
בס"ד

ִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים, מאי מטוב מצרים? אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: שלח לו יין ]ישן[ שדעת זקנים נוחה נוחה הימנו" )מגילה טז:( ָרה ֲחמִֹרים ֽנֹׂשְ זֹאת ֲעׂשָ ַלח ּכְ "ּוְלָאִביו ׁשָ

םינזתעד
עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

ר"תיציאהכניסה

תל-אביב
ירושלים

חיפה
באר שבע

18:23  17:48  16:49

18:27  17:47  16:33

18:21  17:46  16:37

18:24  17:49  16:50

info@haravrabi.co.il | www.haravrabi.co.il | המרכז: רח' החי'ם 4 תל-גיבורים, חולון | טל' 03-5011150 | פקס' 03-5011125 | ת.ד. 6215 חולון

פרשת בשלח, ימי השובבי"ם, תשע"ח

שפת התורה והאמונה
מרן רבינו הגדול זיע”א היה רגיל לומר, שכידוע ישנם 
בעולם שבעים לשון, כלומר, שבעים שפות )עי’ סוטה לו:(, ועל 
כולם לשון הקודש1. והוסיף מרן רבינו הגדול זיע”א, שיש 
התורה  שפת  הנקראת  אחת  שפה  ועוד  אחת,  לשון  עוד 
והאמונה. ומי שיודע לדבר בשפה תורנית, בענוה, בכבוד 
ורק  אך  נובע  זה  הרי  נועם,  ובדרכי  נכונה  בהבעה  גדול, 
וכן  והאמונה.  שפת התורה  דרך  וזה  התורה שלמד,  מכח 
האמונה, מי שיודע, מבין ומדבר בלשון של אמונה, פותר 
בעיות רבות בחייו, ומקדש שם שמים. וזה נקרא דעת2, ואין 

דעת אלא תורה )סוטה מט.(.

תושבי מצרים מאמינים
ים סוף, עם ישראל אמרו שירה על הים,  בזמן קריעת 
ְלֹעָלם  ִיְמֹלְך  “ה’  יח(:  טו,  )שמות  אמרו  השירה  בסוף  כאשר 
גם  לה  שזכו  באמונה,  גבוהה  דרגה  היא  זו  ואמירה  ָוֶעד”. 
תושבי מצרים3. ומסתבר שראו עשר מכות והתחילו להבין, 
נשלמה  סוף  ים  ובקריעת  יתברך,  ה’  את  ולדעת  להשכיל 
כמה  אחת  ועל  ְוַאְנֵוהּו”.  ֵאִלי  “ֶזה  בבחינת  ממש.  אמונתם 
וכמה שהיו עם ישראל בעת קריעת ים סוף בדרגות גבוהות 
מאד של אמונה. וכידוע, שראתה שפחה על הים מה שלא 
והלואי  בפרשתינו(.  שמעוני  )ילקוט  הנביאים  וישעיה  יחזקאל  ראה 

שנזכה להשגות כאלו...

שבע פעמים בפרשה - ירידה באמונה
ולכאורה רואים בפרשת השבוע פלא גדול! ישנם שבע 
פסוקים המעידים על עם ישראל שדברו דיבורים מסוימים, 
שאינם מתאימים לבעלי אמונה, ובטח שלא ליוצאי מצרים 
הפרטית  ההשגחה  את  המכות,  עשר  את  בעיניהם  שראו 
כיצד  כן  ואם  ביבשה.  הים  בתוך  השכינה  ואת  להפליא 
את  יום  בכל  הם  שרואים  ובפרט  כאלו,  בדיבורים  נכשלו 

שני גדולי עולם – משה ואהרן, היתכן?!
בפעם הראשונה נכשלו בדיבורם לפני קריעת ים סוף, 
שכתוב )שם יד, י(: “ַוִּיְצֲעקו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה’ וגו’, ֲהִמְּבִלי ֵאין 

ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר וגו”, ע”ש4.
בפעם השניה נכשלו בדיבורם אחר קריעת ים סוף, וכמו 
שדרשו חז"ל הקדושים )ערכין טו.( על הפסוק )תהלים קו, ז(: "ַוַּיְמרּו 
באותה שעה,  ממרים  ישראל  עם  שהיו  סּוף",  ְּבַים  ָים  ַעל 
וחששו שהמצרים עולים מצד אחר, ע"ש. ונרגעו רק אחרי 
והפלא  הים.  שפת  על  המצרים  של  גופותיהם  את  שראו 
הוא, שדוקא אז זכו ליראת הרוממות )אוה"ח שם(, ועם כל זה 

נקראו "ממרים". וזה נורא ואיום! 
בפעם השלישית נכשלו בדיבורם כאשר היה מצב בעם 
טו, כד(:   ואז כתוב שמות  ישראל שלא היה מים לשתות, 

“ַוִּיֹּלנּו ָהָעם ַעל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר, ַמה ִּנְׁשֶּתה”5. 
נכשלו בדיבורם לאחר שראו את הנס  בפעם הרביעית 
הגדול, איך שהבצק שהביאו ממצרים הספיק לחודש ימים, 
כלומר, לששים ואחת סעודות )כמבואר בפרש”י(, ובכל זאת כתוב )שם 
טז, ב(: “ַוִּיּלֹונּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַּבִּמְדָּבר”6.

ַּבּיֹום  "ַוְיִהי  כאשר  בדיבורם  נכשלו  החמישית  בפעם 
ַהְּׁשִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט, ְוֹלא ָמָצאּו" )שם טז, כז(, והוסיף 
רבינו האור החיים הקדוש )שם(, שלא האמינו במאמר ה' )שם, 
כו( "ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ֹלא ִיְהֶיה ּבֹו". וזה פלא פלאים! הרי 

בעל אמונה יודע להסתפק ולהמתין.
ולא  נכשלו בדיבורם כשהיו ברפידים,  בפעם השישית 
היה להם מים לשתות, כתוב )שם יז, ב(: "ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם מֶֹׁשה 
וגו'". והוסיף האור החיים הקדוש, שלאחר כל הנסים שראו 
עם ישראל במצרים על הים ובמדבר, היה להם להתפלל אל 
ה' יתברך, ובמקום לעשות כן, הם עושים ריב ומדון. בעל 
אמונה סוגר את העינים, וזוכה על ידי כן לדבקות בה' יתברך. 
עמלק  בא  כאשר  בדיבורם,  נכשלו  השביעית  בפעם 
להלחם עמם, וכמו שכתוב )שם יז, ח(: “ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק, ַוִּיָּלֶחם ִעם 
ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם”, ודרשו חז”ל הקדושים בכורות ה:(, שרפו 

ידיהם מן התורה7, ע”ש. 
ומכאן רואים שמוזכרים מעשים רבים המדברים בגנותן של 
עם ישראל לכאורה, וזאת לאחר שראו נסים גלויים, היתכן?! 
ויתכן ליישב ולסדר את הדברים כך, שבאמת האמונה 
בה’ יתברך היא אמתית וקודש קודשים! וקלה היא להשגה 
ולהבנה. וניתן להגיע מהאמונה בשלמות, לידיעת ה’ יתברך 
בבחינת “אמונתך הודעת לו”. והעבודה הגדולה, החשובה 
והעצומה באמונה, היא האמונה בהשגחה פרטית כל רגע 
ורגע – לחשוב, להרגיש, לדעת ולראות את כל מה שקורה 
ובכל פעולה  – בכל שעה, בכל דקה, בכל שניה  יום  בכל 
ופעולה – לכל אחד ואחד, שהכל בהשגחה פרטית מלמעלה 
בלבד. ויתכן שלגוים אין חיוב של אמונה בהשגחה פרטית, 
על קידוש השם,  כמו שאין להם מצוה למסור את נפשם 
וזאת  עד:(.  סנהדרין  )עי’  חייבים  שהם  נח  בני  מצוות  שבע  על 
משום שבניגוד לעם ישראל, הגוים לא יצאו ממצרים. ואכן 
פרטית  השגחה  תמיד  להרגיש   – באמונה  קשה  עבודה  זו 
ממש, ולא לראות בעינים כלום, אלא רק עינים של אמונה 
)ירמיה ה, ג(, בבחינת “שויתי ה’ לנגדי תמיד”. כפשוטו ממש! 

ואפילו אדם נמצא במקום שאסור להרהר בדברי תורה, עם 
כל זאת עליו לחשוב על האמונה בה’ יתברך, על כל פרטיה 
ודקדוקיה, שזהו דבר חיובי תמיד, ממש תמיד )ועי’ מלאכת שלמה 
ולחפש  היום,  כל  לעצמנו  לעזור  אנו  וצריכים  פה(.  סי’  בשו”ע 

)טיפים בלע”ז(, תרגילי אמונה ומעשים של אמונה,  צדה לדרך 
כדי לחיות כך כל רגע ממש8. וזו בעצם השגחה פרטית בכל 
“ואתה  ו(:  )ט,  נחמיה  הנביא  שאומר  מה  בבחינת  וזה  רגע, 
מחיה את כולם”, המוזכר בפסוקי דזמרה לפני שירת הים. 
ובכלל זה גם החיידק של המחלה הקשה והנוראה, וכל רגע 
בלבד,  משמים  זה  עוזר,  אינו  להמיתו  והטיפול  חי  שהוא 
שנותנים לו חיות כל רגע ורגע. וזה באמת אמונה לנשמה 
כל רגע, כמו אויר לנשימה כל רגע. וזה עומק דברי חז”ל 
הקדושים על הפסוק בתהלים )קנ, ו(: “ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה 
בבחינת  ט(.  יד,  בראשית  )מד”ר  ונשימה  נשימה  כל  על  ַהְללּוָיּה”, 
ויהי  וזו העבודה הגדולה באמונה,  יא.(.  )תענית  בקרבך קדוש 

רצון שנזכה לכך.

כיצד מגיעים לאמונה בהשגות כאלה
בתפלתם9,  בוכים  היו  ישראל  גדולי  שכאשר  ומסתבר, 
כמובא בסיפורי הצדיקים, היו מוסיפים לבכות על השגות 
מבקשים  מתחננים,  בוכים,  וממש  יתברך.  בה’  באמונה 
אמונה  בעלי  ולהיות  באמונה,  למעלות  לזכות  ומתפללים 
לנו חז”ל הקדושים,  וכן תקנו  בהשגחה פרטית בכל רגע. 
על  התורה  בברכת  ולבקש  לומר  הגדולה,  כנסת  אנשי 
שמך  “יודעי  לבקש  ומוסיפים  התורה,  ונעימות  מתיקות 
“ויחד  עולם מבקשים  בברכת אהבת  וכן  תורתך”.  ולומדי 
לבבנו לאהבה וליראה את שמך”. וזה בעצם דרגות גבוהות 
באמונה בהשי”ת, אשר בעוונותינו שוכחים לדקדק, לכוין 
על  להתפלל  שצריך  גדול  חידוש  וזה  בכך.  ולהתעמק 

השגות באמונה.

אמונה עבודה קשה
וידוע מרבינו הרי"ס זיע"א, שהיה אומר שיותר קל ללמוד 
את כל הש"ס, מאשר לשבור מדה אחת רעה. ויש להוסיף 
להגיע  מאשר  הש"ס,  כל  את  ללמוד  קל  שיותר  ולומר, 
בכל  פרטית  בהשגחה  ובעיקר  באמונה,  גבוהות  לדרגות 
)מס"י פי"א(, שאם היה לאנשים  רגע. וכידוע מרבינו הרמח"ל 
אמונה במאמר חז"ל שאין אדם נוגע במוכן לחבירו, אפילו 
כמלא נימא )יומא לח:(, אזי לא היה קנאה ושנאה בעולם. ע"ש. 
ויתכן שכאשר לומד ולמד את כל הש"ס, ועדין קשה עליו 
לשבור מדה רעה, הוא מפני שקל מאד ללמוד את הש"ס, 
וקשה לשבור מדה רעה, וכמו כן קשה להגיע לדרגה גבוהה 
יתברך  לה'  תפילות  ידי  ועל  פרטית.  בהשגחה  באמונה 

בדמעות, זכה להגיע לכך וזה מצוין.

המתאמץ בהשגחה פרטית זה השקעה גדולה
וכמובן שמה שהוזכר לעיל, שבע פעמים ירידה באמונה 
בפרשת השבוע, הוא לפי עוצם דרגתם, והוא ענין דק מן 
ביציאת  שראו  והנפלאות,  הניסים  אמנם  מאד.  מאד  הדק 
מצרים, הם דברים אשר הגיעו אליהם בקלות ובלי מאמץ. 
כך שלמעשה, צריך האדם לתרגל עם עצמו ענייני אמונה 
והשגחה פרטית, כל יום, כל שעה, כל דקה וכל שניה. וכן 
להתפלל  וכן  מן השמים,  בעצמו שהכל  ולחשוב  להרגיש 
יֹום׀  ֲאֹדָני  “ָּברּוְך  כ(:  סח,  )תהלים  בפסוק  מפורש  וכן  כך.  על 
ָלה”, וחז”ל )ברכות מ.( מפרשים  ׁשּוָעֵתנּו סֶֽ ֲעָמס־ָלנּו ָהֵאל יְֽ יֹום יַֽ
את  לברך  מאתנו  שדורשים  הוא  לנו”,  “יעמוס  מש”כ 
ולכוין  לבאר  מוסיף  )שם(,  בתהלים  רש”י  אומנם  ע”ש.  ה’. 
להתפלל בפסוק זה על כל מה שה’ יתברך מעמיס לנו כל 
יתברך  שהכל מה’  נוה התלאות, להרגיש  הימים. בבחינת 

ולהתפלל על כך10.
על  הלב,  מעומק  גדולה  בכוונה  להתפלל  יש  בסיכום: 
מעשית  לאמונה  מעשי,  באופן  להשי"ת  באמונה  השגות 
אויר  כמו  הוא  בנשמה,  אמונה  ולהרגיש  פרטית.  והרגשה 
לנשימה. והנביא ירמיה )ה, א( צועק ואומר: "ׁשֹוְטטּו ְּבחּוצֹות 
ִבְרחֹובֹוֶתיָה ִאם־ִּתְמְצאּו ִאיׁש  ּוַבְקׁשּו  ּוְראּו־ָנא ּוְדעּו  ם  ְירּוָׁשלִַ
ע"ש.  ּה".  לָֽ ְוֶאְסלַ֖ח  ֱאמּוָנה  ְמַבֵּקׁש  ִמְׁשּפָ֖ט  ֹעׂשֶ֥ה  ִאם־ֵיׁש 
והלואי שנזכה להתפלל על אמונה מכל הלב, ונזכה לאמונה 

שלמה, אמן ואמן.

1. וכמו שכתוב בפסוק בפרשת נח )בראשית יא, א(: "ָׂשָפה ֶאָחת". ופירש 
רש"י, לשון הקודש. והוסיף בעל הטורים, "ָׂשָפה ֶאָחת" ]עם הכולל[ עולה 

בגימטריא לשון הקדש, ע"ש.   
)מד"ר  האמונה  היא  ודעת  תשא(,  כי  בפרשת  )רש"י  הקודש  רוח  היא  דעת   .2

שה"ש ג, י(.

3. ועיין אבן עזרא והספורנו מה שפירשו על הפסוק: "ְוָיְדעּו ִמְצַרִים 
ִּכי ֲאִני ה' וגו'", אלו טובעים בים, והנשארים במצרים ישובו אל האמונה, 

ע"ש. 
4. אמנם נכון שכתוב בזוהר הקדוש שהכל התחיל מהערב רב, מכל 

עזרא,  האבן  לפירוש  ואף  אחריהם?  נגררו  ישראל  עם  זה  כיצד  מקום 
שהמצרים היו אדונים לישראל ולכן פחדו מהם, מכל מקום עדיין קשה, 
החיים  האור  לדעת  ואף  במצרים?  שהשיגו  באמונה  ההשגות  כל  היכן 
הקדוש, שעם ישראל ראו את השר של מצרים יורד משמים, מכל מקום 
מהמלאך  יותר  הרבה  חזק  האמונה  שכח  מסתבר  שהרי  קשה,  עדיין 

ומהשר של מעלה – אמונה היא דבקות בה' יתברך! וצ"ע.  
5. והוסיף רבינו האור החיים הקדוש )שם(, שעם ישראל התלוננו, ולא 

בקשו יפה ובדרך ארץ. וזה פלא, הרי בעל אמונה יודע לבקש יפה?
6. ונכון שאלו שהתלוננו היו דתן ואבירם )אוה"ח הקדוש שם(, מכל מקום 

כיצד זה הצליחו להשפיע על כלל ישראל, הרי בעל אמונה הוא חכם גדול 
ולא רואה בעינים ולא כלום? 

ספר  כתוב  היה  במצרים  שכבר  שמות(,  )ס"פ  רבה  במדרש  וכתוב   .7
בראשית כולו, וכיצד בפרשה אחת נכשלו שבע פעמים.

8. וזה בבחינת "ולדבקה בו" )ס"פ עקב(, שביאר הרמב"ן שם, שלא תפרד 
מחשבתו מן האלקים, ע"ש.

9. בברכת "והערב נא" בברכות התורה, ובברכת אהבת עולם, כאשר 
אמרו "והאר עינינו בתורתך".

10. ובתפילת שחרית מזכירים פסוק זה, לאחר קדושא דסידרא, כידוע.     

המשא המרכזיאמונה לנשמה - אויר לנשימה!
מורנו הרב שליט"א
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>>> כולם יהיו שם! <<<

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א



שלום וברכה מורי ורבותי!
גבי  מעל  שבוע  מדי  יחדיו  לשוחח  זוכים  אנו  בהן  מספר  שנים  כבר  זה 
ו/ השקטות  שתגובותיכם  משום  "לשוחח",  לזה  קורא  אני  וכזכור,  זה.  גליון 

או הרועשות מוצאות את דרכן לאוזני לפחות מדי שבוע ולפעמים אף הרבה 
מעבר לכך. כך, שאנו בעצם משוחחים.

והפעם הייתי רוצה למקד את שיחתנו בהתרגשות הרבה האוחזת בכולנו 
משני עברי המתרס, בכל הנוגע להילולא המרכזית והמסורתית אותה זוכים 
אנו לערוך שנים על גבי שנים עוד הרבה בטרם הפציעו שיחותינו המשותפות 

לעולם, ועוד הרבה לפני שקרמו עור וגידים.
וכלפי מה דברים אמורים?

בכל אירוע יש את לבו של האירוע, בכל הילולא יש את מרכזה של ההילולא. 
וכאן במרכז ההילולא מדי שנה נמצא "מעמד הביניים", אותו ציבור נדיר ממנו 

אנו לא חדלים להתפעל, ולכבודו התרגשותנו שוברת שיאים.
המדובר הוא, בקהל הקודש "מחזיקי האברכים".

ומדוע כה גדולות התפעלותנו והתרגשותנו?
בפסוק נאמר: "ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה, ְלַמַען ִּתְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ַהָּכתּוב ּבֹו, ִּכי 
ָאז ַּתְצִליַח ֶאת ְּדָרֶכָך ְוָאז ַּתְׂשִּכיל" )יהושע א, ח(. הקדוש ברוך הוא מצפה מכל אחד 
מעם ישראל לעמול בתורה הקדושה גם ביום וגם בלילה. מהותו של היהודי 
תלויה בלימוד התורה הקדושה. קודשא בריך הוא וישראל ואורייתא חד הוא 
)זוה"ק ויקרא ע"ג ע"א(. בדיוק כמו שלא ניתן להפריד מהיהודי את ה' יתברך, כך לא 

"לימוד  פירושה  בתורה,  והדביקות  ניתן להפריד ממנו את התורה הקדושה. 
התורה", ולא רק קיום מצוותיה. כאשר זו גם הסיבה בה אנו פותחים כל יום 

בברכות התורה בתחילתו של יום.
ההבדל היחיד בין מי שמקבל עליו עול תורה לבין מי שטרם זכה לכך הוא 

אך ורק במסירות הנפש.
כולנו אחים, כולנו אוהבים, כולנו משפחה וכולנו מוכנים לקיים את רצונו 
של ה' יתברך. ואפילו כולנו, ללא יוצא מן הכלל, במידת מה, מוסרי נפש. אולם, 

גם במסירות נפש ישנן דרגות, רמות ומעלות.
מעלתם הגדולה של כל אחד ואחד מבני ישראל היא, שתמיד היהודי אומר 
ללון  ואשב  מעיסוקיי  אתפנה  הכלכלי,  מצבי  את  ואסדר  יבוא  "יום  לעצמו: 
באוהלה של תורה". אין אדם שאינו מייחל לכך, ואין אדם שבחלומו הוורוד 
של  בעומקה  עמם  ומפלפל  ונכדיו  בניו  עם  יחד  יושב  עצמו  את  רואה  אינו 

הלכה.
ושעה  יום  יום  ושוקדים בתלמודם  התורה, האברכים, העמלים  בני  אולם, 
שעה, אינם מצפים לאותו רגע, אינם מייחלים לכך, אינם מתכננים את חייהם 
בצורה כזו שבעתיד יוכלו לעשות זאת. אלא כבר מהיום, עוד בטרם יש בידיהם 
ועוד  חייהם,  את  "סידרו"  בטרם  עוד  הטבע,  בדרך  הדרושים  האמצעים  את 
ה'  דעות )פרק  בהלכות  ברמב"ם  המובאים  הדעה"  "בעלי  כדרך  התנהגו  בטרם 
הי"א(, כבר קופצים הם לים התלמוד ומנהלים את חייהם בהתאמה לאותו לימוד 

מחייה נפשות.
הם אינם מתאימים את התורה לאורח חייהם, אלא את אורח חייהם לתורה, 
בבחינת "איסתכל באורייתא וברא עלמא" ]=הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה 

וברא על פיה את העולם, ולא להיפך[ )זוהר ויקרא קע"ח ע"א(.
אולם, נס גדול עשה עמנו הקדוש ברוך הוא וטובה גדולה העניק לפתחנו 
הלא היא: "ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָּׁשר" )משלי ג, יח(. נתן ה' יתברך 
זכות לכולנו לעמוד לימינם של עמלי התורה ולזכות לאור באור תורתם, להריח 

מאותם בשמי גן עדן, ולזכות ולהנות ולו במקצת מאור שבעת הימים.
בדרך הטבע, קשה מאד להבין את השילוב הזה שבין עבודת היום המפרכת 
נפשו  היה מדובר באדם המוכן למסור את  הרי אם  כי  לבין החזקת התורה. 

למען קיום רצון ה' יתברך, היה אותו אדם כבר נעשה אברך מן המנין.

מה, אם כן, גורם לאדם העמל להתקיים למרות קללת "ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ֹּתאַכל 
הרבה  אף  הפעמים  וברוב  מהכנסותיו,  הגון  סך  להפריש  יט(,  ג,  )בראשית  ֶלֶחם" 
מעבר ליכולותיו, בכדי להחזיק את אותו עמל תורה, אשר לו רצה יכל לשבת 

לימינו ולשמאלו בבית המדרש ולהגות בתורה?
השאלה הזו מובילה אותנו להבנה שישנם לפחות שלושה "עמים" בעמנו 

"עם ישראל" המדהים והמיוחד.
הבורא  רצון  את  והמקיים  העדיפויות,  סולם  בראש  הניצב  העם  את  יש 
בשלמות, ומקיים את הכתוב: "טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף" )תהלים קיט, עב( 

בהידור רב, הלא הם קהל האברכים מוסרי הנפש.
יש את העם שלא זכה לכך, ועמל יום יום לפרנסתו, כאשר מדי פעם קובע 
הוא עתים לתורה, או למצער, במקרה הצורך, שואל את כבוד הרב את המעשה 

אשר יעשה.
ויש ביניהם עם שלישי, עם "מעמד הביניים".

זהו עם נישא ומורם מעם, אשר טרם זכה לשבת באוהלה של תורה. אולם, 
לימין  הוא  ועומד  בעמו,  יתברך  ה'  של  וחשקו  רצונו  עומק  את  להבין  זכה 
בצורה  פועלת  כאשר ההחזקה  בהם,  ומחזיק  התורה.  עמלי  לימין  הנבחרים, 
דו-סטרית. מצד אחד, כפי שהיא נראית מבחוץ, "החזקת התורה" בה מחזיק 
השותף בידיו של העמל בתורה. כאשר מצד שני, נמצאת "ההחזקה האמתית" 
"אותה". בה  ולא למחזיקים  יח(  ג,  )משלי  ָּבּה"  ַלַּמֲחִזיִקים  ִהיא  ַחִּיים  "ֵעץ  בבחינת 

בעצם מחזיק האברך בלימודו, במעשיו ובתפלתו את אותו שותף נאמן.
כי  והשלישי שבתוכנו,  הראשון  העם  את  להבין  ניתן  רבה  בקלות  אם  גם 
האלוקים  של  לציוויו  ברצינות  הם  מתייחסים  כמה  עד  מראים  התורה  בני 
חייהם  אורח  את  מתאימים  הם  כאשר  המטרה,  למען  כביכול  ו"מתאבדים" 
לעמל התורה ולא להיפך, גם העם האחר, המגדיר את עצמו מראש ובמפורש 
כ"קטן אמונה" ומתנהג בהתאם, הגיוני במעשיו, כי הוא לא רואה את עצמו בידי 

ה' יתברך בכאלה מימדים.
העם  זהו  התורה.  מחזיקי  עם  הביניים"  "מעמד  הוא  הגיוני  הפחות  העם 
הנאצל, שמעבר למילות החיבה, העידוד והנוחם אותן מרעיף הוא על עצמו 
בכך שמאמין הוא שיום יבוא ויזכה בכבודו ובעצמו להיות מעמלי התורה או 
למצער יזכה שבניו, נכדיו וניניו יהיו כולם שבט של לומדי תורה. זוכה הוא 
כבר בשלבים הללו של החיים להוכיח עד כמה כוונתו כנה ואמיתית ועד כמה 
מעשיו רצויים, ולעמוד לימין האברכים לומדי התורה, תוך כדי רכישה גורפת 
של שותפות מלאה בכל הזכויות של לימוד התורה, בכל התפלות של האבא 
והטהורים  הקדושים  והילדים  הנפש  ומוסרת  הדגולה  האמה  הגדול,  האברך 
השותפים בבנייתו של בית של תורה כזה, ואפילו בברכת "שהכל נהיה בדברו" 

המתברכת על ידם במהלך כל היום כולו.
הזה  המיוחד  העם  של  מהמציאות  ההתרגשות  ואת  הזו  ההתפעלות  את 
אנו  ניצבים  שם  שנה.  מדי  ומסורתית  מרכזית  הילולא  באותה  מביעים  אנו 
למרגלותיהם של מחזיקי האברכים, מוקירים ומכירים אנו בפעילותם הברוכה, 
מעניקים להם את האהדה ואת התודה בשם כל עם ישראל על גווניו, ובמעט מן 

המעט זוכים אף להידבק בדרכם וללמוד מאורחותיהם הנעלות.
ביום שני, כ"ז שבט תשע"ח ]12 לפברואר 2018 למניינם[ בעזרת ה', נתייצב 
התעופה  קרית שדה   ,1 השרון  איווניו,  באולמי  אחד  בלב  אחד,  כאיש  כולנו 

נתב"ג ישראל, ונצדיע למחזיקי האברכים ולפטרוני בית המדרש בכל לב.
שם נביע מעמקי לבבנו, את ההערכה העצומה הזו. שם נראה יחד את מחזיקי 
האברכים חותמים על שטר השותפות על מורנו הרב חיים רבי שליט"א, עם 
מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א, ועם נכדו של הבבא סאלי זיע"א.
שם נראה יחד את התקדמותו של עמינו המדהים, לעבר "מעמד ההביניים" 
ואף מעבר לכך, בברכה, בהצלחה ובמילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך, 

אמן.
וברוכים תהיו!

ההתרגשות מ'מעמד הביניים'!
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל



ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:

הבושה היא חלק מהכפרה והתיקון
ליצלן, האם  אדם החולה במחלה הקשה, רחמנא  שאלה: 
או  עליו,  שיתפללו  כדי  חולה,  שהוא  לצבור  שיפרסם  עדיף 

עדיף שיסתיר את המחלה מעיני המשפחה והצבור?
תשובה: עדיף שיפרסם לצבור שהוא חולה במחלה הקשה, 
רבא  כאשר  נה:(,  )ברכות  בגמרא  ומפורש  עליו.  שיתפללו  כדי 
היה חולה, הוא היה מבקש לפרסם את מחלתו לרבים, כדי 
שאוהביו יתפללו לרפואתו, ושונאיו ישמחו במפלתו, ובזכות 
ואדרבא,  בכך,  כאלו המתביישים  ויש  ע"ש.  יתרפא,  הוא  זה 
הבושה היא חלק מהכפרה והתיקון, והתפלות של עם ישראל 
הרי הן תיקון גדול לחולה. ומפורש בגמרא )ברכות ח.(, על הפסוק 
"פדה בשלום נפשי וכו' כי ברבים היו עמדי", שתפלת רבים 

מבטלת גזרות קשות, ע"ש.
בר  קודש  בזרע  נפקדו  לא  שעדיין  זוג  בני  לגבי  הוא  וכן 
קיימא, שעליהם ללכת לאירועים של כל בני המשפחה כרגיל, 
רעש  עושה  זה  ודבר  מצוין.  וזה  אמן,  ולענות  ברכות  לקבל 

גדול בשמים, כי הבושה היא חלק מהתיקון.

פדיון שבויים רוחני, גדול יותר מפדיון שבויים גשמי
שאלה: בעזרת ה' יתברך, בתאריך כ"ז שבט תשע"ח ביום 
האם  היא,  ושאלתי  "עטרת חכמים".  הכנס של  יתקיים  שני, 
וכן  לכנס,  לבוא  כדי  דרבים  תורה  שיעור  לבטל  לי  מותר 
להשפיע ולעורר את האחרים לקנות כרטיסים לערב ההילולא 

הגדול הזה? והאם מחובתי להתאמץ בזה?
של  שביטולה  פעמים  צט.(,  )מנחות  בגמרא  מפורש  תשובה: 
שכר,  ומקבל  תורה  מבטל  רש"י,  ופירש  יסודה.  זהו  תורה 
השקעה  בעצם  וזו  ע"ש.  בה,  ועוסק  ומייסדה  יושב  כאילו 
ולהיות  ולחזק,  לעזור   - מבורכים  ישרים  דורות   - לדורות 
השקדנים  היקרים,  האברכים  לטובת  ט.(,  )ב"ב  הְמעשה  גדול 
ולזכותם  ברבים,  קהילות  להקהיל  שואפים  אשר  והלמדנים, 
בהלכה ובמוסר, שזה התיקון העולמי הגדול. ולכן בודאי שאין 
כאן ביטול תורה דרבים, ואדרבא, כולנו צריכים לבוא ולחזק, 
בבחינת "נדיבי עם נאספו". ורבינו יונה הקדוש )שע"ת שער ג אות 

קסח(, כותב על זה דברים חמורים, ע"ש. 

מי לנו גדול משני האמוראים הקדושים אביי ורבא, שעליהם 
נאמר )סוכה כח.(: הוויות דאביי ורבא. ואביי שהיה שקדן עצום 
וטרוד בגירסא, ולא היה לו זמן אפילו לעשות עירובי חצרות 
קשור  היה  כשזה  כן  פי  על  ואף  סח.(,  עירובין  )עי'  השכנים  עם 
)עי' סוכה  וכמו שמצינו בגמרא  זמן,  למצוות, היה לאביי הרבה 
נב.(, שהיה רודף אחר זוג אחד שתים עשרה קילומטר )!(, כדי 

להצילם מעבירה. ואביי היה עוסק בתורה ובגמילות חסדים, 
וזכה לאריכות ימים עד לגיל ששים שנה )ראש השנה יח.(. ומבואר 
בחסד,  עוסק  היה  רבה  גם  שבאמת  רבה(,  )תד"ה  בתוספות  שם 
עשרים  של  תוספת  קיבל  ולכן  יותר,  עוסק  היה  אביי  אולם 
שנה. ובפרט כשעושים חסד רוחני - לעזור לתורה – שזוכים 
רוחני  שפדיון שבויים  לכל הדברים הנפלאים הללו. וכידוע, 
להצלת  גשמי  שבויים  מפדיון  יותר  חזק   - בתשובה  לחזרה 
הגוף מהשבי, כמו החייל היקר גלעד שליט הי"ו )יבי"א ח"ז דף רמא(.
בהשפעה,  בעשייה,  להתאמץ  כולנו  על  חובה  ובסיכום: 
בהגעה למקום ובתפלה שתהיה הצלחה גדולה, וקידוש השם 

גדול. וברוכים הבאים בשם ה'.

גזל מקטרג בראש!
שאלה: אני מטפלת בקשישים מטעם ביטוח לאומי, האם 
מותר לי לשתות כוס מיץ או כוס מים קרים מהמקרר מבלי 

לבקש רשות מהקשישים?
מאד  המקפידים  בזקנים  ובפרט  בהחלט!  אסור  תשובה: 
רשות  לבקש  שצריך  כליהם,  ועל  מאכלם  על  רכושם,  על 
ללא  קרים  מים  לשתות  מותר  יהיה  ואז  לתמיד,  אחת  פעם 
הגבלה. ויש לדעת שעוון גזל, הוא עוון חמור מאד, ויש להזהר 

בזה מאד. וכידוע מהגר"א זיע"א, שעל עוון גזל צריך לחזור 
בגלגול, רחמנא ליצלן )עי' ביאורי הגר"א משלי יד, כה(.

ספק מחטיא את הרבים...!
שאלה: חלה מתוקה שיש ספק על כמות המתיקות שבה, 
בקושי  בסעודת שבת, כשאוכל  "המוציא"  לברך  מותר  האם 

כביצה פת?
חלה  כשאוכל  ולכן  ברכות,  לספק  להכנס  אסור  תשובה: 
מתוקה, יש חובה לאכול 220 גרם שהיא קביעות סעודה, ואז 
פחות  אכל  ואם  הדעות.  לכל  המזון  וברכת  "המוציא"  יברך 
מ-220 גרם, לא די שנכנס לספק ברכות כנ"ל, אלא יתכן גם 

שלא קיים סעודת שבת כהלכתה.
גם לרבות שאסור לאפות חלות לשבת קודש, כשיש ספק 
מתוקה  שהחלה  טוענים  מהטועמים  וחלק  מתיקותן,  על 
הרבים.  את  מכשילים  ובזה  מתוקה,  שאינה  טוענים  וחלקם 
אינה  ודאי  או  ודאי מתוקה  או שיש לעשות את החלה  ולכן 
יח(. ומכאן גם  סי'  יו"ד  יבי"א חלק  )ועי'  ויש להזהר בזה מאד  מתוקה, 
סוכר,  או  שמן  בבצק  לערב  יש  בשר,  עם  מאפה  מיני  לכל 
שאז לכל הדעות ברכתו "בורא מיני מזונות". ויש בזה זכות 
בזה,  נזהר  שלא  ומי  ברכות,  בדיני  מחלוקות  כשאין  הרבים 

נכנס לספק מחטיא את הרבים, וחבל.

הכנת "בצק מלח"
שאלה: האם מותר לגננת להכין בגן "בצק מלח", כלומר, 
בצק העשוי מקמח, מים ומלח, כדי ליצור משחק לילדים בגן, 

או שיש בזה איסור של בל תשחית?
תשובה: כל שהוא צורך האדם, אין הוא בכלל האיסור בל 
ביין  "כיבס  יא(  מט,  )בראשית  הוא בתורה  ופסוק מפורש  תשחית. 
ביין,  כביסה  עושים  שהיו  מ.(,  )סוכה  בגמרא  ומפורש  לבושו". 
ע"ש. וכל מה שהוא צורך לאדם, הרי זה שימושו, וזו התועלת 

שבו, ומותר.
לאוכל  לגרום  אסור  וכן  אוכלין,  לאבד  שאסור  וכמובן 
להמאס, אולם פחות מכזית, הרי זה קל יותר )עי' משנ"ב סי' קפ סק"י(. 
ובנדון דידן, הקמח כעת אינו ראוי למאכל, ועל ידי שהילדים 
בגן נהנים ממנו, אין כאן השחתה, ומותר לעשות ממנו "בצק 
ואין  לעשותו,  ומים, שמותר  הנעשה מקמח  דבק  וכן  מלח". 

בזה בעיה.
ויש לעורר על האיסור לזלזל באוכל ממש. ולכן אין לעשות 
צלחת מבצק אפוי, ולתת עליה אוכל חם, שהרי אחר האכילה 
מ"הצלחת" הנ"ל שגם היא אוכל, וברכתה "בורא מיני מזונות", 
מזניחים אותה מאחר וכעת אחר האכילה היא מאוסה ונזרקת 
)מגילה  ואסור. ומשמע בגמרא  ויש כאן ביזוי אוכלין,  לאשפה, 
ז:(, שבפורים היו עושים כן, והיינו שהקערות היו נעשות על 
ידי בצק אפוי ממש אולם למעשה יש מצוה לכבד את הלחם, 

ואין לעשות כן.
ולפי זה אסור גם לקחת חצי אבטיח וכיוצא בזה, ולהניח 
ביזוי  בזה  שיש  משום  שמחה,  באירועי  להדלקה  נרות  עליו 
רב  של  דורו  על  כד:(,  )תענית  בגמרא  ומפורש  ופשוט.  אוכלין, 

יהודה שזלזלו בלחם ונעשה רעב, רחמנא ליצלן, ע"ש.
ובחק לישראל )מוסר פרשת בראשית( למדו, שהדבר החמור ביותר 
בשמים, הוא שריפת הזמן, והיינו מי שמתבטל מתורה ועוסק 
בדברים בטלים, רחמנא ליצלן. וזה בבחינת הקורא בספרים 
וזו  שם(  ברטנורא  ועי'  צ.  )סנהדרין  הבא  לעולם  חלק  לו  שאין  חיצונים 

השחתה רוחנית ממש, רחמנא ליצלן.

אמירת השכבה על הנפטרים, אחר שנה מיום פטירתם
לנפטרים,  ההשכבה  תפלת  את  לומר  מותר  האם  שאלה: 
ולהזכיר את שמם, כאשר כבר עברה שנת האבלות, ואין זה 

היום שלהם?

תשובה: בנעורינו, לפני חמשים שנה, כך שמענו בירושלים 
עיה"ק, שאסור לעשות השכבה לאחר שנה מהקבורה, אלא 
רק בשבוע של האזכרה. והנה כעת זכינו ללמוד תורה, ולעיין 
דוחה  ושם  שנג(,  עמ'  )ח"א  אבלות  עובדיה  חזון  הקדוש  בספר 
לומר  וממליץ  הזאת,  הסברא  את  זיע"א,  הקדוש  רבינו  מרן 
לכתחילה את תפלת ההשכבה לעילוי נשמת הנפטרים מידי 
ובפרט באמירת הקדיש, שזהו קידוש  גם לאחר שנה.  פעם, 
השם גדול, וכבוד שמים )עי' סוטה מט.(. והוסיף שכן דעת רבינו 

הבן איש חי זיע"א.
ויש כאן גם הנהגה תורנית, שכאשר הבנים יודעים שהם 
ממשיכים  הם  וההשכבה,  הקדיש  באמירת  להמשיך  יכולים 
יש  כאשר  וכמובן  מצוין.  וזה  הכנסת,  לבית  ולבוא  להתמיד 
לחץ של הרבה השכבות תוך שנה בבית הכנסת שצריך החזן 
גם  וכידוע,  אחרת.  לפעם  להמתין  יש  כזה  במצב  להזכירם, 
לאחר שנת האבלות, דנים את הנשמה אם היא ראויה להעלותה 

למקור מחצבתה )חזו"ע אבלות ח"ג דף קצט(. ואוי לנו ביום הדין.

כיבוד הורים – מצות עשה מן התורה!
באים  שהוריהם  ילדים,  עם  הנשואים  צעירים  זוג  שאלה: 
אליהם בכל שבת קודש לאחר הסעודה, כדי לבקרם וליהנות 
ומעדיפים  השבוע,  מכל  עייפים  הזוג  בני  ואילו  מנכדיהם, 
לישון בשבת בצהרים. האם מותר לומר להורים שלא לבוא 
בשעה זאת, כאשר זהו הזמן המתאים ביותר להורים היקרים?
התורה  מן  מצות עשה  היא  הורים  כיבוד  אסור!  תשובה: 
בכל רגע, ויש להזהר מאד מאד בכבודם. ומפורש בהלכה )יו"ד 
סי' רמ ס"א(, שצריך להזהר מאד בכבוד אביו ואמו, ובמוראם, ע"ש. 

וכאשר מכוונים שזו מצות עשה בכל רגע, הרי זה מביא כח 
ושמחה, ומימלא אין קושי בזה כלל. וכפי הצורך והענין, יעשו 

בני הזוג לעצמם, תכנית מסודרת כיצד לנוח בשבת קודש.
ושמו  מהגמרא  אחד  חכם  על  לא:(  )קידושין  בגמרא  ומפורש 
אבימי, שהיו לו בבית חמשה בנים גדולים, וכשהיה אביו רבי 
לבניו  מסכים  היה  לא  הוא  בדלת,  ודופק  לביתו  מגיע  אבהו 
כדי  לדלת  ורץ  קם  היה  הוא  אלא  לסבם,  הדלת  את  לפתוח 

לפותחה בעצמו, ולהראות בזה כיבוד הורים לאביו.

מנהל בנק שעוד יהיה מנהל בית מדרש 
לאברכים...!

שאלה: אני מנהל בנק, ואני אבל בתוך שנה על אבי, וכעת 
אני מתחזק ב"ה, אולם עדיין אני הולך בגילוי ראש, ולכן אני 
יכול לברך על אכילה ושתיה במקום עבודתי רק בגילוי ראש, 

האם הדבר מותר?
ממונות...  בדיני  שאלה  כמו  זה  קשה!  שאלה  תשובה: 
ומסתבר שלאכול בלי ברכה, חמור יותר מלברך בגילוי ראש. 
לה:(,  ברכות  )עי'  ומחטיא  חוטא  ונקרא  גזל,  זה  ברכה  בלי  לאכול 
ואילו לברך בגילוי ראש הוא איסור קל יותר )ועי' באורך ביבי"א ח"ו או"ח 
סי' טו(. ולכן בודאי שכדאי להורות לך לברך ולהתחזק, ומצוה 

ונמצא  זמן תפלה,  גוררת מצוה. ומכאן שגם באופן שיעבור 
במקום שאי אפשר לכסות את ראשו, שרשאי להתפלל בגילוי 

ראש )הערה ביבי"א שם(.
וזה בבחינת לבטולי הא מקמי הא )עי' סוטה מח.(. וכן בגמרא 
לידי  ד.(, התירו בשבת לרדות פת מהתנור קודם שיבוא  )שבת 

חיוב חטאת, ע"ש. וכידוע מרבינו הרמב"ם בתשובה )שו"ת פאר 
הדור סי' קלב( שאמר, מוטב שיאכל רוטב ולא יאכל בשר )הובא ביבי"א 

ח"ח עמ' שלב(.

ופעם אחת טען מאן דהוא ואמר: "אנחנו לא בעל הבית על 
התורה, וכיצד אם כן יברך בגילוי ראש?", ואמרתי לו אדרבא, 
גדולי ישראל וגדולי הפוסקים הם בעלי הבית על התורה, ומה 
שהם פוסקים למטה מאשרים למעלה. ולבסוף מנהל בנק זה, 

יהיה מנהל בית מדרש לאברכים, בעזרת ה' יתברך. 

שאל את הרב
שו"ת ממורנו הרב שליט"א
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