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בס"ד

מורנו הרב שליט"אהנהגות נכונות של בעל אמונה
פרשת צו, שבת הגדול, תשע"ז

כל שנה ושנה בחג הפסח, ובפרט בליל הסדר הקדוש, 
ולהתעלות  להתחזק  להתקדם,  כולנו  על  קדושה  חובה 
פרטית,  בהשגחה  באמונה  ובפרט  יתברך,  בה'  באמונה 
חיים  אורחות  )עי'  מצרים  ביציאת  דוקא  לנו  התחדש  שזה 
כל  את  ולקיים  ליל הסדר,  את  לערוך  יתכן  ולא  להרא"ש(. 

המצוות )בערך שבעים מצוות!( בלילה הזה בלבד, אלא שיש גם 
ולקיים את האמונה  לחזק, לשפשף, לדקדק, להתעלות 
בה' יתברך כל שנה ושנה, ולהתחזק בידיעת ה' יתברך 
וגו',  תספר  "ולמען  בבחינת  המהדרין,  מן  למהדרין 

וידעתם כי אני ה'".
ואף על פי שבכל יום יש מצות עשה מן התורה לזכור 
את יציאת מצרים, מכל מקום בליל פסח יש מצוה לספר 
כמה שיותר במשך כל הלילה, עד שתחטפנו שינה )אור"ח 
 – העולם  בבריאת  באמונה  להתחזק  כדי  וזאת  תפא(,  סי' 

עולם מחודש על ידי ה' יתברך – ובהשגחה פרטית )ספר 
משום  תפלין,  מניחים  אנו  אין  בפסח  ולכן  כא(.  מ"ע  החינוך 

שהמצה היא האות, הסימן והקשר שלנו עם ה' יתברך. 
וזו בעצם העבודה הגדולה בחג הפסח בכלל ובליל הסדר 
בפרט, שנה בשנה – לדעת ולהתבונן על העלייה הרוחנית 
באמונה בה' יתברך, ולקיים בשלמות את הפסוק )דברים ד, 
לט(: "ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך", והיינו להכניס עמוק 

בתוך הלב את האמונה, ומימלא התוצאות נראות  בשטח, 
שרואים כן בהתנהגות שלנו יום יום, לחיים טובים.

ביציאת  שהיה  הגדול  בשבת  הגדול  הנס  היה  וזה 
מלך  מפרעה  ולא  מהגויים,  לפחד  שלא  והוא  מצרים, 
מצרים, אלא לקחת ולמשוך ברחובות את הכבש שהיה 
אז העבודה זרה של מצרים, לשחוט, לצלות ולזרוק את 
העצמות ברחובות, ולא לפחד מהם כלל. ודבר זה הוא 
האות, הסימן וההוראה על גדלות עצומה של אמונה בה' 
יתברך. וכמו שיש בעל רכב, בעל בית, בעל עסק, בעל 
אשה וכדומה, כך ממש יש להיות בעל אמונה, ולהתעלות 
כל שנה בחג הפסח ולהיות בעל אמונה. משה רבנו ע"ה 
באמונה,  רוחנית  עלייה  עוד  לו  היתה  שלא  היחיד  היה 
בבחינת אמונתך הודעת לו – אצלנו זה אמונה ואצל משה 
רבנו ע"ה זה ידיעה – וה' יתברך אמר למשה רבנו ע"ה 
)שמות לג, כ(: "ִּכי ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי", כלומר, אם משה רבנו 

ע"ה מתקרב, הוא מיד מת, אולם אנחנו הקטנים חייבים 
להתעלות ולהתקדם בכל שנה ושנה באמונה בהשגחה 

פרטית.
והמצוה הקשה ביותר בליל הסדר, היא לקיים את דברי 
חז"ל הקדושים )פסחים קטז:( בכל דור ודור חייב אדם לראות 
בן  יצא ממצרים, כלומר, להרגיש  את עצמו כאילו הוא 
ולא  נבהל  לא  מתרגש,  ולא  ברוחניות  שמתקדם  חורין 
עושה חשבון לאף בריה בעולם, אלא אך ורק לה' יתברך, 
לשאלת  התשובה  וזו  ויעבדוני".  עמי  "שלח  בבחינת 
ובנשמה  בנפש  חולה  הארץ,  עם  טיפש,  מסכן,  הרשע, 
וכו', אשר שואל בליל הסדר )שמות יב, כו(: "ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת 
ָלֶכם" – כל שנה אותו דבר – וזו התשובה שעונים לו )שמות 
כלומר,  ִמִּמְצָרִים",  ְּבֵצאִתי  ִלי  ה'  ָעָׂשה  ֶזה  "ַּבֲעבּור  ח(:  יג, 

להתעלות כל שנה באמונה. 
ואלו ההנהגות שיש לכל בעל אמונה להתחזק בהם:

בעל אמונה מבין שה' יתברך הוא האל הגדול, הגיבור 
כבוד  וזה  מבינים.  ולא  ומאמינים  ואין שאלות!  והנורא, 

שמים גדול, כעין סוד צבאי – סוד שמיימי.
דבר  אינו  הוא  באמונה  ששלמות  מבין  אמונה  בעל 
אבינו  לאברהם  האמונה.  עבודת  וזוהי  ברגל',  ש'הולך 
ע"ה לקח ארבעים שנה עד שהגיע לשלמות באמונה )כ"מ 

רפ"ק מהלכות ע"ז(.

שעה  יום,  יום  עליו,  שעובר  מה  כל  אמונה,  בעל 
שעה ורגע רגע, הכל בהשגחה פרטית משמים, בבחינת 

"משמים הביט ה', ראה את כל בני האדם" )תהלים לג, יג(.
בעל אמונה מבין שכאשר הוא סובל יסורים, זהו אות 
וסימן שה' יתברך אינו מרוצה ממנו. יסורים אלו קשורים 
למצוות ועבירות, ואינם יסורים של אהבה, שהרי יסורים 
של אהבה שייכים רק אצל צדיקי עולם, כידוע )עי' ברכות ה:(.

תמונתו,  מפרסם  ואינו  וצנוע,  עניו  הוא  אמונה  בעל 
יתברך,  ה'  את  ורק  אך  אלא  עצמו,  את  משבח  ואינו 

בבחינת "ותמונת ה' יביט".
ולהתוודות  היסורים,  על  להתפלל  יודע  אמונה  בעל 
סליחה  יתברך  מה'  מבקשים  אנו  וכן  'חטאתי'.  ולומר 
בברכת 'סלח לנו', ובזה אנו מראים לו שאין אנו חפצים 

ביסורים, חס ושלום )עי' סידור אוצר התפילות בשם יערות דבש(.
בעל אמונה מחפש תמיד לעשות תרגילים של אמונה. 
רוח  מצב  טורח,  קושי,  עיכוב,  פעולה,  מעשה,  וכל 
וכדומה, מרגיש ומבין שזה אך ורק מה' יתברך, וחושב 

תמיד לעצמו מה רצון ה' יתברך.
בעל אמונה אוהב את מה שה' יתברך אוהב, וכן להיפך 

)אוה"ח הקדוש במדבר כה, יז(.

וזאת  לכולם,  ומוותר  ממחלוקת  בורח  אמונה  בעל 
משום שהוא מאמין ומבין שהכל משמים, ומה שמגיע לו 
אין מי שיקח ממנו, בבחינת אין אדם נוגע במוכן לחבירו 

וכו' )יומא לח.(.
בעל אמונה אין לו לא דעה, לא מחשבה, לא הבנה לא 
הגיון ולא כלום, בבחינת "תמים תהיה", והיינו ביטול גמור 
לה' יתברך. והוא אף אינו מחפש להבין שזה טוב, אלא רק 
שזה משמים, וזה כבוד שמים! בבחינת חמש ועוד חמש 

זה מאה ולא עשר...        
חס  בעצבות  אינו  הוא  סובל  כשהוא  אמונה  בעל 
ושלום, אבל בודאי שהוא בצער גדול, בבחינת 'עין במר 
משמים  שיורד  רע  זה  שבאמת  ועוד  שמח'.  ולב  בוכה 
עוונותיו,  ולתיקון  וזה לטובתו  ב(,  אות  נא  )עי' מד"ר בראשית פרשה 

לשבור את הגאוה ולכפר על גלגולים קודמים.
בעל אמונה אינו יודע מה זה להקפיד, ולכן הוא אינו 
וזאת  ושלום,  נכנס לעצבות חס  ואינו  כועס  אינו  נעלב, 
שהוא  פי  על  ואף  משמים.  שהכל  יודע  שהוא  משום 

בצער, זהו רצון ה' יתברך שיצטער.
על  סומך  לא  השתדלות  כשעושה  גם  אמונה  בעל 
עצמו, ולא מתאמץ יותר מדי, אלא עושה כן מצד חובת 
ההשתדלות, בבחינת "בכל אשר תעשה", ואילו התוצאות 

הם מה' יתברך, והכל משמים לטובה ולברכה וכנ"ל. 
משום  בשלמות,  ישראל  לאהבת  זוכה  אמונה  בעל 

שהוא מבין שהכל משמים, ולכן אינו מקפיד על כלום. 
וממילא בעל אמונה  מתפלל על כולם לטובה.  ואדרבא 
כזה אינו משקר בעמידה )ברכת פרץ פרשת עקב(, ומקיים מצות 

עשה של אהבת ישראל בעמידה )יערות דבש דרוש א(.
בעל אמונה תמיד משבח את כולם באהבה ושמחה, 

ומקדש שם שמים.
בעל אמונה זוכה ליראת שמים בהשגות, משום שהוא 
מרגיש כל רגע את ה' יתברך, ואשריו. ועושה כן אפילו 
את  תמיד  לדעת  ורוצה  פה(.  סי'  שלמה  חכמת  )עי'  הכסא  בבית 

ההלכה, ומה היא דעת התורה.
בעל אמונה לא אומר לה' יתברך 'אתה חייב להצילני', 
משום  להצילני'',  רוצה  'ה'  אומר  אינו  וגם  חוצפה!  זו 
כמה  אחת  ועל  להיפך.  הוא  הדין  מעשיו  שלפי  שיתכן 
אלא  הצלחה',  עלי  'תגזור  מהצדיק  מבקש  שלא  וכמה 
מבקש כן רק מה' יתברך, משום שה' יתברך הוא גדול 
חדה  חרב  אפילו  בבחינת  תמיד,  להציל  ויכול  מאוד, 
מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים 
שה'  ויודע  שמבין  וסימן  אות  זהו  וכשמתפלל  י.(.  )ברכות 

יתברך הוא גדול – אין סוף – בבחינת רצה ה' להצילני 
)תהלים מ, יד(, והיינו לבקש את רצון ה' יתברך.

והאוכל  בלבד,  יתברך  מה'  שהכל  יודע  אמונה  בעל 
משביע משום שזה רצון ה' יתברך, אולם כשיש גזירות 
משמים חס ושלום, אז יש פסוק )ויקרא כו, כו(: "ַוֲאַכְלֶּתם ְוֹלא 
ִתְׂשָּבעּו". וכן ה' יתברך הוא הנותן כח, שעל ידי השינה 
בלילה קמים בבוקר חזקים ובריאים – 'הנותן ליעף כח', 

אולם כשיש עונש משמים לא נרדמים.
מה'  ורק  אך  אלא  לעולם  מפחד  אינו  אמונה  בעל 
מלמעלה,  בהשגחה  שהכל  יודע  שהוא  משום  יתברך, 

ומתקן את מעשיו תמיד )ועי בשע"ת לר"י שער ג אות לב(.
בעל אמונה לא נבהל ולא נפגע כאשר מוכיחים אותו, 
ומקבל תוכחה ולא חושש מה יגידו עליו. וקל לו לומר: 
ומפחד  מחלומות,  ולא  מעבירות  רק  ומפחד  יודע',  'לא 
גדולי  עם  תמיד  ומתייעץ  ובמוסר,  בהלכה  מחידושים 

הדור שליט"א.
בעל אמונה יש לו הרבה תרגילים ופתרונות של אמונה 

מעשית, ועוד חזון למועד.
בחיים  וקשיים  בעיה  כל  על  אומר  לא  אמונה  בעל 
'יהיה טוב...', כי מי אמר שיהיה טוב...? אלא צריך לומר 
'אני מתפלל שיהיה טוב, ומה שיהיה זה משמים לטובה'. 
ומסופר שפעם אחת אמר מאן דהוא לרבנו החפץ החיים 
זיע"א 'אם היה יותר טוב לא היה מזיק', וענה לו החפץ 
חיים זיע"א שאסור לומר כן, כי יתכן שבאמת היה מזיק, 

וברוך גוזר ומקיים.
לשמחה  להגיע  יכול  יתברך,  ה'  את  כך  שיעבוד  מי 
ה'  עבודת  את  להתחיל  אמונה,  של  ולתודה  באמונה 
– ולאחר מכן יקח כמה שנים עד  אל"ף – אמונה  באות 
י"ן – שמחה, ועוד שנה עד שנגיע לאות  שנגיע לאות ֹשִ
תי"ו – תודה. יש להשקיע בתרגילים של אמונה והשגחה 
השירה  מאליהן  תתפרצנה  שנים  כמה  ובעוד  פרטית, 
ו(,  יג,  )תהלים  עלי  גמל  כי  לה'  "אשירה  בבחינת  והתודה, 

והלואי שנזכה לכך!
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20:18  20:18  20:21  20:18 רבינו תם: 

גיליון מס': 170  פרשת: צו - שבת הגדול  
שבת קודש י"ב ניסן תשע"ז )8 אפריל 2017(

 "פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

1



שלום וברכה מורי ורבותי!
   ישנו ניסוי שטרם ערכתי, ומיד גם תבינו למה. אולם, למרות זאת ברצוני 

לספר לכם עליו, והניסוי הוא כדלהלן:
לזמן שני אנשים, ולהכניס את האחד אל תוך חדר סגור ומסוגר ללא שום קשר 
לעולם החיצון. אולם, חדר מהודר ומאובזר לפי כל פלאי העיצוב ו'הטכנולוגיה' 
של הדור האחרון. להסביר לו שהוא נכנס לבית כלא מפואר זה למשך חודש 
תמים, בהיות ומסתובבים כמה שונאים המבקשים את נפשו ומעוניינים לשלוח 
אותו בטרם עת לישיבה של מעלה. נעניק לו ארוחות דשנות, נדאג לו אפילו 
לשיעורי תורה יומיים, אך במהלך כל הזמן הזה נחזור ונבהיר לו שעליו להודות 
והארץ  ובחוצות העיר  לו את נפשו לשלל, מאחר  לאלוקים על אשר השאיר 
מסתובבים אנשים רבים המסיתים את ההמון ומספרים להם עד כמה מושחת 

הוא ועד כמה נגזר דינו להריגה.
בחדר סמוך, בעל אותם תנאים בדיוק, נשכן אדם בעל אותם תנאי חיים, אותו 
עבר ואותו מצב משפחתי כלכלי ורפואי. אולם, לו נספר שבהיות וסיפור חייו 
וההצלחות הגדולות אותן חווה במהלך עשרות השנים בהן הוא חי עלי אדמות 
מפליאות ומעוררות השראה, אשר על כן החלטנו לסוגרו בחדר מפואר ומאובזר 
שכזה למשך חודש תמים בכדי לפנותו מכל עול אפשרי ולהעניק לו את השקט 
והשלווה לשבת ולכתוב את סיפור חייו, אשר בסיומו של אותו חודש יהפך לרב 
מכר, יתורגם לאלפי שפות זרות ויעורר בקרב עוד מיליוני בני אדם את הרצון 

ואת החשק להצליח בדיוק כמוהו.
יעלה  שהשני  הרי  יום,  מדי  וייבש  יקמול  שהראשון  שבעוד  לכולנו  ברור 
מצב  בעוד  לכך,  ומעבר  גופם.  במשקל  הנראה  ככל  גם  יתבטא  זה  ויפרח. 
בריאותו של הראשון ילך וידרדר מדי יום, השני ילך ויחלים גם אם היו אי אילו 

מכות או תחלואים מהן סבל בתקופה האחרונה.
באותה מידה, לּו נערוך ניסיון אחד נוסף בו לא נכבול אדם בתוך תא כלא 
מצופה בזהב, אלא נעניק לו את הזכות לנהל את חייו כהרגלו. אולם, נספר לו 
מדי יום ומדי שעה עד כמה כל מי שבא איתו במגע אוהב אותו, מעריך אותו 
ואפילו מעריץ את יכולותיו. נספר לו עד כמה האהבה סביבו נשפכת ועד כמה 
אנשים רבים עניים ועשירים, בריאים וחולים "ואפילו בעל אשה ובנים"... מודים 
לאלוקים יום יום ושעה שעה על הזכות העצומה להכיר בן אדם מופלא כמוהו. 
כאשר מנגד, ניגש לאדם בעל אותן תכונות אופי, אותה סביבת עבודה ואותה 
משפחה, ונספר לו את ההיפך הגמור – "נעדכן אותו" עד כמה כולם מתעבים 
אותו, עד כמה מתפללים ומייחלים לרגע בו יפנה את המפה, ועד כמה מתגברים 

על הסלידה ומעלים חיוך מאולץ 'למרות'  השהייה במחיצתו.
ברור שבעוד הראשון יעלה ויפרח, הרי שהשני ילך וידעך, ובמידת מה יגיע 

אף עד שערי מוות.
כעת, בואו ונעזוב את הניסויים, אשר כולנו מבינים שממש לא יהיה מומלץ 
לבצעם, ובפרט לא את החלק השלישי שבהם, אשר עלול לדרדר אנשים עד 
עבר פי פחת. וננסה ללמד כל אדם, בכל מצב, בכל רמה כלכלית, משפחתית 
לשכוח  ומתגובותיהם,  אותו  הסובבים  מכל  לחלוטין  להתעלם  ורפואית, 
אפילו  ולהתעלם  גבו,  מאחורי  מהמרכלים  אוזניים  לאטום  רעתו,  ממבקשי 
בלבד  אחת  ישות  שישנה  לו  נספר  שלו.  הרפואיים  או  הכלכליים  מהקשיים 
לו את  ביותר, מעניקה  בעולם, אשר מקבלת בעבורו את ההחלטות הטובות 
הטוב 'המקסימלי' אותו הוא יכול לעכל, שומרת עליו מכל רע, ויום יום ושעה 

שעה מבטחת את שלוותו הכלכלית, הרפואית ומעבר לכל – הנפשית.
נספר לו על ה'ריבונו של עולם', אשר הוא כל יכול, ואשר אוהב אותו הרבה 
יותר מהוריו, ואשר יודע טוב יותר ממנו ומכל הסובבים אותו מהו הטוב האמיתי 
המתאים לו, ובאילו מנות ניתן להעניק לו אותן כדי שלא "ישתגע" מרוב שפע.

ברור הוא שברגע אחד הפכנו אדם שכזה למאושר עלי 
אדמות.

לראשונה  נבין  אותם,  והפנמנו  הדברים  את  הבננו  אם 
והדרגה  העצומה  הזכות  את  יותר  העמוק  ברובד 

הגבוהה אליה הגיעו עם ישראל ביום "שבת הגדול".
בשבת הגדול הצטווה כל אחד מעם ישראל ליטול 
ֶׂשה  ִאיׁש  ָלֶהם  "ְוִיְקחּו  כבש, לקושרו לכרעי המיטה. 
אף  הצורך,  במקרה  ג(.  יב,  )שמות  ַלָּבִית"  ֶׂשה  ָאֹבת  ְלֵבית 
להתאחד כמה משפחות יחד סביב שה יחיד "ְוִאם ִיְמַעט 
ַהַּבִית ִמְהיֹות ִמֶּׂשה, ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּקֹרב ֶאל ֵּביתֹו ְּבִמְכַסת 

ְנָפֹׁשת, ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָּתֹכּסּו ַעל ַהֶּׂשה" )שם, ד(. ולהודיע לכל המתעניין, שאוטוטו 
מגיע פסח, ואנו הולכים לשחוט את הכבש הזה ולאכול מבשרו בתיאבון.

פרט קטן יש להוסיף לסיפור זה, והוא – שאלוהי מצרים באותם ימים היה 
הכבש. מה שאומר, שכל עבד יהודי, ואז היו כל בני ישראל עבדים, היה נתון 
לגזר דין מוות מיידי על עצם הביזיון והסיכון לאלוהיו של המצרי. עם ישראל 
באותה שעה לא רק שלא מצמץ, לא רק שלא ניסה לדחות את הקץ, אלא הלך 
בהמוניו בשמחה ובהתלהבות וגייס את הכבש המשפחתי, קשר אותו לכרעי 
המיטה והודיע לכל דורש שתוך מספר ימים הדבר הזה הולך להיהפך לצלי 

ולהיאכל לתיאבון.
עם ישראל באותה שעה הוכיח לכל העולם כולו, ובראשם לעם המצרי, ועל 
כולם לריבונו של עולם בכבודו ובעצמו, כי "מעבר לקדוש ברוך הוא, הם אינם 
רואים אף אדם או ישות מכל מרחק, סביר יותר או פחות". עם ישראל פשוט 
הודיעו קבל עם ועולם שהם מכירים את האלוקים, בוטחים בו, סומכים עליו 
בעיניים עצומות, ולא מעלים את חוות דעתו 'המקצועית' של המצרי, מסוכנת 

ככל שתהיה אפילו כסעיף קטן ממגוון השיקולים שלהם.
ברשותכם, נעמיק קצת במקור השם "שבת הגדול", והרשו נא לי לומר את 

חלקי בענין.
מלשונות הראשונים )שבת פ"ז ע"ב( משמע שנחלקו בסיבת השם שבת הגדול, 
נשאלו  כן  כמו  נוספות.  רבות  סיבות  נאמרו  שם  ובאחרונים  ת"ל(  )או"ח  ובטור 
שאלות בדבר קביעת השבת כיום הנס ולא התאריך העברי בו הוא חל ללא 
קשר ליום השבת, או קביעת כל הימים בהם הכינו את הכבש לאכילה כימי הנס.
אולם אף אחד מהם לא נדרש לשאלה הבאה: מדוע נקרא שמה של השבת 
"שבת הגדול" ולא "שבת הגדולה", והלא שבת לשון נקבה היא, ככתוב: "ְוַאָּתה 

יֵניֶכם  ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַאְך ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו ִּכי אֹות ִהיא ֵּביִני ּובֵֽ
ְלֹדֹרֵתיֶכם ... ֹקֶדׁש ִהיא ָלֶכם ְמַחְֽלֶליָה מֹות יּוָמת ִּכי ָּכל־ָהֹעׂשֶ֥ה ָבּה ְמָלאָכה 

... אֹות ִהיא ְלֹעָלם )שמות לא, יג-יז(. ועל נוסח התפילה בשבת "וינוחו בו" 
בכלל  זכר  לשון  ליישב  והסוד  פי הפשט  על  כתבו  בה"  "וינוחו  או 

והסתירה לכאורה בפרט )ועי' באחרונים או"ח סי' רס"ח(.
ואמנם לרוב הדעות היא נקראה כך עקב "הנס הגדול שנעשה 
בה", כך שהכוונה "שבת של הנס הגדול" ומשום כך הוא נקרא 
בלשון זכר. ובעיקר המשמעות כן מדברי תוספות )שם בד"ה אותו היום( 
שכתבו "ועל כן קורין אותו שבת הגדול לפי שנעשה בו נס גדול".

ורציתי לומר בדרך צחות את חלקי בעניין, והוא – שבשבת הגדול 
הראה עם ישראל לעולם כולו שהגדול ביותר מבחינתו הוא ריבונו 

ומשום כך,  רואים בעיניהם כלום.  ומעבר אליו הם אינם  של עולם, 
פירושם של המילים "שבת הגדול" הוא – "שבת של הגדול ביותר שהוא 

לעצמם  והוכיחו  ישראל  עם  זכו  זו  שבשבת  כלומר,  עולם".  של  ריבונו 
העולמי  ריבון  של  גודלו  כמה  ועד  מלבדו  עוד  אין  כמה  עד  כולו  ולעולם 

מאפיל על כל הסכנות והקשיים ועל כל ישות זרה אחרת.
מורי ורבותי! לא צריך להכניס אדם אל תוך כלא מזהב בכדי להפוך אותו 
למאושר, בדיוק כמו שאין צורך להכניס אדם לכלא שאינו מזהב בכדי להפוך 
אותו לאומלל. האומלל הגדול ביותר הוא מי שלא מבין את הסוד של היהדות 
להצלחתנו  שעה  ושעה  יום  יום  הדואג  מכולם  הגדול  את  כאן  שיש  שאומר 
ולרווחתנו, בעוד המאושר ביותר בעולם הוא אדם שבכל תנאי ובכל מצב ובכל 
ידי  יודע שכל מה שעובר עליו מושגח בהשגחה פרטית על  מקום ובכל זמן 
הגדול מכולם שיודע טוב יותר מכולם מהו הטוב ביותר בשבילו, ומעניק לו 

אותו בדיוק לפי המנות אותן יכול הוא לעכל.
שבת הגדול זהו הזמן של כולנו להפנים את הדברים, לחשוב עליהם, לחזור 
בורא  של  בגדלותו  גדולים  יותר  עוד  למאמינים  עצמנו  את  ולהפוך  עליהם, 
ביתנו  בני  את  ובראשם  אותנו,  הסובבים  כל  ואת  עצמנו  את  להפוך  העולם, 
וילדינו, למאושרים יותר, והחשוב יותר מכל – להסתובב עם אושר זה ברחבי 
הארץ והעולם ולהראות לכל מי שרק ייפגש עמנו, עוד בטרם יבין מדוע, עד 
כמה השקט והשלווה האמיתיים נמצאים בידי "בני בכורי ישראל", בני אשר 
מבין ומאמין שנמצא הוא יום יום ושעה שעה מעורסל בחיקו של הקדוש ברוך 

הוא וזוכה לשקט ושלווה אמיתיים.
ברכת "שבת הגדול ]ביותר[ שלום" לכולנו, לכל שותפי השיחה הנאמנים, 

ולכל ישראל.
וברוכים תהיו! 

   חוץ ממנו!
לא רואים אף אחד בעיניים !!!  
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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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טיולים בחול המועד
שאלה: כיצד יש לשמוח בחול המועד פסח? והיכן 

יש לטייל, בפרט בקיץ כשהפריצות גוברת?
אליעזר  רבי  על  מסופר  כז:(  )סוכה  בגמרא  תשובה: 
מהבית  יוצאים  שאינם  העצלנים  את  משבח  שהיה 
אוכלים,   – טוב  הכי  זה  בבית  להישאר  ע"ש.  ברגל, 
שותים, משחקים עם בני המשפחה ומשקיעים בהם 
כמה שיותר, ובזה זוכה הבעל גם לשמח את אשתו 
וילדיו, ומקיים את דברי אביי שאמר )קידושין לד:( אשה 

– בעלה משמחה.
כגון  הקדושים,  למקומות  לנסוע  מאוד  וכדאי 
ביותר  המקודש  המקום  שהוא  המערבי,  לכותל 
בעולם, ולקיים בזה גם מצות עלייה לרגל. וכן לקבל 
את פני רבו ברגל, ובפרט להתברך מפי גדולי וחכמי 

ישראל שליט"א.
וכן לערוך ביקור בקברי צדיקים, ובציונו של מרן 
רבנו הגדול זיע"א בירושלים עיר הקודש, שבחלקה 
זו נמצאים גם הגאונים רבי יהודה צדקה ורבי בן ציון 

אבא שאול זיע"א, לקדושים אשר בארץ המה.
המועד  בחול  שגם  יו"ט(  מהלכות  )פ"ו  פסק  והרמב"ם 
קיים הדין "חציו לה' וחציו לכם", וכמובן שיש לנסוע 
לבקר את ההורים ואת זקני המשפחה. וכן ניתן 
להפליג בספינה בים – ביפו תל-אביב – 
ולראות את נפלאות הבורא, ושלום על 

ישראל.

בשר חלק - רבנות
לאכול  מותר  האם  שאלה: 
של  בהכשר  חלק  בשר 
דוקא  שצריך  או  הרבנות, 

הכשר של בד"ץ?
אין הבדל! שהרי  תשובה: 
היה  לא  לפני כשלושים שנה 
אכלו  וכולם  בד"ץ,  של  הכשר 
בשר חלק רבנות, וזה מצוין. ויש 
חלק  שנקרא  כשר  מבשר  ליזהר 
חלק  רק  אלא  לקנותו,  שאין  ריאה 

בשלמות, ושלום על ישראל.

כבוד האשה - בבית בלבד!
שאלה: מהי דעת התורה לגבי טיולים של נשים, 
שיוצאות לבד לטייל ואילו הבעלים נשארים בבית? 
לצימרים  יחד  שנוסעים  צעירים  זוגות  לגבי  וכן 

וכיוצא בזה, אם יש בזה בעיה של צניעות?
תשובה: אין זה כבוד לאשה שיוצאת מהבית ללא 
בעלה, כבוד האשה בבית בלבד )רמב"ם פי"ג מהלכות אישות(, 
ולכן כשיוצאים לטיולים וכיוצא בזה, יש לצאת רק 
עם הבעל והילדים בלבד, ולא עם עוד משפחות. וכן 
לא תצאנה הנשים בפני עצמן, משום שאין זה דרך 
ארץ ואין זה מוסיף כבוד לאשה. וכמובן שניתן לצאת 
משפחות משפחות בפני עצמן, כאשר כל משפחה 
מונה את הגיסים, והגיסות חתנים וכלות, וברכת ה' 

עליהם תמיד, וברכת הבית מרובה )כתובות קג.(.

אכילת צלי בליל הסדר
שאלה: אני בעזרת ה' יתארח בפסח אצל הדודים, 
וידוע  הסדר,  לליל  בתנור  עוף  יכינו  שהם  וכנראה 
שאסור לאכול צלי בלילה, האם בכזה אופן גם יהיה 
אסור? ומה דין התפוחי אדמה המתבשלים יחד עם 

העוף? 
תשובה: מכח המנהג שלא אוכלים צלי בליל פסח, 

גם עוף בתנור נחשב כצלי, ואין לאוכלו.
העוף  עם  יחד  הנצלים  אדמה  שתפוח  וכמובן 
בתנור, מותרים באכילה, ואף שהם בשריים, עם כל 

זה אין כאן בפועל בשר צלוי, ולכן אין בעיה.

לנקות חדר שלא נכנסים בו כל ימי הפסח
שאלה: אצלנו בעבודה ישנו חדר שלא נכנסים בו 
כל ימי הפסח, האם צריך לנקותו היטב? ומה בדבר 
קפה, סוכר ותה שנמצאים בחדר, האם צריך לזרקם, 

או שאפשר לשומרם לאחרי הפסח?
תשובה: די לסגור את החדר כל ימי הפסח, ואין 
צורך לנקותו. והעיקר ליזהר שלא יהיה שם חתיכות 

לחם בשיעור כזית.
קפה ותה של כל השנה, אין צורך לזרקם, ומותר 
חמץ  לא  שזה  משום  הפסח,  לאחר  עד  להצניעם 
בדיקת  בליל  זה  חדר  לבדוק  שצריך  וכמובן  ממש. 
חמץ. ואם רוצים שלא לבדוק, אז יש למכור את כל 
חזו"ע  )ועי'  יפטור אותם מבדיקה  וזה  לגוי,  החמץ שבו 

פסח דף מ-מט(.

מצות קשות או רכות - מה עדיף?
שאלה: האם יש עניין להחמיר בפסח ולאכול רק 

מצות קשות ולא רכות? ומה לגבי ליל הסדר? 
שזו  נכון  אמנם  כן,  להחמיר  ענין  אין  תשובה: 
חומרא של אחינו האשכנזים, אבל מדינא גם רכות 
זה מצוין, ואין בעיה כלל. ומפורש כן בשולחן ערוך 
)סי' תס סע' ה( שמותר לאפות מצה עד עובי טפח, ע"ש. 

לכתחילה  לעשות  שיש  טז(  ס"ק  )שם  במשנ"ב  ומבואר 
רקיקין דקין, ועל כל פנים מצות רכות של היום הם 

בערך 1 ס"מ, וזה מצוין.

קריאת ספר הזוהר לנשים
 שאלה: האם מותר לאשה לקרוא בספר הזוהר?
שמותר.  בודאי  מכך  מתחזקת  היא  אם  תשובה: 
וידוע שאמא של הרב יהודה צדקה ע"ה היתה עושה 
ל'סיום'  באים  היו  הרבנים  וכל  זוהר  סיום  שנה  כל 

הזה.

טיפול בילד שנמצא אצל טלפון נייד בבית הספר
 שאלה: אבא ששמע מבנו על אחד התלמידים 
בכיתה שלא די בכך שהביא לבית הספר טלפון נייד, 
החסימה  את  לפרוץ  גם  ילד  אותו  שהצליח  אלא 
שהיתה לו, וכעת הטלפון ללא הגנה כלל ועיקר. מה 

על אותו אבא לעשות בנידון?
תשובה: האבא חייב להציל את בנו ואת כל ילדי 

הכיתה ולהתקשר להורי אותו ילד ולומר להם שהילד 
שם  חיללו  טלפון  לו  שהביאו  ובזה  בסכנה.  שלהם 
להם  ויודיע  'מוגן'.  היה  שהטלפון  ואפילו  שמים, 
שבנם פרץ את החסימה, וכעת הטלפון ללא חסימה 
ושיתפללו  'פורץ',  בן  להם  שיש  להם  ויאמר  כלל. 

עליו שישאר דתי! 

לו  ולומר  תורה  התלמוד  של  למנהל  לגשת  וכן 
ואסור  בדחיפות,  בה  לטפל  וצריך  בעיה  כזו  שיש 

בשום אופן להעלים עין מכך. 

אורז שנתבשל מבלי ברירה כדת
 שאלה: אדם שבישל אורז מבלי לברור אותו, 

האם האורז מותר באכילה? 

תשובה: האורז מותר באכילה מדין ספק ספיקא, 
ספק שמא לא היה כלל חרק וכדומה באורז, ואף אם 

נאמר שהיה, שמא הוא נמחה בבישול.

והוא הדין אם אפו לחם ללא ניפוי הקמח, גם בזה 
יש ספק ספיקא, שמא לא היה, ואף אם היה שמא 

נתרסק בלישה. 

פיצה עם טונה
 שאלה: האם מותר לאכול פיצה עם טונה?

תשובה: המיקל לאכול מאכלי חלב עם דגים, יש 
לו על מה שיסמוך )ועיין בקובץ מנהגי ירושלים, שהובא בספר נתיבי 
זיע"א ממליץ  ורבנו הגדול מרן  יורה דעה(.  עם בתחילת חלק 

להחמיר בזה )יחו"ד ח"ו סי' מח(, אולם דגים בחמאה, מותר 
לנוהגים בכך, ע"ש. 

לישת בצק במיקסר חלבי - לאכלו עם בשר
 שאלה: אשה שהקציפה ביצים עם חלב בתוך 
מיקסר לצורך הכנת עוגה חלבית, ולאחר מכן לשה 
באותו מיקסר בצק להכנת לחם כדי לאכלו עם בשר, 
האם מותר לאכול את הלחם עם בשר? ומה הדין עם 

החלב היה חם?

תשובה: אם המיקסר עבר נקיון יסודי בין הקצפת 
אפיית  לצורך  הבצק  ללישת  החלב  עם  הביצים 

הלחם, מותר לאכול את הלחם עם בשר.

 

דין ברירה בלימון העטוף ברשת
 שאלה: לימון העטוף ברשת מיוחדת המיועדת 
מותר  האם  האוכל,  לתוך  ליפול  מהגרעינים  למנוע 
איסור  בזה  יש  שמא  או  אוכל,  לתוך  אותו  לסחוט 

בורר?

תשובה: לפי הכלל של רבינו הגדול זיע"א שבדבר 
שאינו מעורב אלא מחובר מברייתו, כגון קליפה או 
גרעינים, אין דין בורר, ממילא לימון זה העטוף ברשת 
יהיה מותר לסוחטו לתוך האוכל, ואין בזה דין בורר.  

     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:




