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

בנשיאות מורנו הרב חיים
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"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

בס"ד

שנאת חינם – אסורה;
שנאת בעל עבירה – מצוה!
כשקוראים בפרשתינו את סיפור יוסף ואחיו,
כולנו עומדים דום!
איך אפשר להבין את מחלוקת יוסף ואחיו?!
התורה מעידה ''וישנאו אותו"! היתכן?!
אמנם האמת היא שאין לנו הבנה והשגה בזה
כלל! לשם המחשה ,רבינו אלעזר מנחם שך
זיע''א היה אומר שיש לו השגה והבנה עד
רבינו החפץ חיים ,בערך מאה שנה אחורה,
ויותר אין לו הבנה בחכמי ישראל וגדולי
הדורות! ועל אחת כמה וכמה בראשונים,
באמוראים ובתנאים!
אז אם כך ,מה בכלל ניתן לחשוב על האבות
הקדושים ושבטי יה? שאנחנו מזכירים אותם
בכל יום בברכת אבות בעמידה לעורר רחמי
שמים שנגאל בזכותם! אז ברור ש"וישנאו
אותו" זה לא כפשוטו!
אבל ,אם בכל זאת ה' יתברך כתב בתורה
את כל המחלוקות בין יוסף ואחיו עד שנזרק
לבור ונמכר לישמעאלים ,כנראה שזה רצון
ה' יתברך שנלמד מכאן מוסר השכל ,כיצד
להתנהג בחיי היום יום.
כידוע ,שנאת חינם היא עוון חמור מאד ,ועל
זה נחרב בית המקדש (יומא ט ):והכוונה היא
כפשוטו :שנאת חינם  -אסור לשנוא בלי
סיבה! וכל בעיה שלא תהיה הרי זה שנאת
חינם! כי בעיות פותרים ,ולא מוסיפים
שנאה שזה איסור גמור ממש בכל רגע ורגע
שאדם שונא!!!
ומשמע ,שאם זה לא על חינם אלא על
עבירה שעשה ,מצוה לשנוא אותו! ומפורש
בפסוק (תהלים קל"ט) "תכלית שנאה שנאתים''
כלומר שנאה גדולה! ומפורש כן בפסוק "כי
תראה חמור שונאך" ודרשו חז''ל (פסחים קיג):
זה בעל עבירה שמצוה לשנוא אותו! וכן
הפסוק בפרשת כי תצא "האחת אהובה
והאחת שנואה'' היתכן?! ודרשו בגמ' שנואה
בנישואיה (קידושין סח .).וכן דרשו חז''ל (תענית ז):
"כל אדם שיש בו עזות פנים מותר לקרותו
רשע ,ומותר לשנוא אותו" ופרש רש''י
שאין לו עבירות אלא עזות פנים בלבד! וכן
בגמרא (ב''מ פג" ):מי שחצוף הוא רשע" וכן
בגמרא (סנהדרין קה" ).חוצפן עושה רעש בשמים
לרעה" ע''ש.
וזה בסך הכל בעל עבירה ולא בעל עבירות
רחמנא ליצלן!
ובעוונותינו הרבים מכח השנאה מגיעים
לשפיכות דמים ,ומפורש בפסוק (פרשת שופטים)

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

"וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם
עליו והכהו נפש ומת" ופרש רש''י הכל
מתחיל מהשנאה!
אז אם כן מחמירה השאלה ,כיצד אחי יוסף
שבטי יה מגיעים למצב כזה?!
וכדי להבין את עומק העניין ,יש להתבונן:
כיצד נוצרת השנאה?
כאשר יש טענה מסוימת ,למה פלוני צעק
עלי? למה הוא לא מתייחס? למה לא הגיע
לאירוע? ולמה? ולמה? ולמה? זה כעין
קושיה קשה! והקושיא הזו יוצרת שנאה!
ומה צריך לעשות לפי התורה? כמו כל
קושיא שצריך עיון ליישבה ,גם כאן צריך
ליישב!
ואם יש תירוץ מתאים בבחינת כף זכות ,אין
שנאה ואין כלום!!!
מפורש בפסוק "וישראל אהב את יוסף מכל
בניו" וזה גרם קנאה גדולה! כי יש כאן קושיה
למה? והתירוץ "כי בן זקונים הוא לו" ואם
אחי יוסף משתמשים ומבינים תירוץ כזה,
אין קנאה ואין שנאה ואין כלום! וכן בעניין
שאול ודוד המלך ,וכן בעניין קורח נגד משה
רבינו ,יש קושיות ,וצריך לעיין ולתרץ!
ובמקום לתרץ וליישב ,מצאו אחי יוסף שיש
כאן עבירה שעושה יוסף ,שמביא דיבתם
רעה ,והוסיפו לשנוא אותו כי הוא בעל לשון
הרע ,והם חשבו שעושים מצוה .ופסקו
בכוחם הגדול שיוסף חייב מיתה ,ומכרוהו
למצרים ,וכל זה מכח המחשבה שיש קושיה
ואין תירוץ ,ויש עבירה והם צודקים ומצוה
לשנוא אותו ,והדברים נוראים ומפחידים
מאד!
גם חלומות יוסף ,ניתן היה לפתור אותם
לטובה ולא לשנאה .היה עדיף לאחים לומר:
יוסף ,איזה חלום יפה חלמת ,אשריך! אם
תהיה מלך בוודאי תעזור ותסייע לתושבים
לטובה ,וזכות הרבים תלוי בך .קצר ולעניין,
ולהמשיך הלאה .כי אחרי הכל ,הכל בידי ה'!
והטעות שגרמה למחלוקת היא שהאחים דנו
את יוסף לחובה ,ועוד הם חשבו שעושים
מצוה! במקום לחשוב יתכן שאנחנו טועים
ולא מדייקים ,כמו שהיה עם תמר הצדקת
שרצו לשרוף אותה ,וברגע האחרון יהודה
הצדיק תירץ את הקושיה לטובה .וכן אשת
פוטיפר רצתה להלשין על יוסף ולהורגו
ובאה בטענה חזקה ,אך השופטים תירצו את

הקושיה והצדיקו אותו ,ולכבודה היה בבית
הסוהר (עיין תרגום יב"ע).
כאן העבודה הגדולה של בן תורה ובעל
אמונה ,לעמול ולהשכיל ולדייק האם אין כאן
כמו שוחד ,כבוד ,סיבות אישיות?! האם זה
לשם שמים באמת?! ובמשקל גדול ושיקול
דעת עמוק ,מגיעים למסקנא לא לשנוא ולא
לחלל שם שמים חס ושלום!
וכמובן ,בין גדולי ישראל בכל הדורות היה
מחלוקות לשם שמים כמו שמאי והלל ,אבל
זה היה בלי שנאה ,בלי חלול השם ,אלא,
אוהבים זה את זה וחולקים בהלכה במסירות
נפש.
אותם המסיתים נגד הדת מצוה לשנאתם,
כדי שנתרחק מהם ולא נלמד ממעשיהם,
ועם כל זה מצוה ללמד עליהם סניגוריה כי
הם עמי הארץ ולא למדו תורה ,והם בבחינת
''תינוק שנשבה''!
ומצינו בתורה "לא תתעב אדמי כי אחיך
הוא ,לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו"
ולמה אסור לשנאתם למרות שהם הצרו
לנו? כי הם לא היו נגד התורה ,ולא נגד הדת!
אבל עמון ומואב לא יבוא בקהל ה' לעולם!
למה? כי הם הסיתו את עם ישראל נגד הדת
וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו .והדברים
מפחידים מאד מאד מאד!
זה בעצם ההבדל בין נס חנוכה לנס פורים,
בפורים ביקש המן הרשע להשמיד את
ישראל ,וזה תפקיד של ה' יתברך לשמור
על הגשמיות ,לכן מרדכי היהודי והתינוקות
של בית רבן לא נלחמו אלא עסקו בתורה
בלבד ,ואסתר המלכה סידרה את העניין!
אבל בחנוכה ,ביקשו היוונים לשכחם תורתך
ולהעבירם מחוקי רצונך .וכשיש חשש
לעבירות והסתה נגד הדת ,מצוה להלחם
נגדם! וכך עשו ,ונתקיים בהם ''וזדים ביד
עוסקי תורתך''!
חובתינו למחות על כבוד התורה ,ועל כבוד
שלוחי דרבנן .וכן למחות כדי להרבות
אהבה ואחוה וזה מצוה! כי זה מונע עבירות,
ואין שנאה ואין כלום! ויש בזה קידוש השם
גדול לשטום פיות המקטרגים והמשטינים,
ועמי הארץ.
ועל ידי זה נזכה "ועולתה תקפוץ פיה"
וכבוד אלוקים הסתר דבר (משלי כ"ה).

1
המרכז :רח' החי'ם  4תל-גיבורים ,חולון

03-5011150

03-5011125

 6215חולון

info@aterett.co.il

www.aterett.co.il

בע"ה אתם יכולים לרשום ביומן :יום
ההורים של מנהיגי הדור הבא
שלום וברכה מורי ורבותי!
במסגרת הדברים הבוערים ,שוחחנו בשבוע שעבר על הזכות להיבחר להיות
האבא והאמא של ה'מנהיג של הדור הבא' .דיברנו על המעידה העלולה לקרות
להורים שכאלה מכך שחס ושלום וחס וחלילה ידכאו בטעות ומתוך 'כוונות
טובות בלבד' את כישורי המנהיגות של ילדם ,והזכות העצומה לטפח את אותם
כישורים ולהוביל בבטחה את המנהיג של הדור הבא לייעודו הרוחני והגשמי.
והשבוע נדבר על האפשרות לבחור בלהיות האב והאם של 'המנהיג הבא' ,גם
אם מראש ,רשמית ,לא נועדת להיות כזה.
"יום אחד חזר תומס הקטן עם מכתב מהמורה בבית הספר .חרף גילו לא ידע
תומס עדיין קרוא וכתוב ,ולכן הגיש לאימו את המכתב בתמימות .האם קראה
את המכתב ,וכשדמעות בעיניה חיבקה את בנה הזאטוט ,ואמרה את המילים
הבאות :נכתב לי כאן על ידי המורה ,תומס כשרוני מדי לרמת כיתת הלימודים
ורמת בית הספר בכלל ,ולכן אבקש שמעתה לא יגיע יותר לבית הספר ,אלא
ילמד בבית את הלימודים ברמה הגבוהה יותר האפשרית באופן פרטי .תומס
צהל לשמע דברי אימו ,ואכן מאז היה נשאר מדי יום בבית ולומד עם מרת אימו
בחברותא את הלימודים ברמה הגבוהה ביותר".
"במהלך השנים ,גדל תומס הקטן והפך לממציא הדגול – 'תומס אלווה אדיסון'.
ששניים מתוך אלף ותשעים ושלוש ההמצאות הנעלות שהביא לעולם היו
שדרוג נורת החשמל והטלפון".
"לאחר פטירתה של אימו ,חיטט מר אדיסון במסמכיה ומצא את המכתב המקורי
אותו קיבלה מהמורה בזמנו .במכתב היה כתוב כך :לכבוד הגב' אדיסון ,בנך
תומס טיפש ולא מבין כלום במהלך השיעור .לא נוכל להחזיק אותו יותר בבית
הספר ,ואנו מבקשים ממך להשאירו בבית .מר אדיסון הבין שאימו הנערצת
ניצלה את בורותו בקריאה והקריאה בפניו מכתב הפוך לחלוטין ממה שנשלח
על ידי המורה .באותו יום הזיל מר אדיסון דמעות כמים ,וביכה מחדש את מותה
של אימו שבחוכמתה העניקה לו את חיי החכמה להם זכה" (מקורות זרים).
מורי ורבותי! לא בהכרח שהבן שלך נולד באמת עם הכישרון או עם הכוחות
הדרושים ל'מנהיג הדור הבא' .אבל גם אז ,רק אתה בכחך הגדול ובידך הנטויה,
יכול להפוך את הזאטוט מ'סתם עוד ילד' לאחד מהילדים שהולכים מיום ליום
ונהפכים לגדולי הדור הבא.
למורה בבית הספר אין את הזמן והיכולת להתייחס לכל ילד כאל בן יחיד ,הוא
נמצא בכיתה של בין עשרים וחמישה לשלושים תלמידים במקרה הטוב ,והוא
אמור להתייחס לתוצאות אותן מניבים הילדים בזה הרגע .הוא לא באמת יכול
לגלות בילד כישרונות חבויים סמויים או 'לא קיימים' ,וכל שכן וקל וחומר שלא
'לשכנע' את הילד שהוא 'באמת' מבין גם כאשר הוא לא באמת מצליח לעשות
זאת.
לך בתור אבא ולך בתור אמא יש את האפשרות הזו! וניתן לעשות זאת גם
במהלך יום עמוס ביותר וגם במהלך העליות והמורדות של משעולי החיים.
ואיך כל זה קשור לפרשתנו הנאווה?
יעקב אבינו לאחר שנים של סבל וייסורים ,מגיע כביכול אל המנוחה ואל הנחלה
גּורי ָא ִביו ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען" (בראשית לז ,א) .הוא מגדל את תריסר ילדיו
"וַ ּיֵ ֶׁשב יַ ֲעקֹב ְּב ֶא ֶרץ ְמ ֵ
בחום ואהבה אופייניים .והנה ,את בן הזקונים שלו ,יוסף ,אוהב הוא יותר מכל
בניו ,ואף משקיע בו מעבר לשאר הילדים – הן ברוחניות והן בגשמיות.
מבלי להיכנס לדברי חז"ל הקדושים במסכת שבת (י' ע"ב) המלמדים אותנו
ש"לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים" ,יש להשים לב בפרשתנו לנקודה
מדהימה.
יוסף הקטן ,בן התפנוקים ,מי שעזב את סינרה של אימו בינקותו ונצמד מאז
לאדרתו של אביו .מי שבמבט ראשון היה אמור להיות ילד שאינו מסוגל לשרוד
את משברי החיים השגרתיים ,מתגלה כבעל חוט שדרה מברזל הצולח ללא קושי
בור המלא נחשים ועקרבים ,מכירה למדיינים סוחרים עבור דרך ישמעאלים,
עבדות בבית שר הטבחים ,והחמור מכל – שהייה ארוכת טווח בבית האסורים.
כשיוסף רואה את פני שר המשקים ושר האופים שלא כתמול שלשום ,הוא
ּדּוע ְּפנֵ יכֶ ם ָר ִעים ַהּיֹום" (בראשית מ ,ז) .שאלה מוזרה לכל
"מ ַ
שואל אותם בפליאהַ :

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

הדעות לשוהים בבית האסורים .כי הרי איזו סיבה יש לאדם הנמק בבור הכלא
לחייך ולהאיר פנים?
ובפרט אם נזכור שלא מדובר בבתי הכלא של ימינו שבהם עוד איכשהו ניתן
לאכול לשובעה ואף להתקדם במדעים .מדובר בבור אליו השליכו את המורדים
במלכות ,ואשר לא תהיה חברת ביטוח בעולם שתואיל לבטח את אי מי מהנכנסים
אליו! ניתן היה למות מבלי שיהיה מישהו שישים לב לכך.
ויוסף לא רק שאינו משלים עם 'פרצופים שאינם שמחים במיוחד' ,אלא עוד
עומד ותמה באוזניהם מדוע פניכם רעים היום?
"חלֹום ָחלַ ְמנּו ּופ ֵֹתר
התמוהה יותר היא תשובתם של שר המשקים ושר האופיםֲ .
ֵאין אֹתֹו" (שם ,ח) .כלומר ,אנו מסכימים אתך יוסף שהיה עלינו לחייך מבוקר עד
"חלֹום ָחלַ ְמנּו ּופ ֵֹתר ֵאין
ערב ,אנו מסכימים אתך שאין מאושרים מאתנו ,אולם ֲ
אֹתֹו" .כלומר ,לא היתה השהייה בבור הכלא הטחוב והאפל סיבה מספקת לשר
המשקים ושר האופים להיות בעלי הפנים הרעים היום ,צריך חלום בלתי פתור
לשם כך...
והתשובה לכך ,מורי ורבותי! אמנם ,בבית האסורים ,מיום בו נכנס אליו יוסף
לא היה רגע של עצבות ,פחד ודיכאון עובר על השוהים בו .יוסף בכח אמונתו
ובחוסנו הנפשי היה מגיע יום יום ושעה שעה אל חבריו האסירים ,ומספר להם
איזו זכות עצומה וגדולה היא לשהות בימים אלו במקום זה.
הוא היה מספר להם על ה' יתברך המוביל כל אחד למקום הטוב ביותר עבורו,
היה מתאר בפניהם בצבעים ורודים את העונג לשבת בבור הכלא וליהנות
מהארוחות 'על גבול' החמות והמזינות .הוא תיאר להם עד כמה אדם בחוץ
חשוף לפגיעות ולאלימות מצד מחבלים ,נוכלים ,שודדי דרכים ושאר מרעין
בישין ,בעוד הם מוגנים ונמצאים תחת שמירתם המעולה של מאבטחים מחצר
המלכות .הוא גרם להם לראות את האור בחיי היומיום ולא רק בקצה המנהרה.
ולכן ,כל אסירי המחנה הגיבו בהתאם ,ויום יום היו קמים מאושרים ושמחים,
ופוצחים בריקוד עליז .ביום בו הם קמו עם פנים רעות ,היה מקום לשאלתו של
יוסף מדוע אינכם שמחים היום ,כי זה לא היה דבר שבשגרה ,זה לא היה משהו
שרגילים אליו בבית האסורים העליז הזה.
את מנת הכח הראשונה אותה קיבל יוסף הצדיק ועמה זכה לעבור את משברי
החיים בטוב ובנעימים ,ניתן לזקוף לאמונתו בקדוש ברוך הוא והבנתו שאין
אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה (חולין ז' ע"ב) ,והדבר הטוב
ביותר לאדם הוא לעבור את המסלול אותו בחר לו ה' יתברך .אולם ,מעבר לכך,
ברשותכם ,ברצוני לומר דבר נוסף.
דווקא הפינוק היתר לכאורה ,וחלומות המלכות אליהן נחשף יוסף בילדותו ,הם
אלה שעמדו לו לכח עזר וסיוע במשברים הקשים ביותר שאין הדעת סובלתם
לאדם מבוגר וכל שכן וקל וחומר לנער עול ימים .יוסף הצדיק עבר את המשברים
הללו בתחושה ובהבנה שאוטוטו הולכים ומתגשמים חלומות המלכות אותם
חלם על עצמו בילדותו ,כשרגשות האהבה אותם העניק לו אביו בכל מהלך ימי
ילדותו נותנים לו את הכח ואת החוסן לעבור גם שלבים קשים אלו.
ללמדך ,שגם כאשר ילדך לא נועד לגדולות ,אתה הוא זה שיכול להפוך גם אותו
לאחד ממנהיגי הדור הבא ,או לחילופין" :אין ילד שלא נועד לגדולות".
לפני שאתם כהורים מגביהים את קולכם על ילדיכם ,לפני שאתם מחדדים את
לשונכם בכדי לדקור אותו באיזושהי מילה כואבת ,לפני שאתם אפילו מנסים
לעשות את הפרצוף הזה של ההורה המסכן שלא זכה לקבל את הילד הטוב
והמוצלח והמושלם [וילדים קולטים כאלה פרצופים עוד בטרם אנחנו כהורים
חשבנו לעוות את פנינו לכיוונם] .זכרו! המנהיג של הדור הבא עומד לפניכם ,ויש
לכם את כל הזכות לגדל אותו ולהוביל אותו לכך אף מעבר למימדיו הטבעיים.
אולם ,באותה מידה ,יש לכם את "הזכות" לאבד את המנהיג הבא ולהפוך אותו
ל'חסר עמוד שדרה' במקרה הטוב עד 'חסר תקנה' במקרה הגרוע יותר.
יזכנו ה' יתברך לאורך רוח ,נחת ושלווה פנימיים וחיצוניים ,עמהם נזכה לחנך
את בנינו בדרך הטוב והישר ולסייע בידם להיות מנהיגי דור העתיד למענם,
למען כולנו ,למען עם ישראל ,אמן.
ברוכים תהיו!
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הדלקת נרות חנוכה ביישוב הדעת

שאלה :ישנו בלבול גדול בזמן הדלקת נרות החנוכה,
האם להדליק בשקיעה או בצאת הכוכבים ,וכן מתי
לקרוא קריאת שמע ולהתפלל תפילת ערבית ,קודם
ההדלקה או לאחר מכן ,שהרי הם תדירים?
תשובה :אצלנו בעטרת חכמים בעיה"ק חולון
ת"ו ,עושים כל השנה כך :מתפללים מנחה קודם
השקיעה ,ולאחר מכן דברי תורה ובעיקר מוסר
כחצי שעה ,ולאחר מכן תפילת ערבית בצאת
הכוכבים ,כדי שיהיה לילה ודאי לכל הדעות.
אבל בחנוכה ,אנחנו מתפללים מנחה בשעה ,16:00
ולאחר מכן מיד מדליקין נרות חנוכה בבית הכנסת
קודם השקיעה ,ודבר זה מותר בבית הכנסת
לכתחילה (כמובא בחזו"ע חנוכה דף ע) ,ואחר כך מתפללים
תפילת ערבית ,ולאחר מכן מזדרזים והולכים הביתה
להדליק נרות חנוכה בצאת הכוכבים הרגיל ,שהוא
כעשר דקות אחרי השקיעה .והשנה יש להדליק
נרות חנוכה בשעה  16:55עם פסוקים ושירה וכבוד
שמים ,ולאחר מכן בשעה  17:10בערך ,חוזרים
לקרוא קריאת שמע מן התורה .ואין צורך לקרוא
קריאת שמע לפני ההדלקה ,משום שאין כאן תדיר,
שהרי עדיין אין זה לילה ודאי ,ורק לגבי חנוכה שהוא
מדרבנן מדליקים הנרות ומברכים ,ואין להילחץ
ולקרוא קריאת שמע בבהילות ,כי על ידי זה לעולם
לא נזכה להדליק בצאת הכוכבים ממש ,והבן.
גם מי שמתעכב ומחמת כן מדליק נרות חנוכה
בשעה  18:00או  19:00בערב ,אין צורך להתפלל
ערבית קודם לכן ,ובודאי שלא ביחיד ,וזאת מכמה
סיבות :א .אין דין תדיר כאשר יש במצוה שאינה
תדירה הידור מצוה (ועי' שו"ע הגר"ז סי' תלו סע' ו) .ב .דבר
זה גורם לא לכוון היטב ולהיות בלחץ ,ואין טעם .ג.
כאשר אינו רוצה כעת להתפלל ערבית ,אם כן אין
דין תדיר ושאינו תדיר ,ולכן ידליק נרות חנוכה עם
משפחתו ,ויִ שמח ויֵ שמח את כולם ,ואחר כך יתפלל
ערבית במניין ובישוב הדעת ,ואשריו ואשרי חלקו.

היכן עדיף להניח את נרות החנוכה

שאלה :היכן עדיף יותר להניח את נרות החנוכה?
תשובה :מעיקר הדין מדליק נרות חנוכה על
שולחנו ,ודי בזה .אולם אם אפשר מצווה לעשות
פירסומי ניסא ולהדליק בחלון ,או בכניסה לבית,
כאשר נרות החנוכה פונים לרשות הרבים ,ויש בזה
כבוד למצווה.

תפילת ערבית ונרות חנוכה – מי קודם?
שאלה :אדם שחוזר הביתה בזמן צאת הכוכבים [לא
בזמן המדויק ,אלא קצת אחרי צאת הכוכבים ,אולם
בתוך חצי שעה] מבלי שהתפלל קודם לכן תפילת
ערבית ,האם עליו להדליק נר חנוכה תחילה ולאחר
מכן יתפלל ערבית במניין ,או שעליו להתפלל
ערבית ביחיד תחילה ,ולאחר מכן ידליק את נרות
החנוכה ,מדין תדיר ושאינו תדיר ,תדיר קודם?

www.aterett.co.il

Avenue
שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א

תשובה :יש בזה מחלוקות רבות .ועיין באורך בחזון
עובדיה חנוכה (דף עא) ,ותהנה.
ויתכן להוסיף וזה אמת ,שלכולי עלמא אם קשה לו
לכוין כאשר הוא מתפלל ביחיד ,וגם בני המשפחה
רוצים ומבקשים ומעדיפים שכעת ידליק נרות
חנוכה ,ועל ידי כן הוא יִ שמח איתם ,בזה לכולי
עלמא ידליק את הנרות ואחר כך יתפלל ערבית
במניין ,בכוונה ובישוב הדעת ,ושלום על ישראל.

תפילין דר"ת על חשבון לימוד תורה

שאלה :אדם המתארח אצל חמיו בכל ימי החנוכה
וישן שם ,ויש לו אפשרות לבוא לביתו כל יום ,האם
צריך להדליק נרות בביתו?
תשובה :אם יכול לבוא לביתו ולהדליק עדיף ומצוין,
ואם זה נסיעה ארוכה וביטול תורה ,יכול לצאת ידי
חובה בבית חמיו.

לשחק כדורגל בשבת קודש

אדם המתארח בימות החנוכה

סוגרים את הספר בשביל להדליק נרות
חנוכה בזמן

שאלה :במשך כל השנה אנו משתתפים בשיעור
תורה המתקיים מיד לאחר תפילת ערבית .האם
עלינו לבטל תורה ולא לקיים את השיעור במהלך
ימי חנוכה על מנת להדליק נרות חנוכה בזמנם עם
המשפחה ,או שניתן למנות את האשה לשליחת
מצוה ואז ההדלקה תהיה בזמנה ולא נצטרך לבטל
תורה? והאם אין זה ביטול תורה מה שרואים
אברכים שמקדימים לצאת מבית המדרש ,כאשר
האשה בעצמה יכולה להדליק נרות חנוכה בזמן
צאת הכוכבים והם ימשיכו בסדר לימודם?
תשובה :זה לא שאלה יפה .יש כאן חשש לזלזול
במצות נר חנוכה ,שהרמב"ם פסק (הלכות חנוכה פ"ד הי"ב),
מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד וצריך
אדם להיזהר בה ,עיין שם .ואם כן ,מה שייך לומר
ביטול תורה? נכון שזמן ההדלקה כל הלילה ,אבל
המהדרין מדליקין בתחילת הלילה בצאת הכוכבים.
וכי מי שמאריך בסעודת שבת ומחזק את משפחתו
ברוחניות זה לא ביטול תורה? ומי שמאריך בליל
הסדר והמשפחה מתחזקים באמונה ,זה לא ביטול
תורה? וכן ,בחנוכה ,פרסומי ניסא וחיזוק למשפחה,
מעטים וחלשים וצדיקים מנצחים את תרבות יון
המרושעת ,שזה כבוד שמים וקידוש ה' ,בודאי לא
שייך לומר על כך "ביטול תורה" .ומפורש כן בדברי
מרן זיע"א בספר חזון עובדיה חנוכה (דף עו).
מהשמים מסדרים לנו קצת חופש –  60יום מחג
הסוכות עד חנוכה ,ועושים קצת חופש וממשיכים
עד פורים ועושים קצת חופש ,וממשיכים עד פסח
ועושים חופש .זה חופש חיובי לקרב ולחזק ולאהוב
את המשפחה ולספר ולקדש שם שמים .כך שמצוה
להדליק בזמן המהודר ביותר ולהיות בבית יותר
ולבקר את ההורים ,ולהתחזק באמונה כמה שיותר,
"וְ ָהיְ ָתה לַ ה' ַה ְּמלּוכָ ה" (עובדיה א ,כא).

מיהו הפסול לשמש כשליח ציבור

שאלה :באיזה מקרה מורידים חזן מהתיבה?

תשובה :חזן שלא למד היגוי ופיסוק אסור לו להיות
חזן .או שמדבר על גדולי ישראל .או שיש לו מכשיר
לא כשר בלי התר של חכם.
שאלה :אברך שרוצה להניח תפילין של רבינו תם
באמצע הסדר ,לקרוא קריאת שמע ולחלוץ ,האם
זה ביטול תורה?
תשובה :באמצע הסדר לא מתאים ,יש זמן בהפסקה.
ואם השמש שוקעת עדיף לוותר על התפילין .ואם
חושש לנדר יעשה התרה .סדר ציבור זה חמור
מאוד.
שאלה :האם מותר לשחק כדורגל בבית על רצפה
מרוצפת בשבת קודש? ומה הדין לשחק כדורגל
במגרש בשבת?
תשובה :מעיקר הדין כדור שהוא משחק הוא מוקצה
בשבת (אור"ח סי' שח סע' מה) ,ובעוון זה נחרבו עיירות
בארץ הקודש ,רחמנא ליצלן.
ועל כל פנים בזמנינו שעושים את הכדור ,וקונים
אותו במיוחד לשם משחק ,אין בו דין מוקצה בשבת
(מרן רבינו זיע"א בחזו"ע שבת ח"ג דף צט ,והביא כן גם בשם רבינו הגר"ש וואזנר

ורבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א ,ע"ש).
וכמובן שלשחק ברחוב או במגרש וכיוצא בזה ,אסור
בשבת ,ויש בזה חילול השם וזילותא דשבתא (עי' שבת
קיג ,).ובנוסף לכל גם ביטול תורה ,והדבר חמור מאד!
אבל לילדים לפני גיל בר מצוה ,מותר להם לכתחילה
לשחק בכדור (רבינו אור לציון ח"ב דף רטז) .ובפרט כיום שבכל
בית יש קרקע מרוצפת ,ועוד שדבר זה מרגיע
את הקטנים וכן את הגדולים ,בזה שעוזרים להם
ומעסיקים ומעודדים אותם ,כדי שיתחזקו בנפשם
ויבואו אחר כך לשיעור תורה ,או לשיעור אבות
ובנים וכיוצא בזה.

לדבר אחר ברכת 'המפיל'

שאלה :האם מותר לדבר אחרי ברכת 'המפיל'
שבקריאת שמע שעל המיטה?
תשובה :לכתחילה יש ליזהר בזה ,ולא לדבר בין
הברכה לשינה ,משום שברכת 'המפיל' על השינה,
היא כמו ברכת הנהנין על האוכל .אולם למעשה
כשאין ברירה ,ויש צורך לדבר על איזה דבר נחוץ,
או לאכול ולשתות ,מותר לעשות כן ,וזאת משום
שברמ"א (סי' רלט) לא כתוב שאסור לדבר או לאכול,
אלא כתוב 'אין אוכלים ושותים ולא מדברים' ,ע"ש.
משמע שרק לכתחילה צריך ליזהר בזה ,והכל לפי
הענין (ועי' למרן רבינו זיע"א ביחו"ד ח"ד סי' כא).
והוא הדין אם זקוק לעשות איזה מעשה לצורך
כיבוד הורים ,או חסד עם אשתו ,וכיוצא בזה ,ואין
אפשרות אחרת ,וכן אם מרגיש שאינו נרדם ורוצה
לעסוק בתורה ,יכול לכתחילה להקל בזה (מרן רבינו זיע"א
חזו"ע ברכות דף תקיא) .ושומר מצוה לא ידע דבר רע (קהלת ח ,ה).
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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"

ההילולא

ההילולא היוקרתית
הועדה המכינה

זה לא יאומן...
זה לא הגיוני...
אין דברים כאלה...

בתאריך?
כ"ח בשבט תש"פ
 23בפבואר 2020

למרות שזה חוזר
על עצמו כל שנה!
למרות שהיינו באירוע הזה
מהפעם הראשונה
ועד האחרונה!

ומה יהיה שם?
תורה
מוזיקה
אוכל
הגרלה...

אנחנו מחכים!
אנחנו מצפים!
אנחנו מתרגשים!
מדי אירוע נשברים כאן
שיאים חדשים!
מעמד אדיר מרגש ומרומם!
גם עולם הזה ,וגם עולם הבא!
מאיפה שלא תסתכל על זה
אתה יוצא מבסוט!
אתם בטח מבינים מה זה...
אין הרבה אפשרויות
זה יחודי מיוחד ובלעדי!
זה:
ההילולא!!!
בה' הידיעה!
שע"י מוסדות התורה
"עטרת חכמים"
בנשיאות מורנו
הרב חיים רבי שליט"א
שתתקיים אי"ה
במרכז הקונגרסים אווניו
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את הטלפון לא נפרסם עדין
למרות שאתם בטח
זוכרים אותו בעל פה...
רק תתכוננו
וזהו!
וכמובן ,הרבה תפילה
שתיהיה הצלחה גדולה!
וקידוש שם שמים!

