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םינזתעד
עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

בס"ד

1. וידוע פירושו של הרמב"ן ורבינו האור החיים הקדוש, 
־שהנרות בבית המקדש נשארו לדורות, ועושים זכר למ

נורה בכל שנה בחג החנוכה. וגם ברכת הכהנים אומרים 

יותר  וזה  יום, כמו שאמרו הכהנים בבית המקדש,  יום 
חשוב מקרבנות הנשיאים, ע"ש.

2. וזו גם הלכה בשלחן ערוך )או"ח סי' א וסי' תקפ(, ע"ש.

3. וכידוע , שמרן רבינו אור העולם זיע"א, מתיר לנשים 
לומר תיקון חצות )עי' הל"ע ח"א עמ' מח(.
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פרשת בהעלותך, תשע"ח
מעלת אהרן הכהן

היה  הכהן  שאהרן  דאבות(,  )פ"ק  במשנה  מפורש 
הבריות  את  אוהב  שלום,  ורודף  שלום  אוהב 
ומקרבן לתורה, ע"ש. עד כדי כך שבמיתתו בכו 
בית  כל  אותו  "ויבכו  שנאמר:  ישראל,  בית  כל 
ישראל" )פרשת חקת(, יותר מאשר במיתת משה רבינו 
ע"ה. ושמונים אלף בחורים אשר שמם אהרן, יצאו 
אחר מיתתו )מסכת כלה רבתי פ"ג(. והנביא מלאכי )פרק ב(, 
היה משבח את אהרן בתואר המיוחד של "מלאך 
ה' צבאות הוא", ע"ש. וגם נקרא בשם "קדוש ה'" 

)תהלים פרק קו(.

מה כואב לאהרן הכהן...?
בפרשת השבוע, מובא בפירוש רש"י הקדוש את 
דברי המדרש, שהיה אהרן מתבייש ומצטער בכך 
הנשיאים בעת  קרבנות  היה שותף בהבאת  שלא 
- עד שה'  ולא שבטו  הוא  לא   - בהקמת המשכן 
יתברך הרגיע אותו, ושימח אותו בזה שאמר לו: 
נשאלת השאלה,  ולכאורה  "שלך גדול משלהם"1. 
וכי חסר מצוות בתורה שיכול אהרן הכהן לקיימן? 
ועוד, וכי חסר מצוות לאהרן הכהן שנקרא מלאך 
ורודף  שלום  אוהב  מעלת  וכי  ועוד,  צבאות?  ה' 
שלום היא פחות מקרבנות הנשיאים, שהיה דבר 
חד פעמי באותה שנה בלבד, אז למה אם כן היה 
שיתכן  חושב  והיה  ובבושה,  בצער  הכהן  אהרן 
והקדוש ברוך הוא אינו מרוצה ממנו עד שקיבל 
בנבואה: "שלך גדול משלהם", מה כל החרדה על 

קרבנות הנשיאים בהקמת המשכן?

"ולעבדו בכל לבבכם"
אלא רואים מכאן יסוד גדול של עובד ה' באמת. 
הפסוק "ולעבדו בכל לבבכם" שאנו אומרים בכל 
עובד  על  אותנו  מלמד  שמע,  בקריאת  ויום  יום 
ואינו  אינו מרוצה  רגוע,  אינו  שלעולם  ה' יתברך 
מסתפק במה שיש לו, אלא תמיד הוא תובע את 
עצמו לעשות עוד ועוד לכבוד ה' יתברך. וכאשר 
מצוה,  וכל  מעשה  כל  פעולה,  כל  ענין,  כל  רואה 
אשר יש בה קידוש שם שמים, הוא מכוין ומבקש 
רעיון  וכל  הזאת.  הגדולה  בזכות  שותף  להיות 
יתברך,  ה'  בעבודת  נוספת  דרך  כל  או  מוסרי 
כבוד  ידו  על  להרבות  שאפשר  שיתכן  דבר  וכל 
ולכן  בו.  שותף  להיות  ה'  עובד  מבקש  שמים, 
כאשר רואה אהרן הכהן כבוד שמים גדול מאד על 
ידי קרבנות הנשיאים שהקריבו יום יום - ואפילו 
בשבת קודש - ועושים כל הנשיאים באופן שווה 
בדיוק להפליא, והכל מתוך אהבה ואחוה, והקדוש 
ברוך הוא שמח בהם, עד כדי כך שכתוב בתורה 
פרשה מיוחדת לכל אחד ואחד מהנשיאים, ממילא 
עובד ה' כמו אהרן הכהן מבקש להיות שותף בכל 
ליטול חלק  זוכה  ובושה שאינו  צער  ומרגיש  זה, 
בכל זה, עד שהיה צריך חיזוק ועידוד מה' יתברך. 

מעצמו,  לדרוש  ה'  עובד  צריך  כמה  עד  ורואים 
בכל לבבכם", ממש  ולקיים את הפסוק: "ולעבדו 
מכל הלב - מאה אחוז! - ושתהיה שלמות לכבוד 

ה' יתברך.

בגשמיות – רגוע, ברוחניות – כאריה 
המחפש טרף ביערות 

יונה  רבינו  של  הקדושים  דבריו  בעצם  וזה 
החי לפני 700 שנה )עי' שע"ת שער ב אות ט(, שהצדיקים 
והישרים בליבותם, שאגה להם כלביא במחשבה, 
קצרה ידם  וזועקים כמו גלי הים תמיד על אשר 
צריך  בגשמיות  כלומר,  ע"ש.  השם,  בעבודת 
לנו,  שיש  במה  ולשמוח  רגועים  להיות  תמיד 
והכל  ללבוש",  ובגד  לאכול  "לחם  תמיד  ולבקש 
ה'  ובעבודת  ברוחניות  אולם  לטובה.  משמים 
שקטים  לא  רגועים,  לא  לעולם  להיפך,  יתברך 
יתברך, משום  ה'  ולא מרגישים שלמות בעבודת 
שתמיד אנו צריכים לשאוף להרבות כבוד שמים 
אל  מחיל  ילכו  בבחינת  שיותר.  כמה  ועוד,  עוד 
חיל, משום שאין סוף לעלייה רוחנית, לא בעולם 
הזה ולא בעולם הבא )עי' מהרש"א ברכות סד.(, והכל תלוי 
ועומד על המצב הרוחני. וכמו שהוסיף רבינו יונה 
רעה  אם  קניניה,  בכל  הועילה  ומה  י(.  אות  א  )שער 

בעיני אדוניה, ע"ש.

מפורש בגמרא שצריך להיות נטפל לעושי מצוה
הנטפל  ט.(,  )סנהדרין  אומרים  הקדושים  חז"ל 
לעוברי עבירה - כעוברי עבירה, והנטפל לעושי 
מצוה - כעושה מצוה. ומפרש רבינו הקדוש הבן 
איש חי זיע"א, שאפילו שלא ממש עושה מצוה, עם 
כל זה יקבל שכר טוב, שלם ומשובח, מהעידית של 
השכר. ועוד, שהנטפל למעשי המצוות של גדולי 
וכן המון העם הנטפלים למעשי המצוות  ישראל, 
הוא  ברוך  הקדוש  להם  ישלם  ישראל,  גדולי  של 
שכר טוב, כמו גדולי ישראל ממש )עי' בבניהו בן יהוידע 
מכות ה:(. והדברים נפלאים, ומתוקים מדבש ונופת 

צופים! וכיום שאנחנו נמצאים בתקופה של הכנה 
וחובה  חשוב  כמה  העירוניות,  הבחירות  לקראת 
ישראל  לגדולי  נטפל  להיות  לכולנו,  קדושה 
שליט"א, ולדעת תמיד שכולנו תלמידים, ולא זזים 
מדבריהם הקדושים על הנהגת הדור. והזכות כולה 
שלנו תמיד, וזו הנהגה שמלמד אותנו אהרן הכהן. 
מתלמידיו  )פ"ק דאבות(: הוי  זה אמר הלל הזקן  ועל 
של אהרן הכהן, וזה בבחינת עבד מלך, כמלך )עי' 

שבועות מז:(.

כיצד יודעים מי הוא צדיק באמת
)שע"ת שער ג'  יונה  יסוד גדול מלמד אותנו רבינו 
אות קסח(, שכל דבר וכל ענין שנעשה על ידי גדולי 

ישראל, שהם ראשי העם וקהילות הקודש, חובה 
ולא  אליהם,  ולהתבטל  להיכנע  להצטרף,  קדושה 

לפרוש מהם, חס ושלום. ומבואר שם ברבינו יונה, 
כי יש סכנה גדולה מאד על הפורש מגדולי ישראל, 
איש  משבחים  אינם  ישראל  גדולי  וכאשר  ע"ש. 
מסוים, ואינם מתלהבים מעסקן מסוים, ממילא גם 
אנחנו מצווים להיות חכמים ולשתוק. וכידוע, יפה 
שתיקה לחכמים, וקל וחומר לטפשים )עי' פסחים צט.(. 
וכולנו תלמידים של גדולי ישראל, וכאשר אנחנו 
שותקים ולא מהרהרים אחריהם, זה סימן שזכינו 

להיות נטפל לעושי מצוה.

לאקמת שכינתא מעפרא
שעיקר  כב.(,  דף  )תיקו"ז  הקדוש  מהזוהר  וכידוע 
שמים,  כבוד  עבור  תמיד  לכוין  היא,  ה'  עבודת 
המקדש2.  בית  בנין  ועבור  השם  קידוש  עבור 
ורבינו הגאון רבי חיים מוואלוז'ין זיע"א )נפש החיים 
שער ב' פי"ב(, מלמד אותנו שצריך לכוין כך בתפלות 

בלבד!  שמים  כבוד  למען   - תמיד  ה'  ובעבודת 
ונפילת  וידוי  לומר  לחזור  ב"ה  שזכינו  והשבוע 
להתאמץ  יש  בשלמות,  חצות  ותיקון  אפיים, 
ולהשתדל לעבוד את ה' יתברך ולעשות כן בכוונה 
וכמובן שחיזוק בתפלה, בעניית הקדיש,  גדולה3. 
במאה ברכות ובחיזוק באהבת ישראל - כמוך ממש 
- הרי זה עילוי גדול של כבוד שמים - שכינתא 
לנו  ויש  בגלות.  שמים  כבוד  כלומר,   – בגלותא 
עבודת קודש להיות נטפל לעושי מצוה, ולהתאמץ 

לקיים את הפסוק "ולעבדו בכל לבבכם".

עלון תורני שבועי
מתחזק  בו  והמעיין  שהקורא  שבועי  עלון  כל 
ממנו באמת, צריך לתמוך בכסף בהוצאות, ולהיות 
שותף בזיכוי הרבים, ולהיות נטפל לקידוש השם, 
לכבוד שמים ולעבודת ה' יתברך כמה שיותר, ודין 
פרוטה כדין מאה מנה )סנהדרין ח.(. ופרוטה לפרוטה 
מצטרף לחשבון גדול )עי' סוטה ח:(. ורבינו הסטייפלר 
זיע"א היה תורם בכל חודש בחודשו, עבור תלמוד 
של  בזכות  שותף  להיות  כדי  תשב"ר,  של  תורה 

מלמדי התינוקות, כידוע.

בית מדרש לתורה
ועל אחת כמה וכמה שיש לתמוך בבית מדרש 
לתורה, ליראה, להוראה ולזיכוי הרבים. ועל אחת 
ובחורים  אברכים   200 שם  יש  כאשר  וכמה  כמה 
דקה  כל   - גדולה  בהתמדה  ולומדים  העוסקים 
וכל שניה, וגם זוכים לזכות את הרבים, והשותף, 
זה  הרי  אחרים,  על  והמשפיע  המחזק  התורם, 
)עי' פרש"י ב"ק צ.(. ובאמת נשמח  בכל מכל כל  שותף 
תורה  אוהבי  כולנו  כיצד  ולשמוע  לראות  תמיד 
וששים  ה',  וקידוש  ה'  עבודת  אוהבים  ויראה, 
ושמחים לתרום, לחזק ולעזור. וזה פסוק מפורש 
והלואי  עשרם".  חכמים  "עטרת  יד(:  )פרק  במשלי 

שנזכה לכך.  

המשא המרכזיהנטפל לעושי מצוה, כעושה מצוה
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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קוד: קרקר, גבינה ועגבניה
להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום ברכה מורי ורבותי!
ישיש  וגר,  תושב  ומתבגר,  צעיר  כל  של  נפשו  על משאת  נשוחח  והיום 

ומגרגר. הלא הוא הסוד המופלא: "איך נהנים מהחיים".
"איך נהנים מהחיים" כפשוטם, ללא סיפורים על עתיד בעולמות אחרים, 
האחרים  על  נפש  יסורי  וללא  הקודמים,  בדורות  היה  מה  על  מוסר  ללא 
לתמחר  שניתן  משהו  העלמין.  האסורים/  החולים/  בבית  דומם  השוכבים 

בחיי היום יום, לאכול, ללעוס, ולהנות ללא נקיפות מצפון.
וכאן מגיע הדגש הגדול "ללא נקיפות מצפון".

כי המחט המפוצצת באופן קבוע את בלון ההנאות מהחיים, היא "נקיפת 
המצפון". אם מישהו סובל מההנאה שלך, הרי שאתה לא באמת נהנה. אם 
היית אמור לעשות משהו מועיל יותר מאותה הנאה, הרי שאתה סתם סובל 
במהלך ההנאה. ואם ישנה הנאה גדולה עוד יותר הממתינה לך מעבר לפינה, 
רק שעניין של זמן או מזומן מפריד ביניכם, הרי שבכלל אתה 'גולש' בהנאה 
רק  "לו  של:  בסגנון  משהו   – הבאה  ההנאה  על  חלום  כדי  תוך  העכשווית 
יכולתי, הייתי עוזב את ה'גועל נפש' הזה המצוי לפני וקרוי משום מה 'הנאה', 

ומזנק אל תחנת ההנאה הבאה בתור".
את הנאות העולם המשילו בעלי המוסר למים מלוחים. "דימיתי האדם 
בבקשת העולם, כצמא שהגיע אל מים מלוחים, כל אשר שתה מהם הוסיף 

צמאו" )מבחר הפנינים מד, שער הפרישות מעוה"ז או' כה(.
לשובעה.  והגיע  ההנאות  בדרך  שהלך  מכירים,  שאנו  מישהו  אין  ואכן, 
תמיד היו את אותם שהכרנו כרודפי הנאות מצעירותם, הם אלו שלא שבעו 
בבגרותם, והם אלו שנשארו לבסוף ללא בית, ללא משפחה ובדרך כלל אף 
עתידם  את  לבסס  בכדי  שעמלו  לעומתם,  האחרים  ובריאות.  פרנסה  ללא 
רוחנית או גשמית, השכילו והצליחו לרכז את בסיסי החיים, כאשר למרבה 

הפלא – הם גם מצליחים אפילו להיות מאותו זן נדיר הנהנה מהחיים...
של  וזכויותיו  חובותיו  את  הקדושה  התורה  מתארת  החולפת,  בפרשה 
הנזיר, ולאחר מבחר ביטויים מרוממים כמו: "ָקֹדׁש ִיְהֶיה", "ַהִּזירֹו ַלה'", "ֵנֶזר 
ֱאֹלָהיו ַעל ֹראׁשֹו", "ָקֹדׁש הּוא ַלה'" )במדבר ו, ז-ח(. מופיעות - כסיבה לקרבנו 

של הנזיר - המילים הבאות: "ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש" )שם שם, יא(.
היה  מה  כלומר:   – זה"  חטא  נפש  באיזה  "וכי  המתבקשת  השאלה  ועל 
וש"נ(  ע"א  י"א  )תענית  הגמרא  עונה  לכפר?  הוא  צריך  שעליו  הנזיר  של  חטאו 
"שציער עצמו מן היין". כלומר, קרבנו של הנזיר נועד לכפר על "חטאו", 
בכך שבמהלך תקופת הנזירות לא נהנה הוא מטעמו המשובח והערב של 

היין.
ולא זו בלבד, אלא מוסיפה הגמרא ולומדת מכך: "והלא דברים קל וחומר, 
ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא. המצער עצמו מכל דבר 
ודבר, על אחת כמה וכמה". ללמדך, שמי שמתענה יום שלם ואינו אוכל 

ושותה מאומה, הרי שהוא חוטא גדול עוד יותר מהנזיר.
לכל  כזו  יתכן להתייחס בצורה  היאך  כך נשאלת השאלה מאליה:  ועל 
אותם גדולי ישראל שהיו מתענים ימים ולילות, ואף תעניות הפסקה משבת 
לשבת. האם לא ידעו הם את דברי הגמרא הללו המופיעים בבבלי בירושלמי 

ובמדרשים כעשרים פעם? )כך לפחות לעדות פרויקט השו"ת(.
ישבת  אם  כדלהלן:  והיא  ומורה,  מלמדת  מפעימה,  לכך,  והתשובה 
בתענית, ובמהלך היום סבלת מאותה תענית, הרי שאתה חוטא. כי גם עליך 
היתה החובה והזכות להנות ממנעמי החיים, וכל רגע שלא עשית זאת הרי 
שחטאת. לעומת זאת, אם אתה בדרגה גבוהה שכזו, אשר התענית "עושה 
לך טוב" יותר מהנאת האכילה, הרי שהנאתך האמתית היא בתענית ולא 

באכילה, ואם כך הציווי של ההנאה מהחיים מופנה כלפיך בתענית.

ללמדך! שהנאות החיים הן חובה קדושה מצידו של בורא העולם. הוא זה 
שהעניק לך את זכות ואת העונג להנות מהעולם המדהים אותו ברא במיוחד 
בשבילך! רק שאם תגיע לרמה כזו ש'ההנאה' שלך גדולה עוד יותר מ'חוסר 

ההנאה' מהעולם, הרי שאתה "מורשה" להנות מהעולם בדרכך המיוחדת.
ובמושגים שלנו - לך ותסביר לרווק מתבגר, שרואה בחתונה ובהקמת 

משפחה עול בל יתואר, המרחיק אותו מהנאות העולם, את השיחה הבאה:
ה'חיים',  ממירוץ  שפרש  לחבר  הרווק  מתקשר  מוקדמת  ערב  בשעת 
התחזק, נכנס לכולל והקים משפחה לתפארת. הוא מספר לו על מסעדה 
את  המסעדה  שף  מארח  בדיוק  ושהערב  העיר,  במרכז  שנפתחה  חדשה 
קולינרית  בחוויה  מדובר  בישראל.  אחת  ליממה  שנחת  הבינלאומי  השף 
שלא מעלמא הדין, משהו שטועמים רק פעם בחיים. והחשוב ביותר, הכל 
בכל מכל כל בהשגחת הבד"ץ שופרא דשופרא למהדרין מן המהדרין. כל 
החברים כבר כאן, אנחנו במנת הפתיחה לצלילי הבירות, ברקע הופעות של 

טובי הזמר, והחלטנו שלא מתחילים את האירוע בלעדיך...
ואז הוא שומע את במשפטים הבאים:

להצטרף  יכול  לא  אני  אבל  החברים,  לכל  חם  ד"ש  והאהוב,  היקר  אחי 
אליכם. אני יושב כאן בבית עם רעייתי המיוחדת וארבעת ילדי המדהימים 
 – שלי  שהשפית  מתכון  זה  ועגבניה".  גבינה  "קרקר,  של  'גורמה'  לארוחת 
איתם.  לי  טוב  כאן,  נהנה  כך  כל  אני  אמה.  מבית  הביאה   – רעייתי  כלומר 
אני אוכל את הקרקר ואותם יחד, ואפילו להסביר לך את זה – זה על חשבון 
ובהזדמנות  כאן,  להנות  לי  תנו  שם,  להנות  תמשיכו  הזו.  הצרופה  ההנאה 
נהנים  "איך  לך  – אסביר  ההנאות הטבעית שלי  בריכת  בתוך  אהיה  כשלא 

מהחיים"...
לא "כבול בבית", לא "חושש מהאשה", לא "חייב להרדים את הילדים". 
יכול להתנתק מההנאה הצרופה של ארוחה משותפת עם האשה  אלא "לא 

והילדים, המורכבת מקרקר גבינה ועגבניה".
אלפי  מעשרות  מככב  ועגבניה",  גבינה  "קרקר,  הקוד:  יקרים!  חברים 
בתים בעם ישראל. בתים צנועים, לא תמיד משופצים, והריהוט בהם בדרך 
כלל אינו מ'הצעקה אחרונה'. אולם בתוך הבתים הללו חיים אנשים נשים 
אין  שאם  כאלה  בחיים.  רגע  כל  שנהנים  כאלה  מ-א-ו-ש-ר-י-ם,  וילדים 
למישהו מהם מצב רוח ולו רק לכמה שעות, הוא מיד נקרא לשיחת בירור, 

ומנסים יחד להבין איזו בעיה נקרתה לפתחו ואיך פותרים אותה.
כי 'גם', ו'בעיקר', להנות מהחיים, צריך ללמוד...

רק לאחר לימוד שכזה, נוכל להבין ולו במקצת את 'תפילת החסיד הבודד', 
המובאת בספר מנורת המאור )פי"ד, לשמוח בחלקו עמ' 250 ד"ה וכל הרודף( מעשה בחסיד, 
שירד מנכסיו ונתדלדל, והיה שמח בחלקו ובעניותו. יום אחד היה מתפלל, 
ושמעו אותו שהיה אומר בתפלתו: "רבונו של עולם! העניתני והרעבתני, 
ממני  והרחקת  נכריה,  לארץ  אותי  הגלית  תפארתי.  בגדי  מעלי  והפשטת 
אוהבי ורעי. והנני עני ורעב וצמא וחסר כל, ומובדל מקרובי בכלימה בארץ 
נכריה. ובכל זאת אני שמח במתנותיך ובחלקי, אם רע ואם טוב. נשבע אני 
בשמך הגדול, שאם תשרוף אותי באש, שהייתי אוהב מתנותיך ושפטיך, 
והייתי שמח בהם, ומודה לשמך הגדול. שיקרה נפשי כל כך בעיניך להביא 

עלי כל היסורין האלו, לבער בהם עוונותי".
היום קיבלנו יחד מושגים חדשים בהנאות, בשמחה ובהודאה.

יזכנו ה' יתברך, להצליח ולהנות ממנעמי החיים האמתיים, להנחיל שלוות 
נפש והנאה צרופה לכל יוצאי חלצינו ולכל הנלווים אלינו, ויחד להשפיע על 

כל עמינו הנפלא, בארץ ובגולה, לזכות לאיכות חיים אמיתית, אמן.
ברוכים תהיו!
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לברך ברכת    אשר יצר

לענות   אמן יהא שמיה...

להתחזק במצוות   אהבת ישראל

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:

 לשלם לנהג המונית ביום טוב,
כשאינו מוכן להמתין עד לאחר החג

זה  והיה  השבועות,  חג  בליל  במונית  נסעתי  שאלה: 
ומיד,  במזומן  הכסף  ביקש את  והנהג  נפש,  פיקוח  ספק 
מותר  היה  האם  החג,  לאחר  עד  להמתין  מוכן  היה  ולא 

לשלם לו?
בשבת  במונית  לנסוע  ומותר  ברירא,  כשאין  תשובה: 
ויום טוב, ממילא גם מותר לשלם לנהג את שכרו, ואין כאן 
חשש של מוקצה, ולא כלום. וכמובן שאם אפשר לטלטל 
את הכסף בשינוי, כגון להניחו בין החגורה לבגד, או בין 

אצבעותיו, הרי זה מצוין )עי' משנ"ב בביאה"ל ס"ס רסו(.
מהנהג, משום  העודף  לקבל את  אסור  פנים,  כל  ועל 
שזה לא לצורך כלל. וכדאי אחרי שבת ויום טוב לפנות 
למנהל תחנת המוניות, ולדבר איתו כיצד יש להתנהג עם 

צבור שומרי שבת קודש. 

טלטול פלאטה של שבת קודש ביום טוב
שאלה: מה הדין לטלטל פלאטה של שבת קודש המכובה 
על ידי שעון שבת למקומה הקבוע בחג שבועות, על מנת 

שלא יגרם נזק למכשיר על ידי בני הבית הקטנים?
תשובה: כידוע, מותר לטלטל מוקצה ביום טוב לצורך 
אוכל נפש )או"ח סי' תקז ס"ד(, ולכן כאשר הפלאטה של שבת 
מונחת על הכיריים של הגז, וכעת אי אפשר לבשל ביום 
ולהניחה  הפלאטה,  של  השקע  את  להוציא  מותר  טוב, 
לשקע  הפלאטה  תקע  את  להכניס  מותר  וכן  במקומה. 

החשמל, על ידי שעון שבת ביום טוב שחל בערב שבת.
לטלטלה  צורך  ויש  לפלאטה,  נזק  חשש  יש  וכאשר 
ולהניחה במקומה הקבוע, כדין טלטול מחמה לצל, מותר 
פוסקים  יש  כידוע  שהרי  טוב.  ביום  למקומה  להחזירה 
עז(.  עמ'  ח"ג  חזו"ע שבת  )עי'  בשבת  מוקצים  אינם  חשמל  שכלי 
להשתמש  היתר  שיש  חפץ  או  כלי  שכל  הוא,  והיסוד 
ויום טוב. לדוגמא,  דין איסור טלטול בשבת  בו  אין  בו, 
סברא  יש  קודש,  בשבת  בסבון  להשתמש  למחמירים 
ממילא  בו,  להשתמש  שמותר  לדידן  אולם  מוקצה,  שזה 
גם מותר לטלטלו )עי' חזו"ע שבת ח"ג עמ' מו(. וכן משחקים של 
)עי' חזו"ע שבת ח"ג  ילדים קטנים, שמותר להם לשחק בשבת 
עמ' צט(, ממילא מותר לגדולים לאוספם לארגז הצעצועים 

בו  שאין  לחולה  הראויות  תרופות  וכן  פו(.  סע'  סי' שח  )ילקו"י 

לצל,  מחמה  אף  קודש  בשבת  בטלטול  מותרות  סכנה, 
כמשום שדבר זה שכיח ומצוי. וכשמותר להשתמש מותר 

גם לטלטל )חזו"ע שבת ח"ג עמ' יט(. וכן בנדון דידן ביום טוב.

כבוד שמים או כבוד הָזֵקן?
הטוען  מאד,  זקן  אדם  מתפלל  הכנסת  בבית  שאלה: 
שמיה  "יהא  וכן  "אמן",  שצועקים  כאלו  ישנם  שבקדיש 
רבא" בקול רם, ודבר זה מפריע לו מאד. ונשאלת השאלה 
רם  בקול  לענות  ולהמשיך  יתברך  ה'  כבוד  עדיף,  מה 

ונישא, או כבוד הזקן ולענות בלחש ובשקט?
תשובה: להלכה חובה לענות בקדיש בקול רם )שו"ע סי' 
"יהא שמיה  לענות  )שבת קיט:(, שיש  בגמרא  וכתוב  נו ס"א(. 

)שם(,  ולתוספות  כוונתו",  "בכל  לרש"י  כוחו.  בכל  רבא" 
שערים(,  פתחו  מאמר  )ח"ב  אמונים  השומר  ורבינו  ממש.  כוחו 
שיש  וכמובן  ע"ש.  כוחו,  בכל  ממש  שצריך  מאד  האריך 
סק"ה(.  נו  סי'  )משנ"ב  עליו  ילעגו  שלא  כדי  בעדינות,  לענות 
כך שלמעשה הזקן הזה אינו צודק, וכדאי ללמד אותו את 

חשיבות הענין, וכן לעזור לו לשבת בקצה בית הכנסת, 
שיחפש  או  לאוזניים,  פקקים  לו  לתת  שכדאי  יתכן  וכן 

מקום אחר, או שיתפלל בבית.
ומכאן נלמד על המעלה הגדולה תמיד של עניית "אמן" 

בקול רם.

תוכחה נכונה
לרשות  יוצאים  שתחי'  וזוגתי  כשאני  תמיד  שאלה:, 
הרבים, היא מוכיחה אותי על שמירת העיניים, ומבקשת 

ממני להתחזק בזה יותר, האם היא צודקת?
על  אותך  מוכיחה  לא  היא  מדוע  בעיה!  זו  תשובה: 
שמירת הלשון, שבעוונותינו הרבים כולנו נכשלים בזה. 
ומפורש בגמרא )ב"ב קסה.(, וכולם באבק לשון הרע. ועוד, 
כדי  בעדינות,  יותר  להעיר  יש  מעירה,  כבר  היא  שאם 
שהבעל יהיה שמח לקבל ממנה הערות. הוא יוכיח אותה 

על הצניעות, והיא תוכיח אותו על הקדושה, וזה מצוין.
אשה כזאת, בדרך כלל היא אשה צדקת שרוצה בית 
של תורה, ואשרי הבעל שמקבל את זה באהבה, ואוהב את 
ובפרט  ורצוי מאד להתנהג תמיד,  )עי' תמיד כח.(.  התוכחות 
בהנהגות  הרבים,  לרשות  זוגתו  עם  כשיוצא  או  בבית 
של צידקות כמה שיותר. לדוגמא, יש לברך ברכת המזון 
ברכות  בבית  כשמברך  יעשה  וכן  מאד,  מיוחד  באופן 
הנהנין. וכן יש לפתוח בבית ספר, ולעיין קצת כפי הזמן, 
יבוא  לשמה  שלא  ומתוך  בבית.  חיובי  רושם  עושה  וזה 
רגועה,  תהיה  זוגתו  ובכך  מצוין.  וזה  נ:(,  )פסחים  לשמה 

כשרואה איך שבעלה בעלייה רוחנית.

גלגלי חבלי הכביסה מרעישים לשכנים
העושים  גלגלים  על  התלויים  הכביסה  חבלי  שאלה: 
ואנה,  אנה  החבלים  את  מושכים  כאשר  גדול  רעש 
והשכנים מתלוננים שהדבר מטריד את מנוחתם, האם הם 

צודקים בטענתם?
להרעיש  להטריד,  אסור  צודקים!  השכנים  תשובה: 
בלילה  ובפרט  שהיא,  צורה  בכל  השכנים  את  ולהבהיל 
את  המבעית  נו.(,  )ב"ק  בגמרא  ומפורש  ישנים.  כשכולם 
חבירו, חייב בדיני שמים. ויתכן שעובר גם על גזל שינה. 
וכידוע מרבינו הבעל שם טוב הקדוש זיע"א, שהיה מקפיד 

מאד שלא להרעיש, ולא להפריע כשאנשים ישנים.
או  הכביסה,  גלגלי  את  מיד  להחליף  קדושה  וחובה 
פשוט להתיז עליהם חומר ולשמנם, ובכך יחדלו להרעיש. 
ובפרט כיום שניתן להשיג בקלות כל מיני חפצים וכלים, 
ולא לצער שום  ולהקל על המשפחה, כדי שלא להכביד 
נברא בעולם. וכלים נאים, מרחיבין דעתו של אדם )ברכות 

נז:(.
ומכאן לכל מיני כלים ומכשירים ותשמישים, שמצוה 
הדלת,  של  מפתח  לדוגמא,  קלים.  חיים  ולעשות  לחפש 
שיהיה עדין וקל לפתוח ולסגור בו את הדלת. וכן שולחן 
לתשמיש,  קל  שיהיה  הכנסת,  בבית  שולחנות  או  בסלון 
יש  תורה,  ספר  של  תיק  ואפילו  ושמאל.  ימין  ולטלטל 
להתאמץ ולקנות דוקא תיק קל ונעים לנשיאה, כדי שלא 
להכביד במצות הקמת ספר תורה )עי' כה"ח סי' קלד ס"ק טו(. וכן 
לא להכביד על עצמו, ולא על משפחתו, ולא על מתפללי 

בית הכנסת, לחיים טובים.

קניית בית בקומה שביעית
שביעית  בקומה  בית  לקנות  יותר,  עדיף  מה  שאלה: 

עם גג ומקום לסוכה, והגברת מרוצה מאד מהבית, אלא 
שצריכים להקל להשתמש במעלית שבת, או לקנות בית 

גדול בקומת קרקע, ואין מקום לסוכה כלל ועיקר?
ועוד,  מאד.  מצוין  זה  הרי  הגג,  בראש  סוכה  תשובה: 
הגברת  כאשר  ולכן  מצוין,  אויר  יש  שביעית  שבקומה 
מרוצה מאד מהדירה, לעלות בשבת ב"מעלית שבת", אז 
מצוה גדולה לשמח אותה תמיד, ולהקל לעלות ב"מעלית 
לקומה שביעית,  ולעלות ברגל עד  ואין להחמיר  שבת". 
משום שזה מזיק ולא בריא )עי' עירובין נו.(. אלא שיש מקום 

להחמיר לרדת ברגל ולא במעלית )ועי' הלי"ע ח"ד עמ' קנח(.
ואמנם נכון שעדיף לקנות בית מתאים וטוב, ואין צורך 
במעלית, אבל כאשר מרויח גם סוכה לתפארת, וגם לשמח 
את אשתו, עדיף לקנות, ועדיף להשתמש במעלית שבת. 
לרחובות  יוצאים  פחות  שבת,  מעלית  שבגלל  ומסתבר 
בשבת קודש. ומקיימים את הפסוק: "אל יצא איש ממקומו 

ביום השביעי", כפשוטו ממש )ועי' סוכה כז:(, וזה מצוין.

קניית חיות מחמד לילדים, כדי שלא ישוטטו ברחובות
שאלה: הילדים משתעממים בבית, ולכן שאלתינו היא 
מה עדיף יותר לקנות להם, אופניים וגלגלי ריצה ברשות 
הרבים, או בעלי חיים, כגון כלב, תוכי, דגים בתיבת מים, 

הם וכיוצא בהם?
וכל  עיר.  של  לרחובה  לצאת  לילדים  אסור  תשובה: 
שעה, כל דקה וכל שניה שהם בבית, הרי זו ברכה גדולה, 
וחינוך נפלא. והפסוק צועק: "בניך כשתילי זיתים, סביב 
עדיף  חרדית,  בשכונה  ואף  קכח(.  פרק  )תהלים  לשולחנך" 
שהילדים יהיו בבית, כדי שלא ילמדו מילדי הרחוב אשר 
וגלגלים  אופניים  עם  ובכבישים  ברחובות  מסתובבים 
"איש שדה"  וזה דרכו של עשיו הרשע, שהיה  למיניהם. 
יושב אהלים",  תם  איש  "יעקב  ומאידך  לרחובות,  פתוח 

אוהב את הבית תמיד.
עבור  שיותר  כמה  הבית  את  לייפות  להורים  ומצוה 
יהיה פחות  ועדיף שהסלון  ולא עבור האורחים.  הילדים 
מקושט, ובלבד שיהיה לילדים מקום לשחק, וליהנות כל 
רגע. ובפרט בחדרי הילדים, חובה קדושה שיהיה לילדים 
ארון  שיעורים,  להכנת  וכסאות  שלחן  מצויינות,  מיטות 
בגדים משובח, ארון ספרים, משחקים כרצונם הטוב, וכן 
שלא  יעזור  וזה  תמיד.  נעימה  אוירה  להם  העושה  מזגן 
ירצו לצאת לרחוב, לא לחברים, לא לגן ציבורי ולא כלום.
כלב  אולם  הצורך,  כפי  חיים  בעלי  לקנות  עדיף  וכן 
עדיף שלא לקנות, משום שיש איסור לגדל כלב )ב"ק פג.(. 
)עי'  לגדלו  אסור  רע,  כלב  אינו  שהכלב  כשיודע  ואפילו 
וזה  ולהשתעשע איתו,  ומצוין לגדל תוכי  מהרש"א שבת סג.(. 

משמח את הילדים מאד. וגם בארמון של שלמה המלך היה 
קופים ותוכיים )עי' מלכים א' פרק י(.

וכמובן שיש להזהר שלא לאכול לפני שמאכילים את 
בעלי החיים. ואף בשבת קודש, יש חובה להאכילם, וכן 
הוא  שאוכל  קודם  להאכילם  יש  המים,  שבתיבת  דגים 
בשבת,  לטלטלם  שאסור  וכמובן  סט"ו(.  שכד  סי'  ילקו"י  )עי' 

מרפא  ממש  שזה  ובאופן  כו(.  סי'  ח"ה  יבי"א  )עי'  מוקצה  מדין 
להשתעשע  סתם  ולא  המשפחה,  את  ומרגיע  הנפש,  את 
בהם, בזה יש מקום להקל לטלטלם. ועל אחת כמה וכמה 
שהילדים הקטנים יכולים לכתחילה לטלטלם, ואין מוקצה, 
אלקנה  גאי  הר"ר  ואהובי  ידידי  של  טז  סי'  ח"ב  אלקנה  ויזבח  )ועי'  כלום  ואין 
תמיד  ויזכו  בלבד,  בבית  יהנו  שהילדים  והעיקר  שליט"א(. 

ידידי  של  ה"ז  פ"ד  מוקצה  משה  פסקי  בספר  )וע"ע  שמים  ויראת  לתורה 
ואהובי ראש הכולל ומזכה הרבים הר"ר משה פרזיס שליט"א, ותרו"צ(.

שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א
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