
וידבר ה' אל משה וידבר ה' אל משה וידבר ה' אל משה וידבר ה' אל משה בפרשה (פרק ט"ז פסוק כ')  כתוב  כתוב  כתוב  כתוב  

ואל אהרן לאמר, הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה ואל אהרן לאמר, הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה ואל אהרן לאמר, הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה ואל אהרן לאמר, הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה 

 .אתם כרגעאתם כרגעאתם כרגעאתם כרגע

ה   " ב ה  הק " ב ה  הק " ב ה  הק " ב ות את הק כל ל ה  צ ו ר קת  חלו מ ש  י ש גלל  ב

בפרשה שלנו מסופר על קרח ועדתו שנחלקו    כולם, 

 מה כל כך גרוע במחלוקת עד שזה יכול להביא כליון ברגע?  על משה רבינו,

רבינו סעדיה גאון, וכן כותב גם בעל חובות הלבבות שהיה מגדולי הראשונים, למה הקב"ה ברא כל מבאר מבאר מבאר מבאר 

הם מסבירים שאם אדם יוצר רק ארונות    כך הרבה אנשים כשכל אחד יש לו פרצוף אחר ודעה שונה? 

אדם שהוא צייר    מטבח, זה מראה שהוא נגר טוב אבל הוא מוגבל, אדם זה הוא נגר אבל הוא לא מכונאי! 

מעולה, זו יכולת נחמדה ונעימה, אך הצייר הזה אינו בנאי, תגיד לו לבנות בית עם מלט ואבנים הוא לא 

הקב"ה ברא הרבה פרצופים כדי להראות לכל הנבראים שהוא כל יכול    ולמה? כי הוא גם מוגבל!    ידע, 

ובורא פרצופים שונים ודעות שונות, על כל אדם מוטל להראות שגם הפרצוף והשכל שלו יכול להתגבר על 

יש אדם כעסן בטבעו, אם הוא מתגבר וכובש את המידה הזו הוא הגדיל את  נסיונות ולעבוד את הבורא, 

שם ה' בעולם, ואומרים עליו הנה 

קב   יע ח   –תראו את  י צל וא ה גם ה

ואילו אדם  לכבוש את כעסו לכבודי, 

והוא כובש את  אחר שהוא עצלן 

עצלותו וקם בזריזות בבוקר לתפילה 

הרי הוא הגדיל את   –כדי לקיים מצוות 

שם ה' בעולם בכך שהוא מראה שגם 

ר  ב ג ו מת י ות נ ו רצ ו ו  כל ש הוא עם 

ומתעלה, לכן יש סוגים שונים של 

 אנשים בעולם הכל למטרה הזו!

במחלוקת    מה קורה במחלוקת? כעת  כעת  כעת  כעת  

אדם לוקח את כל הסגולה הזו, את כל המושג הזה שאנשים נבראו עם פרצופים שונים ודעות שונות ומה 

הוא משתמש עם זה בדיוק להיפך לעשות חילול ה' ולריב עם כולם ולסכסך בין אדם     הוא עושה עם זה? 

לחבירו ובין איש לאשתו, איזה בל תשחית! לקחת יהלום יקר, לקחת בריאה מיוחדת ולהשתמש עם זה 

במקום  לתכלית הרע! לכן מחלוקת זה דבר כל כך גרוע ושנוא אצל הקב"ה, לכן מחלוקת יכול להביא כליה, 

שיש מחלוקת יש עוד הרבה עבירות לא רק מחלוקת, בתפילה אנו אומרים "שים שלום טובה וברכה", איפה 

 שיש שלום יש גם טובה ויש גם ברכה!

רבינו ידע שאי אפשר לתת לקרח את מה שהוא רוצה, כי זה נגד התורה! משה רבינו התנגד בכל תוקף משה משה משה משה 

ויחר למשה מאד ויאמר אל ה אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעתי ויחר למשה מאד ויאמר אל ה אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעתי ויחר למשה מאד ויאמר אל ה אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעתי ויחר למשה מאד ויאמר אל ה אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעתי  -ולכן כתוב בפסוק 

ולכן כתוב בפרקי אבות (פרק ה) כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקים, ושאינה את אחד מהם!  את אחד מהם!  את אחד מהם!  את אחד מהם!  

לשם שמים אין סופה להתקים, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי, ושאינה לשם 

? התשובה ברורה, משה קרח ומשה קרח ומשה קרח ומשה קרח ומשה , הרי היה צריך להיות כתוב מחלקת  קרח וכל עדתו קרח וכל עדתו קרח וכל עדתו קרח וכל עדתו שמים זו מחלוקת  

רבינו איננו כלל במחלוקת, דוד המלך אמר משנאיך ה אשנא במתקוממיך אתקוטט, דוד המלך מתקוטט 

ואף מפרש זאת לכל העולם! התשובה ברורה, דוד המלך ומשה רבינו עשו לכבודו יתברך ונגד המפקיעים, 

שם המלחמה הוא השלום, הוא השלימות, חנופה גרועה כמו מחלוקת, וכשהדבר נעשה על דרך התורה אין 

 זה מחלוקת אל הפקעת החנופה! רק התורה נותנת כלי מדידה מהו חנופה ומהו מחלוקת, איך כמה ומתי.

    כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:

זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו, ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני ה' מחר והיה האיש זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו, ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני ה' מחר והיה האיש זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו, ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני ה' מחר והיה האיש זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו, ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני ה' מחר והיה האיש (ט"ז ו') 

    אאאאששששרררר    ייייבבבבחחחחרררר    הההה''''    ההההוווואאאא    ההההקקקקדדדדוווושששש    ררררבבבב    ללללככככםםםם    בבבבנננניייי    ללללוווויייי,,,,

 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין

 
 

 מזל טוב וברכה רבה!
 ו“הידוד נחמה ורעיתו ‘ הר

 על הולדת הנכד
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 

    קרחקרחקרחקרח  ויקחויקחויקחויקח

''לקח את עצמו'' (רש"י). אע''פ שהיה קרח מחונן 

בהרבה מעלות: היה יחסן, תלמיד חכם, עשיר ופקח, 

ואולי גם היה ראוי להיות מנהיג בישראל, ולמה לא 

''לקח את עצמו''   –ניתנה לו השררה? כי ''ויקח קרח''  

הוא לא המתין עד שיביאו לו עטרת המנהיגות, אלא 

 ''ויקח'' לקח בחוזק יד, ולכן לא זכה לה.

 (ר' בונים מפשיסחא)                                                  

    ויקח קרחויקח קרחויקח קרחויקח קרח

הלבישם טליתות שכולן תכלת (רש"י). גם זה היה 

מתכסיסיו של קרח להצדיק את טענותיו. אמר: כשם 

שטלית שכולה תכלת פטורה מן הציצית , כך עדה 

שכולה קדושה אינה צריכה מנהיג. ומשה השיב להם 

שלא כן הוא, טלית כזו חייבת בציצית ועדה קדושה 

 צריכה מנהיג.                                        (חת"ם סופר)

    לא חמור אחד מהם נשאתילא חמור אחד מהם נשאתילא חמור אחד מהם נשאתילא חמור אחד מהם נשאתי

איש מושחת ושפל שעולה לגדולה ונעשה מנהיג, 

דרכו להוריד מגדולתם את ראשי העם ונכבדיו שהיו 

לפניו. כנגדם יגביה שפלים, אנשים כמותו, כדי שיהיו 

ויתנו לו יקר. לא כן אדם גדול וחכם  כפופים לו 

ינהג כבוד בזקני העם  שנעשה שר ומנהיג, הוא 

וחכמים, ולא יעלה ריקים ופוחזים. אמר משה רבינו: 

"לא   –לא הגבהתי שום אדם שפל הדומה לחמור  

חמור אחד מהם נשאתי", וגם לא הורדתי שום איש 

"ולא הרעותי את אחד מהם" כלומר  –חשוב מגדולתו 

 המיוחד שבהם.                (רבי שמואל מניקלשבורג)

    ויקח קרחויקח קרחויקח קרחויקח קרח

"מחלוקת שאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל 

 עדתו" (אבות ה' י"ז)

" (עם ועדתו ועדתו ועדתו ועדתו   קרח קרח קרח קרח בגימט' "   796" =  שמים שמים שמים שמים   שם שם שם שם   אינה אינה אינה אינה " 

 הכולל)

"למנצח על שושנים לבני קרח" (תהילים מ"ה) אומר 

ן  נלקטו מבי ו שושנים  י קורח שהי "בנ המדרש 

החוחים, שאמר הקב"ה: מה אני מבקש, שושנים, 

 אמרו בני קרח אנו שושנים אמר להם הקב"ה נצחתם"

", קרח שהיה יכול להיות ח ח ח ח קר   ח ח ח ח ורמז לכך " ויק 

 מהשושנים אומר עליו הכתוב: 

" שלקח עצמו לצד , לצד המחלוקת לצד חחחחקר חחחחק -"וי 

 (קוצים). חחחחחחחחה

 (המשב"א)                                                                        

 
 מזל טוב וברכה רבה!

 ו“הי שמעון פריאנט ורעיתו‘ הר
 על נישואי הבן

 

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
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 מזל טוב וברכה רבה!
 ו“היישראל רבינוביץ ורעיתו ‘ הר

 על הולדת הנכד
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 פרשת קרח

 4המשך בעמוד 



 

 האם אפשר לקדש בכוס חד פעמי
אגרות משה אורח חיים חלק ג' סימן ל"ט בשו"ת  בשו"ת  בשו"ת  בשו"ת  

כתב בדבר כוס לקידוש אם רשאין לעשות על כוס 

שנעשה מנייר שהוא כלי רק לשעה ששמע אשר 

, אמת הדבר דהא התוספות מפרשים  אסרתי

בברכות דף נ' ד"ה מודים וכן בשבת דף ע"ו כתבו זה 

בד"ה כדי בשם בני נרבונא דחי שנאמר בהדברים 

הצריכים בכוס של ברכה הוא שיהיה הכוס גופו כלי 

שלם ואיפסק כן בש"ע או"ח סימן קפ"ג סעיף ג', 

וכתב המג"א סק"ה דאפילו נשבר רק בסיס שלמטה 

נמי פסול אף שגוף הכוס שלם, וכוס של קידוש 

טעון כל מה שטעון כוס של בהמ"ז כדאיתא או"ח 

בסימן רע"א סעיף י', אלמא דבעינן שיהא הכוס נאה 

שרק כוס כזה כשר לבהמ"ז ולקידוש, ורואה אני 

שכוס של נייר שהוא רק לשעה על פעם זה לבד הוא 

עוד גרוע דאין לו שום חשיבות שודאי אינו ראוי 

לבהמ"ז ולקידוש. אך כשליכא כוס אחר אולי יש 

 להקל. ע"כ .

בחזון עובדיה הלכות קידוש כתב להקל לקדש אולם אולם אולם אולם 

בו, אולם מדין זה אלי ואנוהו עדיף לקדש על כוס 

כסף. ודוחה דברי האגרות משה שכיון שהוא מיוצר 

לכך והוא עומד בשלימותו אין 

לנו מקור לאסור, והביא דברי 

אז נדברו שחלק על האגרות 

משה שהרי אפילו בקבוק יין 

ש  ו ד י ק ו  ב ת  ו ש ע ל ר  ש כ

ם  ו י ה ש פ  " ע א ד  ב ע י ד ב

משליכים אותו לאשפה אחרי 

ד  ח ס  ו כ גם  ן  כ ו ש,  ו מ י ש ה

ר  " ו מ ד א ה ם  ש ב ו  , י מ ע פ

מסאטמר יש כאלה שכתבו 

שהחמיר ויש כאלה שכתבו 

 שבדיעבד התיר,

ת   " ו ש ת  ב " ו ש ת  ב " ו ש ת  ב " ו ש ב ב ת כ ק  ח צ י ת  ח נ מ

ולהלכה למעשה נ"ל דכוס של נייר שהוא כלי רק 

לשעה גרע עוד מנשבר בסיסו, וצדקו דברי האגרות 

משה בזה. אולם לא מטעמי' אלא מטעם אחר וכמו 

שיתבאר, דהנה ביארנו בספרי מנחת יצחק (ח"ג סי' 

ע"ו ע"ז ע"א) ושוב בח"ד (סי' קי"ד) ובהמשך לזה 

(בח"ה סי' ל"ב) במחבת לאפיה העומד לשימוש חד 

פעמי, מה דינם לענין טבילה. דהשואל הביא שם 

מדברי הרמב"ם (הל' כלים פ"ה ה"ז) שכתב: וכן קרן 

שהוא משתמש בה ומשליכה אינה מקבלת טומאה. 

והטעם דל"ה כלי, רק כשנעשה להשתמש בו 

תדירות, אבל לא כשנעשה להשליכה תיכף. וכן 

בנד"ד תיכף אחר האפיה זורקין המחתה, וכן מטעם 

דאין על כלים אלו שם כלי לקבלת טומאה כיון 

דעומדים להזרק, וכמבואר במשניות (כלים פרק ט"ז 

מ"ה ובר"ש שם) וברמב"ם (הל' כלים פ"ה ה"ז) 

דבחושב לאכול מה שבתוכו ולזרקו טהור, הה"ד 

דאין עליהם שם כלי לענין טבילת כלים. ומנהגם של 

ישראל תורה. ועיין מ"ש בשולי הגליון שם דאף 

שאפשר להשתמש כמה פעמים אם רצונו בכך, הא 

כיון דאין דרך כלל להשתמש בהם פעמיים דמי 

שפיר להא דתנן בכלים שם, ואינו מקבל טומאה 

להחמיר לעשות קידוש עיין שם. ולכן פסק 

 על כלי חד פעמי,

רת   י מ ש רת  ב י מ ש רת  ב י מ ש רת  ב י מ ש ז ב " ש ר ג ה שם  ב ב  ת כ ה  כת ל ה כ בת  ש

אויירבאך זצ"ל שלכתחילה עדיף כוס נאה אולם 

בדיעבד אפשר לעשות קידוש על כוס חד פעמי או 

בקבוק היין עצמו, כיון שכוסות אלה מיוחדים לכך 

וגם אנשים חשובים משתמשים בהם בסעודות 

 חשובות אין להקפיד אם אין לו כוס אחר,

באור לציון הלכות נטילת ידיים הסתפק האם אפשר 

ליטול ידיים מכוס חד פעמי אולם יש לחלק שלגבי 

 קידוש שונה מהלכות נטילת ידיים,

ציץ אליעזר כתב ואין כל ראי' מההיא בשו"ת  בשו"ת  בשו"ת  בשו"ת      

דהרמב"ם בפ"ה דכלים ה"ז, דבשם המדובר על קרן 

שמשתמש בה באקראי ומשליכה, באופן שאין כל 

הוכחה לפי המבנה שלה שעשויה לשמש כלי, ובכל 

זאת גם שם מסיים שאבל אם חישב עליה מקבלת 

טומאה. ומשא"כ בנידוננו בכוסות נייר שמתחילת 

עשייתם עשוים בצורה כזאת, ולשם כך, שישתמשו 

בהם לשתיה, ולמעשה ראוים המה להיות קיימים 

ועומדים לכמה וכמה שתיות, ורק מפני שהמה בזול 

משליכים אותם ע"פ רוב לאחר שתיה, בכל כגון דא 

נראה דבודאי שם כלי עליהם הן בגלל שעשוים 

ככלים והן בגלל שיש גם תחילת מחשבה לכך 

שמהני אפילו בקרן. והוכחה ברורה ומפורשת לכך 

יש להביא מדברי הרמב"ם בפ"ב מכלים ה"א 

שפוסק וז"ל: העושה כלי קיבול מ"מ הרי זה מקבל 

טומאה בכל שהוא מן התורה ואין לכלי קיבול 

שיעור והוא שיעשה דבר של 

קיימא שאפשר שיעמוד כיצד 

העושה כלי מן העור המצה 

שלא נתעבד כלל או מן הנייר 

אף על פי שאין הנייר מקבל 

ן  טומאה או מקליפת הרימו

והאגוז והאלון אפילו חקקום 

התינוקות למוד בהן את העפר 

או שהתקינום לכף המאזנים 

ה  א מ ו ט ם  י ל ב ק מ ו  ל א י  ר ה

שתינוק חרש שוטה וקטן יש 

להן מעשה אף על פי שאין להם 

מחשבה, אבל העושה כלים מן 

הלפת והאתרוג והדלעת היבשים שחקקו למוד בהן 

וכל כיוצא בהן הרי הן טהורין לפי שא"א שיעמדו 

נייר   -אלא זמן מועט עכ"ל.  וא"כ דון מינה לכוסות  

של נידוננו אשר עשוים מתחילה לשם כך וראוים 

כשלעצמם להתקיים, ועושים חיזוק לכך שיתקיימו 

ע"י משיחתם בפרפין וכדומה, ושותים בהם אפילו 

חמים ונשארים קיימים, שבודאי הברור שמותר 

לקדש או להבדיל בהם, וכן ליטול בהם נטילת ידים 

לסעודה. ולא משנה כלל מה שאין נזהרים בהן 

לקיימם בגלל זה שאפשר לקנותם בזול, דהעיקר 

בזה מה שבעצם ראוים המה להשתמש בהם הרבה 

פעמים ושם כלי עליהם, ומה שעל הכוס שם חי 

 ושלם עליו.

  : כוס חד פעמי מניר או מפלסטיק יש לסיכום :  לסיכום :  לסיכום :  לסיכום 

מחלוקת האם אפשר לעשות בו  קידוש,  לדעת 

האגרות משה, והמנחת יצחק, ובשם האדמור 

מסאטמר פסקו לאסור, אולם החזון עובדיה , והציץ 

אליעזר, ואז נדברו, והגרש"ז אויירבך מקילים 

בדיעבד שאין לו כוס אחר, ולכאורה נראה שאם 

ויפה שיש  הכוס חד פעמי הוא קשיח ומכובד 

אפשרות להשתמש בו פעמים רבות, וגם יחשוב 

 להשתמש בו כמה פעמים, כ"ע מודים שאפשר,

 הרב חיים דדש

אחד מפריצי הסביבה, שבה גר אביו של 

רבי חיים מוולוז'ין, הניח לשלושת בניו 

צוואה מוזרה שאת הסוסים שהותיר 

 עבורם יחלקו באופן הבא:

אחד יקבל את חציים, השני יזכה בשליש 

ואילו האחרון יקבל תשיעית, ובתנאי 

שלא יחלקו סוס אחד לשניים. היו הבנים 

במבוכה רבה, מאחר שאביהם הותיר 

להם שבעה עשר סוסים, ולא ידעו כיצד 

לחלקם ביניהם לפי תנאיו, הם ניסו בכל 

דרך וישבו עם גדולי חכמיהם והעלו 

חרס בידיהם, הן ממספר זה לא ניתן 

לעולם לחלק כך.. וכי אביהם לא היה 

 איש שחמד להם לצון...

חישבו האחים וסיכמו כי שאלה סבוכה 

שכזו אין לה מוצא אלא אם תוצג בפני ר' 

ע  ו ד י ה י  א נ י ' ז ו ל ו ו ה ס  נ ר פ ה  , ק ח צ י

בחכמתו. בחרו להם האחים אחד מהם 

 ושלחוהו לטכס עצה מהפרנס.

ר' חיים, לא היה אותה שעה אלא זאטוט 

כבן חמש שנים, אך משראה שאין פותר 

 לשאלה הציע את עזרתו.

בלי היסוס ניגש לבן הפריץ ואמר: אם 

תיתן לי סוס אחד מרכושך הפרטי 

אפתור לכם את הבעיה, בהבטיחו לנציג 

 האחים, והלה הסכים.

תחילה כעס עליו אביו, כי אם אכן יכול 

הוא לחלק את הירושה עבורם, בשל מה 

נזקק הוא לתשלום הסוס. אך ר' חיים 

הצעיר הרגיעו במהרה כי אל לו לדאוג, 

בין כך מתכוון הוא להשיב את הסוס, וכי 

כלך שימושו הוא רק להראות שבצוואה 

התכוון האב לרוב הסוסים ולא נקב בסך 

 הכולל.

נטל ר' חיים את הסוס שניתן לו, צירפו 

לשבע עשרה הסוסים מהירושה והחל 

לחלק. הצי משמונה עשר, היינו תשעה, 
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 מייצר כת החשדנים   -קורח 
של קורח "כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'" ראויה לבדיקה הטענה  הטענה  הטענה  הטענה  

ולהתייחסות רצינית. קורח לא היה קוטל קנים באגם . הוא היה מטועני ארון 

שהיא מהעבודות הנכבדות שבמקדש . הוא מעיד על עצמו שעמד על הר סיני 

ושמע עשרת הדברות מפי הגבורה וצריך להאמין לו שכך היה . "לא אתם 

 לבדכם שמעתם בהר סיני אנכי ה' אלוקיך"!

שגם מרים ואהרון מדברים על זה . "הרק אך במשה דיבר ה' הלוא גם בנו מעניין מעניין מעניין מעניין 

דיבר "! כאילו אז החלה בעם ישראל הערכה לאדם לפי המענה על השאלה 

"היכן היית בשישי בסיוון והאם שמעת את עשרת הדברות ? "!  מי שלא 

 השתעבד במצרים לא הגיע להר סיני ולא זכה לשמוע את עשרת הדברות !  

ההיסטוריה העולמית מאז בריאת העולם כל  כל  כל  כל  

נסבה סביב השאלה האם יקבל העולם את 

התורה האלוקית או אפילו אם העולם מסביב לא 

יקבל אותה אבל לפחות שעם ישראל יסכים 

לקבלה . כאשר עם ישראל הכריז בהר סיני על 

נעשה ונשמע העולם מסביב כמו נשם לרווחה . 

כך כתוב בפסוק "משמים השמעת דין ארץ יראה 

במסכת שבת   –ושקטה"  ( תהלים ע"ו ט' ) וחז"ל  

שאלו על הפסוק הזה אם יראה למה   -דף פ"ח  

שקטה ואם שקטה למה יראה ? אלא שמתחילה 

שמא לא יקבלוה ויחזור העולם לתוהו   –יראה  

 שקטה !  –ולבסוף , לאחר שקיבלוה  –ובוהו

באמת באמת השאלה המרכזית הייתה אבל  אבל  אבל  אבל  

מורכבת וכללה מלבד העניין של קבלת התורה 

על ידי עם ישראל שזה היה בכלל לא פשוט , גם 

את השאלה הגדולה מה יהיה המעמד של משה 

רבנו ? הוא היה מצד אחד "איש אלוקים" כפי 

שהתורה מעידה עליו ברגע האחרון לפני מותו, 

ומאידך הוא היה "ילוד אישה" כפי שמלאכי 

השרת טענו נגדו . ובכן מה יהיה המעמד שלו ? 

כפי שזה כתוב בקריעת ים סוף   –האם יאמינו בו  

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו " וכפי שזה גם נכתב 

לקראת מתן תורה שם אומר הקב"ה למשה 

"הנני בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם 

ו ג ם  ב ך   י א מ י נ ו  ל ע ו ל ם " , או שמא יהיה כמו שחשש משה   בדברי עמך

רבנו עצמו לפני שירד למצרים  "והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו 

 לא נראה אליך ה' "!

שנקרא פה "דברי עמך" שהמשמעות שלו היא שהקב"ה מדבר עם הנושא  הנושא  הנושא  הנושא  

האדם והאדם יכול לשמוע אותו הייתה לדברי בעל "אור  החיים"  ולפי מחשבת 

הפילוסופים בלתי אפשרית ! ולכן גם לא האמינו בה , והיו לדברי ה"אבן עזרא" 

גם יהודים שגדלו במצרים וחשבו כמו שחשבו המצרים הקדמונים, ולכן הנושא 

של אמונה במשה רבנו שהוא שומע את הקב"ה נמצא בספק ויש צורך לאמת 

 אותה !

עתה באו קורח ועדתו וטענו שלא רק עם משה דיבר הקב"ה ולא רק הוא והנה והנה והנה והנה 

שמע את ה' מדבר . "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'" או כפי שאמרה מרים 

"הרק אך במשה דיבר ה' הלוא גם בנו דיבר " ! כולנו נביאים ! ואם כן יש 

בהתנהגותו של משה ר' התנשאות ! את עצמו העמיד כמנהיג ואת אחיו מינה 

 להיות כהן גדול . כך טענו קורח ועדתו .

ניחא. זה יכול   –לנו הזעזוע . אם יאמרו על משה שהוא חומד ממון לא שלו  ופה ופה ופה ופה 

להיות . גם מידות אחרות כדוגמת עצלות או דיבורים לא מדויקים , אפשר 

לומר כך , לכל אדם חסרונות . כאלה ואחרים . אבל לומר על משה שהוא 

מתנשא בזמן שהקב"ה עצמו העיד עליו שהוא עניו מכל האדם אשר על פני 

 האדמה ! איך אפשר להעלות על הדעת מחשבה כזאת ? משה ר' גאוותן ??

מכאן יתפצל השיעור לשני ראשים . הראש האחד יתעסק במה שקורה בעולם 

החשדנות. הוא ינסה לענות על השאלה איך יכול להיות שחשדו במשה רבנו 

בגאווה וחז"ל ידעו יותר מזה , וסיפרו לנו שכל איש מישראל קינא לאשתו 

ואסר עליה להתייחד עם משה רבנו ! וכמו שכתוב בתהלים "ויקנאו למשה 

 במחנה". עד כדי כך !

השני ינסה להתמודד עם מה שמתגלה בתורה שיש הצמדה בין והראש  והראש  והראש  והראש  

האמונה בקב"ה    לאמונה במשה רבנו. זה נמצא בתורה גם בקריעת ים סוף שם 

כתוב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" ! וזה יופיע שוב בהכנה למתן תורה שם כתוב 

". נושא זה קשור בקשר וגם בך יאמינו לעולם "למען ישמע העם בדברי עמך  

 אמיץ עם נושא האמנת הנבואה שזאת אחת מעיקרי האמונה ומיסודות הדת.

    ב.ב.ב.ב.

זצ"ל לימד אותנו שההיפך מאמונה אינו אפיקורסות או דעות כוזבות . אדמו"ר אדמו"ר אדמו"ר אדמו"ר 

אילו הם טעויות שכליות . אבל אמונה היא רגש של אהבה ושל התחברות בני 

אדם עם אלוקים וזה עם זה , ולפיכך ההיפך 

! בחשדנות אין   חשדנות מאמונה הוא רגש ה 

מקום לאהבה וכולה פועלת בתחום ניתוק 

הקשרים ומבודדת את בעליה לפינה חשוכה 

חסרת אור . החשדן אינו יכול להתחתן(!) ואינו 

יכול לפעול בתוך קהילה . כולם נדמים לו 

 כאויבים . חשדנות היא מחלה קשה .

מזה . החשדן אינו מאמין אפילו במה גרוע  גרוע  גרוע  גרוע  

שעיניו רואות ובמקום זה הוא מאמין למוחו 

ציאות  ות מ יכול לרא הוא  .  שם  ח  הקוד

הופכית . במקום לראות אלוקים רחמן המיטיב 

לעולמו הוא בונה דמות אימתנית של אלוקים 

 כעוס, נקמן ומעניש . 

ע   רו ע  וג רו ע  וג רו ע  וג רו יא את וג וצ ה ן  חשד ה רי ש ח . א ה  מז

האלוקים ממקומו ועל כס האלוקים הוא 

שיך  המ הוא  ה  בל י ח מלאכ ו טן  יב ש הוש

במלאכת ההרס והפך את אביו מולידו לאויב. 

!  הוא רווק.  כל  התנהגות   לחשדן אין חברים 

שהוא מבחין בה הוא מפרשה לפי  הבנתו 

החשדנית לרעה . במקום שיש  אור הוא רואה 

רק חושך . במקום שיש ענווה הוא מפרשה 

 כגאווה . 

מדבר החשדן :"אף לא אל ארץ זבת חלב הנה  הנה  הנה  הנה  

ודבש הביאתנו , ותיתן לנו נחלת שדה וכרם". 

וברש"י : "אמרת לנו אעלה אתכם מעני מצרים ....אל ארץ טובה . משם 

הוצאתנו אבל לא הבאת אותנו לשם . אלא גזרת עלינו להמיתנו במדבר 

 שאמרת לנו במדבר הזה יפלו פגריכם ."

מוח חשדני יכול להפוך את המציאות הכואבת שהמרגלים הם שגרמו את רק  רק  רק  רק  

אסון ההישארות במדבר לפעולה של משה רבנו . החשדן אינו מחובר גם עם 

עצמו ומי שאינו מחובר עם עצמו לא יכול להיות מחובר עם אף אחד ! הוא חי 

בניתוק מוחלט מהעולם שהוא נמצא בו . הוא מיואש ! המיואש התקרב 

לעבודה זרה . כך כותב ירמיה הנביא "ותאמרי נואש ! לא! כי אהבתי זרים 

 ואחריהם אלך".( ירמיה ב' כ"ו )

רואה את  מה שעם ישראל פנה אל חיק עבודה זרה לא בסטייה שכלית הנביא הנביא הנביא הנביא 

אלא בייאוש רגשי. במקום לאהוב את מי שצריך לאהוב מחפש המיואש אהבה 

 . כמה זה מסוכן! זרים בחיק

לחפש היגיון אצל החשדן . אני מתכוון להגיון המצוי אצל רוב בני האדם . אסור אסור אסור אסור 

כל עצמיותו של החשדן היא שהוא רואה את חשדותיו מעבר לכל ספק , הוא 

כל כך בטוח בחשדות שלו שאפילו הגיון לא יכול לחדור אותם . אספר לכם 

דבר שחוויתי בעצמי. יש לי חבר נעורים . בחור חכם וגבה קומה . יאריך ה' ית' 

ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים ! מוכתר במעלות רבות אבל הוא מאד מפחד 

 הרב דוד וייס

 

 

 

החשדן אינו מאמין אפילו ”

במה שעיניו רואות ובמקום 

זה הוא מאמין למוחו הקודח  

שם הוא יכול לראות 

מציאות הופכית, במקום 

לראות אלוקים רחמן 

המיטיב לעולמו הוא בונה 

דמות אימתנית של אלוקים 

 “כעוס, נקמן ומעניש

3 



מכלבים . מה לעשות ? 

 יש כאלה . 

יום אחד בהיותו והנה  והנה  והנה  והנה  

מבקר אצלי במוסקבה 

יצאנו לחצר ולפתע כלב 

הסתער עלינו . לפתע החל חברי הטוב והחכם  –מין פודל כזה  –קטן אבל חצוף 

לברוח עד לסוף הרחוב . קראתי אחריו "ר' שלמה ! מה אתה מפחד ?אתה לא 

רואה שזה כלבון קטנטן ?אתה יכול לרמוס אותו ברגל אחת או להעיף אותו 

 לכל הרוחות בבעיטת רגל שנייה ! למה אתה בורח ? "

הוא הישיר עלי מבט , ראה שהכלב כבר ברח ואמר לי . "ר' דוד ! אתה יודע ואז ואז ואז ואז 

כמה אני מעריך אותך בגלל שאני בדרך כלל מבין מה שאתה מדבר אלי ! אבל 

 הפעם הזאת אני לא מבין אותך בכלל ! אתה לא רואה שזה היה כלב ? כ ל ב !"

ואז הבנתי שהוא צודק ! הבנתי שתהום פעורה בינינו . הפחד הרים אותו 

למעלה מעולם ההיגיון והוציא אותו מדעתו . הוא באמת לא יכול היה להבין 

 אותי !

דבר מתרחש בעולם החשדנות . החשדן כל כך בטוח בחשדותיו . אלף אותו  אותו  אותו  אותו  

אחוז ועוד אחד! מעל לכל היגיון ! מעניין לראות איך שמידה רעה או סתם 

חולשה עוקרת אדם מעולם השכל ומשליטה עליו שכל לא רציונלי . והוא כל 

כך בטוח בעצמו ! מורי ורבי היה אומר שזאת האמת של כל מידה רעה . חוסר 

רציונליות . הרודף כבוד אם הוא כתב ספר הוא רוצה כבוד מכולם וכשהוא 

רואה בקצה הרחוב שני משוגעים היוצאים מבית המשוגעים לטיול לילי הוא 

חושב בלבו ששני אלה אף פעם לא יקראו את הספר שלי !כמה חבל ! אבל 

 האם זה רציונלי ? הוא חי בעולם הדמיונות והפנטזיות !

האמת של הראש הראשון שהתבררה לנו ברגעים אלו . האפשרות לחשוד זאת זאת זאת זאת 

 במשה רבנו שהוא מתנשא ! בלי כל קשר הגיוני. בלי אחיזה במציאות ! 

שהחשדן בונה את המציאות שמסביבו לפי מה שהוא מכיר מתוך כנראה  כנראה  כנראה  כנראה  

עצמו . אם הוא היה משה רבנו בודאי שהיה מתנשא ! ואם הוא כך אז בודאי 

כולם כך . כך שמעתי שהגאון ר' חיים שמולביץ הסביר למה חשד "אותו 

האיש" ברבו שבודאי שם לב לעיניים של האישה שבאה לפניו . כי הוא חשב 

 כך : אם אני חזיר הרבי שלי גם הוא כזה !

 אמת מפחידה !

 ועתה לראש השני .

    ג.ג.ג.ג.

כותבת בפרשת שופטים ( דברים י"ח י"ג ): "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" התורה התורה התורה התורה 

וברש"י שם "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו . ולא תחקור אחר העתידות 

 אלא כל מה שיביא עליך קבל בתמימות , ואז תהיה עמו ולחלקו "! 

בהבנה פשוטה יש לנו כאן חידוש נפלא. כל אדם חי בהווה . נשען על ניסיון גם גם גם גם 

העבר ובונה את העתיד על ניסיון העבר. אבל אולי הדבר החשוב ביותר לאדם 

והוא ידיעת העתיד נעלם מעיני האדם ! כמה היה אדם מוכן לשלם בשביל 

לדעת בבירור מה יהיה מחר. ולצורך זה הוא  רץ למגלי עתידות ולאסטרולוגים , 

לקוראות בקלפים ולמסובבות כפית בקפה ולבאבות . מ ה  י ה י ה     מ ח ר ? 

אלוקים שומר אצל עצמו   –כך נדמה לאדם    –דווקא הדבר החשוב ביותר  

ומבקש מהאדם לא לחקור אחר העתידות.  תהיה תמים עם ה' ואז באמת 

 תהיה עמו !

מחברים תמימות עם נאיביות שזה לא קומפלימנט לאדם משכיל אנחנו  אנחנו  אנחנו  אנחנו  

וממליצים לתלמידים שלנו אל תהיו תמימים . כן לחקור ! כן לחשוד ! אל תהיה 

 פתי המאמין לכל דבר ואילו הקב"ה מבקש מאתנו להיות תמימים עמו . 

בדיוק במקום הזה התורה בחרה לדבר על האמונה בנביא . זהו המשך 

הפסוקים . לנביא צריך לשמוע ואחר ציוויו ללכת גם כן בתמימות . כי לנביא יש 

עיניים הרואות את העתיד הנקרא סוד ה' !  כמובן שיש תנאים הקובעים מתי 

הנביא מחייב מעצם היותו נביא לשמוע בקולו אפילו אם הציות לנביא פוגע 

 בעולם ההלכה והכול מבואר ברמב"ם עם כל הפרטים .

במקום הזה נתייחדה נבואתו של משה רבנו ונקבע לה מקום ייחודי גם ודווקא ודווקא ודווקא ודווקא 

בעולם הנבואה . חז"ל קבעו דבר שצריך הסבר טוב ש"כל הנביאים התנבאו 

" . באספקלריא המאירה באספקלריא שאינה מאירה ואילו משה רבנו התנבא  

הרבה נכתב על המשמעות של האספקלריות הללו , ואני אנסה להוסיף שמשה 

רבנו בגלל דרגתו המיוחדת והיוצאת מן הכלל הגיע לדרגה שהיה אסור  להרהר 

אחריו ולחשוד בו . ממש כמו שאסור להרהר אחר השכינה כך אסור לתלמיד 

להרהר אחר רבו. על זה אמר הקב"ה למרים ואהרן שדברו נגד משה שהייתה 

לכם טעות בעצם הדבר שהחלטתם לחשוד בו . "בכל ביתי נאמן הוא"  . וכנראה 

 בזאת טעה גם קורח בפרשת השבוע.

    ד.ד.ד.ד.

שנשאר עוד לברר זה החידוש שדווקא בדבר שהוא המעלה הגדולה של מה  מה  מה  מה  

אדם שם אפשר לחשוד בו ולומר שדווקא בזה הוא לא בסדר ! משה היה עניו 

מכל אדם והאשימו אותו בגאווה! אבל מי אומר שאת הכול צריך ללמוד בפעם 

 אחת . עוד חזון למועד !

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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וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זו? אלא עינו הטעתו, ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו, הוא  -רש"י ופירש ופירש ופירש ופירש 

ראה את שמואל הנביא ששקול כנגד משה ואהרון שהוא יהיה מצאצאיו ולכן אמר קרח לעצמו שלא יכול 

להיות שאיני צודק ולא יקרה לי כלום, וצריך ביאור היכן מצינו שקרח פיקח היה?  והרי אין טפשות גדולה 

מזו שאדם אוחז מנהג המחלוקת על דרך ליצנות וכמו שכתוב במדרש, וכן מה שסיכן קרח מאתים וחמשים 

איש מקריבי הקטורת הרי הוא שמע מפי משה 

שכולם אובדים ורק אחד נמלט ואין לך טפשות גדולה מזו לרוג מאתים וחמישים איש בגלל גאוותך, 

 ולמה הוקשה לרש"י קרח שפיקח היה מי אמר בכלל שהוא היה פיקח?

ושחד לא תקח כי ושחד לא תקח כי ושחד לא תקח כי ושחד לא תקח כי עיין פרשת משפטים (פרק כ"ג פסוק ח')    -בגדר פיקח, פיקח גם כן נקרא חכם  ונראה ונראה ונראה ונראה 

ותירגם אונקלום ושוחדא לא תקביל ארי שוחדא מעור עיני השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים  השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים  השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים  השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים  

חכימין, וצריך ביאור הרי כיון שפיקח נקרא חכם אם כן למה נקטה התורה לקרוא את החכם בלשון 

פיקח, אלא צריך לומר שחלוקים חכמת החכם מחכמת הפיקח שעל החכם כתוב בקהלת פרק ה' פסוק 

י"ד החכם עיניו בראשו, אבל הפיקח צריך לומר שהוא ההיפך שראשו בעיניו!  הראש שלו הולך אחרי 

ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא העינים, וכן מפורש בבראשית (פרק ג' פסוק ו') שכתוב  

ופירש רש"י וכי תאוה הוא  לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכללעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכללעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכללעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל

פירוש שראשו ח ה לעינים כמו שאמר לה ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים יודעי טוב ורע, שלפני האכילה ידעו רק טוב ולאחר שאכלו ראו גם רע, וזה הנפקחו שפיק 

שחכם להטיב הוא מי שעיניו בראשו שמעשיו הם על פי ראות  חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעוחכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעוחכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעוחכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעובעיניו, וזה נראה ביאור דברי הנביא בירמיה (פרק ד' פסוק כ"ב) 

אם כן מה ראה עה עיני השכל הנאצל ממקור טוהר המידות, מה שאין כן הכסיל שראשו היינו חכמתו בעיניו ורשי מתכוון על דרך הגנאי שכיוון שהוא היה פיקח לר

זאת אומרת     להקטיר קטורת שזה שטות למילוי תאותו ורצונו שהרי רק אחד ינצל, ולזה תירץ שבזה גם כן ראשו בעיניו שראה שלשלת יוחסין ואמר אני ניצל! 

היה הוא היה חכם להרע ואם כן מה    -כשכתוב קורח שפיקח היה אין זה על דרך של מעלה שהוא היה חכם גדול, אלא זה על דרך החיסרון שהוא היה פיקח  

 חשבונו בצד הרע שהרי גם אדם רע אינו רוצה למות ועושה הכל בצורה מחושבת למילוי תאוותו.

 1המשך מעמוד 

 שועל פיקח שבחיות
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 י“שיעור קבוע במשנה ברורה ע

 הרב יוסף שטילרמן 

בבית כנסת אשכנז כל יום בין מנחה  

 למעריב

במסגרת הכולל ערב לומדים הלכות נטילת ידיים, השבוע 

התקיים שיעור כללי ראשון על ידי ראש הכולל הרב יצחק 

 אלקיים!

בקרוב תכנס לשכונה תחבורה ציבורית, 

המשטרה חילקה אזהרה על דוחות חניה 

באדום לבן, המשטרה התבקשה על ידי וועד 

השכונה שלא לתת דוחות חנייה אלא רק 

 אזהרה, לבנתיים.

בדיקה ומעקב על 

התקדמות המקווה, סיימו 

את ריצוף וחיפוי צד 

הגברים, אך הוועד 

והעוסקים עצרו את חיפוי 

קירות מקווה הנשים כדי 

לבחור חיפוי משובח יותר 

ולא להתפשר על חיפוי 

 פשוט 
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אליהו אבייב ורעיתו בהגיע ‘ שמחה בבית משפחת ר
 בנם לחינוך וחלאקה

 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 ילדי המתמידים כל ערב!!

 שמעון פריינט ורעיתו ‘ שמחת נישואין של משפחת ר
 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 צבי שרעבי ורעיתו בשמחה גדולה ‘ שמחת הבר מצווה של בנם של ר
 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!



בענין אכילת דגים עם בשר ובישולם 
 בתנור אחד

בענין אכילת דגים עם בשר כתב השו"ע (יו"ד הנה  הנה  הנה  הנה  

סימן קט"ז סעיף ב') צריך ליזהר שלא לאכול בשר 

ודג יחד מפני שקשה לצרעת. וכן נוהגים בזמן הזה. 

ואף שהרמב"ם הרופא הגדול השמיט דין זה, וע"פ 

זה יש פוסקים שנשתנו הטבעים ואין חשש כמו 

ם  ה ר ב א ן  ג מ ה ב  ת כ ש

(סימן קע"ג אות א') וכן 

ר  פ ו ס ם  ת ח ה ב  ת כ

ן  מ י ס "ד  ו י ) ה  ב ו ש בת

ק"א) והביא ראיה מהא 

ה  ז ן  י ד ר  י כ ז ה א  ל ד

הרמב"ם שהיה רופא 

ובקי בתכונות וטבעים. 

ולכאורה דין זה משום 

א  ר י מ ח "ל  י י ק ו ה  נ כ ס

סכנתא מאיסורא, וכל 

ר  ר ב ת ה א  ל ש ן  מ ז

ן  י א ה  נ כ ס ה  ל ט ב ש

להתיר הסכנה. וכדין משקין מגולין ודעת הגאון 

 מוילנא שם שיש להחמיר גם בזמן הזה.

ל   ב ל  א ב ל  א ב ל  א ב ר א ש ב ם  ע ם  י ג ד ת  ל י כ א ל  ש ר  ו ס י א ה ל  כ

כשנתבשלו יחד או עלו בכלי ראשון שטעמם 

מתערב ע"י חום. ולפיכך אף אם נפל חתיכה של דג 

לקדירה של בשר ואין בה שישים בקדירה אסור 

לאכול הקדירה כדין שאר איסורים שצריך ביטול 

בשישים. ויש אוסרים אפילו אם יש שישים (עיין 

פתחי תשובה סימן קט"ז אות ג') וטעמם משום 

שבסכנתא לא מועיל ביטול ולעולם הסכנה נמצאת 

וה"ה בארס נחש אף אם יש ס' אינו בטל וחמירא 

סכנתא מאיסורא. אבל דעת הש"ך (נקודות הכסף 

שם) ועוד פוסקים הובאו בכף החיים (שם ס"ק 

קי"ב) דיש להקל בבשר עם דגים שבטל בס' כשאר 

 איסורים. 

מזו עיין בט"ז (שם) שאוסר אף את הכלי אם ויתירה ויתירה ויתירה ויתירה 

נתבשל בו בשר עם דגים, והפתחי תשובה כתב 

להחמיר שאין לבשל בו כשהוא בן יומו. ולענ"ד יש 

להקל דדין חמירא סכנתא מאיסורא אין לך בו אלא 

חידושו. וא"צ לומר דאפשר לבשל בכלי דגים אחרי 

בשר או היפך מיד לאחר הדחה וא"צ להמתין כלל. 

ועיין בשו"ת שבט הלוי (ח"ו סימן קי"א) שכתב 

דדרך המדקדקים להקפיד להצריך כלי מיוחד 

 לדגים. וצא וראה מאי עמא דבר. 

בישול דגים עם בשר בתנור אחד ביחד כתב ולענין  ולענין  ולענין  ולענין  

הרמ"א (שם סעיף ב') וכן אין לצלות דגים עם בשר 

משום ריחא מיהו בדיעבד אינו אסור. והיינו כדין 

איסור עם היתר דריחא לאו מילתא היא כמבואר 

בשו"ע (סימן ק"ח) ויש לעיין דלמאן דאוסר בשר 

עם דג אפילו ביותר מס' אולי גם לבשלם יחד באותו 

תנור בזמן אחד יש לאסור. וכ"פ הש"ך (שם סק"א) 

וכבר נתבאר שלמעשה דין זה אין לך בו אלא 

 חידושו ולא תגרע ולא תוסיף. 

למאן דמחמיר דוקא אם נתבשלו יחד באותו ואפילו ואפילו ואפילו ואפילו 

זמן ובתנור אחד אבל בזה אחר זה אין לאסור דהא 

מעשים בכל יום שאופים לחם עם בשר ואוכלים 

הלחם עם דגים ולית מאן דחייש. (וע"ע ט"ז שם 

סק"ג) ואגב שדברנו מענין אפיית לחם עם בשר. יש 

לדון אם מותר לאכול לחם זה עם חלב דהא הלחם 

ר  ש ב ה מ ם  ע ט ל  ב ק מ

ואח"כ רוצה לאוכלו עם 

והרי הלחם קיבל  חלב, 

טעם ישיר מהבשר ואין 

לאוכלו עם חלב. ויש לדון 

בתנור גדול שאין טעמו 

ם  ע ר  ו ס י א ן  י ד כ ו ר  כ י נ

היתר דבדיעבד מתירין. 

ולכאורה בדין חלות ולחם 

ליכא דיעבד שיכול לא 

לאכול עם חלב אלא עם 

 בשר. ודו"ק. 

אם אופה את החלות אבל אבל אבל אבל 

י  נק נור  ראה שהת ו שר  בישל ב חר ש ר א בתנו

משמנונית ושאריות בשר לכאורה לדעת השו"ע 

בסימן קצ"ה בדין נ"ט בר נ"ט דהיתירא שמותר 

אפילו בבן יומו לאכול עם המין השני היינו עם חלב. 

כדין דגים שעלו בקערה. ואפילו לכתחילה כדעת 

מרן הגר"ע יוסף אפילו לכתחילה יכול לאפות בתנור 

זה לחם ע"מ לאוכלו עם חלב וכן ההיפך. וה"ה תנור 

חלבי שאפה או בישל בו חלב מותר מיד אחרי זה 

לאפות בו לחם וכדו על מנת לאוכלם עם חלב. 

ולדעת הרמ"א (שם) אין לעשות כן ורק אם עשה כן 

אחר מעת לעת בדיעבד יכול לאכול עם המין השני. 

 אבל בתנור בן יומו אין לאוכלו עם המין השני.

לראשון. שליש מן הסכום, כלומר שש, 

מסר לשני. ולאחרון תשיעית שהיא שני 

סוסים, סך הכול שבע עשרה, כמניין 

 הירושה שהותיר להם האב.

את הסוס הנוסף, שהיה מיותר, השיב 

זו הייתה כוונתו של   -ברצון לבעליו  

 הפטיר הילד כמנצח. -אביכם 

 

********** 

פעם אחת נסע הצדיק רבי שלמה זלמן 

מוילנא ז"צל עם אחיו רבי חיים מוואלז'ין 

זצ"ל לנסיעה ארוכה. בדרך, נכנסו האחים 

הקדושים לבית מלון על מנת ללון שם. 

והנה, בעל המלון, כשראה אותם, התחיל 

לחרף ולגדף אותם, ולא נתן להם מקום 

 ללון.

כאשר פנו ממנו ונסעו, מצא רבי חיים את 

אחיו רבי זלמן בוכה. "הגד נא לי" פנה 

י  בוכה? עשה כמונ , "למה אתה  ו אלי

 והתעלם מהאיש בעל המלון המגדף!"

ענה רבי חיים ואמר: "אין אני בוכה חלילה 

על דברי הגנות והדופי שדיבר עלינו 

האיש, חלילה לי. אולם, כאשר הרגשתי 

שדבריו מצערים אותי קימעא, הבחנתי 

עלה הכתובה  ן למ י שלא הגעתי עדי

בגמרא הנעלבין ואינם עולבין, שומעין 

חרפתן ואינם משיבים, עושים מאהבה 

עליהן הכתוב אומר   -ושמחים ביסורים  

ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ועל זה 

שלא הגעתי בשלמות למעלה הזו, על זה 

  אני בוכה, ועל זה ודאי יש מה לבכות".

 הרב עמנואל איפרגן
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 2המשך מעמוד 

 חדש חדש!!!
 תהלים לבנים

 1:45בשעה 
 אחרי מנחה

 בבית הכנסת הספרדי
 ממתקים והפתעות!!

 שיעור ותהילים לנשים
אצל משפחת לוי ברחוב 

 17:00בשעה  35ברקת 
 כל הנשים מוזמנות



Email: sharabymail@gmail.com    Tel: 054-2002882    Web: harshmuel.com    tashma.net    jewishfoshan.com 

 מראית עין
 בסעודת ליל שבת לאחר אכילת בשר, האם מותר להגיש גלידה פרווה?שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

למראות עין: תנן במשניות שקלים פ"ג מ"ב "אדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא הקדמה  הקדמה  הקדמה  הקדמה  

צריך לצאת ידי המקום שנאמר והייתם נקיים מה' ומישראל, ואומר ומצא חן ושכל טוב בעיני 

אלקים ואדם". ראינו שאסור לעשות מעשה שהרואים יחשדוהו שהוא עובר על איסור, אף אם 

באמת אין שום איסור במעשיו. שלא בלבד שצריך להיות מעשיו באמת נקיים לפני הקב"ה, אלא צריך להיות שגם לבני אדם לא יהיה שום חשד 

במעשיו. [היסוד של "מראות עין" אינו כדי שלא יבוא אנשים ללמוד ממעשיו, אלא להיפך הוא, שהאנשים יודעים שמעשה כזה אסור לעשות ולא 

ילמדו ממנו כלל, רק יחשדוהו שהוא בעל עבירה. ואדם צריך למנוע מעשיית מעשה שיבוא בני אדם לחשדוהו שהוא עובר על איסור, שחייב אדם 

 להיות נקי גם בעיני אדם.] ושייך דין מראות עין בין במעשה שיחשדוהו שהוא עובר באיסור דאורייתא בין במעשה שיחשדוהו שהוא עובר באיסור

 דרבנן(א). שצריך להיות נקי בבני אדם שלא יחשדוהו שהוא עובר אפילו באיסור דרבנן.

ע' בגמ' שבת אמר רב יהודה אמר רב כל מקום שאסרו חכמים מפני חדרי חדרים:  חדרי חדרים:  חדרי חדרים:  חדרי חדרים:  

אחד -מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור. ראינו שגזרו חז"ל אפילו במקום שאין אף

רואין מעשיו, מ"מ אסור לעשות מעשה שאילו היה בפרהסיא הם יחשדוהו. וכן פסק 

בש"ע ס' שא סמ"ה. וע' בתוס' וברא"ש שסברו שדין זה שאסור לעשות אפילו בחדרי 

חדרים, היינו דווקא במעשה שאילו היה בפרהסיא היה יחשדוהו שעבר על איסור 

דאורייתא. אבל במעשה שאין יחשדוהו אלא שעבר על איסור דרבנן, בזה מותר לעשות 

בחדרי חדרים. שלא החמירו כל כך לאסור בחדרי חדרים במעשה שאפילו בפרהסיא 

 לא יחשדוהו אלא שעבר על איסור דרבנן. וכן פסק המ"ב בס' שא סקקס"ה.

העושה מעשה בפני בני ביתו, נחשב כעושה מעשה בחדרי חדרים(ב). בפני בני ביתו:  בפני בני ביתו:  בפני בני ביתו:  בפני בני ביתו:  

ולכן יש להקל בחשד של איסור דרבנן. שסברת הקולא של חדרי חדרים (במעשה של 

חשד דרבנן) הוא מפני שהעושה עצמו יודע האמיתית של מעשיו, ואין כאן רואין 

לחשוד אותו. ולכן ה"ה בני ביתו שהם יודעים האמיתית של מעשיו, ולא יבוא לחשוד 

 אותו. 

ע' בש"ע יו"ד ס' פז ס"ד שכתב שאין לבשל בשר בחלב אשה, משום מראות עין שיחשדוהו שהחלב הוא חלב בהמה. ולפ"ז לכאורה הוא חלב פרווה: חלב פרווה: חלב פרווה: חלב פרווה: 

הדין בכל חלב פרווה שאין לבשל בשר בתוכה. וכיון שאסור לבשל בשר בחלב מדאורייתא, נמצא שאסור לבשל בשר בחלב פרווה אפילו בחדרי 

חדרים. אבל אם אינו אוכל בשר בחלב ביחד, אלא רק רוצה לאכול חלב לאחר בשר, אין זה אסור אלא מדרבנן(ג). ולכן לכאורה אין בעיה כלל 

בהגשת גלידה פרווה בביתו. שהא אף אם יחשדוהו שהוא אוכל חלב אחר בשר, אין איסור אכילת חלב אחר בשר אלא מדרבנן, ולכן מותר הוא 

בחדרי חדרים. אבל עדיין צריך לבאר, בסעודה גדולה שיש הרבה אנשים, כגון בסעודת שבע ברכות וכדומה, האם אמת הוא שאין להגיש גלידה 

 מחמת הרואים שיחשדוהו שהוא חלבי?

ששכיח לעשות בהיתרא: מסתברא, שהדין של "מראות עין" שייך דווקא במעשה שבדרך כלל פעולה כזה הוא מעשה של איסור. שכיון מעשה  מעשה  מעשה  מעשה  

שבדרך כלל איש שעשה פעולה כזה הוא באמת עושה מעשה איסור, לכן הרואין איש אחרת שעשה אותה פעולה יחשדוהו שהוא עבר על איסור 

אף אם באמת הוא אינו עושה שום איסור(ד). אבל אם עושה פעולה, שפעולה כזה פעמים עשוי באיסור ופעמים עשוי בהיתר, למה לנו לחשדוהו 

שהוא עושה באיסור? מסתברא שאין שייך מראית עין בדבר ששכיח היתירא, שלמה לנו לחשדוהו, הא שפיר גם שכיח שמעשיו היה היתר. כן דעת 

ה הכרתי ופלתי(ה). וכן ע' באגר"מ או"ח ח"א סצ"ו שכתב וז"ל "איסור מראית העין הוא רק בדבר שנעשה זה ברוב הפעמים באופן האסור והוא עוש 

 זה באופן המותר אסרו מפני מראית העין". 

עין לענין בשר וחלב בזמנינו: לכן בזמן הזה שיש המון מאכלים הנעשים מסויה, שנראין כבשר או נראין כחלב, והכל יודעים שיש סוגים אלו מראות מראות מראות מראות 

ין בשוק, לכן י"ל שאין שייך לחשוד אותו שהוא עובר באיסור בשר בחלב, משום שמאוד שכיח שזהו פרווה, ולמה לנו לחשוד אותו(ו). ולכן כמעט א 

 שייך איסור מראות עין בשום ענין בשר בחלב בזמנינו אא"כ הוא באופן שנראה לכל כבשר אמיתי וחלב אמיתי.

 

    .ù"ò å"÷ñ æô 'ñ ã"åé ê"ù (à)   íùá é"÷ñ æô 'ñ ã"åé äáåùú éçúôáå ,íéøãç éøãçá ä"ãñ ä"îñ àù 'ñ ì"äááå ,æ"÷ñ ãîø 'ñ à"âîå íù æ"èå á"ñ âîø 'ñ ç"åà à"îø 'ò (á)

 .ö"ìçðä  .à"ñ èô 'ñ ã"åé (â)   .åäåãùçì íéùðà ìéâøù åéùòî úåùòì ïéà î"î ,úåëæ óëì ïãì áåéç äéäé íà óàå (ã)    .íù íéøåàéááå ç"î÷ñ æô 'ñ ã"åé ïçìùä éãá øôñá 'ò (ä)   (å)

úåòåãé úåùòîëå ,éáìç äùéâäå äòåè àåäù åúåà íéãùåç ãåàî íéòè äãéìâä íà ÷ø. 

 

  

 הרב יוסף שטילרמן

 

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

 ו וכל משפחתו“משה דלטיצקי הי‘ ר

 זכות גדולה של זיכוי הרבים תעמוד לכם באורך ימים, פרנסה, בריאות, והצלחה!!

 ו ברכות באורך ימים!“הימנחם טוקר ומשפחתו ‘ וכבר חטפו מצוות לאחרי זה ר


