
לאחר  האהוב  אביו  את  פוגש  יוסף  בפרשתנו 
יעקב  אמנם  צוואריו,  על  ובוכה  ארוכה  תקופה 
שותק ולא בוכה על צווארי יוסף. הסבירו חכמינו 
רש"י,  בדברי  שהובא  במדרש,  לברכה  זכרונם 
שבאותה שעה קרא יעקב אבינו ע"ה קריאת שמע 
זו  מרגשת  בשעה  דווקא  מדוע  מתמיה,  והדבר 
כפי  שמע,  קריאת  לקרוא  ע"ה  אבינו  יעקב  נזכר 

ששאל המהר"ל:

כיון  שמע  קריאת  קרא  לא  יוסף  למה  "והקשו 
ששעת קריאת שמע היה, שדוחק לומר שהקדים 
 – שמע  קריאת  שקרא  לן  מנא  ועוד  שאיחר...  או 

שמא התפלל?". 

ותירץ המהר"ל: 

"אמנם יש לדעת ענין קריאת שמע שהיה קורא, 
קריאת  יוסף  קורא  היה  שלא  מה  יתורץ  ובזה 
יוסף בנו  שמע. לפי שכאשר בא יעקב וראה את 
מלך, בא בלבו אהבתו ויראתו של הקדוש  ברוך 
הוא איך מדותיו הם טובות ושלימות ומשלם שכר 
טוב ליראיו. וזהו מדת החסידים אשר יקרה להם 
טוב מתדבקים אל הקדוש ברוך הוא על הטובות 
שבו  שמע,  קריאת  וזהו  עמהם.  שעשה  והאמת 
היה  וראוי  ואהבתו,  שמים  מלכות  ייחוד  נזכר 
אחר  יוסף  אליו  בא  כאשר  שמע  קריאת  לקרות 
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ראה    ועתה  בעבורו  לו  היה  אשר  הגדול  הצער 
אותו מלך, היה אוהב את הקדוש ברוך הוא אשר 
וזהו  ויראתו.  ואהבתו  וקבל מלכותו  זה  לו  עושה 

נכון למבין".

שהכל  ההכרה  היא  שמע  קריאת  של  מהותה 
אבינו  יעקב  בהשגחתו.  והאמונה  ה'  מיד  מונהג 
יוסף,  את  בראותו  ישראל"  "שמע  עתה  מכריז 
מושגח  הכל  כיצד  לראות  יעקב  מצליח  עתה 
נותן  יעקב  ה'.  כרצון  הישרה  בדרך  ומתגלגל 
תודה לקדוש ברוך הוא על שזוכה לרגע הנכסף. 
האמונה,  הצהרת  היא  ההשלמה  התודה  הכרת 
האהבה ויראה לה', זו התודה בגובה הרוחני של 
בנו  מאהבת  יעקב  ברח  לא  חלילה  אבינו.  יעקב 
יוסף, אהבת אב לבנו שנעלם ממנו לשנים רבות, 
כל רצונו היה להעלות אהבה גדולה זו למקורה 
ומיד להודות לה' ולקיים "שמע ישראל... ואהבת 

את ה' אלהיך בכל לבבך".

על פירוש המהר"ל כתב השפת אמת (בראשית 
פרשת ויגש תרל"ז ד"ה "נודע דברי"):

"נודע דברי מהר"ל ז"ל בספר גור אריה על מה 
שמע,  את  שקרא  נשקו  לא  יעקב  חז"ל  שאמרו 
אהבה   איזה  הצדיק  אל  בוא  בעת  כי  וביאר 
ושמחה מכניסו לשמים לאהבת הבורא לכן קרא  

המשך בעמוד הבא
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טעם  הפשוט  ועפ"י  שמע.  קריאת  בכוונה  אז 
הדבר כי ירא לנפשו שעל ידי האהבה ישכח ממנו 
אהבת הבורא, לכן הוא מתדבק מקודם בו יתברך 
ועל ידי זה נשכח ממנו אהבה הגשמיות. וזה ענין 
והיתכן  יצריך',  בב'  לבבך-  'בכל  שאמרו  מה 
הרע  היצר  ידי  שעל  רק  הרע?  ביצר  ה'  לאהוב 
יראת  בעבור  הבורא  באהבת  האדם  מתקשר 
היצר הרע. אם אמנם כי הפירוש עמוק מזה, אבל 
על ידי זה הדרך יוכל אחר כך להפוך גם את כל 
הדרך  זה  ידי  על  כי  הבורא,  לעבודת  הרע  היצר 
נמצא נולד טוב מהיצר ועל ידי זה מתהפך לטוב... 
בה'  נזכר  ליהנות  שבא  שמקודם  כנ"ל  והיינו 
הנאה  ע"י  ממנו  להתפרד  שלא  כדי  יתברך 
נשכח  מקודם  הזכירה  זה  ידי  גשמיות,ועל 
ונתמעט ממנו הגשמיות עד שמתהפך הכל לה'".

לפי דברי המהר"ל יכול היה יעקב אבינו להקדים 
ומיד לאחר מכן לקרוא קריאת  יוסף  ולחבק את 
ה'  שאהבת  מחדד  אמת  השפת  אך  שמע. 
שהתעוררה באותו רגע באה על מנת למעט מעט 
מאהבת יוסף ולזכור את אהבת ה'. דווקא אותה 
אהבה עצומה של יעקב אבינו לבנו האובד הייתה 
עלולה לשכח את יעקב לרגע מדבקותו ואהבתו 
לה' אלוהיו, לכן הקדים יעקב וקרא קריאת שמע 
קודם שחיבק את יוסף על מנת שאהבה זו תיכנס 

הייתה  זו  לה'.  מאהבתו  כחלק  הנכון  למקומה 
שפחד  עד  אבינו  יעקב  של  הרוחנית  מדרגתו 
ולכן מיהר לקחת את  בנו  יתגשם באהבת  שמא 
איש  אבינו  יעקב  למעלה.  כלפי  הזו  האהבה  כל 
אלקים אשר חולם על סולם מוצב ארצה וראשו 
מגיע השמימה ומלאכי אלהים עולים ויורדים בו, 
הכוונה שעלו וירדו בו – ביעקב אבינו עצמו. יעקב 
מה  כל  וארץ,  שמיים  לקשר  הזמן  כל  יודע 
שמתרחש בארץ הוא מחזיר לשמיים ולרגע אחד 
המציאות  כל  בתוך  דבקותו  את  מפסיק  לא 

הגשמית.

זוהי עבודתנו בני ישראל סבא, לדעת לקשור את 
אל  ארץ  בתחתיות  כאן  ומעשינו  רגשותינו  כל 
הכל  ולעשות  שמיים,  בשמי  שלהם  המקור 

באהבת ה' ויראתו ולשם שמיים.

שבת שלום,

חיים אידלס

ראה    ועתה  בעבורו  לו  היה  אשר  הגדול  הצער 
אותו מלך, היה אוהב את הקדוש ברוך הוא אשר 
וזהו  ויראתו.  ואהבתו  וקבל מלכותו  זה  לו  עושה 

נכון למבין".

שהכל  ההכרה  היא  שמע  קריאת  של  מהותה 
אבינו  יעקב  בהשגחתו.  והאמונה  ה'  מיד  מונהג 
יוסף,  את  בראותו  ישראל"  "שמע  עתה  מכריז 
מושגח  הכל  כיצד  לראות  יעקב  מצליח  עתה 
נותן  יעקב  ה'.  כרצון  הישרה  בדרך  ומתגלגל 
תודה לקדוש ברוך הוא על שזוכה לרגע הנכסף. 
האמונה,  הצהרת  היא  ההשלמה  התודה  הכרת 
האהבה ויראה לה', זו התודה בגובה הרוחני של 
בנו  מאהבת  יעקב  ברח  לא  חלילה  אבינו.  יעקב 
יוסף, אהבת אב לבנו שנעלם ממנו לשנים רבות, 
כל רצונו היה להעלות אהבה גדולה זו למקורה 
ומיד להודות לה' ולקיים "שמע ישראל... ואהבת 

את ה' אלהיך בכל לבבך".

על פירוש המהר"ל כתב השפת אמת (בראשית 
פרשת ויגש תרל"ז ד"ה "נודע דברי"):

"נודע דברי מהר"ל ז"ל בספר גור אריה על מה 
שמע,  את  שקרא  נשקו  לא  יעקב  חז"ל  שאמרו 
אהבה   איזה  הצדיק  אל  בוא  בעת  כי  וביאר 
ושמחה מכניסו לשמים לאהבת הבורא לכן קרא  
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טעם  הפשוט  ועפ"י  שמע.  קריאת  בכוונה  אז 
הדבר כי ירא לנפשו שעל ידי האהבה ישכח ממנו 
אהבת הבורא, לכן הוא מתדבק מקודם בו יתברך 
ועל ידי זה נשכח ממנו אהבה הגשמיות. וזה ענין 
והיתכן  יצריך',  בב'  לבבך-  'בכל  שאמרו  מה 
הרע  היצר  ידי  שעל  רק  הרע?  ביצר  ה'  לאהוב 
יראת  בעבור  הבורא  באהבת  האדם  מתקשר 
היצר הרע. אם אמנם כי הפירוש עמוק מזה, אבל 
על ידי זה הדרך יוכל אחר כך להפוך גם את כל 
הדרך  זה  ידי  על  כי  הבורא,  לעבודת  הרע  היצר 
נמצא נולד טוב מהיצר ועל ידי זה מתהפך לטוב... 
בה'  נזכר  ליהנות  שבא  שמקודם  כנ"ל  והיינו 
הנאה  ע"י  ממנו  להתפרד  שלא  כדי  יתברך 
נשכח  מקודם  הזכירה  זה  ידי  גשמיות,ועל 
ונתמעט ממנו הגשמיות עד שמתהפך הכל לה'".

לפי דברי המהר"ל יכול היה יעקב אבינו להקדים 
ומיד לאחר מכן לקרוא קריאת  יוסף  ולחבק את 
ה'  שאהבת  מחדד  אמת  השפת  אך  שמע. 
שהתעוררה באותו רגע באה על מנת למעט מעט 
מאהבת יוסף ולזכור את אהבת ה'. דווקא אותה 
אהבה עצומה של יעקב אבינו לבנו האובד הייתה 
עלולה לשכח את יעקב לרגע מדבקותו ואהבתו 
לה' אלוהיו, לכן הקדים יעקב וקרא קריאת שמע 
קודם שחיבק את יוסף על מנת שאהבה זו תיכנס 

הייתה  זו  לה'.  מאהבתו  כחלק  הנכון  למקומה 
שפחד  עד  אבינו  יעקב  של  הרוחנית  מדרגתו 
ולכן מיהר לקחת את  בנו  יתגשם באהבת  שמא 
איש  אבינו  יעקב  למעלה.  כלפי  הזו  האהבה  כל 
אלקים אשר חולם על סולם מוצב ארצה וראשו 
מגיע השמימה ומלאכי אלהים עולים ויורדים בו, 
הכוונה שעלו וירדו בו – ביעקב אבינו עצמו. יעקב 
מה  כל  וארץ,  שמיים  לקשר  הזמן  כל  יודע 
שמתרחש בארץ הוא מחזיר לשמיים ולרגע אחד 
המציאות  כל  בתוך  דבקותו  את  מפסיק  לא 

הגשמית.

זוהי עבודתנו בני ישראל סבא, לדעת לקשור את 
אל  ארץ  בתחתיות  כאן  ומעשינו  רגשותינו  כל 
הכל  ולעשות  שמיים,  בשמי  שלהם  המקור 

באהבת ה' ויראתו ולשם שמיים.

שבת שלום,

חיים אידלס
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מספר עו"ד שמחה מנדלבוים:
היה זה בשנת תשי"ט, והנה מקבל אנכי קריאה טלפונית 
מארצות הברית. הפונה הוא מר י. גורביץ המודיע לי כי 
בנו נעצר ע"י משטרת ירושלים לאחר שהפגין בחוצות 
כי  מבקשני  והאב  בירושלים,  השבת  חילול  נגד  העיר 

אפעל לשחרורו של הבן בערבות.

סרתי לתחנת המשטרה אשר במגרש-הרוסים, ומצאתי 
בחצר המשטרה כעשרים צעירים עצורים. שוחחתי עם 
מנת  על  אביו  בשליחות  באתי  כי  והודעתיו  הבן  גורביץ 
לטפל בשחרורו. תוך כדי שיחה מגלה לי העצור כי על 

קבוצת הנערים נמנה גם נכדו של ר' אריה.

"להיכן  שאלתיו:  אריה.  ר'  פגשני  הסוהר  מבית  בצאתי 
כמנהגי  אנכי  "הולך  והשיבני:  מועדות?",  מר  של  פניו 
לבית הסוהר". גיליתי לו כי נכדו מצוי שם, נדהם ר' אריה 
ואמר: "אם נכדי אף הוא שם הרי שאבטל בזו הפעם את 
מנהגי ואדיר רגליי מבית הסוהר כדי שלא יאמרו שבשל 

נכדי אנכי בא לבית הכלא".

הדברים השפיעו עליי, ומיד שבתי על עקבותיי וחזרתי 
לתחנת המשטרה, ניגשתי לקצין אלעזר שילוני ואמרתי 
לו: "ר' אריה מוציא אסירים מבית הסוהר ואתה מכניס 
את נכדו לשם?!". חייך הקצין חיוך רב משמעות ואמר: 

"צדקת...".



הלכה ומנהג
ביום שלישי בשבוע הקרוב יחול צום עשרה בטבת. עיקר הצום נתקן משום שביום זה החל 
המצור אשר הביא לחרבן בית המקדש הראשון ולגלות ישראל מארצם. מלבד יום נורא זה, 
מציינים חכמינו שביום ח' בטבת תורגמה התורה ליוונית לבקשת תלמי המלך, והיה יום זה 
קשה כיום שנעשה בו העגל (מסכת סופרים). ביום ט' בטבת נפטרו עזרא הסופר ונחמיה- 

ראשי העולים בבית שני. 

הצום מתחיל משעת עלות השחר (5:24) ועד צאת הכוכבים (16:57). צום זה אסור באכילה 
ובשתייה. אמנם אדם אשר מצטער במיוחד מריח הפה יכול לשטוף פיו במי-פה כל עוד ראשו 

כפוף באופן שלא יבלע כלל אף טיפה אחת של מים.

החייבים והפטורים מן הצום- נשים וגברים בריאים אחר גיל מצוות חייבים בצום. יש הנוהגים 
לחנך את הבנים והבנות הקטנים בצום שעות, אך אנו פוסקים למעשה שאין צורך בכך כלל. 
וישתו דברים  יאכלו  וכדומה, אלא  יש להימנע מלתת להם ממתקים, שתייה מתוקה  אמנם 

מזינים בלבד.

חולה אשר זקוק לאכילה פטור לחלוטין מלצום, אולם אם יכול- יחמיר להתענות בלילה על 
מנת להשתתף במעט בצערן של ישראל.

ואין לה להתענות אף  יום מתחילת הריונה פטורה מתענית,  אשה מעוברת לאחר ארבעים 
תענית שעות. באם היא חלושה אף קודם ארבעים יום יכולה להימנע מלצום לכתחילה. הוא 
הדין לאשה מניקה שאינה חייבת בצום. לעניין זה אשה מניקה היא כל אשה שראויה להניק, 
ולכן אף אם אינה מניקה בפועל אך לא חשה בטוב פטורה מלצום בתוך כ"ד חודשים מהלידה. 

חתן וכלה בתוך ימי שבע הברכות חייבים בצום זה כדין כל אדם. 

אדם שפטור מהצום לא יעלה לתורה או ייגש לפני עמוד התפילה כשליח ציבור. כן לא יאמר 
"עננו" בשעת התפילה. לכן מניין שאין בו שישה צמים לא יאמר שליח הציבור בחזרתו את 
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הלכה ומנהג
ברכת "עננו".

כבכל תענית יש מצוה לתת צדקה במהלך הצום- "אגרא דתעניתא צדקה", כשהיו שהקפידו 
דווקא לתת קודם תפילת מנחה בה קוראים בהפטרה- "שמרו משפט ועשו צדקה".
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

שלום הרב,

כיצד יש לנהוג לגבי חתן וכלה בעלי שמות דומים, כגון נחמיה ונחמה?

לעשות  שאין  כותבים  מב)  סימן  העזר  (אבן  חיים  רוח  ובעל  אי"ש)  'מעשה  (בספר  החזו"א  מרן 
שידוך כאשר השמות זהים. אך הם דיברו בחתן וכלה ששמותיהם זהים לחלוטין, משום שהוא שם 
שמשמש גם לזכר וגם לנקבה, כגון יונה או שמחה. אך נחמה ונחמיה הם שמות נפרדים ושונים 

על אף הדומות שביניהם, ולכן אין בעיה לקיים שידוך שכזה.

מזל טוב.

שאלה |

תשובה |

מה המקור של מנהג חסידים שלא ללמוד ב'ליל ניטל'?

זהו מנהג עתיק שכבר החת"ם סופר (ליקוטים סימן כ) התייחס אליו. והרחיבו בזה הבני יששכר 
ובספר דרכי חיים ושלום. טעם הדבר הוא משום שבאותו הערב מת אותו האיש יש"ו ימ"ש, ולא 

רצו לתת כח באותו היום.

למעשה, כל אחד עושה בזה כמנהגו ובוודאי שאין איסור ללמוד תורה אלא מנהג של חלק מגדולי 
ישראל ותלמידיהם.
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