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גיליון מס': 190  פרשת: שופטים  
שבת קודש ד' אלול תשע"ז )26 באוגוסט 2017(

 "פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

פרשת שופטים, תשע"ז
ושוטרים  "שופטים  כתוב בפרשתינו, פרשת שופטים: 
תתן לך בכל שעריך", כלומר, הוראה להעמיד דיינים, שהם 
המוציאים  וכן שוטרים  השופטים הפוסקים את ההלכה, 

לפועל באופן מעשי את פסק ההלכה, על פי התורה.
והרמב"ם בספר המצוות )מ"ע קעו(, מונה מצוה זו בתרי"ג 
מצוות. וכותב שיש חובה להעמיד דיינים בכל עיר ועיר, 
בשווקים  שיסובבו  בעם,  ונוגשים  שוטרים  למנות  וכן 
עוול,  יעשו  לא  שהתושבים  כך  על  ויפקחו  וברחובות, 
ואפילו לא עוול קטן, ע"ש. ושוטרים אלו, עושים עבודת 
בעבירות.  להיכשל  מונעים מהתושבים  הם  קודש כאשר 
יוצאים  ובחופשים  הרבה,  סעודות  עושים  בחגים  שהרי 
לטייל ולהתפרק בקדושה, ולכן תפקיד השוטרים לעורר 
את העם לשמור על הקדושה והצניעות. ומפורש בהלכה 
שוטרים  להעמיד  הדין  בית  שחייבים  תקכט(,  ס"ס  )אור"ח 

כך  ויפקחו על  ובפרדסים,  בגינות  כדי שיחפשו  ברגלים, 
שלא יתקבצו לאכול ולשתות, שלא יתערבו אנשים ונשים 

בבתיהם ולא ימשכו ביין, אלא יהיו כולם קדושים, ע"ש.
מצות  לבטל  שעומד  שמי  פו.(,  )כתובות  בגמרא  ומצינו 
עשה מן התורה, כגון סוכה, לולב ותפלין, מכין אותו עד 
שתצא נפשו. וכן מצינו בגמרא )סנהדרין מו.(, שבית הדין מכין 
ועונשין, כדי לעשות סייג לתורה, ע"ש. וכן מצינו בגמרא 
מכה  שהיה  אחד  אדם  של  ידו  קץ  הונא  שרב  נח:(,  )סנהדרין 

רשע,  נקרא  חבירו  על  יד  שהמרים  משום  וזאת  אנשים, 
ע"ש. ויש כח לשוטרים להשתמש במקל ורצועה )סנהדרין ז:(, 
ולחבוט במקלות לכל מי שאינו שומע )סנהדרין טז:(. השופט 
)רש"י סוטה מב.(, ואילו  הוא הממונה על השוטר לנגוש ולכוף 
פ"א  סנהדרין  הלכות  )רמב"ם  והרצועה  המקל  בעלי  הם  השוטרים 
ה"א(. והחידוש הגדול הוא, שצריך שמש בית הדין המכה 

את חייבי המלקיות, להכות בהם בכל כוחו )עי' מכות כב:(. וכן 
חייבי  את  שמכים  מקום  באותו  נוכח  רופא  שיהיה  צריך 
המלקיות, כדי לבדוק את כוחו של המוכה, ופעמים שהיה 
מת מעוצמת המכות. וכמובן שכל זה כלול במצות עשה 
מן התורה, להעמיד שופטים ושוטרים לתושבים תמיד. וזה 
בבחינת שלומה של מלכות - להתפלל שיהיה שלטון וכח 
גם כלפי הגויים, ושיהיה משטר תקין הדואג לתושבים - 
בלי מלחמות ובלי בעיות )עי' מסכת אבות פ"ג מ"ב(. ומכאן רואים, 
לתושבים  לעזור   - ושוטר  דיין  להיות  גדולה  זכות  שזו 
ואת  השקרנים  את  הנוכלים,  את  החצופים,  את  ולהכות 
ולמסור  להלשין  מצוה  יש  ולפעמים  לציבור.  המזיקים 
ומסכן  במכוניתו,  בכביש  הנוסע  וכגון  לשלטונות,  אותם 
מצוה  יש  כזה  אדם  הציבור,  כל  את  הפרועה  בנסיעתו 
ולהודיע להם על מעשיו,  עליו במשרד הרישוי,  להלשין 
הגדול  רבינו  )מרן  וברכוש  בנפש  אסונות  מהציבור  למנוע  כדי 
ביחו"ד ח"ד סי' ס(. וכן הרוצח והמזיק לתושבים, מותר למוסרו 

למלכות אפילו של גויים, ובלבד שהם אינם דנים דין מוות, 
והעיקר לעזור לתושבים )יבי"א ח"י חו"מ סי' ז(. ושוטרים ועסקני 
ציבור טובים כעין אלו, הם בבחינת נטורי קרתא לתושבים, 
וזכות אבותם מסייעתם, וצדקתם עומדת לעד )אבות פ"ב מ"ב(.

ולפי זה, לכאורה יש להבין את עומק דברי רבינו בעל 
הטורים בפרשת במדבר, על הפסוק: "הפקד את הלויים", 
שכותב: אין אדם נעשה שוטר מלמטה, אלא אם כן נעשה 
רשע מלמעלה. וזהו "הפקד את הלויים", שנעשו שוטרים, 

ראש  אדם  שנעשה  כיון  קג:(,  )סנהדרין  בגמרא  ומרומז  ע"ש. 
והובא  ע"ש(.  הרמ"ה,  )גירסת  מלמעלה  רשע  נעשה  מלמטה, 
להיזהר  שיש  מ"י(,  דאבות  )פ"ק  להרמב"ם  המשניות  בפירוש 
וכיון  נסיונות.  הרבה  בהם  יש  כי  ורבנות,  בשררה  מאד 
שנתמנה פרנס על הציבור מלמטה, נעשה רשע מלמעלה, 
כזה  נאמר  אלו, מדוע  דברים  עומק  על  עיון  וצריך  ע"ש. 
הענין  ומה  מלמעלה",  רשע  "נעשה   – גנאי  של  משפט 
בזה? ועוד קשה, הרי באמת ישנה מצוה מן התורה למנות 
עסקני ציבור, ולדאוג שיהיה משטר מסודר ונקי. ומפורש 
שוטרים   – לשבטיכם"  "ושוטרים  דברים(:  )בפרשת  בפסוק  כן 
חזקים ועזים )רמב"ם מלכים פ"ז ה"ב(, אם כן מדוע כאמור מגנים 

את השוטרים?
ויתכן ליישב, שבאמת להיות עסקן ציבורי זו אכן עבודה 
שמים,  לשם  תמיד  ולעשות  לכוון  ויש  ומסוכנת!  קשה 
לדאוג באמת לתושבים, ולכוון שהציבור יצליחו להתחזק 
עוד ועוד בתורה ויראה. ואם יש לאותו עסקן ציבורי מעט 
וישרפו  גדול,  מסכן  שהוא  הרי  רוחנית,  וירידה  עצלות 
ובגמרא  שמים.  בכבוד  שמיעט  על  גהינם  בגהיני  אותו 
)הוריות י:( אמרו: עבדות אני נותן לכם. ואם עושה אותו עסקן 

אישיות,  נגיעות  לו  שיש  או  ושלום,  חס  פוליטי,  חשבון 
הרי זה מסוכן מאד! ויתכן לומר על עסקן שכזה "כי דבר 
דיינים,  בשלמא  אז  צט.(.  )סנהדרין  בגמרא  כמבואר  בזה",  ה' 
ראשי ישיבות וחכמים, הם יודעים להיזהר בענין זה מאד, 
משום שתמיד הם עוסקים בתורה, ויודעים מה העיקר ומה 
הטפל, ויודעים לקדש שם שמים. ומפורש כן בגמרא )סנהדרין 
ז.(, לעולם יראה הדיין כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו, 
וגהינם פתוח מתחתיו. וכן מובא במדרש רבה )שה"ר פרשה ג 
אות ג(, שצריך החכם, כאשר הוא מורה הוראה בדיני טהרה, 

להרגיש כאילו השואלת היא הבת שלו, ולכן לא יביט בה 
ולא כלום, ויפחד מדינה של גהינם, ע"ש. אבל השוטרים 
השוטרים  אותם  וכן  גדול,  בכח  להכות  היתר  להם  שיש 
מיני  כל  ויודעים  פליליים,  מעשים  מיני  כל  החוקרים 
סודות שיש בכל מיני משפחות, שאסור לספרם, ואין להם 
מספיק תורה, אז באמת אותם אלו עלולים להיכשל בגדול 
מאד! וכמו שקרה לגיחזי, שהיה המשב"ק )משמש בקודש( של 
ונכשל בעריות עם השונמית  ד(,  ב,  מלכים  )עי'  הנביא  אלישע 
)ברכות י:(. וכן קרה שעשה חילול השם בעיני התלמידים )עי' 

סוטה מז.(. ולבסוף, גיחזי אין לו חלק לעולם הבא )סנהדרין צ.(. 

כלומר, עסקן ציבורי בלי תורה, זה מסוכן מאד! ולא לחינם 
אומרים חז"ל הקדושים דברים קשים על אותם עסקנים, 
אשר בנו בית-כנסת מפואר, ולא תמכו באברכים שיעסקו 
בתורה )עי' ירושלמי ספ"ח דפאה(. ועוד אמרו על עסקנים ושוטרים 
כעין אלו, אלה אינם נטורי קרתא, אלא מחריבי קרתא )עי' 
שיכולים  א.  לריעותא:  תרתי  כאן  ויש  ה"ז(.  דחגיגה  פ"ק  ירושלמי 

לעשות ואינם עושים. ואף מסוגלים להעדיף להקים מקום 
לספורט ומתנ"ס על חשבון תמיכה בתורה, ועוד מכספי 
בתפקיד  ברוחניות  יורדים  עצמם  הם  ב.  התושבים... 
סודות  יודעים  פוגמים,  נכשלים,  שרואים,  משום  שלהם, 
"נעשה  בבחינת  הם  ומהשמים  השם.  בחילול  ונכשלים 
רשע מלמעלה", והדברים נוראים! כי במקום להיות עסקן 
ושוטר להציל ולסייע לתושבים - בגשמי וברוחני - נכשלים 
ברוחניות, ומזיקים בגשמיות. בבחינת "עשה למען ישראל 
וכידוע,  ובנשמה.  בנפש  בגוף,  צרות   - השרויים בצרות" 

שגם המלאכים, כאשר הגיעו לסדום ועמורה, הם נענשו 
על שלא התנהגו יפה עם התושבים )עי' בספר "הנהגות אהבת ישראל" 

דף קנה, וכן שם בהנהגות איש ציבור בדף רכה(.

שהם  ציבור,  עסקני  מיני  כל  על  ללמוד  יש  ומכאן 
עיר  בכל  מסודר  משטר  על  הדואגים  שוטרים  בבחינת 
מורים  ישראל,  במשטרת  שוטרים  וכמו  לתושבים.  ועיר 
ומלמדים בבתי-ספר, עובדי ערייה שבכל עיר ועיר, עובדי 
חברא קדישא )גחש"א(, עובדי קופת-חולים ובתי-חולים, הן 
וכיוצא בהן. שיתכן שהם זוכים לקיים מצוה כל רגע ורגע 
לתושבים,  דואגים  באמת  הם  כאשר  יום,  יום  בעבודתם 
בעניית   - היומי  נאמנה להקל בשירות  ועושים מלאכתם 
טלפונים, בסידור תורים, בחיזוק התלמידים כמו אבא לבן, 
בכבוד למתים ובחיזוק נפשי ורוחני למשפחות המת, וכן 
ראש  בכובד  להתייחס  לחזקם  במקוה,  לבלניות  עיון  יום 
ובאהבה גדולה לציבור הנשים, ולשמור הכל בסודי סודות, 
קריינא  בספרו  זיע"א  שהסטייפלר  וכידוע  וכדין.  כדת 
בתפקיד  תמיד  לחשוב  שיש  כך  על  מעורר  דאיגרתא, 
ציבורי, אני עושה מעשי כדי לעזור לתושבים, ואני מקיים 
בזה מצוה כל רגע ממש. ומאידך, יתכן שכאשר מונעים את 
אזי מהשמים  ולעשות מלאכתם בשלמות,  עצמם לעסוק 
צועקים וגוערים בהם! ומי יודע איזה גהיני גהינם מחכה 

להם?! רחמנא ליצלן!
והעצה לכך היא, לעשות בר בי רב לכל עסקני הציבור 
הללו, ולחזקם שאין הם בכלל עובדי המדינה בלבד, אלא 
וכאשר  שיותר.  כמה  ולעזור  לדאוג   - לתושבים  עובדים 
יעשו פעם בחודש יום לימוד, יום עיון, יום חיזוק לשוטרים 
בארץ ויום של מסירות למען התושבים, בזה זוכים להפוך 
את העבודה גם למצוה, גם לזכויות וגם למעשים טובים. 
ועל ידי כן נעשה רעש גדול בשמים, וזוכים למצוות בלי 

סוף.
מעסקני  דורשים  בשמים  כמה  עד  בפרשתינו  ומצינו 
ציבור לדאוג במסירות ובאהבה לתושבים. ולדוגמא, מלך 
כבודו,  על  למחול  יכול  אינו  מאד,  גדול  כבודו   - ישראל 
ואפילו הנביא משתחוה לו )רמב"ם הלכות מלכים פ"ב(. ועם כל זאת, 
התושבים  כל  עם  להתנהג  עליו  להתגאות,  למלך  אסור 
וכן  לו ספר-תורה קטן בחיקו תמיד.  ועושים  כמו אחים, 
הכהנים הלויים - אין להם חלק בארץ, והם תמיד בדביקות 
וגשמי מפריע  יתברך, משום כל דבר חומרי  עצומה בה' 
בעבודת ה'. וכן שבט הכהונה - חובתם להיות עובדי ה' 
בהשגות גדולות. וכן גם אנחנו הקטנים - יש לנו תפקיד, 
משרה ושררה, ויש לעשות הכל בצניעות ובענוה, לקדש 

שם שמים ולהרגיש עבדות לציבור ממש )ועי' הוריות י:(.
ולהתאמץ  להרגיש  היא,  אלול  ועיקר העבודה בחודש 
עולים  הבחורים  כיתה,  עולים  הילדים  רוחנית.  בעלייה 
שיעור נוסף, והתיכון והסמינר אף הם עולים כיתה, וכן כך 
כלל עם ישראל, עלינו לעלות כיתה רוחנית, ולהתאמץ מאד 
להרגיש בחודש אלול כל רגע ורגע התקדמות והתעלות. 
משנכנס  היראה,  בספר  שנה(   700 לפני  )חי  יונה  רבינו  וכדברי 
אלול עד מוצאי יום הכיפורים, יהא חרד וירא מאימת הדין, 
ע"ש. וזה בבחינת שופטים ושוטרים על עצמינו - להתקדם 
ולהתחזק ברוחניות. ותחל שנה וברכותיה. והלואי שנזכה 

לכך.  
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הרב אליהו רבי ראש הכוללאיך ניתן להיות מאושרים ב200%?

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

השיחה הבאה   יום חמישי  ט' באלול תשע"ז )31/8/17(

בכיפור הזה 
נחתמים 
לחתונה!

לאור ההצלחה הגדולה והביקוש האדיר,

עם הרב אליהו רבי שליט"א
 פרטים

בעמוד האחרון

שלום וברכה מורי ורבותי!

לאדם, שיעריכו את מה שהוא  יותר חשוב  נפתח בשאלה: מה  והיום 
עושה, או שמה שהוא עושה יהיה בעל משמעות?

ונרחיב את הסבר השאלה. האם נח לו לאדם לעסוק במעשים פשוטים 
ולא יעילים במיוחד לעולם ולסובבים אותו, ובלבד שיהיו אנשים שיעריכו 
את מעשיו? או שלחילופין נח לו יותר לעסוק בעבודה שלא תתן לו הערכה 
בעלת משמעות  עבודה  זו  תהיה  אולם  אותו,  הסובבים  מצד  מדאי  רבה 

גדולה יותר לעולם?

ולשם דוגמא: האם עדיף להיות "השוטר של השכונה", זה שמסתובב 
עם מדים ומחפש הזדמנויות, חבר של כולם אבל עדיין כולם יראים ממבטו 
חודשים  להעביר  שיכול  בסגנון  משהו  המגוהצים.  וממדיו  המתקשח 
שלמים באפס מעש, אולם ליהנות מסוג של הערכה ומורא מכל התושבים.

שאפילו  בממדים  משהו  חשוב,  בטחוני  תפקיד  להחזיק  לחילופין  או 
חיים'  ה'מציל  להיות  מדובר.  בדיוק  במה  לספר  אסור  ולהורים  לאשה 
התורן, ההוא ששומר על המדינה ואזרחיה, ההוא שקם בכל בוקר למען 
עמו ומולדתו. וזאת למרות שלא יהיה מישהו מתושבי השכונה שיצהיב 
לו פנים, ואולי אפילו יתייחסו אליו כאל סוג של מובטל. השוטר השכונתי 
אפילו יכול להעיר לו איזושהי הערה מעליבה, למרות שברמז קטן הוא 

יכול להשליך את שוטר אל מאחורי סורג ובריח...

לו משמעות  כולנו מבינים שעבודה שמספקת את בעליה, שמעניקה 
של  תחושה  שמביאה  בבוקר,  לקום  יותר  טובה  סיבה  שנותנת  יתירה, 
'בלעדיך, העולם מסתבך'... היא העבודה הטובה, הרצויה והמועדפת על 

כל בן אנוש.

מה ההבדל בין שלל סוגי העבודות לפי תובנה זו?

התשובה פשוטה. ככל שעבודתך עושה טוב לאנשים רבים יותר, הרי 
שהיא בעלת משמעות גדולה יותר. וככל שהיא נועדה רק לפרנס אותך, או 
להעניק לך סוג של כבוד, יוקרה וניקור עיניים, הרי שהיא אינה מספקת, 

ומהר מאד תצא את עצמך עייף, רוטן ולא מרוצה מאותה עבודה.

האם באמת יש עבודה שאינה מספקת? האם באמת יש עבודות סוג א' 
מול עבודות סוג ב'? התשובה חד משמעית, לא!

עבודתו  את  להפוך  יודע  שאינו  אדם  יש  מספקת,  שאינה  עבודה  אין 
למספקת. זהו בדרך כלל אותו סוג שאינו יודע להפוך את חייו למספקים, 
זהו הזן המתלונן, התאב, הלא מרוצה. אולם זה ניתן לשינוי, וניתן להפוך 

גם חיים שחורים למדהימים ומלאי סיפוק, וכדלהלן:

גם השוטר הטוב, גם הגנן, גם המאבטח וגם נהג המונית. כולם יכולים 
משהו  משמעותי.  ולא  יעיל  לא  משעמם,  אפרורי,  תפקידם  את  לראות 

בסגנון ש'אם מחר אני לא כאן, אף אחד לא שם לב'...

לעומת זאת, כל אחד מהם יכול לקום בבוקר ולהחליט שהיום הוא אינו 
"הולך לעבודה", אלא היום הוא הולך לעשות טוב לכל הסובבים אותו. 
ביטחון החשובה  הולך להעניק לתושבי השכונה תחושת  השוטר הטוב 
כל כך, הגנן הולך ליפות את העיר בכדי להעניק לכל הסובבים יום יפה 
מאיר ופורח יותר, המאבטח הולך בכלל להציל חיים, ונהג המונית מסייע 
לבני תבל להגיע אל מחוז חפצם, למקום הלימודים, לעבודה, להשביע את 

רעבונם, לבצע את עסקת חייהם ומה לא...

בדיוק כמו שנשיא המדינה, ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, 
שלומם  על  הבלעדיים  "האחראים  יתר  וכל  השב"כ  ראש  המוסד,  ראש 
יכולים  כולם  כפולות.  במירכאות  היהודים"  מדינת  אזרחי  של  ובטחונם 
לקום בבוקר ולהחליט שעבודתם משעממת, לא יעילה, חסרת גוון ואפילו 
משפילה... כי האחריות, הבזיונות, כאבי הראש והמוגבלויות לא מצדיקים 
ברגע  אולם  היחסיים.  וההערכה  הכבוד  את  לא  ואפילו  המשכורת  את 
שיחליט אותו "מר ביטחון" כי הוא מקדיש את חייו לשלומם ורווחתם של 
אחיו, ולמענם מוכן הוא לוותר על אפשרויות כלכליות טובות ונוחות יותר. 
הרי שלא רק שלא "יסבול" מאותה עבודת קודש, אלא להיפך, יקבל ממנה 
ובמהלכה כחות מחודשים שיזכוהו לעוד שנים רבות של עשייה בבריאות 

הגוף והנפש, הרבה יותר מכל מתחרה וקולגה ממדינה אחרת.

ה'  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְוָיַרְׁשָּת  ְחֶיה  ּתִֽ ְלַמַען  ִּתְרֹּדף  ֶצֶדק  "ֶצֶדק  בפרשתנו: 
)במדבר טז, כ(. ומבין מגוון הפירושים בעניין, נבחר במדרש  ְך"  לָֽ ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך 
תנאים )שם( הביאור הבא: יכול הייתי לומר שלא יתן אדם צדקה אלא אם 
 – כלומר  צדק תרדוף",  "צדק  ולימד  בא הכתוב  תן,  לו  ויאמרו  יבואו  כן 
ואל תמתין שיבקשו ממך. ומה כתוב אחריו? "למען  רדוף אחר הצדקה 
זוכה לחיים  וירשת את הארץ", אם אתה רודף אחר הצדקה אתה  תחיה 
ולירושת הארץ. ועוד -  הרי שלא בא לידו לעשות צדקה, אלא שבקשוהו 
ללכת ולבקש מהאחרים לעשות צדקה, והלך עמהם, מעלים עליו כאלו נתן 
משלו. שנאמר "צדק צדק תרדוף", רדוף אחר צדקה ואחר גמילות חסדים. 
מה שכר נוטל על כך? "רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד" )משלי 

כא, כא(.

כי  בפרשת  הפסוק  על  ע"ב(  פ"ח  )ב"ב  הגמרא  מפרשת  לזה  דומה  פירוש 
ְהֶיה־ָּלְך  יִֽ ָוֶצֶדק  ְׁשֵלָמה  ֵאיָפה  ְהֶיה־ָּלְך  יִֽ ָוֶצֶדק  ְׁשֵלָמה  "ֶאֶבן  טו(  כה,  )דברים  תצא 
ְך". מהו צדק? מסבירה  ֲאָדָמה ֲאֶׁשר־ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לָֽ ְלַמַען ַיֲאִריכּו ָיֶמיָך ַעל הָֽ
הגמרא: צדק משלך ותן לו! כלומר, תעניק ללקוחות שלך כמות סחורה 

נוספת מעבר למה שמגיע להם בתמורה לתשלום אותו שלמו.

ולסיום, דברי הגמרא במסכת חולין )קל"ד ע"א( מה פירוש הפסוק "עני ורש 
הצדיקו"? צדק משלך ותן לו!

אותה מילה "צדק", במקום לפרשה כהעמדה על פי דין, דורשים אותה 
חז"ל כהענקה לאחרים, כמתנה, כצדקה ואפילו כשותף בהתרמה.

הסיכוי שלך להיות מאושר בגלל התנהגותך האישית כלפי עצמך, עם 
100%. אולם ככל  אמונה בה', ועם מצפון מחייך ומחזק, היא אושר של 
שתצליח להפוך אנשים אחרים למאושרים, הרי שמהר מאד תוכל להיות 
מאושר בעשרות או במאות אחוזים נוספים. כי כל מי שזוכה להפוך אדם 
לאחוזים  מעבר  נוספים,  אושר  באחוזי  עצמו  את  מזכה  למאושר,  נסף 

האישיים השגרתיים.
גם מי שעובד כ'מנתח מערכות בחברה לשיווק שואבי אבק', יכול להפוך 
את עצמו למאושר יותר אם רק יכוון שברצונו להיות שותף בזכות להעניק 
לבעלי השטיחים שואבי אבק לרפואה, או אפילו להעניק לרעייתו וילדיו 

את האפשרות להתקיים ולכלכל את חייהם בכבוד.

ניתן  האחרים,  של  באושרם  אושרו  את  להכפיל  יכול  שלא  מי  אין 
לעשות זאת גם כמובטל בהארת פנים ובמחמאות לכל הסובבים. צריך רק 
להתאמן על כך, להאמין בהשלכות, לחנך את דור העתיד בדרך זו ולרוות 

נחת מהתוצאות.
וברוכים תהיו!
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הוא מוצר הנמצא על המדף,
 וניתן לרכוש אותו

רק שהוא לא נרכש בכסף...

 שלחו אלינו את המילה "אושר" בוואטסאפ
למס': 972-55-6688008+

לקבוצות צרפו את המס': 972-55-6688001+
לקו החיזוק היומי העולמי, חייגו: 972-52-7680007+ רוצים לדעת איך בכל זאת הוא ניתן לרכישה?



 אנחנו מקבלים
על עצמינו בלי נדר

לרפואת מורנו
הרב חיים בן שרה שליט"א 
בתוך שאר חולי עמו ישראל

בקול גדול
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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: 

טבילת הידיים לאכילה בבריכת מים שאובים
שאלה: כשנמצאים בבריכה בחופש "בין הזמנים", האם 
מותר להטביל הידיים בבריכה, ולברך "על נטילת ידיים", 

ולאכול פת, כמו שעושים בים?
תשובה: מים הנמצאים בבור או בבריכה וכיוצא בזה, 
דינם  ואין  ידיים,  לטבילת  ופסולים  שאובים  מים  הינם 
וליטול  בכלי  מהבריכה  מים  לקחת  אסור  וכן  כמקוה. 
כולם  שהרי  מלאכה,  בהם  שנעשה  משום  ידיים,  מהם 
)ועי' משנ"ב סי' קס ס"ק כב וביאה"ל סי' קנט סעיף טז(. אולם  רוחצים בהם 
המים שבים, כשרים לטבילת ידיים לסעודה אך פסולים 
לנטילת ידיים, משום שהם מלוחים ואינם ראויים לשתיה 

)ועי' אור"ח סי' קס סע' ט(.

והנוהגים לטבול בכל בוקר במקוה טבילת עזרא, עולה 
להם טבילה גם במקוה מים שאובין, מאחר וטבילה זו היא 

מנהג חסידות ואינה חובה )משנ"ב סי' פח ס"ק ד(.

עצות לעלייה רוחנית בחודש אלול
ימי  ועשרת  אלול  חודש  את  לנצל  יש  כיצד  שאלה: 

תשובה, ולהגיע לעלייה רוחנית באמת?
מיני  מכל  להימנע  להשתדל  יש  ראשית,  תשובה: 
ועניינים  עסקים  טירדות,  יציאות,  מסיבות,  אירועים, 
הכיפורים  יום  לאחר  עד  לדחותם  וניתן  בוערים,  שאינם 

הקדוש.
ועוד, שיש לעשות לעצמנו סדר יום מסודר - מבוקר 
עד ערב - זמן לתפלות, זמן ללימוד התורה, זמן לאמירת 
הסליחות וזמן לאמירת תהלים יום יום. וכידוע, שלקראת 
ובתחנונים  בסליחות  בתפלות,  מרבים  הנוראים  הימים 

כמה שיותר )עי' שערי תשובה סי' תקפא ס"ק א וכה"ח ס"ק ז(.
ויש הנוהגים ללמוד תיקוני הזוהר הקדוש, ולסיים ביום 
)עי'  ישראל"  "על  קדיש  באמירת  מוסף,  לאחר  הכיפורים 
כה"ח שם(. וכמובן שיש להכין את האשה ואת כל בני הבית, 

שידעו כולם שבחודש אלול ההתנהגות בבית הינה בכובד 
ראש, ברצינות, ביראה, בכוונה ובהתנהגות שונה לטובה 
מסכימים  כולם,  מבינים  זה  ידי  ועל  השנה,  מכל  יותר 
שבו  פתק  המקרר  על  לתלות  מאד  וכדאי  ומתחזקים. 
בני  כל  שיראו  כדי  במתח!"  כולנו  בפתח  "אלול  כתוב: 

המשפחה, ובזה נתחזק כולנו ברוחניות כמה שיותר.
עולים  בבית-הספר  התלמידים  וכל  בגן  הילדים  כל 
ביראת  כל שנה  כיתה  לעלות  צריכים  אנו  גם  כך  כיתה, 
יתברך,  לה'  חובות  בעלי  להרגיש  כולנו  וחייבים  שמים, 
בבחינת "סור מרע ועשה טוב" - "סור מרע" - אין קלות 
ראש, אין צחוקים ואין פיזור הנפש. ו"עשה טוב" - לעלייה 
רוחנית בתפלות ובמצוות, ובמאה ברכות בכל יום. "תחל 

שנה וברכותיה".

לנפוש בבית-מלון ביום ראש השנה הקדוש
השנה,  בראש  לבית-מלון  ללכת  כדאי  האם  שאלה: 
כאשר הכל נעשה על טהרת הקודש, וישנו חזן עם קול 
ערב, חכם המוסר דברי תורה וחיזוק ביראת שמים, וכל 
להיות בבית  או שעדיף  האוכל כמובן בהשגחת הבד"ץ, 

בראש השנה עם כל בני המשפחה בלבד?
כלומר,  הנוראים",  "ימים  נקראים  אלו  ימים  תשובה: 
ואסור  לאכול,  זמן  אין  אלו  בימים  ולכן  מפחידים!  ימים 
להרבות באכילה בראש השנה )מרן בשו"ע סי' תקצז(. ובית-מלון 
הוא מקום שיושבים וסועדים, ואוכלים מנה ראשונה, מנה 
עיקרית, מנה אמצעית ועוגה עם קפה, והזמן רץ... וזה לא 
ולרוץ  באכילה  להזדרז  יש  אלו  שבימים  משום  מתאים, 
לישון  שלא  מצוה  וכן  תהלים.  לקריאת  לבית-הכנסת 
ביום כלל, ובפרט ביום הראשון שבו דינא קשיא )דין קשה(. 
והשנה תשע"ז, יום השבת - שבת "שובה" - צמוד ומחובר 

לראש השנה, וחבל לבזבז את הימים הקדושים הללו על 
חומריות וגשמיות - זה הפסד ונזק רוחני!

והזמן  הקודש,  טהרת  על  הכל  שכאשר  כמובן  אמנם 
מנוצל לרוחניות, ויש חכם בן תורה הדואג מאד לעלייה 
רוחנית של כל המשתתפים, וגם המצב המשפחתי קשה 
מאד, עד כדי כך שלא ניתן לטרוח בהוצאות וצורכי החג 
מסיבות שונות, ועושים כן על פי דעת התורה, אז זה מצוין, 
משום שבאמת באופן כזה מתעלים כולם ברוחניות. וכך 
יזדי  הר"ר משה  הרבים  מזכה  הגדולה,  אחותי  בן  עושה 
שליט"א. אולם מי שאין לו צורך בזה, עדיף להשאר בבית, 
רוחנית, כמו  ומקום אשר שם תהיה עלייה  ולחפש מנין 
והחכם  יום.  ארבעים  סיני  בהר  שהיה  ע"ה  רבינו  משה 
השנה!  לראש  מעכשיו  כבר  להתכונן  ויש  בראשו,  עיניו 
וכן  ולא למשפחה,  להורים  לא  ללכת  אין  ובראש השנה 
אין להזמין אורחים, משום שזה לא מתאים לראש השנה 
ויום הכיפורים. ובעזרת ה' יתברך בחג הסוכות הבא עלינו 
ה'  לכבוד  והכל  ושמחים  ושותים  אוכלים  אנו  לטובה, 

יתברך.

העברת המכשיר הטמא )טלויזיא בלע"ז(, מהסלון לחדר 
השינה

הטמא,  המכשיר  את  להוציא  ענין  יש  האם  שאלה: 
לחדר  בלע"ז(, מהסלון  )טלויזיא  העולמית  והתועבה  המפלצת 

השינה, או שאין הבדל בזה, והכל אותו דבר?
תשובה: עצם הכנסת המכשיר הנ"ל לבית, הרי זה דבר 
חמור מאד, ויש בזה כמה איסורים חמורים מהתורה. ועוד 
שעובר בזה על הפסוק "לא תביא תועבה אל ביתך" )מרן רבינו 
זיע"א ביבי"א ח"ו סי' יב(. והרי זה פלא! כיצד יתכן שמי שזכה לבית 

טוב, משפחה טובה, בנים ובנות, פרנסה והצלחה, יכניס 
עבודה זרה, שטן ותועבה לתוך ביתו, אשר הם מסיתים 
נגעים,  מראות  שם  שרואים  ועוד  הדת,  נגד  הרף  ללא 
רחמנא ליצלן. והמסלק מכשיר זה מביתו, יזכה להצלחה 
לגוי,  למוכרו  אפילו  שאסור  ויתכן  ובגשמיות.  ברוחניות 
משום שיש בזה אביזרייהו דעבודה זרה וגילוי עריות, שאף 

הגויים מצווים בזה )ועי' בזוה"ק פרשת חוקת(.
הזאת  התועבה  את  לסלק  שיזכו  עד  פנים,  כל  ועל 
מהבית, כמובן שיש ענין להעביר את המכשיר הנ"ל לחדר 
קל,  לאיסור  חמור  מאיסור  לצאת  בבחינת  וזה  השינה. 
לבטולי  בבחינת  בנשמה,  ינזקו  הילדים שלא  את  להציל 

הא מקמי הא )עי' סוטה מח.(.

בעל הלועג לאשתו - יתכן שחייב נידוי!
טוב  בעל  באמת  שהוא  משפחה,  בעל  ישנו  שאלה: 
שעובד קשה למחיית כל בני המשפחה, אולם מרשה הוא 
מיני  כל  עושה  שהיא  בטענה  אשתו,  על  ללעוג  לעצמו 

דברים נגד ההיגיון ונגד השכל בענייני צורכי הבית?
צריך  בעל  חמור.  עוון  זה  האשה  על  ללעוג  תשובה: 
לאהוב את אשתו יותר מאהבתו להוריו. בעל אמנם חייב 
באהבת  אלא  במיוחד,  באהבתם  לא  אבל  הוריו  בכבוד 
אשתו. וכאשר האשה עושה בבית מה שהיא רוָצה, ואין 
ומפורש  אז בודאי שאסור ללעוג עליה.  נגד ההלכה,  זה 
כן בגמרא )סוטה מז.(, שמאל דוחה וימין מקרבת. ורבי חייא 
החטא"  מן  אותנו  ומצילות  בננו,  שמגדלות  "דיינו  אמר: 
סג.(, כי העיקר הוא חינוך הבנים וטהרת המשפחה,  )יבמות 

והשאר הבל הבלים!
ובפרט למנהג הקדוש הנהוג אצל רבותינו הספרדים, 
להשביע את החתן בזמן הנישואין. ויש סברא שהשבועה 
בחופה ובכתובה חוזרת על כל הנכתב למעלה )ועי' יבי"א ח"ז 
אבה"ע סי' ב ס"ק ב(, ומסוכן מאד לעבור על נדרים ושבועות )עי' 

יור"ד סי' רג(, ואף על ידי התרה יש סכנה )עי' ש"ך יור"ד סי' רל ס"ק א(. 

כך שהמאמין באמונה שלימה למה שאמרו חז"ל הקדושים 

)סוטה ב.( בת פלוני לפלוני, יהיה מאושר כל ימי חייו, ויהיה 

מלא מצוות כרימון כל רגע ורגע. וכמובן שאשה אשת חיל 
יראת ה', צריכה לכבד את בעלה כפי רצונו יותר מהוריה, 

ואשה כשרה עושה רצון בעלה )עי' אבה"ע ס"ס סט(.
רגע  כל  בזה  מקיים  באמת,  אשתו  את  האוהב  ובעל 
יתכן  ולהיפך,  "כמוך ממש",  של  התורה  מן  עשה  מצות 
בעיות  יש  ואם  קנד(.  ס"ס  אבה"ע  )עי'  ושלום  חס  נידוי  שחייב 
מסוימות חס ושלום, אז יש להתפלל חזק לה' יתברך, וכן 
ישראל.  להתייעץ עם חכם מיוחד המבין הרבה באהבת 

ולה' הישועה.

 המקור לנתינת צדקה להולכי דרכים -
בתורת שליח מצוה

שאלה: מה המקור לתת צדקה להולכי דרכים בתורת 
שליח מצוה?  

)סי' קי ס"ק  תשובה: מפורש כן בספר הקדוש כף החיים 
כז(, ומפורש בגמרא )קידושין לט:(, שלוחי מצוה אינם ניזוקים. 
לצדקה,  מטבע  קיבל  לא  אם  גם  הדין  שהוא  ומסתבר 
אלא הוא חושב לעצמו: "לכשנגיע לשלום, נתרום מטבע 
לצדקה", וזה מצוין. וכדאי שתהיה במכונית קופת צדקה 
ואף  וכמובן שיש להתפלל תמיד לפני הנסיעה,  קבועה. 
בנסיעה בתוך העיר שאין חיוב תפלת הדרך, מכל מקום 
וחיים טובים לכל עם  יש חיוב תמיד להתפלל להצלחה 

ישראל. 

המצוה שלא לאכול קודם שנותנים לחיות לאכול - 
בחיות ְׁשַדי להם באוכל ששמים להם אחת ליומיים 

  שאלה: חיות שמגדלים בבית, כגון תּוִּכי או ארנבת 
כל  להם  ששמים  ושתיה  באוכל  להם  ודי  בזה,  וכיוצא 
מצוה  יש  כזה  באופן  גם  האם  ימים,  שלושה  או  יומיים 

שלא לאכול טרם שמניחים לפניהם את מזונם? 
והאם צריך ליטול ידיים לאחר שמלטפים חיות אלו?

תשובה: בודאי שיש גם באופן זה מצוה שלא לאכול 
נגמר  לפעמים  מזונם, שהרי  את  לפניהם  טרם שמניחים 
קורה  וכן  מהצפוי,  יותר  גבוהה  בתדירות  האוכל  להם 
שהמים מתאדים ולא שמים לב לכך. ולכן צריך תמיד לפני 
שניגשים לאכילה, לבדוק האם יש להם אוכל ושתיה כדי 
צרכם. ואף שלא מוסיפים להם כלום, מכל מקום מקיימים 

את המצוה בבדיקה זו.
ולענין האם צריך ליטול ידיים לאחר שמלטפים חיות 
אלו, הנה אם מלטפים אותם מלמעלה ובעדינות והידיים 
נקיות, אין צורך בנטילת ידיים )ועי' ילקו"י למרן הראשון לציון שליט"א 

סי' ד סע' עג(. 

לקחת את התינוק לים - ביום של נשים
בן  בנה  את  לקחת  לאמא  מותר  האם  שאלה:   

השנתיים וחצי לים, ביום של נשים?
תשובה: בגיל כזה הילד כבר מבין ואסור. אולם עד גיל 

שנה, כיון שאינו מבין, מותר.

אמירת "יהי רצון" בעת לקיחת ויטמינים לחיזוק הגוף
 שאלה: אדם שלוקח כל מיני ויטמינים לחיזוק גופו, 
האם צריך לומר לפני כן "יהי רצון וכו' שיהא עסק זה לי 

לרפואה וכו'?
ויטמינים  תשובה: מכיון שהשלחן ערוך מתיר לקחת 
בשבת, היות ואינם בכלל תרופה, מאותו הטעם מסתבר 
שגם אין צורך לומר את ה"יהי רצון". אולם מי שאמירת 
זו מביאה לו חיזוק באמונה, אדרבא יאמר אותה,  תפלה 

ואשריו.

מורנו הרב שליט"א: 13:00 - 14:30בית ההוראה שע"י מורנו הרב שליט"א
אברכים המוסמכים ע"י מורנו הרב: 14:30 - 23:00
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סיפורים נפלאים על גדולי הדורות זיע"א
מהספר ענף עץ אבות למרן רבינו הגדול זיע"א שאל אביך ויגדך

הגאון האמיתי רבי משולם איגרא, למרות ימי עוניו ומרודו, היה שקדן עצום 
בתורה, ותהלתו מלאה הארץ, והגביר העשיר רבי שמואל ביק נתן עיניו בו לקחת 
אותו חתן לבתו היחידה, אולם חסידותו ופרישותו של רבי משולם לא מצאה חן 
בעיני אשתו, בתו של עשיר, ומפונקת מילדותה, ודרשה ממנו לתת לה גט, ולאחר 
מכן גם חותנו רבי שמואל ביק, בראותו שאין זיווגם עולה יפה, התחיל גם הוא 
והכאב, עמד רבי  גט, לגרש את אשתו, עם כל הצער  לדרוש ממנו שיתן לבתו 

משולם וגירש את אשתו בגט, על פי בקשתה וגם על פי בקשת חותנו.
אחד  גט  בדבר  בברודי,  הרבנים  גדולי  בין  מחלוקת  פרצה  ההם  בימים  והנה 
אשר סידר הרה"ג ר' משה מינץ לבנו של הגאון רבי מרדכי זאב הזקן אב"ד לבוב, 
ונפלה בו ריעותא, הללו פוסלים והללו מכשירים, והחליטו שהגאון ישעיה ברלין, 
ובקי  גאון עצום  יכריע בדבר, אחר שיעיין בדבריהם, בהיותו  רבה של ברסלוי, 
גודל חכמתו של רבי משולם  וכמה רבנים ביודעם  ובאחרונים,  מאד בראשונים 
איגרא, פנו אליו שגם הוא יתערב בדבר, להביע את חוות דעתו לשבט או לחסד, 
והוא נעתר לבקשתם, וכתב פלפול נפלא בעומק העיון ובבקיאות עצומה כיד ה' 
הטובה עליו, בכחא דהיתרא. וכל התשובות שבדבר הועברו להכרעתו של הגאון 
רבי ישעיה ברלין. והנה בעת שהיה רבי ישעיה מעיין בתשובות שלפניו, נזדמן 
שם רבי שמואל ביק, הגביר מברודי, אשר בא לברסלוי לרגל מסחרו, ומצא לנכון 

לבקר את המרא דאתרא, שהיה מכירו זה שנים רבות, ולאחר שרבי ישעיה קרא 
את תשובתו של הגאון הצעיר רבי משולם, )והיא לו נדפסה בשו"ת של רבינו משולם איגרא בחלק אה"ע 
סי' לב(. והתפעל מבקיאותו ופלפולו, שאל את רבי שמואל ביק אם הוא מכיר מי 

הוא זה הגאון רבי משולם איגרא, והשיב לו, כי הוא מכירו והוא צעיר לימים, כבן 
שבע עשרה שנה. ורבי ישעיה הביע את השתוממתו, לאמר, כל כך צעיר ידיו רב 
לו בבקיאות עצומה ובחריפות נפלאה, ענהו רבי שמואל, מה הפלא שבדבר, יש 
לנו בברודי הרבה תלמידי חכמים צעירים שרבה של ברסלוי אינו מכירם, ענהו 
רבי ישעיה, מה אתה מדבר מסתם תלמידי חכמים צעירים, הרב הזה גאון עצום 
שמע  שבדורינו.  ההוראה  מורי  גדול  להיות  ועתיד  שבדור,  סגולה  מיחידי  הוא, 
רבי שמואל ביק הדברים האלה, שיצאו מפי זקן גאוני הדור, נתכווץ לבו בקרבו 
והתעלף, הזעיק רבי ישעיה את בני ביתו, והתיזו עליו מים עש ששבה רוחו אליו, 
ואז שאל אותו רבי ישעיה, מה לך כי נתעלפת, ענה רבי שמואל, צעיר זה חתני 
היה, ולצערי נאלץ לפי בקשתי לתת גט פיטורין לבתי, אמר לו רבי ישעיה, אם גאון 
כזה היה בביתך, והשרה שכינה בביתך, ואתה ביערת הקדש מן הבית, חייב אתה 
להתעלף פעם שנית. לא ארכו הימים וזכה רבי משולם איגרא לשאת את בתו של 
הגאון רבי יצחק הורביץ הלוי, שהיה רבה של ברודי, ואחר כך רבם של עוד כמה 
קהילות. וחי בטוב ובנעימים, ונתקיים בו מאמר רז"ל: שכל המקיים את התורה 

מעוני סופו לקיימה מעושר. )ספר דובר שלום אות שנד(.  

מעשה ברבי עקיבא וחבריו שהוצרכו פעם לדפוק על פתחי נדיבים לבניית בית 
מדרש לתורה. והלכו מבית לבית ואספו תרומות נדבת לבם של עשירי ישראל, 
באו להכנס אצל עשיר אחד, ובעודם בפרוזדור הבית, שמעו קולו של הילד ששואל 
לאביו, מה נקנה היום לצורך ארוחת הערב, השיב לו אביו )העשיר( לך קנה ירקות, 
אלא שאל לך לקנות ירקות טריים שעולים ביוקר, אלא ירקות של תמול שלשום 
שהן כמושות, ותוכל לקנותם בזול. כששמעו ר' עקיבא וחבריו כן, עזבו את המקום 
ולא נכנסו אל העשיר, והלכו להם, לאחר כמה ימים, נפגשו בשוק עם העשיר הזה, 
ואמר להם, מדוע לא באתם אלי לזכותני במצוה שאתם עוסקים בה? אמרו לו, 
שמענו השיחה שבינך ובין הילד שלך, וחשבנו שכנראה מצבך הכלכלי לא שפיר, 

ולכן לא רצינו להעמיס עליך לתרום לנו. אמר להם מה שביני לבין בני ידעתם, 
ועלי  וירט הדרך לנגדי  ידעתם, אנא מכם, היות  אבל מה שביני לבין בוראי לא 
ללכת בדחיפות לאיזה מקום, לכו אצל רעייתי ואמרו לה בשמי שתתן לכם כד מלא 
זהב, כשהגיעו אליה, קבלה אותם בכבוד, ושאלה האם אמר לכם לתת מלא הכד 
במדה גדושה או במדה מחוקה, אמרו לה, סתם אמר לנו, אמרה להם לכבודכם אני 
נותנת כד מלא זהב במדה גדושה, ואם כשיבוא בעלי יאמר אני נתכוונתי רק למדה 
מחוקה, נלך אל הרבנות ויוריד את הסכום העודף )שבין מדה מחוקה לגדושה( מכתובתי, 
כיון שחזר בעלה לביתו ושמע את אשר עשתה אשתו, הכפיל לה את כתובתה 

)ירושלמי סוף פרק מקום שנהגו(. 

"ְיִהי ֵביְתָך ֵבּית ַוַעד ַלֲחָכִמים" )אבות א, ד(

"ְיִהי ֵביְתָך ָפתּוַח ִלְרָוָחה, ְוִיְהיּו ֲעִנִּיים ְּבֵני ֵביֶתָך" )שם ה(


