


לו  היתה  ונסתרת  סמויה  נהגה 
זצ"ל.  שך  הרב  פוניבז',  ישיבת  לראש 
ימיו,  עד אחרית  בציבור  נודעה  הנהגה שלא 
סובביו  את  והפליאה  הפתיעה   - ומשנודעה 
שלא  ביותר,  אליו  המקורבים  גם  ומקורביו, 

ידעו על כך מאומה...
ומעשה שהיה כך היה: היה זה בעת שהרב 
ובקושי  וחולה,  חלוש  מבוגר,  היה  כבר  שך 
הסתדר בכוחות עצמו. בליל שבת אחת ישב 
בסלון ביתו לאחר סעודת שבת, והגה בתורה 
אשר חשקה נפשו. שעות ארוכות עמל ראש 
לילה מאוחרת,  ורק בשעת  בתורה,  הישיבה 
לו להגיע  ביקש מאחד מנאמני ביתו שיסייע 
מעט  את  לישון  שיוכל  כדי  השינה,  לחדר 

שעות הלילה שנותרו...
יצועו, נכנס אותו מקורב  לאחר שעלה על 
לחדר השינה, וראה כי הרב שוכב כאשר מרכז 
הכרית מונח תחת עורפו, באופן שמעלה הגב 
ואילו הראש שמוט מעבר  הכרית,  על  מונח 
לכרית. מובן כי שינה בתנוחה כזו אינה נוחה, 
ימינה  נשמט  ואנה,  אנה  נע  הרב  וראשו של 

ושמאלה...
רבו,  מנוחת  את  להרגיע  חפץ  המקורב 
הכרית  את  מעט  משך  בשקט,  ניגש  ולפיכך 
כלפי מעלה, כדי שהראש יונח במרכז הכרית, 
ואז יוכל רבו לנום בשלווה. אלא שמה שקרה 

מיד אחר כך הפתיע גם אותו:
אתה  'האם  וזעק:  בבעתה,  התעורר  הרב 

רוצה להכשיל אותי?' - - - 
שקט מתוח השתרר, המקורב היה מופתע, 
ראש  פתאום,  בפתע  חרדה.  אחוז  נבוך, 
קופץ  בשלווה,  נם  רגע  לפני  שאך  הישיבה 
מה  נורא.  משהו  קרה  כאילו  מזנק  באחת, 
קרה? אולי נוחה יותר לראש הישיבה תנוחת 
לקפיצה  לו  גרם  מה  אך   - הקודמת  הכרית 
כך? מה הביא אותו לבהלה  כל  וחזקה  חדה 
רוצה  'אתה  המילים  פשר  ומה  קשה?  כה 

להכשיל אותי?'
לנצח,  בעיניו  שדמו  ספורים  רגעים  אחרי 
של  בעיניו  החרדה  את  הישיבה  ראש  זיהה 
להרגיעו,  מנת  על  קלות  חייך  הוא  מקורבו. 

והסביר בנועם שיחו:
לבהלה  הסיבה  את  בני,  ושמע  'הסכת 
את  שהיטבת  בשעה  בי  שאחזה  הגדולה 
לתשעים  קרוב  לפני  זה  היה  לראשי.  הכרית 
שנה, בהיותי בן תשע. שבתי הביתה מאוחר 

בלילה, בדרך שרר קור רוסי עז, התואם את 
והייתי  החורף,  בעונת  הולדתי  עיר  וובוילניק 
עייף וקפוא מקור. כשהגעתי הביתה מיהרתי 
לשמיכה  מתחת  להתחמם  למיטה,  להיכנס 

ונרדמתי...
בבוקר, אמי הצדקת שדאגה לבריאותי לא 
מיהרה להעיר אותי, והעירה אותי סמוך לסוף 
המגן  בעל  של  הראשון,  שמע  קריאת  זמן 
כמו  עיניי  עייף,  כה  שהייתי  מתוך  אברהם. 
נעצמו מאליהן ולא הצלחתי להתעורר. דקות 
ארוכות נקפו עד שהצלחתי לקום, ובינתיים, 
והתעוררתי  הראשון,  שמע  קריאת  זמן  חלף 
של  השני,  שמע  קריאת  זמן  סוף  לפני  רק 

הגר"א ובעל התניא...'
קמעא,  הפסיק  הישיבה  ראש 

והמשיך: 'מובן שקמתי במהירות 
לפני  שמע,  קריאת  וקראתי 
השני.  הזמן  את  גם  שאפסיד 
קריאת  שסיימתי  אחרי  רגע 
שמע פרצתי בבכי תמרורים 
לידי  שהגיע  המכשול  לנוכח 
זמן  את  הספקתי  שלא   -

קריאת שמע הראשון!
בבכי,  מיררתי  ארוכות  דקות 

וכל נסיונות אמי להרגיעני לא צלחו. 
'הרי זו מצוה שאי אפשר להשלימה', בכיתי 
בזמן  היום,  של  שמע  קריאת  'את  בעצב, 
הראשון, כבר לא אזכה לקיים לעולם. הרי זה 
כאילו שאירדם למשך כל ליל הסדר, ואקום 
כורך,  כזית מצה, בלי מרור, בלי  בלי לאכול 
בלי כלום...' אמרתי, והוספתי למרר בבכי... 

עצמי  על  קיבלתי  להתאושש,  כשניסיתי 
שמקרה  שתבטיח  קבלה  גמורה,  בקבלה 
וזה  פעם!  אף  לעולם,  שוב,  יישנה  לא  כזה 
דבר הקבלה', הרים הרב שך את קולו מעט, 
'קיבלתי על עצמי שלעולם, אבל לעולם, אניח 
את הכרית באופן שראשי יישמט מאחוריה, 
כדי  מדי,  עמוקה  תהיה  לא  ששנתי  כדי 
אחרי  שאקום  שוב  יקרה  לא  וחס  שחלילה 
זמן קריאת שמע. מני אז, כבר קרוב לתשעים 
שנה, לילה לילה, אני נכנס למיטה ומניח את 
הכרית בצורה הזו דווקא, כדי שלא להיכשל 
שנית באיחור זמן קריאת שמע הראשון, כפי 

שקרה אז...'
'עתה  וסיכם:  בנעימות  חייך  הישיבה  ראש 
תבין בני, את פשר הבהלה שאחזה בי. תשעים 

ומקפיד  שמע,  קריאת  לזמן  חרד  אני  שנה 
לילה, כל הלילה, שינה לא רגועה  לישון כל 
כדי שדבר כזה לא יישנה. ואכן, זכיתי שמאז 
שמע  קריאת  זמן  את  איחרתי  לא  מעולם 

הראשון. האם עתה בזקנותי אכשל חלילה?'
המפורט  הסברו  את  סיים  הישיבה  ראש 
והמטלטל, שב וסידר את הכרית בצורה הלא 

נוחה, ונרדם שנית...
אלא  נותר  לא  לנו,  וגם  למקורב,  רק 
לתשעים  קרוב  לפני  זה  היה  הרי  להתפעל: 
שנה! הרי היום הוא כבר ראש ישיבה ומנהיג 
בישיבה!  לתפילה  אותו  יעירו  ובוודאי  נערץ, 
הרי כבר תשעים שנה שלא איחר זמן קריאת 
שמע הראשון! הרי מדובר בלהקריב, במשך 
העמוקה  השינה  את  החיים,  כל 
פעם  להיכשל  לא  כדי  והחזקה, 
קריאת  בלקרוא  נוספת  אחת 

שמע בזמן השני!
ועדיין, ראש הישיבה חרד, 
יישור  לנוכח  בהלה,  אחוז 
שמע  קריאת  כי  הכרית. 
לא  היא  אחד,  יום  של  אחת, 
לגביו  לקחת  שאפשר  משהו 
היא  שמע  קריאת  כי  סיכונים! 
מצוה שאין לה תשלומים, שאין דרך 
להשלים אותה - ומשכך - אין פלא, הרי ברור 
שכדאי להקריב את השינה העמוקה עשרות 

בשנים כדי לא לאחרה ולו פעם אחת!
בשעה  לפעמים  יצוענו,  על  עולים  כשאנו 
מאוחרת, כמה כדאי וראוי להשקיע מחשבה 
בלי  לאחר,  בלי  לקום  אצליח  ב'איך  רבה 
להפסיד, בלי לפספס'. זה הרי חשוב שבעתיים 
מכל דאגה אחרת, כי אם נחמיץ היום - לעולם 

לא נוכל להשלים...
אלה  מימים  מתאים  זמן  אין  הרי  ועכשיו, 
ניצבים לפני הכתרת  ממש, הימים בהם אנו 
כל  'ויאמר  הבוקעת  והזעקה  העולם,  מלך 
מלך'.  ישראל  אלוקי  ה'  באפו  נשמה  אשר 
עכשיו הזמן, זו העת, לקבל על עצמנו בקבלה 
ולעיין  ההלכות  את  ללמוד  וקבועה,  חזקה 
מלכות  עול  קבלת  של  הפשוטה  בכוונה 
לקראת  ומוכנים  ערוכים  להיות  כדי  שמים, 

המלכת המלך...
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לה: מהו היסוד לשינוי בין מנהג הספרדים שאומרים פרק "במה מדליקין" לפני תפילת ערבית, 
לבין מנהג האשכנזים שאומרים כן לאחר תפילת ערבית?

תשובה: הסיבה לשינוי המנהגים תלוי בטעם אמירת פרק "במה מדליקין", שלדעת מרן הבית 
יוסף הטעם הוא שעל ידי קריאת פרק זה יזכור ויזהיר לבני ביתו את שלשת הדברים שצריך לומר 
בתוך ביתו, והם "עשרתם, ערבתם, הדליקו את הנר", ואם כן אם יאמר פרק זה לאחר שכבר 
קיבל שבת מה התועלת בזה, הרי מאז כבר אסור לעשר פירות ולהדליק את הנר, ואכן מנהג בני 
הספרדים כפי שכתב מרן השלחן ערוך, שקבלת שבת נעשית בשעה שאומרים "מזמור שיר ליום 
השבת" ואמירת "בואי כלה שבת מלכתא" אינה אלא הזמנה לקבלת שבת, ולכן יפה מנהגינו 
שאנו אומרים פרק במה מדליקין בין אמירת "בואי כלה שבת מלכתא" לבין אמירת "מזמור שיר 

ליום השבת".
אולם למנהג בני האשכנזים כתב החתם סופר, שהטעם לאמירת פרק "במה מדליקין" הוא 
לימוד פרק  ידי  שאין הנשמה היתירה של תוספת שבת מתיישבת כראוי על האדם, אלא על 
משנה, ולכן נוהגים ללמוד אז פרק משנה של "במה מדליקין" אף לאחר קבלת שבת, כי "נר ה' 

נשמת אדם", משנה אותיות נשמה, כדי שתתיישב הנשמה היתירה על מכונה.
שאלה: מהי הסיבה למנהג שכל הקהל עומדים בעת אמירת הקדיש של לפני תפילת ערבית 

של שבת ואמירת "ברכו", והאם צריך לעמוד גם בקדיש שלפני תפילת ערבית של החגים?
תשובה: בשאר ימות החול, למנהג האשכנזים בשעת אמירת הקדיש יש לעמוד, אולם למנהג 
הספרדים אין צריך לעמוד, אלא שאם היה עומד והשליח ציבור התחיל אמירת הקדיש, לא ישב 
עד אחר אמירת אמן החמישי, כלומר אחר שאומר השליח ציבור "דאמירן בעלמא ואמרו אמן". 
הקדיש  אמירת  בעת  לעמוד  צריך  הספרדים  למנהג  גם  ליל שבת,  של  ערבית  בתפילת  אולם 
ובשעה  יתרה של שבת,  רוח  תוספת  מפני שאז מקבל האדם  ערבית,  תפילת  "וברכו" שלפני 
קודש. אולם  יתרה של שבת  רוח  לכוון לקבל  טוב  ועד",  לעולם  ה' המבורך  "ברוך  שאומרים 
בחגים ומועדי ישראל, אין צריך לעמוד בקדיש שלפני תפילת ערבית, מפני שאין האדם מקבל 

תוספת נשמה יתירה אלא בשבת.
שאלה: אדם שטעה בתפילות של שבת, ולאחר ברכת "האל הקדוש" התחיל ואמר "אתה 

חונן" כהרגלו בתפילות החול, כיצד ינהג? 
תשובה: אדם שטעה בתפילות ערבית שחרית ומנחה של שבת, ולאחר ברכת "האל הקדוש" 
התחיל ואמר "אתה חונן" כהרגלו בתפילות החול, צריך לסיים את ברכת "אתה חונן" ולאחר מכן 
ישוב לתפילות שבת, ויתחיל "אתה קידשת" או "ישמח משה", אבל אם אמר רק תיבת "אתה" 
יסיים את  לא  חול  חונן של תפילת  לברכת אתה  כוונתו  פי שהיתה  על  "חונן", אף  ולא אמר 
הברכה, אלא מיד ישוב לתפילת שבת. ואפילו בתפילת שחרית של שבת שצריך לומר "ישמח 
משה" והוא אמר תיבת "אתה", כיון שההלכה היא שהמחליף תפילות של שבת זו בזו יצא ידי 

חובה בדיעבד, לכן לא יסיים ברכת "אתה חונן", אלא ישוב מיד לתפילת שבת. 
אולם בתפילת מוסף של שבת, אפילו טעה ואמר "אתה חונן" לא יסיים הברכה, אלא מיד 

ישוב לומר "תכנת שבת" של תפילת מוסף.
הטעם לחלק בין תפילת מוסף לשאר התפילות הוא, שהרי מעיקר הדין היה צריך להתפלל 
את כל תפילת שמונה עשרה גם בשבת, אלא שמפני כבוד השבת לא הטריחוהו חכמים ותיקנו 
ברכת מקדש השבת, וזה דווקא בתפילות שחרית מנחה וערבית של שבת, אבל תפילת מוסף 
כיון שאיננה קשורה כלל לתפילת שמונה עשרה ברכות, לכן אף אם התחיל "אתה חונן" פוסק 

מיד וכאמור.
חונן"  "אתה  והתחיל  ציבור שטעה  רגיל שטעה בתפילתו, אבל שליח  דווקא באדם  זה  וכל 
אפילו בתפילות שחרית מנחה וערבית של שבת, לא יסיים את ברכת "אתה חונן", אלא ישוב 

מיד לתפילת שבת. והסיבה היא מפני שיש לחוש לטורח הציבור.
שאלה: אדם שטעה בתפילת שבת והתפלל תפילת חול, או שהחליף תפילות שבת זו בזו, האם 

יצא ידי חובה או שצריך לחזור להתפלל?
תשובה: אדם שהתפלל תפילה של חול ביום שבת לא יצא ידי חובתו, ואם נזכר קודם שסיים 
תפילתו יחזור לתפילת השבת, ואם לא נזכר עד שסיים לומר "יהיו לרצון אמרי פי וכו" האחרון, 
במנוחתינו  נא  "רצה  כגון שאמר  בתפילתו  השבת  את  הזכיר  אם  אבל  התפילה.  לראש  חוזר 
בשבת", אף על פי שלא קבע ברכה מיוחדת לשבת יצא ידי חובתו. והמחליף תפילות של שבת 
זו בזו, כגון שהתפלל של שחרית ("ישמח משה") במקום של ערבית ("אתה קדשת") יצא ידי 
חובתו. ואפילו אם החליף תפילת מוסף באחד מתפילות השבת או להיפך יצא ידי חובתו, כיון 

שבכולם סוף הברכה היא מקדש השבת.

במאמר זה נשתדל להגדיר כראוי למה בדיוק מתכוונים 
לידי  בא  עצמי  ביטחון  עצמי'.  'ביטחון  על  כשמדברים 

ביטוי בשני מישורים:
המישור הראשון – התנהגות שבין אדם לחברו: אומץ 
להביע את דעתנו ולדרוש את המגיע לנו, תעוזה להתלונן 
ולהביע את אי שביעות רצוננו מדברים שאינם מוצאים 

חן בעינינו, ולעשות זאת באסרטיביות, בלי פחד ומורא.
ביטוי  לידי  בא  העצמי  הביטחון  שבו  השני  המישור 
 – ובעיקר  לרצות,  זכותנו  עצם  הוא  מכרעת,  בצורה 
את  ולקבוע   אלינו,  הנוגע  בכל  לעשות  מה  להחליט, 
סדרי העדיפויות שלנו, גם אם אחרים היו נוהגים אחרת. 
הן בעניינים שבינינו ובין עצמנו, הן בעניינים שבין אדם 

לקונו.
בתחושת  רק  אפוא  מתבטא  אינו  העצמי  הביטחון 
שאנו  מה  את  אחרים  באוזני  להביע  והמוכנות  האומץ 
דעה  לגבש  האומץ  בעצם  גם  אלא  ורוצים,  חושבים 

ולימור עמדה, אף אם היא שגויה.
רבים סבורים שביטחון עצמי פירושו ידיעה ברורה של 
האדם שהוא בסדר בכל מעשיו, היעדר ספק בדבר נכונות 
המחשבות והידיעות שלו, ודאות שהוא מרגיש את מה 
פנימית  ותחושה  נתון,  מצב  בכל  להרגיש'  ש'צריכים 
חזקה שהוא צודק בדעות שהוא מביע ובמעשים שהוא 

עושה.
בביטחון  הפוגעים  הדברים  הם  מעטים  למעשה, 
זה  מי  כי  בו,  פוגעת  זו  מוטעית  שפרשנות  כפי  העצמי 
ואי זה הוא שיכול להצהיר על עצמו שהוא מאה אחוז 
דרישותיו?!  בכל  צודק  שהיותו  בטוח  שהוא  או  בסדר 
הרי צריך להיות שחצן או סתם חסר תבונה כדי לחיות 
בביטחון שכזה. וכי מי לא טעה מימיו?! מי עוד לא למד 
מתוך הניסיון שאף אם הוא בטוח כיום 'במאת האחוזים' 
בצדקת דרכו, ייתכן שמחר הוא יגלה שהוא טעה ויכיר 
שמה שנראה בעיניו 'שחור כזפת' או 'לבן כשלג' רחוב 

מלהיות כזה במציאות.
המשמעות האמתית של הביטחון העצמי היא הביטחון 
של האדם בזכותו להיות מה שהוא – גם אם הוא אינו 
מושלם כלל, ואף שייתכן שהוא טועה. ביטחון עצמי הוא 
'שאלת חכם'  אינה  היא  גם אם  התעוזה לשאול שאלה 

והאומץ להביע דעה גם אם ייתכן שהיא אינה נכונה.
בטחון עצמי אינו דורש שנחליט את ההחלטה 'הטובה 
ביותר' בכל מצב נתון, אלא שנבין שיש לנו הזכות לקבוע 
את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, בהתאם למה שכדאי 
שזכותנו  כשם  רגע.  באותו  לנכון  רואים  וכפי שאנו  לנו 
ולפינו  להכניס לתוך סלט את הירקות שמתחשקים לנו 
את האוכל שלנו כפי שמוצא חן בעינינו, כך זכותנו לבחור 
בחיים בכל דרך שאנו מוצאים לנכון, לקרוא את הספרים 
שמרתקים אותנו ולחקור את הנושאים שמעניינים אולנו, 

גם אם לא כל אחד אחר נוהג בדיוק כך.
הדבר הנכון בכל תחומי החיים. כל עוד מעשינו אינם 
התורה,  ולדעת  להלכה  מנוגדים  ואינם  בזולת  פוגעים 

זכותנו המלאה להחליט לנהוג כפי שאנו רואים לנכון.
זכות בסיסית זו מוקנית לנו בעצם היותנו יצורי אנוש 
כשם  בגודלם.  במראם,  מזה  זה  זונים  להיות  הזכאים 
שאיש בעולם לא יערער ולא יתקומם על העובדה שכל 
על  לערער  לאחרים  ניתן  לא  כך  במראה  שונה  אחד 
זכותנו הבסיסית להיות שונים בצורת החשיבה שלנו. אין 
שום צורך להתנצל ואין שום טעם להרגיש רע בהיותנו 

שונים אלה מאלה.
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