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גיליון מס': 186  פרשת: דברים - שבת "חזון"  
שבת קודש ו' אב תשע"ז )29 יולי 2017(

 "פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

פרשת דברים, שבת חזון, תשע"ז
קרוב  כבר  נמצאים  אנו  הרבים,  בעוונותינו 
הדורות  בית-המקדש.  חורבן  מאז  שנה  לאלפיים 
ראו  לא  שלנו,  האחרון  הדור  ובפרט  האחרונים, 
מה  להבין  זכו  ולא  בית-המקדש,  את  מעולם 
בכלל חסר לנו. תמיד אנו מתפללים על הגשמיות 
וחומריות - יום יום, כפי הצורך והענין - אולם מי 
שזוכה, מתפלל ומבקש גם על רוחניות, כגון אהבת 
וכדומה,  שמים  יראת  בתפלה,  ה'  עבודת  התורה, 
שלא  דבר  שהוא  בית-המקדש,  על  שמבקש  ומי 
ראינו בעיניים, ואיננו מבינים מה מהותו של בית-
המקדש, זו עבודת ה' הדורשת מאיתנו מאמץ גדול 

ונורא.
וכידוע, המשל של רבנו החפץ חיים זיע"א, על 
על  עונש   - מהארמון  בנו  את  שסילק  אחד  מלך 
מעשיו הרעים. והנה, כידוע הזמן עושה את שלו, 
ובן המלך כבר שכח לגמרי את מעמדו כבן מלך, 
וכאשר הגיע המלך לעיר בה נמצא בנו, מגיע הבן 
ומבקש מהמלך אוכל לאכול ובגד ללבוש, במקום 
שיבקש לחזור לארמון, ובכך היה זוכה לקבל את 
כל צרכיו - בעין טובה ושפע גדול! כן הוא הדבר 
בזמן הגלות, מבקשים ומתפללים על בריאות וחיים 
טובים, ולא יודעים לבקש על בית-המקדש, כבוד 
היינו  ואז  גלויות,  וקיבוץ  מלכויות  שעבוד  שמים, 
ברוחניות   - גדולה  בשלמות  הכל  את  מתקנים 

ובגשמיות - ובכך מתרבה כבוד שמים בעולם.
להבנות  העתיד  השלישי,  בית-המקדש  ובפרט 
)פרשת  בזוהר הקדוש  וכן מובא  סוכה מא.(.  )עי'  משמים 
ה',  ירושלים  "בונה  נאמר  זה  ועל  קלד.(,  דף  בראשית 

לעולם,  יתקיים  וזה  ע"ש.  יכנס",  ישראל  נדחי 
עירובין  )עי'  עולמית  הפסק  לו  ואין  ועד,  סלה,  נצח, 
נד.(. ולדעת הרמב"ם בית-המקדש יבנה על ידי עם 

שבנין  שם(,  )סוכה  לנר  ערוך  בספר  ומפרש  ישראל. 
והאור  הנשמה  ואילו  מהשמים,  ֵירד  בית-המקדש 
הגדול, הוא על ידי עם ישראל, היודעים להתפלל 
וזה  ולהתאבל על בית-המקדש, ועל כבוד שמים. 
בבחינת מנחם אב, כלומר, לנחם את האבא הגדול 
על  שמבקשים  ידי  על  יתברך,  ה'  את   - והאמיתי 
כבוד שמים. וזה בבחינת "להקמת שכינתא מעפרא, 
ולעילוי שכינת עוזנו", כמבואר בזוהר הקדוש )תיקוה"ז 
תיקון ו(. וכדברי רבנו הרמח"ל בספר מסילת ישרים, 

שהחסיד האמיתי, זה היודע לעשות נחת רוח לפניו 
מאה   - יתברך  ה'  לכבוד  ורק  אך  כלומר,  יתברך, 

אחוז לשם שמים, עם ביטול רצון, כבוד ופירסום 
לעצמו, כלל ועיקר )עי' מסילת ישרים פרק כ(. וזה עובד ה' 
אמיתי, וראוי לנהוג כך כל השנה, ובפרט בימי בין 
הֵמצרים, ובפרט על האבלות בתשעה באב )ועי' ברכות 

יז. בדברי רבי יוחנן(.

בית- שבזמן  ט:(,  )יומא  הקדושים  חז"ל  אומרים 
המקדש ראשון היו עבירות של עבודה זרה, גילוי 
עסק  בתורה,  ואף שעסקו  דמים,  ושפיכות  עריות 
התורה לא עזר להם כלל, וזאת משום שלא החשיבו 
את התורה, ולא כיוונו לכך שעל ידי עסק התורה 
יתקדשו ויהיו טהורים, זכים ורצויים לפני ה' יתברך 
)כמבואר בר"ן נדרים פא.(. ומכאן שצריך לכוון בזמן לימוד 

הניתנות  עילאית,  וקדושה  רוחנית  כוונה  התורה, 
בית  בזמן  וכן  מז(.  בסי'  בב"ח  )כמבואר  התורה  מכח  לנו 
שני, שהיה בו העוון החמור של שנאת חינם, שהוא 
הכריע את הכף לחורבן בית-המקדש. ובזה מתורצת 
קושיא חזקה. הרי ידוע שבית-המקדש מביא לעולם 
שפע רוחני וחכמה גדולה - להבין השגות בעבודת 
ה' יתברך, כמבואר באורך בספר החינוך )מ"ע צה(. אם 
כן כיצד יתכן שבית-המקדש קיים, כולם עוסקים 
בתורה, ובכל זאת נכשלים בעבירות חמורות כאלו, 
שהם יסודי היהדות? וכיצד חוכמת ועוצמת התורה 
לא השפיעה עליהם, והרי כח התורה משפיע על 
העולם כולו )עי' נדרים לב.(, ובפרט על אותם שהם סביב 
התורה תמיד, כמו רבי יהושע בן לוי ואליהו הנביא 
)עי' מכות יא.(? וכיצד יתכן שבית-המקדש קיים - כהנים 

בעבודתם, לוויים בדוכנם וישראל במעמדם, ובכל 
זאת אין קדושה ואין כלום, וכמה פעמים נשפך דם 
בבית-המקדש )עי' יומא כג.(, וכן דמו של זכריה הנביא 
)עי' גיטין נז:(? התשובה היא כמו שאמרנו לעיל, שצריך 

בית-המקדש,  ומכח  התורה  מכח  להתקדש  לכוון 
על  המשפיע  רוחני  אור  אין  ממילא  חסר  וכשזה 

כולם, ואלו התוצאות!
נבין את הפסוק בפרשת השבוע, פרשת  וכעת 
ידי משה רבנו ע"ה אחר  לז(, הנאמר על  )א,  דברים 
ִּבְגַלְלֶכם  ִהְתַאַּנף ה'  ִּבי  סיפור חטא המרגלים: "ַּגם 
לכאורה  שהרי  ָׁשם",  ָתֹבא  ֹלא  ַאָּתה  ַּגם  ֵלאֹמר 
שכאשר  ללמדנו,  אלא  הדברים?  בין  הקשר  מה 
לא  שהם  כאשר  נפגמה,  המרגלים  של  השליחות 
עושים ולא מכוונים לקיים את שליחות ה' יתברך 
ולכבוש  להיכנס  כיצד  ולדעת  הארץ,  את  לראות 
אותה, ולקיים את רצון ה' יתברך, אלא רוצים רק 
לנו  "ויחפרו  בבחינת  עצמם,  מצד  ולראות  לבדוק 

יתברך,  כאן שליחות מה'  אין  את הארץ", ממילא 
ואין כאן כח רוחני, כי זה על דעת עצמם, ולכן אין 
הצלחה ואין כלום. וכן הוא אצל משה רבנו ע"ה, 
ולא דיבר אליו, היה חסר  כאשר היכה את הסלע 
כאן שליחות מה' יתברך, ולכן לא היה הצלחה - לא 
רוחנית ולא גשמית. וכן הוא בזמן בית-המקדש, עם 
כל עבודת הקורבנות, ועם כל לימוד התורה שהיה 
באותו זמן, מכל מקום כאשר חסר כוונה להתקדש, 
את  עוזבם  "על  בבחינת  וזה  כלל.  השפעה  אין 
תורתי" הנאמר בהפטרת תשעה באב על ידי ירמיה 

הנביא, ואוי לנו ביום הדין!
המשנה  רבנו  שכתב  מה  הוא,  הגדול  והחידוש 
שהמתענים  א(,  ס"ק  תקמט  )סי'  תענית  בהלכות  ברורה 
תפסו  החורבן,  סיבת  על  בתשובה  לחזור  מבלי 
ואפילו בהפטרה של  ע"ש.  והניחו העיקר,  הטפל 
יום הכיפורים, צועק הנביא ישעיה שאין התענית 
עיקר, אלא האבלות והצער על כבוד שמים ובית-

המקדש. וכלשון הרמב"ם )הלכות ברכות פ"ב(, שאין נחמה 
גמורה, אלא בחזרת מלכות בית דוד. וזה בבחינת 
שם  לקדש  לדאוג  ישראל",  בני  בתוך  "ונקדשתי 
לגמרי.  שלנו  החומריות  את  ולבטל  תמיד,  שמים 
וזה בבחינת כל המרבה כבוד שמים וממעט כבוד 
עצמו, כבודו מתרבה וכבוד שמים מתרבה, והלואי 
שנזכה לכך! ובעוונותינו הרבים "בין הזמנים" נופל 
מיד לאחר תשעת הימים, ויש להזהר ולצמצם את 
הדיבורים על הנופש וכל הסביב לו, בזמן תשעת 

הימים.
ויש לדעת, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול להשפיע 
השנה על בנין בית-המקדש - הן לטוב והן למוטב, 
חס ושלום - וכמו שמצינו בסיפור על קמצא ובר 
זה שגרם לחורבן.  הוא  שאדם אחד בלבד  קמצא, 
אחת  שאמא  ע"ה,  אימנו  רחל  אצל  מצינו  וכן 
שהצילה את כל עם ישראל בגלות בבל - בחורבן 
בית-המקדש הראשון. כך ישפיע כל מי שמתאמץ 
)החיד"א בעבודת הקודש מו"ב  וממעט בהנאה כמה שאפשר 
ירושלים  על  המתאבל  כל  בבחינת  ומתנהג   פ"ח(, 

פעמיים  שיהיו  תענית(,  )סוף  מהריטב"א  וידוע  וכו'. 
תחיית המתים, ובמיוחד למתאבלים על ירושלים.

להשגות  להגיע  עצמו  על  שעובד  מי  למעשה, 
ובאהבת ישראל, לקדש תמיד שם שמים  באמונה 
ה'  עובד  הוא  מעפרא,  שכינתא  להקמת  ולכוון 
באמת, והוא זה שמקרב את הגאולה, והלואי שנזכה 

לכך! לשנה הבאה בירושלים הבנויה. 

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



 כיצד מתנהג 'האדם המאושר'
הרב אליהו רבי ראש הכוללבימי האבל על חורבן בית המקדש?

סדרת שיעורים "איך להתחתן נכון" יוצאת לדרך...

שיחה ראשונה  יום חמישי  ב' באלול תשע"ז )24/8/17(

בכיפור הזה 
נחתמים 
לחתונה!

לאור ההצלחה הגדולה והביקוש האדיר,

עם הרב אליהו רבי שליט"א
 פרטים

בעמ' האחרון!

שלום וברכה, מורי ורבותי!

בשיחותינו האחרונות למדנו יחד כי את האושר ניתן לרכוש, ואף זכינו 
ועשינו ככל יכולתנו להפוך את חיינו למאושרים יותר – הן על ידי חיזוק 
ב'אמונה', הן על ידי חיזוק ב'אהבה' והן ובעיקר על ידי חיזוק ורכישת 

המוצר הנכסף הלא הוא ה'אושר'.

מה  כל   - האכזבות  כל  בכך שאת  תלוי  האושר  כמה  עד  יחד,  הבנו 
- עליך להשלים איתם עם כחה  ולהצליח  שלא היה ביכולתך לעשות 
של האמונה, ומה שבכחך לעשות עליך לעשות בצורה הטובה ביותר, 
ובכך לחסוך מעצמך את אי הנעימות הכרוכה בחיים בצילם של נקיפות 

המצפון.

השאלה לאור כל זאת היא כדלהלן: לאחר שעבדנו על עצמנו והתחזקנו 
בכל הדרוש, וחיינו חיים מאושרים עד כדי שהדבר היחיד הממלא את 
לבנו הוא שקט ושלווה נפשיים, מה יכול לגרום לנו להבין את הצורך 

באבל על חורבן בית המקדש?

הלא למרות חסרונו של בית המקדש, אנו עובדים על עצמנו יום יום 
ושעה שעה להיות מאושרים בצילה של תורתנו הקדושה, ולפי הוראותיה 
והדרכותיה המלבבות הנמסרות לנו על ידי גדולי ישראל. ואם כך מה 
המקום לאבל על אותו בית מקדש החסר גם אתמול וגם שלשום? האם 
איננו "מנסים" להצליח ולהיות מאושרים למרות חסרונו הגדול? מה אם 

כן מיוחד בימי אבל אלו?

הללו  המשנה  דברי  ע"ב(.  כ"ו  )תענית  בשמחה"  ממעטין  אב  "משנכנס 
נאמרים לכל אחד ואחד מאיתנו. ולכאורה דווקא מי שזכה לחיי אושר, 

אמור להתקשות לקיים צו אלוקי זה.

והתשובה וההבנה הן כדלהלן:

"כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו" )ירושלמי יומא 
פ"א ה"א(. בדורנו, גם אם בית המקדש היה קיים, הרי שבעוונותינו ובעוונות 

הסובבים אותנו הוא היה שוב עולה בלהבות ונחרב, ואנו היינו האשמים 
היחידים בכך.

ברובד הרדוד זה אומר שעל כל אחד מאתנו להתאבל על חורבן בית 
המקדש הפרטי שלו, כי כולנו שותפים לאותו אסון איום ונורא.

אומר שהסיבה לאושר שלנו אמורה  זה  יותר,  ברובד העמוק  אולם, 
יודע  שאתה  מכך  נובע  מהאושר  חלק  הלא  כי  שאלה.  בסימן  להיות 
שעשית את המוטל עליך, ואתה חי ללא נקיפות מצפון על מעשים לא 
נבונים ולא נכונים שעשית בעבר או שאתה עושה בהווה. ואם כך, איך 
תוכל לזכות לאותו אושר נכסף, אם בית המקדש ברגעים אלו ממש עולה 

בלהבות דווקא בגלל מעשיך בעבר ובהווה?

ואמנם, אתה יכול לומר שבימים אלו אתה עובד על עצמך, משתדל 
ומנסה לעשות הכל כדי לשפר את מעשיך ולהפוך למאושר אמתי, או 
ובונה במעשיו את בניין בית המקדש. אולם, עדיין דווקא  למי שזוכה 
מאדם כמוך הציפייה להבין טוב יותר עד כמה חורבנו של בית המקדש 

הוא עניין פרטי ואישי שלך מול ריבונו של עולם.

ובכן, מורי ורבותי, בית המקדש הראשון נחרב בגלל שלושת העבירות 
החמורות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ואילו בית המקדש 

נחרב "אך ורק" בגלל שנאת חינם )יומא ט' ע"ב(.

כאשר מבקש הקדוש ברוך הוא למעט בשמחה, הוא לא מבקש זאת 
ועודנו  מאותו אדם אשר כולו צער, חרדה וחרטה על פשעים שביצע 
מבצע. אנשים ללא אמונה, ללא תורה וללא הדרכה בחיי המעשה - הן 
זכו  ולא  בין אדם לחברו, מעולם לא היו שמחים  והן  בין אדם למקום 
להכיר את המושג הזה הנקרא "אושר". לא כלפיהם היתה התביעה, ולא 

כלפיהם הופנתה ההלכה של "ממעטין בשמחה".

דווקא מי שזוכה ועושה ככל יכולתו כדי להביא את נפשו לשלמות 
ולרוגע אמתיים, דווקא מי שזכה להקים את עולמו בעולמה של תורה 
נאמר  שכלפיו  זה  הוא  דווקא  עליו,  המוטל  את  יכולתו  ככל  ועושה 

"ממעטין בשמחה".

יושב הקדוש ברוך הוא ומצפה דווקא ממי שעושה ככל יכולתו למען 
שלמות נפשו, להקדיש את תשעת הימים הללו לזיכרון הכואב והמצער 
בין  כולל  וזה  ותוצאותיהם המצערות,  ידו  על  בדבר המעשים שנעשו 

היתר את חורבנו המחודש של הבית הגדול והקדוש.

מכם,  דווקא  והאמיתיים:  הקרובים  לבניו  הוא  ברוך  הקדוש  אומר 
המבינים מה זו שמחה, אני מבקש בימים אלו למעט בה. אולם, מכאן 
השמחה  את  לבטל  מכם  מבקש  איני   – הגדולה  ההגבלה  מגיעה  גם 
היא  מכם  היחידה  בקשתי  בעצב.  להיות  מכם  מבקש  אינני  לחלוטין, 
"למעט" באותה שמחה גדולה. לאמור, להמשיך ולחיות בה, אך במינון 
נמוך יותר, כי הלא את מירב האחוזים של מה שתלוי בכם אתם עושים 
ואפילו עושים טוב מאד. בשביל האחוזים החסרים לבניין בית המקדש, 

תמעיטו את אחוזי השמחה.

אתכם  לראות  אלא  עצובים,  אתכם  לראות  לא  היא  היחידה  כוונתי 
מבינים את החסר, לומדים על מה שצריך לעשות כבדי להשלים אותו, 

וזוכים יחד להקים ולבנות את בית המקדש מחדש.

ניתן להקפיד על לבישת בגדים שאינם מכובסים, על מקלחת במים 
צוננים ואפילו על צום ותענית ביום האבל הלאומי "תשעה באב". אולם, 
עם כל זה, לשכוח, חלילה, את המטרה האמתית לשמה אנו מקיימים את 

כל הנהגות האבל הללו.

לדור  ובעיקר  אותנו,  ולסובבים  לעצמנו  נזכיר  לא  אם  כן,  על  ואשר 
הצעיר החוסה בצילנו, שרוצה אותנו הקדוש ברוך הוא מאושרים ב'מאת 
הגדול  הכהן  בעבודת,  הכהנים  המקדש,  בית  של  וחסרונו  האחוזים'. 
והסנהדרין הוא המעיב על אותם אחוזים אשר חסרים לנו, ודווקא משום 
שהתשובה  כדי  אלו,  בימים  באבל  להתמקד  מאיתנו  מבקש  הוא  כך 
והמעשים הטובים שיבואו לאחריהם יגרמו להחזרת העטרה ליושנה או 

מימוש מאת אחוזי האושר הנכספים.

הוא  כך  ולשם  מאיתנו,  אחד  כל  של  האושר  היא  יתברך  ה'  מטרת 
מבקש מאיתנו לחדד בימים אלו את הצער הנגרם מהטעויות שלנו. על 
ידי אותו צער נתקן טעויות נוספות, ומיד לאחר 'הפסקה קלה' נעבור 
יותר,  ומאושרים  חדשים  חיים  נתחיל  ואז  המרוממים.  התשובה  לימי 
אשר מלאי הטעויות שבהם ילך ויקטן, כאשר במקביל מלאי האושר ילך 

ויגדל, עד לבניין בית קדשנו ותפארתנו, במהרה בימינו, אמן.

ברכת חיי אושר נכונים ואמיתיים לכולנו,

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' <<<



מקומך איתנו בזיכוי הרבים!
 הדרכות   אמביציה   סיפוק עצום
i t a y c @ h a r a v r a b i . c o . i l  : ל " א ו ד ח ל " ו ק

למתאימים מדהימים תנאיםבנשמה? איש מכירות
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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: 

כיבוד הורים בענייני השידוכים
השידוכים,  בענייני  הורים  כיבוד  דין  יש  האם  שאלה: 
כאשר ההורים אינם מעוניינים בכלה, בטענה שהיא אינה 
לטעמם, וכן כאשר ההורים אינם מוכנים לערוך את האירוע 
הנכונה  ההנהגה  ומה  לנשים?  גברים  בין  מלאה  בהפרדה 

בזה למעשה?
תשובה: הן אמת שלהלכה אין דין כיבוד הורים בענייני 
שידוכים, ומפורש כן בשולחן ערוך ובאחרונים, הובא כל זה 
בספר היקר, הנפלא והמתוק "ואין למו מכשול" )איש וביתו ח"א דף 

רה(, ע"ש. וכך ממש קיבל משה רבנו בהר סיני.

אולם למעשה יש להיזהר בזה מאוד, משום שבמקרים 
רבים ההורים מפריעים, מציקים, מקפידים ועושים בעיות 
קשות לבני הזוג, והם נלחצים ונשברים לפעמים אף שבוע 
לפני החתונה, וחבל. אם כן כיצד ניתן לנהוג לפי ההלכה 
רק  היא  אלא שכוונת ההלכה  להורים?  ולא לשמוע  הנ"ל 
כאשר ההורים אינם מסכימים אולם גם לא מפריעים, ואין 
ל"פיצוצים",  חשש  יש  כאשר  אבל  לתקלה,  חשש  שום 
נראה שלכל הדעות אסור לבני הזוג להילחם עם ההורים, 
מגדולי  והרוחני  התורני  הכח  את  להפעיל  הם  וצריכים 
ישראל, ולהשפיע עליהם שיסכימו, והאמת והשלום אהבו. 
וכן לגבי המחיצה, יש להתייעץ עם החכם כיצד להסתדר, 

והיתה לה' המלוכה.

מי נקרא בעל לשון הרע?
שאלה: מי שלא לומד הלכות לשון הרע, האם הוא נקרא 

"בעל לשון הרע"?
תשובה: בודאי! שהרי מי שאינו לומד הלכות לשון הרע, 
יודע  ואינו  מבין  אינו  והוא  נכשל,  הוא  כמה  לו  ואבוי  אוי 
שבקריצת עין, נפנוף יד או סתם ניגון של איזה ִמלה, הוא 
נכשל בלשון הרע, ולפעמים התוצאות קשות. ולא גרע זה 
על  שבת,  להלכות  בהקדמה  המשנ"ב  רבנו  שכתב  ממה 
מי שלא לומד הלכות שבת, שבודאי נכשל בחילול שבת, 
שבשבת  משום  שבעתיים,  חמור  הדבר  שבפה  ובדיבור 
ישנם ט"ל מלאכות, כשלכל מלאכה ט"ל תולדות )ירושלמי ר"פ 
כלל גדול(, ואילו בדיבורו של האדם - כל דקה מאתיים מלים 

)!(, וכמה מלים אם כן מוציא האדם מפיו במשך כל היום?! 
ואם חס ושלום נכשל בלשון הרע, הרי שצובר לעצמו אותו 
וכבר אמר החכם  אדם חבילות חבילות של עבירות ל"ע. 

מכל אדם "ָמֶות ְוַחִּיים ְּבַיד ָלׁשֹון" )משלי יח, כא(.
זיע"א, שעקר את דירתו  וכידוע, מהבבא סאלי הקדוש 
כעין  שמע  כאשר  יום,  באותו  עוד  לנתיבות  יבנה  מהעיר 
זלזול בכבודו של הבעל שם טוב הקדוש זיע"א. ולהבדיל, 
על  נשיא ארצות-הברית  קיבל  לפני שלושים שנה,  בערך 
 - עיתונאים  במסיבת  שהרצה  משעה,  פחות  של  הרצאה 
מלה  שכל  חשבון,  ועשו   - דולר!(  אלף  וחמישים  )מאה   150,000$
כמה עשרות דולארים, אולם השומר  שהוציא מפיו שווה 
פיו ולשונו, יקבל על כל ִמלה שכר אין סוף - בעולם הזה 

ובעולם הבא.

כבוד האשה בברכת "שלא עשני אשה"
שאלה: אשה שנפגעת מכך שבעלה מברך "שלא עשני 

אשה", האם עליו לברך ברכה זו בשקט?
תשובה: חס ושלום! אדרבא זכות גדולה יש בעניית אמן, 
וצריך  זו.  זכות גדולה לענות אמן בברכה  ולכן יש לאשה 
להסביר לאותה אשה שכוונת הברכה כך היא: ידוע שהגבר 
חייב במצוות הרבה יותר מהגוי, שהרי הגוי חייב רק בשבע 
עבד  הוא  העבד  שהרי  מהעבד,  יותר  וכן  נח.  בני  מצוות 
כנעני החייב במצוות כאשה. וכן יותר מהאשה, שהרי אף 
גדולה מאד,  שזכותה של האשה בענייני צרכי הבית היא 
ממנה,  יותר  הרבה  רבות  במצוות  חייב  הגבר  מקום  מכל 
בהתמדה בתורה - כל רגע! שבזה האשה פטורה.  ובפרט 
חס  מתלונן  ואינו  כך,  על  יתברך  ה'  את  מברך  הוא  ולכן 
ושלום, ועל זה האשה עונה אמן. ואשה שתבין זאת היטב, 

לא תפגע כלל ועיקר.
כו(:  א,  )בראשית  שנאמר  המלאכים,  עם  התייעץ  יתברך  ה' 
ה ָאָדם", וברא את האדם מהעפר, אולם האשה נבראה  "ַנֲעֶׂש
מהצלע - באופן ישיר מה' יתברך - ולכן היא מברכת בלי 

ה'  של  רצונו  כך  כלומר,  כרצונו",  "שעשני  ומלכות  שם 
יתברך, שאני אהיה אשה ואזכה במעשי הטובים לקדש שם 

שמים - "אשת חיל עטרת בעלה".

הוצאת הציציות מחוץ לבגדים לספרדי
לבגדיו  מחוץ  ציציות  להוציא  הרוצה  ספרדי  שאלה: 
במשך כל היום, ומרגיש בכך קידוש השם גדול, האם כדאי 

לו לעשות כן?
תשובה: כידוע, מנהג רבותינו הספרדים קדושי עליון על 
פי הקבלה, שאין להוציא את הציציות מחוץ לבגדים, ואסור 
לזלזל בזה. ומאחר ואין לנו הספרדים חובה להוציא, ממילא 
אין להתחכם בזה. ויש לכוון לשם שמים ולא להוציא )ועי' למרן 

רבנו הגדול ביחו"ד ח"ב סי' א, ורבנו האורל"צ ח"ב דף כז(.

וכמובן מי שמתחזק בזה ביראת שמים, וכן חייל בצבא, 
אישית  דוגמא  להראות  הרוצה  וכן  בכך,  צורך  שמרגיש 
לתועלת, לפי המצב הרוחני שם, יכול לעשות כן )אורל"צ שם(.

כריעה בעניית "ברכו את ה' המבורך"
שאלה: אם יש חובה להשתחוות בעניית "ברכו את ה' 

המבורך" שעונים בקדיש או בעלייה לתורה?
חכמי  רבותינו  ואף  צורך,  ואין  חובה  אין  תשובה: 
ולא  זקנתי,  גם  הייתי  ונער  כלל.  בזה  נהגו  לא  הספרדים 
הספרדים  חכמי  שרבותינו  עיה"ק  בירושלים  ראיתי 
ב"ברכו"  לא   - ה' המבורך"  "ברכו את  בעניית  משתחווים 
קיג  סי'  )וע"ע משנ"ב  ב"ברכו" שבספר-תורה  ולא  שלפני הקדיש 

בביאה"ל סע' ג, ובהגהות איש מצליח למרן הרב נאמ"ן שם(.

בעת  לכוון  יש  לבית-הכנסת,  נכנס  שכאשר  וכמובן 
שנכנס, לקיים מצות מורא מקדש )משנ"ב סי' קנא ס"ק א(. וכן מצוה 

להשתחוות בכניסתו )כה"ח סי' כה ס"ק כה, ומרן החיד"א מורה באצבע סי' ג(.

טיסה לאומן - לחצי שעה בלבד!
שאלה: אדם ששלח מכתב לציון הקדוש באומן, כאשר 
יבוא  השנה  לכשיתחתן  עצמו,  על  מקבל  הוא  במכתבו 
לציון הקדוש כדי להודות לה' יתברך. ואכן זכה אותו אדם 
האם  נדרו,  על  התרה  לעשות  רוצה  הוא  וכעת  להתחתן, 

מועילה התרה בזה?
תשובה: לא מועיל התרה בזה, וחייב הוא לנסוע לאומן 
- לציון הקדוש - לחצי שעה בלבד! לתרום צדקה, לקרוא 
"נשמת כל חי" ו"תיקון הכללי", ינשק המצבה ויחזור מיד 
לארץ הקודש, ולא יסתובב שם. ובזה שאינו מתעכב, וחוזר 
מיד לארץ הקודש, מראה בזה שבא במיוחד לציון הקדוש, 

כדי להתפלל בלבד. וזה כבוד גדול לצדיקים!
)פרשת ראה ש"ש  והן אמת שרבנו הגדול הבן איש חי זיע"א 
ה"ו(, אמנם מתיר לעשות התרה בענין זה, אלא שהיתרו הוא 
בסתם נדר, שנדר להשתטח על קברי צדיקים, אולם כאשר 
קיבל ישועה, הרי זה חמור מאד, ויש להיזהר. וכך משמע 

מתשובתו בספרו רב פעלים )ח"א יור"ד ס"ס מב(, ע"ש.
ואפילו שאנו אומרים השכם והערב שגיל הרווקות הוא 
גיל מסוכן, ואסור לרווקים ורווקות לנסוע לחוץ לארץ, או 
לעבוד, או לנסוע באופניים, או לקנות פלאפון ואפילו כשר, 
מכל מקום במקרה כזה שהאדם כבר זכה להיות נשוי, יטוס 
להתקיים  אפשר  שאי  ידע  לבד,  טס  הוא  ואם  אשתו,  עם 
בחוץ לארץ אפילו שעה אחת - אלא חצי שעה ישהה שם, 

ומיד יחזור לארץ הקודש.

חובת התפלה לאשה המטופלת בילדים
משום  להתפלל,  זמן  לה  שאין  הטוענת  אשה  שאלה: 

שהיא מטופלת בילדים קטנים ואין לה זמן, מה עושים?
אשה  להתפלל.  שלא  לאשה  היתר  שום  אין  תשובה: 
לימוד  לולב,  סוכה,  שופר,  תפלין,  מציצית,  פטורה  אמנם 
תורה וקריאת תהלים, אולם תפלה לכל הפחות פעם אחת 
ביום, בודאי שהיא חייבת. ויכולה לבחור איזה תפלה שנח 
חייבת  וכן  וכמובן שתפלה הכוונה לתפלת העמידה.  לה, 
שהאשה  וכדאי  יום.  כל  ברכות  ובמאה  השחר  בברכות 
תקבל על עצמה תפלת שחרית, ותאמר בבוקר מיד אחר 

נטילת ידיים בברכה, ברכות השחר, קריאת שמע ועמידה 
בכוונה ובדמעות )מרן רבנו הגדול זיע"א ביבי"א ח"ו סי' יז(.

טעות!  עושות  בבוקר,  מאוחר  משנתן  הקמות  ונשים 
שהרי עדיף לישון בעשר בלילה עד שש בבוקר, ולא משעה 
משום  בבוקר,  שמונה  השעה  עד  בלילה  שתים-עשרה 
שהשכמת הבוקר היא ברכה גדולה לאשה - גם בעבודות 

הבית! )בא"ח פרשת וישלח סע' א(.
שחרית,  מתפללת  בהשכמה,  קמה  וזריזה  חכמה  אשה 
אוכלת פת שחרית, מברכת "המוציא" וברכת המזון בכוונה, 
ואחר-כך פונה לטיפול בהשכמת הילדים ולכל צרכי הבית.
וכידוע לכולנו, על מה שפסק רבנו הגדול זיע"א בשו"ת 
הילדים,  בגידול  הטרודות  שנשים  עא(,  דף  )ח"ב  לציון  אור 
לא  זיע"א  הגדול  רבנו  מרן  אבל  ע"ש.  שפטורות מתפלה, 
מסכים לכך, ובפרט בזה הזמן כאשר יש כל כך הרבה צרות 
בשמים,  גדול  רעש  עושה  הלב  מעומק  והתפלה  בעולם, 
לשמואל  תפלתה  בזכות  שזכתה  חנה"  "ותתפלל  בבחינת 

הנביא. וכדאי לנשים להיזהר בזה מאד.

עניית יהא שמיה רבא עד "יתברך" - כאשר מכוון יותר
שאלה: אני מעדיף לענות בקדיש "יהא שמיה רבא" עד 
"יתברך" ולכוון יותר, מאשר לענות עד "דאמירן בעלמא" 

ולכוון פחות מאחר ואיני מספיק לכוון, האם זה נכון?
ולדקדק  יותר,  לכוון  כדי  כן  עושה  הנך  אם  תשובה: 
בעניית הקדיש ִמלה בִמלה, הרי זה מצוין ואשריך! אמנם 
נכון שהספרדים נוהגים על פי הקבלה לענות עד "דאמירן 
בעלמא", מכל מקום מדינא די לענות עד "יתברך", והעיקר 

לכוון כמה שיותר )ועי' כה"ח סי' נו ס"ק יג(.
לענות  שאסור  שמע,  קריאת  ברכות  מדין  ראיה  וגם 
שם אלא רק עד "יתברך" )יבי"א ח"א סי' ה(. ולכן מי שקשה לו 
להתאמץ, או שהוא כבד פה כמוני, די לענות עד "יתברך", 
והקורא  שיותר,  כמה  ובאהבה  במסירות  לכוון  והעיקר 

בספר "שומר אמונים", הוא יעזור לו בכך.
והסכים  לציון שליט"א,  מרן הראשון  עם  בזה  ודיברתי 
כשמסיים  אמן,  עניית  יפסיד  שלא  בזה  ירוויח  וגם  לכך. 
החזן "בריך הוא". ועליו לדעת, מה שווה לענות "יהא שמיה 
רבא" עד "דאמירן בעלמא", במהירות, בבהילות ובבליעת 
לכוון.  מצליח  שאינו  שבודאי  ועוד,  ושלום?!  חס  ִמלים, 
ובפרט כאשר החזן הוא עם הארץ, או כשמתפלל עם אחינו 
האמנים.  עניית  המשך  את  להפסיד  וחושש  האשכנזים, 
)קהלת ב, יד(. וכן אם הוא מתפלל  וגו'"  ֵעיָניו ְּבֹראׁשֹו  "וֶהָחָכם 
עם העדה התימנית המפוארת, הוא ירוויח גם עניית אמן 

לאחר "יתברך", כמבואר בשולחן ערוך )שם(.

אשה המתכתבת עם חבירות בטלפון - בתוך ביתה
שאלה: האם מותר לאשה להשתמש בביתה בטלפון עם 
הודעות והתכתבויות עם כל מיני נשים, או שיש בזה בעיה 

של צניעות?
אישות(,  מהלכות  )פי"ג  הרמב"ם  שכתב  מה  ידוע  תשובה: 
ואינה  הבית,  בתוך  היא  כאשר  הוא  האשה,  של  שכבודה 
יוצאת לא לשוק, לא לרחוב ולא כלום. ומפורש כן בגמרא 
)ע"ז לח: שורה ראשונה(, אשה חוזרת מבית-המרחץ ומבית-הכנסת, 

ע"ש. ולא זולת זה!
ואלו  כתובים,  ודיבורים  הודעות  עם  טלפון  יש  כאשר 
דברים שאין בהם תועלת למשפחה, הרי זה חוסר צניעות 
שמפרסמת את עצמה לרשות הרבים. ומאחר ויצאו תקלות 
בעיות קשות של  וכן  והמשפחה,  הבית  הזנחת  רבות של 
מומלץ  לכן  אלו,  וכתבות  הודעות  בעקבות  בית,  שלום 
לאשה חרדית אשת חיל יראת ה', לוותר על כל זה ולהרבות 
בקשר הדוק עם הבעל בלבד, וכמובן עם ה' יתברך, ולבקש 
ויראה, ולשידוכים  - לתורה  רחמים על כל בני המשפחה 

טובים, והיתה לה' המלוכה.
ובפרט שגדולי ישראל וחכמי התורה שליט"א, ממליצים 
להימנע מטלפונים כאלה, וכמפורסם. ועוד שהרי הבעלים 
של כל הנשים, רואים ושומעים את כל השיחות שביניהם, 
וזה דבר שבודאי אינו מוסיף כבוד לנשים, "וָּכל ְּכבּוָּדה ַבת 

ֶמֶלְך ְּפִניָמה" )תהלים מה, יד(.

בית ההוראה
שע"י מורנו הרב שליט"א

מורנו הרב שליט"א: 13:00 - 14:30
03-5011150 )שלוחה 5(

אברכים המוסמכים ע"י מורנו הרב: 14:30 - 23:00
072-222-0847

ומעתה ינתן
מענה עד

השעה: 23:00
)שימו לב למספר החדש(

להאזנה לקו החיזוק היומי העולמי
חייגו למס' <<<



סיפורים נפלאים על גדולי הדורות זיע"א
מהספר ענף עץ אבות למרן רבינו הגדול זיע"א שאל אביך ויגדך

מעשה שהיה אצל הגאון רבי צבי הירש הורביץ אב בית דין צ'ורטקוב )אביהם של 
הגאונים רבי שמואל הורביץ, ורבי פינחס הורביץ בעל ההפלאה(, שהיה משרת אצלו לשם שמים ר' מאיר 

אנשיל רוטשילד )ראש משפחת רוטשילד(, ולהרב היתה בת רווקה, והיה חוסך מפיו, בעבור 
שתהיה לו נדוניא לצורך נישואי בתו, עד שאסף כחמש מאות דינרי זהב, ונתנם 
בכיס אחד בתוך תיבת הסטנדר שלומד עליה. ובליל י"ד ניסן כשבא לבדוק החמץ 
פתח את התיבה והנה הכיס עם המעות שבו איננו. והנה באותו פרק זמן ר' מאיר 
אנשיל נשא לו אשה ופתח חנות מכולת לפרנסתו, והצליח קצת, וכשראו בני ביתו 
של הרב שהכיס איננו, החליטו שהשמש ר' מאיר אנשיל גנב את הכיס עם המעות, 
וראיה שפתח לו חנות וכו', והרב היה גוער בהם ומשתיק אותם, באומרו שאסור 
לחשוד בכשרים, בפרט שכל ימי שהותו בבית הרב היה ישר דרך וירא שמים, צניע 
ומעלי, ובכל ביתו נאמן הוא. אבל בני ביתו של הרב לא נתנו לו מרגוע, וטענו 
שרק הוא גנב את הכיס עם המעות. ואילצוהו ללכת אליו, ולחקור ולדרוש אותו, 
ונאלץ ללכת אל חנותו, וכשראה את רבו הקדוש שמח מאד לקראתו, בחושבו 
שבא לברכו ברכת הצלחה לפרנסת ביתו, ואחר שהרב נח בחנותו קמעא, סיפר לו 
את אשר קרהו, שנגנב לו כסף הנדוניא של בתו, והיה מגלה טפח ומכסה טפחיים 
ברמז שהוא נחשד על כך בפני בני ביתו של הרב. ואז כשהבין ר' מאיר אנשיל את 
הענין, אמר לו, כנים הדברים אני לקחתי את הכסף לצורך פתיחת החנות, ומוכן 
בתשלומים  לו  אשיב  והשאר  החשבון,  על  זהובים  מאתים  מיד  לכבודו  להשיב 
במשך תקופת ששה חודשים, ואחר שנתן את הסך הנ"ל, חזר הגאון רבי צבי הירש 

לביתו בשמחה ובטוב לבב.
נכריה בביתו של הרב שראתה את הכיס  אולם האמת היא שהיתה משרתת 
ומסרה  והלכה  המעות,  עם  הכיס  את  וגנבה  התיבה,  מפתח  והשיגה  שבתיבה, 
הכל לבעלה, ולאחר זמן מה ראה שאין כל רעש מענין הגניבה, הלך הוא ואחוזת 

מרעהו לבית מרזח, ושתו משקאות חריפים, ולבסוף ניגש למוזג בעל המשקאות 
ושילם לו דינר זהב אחד, ואמר לו שמצא את הדינר בדרך, והחזיר לו את העודף. 
ואחר שבוע אחד שוב בא לבית המרזח, עם רעיו, וישתו וישכרו עמו, ואחר כך 
שוב ניגש ושילם לו דינר זהב, ואמר שגם דינר זה מצא אותו בדרך. וכשראה כן 
המוזג נפל חשד בלבו, שאיך האיש הזה מוצא דינרי זהב פעם אחר פעם, ומיד הלך 
אל השר המושל הפולני, וסיפר לו המעשה, ונתן לו עצה שכשיבוא עוד פעם יתן 
לו לשתות הרבה עד שישתכר, ואולי אז יגלה לו מהיכן הוא מביא את הזהובים 
האלה, וכן היה, ויספר למוזג ולרעיו את אשר עשתה אשתו שגנבה הכסף מאת 
הרב של היהודים, וכי גנז וקבר את כל הכסף בחצר ביתו, ותיכף הלך המוזג וסיפר 
לשר את כל הדברים האלה. ואז שלח השר שוטרים ועצרו את הבעל במשטרה, 
ואחר חקירה ודרישה נמצא הכיס עם הזהובים אלא שחסרו כמה זהובים אשר 
בזבז אותם בעלה של המשרתת. ואז שלח השר וקרא את הרב, והתחיל לחקור 
אם נגנב ממנו איזה כסף. והרב סיפר למושל כל מה שידוע לו בענין זה, ויקח 
השר את הכיס והזהובים וימסרם לרב, ויספר לו את מעשה המשרתת שגנבה את 
הכיס, ואת מעשה בעלה כאמור. וחזר הרב בשמחה לביתו, אך נבוכו עשתונותיו 
על הודאתו של ר' מאיר אנשיל, ועל שהשיב מה שלא גנב. וישב הרב אל ביתו של 
ר' מאיר אנשיל, וישאלהו מדוע אמרת שאתה לקחת את כיס הזהובים, והשיב לו, 
ראיתי את אדוני הרב בצער, לכן קבלתי עלי את האחריות לגניבת כיס הזהובים, 
כדי שתתיישב דעתו עליו, ולא ימשיך להצטער. ואז ביקש ממנו סליחה על שהיה 
משמע מדבריו שהוא חשוד על גניבת כיסו, ויפייס אותו מאד והחזיר לו את כספו, 
לעלות  ויזכה  עולם,  עד  ומזרעו  מביתו  הברכה  תמוש  לא  זה  ויברכהו שבעבור 
מעלה מעלה בעושר וכבוד, ומאז שרתה ברכה והצלחה בביתו של ר' מאיר אנשיל 
רוטשילד, וגם זרעו לברכה, שהעושר מלווה אותם במשך כמה דורות, מברכתו של 

הרב הקדוש )דובר שלום אות קנב(.

ֶוֱהֵוי ָדן ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות" )אבות א, ו(


