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 מילות פתיחה
המזלג  קצה  על  קצר  סיכום  לפניכם  מגישים  אנו 

בבחינת "מועט המחזיק את המרובה".
והמספרים  מהנתונים  להתרשם  תוכלו  זו  בחוברת 
של הפעולות הנעשות ע"י רבני מכון הלכה חב"ד, 
וכלל העוסקים במלאכה שרבים הם, אולם בחוברת 
הנרגשות  התודות  אלפי  את  לראות  תוכלו  לא  זו 
משפחות  רבבות  אצל  שחל  העצום  השינוי  ואת 
יום  יום  הנעזרים  ובעולם  בארץ  והשלוחים  אנ"ש 

במיזמים השונים.
לא רק חסידי חב"ד נעזרים, כל שליח יודע שהיום 
ואכן  מקומו  ואנשי  מקורביו  את  להפנות  לאן  יש 
כיום אחוז ניכר מהפונים למכון הלכה חב"ד אינם 
הנם  חייהם  באורחות  אך  מוצהרים,  חב"ד  חסידי 

נוהגים כחסידים הודות למכון הלכה חב"ד.
את  תבטיח  שלכם,  והשותפות  שלכם  התרומה 
המשך פעולות אלו, אך חשוב מכך, תביא להמשך 

התפתחותם!
זו  ה'  "דבר   - ההלכה  בכח  העולם  את  נכבוש  יחד 
הלכה" - להכין את העולם לקבלת פני הרבי משיח 

צדקנו תיכף ומיד ממש!
מכון הלכה חב"ד

ר ב ד ח  ת פ
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תפקיד הרבנים 
לעורר על 

הצורך לשאול
/ שיחת יום שמחת תורה תשל"ו 

בדורנו, דור יתום זה, שהמצב הוא, שכשרוצים 
לשאול שאלה צריכים לחפש רב הנמצא במרחק 

כמה מילין, גם כשמוצאים אותו יש לדייק שלא 
לבוא בזמן המנוחה שלו וגם לא כשהוא עוסק 

במסכת אחרת, שכן כשהוא עוסק במסכת זו אי-
אפשר לשאול אותו במסכתא אחרת . . על כן יש 
לבחור מספר חשוב של אברכים, ודווקא מהיראי-
שמים, שהם יתמסרו ללימוד "לאסוקי שמעתתא 

אליבא דהלכתא", ויפה שעה אחת קודם, שכן 
בכל יום ובכל לילה מתעוררות שאלות, וגרוע יותר 
הוא המצב שאין יודעים כלל כי קיימת כאן שאלה 

שיש לשאול אצל רב, וזהו תפקיד נוסף - לעורר 
את הבעלי-בתים על הצורך לשאול וכו'.

ת ו כ ל מ ר  ב ד ב ן  י ח ת ו פ
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כון הלכה חב"ד הינו מ 
קורת גג אחת המאגדת 

תחתיה מגוון יוזמות 
ופעילויות שמטרתם היחידה היא 

הבאת הלכה רלוונטית וזמינה 
לרשות הרבים על-ידי רבנים 
מורי הוראה הפוסקים על פי 

פסקי רבותינו נשיאנו מתוך רצון 
להעניק מענה אמיתי לצורך 

המתבקש - למען כל משפחת 
חסידי חב"ד הרחבה והמגוונת 

בארצנו הקדושה.
'מכון הלכה חב"ד' הוקם ביוזמתם 
הברוכה של חמישים רבני אנ"ש 

"כולם אנשים ראשי אלפי ישראל 
המה" המשמשים כמורי-הוראה 

בפועל ומכהנים גם כרבני קהילות 
ובתי כנסת, ראשי כוללים 

וישיבות, שחברו יחדיו על מנת 
ליצור ערוץ חדש אשר בראש 
ובראשונה נושא על דגלו את 

הזמינות והנגישות במתן מענה, 
יעוץ והכוונה לכל שאלה בהלכה 

ולכל דורש - מסמכות רבנית 
חסידית מובהקת.

גשר 
 ההלכה
מהיכן 

ולאן

- 4 -



טפטוף הפניות ל'מכון הלכה 
חב"ד' - באמצעות מוקד "סמס 

לרב" שהיה החלוץ - הפך עד 
מהרה לקילוח סוחף במגוון 

דרכים. ועם הזמן - לממלכת הלכה 
רבת זרועות הנתמכת באמצעים 
טכנולוגים מתקדמים, המגשרת 

בין בית המדרש לחיי היום-יום של 
אלפי בתי אב ומעניקה להם פתרון 

תורני לשאלות אקטואליות בכל 
תחומי החיים.

יעידו המספרים שרק עולים. 
יעידו אלפי הפונים למוקד 'קו 

לרב', יעידו רבבות קוראי העלון 
היומי 'שונה הלכות', יעידו 

מאות-אלפי המסרונים המציפים 
את מוקד 'סמס לרב', יעידו 

מכשירי הטלפון של רבני המכון 
שלא חדלים מלזמזם, ויעידו 

גם עשרות אלפי אנ"ש, אנשי 
ספר ובעלי מלאכה, עקרות בית 

ומורות, אברכי כולל ובחורים, על 
התועלת הגדולה ועל ההרגשה 

הטובה.
כל מי שנחשף לפעילותם של 

רבני 'מכון הלכה חב"ד' יודה פה 
אחד: זוהי מהפכת הלכה של 

ממש. נגישות פסיקה, זמינות 
רבנית ונוחות מקסימלית מחד, 

ומאידך הטמעת והעצמת 
המודעות ההלכתית בקרב אנ"ש 
והנחלת לימוד שיטתי דרך שורת 

פרויקטים, מגוון אמצעי הסברה 
ותמיכה בייסוד קורסים בהלכה 

הפונים לכלל אנ"ש המחוללים אף 
הם שינוי מהותי ומתמשך בתודעה 

ובשיח הציבורי. 
אז אם גם אתם נהניתם לקרוא 

בשקיקה 'מדריך הלכתי' לפני חג 
או מועד; נעזרתם ב'תרשים עונתי' 

המסכם את ההלכות הנצרכות 
או שנתקלתם ב'שיעורי וידאו' 

המתפרסמים מידי תקופה, הרי 
שהכרתם באופן בלתי אמצעי את 
רבני המכון ואת פעילותם החוצה 

מגדרים ודעות.
המיזמים המסועפים של רבני 

'מכון הלכה חב"ד' מותאמים 
כולם לאורח החיים הנוכחי, 

דבר המסייע לחבב את התורה 
ומצוותיה על רבים. משאבים 

עצומים וממון רב מושקע 
במערכות ממוחשבות ומשוכללות 

המתופעלות על-ידי אנשי 
המקצוע הטובים ביותר ובהוצאה 

לאור בכלים נאים המרחיבים 
דעתו של אדם המופקים בשימת 

לב מלאה לפרטים הקטנים על-
ידי צוותי היגוי שמגמתם היא: 

הבאת דבר ההלכה בתכליתיות, 
בתועלתיות ובשפה קלה ונעימה - 

לכל אחד ובכל עת.
הדרכותיו והוראותיו המפורשות 

של הרבי לרבנים ובעלי תורה 

הנקראים עיני העדה וראשי אלפי 
ישראל )היום יום.. כ"ד אדר( 

הן הקו המנחה של רבני 'מכון 
הלכה חב"ד' אשר נחלצו חושים 

ובמסירות רבה הטו על שכמם 
את המשימה והאחריות הגדולה. 

חדורים בתחושת שליחות נושאים 
עיניהם הרבנים למלאות את רצונו 

הק' של כ"ק אד"ש מלך המשיח 
אשר מריבוי מכתביו ושיחותיו 

ניכרת דאגתו הרבה מהיעדר לימוד 
וידיעת הלכות הנצרכות בחיי 

היום-יום בקרב אנ"ש.
ביריעה המונחת לפניכם, מוגשת 
לתועלת הציבור סקירה והצצה 

על פעולותיהם הבולטות של רבני 
'מכון הלכה חב"ד' היושבים על 

המדוכה מסביב לשעון ומחברים 
יומם וליל בין ידיעת התורה לבין 
הסברתה ויישומה בשגרת חייהם 

של רבבות מישראל.
זה המקום להודות לכל הרבנים 

שליט"א, השותפים הרבים 
והעוסקים במלאכת הקודש, אשר 

תקצר היריעה מלהזכירם.
לא עוד גדר הפרדה בין יושבי 

אוהל ובעלי-עסק, אלא תפקיד 
משותף - גשר ההלכה -בהפיכת 

העולם הזה הגשמי ל"מכון 
לשבתו יתברך" בבניין בית-

המקדש השלישי.
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ט  צֶֶדק וִּמְשׁפָּ
ְמכוֹן כְִּסֶאךָ 
ֶחֶסד וֱֶאֶמת 
ָ יְַקְדּמוּ פָנֶיך

נדירה ב  אישית  עדות 
על  הרבי  התבטא 
'ַא  הוא  כי  עצמו 
של  'יהודי   - איד'  שולחן-ערוך 
פי  על  'הנהגה  שולחן-ערוך'. 
 - הק'  כלשונו   - שולחן-ערוך' 
וידיעת  בחיינו  יסוד  אבן  היא 
'המעשה אשר תעשה' בבהירות 
הרוגע  ובסיס  תמצית  היא 

הרוחני שלנו.
ההלכה  אותנו  מלווה  ביד  יד 
אורח  את  ומקיפה  היום  לאורך 
עד  המסד  מן   - היהודי  החיים 
תמיד  חיים"  ל"תורת  הטפחות. 
פתיחת  מרגע  לומר,  מה  יש 
ואף  עצימתם  עד  העפעפיים 

בשעת השינה.
הכול  ברורה,  כשההלכה  לכן, 
זה  בשביל  בדיוק  ברור.  נעשה 
מענה  לספק  כדי   - כאן  המכון 
ולהעניק  האפשר  ככל  מדויק 
מסמכות  ובהירות  רוגע  לכם 

הלכתית מובהקת.
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• הדרך • המטרה  ן  ו החז
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פסיקה חסידית
יךָ וְאוֶּריךָ לְִאישׁ חֲִסיֶדךָ.  מֶּ ֻתּ

דרכה המסורה של הפסיקה היא, 
שרב מורה-הוראה דולה את פסק 
המקורות  מתוך  הסופי  ההלכה 
הראשונים  ספרי  של  הטהורים 
של  לחיבורים  ועד  והאחרונים 

פוסקים בני זמנינו.
להיותם  כיאה  המכון  רבני 
ניזונים בראש  'חסידישע רבנים', 
הפסיקה  משיטות  ובראשונה 
לדורותיהם,  נשיאנו  רבותינו  של 
מדורי  שהושרשו  חב"ד  מנהגי 
על  אמונים  שהם  תוך  דורות, 
של  הקדושות  מהנהגותיו  למידה 
מה   – המשיח  מלך  אד"ש  כ"ק 
חסידי  אופי  לפסיקתם  שמעניק 

מעמיק ומאיר.

3
קודם כל הלכה
ִרים ּתַנְחֵם.  ּתֻּמַת יְשָׁ

אזי  הנושא,  היא  כשהלכה 
הקריטריון העליון הוא היצמדות 
בנאמנות לעקרונות ההלכה ודיני 
התורה ללא משוא פנים. זהו ערך 
המכון:  רבני  של  במשנתם  עליון 

קודם כל הלכה.
פועלים  המכון  רבני  בהיות 
במסירות ללא פניות אישיות, נטו 
ממפעלים  הנשכר  הציבור  למען 
בבטחה  לדעת  אנו  יכולים  אלו, 
ערך  אותו  את  מיישמים  שהם 
ביושר  פסקיהם  ופוסקים  עליון 

וצדק באופן ד"מצדיקי הרבים".

אמינות ושקיפות1
י.  ּבֹו בַָטח לִבִּי וְנֶעֱזְָרִתּ

הוקם  אשר  חב"ד  הלכה  מכון 
כולו  לציבור  להעניק  במטרה 
גישה ישירה למידע הלכתי בזמן 
המסייעות  נורמות  אימץ  אמת, 
את  יותר  טוב  להבין  הפונה  בידי 
עליו  ולסמוך  והפסק  התשובה 

בעיניים עצומות.
הן  ואמינות  בעולם שבו שקיפות 
פלא  זה  אין  ביותר,  חשוב  דבר 
שיוצאת  תשובה  כל  שמאחורי 
ממערכות המכון, עומד רב מזוהה 
במקרה  אשר  המלא,  בשמו 
את  להסביר  ירחיב  אף  הצורך 
 - לפסיקתו  והמניעים  הטעמים 

כדי שתרגישו רגועים ובטוחים.

2
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השקעה וחדשנות 
לֹא בְָראֹו ֶאלָּא לִכְבֹודֹו. 

הקדושה  לדעתו  בהתאם 
המכון  רבני  רואים  הרבי,  של 
כל  ברתימת  אידיאלית  מטרה 
ביותר  המתקדמות  הטכנולוגיות 
כדי   – וזהירה  מושכלת  בצורה   -
להבטיח שהליכות העולם ישמשו 
אל  נבראו:  לשמה  המטרה  למען 

תקרי הליכות אלא הלכות.
בכל מיזמי המכון ניכרת השקעה 
בכל  עמידה  על  והקפדה 
ביותר  המתקדמים  הסטנדרטים 
התקשורת  מערכות  בעולם. 
ומשוכללות  מנוטרות, מתוחזקות 
כל העת על ידי קהילה גדולה של 
גרפיקאים  עורכים,  מתכנתים, 
העמלים שעות רבות על כל דבר 
הרואה-אור, כדי להגיש את היין 
חדש"  ב"קנקן  והמשובח  הישן 

נאה ונוח. 

6
דיסקרטיות

ךְ. לְךָ לְבְַדּךָ וְֵאין לְזִָרים ִאָתּ

מפתח  מילת  היא  דיסקרטיות 
המכון,  רבני  של  בעקרונות 
גבוהים  סטנדרטים  קבעו  אשר 
זכות  שמירת  של  ומחמירים 
המכון  אל  פניה  כל  הפרט. 
טכנולוגיות  מערכות  דרך  עוברת 
ממוחשבות שמעניקות לה מספר 
סידורי ומשמיטות ממנה כל מידע 

על פרטי זהות הפונה.
ומשיבים  מקבלים  המכון  רבני 
לשאלה בצורה אנונימית על-ידי 
המספר הסידורי המוצמד לה. גם 
לזהות  נחשף  אינו  הטכני  הצוות 
יחפוץ  כי  אדם  שכל  כך  הפונים. 
בפנייתו  שם  עלום  להישאר 
זאת  לעשות  יוכל  האישית, 

בבטחה.

5
זמינות ונגישות

יְהֵא בְַסעְְדכון כָּל זְמַן וְעִָדן. 

 - ותגובה מהירה  נגישות, זמינות 
המכון,  מפעלי  כל  את  מייחדים 
שנעזרים  האלפים  כך  על  יעידו 
אשר  אנ"ש  רבני  יום.  מידי  בהם 
להם אוזן קשבת לציבור והגו את 
זמן  תוך  הצליחו  המכון,  הקמת 
הפנייה  הרגלי  את  לשנות  קצר 

לרב מורה-הוראה לבלי הכר. 
יותר להחמיר  קל  היה  אם בעבר 
 - זיכרונות  על  להסתמך  או 
הרב,  את  להשיג  לנסות  מאשר 
של  קיומן  עם   - שהיום  הרי 
נוחות  תקשורת  אפשרויות  מגוון 
את  לבחור  ניתן  מהן  ויעילות 
הזריזה והקלילה עבורכם - פניה 
ומצוין.  מהיר  פיתרון  היא  לרב 
הוא אשר אמרנו: פסיקה מעולם 

לא הייתה זמינה יותר.
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אחריות וערנות
בַּיָמִים הָהֵם - בִּזְמַן הַזֶה. 

הוא  זה,  עידן  תרבות  ממאפייני 
וכמותו  המהיר  המידע  קצב 
קצב  העת.  כל  הזורמת  האדירה 
התייחסות  שמחייבים  וכמות 
חדשה  תופעה  כל  מול  תורנית 
דילמות  ומציפה  שמתעוררת 
לא  אשר  סבוכות  הלכתיות 

שערום אבותינו. 
האחריות  את  חשים  המכון  רבני 
הגדולה ובערנות מתמדת ניצבים 
מול  בפרץ  ועומדים  דרוכים 
לציבור  ומביאים  השעה  אתגרי 
השם  "דבר  את  והשלוחים  אנ"ש 
להיות  שעליה  כפי   - הלכה"  זו 
בנתונים  ומתורגמת  מיושמת 
המשתנים בתקופתנו המתקדמת.

7
ידע ובקיאות

ּבַעֲבוּר ְדבְָרךָ וּכְלִּבְךָ. 

עולם ההלכה מקיף את כל מעגלי 
באין-קץ  רווי  תחום  והינו  החיים 
כך  לשם  ותתי-נושאים.  נושאים 
ישנה חשיבות רבה כאשר המענה 
ניתן על ידי רב מורה-הוראה בעל 
הספציפי  בנושא  ומיומנות  ידע 

לשמו נדרש.
פניה שנכנסת לשערי המכון,  כל 
המתוחכמת  במערכת  נקלטת 
ישירות  אותה  ומנתבת  המסווגת 
אל אחד הרבנים הבקיאים בתחום 
להתייעץ.  פנו  בעתיה  השאלה 
באותה מידה, שיתוף הפעולה בין 
רבני המכון מאפשר - בעת הצורך 
הרבנים  בין  ושקול  יסודי  יעוץ   -
אחרים  מומחים  אל  הפניה  או 

בהתאם למורכבות המקרה.

מסירות ואיכפתיות8
ּמַח־לֵב.  מְֽאֹור־עֵינַיִם יְשַׂ

אם ניתן לתמצת את מפעלי 'מכון 
הלכה חב"ד' בשני מילים, הן ככל 
ואכפתיות.  יהיו: מסירות  הנראה 
רבני  שיצרו  המדהים  הפסיפס 
של  משודרג  מודל  בבניית  המכון 
והדרכה הלכתית לכל אחד  סיוע 
– במאור פנים ובהתנדבות מלאה, 
מבטא לכל לראש את הבנת נפש 
שיש  הרבה  והרגישות  הציבור 

ברבנים.
מען  להיותו  מעבר  אמיתי,  רב 
אמור  רחוקות,  לעיתים  הלכתי 
האמת  ברגע  משען  כצור  לשמש 
בנפתולי  דרך  ומנווט  המסייע 
המכון:  רבני  הם  כאלה  החיים. 
בכל  זמן,  בכל  תורני,  נושא  בכל 
ולמרות  לפנות.  למי  יש   – ערוץ 
יודעים  האדירה  הפניות  כמות 
מלוא  את  פונה  לכל  להעניק 

תשומת הלב הנדרשת.
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לנחלת הכלל
יחָה. עֶֶרב וָבֶֹקר וְצָהֳַריִם ָאשִׂ

היא,  המכון  רבני  של  שאיפתם 
ההלכתי  הידע  להנגשת  מעבר 
לרב  הפנייה  את  ולהקל  הדרוש 
פוסק, גם להפוך כל אחד מאנ"ש 
הלכה  בענייני  ומעורה  לבקיא 
על-ידי  אם  האדם.  כל  זה  כי   –
יומי היוצר ענין ושיח סביב  עלון 
עניני הלכה, אם על-ידי מדריכים 
לחגים, ההופכים את המעיין בהם 
וממילא  ומנהג,  בהלכה  לידען 
כך  ומנהג.  הלכה  על  למשוחח 
תחום קדוש זה הולך וכובש מקום 

דומיננטי בשיח הציבורי.
התודעתי  המהפך  כך  על  יעיד 
בשנים  באנ"ש  מתרחש  שהחל 
האחרונות מבלי משים עם מאות 
 / שלמדו  ובעלי-בתים  אברכים 
לומדים הלכה למעשה דרך מכוני-
נפתחו  -אשר  מעולים  סמיכה 
הלכה  'מכון  רבני  של  בתמיכתם 
ושיטתי  עמוק  באופן   - חב"ד' 

וחייהם וחיי סביבתם השתנו.

10
בתנועה מתמדת

ה וֵָקְדמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְבָּה.  יָמָּ

מתמיד  ושכלול  במטרה  דבקות 
בעשייה  המוביל  המוטו  זהו 
רבני המכון בהתאם  הברוכה של 

לכלל "מעלין בקודש".
אל  הפנים  ועם  מתמדת  בתנועה 
נוספים  מיזמים  נולדים  העתיד 
צרכי  על  נרחב  באופן  העונים 
בהתלהבות  ומתקבלים  הקהל 
בזמן  ותחיה  תורה  כטל  רבה 

ובמקום הנכון.
בד בבד עם פעולותיהם השוטפות 
המכון  רבני  ופועלים  מצפים 
ולהעמקה  יותר  גבוהה  לנגישות 
הולך  גם  כך  שבעתיים.  רחבה 
שיכיל  אתר  וגידים  עור  וקורם 
מאות  ובו  עצום  מאגר  בקרבו 
הממוין  הלכתיות  תשובות  אלפי 
לפי קטגוריות בסיוע מנוע חיפוש 
אפשרי  יהיה  ודרכו  משוכלל 

לקבל מענה במהירות הבזק.

נחת רוח למלכנו 11
בַּעֲבוּר ָדּוִד עַבְֶדּךָ ..מְִשׁיחֶךָ. 

ללימוד  הרבי  של  המעודד  יחסו 
יום-יום;  לחיי  הנוגעות  הלכות 
לרבנים  המפורשות  הנחיותיו 
ובעלי תורה הקרויים "עיני העדה" 
דאגתו  ישראל";  אלפי  ו"ראשי 
העוסקים  רבנים  מהיעדר  הכנה 
אלו  כל  מעשית,  הדרכה  בנתינת 
עומדים במרכז היוזמה המסועפת 

של הקמת 'מכון הלכה חב"ד'.
רבני המכון אשר הטו על שכמם 
את המשימה והאחריות הגדולה, 
אחת:  למטרה  עיניהם  נושאים 
כ"ק  של  הקדוש  רצונו  מילוי 
אד"ש מלך המשיח מה שבוודאי 
מזרז את התגלותו השלימה תיכף 

ומיד ממש. 
העולם  בירור  הזהב:  ובלשונו 
בזמן הגלות נעשה על-ידי הלכות 
התורה, ולכן, כשנשלמת העבודה 
על- העולם  בבירור  הגלות  דזמן 

נעשית  אזי  התורה,  הלכות  ידי 
הפדיה מן הגלות אל הגאולה.

מתוך שיחת-קודש, ליל ו' דחול-המועד סוכות תשנ"ב
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קוראים20,000

בתי כנסת350
וקהילות אנ"ש

מנוייים10,500

רבנים9
ואנשי צוות



שונה הלכות
כל יום. בכל מקום

 הלכה יומית – 
 שייך לעמי 

הארצים ולנשים?
/ אגרות קודש, כרך י, עמ' קל

ברובא דרובא חסרה הידיעה 
בחיי  הצריכות  בהלכות 
כפשוטו  והיינו  יומיים,  היום 
הנהנין,  ברכות  בהלכות 
מוקצה  בתפילה,  הפסק 
ידוע  והרי   .  . כו'  כו'  בשבת 
המדרש  שלא  המשנה  פסק 
ובפרט  המעשה,  אלא  עיקר 
הבאים  בעניינים  מעשה 
ואשר  ביומו  יום  מידי  לאדם 
דהלכות  המציאות  ברובא, 
בספר  לעיין  פנאי  אין  הנ"ל 
אלא צריך להחליט על אתר.

ראינו  לא  זה  כל  ולמרות 
הלכות  בלימוד  משתדלים 
אלו, ולא רק שאין משתדלים 
בזה אלא שנעשה זה עניין של 
התורה  וכחלק  תיתי,  מהיכי 
הארצים  לעמי  המשתייך 
ולנשים, אף שידוע ומפורסם 
רבנו  היה מתקנת משה  שזה 
הראשונות, ללמוד הלכות חג 
רצון  ויהי   .  . החג  ולפני  בחג 
ככל  בהקדם  בזה  שיתחילו 
יומא  כל  הרי  כי  האפשרי, 

ויומא עביד עבידתיה.

שאיפתם של רבני המכון לעורר 
את המודעות לנושאים הלכתיים, 

כמו גם כמות המידע ההלכתי 
שנצבר מאלפי השאלות שהופנו 

למכון בכתב ובעל פה, הולידו 
את עלון 'שונה הלכות' היחודי 

המושקע מבית ומחוץ ומופץ בקנה 
מידה ענק. העלון מכיל הלכה 
יומית לעיון, שאלות מעניינות 

מתוך מיזם 'סמס לרב', ובצד 
האחורי מופיע מדור מרתק בענייני 

דיומא, מעשה רב, גאולה ומשיח 
לצד עצות והדרכות מעשיות.

מה שנראה למסתכל מן הצד כעלון 
פשוט וקטן, הופך לפרויקט של 

ממש כאשר מסיטים את הפרגוד. 
קרוב למנין אנשים טורחים סביב 

 עריכתו והפקתו, עורכי תוכן 

ולשון, רבנים מגיהים, מעצבים 
ומעמדים ועד לאריזתו והפצתו 

לכל רחבי הארץ.
הוא מחולק מידי שבוע בלמעלה 
מ350 בתי כנסת וקהילות אנ"ש 
ע"י עשרות נציגים, מנויים עליו 
כ-10,000 איש המקבלים אותו 

באמצעים אלקטרונים. כללו של 
דבר מגיע העלון לרבבות אנשים.
צוות העלון מונה כמניין אנשים 

מסורים האחראים על מיון 
שאלות, כתיבת מקורות, עריכה 

לשונית, עיצוב ועימוד, עד הכנת 
אריזות למשלוחים.

 כמו"כ העלון עובר הגהה 
 מדוקדקת ע"י כמה מרבני 

המכון לפני שליחתו לדפוס.

 "ידים רבות נגעו בו, באותו עלון 'שונה הלכות' תמים, ילדים שהציצו בתוכו 
בסקרנות, בחורים שריפרפו עליו ובעלי בתים שעיינו בו. אך שני אנשים נחרטו 

בדברי ימיו, האחד - ראש ישיבה ידוע - שהרימו, עיניו רצו אחר שורותיו, 
התעכבו על המקורות וההערות ואז הונח חזרה תוך כדי ניד ראש של חידוש 

שנתחדש. והשני - טכנאי מזגנים - משה שמו. שהגביה, עיין, נהנה, ושם בכיס 
להראות לאשה. זהו כוחה של הלכה -  שייכת לכל אחד. מרתקת את איש הספר 

ונצרכת לאדם הפשוט. חיונית לבעלת הבית ומנווטת את הליכות המשפחה" 

מ.א.
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מאחורי מסרון קטן עומדת 
מערכת שלימה וסוללת רבנים. 

חדר המכונות של 'סמס לרב' הוא 
למעשה מערכת מחשב מתקדמת 
שפותחה ומתוחזקת באופן שוטף 
בידיהם של טובי המתכנתים. כדי 

לשבר את האוזן, עלות הקמת 
מערכת שכזאת היא למעלה 
ממאתיים אלף ש"ח ועלויות 
 התחזוק החודשיות עומדות 

על אלפי ש"ח לחודש.
המסרונים שנקלטים במערכת 

באמצעות סמס, וואטספ, אתר או 
טלגרם – לשלוחים ותושבי חו"ל, 

מסווגים לפי נושאים ומופנים 

לרבנים הבקיאים בתחומים אלו. 
משמרות בנות 13 רבנים זמינות 
רוב היממה ועוד שמונה רבנים 
משמשים כגיבוי בעתות עומס.

אחת ממעלותיה המובהקות של 
המערכת היא רמת דיסקרטיות 

הגבוהה - הרבנים המשיבים 
וגם צוות התחזוקה לא נחשפים 

למספרי הטלפון ולשמות 
השואלים, כל שאלה המופנה 

ל'סמס לרב' מקבלת מספר סידורי 
המשמיט ממנה פרטים אישיים 

ומספר טלפון ומאפשר תכתובת 
ישירה בין הרב המשיב לבין 

הפונה - תוך שמירה מקסימלית 

על פרטיותו. כך הופכת השאלה 
לאנונימית, אך לא נאבדת 

במערכת.
משרד המכון רוכש אחת לכמה 

חודשים חבילות של מאות אלפי 
הודעות SMS, על מנת לתפעל 

את המערכת. המערכת מנוטרת 
תדיר על ידי צוות תחזוקה המונה 

כארבעה אנשי מקצוע האמונים 
על הצד הטכני.

מערכת 'סמס לרב' זמינה כמעט 
בכל שעות היממה ובנתוני אמת 

אחת לשש דקות בממוצע נכנסת 
הודעה בשעריה ובערבי חגים 

וצומות 5 שאלות בדקה.

סמס לרב
כשהלכה וטכנולוגיה נפגשו
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אנשי צוות 4
הפעלה

רבנים זמינים 13
תמיד

פניות ליום בימים 2000
הסמוכים לחג

רבנים 8
כגיבוי

פניות ליום 250
ממוצע



אנשי צוות 3
הפעלה

פניות ליום 150
בממוצע

שעות 14
זמינות ביום

רבנים50
זמינים



 מוקד 'קו לרב' מציע מענה 
הלכתי חי לאורך היום עד חצות 

 הלילה, הוא מחובר לעשרות 
 רבנים הזמינים במשמרות 

ואליהם מתוספים מזמן לזמן 
עוד ועוד רבנים. המיזם קם כמה 

חודשים לאחר ובעקבות מוקד 
'סמס לרב' שנחל הצלחה מיידית 

והוצף בפניות. תיאבון הציבור 
לדבר ישירות עם הרב הפוסק 

ולקבל מענה רחב יותר, כמו גם 
חסרונן של ההודעות הכתובות 

בבירור שאלות סבוכות ועדינות, 
הביאו לפתיחתו.

מערכת זו לניתוב שיחות בנויה 
בצורה נגישה ונוחה, קריינות 

מקצועית מלווה אותה ותפריט 
פשוט ולא מסבך מקדם את 

הפונים. היא תוכנתה ומתוחזקת 
ברמה גבוהה ע"י חברת "ימות 
המשיח – פתרונות תקשורת" 
וצוות טכני עוקב אחריה תדיר 

ומבקר את פעילותה. כמו 'סמס 
לרב', גם מוקד 'קו לרב' התקבל 

בהתלהבות והוצף בפניות. 
מעלותיו של קו ההלכה הן זמינותו 

 הגבוהה והתקשורת הישירה 
שהוא מספק. כמו גם יכולת הרב 

לברר ולהבין בדיוק את צדדי 
השאלה ולתת תשובה מנומקת 

ואולי אף עצה טובה.

קו לרב
ישיר ומהיר

זה כל האדם, את 
האלקים ירא ואת 

מצוותיו שמור!
/ אגרות קודש, כרך י', עמ' קמד

וכבר מלתי אמורה לכמה וכמה 
מאנ"ש אשר לדעתי נכון ונחוץ 
לימוד הלכות הצריכות  להנהיג 
בחיי היום יומים נוסף על שאר 
זהו  סוף  שסוף  כיון  הלימודים 
ירא  האלקים  את  האדם  כל 
זה  ובדורנו  שמור,  מצותיו  ואת 
ובמילא  הלבבות  שנתמעטו 
ללימוד  המוקדש  הזמן  נתמעט 
בספר  ללמדם  צריך  שיעורים, 
למעשה  הנוגעים  דינים  שבו 
ופסוקה,  ברורה  והלכה 
ההלכות  באותן  ולהתחיל 

השכיחות ורגילות יותר.
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מדריך הלכתי
תרשימים עונתיים כל אחד יודע

חג או מועד מתקרב, מכניס את 
גלגלי המכון להילוך גבוה. חוץ 
מהתמודדות עם הלחץ ההולך 

וגובר על המוקדים ככל שמתקרב 
החג, מתאמצים רבני המכון 

להנגיש ולהחדיר בכל בית את 
לימוד וידיעת הלכות המועד.
כך גם מפיק המכון טבלאות 

ותרשימים עונתיים המתמצתים 
וממחישים בבהירות ובקיצור 

את הדינים והמנהגים השייכים 
לתקופות השנה.

אותו עושר מידע שהוליד את 
'שונה הלכות' מוביל את רבני 

המכון להוציא לאור מדריך 
הלכתי מפורט ומדוקדק לקראת 

כל חג או מועד מתקרב. ניסיונם 
העשיר של רבני המכון בפסיקה 
פרטנית בנושאים אלו והשאלות 

הרבות שהופנו אליהם הופכים 
את המדריך למדויק ויעיל 

ביותר. כך הוא חוסך לציבור את 
השאלות הבסיסיות ואדם המעיין 

בו יודע בבהירות את המעשה 
אשר יעשה ע"פ שולחן ערוך וכל 

דקדוקי מנהגי חב"ד. כולל שאלות 
פרטניות העלולות להתעורר.

הרבה יותר משלושים יום קודם 
החג מתכנסים הרבנים והעורכים, 

ראשית כל, חוזרים ולומדים את 
כל הלכות המועד. 

לאחר מכן, בעבודה יסודית, 

מבררים ומכירים את צרכי 
המשפחה החב"דית ביחס למועד 
המתקרב ומצבי השטח השונים, 

ואז כותבים תוכן ענינים כללי 
שזוכה להגהת הרבנים ומהווה את 
הבסיס. על בסיס זה כותב העורך 

את ההלכות בבהירות ככל האפשר 
תוך שמירת קשר רציף עם הרבנים 

המלווים את העריכה. 
בשלב הבא עובר המדריך עריכה 

והגהה לשונית שהופכות אותו 
לנגיש ומענין עוד יותר. הגהת 

הרבנים חותמת אותו בחותם של 
איכות ואז יעבור לידי המעמד 

והגרפיקאי ובסופו של דבר יגיע 
אליכם.
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רבנים 10
ואנשי צוות

קוראים 30,000
ולומדים

פעמים32
בשנה

בתי כנסת350
וקהילות אנ"ש



"בטוח שמישהו שאל את זה לפני, איפה אני מוצא 
תשובות שכבר נענו?" – "באתר" – "ואיפה אפשר 
לראות גיליונות קודמים של 'שונה הלכות'?" – באתר" – 
"עוד משהו קטן, שמעתי שיש הרצאות מקוונות שהמכון 
מוציא, יש גם באתר?" – "יש באתר"

250,000
3,005,700
ש"ח

עלות הקמה

כניסות לאתר 
עד לתאריך זה

שו"תים255,000
עד כה



אתר 'סמס לרב' 
הגוגל של ההלכה

כחלק מתנופת ההתפתחות 
והעשייה של 'מכון הלכה חב"ד' 
ומתוך רצון לייעל ולהיטיב עם 

ציבור השואלים ההולך וגדל, 
החליטו רבני המכון כי חובה 

קדושה היא להקים אתר תוכן 
מקוון שירכז את המאגר הרב 

בכמות והעשיר באיכות - מאגר 
שהצטבר עד היום למאות אלפי 

שו"תים שנשמרו במערכות המכון.
מיום ההשקה משמש האתר 

ככתובת למענה הלכתי יעיל ומהיר 
עבור רבבות מאנ"ש והשלוחים 

וכן לעמך ישראל בעולם כולו, כפי 
שטרם היה כמותו מאז ומעולם! 
שכן כל מה שעל הפונה לעשות 

הוא להיכנס לאתר מכל מקום 
 ובכל מועד ובאמצעות מנוע 

חיפוש קל ומשוכלל לגלות תוך 
שניות בודדות)!( הכוונה הלכתית 

לנושא המבוקש.
הבשורה המשמעותית ביותר 

של האתר הוא ללא ספק המודל 
הייחודי ופורץ הדרך שזוקף 

לזכותו 'מכון הלכה חב"ד', אשר 
בפעם הראשונה מנגיש ומנחיל 

ידע הלכתי רלוונטי על פי שיטת 
הפסיקה של רבותינו נשיאנו 

ופסקי שולחן ערוך אדמו"ר הזקן 
לכלל שבטי ישראל.

אם 'קו לרב' הוא טכנולוגיה ו'סמס 
לרב' הוא קידמה, הגיע האתר 

ומציג את 'המילה האחרונה' מתוך 
הכלים הטכנולוגיים שמשמשים 

את רבני המכון לעורר ולסייע 
לקהל הרחב ביישום ההלכה:

• שלושה מתכנתים ושני מעצבים 
מקצועיים מן המובילים בתחום, 

אשר עמלו במשך שנה על הנדסת, 
בניית ועיצוב האתר, הביאו 

לתוצאה המרשימה בדמות אתר 

ברמה הגבוהה ביותר הקיימת היום 
בדיגיטל, הצוות הטכני ממשיך 

ללוות ולפתח את האתר עד היום 
ללא הפסקה

• שמונה חודשים עמלו יחדיו 
תשעה רבנים ועורכי-תוכן על 
הכנת המאגר העצום בעבודה 

קשה ומייגעת של: סינון וניפוי 
המתאים לפרסום, הגהה ועריכה 
לשונית, הרחבה והסברת קטעים 

או נושאים הדורשים זאת, עיון 
וציון מקורות בהלכה, מיון לפי 

תגיות ונושאים, הגהה רבנית 
נוספת והענקת אשרור להפצת 

השו"תים לרשות הרבים, גם לאחר 
ההשקה, ועד היום, מערכת האתר 
המורכבת מרבנים תלמידי חכמים 

סורקת את השאלות החדשות 
ממוקד ההלכה ומוסיפה בעקביות 

שאלות חדשות לטובת הציבור.
smslarav.co.il > בקרו באתר
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קרן המזון
חלוקות ענק ומכירות מוזלות

בעיצומה של מגפת הקורונה, צפה 
על פני השטח מצוקה אליה נקלעו 

משפחות רבות מאנ"ש. בהתאם 
לכך, לקראת יום הכיפורים הוחלט 
לערוך את מיזם "שליחות כפרות", 

כאשר כל עופות הכפרות חולקו 
לאלפי משפחות אנ"ש בכל רחבי 

ארה"ק.
לאור ההצלחה והשמחה הרבה 

שנכנסה לבתיהם של אלפי 
משפחות אנ"ש, הוחלט להמשיך 
בחלוקות לפני החגים, וכך בשנה 

האחרונה חולקו מוצרי מזון בעלות 

של מעל 1,000,000 ₪.
 בנוסף לחלוקות, נערכו גם 

מכירות מסובסדות בקהילות 
אנ"ש, ולפני חג הפסח תשפ"א 

- נמכרו מצות ויין מהודרים - 
במחירים מסובסדים.

על פי החלטת רבני מכון הלכה 
חב"ד, הוחלט שהתרומות 

המיועדות לחלוקות המזון - 
יוקדשו כולם עד השקל האחרון 

למטרה זו בלבד, כאשר הושגו 
תרומות לצורך כיסוי הוצאות 

הקמפיינים.

חסיד?! יש ללמוד 
בקביעות בכל יום

 /שיחת קודש, שמחת 
תורה תשט"ו

אודות  למדובר  בהמשך 
ללמוד  ויום  יום  בכל  קביעות 
אורח-חיים  שולחן-ערוך 
 . למעשה  הנצרכות  בהלכות 
בהלכות  להיות  הלימוד  על   .
דווקא,  למעשה  הנצרכות 
שעל  ברכות-הנהנין,  הלכות 
למיהווי  דבעי  מאן  נאמר  זה 
בברכות  זהיר  יהא  חסידא 
תפילה  הלכות  הנהנין. 
הלכות  זה  ובכלל  והדומה, 
חנוכה  לפני   - ברגל  הרגל 
לימוד הלכות חנוכה והדומה.
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ש"ח שחולקו כ-1,000,000 
במהלך שנת תשפ"א

ב-30 
3,500

קהילות שהתקיימו 
בהן חלוקות

חבילות מזון 
חולקוו עד כה



בת
ש

 -
ה 

ש
מע

 ל
כה

הל
ת 

דר

ס

23,000

4

850,000

20

ספרים נמכרו 
עד היום

ספרים נוספים בעיצומה 
של עבודת הכתיבה

ש"ח הושקעו עד היום 
בהוצאת הספרים לאור

ספרים נוספים 
בתכנון עתידי

13

5

רבנים עורכים 
מגיהים ואנשי צוות 

ספרים שיצאו 
לאור



הלכה למעשה - שמיטה

הלכה למעשה
הסדרה שמחוללת מהפך בבתי אנ"ש

לאחר שנות עבודה ועמל הושלמה 
סדרת הספרים הראשונה, "הלכה 

למעשה – מועדים" ובה ארבעה 
כרכים:

הלכה למעשה – תשרי	 
הלכה למעשה – פסח	 
 הלכה למעשה – חנוכה 	 

ופורים ומועדי החורף
 הלכה למעשה – שבועות 	 

ובין המצרים
הספרים נכתבו במתכונת ייחודית, 
המאפשרת ללומד להגיע ללימוד 

הלכות החג באופן יסודי. מבנה 
הספר כולל בתוכו הלכה פסוקה 

ובהירה תוך התייחסות למנהגי 
חב"ד, לצד הקדמות עשירות 

בטעמי ההלכה ובשיחות של 
הרבי מלך המשיח. כך הלומד 

יגיע לידי ידיעה בהירה ומקיפה 
ביסודות ההלכה וטעמי המנהגים, 
ולהתמצאות רחבה בפרטי ההלכה.

• • •
עם התקרב שנת השמיטה תשפ"ב, 

יוצא לאור ממכבש הדפוס ספר 
חדש "הלכה למעשה – שמיטה" 

ובו מרוכזים לראשונה כל פסקי 
רבני חב"ד בדור הקודם, מכתבי 

הרבי, והכרעות הלכתיות ומעשיות 
לשנת השמיטה.

בנוסף מערכת ההוצאה לאור 
עמלה זה מספר שנים על הסדרה 

המונומנטלית "הלכה למעשה – 

שבת" בהשקעה אדירה, בכדי 
להביא לציבור אנ"ש את פסקי 

אדה"ז ורבני חב"ד, לצד התייחסות 
מקיפה לחידושים הקיימים כיום 

בבית היהודי שדורשים התייחסות 
הלכתית לגביהם.

סידור ההלכות לפי נושאים, 
כגון: המטבח, תינוקות, רפואה 

וכדו', כאשר כל נושא כולל בתוכו 
מלאכות שונות, תוך הכרעה לפי 

הפסיקה המקובלת בקרב רבני 
אנ"ש, דורשת עבודה מאומצת של 

חברי המערכת השוקדים למעלה 
משנתיים על המלאכה המורכבת.

עלות עריכת סדרת "הלכה 
למעשה – שבת" מוערכת 

בלמעלה מחצי מיליון שקלים.
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מדיה הלכה
ויזואליה ואיכות שידור 

בשירות ההלכה
כאשר המוני בית ישראל היו 

בסגרים בביתם ולא יכלו לצאת 
לבתי הכנסת ובתי המדרש, 

רבים החלו לשמוע שיעורים 
והתוועדויות באמצעות הזום.

גם מכון הלכה חב"ד, קיים 
שיעורים, סיומי מסכת והרצאות 

שונות באמצעות הזום. לאחר 
זמן מה של פעילות באמצעות 

הזום, הוכר הצורך הקיים בציבור 
להשתתפות בשיעורים באיכות 

גבוהה יותר ולשם כך הוחלט למסד 
אגף נוסף במכון הלכה חב"ד תחת 

השם "מדיה הלכה".

במסגרת זו, נרכש ציוד יקר ערך, 
הוקמו אולפנים, הוקם אתר 

אינטרנט בהתאמה אישית עבור 
מכון הלכה חב"ד, והחלו שידורי 

שיעורים, כאשר רבנים מכל 
קצות הקשת החב"דית מתגייסים 

למסירת השיעורים.
רמת ההסרטה, לצד איכות 
השידור וחלוקת השיעורים 

לרצועות קצרות, הביאו לרמת 
הקשבה וצפייה גבוהה, כאשר 

השיעורים המועלים לאתר זוכים 
לצפיות רבות תוך זמן קצר.

לא יועילו שום 
"מופתים" או 

"קונצים"
 / שיחת קודש, י"ג 

תשרי תשמ"ג
למדו  לא  שמעולם  כאלו  יש 
הלכות אלו, יש שלמדו הלכות 
כדי  אותן  למדו  לא  אלו אבל 
צרכן,  כדי  שלמדו  ויש  צרכן, 
על  חוזרים  שלא  מכיוון  אבל 
פרט  שוכחים  לזמן,  מזמן  זה 
אפילו   - ולפעמים  מסויים, 
העצה   .  . כו'.  מפרט  יותר 
הלכות  ללמוד  היא  היחידה 
 - לומדים  לא  כאשר  כי  אלו, 
יועילו  לא  ובזה  יודעים!  לא 
"קונצים";  או  "מופתים"  שום 
חייבים  הלכה  לדעת  כדי 

ללומדה!
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רבנים 80
הוסרטו

עלות הקמת 200,000
האתר

קורסים 250
הלכתיים הוכנו

ש"ח עלות הפקת 3,000
של שיעור



מיזם 'ותחיינה' החל מתוך היכרות 
עמוקה של 'מכון הלכה חב"ד' 

עם השטח, אחר שש שנים בהם 
נענו מאות אלפי שאלות במוקדי 

ההלכה. 
בהנהלת מכון הלכה חב"ד שמו 

לב, לאחוז הולך וגדל של שאלות 
ופניות הנוגעות לתחומי הבית 

היהודי. פניות הנוגעות להדרכה 
שלפני החתונה, טהרת המשפחה, 
פוריות ושלום בית. מתוך הפניות 

האנונימיות, עלתה תמונת מצב 
מאוד ברורה: קיים צורך ממשי 

בגוף שיקום וירכז את הנושאים 
הללו תחת קורת גג אחת. 

כהקדמה להקמת המיזם, נערך 
קורס מקיף ועשיר בנושאי טהרה 
ופוריות לכ-30 מרבני מכון הלכה 

חב"ד.
שמו של המיזם הוא "ותחיינה" – 

כאשר מטרתו היא להחיות את 
הבית.

מחיים את 
הבית החסידי

כל כך הרבה זוגות אנ"ש 
צריכים עזרה, איך אני 

יכולה לעזור להם?

לא שמעת? מכון 
הלכה חב"ד הקימו את 

"ותחיינה" זה ממש 
מציל משפחות!



המיזם כולל ארבעה תחומים 
עיקריים: הדרכת חתנים וכלות, 

שלום בית, טהרת המשפחה 
ופוריות.

הדרכת חתנים וכלות
יש לא מעט זוגות החווים קושי 

בשלום בית, קושי זה נובע פעמים 
רבות מחוסר הדרכה נכונה טרום 

הנישואין. לכן, הוחלט להתחיל 
מהבסיס ולהכשיר מדריכי חתנים 

ומדריכות כלות מנוסים מחד, 
ולהעצים את המדריכים הקיימים 

תוך נתינת גב ומשענת מאידך. 
המיזם מציע לחתן וכלה להיעזר 

ברשימת מדריכים מומלצים 
שעברו הכשרה נכונה ומדויקת, 

כך נוכל להבטיח שבני הזוג יקבלו 
הדרכה ע"י מדריכים ומדריכות 

מוסמכים. 

שלום בית
כיום השוק מוצף ביועצים זוגיים, 
שחלקם עלולים להסב נזק יותר 
מהתועלת. פעמים רבות, הבושה 

המלווה את הצורך בייעוץ, מונעת 
מזוגות לברר ולחקור אודות יועץ 

זוגי מוסמך וטוב. ישנם יועצים 

לא מקצועיים, התופסים צד של 
אחד מבני הזוג, או ממהרים לחרוץ 

שהפתרון הוא גירושין.
מיזם 'ותחיינה' מלווה את הרבנים 

בייעוץ מקצועי לזיהוי בעיות 
אלו בשלב מוקדם, תוך הפנייתם 

לרשימת יועצים מוסמכים שנבחרו 
בקפידה, שמומחיותם אינה 

מוטלת בספק. מחלקה זו צפויה 
להיפתח עבור הציבור במהלך 

השנה הקרובה.

טהרת המשפחה
בעיות ושאלות רבות בתחום 

טהרת המשפחה, דורשות הכוונה 
מתאימה לאנשים הנכונים, הכוונה 

נכונה - היא לא פחות מקריטית 
במקרים אלו.

כאמור, כהקדמה למיזם כשלושים 
מרבני מכון הלכה חב"ד עברו 

הכשרה מקצועית בתחום הטהרה 
והפוריות. הרבנים שהוכשרו כמו 
גם רבנים המתמחים בתחום זה, 

אוגדו יחד לקבוצת דיון רחבה, על 
מנת לתת מענה והכוונה מדויקת 
בשאלות העולות בתחום הטהרה.

כחלק מהשירות, הוקם קו טלפוני 

מיוחד לתחום הטהרה, הפועל 
החל משעה לפני השקיעה ועד 
לחצות הלילה. כמו כן, שאלות 

המתקבלות באמצעות מוקד סמס 
לרב, העוסקות בתחום הטהרה - 
מופנות אוטומטית לצוות רבנים 

מומחים העוסקים בתחום.

פוריות
במהלך השנים, קמו מספר 

ארגונים בתחום הפוריות 
המסייעים לציבור הדתי והחרדי, 

כגון: מכון פוע"ה, ארגון טהרנו 
ובוני עולם. מכונים אלו עושים 

עבודת קודש של ממש. מכון הלכה 
חב"ד עובד בשיתוף פעולה עם 

הארגונים הקיימים, תוך התאמת 
המענה לפסיקה של רבני חב"ד. 

לצד זה, הוקמה קבוצת רבנים 
העומדת בקשר עם הארגונים 
האמורים. הרבנים מתדיינים 

ומתפלפלים בסוגיות גורליות 
העומדות על הפרק, לעתים 

מתקיימים דיונים סוערים 
הנמשכים מספר ימים, עד 

 להכרעות הלכתיות. הסיוע 
בתחום זה לעיתים רבות נוגע 

בדיני נפשות ממש!

לציין "שאלה בטהרה" 

סמס לרב
 055.7081.737

שלוחה 2

קו לרב
077.2251.770

אתר סמס לרב
SMSLARAV.CO.IL

לשו"ת הטהרה יש להרשם באתר 
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 העצמת
 והכשרת

רבנים
מלבד הפעולות העניפות המופיעות 
לתועלת  ומיועדות  זו,  בחוברת 
מיוחדת  מחלקה  הרחב,  הציבור 
מתמקדת  חב"ד  הלכה  במכון 

בהכשרת והעצמת רבני חב"ד.
עיון,  ימי  נערכים  זו  במסגרת 
במגוון  לרבנים  וייעוץ  קורסים, 
הלכתית  הנצרכים  תחומים 

הנהגתית ומקצועית
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תודה 
רב)ה(

 מטורו של 
 שניאור חביב, 

באדיבות 'בית משיח'

ימי החגים ובעיקר חול 1 
המועד בהם מותר לעשות 

כמעט הכל ואסור לעשות כמעט 
כלום, הם הזדמנות נפלאה. לאחד 
הם הזדמנות ללמוד, לשני לטייל, 

לשלישי להפוך פרוסות ורד הצלע 
מעל גחלים לוחשות. עבורי חול 

המועד הוא הזדמנות לחשוב. וכיוון 
שכך, עלו במחשבתי לא מעט 

הרהורים ותובנות לסכם בהם את 
ימי הפסח ולפתוח את עונת הקיץ 

שיהיה בריא.
אבל אז, קיבלתי הודעה בווצאפ, 
שבמבט ראשון לא ייחסתי אליה 

חשיבות, ובמבט שני היא הצליחה 
לדחות את כל התובנות שהיו כאן 

לפניה.
ההודעה הייתה מחבר טוב, 

אחד מהאחראים על מכון הלכה 
חב"ד. תחת הכותרת 'צמאון 

אדיר' הופיעו נתונים מרוכזים 
על פעילות 'מכון הלכה חב"ד' 

בתקופת פסח האחרון. 15,462 
שאלות שנענו במסרון במוקד 

'סמס לרב', 3,403 שאלות שנענו 
בשיחת טלפון מקיפה וממצה ועוד 

51,080 שאלות שאנשים חיפשו 
את התשובות להן באתר.

ברגע הראשון, כאמור, לא ייחסתי 
לזה חשיבות. עוד הודעת פרסומת 

שבטח נשלחה ברשימת שידור 
בתפוצת נאטו, אבל כשהתעכבתי 

לשנייה על המספרים, לרגע 
היכה בי משהו. אחת המעלות 

של מערכות דיגיטליות, היא 
שהנתונים אינם משוערים, 

משוערכים, מנופחים או מעוגלים, 
אלא תוצאות אמת מדוייקות. 

וכשהתבוננתי בנתונים הללו 
פתאום חשבתי על הנקודה הבאה 

שאותה רציתי לחלוק איתכם.

אל תדאגו, אני לא הולך 2 
לעשות כאן פרסומת למכון 

למרות שבהחלט מגיע להם 
מחיאות כפיים. אחרי הכל, זה 

לא סוד שהיה כאן וואקום שזעק 
לשמיים ושנעשתה כאן מהפכה 

אדירה בכל הקשור להנהגה 
ההלכתית בבתי אנ"ש. אם זה 
על ידי מוקדי ההלכה, ואם על 

ידי האתר, הספרים, החוברות 
ושאר הפרסומים. את הזרקור 

רציתי להפנות הפעם דווקא למי 
שעומד בדרך כלל בצל המהפכה, 
אלו העומדים מאחורי המספרים 

המדהימים הללו – הרבנים עצמם.
כי כשקיבלתי את ההודעה שאלתי 

את עצמי, רגע? הרי אני מעולם 
לא התבקשתי לשלם על התשובות 
שצרכתי, אז מי משלם לרבנים כדי 
שישבו וישקיעו בלענות לתשובות 

שלי?
לא התעצלתי והרמתי טלפון 

לאותו חבר ששלח לי את ההודעה. 
"תגיד, כמה אתם משלמים 

לרבנים?" שאלתי אותו ישירות. 
"הם עובדים בהתנדבות", הוא 

אמר לי. "היינו רוצים לשלם להם, 
אבל אין לנו כסף לשלם להם. הם 
עושים את זה בהתנדבות מלאה, 

במסירות נפש ממש".

פתאום זה היכה בי. תחשבו 3 
שאתם הייתם מומחים מאוד 

בנושא מסוים, נניח בחינוך, 
במחשבים, במשפטים או בנדל"ן 
והייתם מקבלים כל היום עשרות 

שיחות וטלפונים מאנשים שאינכם 
מכירים המבקשים להתייעץ 
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אתכם. אחרי כמה שיחות הייתם 
הופכים את הטלפון שלכם לחסוי, 

או מפסיקים לענות בכלל? וכאן 
יש קבוצה גדולה של רבנים שכבר 

שנים מתנדבים ללא כל תמורה, 
להתחבר למערכת שמעבירה 

אליהם שאלות סביב השעון, והם 
עונים ועונים ועונים. לפעמים זה 

במסרון, לפעמים זה מחייב להרים 
טלפון ולהסביר את התשובה 

באריכות עד שתובן כראוי, 
ולפעמים אני מאמין שגם צריך 

לפתוח ספרים, או להתייעץ עם 
רב נוסף, וכל זה כאמור, בחסד של 
אמת לגמרי רק כדי לעזור לאנ"ש 

ולסייע להם לחיות חיים כשרים על 
פי שולחן ערוך.

אני מודע לקונוטציה שמעלה 
רצף המילים חסד-של-אמת. אבל 

כשחושבים על זה, זה ממש כך. 
משום שכאשר רב עונה תשובות 

לבני קהילתו, זה חלק מהתפקיד, 
מהמעמד. אמנם לעיתים קרובות 

ההשקעה היא רבה יותר מהתגמול, 
אבל זה חלק מהעבודה. ולפחות 

בפורים השולחן מתמלא במשלוחי 
מנות מושקעים…

אבל רבני מכון הלכה יושבים בזמן 
הכי עמוס בשנה, בערב פסח, 

כאשר לרבים מהם התחייבויות 
רבות אחרות, אישיות, משפחתיות, 

קהילתיות וציבוריות, ומקדישים 
מזמנם הפרטי להורות אותנו את 

הדרך לפסח כשר ושמח. וביננו, מי 
מאתנו חשב לשלוח משלוח מנות 
אפילו סמלי לרב אבישיד, קיז'נר, 
גראבסקי או לכל אחד מחמישים 

הרבנים שמשיבים על השאלות 
שלנו?

"אז למה שלא תקחו כסף?" 
שאלתי אותו. "אפילו חצי שקל 

לשאלה. זה היה יכול לממן 
לפחות חלקית תגמול כלשהו 

לרב?". "חשבנו על זה", הוא ענה 
לי. "העלנו את ההצעה הזו בפני 

הרבנים כמה פעמים, אבל הם 
תמיד דחו אותה על הסף. הם 

לא רצו שיהיה משהו אפילו קטן 
שימנע ממישהו לשאול שאלה 
ולקבל תשובה, אבל בשביל זה 

."VIP פתחנו את מסלול
ואז הוא הסביר לי על המסלול 

החדש שבו ניתן לעשות הוראת 
קבע למכון הלכה שמיועד להעניק 

תגמול כלשהו לרבנים שעובדים 
עבורנו, ובתמורה לקבל שירות שבו 
השאלה שלך תקודם ותקבל מענה 

מהיר יותר. שזה חשוב, בעיקר 

בעתות לחץ. פלוס בונוס של כל 
ספרי מכון הלכה בחינם.

אז זה לא משנה אם תחליטו 4 
לעשות את זה על ידי 

הוראת קבע למכון הלכה חב"ד 
וקבלת תשובות בנתיב המהיר, או 

שתחליטו לשלוח משלוח מנות 
מושקע עם הקדשה אישית מרגשת 
לרבנים. העיקר שנדע להכיר תודה 

לאלו שיושבים ומקדישים זמן, 
מאמץ, ובעיקר ידע שנצבר בשנים 

רבות של עמל ויגיעה, כדי לעזור 
לנו להיות יהודים טובים יותר.

ואין דבר יהודי וטוב מהכרת הטוב.. 

רבני מכון הלכה יושבים בזמן הכי 
עמוס בשנה, בערב פסח, כאשר 
לרבים מהם התחייבויות רבות 
אחרות, אישיות, משפחתיות, 

קהילתיות וציבוריות, ומקדישים 
מזמנם הפרטי להורות אותנו את 

הדרך לפסח כשר ושמח
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מחליטים להיות שותפים בפעולות מכון 
הלכה חב"ד ב"ימי הסגולה", עושים כלי 

אמיתי לעשירות, ומקבלים מתנות יוקרתיות 

₪ 350
בחודש

₪ 180
בחודש

₪ 80
בחודש

₪ 35
בחודש

₪ 770
בחודש

מסלוליהמסלולים שלנו

 קופסא מהודרת
לאתרוג עבודת יד
בשילוב עור ועץ 

 יצירה חד פעמית
 מתנה לתורמים ממסלול

עמוד תווך ומעלה



smslarav.co.il/donate  |  02-3011770  >   טלפון
וואטסאפ

ם י כ מ ו ת ה ת  ד ו ג א ל ת  ו פ ר ט צ ה ל

דולר שניתן מידי קודשו של הרבי
יוגרל בין כל 20 תורמים במסלולי "ותחיינה"

סט הלכה למעשה מועדים
+ספר שמיטה + סט שבת

 ספרי הלכה למעשה נשלחים
לתורמים בהו"ק בהתאם למסלול

סגולת העשירות בפרט באלול 
בקוראי במכתבו, שאינו רוצה להחמיץ את ההזדמנות לתת 
מעט צדקה, ובפרט בחודש אלול, ובראותי את סכום הצ'ק 
שלו, התפלאתי איזו רחמנות יש לו על הקב"ה, ומה אכפת 
לו אם הצ'ק שלו יהי' כך שהקב"ה ייתן לו הכנסה ופרנסה 
שלא בערך למה שהעריך את עצמו בצ'ק שנתן. )אג"ק ח"ג ע' תכג(
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 מענה הרבי לא' שכתב שהחליט לתרום 100$
 אבל שיטה מוזרה היא - 
 אשר ימים ספורים לפני 

הכוח"ט ]=כתיבה וחתימה טובה[
)שהיא כוללת גם עשירות כפשוטה(

זהו גודל הכלי שלו!

מצטרפים ומקבלים מתנות יוקרתיות  |  עמ' 34


