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שבת קודש כ"ח תמוז תשע"ז )22 יולי 2017(

 "פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

פרשת מטות-מסעי, תשע"ז
רבנו בחיי זיע"א )שחי לפני כאלף שנה(, כתב בספרו הקדוש 
אחד  על  הבטחון,  לשער  בהקדמה  הלבבות",  "חובות 
מפיזור  יצילנו  "הרחמן  לומר:  רגיל  שהיה  החסידים 
להיות  צריך  שאדם  היא,  בזה  והכוונה  ע"ש.  הנפש", 
תמיד אחראי על מעשיו, וחושב ומבין דבר מתוך דבר - 
מה לעשות וכיצד להתנהג - כדי שלא תצא תקלה תחת 
ידיו לעולם - בין אדם לחבירו ובין אדם למקום. וזה הוא 
עובד ה' יתברך באמת, שמקיים מצוות ועושה קידוש 
השם, תמיד. והעושה להיפך, הוא אדם מפוזר, שאינו 
ובמעשים  בעבירות  ונכשל תמיד  אינו מתבונן  חושב, 
רעים, רחמנא ליצלן. והחסיד, אף מתפלל על כך תמיד 
לה' יתברך, וכמו שמצינו אצל רבי חייא בר אשי, שהיה 
פא:(.  )קידושין  הרע"  מיצר  יצילנו  "הרחמן  יום:  כל  אומר 
וכן מצינו אצל רב פפא, שהיה אומר: "הרחמן יצילנו 
)תענית ט:(. וזה בבחינת דעת קנית מה חסרת  מהבושה" 
ולכוון  ויש להתפלל על כך בדמעות שליש,  )נדרים מא.(. 

היטב בברכת "אתה חונן" - "חננו מאיתך חכמה, בינה 
זוכים  ידי הדעת,  ועל  - להבין דבר מתוך דבר.  ודעת 

לכוון לאמת.
מסילת  בספר  אותנו  מלמד  זיע"א  הרמח"ל  ורבנו 
את  האוהב  בבן  מצינו  שכאשר  שכמו  יח(,  )פרק  ישרים 
אביו, שמיד כאשר הוא שומע או רואה רמז קטן מאביו, 
ואף שלא אמר לו אלא פעם אחת ובחצי דיבור, כבר 
דבר  אף  ועושה  אביו,  של  דעתו  ואת  רצונו  את  מבין 
שלא אמר לו אביו ולא ביקש ממנו. והיינו שאם אביו 
משתעל מעט, כבר הוא מבין שצריך להכין עבורו כוס 
תה חם. ואם אביו שואל על חפץ מסוים, כבר הוא מבין 
ולהביא לאביו את אותו החפץ  שעליו לחפש, להשיג 
אהבה אמיתית,  יתברך  ה'  מי שאוהב את  כך  האבוד. 
מחביבות המצוות, יבין וישתדל לעשות כל מה שיוכל 

למען ה' יתברך.
וכן הוא במצוות של בין אדם לחבירו, מפרש רבנו 
יונה )שע"ת ש"ג אות יג(, שחייב אדם לטרוח, לדרוש ולשקוד 
בעמל נפשו על תקנת חבירו. וזה מהמצוות החמורות 
והעיקריות הנדרשות מן האדם, ע"ש. והשוקד וחושב 
כך תמיד, זוכה לשלום בית אמיתי, לאהבה ואחוה, לעין 
טובה ולב טוב. וזה בבחינת שמעתא בעא צילותא )מגילה 
כדי  לנפש,  וחיזוק  כלומר, שצריך צלילות הדעת  כח:(, 

להבין שמועה והלכה, כיצד להתנהג על פי התורה.
האדם  יודע  בחורף,  הגוף.  צרכי  כמו  ממש  וזהו 
יודע  הוא  בקיץ,  חמים.  בגדים  ללבוש  הוא  שצריך 
המשפחה.  בני  כל  להרווחת  מזגן,  להפעיל  שעליו 
בנסיעות, יודע הוא שצריך לדאוג לשתיה קרה, אכילה 
בכדי  יתברך,  ה'  תורת  כך  הגוף,  צרכי  ושאר  מזינה 
להשכיל  להבין,  שעליו  האדם  יודע  תקלות,  למנוע 
ולדאוג לנשמה, ולדעת מה רצון ה' יתברך בכל דבר, 
ומה הדין ומה ההלכה וההנהגה הנכונה, וזה בבחינת 

עשה לך רב. ובהמשך הוא אף מבין מעצמו דעת תורה, 
וכיצד עליו להתנהג על הצד הטוב ביותר. ועל ידי כך 

אין יצר הרע, אין נזק, אין עבירות ואין כלום.
ובזה נבין יסוד חשוב וגדול הטמון בפרשתינו, ומכאן 
לדברים שבקדושה, ומכאן לימי בין-המצרים, וכדלהלן. 
יש להבין לכאורה, מדוע ועל מה ולמה משה רבנו ע"ה 
קוצף, רוגז וצועק על פקודי החיל, על שהרגו במלחמת 
מדין את כל חיילי מדין והרגו כל זכר, כלומר, שהרגו 
את הזכרים בלבד ולא את הנקבות? אמנם משה קצף 
וזעק על שלא הרגו את הנקבות, משום שהן היו הגורם 
העיקרי של המלחמה, כתוצאה מהפריצות ומהתועבות 
על ידי שהפקירו את בנותיהן לזימה, כדי להכשיל את 
וטענת משה  אותן,  גם  ולכן היה צריך להרוג  ישראל, 
רבנו ע"ה היא אמת! קודש קודשים! אך השאלה היא, 
לכאורה מה הטענה עליהם, הרי הם לא קיבלו הוראה 
על  אז   - הנקבות  את  להרוג   - המלחמה  לפני  כזאת 
ומבאר  ומתרץ  הגדול?  והקצף  המהומה  הרעש,  מה 
ונפלא!  גדול  יסוד  כאן  ואומר  הקדוש,  השל"ה  רבנו 
ישנם דברים בעבודת ה' יתברך, שצריך להבין אותם 
מעצמך, בלי הודעה מוקדמת. ואף במצב חמור שכזה 
יש   - מגיל שלוש  הנקבות  כל  את  ולהרוג  להשמיד   -
והמגיפה  ומכח עצמך, משום שכל הצרה  להבין לבד 
שהיתה בעם ישראל, והחילול השם הנורא שנגרם על 
מחמת  נעשה  שמעון,  שבט  נשיא  סלוא,  בן  זמרי  ידי 
הנקבות, וממילא היו צריכים להבין מעצמם, ולהפעיל 
את הדעת, את הבינה ואת ההשכלה הרוחנית הטהורה, 
ולהרוג את כולם. וכאשר ניתן להבין מעצמך ובכל זאת 
לא  אם  אף  עליך,  ולגעור  לצעוק  לו  מותר  הבנת,  לא 
ומפחידים  נוראים  והדברים  מוקדמת,  הודעה  קבלת 

מאד!
הצניעות,  על  מעוררים  כאשר  לנידונינו,  ומכאן 
קדושה וחברה טובה, צריך להפעיל את הבינה והדעת, 
נזהרים  כיצד  לטיולים,  נוסעים  כיצד  מעצמך  ולהבין 
מטלפון לא כשר, כיצד מקפידים לבוא בלבוש צנוע - 
לא צמוד, לא קצר, לא צר, לא רחובי ולא כלום. עצם 
בשטח,  שרואים  והקלקולים  התוצאות  ההתעוררות, 
כן  אם  אלא  עונשין  שאין  נכון  אותנו!  לזעזע  צריכים 
מזהירין )סנהדרין נו:(, מכל מקום כאשר יש אזהרה כללית, 
ופרטי  הפרטים  את  להבין  כולם  על  קדושה  חובה 
פרטים מעצמם. וזו בעצם הטענה של משה רבנו ע"ה 

על פקודי החיל, והדברים נוראים!
וראובן,  גד  שבט  על  מובא  פרשתינו,  בהמשך  וכן 
גער  ומשה  מזרחה,  הירדן  בעבר  נחלה  שביקשו 
להם  וקרא  אותם  וביזה  גינה  אותם,  הוכיח  בהם, 
"האחיכם  היא:  והטענה  חטאים".  אנשים  "תרבות 
יבואו למלחמה, ואתם תשבו פה", כלומר, אם הייתם 
העם  על  ומגינים  בלבד,  בתורה  שעוסקים  לוי,  שבט 
ואתם  אבל מאחר  מצוין,  זה  הרי  ובתפלתם,  בתורתם 

אנשי עבודה - מושבניקים וקיבוצניקים - אז לא יתכן 
שלא תשתתפו במלחמה, ויש לכם להבין כן מעצמכם, 

והדברים נוראים מאד!
ובאמת מסופר בפרשתינו על שבט לוי, שאין להם 
ואינם אנשי עבודה, אלא רק אנשי תורה  חלק בארץ, 
ולכן  והקרבנות בלבד,  ומצוות, עובדי עבודת המשכן 
מגיע להם מתנות כהונה ולויה. ומפרש בספר החינוך 
)מל"ת תנ(, שכאשר שבט לוי דבוקים בעבודת ה' יתברך 

בשלמות, ולומדים דרכי האל הישרים, ומורים הוראות 
"יורו משפטיך ליעקב", ממילא הם  לישראל, בבחינת 
פיזור  לא   - בשלמות  הדעת  ִישוב  ִעם  להיות  צריכים 
הנפש, לא עבודה, לא כסף ולא לצאת למלחמה, אלא 
ידי  ועל  ובקרבנות.  במקדש  בתורה,  דבקות  ורק  אך 
שם  ולקדש  דבר,  מתוך  דבר  להבין  תמיד  יכולים  כך 
שמים כמה שיותר, וחובה על כלל ישראל לתמוך בהם 
תמיד. וידוע מה שכתב הרמב"ם )סוף הלכות שמיטה(, שכיום 
הם  בזכותם,  חיים  שכולנו  שלנו,  היקרים  האברכים 
בבחינת שבט לוי, והם מחזיקים את העולם, והכל עומד 
עליהם. וחובתינו לתמוך בהם, ולהבין דבר מתוך דבר 
ולחזק את עולם התורה, שהוא קיום העולם )ועי' יומא כו.(.

וידוע המעשה עם רבנו החפץ חיים זיע"א, על עשיר 
אחד גדול שלא היתה לו משפחה, ולא היו לו יורשים, 
הוא  שצריך  הבין  לא  עדיין  מופלג,  זקן  שהיה  וכמה 
להחזיק תורה. והשאלה היא, מה הוא חושב לעצמו, וכי 
הוא יחיה לעולם?! לא חבל על הכסף, לא חבל שאינו 
החפץ  וענה  לעצמו?!  חושב  הוא  מה  תורה?!  מחזיק 
והדברים  חושב...  לא  בכלל  הוא  הבעיה,  "זו  חיים: 

נוראים!
לכולנו  קדושה  חובה  בין-המצרים,  לימי  ומכאן 
להרגיש אבלות ממש, להרגיש שאין בית-המקדש, אין 
כבוד שמים, אין קידוש השם, אין כהנים בעבודתם, אין 
שבית- רגע  כל  במעמדם.  ישראל  ואין  בדוכנם  לויים 

חילול  בגדר  זה  הרי  בגלותא,  ושכינתא  חסר  המקדש 
השם )עי' אור"ח ס"ס תקפ(. יש להקפיד מאד על תיקון חצות 
יש  בלילה,  אמירתו  מלבד  ובבין-המצרים,  השנה,  כל 
להקפיד לאמרו גם ביום. יש להקפיד ולהתאמץ בעניית 
בכל  פי"א(  שערים  פתחו  מאמר  אמונים  שומר  )עי'  רבא"  שמיה  "יהא 
כוחו וכוונתו. וכן להקפיד לברך בכל יום מאה ברכות 
אהבת  על  להקפיד  וכן  גדולה.  בהתלהבות  לפחות, 
יט(  )פרק  ישרים  ורבנו המסילת  "כמוך ממש"!   - ישראל 
מביא )בשם תנדבא"ר פרק ד(, שכל חכם בישראל שיש בו דבר 
ברוך  הקדוש  של  כבודו  על  ומתאנח  לאמיתו,  תורה 
וֵמֵצר  ומתאווה  ימיו,  כל  ישראל  של  כבודן  ועל  הוא, 
לכבוד ירושלים, לכבוד בית-המקדש, לישועה שתצמח 
בקרוב ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו...! וזו 
הכוונה המעולה שאין בה הנאת עצמו, אלא לכבודו של 
מקום, ולקידוש שמו יתברך, ע"ש. והלואי שנזכה לכך!  

1

מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א בתוך שאר חולי עמו ישראל
זיכוי הרבים מעלון זה, יעמוד לו לביטול הדינים ולחסדים גדולים, ולרפואה ברו"ג ובנפש, אמן ואמן.

 העלון מוקדש
לרפואתו השלימה של



 יש קשר הדוק בין 'אושר'
הרב אליהו רבי ראש הכולללבין 'קוקה קולה'...

שלום וברכה מורי ורבותי!
תודו שהכותרת כבשה אתכם... תודו שהיא לא נתנה לכם לדחות את קריאת 
המאמר למועד נוח יותר... ותודו עוד יותר שחשבתם שמשהו אירע לי בימים 

האחרונים...
זהו שכן. קרה לי משהו מדהים בימים האחרונים שגרם לי בין היתר  אז, 

לבחור את הכותרת הזו. ו'המשהו הזה' הוא כדלהלן:
כבר שנים שאני מנסה לשכנע את העולם שהאושר וההנאה הרצופה מחיי 
היומיום הם נחלת הכלל וניתנים להשגה, אלא שיש 'רק' ללמוד איך עושים 
זאת, וזהו... וניתן לומר שאני נוחל הצלחה לא מבוטלת, וכבר רבים מאד חיים 

חיי אושר רצופים - ברמה כזו או אחרת - לאור תובנה זו.
כזכור, וכידוע לשותפי שיחתנו הנאמנים, תובנה זו על פי תורתנו הקדושה, 
ירדה לאויר העולם בצורתה הנוכחית, פותחה ושוכללה על ידי אבינו רוענו 

שליט"א, והיא זו ששנתה את חייהם של רבבות ויותר על ידו ברבות השנים.
ובשבוע החולף, זכיתי ל'שיעור אישי מתקדם' ממנו אישית, ודווקא במקום 

הכי לא צפוי לכאורה, וכך היה מעשה:
לאחר בדיקות שגרתיות פחות או יותר, עלה החשד כי אבי מורי שליט"א 
נושא משהו שמומלץ להסיר מגופו... בהיות וכן נקבע לו תור לביופסיה בבית 
החולים בילינסון ]רבין, בלע"ז[, כאשר מראש הובהר כי התהליך יערך בניתוח 
ותחת הרדמה. וכך מצאתי את עצמי לצידו ולצד מרת אמי הרבנית שתחיה 
לצידו לאורך ימים ושנים טובות, אמן – שלא הסכימה להשאירו לרגע במקום 

כזה ללא השגחתה האישית והרצופה.
ואיחור  יחיד,  חדר  והן:  לכבודו,  להשיג  "הצלחתי"  נצרכות  הטבות  שתי 
משמעותי בשעת האשפוז – וזאת בעקבות חופה שהיה עליו לערוך בו בערב, 
כשאני מסביר לאחות הראשית כי החתן עלול לסבול מטראומה לכל חייו אם 

כבוד הרב לא יקדש אותו כמתוכנן...
וכאן התחיל "השיעור האישי והמתקדם" לו זכיתי. לא היה רגע בכל התהליך, 
מהאשפוז, הבדיקות, ההמתנה לניתוח, הכניסה לחדר הניתוח, ההתאוששות 
ותופעות הלוואי – לא היה רגע בו לא היה כבוד הרב שליו ושאנן, והחשוב 

יותר מכל "מאושר".
הוא פשוט היה מאושר בכל רגע, וראה את השגחת ה' הפרטית לה הוא זוכה 
בכל צעד ושעל. הוא לא חדל לדבר על קרבת ה', השגחתו, טובו וחסדו. הוא 
ראה בכל בדיקה, שאלה, התרוצצות, אתנחתא, או כל דבר אחר המלווה את 
סדר יומו של "מאושפז", כרמז אלוקי או דרישה שמימית הקוראת לו להבין 
על מצע  לפניו  מונחת  כפי שהיא  בדיוק  אותה  ולהכיל  אותה  ללעוס  אותה, 

החיים השקט.
במקביל, הוא הסביר לאמא ולי עד כמה כל הסביבה כאן נוחה ומטופחת, עד 
כמה כל אנשי המקצוע והנתונים למרותם נחמדים וטובים, ועד כמה החשש 
היחיד האמור ללוות אותנו הוא "שלא להטריד אי מי מצוות בית חולים ללא 

צורך"...
עוד כאשר דבר 'החשש' ו'הבדיקה' היו חסויים, בהוראתה של אמנו הרבנית 
תחי' שחששה מלחץ מיותר שיאחז בציבור ובתלמידים ]מה שהוכח לאחר מכן 
כנכון, אלא שאבא שליט"א אמר שאם הדבר יגרום חיזוק הרי ששווה פרסום 
העניין, מה שהוכח כנכון עוד יותר... ולכן התיר לנו להודיע לאברכים על כך 
ולבקש את חיזוקם הרוחני להצלחתו[. הוא אמר שמבחינתו אין לו בעיה עם 
וזאת משום שאם כך גזרה חכמתו יתברך – הרי שזהו  תוצאה ככל שתהיה, 
הדבר הטוב ביותר בעבורו... ואחרי הבנה ואמונה שכזו – אני שואל אתכם – 

ממה יש לחשוש?...
– כולל הכל, לא היה רגע בו  ועד השחרור  מתחילת הביקורים במרפאה, 
לרשותו.  העומד  התורה  בכבוד  להשתמש  או  מעמדו  את  לנצל  הוא  ביקש 
מדהים היה לראות איך נגשים אליו אנשים ונשים לבקש ברכה, והוא במהלך 
אותה ברכה ולאחריה ממשיך להמתין לתורו כאחד האדם, ללא פרוטקציה, 

ללא קשרים ואף ללא עסקנים רפואיים כלשהם.
אכזבות  ללא  וממילא   – תוכניות  ללא  דרישות,  ללא  ציפיות,  ללא  פשוט, 
נכשל,  מצליח,  מזדמן,  שקורה,  מה  כל  על  ותודה  אושר  של  חיים  ורטינות. 
הולך ולא הולך כאחד. בדיוק כמו בבית, ובדיוק כמו בחדרו בישיבה. מבחינתו, 

– היתה הארת פנים שמימית מרבונו של עולם. חדר  יחיד  זה ש'זכה' לחדר 
אישי, ללא שכנים שעלולים להיות מופרעים מסדר יומו העמוס, מתיקון חצות, 
עידוד  ושיחות  קריטיות,  טלפוניות  לשאלות  מענה  הפלורסנט,  לאור  לימוד 

לסובבים אותו, ובעצם – מה לא?
עדין. תמשיכו  סירוב  קיבל  לאחל,  לסייע, להתקשר,  לבקר,  מי שרצה  גם 
בסדר יומכם הרגיל, ותתחזקו להצלחתי, לא יותר. מה שיכול לגרום לחיזוק – 

בשמחה ובששון, מה שלא יחזק – מיותר עד בלתי נסבל.
מתחילת  אליו,  התלוויתי  בהן  השעות   38 במשך  ראיתי  הזה  השיעור  את 
הדרך בהלוך ועד לסיום הדרך בחזור. 38 שעות של שיעור באמונה, 38 שעות 
של שיעור באהבה, ו38 שעות של שיעור באושר אמיתי. או בלשוננו בקצרה: 

א' א' א'...
ולאחר שברור היה מה השתנה אצלי בימים האחרונים, ולאחר שכולי תקווה 
בין  "שלי"  הקשר  את  להסביר  הזמן  שהגיע  הרי  מלבכם...  דאגה  הסרתי  כי 

'אושר' לבין 'קוקה קולה', והוא כדלהלן:
כל אדם ברחבי העולם יודע כי אם חשקה נפשו במשקה הנקרא בשם "קוקה 
מבוקשו  את  ולקבל  הקרובה  מזון  לממכר  לחנות  לגשת  שעליו  הרי  קולה", 
בתמורה לפרוטות. החנות לממכר מזון יכולה להיות – סופר, מכלת, קיוסק, 
קפיטריה או כל דוכן לממכר מזון מהיר, איטי ומשתנה. כל אדם גם יודע, שלא 
משנה היכן יהיה בעולם, הרי שהוא ימצא בכל אחת מהחנויות הנזכרות לעיל 

או בסתם מכונה בקרן זוית רחוב או בניין את מבוקשו.
את ה'אושר' - לעומת זאת - בטוחים האנשים כי לא ניתן להשיג, אושר הוא 
משהו שנופל עליך משמים, "או שיש לך אותו או שלא". אין סיכוי שתנסה, 
תרצה, תשאף או תעשה צעד כלשהו שיגרום לך להתקרב למטרה הנכספת 
הזו הנקראת "אושר", כי אם נתוני החיים שלך לא הובילו אותך לזה, הרי שלא 

תזכה לזה לעולם.
וכאן מגיעה התובנה האמתית מאדם פשוט כמוני, שזכה להסתופף תחת 
במהלך  האחרונים  ובימים  בכלל,  בחיים  שליט"א  מורי  אבי  כמו  גדול  אדם 
"האושר" נמצא על  - שאומרת כדלהלן:  והמתקדם" בפרט  "השיעור האישי 
המדף, מונח בכל קרן זוית, וניתן להשיג אותו בכל רגע. רק שבניגוד לקוקה 
קולה, הוא אינו עולה כסף כלל, והוא נמצא גם אצלך בבית, בסלון, במטבח, 
בחדר הילדים, ואפילו בחדרי הכביסה האשפה או יתר החדרים אשר הצנעה 

יפה להם...
אם רק תחליט ללמוד על האושר ועל הדרכים להשיג אותו, הרי שהכותרת 
ממש אבל ממש לא תתקבל אצלך. כי אז תבין עד כמה קל להשיג את האושר, 
מול הקושי להשיג 'קוקה קולה'. כי האושר זמין הרבה יותר, זול הרבה יותר, 
והחשוב מכל מספק, מהנה, נותן טעם לחיים – הרבה הרבה יותר. ]אבל אל 
יותר  טוב  הזה  המאמר  את  לועסים  אתם  בזכותה  כי  הכותרת,  על  תכעסו 

מתמיד...[
אם ראית את המשפט "קוקה קולה – טעם החיים" וגיחכת, הרי שטרם הבנת 
מהו אושר. כי מי שחש באושר באמת – גם כאשר הוא רואה משפט כזה הוא 
פשוט מאושר... ]=עמוק, אבל בגבול ההשגה, לקרוא את המשפט האחרון שוב 

עד להבנה מלאה...[
לחלוטין.  השבועה  את  ומבטל  לה  מפר  ובעלה  נשבעת  אשה  בפרשתנו, 
תהיה האשה שתאמר שזה ממש מעליב, "אני החלטתי – מי הוא שישנה את 
החלטתי?". ותהיה האשה שתאמר "זכיתי! לאחר כל החלטה שלי, מכנס בעלי 
'ישיבת מומחים', חושב על הצרכים שלי, על היכולות, על התובנות, על כל מה 
שמסביב, ובעיקר על כל מה שיתכן שפספסתי תחת לחץ, ואם צריך – מוציא 

אותי מהבוץ אליו שקלתי להיכנס – באהבה"...
עניין של הסתכלות!

כך זה בכל עניין ומאורע בחיים, ובאמת – כולם משמחים, מדהימים, יפים, 
אנו  ויחד  זאת!  ללמוד  רק  צריך  יותר.  למאושרים  אותנו  והופכים  טעימים 

עושים ועוד נעשה זאת בעזרת ה' יתברך.
בהצלחה רבה בחיי האושר לכולנו, לנו, לבנינו ולבני בנינו.

וברוכים תהיו!
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צריך רק להכיר אותו
ובשביל זה אנחנו כאן אין מקום עמוק 

שהאלוקים לא 
נמצא עמוק ממנו,

בכל מקום 
ניתן להתחזק 

יש כח גדול ולהתגבר,
בעולם שמסייע 
לעבור כל משבר

החיזוק היומי העולמי

הרב אליהו רבי 
וברוכים תהיו!

 להצטרפות אישית,
שלחו בקשת הצטרפות למס' <<<

+ 972-55-6688008+ 972-55-6688001+ 972-52-7680007
להאזנה לקו החיזוק היומי העולמי

חייגו למס' <<<
 מנהלי קבוצות,

צרפו לקבוצה את המס' <<<
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שאל את הרב
שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס: 03-5011125
www.haravrabi.co.il Info@haravrabi.co.il או באתר:  או במייל: 

להתרחק מהנשים מאד מאד 
קראתי את העלון של פרשת בלק, וראיתי שם  שאלה: 
שהרב שליט"א מדבר על כך שצריך להתרחק מן הנשים 
שישנם  אנו  רואים  כן  אם  כיצד  היא  ושאלתי  מאד,  מאד 
]וגם  מלון  בבתי  חופשות  על  המפרסמים  וטובים  רבים 
הם  שם  המתארחים  כאשר  שליט"א[,  הרב  של  המוסדות 
משפחות משפחות - גברים ונשים יחד, האם אין בכך חשש 

של מכשול?
שאין  דברים  ואלו  תשובה!  חצי  חכם  שאלת  תשובה: 
וחכם  מאד.  מאד  דקים  הם  הצניעות  וגדרי  שיעור,  להם 

כמוך גם יכול לנסות ליישב.
יוצאים  כאשר  אף  הרי  עצמך,  הגע  לשאלתך,  ובקשר 
לשוק, יש להיזהר מאד מאד מההסתכלות בנשים, ועם כל 
זה יוצאים לשוק יום יום. וכן יוצאים לעבודה, לבית-הכנסת 
ולבית-המדרש, ומה רואים בדרך...? ונראה שאדרבא כאן 
זה קל יותר, שהרי כאן אחרי הכל הציבור כולו הוא חרדי 
יודעים מה ההנהגה הנכונה בצניעות ודרך  ותורני, וכולם 
ארץ. ובעזרת ה' יתברך, עוד נפרסם דף קשר לכולם, כדי 
בחדר- בים,   - שניתן  כמה  הצניעות  על  ולשמור  לעורר 
שברשות  כך  הדרך,  זה  על  וכן  ביציאה  בכניסה,  האוכל, 
הרבים ישנה בעיה הרבה יותר גדולה מאשר נסיעה לבית-

מלון, והבן.
ועוד, אחרי הכל צריך נופש המחזק את כולנו. ולכן מי 
שיש לו אפשרות, בא עם בני המשפחה, ומקבלים כולם כח 

לכל השנה, וזה מצוין.
"ולא  של  תעשה  לא  מצות  אין  בבית-מלון  וכי  ועוד, 
תתורו"?! הרי בודאי שגם בבית-המלון יש להיזהר ולהקפיד 
על הצניעות ועל העיניים כמה שיותר, ועם כל זאת, העיקר 
לשמח את המשפחה כולה באוכל, בחדרים מסודרים, בים 

ובטיול פה ושם.
גם כאשר יוצאים מבית-הכנסת לאחר התפלה, פוגשים 
נשים היוצאות מעזרת הנשים, וכל אחת והבגד שלה, אז מה 
תפקידנו  שלא!  ברור  לבית-הכנסת...?  ללכת  שאין  נאמר 

הוא לזעוק ולעורר, ולה' הישועה.
"במנחה"(,  בתד"ה  לא.  )מגילה  חז"ל הקדושים  ועיין למה שאמרו 
שהנשים מתקשטות ביום-הכיפורים, ולכן במנחה קוראים 
כו:(,  )תענית  בגמרא  מובא  וכן  בעריות.  בענייני  בספר-תורה 
שהנשים מתלבשות יפה בשביל שידוכין בט"ו באב וביום-
הדברים  היכן  עד  לדעת,  הראת  אתה  ומכאן  הכיפורים. 
מגיעים, וכמה צריכים לשמור. ובאמת מי שמרגיש שהוא 
בוקר,  הנשים  שמלות  על  ומסתכל  ביצרו,  מושל  אינו 
צהריים וערב, רחמנא ליצלן, אדם כזה עדיף לו שלא יבוא 
לבית-מלון כלל ועיקר. ומי שלא דואג לעצמו ברוחניות, אין 
מי שידאג לו. ויתכן גם שעדיף לו שלא יבוא לבית-הכנסת, 

אם מסתכל בנשים )ועי' ברכות סא.(.

סנדק ששתק בזמן הוידוי, ומחמת כן אמרו הציבור 
וידוי כרגיל

הציבור  וכשהגיעו  מנחה,  בתפלת  סנדק  הייתי  שאלה: 
וידוי  הציבור  אמרו  כן  ומחמת  שתקתי,  וידוי,  לאמירת 

כרגיל, האם עשיתי בזה מצוה או עבירה?
תשובה: עשית מצוה, ואתה מזכה את הרבים בזה לומר 
וידוי, ועל ידי כן לקיים מצות עשה מן התורה של אמירת 
רבות  מעלות  אפיים  בנפילת  שיש  אפיים,  ונפילת  וידוי 
כה"ח  )עי'  שמים  וביראת  בכוונה  לאומרה  לנזהרים  וגדולות, 

סי' קלא ס"ק לא-לג(.

והטעם לכך, משום שבהלכה )בסי' קלא(, יש פרטים רבים 
מאד באיזה אופן החתן פוטר מוידוי, וכן אבי הבן, הסנדק 
והמוהל. ורבנו הט"ז המליץ לבעל השמחה לצאת מבית-

הכנסת, כדי שיוכלו כל הציבור לומר וידוי )והובא בכה"ח שם ס"ק 

פז ומשנ"ב שם ס"ק כו(. אמנם נכון שלמעשה פסק מרן רבנו הגדול 

זיע"א, שבעלי השמחה פוטרים מוידוי )כמבואר ביבי"א ח"ג סי' יא-יב(, 
)כמבואר שם  באופן שהציבור הקדוש שמח בשמחתם  רק  זה 
ס"ק פח(, אבל כשהציבור לא מכירים אותם,  וכה"ח  כג  ס"ק  במשנ"ב 

לשתוק,  השמחה  בעל  על  מצוה  כלום,  ואין  שמחה  ואין 
ועל ידי כן ממשיכים כולם כרגיל בנוסח התפילה עם וידוי 

ונפילת אפיים, וזה מצוין.
בא  האבל  שכאשר  אבלות,  בדיני  בזה  כיוצא  ומצינו 
לבית-הכנסת, הוא אינו פוטר את הציבור מלומר וידוי, אבל 
בליל השבעה כאשר יש בבית-הכנסת ציבור גדול הבאים 
לכבודו, אין אומרים וידוי במנחה )כמבואר בחזו"ע אבלות ח"ג דף יד(. 
בעל השמחה  את  הציבור  מכירים  כאשר  דידן,  בנדון  וכן 
לא  כאשר  אולם  אפיים,  ונפילת  וידוי  אין  עמו,  ושמחים 
מכירים ולא כלום, עדיף לשתוק, ולכן נמצא שעשית בזה 
מצוה. ויש לבעל השמחה לכוון בעת הוידוי והי"ג מידות 
בהרהור הלב, ותרויח בזה עוד מצוה. ומסתברא שלקרוא 
כלל.  בעיה  אין  תהלים,  פרקי  שהם  אפיים  נפילת  פרקי 
שאומר  וכמו  מצוות".  יקח  לב  "חכם  י(:  )משלי  נאמר  ועליך 
רבנו הגאון הצדיק הר"ר דב קוק שליט"א, שאין להתפעל 
מצדיק שיש לו בנין גדול והרבה חסידים סביבו, אלא יש 
להתפעל ממי שיודע לבכות באמירת תיקון חצות ובאמירת 

אל מלך בשני וחמישי, והבן.

ברכת המזון - כל אחד מברך לעצמו או ב"רוב עם 
הדרת מלך" - מה עדיף?

האם עדיף שבני המשפחה יברכו ברכת-המזון  שאלה: 
או  לעצמו,  ואחד  אחד  כל  קודש  שבת  סעודת  שלאחר 

שעדיף ב"רוב עם הדרת מלך", ובעל הבית יברך לכולם?
תשובה: למעשה, עדיף שיברכו בני המשפחה כל אחד 
ארוכות  בברכות  כי  ובכוונה,  במלה  מלה   - לעצמו  ואחד 
כמו ברכת-המזון, קשה מאד להתרכז ולהקשיב זמן רב )עי' 
משנ"ב סי' נט ס"ק טו(. ועוד שלא שייך כאן ב"רוב עם הדרת מלך", 

רם  בקול  תמיד המברך  ולא  בברכה,  לכוון  משום שצריך 
ולכן עדיף שיברך כל אחד ואחד לעצמו.  ומכוון,  מדקדק 
ורק בקידוש ובהבדלה וכיוצא בזה, שצריך כוס של יין, אחד 

מברך לכולם.
אולם באמת כאשר בעל ואשתו סועדים יחד, ומברכים 
לאחר מכן ברכת-המזון, ולאשה קשה לדקדק מלה במלה, 
ובפרט באזכרות שם  בנוסח הברכות,  לכוון  וכן קשה לה 
מברך  לברכת-המזון שבעלה  להקשיב  היא  ורוצה  שמים, 
וכיוצא בזה, הרי זה מצוין. ויש כאן דין שומע כעונה, ולכן 
הכוונות  וכן  - מלה במלה,  כל ההיגוי המדויק של הבעל 
כזה  ובאופן  לאשתו,  גם  עולים  כולם  בברכת-המזון,  שלו 

אכן עדיף לקיים את הדין שומע כעונה.
ולכן  ממש!  כעונה  זה  הרי  כעונה,  שהשומע  וכידוע, 
בקידוש, נחשב לכולם כאילו גם הם מחזיקים כוס של יין 
בידיהם, וכן בהבדלה ובברכת המוציא על לחם משנה. והוא 
הדין בקריאת פרשת זכור, נחשב כאילו כולם קוראים מתוך 

ספר-תורה )עי' יבי"א ח"ט סי' פג ס"ק ז(.
ומכאן שיש להיזהר מאד כאשר יש סבתא זקנה הנמצאת 
בבית וכיוצא בזה, והבן או הנכד שלה מברכים לה ברכת-
במלה  מלה   - רם  בקול  לברך  קדושה  חובה  שיש  המזון, 

- להוציא את הסבתא ידי חובה.
לברך  ידעה  שלא  צדקת,  סבתא  פעם  שהיתה  ומעשה 
ברכת-המזון, כי זה ארוך מדי בשבילה, ומשום כך לא היתה 
סועדת פת כלל, ורק אם אחד מבניה או נכדיה היו אוכלים 

איתה היתה אוכלת פת, כדי לשמוע מהם ברכת-המזון.  

התחייב להיות חזן ולא אמר "בלי נדר"
שאלה: אדם שהתחייב להיות חזן או לקרוא בתורה, וחזר 

בו אחרי תוך כדי דיבור, האם יש כאן בעיה של נדר?
תשובה: יש כאן בעיה של נדר, משום שזה מצוה, ותמיד 
צריך לומר על מצוה "בלי נדר". וכן כאשר פוסקים הציבור 
צדקה, וצריך הוא לפסוק עמהם, יאמר "בלי נדר" )יור"ד סי' רג סע' 
ד(. ובנדון שלנו, הרי זו מצוה, וכשעבר תוך כדי דיבור אינו 

יכול לחזור בו, וחייב לקיים את מה שהוציא מפיו.
וכמובן שאם הגבאי קובע מי יהיה חזן, אין מאמר פיו, 
מאמר  שאין  בו,  ולא  באחרים  התלוי  דבר  כל  וכן  תופס. 
בו,  וצריך לחזור  ובדיעבד כשאין ברירא  פיו תופס כנדר. 
יכול הוא לסמוך על מסירת המודעה שאומרים בערב ראש 
השנה, שמכוונים על כל השנה שיהיה הכל בלי נדר )ועי' הל"ע 

ח"ח דף נט ודף קנד, וכן ביבי"א ח"ט סי' צה ס"ק טז(.

ומעשה שהיה באדם אחד, שיום אחד שכח להניח תפלין 
ורצה ללכת לבית חבירו  ונזכר קודם השקיעה,  רבנו תם, 
התפלין,  להניח  כדי  המצאו  ממקום  הרחק  לא  הנמצא 
רק  נמצאת  דא עקא, שבבית  אולם  לדבר.  וחבירו הסכים 
וילדיה, ואמרתי לו שעדיף לו לעשות  אשת בעל התפלין 
התרת נדרים או לסמוך על המודעה שאומרים בערב ראש 
השנה, ולא להכנס לבית פרטי שנמצאים אשה וילדים כלל 

ועיקר, מטעמי צניעות ודרך ארץ, והבן!
ידיים  ליטול  לו  עדיף  מסוים,  בבית  הנמצא  אורח  וכן 
לבית- מחוץ  ולברך  בבית-הכסא,  אשר  מים  של  בקערה 
מטעמי  לנשים,  ולהפריע  למטבח  להכנס  ולא  הכסא, 
התרה  לה  ואין  שלהבת,  להבת  אש  היא  צניעות  צניעות. 

לעולם.

שימוש בחשמל בית-הכנסת לצורך הטענת סוללת 
האופניים חשמליות

שאלה: האם מותר להשתמש בחשמל בית-הכנסת, כדי 
לשיעורי  המגיע  נכה  של  חשמלי  רכב  או  טלפון  להטעין 

תורה, ומטעין את המצבר כפי הצורך שלא יתקע בדרך?
בזה.  להם  לעזור  מצוה  ואף  שמותר!  בודאי  תשובה: 
וזו זכותם של הגבאים היקרים וכל מתפללי בית-הכנסת, 
שזוכים לעשות לציבור חסד עם כספם, כפי הצורך והענין.
וכמובן שאסור לגבאי בית-הכנסת למנוע מהם להשתמש 
בית-הכנסת להקפיד  לועד  וכן אסור  כפי צרכם,  בחשמל 
יתברך הוא בעל הבית על כספי בית-הכנסת,  ה'  עליהם. 

והחסד הזה שווה מליונים.
או  השכן  של  בחשמל  להשתמש  שאסור  אמת,  הן 
בחשמל חדר המדרגות של אנשים זרים בלי רשות, אולם 
כאן זה שונה, ונראה שמותר לכל הדעות. וכמובן שמשורת 
דרך ארץ, על האדם הרוצה להטעין, לבקש קודם לכן רשות 
מהגבאים, ובודאי הם יסכימו לו בעין הטובה שלהם, ויתנו 
לו רשות מכל הלב לעשות כן, ועיין בספר הנפלא "ואין למו 
מכשול" )ח"ט דף פד(. והרי זה דומה לספר-תורה שבעיר, שהוא 
בבית-הכנסת.  דין  הוא  כן  מג.(,  ב"ב  )עי'  התושבים  לכל  שייך 
ובפרט שהעלות של השתמשות זו היא כמה פרוטות בלבד, 
ולא שייך כאן דין פרוטה כדין מאה )סנהדרין ח.(, כאן הכל שייך 
לה' יתברך בלבד. וכמובן שזכותו של כל אחד המשתמש 
בית- בחשמל בית-הכנסת לתרום פרוטה לצדקה לקופת 

הכנסת, אם ירצה, ואשריו! 

הקפדה על נקיון הגוף
בני  או  מהחברים  אחד  כאשר  עושים  מה  שאלה: 

המשפחה אינו שומר על נקיון הגוף, ויש ריח לא נעים?
תשובה: חובה לעורר בפה מלא! כמובן בכבוד, באהבה 
ובעדינות, ולפרט קצת פרטים. וכן לציין את הגמרא בנדרים 
)פא.( על מעלת הכביסה והנקיון, ואת הגמרא בבבא קמא )פב. 

ברש"י ד"ה רוכלין(, והקובץ היקר שהוציאו נשות ברסלב "חן אשה 

על בעלה", והבן.

להאזנה לקו החיזוק היומי העולמי
חייגו למס' <<<




