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בפרשת השבוע, אנחנו לומדים על הפגישה 
יוסף  של  הגילוי  ועל  אחיו,  עם  יוסף  של 

כשאומר להם "ֲאִני יֹוֵסף"!
חזק  אחד  משפט  יש  הדיבורים  כל  ובתוך 
מאד. הרי יוסף זוכר טוב מאוד את החלומות 
שזרקו  זוכר  כלפיו,  אחיו  של  וההתנהגות 
אותו לבור עם נחשים ועקרבים, זוכר שמכרו 
אותו לישמעאלים, כלומר, לערבים וכמבואר 
בתרגום, והוא מתחנן ומבקש על נפשו ולא 
מרחמים עליו, וכשזרקו אותו לבור הפשיטו 
כל בגדיו יחד עם כתונת הפסים )כמבואר באוה"ח 
הקדוש שם( ובשנאה גדולה השליכו אותו לבור 

כאשר גופו ערום. ועם כל זה כתוב בפסוק 
בפרשה משפט מרעיד לבבות! יוסף הצדיק 
אומר לאחיו )מה, יב( "ְוִהֵּנה ֵעיֵניֶכם ֹראֹות ְוֵעיֵני 
ופרש  ֲאֵליֶכם"  ַהְמַדֵּבר  ִפי  ִּכי  ִבְנָיִמין  ָאִחי 
שכשם  לומר,  יחד,  כולם  את  השוה  רש"י: 
שאין לי שנאה על בנימין אחי, שהרי לא היה 
)מגילה  בלבי שנאה עליכם  אין  כך  במכירתי, 
טז:(. והפסוק הזה צועק עד השמים, כיצד זכה 

יוסף להגיע למדרגה גבוהה כזאת?
ומסתבר, שאם היה מעט מן המעט קפידא 
לא  זה  פסוק  אז  אחיו,  על  יוסף  של  בליבו 
היה כתוב בתורה. כי התורה אמת, והפסוק 
אמת! ואם זה כתוב אז הכוונה שיוסף הצדיק 
בשווה.  שווה  אחיו  כל  את  אוהב  באמת 
ואדרבא בגלל שהיה מלך, היה מקום גדול 
את  ולהעדיף  ולקלקל  להסית  הרע  ליצר 
בנימין על שאר אחיו, והפסוק מעיד שכולם 
שוים בעיניו, זהירות עצומה של יוסף הצדיק 
ללמוד  עלינו  וחובה  לחבירו.  אדם  בן  על 

כיצד מגיעים למעלה עצומה כזאת?
שורה אחרונה – הכל משמים!

כאשר  אמונה,  בעל  של  הכח  זה  אלא, 
מאמינים ומבינים ויודעים ומרגישים באמת 
לג:(  )ברכות  שמים"  בידי  "הכל  מעשי  באופן 
מה  בין  כמשמעו,  פשוטו  הכל!!!  כלומר 
ובין מה שנעשה  בני אדם  ידי  על  שנעשה 
נכון  גוי.  בין  יהודי  בין  חיים,  בעלי  ידי  על 
שהאדם הוא בעל בחירה והוא בחר לעשות 
לי רע, אבל שורה אחרונה, כל נזק שפוגע 
באדם בכל אופן שהוא, וכן כל ריוח והצלחה 

שמגיע לאדם, הכל מהשמים בלבד!
נעים  נועם,  לדרכי  זוכה  כזה  אמונה  בעל 
לשבת אתו, נעים להתחבר אליו, ממש כל 
ט"ו ווי"ן שבאמת ויציב תפור עליו ומתחבר 
אליו, כמו שאמר דוד המלך ע"ה על יהונתן 
נעים  כלומר,  מאד"  לי  "נעמת  א(  פרק  ב  )שמואל 

שבחים  עשר  חמשה  כל  אתך.  לשבת 

שבברכת אמת ויציב, יסודם זה אמונה בה' 
יתברך, וכך זכה יוסף הצדיק להרגיש באופן 
מעשי ממש דרכי נועם של אמונה, לאחים 

היקרים שבטי יה, וכדלהלן.
בעל אמונה הוא בעל אהבת ישראל

יוסף מתגלה לאחיו בלבד, כדי שלא לפגוע 
בהם ולא לביישם. כמו שאומר הפסוק )מה, א( 
ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו  ְוֹלא  ֵמָעָלי  ָכל ִאיׁש  "הֹוִציאּו 
הרמב"ן  ופירשו  ֶאָחיו"  ֶאל  יֹוֵסף  ְּבִהְתַוַּדע 
ואור החיים, שלא רצה לזלזל באחיו ולפרסם 
שמכרו אחיהם. וכל זה למרות שהיה בסכנה 
של ממש שמא היו פוגעים בו לרעה מכח 
הבושה והקושי כשרואים את טעותם, וכמו 
שמבואר במדרש רבה )פרשה צג אות יוד(, וזה דרכי 

נועם של אמונה.
ַּבָּדֶרְך"  ִּתְרְּגזּו  "ַאל  כד(  )מה,  יוסף אומר לאחיו 
ופרש רש"י, שביקש מהם שלא יריבו בדרך 
ולא יתווכחו זה עם זה על מכירתו. בעברית 
ולפתוח דף חדש.  קלה: לשכוח את העבר 
והוסיף בעל הטורים אל תרגיזו בדרך, שלא 
לתושבי מצרים  ובשבילים  בדרכים  להציק 
יוסף,  כאשר חוזרים לאביהם לבשר לו על 
לצער  שלא  הצדיק,  יוסף  מתבונן  לכך  גם 

התושבים. דרכי נועם של אמונה.
ֶהֱעִביר  ָהָעם  "ְוֶאת  כא(  )מז,  עוד אומר הפסוק 
ֹאתֹו ֶלָעִרים ִמְקֵצה ְגבּול ִמְצַרִים ְוַעד ָקֵצהּו" 
יוסף  של  שבחו  להודיעך  רש"י:  ופרש 
שלא  אחיו  מעל  חרפה  להסיר  שנתכוין 
יהיו קורין אותם גולים )חולין ס:(. כלומר, יוסף 
המדינה  כל  את  הפך  מצרים  מלך  הצדיק 
כבוד  על  לשמור  בכדי  רק  לקצה,  מקצה 

אחיו היקרים. דרכי נועם של אמונה.
בשמים מקפידים מאד בבין אדם לחבירו

)ברכות  הקדושים  חז"ל  דברי  להבין  וצריך 
מפני  לאחיו?  קודם  יוסף  מת  מה  מפני  נה.( 

שהנהיג עצמו ברבנות! ויש להבין, הרי מלך 
נענש  ושאול  מלך,  של  אימה  להטיל  חייב 
על שלא נהג כן )עיין יומא כב:( ומפורש בגמרא 
)כתובות קג:( נהוג נשיאותך ברמה, ע"ש. ומדוע 

שם  פירש  לא  ורש"י  יוסף?  נענש  כן  אם 
אולם  ע"ש.  בזה,  נדחק  והמהרש"א  כלום. 
המפרשים בעין יעקב ביארו, שבצנעה היה 
יותר, וגם מפני שלא הזמינם  צריך לכבדם 
לאחר פטירת יעקב, שהרי ראובן גדול ממנו 
בראש,  ישב  וכיצד  מלכות,  זה  יהודה  וכן 
כעין  שהיה  מבואר  ר.(  דף  )מקץ  ובזוה"ק  ע"ש. 
עומק  כמה  רואים  ומכאן  אחיו.  על  גאווה 
הדין הוא נורא ואיום, ועד כמה יש לדקדק 

במעשים שלא יהיה כעין גאוה, זלזול וכיוצא 
בזה.

וראינו עד כמה גדולי ישראל נזהרו ודקדקו 
בעניינים אלו, ונהגו בדרכי נועם של אמונה. 
ובספר הנפלא 'זקניך ויאמרו לך' )דף קע( מובא 
שאמר  זיע"א  שבדרון  הגר"ש  המגיד  בשם 
שהיה  זיע"א  אברמסקי  מהר"י  הגאון  על 
מדקדק במצוות ומהדר בהידורים של מצוה, 
אולם, כשהיה שם ענין של בין אדם לחבירו, 
ויתר על כל מיני הידורים שנהג, ובלבד שלא 
ומאידך,  ע"ש.  אחרים,  לצער  ולא  להכשל 
זיע"א  מבריסק  הגרי"ז  רבינו  על  מסופר 
תרומות  בבית  תמיד  להפריש  נזהר  שהיה 
המהודרת  בהשגחה  כשזה  גם  ומעשרות 
ביותר, כי מה שניתן לעשות בעצמך בבית 
ואין נזק וצער לאחרים כלל ועיקר, תעשה 

ותצליח.
מה למדנו מחג החנוכה?

המכבים  ששם  החנוכה,  ימי  לסיום  ומכאן 
למרות  נפש,  בחירוף  היוונים  עם  נלחמו 
פורים  בנס  ואילו  וחלשים,  מעטים  שהיו 
לכך  והסיבה  נלחמו.  ולא  התפללו  רק  הם 
ביקש  הרשע  המן  שבפורים  מפני  היא, 
להשמיד ולהרוג וכו' רק את הגוף, וזה הרי 
ישב  היהודי  מרדכי  ולכן  יתברך,  ה'  בידי 
עם התלמידים ועסק בתורה בדיני הקרבת 
העומר ודיני קמיצה )עיין מגילה טז.(, אבל בחנוכה 
של  תפקיד  וזה  התורה  נגד  היוונים  יצאו 
ולכן  התורה,  על  לשמור  וחובתם  ישראל 
המכבים מבני חשמונאי מסרו נפשם למות, 
והיו מעטים וחלשים, וניצחו אותם, והעיקר 

מסירות נפש.
ובזה מובן גם מה שאמרנו בנוסח ההודאה 
לדביר  בניך  באו  כך  "ואחר  הניסים  בעל 
הדגש  ומה  כך?  ואחר  הלשון  מהו  ביתך", 
הרי  בכך? אלא ללמדנו, שלאחר המלחמה 
היו היהודים מעטים, ובטח הם היו חלשים 
ותשושים מאוד, ומטבע הדברים היו צריכים 
ללכת קודם לנוח בביתם. אבל הם לא עשו 
לא  הניצחון  אחרי  כך,  אחר  מיד  אלא  כך, 
הלכו לביתם, אלא באו קודם לבית המקדש, 
עשו  כלומר  נרות.  והדליקו  וטיהרו,  ופינו, 
כך  ואחר  שמים  כבוד  של  מסילות  קודם 
הלכו לביתם. וזה הנהגה לדורות להתאמץ 
תמיד ולעשות מסירות נפש של ממש. בכל 
לבבך ובכל נפשך, כלומר, לעשות כבוד לה' 
של  נועם  בדרכי  ממש,  הלב  מכל  יתברך 

אמונה, וכל נתיבותיה שלום.
שבת שלום.

דרכי נועם של אמונה
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להתענג על ה'להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

יציבות נפשית

שלום וברכה מורי ורבותי!
במסגרת הדברים הבוערים, שוחחנו בשבועות האחרונים על נפשם ודרך התנהגותם 
של ילדינו בטוב, ואף הידרדרנו במקרים קשים יותר בהם מוטל עלינו להוציא את 

ילדינו מרקעים שחורים.
וכואב,  מחד,  ומיוחד  נפלא  מדהים,  בנושא  היום  נדון  זו,  מאמרים  לסדרת  כהמשך 

ועצוב עד גבול המייאש מאידך.
ונתחיל לפי הסדר:

ומעליב את חברו,  פוגע  רבים בהם אדם  לראות בחוצות קריה מקרים  רגילים  אנו 
השווה  הצד  בטלפון.  ולפעמים  בכתב  לפעמים  בשקט,  לפעמים  בקול,  לפעמים 
שבכולם, שמצד אחד ישנו אדם שחש בצורך להשפיל, להשמיץ ולפגוע בצד שכנגדו.

הפעם לא נדון בתגובה הנדרשת מהצד המקבל, אלא ננסה יחד להבין מה גורם לצד 
הפוגע להתנהג בצורה זו, ואיך ניתן לרפא מחלה זו מהשורש ולהפוך דרך חיים זו 

לדרך ללא מוצא שתסיים את אותה 'טרגדיה' לא נעימה אחת ולתמיד.
בדורותינו  ולצערנו,  מעביד,  עובד  ביחסי  זוג,  בני  בין  חברים,  בין  נכונים  הדברים 
גם ביחסי מורה, מחנך ותלמיד. רק ששם זה כבר עובר את רף ה'עצוב' ומגיע לרף 

ה'מסוכן', מה שמחייב את כולנו לחדד חושים ולהיכנס לעובי הקורה.
כאשר אדם חש ביציבות נפשית מלאה, הוא לא יראה לעולם בצורך לפגוע או להשמיץ 
אדם אחר. הוא לא מעוניין בכך, הוא לא יהנה ממעמד זה, ולהיפך – ככל שידבר סרה 

באחר, הדבר רק יפריע ויגרע משלוות נפשו ומיציבותו הנפשית המיוחדת כל כך.
לעומתו, אדם שאינו חש באותה יציבות נפשית, חש מעורער במקום בו הוא נמצא, 
משהו בסגנון 'חוסר ביטחון עצמי' גדול עד משווע, ובחברתם של אנשים אשר 'צועקים' 
יציבות מול רכרוכיותו ואישיותו הבלתי יציבה. אדם כזה יחוש בצורך נפשי עז לזלזל, 
לפגוע, להעליב ולהשמיץ את הסובבים אותו. כי הרי להתמודד איתם ולגבור עליהם 
את האפשרות, מבחינה  לו  אין  כלכלית  מסוגל. מבחינה  אינו  הוא  כלשהי  מבחינה 
שכלית התשובה ברורה מראש... וממילא הדבר היחיד שיכול לגרום לו לחוש טוב 
יותר מאחרים וגבוה יותר מהם, הוא לא לגבוה עליהם באיכות, אלא להנמיכם בעיניו 

ובעיני הסובבים אותו.
לפוגעים  ומושמצים,  משמיצים  לאנשים  מתחלק  באמת  לא  טוב! העולם  לב  שימו 
ונפגעים, אלא כל אדם בכל אזור בחייו יכול להיות המשמיץ בעוד שבאזור אחר יהיה 

הוא המושמץ. הכל תלוי ביציבות ובחוסן הנפשי אותו הוא חש באותו אזור.
לא  לעולם  מאחרים,  יותר  יציב  מרגיש  המשפחתית  שבמסגרת  אדם  דוגמא:  לשם 
ידבר סרה ולא יפגע באי מי מבני משפחתו. לעומת זאת, אותו אדם, לּו יחוש במקום 
יהפוך  והוא  צורת התנהגותו שונה,  ורעוע, שם כבר תהיה  נמוך, מושפל  העבודה, 

לתוקפני ופוגע.
נעצור כאן, ונמצא את ההקשר בנושא זה לפרשתנו.

בתחילת הפרשה על הפסוק "ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה" )בראשית מד, יח( אומר המדרש )רבה פרשה צ"ג סי' 
ב'(, שאמרו האחים זה לזה: יהודה מצד אחד ומושל מצרים מצד שני, שניהם מלכים, 

ואם מלכים מתעסקים זה עם זה אנו מה אכפת לנו.
הרמות  ואת  הגבוהות  הרמות  את  ישנן  האחר  בצד  וגם  הקדושה  בצד  גם  כלומר, 
הנמוכות יותר. בכל חברה ובכל עמדה, תמיד יהיו אנשים שתחוש יציב כלפיהם יותר, 
ויהיו אחרים שתחוש חוסר יציבות בסביבתם. וכאשר רואים האחים את שני ה'יציבים' 
הללו במלחמת אש, הם מבינים שכאן הוא לא המקום ולא הזמן להתערבותם במלחמת 

הגדולים.
זו רמה גבוהה יותר מרמתו של מי שמנסה להוריד את האחר, זו רמה של אדם שמבין 

ומכיר את מקומו ויודע שלא להתערב בדברים לא לו.
ונחזור לענייננו. עצם הבנתה של המחלה בדרך כלל הוא חצי תרופה, ובמקרה זה זו 

תרופה כמעט מושלמת.
למי שהבין את הדברים, הרי שבבואו לחברה בה הוא מושמץ וסופג ביזיונות ומילים 
פוגעות. בראיה מפוכחת הוא אומר לעצמו את המשפט הבא: הנה עוד קבוצה של 
אנשים שמסבירים לי בשפתם עד כמה יציבותי הנפשית מערערת את מעמדם. הנה 
ליעדי  להגיע  והצלחתי  זכיתי  כמה  עד  פעם  אחר  פעם  לי  שמוכיחה  קבוצה  לפני 
החיים הרחוקים והמורכבים יותר, בעוד הם מדשדשים אי שם בתחילתה של הדרך.

אדם כזה אמור לראות כל אחת מהעלבונות אותן הוא סופג כמחמאה כנה, ישירה 
ואמיתית היוצאת מלב כואב ומשוגרת כחץ אל לבו מדושן העונג.

ביזיונות באהבה", אלא  "מקבל  לעולם בדרגה של  יהיה  לא  זאת,  להבין  מי שזוכה 
להיפך – מבחינתו לא יהיו אלו ביזיונות, אלא מחמאות ודברי שבח הטובים ביותר 

מחמאות  אלו  שקר,  או  לחנופה  חשש  ללא  נקיות  מחמאות  אלו  פעם.  אי  ששמע 
שמגיעות ממעמקי לבו של המחמיא הפגוע, והמתארות בצבעים הוורודים ביותר את 

מעלותיו של מי שהושלכו לעברו.
חרפתן  שומעין  עולבין,  ואינן  הנעלבין  ע"א(  )כ"ג  ביומא  הגמ'  דברי  בהבנת  ]ולפ"ז 
ואינן משיבין וכו', אפש"ל שנקראו נעלבין ע"ש המעשה שנעשה בהם, ולא בהכרח 

שנפגגעו מכך, וק"ל[.
באותה מידה, אמור כל אדם שנמצא באחת משדות הקרב של חייו בעמדת הפוגע, 
להבין שבשעה בה רואה הוא צורך לפגוע באחרים, הרי שמוכיח הוא לעצמו ולנפגעים 

על ידו עד כמה הוא חש קטן ומושפל כלפיהם.
זה נותן כח בעתות צרה וצוקה להתגבר ולפתוח בדף חדש ואיכותי יותר, וסיבה טובה 
להתחזק ברוחניות ובגשמיות בכדי לעמוד ביעדים מתוך התנהגות חיובית ולא מתוך 

אחותה השלילית, חלילה.
ויש כאן משהו נוסף.

נוסף. פעמים  ומובהר דבר מדהים  בעקבות הדברים עליהם שוחחנו עד כה, מובן 
את  לכלות  מסיים  המשמיץ  שהפוגע  שלאחר  לכך  מאיתנו  אחד  כל  לב  שם  רבות 
אשפתו לכיוון האחרים, לּו יהיה אי מי מהם שיעיז "להחזיר" או להעניק מילת הגנה, 
ולּו הקלה ביותר, לכיוונו של אותו תוקף. הרי שמיד ישימו כולם לב עד כמה לוקח 
אותו פוגע את הדברים אישית אל מעמקי נשמתו ונפגע עד כדי עלבון או עד כדי 

הענקת מיטב חירופים וגידופים כלפי המשיבים לו.
הסיבה לכך היא אחת, בהיות והבחור מלכתחילה חש נמוך קומה נפשית מהסובבים 
אותו, הרי שבאותה פגיעה בה פגעו בו הדברים מחלחלים ויורדים אל חדרי בטן הרבה 

מעבר ל'פרופורציה' )בלעז( הנכונה.
יוכל  לו להאמין שבמילה אחת הוא לא  נותנים  גובהו ושפלותו  נמיכות  נוסף,  דבר 
לגרום תחושה כלשהי למאן דהו מהסובבים, מאחר ודברים אינם נשמעים, ואשר על 
כן רק לאחר צרורות ומטחי עלבונות הוא מאמין שאי מי מהסובבים אותו אכן ייפגע 
וחיציו לא ישובו ריקם. ןמאידך המילה הקטנה שנאמרה כלפיו הרי שהיא גדולה כהר 

געש למול שפלות נפשו, ולכן ייפגע ממנה עד כלות.
ממילא נבין שככל שהמאבק מחריף וככל שהמילים נעשות בוטות יותר, לפנינו אדם 

הזועק זעקת "הצילו" נואשת בשפה זרה, השפה היחידה אותה הוא מכיר.
ויש לכך משמעות כואבת ומסוכנת במחוזות החינוך של ילדינו.

ילד שמושמץ על ידי מחנכו בעקבות יציבות נפשית רעועה, כמו בעקבות מאורע 
חד פעמי 'טראגי' ככל שיהיה אותו עבר אותו מחנך לאחרונה. אם כאשר יספר זאת 
הילד להוריו ישמע שוב ושוב עד כמה 'המורים אף פעם לא טועים', יבין שבעולמנו 
הצדק אינו הצד החזק, והשכר והעונש אינם מגיעים במידה או בקשר כלשהו למעשה 
שבעטיו הגיעו. ילד כזה עלול שלא למאוס רק באותה שעה או באותו מחנך, אלא 
למאוס במערכת כולה, ואז כבר לא יועילו הסברים ותמיכה נפשית בכדי להחזירו 

לאנושיות.
יכולים  מורים  גם  כמה  עד  בעדינות  לילד  להסביר  היא  לכך  'האמיתית'  התרופה 
לילד במתנה  מידה, להעניק  ובאותה  רעה.  נובע מכוונה  זה  אין  ועד כמה  לטעות, 
את האוצר אליו נחשפנו בשיחה זו: תעריץ את המורה שלך יותר, תעניק לו הערכה 
ולא  יציב כלפיך  לו להרגיש  תן  היום,  לו עד  ואהבה מעבר למה שכביכול הענקת 
מעורער כמי שודאי חש הוא היום, ותראה עד כמה ישמח הוא להעניק לך מטובו. 
לא רק שהוא יחוש יציב כלפיך, אלא יותר מכך יחוש הוא שיציבותו הנפשית תלויה 
במצב רוחך, ומרגע זה ואילך הוא יעשה הכל, אבל ממש הכל, בכדי שמצב רוחך יהיה 

נפלא עד כדי מרקיע שחקים.
הנכון  במינון  אותה  לטול  יש  תרופות  של  כדרכן  אולם  מדהימה,  אזהרה: התרופה 
ולצורה בה אמור הנער להסתכל על מחנכיו  לדרך  גבול  יש  ובמועדים המדויקים. 
לצרכן  ]הנוכחי[  בעלון  'לעיין  לך  די  שלא  חש  ואתה  במידה  היוצר'.  ביד  כ'חומר 
נפש  בעל  חכם  ובתלמיד  ברב   – האישי'  ברופא  'להיוועץ  השתדל  השימוש',  לפני 
גדולה, שיעניק לך את אמות המידה המדויקות המתאימות לך, למשפחתך ולמסגרת 

הלימודית בה בנך לומד.
וההכרח  ניתן לפרט בציבור,  בו  הדברים נכתבו בכלליות, משום שזה ה'מקסימום' 
לשוחח על הדברים עלה על הצורך להמשיך ולשמור את אותם במעמקי 'הבוידעם'.

בתפלה ובתקווה שלא תצא תקלה על ידינו, ובברכת הצלחה לכל המורים שבינינו – 
הן בחינוכם האישי והן בחינוך דור העתיד.
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המכון להכ˘רה
הכ˘רה ולימו„ מ˜ˆועו˙ התורה
˘ע"י מוס„ו˙ ה˙ורה "עטר˙ חכמים"

קורס להכשרת סופר סת"ם 
ע"י "המכון להכשרה" בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א

לפרטים והרשמה הרב שי: 052.7671573 ]מהשעה 17:30 ואילך[

מיחם שעבר בטעות למצב 'רתיחה' בשבת
שאלה: מיחם שהיה מונח על השיש כשהוא במצב 
כך  ידי  ועל  וכדומה,  סיר  והזיז  ובא מישהו  'שבת', 
התחילו  והמים  הרתיחה,  כפתור  על  ללחיצה  גרם 

לרתוח בשבת, מה ניתן לעשות במצב כזה?
לו  ולומר  גוי,  ולהביא  מיד  להזדרז  יש  תשובה: 
שיכבה את לחצן הרתיחה ויחזיר את המיחם למצב 
שבת, משום שכיבוי הוא מדרבנן, ואמירה לגוי היא 
גם מדרבנן, ותרי דרבנן במקום צורך גדול כזה, שלא 
ירתח וישרף המיחם ותצא מכך תקלה, יש להתיר 

לכתחילה.
גוי, יש לכבות את לחצן  ואם אין אפשרות למצוא 
הרתיחה בשינוי, וכגון על ידי המרפק או השיניים 
וכיוצא בזה, וזה גם דרבנן וכיבוי דרבנן וצורך גדול 
כנ"ל, ולה' הישועה )ועי' בחזו"ע שבת ח"א דף רנז, ובחזו"ע שבת ח"ג 

דף קפב ותהנה(.

למיחם  סמוך  קדרות  או  כלים  מלהניח  ליזהר  ויש 
שבת, ומצוה לתת ריוח בין הדבקים, למנוע תקלות 

בשבת קודש.

דחיית זמן הקידוש במקום צורך
מוקדם,  נכנסת  שהשבת  אלו  בימים  הנה  שאלה: 
תפילת ערבית מסתיימת בערך ברבע לשש, וכשאני 
ואינם  רעבים,  אינם  עדיין  הבית  בני  לביתי,  חוזר 
על  להסתמך  יכול  אני  האם  לאכול.  כלל  ממהרים 
דברי המשנה ברורה )סי' רעא ס"ק א( ולהמתין עד שבני 
הבית ירצו לאכול, למרות שמרן כתב בשולחן ערוך 

)שם( 'כשיבוא לביתו ימהר לאכול מיד'?

המשנה  על  לסמוך  יכול  שאתה  בודאי  תשובה: 
מאוחר  לאכול  ואפשר  שם(,  בכה"ח  )וכ"כ  שציינת  ברורה 
בביתך  תעשה  ואדרבא,  והזמן.  הצורך  כפי  יותר 
שיעור תורה, ותחזק את כולם בעבודת ה', ואשריך. 
וגם אנכי בביתי נוהג כך, ואין צורך למהר ולא כלום. 
ולא להלחיץ את בני המשפחה,  ועדיף לעשות כן, 

והאורחים.
ואם באמת בני הבית חלקם רעבים ומעדיפים לקדש 
מיד, יש ליזהר בזה מאד ולמנוע מחלוקת. ויש בזה 
גם דין של כיבוד הורים, ולכן מה שאומרים ההורים 
כך צריך לעשות. ועצה טובה לרעבים, לאכול עוגה 
לפני  בזה,  וכיוצא  קפה  כוס  ולשתות  פירות  או 
יצר  ואין  רעב  אין  ובזה  מנחה,  לתפילת  שהולכים 
הרע. ויש לדעת שעסק התורה בשבת קודש שווה 

פי אלף מימות החול! 

חבישת כובע גרב לבן תורה
שאלה: האם זו הנהגה נכונה לבן תורה ללכת בחורף 

עם כובע גרב? 
אינו משמש  בן תורה  תשובה: מסתבר שאם אותו 
למדן  אברך  עדיין  אלא  וכדומה,  ציבורי  בתפקיד 
ושקדן, אין זה נורא כלל לחבוש כובע גרב וכיוצא 

בזה, ובפרט בחורף כשקר מאד.

חיים  יוסף  חכם  הקדוש  רבינו  שחבש  הכובע  וגם 
גרב,  לכובע  דומה  היה  חי',  איש  ה'בן  בעל  זיע"א 

והכל לפי הענין.
זוגתו  דעת  על  יהיה  שהכל  ליזהר  שצריך  אלא 
ואסור  בבעלה,  מתפארת  האשה  שהרי  שתחיה, 
לרוחה.  הולך בלבוש שלא  שתתבזה מכך שבעלה 
ואשה יודעת כיצד צריך להתלבש, ובגמרא ברכות 
)כח.( מבואר על רבי אלעזר בן עזריה שהיה מתייעץ 

עם אשתו, ועיין עוד מהר"ץ חיות שם.

צואת האף שעברה מהנייר לידים
בזמן  טישו  בנייר  אפו  את  שקינח  אדם  שאלה: 
ורואה שיש לחות על אצבעותיו מהלחה,  התפלה, 

האם צריך ליטול את ידיו?
תשובה: צריך ליטול את ידיו. ולכן רצוי לקחת יותר 
מסוים,  עובי  שיהיה  כדי  הצורך,  כפי  טישו  ניירות 
האצבעות  אל  מהלחה  הרטיבות  תעבור  לא  ובכך 

כלל ועיקר )ועי' משנ"ב סי' צב ס"ק כט-ל(.
וגבאים טובים דואגים שיהיו בבית הכנסת כל השנה 
קופסאות שיש בהם נייר טישו, ובפרט בימות החורף, 
מתבקשים  הצבור  שגם  וכמובן  קודש.  ובשבת 

לתרום לבית הכנסת, ויש בזה זיכוי הרבים.

אינטרנט פרוץ בגן ילדים מטעם העירייה
והגננת  העירייה,  מטעם  קטנים  לילדים  גן  שאלה: 
לגן אינטרנט  והעירייה דורשת להביא  שם חרדית, 
לא חסום כלל ואינו כשר כדת, האם הגננת חייבת 

להתנגד לכך?
ובעוונותינו  לכך!  בודאי שחייבת להתנגד  תשובה: 
הרבים יצאו ממכשיר זה הרבה תקלות גם לנשואים 
וחובה  לרווקים.  וכמה  כמה  אחת  ועל  וחרדים! 
ועדיף  וכדין,  כדת  חסום  אינטרנט  לבקש  קדושה 

לבטל לגמרי שירות זה.
בסיכום: אין להכניס לגן אינטרנט פרוץ, ויש סכנה 
רוחנית וגשמית להיכנס לגן כזה. ואם יש בעיות עם 
הנהלת העירייה, יש לבקש המלצה מהרב המקומי, 
זו להנהלת העירייה, והכל על  ולפנות עם המלצה 

מקומו יבוא בשלום.

מחיצות עד התקרה
שמחה  של  באירועים  חובה  יש  האם  שאלה: 
יגיעו עד  המתקיימים בהפרדה מלאה, שהמחיצות 

התקרה ממש?
זה  עצם  אלא  חובה,  בזה  שיש  נראה  לא  תשובה: 
והיכר  סימן  בזה  ויש  מצוין.  זה  הרי  מחיצה,  שיש 
של צניעות וקדושה. וזה דומה לאיסור זורע כלאים, 
שאם יש היכר בשדה על ידי מחיצה, מותר לזרוע 

שם שני מינים יחד )עי' כלאים פ"ב מ"ז(.
שתהיה  שמחה,  של  באירועים  להזהר  יש  ויותר 
הפרדה מלאה בין אלו המגישים את האוכל, והיינו 
וכן  לנשים.  רק  ומלצריות  לגברים  רק  מלצרים 
שיחבשו המלצרים כיפה על ראשם, ושלא יהיה להם 
בצניעות,  המלצריות  שיתלבשו  וכן  ועגילים.  קוקו 

להתבייש  ואין  וכדין.  כדת  שיערותיהן  את  ויאספו 
לבקש כן מבעל האולם, שהרי זה חלק מהשירות, 
ולא  בקודש.  למשמשים  עבודה  בגדי  שאלו  ועוד 
עבריינים.  שמשרתיה  חרדית  חתונה  שתהיה  יתכן 
מסולסלות  שופרות  בעלי  לראות  וחרפה  ובושה 
התוקעים בשופר בזמן החופה, ואין על ראשם כיסוי 

ראש, וזה ממש תרתי דסתרי.
מחיצת הכרם שנפרצה, אומרים לו: גדור! )ב"ק ק.(. ואין 

חובה שהמחיצה תהיה עד התקרה.

מי נקרא בעל בטחון בה' 
שאלה: אם אדם רוצה דבר מסוים, והוא בוטח בה' 
יתברך שיתן לו את אותו הדבר, אולם יתכן שאותו 
או  לרצותו,  נכון  שלא  דבר  הוא  רוצה  שהוא  דבר 
שאותו הדבר לא יהיה טוב עבורו אם יקבלו, האם 
ממש  שהוא  משום  רק  זה,  את  לו  ישלח  עדיין  ה' 

בוטח בו?
תשובה: שאלה קשה. אני לא מבין בזה. למעשה, מי 
שבאמת נמצא בדרגה גבוהה של בטחון בה', הוא לא 
ישאל שאלות כלל ועיקר אם ה' יתברך לא יתן לו את 
אותו דבר שהוא מאד רוצה, משום שהוא יודע שזה 

משמים לטובתו, ופשוט.
תקט"ו  ואתחנן  כמניין  התפלל  ע"ה  רבנו  משה 
תפלות, ואף על פי כן לא זכה להכנס לארץ הקודש. 
הכל  שקיבל  ובודאי  האלקים",  "איש  נקרא  והוא 
בטחון  ולבעל  יתברך.  מה'  והאמין שהכל  באהבה, 

בה' אין שאלות!
בטחון בה' אין פירושו אני בוטח שה' יתן לי, אלא 
אני בוטח בה' שהכל משמים, ואם מה שאני רוצה 
לא מגיע לי, אז אני לא אקבל, וזו גזירה משמים וסוד 

שמימי. והחושב כך, הוא בעל בטחון אמיתי.

לצחוק על חשבון מישהו אחר
שאלה: לאחד הדודים שלנו במשפחה, יש שם מאד 
דבר,  איזה  על  מדברים  פעם שאנחנו  וכל  מצחיק. 
אנחנו מקשרים אותו איך שהוא לשם שלו, ועושים 
ולכן נראה שהוא  )כמובן שזה קורה רק כשהוא אינו נמצא לידינו,  מזה צחוק 
ואפילו תענוג,  טוב,  לנו מאד  וזה עושה  מכך(.  נפגע  לא 

שזה  או  מותר  זה  האם  מצחיק.  נורא  שזה  משום 
נחשב ללשון הרע?

פי  על  שאף  משום  הרע,  לשון  נחשב  זה  תשובה: 
שאתם אוהבים, שמחים, צוחקים ויודעים הכל, אולם 
כלומר,  חבירו,  בקלון  מתכבד  בבחינת  שזה  יתכן 
עושים לעצמנו כבוד על ידי שפוגעים במישהו אחר. 
וזה באמת פוגע, והראיה לכך שהרי אינכם עושים 
כן לידו. ולכן למעשה, לא מתאים למשפחה טובה 
ליהנות על חשבון מישהו אחר  טוב,  עם כתר שם 

)ועי' מגילה כח.(.

מצוה לעשות צחוק מהרדיו הטמא, מהטלויזיה, הן 
וכיוצא בהן. ומותר לעשות ליצנות מעבודה זרה, וכן 
כה:(,  מגילה  )ועי'  ומהרחוב המסכן  הקלוקלת,  מה'מודה' 

ובזה יש אף מצוה, והבן.

הודאה ושירה לה'
סעודת מצוות סביב שולחנות ערוכים 

 מרכז הקונגרסים אווניו
כ"ח בשבט תש"פ | 23 בפבואר 2020 
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הומים  הרחובות  הצהריים,  אחר  ארבע  השעה  החנוכה,  חג  ערב 
בעוברים ושבים, ריחות הסופגניות החלו לדגדג את האף, האחרונים 
הטבת  סיום  לקראת  כבר  האחרים  למאור,  שמן  לרכוש  נזכרים 
פתילות החנוכיה, הרכבים שועטים על הכביש בדרך חזרה מעוד 
יום עבודה עמוס לחגוג את החג עם בני המשפחה, שירי החנוכה 

כבר מתנגנים להם ברדיו.
יום ראשון כמעט חולף והולך לו, והנה הוא מגיע, ליל ראשון של 

חנוכה הבא עלינו לטובה.
אחת  ברמה  שמדובר  נראה  חכמים  עטרת  התורה  במוסדות  אבל 

מעבר.
אנחנו נכנסים לקומת הראשונה, בית הכנסת המרכזי שבבניין.

בקצה בית הכנסת ניתן להבחין יושב בכבוד הראוי לו מורנו ורבנו 
הרב שליט"א, לא ניתן לפספס את פניו הקורנות אור ושמחה.

ניגש  קדושה,  של  ברתת  והקהל,  נגמרת,  אוטוטו  המנחה  תפילת 
הרב  ורבנו  מורנו  בראשות  הראשון  הנר  הדלקת  לקראת  נרגש 
ערבית  לתפילת  ניגש  העתיק,  בניגון  צור"  "מעוז  מפזם  שליט"א, 
מוקדמת יחד ולאחר מכן מתפזרים אט אט כל אחד לביתו "נר איש 

וביתו".
נעצור, נקפוץ שלוש קומות למעלה.

בקומה השלישית שוכן לו היכל בית המדרש המרכזי הגדוש מפה 
לימוד  על  שקדו  המעולים  האברכים  בו  נוסף  יום  לאחר  פה,  אל 
הקשו  התוספות,  דברי  של  לעומקם  צללו  התורה,  בים  מעמיק 
מהראשונים, התחבטו עם סברות החברים, תרצו על פי האחרונים, 
וערכו לפניהם שולחן ערוך עם סיכום הסוגיה, והכל על פי משנתם 
של גדולי וחכמי ישראל, במסורת העוברת מדור לדור, סימפוניה 

של החכמה היהודית במיטבה.
וגם כאן, מתקבצים האברכים זה אל זה, בהתרגשות ובהתלהבות, 

לקראת הדלקת הנר, פרסומי ניסא של ממש!
מנהג יפה ישנו כאן, כאשר בכל יום מוזמן לברך על ההדלקה אחד 

מבחורי הכולל, כסגולה לזיווג הגון.
הנרות נדלקים בזה אחר זה, האות ניתנה וצלילי המוסיקה ממלאים 

את חלל בית המדרש בעוצמה.
הרב מלמטה, התלמידים מלמעלה.

את השמחה הזאת אי אפשר לתאר, מעגל גדול של שמחת החג, 
באחווה יוצאת דופן, באהבת התורה ובדיבוק חברים, אברכים לצד 
הרמי"ם, צעירים לצד המבוגרים, בני ישיבות לצד חוזרים בתשובה, 
חיוכים מכל עבר, ויד אל יד אוחזת, בשמחה פורצת גבולות, נדמה 

כי כולם מקפצים טפח מעל הקרקע, מעין עולם הבא... 
אי של שפיות בתוך ים סוער וסוחף.

אשרי עין ראתה כל אלה!
מרגש, מלהיב, משובב עין, ומיוחד.

אבל לכל חגיגה יש סוף, בעוד כמה ימים הנרות יכבו, 
החנוכיות יחזרו לארון, השגרה תצאף בחזרה אל מעל 
ישארו להם  וגם אם לא, אולי  נרצה  פני הקרקע אם 
שלא  הריבה  כתמי  פיזרו,  שהילדים  הסוכר  אבקת 

יורדים מהחולצה, והקלוריות שלא נשרפות...
אבל בעטרת חכמים חג החנוכה לא נגמר, הוא ממשיך 

כל השנה כולה.
מורנו הרב שליט"א, הנר הגדול שמאיר פנים לכולם, 
לו  ומעניק  תורה,  באור של  ואברך  כל אברך  מדליק 
נרות אחרים בעם  להאיר  היהדות, שבכחו  לפיד  את 

ישראל.

האברכים  מודרכים  שליט"א,  הרב  מורנו  של  הטהורה  בהשקפתו 
להגיע אל אחינו מהציבור הכללי שלא תמיד זוכים לאור הזה.

ומחובתנו להגיע ולהאיר להם את הבית, להאיר להם את היהדות, 
זוגיות  מהי  אמיתית,  יהדות  מהי  החיים,  שמחת  את  להם  להאיר 

אמיתית, מהם חיים נכונים ותקינים.
לפיד היהדות עובר אצל כל אברך ואברך, אצל כל תלמיד חכם. כל 
מי שפוסע בעטרת חכמים זוכה להרגיש את החום הזה, ולהעביר 
של  הלפיד  הלפיד,  עם  ולרוץ  הבוערת,  הלהבה  את  הלאה  איתו 
מסורת עם ישראל, להעביר לילדים, להעביר למשפחה, לא משנה 
מי הם, לא משנה מי עומד מולך: חילוני, מסורתי, דתי ואפילו חרדי, 

היהדות שווה לכולם וכולם צריכים לזכות בה.
"תדבר, תעורר, תשפיע, תרגש, העם בחוץ מחכה לך!", כך תשמע 

תמיד מפי מורנו הרב שליט"א.
נרי  בידי!"  ונרך  בידך  "נרי  ד(:  ד,  רבה  הוא )דברים  ברוך  הקדוש  אמר 

בידך, זו התורה, ונרך בידי, זו הנפש.
על  הנר שלי,  על  נרך. תשמרו  אני משמר את  נרי  אם שמרת את 

התורה שלי, ואני אשמור על התורה שלכם.
על  טוב  תשפיע  אתה 
אחרים, וכל היתר יסתדר 
של  הבטחה  למענך, 
הקדוש ברוך הוא בכבודו 

ובעצמו!
 

ועוד מילה,
על  דיברנו  כבר  אם 

חנוכה,
הנס האישי שלי זו הפעם 
שדרכתי  הראשונה 

בעטרת חכמים,
אברך  כל  של  הנס  וזה 
ואברך ושל כל אדם אחר 

כאן,
מה איתך?

 
חג שמח!

מהנעשה במוסדות 
 חנוכה, עטרת חכמים ומה שביניהם...


