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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו             "ניסן התשע' כט

מתוך הפרשה

רַהּגֹויְבֻחֹקתֵתְלכּוְולֹא םְמַשֵלַחֲַאִניֲאשֶׁ לתאִֶַׁכיִמְפֵניכֶׁ הכָּ ׂשּוֵאלֶׁ ֻקץעָּ אָּ םוָּ ...!בָּ
ם'הֲאִני רֱאלֵֹקיכֶׁ םִהְבַדְלִתיֲאשֶׁ ְתכֶׁ ַעִמיםִמןאֶׁ ('כג-'כבפסוקיםכפרק).הָּ

רַהּגֹויְבֻחֹקתֵתְלכּוְולֹא ְמַשֵלחֲַַאִניֲאשֶׁ

ם תִכיִמְפֵניכֶׁ לאֶׁ הכָּ ׂשּוֵאלֶׁ ֻקץעָּ םוָּאָּ ֲאִני...!בָּ

ם'ה רֱאֹלֵקיכֶׁ םִהְבַדְלִתיֲאשֶׁ ְתכֶׁ ַעִמיםִמןאֶׁ הָּ

.('כג-'כבפסוקיםכפרק)

ישראלעםאתבתקיפותמצווהה"הקב

פיעלללכתיתפתושלאפעמיםמספר

תִכי"?למהכךוכל.הגוייםחוקות לאֶׁ הכָּ ֵאלֶׁ

ׂשּו ֻקץ[הגויים]עָּ םוָּאָּ קץשאדםכמו!"בָּ

לאכברהואכימלפניואותוומרחיק,במשהו

את"העיף"ה"הקבכך,אותולראותמסוגל

שונאה"שהקבבגללזאתוכל.מלפניוהגויים

.הגוייםשלמעשיהםאת

ה"שהקבלנואומרתהתורהאלובפרשיות

רוצהלאהוא.העמיםמכלאותנוהבדיל

לנוונתן,בנובחרולכן,כולםכמושנהיה

!קדושיםשנהייהבכדיטוביםומעשיםמצוות

כשאדם.מובדלזהשלוהמשמעותקדוש

מקודשתאתהרי":בחתונתםלארוסתואומר

היאזהשמרגעלהאומרבעצםהוא,"לי

.העולםמכלומובדלת,אליוורקאךשייכת

מכלאותנווהבדיל,אותנוקידשה"הקבכך

שעםלמרות,ההיסטוריהבמהלך.העולם

נלחםהוא,הגוייםביןבגלותהיהישראל

שלאהאפשרככלונסהעצמועלושמר

,קשהמאודנראהזהלכאורה.לגוילהדמות

,מכולםשונהלהרגישאוהבלאאדםהריכי

הסובביםעםולהתערבלהתמזגאוהבאלה

ם":ציוותההתורהאך.אותו תּוְשַמְרתֶׁ אֶׁ

דורשבכלהחכמיםעל,('ליחויקרא)"ִמְשַמְרִתי

למנועבכדיוסייגיםגדריםלחוקק,ודור

שעםבכדיוזאת,לגוייםוהידמותהתבוללות

.כאבותיויהודילהיותימשיךישראל

להיות.קלהיהתמידלאזה,שונהלהיות

היהדותאתלקייםקשהשבובמקוםבגלות

ניסושתמידהגוייםובנוסף,בפרהסיה

בהתפתחותזהאם,היהודיםאתלהגביל

לימודנגדחוקיםבחקיקתזהואם,כלכלית

סממןכלאו,המילהברית,השחיטה,התורה

להםשישזכרותמידהיהודיםאך.יהודי

להיותצריכיםלאהם,בהיסטוריהשליחות

העולםשבוראלאחרבמיוחד,ו"חהגוייםכמו

ִנים":להםואומרישראללעםפונה םבָּ ַאתֶׁ

ם'ַלה ַחרְבָך",('אידדברים)"ֱאֹלֵקיכֶׁ יָך'הבָּ ֱאֹלקֶׁ

,מיוחדיםאתם,('וזדברים)"ְלַעםלֹוִלְהיֹות

והיו,זאתידעוואבותינו!כולםכמולאאתם

שיישארוובלבד,נפשםאתלמסורמוכנים

.ה"הקבשלבניו,טהוריםיהודים

,ישראלבארץאנונמצאיםכברלשמחתנו

אבותינולנושנתנוהסימניםכלפיועל

.הגאולהלשעתמאודקרוביםאנוהנביאים

לאהתמודדותאותהעדייןלצערנואך

...לפנינונמצאתפשוטה

,המדרשבתי,הגדולהתורניהשפעלמרות

אלבצערלהתבונןניתן,התורהושיעורי

המוסריתההתדרדרותאתולחושהרחוב

ֵקןְוַעדִמַנַער"בכולםשפוגעתהחדה ַטףזָּ

וזלזול,כבודחוסר,אלימותחוצפה."ְונִָּשים

אתלעצוםניתן.והצניעותהמוסרערכיבכל

לאשזהוברגע,להתעלםולנסותהעיניים

דורזה":שעצמינואתונשכנענמשיך,יצליח

"?לעשותניתןמהוכי"!"קשה

לעשותשמחובתנודבריששעדייןודאיאך

.ההתדרדרותהמשךאתלמנועמנתעל

רַהּגֹויְבֻחֹקתֵתְלכּוְולֹא":ה"הקבאומר ֲאשֶׁ

םְמַשֵלחֲַַאִני ם'הֲאִני"...!ִמְפֵניכֶׁ רֱאֹלֵקיכֶׁ ֲאשֶׁ

םִהְבַדְלִתי ְתכֶׁ ַעִמיםִמןאֶׁ -'כבפסוקכפרק)"הָּ

י"עהעמיםמכלאותנוהבדילה"הקב.('כג

אמורישראלעם.שבהוהערכים,התורה

שעםבזמן.העולםלכלמוסרימגדלורלהיות

שלוהייחודיותועלעצמועלשומרישראל

יהודינשארהוא,שמסביבוהגוייםכללמרות

ולהתערבבלהטמעשניסואלו.ומיוחד

נעלמורובפיעל,שמסביבםהגוייםבמנהגי

העםששארבעוד,ההיסטוריהמפתמעל

בשלביםהמסורתאתומעבירממשיךהיהודי

.הגדולהשליחיםמרוץשלהאחרונים

אםש,ולהביןהמפהאתלקרואאנוצריכים

אם!נשרוד,יהודיסממןכלעלנתעקש

,שלנוהערכיםכלאתל"מחולייבאנמשיך

ה"שהקבהזהותאתלרגעמרגענאבד

,הגוייםחוקיפיעליהיההשלטון.לנוייחד

מהוהטלוויזיהמתוכניותילמדוהילדים

האלימות.הוריםלכבד(לא)ואיך,מוסר

שלהמעוותמוחופיעלשחקיםתרקיע

ישראלבתשלוהצניעות,ההוליוודיהבימאי

...המושחתהאופנהמעצבפיעלתקבע

אלהאנו.בידינונמצאיםכיוםהדברים

!העתידדוראתשמעצבים

אבותפרקיעליגדלשהילדרוציםאנוהאם

ולמידותלמוסראותושיחנכו,צדיקיםוסיפורי

מפורסםאיזהיעריץשחלילהאו?טובות

?תכליתחסרילחייםבדרך,עולפורק

ְלִתי ֶאְתֶכם ' ֲאִני ה" ֱאֹלֵקיֶכם ֲאֶשר ִהְבדַּ

ִמיםִמן  "ָהעַּ

'אפרק -אבות 
לעומרד "י

שבת מברכין

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

בןפחימה מסעוד ,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתקווהתהל 

דוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל ,  ל"זזוהרה
,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןאלכסנדר ליאור , ל"זעישהבן

,  יוכבדבתויסי ברכה 'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רש

ִאישְקרּוְתשְַַולֹא,ְתַכֲחשּוְולֹא,ִתְגֹנבּולֹא
ְבעּוְולֹא.ַבֲעִמיתֹו רִבְשִמיִתשָּ קֶׁ ('יב-'יאיט)!ַלשָּ

ולא,תשקרוולא,תכחשוולא,תגנבולא

.לשקרסופך.לכחשסופך-גנבתאם.תשבעו

!לשקרלהשבעסופך

שהתחילאדםשלמהלךכאןמציינתהתורה

אףבסוףהואשעתידאותנומלמדי"ורש,בגנבה

להוכיחבכדיה"הקבשלבשמוולהישבעלשקר

.חפותואת

?בגנבהרקלהסתייםיכולהיהלאזההאם

:('במשנהדפרק)אבותבפרקיהתנאמסביר

ה" תֲעֵברָּ רֶׁ הגֹורֶׁ בעבירהשמתחילאדם."ֲעֵברָּ

אדםוכך!מאליהנגררתהבאההעבירה,אחת

עדאותושמורידיםדבריםלשרשרתנכנס

רק?זאתלעצורניתןאיך.התחתונהלדיוטא

ִמְצוָּה"!מצוהבעזרת תשֶׁ רֶׁ .(שם)"ִמְצוָּהּגֹורֶׁ

אור החיים הקדוש

ם תֶּ ַמרְׁ תּושְׁ לאֶּ ַתיכָּ תֻחקֹּ אֶּ לוְׁ ַטיכָּ פָּ ִמשְׁ
ם םַוֲעִשיתֶּ תָּ לֹּאאֹּ ִקיאוְׁ םתָּ כֶּ תְׁ ץאֶּ רֶּ אָּ רהָּ ֲאשֶּ

םֵמִביאֲאִני כֶּ תְׁ האֶּ מָּ בֶֶּשָּ שֶּ ּהתלָּ ('כבכפרק)בָּ

פעםלומרשהוצרךטעם.'וגואתושמרתם

שכבר(למרות)הגם,זהפסוק(נוספת)אחרת

,(כופסוקיחפרק)מותאחריבפרשתכןאמר

[את]לשמורשצריכיןלומרנתכוין[כי]

,מזולתםביןמהםבין-יתבטלולבלהמצוות

.הארץ[אותם]תקיאלאובזה

נשמרים[יהודים]יהיולאשאםלמדתהא

[את]גםהארץתקיא,המצוות[בקיום]

.שמרושלא[אלה]במיחושלאעל,השומרים

אתלהוכיחהיהודיהאדםעלחובהישלעיתים

ישראלעםכל,כולנוהריכי.(נועםבדרכי)סביבתו

.אחתכספינהמשולים

תני:(דפרשהרבהויקרא)הידועמשלהשמביאכפי

נתוניןשהיואדםלבנימשל:יוחאיבןשמעון'ר

קודחוהתחילמקדחמהןאחדונטל.בספינה

?כןעושהאתלמה:חביריולואמרו.תחתיו

?קודחאניתחתילאלכםאיכפתמה:להןאמר

...הספינהאתעלינומיציףשאתהמפני:לואמרו



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (       'דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ר  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ ים(' משלי ו כג) דֶׁ לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ֹון: ַעל כ ֵּ ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ (' במדבר כא כז)! ב 

רְוִאיש ְבתֹוִיֵתןֲאשֶׁ הְשכָּ ת,תיּומַָּמֹותִבְבֵהמָּ הְואֶׁ !ַתֲהֹרגּוַהְבֵהמָּ

('טופסוקכפרק)

בשדהשהייתה,המסכנההבהמהאשמהמה:השאלהונשאלת

?עבירהאתהועשהחולהאדםבאופתאום,להנאתהעשבואכלה

מתחייבתהיאלמה.בכלללהתנגדאפשרותשוםלההייתהלאהרי

?רחמיםללא,בסקילה

אלא?חטאהמהבהמה,חטאאדםאם":הקדושי"רשלנומסביר

.תיסקלהכתובאמרלפיכך,ידהעלתקלהלאדםשבאהמפני

בכך]לחברורעהוגורם,לרעטובביןלהבחיןשיודעלאדםוחומרקל

.עבירהלעבור[לושגורם

תְתַאְבדּוןַאֵבד":אומראתהבדברכיוצא לאֶׁ .(זרהעבודהשל)"ַהְמֹקמֹותכָּ
[נעבדההיאשעלהםהמקומותאתוגם,עצמהזרההעבודהאתגם]

על,שומעיןואינןרואיןשאינןאילנותמה-וחומרקלדבריםהרי

אתהמטה!וכלהשרוףהשחתתורהאמרה,ידםעלתקלהשבאה

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

כי,בעולםאותהמשאיריםולאנסקלתשהבהמה:ל"חזומוסיפים

הבאהעולםאתאיבדהואשבגללהיהודילאותו,עווןמזכרתהיא

אתמזכירההיאכי,אותהלהשמידשצריךה"הקבאומרולכן.שלו

הואוכך,בחירההייתהלאבהמהלאותה.אדםאותועלשהיההדין

ברחובהצניעותבחוסרשהולכתאשהעלוחומרקל.החמורעונשה

...בחירהישנהוודאישלה,הרביםאתומחטיאהעירשל

רַהּגֹויְבֻחֹקתֵתְלכּוְולֹא םִמפְְַמַשֵלַחֲַאִניֲאשֶׁ תִכי.ֵניכֶׁ לאֶׁ הכָּ ׂשּועֵַָּאלֶׁ
ֻקץ אָּ םוָּ ('כגפסוקכפרק)בָּ

רחוקיםהיושבתיהםומכיוון.רחוקהמעירעגלוןעםהשתדךאחדרב

תיערךהחתונהכי,בניהםהמחותניםקבעו,מזהזהרבמרחק

.הדרךבאמצעהנמצאתאחתבעיירה

,הרבבלבושהחתונהאלאבואאםהן:בליבוהרבחשבהחתונהביום

..ועשהחשב...העגלוןהמחותןאתאבייש,ומגבעתהדורהבחליפה

כדרך,פשוטיםבגדיםולבש,המפואריםבגדיואתהרבפשט

.פשוטהמצנפתחבשולראשו,לרגליומגפייםנעל,העגלונים

הרב:בליבוחשבוכך.דומהמחשבהעברה,העגלוןהמחותןשלבלבו

אין.עגלוןבגדילבוש..אניואילו.מהודריםבבגדיםלחתונהיבואכמובן

ובמקומם,הפשוטיםבגדיואתופשטהעגלוןמיהרכךמשום!נאהזה

.ומגבעתעניבהנאהחליפה.מהודריםרבבגדילבש

והרב,הרבהואהעגלוןכיכולםחשבו,לאולםשניהםהגיעוכאשר

...העגלוןהוא

דור"וצמחגדלבגלות:מדובנאהמגידאמר,הנמשלהואכןו

כירואיםהגויים.הגוייםתרבותוחיקוי,השכלהשלדור,"תהפוכות

הרבהלעצמםמסגליםכךומשום,הםוטוביםישריםהיהודיםמעשי

לומדים,מאידךהיהודיםואילו.היהודיםשלהטובותממידותיהם

.חוקותיהםאתלבושתנוומחקים,הגוייםממעשי,הצערלמרבה
(העגלוןאתשמחקהרבכאותו)

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

אלו,רבינומשהי"עלנוצווהבתורתוה"הקב

בעולמובראהואאשרמכלחייםבעלי

עלינונאסרוואלו,באכילהלנומותרים

ר":הפסוקשאומרכמו.באכילה ְלִתיֲאשֶׁ ִהְבדַּ

ם כֶׁ הבדיל,בעולםהחייםבעלימכלכלומר."לָּ

רשותלנוונתן,חלקםאתה"הקבלנו

לראותשניתןהבדליםישנםהאם.לאוכלם

שמותריםהטהוריםהחייםבעליבין

,הטמאיםהחייםבעלילבין,באכילה

?באכילהשאסורים

שכאשר,הקדושהחייםאורהבדברימבואר

חלקלהיותנהפךהאוכל,מאכלאוכלאדם

להיותהופכתהמאכלשלוהרוחניות,דמו

לנוהתירהשהתורהאנוורואים.מנפשוחלק

ולא,הכנועותהחיותאתורקאךבאכילה

טורפיולא,הצמחוניותדווקא.הפראיות

,גופםמבנהפיעלזאתאנורואים.הנבלות

נכניסשלאבכדיזהוכל.התנהגותםפיועל

לטרוףשדרכוחייםבעלשלרוחניותלנפשנו

,אנומצוויםבנוסף.ביציאותיולהתפלשאו

שחיטהלאחרורקאךהחייםבעליאתלאכול

,מדויקמרשםלנונתנהוהתורה.וכדיןכדת

הכיולוצערשיגרםמבליזאתלבצעניתןאיך

שבשחיטהיתכןהאם.הנשחטתלבהמהקטן

?עוףאוחיה,לבהמהצעריגרםלא

בעלישלגופםשמבנהמתברר!כןאכן

מכלשונה,באכילהלנושהותרוהחיים

החייםבעליכל!בעולםהחייםבעלישאר

להםתגרוםשהשחיטה,כזאתבצורהבנויים

לעברדםלהםמגיעהשחיטהברגעכי.צער

.הכאבתחושתאתמרגישיםהםולכן,המוח

בנוייםבאכילההמותריםהחייםבעליאך

מבנההכשריםהחייםבעליכל!אחרת

כדתאותםתשחטשאםבכךשונהגופם

יצאישרהדם,היהודיתההלכהפיעלוכדין

אףתגיעולא,השחיטהממקוםהחוצה

אתיאבדוישרשהםכך.למוחדםטיפת

!כללהכאבאתירגישוולא,ההכרה

המרפאהשלהבעלים,קלייןנורברטודוקטור]

והגיעהנושאאתשחקר"לחימזור"הוטרינרית

לבעלימכאיבהאיננההכשרהשהשחיטהלמסקנה

ובבעליהיהודיתההלכהפ"עלמאכלהכשריםחיים

.קלכאבימצאכיייתכןאחרותממשפחותחיים

נושאעלדוקטורטכתבלוינגרמאירדוקטורהרב

איננההכשרהשהשחיטהלמסקנהוהגיעהשחיטה

ממצאיואתהרבוכשהביא.החייםלבעלמכאיבה

השחיטהאתהאוסרהחוקבוטל,הולנדלממשלת

[ויקיפדיהמתוך.הכשרה

בעלימובדליםשבועצוםפלאעודישנובנוסף

במסכתהגמרא.באכילההמותריםהחיים

עומד,טהורחלב:קובעת(:לה)זרהעבודה

.עומדאינו,טמאחלב.(גבינהונעשהמתקשה)

כללגביבטבעחוקבפנינוחושפתהתורה

שלמחלבורק!בעולםשקיימיםהחייםבעליי

גבינהלייצרניתן,וכשרטהורחייםבעל

החייםבעלישארומכל.טבעיבאופן

!ניתןלא,בעולםשקיימיםהאחרים

החכםולובעולםאדםששוםאנורואים

החיותרשימתאתלהמציאיכללא,ביותר

הואהעולםשבוראאלה,באכילההמותרות

המותריםהחייםבעלייאתלנו"הבדיל"שזה

פנימיומבנהאופיתכונותלהםונתן,באכילה

!בעולםהחייםבעלישארמכלהשונה,מיוחד

רִַהְבַדְלִתיַלְַָּולֹאַ הֲַאשֶׁ מָּ ֲאדָּ רִַתְרֹמׂשַהָּ עֹוףַּוְבֹכלֲַאשֶׁ הַּובָּ םַַבְבֵהמָּ תַַנְפֹשֵתיכֶׁ םְַתַשְקצּוַאֶׁ ('פסוקַכה'ַפרקַכ)ְלַטֵמאַכֶׁ

מןשחיובןהתורהוברכותהמזוןוברכתהתפלהמצות"

תיבהכללאזניושישמיעשמצוה,באוזןגםתלויות,התורה

השמיעלאשאםהפוסקיםרובוהסכימו."מפיושמוציא(מילה)

.ולברךלחזורוצריךחובהידייצאלאלאזניו

ספרבעלדבריאתדחה,ל"זצוקיוסףעובדיהרבינומרןאולם

,הברכהבשעתלאזניולהשמיעשחובהשאףוכתב,חרדים

ראיותוהביא.חובתוידייצא,לאזניוהשמיעלאאםמקוםמכל

-ברכת המזון -

שהמברך,(טופרקסוףהקדושהשער)חכמהראשיתבספרכתב

משום,רםבקוללברכהעצמועלשיקפידטוב,המזוןברכת

בצורהלברךיתרגלכןידיועל,הכוונהאתמעוררשהקול

ובפרט.כתקנןהאותיותובבטוי,נכונהובכוונהבכבוד,ראוייה

להזכיריזכור,רםבקולהברכהידישעל,ובמועדיםבשבת

המיוחדותהתוספותשהם,"ויבואיעלה"או"והחליצנורצה"

שער,קפה'סברורהבהלכהעיין.האחרוניםכתבווכן).אלהלימיםהמזוןבברכת

החסידובשם.המזוןבברכתמאדתלויהשהפרנסהוידוע.(טוק"סהציון

המזוןברכתשמברךשמי,אומרים(סאליבאבא)אביחציראישראלרבי

וכמה.ספקבליטובהלפרנסהיזכה,סידוראוברכוןומתוךבמתינות

טובבודאי.הפרנסהבעניןאדםבניעושיםוהשתדלויותטובותסגולות

,הניתןככלבהלכוין,המזוןברכתהיא,העיקראתלתפוסלהם

המזוןברכתמברךשאינומיגםמקוםומכל.והדרבכבודולברכה

אזניושישמעו.מפיושמוציאמהאתלאזניולהשמיעעליו,רםבקול

מרןבזמןשחי"חרדיםספר"הבעלהחסידוהגאון.מדברשפיומה

:הלשוןבזו,(גפרקסוףבארץהתלויותבמצוות)כתבהקדושי"הארו

הראויומן.(יחסימןרביעיחלקאומריביע).הפוסקיםרובפסקוושכן.לדבריו

שראינווכפי.רםובקולבמתינותהמזוןברכתלברךהקהלאתלעורר

.מעשהואנשילחסידיםבעינינו

מכלהיקרזמנועלחסהיהשהואאף,ל"זצוקיוסףעובדיהרבינוומרן

שקולואיך,המזוןברכתבשעתראתהועיןאשרימקוםמכל,יקר

המיליםבחיתוך,רםבקול,גדולהבמתינותמברךשהוא,היטבנשמע

ברכתכאילו,הנפשובמנוחתהדעתבישוב,כללחיפזוןבלא,כראוי

,"הרחמן"אמירתבשעתואף.שעהבאותההיחידההמצוההיאהמזון

.נכונהובכוונהבתחינה,לאטלאטהכלאומר

.חכם ויוסיף לקחישמע 


