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

מתוך הפרשה

םֶאתְתַחְללּוְולֹא ישֵׁ יָקְדשִׁ ְקַדְשתִׁ יְבתֹוךְ ְונִׁ שְְְבנֵׁ ליִׁ יָָראֵׁ ְשֶכם'הֲאנִׁ ('לבפסוקכבפרק).ְמַקדִׁ

ם"הרמבלהמצוותבספרהתשיעיתהמצווה

:השםקדושעלשנצטווינוהציווי":היא

ְשִתי" .('לבכבויקרא)"ִיְשָרֵאלְבֵניְבתֹוְךְוִנְקדַּ

דתלפרסםמצוויםאנוש,זומצווהועניין

מֵהזקבכךניַראושלא.ברביםזואמת

אנסאלינויבואשאפילועד,מזיקשום

לא,יתעלהבולכפוראותנוויקראעריץ

למותעצמנואתנמסוראלא.לונשמע

כלפי]שכפרנולחשובלוניֵתןולא!בהחלט

(שם)".יתעלהבומאמיןשלבנואף,[חוץ

,נפשםאתלמסורמוכניםשהיהודיםברגע

זה-הבוראמצוותעליעברושלאובלבד

:שנאמר!בעולםה"הקבשלשמואתמקדש

ְשִתי" אנוכךועל."ִיְשָרֵאלְבֵניְבתֹוְךְוִנְקדַּ

ְוֶאל":העולםלבוראיוםבכלמתפללים

ִליֵדיְולֹא,ֲעֹוןִליֵדיְולֹא,ֵחְטאִליֵדיְתִביֵאִני

ה"מהקבמבקשיםאנו."ִבָזיֹוןִליֵדיְולֹא,ִניָסיֹון

שלאסיכויישכי,ניסיוןלידיאותנויביאשלא

אנוהאם.ביזיוןלידינגיעואז,בונעמוד

?'הקידושעלנפשנואתלמסורמסוגלים

מסוגליםנהיהאנוהאמתברגעהאם

??העולםבוראבשבילחיינואתלהקריב

נדרששלאעדבבטחהנדעשלאכנראה

מסרושאבותינוהואשבטוחמהאך..לכך

למותוהעיקר,להססמבלינפשםאת

מאבותינוהחל.פגםשםבליכיהודים

אתבנושנטעו-בעקידהויצחקאברהם

מעלזה'הרצוןאתשלקייםלהביןהיכולת

סיפורידרך,ההיסטוריהכלובמהלך.הכל

ומתקופתהארוכהמהגלותהגבורה

.אנובימינו"שואה"ה

האינקוויזיציהמתקופתמעשהמפורסם

אחתשבעיירהכךעל,בספרדהנוראית

והודיעו,יהודיםנעריםעשרההגוייםחטפו

יהיולאהנעריםשאםהיהודיתלקהילה

!למיתהדינםאחת,דתםאתלהמירמוכנים

וזעק,הכנסתלביתהתכנסהקהלכל

רחמילעוררבכדיהעולםלבוראבתפילה

אתימסרושהנעריםהיובטוחים.שמיים

הוןשוםבעדלהתנצריסכימוולאנפשם

,לגביושחששואחדנערהיהאך.שבעולם

והיה,בהשקפתוקצתמתנדנדהיההוא

שהבטיחוהגוייםלדברייתפתהשהואסיכוי

..להתנצרמוכןשיהיהלמיומלואועולם

שלקולהנשמע,הכנסתבביתכולםמעל

,לגביושחששוזה,נעראותושלאמו

אתשיזכה,עולםלבוראבתפילהשהתחננה

רעשכולםשמעולפתע.)!(כיהודילמותבנה

ביתלחצרשנזרקגדולשקזההיה.מבחוץ

...השקבאותוישמהידעוכולם.הכנסת

אלונגשהאמאאותהרצההנשיםמעזרת

ראשישארביןבתוכווכשמצאה.השק

עיניהאתנשאה,בנהראשאתהנערים

,עולםשלריבונורבהתודה:ואמרהלמעלה

.כ"ע!כיהודילמותבניאתשזיכיתה

לאחרישראללארץלהגיעשזכינו,בימינו

כנראה)עלינוריחםה"הקב,גלותשנות2000

נשמעלאוכבר,(לאבותינויחסיתחלשיםשאנובגלל

האםלהחליטנדרששיהודיבזמנינוהיום

נפשואתלמסוראו,ו"חעבירהלעבור

לאמשימהלנוישאך.'הקידושעללמיתה

ישנם.'הקידושעללחיותוהיא,קשהפחות

משימהזו',הקידושעלשלחיותשאומרים

שהינו,קדושיםמותכי,קשהיותראף

משמעותובעל,ערךרב,נאצלמעשה

ואילו.פעמיחדמעשההינו,ביותרעמוקה

,יוםשבכלמעשיםזה'הקידושעללחיות

לבישיםלאאדםשאם,גםמה.שעהשעה

אףלהגיעהואיכול,רגעבכללמעשיו

אוכוונהבליזהאםאפילו,ו"ח'הלחילול

המשנהשאומרתכמו.לבתשומתבחוסר

ִבי":('דד)אבותבפרקי ְברֹוָקאֶבןיֹוָחָנןרַּ

ֵשםְבִחּלּולֵמִזידְוֶאָחדשֹוֵגגֶאָחד..אֹוֵמר ".הַּ

ניתןאיך,המתבקשתהשאלהונשאלת

?'הבחילולשוגגואחדמזידשאחדלהגיד

מכיריםשכולםאדםלקחתאפשראיךהרי

מרשההואזאתולמרות,דתיאדםשהואבו

,הרעלשוןלדבר,פיואתלנבל,לעצמו

בכלללואכפתולא,התורהבלומדיולזלזל

לאדםאותוולהשוות.שבדבר'המהחילול

חברתעםבטלפוןששוחח,שמייםירא

חיוב"במקרה"גבתהששוב,התקשורת

,לבששםמבלי,כךכדיותוך,מחשבונוכפול

,המשתאותלעיניהם[בשוגג]קולואתהרים

?ושביםהעובריםשל

אדם"-לזאתממשיל"בנימיןבני"הרב

שםהפעלוליםואחד.בקרקסאקרובטשהוא

,זהירהלאפעולהכל.דקחבלעלללכתהוא

,ריכוזוחוסרלבתשומתהסרתכל

...לתהוםצונחעצמואתימצאוהאקרובט

עלהואהולך-יהודיכללגביהדיןהואו

שםלקידוש'החילולביןשההבדל,דקחבל

הזהשהאקרובטלאחר.מאודדקשמיים

חוסראםהבדלאיןהרי,לתהוםנפל

התוצאה,במזידאובשוגגהיהשלוהזהירות

.לחלוטיןזההתהיה,המקריםבשני

שלהאכפתיותאיעצם.'החילוללגביל"כנ

ביןשוויםבמעשיוהזהירותוחוסר,אדםאותו

נדרשכמה,כןאם.ל"עכ"זהבענייןלמזידשוגג

נגרוםשלא,מעשינולכללבלשיםמאתנו

בימיםבמיוחד.'הלחילולכוונהבליואפילו

:סוטהמסכתבסוףעליהםאמרול"שחז,אלו

לציבורשנאהתהיה]"ימאסוחטאיראי"ש

!שקיימתמציאותזו.[והמצוותהתורהשומרי

שמשנהמה.הסיבהמהמשנהלאובכלל

,השנאהאתממעיטיםבמעשינואנוהאםזה

התורהפיעלהולכיםשאנוכךידיעל

,שלהפךאו?שמייםשםומקדשים,הקדושה

אתללבותאףובדיבורינובמעשינואנויכולים

ה"הקבשלשמולחילולולגרום,השנאה

.ו"חישראלבניבתוך

י" י ְבתֹוְך , ְולֹא ְתַחְללּו ֶאת ֵשם ָקְדשִׁ ְקַדְשתִׁ ְונִׁ

י ה ְשָרֵאל ֲאנִׁ ְשֶכם' ְבֵני יִׁ "ְמַקדִׁ

'בפרק -אבות 
א לעומר"כ

,  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

םֶאתְתַחְללּוְולֹא ישֵׁ יְונְִָׁקְדשִׁ ךְ ְבתֹוְקַדְשתִׁ
י לְבנֵׁ ְשָָראֵׁ ייִׁ שְְ'הֲאנִׁ ('לבפסוקכבפרק)!ֶכםְמַקדִׁ

דבריעללעבור.קדשישםאתתחללוולא

שלא]."ְתַחְללּוְולֹא"שנאמרממשמע,מזידין

שפתי)הדתעללהעבירךשרוצהלמילהקשיב

י"לומרתלמודמה.[(חכמים ְקַדְשתִׁ מסור?"ְונִׁ

אתלמסור]יכול!שמיוקדש,[למיתה]עצמך

ְשָרֵאלְבֵניְבתֹוְך"לומרתלמוד?ביחיד[נפשו "יִׁ

עצמוימסור,עצמומוסרוכשהוא![בפרהסיה]

מנתעלעצמוהמוסרשכל.למותמנתעל

כךעלסומךאבל,נפשואתמוסרהואכלומר]הנס

.נסלועושיןאין,[וינצלנסלושיעשה

שהושלכו]ועזריהמישאלבחנניהמצינושכן

עלעצמןמסרושלא,[האשלכבשןנבוכדנצרי"ע

שהיומהצפרדעיםוחומרקלולמדו]..הנסמנת

בכדיהמצריםשלהתנוריםלתוךשנכנסו,במצרים

ועזריהמישאלחנניהזאתועשו.'הדבראתלקיים

כןועל.נסלהםיעשהלא'שהבטוחיםשהיולמרות

.[כללבהםפגעהלאוהאש,הנסלהםנעשה

ם"הרמב

ט פַּ ֶיהֶאָחדִמשְׁ ג ֵָּלֶכםִיהְׁ ָרחרכַּ ֶיהָכֶאזְׁ יכִִֵּיהְׁ
יֶכם'הֲאִני ('כבפסוקכדפרק)!ֱאלֹק 

,בתורהפעמים36מופיע,לגריםהיחסעלהציווי

ולמה.אחרתמצווהמכליותר.שונותבצורות

?בגרדווקאמופיעהזההריבוי

:('רזמצוה)המצוותבספרכותבם"הרמב

,הגראהבתעלללמודיכוליםהיינושלכאורה

ְלֵרֲעָךְוָאַהְבתָ "-בבתורהשהצטווינומכך

נחשב,צדקהגרוהרי.('יחיטויקרא)"ָכמֹוָך

טרחההתורהזאתולמרות."ֵרֲעָך"בכלל

וכל,הגראהבתכלפיציוויםועודעודוהוסיפה

,ם"הרמבמפרש..לרעהאותולהפלותשלאשכן

מאחר"מועדףיחס"מקבלשהגרלכךשהטעם

,הנכריתממסגרתולחרוגהעז,ָבאמתובדבקותו

והצטרף,מחויבותחסרינוחיםחייםעלויתר

במצוותהמוקףוהנרדףהמושפל,הקטןלעם

.ישראלעם-תעשהולאעשה

ה " י  , ְרצֹונֹו ִכְרצֹוְנָךֲעשֵׂ י שֶׁ ה ְרצֹוְנָך ִכְרצֹונֹוְכדֵׂ .ֲעשֶׁ
י  ל ְרצֹוְנָך ִמְפנֵׂ טֵׂ י שֶׁ , ְרצֹונֹוב  ל ְרצֹו  ְכדֵׂ טֵׂ ִריםֲאחֵׂ ְיט 

י  ָךִמְפנֵׂ ('שנה דפרק ב מאבות )..."                             ְרצֹונֶׁ



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 

ישּוַבת ןאִׁ יֹכהֵׁ לכִׁ חֵׁ ְזנֹותתֵׁ יהְֶָאתלִׁ יאָאבִׁ שֶלֶלתְמחְַהִׁ ףָבאֵׁ ָשָרֵׁ !תִׁ
('טפסוקכאפרק)

לשמיםשעלהלפני,האחרונהבשיחתוחידשל"זצוקיגןניסיםהרב

בתלומרצריךהיההפסוק?לזנותתחלכיאומרתזאתמה":ביסורים

?לזנותתחלכיפרושמה.תזנהכיכהןאיש

ת":אונקלוסתרגוםהאומר רּובַּ לֲאֵריָכֵהןְגבַּ ת,ְלִמְטֵעיִתְתחַּ ִמְקֻדשַּ

ֲחָלאִהיאֲאבּוהָ  תחלכהןשבתאומרהתרגום."ִתתֹוָקדְבנּוָרא,ִמתַּ

מתחילה.להידרדרמתחילההיאאלה,לזנותהגיעהלאהיא,לזנות

היא.שלהאבאשלהרוחניתמהרמהלהידרדרתתחילהיא.לטעות

.לזנותמתחיליםלא.תזנהכברשהיאלחכותצריךלא,תתחילרק

לאטלאטמתחילים,בצניעותקצתמזלזלים,צמודללבושמתחילים

ֶּלֶלתִהיאָאִביהָ ֶאת".מספיקכברוזה,מהדרךלסטות ָבֵאשְמחַּ

קטניםבמעשיםמתחילהומוסריתרוחניתהידרדרותכל"!ִתָשֵרף

.לילדינואו,לעצמינומוותריםאנושבהם

לתחוםנגיעשלאבכדיל"חזשקבעוובסייגיםבגדרותנשתמש

..לחזורמאודקשהכברשממנו

םֶאתְתַחְללּוְולֹא ישֵׁ י,ָקְדשִׁ ְקַדְשתִׁ יתֹוךְ בְְְונִׁ לְבנֵׁ ְשָָראֵׁ ייִׁ 'הֲאנִׁ
ְשֶכם ('לבפסוקכבפרק)!ְמַקדִׁ

.ומעשיודרכיובכלשמיםשםלחללשלאיהודיכלעלמצווההתורה

בעלהכהןמאירישראלרביעםשהיהמעשהמזאתללמודוניתן

.'החילולמחששנזהרימיושכל"חייםהחפץ"

להגיעלהספיקכדיהרכבתלתחנת"חייםהחפץ"מיהראחתפעם

הרחובותבאחדבזריזותפסעכאשר.לווילנאהיוצאתלרכבתבזמן

מנייןלהשליםלהכנסיוכלאםממנווביקשמוכרלאאדםאליוניגש

זאתבכלאולםהתפללכבראמנם"חייםהחפץ".ָאֵבלשלבביתו

אתיפסידכךשמשוםאף,מנייןולהשליםהאבללביתלהכנסהחליט

...'החילולושלוםחסיגרםשלאהעיקרהרכבת

ישיםלאאדםשאם,גםמה!.'הבכבודמאיתנונדרשתזהירותכמה

זהאםאפילו,ו"ח'הלחילולאףלהגיעהואיכול,רגעבכללמעשיולב

אבותבפרקיהמשנהשמזהירהכפי.לבתשומתבחוסראוכוונהבלי

ֵשםְבִחּלּולֵמִזידְוֶאָחדשֹוֵגגֶאָחד":('דפסוקדפרק) ."הַּ

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

-הרב ארז חזני " / והערב נא"-

לילהבחצות:חכמיםהתלמידיאחדסיפר

נשמעו,התורהדלתותעלשוקדבעודי

ניגשתי.ביתידלתעלמבהילותדפיקות

שוטריםשניעינילנגדאנירואהוהנה,לפתוח

,"?לכםלעזוראוכלבמה"!סבר-חמורי

חפציךאתבזריזותנאארוז".שאלתי

,!"למעצרכעתעמנומגיעאתה,ההכרחיים

מהעל".עיניוחשכו,השוטריםהודיעו

אלשעולאהשוטריםאך,זעקתי,"?ולמה

.המשטרהלרכבנטלוניובקרירותם,דברי

מה",מעמיקנפשחשבוןוערכתיישבתי

העוולכללינגרםכיעלחטאתיומהפשעי

עדממושכתנסיעהלאחר..."הזההנורא

בביתמעצר-לתאהובלתי,אשקלוןלעיר

,הובלתישאליובחדר."שיקמה"הכלא

.למשפטוהואאףהממתיןנוסףאדםפגשתי

המראהמחמת)ומשתומםבימביטהאיש

-.שאל,"לכאןכבודואתהביאמה"-(המכובד

אותיגררופשוט,מאומהיודעאיני,ליהאמן"

.(טועניםשכולםכפי),"בכפיעווללאעל,לכאן

:הלההשיב.שאלתיו,"?פהעושהאתהומה"

לאהיא.לארוסתיסטירותכמהנתתי"

מכאןאצאה"בע.השכניםאלא,הלשינה

."לאשהבקרובואשאנה

המשכתי,"?ארוסתךאתהכיתמדוע"

:תומולפיכשח,לספרהאישוהחל,להתעניין

אשהאחינשאשניםכמהלפני,נאראה"

שםעל',יוחנן'הואהבןשלשמו.בןלוונולד

לילדמיוחדתחיבהליישולכן,המנוחאבי

לפני,והנה.מאדאליקשורהואוגם,זהיקר

ונותרה,לעולמואחיהלךחודשיםמספר

.היתוםבנהעםיחד,וענייהגלמודהאשתו

זכיתיוטרם,מאדאמידאדםשאנימכיון

חסדשאעשהכדאישאוליחשבתי,להינשא

,לאשהאותהואשא,המנוחאחיאלמנתעם

...כבןהאהוביוחנןאתגםלגדלאזכהוכך

ה"ואי,להצעהגיסתינענתהלשמחתי

משהכדתאשאנההבאהשבתבמוצאי

היאאתמול,ובכן?אותההכיתיולמה.וישראל

השבתיאניוגם,הקטןלילדסטירותנתנה

"...סטירותכמהלה

עמקיעדוהזדעזעתי,דבריואתשמעתי

דעתךעלעולהכיצד,האהוביקירי".נשמתי

חיובבושישחמורכהתורהאיסורעללעבור

דברים)"...בניםלהשישאחאשתזוהלא,כרת

סתםזו":בשלוהלהאך.('הפסוקכהפרק

זוכישמעתידוקא.רבניםכמהשלחומרא

שמעתי."יבום"מצוות-גדולהמצוהאפילו

(רפורמים"בנים-רע)"רבניםישנםכיגם

אחת...וקידושיןחופהלנולערוךשיסכימו

,לאשהאותהואשאהכלאמןאצא,ליהיא

."במסירותהיתוםאתואגדל

מדועהביןכברחכםהתלמידמיודענו

הוא!בכפועווללאעללכאןאותוהביאו

לפניועומדתמשימהאיזובמדוייקידעכבר

!הלילהבזה

אתהשנייםעצמולאהלילהכלבמשך

למשךהתארכהביניהםהשיחה.עיניהם

לשוןובזכות.החמהלנץעד,ארוכותשעות

סבלנותו,חכםתלמידאותושלהלימודים

שלבלבבומסילותלמצואהצליח,ונעימותו

הצלחת":והכריזעמדשלבסוףעד,האסיר

מיד-לךנשבעאני.הרבכבודאותילשכנע

אשתעםנישואייאתאבטלמכאןכשאצא

ולפתע,טלפוניםמספריבינינוהחלפנו!"אחי

אלפי".הסוהר-בתירשותאנשינכנסו

.בפניךלהתנצלכיצדיודעיםלאאנו...סליחות

אך.האנשיםאמרו,"נוראהטעותכאןאירעה

אתשמעוכאשרנפשםעמקיעדהופתעו

לא.כלללהתנצלצריכיםאינכם":תגובתי

ליתעזרורקעתה...לכאןאותיהבאתםאתם

."...לביתילשוב

האצילותלנוכחמשתוממיםעמדוהאנשים

אותווהחזירו,חכםהתלמידשלהמופלאה

.לביתוכבוד-אחר

עללשמורהמשכנוהבאיםהימיםבמהלך

ועתה,חתונתואתהאישביטלואכן,קשר

...תשובהשלמתקדמיםבתהליכיםנמצא

גלגלהההשגחהמדועהיטבלהביןזכיתי

להצילכדי-באשקלוןהכלאלביתעדאותי

אבינואלולהשיבהכרתמאיסורתועהנפש

!שבשמים

להאמר.והאכלתיו,ליאשרהסעודהארוחתאתלווהגשתי

עלייךשהגינהוהיא!עשיתגדולהמצוה!אשרייך,עקיבארבי

.עליךשהיתההגזירהאתלבטל

ילּוְצָדָקה",ודרשעקיבארבייצא ָמֶותַתצִׁ ממיתהלא,"מִׁ

ֹרֵדף,שנאמרכמו,עצמההמיתהמעצםאלא,בלבדמשונה

ִיים"ִיְמָצאָוָחֶסדְצָדָקה .ְוָכבֹודְצָדָקה"חַּ

לאחראולם.עושיהןעלמגינות,כולןהמצוותכלכי,לדעתויש

זכות המצוה –מרבה צדקה מרבה שלום 

לושהיתהעקיבאברבימעשה,אמרו,(:קנודף)שבתבמסכת

מערכתשלפי,בכוכביםהחוזיםהאיצטגניניםלוואמרו,בת

,בתאותהשלכלולותיהשביוםרואיםהם,והמזלותהכוכבים

.מאדזהעלדואגעקיבארביוהיה,ותמותנחשאותהיכיש

אתהוציאה,לחדרההכלהכשנכנסה,כלולותיהבליל

ביןאותהותחבה,שבראשהזהבשלסיכהשהיא,המכבנה

אורבשהיהארסינחששםשהיה,נזדמן.החדרשלשבקירהלבנים

שלבעינוהסיכהננעצה,זהבשלהסיכהאתתחבהוכשהיא,לה

.ומתהנחשפרפרואז,הנחש

היאתיכף.בתושלבשלומהלשאולעקיבארביבא,בבוקרלמחרת

מתכברשהיההנחשנסרך,הסיכהאתוכשהוציאה,להתלבשקמה

להאמר.יתברך'הבהשגחתלהשאירעהנסונודע,הסיכהעםויצא

אמש,לואמרה?עשיתטובמעשהמהליהגידי,בתי,עקיבארבי

שבאאחדבעניהבחנתי,המשתהבביתשליהחתונהסעודתבאמצע

והחשוביםהרביםהאורחיםעםוטרודעסוקהיית,אבאואתה,לשם

,החופהמןקמתי.ההואלענילבשישיםמישאיןוראיתי,שהגיעו

התוספותכתבווכן.כךכלמגינהואינהנחלשתהמצוהזכות,מהזמן

גם,בסתרמתןשלהמצוהזכותשאפילו,(:טדף)בתראבבאבמסכת

כתבאולם.חייוימיכלהאדםעלמגינהואינה,וגבולקצבהלהישכן

נרשמת,עושהשהאדםהמצוותכלש,(.יאדףומצוהנגיד)י"האררבינו

.ת"ביף"האלאותיותמתוךאחתבאותמצחועלהמצוהזכות

תיכףאף.המצוהאותהבעלשלבמצחומהזמןמאירהאותואותה

העולםלחיישמורהמצוהשכרורק,ומסתלקתבמצחונבלעתהיא

אותוכלבמצחומאירה"צ"האות,לענייםצדקההנותןאבל.הבא

זכותולפיכך,המצוותשארשלהאותיותכשארנבלעתואינה,שבוע

.בהעסוקשאינובזמןאפילוהאדםעלמגינההצדקהמצות


