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בס"ד

מורנו הרב שליט"אעבודת השם ביום תשעה באב
פרשת דברים, תשע"ו

השבת "שבת חזון" היא סיום השבוע השלישי של 
ההפטרות  בקריאת  הנקראים  והם  המצרים,  בין  ימי 
בעלונים  וביארנו  לא:(.  )מגילה  דפורענותא"  "תלתא 
הקודמים את עבודת בין המצרים, שזה דורש מאיתנו 
מסירות נפש על קידוש השם, וכן להתפלל במסירות 
נפש על כבוד שמים, על ביאת המשיח ובית המקדש 
ותחיית המתים בבחינת "ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָׁשָּמה" 

)דברים יב, ה(.

ועדיין צריך לימוד כיצד ניתן להתחזק ומהי עבודת 
ומהו  עצמו,  באב  תשעה  ביום  הדרושה  יתברך  ה' 
היסוד של היום הגדול הזה, כדי שנקבל כח להשקיע 
לחורבן  המיוחדים  העוונות  ובתיקון  בתפילה  באמת 
הטפל  עושים  בבחינת  נהיה  שלא  המקדש,  בית 

ועוזבים היקר )משנ"ב תקמט ס"ק א(. 
זה ידוע שהיסוד הגדול שצריך להתחזק בו בתשעה 
לאהבת  וחיזוק  חינם  לשנאת  גדול  תיקון  הוא  באב, 
ישראל, שזה בעצם הפטרת שחרית של תשעה באב 
)פרק ח( שהנביא מוכיח  שקוראים בספר ירמיה הנביא 
ֵמרּו ְוַעל ָּכל ָאח ַאל ִּתְבָטחּו ִּכי  אותם "ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו ִהּׁשָ
ְוָכל ֵרַע ָרִכיל ַיֲהֹלְך: ְוִאיׁש ְּבֵרֵעהּו  ַיְעֹקב  ָכל ָאח ָעקֹוב 
ְיָהֵתּלּו ֶוֱאֶמת ֹלא ְיַדֵּברּו ִלְּמדּו ְלׁשֹוָנם ַּדֶּבר ֶׁשֶקר ַהֲעֵוה 
ֶאת  ָׁשלֹום  ְּבִפיו  ִדֵּבר,  ִמְרָמה  ְלׁשֹוָנם  ָׁשחּוט  ֵחץ  ִנְלאּו: 

ֵרֵעהּו ְיַדֵּבר ּוְבִקְרּבֹו ָיִׂשים ָאְרּבֹו".
ונפרט כמה דוגמאות מעשיות:

מצוות עשה מהתורה "ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו" )דברים כח, ט(, 
לקיים  והתמימים,  הישרים  יתברך  ה'  בדרכי  ללכת 
ממש את י"ג מדות רחמים. בבחינת הוי דומה לו, מה 
הוא חנון ורחום, אף אתה כן )שבת קלג:(, וה' יתברך מלך 
עלוב )הרמ"ק בתומר דבורה(, כך צריך להיות מהנעלבים. וכן, 
הנביא מיכה "ִמי ֵאל ָּכמֹוָך וכו' ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו" )מיכה 
וזה עבודה  יז:(.  )ר"ה  יח(, למי שמשים עצמו כשיריים  ז, 

דין תורה  זה  והידורים,  וזה לא חסידות  גדולה מאד, 
ממש. נורא ואיום.

וכן רבינו הרמח"ל בספר הקדוש "מסילת ישרים" 
לעשות  היא  האמתית  שהחסידות  מבאר:  יט(  )פרק 

זכות,  כף  כלל  כשאין  גם  ישראל  כלל  על  סניגוריא 
מהיסוד  עליו  לסנגר  זה  כל  ועם  גמור,  רע  והמעשה 
הנפלא  בספר  שם  וביאר  יודע.  ולא  מבין  לא  שהוא 
כלל  על  נפש  מסירות  שזה  אבנה"  משכן  "בלבבי 
ואז  כלום  אני  כלומר  אין,  של  לדרגה  להגיע  ישראל 

אוהבים את כלל ישראל יותר מעצמם, ע"ש.
בזה  מאריך  ס"ק(  קיט  )סימן  החיים  כף  בעל  ורבינו 
ולא  לתשובה  שיזכו  הרשעים  על  להתפלל  שמצווה 
והדואג  כולנו.  על  חובה  וזה  ע"ש.  לגהינם,  יכנסו 
וחושש ומצפה תמיד להרבות כבוד שמים, אז בוודאי 
שיכוון כן באמירת "והחזירנו בתשובה שלימה לפניך", 
ופשוט שיכוון כן על כאלה שדעותיהם והשקפותיהם 
שונות, וכן על האנשים שלא מתייחסים אליו בכבוד, 
בתשעה  העבודה  וזה  שמים  כבוד  אצלנו  העיקר  כי 

באב.
פרק  )איכה  ירמיה  הנביא  של  הנבואה  בעצם  וזה 
הקשים  והימים  הצרות  כל  שם  שמסופר  לאחר  ה(, 
והיסורים הנוראים שסבלו כולם, והנביא מפרט ואומר 
צרות  נערים,  בחורים,  זקנים,  שרים,  בתולות,  נשים, 
רבות של יתומים ואלמנות, ועם כל זה מסיים הנביא 
ֵמם וכו'" )איכה  "ַעל ֶזה ָהָיה ָדֶוה ִלֵּבנּו וכו' ַעל ַהר ִצּיֹון ֶׁשּׁשָ
ה, יז-יח(, עיקר הצער והכאב והקושי זה על רוחניות, על 

כבוד שמים ועל בית המקדש.
וזה בעצם דברי הזוהר הקדוש המפורסמים להקמת 
ח"א  הברית  )ובספר  עוזנו  שכינת  ולעילוי  מעפרא  שכינתא 
מאמר ט פט"ז מאריך בזה(. והחושב באמת על כבוד שמים יוכל 

להגיע להשגות גדולות באהבת ישראל וכן ב"קדושים 
תהיו", ובוודאי מזרז בזה את הגאולה.

תהיו"  "וקדושים  הנשים  לצניעות  גדול  תיקון  וכן 
)ויקרא יט, ב( לגברים שמעורר אותנו ישעיה הנביא )פרק ג(.

ביום  כיצד  היא  השאלה  ופשוט,  ידוע  זה  וכל 
התענית עצמו בתשעה באב יש לעשות מעשה מיוחד, 
כדי שנקבל כח לפתור כל הבעיות וגם נקבל כח לקיים 
ל:( "לא חרבה  )ב"מ  יוחנן שאמר  וליישב את דברי רבי 
ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו 

לפנים משורת הדין"?
היא,  באב  ביום תשעה  ה'  לבאר, שעבודת  ונראה 
להגיע לדרגה גבוהה של מסירות נפש על קידוש ה', 
ומתגעגע  ורוצה  ומוכן  שמסכים  מספיק  לא  דהיינו 
כן  להרגיש  צריך  אלא  ה',  קידוש  על  נפשו  למסור 

בפועל ובמציאות.
דהיינו, להרגיש כאילו הוא מת! ממש ככה. כאילו 
ואין  רצונות  ואין  תאוות  ואין  בקבר  ושוכב  מת  הוא 
חס  השם  חילול  ידו  על  ואין  עבירות  ואין  קפידות 
גדולות  להשגות  להגיע  כלל,  קושי  לו  ואין  ושלום 
מהנעלבים,  להיות  סניגוריא,  ללמד  ישראל,  באהבת 
להיקרא "יהודי עלוב", להיות כשיריים, להשיב טובה 
תחת רעה ועוד בשמחה, ובזה מקיים רצון ה' יתברך 

בשלמות ודרגות גבוהות.
וכן, במצוות "קדושים תהיו", כאשר מרגיש שהוא 
מת בקבר ממש ככה, אז אין לו יצר הסקרנות וזוכה 
זוכות  וגם הנשים  לקדושה ושמירת עיניים להפליא. 
להרגיש  הרע  יצר  אין  כי  גדולות,  בהשגות  לצניעות 
ו'מודע'  וגיזרה אלמונית  בגד פלוני  ידי  מכובדות על 

רחובית וכיוצא בזה. 
חוקת(  פרשת  התורה  )על  חיים  החפץ  רבינו  שאמר  וכמו 
האדם צריך לחשוב שהוא מת, ע"ש. וכאשר כל השנה 
מכוונים למות על קידוש ה', ביום תשעה באב עולים 
דרגה להרגיש ממש שהוא מת! ויוכל בזה לקיים כל 
המצוות שבגללם נחרב בית המקדש, ובזה מקדש שם 

שמים בהשגות גדולות ואשריו.
ישראל  צרות  כשיש  טז.(  )תענית  בגמרא  מפורש  וזה 
לבית  יוצאין  "ולמה  הקברות,  לבית  ללכת  מצווה 

כדי לומר לפני ה' יתברך הרי אנו חשובין  הקברות? 
)סוף  ערוך  בשולחן  להלכה  והובא  כמתים".  לפניך 
ּובֹוִכים  ַהְּקָברֹות  ְלֵבית  ָהָעם  ָּכל  "יֹוְצִאים  תקעט(,  סימן 

ּוִמְתַחְּנִנים ָׁשם, ְּכלֹוַמר: ֲהֵרי ַאֶּתם ֵמִתים ָּכֵאּלּו, ִאם ֹלא 
ָּתׁשּובּו ִמַּדְרְּכֶכם" ע"ש.

ויעקב,  יצחק  אברהם,  הקדושים  האבות  וכן, 
עבד  אליעזר  של  ההכנה  ידי  על  יום  כל  מתפללים 
)עיין ב"מ  אברהם על הישועה מהגלות של כלל ישראל 

פה:(, ויום יום הם עושים כן.

כח שאין  נותן  אני מת  כאילו  של  כזאת  ומחשבה 
חשק ורצון לדבר ולבלבל ולשרוף את הזמן, ומשקיעים 
את כל היום בתשעה באב עם התענית בתפילות לה' 
)כתובת ב:( אי אפשר לבעל  יתברך. ועיין בפירוש רש"י 
לגרש את אשתו לאחר שמת, כי אין המתים מגרשים. 
ע"ש. וכן, אין המתים נותנים מתנות, אלא ירושה זה 
דין תורה )עיין ב"ב קכו:(. וכך אמר היעב"ץ )בגמרא תמורה טז.( 
גדולה בתענית  עבודה  וזה  ע"ש.  אני מת.  תורה  בלי 
ולהתפלל  העיקר  ולתפוס  כן  לחשוב  באב  תשעה 
מעומק הלב עם תיקון העוונות שבעוונותינו הרבים 

בגללם נרחב בית המקדש ואוי לנו ביום הדין.
בית  "כל  כותב:  התורה(  יסודי  מהלכות  פרק  )ריש  והרמב"ם 
שנאמר  הזה,  הגדול  השם  קידוש  על  מצווין  ישראל 
ומי שנהרג  לב(.  כב,  )ויקרא  ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני  ְּבתֹוְך  "ְוִנְקַּדְׁשִּתי 
זה  והרי  ברבים,  השם  את  קידש  זה  הרי  עבר  ולא 
כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו" ע"ש. והיום 
יום תשעה באב הרי זה יום של חילול השם שעדיין 
)ומפורש כן באורח חיים  שכינתא בגלותא וחסר כבוד שמים 
סימן תקפ(, והתופס את העיקר ומרגיש עצמו כאילו מת 

ממש, ובזה מוסיף ועולה באהבת ישראל ומתקן עוון 
את  ומתקן  ובצניעות  בקדושה  ומוסיף  חינם  שנאת 
הגאולה  את  מקרב  זה  הרי  השם,  וחילול  הפריצות 

באמת, ואשריו ואשרי חלקו.
)ברכות ה.(כתוב: "אמר רבי שמעון בן לקיש  ובגמרא 
לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אם נצחו מוטב 
ואם לאו יעסוק בתורה... אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור 
הרע  שיצר  יזכור  המהרש"א,  וביאר  המיתה".  יום  לו 

רוצה להורגו.
ויהיה  שימות  יזכור  כפשוטו,  נוסף  פירוש  ויש 
בוכים,  וכולם  מת"  "פלוני  ברחובות  ומודעות  בקבר 
ממש ככה להמחיש את טכס הלוויה שלו )עיין בינה לעיתים 
דרוש נח(. וכידוע, שרבינו החפץ חיים כשהיה מתבודד 

ועוסק במוסר, היה מספיד את עצמו שהוא ממש מת 
ועושים לוויה וכו' )עיין שאל אביך ויגדך(. וגם בנתינת צדקה 
לכוון מטבע ראשון להקמת שכינתא מעפרא ומטבע 

נוסף כפי בקשותיו. 
מת  אני  להרגיש  באב  יום תשעה  של  עיצומו  וזה 
ממש, וזה לא פותח פה לשטן חס ושלום. ובזה מכוון 
)עיין  יתברך  ה'  את  ומשמח  מעפרא  שכינתא  להקמת 
מסילת ישרים סוף פרק י"ט(. והלוואי שנזכה לכך, ויהפך לששון 

ושמחה, אמן ואמן.
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שלום וברכה מורי ורבותי!
אם היית עומד למרגלות בניין בית המקדש, מתפעל מהודו והדרו 
הגשמיים, והרבה מעבר לכך – מהעוצמות הרוחניות ְשחֹופפּו ואוכלסו 
הקרבנות  ריחות  את  לקרבך  נושם  היית  זה.  מימדים  אדיר  בבניין 
מעורבים בבשמי הקטורת, מתרגש מעצם הזכות לעמוד ולהסתכל 
על מקום קדוש זה. והנה לפתע פתאום, לנגד עיניך המשתאות, היית 

רואה את הבניין כולו עולה בלהבות.
מהיום, כך אתה מבין, אין לך למי לפנות בעת צרה, אין לך בפני מי 
להתחטא על עוונותיך. והחמור ביותר – אין לך את האנשים הגדולים 
המקושרים שמיימה, המעניקים לך יום יום ושעה שעה את ההכוונה 
לדרך אשר בה תלך ולמעשה אשר יעשה עם ישראל כולו. אתה מבין 
שממחר מתחילים חיים חדשים, חיים שבקושי אפשר לקרוא להם 
ללא  חיים  בגלוי,  ומנווט  דרך  מורה  ללא  חיים  הנוכחי,  בשמם  כך 

ידיעה על יום המחר.
ברור שבאותה שעה היית קורע את בגדיך, יושב על הקרקע ומזיל 
דמעות כמים. לא היה משהו שיכל לנחם אותך. היית מבין אז שהדבר 
היחיד שיכול להרים אותך מעל גבי הקרקע, הוא אותה התרגשות 
יורד  השלישי  המקדש  בית  בניין  את  לראות  תזכה  בה  והתלהבות 
בוער באש מן השמים, "כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד 

לבנותה".
שים לב טוב, פקח את העיניים, הסתכל ימינה ושמאלה ותבין שזה 
מה שקורה גם בשעות אלו בדיוק. "כל דור שלא נבנה בית המקדש 
בימיו כאילו נחרב בימיו" )ירושלמי יומא פ"א ה"א(. לאמור, גם אילו בימים 
אלו היה בית המקדש בנוי לתפארת, "בזכות" מעשינו והתנהגותנו, 

הוא היה נשרף ונחרב כליל.
"כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו".

בטרם אנו מחליפים את נעלי העור בנעלי בד, בטרם אנו מתחילים 
מתחילים  אנחנו  בטרם  כמעט,  שעות  ושש  העשרים  בן  הצום  את 
את היום בו לא נושיט אפילו אצבע במים. עלינו לשוב ולהבין, בית 
המקדש לא נחרב אז לפני רבבות רבות של שנים וכיום אנו מתאבלים 
עד  שעה  ושעה  יום  יום  נחרב  המקדש  בית  מקדש.  בית  אותו  על 
היינו ראויים שייחרב בית המקדש  כי אילו לא  לרגעים אלו ממש, 

בימינו, הרי שהיה הוא כיום בנוי כלול בתפארתו.
שוב, "כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו".

ורואים  בית המקדש  נראה את עצמנו עומדים למרגלות  רק אם 
בחורבנו, נוכל באמת להתאבל על מה שהיה ואיננו, על מה שיכול 

היה היום להיות ובעוונותינו הרבים איננו.
מחמת  ורק  אך  קרה  המקדש  בית  שחורבן  מבינים  כולנו  הרי 
אלו  הן  החמורות  העבירות  שלושת  ישראל.  עם  שעבר  העבירות 
שהחריבו את בית המקדש הראשון, ושנאת חינם היא זו שהחריבה 
את בית המקדש השני )יומא ט' ע"ב(. ככל שנזכה להתחזק ולהתגבר על 
'אהבת  זה  את  זה  לאהוב  שנזכה  ככל  בפנינו,  העומדים  הניסיונות 
חינם', אהבה ללא סיבה, אהבה ללא תמורה, נזכה להחזיר אלינו את 
בית המקדש. כל עוד וזה לא קרה, עלינו לשבת על הרצפה ולבכות.
ולמה לשבת על הרצפה ולבכות, מדוע שלא נחליט מהיום שאנו 
של  בקיומם  מתחזקים  בחסד,  מתחזקים  חינם,  באהבת  מתחזקים 
בבד  ובד  בתורה?  ביותר  והחמורות  הקדושות  המצוות  שלושת 

נתעלם ונשכח מאותו חורבן. למה להתאבל?
התשובה על כך ברורה ומאירה, וחובה להבין אותה בטרם פרוס 

עלינו היום הקשה הזה – 'המועד תשעה באב'.
מורי ורבותי!

כאשר אדם לא מצליח לשבת ולבכות על האובדן, הסיכוי שיצליח 
להתגבר על הסיבה שגרמה לאותו אובדן אפסי לחלוטין. כי כל עוד 
והנורא שקרה לך, למשפחתך ולעמך  שלא הבנת את הנזק האיום 
ברגע שחרב בית המקדש, הסיכוי שתצליח לבנות, במעשיך, מחדש 
את אותו בית מקדש נתון לחסדי הגורל או המזל - בלשון העם. אין 
אפשרות להתחרט ולפתוח דף חדש לפני שמבינים באמת על מה יש 

לפתוח את אותו דף ומה הפסדנו בגין הדף הישן אותו חווינו יחד.
בספר משנה שכיר )מועדים, בין המצרים ד"ה עתיד( על דברי חז"ל הקדושים 
"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" )תענית ל' ע"ב(, מביא 
בשם חמיו זקנו )ככל הנראה סבּה של רעייתו הרבנית זצ"ל( את דברי הילקוט שמעוני 
וזה לשון הילקוט שמעוני: "עתיד הקדוש ברוך הוא  )איכה רמז תתרמ"ג(, 

כך  ועל  טובים".  ולמועדים  ולשמחה  לששון  באב  תשעה  להפוך 
מקשה הרב, מהו לשון "מועדים טובים", כי הרי לכאורה היה אמור 
להיות יום טוב אחד בתמורה ל'יום האבל הלאומי תשעה באב', מהו, 

אם כן, "מועדים טובים"?
ועל כך מסביר הוא בצחות לשונו כדלהלן: לא כל אחד מתאבל על 
בית המקדש באותה מידה. ישנם הנופלים לארץ וקוראים את הקינות 
בדמעות על לחיים, וישנם הקוראים זאת כחלק מפזמון לאומי, יש 
אחרים שאפילו מצליחים ליהנות מאותה מנגינה. כל אחד מתאבל 
יותר על  לפי רמתו הרוחנית והגשמית. ככל שזוכה אדם להתאבל 

בית המקדש, כך זוכה יותר לשמוח בשמחתו.
ולכן, תשעה באב לא יהפך ליום אחד של שמחה, אלא לימים רבים 
של שמחה. כל אחד יקבל את 'חג תשעה באב' בבוא משיח צדקנו 
ובניין בית קודשנו ותפארתנו לפי הרמה שבה הוא התאבל כאשר 
חש בחסרונו של בית המקדש. ככל שתצליח ותבין יותר עד כמה יש 
להתאבל, כך תזכה לשמחה ולתענוג גדולים יותר בבוא יותר, כאשר 

תזכה לראות בבניין בית המקדש.
כל אחד מאיתנו אמור לראות את עצמו עומד מול בית המקדש 
לחורבנו  היום  גרמו  מתוכם  אלו  ולהבין  במעשיו,  לפשפש  החרב, 
של בית המקדש. רק כאשר נבין אלו מתוך מעשינו גרמו לכך, ורק 
כאשר נראה את בית המקדש בעיניי רוחנו עולה בלהבות, יש סיכוי 
טוב שנזכה באמת להתאבל על חורבנו, וכך נזכה בעזרת ה' גם לזכות 

ולראות בבניינו ולשמוח את תכלית השמחה האפשרית.
ילדיו  את  סביבו  אוסף  זאת,  שהבין  לאחר  מאיתנו,  אחד  כל 
מעשינו  על  להם  ומסביר   – בימים שלפני  והן  באב,  בתשעה  הן   –
המקולקלים אשר גרמו לכך, מסביר להם מה זו אהבת חינם אמיתית, 
קיים.  המקדש  בית  היה  לּו  לנו  נכונים  היו  חיים  אלו  להם  מסביר 
ויחד מתאבלים על בית המקדש מעמקי לבבנו, וזוכים בקרוב במהרה 
נזכה  שבו  באב',  תשעה  'חג   – ביותר  והיפה  המושלם  לחג  בימינו 

לשמחת עולם ושמחת אמת.
יזכנו הקדוש ברוך הוא לכך, "ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל" )ישעיהו נט, כ( במהרה 

בימינו, אמן.
ברוכים תהיו!

הרב אליהו רבי ראש הכוללבית המקדש עולה בלהבות, עכשיו!

 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

 ,2000 בימית  חרדי  לציבור  ימים  כשיש  שאלה: 
בחפץ חיים, נחשונית, פארק השפיים וכו... בימים 
שהבריכה לנשים בלבד ויש מציל גבר, ומאבטחים 
גברים מסתובבים ויש מצלמות אבטחה. האם מותר 
הנ"ל?  למקומות  ללכת  ה'  לדבר  החרדות  לנשים 

והאם יש תנאי מסויים בצניעות הבגדים?
תשובה: שאלת חכם חצי תשובה. הצניעות יסוד 
לנשים  קדושה  חובה  ולכן  לישראל,  וברכה  גדול 
ואז  בלבד,  וצנועים  מלאים  בבגדים  שם  להיות 
מותר. וכמובן שמותר ללכת לשם בימי החול כשזה 
זקנים  דעת  בעלון  שציינתי  וכמו  מלאה,  בהפרדה 

בפרשת פנחס תשע"ו. ע"ש.

שאלה: איך זוכים לחנך ילדים בדור כזה?
תשובה: א. תפילה מכל הלב. ב. דוגמא אישית. ג. 
חום ואהבה, והרבה לשוחח איתם. ד. עיקר החינוך 
על האשה שבבית. והזכות שלה גדול מאד בבחינת 

אל תטוש תורת אמך.
עד(,  בד"ה  )מח.  וברכות  דינוקא(,  שותא  בד"ה  )נו:  סוכה  ועיין 

ועיין כה"ח יו"ד )סימן קטז ס"ק קג(.

כיבוד  למצוות  בנוגע  לשאול  רציתי  שאלה: 
הורים, אם להורים אין כסף והם בחובות ואני בתור 
בן שלהם נשוי עם ילדים, האם מחובתי לעזור להם 
אם  קורה  ומה  כסף?  אין  עצמי  כשלי  גם  כלכלית, 
אח אחד נגד ההורים ולא רוצה לעזור, האם צריכים 

להחרים אותו?
כלומר  ההורים,  משל  הורים  כיבוד  תשובה: 
מממונם ולא מכספי הילדים. ובפרט כשלך בעצמך 
עדיין חסר, שאינך חייב מכספך לכבדם. אבל תעשה 
קרנות  ידי  על  עבורם  להשיג  הדין  משורת  לפנים 
כפי הצורך  בזה  וכיוצא  וכלים  אוכל  החסד שבעיר 
והזמן, ובזה אתה גם חייב, כי זה לא הוצאה כספית 

שלך )ועיין קידושין לב.(.
כשהם  להורים  לעזור  מעשר  מכספי  מותר  וכן 

באמת נזקקים לכך )ועיין יור"ד סימן רמ סעיף ה(.
ואסור  להחרים  אסור  להורים,  עוזר  שלא  בן 
חילול  וזה  ההלכה  נגד  זה  ומחלוקת,  ריב  לעשות 
השם, וזה חס ושלום מסוכן לכל המשפחה. והאמת 
והשלום אהבו. כדאי להפעיל ולהרבות שלום, על ידי 
איש קשר בן תורה נשמה טובה, ושלום על ישראל.

טוב  לא  שזה  שמעתי  ואני  כלב,  לי  יש  שאלה: 
לגדל כלב בבית, אז אני רוצה להעביר אותו לחבר, 

זה מותר?
תשובה: כלב רע שנובח ומזיק ומבהיל אסור לגדל 
לכולי עלמא )שבת סג.(. ועיין מהרש"א שכלב שאינו רע 
גם אסור, כי התושבים אינם יודעים שאינו רע. ע"ש. 

ועל כל פנים עדיף לגדל תוכי וארנבת.
כלב שאינו מזיק כלל, מותר לתת לחבר. ואם זה 

גורם לחבר ביטול תורה, וכיוצא בזה, יתכן שאסור.

שמח  "אינו  זה:  התורה,  מקניני  אחד  שאלה: 

מורים  בהוראה" שאסור לשמוח כשפוסקים הלכה 
הוראה לרבים. ולכאורה הרי למדתי ושקדתי שנים 
הלכות  ולהורות  פוסק  להיות  כדי  שנים  גבי  על 
ברבים, וכי אי אפשר לשמוח בזה שה' סייע לי בכך? 

למה זה אסור?
תשובה: שאלה יפה. ויתכן שהכוונה שלא יתגאה 
יחשוש  תמיד  אלא  שמח.  ויהיה  דעתו,  על  ויסמוך 
הלל  בית  כמו  הערות,  לקבל  וישמח  טעיתי  שמא 

שבזכות הענווה כוונו לאמת.

שאלה: בעניין כיבוד הורים להורים חילוניים. לפני 
כחודש וחצי נולד לנו בן, ויש לנו עוד ילדים ברוך ה'. 
אף פעם לא קיבלתי עזרה מהוריי עם הילדים, ועם 
עובד  בעלי  בחיים.  לנו  מתערבת  שלי  אמא  זה  כל 
ולומד והיא מבקשת שלא ילך ללמוד וישאר לעזור 
לי עם הילדים, דהיינו שיבטל תורה. מסכנה, אינה 
המון,  לי  עזר  הוא  הלידה  אחרי  ברכה.  שזו  מבינה 
טוב  מה  וחושבת  עבורי  מחליטה  תמיד  ואמא שלי 

בשבילי, וזה מגיע כל הזמן למריבות.
מה  הוריי,  של  בתשובה  חזרתם  לגבי  השאלה 
לעשות? לקחתי אותם כבר לסמינר ואינם מעונינים 

עוד, מה לעשות? 
תשובה: אשריכם שזכיתם לבית של תורה ובנים 

צדיקים, בן פורת יוסף כן ירבו, אמן ואמן. 
שהם  וכמה  ההורים,  את  לכבד  בחכמה  צריך 
עוזרים זה מצוין, כדאי לשלוח אותם לסמינר פעם 
לתשובה  ויזכו  שיבינו  ויתכן  נועם,  בדרכי  נוספת 

שלמה. 
לשים  ולא  להבהל  לא  הערות  אומרת  כשהאמא 
לב, להעביר נושא וה' יעזור. או לנענע עם הראש. 
גם כשהיא באה אצלכם, יש לכבד ולהתייחס בכבוד 
וכובד ראש, כי זה כיבוד הורים מהתורה. ומה שהם 
יש להתפלל  לב,  לא לשים  אומרים הפוך מהתורה 

עליהם ולכבד אותם. ולה' הישועה.

שאלה: יש לי קרוב משפחה אמיד מאד שתומך כל 
חודש באברכים. הוא תורם כ- 40 אחוז ממשכורתו 
שמע  הוא  לאחרונה  לו.  חסר  לא  ב"ה  חודש,  כל 
עובדיה  רבנו  ממרן  שנה   20 לפני  שהוקלט  שיעור 
מוחלט  איסור  זה  כי  אמר  מרן  שיעור  באותו  ע"ה, 
עם  להמשיך  רוצה  דודי  בן  מחומש.  יותר  לתת 
הצדקה של ה- 40 אחוז, מנגד הוא לא רוצה לעבור 
על דברי מרן שהוא הולך בעקבות, השאלה היא אולי 
או בספריו כותב משהו אחר כדי  ביביע אומר  מרן 

שיוכל להמשיך עם זה?
כללי  באופן  זיע"א  רבינו  מרן  כוונת  תשובה: 
שאסור לתרום לצדקה יותר מחומש, כלומר עשרים 

אחוז, וזה בעצם גמרא מפורשת )כתובות נ.(. ע"ש.
אבל בשביל החזקת התורה, מותר לתרום גם יותר 
להוסיף  מאד  מאד  גדולה  מצוה  בזה  ויש  מחומש. 

תורה בישראל, )ועיין שמ"ק כתובות שם והח"ח בספר אהבת חסד(.
ויש תירוץ נוסף. מי שהוא באמת אמיד מאד כמו 
גם  יותר מחומש  שציינת בשאלה, מותר לו לתרום 

ואין  גדול  כי הוא עשיר  זה לא בשביל התורה,  אם 
פחד שזה יגרום לו עניות וכיוצא בזה, חס ושלום.

שאלה: אשה חרדית שרוצה לפרסם את עבודתה 
ורוצה לשים שם תמונות של  כמאפרת באינטרנט, 
נשים מאופרות, ויש חשש שגם גברים יכנסו ויראו. 

מה דעת הרב?
תשובה: אנכי הקטן עפר ואפר נגד כל זה, וכבר 
שאלו ואמרתי שהכל טרף. ועדיף להוציא פלאיירים 
ולפרסם במקומות ציבוריים, וגם מפה לאוזן, ופרנסה 
והקדושה  הצניעות  ובזכות  בכך.  ודי  משמים. 

והאמונה יזכו בודאי להצלחה בעסק זה.
ויש לכוון את הלקוחות בעדינות עד כמה שאפשר 
באיפור ושאר דברים, ובפרט לרווקות. ולחלק להם 
דיסקים לטהרה וכיוצא בזה. וזה עיקר העבודה שלנו 

תמיד.

שאלה: האם מותר לזרוק לפח עיתונים לא כשרים 
שמגיעים בדואר, אפילו שבני הבית יחפשו אותם?

תשובה: עיתונים שאסור לקרוא בהם, שיש בהם 
תועבה ודברי כפירה רחמנא ליצלן, ליצנות וכיוצא 
יותר  חמור  ודינם  ולבערם,  להשמידם  מצוה  בזה. 
טז  סעיף  שז  סימן  במשנ"ב  ועיין  זרה.  מעבודה 
ובספר  הרבים,  את  מחטיאים  בד"ה  שם  וביאה"ל 

עבד ה' באריכות.
בית  שלום  שיהיה  להשתדל  חשוב  מאד  וכמובן 
תחליפים  להם  להביא  יש  ולכן  המשפחה.  לכל 
כשרים שזה על טהרת הקודש. וכל עיתון דתי שאין 

בו תועבות, כדי לא להכביד על בני המשפחה.

שאלה: האם מותר ליטול ידיים בשירותים? 
ומה הדין לגבי מים שנכנסו לשירותים האם לאחר 
שהוציאו אותם מותר ליטול בהם? )ראיתי בספר הלכה ברורה 

שכתב להחמיר(

וכשאין  מצוין,  זה  אחרים  מים  יש  אם  תשובה: 
ברירה מותר לשטוף ידיו במים שנכנסו לבית הכסא 
ובחוץ יברך אשר יצר. כי בדיעבד סומכים על הסברא 

שזה כמו בית הכסא דפרסאי )עיין ברכות כו.(.
ועיין לרבינו הגדול זיע"א בשו"ת יביע אומר )חלק ג' 
סימן א' ב'. חלק ז' סימן כ"ז(. וכמו שציינת מהספר היקר הלכה 

ברורה להחמיר, ובדיעבד להקל לכתחילה.

את  להגיד  חובה  מסכת  בסיום  האם  שאלה: 
הקדיש של הסיום שבספרים או אפשר קדיש רגיל 

למי שקשה לו לקרוא שם )כי המילים לא מוכרות לו(?
ואין  ענין  ואין  רגיל,  קדיש  לומר  יכול  תשובה: 
המודפס,  סיום מסכת  קדיש של  דוקא  לומר  חובה 
ושמעתי  רבא.  שמיה  יהא  בעניית  לצעוק  העיקר 
לומר  ענין  זיע"א שאין  הגדול  רבינו  מרן  דעת  שכן 
קדיש כנוסח המודפס בסיומי מסכת. עצם עניית יהא 
שמיה רבא עושה רעש גדול בעולם. כמבואר בגמרא 

)שבת קיט:(. ופשוט



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

תקציר: יוסלה ילד שובב, שומע שנהפך לסמל של שובבות וחוצפה בעירו, 
ולכן הוא מחליט לעשות שינוי רציני בחייו וללכת לישיבה הכי רצינית באותה 

תקופה, ישיבת וולוז'ין.
יוסלה עזב את ביתו ויצא לדרכו, חלק מן הדרך הוא עשה בעגלה מזדמנת, 
חלק עשה ברגל, אבל כעבור שלושה ימים הוא הגיע לואלוז'ין, בהגיעו לשם 
הלך מיד אל הישיבה נכנס לחצר הישיבה שאל בחורים איפה חדרו של ראש 
הישיבה וכולם מסתכלים עליו: נער בן שתים עשרה פוסע לו בנחישות כזאת 

ושואל איפה ראש הישיבה, אבל הם הראו לו.
יוסלה ניגש לדלת ונקש עליה, וכאשר השיבו לו היכנס, נכנס ואמר "שלום 
עליכם", וענה לו הראש ישיבה "עליכם השלום", מה רצונך נערי? שאל ראש 

הישיבה, ויוסלה ענה לו אני רוצה להיכנס לישיבה!
חיים  רבי 
היה  מוואלוז'ין 
לעילויים  רגיל 
ם  י ק פ ד ת מ ש
הישיבה  על 
ולכן  בצעירותם, 
שאלתו  היתה 
הבאה: ומה אתה 

יודע נערי?
לו  עונה 
לא  אני  יוסלה: 
אבל  כלום,  יודע 
ללמוד  רוצה  אני 

תורה!
רבי  התבונן 
בעיניים  חיים 
ת  ו צ צ ו נ ה
של  והתוססות 
גם  והלא  הנער, 
לא  הקודש  רוח 
מרבי  נפקדה 
והבין  חיים, 
כאן  שטמון 
ומיד  עתיד, 
צבט לו על לחיו 
אם  לו:  ואמר 
תרצה תוכל, קום 

והיכנס לישיבה!
יוסלה לא עשה 
שהיות,  שום 

נכנס  מייד  אלא 
ללמוד,  והתיישב 
העמיד  חיים  רבי 
לכל  מלמדים  לו 
לחומש,  דבר: 
לגמרא,  למשניות, 
עצמו  ויוסלה 
להתעניין  התחיל 
לחפש  ולבדוק, 

שמקץ  עד  כדוגמתו,  נמצא  שלא  עז  בצימאון  ללימוד  שקע  והוא  ולחטט, 
שלושה חדשים הוא כבר התייצב על רגליו והתחיל ללמוד בצורה מסודרת 

ובהתמדה גדולה.
עברו שנתיים, את הבר מצווה שלו חגג בישיבה וכשנעשה בן ארבע עשרה, 
כבר היה בחור למדן לכל דבר, הוא המשיך ללמוד בהתמדה ובשקידה, כבר 
למד היטב את הגמרא, רש"י ותוספות, ואף הצטרף אל החוג המיוחס של 
ה"שמונה עשרה", וזה היה מושג ידוע בישיבה, כלומר המדובר היה בבחורים 

שלומדים ח"י שעות ביממה.
בהיכל הישיבה היו עמודים מרובעים, ואותם בחורים המתמידים ביותר 

קבעו להם את מקומם ליד העמודים האלה, כדי שלא יפריעו להם מחמת 
המסתובבים, הם למדו ח"י שעות ביממה ורק שש שעות לכל שאר הדברים 
האחרים, וזה כלל אכילה שינה וכל השאר, בין אלה קנה לו יוסלה את השם: 

"ר' יוסלה דער אכצענער" =האוצר.
כעבור כמה שנים כשיוסלה התפרסם ללמדן גדול, ויהי היום והוא מקבל 
בחנות  במלאכתו  ועסק  חייט  היה  אביו  טובות,  בישר  שלא  מאמו,  מכתב 
שניצבה בין שורה ארוכה של חנויות החייטים בעיר סלוצק, והנה כותבת לו 
אמו כי פרצה שריפה בעיר שכילתה את כל החנויות של החייטים, ובתוכן 

גם חנותו של אביו, שאף היא היתה למאכולת אש.
פנתה האם לבנה וביקשה אותו: אתה כבר בחור מבוגר, כבר למדת הרבה 
עכשיו עת מצוקה למשפחה, חזור נא הביתה ועזור לאביך לשקם מחדש את 

פרנסתו.
היתה  גדולה 
מועקתו של יוסלה 
את  שקרא  לאחר 
פניית  המכתב, 
הנרגשת  אמו 
אבל  לליבו,  נגעה 
מצד שני הוא כבר 
קנה לעצמו מעמד 
בלימוד  נכבד 
זה  וכיצד  התורה, 
עכשיו  ויסגור  ילך 
וייסע  הגמרא  את 

הביתה?
נכנס  לו,  בצר 
הישיבה  ראש  אל 
את  לו  והראה 
אמו  של  המכתב 
יעשה  מה  ושאל 
שנוצר?  במצב 
קרא  חיים  רבי 
את המכתב בעיון, 
כבדה  אנחה 
מליבו  נעתקה 
מספר  וכעבור 
לו:  אמר  רגעים 
חזור  בקולי  שמע 

ללימודיך...
לא  יוסלה 
לקול  שמע  היסס, 
רבו וחזר ללימודו, 
לאמו  שנוגע  ומה 
שיכלו  מה  עשו 
כדי  לעשות 
המצב  את  לשפר 
ומן  שם,  הפרנסה 
המציא  גם  הסתם 
קצת  חיים  רבי  לו 
כסף לשלוח לאמו.

עבר עוד זמן, והוא שוב מקבל מכתב מאמו, מכתב ספוג תוכחה ומוסר: 
לא שמעת לי, לא חזרת הביתה, ועכשיו המצב גרוע יותר משהיה, האבא חלה 
מרוב עוגמת הנפש, בוא הביתה לפחות עכשיו... עתה גברה מועקתו יותר 
והוא כמובן שוב נכנס לראש הישיבה, ושוב הראה לו את המכתב, והפעם 
נאנח רבי חיים אנחה עוד יותר עמוקה באומרו לו: אינני יכול לומר לך דבר, 
אבל שמע בקולי חזור ללמוד, ולא תתחרט... אם ראש הישיבה אומר, אין 
שום היסוס אצל יוסלה, והוא שוב חזר לימודיו, אלא שכעבור זמן לא רב הוא 

מקבל מכתב שלישי מאמו: אבא נפטר!!!
המשך בשבוע הבא...

אמונה ובטחון 
הניסיונות שעמד בהם רבי יוס'ל מסלוצק ]פרק ב' מתוך ג'[

בס"ד

קבלת הקהל תתקיים אי"ה במשרדי מוסדות
"עטרת חכמים" רח' החי'ם 4 תל-גיבורים חולון

בימי שישי בין השעות: 9:00-11:00
בקומה ב' עזרת נשים - במשרדים

 מרכז
לפניות
הציבור

  לשכת חבר מועצת
 העיר חולון

ראובן קייקוב

 בשעה טובה ומוצלחת ובעזרת ה' יתברך, 
 נפתח מרכז לפניות הציבור לתושבי חולון 

לטיפול בכל המצטרך במחלקות העירייה השונות
ע"י חבר מועצת העיר מר ראובן קייקוב הי"ו

 המרכז בהכוונתו ובעידודו של מורנו הרב חיים רבי שליט"א

  השירות ללא

 עלות כלל!

לתאום פגישה    072-2220835  052-5493205 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

       בית מדרש

יר
ע
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ד 

ה

מוסדות "עטרת חכמים" בשיתוף "עירית חולון מחלקת קידום נוער,  ומרכז הנוער מקהלת" מתעתדים להקים בעזרת ה' 

מסגרת לנוער בגילאי 13 עד 18 שאינם במסגרות מסודרת
נציג המוסדות יפגש עמכם ההורים במועד ובמקום הנוחים לכם להתרשמות.

 לתיאום ופרטים: יהודה 050-4165449 | עמוס 058-6887571


