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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעאדר ' כ
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17:3418:2519:09ם-י

17:3118:2319:05א"ת

17:3218:2419:07חיפה

,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה

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

העגלחטאעלקוראיםאנובפרשתנו

שהואהמדברבדוראיך,להביןומתקשים

,סוףביםשכינהלגילוישזכו,דיעהדור

ראושלאמההיםעלשפחהראתה"ו

זהועמדו(רמזבשלחשמעוניילקוט)"הנביאים

לדיוטאירדואיך,סיניהרבמעמדעתה

שללרמהוהגיעואחתבפעםהתחתונה

שלסוף:(.פטשבת)ל"חזואומרים?כזהחטא

.העולםאתוערבבשטןבאיום40

,ואפילהחושךדמותשהראה:י"רשומפרש

לפתעוהנה.וערבוביאוערפלענןדמות

מתמשהכיהשטןלהםמראהפתאום

ישראלכלוהיו.באוירפורחתומיטתו

חושךעיניהםלנגד,ובבהלהבפחדשרויים

נתוןכולוהעולםוכלוערפלענןואפילה

..גדולהבערבוביא

ַוַיְרא"במיליםטמונהישראלעםשלהירידה

מהאתנכוןלאפירשישראלעם."ָהָעם

וברגעאותולבלבלעיניולמראהנתן,שראה

,משהשלהבקשהמהםנשכחהאחד

שהראיהמרוב.מההרשירדעדלולחכות

עם,ואמיתיתמוחשיתכביכולנראית

הואשאוליזהעלחושבלאכברישראל

שלירידתולזמןהשעותבספירתהתבלבל

זהעלחושביםלאכבר,('אלבי"רש)משה

לגביהדורחכמיעםלהתייעץשצריך

אתמנצלרבוהערבצצהשאוליהבעיה

בתוקפנותאהרוןעללהיקהלההזדמנות

.בצדקתםכבטוחים

היצרשלוכוחודרכועלמכאןאנולמדים

בעבירההאדםאתלהכשילשבכדי,הרע

לאדםלדמותבכדיכוחובכלמשתמשהוא

נכוןמביןשהואבטוחהאדםו,מסויםמצב

ובטוח,הכלאתלפרשויודעהדבריםאת

היאבוחרשהואשהבחירהבעצמו

ורקאךהואזהוכל...הנכונההבחירה

אומרהיום"ש.היצרשלמתחבולותיוחלק

עד,כךעשהלואומרולמחר,כךעשהלו

.(:קהשבת)"זרהעבודהעבודלךלושאומר

אנואיך,לבולשיםלהיזהרצריכיםאנוכמה

.שמסביבנוהאירועיםאתמפרשים

הרשעיםהמשיחשכשיבואל"חזאומרים

בכרךזוהר)בוילחמוואףנגדויצאושבישראל

חלקיששבומצבפהמתואר.(:זדףשמות

חלקויש.הגיעהמשיחשהנהשיודעבעם

.להיותיכוללאשזהמשוכנעשעדייןבעם

תורהשלבמציאותכפרוהםהיוםעדהרי

שלהכיווןשכללהאמיןיתקשווהםומצוות

...טעותהיהעכשיועדחייהם

שיתרחשהזהבמאבק,הכתוביםפיעל

ויקבלוצודקיםיהיוהצדיקים,לבאלעתיד

לאבדוןילכוהרשעיםולעומתם.שכרםאת

מעטועודטעותכאןשישבטוחיםבעודם

אתולבלותלשוביוכלווהםצדקתםתתברר

חוזריםאינם,גהינםשלפתחהעלגםכי)זמנם

שלוהפשוטהברורהחלקוזה...(בתשובה

והיא,בציבורקטגוריהעודישנהאך.העניין

לאמתמודעיםאחדשמצד.הבינוניים

עדייןליבםאך,אבסולוטיתבצורהבשכלם

ומידיהחייםלמנעמיבחוזקהאותםמושך

קליותרשנראהלמהפוזליםהםפעם

ויתגלהיבואכשהמשיח..מחייבופחות

?עצמםאתימצאוהםצדבאיזה,לעולם

ידיעהשלצורהבאותהיהיהזההאם

שובזהשמהאו?הצדיקיםכשלברורה

משהו..ומחייבקשהכמשהולהםיראה

ואתבחייםהתוכניותאתלהרוסשעלול

ואתהתורןהטלוויזיהבשעשועוןהצפייה

להיותצריךלאמזהוחוץ..ל"לחוהנסיעה

לפעמים(המשיח)הזההרב,פאנטכזה

...מגזים

קללאניסיוןלהיותהולךשזהשבטוחמה

קרבשלושהסוףיודעהרעהיצר!בכלל

בלגרוםמאמץהרבהלהשקיעהולךוהוא

הרבהלנו"הראות"להולךהוא.לטעותלנו

המבחןאתלעשותבכדי,שקרייםדברים

לפני)בעברדומהניסיון.שאפשרקשהלהכי

ישראלמעם]!![חמישיתורק,(מצריםיציאת

כאןואף.הנכונההבחירהאתבחר

קצרהתקופהממשישראלעםבפרשתנו

מצליחועדייןסיניהרמעמדלאחר

וזאת,הרעהיצרשלכוחותיוי"עלהתבלבל

ולא)"עיניהםלמראהשנתנומפניורקאך

.אותםלהטעות"(תתורו

בימיםבמיוחדלהתחזקצריכיםאנוכמה

שבהםימים,"דמשיחאעקבתא"שלאלו

וניסיונותבדיקותלנוישורגערגעבכל

מעונייןשאדםככל.עברמכלקשים

,ה"הקבואלהאמתאלולהתקרבלהתחזק

בכלעליונלחםהרעשיצריותרמרגישהוא

היחידהדבר.לרגעאפילומרפהולאהכח

צמודיםלהישארזהלעשותשביכולתנו

היחידהדברזהכי,והמוסרהתורהלשיעורי

הניסיונותמוללעמודלנולגרוםשיכול

.בבחירהלהתבלבלולאהקשים

שנזכה בעזרת השם לזכות לגאולה 

!בקרוב

יָהָעםַוַיְרא שכִּ הֹבשֵׁ תֹמשֶׁ דֶׁ ןָלרֶׁ ל,ָהָהרמִּ ָקהֵׁ ('אפסוקלבפרק)..ַאֲהֹרןלעַַָהָעםַויִּ

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

כלי יקר

זמני השבת

ה נֵׁ יהִּ ךַ ַמְלָאכִּ לֵׁ יךַ יֵׁ יּוְביֹום.ְלָפנֶׁ יָפְקדִּ ּוָפַקְדתִּ
ם יהֶׁ ('לדפסוקלבפרק)!ַחָטאָתםֲעלֵׁ

,יחדמלכלותםאליךשמעתיעתהפקדיוביום

,עונותיהםעליהםכשאפקודתמידותמיד

שארעםהזההעוןמןמעטעליהםופקדתי

שאיןישראלעלבאהפורענותואין,העונות

.(.לבסנהדרין).העגלעוןמפרעוןקצתבה

בעגלישראלעםשחטאושכיוון:ל"המהרמסביר

,(התורהקבלתאחרימיד)לעםשנהיוהראשוןבדור

שלחטאלכלומרדעווןשלשורשמהווהזהחטא

.ל"עכ.לבואלעתידישראל

ואףישראלכללשלמעשהכמהמכךאנוורואים

משמעותימאודלהיותיכול,יחידאדםשל

שישנםאדםידעולכן.ההיסטוריהלהמשך

עץשלוהתחלהשורשבגדרהםאשרמעשים

עללהשפיעעלוליםאשר,לרובענפיםעם

.למוטבאולטובבעתידולאדםשיהיוהאירועים

הּוְבבֹא יֹמשֶׁ ְפנֵׁ ר'הלִּ תֹוְלַדבֵׁ יריַָאִּ תסִּ האֶׁ ַהַמְסוֶׁ
אתֹוַעד רְוָיָצאצֵׁ בֶׁ לְודִּ יאֶׁ שְְַבנֵׁ ליִּ תָראֵׁ ראֵׁ ֲאשֶׁ

ה יְוָראּו.ְיֻצּוֶׁ לְבנֵׁ ְשָראֵׁ תיִּ יפְַאֶׁ הנֵׁ יֹמשֶׁ עֹורָקַרןכִּ
י הְפנֵׁ יבֹמשֶׁ שִּ הְוהֵׁ תֹמשֶׁ הַהמַַאֶׁ ַעדָפָניוַעלְסוֶׁ
רֹבאֹו תֹוְלַדבֵׁ ('לדפסוקלדפרק)אִּ

ומשהבומסתכליןהכלשהיולפיתצוהואתה

שמסתכליןעלמתביישוהיהוביישןגדולעניוהיה

שהואמיבכלהמדההיאכךכי,פניועורבִקירּון

ְסֶוהפניועלנתןכןעל,ביישן .עיניםלכסותמַּ

הוצרךאזמפיותורהללמוד'הלפניבבואואבל

ְסֶוהלהסיר הביישןלא"כיפניומעלהבושהמַּ

'הִלְפֵניֹמֶשהּוְבבֹא"נאמרלכך.('ובאבות)"למד

ֵבר ְסֶוהֶאתָיִסירִאּתֹוְלדַּ מַּ דהַּ ."ֵצאתֹועַּ

,ה"ערבינומשהדרךאותנומלמד"יקרכלי"ה

וגם.וזמןעתישהאדםבאישיותמידהשלכל

פעמיםשישידע,שבאדםוהביישןהעניומשה

לותגרוםדווקאטובהמידהשהיאשהביישנות

להשתמשנדרשיםאנושלפעמיםכפי.להפסיד

:כגוןטוביםלדברים,בעיקרהרעהשהיאבמידה

סופריםקנאת",(גאווה)"הבדרכיליבוויגבה"

...'וכדו(עזות)"כנמרעזהוי",(קנאה)"חכמהתרבה

 v.hayom@gmail.com



איסור אכילת והנאה מן החמץ

שבעתאתיאכלמצות"הפסחחגימילענין(יגשמות)בתורהנאמר

."גבולךבכלשאורלךיראהולאחמץלךיראהולא,הימים

,הפסוקיםממדרשרבותינולמדו,(ועוד:כאדף)פסחיםבמסכתובגמרא

אםשאפילו,בהנאהאסורהואכןוכמו,באכילהאסורבפסחשהחמץ

וכיוצאלגויהחמץאתלמכורלואסור,בפסחהחמץמןאוכלאינוהוא

.כרתענשובפסחחמץהאוכלוכל.זובמכירהנהנהשהואמפני,בזה

מאכליםעםשנתערבשחמץ,כךכדיעד,בפסחחמץאיסורחמורכךכל

.איסוריםבשארכןשאיןמה,בטללאבאלףאפילו,אחרים

עםלקדירהדםשלאחדגרםנפלשאם,דםאכילתבאיסורולדוגמא

בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך   (' דברים ד לט) ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהש ֵׁ

ר  כֹל ֲאש ֶ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ּכְ (' ייזדברים ) יֹורּוךָ ְוש ָ

ֹּאְמרו   ה:ַוי  יך  ֵאל ֶּ ֵאלֱאלֹּקֶּ ר  רִיש ְ ֶּ ֱעלו ך  ֲאש  רֶּ הֶּ ִיםץֵמאֶּ ('לדפסוקלבפרק)!ִמְצר 

ּבֹון  ִלים ּבֹאוּ ֶחש ְ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ ('כזכאבמדבר )ַעל ּכֵׁ ר   ים ּתֹוְכחֹות מּוָסָֽ (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּ

רַוְיִהי ֶּ ֲאש  ַרבכ ַ לק  ֲחנֶּהאֶּ ַ ְרא,ַהמ  תַוי ַ ְמחֹּלֹּתֵעגֶּלה  אֶּ ַחר,ו  ַאףַוי ִ
ה ֶּ ֵלךְ ,מֹּש  ש ְ יוַוי ַ ד  תִמי   חֹּתאֶּ ב ֵ ַהל ֻּ םרַוְיש ַ ַחתאֹּת  ַ רת  ה  לבפרק)...ה 

('יטפסוק

הלוחותאתמשהשברלאמדוע:הקדושהאלשיךשאל

שמעהלא?העגלאתעשושישראלהואברוךמהקדושששמע

ְבֵרֹעההעםקולאתשמעוגם.הלוחותעםירדמכןולאחרוידע

הלוחותאתשברמדוע.הקולותפשראתוידע('יזפסוקלבפרק)

למהמשלהאלשיךומביא?והמחולותהעגלאתכראותורק

?דומההדבר

בשנההישגיועלהמעידהתעודהעםלביתוששבלילד

!מספיק-משנה!מספיק-הלכה.לאביואותהומראההחולפת

.!מצוין-(בחירהשיעור)שירה!מספיק-ך"תנ!מספיק-חשבון

עללבןלוסטר,בשירהשקיבלהציוןאתראהשהאבברגע

כעסתלא,אבא:אביואתושאלהביןלאהמופתעהבן.לחיו

?כועסאתהלמה..בשירהמצויןקיבלתיאבל,מספיקשקיבלתי

???לשירחשקעודלךישכאלהציוניםעם:האבלוענה

תקנהלוישעדייןביותרהנוראהחטא:הקדושהאלשיךמתרץ

שברלאלפיכך.בתשובהוחוזריםעליומצטעריםאםותקוה

הואמכלהנוראהדבראך.אפוחרהולאהלוחותאתמשה

...תקווהכלאיןאזי,ושמחיםרוקדיםהחטאשלאחר

ל  ה כ   אֶּ נ ה ֵיר  ש    ִמים ב ַ ע  ְ לֹּש  פ  ת ַאְרְצך  ַיְחמֹּדְולֹּא .. ְזכו ְרך  ש   ֲעלְֹּתך  ִאיש  אֶּ ֵני הב ַ ְ ת פ  ת אֶּ אוֹּ קיך  אֱ '  ֵלר  נ הלֶֹּּ ש    ִמים ב ַ ע  ְ לֹּש  פ  ('כד-' פרק לד  פסוקים כג)!  ש  

משהידיעלשניתנותהמדהימותהנבואותאחת

ימיכל.שנה1400-כשלתקופהלמשךרבינו

המקדששביתובזמן,גבעון,נוב,שילהמשכן

לרגלהעלייהשבעתמתארתהנבואה.קייםהיה

שדותיהם,רכושםכלאתישאירוישראלעם

ללאהארץרחביבכלוביתםחנויותיהםכרמיהם

לירושליםויעלוהרגליםבשלושתשמירהכל

.מסביבשנמצאיםמהעמיםחששכלללא

רבותהיסטוריותעדויות!קוימהאכןוההבטחה

ובכל,בהמוניולרגלעלהישראלשעםמלמדות

אויביםשלהתקפההתרחשהלאתקופותאותן

יש,מתרחשתהייתהאםשכן.רכושגניבתאו

או,לרגללעלותמפסיקהיהישראלשעםלהניח

..חלילההמצוותקיוםאתנוטשאפילו

('זהלכה'גפרקפאה)ירושלמיתלמודבמובאוכך

:('א-ז)השיריםשירעלרבהמדרשבוכן

ועלהביתודלתלנעולששכחבאחדמעשה

בטבעותקשורנחשמצא,וכשבא.רגליםלפעמי

.דלתותיו

הכניסולאששכחבאחדמעשהושוב

ובא,רגליםלפעמיועלהביתולתוךתרנגולותיו

.לפניהםמקורעותחתולותומצא

שלכריהכניסולאששכחבאחדמעשהשוב

קצירתלאחרבחוץשנשארהחיטיםערמת)חיטים

מצאוכשבא.לרגלועלהביתולתוך(התבואה

.לחיטיםמקיפיןאריות

עשיריםאחיםבשנימעשה:פנחסרביאמר

מאומותרעיםשכניםלהםוהיו,באשקלוןשהיו

יעלוהיהודיםאלהאמתיאומריםוהיו.העולם

הגיע.להםשישמהכלנוטליםואנולירושלים

כדמותןמלאכיםה"הקבלהםזימן.ועלוהזמן

שבוכאשר.בתיהםבתוךויוצאיןנכנסיןוהיו

שהביאוממה(מתנות)דרונותחילקו,מירושלים

?הייתםהיכןלהםאמרו.מכריהםלכלעמהם

ביום?עליתםאימתי.בירושלים:להםאמרו

ברוךאמרו.פלוניביום?חזרתםואימתי.פלוני

.יעזבםולאעזבםשלאהיהודיםאלוקי

ַמה":השיריםבשירהמלךשלמהאומרכךעל

.('בזפרק)"ָנִדיבַבתַבְנָעִליםְפָעַמִיְךָיפּו

עם(צעדי)מפעמימתפעליםהעולםשאומות

בבטחהעוליםשכולם,לרגלבעלותםישראל

.ישראלדלתותשומר'שהבידיעה.ובשלווה

להבטיחיכולההעולםמבוראתורהרק

,ויותרכשבוערגלבכלשאורכתזושבתקופה

.ומוגניםשמוריםיהיווהארץהרכוש

ה":י"רשפרש יָךֵאלֶּ שעלורב-שערבמכאן,אלוקינואלהנאמרולא"ֱאֹלקֶּ

כיצדלהביןישאמנם.ל"עכ.העגלאתשעשווהםאהרוןעלשנקהלוהםממצרים

שלאמההיםעלשפחהראתה"ל"חזאמרושהרי.זהלחטאהגיעורב-הערב

גילויסוףיםעלראורב-הערבשגםוודאי.('בטושמותמכילתא)"הנביאיםראו

?חטאוואיךשכינה

יש."הנביאיםראושלאמההיםעלשפחהראתה":ל"חזשאמרובמהוהנה

אמורההייתהמהנביאיםיותרשראתהשפחהשאותה,הדבריםמלשוןלהבין

.'הנביאיאלוהםשהנביאיםרואיםאנוזאתולמרות.מהםגדולהבדרגהלהיות

...אלוקיםמראותשראתהלמרותשפחההכלבסךנשארה,שפחהאותהואילו

אותוהופךלאכשלעצמוזהדבר,למדאוראהאדםמהמשנהלאכי,מזהמבואר

ידיעללהשגותמגיעהואאםורקאךמתעלההאדם.אחרמאדםיותרלנעלה

חשוביותרלאדםהואונהפך,מהותואתמשנהזהאזרק.אישיתועבודהרצון

לאבעצמםאך,נפלאיםדבריםהיםעלשראורב-הערבבענייןגםזהוכך.ונעלה

.העגלשלהגדוללחטאגרמוובכךשבאוכמותונשארודברלשנותרצו

מבליאצבעותינומביןלחמוקבקלותלוונתנוחיינובמהלךשמענומוסרכמה

לשפרשיכולכלשהודברשומעיםשאנוברגע!?כלשהוחותםבנוהשאירשהוא

להפוךכךידיועלוליישםלשנותלקחתצריכיםאנו,ומידותינומעשינואת

שינתהלאאך,הכלשראתהשפחהכאותהולאיותרוחשוביםנעליםלאנשים

..שפחהנשארהולכןמאומהבעצמה

בתוכובטלהדםהרי,הדםכנגדהיתרשלגרםששיםבתבשילישאם,תבשיל

פירורכגון,כנגדואלףישאםבפסחחמץואילו.מותרוהתבשיל,"(בששיםבטל)"

שלפירוראותומפניבאכילהאסורהכל,התבשילעםגדולסירבתוךלחם

.שםשנתערבחמץ

כלבהםשאיןמזוןמצרכיורקאךלקנות,בפסחחמץבענינימאדלהזהרישלכן

אדםעללסמוךאיןוכן.אחראיתהשגחהתחתושנמצאו,חמץתערובתחשש

,חמץחששבושאיןמסויםמאכלעלכשאומר,ומצוותתורהשומריהודישאינו

הוכחשכברוכפי,וכדומהתערובתשוםבושאיןמסויםתבליןעלשמעידוכגון

כללושאיןבשעההחנווניעלשסמכומשוםחמץבאיסורנכשלושאנשים,בעבר

.נאמנות

המיועדתתוצרתשוםלקנותשלאשנכון,ל"זציוסףעובדיהרבינומרןוכתב

בהםשאיןשנראהבדבריםאףהדיןוכן,הפסחלחגמוצרכלעלהכשרבלילפסח

,"תמימים"הכיהנראיםבמוצריםאפילוובזמנינו.וכדומה,אראק,ליקרכגון,חשש

,הפסחבימותובפרט,השנהימותכלבמשךכשרותמבחינתרצינייםחששותיש

.ידועיםוהדברים,שוניםמחומריםחומריםמאדהרבהמעורביםמוצרבכלכי

כי,ל"חזדבריכעיןהםי"הארדברישגם,איגרעקיבארביהגאוןבנהלהוהשיב

שתהיההכוונהאיןאבל,השנהכלאכילהמאיסוריינצל,חמץמאיסורשנזהרמי

.כלליחטאשלאשמירהעליו

בדבריהבטחותשנמצאמהשכל,ן"הררבינומדברי,ל"זצמרןכךעלהוסיףועוד

בידכללאשמהשאיןבאופןאלאבזההכוונהאין,יחטאלאשהאדם,רבותינו

חמץבאיסורשנזהרמיועלהצדיקעלשומרהואברוךהקדוש,כלומר,החוטא

כגון,עליואשמהקצתישאםאבל.כללבותלוייםשאינםמדבריםדוקא,וכדומה

מןאותומציליםאיןאז,וכדומהטובההשגחהעליהשאיןבמסעדהלאכולשנכנס

.אכילהבאיסוריאפילושיכשלואפשר,השמים

,לבבואתהטושנשיו,ימיובסוףהמלךשלמהנכשלמדוע,ן"הרהסבירזהפיועל

אבל,"נשיםלוירבהלא"שאמרה,התורהדבריעלוהתחכםשעברמשוםשזהו

שלובסופו!'המעםלבבייסורולא,נשיםארבהאני,ואמר,נשיםלוהרבהשלמה

זהירשהואמיכגון,כללאשמהבושאיןבדבראבל.לבבואתהטונשותיודבר

יבואשלאשומרויתברך'האזי,בווכיוצאגמליאלבןחנינארביכגון,מעשיובכל

.כללמכשוללידי

,השנהימותבכלבהםשמשתמשיםבכליםבפסחלהשתמשאסור

,הכליבתוךנמצאחםשתבשילשבזמןמכיון,מחמץבלועיםהםשהרי

אובשרטעםבולעותשהןכשם),חמץטעםממנובולעותהכלידפנותהרי

בהםהשתמשושלא,לפסחמיוחדיםבכליםלהשתמשישולכן,(חלב

..לפסחהחמץכליאתלהכשיראו,חמץלמאכלי

רבינודברישהזכיר,שמענול"זציוסףעובדיהרביהקדושרבינווממרן

לומובטח,הפסחבימותחמץבאיסורכראוישיזהרמיש,י"האר

עקיבארביהגאוןשלאמושהקשתה,וסיפר.השנהכליחטאשלא

באיסורמאדשנזהריםגדוליםחכמיםתלמידיכמהמצאנושהרי,איגר

...עוונותבכמהנכשלוזאתובכל,חמץ


