
  

 בס"ד שבת שמות, כנפי אלישע תשפ"א

 הרב דני שרחטון

 מכון מאיר

 

 'לעולם יהא אדם...'

 

במהירות בכיוון מסוים ומגיעה למפגש מסילות מכל הכיוונים. לחיצת כפתור או ת רכבת דוהר

הפעלת מוט גורמת לרכבת לשנות כיוון נסיעה. אלה היו התחושות במפגשים עם הרב אלישע זצ"ל. 

משנה את כל התובנה העקומה זצ"ל  תובנות מסוימות ומשפט אחד של הרב אלישעהגענו עם 

 .מאפס ומרומם ,מישר ,שלנו

   

אותך 'בנסיעה של הרב אלישע זצ"ל עם נהג מונית שלא הכיר, פנה אליו נהג המונית ואמר לו: 

תפילת  ,מקווהטבילה בזקן  ,הנה כיפה ,תראה אני כבר כמה חודשים חוזר בתשובה ...אולשצריך ל

תגיד מאז ' :שאל אותו הרב אלישע ,'אשתי לא איתיאחת: 'אבל יש לי בעיה  'וכוכשרות  ,ותיקין

ענה לו הרב  '?מה הקשר' :ענה לו נהג המונית '?היחס לאשתך השתנה שחזרת בתשובה האם

כי אתה נמצא בתשובה לא שלמה והיא מחפשת  ?תך לא איתךשאתה יודע למה א' :אלישע זצ"ל

 .'תשובה שמקיפה את כל מערכות החיים

 

בין המשתתפים עורך דין, דוקטור לפילוסופיה  ל אביבתהסעתי את הרב לחוג בית ב

אמר הדוקטור  סויםאוניברסיטת תל אביב, מורה, גננת, ועוד בעלי מקצועות חופשיים. בשלב ממ

הקשה הרב אלישע זצ"ל אולי יש אפשרות שלישית  .'או ב 'או איש תזה שמורכבת משתי הנחות 

מעולם לא  ...לבהרהר מעט והחל מתבל ,נדהם הדוקטור ?וללת את שתי ההנחות ומחברת בינהןשכ

 צ"ל.זונשאר פעור פה מהסברו של הרב אלישע  ...חשבתי על כך

 

עובדת והבעל האשה ' :אמר אחד התלמידים תוך כדי שאלה באחד השיעורים במכון מאיר

. כל התלמידים 'לא נכון', הרב אלישע זצ"ל דפק על השולחן והקפיץ את כולם ואמר 'לומד תורה

ושוב דפיקה  התלמיד שוב חזר על האמירה ,והסתכלו אחד על השני ולא הבינו את פשר התנגדות

זה לא שאתה לומד והאשה היא עוזרת 'הסביר,  ק בפעם השלישיתרויותר חזקה על השולחן 

במצבים מסוימים האשה  .אלא הבית לומד תורה ,בעדיפות שניה בית, אתה החשוב והאשהה

עיקר ההבנה שהבית  ,החשובה עובדת ובמצבים מסוימים הבעל לומד ויש מצבים שהבעל גם עובד

 לומד.   'אתה'לומד תורה ולא 

 ת שמים.הרב אלישע חינכנו ששלב ראשון ומקדים זה הנורמליות להיות אדם ועל גבי זה ירא

 


