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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

כפייה דתית לשם שמים
פרשת ,שופטים תשע"ו
פרשת שופטים יש בה עשרות מצוות ,והמצווה
הראשונה היאׁ" :ש ְֹפ ִטים וְ ׁש ְֹט ִרים ִּת ֶּתן לְ ָך ְּבכָ ל
ֹלקיָך נ ֵֹתן לְ ָך לִ ְׁש ָב ֶטיָך וְ ָׁש ְפטּו
ְׁש ָע ֶריָך ֲא ֶׁשר ה' ֱא ֶ
ֶאת ָה ָעם ִמ ְׁש ַּפט ֶצ ֶדק" להעמיד שופטים ושוטרים
בכל מדינה ובכל עיר ובכל מקום .שופטים ,כדי
לדון בבעיות של תובע ונתבע ,ובדיני ממונות.
ושוטרים ,כדי להכות במקל ורצועה כאשר
הנאשם ,המזיק ,והגזלן מסרב לקיים את פסק
בית הדין.
ובגמרא (סנהדרין טז ):מפרש רש"י שהשוטר "חובט
במקלות" למי שלא שומע לדיין .וכן בגמרא (סנהדרין
מו ).בית דין "מכין ועונשין" לעשות סייג לתורה.
וכן בגמרא (כתובות פו ).מי שלא עושה מצוה שחייב
לעשות" ,מכין אותו עד שימות" ופרש רש"י כי
יכול לקיים ואינו רוצה לקיים .ע"ש.
וצריך לעיין ולהבין את הפסוק "וְ ֹלא ִת ַּקח
ׁש ַֹחד" ופרש רש"י "אפילו לשפוט צדק" והשאלה
היא למה זה חמור כל כך ,שגם כאשר הדין דין
אמת אסור?
"צ ֶדק ֶצ ֶדק ִּת ְרּדֹף"
גם צריך להבין את הפסוק ֶ
ופרש רש"י הלך אחר בית דין יפה ,וצריך להבין
מה זה בית דין יפה? ועוד קשה ,הרי בעלי דינין
הם אנשים פשוטים ולא מבינים מה זה בית דין
יפה ,ומה זה לא יפה ,אז איך אפשר לדרוש דרישה
כזו? ובגמרא (סנהדרין לב ):כתוב שמות של בתי דין
של כמה תנאים ,אבל היום כיצד נדע איזה הוא
בית דין יפה? וכפשוטו הכוונה בית דין הבקיאים
בהלכה מאד ,כמו בגמרא (הוריות יד ).חריף ומקשה,
מתון ומסיק .וכן בגמרא (חולין עז ).חריפא סכיניה,
ופרש רש"י לב פתוח בסברא .וכן בגמרא (ברכות
סד ).רב יוסף סיני רבה עוקר הרים .וכן בגמרא
(עירובין סז ).רב ששת בקי עצום ,ורב חסדא מעיין
גדול וחריף ביותר .ע"ש .וזה באמת בית דין יפה.
ויש ביאור נוסף בזה ,וזה מתאים גם היום
בדורות שלנו .ובאמת כל אחד ואחד יכול לבדוק
מהו בית דין יפה ,דהיינו ,שיתכן דיין גדול בקי
ומעיין ומבין ויודע הכל ,ובקי גם בטור החמישי,
אבל לא רואים עליו שהוא צדיק! דיין צדיק רואים
עליו שונא בצע ,כלומר שונא כסף (עיין ב"ב נח ,):וכן
דיין שונא כבוד ,וכן דיין שלא מקפיד ,וכן דיין
שמתנהג בענווה טהורה ,וכן דיין שרואים עליו
אהבת ישראל ,אלו פעולות של דיין צדיק ,וזה

כוונת הפסוק ,צדק צדק תרדוף .וזה כל אחד
ואחד יכול לחפש בית דין יפה כלומר צדיק ,יפה
במעשיו ,ותמיד רואים עליו קידוש השם ,וזה
הציבור כולו רואה ויודע .ודיין כזה תמיד מקדש
שם שמים במעשיו ,אהוב למעלה ונחמד למטה
(ברכות יז ).כמו מקלו של אהרן שקדיה ופרחיה(עיין
יומא נב ):כלומר שקדן בתורה ובמצוות ,וגם מדות
טובות ונעלות כמו פרחים יפים .והבן.
ובזה גם מובן האלה הראשונה ,למה לא תקח
שוחד אפילו לשפוט צדק ,והדין דין אמת? כי
עצם העניין שהדיין מקבל כסף ,הרי זה לא דיין
צדיק ,זה דיין שאוהב כסף ,ואין כאן בית דין יפה.
ומפורש בגמרא (בכורות כט ).הנוטל שכר לדון ,דיניו
בטלים .ע"ש .וכל שכן כשלוקח על ידי צד אחד,
גם כשזה דין אמת ,יש כאן תאווה לכסף ,וזה לא
דיין צדיק.
ובזה מובן דרשת חז"ל הקדושים (ברכות ו" ):כל
אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין" ע"ש,
ומשמע שלא העיקר כושר דיבור ,ושפת הגוף
וסגנון מתקדם וכיוצא בזה ,אלא יראת שמים!
כאשר רואים דרשן או מרצה בכיר ,ממש צדיק,
מתלבש בעדינות וצניעות ,מתנהג בענווה ,מכבד
את כולם ,ומקדש שם שמים ,אדם כזה דבריו
נשמעין ,כלומר השומעים והרואים והתלמידים
מתפעלים ומתלהבים ומתחברים ומעריכים
ומעריצים כאשר רואים צדקות באמת ויראת
שמים .לא סיפורים ,לא פרסומים ,לא מבצעים,
ולא הבטחות ולא סודות ולא קבלה ולא אותו
ומופתים ,אלא אך ורק יראת שמים.
ובזה מובן מעלת השוטרים היודעים להכות
בשבט וברצועה .זה לא סתם משטרה שהחוק
אומר להם להכות ,אלא הכל מכח התורה ,ואותו
שוטר הוא כמו תלמיד לפני השופט ,ומכה את
הנאשם המחלל שם שמים מתוׄך צער וכאב ודאגה
ואחריות על כבוד התורה .ורואים את הצדקות של
השוטר ,זה שוטר שמחובר לדיין צדיק ,עבד מלך
כמלך (עיין שבועות מז .):וכן שוטר ,עבד לדיין צדיק,
דינו כדיין הצדיק והציבור רואים ונהנים ושמחים,
רואים אמת ,שומעים אמת ,מבינים אמת ,כי
התורה אמת .ורבינא החזיר מלמד תינוקות שהיה
מכה התלמידים ,כי לא היה מלמד טוב כמוהו (עיין
מכות טז.):
וכעת מובן מה זה כפייה דתית .זה תורה ,זה

מורנו הרב שליט"א
קדושה ,זה חיים טובים .וכי כאשר ילד מוציא יד
או ראש כשהרכב נוסע ,לא גוערים בו?! ואפילו
אם צריך מכים אותו! להצילו מסכנה ,ועל אחת
כמה וכמה הצלה רוחנית .וזה בעצם התפקיד
של השוטרים לשמור עלינו שלא נכשל בעבירה.
ומפורש כן בשולחן ערוך (או"ח סי' תקכט) "חייבים בית
דין להעמיד שוטרים שלא יתקבצו אנשים ונשים
לאכול ולשתות ויבואו לידי עבירה" ע"ש .כמו
פארק פרס בחלון ,ושאר פרקים בארץ ,ובשפת
הים ,ומקומות של פריצות ,אירועים מעורבים,
רח"ל! וזה חמור פי אלף אלפים ממקומות
שעובדים שם בשבת ,והצרכן קונה בימי החול.
וכידוע מהרמב"ם ,כאשר מכים את הנאשם,
מסלקים ממנו את יצר הרע (רמב"ם הלכות גירושין פ"ב ה"כ).
וזה כפייה חיובית לתת מעצורים כדי לא להכשל
בעבירה ,כמו מכונית בלי מעצורים שבוודאי שום
אדם לא יעיז לנסוע בה .והבן.
ומכאן לחודש אלול :יש לנו לכופף את עצמנו
ולהתבטל לתורה ,להלכה ,לגדולי ישראל ,ויש
בזה הצלה רוחנית והשקעה לדורות.
להלן כמה דוגמאות מעשיות ,מטעמי צניעות
עדיף שבנות חרדיות לא יבואו לבית הכנסת
בחודש אלול לאמירת סליחות בלילה ,ואין יופי
לאשה אלא לשבת בזוית ביתה (רמב"ם פי"ג מהלכות
אישות) .וכן להתחיל בחודש אלול להקפיד מאד על
נערים ונערות שאסור שיהיה להם טלפון אישי
כלל ועיקר ,גם טלפון כשר אסור להם עד החתונה
(הסכמת גדולי ישראל שליט"א) .ואוי לנו ביום הדין כאשר
רואים גברים ונשים בעלי משפחות הנקראים
חרדים ,ויש להם טלפון לא כשר ,וזה ממש בושה
וחרפה וסכנה גדולה לשנה החדשה.
בחודש אלול להתאמץ ולקבל על עצמנו כפייה
דתית לשם שמים כאויר לנשימה .להתאמץ
בלימוד התורה ,ובכוונת התפילה ,ובאמירת
תהלים כמה שיותר וזה הכנה גדולה לראש השנה
תשע"ז.
אצלנו בעטרת חכמים ,בראש השנה לא
עוסקים בתורה אלא כל היום ממש בלי הפסקה,
תפילות באריכות ,קריאת תהלים בתחנונים,
ודרשות וחיזוקים לגוף לנפש ולנשמה .והצדיקים
הקדושים בכל העולם נמצאים אתנו בארץ הקודש
בחגים ובימים הנוראים ,ויגעת ומצאת תאמין,
'ּברּוכים ַה ָּבאים ְּב ֵׁשם ה' ֵּב ַרכְ נּוכֶ ם ִמ ֵּבית ה''.
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בא להיות
חלק
מקהילה
רוחנית
גדולה

וואטסאפ

החיזוק

היומי 052-7680007

חדש! פעם בשבוע מסר אישי
ממורנו הרב חיים רבי שליט"א
החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון בכל מקום ובכל זמן
חייג[ 052-7680007 :בעלות שיחה רגילה]

להצטרפות :שלח
את המילה הצטרפות
ושמור את המספר
ברשימת אנשי הקשר
שלך!

הבהרה :השימוש באינטרנט בין במחשב ובין בטלפון נייד ,מסוכן ואסור על פי ההלכה! אנו פונים רק למי שכבר מחזיק אינטרנט באישור ,ועם הגנה המתאימה על פי ההלכה!

תלמד להיזהר מעצמך! אין מסוכן ממנו...
שלום וברכה מורי ורבותי!
בפרשתנו מופיע אחד האיסורים ההגיוניים מצד אחד והפלאיים מצד שני ,הלא
הוא איסור נטילת השוחד.
לשון הכתובֹ" :לא ַת ֶּטה ִמ ְׁש ָּפטֹ ,לא ַתּכִ יר ָּפנִ ים ,וְ ֹלא ִת ַּקח ׁש ַֹחדּ .כִ י ַהּׁש ַֹחד יְ ַעּוֵ ר ֵעינֵ י
יסּלֵ ף ִּד ְב ֵרי ַצ ִּד ִיקם" (דברים טז יט) .לאמור ,גם אם אתה ממש חכם וממש צדיק,
ֲחכָ ִמים ,וִ ַ
עדיין השוחד יכול להקהות את חושיך עד כדי עיוורון של ממש ולגרום לך לפסוק
שלא לפי הצדק והיושר.
מספרים ,שפעם הגיע לבית דינו של ה'חתם סופר' אדם שהוזמן לדין ,והגיש לכבוד
הרב קופסת טבק יוקרתית ,קופסה שהיתה עשויה זהב ומשובצת אבנים טובות
ומרגליות .החתם סופר אחז את הקופסה ,הביט בה מכל צדדיה ,ולא חדל מלהתפעל
ולהתפעם מיופייה .הוא חזר ואמר שוב ושוב בקול רם "מעולם לא ראיתי קופסת טבק
יפה כל כך ,מהודרת כל כך .השילוב בין אבני החן המשובצות בזהב נדיר ביופיו וגורם
לדמיון לצאת במחול" .התלמידים ,ששהו באותה שעה לפני כבוד הרב ,הביטו בהלם
ובתדהמה ,ולא הבינו איך הרב עובר על איסור מפורש בתורה הקדושה של נטילת
שוחד ועוד בכזו התלהבות.
אולם ,לאחר מספר דקות של התלהבות והתפעלות ,אמר כבוד הרב לאותו בעל
דין" :הקופסה ממש מדהימה ,והייתי מאד רוצה לראות אותה בין חפצי הנוי אשר
ברשותי ,אולם תורתנו הקדושה ציוותה עלינו שלא ליטול שוחד .וכעת ,בהופיעך
בפניי לדין תורה ,אסור לי לקבל ממך ולּו מתנה השווה פרוטה ,כך שלא אוכל לקבל
ממך את המתנה הנדירה והיפה הזו" .ובאומרו זאת ,הגיש לו החתם סופר את קופסת
הטבק המהודרת חזרה.
לשאלת תלמידיו מה ראה לנכון לפעול בצורה זו ,ענה החתם הסופר ,שמעולם לא
זכה לקיים את הפסוק "ולא תקח שוחד" ,משום שמעולם לא הגיע אליו אדם והציע לו
כדיין שוחד על פסק הדין .אולם ,היום ,בפעם הראשונה שזה קרה ,לא רציתי להשאיר
את הניסיון כקטן כל כך וממילא את המצווה כמזערית כל כך .ולכן ,הבעתי והחרפתי
את תשוקתי לאותה קופסת טבק ,כך שכאשר ויתרתי עליה והשיבותיה לבעליה,
קיימתי בהידור רב את המצווה המדוברת.
מורי ורבותי! קל מאד לדיין לשים לב לקופסת טבק ולקרוא לה "שוחד" ,עד כדי כך
שבכדי להפוך זאת למצווה מובחרת יש צורך לנסות "בכח" להתלהב מאותה קופסה.
אולם ,גם לנו בחיי היומיום ,ולאו דווקא בהיותנו דיינים ,ישנם דברים רבים המשחדים
אותנו ,ודווקא עליהם קשה מאד לשים לב ,ובפרט לקרוא להם "שוחד".
דוגמא פשוטה לכך .אם מגיע אליך אדם ומבקש ממך הלוואה בסך חמשת אלפים
שקלים ,סכום אשר באמת יכול להעיב על כלכלתך במידה ולא יושב בזמנו .אתה
באמת חושש להעניק לו את אותה הלוואה ,וחושב שאין זה הוגן לסכן סך גדול כל
כך בשביל אדם שמצבו הכלכלי והנפשי לא ברורים דיים בעיניך .אולם ,אז מגיע
אותו מבקש הלוואה ומפרגן לך על טוב לבך ומשבח אותך על יחסך לאחרים ,ואף
רומז ברמזים עדינים עד כמה הוא וכל הסובבים יודעים את מעמדך הכלכלי היציב,
עד כדי כך שברור שחמשת אלפים שקלים לא יגרמו לך לקריסה כלכלית ואפילו לא
למכה קלה בכנף.
באותו רגע הוא העניק לך שוחד שקשה מאד להיזהר מפניו .השוחד הזה הוא אינו
שוחד בדמות קופסה מוזהבת ,אלא בדמות מילים שלכאורה אין בהן ממש .כאן אתה
כבר עלול לאבד את שיקול הדעת ולחוש כאותו גביר מנצח ,בשעה בה אתה נוטל
את העט ושולח על גבי המחאה חמשת אלפים שקלים לאבדון .שם צריכים להיות
זהירים וערניים הרבה יותר מדיין המקבל קופסה משובצת באבנים טובות ומרגליות...
אולם ,אין זה נכון רק בחיי החומר ובחיי המשא ומתן ,זה נכון גם בתוך ביתנו
פנימה .בנך הקטֹן דורש משחק חדש ,אתה יודע שלפי התנהגותו בתקופה האחרונה
בבית בכלל ,וכלפיך וכלפי רעייתך בפרט ,לא מגיעה לו המתנה הזו .אתה רוצה מאד
לנצל את בקשתו בכדי לגרום לו להתנהג טוב יותר .ואז אתה אומר לו את משפט
המפתח בחינוך של כל אבא ואמא מתחילים" :אם במשך שבועיים תתנהג יפה ותראה
לאבא ואמא עד כמה אתה יודע לכבד אותם ותמלא את רצונם ,כפרס תקבל את
אותו משחק נחשק" .וכאן מתחיל הילד בחכמה פנימית מולדת לשאת ולתת בפניך
בתחינה ,בריצוי ואף בדמעות עד כמה מגיעה לו אותה מתנה כבר עכשיו ועד כמה
סובל הוא סבל רב בהעדרה של אותה מתנה.
שים לב טוב! זה סוג של שוחד ,ואפילו שוחד מסוכן יותר מהדוגמא הקודמת .כי
בשוחד הנוכחי עומד מולך 'קטין' ,אשר ֶמ ַתנֵ ה את צערו בפניך ,ובעיניים דומעות,
מספר על התקופה הקשה אותה הוא עובר ,ואשר אתה כאבא יכול לסיימה באבחת
הסכמה אחת .זהו שוחד ,ויש להתייחס אליו כאל שוחד.

הרב אליהו רבי ראש הכולל

ברגע זה עליך להסתכל בתוך עיניו של בנך ,ולדון לגופו של עניין .עד כמה בריא לו
לינוקא לקבל בכזו קלות את משאת חייו ברגע זה ,האם באמת יבנה אותו משחק זה,
או לחילופין ידרדר אותו עמוק יותר אל ההבנה שניתן לעשות מעשה גם אם אינו עולה
בקנה ובכפיפה אחת עם רצון ההורים ולאחר מכן לרכוש את לבבם במספר דמעות?
אולם ,השוחד הגדול ביותר הקיים והעומד בפני כל אחד מאיתנו ,הוא לא השוחד
מהחברים ואף לא השוחד מבני המשפחה והילדים ,אלא השוחד אותו מעניקים
אנו לעצמנו כביכול ב'אהבה' וב'רחמים' ,מה שהופך עם הזמן ובקלות רבה מדי
ל'אכזריות'.
וכלפי מה הדברים אמורים?
אם החלטת לקום בבוקר בשעה מוקדמת ,ואתה מנסה לקול צליליו של השעון
המעורר להשליך את השמיכה ולהתחיל את יומך בשעה שפויה יותר .אתה מגלה
לפתע את הרוך והעונג ,החום והאהבה אותם מעניקים לך הכרית והשמיכה בשעה
קשה זו .בדקות אלו אין אף אחד שמעניק לך שוחד בכדי לסמא את עיניך ,מלבד
'אתה בעצמך' .בזמן הזה ,יושב הצד הרע שבך ומשדר יכולות מרשימות של שכנוע
להישאר מאוזן מתחת לשמיכה המחממת.
באותה מידה ,כאשר אתה מקבל על עצמך להשתתף בשיעור תורה באופן קבוע,
בדיוק בדקות בהן אמור להתחיל השיעור אתה נזכר בכמה שיחות טלפון חשובות
עד 'קריטיות' אותן עליך לקיים ,ובכמה מטלות אותן ביקשה ממך רעייתך ,וכרגע זו
ממש 'מצווה חשובה' של 'שלום בית' למלא את אותן מטלות בדיוק בשעת רצון זו.
אם נרצה להמשיך ,הרי שלכל אחד יש דוגמאות די מוכרות בחייו האישיים ,ואין
צורך לשחזר בפני קהל הקוראים שלנו את נבכי הנפש של האחרים.
שים לב טוב! אתה ברגעים אלו מקבל שוחד ,ואתה לא מקבל סתם שוחד ,אלא את
השוחד עם הקושי ה'מקסימאלי' להיפטר ממנו .הוא שוחד לא רגיל ,אשר מראש קשה
מאד להתגונן ממנו ,ולכן גם בדרך כלל הוא מצליח ומסמא את עיניך.
זה יכול להיות גם ברוחניות וזה קורה גם בגשמיות .גם כאשר מציעים לך עבודה
מכניסה יותר ,הדורשת אחריות יתירה או עבודה של שישים דקות בשעה ,ואתה
ממאן באותה עבודה מתוך 'שיקול דעת' כביכול .בעוד שבאמת ,משחד אותך הצד
העצל שבך ומסביר לך עד כמה מיותר לעבוד קשה ,ועד כמה נכון יהיה להמשיך
ולעבוד במקום העובדה הנוכחי בו התפקיד מתיר לך דקות ארוכות של בטלה וחוסר
אחריות על התוצאות.
זהו אותו 'שיקול דעת' שישאיר אותך כל חייך כעובד זוטר ,או במשכורת נמוכה
בהתאם לעצלותך.
ואם תשאל ,היאך ניתן להינצל מהשוחד האישי בו 'משחדים אנו את עצמנו'? הרי
מדובר כאן במשהו מתוכנו שנלחם בנו ,אנו לא יכולים באמת להעמיד זאת כתובע
ונתבע או כרודף ונרדף?
התשובה לכך ,מורי ורבותי ,היא :תמיד לחשוד בעצמנו שאנו משוחדים .כלומר,
אם נמצאים אנו בספק או בפתחה של החלטה כלשהי ,תמיד ניקח את הצד הנעים
והנוח יותר ,אותו צעד שלא מטריח אותנו ולא גורם לנו להיפרד מהשמיכה בשעה
מוקדמת יותר ,כצעד משוחד ושלילי .את הטעמים של הנוחות לכאורה לא ניקח
בחשבון ככאלה שאמורים להכריע את הכף ,אותם נשאיר בתור החלק הבעייתי
והחיצוני ,אותו איננו מעוניינים לזכור ולספור.
כלומר ,תמיד הצד הנח והקל יותר יהיה פסול בעינינו כבר ממבט ראשון ,כי אנו
יודעים שיש לגופנו נטייה 'להסתער' עליו ולקבלו מבלי להפעיל את כח המחשבה.
בדיוק כך יש לנהוג ,כאשר אתה נמצא מול חבר המשבח ומפאר אותך תוך כדי
בקשת הלוואה .מיד עליך לחשוד בעצמך שהצד להעניק לו את ההלוואה הוא צד
שקרי שנובע מאותן מחמאות .כך ,גם כאשר אתה נמצא מול בנך ודמעותיו גורמות
ללבך להיות נמס כמים ,קח בחשבון שהצד להעניק לו את מבוקשו בפשטות הוא הצד
הבעייתי של המטבע ,וכל שעליך לעשות הוא לברר 'הדק היטב היטב הדק' עד כמה
מתאימה וטובה לבנך אותה דרישה אותה הוא דורש בשעה נעלה זו.
די לנו בנסיונות אותם מעניקה לנו המציאות היומיומית חדשים לבקרים ,ואל
לנו להוסיף ולהכביד על המערכת ב'שוחד אישי' הקל כל כך לתפעול וקשה כל כך
להרגעה.
יזכה הקדוש ברוך הוא כל אחד ואחד מאיתנו לנהוג בשיקול דעת נכון בכל קבלת
החלטה – הן רוחנית והן גשמית ,הן פרטית והן ציבורית ,הן כלכלית והן משפחתית.
ונזכה ליישר את אורחותינו ,ולהיות מוכנים טוב יותר ליום הדין הקרב ובא .בכל שנה,
בכל חודש ,בכל שבוע ובכל יום ,אמן.
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מדברי מרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף

שליט"א:

"כל המחזיק ברשותו מכשיר לא כשר
עובר בכל רגע על עצם ההחזקה איסורי תורה רבים וחמורים!!!"
(איפון ודומיו)

שאל את הרב
שאלה :כבוד הרב ,אני מבולבל .האם זה
מצווה לנסוע לאומן או אסור לנסוע? מה
כדאי ,מה עדיף? ויש גם הנאה לראות את
העולם וכו'?
תשובה :שאלה קשה ועדינה ומורכבת .דע
לך בכל שאלה ובלבול בהנהגה ,תמיד תהיה
צמוד לגדולי ישראל שליט"א.
וצריך לדעת גם הרבנים שנסעו לאומן,
לא אומרים שזה חובה .וזה פשוט וברור שמי
שלא נוסע לאומן ,לא עושה עבירה! וזה גם לא
כוונת רבינו הקדוש מוהר"ן זיע"א.
ואין להתפעל מסיפורים ומכל מיני משפטים
שאומרים כדי להגדיל את העניין הזה.
ויש כאן חשבון פשוט ממה נפשך ,אם זה
לא טוב להכריז שלא לנסוע לאומן ,אז גם לא
טוב להכריז כן לנסוע לאומן .כי הרי זה אנשים
תמימים שמעולם לא שמעו ולא הבינו במה
מדובר ,וכשנוסעים חושבים שזכו כבר לתקן
עצמם ,והם בגן עדן ...וזה כאשר לא הם ולא
רבותיהם אמרו להם כך ,ואם בכל זאת מותר
להם לומר כן לנסוע ,למה שיהיה אסור לומר
לא לנסוע? הרי זה לא נגד רבינו הקדוש זיע"א.
ובפרט שחלק מצדיקי ברסלב ,לא ממליצים
לנסוע .וגם גדולי הדור שליט"א לא ממליצים
לנסוע .ואין להתלהב מסיפורים ומכתבים.
ומרן רבינו זיע"א הזהיר ברבים שלא לנסוע,
וכן מרן ראש הישיבה הרב נאמ"ן מזהיר על
כך ,והמורה לאחרים לנסוע ,יתכן שזה בגדר
מורה הלכה בפני רבו .וצריך עיון .גדולי
ישראל שליט"א שחיים בדור שלנו הם מורי
דרכינו .ולא צדיקים מעולם האמת.
והלומד בספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן
ירגיש הנאה רוחנית עם התבודדות והתבוננות
ודיבורים עם ה' .הרבה יותר מהנסיעה לחו"ל.
ליקוטי מוהר"ן לא שייך למי שחושב שהוא
חסיד ,אלא גם לנו הפשוטים יש חלק והבנה
בספר הקדוש .ומותר גם לנו להביע דעה כיצד
להתנהג.
וכאשר שואלים ומבקשים עצה ודרך נכונה
מה לעשות ,ברור שזכותו של החכם להורות
להם ואין כאן זכויות שמורות לאף אחד.
ובפרט צעירים ונערים שקטים ותמימים.
ובפרט אם נוסיף שלדעת רבינו האר"י ז"ל
בחגים ומועדים ,נשמות הצדיקים באים לארץ
ישראל ולא נמצאים בחוץ לארץ ,אז אין שם
כלום! וכמה כואב הלב לשמוע ,שאותם
חסידים אומרים על רבנים גדולים שהם
שייכים לקליפות ,האם זה חסידות?! ואוי להם
ביום הדין!

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א
ניתן לשלוח שאלות בפקס 03-5011125 :או במייל:

שאלה :אכלתי אורז ושתיתי מים לא בתוך
הסעודה והייתי צריך לצאת מהבית לרגע
לשפוך אשפה וכדומה .האם שאני חוזר לבית
אני צריך שוב לחזור ולברך? האם יש כאן
שינוי רשות?
תשובה :כן .אם יצאת מחוץ לבית לכביש
ראשי וכיוצא בזה ,תברך שוב .אבל אם
האשפה בחצר שבבית ,וזה מוקף מחיצות ,אז
אין כאן שינוי רשות והכל בסדר .ועיין משנ"ב
בסימן קעח ס"ק לח .ותהנה.
שאלה :א .הרב כתב באחת התשובות שאת
ברכת שחלק מחכמתו עדיף לברך על זקני
הדור ,האם הרב יכול לתת דוגמאות?
ב .כתוב בגמרא שבית שלא נשמעו בו
דברי תורה בלילה זה חמור מאד ,האם כאשר
יש דברי תורה מהטייפ וכיוצא בזה נחשב
דברי תורה ,והאם יש עניין שאני לא בבית
שהשיעור מהמכשירים ישאר דלוק ,משום
הנאמר שקורות ביתו של אדם מעידים עליו,
ותשרה קדושה בבית? וכן אם היה שיעור
בסעודה מתוך מכשיר אלקטרוני האם נחשב
לדברי תורה על השלחן?
ג .מי שנפנה באמצע שנים מקרא ואחד
תרגום כיצד ינהג בברכת אשר יצר?
ד .האם ב-ט' באב היה מותר ללמוד פרקי
אבות כמו שהתיר בילקו"י לאבל ,וכן בחזו"ע
אבלות ב' ,והאם ישנם משניות שצריך היה
לדלג שאינם של מוסר ואם יש דוגמאות .ומה
הדין ללמוד בט' באב הלכות ביקור חולים,
האם נאמר שהם גם דברים עצובים כמו
אבלות שיהיה מותר ללומדם?
ה .מה הדרך להיות בקי בתורת מרן רבינו
הגדול זצ"ל?
תשובה :א .אסור לנו הקטנים לתת דוגמאות,
וגם זקני הדור מעדיפים שלא לפרסם ברבים
שמות על כך .ובמקום ברכת שחלק ,תברך
שהכל ומזונות והמוציא וכן ברכות הנהנין
בכוונה ושלום על ישראל.
ב .כן .כי השומע מהרהר בדברי תורה,
וזה מצוין .כאשר אין בבית אף אחד אין צורך
לעשות כן ,רק על ידי בני אדם שחייבים
במצוות ובלימוד תורה ,מתקדש הבית.
ג .יכול לברך מיד שלא ישכח וחבל .ובזה
מותר גם לפי הקבלה.
ד .כן .מה שמחזק ביראת שמים ומביא כובד
ראש .זה מצוין.
ה .ללמוד תורה בלי הפסקה ,עם סדר נכון.

ולהתחיל משנה וגמרא ושולחן ערוך .ואחר
כך ספרי מרן זיע"א והספרים הנפלאים ילקוט
יוסף והלכה ברורה .ותהיה מליונר בתורה
ויראה.
שאלה :האם ישנו מקור לאמונה שילד בכור
לא יפסע מעל תינוק או שזו אמונה טפילה?
תשובה :מסתמא זה שטויות .ויש לפחד
מעבירות ולא מחלומות ולא מהבלי בני אדם.
וכמובן מי שחושש ונזהר בזה ,אין ללעוג אחריו
וכן אין להרגיז אותו ,מדין בין אדם לחבירו.
ובספר הנפלא והחשוב ואין למו מכשול
ח"ב סימן ז סעיף ג דף רמו .הביא מנהג זה של
הנזהרים בכך.
שאלה :מהי הברכה של בצק כמו של לחם
שבעודו בצק מורחים עליו רוטב (לא מתוק) כגון
רסק עגבניות וזיתים ויוצרים צורה של לחמניה
וכך אופים את זה? יש כאן לחם שנאפה כאשר
בתוכו יש רוטב ,האם מה שכתוב בהלכה שיש
דעה שפת הבאה בכיסנין היינו כיס הממולא
הכוונה למקרה שלנו?
תשובה :למעשה כשאין בזה מתיקות זה
המחלוקת בהלכה בדין פשטידא או פיצה,
מכיוון שזה לא ליפתן מתוק או גבינות ובשר
וכיוצא בזה.
למעשה הבן איש חי פסק מזונות ,ומרן
בהליכות עולם פסק המוציא .ובן תורה נזהר
מאד שלא להיכנס למחלוקת ,אלא לוקח לחם
רגיל ואומר המוציא ,ואחר שאכל כזית אוכל
כפי רצונו מלחם של בצקים כאלה בלי חשש
כלל ועיקר.
שאלה :שמעתי בשם רשב"י ,שאם גדולי
הרבנים יתאחדו משיח יבוא ,השאלה היא,
האם אנו מתאמצים מספיק בשביל שזה
יקרה? לכאורה זה הדבר הכי קל שניתן
להיעשות ,מי אני שאכניס ראשי אבל אולי
חובתינו להשתדל להביא למצב להזיז את כל
המסביב ,ולהפגיש "פגישת שלום  -משיח" בין
גדולי ישראל האמיתיים.
אנא יורנו מורנו מה אפשר לעשות בנושא.
תשובה :בעניותי ,לא שמעתי כך בשם
רשב"י ,ולא כדאי לנו להתערב בזה ,ולא לתת
עצות לגדולי ישראל .זה מסוכן ,וזה כמו עזות
פנים.
אני אתקן את עצמי .ואתחזק באהבת
ישראל כמה שיותר בשלמות .ולה' הישועה.
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סיפורים מגדולי הדורות מאוצרו של
הגאון רבי שלום מרדכי שבדרון זצוק"ל

שאל אביך ויגדך

והוי דן את כל האדם לכף זכות
תעלומת נפוליון-הזהב שנתגלתה לאחר שש שנים [חלק א' מתוך ב']
מאורע זה אירע בעת מלחמת העולם הראשונה בשנת תרע"ד ,בירושלים
עיר-הקודש ,והמעשה היה עם יהודי ירושלמי נחמד והגון .הוא היה מוהל,
ואני עוד הספקתי להכיר אותו לעת זקנתו .ומה שצריך לזכור כאן הוא ,שזה
היה בימי מלחמת העולם הראשונה ,בימי שלטון התורכים ,תקופה קשה
ומרה מאד ליהודי ירושלים ,כי לא די היה בשלטון המר של התורכים ,אלא
שזה היה ,כאמור ,בימי המלחמה ,ימי המצוקה והרעב הנוראים ,והנה למוהל
הזה היה בבית על הארון נפוליון זהב .כן ,כן ,נפוליון זהב...
לומר לכם מה היה אז שווה המטבע הזה" ,נפוליון זהב" ממש אוצר שלם!
במחירו של הנפוליון היה אפשר להאכיל משפחה במשך שנה שלמה! ואותו
זמן כפי שאמרתי רעבו ללחם ,ממש רעבו ,בלי מליצה ,ולו היה מטבע כזה.
מנין היה לו? היה לו! ולמרות הרעב והמחסור הנורא ,בכסף עוד אפשר היה
להשיג את הכל ,ואצל הערבים אפשר היה לקנות הרבה דברים ,אם רק היה
כסף לקנות ,ועל הארון בביתו של המוהל הנ"ל היה מונח מטבע נוצץ כזה.
ויהי היום ,והילד של המוהל הבחין שיש מטבע על הארון ,ילד היה ,כבן
שבע או כבן שמונה ,הרבה לא הבין במטבעות ,הוא רק ידע שיש מטבעות
ואפשר לקנות בהם משהו .מבחינתו לא היה הבדל בין ה"חירעלך" (מטבעות
קטנות העשויות מנחושת בצבע צהוב) ,לבין הנפוליון העשוי מזהב .איך מבין ילד להבדיל
בין נפוליון לחירעלע? הוא רק ידע שבמטבע הולכים לחנווני ואפשר לקנות
סוכריה או גרעינים לפיצוח .הרבה לא חשב ,הושיט ידו למטבע ,נטל אותו
והלך עמו לחנות וקנה לו מה שקנה ,וחסל.
בינתיים חזר האבא של הילד הביתה ,הציץ על הארון וראה שהנפוליון
איננו .הוא קרא לאשתו ושאלה שמא היא יודעת פשר דבר ,אבל גם היא לא
ידעה ,ועד כה וכה הגיע הילד ממשחקיו ברחוב ,ומיד שאלו אותו :האם לקחת
משהו מעל הארון? כן ,לקחתי את הכסף ,עונה הילד .ואיפה זה? הלכתי
לחנות וקניתי בו ממתקים ...מובן כי בלא שהות רצה אמו החוצה ,הגיעה
במהירות אל החנווני ופתחה עליו בצעקות :גנב! לקחת את הנפוליון שלי!
לקחת נפוליון שלם ובמחירו נתת לילד שלי רק כמה סוכריות! אתה רשע

מרושע ,גנב שבגנבים ,הרי זה נורא ואיום! איך ְמלָ ַאָך לבך לעשות כדבר הזה?
והיא התחילה למרוט את שערות ראשה :מה אתה מדבר! נפוליון שלם! יותר
מנפוליון אחד לא היה לי! בעלי הביא הביתה מציאה ,נפוליון ,והיה לי אוכל
לחצי שנה ,ועכשיו הכל הלך!
החנווני היה נרעש ונרגש וקרא כנגדה :מה את רוצה ממני?! הילד לא נתן
לי אלא "חירעלע"! לא נפוליון ,לא! ילד יכול לטעות .מה הוא יודע? אצלו גם
חירעלע נראה נפוליון! אבל האשה אינה מרפה :מה הפירוש שזה לא נפוליון?
הנה ,נקרא לו ,בוא הנה ,מאיפה לקחת את המטבע? והילד ענה :מעל הארון.
נט ,אומרת האשה ,אתה רואה! על הארון לא היו חירעלך ,רק נפוליון היה
שם ,וזהו זה! אתה שקרן ,אתה גנב! בקיצור ,האשה צועקת והחנווני עונה
כנגדה ,נעשה רעש גדול ונתאספו הרבה אנשים מהרחוב ליד החנות .החנווני
עומד המום ומסכן ,בזיונות מכל הצדדים באו עליו .והאשה מספרת לכולם
את המעשה ,החנווני גנב נפוליון מידי של ילד קטן ...בסופו של דבר הלכו
לבית-דין ,ולבית-דין כבר בא אבי הילד בעצמו ,ושם תיארו את כל מהלך
הענין ,ובמושב בי"ד פסקו לפי הדין בשו"ע בנידון כזה ,לחייב את החנווני
בשבועה! החנווני חזר על טענתו שקיבל מהילד רק חירעלע ולא יותר ,ואומר
בתוקף :אני מוכן להישבע שאני אומר אמת! והוויכוחים סוערים האיך אתה
מעיז ,ועוד שאלות וכיו"ב.
והנה ,כשראה המוהל שהחנווני מוכן באמת לישבע ,הוא החליט לוותר.
וכי מה? הוא יתן לו לישבע לשקר? והוא אכן וויתר על השבועה ,אבל מובן
מאליו ,שעל אף שהמוהל וויתר על השבועה ,יצא החנווני מביה"ד בראש
חפוי ,וכל מי שידע או שמע על הענין ,דן את החנווני לגנב ושקרן ,וחייו וחיי
אשתו ובני ביתו נהפכו לגהינם ,רצוף בושות וחרפות .בתוך ההמון נמצאו גם
כאלה שקינאו לשם-שמים והזהירו את ילדיהם לא לקנות אצלו ,וכך ,בנוסף
לכל הבזיונות ,גם הלך ונתדלדל ,רחמנא ליצלן.
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