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,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

, ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

,ל"זיפה בןהרמן משה 

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

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

ְגֹנבּולֹא יׁשְקרּוְתׁשְַַׁולֹא,ְתַכֲחׁשּוְולֹא,תִּ אִּ
יתֹו ְבעּוְולֹא.ַבֲעמִּ שָּׁ יתִּ ְׁשמִּ ֶקרלַַׁבִּ ('יב-'יאיטפרק)!שָּׁ

ולא,תשקרוולא,תכחשוולא,תגנבולא

.לשקרסופך.לכחשסופך-גנבתאם.תשבעו

!לשקרלהשבעסופך

שהתחילאדםשלמהלךכאןמציינתהתורה

אףבסוףהואשעתידאותנומלמדי"ורש,בגנבה

להוכיחבכדיה"הקבשלבשמוולהישבעלשקר

.חפותואת

?בגנבהרקלהסתייםיכולהיהלאזההאם

:('במשנהדפרק)אבותבפרקיהתנאמסביר

בעבירהשמתחילאדם."ֲעֵבָרהגֹוֶרֶרתֲעֵבָרה"

אדםוכך!מאליהנגררתהבאההעבירה,אחת

לדיוטאעדאותושמורידיםדבריםלשרשרתנכנס

בעזרתרק?זאתלעצורניתןאיך.התחתונה

ְצָוה"!מצוה ְצָוהּגֹוֶרֶרתֶשמִּ .(שם)"מִּ

 v.hayom@gmail.com

אור החיים הקדוש

ר יֹמֶׁשהֶאל'הַוְיַדבֵּ ימֹותַאֲחרֵּ יְׁשנֵּ םַאֲהֹרןְבנֵּ תָּׁ ְרבָּׁ ילְִַּׁבקָּׁ ֻמתּו'הְפנֵּ ('אפסוקטזפרק).ַויָּׁ

מיתתםבהזכרתפותחתמותאחריפרשת

בעתשנפטרו,ואביהונדב-אהרוןבנישנישל

לאשזהלמרות,(קטורת)ָזָרהֵאששהקריבו

ממשהשקיבלוהקורבנותברשימתהופיע

טראגיתמאודהיתהאהרוןבנימיתת.רבינו

צדיקיםהיושהםמשוםגםישראללעם

חנוכתיום-שהעיתוימשוםוגםגדולים

ולאומרגששמחמאודיוםהיה,המשכן

רבינומשה.הזהמהסוגלבשורותמתאים

תדע:לוואומראחיואהרוןאתומרגיעמנחם

הזהבעולםתפקידםאתעשושבניך,אחילך

צדיקיםיותרהיואפילווהם,מושלמתבצורה

!..וממךממני

שנהבכללזיכרוןנקבעהאהרוןבנימיתת

יוםשלשחריתשבתפילתכךי"עושנה

.מותאחריבפרשתקוראיםאנוהכיפורים

וזכרון":(תרכאסימן)ערוךשולחןהכךעלוכותב

,ישראללכפרתמסייעאהרןבנימיתת

אישלכלוראוי.מכפרתהצדיקיםשמיתת

."..מיתתםעלדמעותולהורידלהצטער

צריךאדםכלכיפורשביוםבגלל,כלומר

לנותיקנו,מעשיועלכפרהולחפשלהצטער

ובעת.הצדיקיםאהרוןבניפטירתאתשנזכיר

.עוונותינולכפרתנזכה,מיתתםעלשנצטער

שמובאכפי)מכפרתהצדיקיםמיתתהריכי

.(:נזמותאחריזוהרב

שנהבכלנקבעמדוע:השאלהונשאלת

נדבהצדיקיםעלדווקאולהצטערלבכות

עליהםיודעיםולאכמעטאנוהרי?ואביהו

להצטערלנוהיהקליותר.כלוםחייהםועל

,רבינומשהאואבינואברהםפטירתעל

עדיףשאוליאו.בתורהלנומפורטיםשחייהם

,בדורנושנפטרוהצדיקיםעלונצטערשנבכה

האובדןאתמרגישיםעדייןואנואותםשהכרנו

..שבהסתלקותםהחיסרוןואת

עושיםאנולהםשדוקאאהרוןבבנימיוחדמה

?קבועשנתיהספד

ֶזה":הפסוקעלי"רשמפרש(.יזערכין)בגמרא

ְרָשיוּדֹור בָפֶניָךְמַבְקֵשי,ּדֹּ כדתהילים)"ֶסָלהַיֲעקֹּ

דורהתורההקישה-דורשיודורזה".('ו

הרמהביןישירקשרקייםכלומר."לדורשיו

שבאותוהאנשיםשללרמה,המנהיגיםשל

בושהמנהיגיםדורראיתאם.(שםגמרא)הדור

.גבוההברמההואהדורשאףתדע,מעולים

ברמההםשלושהמנהיגיםדורראיתואם

שבדורהאנשיםשלהרמהשגםתדע,נמוכה

.נמוכה

[מקורואתזוכרואינני]נפלאחידושושמעתי

ירידתשללמציאותעדיםשכולנו,שאומר

ירידהישנהשעוברדורובכל,הדורות

והןבעםהןהתחומיםבכלשמתבטאת

בוכיםאנושנהבכללשואלאולכן.במנהיגים

באותוכי.ואביהונדבשלפטירתםעלדוקא

עתידיםהיוואביהונדב,המדברשלהדור

ואם.ואהרוןמשהשלכיסאםאתלרשת

שהםואביהונדבעלמעידהבעצמההתורה

משהשלמהרמהגבוההיותרברמההיו

שלהטבעיהמהלךבמקוםשיוצאאז,ואהרון

ועקב!עליהכאןלנוהייתה,הדורותירידת

בהמשךהדורותשלהכלליתהירידהגםכך

וכך,אחדבדורמתעכבתהיתהההיסטוריה

הרמההיתהלאהיוםשלנושהרמהיוצא

שהיאאבותינושלהרמהאלה,שלנוהנוכחית

בדורותמשמעותיכךכל)אחדבדורגבוההיותר

לבכותקללנולהיותאמורולכן.(האחרונים

בכלואביהונדבשלפטירתםעלולהצטער

..עצמינועלבוכיםאנובעצםכי,ושנהשנה

מנהיגינוושלשלנוהרמה,פטירתםשעקב

.כ"ע.נמוכהיותר

עללבכות[ובצדק]צריכיםשאנולכךמעבר

אלאחורהלהסתכלגםאנוחייבים,מצבינו

מהנהגותיהםללמודולנסות,שעברוהדורות

וההתבוננותההסתכלותי"ערק.ומעשיהם

ולדעתהפעראתלזהותנוכל,שעברובדורות

שלמהכותבכךועל.להשתפרעלינובמה

כינוי)ַבָנִשיםַהָיָפהָלְךֵתְדִעילֹאִאם":המלך

פיועלללכתדרךבאיזותדעלאאם],(ישראללעם

ְצִאי,[שבדורהבלבולמרוב,לנהוגהשקפהאיזו

שהיוהאומהמאבותולמדצא]ַהצֹאןְבִעְקֵביָלְך

ִמְשְכנֹותַעלְגִדֹיַתִיְךֶאתּוְרִעי.[הצאןרועי

שלוהדרךההשקפהפיעלבניךאתוחנך]ָהֹרִעים

.('חאהשירים-שיר)"[ל"זאבותינו

מניולטיסהשעלהחרדיאדםעלמעשהישנו

-עורךישבלצידם.ילדיושניעםלישראליורק

לישראלחזרהואשגםאביבמתלחילונידין

בכל.ב"בארהעסקיולצורךשביקרלאחר

שלשילדיודין-העורךלבשםהטיסהמהלך

אתלמלאהזדמנותבכלמנסיםהחרדיהאב

אביהםאםהתעניינושלבבכל.אביהםרצון

,שלמדבעת.משהולטעוםאולשתותרוצה

דאגושישןובעת.לולהפריעלאהשתדלו

הנחיתהלקראת.ונעיםשקטלושיהיה

שמתי:האבאתושאלהתאפקלאדין-העורך

עשושלךהילדיםהטיסהמהלךשבכללב

עושיםאתםמה,רצונךאתלמלאבכדיהכל

!?מחונכיםכךכלשהםלילדים

מאמיניםאנחנו!פשוטזה:האבלוענה

שלנושההיסטוריהילדינואתומחנכים

שלכפיויצירשהיההראשוןמאדםהתחילה

המשיכהההיסטוריהמכןולאחר,האלוקים

מציאותוישנה,רבינוומשהאבינואברהםעם

הואשעוברדורכלוכך,הדורותירידתשל

שמתרחקיםככל.הקודםמהדוראיכותיפחות

ירידהישנה,סיניהרוממעמדמאבותינואנו

אניכי,אותימכבדבניולכן.לדורמדורטבעית

לחוכמהקרוביותרואני,לפניואחדדור

אצלכםואילו.סיניבהרשניתנהולתורה

אז,מהקוףנוצרשהאדםבניכםאתשחינכתם

ליותרנהפךהאדםהדורותשעובריםככל

שהבןמדועכןואם.משוכללויותרמפותח

לקוףקרוביותראתההרי?,אותךיכבדשלך

..ממךיותראדםבןכברוהוא,ממנו

היומיולהביןאחורהלהסתכלנדעאם

לכווןולאיפהלשאוףלמהגםנדע,אבותינו

,ְכָבִראשֹוָנהשֹוְפֵטינּוָהִשיָבה".מעשינואת

"..ַוֲאָנָחהָיגֹוןִמֶמנּוְוָהֵסר.ְכַבְתִחָלהְויֹוֲעֵצינּו

!ה"בעזבקרובשנזכה

לֶאתּוְׁשַמְרֶתם ַטילכְַָּׁׁוֶאתֻחֹקַתיכָּׁ ְׁשפָּׁ יֶתםַוֲעשִַּׁמִּ
ם יאְולֹאֹאתָּׁ קִּ ֶרץֶאְתֶכםתָּׁ אָּׁ ירֲאׁשֶַׁהָּׁ יאֲאנִּ בִּ מֵּ
הֶאְתֶכם מָּׁ ֶׁשֶבתׁשָּׁ ּהלָּׁ ('כבוקפסכפרק)בָּׁ

פעםלומרשהוצרךםטע.'וגואתושמרתם

אמרשכבר(למרות)הגם,זהפסוק(נוספת)אחרת

נתכוין[כי],(כופסוקיחפרק)מותאחריבפרשתכן

יתבטלולבלהמצוות[את]לשמורשצריכיןלומר

[אותם]תקיאלאובזה,מזולתםביןמהםבין-

.הארץ

[בקיום]נשמרים[יהודים]יהיולאשאםלמדתהא

על,השומרים[את]גםהארץתקיא,המצוות

.שמרושלא[אלה]במיחושלא

אתלהוכיחהיהודיהאדםעלחובהישלעיתים

ישראלעםכל,כולנוהריכי.(נועםבדרכי)סביבתו

.אחתכספינהמשולים

:(דפרשהרבהויקרא)הידועמשלהשמביאכפי

שהיואדםלבנימשל:יוחאיבןשמעון'רתני

והתחילמקדחמהןאחדונטל.בספינהנתונין

?כןעושהאתלמה:חביריולואמרו.תחתיוקודח

?קודחאניתחתילאלכםאיכפתמה:להןאמר

...הספינהאתעלינומיציףשאתהמפני:לואמרו



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵׁ (' דברים ד לט) ְויָׁ

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵׁ ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

אלו,רבינומשהי"עלנוצווהבתורתוה"הקב

מותריםבעולמובראהואאשרמכלחייםבעלי

כמו.באכילהעלינונאסרוואלו,באכילהלנו

כלומר."ָלֶכםִהְבַדְלִתיֲאֶשר":הפסוקשאומר

אתה"הקבלנוהבדיל,בעולםהחייםבעלימכל

ישנםהאם.לאוכלםרשותלנוונתן,חלקם

החייםבעליביןלראותשניתןהבדלים

בעלילבין,באכילהשמותריםהטהורים

?באכילהשאסורים,הטמאיםהחיים

שכאשר,הקדושהחייםאורהבדברימבואר

,דמוחלקלהיותנהפךהאוכל,מאכלאוכלאדם

חלקלהיותהופכתהמאכלשלוהרוחניות

באכילהלנוהתירהשהתורהאנוורואים.מנפשו

.הפראיותולא,הכנועותהחיותאתורקאך

אנורואים.הנבלותטורפיולא,הצמחוניותדווקא

וכל.התנהגותםפיועל,גופםמבנהפיעלזאת

בעלשלרוחניותלנפשנונכניסשלאבכדיזה

.ביציאותיולהתפלשאולטרוףשדרכוחיים

אךהחייםבעליאתלאכול,אנומצוויםבנוסף

לנונתנהוהתורה.וכדיןכדתשחיטהלאחרורק

שיגרםמבליזאתלבצעניתןאיך,מדויקמרשם

יתכןהאם.הנשחטתלבהמהקטןהכיולוצער

?עוףאוחיה,לבהמהצעריגרםלאשבשחיטה

החייםבעלישלגופםשמבנהמתברר!כןאכן

בעלישארמכלשונה,באכילהלנושהותרוש

בצורהבנוייםהחייםבעליכל!בעולםהחיים

ברגעכי.צערלהםתגרוםשהשחיטה,כזאת

הםולכן,המוחלעברדםלהםמגיעהשחיטה

.הכאבתחושתאתמרגישים

בנוייםבאכילההמותריםהחייםבעליאך

גופםמבנההכשריםהחייםבעליכל!אחרת

עלוכדיןכדתאותםתשחטשאםבכךשונה

החוצהיצאישרהדם,היהודיתההלכהפי

דםטיפתאףתגיעולא,השחיטהממקום

ולא,ההכרהאתיאבדוישרשהםכך.למוח

!כללהכאבאתירגישו

המרפאהשלהבעלים,קלייןנורברטודוקטור]

והגיעהנושאאתשחקר,"לחימזור"הווטרינרית

לבעלימכאיבהאיננההכשרהשהשחיטהלמסקנה

ובבעליהיהודיתההלכהפ"עלמאכלהכשריםחיים

.קלכאבימצאכיייתכןאחרותממשפחותחיים

נושאעלדוקטורטכתבלוינגרמאירדוקטורהרב

איננההכשרהשהשחיטהלמסקנהוהגיעהשחיטה

ממצאיואתהרבוכשהביא.החייםלבעלמכאיבה

השחיטהאתהאוסרהחוקבוטל,הולנדלממשלת

[ויקיפדיהמתוך.הכשרה

בעלימובדליםשבועצוםפלאעודישנובנוסף

במסכתהגמרא.באכילההמותריםהחיים

עומד,טהורחלב:קובעת(:לה)זרהעבודה

.עומדאינו,טמאחלב.(גבינהונעשהמתקשה)

בעלייכללגביבטבעחוקבפנינוחושפתהתורה

בעלשלמחלבורק!בעולםשקיימיםהחיים

באופןגבינהלייצרניתן,וכשרטהורחיים

האחריםהחייםבעלישארומכל.טבעי

!ניתןלא,בעולםשקיימים

,ביותרהחכםולובעולםאדםששוםאנורואים

המותרותהחיותרשימתאתלהמציאיכללא

"הבדיל"שזההואהעולםשבוראאלה,באכילה

ונתן,באכילההמותריםהחייםבעלייאתלנו

השונה,מיוחדפנימיומבנהאופיתכונותלהם

!בעולםהחייםבעלישארמכל

יַׁלְַָּׁׁולֹאַׁ ְבַדְלתִּ הֲַׁאֶׁשרַׁהִּ מָּׁ ֲאדָּׁ ְרֹמשַׁהָּׁ עֹוףַּׁוְבֹכלֲַׁאֶׁשרַׁתִּ הַּׁובָּׁ מָּׁ יֶכםַַׁבְבהֵּ אֶַׁכםְַׁתַׁשְקצּוֶַׁאתַַׁנְפֹׁשתֵּ ('פסוק כה' פרק כ)ְלַטמֵּ

יׁש ןֲאֶׁשרְואִּ תֵּ ְבתֹויִּ הְׁשכָּׁ מָּׁ ְבהֵּ תמֹותבִּ הְוֶאת,יּומָּׁ מָּׁ !ַתֲהֹרגּוַהְבהֵּ

('טופסוקכפרק)

בשדהשהייתה,המסכנההבהמהאשמהמה:השאלהונשאלת

הרי?עבירהאתהועשהחולהאדםבאופתאום,להנאתהעשבואכלה

מתחייבתהיאלמה.בכלללהתנגדאפשרותשוםלההייתהלא

מהבהמה,חטאאדםאם":י"רשלנומסביר?רחמיםללא,בסקילה

הכתובאמרלפיכך,ידהעלתקלהלאדםשבאהמפניאלא?חטאה

לחברורעהוגורם,לרעטובביןלהבחיןשיודעלאדםוחומרקל.תיסקל

.עבירהלעבור[לושגורםבכך]

מֹותָכלֶאתְתַאְבדּוןַאֵבד":אומראתהבדברכיוצא .(זרהעבודהשל)"ַהְמקֹּ

הרי[נעבדההיאשעלהםהמקומותאתוגם,עצמהזרההעבודהאתגם]

שבאהעל,שומעיןואינןרואיןשאינןאילנותמה-וחומרקלדברים

חבירואתהמטה!וכלהשרוףהשחתתורהאמרה,ידםעלתקלה

(ל"עכ)"...וכמהכמהאחתעל,מיתהלדרכיחייםמדרך

היאכי,בעולםאותהמשאיריםולאנסקלתשהבהמה:ל"חזומוסיפים

ולכן.שלוהבאהעולםאתאיבדהואשבגללהיהודילאותו,עווןמזכרת

שהיההדיןאתמזכירההיאכי,אותהלהשמידשצריךה"הקבאומר

עונשההואוכך,בחירההייתהלאבהמהלאותה.אדםאותועל

צניעותבחוסרשהולכתאשהעלוחומרקלמכךללמודניתן.החמור

...בחירהישנהוודאישלה,הרביםאתומחטיאהעירשלברחובה

ְלכּוְולֹא יֲאֶׁשרַהּגֹויְבֻחֹקתתֵּ ַחֲַׁאנִּ פְְַׁמַׁשלֵּ יֶכםמִּ י.נֵּ לֶאתכִּ ֶלהכָּׁ שאֵּ ּועָּׁ
ֻקץ אָּׁ םוָּׁ ('כגפסוקכפרק)בָּׁ

רחוקיםהיושבתיהםומכיוון.רחוקהמעירעגלוןעםהשתדךאחדרב

בעיירהתיערךהחתונהכי,בניהםהמחותניםקבעו,מזהזהרבמרחק

.הדרךבאמצעהנמצאתאחת

,הרבבלבושהחתונהאלאבואאםהן:בליבוהרבחשבהחתונהביום

..ועשהחשב...העגלוןהמחותןאתאבייש,ומגבעתהדורהבחליפה

,העגלוניםכדרך,פשוטיםבגדיםולבש,המפואריםבגדיואתהרבפשט

.פשוטהמצנפתחבשולראשו,לרגליומגפייםנעל

הרב:בליבוחשבוכך.דומהמחשבהעברה,העגלוןהמחותןשלבלבו

אין.עגלוןבגדילבוש..אניואילו.מהודריםבבגדיםלחתונהיבואכמובן

ובמקומם,הפשוטיםבגדיואתופשטהעגלוןמיהרכךמשום!נאהזה

הגיעוכאשר.ומגבעתעניבהנאהחליפה.מהודריםרבבגדילבש

...העגלוןהואוהרב,הרבהואהעגלוןכיכולםחשבו,לאולםשניהם

דור"וצמחגדלבגלות:מדובנאהמגידאמר,הנמשלהואןוכ

כירואיםהגויים.הגוייםתרבותוחיקוי,השכלהשלדור,"תהפוכות

הרבהלעצמםמסגליםכךומשום,הםוטוביםישריםהיהודיםמעשי

לומדים,מאידךהיהודיםואילו.היהודיםשלהטובותממידותיהם

.חוקותיהםאתלבושתנוומחקים,הגוייםממעשי,הצערלמרבה

(העגלוןאתשמחקהרבכאותו)

המזוןוברכתהתפלהמצות":הלשוןבזו,(גפרקסוףבארץ

שמצוה,באוזןגםתלויות,התורהמןשחיובןהתורהוברכות

רובוהסכימו."מפיושמוציא(מילה)תיבהכללאזניושישמיע

לחזורוצריךחובהידייצאלאלאזניוהשמיעלאשאםהפוסקים

דבריאתדחה,ל"זצוקיוסףעובדיהרבינומרןאולם.ולברך

בשעתלאזניולהשמיעשחובהשאףוכתב,חרדיםספרבעל

.חובתוידייצא,לאזניוהשמיעלאאםמקוםמכל,הברכה

חלקאומריביע).הפוסקיםרובפסקוושכן.לדבריוראיותוהביא

המזוןברכתלברךהקהלאתלעוררהראויומן.(יחסימןרביעי

-ברכת המזון -

שהמברך,(טופרקסוףהקדושהשער)חכמהראשיתבספרכתב

משום,רםבקוללברכהעצמועלשיקפידטוב,המזוןברכת

בצורהלברךיתרגלכןידיועל,הכוונהאתמעוררשהקול

ובפרט.כתקנןהאותיותובבטוי,נכונהובכוונהבכבוד,ראוייה

רצה"להזכיריזכור,רםבקולהברכהידישעל,ובמועדיםבשבת

המיוחדותהתוספותשהם,"ויבואיעלה"או"והחליצנו

'סברורהבהלכהעיין.האחרוניםכתבווכן).אלהלימיםהמזוןבברכת

.(טוק"סהציוןשער,קפה

ישראלרביהחסידובשם.המזוןבברכתמאדתלויהשהפרנסהוידוע

ומתוךבמתינותהמזוןברכתשמברךשמי,אומרים(סאליבאבא)אביחצירא

טובותסגולותוכמה.ספקבליטובהלפרנסהיזכה,סידוראוברכון

אתלתפוסלהםטובבודאי.הפרנסהבעניןאדםבניעושיםוהשתדלויות

ומכל.והדרבכבודולברכה,הניתןככלבהלכוין,המזוןברכתהיא,העיקר

אתלאזניולהשמיעעליו,רםבקולהמזוןברכתמברךשאינומיגםמקום

בעלהחסידוהגאון.מדברשפיומהאזניושישמעו.מפיושמוציאמה

התלויותבמצוות)כתבהקדושי"הארומרןבזמןשחי"חרדיםספר"ה

.מעשהואנשילחסידיםבעינינושראינווכפי.רםובקולבמתינות

מכלהיקרזמנועלחסהיהשהואאף,ל"זצוקיוסףעובדיהרבינוומרן

נשמעשקולואיך,המזוןברכתבשעתראתהועיןאשרימקוםמכל,יקר

,כראויהמיליםבחיתוך,רםבקול,גדולהבמתינותמברךשהוא,היטב

היאהמזוןברכתכאילו,הנפשובמנוחתהדעתבישוב,כללחיפזוןבלא

הכלאומר,"הרחמן"אמירתבשעתואף.שעהבאותההיחידההמצוה

.נכונהובכוונהבתחינה,לאטלאט

.חכם ויוסיף לקחישמע 


