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בס"ד

מורנו הרב שליט"א'ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך...'
פרשת ויקרא, תשע"ז

ישנה אריכות  ויקרא,  בפרשת השבוע, פרשת 
שרוב  ברמב"ן,  ומבואר  הקרבנות.  דיני  בתיאור 
עבודת  בדיני  עוסקות  ויקרא  חומש  פרשיות 
הקרבנות על ידי הכהנים, ונקרא חומש זה 'תורת 
כהנים ולויים', והקרבנות הם כפרה לעם ישראל, 

ע"ש. 
הקרבנות  ענין  את  מבאר  הרמב"ם  ורבנו 
ֵגרים  היו  ישראל  ועם  שמאחר  המקדש,  בבית 
עובדים  היו  והגוים  מצרים,  בארץ  ותושבים 
עבודה זרה לבקר ולצאן, ציוה ה' יתברך לעשות 
יתברך.  ה'  ולהקריב קרבנות לכבוד  בזה מצוות, 
בענין  חדש  פירוש  ופירש  בזה,  האריך  והרמב"ן 
ט(:  א,  )ויקרא  בתורה  מהפסוק  כן  והוכיח  הקרבנות, 
ֵרֽיַח ִניחֹוַח לה'", ועוד פסוקים רבים כעין  ה  "ִאּׁשֵ
זה  אלו, שמשמע מהם שעצם הקרבת הקרבנות 
נח  וגם  בזה.  רוח  נחת  לה'  ויש  יתברך,  ה'  רצון 
בזמן דור המבול כאשר הקריב קרבנות לכבוד ה' 
"ַוָּיַרח  כא(:  ח,  )בראשית  כתוב מפורש בפסוק  יתברך, 
ומכאן שבעצם הקרבת  וגו'",  ַהִּניֹחַח  ֵריַח  ֶאת  ה' 
הקרבנות זוכים להתקרב לה' יתברך, וה' יתברך 

שמח בכך, ע"ש.  
ויתכן ליישב ולבאר את שיטת רבנו הרמב"ם, 
דרכים  שני  בעצם  שהם  אופנים  שני  שישנם 
מקצה  מזו,  זו  שונות  הנהגות  והם  ה',  בעבודת 
חיצונית.  ה'  ועבודת  פנימית  ה'  עבודת   – לקצה 
פנימית  טהרה  ישנה  טהרה,  בדיני  מצינו  וכן 
זה  המזבח,  על  קרבן  וכן  חיצונית.  טהרה  ויש 
חיצוני, ויתכן שיהיה אף בלי כוונה, כמו הכסילים 
שמביאים קרבן ואינם יודעים על מה הם מביאים 
)עי' ברכות כג.(. וכל דיני הקרבנות כולן מכלל החוקים 

הן )רמב"ם ספ"ח מהלכות מעילה(, ולכן אין בקרבנות שלמות 
בעבודת ה', משום שזו לא שלמות בפנימיות. וכן 
חוקי  מכלל  והטבילה במקוה,  והטהרה  הטומאה 
התורה הם )רמב"ם ספי"א מהלכות מקוואות(, ואף זו עבודת 
ה' חיצונית. ומפורש בגמרא )חולין לא.( נדה שנפלה 
הכוונה  אין  כי  טהורה,  וטבלה,  כוונה  בלי  למים 

מעכבת, ע"ש.
ומאידך מי שזכה למידת הענווה הטהורה, וכן 
והגאווה,  הכעס  על  יום  יום  להתגבר  שזכה  מי 
מהנעלבים  להיות  שזכה  מי  וכן  ליצלן,  רחמנא 
מה  את  מקיים  שבאמת  מי  וכן  עולבים,  ואינם 
'ונפשי  העמידה  בתפילת  יום  כל  אומר  שהוא 

בשלמות,  כן  ועושה  ומקיים  תהיה',  לכל  כעפר 
בשמחה ובאהבה, הרי זה ממש קרבן גדול וקדוש 
לכבוד ה', וזה בבחינת זבחי אלוקים רוח נשברה, 
זה,  מפסוק  דורשים  ה:(  )סוטה  הקדושים  שחז"ל 
רש"י  ופירש  כולם,  הקרבנות  כל  הקריב  כאילו 
'זבחי כל הזבחים במשמע', ע"ש. וזו באמת עבודה 
פנימית עצומה וחזקה, לחיות כך עם האמת נגד 
כל  ששואלים  האנשים  ונגד  והחיצוניות,  השכל 
ומתנהג  ה',  עובד  להיות  ומתאמץ  שאלות,  מיני 
טו(  כד,  )יהושע  עצמו  על  שאמר  נון  בן  יהושע  כמו 
בזה,  והעומק  ע"ש.  ה'",  ֶאת  ַנֲעֹבד  ּוֵביִתי  "ְוָאֹנִכי 
עשה  ואם  בידו,  עולה  שכר  עולה,  הקריב  שאם 
אין  עדיין  ואשם,  חטאת  עליה  שחייב  עבירה 
בכל  שב  זה  הרי  נשברה'  'רוח  אבל  לו,  מתכפר 
ליבו ורוחו, ומכפר בשביל עולה, חטאת ואשם, כי 
)ועי' מהרש"א  הקדוש ברוך הוא אוהב כלים שבורים 
מנח  קשה  לא  שלרמב"ם  להוסיף  ויש  מג:(.  סנהדרין 

דור  אז  היה  כי  בזמנו,  קרבנות  שהקריב  הצדיק 
המבול והפלגה, וכולם היו אז רשעים, אין מידות 
ואין כלום, וממילא גם בקרבן יש ריח ניחוח, אולם 
הזוכים לרוח נשברה והתעוררות פנימית, הרי זה 
שווה מליונים, ומועיל לכפר על הכל! וזה כדברי 
ְׂשָפֵתינּו",  ָפִרים  "ּוְנַׁשְּלָמה  ג(:  )יד,  הושע  הנביא 
לפניך,  להקריב  לנו  שהיה  פרים  רש"י,  ופירש 

נשלם אותם בריצוי דברי שפתינו, ע"ש.

שהיא  יתברך,  ה'  עבודת  על  מכאן  ולומדים 
בלב, והיא עיקר העבודה. ומסופר בתנ"ך בספר 
מלכים עד כמה היה קשה להם להתנתק מלהקריב 
ויש  חוץ,  שחוטי  נקראים  שהם  בבמה,  קרבנות 
לגויים  היום מותר  גם  ומאידך,  איסור כרת.  בזה 
בכל  יתברך  ה'  לכבוד  קרבנות  בבמות  להקריב 
חיצוניות  שפעולות  וכנראה  קטז:(.  זבחים  )עי'  מקום 
גדול  ואין בהם תוקף  גדולות,  שאין בהם כוונות 
וחיזוק בעבודת ה', הרי שזה נח לאנשים לעשות 
כן, אבל למעשה עיקר עבודת ה' יתברך היא בלב, 

כמו התפילה.

בברכת  התפילה  נוסח  היטב  מובן  ובזה 
עמך'.  ישראל  עבודת  תמיד  לרצון  'ותהי  'רצה' 
כבר  שביקשנו  לאחר  הרי  לשאול,  יש  ולכאורה 
ביקשנו  וגם  שעה',  'ולתפילתם  'רצה'  בברכת 
איזו  אז  ברצון',  תקבל  באהבה  מהרה  'ותפילתם 
'ותהי  אלו  במלים  עוד  מבקשים  מיוחדת  בקשה 
זה  אין  האם  עמך',  ישראל  עבודת  תמיד  לרצון 

כפל לשון שחוזר על עצמו? אלא שלנזכר לעיל 
'עבודת  שהמלים  משום  היטב,  הדברים  מובנים 
תפילה  של  משמעות  בהם  אין  עמך'  ישראל 
המוזכר  קרבנות  זה  אין  וגם  בברכה,  המוזכרת 
בברכה, אלא משהו נוסף, דהיינו שכל סדר היום 
שעושה יהודי כל היום כולו – בעבודה, באכילה, 
משפחה,  בחיי  הגוף,  בצרכי  בשינה,  בהליכה, 
בבין אדם לחבירו ובין איש לאשתו – הכל נקרא 
'עבודת ישראל עמך', ומתפללים לה' יתברך שזה 
יתקבל בשמים באהבה, כמו התפילה והקרבנות, 
כי באמת המכוון במעשיו לשם שמים, כמו עזרה 
קניות לשבת קדש וכיוצא  וסיוע למשפחה, כגון 
בזה, וכן האשה שטורחת בנקיון הבית, הכביסה, 
קניות,  הורים,  כיבוד  הילדים,  טיפול  הבישולים, 
סידורים וטורח כל הצרכים הגשמיים, החומריים, 
והחיצוניים, כל זה נקרא 'עבודת ישראל עמך'. וכן 
ביטול התאוות, כגון עישון הסיגריות, שכל גדולי 
ישראל שליט"א וכל הרופאים אוסרים זאת, הרי 
זה ממש כמו קרבן פנימי לה' יתברך. וכן ביטול 
וסילוק הטלפון הטמא והמשוקץ, הרי זה כקרבן 
לה' יתברך. וכאשר עושים הכל על פי ההלכה ועל 
פי דעת התורה בלבד, הרי שיש בזה ממש עבודת 
ה' יתברך בפנימיות, והרי זה ממש כמו קרבן על 
שמים'  לשם  יהיו  מעשיך  'כל  בבחינת  המזבח, 
)אבות פ"ב מי"ב(. ועל זה יש לכוון בתפילה שיהיה כל 

'עבודת  זה לרצון לפני ה' יתברך, והרי זה ממש 
ישראל עמך'.

הטורח,  כל  ובא...  הקרב  הפסח  לחג  ומכאן 
ההורים   – המשפחה  בני  כל  של  והעזרה  הסיוע 
ומחשבות  סידורים  קניות,  וכן   – כאחד  והילדים 
נכונות כיצד לקדם, לחזק, לשפר, לעזור ולסייע 
לכבוד  מצוות  ממש  הם  הרי  הכל,  הכל,  הכל,   –
חג הפסח הקדוש. והעושים כן בשמחה ובאהבה 
אשריהם ואשרי חלקם שזוכים לקיים מצוות כל 
רגע, ויש לכוון ולחשוב כן, כי זה בבחינת מצוות 
צריכות כוונה. ובזה יש ברכה במעשה ידיהם ואין 
תקלות, אין דינים, אין קטרוגים, אין עבירות, אין 
ואין   – – כעס חמץ כל השנה!  ואין עצבים  כעס 
לקיים  וזוכים  השם,  חילול  שאין  וכמובן  בעיות, 
מלך  יתברך  ה'  לכבוד  והכל  סוף,  בלי  מצוות 
והלואי  תמיד.  שלנו  במעשים  ששמח  העולם 
לה'  והיתה  שמים,  שם  ויתקדש  לכך,  שנזכה 

המלוכה. אמן ואמן!

חיפה  באר שבע תל אביב  ירושלים    
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 "פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"
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שלום וברכה מורי ורבותי!
דיברנו עד היום בשיחותינו המשותפות על הדברים יותר והטובים עוד יותר 
העוברים עלינו על ידי ריבונו של עולם, והשכלנו יחד להבין עד כמה כל מה 
שעובר עלינו - בין אם במבט ראשון נראה הוא טוב או טוב יותר - הרי הוא טוב 
נצחי ואמיתי, אשר לפעמים רק לאחר שנים רבות, אם בכלל, זוכים להבין זאת.

מה קורה כאשר רוצה האלוקים להעניש את האדם בעונש כלשהו. אשר 
מצד אחד, טוב הוא לאדם להיענש באותו עונש, אך מצד שני קשה לראות 
באותו עונש את הטוב הנגרם בעתיד, כי הרי לא באמת תצמח מכאן ישועה, 
אלא יתכפר עוון כלשהו או תתוקן בעיה כלשהי אשר נוצרה בעקבות מעשי 
האדם? איך ניתן להסתכל גם על בעיה מהותית ואמיתית העוברת על כל אחד 
מאתנו ולהבין שגם בה לא רק שטמון טוב בעקבות אותה כפרת עוונות, אלא 

מעבר לכך - אין בה ולּו קורטוב של רע?
ובכן, מורי ורבותי, זכיתי בשבוע החולף וסיימתי לעבור על ספרו החדש של 
אבינו רוענו ועטרת ראשנו הרב חיים רבי שליט"א, אשר נקרא "אמונה מעשית". 
ובעזרת ה' יחד נזכה בשבועות הקרובים להתבשם מאורו של הספר ולשנות 

את חיינו לבעלי אמונה יותר.

בשלהי הספר, הזכיר אבינו רועינו שליט"א את דברי הגמרא הקדושה במסכת 
פסחים )קי"ח ע"א(. שם מחכים אותנו רב חסדא בהסבר הפסוק: "הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו" )תהלים קלו, א(. מדוע נקרא ה' "טוב"? שואל רב חסדא. ועל כך 
הוא עונה את המשפט המדהים הבא - משום שגובה חובתו של אדם בטובתו. 
ולדוגמא, מסבירה הגמרא, שמאדם עשיר נוטל האלוקים את שורו, מבינוני את 

שיו, מיתום את ביצתו ומאלמנה את תרנגולתה.

הפשט הפשוט, כפי שהסביר אותו רבנו חננאל במקום, הוא שנוטל האלוקים 
מכל אחד בעונשו כפי כחו. כלומר, את חובתו של אותו אדם, גובה האלוקים 
לפי רמתו הכלכלית. ולכן, מעולם יגבה יהלום בשווי חמישים אלף דולר מאדם 
מן היישוב. מה שאין כן, מיהלומן המגלגל  יהלומים רבים, אשר כאשר ירצה 
האלוקים לחנך אותו ולכפר על אי מי מעוונותיו, אז יקום אותו אדם בוקר אחד 

ויגלה שהיהלום הנחשק אינו באמתחתו.

והוא  רש"י,  נכדו של  מביא במקום הרשב"ם,  ומופלא  אולם, פשט מרהיב 
כותב כדלהלן: "בטובה שהשפיע לו והכי משמע כי טוב כי לעולם חסדו חסד 
גובה  לו". כלומר, לעולם לא  הוא עושה לעולם בכי טוב כלומר בטוב שנתן 
הקדוש ברוך הוא מהאדם דבר בטרם העניק הוא לו את אותו דבר. לאמור, גם 
אם קשה לאדם ללא השור שנלקח ממנו, הרי שאת השור הזה בעצמו קיבל 
הוא מריבונו של עולם. אם כן, אין לו להתרעם על בוראו אשר נטל ממנו את 

אותה מתנה שהעניק לו בעבר. )כלומר, "בטובתו" אינה טובתו של האדם וכדברי ר"ח אלא של השי"ת(.

אולם, יש כאן משהו נוסף, משהו עמוק הרבה יותר. לפי דברי רשב"ם אלו, 
ניתן להבין שכאשר חפץ הקדוש ברוך הוא להעניק לאדם הפסד כלשהו, הרי 
שבטרם הוא מעניק לו את אותו הפסד, מזכה אותו בדבר אשר על ידו ייגרם 

לו אותו הפסד.

מממונו  דולר  אלפים  עשרת  לאבד  עליו  נגזר  עכשיו  אדם  דוגמא,  ולשם 
ולחוש בכך את הצער והכאב עד כדי כפרת עוונות, יזכהו הקדוש ברוך הוא 
הזכות  את  לו  ויעניק  דולר  אלפים  עשרת  לאותם  לכן  קודם  חודשים  מספר 
המזומנים.  אותם  את  ממנו  יטול  פקודה  ביום  אשר  עד  מנוכחותם,  ליהנות 
ואז ניצב האדם מול שוקת שבורה וצווח אל בוראו אשר נטל ממנו "כביכול" 
יודע שכל  ולילות, בעוד שאינו  ימים  את אותם עשרת האלפים עליהם עבד 
הסיבה שבזכותה קיבל הוא את אותו סך עצום הרי היא אותה נטילה בה הוצרך 

האלוקים ליטול ממנו את טובתו.
באותה מידה, כאשר רוצה הקדוש ברוך הוא להעניק לאדם מחלה כלשהי, או 
לחילופין הפסד בריאותי, יזכה אותו ה' יתברך לפני כן לחיי בריאות מאושרים 
אף מעבר לשגרה ול'נורמה', וביום מן הימים יעניק לו את אותו שבר לכפרת 
"איך אני שזכיתי לכחות של שור בגילי  עוונותיו. גם אז עומד האדם ותמה: 
הוא, שכל  יודע  מה שאינו  אנושה שכזו?"  מכה  ומקבל  לפתע  נופל  המופלג 
לו  הועיד  אותה  עוונות  לאותה כפרת  היה כהכנה  מהלך החיים הטבעי שלו 

בורא העולם.

הלקח מכך הוא כפול:
הראשון: גם כאשר עובר עליך משהו רע, אין לך את 'הפריבילגיה' להתלונן 
או לבכות על הבעיה או החיסרון אותו אתה עובר, משום שגם את מה שהיה 

קיבלת מהאלוקים ויתכן שאפילו כהכנה לאותו משבר או לאותה בעיה.

אולם, משהו נפלא ועמוק הרבה יותר טמון בהנהגה מופלאה זו.
מספר המדרש )זוטא רות פרשה ד' סי' י"א( על אדם שירד מנכסיו עד שנעשה שכיר, 
ויום אחד הופיע לו אליהו הנביא מחופש לערבי בשדה תוך כדי עבודה והציע 
לו עושר לשבע שנים, כאשר הוא מעניק לו את הבחירה אם לקבל את שנות 
השבע היום או בסוף ימיו. אותו אדם, לאחר שדחה אותו מספר פעמים מחוסר 
אמון, ביקש להימלך בעצת אשתו שאמרה שחפצה בשנים אלו מהיום. ובאמת 
באותה שעה מצאו ילדיו מטמון עצום בעפר. אמרה האשה לבעלה שאם מועיד 
להם ה' שבע שנים של עושר,  הרי שלא יפגם אותו עושר לו יתנו צדקה ללא 
רישום  כדי  תוך  דכפין  לכל  הגונים  סכומים  היא  מחלקת  מעתה  ולכן  גבול, 

מדוקדק של בנה הקטן.
לאחר שבע שנים של עושר מופלג ונתינת צדקה מופלאה, ניגש אליהו הנביא 
לאותו אדם וביקשו להשיב את כל אשר לו כמסוכם. אמר לו האדם - כאשר 
נטלתי ממך את האוצר נמלכתי באשתי, המתן נא עתה ואשמע את חוות דעתה 
המקצועית. המתין אליהו הנביא, ואז חזר הבחור מרעייתו עם התשובה הבאה: 
אם מצאת בני אדם נאמנים מאיתנו בשמירה על האוצר קח אותו מאיתנו והעבר 

להם.

מסיים המדרש: "ראה הקדוש ברוך הוא דבריהם ובגמילות חסדים שעשו, 
והוסיף להם טובה, לקיים מה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום )ישעיה ל"ב, י"ז(". 
כלומר – לא רק שלא ניטל מהם אותו אוצר עצום כמתוכנן, אלא שהוסיף להם 

ה' יתברך עושר על עושרם.

ללמדך, שאם מגיע לאדם סכום כסף אשר אמור הוא להיפרד ממני באחד 
מהימים, ככל שיראה הקדוש ברוך הוא עד כמה יודע ומשכיל הוא להשתמש 
באותו כסף לצרכים הגונים, חיוביים וטובים, יזכה להשאיר את אותו הון עצום 
בחלקו ואף להוסיף עליו, למרות שמעיקר הדין ובהתאם לתוכניות "הראשונות" 
של בורא העולם לא היה אמור אותו הון להישאר בכספותיו ובחשבונות הבנק 

הרבים אותם הוא מנהל ברחבי הארץ והעולם...
לומדי  בהחזקת  בהונו  לסייע  האם   - ספק  מול  אדם  ניצב  רבות  פעמים 
התורה, בסיוע לנזקקים או לשמור את הממון לצרכיו האישיים או למצער לימי 
זקנותו. באותה מידה, ניצב אדם, אשר כחו במותניו ומרשה לו לסייע ולהתנדב 
במקומות רבים למען בני התורה ועמליה או למען הנזקקים. אולם, מעוניין הוא 
לשמור את הכחות לימי הזקנה, או להשתמש בהם לצרכים אישיים. כך גם אדם, 
שזכה לכישרון מסוים או הבנה בתחום כלשהו, הוא מתעקש או מסתפק אם 
לסייע לאנשים באותו עניין, או לשמור את המידע לצרכיו ולשמור את כחות 

גופו ונפשו לעתים אחרות.

יודע, כי יתכן והכחות וההון המלווים אותו, כבר  אף אחד משלושתם לא 
מראש נגזר עליהם להינטל עוד הרבה לפני ימי הזקנה, ודוקא כאשר ישתמשו 
עם  לצורך  הבורא  להם  העניק  אותם  אפשרויות  באותם  או  כוחות  באותם 
ישראל ולסייע לאחרים, דוקא אז יזכו ויָשמרו בחלקם אותם כוחות מדהימים.

על כל אחד להכיר בכוחותיו, הן הגשמיים והן הרוחניים - ובפרט בני התורה 
שביננו ואוהבי ומחזיקי התורה – ולבדוק הדק היטב האם השתמשנו בכל אשר 
נתן לנו למען שמו יתברך ולמען בניו הנאמנים, או שחלילה וחס אנו שומרים 
משהו באמתחתנו מעבר לכרח המציאות במטרה להשתמש בו ביום מן הימים. 
ככל שזכית להעניק יותר מטובך לאחרים, כך זכית לבטח את עצמך בטוב נצחי 

כל הימים, ולהוסיף עליו כהנה וכהנה, הן בעולם הזה והן בעולם הבא.

מאותם  ולא  מהמסייעים  מהמקבלים,  ולא  מהנותנים  להיות  השי"ת  יזכנו 
הזקוקים לסיוע, מהמפרים ומרבים את האחרים ולא מהמופרים על ידם, הן 

בגשם הן ברוח והן בכל מידה נכונה.
וברוכים תהיו!

 נגזר על השפע להיפסק?
ניתן להכפיל אותו!
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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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שע"י מוסדות הרב רבי
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 שע"י מוסדות הרב חיים רבי שליט"א

 "הבית השלם"
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לצרף מחלל שבת לזימון בליל הסדר
לזימון?  מצטרף  קדש  שבת  מחלל  האם  שאלה: 

וכיצד לנהוג עימו בליל הסדר?
תשובה: הזימון המקורי היה כאשר המזמן מברך 
את  חובה  ידי  להוציא  ומכוון  בלבד,  המזון  ברכת 
כולם, ובזה באמת יש ליזהר כאשר יש מחלל שבת 
קדש שאין בו דין צירוף, אבל כיום שהמזמן אומר רק 
את ברכת הזימון, וכולו שבח לה' יתברך, וכל אחד 
ואחד מברך לעצמו, בזה בודאי שמצטרף לזימון, כי 
אין כאן תועלת מיוחדת במצווה כאשר מזמנים איתו, 

והבן! )ועי' למרן זיע"א בספר יחו"ד ח"ד סי' יג בהערה, ותהנה(.
ומכאן לענין ליל הסדר, ישנה מצוה גדולה לקרבו, 
ולסייע בעדו לקיים את המצוות, ולחזק אותו בבחינת 
אורחים  כשיש  ליזהר  שיש  וכמובן  לבנך'.  'והגדת 
כאלה בליל הסדר או בשבת, לשים לב שהיין המונח 
על השולחן יהיה יין מבושל או מיץ ענבים מבושל, 

כדי להינצל מכל מיני חששות. 

לנדור נדר כאשר יש בזה סיוע להתחזק בקדושה
שאלה: רציתי לשאול האם מותר לנדור נדר על 

מנת שאצליח לשמור על עצמי בקדושה? 
אמצעי  שהוא  דבר  כל  ובכלל  מותר,  תשובה: 
להינצל  או  הרע,  מיצר  להינצל  כדי  ה'  בעבודת 

מסכנה, מותר לנדור נדר לכתחילה )יור"ד סי' רג סע' ד-ה(.
ולא לתרום  זה לא להתענות  והנדר הטוב ביותר 
צדקה כשאינו יכול לעמוד בזה, אלא יש לנדור נדרים 
תענית  לעשות  וכגון  ממש,  של  תועלת  בהם  שיש 
דיבור, לקום בהשכמה לבית הכנסת, להיות מעשרה 
להתחזק  התורה,  בלימוד  שעה  להוסיף  ראשונים, 

באהבת ישראל בשלמות, וכן כל כיוצא בזה. 

שימוש במגבונים בשבת
במגבונים  להשתמש  מותר  בשבת  האם  שאלה: 

בשבת אחר עשיית הצרכים בבית הכסא?
במגבונים,  להשתמש  לכתחילה  מותר  תשובה: 
ולהיות נקי ובריא לכבוד ה' יתברך. ואף בימי החול 
מגבונים מנקים היטב כי יש בהם לחות ורטיבות, וכן 
גם בשבת קודש מותר, וכאמור. ואין בזה איסור מלבן 
וכמובן לעשות בעדינות כפי  ולא כלום.  ולא סוחט 

הצורך )ועי' חזו"ע שבת ח"ד דף קמח(.

להוציא ציציות מחוץ לבגדים
מחוץ  הציציות  את  להוציא  צריך  האם  שאלה: 

לבגד או שיש להכניסם בפנים?
תשובה: מנהג הספרדים שלא להוציא "ְוַאל ִּתֹּטׁש 
ּתֹוַרת ִאֶּמָך" )משלי א, ח(, ותראה כן על כל גדולי הדור 
זיע"א ביחו"ד ח"ב סימן א, ובאור  )ועי' למרן רבינו  הספרדים שליט"א 

לציון הוסיף שזה גם כעין מוציא לעז על הקדמונים. ע"ש(.

למעשה, אין להוציא את הצציות בחוץ, כאמור, אולם 
מי שנמצא במסגרת מסויימת, וזה מה ששומר עליו, 

ומרגיש בזה קידוש שם שמים, יכול להוציאם לבינתיים. 

לטחון פולים ללא בדיקה מתולעים
שאלה: האם מותר לטחון פולים ללא בדיקה קודם 

לכן מתולעים?
לכתחילה  מותר  למעשה,  דעתי  לעניות  תשובה: 
לטחון פולים כשלא מכוון לבטל, גם אם בודאי יש 
תולעים ומטרתו בטחינה להינצל מהם )ועי' יבי"א ח"א יור"ד 
סי' ו ס"ק ה, ותהנה. וכ"כ רבנו מרן הראשון לציון שליט"א בספרו היקר ילקוט יוסף 

יור"ד סי' פד ס"ק לג וס"ק לו, ע"ש(. 

ללמוד בספרי הפנימיות 
שאלה: האם מי שיודע ספר יכול להתחיל ללמוד 
אשלג  הרב  של  בספריו  או  ימים',  'חמדת  בספר 

זיע"א?
תשובה: כעת יצא ספר חמדת ימים מנוקד, מפוסק 
וברור היטב, ויש בו דברי מוסר נפלאים למבינים, וזה 

מצוין. וכן בספרי הרב אשלג זיע"א.
השכל  ולמוסר  להנהגות  לספרים,  ומי שמתחבר 
הפנימיות  לימוד  לצורת  וכן  הפנימיות,  שבספרי 
שבתורה, הרי זה מצוין. ואין אדם לומד אלא ממקום 
עמל  תמיד  להיות  והעיקר  יט.(,  זרה  )עבודה  חפץ  שלבו 
בתורה ויראת שמים. וכמובן לא לשכוח דפי גמרא, 

פרקי משנה ושולחן ערוך לפני הכל.  

יחוד ברכב הסעות
 שאלה: נהג המסיע מעיר לעיר קבוצת נשים 
עם ילדיהן הקטנים בשעות לילה מאוחרות, האם יש 

בזה איסור של יחוד?
תשובה: אם ישנן כמה נשים, והילדים כבר בגיל 
שמבינים בעבירה ואינם מוסרים עצמם לעבירה, אין 

בזה איסור יחוד. 
פי  על  אף  אומר,  זיע"א  הגדול  רבינו  מרן  אולם 
שאין איסור של יחוד, מכל מקום חובה לשמור על 
ולא  הנוסעות,  עם  ראש  יקל  לא  ושהנהג  הצניעות, 
וכן על  ישמיע להן ברדיו כל מיני ערוצים טמאים, 

זה הדרך. 

מי כתב את החלק העליון שבספר 'חזון עובדיה'
גם  וביניהם  שאומרים,  כאלה  יש  שאלה:   
'חזון  שבספר  העליון  שהחלק  חכמים,  תלמידי 
אחרים,  כתבוהו  זיע"א,  הגדול  רבינו  למרן  עובדיה' 

האם יש אמת בדבריהם?
פעם  לזה  התייחס  זיע"א  הגדול  רבינו  תשובה: 
בלוין בחריפות גדולה, ואמר שאוי למי שאומר כן.  

ישנם פרטים שמרן רבינו הגדול  אולם מה שכן, 
בהערה,  למטה  רק  אלא  למעלה,  כתבם  לא  זיע"א 
וזאת כדי להקל על תלמידי חכמים, שיהיו להם כל 

מיני סניפים בהלכה לצרפם בעת הצורך להקל. 

לימודים אקדמאים במכללה חרדית
 שאלה: האם מותר ללמוד לימודים אקדמאים 

במכללות חרדיות?
תשובה: הכלל הוא כך: אם יש שם יראת שמים 
וכובד ראש, מותר. וצריך תמיד לחזר אחר מקומות 
לימודים שיש בהם יראת שמים טהורה וכובד ראש 
כנ"ל, אף על פי שרמת הלימודים שם קצת נמוכה, 
הלימודים  שרמת  אחרים  לימודים  מקומות  מאשר 
שם גבוהה, אך היראת שמים מהם והלאה. ולהתחזק 
ַלֲחָכִמים  "ְוֹלא  משמים,  שהפרנסה  באמונה  תמיד 

ֶלֶחם" )קהלת ט, יא(.
יראת שמים  חמורות של  בעיות  ישנם  ולמעשה, 
מהם.  ירחק  נפשו  ושומר  אלו,  לימודים  במקומות 
והשנה תשע"ז יצא קובץ מגדולי ישראל שיש ליזהר 

בזה מאוד.

לאפר נשים מהציבור הכללי
נשים  לאפר  למאפרת  מותר  האם  שאלה:   

מהציבור הכללי? ומה הדין לגבי גויה?
הכללי,  מהציבור  נשים  לאפר  מותר  תשובה: 
ואדרבא כדאי לנצל את אותה הזדמנות, ולדבר עמהן 
לילדים  תורני  חינוך  המשפחה,  טהרת  צניעות,  על 
לשמיעה,  דיסקים  להן  להציע  אפשר  וכן  וכדומה, 

ובכך לקרבן ליהדות.
והוא הדין שמותר לאפר גויה, ויש לדבר גם אתה 

על צניעות, שהרי אף היא חייבת בכך.

להכניס מחשב הביתה
 שאלה: הורים שרוצים להכניס מחשב הביתה, 
מה  מסויימות,  בשעות  הילדים  את  להעסיק  בכדי 

דעת התורה על כך?
תשובה: מותר ואף מצווה להכניס מחשב הביתה, 
ועיקר.  כלל  אינטרנט  ללא  יהיה  שהמחשב  ובלבד 
עם  פרוכת  כעין  המסך  על  ההורים  שיעשו  ועוד, 
כיתוב: "כאן מקבלים יראת שמים", ויראו לילדים רק 
דברים המחזקים ביראת שמים, כגון חתונה של בחור 
ישיבה, או הרצאות וכנסים של רבנים לצפייה, וכן 
על זה הדרך, ובכך יקבלו הילדים יראת שמים טהורה 

וחיזוקים גדולים בעבודת ה' יתברך. 
להכניס  שעלולים  בבית  גדולים  ילדים  יש  ואם 
על  התורה,  נגד  שהם  דברים  מיני  כל  למחשב 
תוכן  את  יום  בכל  לבדוק  החובה  מוטלת  ההורים 
המחשב, ואם ימצאו דברים שהם לא לרוח התורה 
ימחקו אותם מיד, אפילו מבלי להגיד לילדים. והורים 
שאינם מבינים ויודעים להתעסק עם המחשב, אסור 

להם להכניס מחשב הביתה.
ויש לדעת, הורים המחמירים שלא להכניס מחשב 
לשכנים  מכן  כתוצאה  הולכים  וילדיהם  הביתה, 
וכדומה, או שמסתובבים ברחובות עם אופניים שהם 
סכנה גדולה הרבה יותר ממחשב, ידעו שיצא שכרם 

בהפסדם, והוי מחשב שכר מצוה כנגד הפסדה. 

     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:




