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י הקדוש"רש

כלי יקר

זמני השבת

ֹבא הַוי ָּ ֶׁ רֹמש  ֵּ םַוְיַספ  עָּ תלָּ לאֵּ יכ ָּ ְברֵּ ת’הד ִּ לְואֵּ ָּ כ ָּ פ  ש ְ יםַהמ ִּ ַען.טִּ לַוי ַ םכ ָּ עָּ דקֹולהָּ חָּ אֶׁ
ֹאְמרו   ל:ַוי  יםכ ָּ רִּ בָּ רַהד ְ רֲאש ֶׁ ב ֶׁ ה’הד ִּ ('גפסוקכדפרק)!ַנֲעש ֶׁ

י ְגֹנבכ ִּ יש  יִּ ֹוראִּ האוֹ ש  חוֹ ש ֶׁ ְטבָּ רוֹ אוֹ ו  ,ְמכָּ
ה ָּ ש   רֲחמִּ קָּ םבָּ ל ֵּ ַחתְיש ַ ַ ֹורהַ ת  ע,ש   ֹצאןְוַאְרב ַ
ַחת ַ הת  ֶׁ ('לזפסוקכאפרק)ַהש  

פימשלםשורשגונבמימדוע:י"רששואל
פירקמשלם,(כבש)שהשגונבמיואילו,חמש
?ארבע

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשעטבת ' כז

התורהמשפטיאתמקבליםישראלעם
יהודיביןההבדלמהוומבינים,וטעמיהם

שכותבכפי.העולםאומותשארלבין
רּגָּדֹולּגֹויּוִמי“:הפסוק ֻחִקיםלֹוֲאשֶׁ

פִָּטים הכְׁכֹלַצִדיִקםּוִמשְׁ רַהזֹאתַהּתֹורָּ ֲאשֶׁ
משפטי.(’חדדברים)”ַהּיֹוםלִפְׁנֵיכֶׁםנֵֹתןָאנִֹכי

עלשפועליםומוסרמידהאמותשהםהתורה
טובלאדםוהפיכתוהאדםשלנפשוהכרתפי

לאאומהשום.היצרןחוקיפיעליותר
פיעללפעולזהמהלהביןאפילומסוגלת

לֹא“:המלךדודשכותבכפי,התורהדרכי
ה שָּ פִָּטים,ּגֹוילְׁכָּלֵכןעָּ עּוםַבלּוִמשְׁ ”יְׁדָּ

מערכתבהקמתמחויביםהגויים.(קמזתהילים)
פִָּטים“אך,נחבנימצוות7פיעלמשפט ִמשְׁ

עּוםַבל ,כמשפטינולאמשפטיהם!”יְׁדָּ
!כדרכינולאודרכיהם

ָאנּוֱאלֵֹקינּובָּרּוךְְׁ“ בְׁרָּ ִמןוְִׁהבְִׁדילָּנּו,לִכְׁבֹודֹושֶׁ
לאה”הקב.”ֱאמֶׁתּתֹוַרתלָּנּווְׁנַָּתן,ַהּתֹוִעים
ונתןבנובחרולכן,כולםכמושנהיהרוצה
שנהייהבכדי,טוביםומעשיםמצוותלנו

שוְַׁאנְֵׁשי“:הפסוקשאומרכפי!קדושים קֹדֶׁ
יּון זהשלוהמשמעותקדוש.(’לכב)”לִיִּתהְׁ
:בחתונתםלארוסתואומרכשאדם.מובדל

להאומרבעצםהוא,”לימקודשתאתהרי“
ורקאךשייכתהיא,והלאההזהשמהרגע

ה”הקבכך.לנצחהעולםמכלומובדלתאליו
.העולםמכלאותנווהבדילאותנוקידש

ישראלשעםלמרות,ההיסטוריהכלבמהלך
עלשמרהואתמיד,הגוייםביןבגלותהיה

.לגוילהדמותשלאהאפשרככלוניסהעצמו
אדםהריכי,קשהמאודנראהזהלכאורה

אוהבאלא,מכולםשונהלהרגישאוהבלא
אך.אותוהסובביםעםולהתערבלהתמזג
ם“:ציוותההתורה ּתֶׁ ַמרְׁ ִּתיאֶׁתּושְׁ ַמרְׁ ”ִמשְׁ

לחוקק,ודורדורכלחכמיעל,(’ליחויקרא)
התבוללותלמנועבכדיוסייגיםגדרים

ישראלשעםבכדיוזאת,לגוייםוהידמות
.כאבותיויהודילהיותימשיך
להיות.קלהיהתמידלאזה,שונהלהיות
היהדותאתלקייםקשהשבובמקוםבגלות

ניסושתמידהגוייםובנוסף,בפרהסיה
בהתפתחותזהאם,היהודיםאתלהגביל
לימודנגדחוקיםבחקיקתזהואם,כלכלית
סממןכלאו,המילהברית,השחיטה,התורה
להםיששזכרותמידהיהודיםאך.יהודי

להיותצריכיםלאהם.בהיסטוריהשליחות
שבוראלאחרבמיוחד,ו”חהגוייםכמו

בָּנִים“:להםואומרישראללעםפונההעולם
ם ’הבַָּחרבְׁךְָּ“,(’אידדברים)”ֱאלֵֹקיכֶׁם’לַהַאּתֶׁ

יךְָּ יֹותֱאלֹקֶׁ ֵתלְׁכּולֹא“,(’וזדברים)”לְַׁעםלֹולִהְׁ
רַהּגֹויבְֻׁחקֹת ַשלֵחְֲַאנִיֲאשֶׁ כויקרא)”ִמפְׁנֵיכֶׁםמְׁ

!כולםכמולאאתם!מיוחדיםאתם,(’כב

אתלמסורמוכניםהיוזאתשידעוואבותינו
טהוריםיהודיםשישארוובלבד,נפשם
בשעתבגלותלילהבכל.ה”הקבשלבניו

בֹונֵה“:ואמרויהודיםבכו,חצותתיקון
לִַם ֵחי,’היְׁרּושָּ ֵאלנִדְׁ רָּ .(’קמזתהילים)”יְַׁכנֵסיִשְׁ

שעברוהתלאותכלשאחרי,נבואותלנויש
נחדשושםישראללארץנגיעבגלותעלינו
עםשלהזוהרלימינחזור.כקדםימינו

מצוותלקייםנוכל,בתפארתוישראל
,ההלכהפיעלחייםנקיים,להסתתרמבלי
ונזכה,שמדוגזרותפרעותללאחיים

ִשיבָּה”ל פיעלחיים.”כְׁבִָּראשֹונָּהשֹופְֵׁטינּוהָּ
החכמיםפיועלהקדושההתורהמשפטי
...הדורגדולי

ישנהאך,ה”בלארצנוחזרההגענובינתיים
מקבלי.ראשינועלשמרחפתחדשהסכנה

גוייםהמוניהארץבשעריהכניסוההחלטות
.המדינהזהותשלמסויםלטשטושוגרמו

בּולֹא“:הזהירהכברוהתורה צְׁךְָּיֵשְׁ פֶׁן,בְַׁארְׁ
ךְָּיֲַחִטיאּו ִכיֱאלֵֹהיהֶׁםאֶׁתַתֲעבֹדִכי.לִיאֹתְׁ
יֶׁה אנוצריכיםכןועל.(’לגכג)!”לְׁמֹוֵקשלְׁךְָּיִהְׁ

גםשנמצאיםמהגוייםשבעתייםלהיזהר
אותנוהבדילה”שהקבולזכורמסביבנוכיום
.שבהוהערכיםהתורהי”עהעמיםמכל
לכלמוסרימגדלורלהיותאמורישראלעם

עצמועלשומרישראלשעםבזמן.העולם
הגוייםכללמרותשלוהייחודיותועל

היו.ומיוחדיהודינשארהוא,שמסביבו
הגוייםבמנהגיולהתערבבלהיטמעשניסו

מפתמעלנעלמורובפיעלאלו,שמסביבם
ממשיךהיהודיהעםבעודההיסטוריה

שלהאחרוניםבשלביםהמסורתאתומעביר
.הגדולהשליחיםמרוץ

אםש,ולהביןהמפהאתלקרואאנוצריכים
אם.נשרוד-יהודיסממןכלעלנתעקש
,שלנוהערכיםכלאתל”מחולייבאנתחיל
ה”שהקבהזהותאתלרגעמרגענאבד
,הגוייםחוקיפיעליהיההשלטון.לנוייחד

הטלוויזיהמתוכניותילמדוהילדים
לכבד[לא]ואיך,מוסרמהווהאינטרנט

מוחופיעלשחקיםתרקיעהאלימות.הורים
והצניעות,ההוליוודיהבימאישלהמעוות
…המושחתהאופנהמעצבפיעלתקבע
מֹר“,היהודישעלאומרתהתורה אֶׁתלִשְׁ
יווְׁאֶׁת’הִמצְֹׁות רֻחקֹתָּ ַצּוְׁךְָָּאנִֹכיֲאשֶׁ –ַהּיֹוםמְׁ
מעשינועלהפירות.(’יגידברים)”!לָךְְלְטֹוב

צריכים.הבאבעולםובעיקר,הזהבעולםהם
ולמשפטיההקדושהלתורהלהיצמדאנו

חייםלחיות,וסיפוקאושרמלאיחייםולחיות
,היצרןהוראותפיעלוכבודערכיםשל

!העולםולכללילדינולחיקוימודלולהוות

מברכיןשבת 

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

בתל"זתהל תקווה,  רחלבת ל"זבת שבע ,ל"זעישהבתשושן רחל 

,   ל"זזוהרהבןפחימה מסעוד ,  חנהבתל"זקרן כהן , יסמין
,ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל 

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר 
,  יוכבדבתויסי ברכה 'ג: כל חולי עמו ישראל ובכללםלרפואת 

,שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר



בָֹת ְוָיַדְעת ָ  (' דברים ד לט) ֶאל ְלָבֶבָך ַהי ֹום ַוֲהש ֵׁ

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

!ובשעת קריאת התורה , אין לקרוא את העלון בשעת התפילה

י ֵ ש  ְוַאְנש  ןֹקדֶׂ ְהיו  ר!ִלית ִ ש ָּ הו בָּ דֶׂ ָּ ש   הְטרֵ ב ַ ('לפסוקכבפרק).ֹתאֵכלו  לֹאפָּ

נבלותמשקוציופרושיםקדושיםאתםאם":י"רשכךעלוכותב
.ל"עכ"שליאינכםלאוואם,שליאתםהרי-וטרפות

מהפיעלויובן.האסורותהמאכלותבענייןהתורההחמירהכךכל
,האיסוריןכלעלבזהיתרותהאסורותשהמאכלות":ל"הרמחשכותב

...מבשרובשרנעשיםוממשהאדםשלבגופונכנסיםשהםכיון
שנטמאמי:ם"הרמבשלתלמידותיבוןאבןשמואלרביוכותב

חשוךושיכלואטוםליבו,עכורנעשהשלוהדםאסורותבמאכלות
ובליבובמוחוונופלים,בבוראוהדביקותהאמונהאוראתמלקבל

המאכלים:יקרהכלימוסיף.ל"חזבדבריופקפוקיםספיקותמיניכל
הקודשרוחומגרשיםהטהורההנפשאתהםמשקצים,האסורים
.אכזריותותכונותהשכלאטימותמולידיםו,האדםמןוטהרה

אסורותממאכלותעצמוהשומר:הקדוש"החייםאור"הכתבוכן
לפי:כתבחדשהפרי.ולמצוותיולתורתו'להלהתקרבהרצוןבוגובר

רובהמאכליםכשרותשלאלומענייניםנזהריםאיןזהשבזמננו
יראתואיןשבדורפניםעזיהםורבים,רעהלתרבותיוצאיםהבנים

מוסרקיבולברלאופניהםעליוכיחוםאםואף,בליבםנוגעת'ה
האסורותהמאכלותכי:ל"הרמחומסכם.(מוסרקבלתבניאינם)נינהו

שלשקדושתועדאדםשלובנפשובליבוממשטומאהמכניסים
:(לטיומא)בגמראשאמרומהוהוא,ממנומסתלקתהואברוךהמקום

הדעהממנומסתלקתכי,אדםשלליבומטמטמתשהעבירה
בגסותומשוקעוחומריבהמינשארהואוהנה..השכלורוחהאמיתית

איסורייחשובבקדקודומוחלושישמיכלוהנה.הזההעולם
שישבמקוםהמקליהיהאפואמיכןאם..ארסייםכמאכליםהמאכל
!לקחויוסףחכםישמע.ל"עכ.הואשכלבעלאם,איסורשלחשש

מכוניותְבדרכיםְְ–עניניְסכנהְ
:הלשוןבזו(הנפששמירתמהלכותא"בפי)ם"הרמבכותב
ולהשמרלהסירועשהמצות,נפשותסכנתבושישמכשולכלוכן

ר",שנאמר,יפהיפהבדברולהזהרממנו מֶׁ מֹורלְׁךְִָּהשָּ ךְָּּושְׁ נַפְׁשְׁ
אֹד ביטל,סכנהלידיהמביאיןהמכשולותוהניח,הסירלאואם,"מְׁ
ִשיםוְׁלֹא"עלועברעשהמצות ִמיםתָּ ךְָּדָּ ."בְֵׁביתֶׁ

מניחשאדםכגון,סכנהבושישדברשכלם"הרמבבדבריומבואר

,בביתופתוחתקעלושישמישגםללמודישומכאן.בחצרו

,ילדאואדםבויגעפן,לכסותועליוחובה,(ממנונפלשהכסוי)
רביהגאונים,דורינואחרוניכתבוזהובכלל.ושלוםחסויתחשמל

בילקוטהובאו),א"שליטואזנרהלוישמואלרביול"זצוייסיצחק

במכוניתובנסיעהלהזהרהאדםעלחובהכי,(שצועמודשםיוסף
בלמיתקינותעללהקפידעליווכן,מסוכנתבמהירותיסעלאש

חססכנהלידיהאחריםואתעצמואתיביאשלא,וכדומההמכונית
"הלכה יומית: "מתוך

ר ה ֹאמֶׂ ה' ַוי  ֶׂ ל ֹמש  ם: אֶׂ ְהֵיה ש ָּ ה וֶׂ רָּ הָּ ן. ֲעֵלה ֵאַלי הָּ בֶׂ אֶׂ ת ֻלֹחת הָּ נָּה ְלךָּ אֶׂ ת ְ ה, ְואֶׂ ֹורָּ ה, ְוַהת  ְצוָּ ֶׂ , ְוַהמ ִ םֲאש  י ְלהֹוֹרתָּ ַתְבת ִ ('יבכד פסוק פרק )! ר כ ָּ

ֹה ָעׂשו   ינו   כ  (דוגמא מגדולי הדורות)ֲחָכמֵׁ ר  ֹוְכחֹות מו ָסָֽ ים ת  (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחי ִּ

ה ִטיםְוֵאל ֶׂ ָּ פ  ש ְ רַהמ ִ ֶׂ יםֲאש  ש ִ ָּ םת  ('אפסוקכאפרק)!ִלְפֵניהֶׂ

לפעמיםוגם,הבריותעםלהתנהגכיצד,אותנולמדוישראלגדולי
.הזולתאתלצערשלאכדיוסיגיםחומרותעללותר

,לברכהצדיקזכרמסאלנטישראלרביהגאוןעםהיהמעשהו
,בצמצוםידיונטלהסעודהולפני,תלמידואצללהתארחשהלך
והתלמיד(.סבשבת)בגמראשנכתבכפי,בשפעלטולשמנהגולמרות

.מקוםבכלכמנהגומהדררבואיןבביתודוקאמדועהביןלא
ומדוע,צריךהואוללמודהיאשתורה,בענוהרבואתשאלבסעודה

המשרתתאתשראה,ישראלרביהגאוןענהו?בשפעלטולהחמירלא
אין,יתרהטרחהגורםשהדברוכיון,רבבקשיהמיםדלייעםבאה
.הזולתחשבוןעללהדרמצוה

ואחר,מתלמידיואחדאצלבשבתשהתארח,עמוהיהאחרמעשה
למיםנטלוכשגמר,הדגיםאתמידלהגישצוההקידושגמר

.הלפתןאתובקש,בזריזותסייםושוב,הבשרלהגישוצוהאמצעיים
שלאהתלמיד,אחרוניםלמיםידיולטולובקש,קצרתורהדבראמר
.שתקאךתמה,בכךרבואתלראותהרגל

אתובקשלמשרתתלקראבקשהמזוןברכתאתהרבכשסיים
הודתההיאכולםלהפתעתאך,בעבודתהאותהשזרזעלסליחתה

משום,כךאותהילחיצושבתבכלאםתשמחשהיא,לוואמרה,לרב
שהיאמשום,אוכלבלאלהרדםנאלציםילדיהשבתלילשבכל
הביטמיד.הביתבעלשלהסעודהמאריכותכתוצאהמאוחרמגיעה

להדרמצוהשוםשאין,והוכיחוהביתבעלתלמידובפניישראלרבי
רביאתכששאלושתמידוידוע,הזולתחשבוןעלבאכשהדבר
כיאומרהיה,בזהוכיוצאמצותבאפיתהדוריםעלמסלאנטישראל
(פסיםכתונת).הזולתבכבודלהזהרהואגדולהכיההידור

חלקישכללנושמראהמפורשפסוקזהו
גם.ה"הקבמפימקורםהיוםלנושישהתורה
עשרתחקוקיםשעליהם-ָהֶאֶבןלֻחֹת

חומשיחמשתשהיא-ַהּתֹוָרהגם.הדיברות
ה"הקבהכתיבשאותם,בידינושישהתורה
ְצוָהוגם.פרשהאחרפרשהלמשה שזהו-ַהמִּ
שניתנוהמצוותכלשל,פהבעלופרוטהסבר
.שבכתבבתורהלנו

עמיכמהישנםעדיין,המפורשהפסוקלמרות
פהשבעלהתורהשלכאורההטועניםארצות

עלשלאפרשנותאו,מאוחרת"המצאה"היא
נובעתזוטענהאך.ה"הקבשהתכווןמהפי

12כתובשבכתבבתורה,למשל!מּבֹורּות
מכליותרכמעט,השבתשמירתעלפעמים
הואשמירתהאיעלוהעונש.אחרתמצווה
ַחלְׁלֶׁיהְָּ"!ביותרגדול תמֹותמְׁ ה!יּומָּ תָּ וְׁנִכְׁרְׁ
בַהִהואַהנֶׁפֶׁש רֶׁ יהְִָּמקֶׁ עונשכלומר!"ַעמֶׁ

מתאותומחשיבה"שהקבהואשבתהמחלל
הבאבעולםיומתוגם,הזהבעולםרוחנית
שנבהלאדםיבוא..ישראלמעםהואונכרת

מאודאני":ויאמר,[ובצדק]החמורמהעונש
בתורהכתובלאאבל,השבתאתלשמוררוצה
יאייםהעולםשבוראיתכןלא!"לעשותמה

מהלדעתלפחותאפשרותליייתןולא,עלי
לגביגםדברואותו!לעשותצריךאני

מייצריםאיךמקוםבשוםכתובלא.התפילין
בּוַבֻסכֹת":גםכתוב..נראהזהאיךאו ֵּתשְׁ

זהאולי?"סכת"זהמה"יִָּמיםִשבְַׁעת
מקוםובשום.בתורהניקודאיןהרי??ִסיכות
...וסכךדפנותעלכתובלאבתורה

מצווהשוםאין.המצוותשארלגביגםוכך
!בלבדשבכתבמהתורהאותהלהביןשניתן

להיותשחייבדעת-ברלכלברורכךואם
.המצוותאתלשמורלדרישהשמצורףהסבר
:משהי"עישראללעםה"הקבשאומרכפי
ּתְָּ" ךְָּוְׁזַָּבחְׁ רְׁ רּוִמצֹאנְׁךְִָּמבְׁקָּ ,לְׁךְָּ'הנַָּתןֲאשֶׁ

ר .לאכולליבא.('כאיבדברים)".ִצּוִיִתךְַָּכֲאשֶׁ
ר"?שוחטיםאיך עלהציווי–!"ִצּוִיִתךְַָּכֲאשֶׁ
.פה-ובעלבנפרדהגיעהשחיטהאופן

שבכתבלתורה,פהשבעלהתורהללאואכן
התורה!לקיימהניתןלאכי,ערךכלאין
תמידישראלשעםבכדי,נכתבתלאפ"שבע
שלאבכדיוגם,הדיניםפרטיאתוישנןיחזור

בוראשללנבחרתלהצטרףיוכלאחדכל
שגנבוכפי.התורהאתולגנוב,העולם

,כלוםהבינושלאמכיווןאך,ש"ימהנוצרים
."חדשהברית"המציאו

חולשתמפאתוגם],הסכנהשחלפהלאחרוכך
180)הנשיאיהודהרבייכלכבר[הדורות

-שבעלהתורהאתלכתובלהתחיל(לספירתם
ירידתעודולאחר.מתומצתותכמשניותפה

וכך,בגמראפרוטביותרהיאנכתבה,הדורות
התורהאתלנוצרףה"הקבבתחילה..הלאה
שולחשאבכפי,שבכתבלתורהפה-שבעל

אתלונותן.מהכספומטכסףלהוציאבנואת
-בעללזכורחייבהואהסיסמאואת,הכרטיס

אתוהבןולמדצא.גניבותלמנועבכדי,פה
ממשההחלוהדיניםההלכההשתלשלות

עד'וכולנביאיםוזקנים,לזקניםשמסר
שלמדהיםמראהלעיניךויתגלה,אנולימינו

להפליאמדויקתההמסורתהעברתשרשרת
.אנוימינוועדסינימהרהחלרבותינודרך

רעועסולםמניחאו,שםוליפוללהכשלאדםשיוכל,בחצרומכשול
אסוריםאלהכל,בזהכיוצאכלוכן,ליפוליוכלעליושיעלהשמי,בביתו

דמיםשפיכותלידישמביאדברישיםשלאאדםשיזהרשצוותה,התורהמן
.(חסעיףתכזסימן)ערוךהשלחןמרןפסקוכן.באחריותואובביתו
י"ילקו),א"שליטיוסףיצחקרביהגאוןלציוןהראשוןמורינוכתבולפיכך

,הביתבחצרחשוףחשמלחוטלהשאיראיןכי,(שצה'עמב"חשמחותשובע
רעועהגדרלהעמידשלאאדםישמרוכן.ו"חויתחשמלאדםבויגעשמא

סכנהבכךוגורם,חצייהלמעברבסמוךמכוניתושמחנהמיו.ושלום
מהעלעוברזההרי,בהםיבחינולאהחולפותהמכוניותנהגיכי,לחוצים
,מעשיומחמתסכנהנגרמהלאאםואפילו,בביתךדמיםתשיםלאשנאמר

.התורהמןמצוהעלעוברזההרי
היתהלא,ל"זצוקיוסףעובדיהרבינומרןכי,לצייןישהדבריםובכלל
בחזקתהיאזונסיעהכי,מהירבאופנועהנוסעיםמאותםכללנוחהדעתו
.לגמריכזומנסיעהלהמנעמייעץהיה,בדברצורךשישפיעלואף,סכנה


