
בפרשה הרבה דינים שבהם נבדלים הכהנים מבואר  מבואר  מבואר  מבואר  

משאר העם בגלל קדושתם, ושני חלקים יש בהלכות 

כיצד על הכהן לנהוג וממה הוא   -של הכהנים, האחד 

איך כל העם צריך להתנהג עם   -צריך להימנע, והשני  

קדשים קדשים קדשים קדשים הכהנים, וכמה דוגמאות: (פרק כא פסוק ו)  

בעל  -, וכתב רש"י יהיו לאלקיהם ולא יחללו שם אלקיהם כי את אשי ה' לחם אלקיהם הם מקריבים והיו קדשיהיו לאלקיהם ולא יחללו שם אלקיהם כי את אשי ה' לחם אלקיהם הם מקריבים והיו קדשיהיו לאלקיהם ולא יחללו שם אלקיהם כי את אשי ה' לחם אלקיהם הם מקריבים והיו קדשיהיו לאלקיהם ולא יחללו שם אלקיהם כי את אשי ה' לחם אלקיהם הם מקריבים והיו קדש

וקדשתו כי את לחם אלקיך הוא וקדשתו כי את לחם אלקיך הוא וקדשתו כי את לחם אלקיך הוא וקדשתו כי את לחם אלקיך הוא כרחם הבית דין מקדשים אותם בכך, וכן עוד כתוב (פרק כא פסוק ח)  

נהוג בו   -וקידשתו, על כרחו, קדוש יהיה לך    -, וביאר רש"י  מקריב קדש יהיה לך כי קדוש אני ה' מקדשכםמקריב קדש יהיה לך כי קדוש אני ה' מקדשכםמקריב קדש יהיה לך כי קדוש אני ה' מקדשכםמקריב קדש יהיה לך כי קדוש אני ה' מקדשכם

 קדושה לפתוח ראשון בכל דבר ולברך ראשון בסעודה.

שאדם שנמצא בדרגה גבוהה ובשליחות של קדושה, התורה נותנת לו מצוות עשה ולא תעשה כיצד רואים רואים רואים רואים 

הוא צריך לנהוג, וכיצד צריך להתנהג אליו, אין זה משחק נערים או גינונים מיותרים, אלא חיוב גמור שמי 

או שאינו מן הישוב, שאינו יודע איך בני אדם צריכים להתנהג, הרי בני  -שאינו מקיימם הוא אחד מהשנים 

כתר תורה, כתר   -אדם מבינים שכפי מעלת האדם כן צריך לנהוג בו כבוד או מורא, ושלש כתרים הם  

כהונה, וכתר מלכות, וכל אדם שמתקן את דרכו ועולה במעלות יכול לזכות לבחינות של כתרים אלה, ומי 

שאינו מבין כיצד יש להתנהג לפני כתר, אינו מן הישוב, אינו מכובד בעצמו ועל כן גם אינו יודע לכבד, כי 

המכבד! אם אינו יודע איך להתנהג לפני כתר, כיצד יבטא בשפתיו בנגינה את קדושת כתר  -איזהו מכובד 

 יתנו לך! הרי אין לו מושג בזה!

יכולה להיות עוד סיבה שאינו יודע לכבד או  או  או  או  

את הכתרים, כי מרגיש שמעלת עצמו כל כך 

רמה וגבוהה וכל השאר הוא מסתכל עליהם 

או כשווים אליו, או כפחותים ממנו, ואם כן 

 איזה חיוב יש לו לכבד? כך חושב הגאה!

פעם בחור שהלך אל אחד מהגדולים היה  היה  היה  היה  

ושאלה בפיו, הרב, אני מבקש שהרב יתן לי 

 עצה כיצד להינצל מגאוה!

איתו הרב לשיחה על הלימודים בישיבה נכנס נכנס נכנס נכנס 

האם אתה   -ובתוך השיחה שאל אותו הרב  

לא,   -יודע את הש"ס בעל פה? ענה לו הבחור  

וסדר שלם או נשים או   -שאל אותו הרב שוב  

ומסכת אחת האם אתה יודע? ענה לו הבחור   -לא, שאל אותו הרב   -נזיקין האם אתה יודע? ענה לו הבחור 

 נו, אז על מה יש לך להתגאות?! -לא!  אז שאל אותו הרב  -קצת נבוך 

מלמדת אותנו שאדם שיש לו כתר של תורה כהונה או מלכות, צריך להתנהג בצורה מכובדת יותר התורה התורה התורה התורה 

כי יש לו ציווי לכבד את תורתו או להתנהג במצוות המייחדות את הכהן, וכן במלך צדיק וישר! ומלבד זאת 

גם האדם צריך לכבד את הכתרים, ולא זו בלבד, אלא אפילו אדם שאין לו שום דרגה ניכרת בכל זאת אסור 

 לו להתנהג בבזיון כאדם שאינו מן הישוב, אסור לו להתנהג כבהמות שדה ויער.

בקידושין (דף מ' ע"ב) אומרת, תנו רבנן, האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב, ויש אומרים פסול לעדות, הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא 

אמר רב אידי בר אבין הלכה כיש אומרים.  ומפרש שם רש"י שזה דרך זלזול שהאדם מזלזל בעצמו שאוכל 

בשוק, ולכן גם פסול לעדות, אדם שלא יודע להתנהג בצורה מכובדת אין לו שום בעיה לשקר כי אין לו פחד 

 שיתפסו אותו על שקר, אין לו בושה זו!

 מוסיפים את החילוק שבין תלמיד חכם לכל אדם, וכן נותנים שלש הסברים מה זה האוכל בשוק.התוס' התוס' התוס' התוס' 

ראשון, שאם אדם חוטף בשוק ואוכל דבר שאין מקפידים עליו או דבר שפחות משוה פרוטה, זה הסבר  הסבר  הסבר  הסבר  

 , ת ו ד ע ל ם  ד א ל  כ ל  ס ו ועיקר הפסול הוא בגלל שיש בו כעין חוסר פ

 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין

1 

"ואמרת אליהם איש איש מבית ישראל אשר יקריבו "ואמרת אליהם איש איש מבית ישראל אשר יקריבו "ואמרת אליהם איש איש מבית ישראל אשר יקריבו "ואמרת אליהם איש איש מבית ישראל אשר יקריבו 
    לה' לעולה"לה' לעולה"לה' לעולה"לה' לעולה"

איש איש לרבות את הנוכרים שנודרים נדרים ונדבות 
בישראל, אשר יקריבו לה' עולה. כלומר כל קרבן 

 שמקריבים עובדי כוכבים מקריבים רק עולה.
מספרים שר' חיים מוולוז'ין שלח משולח לאסוף כסף 
ויהודי אחד לא רצה לתת בידי  עבור הישיבה, 
המשולח, אלא שלח ישירות לר' חיים, במכתב שצורף 
כתב שהוא רוצה שכל הכסף במלואו יהי'ה לטובת 
הישיבה ואינו רוצה שחלק מהכסף יהי'ה בשביל 
המשולח.    החזיר לו ר' חיים את הכסף וכתב לו שזה 
מנהג עכו"ם, כאשר הם נותנים עבור בית יראתם הם 

 נותנים ישירות ללא שליחים.
ומנהג ישראל שגם יהודי יהנה מזה והסימוכין לכך 
מהגמרא שמקבלים קרבנות מהנוכרים רק עולות ולא 
שלמים מהטעם שהגוי כשנותן, כוונתו שקרבנו יהי'ה 
כולו לה' עולה שכולה כליל ואילו בשלמים הבעלים 
אוכלים וגם הכהנים, והגוי אינו מבין שהוא יקדיש 

 קרבן לה', ואנשים יהנו ממנו.
 (פרדס יוסף)                                                            

    "וספרתם לכם מיום הביאכם את עומר התנופה""וספרתם לכם מיום הביאכם את עומר התנופה""וספרתם לכם מיום הביאכם את עומר התנופה""וספרתם לכם מיום הביאכם את עומר התנופה"
למה אנחנו סופרים ארבעים ותשעה יום מיום הבאת 
העומר עד יום קבלת התורה, לרמז שהא בהא תליא, 

 אין קמח. –אין תורה, ואם אין תורה  -אם אין קמח
 (מהר"ל)                                                                  

    "תספרו חמישים יום""תספרו חמישים יום""תספרו חמישים יום""תספרו חמישים יום"
 ל"גל"גל"גל"גאם נחסר מחמישים יום, שלושים ושלושה ( 

" טוב טוב טוב טוב בעומר), תתקבל התוצאה שבע עשרה כמנין " 
ימים עד לסיום ספירת העומר הוא "מתן תורה"  טו"בטו"בטו"בטו"ב

נתתי   טוב טוב טוב טוב לי תורת פיך" או לקח  "טוב  "טוב  "טוב  "טוב  שעליה נאמר  
לכם" על "חג השבועות" נאמר וקראתם בעצם היום 

) פסוק זה כאמור נאמר על חג 17) טוב ( 17" הזה (הזההזההזההזה
השבועות ( וגם על יוה"כ ) כי "בכל יום יהיו בעיניך 
כחדשים" כאילו היום נצטוית עליהם, בעוד מועדים 
אחרים היו ואינם והחגים הם רק לסמל ולזכור 

) בעומר 33(   ל"ג ל"ג ל"ג ל"ג ( בספרים).   כמו"כ הגימטריא של  
שנהגו עד   אבל אבל אבל אבל ) ומיום ל"ג בעומר פסק ה 33(   אבל אבל אבל אבל 

 ".טובטובטובטוב" ליום "אבלאבלאבלאבלאותו יום, ומכאן עוברים מ"
 (משב"א)                                                                  
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 פרשת אמור

 4המשך בעמוד 



 

האם אפשר לברך שהחיינו על פרי 
 חדש או על בגד חדש בימי הספירה

מרן השולחן ערוך  סימן תקנא סעיף י"ז טוב כתב  כתב  כתב  כתב  

ליזהר  מלומר  שהחיינו בין המצרים  על פרי או על 

מלבוש, אבל על פדיון הבן אומר,  ולא יחמיץ 

. ואם כן גם בימי הספירה שמנהג  המצוה ע"כ 

ישראל שלא להסתפר לאות אבל על עשרים 

וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא שכולם נספו 

בשנה אחת מפסח ועד פרוס עצרת, כמבואר 

 בגמרא דיבמות (דף ס"ב ע"ב).

כתב הגאון רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי וכך וכך וכך וכך 

סימן ו' אות י"ב כתב, שמנהג טוב שלא לחדש 

מלבוש בימי העומר. וכן כתב . ויש שהחמירו שלא 

 לברך שהחיינו אף על פרי חדש.

לקט יושר הביאו ביביע אומר חלק ג' ס' כו, וז"ל בס' בס' בס' בס' 

ואמר מהרא"י ז"ל, 

ת  ו נ ק ל ר  ת ו מ ש

ד  ג ב ך  י י ר ט ס ו א ב

ג  " ל ם  ו י ב ש  ד ח

ש  ו ב ל ל ר  מ ו ע ב

ברגל. וכיון שקנה 

מותר לתקנו אפי' 

 . ר מ ו בע ג  " ל ר  ח א

אבל לעצמו לא היה 

מתקן בגדים לרגל 

עד אחר ר"ח סיון. 

ובל"ג בעומר עצמו 

מותר ללבוש כל דבר חדש. אבל בעומר לא היה 

מתיר ללבוש אפי' מצנפת חדשה של פשתן, ואפי' 

אין לו מצנפת. אבל מנעלים היה מתיר ללבוש 

בעומר אם אין לו. ולא רצה להתיר לי להפך הסרבל 

 שלי קודם ר"ח סיון. ע"כ.

מרדכי (סי' תצג סק"ב) כתב וז"ל , נשאלתי במאמר  במאמר  במאמר  במאמר  

אם יש לחוש למה שנהגו קצת להקפיד שלא לברך 

שהחיינו מפסח עד ל"ג לעומר ואם יש לזה טעם 

כעיקר, או הוא מנהג בטעות. והשבתי שמיום עמדי 

על דעתי לא חששתי לזה כי לא מצאתיו בשום ספר 

ראשון או אחרון. ואין ספק שנשתרבב מנהג זה 

ממ"ש בשו"ע (סי' תקנא סי"ז) שטוב ליזהר שלא 

לומר שהחיינו בין המצרים על פרי או מלבוש. וכ' 

בס' בנימין זאב  דה"ט שאין רוצים לומר בזמן אבל 

וצער שהחיינו לזמן הזה. ע"ש.  וא"כ הדבר בכל ימי 

בין המצרים שאין אסורים בתספורת, כ"ש מפסח 

עד ל"ג בעומר שאסורים בתספורת. ועכ"ז דעתי 

נוטה שאין לחוש לזה מאחר שלא מצינו כן בשום 

ספר. וא"א דלא לשתמיט שום פוסק ראשון או 

אחרון לכתוב כן. וי"ל חרבן בהמ"ק חמיר לן טפי 

ולכן החמירו בכמה דברים בבין המצרים. ואם באנו 

להשוות ימי העומר להתם היינו צריכים להשוותם 

לכל מילי, והא ודאי ליתא, ואין לנו אלא מ"ש 

חכמים. ואפי' התם נחלקו הט"ז והר"י מקראקא על 

עיקר ד"ז וכתבו להתיר לברך שהחיינו בכל יום פן 

ימות קודם שיזכה לברך ברכה זו. ונהי דלא קי"ל 

התם כוותייהו. מ"מ הבו דלא להוסיף עלה. וכן אני 

רות  פי "ג על  ודם ל גם ק ו  נ י החי רך ש לב ג  נוה

ם  י ש ד ח ת מ באותו זמן. עכת"ד. והנה ה

הגם שספר לקט יושר הנ"ל לא נראה בעליל לפני 

המאמ"ר ובזמנו. מ"מ יש מקום לומר דלבישת 

בגדים חדשים שאני, שיש בהם שמחה יתירה. אבל 

 לברך שהחיינו על פירות חדשים שפיר דמי.

אומר פסק  שבמקומות הללו שלא נתברר וביביע  וביביע  וביביע  וביביע  

המנהג להחמיר, הדרינן לעיקר דינא שיש להקל בין 

בבגד חדש ובין בפרי חדש. בין בחול בין בשבת. 

 והמחמיר בבגד חדש להניחו לל"ג לעומר תע"ב.

באור לציון כתב שנראה שהעיקר להלכה אולם  אולם  אולם  אולם  

שאין צריך להזהר מלברך ברכת שהחיינו בימי 

העומר, בין על בגד חדש, ובין על פרי חדש. וכן 

נראה מדברי מרן, שרק לענין בין המצרים כתב 

בסימן תקנ"א סעיף י"ז, שטוב להזהר שלא לומר 

בהם שהחיינו, אבל לענין ימי העומר לא כתב מרן 

בסימן תצ"ג אלא שנהגו שלא לישא אשה ושלא 

להסתפר. ועל כן אין צריך להחמיר בזה, ואפשר 

יהם  ברך על ול שים  פור בגדים חד ולת ות  לקנ

שהחיינו. וכן על פירות חדשים. וכן כתב במאמר 

מרדכי שם ס"ק ב', והביאו להלכה במ"ב ס"ק ב'. וכן 

כתב בכה"ח שם אות ד' שכן מורים בי מדרשא, 

ע"ש. ואף שיש כתבו 

שלא לברך שהחיינו 

בימי העומר מלבד 

 , ש ד ו ק ת  ב ש ם  ו י ב

ך  י ר צ ן  י א ש ה  א ר נ

להחמיר בזה, ואפשר 

ף  נו א י לברך שהחי

בימות החול. וה"ה 

ן חשש לקנות  שאי

ף  א ר  מ ו ע ה י  מ י ב

דברים גדולים, ולא 

נאסרו בימי העומר 

 אלא נישואין ותספורת בלבד.

תשובות כתב  ולענין לבישת בגדים חדשים, ובפסקי ובפסקי ובפסקי ובפסקי 

מצינו בכמה פוסקים שאף שהקילו לברך שהחיינו 

על פירות חדשים החמירו לענין בגד חדש, ויש 

שאסרו אף בשבת, ויש שהוסיפו להחמיר שאף לפי 

מנהג רבים וטובים שאין מברכין שהחיינו על בגד 

חדש בימינו, מ"מ לא יחדשו בגדים חדשים בימי 

הספירה, ואפילו בגדים שאינם חשובים כ"כ כמו 

כובע ונעליים (אא"כ נקרעו וכדו' ואין לו אחרים 

כדלהלן), אבל בגדים הסמוכים לגוף שלובשים 

משום זיעה אין איסור לכו"ע ללבוש חדשים בימי 

וילדים קטנים שבגדיהם  הספירה. ולתינוקות 

מתלכלכים ומתבלים מהר, מותר להלביש להם 

בגדים חדשים כשיש צורך בכך, וכמו"כ לגדולים אם 

נקרעו הבגדים וכדו' ויש בזה משום כבוד הבריות או 

במקום צער מותר לחדש בגד חדש ובפרט לת"ח 

ה  ל כ ו ן  ת ח ל ן  כ ו  , ה ר ו ת ה ד  ו ב כ ם  ו ש מ ש  י ש

שנישואיהם בל"ג בעומר (או מר"ח סיון והלאה 

לנוהגין כן) מותר להם לחדש בגדים בשבת שלפני 

החתונה, ויש מתירים בכל ענין ללבוש בגדים 

חדשים ואף לאלו המברכין עליהם שהחיינו, אבל 

 המנהג להחמיר.

רוב הפוסקים כתבו לסיכום לסיכום לסיכום לסיכום  ין פרי חדש  : לענ

שאפשר לברך שהחיינו  אולם לענין בגד חדש 

המחמיר לא לברל שהחיינו תע"ב , והמיקל יש לו 

על מי לסמוך, ובשבת ודאי מותר גם לברך על בגד 

 חדש.

 הרב חיים דדש

 שכר עברה כנגד הפסדה
ָּכאן ְמַלְּמֵדנּו ַהַּתָּנא, ֶׁשִּלְפָעִמים ָהָאָדם ִּכְבָיכֹול  
ֶנֱהָנה ַמֲעִׂשִּיית ֲעֵבָרה, ֲאָבל ְלַאַחר ִמֵּכן ָעִתיד 
ֹו  ל ִמְׁשַּתֶּלֶמת  ְוא   , ַרּבֹות  ִמָּכ ד  ְלַהְפִסי
ְוָהְלָכה  ֶׁשָחְלָפה  ֵמָהֲעֵבָרה  ת  ָהִרְגִעי ַהֲהָנָאה 
ַרק  ֶאָּלא   , ֹוב ט ָּדָבר  ׁשּום  ִמֶּמּנּו  ִנְׁשַאר  ְוא 

  ִזְכרֹונֹות ּכֹוֲאִבים.
ן  ָּכא ָחי  ֹו  ֹוד ְּבע ֹות  ִמְצו ָלַקְחָּת  ֹוֵדַע  י ֶהָחָכם 
ָּבעֹוָלם ַהחֹוֵלף, ְוא ְמַבְזֵּבז ֶאת ְזַמּנֹו ִּבְׁשִביל 

  ַהָּנאֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה ַהחֹוְלפֹות ְּכֶהֶרף ַעִין.
: ָאָדם ֶאָחד ָהָיה הֹוֵל ַּבַּיַער, ְוִהְמִׁשילּו ָמָׁשל ְוִהְמִׁשילּו ָמָׁשל ְוִהְמִׁשילּו ָמָׁשל ְוִהְמִׁשילּו ָמָׁשל 

 , ְלֶעְזָרה ַהּקֹוֵרא  ְצָעָקה  ֹול  ק ָׁשַמע  ְוִהֵּנה 
ֹול  ק ּבֹוֵקַע  ָכן  ֵמֵהי ֹות  ִלְרא ׁש  ָהִאי ִהְתָקֵרב 
ְמֻהֶּדֶרת  ֲעָגָלה  ּוא  ה ֹוֶאה  ר ְוִהֵּנה   , ֹות ַהְּצָעק
ִנְמָצא  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ְוָאָדם  ַּבָּנָהר  ׁשֹוַקַעת 
ְּבתֹוָכּה קֹוֵרא ְלֶעְזָרה. ִמֵהר ָהִאיׁש ְוִחיֵלץ ֶאת 
ְלַחִּיים.  ִמָּמֶות  ְוִהִּצילּו  ֵמָהֲעָגָלה  ָאָדם  אֹותֹו 
ּוא  ָאָדם ה ֹו  ֶׁשאֹות ִמְתָּבֵרר  ְלַתְדֵהָמתֹו  ְוִהֵּנה 
ְמִדיָנתֹו. ָׂשַמח  ַהֶּמֶל ֶׁשל  ֵמָאֵׁשר  א ָּפחֹות 
ַהֶּמֶל ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ַעל ֶׁשִּנַּצל ַעל ָידֹו ִמָּמֶות, 
ַמָּתָנה  ֹו  ל ֹו  ק ְלַהֲעִני ֹו  ֹונ ִּבְרצ ׁשֶּ ֹו  ל ָאַמר  ְוָלֵכן 
ְיָקָרה... ָמָחר ָּתבֹוא ְלַאְרמֹוִני ְוִתָּכֵנס ְמַהבֶֹקר 
ם  ַעד ָהֶעֶרב ְלֶחֶדר ָהאֹוָצרֹות ֶׁשִּלי, ְוִתַּקח ִמׁשָּ

  ָּכל ַמה ֶׁשַּתְחּפֹץ...
 . ֹוָלה ְּגד ִׂשְמָחה  ְוָׂשַמח  ׁש  ָהִאי ת  זֹא ָׁשַמע 
ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ִהְתַייֵצב ָהִאיׁש ְּבֶפַתח ָהַאְרמֹון 
ִלְפֵני  ְוִהֵּנה   . ֹון ָלַאְרמ ְלִהָּכֵנס  ְרׁשּות  ְוִקֵּבל 
ּו  נ ֵהִכי  ,ַהֶּמֶל ֶׁשל  ֹות  ֹוָצר ָהא ְלֶחֶדר  ַע  ֶׁשִהִּגי
ִלְכבֹודֹו ַמֲאָכִלים טֹוִבים ּוַמְׁשָקאֹות ַחִריִפים 
ֵני  ִמי ָּכל  ֹוד  ְוע ם  ְמֻעִּלי ם  ְוַזָּמִרי ֶזֶמר  ּוְכֵלי 
ַהְפָּתעֹות. אֹותֹו ָהִאיׁש ֶׁשָהָיה ָרֵעב ְוָצֵמא ָאַמר 
ְלַעְצמֹו ֲהֵרי ֵיׁש ִלי ְזַמן ַרב ַעד ָהֶעֶרב, ּוַמה ֲאִני 
ָצִרי ְלַמֵהר ָּכל ָּכ, אּוַכל ְקָצת ֶאְׁשֶּתה ְקָצת 
ֹות  ֹוָצר א ַהְרֵּבה  ֹוף  ֶלֱאס ּכַֹח  ִלי  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי 
ֹוד  ע ְוָלַגם  ְוָׁשָתה  ָאַכל  ְוָאֵכן   .ֵעֶר ֹות  ִיְקר
ָׁשַמע  ְוַגם  ַאֵחר,  ָחִריף  ַמְׁשֶקה  ְועֹוד  ּכֹוִסית 
ָאַמר:  ֶׁשִהְתֲעֵייף  ּוְלַאַחר  ָיִפים  ִרים  ִׁשי ְקָצת 
ָאנּוַח ְקָצת ְּכֵדי ֶׁשֶאֱאגֹור ּכַֹח ֶלֱאסֹוף אֹוָצרֹות. 

  ְוָכ ִנְרַּדם אֹותֹו ָהִאיׁש...
 ְוִהֵּנה ִלְקַראת ָהֶעֶרב ִנְּגׁשּו ֵאָליו ׁשֹוְמֵרי ַהֶּמֶל
 ,ְזַמְּנ ָּתם  " ֹו:  ל ּו  ְוָאְמר ֹו,  ָנת ִמׁשְּ ּו  ּוה ר ְוֶהִעי
ְוָעֶלי ַלֲעזֹב ִמַּיד ֶאת ָהַאְרמֹון". ְואֹותֹו ָהִאיׁש 
ֹוַצר  א ׁשּום  ְלא  ׁש  רֹא ּוי  ַוֲחפ ָאֵבל  ָיָצא 

...ֵמאֹוְצרֹות ַהֶּמֶל  
ׁש,  ָהִאי ֹו  ֹות א ּוא  ה ִטֵּפׁש  ַּכָּמה  ִנְתּבֹוֵנן  ָהָבה 
ַוֲהֵרי ִאם ָהָיה ִמְתַאֵּפק ַעד ָהֶעֶרב, ּומֹוֵׁש ָידֹו 
ָהֵרי  ַּבֲעבּורֹו,  ַּתְפנּוִקים ֶׁשהּוְכנּו  ִמּכֹל אֹוָתם 
ְּביֹוֵתר ְּבֶמֶׁש ּכֹל  הּוא ָהָיה ָהָאָדם ַהְמאּוַׁשר 
ְיֵמי ַחָּייו, ֲאָבל ִּבְׁשִביל ַהָּנאֹות ֶׁשל ֶרַגע, איבד 

  ֶאת ּכֹל אושר ַחָּייו...
ָיָמיו  ָּכ ַגם ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָאָדם ֶׁשרֹוב 
ּוְׁשנֹוָתיו ְמַבֶּלה ְּבַהָּנאֹות ּוְבַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, 
ְוֵאינֹו ּדֹוֵאג ֶלֱאסֹוף אֹוָצרֹות רּוָחִנּיֹות ָלעֹוָלם 
ָהעֹוָלם,  ֶאת  ַלֲעזֹב  ַהְּזַמן  ַע  ְּכֶׁשַּיִּגי ֲאַזי  ַהָּבא, 
ֵאר ְלא ׁשּום אֹוָצר, ְוָאז ִיְבֶּכה ַרּבֹות ַעל ָמר  ִיׁשָּ

ֹו  ֶהְפֵסד ְוַעל  ֹו  ּגֹוָרל
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 המשפחה כערך עליון
    אפתח בסיפור אמיתי:אפתח בסיפור אמיתי:אפתח בסיפור אמיתי:אפתח בסיפור אמיתי:

קשור במה שהתרחש כשהתחלתי את עבודתי כרב בקהילת פערם  הסיפור  הסיפור  הסיפור  הסיפור  

שבמרכז הרי אורל . מיד בבואי לראשונה לעיר ביקשתי ממארחי שיקחו אותי 

לבקר בבית הקברות היהודי . חשבתי לעלות על קברותיהם של קודמי ברבנות 

 זאת ולבקש מהם רשות לעלות  על כיסאם ואף לקבל מהם ברכה . 

כשהגעתי למקום הייתה לי הפתעה . חלקות הקבורה ליהודים נמצאות 

בשכנות לקבורה הכלל אזרחית ואין בתי קברות מיוחדים ליהודים. את זה 

אפשר להבין כשיקול מונציפיאלי . אבל ההפתעה הייתה כשנודע לי שבית 

הקברות הכללי נמצא בשכנות לכנסיה ! הסבירו לי שכך הוא הנוהג בכל רוסיה . 

 בתי קברות סמוכים לכנסיה ! ואולי במקומות נוספים בעולם הגדול.

להבין את זה כי המוות נחשב במחשבה הגויית כחלק מגילוי הנוכחות אפשר  אפשר  אפשר  אפשר  

של האלוהים המקיים את שלטונו בעולם 

באמצעות הפחד שבו הוא מגלה את עצמו. 

והמוות כמו גם החולי וגם העוני הם כלים 

לביסוס מעמדו בעולם . האלוהים שלהם הוא 

אלוהי המוות ! על כן מקומם של כמרי הגויים 

 הוא בשורה הראשונה ליד גופת המת . 

עשיתי השוואה עם מה שקורה בעולם מיד  מיד  מיד  מיד  

היהודי במצבים דומים . והנה לכהן אין רשות 

להיכנס לבית הקברות ! בחברא קדישא 

שעוסקת בקבורת המת אין מקום לכוהנים. 

 אסור מהתורה . 

למה זה כך ? הלוא הקבורה עצמה היא אבל  אבל  אבל  אבל  

ז  כ ר מ ב ת  ו ד מ ו ע ה ד  ס ח ה ת  ו ו צ מ מ ק  ל ח

היהדות . אמנם לא מדאורייתא אלא מדרבנן 

אבל הקבורה נחשבת כחסד של אמת ואם כן  

למה דווקא לכוהנים המלמדים את העם על 

הקשר עם האלוקים אסור להם להתקרב 

למת ? הכוהנים הלוא כל עבודתם שייכת 

לממלכת החסד ואם כן למה לא יעסקו בהויית  

המת ? וכך שאלתי את עצמי באותו רגע ועל 

 נושא זה יתעסק השיעור שלנו בשבת זאת!
 ב.

כתב בספרו מדינת היהודים שבמדינה הרצל  הרצל  הרצל  הרצל  

שהוא חולם עליה לא יהיה צורך ברבנים ! בסך 

הכול הוא היה  זקוק לשני רבנים . אחד שיקבל 

את האדם בעת לידתו והשני שיעמוד ליד 

האדם ברגע מותו ויעזור לו לעזוב את העולם , 

וגם את שני אלה הוא מתכונן להחזיק במחנה 

צבא ולהוציא אותם משם בשעת הצורך ! 

 ברחוב ובחיי יום יום אין להם מה  לחפש !

הוא כתב מפני שמוחו היה מלא בתפיסת כך  כך  כך  כך   

עולם נוצרית שכאמור רואה את הכומר כמלווה של האדם בשעת צאתו מן 

העולם ! כי הדת שלהם היא דת המוות ובאמצעות מלאך המוות והפחד ממנו 

 שולט אלוהים על עולמו . 

האמת שלימדה אותנו התורה אינה כך . הקשר עם האלוקים לא עובר דרך אבל אבל אבל אבל 

כך גילה אברהם   –הפחד למרות שיש מצווה של יראת ה' אבל הקשר עובר  

דרך הגילוי של אלוקי חסד ואנחנו מתחברים אליו דרך הכרת הטוב !   –אבינו  

המוות הוא המוות אינו פעולה דתית ! מורי ורבי ז"ל כתב במקום אחד כי  

פעולה שהאדם החי צריך לעבור אותה בבוא שעתו אבל רק לאחריה הוא 

התורה היא תורה של חיים ועל כן היא חושבת שהמוות עליו כתב  נחשב כמת !

דוד המלך בתהילים פרק ו' "כי אין במוות זכרך בשאול מי יודה לך"  "אלה 

בהם"! אינו דבר קדוש ! החיים   וחי המצוות והחוקים אשר יעשה אותם האדם  

 הם קדושים , אם הם מנוהלים כראוי , המוות אינו קדוש . אין במוות זכרך !

זאת הרואה במוות החלשות  של רגשות כי אין בשר המת מרגיש תורה  תורה  תורה  תורה  

באזמל , חייבת להכריז על אדם מת כעל אבי אבות הטומאה ואוסרת על כהן 

להתקרב אל המת או אף להיות בד' אמותיו . מה לכהן בבית הקברות ? ולמרות 

מצוות החסד שיש בהלווית  המת לכהן אסור לקיים אותה . "מן המקדש לא 

 מקדושתו לא יצא "! –יצא 

כשהכהן עומד מרחוק ולא מתקרב למחיצת המת הוא מעורר דווקא  דווקא  דווקא  דווקא  

 בהתרחקות זאת את חשיבות החיים ואת עליונותם על רעיון המוות . 

הרעיון שהתורה מלמדת אותנו בתחילת הפרשה בכותבה "אמור אל זה  זה  זה  זה  

הכוהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו " ! טומאה במשמעות 

 של טמטום הרגשות .

זאת יש שני יוצאים מן הכלל . הראשון מתחבא בתוך המילה "בעמיו " לאמת  לאמת  לאמת  לאמת  

יצא מת מצווה" ! מת   –שעל מילה זאת כותב רש"י "בעוד שהמת בתוך עמיו  

מצווה הוא מת שאין לו קוברים ! אולי כי אין לו קרובים ! והדין הוא שהרבה 

מצוות נדחות במקרה של מת מצווה . כהן גדול נזיר ההולך לשחוט את פסחו 

 ולמול את בנו ופגש בדרך מת מצווה חייב להתעסק בו ולהיטמא טומאה למת !

זאת מצווה של גמילות חסד לאדם שהכהן לא מכיר אותו כלל ! וגם ביום כיפור 

כשהכהן בדרכו לבית המקדש לעשות את עבודת היום הקדוש ובדרך הוא 

פוגש מת מצווה הוא חייב להתעסק עם המת 

ולהעביר את עבודת היום לכהן אחר ! כי 

גמילות חסד היא מצווה שלא קל להזיז אותה 

ממקומה ! אותה כנראה אי אפשר להעביר 

 לאדם אחר !
 ג.

לא רק מת מצווה הוא יוצא מן הכלל . אבל  אבל  אבל  אבל  

התורה ממשיכה בפסוק הבא וכותבת " כי אם 

לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו 

ולאחיו ".  מסמנת לנו התורה ששה קרובים . 

אם ואב בן ובת אח וגם אשתו שלא נוקבה 

בשם אבל היא רמוזה במילה "שארו"  ועל זה 

כתב רש"י "אין שארו אלא אשתו "! ויש  עוד 

אחת הכתובה בפסוק נפרד "ולאחותו הבתולה 

הקרובה אליו" . וכאן מסיימת התורה במילים  

"לה יטמא" ורש"י מסביר  לנו שזאת לא רק 

 . ה  ו ו מצ זאת  מא להם אלא  ט הי ל ות  רש

והגמרא במסכת זבחים דף ק' ע"א מסבירה 

שאפילו אם הוא לא רוצה להיטמא לקרוביו 

 מטמאים אותו בעל כורחו !

לנו התנגשות בין שני דברים חשובים עד הנה  הנה  הנה  הנה  

מאד . מצד אחד מצות הקדושה וכמו שיהיה 

יהיו לאלוקיהם " ושם  קדושיםכתוב בפסוק ו' "

הוסבר להם שאם לא ישמרו על קדושתם הם 

יחללו אותה ! כך כתוב בסוף הפסוק "ולא 

שם אלוהיהם " . החילול יכול להיעשות יחללו 

על ידי הפיכת הקודש לחול . כלומר לדבר 

שאין לו חשיבות דהיינו שהערך שלו שווה 

לחול . כי מי שאינו מכיר את מעלתו זה כמו 

חילול השם . למילה חלל יש גם משמעות של 

הרוג כמו שכתוב "כי ימצא חלל " וזה היפך 

 הקדושה .

קדושה היא נצח ! קדושה היא דבר שלא שייך אצלו המושג מות ! בעת כי  כי  כי  כי  

אמרינו על אלוקינו שהוא קדוש אנחנו מכריזים עליו שהוא קיים לעד . באמת 

 מוות הוא חילול השם כי איך זה מי שהיה בחייו צלם אלוקים והיום אינו נושם ?

זה מצד אחד . ומהצד השני מצות גמילות חסדים שעליה אמרו חז"ל במסכת 

סוטה דף יד. "תורה תחילתה חסד וסופה חסד ללמדך שכולה חסד ! ומהו 

החסד הנמצא בסופה ? מה שכתוב לקראת סיום חמשה חומשי תורה "ויקבור 

אותו בגיא " שהקב"ה עצמו טרח בקבורתו של משה רבנו ע"ה . כך דרש רבי 

 שמלאי . 
 ד.

פה מתחיל להתבהר הנושא שרשמנו ככותרת השיעור שנקרא "המשפחה אבל אבל אבל אבל 

כערך עליון" . דבר זה נרמז כבר בפרשת קדושים שם כתוב בתחילת הפרשה 

 הרב דוד וייס

 

 

 

הרצל כתב בספרו מדינת ”

היהודים שבמדינה שהוא חולם 

עליה לא יהיה צורך ברבנים! 

בסך הכול הוא היה  זקוק לשני 

רבנים. אחד שיקבל את האדם 

בעת לידתו והשני שיעמוד ליד 

האדם ברגע מותו ויעזור לו 

לעזוב את העולם, וגם את שני 

אלה הוא מתכונן להחזיק 

במחנה צבא ולהוציא אותם 

משם בשעת הצורך! ברחוב 

ובחיי יום יום אין להם מה  

 “לחפש!
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"איש אמו ואביו תיראו 

ואת שבתותי תשמרו 

אני ה' אלוקיכם ". מביא 

שם רש"י הסבר למה 

שהתורה סמכה מצות 

שמירת שבת למורא אב לומר לך שאף על פי שהזהרתיך על מורא אב , אם 

 יאמר לך אביך לחלל את השבת אל תשמע לו וכן בשאר כל המצוות "! 

ולכאורה זה תמוה . כי איך יעלה על הדעת שלאבא יש זכות לדרוש מבנו לחלל 

את השבת ? החוק של שלוחו של אדם כמותו הרי לא פועל כאן כי אין שליח 

לדבר עבירה ! והשבת היא ערך עליון בחיי העם היהודי ואיך יהיה ניתן לחללה 

בגחמה של אבא שנפשו חשקה בעישון סיגריה והוא דורש מבנו שידליק לו 

אותה ? והקב"ה צריך להוסיף מילים בתורה ולכתוב בסיום הפסוק הזה "אני ה' 

אלוקיכם" שמשמעות כתיבת התוספת הזאת היא ללמד את הבן יסוד חשוב 

שהוא " א ת ה  ו א ב י ך  ח י י ב י ם  ב כ ב ו ד י " לפיכך לא תשמע לו לבטל את 

 דברי !  

להתגלות היופי של התורה הקדושה שלנו . דווקא   –אולי    –פה מתחיל  אבל  אבל  אבל  אבל  

בשל מה שנראה כהיסוס קל שאולי מפני שהזהרתיך על מורא אב תהא חייב 

לשמוע בקולו אפילו לחלל את השבת ובאמת התורה הסמיכה את מצוות 

כיבוד אב ואם לסמוות זכירת שבת ושמירתה !  ולכן צריך להוסיף את הידיעה 

 ש"אתה ואביך חייבים בכבודי" פה מתגלה יופיה של התורה הקדושה . 

אמנם המשפחה היא ערך עליון והתורה לא רוצה שנזלזל בזה , ואבא הוא כי  כי  כי  כי  

 אבא גם כשהוא רוצה לעשן בשבת! אלא שכבוד שמים דוחה את כבוד האב !

בעת שעבדתי במסגרת של בעלי תשובה שהורים רבים באו אלי להתלונן זכורני זכורני זכורני זכורני 

על בניהם שחזרו בתשובה והם עוברים בשאט נפש על המצווה הגדולה של 

"כבד את אביך ואת אמך" . הייתכן ? כך הם שאלו , והם שאלו כך בכאב לב ולא 

 סתם כהתרסה !  

אפשר לבטל את דבריהם בהינף יד ולומר להם "ראו מי שמדבר" ? תרי"ג היה  היה  היה  היה  

מצוות לתורתנו הקדושה ואתם רומסים אותם ברגל גסה ואתם מדברים על 

בנכם או בתכם שלא מהדרים במצוות כיבוד אב ואם ? איך לא תבושו להסתכל 

 להם בפנים ?

לענות כך . זה אפילו היה במקום . אבל לא עשיתי כך אלא הלכתי בדרך יכולתי יכולתי יכולתי יכולתי 

הארוכה והמעייפת , וניסיתי להסביר להם את "אתה ואביך חייבים בכבודי" ! 

השבת היא הדגל שלנו ואתם רוצים מבנכם לרמוס דגל קדוש ? בשביל מה ? 

בשביל ספק רווח כספי או בשביל הנאה חולפת ? הקדושה נוגעת גם לכם ! 

הקדושה שומרת על הטריות שלכם . הקדושה היא נצח והיא לא מזדקנת אף 

פעם . חישבו על זה הורים יקרים ! כך הייתי רגיל לענות להם . אני לא בטוח 

שהם הבינו אותי ולא יכול להבטיח שהם קיבלו את דברי , אבל אני בטוח שהם 

 הקשיבו לי בכבוד ! שלמה המלך כתב בספרו "לשון רכה תשבר גרם "
 ה.

בנושא שלנו זאת האמת המתבררת . אכן מצות "קדושים יהיו לאלוהיהם" גם גם גם גם 

היא מצווה חשובה עד מאד , היא דוחה הרבה דברים כמו השתתפות בלוויה 

שזאת מצווה של גמילות חסדים , אבל היא "מתקפלת"  כשמדובר על החלקים 

החשובים במשפחה . כשמדובר על אבא  או אימא או גם על בן ועל בת ועל אח 

ואחות . ובודאי כשמדובר על "שארו" זו היא אשתו ! אבא הוא לא שכן ! הוא 

גם לא חבר ! זה אבא ! ולמרות שהמחיר הוא גבוה . טומאת מת . טומאה 

חמורה . היא גורמת להם להיות אסורים זמנית בעבודת המקדש ומחייבת 

 אותם להזדקק לטהרה באפר של פרה אדומה וכל המשתמע מזה .

אפילו לא מעמידה את ההכרעה לשיקול הדעת של מי שעליו נפלה התורה  התורה  התורה  התורה  

האבלות  ! התורה כתבה "לה יטמא" וחז"ל הסבירו שזאת היא מצווה ! לא רק 

 רשות .  "ואם לא רצה מטמאים אותו בעל כורחו" .

הוא באמת חייב ? למה לא נסכים שזאת רק רשות ? סוף סוף להיטמא זה ולמה ולמה ולמה ולמה 

לא פשוט ? והוא דווקא רוצה לשמור על הקדושה שלו ולמה נטמא אותו בעל 

כורחו ?  אבל אם נרשה לו לא להיטמא זה עצמו סימן של טומאה ! כי איך יכול 

להיות שאבא שלך מת ואתה ממשיך בעבודתך כאילו שום דבר לא קרה ?מנין 

לך אטימות כזאת ? אתה מפחד להיטמא אבל באמת כבר נטמאת ! חוסר 

 הרגשה זהו סימן של אבי אבות הטומאה ! 

לא יכולה לסבול אדישות כי היא ההיפך ממנה ! הקדושה היא קדושה  קדושה  קדושה  קדושה  

וכמו שלימד אותנו מורנו ורבנו זצ"ל ממה שאמרו חז"ל "קדש עצמך  אכפתיות

במותר לך ודברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אל תתירם לפניהם "! 

אנחנו היינו אומרים שזאת חובה של התנהגות יפה אבל חז"ל למדו את זה 

מהפסוק "כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך " ולכאורה מה זה נוגע לקדושה ? אלא 

שזהו הפירוש של קדושה ! אל תהיה אדיש ! אדישות  –וכך לימד אותנו מו"ר  –

היא ההיפך מקדושה ! כך אמר מורי ורבי זצ"ל . המשפט הכי מלוכלך  שאדם 

זה המשפט הקצר "וואס גייט מיך און"?   –כך הוא אמר    –יכול להוציא מפיו   

כלומר "מה איכפת לי" ? או "זה לא העניין שלי" ! מילים שבמחוזותינו נשמעות 

 לא מעט 

כאמור המשפחה מחייבת ! היא עומדת מעל לכל ! ( כל זמן שההלכה כי  כי  כי  כי  

 נשמרת !) היא יכולה לדחות גם את מה שהכוהנים הוזהרו על קדושה .

 חובה ! –"לה יטמא" 

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים 

    לקולך די בכל אתר ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.

   

 הרב דוד וייס
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אמונה כי יש בו מנהג הגזלן, ותלמיד חכם יש לו חומרה יותר ואסור לו לאכול בשוק בגלל זלזול בעצמו 

 אפילו בלא גזילה, אבל אין מוכרח שיפסל התלמיד חכם לעדות בגלל חומרה זו.

צריך להבין, שאם כל האיסור הוא בגלל חששות של גזל, אם כן מה זה שייך לשוק, הרי גם אם יש בו אך  אך  אך  אך  

מנהג זה שלא בשוק, שהולך וגוזל פחות משוה פרוטה לכאורה גם שיפסל לעדות? אלא צריך לומר שהרבה 

נכשלים בחששות של גזל, וכמו שמפורש בגמרא בבא בתרא (דף 

קס"ה ע"א) אמר רב יהודה אמר רב, רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע, בלשון הרע סלקא דעתך, אלא אבק 

לשון הרע ע"כ, ורואים שרוב נכשלים בגזל! ואם כן אז אולי נאמר שכולם פסולים לעדות?  אלא לכן צריך לומר שרק מי 

שעושה כך בפרהסיא בשוק הוא זה שאין לו מורא מהזילות ולכן אין ראוי לעדות, כי אין לו בושה, אין חש להיות אדם 

 מן הישוב אז איך אפשר לסמוך עליו?!

שמדובר באדם שהולך בשוק וטועם מכל המוכרים כאילו הוא רוצה   -שני, למה האוכל בשוק פסול לעדות  הסבר  הסבר  הסבר  הסבר  

לקנות, וזה גם כן כעין גזל יחד עם טעם של זלזול וזילות ופסול לעדות, אדם שיש לו מכובדות לא עושה דבר כזה!  

ולתלמיד חכם יש חומרה יותר ואסור לו לאכול בשוק בגלל זלזול בעצמו אפילו בלא גזילה, אבל אין מוכרח שנפסל 

 התלמיד חכם לעדות בגלל חומרה זו.

שלישי, שלכל אדם אסור סעודה של לחם, ואם אוכל סעודה של לחם בשוק הוא מזלזל בעצמו ופסול לעדות, והסבר והסבר והסבר והסבר 

ולפי טעם זה הכל רק בגלל הזלזול והזילות שבכך גם בלא תוספת טעם גזל, ולתלמיד חכם אסור אפילו לא פת, אבל אין 

 מוכרח שיפסל התלמיד חכם לעדות בגלל חומרה זו.

לומדים מדברי תוספות, שעיקר הסיבה שהאוכל בשוק פסול לעדות הוא בגלל שיש בזה זלזול, ואדם שמזולזל נמצינו נמצינו נמצינו נמצינו 

 יש זלזול. גזלכך, אין לסמוך עליו בעדות, השאלה רק באיזה אופן האדם עושה מנהג של זילות, האם כשמצורף לזה מעשה אסור כמו ריח גזל, או שגם בלי ריח 

ו ערוך (חושן משפט הלכות עדות סימן ל"ד) נפסק: הבזויים פסולים לעדות מדבריהם והם האנשים שהולכים ואוכלים בשוק בפני כל העם, וכגון אל ובשולחן  ובשולחן  ובשולחן  ובשולחן  

ר, שק   שהולכים ערומים בשוק בעת שהם עסוקים במלאכה מנוולת וכיוצא באלו, שאין מקפידים על הבושת, שכל אלו חשובים ככלב ואין מקפידים על עדות 

 כ.ע" ומכלל אלו המקבלים צדקה מהעובדי כוכבים בפרהסיא, אף על פי שאפשר להם שיזונו בצנעא מבזים עצמם ואינם חוששים, כל אלו פסולים מדבריהם

כעת נבין יותר את האמור בפרקי אבות (פרק ד) רבי יוסי אומר כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות וכל המחלל את התורה גופו אולי אולי אולי אולי 

 1המשך מעמוד 

 5המשך בעמוד 
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מחולל על הבריות, המשנה מלמדת אותנו שאדם שאינו מכבד את התורה כל המציאות שלו היא מציאות 

מחוללת, מציאות בזויה, כי רק הבזוי אין לו ערך ובושה אל 

כדי כך שרואים בהרבה מקומות שהתורה עד  עד  עד  עד  הדברים הרמים.   

הקפידה אפילו על כבודם של מלכים גויים רשעים, שאפילו שהיו 

רשעים בכל זאת כיון שהיו מלכים היה אסור לדבר אליהם בזלזול! 

ולמה? כי אדם שמתרגל לדבר כך, פורץ ומבצבץ בו טבע המרידה, בסוף עוד תתפרץ לו מידה זו כנגד בוראו! אסור לאדם 

 לאנרכיסט!! -להיהפך אפילו במעט 

בעת בעת בעת בעת בגדולי עולם ונביאים מצינו שיש להם חיוב לכבד את עצמם, בישעיה (פרק כ' פסוק ב') כתוב על ישעיה הנביא:  גם גם גם גם 

, ההיא דבר ה' ביד ישעיהו בן אמוץ לאמר לך ופתחת השק מעל מתניך ונעלך תחלץ מעל רגליך ויעש כן הלך ערום ויחף ההיא דבר ה' ביד ישעיהו בן אמוץ לאמר לך ופתחת השק מעל מתניך ונעלך תחלץ מעל רגליך ויעש כן הלך ערום ויחף ההיא דבר ה' ביד ישעיהו בן אמוץ לאמר לך ופתחת השק מעל מתניך ונעלך תחלץ מעל רגליך ויעש כן הלך ערום ויחף ההיא דבר ה' ביד ישעיהו בן אמוץ לאמר לך ופתחת השק מעל מתניך ונעלך תחלץ מעל רגליך ויעש כן הלך ערום ויחף 

וכתב רש"י, ערום, ת"י פחיח, בבגדים קרועים ובלואים ולא ערום ממש, ורואים שאפילו שישעיה הנביא היה לבוש 

בבגדים בכל זאת כיון שהבגדים היו קרועים לכן הוא נקרא שהולך ערום! זה לא מתאים למעלתו ללבוש בגדים כאלה, רק 

ויפשט גם הוא בגדיו ויפשט גם הוא בגדיו ויפשט גם הוא בגדיו ויפשט גם הוא בגדיו שהוא עשה זאת על פי ציווי הבורא!  והנה בשמואל א' (פרק י"ט פסוק כ"ד) כתוב על שאול המלך:  

, כתב רש"י ויפשט גם ויתנבא גם הוא לפני שמואל ויפל ערם כל היום ההוא וכל הלילה על כן יאמרו הגם שאול בנביאם ויתנבא גם הוא לפני שמואל ויפל ערם כל היום ההוא וכל הלילה על כן יאמרו הגם שאול בנביאם ויתנבא גם הוא לפני שמואל ויפל ערם כל היום ההוא וכל הלילה על כן יאמרו הגם שאול בנביאם ויתנבא גם הוא לפני שמואל ויפל ערם כל היום ההוא וכל הלילה על כן יאמרו הגם שאול בנביאם 

הוא בגדיו, בגדי מלכות ללבוש בגדי התלמידים ע"כ, ואחר כך שכתוב ויפול ערום פירש במצודות, ערום, רוצה לומר מן 

בגדי מלכות ע"כ, ורואים שכיון ששאול היה מלך, אפילו אם הוא לובש בגדים בכל זאת כיון שלפי מעלתו הוא אמור 

 ללבוש בגדי מלכות והוא לא לבש אותם, לכן נקרא ערום!

 ה!!מהר, הבה נתבונן איזה בזיון וחילול יש לאומות על שהם אינם מכבדים את כל זרע בית ישראל היקרים החשובים והרמים! ישלח לנו גואל ויגאלנו לסיוםלסיוםלסיוםלסיום

 

 4המשך מעמוד 

 בעל
 השדי חמד 

 א“סיום מסכת על ידי הגאון הרב סטפנסקי שליט

 סעודת ראש חודש מנין המשכימים

 ראשי בית הכנסת החסידי
 בסעודת מצווה



 

 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 

  שחרית: 

  מנחה:

  מעריב: 

  מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

 זמנים יפורסמו
 נא לשלוח עדכון

 
054-2002882 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 7:04 ת:“מנחה ערב שבת וד

 7:55 מעריב:

 5:10 שחרית נץ:

 8:53שוכן עד:  8:30 ‘:שחרית מנין ב

 1:15 מנחה גדולה:

 שיעור פרקי אבות) 5:30( 6:30 מנחה:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים  8:15 מעריב:

 יש מנין פלג כל ערב שבת מנחה וקבלת שבת פלג:

 7:13 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים -מתקיים ביום  שיעור דף יומי:

 5:10 שחרית נץ:

 8:30 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:30 תהלים בנות:

 1:15 מנחה גדולה:

 הרב חיים דדש 5:45 שיעור הלכות:

 6:30 מנחה:

 8:00 ערבית מנין ראשון:

 8:20 ערבית מנין שני:

  דקות: 10זהר משך 

 4:45ביום שבת  אבות ובנים:

 הרב חיים ביטון בביתו - 9:00 שיעור באור החיים:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:10 שחרית נץ:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 7:15וגם בשעה  1:15 מנחה:

 אחרי מנחה שיעור הלכות:

 דקות אחרי שקיעה 18 ערבית מנין ראשון:

 הרב אלקיים - 10:15 - 8:30 כולל ערב:

 הרב יצחק אלקיים - 8:15 שיעור דף יומי:

 9:15 ערבית מנין שני:

 הרב לוי יצחק חגבי - 9:30 שיעור בהלכה:

 הרב יעקב דרשן - 6:30 שיעור מתמידים:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 7:15 מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 7:50 מעריב:

 20אבני החושן  -אצל ר מאיר פרץ 

 3רחוב שהם -זמנים חול 

 נץ שחרית: 

 אחרי התפילה הרב מכלוף עידן שיעור:

 תפילת חנה

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 22

 8:15הודו  שחרית: 

 6:00 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 5 ערבית: 

 הרב מכלוף עידן 4:00 שיעור:

 בני ישראל -אשכנז  אהל לוי -ספרדי 

 זמנים חול

 7:00 שחרית: 

מנחה 
 וערבית: 

דקות לפני שקיעה, ערבית   15
 בסמוך

 הרב שריקי - 20:20שיעור בימי שלישי 

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

קבלת   -דקות לפני שקיעה    20
 ערבית -דרשה  -שבת 

 8:30 שחרית: 

 16:00 תהלים:

 17:30 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 20 ערבית: 

 16:30 שיעור:

 26אבני החושן  -דוד נחמה ‘ אצל ר

 שערי חיים

 שמואל ברמה

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

  

 9:00 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 8:10 מעריב: 

 קהל חסידים -חסידי 

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 משפחת קוק
 ב60רחוב אבני החושן 

 16:45בשעה 
 כל הנשים מוזמנות!

 שיעורים לנשים

 הר שמואל -גמילות חסד ושירותי דת 
 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 052-7162051רינה איתן: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  חדש!ח רדיאטורים לחימום:                   “גמ

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (מכשיר אנילציה חדש תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

  57אביאל ירושלמי רח' אבני החושן  חדש!         טפחים, סירים גדולים:     ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ
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 ו“ציון ויצמן ורעיתו הי‘ מזל טוב למשפחת ר
 בהיכנסם לביתם החדש!

 בברכת יישוב טוב שמחה טובה ונחת!

 שבת -זמני תפילות ושיעורים 

 7:12 מנחה וקבלת שבת: 

 7:53 מעריב :

 5:05 שחרית נץ:

 6:30 מנחה:

 8:00 מעריב: 

 ‘קומה ג 17לשם ‘ רח -הרב סטפנסקי 



    בענין חרם הקהל וחרם צרכניםבענין חרם הקהל וחרם צרכניםבענין חרם הקהל וחרם צרכניםבענין חרם הקהל וחרם צרכנים
במשנה מסכת כריתות (פרק א' משנה ז') מעשה 
שעמדו קינים (קן ציפור שמביאים קרבן ליולדת) 
בירושלים בדינרי זהב אמר רבן שמעון בן גמליאל 
המעון הזה לא אלין הלילה עד שיהו בדינרין נכנס 
לבית דין ולימד האשה שיש עליה חמש לידות 
ודאות חמש זיבות ודאות מביאה קרבן אחד 
ואוכלת בזבחים ואין השאר עליה חובה ועמדו 
קינים בו ביום ברבעתים. ופרש"י אף על פי שהיקל 
על דברי תורה עת לעשות לה' הוא. והיינו שרשב"ג 
באותו לילה בא ללמד שאין צריך להביא קינים בכל 
יולדת וע"מ שיצטרכו העם פחות קינים ואע"פ דהוי 
מילתא דטומאה וטהרה דחמירא, ועשה כן ע"מ 
שיוזילו מחיר הקינים. וכן מבואר בגמ' פסחים (דף 
ל.) דשמואל רצה לתקן נגד אלו מוכרים כלים ביוקר 

וזילו הוא יפסוק  י שאם לא 
הלכה כרבי שמעון שאפשר 
להכשיר הכלי וא"צ בחדש. 
וע"ע בגמ' סוכה (דף ל"ד:) 
באותו ענין לגבי מה שאמר 
ח  כ ו  . ס הד י  ר כ ו מ ל ואל  מ ש
תוקף זה מבואר בגמ' בבא 
בתרא (דף ח':) דאיתא בני עיר 
רשאים להתנות על המדות ועל 

 השערים, ועל שכר פועלים. 
ו'  וכ"פ  הרא"ש (שו"ת כלל 
סימן ה') שעל כל ענין שהקהל 
מסכימים, הולכים אחר הרוב, 

והיחידים צריכים לקיים כל מה שיסכימו עליהם 
הרבים. דאם לא כן, לעולם לא יסכימו הקהל על 
שום דבר, אם יהיה כח ביחידים לבטל הסכמתם לכן 
אמרה תורה, בכל דבר הסכמה של רבים אחרי רבים 
להטות. וכ"פ הרשב"א בתשובה (חלק ד' סימן 

 קפ"ה)
והנה בשו"ת צמח צדק (הקדמון סימן כ"ח)נשאל 
גבי הערלים מוכרי דגים מייקרים השער לפי שראו 
שהיהודים קונים לכבוד השבת ואין מניחין בשביל 
היוקר, ועשו הקהל הסכמה ששום אדם לא יקנה 
דגים שני חדשים. ושאלו התלמידים אותי אם 
רשאין לעשות כן כיון דכבוד שבת הוא ועוד כל 
פרנסתו של אדם קצובין לו מראש השנה, חוץ 
מהוצאת שבת ויו"ט אם מוסיף יוסיפו לו. א"כ אין 
פסידא בזה אם קונים ביוקר לכבוד השבת. והשיב 
ע"פ הגמ' דכריתות דרשב"ג היקל על דברי תורה 
משום עת לעשות ושפיר דמי לעשות תיקון שלא 
יקנו דגים כלל לכמה שבתות כדי שיוזלו, ויוכלו אחר 
כך אפילו עניים לכבד את השבת בדגים והיינו עת 

 לעשות לה'  וגו'. עכ"ל. 
ודין זה הביא המגן אברהם (או"ח סי' רמ"ב ס"ק א') 
בקצרה וכתב אם הערלים מיקרין השער דגים נכון 
ספ"א  נה  ממש יה  ורא ים,  ו דג קנ י לתקן שלא 
דכריתות. והיינו נראה שאם יש הפקעת שערים 
במחיר דבר מסויים יכולים לתקן שלא יקנו הדבר 
אף אם צריך אותו לצורך שבת  או מצוה אחרת 
(ויותר מזה דהמשנה בכריתות איירי לענין טומאה 
וטהרה) וכ"כ בהדיא החתם סופר בהגהות השו"ע 
(שם) דנכון לתקן ולשבר מלתעות מייקרי השער. 
ואע"פ דלעיקר דימוי הדין לכריתות פליג עליה, מ"מ 
לענין תקנת השוק של מייקרי שער יש לנהוג כן. 
ויתירה מזו ביאר בשו"ת שלו (חת"ס חלק ז' סי' נ"ז) 
דכיון דלא עקרינן בהאי תקנתא איסורא דאורייתא 

א"כ שפיר יש כח ביד בית דין למיעבד תקנתא 
 למיגדר מילתא. עכת"ד.  

ובמשנה ברורה (שם ס"ק ד') כתב אם מוכרי הדגים 
מייקרין השער נכון לתקן שלא יקנו דגים איזה 
שבתות עד שיעמוד השער על מקומו. והנה בבה"ט 
הביא דלא יעשו תקנה רק אם הוסיפו המקח יתר על 
שליש מכמו שהיה מקדם. אבל בא"ר ובפמ"ג כתבו 
דאף פחות משליש יוקר יש לעשות תקנה משום 
עניים. והוסיף עוד שאם תקנו לאסור לאכול דגים 
כמה שבתות ואחד קנה מקודם מותר. ע"כ. והיינו 
דיש יחס לתקנה שעושים הקהל ויש לדון מתי צריך 
לעשות תקנה זו אם גם כשמיקרין בקצת כגון פחות 

 משליש.
אומנם הצמח צדק שהביא עיקר דין זה, תיקן בהאי 
תקנה ושוברה בצידה וס"ל דאם הוא עשיר ויש לו 
אפשרות לקנות יכול לקנות, ואינו ממש בגדר חרם 
צרכנים אלא התאגדות הקהל. ואתא לאשמעינן 
דאף שמבטלין בזה מצות עונג שבת אין בזה איסור. 
אבל בשו"ת בית יהודה (חלק יורה דעה סימן ל"ב)
נשאל בענין אם עשו הקהל חרם לא לקנות דגים אם 
העכו"ם מייקרין השערים, אם 
מותר לקנות לעצמו ע"י שליח 
גוי שיקנה עבורו דגים והשיב 
א  ה ד ר  ו ס א ד ט  ו ש פ ר  ב ד ה ד
שלוחו הוא וקי"ל דשלוחו של 
אדם כמותו ואע"ג דקי"ל דאין 
שליחות לעכו"ם לחומרא יש 
שליחות כמו שפסק מרן הב"י 
גבי ריבית  ו"ד ר"ס קס"ט)  (י
ש  י ד ל  " ס ד י  " ש ר ת  ר ב ס כ
שליחות לעכו"ם לחומרא. ועוד 
י דזיל בתר טעם  דהכא שאנ
ההסכמה הוא כדי שיתבטל 
שער היוקר, ואם נתיר לקנות ע"י עכו"ם יעשו כל 
הקהל כן, והמוכרי' לא יחזרו בהם כשימצאו קונים, 
ובפרט אם ירגישו בהם שקונים לצורך הישראלים. 
ועוד דמחזי כחוכא ואיטלולא אותו החרם בעיניהם, 
ת  ו פ י ר ט ו ת  ו ל י ב נ ר  ו ס י א כ י  ו ה ם  רת ב ס י  פ דל
וכשיראום אוכלים דגים יזלזלו באיסורם ויש בדבר 
חילול השם. ואם עבר א' וקבל פשיטא דישליכנו 
לכלבים ואע"פ שאותו יחיד היה מוחה בתחילת 
הסכמת החרם אין לחוש לו דבטלה דעתו אצל הרוב 
כדאיתא ביו"ד סי' רכ"ח סל"ד. עכת"ד. ומבואר 
בדבריו דהתקנה הוי כחרם הקהל ואין אף אחד 
מהקהל יכול להתיר החרם ואף אם קנה ישליך 

 לכלבים. 
ולכאורה יש לדון בכל תקנה כיצד תוקפה ולשונה 
של התקנה שעליה הסכימו הציבור. וכמבואר 
בתשובת הגר"ח פלאג'י בשו"ת חיים ביד (סימן נ"א) 
שנשאל לגבי הצבור שהסכימו שלא לעשות בבגדי 
נשים מוזהבים משום גדר וסייג בראות דוחקא 
דציבורא. כי אין יכולת העניים מספקת ונתנו לו בגד 
מוזהב במתנה אם מותר ללובשו או לא. והשיב לא 
מבעיא כשלשון הסכמה הוא שלא לעשות בגדי 
נשים מוזהבים כי בודאי מצי למימר עשאו הוא 
בעצמו או אחרים. הרי כל עיקר הקפידא הוא משום 
דוחקא דציבורא שלא יראו אחרים ויהיו מוכרחים 
לעשות ע"כ שלא בטובתם. אלא אפי' היה כתוב 
בלשון ההסכמה שלא לקנות כיון שהטעם הוא 
משום דוחק הציבור, נראה לאסור אפילו במתנה 
והזכיר דברי הבית יהודה לעייל. והיינו דכל תקנה 
אנו רואים עיקרה ותכליתה ואם התקנה נעשית על 
דעת דבר מסויים אנו נוהגים כן ואין להתיר כלל 
התקנה או החרם ליחידים. והביא שם שבשו"ת 
עוגת אליהו למהר"א ישראל (אב"ד רודוס סימן כ"ו) 

 הרב עמנואל איפרגן

ְוֶזה ָמה ֶׁשְּמַלְּמִדים אֹוָתנּו ַרּבֹוֵתינּו,  ַהָּגדֹול. 
ֶׁשָאָדם הֹוֵל ְלָמקֹום ָעָפר ִרָּמה ְותֹוֵלָעה, ְוא 
 , ַהֶּזה ֹוָלם  ָהע ֵמֶהְבִלי  ֲהָנָאה  ׁשּום  ֹו  ל ִנְׁשַאר 
ּוְכֶׁשָּיבֹוא ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוִיְרֶאה ֶאת 
ִּבְזּבּוז  ַעל  ַרּבֹות  ִיְבֶּכה  ִהְפִסיד,  ׁשֶּ ֹות  ָהאֹוָצר

  ְזַמּנֹו ַהָּיָקר ִמָּפז.
 

 דע מה למעלה ממך
ֶיְׁשָנם ְּבֵני ָאָדם, ֶׁשִמְתַּבִייִׁשים ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים 
ֲאסּוִרים ְלַיד ֲאָנִׁשים, ֲאָבל ַּבֵּסֶתר עֹוִׂשים ֵהם 
 ִבים ְּבָכ ְּכָכל ָהעֹוֶלה ַעל רּוָחם, ְוֵאיָנם ִמְתַחׁשְּ
ֶׁשה' ִיְתָּבַר רֹוֶאה ּוַמִּביט ֲעֵליֶהם. ּוְכָבר ָאַמר 
ַּבִּמְסָּתִרים  ִיָּסֵתר ִאיׁש  ִיְרְמָיהּו: "ִאם  ַהָּנִביא 
ַמִים  , ֲהלֹוא ֶאת ַהׁשָּ ַוֲאִני א ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ה'

  ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא".
ָּבָבא ַקָּמא  ְּבַמֶּסֶכת  נּו  ָּמִצי ֶזה  ְּכגֹון  ַּדף  ְוַעל  )

עט:): ָׁשָאלּו ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי 
ֶאת ַרָּבם, ִמְּפֵני ַמה ֶהְחִמיָרה ּתֹוָרה ְּבַגָּנב יֹוֵתר 

[ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַּגָּנב ִנְתַּפס ִּבְגֵנָבתֹו, ְמַׁשֵּלם  ִמַּבַּגְזָלן 
ְוִאּלּו   . ה ַוֲחִמׁשָּ ַאְרָּבָעה  ִּפי  ם  ְוִלְפָעִמי  , ֶּכֶפל

  ַהַּגְזָלן ְמַׁשֵּלם ַרק ֶאת ַהֶּקֶרן].
ָהֶעֶבד  ְּכבֹוד  ֶאת  ִהְׁשָווה  ַהַּגְזָלן  ָלֶהם:  ָאַמר 
ִלְכבֹוד ָהָאדֹון, ְּכלֹוַמר, ַהַּגְזָלן ֵאינֹו ָיֵרא ִמְּבֵני 
ָּברּו הּוא,  ֵמַהָּקדֹוׁש  ָיֵרא  נֹו  ֶׁשֵאי ְּכמֹו  ָאָדם 
ֶׁשֲהֵרי ַהַּגְזָלן חֹוֵמס ְולֹוֵקַח ָממֹון ְּבָגלּוי ּוְלֵעין 

  ָּכל.
ֹוד  ִלְכב ָהֶעֶבד  ֹוד  ְּכב ה  ִהְׁשָוו א  ַהַּגָּנב  ְוִאּלּו 
ֹוֵתר  י ָאָדם  ִמְּפֵני  ּוא  ה ְמַפֵחד  ֶאָּלא   , ֹון ָהָאד
ֵמָאֵׁשר ְמַפֵחד ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְוָלֵכן ָּבא 
ם  ֹוִאי ר ָאָדם  ְּבֵני  ן  ֵאי ׁשֶּ ְּבָׁשָעה  ַּבַּלְיָלה  ִלְגנֹב 
אֹותֹו, ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ִמָּכ ֶׁשּבֹוֵרא עֹוָלם רֹוֶאה 

.ֶאת ַמֲעָׂשיו, ְוָעִתיד ְלַהֲעִניׁשֹו ַעל ָּכ  
ם  ֹוְׁשִׁשי ֶׁשָּתִמיד ח ָאָדם,  ְּבֵני  ֶׁשל  ַּדְרָּכם   ָּכ
 ַמה ַיִּגידּו ָעַלי", "ַמה חֹוְׁשִבים ָעַלי", "ֵאי"
ִיְסַּתְּכלּו ָעַלי", ֲאָבל א ִמְתּבֹוְנִנים "ַמה חֹוֵׁשב 
ָעַלי ּבֹוֵרא עֹוָלם, "ַמה יֹאַמר ָעַלי ּבֹוֵרא עֹוָלם", 

  "ֵאי ִמְסַּתֵּכל ָעַלי ּבֹוֵרא עֹוָלם".
ּוְמַסְּפִרים ַעל ַרִּבי ָמְרְּדַכי ּדֹב ַוִייְסַמְנֵדל ַזַצ"ל, 
ַאְלֵפי  ל  ְלַהִּצי ְוָזָכה  ַהׁשֹּוָאה,  ֶאת  ָעַבר  ֲאֶׁשר 
ְיהּוִדים ִמָמֶוות. ַּפַעם הּוא ָהָיה ְמאּוְׁשַּפז ְּבֵבית 
ְּכֵדי   ּתֹו ְלֶפַתע   , ֵלב ֶהְּתֶקף  ֵעֶקב  ם  ֹוִלי ח
ָחׁש  ֲעצּוָמה, הּוא  ְּבֻחְלָׁשה  ַּבִּמָּטה  ְׁשִכיָבתֹו 

  ֶׁשהּוא הֹוֵל ָלמּות.
ְמֻסִּבים ֶאל ַהִּקיר,  ֶׁשָּפָניו  ן  ְוִהֵּנה הּוא ִהְבִחי

ַּבְּגָמָרא  ֶׁשּמּוָבא  ְׁשִמי  ְוִנְזַּכר  ( : ג ק ֹות  ּוב ְּכת )
ְוִאם  ָיֶפה לֹו.  ָמן  ִסי ְּכַלֵּפי ָהָעם,   ּוָפֶני ֶׁשֵּמת 

  ָּפָניו ְּכַלֵּפי ַהִּקיר, ִסיָמן ַרע לֹו.
ְוָאז הּוא ָחַׁשב ְלַעְצמֹו: ַמה ִיְהֶיה, ַמה ַיְחְׁשבּו 
ָעַלי ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִּיְראּו ֶׁשֲאִני ֵמת ּוָפַני ֶאל ַהִּקיר. 
ְלִהְסּתֹוֵבב  ְוִנָּסה   , ו ּכֹחֹוָתי ָּכל  ֶאת  ֲאָזר  הּוא 
ָעְלָתה ּבֹו ַמֲחָׁשָבה: ֵאין  ִני. ַא ִמַּיד  ְלַצד ַהׁשֵּ
ּוץ  ח ם  ֹוִני ָהַאֲחר   ְּבֵרַגֵעי ַלֲעׂשֹות  ַמה   ְל

!?ַאֲחֵרי מֹוְת ִמִלְדאֹוג ַמה יֹאְמרּו ָעֶלי   
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 טלטול בעלי חיים
  האם מותר בשבת לטלטל חיית מחמד? שאלה:שאלה:שאלה:שאלה:

ע' בש"ע ס' שח סל"ט שכתב שאסור לטלטל בהמה חיה ועוף. והטעם לזה ע' בב"ח שכתב משום  הקדמה:הקדמה:הקדמה:הקדמה:

"שאינם ראויין לכלום". וכ"כ במ"ב סקקמ"ו "דהם בכלל מוקצה כעצים ואבנים דהא לא חזו". ועל כרחך אין 

כוונתם שאינם ראויין כלל וכלל, שהא שפיר בהמות ראויין להרבה דברים, לעבוד, לשמור ועוד. אלא כוונתם 

א משום הו   הוא, שבעלי חיים אינם ראויין לשום דבר הצריך טלטול. ולכן לענין הלכות מוקצה הם "לאו בר טלטול". עכ"פ ראינו שהטעם שבעלי חיים מוקצה 

שאינם ראויין לשימוש המצריך טלטול. ולכן יש לדון לענין חיית מחמד, כגון כלב או חתול, שמיחדים אותם להיות שעשוע 

לשחק בהם ולחבק אותם. ונמצא שהם שפיר ראויין ומיוחדים לתשמיש של טלטול. א"כ אפשר שאין אלו בכלל המוקצה של 

 שאר בעלי חיים.

: יש מח' ראשונים לענין מי שיש לו ציפור שמצפצפת בקול נאה, והניח הציפור בתוך הכלוב, ומטלטל הכלוב מח' ראשונים מח' ראשונים מח' ראשונים מח' ראשונים 

מחדר לחדר לשמוע אותה להנות מקולה. ודן לענין אם מותר גם בשבת לטלטל אותה. המהר"ח או"ז סבר להקל, והרא"ש 

סבר להחמיר. המהר"ח או"ז סבר "להתיר לטלטל עופות המצפצפים בקול נאה בכלובו", משום שע"י שמיוחדים לטלטל 

להנות בקולם נמצא שלאו מוקצים נינהו. ולכן אין זה נכלל במוקצה של בעלי חיים, שהא שאר בעלי חיים אינן מיוחדין 

 .(א)לשימוש המצריך טלטול. והרא"ש סבר להחמיר משום "שאין תורת כלי עליהם"

: יש להקשות, מה הסברא של הרא"ש להחמיר? מה בכך "שאין תורת כלי עליהם", הא מהיכי תיתי שצריך סברא להחמיר סברא להחמיר סברא להחמיר סברא להחמיר 

להיות "כלי" כדי להתיר טלטולו. למה אינו מספיק במה שהוא ראוי לשום תשמיש המצריך טלטול? ויש לומר ע"פ דרך הקה"י 

(בביצה ס' ד'). שמתחילה לא היה דין מוקצה אלא בדברים שלא היה מוכן לשבת. ואח"כ בא נחמיה וראה שכלל ישראל היו 

. [ולכאורה גם מאכל באמת (ב)מקילין בהלכות שבת, ולכן גזר על כל דבר שלא לטלטל אותם, אא"כ הם דברים הצריכים ביותר

.] ובסוף כשראו שחזרו להזהר קצת באיסור שבת, התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו, עד שיאמרו שכלי שמלאכתו (ג)היה נכלל בגזירתו אי לאו שהיו צריכים ביותר

ן נשאר דיי לאיסור מותר לצורך גופו ומקומו, וכלי שמלאכתו להיתר מותר אפילו מחמה לצל. והיוצא מכל זה, שנמצא שכל דבר שלא מצינו שהתירו בהדיא, ע 

אף אם יש . ש בגזירת נחמיה. ולכאורה זהו כוונת הב"י בהקדמה לס' שח (ובמ"ב שם) שכתב שהכלל של "מוקצה מחמת גופו" הוא כל "דבר שאינו כלי ולא מאכל" 

. ולכן יש לומר שכיון שא"א (ד) דבר שמוכן להשתמש בהם בשבת, מ"מ כל שאין עליהם שם "כלי" או שם "מאכל" עדיין נשאר עליהם איסור טלטול מגזירת נחמיה 

רת טלטול של גזי לקרוא בעלי חיים "כלים" או "מאכל", שהרי הם בעלי חיים, נמצא שאין לנו מקור ששייך להיות שום היתר טלטול בבעלי חיים, ולעולם נשארו ב 

 . (ה)נחמיה

: יש פוסקים שכתבו להחמיר מטעם אחרת. ע' בש"ע ס' שה סי"ח, שאין משתמשים בבעלי חיים כלל וכלל. והוא משום גזירה, שאם רוכב עליה עוד טעם להחמירעוד טעם להחמירעוד טעם להחמירעוד טעם להחמיר

שפשף את ו ל שמא יבוא לידי תלישה. ומפני זה גזרו על כל השתמשות, אף בהשתמשות שאין שייך לבוא לידי תלישה, והוא משום "לא פלוג". וע"ש שאסרו אפיל 

. והמקילין בחיית מחמד, על כרחך הם סוברים שחיבוק או ליטוף (ו) התינוק על גב הבהמה. ולכן, לפי זה, לא מהני שום יחוד לכלב או חתול, שלעולם הם מוקצין 

 .(ז)חיית מחמד אינם בגדר "שימוש", אלא הבעת חיבה בעלמא

מחמד מוקצה הוא, וכדעת רוב הפוסקים. אבל -. וכן ראינו שמקובל לבני תורה לנהוג שגם חיית (ט), אבל רוב פוסקים מחמירים(ח): יש פוסקים המקילין בזהלמעשהלמעשהלמעשהלמעשה

 .(י)אין כדאי למחות במי שמקיל בזה במקום שלא ישמעו לנו, ובפרט שיש דיעות שמותר הוא בהלכה
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 הרב יוסף שטילרמן

 

 ואלה יעמדו על הברכה בזכות המצווה הרמה של זיכוי הרבים בהחזקת העלון
 

 מתתיהו מסלטי וכל משפחתו

 סברא אחרת עימו להתיר בנדונו דהגר"ח פלאג'י ואכמ"ל דפשטה דסוגיא כמבואר לעייל.
ובאמת דבכל מה שדברנו אינו דומה לימינו הדגים אף אם יהיו ביוקר אין זה בשביל תקנה שלא לקנות דגים 

 וכידוע כשהדגים המיובאים מסין ביוקר ותמיד יבוא אחד מהיבואנים ויסדר מחיר לרווחת עצמו והקהל. 
ולסיום ראוי להביא כאן מה שדן הגאון בעל שו"ת משנה הלכות (חלק י' סימן ע"ז) בענין האתרוגים 
שהסוחרים מייקרים את המחיר והבני תורה קשה עליהם לקנות אתרוג מהודר. ושם רצה לתקן על פי דברי 

וזיל את לה   התוס' (סוכה דף מ"א: ד"ה אלא) שיקנו הקהל אתרוג אחד וכל אחד יקנה לשני אחר הברכה (כמו שהיה נהוג בקהילות ישראל) וכך הסוחרים ילמדו 
דעת הרב ל ו מחיר האתרוגים (ולא יגרמו לקרטל) עיי"ש באורך. ולענ"ד קשה היום לעשות תקנות בענין חרמות כגון אלו שהרי כל קהילה וקהילה גם דעת הקה 

המקום ני  שונה מקהילה אחרת, לכך כל מקום ינהגו לפי צורכי המקום ותקנות המקום. ומ"מ תקנות שמתקנים אנשי המקום בינם או ע"י ראש הקהל חייבים ב 
 לנהוג לפיהם.
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