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  . 1   
  . נתונים על הפרשה1.1

. "ויקרא " ”בחומש השלישי  שלישיתה השבוע פרשת היא   פרשת שמיני

 .מ"ז פסוק י"א בפרק ומסתיימת א' פסוק 'ט בפרק מתחילה היא

שאחרי בשבת   פרשת שמיניקוראים את )כמו השנה( בחלק מהשנים 

 תארבעמ" השלישית, ולפיכך קוראים בה גם את הפרשייה פורים

מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים . "פרה"פרשת  -" פרשיותה

ה בפרשת השבוע "שמיני" אומרים חצי קדיש ואח"כ קוראים לשבע

פרק  -למפטיר בספר השני בספר במדבר פרשת חוקת מתחילת הפרשה 

  "והנפש הנוגעת תטמא עד הערב" -י"ט  פסוק א'   עד )כולל( פסוק כ"ב 

 בה פותחת הפרשה : שלישיתההיא המילה  הפרשה שם

 .סוקיםפ 91 יש שמינית בפרש ...."קרא משה לאהרון השמיניויהי ביום " 

    " שמיני"מספריים על פרשת       ”נתונים סטטיסטיים 

הפרשה 

 -מתחילה ב

ומסתיימת    

  -ב

סה"כ 

שורות 

 בס"ת

סה"כ 

 פרקים

סה"כ 

 פסוקים

סה"כ 

 מילים

סה"כ 

 אותיות

סה"כ 

 מצוות

מצוות 

 עשה

מצוות 

לא 

 תעשה

 11 6 17 4,670 1,238 91 3 158 פסוק פרק פסוק פרק

         מ"ז י"א א' 'ט

       "  שמיני "דירוג פרשת      

  ויקרא  בפרשות חומש 

5 3 4 5 5 6 8 5 

        " שמיני"דירוג פרשת      

 בפרשות חמישה חומשי תורה
41 37 41 41 41 13 15 11 

 פרשהב נושאיםה. 1.2

 ימי בעתש שאחרי השמיני היום באירועי עוסק הפרשה של הראשון חלקה

 שנצטווה כפי האירוע מתנהל בתחילה. המשכן חנוכת יום הוא, המילואים

 ואהרן משה; זה ליום המיוחדים הקורבנות את מקריבים ובניו אהרן: משה

 נדב חורגים אז ואולם. ישראל לבני מתגלה' וה; העם את לברך יוצאים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8
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 טורתק להקטיר כדי מועד לאוהל ונכנסים, הציווי מן אהרן בני ואביהוא

 ובניו אהרן. אותם ואוכלת אש יוצאת' ה מלפני. אותה להקטיר נצטוו שלא

 עליהם ונאסר, זה במצב להתנהג כיצד מיוחדות הוראות מקבלים הנותרים

 בין נוספת הבנה-אי בו חלה אך, להתנהל ממשיך היום סדר. להתאבל

 .החטאת קרבן אכילת בעניין ובניו אהרן ובין משה

 ומפורטים, האסורות המאכלות דיני כל מופיעים הפרשה של השני בחלק

 פירוט מופיע בנוסף. באכילה האסורים והדגים העופות, הבהמות, החיות

 .וטהרה טומאה דיני של קצר

 . ההפטרה 1.3
פרשת שמיני חלה בשבת רגילה ולא באחת מ"ארבעת  בשנים בהם

 הפרשיות"

בהפטרה זו   "ויוסף עוד דוד" ”את ההפטרה הרגילה של הפרשה  מפטירים

 בספר קוראים. המלך דוד בימי לירושלים הברית ארון העלאת מסופר על 

 . א פסוק' ו מפרק', ב שמואל

 , י"ט בפסוק מסיימים הספרדים

 , ג פסוק' ז בפרק התימנים

 . ז"י פסוק' ז בפרק והאשכנזים
 

)פרשת  כמו השנה "הפרשיות ארבע"מ אחת אתבשבת זו  קוראים אם

 .לה המיוחדת הפטרהב מפטירים, פרה(

השנה כאמור פרשת שמיני חלה בשבת פרה לכן מפטירים את ההפטרה 

"ויהי דבר ה' אלי לאמור" בספר יחזקאל פרק  ”לשבת "פרה" המיוחדת 

 ל"ו החל מפסוק ט"ז

 "אני ה' דיברתי ועשיתי" ”הספרדים מסיימים עד )כולל( פסוק ל"ו 

 דעו כי אני ה'""וי ”האשכנזים ממשיכים  עד )כולל( פסוק ל"ח 
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 להפטרתה " שמיני". הקשר בין פרשת  1.4

 בתום המשכן חנוכת של הגדול המאורע את מתארת השבוע פרשת

 אל נראה' ה כבוד, העם את מברכים ואהרון משה. המילואים ימי שמונת

 העם כל וירא. "המזבח על החלבים את ואכלה' ה מאת יצאה אש, העם

. אהרון בני של מותם מעיב הגדול ירועהא על." פניהם על ויפלו וירונו

 לא אשר זרה אש בהן ויתנו מחתתו איש ואביהוא נדב אהרון בני ויקחו"

 מבהירים אינם הפסוקים." אותם ותאכל' ה מלפני אש ותצא. אותם ציווה

 הזרה האש נקשרת ואביהוא נדב נזכרים בו המקומות בכל אך. חטאם את

 התורה אומרת מות ריאח בפרשת. מותם אל' לה היתרה והקרבה

 נדב וימת: "נאמר במדבר ספר בתחילת". וימותו' ה לפני בקרבתם"

 ו"כ פרק בבמדבר ואף'". ה לפני זרה אש בהקריבם' ה לפני ואביהוא

 שלא רצון מעודף נובע אהרון בני של חטאם". זרה אש בהקריבם: "נאמר

. 'ה אל להתקרב להיטות מתוך המותר מן יותר משתדלים הם. במקומו

 די שלא מלמדת התורה. לשרוף עלול הוא. רצוי אינו הוא אף קירבה עודף

 שלהוט מי. מגבילים לעיתים התנאים. לביטויו תנאים יש. הטוב ברצון

, מעליהן ומדלג, רצוייה לא מגבלה וההלכה במצווה ורואה' ה עבודת אחרי

 על מספרת השבוע הפטרת. ומקלקל חוטא עצמו את למצוא עלול

 על. העלאתו בעת שהתרחשו האירועים ועל, לירושלים ןהארו העלאת

'. ה ידי על הבקשה דחיית ועל המקדש בית את לבנות דוד של רצונו

 שמח העם. בפרשה המתואר למצב דומה בהפטרה המתואר המצב

 בכל', ה לפני משחקים ישראל בית וכל ודוד: לירושלים הארון בהעלאת

, עוזה." ובצלצלים ובמנענעים, םובתופי ובנבלים ובכינורות, ברושים עצי

 ידו את שולח והוא הבקר שמטו כי רואה, בחגיגה לב בכל השתתף אשר

 על האלוהים שם ויכהו, בעוזה' ה אף ויחר. "בו ואוחז האלוהים ארון אל

' ה בארון אחז אשר על נענש עוזה". האלוהים ארון עם שם וימת, השל

. הארון נפילת למנוע, טובה כוונה מתוך זאת עשה אם גם, בו לנגוע שאסור

 .לארון לדאוג, לוי היה שלא, עוזה של מתפקידו זה אין

 .מוטות באמצעות אלא אותו נושאים אינם, הארון את הנושאים הלווים גם
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 פרץ' ה פרץ אשר על לדוד ויחר: הכתוב אומר בעוזה' ה אף ויחר לעומת

 צערו את יעמב דוד", הזה היום עד עוזה פרץ ההוא למקום ויקרא, בעוזה

 אלעזר הנותרים ובניו אהרון את משה מצווה בפרשה. עוזה מות על

 שרף אשר השרפה את יבכו, ישראל בית כל ואחיכם. להתאבל ואיתמר

 '. ה

 המקרים בשני'. ה עבודת'. ה לכבוד טכס בהפטרה וגם בפרשה גם

 בדיוק יודעים אנו אין המקרים בשני. השמחה על המעיב טרגי מקרה קורה

 בני על המדרש אומר וכך. היחידי חטאם זה כי ברור אך. החטא יהה מה

 יהא שלא? למה כך כל. סירחונם מזכיר מיתתן שמזכיר מקום כל: "אהרון

 ידי שעל בסתר בידם היו מקולקלים מעשים: לומר עולם לבאי פה פתחון

 ."מתו כן

 על גם'". ה לפני וימותו': "ה לפני מתו ואביהוא נדב כי מדגישה התורה

: אומר אהרון את המנחם משה". האלוהים ארון עם שם וימת: נאמר עוזה

 מדקדק ה"הקב כי ל"חז ודרשו" אקדש בקרובי: לאמר' ה דבר אשר הוא

 במסכת הבבלי בתלמוד לומדים אנו עוזה על. השערה כחוט צדיקיו עם

 ארון עם שנאמר, הבא לעולם בא עוזא יוחנן רבי אמר: "א"ע ה"ל סוטה

 . הבא לעולם בא עוזא אף, קיים לעולם ארון המ - האלוהים

 ואביהוא נדב פרשת בין קושר א"כ אות בשלח פרשת תנחומא מדרש

 והיו עליהן מתרעמים ישראל שהיו דברים משלשה אחד זה: עוזא לסיפור

 של הקטורת. והמטה והארון הקטורת הן אלו, הן פורעניות מיני אומרים

 שנאמר כפרה של שהיא הודיען יכךלפ ואביהוא נדב שהרגה היא פורעניות

 הרג הוא היה סמפרינון של אמרו הארון, העם על ויכפר הקטרת את ויתן

 האלוהים שם ויכהו, בעוזה' ה אף ויחר: "שנאמר שמש בית ואנשי עוזה את

 כי שמש בית באנשי ויך וכתיב", האלוהים ארון עם שם וימת, השל על

, העם ויתאבלו איש אלף חמישים איש שבעים בעם ויך' ה בארון ראו

 אדום עובד בית' ה ארון וישב: דכתיב ברכה של שהוא הודיעם לפיכך

 משני..." ביתו כל ואת אדום עובד את' ה ויברך חודשים שלושה הגיתי
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 לא'. ה שציווה בדרך לקיים יש המצווה את כי ללמוד עלינו הסיפורים

 .  רצויות כוונות מתוך גם לשנות ולא להוסיף

ור השנה קוראים במפטיר את פרשת פרה העוסקת בכל נושא השבת כאמ

פרה אדומה אשר מאפרה עושים את "מי נידה" אותם מזים על הטמאים 

לטהרם ואף בהפטרה המיוחדת לשבת פרה אותה אנו מפטירים השבת 

מסופר בה: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם" 

 ם. שהקב"ה יטהר את בני ישראל מטומאותיה

 " שמיני. תקציר מהנושאים בהם עוסקת פרשת   "1.5

 לעשות ובניו אהרן שנצטוו הפעולות מתוארות הפרשה בתחילת .א

 לעבוד החלו הם בו הראשון היום שהוא המשכן להקמת השמיני ביום

 .המשכן עבודות את שביצע הוא משה לכן קודם. במשכן בעצמם

ב" הכהן אהרן על נאמר .ב ְקרַּ יִֻּּ ֲהרֹּ וַּ ל, ןאַּ חַּ  אֶּ ֵּ ְזבֻּ ִּ מֻּ ט; הַּ חַּ ש ְ יִֻּּ ת וַּ ל אֶּ גֶּ  עֵּ

את טָֻּּ חַּ ר, הַּ ֶּ  קורבן ולא עגל דווקא ומדוע עגל להקריב מצווה אהרן"  לוֹּ  ֲאש 

 הזהב עגל מעשה על כפרה מעין לאהרן יש שבכך מסבירים כך ועל? אחר

  בו מעורב היה שאהרן

 פעולות של רב מספר כללה השמיני ביום ובניו אהרן של עבודתם .ג

 ה"הקב של שכינתו שתישרה העם את ובירכו ואהרן משה יצאו בסופןש

 הקורבנות את ושרפה השמים מן אש שיצאה נס אירע ואכן, ידיהם במעשה

א. "המזבח גבי על שעמדו צֵּ ֵּ תֻּ ש   וַּ י, אֵּ ְפנֵּ לִֻּּ ל, ’ה מִּ אכַּ ֹּ תֻּ ל וַּ חַּ  עַּ ֵּ ְזבֻּ ִּ מֻּ ת, הַּ  אֶּ

ה עֹּלָּ ת הָּ ים ְואֶּ בִּ ֲחלָּ יְַֻּּרא; הַּ ל וַּ ם כָֻּּ עָּ יָֻּּרֹּ הָּ וֻּ וַּ לוֻּ , נֻּ ְ פֻּ יִֻּּ ל וַּ ם עַּ נֵּיהֶּ ְ  "פֻּ

 מחתות לקחו ואביהוא נדב: אהרן של מבניו שנים, עצמו יום באותו .ד

, להקריב כדי וקטורת אש בהם ושמו( למרית דומה,  קטורת להעברת כלי)

 שדרך כיון" זרה אש"כ הביאו שהם האש את מגדירה התורה אולם

 ציווי פי על אלא, דםא כל של אישית החלטת פי על אינה במשכן העבודה

. מתו והם' ה מלפני אש ויצאה מיידית נענשו שניהם ואכן, ה"הקב של

ְקחוֻּ " יִֻּּ י וַּ ֲהרֹּן ְבנֵּ ב אַּ דָּ יהוֻּא נָּ ֲאבִּ יש   וַּ תוֹּ  אִּ ָּ ְחתֻּ נוֻּ , מַּ תְֻּ יִֻּּ ן וַּ הֵּ ש   בָּ ימוֻּ , אֵּ יָֻּּש ִּ יהָּ  וַּ לֶּ , עָּ
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ת יבוֻּ ; ְקטֹּרֶּ יְַֻּּקרִּ י וַּ ְפנֵּ ש  , ’ה לִּ ה אֵּ ר  זָּרָּ ֶּ ה לֹּא ֲאש  וָֻּּ םאֹּ , צִּ א. תָּ צֵּ ֵּ תֻּ ש   וַּ י אֵּ ְפנֵּ לִֻּּ  מִּ

ל, ’ה אכַּ ֹּ תֻּ ם וַּ תָּ תוֻּ ; אוֹּ יָֻּּמֺּ י, וַּ ְפנֵּ  ".’ה לִּ

 שתויים שהגיעו: וביניהם במפרשים נמצא מותם על נוספים הסברים .ה

 שינו הם אחרות במילים" רבם בפני הלכה שהורו,  "המשכן לעבודת מיין

 רהשק מה למרות מקרה בכל. ובפרהסיה אחרת ופעלו משה שאמר ממה

" אהרן וידום" שכתוב כפי ובהבנה בשתיקה זאת מקבל אביהם אהרן

 הקשורות הנהגות בפנינו מציינת התורה,  ואביהוא נדב של מותם בעקבות

  כוהנים של אבלות לדיני

 הפרשה בהמשך מופיע האסורים והמאכלים הכשרות נושא כל .ו

 קטגוריה בכל. עופות וכן שרצים ומיני עופות, וחיות בהמות של בחלוקה

 בעלי: לדוגמא המאכל את פוסלים או מכשירים אשר סימנים מוצאים אנו

 שסע ושוסעי פרסה המפריסים חיים בעלי אותם הם באכילה כשרים חיים

 אבל שסע ושוסע פרסה שמפריס בחזיר כך שאין מה פרה כמו  גרה ומעלי

יָֻּּה זֹּאת. "פרסה מפריס ולא גרה שמעלה השפן או גרה מעלה אינו חַּ ר הַּ ֶּ  ֲאש 

אְכלוֻּ  ֹּ ל, תֻּ כָֻּּ ה מִּ מָּ הֵּ בְֻּ ר הַּ ֶּ ל ֲאש  ץ עַּ רֶּ אָּ ֹּל.  הָּ ת כֻּ סֶּ ְפרֶּ ה מַּ ְרסָּ ַּ ת, פֻּ עַּ ֹּסַּ ע ְוש  סַּ ֶּ  ש 

סֹּת רָּ ְ ת, פֻּ ֲעלַּ ה מַּ רָּ ה, גֵֻּּ מָּ הֵּ בְֻּ הֻּ   בַֻּּ לוֻּ , אֹּתָּ אכֵּ ֹּ ךְ . תֻּ ת אַּ אְכלוֻּ  לֹּא, זֶּה אֶּ י, תֹּ ֲעלֵּ ַּ מֻּ  מִּ

ה רָּ גֵֻּּ י, הַּ סֵּ ְפרִּ ַּ מֻּ ה וֻּמִּ ְרסָּ ַּ פֻּ ת:  הַּ ל אֶּ מָּ גָֻּּ י הַּ עֲ  כִֻּּ המַּ ה לֵּ רָּ ה, הוֻּא גֵּ ְרסָּ וֻּ  וֻּפַּ נֻּ ינֶּ יס אֵּ ְפרִּ   מַּ

א מֵּ ם, הוֻּא טָּ כֶּ ת.  לָּ ן ְואֶּ פָּ ָּ ש ֻּ י, הַּ ה כִֻּּ ֲעלֵּ ה מַּ רָּ ה, הוֻּא גֵּ ְרסָּ יס לֹּא, וֻּפַּ א; יְַּפרִּ מֵּ  טָּ

ם, הוֻּא כֶּ ת.   לָּ ת ְואֶּ ְרנֶּבֶּ אַּ י, הָּ ת כִֻּּ ֲעלַּ ה מַּ רָּ וא גֵֻּּ ה, הִּ ְרסָּ ה לֹּא, וֻּפַּ יסָּ ְפרִּ ה; הִּ אָּ  ְטמֵּ

וא ם, הִּ כֶּ ת.  לָּ ירהַּ  ְואֶּ י ֲחזִּ יס כִֻּּ ְפרִּ ה מַּ ְרסָּ ַּ ע, הוֻּא פֻּ ֹּסַּ ע ְוש  סַּ ֶּ ה ש  ְרסָּ ַּ ה, ְוהוֻּא, פֻּ רָּ  גֵֻּּ

ר לֹּא גָֻּּ א; יִּ מֵּ ם, הוֻּא טָּ כֶּ  לָּ

 סנפיר להם שיש הינם הדג את המכשירים הסימנים דגים לגבי .ז

 סנפיר יש שלהם דולפין או כריש כמו אחרים דגים  קרפיון כמו וקשקשת

אְכלוֻּ , זֶּה תאֶּ . "באכילה אסורים קשקשת ואין ֹּ ֹּל, תֻּ כֻּ ר, מִּ ֶּ ם ֲאש  יִּ ָּ מֻּ ֹּל:  בַֻּּ  כֻּ

ר ֶּ יר לוֹּ  ֲאש  ִּ פֻּ ת ְסנַּ ש ֶּ קֶּ ש ְ ם ְוקַּ יִּ ַּ מֻּ ים, בַֻּּ יַֻּּמִֻּּ ַּ ים בֻּ לִּ חָּ נְֻּ ם  וֻּבַּ לוֻּ  אֹּתָּ אכֵּ ֹּ  עופות לגבי". תֻּ

 כשרים הלא העופות ולגבי הכשרים העופות לגבי סימנים נותנת התורה

ת' . "ועוד ענהי בת, עורב, הנשר: כגון  בשמותם מציינת התורה ר אֶּ ֶּ ֶּש  נֻּ , הַּ
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ת ס ְואֶּ רֶּ ֶּ פֻּ ת, הַּ יָֻּּה, ְואֵּ ְזנִּ עָּ ת.  הָּ ה ְואֶּ אָּ דָֻּּ ת  הַּ יָֻּּה ְואֶּ אַּ הֻּ , הָּ ינָּ ת.  ְלמִּ ל אֵּ ב כָֻּּ , עֹּרֵּ

ינוֹּ  ת.   ְלמִּ ת ְואֵּ ה בַֻּּ יֲַֻּּענָּ ת, הַּ ס ְואֶּ ְחמָּ ַּ תֻּ ת הַּ ף ְואֶּ חַּ ָּ ש ֻּ ת; הַּ ֵּץ ְואֶּ נֻּ ינֵּהוֻּ , הַּ  גם" ְלמִּ

ד" שמית התייחסות יש הארץ על השורצים היצורים לגבי חֹּלֶּ ר הַּ ְכבָֻּּ עַּ , ְוהָּ

ב צָֻּּ ינֵּהוֻּ  ְוהַּ ה. ְלמִּ קָּ ֲאנָּ ֹּחַּ  ְוהָּ כֻּ ה, ְוהַּ אָּ טָּ לְֻּ ט; ְוהַּ חֹּמֶּ   "ְוהַּ
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 2 .  

 .רעיון מהפרשה, במבט עכשווי ”"נקודה טובה"   . 2.1

  ר' משה רוט / בסוד השליחות            

קליסקי(, )לחן: זאב נחמה ותמיר  "התמונות שבאלבום"זאב נחמה בשירו 

מספר על הילד שבגר והפך לחייל ולמרות הכל, מבחינתם של הוריו, זו 

 ילדות שלא נגמרת... והוא עבורם, בבחינת ילד קטן....

ת רֶׁ מֶׁ ּלֹא ִנגְּ ֶׁ דּות ש  ּבֹום ַילְּ ַאלְּ ּבָּ ֶׁ מּונֹות ש    ַהּתְּ

גֶׁת ּוב ּדֹואֶׁ א ש  ִאּמָּ ב וְּ אָּ ן ֲאִני הָּ ה ַהּבֵּ   ַאּתָּ

נּו עֹוד מִ  לְּ מֹול ִקּבַ תְּ באֶׁ ּתָּ ר ,כְּ דֶׁ סֵּ ךָּ ַהּכֹל ּבְּ לְּ צְּ   אֶׁ

ב רָּ ּתָּ ַעל ַהּקְּ רְּ ר ,לֹא ִסּפַ ל ַהיֶּׁתֶׁ  .ַרק ַעל ּכָּ

 

ַתח ּפֶׁ ה ּבַ ַחּכֶׁ ת, נְּ ּבָּ ַ עֹוד ש  א לְּ צֵּ ּתֵּ ֶׁ ש    ּוכְּ

ַרח מֹו ּפֶׁ ךְּ ּכְּ ה אֹותָּ קָּ ש ְּ ה, נָּ לָּ ְּ ש ּ ךָּ ּבִ בֹודְּ א ִלכְּ   ִאּמָּ

ים ךָּ ַמּדִ ץ לְּ ַגהֵּ ם נְּ ַטחְּ  ,ּגַ ִהבְּ ֶׁ ה ש  ר מָּ   ּתָּ ֲאִני זֹוכֵּ

יךָּ ֱאל לֶׁ ֹמר עָּ ה ,ִהיםוֹ ִיש ְּ תָּ יְּ  .ַרק ֲחזֹר ַהּבַ

ההורים רואים את בנם החייל עדיין כילד. אבל אנו השכנים והחברים, 

שליח מצווה של כולנו, להגנת ישראל  -רואים אותו כ"שליח ציבור" 

 מיד צר ואוייב.

 ספר ויקרא עוסק כולו בעבודת הקודש במשכן. 

 -בנות ואילו הלוויים עסקו בשאר העבודות הכהנים עסקו בעבודת הקור

 שירה, שמירה, הובלה ועוד.

 האם המשכן היה לכאורה רק עיסקם של הכהנים והלוויים?!

מה היה חלקו של כל עם ישראל בעבודת המשכן והמקדש, מעבר 

 לתרומת מחצית השקל והבאת קורבנות פרטיים?!
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 24 -כשבית המקדש היה קיים, חולקה עבודת המקדש ל 

 קבוצות/משמרות של כוהנים. וכנגדן, עשרים וארבע קבוצות של בני לוי. 

מתברר, שבכל פעם שמשמרת כוהנים חדשה התייצבה בבית המקדש, 

משאר של "נציגי ציבור"  -"מעמדות"  הגיעה יחד איתה משמרת של

 השבטים, שייצגו את עם ישראל כולו, בעת הקרבת קורבנות הציבור.

לא יכלו לעלות לירושלים, התכנסו בעריהם שה"מעמד" אנשי קבוצת 

לעצרות תפילה )מתוך צום(. תפילה לכך שעבודת הקורבנות תהיה לרצון 

 לפני ה' )משנה תענית, פרק ד(.

זו, העמידה את הכוהנים כשליחי העם ואת המעמדות כנציגי  שותפות

 הציבור. 

עד שותף לעשיה,  -כך הפך כל העם לשותף אמיתי בעבודת הקודש 

נתונה כך שדעתו של כל אחד מאנשי ה"מעמד" נדרשה להיות  כדי

 ולא "לעסקי עצמם" )רמב"ם, פירוש המשניות, שם(. למעשה הקורבנות

 מצב דומה מצינו במגילת אסתר, אותה קראנו השבוע.

כאשר מרדכי דורש מאסתר לסכן את עצמה למען ביטול גזרת ההשמדה 

 פות של כל העם.)ל"ע( והצלת כלל ישראל, היא מתנה זאת בשות

ךְ  נֹוס אסתר דורשת ממרדכי: "לֵּ ת ּכְּ ל אֶּ הּוִדים ּכָּ ים ַהיְּּ ְמְצאִּ נִֻּּ ן הַּ וֻּש ָּ ש  צּומוּ  בְֻּ  וְּ

ַלי ַאל עָּ לוּ  וְּ אכְּ ַאל ּתֹ ּתוּ  וְּ ש ְּ ת ּתִ ֶׁ לֹש  ה יִָּמים ש ְּ לָּ יֹום ַליְּ ן וָּ א ... וְֻּבכֵּ בוֹּ ל אָּ  אֶּ

ךְ  לֶּ ֶּ מֻּ ר הַּ ֶּ ת לֹּא ֲאש  דָֻּּ ר כַּ ֶּ ֲאש  י ְוכַּ ְדתִֻּּ בַּ ְדתִֻּּ  אָּ בָּ  י" )אסתר ד, טז(אָּ

אסתר מוכנה להיות שליחה של העם ולסכן את חייה, רק כאשר היא 

 מאחוריה. שכל העם ניצב מאוחדיודעת 

 זה שם המשחק. -שותפות 

רמז נוסף לשותפות הזאת, נמצא במטבע של מחצית השקל. מטבע 

שאותו נדרש כל אחד מישראל לתת לצורך מימון קורבנות הציבור 

 די שנה )ראה תחילת פרשת "כי תשא"(.במשכן ובמקדש מי

 מדוע דווקא מחצית השקל?

 מדוע כל אחד מאיתנו אינו יכול לתת שקל שלם?
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מוְֻּתךָּ ללמדך, שאת  לֵּ והשלמתך, תוכל למצוא רק על ידי החיבור לכלל  ש ְ

 ולקבוצה.

התחושה של ה"יחד", מעצימה את השליחים שלנו ונותנת להם תוספת 

הם שותפים ושיש מי שמודע למעשיהם כוח. כך הם מרגישים שיש ל

 ומעריך אותם.

 ,כך היה הדבר בשותפות המעמדות בעבודת הקודש 

 כך היה הדבר בשותפות העם בשליחותה של אסתר המלכה 

 " לוכך הדבר כיום, בפעילותם של אֵּ רָּ ִיש ְּ ה לְּ א ֲהַגּנָּ בָּ י צְּ , "ַחיָּּלֵּ

ַמר ַארְּ " הפועלים בשליחותנו ועבורנו ִדים ַעל ִמש ְּ עֹומְּ נוּ הָּ  "...צֵּ

ולכן, מתוך תחושה של שותפות והכרת הטוב, אנו כאותם אנשי 

 מתפללים להצלחתם: ה"מעמדות",

רּוךְּ הּוא  דֹוש  ּבָּ ם. ַהּקָּ יהֶׁ נֵּ ִפים ִלפְּ ינּו ִנּגָּ לֵּ ִמים עָּ ינּו ַהּקָּ בֵּ ת אֹויְּ ן ה' אֶׁ ִיּתֵּ

ַגע  ל נֶׁ ה ּוִמּכָּ צּוקָּ ה וְּ רָּ ל צָּ ינּו ִמּכָּ ת ַחיָּלֵּ יל אֶׁ ַיּצִ ֹמר וְּ ַלח ִיש ְּ ִיש ְּ ה וְּ לָּ ּוַמחְּ

ם  רֵּ ם ִויַעטְּ יהֶׁ ּתֵּ חְּ ינּו ּתַ אֵּ ֹונְּ ר ש  ּבֵּ ם. ַידְּ יהֶׁ דֵּ ה יְּ ֵּ ל ַמֲעש  כָּ ה ּבְּ חָּ לָּ ַהצְּ ה וְּ כָּ רָּ ּבְּ

י ה' ֱאל תּוב: ּכִ ם ַהּכָּ הֶׁ חֹון. ִויֻקיַּם ּבָּ ת ִנּצָּ רֶׁ ֲעטֶׁ ה ּובְּ ּועָּ ש  ר יְּ תֶׁ כֶׁ ם וֹ ּבְּ יכֶׁ הֵּ

ם יכֶׁ ם ִעם איבֵּ כֶׁ ם לָּ חֵּ ִהּלָּ ם לְּ כֶׁ ךְּ ִעּמָּ ה ,ַהֹהלֵּ ןלְּ מֵּ נאַמר אָּ ם וְּ כֶׁ תְּ יַע אֶׁ " ֹוש ִ

 )מתוך תפילה לשלום חיילי צה"ל(.

 וכפי שאמרנו בשיר הפתיחה:

יךָּ ֱאל לֶׁ ֹמר עָּ ה ,ִהיםוֹ ִיש ְּ תָּ יְּ  ...ַרק ֲחזֹר ַהּבַ

כי לא באנו לעסוק כאן בסוגיית "השוויון בנטל", בשולי הדברים נעיר, 

 ו ובייעודנו...אלא בתחושת השותפות והיחד, הרלבנטית בין כולנו, בגורלנ

 

 בברכת שבת שלום,

 משה רוט

 http://www.pirsuma.com/nekuda_tova:   "נקודה טובה"ארכיון 

יש לך הערה או הארה? אשמח לקבל למייל :  

nekudatova.roth@gmail.com   

  אהבת? הפץ בין חבריך                                           

mailto:nekudatova.roth@gmail.com
mailto:nekudatova.roth@gmail.com


 
 

 

12 

 

     רים אקטואלים הנלמדים מהפרשהמס -.השבוע בפרשה  2.2

 ניר אביעד /  זקנה לעת תשליכני אל

 אחת פרשיה בזכות בולטת, הקרובה בשבת נקרא אותה", שמיני" פרשת

 בני, ואביהוא נדב של הטראגי מותם ” בה המופיעה ומסתורית קצרה

 דרכם וממשיכי העתידים כמנהיגים העת לאותה עד שנחשבו, הכהן אהרון

 חנוכתו ביום המשכן אל שנכנסו בעת נשרפו השניים. וןואהר משה של

 המקרא פסוקי, אחרים במקומות כדרכם. קורבן בו הקריבו וככוהנים

חוּ "                         : הרבה מפרטים ואינם, וסתומים קצרים קְּ י ַויִּ נֵּ  ַאֲהֹרן בְּ

ב דָּ תוֹ  ִאיש   ַוֲאִביהּוא נָּ ּתָּ נוּ  ַמחְּ ּתְּ ן ַויִּ הֵּ ש   בָּ ימוּ ַויָּּ  אֵּ יהָּ  ש ִ לֶׁ ת עָּ ֹטרֶׁ ִרבוּ  קְּ י ַויַּקְּ נֵּ  ִלפְּ

ש   ה"הקב ה אֵּ רָּ ר זָּ ֶׁ ה לֹא ֲאש  ם ִצּוָּ א. ֹאתָּ צֵּ ש   ַוּתֵּ י אֵּ נֵּ פְּ אַכל ה"הקב ִמּלִ  ַוּתֹ

ם  ".ַויָֻּּמתוּ  אֹותָּ

 היה מה ” ובראשן רבות שאלות הותירו הקשה והעונש הלקוני התיאור

 אותה ומהי? ךכ כל נוראה בצורה נענשו שבעטיו, אהרון בני של חטאם

 שנים במשך? אותם ואכלה שיצאה ה"הקב אש את שהציתה", זרה אש"

 למצוא ניסו אשר, הפרשנים וטובי גדולי את זו סוגיה הטרידה רבות

, למשל, כך. שונות והצעות רעיונות העלו ואשר, החריג למאורע הסברים

 שתויים למשכן נכנסו שהם העובדה את לשניים שייחסו ל"חז מגדולי היו

 את טימאו ובכך ורגלים ידיים רחיצת בלא נכנסו שהם שטענו היו, מיין

 הקורבנות את להקריב הגיעו שהם בגלל היא שהעבירה שגרסו היו, המקום

 ובכך נשים נשאו לא ואביהוא שנדב כך על שדיברו והיו בגדים מחוסרי

 כי נראה, כך ובין כך בין. ורבייה פרייה של החשובה מהמצווה עצמם מנעו

 הדברים מתוך זאת ובכל, לעולם נדע לא כנראה המדויקת התשובה את

 גם אותנו לשמש שיכולים חשובים ולקחים מסרים מספר ללמוד ניתן עדיין

 .היום
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 "זקן פני והדרת"

: הפרשה על ומספרת התמונה את משלימה" סנהדרין" במסכת הגמרא

 וכל, אחריהן מהלכין ואביהוא ונדב, בדרך מהלכין ואהרון משה היו"

 ואני אלו זקנים שני ימותו אימתי - לאביהוא נדב לו אמר. אחריהן ישראל

 אל". מי את קובר מי הנראה - ה"הקב להם אמר? הדור את ננהיג ואתה

 מתו לא" כי טען אשר, אליעזר רבי של דבריו את להוסיף ניתן זה תיאור

 ייתומהנח זו סטייה". רבן משה בפני הלכה שהורו ידי על אלא אהרן בני

 לא קורבנות הקריבו שהם בעובדה התבטאה, הדור מנהיג, רבינו משה של

 יודעים שהם לחשוב התיימרו והם מאחר וארעה, להם הסביר שהוא באופן

 .לפעול נכון כיצד  ממנו טוב

 כפי, גדולים צדיקים ואף חכמים, מוכשרים ספק ללא היו ואביהוא נדב

 האנשים והיו, הרוןוא משה אחרי מיד צעדו שהם מהתיאור שעולה

 כבוד בחוסר לקו השניים כי נראה, זאת עם יחד. ביותר להם הקרובים

 ציפוי לו הרגע אל סבלנות ובחוסר הקיימים והמנהיגים המסורת כלפי

 ולהחליף בידיהם השלטון מושכות את להחזיק עתידים היו הם עת וייחלו

 אחר מרדףוה ובים'הג שתאוות להאמין קשה. בתפקיד" החלוצים דור" את

 להם שגרמו אלה היו, מימינו מכירים אנחנו אותם", כיסאולוגיה"ה

 שבזכות כנה אמונה אלא, במעשיהם אותם והנחו כזו בחריפות להתבטא

 לעם יותר טובים מנהיגים להיות יוכלו הם הרעננה ותפיסתם הצעיר כוחם

 נענשו הם ולראייה, לפגם טעם היה ספק ללא הזו המחשבה בסוג. ישראל

 .ומרהבח

 הבוגרת ההנהגה על מביט הצעיר שהדור בימינו גם קורה רבות פעמים

 לנו טוב מה יודעים, הצעירים, אנו? מבינים אלו זקנים מה: "לעצמו ואומר

 בכל הרצוי שהמצב היא האמת". חיים אנו בה התקופה את להנהיג וכיצד

 ורוח האמביציה" כאשר הוא משפחתית/שלטונית/עסקית מערכת

 מפרה", והמנוסה המסודרת הזקנה רוח" אל מצטרפת" סוערתה הנעורים

 לפרוץ ועלולים להוביל מכדי בוסריים לבדם הנעורים. לו ומוסיפה אותו
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 שנבנו דברים קצר בזמן ולהרוס, וחשוב רב ניסיון מתוך שנבנו גבולות

 הסדורה דעתם אל לצרף הזקנים על, זאת עם יחד. רב וזמן בעמל

 וקיבעונות בקונספציות שבויה לא אשר, עירההצ הרעננות את והמיושבת

 .ולהתפתח להמשיך ומאפשרת

 המזלזלת ולהתייחסות השניים של חטאם על הזו הפרשנות של בהקשר

 חברתית לתופעה להתייחס ברצוני, המבוגרים משפחתם בני כלפי

 והרעננים בגילם הצעירים, לנו קשה לפיה היום גם  מאתנו רבים שפוגשת

 שאלה לאחר המתבגרים הורינו עם ולהתמודד הכילל להמשיך, ברוחם

 בנו תלותיים נהיים אף ולעיתים זוכרים שאנו חיוניות מאותה מאבדים

" עשה" מצוות לנו ניתנה ולכן בבעיה הכירה התורה. שונים במובנים

 בספר המלך דוד (.ב"ל, ט"י ויקרא)" זקן פני והדרת תקום שיבה מפני": ברורה

, זקנה לעת תשליכני אל": ללב נוגעת נותבכ ומבקש מוסיף תהילים

 שהיא היכן והנחיות מצוות לנו נותנת התורה". תעזבני אל כוחי ככלות

 אלוקית להנחיה מקום יש ולכן, לנפילה מועדים ושאנחנו לנו שקשה יודעת

 או" ילדיך את כבד" של ציווי קיים לא. להתנהג נכון כיצד שנדע כדי

 הכי באופן לנו ובא שלנו בטבע שזה משום", בילדיך תטפל"

 ונתפס יותר הרבה קשה כ"בדר הורים כיבוד, זאת לעומת. אינסטינקטיבי

 מתחדד הדבר. וכיפית נעימה תמיד שאינה וכעשייה כמועקה אחת לא

. יותר צמודה בצורה בהם לטפל ויש מתבגרים עצמם כשההורים בעיקר

 כך על. שיתורג כלכלית מבחינה וכעול כנטל נתפסת זו תקופה רבים עבור

 לא ילדים עשרה אבל, ילדים לעשרה לדאוג יכול אחד הורה"ש נאמר

 מתוך לשאוב ניתן זאת לעשות הכוח את". אחד להורה לדאוג יכולים

 על הזיכרון ומתוך להם חייבים שאנו הגדולה הטוב הכרת על התבוננות

 עמל ואבינו כאן נהיה שבכלל כדי ולידה הריון של צער סבלה אמנו כמה

 דאגו כמה. רצינו שכה החלילית חוג את לממן כדי במשרד נוספות תשעו

 באמצע מוצץ להחזיר, חיתול החליף וטרחו התאמצו הם כמה, הורינו לנו

. ולגהץ לכבס, ללמד, לחנך, להלביש, לרחוץ, להשקות, להאכיל, הלילה

, המשפחה לרופא אתנו ורצו הפנוי זמנם מעט על ויתרו הם פעמים כמה
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 חסכו דברים כמה. העיר של השני בקצה ולחבר השנה סוף למסיבת

 בהורינו שמדובר משום האם. רצונותינו את לנו לאפשר מנת על מעצמם

 להחזיר ההזדמנות זו מתבגרים כשהם?! מאליו מובן להיות צריך הכול אזי

 !בחזרה מעט להם

 השם וברוך אחד לאף מוסר להטיף יכול אני בו במקום נמצא חלילה אינני

 דבר שאין למרות כי לי נראה אולם, הזו בסיטואציה עמדתי לא עדיין

 אף ואולי עצמאי לא שלו ההורה את לראות מאשר לילד יותר קשה

 להתגייס מאשר יותר חשובה מצווה אין, בעצמו כילד ומתנהג מבולבל

 צריך שהוא בזמנים בעבורו שם ולהיות( והרגשיות הפיננסיות) הדרכים בכל

 לחיות הורה לאותו לאפשר הוא ביותר המומלץ רהדב. מכל יותר אותנו

 והדבר במידה אולם, ואהוב קרוב, משפחתו בחיק האחרונות שנותיו את

 גם אשר אחרים פתרונות למצוא ניתן ואחרות כאלה מסיבות אפשרי אינו

 כה. מינימאלי בכבוד חייו שארית את לבלות הורה לאותו יאפשרו כן

 אשר, ועלוב מוזנח במוסד רהההו את שמשכנים אנשים לראות עצוב

 וי לעצמם ומסמנים, אחד לילה שם להעביר מסכימים היו לא הם בעצמם

 לראות זוכה אני לשמחתי הזה בהקשר. המאולץ החודשי הביקור אחרי

 נפש ותעצומות במסירות באימם שמטפלים ואחיו מאבי נפלאה חיה דוגמא

 .השראה מעוררי

 לרוחניות מחופשת כשהחומריות

 מתוך אש והקרבת קטורת הקטרת של ואביהוא נדב של בסיסיה המעשה

 שאפיינה שההתלהבות ספק ואין חיובי דבר הוא לבורא בקרבה הרצון

 במקור ומקורה" זרה אש'" שהיא התלהבות ישנה אולם, מבורכת אותם

 המקור על אם כי, בלבד המעשה על להסתכל אין פעולה בכל כמו. שלילי

 ברע שורשיה אולם, כקדושה הנדמית עולהפ להיות יכולה. שלו והמניע

 שנחשבים אנשים על אלה דברים לומר קשה מעט הזה במקרה. ובטומאתו

 וחוויה אקסטזה חיפשו ואביהוא נדב כי נראה אולם, וצדיקים קדושים

 הם ולראייה, האמתית הקודש לעבודת הדרך את בהכרח ולא, רוחנית
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 דוד של דבריו את. בנותלקור ביחס להם שניתנו הברורות מההנחיות סטו

י: "המלך ֲאנִּ ת וַּ ֲרבַּ י ֱאלֹּקים קִּ ב לִּ  גדולים ככיסופים לפרש מחד ניתן" טוֹּ

 של מימד בה קיים אחרת ראייה מזווית אולם, הבורא רצון את לקיים

 מכירים שאנו תופעה אותה". לי" ועל" אני" על הוא הדגש אם אנוכיות

 הזמן רוב מרוכזים אנחנו לפיה והחולין החומר מחיי טוב כך כל לצערנו

, שלנו האגו בליטוף וכמובן בחשקינו, בצרכינו, בהנאותינו, בעצמינו

 טובים אנשים ולהיות הבורא אל להתקרב בניסיוננו גם, מסתבר, קיימת

 . יותר ורוחניים

 לי מוכרות שבעוונותיי) המזרח של הרוחניות בשיטות מאד נפוצה זו תופעה

/ טוב לי יהיה איך על היא שם רוחניתה בעבודה הפוקוס רוב(. מהעבר

 יכולים לידי. סביבי קורה מה חשוב פחות. יותר רגוע/ שליו/ נעים

 וזה מאחר אבל, ורגשיות פיזיות, כלכליות מצוקות עם אנשים להסתובב

 הדיבורים גם. מטרד מאשר יותר לא בעייני ייתפסו הם, שלהם" קארמה"ה

 משיטות חלק בקרב שמעיםשנ, חברתית וסולידריות מחויבות, חסד על

, אקטיבית ועשייה במצוות מעוגנת שאינה, רפה מאמירה יותר אינו, אלה

 .ושעל צעד כל על לעשות לנו מורה בפועל שלנו שהתורה כפי

 לא ומביא והקודש הרוח בעולם גם קיים ומוערך מקובל, יפה להיות הרצון

 שאחד חכמים תלמידי ישנם". רוחני חתיך" להיות לרצות אנשים מעט

 להם שיגידו כדי הוא ולמאמציהם" הדלק"ו שלהם העיקריים המניעים

 על במחמאה הוא חיותם ומקור, וצדיקים חכמים הם כמה עד ועליהם

 כספים שתורמים אנשים ישנם, הזו לתופעה בדומה". הרוחנית גדולתם"

 הון מהידיעה ולגרוף בתקשורת כך על לספר רצים מיד אבל, לנזקקים

 ילדיהם את ששולחים מעטים לא הורים וישנם, אחר וא כזה פוליטי

, מגוונים העשרה וחוגי בפעילויות ומשקעים למצטיינים לימוד לתוכניות

.  מוצלחים ילדיהם כמה עד להם שיגידו זה באמת להם שחשוב מה כאשר

 אבל, טוב כמובן הוא בילדים השקעה/  תרומה/  תורה לימוד של העשייה

 .שגוי הראשוני המניע
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 אהרון של תגובתו - ואביהוא נדב של מותם לסוגיית ביחס אחר קשרבה

 וידום: "מפתיעה מעט הייתה האהובים בניו לשני שארע על ששמע לאחר

 מתגובתו חשוב לקח ללמוד יכולים אנחנו, דעתי לעניות". אהרון

 בחר אהרון, חש שוודאי, הגדולים והכאב הצער למרות. המאופקת

 על ופקפוקים האשמות למסע להיגרר היה יכול הוא בקלות. בשתיקה

. ונקמן אכזרי ה"ושהקב בעולם צדק שאין ולחשוב הבורא של הנהגותיו

 שלא להבין השכיל הוא וככזה זה ברגע גם עניו ונשאר היה אהרון כי נראה

 ואחרות כאלה שאלות ודאי יש לנו גם. להבין יכול או מבין הוא דבר כל

 או, השואה הייתה, לדוגמא, כיצד ברור לא לנו גם. בעולם שנעשה על

. איתמר בישוב וחצי כשבוע לפני בשנתה תמימה תינוקת נרצחה מדוע

 והמשך ענווה של מסר הוא אהרון של מתגובתו" ללקט" שביכולתנו המסר

 .מסתתר הטוב בהם קשים במצבים גם ה"בקב תמימה אמונה

 הוא" שמיני" בפרשת המופיעים הנושאים אחד - לחלוטין אחר ובעניין

 במספר. ואסורים מותרים מאכלות בין והבחנה הכשרות סימני תיאור

, לטמאה כשרה חיה בין להבחין הדרכים רק לא לנו ניתנו קצרים פסוקים

 לפני להיכתב הייתה יכלה לא שהתורה לעובדה מדהימה הוכחה גם אלא

 .משמיים ניתנה בהכרח אלא, אדם בני י"ע שנה 3,300

 דברו. אליהם לאמר אהרון ואל משה אל' ה דברוי'' :נכתב שלנו בפרשה

 על אשר הבהמה מכל תאכלו אשר החיה זאת: לאמור ישראל בני אל

 בבהמה גרה מעלת, פרסות שסע ושוסעת פרסה מפרסת כל. הארץ

 זה אין כי מבהיר התורה את שכתב מי       (. ג-א יא ויקרא)'' תאכלו אותה

 אף או אפריקני ונגל'מג, השבאוסטרלי העד מיערות חיה נמצא אם חשוב

 סימן בה נמצא אם - שנה מאות כמה לפני רק שהתגלתה אמריקה מיבשת

 לאחר שנית מאכל העלאת כלומר, גרה העלאת) השניים מבין אחד טהרה

 אלא אחת מיקשה אינן רגליה שפרסות כלומר, פרסה הפרסת או, בליעתו

, בהמשך!  הנוסף הטהרה סימן את גם בה יימצא בהכרח אזי(, שסועות

 ושעוד ידועים היו שכבר החיים בעלי אלפי עשרות מבין כי מדגישה התורה

 נכון אינו זה כלל אשר ארבעה רק ישנם בעתיד להתגלות היו צפויים
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 אשר, והארנבת השפן, הגמל: בשמותיהם אותם מציינת ואף, לגביהם

 ואינו פרסה מפריס אשר לבדו והחזיר, פרסה מפריסים ואינם גרה מעלים

 של אלפים עשרות, כאמור, התגלו נכתבו אלה שדברים מאז. גרה מעלה

 אחת חיה אף נמצאה לא -  ופלא והפלא, חיים בעלי של ומינים סוגים

 רק קיימת, כך אם!! לגביה נכון היה לא זה שכלל( ארבעה אותם מלבד)

 את כתב משה ” זה ידע של מקורו זיהוי לגבי, אחת הגיונית אפשרות

 היצורים כל את ברא אשר, ה"מהקב המידע את קיבלש לאחר הדברים

 שאכן, זואולוגיות עובדות אותן את ביטחון בכזה לקבוע היה ויכול

 חיות של ונוספים רבים מינים עם חדשות יבשות גילוי לאחר גם התאמתו

 .האנושיות הידיעות המדע התפתחות ולאחר

 לבעל מגיע לא האם - השאלה נשאלת כעת, הזה המדהים המידע לאור

 דברים כלפי גם אמון של ואשראי מסוים קרדיט אלו מופלאות ידיעות

 ?מהבנתנו רחוקים שעדיין

 

 

 

  

 האתר העסקי החדש שלי עלה לאוויר. אשמח לחלוק אותו עם קוראיי הנאמנים:

www.wise-planning.co.il 
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3.  

  " שמיני"   פרשת של מתומצת א . סיכום
 בפלא רואים אלו ולפתע, העם כל את ומברכים יוצאים ואהרן משה

 דיני כל מופיעים מכן לאחר" “ העם כל אל' ה כבוד וירא: "הגדול

 האסורים והדגים העופות, הבהמות, החיות ומפורטים, האסורות כלותהמא

 באכילה

 ולזקני ולבניו לאהרן משה קרא" המשכן להקמת -" השמיני  ביום ויהי"

 שכיפר בזאת לרמז - לחטאת עגל לקחת אהרן על מצווה הוא". ישראל

 עיזים שעיר לקחת מצווה הוא ישראל-בני ועל, העגל חטא על' ה לו

. בשמן בלולה מנחה וכן, לשלמים ואיל ושור לעולה וכבש גלע, לחטאת

 ".עליכם נראה' ה היום כי" יען", הכנה" בתור זאת כל

' ". ה לפני ויעמדו העדה כל ויקרבו" - הציווי את מקיימים ישראל-בני

 משה. הקרבנות את להקריב לגשת בוש אהרן אך ומחכים עומדים כולם

 קרבנו את מקריב אהרן! נבחרת לכך כי", המזבח אל קרב: "מזרזו אחיו

 שהוא ואחר' ", ה צווה כאשר( "הקרבן הקרבת סדר ככל) העם קרבן ואת

 ויברכם העם אל ידיו את אהרן וישא" המזבח על לעיל שפורט את מניח

 ".והשלמים והעולות החטאת מעשות וירד

. הקטורת מעשה את ללמוד מועד -אהל אל ואהרן משה נכנסים כך-אחר

 - במשכן ישכון' ה וכבוד העבודות כל יעזרו האם לראות מצפה כולו העם

 - במשכן שרתה לא ושכינה הקרבנות את משה הקריב ימים שבעה שכן

: הגדול בפלא רואים ואלו, העם כל את ומברכים יוצאים ואהרן משה והנה

 ".העם כל אל' ה כבוד וירא"

 המזבח על לותאכ' ה מלפני אש ותצא: "ואז, המזבח על נמצאים הקרבנות

 ".פניהם על ויפלו וירונו העם כל וירא החלבים ואת העולה את
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. וקטורת אש עליהם ושמים מחתותיהם את לוקחים אהרן בני ואביהו נדב

 קטורת מקטירים ובכך הקודשים -קודש לתוך המחתות את מכניסים הם

 אותם ותאכל' ה מלפני אש ותצא: "לבוא ממהר עונשם. ברשות שלא

 ' ".ה לפני וימותו

 העם כל פני ועל אקדש בקרובי' ה דבר אשר הוא: "אהרן את מנחם משה

 את להוציא עליהם ומצווה הנפטרים של הדודים-לבני קורא הוא". אכבד

 הפנימים אבריהם ורק שלם נשאר גופם שכן) הקודשים מקודש הגוויות

 על מתאבל העם כל(. לחוטמיהם שנכנסו אש של חוטים שני ידי על נשרפו

 .אהרן בני של םמות

 לפני יין בשתית לנהוג שיש יתרה זהירות על ומצווהו אהרן אל מתגלה' ה

 באכילה להם המותר על ישראל בני לומדים עתה. בקודש לעבודה כניסה

 .האסור ועל

 הבהמה מן

- אותה בבהמה גרה מעלת, פרסות שסע ושוסעת פרסה מפרסת כל"

 השפן הגמל: והם, כוללא אסור אותם דופן יוצאי ישנם אולם". תאכלו

 פרסה שמפריס והחזיר, פרסה מפריסים ואינם הם גרה שמעלי והארנבת

 .מטמאת נבלתם באכילה האסורים אילו כל. גרה מעלה ואינו

 "(במים אשר מכל)" הדגים מן

 אלו אולם" תאכלו אותם ובנחלים בימים וקשקשת סנפיר לו אשר כל" 

 .לאכילה הם אסורים וקשקשת סנפיר להם שאין

 העוף מן

 הנשר כגון הדורסים מסוג אינם הם עוד כל באכילה מותרים העופות כל 

. באכילה האסורים העופות כל של רשימה התורה מונה כאן. והעזניה הפרס

 והם רגלים ארבעה להם שיש מאותם חוץ באכילה אסורים העוף שרצי

 .והחגב החרגול כגון, הארץ על מנתרים
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 בהם והנוגע לכם הם טמאים בהם וכיוצא העכבר החולד כגון הארץ שרץ

 או מים על או כלים לתוך שנפלו אלו שרצים. הערב עד יטמא מותם אחר

. מטמא שגופה מתה בהמה של דינה כן. בהם הנוגע את הם מטמאים אוכל

 ".אני קדוש כי קדושים והייתם והתקדשתם"

 נפש ולכל במים הרומשת החיה נפש וכל והעוף הבהמה תורת זאת" 

 הנאכלת החיה ובין הטהור ובין הטמא בין להבדיל, הארץ על רצתהשו

 ".תאכל לא אשר החיה ובין

  ויברכם העם אל ידיו את אהרן וישא

 .ישא, יאר, יברכך, כהנים ברכת - ויברכם:  י"רש

 הקבוע בנוסח לברך ה"הקב י"ע נצטוו טרם הכהנים זמן באותו, למעשה

 ה"הקב מצווה נשוא בפרשת רק כי(, ישא, יאר, יברכך) כהנים ברכת של

 יותר מאוחר ובשלב, מדעתו זה נוסח חידש הכהן שאהרן אלא. זה נוסח על

 .זה לשון במטבע לברך וציווה ה"הקב עמו הסכים

 בברכה ברכנו" כהנים ברכת קודם ץ"הש נוסח היטב מובן זה לפי

 מצד הכהנים ברכת": ובניו אהרן מפי האמורה, בתורה הכתובה המשולשת

", ובניו אהרן מפי אמורה" כבר היא שני מצד אך" בתורה כתובה" אחד

 כך על שציווה לפני עוד מדעתם הברכה נוסח את חידשו הכהנים דהיינו

 .ה"הקב

  נקי לאכול

 לחפש שהגיע המשכיל. ‛הכנסת בבית הוא בבית כעת נמצא לא הרב‚

 בית לכיוון פעמיו שם, ם‛המלבי ” מיכל יחיאל בן לייבוש מאיר רבי את

 ספר על, גדול כמדקדק שנודע מהרב, הסכמה לקבל היה רצונו. הכנסת

 .הקודש בלשון הנרדפות המילים הבדלי על העומד שחיבר

 את קידם ” אורח שלפניו שראה מכיוון אך, ולמד שעה באותה ישב הרב

. אחת בעיה רק הייתה. קנקנו על לעמוד וניסה לבבי ‛עליכם שלום‛ב פניו
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 תורה שומר אינו ם‛שהמלבי חשב ם‛המלבי את מימיו ראה שלא המשכיל

 ששמע השבחים לבין שלפניו ’דוס’ה של דמותו בין קישר לא ולכן ומצוות

 ...ם‛המלבי על

 ענה, ‛ואמא מאבא באתי. ‚בחמימות הרב התעניין?‛, באתם מאיפה‚

 .בהתחכמות המשכיל

 מארבע: ‚בשלו והמשכיל. שוב הרב ניסה?‛, בגלובוס מקורכם ואיה‚

 ...‛הארץ תכנפו

 המשכיל כשהגיע בערב. לספריו וחזר אבוד מקרה שזה ם‛המלבי ראה

 עצמו על התגבר הוא אך, בשלה כעגבניה לחייו אדמו ם‛המלבי את וראה

 .הסכמה וביקש

 המשכיל. ‛לשקץ שרץ בין ההבדל מהו לומר תדע אם הסכמה לך אתן‚

 שמץ לו שאין הודה לבסוף. להכא ומהתם להתם מהכא במוחו להפוך ניסה

 בא השרץ, ‚בשנינות ם‛המלבי ענה, ‛ביניהם ההבדל מה לך אומר. ‚מושג

 ...‛הארץ כנפות מארבע והשקץ ואמא מאבא

 *** 

 בכל נפשותיכם את תשקצו אל‚ מוזהרים אנו השבוע פרשת של בסופה

 חסרה ’ונטמתם‘ המילה, ‛בם ונטמתם בהם תטמאו ולא השורץ השרץ

 אסורות מאכלות שהאוכל ל‛חז דרשו ןמכא, ’א האות את תחילה בכוונה

 טמטום גורם) ’וכדו טבל, ערלה גם אלא ורמשים שקצים דווקא לאו(

 .לנפשו ואטימות

 חיים בעלי. בעולמו הבורא שהטביע בטבע מקורה זו נחרצת קביעה

 קהות לאדם גורמים, וזוהמה ברפש חיים או למחייתם החי מן הטורפים

 הזה בעולם מטרתנו כל. אלוקיות ודרגות לרוחניות הקשור בכל חושים

 העבודה בסולם דרגתו לפי אחד כל ולהתעלות החומר על להתגבר היא

 .למאכלנו מתאימים לא שכאלה חיים בעלי מדוע כן אם ברור, האישי
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 ולפתוח שלי הבשמים מחנות מטר שני להגיע! חוצפה איזו: ‚ורתח געש צבי

 כך על אעבור נישא, זבולון לו חושב מה? עורות לעיבוד מפעל שם

 התרגש לא זבולון אבל... ‛שלו מהריח יברחו שלי הלקוחות כל?! בשתיקה

 .נפתח המפעל שבוע ולאחר מידי

 ככל והידלדלה הלכה חנותו, מדויקת הייתה צבי של תחזיתו המזל לרוע

 בחנותו מיואש ישב כשצבי הימים באחד. ושגשג השכן המפעל שהלך

 תיכנס החנויות בין הקיר את נשבור בוא :הצעה ובפיו זבולון הגיע השוממת

, ברירה הייתה ממש לא הריח אנין לצבי. ותתפרנס שלי למפעל כשותף

?!’, ירשת וגם הרצחת: ‘מילים ללא שצעקה זעם פיקת וירדה עלתה בגרונו

 ...הביתה להביא צריכים פרנסה אבל

 על אחת יד עם לעבוד נאלץ שבתחילה וצבי, החודשים להם חלפו עברו

 לאכול אף למד, צח אוויר ריאותיו מלוא לנשום החוצה רץ פעם ומידי האף

 הימים באחד. העור עיבוד של הנורא לריח והתרגל במפעל ארוחותיו את

 שותף מחפשים, תראה: ‚עיתון גזיר ובידה הביתה צבי של אשתו הגיעה

 תנסה לך, וידע ניסיון לך יש. העיר של השני בצד מצליח בשמים למפעל

 .‛מזלך את

 הללו לגאוותנים ואתחבר אלך שאני, ‚צבי הזדעק?!‛, השתגעת‚

 המוצלחים ה’החבר אנחנו? ’ד סוג הוא בעורות שעובד מי שכל שחושבים

 ...‛עצמנו את נשפיל ולא

 לא זה להם‛ש שהחליטו לאלו קורה מה, חיים החפץ ממחיש זה במשל

 לאכול כי( ענבים אשכול איזה אוכל אם לקרות יכול כבר מה כי, יקרה

 קהות?‛. ממנו עישרו שלא...) זה את לך שעושה מה לא זה יתוש או זבוב

 להבחין מעשה לאחר לנו נותנת לא, לטינוף מההרגל שנגרמת החושים

 .לכלוך ללא רוחניים לחיים ולחזור הגלגל את לעצור הזמן שהגיע

 *** 
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 על להתקיים יכול אינו שאדם כפי, ‛האדם יחיה לבדו הלחם על לא כי‚

 במהלכם. תקינים חברה חיי בלי לתפקד יכול אינו כך, בלבד ומים םלח

 בדמות, ופיו אוזניו עיניו ליד החולפים ‛ורמשים שקצים‛מ נשמתו ניזונה

 .אסורים ודיבורים מראות

 אנו שחולף יום בכל. ‛העומר ספירת‚ אלו בימים לנו ניתנה כך לשם

 האטימותמ לחלוטין להתערטל נוכל שם ‛התורה קבלת‛ל מתקרבים

 הרע היצר בנו שהדביק ומהדחייה הרוחני מהלכלוך, משים בלי שפיתחנו

 צורך יש, מחודשת להיטהרות לזכות מנת על. שבקדושה דבר לכל

 החיים דופק על אצבע שמים אנו, החושים לקהות ‛המשקל תשובת‛ב

 .הקדושה התורה לקבלת והמתנה ציפייה מתוך שעובר יום כל וסופרים

 רשת שמיניפב . פרפראות מ

 '(ב' י ויקרא) וימותו אתם ותאכל' ה מלפני אש . ותצא 1

 (בגמרא" )קיים וגוף נשמה שרפת"

 על בספרים הנאמר כפי" )אכילה" נקראת צדיקים של נשיקה מיתת

 על שהיא אלא, כתיקונה שאינה אכילה כל, ברם"(. רעים אכלו: "הפסוק

 שורפה יפה שדעתו ןכה: "חכמינו שאמרו כמו" )שריפה" נקראת, הדחק ידי

 "(.חיה

 מיתת אולם, ואהרן כמשה נשיקה מיתת למות ראויים היו ואביהוא נדב

: וזהו, חטאם של בעטיו הדחק ידי על תקין בלתי באופן באה זו נשיקה

 ".נשמה שריפת"

 לעולה תמימים שנה בני וכבש ועגל לחטאת עיזים שעיר . קחו 2
 (ג,ט)

? מאהרן יותר להביא ישראל ראו מה: "נכתב זה פסוק על כהנים בתורת

 בתחילה בידכם יש; בסוף בידכם ויש בתחילה בידכם יש להם אמר אלא

 שנאמר בסוף בידכם ויש(, יוסף במכירת נאמר) עיזים שעיר וישחטו שנאמר
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 מעשה על ויכפר עיזים שעיר יבא(. העגל חטא) מסיכה עגל להם עשו

 לכפר יש מדוע אהי המדרש מדברי והעולה המתבקשת והשאלה", העגל

 אלו דברים שני כיצד - העגל מעשה על הכפרה עם יחד יוסף מכירת על

 ?קשורים

 שעתיד בנבואה שראו משום יוסף על כעסו יוסף שאחי במדרש כתוב

 והם, ישראל את להחטיא זהב עגלי שהעמיד נבט בן ירבעם ממנו לצאת

 עד, כן אם. ישראל יחטאו ולא ירבעם ממנו יצא שלא בשביל להרגו רצו

 אבל, ל"הנ התירוץ את לתרץ יכלו זרה בעבודה חטאו לא ישראל שבני

 היו עתה ולכן, זרה עבודה עובדי כבר עצמם הם הרי בעגל שחטאו אחרי

 (.ד"מהר הגהות) יוסף מכירת על כפרה צריכים

 שיוסף בכך יוסף מכירת את נימקו שהאחים, עוד לומר אפשר זו דרך ועל

. הרע כלשון זאת והחשיבו לאביהם לספר ולךה ישר אלא מוכיחם היה לא

 ממילא. והרגוהו ישראל בני את והוכיח חור בא העגל מעשה בעת, והנה

 בגללו הנימוק בטל ועתה, תוכחה לקבל מוכנים היו לא ישראל שבני ברור

 .העגל מעשה על לכפר נדרשו ולכן, יוסף את מכרו

 (ז,ט) העם ובעד בעדך . וכפר 3

 לעשות הכריחוהו שכן, אהרן של לחטאו הסיבה את היוו הרי ישראל בני

 מכניסין אין ידו על נענש שחברו מי כל: "אמרו חכמינו והנה. העגל את

 להם היה אהרן של בחטאו שגם איפוא יוצא"; ה"הקב של במחיצתו אותו

 אהרן של כפרתו הרי ממילא. עצמם חטא על נוסף, חלק ישראל לבני

 .אהרן של בחטאו להם שהיה החלק לע, ישראל בני של כפרתם גם היתה

 ובעד בעדך וכפר עולתך ואת חטאתך את ועשה: "הכתוב אמר לפיכך

 גרם אשר העם על גם אם כי, בלבד עליך רק יכפרו לא קורבנותיך -" העם

 .זה לחטא
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 (ז,ט) העם ובעד בעדך . וכפר 4

 לעשות הכריחוהו שכן, אהרן של לחטאו הסיבה את היוו הרי ישראל בני

 מכניסין אין ידו על נענש שחברו מי כל: "אמרו חכמינו והנה. העגל את

 להם היה אהרן של בחטאו שגם איפוא יוצא"; ה"הקב של במחיצתו אותו

 אהרן של כפרתו הרי ממילא. עצמם חטא על נוסף, חלק ישראל לבני

 .אהרן של בחטאו להם שהיה החלק על, ישראל בני של כפרתם גם היתה

 ובעד בעדך וכפר עולתך ואת חטאתך את ועשה: "הכתוב אמר לפיכך

 גרם אשר העם על גם אם כי, בלבד עליך רק יכפרו לא קורבנותיך -" העם

 .זה לחטא

 (ז,ט) המזבח אל קרב אהרון אל משה . ויאמר 5

 לכך? בוש אתה למה: משה לו אמר, לגשת וירא בוש אהרון שהיה: י"רש

 ! נבחרת

 שעבודת", אליהו אדרת" בספרו", חי שאי בן"ה בעל, חיים יוסף רבי כתב

, המנחה את קומץ הכהן כאשר כגון, קמוצה יד בכף שהיא פעמים הכהנים

 .הכהנים ברכת בשעת כגון, פתוחה יד בכף הכהן שעבודת ופעמים

" כ" מהאות מורכבת זו מילה שכן, אלה שני על מרמזת" כך" המילה

 .פתוחה שהיא" ך" ומאות קמוצה כשהיא

 !נבחרת לכך: לאהרון רבינו משה שאמר וזה

 לעולה תמימים שנה בני וכבש ועגל לחטאת עיזים שעיר . קחו 6
 (יג,ט)

? מאהרן יותר להביא ישראל ראו מה: "נכתב זה פסוק על כהנים בתורת

 בתחילה בידכם יש; בסוף בידכם ויש בתחילה בידכם יש להם אמר אלא

 שנאמר בסוף בידכם שוי(, יוסף במכירת נאמר) עיזים שעיר וישחטו שנאמר

 מעשה על ויכפר עיזים שעיר יבא(. העגל חטא) מסיכה עגל להם עשו

 לכפר יש מדוע היא המדרש מדברי והעולה המתבקשת והשאלה", העגל
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 אלו דברים שני כיצד - העגל מעשה על הכפרה עם יחד יוסף מכירת על

 ?קשורים

 שעתיד בנבואה שראו משום יוסף על כעסו יוסף שאחי במדרש כתוב

 והם, ישראל את להחטיא זהב עגלי שהעמיד נבט בן ירבעם ממנו לצאת

 עד, כן אם. ישראל יחטאו ולא ירבעם ממנו יצא שלא בשביל להרגו רצו

 אבל, ל"הנ התירוץ את לתרץ יכלו זרה בעבודה חטאו לא ישראל שבני

 היו עתה ולכן, זרה עבודה עובדי כבר עצמם הם הרי בעגל שחטאו אחרי

 (.ד"מהר הגהות) יוסף מכירת על כפרה צריכים

 שיוסף בכך יוסף מכירת את נימקו שהאחים, עוד לומר אפשר זו דרך ועל

. הרע כלשון זאת והחשיבו לאביהם לספר הולך ישר אלא מוכיחם היה לא

 ממילא. והרגוהו ישראל בני את והוכיח חור בא העגל מעשה בעת, והנה

 בגללו הנימוק בטל ועתה, תוכחה לקבל מוכנים היו לא ישראל שבני ברור

 .העגל מעשה על לכפר נדרשו ולכן, יוסף את מכרו

חוּ  7 קְּ ב . ַויִּ דָּ ימוּ ...  ַוֲאִביהּוא נָּ יהָּ  ַויָּּש ִ לֶׁ ת עָּ טֹרֶׁ ִריבוּ ...קְּ י יַּקְּ נֵּ ' ה ִלפְּ

ש   ה  אֵּ רָּ  (א,י) זָּ

ְקחוֻּ  יִֻּּ י וַּ ֲהרֹּן ְבנֵּ ב אַּ דָּ יהוֻּא נָּ ֲאבִּ יש   וַּ תוֹּ  אִּ ָּ ְחתֻּ נוֻּ  מַּ תְֻּ יִֻּּ ןבָּ  וַּ ש   הֵּ ימוֻּ  אֵּ יָֻּּש ִּ יהָּ  וַּ לֶּ  עָּ

ת יבוֻּ  ְקטֹּרֶּ יְַֻּּקרִּ י וַּ ְפנֵּ ש  ' ה לִּ ה אֵּ ר זָּרָּ ֶּ ה לֹּא ֲאש  וָֻּּ ם צִּ א. אֹּתָּ צֵּ ֵּ תֻּ ש   וַּ י אֵּ ְפנֵּ לִֻּּ ' ה מִּ

ל אכַּ ֹּ תֻּ ם וַּ תָּ תוֻּ  אוֹּ יָֻּּמֺּ י וַּ ְפנֵּ  'ה לִּ

 ציוה לא אשר" ואביהוא נדב עשו בדיוק מה בשאלה כאן נעסוק לא

 חשקם שמרוב ברור פנים כל על (,בזה נאמרו רבים ופירושים" )אותם

 אך". וימותו' ה לפני בקרבתם, "מתו ולכן הגדרים את פרצו' לה להתקרב

 :י"רש מפרש כך. למעשה רבינו משה מתייחס כיצד מעניין

 וידום.. אקדש בקרובי לאמר' ה דבר אשר הוא אהרן אל משה ויאמר" 

 של במיודעיו הבית שיתקדש הייתי יודע, לאהרן משה לו אמר אהרן

 ממני גדולים שהם אני רואה עכשיו. בך או בי או סבור והייתי, מקום

 ".וממך
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 של מיודעיו הם ואביהוא נדב כי התברר שכעת לאהרן משה אומר הנה

 משמעותו" אקדש בקרובי, "מזו יתירה! ואהרן ממשה יותר וגדולים, מקום

 !במשכן השכינה השראת באה הללו" מקורבים"ה ידי שעל

' ה דברי את כראוי מקיימים ואהרן משה סוף סוף; להבנה קשה הדבר אבל

 ואם הציווי כפי שלא שעשו כיון מתו ואביהוא נדב ואילו, הדרך כל לאורך

 הרי! ואהרן ממשה פחותה בדרגה שהם לכאורה מגלה עצמו זה מעשה כן

 דוגמא לשמש צריכים אינם ודאי ואהרן כמשה שלא ואביהוא נדב

 כדרך יעשה שלא אהרן את ה"הקב מזהיר מיתתם לאחר ואכן, לאחרים

 ?כך כל אותם לשבח ניתן כיצד כן ואם, הם שעשו

 "אהבה כמות עזה"

 כל שכן. לקדושה אמיתי רצון מתוך בא ואביהוא נדב שמעשה להבין צריך

 להביא בכדי היו" השמיני ביום" ואהרן משה ידי על שנעשו המעשים

 שכינתו להשרות", "םאליכ נראה' ה היום כי" במשכן השכינה להשראת

 להדבק ביותר העז הרצון היה ואביהוא נדב ואצל( י"רש" )ידיכם במעשה

 שגם עד כך-כל עז היה' לה להתקרב ואביהוא נדב של רצונם! בשכינה

-אור שמסביר וכמו, המעשה מן נמנעו לא, למות הם שעלולים כשידעו

 (:מות-אחרי בפרשת) הקדוש החיים

 הכתוב רמז... מתו ובזה הקודש בחיבת העליון אור לפני שנתקרבו" 

 מקרוב נמנעו לא במיתתם מרגישים שהיו שהגם, הצדיקים חיבת הפלאת

 כלות עד, מתיקות-נשיקות-חביבות-ידידות-עריבות-נעימות-לדביקות

 ."מהם נפשותם

', ה ובקרבת השכינה בהשראת הרוצה, האמיתי הרגש מבחינת, אומר הוי

 לרבים אפשרלהורות אי, אמנם! מכולם הגדולים ואביהוא נדב היו אכן

 שלהם הספונטנית בהתלהבות דוקא היה החיובי הערך כי, בדרכם ללכת

 רגש את להגביל חייבים למעשה כהוראה! לחקות אפשר אי זה ואת

 נדב ואם", השערה כחוט" עד, המדוקדק הציווי לפי רק ולפעול הקודש
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 אם". תשת אל ושכר ןיי" הכהנים נצטוו עתה הרי יין-שתויי היו ואביהוא

, המפורשות ומצוותיו' ה רצון מלוי היא לרבים הסלולה הכבושה הדרך, כן

: לו שנאמר ממה משנה שאינו אהרן של וכמדתו, משה של הרגילה כדרכו

 (.לד, טז ויקרא י"רש" )שינה שלא אהרן של שבחו להגיד"

 מצפים ואנו. האידאלי המצב זה אין שכמובן להוסיף עלינו מוסגר במאמר] 

 המסגרות בתוך ואביהוא נדב של אהבתם תוקף להתגלות תוכל שבו ליום

 כאן ואין", דתיקון בכלים דתוהו אורות: "החסידות ובלשון, כאן החיים של

 .[להאריך המקום

 "ממני גדולים"

 נרתע אינו משה. הנאמן הרועה, רבינו משה של גדלותו לנו מתגלה וכאן

 לשבח ואף, מכולם ואביהוא נדב יםגדול הקודש שבשאיפת בכך מלהודות

 והחשק האהבה, אחד מצד: כפול מסר כאן לנו מעביר משה! בגלוי אותם

, אלוקים-קירבת לשיא חיובית דוגמא לשמש ראויים ואביהוא נדב של

 היותו מעצם כזה נסיון כל שכן הזו האהבה את לחקות מקום אין, שני ומצד

 .מסוכן זיוף הוא מקור ולא חיקוי

 בקרבו שיהיו חייב ישראל שעם בכך מכיר שמשה נאמר, יותר נעמיק אם

 לאחר באה בישראל השכינה השראת שהרי! ואביהוא כנדב אנשים

 בצורה נמצא זה ורצון' ה נועם לגילוי לזכות ישראל ורצון הלב-נדיבות

 ישראל בקרב היו לא שאילו לומר ניתן. ואביהוא נדב אצל ביותר החזקה

 הנה: משה אומר כעת לכן. למשה אכזבה זו תההי, ואביהוא כנדב אנשים

 כי המוכיחים הגדולים האנשים הם אלו, מקום של וקרוביו מיודעיו הם אלו

 .אלקים קרבת את לבו בכל חפץ ישראל עם

 הממשיך אך", ממני גדולים" בענוה לומר היודע, משה של גדולתו זוהי

 שעם ודעי משה שכן. והמצוה התורה משמרת על ולעמוד בתוקף להנהיג

 .היום כאן החיים, שלנו" קטן"ה במעשה חפץ' ה, הגדולים של גדולתם כל

●●● 
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 של להתפרצויות גם כבוד של מקום לתת היודעת זו היא אמיתית הנהגה

 נחפז ומיד", הכללים לפי" שאינה התפרצות מכל שנבהל מנהיג. יחידים

 שרק שבחו כזה מנהיג. אמת של מנהיג אינו וכל מכל אותה ולשלול לגנות

-הבעירה שבלי מבין ואינו, העם את מחזיקה היבשה החוקים מערכת

 .קדימה הדוחף המנוע חסר הפנימית

. לפעול אנשיו את המניע החיובי הדחף את להעריך יודע האמיתי המנהיג

 גדולים אנשים אותם זו מבחינה כי בכך ולהודות לדעת גם צריך כזה מנהיג

 .באמת הגדולים לדברים להגיע ןנית בזכותם דוקא ולפעמים, ממנו הם

 (ג,י) אהרון . וידום 8

 כל פני ועל אקדש בקרובי לאמר' ה דבר אשר הוא אהרן אל משה ויאמר

 לאמר' ה דבר אשר הוא אהרן אל משה ויאמר אהרן וידום, אכבד העם

 אהרן וידום, אכבד העם כל פני ועל אקדש בקרובי

 ע"ל 3-ה בת בתו, אהנור לצרה נקלע, ירוחם רבי בשם עליה בן אברך

, ומורדות עליות היו, ל"רח ומייסרים קשים טיפולים ועברה, במחלה חלתה

, נסיגה התרחשה כ"ואח מהמחלה יוצאת בתי הנה שחשב תקופות היו

 עשה הוא, ושנים חודשים במשך לייאוש תקווה בין נקרע הוא, חלילה וחוזר

, לצדיקים נסע הוא, ורחמים ישועה בדבר להיוושע כדי ידו לאל אשר כל

 עלתה ובתו נסגרו שמיים שערי אולם כמים דמעות שפך, נדרים נדר

 ...השמימה בסערה

 על מספר ירוחם' שר כדי תוך, מחבריו אחד לנחמו בא, שבעה כשישב

, ירוחם, חבירו אותו שאל, המנוחה ילדתו עם שעבר והתמודדויות הקשיים

 ?והנוראה הקשה ההתקופ את ולשרוד להאמין הכוח את לך נתן מה תגיד

 וקשה נוראה תקופה הייתה זו, האמת את לך אומר, ואמר ירוחם' ר ענה

 נשברתי, לעשות מה אין שיותר לי הודיעו כשהרופאים אחד ערב, מנשוא

 ניגש, יתברך ברחמיו, ברחוב כסהרורי והלכתי החולים מבית יצאתי, מאוד

 עליי שעובר מה את בדמעות לו סיפרתי, לעצבוני אותי ושאל יהודי אלי
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 אחדים ימים לפני שקרה סיפור תשמע לי אמר היהודי, האחרונה בתקופה

, הקשה בתקופה אותי וחיזק חישל הזה הסיפור ואכן, עצום חיזוק לך שייתן

 :המעשה היה וכה

' ה ועובד נשגב צדיק יהודי, בדורינו בתשובה המחזירים מגדולי אחד

 הבנים את להשיב פשונ את מוסר הוא, שמיים לשם מעשיו שכל מופלא

 הישרה מהדרך לרדת החל שלו הבנים אחד. שבשמיים לאביהם התועים

 .צלח לא, חזרה להשיבו כדי עמו לעשות שניסה מה וכל, ל"רח

 פיתויים, הבא העולם טוב כל את, הזה העולם טוב כל את לו הבטיח הוא

 ל"רח התדרדר הבן, עזר לא עמו עשה שהוא מה כל אבל, שונים מפיתויים

 .ממש התחתונה לדיוטא שהגיע עד דחי אל מדחי

 בנו את שישיב יתברך אליו להתחנן והחליט ידיים הרים לא הצדיק

 רוח בשער המובא, הזה לנושא מיוחד' יחוד'ב השתמש הוא, בתשובה

 והוא, בתשובה הרשע את להחזיר' א יחוד: "ל"ז י"האר לרבינו הקודש

 ה"זלה מורי לו ולמד דשנשתמ, בנו אודות על ה"זלה אלשיך מ"להר

 ".ישראל לדת ושב לו והועיל, בתשובה להשיבו הזה ליחוד שיכווין

 עד. בתשובה ישוב שבנו יתברך אליו בתפילה נפשו לשפוך הרבה הצדיק

 דמעות מרוב שחור נהיה הצדיק של בסידור השיבנו שברכת כך כדי

 .בתשובה שישוב הסורר בנו על שהוריד

 הרע היצר של השווא מקסם שכל לראות הבן זכה, הועילו התפילות ואכן

 צדיק ונהיה בתשובה חזר הוא, בתשובה לשוב החליט רוח ורעות הבל הוא

. בצפת לגור והלך תשובה לבעלת נישא הוא כ"אח תקופה, נשגב' ה ועובד

 .ה"ב בריאים ילדים שני לו נולדו נישואיו לאחר

 לא שמשהו םהרופאי ראו בלידתו כבר, השלישי הילד להם נולד כ"אח

 ויש, מאוד חולה שהילד התגלה מקיפות בדיקות ולאחר, עמו כשורה

 את ת"השי שירפא כמים דמעות שפכו והאם האב. שישרוד מעטים סיכויים

 אף על משהו עוד לתקן צריכים עדיין הם אולי במעשיהם פשפשו. בנם
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 ללידתו השביעי וביום בפניהם נסגרו שמיים שערי אבל. הנפלאה תשובתם

 .לעולמו הלך הקטן ןהב

 לו לערוך יש המתים בתחיית לקום יזכה שהילד שכדי קובעת ההלכה

 לבית המוהל את הזמינו כ"ע. שם לו ולתת הקבורה לפני מילה ברית

 הילד את מל המוהל, הילד קבורת לפני מילה ברית לו לערוך הקברות

 ?הנימול לרך לתת רוצה אתה שם איזה האבא את שאל מכן ולאחר

 הרהר, קבר עלי יורד הוא הרי, שם, האבא של מעיניו פרץ דמעות לש זרם

 שאני השם זה'"! ה רצון: "לו שיקראו רוצה אני שאגה ונתן רגעים כמה

 לבורא קץ אין באהבה ייסורים קבלת של השם זה... לילד לתת רוצה

... באהבה מקבל אני' ה רצון זה אם אבל... יודע לא, מבין לא אני, עולם

 '"...ה רצון" לו שיקראו רוצה אני ולכן

 ...בארץ אחד גוי ישראל כעמך מי

 (ג,י) אהרון . וידום 9

 למרות, הכהן שאהרון מבואר'( ב עמוד ו"קט דף) זבחים מסכת בגמרא

 של שמו את להקדיש כדי בניו מתו שלא ידע, אותו שפקד הכבד האסון

 .שתק כך ומשום הוא ברוך הקדוש

 .שכר אהרון קיבל זו שתיקתו על

 נקרא אחד אדם: נפלא משל טוב שם בעל ישראל רבי אמר זה ענים על

 .הארמון אל מיד לבוא המלך שליח ידי על

 מיד זועפים ופניו שחורים בגדים לבוש שהיה השליח את האיש ראה כאשר

 .המלך מאת עונש לו צפוי שמא גדול פחד אחזו

 אינו ןה, השליח מפני חושש לך מה: ואמר שהרגיעו אחד פיקח שם היה

 .המלך צווי ללא מאומה לך לעשות יכול
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 כל בידך אין כי הינך יודע ואם, במעשיך פשפש ותדאג שתפחד במקום

 את ותשמע, המלך ציווה כאשר, הארמון אל תמהר אם תעשה טוב, חטא

 .בפיו אשר

 תכלת בגדי לבוש שליח ידי על המלך אל שנקרא אחד באדם מעשה ושוב

 .שוחקות ופניו

 .מרקד חלוה האיש שמח

 הזה השליח כי יתקע לידך ומי? מרקד לך מה: ואמר אחד פיקח אליו פנה

 חשוב אלא השמחות פניו ואחר מראהו אחר שולל תלך אל? טוב מבשר

 חלילה אם אולם, עבורך טוב מבשר השליח למלך אתה נאמן אם בנפשיך

 !...הרעה אליך כלתה... המלך נגד חטאת

 לפי עצמו את לשפוט ליהודי לו אין בטו שם הבעל אמר הנמשל גם הוא כן

 חשבון עת בכל לערוך עליו אלא, חלילה, רעה או טובה אליו שבאה

 !למלך הוא נאמן אכן אם ולידע הנפש

 החוקים כל את ישראל בני את ולהורות..תשת אל שכר . יין10
 (יא-ט,י)

 תמותו ולא מועד אהל אל בבואכם אתך ובניך אתה תשת אל שכר יין

 ובין הטמא ובין החול לבין הקודש בין ולהבדיל דורותיכםל עולם חקת

 החוקים כל את ישראל בני את ולהורות הטהור

 בהלכה נחשבים אשר מרופשיץ נפתלי רבי הצדיק אמר שמחה ארועי ישנם

 :הם ואלו, יין בשתית לקיימם או בהם לשמוח ומצווה, מצווה כסעודת

 '(.ב סימן העזר בןא) ערוך בשלחן שמבואר כפי, נישואין סעודת. א

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

 ערוך בשלחן שמבואר כפי, מחוליו שנתרפא חולה של הודאה סעודת. ג

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

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

 (.ו"ורצ

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

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

 אמנם", תשת אל ושכר יין: "בפסוקים מרומז נפתלי רבי אמר - זה דבר

 ?אימתי, יין לשתות עליך מיוחדים במקרים

 .נישואין לסעודת רמז", אתך ךובני אתה. "א

 .הבית לחנוכת רמז", מועד אוהל אל בבואכם. "ב

 .שנתרפא חולה של הודאה לסעודת רמז", תמותו ולא. "ג

 .מילה לברית רמז", לדורותיכם עולם חוקת. "ד

 .והבדלה לקידוש רמז", החול לבין הקודש בין ולהבדיל. "ה

 ארור בין ידע דלא עד" יםפור לסעודת רמז", הטהור ובין הטמא ובין. "ו

 ".מרדכי לברוך המן

 .מסכת לסיום רמז", החוקים כל את ישראל בני את ולהורות. "ז

 (י,י) החול ובין הקודש בין . ולהבדיל 11

 מאת גזירה נגזרה, ב"הנצי, ברלין יהודה צבי נפתלי רבי הגאון של בימיו

 .הקדושות הישיבות תוך אל חול לימודי להכניס הממשלה

 לעולם ממשי סיכון במהווה זו נוראה בגזירה עוזו בכל נלחם ב"הנצי

 .התורה

 .למשכב נפל כך מחמת
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 בתורה כך על רמז הוא ברוך שהקדוש ב"הנצי אמר, חיים רבי הגאון, לבנו

 הקודש לימודי בין להבדיל יש", החול לבין הקודש בין ולהבדיל: "בפסוק

 החול לימודי שאין די לא וחול קודש מערבים כאשר שכן, החול ולימודי

 ...לחולין, חלילה, הופכים הקודש לומודי אלא, קדושה מקבלים

 כוחותי כל את ממני נטל זה שדבר שאף ב"הנצי סיים ההיקר בני לך ודע

 נפשי את שאמסור הזה הגדול העינין הוא כדאי, למשכב ליפול לי וגרם

 !עליו

 (ב,יא) תאכלו אשר החיה . זאת 12

. מותרת בהמה ומהי אסורה בהמה מהי ברורים יםסימנ מבוארים בתורה

 ד"כ מנתה התורה אלא, סימנים התורה מנתה לא בעופות זאת לעומת

 אנו אין שכיום אלא. טהורים העופות כל ומלבדם, טמאים עופות מיני

 .ד"הכ כל של זהותם את יודעים

 סימנים נותנים חולין' במס ל"חז, טמא לעוף סימנים אין שבתורה אף על

 א"ע סא בדף וכן במשנה א"ע נט בחולין כמבואר, טמא עוף מהו נדע דכיצ

 הדורס כל" ולכן, דורס טהור עוף שאין, הוא מהסימנים אחד, ולמשל)

 לעופות מספר אין הרי, שהקשו, כל ה"ד א"ע סא דף' ובתוס ועיין". טמא

? דורס שהוא אחד אין הטהורים העופות שבכל ל"חז ידעו ואיך, הטהורים

 את ובדק, טהור עוף מכל שהקריב, נח מימות הייתה קבלה שמא ,ותירצו

 (.דורס טהור עוף שאין לדורות ומסר כולם

, ב סעיף פב סימן ד"יו ע"בשו הלכה נפסקה, אלה סימנים אף על, אמנם

, המסורת לולא כי, טהור שהוא מסורת לגביו יש כ"אא עוף לאכול שאין

 הוא שעוף ברגע) דורס נוהוראי שלא רק, דורס בעוף שמדובר חוששים אנו

 מדגיש וכך(. אחרים סימנים יועילו ולא, מוחלט טומאה סימן זהו, דורס עוף

 .לשנות ואין נהגו שכך, ג בסעיף שם א"הרמ

, טהור שהוא מסורת יש כ"אא עוף אוכלים שאין שביארנו מה לגבי

 ואילו. סימנים בו מסרה לא שהתורה, בעוף דווקא נאמר זה דין בפשטות
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 `פ בסימן ך"שהש אלא. מסורת לי ולמה ברורים סימנים ישנם הבבהמ

 פי על אותה אוכלים שאנו, טהורה לחיה ביחס אגב כבדרך כותב, א"סק

 אדם החכמת דייק אלו ממילים. עוף לגבי להלן שיבואר כמו, מסורת

 הוא הדין, בחיה גם אלא מסורת נצרכת בעופות רק שלא, ה"ל בכלל

 סימני בה שרואים די ולא, טהורה שהיא רתמסו יש כ"אא נאכלת שאינה

, מסורת שצריכים ך"הש דברי שכל וסובר חולק מגדים הפרי אמנם! טהרה

 הוא הדין - דהיינו(, י"בציר) החלב אכילת של מסוים לדין בנוגע רק נאמרו

 יודעים אנו ואין והואיל, אסור בהמה חלב ואילו, מותר חיה שחלב כידוע

 אנו נזקקים זה בעניין לכן, לבהמה חיה בין ההבדל גדר מה במדויק

 .ך"הש כוונת וזו, למסורת

" זבו"ה מין הבאת את מנע כך ומכוח, אדם כחכמת פסק איש שהחזון אלא

 אלו ודברים. מסורת לגביו שאין מאחר(, המדינה קום בימי) ישראל לארץ

 .האחרונת בשנים שהתפתח" זבו"ה דיון לכל הבסיס הם

 * 

 גרה מעלה החזיר יהיה לבוא שלעתיד החיים רבאו מובא -החזיר ואת

 ודן, זה חידוש לו מניין עליו שתמה תמימה בתורה ועיין. טהור ויהיה

 .אותם ודוחה בדבריו

 * 

 שיש שכל, מבואר ב"ע נא דף נדה במסכת -וקשקשת סנפיר לו אשר כל

 הייתה יכולה שהתורה', הגמ מקשה ומכאן. סנפירים גם לו יש, קשקשים לו

 כאמור לו יש, קשקשת לו יש אם שהרי) לבד הקשקשת בסימן להסתפק

, הסנפיר את ציינה שהתורה לכך שהסיבה, כך על עונה' הגמ(. סנפיר גם

 .ביאור טעונה זו ותשובה". ולהאדיר תורה להגדיל" היא

 אילו: כך' הגמ של זו תשובה מבאר( קג אגרת ה"הראי באגרות) קוק הרב

, הקשקשת סימן את לציין היה די, טכני כללים ספר רק הייתה התורה

 את לבדוק צורך אין וכבר, סנפיר לו יש קשקשת לו שיש כל כאמור שהרי
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 ערך לה אין אם אף) עקרונית ידיעה ללמדנו גם רצתה התורה אך. הסנפיר

 מכוח גם אלא הקשקשת מכוח רק לא נגרמת שהטהרה, והיא(, מעשי

 צורך לנו אין מעשית בחינהמ שכאמור אף ועל(. הסנפיר צוין ולכן) הסנפיר

 קיום את לבדוק ודי, סנפיר יש קשקשת כשיש תמיד כי) זו בידיעה

 אם אף, ועקרוניות מופשטות ידיעות גם ללמדנו התורה מדרך(, הקשקשת

 '(.הגמ כוונת כן אם וזו", ולהאדיר תורה להגדיל" וזהו) למעשה נוגעות אינן

 בהם שאין בתורה הרבה נמצאים ידיעות דעניני, הוא דהפירוש ד"נלע" 

, קשקשת כתוב היה אם, כן ואם' ', וכו אבות עבדי של שיחתן יפה'ו, הלכה

, טהרה משכח לא ובסנפיר, לבד בקשקשת מונח הטהרה שכח אומר הייתי

 מונח הטהרה שכח, המופשטת הידיעה להודיענו, סנפיר רחמנא כתב

 ".בשניהם

, הסכמיים עניינים מניםהסי שאין, ידענו וממילא: "קוק הרב ממשיך ועוד

" סנפיר" התורה שציינה שממה, כלומר...". הטהרה מונחת שבהם אלא

" חיצונית עדות" רק אינם שהסימנים, נוספת עקרונית ידיעה גם למדנו

 שהם שנדע כדי הטהורים החיים בבעלי אותה נטע ה"שהקב) לטהרה

 על תמוגדר והטהרה, לטהרה הסימנים בין מהותי קשר יש אלא(, טהורים

 ותו" מעשית הדרכה" בגדר רק היו הסימנים אם כי) הסימנים מציאות ידי

 (.בלבד הקשקשת את לציין היה שניתן השאלה חוזרת שוב, לא

 .שם עיין, בסוגיה שם א"הריטב כוונת ממש שזוהי ונראה

 היו, לעיל כמבואר -ידועה שאלה ליישב אולי ניתן האמור כל לפי] 

, קשה ועוד? התורה אותם מנתה לא כן אם דועומ, בעופות סימנים לחכמים

 מובהקים סימנים שיש בחולין' בגמ שם מבואר ובהמה לחיה ביחס שגם

", למעלה שיניים לו שאין כל, "למשל) התורה שמנתה למה מעבר נוספים

, ליישב ניתן האמור לפי? התורה אותם מנתה לא מדוע, כן ואם(. שם עיין

 אך, הטהרה לבין בינם מהותי קשר שיש סימנים רק מונה שהתורה

 שיש סימנים ואים, בלבד" מעשיים" סימנים הם ל"בחז שנוספו הסימנים

 [.הטהרה לבין בינם מהותי קשר
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 * 

: דרש דרך על שם' הגמ את מבאר, מאמרות עשרה בספרו ה"השל

 לדג מאפשרים הדג של סנפיריו(. להלן עיין) לדגים נמשלו חכמים תלמידי

 של טהרתו גם. עליו לשמור מטרתה, הקשקשת וואיל, ולשוט להתקדם

, מרבותיו שקיבל מה של השימור יכולת, האחד, יסודות משני בנויה, ח"ת

 שהסנפיר' הגמ כוונת כן אם היא וזו, ולהתפתח להתקדם היכולת, והשני

 :ה"השל ובלשון". ולהאדיר תורה להגדיל" הוא

 על, בחגיגה וואמר, ורבים הפרים לדגים נמשלו חכמים תלמידי הנה" 

 פרים תורה דברי אף ורבה פרה זו נטיעה מה', נטועים כמסמרות' הפסוק

 והם ועמוקים אדירים במים צוללים התורה בסודות והעוסקים. ורבים

 הפורח וסנפיר, בו הקבועים הם קשקשים, 'ותנן. כמותם וטהורים קדושים

 בחינת והוא מרבו שקיבל מה על רומז הקבועין -הסוד אפרש ועתה', בהן

 ובזה המוליד שכל שהיא בינה בחינת בהם מתפשט אשר וסנפיר, חכמה

 ".תורה יגדיל

 * 

 לא אשר החיה לבין הנאכלת החיה ובין, הטהור ובין הטמא בין להבדיל

"(, הטהור ובין הטמא בין)" לטהור קודם הטמא, הפסוק בתחילת -תיאכל

 לבין הנאכלת החיה בין)" לטמא קודם הטהור, הפסוק בהמשך למה כן ואם

 הפך ולמה, טוב בדבר לסיים הדרך הרי, ועוד"(? `תיאכל לא אשר החיה

 ?הטמא מהמין שהיא", תיאכל לא אשר החיה"ב וסיים הסדר את הכתוב

 דף) ביומא `בגמ לאמור רמז יש זה שבפסוק, א"הגרעק פ"ע תירוץ שמעתי

 לאכול שמתאווה שמעוברת, מבואר' בגמ שם(. א"ע פג ודף ב"ע פב

. לאכול יכולה, מועיל אינו הדבר ואם, היום כ"שיוה לה לוחשים, כ"והבי

 ויצא, אכלה ולא והתגברה ללחש שמעה אחת שאשה', הגמ וממשיכה

 אוצר שבתאי) רשע ממנה יצא, שאכלה אחרת אשה אך, יוחנן `ר ממנה

 (.פירות
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 מה", הטהור ובין הטמא בין להבדיל" שואל הפסוק: הפסוק רומז זה ולכל

 החיה בין" עונה הוא כך ועל, טהור לאדם טמא אדם בין הבדלה שורש

 לא אשר החיה לבין, הנאכלת'( חיה' התורה בלשון הקרויה, יולדת)=

 שאינה המעוברת לבין כ"ביוה האוכלת המעוברת בין כלומר) תיאכל

 כמין היטב מתורצות לעיל שהקשינו השאלות שתי זה ולפי(". אוכלת

 ...חומר

' וגו מפריס איינו ופרסה הוא גרה עלהמ כי הגמל . את 13

 (ז-ד,יא)

 מעלה כי השפן ואת' וגו מפריס איינו ופרסה הוא גרה מעלה כי הגמל את

 לא ופרסה הוא גרה מעלת כי הארנבת ואת' וגו יפריס לא ופרסה הוא גרה

 גרה והוא פרסה שסע ושסע הוא פרסה מפריס כי החזיר ואת' וגו הפריסה

 יגר לא

: הטמאות הבהמות שארבע ל"חז אמרו( ג"י פרשה ראויק) רבה במדרש

 בעם שנשתעבדו המלכויות ארבע כנגד הם, וחזיר ארנבת, שפן, גמל

 :ישראל

 גמולך את לך שישלם אשרי(: "ז"קל תהילים) שנאמר בבל זו" הגמל" 

 ".לנו שגמלת

 כך, טהרה וסימני טומאה סימני בו יש הזה השפן מה.מדי זו" השפן את" 

 .ורשע צדיק מעמדת מדי מלכות היתה

 .שמה" ארנבת" תלמאי של אמו.יון זו" הארנבת ואת" 

 שהוא בשעה החזיר מה לך לומר? לחזיר נמשלה למה.פרס זו" החזיר ואת" 

 מתגאה אדום מלכות כך!... טהור שאני ראו: ואומר טלפיו מוציא רובץ

 !...וגוזלת וחומסת

 ניתן" לבושים"ה בעל, יפה מרדכי רבי הגאון אמר הללו המדרש דברי את

 :כאן הפסוקים בדברי להטעים
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 שבו לגמל נמשלה כך משום, מלכותה משך בכל רשעה היתה בבל מלכות

 !לעולם" מפריס איננו ופרסה: "נאמר

'( ב עמוד' ג דף) השנה ראש מסכת בגמרא נאמר מדי מלך, כוש על

 אלא", כשר" מלשון", כורש" נקרא ולכן היה כשר מלך שבתחילה

 .הרשיע שלבסוף

 לשון" יפריס לא ופרסה: |נאמר שבו, לשפן מדי מלכות נמשלה כך משום

 .עתיד

 השלימה כך ואחר ישראל על קשות גזירות בתחילה גזרה יון מלכות

 בה לארנבת זו מלכות המשלה לכך, שם המדרש בדברי כמבואר, עימם

 .עבר לשון", הפריסה לא ופרסה: "נאמר

 אז שני בית חורבן עד טומאתו את גילה לא כידוע מרדכי רבי סיים החזיר

 גרה והוא: "נאמר עליו לחזיר אדום נמשלה כך מדום, אדום מלכות שלטה

 .העתיד שם על" יגר לא

 והוא פרסה שסע ושסע הוא פרסה מפריס כי החזיר . ואת 14

 (ח-ז,יא) לכם הוא טמא יגר לא גרה

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

 לכם הם טמאים תגעו לא ובנבלתם צאכלו לא מבשרם לכם הוא

 הואמוציא ברוך הקדוש לבא שלעתיד מובא'( א פרשה קהלת) במדרש

"! שכרו ויטול יבא מימיו חזיר בשר אכל שלא מי כל: "ואומר ומכריז כרוז

 .שכרן ליטול באים מימיהים חזיר בשר אכלו שלא העולם מאומות והרבה

 כל: "ואומר ומכריז שנייה פעם כרוז מוציא הוא ברוך הקדוש שעה באותה

 "!שכרו ויטול יבא ורמשים שקצים, וטריפות נבילות בשר אכל שלא מי

 ברוך הקדוש הכריז לא מה מפני אייבשיץ יהונתן רבי הגאון שאל להבין יש

 ורמשים שקצים וטריפות נבילות בשר אכל שלא מי כל: "בכללות הוא

, בלבד חזיר אכל שלא מי על רק תחילה הכריז מה מפני ",שכרו ויטול יבא
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 שקצים, וטריפות נבילות אכל שלא מי על נוספת הכרזה באה מכן ולאחר

 ?ורמשים

", חי איש בן"ה בעל, חיים יוסף רבי תירץ יהונתן רבי של זו קושייתו את

 :נפלא במשל

 .ולוי שמעון ראובן: מעבדיו שלושה שם ומצא לארמונו נכנס אחד מלך

 מאומה יאכל ולא יום אותו במשך שיתענה עליו וציווה לראובן המלך ניגש

 .הערב רדת עד

 .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

 המלך אל לוי ניגש! ציויתיך כאשר שעשית בשכר המלך אמר! לך הא

 היום אכלתי ולא ציוית כאשר היום עשיתי אני אף! המלך אדוני: ואמר

 .מאומה

 .המלך מאת פרס מגיע לי גם

 כן אכן! דבר לך אמרתי לא המלך תמה? לאכול שלא עליך ציויתי אני וכי

 אכלוי שלא שרצונך והבנתי כך לראובן שציוית שמעתי אולם לוי נענה

 .אכלתי לא לכן, היום

 ציוית כאשר עשיתי אני אף! המלך אדוני: ואמר המלך אל שמעון גם ניגש

 .היום ואכלתי

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

 לי ואילו כך לראובן שציוית שמעתי כאשר אולם שמעון נענה כן אכן! דבר

 .אכלתי לכן, היום שאוכל שרצונך מכך הבנתי, דבר מרתא לא

 כל: "בתחילה מכריז ה"הקב היה לו" חי איש בן"ה אמר הנמשל גם הוא כן

 היו",שכרו ויטול יבא ורמשים שקצים וטרפות נבלות בשר אכל שלא מי

 לישראל רק כי בטענה, שאכלו על שכר ומבקשים העולם אומות אף באים

 .אכלו ולכן ציווה לא להם ואילו לאכול שלא ציווה

 ויטול יבא מימיו חזיר בשר אכל שלא מי כל: "תחילה ה"הקב מכריז לכן

 בטענה שכר לבקש ויבואו חזיר בשר אכלו שלא אומות כמה ויש", שכרו

 לא שלהם ואף, לישראל ה"הקב ציווה שכך מחמת אכלו לא הם שאף

 .יתברך רצונו שכך חשבו שמעו שכך כיון כי יטענו בפירוש ציווה

 ורמשים שקצים וטריפות נבילות בשר אכל שלא מי כל: "הקבה מכריז ואז

 מחמת חזיר אכלו לא אם כי דבריהם נסתרים ועתה" שכרו ויטול יבא

 ?!...ורמשים שקצים אכלו מדוע, ישראל שנצטוו הציווי את ששמעו

 וקשקשת סנפיר לו אשר כל במים אשר מכל תאכלו זה . את 15

 (ט,יא) תאכלו םאות ובנחלים במים

 .וקשקשת סנפיר: שניים הינם הדגים של הכשרות סימני

 לו שיש דג שכל ל"חז אמרו'( א עמוד א"נ דף נדה מסכת) בגמרא אמנם

 ואין סנפיר להם שיש דגים יש, זאת לעומת! לוסנפיר שיש בידוע קשקשת

 .קשקשת להם

 הוא אכן אם לדעת אין עדיין סנפיר לו ויש דג חתיכת נמצאה אם זה פי על

 .קשקשת גם לו שיש בבירור שיוודע עד כשר דג

 כיון כשר שהוא בידוע, קשקשת בעל דג חתיכת נמצאה אם אולם

 .סנפיר גם זה לדג לו יש שבוודאי
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 זו הלכה" אברהם דבר" בעל, שפירא כהנא דובער אברהם אמר נא ראו

 םרבי מינים נתגלו אז מני! שנה מאלפיים יותר לפני ל"חז ידי על נאמרה

 ועד הארץ כדור מקצה, ידועים בלתי ובימים חדשות בארצות דגים של

 לא אלה בכל, ביותר הנידח אף זה ויהיה, מים מקווה או אגם בכל, קצהו

 שעל נוספת הוכחה מכאן! סנפיר לו ואין קשקשת לו שיש דג מעולם נמצא

 '!ה דברי דבריהם וכל הקודש רוח שרתה ל"ז חכמינו

 (יט,אי... )החסידה . ואת 16

 ?כשרה לא היא ולמה? חסידה שמה נקרא למה

 .במזונות חברותיה עם חסד שעושה, חסידה שמה נקרא למה י"וברש

 ?טמא עוף היא למה כ"כ חסידה שהיא מאחר, וקשה

 ע"זי מווארקי הזקן הרבי מתרץ

 מחברותיה שלא אחר לעוף  ואילו, דוקא' חברותיה' עם חסד שעושה מפני 

 אותה דורסת היא אדרבא רק, במעט אפילו זרתעו ולא חסד עושה אינה

 .  טמאה היא ולפיכף, למות

 (לב,יא) שק או עור או בגד או עץ כלי . מכל 17

 שוגים שיעוריהם א"שליט קניבסקי חיים רבי הגאון אמר ושק עור, בגד

 הבגד שכן', ט בגימטריה" בגד: "בפסוק ומרומזים טומאה קבלת לגבי

 .מרובעים' ט היינוד, אצבעות' ג על' ג שיעורו

 .רבועים טפחים וחמשה עשרים שהם, טפחים חמישה על טפחים

 טפח כל ושיעור, טפחים' ד ששיעורו כיון, מאות ארבע בגימטריה" שק" 

 עשרים הם טפחים שארבעה נמצא, אצבעות חמש או אגודלין ארבע הוא

 !רבועים אצבעות מאות ארבע שהיינו, אצבעות עשרים על אצבעות

 תטמאו ולא השרץ השרץ בכל נפשתיכם את תשקצו . אל 18

 (מג,יא) בם ונטמתם בהם
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 בכשרות מאוד היה נזהר" חיים חפץ"בעלה, מראדין הכהן מאיר ישרל רבי

 .חלילה פיקפוק שום וללא ההידור בתכלית זהיה מזונו

 לא חכם בו שהורה דבר הלכתית שאלה לגביו לשאול שנזקקו מאכל דבר

 .אוכל היה

, עצמו את לשרת" חיים חפץ"ה היה יכול לא כבר לחייו האחרונה שנה

 ומשרתיםאת בביתו תדיר שוהים הישיבה מבני תלמידים היו כך משום

 .הדגול רבם

 .עוף מרק לפניו שהגישו אירע אחת פעם

: פתאום שאל בשפתיו בה נגעה בטרם אך, הכף את" חיים חפץ"ה נטל

 בלתי שאלה למשמע הבית בני נשתוממו?... כשר המרק האם, לי נא אמרו

 .שכזו צפויה

" חיים חפץ"ה! המרק את הכינה בעצמה הרבנית הנוכחים תמהו? פירוש מה

 אתם בטוחים אם: שאלתו על וחזר המרק מן מלטעום נמנע, בשלו נותר

 .כשר המרק האם הרבנית פי את לשאול הנוכחים פנו?... כשר שהמרק

 אולם, הרבנית ההתפלא! שכזו שאלה הנפי שמציגים הראשונה הפעם זו

 חקירה ולערוך ללכת זאת בכל החליטה הצדיק בעלה את בהכירה

 .בענין ודרישה

, בבית היו עופות שני! טעתה המשרתת אכן כי התברר הפלא למרבה

 כשרותו בדבר שאלה התעוררה השני בעוף ואילו למהדרין כשר האחד

 .והכשירו אותו שבדק הרב אל נשלח והוא

 ואילו, הכשר בעוף רק להשתמש משרתתל הרבנית הורתה, כהרגלה

 בו שנתעוררה העוף את ובישלה היוצרות את בטעות החליפה המשרתת

 .השאלה

 !בדבר הרגיש מעלתו לגודל" חיים חפץ"ה
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 (מג,יא) בם ונטמתם בהם תטמאו . ולא 19

 ממנו לקבל כדי שך מנחם אלעזר רבי הגאון של ביתו אל הגיע ידוע עסקן

 .מסויים בנושא הדרכה

 לראש והגיש שך הרב של ביתו מנאמני אחד החדר אל נכנס שם היותוב

 .עץ תפוחי רסק ובה קערית הישיבה

 .הרב של לבריאותו מאוד חשוב היה זה מאכל

 .ממנו לאכול וסירב המאכל את שך הרב דחה ההפתעה למרבה

 אשר זעיר יתוש בה גילה ולתדהמתו המזון בקערת המסור המשמש הביט

 .עיןל נראה היה בקושי

 לא החלושה ובראייתו המופלג בגילו, עצמו שך שהרב וכמה כמה אחת על

 .זאת לראות יכל

 .ממנה לאכול הישיבה ראש מיד הסכים שבקערה המזון שהוחלף לאחר

 עירו אל ששב לאחר כך ומשום עד היה לו מהמאורע נפעם עסקן אותו

 .עיניו ראו אשר את לו וסיפר, מסלונין ר"האדמו, רבו אל נכנס

 .הסיפור מן כלל ר"האדמו התפעם לא פליאתו למרבה

 .בקול העסקן תמה? מפליא זה האין

 של ידו על תקלה מביא אינו הוא ברוך שהקדוש מכך מתפעל אתה האם

 הן שך הרב של ודרגתו שמעלתו לך דע בשאלה ר"האדמו השיב? שך הרב

 !מכך יותר הרבה גבוהות

 (מד,יא) קדושים והייתם והתקדשתם אלוקיכם' ה אני . כי 20

 מהפך שחוללה מצווה

 ומפני" מציאות אלו" בפרק לו פותחין הגמרא בלימודי המתחיל ילד כל

, ס"שבש הקלים מן שאינם אלו והלכות בדינים דווקא לבחור ראו מה
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 נשברו רבים וקולמוסים, זה פרק על נתחברו ספרים גבי על ספרים שהרי

 עד כולו הכלל על וילמד באה הסיפור יבוא. דבר חלק וכל דבר כל בהבנת

 מציאות אלו של אלו בהלכות דווקא יש חיים ודרך ומוסר השקפה כמה

 .להכריז שחייב ואלו שלו

 הרב המשגיח יושב בירושלים" יושר שערי" ישיבת של המדרש בבית

 כרחוק לתלמוד ממשנה הרחוק אדם, אודי יושב ומולו א"שליט לוי בנימין

 לבקר ובא' ה מנועם מעט ולחזות בלהתקר שביקש אלא, ומערב מזרח

 פתח המשגיח לו פתח כך" מציאות אלו"ב לילד שפותחין וכשם. בהיכלו

 .מציאות אלו של במשנה תורה של

 וחשיבותם בשבחם אשר תורה דברי לשמוע ולב אוזן פותח יושב אודי

 ומתקבלים המשנה דברי את שומע הגמרא למול הוא יושב. רבות כה שמע

 מצא" לגמרא וממשנה. להשיבה עליו אבידה המוצא שכן, לבו על הדברים

 הנה, בעיניים אור, נוספת הבנה, קטע ועוד קטע?" וכמה, מפוזרין פירות

 טורדן זבובון אולם. בשנים מאות לפני שנכתבו הדברים את הוא מבין

, בלבו אשר את לנצור יותר יכול אינו אודי, מרפה אינו במוחו לו מזמזם

 :בכנות ואלוש פיו את הוא פותח

 בשטח שומשמין של לקב, הגמרא נכתבה לכך וכי, נא למדני, הרב כבוד" 

 של שווים כבר כמה, בינינו הלא, לא או להחזיר צריך אם אמות ארבע של

, גמרא צריך זה בשביל, שלוש אפילו, שתיים, שקל, שומשמין אותם

 שכה הגמרא היא הזאת, הזמן את ולבזבז, הראש את לאמץ זה בשביל

 ?!"בשבחה לדבר ביתהר

 עד רוח באורך ומבאר, לשאלתו פנים מאיר בסובלנות מחייך בנימין הרב

 ההבדל ואין, מאה כדין פרוטה ודין, שלך שאינו ממון של חשיבותו כמה

 אם היא המהותית השאלה, כלום או אלף הוא השומשמין של שווין אם בין

 .לא או הדבר הוא שלך
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 אספר" ואומר בנימין הרב ממשיך, חובמו ונתעכלו הדברים שהובנו אחר

 לגרום יכולה ולמה, אחת לפרוטה יש ערך כמה תלמד ממנו, סיפור לך

 :מספר הוא וכך". פרוטה שווה של השבתה

 גדל מייק. צדק גר הינו זה מייק, מייק בשם אמריקאי בחור ישנו בישיבה" 

 יהדות שלא ובוודאי, מהי יהדות אותו עניינה לא מעולם, גויים בין

 שכזה לבחור גורם כן אם מה". שלו מציאות אלו" שלומדת אורתודוקסית

 קשור וכיצד, ולהתגייר בחייו מהפכני צעד לעשות ואף ביהדות להתעניין

 ".מציאות אלו"ל מייק של סיפורו

 נזקק אמו בבית לביקור שבא ומייק, בליקווד התגוררה מייק של אמו, ובכן

 כידוע, כאחד ויהודים וייםג ששימשה המקומית הצרכנייה לשירותי

, לתפארת קהילה שם ומתנהלת תורה בני רבים אברכים גרים בליקווד

 .בכלל אם, לקיומם לב שם ולא כמעט זה ליום עד שמייק אלא

 גם חרדי אברך לפניו עמד, שלקח המצרכים על לשלם כדי בתור בעומדו

 בורכע. ויצא שילם, החשבון את לו מסרה הקופאית, במצרכים עמוס הוא

 מרחק האברך עבר כבר דקות באותן מייק של חשבונו שלפי אחדות דקות

? מתברר ומה, הקופה ליד שוב האברך לו ניצב, הצרכנייה מן ניכר

, המגיע על יותר דולר ברבע עודף לו נתנה לב שימת בחוסר הקופאית

 שאינה מטבע אותה את להחזיר מיהר לדבר לב האברך שם כאשר ומיד

 .שלו

 היה מוכן, בה נתקל לא שמעולם שכזו מוסריות מול פעםנ עמד מייק

 נשגב היה זה דבר, דולר רבע בעבור לחזור, אנושי על כמוסר זאת להגדיר

 את מקרוב להכיר ביקש והוא התעוררה מייק של סקרנותו. מבינתו

 .שכזו מוסרית לרמה המסוגלים אנשים אותם של חייהם אורחות

 בכל, המידה על יתר להתקרב נתנו לא לבו, מרוחק היה עדיין בתחילה

 לי פסוק" ומבקש ניגש היה תלמודם מבית שבים ילדים רואה כשהיה יום
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 ובא שנתגייר עד, והלך נתקרב אט אט וכך?" היום למדתם מה, פסוקך

 ".בישיבה לישב

 של מעוצמתם נפעם השומע את ומותיר, סיפורו את בנימין הרב מסיים כך

 באמצעו לימים. פרנסתו הייתה וזו, היה תמוני נהג אודי". מציאות אלו"

 לעצמו והרשה" קניון"ל נזדמן לנסיעה נסיעה בין, עמוס עבודה יום של

 המונית את החנה. לאכול משהו לעצמו לקנות ולעלות מעט להתרענן

. נפשו את להשביע פיצה מנת וקנה עלה, אותה נעל, מסודר חניה במקום

 בתחנת והסדרן, מיקומו על דרןלס הודיע, המונית אל שב מה זמן כעבור

 .נסיעה יעד לו העביר המוניות

 לבדוק כדי קלה לשניה מתעכב, לנסיעה מתכונן המונית את מתניע אודי

 שקל לו ונתן טעה המוכר כי הוא רואה והנה, הפיצה על שקיבל העודף את

 יבטל אחד שקל בעבור וכי, להתייחס שלא חשב בתחילה. המגיע מן יותר

 .יותר הרבה ששווה נסיעה

 אלו..."לזמזם והתעקשו למוחו חדרו בנימין מהרב ששמע הדברים, אולם

 שערי... צדק גר... דולר רבע... ליקווד... מייק... שומשומין קב... מציאות

 כי לסדרן הקשר במכשיר אודי מודיע מספר דקות של מאבק אחר..." יושר

 ועולה, שוב האות נועל המכונית מן יוצא. הנסיעה את לבצע יכול אינו

 .שלו שאינו אחד שקל להחזיר כדי לקניון חזרה

 את ומצוות תורה שומר שמיים ירא יהודי הינו שהיום אודי סיפר כאשר

 מטבע אותה השבת של במאבק הניצחון טעם: "ואומר מסיים היה הסיפור

 עוצמת ואת, היהדות של המתוק הטעם את לטעום לי נתן, שלי שאינה

 להבין, אדם של נפשו לעומק שירדו, לברכה רונםזכ חכמינו של דבריהם

 "...האדם את עושות המצוות המצוות את עושה משהאדם יותר כי

 (מד,יא) אני קדוש כי קדושים והייתם . והתקדשתם 21

 על יבואר הדבר"? קדושים והייתם והתקדשתם: " לשון כפל מהו להבין יש

 :משל פי
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 אביו בדרכי מתהלך שהיה יחיד בן ולו וסיד גדול צדיק חי אחת בעיר

 .ופרישות חסידות בצדקות

 עליהם התנפלו פתאום ולפתע לעיר מעיר בשיירה הבן נסע אחד יום

 .בשבי השיירה בני כל את ושבו נפש עזי שודדים

 .רחוקה לארץ עימם והפליגו אוניה על עלו, שללם את השודדים נטלו

 .םוסובאי זוללים, וחטאים רעים יושביה שכל ארץ זו היתה

 נודע כשנה לאחר ורק, מאומה ממנו שמע לא כי לבנו האב דאג רבים ימים

 .לבנו אירע אשר לו

 יצא אז או, גדול כסף סכום בידו שהצטרף עד לפרוטה פרוטה הצדיק אסף

 .השבי מן בנו את לגאול כדדי רחוקה מדינה לאותה בספינה

 הבן תא לפדות נעתרו השובים, במשימתו האב הצליח שמים בחסדי, ואכן

 .בשלום ביתם אל השניים שבו זמן וכעבור הכסף סכום תמורת

 ובמנהגיו ובמידותיו במעשיו הסתכל, היטב בנו את האב בחן שובם לאחר

 אותם בקרב השהות וכי, בו דבקה לא רעה מידה שום כי לראות ושמח

 .הבן של לנשמתו הזיקה לא פראים

 בטרם בבנו שהיו תהטובו המידות גם כי האב הבחין, הרב לצערו, אמנם

 .ואינם נעלמו בשבי נפל

 גלו ישראל בני" חי איש בן"ה בעל חיים יוסף רבי אמר הנמשל גם הוא כן

 משם אותם גאל הוא ברוך והקדוש, וכשפים טומאה שכולה ארץ, למצרים

 .נטויה ובזרוע חזקה ביד

, בתועבותיהם המצרים של טבעם את ירשו לא ישראל שבני אף, והנה

 .האבות קדושת של הגבוהה במעלה היו לא עדין אמנם

 סורו שפירושו" והתקדשתם: "הוא ברוך הקדוש להם אמר כך משום

 .מצרים של מהרע והבדלו
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 אבותיכם של במעלתם להיות שתשובו עד בטוב דבקו" קדושים והייתם" 

 .הקדושים

 פרפראות לפרשת פרהג . 

 פרה אדומה
הימצאותו של האדם  נגיעה במת הופכת את האדם ל"טמא מת" ואפילו

תחת קורת גג אחת עם המת כופה עליו טומאה ומאותו הרגע חל עליו 

איסור להכנס לקודש. כדי לטהרו יש להזות עליו מי חטאת )מלשון חיטוי 

וטהרה( המורכבים ממי מעין ואפר פרה אדומה. שליחי הציבור היו יוצאים 

בהן די כדי  לחפש פרה שכולה אדומה )אפילו שתי שערות בצבע אחר היה

לפסול אותה( וש"לא עלה עליה עול", כלומר, שלא השתמשו בה לעבודה 

כלשהי. משנמצאה הפרה המתאימה היו מוציאים אותה אל מחוץ למחנה, 

שם היה הכהן הגדול שורף אותה ומזה מדמה שבע פעמים לכיוון אוהל 

 .מועד. אחר כך היו שורפים אותה, ואת אפרה ערבבו במי המעין

א על ידי מת, טמא למשך שבעה ימים. ביום השלישי וביום מי שנטמ

השביעי היו מזים עליו מי חטאת ולעת ערב היה טובל במים ונטהר 

מטומאתו. תשע פרות אדומות נמצאו ונשרפו מימי משה רבינו ועד לחורבן 

הבית השני. הפרה העשירית תהיה בימי מלך המשיח, שיגאלנו בקרוב 

 .ממש

ואהרן לאמור. זאת חוקת התורה אשר  וידבר ה' אל משה.  1

 (ב-א יט,)במדבר, פרשת חוקת,  צוה ה' לאמור

וברש"י זאת חקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל 

לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חוקה גזירה היא 

מלפני אין לך רשות להרהר אחריה, ע"כ. ויש להבין מה מצאו השטן 

 .וה"ע דוקא במצוה זו, גם צ"ב הלשון מוניןוא

והנה להלן הביא רש"י ממדרש אגדה, פרה אדומה משל לבן שפחה שטינף 

פלטין של מלך, אמרו תבא אמו ותקנח צואת בנה כך תבא פרה ותכפר 
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על העגל, ע"כ. ולפ"ז א"ש אמאי קאי הכא השטן, לקטרג על מעשה 

כתב רש"י שאין בה טעם העגל, רק דיל"ע )וכבר עמדו בזה( דמתחילה 

 .וממדרש אגדה הביא שהטעם לכפר על מעשה העגל

ונראה לומר, דהנה במד"ר כאן איתא א"ל הקב"ה למשה לך אני מגלה 

טעם פרה אבל לאחר חקה, ע"כ. וביאור הענין נראה ע"פ מה דאיתא 

)מגילה כה, א( מעשה העגל הראשון נקרא ומתרגם והשני נקרא ולא 

עם משום יקרא דאהרן שלא יהא גנאי לאהרן מתרגם ומבואר שם הט

ממעשה העגל, ולכן אמר הקב"ה לך אני מגלה ולא לאחר משום כבודו 

של אהרן, ולפ"ז י"ל מש"כ רש"י לפי שהשטן וכו' גזירה היא מלפני היינו 

משום להסרת פי קטרוג הסתיר טעם פרה, וזהו בלשון מונין )מל' הונאת 

מצות פרה כדי להזכיר מעשה העגל דברים( שאוה"ע והשטן חקרו בטעם 

 .ולקטרג, לכן אמר הקב"ה גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר

ובזה יש לכוון מה שכפל תיבת לאמר בשנית, זאת חקת וכו' לאמר, 

 .דלאחרים תאמרו שזהו חקה ואין בה טעם אף שידעתם טעמה

 זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמור דבר אל בני ישראל .  2
 (ב-א יט,)במדבר, פרשת חוקת,        

ויש לדקדק דלכאורה היה צ"ל מתחילה דבר אל בנ"י ואח"כ זאת חקת 

 .התורה

ויש לבאר עפ"מ דאיתא )תוספתא סנהדרין פ"ג( אין שורפין את הפרה 

אלא ע"פ בי"ד של שבעים ואחד ע"ש. והנה בגמ' )סנהדרין טז, א( מבואר 

ה א"ש הא דפתח בתחילה זאת דמשה רבנו במקום שבעים ואחד הוי, ומעת

חקת וגו' לומר דמדיני הפרה הוא שמשה ידבר אל בני ישראל שיקחו פרה, 

רבי יצחק זאב הלוי ) .ולכן כתב זאת חקת וגו' דבר אל בני ישראל

 )סאלאווייציק

אך יש להקשות על זה דשמעתי מרבינו זללה"ה דבקידוש החודש לא סגי 

ן ע"א, כיון דצריכים לכך ב"ד לקדש בפני משה אף דהוא במקום סנהדרי

ואין ב"ד פחות משלשה, ורק כשיש ב"ד ונצרכים שיהיו ע"א מהני שמשה 

ייחשב במקום הע"א, אבל האיך יועיל כאן לדבר בפני משה לבדו והרי 



 
 

 

52 

 

 .צריכים שיהא בפני ב"ד

וצ"ל, דכל מה דנתחדש שצריכים בית דין של שלשה הוא מחמת פסק בית 

ב"ד של שלשה, אבל כאן שנצטוינו לעשותו בפני דין דהוא נעשה רק בפני 

ב"ד ע"א אין זה משום שצריכים אנו לכח בית דין של ע"א, אלא דבעינן 

שחקת התורה תיאמר לפני הסנהדרין שהם הבעלים על עם ישראל ובעינן 

שיאמרו הדברים לפניהם, וא"כ בזה סגי שיאמר הדבר בפני משה דהוא 

 .נאמר לפני הסנהדרין כולהכנגד סנהדרין ע"א, ונחשב הדבר ש

 יט,)במדבר, פרשת חוקת,  זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמור.  3

 (ב-א

וברש"י, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה 

הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה, גזרה היא מלפני אין לך 

 .רשות להרהר אחריה

בפ' תולדות פרש"י ד'חקותי' הם דברים והקשה הט"ז בספרו דברי דוד, ד

שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם, כגון אכילת חזיר ולבישת 

שעטנז, שאין טעם בדבר אלא גזירת המלך וחקותיו על עבדיו, וא"כ למה 

הוצרכה התורה דוקא בפרה אדומה להזכיר שהוא חוק, ולמה לא כתבה גם 

מה שהקשו המפרשים אמאי  באכילת חזיר ושעטנז שהוא חוק. ועוד צ"ע

כתיב 'זאת חוקת התורה' ולא 'זאת חוקת הפרה', עי' בכלי יקר ובאוה"ח 

משכ"ב. ועוד יל"ע, )דביומא יד, א( איתא, דהא דקאמר שלמה המלך 

בקהלת אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני קאי על פרה אדומה דהיא חוק 

גום בקהלת שם בלי טעם, והכי איתא במד"ר )יט סוף אות ג(, ואילו בתר

איתא אמרית במימרי אחכום אף כל חוכמת אורייתא והיא רחקת מני, 

ומשמע דקאי על כל התורה כולה, ודבריו סותרים לסוגיא דיומא דרק 

 .הטעם של פרה אדומה נעלם ממנו

ועי' במדרש רבה כאן )פ' יט אות ו( ויקחו אליך פרה אדומה, אמר ריב"ח 

פרה, אבל לאחר חוקה, עיי"ש.  א"ל הקב"ה למשה לך אני מגלה טעם

וצ"ב מה החילוק בין משה רבינו לכלל ישראל, ואם גילה הקב"ה הטעם 
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למשה למה לא גילהו לכל ישראל. וכן צ"ע, דרש"י כתב דחוקה היינו 

דגזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה, ומ"מ חזינן דהראשונים 

 .ב"ן כאןחפשו טעם למצוה זו, עי' בחינוך מצוה ש"ע וברמ

והנה )בברכות לג, ב( תנן, האומר על קן צפור יגיעו רחמיך משתקין אותו, 

ובגמ' הטעם שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים ואינן אלא גזרות, אף 

בדברים שיש לשטן ולעכו"ם להשיב עליהם ולומר מה צורך במצוה זו 

כדפרש"י. והקשו האחרונים דמבואר דשלוח הקן היא גזירת מלך ואינה 

שום רחמים, ואילו במד"ר )דברים ריש פ' תצא( איתא ולמה התינוק מ

נימול לשמונה ימים, שנתן הקב"ה רחמים עליו להמתין לו עד שיהא בו 

כחו, וכשם שרחמיו של הקב"ה על האדם כך רחמיו על הבהמה, מנין 

שנאמר ומיום השמיני והלאה וכו', וכשם שנתן הקב"ה רחמים על הבהמה 

על העופות, מנין שנאמר כי יקרא קן צפור לפניך, הרי כך נתמלא רחמים 

מפורש דשורש המצוה הוא משום רחמי הקב"ה על האם, והרוצה לעורר 

 .רחמים קורא פרשה זו

ונראה לבאר ענין זה, דהנה בכתבי הגרי"ז עה"ת הובאו דברי הגר"ח 

שביאר דברי המדרש דהקב"ה הסתכל באורייתא וברא עלמא, דאנו 

תורה מתאימים להנהגת העולם, כגון לא תרצח ולא תגנוב רואים שחוקי ה

דרציחה וגניבה הם חורבן העולם, ולכאורה י"ל דמכיון שהם חורבן העולם 

משום כך אסרה התורה לעשות כן, אבל האמת היא להיפך, שמצד הנהגת 

העולם היה יכול להיות שרציחה וגניבה יהיו קיום העולם, ורק מפני 

א וחוק התורה הוא שדברים אלו אסורים, לכן שהקב"ה הסתכל באוריית

ברא את העולם באופן שיהיה מזה חורבן העולם, ולפ"ז הוסיף שם שגם 

מצוות שהן זכר ליציאת מצרים, אין הטעם שמפני שהיתה יציאת מצרים 

לכן נצטוינו במצוות לזכור אותה, אלא להיפך מכיון שמצוות אלו צריכות 

 .היתה יציאת מצריםלהיות זכר ליציאת מצרים לפיכך 

ולפ"ז נראה דכל הנידון אם יש טעם למצוות או שאין טעם למצוות והן רק 

חפץ הבורא, הוא רק אם יש טעם לסיבת הציווי, כלומר שמחמת טעם 

מסויים צוה הקב"ה לעשות כך וכך, אבל לאחר הציווי לכו"ע יש טעם 
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ולם למצוות, דלאחד שהקב"ה הסתכל באורייתא וברא עלמא והנהגת הע

מתנהלת כפי מה שכתוב בתורה, יש לכל מצוה טעם שמחמתו קיום 

המצוה הוא קיום העולם ואי קיומה הוא חורבן העולם, אלא שטעם זה אינו 

 .סיבת הציווי, דכל ציוויי התורה הם גזירת מלך

וא"כ אין סתירה כלל בין המדרש לסוגיא דברכות דהאומר על קן צפור 

תם אומר הוא שסיבת ציווי הוא משום רחמי יגיעו רחמיך משתקין אותו, דה

הקב"ה על האם, וזה אינו נכון, דסיבת המצוה היא גזה"כ ואינה משום 

רחמים ומשו"ה משתקין אותו, ומ"מ לאחר הציווי יש טעם למצוה, 

שהקב"ה רוצה שנרחם על בעלי חיים דכך הוא קיום העולם, ולכן הרוצה 

ן ומי שאין לו בנים יקיים לעורר רחמים על עצמו יקרא פרשת שלוח הק

מצות שלוח הקן, דלאחר הציווי יש במצוה זו רחמים ומסוגלת היא לעורר 

רחמים. ודאתאן להכי, הא דמשתקין אותו אליבא דהסוגיא בברכות אינו 

רק במצות שלוח הקן, אלא בכל התורה כולה היכא שאדם נותן טעם 

גדר חוק וגזה"כ לסיבת הציווי שבתורה משתקין אותו, דכל התורה היא ב

 .בלי שום טעם

פרה אדומה וא"ש הקו' שהק', דהנה )בסנהדרין כא, ב(  ובזה מבואר ענין

איתא, ואמר ר' יצחק מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי שתי מקראות 

נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם, כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה 

שלמה נשיו הטו את לבבו, אני ארבה ולא אסור, וכתיב ויהי לעת זקנת 

וכתיב לא ירבה לו סוסים ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב, וכתיב ותצא 

מרכבה ממצרים וכו'. והיינו דשלמה המלך היה סבור דיש טעם למצוות 

לסיבת הציווי, וכיון שהטעם דלא ירבה לו נשים הוא כדי שלא יסור לבבו, 

העם מצרימה, משו"ה  והטעם דלא ירבה לו סוסים הוא כדי שלא ישיב את

אמר אני ארבה ולא אסור ולא אשיב, ולכן כשהגיע שלמה המלך לפרשת 

פרה, ובא למסקנה אמרתי אחכמך והיא רחוקה ממני דלא מצא לה טעם, 

אז הוכח לו דלא כשיטתו שיש טעם למצוות, ומזה הוכיח דלא רק בפרה 

כ הן, אלא בכל התורה כולה אין טעם למצוות לסיבת הציווי, אלא גזה"

 .ופרה היא ההכ"ת שנתגלה לו שלא כשיטתו
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וזהו שכתב התרגום בקהלת דהך קרא דאמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני 

קאי על כל התורה כולה ולא רק על פרה אדומה, ואין סתירה לזה 

מהסוגיא דיומא דקאי על פרה אדומה. דבאמת בעיקרם אין הבדל בין פרה 

המלך ואין בהם טעם לסיבת  לשאר המצוות שבתורה, דכולם הם חוקי

הציווי, אלא שבכל החוקים אפשר למצוא בהם טעם ויש מקום לומר 

שהטעם הוא סיבת הציווי, אבל בפרה שלא נתגלה הטעם ע"כ הוא גזה"כ 

גרידא בלא טעם, וע"י מצות פרה אדומה נתגלה לשלמה שגם כל התורה 

 .היא ציווי מלך בלא טעם וכמש"נ

תורה' ולא 'זאת חוקת הפרה', דפרה היא ומשו"ה כתיב 'זאת חוקת ה

לימוד על כל התורה כולה שהיא חוק ואין בה טעם לסיבת הציווי, ואתי 

שפיר נמי הא דאיתא במדרש, דאמר הקב"ה למשה לך אני מגלה טעם 

פרה אבל לאחר חוקה, דלפמש"נ באמת לאחר הציווי יש טעם למצוות וגם 

בת הציווי דעצם הציווי הוא לפרה אדומה יש טעם, אלא שטעם זה אינו סי

גזירת מלך, ואמנם אם היה מתגלה לנו טעם בפרה היה מקום לטעות 

שהטעם הוא סיבת הציווי. ולכן הסתיר הקב"ה את הטעם מכל ישראל ולא 

גילה זאת אלא למשה רבינו, כדי שמכאן נלמד שיסוד ציווי התורה הוא 

 .גזה"כ וחוק בלא טעם

פני ואין לך רשות להרהר אחריה, הכוונה ולפ"ז מש"כ רש"י דגזרה היא מל

דאין לך רשות להרהר בטעם של סיבת הציווי, אבל לאחר הציווי אין 

איסור להרהר בטעם שיוצא מן הציווי, ולכן הראשונים חפשו טעם למצוה זו 

כשם שנתנו טעמים לשאר המצוות על אופן זה. ובזה מיושבת קו' הט"ז 

יותר משעטנז וחזיר להזכיר שהוא  למה הוצרכה התורה דוקא בפרה אדומה

חוק, דלפמש"נ אף שאינן מצוות שכליות ונקראים חוק, מ"מ אפשר ליתן 

בהן טעם, ולכן אילו היתה התורה כותבת עליהם שהם חוק, אכתי לא היה 

לנו הלימוד שאין כלל טעמים לסיבת הציווי, ולכן כתבה התורה חוק רק 

אורויי לן על כל התורה בפרה אדומה שלא נגלה לנו בה טעם כלל, ל

 .שיסוד מצוות התורה הוא גזה"כ וחוק בלא טעם
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 יט,)במדבר, פרשת חוקת,  זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר.  4

 (ב-א

בספר לפי האש מובא: סיפר אחד מן השרידים רבי אברהם יעקב קיש ז"ל 

שהגיע פעם בהיותו שרוי במחנה המוות למחיצת הרה"ק בעל השפע חיים 

י"ע ושמע מפיו דבר תורה. הרבי לא דיבר מענינא דיומא ומהמצב מצאנז ז

 .הקשה בו הם שרויים, אלא מענייני... קנין התורה

הוא תמך יסודותיו בפסוק מפרשת השבוע "זאת חקת התורה אשר צוה ה' 

לאמר", והזכיר את הדיוק הידוע שהובא במפרשים, מפני מה הכתוב אינו 

קש מעניינה של הפרשה? אלא, אומר "זאת חוקת הפרה" כפי שמתב

 :הסביר, שחבוי פה רמז לג' דברים המועילים לזכירת הלימוד

 .א. שיחזור על פרקו מאה פעמים ואחד

ב. שיצייר שם הוי"ה מול עיניו בשעת הלימוד, כמובא בספרים הקדושים 

 .בשם האריז"ל

 .ג. שילמד בקול רם וישמיע לאוזניו

ה" זא"ת נוטריקון זכור אל תשכח. וזה שהכתוב מלמדנו: "זאת חוקת התור

"אשר צו"ה" בגימטריא ק"א, היינו שתשנה פרקך מאה פעמים ואחד. "ה'" 

תצייר שם הוי"ה מול עיניך. "לאמור" שתגיד בפה ובקול. ואם שלוש אלה 

 ...!תעשה לך לא תשכח את תלמודך

וכבר מסופר על הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע שנכנס אליו פעם 

ל ברכה, ובין הדברים שאלו הרבי: אם הוא לומד ומה הוא בחור לקב

לומד, משהשיב ונקט לו את המסכתא שהוא עוסק בה, שאלו הרבי: האם 

הוא גם רגיל לחזור על תלמודו, ענה לו הבחור: לא! אני סומך על זכרוני 

החזק ולכן הנני משקיע בלימוד. נענה אליו הרבי ואמר: "בני יקירי, הלומד 

הוא גרוע יותר ממי שאינו לומד כל עיקר. והוא דבר פלא, כי ואינו חוזר 

היצה"ר מניח לאדם שילמד אבל אינו נותן לו לחזור על תלמודו, כי הוא 

יודע שבחזרה תלוי הכל"! ומה הנך חושב המשיך הרבי ואמר: מה הטעם 

שעם ישראל נוהג מנהג ישראל תורה שביום טוב של 'שמחת תורה' נוהגים 
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רבה על החלק הראשון שבפרשת "וזאת הברכה", אלא לחזור פעמים ה

 ...ללמדינו שעיקר לימוד התורה היא "החזרה", לחזור עוד פעם ועוד פעם

אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה אל .  5

במדבר, פרשת ) אלעזר הכהן והוציא אותו אל מחוץ למחנה

 (ג-יט,בחוקת,

ל מקוז'ניץ זי"ע: לימוד גדול בעבודת סח המגיד הרה"ק בעל העבודת ישרא

ה' יש ללמוד מכאן! "אשר אין בה מום" אדם שרואה את עצמו כאילו הגיע 

כבר לשלימות ואין בו שום פגימה ומגרעת, אין בו מום כלל, הרי זה סימן 

אשר לא עליו עדיין עול מלכות  -מובהק "אשר לא עלה עליה עול" 

צדיקי הדור "ונתתם אותה אל אלעזר  שמים! ואדם כזה צריך להתקרב אל

הכהן", ויוכיחו לו שעדיין הוא שרוי "מחוץ למחנה" ועוד לא התחיל 

 ...בעבודת ה' מאומה

ועל משקל זה פירש הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורא זי"ע באופן 

מופלא את הגמרא )ברכות יז.( "מרגלא בפומיה דרב, לא כעולם הזה 

ו לא אכילה ולא שתיה אלא צדיקים העולם הבא, העולם הבא אין ב

יושבים ועטרותיהם בראשיהם, ונהנין מזיו השכינה". ואמר הרה"ק 

מסדיגורא זי"ע: יודעים אתם באיזה זכות יזכו הצדיקים לשבת עם אותם 

"עטרותיהם"? בזכות "בראשיהם" משום שכל ימי חייהם, החזיקו את 

מתוך כך, עמלו  עצמם, שהם בראשית העבודה. עדיין לא השיגו מאומה.

ללא הרף, ללא ליאות, להשיג השגות גבוהות ביותר. על ידי זה, יצרו 

 ...!לעצמם את ה"עטרות" הנשגבות

ובכך, יש להביא כאן גם את אמרתו של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע 

על הנאמר )יוצר לפרש פרה( "לטהר טמאים לטמא טהורים באומר קדוש". 

ם בעניין הפרה, שהיא מטהרת טמאים דהפשט הפשוט הוא: שההפכיי

ומטמאת טהורים, אינם על פי השכל, אלא באומר קדוש על פי גזירת 

מאמרו של הקב"ה. אבל הרה"ק מרוז'ין הסביר: "לטהר טמאים" כלומר, 

השי"ת מטהר את אלה שחושבים עצמם לטמאים, שמכירים בחטאותיהם 

ה רבה, "ולטמא ומודים ומתוודים עליהם ויודעים כי עדיין להם עבוד
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טהורים" אבל מתעב את הטהורים ב"אומר קדוש" אלו שאומרים על 

 ...עצמם שהם קדושים אשר אין בהם מום

 )יט,גבמדבר, פרשת חוקת, (ושחט אותה לפניו.  6

וברש"י, זר שוחט ואלעזר רואה, ע"כ. ולא נתבאר טעמא מאי שהיה 

 .צריך לראות

סרי טריפן, ע"כ והיינו בדיקת  והנה בתרגום יונתן איתא ויבדיקנה בתמני

י"ח טריפות, אלא דצ"ע דבגמ' )חולין יא, א( איתא ושחט ושרף מה 

שחיטתה כשהיא שלימה אף שריפתה כשהיא שלימה ע"ש. והרי דל"ש 

לבודקה דהא נשרפת שלימה, אמנם יעויין מש"כ התוס' )שבת כב, ב ד"ה 

תוכה ע"י וכי לאורה( דאהרן היה מסתכל בחבית סתומה ורואה מה שב

האור של עמוד הענן ע"ש, ולפ"ז שפיר היה בודקה אף שנשרפת כשהיא 

שלימה, והנה אי נימא הכי גם גבי אלעזר יבואר הטעם דבעינן לאלעזר 

 .רואה כיון שנשרפת שלימה

 (יט,דבמדבר, פרשת חוקת,זאת התורה אדם כי ימות באוהל ).  7

מנע אדם את עצמו אמרו בגמרא )שבת פג:( אמר רבי יונתן לעולם אל י

מביהמ"ד ומדברי תורה, אפילו בשעת מיתה, שנאמר "זאת התורה אדם 

 .כי ימות באהל", אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורה

מעשה נורא מסופר על הגה"ק בעל החתם סופר זי"ע שמראה לנו בפועל 

 :איך מתקיימת דברי הגמרא הנ"ל

הגה"ק רבי מנחם כץ בסוף ימיו של החתם סופר זי"ע שלח מכתב לתלמידו 

זי"ע שיבוא אליו בדחיפות, ונסע התלמיד מיד. כשהגיע לפרשבורג מקום 

משכנו של החתם סופר, ניסו תלמידיו של החתם סופר למנוע ממנו 

להיכנס, היות והוא היה כהן, וידעו שמצב רבם אנוש וקרוב מאד ליציאת 

לא נשמה ר"ל, ברם היות ורבו קרא לו נכנס. כשראהו החת"ס, נתמ

שמחה, ואמר לו: מנחם, האם זוכר אתה את החידוש שאמרתי לך לפני 

עשרות שנים בסוף מסכת סוטה? ענה ואמר, כן זוכר אני. ביקשו החת"ס 

 .שיחזור על הדברים, וחזר על כל דברי החת"ס שאמר אז
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צהבו פני החת"ס ואמר: ב"ה חזרתי על כל חידושי שחידשתי בחיי, וכמו 

א( אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, אולם  שכתבו חז"ל )פסחים נ.

חידוש זה לא היה זכור לי, וב"ה שהזכרתני. ואז רמז לו בידו הק' למהר 

ולצאת כיון שהגיע יציאת נשמה, ועלתה נשמתו הטהורה לגנזי מרומים 

 ...ותלמודו בידו

כן מסופר על הגה"ק מטשעבין זי"ע שבאחד הלילות בתקופה האחרונה 

שו ואמר: האם תוכל להביא לי שו"ת נודע ביהודה חלק לחייו, פנה למשמ

יו"ד, ברצוני לעיין שם בתשובה בהל' טריפות. בבוקר סיפר המשמש 

לחתנו של הגאון שבלילה ביקש הרב את הספר נודע ביהודה. הלך חתנו 

ה"ה הגאון רבי ברוך שמעון שניארסון זי"ע לבית חותנו ושאלו: איזו שאלה 

ניו באמצע הלילה? השיבו הגאון, אני כבר בהלכות טריפות היתה לפ

מתכונן לדרך... כשמגיעים למעלה צריכים להיבחן על מה שלומדים פה, 

לכן אני חוזר למבחן. חזרתי לעצמי את הנודע ביהודה, ובתשובה פלונית 

 ...שכחתי משהו, לכן הוצרכתי לעיין בה

 (יט,ידבמדבר, פרשת חוקת,) זאת התורה אדם כי ימות באוהל.  8

 .דאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה )שבת פג, ב(ודרשו חז"ל 

ויש להבין, האיך יתכן דהפשט והדרש במקרא סותרין זא"ז מן הקצה אל 

הקצה, דבפשוטו איירי בטומאת האדם החמורה מכל הטומאות, ועלה 

 .דרשו חז"ל מעלת האדם השלם בעמל התורה כל ימיו

ים בקנה אחד, דלכאורה צ"ב מדוע טומאת ונראה, דאדרבה עולין הדבר

אדם חמורה היא מכל הטומאות בתורה, וביותר מצינו דדרשו בגמ' )ב"ק 

לח, א( אתם קרויים אדם ואין עכו"ם קרויין אדם, דאין עכו"ם מטמאין 

 .באהל, וא"כ תמוה האיך יתכן שישראל יטמאו יותר מן העכו"ם

מעפר העולם וברא אלא שבבריאת האדם מצינו בחז"ל דהקב"ה צבר 

ממנו האדם, והגר"א וסרמן הביא מד' המדרש דהאדם כולל בקרבו מכל 

כוחות הרע שבעולם ונתקבצו בו כל המידות הרעות של בעלי החיים, וזאת 

משום שתכלית האדם לרומם ולקדש את החומר ולזככו, וכפי כח הזיכוך 
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ה שישנו באדם כח הוא להיפך בכח הרע שבקרבו, ולפיכך בשעת מית

כשנשאר החומר לבדו מיד דבקים בו כל כוחות הטומאה, וכפי שכתב 

הנפה"ח שכל כח הרע הוא מכח דקדושה כזנבו של עשיו יעו"ש. ומה"ט 

 .אדם מטמא יותר מכל הבע"ח שבו טמונים כל כוחות הרע

ומעתה י"ל, דדרשת חז"ל היא נתינת טעם למקרא, כיון דתכלית הבריאה 

ע"י אדם כי ימות באהל, שממית עצמו  של האדם לקדש החומריות היא

באהלה של תורה, ומפני כך טומאתו חמורה מכל הטומאות, וזהו הטעם 

 .שעכו"ם שחומריותו אינו נובע מקדושה אינו מטמא כישראל

ובזה מתבאר דברי התוס' )בכתובות קג, ב( דהר"ח כהן אמר דאלמלי 

ים הצליחו הייתי כשנפטר ר"ת הייתי מטמא לו, וה"ט דהצדיקים הגמור

לקדש ולרומם את החומר עד כי אין מציאות רע בכלל, וממילא אין מקום 

 לטומאה ליתפס בגופן

 (יט,ידבמדבר, פרשת חוקת,זאת התורה אדם כי ימות באוהל ).  9

בגמ' )יבמות ס, ב( איתא וכן היה רשב"י אומר קברי עכו"ם אינן מטמאין 

, אתם קרויין אדם ואין באהל, שנאמר 'ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם'

העובדי כוכבים קרויים אדם. וכתבו תוס' )שם ד"ה אין(, שיש חילוק בין 

 .'אדם' ל'האדם', דעכו"ם בכלל 'האדם' ואינם בכלל 'אדם', יעויי"ש

ולכאורה דברי תוס' הם פלא, שבפשיטות נראה שתיבת 'האדם' מורה על 

בראש תיבה, חשיבות ומעלה, כאומר 'האדם הנבחר', שכן דרך הה"א 

לומר שזהו דבר ידוע, וכדומה. וא"כ האיך נקראו העכו"ם הדומים לחמור 

בשם האדם, וישראל אשר בהם יתפאר ה' נקראים בשם אדם, בלא 

 .תוספת ה"א הידיעה

ושמעתי ממו"ר הגרש"ז אויערבאך זללה"ה בזה, דתיבת 'אדם' אשר 

אחד מלשון  נתכנו בשם זה כל בני האדם, מורה על שני עניינים, עניין

'אדמה לעליון' )ישעיהו יד, יד(, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. 

וביכולת האדם לעלות מעלות רמות להידמות לקונו וללכת בדרכיו. ועניין 

 .נוסף הוא, ששם אדם נגזר מתיבת אדמה, כי יסודו מעפר וסופו לעפר
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והנה לשון 'אדם' אשר מורה על כך שעל האדם להיות נדמה לעליון 

צלמו הוא עשוי, בזה לא שייך להוסיף ה"א הידיעה, ואין שייך לומר וב

'האדמה לעליון', כי על פועל לא שייך ה"א הידיעה, אלא רק על שם עצם. 

ורק בלשון אדם המורה על היות האדם עפר מן האדמה, שייך לומר 

 .''האדם' כמו 'האדמה

ראים כן ולכן, רק ישראל קרויין 'אדם' בלא ה"א, שמשמעותו הוא שנק

בגלל היותם נדמים לעליון, אך אומות העולם נקראים בשם 'האדם' 

בתוספת ה"א, שמשמעותו כי מן האדמה הם, וניתנה להם הה"א לתוספת, 

ע"מ לגרוע מערכם, שעל שם 'אדמה' שייך תוספת ה"א כנ"ל, ובזה 

 .ישראל ואומות העולם שווים
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 רבותינוהרוחנית של וממורשתם מיצירתם  .4

 "אורות יהדות המגרב"מכון  יו"רשליט"א ר אפרופ' משה עמהרב 

 הגדה של פסח עם פירוש מגיד לאדם

 זצ"ל יוסף בן נאייםלהרה"ג רבי 
 

( בעיר 1882רבינו יוסף בן נאיים נולד לאביו רבי יצחק בשנת תרמ"ב )

תקופת ילדותו של ר' יוסף הצטיינה בהתרופפותו של המשטר  פאס.

היתה הגורם להתנפלויות על שכונות היהודים במארוקו. אי יציבות זו 

בכל מקום ובעיר פאס בפרט. פגעי טבע, בצורת ומגיפות, היו גם הם 

לא ייפלא אפוא שמערכת החינוך בקהילה לא  \.חזון נפרץ בתקופה זו

פעלה באופן סדיר, ור' יוסף התגלגל  בתקופת לימודיו מבית מדרש זה 

ת זאת ספג ר' יוסף  לקרבו לאחר וממורה אחד למשנהו. ואולם למרו

תורה ויראת שמים, הן מידי אביו והן מידי חכמי העיר. בחורף התרנ"ז 

פתח ישיבה ללימוד תלמוד לנערים. התקבצו אליו  ,הרב יוסף הכהן

כעשרים בחורים ובכללם גם ר' יוסף. הם למדו לפניו תלמוד עם 

זו רכש . בתקופה כשלוש שניםמפרשים. לימודם לפני ר"י הכהן, נמשך 

ר' יוסף את דרכי העיון בתלמוד, במפרשים ובספרות הפוסקים,  והוא  

רואה בר"י הכהן את רבו המובהק. בשעות הערב ובלילות החורף נהג  

ר'  יוסף   להצטרף  לחבריו, האחים  ר' שמואל  ור' יעקב  הלומדים  

גם ר' יוסף למד   .תלמוד  עם אביהם, הרה"ג ר' יצחק אבן דנאן ז"ל

שהיה ידוע כחריף ובקי בש"ס ופוסקים,   ,יבת הרה"ג רבי חיים כהןביש

 וכגודל חכמתו כן גדלה יראתו, הנהגותיו ופרישותו מענייני העולם. 

 

 לומד ומלמדרבי יוסף 

בתקופה זו הגיע הרב אברהם בן סוסאן מהעיר דבדו שנודע כחכם 

ש"ס וקבע את דירתו בפאס. הוא קבע עתים ללמוד עם ר' יוסף  ,מופלג

ופוסקים. עד מהרה עמד ר' אברהם על טיבו ועל כשרונותיו של ר' יוסף 

ונצטער שרוב זמנו נאלץ ר' יוסף ללמוד יחידי, דבר  שחז"ל הרבו 



 
 

 

63 

 

להזהיר אותנו מפניו, כגון: "חרב על שונאיהן של תלמידי חכמים 

שעוסקין בד בבד )כבודדים( בתורה ולא עוד אלא שמטפשין וכו'. הוא 

חק, אבי ר' יוסף, שיפתח לבנו ישיבה שילמד בה תלמוד הציע לר' יצ

לנערים. ברוח דבריו של רבי חנינא: "הרבה למדתי מרבותי, ומחברי 

ר' יצחק שמע לעצת ר' אברהם  .יותר מרבותי ומתלמידי יותר מכולן"

ופתח לר' יוסף ישיבה בה נקבצו בחורים מוכשרים,  אשר שמעו לקח 

קידת ר' יוסף עם תלמידיו והתמדתם מפי ר' יוסף, בש"ס ופוסקים. ש

 היתה לשם דבר בעיר. 

 רבי יוסף כסופר, שו"ב ומרביץ תורה

רבי יוסף בחר להתפרנס מיגיע כפיו כמאמר התנא 'כל תורה שאין עמה 

הוא בחר ללמוד את מלאכת  .מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון'

 אר ישסופרי השטרות, מלאכה קלה שתספיק לכדי פרנסתו ו - הסופרים

זמן בידו ללמוד תורה.  בינתיים המשיך אביו ר' יצחק לתמוך בו 

רבי יוסף התמנה  בכלכלתו כדי שיוכל להקדיש יותר זמן ללימודיו.

בחיבורו "מזכרת הגיטין", דן (, 1945לסדר גטין בפאס בשנת תש"ה )

בבעיות שהתעוררו בסידורי גטין ובפתרונן. כמו כן תימצת  גיטין שנפלו 

יבתם וכנגד הציג את פתרונן ההלכתי. נראה שר' יוסף היה ספיקות בכת

בקי גם במלאכת סופרי סת"ם )ספרי תורה, תפילין ומזוזות(, אם כי לא 

עסק בה בפועל. חרדתו של ר' יוסף לשימור מדוקדק של כשרות מזוזות 

ותפילין הכתובים על פי המסורת וההלכה, גרמה שבשנת תשי"א 

י שאול אבן דנאן, הרב הראשי ליהדות ( פנה לעמיתו הרה"ג רב1950)

והתריע על העזובה השוררת בתחום מלאכת סופרי הסת"ם.  .מארוקו

הוא הציע שמועצת הרבנים תתקן תקנות, תעמיד במבחן רשמי את כל 

הסופרים העוסקים במלאכה ותגביר  את  הפיקוח עליהם,  'כדי להסיר 

 .המכשול  מדרך בני  ישראל'
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 ובודק ומוהל כשוחט

ראה כי בתחילת עבודתו כסופר, לא מצא בה כדי מחייתו. אביו בא נ

לעזרתו והיה תומך בו ככל יכולתו,  כדי שיוכל להמשיך בלימודו ללא 

טרדות ודאגות פרנסה. הוא גם לימד  לבנו  ר'  יוסף  את  מלאכת  

השחיטה  והבדיקה,  ומינה  אותו  להיות  שוחט במקומו בבית 

זה שקוד היה ר' יוסף על לימוד מלאכת גם בעיסוקו  .המטבחיים

השחיטה על בוריה, התאמן בדרכי הבדיקה והתעמק במקורותיה 

ההלכתיים, עד שיצא שמו כמומחה בנושא. רבנים ושוחטים מערים 

שונות פנו אליו  בשאלות  הלכתיות  ובבעיות  שהתעוררו בענין זה 

  לאחר זמן כיהן ר' יוסף כראש השוחטים בפאס. .בקהילותיהם

( נבחר ר' יוסף לשמש שליח ציבור ומרביץ תורה 1912בשנת תרע"ב )

בתפקידו זה היה דורש ברבים בבית  .בבית הכנסת של התושבים

הכנסת בקביעות בשבתות, בבית כנסת זה ובבתי כנסת אחרים. ר' 

יוסף נהג גם לתת דרך קבע שיעורים לבעלי בתים בתנ"ך, בתלמוד, 

חיבר את רוב דרושיו וחידושיו הרבים,  במסגרת זו .בעין יעקב ובהלכה

 .אף בעיסוקו זה ניכר שיגע הרבה על רמתם הגבוהה של הדרשות

כהונתו בבית הכנסת של התושבים ארכה עשרים ושבע שנים, וזכתה 

שומעי לקחו, אשר גם  -להוקרה והערכה הדדית בינו לבין הציבור 

תו זו לפרק תמכו בר' יוסף ביד רחבה. משום כך העדיף להמשיך בכהונ

ר' יצחק,  נתפנתה משרתו כשליח  -זמן נוסף, אף שלאחר פטירת אביו 

ציבור ומרביץ תורה בבית הכנסת של יוצאי העיר דבדו. במקום אביו 

ואולם נראה שר'  לשליח ציבור. מינה ר' יוסף  את חתנו ר' אברהם לוי

יוסף כיבד את הציבור הזה ושמר על קשר חי עמהם. בשנת תר"ץ 

קיבל עליו ר' יוסף בכל זאת את משרת אביו בבית הכנסת של  (1930)

אף כי יחסיו עם ביהכ"נ של קהל התושבים נשארו טובים  .קהל דבדו

והדוקים. הוא המשיך להתפלל איתם מנחה באופן קבוע. סמוך למנחה 

היה קורא איתם בספר הזוהר ולאחרי התפילה היה נותן שיעור מוסר 

לשאת דברים לפניהם  בכל הזדמנות. הוא בכל יום. הם נהגו להזמינו 
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היה נושא  דרשה  מרכזית  בכל  שבת לפני  מנחה,  לפני מאות אנשים 

ביום שבת   .בבית הכנסת הגדול על שם הרה"ג ר' שלמה אבן דנאן זצ"ל

היו המונים מקדימים לבוא לתפוס מקום, כשעתים לפני תחילת 

 ת.הדרשה. בזמן זה  היו קוראים תהלים בבית הכנס

לסגולותיו של ר' יוסף בתחום הדרוש, בתוכן, במבנה ובכושרו הריטורי, 

בכל אירוע נמצא ר' יוסף  .לא קם מתחרה בעיר פאס וסביבותיה

מראשי הדוברים, הוא היה המספיד המרכזי בפטירתו של כל חכם. 

יתירה מכך, עוד בחייהם הביעו חכמים משאלה  שרבי יוסף  ידרוש  

ות שהדבר גזל  ממנו זמן  רב  נענה ברצון לכל ולמר .עליהם בפטירתם

 הזמנה, ולא רק מעירו הוא.

שלשת התפקידים בהם כיהן: שליח ציבור, סופר ושו"ב, איפשרו לו 

להשתכר כדי פרנסתו בריוח ויכול היה לשקוד  רוב היום  על  התורה 

 בין כותלי ספריתו  ולהעלות בכתב את חידושיו, פירושיו והגיגיו.

מד את מלאכת המילה, וכמו בעיסוקיו האחרים היו עיניו ר' יוסף ל

פקוחות לבדק בית ולתיקון הפרצות שניבעו במלאכת קודש זו. 

במארוקו נהוג היה משנים קדמוניות כי המוהלים מלים בחינם, והיו רבים 

ביניהם לזכות במצות המילה, ואף נהגו להביא מתנה לרך הנימול, 

סף ביקש לשמר מנהג חשוב זה של מילה במיוחד אם הוא בן עניים. ר' יו

כניס את ילדי ישראל בבריתו של אברהם אבינו, חינם מהיה ובחינם, 

 אין כסף. 

 

 רבנות

חרף רוב למדנותו ושקידתו בהלכה ובמעשה, לא נתמנה ר' יוסף משום 

( השתדל 1920בשנת תר"ף ). מה לכהן ברבנות באחת הערים הגדולות

יקבל  משרה ברבנות בעיר לאראג'י רבי וידאל הצרפתי  שר' יוסף 

(Larache,)  .בחודש חשון, באותה שנה, נסע לשם והתקבל בכבוד גדול

אך ר' יוסף, קשתה עליו הפרידה מהעיר פאס שהיא מקום תורה, 



 
 

 

66 

 

הוא העדיף לכן תורה ותלמידי חכמים,  הרבהמקום שאין בו והמגורים  ב

  ו וליהנות מיגיע כפו.יבתפקיד חזור לפאס ולהמשיךל

היה לן בעומקה  הואר' יוסף לא כיהן ברבנות באופן רשמי, למרות ש

של ההלכה וער לשאלות המתעוררות בחיי הקהילה ולבעיות שהזמן 

גרמם. שמעו של ר' יוסף כגדול בתורה,  ושמע ספרייתו העשירה הגיעו 

למרחקים, ושאלות רבות זרמו אליו מן הציבור הרחב, מבני תורה 

ס ומחוצה לה. גם רבנים  מארצות  סמוכות ומרבנים מכובדים מפא

הריצו  אליו  את שאלותיהם. ולכולם ענה תשובות מפורטות. נשא ונתן 

בהלכה עם חכמי הדור. הוא נתן את ליבו להנחות את הרבנים הצעירים 

והשאיר אחריו שבעה חיבורים בהלכה. שהיו בראשית דרכם בהוראה. 

ו"ת כל חדש; שו"ת שארית ש שמתוכם זכינו לההדיר: שו"ת צאן יוסף;

הצאן ארבעה כרכים, הדרת פנים זקן, מזכרת גטין. את כולם ניתן עדיין 

     להשיג במכון 'אורות יהדות המגרב' בלוד.

 

 ספרייתו

היתה לו אהבה מיוחדת לספר, והשתדל לרכוש כל ספר  לרבי יוסף

שנקלע לידו. בספרייתו היו כעשרת אלפים כותרים. כמו כן מאוד כאב 

ירה הרוחנית הענפה של חכמי מרוקו שלא יצאה לאור, רובה על היצ

ירדה לטמיון והמעט שנותר סכנת הכחדה מאיימת עליו. כל חיבור 

ספר או קונטרס ואפילו דפים בדפוס או בכתב יד, מחיבורי חכמי מרוקו 

לעוד  שישמרובודדים שהגיעו לידו טיפל בהם באהבה, כרך אותם כדי 

 שנים רבות.

התעניינו בספרייתו, בהם גם נשיא מדינת ישראל מר גורמים שונים 

צבי, אלה ניסו לדבר על לבו  של ר' יוסף -צבי ז"ל, ומכון בן-יצחק בן

לעלות לארץ עם ספרייתו.  ר' יוסף סירב מחשש שיקרה אסון לספרים 

  .ויטבעו בים. ונהג לומר כי רק המות יפריד בינו לבין ספרייתו

ה, ביטל את רצונו וטובתו מפני טובת למרות אהבתו לארץ וערגתו אלי

ספריו. בסוף ימיו עמד לעלות לארץ ואף החל בהכנות ולא עלתה בידו. 
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גורמים ואישים רבים ביקשו לשים ידם על  ,לאחר פטירתו של ר' יוסף

הספריה ואוצרותיה, הספריה נרכשה לבסוף על ידי בית המדרש 

ו הספרים טיפול, יורק, אך דליקה שנפלה במחסן בו עבר-לרבנים בניו

 הנתאמתלספריו ו של ר' יוסף תדרוח ,כילתה חלק ניכר מן הספרים

 .למרבה הצער

 יצירתו

ר' יוסף חונן בסגולה של מושך בעט סופר. ובתחום זה לא היה לו 

מתחרה מבין חכמי מארוקו בדורנו. הוא קיים מאמר חז"ל "וקנה לך 

ליו בכל שעות חבר" כמליצתו, וקנה הקולמוס היה חברו, הצמוד א

היממה. הוא מעיד על עצמו, שבכל מקום שהיה רגיל לשהות בו ביום 

וגם בלילה ליד מיטתו, היה לו קולמוס, דיו ונייר וכל רעיון, חידוש או 

פירוש שצץ במוחו, מיד היה מעלהו על הכתב כדי שלא  ישתכח  ממנו. 

ר גם  אם היה זה  בתוך שנתו, היה קם מיד ועושה  נטילה מעלה או

ר' יוסף ניחן גם ברגישות הסטורית ובחוש מחודד  ויושב לכתוב.

לתהפוכות הזמנים, וראה במלאכת הכתיבה אחד האמצעים החשובים 

להנצחת דברים ומסירתם לדורות הבאים, ובד בבד להפצת דעת 

 וחכמה בין ההמונים. 

ר' יוסף חיבר יצירות רבות בתחומים שונים בפרשנות למקרא, לתלמוד 

בספרות ההלכה, שאלות ותשובות, מונוגרפיות הלכתיות  ולמדרש.

וליקוטי דינים; דרושים, שירה והגות; אנתולוגיות תורניות וכלליות. 

בחיבוריו הוא עושה שימוש נרחב בספרות הרבנית לתקופותיה, מכל 

ארצות הפזורה היהודית. תחומי התעניינותו ויצירתו, חרגו הרבה מעבר 

, ועסקו אפילו בהסטוריה ובטבע. יצירותיו לאלה של תלמיד חכם המצוי

גדולות בהיקפן, יש בהן הכוללות מספר כרכים וחלקן נכתבו במספר 

 מהדורות.

ר' יוסף השתוקק להנציח את יצירותיו בדפוס ולהפיצם בישראל, כדי 

לזכות בהם את הרבים. את שאיפתו זו ביטא ברשימת חיבוריו, אותה 

שר חתם אותה בתפילה, שיזכה הציב כפתיחה להרבה מיצירותיו וא
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להוציאם לאור. למרבית הצער גם באותן היצירות שאת מחיר הדפסתן 

שילם, לא האיר לו המזל פנים וכל מאמציו להשלים את הדפסתן עלו 

בתוהו. חרד היה שמא יהיה גורל יצירתו כגורל יצירתם של רבותינו 

 .חכמי המערב שעליו דאב לבו

חיבוריו בדפוס, זכה רבי יוסף לראות  למרות כמיהתו הגדולה לההדיר

מתוך יצירתו , רק שני חיבורים שראו אור 'מלכי רבנן' ו'כבוד מלכים'

הענפה הכוללת ארבעים ושבעה חיבורים, אנו תיארנו את יצירתו 

וזכינו עד היום  הגדולה אחת לאחת במבוא לחיבורו 'נוהג בחכמה'.

ובפרשנות למקרא לההדיר למעלה מעשרה מחיבוריו, בהלכה, במנהג  

  ובדרוש.

 

 הגדה של פסח עם פירוש מגיד לאדם

מקיף את רוב פיסקאות ההגדה וההלל וישנם  מגיד לאדםהפירוש 

פיסקאות שכתב עליהן כמה פירושים. הפירוש הוא על פי שיטת 

הדרוש. בפירושו הוא מזכיר הרבה מפירושיהם של ראשונים ואחרונים 

יבור כתב פירוש למזמור של בהם פירושים מכתבי יד. בפתיחה לח

פסח. כמו כן אנו צירפנו להגדה את הדרוש שלו לשבת הגדול מתוך 

ספר דרשותיו 'תאמרו ליוסף'. את מלאכת ההדרה עשיתי בשיתוף עם 

נכדו ר' יוסי לוי. הוספנו מקורות לדבריו, ומבוא מקיף על האיש ועל 

עינים,  יצירתו המגוונת. ההגדה ערוכה בטוב טעם ובאותיות מאירות

 מודפסת על נייר כרומו. ויה"ר שזכותו תעמוד לנו ולכלל ישראל.

וכל  'מגיד לאדם'יש עוד במלאי מספר מועט של עותקים מההגדה 

 הקודם זוכה.

 ע"ה משה עמאר הי"ו

 בלא"א שלמה ומ"א רחל מ"כ
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בין אדם לחבירו , מושגים ביהדות ודמויות .5   

היהודית בהיסטוריה חשובות   

 

.5.1  

הרב שמעון בוחניק תשעד' / שמיני –ואהבת לרעך כמוך כללי 

 שליט"א
כשבא עני לביתו של האדם לקבלה צדקה, אף על פי שנראה שאין 

הוא עני באמת, אין לדקדק עמו ולביישו, אלא יש לתת לו צדקה 

בשווי של מספר שקלים, אך בסבר פנים יפות. ולא כאותם אנשים 

י באומרם לו "הרי אתה שוכב על שמביישים ומחרפים את הענ

 מיליונים" וכיוצא בזה, שאין זה דרך התורה. 

המדקדק עם חבירו, גם בשמים מדקדקים עמו, אבל מי שנותן לאדם 

שפושט ידו מבלי לדקדק עימו, משמים יתנו לו אף על פי שלפעמים 

לא ראוי הוא לברכה. אומנם ברור מאד שיש להעדיף ולהקדים את 

קה ולתת לו סכום נכבד, רצוי דרך גבאי צדקה, הזקוק באמת לצד

אלא שאין לשלח ריקם את מי שאינו זקוק, אלא לתת לו איזה סכום 

 מועט.

מצוי מאד שאדם לווה מחבירו סכום פעוט, ואינו רואה חובה לעצמו 

לרשום בפנקסו את החוב מחמת שהסכום הוא פעוט ביותר, וקורה 

ום, והמלווה מתבייש )או פעמים רבות שהלווה שוכח להחזיר את הסכ

שוכח( לבקש את החוב. לכן חשוב שכל אדם ואדם ירשום בפנקסו, 

אפילו הלוואה בסכום קטן, כדי שלא ישכח מההלוואה ובזה יזכור 

להחזיר את ההלוואה וימנע בושה מהמלווה שבגלל ערכה הנמוך של 

 ”ההלוואה מתבייש להזכיר לו לפורעה. ואם רוצה המלווה למחול לו 

 י הוא למחול לו, ויאמר בפירוש ללווה שהוא מוחל לו על החוב.רשא
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כשרוצה אדם לדבר דבר סתר עם איש העומד בחברת אדם נוסף, לא 

יאמר לזה האחרון: "צא מכאן לרגע", אלא יקרא לאדם הנדרש לו 

שיצא עמו החוצה. וכן יש להימנע מאמירת סודות בנוכחות זרים, או 

ים אלו מביאים לידי חשדות לדבר בשפה זרה בנוכחותם. דבר

 והקפדות. 

כמו כן יש להימנע מלומר לבריות: "יש לי לומר איזה סוד בעניין זה 

וזה" ולבסוף לא לגלות להם. דברים אלו מותחים עצביהם ומצערים 

 אותם. 

כאשר שני אנשים משוחחים ביניהם, ואדם שלישי צריך לשוחח עם 

ם שהוא נצרך לו, אחד מהם, אל יפסיק את שיחתם ויקח את האד

 אלא ידחה את השיחה לזמן אחר, או ימתין בסבלנות עד שיסיימו.

במידה ורוצה הוא לומר לו רק כמה מילים, יבקש סליחתם על שהוא 

מפסיקם, וימסור בקצרה מה שהוא צריך וילך מהם. ויש לו לדעת 

ולזכור, הפסקת שנים משיחה ונטילת אחד מהם, מהווה עלבון  מחפיר 

 ם. לנשאר דומ

צריך להימנע מלשבח אומן לפני בן אומנותו. מפני שדברים אלו 

עלולים לגרור אחריהם לשון הרע, מתכבד בקלון חבירו, קנאה, 

 שנאה, וגם אם הלה ישתוק, הרי יבא לידי קפידא וצער

על אדם להימנע מלספר על תענוגו מבניו ובנותיו לחשוכי בנים, וכן 

 נכשלו בעניינים אלו וכדומה.אין לספר על הצלחותיו לאנשים אשר 

כמו כן אין לספר על התקפות לב ושאר מחלות לפני אנשים שעברו 

מחלות אלו. ולא יספר שפלוני נפטר ממחלה מסויימת, לפני אדם 

שסובל עתה ממנה. ולכן לא יספר על הסבל והטורח הנגרם למשפחה 

עקב מחלות יקירם, לפני אנשים שבמשפחתם ישנו חולה כזה וכן כל 

 יוצא בזה.   כ

ראוי למחברי ספרים שמצטטים הלכות או מוסר מהתלמוד וכן 

מספרים שונים, שיציינו היטב את הדף או הסימן והסעיף שציטטו 
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משם, מפני שפעמים רבות הקורא בספר מעוניין לראות את המקור 

 ונלאה למצוא את המקום..   

ן את הרחוב טוב שדיירי בנין מגורים, ידאגו שיהיה שילוט ברור המציי

ומספר הבית. שילוט זה נצרך מאד לאנשים זרים המחפשים את אותו 

 רחוב או בנין אותו הם מחפשים.

בתיבת המכתבים שבכניסה לדירה, יש לכתוב את שם משפחתו כדי 

שלא לגרום טרחא מיותרת מאדם שמחפש את כתובתו. כמו כן רצוי 

צא את לציין על תיבת מכתבים את הקומה, כדי שהבא אליו ימ

 הדירה בנקל.
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 . מניין המצוות בתורה ומהותן לפי ספר החינוך 5.2

 "הפניניםתשע"ד  ב ” ות הוא הנושא בו אנו עוסקים השנהתרי"ג מצו

  "לשבת

( המצוות מפוזרות בפרשיות התורה אך לא בפריסה שווה, 613תרי"ג )

 76ישנם פרשיות בתורה המשופעות במצוות רבות )בפרשת כי תצא יש 

 מצוות( ולעומתן ישנן פרשיות רבות שאפילו מצווה אחת אין בהן.

אנו מסיבות פרקטיות החלטנו לחלק את כל המצוות שווה בשווה בין כל 

מצוות כל גליון( וכך נעסוק  12גליונות "הפנינים לשבת" של שנה זו )

 ונלמד את מצוות התורה במהלך כל שבועות ושבתות השנה.

    " שמיני"בגליון זה לפרשת      רשימת המצוות לסקירה 

 )המשך( אחרי מות

 רד. ערות אשה ובת בנה.

 רה. שלא לגלות ערות אשה ובת בתה.

 רו. ערות אשה ואחותה.

 רז. שלא לבוא על אשה נדה.

 רח. שלא נתן מזרעו למלך.

 רט. שלא לבוא על הזכרים.

 רי. שלא לשכב עם בהמה.

 ריא. שלא תשכבנה הנשים עם הבהמות.

 קדושים

 ריב. מצות יראת אב ואם.

ריג. שלא לפנות אחר עבודת אלילים לא במחשבה ולא בדבור ולא 

 בהבטה.

 אלילים לא לעצמו ולא לזולתו.ריד. שלא לעשות עבודת 

 רטו. שלא לאכל נותר.

http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0017_L5
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0017_L5
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0203_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0203_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0204_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0204_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0205_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0205_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0206_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0206_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0207_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0207_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0208_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0208_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0209_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0209_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0210_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0210_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0018_L5
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0018_L5
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0211_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0211_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0212_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0212_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0213_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0214_L2
http://www.ateret4u.com/online/f_01644_all.html#HtmpReportNum0214_L2
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 רד. ערות אשה ובת בנה.

לגלות ערות אשה ובת בנה. וכבר אמרנו שאסור זה הוא לעולם  שלא

 ז( את בת בנה. לא תקח. בנשואי הראשונה, שנאמר )ויקרא יח י

המצוה. מה שאסרו זכרונם לברכה )יבמות כא, א( לגדר זה בת בן  מדיני

בנה, והיא מכלל השניות, כמו שאמרנו, שכל שאסורה מדברי סופרים 

 תקרא שניה. וכן אסרו אם אם אבי אשתו בלבד. 

אסור זה בכל מקום ובכל זמן. והעובר עליה ושכב אשה ובת בנה  ונוהג

הראשונה, שניהם נשרפים בחיי הראשונה, ואם מתה הראשונה בנשואי 

שניהם בכרת במזיד, בשוגג מביאים חטאת קבועה. ואם שכב את השניה 

 לוקה מכת מרדות מדרבנן. 

 רה. שלא לגלות ערות אשה ובת בתה.

לגלות ערות אשה ובת בתה. וכבר אמרנו שאסור זה בנשואי  שלא

ת בתה לא תקח וכו'. ולשון קיחה הראשונה שנאמר )ויקרא יח יז( ואת ב

 משמע לן לשון נשואין. 

המצוה. מה שאסרו זכרונם לברכה לגדר זה בת בת בתה בלבד, ואם  מדיני

אם אם אשתו בלבד, ואם אב אם אשתו בלבד. כלל הענין של אסור אשה 

ובתה ובת בנה ובת בתה, כי התורה תאסר לאדם מלשא שש קרובות של 

מעלה, דהינו אמה ושתי זקנותיה, ושלש אשתו מלבד האחות, שלש ל

למטה דהינו בתה ובת בתה ובת בנה, וחכמים הוסיפו עליהן גם כן לגדר 

שש אחרות, ארבע למעלה ושתים למטה, כי כן יאות הענין להיות 

בהכרח, כי שתי הזקנות גוררות ארבע אחרות לגדר להן, אבל בת בנה 

האם והבת אין להוסיף ובת בתה אי אפשר להן לגדר אלא שתים כמותן, ו

עליהן לגדר, שהרי יש נשים אסורות מן התורה למטן ולמעלן עין בדבר כי 

 כן הוא בהכרח. 

בכל מקום ובכל זמן. והעובר עליה ושכב אשה ובת בתה שניהם  ונוהגת

נשרפים בחיי ראשונה, ואם מתה ראשונה שניהם בכרת במזיד, ובשוגג 

 ת היו מכין אותו מכת מרדות. מביאין חטאת קבועה. ואם שכב את השניו
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 רו. ערות אשה ואחותה.

לבוא על שתי אחיות. כלומר, שלא ישא אדם שתי אחיות ביחד ולא  שלא

אפילו זו אחר זו בחיי הראשונה ואפילו גרשה לראשונה שנאמר )ויקרא יח 

יח( ואשה אל אחותה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה. פרוש, 

א תקח, לצרר לשון צרה, כלומר שלא תעשה ואשה עם אחותה ביחד, ל

האחת צרה לחברתה. בחייה, בא ולמד שאפילו גרשה לראשונה לא ישא 

אחותה, וזהו לשון בחייה כלומר, כל זמן שהיא בחיים אבל אחר מות 

האחת אין ספק שמתר לשא האחרת, והינו מה שאמר הכתוב בחייה. וכן 

או קדשה, גם כן בכלל  השוכב דרך זנות עם האחות אחר שנשא הראשונה

 האסור, כי בנשואי הראשונה הקפידה תורה )יבמות צז א(. 

המצוה, ענין העריות כתבנו למעלה )מצוה קצ( מה שידענו. ועוד  משרשי

אומר לי לבי בענין זה שאסר הכתוב לשא שתי אחיות, כי אדון השלום 

 יחפץ בשלום כל בריותיו, וכל שכן בשלום אותן בריות שהטבע והשכל

 מחיבין להיות שלום ביניהם ולא קטטה ותחרות תמיד כל היום. 

המצוה. מה שפרשו זכרונם לברכה )יבמות נד, ב( שאחות אשתו  מדיני

נקראת בין אחותה מאמה בין אחותה מאביה, בין מן הנשואין, בין מן 

הזנות. ופרשו גם כן, שהאסור יחול מכיון שיקדשנה, וכדמשמע לן לשון 

, כמו שאמרנו. וכן מה שאסרו זכרונם לברכה לגדר קיחה באשה לעולם

אסור זה אחות זקוקתו, פרוש זקוקתו כגון מי שהיה לו אח ומת ולא הניח 

בנים, שהוא חיב לשא אשתו מן התורה או לחלץ לה, כמו שבא המצוה 

בכתוב בפרוש )מצוה תקצז תקצט( וזאת האשה שהיא זקוקה לאח, 

ם ירצה, כי מן השמים הקנוה לו, כלומד, שהיא ברשות האח לשא אותה א

תקרא זקוקתו. ואסרו זכרונם לברכה )שם מא, א( מלשא אחותה, מכיון 

 שהיא זקוקה אליו, אף על פי שלא קדשה ולא עשה בה שום ענין. 

אסרו עליו )שם מ, א( גם כן לגדר זה אחות חלוצתו, כלומר, אפילו  וכן

הכתוב אחות אחר שחלף לה, אסרו עליו מלשא אחותה, כמו שאסר 

גרושתו, כמו שפרשנו, כן אסרו גם כן אחות חלוצתו, שהחליצה כעין גט 

היא. ומכל מקום אסור אחות חלוצתו ואפילו אחות זקוקתו קימא לן אלבא 
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דהלכתא דמדרבנן הוא, כי התורה לא אסרה כי אם אחות נשואתו או 

ארוסתו אבל הזקוקה לו, אף על פי שמן השמים הקנוה לו אין אחותה 

בכלל אסור תורה, אלא שהם זכרונם לברכה אסרוה לו שלא לגע לאסורא 

דאוריתא. ומפני שאסור זה הוא מדבריהם, כמו שאמרנו, הקלו בענין קצת 

לפעמים, עד שאמרו זכרונם לברכה )שם מא, א( כי אחד מן היבמין שקדש 

אחות יבמתו שאומרים לו, המתן אל תגרשנה ואל תשאנה עד שייבם 

ץ ליבמה זו הזקוקה לכלכם. חלץ לה אחיו או יבמה או שמתה אחיך או יחל

היבמה הרי זה יכנס ארוסתו. אבל אם מתו האחים כלם מוציא את ארוסתו 

בגט ויבמתו בחליצה. ואם מתה ארוסתו, בין שמתה קדם מיתת האחין בין 

שמתה לאחר מיתתם, חזרה היבמה להתרה, רצה חולץ רצה מיבם. 

ט בענינים אלה )מצוה תקצח(, כמנהגנו בעזרת ובמצות יבום נכתב עוד מע

 השם, שאין כאן מקומן. 

אזהרה זו בכל מקום ובכל זמן. והעובר עליה ושכב עם האחות, בין  ונוהגת

על ידי נשואין, בין דרך זנות, בחיי הראשונה במזיד חיב כרת, ואם יש 

עדים והתראה לוקה, בשוגג מביא חטאת קבועה. ואם שכב עם אחות 

או אחות חלוצתו היה לוקה מכת מרדות דרבנן. ומכל מקום, אין  זקוקתו

אשתו דהינו האחות שנשא ראשונה אסורה עליו מפני נשואי שניה או 

)זמתה( מפני שזנתה, אלא אשתו מתרת לו, וזאת השנית תלך לה )יבמות 

צד א(. ואפילו נשאה על ידי חפה וקדושין אינה צריכה ממנו גט, שאין 

עריות להצריכן גט, אבל מכל מקום מתחיב העושה בהן קדושין תופסין ב

מעשה הקדושין, שהתורה אמרה לא תקח, ומשמע לשון קדושין, ואף על 

גב דאם עבר ולקח, כלומר, שקדש, לא מהני ליה כלומר, שאינה לקוחתו 

 לשום דבר ואינה צריכה ממנו גט, מכל מקום נתחיב בכך כמו שאמרנו. 

אלא אף בכל שאר העריות הוא, שאם נשאן  הדין אינו באחיות לבד, וזה

בחזקת התר ונמצאו עריות שאינן צריכות גט מן הטעם שאמרנו, שאין 

קדושין תופסין בעריות. וכן אם נשא או עבר ונאף עם אחת מן השש נשים 

שאמרנו למעלה )מצוה רב( שהן עריות עליו מן התורה מחמת אשתו, אינן 

א גט ותשאר אשתו מתרת לו, כמו אוסרות אשתו עליו אלא ילכו להן בל
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שאמרנו, זולתי באחות ארוסתו שהחמירו חכמים ואסרו אף הראשונה מפני 

השניה, שאמרו זכרונם לברכה )שם צד, ב( שאם ארס אדם אשה, כלומר, 

שקדשה ואחר כך נשא אחותה, ששתיהן אסורות עליו וצריכות ממנו גט 

ה אמרו כן ולא אמרו שישא )עי' רמב''ם גירושין פ''י הל' ט, י(. ומפני מ

הראשונה והשנית תלך לה בלא גט כמו שכתוב למעלה, לפי שחשו 

חכמים שמא יאמרו הבריות אחר שלא היה בראשונה אלא קדושין לבד, 

כי באותן קדושין היה שום תנאי, ועל כן נשא השנית ובדין נשאה, ולפיכך 

אמרנו, היו הצריכו בה גט, ואחר שהצריכו באחרונה גט מפני זה החשש ש

צריכים לאסר גם כן ארוסתו הראשונה כדי שלא יאמרו הבריות נשא 

 אחות גרושתו. 

 רז. שלא לבוא על אשה נדה.

לבוא על אשה בעת שהיא נדה, שנאמר )ויקרא יח יט( ואל אשה  שלא

 בנדת טמאתה לא תקרב. וזמן 

נמשך שבעה ימים, דכתיב )שם טו יט( שבעת ימים תהיה בנדתה.  נדותה

ן שתראה פעם אחת בהן או שופעת כל השבעה נדה היא )נדה עג א(. ובי

וכל זמן שלא תטבל אף אחר השבעה היא נדה לעולם, כי בימים וטבילה 

תלה הכתוב, שנאמר בטמאים ורחצו במים. ואמרו זכרונם לברכה, בנין 

אב לכל טמא, שהוא בטמאה עד שיטבל )עי' רבינו בחיי מצורע טו יט 

ן גם כן דרשו זכרונם לברכה )שבת סד, ב( תהיה בנדתה בשם הגאונים(. וכ

 תהא בנדתה עד שתבוא במים. 

הנדות הוא, כי יש בנשים ענין שיזוב דם מהן דרך ערותן בכל חדש  וענין

וחדש שני ימים או שלשה או יותר עד שבעה. וצוה הכתוב, דבין שיזוב הדם 

הן, שאם זב כל ממנה יום אחד לבד או אפילו כל השבעה יהיה הדין שוה ב

שבעה ופסק מבעוד יום בשביעי, טובלת לערב שהוא ליל ]ה[ שמחרתו יום 

שמיני וטהורה. וכן אם לא זב אלא יום אחד מכל השבעה ואפילו דם טפה 

כחרדל מצפה שבעת ימים, ולערב שהוא ליל שמיני טובלת וטהורה 

 לבעלה. 
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סו קפב( מה הנדה. כתבתי בפרשת זאת תהיה על ענין זבה )מצוה ק משרשי

שידעתי. וכלל הענין כי השם יתברך ירחיק מעמו אשר בחר כל טמאה וכל 

לכלוך וכל נזק, גם כן אמרתי שם מה יהיה הענין לפי הדומה שהחליאן 

 השם יתברך לנשים בחלי זה. 

המצוה. מה שאמרו זכרונם לברכה )נדה לב, א( שהאשה מטמאה  מדיני

כן בזבה שאין האשה מטמאה  בנדה ואפילו ביום לדתה, מה שאין הדין

בזיבה עד עשרה ימים, ודבר זה מפי השמועה. וכל הנשים בכלל אסור זה 

ואפילו שפחות כנעניות, מכיון שהן בכלל המצות הרי הן כישראליות לענין 

זה )ספרא מצורע ה א(. אבל )שם לד, א( הנשים של אמות העולם מן 

ן, שגזרו עליהן בין התורה אינן בכלל אסור נדות וזיבות, אלא מדרבנ

בזכרים בין בנקבות שיהיו כזבין לכל דבריהם. וזה שאמרו בגמרא )עבודה 

זרה לו, ב(, שהבא על הגויה חיב עליה משום נשג''ז, פרוש, נדה, שפחה, 

גויה, זונה. וזה החיוב אינו אלא מדרבנן באיש ישראל, אבל באיש כהן 

 לוקה עליה. )תמורה כט, ב( חיב עליה מדאוריתא משום זונה, ו

שאמרו זכרונם לברכה גם כן )נדה יט, א( שחמשה מראות דמים הן  ומה

שטמאה התורה, ושאר מראות הדמים טהורים, הענין הוא, לפי שחכמים 

ידעו בחכמתן שכל דם שאינו מאותן חמשה מראות, אינו בא ממקום טמא, 

כי מקום ידוע באשה שהדם הבא ממנו בלבד טמא הוא הנקרא מקור, 

ון חכמים קרוי חדר. ובימיהם היו בקיאים בכל חכמה, היו הנשים ובלש

מראות דמן לחכמים ומטהרין אותן או מטמאין לפי מה שהן, ובאותן 

הימים היו כל הנשים נוהגות בדין תורה לנדות ולזיבות, שהזבה היתה 

יושבת שבעה ימים נקיים, והנדה טובלת בליל שמיני, ואפילו שופעת כל 

סק הדם בשביעי מבעוד יום. ומשרבו הצרות נתמעט לבן שבעה, מכיון שפ

של חכמים ויודעי התורה ולא רצו לסמך בדעתן לדון מראות הדמים 

בכלל, ולפיכך עכשו בזמן הזה כל שיש בו מראה אדמומית כלל או מראה 

שחרות, בין שהוא עמק הרבה או כהה, כלומר, שאינו עמק טמא, אבל 

ה כמו דם הרי זה טהור. ונאמנת )שם כ, הירוק והלבן, אף על פי שהוא עב
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ב( אשה לומר כמראה זה ראיתי ואבדתיו ואם אמרה ירוק או לבן היה 

 מטהרין לה. 

רבי וראה שנתמעטה החכמה בעולם ואין החכמים בקיאין במראות  וכשבא

הדמים, וכי הנשים היו נוהגות בדין תורה שהיו מונות ימי הנדה לנדה, וימי 

בר שמא לפעמים תראה האשה דם שהוא מן התורה זיבה לזיבה, חשש לד

טהור, ומפני שלא תמצא חכם שיכיר בו, תחוש לו מן הספק ותשב עליו, 

ואם אתה מנהיגה בדין תורה הרי שתהיה מונה מאותו יום שתתחיל לראות 

שבעה ימים, ובליל שמיני אף על פי ששפעה כל שבעה, אם פסקה ביום 

למעלה. ונמצא לפעמים שבאים עליה שביעי, טובלת לערב, כמו שאמרנו 

לידי אסור כרת, כי יש לחוש שמא כל הדם שראתה כל ששה ימים הוא דם 

טהור ושל יום השביעי היה דם טמא, והיא התחילה למנות שבעת ימי נדות 

מיום ראשון שראתה והיה לה להתחיל ולמנותם מיום שביעי כי הוא 

באה לטעות הרבה  התחלת נדותה, שהיה דם טמא. ועל ידי טעות זו

פעמים מנדה לזבה ומזבה לנדה, שתהא סבורה להיות בימי נדות ותהא 

בימי זיבות. לפיכך עמד רבי ותקן )שם סו, א( שכל אשה שרואה יום אחד 

תשב ששה ימים נקיים, וכן אם ראתה שני ימים תשב גם כן ששה נקיים. 

שה ימים שכל זמן שאינה רואה יותר משני ימים, כשהיא יושבת עליהן ש

נקיים אין בהן מקום ספק מעתה, שאם אותן הימים שניהם בימי נדה הם 

לסוף שבעה טהורה היא, ואם שניהן בימי זיבה הם לא היתה צריכה אלא 

יום אחד, ואפילו הראשון בימי זיבה והשני בימי נדה אין בכך כלום, שהרי 

אותו היא יושבת אחר מכן ששה נקיים, והאחד מאותן ששה נקיים עולה ל

יום של זיבה, ואף על פי שכלן בימי נדה הן, שהלכה היא ימי נדה שאינה 

רואה בהן עולים לימי זיבה. ואם ראתה שלשה ימים, תיקן הוא שתהא 

יושבת שבעה נקיים, מפני שיש לחוש שכל השלשה בימי זיבה היו, והרי 

 היא זבה גדולה שצריכה לישב שבעה נקיים מדין תורה. 

של רבי. ועם תקנה זו לא נשאד שום ספק בענין. ואחר היתה תקנתו  זאת

תקנה זו הוסיפו עוד בנות ישראל והחמירו על עצמן )שם סו, א( שאפילו 

רואות טיפת דם כחרדל, כלומר אפילו בראיה אחת, היו יושבות שבעה 



 
 

 

79 

 

נקים, שלא רצו לחלק בין רואה דם יום אחד או שנים לרואה שלשה ימים. 

ירו הם משום דם מועט כחרדל, כי מדין תורה אין ואין ענין החמרא שהחמ

חלוק לענין ימי נדות בין דם מועט לדם מרבה, כי לעולם צריכה לישב 

שבעת ימים רצופים, כמו שאמרנו. אבל החמרא היא שעשו עצמן כזבות 

אפילו בראיה אחת. וחמרא זו שקבלו על עצמן היא מזכרת בהרבה 

ים ראו חמרתן טובה וצריכה, מקומות בתלמוד. ונראה מתוך כך, שחכמ

 והודו לדבריהם. 

שכל הנשים היום, אפילו בראיה אחת דינן כזבות גדולות וצריכות  ונמצא

לספר שבעה ימים נקיים, וכן כל אשה שמצאה כתם במקום שראוי לחוש 

לו, אף על פי שהכתמים מדרבנן )שם נח ב(, כי מן התורה אין אשה 

, שנאמר )ויקרא טו יט( דם יהיה מתטמאה עד שתרגיש בעצמה דם טמאתה

זבה בבשרה. כלומר, שתרגיש אותו, אף על פי כן כבר החמירו חכמים על 

הכתמים והצריכו ספירת שבעה עליהם והפסק טהרה. ולפיכך אם מצאה 

כתם כשעור האוסר במקום שראוי לחוש בו, צריכה לישב עליו גם כן 

? ממחרת יום שפסק שבעה נקיים. ומאימתי האשה מונה שבעה ימים נקיים

הדם לגמרי. כיצד, ראתה שני ימים או שלשה בודקת עצמה תדיר, אם 

פסק הדם ביום שני או ביום שלישי אפילו בשחרית, אינה מונה שבעה 

מאותו יום שפסק הדם בו, אלא למחר בודקת עצמה פעם אחרת ומתחלת 

לספר שבעה מאותו היום. ובמה דברים אמורים? שראתה שני ימים או 

שה או עוד, אבל אם לא ראתה אלא יום אחד אף על פי שבאותו היום של

בדקה עצמה והפסיקה בטהרה אינה מונה מיום המחרת, שחזקת היום 

הראשון כלו טמא, והחזק מעין פתוח כל אותו היום, וחוששין שמא דמיה 

חזרו לה לאחר בדיקתה ושפעה כל הלילה, ואין יום שני זה לראיתה מן 

דקה עצמה מבערב חוששין שמא עם סלוק ידיה ראתה, המנין, ואפילו ב

אלא אם כן היו ידיה בין עיניה כל בין השמשות )עי' רמב''ם איסורי ביאה 

פ''ו ה''כ(, כלומר, שבדקה עצמה והניחה העד בפנים מבעוד יום ועמד שם 

בין השמשות עד הלילה ולא מצאה עליו דם כלל, בענין זה אפשר שנאמר 

 המחרת.  שתתחיל למנות מיום
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כתם, אין מחמירין בה כל כך שנצריך אותה יום הפסק טהרה  והמוצאה

מלבד היום שמצאה בו הכתם, כמו שאמרנו ברואה יום אחד לבד, אלא 

ודאי מכיון שבדקה עצמה אחר שמצאה הכתם ומצאה טהור, מונה שבעה 

נקיים חוץ מאותו יום שמצאה הכתם, כלומר, שמתחלת מנינה למחרתו 

אה בו הכתם, כדין אשה שראתה דם שני ימים או שלשה, כמו של יום שמצ

שאמרנו למעלה. כל שבעה ימים )שם סח, ב( צריכה האשה בדיקה 

לכתחלה בכל יום ויום, ובדיעבד אם בדקה יום ראשון בלבד, שהוא מחדת 

יום שהפסיקה, ושוב לא בדקה אפילו עברו עליה כמה ימים אחר השבעה 

ביום הפסקה בלבד, ליום שביעי בודקת  בודקת עצמה ביום באשון אלא

עצמה ודיה וטובלת בליל שמיני, לא בדקה עצמה בשעת טבילה ודיה, 

שכבר הפסיקה בטהרה קדם לכן. לא בדקה עצמה לא ביום ראשון ולא 

ביום שביעי, אפילו בדקה בליל שמיני, אף על פי שהפסיקה בטהרה מקדם 

ו, מכיון שלא בדקה בהן לכן, אין עולין לה כלל אותן שבעה ימים שעבר

לא בתחלה ולא בסוף. וצריכה למנות מעת שבדקה שבעה ימים נקיים. 

ואפשר שעקר דבר זה מכיון שהתורה צותה )שם כח( וספרה לה ואחר 

 תטהר. ומכיון שלא בדקה לא בתחלה ולא בסוף אין כאן ספירה. 

זו צריכה האשה לעשותה בצמר גפן נקי הנקרא בלעז קוטון או  ובדיקה

בצמר לבן נקי ורך או בבגד פשתן ישן שמחמת ישנו הוא רך, וכלן יהיו 

לבנים, כדי שיהא נכר יפה בהן כל מראה אדמימות )נדה יז א(. ואלה 

הבגדים שבודקת פהן, נקרא בתלמוד עדים. וכשבודקת, צריכה להכניס 

העד בכל חורין וסדקין שבאותו מקום, ואם מצאה עליו אחר כן שום מראה 

. כל בדיקה שאינה עשויה כך אינה בדיקה, אפילו הכניסה העד אדם טמאה

באותו מקום ולא בדקה בחורין ובסדקין, אינה בדיקה יפה, שאין זה קרוי 

אלא קנוח, וכל שכן שאין שנוי חלוקה עולה לה לבדיקה. שבעה ימים 

נקיים אלו צריכין שיהיו רצופים שלא תפסק טמאה ביניהם, אפילו ישבה 

לא ראתה, וביום השביעי אפילו מבערב ראתה, הרי זו לה כל הימים ו

 סותרת כל מנינה וצריכה לספר אחר כך שבעה ימים נקיים רצופין. 
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שעורי הכתם )שם נח, ב( ובאיזה ענין תולה בכתם או אינה תולה, ומי  ודיני

שיש לה מכה באותו מקום אם תולה בה דמיה עד שתחיה המכה, וענין 

מנה מה דינה )שם סד ב(, ודם בתולים שדנו קטנה שנבעלה והדם שותת מ

אותו חכמים כדם נדה )שם סה ב(, ודיני הוסתות רבים, ודין פרישה מן 

האשה סמוך לוסתה שהיא העונה, כלומר, אותו היום או אותו הלילה 

שהיא רגילה לראות בהן אסורה בתשמיש, מדכתיב )שם לח( והזרתם את 

מנשותיהן סמוך לוסתן, אבל  בני ישראל מטמאתם, ובא הפרוש, שיפרשו

אחר שעברה עונת הוסת מתרין לשמש. וענין ההרחקה מן האשה שצוו 

זכרונם לברכה )שבת יא, א( בענין הנדות כדי שלא יכשל אדם בעברה, 

והוא שלא יאכל אדם עם אשתו נדה בקערה אחת, ולא יושיט דבר מידו 

יוצא בדברים לידה )שם יג א(, ולא ידבר עמה דברים של הרגל עברה, וכ

 אלו. 

טבילתן שהצריכו אותן חכמים לטבל בלילה, ואף על פי שטבילת  וענין

הזבה אפילו ביום מדין תורה, והן כלן היום כזבות, אף על פי כן אמרו 

חכמים שטבילת כלן בלילה משום סרך בתה, וכמו שמפרש הענין בגמרא 

ילה וכיוצא )נדד סז, ב(. ובמקום דוחק, כגון שדלתות מדינה ננעלות בל

בזה, התירו לטבל אפילו ביום, ומכל מקום אסורה לשמש עד הלילה, 

שמא תראה ותסתר כל מנינה ונמצא שבא על הטמאה, לפי שטהרתה 

 תלה הכתוב בימים וטבילה. 

אסור זה בכל מקום ובכל זמן. ועובר עליה ושכב את הנדה במזיד,  ונוהג

ועה. ובן הנדה אינו מכיון שהערה בה חיב כרת, בשוגג מביא חטאת קב

נקרא ממזר אלא ולד פגום. ובלאו דלא יבא ממזר נבאר זה בעזרת השם 

 בסדר כי תצא )מצוה תסה(. 

 רח. שלא נתן מזרעו למלך.

נתן קצת מבנינו להעבירם לפני עבודה זרה, שהיו עושין בני אדם  שלא

בזמן מתן תורה, שהיה שמו מלך, שנאמר )ויקרא יח כא( ומזרעך לא תתן 

עביר למלך כלומר מקצת זרעך. ונכפלה האזהרה במקום אחר, דכתיב לה
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)דברים יח י( לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש. וכך היו עושין, האב 

מוסרו לכומרים לשם שקוצם כעין מה שכתוב בקרבנות כשרים, )ויקרא טו 

יד( ונתנם אל הכהן. ואפשר שהכומרים עושין בו תנופה או הגשה לפני 

כך מחזירין אותו לאב, ומבעירין אש גדולה לפני המלך,  המלך, ואחר

והאב היה לוקח בנו ומעבירו בלהב האש. וכך אמרו בירושלמי )סנהדרין ז, 

י( אינו חיב עד שימסר לכומרים ויטלנו ויעבירנו. ודעת הרב רש''י זכרונו 

לברכה )סנהדרין סד, ב ד''ה שרגא( והרמב''ם זכרונו לברכה )עכו''ם ו, ג( 

היה שורפו אלא העבודה היתה להעבירו לבד, ומכיון שהעבירו כמו  שלא

שהיה דרכם להעבירו חיב. ודעת הרמב''ן זכרונו לברכה )בפי' לתורה 

ויקרא יח כא( שהיה מעבירו בלהב עד שנשמתו יוצאת, וראיותיו בפרוש 

 החמש שעשה. 

משרשי רחוק עבודה זרה דרך כלל כתבתי למעלה בו מה שידעתי  רמז

וישמע יתרו )מצוה כו(. והענין הזה של עבודה זרה זו של מלך, לפי  בסדר

שהיתה עבודה רעה ביותר והיו אדוקין בה הרבה באותו זמן, נתיחדה בה 

אזהרה מלבד כל האזהרות עבודה זרה הרבה בתורה, וזה נאמר לדעת 

הרמב''ם זכרונו לברכה. אבל לפי הנראה לדעת הרמב''ן זכרונו לברכה 

לא נצטרך לזה, כי הוא סובר שענין מחדש יש בעבודה זו של  )ויקרא כ ה(

מלך מכל שאר עבודה זרה, שבכל עבודה זרה לא יתחיב העובדה בשלא 

כדרכה אלא בארבע העבודות הידועות, אבל בענין זה של מלך יתחיב 

העושה מעשה זה של מלך בכל עבודה זרה, ולפיכך נתיחדה האזהרה בו. 

החמירה התורה בו כל כך לחיב העושה כן בכל  ולפי שהענין מכער ביותר,

עבודה זרה, אף על פי שאינו דרכה בכך. זהו הנראה לי מכלל דבריו. וזה 

הענין )עי' סמ''ג ל''ת מ( שאין החיוב בא אלא במקצת הזרע ולא בכלו 

)סנהדרין סד ב(, אפשר שהיה מפני שהכומרים השקרנים היו מבטיחין אבי 

זה, יצליח שאר זרעו בכל אשר יפנה, ותהיה הבן כי על ידי תקדבת בן 

הברכה והטובה מצויה בביתו, ולרב תרמיתם, לא רצו מתחלה לקבע החק 

רק במי שישאר לו זרע מלבד אותו שהוא נותן להם, פן ימאנו מלשמע 

אליהם, הן לשרפו לגמרי, הן להעבירו בתוך הלהב, כדעת קצת 
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ה בנשארים ויתפתו המפרשים, ולמען יבטיחו גם כן על הברכה והטוב

אליהם מתוך כך הפתאים, ולכן לא חיבה התורה בענין, רק כשהוא כעין 

 עבודתן ולא בצד אחר. 

המצוה. מה שאמרו זכרונם לברכה )סנהדרין סד א( מסר ולא העביר,  מדיני

העביר ולא מסר פטור ושאינו חיב עד שיעביר מקצת זרעו ויניח מקצתו, 

ו כשר, בין על זרעו פסול, ושחיב על כל כמו שאמרנו. ושחיב בין על זרע

יוצאי ירכו, בנים או בנות, בין בנים או בני בנים, עד לעולם, אבל אם 

העביר אחיו או אחיותיו או אבותיו או שהעביר עצמו פטור. ויתר פרטיה 

 בפרק שביעי מסנהדרין. )ה' ע''א פ''ו(. 

ד א(. והעובר בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות )ספרא קדושים  ונוהגת

על לאו זה במזיד ויש עדים והתראה, נסקל בזמן שדנין דיני נפשות, ואם 

אין עדים והתראה חיב כרת, ובשוגג חיב להביא חטאת קבועה. וכבר 

כתבתי למעלה בסדר וישמע יתרו )מצוה כו(, שאסור עבודה זרה הוא על 

 כל בני העולם כלו בכלל. 

 רט. שלא לבוא על הזכרים.

על הזכרים, שנאמר )ויקרא יח יז( ואת זכר לא תשכב משכבי לבוא  שלא

אשה תועבה היא. וכתב הרמב''ם זכרונו לברכה )בסהמ''צ ל''ת שנ( ונכפל 

זה הלאו בזה הענין בעצמו במקום אחר דכתיב )דברים כג יח( ולא יהיה 

קדש מבני ישראל. נראה כי לא הסכים הרב זכרונו לברכה בכאן עם מה 

שם( ולא יסב גברא מבני ישראל אתתא אמה. פרוש שתרגם אנקלוס )

שפחה כנענית, אלא דעתו דלא יהיה קדש לא יבוא רק לתוספת לאוין 

למשכב זכור, כמו שיש כמה אזהרות בתורה כפולות במלות שונות. 

וראיתי להרמב''ן זכרונו לברכה )דברים שם( שלא יסכים גם הוא בלאו הזה 

יהיה קדש יבוא להזהיר שלא נניח עם התרגום, אבל יאמר כי לאו דלא 

להיות בינינו עם הקדש קדש, והוא האיש המזמן להיות נשכב מן הזכרים 

כידוע מהם בארצות הישמעאלים עד היום, ומפני כן אמר )שם( מבני 

ישראל לומר, שאין אנחנו מזהרים מזה באמות, שאם היה אחד מן האמות 
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א הזהרנו באחרים זולתנו קדש, ואפילו בינינו, לא הזהרנו עליו, לפי של

 אלא בענין עבודה זרה בלבד. 

יקשה עליך אם כן מאי זה מקרא נלמד לאו לנושא שפחה, אם לא  ואל

נאמר כדברי המתרגם? ושמא תאמר מדכתיב )שם ז ג( לא תתחתן בם, זה 

אינו, שהרי מפרש בגמרא דלשבעה עממין הוא דאתא, ועליהם הוא 

תן לא שיך בהו לשון חתון, וכמו שנכתב דכתיב, ודוקא בגרותן, דאלו בגיו

בעזרת השם במקומו בסדר ואתחנן )מצוה תכ ז(. אבל אפשר לומר, 

שנלמד אסור לשפחה בכלל אסור כל האמות שאינם ישראלים שאסור 

להדבק בהן, וכמו שדרשו עליהם חכמים )קידושין סח, ב(, מדכתיב )שם ד( 

מו כן שפחה כנענית. כי יסיר את בנך מאחרי. לרבות כל המסירים. וכ

מכיון שאינה ישראלית גמורה בכלל מסירין היא, שהרי קצת מצות יש 

שהיא אינה חיבת בהן, והן אותן שכתוב בהם בפרוש בפרשה )ויקרא יח ב( 

דבר אל בני ישראל למעוטי כל שאינו מבני ישראל, כמו שמפרש בגמרא 

 במקצת מקומות, ובכלל מסירין הוא בכך. 

, כי פרוש המתרגם ארמית, כי יש בשפחה לאו, אלא לפי דברינו נמצא

שאנו למדים אותו ממקום אחר. והרמב''ן זכרונו לבדכה )שם( יחשב לאו 

דלא יהיה קדש, לבל נניח בינינו איש מזמן לזנות כדרך הישמעאלים כמו 

שאמרנו. להרמב''ם זכרונו לברכה אין לו בזה לאו, ולכן כתב, כי לא בא 

ה שלא לבוא על הזכרים כמו שכתבנו, וזה לשונו, הפסוק רק לחזוק אזהר

שכתב בזה הענין, וזהו הדעת האמתית שזה הלאו נכפל לחזוק, לא שיהיה 

אזהרה לנשכב, שמאמרו לא תשכב נלמד אזהרה לשוכב ונשכב. ובגמרא 

סנהדרין )נד, ב( נתבאר, שרבי ישמעאל הוא שישים לא יהיה קדש אזהרה 

והביא זכור עליו בידיעה אחת חיב שתים. לנשכב, ולדעתו הבא על הזכור 

ורבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר ואת זכר לא תשכב משכבי 

אשה, קרי ביה לא תשכב, ולפיכך הבא על הזכור והביא זכר עליו בידיעה 

אחת, אצלו אינו חיב אלא אחת, ואמר בטעם ההוא לא תשכב חדא היא, 

 עד כאן. 
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ך הוא חפץ בישוב עולמו אשר ברא ולכן המצוה. לפי שהשם ברו משרשי

ציוה לבל ישחיתו זרעם במשכבי הזכרים, כי הוא באמת השחתה שאין 

בדבר תועלת פרי ולא מצות עונה, מלבד שענין אותו )י''ג טנוף( טרוף 

נמאס ומכער הוא מאד בעיני כל בעל שכל. והאיש שנברא לעבדת בוראו 

כערים כאלה. ומזה השרש לא ראוי )י', ג להתגאל( להתנול במעשים מ

אמרו זכרונם לברכה )שם עו, ב(, שאסור להשיא אשה לקטן, דכעין זנות 

הוא, וכן שלא ישא אדם זקנה ועקרה שאינה ראויה לילד )עי' יבמות סח 

 ב(. 

המצוה. מה שאמרו זכרונם לברכה )שם נד, א(, שהבא על הזכור או  מדיני

ואם היה האחד גדול והאחד הביא זכור עליו אם שניהם גדולים נסקלין, 

קטן עד תשע שנים ויום אחד שניהם פטורין מדאוריתא, ומכין הגדול מכת 

מרדות מדרבנן, ואם היה האחד קטן שלא הגיע לכלל שלש עשרה שנה 

ויום אחד, אבל מכל מקום אם הוא מתשע שנים ויום אחד ולמעלה, הגדול 

מדאוריתא ומכין נסקל בין שבא עליו או הביאו על עצמו, והקטן פטור 

אותו מדרבנן )עי' רמב''ם גניבה פ''א ה''י(. ואחד הבא על הזכור או הבא 

על אנדרוגינוס דרך זכרותו חיב )יבמות פג ב(, על דרך נקבותו פטור 

מדאוריתא ומכין אותו מדרבנן. הטומטום ספק יש בו, ולפיכך אסור 

נוס מתר לישא מדרבנן )עי' רמב''ם מאכלות אסורות פ''ה ה''ח(. ואנדרוגי

אשה. ומפני חשש משכב זכור אסרו זכרונם לברכה )ע''ז טו ב(, שלא 

למסר תינוק ישראל לגוי ללמדו ספר או ללמדו אמנות, מפני שכלן 

 חשודין על משכב זכור. ויתר פרטיה בסוף הסדר כתוב במקומו. 

אסור זה בכל מקום ובכל זמן. ועובר עליו, מכיון שהערה, כלומר  ונוהג

ס ראש העטרה בלבד, חיב סקילה, כמו שאמרנו, ואם אין עדים שהכני

והתראה חיב כרת במזיד, בשוגג חיב להביא חטאת. וזאת מן העריות 

שנצטוו עליה כל בני העולם בכלל, בין ישראל או שאר כל האמות. וכתב 

הרמב''ם זכרונו לברכה )איסורי ביאה יד, יח( שראה בעצמו כי אפילו 

בכלל אסור זה של זכור, ונהרגין עליו, אף על פי  עבדים כנעניים ישנם

שאינן בכלל אסור עריות של קרבה, שהם מתרין אפילו באמם ואחותם, 
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לפי שהם יצאו מכלל גוים ולכלל ישראל לא באו, אף על פי כן אסור, וכן 

 אסור בהמה שוה בכל אדם. 

 רי. שלא לשכב עם בהמה.

מה או שהביא בהמה לשכב עם הבהמות, בין שבא האיש על הבה שלא

עליו הכל בכלל )סנהדרין נד ב(, ובכלל הבהמה חיה גם כן, שנאמר )ויקרא 

 יח כג( ובכל בהמה לא תתן שכבתך. 

המצוה. שהשם ברוך הוא חפץ שיהיו כל המינין שברא בעולמו  משרשי

עושין פירות למיניהן, וכמו שבא בכתוב בתחלת הבריאה שכתוב בכל מין 

חפצו ברוך הוא בזה, לא תמצא הברכה וגדלה במה  ומין למינהו. ומהיות

שהוא בהפך. כמו שידוע לנו בפרדות שבאות מתערבת שני מינין, שאינן 

פרות ורבות. וכן כל אילן המרכב משני אילנות, לא יצלח לעשות פרי 

כמוהו וכל שכן במין האדם שהוא מבחר מכל המינים שאין ראוי שיתערב 

 במין הבהמה הפחות והגרוע. 

המצוה. מה שפרשו זכרונם לברכה )סנהדרין שם( שאין חלוק בזה בין  דינימ

בהמה גדולה לקטנה, שנאמר )שם( ובכל בהמה, כלומר אפילו ביום 

לדתה, ואין חלוק בין הבא עליה כדרכה או שלא כדרכה בכל ענין, כיון 

שהערה בה, כלומר, כשהכניס ראש העטרה או שהערת הבהמה בו, שניהן 

והיא, אם הוא גדול, כלומר שהגיע לכלל ענשין, והוא מזיד.  נסקלים, הוא

אבל בשוגג אין הבהמה נסקלת. ואם יש לו מתשע שנים ויום אחד ומעלה 

הבהמה נסקלת על ידו והוא פטור עד שיגיע לכלל ענשין ומכל מקום ראוי 

ליסרו. ואם הוא פחות מתשע שנים ויום אחד אפילו הבהמה אינה נסקלת 

 פרטיה בסוף הסדר נכתב מקומן בעזרת השם. על ידו. ויתר 

אסור זה בכל מקום ובכל זמן. ועובר עליה במזיד ויש עדים והתראה  ונוהג

נסקל, כמו שאמרנו, ואם אין עדים, בכרת, בשוגג חיב להביא חטאת 

 קבועה בזמן הבית. 

 ריא. שלא תשכבנה הנשים עם הבהמות.
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יח כג( ואשה לא תשכבנה הנשים עם הבהמות, שנאמר )ויקרא  שלא

תעמוד לפני בהמה לרבעה. וכתב הרמב''ם זכרונו לברכה )ספהמ''צ לא 

תעשה שמט( שזו מצוה בפני עצמה בחשבון המצות ואינה נכנסת בכלל 

המצוה שלפניה, לפי שאסור הזכר לבוא על הבהמה ואסור האשה שלא 

תביא הבהמה עליה שני אסורין חלוקין הן, ולולי הלאו שבא עליהן 

ש, לא היו נלמדים זה מזה. והביא ראיה ממה שאמרו זכרונם לברכה בפרו

בפרק ראשון מכרתות )ב א( שלשים ושש כריתות יש בתורה, ומנו אותם 

ומנו בכללן הבא על הבהמה לאחד, והאשה המביאה הבהמה על עצמה 

 לאחר, עם היותם מונם שם כללי הענינים. 

 מצוה זו עם שלפניה בכלל.  שרש

מה שאמרו זכרונם לברכה )סנהדרין נה, א( שהאשה גדולה,  המצוה. מדיני

כלומר שהגיעה לכלל ענשין שהיא בת שתים עשרה שנה ויום אחד 

שהביאה בהמה עליה, בין גדולה בין קטנה, כיון שהערת בה, בין כדרכה 

בין שלא כדרכה שתיהן נסקלות, היא והבהמה. ואם האשה קטנה, כלומר 

ם אחד הבהמה נסקלת והיא פטורה וראוי פחותה משתים עשרה שנים ויו

ליסרה. ואם היא פחותה משלש שנים ויום אחד, אפילו הבהמה אינה 

נסקלת על ידה. ויתר פרטיה עם פרטי כל העריות הכתובים בסדר זה, בין 

ענין האסור שבהן וחלוקיהן בין חלוקי משפטי העוברים, הכל במסכת 

 וכתבות וקדושין.  סנהדרין ובמסכת כריתות ובמקומות מן יבמות

הרמב''ם זכרונו לברכה )סהמ''צ ל''ת שנב( שאלה העריות שכתבנו  וכתב

בהן שהן בכרת, בא עליהן הכרת בלשון התורה מבאר, וכמו שאמר 

הכתוב אחר מנינם, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו 

הנפשות העושות מקרב עמם. וכמו כן כל אשר כתבנו בהן שהעובר עליהן 

יב מיתת בית דין, הוא כמו כן לשון התורה. אמנם התחלפ ]ה[ המיתה ח

ואמרנו בקצתן סקילה ובקצתן חנק ובקצתם שרפה, יש מהן מן הכתוב ויש 

מהן בקבלה. וכל העריות כלן שהיה אחד גדול ואחד קטן הגדול חיב והקטן 

פטור, כמו שאמרנו למעלה. וכן אם היו שניהם גדולים והאחד ישן הישן 

, אף על פי שאפשר שנהנה קצת בעודו ישן. ובכל העריות, וכן בכל פטור
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שאר העברות שיבוא עליהם חיוב בית דין צריך שיהיו שם שני עדים 

כשרים או יותר מתרין בעובר, ורואין אותו בעיניהם עובר על העבירה )עי' 

סנהדרין לז א(. ומכל מקום בענין אסור העריות הורונו חכמים )מכות ז א( 

צרך שיראו העדים ענין הנאוף לגמרי, כלומר שיראו את המעשה  שאין

הרע כמכחול בשפופרת, אלא מכיון שיראו אותם כמנאפים, כלומר זה בזה 

כדרך כל הבועלין הרי אלו נהרגין בראיה זו, ואין אומרים שמא לא הערה, 

מפני שחזקת צורה זו שהערה. ועוד אמרו זכרונם לברכה )קידושין פ, א( 

ם כן, שכל מי שהחזק בשאר בשר, נהרג על פי החזקה, אף על פי בענין ג

שאין ראיה ברורה על הקרבה אלא חזקה לבד, שבני אדם אומרים, פלוני 

בן פלונית הוא או אחי פלניתא או אביה ומלקין ושורפין וסוקלין וחונקין 

 על זו החזקה. 

עליה  אסור זה בכל מקום ובכל זמן. והעוברת עליו והביאה בהמה ונוהג

חיבת סקילה, כמו שאמרנו, ואם אין עדים והתראה היא בכרת, ובשוגג 

חיבת להביא חטאת קבועה. וכבר אמרנו שבכל שוגג אין הבהמה נסקלת, 

ואף על פי שאמרו זכרונם לברכה )סנהדרין נד, ב( בטעם סקילת הבהמה 

כדי שלא יאמרו בני אדם זו היא שנכשל בה פלוני, זה לא נאמר אלא 

 כי הוא הכשלון הגדול, אבל שוגג קצת אנס יש בו.  במזיד,

לפי דברינו, שאין אסור על הגוים משום ערוה, אלא אם ואשת אב  נמצא

ואחות מאם ואשת איש, כמו שכתבנו בסדר וישמע יתרו )מצוה לה(. וזכור 

ובהמה, והעבדים אינם בכלל אסור עדיות של קרבה, ומתרין אפילו באמם 

למעלה )מצוה דט( לפי שכבר יצאו מכלל גוים ואחותם, וכמו שכתבנו 

 ולכלל ישראל לא באו. 

אמרו זכרונם לברכה בטעם זה )יבמות סב, ב(, שהעבד הכנעני אין לו  ועוד

חיים, כלומר שהרי הוא כבהמה לענין זה, והכתוב מורה על זה מדכתיב 

)בראשית כב ה( שבו לכם פה עם החמור. ודרשו זכרונם לברכה )שם( עם 

לחמור, והם היו עבדים של אברהם אבינו. ומכל מקום באסור זכור  הדומה

ובהמה הן, כדעת הרמב''ם זכרונו לברכה, וטעם נכון הוא דלא שיר לומר 

בזה אין לו חיים. ואסורין גם כן מלבוא על אשת איש של ישראל דלא שיך 
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 בהם גם כן אין לו חייס. וכן הם אסורים מן הנדה, ואפילו שפחה, שחיבין הן

בכל ענשים שבתורה. ובפרוש דרשו זכרונם לברכה )ספרא מצורע 

מכילתא דזבים פשראתא ה' פסקא א( ואשה כי תהיה זבה )ויקרא טו יט( 

 בין ישראלית בין שפחה בין גיורת ומשחררת. 

זכרונם לברכה )שם כב, א( שאם נתגיר אחד מן האמות, וכן עבד  ואמרו

שר שהיה להן מתחלה בגיותן שנשתחרר הרי הן כקטן שנולד וכל שאר ב

או בעבדותן אינן שאר בשר להן כלל, ומתר להן לשא אותן אפילו הן 

אמם או אחותם, זהו מדין תורה, אבל חכמים אסרו הדבר כדי שלא יאמרו 

שבאו מקדשה חמורה לקדשה קלה. ותקנו הדבר כן שאם היה נשוי כשהוא 

ו היו אסורות אפילו גוי או עבד לאמו או לאחותו מפרישין אותן, לפי שאל

בגיות, אבל אם היה נשוי לשאר העריות ונתגירו הוא והן אין מפרישין 

אותן לפי שאין כאן חשש שיאמרו, שבא מקדשה חמורה לקדשה שהרי 

שאר העריות מתרות היו בגיותן. ומן הטעם הזה לא גזרו זכרונם לברכה 

ברכה בגר אלא בשאר האם אבל לא בשאר האב, ולפיכך אמרו זכרונם ל

)שם צז, ב(, שגר מתר לשא בתו שנתגירה, וכן אשת אחיו מאביו אבל לא 

מאמו, וכן מתר באשת בנו, ומתר לו לשא שתי אחיות מן האב אבל לא 

מן האם. וכן השניות כלן לא גזרו עליהם בגרים. והעבדים שנשתחררו הרי 

 הן כגרים, וכל מה שמתר להן מתר להן והוא הדין באיסור. 
 

 יםפרשת קדוש

פרשת קדושים יש בה חמישים ואחת מצות שלש עשרה מצות עשה 

 ושלשים ושמנה מצות לא תעשה. 

 ריב. מצות יראת אב ואם.

מהאבות. כלומר, שיתנהג האדם עם אמו ואביו הנהגה שאדם נוהג  לירא

עם מי שירא ממנו, שנאמר )ויקרא יט ג( איש אמו ואביו תידאו. ולשון 

א ב( איזהו מורא? לא ישב במקומו ולא ידבר ספרא )קדושים אי, קדושין ל

 במקומו ולא סותר את דבריו. 
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המצוה. כתבתי במצות כיבוד האבות בפרשת וישמע יתרו )מצוה  משרשי

 לג(. 

המצוה. מה שאמרו זכרונם לברכה )קידושין לא, א( עד היכן מוראת  מדיני

כן צוו אב ואם? שאפילו הכוהו וירקו בפניו לא יכלים אותם, ואף על פי 

חכמים )מו''ק יז, א וברש''י שם שמא מיבעט באביו והוה ליה איהו 

מכשילו( לבל יכה אדם את בנו הגדול, לפי שיש בדבר משום ולפני עור 

לא תתן מכשול )מצוה רלב(, ומנדין על כך. ואמרו זכרונם לברכה 

)קידושין שם ב( בחמר מצוה זו, שאפילו נטרפה דעת האב והאם שישתדל 

ג עמהם דרך כבוד לפי דעתם, אבל אם נשתטו ביותר, יכול הבן לנה

להניחם ויצוה אחרים עליהם להנהיגם כראוי אם יש לו. והממזר חיב בכבוד 

האבות ומוראם )יבמות כב, ב( אף על פי שפטור מן המשפט על מכתם 

וקללתם. והורונו זכרונם לברכה )ב''מ לב, א( בענין זה, שאם יצוו האבות 

תורה ואפילו על מצות דרבנן, שאין שומעין להם. ויתר לעבר על דברי 

 פרטיה, במקומות בגמרא, והרב בקדושין לפי דעתי )יו''ד סי' ר''מ(. 

בכל מקום ובכל זמן בזכדים ונקבות. ועובר עליה והקל ביראתם  ונוהגת

בטל עשה זה אלא אם כן עשה מדעת האב ובמחילתו, שהאב שמחל על 

 כבודו כבודו מחול. 

שלא לפנות אחר עבודת אלילים לא במחשבה ולא בדבור ולא ריג. 

 בהבטה.

לפנות אחר עבודה זרה במחשבה או בדבור ולא אפילו בראיה לבד,  שלא

כדי שלא יבוא מתוך כך לעבד אותה, שנאמר )ויקרא יט ד( אל תפנו אל 

האלילים. ואמרו זכרונם לברכה בספרא )קדושים א יא( אם פונה אתה 

אותן אלהות, כלומר אם אתה מתעסק בעניניה  אחריהם אתה עושה

כלומר, להרהר אחרי השגעונות אשר יאמרו המאמינים בה, שמזל פלוני 

או כוכב פלוני יעשה פעלה כן, וכן בקטרת פלונית או בעבודה פלונית, או 

תביט תמיד בצורות שעושין עובדיה כדי לדעת איכות עבודתה, מכל זה 

 תעבדה. יהיה סבה, שתהיה נפתה אחריה ו
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נאמר שם בספרא, שאפילו ההבטה לבד אסורה, שאמרו שם רבי  ובפרוש

יהודה אומר: אל תפנה לראותן. והענין מן הטעם שאמרנו שהוא סבה 

לראות אותה ולטעות אחריה, וכן כדי שלא יבטל חלק מהזמן ויתעסק 

באותם ההבלים, והאדם איננו נברא רק לעסק בעבודת בוראו, וזהו 

לברכה בשבת פרק שואל אדם מחברו )קמט, א( ודיוקני שאמרו זכרונם 

עצמה אפילו בחול אסור להסתכל בה, משום שנאמר אל תפנו אל 

 האלילים. מאי תלמודא? אמר רבי יוחנן אל תפנו אל מדעתכם. 

לאו זה, כלומר באסור המחשבה בעבודה זרה במקום אחר, שנאמר  ונכפל

סרתם ועבדתם וגו'. כלומר )דברים יא טז( השמרו לכם פן יפתה לבבכם ו

שאם ירבה לבך לחשב בה, יהיה סבה לנטותך מן הדרך הישרה ולהתעסק 

בעבודתה, ועוד נאמר בזה הענין )שם ד יט( ופן תשא עיניך השמימה וראית 

וגו'. שאין הענין שלא ישא האדם ראשו ויביט בשמים, אבל הכונה בדבר 

לעבדן, וכמו שנאמר שלא יביט בהם בעין הלב לדעת כחן וענינן, כדי 

במקום אחר )שם יב ל( ופן תדרש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים 

האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני וגו'. שימנענו הכתוב מלשאל על 

 איכות עבודתה, לפי שכל זה הוא סבה לטעות בה. 

 רחוק עבודה זרה ידוע לכל אדם.  שרש

מרא בפזור, שהזהירונו בו המצוה ופרטיה, יתבארו בהרבה מקומות בג דיני

זכרונם לברכה )ברכות יב ב( שלא להרהר במחשבת עבודה זרה ואמרו 

זכרונם לברכה שלא מחשבת עבודה זרה בלבד אסורה, אלא כל מחשבה 

הגורמת לו לאדם לעקר דבר מן התורה. ובפרוש הזהיר הכתוב על זה 

ברכה דכתיב )במדבר טו לט( ולא תתורו אחרי לבבכם. ואמרו זכרונם ל

)קידושין מ, א( שאין הקדוש ברוך הוא מחשב לישראל מחשבת עבירה 

כמעשה, חוץ ממחשבת עבודה זרה, שהיא נחשבת לו לאדם כמעשה 

 ]הלכות ע''א פ''ב[. 

אסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והעובר עליה ופנה  ונוהג

סנהדרין אחר עבודה זרה בדרך שיהא עושה בה מעשה לוקה )עי' רמב''ם 

 יט ד(. 
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 ריד. שלא לעשות עבודת אלילים לא לעצמו ולא לזולתו.

לעשות עבודה זרה למי שיעבדה, בין לעצמו בין לזולתו, ואפילו יהיה  שלא

המצוה לעשותה עובד אלילים שנאמר )ויקרא יט ד( ואלהי מסכה לא 

תעשו לכם. ואמרו זכרונם לברכה בספרא )קדושים א יב( אפילו לאחרים. 

נאמר העושה עבודה זרה לעצמו עובר משום שתי אזהרות, כלומר ושם 

 משום לא תעשו, ומשום לא לכם וגו'. 

 רחוק עבודה זרה ידוע.  שרש

כגון מה שאמרו זכרונם לברכה )ע''ז נא, ב( מה בין עבודה זרה של  דיניה

ישראל לעבודה זרה של גוי? עבודה זרה של גוי אסורה בהנאה מיד, 

ה( פסילי אלהיהם תשרפון באש וגו'. משפסלו נעשה לו שנאמר )דברים ז כ

אלוה, ושל ישראל אינה אסורה בהנאה עד שתעבד, שנאמר )שם כז טו( 

ושם בסתר, עד שיעשה לה דברים שבסתר, שהן עבודתה. ומשמשי עבודה 

זרה, בין של גוי או של ישראל, אינן אסורין עד שישתמשו בהן לעבודה 

על פי שהוא לוקה שכרו מתר, ואפילו עשאה  זרה. והעושה עבודה זרה, אף

לגוי, שהיא אסורה משנגמרה אפילו קדם שתעבד, מכל מקום אינה אסורה 

עד שתגמר, ומכוש אחרון שגומרה אין בו שוה פרוטה. ויתר רבי פרטיה, 

 במסכת עבודה זרה ]י''ד סימן קמ''א[. 

ה עבודה אסורה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והעובר ועש ונוהגת

זרה לזולתו, בין עשאה לגוי או לישראל, לוקה מלקות אחת ואם עשה 

לעצמו לוקה שתי מלקיות כמו שאמרנו, ושניהם משום העשיה לבד לכונת 

 עבודה ואף על פי שלא עבדה. 

 רטו. שלא לאכל נותר.

לאכל נותר, והוא מה שנשאר מבשר הקדשים מקרבן שקרב כמצותו  שלא

שנאמר במלואים )שמות כט חו( לא יאכל כי קדש  אחר זמן הראוי לאכלו,

הם. ובא הפרוש על זה )מעילה יז, ב( כל שבקדש פסול לתן לא תעשה על 

אכילתו, וזה ירמז הכתוב באמרו כי קדש הם, זה הנסתר שהוא הם, הוא 

כולל כל מה שנפסל מן הקדשים. ואין לנו ללמוד בכך שנחשב הפיגול 
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הן, וכמו שכתבתי למעלה באסור הפגול  והנותר ללאו אחד, כי שני שמות

בסדר צו )מצוה קמד(. ומצינו שבאו בהם שני כתובים לגבי הענש, דכתיב 

בפגול בסדר צו )ויקרא ז יח( ואם האכל יאכל וגו', וכתיב בתריה והנפש 

האוכלת עונה תשא, ונשיאות עון זה הוא כרת כמו שנלמד בגזרה שוה 

ו ח( והנותר עד יום השלישי פגול הוא  מנותר, וכתיב הכא גבי נותר )שפ יט

לא ירצה ואוכליו עונו ישא כי את קדש יי חלל ונכרתה וגו'. ועל כן, אף על 

פי שאזהרת שניהם ממקרא אחד, לא נמנע מפני כן לחשבם שני לאוין. וכן 

אמרו במעילה )יז, ב( הפגול והנותר אין מצטרפין זה עם זה, מפני שהן שני 

שם, שיש דברים שאין מצטרפין בהן ויש  שמות וכו' כמו שמפרש

 שמצטרפין בהן. 

 המצוה. כתבתי באסור פגול מה שידעתי.  משרשי

הנותר. מה שאמרו זכרונם לברכה )זבחים לה, א( אכל מן העור או  מדיני

מן המרק או מן התבלין או מן האלל או מן המראה או מן הגידים ומן 

ם, מביצי העוף, מן הנוצה אינו הקרנים ומן הטלפים ומן הצפרנים ומן החרט

חיב כרת. וכן בדם )שם מה, ב( אין חיב בו משום נותר, וכן בלבונה 

והקטרת והעצים, וכמו שכתבנו בפגול. אבל מן השליל או מן השליא חיב 

כרת. וכן מה שאמדו )שם א( כי קדשי הגוים, כלומר נדרים ונדבות 

טי אסור הנותר וגם שמקבלין מהן אין בהן משום נותר ופגול. ויתר פר

הפגול, יתבארו בהרבה מקומות מסדר קדשים ]הלכות פסולי המוקדשין 

 פרק א[. 

אסור זה בזמן הבית בזכרים ונקבות. ועובר עליו ואכל כזית נותר  ונוהג

במזיד חיב כרת, בשוגג חיב להביא חטאת קבועה, וכן הדין אם אכל כזית 

 ן )עי, מעילה יז ב(.מנותר ופגול ביחד, דלענין אכילה מצטרפים ה
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6 .   

              שלום לעם/ מבט לחיים . 6.1   

 אבנר בן אבי הרב /מאוחר  שיהיה לפני  

 

 הצבאי שירותם סיום ולאחר, מובחרות ביחידות לוחמים היו שלושתם

 להתחיל החליטו טיולם את. חודשים כמה בן לטיול לצאת החליטו

 . יתגלגלו לאן יראו כבר ומשם, ברוסיה

 ללילה דולר 5 של במחיר מפואר מלון בית להם הציעו הנסיעות בסוכנות

 של תמונתו את כשראו אך, הזול מהמחיר מאוד הופתעו השלושה. בלבד

 חדר הזמינו ולכן יסתיים שהמבצע חששו, ומפואר מרשים שהיה המלון בית

 זולים ברוסיה המחירים כנראה. 'ביטול של אפשרות ללא לשלושתם

 . לשני אחד בירוהס', מאוד

 לבית נסעו ראשון ודבר, ברוסיה השלושה נחתו ימים כמה לאחר, ואכן

 והם, מהתמונה יותר אף יפה היה במציאות המלון בית של מראהו. המלון

 להניח נוחה מיטה להם תהיה, המפרכת הטיסה שלאחר מזל ברי הרגישו

 . ראשם את בה

-ה בקומה חדר להם ןנות שהוא הפקיד להם בישר, במזומן ששילמו לאחר

 וחיפשו מזוודותיהם את הרימו השלושה. מדהים נוף נשקף שמחלונותיו, 90

 ובו שפות בכמה שלט תלוי היה המעלית דלת על אך, לחדרם הדרך את

 !'סכנה: 'נכתב
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 שתכנן שהמהנדס להם הסביר והפקיד?', המעלית היכן, 'שאלו?' זה מה'

 כבר. וודקה בקבוקי וכמה כמה לאחר עבודתו את עשה המעלית את

 .אותה לתקן אפשר שאי והתברר, קרסה המעלית המבחן בנסיעת

 .החברים שלושת שאלו?' ברגל קומות 90 לעלות אמורים אנחנו אז'

 פקיד להם אמר,' שקיבלתם הזול מהמחיר זה את להבין צריכים הייתם'

 .ערמומי בחיוך הקבלה

, ברירה להם ותרהנ לא. טיפשים מכך יותר אך, מרומים הרגישו השלושה

 .במדרגות לעלות החלו והם

, המזוודות של הרב משקלן למרות. במהירות עלו הם הראשונה הקומה את

 ידיהם החלו החמישית בקומה. לחדרם סוף סוף להגיע מאוד רצו השלושה

 מהם אחד אמר,' קומות תשעים כך עולה שאני מצב אין. 'לכאוב כבר

 .נוחל כדי מידו המזוודה את לרגע והוריד

 .' הלאה להמשיך חייבים. 'חברו אמר,' ברירה אין'

 .בעייפות עצרו ושוב, קומות שתי עוד המשיכו החברים שלושת

, תורנות נעשה בואו. 'החברים אחד אמר,' רעיון לי יש? מה יודעים אתם'

, בהקשבה עסוקים כשנהיה, וכך, סיפור איזה יספר מאיתנו אחד פעם ובכל

 .'קלה יותר תהיה הדרך

 סיפור לספר החל הראשון והחבר, האחרים השניים אמרו!' מעולה רעיון'

 הקומה עד הסיפורים עם המשיכו הם. תמימות קומות שלוש שנמשך מרתק

 .מנוחה של רגעים לכמה לעצור החליטו ושם, 30-ה

 אחד העמיס ואז, המדרגות חדר רצפת על יושבים כשהם עברו דקות עשר

 באו האחרים השניים. לעלות להמשיך והחל, שכמו על תיקו את החברים

 חבריו את שאל אחד כל. והבדיחות החידות של תורן הגיע ועכשיו, אחריו

 להסיח הצליחו וכך, מכיר שהוא בדיחות סיפר או ומשונות שונות חידות

 . קומות שלושים עוד ולעלות הקשה מהדרך דעתם את

 ריריםהש התכווצות את היטב חשו והשלושה, מפרכת הייתה העלייה

 אפיסת סף על היו והשלושה, חלפה קומה ועוד חלפה קומה עוד. ברגליהם
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 הרבה עתה היה שלהם העלייה וקצב, בקושי והתנשפו התנשמו הם. כוחות

 . איטי יותר

 קשה יותר זה. '80-ה בקומה החברים אחד אמר,' קומות עשר עוד'

 .'מהטירונות

 אתם. 'מהצבא ביםר משעשעים סיפורים להם הזכירה' טירונות' המילה

 את הרים ששוב בשעה, רחב בחיוך האחד שאל?' שאול ר'הרס את זוכרים

 ר'הרס של שמו לשמע רק צחקו האחרים שני. לטפס והמשיך מזוודתו

 . הצבא בכל עליו הסתובבו עליו שסיפורים המשעשע

. לחלוטין זיעה שטופי היו השלושה, רוסיה של הקר האוויר מזג למרות

 שאריות את מעצמם לסחוט להם עזרו ר'הרס שאול לע הסיפורים אבל

 .המיוחל היעד לפני אחת קומה - 89-ה לקומה ולהגיע, האחרונות הכוח

, החמה המקלחת את כבר ודמיינו, לרווחה השלושה נשמו,' הגענו כמעט' 

 המפרך המאמץ אחרי להם שמחכה השינה ואת המוצעת המיטה את

. ובדיחות סיפורים צריך לא כבר עכשיו. אחת קומה עוד רק לנו נותרה. 'שעשו

 .'ודי - אחרון מאמץ עושים עכשיו

 .אימה עד מבוהל נראה והוא, כסיד מהם אחד של פניו החווירו אז אבל

 . בדאגה חבריו אותו שאלו?' קרה מה'

 .החבר מלמל,' לכם לספר עצוב סיפור לי יש'

 .בביטול חבריו שני אמרו,' הגענו כמעט, סיפורים צריך לא כבר, טוב'

 ...'ברירה לכם אין... לשמוע חייבים אתם הזה העצוב הסיפור את, לא'

 .חבריו בו דחקו,' כבר ספר אז, נו'

 אצל שלנו החדר מפתח את ששכחתי, 'החבר אמר', הוא העצוב הסיפור'

 '...הראשונה בקומה הפקיד

* 

 שליחות לצורך לפה ירדנו וכולנו, שנה שמונים-שבעים בעולם חיים אנחנו

 לטפס שעלינו גבוה בבניין קומות כמו הן עלינו שחולפות השנים. מסוימת

 יש. אחרת בצורה השנים את מעביר אחד וכל, השנייה אחרי אחת בהן

 יש אך, יכולתם ככל תפקידם את לעשות כדי השנים את שמנצלים כאלו
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 הדבר. זמנם את ומבזבזים ובהבלים בשטויות ימיהם את שמעבירים אחרים

 . מעשינו על וחשבון דין לתת נצטרך דבר של שבסופו זה ולנולכ המשותף

 את ששכחו יגלו, למעלה כשיגיעו, שפתאום מאלו נהיה לא בואו אז

 ! להשתנות הזמן עכשיו. לחינם הייתה הדרך וכל למטה המפתחות
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  / מבט לחייםסיפור לשבת . 6.2         

 סגלאריק /התוצאה מבחן
 

 

אש הזקן הרוקח של שמעו אם חוֻּרַּ ַּ  קשמיר מחוז בכל לתהילה יצא חוֻּתֻּ

 מגיעים היו ומשונות שונות מחלות עם אנשים מאות. לפקיסטאן הודו שבין

 אחת את עבורם שירקח בבקשה, ביתו דלת לפני ומשתרכים לכפרו

, המחלה של הקולע באבחון היה חותאם של ייחודו. הפלאיות מתרופותיו

 זמן תוך כאב כל ומפיגה דלקת כל מרפאה שהייתה התרופה ובהתאמת

 .ביותר קצר

 בחצר ברכיו על כרע הוא. מאוד עד עסוק חותאם חוראש היה בוקר באותו

. ברגלו מנפיחות שסבל לחולה משחה בהכנת ועסק, ביתו של האחורית

, בעצמו וכתש בהרים קטף שהוא מרפא מצמחי אבקות כמה עירב חותאם

 אט אט. סגולים עלים כמה וצפ שבהם חמימים במים התערובת את והשרה

 המשיך והוא, החרס קערית בתוך ולהתמזג להתערב האבקות החלו

 .בקצהו ומחודד קטן ענף בעזרת הפסקה בלי אותן לערבב

 רגע בכל. הכפר של הראשי הרחוב אל מודאג מבט חותאם העיף פעם מדי

 פקיד של המפואר לביתו אותו לקחת כדי כרכרה להגיע הייתה אמורה

, עיניו בשתי חמורה בדלקת לקה הפקיד. המחוז על האחראי הממשלה

 שימצא כדי לביתו אותו מזמין שהוא המפורסם לרוקח להודיע שלח והוא

 .למחלתו תרופה
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 חייב יהיה הוא תגיע שהכרכרה ברגע הרי. בלבו חותאם חשב?' אעשה מה'

 לא עדיין, ברגל הנפיחות נגד, הזו המשחה שני מצד אך, אליה לעלות

 אז ורק, שעות שלוש עוד החרס בקערית אותה להשאיר צריך. מוכנה

 .אדומים מפרחים העשויה המיוחדת הסודית האבקה את לה להוסיף

,' סבא שלום. 'חותאם של האהוב נכדו, טיאול לחצר נכנס רגע באותו

 ?'עזרה צריך אתה האם, 'הנכד אותו בירך

 חייב אני. 'הזקן הרוקח אמר,' לי לעזור תוכל אם מאוד אשמח, נכדי, אכן'

 שעות שלוש בעוד אבל, מאוחרת לילה בשעת רק ולחזור הכפר את לעזוב

 את עליך מטיל אני. אדומים פרחים אבקת הזה לנוזל להוסיף צריך

 של אחת כפית להוסיף עליך, בדיוק שעות שלוש בעוד. הזו המשימה

 '.בחדרי העליון המדף על שעומד החרסינה כד מתוך אבקה

 אמון בו נותן שסבו על גאווה נמלא ולבו, טיאול אמר ',רבה בשמחה'

 מכל רבים שחולים, מפורסם רוקח עצמו את ראה כבר רוחו בעיני. מלא

 ...הפסקה בלי לכיסיו זורם והכסף אליו מגיעים המחוז רחבי

 הרוקח את ולקחה המושל מבית הכרכרה הגיעה מכן לאחר דקות כמה

 מהמדף והוריד, סבו של לחדרו הלך ואז שעות שלוש המתין טיאול. הזקן

 נטל הוא. האדומים הפרחים אבקת את שהכיל החרסינה כד את בזהירות

 לערבב והחל, שבקערית הנוזל על אותה פיזר, בדיוק אחת כפית ממנה

 .במרץ

 להיות הוסיפה אך, חיוור אדמדם גוון לקבל החלה בקערית התערובת

 חשב', מספיק לא זה כנראה. 'למשחה ולהפוך להתקשות וסירבה נוזלית

 עוד להוסיף וצריך, בכמויות דייק לא הזקן שסבי כנראה. 'בלבו טיאול

, האדומים הפרחים מאבקת כפית חצי עוד נטל טיאול.' מהאבקה מעט

 אדום הפך וצבעה לסמיכה הפכה באמת היא עכשיו. החרס לקערית והוסיף

 . בוהק

 נטל טיאול. אםחות של לביתו הנפוחה הרגל בעל האיש הגיע ערב לפנות

 אמר הוא. האיש של רגלו על אותה ומרח, בעזרתו הכין שסבו המשחה את
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, נפיחות מעט תישאר זאת בכל ואם, בריאה תהיה הרגל שעתיים שתוך לו

 .מהמשחה מעט עוד למרוח כדי בבוקר לחזור עליו

 אותו נושאים כשבניו חותאם של לביתו האיש הגיע בבוקר למחרת אבל

 על צעקו', שלנו לאבא עשית מה תראה. 'זעם מרוב יםרותח והם בידיהם

 החמירה רק היא אבל, הנפיחות את להוריד כדי תרופה לו נתת. 'הרוקח

 .' ושלפוחיות כוויות מלאה הרגל כל ועכשיו, המצב את

אש אם חוֻּרַּ ַּ  מיד קיראו: 'בכעס ואמר האיש של ברגלו רגע הציץ חוֻּתֻּ

 !'לטיאול

  .מהרה עד הגיע הרוקח של נכדו

 .בזעם סבו שאל?' לך שנתתי המשחה עם עשית מה'

 .'הפרחים מאבקת שעות שלוש לאחר הוספתי. לי שאמרת מה עשיתי'

 .חותאם שאל?' מהאבקה הוספת כמה'

 הוספתי אז, מספיק היה לא זה אבל, שאמרת כפי, כפית הוספתי בתחילה'

 .'כפית חצי עוד

. החולה של רגלו את לנכדו והראה הסבא כעס,' עוללת מה ראה, ובכן'

 לו שמרחת המשחה. חייו ימי לכל נכה להיות יכול הזה האיש בגללך'

 .'בחזרה אותו לרפא אצליח אם יודע ומי, הרגל בכל כוויות לו עשתה

 לא שזה ראיתי אני, 'טיאול בכה,' סבא, טובה הייתה שלי הכוונה אבל'

 ...'   סמיכה תהיה שהמשחה כדי אבקה עוד הוספתי אז, מספיק

 אפילו, קטנה אחת טעות, 'הזקן רוקח ענה'', טובות כוונות' דבר כזה אין'

 .'הפיך בלתי לנזק לגרום יכולה, טובות מכוונות

*  *  * 

 אש הביאו שהם היה עוונם. אהרון בני שני של מותם על מסופר בפרשתנו

 .דולקת אינה המזבח על שהאש ראו שהם לאחר, במזבח להעלות כדי זרה

 כל לפעמים כי? נענשו הם מדוע אך, טובה הייתה אהרון בני של כוונתם

 מכוונות זה אם אפילו, רגעי דחף מתוך משהו שעושים לפני. גורע המוסיף

 שזה או לעשותו שראוי מעשה זה האם ולחשוב רגע לעצור צריך, טובות

 ...מדי יותר קצת
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 ומחליט מתלהב נער רואים לפעמים. בחיינו תחום בכל הדבר כך

. בכלל להגיע ומפסיק נשבר שהוא עד - יום כל תורה עוריבשי להשתתף

 טובות ושכוונות, במידה להיעשות צריך דבר שכל אותנו מלמדת הפרשה

 עושה כשאדם, לפעמים כי. גדולות לטעויות להוביל לפעמים יכולות

 .זרה אז כהקרבת להיחשב יכול זה, עצמו דעת על דברים
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 עם ומוסר השכל מצידו. פתגם שבועי /משל /סיפור 6.3 

 

 .  "אי אפשר לבית מדרש בלא חידוש." 1

פירוש אפשרי: מקום שיושבים בו, מתעמקים ולומדים      

 )בהדגש על עיון התורה( לא יתכן שלא יתגלו שם חידושים

 מקור:מסכת חגיגה       

 

 . "אין בכלל אלא מה שבפרט." 2

פירוש אפשרי: במקרה שיש כלל ולאחריו פירוט רשימה של 

ערכים, רשימת הפרטים באה לצמצם את הכלל, למה שמופיע 

בה ולא יותר. לדוגמה, לגבי סוג הקורבן שמותר להקריב 

כלל, "מן  -מהבהמה נכתב: "מכלל ופרט כיצד? "מן הבהמה" 

פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט". ולכן  -הבקר ומן הצאן" 

הקרבת קורבנות מן הבהמה חייבת להיות מוגבלת לבקר וצאן 

 לבד.ב

 "אין דבר העומד בפני הרצון." 3

 "אין דן יחיד אלא אחד." 4

 פירוש אפשרי: פתגם שבא לציין את מוגבלותו של האדם. רק   

 אלוהים יכול לדון יחידי, אבל האדם בגלל מוגבלותו צריך לדון  

 ביחד עם אנשים נוספים, ורק מהיחד שביניהם הדין יצא מתוקן 
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 "אין דין ואין דיין." 5

 פירוש: ההפקרות חוגגת           

 "אין הביישן למד ואין הקפדן מלמד." 6

 "אין הקומץ משביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו." 7

פירוש אפשרי: בור לא יכול להתמלא רק מהגשם הזורם 

 דרך חולייתו )פתח הבור(, אלא יש צורך במקור נוסף

ו פירוש אפשרי: כאשר חופרים בורים ומחזירים את עפר      

 הבור אינו מתמלא )רש"י(    לתוכו 

 מקור:תלמוד בבלי מסכת ברכות      
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7  . 

 מזרחי בועז / לבריאות טובה תיכונית ים תזונה: מחקר

 מאוד גם שהיא מסתבר אבל, במיוחד כטעימה לכולנו ידוע תיכונית הים התזונה

 תיכונית ים שתזונה מצא, 55-80 בני על בספרד לאחרונה שנערך מחקר. בריאה

 .30%-כ בעד ושבץ לב מחלות, לב להתקפי הסיכון את להפחית יכולה

 וכוללת מהמערב מאוד מושפעת שלנו התזונה אך, התיכון במזרח חיים אמנם אנו

 המקומיים במאכלים לדבוק כדאי מדוע שתדעו בכדי אז. פוד אנק'ג מאוד הרבה

 והמינונים הרכיבים. תיכונית-הים התוצרת של בריאותיים יתרונות כמה הנה, שלנו

 .במחקר מהדיאטה חלק שהיו אלה הם כאן המופיעים

 זית שמן

 של כפות 4 אכלו הם: זית שמן היה במחקר המשתתפים צרכו אותו העיקרי השומן

 בחמאה שמקורו רווי שומן של אחת ממנה פחות אכלו הם, בנוסף. יום מדי זית שמן

 העיקרי השומנים למקור להפוך שכדאי רווי בלתי חד-שומן הינו זית שמן. שמנת או

. בגוף ומערכות חלקים ולשלל לעור, ללב בריא הוא. לבישול וגם לתיבול גם שלנו

 .מעלות 185 של טמפרטורה מעל זית בשמן לבשל לא מומלץ: לב שימו
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 אגוזים

. בוטנים כולל, שבוע מדי אגוזים של מנות יותר או 3 אכלו במחקר המשתתפים

 שקדים, מלך אגוזי - אגוזים תערובת של יומית מנה לצרוך עידוד קיבלו הם, בנוסף

 יכולים האגוזים של השונים והסוגים בריאים בשומנים עשירים האגוזים(. לוז ואגוזי

 את לאכול מומלץ. העצמות חיזוק ועד גבוה מכולסטרול, בעיות למגוון לסייע

. שלכם הרגילים לחטיפים בריא לתחליף אותם ולהפוך קלויים לא שלכם האגוזים

 .שונים ותבשילים לסלטים מעולה כתוספת ישמשו הם, כן כמו

   

 דגים

. שבוע בכל דגים של ומעלה מנות 3 קבעה המחקר למשתתפי שהוכתבה הדיאטה

 שומניים דגים במיוחד(, מטוגנים מלבד) שלכם לתפריט שהוא סוג מכל דגים הוסיפו

 הדגים. הלב עבור בריאה שומן חומצת, 3 באומגה העשירים וטונה סלמון כמו

 .למשל אדום בשר של החסרונות ללא אך, מהחי עשיר חלבונים כמקור משמשים
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 קטניות

 3 לפחות שבוע מדי אכלו תיכונית הים התזונה אחר שעקבו במחקר המשתתפים

. ועוד פול, חומוס, עדשים, אפונה, שעועית נכללים זו במשפחה. קטניות של מנות

 בניגוד אך. לחלבונים טוב מקור שהן כיוון לבשר הצומח מן תחליף הן הקטניות

 חומצה, סיבים של נכבדת כמות כמו נוספים בריאותיים יתרונות בקטניות יש, לבשר

 .ואשלגן פולית

  

 טריים פירות 

 חשוב חלק הם גם(, ביתית בסחיטה עדיף) לחלוטין טבעיים פירות מיצי או, פירות

 של יומיות מנות ומעלה 3 אכלו המשתתפים. זה במחקר תיכונית הים מהדיאטה

 לא זה. מספור רבות בריאותיות וסגולות מינרלים, בויטמינים עשירים הפירות. פירות

 לאכול הוא העיקרון, אקזוטיים פירות או מקומיים פירות בוחרים אתם אם משנה

 או לסלט כתוספות, כחטיפים אם, למזון קבוע כרכיב אותם ולהכניס טריים אותם

 .למשל יוגורט כמו לקינוחים
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 טריים ירקות

 היתה מהן אחת ולפחות יום בכל ירקות של מנות 2 לפחות אכלו המחקר משתתפי

 כן אבל, ירקות של הבריאותיים יתרונותיהם על לפרט צורך אין. טריים ירקות של

 הירקות, שתקבלו לגוף התועלת מלבד. ארוחה כל ללוות חייבים שהם להזכיר חשוב

 .במשקל לרדת גם לכם ויסייעו אחרים מאכלים חשבון על יבואו גם שתאכלו

  

 סופריטו

 ועד מפסטות, תיכוני-הים במטבח רבים לתבשילים האופייני העגבניות רוטב

 עשיר למקור הופכים אשר תיבול ועשבי ירקות של מרקחה למעשה הוא, קציצות

 שמן מוספים ואליו עגבניות הוא שבסיסו רוטב הוא הסופריטו. בריאותיים ביתרונות

 זית בשמן מבשלים הרוטב את. ותבלינים שונים תיבול עשבי, בצל, שום, זית

 לאכול המשתתפים נהגו הספרדי במחקר. סמיך מרקם לקבלת עד אותו ומאדים

 .בשבוע פעמיים לפחות סופריטו עם שונים מאכלים
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 והודו עוף

 אותם עודדו כן הם אולם, אדום בשר לאכול מהמשתתפים מנעו לא המחקר עורכי

 להפחתה דבר של בסופו הובילו הללו המנחים הקווים. והודו עוף יותר לאכול

 אדום בשר. ונקניקיות המבורגרים כמו, ומוצריו אדום בשר באכילת משמעותית

 הם וההודו העוף ואילו בדם הרע הכולסטרול רמות את להעלות שיכול שומן מכיל

 .החזה במיוחד, בשומן מאוד הדלים נתחים

   

 יין

 בעובדה בהתחשב שהגיוני מה, תיכוני-הים המטבח של הדגל משקה הוא יין

 7 שתיית על דיווחו המשתתפים. התיכון הים ארצות בכל גאווה מקור הם שכרמים

 ביותר החזקים הכלים כאחד ידוע אדום יין. ביום אחת יין כוס או בשבוע יין כוסות

 הרבים החמצון נוגדי בזכות, הדם כלי מערכת ושיפור לב מחלות למניעת

 .שלכם הגוף עבור בריאה תוספת היא ביום יין כוס. בו שקיימים והעוצמתיים
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 . 8 

 "מבצע חסידה"  31.3.1948כ' אדר ב'  תש"ח 

אחד מהבעיות איתם התמודד היישוב העברי לאחר הכרזת האומות המאוחדות 

על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל )כ"ט בנובמבר( היתה חוסר באמצעי 

לחימה ותחמושת הן להתגוננות בפני מתקפות הערבים על היישובים ובעיקר על 

י התעבורה והן להרחבת גבולות הארץ. לצורך כך יצאו שליחים לאירופה דרכ

וארצות הברית על מנת לרכוש אמצעי לחימה וכל זאת ללא ידיעת הבריטים 

שעדיין שלטו בארץ. שליחי היישוב הצליחו לרכוש כמות גדולה של כלי נשק 

לי ותחמושת בצ'כיה ובמקביל הצליחו השליחים בארה"ב לרכוש מטוס להבאת כ

הנשק מצ'כיה לארץ. היות והיה צורך להסתיר את בוא המשלוח מהערבים 

ומהבריטים אותר שדה תעופה ישן ליד היישוב באר טוביה שהיה שדה תעופה ישן 

 מימי מלחמת העולם השנייה שלא היה בשימוש. 

כוחות מחטיבת גבעתי החלו להכשיר שדה זה בסודיות רבה, לארגן תאורה, 

כו'. בנוסף אורגנו סבלים ומשאיות רבות להעברת המטען לנקות את המסלול ו

למקומות מסתור בארץ וכן מלאי דלק למטוס לצורך חזרתו לאירופה. ובנוסף, 

אורגנו כוחות אבטחה כנגד הבריטים והערבים. כשהגיע המטוס הודלקו פנסים 

לצורך סימון המסלול ומייד עם הנחיתה פורק הציוד , תודלק המטוס אשר המריא 

יד בחזרה. לאחר שמשאיות התחמושת יצאו לדרכם נוקה שדה התעופה מכל מי

סימן שיעיד על הפעילות. ערביי הסביבה שחשו בפעילות מוזרה הזעיקו את 

הבריטים אשר הגיעו למחרת בבוקר ואולם לא מצאו שום סימן לפעילות 

שהתרחשה. כלי הנשק והתחמושת הועברו לידי כוחות הפלמ"ח עבור מבצע 

 " שהחל מספר ימים לאחר מכן. "נחשון

 

 נפטר רבי אלימלך מלזינסק  11.3.1787כ"א אדר תקמ"ז 

רבי אלימלך נולד למשפחה יהודית עשירה אשר היתה ידועה כגומלת חסדים 

גדולים , נותנת צדקה ודואגת לצורכי הקהילה ובסביבה זאת גדל רבי אלימלך. 
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לו כתלמידים חכמים ואף כבר מגיל צעיר, רבי אלימלך ואחיו רבי זוסיה התג

התעסקו בתורת הנסתר )קבלה( על פי תורת האר"י ז"ל )שגר בצפת ונחשב 

למייסד תנועת הקבלה(. כשהחלה תנועת החסידות להתפשט באירופה הצטרפו 

רבי אלימלך ואחיו לתנועה זו. רבי אלימלך כתב ספרים רבים ואחד מהם "נועם 

ות. רבי אלימלך נקבר בליזינסק אלימלך" נחשב לאחד מספרי היסוד של החסיד

וקברו משמש אתר עלייה לרגל בתאריך פטירתו. כמו כן,  משלחות רבות של בני 

נוער אשר נוסעות למחנות ההשמדה בפולין נוהגות לבקר בקברו. אחד הרעיונות 

החשובים ביותר אותם ניסה רבי אלימלך לקדם היה על בסיס הנאמר בפרקי 

זכות.. והווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות" ולכן אבות "הווה דן כל אדם לכף 

"אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד חיבר תפילה ברוח זאת.  וכך הוא כתב 

, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי מעלת חברינו ולא חסרונם

לפניך, ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו, חלילה, ותחזק אותנו באהבה 

 דוע לפניך, שיהא הכול נחת רוח אליך... אמן כן יהי רצון." אליך, כאשר גלוי וי

 

 הוקמה תנועת המזרחי  30.3.1902כ"א אדר תרס"ב 

תנועת "המזרחי" הוקמה על ידי צעירים ציונים יהודיים ודתיים אשר דגלו באותם 

מטרות של תנועת "החלוץ" הציונית ואולם אורח החיים החילוני לא התאים להם. 

הכשירה גרעינים לעליה לארץ ולימים התאחדה עם תנועה דומה תנועת המזרחי 

 ”בשם "הפועל המזרחי" אשר בהקמת המדינה קמה כמפלגה בשם המפד"ל 

מפלגה דתית לאומית )כיום "הבית היהודי"(  שמחנכת לשילוב של עשייה ציונית 

 באורח חיים דתי. תנועת הפועל המזרחי הקימה יישובים רבים בארץ.

 

 פעולת כראמה 21.3.1968"ח כ"א אדר תשכ

כוחות גדולים של צה"ל, חיילי שריון וחי"ר תקפו מפקדות של ארגון הפת"ח ליד 

העיירה כראמה שבירדן שם התמקמה מפקדתו של המנהיג הצעיר והאלמוני של 

ה"פתח", יאסר ערפאת. המתקפה באה כתגובה לסדרה של התקפות שביצעו 

רדן. ראש הממשלה, לוי אשכול, הצהיר ארגונים פלשתיניים נגד ישראל משטח י

שמטרת המבצע למנוע "גל חדש של טרור" נגד ישראל. כוחות ארטילריה 
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ירדניים הצטרפו ללחימה לצד הפלשתינאים. בפעולה נהרגו, לפי גרסאות שונות, 

חיילים נהרגו,  28פלשתינאים. אבל גם צה"ל ספג אבדות כבדות.  170ל  128בין 

ם נשארו שלל לפלשתינאים. יאסר ערפאת הצליח נפצעו וארבעה טנקי 80

להימלט. )כשבכל מהלך חייו עד שמת לפני מספר שנים הצליח מספר פעמים 

 להימלט(

 

 החל גירוש ספרד 30.3.1492כ"ב אדר ב'  רנ"ב 

בצו האינקוויזיציה הנוצרית החל גירוש היהודים מספרד. הצו נחתם על ידי 

בע את גורלם של היהודים. על פי הצו, על פרדיננד ואיזבלה מלכי ספרד, והוא ק

כל היהודים שלא הסכימו להמיר את דתם לעזוב את היהדות ולהתנצר או לעזוב 

(. החלטתם של 1492את ספרד תוך ששה חודשים, עד ז' באב שנת רל"ב )

פרדיננד ואיזבלה לגרש את היהודים מספרד הושפעה מהטפותיו הארסיות של 

טורקמדה ונומקה בכך שהגרוש יביא לשילובם של ראש האינקוויזיציה הכומר 

היהודים שהתנצרו בעם הספרדי. דון יצחק אברבנאל, שהיה שר האוצר של מלכי 

 ספרד, פרדיננד ואיזבלה, ניסה ללא הצלחה לבטל את צו הגירוש. 

יהודים. רבים ממגורשי ספרד  180,000בגירוש הגדול נאלצו לעזוב את ספרד כ  

קרובה, פורטוגל, אך לאחר שש שנים נאלצו גם שם לבחור הגיעו תחילה לארץ ה

בין גירוש ובין התנצרות בכפייה. משם עברו היהודים והתיישבו בצפון אפריקה 

)מרוקו, טוניס, לוב(, באיטליה, בהולנד ובלגיה. אך עיקר ההתיישבות היתה 

בשטחי האימפריה העותומנית )תורכיה(, שם יסדו קהילות גדולות וחשובות 

סטנבול, סלוניקי, רודוס וארץ ישראל )בעיקר בצפת(. צו הגירוש נגד היהודים באי

 .1860בוטל בידי ממשלת ספרד רק ב  
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חוליית מחבלים השתלטה על מלון סבוי  5.3.1975כ"ב אדר תשל"ה 

 בתל אביב

בלילה זה חדרה חוליה בת שמונה מחבלים מארגון הפת"ח בסירות גומי לחופי תל 

סבוי. קרוב לחצות הלילה הבחין סיור שגרתי של  מלון אביב והשתלטה על

שוטרים לאורך החוף בתל אביב בשתי סירות גומי עולות על החוף ומהן יורדות 

שמונה דמויות כהות נושאות כלי נשק. השוטרים לא היססו ומיד פתחו באש לעבר 

הדמויות. המחבלים החלו לרוץ, תוך שהם יורים לכל עבר ומפזרים מטעני 

. לאחר ריצה קצרה נכנסו המחבלים למלון סבוי ברחוב גאולה בתל אביב, מחבלה

והתבצרו בו כשהם מחזיקים באורחי המלון כבני ערובה. קרוב לשש שעות ניהלו 

כוחות הביטחון משא ומתן עם המחבלים באמצעות מי שהפכה עם השנים לסמל 

חון, מאחר של האירוע, כוכבה לוי שהתנדבה לתווך בין המחבלים לכוחות הביט

 שהיתה היחידה מבין אורחי המלון שדיברה ערבית.

כוכבה לוי רכשה אט אט את אמון החוטפים והחלה לשוחח איתם. בשלב מסוים 

היא הצליחה לשכנע את המחבלים להוריד פצוע לכניסת המלון שם יוכלו לטפל 

יד בו. כוכבה לוי סחבה את הפצוע החוצה והעבירה אותו לצוות הרפואי שהמתין ל

המלון היא חזרה מרצונה החופשי לתוך המלון, למרות שיכלה לברוח ולהישאר 

בחוץ. אחרי שש שעות המתנה ארוכות, במהלכן התמקמו כוחות של סיירת 

מטכ"ל, בפיקודו של עמירם לוין הוחלט לפרוץ לתוך המלון ולשחרר את 

הערובה.  החטופים. מיד עם כניסת הכוחות נשמע פיצוץ עז שהרג ופצע רבים מבני

דקות בלבד ולאחריו החלו הכוחות לסרוק את המלון. רק  12כל המבצע נמשך 

כמה שעות מאוחר נתגלו במלון עוד שני מחבלים אחד נורה ונהרג והשני נתפס.  

בקרב זה נהרגו שבעה מהמחבלים והשמיני נלכד. בפעולה נהרגו מספר חיילים 

 . עוזי יאירי מסיירת מטכ"ל ובהם אל"מ
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 החל מבצע "נחשון"  6.4.1948ר ב' תש"ח כ"ו אד

השם מבצע "נחשון", מטרת מבצע נחשון היתה לפתוח את הדרך לירושלים. 

סוף  היה הראשון לקפוץ לים התנ"כית נחשון בן עמינדב, אשר מקורו בדמות

היה המבצע ש כךחלוץ בגם "נחשון" היה  מבצע כאשר בני ישראל יצאו ממצרים.

 אורגן במיוחד לצורךחיילים ש 1,500 ח של כומנה כ "ה"הגנה הגדול הראשון של

 שני מבצעים משמעותיים התקיימו בעקבות מבצע "נחשון": הראשון המבצע.

צבא  התקיים ברמלה. ה"הגנה" פוצצה את מפקדתו של חסן סלאמה מפקד

)בנו של סלאמה היה עלי חסן סלמה  .חאג' אמין אל חוסייני השחרור של המופתי

בח הספורטאים במינכן ומאנשי ספטמבר השחור ואשר חוסל שהיה ממארגני ט

לחבל בהכנות ה"הגנה"  התקפה זו מנעה מכוחותיו של סלאמה בידי אנשי המוסד(

 בשפלת החוף. 

היה על הדרך על הקסטל, כפר ערבי ש כוחות ה"הגנה" השתלטו במבצע השני

באפריל  6מבצע "נחשון" עצמו החל ב  לירושלים.יסה וחסם את הכנלירושלים 

כפרים ערבים באיזור לטרון כבשו והפלמ"ח ה"הגנה"  באזור לטרון, כאשר כוחות

 60דרך לירושלים. הובכך פינו את  (באב אל וואדוכן בכניסה לשער הגייא )

באפריל החלו  8- 7  -הפלמ"ח עלו לירושלים ועימם אספקה. ב משאיות של

 סטל היה אכזרי.נגד, בעיקר באזור מוצא. הקרב על הק בהתקפות הערבים

את התקפת הנגד של הערבים בקסטל הוביל  הכוחות היהודיים נהדפו לאחור.

אשר שב מדמשק כדי  חוסייני -עבד אל קדר אלמפקד הכנופיות הערביות באזור 

התברר כי היתה זו מכה קשה בקרב זה. הוא נהרג על ידי כוחותינו ו להילחם

בחופשיות אספקה יכלה לעבור וה והם נסוגו מהציר המוביל לירושלים לערבים

במסגרת המבצע עלו לירושלים חמש שיירות של אספקה וכוחות של  לירושלים

 לאפריל שוב נחסמה הדרך לירושלים. 20לוחמים. ב 
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9  . 

 מאת המקור מס'

דוד קליינר, יוסף רזניק,      איתמר  תורה ויהדות -שלום לעם 1

 מאיר, אבי בן אבנר, אריה תומר

דודו אלהרר,הרב אליהו מוגרבי, מני  ת השבוע לשוטרי ישראלפרש 2

 ישי, יוסי לוי

 קובי ביטר שבת שלום מקובי ביטר 3

 הרב יהודה ברנדס בית מורשה 4

 הרבנית מיכל טיקוצ'ינסקי

 ניר אביעד ניר אביעד 5

 ר' משה רוט נקודה טובה  -פרסומא 6

 הרב שמעון בוחניק הרב שמעון בוחניק שליט''א 7

רש"י, ראב"ע, רד"ק, רס"ג, רמב"ן,  חמישה חומשי תורה ומפרשי המקרא 8

 חזקוני, ספורנו, רשב"ם

  מסכת אבות 9

  אתרי יהדות באינטרנט 10

 

 תודה לכל בעלי המקורות שבזכותם יכולתי לערוך ולהפיץ

 פנינים אלו מהפרשה להגדיל תורה ולהאדירה .

 

 מבורךושבת  בברכת

 ןשמעון תורג'מ
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