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 ויגש
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 פרשת ויגש תשע"הבס"ד, 
כאשר אחי יוסף שומעים את  !כולנו המומים גם בפרשת ויגש

וכל האחים  "?! "אני יוסף העוד אבי חיהמלך בוכה ואומר להם 
 על הרצפה! יינו שם, היינו נופליםאם אנחנו ה מפניו. הרי נבהלים

איזה פחד ובהלה נוראים מרגישים אחי יוסף כאשר הם מגלים 
 22 של באיחור ובמעשהשעשו טעות חמורה, במחשבה, בדיבור 

 שנה. איום ונורא!
צריכים להשתמש בהם יום שנפלאות כאן שתי הנהגות מ דיםוולמ

 יום שעה שעה.
 לעולם אל תחשוב שאתה צודק והשני טועה -הנהגה ראשונה 

יתכן שגם הצד השני לפי מצבו ולפי מה שעבר עליו, ניתן להבין את 
דעת מעשיו. ויתכן גם שהסיתו אותו ובתמימותו חשב שזה גם 

תורה. ולכן מצוה להיות נעלב ולא מעליב )שבת פח:(, עניו וצנוע, 
סלחן ומוותר לכולם. משום שצריך פסק הלכה של בית דין כתוב 
וחתום, כדי להתיר לצעוק על יהודי, או לדבר עליו או לשמוע עליו 

 ואשרי הנזהר שזכה לכך. לשון הרע.
ום שלפסוק חז"ל אומרים )סנהדרין ו:( מצוה לעשות פשרה, מש

ות ובירורים אאסמכתלקבל ם לשמוע עדים וידין צריכים הדיינ
 ולא תמיד זה אפשרי! נוספים כדי להגיע למסקנה בשלמות.

. ולפעמים יש חובה לעשות לפנים משורת הדין )עיין ב"מ פג.(
ורואים כאן בפרשה על אחי יוסף שחשבו כל כך שהם צודקים, עד 
כדי כך שרצו ממש להמיתו )עיין מדרש רבה כאן(. כי בעל לשון 

ובסוף  הרע כיוסף הצדיק ראוי להשליכו לכלבים )פסחים קיח.(.
 ממש נורא ואיום! כאמור, הם טעו.

והיסוד לכך מפורש בפסוק "אבל אשמים אנחנו", ומבאר רבינו 
אור החיים הקדוש, גם אם לפי דעתך העניה אתה צודק, עם כל 
זאת כאשר הוא מתחנן ובוכה, ומצטער ומבקש לרחם עליו, חובה 

לסמוך על דעתך. ועל אחת כמה לעשות לפנים משורת הדין ולא 
, שבאופן כזה גם אם יש ריב ומדון, וכמה כאשר אין פסק הלכה

מצה ומריבה, עם כל זאת ולמרות הכל אסור לשנוא, אסור לקלל, 
שאסור  אסור לזלזל ואסור לדבר לשון הרע, ועל אחת כמה וכמה

ויש  להכות ואסור לזרוק לבור ואסור למכורו לגויים. הן וכיוצא בהן.
 וש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד"להתפלל על כך כל יום: "לא נב

 שלא נעשה טעויות...
 044שנה, ובא עם  63הנה עשיו הרשע, שמר שנאה בלבו על יעקב 

וה ומביא לו והוא משתחשאיש, וברגע אחד כשראה את יעקב 
ואין שנאה ואין כלום. וכן  שיקותעשו שניהם חיבוקים ונ תנות,מ

שנה, נמוגו ברגע  22טי יה, שנאה וקנאה שנמשכו הוא אצל שב
ואין כלום. אחד כאשר שמעו את המלים "אני יוסף", אין מחלוקות 

כך שלמעשה לא כדאי להתחיל במחלוקות, בעצבים, ברוגז וכיוצא 
בזה. ואדרבא להיפך, ענוה וצניעות, עין טובה ולב טוב, הרי זה מצוה 

  ם.כל רגע, קידוש השם, וחיים טובים לכול
גם כאשר עושים טעויות, לא להשבר ולא להתייאש,  -הנהגה שניה 

אלא לבוא ולבקש מחילה וסליחה ושלום על ישראל. כמו שעשו 
 אחי יוסף, באו אליו וביקשו סליחה ובכו והצטערו מאוד, והסכימו

 
 
 
 
 
 
 
 

אפילו להיות עבדים! לפעמים גם אנחנו עושים טעויות, ואשריו  

 טעות לעולם חוזרת
 מורנו הרב שליט"א

י אפילו להיות עבדים! לפעמים גם אנחנו עושים טעויות, ואשריו מ
סליחה ולומר 'טעיתי', ובזה מקדש שם שזכה לאחר הטעות לבקש 

 שמים. ושלום על ישראל. 
מצינו בגמרא )שבת סג:( על חכמי ישראל שאמרו: דברים 
שאמרתי לכם טעות הן בידי. ומצויין שם במסורת הש"ס עשר 

בש"ס שחכמי ישראל אומרים 'מה  בעשרה מקומות ,פעמים
שזה  שפסקתי היה טעות', בבחינת ומודה על האמת. ובודאי

מהשמים לעשות טעות ולהתבזות מעט )כמבואר בגמרא ע"ז נה.(, 
ולפעמים מהשמים מחכימים את האדם כדי שיזכה לכבוד גדול 

רע"א(. וכן דוד המלך עליו השלום אמר: "תעיתי כשה  ')עיין חולין ז
אובד" )תהלים קיט(. וכן בוידוי אומרים: "תעינו ותעתענו", כלומר 

אבל זה נורא כשלא מודים על הטעות. לא נורא לעשות טעויות, 
ואשריו מי שזכה למידת ומודה על האמת, איש כזה זוכה שפיו ולבו 

 שוין תמיד )עיין מכות כד.(.
ובאמת למה זה קשה לומר 'טעיתי', משום שזה נראה חסרון 
שהוא עשה טעות, עשה ופעל לא על פי השכל, אבל האמת שזו 

יו לא פעל על פי השכל, אבל לומר 'טעיתי'. נכון שעד עכש מעלה
ברגע שגילה את טעותו מיד פירסם וחזר בו, כי זו מעלה שמעכשיו 
זכה לדעת ולכווין לאמת. ואין בושה לומר 'טעיתי' אלא מעלה! 
טעיתי, כלומר החכמתי וכעת אני יודע כיצד להתנהג. וכך עושים 
תמיד חכמי ישראל, לדוגמא, רבי יוחנן הוכיח את ריש לקיש 

בו בכמה הלכות בדיני כשרות שהחמיר בהם )ע"ז נח:(. וכן  שיחזור
רבי יוחנן אמר הלכה בדיני מגילה ומיד חזר בו )מגילה יט:(. צא 
ולמד באיזה פשטות כתוב בתורה "וינחם ה' כי עשה את האדם" 
)פרשת בראשית(, "וינחם ה' על הרעה" )פרשת כי תשא(, "ויאמר 

אי שנלמד מה' יתברך ה' סלחתי כדבריך" )בפרשת שלח(. והלו
שבשביל טיפת ונקיים את הפסוק "והלכת בדרכיו". יש אנשים 

כבוד מעדיפים להתגרש זה מזו, והורסים את עצמם ואת זרעם 
אחריהם רחמנא ליצלן! והרמב"ם )ספ"ד מהלכות חנוכה( כותב: 
גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר 

 תיה שלום"."דרכיה דרכי נועם וכל נתיבו
כלומר לא להתבייש כאשר עושים טעות,  "טעות לעולם חוזרת"

 ולא לעשות ריב ומחלוקת כאשר מגלים טעות, זה "טעות אנוש"
ויכול לקרות לכולם. ואין מי שניצל מכך! ובתפילת שחרית כתוב: 
"ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת 

י התורה יודעים את האמת שלא להיות טועה אמת", כלומר ע"
 בשכל ולא תועה בדרך. רחמנא ליצלן!

ן הבחירות לכנסת )כו' אדר תשע"ה(, אין יכאן המקום לעורר בעני
שום היתר לדבר לשון הרע ורכילות וכיוצא בזה על עסקנים, ועל 
אחת כמה וכמה על מנהיגי הדור. כולנו תלמידהם ותלמידי 

בה קדושה לכולנו להצביע אך ורק למען תלמידהם. כמובן חו
תנועת ש"ס שפעל ועשה רבינו הגדול מרן זיע"א. והאמת והשלום 

 אהבו.
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לסמוך על דעתך. ועל אחת כמה לעשות לפנים משורת הדין ולא 
, שבאופן כזה גם אם יש ריב ומדון, וכמה כאשר אין פסק הלכה
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שאסור  אסור לזלזל ואסור לדבר לשון הרע, ועל אחת כמה וכמה

ויש  להכות ואסור לזרוק לבור ואסור למכורו לגויים. הן וכיוצא בהן.
 וש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד"להתפלל על כך כל יום: "לא נב

 שלא נעשה טעויות...
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וה ומביא לו והוא משתחשאיש, וברגע אחד כשראה את יעקב 
ואין שנאה ואין כלום. וכן  שיקותעשו שניהם חיבוקים ונ תנות,מ

שנה, נמוגו ברגע  22טי יה, שנאה וקנאה שנמשכו הוא אצל שב
ואין כלום. אחד כאשר שמעו את המלים "אני יוסף", אין מחלוקות 

כך שלמעשה לא כדאי להתחיל במחלוקות, בעצבים, ברוגז וכיוצא 
בזה. ואדרבא להיפך, ענוה וצניעות, עין טובה ולב טוב, הרי זה מצוה 

  ם.כל רגע, קידוש השם, וחיים טובים לכול
גם כאשר עושים טעויות, לא להשבר ולא להתייאש,  -הנהגה שניה 

אלא לבוא ולבקש מחילה וסליחה ושלום על ישראל. כמו שעשו 
 אחי יוסף, באו אליו וביקשו סליחה ובכו והצטערו מאוד, והסכימו

 
 
 
 
 
 
 
 

אפילו להיות עבדים! לפעמים גם אנחנו עושים טעויות, ואשריו  

 טעות לעולם חוזרת
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י אפילו להיות עבדים! לפעמים גם אנחנו עושים טעויות, ואשריו מ
סליחה ולומר 'טעיתי', ובזה מקדש שם שזכה לאחר הטעות לבקש 

 שמים. ושלום על ישראל. 
מצינו בגמרא )שבת סג:( על חכמי ישראל שאמרו: דברים 
שאמרתי לכם טעות הן בידי. ומצויין שם במסורת הש"ס עשר 

בש"ס שחכמי ישראל אומרים 'מה  בעשרה מקומות ,פעמים
שזה  שפסקתי היה טעות', בבחינת ומודה על האמת. ובודאי

מהשמים לעשות טעות ולהתבזות מעט )כמבואר בגמרא ע"ז נה.(, 
ולפעמים מהשמים מחכימים את האדם כדי שיזכה לכבוד גדול 

רע"א(. וכן דוד המלך עליו השלום אמר: "תעיתי כשה  ')עיין חולין ז
אובד" )תהלים קיט(. וכן בוידוי אומרים: "תעינו ותעתענו", כלומר 

אבל זה נורא כשלא מודים על הטעות. לא נורא לעשות טעויות, 
ואשריו מי שזכה למידת ומודה על האמת, איש כזה זוכה שפיו ולבו 

 שוין תמיד )עיין מכות כד.(.
ובאמת למה זה קשה לומר 'טעיתי', משום שזה נראה חסרון 
שהוא עשה טעות, עשה ופעל לא על פי השכל, אבל האמת שזו 

יו לא פעל על פי השכל, אבל לומר 'טעיתי'. נכון שעד עכש מעלה
ברגע שגילה את טעותו מיד פירסם וחזר בו, כי זו מעלה שמעכשיו 
זכה לדעת ולכווין לאמת. ואין בושה לומר 'טעיתי' אלא מעלה! 
טעיתי, כלומר החכמתי וכעת אני יודע כיצד להתנהג. וכך עושים 
תמיד חכמי ישראל, לדוגמא, רבי יוחנן הוכיח את ריש לקיש 

בו בכמה הלכות בדיני כשרות שהחמיר בהם )ע"ז נח:(. וכן  שיחזור
רבי יוחנן אמר הלכה בדיני מגילה ומיד חזר בו )מגילה יט:(. צא 
ולמד באיזה פשטות כתוב בתורה "וינחם ה' כי עשה את האדם" 
)פרשת בראשית(, "וינחם ה' על הרעה" )פרשת כי תשא(, "ויאמר 

אי שנלמד מה' יתברך ה' סלחתי כדבריך" )בפרשת שלח(. והלו
שבשביל טיפת ונקיים את הפסוק "והלכת בדרכיו". יש אנשים 

כבוד מעדיפים להתגרש זה מזו, והורסים את עצמם ואת זרעם 
אחריהם רחמנא ליצלן! והרמב"ם )ספ"ד מהלכות חנוכה( כותב: 
גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר 

 תיה שלום"."דרכיה דרכי נועם וכל נתיבו
כלומר לא להתבייש כאשר עושים טעות,  "טעות לעולם חוזרת"

 ולא לעשות ריב ומחלוקת כאשר מגלים טעות, זה "טעות אנוש"
ויכול לקרות לכולם. ואין מי שניצל מכך! ובתפילת שחרית כתוב: 
"ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת 

י התורה יודעים את האמת שלא להיות טועה אמת", כלומר ע"
 בשכל ולא תועה בדרך. רחמנא ליצלן!

ן הבחירות לכנסת )כו' אדר תשע"ה(, אין יכאן המקום לעורר בעני
שום היתר לדבר לשון הרע ורכילות וכיוצא בזה על עסקנים, ועל 
אחת כמה וכמה על מנהיגי הדור. כולנו תלמידהם ותלמידי 

בה קדושה לכולנו להצביע אך ורק למען תלמידהם. כמובן חו
תנועת ש"ס שפעל ועשה רבינו הגדול מרן זיע"א. והאמת והשלום 

 אהבו.
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 פרשת ויגש תשע"הבס"ד, 
כאשר אחי יוסף שומעים את  !כולנו המומים גם בפרשת ויגש

וכל האחים  "?! "אני יוסף העוד אבי חיהמלך בוכה ואומר להם 
 על הרצפה! יינו שם, היינו נופליםאם אנחנו ה מפניו. הרי נבהלים

איזה פחד ובהלה נוראים מרגישים אחי יוסף כאשר הם מגלים 
 22 של באיחור ובמעשהשעשו טעות חמורה, במחשבה, בדיבור 

 שנה. איום ונורא!
צריכים להשתמש בהם יום שנפלאות כאן שתי הנהגות מ דיםוולמ

 יום שעה שעה.
 לעולם אל תחשוב שאתה צודק והשני טועה -הנהגה ראשונה 

יתכן שגם הצד השני לפי מצבו ולפי מה שעבר עליו, ניתן להבין את 
דעת מעשיו. ויתכן גם שהסיתו אותו ובתמימותו חשב שזה גם 

תורה. ולכן מצוה להיות נעלב ולא מעליב )שבת פח:(, עניו וצנוע, 
סלחן ומוותר לכולם. משום שצריך פסק הלכה של בית דין כתוב 
וחתום, כדי להתיר לצעוק על יהודי, או לדבר עליו או לשמוע עליו 

 ואשרי הנזהר שזכה לכך. לשון הרע.
ום שלפסוק חז"ל אומרים )סנהדרין ו:( מצוה לעשות פשרה, מש

ות ובירורים אאסמכתלקבל ם לשמוע עדים וידין צריכים הדיינ
 ולא תמיד זה אפשרי! נוספים כדי להגיע למסקנה בשלמות.

. ולפעמים יש חובה לעשות לפנים משורת הדין )עיין ב"מ פג.(
ורואים כאן בפרשה על אחי יוסף שחשבו כל כך שהם צודקים, עד 
כדי כך שרצו ממש להמיתו )עיין מדרש רבה כאן(. כי בעל לשון 

ובסוף  הרע כיוסף הצדיק ראוי להשליכו לכלבים )פסחים קיח.(.
 ממש נורא ואיום! כאמור, הם טעו.

והיסוד לכך מפורש בפסוק "אבל אשמים אנחנו", ומבאר רבינו 
אור החיים הקדוש, גם אם לפי דעתך העניה אתה צודק, עם כל 
זאת כאשר הוא מתחנן ובוכה, ומצטער ומבקש לרחם עליו, חובה 

לסמוך על דעתך. ועל אחת כמה לעשות לפנים משורת הדין ולא 
, שבאופן כזה גם אם יש ריב ומדון, וכמה כאשר אין פסק הלכה

מצה ומריבה, עם כל זאת ולמרות הכל אסור לשנוא, אסור לקלל, 
שאסור  אסור לזלזל ואסור לדבר לשון הרע, ועל אחת כמה וכמה

ויש  להכות ואסור לזרוק לבור ואסור למכורו לגויים. הן וכיוצא בהן.
 וש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד"להתפלל על כך כל יום: "לא נב

 שלא נעשה טעויות...
 044שנה, ובא עם  63הנה עשיו הרשע, שמר שנאה בלבו על יעקב 

וה ומביא לו והוא משתחשאיש, וברגע אחד כשראה את יעקב 
ואין שנאה ואין כלום. וכן  שיקותעשו שניהם חיבוקים ונ תנות,מ

שנה, נמוגו ברגע  22טי יה, שנאה וקנאה שנמשכו הוא אצל שב
ואין כלום. אחד כאשר שמעו את המלים "אני יוסף", אין מחלוקות 

כך שלמעשה לא כדאי להתחיל במחלוקות, בעצבים, ברוגז וכיוצא 
בזה. ואדרבא להיפך, ענוה וצניעות, עין טובה ולב טוב, הרי זה מצוה 

  ם.כל רגע, קידוש השם, וחיים טובים לכול
גם כאשר עושים טעויות, לא להשבר ולא להתייאש,  -הנהגה שניה 

אלא לבוא ולבקש מחילה וסליחה ושלום על ישראל. כמו שעשו 
 אחי יוסף, באו אליו וביקשו סליחה ובכו והצטערו מאוד, והסכימו

 
 
 
 
 
 
 
 

אפילו להיות עבדים! לפעמים גם אנחנו עושים טעויות, ואשריו  

 טעות לעולם חוזרת
 מורנו הרב שליט"א

י אפילו להיות עבדים! לפעמים גם אנחנו עושים טעויות, ואשריו מ
סליחה ולומר 'טעיתי', ובזה מקדש שם שזכה לאחר הטעות לבקש 

 שמים. ושלום על ישראל. 
מצינו בגמרא )שבת סג:( על חכמי ישראל שאמרו: דברים 
שאמרתי לכם טעות הן בידי. ומצויין שם במסורת הש"ס עשר 

בש"ס שחכמי ישראל אומרים 'מה  בעשרה מקומות ,פעמים
שזה  שפסקתי היה טעות', בבחינת ומודה על האמת. ובודאי

מהשמים לעשות טעות ולהתבזות מעט )כמבואר בגמרא ע"ז נה.(, 
ולפעמים מהשמים מחכימים את האדם כדי שיזכה לכבוד גדול 

רע"א(. וכן דוד המלך עליו השלום אמר: "תעיתי כשה  ')עיין חולין ז
אובד" )תהלים קיט(. וכן בוידוי אומרים: "תעינו ותעתענו", כלומר 

אבל זה נורא כשלא מודים על הטעות. לא נורא לעשות טעויות, 
ואשריו מי שזכה למידת ומודה על האמת, איש כזה זוכה שפיו ולבו 

 שוין תמיד )עיין מכות כד.(.
ובאמת למה זה קשה לומר 'טעיתי', משום שזה נראה חסרון 
שהוא עשה טעות, עשה ופעל לא על פי השכל, אבל האמת שזו 

יו לא פעל על פי השכל, אבל לומר 'טעיתי'. נכון שעד עכש מעלה
ברגע שגילה את טעותו מיד פירסם וחזר בו, כי זו מעלה שמעכשיו 
זכה לדעת ולכווין לאמת. ואין בושה לומר 'טעיתי' אלא מעלה! 
טעיתי, כלומר החכמתי וכעת אני יודע כיצד להתנהג. וכך עושים 
תמיד חכמי ישראל, לדוגמא, רבי יוחנן הוכיח את ריש לקיש 

בו בכמה הלכות בדיני כשרות שהחמיר בהם )ע"ז נח:(. וכן  שיחזור
רבי יוחנן אמר הלכה בדיני מגילה ומיד חזר בו )מגילה יט:(. צא 
ולמד באיזה פשטות כתוב בתורה "וינחם ה' כי עשה את האדם" 
)פרשת בראשית(, "וינחם ה' על הרעה" )פרשת כי תשא(, "ויאמר 

אי שנלמד מה' יתברך ה' סלחתי כדבריך" )בפרשת שלח(. והלו
שבשביל טיפת ונקיים את הפסוק "והלכת בדרכיו". יש אנשים 

כבוד מעדיפים להתגרש זה מזו, והורסים את עצמם ואת זרעם 
אחריהם רחמנא ליצלן! והרמב"ם )ספ"ד מהלכות חנוכה( כותב: 
גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר 

 תיה שלום"."דרכיה דרכי נועם וכל נתיבו
כלומר לא להתבייש כאשר עושים טעות,  "טעות לעולם חוזרת"

 ולא לעשות ריב ומחלוקת כאשר מגלים טעות, זה "טעות אנוש"
ויכול לקרות לכולם. ואין מי שניצל מכך! ובתפילת שחרית כתוב: 
"ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת 

י התורה יודעים את האמת שלא להיות טועה אמת", כלומר ע"
 בשכל ולא תועה בדרך. רחמנא ליצלן!

ן הבחירות לכנסת )כו' אדר תשע"ה(, אין יכאן המקום לעורר בעני
שום היתר לדבר לשון הרע ורכילות וכיוצא בזה על עסקנים, ועל 
אחת כמה וכמה על מנהיגי הדור. כולנו תלמידהם ותלמידי 

בה קדושה לכולנו להצביע אך ורק למען תלמידהם. כמובן חו
תנועת ש"ס שפעל ועשה רבינו הגדול מרן זיע"א. והאמת והשלום 

 אהבו.
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להקדשת ימי לימוד, סעודה לאברכים
ולזכות בהחזקת לומדי התורה:

03-50-111-50 

הוצאת עין הרע בעופרת 
סעודות אמנים,

ערבי הפרשות חלה:
   03-50-111-50. שלוחה 8

אנחנו בתהליכי פרידה קשים מחג החנוכה, חג נפלא לכל 
 הדעות, גם הרחוקות קצת מהמשמעות אותה הוא מסמל.

גם אותם שחושבים שהמכבים היום שריריים וענקים, כפי 
 שבאמת היו היוונים, חוגגים חג זה בהתלהבות.

אולם אנחנו יודעים, שהמכבים לו היו קמים לנגדנו 
כיום מקברם, היום נראים ממש כמו בחורי ישיבות 
שגרתיים. מגבעות, חליפות, גוף סגפן יחסית, ושלא 
לדבר על חדר כושר או שיעור התעמלות. למי היה זמן 
לכל זה, הם הרי היו שקועים ראשם ורובם בדברי 

 ים ולילות.הגמרא הקדושה עליה היו עמלים ימ
קבוצה של אברכים שלא אוכלים טוב, לא ישנים טוב, ולא 

 משקיעים בגופם הגשמי קורטוב של תשומת לב.
לעומתם עמדו היוונים, גבוהים וזקופים, מלאי שרירים 
ושומן בהתאמה לחלקים הנכונים. את סדר יומם היו 
פותחים בחדר כושר עם 'מאמן אישי צמוד', כשלאחר מכן 

ארוחה דשנה ורעננה על כל פרטי סודות היום אוכלים 
 הבריאות של גדולי הפרופסורים בעולם.

גם בזמנם היו שנים שחשבו שכולסטרול בריא ולכן 
המליצו על שני ביצים בארוחת הבוקר, ושנים בהם חשבו 
שזה ממש אבל ממש מזיק ולכן אישרו רק ביצה בשבוע. 

ן גם שם היו דיונים על לחם חיטה מלאה וריקה, כוסמי
וקינועה, ומה לא. הם היו יודעים לשמור על הגוף למלוא 
אורכו ורוחבו, אולם בכל הנוגע לנפש, לרוחניות, למה 

 שמעבר לגוף הבהמי המאוס, לא היתה להם אף זיקה.
והנה נעמדים שתי הקבוצות זו מול זו, ובעוד היוונים 
ממלאים שטחים רבועים של קילומטרים באנשי צבא 

לי מלחמה, תופסים המכבים מטר רבוע, מיומנים, פילים וכ
ומנסים ראשית לכל ללכוד את תשומת לבם של היוונים, 

 שיבחינו בכלל בקיומם...
ואז מתחילה המלחמה, ובנוסח "על הנסים" אנחנו 
'מספרים' את מה שקרה שם: "מסרת גיבורים ביד 

 חלשים, ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים".
ה. מילא "גיבורים ביד חלשים" וכאן נשאלת השאלה הגדול

זה ממש נס, כי בדרך הטבע הגיבורים מנצחים. וכמו כן 
"רבים ביד מעטים" זה גם נס לא קטן, והלא בדרכו של 
עולם הרבים הם המנצחים. אולם "רשעים ביד צדיקים", 
כאן כבר צריכים להבין מדוע מדובר בנס. וכי דרך הטבע 

ורבים רשעים שהצדיק יפסיד, וכי בכל מלחמה בה מע
וצדיקים דרך הרשעים לנצח? ומה אילו היו הצדיקים רבים 
וחזקים יותר, האם עדיין יהיו סיכויי הניצחון שלהם 

 נמוכים יותר מהרשעים?
והתשובה לכך מורי ורבותי, חשובה, מלמדת, בונה, ומכינה 
כל אחד מאיתנו לכל מערכת בחירות, ובפרט למערכת 

' הנוכחית שטרם היה הבחירות 'הבלתי ניתנת לבליעה
 כמוה.

צדיק שנכנס למלחמה, לא רואה רק את הניצחון לנגד 
 עיניו. הוא חושב גם על אזרחי האויב, הוא בודק 

 
 
 

ולדרכי שלום, הוא מנסה להאמין לכל סימן של חרטה  
ד האויב. רק לאחר שמיצה את כל או הכנעה מצ

האפשרויות וראה שכבר ממש אין ברירה, הוא נוטל את 
נשקו ומכוון אותו לעבר מצחו של היריב, לוחץ על 
ההדק ומשחרר קליע שמשחרר את נשמתו של המחבל 

 מחבוטי הנפש לעולם שכולו רע.
הרשע / המחבל לעומתו, לא עושה את כל החשבונות 

א רוצה, ואם כבר הוא חושב על האלה. שלום הוא באמת ל

 זהירות! "בחירות"
 הרב אליהו רבי

 ההילולא המרכזית והרגע הגורלי
 ...עמוד האחרוןבמחכים לכם 

שהנשק שלו לא יפגע בטעות במי שאינו אשם. הוא 
 מנסה לגרור ככל יכלתו את המלחמה להפסקת אש

ולדרכי שלום, הוא מנסה להאמין לכל סימן של חרטה 
ד האויב. רק לאחר שמיצה את כל או הכנעה מצ

האפשרויות וראה שכבר ממש אין ברירה, הוא נוטל את 
נשקו ומכוון אותו לעבר מצחו של היריב, לוחץ על 
ההדק ומשחרר קליע שמשחרר את נשמתו של המחבל 

 מחבוטי הנפש לעולם שכולו רע.
הרשע / המחבל לעומתו, לא עושה את כל החשבונות 

א רוצה, ואם כבר הוא חושב על האלה. שלום הוא באמת ל
אזרחי האויב זה רק מחשבות אבן ואבדן. הוא לא מנסה 
ללמוד צרכים, ולא מהרהר לרגע אם המלחמה צודקת. הוא 

 יורה לכל עבר, וזורע הרס חורבן והרג סביבו.
בדרך הטבע, הרשע אמור לנצח. כאן שהמכבים הצדיקים 

 מידי שנה.נצחו, זה היה נס ופלא גדול שעליו אנו מודים 
 מורי ורבותי!

אם שמתם לב או לא, אם שמעתם רשרושים בנדון או 
ששקט עדיין במחוזותיכם. תקופת הבחירות החלה על 
כל גרורותיה כאן בארצנו הקטנטונת. וכמה שהיא 
קטנה, כך הכותרות אותן היא משיגה בכל מערכת 
בחירות גדולות וגדולות מאד. ואם כל מערכת בחירות 

ת די נאות, הרי שמערכת הבחירות מגייסת כותרו
הנוכחית מגייסת כותרי כותרות. פילוגים, נסיונות 
גישור, חרטות, דעות קוטביות, רבנים לכאן לכאן ולכאן, 

 ומה לא?
"הרשעים", לא בודקים מה קורה בצד השני, לא מבררים 
אם יש גדולים במחנה האחר, לא חותרים לשלום. הם מיד 

בחרמות ונידויים. הם גם תוקפים, משמיצים, יוצאים 
יודעים להטות את דעת גדולי ישראל לטובתם, הם עושים 
זאת בתחנונים ובמקרה הצורך באיומים. והיו דברים 

 מעולם גם בקרב מחננו, והמשכיל בעת ההיא ידום.
"הצדיקים" לעומתם, לא מביעים דעה על דרך השלילה, 

על  וכל דבריהם הם על דרך החיוב בלבד. למי יש להצביע,
מי גדולי ישראל סמכו, ומי הם הגדולים אשר כולנו עפר 

 לרגליהם.
ובתוך כל זה, חותרים לשלום, לאחווה, לקיום החזון של 
"והיו כולם אגודה אחת". לא רק שלא משמיצים את 
האחרים, אלא גם יודעים לשבח להלל ולפאר את גדולי 
ישראל מהצד השני, למרות שלא הוא "הרב, הפוסק, 

 הבלעדי, המרן" שלנו.המחליט, 
בדרך הטבע, הרשעים מנצחים. אולם כולנו ננהג 
כצדיקים, נרבה אהבה ואחוה שלום ורעות, נקדש את 
גדולי ישראל, ונעשה ככל יכלתנו לשם שמים. והקדוש 
ברוך הוא יעשה עמנו ניסים ונפלאות כשם שעשה 
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. וגם עתה ינצחו 

ן התורה, ומלאה הארץ דעה את ה' הצדיקים, ותגדל קר
 כמים לים מכסים, אמן.

 

  

 בדור כידוע? איכות או? כמות :שאלה
 בחינוך ונסיונות קשיים המון יש שלנו

 לצערי נכספת אני ליום מיום. ילדים
 והחומרי השיקרי מהעולם לדברים

 מיני כל. שלנו לעולם איכשהוא שנכנסים
 היה מי דורות כמה לפני שעד דברים
 כתוצאה. החרדי לעולם שיכנסו מאמין

 ועצומה רבה היא ילד בכל ההשקעה מכך
 ולהשקיע עיניים אלף לפקוח צריך, יותר

 ,הילדים חינוך בענין .מרובים מאמצים
 להביא? כמות עדיף אםה היא השאלה

 אם יודעת לא ואני, ילדים שיותר כמה
 כמו והשקעה זמן אחד לכל לתת אצליח

 שעדיף או ,לילדי לתת מייחלת שאני
/ שלושה על מדברת לא אני? )איכות

? יותר הרבה להשקיע ואז( ילדים ארבעה
 הרבה להביא שאפשר שאומר מי ויש

 אני, כולם את לחנך ואפשר ילדים
 ילדים 3 לחנךבין  הבדל שיש חושבת

 ?הרב כבוד דעת מה?? 04 לחנך לבין
 הפסקה לעשות מותר להלכה :תשובה

 צריכה האשה כאשר ילדים מלהביא
 יסודות כאשר , אובגוףו בנפש חיזוק
 במעלות ולהוסיף להתחזק צריכים הבית

 הוראת ידי על הצורך וכפי .בית שלום של
 ויתכן, הפסקה לעשות מותר חכם

 המצב בגלל מסויימת שלמשפחה
 פריה קיימו כאשר ילדים 0 מספיק

 ילדים 3 מספיק אחרת ומשפחה, ורביה
 משפחה ויש, ורביה פריה עם כמובן

 אם, ויותר ילדים 04 להביא גם שצריכים
 ולא בנות או בנים כולם שעדיין בגלל זה

 לבני שיש בגלל אם, ורביה פריה קיימו
 נפשי בחיזוק צורך ואין גדולה עזרה הזוג

 זכו עצמם הזוג שבני בגלל או. כלום ולא
 ולידה הריון שנוצר יתברך מהשם למתנה
. כלום ולא חולשה ואין ובשמחה בקלות

 עליהם, להפסקה היתר יקבלו כיצד ואז
  .הישועה' ולה שיותר כמה להוסיף נאמר

 לכל לתת ניתן כיצד כאן ששואלים מה
 מייחלת שאני כמו והשקעה זמן אחד

 שאני כמו" צריך לא. הבעיה כאן', וכו
 טובת באמת שנראה כמו אלא ",מייחלת

 ומסתדר, ונחמד חריף ,זריז ילד, הילד
 לו ומספיק, אותו מרגישים שלא וכמעט
 לותומ   טובה להומ   טוב לילה נשיקת

, יותר טיפה ויש. ישראל על ושלום חיבה
 המצב לפי והכל. יותר טיפות שתי ויש

 תורה דעת עם להתייעץ יש ,והצורך
 אומר יביע ועיין. הישועה' ולה תמיד

 .תיז דף ד"יו חלק
 
 
 
 
 
 
 

 בשבת לקרוא מותר האם :שאלה
 בו שאין במגזין הדין ומה? עיתונים

 ?פרסומות

 שאל את הרב
 באתר המוסדותשאלות ותשובות ששאלו את מורנו הרב שליט"א 
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 בשבת לקרוא מותר האם :שאלה
 בו שאין במגזין הדין ומה? עיתונים

 ?פרסומות
. בלבד לתורה קודש שבת :תשובה

. עיתון מתירים יש ומלחמה פחד וכשיש
 '(.ע דף' ו שבת ע"חזו)

 
 בה שמצויות עבודה לי הציעו :שאלה

 ?שם לעבוד לי מותר האם, נשים הרבה
 עם ולהתייעץ מאוד להיזהר יש :תשובה

 קידושין בסוף ועיין, הפרטים בכל חכם
 אוי, ועוד חייא ורבי חסידא עמרם רב על
 .הדין ביום לנו

 
 מכשיר להטעין מותר האם :שאלה

 ללא כנסת בבית נייד מחשב או טלפון
 שמותר במידה? מהגבאים רשות

 שמטעין פלוני את רואה אני אם, להטעין
 האם, כשר שאינו מכשיר הכנסת בבית

 ומה? מזה אותו ולהפריש להוכיחו עליי
 ברכב איתי נוסע שלי חבר אם הדין

 הלא המכשיר את להטעין ורוצה, לשיעור
 או כן לעשות לו לתת עליי, שלו כשר

 ?אותו להפריש
, רשות לבקש ויש להטעין מותר :תשובה

 זה הכנסת בית כי לסרב לגבאי ואסור
 בשעת כן לעשות וזכותם לתושבים שייך

. להטעין מותר כשר לא מכשיר גם. הצורך
 לצורך היתר שקיבל יתכן. להוכיחו ויש

 '.וכו עבודה
 

 חזן מורידים מקרה באיזה :שאלה
 ?מהתיבה
 ופיסוק היגוי למד שלא חזן :תשובה

 גדולי על שמדבר או. חזן להיות לו אסור
 בלי כשר לא מכשיר לו שיש או. ישראל

 .חכם של התר
 

 של תפילין להניח שרוצה אברך :שאלה
 קריאת לקרוא, הסדר באמצע תם רבינו
 ?תורה ביטול זה האם, ולחלוץ שמע

 יש, מתאים לא הסדר באמצע :תשובה
 עדיף שוקעת השמש ואם. בהפסקה זמן

 לנדר חושש ואם. התפילין על לוותר
 .מאוד חמור זה ציבור סדר. התרה יעשה

 
 לקבל פרטי לאדם מותר האם :שאלה

 ?תורה במוסד הדין ומה? מגוי צדקה
 מכמה בזה מקילים הזמן בזה :תשובה

 :טעמים
 .לפרסם בלי בצניעות כן עושים. א
 
 
 
 
 
 
 
 שמביאים נדבה אלא צדקה לא זה .ב

 .מעצמם
 שבעולם צדקה לקרנות שייך זה אם .ג

 שמביאים נדבה אלא צדקה לא זה .ב
 .מעצמם

 שבעולם צדקה לקרנות שייך זה אם .ג
 כיום ובפרט להקל יש פרטי איש ולא

 להקל יש קשה שהמצב תורה למוסדות
 וכן(. ד"רנ סימן ד"יור ועין) להחמיר ולא

 שייך זה הרי הממשלה של קרנות מיני כל
, הפיס מפעל וכן, מהאוצר וכן, לתושבים

 ובזה. שיותר כמה מהם לבקש מצווה
, שתורמים קודש שבת מחללי גם הזמן

 .ויראה לתורה אותם ולחזק, מהם לקחת
 

 קודש בספרי ללמוד מותר האם :שאלה
 הדין ומה"? אחרונות ידיעות" בהוצאת

 ידיעות"ו" קוק הרב מוסד" זה אם
 "?אחרונות
 כתב ולא דפוס זה היום, מותר :תשובה

 רבינו למרן ועיין. במכונה נעשה הכל, יד
 ג"ח) דעת יחוה ת"בשו א"זיע הגדול

 .ותהנה( עט סימן
 

 להתיז לגבר מותר האם :שאלה
 ?בשבת השחי בבית דאורדורנט

 דין ואין ממרח דין אין, מותר :תשובה
 .לחבירו אדם בן של מעלה ויש זורה

 
 שיניים לצחצח כדי התנאים מה :שאלה

 ?בשבת
 לעשות. ב.  לו שקשה מי. א :תשובה

 להניח. ג. דם יצא שלא ולשתדל בעדינות
 ואם לשוטפו ולא מים בכוס המברשת

 מותר במברשת שנית להשתמש רוצה
 זה דם יוצא אם גם ובדיעבד. לשוטפו גם
 ועיין) בחבורה מקלקל כדין, נורא לא

 א"זיע הגדול רבינו למרן ועיין(. קו שבת
 .ותהנה ח"רע דף ו"ח דעת יחוה ת"בשו

 
 כותבת. הרב כבוד עליכם שלום :שאלה

 באמא מטפלת אני. קשה נפשי במצב לך
 לטפל לבית לאמא באה כשאני. קשישה

 על הנפשי מצבי. בזיונות סופגת אני בה
 מתקשרת. ... עצבים התמוטטות סף

 על ולועגת נמרצות קללות מקללת אליי
 מאמא ביקשתי. אהרון וידום ואני... ש זה

 לי קשה. רוצה לא היא אבות לבית ללכת
. עוברת שאני המצבים עקב בה הטיפול

 פוצה ואין בה מתעללים בעצמה אמא
 . ומצפצף פה

 
 המשך בשבוע הבא!

 
 
 
 
 
 
 

 ברוך כלום לי חסר לא יפה בית לי יש
 לא. חרדי חיים אורח מנהלת אני. השם

 מעמידים...  אותי חנן לא' שה מספיק
...  תתפוצצי וצועקים עיניי מול אותו
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אנחנו בתהליכי פרידה קשים מחג החנוכה, חג נפלא לכל 
 הדעות, גם הרחוקות קצת מהמשמעות אותה הוא מסמל.

גם אותם שחושבים שהמכבים היום שריריים וענקים, כפי 
 שבאמת היו היוונים, חוגגים חג זה בהתלהבות.

אולם אנחנו יודעים, שהמכבים לו היו קמים לנגדנו 
כיום מקברם, היום נראים ממש כמו בחורי ישיבות 
שגרתיים. מגבעות, חליפות, גוף סגפן יחסית, ושלא 
לדבר על חדר כושר או שיעור התעמלות. למי היה זמן 
לכל זה, הם הרי היו שקועים ראשם ורובם בדברי 

 ים ולילות.הגמרא הקדושה עליה היו עמלים ימ
קבוצה של אברכים שלא אוכלים טוב, לא ישנים טוב, ולא 

 משקיעים בגופם הגשמי קורטוב של תשומת לב.
לעומתם עמדו היוונים, גבוהים וזקופים, מלאי שרירים 
ושומן בהתאמה לחלקים הנכונים. את סדר יומם היו 
פותחים בחדר כושר עם 'מאמן אישי צמוד', כשלאחר מכן 

ארוחה דשנה ורעננה על כל פרטי סודות היום אוכלים 
 הבריאות של גדולי הפרופסורים בעולם.

גם בזמנם היו שנים שחשבו שכולסטרול בריא ולכן 
המליצו על שני ביצים בארוחת הבוקר, ושנים בהם חשבו 
שזה ממש אבל ממש מזיק ולכן אישרו רק ביצה בשבוע. 

ן גם שם היו דיונים על לחם חיטה מלאה וריקה, כוסמי
וקינועה, ומה לא. הם היו יודעים לשמור על הגוף למלוא 
אורכו ורוחבו, אולם בכל הנוגע לנפש, לרוחניות, למה 

 שמעבר לגוף הבהמי המאוס, לא היתה להם אף זיקה.
והנה נעמדים שתי הקבוצות זו מול זו, ובעוד היוונים 
ממלאים שטחים רבועים של קילומטרים באנשי צבא 

לי מלחמה, תופסים המכבים מטר רבוע, מיומנים, פילים וכ
ומנסים ראשית לכל ללכוד את תשומת לבם של היוונים, 

 שיבחינו בכלל בקיומם...
ואז מתחילה המלחמה, ובנוסח "על הנסים" אנחנו 
'מספרים' את מה שקרה שם: "מסרת גיבורים ביד 

 חלשים, ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים".
ה. מילא "גיבורים ביד חלשים" וכאן נשאלת השאלה הגדול

זה ממש נס, כי בדרך הטבע הגיבורים מנצחים. וכמו כן 
"רבים ביד מעטים" זה גם נס לא קטן, והלא בדרכו של 
עולם הרבים הם המנצחים. אולם "רשעים ביד צדיקים", 
כאן כבר צריכים להבין מדוע מדובר בנס. וכי דרך הטבע 

ורבים רשעים שהצדיק יפסיד, וכי בכל מלחמה בה מע
וצדיקים דרך הרשעים לנצח? ומה אילו היו הצדיקים רבים 
וחזקים יותר, האם עדיין יהיו סיכויי הניצחון שלהם 

 נמוכים יותר מהרשעים?
והתשובה לכך מורי ורבותי, חשובה, מלמדת, בונה, ומכינה 
כל אחד מאיתנו לכל מערכת בחירות, ובפרט למערכת 

' הנוכחית שטרם היה הבחירות 'הבלתי ניתנת לבליעה
 כמוה.

צדיק שנכנס למלחמה, לא רואה רק את הניצחון לנגד 
 עיניו. הוא חושב גם על אזרחי האויב, הוא בודק 

 
 
 

ולדרכי שלום, הוא מנסה להאמין לכל סימן של חרטה  
ד האויב. רק לאחר שמיצה את כל או הכנעה מצ

האפשרויות וראה שכבר ממש אין ברירה, הוא נוטל את 
נשקו ומכוון אותו לעבר מצחו של היריב, לוחץ על 
ההדק ומשחרר קליע שמשחרר את נשמתו של המחבל 

 מחבוטי הנפש לעולם שכולו רע.
הרשע / המחבל לעומתו, לא עושה את כל החשבונות 

א רוצה, ואם כבר הוא חושב על האלה. שלום הוא באמת ל

 זהירות! "בחירות"
 הרב אליהו רבי

 ההילולא המרכזית והרגע הגורלי
 ...עמוד האחרוןבמחכים לכם 

שהנשק שלו לא יפגע בטעות במי שאינו אשם. הוא 
 מנסה לגרור ככל יכלתו את המלחמה להפסקת אש

ולדרכי שלום, הוא מנסה להאמין לכל סימן של חרטה 
ד האויב. רק לאחר שמיצה את כל או הכנעה מצ

האפשרויות וראה שכבר ממש אין ברירה, הוא נוטל את 
נשקו ומכוון אותו לעבר מצחו של היריב, לוחץ על 
ההדק ומשחרר קליע שמשחרר את נשמתו של המחבל 

 מחבוטי הנפש לעולם שכולו רע.
הרשע / המחבל לעומתו, לא עושה את כל החשבונות 

א רוצה, ואם כבר הוא חושב על האלה. שלום הוא באמת ל
אזרחי האויב זה רק מחשבות אבן ואבדן. הוא לא מנסה 
ללמוד צרכים, ולא מהרהר לרגע אם המלחמה צודקת. הוא 

 יורה לכל עבר, וזורע הרס חורבן והרג סביבו.
בדרך הטבע, הרשע אמור לנצח. כאן שהמכבים הצדיקים 

 מידי שנה.נצחו, זה היה נס ופלא גדול שעליו אנו מודים 
 מורי ורבותי!

אם שמתם לב או לא, אם שמעתם רשרושים בנדון או 
ששקט עדיין במחוזותיכם. תקופת הבחירות החלה על 
כל גרורותיה כאן בארצנו הקטנטונת. וכמה שהיא 
קטנה, כך הכותרות אותן היא משיגה בכל מערכת 
בחירות גדולות וגדולות מאד. ואם כל מערכת בחירות 

ת די נאות, הרי שמערכת הבחירות מגייסת כותרו
הנוכחית מגייסת כותרי כותרות. פילוגים, נסיונות 
גישור, חרטות, דעות קוטביות, רבנים לכאן לכאן ולכאן, 

 ומה לא?
"הרשעים", לא בודקים מה קורה בצד השני, לא מבררים 
אם יש גדולים במחנה האחר, לא חותרים לשלום. הם מיד 

בחרמות ונידויים. הם גם תוקפים, משמיצים, יוצאים 
יודעים להטות את דעת גדולי ישראל לטובתם, הם עושים 
זאת בתחנונים ובמקרה הצורך באיומים. והיו דברים 

 מעולם גם בקרב מחננו, והמשכיל בעת ההיא ידום.
"הצדיקים" לעומתם, לא מביעים דעה על דרך השלילה, 

על  וכל דבריהם הם על דרך החיוב בלבד. למי יש להצביע,
מי גדולי ישראל סמכו, ומי הם הגדולים אשר כולנו עפר 

 לרגליהם.
ובתוך כל זה, חותרים לשלום, לאחווה, לקיום החזון של 
"והיו כולם אגודה אחת". לא רק שלא משמיצים את 
האחרים, אלא גם יודעים לשבח להלל ולפאר את גדולי 
ישראל מהצד השני, למרות שלא הוא "הרב, הפוסק, 

 הבלעדי, המרן" שלנו.המחליט, 
בדרך הטבע, הרשעים מנצחים. אולם כולנו ננהג 
כצדיקים, נרבה אהבה ואחוה שלום ורעות, נקדש את 
גדולי ישראל, ונעשה ככל יכלתנו לשם שמים. והקדוש 
ברוך הוא יעשה עמנו ניסים ונפלאות כשם שעשה 
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. וגם עתה ינצחו 

ן התורה, ומלאה הארץ דעה את ה' הצדיקים, ותגדל קר
 כמים לים מכסים, אמן.

 

  

 בדור כידוע? איכות או? כמות :שאלה
 בחינוך ונסיונות קשיים המון יש שלנו

 לצערי נכספת אני ליום מיום. ילדים
 והחומרי השיקרי מהעולם לדברים

 מיני כל. שלנו לעולם איכשהוא שנכנסים
 היה מי דורות כמה לפני שעד דברים
 כתוצאה. החרדי לעולם שיכנסו מאמין

 ועצומה רבה היא ילד בכל ההשקעה מכך
 ולהשקיע עיניים אלף לפקוח צריך, יותר

 ,הילדים חינוך בענין .מרובים מאמצים
 להביא? כמות עדיף אםה היא השאלה

 אם יודעת לא ואני, ילדים שיותר כמה
 כמו והשקעה זמן אחד לכל לתת אצליח

 שעדיף או ,לילדי לתת מייחלת שאני
/ שלושה על מדברת לא אני? )איכות

? יותר הרבה להשקיע ואז( ילדים ארבעה
 הרבה להביא שאפשר שאומר מי ויש

 אני, כולם את לחנך ואפשר ילדים
 ילדים 3 לחנךבין  הבדל שיש חושבת

 ?הרב כבוד דעת מה?? 04 לחנך לבין
 הפסקה לעשות מותר להלכה :תשובה

 צריכה האשה כאשר ילדים מלהביא
 יסודות כאשר , אובגוףו בנפש חיזוק
 במעלות ולהוסיף להתחזק צריכים הבית

 הוראת ידי על הצורך וכפי .בית שלום של
 ויתכן, הפסקה לעשות מותר חכם

 המצב בגלל מסויימת שלמשפחה
 פריה קיימו כאשר ילדים 0 מספיק

 ילדים 3 מספיק אחרת ומשפחה, ורביה
 משפחה ויש, ורביה פריה עם כמובן

 אם, ויותר ילדים 04 להביא גם שצריכים
 ולא בנות או בנים כולם שעדיין בגלל זה

 לבני שיש בגלל אם, ורביה פריה קיימו
 נפשי בחיזוק צורך ואין גדולה עזרה הזוג

 זכו עצמם הזוג שבני בגלל או. כלום ולא
 ולידה הריון שנוצר יתברך מהשם למתנה
. כלום ולא חולשה ואין ובשמחה בקלות

 עליהם, להפסקה היתר יקבלו כיצד ואז
  .הישועה' ולה שיותר כמה להוסיף נאמר

 לכל לתת ניתן כיצד כאן ששואלים מה
 מייחלת שאני כמו והשקעה זמן אחד

 שאני כמו" צריך לא. הבעיה כאן', וכו
 טובת באמת שנראה כמו אלא ",מייחלת

 ומסתדר, ונחמד חריף ,זריז ילד, הילד
 לו ומספיק, אותו מרגישים שלא וכמעט
 לותומ   טובה להומ   טוב לילה נשיקת

, יותר טיפה ויש. ישראל על ושלום חיבה
 המצב לפי והכל. יותר טיפות שתי ויש

 תורה דעת עם להתייעץ יש ,והצורך
 אומר יביע ועיין. הישועה' ולה תמיד

 .תיז דף ד"יו חלק
 
 
 
 
 
 
 

 בשבת לקרוא מותר האם :שאלה
 בו שאין במגזין הדין ומה? עיתונים

 ?פרסומות

 שאל את הרב
 באתר המוסדותשאלות ותשובות ששאלו את מורנו הרב שליט"א 

www haravrabi.co.il. 

 בשבת לקרוא מותר האם :שאלה
 בו שאין במגזין הדין ומה? עיתונים

 ?פרסומות
. בלבד לתורה קודש שבת :תשובה

. עיתון מתירים יש ומלחמה פחד וכשיש
 '(.ע דף' ו שבת ע"חזו)

 
 בה שמצויות עבודה לי הציעו :שאלה

 ?שם לעבוד לי מותר האם, נשים הרבה
 עם ולהתייעץ מאוד להיזהר יש :תשובה

 קידושין בסוף ועיין, הפרטים בכל חכם
 אוי, ועוד חייא ורבי חסידא עמרם רב על
 .הדין ביום לנו

 
 מכשיר להטעין מותר האם :שאלה

 ללא כנסת בבית נייד מחשב או טלפון
 שמותר במידה? מהגבאים רשות

 שמטעין פלוני את רואה אני אם, להטעין
 האם, כשר שאינו מכשיר הכנסת בבית

 ומה? מזה אותו ולהפריש להוכיחו עליי
 ברכב איתי נוסע שלי חבר אם הדין

 הלא המכשיר את להטעין ורוצה, לשיעור
 או כן לעשות לו לתת עליי, שלו כשר

 ?אותו להפריש
, רשות לבקש ויש להטעין מותר :תשובה

 זה הכנסת בית כי לסרב לגבאי ואסור
 בשעת כן לעשות וזכותם לתושבים שייך

. להטעין מותר כשר לא מכשיר גם. הצורך
 לצורך היתר שקיבל יתכן. להוכיחו ויש

 '.וכו עבודה
 

 חזן מורידים מקרה באיזה :שאלה
 ?מהתיבה
 ופיסוק היגוי למד שלא חזן :תשובה

 גדולי על שמדבר או. חזן להיות לו אסור
 בלי כשר לא מכשיר לו שיש או. ישראל

 .חכם של התר
 

 של תפילין להניח שרוצה אברך :שאלה
 קריאת לקרוא, הסדר באמצע תם רבינו
 ?תורה ביטול זה האם, ולחלוץ שמע

 יש, מתאים לא הסדר באמצע :תשובה
 עדיף שוקעת השמש ואם. בהפסקה זמן

 לנדר חושש ואם. התפילין על לוותר
 .מאוד חמור זה ציבור סדר. התרה יעשה

 
 לקבל פרטי לאדם מותר האם :שאלה

 ?תורה במוסד הדין ומה? מגוי צדקה
 מכמה בזה מקילים הזמן בזה :תשובה

 :טעמים
 .לפרסם בלי בצניעות כן עושים. א
 
 
 
 
 
 
 
 שמביאים נדבה אלא צדקה לא זה .ב

 .מעצמם
 שבעולם צדקה לקרנות שייך זה אם .ג

 שמביאים נדבה אלא צדקה לא זה .ב
 .מעצמם

 שבעולם צדקה לקרנות שייך זה אם .ג
 כיום ובפרט להקל יש פרטי איש ולא

 להקל יש קשה שהמצב תורה למוסדות
 וכן(. ד"רנ סימן ד"יור ועין) להחמיר ולא

 שייך זה הרי הממשלה של קרנות מיני כל
, הפיס מפעל וכן, מהאוצר וכן, לתושבים

 ובזה. שיותר כמה מהם לבקש מצווה
, שתורמים קודש שבת מחללי גם הזמן

 .ויראה לתורה אותם ולחזק, מהם לקחת
 

 קודש בספרי ללמוד מותר האם :שאלה
 הדין ומה"? אחרונות ידיעות" בהוצאת

 ידיעות"ו" קוק הרב מוסד" זה אם
 "?אחרונות
 כתב ולא דפוס זה היום, מותר :תשובה

 רבינו למרן ועיין. במכונה נעשה הכל, יד
 ג"ח) דעת יחוה ת"בשו א"זיע הגדול

 .ותהנה( עט סימן
 

 להתיז לגבר מותר האם :שאלה
 ?בשבת השחי בבית דאורדורנט

 דין ואין ממרח דין אין, מותר :תשובה
 .לחבירו אדם בן של מעלה ויש זורה

 
 שיניים לצחצח כדי התנאים מה :שאלה

 ?בשבת
 לעשות. ב.  לו שקשה מי. א :תשובה

 להניח. ג. דם יצא שלא ולשתדל בעדינות
 ואם לשוטפו ולא מים בכוס המברשת

 מותר במברשת שנית להשתמש רוצה
 זה דם יוצא אם גם ובדיעבד. לשוטפו גם
 ועיין) בחבורה מקלקל כדין, נורא לא

 א"זיע הגדול רבינו למרן ועיין(. קו שבת
 .ותהנה ח"רע דף ו"ח דעת יחוה ת"בשו

 
 כותבת. הרב כבוד עליכם שלום :שאלה

 באמא מטפלת אני. קשה נפשי במצב לך
 לטפל לבית לאמא באה כשאני. קשישה

 על הנפשי מצבי. בזיונות סופגת אני בה
 מתקשרת. ... עצבים התמוטטות סף

 על ולועגת נמרצות קללות מקללת אליי
 מאמא ביקשתי. אהרון וידום ואני... ש זה

 לי קשה. רוצה לא היא אבות לבית ללכת
. עוברת שאני המצבים עקב בה הטיפול

 פוצה ואין בה מתעללים בעצמה אמא
 . ומצפצף פה

 
 המשך בשבוע הבא!

 
 
 
 
 
 
 

 ברוך כלום לי חסר לא יפה בית לי יש
 לא. חרדי חיים אורח מנהלת אני. השם

 מעמידים...  אותי חנן לא' שה מספיק
...  תתפוצצי וצועקים עיניי מול אותו



‡ר‚ון ‰נוער
˘ע"י מוס„ו˙ ‰רב רבי

הקדשת שיעור התהילים של 
ילדי ישראל והצלת הנוער: 

03-50-111-50

הקדשת לימוד תורה בימי החופש 
ששכרו "מקבל שכר כנגד כולם" 

03-50-111-50 חיזוק ועידוד הלימוד ביומי דפגרא  שע"י מוסדות הרב רבי

       בית מדרש
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בארץ הקודש
בנשיאות מורנו

הרב חיים רבי שליט"א 

מוסדות

יונדאי i10 חדשה 2015
שברולט ספארק חדשה 2015

₪ במזומן
 15,0003

זוכים

תכשיטי זהב

ועוד
עשרות
פרסים

יקרי
ערך

ועוד
עשרות
פרסים

יקרי
ערך

'זכית'
בזכות החזקת 
התורה, ובנוסף

בס"ד

שע"י מוסדות מורנו הרב חיים רבי שליט"א

שלך, ושל עולם התורה!

22 זה יכול להיות שלך22

בהשתתפותך הנך שותף מלא 
לתורתם ותפילתם של למעלה 
מ-150 אברכים, ותעשיית תורה 

וחסד סביב השעון

פרס 
ראשון

פרס שני

א. ההגרלה בכפוף לתקנון במשרדי המוסדות. ב. ההגרלה הראשונה תיערך בהילולא המרכזית והמסורתית של הבבא סאלי הרב כדורי ומרן זיע"א )פרטים בהמשך( . ג. ההגרלה המרכזית תתקיים בחול המועד פסח תשע"ה. ד. בחיובי מיסוי לו יהו יחוייב הזוכה כחוק. ד. הספקת המוצרים המשניים באחריות הספקים ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד.

הצטרף 1-700-700-770
)24 שעות(עכשיו

מחיר כרטיס: 

₪ 30
לחודש

למשך שנה
 

פרס שלישי רביעי וחמישי
 15,000 ש"ח
מחולק לשלושה זוכים!

פרס שלישי רביעי וחמישי
 15,000 ש"ח

)מחולק לשלושה זוכים!( ברכישת 2 כרטיסים, כניסה להילולא חינם!
ברכישת

שני כרטיסי הגרלה  מקבלים כרטיס שלישי במתנה
ברכישת 5 כרטיסים  מקבלים  5 כרטיסים במתנה

ברכישת 10 כרטיסים  20 כרטיסים במתנה

הפרס השישי והשביעי 
תכשיטי זהב
בשווי 3,500 ש"ח

)מחולק לשני זוכים!(

הפרס השישי והשביעי 
תכשיטי זהב
בשווי 3,500 ש"ח

)מחולק לשני זוכים!(

ההגרלה הראשונה תתקיים אי"ה
בההילולא המרכזית והמסורתית

ביום שלישי ז' שבט תשע"ה )27/01/15(
באולם החדש 'ויוליה' )גאלרי לשעבר(,
רח' הלוחמים 1 צומת וולפסון תל אביב

בהשתתפות גדולי ישראל סביב שולחנות ערוכים כיד המלך

 

  

 ויגש

              55                 (   /2721221תשע"ה ) ה' טבתשבת קודש             
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 פרשת ויגש תשע"הבס"ד, 
כאשר אחי יוסף שומעים את  !כולנו המומים גם בפרשת ויגש

וכל האחים  "?! "אני יוסף העוד אבי חיהמלך בוכה ואומר להם 
 על הרצפה! יינו שם, היינו נופליםאם אנחנו ה מפניו. הרי נבהלים

איזה פחד ובהלה נוראים מרגישים אחי יוסף כאשר הם מגלים 
 22 של באיחור ובמעשהשעשו טעות חמורה, במחשבה, בדיבור 

 שנה. איום ונורא!
צריכים להשתמש בהם יום שנפלאות כאן שתי הנהגות מ דיםוולמ

 יום שעה שעה.
 לעולם אל תחשוב שאתה צודק והשני טועה -הנהגה ראשונה 

יתכן שגם הצד השני לפי מצבו ולפי מה שעבר עליו, ניתן להבין את 
דעת מעשיו. ויתכן גם שהסיתו אותו ובתמימותו חשב שזה גם 

תורה. ולכן מצוה להיות נעלב ולא מעליב )שבת פח:(, עניו וצנוע, 
סלחן ומוותר לכולם. משום שצריך פסק הלכה של בית דין כתוב 
וחתום, כדי להתיר לצעוק על יהודי, או לדבר עליו או לשמוע עליו 

 ואשרי הנזהר שזכה לכך. לשון הרע.
ום שלפסוק חז"ל אומרים )סנהדרין ו:( מצוה לעשות פשרה, מש

ות ובירורים אאסמכתלקבל ם לשמוע עדים וידין צריכים הדיינ
 ולא תמיד זה אפשרי! נוספים כדי להגיע למסקנה בשלמות.

. ולפעמים יש חובה לעשות לפנים משורת הדין )עיין ב"מ פג.(
ורואים כאן בפרשה על אחי יוסף שחשבו כל כך שהם צודקים, עד 
כדי כך שרצו ממש להמיתו )עיין מדרש רבה כאן(. כי בעל לשון 

ובסוף  הרע כיוסף הצדיק ראוי להשליכו לכלבים )פסחים קיח.(.
 ממש נורא ואיום! כאמור, הם טעו.

והיסוד לכך מפורש בפסוק "אבל אשמים אנחנו", ומבאר רבינו 
אור החיים הקדוש, גם אם לפי דעתך העניה אתה צודק, עם כל 
זאת כאשר הוא מתחנן ובוכה, ומצטער ומבקש לרחם עליו, חובה 

לסמוך על דעתך. ועל אחת כמה לעשות לפנים משורת הדין ולא 
, שבאופן כזה גם אם יש ריב ומדון, וכמה כאשר אין פסק הלכה

מצה ומריבה, עם כל זאת ולמרות הכל אסור לשנוא, אסור לקלל, 
שאסור  אסור לזלזל ואסור לדבר לשון הרע, ועל אחת כמה וכמה

ויש  להכות ואסור לזרוק לבור ואסור למכורו לגויים. הן וכיוצא בהן.
 וש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד"להתפלל על כך כל יום: "לא נב

 שלא נעשה טעויות...
 044שנה, ובא עם  63הנה עשיו הרשע, שמר שנאה בלבו על יעקב 

וה ומביא לו והוא משתחשאיש, וברגע אחד כשראה את יעקב 
ואין שנאה ואין כלום. וכן  שיקותעשו שניהם חיבוקים ונ תנות,מ

שנה, נמוגו ברגע  22טי יה, שנאה וקנאה שנמשכו הוא אצל שב
ואין כלום. אחד כאשר שמעו את המלים "אני יוסף", אין מחלוקות 

כך שלמעשה לא כדאי להתחיל במחלוקות, בעצבים, ברוגז וכיוצא 
בזה. ואדרבא להיפך, ענוה וצניעות, עין טובה ולב טוב, הרי זה מצוה 

  ם.כל רגע, קידוש השם, וחיים טובים לכול
גם כאשר עושים טעויות, לא להשבר ולא להתייאש,  -הנהגה שניה 

אלא לבוא ולבקש מחילה וסליחה ושלום על ישראל. כמו שעשו 
 אחי יוסף, באו אליו וביקשו סליחה ובכו והצטערו מאוד, והסכימו

 
 
 
 
 
 
 
 

אפילו להיות עבדים! לפעמים גם אנחנו עושים טעויות, ואשריו  

 טעות לעולם חוזרת
 מורנו הרב שליט"א

י אפילו להיות עבדים! לפעמים גם אנחנו עושים טעויות, ואשריו מ
סליחה ולומר 'טעיתי', ובזה מקדש שם שזכה לאחר הטעות לבקש 

 שמים. ושלום על ישראל. 
מצינו בגמרא )שבת סג:( על חכמי ישראל שאמרו: דברים 
שאמרתי לכם טעות הן בידי. ומצויין שם במסורת הש"ס עשר 

בש"ס שחכמי ישראל אומרים 'מה  בעשרה מקומות ,פעמים
שזה  שפסקתי היה טעות', בבחינת ומודה על האמת. ובודאי

מהשמים לעשות טעות ולהתבזות מעט )כמבואר בגמרא ע"ז נה.(, 
ולפעמים מהשמים מחכימים את האדם כדי שיזכה לכבוד גדול 

רע"א(. וכן דוד המלך עליו השלום אמר: "תעיתי כשה  ')עיין חולין ז
אובד" )תהלים קיט(. וכן בוידוי אומרים: "תעינו ותעתענו", כלומר 

אבל זה נורא כשלא מודים על הטעות. לא נורא לעשות טעויות, 
ואשריו מי שזכה למידת ומודה על האמת, איש כזה זוכה שפיו ולבו 

 שוין תמיד )עיין מכות כד.(.
ובאמת למה זה קשה לומר 'טעיתי', משום שזה נראה חסרון 
שהוא עשה טעות, עשה ופעל לא על פי השכל, אבל האמת שזו 

יו לא פעל על פי השכל, אבל לומר 'טעיתי'. נכון שעד עכש מעלה
ברגע שגילה את טעותו מיד פירסם וחזר בו, כי זו מעלה שמעכשיו 
זכה לדעת ולכווין לאמת. ואין בושה לומר 'טעיתי' אלא מעלה! 
טעיתי, כלומר החכמתי וכעת אני יודע כיצד להתנהג. וכך עושים 
תמיד חכמי ישראל, לדוגמא, רבי יוחנן הוכיח את ריש לקיש 

בו בכמה הלכות בדיני כשרות שהחמיר בהם )ע"ז נח:(. וכן  שיחזור
רבי יוחנן אמר הלכה בדיני מגילה ומיד חזר בו )מגילה יט:(. צא 
ולמד באיזה פשטות כתוב בתורה "וינחם ה' כי עשה את האדם" 
)פרשת בראשית(, "וינחם ה' על הרעה" )פרשת כי תשא(, "ויאמר 

אי שנלמד מה' יתברך ה' סלחתי כדבריך" )בפרשת שלח(. והלו
שבשביל טיפת ונקיים את הפסוק "והלכת בדרכיו". יש אנשים 

כבוד מעדיפים להתגרש זה מזו, והורסים את עצמם ואת זרעם 
אחריהם רחמנא ליצלן! והרמב"ם )ספ"ד מהלכות חנוכה( כותב: 
גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר 

 תיה שלום"."דרכיה דרכי נועם וכל נתיבו
כלומר לא להתבייש כאשר עושים טעות,  "טעות לעולם חוזרת"

 ולא לעשות ריב ומחלוקת כאשר מגלים טעות, זה "טעות אנוש"
ויכול לקרות לכולם. ואין מי שניצל מכך! ובתפילת שחרית כתוב: 
"ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת 

י התורה יודעים את האמת שלא להיות טועה אמת", כלומר ע"
 בשכל ולא תועה בדרך. רחמנא ליצלן!

ן הבחירות לכנסת )כו' אדר תשע"ה(, אין יכאן המקום לעורר בעני
שום היתר לדבר לשון הרע ורכילות וכיוצא בזה על עסקנים, ועל 
אחת כמה וכמה על מנהיגי הדור. כולנו תלמידהם ותלמידי 

בה קדושה לכולנו להצביע אך ורק למען תלמידהם. כמובן חו
תנועת ש"ס שפעל ועשה רבינו הגדול מרן זיע"א. והאמת והשלום 

 אהבו.
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 פרשת ויגש תשע"הבס"ד, 
כאשר אחי יוסף שומעים את  !כולנו המומים גם בפרשת ויגש

וכל האחים  "?! "אני יוסף העוד אבי חיהמלך בוכה ואומר להם 
 על הרצפה! יינו שם, היינו נופליםאם אנחנו ה מפניו. הרי נבהלים

איזה פחד ובהלה נוראים מרגישים אחי יוסף כאשר הם מגלים 
 22 של באיחור ובמעשהשעשו טעות חמורה, במחשבה, בדיבור 

 שנה. איום ונורא!
צריכים להשתמש בהם יום שנפלאות כאן שתי הנהגות מ דיםוולמ

 יום שעה שעה.
 לעולם אל תחשוב שאתה צודק והשני טועה -הנהגה ראשונה 

יתכן שגם הצד השני לפי מצבו ולפי מה שעבר עליו, ניתן להבין את 
דעת מעשיו. ויתכן גם שהסיתו אותו ובתמימותו חשב שזה גם 

תורה. ולכן מצוה להיות נעלב ולא מעליב )שבת פח:(, עניו וצנוע, 
סלחן ומוותר לכולם. משום שצריך פסק הלכה של בית דין כתוב 
וחתום, כדי להתיר לצעוק על יהודי, או לדבר עליו או לשמוע עליו 

 ואשרי הנזהר שזכה לכך. לשון הרע.
ום שלפסוק חז"ל אומרים )סנהדרין ו:( מצוה לעשות פשרה, מש

ות ובירורים אאסמכתלקבל ם לשמוע עדים וידין צריכים הדיינ
 ולא תמיד זה אפשרי! נוספים כדי להגיע למסקנה בשלמות.

. ולפעמים יש חובה לעשות לפנים משורת הדין )עיין ב"מ פג.(
ורואים כאן בפרשה על אחי יוסף שחשבו כל כך שהם צודקים, עד 
כדי כך שרצו ממש להמיתו )עיין מדרש רבה כאן(. כי בעל לשון 

ובסוף  הרע כיוסף הצדיק ראוי להשליכו לכלבים )פסחים קיח.(.
 ממש נורא ואיום! כאמור, הם טעו.

והיסוד לכך מפורש בפסוק "אבל אשמים אנחנו", ומבאר רבינו 
אור החיים הקדוש, גם אם לפי דעתך העניה אתה צודק, עם כל 
זאת כאשר הוא מתחנן ובוכה, ומצטער ומבקש לרחם עליו, חובה 

לסמוך על דעתך. ועל אחת כמה לעשות לפנים משורת הדין ולא 
, שבאופן כזה גם אם יש ריב ומדון, וכמה כאשר אין פסק הלכה

מצה ומריבה, עם כל זאת ולמרות הכל אסור לשנוא, אסור לקלל, 
שאסור  אסור לזלזל ואסור לדבר לשון הרע, ועל אחת כמה וכמה

ויש  להכות ואסור לזרוק לבור ואסור למכורו לגויים. הן וכיוצא בהן.
 וש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד"להתפלל על כך כל יום: "לא נב

 שלא נעשה טעויות...
 044שנה, ובא עם  63הנה עשיו הרשע, שמר שנאה בלבו על יעקב 

וה ומביא לו והוא משתחשאיש, וברגע אחד כשראה את יעקב 
ואין שנאה ואין כלום. וכן  שיקותעשו שניהם חיבוקים ונ תנות,מ

שנה, נמוגו ברגע  22טי יה, שנאה וקנאה שנמשכו הוא אצל שב
ואין כלום. אחד כאשר שמעו את המלים "אני יוסף", אין מחלוקות 

כך שלמעשה לא כדאי להתחיל במחלוקות, בעצבים, ברוגז וכיוצא 
בזה. ואדרבא להיפך, ענוה וצניעות, עין טובה ולב טוב, הרי זה מצוה 

  ם.כל רגע, קידוש השם, וחיים טובים לכול
גם כאשר עושים טעויות, לא להשבר ולא להתייאש,  -הנהגה שניה 

אלא לבוא ולבקש מחילה וסליחה ושלום על ישראל. כמו שעשו 
 אחי יוסף, באו אליו וביקשו סליחה ובכו והצטערו מאוד, והסכימו

 
 
 
 
 
 
 
 

אפילו להיות עבדים! לפעמים גם אנחנו עושים טעויות, ואשריו  

 טעות לעולם חוזרת
 מורנו הרב שליט"א

י אפילו להיות עבדים! לפעמים גם אנחנו עושים טעויות, ואשריו מ
סליחה ולומר 'טעיתי', ובזה מקדש שם שזכה לאחר הטעות לבקש 

 שמים. ושלום על ישראל. 
מצינו בגמרא )שבת סג:( על חכמי ישראל שאמרו: דברים 
שאמרתי לכם טעות הן בידי. ומצויין שם במסורת הש"ס עשר 

בש"ס שחכמי ישראל אומרים 'מה  בעשרה מקומות ,פעמים
שזה  שפסקתי היה טעות', בבחינת ומודה על האמת. ובודאי

מהשמים לעשות טעות ולהתבזות מעט )כמבואר בגמרא ע"ז נה.(, 
ולפעמים מהשמים מחכימים את האדם כדי שיזכה לכבוד גדול 

רע"א(. וכן דוד המלך עליו השלום אמר: "תעיתי כשה  ')עיין חולין ז
אובד" )תהלים קיט(. וכן בוידוי אומרים: "תעינו ותעתענו", כלומר 

אבל זה נורא כשלא מודים על הטעות. לא נורא לעשות טעויות, 
ואשריו מי שזכה למידת ומודה על האמת, איש כזה זוכה שפיו ולבו 

 שוין תמיד )עיין מכות כד.(.
ובאמת למה זה קשה לומר 'טעיתי', משום שזה נראה חסרון 
שהוא עשה טעות, עשה ופעל לא על פי השכל, אבל האמת שזו 

יו לא פעל על פי השכל, אבל לומר 'טעיתי'. נכון שעד עכש מעלה
ברגע שגילה את טעותו מיד פירסם וחזר בו, כי זו מעלה שמעכשיו 
זכה לדעת ולכווין לאמת. ואין בושה לומר 'טעיתי' אלא מעלה! 
טעיתי, כלומר החכמתי וכעת אני יודע כיצד להתנהג. וכך עושים 
תמיד חכמי ישראל, לדוגמא, רבי יוחנן הוכיח את ריש לקיש 

בו בכמה הלכות בדיני כשרות שהחמיר בהם )ע"ז נח:(. וכן  שיחזור
רבי יוחנן אמר הלכה בדיני מגילה ומיד חזר בו )מגילה יט:(. צא 
ולמד באיזה פשטות כתוב בתורה "וינחם ה' כי עשה את האדם" 
)פרשת בראשית(, "וינחם ה' על הרעה" )פרשת כי תשא(, "ויאמר 

אי שנלמד מה' יתברך ה' סלחתי כדבריך" )בפרשת שלח(. והלו
שבשביל טיפת ונקיים את הפסוק "והלכת בדרכיו". יש אנשים 

כבוד מעדיפים להתגרש זה מזו, והורסים את עצמם ואת זרעם 
אחריהם רחמנא ליצלן! והרמב"ם )ספ"ד מהלכות חנוכה( כותב: 
גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר 

 תיה שלום"."דרכיה דרכי נועם וכל נתיבו
כלומר לא להתבייש כאשר עושים טעות,  "טעות לעולם חוזרת"

 ולא לעשות ריב ומחלוקת כאשר מגלים טעות, זה "טעות אנוש"
ויכול לקרות לכולם. ואין מי שניצל מכך! ובתפילת שחרית כתוב: 
"ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת 

י התורה יודעים את האמת שלא להיות טועה אמת", כלומר ע"
 בשכל ולא תועה בדרך. רחמנא ליצלן!

ן הבחירות לכנסת )כו' אדר תשע"ה(, אין יכאן המקום לעורר בעני
שום היתר לדבר לשון הרע ורכילות וכיוצא בזה על עסקנים, ועל 
אחת כמה וכמה על מנהיגי הדור. כולנו תלמידהם ותלמידי 

בה קדושה לכולנו להצביע אך ורק למען תלמידהם. כמובן חו
תנועת ש"ס שפעל ועשה רבינו הגדול מרן זיע"א. והאמת והשלום 

 אהבו.
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 פרשת ויגש תשע"הבס"ד, 
כאשר אחי יוסף שומעים את  !כולנו המומים גם בפרשת ויגש

וכל האחים  "?! "אני יוסף העוד אבי חיהמלך בוכה ואומר להם 
 על הרצפה! יינו שם, היינו נופליםאם אנחנו ה מפניו. הרי נבהלים

איזה פחד ובהלה נוראים מרגישים אחי יוסף כאשר הם מגלים 
 22 של באיחור ובמעשהשעשו טעות חמורה, במחשבה, בדיבור 

 שנה. איום ונורא!
צריכים להשתמש בהם יום שנפלאות כאן שתי הנהגות מ דיםוולמ

 יום שעה שעה.
 לעולם אל תחשוב שאתה צודק והשני טועה -הנהגה ראשונה 

יתכן שגם הצד השני לפי מצבו ולפי מה שעבר עליו, ניתן להבין את 
דעת מעשיו. ויתכן גם שהסיתו אותו ובתמימותו חשב שזה גם 

תורה. ולכן מצוה להיות נעלב ולא מעליב )שבת פח:(, עניו וצנוע, 
סלחן ומוותר לכולם. משום שצריך פסק הלכה של בית דין כתוב 
וחתום, כדי להתיר לצעוק על יהודי, או לדבר עליו או לשמוע עליו 

 ואשרי הנזהר שזכה לכך. לשון הרע.
ום שלפסוק חז"ל אומרים )סנהדרין ו:( מצוה לעשות פשרה, מש

ות ובירורים אאסמכתלקבל ם לשמוע עדים וידין צריכים הדיינ
 ולא תמיד זה אפשרי! נוספים כדי להגיע למסקנה בשלמות.

. ולפעמים יש חובה לעשות לפנים משורת הדין )עיין ב"מ פג.(
ורואים כאן בפרשה על אחי יוסף שחשבו כל כך שהם צודקים, עד 
כדי כך שרצו ממש להמיתו )עיין מדרש רבה כאן(. כי בעל לשון 

ובסוף  הרע כיוסף הצדיק ראוי להשליכו לכלבים )פסחים קיח.(.
 ממש נורא ואיום! כאמור, הם טעו.

והיסוד לכך מפורש בפסוק "אבל אשמים אנחנו", ומבאר רבינו 
אור החיים הקדוש, גם אם לפי דעתך העניה אתה צודק, עם כל 
זאת כאשר הוא מתחנן ובוכה, ומצטער ומבקש לרחם עליו, חובה 

לסמוך על דעתך. ועל אחת כמה לעשות לפנים משורת הדין ולא 
, שבאופן כזה גם אם יש ריב ומדון, וכמה כאשר אין פסק הלכה

מצה ומריבה, עם כל זאת ולמרות הכל אסור לשנוא, אסור לקלל, 
שאסור  אסור לזלזל ואסור לדבר לשון הרע, ועל אחת כמה וכמה

ויש  להכות ואסור לזרוק לבור ואסור למכורו לגויים. הן וכיוצא בהן.
 וש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד"להתפלל על כך כל יום: "לא נב

 שלא נעשה טעויות...
 044שנה, ובא עם  63הנה עשיו הרשע, שמר שנאה בלבו על יעקב 

וה ומביא לו והוא משתחשאיש, וברגע אחד כשראה את יעקב 
ואין שנאה ואין כלום. וכן  שיקותעשו שניהם חיבוקים ונ תנות,מ

שנה, נמוגו ברגע  22טי יה, שנאה וקנאה שנמשכו הוא אצל שב
ואין כלום. אחד כאשר שמעו את המלים "אני יוסף", אין מחלוקות 

כך שלמעשה לא כדאי להתחיל במחלוקות, בעצבים, ברוגז וכיוצא 
בזה. ואדרבא להיפך, ענוה וצניעות, עין טובה ולב טוב, הרי זה מצוה 

  ם.כל רגע, קידוש השם, וחיים טובים לכול
גם כאשר עושים טעויות, לא להשבר ולא להתייאש,  -הנהגה שניה 

אלא לבוא ולבקש מחילה וסליחה ושלום על ישראל. כמו שעשו 
 אחי יוסף, באו אליו וביקשו סליחה ובכו והצטערו מאוד, והסכימו

 
 
 
 
 
 
 
 

אפילו להיות עבדים! לפעמים גם אנחנו עושים טעויות, ואשריו  

 טעות לעולם חוזרת
 מורנו הרב שליט"א

י אפילו להיות עבדים! לפעמים גם אנחנו עושים טעויות, ואשריו מ
סליחה ולומר 'טעיתי', ובזה מקדש שם שזכה לאחר הטעות לבקש 

 שמים. ושלום על ישראל. 
מצינו בגמרא )שבת סג:( על חכמי ישראל שאמרו: דברים 
שאמרתי לכם טעות הן בידי. ומצויין שם במסורת הש"ס עשר 

בש"ס שחכמי ישראל אומרים 'מה  בעשרה מקומות ,פעמים
שזה  שפסקתי היה טעות', בבחינת ומודה על האמת. ובודאי

מהשמים לעשות טעות ולהתבזות מעט )כמבואר בגמרא ע"ז נה.(, 
ולפעמים מהשמים מחכימים את האדם כדי שיזכה לכבוד גדול 

רע"א(. וכן דוד המלך עליו השלום אמר: "תעיתי כשה  ')עיין חולין ז
אובד" )תהלים קיט(. וכן בוידוי אומרים: "תעינו ותעתענו", כלומר 

אבל זה נורא כשלא מודים על הטעות. לא נורא לעשות טעויות, 
ואשריו מי שזכה למידת ומודה על האמת, איש כזה זוכה שפיו ולבו 

 שוין תמיד )עיין מכות כד.(.
ובאמת למה זה קשה לומר 'טעיתי', משום שזה נראה חסרון 
שהוא עשה טעות, עשה ופעל לא על פי השכל, אבל האמת שזו 

יו לא פעל על פי השכל, אבל לומר 'טעיתי'. נכון שעד עכש מעלה
ברגע שגילה את טעותו מיד פירסם וחזר בו, כי זו מעלה שמעכשיו 
זכה לדעת ולכווין לאמת. ואין בושה לומר 'טעיתי' אלא מעלה! 
טעיתי, כלומר החכמתי וכעת אני יודע כיצד להתנהג. וכך עושים 
תמיד חכמי ישראל, לדוגמא, רבי יוחנן הוכיח את ריש לקיש 

בו בכמה הלכות בדיני כשרות שהחמיר בהם )ע"ז נח:(. וכן  שיחזור
רבי יוחנן אמר הלכה בדיני מגילה ומיד חזר בו )מגילה יט:(. צא 
ולמד באיזה פשטות כתוב בתורה "וינחם ה' כי עשה את האדם" 
)פרשת בראשית(, "וינחם ה' על הרעה" )פרשת כי תשא(, "ויאמר 

אי שנלמד מה' יתברך ה' סלחתי כדבריך" )בפרשת שלח(. והלו
שבשביל טיפת ונקיים את הפסוק "והלכת בדרכיו". יש אנשים 

כבוד מעדיפים להתגרש זה מזו, והורסים את עצמם ואת זרעם 
אחריהם רחמנא ליצלן! והרמב"ם )ספ"ד מהלכות חנוכה( כותב: 
גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר 

 תיה שלום"."דרכיה דרכי נועם וכל נתיבו
כלומר לא להתבייש כאשר עושים טעות,  "טעות לעולם חוזרת"

 ולא לעשות ריב ומחלוקת כאשר מגלים טעות, זה "טעות אנוש"
ויכול לקרות לכולם. ואין מי שניצל מכך! ובתפילת שחרית כתוב: 
"ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת 

י התורה יודעים את האמת שלא להיות טועה אמת", כלומר ע"
 בשכל ולא תועה בדרך. רחמנא ליצלן!

ן הבחירות לכנסת )כו' אדר תשע"ה(, אין יכאן המקום לעורר בעני
שום היתר לדבר לשון הרע ורכילות וכיוצא בזה על עסקנים, ועל 
אחת כמה וכמה על מנהיגי הדור. כולנו תלמידהם ותלמידי 

בה קדושה לכולנו להצביע אך ורק למען תלמידהם. כמובן חו
תנועת ש"ס שפעל ועשה רבינו הגדול מרן זיע"א. והאמת והשלום 

 אהבו.
 


