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המבחן האמיתי

אך  היה,  דורו  מגדולי  זי"ע,  אלחנן  יצחק  רבי  הגאון 

בימי  היה  הדבר  מרובה.  עניות  סבל  בצעירותו 

אף  לו  היתה  שלא  כיון  מנעליו.  לו  ונקרעו  בחרותו 

פרוטה שחוקה בכיסו, שם פניו כחלמיש והלך לאחד 

ליצור  ענק  מפעל  ברשותו  שהיה  העיר  מעשירי 

נעלים. עמד לפניו בראש מורכן, כדל שואל, וביקש 

מתוך  נעלים  בזוג  אותו  ויזכה  חסד  אליו  יטה  כי 

האלפים היוצאים ממפעלו.

העשיר שלא היה לו ערך גדול לתורה וללומדיה כעס 

על בקשה זו וזרק אותו החוצה.

דורו.  מגדולי  אחד  להיות  הפך  והבחור  ימים  עברו 

כשעמד להוציא את ספרו הגדול עמדו עשירי העיר 

ורבו ביניהם למי תנתן הזכות להוציא את ספרו של 

הרב לאור עולם, ביניהם היה גם אותו העשיר מוכר 

הנעליים. משהבחין בו הרב דחה אותו בשתי ידיים. 

מי  הרב.  לו  אמר  התורה.  ללימוד  הערך  את  אין  לך 

שלא נתן לבן תורה עני זוג נעליים גילה כי אין בליבו 

גדול  של  ספרים  להוציא  לו  ומה  לתורה,  אהבה 

בישראל?... ה' יזכנו.
בברכת שבת שלום
העורך

דע, כי במעגלי החיים, כמעט אי אפשר לחיות בשלוה מבלי המשפחה ומבלי קרובים ומבלי חברת הכלל. וכמו 
שאמרו רבותינו (תענית כג.): "או חברותא או מיתותא". וזהו "ציבור": צ'דיקים ב'נונים ור'שעים. ואדם צריך 
להסתגל מולם: ה'בנוני' עליו להסתגל עם הגבוה והפחות ממנו. ו'הרשע' צריך להסתגל עם הגבוה הבנוני ועם 
הגבוה מעל גבוה הוא הצדיק. ואם הוא "צדיק" מוכרח להסתגל עם הפחות שהוא הבנוני ועם הרשע הפחות מן 

הפחות. כך הם החיים!
והנה לעולם אין דעותיהם שוות: שזה מסלול חייו כך. וזה החשיבה שלו כך. והאחר הפוך. ואשר על כן לא שורר 

השלום בין היצורים, כי אין פרצוף דומה לזולתו.
ועם כל זה, ברא השם יתברך את כולם לתוך "מעגל אחד", וצריכין 'להסתדר' בתוך כפיפה אחת. וכדוגמא לדבר 

'תיבת נח' שחיו אנשים - עם בהמות וחיות.
אבל - לצערינו - לפעמים נפרץ "המעגל" הלזה, ומורדים ועושים 'בלגן'. וצריך "הצדיק" לסבול איך לגדור את 
נוהג  וכך  הדיר.  לתוך  ה'בהמות'  את  שמחזיר  הטוב  הרועה  וכדרך  למעגל.  שוב  כולם  להשיב  ואיך  הפרצה, 

המיושב בדעתו. 
אך מי שדעתו קצרה עליו או שנתקצרה דעתו חרף ה'הפתעה' הזו, שובר את הכל, ואז נהרס הכל מבלי תקוה 

שיחזרו אי פעם שוב למעגל.
במה דברים אמורים? הנה עינינו רואות משפחה רחבה יושבת לבטח ושורר השלום והכל 'מתפקד' בשובה 
ונחת. אלא שפתאום קופץ "שוטה אחד" ופורץ הכל מבלי טעם וריח. מה יעשו עכשיו הנותרים? האם כדאי 

לומר "תמות נפשי עם פלישתים"? לא!. האם כדאי לצאת למלחמה? לא!. ומה לעשות?
הנה רבותינו למדונו: "גדול השלום"! מוכרחים להוריד את הראש! מוכרחים לוותר על כבודינו ולבקש את 
השלום ולרדוף אחריו, כמו שנאמר (תהלים לד) "בקש שלום ורדפהו". וזה נחוץ ג"כ בין איש לאשתו וכן כיוצ"ב.
ואז השם יתברך משמים השקיף לראות היש "משכיל" דורש את ה"שלום" שמו של הקב"ה (שבת דף י:). וכאשר 
רואה את 'הכנעת' המבקש, נותן לו שכרו מושלם. ואם חלילה צד השני משיב אחור ימינו ולא 'מושיטו' לשלום, 
אזי כבר נידון הוא מול האלהים, ואז "האלהים יבקש את הנרדף". וזהו שכתוב (בתהלים שם): מי האיש החפץ 
חיים וגו' סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו. ומיד נאמר: עיני ה' אל צדיקים. כלומר שרואה איך "נכנעים" 
למען השלום ואז נותן שכרם, מה הוא? אזניו אל שועתם. וגם צעקו - וה' שמע ומכל צרותם הצילם. והללו 
כמעשה  'כרת'  יענשו  שענוש  זכרם,  מארץ  להכרית  רע  בעושי  ה'  פני  עליהם:  נאמר  לשלום,  עורף  שפונים 

שלפנינו.
מעשה בחכם אחד שקדן להפליא, שחברו עליו משפחתו (מרוב קנאתם) והיה בצער רב. ומה שהשתדל עבור 
כי  לך  "מה  לאמר:  מולו  עומד  שנים  מזה  שנפטר  זקנו  והנה  בחלומו  אחד  לילה  בתוהו.  עלה  הכל  ה'שלום', 
תתבוסס".. ואז סיפר לו את אשר מעיק לו וכו'. ענה זקנו ואמר לו: אל תצטער בני! יש דין ויש דיין. והבין תוך 
כדי החלום את הכוונה. וכך היה, שאחר כך נודע לו שאחד מאותה משפחה "יצא לתרבות רעה" ומרר את חיי 

הוריו. ובזה קבלו עונשם ש'נכרת מארץ החיים'.
הנה 'יעקב אבינו' שב בעוצמה אחרי כ"ב שנים עם כל פמלייתו, ותחת לפתוח במלחמה נגד עשו הרשע, הוא 
'מכניע' עצמו ושולח אליו דורון ומבקש אהבתו וכמ"ש: ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. בודאי יכל 

יעקב אבינו לקום על עשו, שהרי יכל אפילו על המלאך. אך זהו דרכן של הצדיקים – לבקש שלום
עצמם  יחשבו  בטפשותם  אדרבא  כי  המורדים.  של  שלומם  לבקש  שלא  עדיף  שפעמים  לדעת!  יש  ואולם 
נכבדים יותר, ואז ימרדו יותר ויסלדו לאחוריהם. והמבין יבין איך לנהוג. או יבקש לו "מתווך", וזה שאמרו חז"ל 
(בירושלמי פאה פ"א ה"א) "בקש שלום" - במקומך, ו"רדפהו" - שלא במקומך: אם אתה בקשת שלום ולא 

הצלחת, תבקש מאחר להיות מתווך ביניים.  ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

שבת שלום ומבורך!

אני שלום

הדלקת נרות:  16.20
(לנוהגים 40 דק':  16.00)

צאת שבת:  17.11
רבינו תם:  17.44

הדלקת נרות:  16.20
צאת שבת:  17.11

רבינו תם:  17.43

הדלקת נרות:  16.17
צאת שבת:  17.08

רבינו תם:  17.39

ִכּי  ְמאֹד  ָלֶהם  ַוִיַּחר  ָהֲאָנִשׁים  ַוִיְּתַעְצּבּו  ְכָּשְׁמָעם  ַהָשֶּׂדה  ִמן  ָבּאּו  ַיֲעֹקב  "ּוְבֵני 
ְנָבָלה ָעָשׂה ְבִיְשָׂרֵאל ִלְשַׁכּב ֶאת ַבּת ַיֲעֹקב ְוֵכן ֹלא ֵיָעֶשׂה" (לד, ז)

העולם,  באומות  אפילו  יעשה,  לא  וכן  בפסוק  הלשון  את  להבין  ויש 

העריות  מן  עצמן  וגדרו  עמדו  המבול,  בדור  העולם  שלקה  שמשעה 

(בראשית רבה פרשה פ פיסקא ו).

הגאון רבי יעקב מדובנא זצ"ל בספרו משלי יעקב כותב: מהראוי להתבונן 

מדוע החלו בגנות הגדול לשכב את בת יעקב, וסיימו בגנות הקטן והפחות, 

הלא מהצדק היה שיאמרו ראשונה "כי נבלה עשה" שזהו דבר רע גם לעיני 

אומות העולם, ומה גם לשכב את בת יעקב.

מוכר  הבית  בעל  אצל  שנתארח  לאחד  משל  נקדים  הדברים  ולישוב 

משקאות, ויהי בחצי הלילה קם האורח ממשכבו וילך בהחבה אל הכלים 

ובתוך כך הפיל את העמודים והמדפים שהבקבוקים  שהמשקאות בהם, 

תבע  הבית,  לבעל  הדבר  בהשמע  ויהי  כולם.  ונשתברו  עליהם  נמצאים 

אותו בבית המשפט על נזקו. ויאמר האורח: מה פשעי ומה חטאתי, הלא 

הליכתי היתה בחושך, ולא הייתי יכול להזהר ולהשמר מדבר זה.

ויצא פסק הדין לחקור את הדבר לאיזה סיבה הלך אל הכלים, אם היתה 

באישון  ובתנועתו  ובהליכתו  צמאונו,  לרוות  המים  אל  אך  ללכת  מגמתו 

לילה בא לידי אונס זה, אין לבעל הבית שום תביעה על האורח, כי אנוס 

למלאות  ושכר  יין  לסאוב  היתה  כוונתו  אם  אולם  פטריה.  ורחמנא  הוא 

תאוותו, חייב עתה לשלם בעד כל ההזיק. ואפילו שזה היה בשוגג, עם כל 

זה מגלגלין עליו את הכל אחר אשר עיקר הליכתו באפילה היתה לסבוא 

יין ושכר.

והנמשל הוא: שכם בן חמור נתן עיניו לזנות, והאמנם מן הראוי היה לדונו 

בשוגג בדבר הפגם הגדול הזה, כי אולי לא התכוין דוקא אליה, ואולי גם לא 

יתכן באם המעשה  זה  כל  אולם  הבחין במעשה הנבלה הגדולה שעשה. 

עצמו היה הגון לו על פי מנהג תמימים ונימוס המדינה, אבל הדבר לא כן 

ולכן היה החיוב לגלגל  גדרו עצמם מזנות מאחרי המבול,  כי כולם  הוא, 

עליו את הכל, מאחר כי גם התחלתו היתה ברשע.

 - יעקב,  בת  את  לשכב  בישראל  עשה  נבלה  "כי  יעקב:  בני  שאמרו  וזהו 

כלומר רעתו רבה מאוד במה שפגע בבת יעקב, ובפרט ש"וכן לא יעשה" - 

אפילו באומות העולם, שאין מקום בכלל לעצם המעשה, ולכן גדול עונו 

מנשוא.
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יום אחד באה ההתפרצות. כל הרגשות העצורים התנקזו מליבה של האישה בבכי נסער. "ראה את בנותינו! 

מה יהיה עליהן! השנים חולפות ושום שידוך אינו נרֶאה באופק"... בעלה נאלם דום. ידו כבר הייתה מונחת על 

ידית הדלת, צרורו על שכמו ומחשבותיו נושאות אותו לחצרו של רבי שניאור-זלמן, אדמו"ר הזקן.

חסיד גדול היה האיש, מוחו וליבו נתונים בעולמה של תורת החסידות. כל מעייניו היו בעבודת השם יתברך, מתוך ביטול המאוויים הארציים. הוא האריך 

בתפילה, העמיק בלימוד מאמרי החסידות, וטרדות העולם הזה לא העסיקו אותו כלל. אך כעת היה מנוי וגמור בדעתה של אשתו שלא להניח לו, עד 

שיבטיח כי יבקש את ברכת הרבי לזיווג הגון לכל בנותיהם. לא היה קל לו להיענות לבקשתה. מעולם לא הטריח את רבו בצרכיו הגשמיים. בהיכנסו אל 

הרבי היה מבקש עצות וברכות בענייני עבודת השם בלבד. הוא מלמל דבר מה ויצא לדרכו.

נסע החסיד לליאוזנה, עיירת מושבו של רבי שניאור-זלמן, ועד מהרה נסחף באווירה הקדושה ששרתה במקום. החג עמד לפרוש את כנפיו, והכול היו 

עסוקים בהכנות הרוחניות לקראתו. האיש השקיע את עצמו בלימוד ובתפילה, וניצל כל הזדמנות לראות את עבודת הקודש של הרבי ולשמוע את מאמרי 

החסידות שהשמיע. בקשתה של אשתו פרחה לה מראשו. ששב לביתו ואשתו תלתה בו עיניים מייחלות התעורר זיכרונו. "הייתי בעולם אחר", הסביר 

לאשתו המאוכזבת. "בשעה שנמצאים אצל הרבי שוכחים את כל ענייני העולם הזה".

נאנחה האישה מרות ושבה לעיסוקיה. הימים נקפו, וישועה – ַאִין. בפעם הבאה שהחסיד התכונן לצאת למסע לחצר הרבי שוב התייצבה האישה על מפתן 

הדלת, מתחננת, נוזפת ותובעת. שוב הבטיח לה שיזכיר את מצוקתם לפני הרבי. אך גם הפעם נסחף באווירת ההתעלות ושכח את בנותיו המתבגרות ואת 

בקשת רעייתו. הבינה האישה כי עליה למצוא פתרון יצירתי. במוחה צץ רעיון. יום אחד, ביום חול שגרתי, שאינו לא חג ולא מועד, פנתה אל בעלה ואמרה 

לו: "מה דעתך לנסוע כעת לרבי?".

"כעת?", תמה החסיד, "הלוא אין יום טוב באופק, למה לנסוע?". "אין דבר", אמרה האישה במבע צופן סוד, "סע לרבי ותתעלה בקודש".

החסיד תפס את ההצעה בשתי ידיו והתארגן לצאת לדרך. "אל תשכח להזכיר את בנותינו", השמיעה אשתו באוזניו את התזכורת הקבועה. החסיד הנהן 

בחיוב, ונפרד ממשפחתו כשמבטה של אשתו מלווה אותו בתקווה. בכל ליבה ציפתה שהפעם, כשהנסיעה היא ביום חולין סתמי, יישאר בעלה על הקרקע 

ויזכור את צרת בנותיו. התקרב החסיד לביתו של הרבי וההתרגשות גאתה בליבו. תדהמה גדולה אחזה בו כשהבחין ברבי שניאור-זלמן בכבודו ובעצמו 

יוצא לקבל את פניו. "מה פשר הדבר?!", תמה החסיד בפליאה. בטרם הספיק לעכל את המתרחש פנה אליו הרבי והחל לדבר עמו דברי חסידות עמוקים, 

בנושא שבו דובר בפעם הקודמת שביקר אצלו.

בתוך רגעים מספר נסק החסיד למעלה, אל מחוזות רוחניים טמירים. הוויות העולם התגמדו בעיניו. המציאּות הארצית איבדה באחת את משמעותה. 

צימאון עז לאור האלוקי מילא את ישותו. הוא חש שנשמתו ָרווה מן המעיין האין-סופי של החסידות. סיים הרבי את ביאורו וסב על עקבותיו. החסיד עמד 

נטוע על מקומו, נרעש ונפעם מעוצמת החוויה הרוחנית. מובן ששכח לגמרי את בקשתה של אשתו ואת צרת בנותיו. רגע אחר-כך התנער, אסף את צרורו 

ופנה לחזור לביתו. הוא כבר השיג את מטרת בואו. קול נקישות על החלון הקיץ אותו משרעפיו. הוא הביט לעבר החלון וראה את הרבי עומד שם ומסמן 

לו להתקרב אליו.

"רצוני לומר לך עוד דבר", אמר הרבי. "בעולמות העליונים יש נשמות רבות העומדות חמש-מאות שנה ליד דלת גן העדן וממתינות לרדת לעולם הזה. הן 

אינן מעוניינות בכל ה'גילויים' הרוחניים שיש בגן העדן. כל רצונן וחפצן לרדת פעם נוספת לעולם הזה, לעבור את הניסיונות הקשים שבו, והעיקר – 

את  המצוות המעשיות בעולם הגשמי ולממש את רצון השם.לקיים 

"זכית", המשיך הרבי, "שבביתך יש נשמה נעָלה כזאת. בעוד אתה, כל מאווייך בעולמות הרוחניים, הרי רעייתך מבקשת את קיום 

המצוות בפועל". חתם הרבי את דבריו בברכה לזיווג הגון לכל אחת מהבנות, ושילח את החסיד לדרכו.                                                         

(שיחת השבוע)

נשמה מעשית
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נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט"א בכתב ובעל פה

ברכת 'ברקים ורעמים'
ברכות  כמה  הרעמים,  ומרעישים  הברקים  מבריקים  כאשר  שאלה: 

יברך.
מעשה  עושה  אמ"ה  בא"י  הראשונה,  ברכות:  שתי  יברך  תשובה: 

בראשית. ועל הרעמים יברך בא"י אמ"ה שכוחו וגבורתו מלא עולם.

ברכת 'הקשת'
שאלה: הרואה את קשת מה מברך. 
זוכר  אמ"ה  בא"י  מברך  תשובה: 
וקיים  בבריתו  נאמן  הברית 

במאמרו.

מקצת קשת
מקצתו  הרואה  שאלה: 
כולו)  (ולא  הקשת  של 

האם מברך. 
תשובה: מברך.
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מ˙וך ‰ספר 'לע˘ו˙ ‡˙ ‰˘ב˙'

זיווג הגון לאורית בת חנה

ה ש ע מ ל ה  כ ל ה
מתוך פסקי מרן הגר"ע יוסף זיע"א

"על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה"

עלינו להבין שורש המילה "גיד הנשה", ומהי ביאור ופירוש המילה "הנשה"? 

מצאנו בתורה אצל יוסף שקרא לבנו בכורו בשם מנשה – "כי נשני אלוקים 

מודה  יוסף  אומר  הוי  נא).  מא,  (בראשית  אבי"  בית  כל  ואת  עמלי  כל  את 

אחיו,  מקנאת  אותו  וחילץ  ולמשרה,  למעמד  הלום  שהביאו  על  להקב"ה 

וחילץ אותו מזמם להתנכל לו ולהורגו, כלומר יוסף רוצה לשכוח מעברו כפי 

חיובית  תכונה  זו  ואכן  שכיחה  מלשון  היא  נשיה  אחיו.  עימו  שהתנהגו 

שהקב"ה נתן באדם לא לשקוע בצרות ובטרגדיות שעברו עליו והוא לאט 

לאט שוכח, וזו שכחה חיובית.

אלא קיימת שכחה שהיא שלילית וגרועה כדברי התוכחה בפרשת האזינו: 

את  לשכוח  ניתן  איך  היא  התביעה  מחוללך".  אל  ותשכח  תשי  ילדך  "צור 

ומופתים  באותות  חזקה  ביד  ישראל  את  הקב"ה  מוציא  כאשר  העבר 

ממצרים? וכל יתר הטובות הקורות את ישראל בדרך, ומזנב את הנחשלים 

אחריך? וגיד הנשה היא "זריקת שכחה" שהזריק שרו של עשו ביעקב ועבר 

וגזירת  מגמת  יותר.  ומעשית  מוחשית  בצורה  להבהיר  ויש  חלציו.  ליוצאי 

היוונים היתה "להשכיחם תורתך". לא פעם יודעים אנחנו מה מוטל עלינו, 

ואף יש בנו הכרה מלאה ורצון אדיר לעשות רצון הבורא, אלא שבשל סיבות 

מאיימות נכנס אדם לתוך התעלמות מוחלטת מוחלטת ושוכח את מטרתו 

ותכליתו, לדוגמא: אצל אברהם אבינו בעת הוא בוחר את חניכיו להציל את 

לוט נאמר: "וירק את חניכיו ילידי ביתו" וכו' (בראשית יד, יד). ובגמרא (נדרים 

לב.) אמרו "שמואל אמר שהוריקן בזהב", והתוספות (חולין מז:) ד"ה 'אלא' 

כתבו וז"ל: וירק את חניכיו שלא יתנו עיניהם בממון, יתעסקו בהצלת נפשות 

המדרש  את  הביאו  מקובצת  ובשיטה  ומרגליות.  טובות  באבנים  ולא 

בבראשית רבה: ר' לוי אמר שהורקין באבנים, פירוש נתן להם זהב ואבנים 

ולא  נפשות,  בהצלת  ויתעסקו  בממון  עיניהם  יתנו  שלא  ומרגליות  טובות 

באבנים טובות ומרגליות ע"כ.

ולכאורה הדבר מפליא הרי מדובר בחניכים של אברהם בוגרי בית מדרשו 

של אברהם העברי שבז לכסף, וכוח הנתינה שלו כל כך גדול שכל מחשבתו 

עצמם  את  לסכן  מוכנים  שהם  יתכן  כיצד  בחסד.  הדור  וגדול  לאחרים 

ומוסרים נפש להלחם נגד ארבעת המלכים, ולפתע חז"ל אומרים שמסוגלים 

לשפיכות  יד  באוזלת  אפילו  או  יד  לתת  ומוכנים  בממון,  עיניהם  את  לתת 

דמים ולא יצילו נפשות? ומטרתם תהיה אבנים טובות ומרגליות?

מתוך  הכיבוש,  ומירוץ  המלחמה  מהלך  מתוך  להבין  יש  האמור  לפי  אולם 

ראיית הצלחתם ומגמתם לנצח, יסיחו דעתם מן התכלית, מן היעד האמיתי 

למענו הם התגייסו כדי להציל נפשות אדם הינו קצר רואי ומאד סובייקטיבי, 

ותאוותו בידו ונמשך אחר אבנים טובות ומרגליות, ואף יעדיף את אותו דברי 

חפץ כסף וזהב מהצלת נפשות. השכחה וההתעלמות מהמטרות הם מצויים 

אצל כל אדם אפילו בין תלמידי אברהם אבינו.

משמח את הקב"ה
עונג לשבת

ויראתו  ה'  באהבת  השבת,  ליום  ועונג  כבוד  שיהיה  באופן  תהיה  בסעודה  הישיבה 
ובקדושה וטהרה. וכמו שכתב רבינו החיד"א בספר פני דוד (פרשת בהר בחוקותי) 
בשם מהר"ם אלשיך, בביאור מה שאמרו 'כל המענג את השבת נותנים לו משאלות 
'כל  'כל המענג את השבת', ולא אמרו  לבו' (שבת קיח:): דקדקו רבותינו ז"ל לומר 

המענג עצמו בשבת', שצריך לענג את השבת, לא שהוא יתענג, רק עונג לשבת. 

שמחה ומאור פנים 

צריך לעשות סעודות שבת בשמחה וחדוה ומאור פנים, על הזכות שנפלה בחלקנו 
לשבת בשולחנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וכך היה מנהג רבותינו 
הקדושים כמובא בספר הזוהר הקדוש (פרשת יתרו דף פח.): רבי אבא (ויש גורסים: 
רב המנונא סבא) כד הוה יתיב בסעודתא דשבתא הוי חדי בכל חד וחד. [-כאשר היה 
יושב בסעודות השבת היה שמח בכל אחת ואחת]. ועוד מובא שם: רבי שמעון כד 
אתקינו  עלאה  דמהימנותא  סעודתא  'אתקינו  הכי  אמר  הוה  לסעודתא  אתי  הוה 
שבסעודת  בנו  אלעזר  לרבי  שמעון  רבי  ואמר  וחדי.  יתיב  והוה  דמלכא',  סעודתא 
אדם  [-צריך  דמטרוניתא"  סעודתא  ולמיכל  בחדוותא  למחדי  נש  בר  "בעי  שבת 

לשמוח בשמחה ולאכול סעודות שבת המלכה].

זהירות מלשון הרע ומליצנות

טוב ונכון שראש המשפחה יכין מבעוד מועד דברי תורה מעניינים וכן נושאי שיחה 

מותרים, להנהיג בהם את שולחן השבת בקדושה ובטהרה, כי כשיושבים בחבורה 

אלו  ודברים  וליצנות,  הרע  לשון  בדברי  להחטיאם  בתוכם  השטן  גם  מתייצב  יחד 

חמורים ביותר כשהם על שולחן השבת. 

הלכות הכנות לשבת / המשך

א. עזרא הסופר ובית דינו תיקנו שיהיו מכבסים הבגדים ביום חמישי בשבת, מפני כבוד השבת. 

כלומר, שלא יכבסו בערב שבת, אלא יקדימו לכבס ביום חמישי בשבת, כדי שיהיו פנויים בערב 

שבת רק לצרכי שבת, לכבוד שבת.

ב. בכלל מצות כבוד ועונג שבת לעשות בצק שיש בו שיעור חלה, ולאפותו לכבוד שבת, כדי 

שיוכלו הנשים לקיים מצות הפרשת חלה. [ושיעור חלה הוא חמש מאות ועשרים דרהם, שהם 

אלף וחמש מאות וששים גרם. 

ג. אסור לקבוע סעודה גדולה בערב שבת, שאין רגילים בה בשאר ימי החול, וכל היום בכלל 

שעות  מתשע  להמנע  מצוה  בחול,  בה  שרגיל  סעודה  ולקבוע  ולשתות  ולאכול  האיסור, 

ולמעלה. ומיהו אף על פי שהלכה כר' יוסי (פסחים צט:), שאוכל והולך עד שתחשך, ואפילו 

להתחיל מותר, זהו דוקא לצורך שעה, אבל לעשות כן תמיד, יש לאסור מתשע שעות ולמעלה, 

שאם לא כן נראה כמזלזל בכבוד שבת.

ואסור לעשות סעודת אירוסין בערב שבת, אפילו אם היו האירוסין בו ביום, כיון שאפשר לקיים 

סעודת האירוסין ביום אחר. ומותר לערוך נישואין בלא סעודה בערב שבת, ולהכין את הסעודה 

בערב שבת לשבת. אבל מילה ופדיון הבן שזמנם קבוע, מותר לעשות הסעודה בערב שבת. 

[ומיהו מילה שלא בזמנה אין לעשות כלל ביום חמישי וביום ששי, שלא יצטרכו לחלל שבת]. 

ומותר לעשות שידוכין וכתיבת התנאים בקנין בערב שבת, כדי שלא יקדמנו אחר, ואפילו אין 

האירוסין,  שמחת  כמו  גדולה  שמחה  שם  שאין  ומכיון  מצוה,  סעודת  חשיבא  סבלונות,  שם 

מה  פנים  כל  ועל  שבת.  בערב  לעשותה  מותר  כך,  כל  בסעודה  מרבים  ואין  קידושין,  דהיינו 

שנוהגים לתת מיני מתיקה למסובים, אחר כתיבת התנאים, פשוט שמותר.

הגאון רבי שמואל פנחסי שליט"א
ראש ביהמ"ד דרכי דוד

‡כסני‰ ˘ל ˙ור‰



בי רף

הדפסות  עלוני קודש  מודעות  פלאיירים
קאפה  שלטים

דפוס דיגיטלי

לקראת חג החנוכה הקרב והבא
ניתן להשיג את הספר 

אור שמח
סדר ימי החנוכה

ערוך בטוב טעם ובשפה ברורה השווה לכל נפש

מאת הגאון רבינו אלעזר זאב רז שליט"א

הלכות והנהגות לימי החנוכה / חידושים על הרמב"ם

משולב בסדר הדלקת הנרות

ניתן להשיג בחניות הספרים
ובטלפון: 052-7647-188

הספר שיכניס לכם אור
לימי החנוכה הקדושים

 WEKARATA@GMAIL.COM :לקבלת הגיליון בדוא"ל מידי שבוע שלחו מייל ל

אח יקר!
תן ידך להחזקת התורה בהוצאת הגיליון היקר 'וקראת'

אשר מתפרסם מידי שבוע באלפי עותקים בכל רחבי הארץ
ניתן לתרום להצלחה / לעילוי נשמה / לישועה וכן פירסום עסקים

058-4456-041
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ִכּי  ְמאֹד  ָלֶהם  ַוִיַּחר  ָהֲאָנִשׁים  ַוִיְּתַעְצּבּו  ְכָּשְׁמָעם  ַהָשֶּׂדה  ִמן  ָבּאּו  ַיֲעֹקב  "ּוְבֵני 
ְנָבָלה ָעָשׂה ְבִיְשָׂרֵאל ִלְשַׁכּב ֶאת ַבּת ַיֲעֹקב ְוֵכן ֹלא ֵיָעֶשׂה" (לד, ז)

העולם,  באומות  אפילו  יעשה,  לא  וכן  בפסוק  הלשון  את  להבין  ויש 

העריות  מן  עצמן  וגדרו  עמדו  המבול,  בדור  העולם  שלקה  שמשעה 

(בראשית רבה פרשה פ פיסקא ו).

הגאון רבי יעקב מדובנא זצ"ל בספרו משלי יעקב כותב: מהראוי להתבונן 

מדוע החלו בגנות הגדול לשכב את בת יעקב, וסיימו בגנות הקטן והפחות, 

הלא מהצדק היה שיאמרו ראשונה "כי נבלה עשה" שזהו דבר רע גם לעיני 

אומות העולם, ומה גם לשכב את בת יעקב.

מוכר  הבית  בעל  אצל  שנתארח  לאחד  משל  נקדים  הדברים  ולישוב 

משקאות, ויהי בחצי הלילה קם האורח ממשכבו וילך בהחבה אל הכלים 

ובתוך כך הפיל את העמודים והמדפים שהבקבוקים  שהמשקאות בהם, 

תבע  הבית,  לבעל  הדבר  בהשמע  ויהי  כולם.  ונשתברו  עליהם  נמצאים 

אותו בבית המשפט על נזקו. ויאמר האורח: מה פשעי ומה חטאתי, הלא 

הליכתי היתה בחושך, ולא הייתי יכול להזהר ולהשמר מדבר זה.

ויצא פסק הדין לחקור את הדבר לאיזה סיבה הלך אל הכלים, אם היתה 

באישון  ובתנועתו  ובהליכתו  צמאונו,  לרוות  המים  אל  אך  ללכת  מגמתו 

לילה בא לידי אונס זה, אין לבעל הבית שום תביעה על האורח, כי אנוס 

למלאות  ושכר  יין  לסאוב  היתה  כוונתו  אם  אולם  פטריה.  ורחמנא  הוא 

תאוותו, חייב עתה לשלם בעד כל ההזיק. ואפילו שזה היה בשוגג, עם כל 

זה מגלגלין עליו את הכל אחר אשר עיקר הליכתו באפילה היתה לסבוא 

יין ושכר.

והנמשל הוא: שכם בן חמור נתן עיניו לזנות, והאמנם מן הראוי היה לדונו 

בשוגג בדבר הפגם הגדול הזה, כי אולי לא התכוין דוקא אליה, ואולי גם לא 

יתכן באם המעשה  זה  כל  אולם  הבחין במעשה הנבלה הגדולה שעשה. 

עצמו היה הגון לו על פי מנהג תמימים ונימוס המדינה, אבל הדבר לא כן 

ולכן היה החיוב לגלגל  גדרו עצמם מזנות מאחרי המבול,  כי כולם  הוא, 

עליו את הכל, מאחר כי גם התחלתו היתה ברשע.

 - יעקב,  בת  את  לשכב  בישראל  עשה  נבלה  "כי  יעקב:  בני  שאמרו  וזהו 

כלומר רעתו רבה מאוד במה שפגע בבת יעקב, ובפרט ש"וכן לא יעשה" - 

אפילו באומות העולם, שאין מקום בכלל לעצם המעשה, ולכן גדול עונו 

מנשוא.

ִאי  ֶשׁ ם  ֵשׁ ְכּ ּכֹוֵזב,  ָאָדם  ְוָכל  ּוְבֵדעֹות  ִמּדֹות  ְבּ חֶֹסר  ֵאיֶזה  ּבֹו  ֵאין  ֶשׁ ָאָדם  ְלָך  ֵאין 

ֵלם  ָשׁ ְוֵאין  ִיְּטֶעה,  ֶשׁ ִלי  ְבּ ָאָדם  ֵאין  ְך  ָכּ ן,  ָעָשׁ לֹא  ְבּ ֵעץ  ְוֵאין  ֶבן  ֶתּ לֹא  ְבּ ְלָבר  ר  ֶאְפָשׁ

ט (דברים לב, ד).  ָפּ ָרָכיו ִמְשׁ י ָכל ְדּ ֳעלֹו ִכּ ִמים ָפּ עֹוָלם ַרק ַהּצּור ָתּ ָבּ

א  מֹוהּו ִנְמָצִאים ּבֹו ֶחְסרֹונֹות, ֶאָלּ ם הּוא ָכּ ַגּ ֵאינֹו טֹוב ֶשׁ ָבר ֶשׁ ְמָצא ּבֹו ֵאיֶזה ָדּ ִנּ ים ְלָאָדם ֶשׁ ְוָלֵכן ֵאין ְלַהֲאִשׁ

ַהחֶֹסר  ר ֶשׁ ְגֵעי ַעְצמֹו (נגעים ב, ה), ְוֵאין ָאָדם רֹוֶאה חֹוָבה ְלַעְצמֹו, ְוֶאְפָשׁ ָגִעים ָאָדם רֹוֶאה חּוץ ִמִנּ ל ַהְנּ ָכּ ֶשׁ

יל ַמה  ִכּ ל ָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ְלָהִבין ּוְלַהְשׂ הּוא ָאָדם. ְוִחּיּוָבא ַרְמָיא ַעל ָכּ ׁ ל ֲחֵברֹו ְלִפי ַמה ֶשּ ּלֹו עֹוֵדף ַעל ֶשׁ ֶשׁ

ל ָאָדם ִאי  ׁש ִמָכּ ם, אֹו ְיַבֵקּ ַדְעּתֹו ִיְהֶיה ׁשֹוֵמַע ְלֵעָצה ְוֵיֵלְך ֵאֶצל ֲחָכִמים ְוֶיְחַכּ הּוא ָחֵסר, ְוִאם ֵאינֹו ֵמִבין ְבּ

ֵאיֶזה  ִמְנַהג  ְכּ ּבֹו  ׁש  ֵיּ ֶשׁ רֹון  ִחָסּ ֵאיֶזה  לֹו  אֹוְמִרים  ִאם  ִיְקצֹף  ְוַאל  ֵלּה,  ֵליָמא  ְדּ ָתא  ִמְלּ ּה  ֵבּ ָיַדע  ְדּ ָמאן  א  ִאיָכּ

ַמִים  א ְיֵהא ָאָדם ְיֵרא ָשׁ ֶרְך ָהָרִעים, ֶאָלּ י זֹו ֶדּ ְוא ּוַמּדּוִחים, ִכּ אֹות ָשׁ ַמְשׂ ּלֹו ְבּ ׁש ְלַהֲחִזיק ֶאת ֶשׁ ּבּוִרים, ְוַאל ְיַבֵקּ

ּנּו  ִמֶמּ דֹול  ָגּ הּוא  ֶשׁ י  ִמִמּ ָהֱאֶמת  ל  ְיַקֵבּ ֵעיָניו  ְבּ ר  ָיָשׁ ְוַדְרּכֹו  ְלמֹחֹו  ִנְכָנס  ֵאינֹו  ִאם  ֲאִפּלּו  ָהֱאֶמת  ַעל  ּומֹוֶדה 

ר ִיְקֶנה  יו ִמּיֹום ְליֹום ַעד ֲאֶשׁ ָרָכיו ַוֲהִליכֹוָתיו ּוַמֲעָשׂ ְדּ ה  ֶנּ ִויַשׁ ם,  ְעָתּ ַדּ ֵני  ְעּתֹו ִמְפּ ַדּ ל  ּוְבִמְנָין ִויַבֵטּ ָחְכָמה  ְבּ

י ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב. י ְלַמֲעֵשׂ יעּו ַמֲעַשׂ ֲהֵרי ָאְמרּו: ַחָיּב ָאָדם לֹוַמר ָמַתי ַיִגּ ר יּוַכל ֶשׁ ֲאֶשׁ ֵלמּות ַכּ ְשׁ

ֵיׁש  רֹון  ְוִחָסּ ָרָעה  ִמין  ָכל  ְלּ ֶשׁ ַהֶזּה  ָהעֹוָלם  ְוִקְנְיֵני  ְלִעְנְיֵני  ּנּו  ִמֶמּ ה  ְלַמָטּ ל  ֵכּ ְלִהְסַתּ ָבר  ַהָדּ ָנכֹון  ֱאֶמת  ה  ְוִהֵנּ

חּו  ִנְפְתּ ְוַהֲחֵסרֹות  ָהָרעֹות  ל  ָכּ ֶשׁ ם  ַגּ ּוַמה  ֶחְלקֹו.  ְמַנת  ְמָנתֹו  ִבּ ַמח  ְוִיְשׂ ֶנָחָמתֹו  זֹאת  ּוְתִהי  ֵהיֶמּנּו,  ה  ְלַמָטּ

ָמֵעֵאל  ִיְשׁ ֵמֶהם  ָיְצאּו  ָאִבינּו  ְוִיְצָחק  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָאִחיו.  ַעל־ְיֵדי  נֹו  ְבּ ֶנֱהַרג  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ְגדֹוֵלי עֹוָלם.  ִבּ

נּו  נֹו ִמֶמּ ּתֹו ְוֶנֱאַבד ְבּ ּתֹו ּוֵמָתה ִאְשׁ אּו ֶאת ִבּ ו ְוָלָבן ְוִטְמּ ף ֵמֵעָשׂ ו. ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְמָצאּוהּו ָרעֹות ַרּבֹות, ִנְרַדּ ְוֵעָשׂ

מֹו  ִנים (ְכּ ר ָשׁ ֵבית ִיְתרֹו ֶעֶשׂ ֵבית ָהֲאסּוִרים ְבּ ב ְבּ ְרעֹה ְוָיַשׁ ְפֵני ַפּ ַרח ִמִלּ נּו ָבּ ה ַרֵבּ ָנה. מֶֹשׁ ִים ָשׁ ַתּ ִרים ּוְשׁ ֶעְשׂ

ֵהן  ִנים . ַאֲהרֹן ַהכֹּ ֵרה ָשׁ ים־ֶעְשׂ ֵתּ ָאה ַנְפׁשֹו ְשׁ ְרֶזל ָבּ ֶבל ַרְגלֹו ַבּ יק ִעּנּו ַבֶכּ ִדּ ר). ְוֵכן יֹוֵסף ַהַצּ ָשׁ ֵסֶפר ַהָיּ ֱאַמר ְבּ ֶנּ ֶשׁ

ֶלְך  ִוד ַהֶמּ יֹום ֶאָחד. ָדּ ָניו ְבּ ה ָבּ לָֹשׁ ֶלְך ֶנֱהַרג הּוא ּוְשׁ אּול ַהֶמּ יֹום ֶאָחד. ָשׁ דֹוֵלי עֹוָלם ְבּ חּוִרים ְגּ ָניו ַבּ ֵני ָבּ ֵמתּו ְשׁ

ֶלְך  לֹמֹה ַהֶמּ נֹו. ְשׁ לֹום ְוַאְמנֹון ְבּ נֹו ְוֶנֱהַרג ַאְבָשׁ לֹום ְבּ אּול ּוָבַרח ֵמַאְבָשׁ ׁ ף ִמָשּ ָהָיה ִנְרָדּ ְמָצאּוהּו ָרעֹות ַרּבֹות ֶשׁ

ָודֹור,   ּדֹור  ּומֹוְסֵדי  ְזרֹועֹות  יִקים  ִדּ ַלַצּ ָרעֹות  ַרּבֹות  ה  ְוָכֵהָנּ ב).  (גיטין סח,  ְלֶלֶחם  נֹוֵדד  ָאֶרץ  ָבּ ָוָנד  ָנע  ָהָיה 

יִנים  ים ִמיִנים ִמִמּ ּסֹוְבִלים ֲעִנּיּות ְוִיּסּוִרים ָקִשׁ ָכל ּדֹור ָודֹור ֶשׁ ים ִנְמָצִאים ְבּ ֵלִמים ְוֵכן ַרִבּ מֹוֶהם ְשׁ ים ְכּ ְוַרִבּ

ל  ם ִויַקֵבּ ָדד ְוִידֹּ ב ָבּ ֵאיֶזה ִיּסּוִרין ְוֶחְסרֹונֹות ֵיֵשׁ אֹו ְבּ ְכּ ר ה' ָחֵפץ ַדּ ל ָהִאיׁש ֲאֶשׁ ְהֶיה ֶנָחָמתֹו ֶשׁ ׁשֹוִנים, זֹאת ִתּ

ֵיׁש  לֹא  ּוְכָבר  ֵלִמים,  ְשׁ ה  ָהֵאֶלּ ים  ֵמָהֲאָנִשׁ ָאֹנִכי  לֹא טֹוב  י  ִכּ ֵלָמה,  ְשׁ ֱאמּוָנה  ַהֲאִמין  ְבּ ְמָחה  ִשׂ ְבּ ַמִים  ָשׁ ין  ִדּ

ְמָחה  ִשׂ ֵעי ֵלּה ְלַקּבֹוֵלּה ְבּ רֹון ּוִמָבּ א ְיֵהא לֹו ֵאיזֹו ָרָעה ְוֵאיֶזה ִחָסּ לֹּ עֹוָלם ַהֶזּה, ְוֵאין ְלָך ָאָדם ֶשׁ ֵלָמה ָבּ טֹוָבה ְשׁ

י ֶאת ה'. ְרִכי ַנְפִשׁ ן ּתֹודֹות ַלה' ּוְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה ְוַעל ַהּטֹוָבה ְולֹוַמר, ָבּ ְוִלֵתּ

ר פרפר˙ בפר˘‰פל‡ יועı           ח…ס∆
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גרפיקה ועיצוב
אלבומים דיגיטלים  כרטיסי ביקור  לוגיים

עיצובים מדהימים לעלוני קודש במחירים 
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גילון השבוע להצלחת ידידנו היקר רב פעלים לתורה איש חיל 

רבי יהודה בן חנה הי"ו

ה' יצליחהו בכל מעשי ידיו ברוחניות וגשמיות,

בשפע גדול עד בלי די. אמן.

ולהצלחת אפרת רחל בת מזל תחי' ללידה קלה. אמן


