
 א
 

 

 שלמה שאילת
 

 ז"תשע אלול בכ - איקתדף  -י הרב מרדכי ציון "נערך ע

 aviner.net-http://shlomo  :שיעורי הרב

 

 :תוכן

 הטף במצות הקהל: וילך-פרשת נצבים .א

 ?מסורבות גטומה יהיה עם  .ב

 העולם הזה אינו שלך .ג

 "קלים"סמים  .ד

 מתי מותר לשקר בעלמא דשקרא .ה

 האידיאולוגיה הדתית הפשרנית .ו

 

 

 

 הטף במצות הקהל: וילך-פרשת נצבים

 [יוסף אברמסון: עריכה] 

 

, אם אנשים באים ללמוד: "ל"דורשים חז(. דברים לד יב" )הקהל את העם האנשים והנשים והטף"

הרי אינם , טף למה בא(. חגיגה ג א" )כדי ליתן שכר למביאיהן? טף למה באין, נשים באות לשמוע

להם אם אינם מבינים  איזה שכר יש". ליתן שכר טוב למביאיהן"אלא ? הם קטנים מאוד, מבינים

 ? כלום
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כלומר גם אם הם אינם . אלא מבאר האברבנאל כי השכר הוא הרושם הפנימי שזה עושה עליהם

של תורה ושל מידות טובות , של טהרה, כאשר הם נמצאים באווירה של קדושה, בגיל של הבנה

 .זה פועל על אישיותם בצורה מופלאה גם בגיל שנה שנתיים

 

 

 

 ?מסורבות גטומה יהיה עם 

 [הרב מרדכי ציון: ראיין]

  

, נישואים-לפני זמן מה הרב הצטרף לפסק הלכה של רבנים הפוסלים הסכם קדם: ש

 ...שמיועד למנוע עיגון נשים שבעליהם מסרבים לתת להן גט

רק ביקשו שאוסיף , הם רבנים גדולים  .אני לא בדרגת רבנים אלו  .זה לא מדוייק: ת

 .הסכמתיכמובן   .חתימתי

 ...אבל יש טוענים שזה לא פסק הלכה מנומק ומסודר אלא סתם פשקוויל: ש

וזאת לא היתה המטרה של אותו פסק אלא   .פסקים מנומקים באריכות קיימים לרוב: ת

המקור כבר נמצא , ובכלל  .כדי לעורר דעתם של אלה שאינם יודעים שיש כאן בעיה

 (.ע קלד ז"אה)ובשולחן ערוך , (רושין ב כהלכות גי)ם "וברמב( קיב ב)בגמרא יבמות 

 ?נישואים-מה זה בעצם הסכם קדם: ש

וכן   .הוא יצטרך לשלם לה קנס חודשי גבוה, הסכם שאם הבעל מסרב לתת גט לאשתו: ת

כידוע מלבד נשים מסורבות   .אם האשה תסרב לקבל גט היא תצטרך לשלם, בצד השני

 .יש גם גברים מסורבי גט, רבות גט

 .ואלו שתי בעיות שיש לפתור, הם מסכניםגם : ש

יש להדגיש שיחסית מקרים אלה הם , אך קודם כל  .ויש פתרונות  .בודאי: ת

ולהשמיץ את בתי הדין , יש מאוד להיזהר מהכללות  .ברוב המקרים מקבלים גט  .בודדים

 .הרבניים שלא בצדק

 ...אין זה מנחם אותם, אבל גם המקרים הבודדים האלה: ש

 .יש דרכים לפעול מלבד אותו הסכם קדם נישואים  .ןנכו: ת

 ?מה הבעיה בהסכם קדם נישואים: ש

ואם הוא , על הבעל לתת את הגט מרצונו החופשי  .כלומר גט בכפיה  .זה גט מעושה: ת

 (.א ד מ"ת הרשב"שו)א "כך כותב הרשב  .אז הגט אינו תקף, נתן בכפיה

 ?והבעל מוכן לתת גט, יםאז מה לעשות אם יש כבר הסכם קדם נישוא: ש

יש לבטלו עתה , אם הוא נתן גט בלי ביטול ההסכם  .יש לבטל את ההסכם ואז לתת גט: ת

 .ולתת גט חדש

עובדה שיש רבנים שנתנו אישור   ?האם כל הרבנים סוברים כן: סליחה שאני שואל: ש

 .לאותו הסכם

ר הולכים אחרי ובדבר כה חמו  .רוב גדולי הפוסקים אוסרים  .זה מיעוט קטן: ת

והיו , זה ענין כלל ישראלי, יתר על כן  (.ע ד קו"אה)ת אגרות משה "ועיין שו  .הרוב

הרבנות ,יתר על כן , והם לא קבלו  .חייבים לקבל אישור הרבנות הראשית לישראל

 .הראשית גם מתנגדת

 ?שמתירים, ר צבי שכטר"כגון הג, אבל באמריקה יש רבנים גדולים: ש

אז בשעת   .אין אמצעים אחרים, שם אין ברירה. ב  .אותו הסכם שיש כאןזה לא . א: ת

 .פה יש פתרונות אחרים למסורבות גט  .יש התירו, הדחק גדולה



 ג
 

 ?מה הם: ש

 .חסימת חשבון בנק ועוד, שלילת רישיון, איסור יציאה מן הארץ, בית סוהר: ת

 !?הרי זו כפיה  !?וזה לא נקרא גט מעושה: ש

ידוע   .אז מותר לכפות  .שבית הדין פסק שהבעל חייב לתת גט אחרי זהאבל   .בודאי: ת

אבל אם   (.הלכות גירושין שם)ם "ועיין רמב  .רוצה אני: מכים אותו עד שיאמר: הלשון

 .אז אסור, כגון אותו הסכם, שבית הדין פסק לפני זה

 ?"הסכם מאהבה"או " הסכם כבוד הדדי"ומה עם : ש

 .מכבסת מילים  .אחרותזה אותו הסכם במילים : ת

 ?מה הם המקרים שבית הדין פוסק שהבעל חייב לתת גט ואז מותר לכפות: ש

 (.ע שם"ע אה"שו' עי) יש רשימה של דברים חמורים: ת

 ?ובסיכום: ש

אך אם הבית הוא   .נזכה כולנו לבנות בית נאמן בישראל באהבה ואחוה ושלום ורעות: ת

לא לעשות זאת במאבקים של עורכי דין בבית הדין  ,וגם אז .זה לגיטימי להתגרש, גיהנם

אלא יש ללכת   .נזק כספי וחורבן לילדים, מה שגורם לבני הזוג נזק נפשי, או בית משפט

 .לגישור

 

 

 העולם הזה אינו שלך

  

אינו מטיב לי ' למה ד: פיהם מלא תלונות על הצרות שיש להם בעולם הזה, הרבה אנשים

 !?יומם ולילה

 .כבר אלפי שנים היא נאמרת על ידי כל מיני פילוסופים גויים  .טענה חדשה כמובן אין זו

 (:ג יב)ם במורה נבוכים "אומר רבנו הגדול הרמב, יש כאן טעות כפולה

ולכן אתה בא בתביעות שלא הכל מותאם בדיוק , אתה חושב שהעולם נברא בשבילך .א

 .לפי צרכיך

לם מכך שהטוב הוא רוב ושהרע הוא אתה לא מסתכל על הדברים בפרופורציה ומתע .ב

 .אתה סובל מפינוק רגשי  .מיעוט

אז צריך טאקט אלמנטרי להתנהג כאורח ,אתה רק אורח כאן   .אכן אינך מרכז העולם

 .מנומס

כמה בשר , כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי: מהו אומר, אורח טוב: "כך אמרו חכמינו

לא טרח אלא , וכל מה שטרח, גלוסקאות הביא לפניכמה , כמה יין הביא לפני, הביא לפני

, פת אחת אכלתי  ?מה טורח טרח בעל הבית זה: מהו אומר, אבל אורח רע  .בשבילי

לא טרח אלא , כל טורח שטרח בעל הבית זה, כוס אחד שתיתי, חתיכה אחת אכלתי

 (.ברכות נח א" )בשביל אשתו ובניו

ודאי   .עין רעה, יש מבט שלילי, רח הרעלאו  .עין טובה, לאורח הטוב יש מבט חיובי

בין שאתה מבין בין שאינך , ומדרך הטוב להטיב, שרבונו של עולם הוא טוב לכל

 .ל שמברר באריכות נושא זה"עיין ספר דעת תבונות לרמח  .מבין

, אל תבוא בתביעות יומם וליל, אל תהיה כפוי טובה, אך גם אם אינך מבין ספר עמוק זה

 .לא חייב לך כלום' זכור שד  .על כל דבר' מודה לדאלא אדרבה היה 

אלא כמסילת , אל תחשוב כמו פילוסופים מודרניים שעולמנו הוא עולם של מילוי הנאה

 .ישרים בפרק הראשון שהוא עולם של מילוי חובה
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ושטבעו לא , שטבעו של האדם הוא לרצות כל מיני פינוקים, צרה ישנה, אכן זו צרה צרורה

מה שנקרא שנאת , לפעמים אפילו להחזיר רעה נגד טובה .שקיבל להודות על מה

נכון שלא נוח , נכון שהגאוה מפריעה להודות, אכן לא נעים להרגיש שחייבים  .המטיב

נפשות רבות   !נותן לנו דברים כה רבים' פתח עיניך וראה שד  .להיות אורח שכבול לחובה

 .קים להודותאילו פינו מלא שירה כים אינינו מספי  !וחסרונם

אך לא על   .נכון שיש בספר דעת תבונות הסבר עמוק למה יש רע בעולם  .אך בל נטעה

 .'אנו נעבוד את ד,תנאי שאנו מבינים 

 .'ברוך אתה ד: וכל יום נאמר מאה פעמים  .אנו נעבוד אותו' אלא מאהבת ד

 .אלו חיים מתוקים

 

 

 "קלים"סמים 
 [הרב מרדכי ציון: ראיין]

  

 ?שואלים האם מותר לצרוך סמים קליםרבים : ש

על   .ושרבים עדיין שפויים לא לעסוק בזה, אלא רק מועטים, נקוה שלא רבים שואלים: ת

כל   .אין הבחנה כזו בין סמים קשים לבין סמים קלים,מבחינה בריאותית , כל פנים

רות ת אג"שו)מ פיינשטיין "יש על זה תשובה של הגר  .הסמים הם קשים וכולם אסורים

 (.ד ג לה"משה יו

 ?איפה כתוב בתורה שאסור לקחת סמים: ש

וזה מדין של , ם בהלכות דעות פרק ד כותב שאדם חייב להתנהג בצורה בריאה"הרמב: ת

 .כמבואר בפרק א, שזו מצוה מן התורה של והלכת בדרכיו', הליכה בדרכי ד

 ?יש טוענים שסמים קלים לא מזיקים יותר מאלכוהול: ש

הבדלה , כמובן אינינו מדברים על כוס קידוש  .אך גם אלכוהול אסור, יודעאיני : ת

 .וכדומה

, ממילא לא מצליחים לאכוף הימנעות מסמים, כולל ארצנו, הנסיון מראה שבעולם כולו: ש

הן , הן מבחינת השיווק, אז אולי עדיף שזה יהיה חוקי ואז אפשר ליהיה עקוב בנעשה

 ?מבחינת השימוש

נכון שלא מצליחים למגר   .זה מזיק לאנשים ויש להילחם נגד זה בכל תוקף  .בודאי לא: ת

יש הבדל גדול בין מדינה בה   .אין להתיאש  .אבל מצליחים לצמצמה, את התופעה

לבין , ואז יש תקוה, וגם אנשי הרוח לוחמים נגד  האזרחים חוטאים אך השלטון נלחם נגד

רבי יצחק עראמה מסביר   .ואז המצב אבוד, מדינה שכולם מרכינים את ראשם מתוך יאוש

, כלומר מתן גושפנקא חוקית לחטא, שזה היה החטא של סדום, בספר עקדת יצחק שער כ

 .כמו בעניינינו לגליזציה של סמים קלים

 ?ומה עם חופש הפרט: ש

אנחנו לא , כל ישראל ערבים זה בזה, קודם כל  !אפשר להתעלם מכל נבלה, אם כך: ת

אותם , שנית  .כמה שאנו יכולים, אלא גם לאחרים, ו דואגים לא רק לעצמנואנ, אגואיסטים

ואדרבה אנו מצילים אותם מאותם עבדות , הם משועבדים לסמים, האנשים אינם בני חורין

 .ועושים אותם בני חורין, בזויה

ואנו לא סומכים על אותם צרכנים של סמים קלים שהם יודעים לשלוט על עצמם ורק : ש

 ?ידה מזעריתלקחת במ
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אז הם מוצאים , במיוחד כאשר הם במצוקה, יש בכך מדרון חלקלק להרבה אנשים  !לא: ת

זה גם יגיע לקטינים בהיקף רב והם בודאי לא , שאם זה הופך לחוקי, ובמיוחד  .שם מפלט

 .שולטים על עצמם וזה יביא חורבן

 ?יש חלופה כשרה  ?אז באמת מה יעשה אדם שהוא במצוקה: ש

ישרים משמחי ' פיקודי ד  .תורה ומצוות ומעשים טובים ומידות טובות  .יודא: ת

אשר ... אשרי האיש  .אשרי תמימי דרך  .אשרי העם שככה לו  .אשרי יושבי ביתך  .לב

 .חפצו' בתורת ד

 

 

 מתי מותר לשקר בעלמא דשקרא

  

ולפעמים , אנו בעלמא דשקרא, לצערנו  .חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת  .אסור לשקר

אך אין לך , האמת היא דבר גדול וענק  .מותר לשקר ואף מצוה לשקר, כיוצא מן הכלל

 .בעולמנו דבר שאין הקיצוניות מזיקתו

לכן צדק אברהם אבינו שאמר , כמובן פיקוח נפש דוחה את כמעט כל התורה  .פיקוח נפש

תהלים " )תלעם נבר תתברר ועם עיקש תתפ"אכן   .לפרעה ולאבימלך ששרה היא אחותו

 (.יח כז

אדם בורח מרודפיו ובעל הספינה מנצל זאת כדי   .בגמרא עוד דוגמה של פיקוח נפש

לכן מותר להבטיח לו אותו סכום ולבסוף לשלם רק את המחיר   .לדרוש מחיר מופקע

 .הרגיל

" ואני זקנתי"ורבונו של עולם שינה ורק ציין שאמרה " ואדוני זקן"שרה אמרה   .מפני שלום

 .לא לפגוע באברהם אבינו כדי

אין , אלא האדם רוצה להציג את עצמו כמענין, שאין בהן נזק לאף אחד הגזמות ובדותות

כלומר כמו , "מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג: "שנאמר, בהם איסור של שקר

מובן , אך אף על פי שאין איסור תורה  .כך אסור להזיק על ידי שקר, שאסור להרוג

 .מותר, כגון לרמות כדי להכין מסיבת הפתעה, אבל אם זה לטובה  .ו מידה רעהמאיליו שז

אסור , אם מבטיחים לילד פרס תמורת התנהגות טובה  .התחייבויות לילדים

 (.ועיין יבמות סג א  .סוכה מו ב" )למדו לשונם לדבר שקר"  .לשקר

הוא , ר בקשוהואך כאש, חכמים הפקידו כספם אצל בעל האכסניא  .להציל ממונו מגנב

ובתור סימן הודיעו לה שהוא אכל , כביכול בשמו של הגנב, אז הם פנו לאשתו  .כפר

 (.יומא פג ב)מאכל שהם זיהו פירור ממנו בשפתיו , באותו יום עדשים

ואי , מה שגורם הפסד, פועל שמפסיק עבודתו באמצע היום שלא כדין  .פועל הגורם נזק

בבא )משכורת גבוהה ולשטות בו כדי שיישאר  יח לומותר להבט, אפשר למצוא לו מחליף

 (.ש תעה"ת ריב"שו)וכן הפסד כספי אחר   (.מ רלג ה"ע חו"שו  .מציעא עה ב

אסור לכזב שאוספים כסף למטרה מסויימת כאשר הוא הולך למטרה   .התרמות כזב

 (.מ ב כט"ת אגרות משה חו"שו)זה גזל   .אחרת

וזה ,קבל כספים ממשלתיים או להיפטר מתשלום אסור לכזב כדי ל  .כספים ממשלתיים

 (.שם)גם חילול השם 

כגון לומר שהתורה התירה דבר מסויים , אסור לשקר בשם התורה  .שקר בשם התורה

 (.ד קנז"א יו"עיין רע  .ק ד ט"ים של שלמה ב)וזה בייהרג ואל יעבור , שבאמת הוא אסור

כגון , סד כדי שלא כולם יתנפלו עליומותר לשקר כדי להגן על בעל ח  .הגנה על בעל חסד

 (.מ רסב כא"ע חו"שו  .בבא מציעא כג ב  .אושפיזא)מכניס אורחים נדיב 



 ו
 

ם "מסכתא לפי הרמב  .שם  .פוריא)מותר לשקר כדי להציל את עצמו מבושה   .בושה

 (.גזילה יד יג

כן מותר לאדם לשקר כדי להסתיר מעלותיו כגון שאינו יודע מה שבאמת הוא   .ענווה

במעשה   כתובות עז  .תקסה' ב סוף סי"ועיין מ  .י"רש  .שם .מסכתא)משום ענווה  ,יודע

 (.דרבי יהושע בן לוי והקשת

 

 

 האידיאולוגיה הדתית הפשרנית

  
זרם , דתיים מלידה, בעלי תשובה, חסידים, ליטאים, ציונים, חרדים: יש בדתיים גיוון גדול

 .ועוד, זרם ליברלי, מרכזי

מקפידים על קלה כחמורה , רבים ביניהם שמקיימים מצוות במסירות נפשה יש "ב

 .ומקדישים כל רגע פנוי ללימוד תורה

אין   .ויש כאלה שלא כל כך רציניים ויש גם הממציאים אידיאולוגיה של ליברליות ופשרה

מרן הרב קוק העלה מחשבה שתנועת המזרחי תהיה המנהיגה הרוחנית   .זו תופעה חדשה

אגרות הראיה ב )אך הוא הסיק בצער שזה בלתי אפשרי בגלל שהיא פשרנית , השל האומ

 (.ג ריז ועוד, ג קעג, ב קסד, קכד-קכג

אלא אף לימד   ולא רק שהקפיד על כל הלכה, מרן הרב קוק לא היה פשרן, כמובן

, בכלכלה, בצבא, במדינה, שבימינו ההלכה צריכה להתרחב כקדם מן הפרט אל הכלל

לאט לאט , אך עם הזמן, ה אחרונה זו לא אומצה בתחילה על ידי החרדיםנקוד  .בחברה

 .הם מתקרבים

שאינה אוהבת את , זו השפעה מוסווית של הנצרות  .כמובן בעיית הפשרנות אינה חדשה

כי זאת , הנצרות גרועה מן האלילות,במובן הזה   .המצוות ורואה בהן מעמסה על החיים

אבל הנצרות פוסחת על   .שוחרת קדושה אלא טומאההאחרונה מכריזה בפה מלא שאינה 

מצד שני מצהירה   .סוברת שאי אפשר להכניס קדושה בחיים, מצד אחד: שתי הסעיפים

 .לכן הכניסה את הטומאה בתוך הקודש  .על רצון לקדושה

במיוחד עסק , קידוש התאוה, כך אצל הדתיות הפשרנית יש אידיאליזציה של התאוה

ולהסביר , להלל ערבוב גברים ונשים, למחוק צניעות הלבוש, יותאובססיבי ביצרא דער

 .שזה קדוש וטוב ויפה

עברה מאהבת החילוניים לאהבת : הדתיות הפשרנית הסתבכה קשות בכמה סוגיות

ואף , ומאידך עברה משנאת ההתנגדות לתחיה האומה לשנאת החרדים  .החילוניות

 .מאיסת שקידת התורה והקפדה על המצוות

, הכל מלא קדושה, כמובן בגניזת הלב  . ה על דגלה שהדת צריכה להיות מתוקההיא חרת

ברור שהכל יבוא על תיקונו . הכל מלא צמאון בוער אל התורה', הכל מלא צמאון בד

 .אך בינתיים יש להחזיק מעמד בתוך מצב מסובך זה, במוקדם או במאוחר

, מנין הזנוחה בימי חולהתפילה ב, יש לשרוד על אף הדלות הנוראה של לימוד תורה

הפאביים , הזמרים הפסולים, והתפילה בשבת מלאה פטפוטים וגם הבלים של עלונים

כאשר  –הלבוש השפל עם כתוביות של אפס , הטיולים לשם בילוי בקניונים, הדתיים

סופה של הנשמה הישראלית   .אך אין להתיאש  .הצרה הראשית היא תרבות הפנאי

התחיה   .לשיבת ציון ולהקמת המדינה, זכינו לבנין הארץ לא לחינם  .הטהורה לנצח

צרור לא יפול ארצה מכל   .אין דבר יותר בטוח מזה  .הלאומית תביא גם תחית הקודש

 .הבוחר בעמו ישראל באהבה' דבר ד



 ז
 

יש אומרים שלאורך   .ה יש גם הרבה מאוד לומדי תורה המקיימים מצוות באהבה"ב

זה   .תקופה כל כך טובה עם כל כך הרבה שלומי אמוניםההיסטוריה הישראלית לא היתה 

 .לנו לאות שהאור מבקיע

 .ויכול נוכל, חזק חזק ונתחזק בתחיית הקודש

 

 

 


