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גיליון מס': 187  פרשת: ואתחנן - שבת "נחמו"  
שבת קודש י"ג אב תשע"ז )5 יולי 2017(

 "פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

פרשת ואתחנן-שבת "נחמו", תשע"ז
זיע"א בספרו "משנה ברורה"  רבנו החפץ חיים הקדוש 
הכנה  היא  באב  בתשעה  שהתענית  כתב,  א(  ס"ק  תקמט  )סימן 

לתשובה, ומי שמתענה ועוסק בדברים בטלים, תופס הטפל 
ועוזב העיקר, ע"ש. ועלינו לבאר מה נקרא עיקר ומה נקרא 
טפל, מה נקרא חיצוני ומה נקרא פנימי ועיקרי בעבודת ה'. 

והנה לפנינו כמה הלכות מעשיות, וכדלהלן:
יפות,  פנים  בסבר  הצדקה  ליתן  צריך   - לעניים  צדקה 
העני  זאת להשתתף בצער  עם  ויחד  לבב,  ובטוב  בשמחה 
ורעות,  זועפות  בפנים  צדקה  נתן  ואם  תנחומין.  בדברי 
הפסיד זכותו )יור"ד סי' רמט(. והש"ך )ס"ק ה( מוסיף, שכל זה נאמר 
אפילו על מי שנתן לעני תרומה גדולה, ע"ש. וזאת משום 
שכל זה הוא חיצוני, ואילו הנותן מעט צדקה לעני, מברכו 

ומפייסו, הרי זה פנימי, וזה העיקר.
תפלה - ידוע מרבנו האר"י ז"ל, שתפלה בלא כוונה כגוף 
בלא נשמה, כלומר, המעשים הטובים והחשובים שעושים 
בזמן התפלה, זה מצוין, אולם זה חיצוני ולא עיקרי, ואילו 
הכוונה והתחנונים שבתפלה, הרי זה פנימי ועיקרי )ועי' משנ"ב 

בביאה"ל סי' צח(.

טהרה במקווה - כמובן שחובה קדושה מן התורה לאשה 
בלי  גם  מועילה  טבילה  אולם  המשפחה,  לטהרת  לטבול 
כוונה, וכגון שנפלה למים )עי' חולין לא סע"א(, ואילו טהרת הלב 
וקדושה, זה פנימי, וצריך כוונה לזכות לכך )עי' רמב"ם סוף הלכות 

מקוואות(.

לבית- וללכת  סעודה  לעשות  נוהגים   - להורים  אזכרה 
חיצוני ואינו מעכב כלל, ואילו  הקברות, אולם כל זה הוא 
להביא לאזכרה חכם דרשן, שיחזק את כולם ביראת שמים, 

הרי זה פנימי, וזה העיקר ובודאי שמעכב.
יום,  שלושים  שער  גידול  אבלות,  ימי  שבעת   - אבלות 
שנה של אבלות משמיעת שירים והליכה לאירועים, כל זה 
מתירים  שחולה  מי  שהרי  לכך,  וראיה  בלבד,  חיצוני  הוא 
לו הכל. ואילו האבלות האמיתית זה עמל התורה והמצוות 
לעילוי נשמת הנפטר, וכן אמירת קדיש בכוונה גדולה, וכן 
מכל  אלפים  אלף  פי  שווה  שזה  לתפארת,  הבנים  חינוך 
דבר אחר חיצוני, לעילוי נשמת הנפטר, וזה פנימי ועיקרי. 
"אתם  תמיד:  להם  לומר  הבנים,  מחינוך  חלק  בזה  יש  וכן 
תעסקו בתורה בהתמדה ותקיימו מצוות, ובזה תצילו אותנו 
גמורה  למחילה  ניתן  ההורים  על  שנה  אבלות  מגהינם". 
שירים  ולשמוע  לאירועים  ללכת  ומותר  מחול,  וכבודם 

ולהנות )עי' יור"ד סי' שדמ בש"ך ס"ק ט(.
סעודה  גדולה,  מסיבה  לעשות  נוהגים   - בר-מצוה 
מכובדת, תזמורת מפורסמת ורעש גדול, אולם כל  זה חיצוני 
ולא עיקרי, ואילו תפלין מהודרות והדרכה גדולה להתחזק 
וכמובן  העיקר.  זה  הרי  והצניעות,  הקדושה  על  ולשמור 
החינוך הנפלא שיש לחנך את בר-המצוה, שיהיה בישיבה 

קדושה ויעזוב את כל הבלי עולם הזה, זה עיקר העיקרים.
שמירת שבת קודש - בשבת סועדים סעודות מפוארות 
בכלים נאים וחשובים, זה אמנם מצוה, אולם זה לא העיקר, 
וזה חיצוני. והעיקר הוא, שבזכות השבת הקדושה, ובזכות 
בשבת  התורה  בלימוד  להתעלות  יודעים  הנפש,  מנוחת 
קודש. וכן העיקר, להיות עייפים מאוד במוצאי שבת קודש 
בזכות יגיעה ועמל תורה, ותפלות ארוכות ומחזקות בשבת 
קודש, בבחינת "שבת וינפש" - כיוון ששבת, ווי אבדה נפש 
)ביצה טז.(. ופירש רש"י - אוי על הנפש שהלכה לה, ע"ש. וזה 

העיקר והפנימי.
בית-כנסת - יש לעשותו מפואר, גדול ויפה כמה שיותר, 
ולהביא חזן שיש לו קול ערב, להפעיל מזגן כדי שיתפללו 
וכן  נוחים,  כסאות  לקנות  הדעת.  ובישוב  בכוונה  הציבור 
ולא פנימי,  העיקר  זה לא  זה הדרך, הכל מצוין, אולם  על 
אין  כלל,  דיבורים  בבית-הכנסת  שאין  הוא  העיקר  אלא 
באריכות  והתפלות  תורה  שיעורי  הרבה  יש  ראש,  קלות 
ִמלה בִמלה. ונמצא איפוא, שגם אם בית-הכנסת בקרוון או 
במקלט, בלי חלונות וקצת חם, אין זה נורא, כי העיקר שיש 

שם תורה ויראת שמים.
ומכאן לאבלות תשעה באב, לא אוכלים בשר, לא שותים 
ובתשעה  מכבסים.  ולא  מתרחצים,  לא  מסתפרים,  לא  יין, 
באב עצמו, לא נוגעים במים, לא בדמעות, ואף לא מדפדפים 
בספר על ידי שימת האצבע על הלשון, וכל זה הוא חיצוני 
ולא פנימי, טפל ולא עיקר. והעיקר באמת הוא, כשיודעים 
לכל  הימים  תשעת  את  ולקחת  החורבן,  סיבת  את  לתקן 

השנה כולה. וזו עבודה גדולה, יסודית ועיקרית, וכדלהלן:
על  המתאבל  כל  ל:(:  )תענית  אומרים  הקדושים  חז"ל 
ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. ולכאורה קשה, מדוע כתוב 
זוכה ורואה בשמחתה - בלשון הווה, ולא כתוב יזכה ויראה 
בשמחתה - בלשון עתיד? ועוד קשה, הרי האבלות היא  רק 
בשבוע שחל בו תשעה באב, או בתשעת הימים, וכיצד אם 
כן יש בזה השפעה, עוצמה וחוזק גדול לזכות לבנין בית-

המקדש? שאלה חזקה! והתירוץ חזק יותר! וכדלהלן:
יתכן לבאר, שכוונת הדברים על כל מי שעושה לעצמו 
אבלות  עיקרית,  אבלות  פנימית,  אבלות  כולה  השנה  כל 
גרמו  שהעבירות  כמו  בית-המקדש,  לבנין  סיבה  בה  שיש 
לחורבן בית המקדש, דהיינו, כל מי שלוקח סיבת החורבן 
והעבירות שבגללן נחרב בית-המקדש, ומקיים, שומר ומוסר 
נפשו כל השנה, הרי זה בבחינת מתאבל על ירושלים, וזה 
כל השנה וכל החיים! שלוקח במסירות ובאהבה את הסיבה 
מעשיו  ידי  על  זאת  ומתקן  לחורבן,  הרוחנית  הפנימית 

הטובים וכדלהלן:
מבואר בגמרא )יומא ט:(, בבית ראשון היה עבודה זרה, גילוי 
בספרו  מוואלוז'ין  מהנציב  וידוע  דמים.  ושפיכות  עריות 
עוונות  אלה  שהיו  לבראשית(,  )בפתיחה  התורה  על  דבר  העמק 
בדקויות מאד, לפי דרגתם בעבודת ה'. וכעת קרוב לאלפיים 
החורבן,  בסיבת  מדקדק  בן-תורה  כאשר  לחורבן,  שנה 
חייו  ימי  כל  נפלא! שהרי  זה  הרי  על עצמו לתקן,  ומקבל 
הוא נמצא באבלות, ובתיקון הסיבות לחורבן בית-המקדש, 
ואין לך אבלות גדולה מזאת. וכל עוד אין בית-המקדש, אין 
לא  תחיית מתים ואין מלך המשיח, סימן הוא שה' יתברך 

מרוצה מאיתנו, ואנחנו אבלים.
למשל, עבודה זרה - אביזרייהו דעבודה זרה הוא הכעס, 
"כל  קעט(:  דף  קורח  פרשת  בזוה"ק  אלא  בש"ס,  כן  )אין  הכועס  על  שנאמר 
הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וכן גאוה - על הגאה נאמר 
עבודה  והרהורי  מינות  וכן  כאשירה.  לגדעו  ראוי  ה.(:  )סוטה 

זרה )ברכות יב:(. העובד על עצמו על ידי לימוד המוסר, להגיע 
מהם  שיתרחק  כך  כדי  עד  גבוהות,  להשגות  אלו  בדברים 
עד הקצה האחרון, ולא מספיק מידה בינונית )רמב"ם דעות פ"ב(, 
בזה מתקן דין איסור עבודה זרה, ואשריו! וכן גילוי עריות 
- כולל מסירות נפש על שמירת העיניים )עי' ברכות סא.(. וכן פה 
קדוש ולהיזהר מנבלות פה )שבת לג.(. וכן שחוק וקלות ראש 
בהן,  וכיוצא  הן  יג(.  ג,  )אבות  ליצלן  רחמנא  לערוה,  המרגילין 

הרי הן אביזרייהו דגילוי עריות. וכן צניעות הנשים, שהנביא 
ישעיה )ישעיה ג, טז( מוכיח אותנו על סיבת החורבן: "יען כי גבהו 
ופירש  עיניים",  ומשקרות  גרון  נטויות  ותלכנה  ציון,  בנות 
רש"י - צובעות ומייפות עצמן, והולכות בפאה נכרית, ע"ש. 
וכל זה בכלל גילוי עריות, והזהירות בכך כמה שיותר, הרי זה 
בגדר מתאבל על ירושלים. ובכלל זה, בגד עליון, כגון ג'קט 
מתקנים  ובזה  ישראל,  אשריהם  בהן,  וכיוצא  הן  שאל,  או 
שפיכות דמים - להזהר מאד שלא  וכן  את סיבת החורבן. 
לפגוע, לא להעליב ולא לבייש, והרי כל זה בכלל שפיכות 
דמים )ב"מ נט:(. והעושה לכך מסירות נפש - גם כשהוא צודק, 
כי אין היתר לשפוך דם לעולם - הרי זה בבחינת מתאבל על 

ירושלים, והדברים ברורים!
וכן בית שני שנחרב בעוון שנאת חינם, כמובן שמדובר 
בדקויות, אולם אנחנו הקטנים, גם מי שחושב שהוא צודק 
אין  זאת  כל  עם  והמקולל,  המוכה  הנרדף,  הנעלב,  והוא 
עצמו  על  שאמר  ע"ה  המלך  מדוד  ולמדנו  לשנוא.  היתר 
)תהלים לה, יג(: "ואני בחלותם לבושי שק", וביאר במצודות דוד 

והיה מענה נפשו  - כשהיו שונאיו חולים, היה לובש שק, 
בצום בעבורם, ע"ש. ורש"י מוסיף )ברכות יב:( - שהכוונה על 
דואג ואחיתופל, ע"ש. כלומר, לא רק שאין לשונאם, אלא 
ובאמת  אותם.  ולברך  עליהם,  להתפלל  אף  צריך  אדרבא 
מי שיעשה רשימה לעצמו על שונאיו, על מתנגדיו ועל כל 
מיני שובבים במידות רעות, ויכוון עליהם בתפלת העמידה 
כל ישראל עמך", ומתעכב  בברכת "שים שלום עלינו ועל 
ומכוון עליהם לטובה, הרי זה דומה לדוד המלך ע"ה, והרי 
זה מתקן את עוון שנאת חינם, ואשריו! ומה שקלקלו קמצא 
וזו  ובשמחה.  באהבה   - לתקן  בכוחנו  נה:(,  )גיטין  קמצא  ובר 
כוונת "לאקמת שכינתא מעפרא", כלומר, לעשות לכבוד ה' 

יתברך גם כשקשה - באהבה ובשמחה. 
והעצה לכך היא, לכוון תמיד לקדש שם שמים. וכאשר 
אוהבים זה את זה, הרי זה קידוש השם, והישועות לכולנו 
בדרך... ועוד קבלה גדולה, לאמר "יהא שמיה רבא" בכוונה 
גדולה. ובכל אמירה ואמירה של "יהא שמיה רבא", עושה 

קידוש השם גדול מאד, ואשריו. 
ובזה מתורץ הלשון זוכה ורואה בשמחתה, בהווה, והיינו 
שלא רק בביאת המשיח יזכה ויראה בשמחתה,  אלא גם כאן 
כרגע, ובכל יום ויום בעל אמונה ובעל קידוש השם, מרגיש 
אבלות  עושה  הוא  שלו.  ואישי  פנימי  פרטי,  בית-המקדש 
פנימית, במסירות ואהבה, ועל ידי כך הוא יזכה לבית-מקדש 

פנימי, פרטי ואישי, בבחינת זוכה ורואה בשמחתה.
ומרומז כן בנביא )ישעיה לג, טז(: "הוא מרומים ישכון" ופסוק 
"עוצם עניו מראות ברע" שדרשו  זה נאמר לאחר הפסוק: 
בתרגום  מבאר  זה  ועל  העיניים,  שמירת  על  נז:(  )ב"ב  חז"ל 
מתעלה  רואה,  זוכה,  משמע  בית-המקדש,  לראות  יזכה   -
ומתחדש באמונה ובקדושה, כמו בזמן בית-המקדש שהיה 
מאיר לעולם כולו, ומביא אורה, חכמה ודבקות בה' לכולם, 
עבודה  שזו  וכמובן  פו:(.  מנחות  )עי'  אטומים  שקופים  בבחינת 
רווח  ויש בזה  תשעת הימים לכל השנה,  זה  גדולה, אולם 

עצום ונפלא - גם בעולם הזה!
ומרומז כן בפסוק בפרשת השבוע: "ואתם הדבקים בה' 
בכך  השנה.  כל  בית-המקדש  על  אבלות  שזו  אלוקיכם" 
ידי כך  וזוכה על  שמדקדק בעוונות שבגללם נחרב הבית, 
ומפרש  היום".  כולכם  "חיים  להרגיש  וזוכה  בה',  לדבקות 
רבנו אור החיים הקדוש, הם חיים ממקור החיים - בעולם 

הזה, ע"ש. והלואי שנזכה לכך.        
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 מה עושה "אדם מאושר"
הרב אליהו רבי ראש הכוללבימי החופש או בחופשה?

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

השיעור השבועי בהלכה ומוסר
ע"י מורנו הרב חיים רבי שליט"א

שלום וברכה מורי ורבותי!
הנאמנים,  שיחתנו  שותפי  האהובים,  ורעי  לאחי  וברכה  ושלום 
הטורחים מדי שבוע לציין את הנאתם משיחתנו המשותפת ולהאיר את 
ידי  על  אם  גם  ליעדן,  מגיעות  תגובותיכם  כל  המחכימות.  הארותיהם 
את  שואבים  כולנו  ומכם  יהיה,  אשר  יהיה  טכלוגיה  אמצעי  או  שליח 

הכחות להמשיך ביתר התלהבות. כה לחי!
לאחר שסוף סוף הבנו עד כמה האושר קל וניתן להשגה, ועד כמה 
"אדם מאושר" חש בטוב ונוח לו יום יום ושעה שעה בחייו, הן במהלך 
השעות בהן נמצא הוא בביתו בחברת בני משפחתו, הן במהלך השעות 
בהן נמצא הוא בחוק לימודיו או בעבודתו והן בשעות שבין לבין. בכולן 
והטובה  המדהימה  בחופשה  הוא  נמצא  כאילו  ונחת,  הנאה  רווה  הוא 
ביותר בעולם. בבחינת: "ְוטֹוב ֵלב ִמְׁשֶּתה ָתִמיד" )משלי טו, טו(. פסוק המתאר 
את תחושתו של האדם המאושר, אשר בכל מהלך שעות היום חש הוא 

כאותה ההנאה הנדירה בה חש השיכור בשיא שכרותו.
אם כן, למה לאדם שכזה 'חופש' ולמה לו 'חופשה'? האם יש מושג של 

'חופש' מימי 'חופש'? הלא כל חייו הינם 'חופש' אחד גדול.
ובכן, הקדמה: שאל אותי אחד משותפי שיחתנו הנאמנים, מה מפריע 
לי כל כך בזה שמדי פעם יוצא הוא עם בקבוק בירה אל עבר שפת הים 
לי  מפריע  לא  דבר  ששום  לו  הסברתי  המפרך'?  היום  מעמל  'לשכוח 
במעשה "נאצל" זה, ולהיפך הייתי אפילו מוכן לממן לו את אותו בקבוק. 
אלא מאי? הדבר היחיד שמפריע לי - כחבר - באותה הנאה, הם המילים: 
'לשכוח מעמל היום המפרך'. לאמור, "מתוך עשרים וארבע שעות של 
בשתיית  מתבטאת  והיא  הנאה  של  אחת  שעה  למצוא  יכול  אני  סבל, 

בקבוק בירה על שפת הים".
מדוע אינך נהנה במהלך אותן עשרים ושלוש שעות נותרות? מדוע 
שעה אחת אמורה לכפר על צער, יגון ואנחה של עשרים ושלוש שעות 
ואת מלוא  נכון, תצליח להפיק את המירב  ותתנהל  לו תלמד  אחרות? 
ההנאה מכל עשרים וארבע השעות העומדות בפניך. ועל כך התנגדותי 

האוהבת לאותו "סדר יום" מוזר אותו עיצבת לעצמך...
ידי אמונה, אהבה ואושר.  יום על  למדנו יחד איך מנהלים את היום 
למדנו יחד איך מנהלים את הבית ומובילים אותו לשלום בית 'מקסימלי' 
על פי תורתנו הקדושה ובהסברם המפורש של חכמי ישראל. למדנו עד 
כמה רק בנו תלוי חינוכם של ילדינו ועד כמה יכולים אנו להופכם, גם 
אם באיחור, למנומסים, עדינים, צדיקים ובעלי שאיפות חיוביות. על כל 
פרט במהלך חיינו ישנה הדרכה מפורטת, אשר יכולה להפוך כל שעה 

משעות היום לשעת עונג.
מה אם כן גורם לבחור מדהים כמוך, לסיים אכזבה של 'עשרים ושלוש 
שעות' עם 'שעה אחת' בה תוכל להטביע את יגונך בבקבוק הבירה לקול 

איבשת הגלים? על דא קא בכינא ]=על כך אני בוכה[.
'אדם מאושר' הוא אדם שטוב לו, והוא עסוק בלהט עבודתו המרוממת, 
מאורינו  את  כדוגמא  וניקח  שעה.  ושעה  יום  יום  בה  נהנה  הוא  אשר 
ורבותינו העסוקים יום יום ושעה שעה בלימוד התורה והיראה ובזיכוי 
הרבים. ואם יגיע אליהם אדם ויאמר: "הבה ונצא לשעה של שתיית בירה 
על שפת הים", ברור שיאמר כבוד הרב שאינו מוכן בשום פנים ואופן 
לצעד זה. הוא יחוש כי הוא רוקן את השעה מתוכנה, הוא ירגיש כי עקרו 
והשליכו  והנופש התמידיים  אותו מהחופש  חיותו, לקחו  אותו ממקור 

אותו להשתעמם עם בקבוק בירה מול הים...
יותר בחייך וככל שטוב לך, כך לא רק שפחות  ככל שאתה מאושר 
והריקות מתוכן,  צריך אתה את ההנאות החומריות המזדמנות  ופחות 
אלא יותר מכך – הן מפריעות לך למהלך חייך התקין המהנה והמדהים.

למה, אם כן, נועדו ימי החופש ומה עושה בהם האדם המאושר?
ובכן, מורי ורבותי, לו בחייכם הייתם בלונה פארק, מן הסתם ראיתם 
למרגלות מתקני המטוסים ורכבת ההרים את האבא הכורע ברך בפני 

לו ברוב טובו להצטרף לחוויה המרוממת. אולם, שני סוגי  ומציע  בנו 
אבות יש. יש את האחד אשר דואג לבנו, ומעוניין שיזכה באותה חוויה 
מדהימה. ויש את האחר אשר חש בצורך נפשי עמוק לעלות בעצמו על 
אותה רכבת הרים אשר נחסכה ממנו בילדותו, והוא אפילו מוכן לשכנע 
את בנו להצטרף אליו אליו אך ורק כדי להרוויח בכך סוג של תירוץ טוב 

למיקומו של מבוגר במתקן של ילדים.
לאחר מסע השכנועים יעלו שני האבות וילדיהם על המתקן המפרך. 
אולם, בעוד האחד ניצב שם במלוא ישותו למען בנו הנהנה, ניצב שם 
האחר למען הנאתו האישית בעוד בנו משמש רק כתירוץ וככיסוי מושלם 

לכך.
בדיוק באותה מידה נמדדת הנאת האב המאושר השמח בחלקו ונהנה 
מכל רגע בחייו, מול האבא הזקוק באופן נואש לאותם ימי חופש בהנאות 
ורק  אך  שכזו  נופש  לחוויית  יוצא  האמיתי  המאושר  הקיצוניות.  הגוף 
כדי לעודד, לשמח ולהנות את רעייתו וילדיו שטרם הגיעו לדרגת אושר 
לחוש  בכדי  ולהנאות קטנות  לחוויות  הם  וודאי שזקוקים  זו,  מושלמת 
בחופש. אדם כזה יעניק את כל כולו בימי החופשה להנאתם הרצופה, 
והסימן לכך יהיה גם שאדם כזה לא יבחר את הטוב והמתאים עבורו, 
אלא את הטוב והמתאים לרעייתו וילדיו. אדם כזה במהלך ימי החופש לא 
יכעס ולא ינזוף בילדיו הרועשים או משתוללים מחמת ההנאה הרצופה 
לה הם זוכים, אלא להיפך באוזניו יישמעו קולות הילדים כמנגינה עריבה, 

כי הרי במיוחד לשמם ולכבודם הגיע למקום זה.
מה יעשה, אם כן, מי שהנאתו מחיי היום יום והאושר אותו הוא חש 
השמונים  בסביבות  עדיין  עומדים  והם  האחוזים,  למאת  הגיעו  טרם 

והתשעים אחוז?
אז ברשותכם מורי ורבותי, אשיב, שככל שהמדובר הוא בדרך וברצון 
ובהבנה אמיתיים להשתלמות עד ליום בו יזכה אותו אדם להנאתאושר 
רצופה בסך מאת האחוזים ממש, זהו תהליך עבודה נפלא, בריא ומרומם. 
ולא  ולהפוך את אותן הנאות לחלק ממצווה  וכדי לזכות  אולם, עד אז 
חלילה לחלקן של שכרן של מצוות, יכוון האבא המרומם שמענג הוא את 
עצמו באותה חופשה כדי לקבל כחות נפש וגוף מחודשים לקראת שובו 
לספסל הלימודים או לעבודת ה'. יכוון שכל מגמתו ורצונו בהנאת גופו 
הם ליישב את דעתו ולסייע בעדו לעמוד מול 'צרות החיים הנאצלות', 
יזכה אט אט להגיע להנאה הרצופה  ידי אותן הנאות  יכוון הוא כי על 
יצטרך  לא  גם  בזכותם  אושר', אשר  'מאת האחוזים של  והאמתית של 

לאותן הנאות קטנות וזמניות.
גופו לבין היוצא למען שלימות  ההבדל בין היוצא לחופשה להנאת 
מחויבויותיו למען רעייתו וילדיו או למען עתידו הרוחני, הוא בשלושה 

דברים:
הראשון, ככל שהמעשה הוא מעשה מצווה, כך פחות ופחות יעשה 
בו האדם טעויות אשר עלולות להביא אותו ואת בני משפחתו אל עבר 

פי פחת.
השני, כאשר עושים זאת לשם מצווה, זוכים ויש את 'הביטוח האלוקי' 
יגון או הנחה במהלכו ובעקבותיו של  נזק,  לכך שלא יארע שום צער, 

אותו חופש.
יצאו  ולא  מצווה  להוצאות  ייחשבו  הוצאות  אותן  גם  והשלישי, 
הנוכחית,  השנה  במהלך  ביתו  ולבני  לאדם  הקבוע  השנתי  מהתקציב 
וכמאמר חז"ל: "כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום 
הכיפורים חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב והוצאת בניו לתלמודי 

תורה שאם פחת פוחתין לו, ואם הוסיף מוסיפין לו" )ביצה ט"ז ע"א(.
יזכנו ה' יתברך להשלים את שלימות נפשנו לעבודתו יתברך ולמען 
שמו באהבה, ונזכה להעניק מטוב זה לבנינו ולכל יוצאי חלצינו, בשלווה 

ונחת ובמילוי כל המשאלות, אמן.
ברוכים 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' <<<



השיעור השבועי בהלכה ומוסר
יתחדש בעז"ה ע"י מורנו הרב חיים רבי שליט"א

בחודש אלול 
הבעל"ט  המתקיים בעז"ה מידי יום שלישי בשעה 20:00 ]לאחר תפילת ערבית[

במוסדות התורה "עטרת חכמים" רח' החי"ם 4, תל גיבורים חולון
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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: 

ברכת הגומל לאשה )*תגובה(
שאלה: ראיתי שכבודו כתב בעלון פרשת בלק, אודות 
האיסור לאשה לברך ברכת הגומל בפני עשרה מטעמי 
צניעות, וכתב כבודו שזו דעת מרן, אולם דעת מרן בחזון 
עובדיה )ברכות עמ' שמז( ש"לכל הדעות מותר", ואם כן מנין 

לכבודו שמרן זיע"א אוסר?
בברכת התורה 
אליהו אלימלך 
מח"ס "ארון הברית", וחייל של מרן.

אני  גם  הי"ו,  אלימלך  אליהו  הר"ר  לכבוד  תשובה: 
של  תלמיד  גם  אני  זאת  ומלבד  זיע"א,  מרן  של  חייל 
למרן  אומר  הייתי  אם  כוונתו!  את  ויודע  זיע"א,  מרן 
ברכת  המברכת  אשה  לשמוע  לי  מפריע  "רבנו  זיע"א: 
"הגומל", האם להסכים לה שתברך?" פשוט שהיה מרן 
וזו  ועיקר,  זיע"א אומר שלא תברך בבית-הכנסת כלל 
בזה  כיוצא  מצינו  ועוד  פשוטים!  והדברים  מרן!  דעת 
כבוד  מפני  בציבור  תקרא  לא  אשה  כג:(,  )מגילה  בגמרא 
הציבור. ומסתמא ראית מה שכתב רבנו האיש מצליח 
)ח"א סי' י(, לפרש המלים "כבוד הציבור", והובא בהערות 

לנידון  ומינה  ע"ש.  רפב(,  )סי'  המשנ"ב  על  מצליח  איש 
חובה  ידי  לצאת  בקלות  לה  שאפשר  ובפרט  דידן. 
מאחר המברך, שהרי בכל שבת ישנו מי שמברך ברכת 
חובה,  ידי  ולצאת  ממנו  לשמוע  יכולה  והיא  "הגומל", 
ובפרט בענייני  ולמה לה להיכנס לספקות,  וזה מצוין. 

צניעות, דקיימא לן ספק צניעות לחומרא!
לתלמיד  שאסור  נכון  דבר,  לך  לחדש  אוסיף  ועוד 
לחלוק על רבו, ואפילו להורות במקום רבו אסור, וכגון 
ביעתא בכותחא )כתובות ס:(, ואין סייעתא דשמיא בזה )תד"ה 
ד"ה כי ע"ש(, עם כל זה, בדיני צניעות יכול לחלוק לחומרא. 

וזאת משום שרב העוסק עם הציבור, ורואה ושומע מה 
שקורה בעוונותינו הרבים, יודע ומבין שצריך לחשוש 
ולהיזהר מאד בענייני צניעות, ואין להקל בזה כלל! וזה 
מד:(, ששם  )חולין  לו  ומן הדומה  מן הכיעור  בגדר הרחק 
או  רווח מסוים מפסק הלכה  יקבל הדיין  מדובר שלא 
מעדות מסוימת משום שזה מכוער, ועל אחת כמה וכמה 
בענייני פרישות מעריות, וכל כיעור הכוונה לעריות )עי' 
יבמות כד:(. וממילא אין זה ממש חולק, אלא חושש ונזהר, 

ומזהיר כמה שיותר. והמזהיר והנזהר ירבה שלומו כנהר.
זיע"א השיג בכמה מקומות על  וכידוע, שמרן רבנו 
רבנו הבן איש חי זיע"א, וזאת משום שמרוב קדושתו של 
רבנו הבן איש חי לא היה יוצא לרחובה של עיר, ולכן לא 
היה יודע מה קורה ברשות הרבים. וכן הוא בנידון דידן 

)ועי' רש"י מגילה טו. בד"ה בשמה זינתה(.       

*השאלה פורסמה ע"ד השואל

לומר לחכם: "תגזור...!"
ומחזק  אני בקשר עם צדיק אמיתי שמברך  שאלה: 
"תגזור  לי:  לומר  ממנו  מבקש  וכשאני  תמיד,  אותי 
לשנה  שנזכה  "תגזור  או  שלימה",  רפואה  לי  שתהיה 
אינו  הוא  השנה",  תנשא  שאחותי  "תגזור  או  טובה", 

מוציא מפיו ִמלה זאת "תגזור", מדוע?
תשובה: כנראה שהוא באמת צדיק אמיתי. למעשה 
נראה שזו חוצפה לומר את המלים: "אני גוזר", וחוצפה 
לומר: "אלקים חייב לעזור לי", והאומר כך, הרי זה נובע 

מחוסר הבנה במציאות ה' יתברך, ואוי לנו ביום הדין.
לא כתוב בגמרא צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, 
אלא כתוב להיפך, ה' יתברך גוזר גזירה והקדוש ברוך 
הוא מבטלה, מכח התפלות, הבקשות והתחנונים )ועי' שבת 

סג.(. וזה בבחינת צדיק מושל יראת אלקים )ועי' מו"ק טז:(.
וכן מצינו בזוהר הקדוש )ויקרא דף טו.(, הקדוש ברוך הוא 
מושל באדם, ומי מושל כביכול על הקדוש ברוך הוא? 
הצדיק! שהקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, והצדיק מבטלה, 

ע"ש. ורבנו ה"נעם אלימלך" )בפרשת בהר-בחקתי(.  ואיך שיהיה 
תואר "צדיק" כזה, אסור לומר על כל צדיק, אלא רק על 
צדיקים מיוחדים בלבד. וכיצד אם כן יתכן לומר לצדיק 
"תגזור"...?! והצדיק הזה שלא הסכים לומר "אני גוזר", 

הוא באמת צדיק אמיתי, והבן. 
צדיק אמיתי יודע להתפלל ולשמח את ה' יתברך, ועל 
ידי התפלה העצומה שלו משפיע בשמים גם להחיות 
ויחזקאל  אלישע  אליהו,  אצל  שמצינו  וכמו  מתים. 
כמו  התנאים,  אצל  מצינו  וכן  מתים.  שהחיו  הנביאים 
רבי חנינא בר חמא )ע"ז י:(, וכן רבה שהחיה את רבי זירא 
)מגילה ז:(. ומדויק כן בתפלה, שאנו אומרים: "אתה, גבור 

לעולם, ה', מחיה מתים אתה, כפל הלשון בא ללמדינו 
שהכל עושה ה' יתברך, ולא הצדיק, אלא הצדיק יודע 

להתפלל ולבקש, וה' יתברך "ברוך גוזר ומקיים".

תשלום הנסיעה במונית מכספי מעשר
כדי  לחכם,  דחופה  נסיעה  במונית  נסעתי  שאלה: 
הטבילה,  לליל  הקשורה  בטהרה  שאלה  אותו  לשאול 

האם ניתן לשלם הוצאות נסיעה זאת מכספי מעשר?
כספים  שמעשר  לדעת  יש  יפה!  שאלה  תשובה: 
בעיקר  וכן  התורה,  להחזקת  ובעיקר  למצוות,  מיוחד 
לאחרים ולא לעצמו, וכאן אחרי הכל הוא עצמו נהנה 

ממעשר הכספים.
למעשה, כאשר הפרנסה קשה וצורכי עמך מרובים, 
ניתן לסמוך בדיעבד על הספר ארי עלה מבבל - סיפורים 
על רבנו הר"ר יעקב מוצפי זיע"א - שמסופר שם שהיה 
מורה לתלמידיו לנסוע במונית ולא באוטובוס, ולשלם 
בזה  שמכוון  משום  וזאת  מעשר,  מכספי  ההפרש  את 
שבאמת  באופן  שמדובר  וכמובן  העיניים,  לשמירת 
ויתכן ללמוד משם  שומר על העיניים במסירות נפש! 
לנידון דידן, והעיקר לכוון לשם שמים. וכן יש המתירים 
לשלם את תשלום שכר הלימוד של הילדים בתלמוד-

)ועי'  תורה מכספי מעשר, ובפרט בילדים מעל גיל שש 
כתובות מט:(. וכן לשלם את ההסעות לתלמוד-תורה, משום 

שחינוך הילדים הוא דבר גדול מאד מאד. 

להזיז ברגל כיפה או כיסוי תפלין שנפלו
שאלה: כיפה שנפלה מהראש על הקרקע, האם מותר 
להזיזה עם הרגל כדי שיהיה קל יותר להרימה? וכן כיסוי 
פלסטיק של תפלין שנפל לקרקע אל מתחת לספסל, 
ואין גישה להגיע אליו וקשה להרימו, האם מותר לבעוט 

בו בעיטה קלה כדי לקרבו ולהרימו בקלות?
תשובה: מסתבר בכיפה שהיא רק כיסוי על הראש, 
ואין לה דין תשמיש קדושה, אלא היא בכלל תשמישי 
מצוה, ואולי אפילו פחות. אמנם נכון שאסור להשתמש 
)אור"ח סי' כא סע' ב(, אולם  תשמיש מגונה בטלית של מצוה 
בכיפה או בכובע שהוא גם נקרא כיסוי ראש, גם בעולם 
ישנם הנוהגים לכסות בהם ראשם, ולכן מותר להזיזם 
גם ברגל, כפי הצורך והענין. ואין זה דומה לכיסוי הדם 
)עי' חולין פז.(, משום ששם זה מצות  שאסור לכסות ברגל 
עשה מן התורה, וגם ברכה, ואילו כיסוי ראש הוא קל 
שלכיסוי  נאמר  וכי  עצמך,  והגע  א(.  סי'  ח"ט  יבי"א  )ועי'  יותר 
ראש של האשה יש דין של תשמיש קדושה, וכן הבגדים 
שאנו לובשים ביום יום, וכי יש בהם קדושה רק משום 
שאסור ללכת בלי צניעות?! בודאי שלא! ומסתבר שרק 
כנפות, פתילים  דינים, כמו ארבע  יש בה  ציצית אשר 
בכנפות, וכן שיעור מסוים )עי' אור"ח סי' טז(, הרי זה תשמיש 

מצוה, ולא כיסוי ראש וכדומה.
ובכיסוי התפלין הדין הוא חמור יותר, משום שכיסוי 
המחובר לתפלין ממש, העשוי מפלסטיק, עץ, צבע כסף 
וכיוצא בזה, הרי זה תשמיש קדושה, ויש לנהוג בו כבוד 
)עי' משנ"ב סי' מב ס"ק ב(. וכשאין ברירה מותר להזיז הכיסוי עם 

הרגל ולהרימו מעל גבי הקרקע, משום שזה בבחינת לב 
בית דין מתנה עליהם )עי' משנ"ב סי' קנד ס"ק לה(. וכמו שמותר 
להניח ספר על ספר כדי להגביהו שיהיה נח יותר ללמוד 
בו )משנ"ב שם ס"ק לא(, כך מותר הזזה קלה ברגל, כדי שיהיה 

נח וקל יותר להרים כיסוי התפלין, ויש להקל בכך.

לצאת לשידוך טרם מתן הגט
שאלה: בעל משפחה )שהוא בעל תשובה( העומד להתגרש, 
באופן שהכל על פי דעת התורה, וכבר יש תאריך לגט, 
וכעת הזדמן לו שידוך מתאים שהציעו לו, האם מותר 
לו להיפגש עוד טרם מתן הגט, או שעדיף לחכות עד 

לאחר מתן הגט לגמרי?
זה  להיפגש!  בהחלט  אסור  דעתי  לעניות  תשובה: 
מסוכן! וזו עצת יצר הרע! כי יתכן שלא יהיה גט כלל 
באותו היום, וגם יתכן שלולא פגישה זו עם המשודכת, 
היו בני הזוג חוזרים לעשות שלום, והיתה האשה חוזרת 
בתשובה, ובגלל שהתחיל בשידוך, נמצא שהמשודכת 

גורמת לגט, וחבל.
ומפורש בגמרא )מו"ק יח:(, אי חזיא לך לא אזלא מינך, 
ממך,  תלך  לא  היא  לך,  ראויה  זו  אשה  אם  כלומר, 
והדברים פשוטים! ובפרט זיווג שני שהכל לפי מעשיו 
)סוטה ב.(, אם כן מדוע למהר?! ושמעתי על יועץ נישואין 

כי  בזה  להיזהר  ויש  פלא!  וזה  זאת,  שמתיר  מפורסם 
התוצאות מסוכנות. 

והורתי לאותו בעל משפחה שלא להפגש, וכך עשה, 
וביום הגט נדחה הכל ולא היה גט ולא כלום, והדר הוא 

לכל חסידיו.

צניעות מעל הכל...!
שאלה: ישנו סּוֵפּר גדול שבו עובדת קופאית ערביה 
הלבושה בצניעות, ומאידך גם עובדת קופאית יהודיה 
לגשת  עדיף  קופאית  לאיזה  צניעות,  בחוסר  הלבושה 

כדי לשלם?
ולכן  צניעות.  שיותר  כמה  שעדיף  כמובן  תשובה: 
למעשה עדיף לקנות אצל הקופאית היודעת להתלבש, 
אצל  לגשת  ולא  כבודה,  על  ושומרת  עצמה  ומכסה 

הקופאית שאינה צנועה, ופשוט.
אותם  ולעורר  כך,  על  ההנהלה  עם  לדבר  וכדאי 
והקופאיות,  העובדות  כל  עבור  עבודה  בגדי  להשיג 
ובבגד יקדשו שם שמים, בכך שכולם יהיו צנועות. בגדי 
עבודה צנועים, הרי זה כמו בגדי כהונה בעבודת בית-

המקדש.

הדלקת נרות שבת -לזוג צעיר המתארחים
אצל  בשבת  להתארח  הבאים  צעיר  זוג  שאלה: 
ההורים, ואין ברצונם להדליק נרות שבת - לא בסלון 
ולא בחדר שינה - וההורים דורשים מהם להדליק, מי 

צודק בזה?
תשובה: בית אשר בו ההורים מדליקים נרות שבת, 
אין צורך שהאורחים הנמצאים שם יוסיפו להדליק. ואם 
רוצים להוסיף שתי נרות סמוך לנרות של בעלת הבית, 
בלי ברכה כמובן, מותר, אולם אין חובה )אור"ח סי' רסג סע' ח(. 
ועל אחת כמה וכמה שרווקות אסור להן לברך על נרות 

שבת )יחו"ד ח"ב סי' לב(.
אמנם נכון שיכולים הזוג הצעיר להדליק בחדר השינה 
שבו הם ישנים ולברך )חזו"ע שבת ח"א דף קצד(, מכל מקום כיום 
שמגיע האור לחדר השינה מהסלון הגדול, וגם חוששים 
עד  הנרות  נכבים  לפעמים  וגם  בזה,  וכיוצא  משריפה 
זמן השינה, אם כן יש כאן חשש ברכה לבטלה, שבזה 
לכולי עלמא עדיף שהזוג הצעיר לא ידליקו כלל ועיקר.

בית ההוראה
שע"י מורנו הרב שליט"א

מורנו הרב שליט"א: 13:00 - 14:30
)בימי בין הזמנים לא יינתן מענה ע"י מורנו הרב שליט"א(

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

03-5011150 )שלוחה 5(
ומעתה ינתן
מענה עד

השעה: 23:00

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

עסקים  ובעל  מופלג  עשיר  ממכריו,  אחד  הנצי"ב  הגאון  לפני  בא  אחת  פעם 
גדולים, וגילה לפניו את נגעי לבבו ויאמר, כי אף על פי שמצבו החומרי במעמד 
יחוסו  וערך  לו מה להתאונן בכלל על מעמד חייו  אין  וגם  והולך מישרים,  טוב 
החברותי בעמו ובעירו, והכל לפי רוחו. אך כל אלה הוא רק עד מפתן ביתו שלו. 
כי כשהוא צועד ונכנס אל ביתו, יחוש וירגיש מועקה בלבו, וכמו ענן כבד ועב 
ימתח על רוחו ועל נפשו, וירגיש עצמו מושפל ונדכה בגוף וברוח ובנפש, ועולם 

חשך בעדו, או כמליצת חז"ל, "גיהנם פתוח לו מתחתיו".
והוא הנהגת אשתו עמו, כי לא רק שאינה נוהגת בו כבוד הראוי והרגיל מאשה 
לבעלה, אך עוד היא נראית כמושלת עליו ממשלה בלתי מוגבלת, כמו מבטלת 
היא את כל ישותו, איננה דורשת לדעתו, ולא תתחשב כלל עם דעתו ועם דבריו, 
להיותה בעלת רוח כבירה ולב אביר, וכנגד זה הוא בעל טבע רך ומזג יפה, ועל כן 
היא רודה בו בתוקף ובחזקה, עד כי הוא מרגיש עצמו בביתו כטפל וכעלוב, והיא 
ידה בכל, ורוח ממשלתה בכל. ולאט לאט גרמה לו כי גם משרתי הבית והעוזרים 
אשר בעסקיהם, אליה ידרשו ורק אל מוצא פיה ייחלון, והוא נשאר כמו מאחורי 
לו, מבלי להתחשב  ואין דורש  ונדכה, אין פונה אליו  ובודד עלוב  הגדר, גלמוד 
נפש.  של  דכדוכה  עד  לו  יציק  הזה  והמצב  מוטלת.  עליו  בכלל  ביתו  שכלכלת 
ובזה הוא בא לפני הגאון, ונפשו בשאלתו שינחהו בעצתו, להורות לו את הדרך 
להיות האיש  יסודות מנהג העולם  על  ביתו  ולכונן את  לו,  לטוב  בה,  ילך  אשר 
שורר בביתו, ולמצער, לו תהא השררות משותפת, אך לא כולה שלה. וישאל לו 
הגאון לאורח חייו על פי סדרי יומו, איך ערוכים וקבועים לו שעות היום, ואיזו 
כי  ויען האיש,  והלילה.  היום  לכל שעה, משעות  לו  וקצובות  מוגבלות  פעולות 
רובן ככולן מוקדשות לעסקיו, לעריכת מכתבים וחשבונות ולקבל פני האורחים 
סוחרים וכדומה, כנהוג בעסקים רחבי ידים. ויוסף הגאון לשאול אותו, אם יאציל 
לו, כי  ויענה  זה האיש(,  גם בעל תלמוד היה  )כי  לו שעה או שעות לקביעות עתים לתורה, 
העסקים הגדולים והכבירים ישללו ממנו את כל זמנו כמעט. ויאמר לו הגאון, הנה 
מצאתי המפתח לארגז החידה ממחלת הנהגת ביתך שהיא לא כדרך כל הארץ, 
ואנכי אמסור לך המפתח ואתה תפתח ארגז ושם תמצא ארוכתך, ולו אך תשמרנה 
העברת  ובלא  דחויים  בלא  הפסקות,  בלא  כסדרם  תמידים  כתיקונה,  ותקיימנה 
המועד על פי אמתלאות שונות, ועם זה תתעסק בה בכל רגשי הנפש ובאמונת 
אומן, לא רק לצאת ידי חובה, כי אם מתוך רגש נאמן ומסור לאהבה ולכבוד לאותו 
הדבר, אם ככה תעשה ותתנהג, אני ערב לך, כי ארוכתך מהרה תצמח, ועולמך 
תראה בחייך. ואפרש לך דבריי, הנה הכתוב אומר )משלי טז, יז( ברצות ה' דרכי איש, גם 
אויביו ישלים אתו, ואמרו על זה בבראשית רבה )ריש פרשה נד(, אויביו זו אשתו, שנאמר 
)מיכה ז, ו(, אויבי איש אנשי ביתו. וידוע כי שם "בית" כינוי לאשה, עקרת הבית, וכמו 

שאמר אחד החכמים, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא ביתי )שבת קיח:(, וביומא 

)יג.( דרשו הפסוק וכפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו, ובברכות )נא.( משגרו לאנשי 
ביתו, פירש רש"י, לאשתו. וע' בתוספות ברכות )כד.(. וטעם כינוי זה לאשה פשוט 
הוא, מפני שהנהגת הבית מוטלת עליה, ובדרך רמז אמרו, על פי דברי הגמרא 
)כתובות נט:( אין אשה אלא לבנים, אין אשה אלא ליופי, אין אשה אלא לתכשיטין. 

ראשי תיבות "בית" בנים, יופי, תכשיטים. והטעם שאמרו שהאשה ביחסה לבעלה, 
מכונה בשם אויב )כלשון המדרש רבה הנזכר( הוא על פי מה שאמרו חז"ל במסכת יבמות )סג.( 
על הפסוק דפרשת בראשית, אעשה לו עזר כנגדו, זכה, עוזרתו, לא זכה, מנגדתו. 
ובסוטה )יז.( אמרו, איש ואשה, כלומר בעל ואשתו, זכו, שכינה ביניהם, לא זכו, אש 
אוכלתם. ולכן נאמר זה על צד העונש, שאם לא זכה נעשית מנגדתו ואויבתו. וזהו 
ביאור הענין, אויביו זו אשתו. וביאור הדרש, ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים 
אתו, זו אשתו, והיינו בזמן שהיא מנגדתו ואויבתו כמבואר. ובכן למען ישלים לך ה' 
את אויבך, אשתך, עליך לעשות דבר כזה, אשר בגללו ירצה ה' את דרכך, וכהוראת 
לשון הכתוב הנזכר ברצות ה' דרכי איש. וכבר הגבילו חז"ל, כי הדרך היותר רצויה 
בעיני ה' הוא העסק בתורה, ועל כן אמרו, כל העוסק בתורה הקדוש ברוך הוא 
עושה לו חפציו )ע"ז יט.(. לבד כמה מאמרים המורים חביבות העסק בתורה בעיני ה', 
כמו זה שאמרו חז"ל בסמיכות לפסוק בתהלים )פד, יא(, כי טוב יום בחצריך מאלף 
בחרתי, שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד, טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה יותר 
מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב )שבת ל.(. ובזמן הזה העסק בתורה עומד 
ומכפר במקום הקרבנות )תענית כז:(. ולכן איעצך לטוב לך, שתסדר מהלך עסקיך וכל 
עניניך היומיים באופן כזה, שתוכל להוציא ולקבוע עתים יום יום לתורה, ומה טוב 
ההתעסקות בה בעיון ובמשא ומתן של דבריה ועניניה, וכהוראת לשון חז"ל בכל 
המאמרים "עסק" ו"עוסק", ולא "למוד" ו"לומד", להורות, שצריך להתעסק בענין 
הנלמד, ואז אבטיחך, כי אשתך תראה בך רוממות המעלה ותתנהג עמך בכבוד 
ובדרך ארץ. הגאון סיים את  ובנימוס, כחובת כל אשה לבעלה, כדת של תורה 
דבריו כדלהלן: ואני מבשרי אחזה, כי בטרם הגעתי למעלת התורה, בקנין הראוי 
לפי ערכי, היתה אשתי עוינת אותי, ורק אחרי כן השלמה לי, וכך היא דרכה של 

תורה, כך סגולתה וכך זכותה, והיא כבודה ותהילתה.
אחר פטירתו של הגאון הנצי"ב נזדמן לאותו עשיר להפגש עם הגאון רבי חיים 
ברלין )בנו של הנצ"ב(, וסיפר לו בנחת רוח על העצה הנ"ל שקיבל ממר אביו הגאון 
ארוכה  בה הלכה למעשה, עלתה  זו שנשתמש  ידי עצה עמוקה  ושעל  הנצי"ב, 
למכתו, ולאט לאט הוקם שלום הבית והנהגתו על יסודות נאמנים ברוח התורה 
והמצוה. והיה העשיר לוחץ את ידי רבי חיים ברלין, ומנשקם, ואומר, כי מפני רגש 
אהבתו ותודתו אל הגאון מר אביו הוא מחבב את בנו בכל רגשי האהבה והחיבה 

)מקור ברוך חלק ג דף תתמג והלאה(.

"ֱהֵוי ְמַמֵעט ְּבֵעֶסק, ַוֲעסֹק ַּבּתֹוָרה" )אבות ד, י(


