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מורנו הרב שליט"אכל עשייה לכבוד ה' יתברך, ָׁשָווה מליונים!
פרשת ויקהל-פקודי, שבת החודש, תשע"ז

פרשת  השבוע,  בפרשת  מיוחד  פסוק  ישנו 
ודרך  טובה  הנהגה  ממנו  ללמוד  שניתן  ויקהל, 
הרע  יצר  לפעמים  כידוע,  השם.  בעבודת  נכונה 
מבלבל ומביא עצבות על עובד ה', ואומר לו מה 
דקדקת,  לא  כיוונת,  לא   – מספיק  אינו  שעשית 
לא עשית לשם שמים, וכן כיוצא בזה. ואף שאין 
סוף דרגות בעבודת ה', מכל מקום צריך כל אדם 
ושמחה  ה',  בעבודת  נפשי  סיפוק  גם  להרגיש 
גדולה על כך שהוא זוכה לקיים מצוות, ולהרגיש 
במסילת  )וכמבואר  שלו  ה'  בעבודת  שמח  יתברך  שה' 
ישרים פי"ט(, וזה פסוק מפורש בפרשת השבוע, והנה 

הפסוק...
ְנָדָבה  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ֵהִביאּו  וגו'  ְוִאָּׁשה  ִאיׁש  "ָּכל 
לה'" )שמות לה, כט(. ולכאורה יש לשאול, היתכן לומר 
ב(:  כה,  )שמות  וכן הפסוק  לה'?  נדבה  שאנו מביאים 
"ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה וגו'", היתכן לתרום לה' יתברך 
 – הבריאות  הכסף,  החיים,   – ממנו  שהכל  בעוד 
הכל בידי שמים, והכל משמים! אז כיצד זה נקרא 
שנותנים נדבה ותרומה לה' יתברך? אלא שכותב 
לה'"  "נדבה  זיע"א,  הקדוש  החיים  האור  כך  על 
ונראה  ע"ש.  נדבה,  ליקרא  הראוי  דבר  פירוש   –
תרומה  מביאים  שכאשר  בזה,  הדברים  שכוונת 
והתורם  והנותן  ובאהבה,  בשמחה  יתברך  לה' 
את  להביא  וראוי  מכובד  באמת  שזה  מרגישים 
התרומה לה' יתברך, ממילא גם בשמים מקבלים 
ולתרום  להוסיף  שניתן  נכון  באהבה.  זה  את 
בעין טובה ובלב טוב עוד ועוד, אבל עצם הדבר 
שהתורם נראה לו שזה מכובד לכבוד ה' יתברך, 
אז בשמים מקבלים את זה באהבה וקוראים לזה 
או  בעצבות  להיות  שאסור  ומכאן,  לה'.  נדבה 
ביאוש על הדרך שלנו בעבודת ה', שהרי אפילו 
אף  על  ויעקב,  יצחק  אברהם,  הקדושים  האבות 
שלא השלימו את עצמם בעבודת ה', ועדיין ניתן 
לתבוע ולבקש מהם להתקדם עוד ועוד )כמבואר בגמרא 
להיות מרכבה לשכינה,  זכו  זאת  כל  יז.(, עם  ערכין 

טוב  שכר  להם  ומשלם  בהם,  שמח  יתברך  וה' 
על כך שהיו רצים לקיים מצוות כסוסים בביצות 
מתאמצים  ה',  עובדי  אנחנו  כך  צו.(,  )סנהדרין  המים 
ומשתדלים ומשכימים לכבוד ה' יתברך, וזה נקרא 
נדבה לה', על אף שעדיין מחובתינו להתאמץ עוד 

ולעשות יותר.
ובזה מובן מה שכתוב בגמרא )פסחים סה.(, שרבי 

בלי  מתקיים  לא  'העולם  אומר:  היה  הקדוש 
ִמים, ובלי פועלים שעוסקים  פועלים שמוכרים ְּבֹשָ
בבורסקי )עיבוד עורות של בהמה, שהיא עבודה מסרחת(, אשריו מי 
ִמים, אוי לו למי שאומנותו בורסקי,  שאומנותו ְּבֹשָ
ע"ש. ולכאורה הרי העולם אינו מתקיים בלעדיו, 
נמצא שהוא עושה מעשה גדול מאוד, אם כן מדוע 
לומר עליו "אוי לו"? אלא כוונת הדברים שבאמת 
ומרוויח,  שהיא,  עבודה  בכל  שעובד  מי  אשריו 
מתחזק ומחנך את בני ביתו ליראת שמים ואהבת 
התורה, ונכון שבעיני הציבור זה נקרא "אוי לו", 
כי יש ריח מסריח בעבודה, אבל בעיני עצמו הוא 
ואשרי  ואשריו  לתפארת,  ה'  עובד  להיות  יכול 
חלקו, ואשרי משפחתו, שכולם מתנהגים בענווה 
ומחונכים לתורה ויראה, והבן! ומצינו בגמרא )פסחים 
בהמה  עור  בהפשט  אפילו  לעבוד  שמצווה  קיג.( 
מסרחת שמתה, ולהרוויח כסף ולהסתדר בחיים, 
ע"ש. ומצינו עוד בגמרא )שבת קיט.(, על חכמי הגמרא 
 – שבת  לכבוד  קודש  שבת  בערב  עובדים  שהיו 
הנרות,  ודגים, להכין  לבקוע עצים, למלוח בשר 
משאות  ולישא  סבל  להיות  בתבשילין,  לסייע 
שהיה  וכידוע,  ע"ש.  קודש,  שבת  לכבוד  כבדים 
הלל הזקן מבקע עצים, רבי יצחק נפחא, רבי יוחנן 
הסנדלר ורבי יהושע פחמי )ועי' רמב"ם פ"ג מהלכות ת"ת(. 
ואף אבותינו הקדושים היו רועים בצאן, וכן משה 
רבנו ע"ה ודוד המלך ע"ה, וזכו בעבודתם לגילוי 
שכינה ועבודת ה' בעוצמה אדירה. וכידוע, סתם 
שעוברים  משום  ה:(,  )ב"מ  לעדות  פסול  צאן  רועה 
על גזל, ועם כל זאת כל עבודה ופעולה שעושים 

במסירות נפש לשם שמים, הרי זו נדבה לה'.
ויתכן לבאר בזה את המעשה הידוע על רבנו 
בספר  המובא  זיע"א  מוואלוז'ין  חיים  רבי  הגאון 
עשיר  אותו  על  קנז(,  דף  )ח"א  ויגדך'  אביך  'שאל 
התורה,  לומדי  עבור  לישיבה  לתרום  רצה  שלא 
לסוסים.  וקש  תבן  יקנו  שלו  שבכסף  חשש  כי 
'אתה  מוואלוז'ין:  חיים  רבי  הגאון  לו  והסביר 
במיוחד  יהיה  שלך  שהכסף  שמים,  לשם  תכוון 
כן  לו  והוכיח  העיקר'.  וזה  התורה,  לומדי  עבור 
שנאמר  ואהוליאב  בצלאל  על  השבוע  מפרשת 
כלומר,  ַמֲחָׁשבֹת",  "ְוַלְחֹׁשב  לב(:  לה,  )שמות  עליהם 
שהיו יודעים את מחשבתם של התורמים למשכן, 
היו  שמים,  לשם  בשלמות  מכוון  שהיה  ומי 
הקודשים.  בקודש  או  בקודש  כספו  את  מניחים 
כספו  היה  בשלמות,  לכוון  יודע  היה  שלא  ומי 

הולך לאדנים או לחצר, וכיוצא בזה, ע"ש. ויתכן 
לבאר שזה רק ביאור לאותו עשיר שלא מבין טוב 
ויודע  המבין  כי  לתורה,  והסיוע  העזרה  במעלת 
באמת את חשיבות הדברים, שהרי אי אפשר בלי 
סוסים, תבן וקש עבור השליחים היוצאים לגבות 
ממש  הוא  זה  גם  ובעצם  הישיבה,  למען  כספים 
כמו תורה! שהרי אי אפשר להתקיים בלי ההכנות 
ויש  גדולה,  והמכוון לשם שמים, מעלתו  האלה. 
לו זכות בהחזקת התורה בשלמות. ומצד בצלאל 
ואהוליאב, הם עשו מה שעשו לכבוד ה' יתברך, 
ובין  האדנים  בין  הבדל  אין  התורמים  מצד  אבל 
קודש הקודשים, כי כל זה עושה שלמות למשכן 
המרבה  אחד  בבחינת  וזה  בו.  שורה  שהשכינה 
)מנחות  הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים  ואחד 
קי.(, כי זה עיקר העשייה לשם שמים, וזה בבחינת 
נדבה לה', והרי זה מצויין. וכמו עני שתורם סולת 

בלבד, ואף עליו נאמר "ריח ניחוח" )מנחות שם(.
ומרומז כן בפסוק "נדבה לה'", כלומר, תעשה 
קודם נדבה לעצמך, ותדאג למצוות שאתה חייב 
מכן  לאחר  ורק  ובאהבה,  בשלמות  שיהיו  בהן 
בפסוק  שכתוב  וכמו  יתברך.  לה'  נדבה  תתרום 
בפרשת החודש )שמות יב, יז(: "ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות, 
ופירש רש"י את המצוות – שמצווה הבאה לידך 
אל תחמיצנה, כלומר, כל מה שקשור אליך תכוון 
אם  וגם  ובשמחה.  באהבה  ותעשה  מצווה,  שזה 
זה יהיה בבחינת להפשיט עור בהמה סרוחה, או 
לנקות את רשות הרבים כעובד עירייה וכדומה, או 
להיות אחראי על בורות המים להשקות השדות 
שזה תפקיד מהשמים )עי' ב"ב צא:(, וכן כל הפעולות, 
שזה  ולכוון  בשמחה,  אותם  ולעשות  להתאמץ 
בשם  וידוע  לטובה.  יתברך  ה'  רצון  וזה  מצוה, 
האר"י ז"ל זיע"א שבדור שלנו שלפני הגאולה, גם 
מעשה קטן שעושים לכבוד ה' יתברך, עושה רעש 

גדול בשמים, ושווה מליונים! 

ומכאן להכנות לחג הפסח, כל עבודות הניקיון 
של הבית, וכן הקניות הגדולות בשווקים לצורכי 
הבית, הכל הם מצוה גדולה, ויש לכוון ולעשות 
בשמחה בבחינת נדבה לה'. וכן שמש בית-הכנסת 
ושאר עסקני ציבור, כמו נח הצדיק שהיה שמש 
בשמחה,  הכל  לעשות  יש  חיים,  לבעלי  בתיבה 
זה  והרי  שמים,  לשם  ולכוון  ובזריזות,  באהבה 
ממש מצוה כשיעור תורה, והיתה לה' המלוכה.              
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שלום וברכה מורי ורבותי!
ריבון  של  העיקרי  שרצונו  לכך  התוודענו  בה  הקודמת,  לשיחתנו  בהמשך 
העולמים הוא שנעבור את העולם הזה במיטב ההנאה וההתלהבות. ומשום כך, 
יצר לנו את התורה הקדושה המחנכת ומלמדת איך זוכים לחיים של אושר – הן 

ברוחניות והן בגשמיות.

תגובותיכם הנלהבות נתמיד רק הראו עד כמה יש צורך לחדד את המסר, 
לחזור עליו ולהפנימו, ויחד נעשה זאת בעזרת ה' בשיחתנו הנוכחית.

מרן הרב שך זיע"א נפגש פעם עם אחד מתומכי התורה הגדולים בישיבה 
אבל  ממש,  תורה שהוא  תומך  לאותו  אמר  הוא  המעטירה.  פוניבז'  הקדושה 
ממש, מקנא בעולם הבא שלו. אולם, באותו משפט הוא גם אמר לו, שבעולם 
הזה שלו הוא לא מקנא כלל ועיקר. וזאת משום שההנאה האמתית והתענוג 
הרצוף בעולם הזה נמצאים דווקא בחלקם של עמלי התורה, שהם אשר זוכים 
ומקיימים את דברי התורה קלה כבחמורה, ובכך קרובים הם יותר ליעוד של 
התענוג הגדול והעידון האמתי שהועיד הקדוש ברוך הוא לבניו כאן בעולם 

הזה.
הרמח"ל בתחילת ספרו "מסילת ישרים" )פרק א'( כתב "שהאדם לא נברא אלא 
להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו". כלומר, שכאשר ה' יתברך ברא את העולם 
לסוכריה  נוצצת  וכעטיפה  שרת  ככלי  הוא  הכל  כאשר  האדם,  את  בו  וברא 
האמיתית הלא היא – עם ישראל. לא היתה מטרה כלשהי להעביר את האדם 
ייסורים בעולם הזה כדי שיזכה לרוב טּוב בעולם הבא. המטרה היתה לטובתו 

של האדם ולהנאתו, כך שגם הדרך אמורה להיות כזו – בטוחה ומענגת.

כמו שלמדנו שגם אם בדורות מסוימים היה "התענוג" לעבוד את ה' יתברך 
החזיר  כך  משום  ודוקא  לכך,  הכחות  את  אין  אלו  שבדורותינו  הרי  מיראה, 
)כמובא  שוב מאהבה  ואסתר  מרדכי  בימי  התורה  קבלת  את  הוא  ברוך  הקדוש 
בשבת פ"ח ע"א(, כי מאז כבר הצורך לאהבת ה' הפך להיות הכרח המציאות הרבה 

מעבר ליראה.

 

כלשהו  אישור  כך  על  לקבל  שנצטרך  אמרנו  הקודמת,  בשיחתנו  וכזכור, 
מגדולי ישראל. ואחד משותפי שיחתנו הנאמנים, הלוא הוא רבי יעקב בן חמו, 
כתב לנו ש'האדמו"ר הזקן' רבי שניאור זלמן מלאדי זיע"א "בעל התניא" בסדר 
תיקון חצות כותב את הדבר המדהים הבא: השכינה היא זו שמייצגת את היראה, 
ובעקבות הגלות, מאחר ששכינתא בגלותא, אין כח בידי ישראל לעבוד את ה' 
יתברך ביראה. וככל שהגלות מעמיקה יותר, כך היראה הופכת ליקרת המציאות 
יותר ויותר. מה שאומר, שמדור לדור טבע הנהגת ה' יתברך עלינו אמור להיות 
יותר ויותר מאהבה ולא מיראה. ]לא זכיתי לראות את הדברים בפנים, בהיות 
זה  תם  המאמר  למשלוח  הקצוב  והזמן  ידי,  תחת  מצוי  אינו  הסידור  ולצערי 

מכבר... אולם ניכרים דברי אמת ויותר מכך, ותשואות חן חן לו,[.

וכה הם דברי האר"י הקדוש על התקופה שלו לפני כמאתיים שנה שעליה 
הוא כותב: כל מי שיעשה מצוה בדור הזה, למרות כל הקשיים והסיטרא אחרא, 
הרי שלמעשה הוא עשה מצוה ששווייה פי מאה מאשר בדורות הקודמים. הוא 
בכיפה,  וה'אינטרנט' שולטים  'אייפון'  היו  לא  אז  דורו.  על  הדברים  את  כתב 
ורשות הרבים לא דמתה לגן חיות, חלילה. וכבר אז טרח לעודד ולחזק את בני 
דורו, ולעדכן אותם עד כמה מצוה ומעשה טוב שיעשה גדול בכפל כפליים יותר 

מאבותיהם ואבות אבותיהם.

בפרשתנו: "ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש" )שמות 
לה, ב(. מבטיח הקדוש ברוך הוא לאדם שישמור את השבת, שבמשך כל ימות 

השבוע תהיה מלאכתו נעשית מאליה. וכביכול לא הוא ינהל את העסק או את 
שעות העבודה, אלא סיעתא דשמיא תחפוף על כל תהלוכותיו, ותהפוך את יומו 

לרווחי יותר, ואת פרנסתו לשופעת יותר.

יכל הקדוש ברוך הוא לחייב לשמור את השבת מבלי לציין את הסוכריה הזו, 
המעניקה תוספת כלשהי לחיי היום יום של שומרי השבת. אולם, ברצונו של 

הקדוש ברוך הוא לגרום לעבדיו הנאמנים שמחה והנאה יום יום ושעה שעה 
בזה העולם, לא רק שלא ויתר להם על יום המנוחה בשום פנים ואופן, אלא גם 
העניק להם את מעטפת השקט והשלווה בעקבות חסרון העבודה של אותו יום 
מנוחה. זיכה אותם בהבטחה צדדית, לפיה לא רק שלא יינזקו בעקבות חסרון 
המרדף אחר הפרנסה ביום השבת, אלא אף יזכו לסיוע שמימי בכל יתר ימי 

המעשה.

ככבדה,  היהדות  את  לתפוס  מסוימים  לאנשים  בעצם  גורם  כן,  אם  מה, 
קשה או אפילו כמשהו כואב ובלתי נסבל, אשר אך ורק בלית ברירה או מפחד 

מעונשו של גיהנם יש לקיים ולשמור?

התשובה לכך היא אחת ויחידה ונובעת, לצערנו ולבושתנו, מבֹורּות. בורות 
של אנשים שלפעמים נמצאים בעמדות מפתח, אשר מוגדרים מדי פעם אף 

כמרצים או אפילו כמחזירים בתשובה...

ע"ב( מלמדת אותנו שהסיבה היחידה שבגללה  )ל"א  נדה  אם הגמרא במסכת 
יצר הקדוש ברוך הוא את מצות הטהרה היא משום שחשוב לו שיזכה כל אדם 
להגיע לרמה הגבוהה ביותר האפשרית של אהבה ואחווה שלום וריעות. כביכול 
מארגן הקדוש ברוך הוא חתונה חדשה לכל יהודי מדי חודש, בעוד שהּבּור רואה 

זאת מתמקד בעונשי הכרת החלים על מי שעובר על כך...

ָינּוַח  "ְלַמַען  באותה מידה, אם על שמירת השבת יאמר ה' יתברך בתורתו 
יום  את  להפוך  שאמור  מה  יב(,  כג,  )שמות  ְוַהֵּגר"  ֲאָמְתָך  ֶּבן  ְוִיָּנֵפׁש  ַוֲחֹמֶרָך  ׁשֹוְרָך 
השבת ליום החופש הלאומי, מה שברבות הדורות השכילו להפנים והבינו גם 
יצרני "דתות" אחרות. הרי שהבור יתמקד ב"ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת, ִּכי ָּכל ָהֹעֶׂשה 
ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָה" )שם לא, יד(, ויקבל גם את השבת 

כעשרים וחמש שעות של עונש.

על כל מצוה ומצוה בתורה הקדושה, כמעט ללא יוצא מן הכלל, ישבו חכמי 
ישראל והורו לפרטי פרטים עד כמה היא לטובת האדם ועד כמה היא גורמת 
רק טוב וחסד למקיימים אותה. בעוד שמי שלא ילמד את הפרטים ואת הטעמים 

שבמצוות התורה, יראה בהם גיּבּוב של איסורים ועונשים.

כל מטרת בריאת העולם אך ורק משום שדרך הטוב להיטיב, ולשם כך ברא 
הקדוש ברוך הוא את האדם והעניק לו שנים של עבודה בעולם הזה, וכל זאת 
אך ורק כדי שיהיה זכאי לרב טּוב הצפון לצדיקים בעולם הבא מבלי לאכול לחם 
של חסד. ופירושו של דבר הוא, שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב וחומל על עמו, 
עד כדי כך שהוא לא מוכן להעניק לו שכר ללא עבודה. משום ששכר כזה הוא 
לחם חסד, לחם של בושה, הגורם למקבל אותו הרגשה שאינה נעימה כל כך.

אין אדם בעולם שיחשוב טוב כל כך על האחר עד כדי כך שיעניק לו שכר או 
מתנה ויחשוב על התחושה שתלווה אותו באותה שעה. אין אדם בעולם שירפד 
את חייו של האחר בטוב ובנעימים לפרטי פרטים, ובלבד שלא יעבור עליו ולּו 
היחיד שאוהב ומרחם במימדים נדירים  רגע אחד של חוסר הנאה מושלמת. 
שכאלו וללא גבולות הוא ריבונו של עולם, ועל רקע אהבה זו יצר את חיי האדם 
ולשמה המציא את הדבר הנפלא הזה שנקרא "תורה שבכתב" ו"תורה שבעל 

פה", ובעצם את היהדות כולה.

היחידים שנטשו את הדרך – בין אם במימדים של לנטוש את בית המדרש, 
ובין אם במימדים של לנטוש את היהדות כולה – הם אותם שלא הבינו נכון את 

רצונו של ה' יתברך. ומשום כך, ראו באור לא נכון את היהדות כולה.

כל אחד מאיתנו, ובפרט הורים לילדים ומחנכים לתלמידים, נמצאים היום 
כתמרור בפרשת הדרכים של הצעיר העומד למולנו. ובידינו האפשרות להנחיל 
לצעירי הצאן את ההכרה ביהדות האמתית, הטובה, האוהבת, המחנכת ומגדלת 
נמלא תפקידנו  ולקשיים.  לחיי אושר, מול היהדות האחרת הגורמת לבעיות 
נאמנה, ננחיל לדורות הבאים את יופיה של התורה, ונזכה לאך טוב וחסד כל 

הימים בזה ובבא, אמן.

ברוכים תהיו!

 המטרה:
ליהנות מהחיים יום יום ושעה שעה!
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הרב אליהו רבי ראש הכולל

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!
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שאל את הרב
שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס: 03-5011125
www.haravrabi.co.il Info@haravrabi.co.il או באתר:  או במייל: 

היכן עושים את ליל הסדר...
היכן  ואשתו  הבעל  בין  ויכוח  יש  כאשר  שאלה: 
לערוך את ליל הסדר, מה עושים? ובכלל האם חובה 
כל שנה לעשות את ליל הסדר אצל הורי הבעל? ומה 
מקום  ואין  ההורים  אצל  כולם  באים  כאשר  לעשות 

לבנים ולנכדים, והלחץ גדול מאוד?
תשובה: העיקר לערוך את ליל הסדר במקום אשר 
ולא  שמים.  וביראת  באמונה  ומתעלים  מתחזקים  בו 
יתכן שיבואו כולם אצל ההורים, ומחמת כן יש לחץ 
שלא  ועדיף  כלל.  סדר  בלי  הסדר  וליל  גדול,  ורעש 
להזמין את כולם למשפחה אחת, ובכך יכולים לערוך 
מהמצוות  ולהינות  הדעת,   ביישוב  הסדר  ליל  את 

ומקריאת ההגדה כדת וכדין.
שנה ראשונה יש לעשות את ליל הסדר אצל הורי 
הבעל, שנה שניה אצל הורי האשה ושנה שלישית כפי 
מה שנראה להם, ואין חובה להיות תמיד אצל ההורים 
ילדיהם  את  להלחיץ  להורים  ואסור  הסדר.  בליל 
ומי  הבא',  'ברוך  שבא  מי  אלא  הסדר,  בליל  שיבואו 

שלא בא 'תודה רבה'.
לפעמים רוצים בני הזוג לערוך את ליל הסדר עם 
ועושים את ליל  ובו לומדים ושמחים  ילדיהם בבית, 
ויראת  הסדר עד השעה שתיים בלילה, בכובד ראש 
משפחות  לצרף  כלל  חובה  ואין  מצוין,  וזה  שמים, 

נוספות.
לפעמים יש אורח שהוא ליצן גדול, שעושה צחוק 
ניתן  מהמצוות ומההגדה, ועדיף שלא להזמינו, אלא 
להזמינו בחול המועד, או בשביעי של פסח, או בכיפור 

שיזכה ליראת שמים.
כמובן כאשר באים להורים, והם שמחים ומאושרים 
ושומרים על השקט והקשבה מלאה, זה מצוין. ועדיף 
שהבן יבוא עם משפחתו להורים כאלו, ולא ילך אצל 

הרב שלו, כי בזה מזכה את הוריו וזה מצוין. 
 – החכם  עם  להתייעץ  יש  תהיה  שלא  בעיה  כל 
וחילול השם,  ולא לעשות מחלוקות   – 'עשה לך רב' 

חס ושלום. והאמת והשלום אהבו.  

כשרות לפסח בהשגחת הרבנות
על  ההשגחה  השנה  כל  כאשר  הדין  מה  שאלה: 
הם  בפסח  ואילו  הבד"ץ,  בהשגחת  הם  המזון  מוצרי 
בפסח  לאכלם  מותר  האם  בלבד,  הרבנות  בהשגחת 

לכתחילה או לא?
כשר  זה  הכל  אחרי  כי  לכתחילה,  מותר  תשובה: 
אינם  שלפסח  אלא  מעולה,  השגחה  וזו  למהדרין, 
ומאחר  בזה.  וכיוצא  הקטניות  בגלל  השגחה  נותנים 
חומוס,  כמו  קטניות,  אוכלים  הספרדים  ואנחנו 
אלו  ומוצרים  בהן,  וכיוצא  הן  פול,  תירס,  שעועית, 
וכיוצא  תולעים  או  ומעשרות  תרומות  נקיים מחשש 
בזה, ממילא אין כל חשש לאכלם. ומרן רבנו הגדול 
זיע"א היה אומר תמיד: 'הלואי שהמצה השמורה של 
אין  כך שלמעשה  הקטניות',  כמו  פסח תהיה כשרה 

בעיה, כאמור.
ועוד, גם אם היה חשש מסויים של חמץ, הרי זה 
ענוים  ויאכלו  וניעור,  חוזר  ואינו  פסח  מלפני  בטל 

וישבעו.
מיועד  אינו  המוצר  כאשר  וכמה  כמה  אחת  ועל 
לאכילה, כמו שמן זית לנרות שבת קודש, וכן תרופות 
שאינם נכנסים לפה, כמו טיפות עיניים ואוזניים, וכן 

משחות לפצעים, וכן תמרוקי הנשים שאין בהם חשש 
לפסח.

פגומים  שהם  ניקוי  חומרי  וכמה  כמה  אחת  ועל 
ומסוכנים לאכילה, כמו סבון או חומר להדחת כלים 
וכביסה וכדומה, שמותרים לכתחילה בפסח )ועי' משנ"ב 

סי' תמז ס"ק לג, ואיש מצליח שם(.

ברכת כהנים – לכהן שעדיין לא סיים תפילתו
שעדיין  לכהן  מותר  האם  לדעת  ברצוני  שאלה: 
לא סיים את תפילתו להמשיך להתפלל כאשר שאר 
עליו  ומה  הכהנים?  ברכת  את  החלו  כבר  הכהנים 

לעשות אם בעל כרחו נקלע למצב כעין זה? 
עליו  אולם  בתפילתו,  שימשיך  בודאי  תשובה: 
להשתדל ולהתאמץ תמיד להתחיל את התפילה כמו 
כולם, ולסיים לפני ברכת רצה שבחזרה, ומיד לקיים 

מצות עשה של נשיאות כפיים.
כבר  כאשר  בתפילתו  להאריך  לכהן  מתאים  לא 
שיאריך  עדיף  אלא  כפיים,  לנשיאות  הכהנים  הגיעו 

בתפילת מנחה וערבית כלבבו הטוב.

להפיח עם תפילין כשאי אפשר להורידם
שצריך  אדם  יעשה  מה  לשאול,  רציתי  שאלה: 
להפיח בזמן שהתפילין מונחות עליו, ואין לו אפשרות 

להורידם?
וימשיך  כח:(,  )ב"ק  פטריה  רחמנא  אנוס  תשובה: 

בתפילתו. )עי' משנ"ב וביאה"ל בסי' פ, וכה"ח בסי' לח ס"ק ה(.
ובפרט כאשר זה סתם גזים שאין בהם ריח רע כלל, 
שזה קל יותר ואין להקפיד )עי' בא"ח בספר עוד יוסף חי פרשת חיי 

שרה אות ד(.

מתאים  אוכל  סוג  איזה  היטב  ללמוד  טובה,  עצה 
לגופו, אשר ימנע ממנו בעיות כעין אלו.

למרוח משחה בשבת להקלה על כאבי הגב
שאלה: במקרה שיש כאבי גב בשבת, האם מותר 

למרוח משחה להעביר הכאב?
קודש,  בשבת  בתרופה  להשתמש  אסור  תשובה: 
שיש  משום  קודש,  בשבת  משחה  למרוח  אסור  וגם 
בזה איסור ממרח, אולם באופן שיש כאבי גב חזקים 
גופו,  כל  חלה  בבחינת  וזה  אותם,  לסבול  ניתן  שלא 
)עי'  קודש  בשבת  תרופה  לקחת  מותר  כזה  באופן 
שלא  יזהר  משחה,  למרוח  ולענין  קפ(.  דף  ח"ד  עולם  הליכות 

שמניח  באופן  יעשה  אלא  ממרח,  איסור  על  לעבור 
המשחה מבלי למרוח או שימרח היטב כעין עיסוי עד 
שהמשחה ִתָּבָלע בעור, מבלי שישאר כלום על העור 

)עי' משנ"ב סי' שטז ס"ק מט(.

 מורה חרדית בבית-ספר ממלכתי
שהוזמנה למסיבת 'גיבוש'

 שאלה: אשה חרדית העובדת כמורה בבית ספר 
ממלכתי דתי, וכעת הוזמנה למסיבת 'גיבוש' הכוללת 
סעודה ופעילויות, כאשר המשתתפים בה הם גברים 
מסיבה  לאותה  ללכת  לה  מותר  האם  יחדיו,  ונשים 
או שעליה למחות בהם  מבלי להשתתף בפעילויות, 

ולא ללכת לשם כלל?
תשובה: כמובן שאסור ללכת למסיבה כזו שכולה 
'גיבוש' של עבירות, ואדרבא עליה לומר להם בפירוש 

אלו  שמסיבות  משום  זו,  למסיבה  באה  אינה  שהיא 
גורמות רק לקלות ראש ועבירות, וזכות הרבים תלוי 

בה. 

להתפלל שהרמזור התחלף לירוק...
ברמזור  חציה  במעבר  שעומד  אדם  שאלה:   
התחלף  שהרמזור  להתפלל  לו  מותר  האם  אדום, 

לירוק מיד?
שוא,  תפילת  כעין  שזה  לכאורה  נראה  תשובה: 
שהרי לחילוף האור ברמזור יש זמן מוגדר על ידי שעון 
ואינו ניתן לשינוי. ועוד נראה שתפילה כזו מורה קצת 
על גאוה, שבזה הוא מראה כביכול שהוא ראוי שישנו 

בשבילו את הטבע.
רגע  באותו  להתחזק  עליו  כך,  להתפלל  ובמקום 
מצעדי  'המכין  הוא  יתברך  שה'  שלימה  באמונה 
גבר'. ויאמר לעצמו: 'זה שאני עומד כאן ומחכה, הרי 
תועלת  יותר  הרבה  יפיק  ובזה  משמים',  השגחה  זו 

לרוחניותו, מאשר כל מיני תפילות מעין אלו. 

לשאוף להיות גדול הדור
 שאלה: האם כל בן תורה צריך לשאוף להיות 

גדול הדור?
להיות  הזמן  כל  לשאוף  צריך  תורה  בן  תשובה: 
יום  עד  חיו  ימי  כל  תורה  וללמוד  אמיתי,  ה'  עובד 
שאיפה  זו  הדור,  גדול  להיות  לשאוף  אולם  המיתה, 

הנובעת משחצנות וגאוה.
מחזיק  שלא  זה  הוא  אמיתי  הדור'  'גדול  תדע, 
מעצמו שהוא 'גדול הדור', ואדרבא תמיד הוא חושב 
שהוא הולך לגיהנם )עי' ברכות כח:(. וכן מצינו אצל משה 
רבנו ע"ה שעל אף היותו 'גדול הדור', עם כל זאת היה 

"עניו מאוד". ופשוט.

הליכה ברחוב עם אוזניות
עם  ברחוב  ללכת  לאשה  מותר  האם  שאלה:   

אוזניות?
ללא  עדינות  אזניות  שיהיו  ובלבד  מותר,  תשובה: 

קשת וכדומה.

משקפי שמש לאשה
שאלה: האם מותר לאשה ללכת ברחובה של   

עיר עם משקפי שמש? 
או  מדי  גדולות  יהיו  שלא  ובלבד  מותר,  תשובה: 

כהות מדי, אלא עדינות ובהירות. 
וזה הכלל: כל מה שנראה רחובי, יש לברוח ממנו 

כבורח מן הנחש ומן האש!

חוגים בקאנטרי של הציבור הכללי
  שאלה: האם מותר לרשום את הילדים לחוגים 

בקאנטרי )בלע"ז( של הציבור הכללי?
תשובה: מקום שאין בו יראת שמים ורוח של תורה, 
יש להתרחק ממנו מאד. ואין חילוק בין החוגים, אלא 
בכל החוגים קיימת הסכנה שתכנס רוח חיצונית לתוך 
בדעות  ולקלקלם  הרכים,  ילדינו  של  העדינה  נפשם 

משובשות, ולכן יש להזהר בזה מאד.

לעבודה מיידית במוסדותמנהל חשבונות דרושדרוש
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מלאה משרה  תפקיד:   דרישות 
 נסיון בעמותות  ידע בתכנת רווחית
 הנפקת תלושים  עמידה בתנאי לח ץ

     בעניין כלי המכונה אינטרנט,
אשר רבים חללים הפילה, ובאשר מרן החזו"א זצ"ל פסק על גיוס בנות, יהרג ואל יעבור!

 והנה הכלי המשחית הזה
 הוא הרבה יותר גרוע,

"יהרג ואל יעבור"ובוודאי גם בזה:

מדברי מרן
 שר התורה הגאון 

רבי חיים 

קנייבסקי 
שליט"א:




