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פרשת שופטים תשע"ח.

אכיפה תורנית

בפרשת השבוע, פרשת שופטים, הדין הראשון 
עיר  בכל  ושוטרים  שופטים  למנות  אותנו  מלמד 
והשוטרים  ההלכה,  את  פוסקים  השופטים  ועיר. 
מענישים במכות קשות את מי שלא מקבל לעשות 
את  מקיימים  כולם  ישראל  עם  וכך,  כדבריהם. 

מצוות התורה לחיים טובים.

יהודי  רואה  והשופט  ונתבע,  תובע  כשאין  גם 
חוטא,  להיות  וממשיך  פורש  ולא  בעבירה  נכשל 
נמרצות  מכות  אותו  ומכין  הוראה  השופט  נותן 
ואם  התורה.  מצוות  את  ושומר  בו  חוזר  ומיד 
מתעקש ולא נכנע, מצוה להכותו עד שימות. וחז"ל 
אומרים )כתובת פו.(, אומרים לו: "עשה סוכה", ואינו 
עושה, "עשה לולב", ואינו עושה, מכין אותו עד 
שתצא נפשו. וכן, בגמרא )סנהדרין מו.(, בית דין מכין 
הרמב"ם  וכן,  לתורה.  סייג  לעשות  כדי  ועונשין 
)ספ"ב(, כאשר הבעל מסרב לתת  גירושין  בהלכות 
פי ההלכה, מכין  לגרשה על  גט לאשתו כשחייב 

אותו עד שיאמר "רוצה אני".

ויש להבין

השאלה בפרשה – למה הפסוק הראשון בפרשה 
נאמר לכלל ישראל בלשון יחיד – "ֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים 
המשך  וכך  יח(,  טז,  )דברים  ְׁשָעֶריָך"  ְּבָכל  ְלָך  ִּתֶּתן 
הפסוקים: "ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרֹּדף" )שם שם כ(, וכן פסוקים 
הוא  שהציווי  בזמן  בו  יחיד,  בלשון  הכל  נוספים 

לכלל ישראל?

להעמיד  יכול  אדם  כל  וכי  להבין,  יש  ועוד 
מאד  גדולה  אחריות  זה  הרי  ושוטרים?  שופטים 
לדעת באמת מי מתאים לכך לעשות דין בין אדם 
נורא  שעונש  ז:(,  )סנהדרין  בגמרא  ומפורש  לחבירו! 
ניתן כאשר עושים מינוי לדיינים שאינם מתאימים 
משה  וגם  ממונות.  בדיני  בשלמות  לדון  באמת 
רבינו, כשציוה אותו ה' יתברך למנות דיינים, היה 
מד"ר פרשת  )עיין  מושלמים  דיינים  למצוא  מאד  קשה 
 " עלינו  מצוה  בפרשה  הראשון  והפסוק  משפטים(. 

ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך".

בדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכין אותו

גדול  נפלא,  יסוד  כאן  מבארים  המוסר  ובעלי 
להשגות  להגיע  האדם  יכול  כיצד  מאד  וחשוב 
במעשיו  והצלחה  דשמיא  סייעתא  של  גדולות 
תמיד. וזה בעצם מאמר חז"ל )מכות י:(, בדרך שאדם 
רוצה לילך, בה מוליכין אותו. כלומר, הרוצה ללכת 
ומבאר  מהשמים.  אותו  מסייעים  טובה,  בדרך 
המהרש"א )שם(, כח המחשבה, הדיבור והמעשה של 
האדם, בורא לו מלאך למעלה. וכפי רצונו ודעתו 
של אותו אדם, מוליכים אותו המלאכים הנבראים 

מאותו רצון ומחשבה, עיין שם.

ולמדנו מדברי רבינו המהרש"א שעל ידי מחשבה 
ורצון ניתן לברוא מלאכים, אשר מסייעים לנו מאד 
מאד בעבודת ה' יתברך. וזה כל רגע ורגע בחיי 
יום יום. וגם בעולם הבא מפורש בגמרא )סוטה ג:(, 
כל העושה מצוה, מקדימתו והולכת לפניו לעולם 
הבא. וכן, בגמרא )כתובות קד.(, בשעה שהצדיק נפטר 
מן העולם, שלוש כיתות של מלאכי השרת יוצאות 
על  שנבראו  המלאכים  ואלו  שם.  עיין  לקראתו, 
ידי הצדיק במצוות שעשה. ובזוהר הקדוש מובא, 
שעובד ה' עושה מצוה בשמחה ונברא מלאך שמח. 
ולהיפך, נברא מלאך פצוע, חלש וחולה, עיין שם.

ורצונו  ה'  עובד  של  היקרים  שמעשיו  ומכאן, 
בשמים.  גדול  רעש  ועושים  פועלים  ומחשבתו 
במעשיו  ממש  מחובר  והוא  צנור.  אותיות  רצון, 
לעולמות העליונים. ומפורש כן בתנא דבי אליהו 
ומדבר  צדיק  )זוטא פ"ג אות ד(, אם עושה אדם עצמו 

אמת, מוסרין לו מלאך שמתנהג עמו בדרך צדיקים 
והדברים  עיין שם.  להיפך,  ולהיפך  ומדבר אמת, 

נוראים!

מלאך מיוחד של חודש אלול

ומכאן לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, 
על  מקבל  אדם  בן  כאשר  רצון.  ימי  של  חודש 
רוחני,  יום  סדר  של  יום   40 ומכוון  ועושה  עצמו 
חשבון  עם  דקה  וכל  שעה  כל  תורני,  יום  סדר 
בעבודת ה', אז בודאי נברא בשבילו מלאך מיוחד 
של חודש אלול. מלאך אשר שומר עליו ונותן לו 
לחזרה  בתורה,  להתמדה  לסליחות,  להשכים  כח 
מה  וזה  אדם  אותו  שביקש  מה  זה  כי  בתשובה, 
שרוצה וזה מה שחושב. ומקיים בעצמו את הפיוט 
"בן אדם מה לך נרדם, קום  בסליחות:  המפורסם 
שהיו  ישראל  מגדולי  וכידוע,  בתחנונים".  קרא 
מרבים  היו  אלול  ובחודש  הוראה,  ומורי  דיינים 
בתפילות ותחנונים וסליחות יותר מכל השנה )ועיין 

שע"ת סי' תקפא סק"א(.

מכל מצוה שאדם עושה נברא מלאך מיוחד

שהמלאך  לבאר,  הוסיף  י:(  )מכות  והמהרש"א 
ִּתְׁשַלח  "ַאל  בזמן העקידה לאברהם אבינו  שאמר 
שנברא  המלאך  זה  יב(,  כב,  )בראשית  ַהַּנַער"  ֶאל  ָיְדָך 
שעשה  העקידה  של  והעצומה  הגדולה  מהמצוה 
אברהם אבינו ע"ה. וכן, המלאך שהסיט את בלעם 
והבהיל את האתון שתרבץ תחת בלעם, זה המלאך 
שנברא ממעשיו הרעים, עיין שם. וכן, מנוח, אביו 
של שמשון הגיבור, אשר שאל את המלאך שבא 
לבשר לו על לידת שמשון מה שמך, וענה לו "ָלָּמה 
ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי" )שופטים יג, יח(, והוא פלאי )עיין שם(. 
בפרשת  רבה  מדרש  בשם  )שם(  המלבי"ם  וביאר 
נשא )פרשה יו"ד, אות ה(, שמו של המלאך לפי השליחות 
אומר  והפסוק  הוא.  ברוך  הקדוש  אותו  ששולח 
"ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיְפִלא ִלְנֹּדר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִּזיר ַלה'" 
)במדבר ו, ב(. ובנזירות המלאך נקרא פלאי, עיין שם.

והרמב"ם )ספ"ו מהלכות מזוזה( מלמד אותנו שהציצית 
הם  הן  בפתחו,  ומזוזה  בזרועו  ותפילין  בבגדו 
המלאכים שמצילין אותו מלחטוא, עיין שם. וחז"ל 
לו  מזל, אדם יש  )שבת נג:(, בהמה אין לה  אומרים 
עליו,  המליץ  מלאך שלו  )שם(,  רש"י  ופירש  מזל. 
עיין שם. וזה בבחינת: "ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיְׁשֹמר" )שמואל 

א ב, ט(. פסוק שאמרה חנה הנביאה.

גדולות  להשגות  להגיע  שניתן  מכאן,  ולמדנו 
מחזקים  מהשמים  ומלאכים  יתברך,  ה'  בעבודת 
ועוזרים בבחינת: "בא ליטהר מסייעין אותו" )יומא 

לח סע"ב(.

"לא יהיה לכהנים הלוים, כל שבט לוי, חלק 
ונחלה עם ישראל"

ובזה מובן הפסוק בפרשה על שבט הלוי: "ֹלא 
ְוַנֲחָלה  ֵחֶלק  ֵלִוי  ֵׁשֶבט  ָּכל  ַהְלִוִּים  ַלֹּכֲהִנים  ִיְהֶיה 
בביזה  לא  רש"י,  ופירש  א(.  יח,  )דברים  ִיְׂשָרֵאל"  ִעם 
ולא בארץ ישראל, וה' הוא נחלתו. ומבאר בספר 
פרשיות,  בכמה  בתורה  כתוב  זה  החינוך שפסוק 
בבית  עובדים  לוי  ושבט  מאחר  בזה,  והכוונה 
המקדש ומשרתים בקודש, צריך שיהיו מנותקים 
לגמרי מהגשמיות, מהחומריות, מהכסף, מהנחלה 
זוכים  הזאת,  הגדולה  הפרישות  ובזכות  בארץ, 
לדבקות והשגות גדולות בעבודת ה' יתברך בבית 

המקדש.

על  ויובל(  שמיטה  מהלכות  )ספי"ג  מהרמב"ם  וכידוע 
חיל  והם  לוי שהם מובדלים מדרכי העולם  שבט 
ה' יתברך. והוסיף הרמב"ם ללמד אותנו – כל איש 
ואיש מכל באי העולם יכול לקבל על עצמו לעמוד 
לפני ה', ומנתק מעצמו עול חשבונות הרבים, הרי 
זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו 
לעולם ולעולמי עולמים. ויזכה גם בעולם הזה לכל 

מה שצריך לו כמו הכהנים הלוים, עיין שם.

אלול,  בחודש  ובעיקר  יהודי  לכל  מתאים  וזה 
שזה בבחינת "ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהֹרֶעה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים" 
)שיר השירים ו, ג(, וכן הפסוק: "ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו ָהֹרֶעה 

יתברך  שה'  רש"י,  ומפרש  טז(.  ב,  )שם  ַּבּׁשֹוַׁשִּנים" 
רועה את צאנו בשושנים, במרעה טוב ונוח ויפה, 
מלמטה  גדולה  קבלה  כאן  יש  כלומר,  שם.  עיין 

ושפע רוחני גדול מלמעלה.

וזה התוכנית התורנית בחודש אלול, וזה הפסוק 
הראשון בפרשה: "ֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים ִּתֶּתן ְלָך" )דברים 
עלייה  של  חזק  כח  לעצמך  תתן  כלומר,  יח(.  טז, 

רוחנית.

בסיכום, הכנה נכונה בחודש אלול בעבודת ה' 
וסדר יום תורני בלימוד התורה ובתפילה ובסליחות 
ובלימוד המוסר, ואז מכל אלו נברא מלאך מיוחד 
ומסייע  ומחזק  ועוזר  תומך  אשר  אלול,  לחודש 
במשך 40 יום, וזוכים לחתימה טובה במוצאי יום 
הכיפורים, לשנה טובה ברוחניות ובגשמיות לכל 

עם ישראל, אמן ואמן.

המשא המרכזיהמלאך המיוחד של חודש אלול
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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 מה יכול לגרום לנער חוסר חשק
בלימוד התורה? - פרק א'

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה, מורי ורבותי!
זה  טעים,  אוכל  לאכול  להפסיק  לאדם  לגרום  שיכול  היחיד  שהדבר  יודעים   אתם 
או כאשר הוא הגיע למקסימום של היכולת שלו להכיל את זה. לדוגמא, הפסוק במשלי 
אומר: "ְּדַבׁש ָמָצאָת ֱאֹכל ַּדֶּיָּך ֶּפן ִּתְׂשָּבֶעּנּו ַוֲהֵקאתֹו" )משלי כה, טז(. לאמור: קיבלת דבש? אל 

תאכל יותר מדי, כי כבר מגיע שלב שזה נהיה גועל נפש וזה גורם לך להקאה.
באותה מידה, אם אכלת משהו מאד מאד טעים שהוא לא בדיוק מתוק, אבל אכלת 
כמות מלאה עד שכבר הכרס שלך התמלאה מקצה לקצה, אז יש גבול לכל תעלול... אתה 

לא יכול לאכול יותר מזה, הגעת למקסימום של ההנאה.
למרות שהגמרא במסכת מגילה )ז' ע"ב( אומרת: "רווחה לבסומי שכיחא". כלומר, גם 
אחרי שאתה אוכל ואין לך מקום לכלום, ומגישים לך משהו קטן וטעים, אתה לא יודע 

להיכן הוא נכנס בגופך, אבל יש לו מקום...
פעם ראיתי ילד שאמו הגישה לו אוכל. הוא אמר לה: "הבטן שלי עמוסה, אין לי מקום 
לכלום". אחרי כמה דקות הוא ניגש לאמא שלו ואמר לה שהוא רוצה ממתק. היא אמרה לו: 
"אבל אמרת שאין לך מקום בבטן?". - הייתי אז ילד קטן והתפעלתי מהתשובה שלו - הוא 

אמר לה: "הממתק נכנס לגב". בבטן אין מקום, נשאר מקום בגב...
יש תמיד מקום למשהו מתוק יותר. נו, אבל אכלת עוד גלידה בסיום סעודה גדולה 

ורצינית. מגיע שלב שזהו, אין יותר מקום לכלום.
עד כאן זו אפשרות אחת להפסיק לאכול משהו טעים.

אפשרות שניה להפסיק לאכול משהו טעים, זה כאשר אתה לא מצליח להבין עד כמה 
הוא טעים. כלומר, זה לא טעים לך. מה זאת אומרת "לא טעים לך"? תחליט – טעים או 

לא טעים.
יש את המשל הידוע על אותו אחד שהגיע לחתונה של הגביר, וכאשר התחיל לאכול, 
הוא אמר שכל האוכל גועל נפש והוא לא מצליח להנות מכלום. והגביר אמר לו: "איך אתה 
אומר דבר כזה? כולם אומרים שהאוכל טעים ומלקקים את האצבעות. איך אתה אומר 

שהוא לא טעים?". אומר לו: "אני לא יודע. אני אוכל אותו, וזה גועל נפש".
הגביר אומר לו: "תגיד את האמת. אכלת משהו לפני שהגעת לפה?". אמר לו: "האמת, 
כן". - "מה אכלת?". - "כשהגעתי לבית, לא היה כלום, שום דבר לאכול. מישהו הביא לי 
ארגז של בצלים מבית התמחוי, אז אכלתי בצל אחרי בצל מרוב רעב". - אמר לו: "אתה 
שפוי? אתה מגיע אלי עם כרס מלאה בצלים ורוצה להנות? אי אפשר להנות בצורה כזאת".
מה זה אומר? שאם אתה רואה מישהו שמתחיל לאכול משהו טעים ומפסיק לאכול 
באמצע, אתה אומר לו: "יש כאן משהו שמפריע לך, לא יתכן אחרת, צריך לנסות להבין 

מה מפריע לך, אבל אין היגיון שתאכל ותפסיק באמצע אוכל כל כך טעים".
עד כאן מובן לכולנו. אך מה קורה לבחור שנכנס ללמוד בישיבה, נכנס לעולמה של 
לחילופין, אחד שהגיע  או  הזמנים הקטנים שלו.  גמר את  בית הספר,  גמר את  תורה. 
מבחוץ והתחזק ונכנס לעולמה של תורה. והוא רואה מסביבו את כולם נהנים, או לפחות 
רובם כיף להם, טוב להם, ובכל זאת הוא מחליט להוריד את הכל, נמאס לו, הוא רוצה 

ללכת הביתה? מה יכול לגרום לבן אדם לקום וללכת הביתה? 
אי  זה  ועל  באיש,  או  בבחור  תלויים  שלא  דברים  מאד  הרבה  ישנם  תראו,  כעת, 
אפשר להאשים אותו. השבוע קיבלתי טלפון מאיזו אמא שמדברת איתי על הבן שלה 
שהוא בחור מדהים, נפלא וטוב, שעד כיתה ה' הוא היה פרח של בחור. בכיתה ה' הוא 
אמר שנמאס לו מהכל. "מהכל" זה אומר, מבית הספר, מהמורים, מהחברים, מהיהדות, 
מאלוקים ומכל מה שריח של קדושה נודף ממנו. מה ההיגיון שהוא ככה אמר? היא אומרת 
שהמורה שלו היה מתעלל בו במילים קשות. הוא היה קורא לו בשמות גנאי. מילים מאד 

חריפות שגרמו לו, ובצדק, לרצות ולעזוב את עולמה של תורה.
ומדוע אני אומר "ובצדק"? כי אתה ילד בכיתה ה'. אתה לא מבין יותר מדי, אי אפשר 
להסביר לך שיש כאן במקרה את אחד המורים ההרסניים של הדור, אי אפשר להסביר 
לך שהבן אדם עם זקן שאתה רואה מולך הוא לא צדיק, אלא רשע, ובמקרה הטוב שוטה 
גמור. כלומר, אדם שמתנהג יפה הוא גם חכם וגם צדיק. אדם שמתנהג לא יפה, הוא 
או שוטה או רשע, או גם וגם... כי ה' לא נותן לאדם טוב לעשות שטויות. העבירות 
מטמטמות את לבו של האדם "ְוִנְטֵמֶתם ָּבם" )ויקרא יא, מג(, ואז הוא נהיה באמת טומטום )יומא 

ל"ט ע"א(, ואלו התוצאות.

לפני שנים רבות ראיתי בחורצ'יק שעזב את הישיבה והלך לכל הרוחות, הידרדר כמו 
שכתוב. פגשתי אותו, הוא היה בלי כיפה ונמאס לו מהכל. שאלתי אותו: "תגיד לי, איל 
הגעת לכזה מצב?". הוא אמר לי: "תשמע, הם הרגו אותי בישיבה הזאת, כל היום צעקות, 
כל היום בלגן. לא יכולתי להמשיך". שאלתי אותו: "ואתה לא יודע שזו ישיבה שזו הדרך 
שלה? יש ישיבות נורמליות אחרות. בגלל זה צריך להיות חילוני?". הוא אמר: "את האמת, 

לא ידעתי, חשבתי שכולם ככה".

מסכן, חשב כולם ככה. אני לא יודע אם הוא בכלל יכנס לגהינם. יכול להיות שמי 
שהתעלל בו יכנס לגהינם, והוא יגיע ישירות לגן עדן. חשב שכולם נותנים מכות, ברח. 

מי לא יברח?
אנחנו בעצמנו לא כאלו גיבורים להיות יהודים שסובלים כל הזמן ולהגיד "זה טוב". 
אין דבר כזה. אם היו אומרים לך כשאתה נולד "או שאתה הולך לשואה ועובר מסכת של 
השפלות ועינויים יום יום ושעה שעה, או שאתה יוצא מעולמה של תורה ונהנה מהחיים", 
לא יודע כמה מאיתנו היו יכולים להיות כמו הצדיקים מספרד בדורות האינקוויזיציה 
שהסכימו לקפוץ לאש ואמרו: "לא נהיה אנוסים בגלל שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך 
הוא". ניסיון קשה הרבה יותר מהמושגים של כל אדם, במיוחד של ילד צעיר. אז אם זה 
קורה, על זה אנחנו לא מדברים. במקרה כזה הבחורצ'יק לא אשם. יש לא מעט אנשים 

שהורסים לצעירים את החיים.
מה שכן, צריך להגיד לכל אחד, אם אתם נפלתם בטעות, שלא באשמתכם, על מקום 
שמתנהל בצורה כזו קשה, או על מקום שמתנהל בצורה 'נורמלית', רק שיש שם אדם אחד 
'לא 'נורמלי' שמתנהג נגד דרכו של הקדוש ברוך הוא, ומדבר בצורה לא יפה. ולא צריך 
שירביץ מכות. מספיק שהוא מעליב ומתנהג בצורה לא יפה. לומר לו: "תדע לך, שאתה 
החכם והוא השוטה. אתה החכם של פסח והוא הרשע. אתה צריך באותו רגע לקום ולחפש 
מקום אחר ללמוד בו". תבוא להורים שלך ותגיד להם: "הייתי בשיחה של הרב, והוא אמר 

שהאדם הזה בעייתי והוא עכשיו יעזור לכם ביחד איתי למצוא מקום אחר"...
יש, לא עלינו, כאלו מקרים. אם יש מישהו כזה, יכול להיות שהוא גדל באווירה אחרת, 
נדון אותו לכף זכות. יכול להיות שמרוב אהבה הוא מכנה ילד "טיפש מטופש", יכול 
להיות שמרוב חיבה הוא יורק חיצים, או מסכסך בין תלמידים. הכל יכול להיות! אנחנו 

לא נכנסים לראש שלו.
איך פעם אמרה מלכת אנגליה? היא נכנסה לבקר בבית משוגעים, והמשוגעים צעקו 
לה: "אנחנו הנורמליים, אתם המשוגעים. אנחנו עובדים לפי השכל, מכים באוויר, קופצים 
במקום וצועקים ללא גבול. ואילו אתם הלא נורמליים, אתם המשוגעים". מלכת אנגליה 
אמרה להם: "אתם צודקים, אתם הנורמליים, אבל אנחנו הרוב. אז את המיעוט שמים בתוך 

בית משוגעים. כשאתם תהיו הרוב, תשימו אותנו בבית משוגעים"...
מה חכם במאמר הזה? אני לא מתווכח איתך. אתה צודק, אבל אנחנו הרוב. כך אומרים 
גם לאותו מורה שחושב שאפשר לחנך ילדים על ידי שמתעללים בהם, על ידי שהורסים 
להם את החיים, שאפשר להרוג מישהו על דעת להחיות אותו... אנו אומרים לו: "אתה 
צודק, אבל אנחנו הרוב. אז או שתלך ליער ותפתח לך בית ספר עם חיות השדה, או 

שתפסיק להרוס את הילדים שלנו".
יש מקומות ש'מתובנתים' בצורה כזו. שאלתי אשה בעלת רישיון של תורת הנפש, 
על מקומות שמתנהלים בצורה כזאת, והפלא הוא שהאנשים שיוצאים מאותו מקום גם 
נהיים כאלה. כלומר, יוצא לך תלמיד שהוא מתחיל לאהוב את השנאה הזו ואת הכעס הזה 
שבה "חינכו" והרסו אותו. שאלתי: "איך זה קורה? איך אדם מתנהג בצורה שממנה סבל 
זמן רב כל כך?" והיא אמרה לי דבר מדהים: "בעיות נפשיות גבוליות יכולות לעבור גם 
ממורה לתלמיד". כלומר, אם יש למורה בעיה נפשית גבולית, כזאת שהיא לא מאה אחוז 

בעיה, הוא יכול גם להוריש אותה לתלמידו. כלומר, להנציח את הפשע.
אז בכזה מקרה כל אחד עוצר באותו רגע ואומר: "חבר'ה, מתעללים בי, מתעללים 
זו  וזו התעללות לא כמו שאר ההתעללויות, אלא  בבני, מתעללים בילד שאני מכיר". 
היא התעללות הרבה יותר חמורה מכל השאר. כי אם מישהו פוגע בך, במיוחד אם הוא 
מישהו שמוסמך להיות אחראי עליך, זה פשע שאין לו כפרה לא בעולם הזה ולא בעולם 
הבא. הוא יצטרך לרדוף אחריך בעתיד ולבכות בדמעות שליש שתמחל לו. ואם תהיה 
צדיק כזה טהור וקדוש שיצליח לצאת מכל החרדות והנזקים והחריטות שהוא עשה לך 

בנפש, תוכל לסלוח לו.
אז על זה אנחנו לא מדברים, כי זה כולנו מבינים. פעם אחת זה קרה, מרימים אצבע 

והולכים למקום אחר.
על מה אנחנו כן מדברים? אומר לך בחור: "תשמע, אני נמצא בישיבה מצוינת. הרבנים 
'נורמליים', מעניקים חום ואהבה. הכל טוב ויפה. אני נמצא בשיעור גמרא בבוקר בעיון, 
הלכה ובקיאות בצהריים. אבל לפתע מגיע רגע שאני מרגיש שרע לי. ואני יודע מה קורה 
בחוץ, שומע מהבן דוד, איזה בילויים, איזה דברים יפים יש בעולם, ומה אני תקוע במקום 
הזה? וגם אם אני אנחם את עצמי שבבין הזמנים אעשה משהו על כל 'העונש' שהיה לי 

בכל הזמן בישיבה, פה זה אסור, ושם יש כל מיני חומרות. אלו חיים אלו?".
ועל כך, בשבוע הבא בעזרת ה' ובישועתו. ועד אז, אנא שמרו על הילדים והנוער, הם 
דור העתיד, וההחלטות שהם מקבלים בימים הללו, עלולות להיות הרות גורל להם ולנו, 

ולפעמים "אין להם על מי להישען" אלא על אבינו שבשמים.
וברוכים תהיו!
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)דברים שנשא 
מרן זיע"א 

בשיעורו השבועי 
במוצש"ק בלווין( כל המכשירים הטמאים, תוציאו אותם!

אלו המכשירים שאסרו אותם גדולי ישראל, לא להשתמש עם זה בכלל!
מדברי מרן רבינו הגדול זיע"א:



שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
www.aterett.co.il :אתר       Info@aterett.co.il :פקס: 03-5011125      מייל
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ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצון אבינו 
שבשמים

אנשים  כמה  יש  שלנו  הכנסת  בבית  שאלה: 
שאומרים קדיש לעילוי נשמת יקיריהם, ואחד מהם 
מתח  ונעשה  המלים,  את  ומושך  לאט  לאט  אומר 

בציבור. כיצד הרב ממליץ לנהוג?
תשובה: אם הוא באמת מדקדק מלה במלה על פי 
ההלכה, כולם צריכים ללמוד ממנו ולא למהר כלל. 
אבל אם הוא סתם סוחב את המלים ומנגן לעצמו, 
וזה גורם מחלוקת בציבור,  זה מיותר  זה לא טוב. 
וצריך הוא ללמוד מהם ולהיות כמותם, ויעשו כולם 

אגודה אחת לעשות רצון אבינו שבשמים.
ומכאן יש ליזהר בציבור להיות כמו כולם בניגון 
שווה, בקריאה נכונה, לא לקצר ולא להאריך. ובזה 
יג:(  )ברכות  בגמרא  ומפורש  כולם.  עם  שלום  מרבים 
כשאומר  שמע  בקריאת  מדאי  יותר  להאריך  שלא 
יותר  להאריך  שלא  מז.(  )שם  בגמרא  ומפורש  אחד. 
מדאי בעניית אמן )תד"ה כל, עיין שם(. ומכאן גם בברכת 
להאריך,  ולא  לקצר  לא  כולם.  כמו  לנגן  כהנים 

ושלום על ישראל.

קמיע מסוכן
שאלה: קשה לי מאד בבית הכנסת אצלנו הואיל 
ויש ויכוחים כל יום על הבחירות לעיריה, שכידוע 
מתקיימים בקרוב. האם מותר לי ללכת לבית כנסת 

אחרת?
תשובה: שאלה קשה, ואוי לנו ביום הדין! בבית 
בדיבורים אלו של שיחה בטלה,  יש בעיה  הכנסת 
ה'  חילול  הרע,  ולשון  רכילות  גם  ראש,  קלות  גם 
וגם סכנה למתפללים שם, כי לפעמים מלאך המוות 

מגיע לבית הכנסת )עיין ב"ק ס:(.
עצה טובה לכולנו – להזמין רב גדול לחזק את 
ולהזמין  כל הקהל בשמירת הלשון ואהבת ישראל 
את כל הקהל הקדוש לשמוע את דבריו הקדושים. 
ועצה נוספת, לבדוק מי הרבנים העומדים אחריהם, 
ולדרוש מהם להרבות שלום עם כולם. וזכות הרבים 

תלוי בך ואשריך.
ואין לך כח לעשות, אז באמת  ואם אין ברירא 
אז  ברירא,  אין  ואם  אחר.  כנסת  לבית  תעבור 
תתפלל בבית עד לאחר הבחירות לחיים טובים )ועיין 

משנ"ב סי' קנא סק"ב(.

בסיכום, קמיע מסוכן זה תקופת הבחירות לעיריה 
עסקנים  מינוי  מכל  להתרחק  ומצוה  ולממשלה. 
בעייתיים, ושומר נפשו ירחק מהם. ולהתפלל תמיד 
ורק  אך  שלנו  בציבור  בשכונה,  בקהילה,  שיהיה 

קידוש ה' גדול תמיד, אמן ואמן.

סעודה חלבית בליל שבת
מאכלים  שבת  בליל  לאכול  מותר  האם  שאלה: 

חלביים?
והאם מה שאמרו חז"ל "אין שמחה אלא בבשר 

ויין" שייך גם בשבת, ולא מספיק רק להתענג, אלא 
גם צריך לשמוח?

תשובה: מותר לאכול בליל שבת קודש מאכלים 
חלביים, בפרט כשמתענגים מהם. וכדאי שיהיה חם, 

כי זה בגדר אכילת חמין )מאכלים חמים( בשבת קודש.
כמו  יין  ולשתות  בשר  לאכול  מצוה  בשבת  גם 
זכר לשור הבר וזכר ליין המשומר. וגם דגים מצוה 

לאכול זכר לדג לוויתן )משנ"ב בביאה"ל סי' רמב(.
ביום  רק  שייך  שמחה  שמצות  בהלכה  דעה  יש 
טוב ולא בשבת. ויש אומרים שגם בשבת יש מצוה. 
)ועיין  והמהדרין מתענגים ושמחים ועוסקים בתורה 

יבי"א ח"ד אור"ח סי' כו אות ב(.

לקרוא לילדים בשמות ההורים
בשמות  לילדים  לקרוא  חיוב  יש  האם  שאלה: 
ההורים,  בשמות  להם  קוראים  לא  ואם  ההורים? 
האם צריך לבקש מהם מחילה? ואם הם לא מוחלים 
עלינו  מה  מתאימים,  לא  ממש  שלהם  והשמות 

לעשות?
מצות  יש  ורוצים,  שמחים  ההורים  אם  תשובה: 
מקפידים,  הם  ואם  בשמם.  לקרוא  הורים  כיבוד 
צריכים לבקש מהם מחילה. ואם לא רוצים למחול 
לילדים  לקרוא  אז  מתאימים,  נראים  לא  והשמות 
ההורים.  שם  על  יהיה  השני  והשם  שמות,  בשני 
וכשבאים אצל ההורים, לעשות להם כבוד ולקרוא 

לילדים בשם השני )ועיין יבי"א ח"ה יור"ד סי' כא(.

טלית עם פתיל תכלת
פתיל  עם  טלית  לובש  שהרב  הבחנו  שאלה: 
לנהוג  מותר  לנו  גם  האם  לשאול  ברצוננו  תכלת. 
כן? האם כל הצבור צריכים להתחיל להטיל פתיל 

תכלת בציצית?
תשובה: מותר ואין בעיה, ואדרבא מרוויחים עוד 
מצוה. ומי שמרגיש בזה עבודת ה', זה מצוין, ויעשה 
)ועיין  הכוונה  והעיקר  עושה.  לא  אז  שלא,  ומי  כן. 

לרבינו הגדול מרן הרב נאמ"ן שליט"א בספר "מקור נאמן" ח"ב סי' סח(.

אכילת מוצרי מזון בהשגחת הרבנות
שאלה: האם מותר לקנות מחנויות אוכל בהשגחת 
והאם  וכדומה,  וסופגניות  לחמניות  כגון:  הרבנות, 

זה לכתחלה?
כלומר,  אמת.  זה  אם  לבדוק  רק  כן,  תשובה: 
חלה,  ומפריש  הקמח  את  ומנפה  המשגיח  שמגיע 
וכמובן מדליק את האש כדי להינצל מבישולי גויים, 

וזה מצוין )ועיין יבי"א ח"ט יור"ד סי' ז וח"י יור"ד סי' כ(.

הזמן הנכון ללימוד מוסר
שאלה: הרב תמיד מזכיר בשיעוריו את המשנה 
ברורה בסימן א', לפיו לימוד המוסר קודם ללימוד 
הלימוד  שתחילת  אומר  זה  האם  הלכך,  משניות. 

צריך להיות בספר מוסר או מספיק שיש לי סדר 
בסוף היום?

כל  מוסר  שיהיה  העיקר  לך,  שנח  איך  תשובה: 
מעדיפים  המדרש  בית  הנהלת  אם  וכמובן,  יום. 

מוסר אחר הצהריים, אז חובה לשמוע להנהלה.
ואם תעשה כן בלילה לפני השינה, מוסר וחשבון 
נפש איך היה סדר היום מההשכמה ועד השינה, על 
ובזוהר  מאד.  נפלא  זה  הרי  ממש,  ושעה  כל שעה 
כן,  לעשות  מאד  משבח  רל.(  ופינחס  קעח.  )קרח  הקדוש 

עיין שם.

משקפי שמש
הצניעות  את  הנוגד  משהו  יש  האם  שאלה: 
נחשב  זה  האם  לנשים?  שמש  משקפי  בהרכבת 

רחובי?
תשובה: בודאי שמותר ללכת ברחוב עם משקפי 
שמש  משקפי  שיהיו  לדקדק  שצריך  אלא  שמש. 
כאשר  שחקנים.  של  ולא  רחוביים  לא  עדינים, 
הצבע שבו חזק מאד וגם מקושט פה ושם, זה לא 
אינו  שבו  והצבע  עדינה  מסגרת  זה  כאשר  צנוע. 
חזק, זה מצוין ועושה צניעות לכיסוי העיניים, וגם 
בריא נגד שמש חזק ביום. וחז"ל אומרים )תענית כד.( 
שם.  עיין  יפה,  שכולה  סימן  יפות,  שעיניה  כלה 
ואשה צנועה יש לה עיניים יפות גם בגשמיות וגם 

ברוחניות.

הפרשת מעשרות בלי הנוסח המתוקן
שאלה: כאשר חמותי קונה פירות וירקות ובאה 
לעשר אותם, היא לא אומרת את הנוסח, אלא רק 
ועוד  אנו  וזהו.  סוג  מכל  מה שצריך  את  מפרישה 
בני משפחתה אוכלים שם לעתים. האם מספיק מה 

שעושה, ואם לא, מה צריך לעשות?
פירות שבשוק  כי  מה שעושה,  מספיק  תשובה: 
הם מ"תנובה", ושם עושים תרומות ומעשרות כדין. 
ואם תרצה להדר ולהחמיר לעשות מעשר, הרי זה 
משובח. ומדינא לא צריך )עיין יבי"א ח"ט יור"ד סי' ל(. ועל 
כל פנים, צריך שתאמר, לכל הפחות, בזמן ההפרשה 
שכתוב  הנוסח  כפי  ומעשרות  תרומות  שעושה 

בהלכה )ועיין חזו"ע תרו"מ דף קלה ודף קצב(.

שטיפת רצפה בשבת
כתוב בהלכה שלא שוטפים את הרצפה  שאלה: 
יחוה  בשו"ת  עובדיה  והרב  טובים.  ובימים  בשבת 
בשבת  נפל  כאשר  לרצפה  שטיפה  מתיר  דעת 
לכלוך. מה יהיה הדין בבית שיש ילדים קטנים, ואנו 
נמצאים ביום השני של ראש השנה והרצפה כולה 

מלוכלכת? האם יהיה מותר לשטוף שטח גדול?
תשובה: כן, העיקר שמכוון מקום הלכלוך ממש 
ולא סתם כל הבית, ואף שבפועל צריך לגרוף את 
ואיש  סקי"ז(  שלח  )סי'  משנ"ב  ועיין  בעיה.  אין  המים, 

מצליח שם.

 בקול גדול  
 בכל כחו ממש

 ובכל כח כוונתו

 בכוונה גדולה
 בעיניים עצומות
    או מתוך הכתב 
 ובלי להתעסק

    בדבר כל שהוא

 גם כלפי מי שלא
    בראש שלנו

 גם כלפי מי שלא  
    מכבד אותנו

 כלפי כ-ו-ל-ם

 בית ההוראה
5 שלוחה03-5011150שע"י מורנו הרב שליט"א

אברכים המוסמכים
מורנו הרב שליט"א
אברכים המוסמכים

> 13:00 - 08:30
> 14:30 - 13:00
> 23:00 - 14:30

אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א בתוך שאר חולי  עמו ישראל

במצוות לענות ברכת
לברך

יהא שמיה...

המורחבתלמתכונת  חוזר 

 אהבת
ישראל

להתחזק  אשר 
יצר

אמן 



עטרת זקנים

אברך תלמיד חכם שהגיע לפרקו, ביקש לשאת בחורה צנועה ויראת שמים, 
אף שמצבה הכלכלי של משפחתה היה בכי רע. ההורים משני הצדדים נפגשו 
וחתמו על הסכם השידוכין, לפיו כל צד יתן שלושים אלף דולר, ובתום ההסכם 

לחצו ידיים וקבעו את מועד החתונה לעוד כחודשיים.
לאחר שההורים המאושרים חתמו על ההסכם, אם הכלה המיועדת לא ידעה 
את נפשה מדאגה –  מנין לבעלה סכום כה גדול? האם ישנו באמתחתו סכום 
שמור שהיא לא ידעה עליו? כשנשאל על כך בעלה, השיב – "לא, אין לי, אך ה' 
יעזור, מדובר בחתן ירא שמים תלמיד חכם, וחייבים לעשות את כל המאמצים 

שבתנו תתחתן עם אברך זה".
אתה  "האם   – בעלה  את  האשה  שאלה   – מתכוון?"  אתה  מאמצים  "לאילו 

מתכונן לצאת לעבוד ולעזוב את הכולל?".
"לא, אני מתכונן להמשיך ולעסוק בתורה", אך היא מוסיפה ללחוץ – "הרי 
והבטחת את הכסף לפני החופה מנין  יכנסו תחת החופה  בעוד חודשיים הם 

תביא להם כסף?".
"ה' יעזור, ה' יעזור".

אך האם לא נרגעה, ובצר לה החליטה לפנות לאשת רבינו מרן הגאון רבי 
יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, על מנת שתיתן לה עצה מה לעשות. הרבנית הבינה 
שמדובר במצב לא פשוט, והיא הפנתה את האשה לבעלה רבינו מרן הגרי"ש 

אלישיב זצוק"ל.
רבינו מרן זצוק"ל הבין מדברי האשה שאין להם רכוש או מזומנים שניתן 
לפדותם לצורך החתונה, והוא ביקש שבעלה יבוא אליו לבירור העניין. ואכן 
האפשרויות  על  שוחחו  הם  זצוק"ל,  מרן  רבינו  של  לביתו  האב  הגיע  כאשר 
השונות כדי להשיג את הסכום הנדרש. רבינו מרן זצוק"ל הציע לבעל שיצא 
לעבוד, כיוון שמועד החתונה מתקרב, ומשיחתו הבין שאין להם אפשרות לממש 
יכול בלי  יכול לצאת לעבודה אני לא  – "אני לא  הבטחתם. אך האיש בשלו 

לימוד תורה…".
אך רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל לוחץ – "אולי תיקח המלצה מכמה 

גדולים ותסתובב בין בתי הכנסת, וכך תוכל לצבור לפחות חלק מן הסכום".
אך האב בשלו – "אני לא בנוי לזה, לא מתאים לי להסתובב כעני ולהתחנן 

לבקש נדבות".
"ומנין תשיג את הכסף?" – מקשה רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

"הקדוש ברוך הוא יעזור, הוא בוודאי יעזור, הוא יודע שיש חתונה ויש לנו 
התחייבות, מן השמים יעזרו לנו".

כאשר ראה רבינו מרן זצוק"ל שהאיש עומד איתן בדעתו ולא מוכן לעשות 
הצעה  לבסוף  הציע  הכסף,  את  להשיג  מנת  על  מינימלית  לא  אף  השתדלות 
שאולי יש בכוחה לסייע – "גש לישיבה ממול, שם יש להם רשימת נדיבים רבים 
התומכים בישיבה. תאמר למנהל הכספים שאני ביקשתי שיתן לך רשימה של 

כמה נדיבים מחו"ל, ותשלח להם מכתב אולי בס"ד משם יסייעו לך".

"לכך אני מסכים" – אמר האב. לבסוף ניגש האיש למנהל הכספים וביקש 
את רשימת המתנדבים מחו"ל על פי המלצתו של רבינו מרן הגרי"ש אלישיב 

זצוק"ל. המנהל הוציא תיק עב כרס והחל שולף רשימות של תומכים.
"אין צורך בכרטיסים רבים" – אומר האיש – "תן לי רק שם אחד ואליו אני 

אשלח את בקשתי".
"ואולי לא תיענה?" – הקשה המנהל. "ה' יעזור" – הוא משיב.

דולרים  עשרה  של  בסכום  התומך  הנדיבים  אחד  של  שמו  את  רשם  האב 
ל'נדיב  בקשה  לשלוח  כדי  לדואר  ופנה  מאושר,  נראה  האב  לישיבה.  לחודש 
להינשא.  עומדת  ובתנו  עניה  משפחה  "אנו  האב:  כתב  וכך  מארה"ב.  הגדול' 
התחייבנו לסך של שלושים אלף דולר ואין באפשרותנו להשיג הסכום. אנא 

סייע לי".
המכתב נשלח, והאב המשיך בלימודיו כרגיל בכולל. הֵאם לעומת זאת לילות 
רבים הייתה דואגת בעיקר כאשר התקרב מועד החתונה. ולפלא לאחר שבועיים 

הגיע מכתב למשפחה ולמכתב צורף צ'ק על סך שלושים אלף דולר.
תדהמה אחזה את כל בני הבית, וביטחונו של האב בהקדוש ברוך הוא קיבל 

סיוע ואישור משמים.
והגיע גם  והסיפור החל להתפרסם בירושלים,  השמועה עשתה לה כנפיים 
רק  שתורם  באדם  מדובר  הרי  הישיבה, שהתפלא,  של  הכספים  מנהל  לאוזני 

עשרה דולרים לחודש.
לאחר שבוע נסע מנהל הישיבה לגיוס כספים והפעם החליט להגיע תחילה 
לביתו של הנדיב העשיר. האיש קיבלו בסבר פנים יפות, ולפתע נשאל: "כיצד 
הרשה לעצמו לתת סכום כה נכבד למכתב בודד שהגיע אליו, והנה הישיבה עם 

מצבה הקשה מקבלת ממנו סכום זעום אחת לחודש".
שנים  עשר  רבות.  שנים  הנשוי  זוג  "אנו   – הנדיב  לו  אמר   – לך"  "אספר 
לא זכינו להיפקד בילדים. כל הטיפולים והכספים שהשקענו לא הביאו מזור 
הוא  ברוך  להקדוש  התחננתי  ההיכל  פתיחת  בזמן  בשבת  והנה  לבעייתנו, 
ואמרתי: 'ריבונו של עולם, אם נזכה להיפקד אני מבטיח שהילד יגדל על ברכי 

התורה, ואנו נתמוך במשפחה עניה שצריכה סיוע להשיא את ילדיה'".
קשה  במחלה  הילדה  חלתה  ולפתע  בת,  לנו  נולדה  שנים  כחמש  לפני 
יחד איתה  ואנו  הילדה,  רבים עברה  טיפולים  מזור.  לה  שהרופאים לא מצאו 
עברנו ייסורים לא קלים. לאחר טיפולים רבים פנינו לרופא מומחה בעל שם 
והיינו המומים,  ה', לפני כחודש קיבלנו את תוצאות הבדיקות  עולמי. וברוך 

הילדה התגברה על מחלתה והיא כעת בשלבי החלמה אחרונים.
באותו יום שקיבלנו את תוצאות הבדיקות בדואר הגיע מכתב נוסף מאותה 
משפחה שביקשה סיוע לחתן את בתה. מיד ניגשתי לבנק וביקשתי למשוך את 
תכנית החיסכון שלי. נדהמתי לשמוע שהסכום למשיכה הוא שלושים אלף דולר 
בדיוק. ראיתי בכך אות משמים למילוי בקשת המשפחה, על כן מיד משכתי את 

הסכום המבוקש והוא כאמור נשלח למשפחה".

חברים יקרים,
והפעם, משהו על השגחה פרטית, מסוג הדברים שרק ה' יתברך יכול לסדר 
בעולם. ומאידך, ה' מסדר אותם רק למי שממש אבל ממש בוטח בו. לפנינו 

דבריו של הרב מ. ברמן שכתב ל'יתד נאמן'.

מידת הביטחון המושלמת

סיפורי השגחה פרטית

זה נראה שבזמן שכולם בחופש, יש מוסדות שעובדים שעות נוספות... 
מי שהזדמן לבית מדרש עטרת חכמים בשבעות האחרונים, חש שהוא נמצא במרכזו 
של זמן חורף )זמן הלימוד המושקע ביותר בישיבות(. מאות אברכים בחורים ונערים, 
לומדים בשקידה ובהתלהבות כאילו שבין הזמנים של עולם התורה דילג על עטרת 
חכמים. שיעורים ושיחות מגדולי ישראל ובראשם הגאון הרב חיים רבי שליט"א והגאון הרב דוד 

יוסף שליט"א שדיבר בהלכה ומוסר וחיזק את הלומדים בחשיבות לימוד התורה.
גם לילדים הקטנים דאגו במוסדות, שיעורי ילדים בבוקר בשני מסגרות קייטנה שונות לגלאים 
השונים, ומופע ענק לילדים בו הציג אהוב הילדים ר' שרגי בכישרון הידוע רק לו את המסירות 

של אבותינו בדורות הקודמים, עם רגש צחוק ודמע.
ליהנות  יכולים  שאינם  מיוחדים  לילדים  הפתעה  מסיבת  במוסדות  ארגנו  החופש  במהלך 
ממגוון האטרקציות אותו מציע החופש לילד רגיל, ובמסיבה עם סעודת ענק ושירה וזמרה עם 
דר' שמח רבי רפאל חכמון, יכלו הילדים לשכוח משגרת היום יום, ולהעפיל אל מרומי שמחת 

החיים הדרושה להם כל כך.
הישיבות  לבחורי  חולון  בעיריית  תורנית  לתרבות  במימון המחלקה  מוסדות  ארגנו  ולקינוח 
בני התורה "טקס חלוקת מלגות" עם "קומזיץ" מיוחד בשירה ודברי חיזוק, בניצוחו של "מלך 

הקומזיצים" ובמעמד רבני העיר.

 "עטרת חכמים" 
 בתפארתה

גם בחופש
לימוד תורה, קייטנות, הופעות חינם, אירוח ילדים 

מיוחדים, קומזיץ וסלי מזון, הם רק חלק מהפעילויות 
בחודש אב באם מוסדות התורה בחולון "עטרת 
חכמים" בנשיאות הגאון הרב חיים רבי שלט"א




