
19:31 20:33 21:04
19:14 20:30 21:06
19:22 20:34 21:05
19:29 20:30 21:01

שבת קודש ד' מרחשוון תשע"ט )13 באוקטובר 2018 למניינם(

ִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים, מאי מטוב מצרים? אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: שלח לו יין ]ישן[ שדעת זקנים נוחה נוחה הימנו" )מגילה טז:( ָרה ֲחמִֹרים ֽנֹׂשְ זֹאת ֲעׂשָ ַלח ּכְ "ּוְלָאִביו ׁשָ

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

בס"ד

Info@aterett.co.il    www.aterett.co.il    רח' החי"ם 4 תל-גיבורים, חולון    03-5011150    03-5011125    ת.ד. 6215 חולון  

פרשת ויגש תשע"ט

אהבה ואחוה על ידי אמונה שלמה
בין  הקשר  בואר  "וישב"  בפרשת  הקודם  בעלון 
במצרים.  הצדיק  ויוסף  יה  ובין שבטי  החנוכה  ימי 
שלמה  אמונה  יש  שכאשר  הוא,  הגדול  והיסוד 
בהשגחה פרטית, זוכים להשגות גדולות של אהבה 
ואחוה בין אדם לחבירו. וכך זכה יוסף הצדיק שלא 
כעס ולא הקפיד ולא נקם ולא נטר ולא כלום, וזכה 
בניסיונות  ועמד  מצרים  מלך  הצדיק,  יוסף  להיות 

וקידש שם שמים לתפארת.

בזכות מסירות נפש זכינו למשנה ותלמוד
נגד  יון  מלחמת  בזמן  הלוים  הכהנים  שבט  גם 
ישראל, נגד התורה, המכבים הקדושים, מסרו נפשם 
וסיכנו את חייהם למען התורה. והם מעטים וחלשים 
וצדיקים וטהורים ועוסקים בתורה, והצליחו לעשות 
ניסים  להם  עשו  ומהשמים  ועצום.  נפלא  ניצחון 
ובזכותם  השמן.  פח  ונס  הניצחון  נס   – ונפלאות 
כל התורה שבעל פה שיש בידינו היום, בזכות נס 
חנוכה. ובמשנה ובתלמוד יש רק תנאים ואמוראים 
שהם לאחר נס חנוכה )חזו"ע חנוכה בהקדמה(, והחשמונאים 
לישראל  מלכות  וחזרה  הכהנים  מן  מלך  העמידו 
רפ"ג  )רמב"ם  שני  בית  חורבן  סוף  עד  שנה  מאתיים 

מהלכות חנוכה(.

עשה טוב ולקה?
מה שצריך להבין על שבטי יה, אֵחי יוסף, הוא, 
מדוע נענשו בעונש גדול של עשרה הרוגי מלכות, 
כאשר יוסף הצדיק אוהב אותם ולא מקפיד. והפסוק 
בנימין,  ואת  ֶאָחיו  את  אוהב  שיוסף  בפרשה  מעיד 
ָאִחיו, באופן שווה. וכמו שכתוב: "ַוְיַנֵּׁשק ְלָכל ֶאָחיו 
שלם  ליבו  רש"י  ופרש  טו(,  מה,  )בראשית  ֲעֵלֶהם"  ַוֵּיְבְּך 
עמהם. ובעוונותינו הרבים, כל שנה ושנה בתשעה 
עשרה  ועל  יוסף  מכירת  על  קינות  קוראים  באב 
פ"ח(,  שמחות  ומסכת  לח  פרק  נתן  דרבי  אבות  )ועיין  מלכות  הרוגי 

ואוי לנו ביום הדין1.
)בפר'  ועוד צריך להבין את עומק כוונת הרמב"ן 
ויחי(, מדוע נענשו כל זרע מתתיהו חשמונאי הצדיק 

בעבור שלקחו את המלוכה מזרע יהודה ומבית דוד, 
היום  עד  והתורה  ישראל  עם  את  הצילו  הם  הרי 
בזכותם?! ועם כל זה, נכרתו מן העולם! והדברים 

נוראים ומפחידים מאד, ואוי לנו ביום הדין!

חבירו התרצה, אך בשמים טרם התרצו
מהלכות  )רפ"ק  הרמב"ם  דברי  פי  על  לבאר  ויתכן 
בין אדם לחבירו צריך  תשובה( שכתב שכל עוון של 

לעשות שלושה דברים כדי שיתכפר העוון לגמרי: 
חמישה  כולל  וזה  בשלמות,  הנזק  את  לשלם  א( 
דברים – נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת )עיין ב"ק פג:(. 
ב( לבקש מהניזק מחילה וסליחה ולפייסו )עיין ב"ק צב.(. 
ג( לומר וידוי ולעשות תשובה לפני ה' יתברך. וכל 
זמן שלא עשה וידוי ולא קיבל על עצמו שלא יעשה 

אין העוון מתכפר לו, עיין שם. ולמדנו  כן לעולם, 
גם  בו  יש  לחבירו  אדם  בין  של  עוון  שכל  מכאן 
חלק של בין אדם למקום. והוידוי והתשובה לפני ה' 
יתברך משלים את תיקון וכפרת העוון של בין אדם 

לחבירו )ועיין יחו"ד ח"ה סי' מד(.
ויתכן לפעמים שבשמים רואים בחומרה רבה את 
העבירה ואת ההשלכות שמסביב, כך שגם אם הניזק 
לא  יתברך  ה'  של  החלק  על  בשמים,  וסלח,  מחל 
מוכנים לסלוח, וצריך תשובה וכפרה גדולים מאד. 
ובינתיים, יתכן שיקבל עונש גם לאחר שפייס את 
חבירו ושילם את נזקו וגם עשה וידוי, אם בשמים 
לא מקבלים, אז באמת נענשים תיכף ומיד. והדברים 

נוראים ומפחידים מאד, ואוי לנו ביום הדין!
והביאור בזה מדוע לפעמים ה' יתברך לא סולח 

כלל ועיקר על העוון הוא כדלהלן.
"ִמי  יתברך:  ה'  בשם  אותנו  מלמד  מיכה  הנביא 
ֵאל ָּכמֹוָך ֹנֵׂשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו"2 
)מיכה ז, יח(. ובגמרא )ר"ה יז:( חז"ל דורשים שהכוונה מי 

שמשים עצמו כשיריים, כלומר מתנהג בענוה כמו 
אדם שנופל וכמו אוכל שאריות שבקדרה שנזרקים 
למחילה  זוכה  כזאת,  לענוה  שזכה  ומי  לאשפה. 
וסליחה מה' יתברך. וזה עבודה גדולה לכולנו. וחז"ל 
מעירים על כך ואומרים )ע"ז כ:(, ענוה גדולה מכולן, 
עיין שם. וכן, באיגרת הרמב"ן כתב על מידת הענוה 
שם.  עיין  הטובות,  הִמדות  מכל  טובה  ִמדה  שהיא 
וכשאין ענוה, אין הבטחה של אל רחום וחנון. נורא 

ואיום, מפחיד מאד ואוי לנו ביום הדין!

חסר ענוה – חסר מחילה
)פר'  פרץ  ברכת  בספרו  זיע"א  הסטייפלר  ורבינו 
אחרי מות( מבאר כך על נדב ואביהוא שנשרפו על עוון 

בהם  חסר  שהיה  שלפי  זרה,  אש  הקרבת  של  אחד 
אין  לכן  נב.(,  )סנהדרין  בגמרא  כמבואר  הענוה,  ִמדת 

הבטחה של אל רחום וחנון, עיין שם. נורא ואיום.
וכנראה שגם כאשר אחרים סובלים בגללו, חסר 
כאן ענוה טהורה, כי אם היה לו ענוה טהורה, היה 
כלל  לאחרים  נזק  יהיה  שלא  ומשתדל  מתאמץ 
ועיקר. והנה, דוד המלך ע"ה שבגללו נהרגו נוב עיר 
הכהנים. וכן דואג האדומי, וכן שאול ובניו שנענש 
פנינה  וכן  צה.(.  סנהדרין  )עיין  זרעו  כל  על  מהשמים 
נענשה  ולכן  ענוה,  כאן  חסר   – חנה  את  שציערה 
כך  על  בוכות  נשים  כאשר  וכן,  טז.(.  ב"ב  )עיין  קשה 
שהבעלים הולכים ללמוד תורה זמן רב ולא שבים 
נענשים  והם  מסוכן  זה  יום,  כל  ולמשפחה  לבית 
ומתים )עיין כתובות סב:(. וזה היסוד של רבינו הסטייפלר 
זיע"א – חסר ענוה טהורה, אז אין מחילה מהשמים.

שיוסף  הגם   – דלעיל  השאלה  מתורצת  ובזה 
הצדיק מוחל מכל הלב על מכירתו ואינו מקפיד כלל 
ועיקר, על כל פנים ה' יתברך אומר: "אני לא מוחל, 
טהורה",  ענוה  בו  אין  אשר  מאד,  חמור  מעשה  זה 
והעונש בהתאם רחמנא ליצלן. כי בין אדם לחבירו 
זה עסק מסובך, זה מסוכן, זה אש להבת שלהבת וזה 

עשרה הרוגי מלכות.
ובעומק יותר, נכון שָאֵחי יוסף, שבטי יה, ביקשו 

ואם  ברירא.  ואין  מלך,  יוסף  אבל  וסליחה,  מחילה 
 17 בן  כמו  מאד  פשוט  נשאר  היה  יוסף  באמת 
שנה כשהיה נער, אז רואים שזה בקשה מכל הלב. 
הגדול  והפיוס  המחילה  בקשת  שצורת  וכנראה 
שעושים בזמן בקשת הסליחה, עושה בשמים רעש 
גדול. וכשזה חסר, אז זה בבחינת "מנקה לשבין ולא 

מנקה לשאינן שבין" )יומא פו.(.

"ֹלא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה"
ואין  מאד  מאד  דקים  האלה  שהדברים  כמובן 
אלא  הקדושים,  יה  בשבטי  ועיקר  כלל  הבנה  לנו 
רק לקבל מוסר השכל על עומק הדין של בין אדם 

לחבירו.
שלאחר  הרמב"ן  דברי  עומק  גם  מובן  ובזה 
שהפסוק אומר: "ֹלא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה" )בראשית מט, י(, 
אז המלכות של שבט יהודה עלתה בדרגה וזה חוזר 
להיות כבוד המלכות לשבט יהודה על דברים שבין 
אדם לחבירו. וכאשר החשמונאים מתנהגים כמלכות 
ופגיעה  יהודה  בשבט  חמורה  פגיעה  זה  בישראל, 
הרי  חשמונאים  ומלכות  יום.  יום  והולכת  שגוברת 
נמשכה 200 שנה )וכדברי הרמב"ם הנ"ל( והתוצאות קשות.

מה  על  כותב   3
)פ"ג( זכריה  בנביא  והמלבי"ם 

הסירו  הגדול,  הכהן  יהושע  על  אומר  שהנביא 
בזמן  כהנים  על  שהכוונה  מעליו,  הצואים  הבגדים 
החשמונאים שלבשו בגדי מלכות, ולא מתאים בגדי 
מלכות לכהנים משרתי ה', שיש בכך גאווה וגסות 
הרוח. והמצנפת של הכהונה מכפר על כך, עיין שם. 
ומכאן שחסרון בענוה טהורה מסוכן מאד מאד מאד.

ומפורש בגמרא )ב"ב ג:(, כל מי שאומר שהוא מבית 
חשמונאי, הרי זה עבד, עיין שם. ומפורש בש"ס )ע"ז 
ט.(, מלכות חשמונאי בפני הבית. ובודאי עשו הכל 
לשם שמים והחזירו עטרה ליושנה. ובחכמה גדולה 
המזבח  של  האבנים  את  לגנוז  כיצד  ולמדו  ידעו 
יהודה  שבט  הכל  אחרי  אבל  נב:(,  ע"ז  )עיין  והמקדש 
בצער, אין להם מלכות ולא כבוד ולא כלום. ואלו 

התוצאות, ואוי לנו ביום הדין.

"ְוָהֹעֶׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפֶניָך ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבֹּכל"
מן  תמיד  להיות  אותנו  מלמדים  הקדושים  חז"ל 
הרודפים  מן  ולא  הנרדפין  מן  פח:(,  )שבת  הנעלבים 
)ב"ק צג.(, מן המקוללים ולא מן המקללים )סנהדרין מט.(, 

ולעולם תהיה עניו וצנוע ותחיה חיים טובים )סנהדרין 
יד.(. וזה לימוד עצום וגדול מאד – כל צורכי הגוף 

והכבוד והמשרה והשררה וההנאות זה אך ורק בידי 
מֹוֵׁשל  ְוַאָּתה  ִמְּלָפֶניָך  ְוַהָּכבֹוד  "ְוָהֹעֶׁשר  יתברך  ה' 
ַּבֹּכל" )דברי הימים א כט, יב(, ואין אדם נוגע במוכן לחבירו 
)יומא לח:( והכל קצוב מראש השנה לכל השנה )ביצה טז.(. 

ומצוה להתפלל בכוונה להגיע לדרגות האלו, והלואי 
שכולנו נזכה לכך, אמן ואמן.

2. והרד"ק מפרש "לשארית נחלתו", הכוונה אותם 1. ורבינו בחיי עה"ת )פר' ויחי( האריך בזה, עיין שם.
שישארו בבוא הגואל, עיין שם.

3. וזה הפטרת שבת חנוכה.

בין אדם לחבירו – אש להבת שלהבת

* לנוהגים 40 דקות: 16:02

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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להתענג על ה'כיצד מזהים אדם שמילה שלו זו מילה?
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה מורי ורבותי!
ישנם אנשים שעל התחייבות שלהם, גם אם נאמרה בטלפון, מוכנים כולם 
להשקיע אפילו מיליונים. וישנם כאלה שגם אם יבקשו הלוואה של מאתיים 
שקלים ליומיים, תעדיף להעניק להם חמישים במתנה במקום הלוואה שלא 

תוחזר...
מה נותן למילה של האדם את המשקל הנכון, מה גורם לאנשים להתייחס 

למילה של אדם אחד כאל שוות ערך ולמילה של אחר כאילו שלא נאמרה?
במבט שטחי, שוויה של מילה נאמד לפי שוויו הכלכלי של בעליה. אולם 
אם נפשפש בתאי הזיכרון שלנו, נגלה שישנם בעלי הון שלא נסכים לסמוך 
על מילה שלהם גם לא בסכומים קטנים, ולעומתם אחרים ש"אינם גומרים את 
החודש" יקבלו אצלנו כבוד ויקר על כל מילה שתצא מפיהם עד כדי השקעה 

כלכלית גם אם היא גדולה ממדיהם האישיים.
אז כך, אם ביקש ממך אדם הלוואה של מאה שקלים ליומיים, ולא החזירם 
גם כעבור שנתיים, הרי שאתה יודע שמילה שלו לא תהיה שווה בשום מקרה 
לחודשיים  שקלים  מאות  חמש  ממך  שביקש  האחר  לעומתו,  שקלים.  מאה 
והחזיר אותם ביום המיועד בדיוק, הראה לך עד כמה מילה שלו שווה לפחות 

חמש מאות שקלים.
באותה מידה מוכר שהציע לך מוצר באלף שקלים והבטיח שאם לא ישביע 
את רצונך "כספך יוחזר ללא דין ודברים", ואכן עמד בכך, העלה את יוקרתה 
של המילה שלו לסך של אלף שקלים חדשים. בעוד שאם יתכחש להתחייבותו, 
או שיתרץ עשרות תירוצים שיסבירו עד כמה אין הוא מחוייב במקרה ספציפי 
זה לעמוד בהתחייבותו, הרי שהוזיל את מילתו בו ברגע אל מתחת לרף האלף.
בהיותי בחור ישיבה, שלח ראש הישיבה את המזכיר לקרוא לחדרו לכמה 
מזקני הבחורים שהובילו מהלך שלא היה לרוחו. הבחורים נעלו את עצמם 

בחדר, ולא הגיבו לקריאותיו הרמות של המזכיר.
צעיר הייתי, וניסיתי לפשר. ביררתי עם הבחורים מאחורי הדלת את הסיבה 
לסירובם, והם אמרו שהצורה בה פונה אליהם המזכיר משפילה ולכן הם אינם 
מוכנים להיענות לה. שאלתי אותם אם ברגע ש"אצליח" להוציא את המזכיר 
מהתמונה, יאבו לגשת לחדרו של ראש הישיבה? והם ענו בחיוב. מיד נגשתי 
לראש הישיבה, בקשתי ממנו "לצרכי פשרה" להוריד את המזכיר מהדרישה 

ומהטונים, ו"תוך רבע שעה" הבחורים פה.
המזכיר הוריד טונים ונוכחות עד "אפס", ואני נגשתי בשמחה לחדר הנעול 
להזכיר לבחורים הצפונים בו על התחייבותם. אולם הם מלאו את פיהם מים, 

לא התייחסו ולא אבו לצאת מהחדר.
לעמוד  הצלחתי  שלא  לו  ואמרתי  הישיבה,  לראש  מושפל  במבט  נגשתי 
במשימה אותה נטלתי על עצמי, ושאני מיצר ומתנצל על כך, ושלהבא ככל 

הנראה זה לא יקרה...
שליט"א  גבאי  שאול  הרב  הגדול  הגאון  הישיבה  ראש  ממרן  שמעתי  ואז 
ראש ישיבת "אמרי דעת", את התובנה הבאה: "נכון שהיתה לך כוונה טובה, 
ונכון שבשעת מעשה היית בטוח שלאחר סילוקו של המזכיר מהפרשייה תוכל 
להביא את הבחורים לחדרי. אולם אחריות אמתית אינה נשברת לעולם. ולא 
לא  האמתי  שהאחראי  משום  אלא  מכולם,  יותר  חזק  אחריה  שהעומד  משום 

נוטל על עצמו אחריות שאין ודאות של מאה אחוז שיוכל לעמוד בה".
כלומר, הסביר לי ראש הישיבה הדגול, האשמה אותה מגלגל אני לפתחך 
אינה מדוע לא עמדת בהתחייבות, אלא מדוע נטלת על עצמך התחייבות כזו 

שיש סיכוי ולא הקלוש ביותר שלא תוכל לעמוד בה.
"נער היית גם זקנתי"... ורושמו של אותו מעמד מול עיני בכל פעם שאני 
נוטל אחריות או עומד בה. היה זה מסוג הרגעים שניתן להצביע עליהם לאורך 

ימים ושנים ולומר: "ברגעים הללו משהו נבנה בי לעד".
המילה,  של  ערכה  את  הקובעת  היא  שלך,  המילה  אחרי  לעמוד  האחריות 

וככל שתעמוד בה יותר, שוויה יהיה גדול יותר.

את המשקל של המילה, ואת שוויה של התחייבות שניתן לעמוד בה מול 
התחייבות אחרת שלא ניתן לעמוד בה אנו רואים בפרשיותינו.

בפרשת מקץ, כאשר יעקב מסרב לשלוח עם בניו את בנימין, ניגש אליו 
ֵאֶליָך"  ֲאִביֶאּנּו  ָבַני ָּתִמית ִאם ֹלא  ְׁשֵני  ראובן ואומר את המשפט הבא: "ֶאת 
)בראשית מב, לז(. ותגובתו של יעקב כאילו אינה ממין הטענה: "ַוֹּיאֶמר, ֹלא ֵיֵרד 

ְּבִני ִעָּמֶכם, ִּכי ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר, ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו ָבּה, 
ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵׂשיָבִתי ְּבָיגֹון ְׁשאֹוָלה )שם שם, לח(. כביכול לא שמע יעקב את דברי 

בנו בכורו ראובן.
ְּתַבְקֶׁשּנּו,  ִמָּיִדי  ֶאֶעְרֶבּנּו  "ָאֹנִכי  ואומר:  ויהודה  אלי  ניגש  כאשר  לעומתו, 
ִאם ֹלא ֲהִביֹאִתיו ֵאֶליָך ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶניָך ְוָחָטאִתי ְלָך ָּכל ַהָּיִמים" )שם מג, ט(. מיד 
אומר יעקב את משפט ההשלמה הבא: "ִאם ֵּכן ֵאפֹוא ֹזאת ֲעׂשּו, ְקחּו ִמִּזְמַרת 
ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם, ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה, ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש ְנֹכאת ָוֹלט ָּבְטִנים 

ּוְׁשֵקִדים" )שם שם, יא(.
ואכן זהו הציון אותו מקבלים ראובן ושמעון מהתנא באבות דרבי נתן )פל"ז 

ד"ה שואל( "שואל כעניין זה יהודה, ושואל שלא כעניין זה ראובן".

משום שכאשר ראובן מציע להרוג את שני בניו במידה ולא יצליח להחזיר 
את בנימין אחיו בריא ושלם, ברור לכולם שהוא לא מתכוון לכך באמת. מה 
שמותיר את יעקב ללא תגובה לדבריו "אין משיבין אותו על דברי הבטלה" 

)אדר"נ נ"ב פ"מ ד"ה ושואל(.

לעומתו יהודה שלא מציע עונש מוות או ייסורים שלא ניתן לעמוד בהם, 
אלא "בסך הכל" עונש "רוחני מצפוני" כואב, "ְוָחָטאִתי ְלָך ָּכל ַהָּיִמים", נענה 

מיד בחיוב.
ואכן בפרשתנו, ממלא יהודה את תפקידו נאמנה, ופורע את התחייבותו 
נשלח  ובנימין  שליטה,  מכללך  יוצאים  שהעניינים  נראה  וכאשר  במלואה. 
לעבדות במצרים הרחוקה, מיד: "ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה". )שם מד, יח(. וכלשון המדרש 
)בראשית רבה פצ"ג ס"ו( "הגשה למלחמה". ומוסיף המדרש )שם ס"ז( "מסר עצמו על 

בנימין, אמר שמא ימחל הקדוש ברוך הוא על אותו עוון שהטעיתי את אבא 
ואמרתי לו אני מביאו לך".

הרמב"ן )בראשית מב, לז( מביא את הסיבה השניה הגורמת שלא להסתמך על 
מילה ללא משקל: "ועוד, כי ראובן כבר פשע באביו ולא יבטח בו".

הראשונה:  משקל",  ל"בעלת  מילה  הופכות  חיים  משימות  ששתי  ללמדך, 
התחייבות הגיונית שניתן לעמוד בה, והשניה: עמידה בהתחייבויות קודמות.

זה נכון גם לנו כבעלי המילה החפצים ביקרה ובכובד משקלה, וגם במשקל 
אותו נעניק למילתו של האחר. לעולם, ובכל שלב, נזכור את העומד בפנינו, 
נשקלל את יכולותיו ואת היסטוריית עמידתו בדבריו, ורק לאחר מכן נקבל 

החלטה בדבר ההסתמכות על מילתו החדשה.
יצר הנמהרות, הנובע מהעצלות, משדל אותנו לסמוך שוב ושוב על מילתו 
של אותו חסר אחריות, ולהעניק לו "קרדיט" נוסף. אולם – בדרכו של יעקב 
אבינו – יש להיזהר ולא להעניק "זכות" למי שחשבונו אצלנו ביתרת "חובה", 
אלא אם כן המדובר הוא במשהו מזערי שנוכל לעמוד בו גם אם לא תתמלא 

אותה התחייבות.
שלשה הסימנים שלנו כעם: "רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים" )יבמות ע"ט ע"א(, 
עלולים להיות שלוש סיבות לנפילה נוספת וכואבת בפני "דמעות התנין" של 
ה"קורס" הבא. אולם תורתנו הקדושה מלמדת אותנו שוב ושוב, שלא "ליפול" 
על ידי "שלטון הרגש", אלא לנווט גם אותו על שלל מעלותיו ב"שלטון השכל" 

בלבד.
בהצלחה רבה באחת ממשימות החיים המשמעותיות,

וברוכים תהיו!
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תלמיד חכם כמו הרב עובדיה
שאלה: אני בן 11 וחצי הלומד בתלמוד תורה. 
'טלוויזיה'  לנו  אין  חרדים,  משפחתי  ובני  אני 
בבית ולא מחשב ולא 'אינטרנט' ולא 'רדיו', ולכן 
מאד משעמם לי. אין לי כאן הרבה חברים. יש 
לי רק חבר אחד. האם אני יכול לבקש מההורים 
שלי לקנות לי 'טאבלט' כשר )מחשב קטן כשר( שיש 

בו רק משחקים או שאסור? ואם אסור, מדוע?
תשובה: דוד )שם בדוי( היקר והנחמד הי"ו, שלום 
וברכה וחיים טובים. יש לך הורים צדיקים וזכית 
שאין בבית לא טלוויזיה ולא תקשורת של יצר 
אמן  שמים,  יראת  של  לבית  תזכו  ותמיד  הרע. 

ואמן.
בזה  אין  באמת  אם  כשר,  טאבלט  לקנות 
ושל כל מיני  ושל מכות  משחקים של אקדחים 
דברים של גויים, אז באמת יכול להיות שמותר 
לך, כאשר יש בזה אך ורק משחקים כמו דמקה, 
לגו, פאזלים ושחמט, וכן שירי קודש שמביאים 
ח',  כיתה  סיום  עד  וזה  בלבד.  שמים  יראת 
ואחר כך אתה בחור ישיבה לומד בהתמדה. לא 
גמרא  דפי  ורק  אך  אלא  טלפון,  לא  אופניים, 

ופרקי משנה.
תלמיד  להיות  צריך  ואתה  מאד,  תיזהר  לכן, 
חכם גדול כמו הרב עובדיה. וכדי שלא יהיה לך 
משעמם, תבקש מאבא ואמא חונך תורני שילמד 
איתך כל ערב פרק משניות, ולקראת בר המצווה 
שלך תסיים הרבה מסכתות, וזה שווה מיליונים. 

וכך לא יהיה לך משעמם. חזק ואמץ.

בדיקת תפילין ומזוזות
שאלה: האם זה נכון שאין חובה לבדוק תפילין 

לעולם?
תשובה: נכון. כתוב בהלכה, מי שקונה תפילין 
מהודרות, הם תמיד בחזקתן ואין צורך לבודקן 
)משנ"ב סי' לט סקכ"ו(. ויש הידור מצוה לבודקן מידי 

פעם, כי מחמת הזיעה והשימוש בתפילין יתכן 
והתפילין  נפסק  ברצועות  השחור  שהצבע 
פסולות, כי צבע שחור שברצועות התפילין זה 
הלכה למשה מסיני )משנ"ב סי' לג סקי"ט(. וכן, ריבוע 
התפילין שהתקלקל הרי זה פסול )משנ"ב סי' לב ס"ק 
ולנקות  בתפילין  להזיע  שלא  טובה  ועצה  קפ(. 

להניחן  לא  וכן  התפילין,  קיפול  לפני  הזיעה 
במכונית כל היום או בשקית ניילון אטום, אלא 

לפתוח הרוכסן תמיד.
מזוזה מצוה לבדוק פעמיים בשבע שנים )יור"ד 
סי' רצא(. ושמעתי ממורי ורבי ועטרת ראשי הגאון 

שנה  לכך  שהסימן  זיע"א,  דבליצקי  שריה  הרב 
מעוברת, שיש פעמיים בשבע שנים. כך שהשנה 
שנת תשע"ט מעוברת, אז יש מצוה לבדוק את 

תפילין  בודקים  והמהדרין  המזוזות שבבית.  כל 
וזה מנהג  ושנה בחודש אלול.  ומזוזות כל שנה 
חסידות, וראוי ונכון לעשות כן )מרן זיע"א ביחו"ד ח"א 

סי' מט(.

לבוש מכובד בתפילה
שאלה: התפללתי ערבית של שבת עם כיסוי 
ניילון על הכובע )כיסוי המגן מפני מי הגשמים(, והעירו לי 

שזה לא כבוד להתפלל כך. האם זה נכון?
תשובה: נכון, זה לא כבוד להתפלל עם כיסוי 
ניילון על הכובע בבית הכנסת. וכן, מעיל ניילון 
שלובשים מעל המעיל של החורף, כי זה מראה 
וכן  הניילון  להוריד  יש  אלא  עראי.  שהתפילה 
הכיסוי מעל פני המעיל. ורצוי גם את המעיל, אם 
אין קור חזק, כי כבוד שמים הוא כאשר מתפלל 
עם בגדים מכובדים. וראיה לכך מההלכה שאסור 
להתפלל עם בתי ידיים, כלומר כפפות, כי זה לא 
כבוד בית הכנסת ולא כבוד לעמוד כך לפני ה' 

יתברך )עיין משנ"ב סי' צא סקי"ב(.
כמובן שברחוב, ברשות הרבים, מותר לצאת 
עם מגן ניילון על הכובע ואין כאן איסור טלטול 

כלל )יבי"א ח"ה סי' כג-כד(.

נטילת ידיים ביציאה מבית הכסא
לי  ויש  קרים  המים  החורף  בעונת  שאלה: 
עור רגיש. האם מותר ליטול ידיים אחרי יציאה 

מהשירותים רק על קצה האצבעות?
תשובה: מעיקר הדין, גם נטילת ידיים לסעודה 
המכשרת  לנטיה  ולכוון  בכלי  ליטול  שצריך 
לאכילה, מותר עד סוף קצה האצבעות. ולחומרא 
כולנו נוהגים ליטול ידינו כל היד עד הקנה של 
בספר  ועיין  שם(  באה"ל  ומשנ"ב  קסא  ס"ס  שו"ע  )עיין  זרוע 

הנהגות שאלה יפה )ח"א סי' כ(.
ומכאן לבית הכסא, שאין חובה ליטול בכלי, 
רוחצים  חסידות  וִמדת  ויצא(.  חי ס"פ  יוסף  )עוד  כידוע 
הידיים תחת הברז ג' פעמים בסירוגין )בא"ח תולדות 
סתם  או  בעור  מבעיות  סובל  וכאשר  יז(.  הלכה 

לכתחלה  לשטוף  יכול  מסוים,  וקושי  התקררות 
תחת הברז רק את האצבעות, ושלום על ישראל.

החזר הוצאות שבת רק על הוצאות שבת
שאלה: מי שקונה בכמות גדולה לכבוד שבת 
קודש מאכלים ומשקים ומיני מתיקה משובחים 
ביותר ונשאר הרבה לימי השבוע, האם גם בזה 
כל  בחזרה  שמקבל  הקדושים  חז"ל  הבטחת  יש 

הוצאות שבת ויום טוב?
תשובה: צריך שיהיה ניכר שעושה כן לכבוד 
שבת  עונג  מצוות  מקיים  ובזה  קודש  שבת 

בשבת  וכאשר  א(.  דף  שבת  חזו"ע  )עיין  מדאורייתא 
קודש שמח ומתענג מכל מיני מאכלים ומשקים, 
אז באמת מקבל הכל בחזרה. ואם באמת מספיק 
לו רק חמישים אחוז מהקניות, אז יש כאן גילוי 
ברכה  ויקבל  קודש,  לשבת  מיוחד  זה  שרק 
והתוספת  אחוז.  חמישים  על  ורק  אך  מהשמים 
השנתי  בתקציב  כלול  וזה  השבוע  לימות  שייך 

המגיע לו.
ולא מענג את השבת  אבל אם בשבת מקצץ 
במשך  להנות  כדי  הכל  ומשאיר  מעט  אלא 
השבוע, אז מסתברא שזה לא תקציב של שבת, 
אלא תקציב שנתי מראש השנה עד ראש השנה, 
ולא  עשה  לא  כי  כך,  על  שכר  יקבל  לא  ולכן 
כלום. ולשון חז"ל הקדושים )שבת קיח.(, כל המקיים 
שלוש סעודות בשבת, וכן כל המענג את השבת. 
וכן, בגמרא )שבת קיט.( על יוסף מוקיר שבת שקונה 
לעושר  שזכו  והיו  לשבת.  משובחים  מאכלים 

גדול מאד מאד במה שהיו מכבדין את השבת.
ולא  קודש,  בשבת  דין  שזה  ראיה  ומכאן 
ניכר  ואז  החול,  בימות  מהמאכלים  להתענג 
שזה כבוד השבת. וכידוע, אין לקרוא לסעודות 
שבת "ארוחת ערב" או "ארוחת צהריים", אלא 

"סעודת שבת קודש".
וכידוע, אין להתלהב מהאוכל ואין לומר "אני 
אוכל  אוהבים,  לא  אוכל  פלוני".  מאכל  אוהב 
כל  אוהבים  יתברך,  ה'  את  אוהבים  אוכלים. 
ונראה  משנה.  ופרקי  גמרא  דפי  אוהבים  יהודי, 
שבשבת קודש האכילה מצוה, בבחינת: "טועמיה 
חיים זכו". ומצוה לטעום מכל המאכלים בשבת 
ולשבח  לאכול  מותר  ולכן,  מח:(.  בראשית  בזוה"ק  )עיין 

ולאהוב סעודות שבת קודש, וזה ממש מצוה.

ישיבת שבעה בחצר בית הכנסת
האם מותר לשבת שבעת ימי אבלות  שאלה: 

בחצר בית הכנסת?
תשובה: מותר, בפרט אנשים שאין להם מקום 
בית  ובחצר  אבלים.  לניחום  מקום  ואין  מתאים 
הכנסת זה חסד גדול של הציבור ושל הגבאים, 

ויש בזה גם מצות הכנסת אורחים.
לקבל  צריכים  האבלים  שמשפחת  כמובן 
דברים  לדבר  ולא  לצעוק  שלא  נכונה  הדרכה 
אנשים  להכניס סתם  ולא  הכנסת  בבית  בטלים 
לבית הכנסת כדי לשתות קפה, אלא עושים את 
כל ניחום האבלים והכיבודים של ברכות וסעודה 
ידי  ועל  בלבד.  הכנסת  בית  בחצר  בזה  וכיוצא 
הדרכה של רב בית הכנסת ורב השכונה וכיוצא 

בהם, יעשו הכל על הצד הטוב ביותר.

לענות
במצוות  ברכת

לברך

יהא שמיה...
ישראל אהבת

להתחזק  יצראשר 
  גם כלפי מי שלאאמן 

     בראש שלנו
  גם כלפי מי שלא  

     מכבד אותנו
  כלפי כ-ו-ל-ם

  בכוונה גדולה
  בעיניים עצומות
     או מתוך הכתב 

 ובלי להתעסק
    בדבר כל שהוא

  בקול גדול  
  בכל כחו ממש

  ובכל כח כוונתו

אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א בתוך שאר חולי  עמו ישראל

 כמה היית מוכן להשקיע
תתאחד באהבה?כדי שעוד משפחה 



המשך מעמ' 1 <<<

עטרת זקנים

זה לא הגיוני, וזה לא נכון!
שכלית  פיזית  עבודה  של  שעות  שמתמצתת  משכורת  עליו,  שעבדתי  כסף 
או נפשית, מי יכול לבוא - ולא משנה לאיזו מטרה - ולקחת חלק ממנה? חלק 
מהמשכורת שלי, זה חלק מהנפש שלי, ואת הנפש שלי אני לא מתכוון לחלוק 

עם אף אחד.
מי שבאמת אוהב לתרום, שיעבור למאמר הבא. אבל מראש אני אומר שמי 
שאומר שהוא אוהב לתרום, משקר את עצמו. כי אין אדם שאוהב לתרום, זה 
נוגד את הטבע שלנו, וגמרות מפורשות מעידות על כך )לדוגמא ברכות נ"ד ע"א, יומא 
פ"ב ע"א, סנהדרין ע"ד ע"א, ועוד(. אלא מאי, ישנם כאלה שאוהבים להתפאר במעשיהם 

ומספרים לך שהם אוהבים לתרום, אבל זה שקר גס, לא פחות ממי שאומר לך 
שהוא אוהב להכות את עצמו, ממש כך!

אם כך מה היה הסיכוי של מפעלי התורה והחסד לדורותיהם לשרוד? מה היה 
נותן את התנופה לגדולי ישראל בכל דור ודור לזכות את הרבים?

שני סוגים של אנשים בלבד:
הסוג הראשון:

אנשים שמבינים שללא תרומה קבועה למוסדות התורה והחסד חייהם בסכנה, 
ושלום בני משפחתם נתון בספק. לשם כך הם נפרדים מסכומים גדולים כקטנים 
בפנים חמוצות, ורוכשים בכך בריאות, נחת, פרנסה ועוד כמה מוצרים קריטיים 

לחיים שלא ניתן לרכוש בסופר השכונתי.
והסוג השני:

 - הזה  בעולם  כאן  כבר   - מחוללים  מהפך  איזה  להבין  שמצליחים  אנשים 
'חוש מסחרי' טהור מעוניינים  המוסדות והרבנים העומדים בראשותם, ומתוך 

לזכות להיות חלק מהדברים הגדולים והעצומים הללו.
לעומת  וכאפס  כאין  יהיה  בכך,  שישקיעו  כסף  סכום  שכל  מבינים  הם 
התוצאות האדירות, והם ממהרים להשקיע עוד כהנה וכהנה 'גרושים' לרכישת 

'זהב טהור' ו'יהלומים' שערכם לא יסולא בפז.
יחסית לבנות חיי עולם, משפחות שלימות,  הם מצליחים בסכומים קטנים 
בתים נאמנים בישראל, גדולי ישראל של הדור הבא, הם ותלמידיהם ותלמידי 

תלמידיהם עד סוף כל הדורות.
איך מבדילים בין שני סוגי האנשים?

פשוט מאד!
שלום  על  ולשמור  בכבוד  להתפרנס  בכדי  שתורם  הראשון  שהסוג  בעוד 
המשפחה עושה זאת בדיוק כפי שמשלמים מידי חודש לקופת חולים ולחברת 
השני  שהסוג  הרי  ממש.  ברירה  ובלית  זועפות  עד  חתומות  בפנים  הביטוח, 
הרב  כבוד  אחרי  מרדף  כדי  תוך  ואפילו  בהתלהבות  בשמחה,  בחיוך,  תורם 
וגבאי הצדקה שיזכו אותו להיות שותף ולו ב'מאית האחוז' )0.01%( מזכויותיהם 

ומהמהפכות העולמיות אותן הם מחוללים.
שלא  אלו  הטוב',  המסחרי  ה'חוש  עם  אלו  האמיתי,  השותפים  ציבור  זהו 
נותנים 'תרומה' או 'נפרדים מסכום כסף', אלא אלו ש'רוכשים זכויות עצומות' 

בכסף קטן וקל יחסית.
ואליהם אנו פונים כאן ועכשיו!

רק למי שעוקב אחרי מורנו הרב חיים רבי שליט"א, רק למי מצליח לאמוד את 
היבול של מוסדות עטרת חכמים, רק למי שמבין מה הם 200 אברכים שהולכים 
להיות גדולי ישראל ומזכי הרבים של הדור הבא, רק למי שעוקב אחרי למעלה 
מ-300 קהילות מוסדות וארגונים שהוקמו על ידי תלמידי הרב ובוגרי המוסדות, 
מידי שנה,  4,000 ספרים  חודש,  מידי  עלונים   70,000 לספור  למי שמצליח  רק 
260,000 שעות של שעורים ושיחות, מידי רבעון, 1,500,000 נמעני החיזוק היומי 

מידי יום, ועוד…
רק מי שבאמת מבין במה מדובר, רוצה, חושק, מתאווה, רודף, מייחל ומתפלל 
למשהו משותפות חובקת עולם ודורות זו. רק אחד כזה בודק את האפשרויות 
שלו, מכפיל אותן, ובמעט הזה זוכה לרכוש זכויות בטאבו השמימי על מאות 
ודורי  דורות  דור,  שנה,  חודש,  שבוע,  יום,  מידי  הרבים  זיכוי  שעות  מיליוני 

דורות.
כבר  הם  לחודש,  ש"ח  ב-110  הגרלה  כרטיס  על  מדברים  לא  כבר  המבינים, 
ניתן  מהם  שניים  שרק  למבינים,  פרויקטים  על  הולכים  הם  גדול.  על  הולכים 

להעלות במסגרת זו.
1,800 ש"ח לחודש - 'החזקת אברך' - משהו שמעניק לך בעלות אישית על 
וזוהי  כיום אברך ב'עטרת חכמים',  מניית אחד מגדולי הדור הבא, אשר הוא 
מלגת הבסיס שלו )לפני מבחנים, שמירת סדרים, כולל ערב, שישי, קבלת שבת ובין הזמנים(. הכוללת 
מגילת קלף עליה חתומים מורנו הרב חיים רבי שליט"א ומרן הראשון לציון 
תורתו  כל  על  מלאה  בעלות  לך  מקנים  הם  בו  שליט"א,  יוסף  יצחק  רבינו 
של האברך כולל כל זיכוי הרבים בהווה ובעתיד שיהיה על ידו ברחבי הארץ 

והעולם. לא 'גרושים' יחסית למוצר?
זיכוי הרבים  - שזה מי שזוכה בשותפות בכל  4,333 ש"ח לחודש - 'פטרון' 
ושותפויות החזקות האברכים הנרכשים בהילולא ובכל אירועי המוסדות במהלך 
השנה כולה. כלומר, אין אברך, רב או מזכה הרבים במוסדות שאינך שותף בו. 
כי אתה שותף מלא בכל פעילות זיכוי הרבים המזכה אותם להצטרף כשותפים. 
אתה מגייס שותפים בראש השנה, בכיפור, בשבת שובה, בעלייה לרגל סוכות, 

בעלייה לרגל פסח, בהילולא השנתית המרכזית, ובכל מהלך השנה.
שותפות למבינים בלבד - בכסף גשמי לזכות בשותפות רוחנית, בסכום קטן 
לזכות בשותפות גדולה, ובעלות מינימאלית להיות שותפו של מורנו הרב חיים 

רבי שליט"א ושותפם של 200 אברכים שרפי קודש.
על  לבשורתך  ובשמחה  הנבונה,  העסקית  בהחלטה  רבה'  'הצלחה  בברכת 

'שותפות חדשה'
054-8562002 בכל  ופטרונים  1700.700.770 להחזקות אברך  הגרלה  לכרטיסי 

מהלך שעות היום.  

מאת: ר' יצחק רבי    

מתנצל, אבל אין משהו שיכול לגרום לי לתרום


