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בס"ד

 כל שעה, כל דקה, כל שניה,
מצוות, מצוות, מצוות!

מורנו הרב שליט"א

פרשת ואתחנן שבת נחמו, תשע"ו
רבינו  משה  ואתחנן,  פרשת  השבוע  בפרשת 
ארץ  הקודש  לארץ  להיכנס  ומתחנן  מבקש  מתפלל, 
וזאת הברכה( שמשה  )פרשת  ישראל. ומבואר במדרש רבה 
תפילות   )515( תקט"ו  יתברך  ה'  לפני  התפלל  רבינו 

כמניין ואתחנן.
ובאמת צריך להבין על מה ולמה הפציר משה רבינו 
כל כך, וכי חסר מצוות בתורה? הרי כל רגע ורגע של 
התורה,  ובלימוד  יתברך,  בה'  דבקות  זה  רבינו  משה 
להתפלל  העניין  מה  אז  בהן,  שחייב  המצוות  ובכל 
מאות פעמים דווקא על ארץ ישראל? ואשתקד בעלון 

השבועי ביארנו הדברים. ע"ש.
ויתכן ליישב עוד באופן אחר, וללמוד מכאן מוסר 

השכל גדול לכולנו.
מפורשת  הקודש,  ארץ  ישראל  ארץ  ישוב  מצוות 
ּה" ובוודאי  יַׁשְבֶּתם ּבָֽ יִרְׁשֶּתם ֹאָתּה וִֽ בתורה )דברים יא, לא( "וִֽ
אחד  מהתורה,  עשה  מצוות  זו  להרמב"ן  מצוה!  שזו 
מתרי"ג מצוות. ולהרמב"ם זה אמנם לא בתרי"ג מצוות, 

אבל בוודאי זה מצוה )עיין הלכות מלכים פ"ה(.
היא  ישראל,  ארץ  ישוב  מצוות  להתבונן,  יש  וכאן 
תמיד  אותה  שמקיימים  בגלל  מאוד,  מיוחדת  מצווה 
יום יום ושעה שעה, ומי שנמצא בארץ הקודש מקיים 
ומניח  ציצית  ורגע, כמו מי שמתעטף  רגע  כל  מצוה 
עוסק  לא  הוא  אמנם  שבבית.  המזוזה  וכמו  תפילין, 
ממש במצווה, אבל בוודאי מקיים מצוה )עיין ב"ק נו: בתד"ה 

בההיא הנאה(.

גם  ורגע,  רגע  כל  קיומית  מצוה  כאן  ויש  ומאחר 
כשעוסקים במצוות אחרות, ממילא הרווח הוא עצום 
ורב, ומניה במצווה כזו שווה הון תועפות! ולכן היה 
כל  זו.  יקרה  מצוה  להפסיד  רבינו  למשה  גדול  צער 
רגע בארץ ישראל, זה כמו כל רגע ורגע בבית הכנסת, 
בבחינת אשרי יושבי ביתך. וידועים דברי המהרש"א 
דינו  לארץ,  בחוץ  הכנסת  בבית  שהנמצא  ח.(  )ברכות 

בארץ  וכמה  כמה  אחת  ועל  הקודש,  בארץ  כנמצא 
הקודש.

ואשריו ואשרי חלקו מי שמבין ומכוון להודות לה' 
יתברך כל יום על הזכות להיות יהודי, ולקיים מצוות, 
ולהרוויח כל שעה, דקה ושניה, גם מצוה נוספת של 
ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֲאֶׁשר  "ֶאֶרץ  בבחינת  הקודש  בארץ  דירה 
ַהָּׁשָנה  ֵמֵרִׁשית  ָּבּה  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֵעיֵני  ָּתִמיד  ֹאָתּה  ֹּדֵרׁש 
ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה" )דברים יא, יב( וידוע מהזוהר הקדוש על 
ם" לדירתם ברית  הפסוק )שמות לא, טז( "ְלֽדֹֹרָתם ְּבִרית עֹולָֽ

עולם )זוה"ק כי תשא(.
ותאב  רודף  שהיה  רבינו,  משה  של  הזו  והמעלה 
למצוות מפורשת בגמרא )סוטה יג.(, שדרשו את הפסוק 

)משלי י, ח( "ֲחַכם ֵלב ִיַּקח" על משה רבינו, שבזמן שכולם 

עסקו בביזת מצרים, משה עסק בארונו של יוסף. ונכון 
שגם ביזת מצרים זה מצווה, אבל זה חד פעמי, אבל 
כל רגע ורגע! 40  ארונו של יוסף זו מצוה שנמשכת 
שנה במדבר לקיים גמילות חסד עם יוסף הצדיק, וגם 
לקיים את השבועה שהשביע יוסף את ישראל )בן יהוידע 

שם(, וזה מצוות כל רגע.

וכן בגמרא )סוטה יד.( מבואר מפני מה נתאווה משה 
מפריה  לאכול  וכי  ישראל,  לארץ  להיכנס  רבינו 
ולשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה: הרבה 
מצוות ניצטוו ישראל בארץ ישראל, אכנס אני לארץ 
כדי שיתקיימו כולן על ידי. ע"ש. וכמובן כל זה בזכות 
שמצוות אלו הם על אדמת ארץ ישראל, ארץ הקודש 

בלבד!
וכן הפסוק בפרשה )ד, מד( "ָאז ַיְבִּדיל ֹמֶׁשה ָׁשֹלׁש ָעִרים 
ֶמׁש" דרשו בגמרא )מכות יוד.( אף  ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ׁשָֽ
שאינן קולטות את הרוצח כי עדיין בארץ ישראל לא 
עשו שלוש ערים, עם כל זה אמר משה מצווה הבאה 
לידי אקיימנה, ועליו נאמר )קהלת ה, ט( "ֹאֵהב ֶּכֶסף ֹלא-
ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף" ופרש רש"י אוהב מצוות לא ישבע מצוות. 
כלומר עסק התורה והמצוות המעשיות זה מצוין, אבל 
להתאמץ ולהרוויח גם מצוות שאין בהם מעשה תמיד, 
כמו ערי מקלט, וכמו מזוזה בבית, וכמו ארץ הקודש, 
משה  ישראל  של  מרבן  שלומדים  קודש  הנהגת  זה 
במעשים  להשקיע  יש  כמה  תרי"ג!  בגימטריא  רבינו 
עולות  והמצוות  מעצמו  נעשה  שההמשך  טובים, 

ועולות למיליונים של מצוות.
בשקידה  בתורה  העוסק  מעשיות:  דוגמאות  והנה 
עצומה בבית הכנסת ובבית המדרש, הרי הוא מחזיק 
את העולם, )עיין נדרים לב.(. ובצנעא עוד יותר, ועם ציצית 
יותר, ואם  עוד  יותר, ואם זה בחברותא  עוד  ותפילין 
זה בשבת קודש עוד יותר, וכשזה בארץ הקודש עוד 
יותר )עיין כתובות עה.(, וכשהוא בצער ומתאמץ עוד יותר, 
וכן כשיש קשיים מסויימים, במשפחה, בחברים, וכן 
כל מיני בעיות למיניהם ומכוון לקבל את זה באהבה 
ובאמונה שלימה הרי זה מצוה כל רגע ורגע, ואשריו.

ואם יוסיף כאן גם מצוות אהבת ישראל באמת, עם 
כל הקושי והמאמץ והמסירות, ואינו מקפיד כלל, הרי 
קידוש שם שמים.  זה  לכל  ובנוסף  נוספת,  מצוה  זה 
וידוע מדברי רבינו החכמת שלמה )או"ח סימן פה( שחובת 
האמונה לכוון שהכל מהשמים, זה גם במקום שאסור 
בכל  ישראל  אהבת  חובת  וכן  תורה.  בדברי  להרהר 
מקום ובכל שעה, ועם כל אחד ואחד )עיין בספר יסוד ושורש 

העבודה באורך(.

שכולנו  רבינו  משה  של  וההנהגה  הקו  בעצם  וזה 
ואומרים  ולהרוויח עוד מצוות,  תלמידיו כיצד לקיים 

למשה  יתברך  ה'  שאמר  ברגע  תורנית,  הלצה  בדרך 
רבינו רב לך, אז יש לו מצוה כל רגע ורגע לשתוק. וכן 
זה  תשתוק,  לתלמידו  אומר  זיע"א  הדור  גדול  כאשר 

כבר נהפך למצוה כל רגע, ואשריו על רוב זכויותיו.

ומכאן לתקופת בין הזמנים של בני התורה היקרים 
של  דקה  וכל  שעה  כל  בזכותם!  חיים  שכולנו  שלנו 
מנוחת הנפש, וזהירות מפריצות, וליצנות וקלות ראש. 
הבית  בצורכי  וטיפול  הורים  בכיבוד  ההשקעה  וכן 
כדת וכדין, הרי זה מצוות עצומות, וזה השקעה גדולה 

לחודש אלול בבחינת נשמה בריאה בגוף בריא.

ויש להקפיד, לא טיולים מסוכנים, לא אופניים כי 
שנראים  שובבים  חברים  ולא  בכפליים,  סכנה  הוא 
חיצוניים וחומריים בבחינת איש שדה. בן תורה יודע 
להשקיע גם בבין הזמנים ברוחניות וגשמיות להפליא, 
אותו חכם  כמו הטעות של  ולא  חכם,  לעצת  ושומע 
)שבת קמז:( ששכח תלמודו, כשנמשך אחרי היין והרחיצה 

)פרש"י שם(.

חז"ל  שבזמן  באב,  ט"ו  יום  מאד  טוב  מובן  ובזה 
ויום  באב  בט"ו  בשידוכים  עוסקים  היו  הקדושים 
כיפורים כפשוטו ממש )עיין סוף תענית(, שידוכים ואירוסין 
והשקעה  צניעות  של  זמן  בזה  מרוויח  כי  ונישואין, 
בקדושה. כי גיל הרווקות הוא מסוכן, ובזכות השקעה 
לבית של  מוכן  והוא  נישואין,  לגיל  עובר  הוא  קטנה 
תורה ויראה וחינוך הבנים, וקדושה וצניעות על הצד 

הטוב ביותר.

קהלה  בכל  יום  וכל  היום  לראות  שנזכה  והלוואי 
וקהלה, שיהיה שדכן מקצועי, בן תורה נשמה טובה, 
בקי בספר שמירת הלשון ומקיים ועושה שידוכים. וזה 
השקעה לדורות, דורות ישרים מבורכים, ויש לו בזה 

מליונים של מצוות.

כשכל השנה מסרנו נפשנו על קידוש ה', ובט' באב 
התנהגנו ממש כעין שריפה על המוקד על קידוש ה', 
בבחינת מת מצוה! כעת לאחר ט' באב מפורש בפסוק 
ולחיות  לחזור  כלומר  היום,  כולכם  חיים  בפרשה 
כרצון ה' יתברך ולהרגיש באמת שעושים מצוות כל 
רגע, כאשר הכל על פי ההלכה, דעת תורה והנהגות 
קדושות. וימי בין הזמנים יהיו בבחינת שעשה ניסים 
וכו' בזמן הזה, שהחיינו וכו' לזמן הזה, לתפארת לכל 

עם ישראל ברוחניות וגשמיות, אמן ואמן.

חיפה  באר שבע תל אביב  ירושלים    
18:59  18:50  18:43  19:00 הדלקת נרות: 
19:56  19:58  19:55  19:57 מוצאי שבת: 
20:31  20:32  20:35  20:32 רבינו תם: 
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שלום וברכה מורי ורבותי!

משהו מדהים קרה לכולנו בשבת החולפת. אחרי שלושה שבועות של 
אבל, שבראשם תשעת הימים מ'ראש חודש אב', עליו נאמר "משנכנס אב 
ממעטין בשמחה" )תענית פ"ד מ"ו(, הגענו כולנו ליום 'העצוב ביותר בשנה' יום 

'תשעה באב' בכבודו ובעצמו.

ומה קרה אז? במקום לצום ולהתענות בחמישה עינויים, ישב כל אחד 
זו בלבד, אלא אף  עם כל בני משפחתו, אכל לשובעה ושתה לרוויה. ולא 
סלסל בקולו את שירי השבת. אם בשנה רגילה המילים: "הוא אכל בתשעה 
באב", היו אמת מידה לרמת האמונה של האדם עליו נאמר משפט זה, הרי 
שבשנה זו כולנו אכלנו בתשעה באב, ועוד אכלנו הרבה יותר מיום רגיל, 

ועוד בשמחה ובהתלהבות.

פרט קטן ושולי כביכול הפריד בינינו לבין התענית ב'יום העצוב ביותר 
'יום  בשנה'. היום הזה חל בשבת, ודעת התורה היא שחובתנו לדחות את 

האבל הלאומי' ביום אחד, ולענג את השבת כמימים ימימה.

מה שמדהים בכל הסיפור הזה הוא שבניגוד לכל היגיון לכאורה, לאחר 
'היום העצוב בשנה', אנו יכולים להגיע לאותו יום  תקופה של אבל בגלל 
ולענג אותו. כביכול, היהודים הם זן מסוים של 'רובוט', שניתן לומר להם 
"תתחילו את האבל, תעצרו, תחגגו, ושוב תחזרו ליום העצוב ביותר בשנה".

אותה דרישה יש גם מכל אדם שנפטר עליו קרוב משפחה, והוא אמור 
לשבת 'שבעת ימי אבלות'. כאשר מגיעה השבת, אין אבלות, הוא יושב על 
הכיסא בחברת בני משפחתו, אוכל ושותה כדרכו, ואף פוצח בשירי שבת. 
מן משהו 'מכני' כזה שניתן לדרוש ולהגדיר מראש, היום תהיה עצוב, מחר 

תהיה שמח, ושוב, מחרתיים תשוב לאבל.

מהיכן זה נובע? מה ההיגיון בכך? ומה הזכות לומר לאבל – בין אם זו 
בריקוד  לפצוח  מאבלותו,  לחדול   – לאומית  היא  אם  ובין  פרטית  אבלות 

ולשוב לאחר מכן לסיומו של אותו אבל?

התשובה לכך מדהימה, מפעימה ומעוררת השראה, והיא כדלהלן:

סיבה  ואין  כמעט  ליהודי  להתאבל.  או  לבכות  סיבה  באמת  אין  ליהודי 
להיות בצער, כי הרי כל מה שנגזר וכל מה שקורה בפועל הוא מגיע מאבא 
רחום, שהחליט לאחר שקלול כל הנתונים, שזהו הדבר הטוב ביותר שיכול 
דרישתו  אלמלא  מסוימת,  שבמידה  כך,  יהודי.  אותו  של  ראשו  על  לחול 
ובקשתו המפורשת של הקדוש ברוך הוא להתאבל על חורבן בית המקדש, 
לאף אחד מאיתנו לא היתה סיבה לעשות זאת מיוזמתו. כי למרות הצער, 
הכאב והחיסרון הגדול, אם ריבונו של עולם הוא זה שהחליט שבית המקדש 
ביותר  הטוב  הדבר  שזהו  לו  שברור  לאחר  זאת  עשה  שהוא  הרי  ייחרב, 
זו בשלום ובצורה  לכולנו, והוא גם זה שיעניק את הכחות לעבור תקופה 

המיטבית ביותר.

רק דרישתו של הקדוש ברוך הוא היא זו שמכוונת, מעוררת ומעניקה לנו 
את הזכות להבין שיש כאן מקום לאבלות, ויש צורך באותה הבעת צער על 
החורבן הגדול. האבל של כולנו הוא אבל שאותו אנו מבצעים לאור דרישתו 
של הקדוש ברוך הוא, המסביר לנו שכאן יש על מה להתאבל, וישנה דרך 
אשר אליה מוביל אותו אבל. בניגוד לצרה רגילה שנחתה עליכם, כאן יש 
בכם אשמה מלאה, ומה שיכול לגאול אתכם ממנה הוא דווקא אותו צער 

וחזרה בתשובה על המעשים שגרמו לאותו אסון.

בדיוק מאותה סיבה, כאשר מגיע ריבונו של עולם ואומר "אני אוהב אתכם 
ומעריך אתכם בדיוק באותה מידה, אולם המתנה שהענקתי לכם שנקראת 
'שבת', עליה נאמר 'מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה' )שבת י' ע"ב(, אני 
לא מוכן לוותר גם בתמורה לחינוכו של 'בני בכורי ישראל' ולאבל שלו על 
ביתי וחומותי". בדקות שלפני פרוס שבת המלכה, עמדו מאבלכם, התעטפו 

נא בבגדי פאר והתחילו לענג את השבת.

ֹעֶנג" )ישעיהו נח, יג(, זו לא הנחיה או המלצה מאבינו מלכנו  "ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת 
לניהול אורח חיים תקין. אלא זו הוראה חד משמעית המצווה על כל אחד 
מאיתנו לנוח ביום השבת, לענג אותו ולעשות הכל בכדי לעבור יום זה בטוב 
ובנעימים. גם 'יום אבל לאומי' שנובע מכח ציוויו של אבינו הרחום, אמור 

להידחות מכח אותו ציווי מקביל בדבר לענג את השבת.

התורה כולה היא הוראות תכנות מפורטות לנפש האדם, הוראות לחיי 
אושר, חיים של שמחה, חיים של אהבה וחיים של סיפוק. עלינו רק לפעול 

לפי ההוראות, ולזכות לחיים המאושרים בתבל.

אם אנחנו מבינים זאת, נשכיל להבין יחד דבר מפעים עוד יותר לכאורה 
המופיע בראשיתה של פרשתנו הנאווה פרשת 'ואתחנן'.

חמש מאות וחמש עשרה תפלות התפלל משה רבנו לפני ריבון העולמים 
בבקשו להיכנס לארץ ישראל. לאחר מכן, אומר הקדוש ברוך הוא למשה 
"ַרב ָלְך, ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה" )דברים ג, כו(. חז"ל מלמדים אותנו 
שבמילים "רב לך" טמונה היתה גאולתו של משה. כביכול אומר לו הקדוש 
וכבר אכניס אותך לארץ ישראל.  "לּו תתפלל עוד תפלה אחת  ברוך הוא: 

אולם, אני מבקש ממך לחדול ולא להתפלל את אותה תפלה גואלת".

ועל כך נשאלות השאלות הבאות:

ראשית, מנין למשה את הכחות הגדולים הללו להתפלל חמש מאות וחמש 
עשרה פעם את אותה תפלה, ולמען אותה מטרה?

ושנית, אם כבר יש בכחך לשאת את משאן הרב של התפלות הללו, מה 
הפריד בינך לבין התפלה האחרונה הגואלת? הלוא די באחת שכזו להצדיק 

את כל אותן חמש מאות וחמש עשרה תפלות נכזבות לכאורה?

והתשובה לכך. אומר משה רבנו: כאשר העמיד האלוקים לפתחי את אותה 
"בעיה" שנקראת "איסור כניסה לארץ ישראל", אני יודע ומבין שהדרישה 
שלו ממני היא כמו בכל בעיה להתפלל ולהתחנן להתגבר על אותו אסון. 
אולם, ברגע שהאבא הרחמן בכבודו ובעצמו אומר "רב לך אל תוסף דבר 
אלי עוד בדבר הזה", אני מבין שההנחיה היא 'לטובתך ולטובת עם ישראל, 
תחדל מאותן תפלות ואל תתפלל את אותה תפלה אחרונה הגואלת'. מרגע 
זה ואילך משה רבנו כביכול לא רוצה להיכנס לארץ ישראל, מרגע זה ואילך 
הוא 'מבין' שהדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לו הוא הכניסה לארץ ישראל.

כל אחד מאיתנו נמצא בחיי היום יום מול שאלות ודרישות, עליהן הוא 
מקבל 'תשובה שלילית' מרבונו של עולם. זיווגים, ילדים, הצלחה בחינוך, 
תמיד  לא  לא?  ומה  רוחנית,  בעלייה  התמדה  בשפע,  פרנסה  בית,  שלום 

התשובה חיובית, ולא תמיד זוכים שהמשאלות מתגשמות מיידית...

מה תפקידנו באותה שעה? מה עלינו לומר לעצמנו ולבני המשפחה? איך 
עלינו לקבל את אותו 'סירוב אלוקי' לבקשתנו הצנועה?...

ל'מצב  לעבור  בקרבנו,  המפעם  היהודי'  ל'תכנות  להיכנס  אמורים  אנו 
אושר'. לעדכן את המתכנת – הלא הוא ריבונו של עולם – שלא רק שאנו 
מקבלים את דבריו בהשלמה, אלא שאנו בטוחים שזהו הדבר הטוב ביותר 
עדיין  כנראה שאני  הזמן,  הגיע  כנראה שלא  כי  זו.  בשבילנו בשעה קשה 
לא בעל מושלם, כנראה שטרם זכיתי להיות אבא מושלם, אשתלם במעשי 

ואזכה לגאולה.

 – להכל  מעבר  אולם  בהשתלמויות,  אמשיך  בתפילות,  אמשיך  אז,  ועד 
אמשיך בשמחת החיים האופיינית לכל יהודי, אפעל על פי דרישות המתכנת, 

ואזכה לאך טוב כל הימים.

יש לחזור על המרשם שוב ושוב, זהו מתכון להצלחה ב'תכנות האלוקית', 
ולחיי אושר ללא גבול.

הם  הגיעו  כבר  אם  אולם  מדאי,  קשים  בנסיונות  נתנסה  שלא  בברכה, 
ונפש  נפשנו  ולהשלים את תכנות  אותם באהבה,  'ללעוס'  לפתחנו שנזכה 

ילדינו, באהבה בשמחה ובטוב לבב, אמן.

 אתה כבר מתוכנת לחיי אושר,
הרב אליהו רבי ראש הכוללרק פעל לפי ההוראות!

 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

בחו"ל  לנפוש  מתיר  שליט"א  שהרב  שמענו  שאלה: 
בפינו, מה עם  ושאלתנו  כמובן,  על טהרת הקודש  כשזה 
דברי הזוהר )תרומה קמא ע"א( שכל היוצא מחוץ לארץ 
יום  עד  ממנו  יוצאת  ואינה  טומאה  ברוח  נטמא  ישראל 

מיתתו?
שכך  מנין  ועוד  בזה.  מבין  לא  אני  בעניותי,  תשובה: 
ההלכה? ועוד יתכן שכוונת הזוהר הקדוש לאחר מיתה ולא 
ומנוחה לראות נפלאות  ועוד כאשר מכוון לנופש  מחיים. 
הבריאה בבחינת שאו מרום עיניכם, ואז מקיים מצוה, וזה 
הסיבה שהתיר כן בשבט הלוי, אז שומר מצוה לא יידע דבר 
רע, וגם לדעת הזוהר הקדוש שפיר דמי, כן נראה לכאורה. 
יור"ד  )ח"ו  ביבי"א  זיע"א  הגדול  רבינו  למרן  בזה  כיוצא  ועיין 
סימן לא( שלא קיימא לן כהזוהר הקדוש בזה. ע"ש. כי הש"ס 

בבלי וירושלמי סוברים להיפך, וזה אפילו לאחר מיתה וכל 
שכן מחיים.

פאה  נשואה  לאישה  שמתיר  חדש  ספר  יצא  שאלה: 
נוכרית לכתחילה גם לספרדים, מה דעת הרב שליט"א?

כאשר  גניזה,  צריך  זה  וספר  בהחלט,  אסור  תשובה: 
גם  ראש  כיסוי  ממליצים  שליט"א  האשכנזים  הדור  גדולי 
לאשכנזים, היתכן לומר כן לספרדים? ובפרט שהאוסרים 
וגם  תורה,  איסור  כאן  שיש  ואומרים  ושלמים,  רבים 
וגם  אמך.  תורת  תטוש  אל  וגם  פריצות,  וגם  בחוקתיהם, 
במציאות רואים שזה מושך ומקלקל והורס את בני הבית 
שלהם, ועל אחת כמה וכמה שהורס ומקלקל אחרים. וגם 
למתירים, הרי בוודאי שיש להדר ולאסור כמו שמהדרים 

בכשרות ובשאר ההלכות.
לעבדי  עבד  בספר  ועיין  חלק,  לא  ההיתר  לחב"ד  וגם 
ושמעתי  שליט"א,  נאמ"ן  הרב  הגאון  רבינו  בזה  מש"כ  ה' 
השבוע מפיו של המרא דאתרא בעירינו חולון הרה"ג רבינו 
הארוכות  הפאות  לחב"ד  שגם  שליט"א  אריה  גור  יוחנן 
והפרועות של הסוררות והמסיתות זה אסור לכולי עלמא! 
וגם לחב"ד! וכמה פעמים באיגרות קודש כותב האדמו"ר 
מחב"ד זיע"א שאינו מתערב בעניני הלכה כלל, ועל אחת 
חמור  איסור  שבוודאי  כך  אחרות,  עדות  של  וכמה  כמה 
אשר  הרבים  לרשות  פאה  עם  לצאת  לספרדיות,  מאוד 
גמורה, צמוד, בולט, פרוע,  נוכרית  זו  נראית אשה  באמת 
עם  קשר  לו  שהיה  זיע"א  הקדוש  מצליח  האיש  וכדברי 

חב"ד, שזה נשים הסוררות. רח"ל.

עסק  להקים  שרוצים  שותפים  יהודים  שתי  שאלה: 
עושים  ולא  בשבת,  גם  פתוח  להיות  שחייב  אביב  בתל 
שם איסורי דאורייתא או דרבנן, ואין מכירות, והכל יעבוד 
פסיכולוגים,  ידי  על  נפש  שיחות  למשל  שבת.  בשעוני 
וכל העובדים גויים, האם מותר? ומה ההבדל מבית מלון 

שעובדים בשבת?
תשובה: כאשר כל העובדים גויים, מותר. ובתנאי שאינם 
שכירים אלא מקבלים בקבלנות חודשית. וזה דומה לשמש 
גוי בבית הכנסת, שגם בשבת מדליק ומכבה ועושה הכל 
גויים,  יהיו  ליזהר שגם המטופלים  יש  רק  ישראל.  לצורך 
שאם לא כן הרי יש כאן מקח וממכר על ידי ישראל, וגם 

נכשלים בנסיעות שבאים לאותו מקום.
וזה לא דומה לבית מלון, כאשר שם אין שום חילול שבת 
הראשון  למרן  יוסף  ילקוט  ועיין  ופשוט.  ישראל.  ידי  על 
לציון סימן רמד סעיף ד. וכאשר הפסיכולוגים יהודים. גם 

זה בעיה.

יש  ב"ה,  תורה  בני  כולם  ילדים  ל-7  אמא  אני  שאלה: 
לי נחת מהם וכן מבעלי שיחיה. לצערי אני טיפוס מאוד 
רגיש ואני מרגישה שאני לא מספיק בסדר ברוחניות, עקב 
למין  לפעמים  לי  שגורם  טוב  לא  רוח  מצב  לי  נגרם  כך 
יאוש, אני מבקשת מכבוד הרב שיתן לי עצה נכונה. ואולי 
אני  אותי,  תיקון משהו שירומם  איזה  אני צריכה לעשות 

מרגישה שהכל חסום. אני עובדת ב... ואני אמורה לקבל 
תקן קבוע ולצערי הדבר מתעכב, אני מרגישה כמו מחסום, 

אשמח אם הרב יתן תשובה מה לעשות ואיך לנהוג.
רגע,  כל  יתברך  להשם  להודות  יש  ראשית,  תשובה: 
שזכינו להיות יהודים, וזכינו לעבוד את השם יתברך, וזכינו 
לבית של תורה, וזכינו שיש לנו 7 ילדים, וכולם בני תורה. 
רוחנית  לעלייה  ועומד  תורה,  בן  הבכור...  הגדול  והבן 
גדולה,  שמחה  לנו  להביא  צריך  זה  כל  גדולה,  בישיבה 
והרגשה נפשית טובה. ממש להודות תמיד להשם יתברך.

חיובי.  צעד  זה  ברוחניות,  בסדר  מרגישים  שלא  מה 
בגשמיות יש להיות רגועים כי זה מהשמים לטובה, העיקר 
שיש לחם לאכול ובגד ללבוש, אבל ברוחניות תמיד צריך 
לתבוע מעצמנו עוד ועוד. אבל במינון הנכון ולא שזה יגרום 

חס ושלום חוסר מצב רוח, זה היפך מהמכוון.
עצה טובה לעשות סדר יום, כאשר בבית בבוקר כולם 
דקות  כמה  להקדיש  בזה,  וכיוצא  תורה  לתלמוד  חזרו 
לרוחניות, ברכות השחר קריאת שמע ועמידה, ואם אפשר 
גם אמירת פסוקי הקרבנות, ומיד פת שחרית וברכת המזון, 

וזה מביא כח נשמה בריאה בגוף בריא.
בענין העבודה יש להתפלל, ולהאמין שהעיכוב מהשמים 
בלבד, ולכוון היטב בעמידה על כך, כשאומרים שים שלום 
וכו' חן וחסד וכו' לכוון למציאת חן ויהיה מציאת עבודה, 
וכן בברכות השחר ותנני היום לחן וכו' כי לעבוד עם ציבור, 
ומעביד וכו' זה לא קל. אבל למעשה אסור להתלונן, העיקר 
שיש לחם לאכול ובגד ללבוש, ובנים עם יראת שמים זה 

שווה מליונים. ולה' הישועה.
זה  ולשמוע על אמונה באופן מעשי,  כפי הזמן לקרוא 

מביא כח נפשי רוחני גדול. והיתה לה' המלוכה.

שאלה: כיצד הרבנים מאשרים לטבול במקוואות היום, 
כאשר הם בהשגחת הרבנות הראשית בלבד, ולא בד"ץ, ומי 
שמהדר לאכול בד"ץ ולא רבנות, האם אישה יכולה לסמוך 

במקווה טהרה של הרבנות?
עליהם  ויש  מצוין,  זה  הרבנות  של  מקוואות  תשובה: 
השגחה טובה מטעם הרבנות יום יום, ובאופן מעשי זה קל 
כי במקווה הכל קיים כמו  יותר מכשרות העופות,  הרבה 
תמיד, ועושים למקווה השקה, וזריעה, והמשכה, וכל מה 

שצריך כך שזה כשר ומהודר לכתחילה.
יש להיזהר  ואדרבה מקוואות פרטיות של איש מסוים 
ולבדוק ולראות מי אחראי ומי בודק שם, ומה קורה באמת 
בעירנו  דאתרא  המרא  מפי  השבוע  ושמעתי  הטהרה.  עם 
חולון, על מקווה מסוים כאן בעיר, שאין ללכת לשם, ואין 
כלום,  ולא  הרבנות  השגחת  עליהם  אין  כי  עליו,  לסמוך 
ומאידך המקווה המהודר בשכונת תל גיבורים בת"ת בית 
יוסף מצוין לכתחילה, וכן כל מקווה טהרה אשר מפורסם 

החכם שבודק ויודע כל הפרטים, זה מצוין.

הוצאות  אחרי  מעשרות,  לחשב  צריך  כיצד  שאלה: 
ליתן  הדין  ומה  קודם?  או  משכנתא  ארנונה  מים  חשמל 
לתלמוד תורה של הילדים כספי מעשרות? ומה הדין ללכת 
ליעוץ זוגי כשיש בעיות קשות בשלום בית ולשלם מכספי 

מעשרות?
מה  על  להם  ויש  מסוימים,  היתרים  זה  כל  תשובה: 

לסמוך, והובא ביבי"א בהערות על הפוסקים.
אמונה.  בעל  זה  הרי  אלו,  היתרים  על  סומך  שלא  ומי 

וירויח כפליים.

שאלה: כאשר התייעצתי עם הרב איך לנהוג באירועים 
ללכת  ייעץ  הרב  דודים,  בני  של  )חתונה(  משפחתיים 
הזוג  בני  את  לחזק  רוחנית שתוכל  מתנה  להביא  לחופה, 
המשפחה  ולבני  להורים  הרגשה  ולתת  לכבד  החילונים, 
בעקבות  המשפחתי  מהקשר  מתנתקים  לא  שאנחנו 

התשובה. השאלה, האם אברך בן תורה ילך באופן קבוע 
בני  יתחזקו  שאולי  הצד  על  כאלו  משפחתיים  לאירועים 
הרוחניים  בפרט  קודמים"  "חייך  אומרים  לא  ולמה  הזוג? 
שהדבר כרוך בחוסר צניעות בפרט בימות הקיץ, מוזיקה 
חילונית ועצם ההימצאות במקום שכזה שאין בו רוח של 

רצון ה'?
להם  דברים שאין  ואלו  גדולה שאלת,  תשובה: שאלה 
שיעור. והכוונה כאן בעבודת ה', שאברך בן תורה וחסיד 
לטפל  רופא  כמו  מאד  גדול  תפקיד  לו  שיש  יודע  אמיתי 
וכו'... כך האברך  יש חיידקים  והרופא לא אומר  בחולים, 
היקר יודע מה זה שמירת העיניים, קדושה, דבקות בה' וכו'. 
ויודע להתגבר, אם תמיד נגיד חייך קודמים, אין מי שיציל 
ויזכה את הרבים, וכי בשוק וברחובות אין פריצות, וכולנו 
תעשה  לא  מצות  לקיים  ומכוונים  ובאים  הולכים  יוצאים 

מהתורה ולא תתורו. והבן.
לכן כשזה משפחה ממש, והם היו בשמחות שלנו, אז 
וזה  איתם.  ומצטלמים  בהם  ותומכים  ומחזקים  הולכים 
ואם הכשרות  לשם,  ללכת  חתן,  וכן בשבת  אותם.  מקרב 
לא חזק, אז לא אוכלים, מותר לאכול לחם ודג וסלט ותה. 
אותם  תחזק  אתה  או  בכיר,  ומרצה  פייטן  להביא  והעיקר 
ועם  מתחזקים.  שהם  מוכיח  והנסיון  סמינר,  כמו  ממש 
ישראל עם קדוש, וכמו שאנחנו זכינו להיות בעלי תשובה. 

כך נזכה אותם.

שאלה: האם איסור חבישת פאה צנועה דהיינו קצרה 
הרהורי  מצד  הוא  צבעונית,  ולא  הכתף  עד  היותר  לכל 
עבירה של הסובבים, במה זה שונה מבחורה פנויה בעלת 

'שיער דומה' שהולכת בגילוי ראש?
אצל  גם  בעייתי  הוא  אורך  בכל  "פזור"  שיער  אם  וכן 
מפאה  שונה  זה  במה  אז  מותר,  אסוף  שיער  ורק  פנויה 

אסופה וקצרה, שהרי ההרהורים הם אותם הרהורים?
לרווקה  ואסור  פזור,  שיער  אסור  לרווקה  גם  תשובה: 
ללבוש צמוד וכיוצא בזה. ואם התירו ברווקה שיער אסוף, 
)כתובות עב.( שאסור. ויש בזה אריכות  בנשואה למדו בגמרא 
דברים ביבי"א ח"ה אבה"ע סימן ה. ויש הסרטה של הרב 
ובפרט  כלום.  להוסיף  צורך  ואין  כך,  על  זיע"א  אלישיב 

בדורינו שהכל פרוץ ומסובך ובתים נהרסים וחבל.

מי  לפיכך  כתב  הי"ג(  )פ"ג  ת"ת  בהלכות  הרמב"ם  שאלה: 
וכי  וכו'.  לילותיו  בכל  יזהר  התורה  בכתר  לזכות  שרוצה 
מה ענין של לילה אחד? היתכן ללמוד שנים על גבי שנים 
ורק בגלל שלא ניצלתי לילה אחד אי אפשר להתעטר יותר 

בכתר התורה?
תשובה: הרמב"ם מבקש להזהיר אותנו. ובעצם המזלזל 

יום אחד, מראה בעצמו שאין לו אהבת התורה באמת.

לאחר  שנים.   15 כבר  במשרד  עובדת  אני  שאלה: 
לתפקיד  אותי  העביר  המעביד  לידה  מחופשת  שחזרתי 
אחר. השאלה, אם אני דורשת את הזכויות שלי, כמו למשל: 
שעות בדיקות במהלך הריון שמעביד חייב לשלם, או שעת 
הנקה לאחר חופשת לידה וכו' זה נחשב לגזל? כי המעביד 
גניבה?  וזה  יותר מידי  ואמר שאני מנצלת אותו  פנה אלי 
יש לציין כי בהריונות הקודמים לא ידעתי את החוקים ולא 
דרשתי... ואף אחד מהנהלת חשבונות לא הודיעה שמגיעה 

לי כך וכך. מה עלי לעשות בנדון? 
תשובה: על זה נאמר הכל כמנהג המדינה )ב"מ פג.(. ויש 
לבדוק על פי החוק, ולציין בכתב את החוק שלא להכעיס 

את המעביד. וניתן לתבוע כפי הצורך. ולה' הישועה.
כדאי להתחזק באמונה, שהשינוי בעבודה כעת בתפקיד 
ושמחים  מאמינים  כאשר  לטובה.  מהשמים  זה  אחר, 
ומתחזקים בזה. ולא מסתכלים על השותפה במחלקה. יש 

ברכה גדולה בפרנסה. וברכת ה' היא תעשיר.



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 
מהלימוד,  לבטלו  כדי  נסיונות  לו  שולח  הרע  יצר  וולוז'ין.  ישיבת  תקופה, 

בהתחלה נשרפה חנותו של אביו, אח"כ אביו חלה, ולבסוף אביו נפטר.
יוסלה לא יכל להתאפק ומיד התייפח מבכי על פטירת אביו, ולא רק על 

זה, אלא שמא מי יודע אולי הוא היה הגורם למות אביו?
מיהר ונכנס שוב לרבו בבכי מר, ואחר שסיפר לו מה קרה, בכה רבי חיים 
עמו ביחד, אבל כעבור מספר רגעים שוב אומר לו רבי חיים: לא אוכל לומר 
לך דבר, אבל לך ותשב "שבעה" כאן בישיבה ותחזור ללימודיך, וגם הפעם 
הוא שמע בקולו, וכתב לאמו דברי ניחומים שהוא מצטער כמותה וכו', אבל 

לעבור  יכול  לא 
רבו  מצוות  על 
יוכל  לא  ולכן 
לחזור לביתו, וכן 
וחזר  קם  עשה 

ללימודו.
כמה  עברו 
של  ורבה  שנים 
הלך  סלוצק 
בתום  לעולמו, 
באו  האבל  ימי 
העיר  שלוחי 
ואלוז'ין,  לישיבת 
לראש  נכנסו 
וביקשו  הישיבה 
שיבחר  ממנו 
לעיר  רב  להם 
כשהם  שלהם, 
מבטיחים שידאגו 
לאותו בחור לכל 
צרכיו, הם יחתנו 
לו  יבנו  אותו, 
לפי  נכון  בית 
כבודו, והוא יוכל 
כסאו  על  לשבת 
כראוי לרב העיר, 
רבי  להם  עונה 
לי  המתינו  חיים: 
רב  לי  יש  רגע 

עבורכם!
שלח  ומיד 
יוסלה,  לר'  וקרא 
נכנס  וכאשר 
רבי  קם  לחדר 
חיים מלוא קומתו, 
יצאו  העיר  אנשי 
מרוב  מכליהם 
על  התפעלות 
הכבוד שרבי חיים 

שהוא גדול הדור וראש הישיבה אשר נותן כבוד לבחור הזה, ולא די בכך 
אלא שרבי חיים עוד הושיבו לידו, ולאחר שישב פונה רבי חיים החיוך לחברי 
קהילת סלוצק: האם אתם זוכרים שהיה אצלכם ילד מאוד שובב שקראו לו 

"יוסלה השובב"? מה היה ומה קרה איתו?
שומעים הם ועונים בחיוך: כן, היה ילד כזה שובב ופרחח, שעשה כל מיני 
קונדס שבעולם, אבל מזה כמה וכמה שנים שהוא נעלם ואיננו, ואנחנו איננו 

יודעים לאן הוא נעלם.

אם כך אומר להם רבי חיים ר' יוסל תקום נא, והוא פונה לחברי הקהילה: 
זהו יוסלה והוא הרב שלכם, והוא התחיל לשבח אותו בכל השבחים, וסיים 

בשאלו: האם אתם מסכימים?

ומזונות  יין  והביאו  הלכו  בוודאי!  אומר,  הרב  אם  בוודאי  כולם:  השיבו 
ושתו לחיים ואיחלו מזל טוב וכטוב הלב ביין השמיע רבי חיים כמה מילים: 
ר' יוסל אתה זוכר שסיפרת לי על השריפה בחנות של אביך ולא ידעת מה 
לעשות בדבר בקשת אמך לחזור הביתה, ואני אמרתי שאינני יודע מה לומר, 

מה קרה אז? למה עניתי כך?

המשיך  ובכן 
הבנתי  חיים:  רבי 
של  בגדר  שזהו 
השטן  "ויבוא 
כנאמר  בתוכם", 
והשטן  איוב,  אצל 
שצריכים  אמר 
יוסלה,  את  לנסות 
הצעיר  הנער  קם 
ועוזב את כל מעשי 
שלו,  השובבות 
ללימוד  מתיישב 
גדולה,  בהתמדה 
להביאו  צריכים 
ולכן  ניסיון,  לידי 
לשטן  רשות  נתנו 
כל  את  לשרוף 
של  החנויות 
הבנתי  החייטים, 
בגללך  קרה  שזה 
ולכן הבנתי שאתה 
לעמוד  צריך 
אבל  הזה,  בניסיון 
לא  לא,  לך  לומר 

יכולתי.

ויבוא  והנה 
בחולי  שוב  השטן 
זה  על  וגם  אביך, 
ושוב  התגברת, 
השטן  ויבוא 
באביך  והפעם 
היה  כאן  ממש, 
בטוח שלא תעמוד בניסיון, אבל הנה אתה רואה שכן הצלחת ועמדת בניסיון 
הזה, והוסיף דעו לכם יתכן שהיו נותנים לשטן לשרוף עיר שלימה רק בשביל 

לקחת אותו.

ורבי חיים סיים ואמר: מאושר עתה הוא אביך בגן עדן, הוא שמח בתורה 
שאתה לומד! ועכשיו יורה וילמד האיש הזה בעיירה הגדולה סלוצק!

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