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גיליון מס': 135  פרשת מטות 
שבת קודש כ"ד תמוז תשע"ו )30 ביולי 2016(

 "פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

מורנו הרב שליט"אעבודת ה' של ֵּבין ַהְמָצִרים
פרשת מטות, תשע"ו

כידוע, בכל עבודת ה' שציווה אותנו ה' יתברך יש 
שני חלקים, עבודה חיצונית והיא עצם קיום מעשה 
שבלב  עבודה  שהיא  בפנימית  ועבודה  המצווה, 
וכן  הראויה.  בכוונה  הלב  מכל  המצווה  את  לעשות 
דיני טומאה וטהרה יש בו חלק חיצוני וחלק פנימי. 
וכן  בתפילה.  ה'  ועבודת  קודש,  שבת  שמירת  וכן 
וחלק  חיצוני  חלק  בו  יש  הכיפורים  ביום  התענית 

פנימי. וכדלהלן.
החיצוני:  החלק  וטהרה,  טומאה  בדיני  למשל, 
אדומה  פרה  צריך  להיטהר  הרוצה   - מת  טומאת 
וטבילה. טומאת שרץ - מספיק מקווה טהרה. טהרת 
וכשם  טהרה.  ומקווה  נקיים  ז'  צריך   - המשפחה 
כאן  ואין  חיצונית!  הטהרה  כך  חיצונית,  שהטומאה 
טומאה  ומאידך,  כלום.  ואין  כוונות  ואין  ה'  עבודת 
פנימית של מידות רעות כמו גאווה וכעס ושנאת חינם 
זה טומאה פנימית מכח העבירות החמורות, ואין כאן 
תורה  ולימוד  תשובה  בעשיית  אלא  במקווה  טהרה 
וחיזוק לנשמה ודבקות בה' יתברך, וזה בעצם עבודת 

ה' פנימית מכל הלב.
וכן, שבת קודש יש בה חלק חיצוני כמו בגדי שבת 
רוחנית  עלייה  כמו  פנימי  חלק  ויש  שבת,  וסעודת 
ודבקות בה' יתברך, לימוד תורה כמו הלל הזקן שהיה 
כל הלילה על פי ארובה של בית המדרש בליל שבת 
קודש ושומע דברי תורה מפי שמעיה ואבטליון )עיין יומא 
לה:(, שבת זה מעין עולם הבא )ברכות נז:( וזה הפנימיות 

של שבת קודש )וכמבואר בתיקוני הזוהר דף כב:(.
בגדים  החיצוני,  החלק  בתפילה,  ה'  עבודת  וכן, 
זמן  י.(,  שבת  )עיין  המלך  לפני  כמו  לתפילה  מכובדים 
ונוסח התפילה, שהכל על  התפילה ומקום התפילה 
חיצונית.  ה'  כאן עבודת  יש  זה  כל  ועם  פי ההלכה, 
והכוונה  ההכנעה  זה  בפנימיות  בתפילה  ה'  ועבודת 
ותפילה  ל:(,  ברכות  )עיין  לתפילה  והכנה  תחנונים  ולשון 

בלא כוונה כגוף בלא נשמה.
הרביעי,  צום  קבלה.  מדברי  שהם  התעניות  וכן, 
שתיה  ואין  אכילה  אין  והעשירי.  השביעי  החמישי, 
וזה ממש עינוי לנפש ולגוף וזה לא קל, ועם כל זה 
שמכח  זה  הפנימי  החלק  אבל  החיצוני.  החלק  זה 
התענית עושים תשובה ומכוונים לתקן את המעשים 
עבירות  שלוש  ולתקן  חינם  שנאת  עוון  לתקן  כמו 
המפורסמות עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים 
הטפל  תפס  בלבד  תענית  שעשה  ומי  ט:(.  יומא  )עיין 

ואפילו תענית  א(.  ס"ק  סימן תקמט  ברורה  )משנה  ועזב העיקר 
יום כיפור שהיא מדאוריתא זה חיצוני, והתשובה זה 

הפנימי והחשוב )עיין בהפטרת יוה"כ(.
ומכאן לדיני אבלות בימי בין המצרים. שזה תלוי 
מברכת  להימנע  למשל,  ההלכה  ופסקי  במנהגים 
"שהחיינו" כל ימי בין המצרים, ואיסור אכילת בשר 
ראש  עד  וכן  באב,  עשירי  עד  חודש  מראש  ועוף 
חודש אב מותר לקנות בגדים וכלים חדשים, וכשיש 
זמן לאחר  יוסיפו לעלות או שאין  חשש שהמחירים 
תשעה באב, מותר לקנות... צריך לדעת כל זה בחלק 

ימי  של  והחומרית  החיצונית  שהאבלות  החיצוני, 
בין המצרים מאד מוגבלת. והשנה שחל תשעה באב 
ביום ראשון יש מתירים מדינא שאין איסור תספורת 
ולא כביסה ולא מקלחת, צא ולמד עד היכן הדברים 
)תזריע דף מט א( על קרח שגילחו  )ועיין בזוהר הקדוש  מגיעים. 
את ראשו והיה מקנא ביופי של אהרן הכהן וזה מכח 

אהבת החיצוניות, ע"ש(.
המצרים,  בין  ימי  של  הפנימית  האבלות  את  ויש 
שהיא קיימת תמיד ואין שום היתר בהלכה להשתמט 
ממנה. וזה בעצם האבלות הנכונה בעבודת ה' בימים 
קשים אלו. וכידוע מהזוהר הקדוש, שהחוסר באבלות 

הפנימית זה בעצם עיכוב הגאולה.
ונציין חלק מההנהגות של האבלות הפנימית:

לכבוד ה'  א. יש לכוון תמיד בקיום המצוות שזה 
יתברך להקמת שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזנו. 
והאריך בזה רבינו הגר"ח מוולוזין זיע"א בנפש החיים 

הקדוש )שער ב פי"ב(, ע"ש.
ב. לכוון מאד למסור נפשו על קדושת ה' בתפילה 
בימים  וכמה  כמה  ועל אחת  כל השנה,  מצווה  שזה 
שבקריאת  אחד  ה'  באמירת  המצרים.  בין  של  אלו 
שמע )עיין משנה ברורה סימן סא(, ובתפילת העמידה באמירת 
"למען שמו באהבה" )עיין בא"ח פרשת תרומה(, ובאמירת מלך 
העולם בכל ברכה וברכה שמצווה לדעת האר"י ז"ל 
לכוון להמליך את ה' יתברך במסירות נפש על קידוש 
)ועיין בסידור הרש"ש באריכות(. ובעניית "יהא שמיה  ה' ממש 
רבה" שיש להתאמץ ולכוון שיהיה שם ה' יתברך שלם 
פתחו  )מאמר  אמונים  השומר  והוסיף  לעולמים.  וגדול 
שערים פי"א( שיש לכוון למסור נפשו על קידוש ה', ובזה 

משלים את כוונת הקדיש לקדש שם שמים, ע"ש. ואם 
כל זה מצווה כל השנה, על אחת כמה וכמה בימי בין 

המצרים, שיש לדקדק בכך מאד.
ו"את  "תשכון"  בברכת  העמידה  בתפילת  וכן  ג. 
צמח" שזה ממש על הגאולה, בוודאי שיש להתעכב 
ולכוון בזה כל השנה, ועל אחת כמה וכמה בימי בין 
עם  ועל  שמים  כבוד  על  רחמים  ולבקש  המצרים, 

ישראל. 
ויש כאן רמז לדברי רבינו הבעל שם טוב הקדוש 
זיע"א שסגולה להצלחה, שלא לבקש על הצרה שיש 
וזה מתאים  יתברך.  ה'  בידי  הכל  ולהשאיר  כלל,  לו 
מאד בימי בין המצרים, להמעיט בבקשות החיצונית 
ורפואה,  פרנסה  מבקשים  שלא  קודש  בשבת  כמו 
ולבקש יותר על כבוד שמים. ובוודאי זה עושה רעש 
גדול בשמים, וזה בעצם האבלות הפנימית של ימי בין 
המצרים, שאין בזה היתר כלל ועיקר, וחובה לכולנו 

לבקש בתחנונים.
ומרומז בגמרא )סוכה מא.( על הפסוק "ִצּיֹון ִהיא ֹּדֵרׁש 
ציון.  את  לדרוש  שצריך  משמע  יז(  ל,  )ירמיה  ָלּה"  ֵאין 
וידוע מהרמב"ן )פרשת קורח( שבשמים היה כעס גדול על 
ישראל שלא דרשו ולא התפללו ולא ביקשו על בית 
המקדש. ומפורש בפסוק "ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָׁשָּמה" 
)דברים יב, ה(, ע"ש. ומכאן שהאבלות והצער והכובד ראש 

והדרישה הפנימית בעבודת ה' של בין המצרים הוא 

קיים תמיד וחובה לכולנו כל רגע ורגע, וזה כל השנה, 
ועל אחת כמה וכמה בין המצרים.

וזה בבחינת "ָּכל ֹרְדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין ַהְּמָצִרים" )איכה 
בזמן  הלויים  על  סט:(  )קידושין  רש"י  בפרוש  ועיין  ג(.  א, 

חורבן בית המקדש שהגיעו לבבל וביקש מהם המלך 
המקדש,  בית  של  שירים  לשיר  הרשע  נבוכדנצר 
ויש  בשיניהם.  ידיהם  בהונות  וקצצו  עמדו  והלויים 
ללמוד מכאן לעשות לעצמנו ולהרגיש ממש שעושים 
מאמץ וטורח וקושי וצער לכבוד אמירת תיקון חצות, 
וזה בבחינת "אחד בצער ממאה בריוח" )אבות דרבי נתן פ"ג(.
לאחוריו,  ישען  לא  דזמרא,  בפסוקי  בתפילה  ד. 
כמבואר ברבינו יונה בספר היראה, והובא להלכה גם 

בספר בן איש חי )פרשת יתרו סעיף ט'(.
ה. להתפלל במיוחד ולהוסיף בברכת "שמע קולנו" 
וכידוע  המצרים.  בין  בימי  ובפרט  שמים,  כבוד  על 
מהריטב"א )סוף תענית(, כל המתאבל על ירושלים זוכה 
ורואה בשמחה. שיהיה תחיית המתים באופן מיוחד 
יודעים  שבאמת  לאלה  הכללי  המתים  תחיית  לפני 

להתאבל ולבכות על בית המקדש ועל כבוד שמים. 
וכמו שאמר אחד הצדיקים שאין להתפעל מחכם 
תלמידים,  והרבה  גדול  ובנין  גדולה  ישיבה  לו  שיש 
אלא להתפעל ולהתלהב ממי שיודע לבכות בתיקון 
חצות ויודע לבכות בשני וחמישי באמירת "אל מלך". 
ומפורש בשולחן ערוך )אורח חיים, סוף סימן תק"פ( שצריך 
חורבן  על  השנה  כל  ולהתענות  ולהצטער  להתאבל 
ה',  חילול  ועל  שנשרפה  התורה  ועל  המקדש  בית 
ולשמח  כן  ולעשות  להתאמץ  שנזכה  והלוואי  ע"ש. 
את ה' יתברך לכל הפחות בימי בין המצרים בשלמות.
והיסוד הזה של כבוד שמים רואים בפרשת מטות 
ִיְסַלח  "ַוה'  א. בפרשת נדרים כתוב:  בכמה מקומות. 
לעשות  שחשבה  בגלל  הוא  והעניין  ו(,  ל,  )במדבר  ָלּה" 
ב. משה רבינו מדגיש בפסוק:  )עיין קידושין פא:(.  עבירה 
בני  "נקמת  ולא  ג(  לא,  )במדבר  ְּבִמְדָין"  ה'  ִנְקַמת  "ָלֵתת 
ישראל" )מדרש רבה שם(. ג. משה רבינו קוצף על פקודי 
החיל שלא מבינים מעצמם שחייבים להשמיד את כל 
בנות מדין )של"ה הקדוש(. ד. שרי האלפים והמאות מביאים 
תרומה מהשלל לכבוד ה' יתברך בגלל הרהורי עבירה 
ראובן בביטול  ובני  גד  בני  ה.  סד.(.  )עיין שבת  במלחמה 
גמור למשה רבינו נלחמים על ארץ ישראל שבע שנים 

במלחמה ועוד שבע שנים בחלוקת הארץ.
כבוד  על  ולעורר  תמיד  להתאמץ  יש  בסיכום: 
בבקשות  למעט  המצרים  בין  בימי  ובפרט,  שמים. 
פנימיות  ולעורר ולחזק בקשות  חיצוניות וחומריות, 
אהבת  של  המקדש,  בית  של  יתברך,  ה'  כבוד  של 
ישראל, של עניית "אמן יהא שמיה רבה" בקול רעש 
בלי מצרים,  יהפכו לשמחה  בין המצרים  וימי  גדול. 
"ְוָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה" )עובדיה א, כא( במהרה בימינו, אמן.
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שלום וברכה מורי ורבותי!
במסגרת שיחותינו המשותפות, שוחחנו לפני שבועיים על בלעם 
בחוש  שראה  שלמרות  בהיסטוריה,  ביותר  המוזר  האדם  שהיה 
את מציאות ה' יתברך, עם כל זאת דאג לטובתו ולהנאתו הרגעית 
האישית ולא ראה חוץ מלבדה כלום, למרות שהבין שבראייה קצרת 

טווח זו הוא ממיט על עצמו שואה
בשבוע שעבר שוחחנו על פנחס, לעומתו, שהיה ההיפך הגמור, 
והשכיל לעזוב את אוהלו החמים ולצאת ולבצע את הקשה שבמצוות 
אביהם  לבין  בינם  ושלום  והצלחה  ריוח  ישראל  לעם  לגרום  כדי 

שבשמים.
ואכן, פרשת פינחס פותחת בפסוקים: "ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן 
ַהֹּכֵהן ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכם ְוֹלא 
ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי: ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשֹלם" 

)במדבר כה, יא-יב(.

היופי שבפרשתנו הוא, היאך עוברת כחוט השני בכל הפרשיות 
על  ישראל  עם  למען  ואחריות  מסירות  אותה  שבתוכה  הקטנות 

חשבון הנוחות האישית לכאורה.
כבר בתחילת הפרשה מבקש הקדוש ברוך הוא ממשה רבנו: "ְנֹקם 
ב(.  לא,  )שם  ַעֶּמיָך"  ֶאל  ֵּתָאֵסף  ַאַחר  ַהִּמְדָיִנים  ֵמֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִנְקַמת 
ומשה רבנו ששומע ברמז עבה מאד בדבריו של הקדוש ברוך הוא, 
שמיד לאחר שיסיים את המלחמה במדיינים כבר יהיה מוכן ומזומן 
לסיים את תפקידו בעולם ולעלות לישיבה של מעלה, לא דוחה את 
בעוד  עלי  'אבצע את התפקיד המוטל  אומר לעצמו  ולא  המלחמה 
כעשור או שניים, ובלבד שאזכה לעוד כמה שנים של חיים', אלא מיד 

הולך ומקבץ את עם ישראל ושולח אותם למלחמה במדיין.
טובתך  על  להסתכל  לא  מסירות.  אותה  אחריות,  אותה  שוב, 
חיים, אלא על טובתו של עם  גם אם מדובר במחיר של  האישית, 

ישראל כולו.
וזה לא מסתיים כאן. בהמשך פרשתנו הנאווה מספרת לנו התורה 
הקדושה: "ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד ָעצּום ְמֹאד, ַוִּיְראּו ֶאת 
ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת ֶאֶרץ ִּגְלָעד ְוִהֵּנה ַהָּמקֹום ְמקֹום ִמְקֶנה: ַוָּיֹבאּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני 
ְראּוֵבן ַוֹּיאְמרּו ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוֶאל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאֹמר ... 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה ה' ִלְפֵני ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא ְוַלֲעָבֶדיָך ִמְקֶנה 
ַאל  ַלֲאֻחָּזה  ַלֲעָבֶדיָך  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֻיַּתן  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאנּו  ִאם   ...
ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן" )שם לב, א-ה(. כלומר, יש לנו כל כך הרבה צאן ובקר, 
וכאן מעבר לירדן, עוד בטרם בואנו לתוך תוכה של ארץ ישראל, יש 
לנו כל כך הרבה מרעה, אנא הואל בטובך להשאירנו כאן לבנות ערים 

ולהתחיל בחיים חדשים של שלווה.
ומה עונה משה רבנו? "ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵלב  ֶאת  ְתִניאּון  ְוָלָּמה  ֹפה:  ֵּתְׁשבּו  ְוַאֶּתם  ַלִּמְלָחָמה  ָיֹבאּו 
ֵמֲעֹבר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ה'" )שם ו-ז(, והוא ממשיך: "ְוִהֵּנה ַקְמֶּתם 
ַּתַחת ֲאֹבֵתיֶכם ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים ִלְסּפֹות עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף ה' ֶאל 
ְלָכל  ְוִׁשַחֶּתם  ַּבִּמְדָּבר  ְלַהִּניחֹו  עֹוד  ְוָיַסף  ֵמַאֲחָריו  ְתׁשּוֻבן  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל: 

ָהָעם ַהֶּזה". )שם יד-טו(.
לאמור, היאך אתם מעיזים לחשוב על כך שאחיכם יצאו למלחמה 
ואתם תישארו בעבר הירדן "ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָֽנתֹו" )מלכים א 
ה, ה(, האינכם מבינים שמלחמה זו היא לא רק לצורך בני המשפחה 

שלכם, אלא גם לצורך כל בני משפחות יתר השבטים? האם אינכם 
ולטובתכם  לנוחותכם  חושבים שיש עליכם אחריות לא רק לדאוג 

האישית, אלא גם לטובתו של כל העם?
ואמנם, בני גד ובני ראובן, שלא התכוונו לכך, לאחר ששמעו את 
ִנְבֶנה  דברי המוסר המייסרים של משה רבנו, אמרו לו: "ִּגְדֹרת ֹצאן 
ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד  ְלִמְקֵננּו ֹּפה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו: 
ֹיְׁשֵבי  ִמְּפֵני  ַהִּמְבָצר  ְּבָעֵרי  ְוָיַׁשב ַטֵּפנּו  ֲהִביֹאֻנם ֶאל ְמקֹוָמם,  ֲאֶׁשר ִאם 
)שם  ַנֲחָלתֹו"  ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש  ְּבֵני  ִהְתַנֵחל  ָּבֵּתינּו ַעד  ָהָאֶרץ: ֹלא ָנׁשּוב ֶאל 

טז-יח(.

מדברינו,  שהבנת  כפי  וחס,  חלילה  מתכוננים,  איננו  כלומר, 
להימלט או לחמוק מהמחויבויות של המלחמה, אלא כל חפצנו הוא 
להושיב את בנינו ואת נשינו בערי המבצר מעבר לירדן ולהגיע בכל 

כוחנו לסייע לאחינו במלחמתם בכיבוש ארץ ישראל.
המנהיג  של  נפש  מסירות  אותה  עוברת  השני  כחוט  שוב  הנה, 
פעם  "אף  ואומר:  לעמו  הוא  מנחיל  אותה  רבנו,  משה  בישראל, 
ימינה, תביטו  'רק' על טובתכם האישית, תמיד תביטו  אל תחשבו 
שמאלה, ותראו מי עוד מאחיכם, מהמשפחה המורחבת של עמנו – 

עם ישראל, זקוק לעזרתכם".
מורי ורבותי!

כל אחד מאיתנו נמצא יום יום ושעה שעה בדיוק באותה 'דילמה' 
לטובתו  לדאוג  יכול  מאיתנו  אחד  כל  ראובן,  ובני  גד  בני  היו  בה 
האישית ולשכוח מהאחרים הסובבים אותו, אולם בד בבד להקריב 

קצת מהנוחות האישית שלו למען נוחותם ועתידם של האחרים.
כל  שבמשך  כך  על  במדרש,  לנו  מספרים  ראובן,  ובני  גד  בני 
אותן שנים שהמתינו להם בניהם עד לסיום כיבוש ארץ ישראל, לא 
הסתפרו וגידלו את מחלפות ראשם וזקנם עד אשר יזכו לשוב ולראות 
אלו את אלו. הגעגועים היו רבים והקושי היה קשה מנשוא. אולם 
משני הצדדים ידעו – גם האבות וגם הבנים – שבמלחמתם למען עם 
ישראל אין הם נלחמים למען האחרים, אלא נלחמים הם למען עצמם.
כי כעם מאוחד לא מנהלים מלחמה כל אחד למען השבט האחר, 
אלא כל שבט הנלחם למען האחר נלחם הוא בעצם למען עצמו, כי 

כל ישראל גוף אחד ונשמה אחת כללית.
ולשמאלו  לימינו  היושבים  את  ורואה  שזוכה  מאיתנו  אחד  כל 
התורה  עמלי  את  ורואה  שזוכה  מאיתנו  אחד  כל  לעזרתו,  זקוקים 
העמלים בתורה למען כולם, היוצרים ומעבים את הקשר האישי בין 
איש  יישאר  לא  שעה.  ושעה  יום  יום  העולמים  לריבון  ישראל  עם 
במקומו, אל יישב איש במקומו ביום השבת ובימות החול. יום יום 
ושעה שעה כולנו מתגייסים זה למען זה, כולנו מתגייסים למען לומדי 
התורה וכולנו מתגייסים למען עם ישראל בארץ ובעולם כולו – אם 
בזיכוי הרבים, אם בסיוע כלכלי ואם בכל דרך לעשות רק טוב לכל 

הסובבים אותנו.
אותו  ולבצע את  יש לעשות  בל נשכח שהראשונים עמם  ושוב, 

טוב נאצל הם בני משפחתנו הקרובים, ועל כולם האשה והילדים.
יזכנו ה' יתברך להנחיל מטובנו לאחרים בנחת, בשלווה ובמילוי כל 
המשאלות ונזכה לחנך את בנינו ואת כל יוצאי חלצינו בדרך זו של 

ערבות הדדית לעבודת ה' יתברך, ולמען שמו באהבה, אמן.

 עוד לפני שיבוא המשיח, יכול להיות
הרב אליהו רבי ראש הכוללמשיח גואל, וזה יכול להיות אתה!

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

מדברי מרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א:
"כל המחזיק ברשותו מכשיר לא כשר )איפון ודומיו( 

עובר בכל רגע על עצם ההחזקה איסורי תורה רבים וחמורים!!!"

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

בשלושת  להחמיר  ענין  יש  האם  שאלה: 
השבועות לגבי תספורת לגברים )ספרדים(, אם 

זה בנקל?
ולא  שיכול,  למי  להחמיר  יש  נכון.  תשובה: 
גרע מימי ספירת העומר שזה פחות חמור, ולא 

מסתפרים למעלה מחודש ימים.

כל שכן בנידון דידן בין המיצרים שזה אבל 
דרכיו  השם  ואשריו  ישראל,  כלל  של  לאומי 
ויודע להסתפר לפני י"ז בתמוז וממשיך כך עד 

לאחר תשעה באב וזה מצוין.

אבל מדינא, תספורת, כביסה, ורחיצה, אסור 
רק בשבוע שחל בו תשעה באב. ורק בחמין ולא 

בצונן כידוע.

בבין  רגש  שירי  לשמוע  מותר  שאלה:האם 
המיצרים, ומה הדין בשירים ווקאלים?

זה  המיצרים,  בבין  שירים  לשמוע  תשובה: 
ועל  המקדש  בית  על  באבלות  בדרגות  תלוי 
כבוד שמים. המעלה הגדולה לא לשמוע כלום 
עד שיבוא המשיח )ועיין אור"ח ס"ס תק"ס "אסור לאדם שימלא 
שחוק פיו בעולם הזה"(. פחות מכאן לשמוע שירי רגש 

ושירי נשמה בלבד. פחות מכאן לשמוע שירים 
משמחים ולכוון לשם שמים להתחזק בעבודת 
ה'. פחות מכאן לשמוע גם בין המיצרים כאשר 

יש חולשה נפשית. הן וכיוצא בהן.

ה'  עובד  להיות  שהתכלית  לכוון  והעיקר 
וכבוד השם  ולהתאבל על בית המקדש  באמת 

יתברך.

שאלה: אנו זוג דתיים - בעבר היינו רחוקים 
ויש  רחוקה  נחשבת  אחותי  ועכשיו מתקרבים, 
לה ילדים - כך שאני לא מתלהב מהחיבור בין 
הילדים שלה לילדים שלה, העניין שלאמא שלי 
לאחד  כדי  ביחד  בקשר  שנהיה  חשוב  מאוד 

המשפחה.
בשבוע  פעם  לאחותי  נוסעים  שלי  ההורים 
שיקחו  הציעו  ולאחרונה  משותף,  למפגש 
היות  רציתי  לא  אני   - איתם  שלי  הילדים  את 
מחשב  משחקי  טלוויזיה,  שם  שיראו  וחששתי 
ובכלל יהיו איתם ביחד ]לבושים בחוסר צניעות 
וכו'[, ואמא שלי מאוד כעסה על שלא הסכמתי 

ואף לא דברנו מספר ימים.
שהיא  שלי  לילדים  הודיעה  שלי  אמא  כעת 
מתכוונת לרכוש עבורם כרטיסים בהנחה ללונה 
כמובן  אני  אותם.  ותקח  לנד  לסופר  או  פארק 
לא מתלהב מהרעיון, מה הרב מציע לי לעשות?

חברה  שם  שיש  היא  הבעיה  עיקר  תשובה: 

פה  נבלות  קדושה,  צניעות,  טובה מבחינת  לא 
האמא  עם  לדבר  בחכמה  צריך  בזה.  וכיוצא 
ולהסביר לה חד וחלק, כמובן בכבוד גדול את 
ולדבר  האמא  את  לעקוף  גם  ניתן  החששות. 
אישית עם האחות, כיצד להמתיק את האוירה 

לכבוד כולם. ואז הכל על מקומו יבוא בשלום.

שאלה: אני מחפש מקום עבודה מסודר כדי 
תהיה  ושהפרנסה  בכבוד  להתפרנס  שאוכל 
אם  לנהוג  אמור  אני  איך  ה'.  לעבודת  תכלית 
שעות העבודה יעלו על זמני התפילה במניין? 

להתפלל  מותר  ברירה,  אין  אם  תשובה: 
ביחיד. העיקר שתהיה בכוונה בלי דילוגים, מלה 
במלה. ואם יוכל לכוון בנץ החמה עדיף. כי בנץ 
החמה יש מתירים לכתחילה להתפלל ביחיד )עיין 
משנה ברורה בביאור הלכה ריש סימן נ"ח(. כדאי להתייעץ עם 

רבו המובהק, על שעות עבודתו וסדר יומו. ורבו 
באופן  תורה  ושיעורי  התפילה  על  אותו  יכוון 

יסודי טוב ומועיל. להלכה ולמעשה.

שנים,  מספר  מזה  תשובה  בעל  אני  שאלה: 
תהליך התשובה התחיל מאז סיימתי את לימודי 
דין.  כעורך  משמש  אני  וכעת  המשפטים, 
במסגרת מקצועי, התמקצעתי בתחום הנזיקין, 
דיני עבודה וביטוח לאומי. אלה הדברים שאני 
אני  ובהם  התמחיתי  בהם  ורק  לעשות  יודע 

עוסק.
שמנהל  שכיר,  אלא  בתחום,  עצמאי  אינני 
מה  כל  שבודק  בית  בעל  תחת  לקוחות  תיקי 
התביעות  על  וחותם  מאשר  עושים,  שאנו 

והמכתבים שאנו מכינים. 
רוב רובן של התביעות, שאנו מגישים הינם 
כנגד גופים גדולים במשק, כגון ביטוח לאומי, 
מעט  ועיריות.  ביטוח  חברות  הבטחון,  משרד 

מהן, כנגד אנשים פרטיים או חברות קטנות. 
בנוסף, רוב רובם של הלקוחות הינם לצערי 
ואף  ומצוות,  תורה  שומרי  שאינם  חילוניים, 
בוודאות  יודע  אני  בפרהסיא.  שבת  מחללי 
ולא  דין  לבית  לפנות  להם  להציע  שייך  שלא 
לערכאות. יתרה מכך, גם אם אמצא לקוח שכן 
יסכים לדבר, הרי שכמעט בוודאות שהצד השני 
לא יתייחס לכך ויתעלם מהזימון. נקודה נוספת 
שברצוני לציין הינה, שרוב רובם של התיקים, 

נסגרים בפשרה מוסכמת בין הצדדים.
קשה,  בדילמה  נמצא  אני  רב  זמן  למעשה, 
מחד גיסא, זה המקצוע שלי, וזה מה שאני יודע 
לעשות, זה מה שלמדתי, ובתחום הספציפי הזה 

התמחיתי, מזה אני מתפרנס ברוך השם בכבוד 
במשרה טובה עם תנאים טובים, אלא שמאידך 
גיסא, אינני רוצה חלילה וחס להרים יד בתורת 
כדי לקיים את המצוות  משה, חזרתי בתשובה 
כדבעי ולא לעבור חלילה על מצווה ולו הקלה 

שבהן.

השאלה שלי, האם לאור הפרטים שמסרתי, 
מכתב  בבוקר  מחר  כבר  להגיש  חייב  אני 
את  לעזוב  אומר,  הוי  למעסיקי,  התפטרות 
גם  כמו  עצמי  את  לחפש  ולהתחיל  המקצוע, 
בנסיבות  מקום  יש  שמא  או  אחר?  מקצוע 

ספציפיות דנן, להקל ולהשאיר המצב על כנו?

ואברכך  המלומדת,  כבודו  עמדת  על  אודה 
בריאות  מתוך  ויאדירה  תורה  יגדיל  בברכת 

מעליא ויישוב הדעת. 

תשובה:  שאלה גדולה שאלת, ובעניותי אני 
לא דיין, ולא יכול לענות בדיוק נמרץ. אבל יש 
לי עצה טובה, אם תעשה כן זה מצוין. להשתדל 
עם  ורק  אך  אלו  ממונות  בדיני  לעבוד  תמיד 
שציינת  כמו  בזה,  וכיוצא  ממשלתיים  לקוחות 
וכן  עיירות,  הביטחון,  משרד  לאומי,  ביטוח 
שזה  בזה  המעלה  ממשלתיים.  ביטוח  חברות 
לא בגדר תובע ונתבע כמו בין שני אנשים אלא 
זה נגד עירייה, ממשלה וכיוצא בזה. שכאן יש 
דין  לא  וזה  מגיע,  מה  החוק  בירור  של  סברא 
בדיני ממונות ובזה אתה יכול לעבוד בלב שקט, 

ולהרויח כמה שיותר.

כאשר זה בין אדם לחבירו תובע ונתבע, ואתה 
בעיה.  יש  כאן  השופט,  בפני  אחד  לצד  עוזר 
כן  או  מגיע,  ולא  משה  תורת  נגד  שזה  שיתכן 
יש  מסייע  איסור  אין  אם  גם  בעיה.  וזה  מגיע, 
חייב,  שאינו  שיתכן  מאדם  כסף  להוציא  בעיה 
גם  להוציא.  מנסה  דין  עורך  בטענות  ואתה 
מכח  בא  זה  כי  פשוט,  לא  זה  שלהם  הפשרה 
פחד מסוים של קנסות וכספים אולי פחד מבתי 
סוהר, ואם זה לא מגיע לו נמצא שהפשרה לא 

באה מכח דין אמת. והבן.

וכן  שכתבתי.  באופנים  תתמקד  למעשה 
כאשר רוצה מאן דהוא להעביר דירה על שמו, 

הן וכיוצא בזה. אין בעיה כלל, וזה מצוין.

מיוחד  בדין  להתעסק  תרצה  זאת  בכל  אם 
אזרחיים  אנשים  שני  בין  ודברים  דין  בו  שיש 
מהשורה. חובה עליך להתייעץ עם דיין מובהק 

בתורה ויראה. ולה' הישועה.
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 סיפורים מגדולי הדורות מאוצרו של 
הגאון רבי שלום מרדכי שבדרון זצוק"ל שאל אביך ויגדך

עצה טובה כיצד?
מעשה שבאו פעם כמה מקנאי ירושלים אל רבי יהושע לייב דיסקין וסיפרו 
לו: הנה, אחד השוחטים בירושלים נכדו התחיל ללמוד בבית ספר לא דתי, ומן 
הראוי, איפוא, שאותו שוחט יועבר מכהונתו. שמע רבי יהושע לייב וענה: אמנם 
טענתכם נכונה, אבל להעביר את השוחט מפרנסתו לא שייך, הואיל וכך, לכו 

למצוא לו מקור פרנסה אחר, ואז תנסו להשפיע עליו שיעזוב את השחיטה.
שמעו האנשים ועשו כמצוות הרב, הלכו ומצאו לו עבודה אחרת, ואז באו 
לשכנעו לעזוב את השחיטה, השוחט שמע את דבריהם ולא אמר דבר, אלא 
הלך בעצמו לרב מבריסק לשאול אותו כיצד לנהוג. אבל כאשר בא אל הרב 
מבריסק ושטח את שאלתו, השיב הרב מבריסק מיד: לא כדאי לך לעזוב את 
ושאלו  האנשים  באו  לעזוב,  לא  החליט  כך  השוחט  כיון ששמע  השחיטה... 
אותו למה הוא מסרב לעזוב, והוא ענה להם: הלכתי לרב והוא אמר לי שלא 

כדאי לי לעזוב.
חזרו האנשים אל הרב ושאלו אותו: הלא הרב הסכים שיעזוב את השחיטה 
באם נמצא לו עבודה אחרת, ואנו באמת הלכנו והשתדלנו למצוא עבורו מקום 
עבודה אחר ושכנענו אותו לעזוב, למה, איפוא, הניא אותו מלעשות כן? ענה 
להם הרב מבריסק: מה הפירוש למה מנעתי ממנו מלעזוב? הלא הוא בא אליי 
לשאול בעצתי. והעצה הטובה ביותר עבורו היא שלא לעזוב את השחיטה, כי 
זה טוב יותר עבורו, אלא מאי? מטעמי קנאות אנחנו רוצים שהוא יעזוב אבל 
עלי  עצה  ממני  לשאול  בא  וכשהוא  אפשר,  אי  לרצונו  בניגוד  אותו  להעביר 
לתת לו את העצה הטובה ביותר, כי איך מותר לי להכשילו, הלא כתוב "ארור 
משגה עיור בדרך", ואם אומר שזה טוב עבורו, אני רק מכשיל אותו ואיך ח"ו 

על ה"ארור "הזה?!
הנה לפנינו דעת תורה מגדול הקנאים בדורו, כידוע, אשר ליבו, לב הארי, 
לא רצה לקבל שוחד העלול לנבוע מעצם קנאותו, כדי לא להכשיל את השוחט 

בעצה שאינה הוגנת כשבא לבקש את עצתו, והדבר היה נפלא עד מאוד...

כוח השתיקה
בשנת תש"ח, בתקופת ההפוגה של הקרבות, שהה הרב מבריסק בבני ברק, 
ובשבת אחד הלך לבקר את החזון איש, כשנכנס לבית הוא אמר "גוט שבת", 
החזון איש השיב "גוט שבת" והצביע לאורחו הדגול על כסא לישיבה, הרב 
יתחיל  מבריסק  שהרב  חיכה  איש  החזון  כנראה  שהתיישב,  ולאחר  התיישב 
לדבר, והרב חיכה שהחזון איש ידבר, )מסתמא מטעם שבעת הדברים בחכם 
ארבע  במשך  מוחלטת  בדומיה  שניהם  ישבו  וכך  בגולם...(,  וחילופיהן  וכו' 
"גוט  זה קם הרב מבריסק ואמר  ובלי להוציא אף הגה, אחרי  שעות שלמות 
שבת" יצא מהחדר והחזון איש ענה ג"כ "גוט שבת" והלך אחריו וליווה אותו, 

שוב בשתיקה...

ישבו ארבע שעות תמימות ושתקו! כנראה שהיה להם על  הנה ככה הם 
מה לחשוב!

חוסר הסבלנות הכשילו ואיבד טובה הרבה...
רבי אליעזר, ראש ישיבת לומזה, נזקק פעם למשגיח חדש בישיבה, ולצורך 
זה נסע אל החפץ חיים בראדין, לשאול אותו אם מצוי מקרבתו אברך שיוכל 
להתאים לתפקיד זה, החפץ חיים השיב לו בחיוב והוא המציא לו אברך, והדבר 
היה בסוף זמן הלימוד, בערבי פסחים של השנה ההיא, או בין הזמנים של חג 

הסוכות.

חזר רבי אליעזר ללומזה והוא מרוצה שמצא אברך מתאים לכהן כמשגיח, 
כי המכתב  והיה משמע  חיים  הוא מקבל מכתב מהחפץ  זמן קצר  תוך  אבל 
נכתב בחול המועד ממש, כלומר שהחפץ חיים החשיב את הדבר כדבר האבד, 
)אונס גמור(, ובמכתב כתב לו, כי הואיל והציע לו אברך מסוים, הרי עתה הוא 
חוזר בו מהצעתו ושלא ייקח אותו לתפקיד הזה, מסתבר שהחפץ חיים  מיהר 
את  לבטל  אליעזר  לרבי  זמן  שיהיה  כדי  החדש,  הזמן  יפתח  בטרם  לכתוב, 

ההצעה ולמצוא מועמד אחר לתפקיד.

רבי אליעזר נסע בחטף שוב לראדין ושאל את החפץ חיים: מה קרה פתאום? 
מה קרה בהתחלה שכן, ומה קרה בסוף שלא? השיב לו החפץ חיים: לא קרה 
שום דבר אלא שהאברך בא אלי כעבור שבוע מאז דובר בעניין והתאונן בפני 
משגיח  להיות  יכול  לא  פרנסה  לו  שאין  שמתאונן  ואברך  פרנסה,  לו  שאין 

בישיבה!

אין הדבר נוגע כלל לעצם מהותו ומעלתו של האברך, שהוא גדול בתורה 
ויראה, אלא זה נוגע למהות התפקיד של המשגיח, ומי שמתאונן על פרנסה לא 

יוכל לעמוד בתפקיד מיוחד זה.

והנה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהסיפור הזה, הוא ענין הסבלנות כי מה 
היה חסר לאברך? שום דבר. הוא היה מצוייד בכל המעלות הדרושות, שהרי כך 
היתה עליו מלכתחילה הדעה של החפץ חיים, כי יוכל לשמש משגיח בישיבה, 
אבל הוא היה חסר מעט סבלנות הדרושה, ואילו היתה לו הסבלנות הדרושה 
היה מתמנה למשגיח היה זוכה לעולם הזה ולעולם הבא, הוא הי פורח ומשגשג 
ונהנה מן העולם של תלמידי הישיבה, והעולם היה נהנה ממנו, אבל כאשר 
הוא לא זכה, הוא אמנם נשאר אדם חשוב אבל לא הגיע כלל ברוחניות למה 

שהיה יכול להגיע.


