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בס"ד

מורנו הרב שליט"אעבודה זרה במחשבה
פרשת כי תבוא, תשע"ו

בפרשת כי תבוא לומדים על התוכחה של ה' יתברך 
לעם ישראל, ויש בה צ"ח קללות הכתובים והנקראים 
בפסוקים, וכן כל י"ב ארורין שבפרשה כנגד כלל עם 
ישראל. והאחרון הוא החזק שבכולם "ָארּור ֲאֶׁשר ֹֽלא 
ְוָאַמר ָּכל  ֲעׂשֹות אֹוָתם  ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרֽה ַהֹּזאת לַֽ ָיִקים ֶאת 

ן". ָהָעם ָאמֵֽ

ויש לדקדק מה זה שכתוב לא יקים? למה לא כתוב 
אשר לא יעשה? הרי לכאורה הכוונה כאן על מי שלא 
מקיים ועושה את רצון ה', אז צריך להיות כתוב אשר 

לא יעשה! מה זה לא יקים?

גם יש להבין בצ"ח קללות את הפסוק: "ַּתַחת ֲאֶׁשר 
ֹֽלא ָעַבְדָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב" כלומר, 
בעשיית  שמחה  שאין  בגלל  הם  האלה  הקללות  כל 
המצוות! וזה נורא! עונש כל כך גדול על עבירה לכאורה 
כל כך קטנה? הרי לא כתוב על אשר לא קיימת, אלא 
מדובר כאן על אדם שמקיים את כל מצוות ה', ובכל 
זאת הוא ראוי לקללות כאלו נוראות, ולמה? כי הוא לא 

קיים את המצוות בשמחה! מה הפשט בזה?

נפלא.  יסוד  אותנו  מלמד  בפרשה,  הרמב"ן  ורבינו 
במצוות  הלב  מכל  להאמין  יהודי  כל  שצריך  והוא, 
מקבל  מצווה  שהעושה  ולהאמין  יתברך,  ה'  שציוונו 
להאמין  מקבל  שלא  ומי  עונש.  יקבל  ולהיפך  שכר, 
לא  שכעת  זה  על  שחושב  או  בליבו,  בשלמות  בזה 
חייבים בזה, הרי זה ארור! כי יקים את דברי התורה 
המצוות.  תרי"ג  כל  על  בשלמות  להאמין  הכוונה 
יתברך  מה'  מצוות  בתרי"ג  שלימה  האמונה  וכאשר 
ואכל  בעבירה  נכשל  פעם  אם  גם  ובמחשבה,  בלב 
חזיר ושקץ לתאוותו, או שלא עשה סוכה ולולב מתׄוך 
כי הפסוק מקפיד  אין עליו קללה של ארור,  עצלות, 
ובשכל,  בלב  האמונה  מהעשיה.  יותר  האמונה  על 

והעשייה באופן מעשי. ע"ש.

מאריך  יז(  אות  )ש"ג  תשובה  בשערי  יונה  רבינו  גם 
להעתיק מצוות שהם בלב דוקא, כמו "ובחרת בחיים" 
כלומר לימוד המוסר היומי עוזר להתבונן לבחור בחיים 
להתבונן  דהיינו  "והלכת בדרכיו"  וכן  פי התורה.  על 
לקנות מדׄות טובות וכן "תמים תהיה" שלמות באמונה, 
דהיינו  האלקים!  הוא  ה'  כי  וכו'  היום"  "וידעת  וכן 
יתברך,  ה'  ולזכור חסדי  יתברך,  ה'  בגדלות  להתבונן 
ובזה  ה'"  חסדי  "ויתבוננו  קז(  )פרק  בתהלים  ומפורש 
מכיר חסדיו וטובותיו, אין סוף ברוך הוא. וכן מעלות 
הקדושה, והתקדשתם והייתם קדושים. וכן עבודת ה' 

יתברך, וכן יראת ה' ואהבת ה', וכן מעלת הדבקות.
נמצאנו למדים שעניין "יקים את דברי התורה הזאת" 
החשיבות  על  אלא  המצוות,  עשיית  על  מדבר  אינו 
והשייכות והערך שצריך להיות ליהודי אל כל מצוות 

ה', ועל זה ה' יתברך מקפיד מאוד, ולכן כתוב יקים ולא 
יעשה! וזה גם הסיבה למה חוסר בשמחה כל כך חמור, 
כי הוא מעיד על זלזול וביטול כל עצם קיום המצוות. 

והוסיף רבינו יונה, כל אלה מצוות שבלב בבחינת 
אשר יקים את דברי התורה. ע"ש. כלומר אלו מצוות 
שצריך לחשוב עליהם, להתגעגע עליהם, כמו שחושב 
תמיד על עצמו ועל משפחתו, כך יש לחשוב תמיד על 
ממצוות  שלהיפך  ומשמע  אלו.  במצוות  שמים  כבוד 
אלו, יש כאן מחשבות זרות ואסורות, והרי זה עבודה 

זרה במחשבה.

והנורא אשר  הגדול  הדין  יום  ומכאן לראש השנה 
הוא קובע לכל השנה כולה, ומזונותיו של אדם קצובים 
ולפעמים  טז.(  )ביצה  השנה  ראש  עד  השנה  מראש  לו 
יד(,  ס"ק  תקצא  סימן  )משנ"ב  שנים  לכמה  אחד  השנה  מראש 
שובעו  כדי  יאכל  לא  עליו  שכתוב  היחיד  החג  והוא 
פניו  על  ה'  יראת  ותהיה  ראש  קלות  לידי  יבוא  שלא 

)אור"ח סימן תקצז סעיף א(.

להתאמץ  ממליץ  תשובה(  )אות  יועץ  הפלא  ורבינו 
אלו  בימים  במחשבה  ולכוון  תשובה  ימי  בעשרת 
ועל אחת  לנגדי תמיד"  ה'  "שויתי  תמיד, את הפסוק 
השנה שהם  ראש  של  טובים  ימים  בשני  וכמה  כמה 

ימים טובים שאין בהם עבודת ימי החול.

וכיצד זוכים להגיע לכך לחשוב כל הימים הקדושים 
על שויתי ה'?

וביארו המפרשים, שזה הסוד של ראש השנה שיש 
להימנע ולהשתדל שלא לישון ביום, והנזהר בכך מזלו 
הטוב יהיה ער וחזק כל השנה כולה )עיין משנ"ב ס"ס תקפג(, 
ומשמע מפרוש רש"י )ר"ה טז:( על מאמר רבי יצחק, כל 
שישראל  בסופה,  מתעשרת  בתחילתה  שרשה  שנה 
תחנונים  לדבר  השנה  בראש  רשין  עצמן  עושין 
בראש  היום  כל  ממש  שזה  ומשמע  ע"ש.  ותפילה, 
השנה להתנהג בתחנונים דהיינו בתפילות ותהלים כל 

היום כולו.

זיע"א  מבריסק  הרב  רבינו  כידוע  למד  ומכאן 
בתפילות,  שיותר  כמה  להשקיע  יש  השנה  שבראש 
יותר מלימוד התורה, בבחינת תחנונים ידבר רש. לא 
טוב  מיום  מכינים  ולא  באכילה  מרבים  ולא  ישנים, 
ראשון לשני, לא הדחת כלים, לא הכנת תבשילים, ולא 
)ועיין משנ"ב סימן תקג ס"ק ד(. וכל היום קודש קודשים  כלום 
לתפילות ולתחנונים ואמירת תהלים, ובזה באמת ניתן 
לקיים את דברי הפלא יועץ הנזכר, שעל ידי התפילות 
זוכים כל היום להיות בבית הכנסת בבחינת שויתי ה' 

לנגדי תמיד.

ובזה מובן סוד מלכויות של ראש השנה. נכון שיש 
רגע,  וכל  שעה  וכל  יום  כל  יתברך  ה'  את  להמליך 
ובפרט בקריאת שמע באמירת ה' אחד, וכן בכל ברכה 

מלכות  זה  השנה  בראש  אבל  העולם,  מלך  באמירת 
שמים שיש בו חשבון נפש פרטי ואישי ומכוון ומדויק 
על כל השנה כולה, כיצד זכינו לשמור תורה ומצוות, 
כיצד ביטלנו את העבודה זרה במחשבה, כיצד עשינו 
מחשבות  לביטול  ומצוות  תורה  של  טובים  מעשים 
מחשבה,  מידי  מוציא  מעשה  בבחינת  וזה  זרות, 
בדיבור  במחשבה  שמים  מלכות  עול  קבלת  בבחינת 

ובמעשה לשנה הבאה עלינו לטובה.

ה'  "דרשו  בפסוק  אותנו  מזרז  ישעיה  והנביא 
)ישעיה נה(, אלו עשרה  בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב" 
ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, )ר"ה יח.( שבהם 
יש לדרוש ולתבוע ולבקש ולהתחנן ולצפות ולהתפלל 
כמה שיותר, וכל דקה ורגע ושעה בימים קדושים אלו 

שווים מיליונים ממש יותר מכל השנה כולה.

ורבינו הגר"ח מוולוזין זיע"א בדרשה לראש השנה 
)סנהדרין צט.( על הפסוק "כי דבר ה'  הביא דברי הגמרא 
בזה" זה שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, שאין 
הכוונה אינו עוסק כלל, אלא עוסק בתורה, אבל יכול 
להתקדם  ויכול  יותר,  להתאמץ  יכול  יותר,  לעשות 
ולהתעלות יותר הרי זה מבזה שם שמים. ע"ש. ונראה 
שמים  שם  לקדש  מרבה  שאינו  במחשבה  בזיון  שזה 
עליו  אומרים  ובשמים  מה שעושה,  וחושב שמספיק 

כי דבר ה' בזה. ע"ש.

שבראש  ע"א(,  רל  דף  )פנחס  הקדוש  לזוהר  מתאים  וזה 
כבוד  ועל  שמים  כבוד  על  האדם  את  דנים  השנה 
התורה ולומדיה. ע"ש. וזה ממש כדברי הגמרא )סנהדרין 
מאי  האומר  הבא,  לעולם  חלק  להם  שאין  אותם  צט:( 

אהנו לי רבנן, כלומר מה התועלת בלומדי תורה, ופרש 
רש"י ואינו יודע שהעולם עומד עליהם. ע"ש. וזה ממש 
יוצא  וכן היום מי שאומר מה  עבודה זרה במחשבה. 
מכל האברכים העוסקים בתורה כל היום, ואפילו מי 
זרה בשכלו הקטן,  זה עובד עבודה  שחושב כך, הרי 

ואינו יודע שכולם חיים בזכותם, ואוי לנו ביום הדין.

וטוענים  ומכאן להורים שלא רוצים חתן בן תורה 
כסף מנלן... וכן רישום הילדים לתלמוד תורה תורני 
והרמב"ם  בחיים,  מקצוע  רוצים  וההורים  בלבד, 
להורים  מכפר  לא  הכיפורים  שיום  ג(  פרק  )תשובה  פסק 
התורה.  כבוד  על  ליזהר  יש  כמה  עד  ומכאן  כאלה. 
ובספר החינוך )מ"ע תרו( כתב שזה טעם מצות ביכורים 
הגיע  שהכל  במחשבה  יודע  זה  ידי  שעל  שבפרשה, 

אליו מאת אדון העולם.

להתעלות  לכוון  היא  השנה,  בראש  השם  עבודת 
לכוון  שמים,  בכבוד  לדקדק  לכוון  שעברה,  משנה 
לעבוד את ה' יתברך במחשבה דיבור ומעשה, ונזכה 

כולנו לשנה טובה ומבורכת, והיתה לה' המלוכה.
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שלום וברכה מורי ורבותי!
בשיחתנו נעמוד היום על דבר תמוה אותו חווים כולנו מדי יום, והיום נבין 
יותר עד כמה הוא תמוה ועד כמה תלוי בכל אחד ואחד מאתנו לצאת מאותה 

תמיהה ולהתחיל חיים חדשים...
וכלפי מה הדברים אמורים?

מישהו  למען  טרחת  רבות  פעמים  דהו,  למאן  טובה  עשית  רבות  פעמים 
ממשפחתך או מחבריך, פעמים רבות אפילו עשית זאת למען אדם זר שלא 
היית חייב או מחוייב לכלום בעבורו. והנה, את התודה שקיבלת, קיבלת רזה 

ודחויה, ושלא לומר "מאולצת", וגם זאת בשפה רפה.
פעמים רבות אנו שמים לב שהסובבים אותנו לא יודעים כביכול להעריך 
את אשר עשינו למענם, ולא מודים על כך באמת מקרב לב כפי שהיו צריכים 

לעשות.

הבעיה חמורה עוד יותר, בכל תהלוכותיו של האדם מול בוראו. האלוקים 
שמעניק לך מדי יום גם את החמצן וגם את הכח לנשום את אותו חמצן, אותו 
אחד שמסדר לך את הגוף רמ"ח איברים ושס"ה גידים, דואג להעביר לך את 

האוכל לכל נים ונים בדם בצורה מבוקרת ובפיקוח הדוק.
והנה, ישנם אנשים "השוכחים" להודות לאלוקים על כך. אם אמרו חז"ל על 
הפסוק: "ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה" )תהלים קנ, ו(, שעל כל נשימה ונשימה יש צורך 
להודות לבורא העולם )בראשית רבה יד, ט(, הרי שאנשים לא רק שלא עושים זאת בכל 
נשימה, ולא רק שלא בכל יום, אלא במקרים חריגים נזכרים בכך במקסימום 

בערבו של יום כיפור.

ועל כך נשאלת השאלה הראשונה – למה? מה גורם לבני אדם שלא לאהוב 
לומר "תודה"?

והשאלה השניה והקשה עוד יותר היא – איך יוצאים מזה? מה ניתן לעשות 
בכדי ללמוד כן להודות ו"להצליח" להכיר טובה למי שגמל לנו טוב, ובראש 

כולם בורא העולם?
ובכן, מורי ורבותי, החיסרון והקושי באפשרות לומר תודה מורכב משלושה 

דברים:

הראשון שבהם, קשה לאדם באמת להאמין שהוא הגיע להישג מסוים או 
השלים את הנצרך לו בעזרתו של אדם אחר ו/או של האלוקים. תמיד הוא חש 
שכחו ועוצם ידו עשו לו את החיל הזה, ובמלחמתו ובהשתדלותו הגיע לכך. 
וגם אם מישהו עזר לו – הרי שהיתה זאת עזרה צדדית וקלה שאינה עומדת 
האדם  יראה  תמיד  בעצמו.  הוא  הקדיש  אותם  והמאמץ  ההשתדלות  בגובה 
את המאמצים האישיים שלו וההשתדלות האישית אותה השתדל כדבר עצום 

וגדול הרבה מעבר לכל יכולת של סיוע ממקורות זרים.

סיבה שניה לכך היא, גם אם באמת חש האדם את העזרה החיצונית, לעולם 
ורגועים. תמיד  נוחים  לא יחוש האדם לאחר אותה העזרה שחייו מושלמים, 
ידרוש הוא יותר וירצה מעבר למה שיש לו. כך, שתמיד יחוש שאותם סיוע 
ועזרה שקיבל קטנים הם ביחס לנצרך לו באמת. כי הרי עדיין הוא אינו עשיר 

כקורח, לא גיבור כשמשון, ושלא שולט בכיפה כשלמה המלך...

בתת  חייבים.  להישאר  אוהבים  לא  אנשים  והאחרונה,  והסיבה השלישית 
מודע של כל אחד הוא יודע שאם הוא מודה לחברו מעומק הלב ומעניק לו 
את הזכות העצומה של לחוש האדם שעשה טובה גדולה עבורו, הרי שתודה 
זו אמורה "לנקום" בו ביום מן הימים, ומעתה יצטרך לדרוש בטובתו של אותו 
אדם שסייע לו. יצטרך לעשות למענו בשעת הצורך גם מה שלא כל כך נוח 
לו ולא ריווחי, וגרוע יותר – יצטרך לשאת על גבו את אותו חיוב הכרת הטוב 

כאבן ריחיים על צוואר.

היו מגדולי ישראל, מומחי חכמת הנפש, שאמרו שדבר זה יכול אפילו לגרום 
אלא  לו,  להודות  רק שלא  לא  כלומר,  חסדו.  ואיש  מטיבו  את  לשנוא  לאדם 
וזה רק בעקבותיו של אותו לחץ של אבן הריחיים  לההיפך אט אט לאויבו. 
לאותו  חוב  בעל  עדיין  "אתה  באוזנו של האדם  ולוחשת  צוואר  על  היושבת 

מטיבך ואיש חסדך".

איך יוצאים מזה? מה ניתן לעשות בכדי להבין ולזכור להודות לכל מי שעשה 
לנו טובה כלשהי, ובפרט לריבונו של עולם העושה למעננו הכל?

ובכן, מורי ורבותי, פרשתנו הנאווה פותחת בפסוקים דלהלן: "ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא 
ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה: ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית 
ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצָך ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ָלְך ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא ְוָהַלְכָּת 
ִיְהֶיה  ִיְבַחר ה' ֱאֹלֶקיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם: ּוָבאָת ֶאל ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר  ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַלה' ֱאֹלֶקיָך ִּכי ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 
ִמְזַּבח ה' ֱאֹלֶקיָך:  ִלְפֵני  ְוִהִּניחֹו  ִמָּיֶדָך  ַהֶּטֶנא  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  ָלנּו:  ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת  ה' 
ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶקיָך ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט 
ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב: ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה 
ָקָׁשה: ַוִּנְצַעק ֶאל ה' ֱאֹלֵקי ֲאֹבֵתינּו ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת ֹקֵלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו 
ַוּיֹוִצֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָּגֹדל ּוְבֹאתֹות  ְוֶאת ַלֲחֵצנּו: 
ּוְבֹמְפִתים: ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: 
ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ה' ְוִהַּנְחּתֹו ִלְפֵני ה' 
ֱאֹלֶקיָך ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶקיָך: ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ה' ֱאֹלֶקיָך 

ּוְלֵביֶתָך ַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבָך:" )דברים כו, א-יא(.

הראשונים  הפירות  את  לסמן  לשדה  בצאתו  אדם  מכל  האלוקים  מבקש 
המקדש.  לבית  כתשורה  אותם  ולהעניק  לעולם,  הבאים  המינים  משבעת 
מעבר לכך, מבקש האלוקים לעמוד בפני הכהן ופשוט לומר "תודה", להודות 
לאלוקים על דורות העבר ועל הדורות הנוכחיים, להודות על שלווה ועל שקט 

נפשי ולהודות על פרי האדמה, "ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ה'".

פירות משבעת  לא מלווה בסל  היא  האלוקים לא מסתפק בתודה, כאשר 
המינים. האלוקים מבקש להביא את ביכורי הפירות ואיתם יחד להודות, משום 
שבלעדיהם תודתו של האדם לא תהיה מושלמת. באותו רגע הוא לא יראה ולא 

יחווה את הטוב אותו קיבל מהאלוקים ובתמורתו הוא מודה לו.

הלקח הראשון אותו יש לכל אחד מאיתנו ללמוד מפרשת הביכורים הוא: 
שלומר תודה זו מחויבות, זו חובה, זו אינה חומרה בעלמא.

הלקח השני הוא איך עושים זאת? כאשר אתה רוצה לומר תודה, שים לנגד 
עיניך את מה שבאמת קיבלת מהאלוקים מכף רגל ועד ראש. תנשום עמוק 
האשה,  על  הלימודים,  מקום  על  שלך,  העבודה  מקום  על  לאלוקים  ותודה 
על הילדים, על הנכדים )בהתאמה...(, על האוויר לנשימה, על הבריאות, על הלב 
שלא מרשרש, על המח שלא עובר אירועים חריגים, ואז תאמר "תודה" גדולה 
וענקית. כאשר אתה נמצא מול השפע הגדול אותו קיבלת מהקדוש ברוך הוא, 

יש סיכוי טוב שתודה לו בלב שלם.

והריווח  יותר.  ועצום הרבה  גדול  נוסף,  לריווח  זכינו  נכון,  זאת  ואם הבנו 
הוא כדלהלן:

פעמים רבות נמצא האדם בתוך ים של טובות ומתנות אותן קיבל מהקדוש 
ברוך הוא, אולם עם כל זאת מצב הרוח שלו והרגשתו הכללית אינם חגיגיים 

בלשון המעטה.

כאשר האדם מכין לעצמו את רשימת הטובות אותן העניק לו האלוקים, 
וכאשר הוא מבין באיזה מצב יכל הוא להיות באותה שעה, הרי שהוא זוכה, 
מעבר לזכות האמיתית לומר תודה, בזכות נוספת והיא לחיות חיים מאושרים. 
לזכור ולהבין עד כמה עוטף אותו ריבונו של העולם באהבה ובטוב ועד כמה 
כל הטוב הזה אמור לגרום לו להתפרצות של אושר ושמחה. מלבד בעיות כאלו 
ואחרות, וכגון "אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו" )קהלת רבה פרשה ג, אות 
י(, "יש לו מנה רוצה מאתיים" )שם(, הגורמות לאדם שלא להתלהב ולהתפעל 

מהטוב המונח לפתחו.

יזכנו ה' יתברך להערך ולהוקיר את כל הטובות בהן סובבנו ולזכות להודות 
לו יום יום, שעה שעה, בנחת, שלווה ובמילוי כל המשאלות. ולהנחיל ערכים 
יסודיים ומדהימים אלו לבנינו, בהצלחה, עד להיותם מוצלחים ומבורכים בכל 

מכל כל.

מדוע אנשים לא אומרים "תודה"?
הרב אליהו רבי ראש הכוללואיך יוצאים מזה?

 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

דברים שנשא מרן רבינו הגדול זיע"א והועברו בלויין לרחבי תבל:
אלו המכשירים שאסרו אותם גאוני ישראל, לא להשתמש עם זה בכלל!

כל המכשירים הטמאים תוציאו אותם!!!
לניתוק קליטת אינטרנט ממחשבים ללא תשלום: 0722-613-613 | ליעוץ כללי, ולבירור על פתרונות וסינונים, ועוד: 1599-550-330

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

שאלה: ידוע שהאומר אחטא ואשוב אין מספיקים 
בידו לעשות תשובה. מה יעשה אדם שחטא ומראש 
תכנן לשוב, האם ה' יקבל את תשובתו על העבירה? 

ומה זה ''אין מספיקים''?
תשובה: תמיד ה' מקבל את התשובה. כתוב כאן "לא 
מספיקים", כלומר לא עוזרים ולא נותנים לו אפשרות 
לחשוב לתקן מעשיו, בגלל שכועסים עליו בשמים, וגם 
בגלל שיתכן שימות לפני שיעשה תשובה כי בינתיים 

הוא רואה שהכל כרגיל, אבל בשמים מקפידים עליו.
שבשמים  נס  זה  הרי  תשובה,  לעשות  הצליח  אם 
יום  כל  לא  כי  להבא  שיזהר  אבל  לקראתו,  באים 
פורים... ולא כל יום כיפורים, והוא בסכנה וצריך זכות 

לעשות תשובה.
אדם  של  הטעות  היה  שזה  אומרים  המפרשים 
הראשון שאמר אני יאכל מעץ הדעת ונדע איפה עץ 
תשובה  נעשה  כך  אחר  כי  נמות  ולא  ונאכל  החיים, 
על זה. וכנראה בשמיים לא אוהבים שאדם מתפלסף 
עם השם יתברך... "תמים תהיה עם ה' אלקיך" שווה 
הקב"ה  אין  תשובה(  מהלכות  )רפ"ד  הרמב"ם  ולשון  מליונים. 
ע"ש.  חטאו.  גודל  לפי  תשובה  לעשות  בידו  מספיק 
זה  ואשוב  אחטא  שאומר  מי  כי  מבהילים  והדברים 

חטא גדול.

שאלה: איך מסתדר מה שמפרסמים שמי שיש לו 
פלאפון לא כשר אם הוא סופר סת"ם כל מה שהוא 
כותב פסול, עם מה שכתב השולחן ערוך בסימן ל"ט 
שרק מומר לעבודה זרה פסול? ומה גם שהרבה פעמים 
על אף המכשיר הנ"ל מקפידים לשמור שלא להיכשל, 

והוא לכל היותר לתיאבון פרנסה וכיוצא בזה.
נגלה  אם  וכי  זה,  אחרי  לעקוב  אפשר  איך  ועוד 
באמצע קריאת התורה שהסופר היה לו את המכשיר 

הנ"ל נוריד את הספר תורה או המזוזות מהבית?
ביראת  בעיה  שזה  וכנראה  יפה.  שאלה  תשובה: 
שמים וקשה לסמוך עליו על קיום ההלכות הנצרכות, 
שם  כל  בפה  ולקדש  כסדרן,  ושלא  תוכות  חק  כמו 
צריך  רק  לבדוק,  אפשר  שאי  דברים  שאלו  שמים, 

לסמוך על דברי הסופר! 
והוא  אוסרים  בעולם  ישראל  גדולי  שכל  ובפרט 
מזלזל, זה כמו זקן ממרא. וכידוע מהרמב"ם שהמזלזל 
ועיין בספר עבד  זה מומר לדבר אחד.  הרי  בקדושה 
עבירות חמורות  רצב באריכות. כמה  בדף  ה'  לעבדי 
בכה"ח  וע"ע  ע"ש.  כאלו.  במקרים  להיכשל  ניתן 
כל  רח"ל,  בזנות  שהחשוד  כט  ס"ק  קיט  סימן  יו"ד 
הסתו"ם שלו פסולים. ע"ש. ולפי הסקרים והסיפורים 
כאלו.  בטלפונים  נכשלים  ככולם  שרובם  והשמועות 

רח"ל. אז כיצד נסמוך עליהם???
ולעניין דיעבד, יש לעשות שאלת חכם, כי מעיקרא 
יש ליזהר מאיפה לקנות וממי ליזהר. וה' לא ימנע טוב 

להולכים בתמים.

שאלה: אני נוסע באופניים וחושש על הכיפה שלא 
תעוף ולכן מחזיק אותה ביד, ונוסע בגילוי ראש. האם 

מותר או אסור?
תשובה: אסור בהחלט. לא רק באופניים, גם הנוסע 

להלכה,  ונפסק  ראש.  כיסוי  עם  להיות  חובה  ברכב 
שהולך  כמי  דינו  ונוסע  רוכב  כלומר  כמהלך.  רכוב 
ברגליו, והרי זה כאילו הולך בגילוי ראש )ועיין קידושין לג: 
פסק,  זיע"א  הגדול  רבינו  מרן  וכן  ב(.  ס"ס  אור"ח  זהב  ובטורי 

וזה  ראש  בכיסוי  זה  דתי,  יהודי  של  הסמל  שכיום 
בבחינת חבר אני לכל אשר יראוך. ויש להקפיד על כך 

מאד )יבי"א ח"ט ס"ס א(.

שאלה: האם מותר להיכנס לבית הכנסת עם כלב, 
שלא  קטן  בכלב  מדובר  בחוץ?  להשאירו  חושש  כי 

נובח ולא נושך?
בית  של  כבוד  זה  שאין  בהחלט,  אסור  תשובה: 
הכנסת. ומרן הראשון לציון שליט"א אוסר גם לעיור 
בהליכה  לו  שעוזר  הכלב  עם  הכנסת  לבית  להיכנס 
סימן  יוסף  )ילקוט  לבית הכנסת  חוץ  להניח הכלב  יש  אלא 

קנא סעיף כח(.

טלפון  עם  הכנסת,  לבית  להיכנס  כבוד  זה  אין  גם 
או  מפתחות,  מחזיק  ואפילו  מכובה.  אפילו  בחגורה, 
תיק קטן הצמוד אליו )ילקוט יוסף שם(. ומסתברא שאם זה 
ידי החליפה או מעיל ארוך  באמת מכוסה לגמרי על 

וכיוצא בזה. שפיר דמי.
וכן אין להכניס אופניים לבית הכנסת, רק עגלה עם 
תינוק שאינו מפריע, מותר. וכן כשיש צורך למאבטח 
וכיוצא בזה, מותר להיכנס עם האקדח ושיהיה מכוסה 
לפני  נעליים  החולצים  כהנים  וכן  בבגדיו.  היטב 
הספסלים  תחת  להניחם  להיזהר  יש  לדוכן,  עלייתם 
במקום צנוע שלא נראה ממש לעיניים )כה"ח סימן קכח סק"ל(. 
ע"ש. וכל פעם שנכנס לבית הכנסת ומניח ידו לפתוח 
הדלת, לכוון באותו רגע לקיים מצות עשה מהתורה 

של מורא מקדש )ועיין משנ"ב סימן קנא ס"ק א-ב(.

מוסר  סדר  לקבוע  שחייבים  לעורר  רציתי  שאלה: 
בכוללים, רואים את זה ביום יום, שיש אברכים שאינם 
יורנו  נא  מינן.  בר  ומידותיהם  מספיק,  מוסר  לומדים 
כבודו את דרך לימוד המוסר, ואם נכונו דברי. ואם כן 

נא לעורר על כך ולחייב סדר בכוללים.
כל  נכונה  והנהגה  טובה  עצה  מאד.  נכון  תשובה: 
דקות  כעשרים  המדרש  בבית  מוסר  לימוד  בוקר 
מתחילת הלימוד בשעה 9:00 בבוקר, וזה יסוד לחיזוק 
כל היום. ורבינו המשנה ברורה )שעה"צ סימן א ס"ק כו( פסק 
שלימוד מוסר קודם ללימוד משניות. ע"ש. ובעזרת ה' 

יתברך נעורר על כך.

שאלה: כמה שאלות בענין ברכת מעין שלש:
1. אדם שאכל כזית דגן והוא מסופק אם אכל שיעור 
כזית משבעת המינים, האם בברכת  גם  אכל  ובנוסף 
יכול להזכיר על העץ או יחשוש להפסק  מעין שלש 

וקי"ל סב"ל לגבי זה ולא יזכיר?
על  לברך  ושכח  המינים  ושבעת  דגן  כזית  אכל   .2
חמדה  בארץ  יצא  שכבר  או  לברך  יכול  האם  העץ, 

טובה? ומה הדין להפך?
3. אכל דגן ושבעת המינים ולא הזכיר בתחילה על 
רק  הזכיר  הדין  ומה  מועיל?  האם  לבסוף  ורק  העץ 

בתחילה?
תשובה: 1. אם ברור לו שאכל 6 דרהם - 18 גרם, 
יכלול את זה בעל המחיה, ואם ספק אז אין חזקת חיוב 

ויאמר רק על המחיה.
2. אם שבעת המינים היה תמרים, בוודאי יצא שהרי 
זה מזין. ואם שאר פירות משבעת המינים כמו תאנים 
ורימונים, אז יש מקום להסתפק. ובספר הלכה ברורה 
זה  עוד,  לאכול  יכול  אם  ולמעשה  ע"ש.  בזה.  פלפל 

מצוין ובזה יצא לכולי עלמא.
ידי  יוצא  בסוף  או  בתחילה  הזכיר  בין  בדיעבד   .3
חובה. וראיה מדין יום טוב שחל בשבת, לענין אזכרת 

יום טוב בעמידה. והבן.

גוף?  בשמן  בשבת  להשתמש  מותר  האם  שאלה: 
האם דינו כבושם או שמא יש פה חשש לאיסור ממרח? 

)השמן נוזלי אבל במרקם של שמן(.

איסור  אין  עלמא  לכולי  נוזלי,  זה  כאשר  תשובה: 
ממרח ודינו כבושם, ומותר. ועיין משנ"ב סימן שט"ז 

ס"ק מ"ט.

שאלה: האם מותר לי לטוס לאומן )עם קבוצה של בנות עם 
רבנית ידועה( כדי שיהיה לי כח להמשיך ללמוד בסמינר?

וכן מה הדין בענין הוצאת רשיון נהיגה כדי לקחת 
את אח שלי לישיבה בירושלים ועוד לטיולים ולקניות?
תשובה: לא כדאי כעת להוציא דרכון בשביל חוץ 
לארץ, זה יכול לגרום טיסות נוספות שאין בהם טעם, 
בלימודים,  בעיקר  להתמקד  חובה  הרווקות  ובגיל 
ובעזרת  לא.  ותו  שמים  ויראת  בצניעות  בתפילות, 
היקר,  החתן  שיגיד  מה  לאחר החתונה,  יתברך  השם 

כך לעשות.
זה  נהיגה,  רשיון  על  לחשוב  הרווקות  בגיל  אסור 
מסוכן לרוחני ולגשמי ולשידוך, ויש להזהר מאד מכך. 

לאחר החתונה להתייעץ עם החתן היקר מה לעשות.
שלא  לאשה  טובה  הנהגה  הדעות  לכל  וכמובן 
להוציא רשיון נהיגה לעולם, הרוצה להנהיג בית יהודי 

תורני לא נעשית נהגת, רחמנא ליצלן.
בחור ישיבה לא צריך נהגת, הוא נוסע באוטובוסים 
בלי בעיות ובלי חששות. טיולים וקניות לאחר החתונה 

עם המלצת הבעל )ולעיין ברמב"ם הלכות אישות פרק י"ג הלכה י"א(.

שאלה: בבתי מלון בארץ בהשגחת הרבנות הראשית 
שמכינים  גויים  עובדים  קיימים  הבוקר  בארוחת   -
יש  האם  מבוקשם.  לפי  ביצים/חביתות  למתארחים 

בעיה מדין בישול גוי?
תשובה: יש מקום להקל, מאחר ועובדים גויים אלה 
בישולי  אין  שבזה  סברא  ויש  ישראל,  בבית  עובדים 
גויים. ועוד סברא, שהגויים האלה שכירים שפועלים 
אצל היהודים, ולא עושים כמו אורחים שמקבלים בלי 
את  מדליק  היהודי  אם  וכמה  כמה  אחת  ועל  לשלם. 
האש שזה מצוין, וזה מציל מאיסור בישולי גויים. וגם 
כשלא ידוע מי הדליק את האש, מותר לאכול ביצים 

אלו.
ועיין למרן רבינו זיע"א )יביע אומר ח"ט יור"ד סימן ו'(. ותהנה.

הצוואה:




