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לחג הפסח, תשע"ח

אני יהודי עובד ה'
מכל  סגולה  לי  "והייתם  יתרו(:  )פרשת  בתורה  מפורש 
הקדוש  )אוה"ח  הטבע  נגד  דבר  הוא  סגולה  כלומר,  העמים", 
ידי עם  על  ורק  אך  לעולם להתקיים אלא  ואי אפשר  שם(, 

ישראל )ע"ז י:(. וכאשר יהודי עוסק בתורה, הרי הוא מחזיק 
את העולם )נדרים לב.(. ויהודי צריך להרגיש תמיד "ויגבה לבו 
בדרכי ה'" )דברי הימים ב', יז(, וצריך תמיד להתפלל לה' יתברך 
ולבקש ממנו בתחנונים, שנרגיש באמת: "אני יהודי עובד 

ה'".

נשיא ארצות הברית
גדול  עשיר  הוא  משכורת,  מקבל  אינו  החדש  הנשיא 
ואינו צריך לקבל כסף מהאוצר, אם כן מה בכל זאת מקבל 
פרסום,  רושם,  כבוד,  גדול,  תפקיד  מקבל  הוא  הנשיא? 
העולם.  בכל  גדול  וכבוד  באמריקה  אחד  מספר  אזרח 
ההנאה הגדולה של הנשיא, היא עצם התפקיד שלו כנשיא, 
מוכנים  היו  והרבה  עליו.  המוטלת  האחריות  גודל  וכמובן 
מכאן  ורואים  זה.  מכובד  תפקיד  עבור  ולהתאמץ  להלחם 
מתנות  בלי  תוספות,  בלי  מסויימת  עבודה  של  אפשרות 
ובלי משכורות, ובכל זאת מרגישים בה הנאה גדולה מאד 

מאד.

שלא עשני גוי 
צריך  באמת  ה'  עובד  כל  השחר,  בברכות  בוקר  בכל 
להרגיש הנאה גדולה, הנאה רוחנית וקידוש השם גדול שאני 
חשיבות  מעלה,  לי  שיש  להרגיש  כלומר,  ה',  עובד  יהודי 
וחביבות בעיני ה' יתברך, ויש לי שמחה בלב הרבה יותר 
מהתפקיד של נשיא ארצות הברית - תפלה בצבור, קדיש, 
קדושה וברכו, מאה ברכות בכל יום, לימוד התורה וקידוש 
ולהרגיש  בדרכיו",  "והלכת  בבחינת  ורגע  רגע  כל  השם 
ולחיות כך  כן,  והזוכה לחשוב  לקיים מצוות.  גדולה  זכות 
באמת, הרי זה עבודת ה' בדרגות גבוהות, וזה חשוב הרבה 
אפילו  אלא  בלבד,  זו  ולא  הברית.  ארצות  מנשיא  יותר 
הפועל נקיון בביתו של ראש הממשלה או בביתו של נשיא 
המדינה, שיש לו את המפתחות של כל החדרים והארונות 
בבית, כידוע. והוא מרגיש בזה חשיבות וחביבות, והצבור 
הכללי מתפעל ומתרגש ממנו, והוא בסך הכל פועל נקיון, 
להרגיש  צריך  יהודי  כך  הבלים.  הבל  הוא  שהכל  וכמובן 
תמיד, שה' יתברך אוהבו ויודע מה טוב עבורו, ויש לו זכות 
לקיים מצוות, ללמוד תורה ולקדש שם שמים, ולהיות כל 

רגע יהודי עובד ה'.

"כי הכל הבל..."
"כי הכל  )פרק ג(:  וזהו בעצם פסוק מפורש בספר קהלת 
הבל", כי הכל חומרי ואין תועלת, אין סיפוק לנפש ואין סוף 
נשא(:  פרשת  עזרא  )אבן  אומר  זיע"א  עזרא  האבן  ורבינו  לתאוות. 
"ודע, כי כל בני האדם עבדי תאוות העולם, והמלך באמת 
חופשי  שהוא  מי  כל  בראשו,  מלכות  ועטרת  נזר  לו  שיש 
עבד  מה יגידו עלי?  מן התאוות, ע"ש. וזהו מצב עולמי - 
עולמי! גם נשיא גדול חושש מה יפרסמו עליו בתקשורת, 
עבד  וזה  בצבור,  חן  למצוא  רצונו  ונגד  דעתו  נגד  ועושה 
איזה  הכל,  אחרי  וכמובן  ליצלן.  רחמנא  הכבוד,  לתאוות 
גהינם מחכה להם, רחמנא ליצלן. ומאידך, המלך האמיתי 
תמיד  ומתגבר  ומצוות,  תורה  ושומר  השומע  יהודי  הוא 

וחופשי מהתאוות, הוא המלך! – יהודי עובד ה'.

הפטרת שבת הגדול 
הנביא  הגדול.  בשבת  בהפטרה  שקראנו  בעצם  וזה 
מלאכי הוא הנביא האחרון בפרק האחרון בתנ"ך - מלאכי 
זה עזרא הסופר )עי' מגילה טו.(. והנביא אומר בשם ה' יתברך, 
חיים  עושים  שהם  וחושב  הרשעים,  את  שמאשר  שמי 
וטוב להם, ואינם נענשים, הרי זה כאילו שהוא מדבר נגד 
כלומר,  שם(.  ומלבי"ם  במצודות  )עי'  יתברך  ה'  כבוד  ונגד  האמונה, 
אסור להתפעל, אסור להתרגש וגם אסור להסתכל עליהם, 
כי הם עושים יום יום נגד התורה, ומה זה שווה...? ומאידך, 
יהודי צריך להרגיש תמיד עלייה רוחנית  - יהודי עובד ה'.

משנה במסכת אבות
)פ"א(,  באבות  המשנה  את  להבין  לי  קשה  היה  תמיד 
עבודת ה' יתברך היא שלא על מנת לקבל פרס, ע"ש. האם 
זה לא פוגע בכבוד שמים, כאילו שאינו מתלהב מגן עדן 
לעיל הדברים  הנזכר  ולפי  יתברך?  ומהשכר שמקבל מה' 
ומתגעגעים  ומצפים  שכר,  אוהבים  הרי  כולנו  מובנים, 
בזמן  המצוה,  עשיית  בזמן  אבל  יתברך,  מה'  טוב  לשכר 
שמים,  שם  מקדש  שאתה  בזמן  יתברך,  ה'  עובד  שאתה 
יתברך,  ה'  בעבודת  לדרגה גבוהה מאד  צריך אתה להגיע 
בשבילי,  זכות  היא  וזו  השכר!  הוא  המצוות  קיום  שעצם 
חסידים,  מספר  וכידוע  מצוות.  לקיים  שזכיתי  שמח  ואני 
שהיו חיילים המוסרים את נפשם למות למען המלך, שאינו 
מכירם ואינו יודע מהם, רחמנא ליצלן. ועל אחת כמה וכמה 
שאנחנו צריכים להרגיש שאנחנו מוכנים למות על קידוש 
השם לכבוד ה' יתברך, ועל אחת כמה וכמה לחיות כל רגע 
והמצוות  התורה  בקיום  ולשמוח  השם,  קידוש  על  ורגע 
מהנשיא  יותר  והרבה  הנשיא,  בבית  מהפועל  יותר  הרבה 
גם   - ה'  עובד  יהודי  בעצם  באמת  וזה  הגדול.  בתפקידו 
על  גדולה  מרגיש שמחה  הוא  שכר,  מקבל  אינו  כשעדיין 
עצם התפקיד להיות עובד ה'. ומפורש כן בפסוק "אני ה' 
אלוקיכם וכו' להיות לכם לאלוקים". ורש"י מוסיף, על מנת 

כן, ע"ש. והדברים נוראים! – יהודי עובד ה'. 

כיצד מגיעים לדרגה רוחנית כזאת?
שיצא  יהודי  של  העבודה  וזו  הסדר,  בליל  העבודה  זו 
הוא הבל הבלים  הזה  - להרגיש תמיד שהעולם  ממצרים 
כי הכל, בהשגחה פרטית משמים, והכל מה' יתברך בלבד. 
ולהרגיש  יתברך,  בה'  ביטחון  תמיד  להרגיש  נותן  וזה 
)ברכות  שמים  בידי  הכל  כי  הבלים  הבל  הוא  הזה  שהעולם 
לג:(, והכל קצוב מראש השנה לכל השנה )ביצה טז.(, ואין אדם 
נוגע במוכן לחבירו )יומא לח:(, והעושר והכבוד מלפניך ואתה 
יתברך  ה'  שעובד  כזה  ואיש  כט(.  א',  הימים  )דברי  בכל  מושל 
באמת, ועושה תרגילים באמונה, הוא תמיד לא חושש, לא 
מפחד ולא כלום, ונעשה בגדר רואה ואינו נראה עד שיגיע 
סיפוק  ומרגיש  יתברך,  ה'  עם  תמידי  קשר  ומרגיש  זמנו. 
רוחני יותר מנשיא ארצות הברית, וזה שווה מליונים ממש! 
כל היום נבראים על ידו מלאכים רוחניים – יהודי עובד ה'.

גמרא קידושין ז.
)שם(, שיתכן שאשה תתקדש לחתן בלי  ומבואר בגמרא 
לקבל ממנו טבעת ובלי כלום, אלא להיפך, היא נותנת לו 
המתנה,  את  ממנה  מקבל  שהוא  מכך  נהנית  והיא  מתנה, 
משום שהוא אדם חשוב, ויש לה כאן הנאה הקיימת לעולם, 
ומתקדשת בזה. וכידוע, מי שזכה לנשק את ידו של צדיק 
הדור, של גדולי ישראל, של מרן רבינו הגדול זיע"א, אף אם 
כבר עברו כמה שנים מאז שנישק את ידו, בכל פעם שהוא 
וכמה מי שזוכה להרגיש  ועל אחת כמה  נזכר הוא שמח. 
באמת שהקדוש ברוך הוא מקבל ממנו את המצוות שהוא 

עושה לכבודו, איש כזה גם כאשר משאלות הלב עדיין לא 
הושלמו אצלו, כמו לדוגמא שעדיין הוא  לא נשוי, לא בריא, 
לא מסתדר, לא מצליח ולא מרגיש טוב, הכל נעשה קטן, 
וממשיך להיות שמח בחלקו ולעבוד את ה' יתברך בשמחה, 
ומרגיש את העולם הבא בעולם הזה. ובודאי שהוא בורא 
מלאכי אמונה יום יום, ואף שעדיין לא יתגשמו כל משאלות 
לבו, הוא עובד את ה' יתברך להפליא, וזו ממש המציאות 

שלו, כל רגע – יהודי עובד השם.

בטחון, בטחון, בטחון
טעות לחשוב שבטחון בה' יתברך הכוונה שאדם בוטח 
בה' שיהיה לו טוב, וכל בעיותיו יפתרו. אלא בטחון פירושו 
שהכל  בו  בוטח  ואני  יתברך,  מה'  זה  איתי  שיהיה  שמה 
משמים, והוא עושה את הכל למעני, והכל לטובתי בבחינת 
הדברים.  בין  סתירה  ואין  שמח",  ולב  בוכה  במר  "עין 
ומי  נובע מגאוה,  זה  לו רק טוב, הרי  ומי שמצפה שיהיה 
שחושב שאלו יסורים של אהבה, הרי אלו יסורים של בעל 
גאוה, ומגיע לו יסורים אלו. וזה גם תוחלת ממושכה מחלה 
זה  הרי  בבטחון,  והמבין  בה(.  ומעיין  בד"ה  בפרש"י  לב:  ברכות  )עי'  לב 

יהודי עובד ה'.

השגחה פרטית פוטרת את כל הבעיות
השינה  עד  הבוקר  מהשכמת   - תהיה  שלא  בעיה  כל 
בלילה - הכל משמים לטובה. וגם בשינה עצמה - השינה 
מספור  שלומדים  העבודה  וזו  מלמעלה.  הכל  והחלומות 
יציאת מצרים בליל פסח, כאשר מספרים כל הלילה איפה 
היינו, כמה סבלנו וכיצד ניצלנו, ועשר מכות ראינו כאשר 
כל מכה היא בהשגחה פרטית משמים - אלוקים שולט על 
המים שנעשה דם. אלוקים שולט על בעלי החיים שבמים, 
החיים  בעלי  על  שולט  אלוקים  ליהודים.  הזיקו  שלא 
בעלי  על  אלוקים שולט  בלבד.  למצרים  שבאויר, שהזיקו 
החיים, שבאו והזיקו למצרים בלבד. אלוקים שולט על בני 
האדם, שהיה שחין, חושך ומכת בכורות רק על המצרים. 
וכן קריעת ים סוף היתה בהשגחה פרטית לישראל בלבד. 
כאלה  תרגילים  תמיד  לעצמינו  ולהמחיש  להרגיש  וכך 
ובכל שניה. וזה סוד  ובכל דקה,  ובכל שעה,  בכל פעולה, 
ההצלחה של אני יהודי עובד ה'. וקיבלנו מעלה כזאת של 
)פרק  וזו הבטחה של הנביא ישעיה  אמונה ביציאת מצרים, 
איתך  גר  מי  רש"י,  ופירש  יפול",  עליך  איתך  גר  "מי  נד(: 

כד:(.  יבמות  פרש"י  )וע"ע  ע"ש  בעשירותך,  יפול  עליך  בעניותך, 
ויתכן לפרש ולחדש שמי שיודע לאכול וללעוס את הצרות 
ה'  על  נופל  הוא  אז  באמת,  שמים  שם  ולקדש  והבעיות, 
וכאילו  ה',  בעבודת  רוח  מצב  עליו  ורואים  תמיד,  יתברך 
הוא עשיר. בבחינת כל העוסק בתורה, יסורין בדלין ממנו 
)ברכות ה.(, כלומר, הוא מקבל כח גדול וחזק משמים, ועובר 

את זה בקלות.
בסיכום: בליל הסדר המהדרין מן המהדרין הוא לערוך 
מקבל  באמונה בין כל בני המשפחה. לדוגמא: מי  קבלות 
על עצמו  מקבל  על עצמו "ונפשי כעפר לכל תהיה"? ומי 
להיות  עצמו  על  מקבל  ומי  תדום"?  נפשי  "ולמקללי 
"ואהבת  עצמו  על  מקבל  ומי  עולבים?  ואינם  מהנעלבים 
לרעך כמוך ממש? ומי מקבל על עצמו לראות בלי עיניים 
ולשמוע בלי אוזניים? ומי מקבל על עצמו כל רגע למות על 
קידוש השם? ומי מקבל על עצמו כל רגע לחיות על קידוש 
בקיץ   – ברחוב  העיניים  שמירת  עצמו  על  מקבל  ומי  ה'? 
הנורא הזה. ומי שהוא בעל אמונה, קל לו מאד לא להיות 
האמונה  כח   – הלשון  עצמו שמירת  על  מקבל  ומי  סקרן. 
מחזק מאד לומר "לא רוצה לשמוע!". ואלו הם תוצאות של 
חג הפסח למהדרין - יהודי עובד השם! והלואי שנזכה לכך.   

המשא המרכזיהלימוד הגדול של חג הפסח
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א

גיליון מס': 220 פרשת: חג הפסח שבת קודש ט"ו ניסן תשע"ח )31 מרץ 2018(

1



גם אתה השנה יוצא ממצרים 
- רק תחליט!

2

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה מורי ורבותי!
אנו מתקרבים בצעדי ענק לליל הסדר הפותח את חג הפסח הקדוש. החג בו 
יצאנו ממצרים, וביתר פירוט יצאנו מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה. זה החג 
שנה  ובכל  לחירות,  מעבדות  מאיתנו  אחד  כל  של  האישית  היציאה  את  המסמל 
שערי  אל  העבדות  משערי  נוסף  שלב  של  יציאה  להיות  אמורה  עבודתנו  ושנה 

החירות.
חז"ל הקדושים מלמדים אותנו במסכת אבות )פ"ו מ"ב( "אין לך בן חורין אלא מי 
שעוסק בתורה". במסכת כלה רבתי )פ"ה ה"ג( זה מופיע בלשון קצת שונה: "אין לך 
בן חורין אלא ההוגה בתורה". ולשניהם הבנה אחת – "בן חורין" הוא אך ורק מי 
להגות  או  לעסוק  זכה  שלא  מי  ומאידך  תורה,  של  בעולמה  מונח  ורובו  שראשו 

בתורה הרי שהוא "עבד".
בכדי להבין זאת, נפנה יחד לדברי הגמרא הקדושה במסכת קדושין )ל' ע"ב(, שם 
את  שהכה  לאדם  משל  חיים'.  של  ל'סם  התורה  שנמשלה  חז"ל  אותנו  מלמדים 
בנו מכה גדולה, והניח לו רטייה על מכתו ואמר לו: "בני! כל זמן שרטייה זו על 
מכתך, אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך ורחוץ בין בחמין בין בצונן ואין אתה 
מתיירא, ואם אתה מעבירה הרי היא מעלה נומי". כך הקדוש ברוך הוא אמר להם 
לישראל: "בני! בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתה עוסקים בתורה 

אין אתם נמסרים בידו... ואם אין אתם עוסקים בתורה אתם נמסרים בידו".
וליכולת  חיינו  לאורח  אנו למדים שני דברים בכל הקשור  הזו  מדברי הגמרא 

האמתית שלנו להיות בן חורין.
בראש ובראשונה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא שמאחר והוא זה שברא לנו את 
יצר. וכאשר מתגלית  יכול לומר לנו מה התרופה לאותו  זה שגם  יצר הרע, הוא 
בפנינו ההבנה שהתרופה היחידה היא "תורה תבלין", ברור לנו שלא ניתן לנצח את 

היצר בשום צורה אחרת מלבד לימוד התורה הקדושה.
כלומר, אם יעמוד בפנינו אדם או מומחה או בעל ניסיון בתורת הנפש, ויאמר לנו 
שמצא פתרון אחר להתגברות על היצר הרע, מיד יוכיחו דברי הגמרא הקדושים 
הללו שכל אשר יאמר לנו הוא שקר וכזב. אם הקדוש ברוך הוא שברא את היצר 
הנחה אותנו שהדבר היחיד שיכול לסייע להתגבר עליו הוא אך ורק לימוד התורה 

הקדושה, הרי שאין פתרון אחר.
מנסה  הגמרא  כאשר  הללו.  הגמרא הקדושים  מדברי  למדנו  נוסף  דבר  אולם, 
להמשיל את התורה מול היצר, היא עושה זאת במשל של אדם שבנו לקה וקיבל 
מכה גדולה, ועל אותה מכה הניח לו האב רטייה והזהיר אותו לשמור את הרטייה 
על גופו בכדי שלא יחלה. כלומר, מבהירה לנו הגמרא הקדושה שהיחסים שלנו 
מול היצר הם אינם יחסים של אדם שמנסה להינצל מאותה מכה ולהישמר ממנה, 
אלא יחסים של אדם שכבר כבר לקה במכה וכל אשר נשאר לו הוא לשמור על 
גופו שלא יינזק מחמת אותו פצע. ובמושגים שלנו: "לא מדובר בויטמינים למניעת 
מחלות, אלא בתרופה לאחר שכבר התגלתה המחלה ל"ע והיא נועדה למנוע את 

התפתחותה".
מה שאומר שהזהירות אמורה להיות כפולה ומכופלת הרבה יותר מאדם שטרם 
לקה. וזאת, משום שהיצר הרע בהיותו בקרבנו הרי הוא מוריד אותנו יום יום ושעה 
שעה, וכלשונה של הגמרא )שם(, "שכל משאו ומתנו בך". דהיינו, שכל מחשבתו של 
היצר ותהלוכותיו ותחבולותיו אך ורק לפגוע באדם ולגרום לו לחטוא. ולכן, אל 
לו לאדם לראות את עצמו כמי שטרם חלה ומציאותו היא כמציאות האדם הנזהר 
שלא יחלה, אלא להיפך – כאדם שכבר חלה ואם לא יטול את התרופות במועדן, 
הרי שמיד תגבר עליו מחלתו ומהר מאד עלול הוא למצוא את עצמו ללא כאבים 

וללא רוח חיים.
בכדי להבין את הקשר בין לימוד התורה לבין מציאות "בן חורין" של האדם, 
מעבר למובן הרוחני, שכאשר ממלא האדם את נשמתו לפי רצונו של הקדוש ברוך 
הוא, זוכה הוא לשלוט באותו חלק אפל הנקרא "יצר הרע", גם מבחינה גשמית ניתן 

להבין זאת, בהבנת שני דברים:
הדבר הראשון: ככל שהאדם זוכה ועמל יותר בדברי התורה הקדושה, מבין הוא 
עד כמה שכלו מוגבל ועד כמה ניתן להפתיע אותו בסברא חדשה ובהיגיון שונה. 
אדם כזה לעולם לא יסמוך על עצמו מכאן ולהבא הן 'בין אדם למקום' והן 'בין אדם 
לחברו' כאשר יתחיל לסטות מהדרך, אלא הוא מבין יותר ויותר עד כמה מחשבתו 

רפה ושכלו אינו עומד בקצב החיים האמיתי.

והדבר השני: אדם ששקוע בעולמה של תורה, וכל אחד לפי רמתו ולפי השעות 
אותן זוכה הוא לבלות בנבכי הבנת רצון ה' יתברך, הרי שיום יום ושעה שעה חש 
הוא את הקדוש ברוך הוא מעליו המנחה אותו ואוסר ומתיר אף בפרטי פרטים של 
הלכות מוקצה. אדם כזה בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, כי תמיד יחוש הוא מעליו 
וללכת  בקולו  לשמוע  הוא  מחויב  כמה  עד  ויבין  גאונו,  הדר  ואת  יתברך  ה'  את 

בדרכיו.
מעשה המבהיר זאת, שמעתי פעם מהרה"ג רבי מצליח מאזוז שליט"א, בנו של 
הגאון הרב צמח מאזוז שליט"א, אשר זכיתי והיה הר"מ שלי בשיעור א' בישיבה 
הקדושות:  בישיבות  התורה  ממרביצי  אחד  את  פעם  ששאלו  סיפר  הוא  גדולה. 
מדוע בישיבות לא מלמדים פרקים ושיחות מיוחדות על אמונה ומציאותו של ה' 
יתברך? והשיב אותו מרביץ תורה גדול,שבחור שראשו ורובו מונח במחלוקת בין 
הרשב"א והריטב"א הנסובים על דברי הגמרא המבארת את דברי המשנה, הלומדת 
לרגע לשאול את  יכול  לא  מלשון הפסוק שכתוב בתורה שניתנה למשה מסיני, 
עצמו האם באמת מציאות הבורא מוכחת והוא נתן את התורה או לא. הוא משול 
לאותו אדם ששוחה בבריכה של מים ומישהו מגדות הבריכה צועק לו שהבריכה 
יבשה ושיזהר שלא להיחבט בדפנותיה... כי מי שחש במימיה של התורה הקדושה, 

אין לו שאלות, בדיוק כמו שמי שלא יחוש במימיה לא יועילו לו התשובות.
את  ומכוון  הקדושה  בתורה  ועמל  שזוכה  שאדם  הוא  ביותר  החשוב  הדבר 
הוא  שמצליח  שאחר  משום  בעצמו,  כל  קודם  ושולט  זוכה  פיה,  על  אורחותיו 
להתגבר על יצריו האפלים, יש לו יום יום ושעה שעה התמודדות החלטות נבונות 
ונקיות מכל סרך תאווה, גאווה, כבוד או כל דבר אחר העלול להסיט אותו מהצורך 
של  עבד  אינו  והוא  גמור,  שלטון  בעצמו  ושולט  זוכה  כזה  אדם  והאמתי.  הנכון 

רצונות ותשוקות שהוא עצמו היה מעדיף לחיות בלעדיהן.
אומר  מאיר  "רבי  מ"א(,  )פ"ו  אבות  במסכת  דברי המשנה  את  להסביר  ניתן  ובזה 
כל העוסק בתורה זוכה לדברים הרבה". ועל כך הוא ממשיך: "ונותנת לו מלכות 
וממשלה". לפני המלכות והממשלה על האחרים, זוכה הוא למלכות וממשלה על 

עצמו, על חייו הפרטיים.
)כ' ע"ב(, שם חולקים  )ס"ח ע"ב( ובסנהדרין  ובזה מסבירים את דברי הגמרא בגיטין 
האמוראים על מה מלך שלמה בסוף מלכותו כאשר הושלך על ידי אשמדאי מלך 
השדים והיה הולך כעני שבישראל. בתחילה מלך על כל העולם, ולאחר מכן מלך 
על ירושלים, ולאחר מכן לא מלך אלא על מיטתו. ולבסוף חולקים האמוראים האם 
מלך רק על מקלו או רק על בגדיו. ובזה מסבירים את הפסוק בקהלת )ב, י(: "ְוֶזה ָהָיה 

ֶחְלִקי ִמָּכל ֲעָמִלי", האם "זה" כוונתו למקלו, או שכוונתו לבגדיו.
ויש להבין, אם היה שלמה המלך עני מרוד עד כדי כך שלא היה לו כי אם מקל 
ובגדים, מה שייך לומר "מלך על המקל והבגד"? האם כל עני המקבץ נדבות יקרא 

על ידנו מלך על קופה עם פרוטות?
והתשובה לכך היא חד משמעית: "כן"! כי אדם שזוכה ומנהל את כל אורחותיו 
ושלטון  ההיגיון  שלטון  השכל,  שלטון  פי  על  צרופה  תורה  דעת  פי  על  ורק  אך 
מקרה  בכל  למעט,  רב  בין  מסביבו,  נמצא  אשר  כל  על  מולך  כזה  אדם  האמת, 
הוא המלך האמתי. כי הוא היחיד המקבל את ההחלטות, ואין מלבדו מי או מה 

שמשפיע עליו להטות לימין או לשמאל.
וליתר  הרעות  למידות  לרצונות,  לתשוקות,  לתאוות,  עבד  שהוא  מי  לעומתו, 
מרעין בישין, יהיה עבד בין אם יהיה לו רק מקל ובגד ובין אם כל העולם כולו יהיה 
סר למרותו. כי מלכות ועבדות לא נקבעים על פי האנשים או החפצים הנתונים 
את  מקבל  אתה  לפיה  שלך  האישית  העצמית  השליטה  פי  על  אלא  לשליטתך, 

ההחלטות.
כל אחד מאתנו יכול להיות עבד ויכול להיות מלך. ההחלטה אמורה להתקבל 
שזוכים  ידי  על  עושים  זה  ואת  הקדושה.  התורה  ודעת  השכל  בשלטון  ורק  אך 

לעסוק בתורה ולהגות בה, וכל המוסיף הרי זה משובח.
ולעשות,  לשמור  וללמד,  ללמוד  ולילה,  יומם  בתורתו  לעמול  יתברך  ה'  יזכנו 
יוצאי  כל  את  ולחנך  למלוך  זה  פי  על  ולזכות  תורה,  של  לאמיתה  לכוון  לזכות 
חלצינו ואת כל הנלווים אלינו בדרך האמת, הטוב והישר. וכל זאת באהבה ואחווה, 
שלום ורעות, ובמילוי כל המשאלות לעבודתו יתברך, ונזכה ליציאת מצרים פרטית 

וכללית במהרה בימינו, אמן.
וברוכים תהיו!
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ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:

  הקבלה והמעשה – עמודים גדולים בהוראה
כמה  ולפני  מסוים,  כנסת  בית  רב  אני  שאלה: 
קודש  בשבת  שחל  פסח  ליל   - השנה  כמו  שנים 
ויתכן  שבע,  מעין  ברכת  בטעות  התחיל  החזן   -
הקבלה,  פי  על  מעלי  דלא  אינשי  אותו  שהסיתו 
וגערתי בו להפסיק, והוא הפסיק והתחיל באמירת 

ההלל, האם עשיתי טוב?
והצבור  מצוין!  עשית  דעתי  לעניות  תשובה: 
נגד  לעושים  וסיוע  כח  לתת  שאין  לדעת  צריכים 
ההלכה, ובפרט בספק ברכה לבטלה. וכידוע, לפני 
הארץ  עמי  שהם  מסויימים  חזנים  יהיו  הגאולה 
וללמדם את דרכי  ומצוה למחות בהם  )עי' סוטה מט.(, 

הגדול  רבינו  מרן  של  תלמידים  וכולנו  ההוראה. 
)עי'  מאד  חמורים  דברים  כך  על  כתב  אשר  זיע"א 

חזו"ע פסח עמ' רלא(.

ברכת  התחיל  החזן  אם  שלהלכה  נכון  אמנם 
מעין שבע יכול לסיים, כמבואר בחזון עובדיה )שם(, 
שהקבלה  הצבור  את  להזהיר  כדאי  זאת  כל  עם 
מהלכות  פ"י  )רמב"ם  בהוראה  גדולים  עמודים  והמעשה 
אמן,  מעניית  הצבור  את  להזהיר  צריך  וגם  שמיטה(. 

כך שעשית טוב, חזק ואמץ.

לאהוב את מה שה' אוהב, ולשנוא את מה שה' 
שונא!

מעלי  היינו  מהמרור,  לטעום  יכול  איני  שאלה: 
יכול אף להריחם עד כדי  ואיני  ועיקר,  חסה, כלל 

הקאה, מה עלי לעשות?
ה'  רפואי!  טיפול  לקבל  צריך  אתה  תשובה: 
חייבים  ולכן  מרור,  לאכול  אותנו  מצוה  יתברך 
ומרורים  מצות  "על  צועק  והפסוק  לאכול, 
את  ללעוס  וצריך  יצא,  לא  מרור  ובלע  יאכלוהו". 
המרור, ולכוין ליהנות ממנו ולזכור שהיינו עבדים 

במצרים.
אמנם נכון שאפשר גם לאכול עולשין, כמבואר 
חריף  שורש  שהוא  תמכא  וכן  לט.(,  )פסחים  במשנה 
מאד, שאוכלים אחינו האשכנזים )חריין בלע"ז(. ולדעת 
פסח  )חזו"ע  המובחר  מן  מצוה   - עולשין  ז"ל,  האר"י 
עמ' צב(, עם כל זאת בן תורה עובד ה' מגיע לדרגה 

בעבודת ה', שהוא אוהב את מה שה' אוהב, ושונא 
את מה שה' שונא. ובשמים אוהבים שאנו מקיימים 
את מצות המרור על ידי עלי אכילת עלי החסה. ויש 

לך להתפלל על כך, ולקיים את המצוה בשמחה.

אין ללעוג על שום דבר בעולם!
שאלה: האם מותר לספר לאנשים שהמצה עושה 
שרצפת  הטוענת  באשה  הדין  ומה  בטן?  כאבי  לי 
הבית מלוכלת בהרבה פירורים וכו', הנופלים בעת 

אכילת המצה?
קורא  הקדוש  ובזוהר  כן!  לומר  אסור  תשובה: 
למצה - נהמא דאסוותא כידוע בזוהר הקדוש )תצוה 

יתכן  וכיצד  ה'צילני,  צ'רה  מ'כל   – מצ"ה  קפג:(  דף 

שבשמים  כזאת,  עצומה  מצוה  על  ולדבר  לזלזל 
אוהבים דוקא מצות ולא לחם, כידוע. ורבינו הגר"א 
סי'  )משנ"ב  ימי הפסח  ממליץ לאכול מצה כל שבעת 

תעה ס"ק מה(.

ושמעתי עצה טובה, לחמם את המצות על הגז 
כמה  בזה,  וכיוצא  שבת,  של  הפלאטה  על  או  או 
כאבי  אין  וממילא  האפיה  את  משלים  וזה  שניות, 

בטן ואין כלום, ויאכלו ענוים וישבעו.
כאשר נפלו בבית הרבה פירורים מהמצה, וכעת 
גדולה  וזו מצוה  זה מצוין!  יסודי,  נקיון  צריך  הוא 
היוצא  העפר  ואפילו  מצה.  של  פירורים  לאסוף 
מהנעליים של לומדי התורה, יש בו מעלה גדולה, 
ועל זה נאמר "אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו 
וכמה  כמה  אחת  ועל  ל:(,  קידושין  בח"א  מהרש"א  )עי'  מהם 
אפיקומן,  של  מצה  וכמו  המצה.  של  הפירורים 
סגולה לשמירה. מסתברא כך שפירורים של מצה, 
זה  הרי  גדול,  ראש  בכובד  למצוה  שמתייחסים 
קמיע גדול להצלחה. ובזוהר הקדוש מחמיר מאד 
הוא  ברוך  הקדוש  שברא  מה  כל  על  ללעוג  שלא 
כמה  אחת  ועל  טמאות,  חיות  על  ואפילו  בעולם, 
אמור  זוה"ק  )עי'  הפסח  ימי  קדושה של  מצה  על  וכמה 

דף קז.(.

בית המדרש הוא כעין תיבת נח רוחני
שאלה: האם מותר לבחור ישיבה לעבוד בהכנת 
המצות בזמן חופש בין הזמנים, כדי לקנות ביגוד 

לחג, וכיוצא בזה?
תפקידו  ישיבה  בחור  בהחלט!  אסור  תשובה: 
ובעיקר  תורה,  ללמוד  ורק  אך  הוא  החתונה  לפני 
מסוכן,  גיל  הוא  הרווקות  גיל  בתורה.  התמדה 
ולימוד התורה בבית המדרש, הוא כעין תיבת נח 
רוחנית, ולכן כדאי להמליץ לו להכנס לישיבת בין 

הזמנים. ויש גם מלגה טובה, ולה' הישועה.

תמונה של הסבתא על אלף סידורים
והנה  רבה,  לסבתא  אזכרה  עושים  אנו  שאלה: 
הביאו לאזכרה לעילוי נשמת הסבתא, אלף סידורים 
של מנחה וערבית לחלוקה למשפחה ולמתפללים, 
סידור בעמוד הראשון תמונה של  בכל  יש  כאשר 
צריך  צנועה, האם  אינה הכי  ועוד שהיא  הסבתא, 

להסיר מכל הסידורים את התמונה?
תשובה: זה לא טוב, ולא מתאים להשאיר תמונה 
לנשמה,  עילוי  בזה  אין  ובודאי  בסידור,  אשה  של 
ויתכן אף צער לנשמה. ומותר לקרוע את התמונה, 
ורק לאחר מכן לחלק את הסידורים. ואין כאן בעיה 

של פגיעה בכיבוד הורים, חס ושלום.
וכן לתלות בסלון הבית תמונות של נשים, אין זה 
כבוד. ואף שהתמונה צנועה מאד, כגון תמונה של 
הסבתא רבה, וכיוצא בזה, אין זה דבר טוב לתלות 

בסלון, אלא רק בחדר ילדים, וזה מצוין. הצניעות 
תמיד, היא קמיע נגד היצר הרע, ונגד עין הרע, ונגד 

כל מיני מרעין בישין.

ההולך לערכאות ולבתי משפט – מרים יד 
בתורת משה רבינו ע"ה

שאלה: אני מנכלי"ת בחברת עסקים גדולה מאד, 
ויש תביעות בבתי משפט של החברה נגד לקוחות, 
האם מותר לי להעיד לטובת החברה, משום שזה 

נעשה בערכאות של גויים?
תשובה: בודאי שאסור! ויש לעשות אך ורק דין 
תורה. את דיני הממונות קיבלנו בהר סיני מפי ה' 
יד  מרים  משפט,  ובתי  לערכאות  וההולך  יתברך, 
כו(.  סי'  )חו"מ  ליצלן  רחמנא  ע"ה,  רבינו  משה  בתורת 
וכאשר אין ברירא, והמעביד לוחץ לתת עדות, יש 
להתייעץ ראשית עם דיין בן תורה ירא שמים, ורק 

אחר כך לדעת מה לעשות.

צירוף קטן לזימון
שאלה: כאשר קטן הסמוך לגיל בר מצוה מצטרף 
לזימון יחד עם שניים גדולים, האם הוא יכול לזמן 

ולברך על הכוס?
שהיום  משום  בזה,  להקל  שיש  נראה  תשובה: 
כל  אלא  כולם,  את  חובה  ידי  בזימון  מוציאים  לא 
אחד מברך לעצמו, ואין כאן צירוף ממש המוציא 
בעלמא,  שבח  כאן  ויש  האחרים.  את  חובה  ידי 
שאומרים כולם "ברוך שאכלנו משלו", ויש להקל 
ועיין  יג(.  סי'  ח"ד  ויחו"ד  קצט  ס"ס  בביאה"ל  משנ"ב  )ועי'  לכתחילה 

בספר הנפלא הלכה ברורה )שם(.
לצרף  לכתחילה  שמותר  גם  מכאן  ללמוד  ויש 
לזימון אורח שעדיין אינו שומר מצוות, וכיוצא בזה, 
מצוין.  וזה  לעצמו,  מברך  ואחד  אחד  וכל  מאחר 
וליראת  לתורה  לזימון  אותו  לקרב  יש  ואדרבא, 

שמים, ובודאי זה עושה רעש גדול בשמים.
ולמעשה, גם קטן שאינו סמוך לבר מצוה, אלא 

שהוא חכם ומבין, רשאי לזמן.

כוונת הפסוק: "עתה ידעתי כי ירא אלקים 
אתה"

שאלה: מה הכוונה בפסוק "עתה ידעתי כי ירא 
אלקים אתה", הרי ה' יתברך יודע הכל?

תירוצים:  כמה  בזה  ויש  יפה!  שאלה  תשובה: 
)וכ"מ בזוה"ק(.  הכוונה על מלאך ולא על ה' יתברך  א. 
מהרש"א  )עי'  מהעקידה  שנברא  המלאך  שזה  וכידוע, 
ג.  לשבר את האוזן שנבין את הדברים.  ב.  י:(.  מכות 

ואין  והנורא,  הגיבור  הגדול,  האל  הוא  יתברך  ה' 
חקר לתבונתו, והוא כזה גדול עד שיכול לומר: "לא 
רוצה לדעת, וזכותי שלא לדעת". וכשעמד אברהם 
אבינו ע"ה בנסיון, נאמר עליו "עתה ידעתי", ויסוד 
זה מובא ברבינו אור החיים הקדוש )ס"פ בראשית(, ע"ש.       

שאל את הרב
שו"ת ממורנו הרב שליט"א
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