציבור ושולחי דרבן וראשי קהילות ומזכים 
את הרבים, ואפילו רבנים גדולים וצדיקים, צריך 
לעיין ולבדוק תמיד, מי עומד אחריהם, מי סומך 
עליהם, מי אישר את תפקידם, ומי מתאר ומשבח 
אותם. ובזה זוכים להרגיש תמיד יש כאן הרגשת 
שליחות. שליחות מהתורה, שליחות מה' יתברך, 
שליחות מגדולי ישראל. וזה סוד ההצלחה כאשר 
בענוה  הכל  ועושים  שליחות  מרגישים  באמת 
וצניעות ולשם שמים בלבד, ומלכותו בכל משלה, 

והלואי שנזכה לכך אמן ואמן.
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שלום וברכה מורי ורבותי!
בהמשך לשיחתנו השבועית, בה דיברנו בשבוע החולף על בלעם 
הנוחה  הדרך  את  אלא  וההגיונית,  הנכונה  הדרך  את  חיפש  שלא 

לכאורה, גם אם אותה נוחות היא זמנית ומזויפת.
 - הוא  הלא  מבלעם,  הגמור  ההיפך  על  למדים  אנו  בפרשתנו 
להבדיל אלף אלפי הבדלות - פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, אשר 
עליו אמר הקדוש ברוך הוא: "ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַקְנאֹו 
ֶאת ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכם ְוֹלא ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי, ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני 

ֹנֵתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום" )במדבר כה, יא-יב(.
אותו פנחס, לּו היה בוחר בדרך "הנוחה" ולא בדרך האמתית, היה 
מעדיף לשבת באוהלו בחיק המשפחה בהשקט ובטחה ולא להתעבר 
לו  ומה  מרשעת,  ולאותה  סלוא  בן  ולזמרי  לו  מה  לו.  לא  ריב  על 

להתערב במאבק למען כבודו של משה רבנו אחי סבו?
אלף'  וארבעה  'עשרים  אותם  יתעלם,  שאם  ידע,  פנחס  אולם, 
מונים.  עשרת  רבים  להיות  יכולים  בלעם,  דבר  על  כבר  שנהרגו 
ומשום כך, הוא בחר לקחת את הדרך הנכונה והאמתית למען הצלת 

עם ישראל, למרות חוסר הנוחות המשווע המלווה דרך זו.
שימו לב!

התורשתי.  ולטבעו  למזגו  בניגוד  מישראל,  אדם  הרג  פנחס 
להזכירנו, שפנחס הוא נכדו של אהרן הכהן, עליו אמרו חז"ל שהיה 
)אבות פ"א מי"ב(. ובשעת פטירתו נאמר עליו:  אוהב שלום ורודף שלום 
"ַוִּיְבּכּו ֶאת ַאֲהֹרן ְׁשֹלִׁשים יֹום ֹּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל" )במדבר כ, כט(. ומדוע 'כל 
בית ישראל' בכו אותו? משום שלא היה אדם, איש או אשה, בישראל 

שלא נעזרו ביחסיו החמים של אהרן הכהן.
כל מי שאך היה מתחיל סכסוך כלשהו עם בן משפחה או חבר, כל 
זוג אשר 'שלום הבית' שלהם היה מתערער, מיד היו מוצאים לפניהם 
אוהב,  הצד שכנגד  כמה  עד  צד  לכל  הכהן, אשר מספר  אהרן  את 
מעריך ומוקיר אותו, עד כמה הוא מצטער על אותן פליטות פה אשר 
יצאו מכיוונו לעברו, ועד כמה הוא מצפה ומייחל לאותו רגע בו יזכה 
ללחוץ את ידו ולחזור לחיי השלום והשלווה עליהם אמונים היו עד 

כה )אדר"נ פ"יב ד"ה אוהב שלום(.
פנחס גדל בבית בו ראה יום יום ושעה שעה תיווכים בין אנשים 
הוא  כמוהו  לאדם  מתאים  שהיה  האחרון  הדבר  שלום,  והשכנות 

להרוג אדם, ובפרט נשיא שבט בישראל.
של  הנפש  וכחות  ביכולות  ומדהים  עצום  דבר  נבין  כאן  אולם, 

פנחס אותם ירש דווקא מהסבא הגדול.
פנחס למד מסבא שלו, אהרן הכהן, שלא עושים רק את מה שנוח 
את  מניחים  רגעית.  והנאה  כיף  בו  שמרגישים  מה  ואת  לעשות, 
המנוחה בצד, מתערבים בדברים לא כל כך נעימים, ובלבד שיהיה 

ניתן לעשות עוד משהו טוב למען העם והעולם.
גם לאהרן הכהן היה נוח בהרבה לשבת במרפסת ביתו ולהשקיף 
על הנוף מאשר לרדוף אחרי כל זוג שנפרד. גם לאהרן היה נוח לא 
להיות מעורב בכל אותן השכנות שלום מורטות עצבים, בהן כל צד 
דואג להאשים לא רק את הצד שכנגד אלא גם, ולפעמים בעיקר, את 
המתווך. גם לאהרן היה נוח לא לבוסס בבוץ אותו העניקו חיי המדבר 
לנחשלים שבעם ישראל. אולם, הוא הבין, שמה שמוטל עליו בשעה 
זו הוא לא לנוח ולשקוט ולא לדאוג לעצמו, אלא להתאמץ, לבוסס 

בבוץ ולעשות את הדבר הנכון ביותר – הוא השכנת שלום.
את המסר הזה ינק משחר ילדותו פנחס נכדו. הוא למד שאת הנוח 
אחרים.  ולאנשים  אחרים  לזמנים  משאירים  הרגעית  הנעימות  ואת 

הוא  אם  גם  ביותר  הנכון  הדבר  את  ולעשות  לפעול  הוא  תפקידנו 
מצופה או צבוע בצבעים לא נעימים כל כך.

ולהעניק,  המריבה  לאוהל  לגשת  מאהלו,  לצאת  בחר  פנחס 
לא  חברים,  בין  לא  המיוחל  השלום  את  ישראל  לעם  במלחמתו 
בין איש לאשתו, אלא הרבה מעבר לכך – בין עם ישראל לאביהם 

שבשמים.
אם הבנו את הדברים נכון, הרי שיש לנו כבר הבנה בהירה ונוספת 
לברכה לה זכה פנחס בעקבות אותה מלחמה "ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי 
ָׁשלֹום" )במדבר כה, יא-יב(, כי הלא על מלחמה נכונה וצודקת ככל שתהיה 
לא מתבקשת ברכה על שלום, אלא להיפך ברכה של 'מלחמת קודש' 
ככל שתהיה. כי הלא בכל מתנה על מעשה טוב טמונה "מידה כנגד 

מידה", ואם כן היאך על מלחמה זוכים במתנת השלום?
מניעים  אותם  נפלא!  מתיישבים  הדברים  האמור  לפי  אולם 
לפנחס  שגרמו  המניעים  אותם  הם  שלום  לדרוש  לאהרון  שגרמו 
לדרוש מלחמה, וכעת כאשר ניתן השכר הוא ניתן על עצם מעשה 
ההתגברות, ובו כבר התוצאה היא אותה תוצאה בדיוק כמו שהדרך 
לאביהם שבשמים  ישראל  בין  שלום  השכנת  ועל  דרך.  אותה  היא 
מבלי לחשוש לנוחות אישית, זוכים לשלום כאן בעולם הזה, שלום 

המלווה בנוחות ובשלוות נפש נדירים כל כך.
שימו לב שותפים נאמנים! לא תמיד נחמד לעשות את מה שצריך 
לעשות, אולם תמיד יש להקדים את המעשה שצריך לעשות "לפני" 
המעשה שנחמד לשעות. ומיד "לאחר" המעשה הנכון והאמתי, זוכים 
לאותו רווח רוחני וגשמי עצום אשר הוא נחמד וטוב הרבה יותר אותו 

מעשה אשר ממבט ראשון נראה היה 'טעים' יותר.
ולדוגמאות:

נחמד לכאורה לכעוס ולפרוק את העצבים על ראשו של הקטן או 
יותר נחמד נעים  האשה או החבר שנהגו שלא כהוגן, אולם הרבה 
טוב  אדם  אותו  את  ולקבל  ההתגברות  של  מהפירות  ליהנות  וטוב 

יותר, אציל יותר והגון הרבה יותר.
נחמד לכאורה לפספס שיעור תורה, או להתבטל בסדרי הלימוד 
נחמד  יותר  ההרבה  אולם  החופש...  של  המשכר  מריחו  וליהנות 
נעים וטוב להתמלא רוחנית וגשמית בחכמת התורה, ולסיים שיעור 

באווירת ניצחון ועם מוכנות גדולה יותר לחיים.
נחמד לכאורה לדבר דברי שקר / חנופה / ליצנות / לשון הרע 
ורכילות, אולם נחמד נעים וטוב הרבה יותר לחיות בעולם נקי מכל 

החלאות הללו.
ולהמשיך לחלום...  ובקיצור, נחמד לכאורה לא להשקיע בחיים 
מיד  מאיתנו  אחד  לכל  ממתינים  והאמתיים  היפים  שהחיים  בעוד 

לאחר ההשקעה הקטנה והמוצלחת למענם.
וליהנות מפירותיהם  לגוון את חיינו בהשקעות מועילות,  נשכיל 
ה'  לעבודת  המשאלות  כל  ומילוי  ושלווה  בנחת  הזה,  בעולם  עוד 

יתברך, אמן.
הערב חשובה: לפני הכל, חשוב להסביר לילדים עד כמה כל אחת 
מההשקעות בחיים מניבה תוצאה מדהימה, ועד כמה ניתן ליהנות 
ברירה  שאין  גזירה'  כ'סתם  אותה  לראות  ולא  עצמה  מההשקעה 
היא  הנכונים,  בדברים  ההשקעה  מעצם  ההנאה  לקיים.  וחייבים 
ערובה להמשך דרכם של הקטינים בכך באהבה ואז "גם כי יזקין לא 

יסור ממנה", באהבה...
ברוכים תהיו!

 ניתן להפוך את החיים למאתגרים
הרב אליהו רבי ראש הכוללומהנים – רק תחליטו!

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

להצטרפות: שלח 
את המילה הצטרפות 

ושמור את המספר 
ברשימת אנשי הקשר 

שלך!

וואטסאפ
החיזוק

052-7680007היומי

בא להיות 
חלק 
מקהילה 
רוחנית 
גדולה

החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון בכל מקום ובכל זמן
חייג: 052-7680007 ]בעלות שיחה רגילה[

             פעם בשבוע מסר אישי 
ממורנו הרב חיים רבי שליט"א

חדש!
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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

להקדשת קריאת תהילים ע"י תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא,
הידוע בסגולתו האמתית והגדולה, ניתן להתקשר למוקד: 03-5011150 שלוחה 0

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

על טלפון  לוותר  עושים כאשר קשה מאד  שאלה: מה 
העזות  והאם  מסויים?  התר  יש  האם  כשר,  שאינו  חכם 
לא  הטמאים  המכשירים  בגנות  לוי  קובי  של  דקדושה 

מוגזמת?
תשובה: כמובן שצריך טיפול יסודי ושורשי כדי להתנתק 
ישראל  גדולי  כל  הוראת  פי  על  האסורים  מהטלפונים 
שליט"א, ור' קובי לוי עושה עבודת קודש בעזות דקדושה 
לעורר ולעצור את הסקרנות האסורה הזאת, ואשריו ואשרי 

חלקו.
למעשה, נראה שצריך טיפול יסודי ושורשי בעוד דברים 
חשובים, וחבל שלא מעוררים עליהם כמו על המכשירים 

הטמאים. בחינת "עבירות שאדם דש בעקביו".
לעומקה,  תהיו"  "קדושים  מצות  את  מבינים  כולם  לא 
עד כמה יש ליזהר. וכדאי לעשות לזה טיפול שורשי יותר! 
לפי  בגדים  ללבוש  שלא  מצוה  יש  לגברים  גם  לדוגמא: 
או  גרביונים...  כמו  צרות  מכנסיים  צעקני,  באופן  המודע 
חולצה צמודה וציורים ופסים שחורים ולבנים, כיפה קטנה, 
בנעלים  שפיצים  רחובי,  שנראה  היד  על  משונה  ושעון 
ותסרוקות של גויים. כל זה אמצעי ליצר הרע, ואז יצר הרע 

מקיים את המשנה "עבירה גוררת עבירה".
גם לגבי נשים, לעורר על היופי החיצוני שניתן למעט בו. 
לא בגדים צמודים שנאסרו על פי גדולי ישראל, ובודאי לא 
פאה נוכרית, שנראית נכרית ממש... כי גם למתירים פאה 
לאחינו האשכנזים, כולם מזהירים על פאה עדינה וקצרה, 
ולא ארוכה ופרועה שאפילו לרווקות אסורה. ועל אחת כמה 
וכמה לנשואות! אמא שנראית כך מה יעשה הבן ולא יחטא 
)ברכות לב.(? כאשר רואה בבית אופנה ומודע נוראה, זה גורר 

לטלפון נורא כמוה!
העזות דקדושה של ר' קובי לוי, צריך שגם לנו יהיה חלק 
שיותר  כמה  והקדושה  הצניעות  על  נעורר  וכולנו  ממנה, 
שזה העיקר, ואז נגיע למצב שכולנו נזהר בטלפון זהירות 

מושלמת, לתפארת בישראל!
שאינם  ולומר  ברבנים  לפגוע  צריך  שלא  נרויח  ובזה 
הרבנים  רק  אדרבא  מתאים!  לא  זה  וכו',  בטלפון  מבינים 
יגידו ויזהירו במשפטים מיוחדים קצרים ומועילים לכולנו, 
לדאוג  העיקר  אבל  באהבה.  הכל  ונקבל  תלמידים  כולנו 
לשורש הענין של קדושים תהיו. וזה יביא את הכל, והיתה 

לה' המלוכה!
בו  היקר שלנו, שיש  ראובן  לר' פנחס  גם  פעם אמרתי 
ניצוץ מפנחס בן אלעזר, שלצאת נגד המחשבים וכו' זה טוב, 
אבל זה חלש! צריך טיפול שורש, לצאת נגד המודע ונגד 
גדולי  כל  ידי  על  שנאסרו  עלמא,  לכולי  האסורות  הפאות 
ויזהרו  ישראל. ואשריהם ישראל עם קדוש, בודאי ישמעו 

ויפרשו מהמודע, ואז נרויח את הכל.
בגמרא כתוב )קידושין נו:( לא עכברא גנב, אלא חורא גנב. 
ומפרש רש"י: אם אין לו חור להצניע הגניבה, לא היה גונב. 
המודע והחיצוניות זה החור הגדול שצריך לסותמו, ואז לא 
טלפון  שזה  ותבין  חכם.  טלפון  על  לוותר  לך  קשה  יהיה 

טיפש. רח"ל.

בכשרות  והיא  למסעדה  הולך  אדם  כאשר   .1 שאלה: 
כלומר  כשרים,  המאכלים  שכל  לבדוק  עלי  האם  רבנות 
הדין  ומה  במקום,  פה  הכשרות  ואיך  המשגיח  מי  לשאול 
אפשר  או  חלק,  ולא  רבנות  ודאי  זה  האם  בהמה,  בבשר 

לאכול מצד הספק? 
2. מה הדין אם זה רבנות מהדרין, האם אפשר לומר את 

אותם שני הספקות? 
3. מה הדין בבדצי"ם, האם גם צריך לשאול את המשגיח 
האם הכל בשר חלק והירקות גוש קטיף וכדומה או שפשוט 
בלי  לאכול  ואפשר  כשרות  של  תעודה  לראות  לי  מספיק 

לשאול שאלות?
4. ומה הדין שאין משגיח ואומרים "הוא בתפילה" ואל 

תדאג, האם מותר לאכול שם?
תשובה: 1. רבנות סתם. קשה לסמוך ואסור לסמוך על 

דברים מסובכים כמו כשרות עופות בשר ותולעים.
בזה  וכיוצא  וערלה  ומעשרות  תרומות  דיני  על  רק 
שמדינא יש מקום להקל, רק על זה סומכים ברבנות סתם.

גם  לכתחילה  הכל  על  לסמוך  ניתן  מהדרין.  רבנות   .2
משגיח  לשאול  טוב  שמהיות  כמובן  חלק.  שזה  בבשר 

שנמצא שם. על כשרות החלק שבבשר, וזה מצוין.
3. כנ"ל. כאשר יש משגיח במקום. יש לשאול ולשמוע 
ניתן  רגע  באותו  משגיח  כשאין  ורק  בסדר.  שהכל  מפיו 

לסמוך על הבד"ץ הקיים שם.
4. כנ"ל. הרי זה קורה שהמשגיח יוצא לתפילה וכיוצא 

בזה.

שאלה: בעלי בחור מקסים, טוב לב וירא שמים. בנוגע 
לתפילת שחרית בבוקר מאד קשה לו לקום ולהתפלל, הוא 
משתדל אך ברוב הפעמים נכשל. אציין שאני באתי מבית 
לקום  מאד  מקפיד  אבי  תפילות,  בנושא  מאד  שמקפידים 
ולהתפלל בנץ, באשמורת הבוקר, ואני רוצה ומקווה שבעלי 
יותר?  ללחוץ  עלי  האם  שחרית.  להתפלל  יותר  ישתדל 
להעיר? לדבר בטוב? להרפות? נסיתי את כל האפשרויות, 

מה הרב שליט"א מציע בנושא?
וכשיבין  אותו עם החכם,  תשובה: עצה טובה להפגיש 
לבית  ואהבה  בשמחה  ממיטתו  יקפוץ  התפילה  מעלת 
הכנסת. כמובן להקפיד לישון מוקדם יותר, ולהשתדל לא 
לאכול ארוחת ערב כי זה מכביד, ומאכל מביא את השינה. 
וחבל. וגם שיהיה לו רצון באמת לקום, ויתגבר כארי בעזרת 

ה' יתברך.

שאלה: האם זה נכון שהרב שליט"א מתיר ללכת לימית 
2000 בחולון ]בימים שהרחצה נפרדת כמובן[ ולגן החיות 
קודש,  בשבת  הפתוחים  עירוניים  מקומות  ועוד  הספארי 

כמו לונה פארק, נחשונית, חייכף?
תשובה: נכון, זה מותר מדינא לכתחילה.

אינם  המוצרים  בשבת,  הפתוח  ועסק  בחנות  גם  כי 
שיסגור  תעזור  לא  שם  מלקנות  השביתה  ואם  אסורים, 
בשבת, אז אין טעם בכך! וכמובן שאין כאן לפני עיור, ואין 
כאן מסייע ולא כלום, כידוע מהש"ך )יו"ד סי' קנא( והובא להלכה 
למרן רבינו זיע"א )יבי"א ח"ב סי' טו(. ואם מותר להשכיר להם, על 

אחת כמה וכמה לקנות מהם. ע"ש.
כמובן שיש מצוה להילחם ולהפגין ולזעוק לשמים על 
כך, כמו שעושים במציאות רבותינו גדולי ישראל שליט"א, 
לקנות  איסור  אין  לצערנו,  קיים  זה  במציאות  כאשר  אבל 
שם, ואדרבא יש להתחבר ולקרב ולחזק אותם לאט לאט על 
קדושת השבת, ומתוך הנסיון, הזמן עושה את שלו. וכמובן 

שהמחמיר בזה, אשריו ואשרי חלקו.
ועל אחת כמה וכמה בימית 2000 וכיוצא בזה שזה שייך 
לעירייה, וזה של התושבים ולא של איש פרטי, ואין זכות 
לאף אדם לאסור עלינו, שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו 
ומחטיאים את  נכשלים  ואם במציאות השוכרים  פג:(.  )יבמות 

ידי  לנו ממש על  לנו התושבים שהכל שייך  הרבים, למה 
תשלום ארנונה ושאר ההוצאות, שיהיה אסור לנו להשתמש 
ולהנות?! וזה יום אחד בשנה שעושים טובה לציבור החרדי.
לעניות דעתי לא רק שאין טעם להחמיר, אלא אדרבא יש 
לבקש עוד ימים, ולהפגין נוכחות, וגם נציל אותם שיש כמה 
ימים בשנה שהכל בהפרדה מלאה - והם לא עושים עבירות 

ביום הזה! ואשרי השם דרכיו )מו"ק ה.(.

וכיוצא  ולקיבוץ שפיים  החיות הספארי,  לגן  גם  ומכאן 
מצות  שזה  והקדושה  הצניעות  על  להקפיד  והעיקר  בזה, 

עשה מהתורה כל השנה, כל שעה, וכל רגע, וכל שניה.
אל תשכח, גם חברת אגד ודן עובדים בשבת, וגם תחנות 
הדלק עובדים בשבת, וגם בתנובה חלק מהקיבוצים עובדים 
בשבת. וכמובן יש השקפות נוספות בכל העניין הזה, אבל 
בעירנו חולון, עיר הקודש חולון, הכל אמצעי לתורה ויראה 

וזיכוי הרבים. והיתה לה' המלוכה.
עלמא  לכולי  האסורות  נוכריות,  פאות  של  חנויות  גם 
לנשים מחמת צורתן הפרועה והפרוצה, עם כל זה קונים 
שם נשים חרדיות פאות נוכריות קצרות וצנועות שהתירו 
להם מורי הוראה שלהם, ולא אסרו לקנות מהם כלל ועיקר! 
מחנויות  כשר,  טלפון  לקנות  ישראל  גדולי  אסרו  לא  וכן 
שבעולם.  התועבות  כל  עם  האסורים  טלפונים  שמוכרות 

רח"ל. והוא הדין בנידון דידן.
נייר, מרן  גם חברות שעובדים בשבת קודש, ומייצרות 
ולכתוב בספריו  רבינו הגדול לא החמיר על עצמו לבדוק 

הקדושים שזה מפעל נייר שומר שבת.
הכלל הוא, חייך קודמים! חילול שבת שלהם לא משפיע 
מה  זה  ראש,  וקלות  הפריצות  אבל  החול.  בימות  עלינו 
עלינו חס  תורה  איסורי  וזה  ולהזהר תמיד.  לעורר  שצריך 

ושלום כל רגע ורגע.

אבל  דתי  לא  הוא  כרגע  נחמד,  אדם  מכיר  אני  שאלה: 
והתענינות ליהדות. במקצועו הוא עובד  מראה סימפטיה 
עם חיות מחמד וזוחלים. לאחרונה שדיברתי איתו הוא אמר 
שאלתי  חיים.  בעכברים  הנחש  את  להאכיל  צריך  שהוא 
אותי למה דוקא בעכברים חיים ולא בבשר רגיל, הוא אמר 

לי שנחש חייב לאכול חיה שחיה.
החלש.  את  אוכל  החזק  החיות  של  שבטבע  מבין  אני 
להניח  מותר  האם  בנושא?  התורה  דעת  מה  היא  שאלתי 
לנחש לאכול עכבר? למה הנחש החי עדיף על העכבר החי?
לכולם  ממציא  יתברך  ה'  בעיה.  אין  בהלכה  תשובה: 
הצעירים  החיים  בעלי  העולם  בכל  כך  ולחיות,  לאכול 
אחרת  העולם.  מתקיים  וכך  והחולים  הזקנים  את  אוכלים 
היו מתקרבים לתושבים... וזה מסוכן. ומפורש בגמרא )שבת 
עז:( כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא דבר 
שמצילים  חיים  בעלי  מיני  כל  שם  ומפורש  לבטלה.  אחד 
אותנו מעקיצות ובעיות של בעלי חיים גדולים. וגם אנחנו 
שוחטים עופות ובהמות ואוכלים, וכן לנחש עכברים וכיוצא 
ולא  מת.  מיד  העכבר  כי  חיים,  בעלי  צער  כאן  ואין  בזה. 

סובל ולא כלום.
העיקר יש לך מצוה גדולה לקרבו לתורה ויראת שמים, 
ואשריך שזכית לכך. אל תדאג לבעלי חיים, תדאג לאנשים 

חיים ברוחניות. ואשריך.

שאלה: מה עדיף כאשר לגברת יש סידורים מחוץ לבית 
והילדים צריכים שמירה, האם לשים אותם אצל דודה שלא 
בדרכי  הולכת  לא  גם  כך  ובעקבות  ומצוות  תורה  שומרת 
וישאר בבית  ילך לשיעור היומי  הצניעות, או שהבעל לא 

וישמור על הילדים?
ללמוד  ועדיף  כולה,  לתורה  יסוד  זה  צניעות  תשובה: 
בבית ולהיות עם הילדים, ולא להפקיד נשמות טהורות אצל 

אשה כזאת. רח"ל.
צנוע  ללבוש  אותה  ולחזק  ולזרז  לעורר  אפשר  אם 
הגברת,  כמובן  זאת  ותעשה  מצוין.  זה  במצוות  ולהתקדם 

וזה בכלל מצוות הוכח תוכיח.
מאידך יש סברא בגמרא )פסחים מט:( עם הארץ שלא לומד 
תורה אסור לו לאכול בשר ועוף, כי בעלי חיים שוים מאדם 

שלא עוסק בתורה. ע"ש. והדברים נוראים.



> דרושים <
לפרטים: 055-6676138

אופנוען
לשליחויות

  ברחבי העיר, בסיס + בונוסים

איש תחזוקה 
למשרה מלאה

    דרישות: ידע בסיסי באחזקת
   ותיקון מבנים

עוזר טבח 
במשרה מלאה

לעבודה במוסדות התורה דרישות: יראת 
שמים, מסירות, ידע בסיסי בהכנת אוכל

למוקד גיוס כספים למוסדות התורה והחסד, 

 דרושים מגייסים
עם נסיון בלבד
  משרה תורנית, קדושה ומאתגרת

שכר 052-3746768
הולם
 למתאימים!

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 שאל אביך ויגדך

עמלות ויגיעה בתורה
לבכות - גם אני יודע!

מעשה ובאו אצל רבי משולם איגרא בעיר טיסמניץ, שני בעלי בתים מאחת העיירות 
עם דין תורה, והעניין היה קשה ומסובך ביותר, עד שנאלץ לדחות את הפונים אליו  
ליום המחרת, אבל לשני הבעלי בתים לא היה פנאי לשהות עוד בטיסמניץ ואמרו אחד 
לשני: הרי גם לנו יש רב בעיירתנו, נלך אליו ויפסוק לנו הדין, וכך עשו, הרב שלהם 
היה תלמיד חכם אבל ממש לא מצא ידיו ורגליו בדין תורה מסובך כזה, ואמר להם 
להמתין מעט. נכנס לחדר השני לבדו ואחרי זמן מועט יצא ופסק להם הדין, כך וכך, 

והפסק היה לשביעות רצונם ובאו על סיפוקם.
כעבור זמן מסוים כשהזדמן להם שוב להיות בטיסמניץ אמרו זה לזה: הבה ונכנס 
להרב מטיסמניץ שאמר לנו שקשה לפסוק הדין רק למחרת, ונראה איך הוא פסק את 
דיננו... ואכן נכנסו לרבי משולם ואמרו לו איזה תירוץ למה לא באו למחרת, ואמר להם 
רבי משולם כך וכך הוא הפסק וזה היה בדיוק כמו הפסק שפסק להם הרב שלהם...

בשמעם זאת, הסתכלו זה לזה כאילו בקורטוב של לעג, ושאלם רבי משולם: למה 
הם מסתכלים כך זה לזה, ולא יכלו להתאפק וסיפרו לו כל המעשה, וכי הרב שלהם 

פסק להם גם כן כך, לאחר שהות של מחצית השעה בלבד...
כששמע רבי משולם כי רב פלוני באחת העיירות הקטנות ידע להשיב במשך זמן 
קצר על כל הענין הקשה הזה, אמר בליבו: הלא זה גאון נפלא בדורו וצריך להכירו 
ולדעת אותו, לא היסס רבי משולם ומיד נסע אל אותו רב, ובבואו לביתו התעטף ונכנס 
בחרדה ועמד לפניו בהכנעה רבה, כתלמיד לפני רבו, אחרי זה התיישב עמו בחדרו 
ושאל אותו: הכיצד ידע הרב לפתור כמעט על אתר ענין כזה סובך שהוא עצמו היה 

נאלץ לדחות את הפונים אליו בענין עד ליום המחרת?
השיב לו הרב: אכן, אמת הדבר, לא ידעתי כלל מה להשיב על הענין, נעשה לי 
קשה על הלב, ובצר לי נכנסתי לחדר השני, התייפחתי בבכי וביקשתי רחמים, ואמרתי 
לפני ה' יתברך הלא אני רב פה בעיירה והבעלי בתים לא יודעים להבדיל בין דבר 
קשה לקל, ואם לא אדע להשיב להם אז יהיה חילול ה' חס ושלום, ואז ניגשתי לארון 

הספרים וראיתי ספר ישן, פתחתי אותו וראיתי שם את כל התשובה וכך פסקתי!...
מששמע זאת רבי משולם איגרא, פנה מייד אל דלת היציאה ואמר לרב בזה הלשון: 

לבכות? לבכות גם אני יודע, אבל על התורה צריך לעמול ולהתייגע, והלך לו!

קושיית הרבי מסטניסלב לגאון מוילנא
הרב מסטניסלב בהיותו אברך, נסע לוילנא לראות את הגאון מוילנא ז"ל, כאשר 
הגיע לוילנא נכנס לבית המדרש ושם פגש ברבי זלמל'ה אחיו של רבי חיים מוואלוז'ין, 
מנהגו של רבי זלמל'ה היה שלפני התפילה היה לומד כמה דפים גמרא, רש"י, תוספות 
בעל פה, שמע הרבי מסטניסלב שרבי זלמל'ה לומד כך בעל פה, הקשיב ועקב אחרי 
לימודו, והנה הבחין שבמקום מסויים ברש"י הוא נעצר וטעה, עמד הרבי ותיקן לו 

מיד את הרש"י, רבי זלמל'ה היה מופתע מאוד ונהנה מהתיקון שעשה לו האורח.
כתום התפילה ניגש אליו, נתן לו שלום ושאל אותו לשם מה בא לוילנא, והרבי 
הוא תלמיד חכם  מכיוון שמר  זלמל'ה:  רבי  לו  ענה  הגאון,  את  לראות  השיב שבא 
אציע לו זמן מתאים לפגוש את הגאון, ביום שישי בשעה פלונית נוסע הגאון בעגלה 
למקווה, יחכה מר במקום מסויים, וכאשר הגאון ירד מן העגלה יגש אליו וידבר עמו.
וכך הוה, כשהגאון בא ביום שישי ליד המקווה, ניגש אליו הרבי מסטניסלב ונתן לו 
שלום, שאל הגאון מה הוא רוצה, והוא השיב: יש לי קושיא בגמרא, ולאחר שהסכים 
הגאון הוא התחיל להשמיע את הקושיא, משסיים השיב לו: עיין בגמ' ובתוס' שם ושם, 

וכך הצביע לו על שורה ארוכה של מראי מקומות, ואז נפטר ממנו ונכנס למקווה.
כעבור כמה שנים סיפר הרבי מסטניסלב ואמר: חלק מציוני ה"עיין" הבנתי במקום, 
על חלק אחר עמלתי והבנתי את הפשט לאחר כמה שנים, ואילו החלק השלישי אינני 

יודע עד היום והנני עדיין עמל ועמל עליהם, אבל אני חושב כי לכשאבוא לעולם 
העליון אשאל אז את הגאון מה היתה כוונתו!

גאונותו של הגרי"ל מבריסק
הגאון הרב בורוכוב, שחיבר את הספר "חבל יעקב", סיפר כי בהיותו בחור צעיר 
למד אצל הגאון רבי יהושוע לייב דיסקין מבריסק, שהייתה לו דרך משלו בלימוד, 
הוא לא גרס את הלימוד באחרונים, אלא בעיקר למד את ספרי הראשונים, פרט כמובן 

לכמה מגדולי האחרונים.
פעם קרה שראה רבי יהושוע לייב את הרב בורוכוב מעיין באחד מספרי האחרונים, 
ומיד שאל אותו בתמיהה: מה זה? ענה לו הרב בורוכוב: הוא משלנו, כלומר שזה 

מותאם לשיטת הלימוד שלנו...
בורוכוב  קושיה שלו, התחיל הרב  איזה  לי  כך הדבר אמור  הגרי"ל: אם  לו  ענה 
בעצמו  והמשיך  באמצע  אותו  הפסיק  הגרי"ל  אבל  הספר,  מתוך  קושיה  להקריא 
בקושייה וקלע בדיוק למה שנאמר בספר, אחרי זה ביקש שיקרא עוד שאלה מהספר, 
ושוב חזר הדבר, וכך לאורך כל הספר, עד שהגיע לדף האחרון שבו נעצר הגרי"ל 
ולא ידע להמשיך בקושייה, מה עשה? עמדה אצלו קופת צדקה הלך והטיל לתוכה 
פרוטה לצדקה, הניח ראשו על הקופה וכך עמד כמה רגעים, עד שלבסוף הרים את 

ראשו והמשיך ואמר גם את הקושייא האחרונה! 

כל המקבל עליו עול תורה...
סיפרתי פעם להרב יעקב טייטלבוים ז"ל מניו יורק, על מנהגו, הידוע של החפץ 
חיים, שכאשר באו אליו בענין מצוקת הגיוס לצבא, הרי אם נתן בידו של הבחור אשר 
בא לבקש שיתפלל עבורו, את הספר "מחנה ישראל" ידעו שהוא יגוייס לצבא, אבל 
אם תשובתו הייתה: "כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך 

ארץ", בידוע היה שהשחרור מובטח לו.
נענה לי רבי יעקב ואמר: הפלא ופלא ממש, כי כך נהג בדיוק גם מו"ר הג"ר מאיר 

אראק ז"ל בעל "המנחת פתים", ולזה הוסיף: "וגם אני נוהג אחריו כן"!
וינה בירתה של אוסטרי, שלושה חודשים  ומעשה שהיה כך היה: היה זה בעיר 
כבר לאחר סיפוחה של המדינה הזו לשלטון של היטלר ימ"ש, והנה הופיעה אשה 
אחת בפני הרב טייטלבוים בקול בכי ונהי: לקחו לה את בנה יחידה ואין היא יודעת 
אנה נעלם, כבר שבועיים חלפו מאז ראתה את בנה בפעם האחרונה ואין היא יודעת 

מה לעשות...
נזכרתי, אומר ר' יעקב מה שרבי היה אומר במקרים כאלה ואז גם אני אמרתי לה: 
"כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ", ואזי שאלתי 
אותה: האם את מבטיחה שבאם בנך ימצא הוא יתמסר ללימוד התורה? בלי היסוס 
השיבה האישה: כן, רבי אני מסכימה, אם כך אמרתי לה צאי וחפשי אותו הלא את 

מקבלת בשבילו עול תורה, ממילא תמצאי אותו!
והנה  האשה יצאה מביתי וכעבור שעה אחת בלבד כבר באה אליי עם הבן!

וכיצד זה קרה? מיד לאחר יצאה האישה מביתו של הרב, לא חשבה פעמיים, כי 
היתה בה האמונה הפשוטה של אישה יהודיה שכך שמעה מפי הרב, ולכן פנתה ישר 
הקצין  הבן שלי!  את  לי  תנו  בפשיטות:  ואמרה  נכנסה  הקרובה,  לתחנת המשטרה 
שהיה במקום התפרץ נגדה בשאגה גדולה: מה?! ברגע הראשון נבהלה האישה מאוד 

אבל מיד התאוששה וחזרה וצעקה: תנו לי את הילד שלי!
לאחר הצעקה השניה שינה הקצין את טעמו ובמפתיע שאל אותה: ואיך קוראים 
לו? אמרה לו האישה את השם, הקצין שמע ואמר לה שתמתין מעט, הוא נכנס לחדר 
שני וכעבור דקה חזר אותו ואמר: הנה הבן שלך!!! ולבסוף עלה הבן לארץ ונכנס 

לישיבה והתמיד בלימוד התורה הקדושה!


