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הנה עדיין יש לנו את ההארה של חודש ניסן – חודש 
האמונה – ובעיקר אמונה בהשגחה פרטית שקיבלנו 
ולהרגיש  להשכיל  להבין,  מצרים,  ביציאת  מתנה 
במציאות ממש את ה' יתברך כל רגע ורגע, שאוהב 
שרואים,  מה  וכל  עבורנו.  טוב  מה  ויודע  אותנו 
חוששים  מצטערים,  סובלים,  מרגישים,  שומעים, 
מה'  והכל  מלמעלה  הכל  משמים,  הכל  ומפחדים, 
יתברך, ויש לחשוב ולכוין כך ממש כפשוטו. ובזה 
מרוויח  הוא  האמונה,  עם  עצמו  את  מסדר  שאדם 
מצוה כל רגע ורגע, ואין לך מצוה גדולה יותר מאשר 

להיות איש אמונה תמיד.
שחי  הלבבות  חובות  בעל  הגדול  מרבנו  וכידוע 
לפני כאלף שנה, שכותב בשער יחוד המעשה )פ"ד(, 
בעשייה  ומדקדק  אנשים  לפני  מצוות  שהעושה 
כן  לעשות  מכוין  ואינו  בעיניהם,  חן  למצוא  בכדי 
לפני ה' יתברך, הרי זה שקרן וצבוע, והרי זה דומה 
לעובד עבודה זרה, ע"ש. ויש ללמוד מכאן גם למי 
שלא רואה השגחה פרטית, ומסביר כל פרט בחייו 
עבודה  ממש  שזה  השכל,  לפי   – יום  היום  בחיי   –
זה  הוא  וכאשר חושב שפלוני  ליצלן.  זרה, רחמנא 
שמזיק לו, ואלמוני הוא זה שמפריע לו, ופלמוני הוא 
זה שמלחיץ אותו, הרי זה עובד עבודה זרה. וצריך 
לדעת, להבין ולהשכיל שהכל בהשגחה משמים, גם 
כאשר נראה שזה על ידי אנשים מסוימים וכדלהלן 

מפרשת השבוע.

גם הסתר פנים הוא בהשגחה פרטית
נדב  על  מסופר  שמיני,  פרשת  השבוע,  בפרשת 
ואביהוא, בניו של אהרון הכהן, שמתו ביום הקמת 
משמים  שכינה  ירדה  שבו  מיוחד  יום  המשכן, 
ולכאורה צריך  נביאים.  להיות  כולם  וזכו  לישראל, 
שלא  עליהם  השגיחו  לא  משמים  זה  כיצד  להבין 
יכשלו באש זרה, והרי הפסוק אומר )שמואל א ב, ט(: "ַרְגֵלי 
ֲחִסיָדיו ִיְׁשֹמר", ולמדו מכאן חז"ל הקדושים )יומא לח:( 
ע"ש?  מעבירות,  הצדיקים  על  שומר  יתברך  שה' 
ועוד, הרי ה' יתברך הוא ארך אפיים, וכיצד אם כן 
נענשו מיד על עוון אחד בלבד? אלא שמבאר רבנו 
על  עונש משמים  יש  אור החיים הקדוש, שכאשר 
עבירה מסוימת אז אין השגחה פרטית בשלמות על 
האדם, משום שיש עליו דינים. וממילא כאשר חטא 
העגל של אהרון מעורר את הדין, משמים לא שמרו 
הסתרה,  היתה  פרטית  השגחה  ובמקום  עליהם, 
נכשלו  וממילא  השגחה פרטית להכשילם,  כלומר, 
ומתו על אש זרה. ואף אהרון נענש על שהם מתו 
כתוצאה מהרושם שנשאר מחטא העגל. ואף שנדב 
ואביהוא לא חטאו בחטא העגל, אלא חטאו באש זרה 
כאמור, מכל מקום מכיון שזה בגדר הורו הלכה בפני 
אין  כזה  והיה חסר כאן מידת הענוה, באופן  רבם, 
אריכות אפיים, והדברים נוראים! ועיין בספר ברכת 
ותהנה.  זיע"א,  הסטייפלר  לרבנו  התורה  על  פרץ 
ואיך היה אומר רבנו הבעל שם טוב זיע"א על הפסוק 
)תהלים טז, ח(: "ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד", שלפעמים נראה 

שה' יתברך נגדי ולא שומר עלי, וזה באמת משמים 
לפי מעשיו הרעים.

גם השכחה – בהשגחה
רבנו  משה  על  בפרשתינו,  מסופר  נוסף  דבר  עוד 
לאכול  לאונן  שאסור  ההלכה  את  שכח  אשר  ע"ה 
קרבן שעיר של ראש חודש, ואהרון אחיו הזכיר לו. 
והפסוק אומר )ויקרא י, כ(: "ַוִּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ַוִּייַטב ְּבֵעיָניו", 
כלומר, שמעתי ההלכה מה' יתברך ושכחתי )עי' זבחים 
רבנו  עוזיאל מפרש שמשה  בן  יונתן  והתרגום  קא.(. 

'אני משה שכחתי,  ישראל  בכל מחנה  כרוז  הוציא 
ואהרון אחי הזכיר לי', ובודאי זה משמים שהשכיחו 
וכן  והכל בהשגחה פרטית משמים.  ממנו ההלכה, 
קרה לחזקיה המלך שעשה כבוד שמים, וכיתת את 
נחש הנחושת שעם ישראל היו נכשלים בו. ואמרו 
עליו בגמרא )חולין ז.( מקום הניחו לו אבותיו להתגדר 
והחכמים  מהמלכים  השכיחו  משמים  כלומר,  בו, 
עד שחזקיה המלך יבוא ויעשה זאת. וזה בהשגחה 
פרטית משמים, משה רבנו ע"ה שוכח ואהרון זוכר, 
חזקיה המלך זוכר והחכמים – יהושפט ואסא מלכי 

יהודה – שוכחים.

"ִמְׁשָּפֶטָך ְּתהֹום ַרָּבה"
עוד מסופר בפרשתינו, על העופות הטמאים שאסור 
שכתוב  וכמו  ָשָׁלך,  נקרא  מהעופות  ואחד  לאכלם, 
ָלְך ְוֶאת ַהַּיְנׁשּוף",  בפסוק )שם יא, יז(: "ְוֶאת ַהּכֹוס ְוֶאת ַהּׁשָ
ובגמרא  הים.  מן  דגים  שולה   – ָשָׁלך  רש"י  ופירש 
את  רואה  שכשהיה  יוחנן  רבי  על  מסופר  סג.(  )חולין 

תוך  אל  עצום  מגובה  מהאויר  שמזנק  הָשָׁלך  עוף 
איתו  וטס  רגליו  בין  אותו  ולוקח  דג  ושולה  הים, 
ממציא  יתברך  שה'  איך  רואים  שמכאן  למעלה, 
בהשגחה פרטית לעוף הנמצא בגובה רב דג הנמצא 
בתהום רבה, והיה קורא על זה את הפסוק )תהלים לו, 
ז(: "ִמְׁשָּפֶטָך ְּתהֹום ַרָּבה". ופלא הוא כיצד הדג אינו 
שכמובן  אלא  בלע"ז(,  )שלדג  הָשָׁלך  של  מרגליו  מחליק 

הכל משמים.

דוגמאות מעשיות של השגחה פרטית
לכבוד ה' יתברך, שכולנו מאמינים באמונה שלימה 
רגע  כל  העולם  את  מנהיג  וגם  לעולם,  בורא  שיש 
ורגע בהשגחה פרטית, כי הוא גדול – אין סוף ברוך 
הוא, מצוה עלינו לכתוב לעצמינו דוגמאות מעשיות 
של השגחה פרטית. ויש בזה כבוד שמים, וכדלהלן. 
והפסוק בתהלים )ק, ג( אומר: "ְּדעּו ִּכי ה' הּוא ֱאֹלִהים", 
כלומר, 'הודעה חשובה – ה' יתברך הוא המנהיג של 

את העולם!'
ולהלן כמה דוגמאות מעשיות של השגחה פרטית:
- לא הצליח במבחן, אף שלמד מצוין, זה משמים.

וכתוצאה  בטהרה,  הפסק  בדיקת  לעשות  שכחה   -
זה  וחג,  שבת  הגיע  כך  ואחר  יום,  הפסידה  מכך 

משמים.
- קם בבוקר מאוחר לתפילה, ודבר זה שיבש לו את 

כל היום, זה משמים.

- קבע עם אנשים, והוא מצדו הגיע בזמן, אולם הכל 
סגור ואף אין מענה בטלפון, זה משמים.

- שביתת בעלי מלאכה, ועיכובים להשיג לחם וחלב, 
עיכובים בנסיעות, עיכובים בטיפולים בבתי חולים 

וכן עיכובים של עובדי מדינה, זה משמים.
- אשה טובה שילדה את הבת השביעית – בת שבע 

– ואין להם עדיין בנים, זה משמים.
- נשפך כוס קפה על השולחן ונעשה נזק לספרים, 

המחברות והמכתבים, זה משמים.
וקיבל  אדום,  ברמזור  החוק  פי  על  כרגיל  עצר   -

צעקות, וגם חקירת משטרה, זה משמים.
בגדיו  על  המשקה  ונשפך  מידו,  הכוס  החליק   -

המכובדים, מגיע לו, זה משמים.
- קיבל תודה על מעשה טוב אחרי שנה, או שקיבל 

מתנה אחרי שנה, זה משמים.
צעקות  שקיבלו  גננת  וכן  תורה  בתלמוד  מורה   -

מההורים והתביישו ברבים, זה משמים.
בזה,  זה  שהתנגשו  'אגד'  של  אוטובוסים  שני   -
זה  תשע"ז(,  מרחשון  )כ"א  פצועים  ששים  מכך  וכתוצאה 

משמים.
- הורים שהתעללו בילדיהם, וכעת הילדים סובלים 

נפשית, צריך למחול להורים, משום שזה משמים.
- שריפות ביערות בצפון, והיום בחולון )כ"ג מרחשון תשע"ז( 
על ידי שונאי ישראל זה גזירה משמים. ועיין בגמרא 

שבת )קיט:( בעוון חילול שבת קודש פורצת דליקה.
במיקום  או  בתאריך  הכתובה,  בכתיבת  טעות   -

החופה וכיוצא בזה, זה משמים.
עוון  בזה  יש  בתפילה,  ומפריע  המטריד  טלפון   -

גדול, והציבור סובלים מכך, זה משמים.
- מי יהיה חזן בתפילה, פלוני מאריך הרבה, פלמוני 

מקצר, קול ערב וכו', זה משמים.
- החזן מאריך יותר מדי בתפילת העמידה, והציבור 

והחכם מחכים ומצטערים, זה משמים.
וצער  בעיות  נזק,  ונעשה  שנפסק  מצוין  שידוך   -

גדול, זה משמים.
בגלל  לא  והפסיד,  מעותיו  ונפלו  בכיס  חור  היה   -
משמים  גזירה  אלא  המעות,  נפלו  שבכיס  הנקב 

שיפסיד, זה משמים )הרב מבריסק זיע"א(.
- עני שאוסף צדקה ואינו עובד, משמים מכבידים 

עליו שלא יעבוד, אלא יבקש צדקה )רבנו הח"ח זיע"א(.
- נוסע בכביש והגיע לרמזור ונעשה אדום, וכתוצאה 

מכך הוא מתעכב זמן רב, זה משמים.
- מחכים לאוטובוס והוא אינו מגיע, ואין מונית ואין 

כלום, זה משמים.
השביעית,  הלידה  לאחר  מיד  שהתעברה  אשה   -

וצערה גדול מאוד,  זה משמים.
- ישנם עיכובים בהריון, אין זה בגלל בעיות בפוריות, 
אלא גזירה משמים. וכמו שאמרה שרה אימנו ע"ה 

)בראשית טז, ב( "ֲעָצַרִני ה' ִמֶּלֶדת".

אמונה בהשגחה פרטית בשלמות
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להתענג על ה'להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה מורי ורבותי!
הארץ  ברחבי  ישראל  עם  מבני  האהובים  מאחינו  אחד  כל  שואלים  היינו  אם 
והעולם: "איך עבר עליך ליל הסדר", היינו מקבלים מגוון רחב מאד של תשובות.

לקרוא  של  במימדים  משהו  וקולע,  קצר  ממש  היה  שזה  שיאמרו  כאלה  יהיו 
מכזייתות  מנופחים  היצועים  על  ולעלות  הסדר,  מסממני  לטעום  ההגדה,  את 
המצות חותכות וושת ומעיים, הטובעים בחלל הקרס בבריכת יין תוצאת ארבעת 

הכוסות...
לעומתם, יהיו אחרים שיציינו בפנינו את המאכלים המיוחדים והמגוונים אותם 
הכינה עקרת הבית לרגל היום המיוחד הזה. הם יספרו לנו על מנות פתיחה, 
מנות ראשונות, עיקריות ואחרונות. הם ירבו בפירוט הסלטים והטעמים, ולא 

ישכחו לציין את כמויות ומגוון המשקאות על סוגיהם ומחלקותיהם.
אחרים יקדישו מעט מאד זמן ל'שולחן עורך', ויספרו לנו על ערב של 'סמינר 
חיזוק ואמונה' בו היתה כל המשפחה על פלגיה וגיליה, התחזקות אמתית מראש 
המשפחה שביאר ופירט כל מאמר בהגדה לפרטי פרטים, ולשייכות אישית של 

כל אחד מבני המשפחה ברמתו בחיי היום יום.
בבתים אחרים יספרו לנו שבכלל כל הבחורים, הנערים והילדים בתורם קראו 
קטע מההגדה, ביארו אותו, הרחיבו והעמיקו, ואף חידשו חידושי תורה בשמם 
של גדולי ישראל, ואפילו חידושים אישיים שהתחדשו להם לאחר עיון מעמיק 

בדברי ההגדה.
מה שיאחד את כל התשובות הוא דבר אחד – כל אחד יפרט וירחיב על אותם 
פרטים אשר זכה להתכונן אליהם כיאות מבעוד יום ואפילו מבעוד שבוע. כי 
רק לפי ההכנה מתקבלת ההצלחה, הכנה גשמית תוביל להצלחה גשמית, בעוד 

הכנה רוחנית תוביל להצלחה רוחנית.
את  משקיעים  עורך',  ב'שולחן  דוקא  היום  מצוות  את  הרואים  אותם  בעוד 
והפיכתם לחגיגיים ברמות  היסוד  ומירב המאמצים ברכישת כל מוצרי  מיטב 
את  שרואים  שהאחרים  הרי  השפים.  בטובי  להתחרות  שיכולות  'קולינאריות' 
מצות 'מגיד' כעיקרו של לילה, ישקיעו את מהלך כל השבוע כולו בהם ובבני 
המשפחה בהכנת חידושי תורה, פניני מוסר והברקות המשליכות על חיי היום 

יום של כולנו, במהלך כל הימים שיקדמו לסדר.
ואמנם, ישנם בתים שיצליחו לשלב בין שתי ההכנות הללו. בעוד האם ובנותיה 

יטרחו סביב מטעמי ה'שולחן עורך', יעמלו האב ובניו על מנעמי 'המגיד'.
ללמדך, שאין תוצאה שנקבעת ללא קשר להכנה. תוצאה טובה מעידה על הכנה 
טובה עוד יותר, ואילו תוצאה בינונית מעידה על הכנה בינונית. נכון הדבר בליל 

הסדר, ונכון הדבר בכל אחד מפרקי חיינו יום יום ושעה שעה.
"טֹוב ַאֲחִרית ָּדָבר ֵמֵראִׁשיתֹו" )קהלת ז, ח(. הפשט השייך אלינו הוא, שטובו של סיום 
הדבר בהצלחה תלויה אך ורק בראשיתו. אם הראשית היתה נכונה וטובה, הרי 
תהיה  הדבר  ראשית  אם  זאת,  לעומת  מוצלחים.  ואחרית  לסוף  תועיל  שהיא 
די  ישתקף באחרית הדבר בצורה  ובלא ההכנה הראויה, הרי שזה  בעצלתיים 

ברורה.
בפרשתנו אנו קוראים על היום השמיני שבסיום ימי המילואים, בהם הכין משה 
רבנו את אהרן ובניו לעבודת הקודש. מעבר לכך, נמצאים אנו היום עמוק בתוך 

ימי הספירה המכינים אותנו ליום הגדול והקדוש – יום מתן תורה.
אם אנחנו מבינים שכל תוצאה תלויה בהכנה, הרי שדוקא ליום מיוחד כזה שבו 
יהודים  שאיננו  ועולם  עם  קבל  ומבהירים  התורה  את  מחדש  מקבלים  כולנו 
ורק בגלל שקיבלו אבותינו את התורה למרגלות הר סיני, אלא אילו היה  אך 
בידינו והיינו שם בגופנו ממש, גם אנו היינו עומדים ומריעים ושואגים במלוא 

כוחותינו "נעשה ונשמע" )שמות כד, ז(.
את הכח הגדול לקבלת התורה באהבה אנו יונקים מאותם ארבעים ותשעה ימים 
בהם אנו מכינים את עצמנו יום יום ושעה שעה לרגע הגדול והחשוב כל כך. 
ובדיוק כמו כל יום אחר מימי המועדים המלווים אותנו, איננו אמורים לקבל את 
התורה שוב בשנה זו כשם שקיבלנו אותה בשנה שעברה, משום שלשם כך די 
היה לנו בחג השבועות דאשתקד ולא היה צורך לחדש יום מופלא זה גם בשנה 
זו. אם זיכנו בורא העולם לחג השבועות מדי שנה בשנה, הרי שדורש ומצפה הוא 

מכל אחד ואחד מאיתנו לחדש משהו באותה קבלת התורה בשנה זו.
בורא העולם  והנחיותיו של  לאמור, אם בשנה החולפת קיבלנו את הוראותיו 
בתורתו הקדושה בגדר "המלצה" בלבד - חלילה, הרי שבשנה זו נבין יחד עד 

כמה כתורת חיים כל הנחיותיה הן הנחיות הנוגעות לחיי נפש ממש.
אם בשנה החולפת התייחסנו ללימוד התורה כאל משהו שכדאי ומומלץ לנו 
עירניים  די  ואנו  במותננו  כוחנו  בו  בזמן  לפחות  או  הפנאי,  בשעות  לעשות 

ומסוגלים לכך, הרי שבשנה זו נגביר את עוצמת 'עמל התורה' ונבצע זאת אף 
מעבר ליכולות הרשמיות.

אם בשנה החולפת שעה של לימוד תורה היתה מבחינתנו ארבעים וחמש דקות 
רעים  לשיחת  "הוקדשה"  נוספת  שעה  רבע  כאשר  איכות,  שעת  אותה  מתוך 
ולטעימות... הרי שהשנה נעשה הכל בכדי ששעה תהיה בעלת שישים דקות 

בדיוק, לא פחות.
והאמיתית  העכשווית  התורה  קבלת  היא  שנה  מדי  מתחדשת  התורה  קבלת 
שלנו. אותה קבלת התורה תלווה אותנו למשך שנה נוספת, כאשר בסופה, בחג 
השבועות הבא, נשכיל ונעמיק את הבנתנו בקבלתה של התורה ובקידום אורח 

חיינו להנחיותיה המחיות ביתר מסירות נפש.
דבר מדהים, מופלא ומיוחד מופיע בגמרא הקדושה במסכת נדרים )ח' ע"ב(, וכה 

לשון הגמרא הנאדרת:
"אין גיהנם לעולם הבא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים 
ֶמׁש ְצָדָק֔ה  מתרפאים בה ורשעים נידונים בה. שנאמר: "ְוָזְרָח֨ה ָלֶכ֜ם ִיְרֵא֤י ְׁשִמי֙ ֶׁש֣
ָּב֔א  ַהּיֹום֙  "ִּכֽי־ִהֵּנ֤ה  בה, שנאמר:  נידונין  והרשעים  כ'(.  ג',  )מלאכי  ִּבְכָנֶפ֑יָה"  ּוַמְרֵּפ֖א 
ֹום ַהָּב֗א, ָאַמר֙ ה֣'  ׁש, ְוִלַה֨ט ֹאָת֜ם ַהּי֣ ֹּבֵע֖ר ַּכַּתּנּ֑ור ְוָהיּ֨ו ָכל־ֵזִד֜ים ְוָכל־ֹעֵׂש֤ה ִרְׁשָעה֙ ַק֔

ְצָבאֹ֔ות" )שם, יט(.
וכאן לכאורה נשאלת השאלה, איך יתכן שאותה השמש תהפוך מצד אחד את 
יהפכו  חום  רמת  ובאותה  קרניים  שבאותן  בעוד  יותר,  למאושרים  הצדיקים 
הרשעים למפויחים? ואם נוסיף על זה את דברי הרמב"ם: "אל יעלה על הלב 
במעשה  חידוש  שם  יהיה  או  עולם,  של  ממנהגו  דבר  יבטל  המשיח  שבימות 
בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג" )הלכות מלכים פרק יב(, הרי שלכאורה אותה שמש 
היא בעצם השמש שאנו מכירים היום רק במעלות חום גבוהות יותר, ואם כך 
ומאידך תאמלל את חייהם  יתכן שמצד אחד תהפוך אנשים למאושרים,  איך 

של האחרים?
מלמדת  מפעימה,  מדהימה,  דעתי,  לעניות  ורבותי,  מורי  כך,  על  והתשובה 
ומחנכת ואמורה לשנות את אורחות חייו של כל אחד ואחד מאתנו מכאן ועד 

לעתיד לבוא:
לעתיד לבוא, לאחר בוא משיח צדקנו ובניית בית קדשנו ותפארתנו, יגביר בורא 
העולם את מעלותיה של השמש הנוכחית בכמה נוספות, משהו שיתן תחושה 
אנו חווים מדי פעם בחיינו בעולם הזה.  יותר מימי השרב אותם  חמה הרבה 
הצדיקים, מיד כאשר יחושו בחום הכבד, יפתחו את כפתורי החליפות, ירופפו 
את קשר העניבה, ישאו עיניים למרום ויודו לבורא העולם על השמש המיוחדת 
והמדהימה, אשר בודאי, אם קרניה נשלחות על ידי בורא העולם בחום רב כל 
כך, טומנת היא בחובה מרפא המשולב בוויטמינים ומינרלים שיכולים להיווצר 
ירעיפו  אותה  והאהבה  התחושה  עצם  כך.  כל  חמימות  שמש  בקרני  ורק  אך 
הצדיקים על בורא העולם כ'מחזיר אור' לאהבה העצומה אותה חשים הם ממנו, 
יגרום לכל מחלה, יגון ואנחה לסור מגופם ונפשם ובהם יקוים הכתוב: "ֶׁשֶמׁש 

ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיָה".
הרשעים, לעומתם, בשעה בה יחושו בחומה החדש והמטפס של השמש, מיד 
מזג  על  לתנורים,  שהפכו  והבית  הרכב  על  משפיע,  שלא  המזגן  על  יתלוננו 
האוויר שלא נענה לתחושותיהם ולתאוותיהם. הם יאשימו את כל הסובב, כולל 
את הטבע ואת מי שיצר אותו, בחום האופף אותם. הם יתגרדו, יכעסו וימיטו 
על גופם ונפשם במו ידיהם את כל הייסורים האפשריים. התוצאה של מלחמה 

אישית זו תהיה ללא ספק אירוע מוחי או התקף לב...
כי האדם הוא הגורם לעצמו להירפא מכל הסובב אותו או לחלות מכך. האדם 
הוא הגורם לעצמו להיות בריא יותר בעקבות הרוח החמה הנושבת לעברו, או 

חולה הרבה יותר בדיוק בעקבות אותה הרוח.
אבל החידוש העצום פה הוא, שגם זה שייך להכנה. כלומר, הרי ברור לכולנו 
שאדם גם אם יקיים את מצוות ה' המעשיות ויקפיד על קלה כבחמורה, אילו לא 
ישכיל לחזק את עצמו באמונה ולהבין עד כדי תחושה ממש עד כמה כל מה 
שעובר עליו הוא על ידי ה' יתברך ובהשגחתו האישית והכל לטובה, גם הוא 
יתלונן על אותה שמש ויהיה עלול, חלילה, להינזק ממנה. הכח הגדול ליהנות 
מאותה שמש לעתיד לבוא תלוי בהכנה הנכונה ובהבנה הראויה כבר מימים אלו 
ממש – ימי טרום הגאולה – בהם יאמן כל אחד את עצמו ואת בני ביתו לקבל 
באהבה כל מעלה וכל חיסרון המשוגרים אליו הישר מ'לשכתו' של בורא העולם 
האוהב אותו כל כך והיודע טוב יותר ממנו מהו הדבר הטוב ביותר והמתאים 

בעבורו.
בדיוק כמו שמהותו של הצדיק והרשע לא תיקבע לעתיד לבוא אלא דוקא בימים 
אלו בהם נמצאים כולנו בסבך הניסיונות ומוטל עלינו להתגבר על היצר ולעשות 

התכוננת? לא יאמן עד כמה 
הכל תלוי בדבר השולי הזה!
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חמץ שעבר עליו הפסח
שאלה: כיצד להתנהג בדין חמץ שעבר עליו הפסח? 
והאם יש ענין שלא לקנות חמץ גמור הנמכר לגוי 

קודם הפסח?
מותר  הפסח  לאחר  חמץ  תורה,  מדין  תשובה: 
באכילה גם כאשר הוא לא נמכר לגוי, אולם חכמים 
ולא מכרו לגוי,  קנסו שלא לאכלו, אם עבר במזיד 
ואם היה אנוס, וגם עשה ביטול כדין, יש מקום להקל 
בזה )עי' משנ"ב בביאה"ל סי' תמח סע' ג(. ומרן רבנו הגדול זיע"א 
פסק )יחו"ד ח"ג סי' כח( שצריך לעורר את הציבור שאינם 
את  מכר  שלא  פלוני  ממקום  לקנות  שלא  יודעים, 
החמץ לגוי, ע"ש. אבל באונס, וכן כשיש ספק אם 
בכלל זה חמץ, יש להקל ולהתיר לכתחילה )חזו"ע פסח 

דף פ(.
ומכאן יש ללמוד שאם יש ספק מהיכן הגיע החמץ, 
ברכות  שם  שמביאים  הכנסת  בבית  באזכרה  כגון 
למשפחתו  כשמגיע  וכן  הנפטר,  נשמת  לעילוי 
קנו  מהיכן  לבדוק  אפשר  ואי  מבינים,  שאינם 
מאכלים אלו לאחר הפסח, מותר לאכול לכתחילה 
שבאופנים  מספק,  זה  גרע  ולא  פקפוק,  שום  ובלי 
מצוה  יש  ואדרבא,  כלום.  ואין  קנס  אין  אלו  כעין 
להתעכב שם ולזכותם בדברי תורה, ולברך ולאכול, 
ללמדם ולקרבם כמה שיותר, וזכות הרבים דבר גדול 
הוא )שו"ע סי' פט סע ו(. ומכיון שזה רק קנס, ואין זה איסור 
וכידוע איסור דרבנן הוא לא איסור  בחפצא ממש, 
בחפצא, וקנס הרבה יותר קל מאיסור דרבנן, ממילא 
כשנמכר כדין מותר לאכול לכתחילה, וכשלא נמכר 
וכשיש  לפרסם,  ויש  באכילה,  בהחלט  אסור  כדין 
ולאכול.  לברך  יש  כעת,  לברר  אפשר  ואי  ספק 
וגדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים )סנהדרין קג סע"ב(. 
בעל  כאשר  להחמיר  אסור  שאף  יתכן  מכן,  ויותר 
וכדין,  כדת  לגוי  המכירה  את  עשה  מכולת  החנות 
וכי מה הוא יעשה עם כל הסחורה של החמץ שיש 
ברשותו?! ולכן זו חומרא בעלמא שלא לקנות מהיתר 
מכירת חמץ. ומאידך, יש מצות עשה מן התורה של 
חסד לקנות מיהודי, ולקרב ולחזק אותו כמה שיותר, 
והחסיד האמיתי יודע לשקול הכל בשקל הקודש )ועי' 

יבי"א ח"ה יור"ד סי' כט ס"ק ג(.

קניית מוצרים אחר הפסח 
תעודת  שם  שאין  לחנות  הולך  אני  אם  שאלה: 
את  מכר  שהוא  מצהיר  החנות  ובעל  חמץ,  מכירת 
לגבי  הדין  ומה  לו?  להאמין  אפשר  האם  החמץ, 
מוצר שנתבשל או נאפה בביתו של בעל עסק, והוא 

מצהיר שזה כשר למהדרין, האם מותר לאכול? 
תשובה: מותר לאכול מכמה סיבות: א. משום שעד 
יש  אם  ב.  ב:(.  גיטין  ותוס'  פרש"י  )ועי'  באיסורין  נאמן  אחד 
לו תעודה, ניתן לסמוך על כך. ג. חמץ שעבר עליו 
הפסח זה קנס מדרבנן ולא איסור בחפצא, ולכן כל 
שיש צד ספק וקשה לברר הדבר, מותר לאכול בלי 

שום פקפוק. 
ואדרבא, עדיף לקנות מהם ולחזק אותם, ובזה עושה 
מצוה שקונה מיהודי. ואם כולם יחמירו לקנות רק 
מה  הפסח,  אחר  שנטחן  מקמח  שנעשו  מוצרים 
ואשרי השם  והבן.  כל סחורתו,  יעשה החנווני עם 

דרכיו )ועי' מועד קטן ה סוע"א(.

בפסח השיעור לפי משקל, וביום הכפורים 
השיעור לפי נפח

שאלה: קראתי בעלון של מרן הרב מאזוז שליט"א 
גרם   15 שבאכילת  הסדר,  בליל  כזית  שיעור  לגבי 
מצת מכונה יוצאים ידי חובה. ושאלתי היא, האם גם 
לאחר חג הפסח, כשאני אוכל חצי מצה, האם אני 

צריך לברך על המחייה? 
שליט"א  נאמ"ן  הרב  מרן  רבנו  דעת  נכון,  תשובה: 
לסמוך לכתחילה על שיעור הנפח בלבד. ולפי זה, 
ועל  מזונות  היא  המצה  שברכת  הפסח  אחרי  גם 
המחיה, די באכילת חצי מצה כדי להתחייב בברכה.
לפי  לעשות  זיע"א  הגדול  רבנו  דעת  למעשה, 
משקל ממש, וכאשר ניתן להזהר בקלות ולהחמיר, 
הכפורים  ביום  ורק  כן.  לעשות  שכדאי  בודאי  אז 
שמתירים לחולה לאכול בשיעורים, לכולי עלמא יש 

לשער בנפח, ובהפסקות כדת וכדין.

 אכילה במקום העבודה, כשלא מכרו 
את החמץ לגוי

לגוי,  החמץ  את  מכרו  לא  עבודתי  במקום  שאלה: 
האם מותר לעובדי המקום לאכול שם?

שמביאים  האוכל  את  שם  לאכול  מותר  תשובה: 
אין  מהבית, אבל מאכלים שהיו שם מלפני הפסח 

לאכלם.

 אכילת סעודת שבת כשעדיין 
לא ספר את העומר

שאלה: מי שהתפלל מוקדם בערב שבת, האם יכול 
קודם  להתחיל את סעודת השבת בתוך חצי שעה 
השקיעה, באופן שיאכל פחות מכביצה פת, אף על 

פי שעדיין לא ספר את ספירת העומר?
תשובה: מותר, ויאכל כביצה פת ולא יותר, והאיסור 
מתחיל חצי שעה קודם השקיעה, וכפי שציינת. ואם 
יניח שומר שיזכיר לו לברך, נראה שיכול לאכול אף 

יותר מכביצה, כרצונו הטוב )ועי' חזו"ע יו"ט עמ' רמו, ותהנה(.

החיזוק הגדול בימי ספירת העומר
שאלה: במה צריך להזהר מאד בימי ספירת העומר, 

ומה הזהירות והחסידות בימים אלו?
דברים  שני  להלכה  נפסק  ערוך  בשלחן  תשובה: 
רבי  תלמידי  מחמת שמתו  בעומר  האסורים  בלבד 
עקיבא, ואלו הם: נישואין ותספורת, ואת זה קבלו 
)סי' תצג(, וגם  כל עם ישראל. ונפסק כן בשלחן ערוך 
בזה יש פרטים ופרטי פרטים, והובא בביאור הלכה 

שם, ע"ש.
יום  עובדיה  בחזון  מדגיש  זיע"א  הגדול  רבנו  ומרן 
ו"מידת  למנוע"  "יש  העומר,  ספירת  בדיני  טוב, 
חסידות" וכו', ומשמע מכאן שאין זה מעיקר הדין. 
בימי  שירים  שומעים  לא  שלמעשה  נכון  אמנם 
הספירה, אולם מי שקשה לו ומתחזק מכך, וכן מי 
שיש לו חוסר בריאות וחיזוק לנפש, ושומע כמובן 
אך ורק שירי קודש, וזה מרגיע אותו, יש מקום להקל 
לכתחילה. וכן מותר ללבוש בגד חדש, ולברך ברכת 
"שהחיינו", כפי הצורך, ושלום על ישראל. ועל אחת 
ולקנות  הבית,  את  לצבוע  להקל  שיש  וכמה  כמה 

רהיטים כפי הצורך.
ספירת  ימי  כל  של  היסוד  שהוא  העיקרים  ועיקר 
"כמוך  העומר, הוא להתחזק מאד באהבת ישראל, 
אהבת  של  הנושא  את  ללמוד  יש  ובעיקר  ממש". 
וכן  לחבירו.  אדם  בין  של  הזהירות  וגודל  ישראל, 
אשתו,  והורי  הוריו  וכיבוד  עצמו,  של  בית  שלום 
וזהו התיקון הגדול של תלמידי רבי עקיבא, לעשות 
כמה שיותר כבוד זה לזה, ולהזהר מאד שלא יהיה 

בבחינת תפס הטפל ועזב העיקר.

גם ההכנה  כך  יתברך.  ה'  ורק את הטוב בעיני  אך 
רק  שייכת  מיוחדת,  שמש  מאותה  המלאה  להנאה 
שרק  שאומר,  מה  הגאולה.  לימי  ולא  אלו  לימינו 
ההכנה בימים אלו טרם בא משיח צדקנו, הם הימים 
הקובעים מי ישכיל ויזכה ליהנות מאותה השמש ומי 

יסבול ממנה עד כדי כליה, לא עלינו.
מורי ורבותי! כל אחד מיקירינו השותפים לשיחתנו 
הנאווה! ניקח את גורלנו בידינו, נבין עד כמה העתיד 
בידינו. כאשר  ורק  אך  נתון  ביתנו  בני  ושל  שלנו 

הקדוש ברוך הוא מציב בפנינו יום יום ושעה שעה 
את אותה שמש אשר באה לפעמים בדמויות שונות. 
במצב  לפעמים  כלשהו,  בריאותי  במצב  לפעמים 
או  משפחה  בן  בדוגמת  ולפעמים  כלשהו,  כלכלי 
חבר שמזעיף פנים ונותן לנו את כל ההצדקה לנהוג 

בו שלא כהוגן.
תזכור! זו אותה שמש ממנה ניתן להתרפאות, וממנה 
מהשמש  תיהנה  כליה. אם  כדי  עד  להיהרס  ניתן 

נתון הדבר להחלטתך הבלעדית  או תסבול ממנה, 
לכאורה  "משבר"  לכל  תעניק  אותו  האמתי  וליחס 
העומד בפניך. לּו תשכיל ותחנך בכך גם את בניך, 
הרי שתקל מעליהם את עול הניסיון, ותזכה לראות 
מהם מלוא חופניים נחת בברכה ושלווה ובמילוי כל 

המשאלות לעבודתו יתברך, אמן.

ברוכים תהיו!

גזירה  הכל  'רץ',  והזמן  מעוכבים  השידוכים   -
משמים, ויש להמשיך ולהרבות בתפילה.

- ביקש מהמשפחה להקיץ אותו משנתו כשיגיע זמן 
מנחה, והם שכחו, זה משמים.

- ביזוהו, היכוהו, גזלוהו, השפילוהו וכו', זה משמים, 
כמו שכתוב )שמואל ב טז, י(: "ה' ָאַמר לֹו ַקֵּלל".

הביתה,  להיכנס  אפשר  אי  וכעת  המפתח  נעלם   -
והצער גדול, זה משמים.

- יש פקק גדול בכביש ומתעכבים זמן רב, אין זה 
בגלל התאונה, אלא זה משמים.

- קפץ החשמל בשבת קודש וכעת יש חושך בבית, 
ואין גוי בנמצא, זה משמים.

- הטלפון תפוס זמן רב, ולאחר מכן לא עונים, זה 
משמים.

- מחפש ספר בארון הספרים שלו, ונזכר שנתן את 
זה  אותו,  החזירו  לא  ועדיין  בהשאלה  ספר  אותו 

משמים.
וכן  התרטבה,  והכביסה  לרדת  התחיל  חזק  גשם   -

בגד חדש שהוכתם מרוטב המאכל, זה משמים.
שלא  ובזיונו  חרפתו  שומע  מאוד,  חביב  ואחרון   -

באשמתו, ושותק ושמח כי זה משמים.

וישנם עוד המון מקרים של השגחה פרטית, וראוי 
לכתוב, לחזק, ולקדש שם שמים באמונה בהשגחה.

ִעָּמֶכם  "ְקחּו  צועק:  ג(  )יד,  הושע  הנביא  ולסיכום: 
הוא  אף  ג(  )ה,  ירמיה  והנביא  ֶאל-ה'".  ְוׁשּובּו  ְּדָבִרים 
חג  של  המהות  וזו  ֶלֱאמּוָנה".  ֲהלֹוא  "ֵעיֶניָך  צועק: 
לכתוב  אמונה,  לחשוב  אמונה,  ללמוד  הפסח, 
אמונה, לחלום אמונה, לדבר אמונה, לבקש אמונה, 
להתפלל על אמונה, בבחינת יחזיק באמונה יתירה 
)עי' תמיד כח.(. והחושב כך תמיד, הרי זה מקיים מצוות 

כל רגע ורגע. והלואי שנזכה לכך. אמן ואמן!
שבת שלום.
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