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פרשת צו, שבת הגדול, תשע"ח
יש נוהגים להחמיר בפסח כמה שיותר

כידוע, הרבה חומרות קבלו עליהם עם ישראל, בענייני 
חג הפסח. ולכן יש הנמנעים מלאכול קטניות בפסח, ויש 
הנוהגים לקלף את הפירות והירקות בפסח. ויש הנוהגים 
הבאתם  קודם  השתיה,  בקבוקי  כל  את  תחילה  לשטוף 
בבתי  הפסח  בימי  מלבקר  הנמנעים  ויש  החג,  לשולחן 
אחרים מחששות שונים. ויש המקפידים שלא להשתמש 
בסכו"ם הנופל על הרצפה בימי הפסח, ולהניחו יחדיו עם 
כל כלי החמץ. וכן יש הנזהרים שלא לפתוח ספרי קודש, 
פירורי החמץ  כל השנה, מחשש  בהם במשך  קרא  אשר 
ימי  בכל  לאכול  הנזהרים  ויש  הספר.  דפי  בין  המצויים 
החג מצה שמורה בלבד, ויש המחמירים יותר מכך, שלא 
לאכול מצה כלל במשך כל ימי החג, אלא רק כדי חיובו 
ויש הנוהגים  כד(.  ס"ק  סי' תרלט  )עי' משנ"ב  ושב"ק  יו"ט  בסעודות 
מנהגיהם  על  ללעוג  ואין  הבית,  כתלי  את  ולקרצץ  לגרר 
כלל )משנ"ב סי' תמב ס"ק כח(. וכידוע מרבינו הברדיצ'וב הקדוש 
בנפשו  מועיל  הפסח,  חג  בניקיונות  שהטורח  זיע"א, 

כתקיעת השופר של ראש השנה.    

גם במצוות יש מחמירים הרבה
וכן יש המחמירים לשתות את ארבעת כוסות היין בליל 
וכן יש השותים את  הסדר, מיין ממש ולא ממיץ ענבים, 
כל הכוס ממש בשיעור רביעית בכל פעם. ויש המהדרים 
לבלוע כזית מצה בבת אחת, ולא סומכים על זמן שיעור 
פרס שהוא כשש או שבע דקות )ועי' בשו"ת חזו"ע סי' כד-כה (. ויש 
המחמירים על עצמם לאכול את התמכא )חריין בלע"ז(, שהוא 
ירק חריף ומסוכן מאד, או לוקחים עולשין הנקרא הינדבי 
)עי' פסחים לט.(, ואינם מעדיפים לאכול את החסה המתוקה )עי' 

שו"ת חזו"ע סי' לה(, ואשריהם ישראל.

יתכן חילול שבת בימי החול
שבת קודש, הוא מיוחד יותר מיוה"כ. ולכן כאשר בימי 
וערבים, ובשבת קודש  החול אוכלים מאכלים משובחים 
משתמש  החול  בימי  כאשר  וכן  פחותה.  ברמה  אוכלים 
קודש משתמש  וביום שבת  ונאים,  בכלים מכלים שונים 
בכלים פחותים. או שבימי החול מתלבש במיטב מחלציו 
ובגדיו, וביום השבת מתלבש בבגדים פשוטים, נמצא הוא 
מחלל את השבת בימי החול, כלומר שמזלזל בכבוד השבת 
מנקים  טורחים,  כאשר  ניסן,  בחודש  וכן  ב(.  ס"ק  רנ  סי'  )משנ"ב 

ועורכים קניות לכבוד החג. הרי שקודם לפסח מקיים את 
מצוות החג, ומרוויחים מצוות בלי סוף, ואשריהם ישראל.

 
מעלת האמונה ביציאת מצרים

נוספת  דרגה  לעלות  זכינו  מצרים,  יצאנו  וכאשר 
את  ולמדנו  ידענו  העולם,  שבבריאת  ואף  באמונה. 
)בראשית א, א(: "בראשית ברא אלוקים", כלומר שיש  הפסוק 
כאשר  אולם,  כולו.  העולם  מלך  והוא  בשמים,  אלוקים 
השגחה  שיש  דהיינו  נוספת,  דרגה  עלינו  ממצרים  יצאנו 
פרטית על כל יהודי ויהודי, בכל רגע ורגע בחיים. וכמאמר 
הגמרא )ברכות לג:( הכל בידי שמים, כלומר שכל מה שקשור 
כולל  והדבר  השמים.  מן  זה  הרי  בגשמיות,  הזה  לעולם 
בתוכו הכל, פרנסה, עבודה, בריאות, שידוכים, יופי, שלום 
ומאמינים  מעמיקים  מבינים,  וכאשר  בזה.  וכיוצא  בית 
קירבת  גדולות של  להשגות  זוכים  באמונה שלימה,  בזה 
כאשר  ובפרט  תמידית.  רוחנית  ועליה  בה'  דבקות  ה', 
ומרגישים שכל  משתמשים בזה באופן מעשי, ומאמינים 

מן  הכל  יום,  היום  ובחיי  במשפחה  בעולם,  שקורה  מה 
השמים בלבד. וכן מה שנראה בעיניים שנעשה הדבר על 
כלומר  מן השמים בלבד.  זה  שגם  לידע,  יש  אנשים,  ידי 
שאף שאנשים עושים כל מיני דברים, אך מה שקשור לכל 
אחד ואחד בפרט, זה מכוון מן השמים בלבד. וזו המעלה 
בעצם  וזו  מצרים.  יציאת  בעת  קבלנו  אשר  העליונה 
הדיברה הראשונה "אנוכי ה' אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ 

מצרים", כלומר אמונה בהשגחה פרטית.  
     

המצוה המיוחדת ביותר בליל הסדר
וזה בעצם העבודה הקשה ביותר בליל הסדר. שבכל דור 
ודור חיי האדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, 
ולהרגיש בעצמו השגחה פרטית מה' יתברך כל רגע ורגע. 
דור  שבכל  ללמדנו,  מוסיף  פמ"ז(  אמרים  )לקוטי  התניא  ובספר 
ויום, חייב האדם להרגיש כאילו הוא  יום  ואף בכל  ודור 
יצא ממצרים, ע"ש. וכנראה שזה בעצם עבודת האמונה, 
בעולם  חי  יהודי אשר  כל  עבור  גדול מאד  יסודי  ושורש 
הזה. ומרגיש תמיד בכל יום, כל רגע, כל פעולה, כל עניין 
וכל זמן השגחה פרטית בבחינת "שויתי ה' לנגדי תמיד". 
וכאשר עשה בליל הסדר כל מיני הידורים וחומרות, ולא 
הוסיף לעצמו מעלות באמונה, תפס הטפל ועזב העיקר. 
החיזוק  ומאידך  כלל,  חובה  אינם  החומרות  שכל  מפני 
רוחני באמונה, הרי זו חובה קדושה לכולנו. וכאשר חסר 
בשלמות האמונה בהשגחה פרטית, חסר בעיקר האמונה, 
דסלר  הגר"א  המשגיח  ורבינו  לרא"ש(.  חיים  אורחות  )עי'  וכידוע 
זיע"א היה אומר, שכאשר אומר האדם לחבירו שפלוני מת 
פוטר  ופלמוני  התאונה,  ע"י  ניזוק  ואלמוני  החולי,  בגלל 
ממקום עבודתו מחמת אדם קשה בהנהלה, הרי אלו בכלל 
"ה'  בבחינת  השמים  מן  שהכל  מפני  אפיקורסות.  דברי 

אמר לו קלל", שכך אמר דוד הע"ה )עי' שמואל ב' פרק טז(. 

החובה להחמיר בהשגות באמונה ולא באוכל 
וניקיון

להוסיף  האדם  יכול  שכיצד  במקצת,  תמוה  והדבר 
כל  וחוקר  ולומד  הפסח,  בענייני  חומרות  ע"ג  חומרות 
אשר  האמונה  במצוות  ומאידך  לעומקה.  והלכה  הלכה 
כל פרט ופרט שבה מדאורייתא, מזניח בצדו. והרי חובה 
קדושה לכולנו לקדש שם שמים, ולהוסיף באמונה כהנה 
וכהנה. והנה באמת לאחר פסח, לא רואים שהוספנו על 
עצמנו מעלה נוספת באמונה, והמצוה המיוחדת של ליל 
הסדר לא מתבצעת ולא מתקיימת להלכה כראוי, כמהדרין 
באמונה,  השגות  להשיג  קשה  כאשר  וגם  המהדרין.  מן 
מותר לבכות ולהצטער על כך, בבחינת עין במר בוכה ולב 

שמח, והעיקר להגיע להשגות באמונה.    

דוגמאות של חומרות והידורים באמונה לפני 
הפסח

- הנעלבים ואינם עולבים )שבת פח:(, לעשות כן למהדרין, 
כי הכל מן השמים.

כי  )עי' יומא כג.(,  - לא תקום ולא תטור גם על צער הגוף 
הכל מן השמים )ועי' ח"ח בהקדמתו אות ח(.

לפנים  עשו  שלא  בגלל  אלא  ירושלים,  חרבה  לא   -
משורת הדין )ב"מ ל:(, והמהדרין עושים כן בקלות, כי הכל 
ולא  שהמוותר  זיע"א,  הח"ח  מרבינו  וכידוע  השמים.  מן 
תובע לדין תורה, יקבל מהשי"ת מנה אפיים, כי הכל מן 

השמים. וחסיד נקרא מי שמוותר משלו )עי' רש"י שבת קכ.(.

- להחמר כרבי חייא, אשר ידוע שהיתה לו אשה קשה, 
מן  אותנו  שמצילות  ודיינו  בבית,  השלום  שרר  ובזכותו 

החטא )עי' יבמות סג.(, כי הכל מן השמים.
- להחמיר כדוד המלך ע"ה, ששתק ואמר: "ה' אמר לו 

קלל", וכנ"ל.
- להחמיר ולקיים את דברי הגמרא )ברכות לג:(, הכל בידי 

שמים.
)סוטה ב.(, בת פלוני  - להחמיר ולקיים את דברי הגמרא 
לפלוני, וקודם שנולדה אשתו, כבר גזרו כן מן השמים.   

חכמה  מבקש  ולא  אמונה,  מבקש  ולהיות  להחמיר   -
והגיון )עי' שבת קיט סע"ב(.

- להחמיר כדעת הרמב"ן )בפירושו לתורה ס"פ בא(, שאין טבע 
ומנהגו של עולם, והכל נסים בין ביחיד בין ברבים, והכל 

בגזרת עליון, והכל מן השמים, ע"ש.
- להחמיר כדברי הגמרא )יומא לח:(, אין אדם נוגע במוכן 
לחבירו, ע"ש. והמאמין בזה באמת, אין לו קנאה בעולם 
כלל )מסילת ישרים פי"א(, מכיוון שהכל מן השמים, וזוכה לחיים 
טובים. וכידוע, שמדת הקנאה רח"ל, מוציאה את האדם מן 
העולם )אבות פ"ד(, ואין תרופה למכתו ומחלתו, אלא רק ע"י 

לימוד האמונה הלכה למעשה )אורחות חיים לרא"ש(.
את  תמיד  ולשבח  לכולם,  ישראל  באהבת  להחמיר   -
על  שבאים  מעשים  שעושה  ולחשוש  לפחד  ולא  כולם. 
ויש  שמים.  חשבונות  והכל  השמים,  מן  שהכל  חשבונו, 
לחשוב תמיד, אם זה היה אחי או אבי הכיצד הייתי נוהג?! 
ומה הייתי עושה?! ואיך הייתי מגיב?! ומחשבה זו מונעת 

מחלוקות, מפלגות מריבות ובעיות.
- להחמיר באהבת ישראל אמתית לכל העדות פרסי, 
טוניסאי  כורדי,  אפגני,  גרוזיני,  אתיופי,  עירקי,  מרוקאי, 
נחנו".  אחד  איש  "בני  בבחינת  אחים ממש,  וכולנו  ועוד, 
ואת כולנו עשה ה' יתברך, והכל מן השמים. וגם ספרדי 
ואשכנזי צריכים לכבד האחד את השני כאחים, ואין חילוק 
גר(,  ערך  יועץ  פלא  )עי'  לשונות  שאר  או  לאשכנזי  ספרדי  בין 
נגד  זה  אחרים,  לשבח  ומי שחושש  מן השמים.  הכל  כי 
האמונה, וסימן שעדיין לא יצא ממצרים, וזו עבודתו קודם 

חג הפסח.
גם  זיע"א,  הקדוש  הברדיצ'וב  שרבינו  מסתברא   -
הוסיף ואמר, שמי שמתחזק באמונה שלימה, היינו אמונה 
והם  עת.  בכל  בשמים  מלאכים  בורא  פרטית,  בהשגחה 
מלאכי אמונה, המשלימים לו את התיקון הגדול של ראש 
השנה שעדיין לא תיקן, כי הכל מן השמים בלבד )עי' מהרש"א 

מכות י:(.   

לא.(, בשעה שמכניסים את האדם  )שבת  חז"ל  אומרים   -
ע"ש.  באמונה,  ונתת  נשאת  אם  אותו,  שואלים  לדין 
אכל בשר כשר  אם  אותו  נלמד, שלא שואלים  ומהאמור 
חלק, או נזהר באיסור חמץ, כי זה לא חכמה. אבל עניין 
האמונה, זה חכמה גדולה מעל השכל, הטבע וכל קורותיו 
של האדם, בכל יום ויום, וכל תנועותיו והליכותיו הכל מן 
בפסוק  ומפורש  עקב(.  פר'  פרץ  ברכת  בספרו  זיע"א  )הסטייפלר  השמים 
)שמות כט, מו(: "אני ה' אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ 

היקרי,  הוא הדבר  כלומר  להיות לכם לאלוקים",  מצרים 
והבן. 

היא  הפסח,  לחג  והחיובית  היסודית  ההכנה  בסיכום: 
הכנה רוחנית. ובעיקר יש להתכונן בהכנה רוחנית בעניין 
בלי  ולראות  ורגע.  רגע  כל  פרטית,  בהשגחה  האמונה 
לנגדי  ה'  "שויתי  בבחינת  אוזניים,  ללא  ולשמוע  עיניים 

תמיד", והלואי שנזכה לך תמיד, אמן ואמן.

המשא המרכזיכיצד מתכוננים לפסח ברוחניות
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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שלום וברכה מורי ורבותי!
שוחחנו על התרומות הבעייתיות המגיעות ישירות לידיהם של הנמענים ללא 
מעבר מסודר דרך גבאי הצדקה והמוסדות והתאגידים המוסמכים לכך, וקבלנו 

תגובות רבות אף יותר מכל שבוע.
הימים הללו הם הימים המרכזיים לתרומות, קמחא דפסחא, סיוע למשפחות 
ברוכות בהוצאות החגים, מימון ישיבות בין הזמנים, רכישת סלי מזון לנזקקים, 
תמיד  שנהיה  רצון  ויהי   – לפתחנו  המונחות  המטלות  מרשימת  חלק  רק  אלו 

מהנותנים ולא מהמקבלים.
האברכים  מקהל  דוקא  קבלנו  ביותר  החמות  התגובות  הוא, שאת  המעניין 
והנזקקים האמתיים, שהם בעצם הסובלים העיקריים ממנהג אפל זה. כי הלא 
הם אלו שיודעים יותר מכולנו עד כמה אותן תמיכות רגשיות מגיעות בדרך כלל 

דוקא אל הצד הלא נכון של המפה.
אבל לפני הכל אני צריך להביא בפניכם את תגובתו של אבינו רוענו מורנו 
הרב חיים רבי שליט”א. כי גם אני לאחר שקראתי את המאמר, חששתי שתצא 
ממנו תקלה שתגרום גם להגונים שביננו להסתבך, ובקשתי להראות את הדברים 

לאבא שליט”א ורק לאחר מכן לפרסמם. וזה מה שכתב לי:

בני יקירי ואהובי הר”ר אליהו שליט”א
דבריך נכונים ומדוייקים ומצויינים ומתוקים מדבש.

ויש להוסיף, הלכה בשלחן ערוך )יור”ד סימן רנ”ז סעיף ב( שאסור לחשוש 
או לחשוד ולפקפק בגבאי צדקה כי באמונה הם עושים, ע”ש. וזה 

פסוק בהפטרת שקלים בספר מלכים שאמר אותו ירמיה הנביא.
ועוד הלכה, שאסור לתת את כל הצדקה לאיש אחד בלבד )יור”ד סימן 
רנ”ז סעיף ט(, וכאשר גבאי צדקה מחלקים לעשרות למאות ולאלפים הוא 

שותף בכולם.
למי  יודע  לא  שהנותן  בצדקה  השביעית  שהמעלה  הלכה,  ועוד 
נותן והמקבל לא יודע ממי מקבל. וזה נעשה תמיד אך ורק על ידי 

הגבאים היקרים והנפלאים בהנהלת הכוללים, ותומכיה מאושר.
באהבה גדולה, ]הרב[ חיים רבי, תל גיבורים חולון

ודברי פי חכם חן.
אלמלא הייתי חושש לשלומם של נזקקים אמתיים ואברכי משי טהורי כפיים, 
הייתי מספר לכם כמה מהמקרים המשחרים לפתחנו בעניין כספי תרומות לא 
הייתי  אסורות.  ואפילו  תאוותניות  לרכישות  מקומם  את  המוצאים  מבוקרות 
מספר על שלום בית שמוכרע בכך ש”אני מתחייב לך להביא את הכסף לטיסה 
הזו ממתפללים שמרחמים עלי בבית הכנסת”. על כאלה שבמשך שנים הצליחו 
לחמוק ממבחנים ומהגעה יומיומית ללימודים ובזמן, בגלל שהיו את “הנשמות 
על  בקרה. ואפילו  ובלי  תנאים  בלי  מצד,  מזומנים  להם  שהזרימו  הטובות” 
תורמים שמצאו את הנזקקים שלהם במקומות אפלים, מבזבזים את אותו ממון 

שניתן להם כביכול למימון המשפחה והילדים.
אבל לא לשם כך התכנסנו, ועוד עלול אי מי לחשוד בכל 98% בנינו הטובים 

שגם ידם במעל.
לכן, בקצרה, הסימן ל”בן תורה אמיתי” הוא, שהוא ממלא את תפקידו נאמנה 
ובהתחשבנות,  בהתחשבות  להם  הנצרך  את  וילדיו  לרעייתו  מעניק  בכולל, 
ובמקרה הצורך דואג להשלמת הכנסה באמצעים המקובלים. ומה הם האמצעים 
המקובלים? השלמת מלגת שמירת זמנים, מלגות מבחנים, מלגות כולל ערב/ 
יום שישי/ שבת קודש/ בין הזמנים, עבודה לאשה, עבודה תורנית לבעל, לימוד 
ילדים בשעות אחר הצהריים והערב, והשלמות גם של עבודות אחרות שאינן 

מבזות את בעליהן - אלא להיפך - מעידות על אחריותו לחייו ולביתו.
הדרך הקצרה יותר היא לפשוט יד, לבקש או לרמוז על צורך דחוף בסיוע, 

ולהפיל עוד “נשמה רגישה” בפח הצרכים האישיים.
ונכון, המאמר היה חריף יחסית, ואולי אפילו חריף מאד. אבל שימו לב באיזה 
תפקיד עומד היום כל ראש כולל או מנהל מוסד של תורה או חסד. הוא אמור 
להתמודד עם ניהול המוסד השוטף, עם מאבק יומיומי ביצר הרע של התורמים 
החפצים לשמור את מעשרותיהם ויתרת מזומניהם עמוק בכיס או בחשבונות 
הבנק. והנה לו צרה חדשה, תורמים המנהלים מוסדות מתחרים מתחת לאפו, 
כלומר – זן חדש של תרומות שיוצא מכיס התורם אולם אינו מועבר דרך המוסד 

אלא ישירות לאברך או לנזקק.
הקימו  אברכים  לאלו  מודיעים  והמקבלים  הנותנים  היו  הוגנים,  היו  לו 
התורמים את המוסד הפרטי שלהם, וראש הכולל היה יודע שיש מישהו שדואג 
להם, וכך יכול היה למקד את דאגתו רק במי שבאמת זקוק לו. אולם בצורה 
“המסחרית השקטה” בה פועלים הצדדים, לא ניתן לאמוד או לאפיין את אלו 

שזקוקים באמת מול אלו שיודעים להסתדר לבד...
פעם פנו למרן רב שטיינמן זצ”ל בעניין שתי בנות שלא התקבלו לסמינר, 
הרב קרא למנהל הסמינר וציווה עליו לקבל את שתיהן. המנהל בתגובה שלף 
את צרור המפתחות שלו והודיע לרב שטיינמן שהוא סוגר ברגע זה את הסמינר, 
וזאת מכיון שהוא רואה שלא יוכל לעמוד בדרישות גדולי הדור. הרב שטיינמן 
הסתכל על צרור המפתחות, ואמר בלחש: מי אמר שתקום מחר בבוקר? אולי 
הסמינר הוא זה שמשאיר אותך בחיים? כבר היה מי שסגר מוסד תורני ולמחרת 

לא קם בבוקר...
המנהל אסף מיד את צרור המפתחות, והתקשר להורי הבנות בכדי להתחנן 

שישלחו אותן כבר הרגע לסמינר ללא דיחוי...
אתה  להם  הרבים  וזיכוי  הטובים שלך  בדבר המעשים  ללמדך, שההחלטה 
שותף, לא אמורים להיות משהו שולי ולא מושקע במיוחד, משום שאחרי הכל 

– המדובר הוא בחייך ואורך ימיך.
הטעות של אותם “מבינים” נובעת בעיקר מכך שנראה להם שהעבודה שייכת 
להם, וההצלחה שייכת להם, והממון שלהם, וההחלטה בדבר החלוקה שלו גם 
היא שייכת להם. מה שממש לא נכון! אנחנו בסך הכל שליחים של ה’ יתברך 
להשתמש נכון באותו ממון, ועל כן חובתנו לברר עם גדולי ישראל את הדרך 

והמקום הנכונים להשקעה בממון שאינו שלנו.
בפרשה החולפת, ויקרא אל משה, ויקרא באל”ף קטנה. וזאת משום שמשה 
בענוותנותו החליט שלא להישמע כמי שנקרא על ידי ה’ יתברך דבר יום ביומו. 
בקסת  שנשאר  דיו  אותו  המדרש,  דבי  ולפי  עצום,  שכר  כך  על  קיבל  משה 
של  שערו  על  הוא  ברוך  הקדוש  ידי  על  נשפך  האות,  של  הקטנתה  בעקבות 

משה, ומזה קרן עור פניו.
ללמדך שכל מה שקבלת, שקול ומדוד על המיליגרם... ואם נעשה טוב על 

ידך – יהיה רק טוב במה שבחלקך, ולהיפך – להיפך.
ובפרשתנו: “ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאֹמר, ֹזאת ּתֹוַרת 
ָהֹעָלה, ִהוא ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהֹּבֶקר ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד 
ּבֹו”. ופירש רש”י במקום: אין צו אלא לשון זרוז מיד ולדורות. אמר ר’ שמעון 

ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס:
מורי ורבותי!

וחפצים  הנאמנים  ובעבדיו  בה’  מאמינים  כולנו  טובות,  כוונות  יש  לכולנו 
לעשות רצונו כרצונו. אך בהיות והמדובר הוא בחסרון כיס, תמיד מנסה היצר 
בכדי  הכל  הוא  יעשה  לתרום,  ורצינו  עליו  גברנו  כבר  ואם  לבבנו,  את  לגנוב 
להשאיר את התחושה של השליטה שלנו על אותו ממון, ואז יזכה אותנו לפחות 

להעביר את כספי הצדקה דוקא לידיים הלא נכונות.
יזכנו ה’ יתברך להבין על כמה אף אנו לא ברשות עצמנו, ועד כמה הממון 
תורתנו  דעת  לפי  והמועילות  האמיתיות  למטרותיו  נועד  ממנו  קיבלנו  אותו 
ישראל,  גדולי  של  הוראותיהם  פי  על  וחסד  תורה  להחזיק  ונזכה  הקדושה, 

ולראות אך טוב כל הימים, וברכה בכל אשר נפנה, אמן.
ברוכים תהיו!

איך שומרים על הפרנסה?
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

בימים רביעי וחמישי
י"ב-י"ג ניסן  )28-29/3/18(

ברחבת המוסדות 
] ללא עלות! [ הגעלת כלים



3

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:

מצויים  אשר  הארצות,  עמי  וכלה  חתן  שאלה: 
בחוץ לארץ, והזמינו ראביי רפורמי לערוך להם חופה 
וקידושין. האם מותר לערוך להם חופה וקידושין פעם 

נוספת, כדת משה וישראל?
תשובה: בעוונותינו הרבים, הן רבים עתה עמי הארץ 
לו  יש  אשר  ליצלן,  רחמנא  רפורמי  מאדם  ומתלהבים 
פה גדול ושכל קטן, ואין יראת שמים. ועדים רפורמים 
עדים  ללא  קידש  וכאילו  לעדות,  התורה  מן  פסולים 
ואינה מקודשת )ועי' קידושין סה.(. ומצוה לקדשם כדת וכדין 
ע"י בן תורה הבקי בדיני חופה וקידושין, וקיבל תעודה 
וזה מצוין. ואע"פ שלא טוב לקדש אשה פעמיים, שלא 
להוציא לעז על הנישואין הראשונים )עי' יבי"א ח"ה אה"ע סי' י 
סק"ה(, אבל בנדון דידן מצוה להוציא לעז על הרפורמים 

רחמנא ליצלן.
וידוע פסק דינו של מרן זיע"א, שאסור לתרום כסף 
כדין  ודינו  לשם,  להכנס  ואסור  רפורמי,  כנסת  לבית 
סי'  יו"ד  ח"ב  יבי"א  )ועי'  ליצלן  רחמנא  זרה  עבודה  של  כנסיה 

יא וכן ח"ז יו"ד סי' יב(.

שאלה: כאשר נכנס לבית, ופוגש את גיסתו ודודות 
אשתו. האם חובה לומר להן שלום?

תשובה: מי שנכנס לבית חובה קדושה לומר שלום 
לנמצאים  הצורך  כפי  ראשו  את  לנענע  וכן  ולהכנס, 
איתם,  לדבר  צורך  כשאין  שבבית  נשים  וגם  בבית. 
אמירת  אבל  ראש.  קלות  בגדר  וזה  שאסור  בודאי  אז 
שלום כאשר רואים זה את זה בבית, חובה לומר שלום. 
)נדה טז:(, דפוק בדלת ואחר כך להכנס,  ומפורש בגמרא 
ולא יכנס פתאום ואפילו בבית שלו. וכן אמרו חז"ל )יומא 
ד:(, לימדה תורה דרך ארץ, שלא יאמר אדם דבר לחבירו 
אלא אם כן קורהו, ע"ש, ודרך ארץ קדמה לתורה ע"ש.

שאלה: מי שהתחייב לתרום צדקה להחזקת התורה, 
וכן האם מותר לקנות  כיוון שיתן מכספי מעשר.  ולא 

לכתחילה פתיחת ההיכל וכיוצא בזה, מכספי מעשר?
המעשר  כספי  ועיקר  בעיה,  ואין  מותר,  תשובה: 
מיועדים להחזקת התורה וזה מצוין. אבל מצוות שנהנה 
בהן כמו עלייה לתורה, פתיחת ההיכל וכיוצא בזה, יש 
ט"ז  )עי'  מכספי מעשר  יהיה  לכתחילה שהתשלום  לכוין 
יו"ד סי' רמט סק"א(. וכן מותר לקנות ספרי קודש עבור בית 

מדרש לאברכים, זה מצוין. וכשעושה כן עבור הנפטרים 
בעולם הבא, יש להם זכות גדולה כשעושה כן לעילוי 
נשמתם. אבל אסור לקנות מכספי מעשר תפלין וציצית 
עיקרם  מעשר  כספי  כי  לביתו,  ספרים  וכן  לעצמו, 

לתרומה לאחרים וזה מצוין )ועי' יבי"א ח"י יו"ד סי' נח ס"קכ כט(.

הקיץ בפתח, ומריחים לפעמים שנודף ריח  שאלה: 
עדיף  או  להעיר?  מותר  האם  מסוים.  מאיש  טוב  לא 
שלא  מנת  על  מכתב,  ידי  על  המסר  את  לו  להעביר 

יפגע?
תשובה: אלו דברים שאין להם שיעור, וכפי הצורך 
והתועלת יעשה כן, יעלה, יבוא ויגיע. ואם באמת ניתן 
וכיוצא  סגור  בחדר  ארץ,  ובדרך  בעדינות  איתו  לדבר 
כזה,  לאיש  הדרכה  גם  שצריך  ויתכן  מצוין.  זה  בזה, 
ברשות  נקיון  ועל  ארץ  דרך  על  לשמור  יודע  שלא 

והעוזרים  ובית המדרש.  ובפרט בבית הכנסת  הרבים, 
ובדרך  בכבוד  נכונה  בצורה  להתנהג  אותו  והמכוונים 

ארץ, עושים מצוה גדולה וחסד גדול מאד.

של  במאמר  תשע"ח(,  )ויק"פ  זקנים  דעת  בעלון  שאלה: 
הרב אליהו שליט"א, הובהר שאין לממן אברך באופן 
לאברכים  ולעזור  לתמוך  אסור  באמת  האם  עצמאי. 
כל  את  לתת  וחובה  שבת,  בסלי  או  שמחות,  בחגים, 

התרומות להנהלת בית המדרש בלבד?
תשובה: חס ושלום! מותר ומצוה לתמוך באברכים 
על המחיה והכלכלה, ובפרט בחגים ומועדים ואירועי 
שמחה איש איש אשר ידבנו לבו. וכולנו חיים וקיימים 
תורתם.  ובלימוד  בתורה,  העוסקים  האברכים  בזכות 
ובזכותם יש חסדים בעולם, ואין דינים ואין מחלות ואין 

תאונות ואין מלחמות ב"ה, ואשרינו שזכינו.
המאמר הנפלא של בני יקירי הר"ר אליהו שליט"א, 
על אותם תומכי תורה כביכול שאין להם הוראת קבע 
כלום.  ולא  עוזרים  ולא  ואינם מסייעים  לבתי המדרש, 
ורוצים באופן פרטי לתמוך באברכים. וזה איסור חמור 
מאד כי בהנהלת הכולל מתאמצים חודש בחדשו לשלם 
ניתן  וכיצד  לאברכים,  חודשית  במלגה  ולעזור  לתמוך 

לעמוד מנגד החובות המתרבים והמצב קשה?!
באמת, מקומות אשר יש שם מליונים וכפי השמועות 
יש שם הרבה כסף, באמת אסור לתרום וחבל על הכסף. 
אבל מקומות של תורה המחזיקים אברכים יקרים כמו 
אברכים,   180 נמצאים  אשר  שלנו,  חכמים"  ב"עטרת 
והתמדה  הזמנים  שמירת  על  נוספת  מלגה  ומוסיפים 
בלימוד, ומבחנים חודשיים, וכל זה דורש מאמץ גדול. 
אז כיצד יכול מחזיק תורה לעצום את  עיניו, ולתרום 
לבדוק  ויש  ואכזריות.  רשעות  וזה  פרטי,  באופן  להם 
ולהיכן  לתרום  כיצד  ולדעת  ההנהלה,  מצב  את  תמיד 
לתרום וכמה לתרום, והיתה לה' המלוכה. ועיין בגמרא 
)ב"ק לו סע"ב(, אנן יד עניים אנן, ע"ש, וכדין מכירי כהונה 

)עי' חולין קלג.(.

הפסח,  בחג  החיות  בגן  לבקר  מותר  אם  שאלה: 
כאשר רואים חיות טמאות?

ויש  החיות,  בגן  לבקר  שמותר  בודאי  תשובה: 
בני  את  ומשמח  כן  כשעושה  החג  שמחת  מצות  בזה 
משפחתו. ואדרבא מצוה לראות חיות טמאות, ולדעת 
יתברך  ה'  כמו שאמר  טהור",  וזה  טמא,  "זה  להסביר: 
למשה רבינו ע"ה: "וזה לכם הטמא" )עי' בספר החינוך מ"ע קנג(. 
וכידוע מרן רבינו החיד"א, ביקר בזמנו בגן החיות לפני 
200 שנה, וראה שם נשר יפה מאד בן מאה שנה, ועוד 

כמה מיני חיות מאמריקה )עי' יבי"א ח"ד סי' כ(.
החיות,  בגן  שבת  חילול  של  איסור  גם  אין  וכמובן 
כי גן החיות שייך לתושבים בלבד ולא לאחראים שם, 
מן  אינו  רשעים  וקשר  קודש.  שבת  חילול  העושים 
המנין )יבמות סא.(, ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו )יבמות פג:(.

שאלה: אח שלי נשוי לגויה, ואף יש להם ילדים, וכעת 
רוצים לבוא אלינו לליל הסדר. האם נכון להזמינם?

תשובה: אסור בהחלט, ולא יתכן להזמין יהודי אשר 

עובר עבירות, ועומד במרדו. וכאשר לא מזמינים אותו, 
עושים כעין מחאה לכבוד ה' יתברך, על כבוד שמים.

חולה,  באיש  המטפל  בביתו,  גוי  נמצא  כאשר  וכן 
יש להזהר מאד שלא יגע ביין. וכאשר יש צורך להביא 
להעדיף  יש  המבוגרת,  בסבתא  לטיפול  גויה  מטפלת 
אינן  שם  הנשים  אשר  ממדינה  זרה,  מטפלת  להביא 
יהודי,  לבית  כיאה  שתתלבש  וכמובן  כלל!  נאות 
בצניעות וכיוצא בזה. וכאשר אין צניעות כדין, כל הבית 

בסכנה, רח"ל.
ויש  הסדר,  לליל  כזה  אח  להזמין  אסור  ולמעשה, 
יש  וכן  יועץ.  ברוב  ותשועה  החכם  עם  להתייעץ 
להתפלל עליו שיחזור בתשובה שלימה, ויהיו לו חרדות 
חיוביות, למען יחזור בתשובה, ואזי יהיה חרדי ותורני, 

ויזכה למות כבעל תשובה בשעה טובה, ואשריו. 

בו  שנערך  הכנסת,  בבית  שהיה  מעשה  שאלה: 
שמחת חתן בר מצוה. והנה כאשר הגיעו לעליית לוי, 
זולת הצלם שהגיע בכדי  לוי בבית הכנסת,  נמצא  לא 
ותפלין,  טלית  ללא  היה  הוא  אולם  הארוע.  את  לצלם 
אך בכל אופן ביקש לעלות לעליית לוי, האם נכון הדבר 

לעלותו לתורה באופן כזה?
תשובה: מותר לעלותו כך לעליית לוי, וכדאי לנצל 
ויראת  בתורה  ולחזקו  שברך  מי  באמירת  זה   מעמד 

שמים )ועי' יחו"ד ח"ב סי' טז(.

שאלה: כאשר ההורים בתוך שנה לפטירת הוריהם, 
ההורים  יכולים  האם  לילדיהם.  שנה  סוף  מסיבת  ויש 

להשתתף במסיבה זו, עפ"י בקשת בניהם?
להגיע  להורים  קדושה  חובה  ואף  מותר,  תשובה: 
למסיבות אלו ולחזק את ילדיהם. ויזהרו ההורים לכוין 
לבוא  בעיה  ואין  השירים,  בשמיעת  נהנים  שאינם 

באופנים אלו )ועי' חזו"ע אבלות ח"ב דף שמט(.

שאלה: מה המצוה הקשה ביותר בליל הסדר, שצריך 
להקפיד עליה ביותר?

דבר  אינו  מצה  לאכול  והרי  יפה.  שאלה  תשובה: 
קשה, וכן לשתות ארבע כוסות יין אינו קשה, ובדיעבד 
מועיל גם מיץ ענבים. וכן אכילת כרפס ומרור אין הדבר 
קשה. ובעניין קריאת ההגדה יש לאמרה בנחת ולהמתיק 
העניינים בפי השומעים, ולא לקראה במרוצה. וככלל, 
לעוררם  יש  הסדר,  בליל  לביתו  אורחים  מזמין  כאשר 
על לוח הזמנים, מתי יש להגיע, ומתי מתחילים לאכול. 
וחצי,  עשרה  אחת  שבשעה  לכולם  להודיע  ולדוגמא, 
נעימות,  מאי  ימנע  ובכך  החג,  בסעודת  מתחילים 
ומרוויח בכך יישוב דעת, וכולם בהקשבה מלאה. ומי 
שקשה עליו, יכול לאכול בעת אמירת ההגדה פרי או 
ירק וכן יכול לשתות קפה או תה, והעיקר שלא למהר.

ודור  דור  בכל  המשנה:  את  לקיים  הקשה,  והמצוה 
חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. 
ועי"ז מתחזק מאד באמונה הלכה למעשה, ונעשה עובד 
ה' גדול. ובזכות האמונה זוכה לדרץ ארץ, אהבה, אחוה, 
ואשרי  ואשריו  ורבות,  טובות  מעלות  ועוד  בית  שלום 

חלקו )ועי' פסחים קטז:(.
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