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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעשבט ' כט

י ְגֹנבכִּ יׁשיִּ האֹוׁשֹוראִּ ָשה,ָכרֹומְְאֹוּוְטָבחֹושֶׂ ֲחמִּ
םָבָקר לֵּ תְיׁשַׁ חַׁ שֹורתַׁ ְרבְַׁ,הַׁ תצֹאןעְואַׁ חַׁ התַׁ שֶׂ הַׁ

('לזפסוקכאפרק)

,חמשפימשלםשורשגונבמימדוע:י"רששואל

?ארבעפירקמשלם,(כבש)שהשגונבמיואילו

שלכבודןעלהמקוםחסזכאיבןיוחנן'ראמר

ברגליושהולךשור,בריות

משלם,כתפועללנושאוהגנבבונתבזהולא

,כתפועלשנושאושה.חמשה

.בוונתבזההואיל,ארבעהמשלם

שלכחהגדולהכמהוראהבאמאיררביאמר

ממלאכתושבטלושור,מלאכה

ממלאכתובטלושלאשה.חמשה
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17:1818:1018:49ם-י

17:1518:0718:46א"ת

17:1618:0818:46חיפה

,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

התורהמשפטיאתמקבליםישראלעם

שביןהגדולההבדלמהוומביניםוטעמיהם

כפי.העולםאומותשארלביןיהודיהעם

דֹולּגֹויּוִמי“:הפסוקשכותב רּגָּ ֻחִקיםלֹוֲאשֶׁ

ִטים פָּ ֹכלַצִדיִקםּוִמשְׁ הכְׁ רַהזֹאתַהּתֹורָּ ֲאשֶׁ

ֹנִכי םֹנֵתןאָּ ֵניכֶׁ משפטי.(’חדדברים)”ַהּיֹוםִלפְׁ

עלשפועליםומוסרמידהאמותשהםהתורה

טובלאדםוהפיכתוהאדםשלנפשוהכרתפי

.היצרןחוקיפיעליותר

זהמהלהביןאפילומסוגלתלאאומהשום

דודשכותבכפי,התורהדרכיפיעללפעול

הלֹא“:המלך שָּ לֵכןעָּ כָּ ִטים,ּגֹוילְׁ פָּ ַבלּוִמשְׁ

עּום דָּ מסוגליםלאהעמיםשאר.(קמזתהילים)”יְׁ

מצוותמאחוריהעומדההיגיוןאתלהבין

לֹאִתֹקםלֹא":למשלכמוהתורה ויקרא)"ִתֹטרוְׁ

שפגעבאדםלנקוםיכוללאאנימדוע...('יחיט

ליאסורמדוע,מזהיותרועוד.(ִתֹקםלֹא)?בי

באשהואברגעכמוהולאשאנילולהזכיר

אדםרק.(ִתֹטרלֹא)?טובהממנילבקשכ"אח

מצוותשכללהעידיכולמצוותהשומריהודי

האדםשלנפשואתלתקןבכדיבאוהתורה

לנואיןובלעדיהםויסודיתעמוקההכיבצורה

.ברייהשוםעליתרון

משפטמערכתבהקמתמחויביםהגוייםגם

זאתלמרותאך,נחבנימצוות7פיעל

ִטים“ פָּ עּוםַבלִמשְׁ דָּ לאמשפטיהם!”יְׁ

!כדרכינולאודרכיהם,כמשפטינו

רּוְך“ נּוֱאֹלֵקינּובָּ אָּ רָּ בְׁ בֹודֹושֶׁ נּוִלכְׁ ִדילָּ ִהבְׁ ִמןוְׁ

ַתןַהּתֹוִעים נָּ נּווְׁ תּתֹוַרתלָּ לאה”הקב.”ֱאמֶׁ

לנוונתןבנובחרולכןכולםכמושנהיהרוצה

!קדושיםשנהיהבכדי,טוביםומעשיםמצוות

ֵשי“:הפסוקשאומרכפי ַאנְׁ שוְׁ יּוןֹקדֶׁ כב)”ִליִּתהְׁ

כשאדם.מובדלזהשלוהמשמעותקדוש.(’ל

מקודשתאתהרי“:בחתונתםלארוסתואומר

הזהשמהרגעלהאומרבעצםהוא,”לי

מכלומובדלתאליוורקאךשייכתהיא,והלאה

והבדילאותנוקידשה”הקבכך.לנצחהעולם

.בעולםהעמיםמכלאותנו

היהישראלשעםלמרות,ההיסטוריהבמהלך

וניסהעצמועלשמרתמיד,הגוייםביןבגלות

זהלכאורה.לגוילהדמותשלאהאפשרככל

אוהבלאאדםהריכי,קשהמאודנראה

להתמזגאוהבאלא,מכולםשונהלהרגיש

התורהאך.אותוהסובביםעםולהתערב

ם“:ציוותה ּתֶׁ ַמרְׁ תּושְׁ ִּתיאֶׁ ַמרְׁ על,(’ליחויקרא)”ִמשְׁ

בכדיוסייגיםגדריםלחוקק,ודורדורכלחכמי

בכדיוזאתלגוייםוהידמותהתבוללותלמנוע

.כאבותיויהודילהיותימשיךישראלשעם

חיוהיהודים.קלהיהתמידלאשוניםלהיות

היהדותאתלקייםקשהשבובמקום,בגלות

להגבילניסושתמידהגוייםובנוסף,בפרהסיה

ואםכלכליתבהתפתחותזהאם,היהודיםאת

,התורהלימודנגדחוקיםבחקיקתזה

אך.יהודיסממןכלאו,המילהברית,השחיטה

שליחותלהםיששזכרותמידהיהודים

כמולהיותצריכיםלאהם.בהיסטוריה

העולםשבוראלאחרבמיוחד,ו”חהגויים

ִנים“:להםואומרישראללעםפונה םבָּ ַאּתֶׁ

ם’ַלה ָך“,(’אידדברים)”ֱאֹלֵקיכֶׁ ַחרבְׁ יָךהשםבָּ ֱאֹלקֶׁ

יֹות ַעםלֹוִלהְׁ כּולֹא“,(’וזדברים)”לְׁ ֻחֹקתֵתלְׁ ַהּגֹויבְׁ

ר ַשֵלחֲַַאִניֲאשֶׁ םמְׁ ֵניכֶׁ אתם,(’כבכויקרא)”ִמפְׁ

!כולםכמולאאתם!מיוחדים

אתלמסורמוכניםהיוזאתשידעוואבותינו

שלבניוטהוריםיהודיםשישארוובלבד,נפשם

,חצותתיקוןבשעתבגלותלילהבכל.ה”הקב

ַלִםבֹוֵנה“:ואמרויהודיםבכו רּושָּ ֵחי,’היְׁ ִנדְׁ

ֵאל רָּ ַכֵנסִישְׁ ,נבואותלנויש.(’קמזתהילים)”יְׁ

נגיעבגלותעלינושעברוהתלאותכלשאחרי

נחזור.כקדםימינונחדשושםישראללארץ

נוכל,בתפארתוישראלעםשלהזוהרלימי

עלחייםנקיים,להסתתרמבלימצוותלקיים

,שמדוגזרותפרעותללאחיים,ההלכהפי

ה”לונזכה ִשיבָּ ֵטינּוהָּ ִראשֹונָּהשֹופְׁ בָּ חיים.”כְׁ

פיועלהקדושההתורהמשפטיפיעל

...הדורגדוליהחכמים

ישנהאך,ה”בלארצנוחזרההגענובינתיים

מקבלי.ראשינועלשמרחפתחדשהסכנה

עוליםהמוניהארץבשעריהכניסוההחלטות

.המדינהזהותשלמסויםלטשטושוגרמוגויים

בּולֹא“:הזהירהכברשהתורהלמרותוזאת ֵישְׁ

ָך צְׁ ַארְׁ ן,בְׁ ָךַיֲחִטיאּופֶׁ תַתֲעֹבדִכי.ִליֹאתְׁ אֶׁ

ם יֶׁהִכיֱאֹלֵהיהֶׁ ָךִיהְׁ מֹוֵקשלְׁ כןועל.(’לגכג)!”לְׁ

מהגוייםשבעתייםלהיזהראנוצריכים

ה”שהקבולזכורמסביבנוכיוםגםשנמצאים

התורהי”עהעמיםמכלאותנוהבדיל

.שבהוהערכים

לכלמוסרימגדלורלהיותאמורישראלעם

ועלעצמועלשמרישראלשעםבזמן.העולם

,שמסביבוהגוייםכללמרותשלוהייחודיות

להיטמעשניסוהיו.ומיוחדיהודינשארהוא

עלאלו,שמסביבםהגוייםבמנהגיולהתערבב

בעודההיסטוריהמפתמעלנעלמורובפי

המסורתאתומעבירממשיךהיהודיהעם

השליחיםמרוץשלהאחרוניםבשלבים

,ולהביןהמפהאתלקרואאנוצריכים.הגדול

.נשרוד-יהודיסממןכלעלנתעקשאםש

הערכיםכלאתל”מחולייבאנתחילאם

הזהותאתלרגעמרגענאבד,שלנו

חוקיפיעליהיההשלטון.לנוייחדה”שהקב

הטלוויזיהמתוכניותילמדוהילדים,הגויים

הוריםלכבד[לא]ואיךמוסרמהווהאינטרנט

מוחופיעלשחקיםתרקיעהאלימות.ומורים

והצניעות,ההוליוודיהבימאישלהמעוות

…המושחתהאופנהמעצבפיעלתקבע

ֹמר“,היהודישעלאומרתהתורה תִלשְׁ ֹותאֶׁ ִמצְׁ

ת’ה אֶׁ יווְׁ רֻחֹקתָּ ֹנִכיֲאשֶׁ ָךאָּ ַצּוְׁ ְלטֹוב–ַהּיֹוםמְׁ

בעולםהםמעשינועלהפירות.(’יגידברים)”!ָלְך

להיצמדאנוצריכים.הבאבעולםובעיקרהזה

חייםולחיותולמשפטיההקדושהלתורה

ערכיםשלחיים,וסיפוקאושרמלאיאמתיים

חיקוימודלולהוותהיצרןהוראותפיעלוכבוד

!העולםולכל,הקרובהלסביבה,לילדינו

ָיבֹא הוַׁ רֹמׁשֶׂ פֵּ ְיסַׁ תָלָעםוַׁ יָכלאֵּ ְברֵּ ת’הדִּ ְׁשפְָָכלְואֵּ מִּ יםהַׁ ן.טִּ עַׁ יַׁ ָחדקֹולָהָעםָכלוַׁ אֶׂ
יֹאְמרּו יםָכל:וַׁ ְדָברִּ רהַׁ רֲאׁשֶׂ בֶׂ ה’הדִּ ֲעשֶׂ ('גפסוקכדפרק)!נַׁ

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

כלי יקר

זמני השבת



?גובה יש לקבוע את המזוזה בפתח הביתבאיזה 

אתכי,מבוארהפוסקיםובדברי(.לגדף)מנחותבמסכתבגמרא

,כלומר.הפתחשלהעליוןהשלישבתחילתלקבועישהמזוזה

השלישובתחילת,חלקיםלשלושההפתחגובהאתלחלקיש

.המזוזהאתלקבועיש,למעלהמלמטההעליון

לגובהמתחתהמזוזהאתהניחאם,הראשוניםרבותינוונחלקו

גובהבאמצעהמזוזהאתקבעאם,ולמשל,העליוןהשליש

ידייצא,ש"הראשלדעת?לאאוחובתוידייצאהאם,הפתח

בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך   (' דברים ד לט) ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהש ֵׁ

ר  כֹל ֲאש ֶ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ּכְ (' ייזדברים ) יֹורּוךָ ְוש ָ

י ֵׁ ְהיּוןֹקֶדש  ְוַאְנש  יּתִּ ר!לִּ ֶדהּוָבש ָ ָ ש ּ לוּ לֹאָפהְטרֵׁ ּבַ ('לפסוקכבפרק)..ֹתאכֵׁ

נבלותמשקוציופרושיםקדושיםאתםאם":י"רשכךעלוכותב

.ל"עכ"שליאינכםלאוואם,שליאתםהרי,וטרפות

מהפיעלויובן.האסורותהמאכלותבענייןהתורההחמירהכךכל

,האיסוריןכלעלבזהיתרותהאסורותשהמאכלות":ל"הרמחשכותב

וכותב...מבשרובשרונעשיםממשהאדםשלבגופונכנסיםשהםכיון

במאכלותשנטמאמי:ם"הרמבשלתלמידותיבוןאבןשמואלרבי

אתמלקבלחשוךשיכלוואטוםליבו,עכורנעשהשלוהדםאסורות

ספיקותמיניכלובליבובמוחוונופלים,בבוראוהדביקותהאמונהאור

משקצים,האסוריםהמאכלים:יקרכליהמוסיף.ל"חזבדבריופקפוקים

,האדםמןוטהרההקודשרוחומגרשיםהטהורההנפשאתהם

החייםאורהכתבוכן.אכזריותותכונותהשכלאטימותמולידיםו

'להלהתקרבהרצוןבוגובראסורותממאכלותעצמוהשומר:הקדוש

נזהריםאיןזהשבזמננולפי:כתבחדשפריה.ולמצוותיולתורתו

רעהלתרבותיוצאיםהבניםרובהמאכליםכשרותשלאלומעניינים

יוכיחוםאםואף,בליבםנוגעת'היראתואיןשבדורפניםעזיהםורבים

.(מוסרקבלתבניאינם)נינהומוסרקיבולברלאופניהםעל

בליבוממשטומאהמכניסיםהאסורותהמאכלותכי:ל"הרמחומסכם

,ממנומסתלקתהואברוךהמקוםשלשקדושתועדאדםשלובנפשו

,אדםשלליבומטמטמתשהעבירה:(לטיומא)בגמראשאמרומהוהוא

נשארהואוהנה..השכלורוחהאמתיתהדעהממנומסתלקתכי

מוחלושישמיכלוהנה.הזההעולםבגסותומשוקעוחומריבהמי

אפואמיכןאם...ארסייםכמאכליםהמאכלאיסורייחשובבקדקודו

ישמע.הואשכלבעלאם,איסורשלחשששישבמקוםהמקליהיה

!לקחויוסףחכם

ּבֹון  ִלים ּבֹאוּ ֶחש ְ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ ('כזכאבמדבר )ַעל ּכֵׁ ר   ים ּתֹוְכחֹות מּוָסָֽ (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּ

יקבעואם,שאז,מאדגבוההואהביתשפתחבמקרהלדוןויש

תהיהשהמזוזהיוצא,העליוןהשלישבתחילתהמזוזהאת

כאשרנוהגיםשרביםכפיאותהלנשקיוכלוולא,מאדגבוהה

בגובההמזוזהאתלקבועישהאם.הביתמןיוצאיםאונכנסים

לקבועישכזהבמקרהשגםאו,אותהלנשקיוכלואדםשבני

.העליוןהשלישבתחילתאותה

עמודח"חעולםהליכות),ל"זציוסףעובדיהרבינומרןכתב,ולהלכה

,העליוןהשלישבתחילתהמזוזהאתלקבועיששלעולם,(רמח

שחובהשפסקווהפוסקיםערוךהשלחןמרןדבריאתלעזובואין

זהידיעלאםאפילו,דוקאהעליוןהשלישבתחילתלקבוע

.המזוזהאתלנשקרביםשנהגוהמנהגיתבטל

השלישבתחילתהמזוזהאתלקבועיש,מקרהבכל:ולסיכום

.שביארנווכפי.הביתפתחשלהעליון

ם י,ֹאתוֹ ְתַעּנֶהַעּנֵׁהאִּ םּכִּ ְצַעקָצֹעקאִּ ַלייִּ ֹמעַ ,אֵׁ ַמעאֶ ש ָ ('כבכב)!ַצֲעָקתוֹ ש ְ

בעלהכהןמאירישראלרבילפניצערואתסחנפשמראחדעני

אחתבעיר:משל"חייםחפץ"הלוסיפרלנחמווברצותו,"חייםחפץ"ה

עליהםהעלילולימים.ושמעוןראובן,גדוליםעשיריםסוחריםשניגרו

ראובןהוטלוכךומשום,כסףשטריוזייפולמלכותחטאוכישוואעלילת

.משפטםלזמןעדהכלאביתאלושמעון

כךולשם,קרוביהםאתלהצילשביכולתםככלניסומשפחותיהםבני

שוחדתשלוםחסכולאואף,במדינההטוביםמןדיןעורכישכרו

ממוןעלואלומאמצים.דינםאתלהמתיקכדיהמלךמפקידיושלמונים

ראובןנשארשלבסוףעד,השנייםשלרכושםכלאתכמעטשכילהרב

משהגיעה.בלבדאלפייםעםושמעוןרובלאלףעשריםשלסךעם

לראובן.השופטיםלפניהשנייםשלסנגוריהםהתייצבו,המשפטשעת

עמדלשמעוןואולם,שבמדינההמשפטניםמטוביבכירסניגורעמד

שמעוןגחןהנאשמיםספסלעלביושבם!המלךמשריבכירשרכסניגור

פילךשנשארכיוון!ממצביטובמצבך":ראובןשלאוזנועלולחש

להתעשראףואוליבמסחרולעסוקלחזורתמידתוכלמכספיעשרה

כסףלךנשאראמנם".בלחישהראובןהחזיר,"אתהטועה"..."שנית

שרטועןשלטובתךכיוןבדיןזכאילצאתלךטובסיכויאולם,מועט

יכולמיאולם,לךמאשרלירבכסףאומנם,אניואילו,המלךמשרי

..?"בדיןזכאיאצאכילילהבטיח

אך,ברשותךאיןאמנםכסף,לעני"חייםחפץ"האמר,הנמשלהואכן

ַיֲעֹמדִכי":בתהיליםנאמרשכך,לימינךעומדובעצמובכבודוה"הקב

יֹוןִליִמין בְׁ הֹוִשיעַַאֶׁ ֵטילְׁ שֹוִמֹשפְׁ ?מזהגדולדברלךישכלום.(קט)"ַנפְׁ

אועשיריםכממוןממוןתעדיףומה"חייםחפץ"הסיים,בעצמךחשוב

?לימינךעומדהואברוךשהקדושזוזכות

אתלהוציאועליו,חובתוידייצאלאבדיעבדשאפילוסוברם"הרמבאבל.חובה

סימן)ערוךהשלחןמרןפסק,ולהלכה.הנכוןבמקוםמחדשאותהולקבועהמזוזה

אותהוקבעטעהואם,דוקאהעליוןהשלישבתחילתהמזוזהאתלקבועשיש,(קפט

.הנכוןבמקומהמחדשאותהולקבועלהסירהעליו,יותרנמוך


