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נערך ונלקט מתוך שיחת סיום זמן קיץ שנמסרה 
אב  מנחם  ז'  חמישי  ביום  המדרש  בית  לאברכי 

התשע"ח

קודש קודשים
הרבה  ממנו  למדתי  קודשים.  קודש  שריה  הרב 
להודיע  אלי  התקשר  אליהו  הרב  השכל.  מוסר 

שהרב נפטר. מיד עשיתי קריעה.
שבוע  כל  אצלו  להיות  שנה  חצי  כמעט  זכיתי 
פעם או פעמיים. כשחיברתי את הספר על אבלות 
הספר  כל  על  הגהה  איתי  עשה  הוא  דחיי"(,  )"יקרא 

מלה במלה. הייתי בא אליו והוא כל הזמן היה עם 
תפילין. ממנו למדתי להיות עם תפילין. יש לו ספר 
עוגה  לאכול  אפשר  אם  הסתפק  הוא  תפילין.  על 
וקפה עם התפילין או לחלוץ. איזה פלפולים, ספר 

שלם.
וזה היה לפני החתונה שלי. ורבינו בא לחתונה 
אחת  ברכה  בירך  והוא  ברק,  בבני  היה  זה  שלי. 

מהשבע ברכות.
הוא מאד חשש על הקדושה. איך לשמור, איך 
וכשהוציא  עובדיה.  מהרב  רועד  היה  הוא  ליזהר. 
יום  מלחמת  חללי  על  מלחמה"  "מתי  קובץ 
הכיפורים, סיפר לי: "הרב עובדיה אמר על הקובץ 

הנ"ל: 'יפה דן, יפה הורה'.

חיים של עבודת ה' בכל רגע
יש לו קובץ מיוחד על הנץ החמה. כל מה שקשור 
לנושא של הנץ החמה. כל בוקר לראות את ההבדל 
זמן רב  וכידוע,  של דקה או חצי דקה, זה מצווה. 
עלה כל בוקר לבנין של כל בו שלום בתל אביב כדי 

לראות מקרוב יום יום את נץ החמה הנראה.
חוזר,  יוצא באמצע הלימוד להסתדר.  הרב היה 
לפני "אשר יצר" מניח תפילין, ואחר כך מברך מלה 
במלה. הוא היה עונה לטלפון, לא היה אומר "הלו". 
הוא היה אומר: "כן?". סופרים באמצע ספר תורה 
לי בתוך  נכנס  למ"ד,  "כתבתי  מתקשרים לשאול: 

הה"א". השיב לו: "תוריד מפה טיפה וכו'".
היה לו ארון של ספרים והיה גם ערימת ספרים 
על השולחן. הוא היה מבקש: "החומש נמצא תחת 
השו"ת הזה. החומש צריך להיות על השו"ת. תרים 
אותו בבקשה. והספר ההוא שם זה אחרון. תשים 

אותם עליו".
אני זוכר לפני עשרים שנה בערך, אולי שלושים, 
כאשר נפטרה זוגתו הרבנית עליה השלום, באמצע, 
הגעתי להלוויה שלה. וכאשר הספיד אותה ודיבר 
בשבחה, הוסיף ואמר: "כתוב בשולחן ערוך )יור"ד סי' 
שדמ סי"ב(: 'הם עומדים ומנחמין, והוא עומד ומצדיק 

בתורה  בדבקות  כולו  היה  כך  הדין'".  את  עליו 
ובהלכה.

הוא שאל פעם: "מה לכוון לפני תפלת העמידה?". 
"לכוון – עומד לפני ה', בית המקדש". "ומה עוד?". 
ואז  עוד?".  "ומה  גדול".  ה'  כמה  קטן,  אני  "כמה 
הוסיף ואמר: "העיקר לכוון לקיים מצוות עשה מן 
סי'  או"ח  )שו"ע  כוונה  צריכות  מצוות  להתפלל.  התורה 

ס' ס"ד(".

פעם היה ברית לבן של אחד האברכים, והוא בא 

לברית. אז הוא לקח צלחת של אוכל. מזג לצלחת. 
ואז אמר: "אני עכשיו עושה מעשר". ישבתי קרוב 
אליו. "האוכל שיש פה זה לא שלי. בעיה לעשות 
מעשר. עכשיו כשזה בצלחת, זה כבר נעשה שלי. 
הוא  איך  מעשר".  לעשות  יכול  אני  הדעות  ולכל 
פלפל  איזה  טיפה,  מהמיונז  קצת,  מהחציל  מוציא 
תרומות  של  הנוסח  בכוונה  וקורא  בצד,  מוציא 

ומעשרות. כולו חתיכת אש של תורה ועבודה1.

מסירות נפש של כל אחד זה ממש משה רבינו
זה הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"ה ה"ב( שאומר: "כל 
רשע  או  רבינו  כמשה  צדיק  להיות  לו  ראוי  אדם 
שאדם  יתכן,  רבינו?  משה  הפשט?  מה  כירבעם". 
חי עם אשה קשה שבעים שנה. עד גיל תשעים חי 
"הכל  אומר:  הוא  בעיה,  לה  יש  הזאת.  עם האשה 
לא  עולם".  מבורא  הכל  מלמעלה,  הכל  מהשמים, 
ריב, לא מתחים, לא עונה אף פעם, לא צעקות. מה 
שהיא רוצה, היא קובעת. זה לא נגד ההלכה, אבל 
זה מפריע לו. בעבודת ה' אפילו. אבל הוא אומר: 

"הכל מהשמים".
שבעים שנה עם אשתו ככה כל מה שהיא רוצה 
"כן, בסדר". וזה הטריח אותו לקום, לבוא, לצאת, 

להיכנס, להסתדר, ובכל זאת "כן, בסדר".
ואני  לחנות  הולך  "אני  אומר:  היה  שריה  הרב 
חוזר". עם התפילין. שם חליפה, מגבעת. הוא היה 
עושה קרטון בשביל להגן על התפילין של הראש, 
כדי שהכובע לא ישפשף את התפילין. הולך לשוק, 
דואר, ספרים, סידורים. חוזר, ממשיך ללמוד. לא זז 

מהתפילין עד השקיעה.
להיות עם התפילין בשעות  וככה למדתי ממנו 
אפשר  והיה  והזמן.  הנוחות  האפשרות,  כפי  היום 
להרגיש על רבינו זיע"א דבקות בה' יתברך תמיד 

)עיין רמב"ן ס"פ עקב(.

אז מה הכוונה "כל אדם יכול להיות כמו משה 
רבינו"? אם אתה מתאמץ באיזה דבר, מה אומרים 
"מי  עיניים?",  שמירת  כזה  עשה  "מי  בשמים? 
"מי  שנה?",  שבעים  אשתו  עם  ענווה  כזה  עשה 
יהא  'אמן,  ובקול  וצעק בכוונה  ככה קם בהשכמה 
בשמים  רבינו".  "משה  נקרא  הוא  רבא'?".  שמה 
מתייחסים אליו באופן מיוחד, כי במצוה הזאת הוא 
כמו משה רבינו. וזה מרומז בש"ס שהיו אומרים על 
החכם: "משה שפיר קאמרת", ופירש רש"י תלמיד 

חכם )עיין חולין צג.(.
על  השנה,  ראש  על  דרשות  איזה  תורה?  איזה 
כיפור? איזה מוסר – ספרדי כזה, פשוט כזה, אמת 
כזה. והכל באיזה אחריות, באיזה ענווה טהורה. לא 
בהשגות  ה'  עבודת  זווית.  בקרן  מונחת  תורה  רק 
גבוהות מאד שלא רואים על כל אחד ואחד. תדע 
לך שאתה יכול להגיע לדבר הזה כמו משה רבינו. 
רבינו"  "משה  בבחינת  היה  זיע"א  היקר  ורבינו 

וכפירוש רש"י הנ"ל. '

אורייתא, קודשא בריך הוא וישראל חד הוא
הוא היה אוהב את הספרדים והפוסקים: בן איש 
חי, רבי חיים פלאג'י, הרב עובדיה. הכל בהתמדה 
הייתי בא  עצומה כל שניה. לא מרים את הראש. 
אצלו, לא היה מרים את הראש ושואל: "מה נשמע? 

"איפה  ישר:  כלום!  בחולון?".  איך  קורה?  מה 
והוא שואל:  קורא,  אני  הלשון".  קרא את  הגענו? 

"מה זה אומר?".
ולמדנו בדיני אבלות שמותר לאבל ללמוד ספרי 
מוסר תוך שבעה. ואז אמר רבינו: "אני פעם חלקתי 
על הרב עובדיה שהתיר לאבל בתוך שבעה לקרוא 
ספרי מוסר. זה תורה". הוא אמר זאת בהשקפה שלו 
– "אפשר בלי מוסר? כמו שהלכות זה נקרא תורה 
ואסור לאבל ללמוד הלכות, גם מוסר – על הגאווה, 
על הקנאה, על המחלוקת, על יצר הרע. זה תורה! 
איך? חלקתי. עד שראיתי  הוא מתיר לאבל?  איך 
זה  מתיר.  שהמאירי  מאירי,  הביא  עובדיה  שהרב 

ראשון! מיד חזרתי בי. רבינו צודק, בטח!".
דבליצקי  שריה  הרב  על  התבוננתי  הקטן  אני 
זיע"א, צדיק יסוד עולם, וככה אני אומר לעצמי – 
כל אדם יכול להיות כמו משה רבינו. מה הכוונה? 
יש דברים מיוחדים שאתה לא רואה בכל אחד. איזה 
התמדה, איזה ענווה. בלימוד מעולם הוא לא שתה 

ולא אכל. אפילו מים לא שתה בזמן הלימוד.
הרב,  אל  התקשרתי  בחולון.  בחירות  היה  פעם 
והוא עונה כהרגלו: "כן?". אמרתי לו: "שלום הרב". 
שקשור  במשהו  בעיה  לי  יש  "הרב,  שלום".  "או 
שומע,  אני  כן,  "כן,  אומר:  הוא  לבחירות".  לשס 
אבל אל תגיד שמות". איך הוא הזהיר אותי. אמרתי 
לו: "רבי ...". מיד אמר לי: "אל תגיד שמות". איזה 
יראת שמים! וחשש מאד מאד מלשון הרע ורכילות 
השבוע  בפרשת  לפטירתו  ורמז  באלו.  וכיוצא 

"ואתחנן אל ה'" גימ' "שריה".

מוסר – תרופה לנפש
באמת.  ה'  עובד  נהיית  התבוננת,  השקעת, 
הצדיקים  כל  לב,  שימו  הלאה!  תמשיך  אשריך! 
מרן  היעב"ץ,  במוסר:  ספרים  כתבו  עולם,  גדולי 
גדולי  מוסר?  עם  מה  חיים.  החפץ  עובדיה,  הרב 
עולם כמו רבי עקיבא איגר אמרו על עצמם: "אם 
ירידה  מרגישים  אנחנו  מוסר,  לומדים  לא  אנחנו 

רוחנית".
מה זה מוסר? זה כמו כדור נגד כאבי בטן, כאבי 
שיניים. קח כדור. יש לו כאב של גאווה, קח כדור. 
כאב של יצר הרע בשמירת העיניים, יצר הסקרנות, 
קח כדור. לומד מה זה "ְוֹלא ָתתּורּו" )במדבר טו, לט(, מה 

זה "ְקֹדִׁשים ִּתְהיּו" )ויקרא יט, ב(.

צדיק גמור
מרן רבינו הגדול זיע"א בן תשעים ושלוש, הרב 
משאש תשעים ושלוש, ותשעים ושלוש הרב שריה ע"ה.

מרן אמר על הרב משאש "נפטר לבית עולמו בגיל 
תשעים ושלוש, בגימטריא צ"ג – צדיק גמור". כך מרן 
צעק בהספד על הרב משאש. גם מרן רבינו הגדול 

זיע"א תשעים ושלוש שנה זכינו להנות מתורתו.
צדיק   – צ"ג  בן  זיע"א,  שריה  הרב  רבינו  וגם 
יתברך  ה'  איתנו  עשה  גדולה  צדקה  וגם  גמור. 
שזכינו לראות עובד ה' שהיה משה רבינו של הדור 
כשמגיע  בשמים  נעשה  גדולה  צעקה  וגם  זיע"א. 
צדיק יסוד עולם, וכיתות של מלאכי השרת יוצאות 

לקראתו )עיין כתובות קד.(.

דברי הספד על הגאון הצדיק והקדוש
רבינו היקר הר"ר שריה דבליצקי זיע"א 

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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 1. פעם קבעתי איתו ובאתי אצלו, עליו השלום, הוא לא היה בבית. הוא שם פתק על הדלת: "לכבוד וכו' הייתי טרוד מאד היום. הייתי חייב לצאת. מחילה וסליחה".



 הבן שלך או 'משה רבינו'
או 'ירבעם' – רק תחליט!

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה, מורי ורבותי!
נמצאים אנו בעיצומם של ימי החופש. הימים בהם היחסים בינינו 
לבין בנינו אמורים או לנסוק ולהגיע למרומים, או להידרדר ולהגיע 

לשפל חסר תקדים.
בשיחתנו החולפת, הבנו עד כמה חשוב להפוך את הבעיה לפתרון. 
כלומר, לא רק שנצליח בכך שלא להפוך את ימי החופש לימים קשים 
ורעים, אלא להיפך – להפוך אותם לימים המעצימים את בנינו והופכים 

אותם למיוחדים הרבה יותר.
ברם, דא עקא, ככל שהדברים כתובים על גבי גליון, הם מדהימים, 
עד  ולהסביר  קשר  ליצור  הרצון  את  מעוררים  ואפילו  ויפים,  נפלאים 
כמה השפעתם רבה, מלמדת, מחכימה ומועילה. אולם, בחיי היום יום, 
בשעות בהן מיטב בנינו קופצים על ראשינו, כתפינו, ברכינו, ובעיקר 
שלוות נפשנו, הדברים קשים ליישום, ואפילו יהיו שיאמרו שהם בלתי 

אפשריים.
מחולל  של  סיפורו  את  אתכם  יחד  ללמוד  רוצה  הייתי  כך,  לשם 
)ק"ז  סנהדרין  במסכת  בחז"ל  שהובא  כפי  'ישו',  הוא  הלא  הנצרות, 
ע"ב( וללא השמטות הצנזורה שנשלטה בזמנו על ידי הוותיקן. ]ולידע 

הכללי: שמו הנוצרי הוא 'ישוע', היהודים הם שהמציאו בין היתר את 
שמו 'ישו' בכדי שלא להזכיר את השם המקורי ועוד[.

בתחילתו של המעשה, אומרים לנו חז"ל את המילים דלהלן: "לעולם 
ביד  תמיד  תיעשה  הדחיה  לאמור,  מקרבת".  וימין  דוחה  שמאל  תהא 
והחיבוק.  הקירוב  דווקא  יתבצע  החזקה  בימין  ואילו  החלשה,  שמאל 
לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיים, ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו 

לישו הנוצרי בשתי ידיו.
מיד מסבירה הגמרא ומפרטת מה קרה באותה שעה, וכדלהלן: כאשר 
הרג ינאי המלך את חכמי ישראל, הלכו יהושע בן פרחיה ותלמידיו, 
וביניהם ישו, לאלכסנדריה של מצרים. כאשר חזר השלום לשרור בארץ 
ישראל, שלח רבי שמעון בן שטח הודעה מירושלים לאלכסנדריה של 

מצרים, בה הודיעה על הרגעת הרוחות והפסקת המלחמה.
משהתקבלה ההודעה, קם רבי יהושע בן פרחיה יחד עם כל תלמידיו 
ביתה של  ליד  הם  עברו  בדרך,  הקודש.  עיר  לירושלים  לדרך  ויצאו 
אשה שאירחה אותם בכבוד גדול והעניקה להם מקום אכילה ולינה. 
נאה  "כמה  לתלמידיו:  פרחיה  בן  יהושע  רבי  אמר  האירוח,  ובמהלך 

מארחת זו", כאשר כוונתו היתה כמובן למעשיה הנאים.
ישו, שלא הבין את דברי הרב, אמר: "היאך אומר הרב שנאה היא, 
הרוחנית  מרמתו  בהלם  שהיה  יהושע,  רבי  טרוטות?".  עיניה  והלא 
הם  אלו  עוסק?!  אתה  בכך  "רשע!  לו:  אמר  תלמידו,  של  הירודה 

מושגיך?!", ומיד עמד ונדה אותו יחד עם יתר התלמידים.
לאחר מספר ימים, ניסה ישו לשוב לבית המדרש. אולם, בכל פעם 
עיר  של  לרחובה  לשוב  לו  שגרם  מה  הרב.  מכבוד  צונן  ליחס  זכה 
ולהמשיך בבטלה לה היה מורגל באותם ימים. לאחר מספר פעמים, 
התורה  מעולם  יציאתו  לפני  האחרון  הצעד  את  לעשות  ישו  החליט 
לעצמו  נותן  שהוא  האחרון  ה'צ'אנס'  זהו  שהפעם  והחליט  לחלוטין, 

ולכבוד הרב לשלום.
לחבורת  חזרה  אותו  וביקש מרבו לקבל  לבית המדרש,  הגיע  הוא 

אכן  הרב  כבוד  החליט  הפעם,  באותה  בתורה.  העמלים  התלמידים 
שהפניה נעשית בכבוד הראוי ומראה על חרטה מעומק הלב, וברצונו 
היה לקבל את הבחור לשורות הלומדים. ברם, דא עקא, שהיה כבוד 
הרב באותה שעה במרכזה של קריאת שמע, מה שאסר עליו לשוחח 
עם התלמיד באותה העת. משום כך, סימן לו כבוד הרב בידו שימתין 

קמעא, ומיד לאחר קריאת שמע ישוחח איתו באהבה.
ישו, שלא הבין את רמזו של הרב, חשב ששוב התכוון כבוד הרב 
לדחותו. הלך, יצא לתרבות רעה, חטא והחטיא את ישראל, עד שנאמר 

עליו שכישף והסית והדיח את ישראל )שם מ"ג ע"א(.
לשוב  לו  והציע  הרב  כבוד  אליו  ניגש  מכן,  לאחר  קצרה  תקופה 
בתשובה ולחזור לבית התלמוד. וכך אמר לו ישו באותה העת: "כך 
בידו  מספיקין  אין  הרבים  את  ומחטיא  החוטא  כל  ממך,  מקובלני 
לעשות תשובה", ובכך סתם את הגולל על עתידו ועתידם של רבבות 

נוספים מישראל.
תוספות הרא"ש במקום מציין, שאין זה ישו מייסד הנצרות. אולם, 
ט'(  סי'  יור"ד  )ח"ג חלק  זיע"א  יוסף  עובדיה  רבנו  למרן  אומר  יביע  בשו"ת 

הביא דעות לכאן ולכאן.
ובכל מקרה, אם תנועה שמתקבלת בצורה לא נכונה אצל נער יכולה 
מילדינו  אחד  שבכל  הרי  ולהחטיא,  לחטוא  מישראל  להמונים  לגרום 
טמון מצד אחד מגדולי ישראל של הדור הבא, ומצד שני, חבוי בנבכי 

לבבו ישו קטן שעלול להפוך כל חלקה טובה לאיומה ונוראה. 
רוענו  אבינו  ידי  על  שהוזכרו  ה"ב(  פ"ה  תשובה  )הל'  הרמב"ם  וכדברי 
זה  דבר  במחשבתך  יעבור  "אל  זיע"א.  דבליצקי  הגר"ש  על  בהספד 
שאומרים טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך 
הוא גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר 
כן, אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם, 
או חכם או א סכל, או רחמן או אכזרי, או כילי או שוע, וכן שאר כל 

הדעות".
גם בשעות של כעס, גם בשעות של צער וגם בשעות של לחץ, נזכור 
יותר  ונזכור  הנכונה,  הדרך  את  לבחור  לבנינו  לסייע  שבידינו  תמיד 
מכך שגם תנועת אצבע שמתפרשת באופן לא נכון, עלולה לייצר את 

הגרועים שבשונאינו.
המלל  את  שהופך  מי  שלנו,  המדהים  העורך  חבושה,  איתי  רבי   
המוקלט למאמר אותו אתם אוחזים בידיכם, העיר לי ששכחתי לקשר 
את הדברים לפרשת השבוע כהרגלנו... אז בחרתי להגיב לו על כך 
מעל גבי המאמר, בכדי שאם למי משותפי שיחתנו תעלה אותה קושיה, 
וכדלהלן : פרשת השבוע מעוררת בנו את הדברים אותם אנו צריכים 
ופיקוח  רמזור"  מבטל  "שוטר  אולם  הקרוב,  בשבוע  יקר  ולי לחדש 
נשמה דוחה פרשת שבוע, כך שימי בין הזמנים קודמים בשמירת בנינו 

וקידומם לכל נושא אחר.
יזכנו ה' יתברך להעריך את בנינו, לעוטפם בחום ובאהבה, להעניק 
להם את מלוא הצרכים החיוניים להם כל כך. ולראותם גדלים בתורה 
וביראת שמים טהורה, במילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך, וכן יהי 

רצון ונאמר אמן.
וברוכים תהיו!
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העיקר התמדה בתורה ובעבודת ה'
שאלה: האם אכילת אבקת חלב נוכרי לבן תורה היא 

לכתחלה או בדיעבד?
תשובה: "ְוָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב" )דברים ו, יח( – דאורייתא. 
"ְוֹלא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו וגו'" )ויקרא כה, יז( – דאורייתא. 
ראש  כובד  דאורייתא.   – ה'  ועבודת  בתפלה  כוונה 
וזריזות וזהירות – דאורייתא. בין אדם לחבירו – כל ענין 
דאורייתא. קדושה וצניעות – דאורייתא. ביטול תורה – 

דאורייתא. שלום בית – דאורייתא. 
נוכרי  כלל, אבקת חלב  כיום שאין חלב אתון  אבל, 
ספק דרבנן. והחזון איש ואגרות משה מתירים, ובפרט 
מותר  בכלל  אז  חלב,  אבקת  אלא  חלב,  לא  זה  שכיום 
יור"ד סי'  )ועיין כה"ח  והמהדרין הרי משובח  מדינא לכתחלה. 

קטו סקט"ו(.

ורבינו מרן הראשון לציון שליט"א, כשהיה במקסיקו, 
בתורה  התמדה  והעיקר  לכתחלה.  להקל  להם  פסק 

ובעבודת ה'.
אורחים  והיינו  בחו"ל,  כשהייתי  שנים,  כמה  ולפני 
בביתו של רב הקהילה, ראינו שכולם שותים חלב ממש, 

חלב עכו"ם. ואמר לי הרב שהם נוהגים להקל בזה.
בסיכום – מותר לכתחלה, והמהדרין הרי זה משובח.

שמיעת שיעור תורה תוך כדי עבודה
במהלך העבודה אני מנסה להתנתק מהרעש  שאלה: 
יש  האם  לשיעורים.  האזנה  ידי  על  אותי  ומהסובבים 

לבקש רשות מההנהלה לגבי נושא זה?
כלל  העבודה  בכושר  מפריע  לא  זה  אם  תשובה: 
צורך  ואין  מצוין  זה  אז  דבר,  אותו  והתוצאות  ועיקר, 
לדוגמא,  ומלחיץ,  מפריע  קצת  וכשזה  רשות.  לבקש 
כאשר זה בפני לקוחות וכיוצא בזה, אז יש ליזהר ולבקש 

רשות מהמעביד.

צער על חורבן הבית
שאלה: מי שרוצה להתפלל על החורבן, אך קשה לו 
להישאר ער עד אחר חצות או לקום לפני עלות השחר. 
האם יש ענין שיאמר מזמור "ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל" )תהלים קלז( 
וכן "ִמְזמֹור ְלָאָסף" )שם עט( לאחר שליש הלילה, לצאת ידי 

חובתו לכל הפחות לדעת השולחן ערוך?
כן  ויעשה  שמים.  לשם  ויכוון  מצוין,  כן,  תשובה: 
לתיקון  דומה  יהיה  שלא  קרקע,  גבי  על  ולא  כסא  על 
חצות. וכמו שמתירים לקרוא תהלים בלילה בזמננו ולא 

חוששים, אז גם לענין תיקון חצות.
וזה לא דומה לסליחות שאסור להקדים לחצות, הואיל 
וכאן זה כעין אמירת תהלים, וכשמכוון לשם שמים, הרי 
זה מצוין. וזה דומה ל"ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך" )שם פד, ה(, שלא 
לאמירת  מכוון  ואם  שהחסיר,  מי  התפילה  לאחר  לומר 

תהלים בלבד, מותר )ועיין משנ"ב סי' קח סקי"ד(.

אשה ההולכת לאירוע משפחתי מעורב
שאלה: יש לי אירוע משפחתי שאינו מופרד. השאלה 
האם אני יכולה ללכת לכבד אותם, לשבת בצד וכמובן 
לא לרקוד, כי אם אני לא אלך אף אחד לא יבוא לאירוע 
מה  שנשבו,  תינוקות  הם  מסביבי  המשפחה  כל  שלי? 

לעשות?
תשובה: לאשה קל יותר כאשר צריכה ללכת לאירוע 
מעורב. מותר לך ללכת, כמובן בצניעות, ולהסתדר כמה 

ולא  וכמובן, שהבעל לא בא לשם  וזה מצוין.  שאפשר, 
הילדים הצדיקים הי"ו.

פתיחת חטיפים בשבת
שאלה: האם מותר לפתוח בשבת קופסה או עטיפה 
של מגבוני נייר וכיוצא באלו, על פי הסימונים שבהם, 

או שיש לאסור משום מתקן כלי?
תשובה: מותר לפתוח, כי זה עומד לכך ולבסוף נזרק. 

ודינו כדין ממתק עם נייר כמו ביסלי ובמבה שמותר.

לטאטא חצר בשבת
זכוכית  שברי  בשבת  לטאטא  מותר  האם  שאלה: 
שנפלו על האדמה שבחצר או בארגז חול, או שיש לאסור 

משום משווה גומות?
תשובה: שאלה יפה. ונראה שזה דומה לקוץ ברשות 
זכוכית שמותר לטלטל פחות פחות מארבע  הרבים או 
או  בכרמלית  איסור  מתירים  ואם  סי"ח(.  סי' שח  )עיין  אמות 
על  אז  ס"ס שלד(,  )עיין  הרבים  ברשות  עץ  לכבות  מתירים 
אחת כמה וכמה חשש של משווה גומות. גם לרבות, אם 
בהגהות  )ועיין  רבים  של  כרמלית  כמו  זה  ילדים,  בבית  יש 

איש מצליח שם(.

כשרות מזון בחו"ל
נופש טיפולית  נוסעים לעיירת  ההורים שלי  שאלה: 
יכולים  הם  מה  השאלה  שבועות.  שלושה  של  לתקופה 
שהם  לציין  יש  וכו'(.  חמה  שתיה  חלב,  מוצרי  )לחם,  שם  לאכול 
אוכלים כשר ולוקחים איתם פלטת בישול קטנה לשבת.

תשובה: צריך ליזהר מאד בחו"ל. מוצרי חלב ובישולי 
ביצים  לקנות  מותר  מותר,  וירקות  פירות  אסור.  גויים 
כמו  מתוקה  שתיה  זית,  שמן  וכן,  הפלטה.  על  ולבשל 
כי  מותר,  ולחם  מותר.  חלב(  )בלי  וקפה  תה  וכן  קולה, 
רואה  אם  מותר,  דגים  מתולעים.  ליזהר  רק  אפייה.  זה 
ידי  על  ולא  בפלטה,  אותם  לבשל  וכמובן  קשקשים. 
ולא  והקדושה  הצניעות  על  לשמור  העיקר  הגויים. 

להתחבר לגויים.

אמירת "עלינו לשבח" עם הקהל
את  להשלים  מספיק  לא  במתינות,  המתפלל  שאלה: 
קטעי התפילה, ואוחז ב"שיר של יום", בזמן שהחזן הגיע 
ל"עלינו לשבח". האם נכון לדלג ולומר "עלינו לשבח" 
עם הקהל ואחר כך להשלים את "שיר של יום" וכו', או 

ללכת כסדר לאט לאט?
תשובה: ב"עלינו לשבח" מצוה לעמוד ולומר עם כולם 
יחד, ואחר כך ימשיך מה שהחסיר לחיים טובים )ועיין משנ"ב 
סי' קלב סק"ח(. ומסתברא גם על פי הקבלה אין בעיה בזה 

)ועיין כה"ח שם סקי"א(.

ענייה לקדיש
שאלה: המתפלל במתינות, והחזן או הקהל מתחילים 
לומר קדיש, האם מותר למתפלל להמשיך להשלים את 
באופן  האמנים,  עניית  בין  הקדיש  בזמן  התפלה  קטעי 

שאינו מפסיד אמנים?
תשובה: בחצי קדיש ימתין, כי גם אסור להרהר בדברי 
תורה, והוא הדין בפסוקים שבתפלה )עיין משנ"ב סי' נו סק"א(.

בין הזמנים – לצבור כחות להתמדה בתורה 
ובעבודת ה'

שאלה: האם בבין הזמנים יש בעיה של ביטול תורה?
תשובה: בין הזמנים נוסד על ידי גדולי ישראל וראשי 
היקרים  לאברכים  לעשות  קודש  וזה  זיע"א.  הישיבות 
שלנו ולבחורי הישיבות הפסקה ומנוחה להוסיף כוחות 

לזמן הבא בעזרת ה' יתברך.
וידוע מהגר"א והתפארת ישראל, על המשנה באבות 
פעם  מידי  חיובי  שזה  שיחה,  במיעוט  נקנית  שהתורה 
"פיטטיא  בבחינת  כוחות,  ולקבל  ולפטפט  להרגע 
שמפורש  אלא  ברכות(.  סוף  ירושלמי  )עיין  טבין"  דאורייתא 

בשולחן ערוך )סי' רלא( לכוון לשם שמים, עיין שם.
אבל בודאי שצריך ליזהר שלא לבטל את הזמן כשלא 
המשחקים,  ולאחר  ולאחר הטיול  ולאחר המנוחה  צריך. 
צריך התמדה עצומה בתורה. שלא נהיה חס ושלום כמו 
תלמודו  ושכח  והרחיצה  היין  אחר  שנמשך  תנא  אותו 
עצמו  על  מעיד  זיע"א  הסטייפלר  ורבינו  קמז:(.  שבת  )עיין 

שהוציא את הספר "שיעורין של תורה" בזכות הלימוד 
של בין הזמנים.

ברוך ה', ישיבות וכוללים רבים עושים לימוד מיוחד 
חכמים"  ב"עטרת  וגם  טובות,  מלגות  עם  הזמנים  לבין 

לומדים בהתמדה בבין הזמנים, וכולנו מוזמנים.
ועצה טובה להורים הי"ו להבטיח לילדים מתנה טובה 
לא  יתברך  ה'  ובעזרת  הזמנים.  בבין  ההתמדה  בזכות 

נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד.

לבישת חולצה קצרה בבין הזמנים
קצרה  חולצה  בעד  לא  הרב  שכבוד  ידוע  שאלה: 
אפשרי  הזמנים  בין  בימי  האם  תורה.  ובני  לאברכים 

ללכת ככה, או שהדבר חמור כל כך?
תשובה: בטיול, בנופש, בצימרים, לא נורא, וזה חלק 
בבית  נמצאים  עוד  כל  אבל  בקדושה.  מההתפרקות 
חבל  שלנו,  התורנית  ובשכונה  הכנסת  בבית  המדרש, 

לשנות. זה יפריע להם במשך השנה, והבן.

אל תפסיק לחטוף!
עצמית?  לשליטה  להגיע  יכול  אדם  כיצד  שאלה: 
כשאין ניסיון של כעס, נראה רגוע ושליו, אבל כשמגיע 
למרות  שליטה  ואיבוד  רגשות"  "הצפת  ישנה  הניסיון, 
וגנות  הטובות  המידות  בנושא  המוקדמות  הידיעות 
הרצאות  להרצות  שיכול  ולמרות  הרעות,  המידות 
שלמות מתוך ספרים של גדולי עולם כ"חובות הלבבות" 

ו"מסילת ישרים" וכדומה.
האם הדרך היא קודם כל עבודה עצמית על עצמו עוד 
לפני יראת שמים )למשל: הסבר הגיוני שלא ראוי להתנהג ככה כי לא משיג 
כבוד לעצמו וכדומה(, או שדווקא יראת שמים היא זו שמביאה 

את השליטה העצמית?
יום זה סוד ההצלחה. גם  יום  תשובה: לימוד המוסר 
לכוון בתפלה להגיע להשגות כאלו, כשאומר "והחזירנו 
ושליטה  גאווה  – לכוון תשובה מהכעס,  וכו'"  בתשובה 

עצמית. ועל הכל – שיקול ראש תמידי להיות עובד ה'.
ולחטוף.  לחטוף  תמיד  אלא  קודם",  "מה  אפשר  ואי 
והראיה מהמשנה במסכת אבות )ג, יז( "אם אין דרך ארץ, 
זה  אחרי  ומיד  ארץ.  דרך  קודם  אז משמע  תורה".  אין 
שתורה  ומשמע  ארץ".  דרך  אין  תורה  אין  "אם  כתוב: 
קודם. אז מה עושים? אלא חוטפים – תורה לחטוף ומוסר 

ודרך ארץ לחטוף, והבן.

לרפואת מורנו 
 הרב חיים בן

 שרה שליט"א
בתוך שאר חולי 

עמו ישראל

אנחנו מקבלים על 
עצמנו בלי נדר

 בקול גדול  
 בכל כחו ממש

 ובכל כח כוונתו

לענות

אמן יהא שמיה...
 בכוונה גדולה

 בעיניים עצומות או מתוך הכתב 
  ובלי להתעסק בדבר כל שהוא

לברך ברכת 

אשר יצר
 גם כלפי מי שלא בראש שלנו
 גם כלפי מי שלא מכבד אותנו

 כלפי כ-ו-ל-ם

להתחזק במצוות 

אהבת ישראל



עטרת תפארת
]כי אחרי  חיזוק באמונה  – על  בין הזמנים, להלן שלושה סיפורים  ימי  והיום לרגל  שלום חברים, 
הכל כולנו תלמידים של מורנו הרב חיים רבי שליט"א, ובלי אמונה – מה אנחנו[, על נופש ]כי זו 
מצוות עשה שהזמן גרמא[, ועל חינוך של גדול הדור ]התפקיד שלנו לפי מאמרו של הרב אליהו 
שליט"א[. שלושתם מהקדמת הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין שליט"א לספרו חשוקי חמד על 

מסכת יבמות.

מעשה שהיה: יהודי ה שיא את בתו לחתן תלמיד חכם, ושבועיים לאחר החתונה 
נפטר ל"ע החתן, ולא זו אף זו, שהטרגדיה היתה כפולה ומכופלת, כי החתן השאיר 
אח קטן בן ארבע שנים, והכלה הטריה הייתה צריכה כעת להמתין תשע שנים, עד 
שהקטן יהיה ראוי לחליצה, טרגדיה שעל פניו נראית כפורענות מהקשות ביותר. 
בצר לו נכנס אבי הכלה למורו ורבו בעל היסוד ושורש העבודה, ודמעתו על לחיו, 

מה פשעי ומה חטאתי שהקב"ה העניש אותי בצורה נוראה כזו.
ענה לו רבו, האמת שכל הסיפור שלך הוא רחמים גדולים, ואסביר לך, על הבת 
שלך נגזר בשמים שלא תנשא אלא בגיל שלושים, וכעת תחשוב מה היה קורה לולא 
הסיפור שלך, הרי היו מציעים לך שידוכים, וכל השידוכים היו נופלים מכל מיני 
סיבות צדדיות, ואז אתה ואשתך הייתם מתהפכים בלילה על מיטתכם למה כולם 
משיבים תשובה שלילית, על בתכם המשכילה המעוטרת בכל מדה נכונה, ולא עוד 
אלא שכל העיר היו מדברים שאם יש לו בת מבוגרת כזו, מסתמא יש איזה מום 
נסתר, וכל השידוכים שכל הילדים שלכם היו נעצרים, והייתם למשל ולשנינה בפי 

כל הבריות.
מה עשה הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו, הביא לכם טרגדיה כזו, וכולם 

כעת יודעים למה בתכם אינה יכולה להנשא עד גיל שלושים, וכל השידוכים של 
הילדים האחרים יצליחו בעזרת השם, ולא תהיו לשיחה בפי כל הבריות, כלומר שעל 
הזו, למעשה הציל הקדוש ברוך הוא בזה את כל משפחתכם מצער  ידי הטרגדיה 

נורא הרבה יותר גדול.
האב יצא שמח וטוב לב מביתו של היסוד ושורש העבודה, כלומר מה עשה הרב? 
הוא רק פתח לו את העטיפה של היגון, והראה לו שמתחת העטיפה של היבמות 

והצער והיגון, יש רחמים גדולים.
באמת  היתה  לו  נערה  לאותה  עונים  היינו  מה   – הבא  למעשה  שנעבור  ולפני 
נשארת ללא זיווג עד גיל מאוחר? פשוט... כנראה שנגזר עליך להביא ילדים לעולם 
בגיל מאוחר, ולא רצו משמים שיאמרו עליה שהיא לא מסוגלת ללדת, ושיש בעיות 
בשלום בית, ועוד כל מיני מרעין בישין. לכן החליט ה' יתברך לחתן אותך בגיל מבוגר 
בכדי שמיד תזכי לשבטי י-ה... ולמי שלא יודע, השיא שנשבר ברוסיה לפני כשנה 
וחצי שבלידה רגילה אחת ילדה אשה עשרה ילדים בריאים ושלימים, חמישה בנים 
וחמש בנות, נשבר שוב לאחרונה ואישה ילדה בלידה אחת אחד עשר ילדים בריאים 

ושלימים. היפלא מה' דבר???

מתחת לכל עטיפה של יגון יש רחמים גדולים

בספר פניני רבינו האבי עזרי, מסופר סיפור נפלא על מרן רבנו חיים עוזר זצ"ל, 
ונופש לצורך  לנסוע בחדשי הקיץ לעיר מרפא  היה דרכו  זצ"ל  וכך מסופר. הרב 
בריאותו, שנה אחת כשכבר רצה לחזור לביתו, לא הרשוהו הרופאים ואמרו שלצורך 
מאד  כך  על  הצטער  הנוראים.  הימים  אחרי  עד  שם  להישאר  חייב  הוא  בריאותו 

שצריך להישאר בימים הנוראים במקום זה, ואינו יכול לחזור לוילנא.
יום אחד כששהה שם, הגיע לשם יהודי, וסיפר לו שקיבל ידיעה מאמריקה שאחיו 
הוא בדרך  וכעת  לישא אותה,  ואשתו מבקשת ממנו שיבוא  נפטר,  שהתגורר שם 
זרע בעולם?  לישא את אשת אחיו. שאל אותו הרב האם אחיו השאיר  לאמריקה 

והשיב שכן.
סיפר הרב זי"ע פתחתי את החומש והראתי לו שכתוב בתורה שאסור לישא אשת 
אח שהשאיר זרע, השיב אותו האיש שלא ידע מזה וחזר לביתו. אז אמר הגרח"ע עכשיו 

אני יודע בשביל מה נשארתי כאן, כדי להציל יהודי עם הארץ מאיסור אשת אח.
לפעמים קורים דברים מוזרים שלא חשבנו עליהם ועל פניהם נראים לנו כמטרד, 
אולם יש לנו גם שם שליחות, וצריך רק לפקוח את העיניים ולראות את ה' יתברך בכל 
בעיה. ]מה שכן, הדוגמא לא כל כך מתאימה בימינו, כי אני לא מכיר מישהו שבאמת 

היה מתנגד לעוד כמה ימי נופש...[.

מה גרם לרבי חיים עוזר "באמת" להמשיך את הנופש

מאת: ניר ברי

סיפר על עצמו הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל: בהיותי תלמיד ישיבה בשנת ת"ש, 
בישר לי הגאון רבי אליהו מישקובסקי כי "מחר בשעה 11:00 אכניס אותך לבקר אצל 
הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי". כידוע רבים השתוקקו להיכנס אל הקודש פנימה 

לחזות בפני גדול הדור ולזכות בברכתו.
הכנתי עצמי בהתרגשות רבה לביקור המיוחל. באותה עת למדנו בישיבה מסכת 
יבמות שהיא מסכת קשה. חשבתי כי הגאון הנערץ יבחן אותי מעט במסכת זו, או 
יבקשני להגיד לו חידוש כלשהו באחת הסוגיות, על כן לא עצמתי עין כל הלילה, 

אלא ישבתי ושיננתי היטב את הגמרא והכנתי איזה חידוש לומר לפני הגאון.
רבים  אנשים  עוזר.  חיים  רבי  של  לביתו  נכנסתי  הנכסף,  הרגע  הגיע  למחרת 
המתינו שם להתייעץ עמו. כשראה אותי הגאון אמר לי: "יעקב, שמעתי עליך, עוד 
מעט אכניס אותך". לאחר מכן קרא לי ונעמדתי לפניו כשכולי רועד מפחד. קיוויתי 

בסתר ליבי כי השאלות שישאל אותי בסוגיות מסכת יבמות, לא יהיו קשות מידי.
לתדהמתי, שאל אותי רבי חיים עוזר שאלה ראשונה: "האם אתה מקבל מכתבים 
מהבית"? עניתי, שלא, כי יש גבול ביננו, ההורים ברוסיה ואני בליטא. שאל אותי 

שאלה שניה: "האם יש לך מקום טוב לישון שמיכה וכרית"? עניתי בחיוב. מכאן 
שלך  הנעלים  "האם  יבמות,  בענייני  שאלה  שום  עדיין  השלישית,  לשאלה  עברה 

במצב טוב? בבקשה תראה לי אותם".
יש לציין, כי בדרך כלל אצל הנוברדוקאים היו הנעלים קרועות מאוד, אבל אצלי 
היה במצב די תקין... ואז הוציא רבי חיים עוזר מן המגירה סכום ניכר, בערך 50 דולר 

של היום, ואמר לי: "הדלת שלי פתוחה לפניך בכל עת שתרצה לבוא".
החם  היחס  בבכי...  ופרצתי  יעקב,  רבי  סיים  להתאפק",  עוד  יכולתי  לא  "כאן 
והאבהי של גדול הדור לנער צעיר בלתי מוכר, הפתיע אותי לחלוטין. מעשה זה, 
הוסיף ר' יעקב, נתן לי דוגמא ודרך לכל החיים, כיצד צריך לחוש את צרכי הזולת 

ולהאיר לו פנים.
הבנתם חברים? לא אבא, לא אמא, אלא גדול הדור. לא היינו מאמינים שיתעניין 
של  האמתיות  הפנים  את  לנו  מראה  והוא  הקדושה,  התורה  לימוד  שאינו  במשהו 
באמצעים  תגיע  הרוחניות  לגשמיות,  ורק  ואך   – אכפתיות  דאגה,  אהבה,  התורה. 

עקיפים יותר – בהצלחה רבה!

איך בוחנים בחור, ולא רק בבין הזמנים? מפתיע!


