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בס"ד

מורנו הרב שליט"אעבודה זרה בזמן הזה
פרשת כי תצא, תשע"ו

וארבע  בפרשת השבוע פרשת כי תצא יש חמשים 
ִיְהֶיה ְלִאיׁש  מצוות, ובניהם פרשת בן סורר ומורה "ִּכי 
ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֵמַע ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו ְוִיְּסרּו 
ֹאתֹו ְוֹלא ִיְׁשַמע ֲאֵליֶהם: ּוְרָגֻמהּו ָּכל ַאְנֵׁשי ִעירֹו ָבֲאָבִנים 
ְוִיָראּו"  ִיְׁשְמעּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ִמִּקְרֶּבָך  ָהָרע  ּוִבַעְרָּת  ָוֵמת 
והוא, נער בן שלוש עשרה שנים, אשר הוא זולל וסובא. 
כל  ורגמוהו  דינו?  ומה  יין.  ושותה  בשר  אוכל  דהיינו, 

אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך!

למהדרין,  כשר  היה  הבשר  בוודאי  הרי  להבין,  ויש 
וכן היין היה רובו יין וברכתו הגפן לכל הדעות, ובוודאי 
שהוא שותה ואוכל ומברך לפני ואחרי, שהרי לא כתוב 
בתורה שיש בעיה עם הכשרות אלא הבעיה היא בעצם 
האכילה. ואם כן הרי זה מותר! כמו שמפורש בתורה 
ֲאֶׁשר ִּדֶּבר  ְלָך ּכַֽ ת ְּגבֻֽ י ַיְרִחיב ה' ֱאֹלֶהיָך אֶֽ בפרשת ראה "ּכִֽ
ֱאֹכל ָּבָׂשר ְּבָכל  י ְתַאֶּוה ַנְפְׁשָך לֶֽ ַמְרָּת ֽאְֹכָלה ָבָׂשר ּכִֽ ָלְך ְואָֽ
ַאַּות ַנְפְׁשָך ֹּתאַכל ָּבָׂשֽר" ובגמרא )חולין טז:( כשנכנסו לארץ 
ישראל הותר להם בשר תאוה, ואם כן נער זה זכאי ולא 
במיתה החמורה  אותו  להורג  מצוה  יש  למה  אז  חייב, 

ביותר בתורה מיתת סקילה?!

אמנם חז"ל אומרים )סנהדרין עא:( "ימות זכאי ואל ימות 
חייב" אבל עדיין יש לעיין איפה בכלל רואים כאן תחילה 

של קלקול? ולמה לא דנים אותו באשר הוא שם?

ויש לבאר בזה על פי מה שכתב רבינו האבן עזרא, 
מי שמבקש חיי עולם הזה כדי להתענג בכל מיני מאכל, 
זה כמו אפיקורוס! ע"ש. ואפיקורוס היינו הפקר, מתנהג 
וזה  דאבות(,  פ"ב  ברטנורא  )עיין  תאוותיו  אחר  הולך  בהפקרות 
חמור מאד. וגם עכשיו שהוא זכאי, יש לו שורשים קשים 
ודומה  כאפיקורוס.  ודינו  אסורות  תאוות  של  ורעים 
והמומרים,  והמסורות  המינין  כו:(  )ע"ז  הקדושים  לחז"ל 

מורידין ולא מעלין.

לאכול  לנו  מתיר  יתברך  ה'  שבאמת  בזה,  והביאור 
בשר תאווה, לאכול להנות ולשמוח, וגם ניתן לקיים בכך 
מצוה כאשר מכוון לשם שמים, ובפרט בחגים ובשבת 
אמצעי  שהבשר  נמצא  רמב(.  סימן  בביאה"ל  משנ"ב  )עיין  קודש 
להיות  אמצעי  יתברך,  ה'  לעבודת  אמצעי  למצווה, 
בריא וחזק כדי לעבוד את ה' יתברך, והבשר והיין טפל 

למצווה, ועראי לעומת הקבע בעבודת ה'.

אבל בן סורר ומורה שזה אצלו התכלית, אך ורק כדי 
לאכול ולהנות וממשיך כך בדרכו ולא מתקדם בעבודת 
בפני  והאכילה למטרה  להיות התאווה  נהפך  ובזה  ה', 
עצמה, בגדר כוונה להנאות הגוף בלבד, זה חמור מאוד 
)שער  הקדוש  הלבבות  חובת  רבינו  וכדברי  ה'.  בעיני 
הפרישות פרק ב( "עושים ביטנם אלוהיהם" וזה בגדר עבודה 

זרה, כלומר מעשים שעושים בני אדם ואין בהם תועלת 
והכנה לעבודת ה', ממילא יש כאן דבר זר ומשונה שאין 

וזה נקרא עבודה  בו כבוד שמים, ואין כאן עבודת ה', 
בלי אזכרת שם שמים, וזה פעולה זרה שאין בה תועלת, 
למקום  שנקלע  זר  עובד  כעין  זרה.  עבודה  ונקראת 
מסוים, ולא שייך לאותם אנשים, כך מעשים כאלו הם 
כאן  אין  מצוה,  כאן  אין  יתברך,  ה'  לפני  זרים  מעשים 
יראת שמים, אין כאן עבודת ה', והתוצאה יש כאן מעשה 
זר, והזר הקרב יומת, כדין עבודה זרה שאין בה תועלות.

יום  יום  שלנו  הזה  עולם  חיי  כל  על  מכאן  ולמדנו 
אמצעי  שיהיו  בהם  להתבונן  יש  כמה  שעה,  ושעה 
רח"ל.  זרה,  עבודה  כאן  יש  אחרת,  רוחנית.  לתועלת 
ומפורש  כלום.  ואין  תועלת  ואין  אפיקורסות,  כאן  יש 
כן בספר החינוך במצוות עשה של "אהבת ה' יתברך" 
)מל"ת שפז(,  )מ"ע תי"ח( ומצוות לא תעשה של "ולא תתורו" 

שכאשר מכוון לשם הנאת הגוף בלבד, גם אם האוכל 
כשר למהדרין הרי זה ביטל מצוות עשה ועבר על לא 

תעשה ע"ש. והדברים נוראים.

הזה  עולם  עניני  כל  של  שהיסוד  מכאן  ומשמע 
ה'  לעבודת  כאמצעי  אותם  להפוך  הוא  החומריים 
יתברך, אחרת זה אמצעי לתאוות הגוף, ויש כאן עבודה 
זרה של הפקרות ושל אפיקורסיות. רח"ל. ולא לחינם 
מוסיפים בוידוי הגדול שבסליחות את המלים, סוררים 

ומורים היינו, וזה ממש וידוי על תאוות האכילה.
ובזה נזכה להבין כמה מאמרי חז"ל הקדושים אשר 
מלמדים אותנו על כל מיני מעשים ופעולות שלכאורה 
חמורים  הקדושים  חז"ל  ולדעת  קטנים,  דברים  נראים 

מאד מאד.

)ע"ז ח.( עובד כוכבים שעשה משתה לבנו  א. בגמרא 
שהיהודים  פי  על  אף  שבעירו,  היהודים  כל  את  וזימן 
כאילו  זה  כל  עם  וכו'  בד"ץ  כשרות  משלהם,  אוכלים 
אכלו מזבחי מתים, שמזמן ההזמנה כבר נכשל באכילת 
גויים. ע"ש. והדברים נוראים. )ועיין למרן רבינו הגדול זיע"א ביבי"א 

ח"י יור"ד סימן יג(.

אינה  שכינה  אפילו  הכועס  כל  כב:(  )נדרים  בגמרא  ב. 
חשובה כנגדו, וזה מתאים לזוהר הקדוש )קרח, דף קעט, א(, 
מובנים  ולהנזכר  זרה.  עבודה  עובד  כאילו  הכועס  כל 
הדברים נפלא, כי כעס וכיוצא בזה זה סימן של עצמאות 
של השכלה, וזה נגד האמונה, ובעל אמונה רואה תמיד 
את ה' יתברך, ולא כועס ולא כלום. וכמו שתאוות אכילה 
הכעס  מידת  כך  אפיקורוס,  זה  הרי  זרה  עבודה  ובעל 

הקשה ממש עבודה זרה, ואוי לנו ביום הדין.

עבודה  עובד  כאילו  המתגאה  כל  ד:(  )סוטה  בגמרא  ג. 
זרה, וכאילו כפר בעיקר. כאשר אדם שוכח מאיפה הוא 
בא, ומי נתן לו את הכל, הרי זה ממש עבודה זרה רח"ל. 
ומצינו בגמ' שם )סוטה ה.( עוד כמה דברים חמורים. ע"ש.

בזה"  ה'  דבר  "כי  הפסוק  על  צט.(  )סנהדרין  בגמרא  ד. 
דרשו חז"ל, זה נאמר על מי שאפשר לו לעסוק בתורה 

)בדרשת  זיע"א  מוולוזין  הגר"ח  ורבינו  ע"ש.  עוסק.  ואינו 
מהר"ח( מפרש שהכוונה גם על מי שעוסק בתורה, אלא 

שיכול להוסיף עוד ולא מוסיף, גם עליו נאמר כי דבר 
וכמו שמבואר בנפש החיים  נוראים.  והדברים  ה' בזה 
)שער א( שזה כאילו הכניס טומאה לבית קדש הקדשים. 

והדברים נוראים.

ה. בגמרא )סנהדרין סה.( כל בעלי כישוף אוב וידעוני הרי 
זה איסורי תורה וחייבים סקילה. ומפורש בספר החינוך 
)מל"ת תקיא( שחומרת האיסור בזה, שאסור להתלהב מכל 

שאסור  כמו  האיסור,  סיבת  וזה  הגויים,  חוכמות  מיני 
לעשות תבנית בית המקדש וכלי בית המקדש לא בבית 
ולא בבית הכנסת )כמבואר בגמרא ר"ה כד.(, שלא להתפעל מכל 
ומחוכמת  המקדש  מבית  רק  אלא  ובתים  כלים  מיני 
התורה, וזה ממש כעין עבודה זרה, כלומר לא להכניס 

לעצמנו דברים זרים.

וכמה מחזקים אותנו דברי הזוהר הקדוש )בפרשת פנחס דף 
רל ע"ב( שבראש השנה דנים את האדם עד כמה מכבד את 

ה' יתברך ואת התורה ולומדיה. ע"ש. וכוונת הדברים עד 
כמה חשוב לנו כל השנה כולה, כבוד שמים בלבד, ויש 
להרגיש עלינו את עבודת ה' יתברך בהשגות ובדרגות 
מקפידים  ולא  מתלהבים  לא  מהאוכל  כאשר  כאלו, 
ובוודאי שלא עושים מחלוקת על אוכל, אלא מסתדרים 
תמיד עם החברים והאורחים בעין טובה וכבוד גדול, כי 
מאמינים ומבינים שהכל מהשמים לטובה. וכידוע אוכל 
הלכות  ברמב"ם  ומפורש  אוכלים!  אוכל  אוהבים,  לא 
המאכלות.  מרדיפת  בתשובה  לחזור  ה"ג  פ"ז  תשובה 

ע"ש.

סיבה  אין  בתפילה,  ממהרים  שלא  נלמד  גם  ומכאן 
שיש  שמים,  בכבוד  זלזול  כעין  היא  המהירות  למהר! 
מהתפילה.  יותר  ושלום  חס  חשובים  אחרים  דברים 
וכיוצא בהן,  הן  וכן להתגבר מאד על טלפון לא כשר 
בחכמה  להסתדר  וניתן  מיותרת  תאווה  שזה  ולהרגיש 
נוסף,  זמן  בעיכוב  או  אחרים,  דברים  ידי  על  גדולה, 
וזה כבוד שמים גדול מאד מאד. ומדויק בגמרא )ב"ב קי.( 
"לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו" כלומר עבודה 
מבוזה ומכוערת, )עיין רשב"ם שם(, ולא יצטרך לבריות, אלא 
יתחזק באמונה בעבודה פשוטה ויגיע בה לדבקות בה' 
יתברך, ולא מעשים של תאוות וכבוד אשר הם עצמם 

ממש עבודה זרה. רח"ל.

יפת  אשת  של  בפרשה  הזה  היסוד  את  רואים  גם 
תואר, שהפסוק מפורש שמותר במלחמה לקחת אותה 
לאשה, וחז"ל אומרים )קידושין כא:( שבמלחמה אין ברירה. 
לעשותן,  שאסור  התורה  מצוות  כל  על  ומשמע  ע"ש. 
זה בגלל שניתן לנו הכח להתגבר ולשמור ולעשות ויש 
השנה  לכל  לכולנו  הנכון  יתברך  ה'  כבוד  וזה  ברירה. 

כולה, והיתה לה' המלוכה.

חיפה  באר שבע תל אביב  ירושלים    
18:25  18:15  18:08  18:25 הדלקת נרות: 
19:20  19:20  19:18  19:20 מוצאי שבת: 
19:57  19:56  20:00  19:57 רבינו תם: 
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שלום וברכה מורי ורבותי!
בהמשך לשיחותינו ה'מדהימות והמחכימות'!

ולשואלים מדוע אני קורא להן 'שיחות', והלא לכאורה אני מדבר/כותב ואתם 
מאזינים/קוראים, הרי לכם התש ובה המלאה: אלו ממש שיחות! כי לראות ביום 
יום את ציבור קוראינו מגיב, מעיר, מאיר, מחכים ומתווכח, הרי שזו ממש שיחה. 
כך ששיחותינו ה'מדהימות והמחכימות', זה ממש דו צידי, או לפחות נכון מצדי. 

מחכים מכם ולומד הרבה, מעריך מוקיר ומעריץ...
אז בטרם נחל את שיחתנו הנוכחית, הרשו לי להודות לכם על שנה נפלאה, 
מלאה במשובים ובהערות מחכימות. ולאחל שנזכה יחד לעוד שנים רבות של 

שיחות נאות ונעימות, באהבה ואחווה שלום ורעות.
ולענייננו, פרשת כי תצא, לעניות דעתי היא אחת הפרשיות החינוכיות ביותר 
שבתורתנו הקדושה. אמנם, כולן כאלה וניתן לקרוא כך לכל פרשה כך, והדבר 
תלוי ברמת ההבנה שלנו ולא ברמת הפרשה כמובן. אולם פרשת כי תצא מעבירה 
גם לרמתנו ה'סבירה' את אחד מיסודות החינוך, אם לא הגדול שבהם. ויחד נלמד 
היום את הדברים, נפנים אותם, ונצא לדרך חדשה ומדהימה, טובה הרבה יותר 

מכל הדרכים המדהימות והיפות אליהן יצאנו בעבר.
ולפני שנפתח יחד את הפרשה, אשאל אתכם שאלה קשה, ואנא חשבו היטב 

היטב בטרם תענו:
ככל  לעשות  להם  שמרשים  אותם  יותר,  ילדיהם  את  שאוהבים  ההורים  מי 
ורוכשים להם כל מה שמבקשים, או אותם שאינם מעניקים  העולה על רוחם 
לילד אלא את מה שבאמת לדעתם מגיע לו ופעמים רבות הוא גם שומע מהם 

את המילה "לא"?
השאלה ברורה? אני חוזר...

האם ההורים שרוכשים לבניהם ומעניקים להם כל מה שהם מבקשים מיד, 
מראים בזה שהם אוהבים יותר את הילדים יותר מאותם הורים שמסרבים להעניק 

לילד את כל מה שמבקש ובכל מקרה לגופו דנים אם אכן מגיע לו, או לא?
ֱאֹלֶהיָך  ה'  ּוְנָתנֹו  ֹאְיֶביָך  ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  ִּכי  ובכן, פרשתנו פותחת בפסוק: 
ְּבָיֶדָך ְוָׁשִביָת ִׁשְביו )דברים כא, י(. הפסוק מדבר על אדם שנושא אשה במלחמה, ומשם 
ממשיכה התורה ומדברת על: ִּכי ִתְהֶייָן ְלִאיׁש ְׁשֵּתי ָנִׁשים ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת 
ְׂשנּוָאה )שם שם, טו(, אוהב הבחור את האשה האחת ושונא את האחרת. ואז ממשיכה 
תורתנו הקדושה ומביאה בפנינו את הפסוק הבא: ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה 

ֵאיֶנּנּו ֹׁשֵמַע ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו ְוִיְּסרּו ֹאתֹו ְוֹלא ִיְׁשַמע ֲאֵליֶהם )שם שם, יח(.
רש"י הקדוש )שם שם, יא( כותב בשם חז"ל את המילים המפחידות דלהלן: "לא 
ישאנה  מתירה  הוא  ברוך  הקדוש  אין  שאם  הרע,  יצר  כנגד  אלא  תורה  דברה 
)שם שם, טו( כי תהיין  באיסור. אבל אם נשאה, סופו להיות שונאה, שנאמר אחריו 
לאיש שתי נשים האחרת אהובה והאחת שנואה, וסופו להוליד ממנה בן סורר 

ומורה, לכך נסמכו פרשיות הללו".
בשנים עברו דברנו על הקשר בין מי שנושא אשה אך ורק בגלל יופיה, לכך 
שבהמשך הדרך ישנא אותה. והסברנו שה' לא מאשר לאדם לשאת אשה ולאחר 
מכן 'מקלל' אותו שישנא אותה, אלא פשוט 'מעדכן' אותו, שמי שנשא אשה רק 
ובשיחתנו הנוכחית נתמקד בהמשך הדרך בה  יופיה סופו לשנוא אותה.  בגלל 

'מעדכן' אותו האלוקים, שסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה.
רואה הילד את אביו ואת אמו רבים, האבא מזלזל באמא ומספר לה את כל מה 
שחושב עליה בקול, והאמא גם היא לא טומנת את ידה בצלחת, ומעדכנת באזני 

האב בקולי קולות את הערכתה האישית כלפיו וכלפי כישוריו ומידותיו.
הילד מחליט להתפרחח, לא מתוך בחירה, לא מתוך רשע, אלא מתוך משהו 
כמו 'חוסר ברירה'. כביכול לא ניתנה לילד הזה בחירה בין טוב לרע, אלא 'נגזר' 

עליו על ידי הוריו להיות בן סורר ומורה.
איך זה עובד? פשוט מאד.

ומידי  יודע כלום,  ילד קטן, מתחיל מיום הוולדו ללמוד את החיים. הוא לא 
הוא  אימתני.  מחשבים  שרת  מביישים  שאינם  נתונים  הקט  למוחו  מוזנים  יום 
צריך ללמוד ללכת, לאכול, להתנקות, לדבר, להסביר מה מעיק עליו, להבין איך 
צריכים להתנהג בחברת בני אדם, להחליט אם טוב לשקר ולגנוב או לא, להבין 
שיש דברים שנראים יפים טובים ומתוקים אולם הם בסופו של תהליך מסוכנים, 

מורכב מדאי...
בכדי לקבל החלטות נבונות ונכונות לחיים, הוא זקוק לסוג של שקט נפשי 
ושלווה אמתית, שתסביר לו 'בלי מילים' עד כמה נחמד וטוב לחיות באותם שקט 
ושלווה. הוא אמור להבין שלא כדאי להמיר את אותה שלוות נפש בשביל חתיכת 

בשר וכוס יין, כי השלווה טעימה ושווה הרבה יותר.
ואמו מסוכסכים, כאשר הוא מבין שהדרך  אולם כאשר הוא רואה את אביו 
אותה בחרו ההורים אינה דרך של שלום ושלווה. באותו רגע הוא 'לא יודע' מה 
הם 'חיים שלווים', הוא לא מכיר את המושג. שנבין: החיים שלו עומדים רגל אחת 
על אבא ורגל אחת על אמא, כאשר הם אינם יציבים – החיים שלו אינם יציבים. 
הרעש, הבלגן, חוסר הזהות שלו עם מי הוא באמת – כי את שניהם הוא אוהב אבל 
הם לא יחד... כל זה גורם לו לראות את העולם ואת החיים כאי של רעש ובלאגן 
אחד גדול, ואם כך הם החיים, גניבה קטנה יכולה רק לשפר אותם, כי גרוע יותר 

מכך כבר לא יכול להיות...
הבנתם? ילד זקוק לשקט ושלווה נפשיים בכדי לגדול בדרך הישר, וכשאין לו 

אותם הוא מתחיל חיי עבריינות בלית ברירה.
הוא  לילד שכל מה שהוא מבקש מהוריו  קורה  נוסף: מה  נמשיך צעד אחד 
מקבל מיד? מה קורה לילד שיודע שידיו להחליט אלו צעצועים יהיו לו, לאלו 

טיולים ילך, היכן ישן בלילה והיכן יקום למחרת בבוקר?
הילד חש אט אט כי אין מישהו גדול מעליו ששומר את צעדיו ונותן לו ביטחון 
של שקט ושלווה. הוא מרגיש שהמושכות בידיים שלו 'יותר מדאי', והוא בסך 
הכל ילד קטן. אז מתוך לחץ הוא מבקש עוד משהו, ומיד מקבל, ועוד ממתק, ומיד 
מעניקים לו, ועוד צעצוע והוא מיד נרכש, ועוד טיול ומיד יוצאים... הוא מבוהל, 
צועק "הצילו", מה בסך הכל בקשתי? לשמוע פעם אחת בצורה נחרצת "לא"!!!

ויש כאן משהו עמוק יותר, נותנים לו, ונותנים לו, ונותנים לו, כאילו אומרים לו: 
קח כל מה שאתה רוצה, רק שתהיה כבר בשקט. לא רוצים משה ומתן, לא רוצים 
לברר אם זה נכון להעניק לך, ולא רוצים לראות בכלל מה יש לך ומה חסר לך. קח 
ממתק/צעצוע/טיול ומה לא, רק שתהיה כבר בשקט ותפנה את החדר של אבא...
ובאחריות! ילד שמקבל כל מה שרוצה ללא דין ודברים, ילד שיודע במקרה 
הצורך קצת להתבכיין ולקבל גם מעבר לרצון ההורים, הוא ילד חסר בטחון עצמי 

ועם נטייה גדולה לעבריינות.
לא יודע אם שמתם לב, אבל העבריינים הם חסרי ביטחון עצמי לחלוטין, וככל 
שהעבריין גדול יותר כך הוא חסר ביטחון עצמי גדול יותר. עבריין קטן לא הורג 
את מי שקרא לו "טיפש", כי יש לו עדיין קצת ביטחון להאמין שזה לא אסון... 
העבריין הגדול ישלח את אותו אחד שקרא לו טיפש לישיבה של מעלה, כי הוא  
מרגיש ממש "גמור" מול אדם שהשמיץ אותו כך לעיני כל, וכל עוד וההוא חי, 

חייו אינם חיים... לכן הוא גם לוקח את הסיכון האדיר הזה.
ודברי רש"י הקדוש בהמשך רומזים לכך בצורה מבהילה. וכה דבריו )שם שם, כב( 
"סמיכות הפרשיות מגיד, שאם חסים עליו אביו ואמו, סוף שיצא לתרבות רעה 

ויעבור עבירות ויתחייב מיתה בבית דין".
ואני שואל: מה קרה לאותם הורים שחסים עליו? הלא המדובר הוא באותם 
הורים שעד לפני רגע היו מסוכסכים ולא התייחסו לקטנצ'יק שבאמצע. הם לא 
ולא ממש חשבו על הטוב שלו. מה קרה פתאום שהם ממש  לו,  ממש חשבנו 

נלחמים למענו, ומונעים מבית הדין לדון אותו?
התשובה היא: שמדובר באותו סוג הורים בדיוק! אותם הורים שאין להם ראש 
לקטין הזה שמסתובב להם בין הרגליים, אותם הורים שרבים ולא חושבים על 
ובלבד שלא  לו הכל  ההשלכות לנפשו העדינה, אותם הורים שמוכנים לרכוש 
בבעיות  שטפל  רוצים  ואינם  בנם  על  שחסים  הם  הורים  אותם  אותם,  יטריד 

העבריינות שלו...
חברים! התעוררו! המתירנות וחוסר הצבת הגבולות לילדים גורם להם לחוסר 
בטחון עצמי משווע, ומשם בטוחה הדרך לחיי עבריינות. עדיין זה בידיים שלנו, 

בעוד כמה שנים זה יוצא משליטה.
בברכת הצלחה רבה לכל ההורים שבינו ולכל הורים שבדרך )בקרוב, אמן(, ויזכה 
ה' את כולנו להשכיל ולחנך את בנינו באהבה, ותוך דור או שניים לא ישמע 'בן 

סורר ומורה' בהרי יהודה, ולא 'עבריינים' בחוצות ירושלים, אמן.

הרב אליהו רבי ראש הכוללמה באמת גורם לעבריין לבחור בדרך זו?

 דיסקים של הרב אליהו רבי שליט"א
בנושא:  "הבית השלם" )שלום בית(, ו"נוער לא נושר" )חינוך הילדים(,
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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!

להצטרפות: שלח 
את המילה הצטרפות 

ושמור את המספר 
ברשימת אנשי הקשר 

שלך!

וואטסאפ
החיזוק

052-7680007היומי

בא להיות 
חלק 
מקהילה 
רוחנית 
גדולה

החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון בכל מקום ובכל זמן
חייג: 052-7680007 ]בעלות שיחה רגילה[

             פעם בשבוע מסר אישי 
ממורנו הרב חיים רבי שליט"א

חדש!
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להקדשת קריאת תהילים ע"י תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא,
הידוע בסגולתו האמתית והגדולה, ניתן להתקשר למוקד: 03-5011150 שלוחה 0

מדברי מרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א:
"כל המחזיק ברשותו מכשיר לא כשר )איפון ודומיו( 

עובר בכל רגע על עצם ההחזקה איסורי תורה רבים וחמורים!!!"

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

מתפרנס  אני  מאוד,  לי  שכואב  דבר  יש  שאלה: 
יודע  וחמותי שאני  וחמי  בעבודה,  בצמצום  יחסית 
קונים דברים  הזמן  כל  והם  ורכב,  שיש להם כסף, 
יוקרה, ואינם עוזרים לנו כבר שנים אפילו  ורהיטי 
בשקל אחד, אפילו בשקית אוכל. וזה כואב לי מאוד. 
אני יודע שהכל מהשמים אבל הניסיון מאוד קשה 
מה שגורם לי לא לכבד אותם בעיני אשתי מספיק. 

מה עושים?
מסוים,  אברך  עם  אצלנו  מעשה  היה  תשובה: 
שאביו היה קשה מאד נגד לומדי תורה וכו' ולא תומך 
יוסף, ושאל  והוא בעל משפחה בן פורת  בו כלום. 
אותי מה עושים. ודרך הטלפון הזמנתי אותו לשיחה 
לו  ועשיתי  והתחזק,  והבין,  והקשיב  ושמע  והגיע 
כבוד גדול, ומאז הוא תומך בבן הזה ובכל משפחתו. 
בירכתי  ובטלפון  חולים,  בבית  אושפז  זמן  ולפני 
להוסיף  המשיך  וכמובן  מאד,  ושמח  אותו  וחיזקתי 

ולתמוך בבן היקר הי"ו, וזה היה על פי בקשתו.
עם ישראל הוא עם קדוש, ויש להפעיל בחכמה 
כיצד לקרבם לתורה ולמצוות. והיתה לה' המלוכה.

שאלה: אדם שחלילה וחס חטא ביום שבת קודש 
)בחילול שבת בשוגג וכדומה( האם מותר לו לעשות 
תשובה? כי שמעתי בשיעור ממרצה אחד שאסור, 
הרב  מה  הלכה,  פוסק  לשאול  לי  אמרו  וכשבררתי 

פוסק בזה?
תשובה: יש להביא ראיה מהשולחן ערוך שמותר. 
בסימן רפ"ח סעיף ב' פסק: "מי שיש לו עונג בשבת 
אם יבכה, מותר לבכות בשבת" ולפי זה כל שכן וידוי 
וכשעשה חילול  שזה מצוה להתוודות על עבירות, 
עויתי  חטאתי  ולומר:  לענות  ורוצה  קודש  שבת 
כן במשנה ברורה  ומפורש  זה מצוה!  פשעתי, הרי 
שם שהמתענה בשבת קודש תענית חלום מותר לו 

לומר וידוי. חטאתי עויתי ופשעתי.
ועיין רמב"ם )רפ"ק מהלכות תשובה( שיש צורך לומר מיד 
מלים  שלוש  וזה  ותשובה.  וידוי  בעבירה,  שנכשל 
כך  ואחר  ופשוט.  פשעתי,  עויתי  חטאתי  בלבד, 
לעשות תשובה בלי וידוי אלא בהרהור הלב ולכוון 
ועזיבת  העתיד,  על  קבלה  העבר,  על  חרטה  על 
החטא. זה מותר לכולי עלמא בשבת קודש. ופשוט.

אני עובד בעבודה שאין לי בה הפסקות  שאלה: 
לי  שיש  קורה  המזון  ברכת  מברך  אני  שכאשר 
טלפונים שאני צריך לענות אליהם. האם יש מקום 
ואז  לטלפון  לענות  לעצור,  שאפשר  המזון  בברכת 

לחזור ולהמשיך לברך?
תשובה: זה לא הנהגה טובה. תבקש הפסקה ממש 
המזון.  ברכת  גם  ולברך  הדעת,  בישוב  לאכול  כדי 

אחרת, לא כדאי לאכול זה מזיק ולא מועיל.
וכשאין ברירה, אז יש לוותר על הלחם, ולאכול רק 
פירות וירקות, ביצים עוף בשר ודגים וכיוצא בזה. 

שהברכות קצרות. ושלום על ישראל.
בטלפון,  צלצול  היה  המזון  בברכת  באמת  ואם 

אסור לענות. כי ברכת המזון זה כמו תפילת העמידה 
)שו"ע סימן קפג סעיף ח(. ואם הגיע להרחמן, וזה דחוף מאד, 

והפסד ונזק לבעל הבית, יכול לענות בהרחמן. ואחר 
כך להמשיך בכובד ראש. ולה' הישועה.

שאלה: שמעתי שאינטרנט חסום של נט-פרי הוא 
הכי מומלץ וזאת החסימה הכי טובה, מה דעת הרב 

בנושא?
תשובה: בעניותי, אני לא מבין בזה, ועדיף לנתק 
בעיה  לו  שיש  ומי  מהכל.  חסימה  ולעשות  עצמנו 
בעבודה וכיוצא בזה, צריך להתייעץ באופן אישי עם 

אדם ירא שמים המבין בזה.

מצד אחד אומרים קדיש על הנפטר לא  שאלה: 
לפי הפשט משפט רשעים  כי  12 חודש,  רק  עלינו 
בגהינם 12 חודש, אולם המקובלים אומרים שאדם 
הדברים  איך  וכו',  זכות  זו  לגהינם  מיד  שנכנס 

מסתדרים?
להוסיף  מצווה  אבל  חודש,   12 חובה  תשובה: 
ולומר קדיש מידי פעם גם לאחר 12 חודש. כי מנין 
לנו שהגיע לתיקונו? כמו למשל שיעור תורה בשבת 
קודש, או סתם ככה לאחר שיעור תורה, מצוה לומר 
קדיש ובפרט שאין מי שאומר קדיש בבית הכנסת, 
ובפרט אם אביו לא היה צדיק גדול, שבוודאי זקוק 
לקדיש זה. ודברי המקובלים זה לכולי עלמא. משפט 
רק  זה  עדיות(,  דמסכת  )ספ"ב  חודש  י"ב  בגהינם  רשעים 
ברשעים סתם. אבל רשעים בעבירות חמורות, דינם 
ולכן  שם.  הראב"ד  בפירוש  כמבואר  רבות,  שנים 
תמיד טוב להוסיף קדיש והשכבה, והעיקר העיקר 
לחנך את הבנים והנכדים והנינים לחינוך דתי חרדי 
תורני, וזה שווה יותר מכל הקדישים, וזה עוזר הכי 
הרבה לפי הפשט ולפי הקבלה. ועיין הגהות יעב"ץ 

)ברכות יח:(.

שאלה: האם מותר בהלכה בעניין נפח או משקל 
להשתמש כפי רצון האדם? כלומר האם כאשר אני 
חובה  ידי  לצאת  כדי  בסעודה  מעט  לאכול  רוצה 
אז אני הולך לפי נפח אבל כאשר אני רוצה לאכול 
ולפי  גרם   130 יהיה  זה  משקל  ולפי  מזונות  הרבה 
נפח זה כבר ברכת המזון אם מותר לי ללכת פה לפי 
משקל? ומה הדין לעניין פסח, האם מי שנוהג ללכת 

לפי נפח חייב להחמיר במשקל, כי זה דאוריתא?
תשובה: יש בזה מחלוקות רבות כידוע כיצד לנהוג 
למעשה. ונראה שללכת תמיד לחומרא. לענין כזית 
ולעניין  מהנפח,  יותר  שזה  משקל  דווקא  וכביצה, 
הפסקות  עם  כזית  לאכול  לחולה  שמותר  כיפור 
יעשה כזית בנפח. והבן. וזו ההנהגה הנכונה לכולי 

עלמא.
ובזה מובן על פסח, שכזית מצה שמורה לעשות 
לחומרא באכילה במשקל. וכן נהג מרן רבינו זיע"א 

כידוע. וכפי שהעיד כן על עצמו.

הוא  גילוח הפאות  איסור  לדעת הרא"ש  שאלה: 
רק  הרמב"ם  ולדעת  תער,  כעין  במספרים  אפילו 
הרמב"ם  כדעת  בסתם  פסק  בשו"ע  חייב.  בתער 

וכתב שיש לחוש לדעת החולקים.
כיום ראינו הרבה שנוהגים לגלח את כל ראשם 
וראיתי תשובות רבות מרבני הספרדים  כעין תער, 
כל  את  לגלח  שאסור  לשואלים  שהשיבו  בזמנינו 
איסור  על  עובר  כן  ומי שעושה  תער,  כעין  הראש 
השולחן  מרן  מפסק  כלום  הזכירו  ולא  דאורייתא. 

ערוך שמעיקר הדין מותר.
ברצוני לדעת מה ההלכה עד כמה צריך להחמיר 

ומה להורות לשואלים?
תשובה: למעשה אתה צודק, מדינא מותר כי מרן 
שולחן ערוך שם סיים )יור"ד קפא. ב( ויש לחוש לדבריהם. 
מחלוקת  שזה  אף  בעלמא,  חומרא  שזה  ומשמע 
השולחן  מרן  דעת  כך  פנים  כל  ועל  בדאורייתא. 
שסיים  וכמו  בזה,  להיזהר  שעדיף  כמובן  ערוך. 
ר שמספר זקנים וכיוצא בזה.  השולחן ערוך. אבל ספַָ

ורוצים ראש חלק כדלעת, אין בעיה ומותר.

באמצע  שמשאירים  היום  שלצעירים  ויתכן 
שערות, ומורידים מסביב, למעשה יהיה איסור מדין 
לתרבות  להדמות  ממש  נראה  זה  כי  בחוקותיהם. 
הגויים. ושאני כל הראש ממש שזה קל הרבה יותר. 
וגם בזה ספר חרדי כדאי שהוא יעשה כן לצעירים 
וזה  בתער  כן  יעשה  הארץ  עם  ספר  כי  השובבים, 

אסור לכולי עלמא. והבן.

ועיין או"ח ס"ס מו. ונכון לחוש וכו'. וגם שם פסקו 
חומרא  שהכוונה  יוסף  וילקוט  יבי"ע  מרן  רבותינו 

בעלמא. ומינה לנידון דידן.

שאלה: מובא בתנא דבי אליהו רבא פרק כ"ה וז"ל: 
יגיעו מעשי למעשה אברהם  לומר מתי  חייב אדם 
יצחק ויעקב. ע"כ. האם גם הנשים מחוייבות לומר 
ולאה.  רחל  רבקה  שרה  למעשה  מעשי  יגיעו  מתי 
או שלא כי אינם מחוייבות בלימוד תורה. או שמה 
שמדבר בתנא דבי אליהו הוא על מידות ולא רק על 

תורה, וקיום המצוות.
תשובה: מסתברא, שאין הבדל. ומעשי אבותי זה 
וזה הפירוש  תורה, אלא מעשיהם הטובים.  רק  לא 
של  הטובים  מעשיהם  כלומר  אבות,  חסדי  וזוכר 
זריז  שהיה  בבוקר  אברהם  וישכם  כמו  האבות, 

בעבודת ה' )ועיין יומא כח: בפרש"י ד"ה אנן(.

כולן שוין  ופירש רש"י  חיי שרה.  וכן שרה, שני 
לשרה  טפל  אבינו  ואברהם  נביאה  ושרה  לטובה, 

כידוע.

ומפורש בפסוק בפרשת בלק, ומגבעות אשורנו, 
שם,  הטורים  ובעל  האמהות.  אלו  רש"י  ופירש 
בתרגום  וכן  האמהות.  אלו  בגימטריא  ומגבעות 
)שה"ש  בתרגום  וכן  ע"ש.  אותם.  שיבח  שם  עוזיאל 
ב.ח( על הפסוק קול דודי וכו' מקפץ על הגבעות, על 

האמהות. ע"ש.
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 סיפורים מגדולי הדורות מאוצרו של 
הגאון רבי שלום מרדכי שבדרון זצוק"ל שאל אביך ויגדך

והאנגלים כבר שלטו בארץ,  סופו של המעשה: כעבור שנות המלחמה, 
ימי  לו: לפני כמה שנים, בעצם  מקבל המוהל מכתב מיהודי אחד שכותב 
נפוליון  וראיתי את הילד שלך הולך עם  המלחמה האיומה, הלכתי ברחוב 
זהב ביד. אני הייתי רעב, אשתי רעבה, הילדים שלי רעבו, ואני חושב לעצמי: 
הילד הזה מסתובב עם הנפוליון בידים, היאך אפשרי הדבר? מסתמא טובעים 
שם בבית בנפוליונים, ואני כאן הולך למות ברעב, ביחד עם אשתי וילדי! מה 
עשיתי? התיישבתי בדעתי, הלא אפשר לעשות כאן הלוואה, וכאשר הקב"ה 
יעזור וירווח לי – אחזיר. כך ניגשתי לילד ואמרתי לו, מה יש בידך? מי הראה 
לי מה שיש בידו, התחלתי לשחק איתו, ובדרך זו לקחתי את הנפוליון מידו 
ובמהירות החלפתי אותו בחירעלע! הילד לא שם לב ולא הבחין שהחלפתי, 
שלא  שלקחתי  ההלוואה  את  לך  מחזיר  אני  עברה,  כשהמלחמה  ועכשיו 

בידיעתך, אבל זה היה באונס גמור מצידי ואני מבקש סליחתך!

החנווני הפשוט והתמים - צדק, הוא נשאר בנאמנותו ובתומו, אמת דיבר, 
הוא לא שלח ידו בממון חבירו! ומה גדלו דברי חז"ל שאמרו: והוי דן את כל 

האדם לכף זכות!

את המעשה הזה סיפרתי בפומבי מזה כמה שנים בהרבה מקומות בארץ 
ובחו"ל. והנה, לפני שנתיים, בהיותי בבני-ברק, ניגש אלי ברחוב אברך אחד 
ואמר לי, כי המעשה שאני מספר עם המוהל והחנווני, סיפר לו זקנו )שהיה 
איש צדיק, והכרתיו אישית והיה אדם בעל מדריגה, איש נעים הליכות ובעל 
רעיונות נפלאים(, ואמר לי שבשעתו רעשה כל ירושלים מהמעשה, אבל לא 
כפי שאני סיפרתי, שהחנווני רצה להישבע ורק המוהל וויתר על שבועתו, 
אלא אדרבה, החנווני אמר, אעפ"י שזו אמת גמורה שהילד לא נתן לו נפוליון, 
אבל אינו רוצה להישבע אפילו על אמת, ולכן מבקש הוא מהבי"ד שהות של 

זמן מסויים בכדי שיוכל לפרוע לשיעורין סכום כה גדול, וכך היה. על כל 
פנים לפי גירסה זו, עוד יותר מובן עד כמה נחשד החנווני בעיני כול כגנב... 

אותו  לי  מה שאמר  אלא  זו,  בתוספת  באתי  שבגינו  העיקר  זה  לא  אבל 
האברך, כי זקנו הצדיק הוסיף בזה הדגשה נפלאה ונוראה וכך אמר: נבואה 
חשבון! הנה כל שלושת האנשים האלה שבמעשה: המוהל, החנווני והיהודי 
שלקח את הנפוליון, כולם כבר נמצאים בעולם האמת, והרי ודאי עמדו לדין 
על כל מעשיהם בב"ד של מעלה, כפי שידוע "לפני מי אתה עתיד ליתן דין 
וחשבון". והנה, מה שנוגע למוהל, שגרם על ידו צער ובזיון לחנווני, הרי צריך 
לומר כי יצא מזה זכאי, אחרי שכל הנתונים היו לצדו, שהחנווני משקר, ואיך 
יכל להעלות על דעתו אחרת, אחרי שגם הבי"ד חייב אותו בשבועה. מסתבר, 
איפוא, שלמעלה פטרוהו מזה לשלום, ולא נענש. החנווני בודאי שנכנס מיד 
לגן-עדן עבור הבזיונות והצער שסבל כל כך, ואפילו היהודי שהיה עוון גזילה 
בידו, יש לומר שדנו אותו לזכות כאונס גמור, "ואל תבוז לגנב כי יגנוב כי רעב 

הוא", ובפרט שקיים מצוות "והשיב את הגזילה אשר גזל".

הנוקבת  צדיק,  איש  אותו  של  והמזעזעת  המבהילה  מסקנתו  באה  וכאן 
ויורדת עד התהום, שאמר וחזר ואמר בזה"ל: אבל מי כן נכנס לגהינם, והלואי 
שכבר יזכה להגיע לגיהנם?! מי הם אלה? הלא הם האנשים שהתערבו בעסק 
שלא להם וצעקו לחנווני גנב! אוי להם ולנפשם שירשו גהינם וירדו לבאר 
שחת רק עבור שהפקירו את פיהם ללכת אחרי מחשבתם הרעה, אשר בשקר 
יסודה, ונובעת מרוע לב וקנאת איש מרעהו, כשהם מדמים כי להם החיוב 
ועוד בקשו שכר כפנחס, בעשייתם מעשים  ה' צבא-ות,  כעת לקנא קנאת 
הרבה יותר גרועים ממעשה זמרי, בעת ששמחו בתקלת אותו חנווני צדיק 

בדינו! ה' ירחם!

והוי דן את כל האדם לכף זכות
תעלומת נפוליון-הזהב שנתגלתה לאחר שש שנים ]חלק ב' מתוך ב'[


