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פירוש לתפילת העמידה

חונן הדעת
להרגיש  ויש  עצמה,  בפני  מלה  היא   - אתה 
שמדבר בלשון נוכח עם ה' יתברך, ומבקש את 

בקשותיו.
חונן לאדם דעת - לשון חנינה ומתנת חינם, 
בבחינת  וזה  בדקויות.  להבחין  עיון,  זה  ודעת 
מתנה מה' יתברך, בבחינת "חכם וטיפש הנגזר 
בהריון" )נדה טז:(. והמעיין נקרא בעל דעת, וזה 
אדם, לשון "ֶאַּדֶּמה ְלֶעְליֹון" )ישעיהו יד, יד(, שאדם 
הוא הלשון החשוב ביותר )עי' בזוה"ק תזריע מח. שהביא 
כמה שמות: "אדם", "גבר", "אנוש" ו"איש", וכתב שהגדול מבינהם הוא 

אדם(. 

איש  פרושו  אנוש,   - בינה  לאנוש  ומלמד 
אנוש  בן  של  ומאמץ  כח  זה  ובינה  פשוט, 
להתאמץ ולהבין דבר מתוך דבר, מהכח שנתן 

לו ה' יתברך.
ומכאן  השבח,  כאן  עד   - מאיתך  וחננו 

מתחילה הבקשה – תן לי מתנת חינם.
ולומד  שומע  שאני  מה  כלומר,   – חכמה 
וכלול בבקשה  חכמה.  מאחרים, כל מיני דברי 
ולהתעלות.  להתקדם  ללמוד,  לשמוע,  לאהוב 
החכמה  מכח  דבר  מתוך  דבר  להבין   - בינה 
ולהסיק  להוסיף  יודע  וכן,  ולמד.  ששמע 
מסקנות נכונות למעשה. וכגון, ששומע מגדולי 
וצניעות  קדושה  על  המעוררים  שליט"א  הדור 
להשתמש  שאסור  מעצמו  מבין  הוא  בהשגות, 
למודה,  להידמות  אסור  וכן  כשר.  לא  בטלפון 
ליופי ולחיצוניות. וכן, אסור לעשן סגריות, כי 
זו תאווה המזיקה והוא נגד הקדושה והצניעות. 
להקפיד  שיש  ומבינות  שומעות  הנשים  וכן, 
יותר  שמבין  וכמה  ובסגנון.  בלבוש  בצניעות 

הוא בגדר בינה, והוא התוצאה של חכמה.
ודעת - זה עיון, כלומר לדייק ולהבין נכון עם 
מקורות חז"ל הקדושים, וכן דעת זה רוח הקודש 
)עי' רש"י שמות לא, ג(. והכוונה להבין בשלימות ובלי 

זה  דעת  וכן  רוח הקודש.  נקרא  והוא  טעויות, 
לכוין  כך  וממש  י(,  ג,  השירים  שיר  רבה  )מדרש  אמונה 
רוח  וגם  עיון  גם  וזה  באמונה,  השגות  להשיג 
היום  בחיי  קשות  בעיות  פותר  ובכך  הקודש. 
יום. וגם מצוה לכוין שם קדוש חב"ו, שזה ראשי 
תיבות: חכמה, בינה ודעת )עי' כף החיים סי' קטו סק"ב(.

יבקש  כאן   - הדעת  חונן  ה',  אתה  ברוך 
שהוא  החכמה,  שלימות  יתברך  מה'  בתחנונים 
דעת, בלימוד התורה ובחיי היום יום. וכן, לדעת 
בבחינת  מצויינות  והשקפות  נכונות  הנהגות 
"דרץ ארץ קדמה לתורה" )ילקוט שמעוני פר' בראשית סי' 
רמז אות לד(, ואין דעת אלא תורה )סוטה מט.(, ודעת 

וזה  ו(.  פ"א,  ויקרא  ומד"ר  מא.  )נדרים  חסרת  מה  קנית 
)עי'  בריאים  חיים  כלומר  דברייתא,  חיי  בעצם 
שבת פב.(. ושלמה המלך ביקש אך ורק לב שומע, 

וקיבל לב חכם, נבון, עושר וכבוד )עי' מלכים א ג, יג(.

הרוצה בתשובה
מה'  לבקש  יכוין   - לתורתך  אבינו  השיבנו 
יתברך לזכות לאור שבתורה )בן איש חי שנה ראשונה פ' 
בשלח הי"ז(, בבחינת "והאר עיננו בתורתך". ותמיד 

יש לבקש רחמים )עי' נדה ע:(, ולכוין בזמן הלימוד 
ותפילה  מז(.  סי'  ב"ח  )עי'  התורה  מכח  להתקדש 
בבקשות ובתחנונים מביא סייעתא דשמיא )עי' 
דוד  קי"ט בתהלים, שהביא  וכן בפרק  ו:(,  מגילה 

המלך ע"ה, יש בקשות ותחנונים לזכות בתורה. 
בוכים בתפילה  היו  לדורותיהם  ישראל  וגדולי 

לזכות לאור שבתורה.
אור  על  יכוין   - לעבודתך  מלכנו  וקרבנו 
כאותם  יהיה  שלא  ה',  בעבודת  התפילה 
חבריהם  עם  בטלפון  לדבר  הנהנים  מסכנים 
זמן רב בדיבורי שטות והבלים, אולם בתפילת 
ליצלן.  רחמנא  שיותר,  כמה  מקצרים  העמידה 
בתפילה  ולהאריך  לכוין  שיהנה  להתפלל  ויש 

כמה שיותר.
כלומר,   – לפניך  שלימה  בתשובה  והחזירנו 
והבנה  ידיעה  יש  והתפילה,  התורה  ידי  על 
זוכה לתקן תמיד את  וכן,  מה חובתו בעולמו. 
תשובה  בעל  זה  והרי  התורה,  פי  על  מעשיו 
שהכל  פי  על  ואף  רוחנית.  בתוספת  יום  יום 
אבל  לג:(,  )ברכות  שמים  מיראת  חוץ  שמים  בידי 
מצויין  זה  מהשמים  עזרה  ולבקש  להתפלל 
והכרחי )עי' מהרש"א ברכות י.(. וכשאומר לפניך, יכוין 
ולא  הדין  ביום  יתברך  ה'  לפני  לעמוד  שנוכל 

נבוש במעשינו הרבים.
ברוך אתה ה', הרוצה בתשובה - הבא ליטהר 
מסייעין אותו )יומא לח:(, והמבקש באמת מקירות 
לבו אז נברא מלאך המסייע בעדו )מהרש"א מכות י:(, 
ואז יש רצון מה' יתברך לעשותו בעל תשובה. 
שמהשמים  כלומר  צינו"ר,  אותיות  ורצו"ן 

עוזרים לאיש תורני להיות בעל תשובה יום יום 
ממש, ולא כתמול שלשום, ואשריו. וכידוע, אין 
סוף לעלייה רוחנית של האדם יום יום )מהרש"א 
ברכות סד.(, וצריך לבקש כל יום מכל לבו להתקדם 

ולהתעלות ברוחניות, ודבר זה עושה רעש גדול 
בשמים. ואדם המבין ומכוין בברכת אתה חונן, 
)עי'  תשובה  בעל  להיות  ושמח  בתשובה  חוזר 
מגילה יז:(, וזוכה להגיע לכסא הכבוד )בא"ח שם(. וגם 

גדולי הדור וחכמי התורה מתפללים על כך יום 
יום להיות בעלי תשובה בעלייה רוחנית לעולם, 

ועל אחת כמה וכמה אנחנו התלמידים.

סלח לנו
סולח  אבא   - חטאנו  כי  אבינו  לנו  סלח 
זה  וסליחה  )קדושין לב.(.  וכבודו מחול  מכל הלב, 
שעשינו,  העבירות  לאחר  שמגיעה  שלימות 

ואבא מתייחס לבניו כאילו היה הכל בשוגג.
מחול לנו מלכנו כי פשענו – ה' יתברך מלך 
העולם, וכל הנעָשה כנגדו נחשב כפשע וזדון, 
כי זה נגד המלך הגדול. ולכן נקרא מחילה, כי 
ואף  העבירה.  מן  נקיון  של  שלימות  כאן  אין 
הוא  לב.(,  )קדושין  מחול  מלך  של  כבודו  שאין 
דוקא במלך בשר ודם, מחמת כבוד התושבים, 
והוא ציווי מה' יתברך שתהא אימתו עליך )שם 
עצמו,  מכח  העולם  מלך  יתברך  ה'  אבל  לב:(. 

בפרט  יט.(,  סנהדרין  תו"ס  )עי'  תמיד  למחול  יכול 
כאשר מתחרט ושב מאהבה, שעבירות נהפכות 

לזכויות )יומא פו:(.
כי אל טוב וסלח אתה – כלומר, מדת הרחמים 
האל  ונקרא  ומטיב,  טוב  שהוא  יתברך  ה'  של 
הטוב, "הודו לה' כי טוב" )תהלים קיח, כט(, כי הוא 
ה'  "ַוִּיָּנֶחם  יד(:  לב,  )שמות  בפסוק  ומפורש  הטוב. 
ה'  "ַוֹּיאֶמר  כ(:  יד,  )במדבר  הפסוק  וכן  ָהָרָעה",  ַעל 
ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך". ויכוין לבקש מה' יתברך שלא 
בשמחה  לעבדו  שנוכל  בכדי  יסורים,  לנו  יתן 

)יערות דבש(.

ברוך אתה ה', חנון המרבה לסלוח – כלומר, 
פעמים רבות סולח לנו לגמרי על כל העבירות, 
והכל במתנת חינם ממש. ומנגד, מצפה שנתחזק 
ונהפוך לבעלי תשובה. וכל האומר הקדוש ברוך 
יתברך  וה'  נ.(,  קמא  )בבא  חייו  יוותרו  ותרן,  הוא 
בתשובה  לשבים  ואמת  חסד  ורב  אפיים  ארך 

ומתכוננים לעליה רוחנית תמיד.

המשא המרכזיביאורי תפילה
מורנו הרב שליט"א
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מורנו הרב שליט"א בהשתלמות רוחנית וחיזוק הגוף עד ר"ח אלול
בשבועות הקרובים יפורסם במדור זה קטעים מהספר הנהגות תפילה



לפעמים צריך לנהוג בחוסר היגיון!
להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה, מורי ורבותי!
יסומנו  אשר  אנשים  יהיו  תמיד  מלווים,  אנו  אותו  מיוחד  מאורע  בכל 
על ידינו כמי שנהגו בחוסר היגיון. מה שיגרום לנו לזלזל בהם ובתוצאות 
באותו  לנהוג  לפעמים  נדרש  מאיתנו  אחד  שמכל  הוא,  הפלא  מעשיהם. 
אלא  היגיון,  בחוסר  ננהג  לא  אילו  מכך,  ויתרה  בדיוק.  היגיון"  "חוסר 

ב"היגיון בריא", עלולים אנו "לזכות" בהפסד ואף בעונש.
וכלפי מה הדברים אמורים?

ַאֲהֹרן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  "ִּפיְנָחס  מאחרי הפסוקים הפותחים את פרשתנו: 
ְוֹלא  ְּבתֹוָכם  ִקְנָאִתי  ֶאת  ְּבַקְנאֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמַעל  ֲחָמִתי  ֶאת  ֵהִׁשיב  ַהֹּכֵהן 
ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי, ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום" 
מקומות  בכמה  המובא  ומשמעותי  ארוך  סיפור  מסתתר  יא-יב(,  כה,  )במדבר 

בחז"ל.
הגמרא )סנהדרין פ"ב ע"א( מעדכנת שבכל אותו מאורע, מתחילתו ועד סופו, 
היה פינחס בסכנת חיים – הן מצד רשעי ישראל והן מצד הצדיקים שבהם. 
לדוגמא, אם היה זמרי מצליח להרוג את פינחס, הרי שזמרי לא היה חייב 
מיתה, משום שלפינחס היה דין "רודף", וזמרי בסך הכל היה מקיים את 

ההלכה: "אם בא להורגך – השכם להורגו" )שם ע"ב ע"א(.
באותה מידה, כל שבט שמעון, כאשר ראו את זמרי מבצע חיסול בנשיא 
השבט, קמו עליו וניסו להורגו, מה שהיה צפוי כמובן. ולא זו בלבד, אלא 
לאחר מכן, מציינת הגמרא הקדושה )שם פ"ב ע"א( שביקשו גם מלאכי השרת 

לפגוע בו, ורק הקדוש ברוך הוא עמד לימינו, וביקש מהם להניח לו.
שאר השבטים, שלא היו מעורבים במעשה של זמרי, לא רק שלא אמרו 
מילה טובה על פינחס, אלא להיפך – פגעו בו, העליבו אותו ואמרו עליו 
את המילים: "ראיתם בן פוטי זה, שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה 

והרג נשיא שבט מישראל?!"
הגמרא בירושלמי )סנהדרין פ"ט ה"ז( מביאה יותר מזה, שמעשהו של פינחס 
היה שלא לרצון חכמים. עד כדי כך שרצו לנדותו, ורק בגלל רוח הקודש 
שקפצה ואמרה: "ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלם" )במדבר שם, יג( 

הניחו אותו בחפותו.
אז מה באמת קרה שם? מה גרם לפינחס לקחת על עצמו סיכונים רבים 

כל כך, וסיכוי גדול למחוק את שמו מעל דפי ה'היסטוריה' היהודית?
ראה  כאשר  כדלהלן.  )שם(  הקדושה  הגמרא  מעניקה  לכך  ההסבר  את 
פינחס את מעשהו המביש של זמרי, ניגש הוא למשה רבינו, ואמר לו: "אחי 
אבי אבא, לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני שהעושה את מעשה זמרי חייב 
מיתה?" מיד אמר לו משה: "קורא האיגרת או גם יבצע את הנאמר בה". 
לאמור, אתה פינחס, ש"עלית" על ההלכה הנכונה, קום ובצע אותה כדין.

באותן שעות, היה משה בשפל המדרגה. עד כדי כך שאמר לו הקדוש 
ברוך הוא )שמות רבה פר' תרומה פר' ל"ג סי' ה'(: "משה, בוכה אתה? והיכן חכמתך 
שאמרת דבר והבלעת לקרח, ועכשיו אתה בוכה?!" כלומר, שגם הקדוש 
ברוך הוא התייחס למשה ב'זלזול כביכול' על חוסר האונים אותו גילה מול 

חוצפתו של זמרי, נשיא שבט שמעון.
והמדרש ממשיך ומספר )שם( שפינחס היה דן בינו לבין עצמו האם כדאי 
שיכנס לאותה סכנה או שמא הסיכון גדול על מידותיו? עד שלבסוף, כאשר 
ראה איך נופל עם רב מישראל ומת באותו חטא, דרש בעצמו את המילים 
דלהלן: "ומה אם הסוס שהוא נותן נפשו ליום מלחמה, אפילו הוא מת נותן 
נפשו על בעליו, אני על קדושת שמו של הקדוש ברוך הוא על אחת וכמה!" 
ומיד בו ברגע נאזר פינחס בגבורה ועשה את הדבר הכי "לא הגיוני" במחנה 

ישראל.
פינחס היה אמור לאבד גם את הסיכוי לכהונה באותו מעשה, כי הרי 
כהן שהורג את הנפש פסול אף מלישא את כפיו. אולם, דוקא בעקבותיה 
של אותה מסירות, זכה פינחס למה שלא היה אמור לקבל – מתנת ברית 
)במדבר שם, שם(. כי כאשר נמצא תלמיד ליד רבו ומעורר את  כהונת עולם 
הצעד הנכון לעשות, ועושה אותו במסירות נפש, הרי שאת השכר הגדול 

והאמיתי מקבל הוא ישירות מבורא העולם.
ברמות הרוחניות ההולכות ומעלות אותנו מעלה אחר מעלה בפרשיות 
החולפות, אנו זוכים לעלות מפרשיות שלח לך וקרח, שם היו בישראל את 
אותם רשעים אשר יצאו נגד גדולי ישראל, עד לפרשת חקת המבהירה את 
התבטלותם הגדולה של גדולי ישראל לדעת עליון, ועד פרשיותינו בלק 
ופינחס המלמדות אותנו שהכח הגדול והעצום נמצא בידי מי שלא ממתין 
להוראות מרבו, אלא ניגש אליו, שואל ומברר ועושה ככל אשר ישית עליו.
אינה  זו  ע"ב(.  קי"ט  )שבת  למכתו"  רפואה  אין  חכמים  תלמידי  המבזה  "כל 
הטוב  התלמיד  של  הרמה  נדרשת  כאן  פינחס.  בפרשת  הנדרשת  הרמה 
וההגון הפועל על פי רבו ומבצע את כל אשר יאמר, בבחינת: "ֹלא ָתסּור 
ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשֹמאל" )דברים יז, יא(. כי ככל שיהיה הדבר לא 

הגיוני, הרי שהוא ההיגיון האמיתי והנכון.
הגמרא )סנהדרין ק' ע"א( מסבירה את עונש המוות לו זכה אבנר, מפני שהיה 
לו למחות בשאול על נוב עיר הכהנים ולא מיחה )רש"י שם, ירושלמי פאה פ"א ה"א 

וסוטה פ"א ה"ח(.

ברבי  אלעזר  רבי  על  הגמרא  מספרת  ע"ב(  )פ"ב  מציעא  בבא  במסכת 
שמעון, שלאחר מותו היה שוכב בעליית הגג ומשם מורה הוראות לישראל 
ואף דן דיני תורה, והיה גופו כגוף אדם חי ממש. אולם, פעם אחת ראתה 
גופו  שמא  חששה  היא  דעתה.  וחלשה  מאוזנו  שיצאה  תולעת  רעייתו 
מה  לה  שאין  לה  ואמר  בחלום  הגדול  בעלה  אליה  בא  להירקב.  מתחיל 
שמע  אחת  שפעם  כך  על  משמים  עונש  היא  שיצאה  והתולעת  לדאוג, 
שהתבזה בן תורה ולא מחה כראוי לו. כלומר, מרבי אלעזר ברבי שמעון 
נתבקשה מחאה גדולה יותר, והוא לא מחה כפי מה שהתבקש ממנו, וזהו 

העונש שנגזר עליו.
האור החיים הקדוש שחילק בשר לתלמידי חכמים, ולא הסכים למכור 
לאחד מעשירי הקהילה שלא מצא בשר למכירה בשוק, שמע מאותו עשיר 
ביזיון קל על אברך בן תורה שעבר במקום וקיבל את המגיע לו. ובהיות 

ולא מחה כראוי, נגזרה עליו מיתה או גלות לבחירה.
האפשרות להאזין ולקבל דעת תורה עומדת בפני כל אחד מאיתנו – 
בין רב למעט. באותה מידה, האפשרויות לשמור על כבודה של תורה או 
למחות כפי כוחנו או קצת פחות מכך, נתונות תמיד לפתחנו. ואנו אמורים 
ומקבל  זוכה  אשר  אלעזר",  בן  "פינחס  מעדת  הוא  חלקנו  האם  להחליט 
מהקדוש ברוך הוא ברית שלום לו ולזרעו אחריו וכהונת עולם, או, חלילה 
וחס, ההיפך הגמור – "קרח ועדתו", אשר נזכרים עד היום לדיראון עולם, 
כבושים באדמה וצווחים: "משה אמת ותורתו אמת והן בדאין" )ב"ב ע"ד ע"א(.

זהו  ולמועצות,  לעיריות  הבחירות  עונת  בישראל  מתחילה  אלו  בימים 
הזמן בו מוצאים לעצמם כל מיני גופים פרטיים וציבוריים את ההזדמנות 
בתמורה  הקודש  במערכות  השתתפותם  את  ישראל  גדולי  בפני  להתנות 
במעבר  או  בפרישה  "מאיימים"  שהם  תוך  תקציב,  או  משרה  לנתחי 
איך  תלוי  וארורה",  מבורכת  "תקופה  היא  הבחירות  תקופת  למתחרים... 
אוכלים אותה, תלוי איך מתנהגים בה, ותלוי עד כמה נכנעים בה ל'דעת 

תורה' או חלילה מנסים להכניע אותה...
אותו  הסובבים  ואת  ביתו  בני  את  עצמו,  את  יזהיר  מאיתנו  אחד  כל 
לעשות ככל יכולתם לברר את הדעת התורה הפרטית והציבורית השייכת 
להם, לקבל אותה באהבה – בין אם היא נראית "הגיונית" יותר או פחות.

ועל הכל להבהיר לאותם חברים אנרגטיים ופעלתנים, שלא משנה מה 
זו שתכריע בפנינו את  תהיה רמת החברות, בכל מקרה דעת התורה היא 
הדרך בה נלך ואת המעשה אשר נעשה. וגם אם נצטרך לחגור לשם כך כלי 
מלחמה רוחניים, יחד נעשה הכל בכדי לזכות בברכתו של פינחס "הנני נותן 

לו את בריתי שלום".
וברוכים תהיו!
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- מדברי מורנו הרב חיים רבי שליט"א - 

"האינטרנט המסונן והמוגן החריב והרס משפחות רבות
מי שלא חייב אותו ואין לו התר מרבו המובהק, שלא יתקרב אליו"

"החזקת ישיבת בין הזמנים של הגאון הרב חיים רבי שליט"א,
 
ובכלל - היא תעודת הביטוח הגדולה ביותר לחופש הגדול"

)כנס בינה"ז - תש"ס(

הזכות
להקדיש את לימוד ישיבת
 03-5011160בין הזמנים אב תשע"ח

החזקת בחור 500 ₪

יום לימוד 2600 ₪



שאלה יפהניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
שו"ת ממורנו הרב שליט"א

www.haravrabi.co.il :אתר        Info@haravrabi.co.il :פקס: 03-5011125        מייל

3

צפייה במשחקי כדורגל
לראות  מה דעת התורה על אותם אלו שאוהבים  שאלה: 
רעש  יש  עכשיו  ובפרט  רגל?  כדור  משחקי  בתקשורת 
תקשורתי עולמי של כל מיני שחקנים מפורסמים ו"מונדיאל"?
מתאים  לא  שזה  בכך  די  לא  מאד!  חמור  זה  תשובה: 
סרטונים  רואים  כאשר  ולצעוק  ולצחוק  ולהתלהב  להסתכל 
כאלו, חמור מכך – היתכן להתלהב ממשחקים של גויים ושל 

עמי הארץ?!
ובגמרא )עבודה זרה יח:( נקראים כל אלה "מושב לצים", ובכללם 
דוקיון ומוקיון ומוליון ולוליון, וכן טרטראות וקרקסיאות, הן 

וכיוצא בהן, כל אלה מושב לצים, רחמנא ליצלן, עיין שם.
ועוד, יש כאן גם חילול שם שמים כאשר רואים יהודים, 
בעוונות הרבים, מתלהבים מהבלי הבלים שכאלה. ומסתמא זה 
פירוש המלה "מונדיאל" – לצעוק ולצחוק ולהרגיש כוחניות 
ולעשות רעש עולמי, רחמנא ליצלן. ובשפה הספרדית פירוש 
ומוסתר  מבולבל  שהכל  "העלם",  לשון  – עולמי,  הוא  המלה 
ורודפים אחרי הבלים ושטויות. וכולנו יודעים מה קרה בסוף 
כתוב  היה  עליהם  שגם  הברית,  בארצות  התאומים  לבניני 

"מרכז הסחר העולמי".
ואדרבא, מי שבעצמו משחק ונהנה, זה מצוין, ומקיים מצוה 
שמתעמל ומחזק את גופו, ועליו נאמר "ֹּגֵמל ַנְפׁשֹו ִאיׁש ָחֶסד" 
)משלי יא, יז(. וכך היה הלל הזקן אומר על עצמו שעושה חסד עם 

גופו כפי הצורך והענין יום יום )עיין מדרש רבה ויקרא פרשה לד(. וזה 
ָיָׁשב" – כל  בעצם הפסוק בתהלים )א, א(: "ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים ֹלא 
מקום שאין תורה הרי זה מושב לצים, עיין שם בפירוש רש"י.

וכאשר מחזק את גופו ונהנה ממשחק כדור רגל )שהוא בעצמו 
משחק כנ"ל( לזרז העצמות ולהיות בריא וחזק, הרי זה מצוה ממש. 

וכמובן על ידי עצה מהחכם ודעת תורה כיצד לעשות כן, זה 
מצוין.

ולקרב  הטמאה,  יון  תרבות  לסלק  קדושה  חובה  בסיכום: 
את עצמנו לתורה, ולהתעמל ולהזדרז כפי הצורך בעבודת ה' 

יתברך, ויש בזה קידוש השם וחיים טובים.

הגדולה והכבוד לשמוח לפני ה'
להקה  להביא  מצוה  האם  השואבה,  בית  בשמחת  שאלה: 
מפורסמת שמקפיצה ומשמחת את כולם, או שמספיק תקליטן 
בשמחה  תורניים  וניגונים  שירים  להשמיע  שיודע  חרוץ 

ובאהבה?
חבל על הכסף ואין שום ענין להזמין לא להקה  תשובה: 
חינוכי  לא  גם  שזה  ויתכן  כלים.  וכמה  כמה  עם  נגנים  ולא 
ופייטן  נגינה  כלי  וכמה  כמה  ידי  על  בציבור  רושם  לעשות 

היודע לקפוץ ולהקפיץ.
ומפורש ברמב"ם  זה שמחה שבלב,  בית השואבה  שמחת 
ועבודה  ה',  לפני  לשמוח  והכבוד  שהגדולה  ספ"ח(,  לולב  )הלכות 

גדולה היא, עיין שם.
להשגות  להגיע  השואבה  בית  בשמחת  שצריך  נמצא 
רוחניות, ומשם שואבים רוח הקודש. והנביא יונה בן אמיתי 
מרשימה  בלהקה  צורך  אין  ולכן,  חד(.  בתד"ה  נ:  )סוכה  לכך  זכה 

וצעקנית, אלא בשירה המעוררת את הלבבות.
הניגונים  כל  את  בהם  שיש  נפלאים  דיסקים  יש  וכיום, 
ומצוין  נפלא  וזה  הצורך,  כפי  חזקים  ורמקולים  בשלמות 
לכולם, וניתן לחסוך כסף רב מהוצאות ההקדש של מוסדות 

התורה היקרים שלנו.
מיליונים  שווה  טובה,  נשמה  תורה,  בן  תקליטן  בסיכום: 
ומקדש שם שמים במעשיו, בלבושו, בסגנון העדין שרואים 
עליו, וחוסכים ומקדשים שם שמים. ועדיף להזמין תקליטן גם 
לאירועי שמחה של המשפחה, כמו: חתונה, בר מצוה וברית 
מילה, ולחסוך כסף ועין הרע, ובעיקר לקדש שם שמים. ובזה 
נרוויח גם כבוד שמים בכך שנמעט בכלי נגינה זכר לחורבן 

בית המקדש )ועיין שו"ע סי' תקס סק"ג(.

אירוע משפחתי בפארק
שאלה: האם יש בעיה הלכתית של צניעות לחגוג בפארק 

יום הולדת משפחתי?
צניעות,  מצוין.  זה  הקודש,  טהרת  על  הכל  אם  תשובה: 
מתולעים  זהירות  להורים,  כבוד  תורה,  דברי  ראש,  כובד 
פתוח  והמקום  הרבה  חרקים  באויר  יש  כי  וחרקים,  באוכל 

)ועיין שו"ע סי' תקכט ס"ד(.

כבוד הבעל
שאלה: כיצד עלי לנהוג עם בעלי, אם ישנו סגנון דיבור 
שלילי שאינו מוצא חן בעיני, האם לומר לו "אתה מדבר דיבור 
שלילי" ו/או "חושב שלילי באופן קבוע"? כיצד ניתן לשנות 

זאת?
תשובה: עם הבעל יש לדבר בלשון כבוד. והרמב"ם פסק 
להתנהג בכבוד בפני הבעל כמו מלך )ספט"ו מהלכות אישות(. וגם בין 
בעל ואשתו, מדברים יותר בחופשיות ויותר פתוח. ומסתברא 
שאין לו כוונה לקלות ראש או לספר לשון הרע, כך שצריך 
להתנהג בעדינות, ולדעת להעיר בחכמה גדולה, שהמלך לא 
יפגע. ועל כל בעיה כדאי לשניהם להתייעץ עם החכם, וזה 

מצוין.

לדעת לקרב בחכמה
שאלה: יש כל כך הרבה אברכים ותומכי תורה ברוך ה', 
מדוע השכונה לא סגורה בשבת? אנחנו רוצים להיות בקהילה 

של הרב, וזה, לעניות דעתי, יוסיף מאד לאווירה.
תשובה: זה לא מעשי. עדיף פתוח בשבת, וככה לקרב עוד 

ועוד אנשים.
וכמובן שזה לא פשוט וצריך שיקול דעת של מרן רבינו 

הגדול זיע"א, ואוי לנו ביום הדין.
ולענין חינוך הילדים, אין צורך לומר להם על מחללי שבת 
שהם רשעים וכו', אלא לומר להם: "הם מיסכנים, הם לא למדו 
הגויים.  בין  שנשבה  כתינוק  שהם  אמר  איש  והחזון  תורה, 

ובעזרת ה' יתברך גם הם יזכו לעשות תשובה".

חיתוך מפת ניילון בשבת
שאלה: האם אחר גמר סעודה שלישית בשבת מותר לחתוך 

את מפת הניילון כדי להשליכה לזבל?
בין  המבדיל  "ברוך  לומר  שבת,  יצאה  כבר  אם  תשובה: 

קודש לחול", ומותר לעשות הכל.

דין "קול באשה"
שאלה: ה' חנן אותי בכשרון שירה, הלחנה, נגינה וכתיבה. 

יש לי מספר שאלות בנושא:
שמחה  שהייתי  לילדים  שירים  מספר  ברשותי  יש  א. 
אני  שבו  דיסק  להוציא  לי  מותר  האם  דיסק.  מהם  להוציא 
שרה? האם אני צריכה לשנות את שמי, אם אני עושה זאת? 
האם מספיק לציין "לנשים בלבד"? )מאד חשוב לי לא להכשיל אף אחד 

בשום צורה שהיא(.

ב. יש לי מספר לחנים לשירים שהייתי מעוניינת להעביר 
ולשלוח  בקלטת  עצמי  את  להקליט  לי  מותר  האם  לזמרים. 

להם?
ג.אני מעוניינת לשיר ולנגן בפני אבא שלי המתגורר בבית 
אבות במחלקה לתשושי נפש )חלקם לוקים בשכחה(, וגם בפני זקנים 
וזקנות נוספים המתגוררים עמו שם. אך יש באזור גם פועל 
לפניהם?  לשיר  בעיה  יש  מדי פעם. האם  ערבי שעובר שם 

במידה ואשיר עם עוד מדריכה, האם זה מותר?
ד. אם אני הולכת לשמח חולות בבתי חולים, ויש מישהו 
זו  האם  סמוכים,  מחדרים  או  מהפרוזדור  קולי  את  ששומע 

בעיה?
תשובה: א. מספיק לציין "לנשים בלבד". אין חובה לשנות 
את השם, אבל אם גברים ישמעו והם מכירים ומבינים במי 

מדובר, אז זה בעיה. ואם לא מכירים, אז פחות בעיה. ולכן, 
רצוי לעשות שם חדש שלא מכירים, וזה מצוין ויהיה הצלחה 
שומעים  שהילדים  קודש  שירי  שיהיה  ליזהר  העיקר  גדולה. 

ומקבלים יראת שמים.
זמרים. יש מספיק  זה לא צנוע קשר עם  ב. לא טוב, כי 

בעיות בנושאים אלו.
ג. בפני האבא והזקנים והזקנות אין בעיה, כי הם תשושים 
ולא חושבים ולא כלום. גוי ששומע אין בעיה, הוא לא מצווה 

בזה.
ד. אין בעיה. מי שלא רואה ולא מכיר, רק שומע, זה כמו 

בקלטת שמותר.
לכוון לשם שמים, לקדש שם שמים, והעיקר שירי קודש 
וזה  המלים,  משמעות  את  להסביר  וגם  בלבד.  שמים  ויראת 

קידוש השם גדול.

נשים בבית הקברות
שלא  הקברות  לבית  נשים  בהליכת  הדין  מה  א(  שאלה: 

בשעת קבורת המת?
ב( האם המנהג שמוזכר בכמה ראשונים, שביציאה מבית 
בהליכה  גם  שייך  וצרור,  עשב  גוום  לאחר  זורקים  הקברות 

לבית הקברות שלא בשעת קבורה?
כשיש  או  להתפלל,  כשרוצים  בפרט  מותר,  א(  תשובה: 
געגועים לציון ההורים, ואין בעיה בזה כלל. אבל כמובן שאין 

מצוה לנשים ללכת לבית הקברות )ועיין יור"ד סי' שנט ובש"ך סק"ב(.
ב( שלא בשעת הקבורה אין צורך לתלוש עשבים )עיין משנ"ב 

סי' תקמז סקכ"ה(.

תפילה על מציאת זיווג
שאלה: מאיזה גיל ראוי לבחור להתפלל על זיווגו ועל מה 
להתפלל? ובבקשה כבוד הרב יברך אותי שאזכה לעבוד את 

ה' באמת בשמחה כל ימיי ואראה פני משיח.
תורה  ורק  אך  תמיד  לבקש  הנישואין  גיל  עד  תשובה: 
רוצה  ויראת שמים. מגיל הנישואין, כשמרגיש באמת שהוא 
לישא אשה, אז יתחיל להתפלל על אשה, אשת חיל יראת ה', 
משפחה טובה ומכבדים תורה. וגם לכוון ולבקש שיהיה עזרה 
חומרית וגשמית – כסף וכח, כדי שאוכל להמשיך בהתמדה 

בלימוד התורה.
ויהי רצון שתזכה להיות בן תורה, אוהב תורה ועובד ה' 
בשמחה בזכות שתשאף אך ורק לתורה, ותשנא את המודע, 
את הכבוד ואת החיצוניות, ותרגיש תמיד "ִּכי ַהֹּכל ָהֶבל" )קהלת 

ג, יט(.

במנהגי עדות הולכים לפי האבא
)רומניה( ואבא שלי תימני שלם. אני  אמי אשכנזיה  שאלה: 
ו"חצי תימניה", או רק "תימניה"? כי  נקראת "חצי רומניה" 

שמעתי שהולכים לפי האבא בעדה.
תשובה: נכון, הולכים לפי האבא, כמו שכתוב: "ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
)במדבר א, ב(. גם לא צנוע להגיד: "חצי תימניה,  ֲאֹבָתם"  ְלֵבית 
חצי רומניה". ועדיף לומר: "האבא תימני", או באופן כללי: 
וטהורה  קדושה  עדה  תימן  יהדות  וכידוע,  תימניה".  "אני 

בתורה ובעבודת ה'.

גילוי יהודי על פי תווי הפנים או גופו
שאלה: האם אפשר לגלות יהודי על פי תווי הפנים שלו או 
הגוף שלו? לפי הסוד, יש איזה סימן על האדם היהודי שאפשר 

לזהות או כל מיני סוגים כאלו?
תשובה: אני לא מבין בזה, אבל בודאי שאנשים קדושים 
ובזוהר  הפרצוף.  חכמת  פי  על  ויודעים  מבינים  וצדיקים 
לא  ובדורנו  הפרצוף.  בחכמת  פרטים  לבאר  מאריך  הקדוש 

מבינים בכאלה דברים.

 בית ההוראה
שע"י מורנו הרב שליט"א

מעתה ועד חודש אלול,ינתן מענה
ע"י האברכים המוסמכים בלבד 
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פותחים דיון

ראשית, חזק וברוך על המדור החדש, שמחדד את חושיו של הקורא, ומעניק 
לו חומר מעניין להתעסק בו במהלך השבת ומעניק במה לכל הקוראים להציג 
והלכה  הנהגה  מסקנה,  להסיק  ויחד  דרכו  פי  על  אחד  כל  רעיונותיהם,  את 

למעשה לחיי היום יום.
יש להתייחס לשתי סיטואציות מוזרות בסיפור המצריכות ביאור:

ראשית, ברכת הרב לגנב. ושנית, בקשתה המוזרה של הילדה.
את פגישת הרב והגנב ניתן לחלק לשני חלקים, היחס המתנגד של כבוד הרב 
כלפי הגנב והיחס האוהב של כבוד הרב לגנב, כאשר ביניהם נזרק משפט מחץ, 

שגרר את הרב לשנות מיידית את תגובתו ובכך לעורר את התמיהה.
לאחר שכבוד הרב גוער בגנב על שהעז לבקש את ברכתו ובכך להפוך את 
הרב ל"משתף פעולה" במזימותיו של הגנב, נזרק משפט המחץ ע"י הגנב ולפתע 

הרב מברך אותו בחמימות.
על כן, נצטרך להבין מה נאמר במשפט המחץ, מה עומד מאחריו שגרם לכבוד 

הרב לשנות גישה?
אף רב לא יתלהב לברך גנב, מוצלח ככל שיהיה, ובכך 'לפתוח לציבור את 

העיניים' על כבוד הרב, מה שמהר מאוד יגרום לכבוד הרב להתחרט..
אך כנראה שלא כך בסיפורנו, ניתן לומר שהגנב החביב שלנו אדם ישר, הגון 

ואפילו צדיק...
"..אם נגזר בראש השנה על יהודים הגרים בעיר שיאבדו את ממונם על ידי 

גניבה, שיהי זה על ידי"
המשפט הזה עורר את כבוד הרב לחשוב פעם נוספת, ולאחר מכן לברך את 

הגנב לשנה טובה. הייתכן?
ובכן, אם נחשוב, טמון במשפט זה עומק נוסף.

הגנב אינו רואה פסול במעשיו, שהרי מרגיש הוא "שליח נאמן" של הקב"ה 
לביצוע הגזירה, ומי אהוב על הקב"ה אם לא שליחיו העושים רצונו?

בעקבות  פעולותיו  את  מבצע  אינו  שלנו  החביב  שהגנב  הבין  הרב  כבוד 
מרמור, תסכול והתרעמות על החלטת הקב"ה שבחר לו הכנסה כלכלית נמוכה 
שום  בכך  אין  והרי  אותה,  לבצע  לי שלא  וחבל  יש שליחות,  פשוט  מהרגיל. 
פסול. כבוד הרב מסיק שהגנב נמצא בהנחה מוטעית, מדובר בסה"כ בהשקפה 

מוטעית, אך מאחרי הגנב שלנו עומד אדם הגון וישר.
ולכן, מיד לאחר הבנה זו, כבוד הרב מסתובב לידידנו הגנב ומברכו לשנה 

טובה! חזקה על החום והאהבה שתקרב את הגנב אל כבוד הרב, וברבות הימים, 
'שליחות  הגנב את ההשקפה הטהורה של תורתנו הקדושה, שנכון שיש  יבין 
פשע' בעולם, אך לא אתה אמור להיות זה שמצבע אותה, וידידינו הגנב יהפוך 

לבן תורה אמיתי...
והמסר לדורנו? מובן ביותר...

המכרים  השכנים,  מן  מעט  לא  תפגוש  והנה  בשבת,  ברחוב  לסיבוב  צא 
והחברים שברגע זה חלפו על פניך בעודם נוסעים ברכב, משחקים בטלפון או 
מחללים את השבת בפהרסיא בכל דרך אחרת. בדיוק השכן הזה שיושב ברכב 
ישב לידך אתמול בבית הכנסת וסלסל "לכה דודי" בסגנון מזרחי )ובנינו, זייף לא 
מעט..(, זעק 'שמע ישראל' בהתרגשות בקריאת שמע, ולבסוף קינח בנשיקה של 

הפרוכת מכל הלב...
בבית  יחד  ישבנו  אתמול  רק  הרי  רציני?  אתה  "תגיד,  ותשאל  אותו  עצור 
התשובה  הקדושה?!"  השבת  את  מחלל  אתה  ועכשיו  שבת  בקבלת  הכנסת 
הממוצעת שתקבל היא פחות או יותר הסגנון הבא "מי אמר שאסור?" או יותר 

בכיוון של "אבל צריך ליהנות בשבת וזו ההנאה שלי..".
כופר,  שבת,  מחלל  לו  ולקרוא  לגעור  לכעוס,  להתעצבן,  יכולים  אנחנו 
אפיקורוס, שקרן ואפילו גנב... אבל אם נחשוב לעומק, הוא לא שונה מהגנב 
היהודיים  היסודות  מוטעית,  השקפה  קיבל  שבעצם  מהסיפור  שלנו  החביב 
שלו לא יציבים ולא מוגדרים, ממש בגדר "תינוק שנשבה", ואנחנו כמו הרב, 
מחויבים להעניק לו חום ואהבה, לקרב, להשפיע, להזמין לשיעורי תורה ויום 
יבוא וגם הוא יבין שהאושר האמיתי נמצא בתורתנו הקדושה, בשמירת שבת 

כהלכתה ובקיום המצוות.
ובאשר לבקשתה המוזרה של הילדה, ניתן לבאר שכשם שיש שליחות רעה 
יש שליחות טובה. "אין מקרה בעולם" ואם שמעת דבר כלשהו, חשוב איך תוכל 

לנתב את אותו הרעיון לעבודת ה'.
אם יש שליחות טובה, ארצה שתהיה על ידי, שהרי הישועה צריכה להגיע, 
ואשמח שתהיה על ידי, וזוהי שליחות שה' חפץ בה והופכת את המשפיע לצינור 

להעברת הישועה וממילא גם הוא מתברך וזוכה ממנה.
נלמד מכאן הנהגה נוספת, להתפלל לזכות להיות צינורות השפע של השכונה, 
של החברים, של בני המשפחה להעברת השפע השמיימי. ואם כבר נחבר את זה 
למסר מהגנב, נתפלל להיות הצינור לזכות את אחינו התועים ולקרבם לאבינו 

שבשמיים, "צינור האושר" של ממש.

תגובה נבחרת על הסיפור מהשבוע שעבר


