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פירוש לתפילת העמידה

גואל ישראל
ראה נא בעונינו - זו בקשה ותפילה על הצרות 
בנים,  גידול  צער  הפרנסה,  כקושי  יומיות:  היום 
לידע  ויש  בזה.  וכיוצא  קשים  שכנים  בית,  שלום 
שהכל מן השמים. וכאשר מבקש רחמים מה' יתברך, 
זה מצוין, והוא בעל אמונה, ואשריו. והבקשה כאן 
פנים,  הארת  אלא  פנים,  הסתר  לנו  יהיה  שלא 
לראות את העניות והקשיים בחיי היום יום. ונאמר 
בלשון רבים בכדי לכוין גם על כלל עם ישראל ועל 

מכריו, שהם קשי יום וזקוקים לישועת ה'.
ריב  כל אלה שעושים עמנו  - על  וריבה ריבנו 
אותם  כל  וכן  הרע.  ולשון  מחלוקת  בעלי  קשה, 
ופרצופים,  עצבים  כעס,  ברוגז,  ועושים  שכועסים 
ומצוה  שמים.  ולקדש שם  להשלים  מוכנים  ואינם 
וישכינו  השמים  מן  עליהם  שירחמו  עליהם  לכוין 
שלום בבית, בשכונה, בבנין, בעבודה ובכל מקום, 
)תהלים קיט, קנד(, ותמיד  ּוְגָאֵלִני"  ִריִבי  "ִריָבה  בבחינת 

להתפלל עליהם.
גאולה  כלומר,   – שלימה  גאולה  לגאולנו  ומהר 
שלימה מצרות היום יום. ואין הכוונה כאן לגאולת 
לחשוב  יכול  ולכן,  המקדש.  ובית  המשיח  מלך 
אלו  במלים  אותו  שתוקפות  הצרות  על  ולכוין 
הרווקים  על  לכוין  יש  ובעיקר,  יז:(.  מגילה  פרש"י  )עיין 

והרווקות במשפחתו ושל כל ישראל, כי זאת הצרה 
הגדולה ביותר בעולם, רחמנא ליצלן.

שלא  הגדול  שמך  למען  כלומר,   - שמך  למען 
יהיה חילול ה', ויהיה לנו ישועות למען שמך הגדול 
יום יום. ובעל מחלוקת ועקשן גדול אינם יכולים 

לכוין בברכה זו, רחמנא ליצלן.
ה'  אחד  ברגע  כלומר,   - חזק אתה  גואל  אל  כי 
יתברך יכול לפתור לנו בעיות וצרות קשות ומצבי 
רוח שונים. ויש להתאמץ להודות על העבר ולבקש 
ולקבל  ואחרים,  ביתו  שלום  בענייני  העתיד  על 

רחמים וגאולה יומית מה' יתברך.
ברוך אתה ה', גואל ישראל - אין חותמים 'גאל 
אלא  בעבר,  מצרים  גאולת  על  שפירושו  ישראל', 
'גואל ישראל', עבור הצרות המצויות כעת ממש )עי' 
והמכוין גם על אחרים, מקיים בתפלתו  פסחים קיז:(. 

גם מצות אהבת ישראל )יערות דבש דרוש א(.
ונראה שאין צורך לספר לה' יתברך את הצרות 
שלו, וה' יודע הכל, והוא יתברך הביאם עליו. אלא 
יש לכוין על צרותיו ולפרטם במחשבה, וזה מצוין 
תספר  אל  החכם:  וכמאמר  למעלה.  רושם  ועושה 
תספר  אלא  שלך,  הגדולות  הצרות  את  לאלוקים 
לצרות שלך שיש אלוקים גדול. והעיקר להתפלל 

מקירות לבו. 

רפאנו
חולי  על  שרפואתנו  לכוין   - ונרפא  ה'  רפאנו 

שפורסם ברבים, הוא בידי ה' יתברך בלבד. ועוד, 
לא  שהחולי  שלימה  רפואה  תינתן  יתברך  שמה' 
רופא,  ידי  על  רפואה  כן  שאין  מה  בחזרה,  ישוב 

שהחולי חוזר לפעמים.
היא  יתברך  מה'  הישועה   - וִנושעה  הושיענו 
וללא  ובתועלת,  בזריזות  בקלות,  תמידית  ישועה 
וישועות  ומאחר  ושלום.  חס  לוואי  תופעות 
מב:(,  פסחים  )עי'  אחרים  לדברים  מזיקים  הרופאים 

מבקשים ישועה מה' יתברך בלבד.
- כלומר, תמיד משבחים את  כי תהילתנו אתה 
ה' יתברך. וכשאין חולי מפורסם ורואים ישועות, 
הרי זה קידוש ה' בכך שרואים בעולם בעלי אמונה 

שמתפללים ונושעים בשלימות.
והעלה ארוכה ומרפא - ארוכה, הכוונה לעצמות 
פנימיות  לבעיות  הכוונה  ומרפא,  ארוכים.  שהם 

כמעיים, לב, כבד וכיוצא באלו )מלבי"ם ירמיה יז, יד(.
חולי  החולאים,  לכלל  היינו,   – תחלואינו  לכל 
הגוף וחולי הנפש )כה"ח סי' קטז סק"ב( שאינם מפורסמים 

ואין בהם חילול ה', אך מפריעים בעבודת ה'.
ולכל מכאובינו - הכוונה לכאבים. אין חולי, אין 
חום, ויש כאבים וצריך ישועה גדולה. ובש"ס )שבת 
יא.( אמרו, כל כאב ולא כאב לב, ועיין פירוש רש"י.

ולכל מכותינו - הכוונה למכות מה' יתברך, צרות 
צרורות, רחמנא ליצלן, הגורמים לחיים קשים כמו 
חולי. ועל כך מבקשים רפואה של אמונה, בבחינת 
"נפשי חולת אהבתך" ובבחינת )במדבר יב" יג( "ֵאל ָנא 
בריאות  זה  והרי  באמונה.  להשגות  ָלּה"  ָנא  ְרָפא 
גידול בנים, בעיות בשלום בית  לצרות, כמו צער 

ובשידוכים, שהם מכות מלמעלה.
מרפא  שאתה   - אתה  ונאמן  רחמן  רופא  אל  כי 
בלא  המתאים  ובמינון  הנכונה  בכמות  בשלימות, 
יסורים ותופעות קשים. וכל מה שעושה ה' יתברך 
והיסורים  נמרץ  בדיוק  והכל  אמת,  וזה  נאמן  הוא 

מן מהשמים. 
ברוך אתה ה', רופא חולי עמו ישראל - לכוין על 
שמצינו  וכמו  קשים.  אנשים  על  וגם  ישראל  כלל 
בדוד המלך עליו השלום בלשון הפסוק )תהלים לה, יג(: 
"ַוֲאִני ַּבֲחלֹוָתם וגו'" )עי' ברכות יב:(. וגם על הרשעים יש 
ויתכן שיתרפא  ימות רשע,  לכוין בתפילתו, שלא 
ויעשה תשובה. ועוד, שכאשר יש דינים קשים גם 
הצדיקים סובלים, בבחינת )שמות כב, ה( "ִּכי ֵתֵצא ֵאׁש 
ּוָמְצָאה ֹקִצים" )עי' ב"ק ס.(. וכל ישראל נקראים חולי 
כבוד  התגלות  היא  והרפואה  יתברך,  ה'  אהבה על 
שמים, וכנזכר לעיל )יערות דבש שם(. ובפרט יש לכוין 
על תלמידי חכמים העוסקים בתורה, שכולנו חיים 
תלמידי  אין  ואם  שמים.  כבוד  ויתרבה  בזכותם, 

חכמים, אין לנו חיים )יערות דבש שם(.
'רופא  אומר:  היה  זיע"א  החזו"א  רבינו  כידוע, 
קטן לא יודע כלום, ורופא גדול יודע קצת'. אולם, 
הרמב"ם היה רופא גדול, וידע הרבה מכח התורה. 
וה' יתברך ברגע אחד מבטל את כל הדינים, וחוזר 
ומי  נה.(.  ע"ז  )ועי'  ממש  חדשה  בריה  להיות  האדם 

שמתפעל ומתלהב מהרופאים בעיניים עצומות, הרי 
זה חילול ה', ולעולם יש להתלהב מברכת רפאינו.

ברכת השנים - קיץ
ברכנו ה' אלוקינו - לכוין היטב אדון הכל ותקיף, 
דהיינו השגחה פרטית. וברכה זו מיוחדת, לפי שיש 
בה אזכרת שם שמים בתחילת הברכה, גם הויה וגם 
שלום'.  'שים  וברכת  'רצה'  בברכת  וכמו  אלוקים, 
לפי  גם  יתברך,  מה'  ברכה  שמבקש  לכוין  ויש 
מידת הרחמים וגם לפי מידת הדין. ותפילה בכוונה 

הופכת את מידת הדין לרחמים )עי' סוכה יד.(.
בכל מעשי ידינו - לכוין היטב על כל מה שצריך 
ולכלל  למשפחתו  לו  היום,  כל  במשך  לעשות 
תצא  ולא  מעשיו,  בכל  ברכה  ושתשרה  ישראל, 
תקלה תחת ידו. וכלול בזה נסיעות טובות לחיים 

טובים.
לכוין   - ונדבה  ברכה  רצון,  בטללי  וברך שנתנו 
שתהיה השנה עם טללי ברכה, אשר יש בהם נדבה 
יתברך  ה'  את  לעבוד  שנוכל  בכדי  גדול,  ושפע 

בשלימות ובישוב הדעת.
לאריכות  שנזכה  לכוין   - חיים  אחריתה  ותהי 
ימים ושנים למען שמו הגדול, ולקיים מצוות ללא 

הפרעות של טרדות הזמן.
שעוזר  יום  יום  כלכלי  שפע  דהיינו,   - וׂשבע 
לעבודת ה' יתברך. וכאשר יש מזון בבית, יש שלום 

בבית )עי' ב"מ נט.(.
בקהילה,  במשפחה,  השלום  על  לכוין   - ושלום 
אין  אין שלום  כולם, שכאשר  ושלום עם  בשכונה 
לו  ואין  כמעט  לכך,  והזוכה  בחקותי(.  פר'  )רש"י  כלום 
עבירות, וכן זוכה לשפע גדול מה' יתברך. וכאשר 
יש שלום, עובדים את ה' יתברך בשלימות. ויתאמץ 
לכוין על כל הבעיות. גם יכוון שלום עם ה' יתברך, 

שלא יהיו עלינו דינים ולא יסורים ולא צרות.
תורה  אלא  טוב  אין   - לברכה  הטובות  כשנים 
)ע"ז יט:(, לכן יש לבקש תורה, יראה, וברכה רוחנית 

וגשמית לו, למשפחתו ולכלל ישראל.
הגדול  הרחמים  במידת  אתה  כלומר,   - אל  כי 

והעצום.
טוב, ואתה מטיב לכל  טוב ומטיב אתה - שמך 

העולם.
ומברך השנים - כל הברכה וההצלחה במשך כל 
של  ריבונו  יתברך,  שלך  מהברכה  רק  היא  השנה 

עולם.
לשנה  תברכנו   - השנים  מברך  ה',  אתה  ברוך 
טובה ברוחניות ובגשמיות, וכך תברך את העניים 
לפרנסה  יזכו  ישראל  וכל  היום.  קשי  והנזקקים 
בשלימות, כדי שיהיה בכוחם לעבדך בכל לבם. ולא 
ימצא שום איסור במזוננו, אלא שלימות בכשרות 
ושלימות בהיתר ולא באיסור. ויהיה קדושה במזון 
לגוף ולנשמה, בבחינת "שולחנו של מקום" )אבות פ"ג 

מ"ג(, ושולחנו של אדם מכפר עליו )חגיגה כז.(.

המשא המרכזיביאורי תפילה
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א

גיליון מס': 234 פרשת: מטות מסעי  שבת קודש ב' מנחם אב תשע"ח )14 ביולי 2018( 

1

"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"
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מורנו הרב שליט"א בהשתלמות רוחנית וחיזוק הגוף עד ר"ח אלול
בשבועות הקרובים יפורסמו במדור זה קטעים מהספר הנהגות תפילה



 כיצד מקבלים החלטה נכונה
מתוך מגוון גדול של אפשרויות?

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה, מורי ורבותי!
העומדות  אפשרויות  מגוון  בפני  מאיתנו  אחד  כל  נמצא  רבות  פעמים 
במידת  ואפילו,  להתבלבל  להתלבט,  הדרך  קצרה  והילך  ומכאן  בפניו. 
הראשונה  החלטתנו  את  התחלנו  עמו  הראשון  החוט  קצה  את  לאבד  מה, 

"להחליט".
זה נכון בחיי היום יום, בעבודה, בעסקים, בתפקיד ניהולי כזה או אחר, 
עתים  בקביעת   – הרוחניים  בחיים  וגם  דירה,  מעבר  זיווגים,  בשידוכים, 
לתורה, בבחירת שיעור תורה, בהחלטה בדבר המסכת המתאימה ללימוד 

בתקופה זו.
כיצד ניתן לקבל את ההחלטה הנכונה והנבונה בתוך בליל האפשרויות 
הגדל והולך? ובפרט כאשר בימינו הטכנולוגיה שהפכה את העולם כולו 
ל'כפר גלובלי קטן', מעניקה לנו את הזכות ואת האפשרות לעשות את 
הכל, בכל מכל כל. וכמעט שאין תחום בו מגוון האפשרויות עולה בקצב 
מסחרר מדי יום, ולעתים אף מדי שעה, מה שמכביד הרבה יותר על קבלת 

ההחלטה הנבונה.
והנה, בפרשתנו, קורה אחד הדברים המדהימים ביותר בקבלת ההחלטות 

והוא כדלהלן.
)במדבר כז( על בנות צלפחד שהתלוננו  לאחר שלמדנו בפרשה הקודמת 
בפני משה על כך שאינן זכאיות לחלק ונחלה מאחר ו"ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר 
ִיָּגַרע ֵׁשם ָאִבינּו ִמּתֹוְך ִמְׁשַּפְחּתֹו ִּכי ֵאין לֹו ֵּבן  ... ּוָבִנים ֹלא ָהיּו לֹו: ָלָּמה 
ְּתָנה ָּלנּו ֲאֻחָּזה ְּבתֹוְך ֲאֵחי ָאִבינּו" )שם שם, ג-ד(. פסק משה, את הוראתו של 
האלוקים, "ָנֹתן ִּתֵּתן ָלֶהם ֲאֻחַּזת ַנֲחָלה ְּבתֹוְך ֲאֵחי ֲאִביֶהם ְוַהֲעַבְרָּת ֶאת ַנֲחַלת 

ֲאִביֶהן ָלֶהן" )שם שם, ז(.
בפרשתנו ממשיך הסיפור וכדלהלן:

"ַוִּיְקְרבּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלִמְׁשַּפַחת ְּבֵני ִגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ... ַואֹדִני 
ֻצָּוה ַבה' ָלֵתת ֶאת ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאִחינּו ִלְבֹנָתיו. ְוָהיּו ְלֶאָחד ִמְּבֵני ִׁשְבֵטי ְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְלָנִׁשים ְוִנְגְרָעה ַנֲחָלָתן ִמַּנֲחַלת ֲאֹבֵתינּו ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר 

ִּתְהֶייָנה ָלֶהם ּוִמֹּגַרל ַנֲחָלֵתנּו ִיָּגֵרַע" )שם לו, א-ג(.
בנות  אם  לחלוטין.  מובנת  מנשה  משפחות  בני  הציגו  אותה  הבעיה 
צלפחד תינשאנה לבני שבט אחר, הנה עברה נחלת השבט, שבט מנשה, 
לשבט החתנים אליהם יינשאו הבנות. מיד "ַוְיַצו ֹמֶׁשה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל 
ִּפי ה' ֵלאֹמר ֵּכן ַמֵּטה ְבֵני יֹוֵסף ֹּדְבִרים" )שם שם, ה(. מסיים הפסוק: "ַּכֲאֶׁשר 
ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבנֹות ְצָלְפָחד. ַוִּתְהֶייָנה ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחְגָלה ּוִמְלָּכה 

ְוֹנָעה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ִלְבֵני ֹדֵדיֶהן ְלָנִׁשים" )שם שם י-יא(.
וכאן מגיעה ההפתעה הגדולה.

בתוך מטר השבחים והפרגונים להן זוכות בנות צלפחד, על ידי רבותינו 
הקדושים, עד כדי שאומרת הגמרא )בבא בתרא קי"ט ע"א( שראויה היתה פרשת 
נחלות להיכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן ... 
זו ניתנה  ידי זכאי. כלומר, שזכות מיוחדת  ללמדך, שמגלגלים זכות על 
הגמרא  ממשיכה  מידה,  באותה  צדקותן.  עקב  צלפחד  לבנות  במיוחד 
ואומרת )שם קי"ט ע"ב(, בנות צלפחד חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן. 
מה שאומר שהיו מושלמות הן בכל מידה נכונה. עטרת תפארת ישראל 
ממש, "מלח הארץ"... מעבר לזה, מוסיפה הגמרא ואומרת )ק"כ ע"א(, בנות 
צלפחד שקולות היו. כולן היו מיוחדות ומושלמות האחת כאחותה באותה 

מידה ממש.
תנא  ע"ב(,  קיט  )שם  ואומרת  הגמרא  מוסיפה  הללו,  בליל התשבחות  בתוך 
רבי אליעזר בן יעקב אפילו קטנה שבהן לא נישאת פחותה מארבעים שנה. 
ש"לא  זכו,  הן  לו  "צדקניות"  התואר  את  הקדושה  הגמרא  מסבירה  ובכך 
לפחות  גיל ארבעים  עד  צלפחד  ללמדך, שבנות  להן".  להגון  אלא  נישאו 

חיפשו את החתן ההגון והמושלם להן.
מה שמוזר הוא, שדווקא בפרשתנו, לאחר שמשה מצמצם את אפשרויות 
הבחירה שלהן משניים עשר שבטים לשבט אחד בלבד. וליתר דיוק – לחצי 
שבט, הלא הוא שבט מנשה, הנגזר בחציו משבט בני יוסף, לפתע מוצאות 
המשפחה  מתוך  אותו  שמוצאות  אלא  בלבד,  זו  ולא  לבן.  בחיר  את  הן 
ְצָלְפָחד ִלְבֵני  ְּבנֹות  ְוֹנָעה  ּוִמְלָּכה  ְוָחְגָלה  ִתְרָצה  ַמְחָלה  "ַוִּתְהֶייָנה  ממש. 
ֹדֵדיֶהן ְלָנִׁשים" )במדבר שם יא(. משהו בסגנון של "מטבע שהיה מונח מתחת 

לפנס, בעוד זושא מחפש אותו משך ארבעים שנה ברחבי העיירה"...
מה קרה כאן? מה ההיגיון בכך שבצמצום האפשרויות זכו בנות צלפחד 
ומצאו את החתנים הראויים להן? יתרה מכך, מוסיפה הגמרא ואומרת )שם 
ק"כ ע"א(, בנות צלפחד הותרו להינשא לכל השבטים, אלא שעצה טובה השיאן 

הכתוב שלא ינשאו אלא להגון להן. כלומר, שאף צמצום האפשרויות לא 
נעשה כחובה אלא כעצה בלבד. מה, אם כן, גרם להן למצוא בקלות רבה כל 

כך, באיחור רב כל כך, את בן הזוג המתאים?
ובעצם  ומחכימה,  מלמדת  כתער,  חדה  ורבותי,  מורי  לכך,  והתשובה 
מעניקה לכולנו את הפתרון לבעיית הקושי בקבלת ההחלטה, והיא כדלהלן:

ככל שמגוון האפשרויות הגדול יעמוד בפניך, כך תתקשה יותר מכל 
אפשרות  מכל  'פלוס'  יהיה  אפשרות  בכל  הנכונה.  ההחלטה  את  לקבל 
אפשרות  מכל  יותר  'מינוס'  יהיה  שכזו  אחת  שבכל  כמו  בדיוק  אחרת, 
ואת  הפתרון  את  למצוא  תצליח  שלא  עליך  חזקה  בלבול,  מרוב  אחרת. 

הבחירה הנכונה.
כל שעליך לעשות הוא לצמצם את מגוון האפשרויות למינימום, להסיר 
אחוז  השלושים  את  באמת,  עליך  הגדולים  אחוז  השלושים  את  מעליך 
הקטנים ממך באמת, ומתוך ארבעים האחוז הנותרים, לעשות ככל יכולתך 
והמעטות,  כל אפשרות שאינה מושלמת. האפשרויות האחרונות  לשלול 
הן אלה שיעניקו לך את כושר ההחלטה לבחור בדרך הטובה והנכונה לך.

היתה  הבעיה  שאם  מבינים  שאנו  במידה,  בה  כך...  כל  פשוט  נשמע 
ניתנת לפתרון קל כל כך, לא היינו מגיעים לבעיה נשואת מאמרנו.

אולם, שימו לב לבנות צלפחד - הן אינן מצמצמות באפשרויות מחמת 
חכמתן הרבה. כי הרי אותה חכמה עמדה להן כבר ארבעים שנה קודם, 
ודווקא על אותה חכמה הן לא סמכו ונשארו ברווקותן עד לגיל מתבגר 
כל כך. הדבר היחיד שגרם להן לצמצום האפשרויות היתה דעת התורה של 

משה רבינו, על אף שלא נתן זאת כפסיקה אלא כהצעה בעלמא.
האפשרויות  מגוון  את  רוחנית,  מבחינה  רבינו,  משה  צמצם  בו  ברגע 
לבנות צלפחד לשבט צנוע וקטן, יחסית לתרכובת הגדולה של כל שבטי 
ישראל, הרי מיד שנשללו כל יתר האפשרויות, ובני דודיהן עמדו בפניהן 

במלוא עוזם, אורם והדרם.
בנות צלפחד אמרו זו לזו, אם משה רבינו הוריד מהמבחר העצום שעמד 
לרשותנו אחד עשר שבטים, ודאי שהבחורים המושלמים והטובים ביותר 
ההחלטה  רגע,  באותו  המאיר.  לפנס  מתחת  מנשה,  בשבט  כאן  נמצאים 

היתה קלה בהרבה, והחתונה היתה עניין של זמן, וזמן קצר מאד.
מגוון  את  שנצמצם  ולאחר  הכרעה,  לקבל  עניין  בכל  שנידרש  ככל 
האפשרויות למבחר קטן וטוב המאושר על ידי דעת תורה, נזכה לקבל את 
ברכת  תהיה  גם  ושם  רבה,  בקלות  והנכונים  הנבונים  וההחלטה  ההכרעה 
הדרך מגדולי ישראל, ועל גבם – מריבונו של עולם, בבחינת "ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם" 

)שם ו, כז(.

ברכת הצלחה רבה לכולנו במגוון ההחלטות הרוחניות והגשמיות של 
החיים.

וברוכים תהיו!
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ברכה ותפילה בלי נעליים
שאלה: האם מותר לברך עם גרביים ללא נעליים?

תשובה: אין בעיה, וגם אין חובה בגרביים על רגליו. 
גרביים  עם  להיות  מצוה  יש  העמידה  בתפילת  רק 
זה  בלבד,  גרביים  עם  להתפלל  לו  נח  ואם  ונעליים. 

מצוין.

סעודת יום טוב
סעודת שחרית  לקיים  לכתחילה  ניתן  האם  שאלה: 
של יום טוב לאחר חצות היום )באופן שיצא ידי חובת קידוש לפני 

כן על פי ההלכה(?

תשובה: מותר ואין בעיה. וכידוע, בספר אור לציון 
ממליץ להחמיר ולסעוד בבוקר, אבל זה חסידות בלבד.

לימוד נגינה על גיטרה
מעוניינת  עשרה,  ארבע  בת  חרדית  נערה  שאלה: 
ללמוד נגינה על גיטרה מתוך ספר באופן עצמאי. האם 

מותר לה?
שאלה: אם באמת זה ספר תורני, בלי פריצות ובלי 
השקפות פסולות, זה מצוין. וללמוד בבית זה גם מצוין 
וזה מעסיק יפה את הנערה לחיים טובים )ועיין בזוה"ק פר' 

שלח לך דף קסז: על מרים הנביאה(.

עניית אמן לעולה לתורה שלא קרא עם 
הבעל קורא

אדם  של  לברכתו  אמן  לענות  מותר  האם  שאלה: 
שעלה לתורה אך לא קרא עם הבעל קורא?

תשובה: בדיעבד, הבעל קורא מוציאו ידי חובה, ולכן 
)ועיין  אמן  לענות  תמיד  ויכול  לבטלה,  ברכה  כאן  אין 

בהקדמה לספר "הנהגות יום יום"(.

עשה לך רב
שאלה: אני בעל תשובה מספר שנים, חרדי לכל דבר 
ועניין, לומד תורה בכל יום כ- 8 שעות, הכוללים: גמרא, 
הלכה, מקרא ומוסר בעיון ובעמל רב. משתדל למעט 
מדי  למדתי  דרכי  בתחילת  בתענוגים.  ולמעט  בשינה 
ערב במשך שעתיים אצל הרב שלי. עם הזמן התקדמתי 
לרב  פניתי  זמן,  לאחר  משמעותי.  באופן  והתפתחתי 
לא  לי  לאפשר  הדרך  ברכת  את  ממנו  וביקשתי  שלי 
התקדמות  מרגיש  שאיני  מכיוון  לשיעורים,  להגיע 
באיכות  תורה  ביטול  חש  אני  ואדרבא  מהם,  נוספת 
להגיע.  שאמשיך  וביקש  סירב  הרב  אולם,  ובכמות. 
הרגשתי  אך  לרב,  התבטלות  מתוך  להגיע  המשכתי 
שאני משקר את עצמי ושהרב לא השיג את ההתקדמות 
שלי. כעת אני לומד בביתי ובחדרי בשקט ובהתמדה. 
יכול אחרת, מכיוון שיש לי קצת הפרעות קשב  איני 
וריכוז. כיום, הרב רמז לי שהוא לא מוכן לשמש כרב 
שלי ולא יוכל להמליץ עלי לשידוכים, אלא אם כן אגיע 

לשיעורים שלו.
שמרבית  מכך  רב  ותסכול  גדולה  עצבות  חש  אני 
הצעות  ברשותן  ושיש  אליהן,  שפניתי  השדכניות 
איכותיות, מסרבות להציע לי הצעות מאחר ואיני שייך 
למסגרת כלשהי ושאין רב שמכיר אותי ויכול להמליץ 

עלי, על אף הנתונים הטובים שלי ברוך ה'.
הדבר מאוד פוגע בתפקודי, בעיקר בלימוד. מה עלי 

לעשות והאם הרב במקרה כזה צודק?

תשובה: יתכן שאותו רב יש לו כוונה טובה שתהיה 
מסודר עם מסגרת, ולא להיות בלי רב. ומפורש בגמרא 
)ברכות ח.(, לעולם ידור אדם במקום רבו. וגם במשנה )אבות 

פ"א מ"ו(: "עשה לך רב". וברמב"ם שם – גם אם אינו רב, 

שלך  הרב  שלמעשה,  כך,  שם.  עיין  רב,  אותו  תעשה 
אוהב אותך, ויש כאן הכרת הטוב.

הלכה למעשה, אתה בחור יקר ונחמד, למדן ושקדן, 
שאתה  מרגיש  שאתה  אחר  לרב  תיצמד  מצוין.  וזה 
לומד ממנו והוא ידבר עם הרב שלך, והכל יסתדר וגם 
חוששת  משודכת  כל  הנוכחי,  במצב  יתקדם.  השידוך 

ולא יודעים להחליט, כי יש ספק וחבל.

אשה יכולה לקדש בשבת וביום טוב 
לעצמה

שאלה: אני בעלת תשובה ברוך ה', והמשפחה עושה 
לבד  לקדש  רשאית  אני  האם  שבת.  בליל  רק  קידוש 

בשבת בבוקר? האם מותר לאשה לקדש?
להתקדם  להמשיך  מצוין.  וזה  מותר,  כן,  תשובה: 

ולהתחזק במדרשיה לבנות ותזכו להצלחה רבה.

רכישה בחנות שיש בה מוצרים האסורים 
על פי ההלכה

שאלה: האם יש איסור לקנות מוצרים מחנות חשמל 
או  'סמארטפונים'  היתר,  בין  שמוכרת,  ואלקטרוניקה 

מוצרים אחרים שאסורים על פי ההלכה?
ליזהר  רק  שמותר.  מה  קונים  איסור,  אין  תשובה: 
שלא יהיה שם הסתה או השפעה שלילית כאשר רואים 

כאלה דברים.

עניי עירך קודמים
שאלה: האם מותר לתת צדקה לישיבות בעיר אחרת 
)אפילו רחוקה( או שחייב דווקא בעיר שלי? ואם כבר נתתי 

להמשיך  וברצוני  שלי,  בעיר  מסוימת  לישיבה  חומש 
לתת יותר מחומש לתלמוד תורה, האם מותר לי לתרום 

לישיבה בעיר אחרת?
)ב"מ עא.(. התורה שלהם  עניי עירך קודמים  תשובה: 
עוזר ומביא ברכה מהשמים לכל תושבי העיר. כמובן 
לבדוק שיש שם תורה ויראת שמים )ועי' יור"ד סי' רנא ס"ג(. 
כמובן  אך  התורה,  עבור  מחומש  יותר  לתרום  מותר 
וגם לעיר  נזק לתורמים עצמם,  יגרום  ליזהר שזה לא 

אחרת אין בעיה.

חימום פסטה על פלטה בשבת
שאלה: האם מותר לחמם על הפלטה פסטה מוקרמת 
הפלטה  על  לשים  אפשר  שאולי  או  בשבת  רוטב  עם 

לפני השבת?
בשבת,  גם  מצוין.  זה  השבת  לפני  להניח  תשובה: 
אם רוב התבשיל זה פסטה איטריות וכיוצא בזה, ומעט 
רוטב, הרוב קובע, ובלבד שהתבשיל מבושל כל צרכו.

לימוד אחרי התפלה
ולמחיית  למחייתי  עובד  ה'  ברוך  אני  שאלה: 
או"ח  )שו"ע  הלכה  פסק  מרן  כידוע,  האהובים.  האברכים 
סי' קנה ס"א(, שלאחר התפילה ילך האדם אל בית המדרש 

עיננו  אבל  הרבה.  להרוויח  סבור  אם  אפילו  ללמוד, 
הרואות שרוב בעלי הבתים יוצאים לעבודה מיד לאחר 

התפלה. האם יש להם על מה שיסמכו במה שדוחים את 
הלימוד לשעה מאוחרת יותר, משום ששעות המסחר הן 
בבוקר ויהיה קשה לאדם להגיע לעבודה אחרי שכולם 

כבר התחילו את עבודתם מוקדם בבוקר?
ויוצא  ברירה  אין  אם  גם  יפה.  שאלה  תשובה: 
יתכן לקיים את ההלכה בשולחן  זה,  כל  לעבודה, עם 
להתפלל  ישכים  אם  לדוגמא,  אחרים.  באופנים  ערוך 
בנץ, ואז יהיה לו זמן גם לקיים זמן נוסף ללימוד תורה. 
ואם ההשכמה קשה עליו, אז יש להשתדל לכל הפחות 
ללמוד חוק לישראל )כה"ח סי' קנה סק"ג( או כמה הלכות או 
גירסא בזוהר הקדוש, ואפילו ספר מוסר לצאת מחוזק 
לעבודה. ולאחר העבודה יתמיד בלימודו כפי כוחו, וזה 

מצוין.
גם לרבות, שבאמת בעל אמונה בהשגות גדולות לא 
מפריע לו אם כבר הרבה יצאו לעבודה. הוא עושה את 
שלו, ומהשמים מזונותיו קצובים. והיה לי קרוב משפחה 
שהיה לו חנות פירות וירקות בשכונת "מאה שערים" 
בירושלים. והוא מעולם לא רץ ל"תנובה", אלא התפלל 
ולמד ואחר כך נסע. והיו כמה שלעגו, אבל מהשמים 
ה' יתברך נתן בלב הסוחרים לשמור לו כל יום פירות 
וירקות כפי רצונו, וחי באושר וכבוד כל ימיו. וכמובן 

זה דרגות באמונה.

חובת ההשתדלות
שאלה: בעלי ואני בני 34 עם ארבעה ילדים קטנים 
ברוך ה'. לאחרונה, התעוררה אצלנו שאלה לגבי חובת 
ההשתדלות בביטוחים שונים. כגון: האם צריך לעשות 
ביטוח דירה? ומה לגבי ביטוחי בריאות שקופות החולים 
מציעים? יש להם שני סוגי ביטוח משלימים שכמובן 
עולים בהתאם. וכן, ביטוח סיעודי, שלא נדע? ומה לגבי 
ביטוח בריאות פרטי, אשר במקרים של מחלות קשות, 
לא עלינו, מממן את כל התרופות מהארץ ומחו"ל? עד 
היכן חובת ההשתדלות? כי כל הדברים האלה עולים 
במצטבר מאות שקלים, שזה משמעותי מאוד למשפחת 
ובריאים,  רגילים  אנשים  אנו  ה'  אציין שברוך  אברך. 
אך בדורות הקודמים היו מחלות לב, והמחלה הידועה 

וכו', לא עלינו.
בדברים  מקיימים  ההשתדלות  חובת  תשובה: 
השכיחים והמצויים תמיד, ואין צורך לעשות ביטוחים 
מטעם  משלים  ביטוח  ליצלן.  רחמנא  קשות,  למחלות 
שיכולים  טיפולים  עבור  זה  מצוין.  זה  חולים  קופת 
עשוי  וכן  שמקבלים  בתרופות  הנחה  מצויים,  להיות 
להועיל אפילו בהוצאות הקטנות. אבל למחלות קשות, 
לא עלינו, אין חובה, ואדרבא עדיף שלא, כדי שתמיד 
כמה שיותר,  יתברך  ונתמיד בתפילה לה'  נהיה בפחד 

וזה מצוין.

הסגולה הגדולה ביותר
שאלה: אדם שנשוי שנה וחצי ועדיין ללא ילדים, מה 

הרב ממליץ לעשות?
 – ברוחניות  ולהתחזק  בתפילות  תשובה: להרבות 
כשר  טלפון  וכמובן  בקדושה,  והגבר  בצניעות  האשה 
לשניהם. וכן, להתחזק באהבת ישראל ובנתינת מעשר 
כספים כמה שיותר. וכמובן, בכיבוד הורים בשמחה, וכן 
מאה ברכות בכל יום מלה במלה. ותזכו בקרוב לזרע 
של קיימא, "ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה" )תהלים קיג, ט(, אמן ואמן. 
בפרט, שאנו עומדים לפני חודש אלול, ראש השנה, יום 

הכיפורים וסוכות, שיש לנצל ימים קדושים אלו

 בית ההוראה
שע"י מורנו הרב שליט"א

מעתה ועד חודש אלול,ינתן מענה
ע"י האברכים המוסמכים בלבד 
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עטרת זקנים

יהודי היה בירושלים שסבל רבות מכאבים קשים ברגליו. הוא פנה להיוועץ 
ברופאים רבים, ניסה תרופות וטיפולים שונים, אבל לא נמצאה ארוכה למחלתו. 

בצר לו, הגיע לביתו של מרן כדי לבקש את ברכתו.
כי פגעת אי פעם  זכור לך  “בני, אולי עשית בעבר משהו למישהו? האם 

באיזה אדם?" שאל מרן לאחר ששמע את בקשתו.
היהודי דמם, וקימט את מצחו במאמץ להיזכר. "לא", הוא אמר לבסוף, "איני 

זוכר דבר".
ישן  זיכרון  האיר  ולפתע  ביקש,  הוא  להיזכר",  "נסה  הרפה.  לא  מרן  אבל 

במוחו של היהודי. "אני זוכר כי בהיותי ילד צעיר מאוד, היה בכיתתנו ילד 
שמחמת העוני היו נעליו קרועות. אני הייתי בין הילדים שלגלגו עליו וצחקו 

למול הפיות שפערו נעליו".
“אם כן", אמר מרן, "חפש את אותו ילד ובקש ממנו מחילה".

“אבל איך אמצא אותו? הדבר היחיד שאני זוכר הוא ששמו יוסף". הביט בו 
מרן בעיניים חודרות ואמר: "הבט בי, אני יוסף ואני מוחל לך! מחול לך! מחול 

לך!" אחר ברכו בברכת רפואה שלימה, ואכן הכאבים הלכו ללא שוב.
)שר וגדול(.

בשנות  קהיר  יהודי  לקהילת  הראשי  הרב  כסגן  כיהן  זיע"א  מרן  כאשר 
רש"י  גמרא,  ואחוה"  "אהבה  הישיבה  בני  עם  ללמוד  נהג  לחייו,  העשרים 
ותוספות עם ראשונים עד שהגיעו לחקר ההלכה. בין התלמידים היה גם בחור 
צעיר וכשרוני בשם פליקס וזיני, שנפשו נקשרה בנפש רבינו. כשהחליט אותו 
תלמיד לעלות ארצה, בא אצל מרן זיע"א להיפרד ממנו, ומרן זיע"א פנה אליו 
שנוכל  שלך  הש"ס  את  כאן  לנו  להשאיר  בבקשה  "התוכל  מיוחדת:  בבקשה 
ללמוד בו?". באותם הימים קשה היה מאד להשיג ספר קודש, ועל אחת כמה 
וכמה במצרים, והש"ס בו למדו התלמידים עם מרן זיע"א היה שלו, ולכבודו 

של מרן נענה לבקשה בשמחה.
למשרת  התמנה  ואף  עיר,  רב  לדיין,  והיה  ארצה  שב  ומרן  השנים  חלפו 

אותם  בכל  שנשא  התפקידים  בכל  לישראל".  הראשי  והרב  לציון  "הראשון 
שנים, חיפש אחרי אותו תלמיד, להשיב לו כגמולו הטוב.

באחת מאספות הרבנים שהתקיימה בבאר יעקב בה נכח מרן, שאל מרן את 
הנוכחים אם מכירים הם אחד בשם פליקס וזיני. באותו מעמד נכח רבה של 
באר יעקב הגרמ"מ יעקובזון זצ"ל, והתברר שהוא מכירו. מרן זיע"א פנה לרבה 
של באר יעקב וביקש את הסכמתו להעביר באמצעותו לאותו תלמיד ארגזי 
ספרים של ש"ס מהודר ומפואר, עם הקדשה מיוחדת על מסכת ברכות. אותו 
תלמיד התרגש מאד להיווכח שגם אחרי עשרות שנים לא שכח מרן וחיפש 
אחריו בכל מקום להשיב לו כגמולו הטוב, ולעת זקנותו נטל את הש"ס ומסרו 
לישיבתו של הגרמ"מ בבאר יעקב, ושם הם נמצאים עד עצם היום הזה. )שלהבת 

כאשר החל להתפרסם שמו של רבינו הגדול זצוקללה"ה בתורתו ובגדולתו, 
סיפק היה בידו להזמין ַסָּפר לביתו, כדי שלא יצטרך ללכת ולבוא ולהתבטל 
לעלות  ולזכות  מספרותיהם  את  לסגור  הסכימו  כולם  הַסָּפִרים  כל  מלימודו. 

למעונו של מרן זיע"א ולספר אותו.
אולם, מרן זיע"א התעקש שרק הספר מר אברהם יצחקי ז"ל יספר אותו, ואף 

היה משלם לו כפל כפליים יותר ממה שהיה ראוי לקבל על עבודתו.
הספר התנגד בכלל לקחת כסף ממרן זיע"א, באומרו שכבר די לו עצם זכות 

זו שנפלה בחלקו להיכנס למעונו של מרן זיע"א לספרו ולהתברך מפיו. אך 
מרן זיע"א היה תוחב לידיו בחוזקה את הכסף באומרו: "אלו המעות, חליפתם 
ותמורתם של אותם מעות שהיית ראוי לקבל בימי בחרותי וצעירותי, כאשר 
חייתי חיי עוני מחפיר, ולא היה לי לשלם אפילו בשביל להסתפר, ובכל זאת 
אתה היית מקבל אותי בסבר פנים יפות ומספר אותי באותן פרוטות מועטות 
שהייתי משלם, ועל כן, עתה שהרחיב ה' גבולי, מגיע לך ליטול כפל כפליים 

ויותר!" )שלהבת יוסף חי(.

סיפורים על גדולי ישראל זיע"א

ערך: ניר ברי

והפעם, שלושה סיפורים מ'מורשת מרן' שהפתיעו אפילו אותי, מימי שחר עלומיו של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, מהימים בהם הוא לא היה מוכר, וכל שכן 
הסיפורים עליו מאותה תקופה. מקווה שהצלחתי להפתיע אתכם...

מה שחשוב בסיפורים הללו יותר מכל, הוא העובדה המאלפת כל כך, שמרן זיע"א לא התחיל את חייו בדירות פאר ורכב שרד כפי שראינו אותו בשנות גדלותו 
ותפארתו. אלא בקושי מתמיד ובמלחמת יצר קבועה, אשר הם אלו שייצרו את גדלותו המפעימה.

סיפורים מעוררי השראה!

הסיפור הראשון: אני יוסף!

הסיפור השני: ארגזים במתנה

והסיפור השלישי: 'כפרות' בפני הספר


