
רבי  הגאון  הנערץ,  הרב  כי  הכל  ידעו  בפולין,  הגדולה  התעשיה  עיר  לודז',  בעיר 
הקהילה  זקני  הדיינים,  ואילו  ל"שלישי",  לתורה  עולה  זצ"ל,  מייזל  חיים  אליהו 
זכרון,  יום  ולבעלי  לחתנים  העליה  היא  "מפטיר"  ל"שישי".  עולים  העיר,  ונכבדי 
והשאר "עליות פשוטות" הן, לכל שאר המתפללים. מובן שלא חסרו התנצחויות 
וקובלנות: כאן היו לשניים ימי זכרון, וכאן היה חתן לפני חופתו ונער בר מצווה. 
לא קלים היו חיי הגבאים בבית הכנסת הגדול בלודז'. ואז ארע המעשה שהגדיש 
את הסאה. אחד, בור ועם הארץ, אדם פשוט וגס הליכות, עלה במעלות ההצלחה 
בדמים  קנה  לטליתו,  זהב  עטרת  רכש  בעושרו.  ליבו  גבה  רב.  עושר  והתעשר 
מרובים מקום ב"מזרח", ופנה אל הגבאי לאמר: "יום הולדת לי בשבת זו!". "תזכה 
לחיים טובים וארוכים", איחל לו. "עלי לקבל עליה", הכריז הלה. "בכבוד", השיב 
הגבאי, "אבל לפלוני יש יום הזכרון, וההפטרה בחזקתו". "אין בעיה", כך העשיר 
המתנשא, "מספיק עבורי לעלות לשישי!"... "תורו של הדיין הזקן הוא", ציין הגבאי, 
"אקרא לך ל"חמישי", כתמיד!". "השמר לך", ירו עיניו של העשיר ברקים, "אוי לך 
איומים  אחרת!".  עליה  שום  ולא  "שישי",  ברבים!  תעליבני  כך  אם  לנפשך  ואבוי 
לתורה.  לעלות  לעשיר  קרא  ל"חמישי",  כשהגיעו  הוותיק.  הגבאי  את  יפחידו  לא 
התורה  ספר  ליד  להעצר  במקום  אך  לבימה.  ועלה  במזרח  ממקומו  העשיר  קם 
עשה דרכו אל הגבאי, וסטר על לחיו בחוזקה! הדהדה הסטירה בחלל בית הכנסת, 
וסערת  קריאות  ומחאות,  צעקות  קמה!  מהומה  איזו  בתדהמה.  הכל  את  והיכתה 
רוחות. לא, על כך לא יעברו עוד לסדר היום! במוצאי שבת עלו הגבאים הנסערים 
לא  כך  ברור:  אחד  דבר  להגיב.  וכיצד  לעשות  מה  להחליט  העיר,  רב  של  לביתו 
הנפגע,  הגבאי  קם  להציע?".  בדעתכם  "מה  הרב,  אמר  "אדרבה",  להמשיך!  יוכל 
והציע הצעה מדהימה בפשטותה: לבטל כליל את הכיבודים השונים, ולחסל בכך 
פלוני  איך  למכביר.  דוגמאות  בפיו  היו  האפליה.  ותחושת  המתיחויות  שורש  את 
ראשם  כאב  ההוא –  את  ולרצות  זה  את  לפייס  צורך  היה  איך  נעלב,  וחברו  נפגע 
של הגבאים מאז ומעולם, בכל אתר ואתר. מה פשוט יותר מאשר להכריז, שחסל 
סדר כיבודים וכל העליות שוות הן בערכן, יזכו בהן לפי גורל, ושלום על ישראל 
באין פרץ וצווחה! נפלאה ההצעה. תלו הכל עיניהם ברב היושב בראש, שיעניק 
לה גושפנקה ותצא לדרך צלחה. נענה הרב ואמר: "ודאי, הצעה טובה היא! הצעה 
נפלאה, אך איני מקבלה"... תמהו, ולא הבינו. הסביר הרב את דבריו: "הבינו נא, 
נורא ואיום הוא כאשר אנשים באים לבית הכנסת כדי לבקש שם כבוד – אבל נורא 
שבעתיים יהיה, אם האנשים יפסיקו לבקש כבוד בבית הכנסת"... אכן, לא לחינם 
הכתירו את הגאון רבי אליהו חיים מייזל זצ"ל כ"כחכימא דיהודאי", חכם היהודים! 
תכונה  היא,  דוחה  מידה   – אחריו  רדיפה  על  לדבר  שלא   – הכבוד  שבקשת  ודאי 
במידה  בה  נגועים  כמובן)  מאתנו,  (חוץ  שכולם  נעשה,  מה  אך  חיובית.  שאינה 
דרישת  לכך  נקרא  הערכה,  בקשת  לכך  נקרא  כבוד,  לזה  נקרא  לא  אחרת.  או  זו 
זאת  ננתב  לא  ואם  שנרצה.  שם  כל  נאותה,  התחשבות  גילוי  הולמת,  התייחסות 
בבית הכנסת – יחפשו זאת בחוץ, וימצאוהו במידה גדושה בחברויות במועדונים 
שונים, בפטרונות לאירגונים ופעילויות במגזרים מגוונים. מוטב שה"מועדון" שלו 
בכך  אדרבה,  החסר...  את  וישלים  ההתייחסות  את  יקבל  ובו  הכנסת,  בית  יהיה 
יצהיר כי מקומו – בבית הכנסת הוא, זו החברה שלו וכאן דורש הוא את ההערכה. 
מעט!  מקדש  לבית   – ומכספו  מיכולתו  ממירצו,  מפעילותו,   – לתרום  יביאו  וזה 
חז"ל כינו זאת: "קנאת סופרים", שהיא המשובחת ומרבה חוכמה. כי מעשי אבות 
סימן לבנים, ויעקב אבינו ציין לשבח את בנו היניק וחכים, בן הזקונים שהצטיין 
בתורתו, ועשה לו כתונת פסים. וגם אם נמתחה ביקורת על שינוי בן בין הבנים, 
התירו רבותינו הענקת כבוד ופרסים למצטיינים. כי מוטב שיתחרו בלימודיהם – 

ולא ב"השגים" אחרים!
(מעיין השבוע)

עיניינים  שני  על  קוראים  אנו  בפרשתינו 
אשת  ופרשת  תמר  פרשת  לזה.  זה  הסמוכים 
פוטיפר. חז"ל הקדושים מגלים לנו שלא לחינם 
נכתבו  לריק  לא  הללו,  הפרשות  שתי  נסמכו 
למעשה  פוטיפר  של  אשתו  מעשה  מוצמדות 
תמר. טעם הסמיכות לומר לך: מה זאת לשם 
שראתה  שמים.  לשם  זו  אף  נתכוונה  שמים 
שעתידה  שלה  באצטרלוגין  פוטיפר  אשר 
ממנה  אם  יודעת  ואינה  מיוסף  בנים  להעמיד 
שלום  רבי  הגאון  זה  על  ואמר  מביתה.  אם 
חז"ל  אם  הדבר,  ומפליא  תמוה  זצ"ל:  שבדרון 
נתכוונה  שמים  לשם  פוטיפר  שאשת  קבעו 
כמו תמר הרי זאת האמת לאמיתה ולא הפרזה 
צדקנית,  נשארה  תמר,  כיצד  כן  אם  חלילה. 
חסודה וברוכה, ואילו אשת פוטיפר שנתכוונה 
לשם שמים בדיוק כמותה, נקבע שמה לקלון 
תמר  טובות.  מידות   - המבחן  זהו  אכן,  לבוז? 
לתוך  שמים  הלשם  עם  שנכנסה  כשראתה 
מלכודת ולאין מוצא ונשארה לה ברירה אחת 
להשרף,  או  ברבים  יהודה  פני  להלבין  או   -
החליטה ואמרה: אם יודה מעצמו מוטב, ואם 
בחז"ל  ומבואר  פניו.  אלבין  ואל  אשרף  לאו, 
מעוברת  שהיא  הקודש  ברוח  ידעה  שתמר 
ובכל  המשיח!  מלך  ממנו  לצאת  שעתיד  במי 
לביישו,  שצריך  מצב  בפני  כשעמדה  זאת 
וכל  בניה  ושני  היא  להשרף  שעדיף  החליטה 
היעוד העתידי ובלבד שלא תלבין פניו ברבים, 
תמר   - לברכה  שמה  נישא  כי  פלא  אין  ולכן 
הצדקנית. מה שאין כן אשת פוטיפר אף שלפי 
כשראתה  שמים,  לשם  זה  היה  חשבונותיה 
שלה,  שמים  הלשם  עם  מסכים  לא  שיוסף 
העלילה  ברבים,  אותו  וביישה  מרצון  הלכה 
שנים  להתייסר  לו  וגרמה  שווא  עלילות  עליו 
לעשות  הגדול.  ההבדל  וזהו  האסורים  בבית 
פעולות לשם שמים בצירוף שחיתות המידות 
- כאן מקור הרשעות המוביל ישר לבאר שחת 

ולשאול תחתית. וה' יתברך יזכנו לפעול נכון!
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"ויוסף היה רועה את אחיו בצאן והוא נער את בני 
בלהה" (לז,ב)

מעשה באיכר שהלך עם בנו לשדה. ראו חיטה עומדת בקמותיה, זקופה 
וגבוהה. התפעל הבן. ראו שדה אחר והשיבולים בו כפופות ושחות 

ארצה. הצטער הבן. אמר לו אביו: "טעית בני! השיבולים זקופות הקומה 
- ריקות הן ושדופות, לפיכך נושאות את ראשן בגאון. ככל שהשיבולת 

מלאה וגדושה, כן היא כבדה ומשפילה את ראשה"... כך - אמר הרב צרור 
המור זצ"ל - האדם, ככל שהוא מלא וגדוש תוכן, תורה וחוכמה, הוא 

עניו ושפל רוח. וכבר אמרו בגמרא: "סימן לגסות הרוח - עניות בתורה". 
אך יוסף, שהיה בן זקונים יניק וחכים, היה עניו, כמו שנאמר "נוהג כצאן 

יוסף", "היה רועה את אחיו בצאן" ומתרועע עם בני השפחות!

(מעיין השבוע)

"עשה לו כתונת פסים" (לז,ג)
מדברי הגמרא משמע, שהיתה זו תוספת אורך לשרוול, שכיסה את 
פס היד, שכך הלכו בעלי השררה שאינם צריכים לחפות שרווליהם 

למלאכה. זהו שאמרו: "לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל 
משקל שני סלעים (מטבעות) מילת (בד עדין) שנתן יעקב ליוסף יותר 

משאר בניו (שסביב פס ידו נתן מילת, ולא כל הכתונת) נתקנאו בו אחיו, 
ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים". ודברי הגמרא נפסקו להלכה 
ברמב"ם ובטור, הם לגבי היחס כלפיו והן לגבי עריכת הצוואה: "ציוו 

חכמים שלא ישנה אדם לבן בין הבנים, אפילו בדבר מועט, שלא יבואו 
לידי קנאה".

(מעיין השבוע)

"וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום" (לז,ד)
הם לא יכלו לשאת את דברי האחווה והשלום שהיה מדבר אליהם, כי 

טענה היתה בפיהם: אם אנחנו חוטאים בעיניך, הרי מצוה עליך לשנוא 
אותנו - "הרואה בחברו דבר עבירה, מצוה לשנאותו" - ומדוע איפוא 
אתה מדבר אלינו דברי אחווה ושלום? הרי עלינו להסיק מזה אחת 
משתי אלה - או שאינך רואה בנו דבר עבירה, ואם כן הוצאת עלינו 

סתם דיבה רעה. או שאומנם רואה אתה בנו דבר עבירה, ובכל זאת אינך 
שונא אותנו, הרי אתה עושה בכך דבר עבירה וצריך לשנוא אותך. ולכן - 

"וישנאו אותו"...

(מעינה של תורה)

"וישנאו אותו" (לז,ד)
כתב בספר משלחן גבוה: מעיר כאן הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל: 

משנאתם של השבטים למד אתה אהבת ישראל מה היא. "וישנאו אותו" 
נאמר, ואחר כך "ויוסיפו עוד שנוא אותו", הוסיפו עוד מעט שנאה על 

שנאתם, הכל במידה ובמשקל. שכן גם בשעת המחלוקת, אשר הם 
החליטו בה כי מותרת היא, לא שכחו את אמת המידה, ולא הפריזו 

בשנאתם, אלא אך כפי הערכתם שכך ראוי לנהוג.

(תורת הפרשה)

"לך נא ראה את שלום אחיך" (לז,יד)
שתשתדל לראות את שלימותם של האחים, את מעלותיהם ולא את 

חסרונותיהם, ועל ידי כך תמנע מחלוקת... בתפילתו של רבי אלימלך 
ז"ל מליזנסק, נאמר: "שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם"...

(מעינה של תורה)

מהוריה,  התייתמה  צעיר  בגיל  פשוטים.  לא  חיים  חוותה  מ' 
ודמות האם חסרה לה מאז ומתמיד. בבואה לבנות את ביתה, 
ההחלטה,  את  היטב  לשקול  לעתיד  חמותה  ממנה  ביקשה 
כיון שבנה, הבחור המיועד, גדל ללא אב, ועל כן יש סבירות 
רבה שבחיי משפחה שהשניים ינסו להשתית, יתגלעו קשיים 
רציניים. מובן, שכזוג צעיר, המקווה לחיי אושר ושמחה, לא 
וטוב  כנה  דאגה  מתוך  שניתנה  באזהרה  הצעירים  התחשבו 
נישואיהם  בתקופת  למעשה,  לטוב.  וקיוו  נישאו  אלא  לב, 
בשל  שאולי  חמותה,  על  כעס  בליבה  מ'  חשה  הראשונה, 
קנאה, או בשל חוסר סימפטיה לכלה המיועדת, היא מנסה 
לחבל בנישואיו של בנה... מ' כבר הייתה אם לבן ולבת, כאשר 
קשות  אכזב  הצעיר  הבעל  חמותה.  דברי  צדקו  כי  גילתה 
החבילה.  את  להפריד  היתה  לה  שנותרה  היחידה  והבררה 
קשר  נותר  הגירושין  לאחר  גם  הדבר,  שמפליא  כמה  עד 
הרעיפה  היא  סבתא,  ככל  לכלתה.  החמה  בין  ואוהב  הדוק 
אהבה ותשומת לב על נכדיה ועל כלתה, בנסותה למלא את 
בן  בני  נתנאל  הגיע  הימים  "באחד  החסר.  האב  של  מקומו 
מספרת  קטן",  פתק  בידו  נושא  הספר,  מבית  הביתה  השבע 
הלשון:  בזו  הודעה  בו  ומצאתי  הפתק  את  "פתחתי  מ', 
בנכם  כי  התגלה  בכיתה  שנערכה  שגרתית  עיניים  "בבדיקת 
עיניים  לרופא  מופנים  הנכם  למשקפיים.  בדחיפות  זקוק 
להשלמת הטיפול". "ילד זה התקשה בלימודיו, אולם עד כה 
לגירושין  ואף  ולעדינותו  לביישנותו  הדבר  את  ליחס  נהגתי 
נעוץ  פשוט  שהדבר  הבנתי  הפתק,  קבלת  עם  כעת,  שלנו... 
לרופא  תור  להזמין  פניתי  מייד  משקפיים.  להרכיב  בצורך 
במרפאה.  התייצבנו  ספורים  ימים  ולאחר  מומחה,  עיניים 
מעניין", אמרתי לרופא תוך כדי שהוא בודק את הילד, "הוא 
מעולם לא התלונן על שאיננו רואה היטב". "מסתבר שהוא 
לי  הסביר  רואה",  אינו  שהוא  לעובדה  מודע  היה  לא  כלל 
הרופא, "ודאי הוא היה סבור שהעולם נראה כפי שהוא רואה 
אותו....". "עם תום בדיקה יסודית, אמר לי הרופא בסבר פנים 
מפנה  אני  ששיערתי.  מכפי  חמורה  לי  נראת  רציני: "הבעיה 
כאשר  מייד  החולים...".  בבית  יותר  יסודית  לבדיקה  אתכם 
הבעיה  על  לה  סיפרתי  לחמותי.  התקשרתי  הביתה  הגעתי 
תבקש  ואף  לשעבר  לבעלי  כך  על  שתודיע  ממנה  וביקשתי 
הוא  אם  יודעת  "אינני  הבדיקה.  בעת  במקום  להיות  ממנו 
"ובכך  הבטיחה,  שם",  אהיה  אני  "אבל  חמותי,  ענתה  יבוא", 
החולים.  בבית  נפגשנו  המיועד  ביום  ליבי.  מעל  אבן  הסירה 
אביו של הילד לא טרח להגיע, אולם חמותי המסורה שהתה 
המתנו  הבדיקה  בתום  הארוכה.  הבדיקה  כל  במהלך  עמנו 
לתוצאות. ואכן, לאחר דקות ספורות יצא הרופא, ניגש אלינו 
אתכם  ששלח  העיניים  "רופא  ואמר:  סבר  חמורות  בפנים 
לא  שהוא  מבין  אני  הבעיה.  מהי  היטב  כנראה  ידע  לכאן 
על  נמצא  בנך  גברתי,  למעשה,  אני.  זאת  אעשה  ולכן  פירט, 
ממאור  נוספים  אחוזים  מאבד  הוא  שבוע  בכל  עיוורון.  סף 
עיניו...". "חמותי השמיעה זעקת שבר, ואחר צנחה מתעלפת. 
אני נותרתי המומה ומבולבלת, ואילו הרופא התרחק מאתנו 
חמותי  שהתאוששה  לאחר  לחדרו.  ופנה  מדודים  בצעדים 
בעזרת אנשים טובים, יצאנו בצעדים כושלים מבית החולים, 
מילותיו  הוסיפו  הלילה  אותו  כל  ותוהות.  כאובות  נבוכות, 
וחיבקתי  שבתי  ואני,  תוכי,  אל  לחלחל  הרופא  של  המרות 
את בני, כשדמעותיי זולגות מעיני ללא הרף, מתפללת בלב 
בוקר,  עם  לילדי.  שיעזור  אליו  מתחננת  לאלוקים,  קרוע 
כבר ידעתי את אשר לפניי: הרב! אני חייבת לפנות אל הרב 
לא  רבות.  פעמים  כדורי  לרב  ללכת  נהגתי  בעבר  כדורי! 
במבט  רק  הסתפקתי  לעיתים  ברכה.  לבקש  נכנסתי  תמיד 
על הצדיק, מראה פניו הקדושים היה מחזק אותי ומעניק לי 
כוחות מחודשים, להמשיך בחיי היום יום הקשים. כעת, עם 
גילוי בעיית הראייה של בני, רצתי אל ביתו של הרב, נושאת 
לשם את כל הכאב והפחד, הדמעות והחששות. עם היכנסי 
ודיברתי,  בכיתי  בעוז.  נובע  דמעותיי  מעיין  החל  חדרו,  אל 
הרך  הילד  ועל  הרופא  של  השחורות  התחזיות  על  מספרת 
והטהור שלי... הרב כדורי האזין וחייך, ואני חשתי כיצד אט 
הקטועות  ונשימותיי  פסק  בכיי  מופלא.  רוגע  בי  פושט  אט 
הרב  לי  הבטיח  פנים,  ובמאור  מדוד  בקול  ואז  לסדרן.  שבו 
אותו  לי  מסר  וכאשר  קמע,  כתב  מכן  לאחר  יבריא.  שהילד 
הסביר בנחת: "הילד צריך לענוד את הקמע על צווארו במשך 
חצי שנה". זהו. לא טיפות ולא ניתוחים, לא ייעוץ רפואי ולא 
נוספת  לבדיקה  התייצבנו  חודשיים  אחרי  ראייה...  תרגילי 
מתקשה  המום,  שנותר  הוא  הרופא   - הפעם  החולים.  בבית 
לעכל את הנתונים. "לילד אין כלום, פשוט שום דבר", וחזר 

שוב ושוב כלא מאמין, "הוא בריא, הוא רואה!"
(הרב כדורי)



5

הבאלגן שהורס את הבית
פונוביז',  ישיבת  ראש  זצ"ל  כהנמן  יוסף  רבי  הגאון  על  מסופר 
הופיע  פונוביז',  העיר  של  כרבה  מכהן  שהיה  בעת  אחד  שיום 
גירושין,  גט  לו  שיסדר  מהרב  וביקש  העיר  מתושבי  אחד  לפניו 
כי החליט להיפרד מאשתו – אשת נעוריו, כיון שאין שלום בביתו 
גרם  אשר  ומר  הרע  הדבר  ומה  ושאלו:  הרב  עמד  מר.  לו  ומר 
על  דמעות  מוריד  מזבח  אפילו  שהרי  זה,  נורא  צעד  לעשות  לך 
היא  עצלנית  אשתי  ואמר:  הבעל  ענה  ראשונה,  אשתו  המגרש 
ואינה מסודרת כלל וכלל, ואני איני יכול לסבול את "המהפכה" 
ושוב,  בהלוך  דחהו  הרב  זה.  עקב  ממנה  קצתי  כן  ועל  שבבית, 
ותביעה  בקשה  ובפיו  פעמים,  וכמה  כמה  והופיע  חזר  הלה  אך 
כי אינו יכול לסבול עוד יותר את מעשי אשתו הגורמים לו צער 
גירושין  גט  לו  יסדר  הרב  כי  הוא  תובע  כך  ומשום  רב,  נפשי 
בהקדם האפשרי. כשראה הרב שאין תקוה למנוע ממנו את אשר 
כמה  בעוד  הרב  של  בביתו  יסודר  שהגט  הרב  לו  הודיע  יבקש, 
שתשליט  וביקש  לרבנית  שליח  הרב  שלח  בנתיים,  אך  שעות. 
מהפכה גמורה בסדרי הבית כמהפכת סדום ועמורה שלא יהיה 
דבר במקומו, את ארון הבגדים, את חדר האורחים, את המטבח 
והבעל  הרב  הרב,  בית  אל  המיועדת  בשעה  כבואם  ויהי  וכו'. 
הנרגז, נשתומם הבעל על אי הסדר ואז פנה אליו הרב באומרו: 
הרי לשיטתך הייתי צריך לתת גט לרבנית מזמן לא כך? התבייש 

האיש והלך לביתו, ומאז העריך את אשתו ולא שב לרב...
מסוים  לסדר  רווקים  בהיותם  שהתרגלו  אנשים  ישנם  לצערינו 
או להנהגה מסוימת, ומן השמים זיווגו להם בן/בת זוג "שלא לפי 
מעשיהם", והמריבות מתלקחות עד לב השמיים כאשר ראיתי לא 
פעם ולא שתיים, אומנם אמת ונכון הדבר שסדר ונקיון הוא אחד 
מעבודות ה' עליהם חינך הקדוש רבי ישראל מסלאנט זיע"א, אך 
נועם  בדרכי  רחוקה.  הדרך  בית  השלום  ולהרס  למריבות  מכאן 
הסדר  בענין  להסדרים  להגיע  ניתן  ובטוחה  איטית  ובעבודה 

והשלום ישרור בבית לאורך ימים ושנים.

ללמד, להסביר, להראות...
הזדמנות פז ניתנה להורים להפוך את בתיהם למעון קדושה, 
בפעולות  גם  רוחני  מסר  להפיח  מאוד  שישתדלו  ידי  על 
שניתן  הילד,  את  יחנכו  ובכך  שבבית,  והפשוטות  הגשמיות 
כגון  ושגרתית.  פשוטה  טכנית  בפעולה  גם  ה'  את  לעבוד 
שמבקשים מהילד להכין שתיה להורים, או למלאות שליחות 
מסויימת, יאמרו לו שברצונם לזכותו במצות כיבוד אב ואם. 
בעזרה  הקטן  לאחיו  לעזור  מהילד  מבקשים  שכאשר  או 
לעשות  ידו  על  שנתגלגלה  הזכות  את  לו  ידגישו  כלשהיא, 
חסד עם הזולת, ובכך ירגיש הילד חוויה רוחנית על כל צעד 
בעל  להיות  הכל  שנהפך  כיון  בבית,  לעזור  וישמח  ושעל, 
סדר  מדירוג  גם  מושפע  הילד  רבה.  חשיבות  ובעל  רב  ערך 
העדיפויות בבית. הילד עלול לקבל השפעה שלילית כאשר 
וקונים  מצוה,  לצרכי  בקלות  מתפשרים  שהוריו  הוא  רואה 
את המינימום האפשרי כגון ציצית, תפילין וכיוצא בזה, ואילו 
מחנות  ההורים  מתרוצצים  שיפוצים,  בבית  מבצעים  כאשר 
לחנות, מבררים מתייעצים, משווים מחירים, ולבסוף קונים 
ביותר,  היקרה  הקרמיקה  את  או  ביותר  היקר  השיש  את 
תופסים  הגשמיים  שהדברים  ולהבין,  לדעת  הבן  נוכח  ואז 
לעומת  הרוחניים.  הדברים  מאשר  חלילה  נכבד  יותר  מקום 
גשמיות  בין  ברורה  הבחנה  רואה  כשהילד  נפלא  כמה  זאת 
אפשר  כי  למשל  לילדיהם  מבהירים  וההורים  לרוחניות. 
כדאית  היא  אין  וכי  וזולה,  פשוטה  חרסינה  עם  גם  לחיות 
להשקיע עבורה זמן רב, ואילו כאשר קונים תפילין או מצוה 
אחרת, הרי שכדאי לבזבז עבור מצוות אלו זמן רב וכסף רב. 
למעשה הכל תלוי עד כמה מסבירים ומלמדים את הילדים 
מה עיקר ומה טפל, מה חשוב ומה לא, וגם אם נותנים להם 
עת  וזכורני  חשיבותה,  את  להסביר  צריך  לקיים,  מצוה  איזו 
שליט"א,  שבדור  הצדיקים  מגדולי  אחד  בביתי  אצלי  היה 
נתן לבני נ"י איזה דבר לתת לאימו באומרו בקול רם: "רצוני 
ואשרינו  וקדש,  ראה  כזה  אם".  כיבוד  במצות  שיזכה 
שנזכה ללכת בדרכי הצדיקים.

E  ולטגן לבשל  לנשים  מותר  האם 
ולאפות בשעה שהנרות דולקות?

לאחר חצי שעה מותרת בהכל.

E  בשעה במכונה  לכבס  מותר  האם 
שהנרות דולקות?

לאחר חצי שעה מותרת בהכל.

E  הכנסת בבית  נרות  שהדליק  אדם 
ומדליק  כשחוזר  האם  הראשון,  ביום 
בביתו מברך שעשה ניסים ושהחיינו?

מברך כהרגלו ואם רוצה לתת לאשתו 
לברך ברכות אלו הרשות בידו.

E  האם יש עניין להוסיף מאכל מיוחד
בשבת של חנוכה?

טוב לנהוג כן כמו בשבת וראש חודש

E  לחנוכה ונרות  שמן  לו  שאין  אדם 
ידליק  האם  מנורות,  או  פנס  רק  אלא 

בברכה?

אומנם כל השמנים כשרים להדלקת 
על  מלברך  חלילה  אך  חנוכה  נרות 

נרות חשמל.

E  בליל בבית  לבדו  שנמצא  אדם 
לרשות  חלון  או  פתח  לו  ואין  חנוכה 

הרבים, האם ידליק בברכה?

המדליק בברכה יש לו על מה לסמוך.

E  אדם שאשתו ילדה והוא ישן ואוכל
באקראי  ורק  החנוכה  בימי  חמיו  אצל 

אוכל בביתו בצהרים, היכן ידליק?

חובה  ידי  ויצא  בפרוטות  ישתתף 
בבית חמיו.

לעילוי נשמת שרה בת חבצי כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה
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E  יותר שבת  בליל  ערבית  להתפלל  מקדימים 
להדליק  יכול  המנחה  ובפלג  החול,  מבימות 
מיד.  ולאכול  ערבית  בתפילת  שבת  ולקבל 
לקבל  ישראל  קהילות  רוב  נוהגים  ובזמנינו 
שבת סמוך לשקיעת החמה כמנהג רבינו האר"י 

הקדוש, ולאחר מכן מתפללים ערבית.

E  נהגו בכמה קהילות קדושות בירושלים עיר
הקודש לקבל שבת סמוך לשקיעת החמה, ואחר 
כך אומרים "שיר השירים" עד שיהיה לילה ואחר 
השירים  שיר  האומר  וכל  ערבית.  מתפללים  כך 
בכוונה ניצול מדינה של גיהנם, כי שלמה המלך 
שנידונים  שעות  קי"ז  נגד  פסוקים,  קי"ז  תיקן 
להפסיק  שלא  ליזהר  ויש  בגיהנם.  שבוע  בכל 
אופן  בשום  השירים  שיר  קריאת  בשעת  בדיבור 
בתיבות  ופירוד  קיצוץ  שום  חלילה  יגרום  שלא 

קדושות של סודי סודות.

E  שבת בביאת  וישמח  הנאים  בגדיו  ילבש 
כיוצא לקראת המלך וכיוצא לקראת חתן וכלה, 
ועומד  שבת  בערב  היה  מתעטף  חנינא  רבי  שכן 
ורבי  מלכתא",  שבת  לקראת  ונצא  ואומר: "בואו 

ינאי היה אומר: "בואי כלה בואי כלה". 

E  לצד פניהם  להפוך  הקבלה  פי  על  נוהגים 

מערב בשעת קבלת שבת, ואף על פי שמחזירים 
חשש  שום  בזה  אין  הקודש,  לארון  אחוריהם 
איסור, כיון שהספר תורה שבארון הקדוש גבוה 

מן הארץ עשרה טפחים.

E  לצדד העולם  נוהגים  כלה"  "בואי  באמירת 
כלה"  "בואי  ואומרים  שלהם  ימין  לצד  פניהם 
לצד  פניהם  מצדדים  כך  ואחר  ראשונה,  פעם 
ואחר  שניה,  פעם  כלה"  "בואי  ואומרים  שמאל 
ואומרים "בואי  מערב  כלפי  זקופים  נשארים  כך 
לומר  זו  בפעם  ומוסיפים  בלחש,  שלישית  כלה" 
ויש  הוא,  תורה  ישראל  ומנהג  מלכתא".  "שבת 

טעם וסמך למנהגם, וכן ראוי לעשות.

E  צורך הוא  שבת  קבלת  בעת  העיניים  סגירת 
ורק  בזה,  ליזהר  צריכים  לכן  סוד,  בזה  ויש  גדול 
שבת  קבלת  לומר  שמוכרחים  אדם  בני  אותם 
לפתוח  מוכרחים  הם  תפילה,  סידור  מתוך 
למחות  ואין  שבידם,  בסידור  לראות  עיניהם 

בידם עבור זה.

E  ,"מדליקין "במה  פרק  לומר  נוהגים 
ערבית.  תפילת  לפני  לאומרו  נוהגים  והספרדים 
נוהגים  יש  לאומרו,  מתי  יש  שונים  ומנהגים 
לאומרו  נוהגים  ויש  שבת  קבלת  לפני  לאומרו 
אחרי קבלת שבת, וכן יש נוהגים לאומרו לאחר 
כמנהג  ינהג  אחד  וכל  השבת,  ליום  שיר  מזמור 

מקומו.

E  "מדליקין "במה  אומרים  שאין  מקומות  יש 
שאין  מפני  שבת.  בערב  להיות  שחל  טוב  ביום 
טוב  שביום  מפני  וכן  "עשרתם",  לומר  יכולים 
והדלקה  בבישול  רק  אלא  כך  כל  טרודים  לא 
ואין  יום  מבעוד  שבת  ההכנות  את  סיימו  ולכן 
צורך להזהירם כמו בשאר ערבי שבתות. וכן יש 
שאין אומרים אותו בערב שבת של חנוכה. מפני 
בהם  להדליק  שאסור  שמנים  פיסול  שמזכיר 

אחד  וכל  שמותר.  בחנוכה  כן  שאין  מה  בשבת 
שלא  בירושלים  והמנהג  מקומו.  כמנהג  ינהג 
לאומרו בימים הנ"ל. וכן אין אומרים אותו ביום 
המועד,  חול  בשבת  וכן  בשבת,  שחל  הכיפורים 
בבית  וכן  שבת  בערב  להיות  שחל  טוב  ביום  וכן 
האבל. והנוהגים לאומרו בבית האבל יש להם על 

מה לסמוך.

E  לאומרו צריך  השבת"  ליום  שיר  "מזמור 
כתבו  לבש"  גאות  מלך  "ה'  ובאמירת  מעומד. 
הפוסקים רמז שאותיות "גאות לבש" הם אותיות 
הפוסקים  שכתבו  דרך  על  והוא  שבת",  "גואל 
שתי  ישראל  שומרים  שאם  "ושמרו",  באמירת 
שבתות נגאלים, לכן גם מזמור זה נתקן לאומרו 

בעבור זה.

E  "פשט המנהג שלא לומר פסוק "והוא רחום
לפני תפילת ערבית של שבת, שכן הוא לפי הסוד 
שלא לאומרו. וגם מפני ששלושה מלאכים והם 
הרשעים  על  ממונים  שהם  וחימה  אף  משחית 
ביסורי גיהנם אין להם רשות בשבת, ואין אותם 
ושלושתם  בשבת,  עליהם  שולטים  ממונים 

רמוזים בפסוק "והוא רחום".

E  מנהג חסידי בית אל שבעיר הקודש ירושלים
ואחר  יחוד",  "לשם  שבת  של  ערבית  לפני  לומר 
את  ברכו  קדיש  כך  ואחר  וכו',  קבל  כך שועתינו 
של  שמע  קריאת  ברכות  מתחילים  כך  ואחר  ה', 
וכן  בקדיש  לעמוד  יש  הקבלה  פי  ועל  ערבית. 
עליו  מקבל  שאז  מפני  ערבית,  שלפני  ב"ברכו" 
שישראל  שבשעה  קבלה  ויש  שבת.  תוספת 
קול  בת  אז  שבת,  בליל  "ברכו"  אומרים  למטה 
עם  "אשריכם  לומר  מעלה  של  בפמליה  הולכת 
שתתברכו  כדי  למטה  מברכים  שאתם  קדוש 

למעלה".

(השבת והלכותיה)

להצלחת
כל התורמים והמסייעים 

לעלון בליל שבת 
מבית הכנסת
זכור לאברהם

חולון

לעילוי נשמת
שמעיה כוסיוף

בן יעל
ת.נ.צ.ב.ה

'מהו הסימן לחלום נבואי'
בפרשתנו מסופר שיוסף הצדיק חלם חלום וסיפרו לאחיו, וכך לשון הפסוק, 'והנה' אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, 

'והנה' קמה אלומתי וגם נצבה, 'והנה' תסובינה אלומותיכם ותשתחוינה לאלומתי.
שואל רבנו האור החיים הקדוש, מדוע הוצרך יוסף הצדיק לספר להם את חלומו, ותוך כדי סיפורו, אומר שלש פעמים 

'והנה'???
ומתרץ רבנו הקדוש, יש חלומות שהם מראה הנבואה, והודעה מאת ה', ויש חלומות שהם בילבול הרעיון והגזמת הנדמה, 

ומראה השיעמום.
חלום שהאדם מרגיש בדעתו שהוא שלם בדעתו להבחין דבר, והחלום ברור כמו אור היום, ויהיה הדבר כאילו הוא בהקיץ, זה 

יגיד כי מודיעים אותו עליונים למעלה, את העתיד למטה.
אבל חלום שרואה דבר ואין מחליט בראייתו (בחלום) מה הוא רואה, זהו חלום של בילבול הדעת ועירבוב השכל, ורוחות 

מתעללים בו, וזה בחינת חלומות שוא הם ושוא ידברו.
ולכן גם כאן בחלום יוסף הצדיק, וגם בחלום יעקב אבינו, כתוב 'והנה' על כל פרט, לומר שזה חלום אמיתי ונכון, ויתקיים.

וזה לשון רבנו הקדוש, 'על כן סיפר יוסף ואמר והנה בכל פרט, שכל דבר שהראוהו, היה ברור בעיני שכלו כאילו רואהו עתה 
שהוא בהקיץ, בהשלמת דעתו, ואין זה אלא חלום צודק'.

[אור החיים וישב פרק לז פסוק ז]

לעילוי נשמת
שמעיה בביוף
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לרפואת
נועה בת מעיין

ולהצלחת
משפחת כהן

לעילוי נשמת
שמואל בביוף

בן בלור
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
שמעיה כוסיוף

בן יעל
ת.נ.צ.ב.ה


