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בס"ד

אכילה ושתיה
מורנו הרב שליט"אלשם שמים

פרשת תולדות, תשע"ז
בארבע  מסופר  תולדות,  פרשת  בפרשת השבוע 
מקומות )כפי שיבואר להלן( על עניינים הקשורים לאכילה 
הדעת  את  לתת  אותנו  מחייב  זה  ודבר  ושתיה, 
מלמד  יתברך  ה'  אותו  השכל  המוסר  מהו  ולהבין, 
נגלה  בדבר,  נתבונן  אם  והנה  זו.  בפרשה  אותנו 
מגיע  היכן  עד  ונראה  האכילה,  בעניין  נפלא  חיזוק 
עניין קדושת האכילה, שהרי אם אדם יקדש עצמו 
לה',  קרבן  שהקריב  כמו  זה  הרי  ושתייה,  באכילה 
ג(,  משנה  פ"ג  )אבות  מקום  של  משולחנו  שאכל  וכאילו 
ולא עוד אלא שמובא בגמרא )חגיגה כז.( ששולחנו של 
אדם מכפר עליו. ומאידך, אדם שאינו מקדש עצמו 
באכילה כראוי, עלול הוא לרדת מהקדושה, בבחינת 
מחר  כי  ושתו  אכול  ובבחינת  שם(,  )אבות  מתים  זבחי 
נמות )ישעיה פרק כב(. והדברים נוראים! ומסופר בגמרא 
גויים,  בישולי  בדיני  שהחמיר  זביד  רב  על  לח:(  )ע"ז 

ואנשי ריש גלותא השקו אותו חומץ, ורב זביד נחנק 
ומת, אלו התוצאות של תאוות האכילה.

ואלו ארבעת המקומות שבהם מסופר על ענייני 
מן  ראשית, מסופר על עשיו שבא  ושתייה:  אכילה 
השדה עייף ורעב, ויעקב נתן לו לחם ונזיד עדשים, 
ויבז  וילך,  ויקם  וישת,  "ויאכל  עשיו:  על  כתוב  ואז 
רעב  שהיה  מסופר  בשנית,  הבכורה".  את  עשיו 
בארץ, ויצחק אבינו הלך לארץ פלישתים, ושם הוא 
מקבל הוראה מה' יתברך שלא לרדת לארץ מצרים. 
בשלישית, מסופר שהפלישתים עשו ריב עם יצחק 
להם  עורך  יצחק  ולבסוף  המים,  בארות  על  אבינו 
ביניהם  ונעשה  וישתו",  "ויאכלו  כיד המלך,  משתה 
שלום. וברביעית, מסופר שיצחק אבינו ע"ה מבקש 
ורבקה  אהבתי",  כאשר  מטעמים  לי  "עשה  מעשיו: 
שומעת, ומזרזת את יעקב לקחת שני גדיי עזים, כדי 
שתעשה מהם מטעמים ליצחק, וכן יין ולחם, ומצווה 
כדי שבעו  אוכל  ויצחק  ליצחק,  להביאם  יעקב  את 

ונהנה, ויעקב מקבל את הברכות...
והעיקר הגדול בכל סיפורי התורה – שהם קודש 
והנהגה  השכל  מוסר  מהם  ללמוד  הוא   – קדשים 
לדורות. וכדברי הרמב"ן )בפרשת תולדות ובפרשת וישלח(, שיש 
כאן רמז לדורות, כיצד להתנהג מול אומות העולם. 
והנה על הסיפור הראשון בפרשתינו – שעשיו היה 
עייף וביקש אוכל מיעקב, ולבסוף ביזה את הבכורה, 
אומרים חז"ל הקדושים )מד"ר פרשה סג, ע"ש( שעשיו הרשע 
הביא את חבריו, כת של פריצים, כדי לאכול מיעקב 
וללעוג עליו, ולבסוף בכה וזעק עד לשמים על כך 
שהפסיד את הבכורה והברכות. וניתן ללמוד מכאן, 
אלא  אמיתית,  הנאה  הזה  בעולם  לרשעים  שאין 
מלאים  הם  ולבסוף  רגעית,  הנאה  היא  הנאתם  כל 
בחרטות, מושפלים עד עפר, ובוכים על רוע מעללם 

)עירובין יט.(.

השני בפרשתינו – שהיה רעב בארץ,  ומהסיפור 
ויצחק אבינו אינו יורד למצרים על פי ציווי ה' יתברך, 
ובכל זאת זכה לעושר גדול פי "מאה שערים", ניתן 

ללמוד שהרעב והסכנה לא השפיעו כלל על יצחק 
אבינו ע"ה, וכך אינם משפיעים עלינו לדורות, אלא 
הכל בהשגחה פרטית משמים בלבד. וכמו שמצינו 
את  מצילה  היא  רעב  שבעתות  הצדקה,  במצוות 
איך  בימינו  רואים  וכן  רמז(.  סי'  יור"ד  )עי'  ממוות  האדם 
על  שוקדים  בפז,  המסולאים  יקרים  שאברכים 
התורה ועל העבודה, וכולנו חיים בזכותם! ועם כל 
הקשיים והנסיונות, הם פרים ורבים על הארץ, לגאון 

ולתפארת.
ועל סיפור השלישי בפרשתינו – שעשו הפלישתים 
ריב עם יצחק על בארות המים – מבואר ברמב"ן שיש 
כאן רמז על בית המקדש הראשון, השני, והשלישי 
כמו  להם שמות  וקרא  אמן,  בימינו  שיבנה במהרה 
שקרא אברהם אבינו ע"ה, ומעשה אבות סימן לבנים, 
עד שהשלים יצחק עם אבימלך ואנשיו, ועשה להם 
משתה, ואכלו ושתו והתפייסו כולם. והיה פחד גדול 
מהשמים על אבימלך ועל תושבי ארצו )כמבואר ברמב"ן(, 
ומשמים היתה השגחה פרטית על יצחק אבינו ע"ה 
להצליח תמיד במעשיו, משום שהיה עולה תמימה 

ונאזר בגבורה.
מעשיו  מבקש  אבינו  יצחק   – הרביעי  והסיפור 
שיביא לו מטעמים שהוא אוהב, ומשמים זכה יעקב 
הקדוש  רבינו  של  הלבן'  'מחשוף  ובספר  להביאם. 
זיע"א(  )סבא רבה של הבאבא סאלי  זיע"א  רבי יעקב אביחצירא 
כדי  אוכל  לו  שיביאו  מבקש  יצחק  מדוע  מקשה, 
'מטעמים'?,  בלי  לברך  אי אפשר  וכי  לברך,  שיוכל 
ועוד, מדוע מבקש יצחק לברך את עשיו דוקא ולא 
כליך  נא  "שא  הוא מבקש  ועוד, מדוע  את שניהם? 
תליך וקשתך", וכי אין בקשה זו מיותרת? ועוד קשה, 
היתכן שיצחק אבינו בעל העקידה יאמר "ועשה לי 
לא  שאוכל  למדנו  הרי  אהבתי"?  כאשר  מטעמים 
אוהבים, אלא אוכל אוכלים, ואת ה' יתברך אוהבים, 
וכן אוהבים כל יהודי, אוהבים את התורה, אוהבים 
דפי גמרא ופרקי משנה, וכיצד אם כן יצחק אומר על 

האוכל "כאשר אהבתי"?
אלא מתרץ רבינו הקדוש זיע"א, שרצה יצחק לתקן 
ידי  על  הדעת  מעץ  הראשון, שאכל  אדם  חטא  את 
פיתוי הנחש וגרם מיתה לעולם, וביקש להפוך את 
הקללה לברכה על ידי אכילה, ברוח הקודש ממש! 
וכמו שהקללה היתה על ידי אכילה, כך הברכה תהיה 
המטעמים  את  יצחק  ביקש  ולכן  האכילה.  ידי  על 
וחשב  מביניהם,  הגדול  שהוא  משום  מעשיו,  דוקא 
שהוא אכן צדיק במעשיו ומצוה בגדול יותר מאשר 
זה  וכל  לתקן.  ראויים  שניהם  אף שלמעשה  בקטן, 
מעשיו  את  ידע  לא  שיצחק  יתברך,  ה'  מאת  מכוון 
הרעים של עשיו, וכשם שהנחש התנהג ברמאות עם 
חוה ועל ידי זה פיתה את אדם הראשון, כך הברכות 
יצחק  אמר  ולכן  ב'רמאות'.  ליעקב  מעשיו  עברו 
לעשיו: "שא נא כליך וגו'", והיינו שיכוון לצוד צייד, 
על  אחרא,  מהסטרא  הכח  את  ולהוציא  לתקן  כדי 
וברית המילה.  והקדושה בברית הלשון  ידי היראה 

כמו  רבקה  ידי  על  התיקון  שיהיה  גלגלו  ומשמים 
שהקלקול היה על ידי חוה, ולכן הלבישה רבקה את 
אדם  של  בגדיו  שהם  החמודות  עשיו  בבגדי  יעקב 
הראשון, וכאשר נכנס יעקב אל יצחק, נכנס עימו ריח 
גן עדן, כמו שהקללה היתה על ידי הנחש בגן עדן. 
ומדויק כן בפסוק "בא אחיך במרמה", שזהו התיקון – 
להשיג את הברכות ב'מרמה', ולכן הוסיף יצחק ואמר 
"גם ברוך יהיה", והדברים אהובים ומתוקים מדבש!

יעקב  שאם  מובא  הפרשה,  על  הקדוש  ובזוהר 
קיום  להמשך  סכנה  היתה  בברכות,  זוכה  היה  לא 
העולם. וכן בגמרא )ע"ז יא:( אוי ואבוי לעשיו כשיקום 
יעקב, ע"ש. ולמדנו מכאן איזה תיקונים גדולים ניתן 
לעשות ולהרויח על ידי אכילה ושתיה, וכן להיפך, 
מ'השומר  וכידוע  ליצלן.  רחמנא  גדולים,  קלקולים 
שקדושת  א(  )פרק  הטהור  שולחן  בספר  אמונים' 
הרמות,  העבודות  מכל  קשה  עבודה  היא  האכילה 
שמים.  לשם  לאכול  מאשר  להתענות  קל  ויותר 
את  ומפילה  ועצבות,  עצלות  מושכת  גסה  ואכילה 
האדם מהקדושה, רחמנא ליצלן, ע"ש. וידוע מרבינו 
קידוש  אין  זיע"א שאמר בדרך צחות:  חי  איש  הבן 
אלא במקום סעודה – שאדם קדוש ניכר כיצד אוכל 

וסועד לשם שמים )עי' בא"ח ש"ש פרשת בראשית בהקדמה(.
והרי לפניך קורא נעים, כמה עצות והנהגות טובות 
ברכות  מאה  לברך  מאד  לדקדק  א.  האכילה:  בעת 
בכל יום, ובכוונה גדולה, שזה תיקון גדול באכילה. 
ב. לכוון שהאכילה תהיה לשם שמים, כלומר, שיהיה 
)אור"ח  יתברך  ה'  ידי האכילה לעבוד את  לנו כח על 
סי' רלא(. ג. להתאמץ שלא להרבות באכילה, בבחינת 

ולכוון  פ"ד(,  דעות  הלכות  )רמב"ם  הכרס,  את  למלאות  לא 
לקיים את הפסוק "ונשמרתם מאד לנפשותיכם". וכן 
להתעמל ולהתייגע בכל בוקר )רמב"ם פ"ד מהלכות דעות(, וזה 
מסייע לאכילה נכונה, ומקיים בזה "ונשמרתם מאוד 
לפשותיכם" בשלימות. ד. לכווין מידי פעם לשבור 
הראב"ד,  תענית  בזה  ולקיים  האכילה,  תאוות  את 
ישנה  ה.  ב(.  ס"ק  תקעא  סי'  ומשנ"ב  בחוקותי,  בהר  בא"ח  )עי'  כידוע 
סגולה נפלאה להרזות ולהוריד במשקל לשם שמים, 
והיא  יתברך,  לעבודתו  וחזקים  בריאים  להיות  כדי 
התאוה,  את  מונע  וזה  האוכל,  על  להסתכל  שלא 
להעיר,  המקום  וכאן  נפשו".  לשובע  אוכל  ו"צדיק 
שיש לברוח מניתוח 'קיצור מעיים', משום שניתוח 
זה הוא מסוכן מאוד, ואינו בריא לאדם. ו. יש לאהוב 
אכילת מצוה, כגון סעודות שבת קודש, וכדומה )ועי' 
ירושלמי פ"ק דסנהדרין הובא ביבי"א ח"ד ס"ס מב(. ז. כל תאות אכילה 

עולה  קורבן  כמקריב  זה  הרי  עליה,  שאדם מתגבר 
לה', ועושה בזה רעש גדול בשמים. ויש לכוון בזה 
בבחינת "קדושים תהיו", ועל ידי כן יקבל כח גדול 
לבריאות,  דברים המזיקים  לאכול  ולא  לעֵּׁשן,  שלא 
והרי זה בבחינת מה שאמר יצחק אבינו ליעקב: "ריח 
בני כריח שדה אשר ברכו ה'". והלוואי שנזכה לכך, 

והיתה לה' המלוכה!
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גיליון מס': 152  פרשת: תולדות 
שבת קודש ג' כסלו תשע"ז )3 בדצמבר 2016(

 "פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"



שלום וברכה מורי ורבותי!

קטן  לילד  למסקנה שגם  יחד  הגענו  בה  האחרונה  לשיחתנו  ובהמשך 
יש מה לומר. ולהיפך, דוקא אותו יש לשמוע טוב יותר מהאחרים מכיוון 
שהמלל אותו מוציא הוא מפיו שונה, ואף קשיי השפה שלו משפיעים על 

הבנתנו המוטעית בדבריו מדי פעם.

קבלנו, כרגיל בכאלה נושאים כאובים, תגובות רבות ואימתניות. רובן 
ככולן היו של תודה וברכה על העלאת הנושא החשוב כל כך מחד והנסתר 
יחד בשיחתנו  ומיעוטן שאלו מספר שאלות עליהן נענה  כל כך מאידך, 

הנוכחית בע"ה.
אבל לפני זה, קחו סיפור, ולא סתם סיפור אלא "מעשה שהיה":

פעם... כשהוציא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל ממצרים, הוא העמיד 
ואז  ים סוף וביקש ממשה רבינו להורות לעם להיכנס למים,  אותם מול 
לאחר כניסתם הוא יבקע את המים ועם ישראל יעברו בתוך הים ביבשה.

"על פי האגדה", רצו בני שבט יהודה להיכנס ראשונים למים, בהיות 
והם שבט המלוכה הנבחר. אולם בעוד הם חוככים בדעתם היאך לעשות 
לחתור  והחלו  למים,  שבשבטים  הקטנים  בנימין  שבט  בני  קפצו  זאת, 
בגופם אל עבר עומקו של הים, מקום בו נראה היה כי לא יוכלו לשרוד 
ולו לרגע. שבט יהודה שראה בזה פגיעה בכבודם, החל מיד ללקט אבנים 
מחוף הים ולהשליך על גבי בני שבט בנימין, וכל זה במטרה לעצור אותם 
היה  יהודה  שבט  בני  לדעת  אשר  תפקיד  ים,  של  לעומקו  מהתקדמותם 

שמור רק להם כמלכים, וברצונם היה לזכות ולקדש שם שמים בגופם.

אולם בני שבט בנימין, לא רק שלא הסבו את פניהם בכדי להדוף את 
האבנים, או לפחות להבין מהיכן הם מושלכים עליהם. אלא ההיפך הגמור 
מכך, הם המשיכו וחתרו בכל כחם עד אשר זכו והיו הראשונים שעמדו על 
גבי קרקע מוצקה בשעה בה בקע הקדוש ברוך הוא את הים בפניהם ובפני 

כל אחיהם בני ישראל )דעת רבי מאיר בסוטה ל"ו ע"א(.
הצדיק  בנימין  זכה  לנו,  ומספרים  )שם(  חז"ל  ממשיכים  כך,  על  כשכר 
שבבית  הקדשים  קדשי  שבית  בכך  הקדושה,  לשכינה  מארח  ונעשה 

המקדש בנוי בחלקו אשר בירושלים )רש"י שם(.

וכאן נשאלת השאלה, הלא באותה שעה בה היו בניו של בנימין במעמקי 
הים, כבר לא היה בנימין בין החיים, כי הרי שנים לפני זה כבר נאמר הפסוק 
"וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא". ואם כך, מהיכן מגיע השכר הזה 
לבנימין על כך שנכדיו וניניו גילו מסירות נפש שכזו? הלא את השכר הם 
היו אמורים לקבל, ולא מי שבדרך מקרה לכאורה היה סבם וחי עד לפני 

שנים מספר במחיצתם?

לקיים  שכזו  נפש  מסירות  עם  נכדים  רואים  לכך: שכאשר  והתשובה 
את רצון ה', כאשר רואים שאבנים ומים לא יכולים לעצור אותם, מבינים 
האמיתי  הכח  את  כי  הקודמים.  בדורות  נמצאים  הזה  הכח  ששורשי 
בבית  בעיקר  אלא  המדרש,  בבתי  יורשים  לא  הגדולה  הנפש  ומסירות 

מההורים והסבים. שם מקור הכח!
ואמנם הגמרא במסכת יומא )י"ב ע"א( מעדכנת, שחלקם של יהודה ובנימין 
היו סמוכים זה לזה, ועל גביהם היה בנוי בית המקדש. ומובלעת קטנה 
היתה יוצאת מחלקו של יהודה לתוך חלקו של בנימין ועליה היה המזבח 
שהיה  ובזכות  בחלקו.  המזבח  שיהיה  כך  על  נלחם  בנימין  והיה  בנוי, 
והכרובים,  הברית  ארון  ואת  זכה  לכך,  ומייחל  ומתפלל  כך  על  מצטער 

שהם החשובים ביותר שבכלי המקדש, הניחו בחלקו.

שפת  על  החלה  לא  לבנימין  יהודה  בין  עולם"  "מלחמת  שאותה  הרי 
ים סוף, אלא הרבה לפני זה, כאשר קיבל בנימין את תרשים חלקו בארץ 
ישראל, ולא השלים עם זה שהמזבח שלא יהיה בחלקו. ומעשה אבות סימן 
לבנים, מאותה התלהבות של קדושה זכה לבנים עם התלהבות ומסירות 

נפש עד כדי קפיצה לים סוער לדרישת ה' יתברך.

ויראת  טובות  מידות  בעל  תורה,  בן  רציני,  בחור  ראית  אם  ללמדך! 
שמים, "האשמים" הראשונים לפריחתו ושגשוגו יהיו הוריו. כי את הכח 
האמתי, ואת הרצון הראשון, מקבל הילד מהוריו, ורק לאחר מכן מרבותיו 

או מסביבתו.
ושימו לב! זה נכון גם לגבי בעל תשובה שהוריו לא כוונו אותו לדרך 
הישר ואפילו התנגדו התנגדות נחרצת לחזרתו בתשובה. משום שאלמלא 
עצמאות  או  עקרונות,  למען  מלחמה  או  האמת,  אהבת  את  מהם  שספג 
מחשבתית, לא היה עושה צעד נאדר ומלא קשיים זה בהצלחה. בינו נא 

זאת!

ַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם  ֶּבן  ִיְצָחק  ּתֹוְלֹדת  ְוֵאֶּלה  והפסוק הראשון שבפרשתנו: 
הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק )בראשית כ"ה, י"ט(. לאמור, כל הכחות והמעלות אותן רואה אתה 

ביצחק, מאברהם אביו באו לו ולא מאחר.
ונעבור לשאלות:

שאלה א: אם הכנסתי את בני למקום לימוד תורני בהמלצתם של גדולי 
ישראל, מדוע עלי לבחון גם את המורים והמלמדים, מה אני המפקח?

עליך  אולם  לכך,  מוסמך  ואינך  אותם,  לבחון  התבקשת  לא  תשובה: 
לבחון את בנך ואת תגובותיו. אם הוא לא מרוצה, עליך להתעורר. אתה 
לא המפקח של מקום הלימודים של בנך, אבל בהחלט המפקח של בנך 

ואחראי לשלומו ולחינוכו.

שאלה ב: איזו בעיה אני יכול לראות שהמנהל או המפקח החינוכי לא 
יראו, הם בעלי ניסיון ואני לא?

ואיש חינוך ברמתם הגבוהה. אולם  תשובה: אכן, כאמור אינך מפקח 
לפעמים דווקא אתה כמי שרואה את בנך כבן יחיד ולא כאחד מתוך עשרות 
או מאות ילדים, יכול להשים לב לפרטים ולרגשות שאחרים לא ישימו לב 
אליהם. כמו כן, לצערנו, אצל מורים מסוימים, יכולים להיות ילדים שאותם 
הם יקרבו יותר ואחרים שיקרבו פחות. אם אתה כאבא מזהה שבנך נזנח, 
שיחת טלפון מעוררת אחת או אפילו פגישה במקרה הצורך, תחזיר את בנך 
לקדמת הבמה. גם למורים יש רגשות, וגם הם שמחים ומצליחים לעבוד 

טוב יותר עם הורים שעוקבים ומשמשים גיבוי מלא לילדיהם.

שאלה ג: הבנתי בעבר שטוב להעניק מתנות למורים, ואני עושה זאת 
בהידור רב. האם זה לא מספיק? האם עדיין יש צורך לעקוב אחרי התגובות 

של הילדים?
תשובה: ההנהגה הזו נפלאה, היא מראה למחנכים עד כמה הם חשובים 
להורים ועד כמה תולים בהם את עתידו של בנם. אולם עדיין, אין ערובה 
למתנה שתעמיד את בנך בראש סולם העדיפויות של כבוד המלמד. יש לו 
עוד כמה על הראש, ולא תמיד הוא שם לב שמילה שיצאה מפיו נחרטה 
עמוק כל כך בליבו הרגיש של בנך. כך שהערנות שלך כלפי מצב רוחו 
של בנך, חשובה הרבה יותר מהמתנות החשובות כל כך אותן אתה מעניק 

למורו.

ולסיום, נזכור שאנו מייצרים את גדולי ישראל של הדור הבא. נזכור, 
יהיה לנו את השקט  נזכור, שבזכותם  שהם עתידנו ועתיד העולם כולו. 
למענם  ביותר  ושהטוב  הבא.  ובעולם  הזה  בעולם  הנפשיים  והשלווה 

ולמעננו, הוא היותם גדולים בתורה וביראת שמים טהורה.
ולשם דוגמא קלה: אני מעתיק בפניכם את לשונו המדהימה של "אליהו 
הנביא" בספרו אליהו רבה )איש שלום פרשה ד ד"ה ולא( "כל תלמיד חכם שעוסק 
בתורה בכל יום תמיד בשביל להרבות כבוד שמים, אין צריך לא חרב ולא 
חנית ולא רומח ולא כל דבר שיהיה לו שומר, שהקדוש ברוך הוא משמרו 
בעצמו, ומלאכי השרת עומדים לו סביב סביב וחרבות ביד כולן ומשמרים 

אתו, שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פפיות בידם" )תהלים קמ"ט ו'(.
לבנים כאלה אנו שואפים, ולבנים כאלה נזכה בעזרת ה', וכל השקעה 

בכך כדאית ומשתלמת.
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שאל את הרב
  להיכנס לתוך ארבע אמות של קטן, 

שעדיין לא סיים תפילתו 
שאלה: אדם שסיים את תפילת שמונה עשרה, ומאחוריו 
עומד ילד קטן מתחת לגיל בר-מצוה שעדיין לא סיים את 
ולהיכנס  פסיעות  שלוש  לפסוע  לו  מותר  האם  תפילתו. 

לתוך ארבע אמותיו?
אמות  ארבע  לתוך  לפסוע  שלא  זה  איסור  תשובה: 
של המתפלל העומד מאחוריו, הוא משני טעמים: האחד, 
בינו  שמפסיק  מפני  והשני  בכוונתו.  לו  שמפריע  מפני 
לבין השכינה )עיין במשנ"ב סי' קב ס"ק טו(. ויתכן שבקטן המתפלל 
מאחוריו אין את הטעם השני, ואף הטעם הראשון הוא רק 
בקטן שהוא סמוך לבר מצוה, וכמו שמובא בגמרא )נזיר כט:( 
מופלא הסמוך לאיש, כלומר, סמוך לבר מצוה. ובמה דברים 
להיות  ושואף  בתפילתו,  מכוון  שבאמת  בילד  אמורים? 
מהבלורית  הקלוקלת,  מהמודע  ולהתרחק  ישיבה,  תלמיד 
ומכל השפיצים למיניהם, שאם לא כן, בוודאי שהוא אינו 
פוסע  הוא  כאשר  טירדה  שום  כאן  אין  וממילא   מכווין, 
לתוך ארבע אמותיו, וכן נראה פשוט! ובפרט אם הוא כבר 
נמצא בתוך ארבע אמותיו של הקטן, שזה קל יותר, כידוע. 
בשקט  שיפסע  כדאי  לפסוע,  צריך  שאם  נראה  ולמעשה 
ורבינו  ומותר.  טירדה,  כאן  אין  ואז  להפריע,  מבלי  ממש 
מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בספרו 
הנפלא ילקוט יוסף )סי' קב סעיף יג(, המליץ לכתחילה להחמיר 

בזה, ע"ש.
נאמ"ן  הרב  הישיבה  ראש  מרן  בהסכמת  עוד  ועיין 
ישיבת  מתלמידי  לאחד  ה''  'אשי  המתוק  לספר  שליט"א 

'כסא רחמים', ותהנה!

בירך על מאכל או משקה, ולאחר מכן נרדם לכמה דקות
מכן  ולאחר  או משקה,  על מאכל  אדם שבירך  שאלה: 

נרדם לכמה דקות, האם חוזר ומברך? 
בתוך  עראי  ששינת  קעח(  )ס"ס  בשו"ע  כתוב  תשובה: 
הסעודה לא הוי הפסק. ובכף החיים )שם ס"ק מב( פסק שהוא 
הדין אם אכל מיני מזונות או שתה יין, דלא הוי הפסק, ע"ש. 
ולמעשה נראה שאם נרדם לכמה דקות על הכסא, או אפילו 
למשך חצי שעה, אין כאן דין הפסק, ויכול להמשיך  לאכול 

ולשתות מבלי לחזור ולברך.
קבע  ששינת  ציבור,  תענית  ליל  לגבי  הדין  הוא  וכן 
בסי'  )כמבואר  כן כבר התחיל בתענית  ידי  ועל  נקראת הפסק, 
תקס"ד(, עם כל זה בשינת עראי אין דין הפסק, וכל שכן בנידון 

דידן. ולכן יכול להמשיך באכילה ושתייה.
ועיין בשו"ע )סי' תעח( לגבי אפיקומן, שיש בשינה הפסק, 

אולם לא בנידון דידן, ופשוט.

פתיחת דלת מכונית בשבת קודש על ידי קטן 
חטיפים  עם  שקית  שבת  בערב  ששכח  אדם  שאלה: 
ברכבו, ובשבת קודש רוצה לשלוח את בנו הקטן בן השש 
אל הרכב להביאה. ואף על פי שדלת הרכב אינה נעולה, 
ואפשר לפותחה שלא על ידי שלט, מכל מקום בעת פתיחת 
דלת המכונית נדלקת נורה חשמלית. והשאלה היא, האם 
דלת  פתיחת  כדין  המכונית  דלת  את  לפתוח  לקטן  מותר 
המקרר, שמותר לקטן לפותחה אף על פי שנדלקת הנורה 
דין האוכל  ומה  בעת הפתיחה, או שמא כאן הדין שונה? 

שהביא הקטן מן הרכב באופן הנ"ל?
קח  סי'  )ח"ט  אומר  ביביע  מביא  זיע"א  רבינו  מרן  תשובה: 
נאמ"ן שליט"א, להתיר לפתוח את  קפז( בשם מרן הרב  אות 

דלת המקרר על ידי קטן שלא הגיע לחינוך, אף אם נדלקת 
ולכן  ע"ש.  עימו,  ומשמע שמסכים  הפתיחה,  בעת  הנורה 
גוי ואין אפשרות אחרת, מותר  במקום צורך גדול, כשאין 
לומר לקטן שלא הגיע לחינוך לפתוח את דלת המקרר, או 
דלת הרכב, אף שנדלקת נורה בעת פתיחתה. ויש להסביר 
לקטן שדבר זה מותר משום שיש בזה פסיק רישא ואיסורו 
ליה משום שכל הבית מלא אורה,  ניחא  ולא  רק מדרבנן, 
ולכן יש מתירים שיעשה כן הקטן )על פי דברי מרן הב"י בסי' רס"ט כידוע(. 

ועיין עוד בירחון 'אור תורה' )תשרי תשס"ג(, ותהנה.
דלת  את  שינוי  ידי  על  לסגור  להקל  שיש  הדין  והוא 
רבינו  למרן  ועיין  גדול.  ידי  על  אף  המקרר,  או  המכונית, 
ביביע אומר )ח"י סי' כח(. ולכולי עלמא מותר לכולם לאכול מן 
האוכל שהוציא הקטן מהמכונית, או מהמקרר, משום שלא 
עשה מעשה ממש של איסור באוכל עצמו )ועי' לרבינו הרמ"ה בספר 

מנוחת אהבה ח"א פרק יב סע' עח(. 

טלטול חיית מחמד בשבת
שאלה: האם מותר לשחק עם חיית מחמד בשבת קודש, 
כגון ציפורי דרור, או תוכי, או דגי זהב בתוך צנצנת זכוכית 

וכדומה?
זיע"א  הגדול  רבינו  שמרן  אמת  והן  מותר.  תשובה: 
מבעיה  הסובלים  שלאלו  יתכן  מקום  מכל  בזה,  מחמיר 
נפשית, וזה מרגיע אותם, אין בזה דין מוקצה כלל )וכמו שפסק 
הגאון רבי חיים נאה בספרו 'קצות השולחן', הובא ביבי"א ח"ה סי' כו(. ויש בזה כעין 

קל וחומר, ומה כשיש צער בעלי חיים, כאשר החיית מחמד 
שמותר  צל,  למקום  לטלטלה  צורך  ויש  בשמש,  נמצאת 
למשפחה  צער  יש  כאשר  וכמה  כמה  אחת  על  לטלטלה, 

שיהיה מותר, והבן.
ובפרט כשזה אמצעי בעבודת ה', והיינו שאחר שנהנים 
מהמשחק מקבלים כח והולכים לשיעור תורה, או שקוראים 
תורה,  הנלמד בתלמוד  על החומר  וחוזרים  בבית תהלים, 

והבן.

להדליק 'מפזר חום' בשבת קודש על ידי גרמא
שאלה: אדם שכיוון בערב שבת את 'מפזר החום' על ידי 
'שעון שבת' בכדי שיפעל בשבת, אולם עוד בטרם שפעל 
וכיבה אותו. האם מותר להדליק  'מפזר החום', בא הקטן 
שוב את 'מפזר החום', באופן שלא יפעל כעת אלא לאחר 

זמן על ידי ה'שעון שבת'?
יש  ולכן  קודש,  בשבת  גרמא  נקרא  זה  דבר  תשובה: 
מתירים לכתחילה להדליק על ידי גרמא. אולם יש אוסרים 
מדרבנן, ולכן לצורך חולה או ביום קר מאד, מותר על ידי 

גרמא )ועי' הליכות עולם ח"ד דף עא(.
)ועי'  מצויין  זה  והרי  בגרמא,  גוי  ידי  על  וכמובן שעדיף 

יבי"א ח"ז סי' לו-לח ותהנה(.

תיקון בגדים שאינם לפי רוח התורה הקדושה
שאלה: האם מותר לתופרת לתקן בגדים שאינם לפי רוח 

התורה, או שמא עדיף להימנע מכך?
לתקן  עדיף  ואדרבא  מכך,  להימנע  צורך  אין  תשובה: 
בגדים אלו, ולעורר ולחזק את אותן נשים עד כמה שאפשר, 
תורה,  לתלמודי  והבנות  הבנים  לחינוך  לטהרה,  לצניעות, 
וכן על זה הדרך. שהרי אם תלך לתופרת מהציבור הכללי, 
יצא שכרנו בהפסדנו, ומקלקלים הרבה יותר, רחמנא ליצלן, 
ואילו על ידי שהולכת אצל תופרת יראת שמים, מתקנים את 

הנשמות כמה שיותר.

להחזיק טלפון עם 'מערכת סינון'
זקנים'  'דעת  הנוכחי  בעלון  שבוע  בכל  מובא  שאלה: 
'הוציאו  כתוב:  שבו  כשרים  הלא  הטלפונים  נגד  פרסום 
במכשירים  דוקא  מדובר  האם  הטמאים'.  המכשירים  את 
פרוצים לגמרי, או שמא מדובר גם במכשירים שיש להם 

מערכת סינון?
תשובה: מה שניתן להוציא, מצוה גדולה להוציא. וכבר 
'כשר  שטלפון  שרה(  חיי  )פרשת  שעבר  בשבוע  בעלון  הזכרנו 
אפשרות  לא  גם  כלום,  בו  שאין  טלפון  הוא  למהדרין', 
לכתוב הודעות וכדומה, משום שלצערינו יש בזה תקלות 
ויצר הרע, ושלא נדבר על שריפת הזמן והרס השלום בית, 
'כשר  כל מכשיר שאינו  לזרוק  חובה קדושה  ולכן  כידוע. 

למהדרין' כנ"ל, והפסולת לסל וחסל!

תלמיד שמחמיר בדברים שרבו מיקל בהם
באכילת  כגון  מסוימים,  בדברים  שמיקל  רב  שאלה: 
פירות מחוץ לסוכה, או בנטילת ידיים למים אחרונים שלא 
הנחתן, שב'הלכה  לפני  ראש  תפילין של  לנשק  או  מכלי, 
ברורה' כתב שאין לעשות כן משום הפסק, או שאינו שם 
טלית על ראשו בעת התפילה, וכן כל כיוצא בזה, האם מותר 

לתלמידו להחמיר בהם?
תשובה: כתוב בספר עבד לעבדי ה' על המשנה באבות 
רב  לך  עשה  שם  כתוב  שלא  וכו'',  רב  לך  'עשה  מט"ז(  )פ"א 

אחד, ולכן אם מרגיש עבודת ה' בחומרות מסוימות, יש לו 
לנהוג כפי הצורך פעם כפוסק פלוני ופעם כפוסק אלמוני. 
ושלום,  חס  תקלה  תצא  שלא  מאוד  בזה  ליזהר  יש  אולם 
וכגון בדיני ברכות ששם אומרים 'ספק ברכות להקל', ואם 
יחמיר על עצמו לברך עלול הוא להיכשל בברכה לבטלה. 
וכן אם החומרה באה על חשבון אחרים, וכגון בדיני טהרת 
המשפחה וכדומה, יתכן שיהיה אסור לו להחמיר. ולכן צריך 
חכמה גדולה ללכת בין הטיפות, כדי שיהיה אהוב למעלה 
ונחמד למטה. ואדרבא, פעמים שאם יחמיר על עצמו יפסיד 
על ידי כן מצוות, וחבל. וכגון להפריד את הציציות בשבת, 
שמרן זיע"א התיר בזה ביביע אומר ) ח¬¬¬¬"ה סי' ג(, הנה אם 
מצוה,  שיפסיד  הרי  חי,  איש  כהבן  בזה  עצמו  על  יחמיר 
וחבל, ועוד שמרן סיים שם 'ואין להחמיר', והבן. וכן לנשק 
התפילין של ראש קודם הנחתן, הנה אם יחמיר על עצמו, 
הרי שיפסיד מצוה, וחבל להחמיר בזה, שהרי מה שקשור 
מצוה  יש  ועוד שלפי הקבלה  בו הפסק,  שייך  לא  למצוה 

להסתכל על השיני"ן וכו'. ופשוט.
בזה  בכוונתו  אין  לומר, שרב המיקל בהלכה,  ומסתבר 
להורות לתלמידו שאסור להחמיר, אלא לעצמו הוא מיקל, 
ובודאי שהוא סובר שאם תלמידו חפץ להחמיר, רשאי הוא 
להחמיר. ועוד, שכל ההלכות כעין אלו המוזכרות למעלה, 
הינן הלכות הכתובות בספרי ההלכה, ואין בהן דין של מורה 

הוראה בפני רבו, ולכן מותר להחמיר.

לקום בפני רב שאינו רבו המובהק
שאלה: אדם שהתארח בבית כנסת מסוים, ולפתע נכנס 
צריך  או שמא  לכבודו,  לקום  צריך  הכנסת, האם  בית  רב 

לקום רק לכבוד רבו המובהק? 
ולחזק  קומתו'  'מלוא  לכבודו  לקום  צריך  תשובה: 
תמיד  ויקשיבו  כולם,  כך  שיעשו  בכדי  וזאת  תפקידו,  את 
זיע"א האריך בזה ביביע אומר  לדבריו. ומרן רבינו הגדול 
)ח"א יור"ד סי' יח ס"ק יא(, והוסיף שם שאפילו רב לתלמידו, שהוא 

תלמיד גמור, אם הוא תלמיד חכם, צריך בזה הזמן לכבדו 
לפני ההמון, וכל שכן אנו הקטנים שצריכים ליזהר בזה.

במה צריכים להתחזק כיום, כאשר השריפות משתוללות
כאשר  להתחזק,  צריכים  ישראל  עם  במה  שאלה: 
השריפות משתוללות בחלק מערי בישראל, והמצב מדאיג 

מאוד? 
תשובה: כתוב בגמרא במסכת שבת )קיט:(, אין הדליקה 
הקדושים  וחז"ל  שבת,  חילול  שיש  במקום  אלא  מצויה 
מלמדים אותנו שחוזק האש נעשה בשעה שאין בני אדם 
מצויין לכבותה, ע"ש. וזה צער בכפליים, גם עצם השריפה, 
שאי  כך  כדי  עד  מאוד,  קשים  באופנים  באה  כשהיא  וגם 

אפשר לכבותה, וצריכים להזעיק עזרה מאומות העולם.
שבת,  הלכות  תמיד  לשנן  שצריך  המהרש"א,  והוסיף 
ובפרט ט"ל מלאכות, ואיסור דיבור חול בשבת קודש, וכן 
יום השבת לתפילות ארוכות, שיעורי תורה,  להקדיש את 

סעודות ושירי שבת קודש בלבד.
והוסיף רבינו הבן איש חי, שביום שבת קודש כל אחד 
ואחד מעם ישראל הוא הבן זוג של השבת, כמו חתן וכלה 
ואשתו,  בין בעל  וכשם שאם אין שלום בית  ואשה,  ובעל 
ממילא אש אוכלתן )סוטה יז.(, רחמנא ליצלן, כך גם אצל שבת 
המלכה, אם אין שומרים אותה כראוי, גורמת היא לשריפות, 

בעוונותינו הרבים.

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס: 03-5011125
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הבדיקה ללא תשלום! רק במידה ויתקבל החזר ע"י מס ההכנסה, יופרשו 20% מסכום ההחזר
למשרד הרו"ח לכיסוי ההוצאות, ולך ישאר להחליט כמה אתה תורם מסך ההחזר למוסדות התורה

וזה יכול להיות
הרבה מאד כסף!!!

מגיע לך החזרי מס!



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

החפץ-חיים לא ענה דבר, והבחור הבין שנגזרה הגזירה...
מעשה היה בבחור אחד בישיבת ראדין, שחלה במחלה אנושה וחשוכת-

אבל  הקשה,  גורלו  על  מרות  וקונן  ובכה  לחפץ-חיים  נכנס  והוא  מרפא, 

החפץ-חיים לא ענה לו דבר, והבין הבחור מזה שנגזרה גזירה, אך הוא לא 

הירפה ובא עוד כמה פעמים ושפך לפניו מרי שיחו, עד שהחפץ-חיים נענה 

ואמר לו: יש לי עצה עבורך, סע לעיירה פלונית, שם יש רב זקן, תלך אליו 

ותבקש ממנו ברכה ואז תיוושע, אבל תנאי אחד אני מתנה אתך: הדבר הזה 

חייב להישאר בסוד גמור ואסור שאף אדם יוודע על כך.

קיבל  רב,  לאותו  נסע  הוא  יגלה.  שלא  הבטיח  שהבחור  מאליו  מובן 

ממנו ברכה, ומיד כשיצא ממנו – הוא הבריא. לאחר מכן נשא אשה, הקים 

משפחה והכל התנהל אצלו בצורה מסודרת וטובה.

הנסיון שלא לגלות את הסוד...
והנה, כעבור הרבה שנים חלתה אחות אשתו באותה מחלה שהוא חלה 

בה אז, ומאחר שאשתו ידעה כי היה פעם חולה בזה והבריא, הגם שלא 

ידעה איך וכיצד, עמדה והתחננה בפניו שיגלה לה את הסוד. זמן רב לחצו 

הם  אף  ורצו  נדירה  תרופה  איזו  קיבל  כי  בטוחים  היו  והם  מאחר  עליו, 
לקבלה, והנה הוא מסרב לגלות. אבל אשתו ואחותה, שהצטרפה אליה, לא 
הירפו ממנו, האשימו אותו שכלל לא אכפת לו על מחלתה, שהוא אכזר 
וכיוצא בזה, עד שכבר לא מסוגל היה לעמוד בכך, והלך וגילה את הסוד.

המחלה חזרה...
תיכף ומיד לאחר שגילה את הסוד, כי נרפא בזכות ברכתו של אותו רב 
זקן, שאליו שלח אותו החפץ-חיים – הוא חזר ונתקף באותה מחלה שחלה 
בה אז. החפץ-חיים היה אז עוד בחיים, ועל כן התאמץ האיש, ובעיצום 
מחלתו נסע אליו וכמובן שפך לפניו שוב את תחינתו ואמר, אכן את חטאי 
ושוב חליתי, אבל רחמו  וגיליתי  וכך היה מעשה, הלכתי  אני מזכיר, כך 

עלי וכו'!... 

'שלושים יום צמתי עליך, כדי שאוכל לעזור לך...' 

נענה לו החפץ-חיים באנחה מעומק הלב: בני היקר! דע לך כי אז צמתי 
שלושים יום כדי שאוכל לעזור לך, אבל עכשיו זקנתי ושבתי שוב אין בכוחי 
לעזור לך, ולהושיעך לישב בתענית, לצום ולהרבות בתפילה ותחנונים כמו 

אז, לכן, במה אוכל לעזור לך?!...

מרחם על הבריות
שלושים ימי הצום של החפץ-חיים להצלת יהודי ממחלה

 הכלל הוא כאמור להמיר סבל שלילי בחיובי, ולזכות בשקט נפשי. תוכל לפנות למוסדות ברח' החי"ם 4 תל גיבורים חולון,
או להתקשר למוקד המוסדות בטל' 03-5011160, ואנחנו נקבע איתך פגישה לא מחייבת ונתקדם...

שלום וברכה, 
 אני אחד מתלמידי המוסדות של מורנו הרב חיים רבי שליט"א, ואני רוצה ממך דקה של תשומת לב. 

אם זה לא יהיה מעניין תוך דקה, תוכל לעבור לעמוד הבא...
יש לנו כאן למעלה מ150 אברכים, 2,000 משפחות, 150 מוסדות תורה וחסד, 10,000 ילדים ומערך של תורה וחסד סביב 
השעון. אלו לא סיפורים, תוכל להגיע בכל יום ובכל שעה הנוחה לך ולראות פעילות המותאמת לאותה שעה בדיוק. אין שום 
תקציב או מקור הכנסה אחר שיכולים להחזיק אימפריה שכזו, זה פשוט מורכב מכמה אנשים פשוטים כמוני וכמוך שרוצים 
שקט נפשי... כן! שקט נפשי, לא יותר! אנחנו רוצים בריאות, פרנסה, נחת, שלום בית, ילדים מחונכים, הצלחה והרגשה טובה. 
אנחנו מבינים שבשביל זה צריך להשקיע, וההשקעה הבטוחה ביותר היא בעולם התורה והחסד. כאשר אתה מחזיק את עולם 

התורה, אתה מבטיח לך ולבני ביתך את השקט הנפשי הדרוש 
להם כל כך.

וזה עובד כך: גם אם נגזרה עליך גזירה כלשהי, הרי שהיא מיד 
מתבטלת, בגלל שמשפחת האברך אותו אתה מחזיק לא אמורה 
לסבול בגלל אותה גזירה...באותה מידה, הקדוש ברוך הוא מחשב את 
הסבל שהיית צריך לעבור, ומעביר אותו לסבל אותו אתה עובר כאשר 
אתה נפרד מידי חודש מסכום לא קטן של כסף... אז זה פשוט להחליף 
סבל שלילי בסבל חיוב, ולהישאר עם שקט נפשי בזכות משפחה שלא 

מגיע לה לסבול בגלל הגזירות שנגזרו עליך.

 חשבון פשוט! 

 אז מה צריך לעשות בשביל זה? 

פשוט לבחור מהטבלה כאן את הסכום שממש 

כואב לך להוציא מהכיס, והנה המרת סבל רע 

בסבל טוב, ויש לך שקט נפשי.

החזק אברך, בשביל השקט הנפשי שלך!

₪18,000 מידי חודש      אז פשוט מוטל עליך להחזיק  אם קשה לך להוציא 
3,600 ₪  מידי חודש      אז פשוט מוטל עליך להחזיק  אם קשה לך להוציא 
1,800 ₪  מידי חודש      אז פשוט מוטל עליך להחזיק  אם קשה לך להוציא 
1,000 ₪ מידי חודש      אז פשוט מוטל עליך להחזיק  אם קשה לך להוציא 
אם קשה לך להוציא 900 ₪   מידי חודש            אז פשוט מוטל עליך להחזיק
450 ₪   מידי חודש      אז פשוט מוטל עליך להחזיק  אם קשה לך להוציא 

שתמיד יהיה לך!יש לך דקה?
מה אתה יודע על שקט נפשי?

עשרה אברכים ומשפחתם
שני אברכים ומשפחתם
אברך אחד ומשפחתו

מניה בכלל האברכים ומשפחתם
חצי החזקת אברך ומשפחתו
רבע החזקת אברך ומשפחתו

הזכות והישועה בהחזקת אברך:
בסך של 1,000 ש"ח לחודש בלבד, אתה זוכה למנייה בלימודם של למעלה מ-150 לומדי תורה,

ביטוח חיים אמיתי, ובנוסף "חופת מרן" - הברכה והישועה לך ולכל בני המשפחה 03-5011160


