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  קודם מחה 

  

  הרב ואמר: פתח

  

הקשות והנוראות  הצרותמי לא יחרד לנוכח  לב

בתחילת החג עלו ב' אברכים אחרונה, בשהתרגשו עלינו 

הגאון הגדול מפוסקי הדור  בהלווייתתמימים עולה לה', 

הלחץ והדוחק, גודל  מחמתהרב וואזנר זצוק"ל, מרן 

בחו"ל שנעקדה על יקרה משפחה לאח"כ מה שאירע ו

והלב ילדים טהורים,  שבעהמוקדה ביום השבת קודש 

מתוחה עלינו, וחובה עלינו ח"ו שמידת הדין מכך חרד 

לא להיכנס למצב של סכנה, אם גשמית שקודם כל להזהר 

 דין ם ימיינשימי הספירה ה אם רוחנית, וכידוע

 בכתבי האריז"ליתירה, וכמו שאיתא  צריכים זהירותמה

'דע כי הנה מ"ט ימי העומר הם פסח דרוש יב)  -(שער הכוונות 

ימי הדין וכו', ובזה יתבאר טעם ענין מיתת כ"ד אלף 

אז הוא זמן יניקת וכו', תלמידי ר"ע בימים האלו, 

על שלא נהגו  וכו', ,לכן פגעה בהם אז מדה"ד ,החיצונים

ו ולא הגיע ,ומתו בימים ההם בהיותם קטנים ,כבוד זל"ז

  .ל ולהאריך ימים לסיבה הנזכרת'להגדי

  

לא די להתעורר בעניני סור מרע, כי נצרך גם  אולם

 ב, ל)( ירמיהבלהתעורר בעניני קום ועשה, וכמו שנאמר 

שהקב"ה אמר לירמיה הנביא 'לשוא הכיתי מוסר לא 

ענין לא יהא זה צריכים לקחת מוסר שחלילה אנו . ולקחו'

  'ולהבדיל בין  י) (י,נאמר   ובפרשתן   ,'הכיתי לשווא ' של 

  

  

 הטמא ובין הטהור'. וענין זה הוא הקודש ובין החול ובין

 ,הלכה למעשה בכל יום ויום, ובפרט בשבוע הסמוך

נוסעים ותרים את הנקרא בלשוננו 'בין הזמנים', שרבים 

ארץ לאורכה ולרחבה, וצריך לדעת להבדיל בין טמא ה

וד שתסייע ללימנסיעה ובין טהור, בין קודש לחול, בין 

התורה לעבדות ה', לבין נסיעה שחלילה תביא לרפיון 

כל בימים אלו בעבודתו ית"ש, ובאמת לרפיון בתורה ו

בחזקת ממש המקומות כולם וכל הדרכים כולם הינם 

ותאווה זו הדוחקת באדם לצאת סכנה גשמית ורוחנית, 

מביתו ולנסוע לכל ד' רוחות השמים, הינה תאווה ככל 

ר, היודע שבענין זה הוא יכול התאוות הבאה מעצת היצ

לפתות את האדם בקל, ולהכשילו באיצטלא של דבר הגון 

אשר על כן אבקש מן הבחורים היקרים והאהובים וטוב, 

לא יצא אלא , ולפושלצאת הרוצה שהעומדים בנקודת לבי, 

קודם לכן הדק היטב רר היטב יבש ,גדולאדם השגחת ב

כל  לשמור בו עלאפשר הוא נוסע לשם מקום שאותו אם 

גשמיות, ורק אחר שבדק הרוחניות וגדרי השמירה ה

יסע לשם ואדרבא, אך  ,היטב ומצא שכך הם פני הדברים

ברר בלי לומ, השגחהבשום פנים ואופן ללא ליסוע לא 

כי דבר , אם לאו אם הוא בחזקת שימורהיעד,  מקוםעל 

גם אם נוסעים למקום כל ו, האיסור זה אסור בתכלית

צריך לזכור שעיקר תכלית הנסיעה היא להביא  ,שהוא

הוא תנאי כפול ומכופל ו ,בסופו של דבר לריבוי תורה

מנת כן, ויחד עם זאת  עללכל נסיעה שצריך לנסוע 

להשתדל להרבות תורה ומצוות, ועצה טובה קמ"ל, 

  ולשומעים ינעם ועליהם תבוא ברכת ה'.

  

    



  ב      קודש         "התשע שמיני פרשת      דברות     בה"י
 

  'סעודה ג

  

  הרב ואמר: פתח

צו את אהרן  'לעולם קורין )תכחסי' ח (או" עבשו" איתא

וסימנך 'פקדו ופסחו'. ופירש שם  קודם פסח בפשוטה,

 ,פקדו לשון צוו -פקדו ופסחו ' )י(סק" ברורה במשה

   . 'כלומר צו קורין סמוך לפסח

 

קורין את פרשת שמיני לעולם בשנה פשוטה זה  ולפי

שיש שייכות מיוחדת , רים בגוובוודאי דבלאחר הפסח, 

  .ועם הימים הבעל"ט, שעבר זו עם חג הפסח לפרשה

  

'לפיכך נקראו ראשונים  (ל.)קידושין  ראבגמ איתא

שהיו  ,שהיו סופרים כל האותיות שבתורה ,סופרים

דרש דרש  ,אומרים וא"ו דגחון חציין של אותיות של ס"ת

  חציין של תיבות'.

  

 (ויקרא יא, מב), אלו, 'כל הולך על גחון'וקים פסב'  והה

פרשת  נאמרו בפרשתןשניהם  ,י, טז)שם ( דרש משה' ו'דרש

נאמר על אותה שעה 'דרש דרש משה', פסוק השמיני, 

-(טזדכתיב וכ, קצף על אלעזר ואיתמרמשה רבינו ע"ה ש

ויקצוף  ,רףו'ואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה שיח) 

 ואמרווגו'. על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרים 

  .'בא לכלל כעס בא לכלל טעות' קנז)(ספרי מטות  חז"ל

  

להיותו דווקא במקום זה, שתורתינו הק' בחרה  ראהו

  שגם אם להורות לנו על מנת בתיבות,  תורה  של  חצייה 

 ,ה של תורה וללמוד חצייה של תורהזכה אדם לישב באוהל

, ולמד את עלה לשמיםשמשה רבינו ע"ה, זכור שעליו ל

ארבעים יום כל התורה כולה מפי הגבורה במשך 

כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, למד ו ,וארבעים לילה

זה ו, בכל זאת כיוון שהגיע לכלל כעס הגיע לכלל טעות

 אנו אזובי הקיר צריכיםעד כמה מחד גיסא בא ללמדנו 

 ,שלא להגיע לכלל כעסבמאוד מאוד בכל יכלתנו זהר להי

הרי ומאידך גיסא טעות,  כללבוא לחלילה לא נבכדי ש

בכבודו ובעצמו כיוון שבא משה רבינו ש נובא ללמדזה 

'וישמע משה (י, כ) וכדכתיב , הודה ולא בושלכלל טעות, 

'הודה ולא בוש  (קא.)וייטב בעיניו'. ואמרו חז"ל בזבחים 

  משה לומר לא שמעתי, אלא אמר שמעתי ושכחתי'. 

  

כך משה רבינו בוודאי ובוודאי שאנו הרחוקים  ואם

ימנא הרחק הרחק מרחוק מזרח ממשה רבינו רעיא מה

  ולא ליבוש.  נוממערב, צריכים לדעת להודות בטעות

  

גם הוא 'כל הולך על גחון', הפסוק השני שהוזכר  גם

התורה שכמו שאמרו בשם צדיקים מרמז על ענין זה, 

חצי תורה, זוכה וכבר למד כאשר אדם שגם ללמדנו, באה 

עליו להקטין את  , אלא אדרבאיחזיק טובה לעצמואל 

  .'הולך על גחוןבבחינת 'להיות ו עצמו

  

חולין לימדונו במסכת דהנה חז"ל  אפ"ל,עומק  וביתר

זה נחש'. שעליו נאמר בפרשת  -'ת"ר הולך על גחון  (סז:)

'והנחש היה ערום מכל חית השדה'. והוא  (ג, א)בראשית 

  הנחש הקדמוני שבערמומיותו הגדולה הצליח לפתות את 
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חוה שתפתה את האדם לעבור על רצון קונו, ועל כך 

נקנסה מיתה עליו ועל כל בני אנוש עד סוף כל הדורות, 

והוא גם אותו נחש הקדמוני הערום המפתה את האדם 

ומסמא את עיניו של  ,ולעבור על רצון קונ דור ודורבכל 

אדם, ומראה לו על כל דבר איסור עד כמה הוא נחמד 

 (טז.)וטוב למראה, וכמו שאמרו רז"ל במסכת בבא בתרא 

יורד ומתעה את האדם, ואחר כך הוא זה ששהשטן הוא 

עולה ומשטין עליו לפני בי"ד של מעלה, ואז הוא נוטל 

  רשות ונוטל נשמה.

  

דבר נורא מאוד,  )קעא.(וישלח פרשת בזוה"ק  איתאו

'מאי על גחונך תלך, דאתברו סמכין דיליה,  וזלה"ק

וקציצו רגלוי, ולית ליה על מה דקאים, כד ישראל לא 

בעאן לסמכא ליה לאורייתא, אינון יהבין ליה סמכין 

  ושוקין לקיימא ולאתתקפא בהו', עכ"ל.

  

 שהקב"ה העניש את הנחש של דברים הוא, ביאורם

והוא נשאר קצוץ את ידיו ואת רגליו,  וקיצץ, על חטאו

או  ,עוסקים בתורהידיים ורגליים רק כל זמן שישראל 

את העוסקים בתורה, אבל אם ח"ו ישראל סומכים שהם 

אינם מפרנסים לומדי תורה, גם ו תורה, אינם לומדים

שיוכל  רגלייםו ידייםלנחש נותנים עצמם בכך הם  יאז

מזעזע המבהיל בר דוהוא להתהלך עליהם ולתקוף אותם, 

  .כל נפש

  

הוא ותורה, כן כאשר אדם זוכה ולומד חציה של  עלו

עלול להרפות ידיו מן התורה אחר שלמד כל כך הרבה, 

תתרפה אם דבר הזה, כי לילה לך מעשות כאומרים לו ח

על ילך הנה הנחש לא ילך על גחונו אלא  ,ח"ו מלימודך

  .רח"ל כל תוקפולישוב רגליו ו

  

נקראת בפרשת שמיני, הפרשה שזה נכתב דווקא  כלו

לפי שאחר החג הזה יכול ברוב השנים אחר חג הפסח, 

האדם להתרפות מלימודו ומעבודת בוראו, ועל כן דווקא 

'כל הולך על שיהא בבחינת  בפרשה זו מזכירים לו לאדם

ושידע שההתרפות מדברי תורה נותנת רגלים גחון', 

'דרש דרש', מר בה בפרשתן לאותו נחש הקדמוני, ועוד נא

שיזהר  ,גם אם זכה ולמד חציה של תורהלומר לו לאדם ש

שלא לבוא לכדי מידת הכעס כי הבא לכלל כעס בא 

לכלל טעות, וזאת ועוד שגם אם זכה ולמד חציה של 

  ., והוא עדיין יכול לטעותידע שעדיין בן אנוש הוא ,תורה

  

שאחר חג הפסח בא שבוע בין הזמנים  ,ועוד וזאת

על בחורי מפיל הוא ובכל כוחו יצה"ר שבשבוע זה עובד ה

ניסיונות קשים, ניסיונות בעניני ישראל כ"כ הרבה 

ואם חלילה אנו מרפים אמונה, קדושה, ניסיונות בעניני 

הרי בכך אנו נותנים כוח לאותו  ,מדברי תורהעצמנו 

 תלוי   הדבר   יצה"ר להפיל ברשתו עדרים עדרים, ואין 

להתאמץ בלימוד התורה ובלימודה להשתדל  בנו  אלא 

  .בכל כוח

  

שכל , משה' דרש דרשזה מרומז באמת בתיבות ' וכל

אדם צריך לדרוש מעצמו עוד ועוד, בדרישה אחר דרישה, 

יעלה  דבר אחד יתחיל מיד דבר נוסף, וכך כשהוא מסייםו

וכה יתן ה' וכה יוסיף, בלא הפסק,  אלדרג אתמיד מדרג

, ולזכור את 'ך על גחוןהולזו של ' אשנצליח להיות בדרג
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חג מתן בוא מוכנים ומזומנים לנוכך , ה'דרש דרש'

  נתינתה  כיום  בהתלהבות  התורה  את  לקבל ו , תורתנו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ישמע עוד שוד ה, ולא יני, כולנו היום פה חיים אי"מס

  , אכי"ר.ושבר בגבולנו
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  'מאמר א

   רבה אליהו דבי תנא

  )לא אות כב(פרק 

שנבראו כל הנבראים שבעולם היו כולן  ואחר'

כאלו הן אוכלין ושותין ושבעין  ,בשמחה גדולה

ומה אם  ,והרי הדברים ק"ו ,ושמחים שמחה גדולה

העומדין בחוץ שאינם רואים פני השכינה מבפנים 

לו הן אוכלין ושותין ושבעים יהרי היו בשמחה כא

מכ"ש המלאכים וצבא  ,ושמחים שמחה גדולה

 ,השמים שהקב"ה הכניסן לפנים תחת כסא הכבוד

לו הן אוכלין ושותין ישהיו בשמחה גדולה כא

  .'ושבעים ושמחים שמחה גדולה

  

ענין השמחה הזה נאמר להדיא בפרשתן  והנה

'כתיב ויהי ביום השמיני,  :)י(מגילה כדאיתא במסכת 

אותו היום היתה שמחה לפני הקדוש ברוך  ותניא

(ויקרא כתיב הכא  כיום שנבראו בו שמים וארץ,הוא 

ויהי  (בראשית א, ה)ויהי ביום השמיני, וכתיב התם  ט, א)

הרי שבס"ד אנו זוכים  יום אחד'. ערב ויהי בקר

ללמוד במוצש"ק פר' שמיני את דברי אליהו הנביא 

  אודות אותו ענין.

  

שמחה כמעט ואין נראה שלכשנתבונן  והנה

, ממעטים אותהש םענינייש תמיד , ובעולם שלימה

 (ב, ב)שלמה המלך בקהלת דיליה  אמרש מווכ

מעורב,  -מהולל ביאור  .'לשחוק אמרתי מהולל'

עם ענייני הפך השחוק, וכך  מעורבשכל שחוק והיינו 

'לשחוק (קהלת ב, ב) בפסיקתא זוטרתא חז"ל דרשו 

שחוק בעולם והוא מתהפך  אמרתי מהולל, לפי שיש

לערבוב, וכן לשמחה מה זו עושה. כגון שמחה 

שהיתה לאהרן ביום השמיני, ועד שהוא שומח 

שאין אדם נהפכה שמחתו ליגון. וכן בהרבה מקומות 

, לפיכך ראוי יודע עד כמה תמשך שמחתו ושחיקתו

לאדם להיות אימת בוראו עליו כל שעה ושעה. ואין 

מושלם, לכך נאמר ולשמחה לך אדם שמוציא עולמו 

  מה זו עושה, מה הנאה יש לו לאדם בשמחתו'.

  

מצד שכבליל הסדר, רק עתה נהגנו כולנו זה  כעיןו

אכלנו בו כבני חורין, ומאידך גיסא אחד ישבנו בו 

ובליל , זכר לוימררו את חייהם בעבודה קשה מרור

והרי זה לחם עוני, הסדר הזה אנו אוכלים מצה שהיא 

ענין הבני חורין וענין אכילת  ,דסתריממש תרתי 

, וביותר אליבא דהלל הזקן ואכילת המצה המרור

 את המרור עם המצה ובשר הפסח ואכלםיחד שכרך 

בהדי הללו ך את התרתי דסתרי כלומר שכרכאחד, 

   הדדי. 

  

לגבי מנהג אכילת ביצה ענין זה מצינו  עוד

 תעוסי' (בשו"ע  הרמ"אוכמו שאיתא בהגהת  ,בסעודה

'נוהגים בקצת מקומות לאכול בסעודה ביצים, ב) ס"

זכר לאבלות, ונראה לי הטעם משום שליל תשעה 

גם כאן הנה באב נקבע בליל פסח ועוד זכר לחורבן'. 

של הלילה השמחה הגדולה את מערבים שוב אנו 
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אין ספק אבילות הפך השמחה, וה, עם ענייני הזה

 לעשות שליל תשעהבורא כל עולמים היה יכול ש

  של ליל הסדר. לילה באב לא יחול דווקא באותו 

  

המקודשים, ימי הספירה אנו רואים בענין גם  וכן

 אמדרגויום בכל יום עולה שבהם עם בני ישראל 

צדיקים שימים אלו כדי כך שאיתא בשם , אלדרג

חלים ימים אלו בנחשבים כימי חול המועד, ודווקא 

 שמתו בעידן יבאקבי עמידי ראבל על תלהימי 

   .חדוותא זה

  

ברא הקב"ה את עולמו באמת לעיין בזה, מדוע  ויש

שמחה מהולה בדבר שפעמים רבות שה ,באופן הזה

  .כלשהו עצב

  

שלמה המלך עליו השלום כבר גילה לנו  אמנם

שם  ,סוד נסתרים זה בספר קהלת דיליהבחכמתו 

'וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן  (ב, יג)כתב 

שך'. וכמו שביאר שם והסכלות, כיתרון האור מן הח

'ראיתי אני, כלומר אני בעל וז"ל הק' האלשיך 

החכמה, שיש יתרון לחכמה. ובמה הכרתי יתרון 

החכמה, הלא הוא מן הסכלות, כי מתוך פחיתות 

הסכלות הכרתי יתרון החכמה, כאשר יוכר יתרון 

  שך'.והאור מתוך הח

  

לולי שהיתה סכלות באמת ש ,דבריו הוא ביאור

בעולם, לא היתה ניכרת גדולתה של החכמה, ולולי 

 לא היה ניכר יתרונו של האור,  ,שהיה חושך בעולם

דלית נהורא אלא ההוא ' .)קפד(ח"ב וכמאמר הזוה"ק 

ולית פולחנא דקודשא בריך הוא , דנפיק מגו חשוכא

ונמצא  '.ולית טובא אלא מגו בישא ,אלא מגו חשוכא

הסכלות  ,החלק הרעדבר פלא ממש, ש זהעל פי 

הם אדרבא , אלא סותריםלא רק שאינם החושך, ו

, לחלק הטוב, לחכמהמהווים את השורש עצמם 

   לאור.

  

לולי ש, פי זה אפשר לומר נמי הכא בנידון דידן עלו

העצבות לא היתה השמחה ניכרת, ורק מחמת 

סוד , והוא באמת יביותרהשמחה ניכרת  ותהעצב

  מבהיל על הרעיון.

  

זיע"א כתב בספרו  המאור עיניםכ"ק אאז"ל  והנה

'אמרו רבותינו דבר נורא מאוד למתבונן, וז"ל (ליקוטים) 

במקום שבעלי תשובה ) :(ברכות לד זכרונם לברכה

עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, הטעם 

הוא, כי יתרון החכמה מן הסכלות כיתרון האור מן 

שאלולי החושך לא היה ניכר תענוג האור החושך, 

, ועל ידי החושך מבינים תענוג האור וטיבו, כלל

ומברכין בשחר יוצר אור ובורא חושך. והנה בריאה 

יותר מן היצירה, ולמה כתיב  היא מדריגה עליונה

גבי חושך בריאה, וגבי אור יצירה, אך הוא על דרך 

כי החושך גרם תענוג גדול המעשה יותר מן העושה, 

וכן מי שהיה רשע ואחר כך שב אל ה' ועוזב  האור,

הוא עובד בתענוג  ,תענוגיו והבליו מתענג על ה'
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כי הוא מבין התענוג  ,וחשק גדול יותר מן הצדיק

 ,מפני שהיה בחושך ואחר כך הכיר האור ,יותר

כדכתיב  ,ועיקר העבודה הוא בתענוג ,ומתענג מאוד

ולכן במקום שבעלי  ,עבדו את ה' בשמחה (תהלים ק, ב)

 ,כי הם לא השיגו תענוג כל כך ,תשובה עומדים וכו'

 ,)(יומא פז.ם שהזדונות נעשו זכיות ועוד נעשה בה

טוב ולא ובאמת אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה 

הכל צריכים לעשות תשובה ונקראים א"כ  ,יחטא

ולכן בבריאת היום קדמה ערב  ,בעלי תשובה

ושניהם  ,כי צריך להיות יתרון אור מן החושך ,לבוקר

   '.יחד נקרא יום אחד

  

שזה היה באמת  פי דבריו הקדושים נוכל להבין, על

, חנוכת המשכןעומק דברי חז"ל שהקישו את שמחת 

בריאת שמים וארץ, לפי שמחה שהיתה בעת ל

ויהי שבריאת שמים וארץ נבראה בהאי עניינא של 

רון האור מן שאז יש את ית ,ערב ואח"כ ויהי בוקר

החושך, ועל כן שמחת היום השמיני שנתערבה 

גם הוקשה  ,בחושך הגדול של מיתת נדב ואביהוא

  לשמחת בריאת העולם, ודו"ק.היא 

  

בוודאי שאין אנו רוצים חלילה וחלילה  אמנם

או את כל אשר בשם ישראל  ,שהקב"ה ינסה אותנו

כאלו של עגמת נפש או ייסורים יכונה בנסיונות 

ואנו מעתירים על כך בתפילה לבורא כל ואחרים, 

שאמרו במסכת ערכין למה הכוונה היא עולמים, אך 

 מר בריה דרבינא אמר עד היכן תכלית יסורין,' (טז:)

אפילו נהפך לו חלוקו. רבא, ואיתימא רב חסדא, 

אפילו  ואמרי לה במתניתא תנאואיתימא רבי יצחק, 

הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתים'. על 

שכאשר יש לו לאדם ייסורים שכאלו אנו מדברים, 

ייסורים כאלו, או חלילה וחס יסורים אחרים גדולים 

, ויבין שכל ענין הייסורים בא לא יפול ברוחומהם, 

 לטובה, האף שאינו יכול להבין זאת ולראות זאת, 

, ידע ויבין נופל למוחין דקטנותאדם כאשר ו

היסוד והבסיס למוחין הם מוחין דקטנות הם הש

כאשר נשכיל להבין יסוד ודגדלות שיבואו אח"כ, 

לתתך באופן של 'ימי הספירה כל נצל את לנוכל  ,זה

נסו 'ו(ישעיה לה, י) שכתוב  יתקיים בנו מקראאז ו ,'עליון

  ר.אכי" ',יגון ואנחה

  

  'מאמר ב

 ענין הקמת המשכן,פותחת ב שמיני פרשת

ב' והשייכות בין מאכלי אסורות,  מסיימת בענייניו

בפרשת  אלשיך הק'העל פי דברי , אלו הוא עניינים

שער באותיות  ובשלה"קשער האהבה בראשית חכמה וכן הביא ה(תרומה 

בתוכו לא  ,ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' )אות ל

   '.מישראל , בתוך כל אחד ואחדאלא בתוכם ,נאמר

  

יכול לקדש את עצמו  ,שכל אדם באשר הוא והיינו

את המעמיד היסוד ולהיות משכן לה' אלוקיו, והנה 

עם בני כאשר ו ,הם המאכלות השוכן באדם המשכן

שיהיה , המאכלותמקדשים עצמם בענייני  ישראל

הם יכולים לזכות להשכין בהכשר מהודר ונכון, אזי 

 ,והכל תלוי ועומד בענין זה ,את שם ה' בתוכם
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 רחמים לבקש אדם זכה 'לא , כ)כו( "ראכדברי התנדב

 רחמים יבקש מקום מכל מעיו, לתוך שיכנסו ת"ד על

לתוך  יכנסו שלא יתירה ושתיה אכילה על

וזוהי השייכות בין רישא דפרשתן לסיפא מעיו'.

   .דפרשתן

  

'אל  מג)בפרשתן יא, (נאמר כשרות המאכלות  עלו

רץ ולא ותשקצו את נפשתיכם בכל השרץ הש

יומא  תטמאו בהם ונטמתם בם'. ודרשו חז"ל במסכת

עבירה מטמטמת לבו של  'תנא דבי רבי ישמעאל (לט.)

אל  ',ולא תטמאו בהם ונטמתם בם'אדם, שנאמר 

  תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם'. 

  

 ה"ד (עקב אפרים מחנה דגלאיתא בספה"ק  והנה

 תקשו לא וערפכם לבבכם ערלת את ומלתם' ומלתם)

 ויש, לעורף לב ענין מה גדולה תמיהה היא. עוד

 מדינה על ה"זללה ז"מאא ששמעתי פי על בזה לפרש

 תחיית על ל"ז ם"להרמב במכתב ששאלו אחת

' ר לתלמידו אמרו ,התורה מן להם לומר המתים

 בקיצור דבריו תוכן וזה, שישיבם תבון אבן שמואל

 ומשקה מאכל מיני מכל הטבע חכמת פי על ,נמרץ

 המותרות ממאכלות עצמו ששומר ומי ,דם נעשה

 לו ויש ,וטהורין צלולין דמיו נעשו ,והטמא והאסור

 טהורות חיות נעשה שלו והחיות והמוח טהור לב

 כל של ותאלוק שהוא החיות אמיתית להשיג

 ,יותר עצמו ששומר ומי ,כולם את המחיה העולמות

 נעשה ,ותורתו' ה דרכי פי על אכילתו את ומקדש

 אבריו ח"רמ לכל השכל והוא אב בנין מזה

 נעשהש ,ו"ח להיפוך וכן ,ומתטהרים ומתקדשים

 שלו וחיות ,זרות עותבד ומעופש עכור שכל אב בנין

 ,לכולם הטומאה אבות אבי והיא ,מת בחינת נעשה

 ,דבר לכל יקרא טמא וטמא ,נטמאים אבריו ח"ורמ

 כל של אלקות שהוא החיות אמיתת ממנו ונעלם

 התנאים לכן ,זרות לדעות ונופל ונטמא ,העולמות

 שמרוש ,המשנה וחכמי המדות ובעלי והאמוראים

 וביין הזקן המלך בג בפת יתגאלו שלא נפשם

 עליהם שורה התוהי ,שכלם אור האיר לכן ,משתיו

 התורה בדת סתום מאמר כל לפרש הקודש רוח

 לבבכם ערלת את ומלתם וזהווכו',  ,הקדושה

כל ', עיי"ש יבין והמשכיל ,עוד תקשו לא וערפכם

 דבריו הק'.

  

של הרה"ק  באגרות הקודשחזיתי ראיתי  הנהו

משנת זיע"א רבי מנחם מענדל מליובאוויטש 

מגדולי לאחד שכתב תשי"ב, מכתב תשובה 

 ,בתרי מכתבו ניכרבין שמכתב לו שם ו, השליחים

כדרכו, ועל כן נראה חכמה בשאלה לא נששאלתו 

לבדוק את כשרות המאכלים באותו מקום, עליו לו ש

ין למה בכמובן שאותו שליח לא נח ולא שקט עד שה

שבאיזה מפעל באותו מקום רמזו כוונותיו הקדושים, 

עד  ,ו למדנולדרכנדים, ו לא נזהרו בחומרה אחת

  מענין המאכלות.היכן מגיע ענין זה של טמטום הלב, 

  

יום ב"ה יש הכשר השאע"פ שכ ,להוסיף בזה ישו

ן נוסף יש ענימ"מ עדיין , מהודר על כל מאכל ומאכל
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ן כמות המאכלים וזמני שהם עני ,בענין המאכלות

 בזה כל צרכו, שכאשר האדם אינו נזהרהאכילה, 

שיעור, אזי גם אז חל עליו זמן ובלא והוא אוכל בלא 

  הרמב"ם   כתב  כך  שהרי , 'ונטמטם בם'ענין זה של 

הואיל והיות הגוף ' ב)-, א(דדעות דיליה בהלכות 

, שהרי אי אפשר בריא ושלם מדרכי השם הוא

שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, 

  לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

דברים המברין ולהנהיג עצמו באת הגוף, 

לעולם לא יאכל אדם אלא  ,והמחלימים, ואלו הן

לא יאכל אדם עד שתתמלא וכו', כשהוא רעב, 

עתו'. וכו' יאלא יפחות כמו רביע משב ,כריסו

להזהר על כל פנים מחובתינו אשר על כן  .יעויי"ש

עניני המאכלות האסורות, והוא שגם הוא מ ,בענין זה

נוכל  כאשר נזהר בזהודרכי עבודת ה', מיסודי 

  אכי"ר., ,בלבבנומשכן לבנות 
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