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

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

גליון מס' 302:פרשת מקץ שבת קודש ל' כסלו תש"פ

( 28בדצמבר  2019למניינם)

הקשר של יוסף הצדיק וחג החנוכה
מבירא עמיקתא לאיגרא רמה
בפרשתינו ,פרשת מקץ ,מסופר על יוסף הצדיק,
שלאחר כל הצרות והתלאות שעברו עליו – נזרק
לבור של נחשים ועקרבים ,נמכר כעבד לישמעאלים,
היה אסור בבית הסוהר בתוך הבור  12שנה – אחרי
הכל זכה להיות מלך במצרים .כל הצרות שעברו
עליו ולבסוף נעשה מלך .מבירא עמיקתא לאיגרא
רמה 80 .שנה מלך במצרים .וקיבל תואר של "יוסף
הצדיק" מיום ששמר על הקדושה במצרים (זוה"ק וארא כג).
ונקרא "גיבור" (שם בשלח סא .).וזכה שאין עין הרע שולט
על זרעו (עיין ברכות כ ,).וכל עם ישראל נקראים "בניו של
יוסף הצדיק" (ענף עץ אבות דף קלח) .ובארץ מצרים השכינה
עמו תמיד ,גם כשהיה עבד ה' הצליח בידו ,שהכל היה
מתהפך בידו כפי הצורך וכפי רצון אדונו (שם וישב קפט.):
למרות כל הזכויות היה קשה..
והשאלה הקשה הנשאלת כאן – אם יש ליוסף כל כך
הרבה זכויות ומעלות ,מדוע היה צריך לסבול יסורים
וקשיים גדולים ונוראים כאלו? להיזרק לבור נחשים
ועקרבים ובלי בגדים כלל ,כי הפשיטו את כולו (אוה"ח
שם) ולהימכר בתורת עבד ולהיות בבית האסורים 12
שנה עם הגויים וניסיון נורא מסוכן של אשת פוטיפר
ועוד שם רע שהוציאו עליו בגלל אשת פוטיפר .ומה
גם ,שזה מפריע מאד מאד ליוסף הצדיק בעבודת ה'
יתברך .וזה לא רק יסורים גופניים אלא גם יסורים
רוחניים – להיות במצרים בין גויים ,ושמעתא בעיא
צילותא (מגילה כח ,):כלומר לתורה צריך דעה צלולה
ויישוב הדעת בלי טרדות ,ועל אחת כמה וכמה עבודת
ה' .אז מדוע סבל יוסף הצדיק והגיבור בקדושה מגיל
 17עד גיל  30שנעשה מלך 13 ,שנה של פיזור הנפש
וקשיים בעבודת ה'?
צהלתו בפניו ואבלו בלבו
אלא ,יש כאן יסוד גדול לכל אחד ואחד מאיתנו
בחיי היום יום .יסורים וקשיי יום יום שעוברים על
האדם זה רק לכפרת עוונות ולתיקון המעשים ,וגם
ניסיון מה' יתברך כיצד מתגברים וכיצד מתנהגים.
כאשר יש בעיות ועיכובים וקשיים בחיי היום יום,
אשרי מי שזוכה לקבל אותם באהבה ולכוין לחזור
בתשובה ולהתקדם בעבודת ה' יתברך ולהתחזק
ביראת שמים .ובעיקר להאמין באמונה שלמה שזה
מהשמים ,והיסורים האלה מגיעים לי .וממשיך עוד
יותר להתקדם ולהתחזק באמונה ,בעבודת ה' ובקיום
המצוות בשמחה ובאהבה ,וצהלתו בפניו ואבלו בלבו
(עיין חובה"ל שער הפרישות פ"ד) ,כלומר ,ממשיך בעבודת ה'
בשמחה והתלהבות ועוד מוסיף כהנה וכהנה ,ומאידך
בוכה בלבו על הצרות והיסורים ,והעיקר שמתקדם
ומתעלה בעבודת ה'.
אל תעצור!
יוסף הצדיק היה בדרגה גבוהה מאד באמונה בה'
יתברך .כל הצרות והיסורים והפחד ,אשר עברו עליו
 12שנה ,לא הפריעו לו בעבודת ה' .כולו אמונה
ושמחה ,כולו קידוש ה' ,ובעיקר לא מקפיד על אחיו

כניסה יציאה

ר"ת
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17:22 16:21
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17:57
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*לנוהגים  40דק' 16:08
"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

היקרים ,על שבטי יה כלל וכלל ,כי מאמין באמונה
שלימה שהכל מהשמים ,ועושה מכל היסורים
והקשיים והבלבולים חיזוקים גדולים בעבודת ה'
יתברךֵ .
"ּומ ַעז יָ ָצא ָמתֹוק" (שופטים יד ,יד) ,וזה התכלית.
תלוי מה אתה עושה עם היסורים
ובעומק יותר ,לכוין תמיד שהיסורים והקשיים הם
תיקון וכפרה לעוונות .ויוסף הצדיק יודע שהוציא דיבה
על אחיו ונכשל בזה .וכמו שמפרש רש"י שבגלל בני
השפחות "לְ ֶע ֶבד נִ ְמּכַ ר ֵ
יֹוסף" (תהלים קה ,יז) ,ובגלל שחשד
בהם שאוכלים אבר מן החי ,נענש "וַ ּיִ ְׁש ֲחטּו ְׂש ִעיר
ִעּזִ ים" (בראשית לז ,לא) ,ובגלל שהיו חשודים בעיניו בעריות
היה צריך לעמוד בניסיון של אשת פוטיפר .ומי שיודע
לעשות חשבון נפש ולהתחזק יותר כשסובל יסורים,
הרי זה תיקון גדול מאד .ובניסיונות אלו זכה יוסף
לעליה רוחנית ודבקות בה' יתברך בהשגות גדולות.
ובעומק עוד יותר ,יוסף הצדיק הפעיל חזק מאד מאד
את האמונה שלו בהשגחה פרטית .וכל רגע ורגע קיים
בעצמו אמונה בהשגחה פרטית בכך שמכל צער וקושי
ועיכוב וזלזול שעברו עליו ופחד והשפלה ובושות ,וכן
פחד מוות שלא יהרגוהו המצרים (וכמבואר בתרגום עוזיאל),
עשה השגחה פרטית כל רגע ורגע במחשבה גדולה
שהכל מהשמיםֵ ,
"מֹלא כָ ל
ו"אין עֹוד ִמלְ ַבּדֹו" (דברים ד ,לה)ְ ,
ָה ָא ֶרץ ּכְ בֹודֹו" (ישעיהו ו ,ג) ,אחד יחיד ומיוחד!
זכה לכל המעלות בזכות האמונה
וזה היה ניסיון גדול ליוסף הצדיק כיצד יפעיל את
האמונה .כי אם היה אומר "זה האחים שלי שעשו לי
רע" ולא מוחל להם ,ומוסיף לומר "והצער שאני סובל
זה לא מגיע לי" ועוד דיבורים כאלה ,אז בודאי שלא
היה זוכה להיות מלך ולא היה מקבל את התואר "יוסף
הצדיק" .וגם כל הצער והצרות והיסורים שהיו לו לא
היו מכפרים ,כי לא הפעיל את האמונה וחשב שזה
מהאחים שלו .אבל כאשר העמיק באמונה בהשגחה
פרטית ועשה בזה קידוש ה' גדול ,והיה אוהב את
אחיו בנימין ,אז זה סימן של
האחים שלו ממש כמו ִ
קידוש ה' וזה סימן של קבלת היסורים באהבה וזה
סימן שיוסף בעל אמונה .ואדם כזה זוכה להיות קדוש
ולהתגבר על אשת פוטיפר וזוכה להיות מלך וזוכה
לקבל את התואר "יוסף הצדיק".
הנהגה הלכה למעשה
וכידוע ,מובא בזוהר הקדוש ,לא לצער אף בריה
בעולם .וכן ,מובא בש"ס (ב"מ פה ).על רבינו הקדוש
שזכה לרפואה שלמה בזכות הרחמים על חולדות
ועכברים ,עיין שם .וכן ,מבואר במדרש רבה (פרשה צא אות
ה) שפרעה הרשע היה גונז את התבואות בשנות הרעב,
אבל כשיוסף נעשה מלך ,היה מחלק ונותן אוכל לכל
העולם בלב טוב ועין טובה ,ולא עשה שיקולים
אישיים כלל ועיקר .וזה נובע מכח שלמות באמונה
של לב טוב ועין טובה לכולם .וכן ,לאחים שלו שבטי
יה ,לא נקמה ולא צער ולא כלום .והכל בזכות השגות
גבוהות באמונה בהשגחה פרטית .והיה עושה אך ורק
טוב לכולם ונזהר שלא להזיק ולא לצער ולא להקפיד

ולא לנקום ולא שנאה ולא לשון הרע ,ממש כלום,
אלא "וְ ָע ִׂש ָ
ית ַהּיָ ָׁשר וְ ַהּטֹוב ְּב ֵעינֵ י ה'" (דברים ו ,יח)" ,וְ ָהלַ כְ ָּת
ִּב ְד ָרכָ יו" (שם כח ,ט).
וזה גם היסוד של חג החנוכה .הנשמה נקרא "נר",
שנאמר "נֵ ר ה' נִ ְׁש ַמת ָא ָדם" (משלי כ ,כז) .והתורה נקרא
"נר" ,שנאמרּ" :כִ י נֵ ר ִמ ְצוָ ה וְ ָ
תֹורה אֹור" (שם ו ,כג) .אמר
הקדוש ברוך הוא" :נרי בידך זה התורה ,ונרך בידי זה
הנשמה .תשמור על הנר שלי ,ואני אשמור על הנר
שלך" (מד"ר פרשת תצוה).
למען התורה תילחם ,למען הגוף ,ה' ישמור..
בחנוכה היה גזירה רוחנית על התורה "לשכחם
תורתך" ,ולכן עשו מלחמה אפילו שהיו מעטים
וחלשים וצדיקים וטהורים .ובטחו בה' יתברך שהנשק
לא קובעֹ" ,לא ְב ַחיִ ל וְ ֹלא ְבכ ַֹח" (זכריה ד ,ו) ,ממש נגד
השכל ונגד הטבע ,וזכו לניסים גדולים מה' יתברך.
ומאידך ,בפורים ,המן הרשע רצה להשמיד ולהרוג.
וזה על הגוף ,ובזה זכו לשמירה מה' יתברך .ולכן,
מרדכי היהודי ישב ועסק בתורה עם התלמידים כל
הלילה (עיין מגילה טז.).
כח התורה והאמונה מביאים כח רוחני גדול כיצד
לחיות וכיצד להתגבר ולהסתדר בחיים ,יום יום ושעה
שעה.
א להזיק לאף אחד ,איך אפשר?
ובזה מובן המעשה המובא בגמרא (חולין ז ).על רבי פנחס
בן יאיר ,חמיו של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א ,שהלך
למצות פדיון שבויים ,ובדרך היה נהר מלא מים,
והתפלל ,ומיד נחלק הנהר ועבר ביבשה .וכן ,עוד
יהודי שעסק במצוה והורה רבי פינחס לנהר ליתן לו
רשות לעבור שגם הוא עוסק במצוה .וכן ,גוי סוחר
ערבי ,ניתן לו רשות לעבור ,כדי שיהיה קידוש ה' (וכן
איתא בזוה"ק ויצא קסד ,).עיין שם .ובגמרא ירושלמי (פ"ק דדמאי)
מוסיף שהתלמידים שאלו את רבי פנחס בן יאיר אם
הם יכולים לעבור ,וענה להם" :אם לא עשיתם מעולם
רעה או בזיון ליהודי ,אז יעבור ולא ינזק" ,עיין שם.
וכיצד מגיעים לדרגה כזאת? רק בעל אמונה בהשגחה
פרטית ממש ,שבכל מה שעובר עליו מרגיש שזה
מהשמים בלבד ,ולא פוגע ולא מצער ולא מבייש ולא
גורם עוגמת נפש – לא במעשיו ולא בקהילה ולא עם
השכנים ולא עם חברים ולא עם משפחתו לעולם ,כי
רואה תמיד את ה' יתברך בלבד בעיניים של אמונה (עיין
ירמיה פ"ג) .והאמונה שורש לכל התורה כולה.
ומכאן ,סגולה טבעית נגד חרדות ,פחדים ,בלבולים,
פיזור הנפש וחוסר ביטחון – להתחזק מאד מאד
באמונה כמו יוסף הצדיק ,שלא נעשה חולה ולא
צער גופני ולא מתח נפשי ,אלא נשאר יפה תואר
ויפה מראה .וכמו המכבים הקדושים שבזכותם יש
המשך של התורה בעולם (עיין בהקדמה לחזון עובדיה חנוכה) .וכך
נזכה כולנו לאמונה שלמה ומעלות גדולות בהשגחה
פרטית .אמונה שלמה ,תשובה שלמה ,רפואה שלמה,
גאולה שלמה (ר"ת אתרג) ,אמן ואמן.
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כוס תנחומים נשגר בזה לידידנו ואהובנו ,ממחזיקי התורה הגדולים המסור לצרכי המוסדות באהבה

מר יונה בהרי הי"ו ובניו היקרים אייל ואמיר הי"ו
בפטירת אביו/סבם ששון בהרי בן יונה וחנה ז''ל
ת.נ.צ.ב.ה

בהמשך החזקת עולם התורה תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד

ניהול משברים :נקוי טראומות ילדות!
שלום וברכה מורי ורבותי!
במסגרת הדברים הבוערים באמת דיברנו בשבועיים האחרונים על חלק מגדולי
הדברים הבוערים .התמקדנו במנהיגי דור העתיד ובזכות העצומה שלא להפריע
להתפתחותם ,והוספנו על כך עד כמה ניתן להפוך את בנינו למנהיגים גם אם
מראש לא נועדנו לכך לכאורה.
היום נשוחח על "ניהול משברים" .לאמור ,כיצד עלינו לנהוג בעת משבר ,בעתות
צרה וצוקה ,בימים בהם רואים אנו את ילדינו נוהגים שלא בדרך הרצויה ולא בדרך
בה היינו מעוניינים להוביל אותם?
פעמים רבות עוברים מיטב בנינו ,ובפרט בגיל העשרה ,משברים חמורים עד
חמורים מאד ,אשר במהלכם ,ובמיוחד לאחריהם ,נמצאים ההורים והנער/ה בפני
שוקת שבורה .עד היום טיפחו הם את דרישות ההעצמה ,סיפרו לילד עד כמה
הוא מיוחד וטוב ,ריפדו את דרכו בשטיחים ובשושנים .והנה ,נמצא הילד מול
עוול שעשה או מול חטא שחטא ,אשר בעיניו ובעיני הוריו נראים ,ובצדק ,הדברים
חמורים מכדי שיהיה לפסוח עליהם ולעבור לסדר היום .וכאן תחשבו עד הדברים
החמורים ביותר ,שכולנו תפילה שלא יקרו 'לעולם' לילדינו ,לילדי קוראינו ולילדי
כל ישראל.
כיצד מתנהגים בימים כאלה ,ואיך מוציאים את הבן [ואת הוריו] ממעגל האימים
העלול לדרדר את המצב לחמור הרבה יותר?
כאשר זוכה יוסף בפרשתנו ומולך על מצרים ,הוא מקבל כמתנה מבית המלך אשה
בשם אסנת .המדרש (בראשית רבה וישלח פרשה פ ,ופרקי דר"א פל"ו ופל"ח) מספר על תולדותיה של
אסנת ,מקור משפחתה ודרך התגלגלותה למצרים באופן הבא (אחת מהדעות).
בשעה בה נשבתה דינה ונאסרה בביתו של שכם בן חמור ,באו אחיה שמעון ולוי
והרגו כל זכר ,כשבראשם הרגו את חמור ואת שכם בנו .כאשר באו להוציא את
אחותם מבית שכם ,אמרה להם שהיא איננה מעוניינת לצאת מבית זה בהיות
ובמצבה הנוכחי לא יהיה אי מי מבני המשפחה היהודית המצומצמת או המורחבת
שיואיל לשאתה לאשה .שמעון הבטיח לה שהוא זה שישאנה לאשה[ ,על ההיתר
בנישואי אח ואחות רבו התירוצים ,כשבראשם מתנוסס התירוץ של טרום קבלת
התורה] .לדינה נולדה בת בשם אסנת ,אשר בצוק העיתים התגלגלה וירדה למצרים
לביתו של פוטיפר שהיו הוא ורעייתו עקרים וגדלוה כבתם.
דינה יכלה להישאר בבית שכם בן חמור ולהיטמע בין אומות העולם ,היא עלולה
היתה להיות היהודיה המתבוללת הראשונה ,בתו של בחיר האבות יעקב אבינו,
ה' ירחם.
הסיבה שבגללה היא לא רצתה לצאת מבית שכם לא היתה הרגשתה החיובית ,ואף
לא עזות פנים שפעפעה בה ,אלא דווקא אותה עדינות נפש ואצילות רוח שהיתה
נסוכה בה בטרם אותו המעשה היא זו שגרמה לה להזדעזע מעצמה ,לכאוב את
מצבה הנוכחי ולא להאמין שיש סיכוי ליום חדש שאחרי ,ל'חיים שלאחר המוות'.
שמעון ,בחכמתו הגדולה ,השכיל להראות לה לילדה בת החמש פלוס (ע"פ המדרש
שם) שניתן להמשיך את החיים מבלי להתייחס לאותו פרק שחור וכואב .כביכול,
מתייחסים לאותה תקופה כאל לא היתה ולא נבראה .ובכדי לשכנעה בכך הבטיח
לה שישא אותה לאשה .כך היה ברור לה שאכן חייה יכולים להמשיך כאילו לא
נעצרו באחת בביתו של שכם.
היסוד הגדול העומד מאחורי הרעיון הזה הוא שכל אדם ,ובפרט בקבוצת גיל
צעיר ,אינו מצליח לאבחן נכון את המקרים הפשוטים בחייו ביחס לכל החיים
וביחס לדור שלם שהוא זוכה להיות חלק ממנו .בעיניו של ילד האסונות הפרטיים
והקטנים שלו הם אסונות טבע ,ולא ניתן להיחלץ או לברוח מהם לא היום ולא
בעוד מספר שנים.
במסכת שמחות (פ"ב ה"ד) מספרים לנו חז"ל" :ומעשה בבנו של גורגיוס שברח מבית
הספר ,והראה לו אביו באזנו ,ונתיירא מאביו ,והלך ואיבד עצמו בבור" .וממשיכים
חז"ל ומספרים (שם ה"ה) "ושוב מעשה בתינוק אחד מבני ברק ששיבר צלוחית ,והראה
לו אביו באזנו ,ונתיירא ממנו ,והלך ואיבד עצמו בבור" … "מכאן אמרו חכמים ,אל
יראה אדם לתינוק באזנו ,אלא מלקהו מיד ,או שותק ולא אומר כלום".
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אותו ילד לא הבין שהמכה הגדולה והחמורה שיקבל מאביו לא תגרום למוות.
הצרה הגדולה ביותר שיכלה להאפיל על חייו הוורודים היא מכה עלומה מאביו.
אם רק היה יודע שמכה זו לעולם לא תהיה חמורה כל כך ,ושאביו ,למרות הכל,
אוהבו ומרחם עליו כרחם אב על בנים ,לא היה מגיע לתוצאה הרת אסון זו .אולם,
זו תגובתו של ילד ואין לנו להתאים את מבטו למבטנו ,אלא להיפך – להתאים את
מבטנו למבטו של הרך.
ילד שעבר משבר ולא משנה באיזה נושא ,מעבר לבעיה ולטיפול אותו חייב לעבור
בכדי לשפר את נפשו ההרוסה ,יש להעניק לו את מעטפת ההגנה והביטחון העצמי
לכך שהחיים לאחר המשבר יכולים לשוב למסלולם ולהיות ככאלה שלא עברו את
אותו פרק שחור מעולם' .הנקודות השחורות' הללו .אלו שמלוות כל אחד מאיתנו
משחר ילדותו ,כל אחד לפי 'השחור' אותו ספג מחברתו ,ממשפחתו או אפילו
מתוך ביתו ממש .לו יבין וישכיל שניתן להתעלם מהן ולהתייחס אליהן כאל לא
היו ,כבר היה פותר את רוב הבעיה בקיומן של אותן 'נקודות שחורות'.
אין בהגדרה זו משום המלצה להתעלמות מאותן 'נקודות שחורות' ולהוביל להעדר
טיפול מקצועי חלילה .ההיפך הוא הנכון ,טיפול יהיה חייב לעבור כל חווה 'נקודות
שחורות' כאלו בצורה המקצועית והתורנית ביותר .אולם ,לפני ,ובמהלך הטיפול,
יהיה חשוב לשכנע את בעל 'הנקודות השחורות' שהחיים יכולים לחזור למסלולם
ו'הנקודות השחורות' לא ייחשבו ולא ייספרו מכאן ולעולם ועד.
כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להנחיל את מציאות התשובה בעולם ,גרם הוא ,בין
היתר ,להכשלתם של גדולי האומה בעבירות לכאורה ,ובלבד שבתשובתם יראו
לכל באי עולם שהתשובה אכן ניתנת להיעשות ומנקה היא את רוחו ,נפשו ונשמתו
מכל רבב" .מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גדולים אינם עומדין" (ברכות לד ע"ב).
המטרה בכל זה אחת היא :גם בהיותך מתבוסס ברפש העבירה ,זכור תזכור ,כי
זהו פרק נוסף בחייך ,אולם לא הפרק העיקרי ולא הפרק המסכם .ניתן להתגבר
על פרק 'הנקודות השחורות' ,לפתוח דף חדש ולהתייחס ליתרת החיים כאל חיים
ללא עבר פלילי ,ללא רישום פלילי וללא 'נקודה שחורה' כלשהי.
את הכח אותו סופח אל קרבו בעל תשובה אמורים אנו להחדיר בבנינו הן בשעת
משבר והן בימים כתקנם בהם לא נראה צילו של משבר באופק .ילד שידע שגם
אם יכשל יוכל להמשיך בעלייתו במסילה העולה בית א-ל ,יקל בעיניו ללכת בדרך
התורה גם בעיתות צרה וצוקה .הוא ידע לא לפחד מכשלונות ולא לחשוש באימה
במהלך הדרך אולי אלו ,חלילה ,פסיעותיו האחרונות.
כחלק מדרך חינוך טהורה ונאצלת זו מוטב יהיה אם ידעו ההורים ,בתזמון מתאים,
לספר לבניהם בראשי פרקים גם על טעויות אותן בצעו בעבר .בדרך זו האבא
הגדול הגיבור והיפה יודע לספר על רגעי משבר ועל ההתגברות עליהם ,וכאן
לפנינו נמצא האבא הגדול ,הבוטח ,הצדיק והכל יכול ,למרות אותה תקופה סוערת
בחייו .מלבד מידת האמת אותה ישכיל להעניק לבניו ,יזכה להגיש להם על מגש
של כסף את הכח והיכולת להתגבר על מכשולי החיים ,ועל הסיכוי הגבוה או
הקלוש ביותר לכישלון.
"אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה ,אל תהרהר אחריו ביום" (ברכות יט ע"א),
לא משום שיש לחוש שמא עשה תשובה ,אלא משום שודאי עשה תשובה (שם) .וכל
זאת למה? בגלל שכתלמיד חכם יודע הוא שלא לברוח ולא להתקפל מחמת אותו
כישלוןּ" .כִ י ֶׁש ַבע יִ ּפֹול ַצ ִּדיק וָ ָקם" (משלי כד ,טז) .ההבדל בין צדיק לרשע הוא לא בכך
שהרשע נופל והצדיק איננו נופל ,אלא בכך שגם לאחר הנפילה יודע הצדיק לקום
ולהאמין באפשרות לפתוח דף חדש .הרשע ,לעומתו ,מעדיף להאמין שלא ניתן
למחוק תאים אפלים אלו ו'הנקודות השחורות' לעד יכונו במקומן ,ולכן בוחר הוא
בדרך החטא והפשע כאורח חיים.
יזכנו הקדוש ברוך הוא להאמין ביכולותינו להתפטר מאותן 'נקודות שחורות'
האופפות את עברנו ,ויותר מכך להחדיר לבנינו בעת משבר ,לא עלינו ,ואף ובעיקר
בזמנים בהם הכל מנוהל על מי מנוחות ,ש'נקודות שחורות' אינן אמורות למוטט
את כל המבנה הרוחני והגשמי ,אלא להיפך – ניתן להתחשל על ידן ,לקוברן כאילו
לא היו ולהמשיך בדרך חדשה ובטוחה ,ואך טוב וחסד ,נחת ושלווה נרווה מכל
יוצאי חלצינו ,אמן.
ברוכים תהיו!

לתרומות והקדשות
קוד קופה בנדרים פלוס | 4733 :קוד קופה בקהילות4264 :

ברכת מזל טוב חמה ולבבית ,שלוחה בזה
לידידינו היקר ר' ששי בוסי הי"ו ורעייתו תחי'
נאמן ביתו של מורנו הרב שליט"א ,וממפיצי העלון בארץ ובעולם
לרגל הכנס בנו יוסף חיים הי"ו בנועם עול המצוות

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
03-5011125
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שמיעת שירים לאבל בימי החנוכה

שאלה :כאשר ההורים תוך שנת אבלות אם מותר
להם לבוא למסיבת חנוכה של הילדים בתלמוד
תורה או בגן כאשר יש שם כלי נגינה?
תשובה :עדיף שהאמא תלך למסיבה שעושה הגננת
גם מטעמי צניעות ובתלמוד תורה גם האבא יכול
והעיקר לכוין שלא להינות מהשירה והכלי נגינה
אלא לתת חיזוק לילדים ומאחר שזה תועלת עבורם
מותר לכתחילה ואין להחמיר בזה (עי' חזו"ע אבלות ח"ב דף
שנו ודף שסו).
זה הכלל :כל מה שקשור לחיזוק ושמחת הילדים
חובה לעשות ואין זה פוגע בדין אבלות כלל.

להדליק נרות חנוכה בשמן הראוי לאכילה

שאלה :האם עדיף יותר להדליק נרות חנוכה בשמן
זית הראוי לאכילה?
תשובה :שמעתי שיש מהדרין בזה (ועי' בספר פסקי משה),
אולם כפשוטו שמן זית להאיר זה מצוין!
ואני נוהג לקנות חמישה בקבוקי שמן זית למאור
לכל השנה ,כי לפעמים יש מצבי לחץ ותמיד טוב
שיש בשפע .ועוד ,שאפשר בכך לעשות חסד עם
אחרים ,כאשר חסר להם ובאים לבקש.
וכמובן שאני נוהג להכין בעצמי את השמן והפתילות
בכל ערב שבת קודש.

נופש אמהות
שאלה :מהי דעת התורה לגבי קייטנת אמהות לנשים
בלבד ,בימי החנוכה או בחופש הגדול וכדומה?
תשובה :קייטנה לנשים בלבד הוא דבר לא טוב ולא
מומלץ בכלל .אשה הולכת לנופש רק עם בעלה! וזה
מצוין .נשים נשואות יחד עם כל מיני חברות וידידות
בנופש לבד ללא בעליהן ,הרי זה דבר הגובל בחוסר
צניעות מוחלט!
אם וכאשר אין ברירה ,משום שהבעל אינו מעונין
לצאת לנופש כלל ,או שאין סידור לילדים הקטנים,
יש לעשות שאלת חכם ,וכל מקרה לגופו.
גם נופש מטעם העבודה שהוא מיוחד לעובדים
ולעובדות ,אין זה צנוע .וצריך להמנע מנסיעות
ונופשים מסוג זה .והרחק מן הכיעור ומן הדומה
לו (ועי' חולין מד.):

מלמול בשפתיים בזמן פסוקי דזמרה

שאלה :האם מותר לדבר בבית הכנסת כאשר התחיל
בפסוקי דזמרא ,על ידי מלמול שפתיים בלבד וחבירו
מסתכל ויודע כוונתו ,או שדינו כדיבור?
תשובה :נראה שאסור .זה לא כדיבור ,זה דיבור
ממש .וזה בבחינת ַ"רק ְׂש ָפ ֶת ָ
יה ּנָ עֹות" (שמואל-א א ,יג).
ומשמע בגמרא (ברכות טו ,).הקורא קריאת שמע ולא
השמיע לאוזנו ,יצא .זה מלמול בשפתיים בלבד.
ומשמע שזה ממש כדין דיבור ,ויוצא ידי חובה בין
לענין קריאת שמע ובין לענין ברכת המזון ותפילה
(ועיין יבי"א ח"ד סי' יח).
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ומצינו למרן רבינו הגדול זיע"א (יבי"א ח"ט סי' יו"ד) להתיר
לכתוב הודעה דחופה בפסוקי דזמרא בקיצור
ולענין .ומשמע שהיגוי בשפתיים חמור יותר ואסור
בכל אופן.
ומסתברא עוד ,שזה לא כבוד גם לרמז בידיו ולקרוץ
בעיניו בזמן פסוקי דזמרא וברכות קריאת שמע ,כי
צריך לשבת באימה ויראה (כמבואר בספר הקדוש בא"ח פר' יתרו אות
ט' ,ומשנ"ב בסי' צה סק"ב) .ועיין עוד בזוהר הקדוש (פרשת האזינו
רצד ).על מעלת התפילה כשמוציא בשפתיים ,שהכל
עולה למעלה ,עיין שם.
ויש לעשות לחומרא ככל השיטות – בתפילת
העמידה חובה להשמיע לאוזניו ,ובמקום שאסור
לדבר ,חובה קדושה לא בשפתיים ולא כלום (ועיין
משנ"ב סי' קא סק"ה והגהות איש מצליח שם .ומשנ"ב סי' קמא ס"ק יג והגהות איש

מצליח שם) ,והבן.

הטיה לצדדים בקדושה ובעושה שלום

שאלה :ב"נקדישך ונעריצך" כשאומרים וקרא זה אל
זה ,לאיזה צד מטים את הראש תחילה? ומדוע?
תשובה :אין חובה להטות הראש לצדדים ,ואין לזה
מקור חזק בהלכה ,וכן בקדיש ב"עושה שלום" אין
חובה להטות לצדדים כי זה לא כמו תפילת העמידה
(עיין אורח חיים סו"ס נ"ו).

שילוב אצבעות זה בזה על פי הקבלה

שאלה :האם זה נכון שאסור על פי הקבלה לשלב
אצבעות ידיו זה בזה?
תשובה :נכון ,והובא כן בספר הקדוש בן איש חי (ש"ש
ס"פ פנחס) ,וז"ל :ולא ישלב אצבעות ידיו זו על זו הימין
בשמאל ,ע"ש .ומשמע שאין זה אסור מצד הדין,
אלא רק עצה טובה .ולכן מי שקשה לו ,ומרגיש בזה
מנוחת הנפש והגוף ,יכול לעשות כן ,ויכוין לשם
שמים לשמור גופו ונפשו" ,ושומר מצוה לא ידע
דבר רע" (קהלת ח ,ה).

לקלח את הקטנים בשבת קודש

שאלה :כעת בתקופת החורף כאשר שבת נכנסת
מאוד מוקדם ,אנו משתדלים לקלח את הילדים
הקטנים ביום חמישי ,האם מותר לקלחם בשבת
במים חמים [כשיש צורך ,וכגון שהם נרדמים
מוקדם] ,או שיש לחכות עד למוצאי שבת?
תשובה :לילדים קטנים ,ובפרט כשהם צריכים לישון
מוקדם ,וסובלים בלי מקלחת ,ומקלחת מרגיעה
אותם ,מותר לקלח אותם בשבת במים חמים של
דוד שמש.

לשטוף את המברשת-שיניים בשבת קודש
לאחר השימוש

שאלה :ידוע שהרב שליט"א מתיר לשטוף בשבת
קודש מברשת שיניים אחר השימוש ,ואין בכך
משום מכין משבת לחול ,רציתי לדעת מה הטעם
לכך?
תשובה :דבר זה דומה לשטיפת כוסות שמותר
לשטפם כל היום .ועוד ,במעשה קל כזה שהמים
זורמים על המברשת ,ומבלי לשפשף הכל נעשה

שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א
נקי ,אין בזה דין מכין משבת לחול .ועוד ,שבדבר
שיש בו נזק של ממש ,אין דין מכין משבת לחול,
וכגון להוסיף מים בקדירה כדי שיהיה קל יותר
לשטוף לאחר השבת.

אמירת קדיש בשנת האבל לאחר שהניח
תפילין של יד
שאלה :הניח תפילין של יד ,ומיד עומדים בציבור
לומר קדיש של "הודו" ,והוא באבלות תוך שנה ולא
רוצה להפסיד את הקדיש .מה יעשה?
תשובה :אין מה לעשות וזה מהשמים ולא יאמר
קדיש .וגם אסור לענות אמן על קדיש בין תפילין של
יד לתפילין של ראש ,ואין הבדל בין אמירת הקדיש
ובין השתיקה מלומר קדיש .בשני האופנים עושה
נחת רוח לנפטרים בכך שעושה הכל על פי ההלכה.
עצה טובה – להיות זריז וחלוץ בעבודת ה' .ויזדרז
בהנחת תפילין של יד .ועצה נוספת אם כבר נקלע
למצב כזה – לא יעשה שמונה כריכות על היד,
אלא אחת או שתיים ,ויחזק הרצועה בין האצבעות,
ויניח מיד תפילין של ראש ,ולאחר שמהדק היטב
על הראש ,יכול לומר קדיש .וכן זו עצה טובה גם
שלא להפסיד עניית אמן לקדיש ,וכך יוכל לשמוע
ולענות ,ואחר כך יסדר עצמו כפי הצורך .והרצועות
בידו ובזרועו כפי הצורך ושלום על ישראל .ועצה זו
הובא בספר היקר והנחמד "ילקוט יוסף" (סי' כה סעיף נט).
ויש לדעת שהפסוקְ :
"ּוק ַׁש ְר ָּתם" (דברים ו ,ח) ,מלמד
אותנו שהשלמות בהנחת התפילין זה כאשר קושר
באצבע שלוש כריכות ומכניס הרצועה באופן שלא
יִ פתח הקשר .וכל עוד אין קשירה מושלמת ,אסור
לדבר לכולי עלמא .ורבינו הגדול מרן זיע"א למד
כן גם מתשובת הרמב"ם (והובא בהלכה ברורה סי' כז ,אות פט).
כמובן שזה לא מעכב מלענות קדיש ,קדושה וברכו
באופן הנזכר לעיל ,אבל עדיין לא מדברים עד
הקשירה המושלמת בין האצבעות (ועיין נתיבי עם סי כה ,אות
ח) .והאריך בזה בטוב טעם ודעת מרא דאתרין הגאון
רבי אליהו יוחנן גור אריה שליט"א בספר הנחמד
"חקרי מנהגים" (אור"ח ח"א סי' ח) ,עיין שם.

כיסוי ראש לאשה בירכתי ביתה
שאלה :אשה שנמצאת בבית עם ילדיה ,האם מותר
לה לשהות לידם ללא כיסוי ראש ,ומאיזה גיל צריכה
היא להקפיד שלא יראו אותה ילדיה ללא כיסוי?
תשובה :מגיל שנתיים-שלוש הילדים כבר מבינים
ואין זה מתאים לשהות לידם ללא כיסוי .אולם כאשר
הם תינוקות ,או שכולם בתלמוד תורה ,יכולה האשה
מעיקר הדין לשהות בבית בגילוי ראש.
וכמובן שעל פי הזוהר הקדוש (ס"פ נשא) יש ענין גדול
מאד לכסות את הראש תמיד גם בבית ,וזו סגולה
לפרנסה ,ושהבנים יהיו חשובים ,צדיקים ותלמידי
חכמים כמו שמצינו בקמחית (עי' בגמרא יומא מז.).
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קורס להכשרת סופר סת"ם
ע"י "המכון להכשרה" בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
לפרטים והרשמה הרב שי052.7671573 :

[מהשעה  17:30ואילך]

המכון להכ˘רה
הﬤ˘ﬧה וﬥימו„ מ˜ˆועו˙ הﬨורה
˘ע"י מוס„ו˙ ה˙ורה "עטר˙ חכמים"

קירבה לה' ביום חול

הרב רונן קרייף שליט"א
ראש כולל "עטרת רחמים"

בסופה של הפרשה הקודמת 'וישב' יוסף הצדיק מבקש משר המשקים שיזכיר
אותו לפני פרעה על מנת שיגיעו לסיומם ימי המחבוש שלו ויצא לחופשי ,אך
השתדלותו לא רק שלא הועילה לו אלא אפילו נענש על כך לפי דרגתו ונוספו לו
שנתיים ימים [ועיין בספר "עבד לה'" (עמוד עג') של מורנו הרב חיים רבי שליט"א].
ובפרשת השבוע שנקרא השבת ,פרשת 'מקץ' אנחנו מוצאים שברגע אחד ,מיד
'ויריצוהו מן הבור' ללא השתדלות ללא תחנונים ,והכל קורה במהירות ובקלות,
פשוט נס גלוי ,ויוסף יוצא כעת מבית המאסר עם יותר אמונה ,עם יותר דבקות
בה' יתברך ,ויתכן שזו בעצם הסיבה שזכה לנס.
אני מניח שכל אחד מאיתנו היה רוצה שיקרה לו נס ,שהמזל יפתח ,שהישועה
תבא במהרה ,וכדי לזכות לזה עלינו להגיע לדרגה של אמונה והבנה שהכל
מאיתו יתברך .אך כיצד מגיעים לזה?
בפרט כשאנחנו חיים בעולם שלנו הגשמי ומחוייבים לעשות השתדלות כל אחד
לפי רמתו הרוחנית ,מה שמביא אותנו למחשבה והבנה כי ההשתדלות מביאה
הצלחה ,עבודה מביאה פרנסה ,לימודים מביאים חכמה ,וכן על זה הדרך...
ויתכן שעל ימי הקודש ,השבת המתוקה והקדושה כולנו מאמינים בני מאמינים,
ומוציאים לכבודה מעבר ליכולת הכספית ואינם עושים חלילה מלאכה ,ומאמינים
שהשבת היא מקור הברכה ומביאה עימה שפע והצלחה לכל השבוע וכן בשאר
ימי הקודש והחגים ,ההתעלות עולה והקדושה מתפשטת ,אך בימי החול ,ביום
יום ,עם שלל ההשתדלויות ,כיצד מבינים ומרגישים שהכל מאיתו יתברך?
לשם כך בואו ונתבונן בפרסום הנס של ימי החנוכה ,וישנם שתי אופנים שבהם
אנחנו מפרסמים את הנס כלפינו וכלפי משפחתנו וכלפי הסביבה כולה .האחד,
פרסום הנס על ידי הדלקת נרות חנוכה בכל יום ויום כמניין הימים ,שהלכה
כבית הלל שביום הראשון מדליקים נר אחד ומכאן מוסיף והולך בכל יום נר
נוסף .וזה בשביל להזכיר לכולם וגם לנו את נס פח השמן שנותר חתום וטהור
ויכלו להדליק בו את הנרות של בית המקדש במשך שמונה ימים ,למרות
שהתכולה שלו היתה מספיקה ליום אחד בלבד.
האופן השני היא הוספת נוסח בתפילה ובברכת המזון "וְ ַעל ַהנִ ִּסּים וְ ַעל ַה ֻפ ְּר ָקן
בֹותינּו
ׂית לַ ֲא ֵ
וְ ַעל ַהגְ ּבּורֹות וְ ַעל ַה ְתּׁשּועֹות וְ ַעל ַהנִ ְּפלָ אֹות וְ ַעל ַהנֶ ָּחמֹות ֶש ָׁע ִש ָ
ַבּיָ ִּמים ָה ֵהם ַבּזְ ַּמן ַהזֶ ּה ...אשר בו מזכירים בעיקר את הניצחון במלחמת המכבים
נגד היוונים והניסים הגדולים שזכו להיות שם ,שלמרות שהיו מעטים וחלשים
ניצחו את הרבים והחזקים ,וזאת משום שמסרו את נפשם על מנת להציל את
העם היהודי משמד רוחני.
שתי הניסים הללו מיוחדים מאוד ונחשבים 'נס' ולמה? מכיון שהיו מעל כוחות
הטבע הנראים לעינינו ,ששמן שמספיק על פי הטבע ליום אחד הספיק לשמונה
ימים ,ומלחמה של מעטים וחלשים ,שבסוף הם אלו שניצחו את כולם .ואנחנו
עושים פעולות ומוסיפים בתפילה בשביל להזכיר לנו ולשכמותינו שה' איתנו
בכל עת וזמן ,גם כשנראה שאין דרך והכל סגור ,גם כשנראה שהכל ממש לא
הולך ,גם כשנראה שכולם נגדי ,נשים תמיד לנגד עינינו 'שויתי ה' לנגדי תמיד',
ה' איתנו ,מהלך לצידנו באש ובמים ובקור ובחום ובסערה ובמדבר ,בכל עת,
בכל מקום ,כי אנחנו יהודים.
ולמרות שאלו ניסים וכולם יודעים זאת ,בכל אופן ,יש מעלה גדולה של פרסום
אותם ניסים ,מכיוון שאדם מן הצד היה יכול לומר מקרה שלא מצאו את אותו
פח השמן כי היה מוסתר היטב ,גם אם הספיק לכל כך הרבה ימים ,יתכן שהנר
לא דלק היטב וממילא נותר שמן במנורה ,גם אם נצחו אותם מעטים וחלשים זה
בגלל ...ובגלל ...והיכן הוא ה' יתברך???
ואת פרסום הנס הזה עושים בימי החול ,לא בשבת ולא בחג ,לא בזמנים
הקדושים והמיוחדים ,לא בראש השנה וביום הכיפורים ,אלא לכאורה בסתם
יום חול פשוט ,כדי שנזכה להכניס את האור לתוך החיים הפרטים שלנו ,החיים
היום יומיים ,הימים הפשוטים ,שבהם זה הולך לעבודתו ,והילדה הולכת לבית
הספר ,והאמא מבשלת ומכינה ,כל אחד עסוק בענייניו ,גם שם ה' נמצא איתנו.
ואז ממילא ככל שנראה את ה' ונרגיש אותו גם בתפילה ואפילו בהליכה לקנות
דבר מה ,אזי נזכה לניסים גלויים ממש ,וכך אומר לנו הרמב"ן 'באמונה יעשה
נס' שכפי מידת החיבור והקירבה של האדם אל מציאות ה' וההתחברות לשכינה
שממלאת אל כל העולמות ,אז יעשה לו הנס.
בימים אלו הישיבה הקדושה 'עטרת חכמים' ,מיגדלור התורה בעיר חולון,
בנשיאותו ובהנהגתו של מורנו הרב שליט"א ,עושה את דרכה אל הכנס השנתי
המסורתי ,ומה בכנס? יהיו שיאמרו 'הגרלה' ואחרים יאמרו ...אך העיקר ידוע
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זה קנה חכמה
מאמרים מבוגרי ותלמידי
מורנו הרב שליט"א
וברור לכולם ,לאסוף כסף והרבה בשביל להמשיך להחזיק ואף להגדיל את
הכנסותיה למען האברכים ולמען הפצת היהדות בכל הארץ כולה ,ומצוה
מוטלת על כל אחד מאיתנו לעזור כפי יכולתו.
כדי להמחיש לעצמנו עד כמה חשוב הוא שנתחבר עם העשייה הברוכה של
הישיבה ,ברצוני לשתף אתכם במעשה שהיה עימי לפני כחמש עשרה שנה,
אז שלחני הרה"ג חיים רבי שליט"א נשיא המוסדות לפתוח כולל נוסף מחוץ
לכותלי הישיבה ,ואני חששתי ,להתחייב לשלם לאברכים חודש בחודשו ,כיצד
אצליח? כסף מנין?
והרב דחף אותי ועודד אותי .וביום מן הימים הגעתי לשמחת ברית של אחד
מאנשי קהילת 'עטרת חכמים' החשובים ,לאחר הברית ניגשתי בחרדת קודש
וביקשתי ברכה ממורנו שליט"א ,לאחר שבירכני הניח את ידו על כתפי והתחיל
להסתובב עימי בין האנשים ,ומידי פעם מצביע בידו ולוחש לעברי 'הנה ,זה
אדם שיש לו כסף ,בוא נבקש ממנו שיעזור לכולל שלך' קשה לי לתאר בכתב
מה הרגשתי באותו הרגע ,אני ישאיר זאת לדמיון של הקוראים הנכבדים ,הרב
פונה לאותו אדם ומבקש ממנו 'תעזור לו הוא פתח כולל חדש ,הוא צריך הרבה
כסף' ומבקש לאחר מכן שאקח את הפרטים שלו ואצור עימו קשר בהמשך
ומשם פונים לתור אחר אדם נוסף ,כשידו עדיין מונחת על כתפי ,אחד מהאנשים
שהסכים לעזור לכולל שלנו ,לקחני הצידה ואמר לי" :אני לא מבין את הרב ,יש
לישיבה שלו חובות של מעל חצי מיליון שקל [זה הסכום שהיה אז ]...והוא
מבקש עבורך כסף?!"
ואני הקטן רוצה להסביר :הרב הגדול שלנו ,בכלל לא רוצה כסף ,לא מעניין אותו
כסף ,מעניין אותו רק תורה וזיכוי הרבים .אם כך ,בואו קוראים נכבדים ונהיה
שותפים פעילים בעשייה ובפעילות של ישיבת 'עטרת חכמים' ונזכה כולנו
לניסים גלויים מאיתו יתברך ,אמן ואמן.

