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 (ט, ח) :לו אשר החטאת עגל את וישחט המזבח אל אהרן ויקרב 

 משה לו אמר לגשת וירא בוש אהרן שהיה - המזבח אל קרבברש"י בפסוק הקודם כתב: 
 :נבחרת לכך בוש אתה למה

שמיני שבשמינית, והכוונה גאוה בגמ' סוטה (ה, א) איתא שתלמיד חכם צריך שיהיה בו 
בבושה מצינו שניגש אהרן אל העבודה ני בפרשת שמיני ובו שהוא שמיעל פסוק זה

על העגל. והלך רק מפני שנבחר לזה וזה הכוונה אצל תלמיד חכם שידע  בשברון לבו
 .שהכל מתנת שמים בבחינת "לכך נבחרת" שהוא ציווי משמים

 (טעם הצבי בשם קונטרס דברי חנוך, מובא באוצרותיהם של צדיקים)
 (ט, כד) פניהם על יפלוו וירונו העם כל וירא
 עד שכינה' אתי ולא היום כל שימש אהרן כי ל"י 'ושבחו'. -וירונו  אונקלוס: םתרג
 שמואל ל"כמשחז אהרן של לכבודו' הי זה אך, זה על להתפלל ה"מרע עם הוא שנכנסו
 אחר עד מיטרא אתי לא א"פ ושוב בצפרא מיד מיטרא אתי א"ופ תעניתא גזרהקטן

 הרוח משיב אמר דציבורא שבחא דמי היכי אלא לציבור שבח אינם םשניה ואמר התענית
 אהרן של שבחו להראות נ"וה], ב"ע ה"כ תענית[ מיטרא ואתא הגשם מוריד זיקא ונשב
 וירא דבורו י"ועפ ידיכם במעשי שכינה שתשרה ר"יה ואמר שיצא עד שכינה שרתה דלא
 והבינו העם כל התבוננו לומר רוצה 'וירא' האי 'העם כל וירא' ואז, ישראל כל אל' ה כבוד
  .הציבור שליח אהרן ושל ציבור של שבח שזהו ושבחו וירונו אהרןשל כבודו שזהו

 ) חתם סופר( 
  (י, כ)בעיניו  וייטב משה וישמע

 הלכה של מ"ומו פלפול אלא' הי לא הקריבו היום הן אהרן דברי דכל ן"רמב ש"מ פ"ע
 ד"ע לישראל מסרה משה התורה שפלפול וידוע ן"ברמב ש"וע נשרף הטומאה מפני שהרי
 בעיניו ויטב הזה הפלפול משה וישמע כ"ע.], ח"ל[ נדרים' במס כמבואר יבורך הוא עין טוב

 )חתם סופר(  . הזה הפלפול לו בא משה של עינומטובת כי דייקא
 (יא, מז) לא תאכל אשר החיה ובין הנאכלת החיה ובין הטהר ובין הטמא בין להבדיל

. א"הגר של מחותנו), אדם וחכמת אדם חיי בעל( דנציג אברהם רבי הרב יצא אחתפעם
 ממנו לקבל כדי א"הגר של מדרשו לבית תיכף נכנס, כשחזר. מסחרו לרגל אירופה למערב
 בשיחה אברהם רבי עם נכנס מלימודו להבטל שלא א"הגר של כדרכו ,שלום ברכת

 כי, דנציג הרב לו השיב? אירופה מערבב חכמה דבר איזה שמע האם: אותו ושאל, חטופה
 יש זמן מאיזה ביניהם נתווכחו העולם אומות מחכמי כמה כי שמע אירופה במערב בהיותו
 שלש לילד כשנמלאו כי אמר מהם אחד. ביניהם הדעות נחלקו. הילד של בחינוכו להתחיל

 יתחילש לו ראוי נוךיהח כי אמר והשני, בחינוכו ולעסוק להתחיל כבר צריכים שנים
 הילד את לחנך להתחיל צריכים לדעתו כי ואמר השלישי ובא, שנים חמש לילד במלאת
 במעשיהם הם כי ההורים את לחנך בראשונה צריכים: כלומר, שנולד קודם שנה עשרים

 , לרעה או לטובה הילד על משפיעים
 שתי על לנו וסיפרו) ב פב יומא( בש"ס זה על חכמינו עמדו ככר :לו ואמר א"הגר שמע
 יום, היום כי באזניהן להן לחשו, הכיפורים ביום בולמוס אותן שאחז מעוברות נשים

 ואולם. יוחנן רבי ממנו ויצאה וזכתה - אכלה ולא הלחש לקול שמעה אחת. הוא הכיפורים
 הרי שהיה רשע, ,פירי אוצר שבתאי ממנה ויצא - לה שלחשו למה צייתה לא השניה
 . שנולד לפני עוד אמו הממעש הושפע הילד כי אנו רואים
 בגמרא כי א"הגר לו והשיב, תנ"ךב זה לדבר מקור יש אם א"הגר את דנציג הרב שאל

 הוסיף, ולדעתי", מרחם רשעים זורו) "ד, נח( תהלים בספר לזה מקוראיתא ) א, פג(שם
 הפסוק אחרי שבאו לפסוקים גם שם ונהוהכ כי" וגומר" המילה בגמרא שם חסר א"הגר
 "...מלחשים לקול ישמע לא אשר" ובכת שם, הזה

) מ, יא ויקרא( שמיני בפרשת בתורה גם נמצא זה דבר ,דבריו את א"הגר סיים, ואולם
 מילת שכן" תאכל לא אשר החיה ובין הנאכלת החיה ובין הטהור ובין הטמא בין להבדיל"
 ובין טמאה בין להבדיל באים אם כי להורות) יט, א שמות ראה', (יולדת' גם פירושה" חיה"

 שאכלה( הנאכלת) היולדת' (חיה'ה בין באמותיהם הרבה תלוי זה כי לדעת צריכים הטהור
 )ספר הגר"א(         "...תאכל לא אשר' חיה'ה ובין) פ"ביוכ
 )יא, מב( גחון על הולךכל

 .מעיו על ושח שהולך גחון ולשון, נחש זה: י"רש כתב
 לומר י"לרש לו והיה, מעוהי - גחון תרגם אונקלוס שהרי ביאור צריכים י"רש דברי

' שניקבה הפנימי הכרס' במשנה שמצינו כמו 'כריסו' – הקודש בלשון לפרש או', כתרגומו'
 . ועוד

 הוא דגחון' שו שלנו המסורה לחזק היה חפץ י"שרש א"זיע שיק ם"המהר מרן פירש
. התורה אמצע שהוא' מ אות כאן יהיה התורה על י"רש בספרו שגם ורצה, התורה אמצע

 לא יצחק רבי מרא' "א אות עם התורה את להתחיל ודקדק טרח י"שרש יראה שהמתבונן
 רצה בפרשתינו כאן - התורה ובאמצע" תששיבר כחך יישר' "ת אות עם ולסיים'" וכו היה

 .)שלמה תורה(  .'ת'מ'א אותיות הם יחד" עיומ' "מ אות שיהיה
 (י, ב) וימותו לפני ה'

: שלא נשאו נשים, שנכנסו שתויי יין, או שהורו הלכה בפני בחז"ל איתא כמה טעמים
 רבן.
 נגד שהוא מה ומרגיש בנים לו' שיהי עד ארץ בדרך להתנהג איך מרגיש אדם דאין ל"י

לנהוגצריךשהואמהז"עימביןמקפידשהואידיועלעמוותלמידיובניובהתנהגותכבודו
 ולא להם' הי לא בנים עדיין אלו אבל ,ודםכב נגד שהוא במה זהרהול ומוריו בהוריו כבוד
 והורו הקלו לכן שמים במורא ובפרט ובאביהם ברבם כבוד לנהוג האיך עוד והשכילו הבינו
 )תורת משה(  :יין שתויי למקדש קלות דרך ונכנסו שמים כבוד נהגו ולא רבן בפני הלכה

 אל טעם עיקר זהש מפריס איננו פרסה כי ל"הול (יא, ד) .הוא גרה מעלה כי הגמל את
 מעלה אינו כי ל"הל הוא פרסה מפריס כי אמר ובחזיר, זה קשה וארנבת בשפן וכן הטומאה

 . שלהם טהרה בסימן בכולם התחיל ולמה, גרה
 בעשו שאמרו כדרך טומאתן על טומאה מוסיף שבכולם טהרה שסימן זה ענין וביאור

 תוך מלא ותוכו כשר כאילו להראות טלפיו את שפושט לחזיר שנמשל) א סה ר"בר(
 כשרים עצמם את המראים הצבועים כמדת כברו תוכו שאין מי כל על מורה וזה ומרמה
 פסוק על י"שפירש כמו, לרעה שוין וברו שתוכו הגמור הרשע מן גרועים ספק בלי והמה
 לפי טומאה סימן הוא בחזיר פרסה הפרסת כ"וע) ד לז בראשית( לשלום דברו יכלו ולא

 ושפןבגמל זה בהפך וכן כשר הוא כאילו ולהראות הבריות להטעות יכול הוא זו שבפרסה
  וארנבת.
 בגוף זו רעה תכונה מולידים הם מ"מ בבהמות שייכין אינן אלו מדות שכל פ"ואע

 את המראים הצבועים כתות מן להיות) ג ב ירמיה פ"ע( יאשמו אוכלם כל כי האוכלם
 )כלי יקר(     :וחביריו עשו כמו כשרים עצמם

 מאוצרות המגידים  
"אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא 
ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם ואת השפן כי מעלה גרה וגו' ואת הארנבת כי מעלת גרה 

 רבי שבתי יודלביץ  -  הוא"
ם מה זה זואולוג? זואולוג. אתם יודיע –וירון ואספר לכם סיפור קטן. ישב על ידי בא

פרופסור לחיות, גן חיות. פרופסור יהודי מליונר, היודע ומבין בעניני רוב החיות שעל כדור 
 הארץ.

במהלך הדרך הארוכה שישבתי לידו, הוא הספיק לספר לי על כל שאיפות חייו, ועל 
בה הוא מעמיד תלמידים בזואולוגיה, "כבר זכיתי להעמיד  –תפקידו כיום באוניברסיטה 

פרופסורים גדולים". בקיצור, הוא שוחח עמי בידידות, כחבר וותיק.  –שלושה תלמידים 
 היה מאד מעניין.

 באמצע הדרך הגישו במטוס אוכל לא כשר. ויפתח ד' את פי האתון...
 ?"!וכי אינך יהודי ?אמרתי לו בכאב: "איך אתה לועס כזה אוכל

שמשה רבינו אמר, לא מחייב  הוא התרגז קצת שאני מפריע לו לאכול: "שמע נא, מה
 אותי כי הוא הרי נפטר לפני ארבעת אלפים שנה".

 "רשע", אמרתי לו, "הקב"ה אמר זאת, והקב"ה חי וקיים".
"רבי, אל תתרגז" ביקש "אם תוכיח שהקב"ה אמר איזה בשר מותר לאכילה ואיזה לא, 

 אם תוכיח לי אני מסכים לדעתך ושב בתשובה".
 וכיח לך, אתה עוזב את האוכל".שאם א –רך "טוב, אבל תזכור את דב

"שמע נא, רבי, חבל לך על הזמן והמאמץ, כי לפני כמה שני התווכחתי עם רב אחד 
 במשך ארבע שעות, והוא לא נצח אותי".

"אני, לא צריך ארבע שעות. די לי בארבע רגעים, לא ארבע שעות. תוך ארבע דקות, 
 .כביכול תשכב על הארץ ותודה שהצדק איתי"

 "אה, ארבעה רגעים?". –הוא הסתכל עלי, פתח את העיניים כמו עגל. 
 "כן, לא צריך יותר".

 "איך?"
 "המתן בסבלנות ואני אראה לך":

 פרופסור, אתה יודע מה הן סימני כשרות של בהמה?"
 "מה?!"

אלו הם  –"מפריס פרסה ומעלה גרה"  –אסביר לך, סימני כשרות הכתובים בתורה הם 
 של בהמה טהורה, כמפורש בתורה, וכפי שכל ילד יהודי בן ארבע יודע. שני הסימנים

עתה, אשאל אותך, פרופסור, מה תהי' ההלכה אם יש לבהמה רק סימן אחד? מפריס 
 פרסה או מעלה גרה?"

 "חצי כשר חצי טרף" השיב.
 "מה אתה שח? אין חצי חצי, או כשר או טרף"

 עם סימן אחד היא טמאה לאכילה!" "טוב, טרף". אמר. "אתה צודק" הסכמתי "בהמה
"עכשיו תשמע היטב, משה רבנו כתב בתורה כי קיימים ארבע חיות: גמל, שפן, ארנבת, 
חזיר, שיש להם רק סימן אחד, וארבעתם בלבד. רק אלו. כל שאר החיות או שיש להם שני 
ר סימנים, או שאין להם כלל. תגיד לי, משה רבינו למד אצלך זאולוגיה? היה לו תוא

 פרופסור לחיות? לא.
אולי משה רבנו יצא לצייד והכיר ביערות את החיות. לא. הוא גם לא עבד מימיו בגן 
החיות, הוא גדל בבית המלכות במצרים, לא בג'ונגל באפריקה. וא"כ מהיכן ידע שאין 
אחרים כיוצא בהם? ומי כמוך ידוע כפרופסור לחיות שממתן תורה עד היום ארבעת אלפי 

חקרו כבר כמעט את כל כדור הארץ, ועדיין לא נמצאה בכל הג'ונגלים בעולם  שנה, כאשר
 חיה חמישית שיש לה רק סימן אחד... מניין כל זאת למשה רבנו?

המשכתי לנגן באוזניו את לשון הגמרא: אי, "תנא דבי רבי ישמעאל" אומרת הגמרא 
ן תשובה לאומר אין תורה בחולין (דף ס') "וכי משה רבינו קניגי היה או בליסטרי היה? מכא

מן השמים!" האם משה היה "קניגי" (עובד בגן החיות)? "וכי משה בליסטרי" (ציד חיות)? 
מאיפה ידע את זה? אלא לומר לך שתורה מן השמים, כך אורמת הגמרא. כלומר, ה' שברא 

 וידע מה שברא, הוא אמר לו את הדברים והוא העבירם לנו.
חנתי כי כמה מיושבי המטוס מלפנים ומאחוריו, התאספו כשסיימתי לדרוש באוזניו, הב

סביב, הפסיקו לאכול והתקבצו, והנה כבר חלפו חמשה רגעים... התנצלתי על האיחור 
 בדקה.

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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 הבטתי עליו, הוא היה חיוור כמו סיד.
 "רבי, שכנעת אותי" אמר והוסיף "אגמור לאכול, ואחזור בתשובה".

 "תלך. אתה אבוד" הפטרתי.
ע כבר, הוא יודע, אבל "קודם אגמור לאכול". באמצע האוכל אינו יכול, הוא משוכנ

 מסכן... נורא ואיום, הוא משוכנע אבל רוצה לסיים את האוכל. הנה, כך נראה האדם.
אי, אי, ר' שלום שבדרון אמר פעם: "אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחותי 

רסיסי לילה" הקב"ה דופק על פתחנו מעורר רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קווצותי 
ודי דופק"! ומה אני אומרים להקב"ה? דקול  –ק! הוא דופק הוא דופ –אותנו לתשובה 

(המשך הפסוקים) "פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם" 
 מחר אני אחזור –היום אי אפשר  –עשיתי אמבטיה לבשתי פיז'מה קשה לי להתעורר 

בתשובה (כשאסיים את המנה שהגישו לי במטוס) משבוע הבא אקבע עתים לתורה, 
 ממחר אשתפר בתיקון מידותי, וכך עוברים כל החיים:

מחר, מחר, מחר. "פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם" 
עאל אומרים י וי, חולפים להם החיים כחלום יעוף של התקווה של "מחר". ואיך בני ישמוא

 בערבית: "בוקרא מישמיש".
 מה מחר? עכשיו!. אין מחר!.

לפעמים כאשר מתעוררים לאחר דפיקות רבות, זה כבר מאוחר מאד. אי, אי, כי מגיע 
אין, הדוד נעלם. אתמול באתי וישנת,  –יום קשה ונורא שעליו נאמר: "ודודי חמק עבר" 

א ענני". אה, והגעגועים מתחילים אז ועתה מאוחר!: "ביקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ול
נשאר לאדם רק הגעגועים: "השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו 

 לו שחולת אהבה אני".
רבותי בר מינן, לפני כמה זמן היו טילים, טילים! שכחתם, אה? נראה על הפנים שלכם 

עם המסיכות. היה אז "קול  –שזה התרחש לפני מאה שנה... לפני כמה חודשים סך הכל 
 –דודי דופק" צביטה בלב אוי, אוי, "השיבנו אליך ונשובה" ביקשנו. נו, ועתה כמעט שכחנו 

 אה "דודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו ביקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני"
ועתה, הקב"ה רוצה לפחות את התשוקה שלנו: "אם תמצאו את דודי מה תגידו לו 

 אני חולה באהבת ד'. –אני"  שחולת אהבה
אשריכם, אשריכם ב"ה שזכיתם בליל זה להתאסף ביחד. כולנו נאמר להקב"ה: אנו 

רבונו של עולם! לפקוח עיניים. לראות את האמת, את אור אלקים  –מתגעגעים אליך 
 ולחפוץ בקרבתו ובקיום מצותיו בדקדוק.

"אור החיים" הקדוש (שבית הגעגועים שלנו יעלו לכסא הכבוד ביום קדוש זה בזכות ה
 )להגיד(    הכנסת נקרא על שמו) ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו, אמן!

 
 "מום שבך אל תאמר לחברך"

 "ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר, טמא הוא לכם"
לחזיר, שנאמר:  (ויקרא יא, ז). ואמרו במדרש (ויקרא רבה יג, ה) שמלכות אדום נמשלה

"יכרסמנה [לכנסת ישראל, חלילה] חזיר מיער" (תהלים פ, יד). ולמה נמשלה לחזיר, לומר, 
לך, מה חזיר בשעה שהוא רובץ מוציא טלפיו ואומר: ראו שאני טהור, כך מלכות אדום 
מתגאה וחומסת וגוזלת, ונראית כאלו שופטת צדק. מעשה בשופט נכרי שהיה הורג 

 והמכשפים. גחן ואמר לתלין: שלשתם עשיתי בלילה אחד!הגנבים והמנאפים 
וכך כתב רש"י (מהמדרש, בראשית רבה סה, א) על הפסוק: "ויהי עשו בן ארבעים שנה 
ויקח אשה, את יהודית בת בארי ואת בשמת" (בראשית כו, לד), עשו היה נמשל לחזיר, 

ו, לומר ראו שאני שנאמר: "יכרסמנה חזיר מיער". החזיר הזה כשהוא שוכב פושט טלפי
טהור, כך אלו גוזלים וחומסים ומראים עצמם כשרים. כל ארבעים שנה היה עשו צד נשים 
מתחת יד בעליהן ומענה אותן. כשהיה בן ארבעים אמר: "אבא בן ארבעים שנה נשא אשה 

 (בראשית כה, כ), אף אני כן!"
 מסבו.וזה מזכיר לי ספור ששמעתי מתלמיד בישיבתנו. בגדדי היה, ושמעו 

בבגדד נתפס גנב. הובא לפני השופט, שגזר דינו למות. גזר הדין הובא לפני הכליף, 
 שאישרו. הוציאוהו אל הגרדום, והודיעוהו שיש לו רשות לבקש בקשה אחרונה.

 אמר: "רצוני שיביאוני בפני הכליף, רוצה אני לומר לו דבר מה".
 זור בו מן האישור".אמרו: "אם רצונך להתחנן על נפשך, אין סיכוי, לא יח

 אמר: "אף על פי כן".
 הודיעו לכליף, שהסכים לראותו.

התיצב הגנב, וקד קידה. אמר: "אדוני השליט ירום הודו, דין צדק דנני. חטאתי עויתי 
 –ופשעתי, ותהא מיתתי כפרה על כל עוונותי 

 אבל העוון החמור ביותר שלי אינו ידוע לרבים, ובאתי להתוודות עליו ולתקנו!"
 הסתקרן הכליף: "ומה הוא?"

אמר: "סוד עובר במשפחתנו מדור לדור, סוד המסוגל להעשיר את אוצר המדינה 
 ולהשביע רעבון כל תושביה. עוול היה זה, להצניע הסוד ולהעלימו מהשלטונות!"

 רכן הכליף: "ומה הוא הסוד?!"
שעה קלה  אמר: "יודע אני לחש, שאם לוחשים אותו בעת הטמנת גרעין באדמה, בתוך

נובט העץ, וכעבור יום מניב פרות! עתה, עם מותי, ירד הסוד אלי קבר. החלטתי שפשע 
הוא, להעלימו. הריני למסרו להוד מעלתו, וכשאדע שהסוד בידיים טובות, אמות 

 בשמחה!"
 נרעש הכליף: "אדרבה, הבה נשמע!"

לא אגלה את העיף הגנב מבט ימינה ושמאלה, ואמר: "יותר מדי אזנים כרויות כאן. 
 הסוד אלא בפני שלושה. הוד רוממות הכליף, שר האוצר ושר החקלאות".

 "ניחא", אמר הכליף, והורה להביאם.
 הגיעו, והגנב אמר: "כעת צריך אני פנכה מלאה עפר, ספל מים, וכמה גרעיני פרות".

 הביאו, ונטלם. אמר: "בכבוד, ירדו עמי אל הגינה".
גחן, וחפר גומה בקרקע. הזדקף, ושפך מעט מים לפנכת ירדו לבוסתן, והביטו במעשיו. 

 העפר. פשט אצבעותיו, והראה את הגרעינים שבכף ידו: "יבחר הכליף במה להתחיל".
 בחר הכליף בגלעין אפרסק.

כוז. פקח עיניו, ואמר: "זהו, י, עצם עיניו וגרגר את הלחש ברכהנשבפטמנו בעיסת העפר 
העפר בגומה שבקרקע. אבל איני יכול לעשות זאת. הכל מוכן. עכשיו יש רק להטמין את 

הלחש יפעל רק אם ידי המטמין נקיות, מעולם לא שלח ידו ברכוש זולתו. ואני, הן יודעים 
 אתם, נתפסתי בגנבתי".

 –הושיט את הפנכה לשר החקלאות: "בכבוד" 
שובת נרתע השר: "לא, איני יכול.. אדם הגון אני, אבל, יודעים אתם, כשהייתי צעיר, מ

 נעורים... חוששני, שמא לא יצמח העץ, לא יועיל הלחש"...
"לא נורא", הרגיעו הגנב, "כולנו בני אנוש. בכבוד", הושיט לשר האוצר: "יתכבד כבודו" 

– 

חורו פני שר האוצר. פזל לעבר הכליף, ואמר: "לא, לא אוכל, חוששני, הלא תבינו, הן 
 , שמא, בטעות, שגיאות מי יבין"...שר האוצר אני, כספים כה רבים עוברים דרכי

"אני מבין, ודאי" , אמר הגנב, ופנה לכליף כשהוא משתחוה עמוקות: "אדוני ומלכי, 
 –בכבוד" 

נשא הכליף ידו: "לא... זכורני כשהייתי ילד, לא הרשוני לקבל דבר מה, ולקחתי בלי 
 רשות. מי יודע, אולי זה ימנע מהלחש לפעול"...

ברכיו, וקרא: "אתם השליטים והשרים פוחדים שידיכם אינן גנב האומלל על כרע ה
נקיות. מעולם לא חסר לכם מזון, אתם טובעים בעושר, ושלחתם יד. ואותי שחטאתי כדי 

 (והגדת)    ות?!"...ולהביא טרף לביתי, להשביע רעבון בני, אותי דנתם למ

 
 שיהיה ברנו כתוכנו!

תוב קובע, ש"כמים הפנים לפנים כן לב האדם הגאון בעל "בית הלוי" זצ"ל תמה: הרי הכ
אורו, כשם שהמים משקפים את בבואת המתבונן בהם, כך חש ילאדם" (משלי כז, יט). וב

 –האדם כלפי חברו כפי שחברו חש כלפיו 
וידוע הסיפור: הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל לחם בעוז בחילונים שבקשו להרחיב 

ל ובעיר הקודש בפרט. פעם פרצה לביתו קבוצת ולחזק אחיזתם בארץ הקודש בכל
בריונים חילונים, שבקשו לרצחו נפש [כפי שאכן רצחו את נציגו הר' יעקב ישראל די האן 

 ז"ל]. קידם פניהם בשלוה והסביר להם עקרי שיטתו, ויצאו מביתו בלא לפגוע בו לרעה.
 הם השלופים לנדנם!רגע. איך נהפך לבם כרגע, איך החזירו אקדחייהנוכחים לא יכלו לה

אמר להם: אספר לכם, ותבינו. שמעתי מרבי נחום משאדיק זצ"ל שכאשר התמנה 
בעירו רב חדש בקש להכיר את בני הקהילה. שאל את הגבאי: "מיהו זה שיושב לידי 

 ב'מזרח'?"
ענהו: "הוא?! הוא ה'מוסר', המשלין של הקהילה. הכל רועדים מפניו ופוחדים ממנו 

אבדו בגינו את חרותם ואת רכושם! בחוצפתו דרש שיושיבוהו ב'מזרח', פחד מוות. רבים 
 ויעלוהו לתורה ל'שישי'!"

 שמע הרב, חקר ודרש, ואמת את השמועה. הורה: "בשבת הקרובה אל תעלוהו לתורה!"
 בהגיע הקורא בתורה ל'שישי' קם המלשין כהרגלו, והנה קראו לאדם אחר לעלות.

 תמה: "מה זה, זו העליה שלי!"
"העליה שלך?!" ענהו הרב, "מה לך ולתורה הקדושה. פה משוקץ, שמלשין על אחיו, מה 

 לו ולברכות התורה?! צא, טמא! אל תבוא לבית הכנסת!"
 עמד המום, פניו אדמו וחורו, ואז קרא: "חכו חכו, עוד אלמדכם לקח", ויצא בחרי אף.

יעם הרב, והחיים שבו חרדו כולם. אמרו לרב שסיכן נפשו, הלה עלול לרצחו נפש. הרג
 למסלולם.

כעבור זמן הוזמן הרב לסנדקאות באחד מכפרי הסביבה. נסע עם שנים מתלמידיו. 
לפתע הבחינו במלשין  הרוכב על סוסו לקראתם. הודיעו לרב בחרדה, והרב נשאר שוה 

 נפש.
המלשין הבחין בהם, והדהיר את סוסו לקראתם. הורה הרב לעגלון שיעצור את העגלה. 

ן למלשין. הלה הגיע וירד מסוסו, ניגש אל הרב ובקש סליחתו על התפרצותו כלפיו, המתי
 עלה על סוסו והתרחק מהמקום.

התלמידים היו המומים, והרב הסביר: "כשראיתיו, ידעתי שמסוגל הוא להרגני. חשבתי, 
מה עושים, איך אנצל. ואז נזכרתי באמרתו של שלמה המלך: "כמים פנים לפנים כן לב 

לאדם" כשם שאני מתיחס לזולת, מתיחס גם הוא אלי. מיד התחלתי להפך בזכותו  האדם
של אותו אדם. מי יודע איזה חנוך קבל, מי יודע כמה פגעו בו בעבר ואיך עוררו שנאתו 
ומשטמתו. כמה גדולה הרחמנות על נשמתו האומללה וחייו הריקנים והמעוותים! ובה 

רי הרב קיים חובתו, פעל לשם שמים, גונן על בני בעת, עלו גם בלבו הרהורים מקבילים: ה
 הקהילה. ונתרכך לבו, ובקש מחילה!"

י. הם באו גדושי משטמה, עם רצח גתי גם אנהזוננפלד זצ"ל, נ םכך, סיים רבי יוסף חיי
עיניים. ואני התבוננתי בהם ברחמים רבים. נשמות יהודיות אומללות, טועות ותועות, ב

כור, כה גדולה הרחמנות. ואז, "כמים הפנים לפנים", ינלא וושנמלובות אש זרה ומוסתות ל
אבל שנאתם שככה  –לא להסכים עמי, כשם שאני איני מסכים אתם  –נהפך גם לבם 

 ומשטמתם כבתה...
והוסיף, שאין לך רעיון בספר משלי, שאין לו מקור בתורה (תענית ט ע"א). כשראה 

, השתחוה ארצה שבע פעמים, לכוף יעקב את עשו הבא להרגו בראש ארבע מאות איש
ורר בנפשו את רגש האחוה, עצמו ורגשותיו, "עד גשתו עד אחיו" (בראשית לג, ג), עד שע

ש"וירץ עשו לקראתו יחבקהו". הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, אלא שנכמרו  ובכך פעל
 רחמיו באותה שעה נושקו בכל לבו" (רש"י).
ך זה שהגוי שונא את היהודי הרבה יותר ממה ואם כך, שאל ה"בית הלוי" מבריסק, אי

 שהיהודי שונא את הגוי?!
 איזו שאלה חזקה!

 –והתשובה, חזקה עוד יותר 
בלב כל יהודי, שוכן גם חלק 'גויי' [וכמו שאמר (ברכות יז ע"א): גלוי וידע לפניך שרצוננו 

לבבנו לעשות רצונך, ומי מעכב, שאין אנו עושים רצונך, שאור שבעיסה, יצר הרע שב
המחמיצנו (רש"י), ושעבוד מלכיות, היינו השפעת האומות וחלחול תרבותם], ומובן 
שבחלק זה איננו שונאים את הגויים, להפך. אבל בגויים אין אף 'פינטעלע איד', אף נקודה 

 של יהודי, גם לא שמץ ממנו. לכן שונאים הם אותנו בכל לבם!
חי מיד עשו" (בראשית לב, יב), ופרשו וכשיודעים זאת, עולה השוועה: "הצילני מיד א

בספרים הקדושים ("דגל מחנה אפרים", "קדושת לוי", ועוד), שבקש הצלה ממשהו של 
 "עשו" שדבק בו חלילה, כי אז תנתן לעשו שליטה עליו!

 –ומה היא קליפת עשו העלולה לדבוק בנו 
 שנפשוט טלפינו לומר טהורים אנו, בעוד הטומאה בחובנו!

 קים יותר מכפי שאנו באמת!שנתחזה לצדי
זהו ששנינו (בראשית רבה סה, טז), "אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי משמש 

היש לנו מושג מה כלול במשפט זה! איזה כבוד אב, איזו מסירות. בתלמוד  –את אבא" 
הירושלמי (ריש פאה) מוגדרת מצות כבוד אב ואם: "החמורה שבמצוות". על רבי טרפון 

צטיין בה, אמרו חכמים שעדיין לא הגיע לחצי קיומה. ורבן שמעון בן גמליאל מעיד שכה ה
 מה!יעל עצמו שכל ימיו קי

 –ועם זאת 
 "ששמש עשו את אביו!" –אף לא אחוז אחד  –"ולא שמשתי אותו אחד ממאה" 

במה פחת רבן שמעון בן גמליאל, מה החסיר? מאומה, זולת פרט אחד: "אני, בשעה 
ת אבא", מבשל וצולה ואופה ומכין ומגיש, "הייתי משמשו בבגדים שהייתי משמש א

מלוכלכין, ובשעה שהייתי יוצא לדרך הייתי יוצא בבגדים נקיים. אבל עשו, בשעה שהיה 
משמש את אביו לא היה משמשו [בבגדים מלוכלכים, ואף לא שמשו בבגדים נקיים,] אלא 



 

 ג 

 אלא בבגדי מלכות!" בבגדי מלכות. אמר: אין כבודו של אבא להיות משמשו
 זהו?!

וכי משום כך, בגלל פרט זה, כדאי שיחשוב עצמו פחות כל כך, ירוד כל כך, מפסגתו של 
 עשו?! ילבש גם הוא בגדי מלכות, וישתחוה לו!

קוי, מעשה חיצוני גרידא. תהיה זו "פשיטת יוהתשובה, שאם כן יעשה יהיה זה ח
 טלפים" ובכך יהיה חלילה לעשו!

שיהיה תוכו כברו, כמדתו של התלמיד  –ך להלכה הפסוקה יר שאינו שיבכל דב –מוטב 
 חכם (יומא עב ע"ב)!

 –ועוד בענין זה 
שנינו (חולין קה ע"א): אמר מר עוקבא, אני לענין זה כחומץ בן יין לעומת אבי. שאילו 
אבא, כשאכל בשר כעת לא אכל גבינה עד למחר בשעה זו. ואילו אני איני ממתין אלא 

 ארוחה. וזה המקור להמתנת שש שעות, כשיעור הזמן מארוחה לארוחה.מארוחה ל
ויש להבין: הלא לדברי הכל נהג אביו בחומרה יתרה. וכי מי שאינו נוהג בחומרות 
יתירות כבר חומץ הוא, מקולקל ודחוי?! ואם אכן כן, ינהג גם הוא כך. וכי כה להוט הוא 

 אחר גבינה?
אלא מאי, משל לעני שהיה מחזר על הפתחים. רבים היו העניים, והפרוטות שקבצו 
הספיקו בדוחק ללחם. והעני דנן, ברוך השם, חי בהרוחה יחסית. גם לחם, וגם חמאה 
ללפת את הפת. רחוק היה מעושר, אבל אין על מה להתלונן. אפילו חסך מעט, לעת חולי 

 שלא יבא.
חתו: בסך הכל, אין אפשרות לפקוד כל הבתים. חבריו יום אחד גילה לאשתו סוד הצל

עוברים דירה דירה. נוקשים, מבקשים, מקבלים. פרוטה פה, פרוטה שם. והוא משאיר להם 
 את בתי העניים, אינו פוקד אלא את בתי האמידים והעשירים!

 איך תדע מי אמיד ומי עשיר, תמהה.
כיסוי בפרוטה. לאמידים, מנחושת הסביר: סימן מובהק לי, לעניים, מזוזה מפח חלוד, 

קלל. שם נותנים חצי דינר. אבל כשהמזוזה מכסף טהור, בית עשירים הוא. שם מעניקים 
 אף דינר שלם!

שמעה, והפנימה. למחרת היום יצא לסיבובו והיא רוקנה את קופת החסכון. הלכה אל 
ר את מעונה הצורף והזמינה בתי מזוזה מכסף מגולף לכל חדרי הבית. עתה יפקוד העוש

 ויהיו מן הנותנים ולא מן המקבלים!
מזוזה כה  קבא הקבצן לביתו, הושיט ידו למזוזה לנשקה ונותרה מושטת באויר: נרתי

 נאה, רק אצל גביר העיר!
 ן זה", שאל את אשתו."מהיכ

 ענתה: "אתה אמרת, סגולה לעשירות!"
 איי, איזו הבנה! הנרתיק הוא הוכחה לעשירות, לא סיבתה!

עשיר ביתו מרווח, רהיטיו מהודרים, מאכלו מגוון, בגדיו נאים, כיסיו מלאים.  כשאדם
 וגם, גם נרתיק המזוזה מכסף טהור.

להמתין יממה שלמה בין בשר לחלב הידור הוא. כנרתיק מזוזה מזהב טהור. אבל מצביע 
הוא על עשירות בכל, על הון רב של תורה ומצוות ומעשים טובים בשיא השלמות 

ומר עוקבא ראה עצמו כה רחוק משלמות זו, כחומץ בן יין. מה תאמר, שיהדר  וההידור.
 רק באותה הרחקה, ימתין יממה בין בשר לחלב. זאת, לא יעשה.

ומדוע, משום שכאשר הדירה היא דירת עניים, הרהיטים דלים והבגדים מהוהים, 
פו של אותו המאכלים דחוקים והכיסים ריקים, הרי הנרתיק המהודר יהיה כנזם זהב בא

 (והגדת)      ו"חזיר", זה עשו!   יצור...

 
 הורים, בניכם אינם מחוסנים דיים! - לקח בת היענה

התורה, לשון הוראה היא (זוהר ח"ג נג, ב). אין לך שאלה שאין תשובתה בתורה, 
 והסיפור הבא יוכיח.

עד פת  המצב הכלכלי בפולין בין שתי מלחמות העולם היה בכי רע. משפחות הגיעו
 לחם. אני זוכר, סבלו חרפת רעב. צריך לדעת להודות על המצב כיום.

יתו אב ובנו. הבן, יכשה"חפץ חיים" זצ"ל ביקר בלודז', עיר התעשיה הנודעת, עלו לאכסנ
תר ילקבל ברכה להצלחה בתורה. הוא בא לקבל ה –כמו היום  –בחור בר מצוה, לא בא 

 לו להפסיק ללמוד, לא פחות! לעזוב את בית המדרש. שה"חפץ חיים" ירשה
מים, מצליח בלימודו, ירבו כמותו בישראל. לב זהב לו. ולב הזהב ש בחור טוב, ירא

מתפלץ כשהוא רואה את אביו עובד מבוקר עד ערב ומשתכר אל צרור נקוב, ואין הקומץ 
וד מנגד, לשקוע בלימוד, מעואין בגד ללבוש. איך יכול הוא ל משביע, ואין לחם לאכול

מוד על דם הוריו, אחיו ואחיותיו, להתעלם ממצוקתם! רוצה הוא לצאת לשוק, למצוא ולע
 עבודה, איזו שתהיה, ולסייע בפרנסת הבית!

 נו?! מי אינו מניח לו?!
אביו מתנגד: בשום פנים ואפן! מקומו של בחור, בבית המדרש! "איש שדה" יוצא עשו, 

פתו ירודה, הויתו גשמית, מכבה כל ו"יושב אוהלים" יוצא יעקב אבינו. השוק משחית, ש
 זיק של קדושה ומחדיר טומאה!

והבן אינו מסכים. אבא, דוקא משום שאתה סבור כך וחדור להט רב כל כך, מוכן אני 
לצאת לשוק החיים. כי רואה אני שאתה ירא ושלם, ולא הושפעת. זיק הקדושה שלך לא 

 כבה, והטומאה לא חלחלה. אחזיק גם אני מעמד.
דיק בא לעיר, רבנו ה"חפץ חיים", והחליטו לעלות לאכסניתו, להגיש לפניו שמעו שצ

 תעצומותיהם.
 כמה התרגש לשמוע!

לשמוע את הבחור, שכואב הוא כאבו של המחסור בבית ורוצה לעזור לאביו ולסייע 
 בפרנסה. "נושא בעול עם חברו", מארבעים ושמונה קניני התורה!

העזרה, ומודיע שהמשפחה מוכנה לסבול  וכמה התרגש לשמוע את האב מוותר על
 מחסור, ובלבד שהבחור ישאר באהלי תורה!

וגדול היה כוחו של ה"חפץ חיים" זצ"ל להסתכל על כל דבר בעיניים של תורה, ולמצוא 
 לכל שאלה פתרון בתורה.

אמר לבחור: שמע נא, התורה אסרה לנו את העופות הטמאים. את הנשר ואת הפרס 
עורב ואת בת היענה. למה לא נאמר: את היענה, מדוע נאסרה רק ואת העזניה, ואת ה

בתו כברזל ובשרו יהבת? התשובה ידועה: היען אוכל אבנים וזכוכיות (שבת קכח ע"א), ק
תן לאכילה ואין צורך לאסרו. אבל אפרוחו, בשרו עדין רך, ואותו אסרה יכסוליה, לא נ

 זקוני ועוד, ויקרא יא, טז).התורה באכילה. כך מפרשים רבותינו (בעלי התוספות וח
והנה מצינו שירמיהו הנביא קונן, איך היתה "בת עמי לאכזר, כיענים במדבר" (איכה ד, 
ג). ויש להבין, במה מתבטאת אכזריות היען לאפרוחיו? והענין, שהאפרוחים באים 

בעיניה, אין טעים ממנו, שבר זכוכית מחודד  –ומבקשים מזון, והאם נותנת להם מעדן 
נור ברזל וקיבתה יונן. ואינה מבינה שעבורה זה אכן מעדן, משום שהוושט שלה כצומש

כדד נחושת, והזכוכית נגרסת בה עד דק. אבל אפרוחה עדין ורך, והזכוכית תנקוב את 
הושט ותחורר את הקבה, והאפרוח יתיסר וימות בעינויים קשים ומרים. ונמצאת אשמה 

 בהריגת אפרוחה!
"חפץ חיים", אביך מבוגר ומחושל, מחוסן נגד אוירת השוק מבין אתה, בני, סיים ה

ומתמודד בהצלחה מול השפעתו. אבל אתה עודך צעיר ורך, אינך יכול להשוות עצמך 
 אליו ולמדוד עצמך לנגדו. עליך להמשיך לשהות באהלי תורה ובקרב בני התורה!
או לצפות והדברים אמורים להורים, שאומדים עצמם שיכולים לשהות במקום פלוני 

במופע פלוני ולא יושפעו לרעה, וה' יודע האמת. אולי מלאכים הם. אולי יכולים הם לטייל 
במקום פלוני ולבלות במקומות בילוי ומחוסנים הם דיים, יגרסו זכוכיות כאוות נפשם. אם 
מעדן הם עבורם, יבוסם להם. אך מה רוצים הם מילדיהם, איך מהמרים הם על זוך 

 (והגדת)    ם לוקחים אותם עמם?!נשמותיהם, איך ה

 
 יט)-(יא, יג ואת אלה תשקצו מן העוף... ואת החסידה

 זו דיה לבנה... ולמה נקרא שמה חסידה שעושה חסידות עם חברותיה במזונות (רש"י)
מדוע למרות התכונה החיובית של החסידה והיותה מתחסדת עם חברותיה ומתחלקת 

 ל אותה?עמן במזונותיה, אסרה התורה לאכו
ה"חידושי הרי"ם" מתרץ, שהחסידה גומלת חסד רק עם חברותיה, ומזניחה את כל 

 השאר, ולכן נחשבת לעוף שאינו טהור.
מענין לדעת, כי גם העכברים התברכו בתכונה זו, ואף הם נוהגים לקרוא לחבריהם 
בשעה שהם אוכלים את מזונותיהם, אולם למרות זאת במקרה שלהם חז"ל לא התיחסו 

כונה זו באופן חיובי, ולא זו בלבד, אלא שהעכברים נחשבים לרשעים, כפי שאומרת לת
הגמרא (בבא מציעא מ ע"א): "וכי מה אכפת להן לעכברים", ובתוספות שם: "וטעמיהו 

 דרבנן מפורש בירושלמי הני עכברי רשיעי נינהו".
בכך קושיה זו מתורצת בפי העולם, האומר כי ההבדל בין החסידה לעכבר נעוץ 

שהחסידה מחלקת לחברותיה מהאוכל שלה, ואילו העכברים מחלקים לחבריהם מאוכל 
 השייך לאחרים...

לא פעם נוהגים אנשים בנדבנות יתרה, ומתירים לאחרים להשתמש בכספים צבור או 
אולם "נדבנות" זו מחזיקה מעמד רק עד  –ברכוש השייך לזולתם ללא קבלת רשות 

טי, או אז היא נעלמת ומתנדפת לחללו של עולם, ושוב לא שהדברים נוגעים לרכושם הפר
 ניתן להכיר בהם את היותם נדבנים כה מופלגים...

בכל הנוגע לרכוש הזולת ולכספי  –אצל גדולי ישראל אנו מוצאים את ההפך המוחלט 
צבור הם נזהרו בתכלית הזהירות, אולם משל עצמם היו נותנים ונותנים, מבלי לערוך 

מן ושל ממון, כשהם אינם חסים על כבודם ועל כוחותיהם, ואינם נמנעים חשבונות של ז
 מלעשות זאת אפילו לאנשים אשר נמצאים מן העבר השני של המתרס.

בספר "האיש על החומה" מספר הרב יהושע לייב שינקר, נכדו של הגאון רבי יוסף חיים 
של אחד מיקירי ירושלים זוננפלד זצ"ל, סיפור מופלא אודות סבו, כפי שהעיד באזניו בנו 

ומחשובי תלמידי החכמים שבה, אשר למגינת הלב נטש את דרך אבותיו והצטרף לחוגי 
 הציונות.

באותן שנים התנהל מאבק חריף בין  –סיפר לו האיש  –הדבר היה בשנת תרפ"ב 
הקנאים מחוגי אגודת ישראל, שבראשם עמד רבי יוסף חיים, ובין ההסתדרות הציונית. 

אחד מראשי הסתדרות העובדים, אשר היה ידוע בשנאתו הגדולה לדת,  והנה, חלה
 במחלה קשה ואנושה.

במשך ארבעה שבועות אושפז בבית חולים אנגלי של המסיון, אולם המחלה הלכה 
והחמירה, עד כי הרופאים נואשו מחייו. בני משפחתו המודאגים פנו אלי, בהיותי אחד מן 

לעשות עוד משהו כדי להציל אותו ממות, ואני, אשר המקורבים אליו, והתיעצו אם ניתן 
הכרתי את ד"ר ולך ואת רופאי בית החולים "שערי צדק", וידעתי כי הם נמנים על טובי 

 הרופאים, והמלצתי להם להעבירו לשם.
אולם הענין לא היה כה פשוט. שתי עובדות עלולות היו להביא לסרובו של ד"ר ולך 

צם זהותו והיותו מפורסם כאחד המתנגדים הגדולים ביותר לקבלו לבית החולים: האחת, ע
 מגיע מבית החולים של המסיון. אשל היהדות החרדית, והשניה, העובדה שהו

בני המשפחה היו מודעים לכך, אולם לא נותרה להם כל בררה אחרת. ומאחר והיו לי אי 
 .אלו מהלכים בחוגים החרדיים בזכות אבי, התבקשתי לבצע את ההעברה הזו

שני סבלים גברתנים העבירו את החולה על גבי אלונקה לשערי צדק. כאשר הגיעו 
לפרוזדור בית החולים, יצא אליהם ד"ר ולך, וערך בדיקה ראשונית, ומצא כי המצב חמור 
ביותר. הוא שאל כמה פרטים אודות הרקע הרפואי, וכאשר שמע שהוא הגיע מבית 

וא פנה וחזר לחדרו, מותיר אחריו את בני החולים המסיונרי, הסמיקו פניו מכעס, וה
 המשפחה המבולבלים ואת החולה האנוש.

"רבי יוסף  –לחשתי לבני המשפחה  –"רק אחד מסוגל לשנות את דעתו של ד"ר ולך" 
חיים זוננפלד", ומאחר ואבי היה אחד ממקורביו, נטלתי על צוארי את השליחות אליו, 

ה אל מאחורי בנין בין החולים, תחת אחד ובינתיים הורדה האלונקה עם החולה שעלי
 הברושים.

תוך כדי הליכה החל  –ממשיך המספר  –הרתי לביתו של רבי יוסף חיים בבתי מחסה ימ
לרדת עלי גשם שוטף שהרטיב אותי מכף רגל ועד ראש. טוב ורועד נכנסתי לביתו של רבי 

עם החוגים הללו,  יסוף חיים, ועל אף שידעתי כי יש בלבו עלי, משום שאף אני נמניתי
 ונטשתי את דרך אבותי, לא ניכר היה מאומה מכל זה בקבלת הפנים החמה שערך לי.

קויתי לקבל ממנו מכתב המלצה לד"ר ולך, אבל להפתעתי, מיד כששמע את כל 
הפרטים, קיפל את קצה דף הגמרא שהיתה פתוחה לפניו, סגר את הגמרא, קם ממקומו 

 י. האם הוא באמת יוצא לשם כך מן הבית?!והתעטף במעיל הפרוה שלו. נדהמת
נעמדתי בחלל הדלת, ונסיתי להפעיל את כל כח השכנוע שלי כדי למנוע את הליכתו, 

 בפרט לא בגשם כה שוטף.
"באתי רק לשם מכתב", נסיתי להסביר, אך רבי יוסף חיים הישיש נותר בשלו. הוא 

די במכתב... עלי ללכת לשם  הזדקף מלוא קומתו ואמר לי: "כשמדובר בהצלת נפשות, אין
בעצמי... לא אזוז משם עד שאראה את החולה מוכנס לבית החולים וזוכה לטיפול 

 מקצועי".
ואכן, תוך כדי כך הוא התחמק החוצה. רצתי אחריו, וכמעט שלא הצלחתי להדביק את 

 קצב פסיעותיו של הרב, על שבעים וחמש שנותיו...
תחת קורת גג כלשהי עד שהמים יפוגו מעט?", בדיוק אז התגבר הגשם. "אולי נמתין 

נסיתי להציע. הרב אפילו לא ענה, הוא רק זרז את פסיעותיו ומלמל: "פיקוח נפש! 
 כשהולכים להציל יהודי נבהלים מטיפות גשם?"...

כשהגעתי לשער יפו, הצלחתי לשכור כרכרה שתוביל אותנו לעבר בית החולים. 
יוסף חיים לרדת מן הכרכרה. אני מהרתי לסלק  כשהגענו לחצר בית החולים מיהר רבי

 לעגלון את המגיע לו ולרוץ אחריו.



 

ד 

מצאתי אותו כבר בחדרו הפרטי של ד"ר ולך, וספקתי לשמוע אותו אומר בתקיפות: 
מיד  הפקוח נפש? אני מבקש לקבל את החולנעשה הדוקטור פוסק בהלכות  "מאימתי

 לבית החולים, ואחר כך נתווכח...".
 תי אמר: "היכן החולה? נא להביאו מיד! כל רגע יקר!".כשראה או
עזב את בית החולים כשהוא בריא  האוחר יותר, ארע הבלתי יאמן, החולושבועיים מ

 לחלוטין...
בידעי את היחסים המתוחים שבין רבי יוסף חיים ואותו מנהיג, נמנעתי מלספר לו את 

 .אשר קרה, אולם שנה לאחר מכן לא הצלחתי יותר להתאפק
הדבר היה בשעת טקס הנחת אבן הפינה לישוב חדש בגליל. אותו מנהיג נשא במהלך 
הארוע את הנאום המרכזי, ובמהלך הדברים קרא בפתוס: "נבנה את הארץ בדרכנו ובכחנו! 

 אבנה את ארצנו תוך מלחמת חרמה ביד השחורה של הרב זוננפלד ופמליתו!".
הנואם: "שתוק! דרך ארץ בפני הגאון ברגע זה קפא בי דמי. צעקתי ספונטנית לעבר 

הישיש שאתה חב לו את חייך!". לשמע קריאת ביניים מוזרה כזו מידי קרוב, הוכה הנואם 
 בתדהמה. הוא הפסיק את נאומו, והפנה כלפי מבט תוהה, ובקש הסברים.

לא הססתי. עליתי על הבמה וספרתי לו ולשאר המשתתפים איך ה'יד השחורה' של רבי 
להציל ממוות את מי שהכריז כנגדו, וכנגד כל היהדות החרדית, מלחמה של  חיים נחלצה

 (ומתוק האור)      ממש...

 
 אוכל כשר החזיר יהודי לדת אבותיו

 (יא, מג)אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו... ונטמתם בם 
ושייכות  אכילת שקצים ורמשים מטמטמת את לבו של האדם ומרחיקה אותו מכל קשר

רה מטמטמת ילקדושה, כפי שאומרת הגמרא (יומא לט ע"א): "תנא דבי רבי ישמעאל עב
 לבו של אדם שנאמר: 'ולא תטמאו בהם ונטמתם בם', אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם".

לעומת זאת, הקפדה על כשרות האכילה זורעת בלב האדם זרעי טהרה, ויש בכוחה 
 לקרב אותו לאביו שבשמים.

כוחה של אכילה כשרה, נוכל ללמוד מן הסיפור שלפנינו המובא בספר "ועמך  עד מה רב
 כולם" של הסופר הדגול רבי חנוך טלר:

בבית מדרש לרבנים בניו יורק התקבלה שיחת חוץ. המזכיר, שענה לשיחה, מצא את 
 עצמו מאזין למשפט הבא:

 טקסס". "שלום, מדבר אדון וולף, ראש הפדרציה היהודית של יהודי דרום מזרח
"שלום וברכה. זוהי הפעם הראשונה שאני שומע על הפדרציה הזו... תרשה לי לשאול 

 כמה יהודים יש אצלכם?".
 "שלושה".

המזכיר כחכח בגרונו במבוכה, ולבסוף אמר: "ממ... ואתה רוצה שאשלח רב עבור 
 שלשה יהודים?.

... אנחנו פשוט "לא, לא", הבהיר אדון וולף, "השלושה הם אני, אשתי ובתי היחידה
 עומדים לעזוב פה, ורציתי לודא שיהיה רב במקומי...".

 "יש אצלכם בשר כשר?".
 "לא".

 "יש בית כנסת?".
 "לא".
 שהם שרותי דת?".-"אלו

 "גם לא".
"סלח לי, מר וולף, על השאלה, אולם האם יש אצלכם איזשהו יהודי בפדרציה של דרום 

 מזרח טקסס?".
 "כנראה שיש הרבה".

 ?"."כלומר
"בשיר השירים (א, ו) כתוב: 'אל תראוני שאני שחרחרת, ששזפתני השמש', כאן 

נראים אותו דבר...  –יהודים כגויים  –בטקסס יש שמש חזקה... כולם שזופים מאד וכולם 
 אפשר להפקיר אותם ככה?".

 "טוב", נכנע המזכיר, "אחפש מעמד מתאים".
ם, שלא מכבר סיים את למודי הרבנות בדיוק באותם רגעים נכנס למשרד רב צעיר לימי

 שלו. שמו היה מיכאל הלר.
"לא תאמין, מיכאל, כך המזכיר, "מצאתי לך משרה! מה דעתך להיות ראש הפדרציה 

 היהודית של יהודי דרום מזרח טקסס?".
ר' מיכאל חפש אחר המילים המתאימות, ומשמצא אותן לבסוף, החל לשפוך אותם כמו 

וכה: "אני מתנצל, אבל אינני יודע לנאום כל כך טוב, וחוץ מזה עוד גרגרי חול יבש מכוס הפ
 לא עשיתי אף פעם הלויות...".

"זה בסדר, זה בסדר", מרגיע המזכיר, "נראה לי שלא תצטרך לערוך שם הלויות בכלל... 
אל דאגה... סע לשם, אתה עומד להיות מלך בגדוד.. גם הרב וגם הקהל... הכל תהיה 

 שם!...".
מיכאל לדרום מזרח טקסס, פגש שם בטקס רב רושם את ראש הפדרציה  נסע ר'

 הפורש, והכריז על יום הכתרתו לנשיא הפדרציה היהודית שם.
 התקשר.ליהודי ו םבספר טלפונים שידע איך יפגוש יהודי כאן, החליט לבדוק לא 

 עד מהרה מצא את השם הראשון. בלי להסס הוא חייג את מספר הטלפון שנרשם שם.
 "שלום, אני הרב החדש, ר' מיכאל הלר".

ה חושב שאני יהודי? הו, לא, אני הכומר "סליחה", קטע אותו קול מחוספס מעט, "את
המקומי...".

היו עוד כמה שיחות טלפון מבולבלות דומות, עד שר' מיכאל החליט לשנות כיוון 
 ולערוך מסיבה של חומוס ופלאפל, בהנחה שרק יהודים יגיעו לטעום מאכלים כאלו.

יטה, הוא תלה מודעה חגיגית על המסיבה המתוכננת בלוח המודעות של האוניברס
הזמין כדורי פלאפל מניו יורק, קבל אותם קפואים לגמרי בטעם קפוא, ניסה לערוך אותם 
בצורה חגיגית, והתאכזב לראות שאפילו הזבובים ויתרו על התענוג המפוקפק, ולא הגיעו 

 לבקר באזור המטבח...
הוא כמעט חזר הביתה, כשלפתע נכנס מישהו... היה זה בחור מגודל למראה, רעמת 

 ים, מכנסיים קרועים.תלתל
 ר' מיכאל עטה את הטוב שבחיוכיו: "שלום, מה שלומך?".

"אני עובד כאן במסעדה מקסיקנית", אמר הבחור בלי שמץ של מבוכה, "והבוס שלי 
 שלח אותי לגנוב, אה... כלומר לטעום קצת מהאוכל שלכם".

 "איך קוראים לך?".
 "ברני".

ה לדבר אתך, נפגש, נלמד קצת, אתה יודע, "נעים מאד, אני הרב מיכאל הלר. אני רוצ
 עוד מעט תשעת הימים, רוצה שאסביר לך מה זה?".

"אני לא אוהב את המוזיקה הזאת", ברני היה אדיש למדי, לבסוף הוסיף במידה מסוימת 
 של טקט: "אתה יודע מה, אולי נדבר, נראה...".

 הוא טעם קצת, אמר שלום והלך.
א לא השאיר שום שם, מספר טלפון או כתובת, מלבד רק אז קלט ר' מיכאל הלר, שהו

 את זו של המסעדה שלו...
 אבל לא אדם כמותו יסכים להרים ידיים. הוא איתר את המספר וחייג לשם.

 "הלו, ברני, אתה זוכר אותי?".
 "הו, כן. עד עכשו כואבת לי הבטן מהפלאפל שלך...".

 "אז מה אתה אומר? רוצה להפגש? לשבת קצת?".
לא... כ... לא... האמת היא שגמרתי את בית הספר כשהייתי בכתה ז'... קשה לי "כן, 

 קצת ללמוד".
 "אז רק נדבר".

 לזה הוא הסכים.
עד למועד הפגישה ישב לו ר' מיכאל ותכנן את השיחה. הוא ניסה לשער מה עתיד לומר 

 לו ברני, ומה יענה על כל שאלה, אבל המציאות עלתה על כל דמיון...
 יע מתנשם ומתנשף.ברני הג

י ת"תראה רבאי, אין לי מדי הרבה זמן, כי מחר אני טס ללוס אנג'לס... כן.. כל מה שעבד
משום שלא היה לי מספיק כסף לגמור את הטיול שלי.. כעת אספתי מספיק,  הכאן הי

 ומחר אני טס...".
 הפעם התקשה ר' מיכאל להסתיר את אכזבתו.

ולי כדי לרצות אותו: "אתה יודע מה, רבאי? ברני כבר עמד בדלת, כשפתאום אמר, א
 תאמר לי משהו אחד ואעשה אותו בשבילך...".

ר' מיכאל הרהר מעט... מה כדאי לבקש? ולבסוף אמר: "אתה טס מחר, נכון? תזמין לך 
 ארוחה אחת כשרה למטוס".

 טיח".במין ברני את תלתליו, "בשבילך אני "בסדר", הרכ
רא ר' מיכאל מאחורי כתפיו אל תרמיל הג'ינס המהוה "וכשאתה מגיע ללוס אנג'לס", ק

 שהלך והתרחק, "תשלח מכתב קטן, ותודיע לי שהסתדרת, אוקי?".
 וברני הנהן בראשו.

, הוא היה נראה בדיוק כמו כל שאר הנוסעים, ובהגיע שעת ברני למטוסע למחרת הגי
שהזמין את האוכל הכשר, ונתנה הארוחה לא העלתה הדילת על קצה דעתה שהוא זה 

 אותו לאדם אחר, בעל זקן, ולברני הגישה מנה רגילה.
 "הי סליחה רגע", כך ברני, "הזמנתי 'כושר פוד'...

"אני אבדוק", היא אומרת, וחוזרת כעבור דקות ספורות, "אני מצטערת... קרתה תקלה 
 ונתנו את המנה למישהו אחר... אולי תרצה אוכל רגיל?".

היתה חזקה  הוא רצה לומר כן, אבל ההבטחה לרבגיש את בטנו מתהפכת... ברני הר
 ממנו... מילה זו מילה, החליט לבסוף, ואמר בקול: "לא אני לא רוצה"...

כשנחת המטוס בלוס אנג'לס היה ברני מורעב לגמרי, אבל כמו להכעיס, כל המסעדות 
אבל מראהו הדואג של ר' שם היו טרפה. הוא, אמנם, הבטיח לשמור כשרות רק בטיסה, 

 מיכאל נותר חקוק בזכרונו...
יש גם מסעדות כשרות בלוס אנג'לס, אמר לעצמו בעודו מעלעל בספר הטלפונים 

 ומחפש לעצמו כתובות.
 הדלת היתה סגורה. –הוא הגיע במהירות, אבל התאכזב 

"למה?", לא מעט תסכול היה בשאלה הזו, "תשעת הימים" נכתב שם, וברני התקשה 
 הבין את הקשר... למה זה קשור לאוכל?!ל

 הוא עמד שם, כאילו נטע אותו מישהו מתחת לשלט, וחש שאינו יכול יותר.
 לפתע נגש אליו יהודי: אפשר לעזור? מה אתה מחפש?

 שטף שלם יצא מפיו של ברני, והוא מצא את עצמו מספר לזר את הכל...
וא אלי הביתה, נאכל משהו "יש לי רעיון" אמר היהודי שהתגלה כבעל המסעדה, "ב

 ואסביר לך את הכל"...
וברני, אכן, בא ואכל, והוזמן שוב לשבת, ובא ואכל, ואחר כך לעוד שבת, וגם אליה הוא 

 בא, וטעם עוד פעם מן הטעם הרוחני.
 אט, אט הוא פשט צורה ולבש צורה, וכעבור שלוש שנים כתב לרבאי הלר מכתב.

בחוף המערבי אכתוב לך מכתב. ובכן, לקח לי "שלום רבאי, הבטחתי לך שכשאסתדר 
קצת זמן, אבל בסוף הסתדרתי... היום אני יהודי שומר מצוות, ברוך ה', קובע עתים 
לתורה, יש לי אשה ושני ילדים מתוקים, ואני מודה לך מאד על שעזרת לי להסתדר 

 )ומתוק האור(    בחיים! שלך, בנימין פלדמן (ברני)"...

 בדרך הדרוש  
 בשם תנחום' ר זו' פ ברבה )כד, ט( :וירא כל העם וירנו על פניהם

 שכינה שרתה ולא ג"בכה משמש משה' הי מלואים ימי' ז כל תני יודן' ר
 מקרא לזה' ראי מייתי מאי ע"וצ ש"ע וירונו העם כל וירא ד"הה ידיו על

 אלא' ראי אין דמייתי קרא מהאי גם, אליכם נראה' ה היום כי הואמלא
 דאמר לב בשים ל"וי', וגו ותאכל' ה מלפני אש ותצא דקרא אמריש
 תשלח ביד נא שלח ואמר בשליחות שסרב על עונש היה שזה התם
 להשרות זכה משה הלא להבין צריך גם. זה הוא מדה כנגד מדה מאי

 ל"וי, אהרן י"ע במשכן זכו מאשר יותר ת"מ בשעת ישראל על שכינה
 והכא אשה אל תגשו אל ימים' ג ךלכ עצמם שהכינו הכנה י"ע זכו התם
 ביד נא שלח במדרש' דאי במדה מדה דהוי ש"והא כלל הכנה בלא' הי

 זכו י"שע נענש לכן שלוח נביא להיות מאז כברשרגיל אהרן ביד תשלח

 הכנה בלא אז' שהי מ"מנה והנה, כלל והרגל הכנה בלי שכינה להשראת
 שכינה שרתה מורמז לדוד.] ז"קי פסחים[ ל"דאחז ל"י רמיזא והיכי
' הי הכנה צריך' כשהי והכוונה לדוד מזמור כ"משא שירה אמר כ"ואח

 צריך' הי כשלא כ"משא שכינה עליו שרתה המנגן וכנגן ומנגן מזמר
 העם כל וירא' כתי הא נ"ה כ"וא, מזמור כ"ואח שכינה שרתה הכנה
 רוצה דהמדרש ש"וא, כלל הכנה' צריכי' הי שלא מ"ש וירונו כ"ואח

 לגדולה זכה כבר הלא תאמר ושלא למשה לעונש זה' שהי ראיה להביא
 יותר והוא כלל הכנה בלא' שהי מ"ש קרא מהך מייתי כ"ע סיני בהר מזה
 )חתם סופר(  ]:ח"נ - ד"תקנ[ ל"וק סיני בהר שזכה ממה

 אהרן שהיה המזבח אל קרב הפסוק על י"ברש )ט, ז( קרב אל המזבח
 לפרש יש. נבחרת לכך הלא בוש תהא למה משה לו אמר לגשת וירא בוש

וכליעקבשאמרמפניכהןאהרןהיהמהמפניבמדרשדאיתאמהפיעל
 והנה. מבניו מעשר ליתן נדר שיעקב פירוש. לך אעשרנו עשר לי תתן אשר

 חוזר נמצא בנים שמונה ונשתיירו ממעשר שנפטרו בכורים' ד היה ליעקב
 המפרשים והנה. לוי של משבטו היה ואהרן, לוי על עשירי חל והיה חלילה
 של לבכור נמי לימני לא קשה כן אם הבכורים נמנו דלא כיון כן אם הקשו
 שייך הגורל ונמצא חלילה וחוזר ועוזיאל חברון יצהר אלא עמרם דהיינו קהת
החטאקודםדוקאהבכוריםנמנולאכיומתרצים. החשבוןלפיקרחעל

 אתי והשתא. כן גם הבכורים מנונ החטא לאחר אבל בבכורים העבודה שהיה
 הבכורים נמנים היו לא חטאת לא שאלולי נבחרת לכך לו אמר דכך שפיר
 :נבחרת אתה השתא אבל לך ולא לקרח הכהונה ומגיע

 .)חנוכת התורה(



 

 

 

 עופות טהורים
עופות טמאים האסורים  02ו מנבפרשתינו נ

 4לומדים שיש עוד  )11, בגמראבאכילה
האסורים שהם יחד כ"ד. פרט לאלו שנמנו, כל 

 העופות כשרים וטהורים.
 סימני טהרה
סימני טהרה הנמצאים  ארבעה  )2חז"ל מסרו

) שיש לו 2. )3) שיש לו אצבע יתירה1: בעופות
 ואוכל.  )6) אינו דורס4נקלף.  )5) קורקבנו3. )4זפק

ִצּפֹור ָּכל נתן בהם סימן בפסוק " )7האריז"ל
בע צהאותיות השניות של: א ", ְטהָֹרה ֹּתאֵכלּו

 .צפורקבנו נקלף, הם ררס, ֻק וק, דפיתירה, ז
 הלכה למעשה

עוף שיש לו מסורת באותו מקום שאוכלים 
 אותו, אין צריך לבדוק אחר סימנים. 

אם הוא דורס ואוכל  :אם אין לו מסורת
בדקוהו הוא מן העופות הטמאים. אם  בודאי

מותר שיש אומרים אינו דורס ואוכל, ויודעים ש
 - אם יש לו שאר שלשת סימני הטהרה לאכלו

 .)8המחבר בשולחן ערוך מביאכן 
סומכים על שום אבל הרמ"א פוסק שאין 

 .מסורתבשום עוף אלא בדיקה ואין אוכלים 
 

יש כמה דעות מה זה 'אצבע  )3. ס"א ע"א שם )2 .חולין סג )1
) שיש אצבע הפונה לאחור ואינו בסדר האצבעות1יתירה': 

.(הרא"ה)שהאצבע האמצעית ארוכה מחברותיה ) 2. (רש"י)
הזפק היא כעין שק קטן בסוף הושט שמתקבץ שם  )4

האוכל ומתרכך (וזה נמצא בעופות הטהורים הניזונים 
מבשר).מזרעים שהם קשים ולא בטורפים הניזונים 

הקורקבן הוא אבר העיכול של העופות (שאין להם קיבה)  )5
) שמחזיק 1על הדריסה יש כמה דעות:  )6 ועליו יש קליפה.

. (רש"י)ומרים אותו אל פיו ברגלו את מה שהוא אוכל 
שנועץ  )3 .(ר"ת)שאוכל בשר מבעל חי ואינו ממתין שימות  )2

ליקוטי תורה פרשת  )7צפרניו בטרפו כדי להמיתו (רמב"ן). 
יורה דעה סימן פ"ב ס"ב. ראה שם סימנים לבדוק ) 8ראה. 

 אם הוא דורס.
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אף שנלקחה הכהונה ממשה  .ּוְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל... ָקָרא מֶֹׁשה
ונתנה לאהרן, לא עשה את הדבר בצנעא אלא 

 (אור החיים) ני העדה.בפני חשובי וזקבפהרהסיא 
 

את . ה'ַּתֲעׂשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד ה' ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצּוָה 
כי כך צוה ה', אף בלי 

 (מבשר צדק) . השגות, וממילא 
 

לפי שהיה ירא ובוש לגשת 'י: "ברש .ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח 
. פירוש בגלל שיש לך מדת 'אמר משה לכך נבחרת

 ל)"(לקוטי תורה להאריז .לכך נבחרתהבושת 
 

אהרן הכהן . ַוְיַחְּטֵאהּו ָּכִראׁשֹון... ַוַּיְקֵרב ֶאת ָקְרַּבן ָהָעם
כמו שהיו לפני החטא, שלא  חיטא וטהר אותם 

 (אמרי יוסף) נשאר בהם רושם כלל.
 

המצוות צריך לקיים רק  .ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר א ִצּוָה אָֹתם
, אפילו שאינו מבין ומרגיש טעמו מפני שכך צוה ה'

ולכן נענשו נדב ואביהוא אף שעשו עבודה חשובה, 
 . -היה חסר הציווי אבל 

 ם)"רי(חידושי ה 
 

שעיר  .ְוֵאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ָּדרֹׁש ָּדַרׁש מֶֹׁשה ְוִהֵּנה ׂשָֹרף
שדורשים  - מרמז על הקליפות, על ידי 
נשרפים  - ומקשים ומתרצים בתורה, 

 (דגל מחנה אפרים) ומתבטלים כל הקליפות.
 
דוקא  .ָטֵמא הּוא ָלֶכם... ֶאת ַהָּגָמל ִּכי ַמֲעֵלה ֵּגָרה הּוא

טמא הוא, כי  משום שיש לו סימן אחד של טהרה
 (כלי יקר) הצבועים גרועים מכולם.

 
שאין תשובתו  סיתו לומרו המיתפתה ליצר אל

 מועלת
בֹוד  ֲעׂשוּ ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ּכְ ה ה' ּתַ ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ ֶזה ַהּדָ

תוּ  ה'. ְדָרׁש ב ּכָ ּמִ נוּ ה ֹמׁשֶ ם ָלהֶ ר ָאמַ ' ּבַ ר ֵיצֶ  אֹותוֹ , ַרּבֵ
כֶ  ַהֲעִבירוּ ע ָהַר  ּבְ ה מַ י ּפִ ל עַ ר ְלָבאֵ ר ְוֶאְפׁשָ . 'םִמּלִ

י ָפְרׁשִ ּמְ סוּ ת אֶ ם ׁשֶ ַמח" קַהּפָ חּור ׂשְ ַיְלדּוֶתיךָ  ּבָ  ּבְ
ךָ  ִויִטיְבךָ  יֵמי ִלּבְ ךְ  ְבחּורֹוֶתךָ  ּבִ ַדְרֵכי ְוַהּלֵ ךָ  ּבְ  ִלּבְ
י ְוָדע ,ֵעיֶניךָ  ּוְבַמְרֵאי ל ַעל ּכִ ה ּכָ  יםָהֱאלִֹק  ְיִביֲאךָ  ֵאּלֶ

ט ּפָ ׁשְ ּמִ ּסוֹ , "ּבַ סוּ ף ׁשֶ יתוֹ ת אֶ ר סֹוֵת ק ַהּפָ ְתִחלָּ , ֵראׁשִ ה ּבִ
מַ ר "אֹומֵ  חוּ ח ׂשְ הוּ ר אֹומֵ א הוּ ף ּוַבּסוֹ ', ְוגוֹ ר" ּבָ א ׁשֶ
ין ִלּתֵ ד ָעִתי ּבוֹ ן ּדִ ךְ א ֶאלָּ . הזֶ ל עַ ן ְוֶחׁשְ ְרּכוֹ  ּכָ ר ֵיצֶ ל ׁשֶ  ּדַ
ֵהִסיר ַאחַ ע ָהַר  י כִּ ד עוֹ  ְמִסיתוֹ ה, ָלֲעֵבָר ם ָהָאָד ת אֶ ת ׁשֶ
ׁשּובָ ן ֵאי לוּ ל מֹוִעיה ּתְ ִחלָּ ם, ּכְ ֵמחַ " לוֹ ר אֹומֵ ה ּוַבּתְ  ׂשָ

חוּ  ַיְלדּוֶתיךָ ר ּבָ ךְ ר ְוַאחַ ', ְוכוּ  "ּבְ ל כָּ ל עַ י ּכִ ע ְוַד "ר אֹומֵ  ּכָ
ַת י "ַרׁשִ ה ְוִהנֵּ '. ְוכוּ  "הֵאלֶּ  ָראוּ ן ְלַקּמָ ב ּכָ ׁשֶ ּכְ ֵני  ׁשֶ ּבְ

ָרֵאל ּלֹ ִיׂשְ ַמיִ ן ִמ  ֵאׁש ה ָיְרָד א ׁשֶ ָ ּמָ  ִנְתָיְראוּ ם ַהׁשּ א לֹא ׁשֶ
ּפֵ   אֹותוֹ 'ה ֹמׁשֶ ם ָלהֶ ר ָאמַ ן ָלכֵ  ל,ָהֵעגֶ א ֵחְט ם ָלהֶ ר ִנְתּכַ

ִסי 'עָהַר ר ֵיצֶ  ּמֵ ׁשּובָ י כִּ ם ֶאְתכֶ ת ׁשֶ כֶ ה ַהּתְ ּלָ  ֵאיָנהּ ם ׁשֶ
לֶ  כֶ  ַהֲעִבירוּ ת 'ִמְתַקּבֶ ּבְ בֹוד "א ֶאלָּ , 'םִמּלִ ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ּכְ

זֶּהוּ , "ה' בֹודוֹ  ׁשֶ הוּ  ּכְ  .ְוסֹוֵלחַ ל מֹוחֵ א ׁשֶ
 )מפרעשבורגלהרה"ק רבי שמואל בנימין סופר  (כתב סופר 

 
יו ְוִלּבֹו  ְהֶיה ּפִ ּיִ ָטֳהַרת ַהֲחִזיר ֶלָעִתיד ֶרֶמז ׁשֶ

ִוים  ׁשָ
ר ָרה לֹא ִיּגָ ים אוֹ 'הָ  .ְוֶאת ַהֲחִזיר ְוגֹו' ְוהּוא ּגֵ ר ַהַחּיִ

דֹושׁ  ֵאר  'ַהּקָ ַבת ת אֶ ּבֵ זֶּה " ְוהּוא"ּתֵ ַנאין ָלׁשוֹ ׁשֶ , ּתְ
ל ְזַמן שֶׁ  לֹוַמר ּכָ ר"ּכְ ָרה לֹא ִיּגָ ֲאָבל , ַהֲחִזיר ָאסּור" ּגֵ

ר ָרה ְוַיְחֹזר ִלְהיֹות ֻמּתָ ְוֵכן מּוָבא . ֶלָעִתיד הּוא ַיֲעֶלה ּגֵ
מֹו ֲחִזיר"ל ֵמֲחזַ  ה ִנְקָרא ׁשְ ּמָ ּלָ ָעִתיד ַלְחֹזר ִלְהיֹות , ׁשֶ ׁשֶ
ר ֶדֶרְך ֲעב .ֻמּתָ ַהֲחִזיר ֵיׁש , ֹוָדהְוֵיׁש ְלָבֵאר ֶאת ָהִעְנָין ּבְ ׁשֶ

רוּ לֹו ִסיָמן  ׁשְ י חּוץַרק  תּכַ ַלּפֵ ְרָסה - ּכְ הּוא ַמְפִריס ּפַ , ׁשֶ
ָרה ֵאין לוֹ  ל ַמֲעֶלה ּגֵ ִניִמי ׁשֶ יָמן ַהּפְ ְוֵכן הּוא , ֲאָבל ַהּסִ

ט ֶאת ְטָלָפיו  הּוא ׁשֹוֵכב הּוא ּפֹוׁשֵ ׁשֶ ּכְ ֶרְך ַהֲחִזיר ׁשֶ ּדֶ
ַלפֵּ ְלַהְראֹות  ְמאָ ן ִסימַ  ַאךְ , י ָטהֹור הּואכִּ ץ חוּ י ּכְ ה ַהּטֻ

תֹוכוֹ ן ָטמוּ  י חּוץ ַמְרִאים . ּבְ ַלּפֵ ּכְ ים ׁשֶ ְוֶזה ֶרֶמז ַעל ֲאָנׁשִ
ִאּלוּ ֵהם אֹוֲהִבים אֹוָתם ם , ַעְצָמם ֶאל ֲאֵחִרים ּכְ ִלּבָ ֲאָבל ּבְ

ְנָאה ִניָמה ֵהם ְמֵלִאים ׂשִ אּוָלה, ּפְ ב ֶאת ַהּגְ . ְוָדָבר ֶזה ְמַעּכֵ
ת ָהֱאֶמת ִמּדַ ר ִיְתַנֲהגּו ּבְ ֲאׁשֶ ִניִמּיּות ַיְחֹזר , ֲאָבל ּכַ ַהּפְ ׁשֶ

ם ּבָ ְנָאה ִמּלִ ִ מֹו ַהִחיצֹוִנּיּות ְוָיִסירּו ֶאת ַהׂשּ ּכְ ָאז , ִלְהיֹות
אי  ַוּדַ אּוָלהתִ ּבְ ָיֵמינּו ָאֵמן, ְהֶיה ַהּגְ ְמֵהָרה ּבְ . ּבִ

 'לך'תיבת  ר וגו'.ַוֹּיאֶמר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ְל ֵעֶגל ֶּבן ָּבָק 
בזה,  ראה ליאינו מדוקדק דשפת יתר הוא. והנ

זה  עגלדרש"י יש להקשות על מה שפירש דהנה 

 ; חיים מאיר פרנקל אהרן ווייס; דוד יצחק אייזיק ווייס תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 ולכאורהלכפר על העגל שעשה אהרן, בא 
אין הוא יכול  , כיון שאהרן עשה את העגלאדרבא

ויש . אין קטיגור נעשה סניגורהרי דלהקריבו 
באמת לא היה לאהרן חלק כלל דהנה ליישב 

דכל כוונתו היתה רק למנוע אותם בחטא העגל, 
בזה מפני מראית חילול השם היה מחטוא, אבל 

את כוונת לא הבינו הם ש ,ההמוןבפני העין 
יש לו חלק שגם הוא כמותם  םוהיו סבוריאהרן, 

 בעצם הדברואם כן ועל זה היה צריך תיקון. בו, 
הוברר את העגל לחטאת עצמו הקריב שאהרן ב

מתוקן הדבר כי לא היה לו חלק בחטא, ובזה 
לא היה יכול שפיר החילול השם, דאם לא כן 

ת נצטוה שקרבנו ולא היה ראוי להיו להקריב,
אין קטיגור נעשה סניגור. כי  הראשון יהיה עגל

שהתיקון והכפרה על , "קח לך"וזה דיוק הכתוב 
אין ידי עגל זה הוא דוקא לך, שבזה יראו כולם ש

חילול , וממילא יתוקן המשום אין קטיגורכאן 
להודיע שכיפר 'בלשון רש"י גם (וזה מדוייק השם. 

 (ישמח משה) .דייקא) 'מעשה', 'על מעשה העגל הקב"ה

איתא  .ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה' ַוּתֹאַכל אֹוָתם ַוָּיֻמתּו
במדרש שמתו על שהיו חסרים המעיל. וקשה, 
הלא כהני הדיוט היו ואינם צריכים מעיל. אלא 
יש לומר הביאור, דהנה במעיל כתיב "ונשמע 
קולו בבואו אל הקודש לפני ה' ובצאתו ולא 

גדול כשהוא נכנס לעבודה הוא  ימות", דהכהן
יכול להגיע לדבקות בה', עד שמרוב דביקות 
תפרד נשמתו מגופו וימות, על כן עשו את פעמוני 
המעיל, שקולם יבלבלוהו מעט מדבקותו, ועל 
ידי זה "לא ימות" מחמת דביקות. אבל נדב 
ואביהוא שלא היה להם המעיל, הגיעו לדביקות 

 הר״א מבעלזא)(מ כה גדולה עד שפרחה נשמתם.

וביום " ,לו לומר המה הי ,במדרש .ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן
תמוה. ונראה כי הוא ו ".השמיני ימול בשר ערלתו
שלקחו מן האש שעל  ההנה חטא נדב ואביהוא הי

המזבח באמרם שאף שאש יורד מן השמים מצוה 
אשר  אש זרה" הלהביא מן ההדיוט, ובאמת הי

על  שצוה הקב"ה אנו רואים. אך הנה לא צוה ה'"
ולא ברא את האדם  המילה שיעשה בידי אדם,

שר הקב"ה חפץ במעשה ב, אם כן משמע שמהול
לו לומר  ההמדרש מה הייובן ולפי זה ודם. 

טענה חזקה ד ",וביום השמיני ימול בשר ערלתו"

הקב"ה שרואים אנו מצות מילה בהרי ש ,היתה לו
שהם הבינו ככאן  וליוא ,י אדםבמעשה בנחפץ כן 

מתו, וזה החידוש  -שיש להוסיף אש מן ההדיוט 
 "וידום אהרן".של 

  )ד דאברא"אברהם אנגלארד אב 'לר(אמרי אברהם  

הלך פעם זצוק"ל הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפאלי 
ם ולא ידע לאיזה דרך בדרך והגיע לפרשת דרכי

לפנות, הביט כה וכה ובאותו דרך שראה את שם 
הוי"ה מאיר, ידע כי זה הדרך אשר עליו לילך. ביאר 

ֶזה בזה הרה"ק רבי משה מקאזניץ את הפסוק: 
כיצד ידעו מה הוא  ַּתֲעׂשּוה' ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצּוָה 

הדבר אשר צוה ה' שאותו צריך לעשות, על ידי 
שרואים את כבוד השם  ה'ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד   ְוֵיָרא

 הקדוש מאיר לנגד עיניהם.

 מ

שני חסידים אשר רבם נפטר הלכו לחפש רבי אחר, 
והגיעו לעיר פראמישלאן. בהיותם שם בשבת סדרו 
להם מקום להתארח, והנה האחד הגיע אל בעל 
הבית אשר היה אוכל טוב, אבל לא חתך מן החלה 

וך לעצמו. עבור האורח, והוא עצמו התבייש לחת
השני הגיע אל בעל הבית אשר חתך פרוסות 

וח, אבל הוא עצמו אכל מעט, והאורח יוהמוציא בר
התבייש לאכול כפי צרכו כשראה שבעל הבית אינו 

הלכו שניהם עם בעלי הבית בגמר הסעודה  אוכל.
שלהם לעריכת שולחנו של הרבי ר' מאיר'ל, כאשר 

תבו שני נכנסו אמר הרבי ר' מאיר'ל כך: בתורה נכ
, והשני ַמְפִריס ַּפְרָסה :סימני טהרה, האחד

ך כלומר שכאשר מגיע אורח צרי .ַמֲעֶלה ֵּגָרה
לעשות שניהם גם לפרוס הרבה פרוסות מהלחם, 

לאכול הרבה שלא יתבייש  -וגם להעלות גרה 
האורח, אבל אלו שיש להם רק סימן אחד טמאים 

כשסיים רבי מאיר'ל את דבריו, לקח שתי  הם.
חתיכות חלה גדולות, ושני מנות מכובדות של דגים 
ונתן לשני האורחים באמרו: הלא רעבים אתם, 

כשראו את רוח קדשו הגלויה ואת  .בעלשוכלו יא
זה הוא הרבי החליטו כי  ,דאגתו הכנה לצרכם

 .שלהם
 



 

 (ב) ַהֵּלִוי ַאְלַקֶּבץה ְׁשֹמ ַרֵּבנּו
, ְּבַמֲאָמר ֶזה ַנְחזֹר ְלתֹוְלדֹוָתיו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֹמה ַאְלַקֶּבץ

 .ּוְלתֹוְלדֹות ִהְתַּפְּתחּות ִלּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ְוַהַּקָּבָלה ִּבְצַפת

 ַהְּגאּוָלהֵקרּוב 
ִמֵּבין ַהִּׁשיִטין ִנַּתן ִלְלמֹד ִּכי ְלַאַחר ַהְּגֵזרֹות 

ֵהִבינּו ְּגדֹוֵלי אֹותֹו ַהּדֹור , ְוָהְרִדיפֹות ֶׁשָעְברּו ַהְיהּוִדים
ּוָבֶזה ַהְּזַמן ָצִרי ַלֲעסֹק ד", ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵע "

ּוְלָהִביא ִלימֹות ְלָקֵרב , ַּבֲהָקַמת ַהְּׁשִכיָנה ֵמָעָפר
ֶזה ַמה ֶׁשֵהִביא ַרִּבים ְוטֹוִבים ַלֲעלֹות . ַהָּמִׁשיַח 

ְוַגם ֶהֱעָלה ֶאת ַקְרָנּה ֶׁשל , ּוְלִהְתַיֵּׁשב ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ְּכִפי , ִלּמּוד ַהַּקָּבָלה ַּכֲהָכָנה ִלְקַראת ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח 

ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה  ו, א)קכַּדף (ח"ג ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ,ִּבְזכּות ַהִחּבּור ֶׁשְּל"י: ַרֵּבנּו ְלַרְׁשִּב 

 .1ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים ,ַהָּקדֹוׁש
, 2ַּכִּנְרֶאה ַּגם זֹו ָהְיָתה ִסָּבה ֶׁשִּנְמְׁשכּו ַהּגֹוִלים ִלְצַפת

ְּכִפי ֶׁשּכֹוֵתב , ִלּמּוד ַקָּבָלהִּבְהיֹוָתּה ָמקֹום ָראּוי לְ 
ֶחֶסד ׳ַהְּמֻקָּבל ָהֱאִקי ַרִּבי ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי ְּבֵסֶפר 

ְצַפת מּוֶכֶנת ּוְמֻזֶּמֶנת ְלַהִּׂשיג ָּבּה ": יג)ָנָהר ג ַמְעָין (׳ ְלַאְבָרָהם
ַּכֲאִויר סֹוד ָעְמָקּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ְוֵאין ֲאִויר ָז ְּבָכל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

 ".ְצַפת
 ַהֲחבּורֹות ַהְּקדֹוׁשֹות

ֲאִויָרּה ֶׁשל ְצַפת ְּבאֹותֹו ּדֹור ֵּדָעה 
, ְספּוָגה ָהְיָתה ִּבְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה

ֶׁשָהיּו ׳ ֲחבּורֹות ְקדֹוׁשֹות׳ר ָקמּו ָּבִעי
ּוִמַּדי , עֹוְסקֹות ִּבְתׁשּוָבה ּוִבְתִפָּלה

. ְלַתֲעִנית ְוצֹוםַּפַעם ָהיּו ִמְתַקְּבִצים 
ל ַחּבּוָרה ָהְיָתה ֵסֶדר ַהְנָהָגה ְלכָ 

ְלִפי ַּדְרָּגָתם ְוַהָּׂשָגָתם ֶׁשל  ְוַתָּקנֹות
 .ֲחֵבֶריָה 

ְמֻיָחִדים ָהיּו ַהֲחבּורֹות 
ֲאֶׁשר , ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ְּבֵני ָהַעִלָּיה

 ְּבנֹוָסף ְלִגְדֵרי ְּפִריׁשּות ּוְקֻדָּׁשה
ם ּגַ ָהיּו , ֶׁשִּקְּבלּו ַעל ַעְצָמם

                                                      
י ָהֱאִק ל ַהְּמֻקּבָ  ַעל ַהּזַֹהר ּכֹוֵתב׳ אֹור ַהַחָּמה׳ְּבַהְקָּדַמת ִסְפרֹו  11

ֶׁשֹּלא ָמָצאִתי ָּכתּוב ִּכי ַמה ֶׁשִּנְגַזר ְלַמְעָלה : "ַרִּבי ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי
ָהָיה ִלְזַמן ָקצּוב ַעד ַּתְׁשלּום ְׁשַנת , ִיְתַעְּסקּו ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּבָגלּוי

ּוִמָּׁשם ְוֵאיָל ִיָּקֵרא ָּדָרא ַּבְתָרָאה ְוהּוְּתָרה ַהְּגֵזָרה ְוָהְרׁשּות "ן, ר'ה
ַלְּיִציָרה ִמְצָוה ִמן  ה'שּוִמְּׁשַנת . ְנתּוָנה ְלִהְתַעֵּסק ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר

ְוַאַחר ֶׁשִּבְזכּות ֶזה . ַהֻּמְבָחר ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ָּבַרִּבים ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים
 ". ד ָלבֹא ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ֵאין ָראּוי ְלִהְתַרֵּׁשלָעִתי

 .ְּבנֹוָסף ַעל ַהַּמֲעלֹות ְוַהְּתָנִאים ַהַּגְׁשִמִּיים ַהּטֹוִבים ֶׁשָהיּו ָּבּה ָאז 2
 .ֶׁשָהָיה ַּבַעל ֲאחֹותֹו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשמֹה ַאְלַקֶּבץ 3

 .ִמְתַעְּסִקים ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ַיְחָּדיו
ִּבְצַפת ַהְידּוָעה ָהִראׁשֹוָנה ֲחבּוָרתֹו, ַהֲחבּוָרה ָהְיָתה

ָהיּו ֲחֵבִרים ִמָּסְלָּתּה , ֶׁשל ַרֵּבנּו ְׁשמֹה ַאְלַקֶּבץ ָּבּה
י ַחּבּוָרה זֹו הּוא ֵמַחְבֵר ַהָּידּוַע , ּוִמַּׁשְמָנּה ֶׁשל ְצַפת

ְואּוַלי ַּגם , 3"ק)ָהְרַמ (ַּתְלִמידֹו ַרֵּבנּו מֶֹׁשה קֹוְרדֹוִבירֹו 
 . ִנְמָנה ַעל ַחּבּוָרה זֹו׳ ָמָרן ַה׳ֵּבית יֹוֵסף

ְׁשַּתִים ִמַּתָּקנֹות ֲחבּוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ִנְזְּכרּו ְּבֵסֶפר 
אֹות (ָהַאַחת , 4ְלַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִדי ִויַדאׁש׳ ּתֹוְצאֹות ַחִּיים׳

, ֶּבן ַאְלַקֶּבץ ְּבַתָּקנֹות ֶׁשּלֹו"ש ִלָּזֵהר ְּבַמה ֶׁשָּכַתב ָהַר ": לב)
ּוְבִעְנַין ": פז)אֹות (ְועֹוד  ".ֶׁשִּיְהיּו ַהּלֹוְמִדים מֹוִכיִחים ֶזה ָלֶזה
. ַאְלַקֶּבץ ְּבַתָּקנֹות ֶׁשּלֹון׳  "שַּכָּוַנת ָהֲאִכיָלה ְיַכֵוין ַמה ֶׁשָּכַתב ָהַר 

ְוָכַתב ְּבַתָּקנֹות ֶׁשּלֹו ֶׁשֹּלא יֹאַכל ִמְּסֻעַּדת ָהְרׁשּות ֶאָּלא ִמְּסֻעַּדת 
."ְוַהְרֵּבה ַּבֲעֵלי ּתֹוָרה ֶׁשִּבְצַפת ִהְסִּכימּו ְּבַתָּקָנה זֹו, ַהִּמְצָוה

 ֵּגרּוִׁשין
, זֹו׳ ַחּבּוָרה ְקדֹוָׁשה׳ְוֹזאת ָהְיָתה ִמְנָהָגם ֶׁשל ְּבֵני 

יֹוְצִאים ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר, ְוָהיּו  ִמַּפַעם ְלַפַעם ָהיּו
"ש ם ָהָיה ָהַר ְוָׁש ִמְׁשַּתְּטִחים ַעל ִקְברֹות ַהַּצִּדיִקים, 

ַאְלַקֶּבץ ּדֹוֵרׁש ְּבִסְתֵרי ּתֹוָרה. ְיִציָאה זֹו ִנְקְרָאה 
ְּכמֹו , יָאה ְלָגלּותֶׁשִהיא ְּכמֹו ְיִצ ׳ ֵּגרּוִׁשין׳ְּבִפיֶהם 

 : "ִיְגֶלהט)ֶּפֶרק (׳ ּתֶֹמר ְּדבֹוָרה׳ְּבִסְפרֹו "ק ֶׁשּכֹוֵתב ָהְרַמ 
 ֶאל ֶמְרָּכָבה ֵיָעֶׂשה ּוָבֶזה, ָׁשַמִים ְלֵׁשם ְלָמקֹום ִמָּמקֹום

 ְוִיְתָּגֵרׁש ֵּגרּוִׁשין ְלַעְצמֹו ְוַיֲעֶׂשה ...ַהּגֹוָלהַהְּׁשִכיָנה 
 ֶׁשָהיּו ְּכֶדֶר ָּתִמיד ְמֻנָחתֹו ִמֵּבית

 ַוֲחֵבָריו ִׁשְמעֹון ַרִּבי ִמְתָּגְרִׁשים
  .ַּבּתֹוָרה" ְועֹוְסִקים

׳ ִמְתָּגְרִׁשים׳ְּפָעִמים ַרּבֹות ָהיּו 
ְלֵמרֹון ְויֹוְׁשִבים ַעל ַיד ִקְבָרם ֶׁשל 

ְועֹוְסִקים , ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו"י ַרְׁשִּב 
 . 5ֶפר ַהּזַֹהרִּבְתִפּלֹות ּוְבִלּמּוד ֵס 

"ק ֶהֱעָלה ָהְרַמ ׳ ֵּגרּוִׁשין׳ְּבֵסֶפר 
ַעל ַהְּכָתב ִחּדּוִׁשים ְּבתֹוַרת ַהּסֹוד 

׳, ֵּגרּוִׁשיןַה׳ֶׁשִּנְתַחְּדׁשּו ְּבֵעת 
ּוַמְזִּכיר ּבֹו ַרּבֹות ַעל ַהְּדרּוִׁשים 

"ש ְּכֶׁשַּכּוָָנתֹו ְלַר ׳, מֹוִרי׳ֶׁשָּדַרׁש 
 .ַאְלַקֶּבץ

ַּתְלִמיד , ֵמי ְצַפתִמְּגדֹוֵלי ַחכְ ׳, ֵראִׁשית ָחְכָמה׳ְמַחֵּבר ֵסֶפר  4
 "ק. ָהְרַמ 

ֶׁשל ְצַפת ִלְמקֹום ְמנּוָחתֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא  ּהִמְסַּתֵּבר ֶׁשְּסִמיכּוָת  5
ָהָיה ּגֹוֵרם נֹוָסף ֶׁשָּמַׁש ְּבִעָּקר ֶאת ַהְּמֻקָּבִלים "י, ָהֱאִקי ַרְׁשּבִ 

ִליֵטי ְסָפַרד ִּכי ּפְ , אּוַלי ֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ַהְׁשָעָרה נֹוֶסֶפת. [ִלְצַפת
ֲאֶׁשר ַנְפָׁשם ָסְלָדה ֵמַהּנֹוְצִרים ֲאֶׁשר ֶהֱעלּו ֶאת ֲאֵחיֶהם ַהְּקדֹוִׁשים 

ָמְצאּו ֶאת ָהִעיר ְצַפת ֶׁשָהְיָתה ְנִקָּיה ִמַּסְמְמֵני ַנְצרּות , ַעל מֹוְקָדה
ֹולֹות ְּבׁשֹוֶנה ִמְּׁשָאר ֶהָעִרים ַהְּגד, ְוא ָהָיה ָּבּה ֵּבית ִּתְפָלה ֵמעֹוָלם

 ].ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 comtt.basayin@gmail.  לפנות לכתובת אפשרלתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל 
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 אגדה ובקיאות   

החטאת  שעיר  את  ויקח  העם  קרבן  את  "ויקרב 
אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון" (ט, טו)

שלו"  כעגל   - כראשון  חטאת.  כמשפט  עשהו   - "ויחטאהו 
(רש"י) 

את  עשה  שאהרן  להדגיש  צריך  הכתוב  היה  מדוע  להבין  יש 
החטאת 'כמשפט החטאת', מהיכי תיתי שלא יעשה כמשפט, והרי 
נצטווה על עשיית חטאת? וכן צריך להבין, מהי ההדגשה "כראשון 

- כעגל שלו".
האדמו"ר מסקולען מבאר דברי רש"י אלו על דרך המוסר:

רמזה לנו התורה דרך הנהגת אהרן הכהן, שאף שעשה את אשר 
עשה בעגל מתוך כורח ואונס, וגם זאת במטרה לעכבם, הרי תלה 
את האשמה בעצמו בלבד, ואדרבה על העם שהיו עיקר החוטאים 

לימד זכות.
לעצמם  חובה  שזוקפים  ה'  עובדי  השלמים  הנהגת  דרך  זו 
ותובעים מעצמם תביעות גדולות אף על דברים דקים שבדקים, 
שלמים  עצמם  רואים  שלעולם  העם,  פשוטי  הנהגת  הפך  וזה 

וצודקים, ודנים את כל מעשיהם לכף זכות.
לפיכך אמר הכתוב: "ויחטאהו - עשהו כמשפט חטאת", ללמדנו 
קרבן  עבורו  שהקריב  מה  וכל  זכות,  לכף  העם  את  אהרן  דן  כי 
חטאת, לא היה זה אלא משום הציווי' כמשפט החטאת' ולא בגלל 
שלו',  'כעגל  הקריב  החטאת  את  מזו,  ויתרה  חטא.  בהם  שראה 
אשר  זה  שהוא  קרבנו,  זה  כאילו  הרגיש  העם  בקרבן  שגם  היינו 

גרם לעם לחטוא.
(שנים מקרא)

"וידם אהרן" (י, ג)

כתב בספר "פרחי שושנה":
שמעתי מפי אדמו"ר מרן ה"חפץ חיים", למה נאמר כאן בלשון 

הזה "וידום אהרן" ולא 'ויחריש אהרן' וכדומה.
מצב  את  להכיר  אפשר  מחריש,  הוא  כאשר  גם  אדם  שבן  לפי 
רוחו מתוך הבעת פניו. ואילו על דומם אין להכיר שום דבר, ואין 
באותה  אהרן  של  מדרגתו  פנימיותו.  על  כלל  מעידה  חיצוניותו 
של  שמץ  שום  עליו  ניכר  היה  שלא  'דומם',  בבחינת  היתה  שעה 

אבילות, אפילו רק באיזו העווית פנים או בדומה לזה.
פעם אירע אסון לסוחר אחד מנכבדי העיר בריסק, רבי אברהם 

וכשהגיע  לטמיון,  ירד  רכושו  ורוב  בים  ספינותיו  שנטרפו  שמו, 
הידיעה על כך לפקיד שניהל את עסקיו חשש לבשר לאדוניו על 
האסון בן יבולע לו. הלך האיש לשאול את הרב דמתא, רבי יוסף 
דב סולובייציק, כדת מה לעשות. אמר לו רבי יוסף דב: הנח בידי 

את המברק ואל תאמר לו מאומה.
שלח הרב מבריסק לקרוא לרבי אברהם שיבוא אליו, וכשנכנס 
רבי אברהם לבית הרב מצאו לומד ומתייגע במסכת ברכות פרק 
"הרואה" נתמלא סקרנות ושאל את הרב מבריסק מה יש להתייגע 
באגדתא. השיבו רבי יוסף דב: תמהני, איך חייבו חז"ל (ברכות נד.) 
אלא  עוד  ולא  הטובה,  על  שמברכין  כשם  ממש  הרעה  על  לברך 
בשמחה. התלהב רבי ואמר: בשביל המאמין שהכל משמים, וכל 
מאי דעביד רחמנא לטב עביד, אין זו רבותא. כשראהו רבי יוסף 
דב בהתלהבותו, קם והושיט לו את המברק. כשראה הסוחר את 

הכתוב בו, התעלף וכרע תחתיו ורק בקושי השיבו את רוחו.
סוחר  אותו  את  לבקר  דב  יוסף  רבי  הלך  ימים  מספר  לאחר 

בביתו. שאל אותו האיש: מהי אם כן כוונת חז"ל?
נשאר  האדם   - אדם  חייב  צחות:  בדרך  דב  יוסף  רבי  השיבו 
חייב תמיד בקיום דבר זה, כי אמנם אין זו מילתא זוטרתא לקבל 

בשמחה את רעתו....
(פרחי שושנה)

החטאת...  את  אכלתם  לא  מדוע  משה...  "ויקצוף 
וישמע משה, וייטב בעיניו" (י, טז)

רש"י מביא את דברי הגמרא, שמשה רבינו הודה ולא בוש. שלא 
אמר לאהרן אחיו "לא שמעתי את החילוק בין קדשי שעה לקדשי 
דורות", אלא הודה שאכן שמע, ושכח את מה ששמע. ולכאורה יש 
לתמוה: מהי הנפקא מינה בין "לא שמעתי", ל"שמעתי ושכחתי"? 

וכי היתה פוחתת ההערכה למשה עקב כך?
אלא, שכאן מגלים לנו חז"ל את כוחו של היצר, שאפילו אצל 
אדם במדרגת משה רבינו הוא פועל, ואפילו בדברים פעוטי ערך, 
את  לומר  שדייק  משה,  של  שבחו  את  מציינת  התורה  לכאורה. 
רשע  "צופה  כמה  עד  ללמדנו  כדי  שינה,  ולא  שהיא  כמו  האמת 
לצדיק ומבקש להמיתו" [עיין קידושין ל ב] שאפילו למשה רבינו 
הזה  הנסיון  כי  בנסיון.  ועמד  שינה,  שלא  לשבחו,  הדבר  נחשב 
הוא אכן נסיון, היות ועוצמתו של יצר הרע היא גדולה ומתמדת 

ופרושה על כל החיים, ולרגלי כל אדם!
(מראש אמנה)

"וישמע משה וייטב בעיניו" (י, כ)

אגישמקע ווארט
      גליון שמ"ח פרשת שמיני - שבת פרה כ"ג' באדר ב' תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |  ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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אלא  שמעתי"  "לא  לומר  בוש  ולא  הודה  משה,  וישמע  ברש"י 
אמר שמעתי ושכחתי", והקשה בעל קרבן העדה, מן הירושלמי 
חגיגה שם נאמר שגדולתו של רבי יהודה נשיאה היתה, שלא בוש 
לומר לא שמעתי, משמע איפוא אשר לא שמעתי הוא בושה יותר 

גדולה, מן שמעתי ושכחתי.
לא  בודאי  כי  מידי  קשה  לא  שבאמת  כתב  וחלב  דבש  ובספר 
שכיח  דבר  הוא  שכחה  יען  שכחתי,  מן  יותר  בושה  הוא  שמעתי 
שלא  שמראה  מזיד,  כעין  הוא  שמעתי  לא  אבל  אדם,  כל  אצל 
שמעתי,  לא  באמרו  נשיאה  יהודה  רבי  מעלת  גדולה  ולכן  למד, 
אבל אצל משה יען שמע תורתו מפי הגבורה, וידוע מאמר חז"ל 
עבור  לכן  שוכחים,  היינו  לא  הגבורה  מפי  לומדים  היינו  אלמלא 
לא  לומר  מאשר  שכחתי,  לומר  גדולה  יותר  בושה  היתה  משה 

שמעתי ואמר בכל זאת שכחתי.
(דבש וחלב)

שסע  ושוסע  הוא  פרסה  מפריס  כי  החזיר  "ואת 
פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם" (י"א, ז')

לכאורה יפלא מדוע בכל בעלי החיים הטמאים החלה התורה 
בציון סימן טהרתם ולא בסימן טומאתם. הנה בחזיר נאמר תחילה 
"כי מפריס פרסה הוא ושוסע שסע פרסה", שהוא סימן הטהרה 
שבו, ורק לאחר מכן נאמר "והוא גרה לא יגר", שזו סיבת טומאתו. 
הלא היה מן הראוי יותר לומר את סיבת טומאתו בלבד, בלי לציין 
את סימני הטהרה שבו. וכן מוצאים אנו בגמל, שם נאמר תחילה 
"כי מעלה גרה הוא" ורק לאחר מכן "ופרסה איננו מפריס". כך גם 

בשפן ובארנבת.
כותב על כך הכלי יקר וז"ל:

על  טומאה  מוסיף  שבכולם  טהרה  שסימן  זה,  ענין  "וביאור 
טומאתן, כדרך שאמרו בעשו (ב"ר סה, א) שנמשל לחזיר שפושט 
את טלפיו להראות כאילו כשר, ותוכו מלא תוך ומרמה, וזה מורה 
על כל מי שאין תוכו כברו, כמידת הצבועים המראים את עצמם 
וברו  שתוכו  הגמור  הרשע  מן  גרועים  ספק  בלי  והמה  כשרים, 
שוין לרעה.. ועל כן הפרסת פרסה בחזיר הוא סימן טומאה, לפי 
שבפרסה זו הוא יכול להטעות הבריות ולהראות כאילו הוא כשר, 

וכן בהפך זה בגמל ושפן וארנבת.

"ואף על פי שכל מידות אלו אינן שייכין בבהמות, מכל מקום 
הם מולידים תכונה רעה זו בגוף האוכלם, כי כל אוכלם יאשמו, 
עשו  כמו  כשרים  עצמם  את  המראים  הצבועים  כתות  מן  להיות 

וחבריו".
להכעיס,  ורשע  דת  שונא  שהוא  באדם  נתקלים  אנו  לפעמים 
הכרח  אין  בבד  בד  אך  בו,  קודש  שרוח  דבר  מכל  המתרחק 
נבחין  לעתים  אדרבה,  לזולתו.  ואכזר  רע  זה  אדם  שיהיה  כלל 
הכעס,  ממידת  רחוק  ארץ,  ודרך  לנימוס  עדינים  רגשות  בו  שיש 
מדבר במתינות, חולק כבוד לזולת, רגיש לצער בעלי חיים. ויהיו 
שיתמהו היתכן כדבר הזה? כיצד יתכן שאותו אפיקורס, בעניינים 

שבין אדם לחברו יתעלה ממקצת אנשים שומרי מצוות?!
ואכן, לכאורה דבר זה תמוה עד מאד ויש בו סתירה מיניה וביה. 
הרי שורש הנהגת בין האדם לחברו הוא הכרת הטוב, וקל וחומר 
לא לבעוט ולהתכחש למי שהטיב עמו. אם כן כיצד יתכן שיהיה 
בבד  ובד  כלשהי,  הטבה  עמו  שהטיב  חברו  לכבוד  רגיש  אדם 
יתכחש למי שהעניק לו את החיים עצמם? כיצד יתכן שיהא בעל 
אבותיו  למסורת  וילעג  יבוז  בבד  ובד  לזולת  ארץ  ודרך  נימוסין 
ואבות אבותיו אשר בנאמנות ובמסירות שמרו על קיום מצוות? 
איך יהיה לבו רגיש לכבודן של שאר הדתות ולבו פתוח לרחוש 
דתם,  לקיום  חייהם  שמקדישים  על  ויקר  כבוד  האומות  לבני 

ומאידך יבוז וישפיל דת אבותיו, דת האמת?
הדבר נראה מופרך ומזוייף מתוכו ומלא סתירות, אבל על כל 
פנים זו מציאות חיה הנגלית לנגד עינינו, שאותו כופר ומין נראה 

כאדם מעולה בעניינים שבין אדם לחברו.
עבודת  על  חונך  לא  זה  אדם  הרי  יותר,  עוד  גדולה  והפליאה 
לזכות  התפלל  לא  וכמובן  מוסר,  בספרי  הגה  לא  הוא  המידות, 
לכך. כל חייו חי הוא חיי גוי, מטמא גופו ונפשו במאכלות אסורות, 
אשר על האוכלם נאמר שתיוולד בו מידת אכזריות ושאר מידות 
רעות, ומכל מקום לעינינו נראה שהוא בעל מידות טובות. הכיצד 

יתכן הדבר? מהו סוד העניין?
על כך כתב רבינו הגר"א (משלי יא, יט)

"רוב המינים טובים בטבע.. כי זולת זה אי אפשר להם להדיח"
רצונו  עיקר  שבבריאה,  והטומאה  הרע  כח  המחזה.  פתרון  זהו 
לכבות  ומתורתו,  מה'  החיים  ממקור  האדם  את  לנתק  ותפקידו 
כח  של  דרכו  בה'.  להידבק  הפנימית  ההשתוקקות  ניצוץ  את  בו 
שלוחיו,  ידי  על  אדם,  בני  לבות  לתוככי  לחדור  והטומאה  הרע 

 בעומק הפרשה 
"זאת תורת הבהמה והעוף" (י"א מ"ו)

־במשנה בחולין נט. איתא "סימני בהמה וחיה נאמרו מן התו
־רה וסימני העוף לא נאמרו אבל אמרו חכמים כל העוף הדו

רס טמא כל שיש לו אצבע יתירה וזפק וקורקבנו נקלף טהור, 
טהור".  רגליו  את  החולק  העוף  כל  אומר  צדוק  ב"ר  אלעזר  ר' 
במסורת"  נאכל  טהור  עוף  יצחק  "א"ר  איתא  סג:  חולין  ובגמ' 
ופירש"י "אם זכור הוא באדם כשר שאכלו או שמסר לו רבו או 

צייד חכם שהוא טהור".
והנה בחולין סג: איתא "תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי 
שאמר והיה העולם שעופות טהורין מרובין על הטמאין לפיכך 

מ"ט  טהורין  עופות  ורוב  דמאחר  וצ"ע  בטמאין".  הכתוב  מנה 
בעינן מסורת על אכילת עופות ולא סמכינן על רוב.

 ועי' בס' דברי רד"ך סי' י"ד (הובא דבריו במעתיקי השמועה 
ח"ב עמ' קי"ד) שכתב וז"ל, הקשו האחרונים על הא דאין עוף 
בתר  ניזל  מסורת  לן  למה  ס"ג:],  [חולין  במסורת  אלא  נאכל 
רובא דרוב עופות טהורים הם. ומו"ר הגאון האמיתי ר' יצחק 
יעקב רבינוביץ מפוניבז' זצ"ל, אמר לתרץ שהרמב"ם מנה מ"ע 
צריך  עוף  לאכול  הבא  וא"כ  הטהור,  ובין  הטמא  בין  להבדיל 
כלל  מהני  לא  ולפיכך  הטהור,  שהוא  בעצמו  ולדעת  להבדיל 
ליזל בתר רובא, כי עדיין אין זו הבדלה שצריך לדעת בעצמו, 

־וכשספרתי זה לפני מו"ר הגאון האמיתי רבינו חיים הלוי סא
לאווייציק ז"ל קלסו מאוד. עכ"ל.

(פנינים מבי מדרשא)
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עושה  מה  הזה.  בעולם  פה  עמנו  החיים  והכופרים  המינים  המה 
מין  מעמיד  הוא  האדם?  בני  לב  את  ולהדיח  לבלבל  כדי  היצר 
וכופר אשר מזגו וטבעו משובח ומשקיע בו עמל ויגיעה רבה כדי 
להעמיד דמות 'חיובית' שכזו, עד שלרוב בני האדם מהמון העם 

נראה אותו מין וכופר כאיש רם מעלה במידותיו.
אך עם זאת, מוסיף רבינו הגר"א ואומר: "רק הצדיקים העוסקים 
סרים  שדבריו  פיתויו  יכירו  המה  ה',  דרכי  ויודעים  ה'  בתורת 

מדברי ה'".
נמצא אפוא, כי מקור חיותם ושורש יניקתם של כל אותם מינים 
ורשעי ה' אשר הם 'טובים בטבע', הוא בהיותם משרתים את הרע 
ה'טוב'  שהרי  'רע'  בעצם  הוא  שבהם  ה'טוב'  כי  נמצא  ותכליתו. 
הזה כל תכליתו ומגמתו לבלבל את דעת הבריות ולהדיחם אל 

הרע. ואכן הצדיקים יבחינו ויכירו את הסתירות והשקר שבהם.
החיים  בעלי  כמו  אשר  הנ"ל,  יקר"  ה"כלי  בעלי  דברי  הן  והן 
הטמאים, שדווקא סימני הטהרה שבהם, אשר על ידם הם מנסים 
להערים על בני האדם ולהראות כי כביכול כשרים הם, הם המה 

סימני הטומאה שלהם!.
(שנים מקרא)

"ואת בת היענה" (יא, טז).

התורה אסרה לנו את העופות הטמאים, את הנשר ואת הפרס 
את  נאמר:  לא  למה  היענה.  בת  את  העורב  את  העזניה,  ואת 
היענה, מדוע נאסרה רק הבת? התשובה ידועה: היען אוכל אבנים 
וזכוכיות (שבת קכח ע"א) קיבתו כברזל ובשרו כסוליה, לא ניתן 
ואותו  רך,  עדיין  בשרו  אפרוחו,  אבל  לאסרו.  צורך  ואין  לאכילה 
התוספות  (בעלי  רבותינו  מפרשים  כך  באכילה.  התורה  אסרה 

וחזרוני ועוד ויקרא יאט, טז).
לאכזר,  עמי  בת  היתה  איך  קונן,  הנביא  שירמיהו  מצינו  והנה 
כיענים במדבר" (איכה ד, ג) ויש להבין במה מתבטאת אכזריות 
היען לאפרוחיו? והענין, שהאפרוחים באים ומבקשים מזון, והאם 
נותנת להם מעדן - בעיניה, אין טעים ממנו, שבר זכוכית מחודד 
ומשונן. ואינה מבינה שעבורה זה אכן מעדן, משום שהושט שלה 
דק.  עד  בה  נגרסת  והזכוכית  נחושת,  כדוד  וקיבתה  ברזל  כצנור 
אבל אפרוחה עדין ורך, והזכוכית תנקוב את הושט ותחורר את 
ונמצאת  ומרים.  קשים  בענויים  וימות  יתיסר  והאפרוח  הקיבה, 

אשמה בהריגת אפרוחה!
בדרך זו ג"כ ענה החפץ חיים לבחור שרצה לעזוב את הישיבה 
ולעזור לאביו לעבוד, אמר לו: אביך מבוגר ומחושל, מחוסן נגד 
אוירת השוק ומתמודד בהצלחה מול השפעתו. אבל אתה עודך 
לנגדו.  עצמך  ולמדוד  אליו  עצמך  להשוות  יכול  אינך  ורך,  צעיר 

עליך להמשיך לשהות באהלי תורה ובקרב בני התורה!
לשהות  שיכולים  עצמם  שאומדים  להורים,  אמורים  והדברים 
וה'  לרעה,  יושפעו  ולא  פלוני  במופע  לצפות  או  פלוני  במקום 
במקום  לטייל  הם  יכולים  אולי  הם.  מלאכים  אולי  האמת.  יודע 
פלוני ולבלות במקומות בילוי ומחוסנים הם דיים, יגרסו זכוכיות 
כאוות נפשם. אם מעדן הם עבורם, יבוסם להם. אך מה רוצים הם 
מילדיהם, איך מהמרים הם על זוך נשמותיהם, איך הם לוקחים 

אותם עמם?!
(והגדת)

 שאלות מענינות בהלכה  
             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

שאלה: או"ח קי"ד. איך אומרים, מוריד הָטל או הַטל.
תשובה: הָטל.

שאלה: אם חתיכה של איסור נתבטל חד בתרי (יו"ד סי' 
קט) דלהרא"ש והגר"א שם (סק"ו) מותר לאכלן כולן בבת 
אחת, וכן ס"ל להרשב"א מה"ת וכמ"ש הפמ"ג סק"א, אם 
איסור  של  שהיא  השלישית  החתיכה  מחמת  טמטום  יש 

או לא?
תשובה: מדאורייתא כמאן דליתא דמי.

שאלה: אם יש טמטום במי שאוכל דבר איסור שנתבטל 
בס'?

תשובה: לא. 
החיים  נזר  בספר  ראית  ענין,  באותו  לענין  (ומענין 
(עמוד רכ"ה) שנשאל להגר"ח שליט"א, האם האוכל דבר 
איסור באונס מטמטם, וכן דבר איסור שהותר כגון כתלי 
דחזירי בזמן המלחמה האם מטמטם, והשיב, יתכן שלא. 
והריני מעתיק מדברי הספר הנ"ל בהערה שם, וז"ל, בדין 
כתב  דהנה  מערכה,  נגד  מערכה  חלוקות  דיעות  מצינו  זה 
הנצי"ב זצ"ל בהעמק דבר (דברים ו, י) דהא דמותר לאכול 
ורש"י  א'  י"ז  חולין  המלחמה, (עי'  בזמן  אסורות  מאכלות 
עוד  וכ"כ  בזה.  יש  הלב  טמטום  עדיין  דחזירי),  כתלי  ד"ה 
המשך  וכ"כ  ל')  ט"ז,  לשם  ובהוספות  טז  יז,  (ויקרא  שם 
חכמה שם (ד"ה ובתים מלאים), וכ"כ בס' עובדות והנהגות 
הגדה  על  לתורה  שי  ובס'  רא),  (עמ'  ח"א  בריסק  לבית 
הלוי  דוד  משולם  רבי  הגאון  בשם  תכג)  (עמוד  פסח  של 
סאלאוייציק שליט"א. וכ"כ בשו"ת חתם סופר או"ח (סימן 
[וצ"ע,  מטמטם  דין  פי  על  המותר  דבר  דגם  בהדיא,  פג) 
דבס' תורת משה (פרשת ואתחנן דט"ז ע"ד ד"ה כי ישאלך) 
כתב בהדיא להיפוך], וכ"כ בילקוט לקח טוב (ויקרא עמוד 
אזנים  בספרו  צ"ל  סורוצקין  זלמן  רבי  הגאון  בשם  צא) 
ח')  (פרק  ישראל  תפארת  בספרו  המהר"ל  אמנם  לתורה. 
לא  המלחמה,  בזמן  שהותרו  האסורות  דהמאכלות  כתב, 
היו גורמים טמטום הלב. וכ"כ בהדיא בדרשות הר"ן (דרוש 
יתיילד  לא  מותר  דין  פי  דעל  דהיכא  סובר),  ואני  ד"ה  י"א 
בס' משלחן  דבריו  הובאו  זצ"ל,  הגרי"ז  וכ"כ  טמטום הלב. 

גבוה ח"ג (עמוד צא).

כשרה  שהיא  בשר  חתיכת  על  העידו  עדים  אם  שאלה: 
ואחד אכל אותה ע"פ עדותתם, ושוב נמצא שעדים שקרנים 
או  אותה  שאכל  למי  טמטום  יש  אם  טריפה,  והבשר  הם 

לא?
תשובה: יתכן שבאונס אין טמטום.

(הליכות חיים)
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 בין שבילי המוסר  

"ולא תטמאו בהם, ונטמתם בם" (יא, מג)

ותרגומו: ולא תסתאבו בהם, שמא תסתאבו בהם. מה נאמר כאן. ודאי 
שהמסתאב, מסתאב! ל"חפץ חיים" זצ"ל היה סיפור, שהסביר הכל.

וכל  לרחוב,  פתוחה  היתה  שחנותו  בשמים,  חנות  בעל  בבשם,  מעשה 
לקנות  אליה  ונמשך  ריחה  מניחוחות  לקרבתו  שאף  פניה  על  העובר 
בשמים יקרים ומשיבי נפש. יום אחד חשכו עיניו: ליד חנותו פתח בורסקי 
את מפעלו. היו הריחות הבוקעים משם מחליאים ומקבסים, והבשם עדין 
בחנות  היה  יושב  בחנותו.  ולהסתגר  הדלתות  את  להגיף  נאלץ  הנפש 
הסגורה, ושופך את זעמו על הבורסקי לפני צנצנות הבשמים האילמות 

ובחלל החנות הריקה.
כי התרוקנה החנות.

העורות  עיבוד  צחנת  מפני  בסלידתם  פניה  על  עוד  חלפו  לא  אנשים 
על  ושבו  המוגפת  הדלת  את  ראו  אליה  להכנס  חשבו  אם  וגם  הנוראה, 

עקבותיהם.
הפרנסה שבתה והבית תבע את צרכיו, ויום אחד תלה הבשם על חנותו 

את השלט "למכירה".
ואז, סוף סוף, נפתחה דלת החנות. בפתח עמד השכן הבורסקי, עוטה 
סינר ואפוף סרחון. במבט אומד סקר את השטח. "מקום נאה הוא" קבע, 
"יש לי הצעה עבורך. כסף אין לי כדי לרכוש את המקום, אבל נרחיב את 

המפעל ונעבור יחדיו. תהיה לשותפי, ונתחלק ברווחים".
את  כולא  כשהוא  בקרירות,  הבשם  אמר  הדברים",  את  "אשקול 

נשימתו.
היה  חפצו  כל  להצעה.  להסכים  בדעתו  עלה  לא  אותו,  קומם  הרעיון 

לברוח מכאן, למכור את החנות ולפתחה במקום שאוירו צח.
אבל יום רדף יום, וקונה לא בא. ההוצאות גדלו, החובות השתרגו, צפוי 

היה לחרפת רעב.
על  להידפק  ופנה  חנותו,  מניחוחות  עמוקות  נשם  יגונה.  לא  ההכרח 

דלתות שכנו. בקצרה הודיע על הסכמתו ומהר לשוב לחנותו.
לא עברה שעה ארוה, והלמות פטישים נשמעה. הקיר המשותף נפרץ, 

וענן צחנה אפפו..
לא היתה עוד חזרה מהצעד שנעשה. למחרת התיצב וחגר סינר, חפת 
שרוולים וערבל את ברכת הסיד. נשם בכבדות דרך פיו, כדג ששלוהו מן 
המים. מפעם לפעם שגה ושאף אויר בנחיריו, והקבס החליאו. הבורסקי 

נד ברחמים לאיסטניס שהיה לשותפו.
ביום השני עומעם הסרחון מעט, ביום השלישי כבר היה כמעט נסבל. 
ביום הרביעי הוטרד אך במעט, וביום החמישי נשם בטבעיות. אמנם אין 

אלו הבשמים להם הורגל, אבל בשום פנים ואופן אין זה נורא כל כך.
עסק העורות הניב רווחים נאים, עלה בידו לחסוך סכום נכבד. הציעה 

לו רעיתו: "אולי תפתח בכסף זה חנות בשמים בלב העיר?"
שאינם  הרככוכיים  האנשים  את  סובל  איני  ואמר:  בסלידה,  פניו  עיוה 

מסוגלים לשאוף אויר פשוט, וזקוקים לניחוחות של בשמים"...
זו כוונת הכתוב, המזהירנו: "ולא תטמאו בהם - ונטמתם בם" (ויקרא 
אליה  תתרגלו  בכם,  תדבק  כי  לצחנה  להתקרב  כלל  תנסו  אל  מג).  יא, 
 - ההבל  אחרי  "וילכו  ככתוב  אליה,  ומסתגלים  בה  מתפלשים  וסופכם 

ויהבלו" (ירמיהו ב, ה)...
לידי  בא  אתה  "ואי  המשנה:  את  זצ"ל  לופיאן  אליה  רבי  הסביר  וכך 
תרגילני  ואל  מצוה  לידי  "ותרגילני  ובגמרא:  מ"א)  פ"ב  (אבות  עברה" 
לידי עבירה, ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עוון" (ברכות ס ע"ב) שככל 
שהעבירה נוראה, נוראה שבעתיים ההסתגלות אליה, להסתופף ברשותה 

ובחסותה. [כי "יד" ענינה רשות, כמו: "ויקח את כל ארצו מידו:" (במדבר 
כא, כו)] כלומר, שלא נתרגל אליה, בבחינת "עבר ושנה נעשית לו כהתר" 

(יומא פו ע"ב), והרגל נעשה כטבע.
ובכך פרשתי ההוראה לברוח מן העבירה (אבות פ"ד מ"ב). לא רק שלא 

לעשותה. אלא גם אם עשאוה יש להמלט, שלא להסתגל!
ובעינינו ראינו, ובעצמנו חוינו. בישיבה, היינו בגן עדן. למדנו והתעלינו 
מגן  גורשנו  לא  לליטה,  הכבושה  מגרמניה  כשנמלטנו  ובמוסר.  בתורה 
והוגלינו  מצוד  אחרינו  כשנערך  ברחנו.  ספרינו  עם  עמנו,  נטלנוהו  העדן. 
לסיביר, אחז כל אחד בתפילין ובגמרא. באנו למחנה הכפיה, ועקרו מידינו 
את התפילין ואת הספרים. מדורה הבעירו. באש העלום לעינינו, וליבינו 

מתפלץ. מוכי הלם התהלכנו, אבלים וחפויי ראש. 
לכמה זמן? ליום, לשבוע?!...

בתענית ציבור היו מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, ונותנים עליה 
אפר כפי שנותנים אפר על ראש כל אחד ואחד. לומר: עמו אנכי בצרה 
נותנים  שהחכמים  כשראיתי  בתחילה,  זירא:  רבי  אמר  טו)  צא,  (תהלים 

אפר על גבי תיבה, הזדעזע כל גופי (תענית טז ע"א)
זה היה בתחילה. ואחר כך? הסתגל...

נצטט סימן בטור אורח חיים (סימן תל) שבת שלפני הפסח קורין אותו 
מקחו  מצרים  שפסח  גדול,  נס  בו  שנעשה  לפי  והטעם,  הגדול".  "שבת 
בעשור לחודש (שמות יב, ג), ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה' 
(סדר עולם), ונמצא שעשירי בחודש היה שבת. ולקחו להם כל אחד שה 
לפסחו וקשר אותו בכרעי מיטתו. ושאלום המצרים למה זה לכם, והשיבו: 
לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו. והיו שניהם קהות על שוחטים את 
אלהיהם ולא היו רשאים לומר להם דבר. ועל שם אותו הנס קורין אותו 

"שבת הגדול".
ידוע.

ואני שואל: מתי היה הנס גדול יותר, ביום לקיחת השה כדי לשחטו, או 
בארבעה עשר יום לחודש, בשעת שחיטתו?!

אם כן, מדוע קוראים לשבת "שבת הגדול", היו צריכים לקרוא לערב 
פסח "יום רביעי הגדול"!

השחיטה,  לרעיון  הסתגלו  שהמצרים  או  השתים:  מן  אחת  והתשובה, 
וכבר לא היו שיניהם קהות, אף לא כששחטו לעיניהם. או שאנו הסתגלנו 

לנס ההבלגה שלהם...
והלא  ע"א).  פח  (שבת  כגיגית  הר  לכפיית  נצרכו  תורה,  במתן   - ועוד 
האש  מיראת  בהם  חזרו  שמא  ז)?  כד,  (שמות  ונשמע"  "נעשה  אמרו 
כי  נמות  למה  "ועתה  ובקשו:  ובאו  כך.  כדי  עד  שם).  (תוספות  הגדולה 
תאכלנו האש הגדולה הזאת" (דברים ה, כב), וענה הקב"ה: "מי יתן והיה 

לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים" (שם כו).
עברו ארבעים יום ועשו את העגל, וה' מבקש להשמידם, "ואפן וארד מן 

ההר וההר  בוער באש ושני לוחות הברית על שתי ידי" (דברים ט, טו).
ההר בער באש, אותה אש שבגללה פרחה נשמתם ויראו כל כך, ועשו 

את העגל והתשובה, שהסתגלו!
מהסתגלות   - מכך  פחות  ולא  לחטא,  מהסתגלות  לחרוד  עלינו  כמה 
למצוות.. מצד אחד אמנם מבקשים "שתרגילנו בתורתך" "ותרגלינו לדבר 

מצוה" אבל שלא יאטם הלב ולא יכהה הרגש!
ריט)  מאמר  ח"ב  ומוסר"  (חכמה  זצ"ל  מקלם  הסבא  יעץ  בכדי  לא 
ובפעם  התגייר,  שהיום  צדק  כגר  עצמו  האדם  יראה  לפעם  שמפעם 
שלא  מילים  צפונות,  בה  נגלה  המזון.  וברכת  "המוציא"  מברך  הראשונה 

ידענו על קיומן!
(והגדת)

כל המעונין לקבל מנוי שבועי דרך פקס או מייל נא לשלוח מייל ל GISHMAKEVORT@GMAIL.COM  או ישלח בקשה לת.ד. 18303 מיקוד 91182 ירושלים או להשאיר הודעה בתא הקולי 

שמספרו 151527131458 בצירוף שם כתובת ומספר טלפון ובל"נ נטפל בבקשתכם
וכן כל המעוניין להקדיש העלון לעלוי נשמת או לרפואת וכו' מתבקש לשלוח למייל הנ"ל או להשאיר הודעה בתא הקולי הנ"ל.
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 והגוף יאות הנפשת תמרה לברב נדיהרפואת לולהצלחת 

 ט, ב) ( "קח לך עגל בן בקר לחטאת"
להודיע שמכפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה על מעשה 

 רש"י) ( העגל שעשה
ראש השנה ( מקשים המפרשים, והרי אמרו רבותינו בתלמוד

אין הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים לעבודה בבגדי זהב, שאין  )כו.
ומטעם זה כל קטיגור נעשה סניגור, כי מזהב נעשה העגל, 

כאן לקחת  הציווהשופרות כשרים חוץ משל פרה, ואם כן מדוע 
 עגל ?

והסביר בספר "יפה תואר" אימתי אומרים אין קטיגור נעשה 
סניגור, כשהדבר בא על ענין אחר ויש חשש שתקטרג מידת 
הדין, אבל אם הדבר בא לכפרה על חטא זה עצמו, אז אדרבא 

שאמרו במדרש, שקרבן במה שקלקלו צריכים לתקן , וכפי 
פסח היה טלה על שעבדו למזל טלה, ולכן בא קרבן עגל לכפר 

 על חטא העגל. 
 עיטורי תורה) ( 

 

"קחו שעיר עיזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה 
 ט, ג) ( תמימים לעולה"

על פסוק זה נכתב: "מה ראו ישראל להביא יותר  םכוהניבתורת 
בידכם בסוף;  מאהרן? אלא אמר להם יש בידכם בתחילה ויש

נאמר ( יש בידכם בתחילה שנאמר וישחטו שעיר עיזים
 במכירת יוסף) , ויש בידכם בסוף שנאמר עשו להם עגל מסיכה

חטא העגל). יבא שעיר עיזים ויכפר על מעשה העגל", (
והשאלה המתבקשת והעולה מדברי המדרש היא מדוע יש 

צד כי -לכפר על מכירת יוסף יחד עם הכפרה על מעשה העגל 
 שני דברים אלו קשורים?

כתוב במדרש שאחי יוסף כעסו על יוסף משום שראו בנבואה 
שעתיד לצאת ממנו ירבעם בן נבט שהעמיד עגלי זהב להחטיא 
את ישראל, והם רצו להרגו בשביל שלא יצא ממנו ירבעם ולא 
יחטאו ישראל. אם כן, עד שבני ישראל לא חטאו בעבודה זרה 

"ל, אבל אחרי שחטאו בעגל הרי הם יכלו לתרץ את התירוץ הנ
עצמם כבר עובדי עבודה זרה, ולכן עתה היו צריכים כפרה על 

 הגהות מהר"ד). ( מכירת יוסף
ועל דרך זו אפשר לומר עוד, שהאחים נימקו את מכירת יוסף 
בכך שיוסף לא היה מוכיחם אלא ישר הולך לספר לאביהם 

בא חור  והחשיבו זאת כלשון הרע. והנה, בעת מעשה העגל
והוכיח את בני ישראל והרגוהו. ממילא ברור שבני ישראל לא 
היו מוכנים לקבל תוכחה, ועתה בטל הנימוק בגללו מכרו את 

 יוסף, ולכן נדרשו לכפר על מעשה העגל. 
 

 )ט, ה( "ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה'"
מודפס בסידורים בשם האר"י ז"ל שצריכים בכל יום לקבל עליו 

 )ברכות דף ו:( לרעך כמוך" והנה חז"ל אומריםמצוות "ואהבת 
מה שכתוב כאן  אין עמידה אלא תפילה ואפשר לומר שזה

היו ביחד ואז "ויעמדו לפני ה' "ויקרבו כל העדה" שכולם 
  )חסד לאברהם(  שניגשו לתפילה. 

 )ט, יז( "הבקר עלת מלבד"
 בשעת לעני שמלווה שמי דחקו בשעת לעני המלוו ת"ר ד"מלב
 . בןקר הקריב כאילו שלו דחק

 )צדיקים אמרי( 
 

' ה דבר אשר הוא אהרן אל משה ויאמר"
 אכבד העם כל פני ועל אקדש בקרובי לאמר
 אשר אהו אהרן אל משה ויאמר אהרן וידום
 העם כל פני ועל אקדש בקרובי לאמר' ה דבר

 )ד-ג, י( "אהרן וידום אכבד
 3-ה בת בתו, נוראה לצרה נקלע, ירוחם רבי בשם עליה בן אברך

 היו, ל"רח ומייסרים קשים טיפולים ועברה, במחלה חלתה ע"ל
 מהמחלה יוצאת בתי הנה שחשב תקופות היו, ומורדות עליות

 תקווה בין נקרע הוא, חלילה וחוזר, נסיגה התרחשה כ"ואח
 כדי ידו לאל אשר כל עשה הוא, ושנים חודשים במשך לייאוש

, נדרים נדר, לצדיקים נסע הוא, ורחמים ישועה בדבר להיוושע
 עלתה ובתו נסגרו שמיים שערי אולם כמים דמעות שפך

  ...השמימה בסערה
 ירוחם' שר כדי תוך, מחבריו אחד לנחמו בא, שבעה כשישב
, המנוחה ילדתו עם שעבר והתמודדויות הקשיים על מספר

 להאמין הכוח את לך נתן מה תגיד, ירוחם, חברו אותו שאל
 ?והנוראה הקשה התקופה את ולשרוד

 תקופה הייתה זו, האמת את לך אומר, ואמר ירוחם' ר ענה
 שיותר לי הודיעו כשהרופאים אחד ערב, מנשוא וקשה נוראה

 והלכתי החולים מבית יצאתי, מאוד נשברתי, לעשות מה אין
 אותי ושאל יהודי אלי ניגש, יתברך ברחמיו, ברחוב כסהרורי
 בתקופה עליי שעובר מה את בדמעות לו סיפרתי, לעצבוני

 ימים לפני שקרה סיפור תשמע לי אמר היהודי, האחרונה
 וחיזק חישל הזה הסיפור ואכן, עצום חיזוק לך שייתן אחדים

 :המעשה היה וכה, הקשה בתקופה אותי
 ועובד נשגב צדיק יהודי, בדורנו התשובה מחזירי מגדולי אחד

 נפשו את מוסר הוא, שמיים לשם מעשיו שכל מופלא' ה
 שלו הבנים אחד. שבשמיים לאביהם התועים הבנים את להשיב

 עמו לעשות שניסה מה וכל, ל"רח הישרה מהדרך לרדת החל
 . צלח לא, חזרה להשיבו כדי
, הבא העולם טוב כל את, הזה העולם טוב כל את לו הבטיח הוא

, עזר לא עמו עשה שהוא מה כל אבל, שונים מפיתויים פיתויים
. ממש התחתונה לדיוטא שהגיע עד דחי אל מדחי התדרדר הבן

 את שישיב יתברך אליו להתחנן והחליט ידיים הרים לא הצדיק
 המובא, הזה לנושא מיוחד' יחוד'ב השתמש הוא, בתשובה בנו

 את להחזיר' א יחוד: "ל"ז י"האר לרבינו הקודש רוח בשער
, בנו אודות על ה"זלה אלשיך מ"להר והוא, בתשובה הרשע

 להשיבו הזה לייחוד שיכווין ה"זלה מורי לו ולמד שנשתמד
 ". ישראל לדת ושב לו והועיל, בתשובה
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 ישוב שבנו יתברך אליו בתפילה נפשו לשפוך הרבה הצדיק

 נהיה הצדיק של בסידור השיבנו שברכת כך כדי עד. בתשובה
 . בתשובה שישוב הסורר בנו על שהוריד דמעות מרוב שחור
 של השווא מקסם שכל לראות הבן זכה, הועילו התפילות ואכן
 חזר הוא, בתשובה לשוב החליט רוח ורעות הבל הוא הרע היצר

 נישא הוא כ"אח תקופה, נשגב' ה ועובד צדיק ונהיה בתשובה
 שני לו נולדו נישואיו לאחר. בצפת לגור והלך תשובה לבעלת

 . ה"ב בריאים ילדים
 הרופאים ראו בלידתו כבר, השלישי הילד להם נולד כ"אח

 התגלה מקיפות בדיקות ולאחר, עמו כשורה לא שמשהו
 והאם האב. שישרוד מעטים סיכויים ויש, מאוד חולה שהילד

 פשפשו. בנם את ת"השי שירפא כמים דמעות שפכו
 אף על משהו עוד לתקן צריכים עדיין הם אולי במעשיהם
 וביום בפניהם נסגרו שמיים שערי אבל. הנפלאה תשובתם

 . לעולמו הלך הקטן הבן ללידתו השביעי
 יש המתים בתחיית לקום יזכה שהילד שכדי קובעת ההלכה
 הזמינו כ"ע. שם לו ולתת הקבורה לפני מילה ברית לו לערוך

 קבורת לפני מילה ברית לו לערוך הקברות לבית המוהל את
 איזה האבא את שאל מכן ולאחר הילד את מל המוהל, הילד

 ?הנימול לרך לתת רוצה אתה שם
 עלי יורד הוא הרי, שם, האבא של מעיניו פרץ דמעות של זרם
 רצון: "לו שיקראו רוצה אני שאגה ונתן רגעים כמה הרהר, קבר

 קבלת של השם זה ...לילד לתת רוצה שאני השם זה'"! ה
 ...יודע לא, מבין לא אני, עולם לבורא קץ אין באהבה ייסורים

 שיקראו רוצה אני ולכן ...באהבה מקבל אני' ה רצון זה אם אבל
  ...'"ה רצון" לו
 ...בארץ אחד גוי ישראל כעמך מי
 

 כםאבב אתך ובניך אתה תשת אל כרוש יין"
 ) ט, י( "תמתו אול עדמו הלא אל

 תורה השומר יהודי: כך רמז בדרך ה"השל פרש זה פסוק
 ֲאשר" .ֲאמתית פנימית בשמחה תמיד שרוי שיהא צריך ומצוות

 להיות צריכה המצוות ֲעשית -" בהם וחי האדם אתם יֲעשה
 עליו יראהי ֹלא המצוות שקיום. פנימית וחיות שמחה מתוך

 את להשיג מצליח שאינו אדם שהיע ומה .ומעיק כבד כמשא
 וכמה כמה ישנן? בהן שמח ואינו המצוות בקיום הטמון שרוהא

 שתית ידי על - מהן ואחת, נרצית שמחה לאותה להגיע דרכים
 שמשרתים הכוהנים: ה"הקב אומר .ֱאנוש לבב המשמח יין

 באשר מהכרה הנובעת ֲאמתית שמחה דורש ֲאני מהם - בביתי
 אם, זו .יין משתית בעת הנו שמחה וֹלא, התורה במצוות הטמון

", מועד אהל אל בבֲאכם תשת אל ושכר יין: "הכתוב נתוכו, כן
 כזו וֹלא ֲאמתית שמחה בכם שתהיה". תמתו וֹלא" - זה כל ועם

 )לאור הנר(   .מיין שבאה
 

י, ט) ולהורות את בני ( "יין שכר אל תשת...
 י, יא) ( ישראל את כל החוקים"

בבואכם אל אהל מועד ולא יין שכר אל תשת אתה ובניך אתך 
תמותו חוקת עולם לדורותיכם ולהבדיל בין הקודש לבין החול 

 ובין הטמא ובין הטהור ולהורות את בני ישראל את כל החוקים
ישנם אירועי שמחה אמר הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ אשר 
נחשבים בהלכה כסעודת מצווה, ומצווה לשמוח בהם או 

 לקיימם בשתיית יין, ואלו הם:
אבן העזר סימן ( א. סעודת נישואין, כפי שמבואר בשלחן ערוך

 ב'). 
 סימן תקס"ח). ( ב. חנוכת הבית, כפי שמביא המגן אברהם

ג. סעודת הודאה של חולה שנתרפא מחוליו, כפי שמבואר 
 אורח חיים סימן רי"ט). ( בשלחן ערוך

יורה דעה סימן ( ד. ברית מילה, כפי שמבואר בשולחן ערוך
 רס"ה). 

אורח חיים ( ה. קידוש והבדלה, כפי שמבואר בשולחן ערוך
 סימן רע"ה ורצ"ו). 

אורח חיים סימן ( ו. סעודת פורים, כפי שמבואר בשולחן ערוך
 תרצ"ה). 

יורה דעה סימן ( ז. סיום מסכת, כפי שמבואר בשולחן ערוך
 רמ"ו). 

אמר רבי נפתלי מרומז בפסוקים: "יין ושכר אל  -דבר זה 
 במקרים מיוחדים עליך לשתות יין, אימתי?תשת", אמנם 

 א. "אתה ובניך אתך", רמז לסעודת נישואין. 
 ב. "בבואכם אל אוהל מועד", רמז לחנוכת הבית. 

 ג. "ולא תמותו", רמז לסעודת הודאה של חולה שנתרפא. 
 ד. "חוקת עולם לדורותיכם", רמז לברית מילה. 

 ידוש והבדלה. ה. "ולהבדיל בין הקודש לבין החול", רמז לק
ו. "ובין הטמא ובין הטהור", רמז לסעודת פורים "עד דלא ידע 

 בין ארור המן לברוך מרדכי". 
 ז. "ולהורות את בני ישראל את כל החוקים", רמז לסיום מסכת. 

 

 שסע ושסע הוא פרסה מפריס כי החזיר ואת"
     "לכם הוא טמא יגר לא גרה והוא פרסה

 ) ז, יא(
 גרה והוא פרסה שסע ושסע הוא פרסה מפריס כי החזיר ואת
 תגעו לא ובנבלתם תאכלו לא מבשרם לכם הוא טמא יגר לא

 לכם הם טמאים
 ברוך הקדוש לבא שלעתיד מובא') א פרשה קהלת( במדרש

 חזיר בשר אכל שלא מי כל: "ואומר ומכריז כרוז מוציא הוא
 אכלו שלא העולם מאומות והרבה"! שכרו וייטול יבא מימיו
 . שכרן ליטול באים מימיהם חזיר בשר

 ומכריז שנייה פעם כרוז מוציא הוא ברוך הקדוש שעה באותה
 שקצים, וטריפות נבילות בשר אכל שלא מי כל: "ואומר

 "!שכרו וייטול יבא ורמשים
 הכריז לא מה מפני אייבשיץ יהונתן רבי הגאון שאל להבין יש

 נבילות בשר אכל שלא מי כל: "בכללות הוא ברוך הקדוש
 הכריז מה מפני", שכרו וייטול יבא ורמשים שקצים וטריפות
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 הכרזה באה מכן ולאחר, בלבד חזיר אכל שלא מי על רק תחילה
 ?ורמשים שקצים, וטריפות נבילות אכל שלא מי על נוספת

 בן"ה בעל, חיים יוסף רבי תירץ יהונתן רבי של זו קושייתו את
 :נפלא במשל", חי איש
 ראובן: מעבדיו שלושה שם ומצא לארמונו נכנס אחד מלך

 . ולוי שמעון
 ולא יום אותו במשך שיתענה עליו וציווה לראובן המלך ניגש
 . הערב רדת עד מאומה יאכל

 . דבר המלך אמר לא ולוי לשמעון
 . המלך עליו ציווה כאשר ראובן עשה

 . דבר אכל לא לוי ואילו כהרגלו יום באותו אכל שמעון
 . זהובים מאתיים של פרס לו ונתן לראובן המלך קרא בערב

 אל לוי ניגש! ציוויתיך כאשר שעשית בשכר המלך אמר! לך הא
 ציווית כאשר היום עשיתי אני אף! המלך אדוני: ואמר המלך

 . מאומה היום אכלתי ולא
 . המלך מאת פרס מגיע לי גם
 לך אמרתי לא המלך תמה? לאכול שלא עליך ציוויתי אני וכי

 והבנתי כך לראובן שציווית שמעתי אולם לוי נענה כן אכן! דבר
 . אכלתי לא לכן, היום יאכלו שלא שרצונך

 עשיתי אני אף! המלך אדוני: ואמר המלך אל שמעון גם ניגש
 . היום ואכלתי ציווית כאשר

 . המלך מאת פרס מגיע לי גם
 לא והרי שבעתים המלך תמה? שתאכל עליך ציוויתי אני וכי

 שמעתי כאשר אולם שמעון נענה כן אכן! דבר לך אמרתי
 מכך הבנתי, דבר אמרת לא לי ואילו כך לראובן שציווית
 . אכלתי לכן, היום שאוכל שרצונך

 מכריז ה"הקב היה לו" חי איש בן"ה אמר הנמשל גם הוא כן
 שקצים וטרפות נבלות בשר אכל שלא מי כל: "בתחילה
 העולם אומות אף באים היו", שכרו וייטול יבא ורמשים

 שלא ציווה לישראל רק כי בטענה, שאכלו על שכר ומבקשים
 . אכלו ולכן ציווה לא להם ואילו לאכול

 מימיו חזיר בשר אכל שלא מי כל: "תחילה ה"הקב מכריז לכן
 ויבואו חזיר בשר אכלו שלא אומות כמה ויש", שכרו וייטול יבא

 ציווה שכך מחמת אכלו לא הם שאף בטענה שכר לבקש
 כיון כי יטענו בפירוש ציווה לא שלהם ואף, לישראל ה"הקב
 . יתברך רצונו שכך חשבו שמעו שכך

 וטריפות נבילות בשר אכל שלא מי כל: "הקבה מכריז ואז
 כי דבריהם נסתרים ועתה" שכרו וייטול יבא ורמשים שקצים

, ישראל שנצטוו הציווי את ששמעו מחמת חזיר אכלו לא אם
  ...?!ורמשים שקצים אכלו מדוע

 

 שקץ יאכלו לא העוף מן תשקצו אלה ואת"
 ) יט, יא( '"וכו החסידה ואת) "יג, יא( '"וכו הם
 חסידה שמה נקרא למה. לבנה דיה זו החסידה זו יהודה' ר אמר

 בעל ק"הרה שאל). סג חולין( חברותיה עם חסידות שעושה
 הרי –) מוורקא הזקן הרבי על גם מסופר( ע"זי ם"הרי החידושי

 מדוע, כן אם! מטבעו הוא אכזר טמא עוף כל - ם"הרמב לפי

 חסד עושה היא הרי? הטמאים העופות בין החסידה נחשבת
 הסביר, אלא? לכאורה טובות מידות בה יש, חברותיה עם

 עם רק חסידות שעושה", חברותיה עם" ואמרו שדייקו: ואמר
 אלא, החברים עם רק לא לנהוג צריך החסד במידת, חברותיה

 ממידת בו יש חבריו עם רק חסד שנוהג ומי, הנבראים כל עם
  ...!טומאה סימן וזה האכזריות

 שהיה: מסופר', לודז של רבה ע"זי מייזל חיים רבי הגאון על
. לצדקה גדולים סכומים העיר מעשירי ולנדב להוציא מצליח

 קונים שהם וחשבו שהתנשאו מהעשירים כאלה היו בבד בד אך
': לודז של רבה להם אמר. הנדיבות בתרומותיהם עולמם את
 שמה נקרא ולמה" י"רש אומר" החסידה ואת" הפסוק על

 ונשאלת". במזונות חברותיה עם חסידות שעושה חסידה
 אלא? הטמאים העופות בין נמנית היא למה, כן אם, השאלה

 מעין", חסידות"ל עושה שהיא הדבר את חושבת שהיא מפני
  ...!אנושי חוב אלא זה שאין בזמן בו, הדין משורת לפנים

 אמר ..."חברותיה עם חסד שעושה? "חסידה שמה נקרא למה
 משום, טמאה היא לפיכך - ע"זי מרופשיץ נפתלי רבי ק"הרה

 בשעת לעזור במקום: מסוימים אנשים כמנהג נוהגת שהיא
 ובעצות בחסידות אותם מפטמים הם, במזונות לחברים הצורך
  ...!טובות

 לדאוג אדם צריך: ע"זי סלנטר ישראל רבי ק"הגה אמר כך ועל
 )פנינים(   ...!חברו של הזה ולעולם! שלו הבא לעולם

 

   "וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ"
 יא, כט)(

מסופר: יום אחד באו אל הגה"ק רבי חיים מבריסק זיע"א כמה 
יהודים פשוטים, ובפיהם שאלה: יהודי אחד שנודע בבריסק 

עורך סעודת מצוה והם רואים עצמם מחוייבים להשתתף כגנב, 
בה, ואין הם יכולים לסרב לו, ורצונם לדעת אם מותר לאכול 
אצל איש כגון זה? ביקש מהם רבי חיים שימתינו, ושלח לקרוא 
לגנב ונסתגר עמו בחדר מיוחד. פנה אליו רבי חיים ואמר: רוצה 

, "הרי אני לשאלך דבר אבל בתנאי שתגיד לי את כל האמת
ידעת שאתה יכול לתת בי אמונך", השיב הגנב: "הריני נשבע לך 
לומר את האמת כולה כמות שהיא." ובכן אמור נא לי פנה אליו 
רבי חיים, "אם מזדמן לך לגנוב בשבת?" "גונבים" משיב הלה 
בניחותא. "ומה אם צריך להבעיר אש?" ממשיך ושואל הרב. 

ל?" "מפצחים". הוסיף "מבעירים", "ואם יש צורך לפצח מנעו
רבי חיים ושאל: "ואם צריך לגנוב אצל גוי?" מחייך הגנב ושואל: 
למה לו, "כספו של גוי אינו כסף?" ואם אתה מוצא אצל הגוי 
נתח בשר טרפה או חזיר?" "נוטלים". ומה אתה עושה עם זה? 
"מוכרים לגוי." "ולמה אינך אוכל את זה בעצמך?" מאי משמע? 

טריפה? חזיר? אמר לו רבי חיים: "ולגנוב  תמה הגנב, לאכול
מותר, ולהבעיר אש ולפצח מנעולים בשבת מותר? וכי העבירה 
של אכילת בשר טריפה חמורה מאיסור גניבה ומהבערת אש 
ושאר איסורי שבת?" נעלב היהודי ואמר: איך זה שהרב אומר 
דברים כאלה? מה צד שווה יש כאן? הגניבה היא פרנסתנו, ואם 

בשבת, מה אפשר לעשות? אבל לאכול טריפה?  הדבר חל
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

הודי יאכל חזיר? ישמרנו השם, וכי אין אנו חלילה יהודים? י
נפרד ממנו רבי חיים, ואז קרא לאנשים שהמתינו לתשובה 
ואמר להם: על אחריותי, אם לא הוכנה הסעודה בכסף של 

 גניבה, מותר לאכול על שולחנו. 
 

    "וכל אשר יפול עליו מהם במותם יטמא"
 א, לב)י(

פעם אחת נמצאה לטאה בבית המטבחיים של המלך וביקשו 
לטמא את כל הסעודה כולה כי היו סבורים שהיא מתה באו 
ושאלו את המלך. אמר להם: לכו ושאלו את המלכה. באו 
ושאלו את המלכה, אמרה להם: לכו ושאלו את רבן גמליאל. 

ן? באו ושאלו אותו, אמר להם: בית המטבחיים רותח או צונ
אמרו לו: "רותח". אמר להם: לכו והטילו עליה כוס של צונן. 

מזה הוכח כי ( הלכו והטילו עליה כוס של צונן ורחשה ופירכסה,
וטיהר רבן גמליאל את כל ( עדיין לא מתה ולא יכלה לטמא

הסעודה. נמצא מלך תלוי במלכה, ונמצאת מלכה תלויה ברבן 
 יאל.גמליאל. נמצאת כל הסעודה תלויה ברבן גמל

 ב') –פסחים פ"ח ( 
 

 לא הוא שקץ הארץ על השורץ השרץ וכל"
 ) מא, יא( "יאכל
 אותו שאל שפעם, ל"זצ אייבשיץ יהונתן רבי הגאון על מסופר
 פי על מתיישבים שאינם דינים לכם יש אתם איך:  הנסיך
 שפרשה תולעת אצלכם שהרי, טעם להם ואין וההיגיון השכל

 כמה עליה חייבים הארץ על השורץ שרץ דין לה יש, הפרי מן
 עצמה כפרי היא חשובה, הפרי מן פירשה לא ואם,  מלקות

 נשתנה מה שלכאורה כזה דבר יסבול השכל ואיך, אסורה ואינה
 ? שפירשה זו ברגע התולעת גוף

 ואמר, ריקה כף השולחן מעל לקח שאלתו את הרב כששמע
 הרב לו אמר ומיד ותכף בתוכה הנסיך ירק, בתוכה שירוק לנסיך

 מאוס שזה בטענה מאן הנסיך אך, פיו לתוך הרוק את שיחזיר
 הרוק זה ברגע והרי, עליך מאוס הרוק מדוע:  הרב לו אמר. עליו
 הנסיך לו השיב?  כף בתוך בהיותו נשתה ומה,  פיך בתוך היה

 . עליו מאוס נעשה מפיו פרש שהרוק שברגע
 הדבר שכן, מדבר שפיך מה אוזניך ישמעו הרב לו אמר ואז

 פרשה שלא כיון הפרי בתוך שהיא זמן שכל,  התולעת בעניין
 היא אחד ברגע אפילו,  שפרשה כיון אך, נמאסת אינה ממנו

 . אסורה היא ולכן,  נמאסת
 

 " פרה פרשת" 
 בה אין אשר תמימה אדומה פרה אליך ויקחו"

 ) ב ,יט במדבר( "עול עליה עלה לא אשר מום
 מצוה לקיים" בנימין שמלת" בעל אומר, הם תנאים שלושה

 ללא ובתמימות שלם בלב לעשותה – תמימה. א. כתיקונה
 – מום בה אין אשר. ב. לשמה מצוה אלא ופלפולים חקירות
 חסרונות בלי ולרבעים לחצאים ולא שלמה המצוה שתהא

 שלא – עול עליה עלה לא אשר. ג. וסירחות פגימות ומגרעות
 אלאמלומדה אנשים כמצות עול, עליו כמעמסה המצוה תהיה

 .מחודשת ובשמחה חפצה בנפש יעשנה
 

 "עול עליה עלה לא אשר מום בה אין אשר"
 )ב ,יט במדבר(

, מום בו שאין שחושב אדם יש אם הקאצקער בשם אומרים
 תורה ומצוות. ...עול עליו עלה לא שעוד הוא מובהק סימן

 

 )ב ,יט במדבר( "התורה חוקת זאת"
 חוקת או הפרה חוקת לומר צריך היה דלכאורה להבין וצריך

 לפרש ואפשר, הפסח חוקת זאת בפסח שנאמר וכפי הטהרה
" ממני רחוקה והיא אחכמה אמרתי" אמר ה"ע המלך שלמה
 כל על קאי זה דפסוק לומר ואפשר אדומה פרה על דקאי

 ולהשיג להבין בחכמתו העמיק המלך שלמה כי, כולה התורה
, כולן המצוות בטעמי עליון דעת שיודע וחשב, התורה כל טעמי

, ולהעמיק להבין שאין וראה, אדומה פרה למצות שהגיע וכיון
 מגיע שכלו שאין מהבנתו למעלה עומק יש כי והבין ידע אז

 חלילה כי, טעם בלי הוא הפרה שמצוות יתכן לא בוודאי כי, שם
 שהבנת ודאי אלא, הבל בדברי אנשיו להלאות ש"ית חכם למלך
 טעמי את הבנתו אי י"וע, ימצאנו מי עמוק עמוק המצוה טעם
 עמד לא שעדיין המצוות כל על למפרע לו התברר זו מצוה
 לנו חוקים וכולם, כלל מהמצוות אחד שום של האמיתי בסוד

 מסבירים שאנו הטעמים וכל, ההוא למקום משיג שכלנו ואין
 חשבתי אחכמה אמרתי הפסוק כוונת וזהו, בדויים הם

 ולא אדומה לפרה וכשבאתי, התורה בטעמי כבר שהחכמתי
 י"ע ממני רחוקה התורה כל היינו היא ורחוקה טעמה השגתי

 לבד פרה ולא, כולה התורה חוקת זאת כתיב ולכן, אדומה פרה
 ]ע"זי סופר החתם מרן. [התורה כל אלא

 
 הכתם על ולכפר, אמה שהיא העגל מעשה על לכפר באה פרה

 עול בעגל פרקו שישראל תמימה באה ולכן, בישראל שניתן
 וכיון עול עליה עלה שלא פרה מביאים לכן שמים מלכות

 י"ע נעשית אדומה פרה מצות גם לכן כהן י"ע החטא שנעשה
 ז"וע באש פרה שורפים לכן באש העגל שריפת ועל, כהן

 העגל וזה, ומזה במים אפרה משליך לכן במים וניתן שנטחן
 ומוסיף ישראל כל שמטהר הפרה היא וזו ישראל כל את טימא

 עצמו ינמיך אלא כארז יתגאה שלא לרמז תולעת ושני ארז
 .וכתולעת כאזוב

 

 א גוט שבת



 

 
 
 
 
 
שהיתה  בצבע אדום,נהגו בני עדן לקחת פרה של פרשת פרה  שבועבב

                                                                         ערב "שבת פרה" ולחלק את בשרה לעניים.במצויה אצלם, לשוחטה 
 ר יצחק אליהו)"ידידי הר("נר לשולחן שבת" מ                                                                                                  

 
אמר רבי יהושע לא 'אומרת המשנה בענין גיל פרה אדומה: 

? אמר 'שלשית'אמרו לו, מה הלשון הזו  .שמעתי אלא שלשית
 (פרה א' א')                                               . 'להם, כך שמעתי סתם

 

תשובתו זו של רבי יהושע תמוהה, מה זה 'כך שמעתי',  ,לכאורה
 וד, פעמים נוספות בש"ס מובא נוסח זהמה הפשט?! וע שיסביר

   , ויש להבין מה פשר תשובה זו...אצל רבי יהושעשל "שמעתי" 
 

הרי מובא  :ביאר זאת נפלא כ"ק אדמו"ר ה"פני מנחם" מגור
רבי יהושע בן חנניה 'אשר יולדתו', כי אמו הביאתו  אודות

בעריסה לבית המדרש כדי שיקלטו אוזניו תורה. וזהו פירושו 
שהרי תינוק הייתי  ,בהיותי תינוק ואיני יודע לפרש -תי' 'שמע

 דף על הדף יבמות)  ,(מרגליות הש"ס עירובין   ואני רק זוכר את המילים ששמעתי.
 

שהסריס  שמעתי .(פסחים צו:) יהושע שמעתי שתמורת פסח קריבה אמר רבי
  .(מגילה י.) פ שאין בית"שמקריבין אע שמעתי. (יבמות עט:) חולץ וחולצין לאשתו

 
משנה "ה כתב ה"תרפ מןבסי כתב הגאון רבי אביגדור נבנצל:

ל תיקנו לקרות. ובנוגע "לבאר ענין ד' פרשיות שחז "ברורה
לפרשת פרה כתב: שנעשתה במדבר בניסן, ואנחנו קוראים 

 ה שיזרוק עלינו מים טהורים. "אותה לבקש מהקב
ולעניות דעתי יש להוסיף, כי בזמן הבית היו קוראים אותה 
להזכיר לכולם להטהר כדי לאכול את הפסח, וגם עתה מהרה 

 ז ב')"תשס "המאור"(   צריך להטהר ולעלות לרגל.יהיה יבנה המקדש ו

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בהר המשחה היו שורפים אותה ... ובית טבילה היה  -" ורחץ בשרו במים"

 (רמב"ם הל' פרה אדומה ג' א')     שם.                                                                              
 

 האם ניתן לחייב את בני העיר לבנות מקווה
 

מכל מקום  (או"ח פ"ח)בזמן הזה אין חיוב טהרה מהתורה לאנשים. 
 (ספר הישר שער י"ג) כתב רבינו תם "טהרת הגוף יחדש טהרת הנפש".

"אחד הדברים המעכבים את התפילה ש וכתב בספר חסידים
 .)שכתב בע"ש: 'ואם אפשר יטבול' צוש"ע ע"ב י"ביפ"ג ועיין ק( אם אינו טהור". ,הוא

 

את  , ניתן לחייבחגמנהג לטבול בכל ערבי שבת והכיון שנעשה 
 ',נפשות'ות את המקווה נקבעת לפי בנבני העיר בזה. וההוצאה ל

 )מ'' ("משא חיים" מע         לעניים ועשירים בשווה. ייךכי הוא דבר הש
 

       )חו"מ מ"א( וחצי לפי נפשות. כתב שיש לגבות חצי לפי ממוןשו"ת "אגרות משה" ב

 
הגאון רבי דוד אופנהיים השיב: ציבור הרוצים לבנות מקווה 
חייבים כולם לתת, ואפילו מקצתם אינם רוצים בכך, לפי 

 "חות יאיר" השמטות)שו"ת (  שישראל מוזהר ומצווה לטהר עצמו ברגל.    
 

 
 
 
 
 
 
 

ופשוט לעניות דעתי שאף אלו שאין נזהרים בטבילת תקנת 
 עזרא מחוייבים לעזור לבנין מקווה עבור טבילת האנשים! 

 

יש להחשיב גם מקווה של אנשים מצורכי העיר, מאחר שהוא 
דבר הראוי להזהר אף שאינו חובה, שאין לך צורך גדול, שכל מי 

 יו"ד ח"ב צ"ב) אגרות משה""(שו"ת . שיוכל וחסידותמעלה  עניןשירצה לקיים 

 
 (י"א ל"ו) .""אך מעיין ובור מקוה מים יהיה טהור

 

 תשובת רבן של כל בני הגולה, הגאון רבי יצחק אלחנן
 

אנשים הש ם,בעיר רצו לתקן .נשאלתי מרבנים גדולים בצרפת
 רשאים לטבול במקוה של העיר, כדי לשמור על נקיונו. לא יהיו

 

והאריכו לומר שלכאורה מן הדין אינם יכולים לתקן כזאת, 
הובא בשו"ע ובטור 'שהמחמיר בטבילה הרי זה משובח',  שהרי

ובפרט בזמננו, שאנשים קיבלו על עצמם טבילה כחובה, והוי כמו 
 נדר, ובפרט ברגלים ויום כיפור. אם כן אין ממש בתקנה זו.

 

לתקן מקוה עבור אותם בוודאי מן הנכון  השיב רבי יצחק אלחנן:
שכתבו הראשונים כי לתפילה צריך אנשים הזהירים בטבילה, 

 .בטהרה טבילה, וכתב רבינו יונה שהתפילה מקובלת יותר
 

 אין להקל להם ,אותם יראי ה' שקיבלו להיות זריזים בטבילה
, שהרי אמרו חז"ל 'שכל בזה . ולא מועילה התרהולשלא לטב

בטבילה מאריכין ימיו ושנותיו', ממילא לא יתחרטו -המחמיר בה
 בלב שלם, לפי שבוודאי כל אחד מעוניין בברכת חז"ל. 

 

על כן ראוי לתקן מקוה מיוחד לאנשים כפי הנהוג בכל תפוצות 
ל. וה' יהיה בעזרם לבצע מחשבתם. והכל על מקומו יבוא ישרא

במישור ובשלום ולהנצל ממכשול חלילה. וזכות גודל המצוה של 
הרבים תגן על כל המשתדלים בזה לברכם בשלום ובהצלחה.                     

 (שו"ת "עין יצחק" או"ח ב' ועיי"ש)                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כגון  ,כל צרכי העיר אף על פי שמקצתן אינם צריכים אותם
 ')גרמ"א חו"מ קס"ג  - (מהר"י מינץ    מקווה, אפילו הכי צריכים ליתן חלקם.

 

דווקא דברים שהם ענין כללי, לכן אף שאחד  ",נתיבות"וכתב ה
         (שם)     בכל זאת חייב ליתן. ,אין צריך להם מחמת זקנה וכיוצא בו

  
רבי יחיאל מיכל  ותהדור יפוסקמחל יום הזכרון לגאון ישראל שישי  ביום

 תרס"חב'  כ"ב אדר ,בעל "ערוך השולחן" ורבה של נובהרדוק ,אפשטיין
 

בז' יופרידתו מהעולם, סיפר מרן הרב מפונ על צורת פטירתו
היה זה כמי שהולך לחתונה... כאדם הנוסע לקבל 'בהתפעלות: 
                               מפוניבז')(הרב                                                                                                                                                '!רבנות חדשה

 
גזרו חכמים באכילה את החלב שחלבו  (י"א ח')מבשרם אל תאכלו" "

 (ע"ז לה: ובשו"ע)                       עובד כוכבים וישראל לא ראה את החליבה.
 

אברר לך איך כל דברי בזה, וואין להקל  "ערוך השולחן":רבינו  כתב
 ! רבותינו הקדושים הם כגחלי אש
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ושמע מה שהתוודה לפני בלב נשבר, אחד מבעלי הבתים 
 הנתי כמורה הוראה.יהחשובים בעיר בה כ

 

מדי בהיותו מחוץ לביתו במסע עסקים בעיר הגדולה.  וזה סיפורו::
היו הוא וחבריו שותים לפני יציאתם לעסקיהם כוס קפה בוקר, 

היו קונים ש ,"ע"סמטנהנקרא  חלב משובחמ ו הכינותוא ,חם
  האכסניה שלהם.מבעל חנות גוי, שחנותו שכנה מול 

 

חנווני כה מהיכן תמהו,  ,פעם אחת שוחחו ביניהם הסוחרים
סיפר אותו סוחר: ניגשתי  טעים?משובח ומשיג חלב כה  פשוט

אני קונה באיטליז מוח של 'הגוי:  השיבלחנותו, ושאלתיו? 
ולכן  ...הרבה חלב, ומבשלם ביחד עםהיטב  ובהמות, מערבב

  'החלב יוצא כל כך טעים ושמן...
 

השמים נפלו עליו... הוא מתעלף, שבאותו רגע הרגיש הסוחר ש
יחד בכו על שנכשלו באכילת  רץ לחבריו וסיפר את ששמע...

כמה ': את סיפורו בזעקההסוחר טריפות ובשר בחלב... סיים 
 'כמים!גדולים דברי ח

 

ת חכמים, מלבד טעמם ובאמת מקובלני שכל גזיר' הוסיף רבינו:
 יו"ד קט"ו ו')(             !'הנגלה יש עוד טעמים רבים כמוסים שלא גילום

  
 ט') י'( .""יין ושכר אל תשת

 

ויראים רבים , יקר במדינותינו ידוע שאין בהם יין, והיין המיובא
גם בשל העניות מצינו  .מטעמי כשרותיין  ואינם רוצים לשתות

גדולים שעשו קידוש והבדלה על תה או חלב, אף על פי שאם 
 רפ"ט ה') ,(שם או"ח רע"ב י"ד   רק היי"ש נחשב אצלנו לחמר מדינה. נדקדק

 

 ששותים תה דרך העולם הגאון רבי משה פיינשטיין ביאר דבריו:מרן 
ם, ולכן נחשב צריכים כלל לשתות נםשאי וחלב מפני הכבוד, אף

התה למשקה, אף שהוא מים ממש. וכן כשמכבדים אורח בכוס 
יחשב על ידי זה כי שאינו מעוניין כי אינו צמא,  לא יאמרהוא חלב, 

 לחמר מדינה. תה וחלבשאינו רוצה להתכבד, לכן החשיבו 
 

כיום רק בדוחק גדול יש לסמוך להבדיל ולקדש עליהם. ולכן אם  ךא
הבדלה אין בידי להכריע מה עדיף, תה ו .פתעל ה יקדשאין לו יין 

                                 או"ח ח"ב ע"ה) שו"ת "אגרות משה"(                                                    או חלב.

 
 ,סיפר מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן - "שלושים יום קודם החג"

בליל הסדר היו שותים ארבע  ,שבזמן מלחמת העולם הראשונה
 ("מזקנים אתבונן" ח"ו)  ..כוסות של תה! אלו היו ה"ארבע כוסות שלהם".

 
 (רש"י י"א י"ט) עושה חסידות עם חברותיה במזונות". -"ואת החסידה 

 

העובר על גזל דרבנן פסול מדרבנן. אבל הנוטלים מחבריהם דבר 
בזמננו,  כמושהרבה נוהגים בו היתר לקחת שלא מדעת הבעלים, 

 העשב שמעלים בו עשן...את שלוקחים שלא ברשות 
 

הנכנס לבית חבירו בזמן ששותים חמים, נוטל לעצמו שוכן הדרך 
כוס ואינו שואל רשות, כיון שהמנהג כן אין זה כגזל, דמורים 

   חו"מ ל"ד י"ז)                                       (ערוה"ש                     עושים איסור בזה. לאהיתר ומדמים ש

 
 (רש"י י' ג') קיבל שכר על שתיקתו". -"וידום אהרן 

 

יש מהמון בני ישראל שסוברים שמצוה לרבות בקדישים, וכמה 
ואין  ,דש"וטועים הם... וקורא אני עליהם "תשתפכנה אבני ק

משתמשין בשרביטו של מלך מלכי המלכים, רק כפי שהרשה 
 ')גאו"ח נ"ה  ערוה"ש(           דש!ווהמרבה בהם מזלזל בהדרת ק ,אותנו

 

וזה לשונו:  )"דבר שמואל"( ואחד מיוחד מגדולי החסידים צעק מרה על זה
   '.... ומתישים כח קדושת ה' הגדול והנורא המרבים באמירת הקדישים'

 

אחר כך הוסיפו עוד . הקדמונים לא אמרו רק שבעה קדישים בכל היום
אחר  ,ויותר אין מקום לקדישים. עם כל זה הוסיפו עוד אחד. שלושה

מפני היתומים המרובים, אבל יותר מזה חלילה להוסיף.  ,שיר של יום
 ם)(ש                                          ובזה מקיימים דגל השכינה הקדושה.

 
 שבוע כולו מלא... משופע בימי שמחה בעם ישראלה

 

זה הנס היה בסיבת יהודי אחד שהיכה דייג  :"פורים נרבונה": כ"א
נוצרי על ראשו בכלי עץ, ועשה בו חבורה. ושמו אותו ביד רופא 

אנשים ריקים וקמו אליו קבצו תרופא הרגו. ויהגוי, ואותו 
שר  עת בנרבונההאותה שהה בבחסדי שמים להשמידנו ... 

את  והשיב להם ,היהודיםהגן על הוא  ,המדינה דון אימריק
  .1236, תתקצ"וד' שנת וקבעו יום זה לזכרון הנס.  .והביזה השלל

 המצור שהטילו הספרדים על העירהסרת  לזכר :קאסאליפורים 
מתפללים בניגון ראש חודש. החזן איטליה. בצפון ש קאסאלי

" כמו בשמחת תורה. מוציאים כל ספרי התורה "אתה הראת שר
 נו של יום. רש מעניוד חכםה ר כךאחואומרים י"ב פרקי תהלים. 

  !)לאומי איטלקיאתר הוכרז ש ,המעוצב ביותר באיטליה בהכנ"סאותו  ,("זכור לאברהם" תשנ"ב מגניזת בהכנ"ס
 

אשר רבים ", שהוא ה"פורים" המוקדם ביותר אחרי פורים, פורים קסטיליה"לא הזכרתי את 
 ")לשולחן שבת ("נר ...פורים קאסאליעם ומתבלבלים עמו כי לענ"ד  ,מציינים אותו בכ"א אדר

 

בחכמה ו בנם של אסתר ואחשוורוש עולה למלוכה, ,דריוש השני
 ח., ג' ת"השני ולבנות את בית המקדש מתיר לשובפועל ומיוחדת 

 

ארע נס גדול ברומא. הבישופים נועדו להרוג את היהודים  :כ"ב
ואותם אם לא ימירו דתם. ביום זה היתה רעידת אדמה קשה, 

  .ה' ק"צ, שנת תבטלה הגזירהונשחרשו רעה על היהודים נהרגו 
 

 צו)תצוה ו תיופרשעיין (.             ימי המילואים במשכןשבעת לו חה ג:כ"
 

על עניני הרוח  מיניסטרה ,גוליציןהנסיך  ו שלבהשתדלות :כ"ד
הידוע צו  זתקע"בשנת  אלכסנדר הראשון הצארנתן  ,ברוסיה
יען כי במחוזות אחדים נהוגות 'כתב: נבו  ,"1817"פקודת בכינויו 

מלשינויות נגד היהודים שהם רוצחים ילדי נוצרים ... עלילות אלו 
לכל  ... הואיל הוד מלכותו הרוממה ליתן צו הוכחשו פעמים רבות

את היהודים להאשים  רצון המלך שלאאת למלא  נציבי הפלכים
              .'ורק על פי דעה קדומה ברצח ילדי נוצרים ללא ראיות

 

ם קיסריהגם אחרי פקודה זו  מעט... רק שזה עזר האמת
בשנאתם אלינו  ,השרים ומושלי המדינות ,אלכסנדר וניקולאי

 עלילות הדם!בנשק מדי פעם עוד המשיכו להשתמש 
 

אלכסנדר בעצמו ר צאהוליז': ובעלילת הדם הנודעת בעיר  שהיהכפי 
ה וצי 1825 תקפ"ה בשנתווליז' בעוברו בשהיה מטבעו הפכפך, נותן הצו, 

לחדש  ידוע צורר יהודיםשהיה חובנסקי,  ,על מושל רוסיה הלבנה
  שנתיים קודם. שנרצח באכזריות ,בענין רצח פיודור הקטן החקירה את

 

 ., אף אחד לא הודה במה שלא עשהנאסרו ועונו םארבעים ושנים יהודי
: שגילה את מבצעי הפשע ,בפטרבורג ןהודיע לשלטו לבסוף חובנסקי

 :כך באה פקודת הצאר. בעקבות אשם 'קהל יהודי ווילז -זהו פשע דתי 
 . ואסור, חתומים'הנני נותן צו שכל בתי הכנסת יהיו סגורים על מנעול

  .'על היהודים להתאסף להתפלל, הן בבתי תפילה והן בבתים פרטיים
 

 1835תקצ"ה שנת  , בחורףבמועצה ובסנט לאחר שנים של דיוניםרק 
ניקולאי הראשון  .ולפתוח את בתי הכנסתהוחלט לשחרר את היהודים 

  :לא באו לידי פרסוםשדברים  בכתב ידואך הוסיף  ,חתם על פסק הדין
 

על  .להוסיף שאין בי בטחון שהפשע לא נעשה על ידי יהודיםעלי ... '
שיש בין היהודים נוכל לשער  עין זומקרים של רציחות כפי הרבה 

בקיצור אין אני סבור ...  או בני כת הזקוקים לדם נוצרים ,פראים םקנאי
שמנהג זה נוהג אצל כל היהודים, אבל אין אני מוציא מכלל אפשרות 

 .'הנוצריםאצלנו כמו  ,נוראים זובחי אדםשיש ביניהם קנאים 
 

החלטה של את הלא הסכים לאשר ניקולאי הצאר  מתוך כך, ברשעותו
להתנהג להבא על פי פקודת  כיםמלכה לצוות על שרי הפלממועצת ה

על סמך "האשמות יהודים ברציחת ילדי נוצרים  תהאוסר 1817שנת 
 (ס"ה)                             ...אמונה תפלה גרידא", שהרי במקצתה הודה

 
תק"פ. , שנת התבטלה צרת האינקויזיציה בפורטוגל :כ"ה

במחזור התפילה הספרדי באנגליה ובאמריקה, בתפילת "כל 
הנוסח: "מי שבירך למען אחינו האסורים בבית עדיין נכלל נדרי" 

 ("כתר שם טוב")                                              הסוהר מן החקירה..."
 

 ) "סדר עולם" - מלכים ב' כ"ה ,(ירמיהו נ"ב ל"א  מת נבוכדנצאר מלך בבל. ו:כ"
 

אמרו: 'איך  .את אויל מרודךעליהם מליך להפחדו  בבלבני  :כ"ז
יבוא ויהרוג  ,אותך, כבר אביך נבוכדנצר מתפנה ממליכיםאנו 

לא  אותנו'... אמר להם: 'נבוכדנצר אבי מת ועבר מן העולם'.
 הממלכות'.כל אביך הרגיז את כל הארץ ולא יתכן, ' –האמינו לו 

 

 ... כבלי ברזל ו. הטיל על עקביה להוציא גופת אביו מקברווויצ
 !, לבטל את גזרותיובחוצות העיר כנצר נתעב כך גררו את גופתו

 

וירחצוהו בשמן ומיני  יהויכין מכלאו, וציא אתבעת ההיא ה
  .ג' שס"השנת  ... ויתן את כסאו מעל ו טובותעמוידבר  ,בשמים

 

יום טוב במגילת תענית, שגזרה המלכות שמד, שלא יעסקו  כ"ח:
אי 'בתורה ושלא ימולו ויחללו שבתות ... הפגינו בלילה. אמרו: 

אנחנו?! מה נשתנינו לא בני אב אחד  ?!שמים, לא אחיכם אנחנו
 (ר"ה יט.)  וביטלום. 'מכל אומה שאתם גוזרים עלינו גזירות קשות?!

 

מתוך כך יזכרו אויביהם בניסים ובנפלאות שנעשו  - 'בלילה'
      ("בן יהוידע" שם)      הגזירה.את יחושו לעצמם ויבטלו  ,לישראל בלילה

 

וכפי שנקרא הריגת השליט האכזר אחמד פחה,  "פורים מצרים",
 ("נר" תזריע תשס"ח) שנת רפ"ד. ,ידי קציניובבפי היהודים 'אחמד שטן', 
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  ""שמינישמיני""פרשת פרשת  
  .מעלת הקדיש ].ג, י ["וידום אהרון"... 

העיד כאן על מדרגה ניכר כי התורה רוצה ל? "וישתוק"ולא אמרה סתם " וידום"מדוע נקטה התורה דווקא בלשון 
  :ור נפלאיאמובא ב" מאיר עיני חכמים"בספר  .נוראה של אהרון הכהן

  .צומח ודומם, חי, מדבר: כל הבריאה מורכבת מארבעה חלקים
מיד הוא קם ממקומו ומחזיר ? כאשר שונאיו מתקוממים עליו ומבקשים להכותו, האדם, מה טבעו של המדבר

היא אינה יכולה לנקום ? את הבהמה, ואם מכים את החי .שר הוא בסכנהכך הוא מגן על עצמו כא. גמולםכלהם 
, למשל, אם פוגעים בו. הצומח, פחות מהם הוא העשב .אך היא צועקת לעזרה מרוב כאב, את נקמתה בפועל

  .אך לא יותר מזה, תשתנה צורתו ויקבל צבע וגוון אחר, חותכים אותו
הוא לא , הוא לא ינקום, כמה וכמה פעמים ויחתכו אותו שוב ושובגם אם יפגעו בו . הכי פחות מכולם הוא הדומם

  .כך ישאר אחר כך, כמו שהיה לפני הפגיעה בו. ואפילו שינוי צורה לא יוכר בו, יגיב
  "!וידום אהרון: "התורה מעידה עליו. טבעית של אהרון הכהן-זו הייתה מדרגתו הגדולה והעל

ללא כל שינוי , ממש כמו דומם, אהרון הכהן קיבל עליו את הדין באהבהאך , שני בניו נלקחו ממנו בכזה אסון נורא
  "...וידום אהרון"העדות הנפלאה שהתורה מעידה על אהרון הכהן במילים , איפוא, זו !כל שהוא

מעשה זה סיפר רבה של , ואולי כאן המקום להעיר על חשיבות ומעלת הקדיש לאדם שנפטרו לו אחד מקרוביו
כתב "עת למד בישיבת ה, ט"מה שקרה עימו בערך בשנת תרכ, ל"הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ, ק"ירושלים עיה

  :כך היהמעשה שהיה ו ).וישנם עוד אנשים בדורנו ששמעו הסיפור מפיו ממש(בהונגריה " סופר
 פעם אישה מכובדת ובעלת עסק מבוסס בעיר פרשבורג שבהונגריה הייתה נוהגת במשך שנים רבות להביא מדי

בתנאי שיגידו בישיבה קדיש תמידי לעילוי אותן נשמות גלמודות שאין מי שיגיד , בפעם תרומה הגונה לישיבה
  .והישיבה העמידה בחור מיוחד שאמר קדיש לטובת נשמות אלו, אחריהן קדיש

ק פגעה פטירתו בעס, ומכיוון שהוא ניהל את העסק יחד איתה, לימים הסתלק לעולמו בעלה של אותה אישה
מצבה הכלכלי של האישה הלך והחמיר וברבות הימים נפל עליה עול נוסף כאשר . שנצטמק והלך עד שנסגר כליל

קיבלה עליה הדין באומץ והשלימה , האישה את סבלה בדומיהנשאה  .הגיעו שתי בנותיה לפרקן וכסף לא היה לה
וזהו עניין שמירת , על דבר אחד לא יכלה לוותר וליבה היה מר עליה ביותר והכאיב עד מאודאולם . עם גודלה

  .זוהקדיש שעלול להתבטל אחרי שהפסיק את הקצבתה למטרה 
נפשה דיברה עם הנהלת הישיבה ושטחה את בקשתה שהישיבה תיאות להמשיך גם הלאה את אמירת הקדיש במר 

מאוד ראשי הישיבה נתרגשו  .גבולה ותחזור לתמוך בישיבה כמקודם' עד שירחיב ה, שלעילוי נשמות גלמודות
  .מתום ליבה וצדקת נפשה של אלמנה זו והבטיחוה למלא את בקשתה לשמור על אמירת הקדיש כמו עד כה

שוב לא העיקה עליה כל כך מעתה . שר אין קץ וברק של אושר ניצוץ מעיניה הנוגותזו מילאה את נפשה אוהבטחה 
, כי מרגע שהובטח עניין הקדיש לנשמות, שהגיעו כבר מזמן לפירקן, ואפילו מצב שתי בנותיה, העניות שבביתה

והוא הרחום והחנון יראה , אבי יתומים ודיין אלמנות', שתי בנותיה בטחה בהובעניין . כמעט שלא חסר לה כלום
  .בוודאי בעוניין של בנותיה ויזמין להן את זיווגן ואת כל צרכיהן

. כשזקן צח כשלג יורד לו על פי מידותיו ובירכה לשלום, לרחוב בא מולה יהודי ישיש בעל הדרת פנים נדירהבצאתה 
התקרב גדלה שבעתיים בעת שהזקן הפתעתה . הבלתי מוכר לההאישה מהסברת הפנים הלבבית של הזקן הופתעה 

האישה קשות ושטחה לפניו את מר גורלה נאנחה  .עליה ונכנס איתה בשיחה תוך התעניינות במצבה ובמצב בנותיה
  .עד שאין לה האמצעים ההכרחיים להשיא את בנותיה הבוגרות, מקום גבוה לשפל המדרגהואת נפילתה מ

  .הזקן שאל – "?מהו הסכום המשוער הדרוש לך להוצאות הנישואין של בנותייך"
  .השיבה האישה בתמהון ונקבה בסכום המשוער – "?למאי נפקא מינה, לשם מה חשוב לכבודו לדעת"

, בטרם שם חתימתואולם . הזקן גליון נייר ורשם הוראה לבנק המקומי לשלם לאישה את הסכום שנקבהשלף 
רצוי שתהא חתימתו בנוכחות עדים שיראו במו עיניהם כשהוא , שהיות ומדובר בסכום רציני מאוד, הביע משאלתו

  .חותם אישית על ההמחאה ויאשרו זאת בחתימת ידם
אותם משראה . עלתה לאולם הישיבה וביקשה משני בחורים להתלוות אליה, ומופתעת ממה שהתרחשנרגשת 
ביטחון ביקש מהם פיסת נייר ליתר . הציע להם שיתבוננו איך שהוא שם את חתימתו על הוראת התשלום, הזקן

הורה לה שתלך , את המחאה על הסכום הנכבד לידי האישהבמוסרו . ורשם עליה את חתימתו למזכרת ולדוגמא
  .לפדות את ההמחאה למחרת בבוקר

, ראה הזקן הבלתי מוכר להסביר לה פנים כל כך ולהראות רוחב לב כזהמה . העניין נראה לאישה תמוה ומוזרכל 
  !?עד כדי כיסוי הוצאות השאת שתי בנותיה

, פקיד הבנק את ההמחאהכשבחן  .על פי כן נזדרזה האישה למחרת לסור אל הבנק ובלב פועם ניסתה את מזלהאף 
הבעת סימני המבוכה ביקש מהאישה תוך . מסתכל פעם ופעמיים וכולו נבוך ומשתאה, תקע בה ובאישה מבט תוהה

 על קדושת העלון    נא לשמור
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"היברק בן שרונה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



 כשראה מנהל הבנק את :וכאן התרחש משהו דרמטי ביותר, שהיה גם בעליו, נכנס עם ההמחאה למנהל הבנקהפקיד  .להמתין
הכניסו מיד את האישה לחדר צדדי ,  שמעו על המתרחש,הפקידים. קמה מהומהבבנק  ...צנח מכסאו והתעלף, ההמחאה

ששבה רוחו של מנהל הבנק אליו ביקש אחרי  ...התוך חשד שיש כאן מעשה של מירמ, והפקידו עליה שומר לבל תתחמק
  "?אימתי וכיצד קיבלת את ההמחאה" :שאל אותה בבהלהבהיכנסה . לראות אותה

שראו איך , וישנם אפילו שני בחורי ישיבה היכולים לשמש כעדים, רק אתמול קיבלתיהו מיהודי מכובד בעל הדרת פנים"
  "?האם תוכלי לזהות את האיש אם אראה לך אותו בתמונה" . ענתה האישה כמתנצלת!"כותב ההוראה חתם על ההמחאה

  ".ואין לי כל ספק שגם שני בחורי הישיבה יוכלו לזהותו, בוודאי אזהה אותו"
  .הצביעה ללא היסוס על האיש שנתן לה את ההמחאה, התמונה בפני האישהכשהוצגה 

סיפר המנהל לנוכחים את פשר הפרשה המוזרה , שהלכהלאחר . המנהל לפרוע את ההמחאה ושיחרר את האישהציווה 
בלילה אתמול  !שהלך לעולמו לפני עשר שנים, האיש שמסר את ההמחאה לאישה זו הוא אבי" :שהתחוללה לנגד עיניהם

 – והפסקת לשמור את הקדיש, שסרת מדרך הישר והתחתנת עם נוכריהשמאז , דע לך ':הופיע אבי בחלום ואמר בזו הלשון
וזכותי עמדה , ן אומרים קדיש אחריהןעד שבאה אישה אלמונית וציוותה להגיד קדיש לנשמות שאי, לא מצאה נשמתי מנוחה

 מחר בבוקר בבנק שלך אישה זו תופיע .לי שהקדיש הזה שאמרו בישיבה לפי פקודת האישה גרם לי עילוי ונחת רוח לנשמתי
  '.עם המחאה שמסרתי לה לכיסוי הוצאות נישואי שתי בנותיה

נתאמת לי , משהופיעה האישה עם ההמחאהאולם . לאשתי והיא לעגה מכל הענייןסיפרתי . קמתי הבוקר נפעם מהחלום"
  ".שאכן החלום אמת היה

, לבעל תשובהנהפך האיש . הקטן וחברי רבי יהודה גרינוולדני  א?מי היו שני הבחורים" :ל"וסיים הגאון רבי חיים זוננפלד זצ
  "...אשתו התגיירה כדין וזכו להקים בית נאמן בישראל

ועתיד ליתן את הדין על כל מעלליו , האדם כי על הכל יבוא במשפטוידע  !אמת ותורתו אמתשה  מ!ומי ישמע זאת ולא יחרד
  .)ברכת דוד( לימוד תורה ובמיוחד אם אביו ואימו אינם בחיים, בתפילה, ו"ח, ואל יזלזל

  .היזהרו מן הצבועין ].ד, יא [" ...'ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה וגואך את זה לא תאכלו  "
או שיש להם רק סימן , מציינת התורה את כל הבהמות הטמאות שאסורות באכילה משום שאין להן סימני הטהרהבפרשתנו 
, וכשאחד מהם חסר,  מפריס פרסה וגם מעלה גרה:סימני הטהרה הםשני . ומשום כך הן אסורות באכילה, דטהרה אח

  .אז היה מתאים שהתורה תכתוב שהגמל אסור באכילה רק משום שהוא לא מפריס פרסהאבל . הבהמה אסורה באכילה
הרי , "את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם... "  התורה אומרת:קשה,  לכאורה:הדברופלא 

 אף שהייתה צריכה לומר שהגמל אסור באכילה "כי מעלה גרה הוא"שהתורה מציינת בתחילה דווקא את סימן הטהרה 
וכן . "ואת הארנבת כי מעלת גרה היא ופרסה לא הפריסה טמאה היא לכם" :אצל הארנבתוכן . משום שפרסה איננו מפריס

הרי שסימן הטהרה , "טמא הוא לכם, ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושוסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר" :אצל החזיר
, שיש לפעמים שדווקא סימני הטהרה שלהם, נלמדומכאן  .מופיע ראשון כסיבה למה אותה בהמה טמאה ואסורה באכילה

ים ובאמת בסימני הטהרה שלהם להראות כאילו הם כשרים וטהורתמשים משום שהם מש, הרי אצלם אלו סימני טומאה
  .ת פנים שאין להם אח ורעווהצביעות חוגגת מתוך עז, אינם אלא טמאים ומטומאים

שזה , "כי פרסה איננו מפריס"הוה ליה למימר  – "את הגמל כי מעלה גרה הוא" : בפרשתנו"כלי יקר"זה אומר בעל היסוד 
כי אינו מעלה "הוי ליה למימר , "כי מפריס פרסה הוא"ובחזיר אמר , וכן בשפן וארנבת קשה זו, עיקר טעם אל הטומאה

  ?כולם בסימן טהרה שלהםולמה התחיל ב, "גרה
שסימן טהרה שבכולם מוסיף טומאה על טומאתן כדרך שאמרו בעשיו שנמשל לחזיר שפושט את טלפיו , עניין זהוביאור 

עים המראים את עצמם ווזה מורה על כל מי שאין תוכו כברו במידת הצב, ותוכו מלא תוך ומרמה, להראות כאילו הוא כשר
 "ולא יכלו דברו לשלום"י על פסוק "כמו שפירש רש, ים מן הרשע הגמור שתוכו וברו שווין לרעהכשרים והמה בלי ספק גרוע

לפי שפרסה זו היא יכולה להטעות הבריות ולהראות כאילו , כן הפרסת פרסה בחזיר הוא סימן טומאהועל  .)ד, בראשית לז(
עניין הצביעות שייך אצל בני , כלומר[פ שכל מידות אלו אינן שיכין בבהמות "ואע. הוא כשר וכן בהיפך זה בגמל ושפן וארנבת

כי כל אוכליו יאשמו להיות מן כתות הצבועים , הם מולידים תכונה רעה זו בגוף האוכל, מ"מ, ]אדם ולא אצל בהמות
  :מעשה נפלאהדברים נביא להמחשת  .כ"ע. המראים את עצמם כשרים כמו עשיו וחבריו

כאלו הקוראים לעצמם , ששם דרים רבים משונאי דת ויהדות, מעוז השמאל, שומר תורה ומצוות שגר בשכונה ידועהיהודי 
סיפר שיום אחד פנה אליו שכנו בבקשה שיחתום על עצומה נגד הקמת קניון בשכונה בגלל סיבות טובות ונכונות , "ליברלים"

  .החרדי השתכנע בנכונות הדברים והצטרף לשאר החותמיםהיהודי . זיהום אוויר ועוד, לכלוך, כרעש
כאשר לא נענתה לבסוף בקשת , שבנתיים נגמרה בנייתו, זמן רכש יהודי שומר תורה ומצוות את הבעלות על הקניוןלאחר 

ממילא גם הקניון הזה , הודיע כי מאחר והוא מקפיד שכל מה שבבעלותו יושבת ביום השבתהרוכש . השכנים הדרים בסמוך
  .ישבות בשבת וחג

 התעניין – "?על מה הפעם העצומה". על עצומה מבקש שיחתוםשוב פנה אליו אותו שכן ושוב הוא , שהדבר התפרסםלאחר 
משמעי שהקניון השכונתי יהיה פתוח למסחר ולבידור גם -  חדןוהנה הוא נדהם לקרוא שהעצומה דורשת באופ, היהודי החרדי
  .בו השכן האיץ – !"תחתום, תחתום" .והשכנים צועקים חמס נגד הכפייה הדתית שמגיעה לשכונה, ביום השבת

כמה זיהום , הרי רק לפני זמן לא רב הסברת לי כמה רע יהיה כשהקניון ייבנה בסביבתנו: "נזעק זעקה גדולה ומרההיהודי 
דורש קניון אתה  !ועכשיו אתה עצמך מארגן עצומה ולא נותן שיהיה שקט אפילו יום אחד בשבוע, אוויר ורעש נורא יהיה מזה
  ...!"?ברת לי בזמנוסעם כל הטעמים הטובים והנכונים שהמה  !?פתוח שבעה ימים בשבוע

ובחופש לאדם שיעשה , שדוגלים כל הזמן בחופש הדיבור ובחופש העיסוק ובחופש הבחירה, כך גם כל ראשי אותם ליברלים
הם . ולא ליברליזם ולא כלום, ולא עיסוק,  והנה לפתע משנים את עורם ואין כאן לא חופש,ץברכושו ובממונו כל אשר ליבו חפ

  !והדברים ממש זועקים לשמיים, אינם חשים בסתירה שבהתנהגותם והם אפילו בטוחים שהם הצודקים וההגיוניים
  ?שורשם ומה עיקרםה  מ?המידות המושחתות הללונין  מ?אלה שאלנו מנין נובעת צביעות כזוובכל 

וסופגים את , דעתם משתבשת עליהם, שאדם או אנשים אוכלי נבלות וטריפות גם ליבם מיטמטם, מתבקשת המסקנהמכאן 
יסוד ושורש כל הרעה שאנו סובלים הימנה בתקופה זו של זהו . צבועים ועזי פנים, טבע אותן בהמות והופכים להיות כמותם

  .)ברכת דוד(ל "רח, עקבתא דמשיחא
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני יאל נור' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זן כורשיד נ דוד ב" לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע
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ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

חגיגת צביעות והיפוך יוצרות
גם אם טעה החייל בשיקול הדעת, אין הוא פושע. זו התמונה 

שצריכה לצאת לעולם — חייל במדי צה"ל מובל באזיקים?!
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לשירותכם

החיים בחברון. לא להתבלבל בין רוצחים למגינים (צילום: מנדי הכטמן)
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מעובד על�פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

בלי רבב שקר

מרדכי�שלמה  רבי  מבויאן,  האדמו"ר 
פרידמן, היה נוהג לומר:

'לחיים'  לומר  החסידים  נהגו  מדוע 
אחרי תפילת שחרית?

אלא שאם ישאלו יהודי אחרי התפילה 
אם כבר התפלל, מה יענה? אם ישיב 
ייקרא?  תפילה  לזה  וכי   — שהתפלל 
יוציא  הרי  התפלל,  שלא  יאמר  ואם 
בלי  תפילה  גם  שכן  מפיו,  שקר  דבר 

כוונה, תפילה היא.

לכן נוהגים לומר 'לחיים', ואז כשישאלו 
להשיב:  יוכל  התפלל  אם  היהודי  את 
שאחרי  ה'לחיים'  את  אמרתי  "כבר 
אמיתית,  תשובה  תהיה  זו  התפילה". 

שאין בה רבב של שקר...

אמרת השבוע מן המעיין

"לשם מה צמים החוטאים? אם טרם עשו 

תשובה, הרי גם צומותיהם זקוקים לתשובה; 

ואם כבר עשו תשובה — הלוא גם אכילתם 

עבודת הבורא היא"         (רבי שלמה מקרלין)

פתגם חסידי



משונא 
לאוהב

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

מטהר ישראל
מכל  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם  "וזרקתי  נאמר:  הגאולה  בנבואות 
טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה 
בשר"  לב  לכם  ונתתי  מבשרכם  האבן  לב  את  והסירותי  בקרבכם,  אתן 

(יחזקאל לו, כה�כו).

מה משמעות זריקת ה'מים טהורים'? על�פי רש"י ומצודת דוד הכוונה להזיית 
מי הפרה האדומה. כך רש"י מפרש: "מים טהורים — אכפר עליכם ואעביר 
טומאותיכם בהזיית מי חטאת, המעבירין טומאת המת". מצודת דוד מפרש: 
"וזרקתי וגו' — רצונו לומר: אכפר עוונם ואעביר טומאת חטאתם, בהזיית מי 

אפר פרה, המעביר טומאת המת".

בני  על  שתיזרק  התעוררות  לרוח  שהכוונה  מפרש  האברבנאל  לעומתם, 
ישראל מלמעלה: "השם יתברך יקבץ פזוריו מבין הגויים, ויזרוק עליהם מים 
הערל  לבבם  שימנע  עד  לעיניהם,  ונפלאות  ניסים  כל�כך  ויעשה  טהורים, 
יהיה  והוא  יהיו עם השם  ורוח חדשה, באופן שתמיד  ויהיה להם לב חדש 
 — טומאותיכם'  מכל  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם  'וזרקתי  לאלוקים.  להם 
מהם.  ונקיים  טהורים  שיישארו  בעניין  עוונותיהם  מעליהם  יסירו  ...ישראל 
והנה, ייחס התשובה אליו יתברך, באומרו 'וזרקתי עליכם' — לפי שהתשובה 
וכמו  לא תושלם אלא עם העזר האלוקי שיושפע על החוטא לשוב אליו. 

שנאמר: השיבנו ה' אליך ונשובה".

לב בשר
לפי פירושו, בהמשך הנביא מדבר על ביטול יצר הרע לעתיד לבוא: "והסירותי 
את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר — רוצה לומר, נכנע ומשועבד 
לשכל, לא קשה כאבן. ואין הכוונה בייעוד הזה שיבטל הבחירה והאפשרות 
כל�כך  לעיניהם  הקב"ה  שיעשה  אלא  במעשיהם,  מוכרחים  בני�אדם  ויהיו 
מהאותות והמופתים, עד שיפחדו אל השם ואל טובו, ולא תהיה בהם נטייה 
אל התאוות הגשמיות, כי אם אל השלמות, כמו שהיה באדם הראשון קודם 

חטאו". 

הייעוד  משמעות  את  יז)  פרק  תרל"ז,  (וככה  מבאר  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק 
"והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר": "ונוכל להבין זאת 
מנפש הבהמית הרוחנית שבאדם. שעכשיו הרי היא מתאווה תאוות גשמיות, 
יכשיל גם נפש האלוקית שבאדם, שתומשך אחר  יצר הרע  ועל�פי הסתת 
תאוותיו הקשות והרעות, לעבור פי מלך מלכי המלכים הקב"ה. עם כל זה, 
לעתיד לבוא תזדכך ותשוב להיות מכלל עובדי ה'. שהרי אז בוודאי יקוים 

מאמר רז"ל: בכל לבבך — בשני יצריך".

לא הריגה — הכשרה
בעת ביקורו של האדמו"ר מסקוליא אצל הרבי מליובאוויטש, בי"ג בתמוז 
של  חותנו  לבוא.  לעתיד  הרע  יצר  'שחיטת'  על  הדברים  נסבו  תשמ"א, 
האדמו"ר מסקוליא אמר: "איתא בגמרא (סוכה נב,א) ש'לעתיד לבוא מביא 

הקב"ה ליצר הרע ושוחטו', זאת אומרת שמציאות היצר הרע תתבטל". 

הגיב הרבי: "פירוש הענין של 'שוחטו' אינו כפי שמפרש העולם, שמבטלים 
'שוחטו' ולא  את מציאותו, כי לפי פירוש זה אינו מובן מדוע נאמר הלשון 
חז"ל  לשון  דרך  על  הוא  ב'שוחטו'  הפירוש  אלא  'הורגו'.   — הרגיל  הלשון 
'אין ושחט אלא ומשך'. והביאור בזה: על�ידי עניין השחיטה נעשית הבהמה 
למין  להתעלות  החי  למין  יש אפשרות  זה  ועל�ידי  אדם,  למאכל  מוכשרת 
המדבר — כאשר המאכל (מבשר הבהמה) נעֶשה דם ובשר כבשרו של האדם, 
ליצר  לבוא מביא הקב"ה  'לעתיד  רז"ל  וזהו הפירוש במאמר  מין המדבר... 
לגמרי, אלא אדרבה,  לא תתבטל  הרע  יצר  היינו, שמציאות  ושוחטו',  הרע 

מציאותה תתעלה ותתהפך לטוב".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה
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 " מעלת הקדיש " - שמיניפרשת 

(י, ג) שואל הרב "...וידם אהרון" על הפסוק בפרשתינו 
מאיר רובמן זצ"ל בסיפרו "זכרון מאיר" מדוע נקט 

ידום" ולא "וישתוק"? והוא מתרץ הכתוב לשון "ו
באופן נפלא, הנה כידוע מתחלק העולם לדומם, צומח, 
חי ומדבר. טבע המדבר הוא שכשפוגעים בו, הוא עומד 
להגן על עצמו. החי, טבעו שכשמכים אותו, הוא בורח. 
הצומח, טבעו שעל ידי מכה הוא כופף קומתו וצורתו 

לו על משתנה; אבל הדומם לא מקבל שום שינוי אפי
ידי מכה, ואצל אהרון כתוב "וידום" לשון דומם, אחר 
שעשה עצמו כדומם שאינו מרגיש, למרות המכה נשאר 

 בלי כל שינוי.
יש אדם ששותק כאשר קורה לו אסון משום שהוא  

עדיין נמצא בהלם המכה ואין הוא מסוגל לדבר, ויש 
אנשים שזועקים וצורחים בהיוודע להם אסון, רחמנא 

רון הכהן שיכל את שני בניו נדב ואביהוא ליצלן. אה
הצדיקים שהיו עתידים להחליף את משה ואהרון. 
בהיוודע לו דבר מיתתם מקבל הוא את הדין בשתיקה, 
"וידום אהרון". זו הייתה מדרגתו הגדולה והעל טבעית 
של אהרון הכהן, כאשר התורה מעידה עליו: "וידום 

 אהרון"! 
כאן המקום להעיר על  בספר "ברכת דוד" כתב כי אולי

חשיבות ומעלת הקדיש לאדם שנפטרו לו אחד 
מקרוביו. במקורות רבותינו אנו מוצאים כי השבח של 
הקדיש, הוא הקטע המוזכר על פי רוב בתלמוד 
ובמדרשים בשם "יהא שמיה רבא מברך לעלם לעלמי 
עלמיא...". והנה בגמרא (ברכות ג .) מובא בענין זה 

סין לבית כנסיות ובתי כך: "בשעה שישראל נכנ
מדרשות ועונין יהא שמו הגדול מבורך, הקדוש ברוך 
הוא מנענע ראשו, ואומר 'אשרי המלך שמקלסין אותו 
בביתו כך'... וכן אמר רבי יהושע בן לוי (שבת קיט:) 
"כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כוחו 

 קורעין לו גזר דין של שבעים שנה" .
ה"אבודרהם" כתבו כי המקור והנה, בעל ה"לבוש" ו

המקראי הראשון לפתיחת ה"קדיש" יתגדל ויתקדש..." 
מבוסס על שם הכתוב "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי 
לעיני גוים רבים וידעו כי אני ה' " (יחזקאל לח, כג), 
האמור במלחמת גוג ומגוג העתידה ולגאולה שאחריה, 
ו שאז יתגדל שם הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר "ועל

מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו" (עובדיה א, 
כא), שכתוצאה ממנה "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו 
אחד" (זכריה יד, ד). המקור הראשון לאמירת "קדיש" 
לאבלים, נלמד במסכת סופרים (פרק יט הלכה יב). 
שורש המילה "קדיש" נגזרת מהמילה בעברית 

ונשגב ומרומם "קדוש", ופירושו שבח קדוש, נבדל רם 
משום  –על כל השבחים. הטעם מדוע נקרא "קדיש" 

שיש בו צידוק הדין שמקבל החי את גזר דין המיתה, 
ועל ידי שמצדיק על עצמו את הדין מתקדש שמו הגדול 
יתברך! והביאור הוא כזה: אדם שנפטר, אומרים 
אחריו קדיש, 'יתגדל ויתקדש שמיה רבה'. מדוע? משום 

"ברוך אלוקינו שבראנו  שנבראנו למטרה אחת
לכבודו". ובעצם "כל מה שברא הקדוש ברוך הוא 

, שנאמר (ישעיה מג, ז) "בעולמו לא בראו אלא לכבודו
"כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו" 
(סוף אבות). ועתה, שנפטר, חסר בעולם קידוש שם 

 סרון על ידי "יתגדלישמים. ואנו מבקשים מלוי הח
 
 

על מעלת ש שמו הגדול" (תוספות ברכות ג .). ויתקד
אמירת הקדיש מסופר על החוזה מלובלין (רבי יעקב 
יצחק הורביץ), שפעם באה אליו אישה זקנה אשר 
ביקשה ממנו שיואיל לומר קדיש עליה לאחר פטירתה, 
באשר ילדיה נספו והיא נשארה ערירית. בבואה לחצר 

ינך מכיר הרבי, פנתה אליו ואמרה לו: רבי! האם א
אותי? בוודאי שלא ענה הרבי. אמרה לו: ברצוני לומר 
לכבוד הרב שלאחר שנולדת, אמך נפטרה מן העולם, 
ואני קיבלתי על עצמי להניק אותך, ואף בלילות הקרים 
בחורף באתי להניק אותך בביתך, ללא נטילת שכר. 
עתה, בקשתי שטוחה לפניך כי תבטיחני שתאמר קדיש 

נוהג בן לאחר פטירת אימו. הרבי לאחר מיתתי, כפי ש
התרגש למשמע דבריה והבטיח לה לעשות כן. עברו 
ימים והאישה נפטרה לבית עולמה, הרב קיים הבטחתו 
והחל באמירת הקדיש יום יום. כעבור חודש ימים באה 
אליו האישה בחלום בדרישה שיפסיק לומר את 
הקדיש. נדהם ה'חוזה' ולא הבין את פשר הדבר. כך 

וש פעמים רצופות. בפעם הרביעית דרש הרב חלם של
בחלום מהאישה שתאמר לו את הסיבה, וכי על מה 
ולמה יצטרך להפסיק, האם חטא? ענתה האישה: לא 
ולא! אלא הוי ידע הרב, כי עם כל קדיש וקדיש נשמתי 
עלתה ממדרגה למדרגה בגן עדן, והיות והנני אישה 

ות פשוטה, אני מרגישה שאינני ראויה לעלות בזכ
 הקדישים, לדרגות גבוהות יותר... 

בעלי התוספות (ברכות ג .) הוסיפו בענין זה וכתבו כי 
הסיבה שאומרים קדיש בלשון ארמית, לפי שתפילה 
נאה ושבח גדולה היא, על כן נתקנה בלשון תרגום, ושלא 
יבינו המלאכים ויהיו מתקנאים בנו. והוסיף הטור 

מזכיר לקדוש (אורח חיים סימן נו) שמאחר והקדיש 
ברוך הוא את חורבן הבית ומתנחם "וכביכול שיש דאגה 
(מהחורבן) לפניו, ואם יבינו המלאכים זה, יקטרגו עלינו, 
על כן אומרים אותו בלשון שלא יבינו". הזוהר הקדוש 
(פרשת תרומה דף קכט :) כתב טעם אחר: "בא וראה, 
קדושה זו (של "אמן יהא שמיה רבה") אינה כשאר 

שאנו משלשים. אבל קדושה זו היא עולה בכל קדושות 
הצדדים, ומשברת מנעולים וטבעות של ברזל וקליפות 
רעות. ועל כן אנו צריכים לומר אותה בלשון של 

אחרא (דהיינו בלשון תרגום) ולענות בכוח גדול -הסטרא
"אמן יהא שמיא רבא מברך" כדי שישבר כוח הסטרא 

ל כל. וכשנשבר אחרא, והקדוש ברוך הוא יתעלה כבודו ע
בקדושה זו הכוח של הסטרא אחרא, הקדוש ברוך הוא 
מתעלה כבודו וזוכר את בניו... ובלשון הזה (של תרגום 

 ארמית) נכנע הסטרא אחרא בהכרח ונשבר כוחו..."
בספר "להקדיש ליוצרם" כתב בענין הקדיש כך: שנו 
רבותינו (סנהדרין קד .) "ברא מזכי אבא", פירוש: כל 

נזקפת  –שה הבן אחר מיתת אביו או אמו מצווה שעו
לזכותם. ה"פלא יועץ" בדברו על מצוות כיבוד אב ואם, 
התייחס לנושא זה, וכתב "ועיקר הכיבוד הוא שיהא 
מכבדו במותו על ידי אמירת הקדיש, וכל אשר בכוחו 
לעשות לו נחת רוח יעשה מידי יום יום, ובכח אמירת 

מת ההורים שם הקדיש וקיום מצוות התורה ניזונת נש
בעולם העליון". והואיל ובאמירת הקדיש גורם הבן נחת 
רוח לנשמת הוריו, כתב רבי יוסף חיים בסיפרו "רב 
פעלים" (חלק ב אורח חיים סימן יד) "לפיכך המחסר 

 אפילו קדיש אחד נחשב למזלזל בכבוד אביו ואמו 
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הנפטרים, ולכן חובה גדולה היא לאומרם כולם, ואין 
דול לאב ואם הנפטרים יותר מאמירת לך כבוד ג

אפיזודה מצמררת מספר הגאון רבי יוסף  הקדיש!".
טולדנו שליט"א, על חבר קיבוץ השומר הצעיר 
שנתבקש בשעת הלווית אביו על ידי ה'חברה קדישא' 
לומר קדיש לעילוי נשמת אביו. אך הוא שאלם 
בתמימות 'מה זה קדיש...?', הביטו עליו בתמיהה, 

סידור מה צריך לומר. הוא הביט בסידור והראו לו ב
ואמר שאינו יודע לקרוא בשפה זו... וכל המלווים 
עומדים ורואים, והיתה הבושה נוראה. פני הבן 
האדימו, ולפתע הוא ניגש נמרצות אל האלונקה וגילה 
את פני אביו והטיח בפניו "אתה לא לימדת אותי 

לי מעולם מהי תפילה ומה זה קדיש... תלך מהעולם ב
קדיש!!!". הוא כיסה את פניו והחל לבכות וכל 
הנוכחים בכו עימו... אוי לאותה בושה ואוי לאותה 

טועים שהותירו -כלימה, לאותם הורים תועים
אחריהם ילדים בורים שאינם יודעים מאומה מיהדות, 

  ושלא ידעו לומר אפילו קדיש לעילוי נשמתם!
בן  ועוד מובא בעניין זה בפסיקתא דרבי ישמעאל

אלישע: כשישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי 
מדרשות ואומרים בזמן אמירת הקדיש 'יהא שמיה 

מבטלים הם בכך גזירות קשות  –רבא מברך' בקול רם 
בספר "המאורות הגדולים"  בענין זה מסופרורעות! 

על ה'סבא מנובהרדוק' רבי יוסף הורוויץ זצ"ל, שפעם 
שהיה במצב אחת באו אצלו בני משפחה של חולה 

קשה רח"ל, וביקשו ממנו שיברך את החולה לרפואה 
שלימה. הציע להם הסבא זצ"ל שבמקום שהוא יברך, 
ילכו לישיבה וישלמו לשני בחורים שיענו 'אמן יהא 
שמיה רבא'... בזמן אמירת הקדיש בקול רם ובכוונה 
גדולה עבור זכות החולה, ועל ידי כך תעלה לו ארוכה 

שפחה לא הסכימו להצעה. כיוון ומרפא, אולם בני המ
שכך הוכיח אותם הסבא זצ"ל, על שאין להם אמונה 
אמיתית בדברי רבותינו, וביקש שיעזבוהו וילכו ממנו. 
אז התלונן הסבא זצ"ל על העולם, שבשעה צרה 
מחפשים סגולות שונות ומשונות ועושים את כל 
ההשתדלויות, אך מחסירים את העיקר להתחזק 

'אמן יהא שמיה רבא מברך'...  ה ולענות בקדיש את
בכל הכוח והכוונה, כי רבותינו גילו לנו שעל ידי זה 
נקרע רוע גזר הדין ומתבטלים גזרות קשות ורעות, כי 
כל אות ואות מדברי רבותינו הן אמת לאמיתה!. עניין 
זה ניתן להמשילו באופן נמרץ על פי המעשה הבא: כך 

שהוצרך סיפר ה"חפץ חיים" זצ"ל: מעשה בכפרי 
להגיע אל העיר הגדולה באופן דחוף. יעצה לו אשתו 
עצה נבונה, שיסע ברכבת ויגיע ליעדו במהירות 
המרבית. יצא הכפרי עם שחר לעבר הרציף וכולו 
נרגש, הן עבורו זו הפעם הראשונה שבה הוא נוסע 
ברכבת. היש מאושר ממנו?! בלב פועם ניגש הכפרי 

משמעות  לקופאי ומרוב התרגשות לא הבין את
השאלה שנשאל לאיזו מחלקה מעוניין אתה להצטרף? 
הגיש לו אפוא הקופאי כרטיס מכובד המזכה אותו 
במחלקה א'. שמח וטוב לב עלה הכפרי לרכבת כשהוא 
תר אחר מקום ישיבה פנוי, בין כך ובין כך מצא 
במחלקה השלישית מקום פנוי והתיישב. בעודו סוקר 

הוא מגלה כי הכרטיס בעיניו את שכנו היושב לצידו, 
שבידי שכנו שונה מכרטיסו שלו, השכן שהבחין 
במבטיו התמוהים, ואשר גם הוא לא היה בקי בענייני 
רכבת, העיר לו כי טוב יעשה אם ילך מכאן בטרם יבוא 
הכרטיסן ויסלק אותו מן הקרון. נבהל הכפרי ומיד 
התכופף ודחק עצמו אל מתחת לספסל במטרה להסוות 

המבקר. עודו יושב מצטנף שמע לפתע  את עצמו מפני
חבטה, היה זה המבקר אשר נתקל ברגליו ונחבל. 
כעסו גבר עד להשחית, הוא גרר את הכפרי בזעם עצור 

 "היכן כרטיסך?" שאל בכעס. הכפרי חיטט בכיסיו
 

המרופטים ובחשש הוציא נייר מקומט שאמור היה 
להיות הכרטיס, עתה השתומם המבקר כאשר נוכח 

של הכפרי וקרא בלגלוג: שוטה שבעולם, בידך  בבערותו
מצוי כרטיס המשתייך למחלקה הראשונה, פתוחה 
לפניך הדרך למקום המכובד ביותר, ותחת זאת 
התיישבת במחלקה פשוטה זו, ולא זו בלבד אלא שעוד 
נחבאת מתחת הספסל למרמס רגליהם של היושבים 

והדבר דומה לענייננו, הלוא בידינו כרטיס  כאן?!
חלקה הראשונה, כרטיס של אמירת "אמן בכל כוחו" למ

שעל ידו נפתחים בשבילו כל שערי גן עדן, כל שערי שפע 
וסייעתא דשמיא להשגת רוחניות וגשמיות כאחד. חובה 
עלינו, אפוא, לנהוג במשנה זהירות ולא להיות כשוטה 
המאבד את מה שנותנים לו, ואינו מכיר בערך המתנה 

ן בכל כוחו". הסיפור הבא החשובה הזו הנקראת "אמ
שלפנינו ימחיש לנו את מעלת עניית האמנים והקדישים 

בדרשה שנאמרה ברמת אלחנן סיפר אחד היטב. 
המשפיעים הרוחניים המפורסמים מעשה מופלא 
הממחיש אף הוא את כוחה של מצווה אחת גם אם 
אינה נחשבת כמצווה של ממש. מעשה במשגיח כשרות 

ורש שבהרי ירושלים, בבית הארחה של המושב ש
שנהג לארגן מדי יום ביומו מניין לתפילת מנחה בבית 
המרגוע. והנה אירע יום אחד שהיה חסר 'עשירי' 
למניין. המשגיח יצא החוצה, ופגש חקלאי שהיה לבוש 
במכנסיים קצרות ומראהו כשל יהודי פשוט לכל דבר. 
כשהציע לו להצטרף למניין, לא ידע האיש מה הוא שח, 

ירושו של המושג מניין. לאחר שהסביר לו את ומה פ
גודל חשיבות המצווה, ניאות להיכנס לבית הכנסת. 
והנה בטרם שהקהל התחיל להתפלל, נכנס בחור דתי 
לבית הכנסת, וכבר היו עשרה מתפללים גם בלי 
החקלאי, שאכן יצא את בית הכנסת והלך לביתו. עברו 

ן את כמעט עשר שנים מאז המקרה. המשגיח עזב מזמ
בית ההארחה ועבר לבני ברק. בלילה אחד הוא רואה 
בחלומו את החקלאי שהצטרף למניין, ופניו קורנות. 
האיש מספר לו שעזב את העולם לפני כחודש, "ואין לך 
מושג איזה שכר קיבלתי בשמיים על שהסכמתי 
להשלים לכם את המניין". הנפטר הוסיף ואמר 

הזדמנות  שבזכות המצווה ההיא שקיים, נתנו לו
להתגלות אליו בחלום ולבקש ממנו שילך אל בנו יחידו 
המתגורר בירושלים, חילוני גמור, וישכנעו לומר עליו 
קדיש כי אין לו נחת רוח בעולם הבא. הוא מסר את 
כתובתו המדויקת של הבן, והמשגיח הנפעם אכן קיים 
את בקשתו והצליח לשכנע את הבן לומר קדיש על 

מה עשה אותו חקלאי ממושב  אביו. שוו בנפשכם:
שורש? בסך הכל הביע נכונות להצטרף למניין. זה הכל, 
לא יותר מזה, ואיזה שכר קיבל על כך! עד כדי כך 

מוסר השכל שנתנו לו רשות להתגלות לאחר פטירתו! 
עצום אפשר ללמוד ממעשה זה, על ערכו של כל צעד קטן 
ל שאנו עושים בדרך אל הקדושה. אם אותו חקלאי קיב

שכר כה גדול על רצונו הטוב להשלים מניין עבור אמירת 
קדיש, בלי צל של ספק ששכרו היה כפול ומכופל אילו 

 היה נשאר ועונה על כל האמנים של הקדיש... 
וכבר כתב ה"חפץ חיים" זצ"ל ... וחוב על כול אחד לילך 
לבית המדרש עם בניו בכל יום להתפלל שחרית מנחה 

ולענות אמן יהא שמיה רבא על וערבית בציבור דווקא 
הקדיש , קדושה וברכו. כי על ידי זה מתבטלות בכל יום 
כמה וכמה גזירות מישראל. ואין לשער כמה ישועות היו 
באים לישראל לו באמת היו מתכנסים כל הקהל בכל 
עיר אנשים וטף לבית הכנסת להתפלל שלוש תפילות 

בכל  והיו עונים ברכו ואמן יהא שמיה רבא קהל גדול
יום. ובודאי היו ניצולים אלפי אנשים ממוות. וזכות 

 גדול למזרזין לזה שמביאים ישועה לכלל ישראל.
כאן המקום להזכיר את דבריו החשובים של בעל 

  "קיצור שולחן ערוך" (סימן כו סעיף כב), לאחר
 



שמאריך בדיני קדיש יתום, הוא מסיים: "אף על פי 
לאבות, מכל  שאמירת הקדיש והתפילות מועילות

מקום אין אלו העיקר. אלא העיקר הוא שהבנים יילכו 
 באורח מישור, כי בזה הם מזככים את האבות... 

ובכח שמירת התורה וקיום המצוות, יוכלו הבנים 
לגמול עם נפש הוריהם חסד, הזכויות הרבות 
שעומדות להם אם יילכו באורח מישור דיים לעלות 

בעולמות העליונים את נפש הוריהם ממדרגה למדרגה 
 . "ולגרום להם נחת רוח בגן עדן

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה 
 על חשיבות אמירת הקדיש עד היכן היא מגעת...

לשיקגו מתבקשים לגשת לשער  387"הנוסעים האחרונים בטיסה  
בשדה התעופה קנדי   6העלייה למטוס", הדהד הכרוז בטרמינל 

שים רבים התקדמו בעצלתיים לעבר הדייל שתלש שבניו יורק. אנ
את ספח הכרטיס בעוד הוא מחייך חיוך מעושה אל הנוסעים 

ם התיישב קצרי הרוח. דקות ספורות לאחר שאחרון הנוסעי
במקומו וחגר חגורת בטיחות, פנה המטוס לעבר המסלול 
והמריא, מפנה את חרטומו מערבה לכיוון שיקגו תוך שהוא 
מותיר תחתיו את ניו יורק רבתי על גורדי השחקים שבה, ונעלם 
מעבר לשכבת העננים הסמיכה שכיסתה את העיר באותו יום 

תי אני, ועל סגרירי כשמיכת פוך. באחד המושבים במטוס, ישב
פניי ארשת עגומה שלא הצלחתי לסלק, כי היא שיקפה במדויק 
את הרגשתי. באותו זמן שמתי פעמיי אל ביתי שבשיקגו כדי 
להמשיך לשבת שבעה על אבי שזה עתה נפטר, ונקבר באותו 
בוקר בבית הקברות על שם מונטיפיורי. אבי חי כל שנותיו בניו 

דיור מוגן. כחודש לפני  –יורק, עד שחלה ואושפז בבית אבות 
כן, לקה בדלקת ריאות חריפה, ומצבו התדרדר במהירות, מאז 
נודע לי דבר מחלתו עזבתי את ביתי ואת עסקיי ומיהרתי להגיע 
אל ניו יורק, אשר בה נולדתי וגדלתי ואותה עזבתי לאחר 
נישואיי. משפחה ענפה לי בניו יורק, אחים ואחיות. כולנו שהינו 

זמן מחלתו. אבא, שמעולם לא רצה לבקש  לצדו של אבא כל
מאתנו דבר מה, היה חולה מאוד, וכולנו ידענו שעקב מצבו 
הרפואי וגילו המתקדם רק נס גלוי ישאיר אותו עמנו. איש מאתנו 
לא רצה להפסיד את הימים האחרונים במחיצתו, ואני, שממילא 
לא היה לי בית לחזור אליו בניו יורק, העדפתי להישאר ככל 

שהייתי  ותר בבית החולים וזכיתי להיות לצדו יותר מכולם. הי
לצד מיטתו כמה שבועות, ועשיתי את מרב המאמצים כדי 
להנעים לו את הזמן שעוד נותר לו. אפשר לומר שבשבועות 
הללו, למרות הכאב הכרוך בהם, היו שבועות שאזכור לנצח 
ם בסיפוק. אבא ואני הרגשנו קרובים מתמיד, שוחחנו על דברי

שמעולם לא שוחחנו עליהם. כבר שנים ארוכות לא ישבתי 
במחיצתו זמן רב כל כך בארבע עיניים. תמיד היתה משפחה 
סביב. עתה, רק הוא ואני ישבנו משך שעות ארוכות ושקטות 
ושוחחנו בגילוי לב, בלי לרוץ למיליון סידורים או לעבודה, בלי 

ד היה בעל הפרעות של טלפונים. זכיתי לראות את אבא, שתמי
אישיות מיוחדת, באור חדש ומאיר יותר. הבנתי בדיוק את דברי 
רבותינו ש"תלמידי חכמים ככל שמזדקנים דעתם מתיישבת 
עליהם". למדתי מאבא רבות בימים אלו, ואת הדברים הללו 
אנצור בקרבי עד עולם. אבל לבסוף הבלתי נמנע הגיע, ולפני 

ה צנועה בסמוך לקברה יומיים עצם אבא את עיניו ונקבר בהלווי
של אמי, שנפטרה שנים ספורות לפני כן. כבר שנים רבות שאני 
חי בשיקגו. יש לי חיים שלמים ומבוססים במקום, וגם משפחה 
גדולה, ברוך השם. מצד אחד, לא רציתי לשבת שבעה על אבי 
בניו יורק. כי המקום והאנשים כבר כמעט היו לי לזרים, אולם 

ת. מצד אחר, רוב מכיריי ומנחמיי גרים שם היו האחים והאחיו
בשיקגו, ועל כן חילקתי את השבעה לשני חלקים: בימים 
הראשונים ישבתי בחברת משפחתי הקרובה בניו יורק, ובהמשך 
החלטתי לחזור לביתי שבשיקגו כדי להמשיך לשבת שבעה על 
אבי. בשיקגו, יוכלו מכרי וידידי לבוא לנחם אותי ללא צורך 

עד ניו יורק. כך חשבתי ולכך התארגנתי. אשתי  לטרוח ולהגיע
וילדיי טיפלו בכל הקשור לטיסתי הפנימית בארצות הברית. 
ארזתי את מעט החפצים שהבאתי עמי לניו יורק כמה שבועות 
קודם לכן, בהסכמת אחי ואחיותיי לקחתי עמי גם כמה מזכרות 

 מחדרו הקטן של אבי ויצאתי לדרכי הביתה. 
 , פשטו בי הרהורים נוגים על אודות שנותבעוד המטוס ממריא

 
 

בשנות לימודיי בניו יורק, ותחושה של 'פרק שלא  ילדותי. נזכרתי
ישוב עוד' נסכה בי עצבות נוספת על עצבותי. ניסיתי להסיח את 
דעתי ולהתמקד בצעדים הפרקטיים שנדרשו ממני, הטיפול 
י בירושה שקיבלתי, וכדומה, אולם הריכוז והתבונה היו ממנ

והלאה. החלטתי שעתה מוקדם מדי לעשות סדר בדברים הטריים 
כל כך, והנחתי למחשבותיי לשוט בלי סדר ובלי כיוון. טיסה 

של חברת התעופה ג'ט בלו, המשיכה את דרכה ואת  387מספר 
חוט מחשבותיי הקופצני ממילא, קרע קולו של קברניט המטוס 

ם שעקב מזג "שלום לכם נוסעים יקרים, אני מבקש להודיע לכ
אוויר סוער ביותר באזור שיקגו לא קיבלנו רשות לנחות בשדה 
התעופה המקומי. אנחנו בקשר מתמיד עם מגדל הפיקוח בשיקגו 
שמאתר בעבורנו שדה תעופה חלופי, אשר שם נוכל לנחות עד 
שנקבל רשות להמריא אל יעדנו המתוכנן", הוסיף הקברניט, 

עד אז, הישמעו בבקשה "נעדכן אתכם ברגע שנקבל יעד חדש. 
להוראות צוות האוויר". זו אחת מההודעות שכל נוסע אווירי 
מכיר. מזג האוויר מתחת לעננים ומזג האוויר מעליהם לפעמים 
חסרי כל קשר. נזכרתי באותה טיסה שבה ירד ברד כבד בעת 
ההמראה מניו יורק, ועד שטיפסנו מעל העננים חשבתי שעור 

כדורי הברד שתופפו במרץ על גופו  התוף באוזניי ייקרע מאימת
המתכתי של מטוס ועוררו שאון שהאוזניות המחולקות בטיסה לא 
עמדו בפניו, היה בלתי אפשרי לדבר והיה בלתי אפשרי אפילו 
לצעוק, גם הרמקול שבו מועברות הודעות במטוס איבד את קולו 
בגלל הקקופוניה שהשתוללה בחוץ, אך מהרגע שבו עברנו את 

ננים כאילו הגענו לעולם אחר, רגוע ושלו בלי טיפת מחסום הע
בדרך כלל אני שליו בטיסות גם אם הן קופצניות וגם אם הן  רעש.

מאחרות, זו דרכה של דרך האוויר, תלויה באוויר תרתי משמע, 
במיליון פרטים קטנים החל ממזוודה שאין לה בעלים וכלה בדלת 

לו ואחרים, ואני שלא נאטמת היטב, מיליון סיבות לאיחורים כא
תמיד לוקח זאת בחשבון ולא יוצא ברגע האחרון. אבל הפעם לא 
עברה ההודעה הזו ליד אוזניי, ולא עניין אותי שזה, מה לעשות, 
חלק מהטיסה. התחלתי לזוז בכיסא באי נוחות, תוך כדי שאני 
ממולל את קצוות השוליים הקרועים במעיל עקב האבל. "מה 

קה, "כיצד בדיוק אני אמור לומר אעשה?" הייתי ממש בפאני
קדיש אחרי אבא? הרי גם אחרי אמא לא הפסדתי אף קדיש אחד 
במשך כל אחד עשר החודשים. וכעת, להפסיד קדיש על אבא, 
ועוד בתוך השבעה? לא יעלה על הדעת!" סיכמתי לעצמי, וחשתי 
את הזיעה המצטברת על עורפי מרוב המתח הרב שבו הייתי שרוי. 

ית וגם קדימה, האם יש לי מניין בטיסה? הטיסה הבטתי אחורנ
שלי לא הכילה אף חולצה לבנה נוספת וגם לא חליפה שחורה, 
מבט בוחן יותר לא העלה ולו כיפת גרוש על ראשו של איש. סביר 
להניח שיש יהודים במטוס, אבל איך אדע מי הם? והאם יש 
עשרה? לא מדובר בטיסת ענק של מאות איש מישראל לארצות 

ברית, בסך הכל טיסה פנימית בארצות הברית, ויש להניח כי ה
כולם גויים, וגם היהודים אם בכלל נמצאים כאן, גם הם לא בדיוק 
יודעים מה הוא קדיש. היה איכפת לי, קשה לתאר עד כמה. הטיסה 
שלקחתי התחשבה במדויק בשעות התפילות, לא רציתי להפסיד 

ע לאבא שלי כזה דבר. על מניין, לא רציתי להפסיד קדיש, לא מגי
כן הוספתי כסף וקניתי כרטיס יקר יותר בטיסה כמעט מלאה, 
הייתי מוכן לשלם פי שלוש כדי להגיע בזמן לתפילה במניין. 
עכשיו הבנתי לחרדתי כי תכניות לחוד ומעשים לחוד, לאחר שעה 
של סיבובים באוויר ללא תכלית כלשהי מעל מינסוטה, הודיע 

טוס ש"לצערנו לא נוכל לנחות בשיקגו, אבל סופסוף הקברניט במ
קיבלנו אישור נחיתה בשדה התעופה דביוק במדינת אייוואה, זה 
שדה תעופה קטן יחסית, אך שם נוכל לנחות, לתדלק, ולהמתין 
כמה שרק יידרש עד שנוכל להמריא לשיקגו". כססתי ציפורניים 
בעצבנות. זה פשוט לא יתכן! כדי שיהיה לי מניין, אשתי, 
שעודכנה בלוח הזמנים, דאגה למניין בביתי היום לתפילת מנחה 
וערבית כדי שאוכל לומר קדיש. אינני מסוגל להאמין שזה קורה 
לי, הרהרתי בחירוק שיניים. אבל דבר לא הועיל. נחתנו בשדה 
התעופה דביוק באייוואה כשהשמש החלה לנוע מערבה. ירדתי 

פפת אותי, "לא מהמטוס אל אולם הטרמינל כשרוח נכאים או
מספיק שלא אגיע לביתי היום, עוד אאלץ להפסיד קדיש על אבא 
בתוך השבעה", סיכמתי לעצמי את המצב בעגמה. בדביוק נחתנו 
קרוב לבניין קטן שהיה הטרמינל המקומי, כל אחד לקח את תיק 

 היד שלו וירד אל הבניין החמים והמואר. 
 
 



לקם התייצבו חלק מהנוסעים תפסו מקומות על הספסלים, חח
בתור ארוך בקפיטריה, חולמים על כוס קפה גדולה ומהבילה, 
אחרים שוטטו בעצבנות בחנות האחת והיחידה במקום. אני 
מצאתי מקום על ספסל מול הדלת האוטומטית הנפתחת, ותהיתי 

 אם אני יכול לשבת עליו או שמא עליי לשבת על הרצפה.
בת על הרצפה? האם טרמינל דינו כדין של מטוס שבו אין לש

האם לא אראה משונה אם אשב על הרצפה כשלידי ספסל ריק? 
לבסוף הצטמצמתי לי הכי בצד שאפשר וניסיתי לחשוב אילו 

זה  –אפשרויות עומדות בפניי, אם בכלל. האמת, שמכל כיוון 
נראה לי רע. באמצע שום מקום, בלי שום אפשרות למניין. היה 

ת הקדיש. בדיוק באותו נראה כי נגזר עליי להפסיד את אמיר
הזמן, בלי ידיעתי, טיסת אל על שעזבה את ישראל כעשר שעות 
קודם לכן עשתה את דרכה אל העיר שיקגו והחלה להתקרב 
לכיוון חופי ארצות הברית, מותירה את האוקיינוס האטלנטי 
מאחור. הטיסה, כמו כל טיסה היוצאת מישראל לארצות הברית 

יש, כללה בקרבה גם עשרות במטוסי הענק המכילים מאות א
נוסעים, שלא היה ספק בשל מראם החיצוני כי הם יהודים חרדים 
שומרי מצוות. הדיילים האדיבים של חברת אל על אף סיימו 
לאסוף את מגשי ארוחת הבוקר וחילקו טופסי מכס והגירה 
לנוסעים הרבים. לפתע, נשמע קולו של קברניט המטוס במערכת 

הנוסעים לשוב למקומותיהם ולחגור  הכריזה. הוא ביקש מכל
חגורת בטיחות עקב הטלטולים הרבים שהחלו בעקבות מזג 
אוויר סוער שלתוכו נקלע המטוס. כתמיד, היו נוסעים שנצרכו 
לבקשה חוזרת ונשנית לשוב למקומותיהם, אבל כשהטלטולים 
החלו להיות נמרצים יותר, גם האמיצים שבנוסעים הבינו שלמען 

ם עליהם לשבת חגורים. פה ושם נשמע בכי של שלומם ובטיחות
ילד נפחד וקולה של אם המנסה להרגיע אותו ש"זה כלום, ועוד 
מעט זה יעבור", אף שגם היא לא נשמעה משכנעת במיוחד, אך 
עדיין זו נראתה טיסה שגרתית שתגיע אל מחוז חפצה בשלום 
ובזמן. הטלטולים גברו, וחלק מהנוסעים החלו לחוש ברע. 

הבוקר שנאכלה רק כשעה קודם לכן, התעכלה כראוי,  ארוחת
והנוסעים הגיבו בהתאם. שקט מתוח שרר במטוס כשהמטוס 

היטלטל בפראות, ואחד מתאי המטען שלא היה סגור כדבעי נפתח 
ותכולתו נשפכה על ראש הנוסע המבוהל שישב מתחתיו. המצב 
נמשך כך למעלה משעה עד שקולו של הקברניט נשמע בכרוז 

אבקש להישאר חגורים במקומות", אמר הקברניט, "בשלב  שוב:
זה, איננו בטוחים שנקבל אישור נחיתה בשדה התעופה שבשיקגו. 
עקב מזג האוויר הסוער ששורר באזור והשלגים שמכסים את 
המסלולים בשדה התעופה, טיסות רבות הופנו ליעדים חלופיים. 

קשר אנו בקשר עם מגדל הפיקוח בשיקגו, ונעדכן אתכם ב
לתוכניותינו העתידיות. עד אז אבקשכם להישאר במקומותיכם". 
סיים בקולו המתכתי. טיסת אל על נחתה כשתי דקות לאחר 

של חברת ג'ט בלו סיימה לפרוק את מטענה  387שטיסה מספר 
האנושי בטרמינל הנוסעים בנמל התעופה דביוק כשאך התמקמתי 

ן למראה עיני על כיסאי. כך שתבינו שהיה לי קצת קשה להאמי
כשדלתותיו האוטומטיות של אולם הטרמינל נפתחו שוב, ומאות 
אנשים, שהתברר אחר כך שהם נוסעי אל על המותשים, זרמו אל 
אולם הנוסעים. צבטתי את עצמי כדי לוודאי שאיני חולם, בעודי 
בוהה בעיניים קמות בקהל החרדי שנמנה על נוסעי טיסת אל על, 

"אני לא מאמין, זה לא יכול  בי.משוכנע שעיניי מתעתעות 
להיות!" חשבתי, "יש לי כאן כמה וכמה מניינים של יהודים כדי 
שאוכל להתפלל במניין ולומר קדיש". דקות ספורות לאחר מכן, 
ליד שער העלייה למטוס עברתי לפני התיבה כשאני משמש 
כשליח ציבור וזוכה לומר קדיש על אבי גם בתפילת מנחה וגם 

ת. לאחר תפילת ערבית התיישבתי על רצפת בתפילת ערבי
הטרמינל חלוץ נעליים. והקהל הרב עבר על פני ואמר "המקום 
ינחם אותך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה 
עוד". לעיניהם הנדהמות של שאר הנוסעים הגויים שלטשו עיניים 
ר במחזה המשונה. לאיש מכל היהודים שבאו לנחמנו בטרמינל כב

האם  לא היתה שאלה מדוע ולמה טיסתם עוכבה ונחתה בדביוק.
זה לא ברור שכשיהודי רוצה באמת ובתמים לומר קדיש על אביו 
ואין לו איך להגיע למניין בדביוק, ובעוד רגע השמש תשקע והוא 

יביא אליו את הוא  יפסיד את הקדיש של מנחה, אז הקדוש ברוך
המניין...!

 

 אחים יקרים!
 

תקנו תפילה רמה זו של הקדיש לשבח בה את הקדוש ברוך הוא ולקדשו ברבים. והיות ומתנאי שלמות רבותינו 
פרוש  –שהקדוש ברוך הוא מנהיג העולם, הריהו נפרד מכל חי, כמשמעות המילה "קדיש"  -האמונה להאמין 

צא דבר ואף על פי שהוא ומובדל, הרי בקבלנו את הדין על מות יקירנו ובהביענו אמונתנו כי מהקדוש ברוך הוא י
מובדל הוא ממנה, ובאומרנו במקרה המוות "יתגדל (גדול בהנהגת העולם) ויתקדש (קדוש  –מנהיג הבריאה 

ומובדל) שמיה רבא", מקדשים אנו את שמו ברבים. על כן נהגו לומר על אב ואם קדיש שנים עשר חודש, וכן נהגו 
זמן שחוזרים הנשמות לגיהנום, וכשהבן מתפלל ומקדש להפטיר בנביא ולהתפלל ערבית במוצאי שבת שהוא 

 פודה אז את אביו ואמו מן הגיהנום". –ברבים 
מהאמור לעיל עולה, כי באמירת "אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם לעלמי עלמיא" בזמן אמירת הקדיש אנו 

ר בוקעים ועולים, מבטאים השתתפות בצער השכינה, ומעוררים רחמי ה' יתברך לקרב את גאולתנו, שפעמיה כב
 אמן.

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 
 
 

   לרפואת:
 רוני נהרי בן מרים, איתן חיים לביא בן אורטל,

 תרינה,ירדנה בת אס הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר,
 ענבל בת סימי, חנה בת רבקה, ג'ינה בת בובה. אסתרינה בת זולה,

 

 

 רפאל (רפי) בן שלבייה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 עפרה בת שרה,   ציון בן אברהם,  שושנה שמעה בת סעדה. 

 רפאל בן לאה,  שלום בן לאומה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה,
  עדי בן חנה, חיים בן מיסה, ,תמר בת סעדה ג'נט בת לונה,
 קלמנט עמוס בן אסתרינה, , ליליאן בת חנה. , אליס בת חנה

ל ל

 זר ברכות ואיחולים
 למשפחת נהרי היקרה על נישואי הבת בשעה טובה ומוצלחת,

ות התורה וזיכוי הרבים יזכו החתן והכלה לבנות בניין עדי עד מתוך בריאות יהי רצון שבזכ
 איתנה, 

 פרנסה בשפע ברכה והצלחה.
 

 מאחל בהערכה גדולה הרב יואל ארזי ובני משפחתו



             
    

   פרה - שמיני פרשת •  76ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  
 (ט, כב)  

  ברכת כהנים. יברכך, יאר, ישא (רש"י) –ויברכם 
  כאן ירדה שכינה הקדושה, אהרן ברך את ישראל בברכת כהנים.

  ת העם ולא קודם לכן?מדוע רק עכשיו ברך א
באר ה"מקרי דרדקי": בשולחן ערוך נפסק כי כהן שאינו אוהב את 
צבור המתפללים שהוא עומד לברך, או שהצבור לא אוהב אותו, לא 

  ישא כפיו.
והנה, אהרן הכהן הרי עשה את העגל, ויתכן שהיה בלבו כעס על עם 
ל ישראל מדוע הביאו אותו למצב שנאלץ לעשות כן. גם עם ישרא

לא  –מצדם כעסו על אהרן שהחטיאם בעגל. ומאחר וכעסו זה על זה 
  יכול היה אהרן לברכם בברכת כהנים.

אבל עתה משהוקרבו כל הקרבנות, הקב"ה סלח לכולם ונעשו 
שפיר יכול אהרן לברכם ולומר מתוך אהבה אמיתית  –אוהבים 

  "יברכך ה' וישמרך".
של אהבה. וסיפר  כדי לברך אדם מכל הלב צריך לחוש כלפיו רגש

רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל (מתוך הספר "תפארת אבות"): פעם 
ש"הרב יתפלל עבור בני..." ובעל כרחי  –נגשה אלי אשה, וביקשה 

נתנה לי עשרים שקלים. לקחתי את הכסף בכדי שלא לפגוע, הלכתי 
מיד לפינת הרחוב וקניתי לעצמי פרוסת עוגה ושתיה. לאחר 

האכילה והשתיה, הוצאתי את הפתק עם השם  שהרגשתי טוב בזכות
  של הבן, וברכתי והתפללתי עבורו בהתלהבות, תפילה מכל הלב.

 )(י, ג  
אומר רש"י: אמר לו משה לאהרן: אחי! יודע הייתי שיתקדש הבית 

ו רואה אני במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי או בך, עכשי
 ."  מדוע הוא חשב שזה יקרה לו או לאחיו, אולי

לשניהם? במה נוכח לדעת שהם גדולים משניהם? אמר הר"ר השיל: 
שני הסברים ניתנו מדוע "מפני רע נאסף הצדיק": א) כדי שבמיתתו 
יכפר וימנע את הרע. ב) הצדיק נלקח בטרם בא הרע, כדי למנוע ממנו 

השוני בין ההסברים הוא בזה, אם בכפרה מדובר, הרי די בצדיק סבל. 
אחד ואילו לפי ההסבר השני, מן הראוי שכל הצדיקים הגדולים 
ילקחו, כדי למנוע מהם סבל. משה אמר ידעתי שצדיק אמור למות 
וחשבתי שזה ככפרה למנוע רע. אולם, משנסתלקו שני הצדיקים 

מהם סבל. זה עצמו מצביע האלה, התברר לי שהם נלקחו כדי למנוע 
  (חנוכת התורה)שהם גדולים משנינו, כי רק הם נלקחו, כדי למנוע מהם סבל.  

 (שם)  
כתב ה"חתם סופר" בספרו "תורת משה" לבאר את ענין השתיקה של 
אהרן, וזאת על פי מה שכתב הרמב"ן, שהיה אהרן בוכה מקודם 

לא נבע ח"ו  –ם סופר" אומר ה"חת –בכיו של אהרן  ועכשיו "וידם".
מטענה כלשהי על דין שמים אלא היה על עוונותיו שגרמו את מיתת 
בניו. וכשאמר לו משה: "הוא אשר דבר ה' בקרובי אקדש", כלומר 

הפסיק אהרן לבכות,  –שהבית צריך להתקדש על ידי מיתת צדיקים 
  מתו  בגלל "אם  אתה  תבכה  ותראה  שהם  משה:   לו שאמר  מפני 
נותיך, יוצא שהבית עדין לא התקדש, ועל כן יצטרך הבית עוו

  (ומתוק האור)   להתקדש או בי או בך". לכן מיד "וידם אהרן".

  מדוע לא נאמר וישתוק אהרן, למה הקפידה התורה לומר את
פרש הגאון מאוסטרובצה  "וידם אהרן"? –הדבר בלשון דממה דוקא 

  חי, צומח, ודומם. זצ"ל: ארבע דרגות ישנן בבריאה: מדבר, 
המדבר, אם פוגעים בו, מטבעו הוא משיב פגיעה בחזרה, בדרך כךך 

החי, אם פוגעים בו, לדבר אמנם  באמצעות הדבור, ויש להזהר ממנו.
הוא אינו יודע, אך הוא עלול לתקוף את הפוגע בו, או לחלופין 

לברוח, אולם הצומח אינו יכול לדבר וגם לא  לברוח מפני הפגיעה.
כורתים את האילן, הרי שהחליף צורה וכולם  םעה נכרת עליו. אהפגי

לא יראו עליו שום  –רק הדומם, מה שיעשו עמו  רואים עליו שנפגע.
  לא הרגישו עליו מאומה! –זהו "וידם אהרן"  שינוי.

זו דרגה מאוד גבוהה, לקבל את הדין בשמחה, להאמין עד הסוף 
עה כשם שמברכים שמה שהקב"ה עושה הוא לטובה, ולברך על הר

  (ומתוק האור)  על הטובה.




 (י, ו)  
לאהרן, מורה משה שלא יתאבל על מות שני  –הדברים קשים להבנה 

ר ואיתמר הוא מצוה שלא ינהגו אבלות בגלל מיתתם בניו, וגם לאלעז
של נדב ואביהו אחיהם, ורק לבני ישראל הוא פוסק כי עליהם 
להתאבל על אנשים הרחוקים מהם, שאין להם דין קורבה בכל 

  מדוע? –הקשור להלכות אבלות 

לישב את הדברים, כתב ב"ספר החיים", שהנה, הגמרא במסכת 
יק אבד לדורו אבד. משל לאדם שאבדה אומרת: "צד(ט"ו ע"ב) לה ימג

לו מרגלית. כל מקום שהיא, מרגלית שמה, לא אבדה אלא לבעלה". 
כלומר, המרגלית, בכל מקום שהיא נמצאת, היא נשארת מרגלית, ורק 

  לבעליה היא אבודה, כי לפני כן היתה לו מרגלית, וכעת אין לו.

הזה וגם  והנמשל: צדיק, בכל מקום שהוא נמצא, הוא צדיק, בעולם
בעולם הבא. מי שמפסיד מהעדרו, הוא הדור שחי בו, כי עד עתה חי 

  בקרבו צדיק, וכעת הוא איננו.

אשר על כן, אומר ספר החיים, דוקא "
   במיתת בני אהרן. כי כך, על ידי איסור האבלות "

רצה  –שהוטל על הקרובים, וההוראה שהרחוקים הם שיתאבלו 
השי"ת להראות לעם ישראל, כי האבלות על הצדיק אינה בגלל רעה 
שהגיעה לצדיק על ידי מיתתו, שאם כן האבלות היתה ראויה 
לקרובים יותר מאשר לרחוקים. אבל האמת היא שמיתת הצדיקים 
אינה רעה כלל וכלל, כי הצדיק בכל מקום שהוא, צדיק הוא, נשאר 

ו לדאוג ממיתת הצדיק הם כל בדרגתו ובקומתו. ומי שמפסיד ועלי
איש ישראל, הנהנים ממנו עצה ותושיה. ולפיכך, לאהרן, לאלעזר 

מר שהיו גדולי ישראל, ולא נזקקו לאור צדקתם של נדב ואביהו, תואי
אין על מה להתאבל, ורק עם ישראל, מפני שהיו תלמידיהם ודרגתם 

  נמוכה יותר, הם הוצרכו להתאבל על מות הצדיקים.
  

  

                      )  (רמז: קשור להל' שבת , מהו?אסור לעשות את המעשה הזה, ואם עשית אותו, אתה צריך לעשות אותו שוב                         
   .קראו מתוך חומש, אם היו עשרה לא יצאו כי רק בלי מניין אפשר לצאת מחומש תשובה לחידה מפורים:  .ישתבח כשמסיים עם הש"ץ תשובה לחידה משבוע שעבר:

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 סיפור השבוע    
   

  כל, חוץ ממנורה אחת ועגלה אחתהאש שרפה ה
  (י, ב)ותצא אש מלפני ה' 

ת בעיניים, יהיא מלפני ה'. צריך רק להתבונן סביבנו, ולראות את ההשגחה הפרט –יש מקרים שבהם ניתן להיוכח בבירור שהאש שיצאה 
  ולהבין שידו של הקב"ה שולטת בכל, והוא אחד יחיד ומיוחד, ומבלעדיו אין אלוקים.

חס זוננפלד, המשגיח דישיבת 'משכן שמעון', ומרביץ תורה במדרשה ליהדות בפתח תקוה, סיפר לנו שבבנין שהוא מתגורר הרה"ג רבי פנ
בחדר המדרגות הותכו  בפתח תקוה, ליד ישיבת 'אור ישראל' לצעירים, פרצה שריפה גדולה. המבנה כולו השחיר מרוב עשן, וכל המנורות

  להכיר שפעם היו כאן מנורות...בזו אחר זו, והתעוותו עד שאי אפשר 
והנה מספר הרב זוננפלד (דור שביעי להגרי"ח זצ"ל), בקומה שלי לא נשרפה אחת המנורות, ולא נגעה בה האש כלל. היתה זו תופעה 

  פילאית שאי אפשר היה לתת לה הסבר הגיוני.
נורה שהתקנתי במיוחד בקומה שלי, הפועלת שימשה המנורה שלא נשרפה, אולי נבין את הענין... 'היתה זו מצורך אחרי שנדע לאיזה 

  במשך כל יום השבת, וזאת כדי שלא אצטרך ליהנות מחילול השבת של השכנים המדליקים את האור'.
  ופלא לראות שהאש לא התקרבה למנורה זו!!! -היה זה כאמור נס 

הם נשרפו לחלוטין, ולא נשאר מהם זכר. רק שבקומת הכניסה עמדו כמה זוגות אופנים ועגלות ילדים, וגם  הרב זוננפלד מספר עוד
  ילדים אחת, לא נגעה האש. ממש לא נגעה בה. העגלה נשארה שלימה. –בעגלת 

של אברך בן תורה, העמל כל היום על תלמודו. ראה הקב"ה שאם העגלה תישרף, ייכנס האברך להוצאה כספית  –של מי היתה העגלה? 
  עינו. -גדולה, ושמר על העגלה כבבת

די כך שכאשר הגיע האברך מהכולל, עם הילד, לאחר השריפה, יכול היה להכניס את הילד היישר אל העגלה. אפילו אבק לא נראה עד כ
  ליבה של השריפה. –עליה... הכל היה שלם. למרות שגם עגלה זו עמדה בלב 

  איך אפשר שלא לראות בכך את ידו של הקב"ה.
*  

כל, אלא בוחר לעשות זאת בפינה קטנה, מעל - פעמים הקב"ה אינו מראה את ידו החזקה לעיןויש כאן עוד נקודה חשובה להתבונן בה. ל
  גבי מנורה קטנה, בקומה שלישית של חדר מדרגות בבנין עלום בפתח תקוה.

עגלה אבל מי שזוכה לראות, רואה גם כאן, בפינה הקטנה הזו, את יד האלוקים, ואת השגחתו על כל ברואיו. המנורה הקטנה, כמו גם ה
  בפתח חדר המדרגות, הן העדות הנאמנה של שלטונו של הבורא בבריאתו.

  (ברכי נפשי)החובה שלנו היא, אפוא, לפתוח את העיניים, ולראות את היד הגדולה גם בפינה הקטנה, החבויה והמוסתרת.       

 
מרום וליחכה על המזבח את העולה ואת החלבים  בת"כ איתא שראו אש חדשה שירדה משמי (ויקרא ט,כ"ד) ו" שאלה: "ותצא אש וגו' וירנ

   אש חדשה, הרי אין כל חדש תחת השמש ולא נזכר שהותנה במעשה בראשית על אש חדשה? פתחו פיהם ואמרו שירה. וצ"ב מה הכונה 
   תשובה: חדשה אצלם.

   וכי יש הלכה ליפול על הפנים כשרואים גילוי שכינה?שאלה: "ויפלו על פניהם" (שם) צ"ב 
   תשובה: דרך כבוד.

ובלילה נראה לו זקן אחד בעל שיבה ובעל שיער  שאלה: בתשב"ץ קטן (אות שנ"ב) הביא מעשה ברבנו אפרים דאכל דג הנקרא ברבוטא, 
מותרים כמו  ד וא"ל והלא שרצים הם, א"ל כך אלו מלאה שרצים ואמר לו קום אכול, ונרתע מאו והדר פנים ומגודל זקן והביא לו קופה 

והלאה פירש מהם. וצ"ב הרי אין הקב"ה מביא תקלה ע"י  השרצים שאכלת היום, בהקיצו ידע שאליהו זכור לטוב נגלה אליו ומהיום 
   אסורות) ולמה לא מנעו שלא יאכל? צדיקים (וזה הרי מאכלות 

   לכה.תשובה: אינו תקלה אלא זכות שעי"ז יתפרסם הה
עם הארץ אסור לאכול בשר שנא' זאת תורת וגו', כל העוסק בתורה  איתא תניא ר' מאיר אומר (מ"ט:) שאלה: "זאת תורת הבהמה" בפסחים 

   אסור לעם הארץ לאכול בשר? בהמה ועוף וכל שאינו עוסק בתורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף, ויל"ע אם גם בשבת ויו"ט  מותר לאכול בשר 
   ן.תשובה: כ

אהרן וצונו לראות ולפסוק על הנגע, ואין לומר  שאלה: יל"ע אם כהן הרואה מראות נגעים ופוסק הדין, מברך אשר קדשנו בקדושתו של 
הוראות בכל דיני התורה, דשאני התם דהפסק של חכם הוא רק מברר דאם הוא אסור אז גם  שלא מברכים על זה כמו שלא מברכים על 

   טמא ואינו מוסגר? ר, משא"כ כאן שכל זמן שהחכם לא אומר טמא או מוסגר אינו בלי פסק החכם הוא אסו 
   תשובה: מסתבר דמברך.

  

  איך זה יתכן? כל ילד לקח תפוז אחד ובכל זאת נשאר תפוז אחד בסלסלה. ילדים. 5מסביב לשולחן עומדים  תפוזים. 5בשולחן יש סלסלה ובתוכה 
   נ"י רפאל יונה טיקוצינסקי: כהשם הזו באוטובוס.  תשובה משבוע שעבר:

   

  שואי הבן       למשפחת שרטר לנישואי הבתילמשפחת מייזלס לאירוסי הבת       למשפחת פיק לנ  - מרכז העיר

        משפחת לויים להולדת הבת  - גני הדר      משפחת דניאל להולדת הבת        ום להולדת הבן הנכדמשפחות בר
  

לשלו  ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שלישי פתרו יום  עד   037608833בפקס: ח 

שבועית חידה



 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       

         

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 דובב'ה בעל ל"זצ ווידענפלד בעריש דוב רבי הגאון מטשעבין הרב של  חתנו

: הישיבה לבני תמיד אומר היה, שניאורסון שמעון ברוך רבי הגאון,' מישרים
 עמל, בתורה עמל, ועמל עמל הוא', רב טשעבינר' נולד שחותני אתם החושבים'

 שראה וסיפר'. הגדולה למדרגתו הגיע וכך, קדושה בקניני עמל, טובות במידות
 תורה דברי שכתב או ולמד שישב שבעת, בתלמודו תמיד שקוע היה כמה עד

 מקבל היה וכידוע ,לבקרו אורחים שנכנסו או הלכתית בשאלה באמצע ונכנסו
, אדם בני כמה עם ענינים בכמה דיבר ולפעמים, יפות פנים בסבר כולם את
 בכתיבת או' בתוס עסק שבה מילה לאותה בדיוק חזר שיצאו ברגע, אופן בכל

 וכאשר. לנושא לשוב זמן לו שיקח מבלי, הכתיבה רצף בהמשך תורה הדברי
 לחזור לו קשה שהיה עד, נפשו ממנוחת אותו שהטריד ,סבוך הענין היה

 )התורה שר.(מאד כך על הצטער, ללימודו
 

 שאלה אצלי נתעוררה אחד בוקר, זכורני: 'ל"זצ שבדרון שלום רבי הגאון כותב
 למרן אכנס בלבי אמרתי, כמנהגי ותיקין תפילת שגמרתי לאחר זה היה, קשה
 את בפניו ואפרוש ל"זצ ווידענפלד בעריש דוב רבי הגאון מטשעבין הרב

 על דפקתי, לכן. ישן הוא שמא וחששתי ימיו בערוב אז היה הוא. השאלה
 מלא שולחן ראיתי כשנכנסתי. להכנס שאפשר בקול השיב והוא ,קלות הדלת
 .שענה מה לי וענה, השאלה את לפניו פרשתי. התלמוד בים שקוע והוא ספרים

, בהלכה שאלה לכם היתה, שלום רבי נכון: 'ואמר אלי פנה ללכת כשפניתי
 תפלת לאחר שאני לו וכשאמרתי?' בלילה מאוחר כך כל באים אתם למה אבל

 רבי הגאון גם ".בחטף הלילה כל עליו שעבר הרגיש לא הוא, נדהם שחרית
 קהל' הכנסת לבית הגיע, בתו שכשנולדה מספר היה אויערבאך דוד רפאל

 וכשהגיע הכנסת בבית נמצא שאיננו ראה וכשהגיע, לו לבשר בכדי' חסידים
 ולמד ישב והוא בבוקר ראשון יום זה היה. מוגפים שהתריסים ראה לביתו
 שכלל התברר, לשחרית הלך לא מדוע וכששאלו שבת של בגד לבוש כשהוא

 )התורה שר. .(השחר שעלה הבחין לא
 

 לידי באה ה׳ קרבת של עמוקה ״תחושהמתואר : זצ״ל שמואלביץ ח"הגר על
, בלתי־אמצעית בקירבה חש הקב״ה לפני בעמדו כי היה ניכר. בתפילותיו ביטוי
 שמיעה עד. פנים אל פנים כדבר, הוא בשפתו ממלל היה לחשו צקון ואת

 אותו ושמע חיים ר׳ מאחורי עמד, המערבי הכותל ליד בהתפללו פעם כי,מספר
) עד מפי עד(אחד מספר"! שלוחים בלי, בעצמך אתה, רבש״ע: "ביידיש אומר

 חיים ר׳ היה, יישובה על באה לא כלשהי סוגיא כאשר, שפעמים, שמע כי
 נעצר היה הקדש ארון בפינת, מנוחה בחוסר ואנה אנה המדרש בבית מתהלך

 חיים ר׳ היה ארוכה שעה" ,להבין לי עזור, אנא, הענין את מבין איני, רבש״ע"–
– מאירים ופניו הקדש ארון אל שוב ניגש היה לפתע, בענין להתרכז מוסיף

 ) זצ״ל שמואלביץ ח"הגר על -ולב חומ.  (בשמחה״ אומר היה", תודה"
 

 אפילו צרכיו כל על לו להתפלל לה׳ מגמותיו כל ישים בו קולנו שמע בברכת
 לעשות צריך אם' לה בו יתפלל שלא מה דבר יבצר לא גדול או קטן דבר

 שיצליחו יתפלל — לסחורה. לה׳ יתפלל — ובנותיו לבניו או לעצמו שידוך
 שלא ביום בו לעשות שרצונו מה דבר אין, דבר של כללו. הישר בדרך ויוליכו
 לו יש אם לומר צריך ואין והנכון הישר בדרך ולהוליכו להצליחו לה׳ יתפלל

 שיתפלל שמחה איזה לו יש אם וכן. להתפלל שצריך ביתו בתוך צרה איזה ח״ו
 ועל,תוגה שאחריה שמחה ח״ו יהי׳ שלא, עון יקרהו ולא בשמחה יחטא שלא
 להתפלל יכול ואינו לעג לשון לשונו כי ואף בלשונו יתפלל שעוסק מה ענין כל

 רחבה בלשון להתפלל הרבה כאלו הקב״ה לפני חביב הוא כראוי עברי בלשון
 תועלת לנו ויצא, לקולנו ה׳ ישמע זו תפלה ידי ועל. צחה ונעימה ברורה שפה

 מדבר כי עמו בל ולבו מדבר ולשונו פיו יהי׳ ולא בכוונה וודאי זו תפלה כי
 שצריך מה חדש דבר יום בכל מתפלל אם כי, מלומדה אנשים ובמצות בהרגל

 וא״א וודאי כוונה צריך לזו א״כ בפיו תפלתו מסדר וגם ועת זמן באותו לו
 התפלה העיקר זה כי גמורה תפלה ידי יצא וא״כ מיוחדת כוונה בלי להתפלל
  ..הלב ממעמקי היינו ה׳ קראתיך ממעמקים דכתיב הלב ממעמקי הבאה

 )דבש יערות(
 

                                    

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ה אְתךָ  ֶאת ַוֲעׂשֵ ר ֹעָלֶתךָ  ְוֶאת ַחּטָ ַעְדךָ  ְוַכּפֵ  אהרון צריך מדוע: ָהָעם ּוְבַעד ּבַ
 שעל נאמר בהמשך מיד הלוא, העם בעד ועולתו בחטאתו לכפר הכהן
 ישראל שבני לתרץ ויש?  בעדם ולכפר העם  קרבן את להקריב אהרון
 את לעשות  אותו הכריחו הם שכן, אהרן של לחטאו הסיבה את היוו

 אותו מכניסים אין ידו על נענש שחברו מי ״כל: אמרו חכמינו והנה. העגל
 ישראל לבני להם היה אהרן של בחטאו שגם יוצא, הקב״ה״ של במחיצתו

 היתה אהרן של כפרתו הרי ממילא. עצמם שלהם החטא על נוסף, חלק
 לפיכך. אהרן של בחטאו להם שהיה החלק על, ישראל בני של כפרתם גם

, העם״ ובעד בעדך וכפר עולתך ואת חטאתך את ״ועשה: הכתוב אמר
 לחטא גרם אשר העם על גם אם כי, בלבד עליך רק יכפרו לא קורבנותיך

 )חכמה משך. (זה
 

ּדֹם  הדבורעמו שנתייחד קבל שכר ומה שתיקתו על שכר קבל: ַאֲהרֹן ַויִּ
 חיים החפץ מרן מפי שמעתי).רש״י( יין״ שתויי פרשת לבדו לו שנאמרה

 אהרן״ ויחריש" ולא אהרן״ וידם: "זו בלשון כאן נאמר למה הסבר זצ״ל
 רוחו מצב את להכיר אפשר מחריש כשהוא גם אדם שבן לפי, וכדומה
 ואלו', וכדו עצב או שמח, רוגז או רצון שבע הוא אם, פניו הבעת מתוך
, כלום תוכו על מוכיח חיצוניותו ואין דבר שום להכיר אין דומם על

 ניכר היה שלא, דומם בבחינת שהיה היתה זו בשעה אהרן של ומדרגתו
. לזה בדומה או פנים העוית באיזו רק אפילו אבלוח של שמץ שום עליו

 )  שושנה פרחי(
 

ּדֹם  שהיה יהודי בירושלים היה בילדותי": ציון מנחם" בספר מובא: ַאֲהֹרן ַויִּ
 מאד קשה. שתיקה של זאת דהיבמ מיוחד שהיה, שותק דוד ר׳ מכונה
 איך, דוד ר׳, שאלוהו פעם.הריחיים כאבני שהיו שפתותיו את להניע היה
 הדבר עלי קשה אכן, להם השיב הוא ברם. כך כל לשתוק כח לך יש
 מרן חותני ...לשתיקתי וחוזר מעט נח אני, משתיקה מתעייף אני וכאשר,

 והיה,שתיקה של זאת דהיבמ הוא אף נקט, זצ״ל פראנק פסח צבי רבי
 היה כאשר, הקודש בעיר ורוגשות סוערות בתקופות גם.בזה ומיוחד יחיד
 שנאמר מה על. לשונו ונוצר פיו בולם היה, שתיקה על לשמור מאד קשה

 שכר נטל, רש״י פירש -אהרן״ ״וידם, אהרן בני שני מיתת לאחר בתורה
 היה כי, מעידה ״וידום״ המלה כי, פירש זצ״ל הגאון חותני.שתיקתו על
 שהיה על, שכר נטל זה על, דיבר ולא דבריו כבש הוא אך, לדבר מה לו
 .אמר לא, זאת ובכל, לומר מה לו
 

צוּ  ַאל ּקְ ׁשַ אוּ  ְולֹא' וכו ַנְפׁשֵֹתיֶכם ֶאת ּתְ ּמְ ֶהם ִתּטַ ם ְוִנְטֵמֶתם, ּבָ  ובחז״ל. ּבָ
. ונטמתם אלא ונטמאתם תקרי אל, כתיב חסר, ונטמתם.) ל״ט יומא(

 ונפשו לבו מתטמטם וטרפות נבלות, ורמשים שקצים שאוכל מי, דהיינו
 דומה הדבר למה משל. אח״כ כלל ומתבונן מרגיש שאינו עד האדם של

 יכול ולא, לבורסקי אחת פעם שנכנס, בושם של חנות לו' שהי לסוחר
 הורגל שלא ויען, באפו עלה העורות סרחון כי. רגע אף שם להתמהמה

 צריך' והי מנכסיו שירד לו נזדמן הזמן במשך... לנפשו ברח, מעולם בזה
, בורסקי בעל בעצמו ונעשה מסחרו להחליף והוכרח, הבושם עסק לסגור
 לסבול יכול היה לא כי, נפש למפח זה מסחר לו' הי מתחילה אם והנה
 בחנותו היום כל וישב עמד במסחרו התרגל כאשר עתה אבל, העורות ריח
 הוא כן. ומלידה מבטן הוא בורסקי כי לו ונדמה, הסרחון בריח הרגיש ולא

 ואינו מתטמטם שלבו עד בזה ומתרגל וטרפות נבלות שאוכל מי עם הענין
 ונטמתם בהם תטמאו ולא, התורה צותה ולכן, הנבלה בסרחון כלל מרגיש

 מכיון כי, אחת פעם אפילו וטרפות בנבלות נפשו יטמא שלא היינו... בם
 בסרחון הבורסקי כמו,מהן לפרוש לו' יהי קשה כבר בהן שיתרגל
 )התורה על חיים חפץ...(העורות

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                                          

        

 פרה-שמיני  דבס"
 721גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
  )תתמ״ה רמז ואתחנן שמעוני ילקוט, (אוהב לקנות וקשה שונא לקנות נוח                                                  

  )לגולגולת אומר. (מאמין והבוטח, בוטח המאמין,  הן תאומות אחיות,  והבטחון האמונה                
 

  )לגולגולת אומר.(רב והון אומלל, כל ואין מאושר יש, ללב המסור דבר היא האושר                     
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מייל בתגובות הערות והארות 
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יאמרו מה' בשביל חיים רבים אנשים :שח הגה"צ ר' יעקב גלינסקי זצ"ל 
, כסף של רב סכום ירושה קיבל פלוני אברך .יפה סיפור שמעתי …'הבריות
הבקרים באחד. שיפוצים. לשפצה החל הוא, ברק בבני י"רש ברחוב וילה ורכש
איך להתייעץ כדי, האדריכל עם בצוותא הבית ליד י"רש ברחוב לו הלך הוא

אני, שאגב אברך שם חלף. הרחוב עד מהבית החיצוניות המדרגות את לעצב
כיצד בקול יחד חושבים שהם איך שמע המתין הצד מן ועמד עצר, אותו מכיר
שהשיש אומר ואני: "תקיף בקול להם אמר סיימו כאשר. המדרגות את לרצף
 לא בדבר מתערב אתה מה" "...אדומות נקודות עם כחול קצת להיות צריך
אתה מה, לי ממתין סתם כאן עומד אתה כי חשבתי" הבית בעל שאל?!" שלך

כדי, בשבילי לא וכי, השיש את עושה אתה מי בשביל" ?!"בענייניו מתערב
– כספים משקיע אתה בשבילינו, שלך מהעשירות יוקסמו ושבים שהעוברים

אם .לאחרים חיים אנשים…".בשבילי יפה מה, דעה להביע זכות לי יש כ"א
 (להגיד), מאושרים היו חייו, עצמו לתוך רק חושב היה אדם

 
 
 
 
 

בוכת" ויכולו"שב לפיבשבת ,  תפילת ערבית אחרל יםשאומר" ויכולו"להטעם 
פעמים' ג כתיב ארומה פרה שבפרשת ראשון בפסוק וכן", אשר" פעמים ג׳
האומר כך,  מכפרת שפרה דכשם, כאחד שקולים ששניהם לומר" , אשר"
 )משה מטה( מתכפר פעמים' ג" ויכולו"
 
 
 
 

עשיר איזהו) אבות( ז״ל וכאמרם, ה׳ לעבודת היסוד הוא הזה החיים ושמחת
בעצמו יתקיים, מהן ויהנה החסדים פרטי בכל שמתבונן ידי ועל. בחלקו השמח

המצוה שכר לאכול שיכול זצ״ל ישראל' ר שאמר הוא ואמת. אביון בך יהיה לא
אם, ב״צימעס״ הבא עולם לקנות יכול גם אמנם, שאוכל ב״הצימעס״ שקיים
וכל, לאדם מטיב שהקב״ה מה כל כולל וזה.בהודיה ונתחייב שמתענג יחשוב

. הקב״ה את יכירו אדם שבני זו למטרה כולם שהם, מהעולם שמקבל ההנאות
ופירושו, וברחמים ובחסד בחן' וכו הזן אומרים המזון בברכת, אחת ודוגמא
במאכלים העולם את מזין אלא, ויטמין כדור או גלולה באיזה אותנו מזין שאינו
בכדי הכל, שונים צבעים עם מהודר מראה, טוב ריח, טוב טעם להם שיש

שמו בעבור, למה זה וכל, וברחמים ובחסד בחן וזהו, אדם בני מהם שיהנו
 )אורה שערי.(ומפרנס הזן שהוא, הגדול שמו שיכירו כדי, הגדול

 
 
 

ולחולה בריא לאדם דוקא שבתב מותר יהיה מסוים שמעשה יתכן איך שאלה:
 ?אסור יהיה

בשבת מים לשתות שמותר ס״א רפט בסימן ערוך בשולחן מבואר  תשובה:
שהרי, קידוש חובת עליו חלה לא שעדיין מפני, שחרית תפילת קודם בבוקר
התפילה קודם לשתות מותר ומים, הסעודה בזמן דוקא שייכת קידוש חובת

לו שהותר שחולה) חובת ד״ה( הלכה הביאור שם וכתב. פט בסימן כמבואר
יקדש כן אם אלא המים בשתיית אסור התפילה קודם ולשתות לאכול
 )שעשועי תורתך.(תחילה

רביםאנשים:עקב גלינסקי זצ"ל 
קיבלפלוניאברך.יפהסיפורתי
לשפצההחלהוא,ברקבבניי"רשב

(לה, מאושריםהיוחייו, עצמולתוך

בשבתתפילת ערביתאחרליםומר

הם םשנ שפרדכשם, כאחדשקול
)משהמטה(מתכפר

וכאמרם, ה׳לעבודתהיסודהואה
ויהחסדיםפרטיבכלשמתבונןידיל

    

)

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ ֵמיִמּפִ ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמּפִ

))

ן רּוִחי ְוֶאת ֶכם ֶאּתֵ ִקְרּבְ  שמעון רבי בשם סימון רבי אמר:    ּבְ
 אומרת התאנה אין, בשבת תאנים ללקוט הולך אדם הזה בעולם: חסידא
 צווחת היא, בשבת תאנה ללקוט הולך אדם אם לבא לעתיד אבל, כלום

 איגר עקיבא רבי היות בתקופת   )טוב שוחר מדרש. (היום שבת: ואומרת
 כלתה הלוהטת והאש בעיר גדולה שרפה פרצה, פרידלנד בעיר הקהילה רב
 בניסיון מסביב התרוצצו העיר תושבי היהודים. חמלה ללא בית אחר בית

 מאמצים לאחר רק. הדלקה מתוך שניתן מה את ולהציל האש את לכבות
 מבתי רבים לשרוף כבר שהספיקה לאחר זה היה אולם, הבערה שככה מרובים
 ככל השתדל, איגר עקיבא רבי, הקהילה רב. חרבות עיי אחריה ולהותיר העיר

 נאספו קצר זמן תוך. לראשם גג קורת ללא נותרו אשר לאומללים לעזור יכולתו
 את במרץ לשקם שהתחילו פועלים והובאו מחדש לבניה הדרושים הסכומים
 הבניה שבחוזה: הבתים בעלי עם עקיבא רבי התנה אחד תנאי, ברם. ההריסות
 ותמורת, המלאכה תשבות השבת ביום כי במפורש ייכתב, הפועלים עם שיעשו

 של החלטתו את קבלו היהודים כל. יום אותו בעד מסוים סכום להם יתנו זאת
 היה. התנאי את בגלוי להפר העז מהם אחד רק. אותה וקיימו ערעור ללא הרב
 הורה והוא, הרב לדברי ישעה לא כי שהחליט, פנים ועז עשיר, העיר גביר זה

 הבית את ולהעמיד הבניה את לזרז כדי, בשבת גם לבנות להמשיך לפועליו
 שקט שררו הבניה התחלת אחרי הראשונה בשבת. האפשר ככל מהר תילו על

 בית אל ובנחת אט אט היהודים הלכו הבוקר באשמורת. העירה בכל ושלוה
 פטישים הלמות קול עלה לפתע כאשר, שכמם על וטליתותיהם הכנסת

 פועליו לעיניהם נתגלו והנה, הקול מקור את חיפשו מהם אחדים. באוזניהם
 הגיעה השמועה. רגיל חול כביום הבית בבנית ובמרץ בקצב עובדים העשיר של
 השבת חילול על מאד לו וחרה איגר עקיבא רבי דאתרא המרא של לאזנו גם

 שהגיע השליח. העשיר את אליו לקרוא שלח מיד. עירו בתוך אשר בפרהסיה
 ושאל משרתו יצא. בדלת דפק, ביתו לבנית עד העשיר התאכסן בו הבית אל

 המשרת. השליח בקש", אליו לבוא לו קורא העיר רב כי, לאדונך אמור. "לרצונו
 עסוק אדוני: "בפיו העשיר ותשובת שב אחדות דקות וכעבור, פנימה נכנס
 חזר השליח". הרב בקשת את למלא יכול שאינו על הוא ומצטער מאד עתה
 באפשרותו ואין הוא עסוק כי הטוען, הגביר של חוצפתו על וספר הרב אל

 והפעם, הגביר אל שליחו את שלח שוב. למחרת עד והמתין הבליג הרב. לבוא
 רבי שלח שלאחריו שבת בליל. לבוא יכול ואינו ישן הלה כי התשובה היתה

 ובה ידו בכתב כתב אשר כרוז העיר בכל להכריז השמש את איגר עקיבא
 לא והלאה שמהיום גוזר  והרב, השבת ביום לבנות הוא חמור איסור כי, נאמר
 מלא השמש". נחש ישכנו גדר הפורץ וכל: "נאמר הכרוז ובסיום, עוד כן ייעשה

 והמשיך לדבר לבו שת לא עשיר אותו אך, ההכרזה את והכריז הרב פקודת את
 ביום בבית דרשה איגר עקיבא רבי נשא קודש שבת ביום. הנלוזים במעשיו

 על בחום דיבר ובה הכנסת בבית דרשה איגר עקיבא רבי נשא קודש שבת
 אזהרה והוסיף הכרוז את רם בקול קרא הוא. שבת חלול של האיסור גודל

 – בשבת ויבנה פיו את שימרה מי שכל הוא בטוח כי, הציבור באזני חמורה
 לבנאים להורות והמשיך הרב דברי על לגלג הגביר. יתקיים לא ההוא הבית

 ומפואר גדול בית עבורו נבנה קצר זמן תוך. בשבת גם מלאכתם את שיעשו
 ונכנס, והנאה החדש בביתו מאד גאה היה העשיר. העיר בתי שאר מכל יותר
 החדרים אחד תקרת פתאום נפלה מה זמן כעבור אולם. רבה בשמחה בו לגור

 התמוטטות סבת את שיבדוק ממחה למהנדס הגביר קרא מיד. והתמוטטה
. הבית עצי בכל אחז הרקב כי ומצא הקירות כל את היטב בדק הלה. התקרה

 אמר", הזה בבית לשהות היא וסכנה ומתולעים רקובים הקירות וכל התקרה"
 על השמועה". מחדש לבנותו יש כי, הבית את ופנו מיד מכאן צאו, "המהנדס
 של ביתו הלא: אודותיו שחו והכל, העיר בכל התפרסמה שארע הגדול הפלא
 שלטה בו רק אך, הבתים שאר את בנו מהם אשר יער עצי מאותם נבנה הגביר
 צדיק כי, לבו מעומק שנאמרו הצדיק דברי שהתקיימו אלא, זאת אין. "הרימה

 היה העשיר בית את. לזה זה האנשים אמרו", מקיים הוא ברוך והקדוש גוזר
 .אחר לאיש ומכרו בו לגור העשיר פחד, שנבנה ולאחר, שוב לבנות הכרח

)( )ישראל אות(

שער.(ומפרנסהזןשהוא,הגדולשמו
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 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

אפשר לסייע בהפצת העלון  
ניתן  , עלונים 7000-המודפס ב
, ]₪ 100[ש ''נ או רפו''להקדיש לע

₪   400וכן בהחזקת אברך בסך 
 אפשר גם בחד פעמי, לחודש

           0504120812 

 גליון
316 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהובןומאיר,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור
הרמונט של צפרירה  

 ...וגדי בלמונט
  
 

  ולא מכעיס ,מעצבן אפילו הוא .סימפטי לא בכלל הוא הזה הסיפור
 לגלגל חייבים לפעמים ,ברירה אין בקיצור .חיים שמחת מוסיף

  שנפיק כדי ,שנלמד כדי ?מדוע .הזה הסוג מן פרשיות לפתחנו
 .אולי .במועט להסתפק נצליח שאולי כדי ,לקח
  'הגב בינתיים כי ,דבר שום היה לא עוד ?פה לנו היה מה ,ככה אז

 נאמר בוא .מגדרה יצאה לא עדיין ,ָצִפי המכונה בלמונט צפרירה
  בהחלט ,ממוצע אברך כאשת ,שלה היחסית – הנפשית שהשלווה
   .שהכירוה לאלו לקינאה מושא היוותה

  בבית ,הקטנים ילדיהם שלושת את פנים ובמאור בנחת גידלה היא
 מאחר ,הרחבה של עתיד ומבלי וחצי חדרים שני בן מידותצר

  ,דומה נוף עם אחורי צד רביעית בקומה היה הגיאוגרפי והמיקום
 .כמובן מעלית בלי

  בשכונת שגדלה כאחת .גדולות עיניים היו לא שתחיה לצפרירה
  המערב פיתויי אל להן התפתחו לא אף עיניה ,נידחת בעיירה עוני

 לבחור השתדכה כשהיא .ונצורות גדולות חיפשו ולא החופשי
  עליה האיר ,בירושלים קטמון משכונת בלמונט גדי והביישן האצילי
 אלפי עשרות כמה מהוריו קיבל ,וחזק בריא שיהיה גדי .עולמה
  ,מאד סבירה משכנתא ועם ,וכהנה כהנה עוד הוסיפו אחיו ,שקלים
   .החם בדרום הצנועה דירתו את רכש הצעיר הזוג

 ששילמו ,המרכז מן חברותיה עם כששוחחה לפעם מפעם
 ברוך" נסתרת גאווה של דוק עצמה על העלתה ,שמנות שכירויות

  חיים שאנו כך ,נמוך משכנתא החזר עם ,דירה רכשנו השם
  המחייה יוקר ,להפליא זולים והמעונות הגנים .יחסית ברווחה
 במרכז הדוחק לעומת בקיצור ,גננת כסייעת עובדת אני ,סביר
 ."עדן בגן כאן חיה אני הארץ
  משעה ,לקינאה ראויה באדיקות למד ,נפש עדין משי אברך ,גדי

  עזרה של שעתיים אחרי .הצהריים אחר חמש ועד בבוקר 9:00
  .ערב לכולל היישר טס ומשם ,חביב ישיבה בן חנך הוא ,לרעייתו

 בוראתה שאשתו פלא ולא ,לשעון סביב נעו הרוחניים חייו
 מבלי ,ולעילא לעילא אברך אשת להיות ,הגדול חלומה התגשמות

  ,טהור טהור ,אברך .מצוי עסקן של כתם או סממן שום בו שדבק
 .להתגאות ממש
 ?פה לנו היה מה ,שוב נשאל אז
  ,מאד יפה שמתפרנסים ,תינוקות בשלושה מטופל ,צעיר זוג

  ,ומצליחים ,הנוחה המשכנתא מול נפש עזי גיבורים כמו מתמודדים
  ,פחות לא !!!₪ 400 .חודש מדי ₪ 400 לחסוך ,טוב טוב תקשיבו

 כפי ,ומוצצים וטיטולים מטרנה של מסיביות רכישות אחרי וזה
 .במקומותינו ומוכר שידוע

 ?הסיפור מה ,טוב כך כל אם אז ,נו
 .הסיפור הנה
 לבקוביץ חפציבה התקשרה ,מוקדמת הודעה ללא אחד ערב

  ,"חדש מה"ל "נשמע המה" ובין ,צפרירה של כיתתה בת החיפאית
  ,עין ומרהיב צבעוני גליון בידיה אוחזת היא כי חפציבה סיפרה
 .ונוי יופי ובמקסימום כסף במינימום דירה ושיפוץ באבזור העוסק

  יכולה ועלובה דלוחה הכי שכונתית דירה ,צפי תאמיני לאאת"
  פשוט שזה ,ונוחות מרחבים עם ,עין מרהיב אליזה לארמון להפוך

  קטנטנות דירות לאבזר שיודעים גאונים אדריכלים יש .יאומן לא
  שמונחים מקושטים ריצפה באריחי ,שקופה מלבנית בקרמיקה

   !ם-מ-ה-מ שילוב ויוצרים ,כסף בחוטי רקומים ובוילונות באלכסון 
 גליונות לפי השבוע" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  

 כמו שנראות פיצפוניות סטודיודירות של תמונות פה רואה אני
  ומנורות דקורטיביות במראות שימוש של טכניקות גם יש .וילות

 כך ,והצפופים הקטנים לבתים ועומק תאורה שמוסיפות ,נסתרות
 כמו ארוך שזה לך ונדמה הילדים לחדר המטבח בין צועדת שאת
 ."לסין המסע
  שמכניס ,פנטסטי תאורי כושר יש החיפאית לחפציבה ,ספק ללא
 .ואצילות חן שופעי ססגוניים ולדמיונות לפנטסיה כורחך-בעל אותך

 כדי תוך .להגיד קשה ,מברזל עשוייה שצפרירה לכם ולהגיד ,נו
  היא ,לפקיחתה עין עצימת ובין בדמיונה צפרירה הפליגה ,שיחה

 בקיצור ,סדוקה ,מיושנת ,אפורה ,שלהם שהדירה לגלות הופתעה
 ובו חכם ורנל'ז ביד שמחזיקה זו ,מחיפה המלאכית והנה .עלובה
  שיכולים ,והמעצבים האדריכלים ממיטב ,וזולות מעשיות הצעות
  .מבריק קטיפה לחלוק הסמרטוטית דירתה את להפוך קטן בכסף
  וכלים ,נאה ואישה ,נאה שבית אמרו ל"חז ,נזכרה היא ,ובכלל
 גדי לא אם בעולם חשוביותר ומי .אדם של דעתו מרחיבים נאים

 להמשיך כדי ,נאים וכלים לדירה שזקוק ,שלה הנהדר האברך
  זורח ליהלום שיהפוך ביתו לנוכח ,נדירים רוחניים הישגים ולהשיג
 .בלילה ומנצנץ

 .החיפאית הציעה "...ורנל'הז את לך אשלח ,תרצי אם"
 .צפרירה התחננה !"ורנל'הז את לי לשלוח חייבת את"
 על תודות 1,000 לי תגידי ואת ,אותו לך שולחת אני .קיי.או"

 ."יפהפה לפרפר גולם שהופך ,המיוחד הסוד את לך שגיליתי
  .הבלמונטים של הדואר בתיבת ורנל'הז הונח ימים שלושה אחרי
  פשוט ,שאחרי אלו לעומת ,שלפני התמונות .התעלפה כמעט צפי

  תאורה וקורט אביזרים קומץ כיצד יאמן לא .ליבה את כבשו
   .זנוחות הכי השכונתיות לדירות המתים תחיית עושים ,חדשנית
 מכל שיותר ,בלמונט צפי החליטה ,עלעול ועוד עלעול אחרי ,הקיצר
  שתורחב ,גדי בשביל ,לציין צריך ,בשבילה לא .רמונט רוצה היא

   .התורה בעולם לשגשג וימשיך דעתו
 על כי ,ידיו נטל תמיד וכמו ,ורצוץ עייף שב גדי בלילה עשר בשעה
 ושתי ,ירקות סלט ,בצל עם חביתה – תמיד כמו – לו חיכו השולחן
 הלפני הנגיסה אחרי רק ,מגיע הקפה נס .שחור לחם פרוסות
  אשה איזוהי" בית בשלום העוסקים המרצים אומרים איך .אחרונה
  כשרה אשה" נשימה באותהומוסיפים "בעלה רצון העושה ?כשרה

  צפרירה ."בעלה של ליבו בנבכי ולתמרן להלך שיודעת אחת זו
  מבריקות הכי היו גדי של החולצות .להתקנא פשוט ,כזו היתה

  שעשתה 'והסנדוויץ ,בארון לו חסרו לא פעם אף גרביים ,בשכונה
  עטוף ומוגש טעם בטוב עשוי היה ,ללימודיו צאתו לפני בבוקר לו

 .תקנאו ,תקנאו .עץ תפוחי פלחי עם ,נייר ובמגבון כסף בנייר
   .גדי התעניין "מוטרדת לי נראית את"
 ובו מדהים ורנל'ז לי שלחה חפציבה .מוטרדת אינני .חלילה ,לא"

 וחשבתי ...מלכות לארמון סדוק בית להפוך הזול זיל הצעות
  ,הלוואה ניקח שאולי ...קטן בכסף...פסח חודשיים ועוד ...שאולי

  לא וזה ,₪ 25,000 של חיסכון לנו ויש ונסתדר ...נוחים בתנאים
 ."בשבילי טוב הכי זה שתחליט מה ובקיצור ...נורא

 או להכריחו כוונה שום ללא ובאמת ,שכזה ורך עדין נאום ואחרי ,נו
  משובב כך והכל ,זול כך הכל הרמונט את היקר בעלה על לכפות
 יותר נמשך לא הכניעה תהליך .נכנע גדי ...החיים את ומרענן נפש

 של המשתאות לעיניו ורנל'בז נוסף דפדוף לאחר כי ,דקות משלוש
 מן התפעמות וקולות התלהבות משפטי השמעת תוך ,הבעל

  היתה ההחלטה ,הרעייה של המושלמים האדריכליים המוצרים
 ...ורנל'בז כמו בדיוק ,רמונט ועושים משקיעים .ברורה

 
 אליהו בן מזל   שאנן בן פנינה:  נ"העלון לע 

 נ שאנן בן פנינה"לע



 המשך סיפור לשבת קודש

ורגיה  'ג רבנו עובדיה יוסף בן ג''ע רשכבה''נ מרן ג''לע
 ל''ה הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק''זצוקללה

  בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה

 ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת
  צחיינש  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל
  בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת
  בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה

  מנשה ,הלן בן מאיר ,מרים בת הלן ,טליה בן רותם .מסעודה
  הרב ,מרים בן דניאל ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע ,שרה בן
  בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה

תפילת רבים לא חוזרת   
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא  
זכו לזרע של קיימא 

יחזקאל בן  : כעשרים שנה
,  מהין וכוכבה בת שרה
,  מנשה בן טובה ורעייתו
,  הרצל בן כתון ורעייתו

יצחק בן תמר ורעייתו דוד 
בן שושנה כמסנה ודליה 

 .שרה בת שפיקה
 ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א
כמאה  ', ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, מקומות ישיבה
0502100123 

--------------------------------------

,  ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''מרדכי בן אמלי ז

ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר
 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל מארלי בן  . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה שלום בן תהילה שרה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. אסתר
,  ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. מרסלה

ש  ''להצלחת התורם בעילו. שלום בן עבדל, צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה
 ש''ברהוג

 .אלכסנדר בן חיה, אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה
 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
052-7179846 

ד ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

  כיווץ הרגיש גדי ,"שמע קריאת" בסוף ,שעה שאחרי היא האמת
  את היטב זכר הוא .הבאות מפני חרדה של רטט מן איזה ,בלב

 כל רעייתו שני מצד אבל ,"מתמסכן ,בבנין העוסק" ל"חז שלימדונו
  אבל ...להתחיל מה עם להם ויש ,עלובה באמת והדירה ,רוצה כך

 .רגוע היה לא ,הלב ,הלב
האדריכלשלהטלפוןלמספרחייגההיא–הסיכוםפיעל–למחרת
 שלושה .הצבעוני הגיליון מרבית את פארו שיצירותיו ציזלינג שמריהו

 בניין מול כסופה יוקרתית מכונית נעצרה ערב בשעת כך-אחר ימים
 החל צולע וקצת קרח ,קומה נמוך איש .הבלמונטים של הדירות
   .במדרגות לעלות
 שחור קפה כוס הניח גדי ,פנים במאור אותו קיבל בלמונט הזוג

."בדברונהיהשהכל"לברךאותוולימד,מולוומהביל
 המבין בנאום ופתח קפה טיפת לפיו שאב ,משהו מלמל ציזלינג
 יהפוך שלכם הבית ₪ 50,000 -ב הערכתי לפי ,בקיצור..." והיודע
-איכות של מדבר לנווה בקיצור ,יותר מאיר ,יותר רחב ,חמד לפנינת
 ."חיים

 ורנל'הז גם שהרי ,יודע בטח הוא ,אומר ציזלינג האדריכל ואם ,נו
 .המדהימות והצעותיו הנחותיו את מאשש

  ₪ 5,000 של מקדמה ושיחררו הבלמונטים סיכמו "לדרך יוצאים"
 .לאדריכל

-בן רלי'צ ,החביב השיפוצים קבלן עם חוזה חתמו הם כך-אחר יומיים
  ,קרמיקה מדביק ,רצפות מחליף הוא שבועיים שתוך שהבטיח ,חמו

 על ,מנורות תוקע ,דקורטיביות מראות מדביק ,ואסלה כיורים מחליף
  נמצא עדן גן ,ורנל'בז המצולם פי ועל ,ציזלינג של הנחיותיו פי

 ...נגיעה של במרחק
 הזוג של הרמונט ואילך מכאן אבל ,עדן גן על דיבר השיפוצניק רלי'צ

   .אדמות עלי לגיהנום הפך ,בלמונט
 .ההסברים הנה ?למה
 'ב פרק

 והאריחים הקרמיקות כל את והביא להרצליה נסע השיפוצניק רלי'צ
  שהיתה שהחשבונית אלא ,ציזלינג האדריכל של הנחיותיו פי על

 גדי .30,000-ל מה משום קפצה ₪ 18,000 בגובה להיות אמורה
  נתן הוא" רלי'צ מלמל "ציזלינג את שאל" .מדוע לברר וניסה הזדעק

   ."קניות ורשימת ברורות הנחיות לי
 האברך את נפנף אחד תמציתי ובמשפט רוח קצר היה העייף ציזלינג
 ותהיה יוקרה חנות זו ,עלו כנראה המחירים ,חבוב תשמע" לו שנדנד
 .התעלף כמעט החביב האברך ?יוקרה ."להתראות .סבלן
  מן שעפו ₪ 12,000 לעוד הסבלנות קשורה מה הבין כך כל לא גדי

 ,הקבלן חמו-בן של הפועל ,כאן נעצר לא זה .מוקדם תכנון ללא הכיס
  המטבח בין מפריד קיר לשבור מעבידו ידי על נשלח מהשטחים ערבי
 לקונסטרוקציה מדי אקוטי כנראה היה הזה האקט אבל ,לסלון

 .בתקרה נפערו למדי רחבים וסדקים ,הקטנה הדירה של הכללית
   .צפרירה נבהלה "?זה מה"
 יכול הכל ."תזוזה כל של השפעה יש" רלי'צ הסביר "ישנה בנייה זו"

  מן לטפטף שהחל למדי עצבני מים זרם אלמלא סביר להיות היה
 שש .האינסטלטור ציקוני מנחם את הזמין המבוהל רלי'וצ התקרה
 נזק על דיווח הוא ,מקיף ברור ולאחר ,להגיע לציקוני לקח שעות
 .השכנים של לצנרת שנגרם

 ואילך שמעתה והבינה ,למטה הוזעקה מלמעלה השכנה חבושה 'גב
   .צנרת תיקון של ארוך למסע צפוייה היא

 חלודה שלכם הצנרת ,שלי הבדיקות לפי כי" ציקוני הסביר "?למה"
 ."...הכל להחליף צריך ...למת רוח כוסות כמו זה ,קליל זמני ותיקון

 .גדי וידום ?גדי .מתעלפת שהיא חשבה צפרירה .המזיק ?ישלם ומי
סנילי זקן שלכם הבנין" ,האינסטלטור הסביר "ברֹוך אותו זה"

 .כמובן הבלמונטים ?ישלם ומי ."ומתפורר 
 
 

 הוותיק החשמלאי ימי'ג .הבנין של המרכזי הפקק קפץ למחרת
  אצל קשות חשמל בעיות שיש ודיווח מקיפות בדיקות עשה

  ולא" ,הפאזה את ולחדש חשמל ארון להחליף וצריך ,הבלמונטים
 לחזור עלולים הקצרים כי ,החוטים כל את להחליף חשוב פחות

 ...לפחות ₪ 15,000 ."עצמם על
  כמעט אבל ,שבועיים על דיברחמו-בן .אבק הכל ,הפוך הבית
  מעבר פסח חג .נעדר יומיים יום ועוד נעלם יום ,מצוי קבלן כמו

  .לשער
 .בעיניים חושך .הצפויים הנזקים אומד על ישבו וצפרירה גדי

 האביזרים גם שכן ,₪ 150,000 לכיוון מתמר החל המחיר
 של ח"הדו בין והמרחק ,מאד יקרים נתגלו ,שנרכשו הנוספים
  ותיקוני ..U.S.A לבוסטון מפה כמו היה למציאות האדריכל ציזלינג
  שלהם המים וצינורות החיווט והחלפת ?לשכנה והנזק ?החשמל

  מתאים לא המרפסת של הישן התריס ,כמובן והא ,חבושה ושל
 .₪ 7,000 עוד .בחשבון לקחו לא ואותו ,"הווילה" של לפינה
   .הפוך הכל .פסח יומיים עוד
.לפלאפוןעוניםלאועובדיוחמו-בן

 .לגמור חייב שהוא נוסף פרוייקט לו יש .ככה ?למה
  השבורות הקרמיקות בין ,ההפוך במטבח וצפרירה גדי להם ישבו

  ח"גמ שלקחו אחרי .ממש רוח נכאי ,החדשות הקרטון לקופסאות
  ,₪ 50,000 של בנקאית הלוואה עוד לקחו ,₪ 25,000 של

  כסף המון עוד להם חסר .באופק מחייך לא והסוף ,חוגג והבלאגן
  .למשפחה עולל יתווסף חודשיים ועוד ...לשרוד כדי

  קפצה שהמשכנתא טפחות מבנק פזית להם הודיעה פסח בערב
  קנסות כמובן ויש ₪ 5,000 מיידית להעביר חייבים והם ,בשנית
   .נחמדים

  שרזתה ,צפי יבבה "...הסלון את להחליף שצריך חישבנו לא"
   .בבכי ממררת ,בפינתה והצטנפה

  הסאגה את לחתום ₪ 40,000-30,000 עוד נשיג מאיפה"
 שלו הצפויים שההחזרים קלט שלפתע גדי מלמל "הזו האיומה

 הכלכלית יכולתם על לפחות ₪ 2,000-1,500 -ב עולים להלוואות
   .זאת לממן
  הם "הסתבכנו" .לחלוטין התערערה השניים של הנפש שלוות
 .לזה זו לחשו
  והתיישבו ,לבנק נכנסו הם כושלים בצעדים ,פסח אחרי יומיים
  המחשב מתגי על שתקתקה ,מירי שלהם האישית הפקידה מול

  הפגישה את וסיכמה ,אין מה יש מה ,יוצא מה נכנס מה וחשבנה
  את תכסו ,הדירה את שתמכרו טוב הכי ,לדעתי" יבשות במילים

  יש ...זולה בשכירות דירה ותחפשוהחובות שאר ואת המשכנתא
 .הפקידה צקצקה "לחלומות מחיר

 חזר חמו-בן .שכרו מלוא את שקיבל אחרי נעלם מזמן ציזלינג
 ...בעצלתיים והמשיך איכשהו

 ."שיפוץ בתהליך חמודה דירה למכירה" מודעה תלה בלמונט גדי
  אבל ,רע לא במחיר המשתפצת דירתו את מכר גדי .קונים הגיעו
 ...למדי עלוב היה בכיסו שנותר הסכום
 ועברו היפהפיה דירתם את הבלמונטים פינו שבועות חג לקראת
  נמוכה בשכירות ,סמוכה בשכונה יותר וסדוקה אפורה לדירה
   .לנשימה אוויר להם שהותירה ,יחסית
  .שקטות דמעות צפרירה ניגבה ,הלכו כשכולם הבית חנוכת אחרי
.עצבונועלעצבולהוסיףגדיאתלצעררצתהלאהיא

  הקו על היתה מחיפה היועצת חפציבה .הפלאפון צלצל לפתע
  חייבת ואני מוקדם אגיע ,בדרום בחתונה אנו מחר ,צפרירה"

 ."?ורנל'מהז נהנית ,נו ...שלכם הארמון את לראות
 .מוגדר לא משהו ומלמלה ,לשתוק העדיפה צפרירה

  פאר לארמון דירתה את עשה ורנל'הז כן ,ורנל'הז ,ורנל'הג
  עם ,ודלוחה אפרורית שכורה בדירה כרגע והיא ,אחר זוג בשביל
 .גדול חלום

   
  וזה ,בלמונט משפחת של הרמונט על מילים 1,500 אלו היו

 ?כן הלוא .שונות בואריאציות אותו מכירים שאתם סיפור בוודאי
 )8העיתונאי (

 







פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

שמיני - פרה

בס"ד

376 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 19:37, ת"א 19:39גלי

”ְוֵאת ַהֲחִסיָדה ָהֲאָנָפה ְלִמיָנּה
ף“ ְוֶאת ַהּדּוִכיַפת ְוֶאת ָהֲעַטלֵּ

בין איסורי המאכל של החיות, העופות והדגים 
בפרשת השבוע מציינת התורה גם את החסידה: 
”ואת החסידה האנפה למינה ואת הדוכיפת ואת 

העטלף“.
ונשאלת השאלה: מדוע נאסר עלינו לאכול את 

החסידה?
איסור  של  העיקרית  הסיבה  כי  מבאר:  הרמב“ן 
האכילה הוא דווקא מן הטורפים. מהחיות שיש 
האחר,  חיים  הבעל  את  לטרוף  הדחף  את  בהן 

מצווה התורה להתנזר מהן. 
אחד ההסברים הוא מכיוון שהם יכולים להשפיע 
והאכילה  לרעה.  מהן  האוכל  של  נפשו  על 
מידת  את  מהן  שאוכל  בזה  משרישה  אף  מהן 

האכזריות...
מן  שמגיע  החסידה  של  שמה  על  עומד  רש“י 
השם  של  מקורו  את  ומבאר  ”חסד“.  השורש: 
שהגיע לה בזכות: ”שעושה חסד עם חברותיה“

האדמו“ר מגור שואל: 
היא  מדוע  חברותיה  עם  ”חסד“  עושה  היא  אם 
עוף טמא מן הראוי היה לתת לה תואר של כבוד 
האוכל  משפיע  שאם  ובפרט  אותה?!  ולהכשיר 
חיובית  השפעה  כאן  שיש  הרי  ממנו  הניזון  על 

ומדוע נאסרה היא (- החסידה) באכילה?!
והוא מבאר מתוך דיוק נפלא בדברי רש“י: 

שעושה  ה“חסד“  חברותיה“  עם  חסד  ”שעושה 
חלילה  אם  אך  חברותיה  עם  רק  הוא  החסידה 
החסידה   - לבעיה  יקלע  האחרים  העופות  אחד 

תתעלם ממנו לחלוטין...
הנצרך  לכל  הוא  ”חסד“  ללמדנו:  התורה  באה 
מכירים  שאנו  למי  לסייע  ניתן  לא   - לסיוע 
נמנים  שאינם  מאלו  לגמרי  ולהתעלם  ואוהבים 

עם ה“קהילה“ או הקבוצה לה אנו משתייכים...
גמילות חסד כמו זו של החסידה היא מידה של 

גנאי ולכן אסורה היא באכילה...

נלמד מהפרשהמידת הענווה

”ויאמר משה אל אהרון הוא אשר דיבר ה‘ לאמר בקרובי אקדש“
הבית  שיתקדש  הייתי  יודע  אחי!  אהרון  לאהרון:  משה  לו  אמר  רש“י  ופירש 
במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי או בך. עכשיו רואה אני שהם גדולים 

ממני וממך.
של משה,  אלה  כיצד מתיישבים דברים  בעלי המוסר ושואלים,  כאן  מעירים 
עם מה שנאמר עליו ”והאיש משה עניו מאוד מכל האדם שעל פני האדמה“? 
משריו  לאחד  וגדולה  יקר  לעשות  שברצונו  יכריז  ודם  בשר  מלך  אם  והרי 
התכוון  אליו  שכנראה  רם  בקול  יאמר  אחד  ושר  ביותר,  והחשובים  הגדולים 
המלך בודאי יחשב הוא בקרב חבריו לבעל גאוה. וא“כ איך אמר משה: ”הייתי 
סבור או בי או בך“? אלא הענין הוא שעניו אינו נקרא מי שאינו יודע מהותו 
וכוחות נפשו. עניו הוא זה שמכיר בהכרה מלאה שכל מה שיש לו אינו שלו, 
ניתנו  שמעלותיו  האדם  הכרת  שגדלה   ככל  מכך  ויתרה  היא,  ה‘  מתנת  אלא 
רבותינו  שאמרו  מה  וזהו  מעלת ענוותנותו.  יותר  גדולה  כן  שמים,  בחסדי  לו 
בתלמוד אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו, שנאמר 
ו“החכמה מאין תמצא“. פירוש: שהוא עצמו כמי שאינו, וכן מצינו אצל גדולי 
ישראל שהיו מנמכים קומתם, ומרגישים שכל מעלותיהם אינן שייכות להם 

אלא מתנת ה‘. 
לצורך  היומי,  טיולו  את  טייל  אחד  שיום  איש,  החזון  על  שמסופר  וכמו 
ליד מסלול הטיול הקבוע, הביט  בריאותו. יהודי פשוט שלא הכירו והתגורר 
בפליאה במחזה הלז של אדם זקן, בעל צורה, המטייל באמצע היום. מידי יום 
עקב אחר מהלכו של החזו“א עד שפעם אחת החליט לרדת ולגעור בו שלא 
כשהגיע  עשה:  וכך  תהלים,  יגיד  או  ללמוד  קצת  ושישב  לבטלה,  זמנו  יבזבז 
זמנו  ש“מבטל“  על  ישראל,  של  ברבן  וגער  האיש  ירד  לביתו,  סמוך  החזו“א 
בטיולי סרק. החזו“א לא הגיב וחזר למעונו. למחרת צעד החזו“א שוב באותו 
מסלול, והנה שוב יורד האיש ההוא מביתו, והפעם גער בו ביתר שאת: כבר 
הספקת לשכוח? מדוע אתה מבזבז זמנך לריק? החזון איש שמוחו לא פסק 
אתה  מה  וכי  ושאלו:  חן  בענות  האיש  אל  פנה  תורה  בדברי  מלהרהר  לרגע 
שב  תהילים.  פרקי  כמה  תגיד  האיש:  השיב  לטייל?  במקום  שאעשה  רוצה 
של  דירתו  ליד  עבר  ולא  טיולו  מסלול  את  שינה  ולמחרת  לאחוריו  החזו“א 
לו  אמרו  ומקורביו  ההוא,  היהודי  של  ביתו  את  צרה  פקדה  זמן  לאחר  הלה. 
בבקשת  ביתו  פתח  על  מתדפקים  שרבים  אדם  נמצא  מביתו,  הרחק  שלא 
ישועה ורחמים קוראים לו החזון איש, מיודענו מחליט לגשת לבית החזו“א 
כדי שיתפלל ויעתיר עליו עליו מברכותיו ויהי אך פתח את דלת החדר וראה 
במי המדובר נחרד מאוד ונפל ארצה כמתעלף. הוא פנה לחזו“א בחיל ורעדה 
וביקש שימחל לו. ”אם הייתי יודע שהרי הוא גדול הדור“, אמר ”בודאי שלא 
הייתי מתנהג בצורה כזו כלפיו“. החזו“א יושב על כסאו וממהר להרגיע את 
האיש בחיבה כשהוא אומר לו: האמן לי שאין לי על מה לסלוח לך. הלא נתת 
לי עצה טובה, להגיד תהילים. ואכן מאותו יום, אני מקיים את מה שאמרת לי 

ואני אומר תהילים, ומכיון שכך מה לי לכעוס עליך?!

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 18:23, ת"א 18:38



סיפור השבוע

כזה“  אוצר  לחבוק  פעם  אי  שנזכה  האמנו  לא  ”כבר 
בן  בנה  את  בחום  חובקת  כשהיא  שפרה  אומרת   –
”אני  ומשמימות.  ארוכות  שנים   11 אחרי  החודשיים, 
מורה בכירה שהיה לה את כל הזמן להתקדם, אך מה ערך 

לקריירה כשהעיקר חסר – צחוקו של ילד...“
תפילה  אין  נסענו,  לא  שאליו  רב  שאין  חושבת  ”אני 
טובי  אצל  ובדמעות,  הלב  בכוונת  והכל  התפללנו  שלא 
הרופאים ביקרנו, כולם הרימו ידיים ”אתם זקוקים לנס 
צדיקים,  לקברי  נסענו  נואשנו,  לא  אנו  אך  ממש“.  של 
כבר  פלוני  הרב  ”אצל  וחיכינו...  כמים  דמעות  שפכנו 
הייתם? שאלה חברתה.  לאחרונה שמענו ממקור ראשון 
הרבה סיפורים על הרב הזה שעזר לאנשים שונים בעת 

צרה, נסו לפנות אליו“, יעצה חברתי ולא לחצה כדרכה.
מסתבר  ב‘.  הרב  לבית  התקשרתי  יום  באותו  ”עוד 
נוסעת  ”אני  מאוד.  קשה  משימה  זו  בטלפון  שלהשיגו 
קשה  בנחישות, ”אם  בעלי  את  הפתעתי  הארץ“,  לצפון 
ברגע  בעצמי“.  אליו  אסע  טלפונית,  הרב  את  לתפוס 

האחרון ניאות גם בעלי להצטרף אלי למסע המוזר.
”משהגענו לבית הרב נוכחנו לראות כי התור ארוך מאוד. 
”יש לכם תור? שאל הגבאי“. ”לא, בכלל לא, אבל יש לנו 
אמר  ולהפתעתנו  בעלי.  אמר  דיחוי.“  סובל  שאינו  ענין 
הגבאי: ”הרב יקבל אתכם בעוד כמה דקות.“ ואכן כעבור 

מספר דקות נקראנו פנימה אל הקודש.
אותם.  אפפה  קדושה  וטובות,  מאירות  היו  הרב  ”פני 
הרב  בבכי.  פרצתי  ואני  דיבר  בעלי  הכל,  לרב  סיפרנו 
שמע בסבלנות ולא הפסיק אותנו אפילו פעם אחת. הוא 
שאל  דקות  כעשר  ולאחר  מעמיקות  במחשבות  שקע 
את בעלי: ”לאביך יש אחות מבוגרת הגרה ביוהנסבורג?“ 

– ביקש הרב לברר.
”כן“ – הודה בעלי.

אותה  הרגזת  ואז  הזו  הדודה  את  ביקרת  ילד  ”כשהיית 
מאוד...“

”פני בעלי החלו מחליפות גוונים. ”כן א... לא בדיוק, זה 
היה חוסר הבנה. הדודה כעסה עלי מאוד וגירשה אותי 
מהבית למרות שהייתי ילד קטן. ההורים שלי הסבירו לי 
נפטר  בעלה  נפשית.  שבורה  הזו  שהדודה  יותר  מאוחר 
היא  ולכן  לה  היו  לא  מעולם  ילדים  צעירה,  כשהייתה 

ממהרת לכעוס ולצעוק“, - אמר בעלי.
”הרב נענה בראשו: נכון מאוד. הדודה הזו כעסה הרבה 
אנשים  מאוד.   אז  בה  פגעת  כנראה  שהלכת,  אחרי  זמן 
הקפידה  כנראה  היא  נענית.  שלהם  הצעקה   - שבורים 
עליך מאוד ומאז יש עליך הקפדה בשמים! יהא עליכם 
בלב,  סליחה  מספיק  לא  שלך,  הדודה  מן  סליחה  לבקש 
שתוסר  לאחר  רק  סולחת.  שהיא  לכתוב  צריכה  היא 

הקפידה תזכו בעז“ה לפרי בטן“.  הבטיח הרב.
”יצאנו את חדרו של הרב נפעמים מרוח קדשו והמומים 

מהדברים ששמענו.“
הטלפון  מספר  את  מהוריו  ביקש  בעלי  כלשהו  בתירוץ 

של הדודה יהודית מיוהנסבורג וחייג אליה.
”מדבר שמעון, האחיין שלך, הבן של אברהם“, שמעתי 

את בעלי מזדהה. ”רציתי לדבר איתך“.

כוחה של הקפדה
”איתי?!“ -  נדהמה.

”כן, לפני הרבה שנים כשהייתי ילד פגעתי בך. את זוכרת? 
מאז אני מרגיש כי ישנה הקפדה עלי, ואני מתחנן לפניך 

שתמחלי לי.“ קולו של בעלי היה קרוב לבכי.
”אני לא סולחת כל כך מהר! מי שפוגע בי סופו להענש!“ 

ענתה הדודה בקול גאה וקשוח.
לעשות  שעלינו  ידענו  אבל  ורצוצים  שבורים  היינו 
הצעתי   – ליוהנסבורג?  ונסע  נקום  פשוט  אולי  מעשה. 
לבעלי – אולי כשתראה כי אנחנו מתחרטים באמת היא 

תאבה לסלוח לנו?
”עכשיו?! ערב פסח?! אולי ניסע אחרי החג?“

”לא!“ – הייתי נחרצת – ”אנחנו מוכרחים לשמוע כי היא 
סלחה לנו. אנו מוכרחים לקבל את סליחתה כמתנת חג“.

לא  אפריקה.  לדרום  בדרכנו  היינו  ימים  ארבעה  לאחר 
ידענו היכן נתאכסן, וקוינו לישועת ה‘. היישר מן המלון 
הזול נסענו לביתה של הדודה, שהופתעה מאוד לראות 

אותנו מגיעים אליה במיוחד.
”בשביל זה במיוחד הגעתם?“ היא התרגשה באמת.

”בבכי  ופרצתי,  אמרתי  שלך!“  הסליחה  לנו  חשובה  ”כן, 
אנו  להיפקד.  זכינו  לא  ועדיין  עברו  שנים  וחצי  עשר 
את  ביתנו  אל  תביא  שלך  הסליחה  שרק  משוכנעים 

הישועה!“
סולחת  אני  ”טוב,  השיבה:  ואח“כ  לרגע  הירהרה  הדודה 
זאת  ובכל  במיוחד  פה  עד  ובאתם  התאמצתם  לכם. 
אתם אחיינים שלי. אבל חשוב לי שתדעו כי מן הפגיעה 
היכן  אגב  דרך  לבעלי.  אמרה   – מאוד“.  נפגעתי  אז  שלך 

החבילות שלכם?
”במלון“ – עניתי בשלווה.

”למה במלון כשיש לכם דודה פה? זה פוגע בי!“
החבילות“,  את  להביא  מונית  שישלחו  נבקש  מיד  ”טוב, 

מיהרתי להשיב, מפחדת לפגוע שוב.
 – לחג“  פה  שתשארו  רוצה  אני  פסח,  וחצי  שבוע  ”עוד 

אמרה.
”לא, אנחנו חייבים לשוב“ – אמר בעלי.

סליחה  מכתב  לכם  אכתוב  לא  אני  בי?  פוגע  אתה  ”שוב 
אם לא תישארו פה לחג...“

נבהלתי. אלא שלא הייתה לנו ברירה. היה זה חג הפסח 
לארץ  חזרנו  נשארנו.  אבל  חיי,  בימי  ביותר  הארוך 
ששמע  הרב  בית  אל  היישר  נסענו  ומקווים.  מאוששים 
ניוושע  בע“ה  כי  לנו  והבטיח  שעשינו  המאמצים  על 

בקרוב.
לחג הפסח תשנ“ט, בשנה לאחר מכן, קיבלנו את המתנה 
הבכור  הבן  מאיר,  ישראל  לנו  נולד   – שבמתנות  היקרה 

שלנו. שמילא את כל הבית אור ושמחה אמיתית.
מן הנקודה הזו אני מרגישה צורך להדגיש: לעולם אסור 
שנים  הרבה  לפני  נעשתה  ואפילו  אדם  בפגיעת  לזלזל 
ומסכן  שבור  ובאדם  רעה,  כוונה  וללא  הדעת  ובהיסח 
לא כל שכן. לעולם אין לדעת כמה נפגע ועד כמה צערו 
חשוב בשמים וגורם חלילה לקפידה. לכן לחשוב לפני כל 
מילה שיוצאת מהפה, כי את ההשלכות מי יכול לשער?! 



פינת ההלכה - הלכות פסח

א.   כלים שמשתמשים בהם בחמץ, אסור להשתמש בהם בפסח מבלי שיכשירם, ומשעת איסור אכילת חמץ בערב פסח אסור להשתמש בהם בלי 
הכשר. וכפי תשמישו של הכלי כך הכשרו, וכמו שיתבאר להלן.

רוב  ואם  בהגעלה,  הכשרו  רוטב,  באמצעות  פעמים  ברוב  זה  בכלי  השתמשו  שאם  לפסח,  הכשרתו  לענין  תשמישו  רוב  אחר  הולכים  כלי  ב.   בכל 
פעמים השתמשו בו ביבש, צריך ליבון. אולם כלי שרוב תשמישו היה בהיתר, ופעם אחת השתמשו בו בחמץ, אין הולכים בזה אחר רוב תשמישו, 
אלא כלי זה צריך הכשר. ולכן מיחם של מים חמים שנותנים עליו איזה פעמים בורקס לחממו, אין להשתמש במיחם זה בלי הכשר לפסח כדת. 
וכן סכין המיוחדת לחיתוך לחם, אם השתמשו בסכין זה פעם אחת לחיתוך עוגה חמה, או הכניסו את הסכין לחמין שיש בו חטה, או שחתכו 
איזה פעם שניצל חם שטיגנוהו עם קמח, או פיצה חמה, וכדומה, צריך להכשיר את הסכין. וכן תיון המשמש למי-תה בלבד, שמסתמא נגע בלחם 

כשהוא חם, צריך הכשר כדת.
ג.   תבניות שאופים בתוכם חלות בתנור, צריכים ליבון באש עד שיהיו ניצוצות אש ניתזים מהן, ולכן התבניות של תנורי אפייה חשמליים, יש ללבנם 

באש. וכיון שא“א ללבנם כך, נכון להחליפם בתבניות חדשות. ויש חולקים ומתירים אותו בהגעלה, והמיקל יש לו על מה שיסמוך.
ד.   תנור אפייה חשמלי, יש לנקותו היטב עד כמה שהיד מגעת, ולהמנע מלהשתמש בו עשרים וארבע שעות קודם ההכשר, ואחר כך ידליקו את 

התנור בחום הגבוה ביותר שאפשר, וישאירוהו דולק כשעה, ודי בזה.
ה.  מדיח כלים חשמלי הפועל על ידי שטיפה ברותחין עם חומרי ניקוי פגומים, מותר להשתמש בו בפסח ע“י שינקו היטב את המכונה מכל לכלוך. 

ונכון שגם יפעילו את המכונה [בלי כלים בתוכה] בשטיפה ברותחין עם חומרי ניקוי פגומים.
ו.   סיר- עוגה שאופים בו חמץ בכל ימות השנה, יש אומרים שאין לו תקנה בהגעלה, אף על פי שטחין בו שמן לבל תשרף העוגה. ומכיון שאי אפשר 

ללבנו שמא יפקע בחום האש, יש לקנות חדש לפסח. ויש חולקים ומתירים אותו בהגעלה, והמיקל יש לו על מה שיסמוך.
ז.   סירים שמבשלים בהם על האש, צריכים הגעלה במים רותחים בכלי ראשון שעל האש, או על ידי חשמל. ואם הגעיל בכלי ראשון שלא על האש 

ובישל בו, מותר. וקודם צריך לרוחצם היטב מכל לכלוך וחלודה. ואין מועיל להם הכשר על ידי עירוי מכלי ראשון, כי כבולעו כך פולטו.
ח.   החצובה שהיא הברזל שאצל האש, שמניחים עליה הסיר, או המחבת, יש לנקותה היטב ולהגעילה ברותחים, ואם עירה מכלי ראשון הוכשרה 

בכך. וכן הדין לכיריים של גאז, וכן למקום האש עצמו, שיגעילם אחר ניקוי ושפשוף היטב.
ט.   כלי חרס לא מועיל להם שום הכשר, אם השתמשו בהם בחמין במשך השנה, שהתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו [לשון דופי 
בליעתו] לעולם. שנאמר: ”וכלי חרס אשר תבושל בו ישבר“ (ויקרא ו, כא). ולכן יש להצניעם במקום מיוחד כדי שלא ישכח וישתמש בהם בימי 

הפסח. וטוב לסוגרם בארון ולהצניע המפתח.
י.   הכיור שרוחצים בו הסירים והצלחות, אפילו הוא מחרסינה, יערה עליו רותחים ומותר להשתמש בו בפסח. [ונכון לערות עליו רותחים ג‘ פעמים]. 

וכן שיש של מטבח, יערה עליו רותחים. ויש מחמירים לצפותו בנייר כסף בפסח, והמחמיר תבוא עליו ברכה.
יא.  כלי זכוכית אינם בולעים ואינם פולטים כלל, ואינם צריכים הכשר לפסח כלל, אפילו היה בהם משקה חמץ זמן רב, כגון בקבוקי בירה, ודי להם 
בהדחה בצוננים היטב. והדין כן גם בכלי הזכוכית בזמנינו, דאף שיש הטוענים שבזמנינו כלי הזכוכית בולעים מעט, מכל מקום הבליעה היא כל כך 

מועטת, ובאה קימעה קימעה, וסתם כלים אינן בני יומן, לפיכך הקילו בכלי זכוכית. והאשכנזים נוהגים להחמיר בזכוכית כמו בחרס.
המנוקב  החלק  שאת  ונכון  חמץ.  פירורי  שם  ישאר  לבל  ובסדקים,  בחורים  היטב  אותה  וינקה  אותה  שיפרק  לאחר  הגעלה,  צריכה  בשר  יב.   מכונת 

יתנוהו על האש, שאם נשאר שם פירור חמץ כל שהוא, ישרף באש לגמרי. וריחיים של קפה אינם צריכים הגעלה, רק ינקה אותם היטב, ודיו.
יג.   השולחנות שאוכלים עליהם, אם הם מכוסים תמיד במפה או שעוונית, או זכוכית, די להם בניגוב היטב, ויכסם במפה נקיה, ודיו. ואם אוכלים 

עליהם ממש, נוהגים לערות עליהם רותחים. ואם חושש שיתקלקלו, יוכל להשתמש בהם בפסח, על ידי מפה חדשה, או נקיה.

איסור אכילה הוא זכות
”ולא תטמאו בכל אלה והתקדשתם והייתם קדושים“

 בפרשת השבוע מגוון בעלי חיים האסורים למאכל, וסימנים מזהים לכשרותם של מיני חיות, עופות ודגים.
ונשאלת השאלה: אם אנו ה“עם הנבחר“ מכל אומות העולם - ”בנים של מקום“, מדוע דווקא לנו הקב“ה אוסר את ”הנאות“ העולם 

הזה, בזמן שלכל הגויים הוא מאפשר להנאות מכל הבא ליד?!
התירוץ יובן על פי משל: שני חברים שגרו בסמיכות זה לזה בכפר מרוחק, חלו במחלה נוראית שריתקה אותם למיטה. רופא הכפר 
לא ידע כיצד למצוא מזור למחלתם ובצר לו הזמין רופא מומחה מן העיר. הגיע הרופא לראשון, בדק, חקר ופסק: ”אינך מוגבל כלל 
וכלל - אתה יכול לאכול כל שתחפוץ!“ נדהם החולה ושאל: ”הכל? גם ממתקים וגם מטוגן?!“ השיב הרופא: ”בוודאי! אכול כל מה 

ש“בא לך“...
הפריטים  מגוון  את  המכיל  דבר  וכל  מלוחים  מתוקים,  מאכלים:  ממגוון  להינזר  ”עליך  ופסק:  חקר  בדק,  לשני  הרופא  משהגיע 

שכתובים לך כאן“ ותוך כדי הוא מגיש לחולה רשימה של 35 מרכיבים שמצויים בהמון מאכלים.... 
החולה שכבר הספיק לשמוע שחברו קיבל יד חופשית בכל מה שקשור לאוכל, התעצבן ושאל: ”סליחה דוקטור! הרי אני וחברי 

חולים באותה מחלה. מדוע לו אפשרת לאכול ככל אשר תאבה נפשו ואילו עימי אתה מחמיר כל כך“?!
חייך הרופא ואמר תוך שהוא רוכן לאוזנו של המטופל: ”לחברך אין כל סיכוי ובעוד כמה ימים הוא ימות. 
אבל מצבך יכול לאפשר לך לחיות עוד שנים ארוכות במידה ותשמור על הינזרות מכל אשר כתבתי לך...“

שמח החולה ולמעשה הבין שההגבלה העכשווית, תאפשר לו הנאה עתידית לעוד שנים רבות...
הנמשל: הקב“ה אפשר לנו חיי נצח ועולם הבא. לעומת זאת לאומות העולם החיים מסתיימים בעולם הזה בלבד. 

כיוון שכך מאפשר להם הקב“ה לאכול מכל הבא ליד שהרי סופם קרב. אבל אנו ה“עם הנבחר“ - ”בנים של מקום“, המתועדים לחיי 
עולם הבא, אותנו מגביל הקב“ה על מנת להעניק לנו עולם הבא טוב יותר ובדרגה גבוהה ככל שניתן... יוצא איפוא, שאיסור האכילה 

הוא זכות עבורינו. צריכים להבין שההגבלה העכשווית, תאפשר לנו הנאה עתידית לעוד שנים רבות...
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