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בס"ד

מורנו הרב שליט"אאני לדודי ודודי לי
פרשת ראה תשע"ו, ראש חודש אלול

שיעור  אותנו  מלמד  יתברך  ה'  ראה,  בפרשת 
ַהְּמֹקמֹות  ָּכל  ֶאת  ְּתַאְּבדּון  "ַאֵּבד  באמונה.  גדול 
ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָׁשם ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹרִׁשים ֹאָתם ֶאת 
ְוַתַחת  ַהְּגָבעֹות  ְוַעל  ָהָרִמים  ֶהָהִרים  ַעל  ֱאֹלֵקיֶהם 
ֶאת  ְוִׁשַּבְרֶּתם  ִמְזְּבֹחָתם  ֶאת  ְוִנַּתְצֶּתם  ַרֲעָנן:  ֵעץ  ָּכל 
ֱאֹלֵקיֶהם  ּוְפִסיֵלי  ָּבֵאׁש  ִּתְׂשְרפּון  ַוֲאֵׁשֵריֶהם  ַמֵּצֹבָתם 

ְּתַגֵּדעּון ְוִאַּבְדֶּתם ֶאת ְׁשָמם ִמן ַהָּמקֹום ַההּוא".
כל  את  ולהשמיד  ולהכרית  לבער  ראשית, 
וכן  שלהם.  הטומאה  מקומות  וכל  זרה,  העבודה 
מסית ומדיח מישראל חייב מיתה, ומצוה לבטל את 
וכולם חייבים מיתת הרג בסייף  כל עיר הנידחת, 

)עיין סנהדרין עו:(.

ֱאֹלֵקיֶכם  ה'  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ִאם  "ִּכי 
ִתְדְרׁשּו  ְלִׁשְכנֹו  ָׁשם  ְׁשמֹו  ֶאת  ָלׂשּום  ִׁשְבֵטיֶכם  ִמָּכל 
ָּמה: ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה ֹעֹלֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת  ּוָבאָת ּׁשָ
ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם 
ּוְבֹכֹרת ְּבַקְרֶכם ְוֹצאְנֶכם". ומאידך, להתחזק בבניין 
המשכן ובית המקדש ושם להקריב קרבנות, וכדברי 
הרמב"ן, לבוא מארץ מרחקים אל דרך בית השם, 

ואיש לרעהו אומרים, לכו ונעלה אל הר השם.

יחיד,  בלשון  פותח  בפרשה  הראשון  הפסוק 
ִלְפֵניֶכם".  רבים  בלשון  ומסיים  ֹנֵתן,  ָאנִֹכי  "ְרֵאה 
בשם  הקדוש,  החיים  אור  רבינו  ומבאר  ולמה? 
ניצוץ  בהם  יש  התורה  בני  כל  הקדוש:  הזוהר 
ממשה רבינו ומי שיכין עצמו להשגה עליונה יכול 
להגיע להשגה עליונה, כמו שזכה משה רבינו, וכל 
יחיד ויחיד אשר יתאמץ בכך יגיע להשגות רוחניות 

גדולות. ע"ש.

ירושלמי  להביא  שם  יקר  הכלי  רבינו  והוסיף 
)שבת פ"ו ה"ט( שלעתיד לבוא, תהיה מחיצת הצדיקים 

בדבקות בה' יתברך יותר ממלאכי השרת, וישמעו 
קשר  באיש  צורך  יהיה  ולא   ממש,  הגבורה  מפי 
כמשה רבינו ע"ה. וזה הפסוק בפרשת ואתחנן, "ִּכי 
ה' הּוא ָהֱֽאֹלִקים ֵאין עֹוד ִמְּלַבּֽדֹו" כלומר אין צורך 
באמצעי. כי ה' יתברך גדול מאד, האל הגדול הגבור 
והנורא. וגם לקטנים ופשוטים כמונו, משגיח עלינו 
לטובה, וניתן להתקרב ולהדבק בו, בלי אמצעי כלל 

ועיקר.
ורבינו האר"י ז"ל )הובא בכה"ח רצ ס"ק ו( מלמד אותנו 
שעל ידי שינה בשבת קודש כשמכוון לעונג שבת, 
יכול להגיע למעלה גדולה, ויזכה שתכנס בו נשמה 
של צדיק ויאיר בו להצלחה גדולה במעשיו. ע"ש. 
וכן בכף החיים )סימן רלא ס"ק ו( מובא שם שהישן ביום 
עם כוונה לכבוד עסק התורה, אז כשיקום זוכה גם 

ביום חול לנשמה של צדיק שתכנס בו כדי לסייעו 
אמצעי  שזה  השינה  על  שכיוון  ידי  על  במצוות 
לעסק התורה. ע"ש. כלומר על ידי מצוה בשלמות 
עם כוונה רוחנית גדולה זוכים לעיבור נשמה של 
לו.  ועוזר  אליו  שמתחבר  האמת  מעולם  צדיק 

והדברים האלה מתוקים מדבש.

תורת  בספר  זיע"א  הקדוש  האלשיך  ורבינו 
משה על התורה פרשת ואתחנן, על הפסוק "ֻחִּקים 
שעושים  ידי  שעל  כך,  מפרש  ַצִּדיִקם"  ּוִמְׁשָּפִטים 
באמת ובאהבה חוקים ומשפטים לשם שמים, זוכים 
שהצדיקים מעולם האמת באים לעוזרו ולחזק את 

רוחו ואת נשמתו ע"ש.

על  תבוא(  כי  )בפרשת  הקדוש  החיים  אור  ורבינו 
ְּבִקְרֶּבָֽך", מפרש כן  ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר  ְוַהֵּלִוי  ַאָּתה  הפסוק 
על פי הזוהר הקדוש, שכוונת הפסוק על נשמות 
להתחבר  שבאים  האמת  מעולם  צדיקים  של 
ובשלימות  בכוונה  מצוה  שעושה  למי  ולהתלוות 
גדולה, וזוכה לנשמה גבוהה מהשמים שבאה לחזק 
שנסתלקו  נשמות  וכן  הלוי.  בבחינת  וזה  אותו, 
מהעולם וחסרים במצוה זו, והם בבחינת הגר אשר 
בקרבך, באים להינות ולקבל אורות מהיהודי הזה 
וזה  ובאהבה,  בצניעות  שמים  לשם  עושה  אשר 

בבחינת הגר אשר בקרבך.

נמצא שהצדיקים מעולם האמת באים מעצמם 
להתחבר אליו, כאשר עושה המצוה יודע להתחבר 
והוא  בלבד,  יתברך  ה'  אל  בשלמות  ולהתקשר 
בבחינת שויתי ה' לנגדי תמיד, שמפרש רש"י )תהלים 
טז( להשים יראת שמים נגד עיניו. ובחכמת שלמה, 
ה'  במציאות  האמונה  שמצות  מוסיף  פה(  סימן  )או"ח 

יתברך מותר להרהר גם בבית הכסא, וזה בבחינת 
תמיד. וזה נורא למתבונן!

וזה בעצם העבודה הגדולה שלנו בחודש אלול 
במחשבה  ולהדבק  להתחבר  תשובה,  ימי  ועשרת 
דבור ומעשה בימים אלו יותר מכל השנה. והפסוק 
בשיר השירים )פרק ו(, "אני לדודי ודודי לי" מפרש 
המלבי"ם, כוונת הדברים לעובד ה' באמת שיודע 
בה'  דבקות  ולהרגיש  ולהתקדש  ולכוון  לחשוב 
יתברך ממש כעין מיתת נשיקה, ובזה זוכה להרגיש 
ברוחניות  גדולה  הנאה  להרגיש  כלומר  לי,  ודודי 
כריח ניחוח. ע"ש. בלי אמצעי ובלי מסייעים, אלא 

באופן ישיר לה' יתברך.

על  עקב(  )ס"פ  הרמב"ן  לדברי  מאד  מתאים  וזה 
ואהבתו  השם  את  לזכור  בו",  "ולדבקה  הפסוק 
תמיד. גם בדרך, בשכיבה ובקימה, עד שיהיו דבריו 
ה'.  לפני  אלא  עמהם,  איננו  וליבו  ובלשונו,  בפיו 

השנים,  לכל  השנה,  לכל  בתורה  פסוק  וזה  ע"ש. 
לכל החיים. והלוואי ונזכה לעשות כן בחודש אלול 

ועשרת ימי תשובה כמו הפסוק אני לדודי.

ובאמת בספר הקדוש פלא יועץ, )אות תשובה( מביא 
כן במפורש בזה הלשון, ולפחות בימים אלו יקדים 
לנגדי  ה'  שויתי  כהלכתם,  תמידין  שני  להקריב 
תמיד, וחטאתי נגדי תמיד. ע"ש. ועיין מהרש"א )ר"ה 
ג:( כיצד דיבר נחמיה הנביא עם מלך פרס, על מה 

חשב כשדיבר איתו. נורא נוראות.
)הלכות  אותנו  מלמד  זיע"א  הקדוש  הרמב"ם  גם 
בא  כאשר  בו,  ולדבקה  לקיים  שניתן  ו(  פרק  דעות 

לבית המדרש ולומד עם החכמים ותלמידהם ע"ש. 
ולהתחבר  להתקשר  סתם  ניתן  שלא  כאן  ורואים 
כי  לתלמידים  ואפילו  לחכמים  אלא  לצדיקים, 
תורני.  קשר  זה  יתברך,  בה'  דבקות  של  הקשר 
לימוד תורה ויראה זה אמצעי לדבקות בה' יתברך.

בליקוטי  הקדוש  רבינו  כוונת  לבאר  בזה  ויתכן 
מוהר"ן בכמה מקומות, על עניין התקשרות לצדיק, 
שזה באמת נעשה אך ורק מכח התורה. וצדיק לאו 
דווקא מה שחושבים מי שהוא מקובל וקדוש, אלא 
כל אברך תלמיד חכם המלמד תורה, ותלמידיו הם 
נקראים צדיקים. כי מכח התורה זוכים לדבקות, וזה 
התקשרות לצדיקים וכמו שאמר רבינו האר"י ז"ל 

שהצדיקים מעולם האמת מתחברים אליו, וכנ"ל.

לדוגמא, בליקוטי מוהר"ן ח"א אות קכג, מפורש 
דבריו,  ולקבל  שבדור  והרב  לצדיק  עצמו  לקשר 
כאשר משליך דעתו, כאילו אין לו שום שכל, ואז 
הרמב"ם  כדברי  וזה  ע"ש.  התורה  לקבלת  זוכה 
הנ"ל שדבקות בצדיק זה בחכמים ותלמידהם תורה 
ולפי  קמג(.  אות  )שם  רב  נקרא  והצדיק  שמים.  ויראת 
זה העיקר באמת תורה ועל ידי זה זוכה לתשובה 
ולמול את עורלת לבבו .וזה ר"ת אלול, את לבבך 

ואת לבב )שם אות קמא(.
ובזה מובן מה שכתב רבינו הקדוש זיע"א )אות ריא( 
שנוסעים בראש השנה לצדיקים ובזה זוכים לקדושת 
להתפלל  שצריך  בזה  והעומק  ע"ש.  המחשבה. 
במניין של בני תורה של חכמים ותלמידהם שבזה 
מהשמים  שהצדיקים  זוכים  ובזה  לדבקות,  זוכים 
בשם  לעיל,  שמפורש  כמו  אלינו,  להתחבר  באים 

האר"י ז"ל, והאלשיך והאוה"ח הקדוש, והבן.

סיכום: דבקות בתורה, וכוונה במצוות בבחינת 
לשם יחוד זה ההתקשרות האמיתית, וזה שויתי ה' 
לנגדי תמיד, והצדיקים בשמים שמחים בעובד ה' 
כזה, וזה הסוד של אני לדודי ודודי לי. ויה"ר שנזכה 

לך אמן ואמן.
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שלום וברכה מורי ורבותי!
וזאת  הנוכחית,  שיחתנו  פתיחת  לפני  עוד  מראש  מתנצל  אני 
משום שלמרות זהירותי הרבה שלא לחזור על אותם דברים פעמיים 
'חשובים',  דברים שמרוב שהם  הרי שישנם  וכל שכן שלא שלוש. 
את  ו'משמרים  חיים',  ו'משנים  ו'מחזקים',  ו'חזקים',  ו'מדהימים', 
ולשוחח  ולשוב  ו'אין כמותם בעולם'... חובה עלינו לשוב  האושר', 

עליהם בכל פעם שהם מתגלגלים לפתחנו.
אז אמנם זה ממש לא יהיה ממש אותו דבר... אולם העיקרון הוא 
אותו עיקרון, ומי שזוכר זאת מהעבר מתבקש לרשום לעצמו 'נקודה 

טובה' ביומן האישי.
ואני מדבר על לא פחות ולא יותר מאשר על 'מפתח האושר'!

ויתרה מזו על שני המפתחות, המפתח האחד שמביא את האושר 
לאדם, והמפתח השני שמביא את הצער היגון והאנחה לאדם.

ָאֹנִכי  "ְרֵאה  הנאווה:  פרשתנו  של  בראשיתה  מהכתובים  ונתחיל 
ת־ַהְּבָרָכה ֲאׁשֶ֣ר ִּתְׁשְמעּו ֶאל־ִמְצֹות  ה. אֶֽ ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָללָֽ
ִתְׁשְמעּו  ִאם־ֹלא  ְוַהְּקָלָלה  ַהּֽיֹום.  ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  ֲאׁשֶ֧ר  ֱאֹֽלֵקיֶכם  ה' 
ֶאל־ִמְצֹות ה' ֱאֹֽלֵקיֶכם ְוַסְרֶּתם ִמן־ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום" 

)דברים יא, כו-כח(.

ואומר על כך המדרש )ספרי דברים, ראה, נג( "לפי שנאמר )דברים ל יט( "החיים 
הואיל  ישראל  יאמרו  שמא  והקללה",  הברכה  לפניך  נתתי  והמוות 
ונתן המקום לפנינו שני דרכים דרך חיים ודרך מוות נלך באיזו מהם 

שנרצה? תלמוד לומר: "ובחרת בחיים".
משל לאחד שהיה יושב על פרשת דרכים, והיו לפניו שני שבילים. 
אחד שתחילתו מישור וסופו קוצים, ואחד שתחילתו קוצים וסופו 
אתם  להם:  ואומר  השבים  ואת  העוברים  את  מודיע  והיה  מישור. 
ושלש פסיעות  מישור? כשתיים  הזה שתחילתו  רואים את השביל 
את  רואים  ואתם  לקוצים.  לצאת  וסופו  במישור,  מהלכים  אתם 
השביל הזה שתחילתו קוצים? כשתיים ושלש פסיעות אתם מהלכים 

בקוצים, וסופו לצאת למישור.
כך אמר להם משה לישראל, אתם רואים את הרשעים שמצליחים 
בעולם הזה? כשנים ושלשה ימים הם מצליחים וסופם לרעה. אתם 
ימים הם  ושלשה  רואים צדיקים שמצטערים בעולם הזה? כשנים 

מצטערים, וסופם לשמח באחרונה".
כלומר, לפני שאתה מחליט למי טוב ולמי רע, תמתין לראות את 
כל הסיפור מתחילתו ועד סופו, אל תפסיק באמצע, ורק אז תקבל 

החלטה.
אז דע לך, שאותם רשעים שעוולים וחומסים ונראים לך מאושרים, 
הם אינם מאושרים לעולם אלא רק שנים ושלושה צעדים, וזהו! לאחר 

מכן מתחילים שם קוצים, וזה ממש 'לא נעים' בלשון המעטה.
הצדיקים לעומתם, נראה לך שסובלים, וזה נכון רק אם ראית את 
תחילתו של הסיפור. כאשר תראה את כולו, תגלה שבכלל היה זה 
'סינוור' ומראה לא נכון, כי הם נדרשו ללכת שתיים ושלוש פסיעות 

בקוצים, ולאחר מכן קבלו דרך מישור חלקה ומדהימה.
כל שנשאר לך הוא לקבל החלטה, האם אתה מעוניין להתמקד 

בשלושת הצעדים הראשונים של הדרך או בדרך העיקרית הממלאת 
את כל היתר, את כל החיים... האם חשובה לך הנאה זמנית בכדי 
לסבול לאחר מכן סבל רב, או סבל זמני בכדי להתענג לאחר מכן 

עונג רב...
ישנו  בפרשתנו  המדרש  מביא  ואתם  הללו  הפסוקים  על  אבל 
מדרש נוסף, מדהים, מזעזע, מחכים, מלמד, והופך את חייך ברגע 

למאושרים, כאשר כמו תמיד "הכל תלוי רק בך", תתקדם!
וזהו לשון המדרש )הובא ברש"י איכה ג, לח( "אמר רבי יוחנן מיום שאמר 
הקדוש ברוך הוא ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות 
ואת הרע, לא יצא רעה וטובה מפיו. אלא הרעה באה מאליה לעושה 

רע, והטוב לעושה טוב".
הבנתם? אני חוזר שוב, והפעם קראו נא לאט לאט כולל קפיצות 

השורות:
" מ י ו ם   ש א מ ר   ה ק ד ו ש   ב ר ו ך   ה ו א   ר א ה   נ ת ת י   
ל פ נ י ך   א ת   ה ח י י ם   ו א ת   ה ט ו ב   ו א ת   ה מ ו ו ת   ו א ת   
ה ר ע ,   ל א   י צ א   ר ע ה   ו ט ו ב ה   מ פ י ו .   א ל א   ה ר ע ה   
ב א ה   מ א ל י ה   ל ע ו ש ה   ר ע ,   ו ה ט ו ב   ל ע ו ש ה   ט ו ב " .

כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, אני מניח לפניך שתי מפתחות, 
על מפתח אחד כתוב "טובה", ועל המפתח השני כתוב "רעה". מכאן 
שיקח  מי  בתוצאות,  או  במעשים  לך  איני מתערב  "כביכול"  והילך 
את מפתח ה'טובה, יפתח רק את דלתות הטובה ויקבל את כל הטוב 
הדברים  לכל  יזכה  ה'אחר'  המפתח  את  שיקח  מי  ואילו  שבעולם, 

ה'אחרים' שבעולם.
אל תשאל מה יכול לגרום ל'חיים מאושרים', ה'חיים המאושרים' 
בפניך ויש להם מתכון 'טבעי' ו'ברור' ויותר מכל 'מובטח'. תלך על 
זה  ירחם,  ה'  אז  ואם לא?  ותהיה מאושר,  פי דרך התורה הקדושה 

אמור להסתיים אחרת.
אז אם היה מגיע אדם לרבי יוחנן ומספר לו שיש לו בעיות בפרנסה, 
בזיווגים, בילדים, בחינוך, בשלום בית, בלימוד, בשמחה ובמה לא? 
היה רבי יוחנן אומר לו: או שמה שעובר עליך הוא ממש לטובתך 
גם אם אינך מבין זאת. ואם לא, אנא השלך את מפתח ה'רעה' מידך, 
ללא  נפתחות  טובה  של  דלתות  לך  והנה  ה'טובה',  מפתח  את  טול 

הרף וגבול.
אבל בשביל לעכל את הדברים יש לחזור עליהם בשלישית, וסלחו 

לי ההטרדה:
" מ י ו ם   ש א מ ר   ה ק ד ו ש   ב ר ו ך   ה ו א   ר א ה   נ ת ת י   
ל פ נ י ך   א ת   ה ח י י ם   ו א ת   ה ט ו ב   ו א ת   ה מ ו ו ת   ו א ת   
ה ר ע ,   ל א   י צ א   ר ע ה   ו ט ו ב ה   מ פ י ו .   א ל א   ה ר ע ה   
ב א ה   מ א ל י ה   ל ע ו ש ה   ר ע ,   ו ה ט ו ב   ל ע ו ש ה   ט ו ב " .

למאושרים,  חייכם  את  הפכו  בידנו.  המתכון  חברים,  לדרך  צאו 
את חיי הסובבים אתכם למאושרים, והחשוב ביותר את חיי ילדיכם 
למאושרים ביותר. הם יזכו לגדול לתוך המציאות הזו, בידיכם לעצב 

את חייהם בצורה היפה והמדהימה ביותר.
בברכת הצלחה רבה לכולנו...

הרב אליהו רבי ראש הכוללמפתח ה'טובה' ו'הרעה' בידך, רק תבחר!

 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: האם בעל תוקע או אחד שרוצה להתחיל 
לתקוע בשופר יכול לקנות שופר מכספי מעשר?

שיהיו  קודש  ספרי  בקניית  הדין  יהיה  ומה 
לשימוש אישי בלבד מכספי מעשר?

תשובה: יכול, בתנאי שיודע שהשופר אינו שלו 
פרטי  איש  או  נוסף  ציבור  ואם  גמ"ח.  של  אלא 
אז  בזה  וכיוצא  לחולה  לתקוע  השופר  את  מבקש 

חייב לתת לו.
בתנאי  מותר  מעשר,  מכספי  קודש  ספרי  וכן 
שיודע שזה לא שלו, וחייב להפקידם במקום ציבורי 

שכולם יהנו בו, ולא לשומרם בבית כלל ועיקר.
ודע, שכל ההיתרים שיש היום במעשר כספים 
אינם מוסכמים, והמצוה הגדולה היא לתרום לבתי 
מדרשות שמחזיקים שם אברכים העוסקים בתורה, 

וזה יותר מכל הצדקות שבעולם.

ב"ויעבור"  )בסליחות(  בשופר  שתוקע  מי  שאלה: 
האם יאמר י"ג מידות אחרי הציבור או לפני?

תשובה: אין צורך לתקוע, ואם תוקעים אך ורק 
)ר"ה  בגמרא  ועיין  בכוונה.  מדות  י"ג  אמירת  לאחר 
יז( ש-י"ג מידות אינן חוזרות ריקם, וכדאי להקדיש 
מידות  י"ג  של  המילים  את  בדיוק  לבאר  שיעור 

לתועלת הציבור.

שאלה: רציתי לשאול האם זה נכון שמותר לגבר 
שום  על  עובר  אינו  והוא  אישה  של  קול  לשמוע 

עבירה רק אם רואה את אותה אישה שרה?
תשובה: גם אם אינו רואה אסור לשמוע קול זמר 
של אשה, כי זה בכלל קול זמר של אשה זה ערוה, 

ואסור.
אבל יש מתירים קול זמר של אשה כאשר אינו 
מכירה כלל, שאז אין השפעה של יצר הרע )ועיין יבי"א 
ח"א סימן ו(. וכמובן קשה למצוא כיום אנשים צדיקים 

לכולנו  היום  ולכן  עליהם,  משפיע  לא  שזה  ממש 
זמר,  קול  זה  אין  כאשר  גם  מחמירים  ויש  אסור. 
במכשיר  נזהרים  ולכן  הקול.  השמעת  עצם  אלא 
ניווט לדרכים שיהיה קול של איש בלבד! וזה הדרך 

הנכונה תמיד, וספק צניעות לחומרא.

להתרחץ  מותר  צנועה  לאישה  האם  שאלה: 
בחוף מעורב?

תשובה: חס ושלום. עצם הכניסה לחוף מעורב, 
הרי זה איסור חמור. גם אם האשה תהיה בצניעות 
למהדרין מן המהדרין. ועיין בגמרא סנהדרין )כ. בתד"ה 
נשים( בשם הירושלמי גנאי לבנות ישראל שיסתכלו 

בהם אנשים. ע"ש. ועל אחת כמה וכמה בים מעורב 
וכיוצא בזה אשר שם נמצאים כל מיני מלאכי חבלה 

רח"ל, ויש לברוח משם כבורח מפני הנחש.
עד  מתחילה  מלאה  בהפרדה  זה  כאשר  כמובן 
גדול  חלוק  עם  צנוע  בלבוש  באות  ונשים  הסוף, 
פי  על  מותר  מציל.  כשיש  גם  גדולה  בצניעות 

ההלכה להתרחץ שם.

שאלה: אדם שאוכל פסטה שנגע בו בשר אבל 
שש  להמתין  צריך  האם  הבשר,  את  אוכל  אינו 

שעות?
מאחר  שעות,  שש  להמתין  צורך  אין  תשובה: 
ולא נבלע בו ממש טעם בשר, אלא נגיעה בעלמא. 
ממש,  בשרי  רוטב  הפסטה  על  נשפך  באמת  ואם 
דעה  יורה  )ועיין  חובה לחכות שש שעות  בו טעם,  ויש 

סימן צ"א סעיף ג'(.

מה לעשות כאשר מדברים דברי תורה  שאלה: 
וצדיקים,  ישראל  חכמי  של  מעשים  ומזכירים 
ולפעמים מישהו בקהל המאזינים "לא מקובל עליו 
אותו רב" ומשמיץ את אותו חכם ומדבר עליו לא 
יפה, מה עלי לעשות? האם למחות על כבוד התורה 
כמו שמרן השולחן ערוך כתב "עבירה גדולה לבזות 
תלמידי חכמים וחייב למחות על כבודם"? האם מי 
שלא מוחה יענש? או אולי רק לשנות נושא וזהו? 

תשובה: שאלה גדולה שאלת. אותו אדם הנמצא 
בקהל השומעים, בוודאי שאסור לו לעשות כן, והוא 
גורם מחלוקות וחילול השם וקנאה ושנאה ותחרות, 
כשהציבור  ובפרט  המלך,  בנזק  שווה  הצר  ואין 

רואים והרי זה חמור.
רב,  אותו  כנגד  הלכה  פסק  שאין  העניין  עצם 
ובפרט  וכו',  מקובל  לא  לומר  שאסור  בוודאי  אז 
שהמגיע לשמוע הרצאה דרשה וכיוצא בזה מאדם 
מסוים, הוא כפוף אליו. ואסור לו לסתור או להפריע 
תועלת  בהם  שאין  כאלו  בעניינים  השיעור  בזמן 

למעשה.
גם זה יכול לגרום לפגוע ולהוריד את ערכו של 
השומעים  בפני  השיעור  את  המוסר  חכם  אותו 
כאשר מאן דהו מתריס נגדו, ובודאי שאסור לעשות 
דורשים  שהיו  פב.(  ושבת  כח:  )ברכות  בחז"ל  ומצינו  כן. 
ובוודאי  ע"ש.  החכם.  של  לשיעור  לבוא  ומחזקים 

שלא לעשות להיפך.
תלמיד  באותו  למחות  שצריך  נראה  למעשה 
מהשיעור וראוי לעשות כן אחרי השיעור בעדינות 
להפסיק  להדריכו  כיצד  גדולה  ובהבנה  ובצניעות 

ממעשיו הרעים. והוא רחום יכפר עוון.

עור  שכבת  כיסוי  לגבי  הרב  דעת  מה  שאלה: 
)מייקאפ( לצורך שידוכים לגברים, האם מותר או 
יש לחשוש ל"לא ילבש"? ושאלה שנייה מה לגבי 
שמתבייש  לאדם  שחור  בצבע  לבן  שער  צביעת 

מזקנתו מה הדין?
למו מכשול  ואין  והנחמד  היקר  תשובה: בספר 
)חלק ב' דף קנ"ח(, האריך בזה. ומסקנתו שלצורך שידוכים 

וכיוצא בזה, שאין כוונתו לקישוט בעלמא, יש להקל 
בזה כפי הצורך.

והיסוד בזה כל דבר שלא מכוון לשם יופי חיצוני, 
וכיוצא  וזהיר  וזריז  נח  יותר  שיהיה  לתועלת  אלא 

בזה, יש להקל.
ומרן רבינו זיע"א האריך ביסוד זה )ביביע אומר ח"ו יו"ד 

סימן י"ד(. והעלה להקל כפי הצורך. ע"ש.

חכם  לתלמיד  שאסור  בגמרא  מפורש  אמנם 
כאשר  זה  אבל  מג:(,  ברכות  )עיין  לשוק  מבושם  לצאת 
מכוון לשם יופי ובושם וריח חיצוני רחמנא ליצלן, 
אך כאשר מכוון לשם שמים להסרת זיעה וכיוצא 
וכן  בזה,  וכיוצא  לשידוכים  בשיער  צבע  וכן  בזה 

גבר נשוי שעל פי דרישת אשתו ובקשתה עושה כן 
בעדינות, הרי זה בבחינת ושימח את אשתו. וכידוע 
כל יום ויום מתחדש חיוב חדש של שארה כסותה 

ועונתה בין בעל לאשתו )ועיין יביע אומר ח"ג אבה"ע סימן ט"ו(.
כשמכוון  בזה  וכיוצא  וצבע  משחה  סיכום: 
לתועלת לשם שמים, לקיים פריה ורביה או לשמח 

את אשתו. שפיר דמי להקל בזה.

איש  על  להסתכל  לאישה  אסור  האם  שאלה: 
אישה?  על  להסתכל  לאיש  שאסור  מידה  באותה 

ומה הדין לגבי הסתכלות בתמונות?
תשובה: עיקר האיסור הגדול של שמירת העיניים 
"ולא תתורו" נאמר על הגבר ולא על האשה, כי עין 
עבירה  בהרהורי  להכשל  וניתן  חומד,  והלב  רואה 
כל רגע ורגע וזה איסור תורה ממש. ומרומז בפסוק 
"אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ולא כתוב "לבבכן" 
"עיניכן". כמו הפסוק "ולא תשחית את פאת זקנך" 
זקן  ולא  זקנך  לה:(  )קידושין  הקדושים  חז"ל  שדרשו 
יג.( נשים לאו בנות הרגשה  )נדה  אשתך. וכן בגמרא 
נינהו, כלומר לא בנות איסור הרגשה )עיין תוספות הראש 

שם(.

ועיין למרן רבינו זיע"א )יביע אומר חלק א' סימן ו'( שהאריך 
להקל לנשים בזה, ולכן בעזרת נשים בבית הכנסת 
שומעות ורואות את החזן והפייטן וכו' ואין חשש 

כלל, ועל אחת כמה וכמה לגבי תמונות שמותר.
מבחינה  בזה  להסתבך  שלא  ליזהר  יש  אולם 
חס  קשר  מרגישה  נערה  או  אשה  כאשר  נפשית, 
ושלום עם פלוני ואלמוני בשירה או בסגנון דיבורו 
או בצורת הופעתו, וזה יכול לקלקל אותה נפשית 

ושכלית. ולעשות לה חוסר ישוב הדעת.
ואף שבהלכה אין איסור עליה, אבל היא נעשית 
נע ונד בעצמה, וזה מסוכן לנפש ולשכל. וזה כוונת 
הרמב"ם )הלכות איסורי ביאה פרק כ"א הלכה ל"ה( מצות חכמים 
שישיא אדם בניו ובנותיו סמוך לפרקן, שאם יניחן 

יבואו לידי זנות או לידי הרהור. ע"ש. 
ואין הכוונה הרהור של עבירה כפשוטו )ועיין מהרש"א 
שבת לג. כל עבירה שבש"ס הכוונה זנות(, אלא הרהור של תאווה 

ותשוקה שיכול לגרום להכשל בעבירות. אבל עצם 
ההרהור כשלעצמו לנשים, אינו איסור עריות. אלא 
וירידה  נפשיות  לבעיות  לגרום  שיכול  נפשי  מצב 

ברוחניות. 
וזה דומה לספר החינוך )מ"ע רע"ב( המבאר הטעם 
אינה  עדיין  כי  בלבד,  בבתולה  מותר  גדול  שכהן 
בוגרת, ואין לה מחשבה שיצאה מהכח אל הפועל 
כשחשבה באיש אחר. אבל בוגרת כיון שהיא גדולה 
נחשבת לה כמעשה. ע"ש. ועם כל זה מותרת לכהן 

הדיוט, רואים שאין כאן דין איסור בהרהור. והבן.
סיכום: אין איסור לנשים להסתכל על איש, אבל 
הנהגה טובה לנשים צנועות וצדיקות שאינן רואות 
תוספת  וזו  בלבד,  נשים  רק  אלא  שומעות  ואינן 
קדושה. וכיוצא בזה בגמרא )סנהדרין כ. בתד"ה נשים( שגנאי 
ע"ש.  אנשים.  בהן  שיסתכלו  ישראל  לבנות  הוא 
אנשים.  בהן  יביטו  שלא  ישראל,  בנות  כבוד  וזה 
וזה  להיפך.  הדין  שהוא  משמע  הנ"ל  ומהרמב"ם 

בגדר קדושים תהיו.



הזכות והישועה בהחזקת אברך:
בסך של 1,000 ש"ח לחודש בלבד, אתה זוכה למנייה בלימודם של למעלה מ-150 לומדי תורה,

ביטוח חיים אמיתי, ובנוסף "חופת מרן" - הברכה והישועה לך ולכל בני המשפחה 03-5011160

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

איך נעלם ונמצא מטבע מחצית השקל, של הכתב-סופר
היתה זו חתונה, איזו חתונה... קהל גדול ורב, כל הרבנים ותלמידי החכמים, 
וראשי הקהל והפרנסים, מסלתה ושמנה של הקהילה, והאורחים הקרואים 
מרחוק שנאספו והגיעו כולם, עד לאחד, אנשי מעמד וצורה, מצד החתן ומצד 
הכלה, ולא סתם, אלא גם הכתב-סופר היה בה בחתונה הזו, והוא בוודאי גם 
ערך את החופה וקידושין, והשמחה גדולה, פני כולם נוהרות ושטופות נגוהות 

של ששון ושמחה, דיצה וחדוה...

המצוה,  המופלאה של שמחת  האוירה  את  השובר  דבר-מה  קורה  והנה 
ואמנם כן, הדבר קורה על הכתב-סופר בעצמו. בבואו לחתונה הגדולה הזו, 
נטל עמו מטבע של מחצית-השקל שהיה עמו ופעם קיבלו מיהודי אחד שנתנו 
לו במתנה, בוודאי לאות חיבה והוקרה. והיה זה מטבע אמיתי, מחצית-השקל 
אמיתי מזמן הבית שני, דבר כה מיוחד, ובגלל היחוס של המטבע והחיבה 
העמוקה של מחצית השקל, הוא לקחו עמו כדי להראותו לרבנים והלומדים 

הדגולים הנמצאים במקום. מילתא זוטרא! מטבע מחצית-השקל אמיתי!

והיה הדבר באמת לפלא בעיני כל הנוכחים, והמטבע עובר מיד ליד, כל 
אחד הופך בו ומתבונן בכל צדדיו. וכך, תוך כדי מעבר וטלטול מיד ליד בתוך 
הקהל הגדול והרב והדרך חזרה של המטבע לבעליו, לכתב סופר, נעלמה 
נעלם  הזה  האמיתי  מחצית-השקל  איננו!  המטבע  בקיצור:  כלשהי,  בצורה 

וכאילו בלעה אותו האדמה!

מתחילה עוד חיכו והמתינו, שמא האחרון שמחזיק בו עוד לא שבע דיו את 
המראה הזה, אבל כאשר בושש המטבע עוד לחזור, כבר התחילו להישאל 
השאלות המציקות: מה יכל לקרות כאן? עסק-ביש לפנינו! אם הוא לא חזר 
לבעליו, ואם כל כך הרבה ידים משמשו בו הרי מן ההכרח לומר שאחד מן 
הנאספים כאן חמדו ושמו בכיסו. מחשבה מאד מעיקה ומאד לא נעימה, אבל 
בכל זאת, מה אפשר לדעת כאן? ולמה ומדוע שמישהו יטלנו לעצמו? אה, 
כן, הרי צריך ללמד זכות, הנה מדובר כאן בדבר כה חביב ונעים, ומישהו לא 
היה יכול לכבוש את יצר החיבה שהוא הוגה לחפץ הנדיר והמיוחד הזה, מי 

יודע, מי יכול כאן לדעת?

קיצורו של דבר, עובר עוד זמן מסויים, המטבע לא נמצא ולא חזר, ואזי 
קם הכתב-סופר ואומר לכל הקהל: מורי ורבותי, מה יש לומר, מחצית השקל 
איננו. הוא היה כאן, כולם ראו, והוא נעלם, ומה אפשר לעשות? יש רק דרך 
אחת לפנינו, לנעול את כל דלתות האולם, וכל הנוכחים יתבקשו במחילת 
הכבוד לרוקן את כיסיהם, והוא מבקש מכולם שאף אחד לא ייעלב כאן, הוא 
עצמו לא יהיה יוצא מן הכלל, גם הוא ירוקן את כיסיו, מסיבה פשוטה, אדם 
הוא רק אדם, אפשר איפוא שהחזירו לו, נטלו בידיו והכניסו לכיסו, אבל שכח.

ולכן, הוא יהיה הראשון שיעשה את המעשה, ירוקן את כיסיו, ואחריו כולם 
כאיש אחד, מגדול ועד קטן, יעשו כמוהו, והוא חוזר ומבקש, חוזר ומפציר: 

אנא, אל תהיה נא לאיש מן הנוכחים חולשת-דעת על כך!

ובאמת התחילו כולם להתכונן לפעולה, הכתב-סופר מבקש, ויש כאן ענין 
נכון וצודק מאד, כי המטבע נעלם, ומה אפשר לעשות? והנה, קם ממקומו 
אחד הרבנים, גדול וצדיק )שמעתי גירסא בסיפור נורא זה, שזה היה אחד המיוחד מגדולי הדור ההוא מהר"י 
אסד ז"ל, בעל שו"ת מהרי"א הידוע(, והוא פונה לכתב-סופר ואומר: מבקש אני מאד מאד 

שעדיין לא יבצעו את המבחן הזה, את החיפוש בכיסים, וידחו אותו למחצית 
השעה.

נו, כאשר רב זה, איש צדיק וחכם, קם ומבקש מוכרחים להעתר לו, שמא 

יש לו איזו מחשבה שבפרק-זמן שהוא דורש יימצא המטבע, ואזי ניתן יהיה 
למנוע ביזיון. למה לא? עמדו איפוא, והמתינו מחצית שעה, ובינתיים המשיכו 
בסעודת-המצוה, שרו וניגנו, וכאשר עבר הזמן המוקצב, קם שוב אותו הרב 
וביקש: לא אוכל לנמק בקשתי, לא אוכל לפרט את הסיבות ולעשות חשבונות, 

אבל בקשתי שטוחה בפניכם: אנא, עוד דחיה של רבע שעה בסך-הכל...

בקרב הקהל כבר החל להישמע ריחוש, מין קול רינה: אולי יש לו, לאותו 
רב, איזו שייכות לכל הענין, מי יודע? ואולם, מעמדו היה מכובד מאד ובקשתו 
נתקבלה, שימתינו עוד רבע שעה. והנה בתוך רבה השעה נכנס לפתע אחד 
המלצרים, ולתדהמת והפתעת כל הנוכחים הוא הביא את המטבע, הניחו על 
השולחן כמות שהוא, המטבע האמיתי של מחצית-השקל. ומעשה שהיה? 
פשוט מאד, המלצר מצאו בתוך האשפה! מסתבר שבאמצע השמחה עמדו 
וניקו את השלחן והמטבע השתרבב לתוך הפסולת, ועכשיו היה זה המצלר 

אשר גילה אותו בתוך האשפה!

עתה כבר היפנו כולם את עיניהם לאותו רב וצדיק במבטים של פליאה 
והערצה: הלא רואים כולם בעליל שמעשה-מופת התרחש כאן! מה, איפוא, 
תמהים כולם, היה החשבון שלו כאשר ביקש פעם המתנה של מחצית השעה 
ואחרי-זה עוד המתנה של רבע שעה, שהלא כולם נוכחים עתה לראות כי 

הודות לדחיות הללו הוא פעל והשיג שהמטבע נמצא? מנין ידע?

והוציא  לכיסו  ידו  את  רב  אותו  תחב  השאלה,  על  להשיב  במקום  אבל 
מתוכו... מה הוציא? בדיוק אותו מטבע של מחצית-השקל, כצלמו וכדמותו 
של המטבע שהביא לחתונה הכתב-סופר! אף הוא אמיתי! וכשהוא מציג אותו 
לעיני כל הנוכחים העוקבים אחר ההתרחשות בדומיה ובמתח, הוא אומר: 
ראו נא ראו, מה היה קורה אילו מיהרנו והיינו מרוקנים את הכיסים, ואף אני 
בתוכם, ואז הייתי שולף את המטבע, הרי לכולם היה ברור שאני, שאני... 

ופירושים מיותרים!

ומה באמת היה? הנה כי כן, באתי באמת לחתונה עם המטבע של מחצית-
השקל, ומה שחשב הכתב-סופר, חשבתי גם אני, להראות לכולם איזה הדבר 
יקר יש עמדי, מטבע אמיתי של מחצית-השקל, אבל בראותי שהכתב-סופר 
עמד והראה את המטבע שלו לכל הנוכחים, והבחנתי בשמחה העצומה על 
לי להפחית  כי למה  זה,  רצוני  לכבוש את  לו, החלטתי  הנדיר שיש  הדבר 
במשהו מן החידוש המיוחד שמצוי בידיו של גאון עוזנו הכתב סופר. והנה, 
קרה מה שקרה, וזה – תתארו לכם – הלא יכול היה להיות ממש נורא למאד. 
על כן ביקשתי חצי שעה והתפללתי לה' יתברך "אל תביאני לידי בזיון", ועוד 
בזיון כמו זה! איזה חילול ה', שיאמרו עלי שאני גנבתי את מחצית השקל! 
רבע שעה,  דחיה של  עוד  ביקשתי  נמצא,  וראיתי שלא  הזמן  עבר  וכאשר 
והתאמצתי עוד יותר בתפילה, והנה ה' היה בעזרי, תפלתי נתקבלה ומצאו 

את המטבע באשפה!

שומעים אנו, איזה סיפור, ואיזה מוסר-השכל? אמנם כן, זהו הפשט של 
"הוי דן כל אדם לכף-זכות". וזהו מה שאמר הרבי מקוצק, הלא חז"ל אמרו 
שהקב"ה ברא כנגד כל דבר אסור – גם דבר מותר, "שיבוטא כנגד חזיר" וכו' 
וכן כל יתר הדברים שאמרו חז"ל שם. ומה הוא הדבר שברא הקב"ה נגד ראש 
עקום? לדון כל אדם לכף-זכות, דהיינו לדון לזכות אף בדבר שלא יכול לעלות 
על דעת שכל ישר מעולם, רק למי ששייך לו ראש עקום ופתלתול, וזהו מה 
שאמרו חז"ל, שבכדי לדון לכף זכות כדאי וראוי אפילו לעקם בזה את הכל 

ולדון אותו לזכות בדבר שאין לו מקום אחיזה במציאות כלל...

והוי דן את כל האדם לכף זכות

השנה קונים ארבעת המינים במכירה הגדולה 
שע"י מוסדות מורנו הרב חיים רבי שליט"א! הכשר מהודר ע"י בודק מוסמך מטעם מורנו הרב שליט"א

מחירים זולים פרטים יבואו!!!כל ההכנסות קודש להחזקת התורה

 כל מוצרי 
 החג במקום

 ממוזג ונעים, 

תחת קורת 
גג אחת


