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בס"ד

מורנו הרב שליט"אלקראת חודש מנחם אב
פרשת מסעי, תשע"ו

בספר תנא דבי אליהו רבה )פ"ד( מלמד אותנו אליהו 
הנביא:

תורה  דברי  בו  שיש  מישראל  וחכם  חכם  "כל 
לאמתו, ומתאנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ועל 
כבודן של ישראל כל ימיו, ומחמד ומתאווה ומצפה 
הישועה  ועל  המקדש  בית  ועל  ירושלים  כבוד  על 
שתצמיח בקרוב בימינו ועל כינום גליות, מיד שורה 
ַאֵּיה  יא(:  סג,  )ישעיה  שנאמר  בקרבו  הקודש  רוח 
ם ְּבִקְרּבֹו ֶאת רּוַח ָקְדׁשֹו" והובא מדרש זה להלכה  ַהּׂשָ

בספר הקדוש מסילת ישרים )פי"ט( ע"ש.
האמתית  הכונה  "אך  )שם(,  הרמח"ל  רבינו  ומבאר 
להשיגה,  והשתדלו  טרחו  אשר  בחסידים  המצויה 
שיצטער ויתאנח על מה שממעטים שאר בני האדם, 
וכל שכן על מה שממעט הוא עצמו בשוגג או באונס 
או בחולשת הטבע, אשר קשה לו לישמר מן החטאים 
בכל עת". היינו שהחסיד האמיתי מצטער תמיד צער 
ממש על הגלות ועל החורבן שזה ממעט כבוד שמים, 
מתפלל  ולכן  יתברך,  שמו  לכבוד  לגאולה  ומתאווה 
תמיד על הגאולה של ישראל, ושיתרבה כבוד שמים. 
ו(  תיקון  )תיקו"ז  הקדוש  הזוהר  לדברי  מאד  מתאים  וזה 
"ְוִאינּון ִיְׂשָרֵאל ְּבָגלּוָתא... ְוָדא ָגִרים ָּגלּוָתא ִלְׁשִכיְנָּתא". 

ע"ש.
ויש להבין מה הכוונה על כבודן של ישראל? ומה 
הכוונה על ישראל שבגלות? וכי על דבר חומרי וגופני 
שסובלים יש לדאוג כל כך? ובפרט כאשר מדברים על 
כבוד שמים ועל שכינתא בגלותא מה דמות לערוך עם 

זה, את כבוד עם ישראל והיהודים שבגלות?
כמו  הכוונה  ואין  נפלא  יסוד  כאן  יש  באמת  אלא 
והכל  גשמית,  וגלות  גשמי  כבוד  הפשוטה  ההבנה 

קשור באמת לכבוד שמים ממש.
בית המקדש וקיבוץ גלויות ומלך המשיח ותחיית 
המתים זה ממש כבוד של ה' יתברך. וכשעדיין חסר 
כבוד שמים, הרי זה כעין חילול השם. כלומר שהמצב 
הוא שרואים חלל בעולם, אין כבוד שמים, אין הרגשה 
שכולם מאמינים בה' יתברך, אין הרגשה של עבודת 
ה' וקיום מצוות אצל כולם. ורק כאשר כולם עושים 
ולווים  בעבודתם  וכהנים  המקדש  בית  ויש  מצוות 
גדול  שמים  כבוד  זה  במעמדם,  וישראל  בדוכנם 
היום",  כל  וצפינו  קוינו  לישועתך  "כי  בבחינת  מאד 
עלינו  ויש  יתברך  ה'  בכבוד  זלזול  יש  חסר  וכשזה 
כבוד  חובה להצטער על זה תמיד. וכן להתפלל על 
העולם  כל  כאשר  ממש,  בקרוב  שנראה  יתברך  ה' 
צועקים, "ה' אחד ושמו אחד" "והיה ה' למלך" "והיתה 

לה' המלוכה".
שכאשר  ממש.  דבר  אותו  זה  ישראל  של  כבודן 
חסר  וכאשר  בשלמות  ומצוות  תורה  קיום  אין 
במסירות,  בתורה  עוסקים  לא  וכאשר  ה',  בעבודת 
חיינו  היא  התורה  שהרי  הזה,  בעולם  חיים  חסר  אז 

התורה  ומכח  שלנו,  החיים  זה  התורה  ימינו.  ואורך 
טובות,  למדות  זוכים  ואהבה,  במסירות  והמצוות 
לדרכי  בית,  לשלום  בלב,  לשמחה  טובים,  למעשים 
נועם, וזוכים להרגיש שלוות הנפש בגוף ובנשמה ויש 
כאן קידוש השם גדול כל רגע. וכאשר אין תורה, אין 
כבוד לישראל, וכשאין כבוד זה חסרון כמו שאין בית 
המקדש, כי אין כבוד אלא תורה, וכשחסר תורה חסר 

כבוד לישראל.
ועל זה מתפלל החסיד האמיתי על כבוד שמים ועל 
כבודן של ישראל, ובזה מתקדש שם שמים. ומפורש 
ַהֶהֶבל  ַאֲחֵרי  "ַוֵּיְלכּו  השבוע,  בפרשת  בהפטרה  כן 
ַוֶּיְהָּבלּו" )ירמיה פרק ב(. וביאר במצודת דוד: "ובעבור זה 
נעשו גם המה הבל מבלי ממש, כי נשפל ממשלתם 
עדי ארץ" ע"ש. וזה בעצם חילול השם גדול כאשר על 
ידי התורה והמצוות יכולים להגיע להשגות עצומות, 

ונעשים הבל הבלים.
בית של הורים וילדים בלי תורה, שאין שלום בית 
חילול השם שהבית  זה  הרי  כלום,  ואין  ואין שמחה 

נעשה הבל הבלים.
כמה אסירים מסכנים במעשיהם הרעים הנמצאים 
ידי  על  בקלות  להצילם  ניתן  שהיה  הסוהר,  בבתי 
לימוד התורה וקיום המצוות, וזה חילול השם, כעת 

הם הבל הבלים.
ועישון  ותועבות,  ולסמים  צעירים שנפלו לשתיה 
מסוכן, וכל זה בגלל שאין להם טעם של תורה, שהיה 

אפשר בקלות להצילם, וכעת הם הבל הבלים.
וכן  צניעות,  ללא  ברחובות,  שובבות  צעירות 
חילול  זה  הרי  ומצוות,  תורה  בלי  שובבים  צעירים 
השם, ושכינתא בגלותא, ועל ידי התורה היו יכולים 

להיות פאר בעם ישראל, וכעת הם הבל הבלים.
זוגות צעירים, בעוונותינו הרבים לא מסתדרים ולא 
בית של  ולא כלום. אין להם  ולא מאושרים  שמחים 
תורה, אין להם הנהגה נכונה, וכל שנה רבבות בתים 
והכל  ומתקלקלים,  נופלים  והילדים  ממש,  נהרסים 
נעשה הבל הבלים, ומפסידים אלפים ורבבות שקלים 
על עורכי דין ויועצים ומגשרים ושוטרים, והכל הבל 

הבלים.
לא שואלים  רופאים  על  גדול כאשר  חילול השם 
על  ואילו  דבריהם.  את  בהכנעה  ומקבלים  שאלות 
יתברך,  בה'  האמונה  ועל  ישראל  גדולי  על  התורה, 
ומחוסר  ידיעה  מחוסר  סוף!  בלי  שאלות  שואלים 
הבל  הבנה, ומחמת שהם עמי הארץ באמת, נעשים 
הבלים. ואין כאן כבוד ה' יתברך ואין כבוד עם ישראל, 

וזה הגלות באמת, ואוי לנו ביום הדין.
בבית  גבאים  אותם  הארץ,  עמי  שהם  ומחמת 
הכנסת מרשים לעצמם לעשות כרצונם, ולא על פי 
דעת התורה, וזה חילול השם בבית הכנסת. והיה צריך 
לפי האמת ולפי החוק שתפקיד הגבאים יהיה אך ורק 
מי שזכה להיות בן תורה ואברך בבית המדרש, אחרת 

שכינתא בגלותא. וכמובן  זה חילול השם. וזה ממש 
כאשר הגבאי מתבטל ושומע לחכם, רב בית הכנסת 

הרי זה קידוש השם, ואשריו.
ולמלשינים,  למינים  בברכת  גם  לכוון  יש  זה  ועל 
והאמונה.  התורה  נגד  המסיתים  את  ולסלק  לבער 
מהרה  הרשעה  ומלכות  הברכה,  בסיום  ומוסיפים 
תעקר ותשבר ותכלם ותכניעם, כלומר תפקיד ציבורי 
שמתנהגים בו כמו מלכות נגד התורה, תעקור אותם, 
רשעים  לאותם שאינם  גם  וזה תוספת  תכניעם.  וכן 
בציבור  ירידה  בעם,  רוחנית  ירידה  גורמים  אבל 
ומתפללים להכניע  רוחנית,  עלייה  ואין  המתפללים, 
אותם שלא יהיה להם תפקיד ציבורי כזה שאין בזה 
כבוד שמים ואין בזה כבוד לעם ישראל, כי אין כבוד 

אלא תורה. וזה בגדר שכינתא בגלותא.
על  יתברך  לה'  להתפלל  הנביא  אליהו  כוונת  וזה 
ישראל.  עם  וכבוד  התורה  כבוד  ועל  שמים  כבוד 
הגלות  בעצם  וזה  רוחנית  ירידה  רואים  שבגלות 
זאת בזמן החטאים  ובכל  ושכינתא בגלותא.  הקשה, 
ממש, ה' יתברך מחיה אותנו ומקיים אותנו. והעבודה 

המוטלת עלינו לקדש שם שמים.
בעלי  ידי  על  גדול  השם  קידוש  היום  ורואים 
והם  ומצוות,  עול תורה  תשובה, שקיבלו על עצמם 
ומכאן  גמורים.  מצדיקים  במעלתם  חשובים  יותר 
מקצה  האדם  על  משפיע  והמצוות  התורה  שכח 
וסובלים.  נכשלים  אז  תורה,  אין  וכשעדיין  לקצה. 
וזה גלות רוחנית וחומרית, וחילול השם ובזיון כבוד 

התורה ואוי לנו ביום הדין.
הרוצח  על  מסעי  בפרשת  בפרשה  כן  ומפורש 
בשוגג שגולה לעיר מקלט עד שימות הכהן הגדול, כי 

הוא אשם בזה שלא התפלל על כלל ישראל.
ומכאן היסוד הגדול לקראת חודש מנחם אב, שה' 
יתברך האבא הגדול דורש מאתנו, בָני, תנחמו אותי. 
תתפללו חזק על בית המקדש, על כבוד התורה, על 
כל  את  יפתור  וזה  ישראל,  עם  של  הרוחני  הכבוד 
הבעיות. לכן בימים אלו מצוה להשתדל ולהתאמץ, 
ויותר  והגשמי,  החומרי  מצבינו  על  לבקש  פחות 

לבקש על כבוד שמים ובית המקדש.
שלפני  הקרבנות  של  בתחנונים  יראה  והמתבונן 
הודו, שתיקנו חז"ל הקדושים, נאמר הכל בלשון רבים, 
וכן ברכות קריאת שמע הכל בלשון רבים, ועל הכל 
להתפלל  שנכוון  כדי  רבים,  בלשון  העמידה  תפילת 
מכל  שמתפלל  כמו  ורוחני,  בגשמי  ישראל  כלל  על 
הלב על קרוב משפחה שנמצא בטיפול נמרץ. ובימי 
בין המצרים יש להשקיע בזה הרבה יותר, ובזה נקיים 
לה' המלוכה,  והיתה  הנביא,  אליהו  הצוואה של  את 

אמן ואמן.
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שלום וברכה מורי ורבותי!
במסגרת שיחותינו הנחמדות יותר והנחמדות עוד יותר, אנו מחוייבים מידי 
פעם לשוחח גם על דברים עצובים. ומה עצוב יותר מחורבן הבית והימים ימי 

'בין המצרים' ובראשם 'תשעת הימים' בהם אנו נמצאים?
לפני שנים רבות נכנס נפוליאון לאחת מבתי הכנסיות בשעת ערב מאוחרת, 
וראה את קהל היהודים יושב על הארץ ומרר בבכי. ניגש הקיסר לראש הקהל 
אמר  הקהל  ראש  עליו?  יודע  לא  עוד  ליהודים שהוא  קרה  אסון  איזה  ושאל 
בבכי שהתערבותו לא יכולה לעזור. הקיסר הבטיח שיעשה ככל יכולתו לעזור 

לנתיניו היהודים, ובלבד שישתף אותו ראש הקהל ויספר את אשר על לבם.
ראש הקהל סיפר שהלילה הוא היום שבו נחרבו בתי המקדש הראשון והשני 
ומאז כל עוד והם לא נבנים יושב העם היהודי על הארץ בבכי ובתענית ומתאבל 
את  מכספו  לממן  והבטיח  הבתים  למיקומם של  נפוליאון שאל  חורבנם.  על 
נא ראש הקהל לעדת היהודים לעמוד ממקום מושבם  יורה  ולו רק  בנייתם, 
לפני  נחרבו  שהבתים  הקהל  ראש  לו  הסביר  בשמחה.  הערב  את  ולהתחיל 
למעלה מאלפיים שנה, ואת בנייתם יבצע רק בורא העולם בבא היום בו יופיע 

לעינינו משיח צדקנו ויבנה את בית קודשנו ותפארתנו.
יצא נפוליאון עם שלישיו מחוץ לבית הכנסת בתדהמה, ואמר את המשפט 
הבא: "עם היודע לבכות על ביתו למעלה מאלפיים שנה, ברור הוא שיש לו 

תקומה".
כולנו מבינים שהצלחתה של העוגה תלויה בתהליך האפייה, מהרגע הראשון 
ההוצאה מהתנור  האחרונים של  לרגעים  ועד  החומרים  תערובת  תהליך  של 
כל  קודם  תלויה  במלחמה  שהכרעה  מבינים  כולנו  כן,  כמו  המדויק.  בעיתוי 

בתכנון, ב'איסטרטגיה' ובגיוס הכספים לרכש התחמושת וכלי המלחמה.
"טֹוב  ברוחניות.  הוא  נכון  יותר  והרבה  כך  בגשמיות,  ברור  שהדבר  כשם 
ַאֲחִרית ָּדָבר ֵמֵראִׁשיתֹו" )קהלת ז, ח(, אומר שלמה המלך. ועל כך מספרת לנו הגמרא 
בירושלמי )חגיגה פ"ב, ט' ע"ב( את דבריו של אלישע אחר, שלאחר שזכה ומשניות 
שלמות נאמרו בשמו, פרק עול והיה לאחרון הפוקרים בישראל. שנשאל על כך, 
ידע הוא את שורש הדברים, וסיפר שבשעת לידתו הקדיש אותו אביו לתורה 
אך ורק לשם קבלת כבוד וגמול בעולם הזה. ובהיות ושורש הדבר וראשיתו היו 

שליליים, הובילו הם את חייו למהפכה קיצונית זאת.
"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" )תענית ל"ב ע"ב(. בדיוק 
מאותה סיבה התהליך להנאה ושמחה מבנייתה של ירושלים חייב לעבור אך 

ורק דרך הצער והיגון על חורבנה.
ובמצוות שלא  יעסוק אדם בתורה  כאשר אמרו רבותינו הקדושים לעולם 
לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה )נזיר כ"ג ע"ב(, וביאר רבי חיים מוואלוז'ין 
בספרו הגדול "נפש החיים", שלשון "לעולם", אין כוונתה שגם אם אתה לומד 
אלא  לשמה,  לימוד  יבוא  מכן  שלאחר  משום  בלימודך  תמשיך  לשמה  שלא 
הכוונה שדווקא בצורה כזו שבה אתה מתחיל את הלימוד שלא לשמה תוכל 
להגיע ללימוד של לשמה, כי רק בצורה כזו בה מתחילים באמת עם כוונות לא 

כל כך ישירות לשמה של תורה זוכים ומגיעים ללימוד תורה לשמה.
כך הוא הדבר אצלנו, רק כאשר עובר האדם את המסלול של ההבנה במה 
חסר לנו בהיעדרו של בית המקדש, יש סיכוי שיזכה להיות נוכח ושמח בבניינה, 

כי ללא ההבנה בחוסר לא שייך לשמוח בהיבנותו של הבית.
ועל מה יש לנו היום להתאבל ומה אנו חשים באותו חסרון עילאי של הבית?
אם יש אדם עם יהודים הדואגים ועובדים למען חיי החומר שלהם בעודם 

שוכחים את חיי הרוח, הרי שזהו חורבן הבית.
אם ישנם בנים של הקדוש ברוך הוא שעדיין מוטרדים מגובה המשכורת 

יותר מגובה קומתם הרוחנית, הרי שזהו חורבן הבית.
אם ישנן סדנאות לבני גיל העמידה לשמור על כושר גופני  בגילאי השבעים 
לא  בחייהם  האחרון  לעשור  הדואגים  בהם  שהמשתתפים  בעוד  והשמונים, 
זוכים להשקיע ולו שעה בשבוע בחיי הנצח שלאחר העשור האחרון לחיים... 

הרי שזהו חורבן הבית.
בית המקדש והתהליכים שסבבו אותו גרמו לעם ישראל בכל הדורות ובכל 
המקומות להתמקד בעיקר ולהטפיל את הטפל. הכח נבע מכך שראשית לכל 

בראש סולם העדיפויות היו החיים הרוחניים והקשר המוחשי עם ה' יתברך. 
אדם כי עבר עבירה, ידע להגיע למחרת היום עם פר בן בקר לבית המקדש, 
כל  כולל  הקרבן,  הקרבת  של  ומיגע  מייסר  ארוך,  תהליך  ולעבור  היתר,  בין 

ההשפלות הפנימיות והחיצוניות המלוות לתהליך.

מעבר לכך, מציאותם של הסנהדרין בלשכת הגזית היתה מעניקה משנה 
תוקף לגזירותיו של הקדוש ברוך הוא אל תוככי עולמנו זה. הדברים לא היו 
ערטילאיים ונתונים לאמונתו הרבה או המועטת יותר של היהודי, הם היו דברים 
שביום יום. בוצעו עונשים, ואף ארבע מיתות בית דין, ששמען הדהד מקצה 

העולם ועד קצהו.

הברכה שרתה בעם ישראל. בכל צורך היתה הפנייה אל הקדוש ברוך הוא 
ברורה ומוחשית יותר, התשובות היו יוצאות מלשכת הגזית ומבוארות בחושן 
אותו נשא הכהן הגדול על כתפיו לזיכרון. והמרחק בין עולם האמונה לעולם 

המעשה, היה אפסי עד 'מקסימום' קטן.

בימינו אנו, לאחר חורבן הבית, בעוונותינו הרבים, ההחלטה בדבר המעשה 
הטוב או הרע רחוקה כרחוק השכר והעונש המיידיים. ואף אומנם שלימדונו 
חז"ל )כתובות ל' ע"ב( שלמרות שארבע מיתות בית דין לא קיימות בזמננו, עם כל 
זה דין ארבע מיתות בית דין לא בטל, ועדיין כל מי שנגזרה עליו מיתה, זוכה 
למיתה הדומה לה, וכגון: נפילה מהגג או דריסת ארי כתחליף מיתה בסקילה 
)לא פחות מתאונות הדרכים בימינו, ה' ירחם(. עם כל זה, נדרשת רמה של 
שמיימי.  לעונש  וכללי  פרטי  אסון  כל  לשייך  בכדי  פלוס',  בסיסית  'אמונה 
מהמציאות  יותר  הרבה  רחוקה  והרעים  הטובים  המעשים  בדבר  ההחלטה 

היומיומית ותלויה אך ורק באמונתו ובחוסנו הרוחני של האדם.

על אותו מרחק אנו מתאבלים, ועל אותו קושי אנחנו מיצרים. למרות שמצד 
אחד, יש בו באותו קושי נקודות זכות רבות לעוברי רצונו, ויש משום כך לדון 
לכף זכות כל פושע ועבריין, עדיין הדיוטא התחתונה אליה ירד עמנו באלפיים 
שנות הגלות מזקיקה את כולנו לאבל יומיומי, שבראשו "משנכנס אב ממעטין 
בשמחה" )תענית כ"ו ע"ב( עבור דרך תשעת הימים, שבוע שחל בו, ועד היום 

העצוב ביותר בשנה – הלוא הוא תשעה באב.
דבר נוסף היה בזמן שבית המקדש היה קיים, והוא שקט נפשי יחסי מבחינה 
ימים היה מונהג בגלוי על  ישראל באותם  וחברתית. עם  ביטחונית, כלכלית 
ידי בורא העולמים ושליחיו, וכל ספק גשמי ככל שיהיה היה מוכרע במיידית, 
הכוונה  ידי  על  אלא  אנושי  מוח  ידי  על  לא  בקפידה  נבחרת  היתה  דרך  וכל 
ישירה ממרום. השקט הנפשי והכלכלה היציבה היו מעניקים לעם ישראל את 
הזכות להשקיע את עיקר כוחם בשיעור קומתם הרוחני. "ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת 
)מלכים א ה, ה( היא ברכה גשמית קטנה, למול הברכה הרוחנית הגדולה  ְּתֵאָנתֹו" 
אותה טומנת היא בחובה. הזכות להיות מנוטרל מעול היומיום ולהשקיע את 
מירב הכוחות והמחשבות בחיי הרוח, גדול לאין שיעור מהשקט והשלווה אותם 

מספקים חיי הרווחה.

ועל כך אנו מתאבלים!
הלקח שיש לכל אחד מאיתנו ללמוד מאבלות זו, הוא שבניין 'בית המקדש 
הפרטי' של כל אחד מאיתנו, תלוי באותו שקט נפשי ובאותה רווחה רוחנית 
יותר להשקיע  אותו הוא מעניק לעצמו בבניית חייו הרוחניים. ככל שתזכה 
בחייך הרוחניים, ככל שתזכה להשקיע יותר בחיי הנצח מול העשור האחרון 
לחייך, וככל שתזכה להנחיל יותר לילדיך את עיקר החיים מול הטפל שבהם 
ואת כובד משקל חיי הרוח מול חיי הגשם, הרי שבנית אבן נוספת בבניין 'בית 

המקדש הפרטי' שלך.
וככל שתשכיל להתחנך ולחנך באבל על אובדן בית המקדש, כך תזכה כבר 

מהיום לשמוח בבניינה של לבנה נוספת בבית המקדש הפרטי שלך.

יום נדבך נוסף  יזכה הקדוש ברוך הוא כל אחד ואחד מאיתנו לבנות מדי 
בבניין בית המקדש הפרטי שלנו, ויחד נזכה בעגלא ובזמן קריב לראות בבניין 
בית קודשנו ותפארתנו ומלכנו בראשנו. בנחת, שלווה ומילוי כל המשאלות 

הרוחניות והגשמיות לעבודת ה' יתברך, אמן.

 אתה יכול לבנות את 'בית המקדש
הרב אליהו רבי ראש הכוללהפרטי' שלך, זה אפשרי ותלוי רק בך!

 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

שאלה: רציתי לשאול מהרב שאלה "השקפתית", 
לו  שיקבע  דהיינו  רב",  לך  "עשה  במשנה  כתוב 
פוסק ומדריך ולא יבחר בכמה פוסקים ויעשה כל 
יום כרצונו. ולכן למשל אם אני עושה את לעצמי 
את הרב פלוני, מי שאני "יבחר" בו אולי השני יותר 

חכם וראוי וכדומה?
בפסקי  הולך  למשל  אני  אם  לשאול  רציתי  וכן 
הלכה אחר דרכו של מרן זצ"ל, אבל אני קרוב לעוד 
כמה פוסקים גדולים כמו הרב יצחק עבאדי שליט"א 
אליהו  הגה"ר  וכן  )מליקוואד(,  יצחק"  ה"אור  בעל 
בן חיים שליט"א ראש ישיבת רו"א וראש בית דין 
בקווינס וכדומה, האם צריך לדאוג שאני יתבלבל? 
נגד  מאד  שהם  מסטמאר  לרבנים  קרוב  אני  וגם 
המדינה, וקרוב לאלו שאינם כן וכו'. מהו דעתו של 

הרב?
תשובה: קושיה אחת מתורצת בחברתא. כלומר, 
רב,  לך  עשה  אלא  אחד  רב  לך  עשה  כתוב  לא 
והכוונה תזהר שלא תעשה דברים על דעת עצמך, 
כאשר שאלת הלכה והנהגה, ואתה עושה לפי דעת 
תורה, אשריך. אין דעת אלא תורה )סוטה מט.(, והעיקר 

לשאול חכם מורה הוראה מובהק.
לדוגמא, חכם פלוני מתיר אבקת חלב נכרי, וחכם 
אלמוני מתיר ג'לטין מעצמות טמאות )ועיין יביע אומר חלק 
ז' יורה דעה סימן י"א(, יכול אדם לעשות כמו שניהם להקל, 

העיקר ששואל מורה הוראה מובהק. ועיין עירובין 
)ז.( שאסור לעשות כמו שני חכמים רק כשזה תרתי 

דסתרי.
גדולי  ידי  על  שהוסמך  מובהק,  הוראה  ומורה 
ישראל ניתן לסמוך עליו ולא משנה אם זה הרב יצחק 
עבאדי שליט"א או הרב אליהו בן חיים שליט"א ואין 
צורך להתבלבל. וגם סטמאר כאשר אותו מורה צדק 
בלי  קנאי  סתם  ולא  מובהק,  הורה  מורה  בסטמאר 

מקור בהלכה, ואז ניתן לסמוך עליו.
אבל עצה טובה לקבל הדרכה נכונה, איזה מורה 
לקרב  שלנו  הקו  הספרדים,  לנו  מתאים  הוראה 
ולחזק ולעזור לכולם ולבוא לשמחות שלהם ולחזק 
הדרכה  שצריך  כמובן  שמים.  שם  ולקדש  אותם, 
והיכן להחמיר. לדוגמא, בצניעות  לכך היכן להקל 
וקדושה להחמיר כמה שיותר, ומאידך שמירת שבת 
וכשרות ניתן להקל, כדי שזה יעזור להם לעבוד את 
השם יתברך טוב יותר. ולכן גם מי שחסיד סטמאר 
שהם נגד המדינה, כשהוא חכם יודע לנצל את זה 

ולקדש שם שמים ולזכות את הרבים. ואשריו.
כאשר אתה יודע כיצד להשתמש בהנהגות שונות 

לקרב ולא לרחק, סימן שאתה חכם גדול ואשריך.
שר  הלכה  פסק  כשנה  לפני  לדוגמא,  סיפור 
התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, להציע 
יכוון בזה  ואם  למחלל שבת לעשן פחות סיגריות, 
לקיים מצות עונג שבת, יש לו שכר על כך. הקנאים 
מקרבים  ולא  מבינים  לא  בהלכה  בקיאים  שאינם 

בדרך הנכונה, ועיין והבן.

אומרים ששילוח הקן זו סגולה לילדים,  שאלה: 

מישהו פירסם שיש לו גמ"ח שילוח הקן, וכשבאתי 
 ,₪  300 ממני  דרש  הוא  המיקום  את  ממנו  לבקש 

האם מותר לעשות כזה דבר?
שמצבו  ויתכן  זכות,  לכף  לדונו  צריך  תשובה: 

קשה ולכן מבקש זאת.

לילדה  ב...  לומדת   14 בגיל  בת  לי  יש  שאלה: 
יש בעיה מאוד קשה, אין לה משמעת, היא עושה 
לא  מדברת  האחיות,  בין  חינם  ושנאת  מחלוקות 
ולא  מבטיחה  לאחיות.  גנאי  בשמות  וקוראת  יפה 
מרגישה  תמיד  לה.  מגיע  שהכל  חושבת  מקיימת, 
דיברנו  נחיתות.  רגשי  לה  יש  אותה,  שמקפחים 
איתה כמה פעמים והבטחנו לה מתנות ושום דבר 
לא עוזר. אין יום שהילדה לא מעליבה את האחיות 
וגורמת לי לבכות... אשמח אם הרב יגיד מה לעשות 
בנדון, עצה טובה וברכה. לילדה יש בקרוב טיול היא 
הבטיחה להיות ילדה טובה ואין שינוי. האם לשלוח 

את הילדה לטיול כן או לא?
ארץ,  ודרך  ויראה  לתורה  ילדים  גידול  תשובה: 

זה עבודה קשה.
מאד  גדולים  חכמים  להיות  צריכים  ואמא  אבא 
ולתת  לתמוך  לאהוב,  לחזק,  לעודד,  כיצד  מאד, 
לילדים תמיד הרגשה טובה. הורים שקיבלו הדרכה 

נכונה, יודעים לשמור על הבית ברוחני וגשמי.
לפתור  שיש  קשיים  לה  יש  טובה,  תלמידה   ...
אישית  ושיחה  ואהבה  חום  ידי  שעל  ויתכן  אותם, 

איתה זה יעזור.
יש לעיין ולבדוק מה מפריע לה, ויתכן שבכיתה 
פוגעות בה חברות מסוימות, וזה נפשית שובר אותה 
חס ושלום. ויש לבדוק עם המורה, ואף לתת למורה 
מענק מסוים שתשקיע בתלמידה זו יותר מאחרות 
כדי לשקם, ולחזק אותה ולעודד כמה שיותר, לפנים 
משורת הדין. והזמן יעשה את שלו. ואולי גם להזמין 
אותה לשבת קודש אצל המורה וזה יתן לה שמחה 

ובטחון.
גם לרבות חונכת מתאימה, בוגרת וחכמה, שתדע 
איפה החולשה שלה, ועל ידי שיודעים איפה הבעיה, 
לוחצים על הכפתור המתאים, והכל מסתדר בעזרת 

ה'.
וכן  לסייע,  יכולה  מאשדוד  חסין  יפעת  הרבנית 
עוד  יש  ובוודאי  מאשדוד.  בלומנטל  הפסיכולוגית 
להשרות  הכל  ועל  בכך.  שעוסקות  יקרות  נשים 
אמונה  שמחה,  של  נעימה  אוירה  בבית  תמיד 
יתברך.  להשם  להתפלל  וכמובן  נכונה.  והדרכה 

והיתה לה' המלוכה.

זה  בצוואר  ילד  מנשקים  שאם  שמעתי  שאלה: 
עושה אותו עקשן, האם צריך לחוש לזה?

תשובה: לא שמעתי, מותר לנשק ילדים, זה מחזק 
ומביא כח לילדים, ושמחה להורים. ועיין ספורנו )סוף 
פרשת ויצא בד"ה ויברך אתכם(. וקצת משמע ֶׁשָּלָבן בירך בכל 

נפשו, כי נהנה מהנשיקות.

שאלה: אני עובד חדש ברשת מזון מהיר שפתוחה 
בשבת )אני לא עובד בשבת(.

דברים  רואה  ואני  במקום  נמצא  בקושי  המנהל 
שירות  לתת  כמו  לעשות  צריך  שלא  חושב  שאני 
או  במערכת  שעות  שגונבים  עובדים  יש  טוב,  לא 
גונבים  וגם  אישור,  בלי  לחברים  מנות  מוציאים 

מהקופה. 
יכול  לא  ולכן  במקום  חדש  אני  שאמרתי  כמו 
לפנות או לדבר עם העובדים הם כבר קבוצה, מותר 
לי להלשין למנהל )כולם במקום העבודה יהודים(.

ותאמר  תוסיף  וכן  קודם,  אותם  תזהיר  תשובה: 
לפיטורים  יגרום  וזה  מצלמות  שיש  ששמעת  להם 
בלי פיצויים ואתה מציל אותם מעבירות, ואשריך. 

אם זה לא יעזור, תפנה למנהל.

אותם  להוכיח  מצוה  עליך  שיש  להוסיף  ויש 
מאד,  חמור  שזה  בשבת,  עבודה  על  גם  בעדינות 
ומסוכן. וגם הפרנסה שלהם בסכנה, ולה' הישועה.

מעלתה  על  הגמרא  דברי  כידוע  שאלה: 
3 הסיבות היחידות  ו-  וחשיבותה של ארץ ישראל 
שבגינן מותר לצאת מן הארץ, כיצד ישנם אירגונים 
נופש  למטרות  לחו"ל  נסיעות  המארגנים  רבים 
תורניות,  ופעיליות  הרצאות  )כמובן שכוללים שם 
רבים  במקומות  שמפורסמים  וכו'(  גלאט  אוכל 
חרדיות  משפחות  ורואים  חרדיות  רדיו  ובתחנות 
לחופשה  לנסוע  היתר  יש  האם  שנוסעות.  רבות 
בחו"ל שהמטרה היא רק חופשה ושהחופשה עצמה 

על טהרת הקודש?
שאסור  ד'(  סעיף  תקל"א  סימן  )אור"ח  שו"ע  עיין  תשובה: 
כמובן  י"ד(.  )ס"ק  במשנ"ב  ועיין  לטייל.  לחו"ל  לנסוע 
מי שזקוק שואל מורה הוראה, והכל על פי ההלכה. 
אבל לפרסם ולייצר ולגרות אנשים תמימים ושקטים 
וטובים לנסוע לחו"ל עם נופש וחופש ובית מלון וכו' 

יתכן שזה מיותר.

כאן  וגם  שמים,  יראת  בזה  מקבלים  תמיד  לא 
רואים שגדולי ישראל שליט"א לא ממליצים לעשות 

כן, אז בשביל מה הרעש הגדול הזה.

ומרן רבינו הגדול זיע"א פסק )יחוה דעת חלק ג' סימן ס"ט( 
לגור  הבן  את  מצוים  כאשר  להורים  לשמוע  שאין 
בחוץ לארץ. וכן אין לשמוע להוריו כאשר מבקשים 

שלא לעלות לארץ )יחוה דעת חלק ד' סימן מ"ט(.

וכידוע הגאון הצדיק רבינו שמשון הגיבור פינקוס 
זיע"א האריך בספריו שלא להתלהב מחוץ לארץ, ולא 
משפתם והנהגותיהם ומעשיהם, אלא אך ורק מארץ 
ישראל, זבת חלב ודבש. ולשון הקודש ורוממנו מכל 
לועזיות. רחמנא  ולא להשתמש במילים  הלשונות, 
ליצלן. וכאשר דורשים מהתושבים והציבור להוציא 
ולהתלהב,  ולראות  ולנסוע  אישורים  ולסדר  דרכון 
זה מיותר לגמרי, ובפרט ליהודי בן תורה עובד ה', 
שאומר תמיד לעצמו אני אוהב רק מה שה' אוהב 

ולהיפך להיפך. ושלום על ישראל.



לארגון הטהרה שע"י מוסדות מורנו הרב חיים רבי שליט"א, בראשותה של הרבנית סיאני תחי'

דרושות מתנדבות רציניות ואחראיות לטווח ארוך 
לפרטים: גב' עזרא-  058-3224197 וגב' ממיה– 054-8499235

 סיפורים מגדולי הדורות מאוצרו של 
הגאון רבי שלום מרדכי שבדרון זצוק"ל שאל אביך ויגדך

וידעו  הכירוהו  כולם  דבר,  שם  השובב"  "יוסלה  היה  סלוצק  בעיר 

ילד עילוי, מבורך בכשרונות, בעל ראש ברזל, אבל דא עקא,  אודותיו: 

שהוא שובב עד מאוד, אינו מסוגל להתרכז, כמעט אינו יושב על ספסל 

הלימודים כשאר הילדים בני גילו, לומד משהו בקושי רב, וכל היום הוא 

מתעסק עם היונים על גגות הבתים ועם הכלבים ברחובות, הולך לשחות 

בנהר עם נערי הגויים חבריו, ועוד ועוד.

יום אחד, בהיותו  והנה, 

בן שתים עשרה, הוא עבר 

שלו  השובבות  במרוץ 

בעיר  הבתים  אחד  ליד 

קול  מתוכו  קולט  והוא 

אינו  יוסלה  חזקה,  גערה 

על  מטפס  והוא  מתעצל 

הבית  לתוך  ומציץ  החלון 

את  מכה  אבא  איך  ורואה 

לו:  באומרו  שסרח,  בנו 

ייתן  אני  חושב?  אתה  מה 

כמו  אדם  פרא  לגדול  לך 

אהרוג  השובב"?  "יוסלה 

אותך ולא אתן! בשום אופן 

לא אתן לך לגדול כך!

ממה  יוסלה  נדהם 

הרגע  בזה  אוזניו  ששמעו 

מה?  לעצמו:  חושב  והוא 

עד כדי כך הגעתי, שכבר 

דבר  שם  מין  נעשיתי 

עד  סלוצק,  בכל  לגנאי 

מטיחים  חוטא  ילד  שאם 

אם  כיוסלה"?  "תגדל  בו: 

את  לשנות  מוכרחים  כך, 

תהיה  לא  היה  הכיוון!  כל 

יותר כך!

כמה  ליוסלה  לו  היו 

פרוטות בכיסו, הלך וקנה 

המשיך  עוגות,  כמה  בהם 

בדרכו ואסף את הכלבים, 

ואמר  עוגות  לכולם  חילק 

להם: בזה נגמרה החברות 

שלנו ולא יותר...

משם הלך יוסלה לאביו 

החלטתי  אבא  לו:  ואמר 

שאני הולך ללמוד בישיבה!

תדהמה נפלה על אביו בשמעו זאת, הלא הוא הכיר את בנו, ומיד חשב 

לעצמו מי יודע איזה מעשה קונדס נרקם במוחו, מי יודע מה הוא מתכנן 

לעצמו עוד לעשות? ולכן דחה אותו בתוקף: אל תבלבל לי את המוח, לך 

לך ליונים ולכלבים שלך והנח לי!

אבל יוסלה עומד על שלו ואינו מרפה: אבא אני אומר לך בכל הרצינות 

לישיבה  ללכת  רוצה  אני 

ילך  אני  לי  תתן  לא  ואם 

לי לבד!

אם  כי  מייד  הבין  אביו 

לבד  שילך  אומר  הוא 

נעצר  שילך,  עליו  חזקה 

הביט  וחשב,  חשב  איפוא 

הילד  עיני  לתוך  היטב 

לי  נדמה  לעצמו,  ואמר 

שהפעם הוא רציני, ושאל 

אתה  ישיבה  ולאיזו  אותו: 

רוצה ללכת? השיב יוסלה: 

לואלוז'ין!

להתאפק  אביו  יכל  לא 

רם:  בצחוק  ופרץ 

למדת  לא  הן  לואלוז'ין?! 

להתקבל  ובשביל  כלום 

לשם צריך להיבחן על שני 

בוריים,  על  גמרא  סדרים 

אחד של  דף  אפילו  ואתה 

גמרא לא יודע!

יוסלה  אומר   - אבא 

לא  ובהחלטיות,  בנחישות 

אני  דבר,  שם  לי  אכפת 

לואלוז'ין  להיכנס  רוצה 

לא  ואם  ללמוד,  ולהתחיל 

תתן לי אסע לבד!

יוכל  שלא  האבא  ראה 

כבר להשפיע עליו לשנות 

לו  נתן  החלטתו,  את 

מעט כסף, ארז לו חבילה 

מחפציו והוא יצא לדרך.

המשך בשבוע הבא...

1700-700-770

"

כל ענפי הביטח ללא יוצא מן הכלל:

 ביטוח
חיים

ביטוח 
בריאות

 ביטוח 
נחת 

מהילדים

ביטוח 
נוער 
נושר

ביטוח 
שלום 

בית

ביטוח 
מפיגועים

ביטוח 
מתאונות

ביטוח 
טיולים

ביטוח 
חול

ביטוח 
קייטנות

ביטוח 
ברקים

 הביטוח האמתי שלא נותן לך כסף במקרה של אסון, אלא מונע
את האסון ומבטיח חיים טובים ומאושרים לכל בני המשפחה

 תכיר את סוכן
הביטוח שלך

חיזוק ועידוד הלימוד ביומי דפגרא  שע"י מוסדות הרב רבי
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אמונה ובטחון 
הניסיונות שעמד בהם רבי יוס'ל מסלוצק 
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