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  864עלון מס'   - הֶר ְׂש עֶ  עבַ ְׁש שנה 
  

  

  לה.יום רביעי כל הלי "ברכת הלבנה"@ סוף זמן 
  

  ל"א תחנון. "פסח שני",ביום רביעי יד' אייר, @ 
  

  זיע"א. רבי מאיר בעל הנסביום רביעי הילולת @ 

  
  

    

  
  

  ז"ל אברהםבן   בבאי מוסאילע"נ  
  ובפרט לאברהם יגל בן רעות עם ישראלכל לרפואת ולהצלחת 

 úåî éøçà- íéùåã÷  
: äùøôä éðééðòî  אחרי מות :    

  הוראות לכהן הגדול בהכנסו לקודש הקודשים. �
  .דיני יום הכיפורים �
  .אסור שחיטת חוץ �
  .איסור אכילת דם ומצוות כיסוי הדם �
  .חזרה על דין האוכל נבלה וטריפה �
  .אזהרה להתרחק מכל תועבות עבודה זרה �
  .טהרת המשפחה �
  .התרחקות מכל המעשים המגונים של תושבי ארץ כנען �

  : קדושים 
  .קדושיםהציווי להיות  �
  למקום.  ובין אדם, שבין אדם לחברו הזכרת מצוות רבות �
  ה לֶ גְ יָ  ', כי אם לא כן ה'האזהרה לשמוע בקול ה �

  לארץ. -אותנו לחוץ      
  מאומות העולם. ציווי על חובתינו להיות קדושים ושונים �
� "ãå÷ä ìà ïøäà àåáé úàæá"ù  

צום קול  שלכמו הגימטריא  408בגימטריא  "בזאת"
ר . וזה שאמוצדקהלתשובה תפלה והכוונה  ממון

מבטלין את הגזירות הרעות. גם דוד המלך " בזאת"
אני  'בזאת'אם תקום עלי מלחמה ר : "בתהילים אמ

אפשר לנצח את  התשובה ותפילה וצדקעם , "חבוט
  .המלחמות

� "êúéîò úà çéëåú çëåä àèç åéìò àùú àìå"  
אם אתה מוכיח לחברך אל תגיד לו שהוא רשע, רק 

ולא , הוא עמיתך שהוא חברךותאמר לו ש תרומם אותו
ו כדי שיתקבלאל תשימהו לחוטא א, תשא עליו חט

  בנועם. דבריך
� "øäèú 'ä éðôì "åט"ז ל)('  

שלא יהיה אדם מן הצבועים הצמים ומרבים בתחינות 
כדי שיהיו מוחזקים צדיקים וטהורים בעיני הבריות. 

ודבר  - "לפני ה' תטהרו" – העיקר שתטהרו בלבבכם
 )(כלי יקר        גלוי אלא לה' לבדו.  המסור ללב אינו

� "ìéëø êìú àì ...êúéîò èôùú ÷ãöá" י"ט ט"ו)( 
מה הקשר בין השניים? בין משפט צדק והליכת רכיל? 
אלא לעיתים, בשעה ששני צדדים יריבים מתדיינים 
לפני הרב, והוא פוסק לטובת אחד מהם, באים בעלי 

זני הצד בתים ולמדנים שבעיר, מקנטרים וטוענים בא
הפסיקה הוגנת ושלא חוייב בדין. בא  שאיןשיצא חייב 

בצדק תשפט ": את הדייניםאיפוא הכתוב ומזהיר 
לא תלך רכיל ": ואת בעלי הבתים והלמדנים "עמיתך
 )(ליקוטי רצב"א                                             . "בעמך

  

� "åãòá øôéëå" ט"ז י"ז)( 
תחילה ראוי שיהא אדם מתפלל  שבגשמיותבדברים 

כל המתפלל על חברו הוא נענה ". ונאמר: על הזולת
צריך אדם  שברוחניות. אבל בדברים "תחילה

, שלא ייכשל בחטא, תחילה על עצמותפלל לה
שנאמר: וכיפר בעדו, בעד עצמו, ולאחר מכן, ובעד 

 )(תפארת ישראל                               כל קהל ישראל.
� "àøùé úéáî ùéà ùéà"ì י"ז ח)( 

. כשם שבית עומד וקיים "בית ישראל" ישראל קרויים
עצים שמהם הוא בנוי מחוברים משום שהאבנים וה

, כן ישראל אין להם תקומה אלא אם כן וקשורים יחד
 )(מפרשים  . קשורים ומאוחדים הם ודבוקים זה בזה

� " íúàèç ìëî ìàøùé éðá ìò øôëì ,íìåò ú÷åçì
äðùá úçà"  

כל אדם חוטא בהכרח לפחות פעם אחת בשנה. 
ראל התורה מצווה לחזור על טקס הכפרה לעם יש

מידי שנה ביום הכיפורים (פסוק כ"ט), כלומר ודאי 
לא היה צורך בכפרה.  –העם חטא. אילולי היה חטא 

(פסוק  לכהן הגדול ולבני ביתוהטקס כולל כפרה 
 (פסוק י"ז). ולעם כולוי"א) 
� "'ä éðà êåîë êòøì úáäàå"  (יט,יח)  

כאשר שני יהודים אוהבים זה את זה, נעשה שם הוי' 
ידי -על .כ"ובגימטריה  עולה "אהבהמלא, כי פעמיים "

ששם הוי'  -הוי'" מגיעים ל"אני "ואהבת לרעך כמוך"
  ידידיה טאוב ממודז'יץ)-(רבי שאול     יהיה במילואו.

�  "êúéîò èåôùú ÷ãöá"  
מסופר על רבי זלמלה מוולוז'ין שפעם בהיותו במקווה 
הבחין פתאום שחולצתו איננה. לבש את חליפתו ללא 
החולצה ושב לביתו. שם שאלה אשתו היכן החולצה? 

בטעות... ושאלה: ולמה וענה: כנראה עני אחד החליף 
לא לקחת את שלו? אמר: כי הוא "שכח" להשאיר את 

  חולצתו...  (אש דת)                          (ב. בר דיין הי"ו)
  

  זע"ה'תש אייר' י  בס"ד 
  19:05  -   הדלקת נרות               
  19:57  -  שבת צאת ה               
  20:48  -       רבנו תם                

  

  "אור החייםייק של "לפי הלוח המדו - קיץשעון 
 

 
 

 
 

    אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
  /http://www.hidush.co.il/       http://ladaat.info"חידוש" :     -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו

  
  1  054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
  

  ָהא ְּבָהא ַּתְלָיא =
  זוֹ ָּבזוֹ ְּתלּוָיה, ְׁשֵני ַהְּדָבִרים ְּכרּוִכים ֶזה ָּבֶזה. 

ָׁשָלה ִהְתַיֵחס ְלנֹוֵׂשא ַהֲחטּוִפים ראׁש ַהֶּמְמ  דוגמה:
ּוְלֶהְמֵׁש ַהְׁשָמַדת ִקֵּני ְמַחְּבִלים ְּבַצְּינֹו: "ָהא ְּבָהא 

  ַּתְלָיא". 
  (ניבונכון)         ָהא ְּבָהא ַּתְלָיא [ַׁשָּבת קלה]. מקור:

  "  ויהי דבר"  : מפטירין 
  )יחזקאל כ(                        

  

  ' לעומרכה  השבת
  'גפרק  -פרקי אבות 

 2או בעמוד ר -מרתק 
  סיפור מההפטרה

  



  

  שבת  שלום  ומבורך
  

 éåìéòì     úîùð :         

  4  054-7743834ארגון "אברהם יגל"      יו"ל ע"י

  ז"ל טובה וראובן בן מנשה אגדי
  ז"לטאוס ושלום  בן טוב- נחמיה יום

   ז"ל ברוד בת רבקה ישראל
  ז"ל דינה בן אמיל גרינברג

  ז"ל שרה בת אייל רוזה
  ז"ל נרגיס בת אסתר אמיתי

  ז"ל חסינהבת  רינה עדיקה
  ז"ליקוט  בתרבקה אביבה 

  

   הי"ו יוסף ז"ל בןרב ישעיהו מהצרי ה
   ריטה שתחי'ה ןב לירן מלכה ז"ל

  ז"ל נהיית בן ניסן אברהם
  ז"ל גולשן ןב שמואל אברהם

   ז"לביבי ומרדכי  בתרחל מוסאי 
   ז"ל רחל ןב יוסף כרמי

   ז"לטורן  בתה גולברי אילנ
  ז"ל  פרחהבת  ממן אסתר

  

"íéúæ éìéúùë êéðá"  -  êåðéç  
  איכות" עם ילדינו"זמן 

ב"זמן איכות" הכוונה לזמן משותף עם הילד שבו כל 
  ?מה עושים בזמן איכותהם. תשומת הלב מוקדשת ל

לא כל כך חשוב ולא חייב להיות "איכותי" הדגש 
באיכות על היכולת להיות ממוקד בילד ולנטרל 
הסחות, להיות איתו בקרבה נפשית וליצור אצל הילד 

ה ומשתוקק להיות איתי, את התחושה "ההורה רוצ
  ".מתעניין בי, אני חשוב לו ואהוב עליו

מושג לא ברור. נוכחות הורית היא  ?מהי נוכחות הורית
כל מה שאנחנו עושים עבור הילד כדי למלא את 
הצרכים הפיסיולוגים והפסיכולוגים שלו, הצורך שלו 
בתחושה שאנחנו דמויות משמעותיות המלווים אותו 

, חונכים, מדריכים, דואגים, עושים, בחייו, בחוויותיו
ככל שהילדים  .ולפעמים פשוט רק נמצאים מבלים

צעירים נדרש יותר זמן נוכחות. יש לאדם שלש 
משימות חיים עיקריות: משימת האהבה (זוגיות, 
הורות), עבודה וחברה אך בשלב שבו הורים מגדלים 

הורים לדחות את המשימות ים הילדים צעירים, נדרש
 .לטובת ההורות. זהו שלב זמני אך תובעניהאחרות 

  
      ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה

 éãéåã ãåãì  שמחה בן  
ñàéìà øãäì מנב"ת  

  במהרהשיזכו 
  מאייק-לזרע קודש בר
לאורטל וברכה והצלחה 

שתזכה לזיווג בת שמחה 
הגון משורש נשמתה 

   והצלחה וברכה
 הי"ו בתיה ואופיר- לאפרת

  

  ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
  הי"ורבקה  בןמרדכי עמרני 
  הי"ו מרים בן רפאל ישראל פרג'י

  "והי  דינה ומיכאלבן  חנניה-נהוראי
  הי"ומורוורי  בן באבאי באבאי

  הי"ו שרה בן יצחק נאמן
  

  : רפואה שלימה והחלמה מהירה

  בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי

   הי"ו רעותבן  יגל- אברהם
   הי"ושרה בן  ניסים דוידי

   מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
   מנב"ת שרה בת רבקה

   מנב"ת שרה בת חנה דוידי
   מנב"ת חנהבת  דינה מוסאי
  מנב"ת מרי בת לידה הרוני
   מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי

  חולי ופצועי צה"ל ועם ישראל.ובכללם לרפואת כל   

    

  שיעור התורה הגדול בתבל

  "ìâé íäøáà"  ארגון
  בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי

   הראשון לציוןאת שיעורו של 

  שליט"א  óñåé ÷çöéהרה"ג 
  

  "אוהל מועד"בבית הכנסת 
  השיעור יוקרן  21:30בשעה 

  בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי
  " בית הלחם"בחסות  ת,סעודה רביעי

  כל הישועות והברכות
ïàéðá äøåàå ïåøäàì  הי"ו  

  .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
  זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

 שיתמלאו כל משאלות ליבם
לטובה. זכות המצוה תעמוד להם 

 , אושרברפואה שלימהשיתברכו 
ובפרנסה טובה, וירוו נחת מכל 

 ההצלחרפואה ו יוצאי חלציהם.
 רפואהה, לָ לאֵ וזיווג הגון 

  זֶר י ולאֶ יילַ לִא  והצלחה בלימודים
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      ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
éáå÷òé éãòå øåàéìàì  

בזרע קודש יתברכו ש
 קיימא- בר

אושר  ,בבריאותו
 בכלו פרנסה טובהו

  מילי דמיטב 
, ברוחניות ובגשמיות

  לשנים רבות
  . טובות ונעימות 
  

      ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
éøàîã íéøîå íéñéðì  

שיתברכו בבריאות, 
אושר ופרנסה טובה 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות ובגשמיות, 
לשנים רבות טובות 
ונעימות וירוו נחת 
מיוצאי חלציהם 

  וזיווג הגון לילדיהם 
  

   ת ואיחולים לבבייםת ואיחולים לבבייםת ואיחולים לבבייםת ואיחולים לבבייםברכוברכוברכוברכו
ìàøùé ìàéðôå úðéøì  

    úáä לרגל  הולדת
יה"ר שתגדל כאמותנו 
הקדושות שרה רבקה 

 רחל ולאה, תזכו לחופתה
בכל דרכיה ומעשיה  שתצליח

  ונחת והצלחה וברכה
 פור-לדניאל ותמר יצחק 

  ולנפתלי ודבורה ישראל
  

  לע"נ הישר והענו
íéîçø (רמי)  

 íäøáàז"ל  
  שיחיויחזקאל ואוסנת בן 

 יא' באייר פקידת שנתו
 

ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 

éøåëá äáåèå íéñéðì  

שיתברכו 
בבריאות, אושר 

ופרנסה טובה ובכל 
מילי דמיטב 

ברוחניות 
ובגשמיות, לשנים 

רבות טובות 
ונעימות וירוו נחת 

  חלציהם  מיוצאי

ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים 

øéàé ìéâå éòåøì  
  נ"י  ïáäלהולדת 

יה"ר שיעלה במעלות 
אה ויצליח התורה והיר

  בכל דרכיו ומעשיו.  
יתברך ברוחניות 

. לשנים רבות ובגשמיות
  ונחתוברכה והצלחה 

  ישראל לסיני ומהנז
  וליואל ויוכבד יאיר

  רפואה שלימה
 éãéåã íéñéðì  

  הי"ו  שרה בן
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
 ולרמ"ח אברי
. וושס"ה גידי

 ולאיתנ רוזשיח
 ההראשון ויזכ
עם לשנים רבות 

  שרהרעייתו 

 ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה

øùé ä÷áøå é'âàðì  
שיזכו לרפואה 
 שלימה, פרנסה

טובה, אושר ושלווה. 
משלח  שיצליחו בכל

ם. יתגשמו יהיד
 משאלותם לטובה.

  מהרהן בהגו וזיווג
  בן רבקהלדרור 

  ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים 
 øåàéìå úéøùìïá-ãåã  

  נ"י  ïáäלהולדת 
יה"ר שיעלה במעלות 

  אה ויצליח התורה והיר
  בכל דרכיו ומעשיו.  

יתברך ברוחניות 
  . לשנים רבות ובגשמיות

  ונחת וברכה והצלחה
  הי"ו לברוך ויעלי ישראלי

  "והי דוד- ולעמרם בן

        ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 

éàñåî íéøîå ãåãì  

שיתברכו 
בבריאות, אושר 
ופרנסה טובה 

ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות 

ובגשמיות, לשנים 
רבות טובות 

ונעימות וירוו נחת 
  חלציהם  מיוצאי

  צנועהחסיד והלע"נ 
éãåàã íéîçø  

  ז"לאיבז בן 
באייר ' יא ביום ראשון

  עליה לבית העלמין 17:00
 

            בשורה משמחתבשורה משמחתבשורה משמחתבשורה משמחת
שיעור מעניין ומרתק 

úåéâåæä ÷åæéç בנושא 
úéá íåìùå,   

מתקיים בכל יום רביעי 
   20:15בשעה 

  "תפילה למשה" כוללב
 מיועד לגברים ונשים

 בהפרדה מלאה נשואים,

        ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה

 úéøùåàå øé÷éì
 éîéñðהי"ו  

  שיזכו לזרע קודש
  בר קיימא  

ויתברכו ברפואה 
י שלימה ובכל מיל
דמיטב בפרנסה 

טובה ויזכו לשנים 
  רבות וטובות.

 

 çñô" çñô" çñô" çñô"    "éðù"éðù"éðù"éðù        
המקדש הייתה -יום י"ד באייר הוא "פסח שני". בזמן בית

זו הזדמנות נוספת להקריב קורבן פסח עבור אלו שלא 
  יכלו לעשות זאת בפסח הראשון. 

  מה קרה בפסח שני?
ישראל את יום - לבריאת העולם, ציינו בני 2449בשנת 

השנה הראשון ליציאתם ממצרים בי"ד בניסן והקריבו 
פי הציווי האלוקי, רק אנשים -את קורבן הפסח. על

הטהורים מטומאת מת יכלו להביא את הקורבן. קבוצת 
ותלונה מת באו למשה -אנשים קטנה שהייתה טמאת

בפיהם: "אנחנו טמאים לנפש אדם. למה נגרע לבלתי 
  ישראל"?-הקריב את קורבן ה' במועדו בתוך בני

לאחר ששאל את פי האלוקים, מסר להם משה רבינו: 
שלושים יום לאחר חג הפסח יצויין חג הפסח השני. בי"ד 
באייר, אלו שהיו טמאים או בדרך רחוקה בפסח הראשון, 

  בן הפסח כהלכתו.יוכלו להקריב את קור
כיום, כשבית המקדש לא עומד על  מה עושים בפסח שני?

מכונו, מציינים את יום י"ד באייר כיום שמחה ואין 
  אומרים "תחנון".

נוהגים לאכול מצה ביום זה. אך שלא כמו  אכילת מצה:
  בפסח הראשון, מותר לאכול חמץ במשך כל היום.

  לע"נ הצנועה והענוה
éãåèî ìñøî ז"ל  

  בת רחל ושלום ז"ל
ה יד' אייר תש"ע.  נפטר
  פקידת שנתה רביעיביום 

  

  הצנוע והענו לע"נ 
 éîéñð øéàé íééçז"ל  

  שיחיוישעיה ודליה בן 
  באייר פקידת שנתו' יז

  משפחתו שימליץ טוב בעד
 



  
  
  

  

à"à"à"à""úåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì"úåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì"úåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì"úåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì        
ïééä úëøá úåëìä  

, "הגפן על" ולאחריו "הגפן פרי בורא" מברכין היין על .א
 מעצמו זב ואפילו תוסס עדיין הוא אפילו ביין חילוק ואין

 דבש לתוכו שנתנו דהיינו, ןוקונדיט או מבושל יין ואפילו
 כיון, כחומץ ֵמריח היין אפילו, מר שהוא לענה או ובשמים

 בענין נתחמץ אם אבל. ברכה לענין יין הוי ןיי טעם לו שיש
 ספק יש, תווחמיצ מפני לשתותו שנמנעין אדם בני שיש

 ספק יש עדיין, שהכל לתויבתח לברך שיכול ואף( בברכתו
 תחלה יברך כן אם אלא לשתותו אין ולכן) אחרונה בברכה

  . טוב יין על
 ולא, דריכה ידי על רק יין מהם שהוציאו החרצנים ב.

 מצאו לא אפילו מים עליהם נתנו אם, הבד בבית נעצרו
 אם מקום מכל ,פחות מצאו אפילו או, שנתנו ממה יותר

 נעצרו אם אבל. "הגפן פרי בורא" עליו מברכין יין טעמוֹ 
 שנתנו או מים עליהם נתנו כך ואחר, הבד בבית החרצנים

  . כמים אלא אינו יין שמרי על מים
 חלקים מששה אחד אלא ביין אין אם, במים שנתערב יין ג.

 יין בו יש ואם, כמים אלא ואינו היין בטל ודאי, שבמים
 ולשתותו כך כל אותו למזוג המקום אנשי דרך אם, יותר

 על" ולאחריו "הגפן פרי בורא" עליו מברך יין במקום
  . דעתו בטלה, לא ואם, "הגפן

, מאכל מיני כל פוטרתסעודה  עליה קבע אם שהפת כשם ד.
 משקין שאר פוטר יין לשתות עצמו ובעק אם היין כך

 היו המשקין אם ודוקא. אחרונה ומברכה ראשונה מברכה
 פנים כל על שהיה או היין על שבירך בשעה לפניו עומדין
 ולא לפניו היו לא אם אבל, משקים אותן לשתות בדעתו
. לא או עליהם לברך צריך אם ספק הוי עליהם דעתו היתה

 אחרונה ברכה שיברך לאחר עד מהם עצמו את ימנע כן על
 ויכוין "שהכל" מאכל דבר איזה על שיברך או, היין על

  . המשקין את גם לפטור
, ארעי דרך שתה אלא יין לשתות עצמו את קבע לא אם ה.

 דאכתי אלא, אחרים משקים לשתות דעתו היתה לא וגם
 הגפן על בברכת נפטרה אם, אחרונה בברכה ספק איכא

 שיברך פרי איזה לאכול יש כן על, לא או היין על שיברך
  . המשקין את גם לפטור רבות נפשות בורא אחריו

 ספק יש, קפה או שרף יין לשתות ודעתו היין על המקדש ו.
 שלא לכוין לו יש כן על, לא או היין שעל בברכה נפטרו אם

 לפטור "שהכל" סוכר מעט על יברך כן פי על ואף, לפטרם
  . המשקין את גם
 אנשים גם שם ויש, הסעודה בתוך היין על כשמברך ז.

 תנו לומר רצונו, " (רבנן)רבותי סברי": יאמר אחרים
  . הברכה לשמוע מאכילתם קוישיפס כדי, לשמוע דעתכם

 בתוך שלא בין הסעודה בתוך בין, אחד מיין שתו ח.
 פרי בורא" עליו מברך אינו ,אֵחר יין להם והביאו, הסעודה

 מברך אבל, מיין דעתיה סחא ולא נמלך שלאכיוון , "הגפן
 שלישי יין עוד להם הביאו אם וכן ".והמטיב הטוב" עליו

 הרבה על וכן, "והמטיב הטוב" עליו כן גם מברכים
 מברך היה, פותח שהיה וחבית חבית כל על דרבי ומעובדא(

  ). והמטיב הטוב
 בורא" שנית לברך שצריך באופן ממש נמלך היה אם ט.

 בורא" כך ואחר "והמטיב טובה" תחלה מברך, "הגפן פרי
  . "הגפן פרי

 היין מן עוד יש אם אלא "והמטיב הטוב" מברכין אין י.
 אם אבל, יין שנוי משום השני את לשתות ורוצים הראשון

  . עליו מברכין אין, השני את מביאין כלה הראשון שהיין מחמת
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 äøèôääî øåôéñ   ? úòãéä  
  מות קדושים:-הפטרת אחרי

  יחזקאל כ' - "ויהי דבר" 
ות אחרי מות יגם השבת קוראים שני פרש

 עלוקדושים. בפרשת אחרי מות קוראים 
ביום הכיפורים. וכן כהן הגדול העבודתו של 

יום הקריאה בתפילת מנחה של היום הקדוש 
הוא מפרשתנו האוסרת עלינו את הכיפורים 

מצוות שבין  66העריות. בפרשת קדושים יש 
אדם לחברו ולכן "אמר רבי יוחנן בשם 
רשב"י שבפרשת קדושים ופרשת בא ופרשת 
משפטים נאמרו בהקהל". ולמה? כדי 
שישמעו מהמקור ממשה רבנו את ההלכות 

לא יכחישו שלא שמעו או לא הבינו את וכך 
  ההלכה על בוריה.

זועם הנביא יחזקאל על עם ישראל  בהפטרה
אשר לא שומעים בקול ה' לקיים את המצוות 

לכתן . וכך אומר ה'  שהוזכרו בפרשתנו כה
לנביא יחזקאל להגיד לזקני העם חנניה 

אשר היו צדיקים  מישאל ועזריה (רד"ק)
עם ישראל על ובאו לשאול אם ה' יסלח ל

עוזבם את תורתו ולא יחריב את בית 
המקדש? והנביא עונה להם בשם ה' כי ה' 
יעניש את העם אבל לא יחסל אותם למען 
שמו יתברך שלא יתחלל בגויים. וה' מזכיר 
להם שכמו שחטאו במצרים וכן במדבר 
שלמרות שהבטחתי להם ארץ זבת חלב ודבש 
 ארץ חמדה ותפארת לכל הארצות הם חטאו
בחטא המרגלים ובחטא העגל וגם אז סלחתי 
להם למען לא יתחלל שמי בגויים. הנביא 
יחזקאל אומר עוד לזקנים שה' נתן לעם ישראל 

חוקים זה בין אדם למקום,  .חוקים ומשפטים
ומשפטים זה בין אדם לחברו והן מוזכרים 
בפרשתנו. וכן נתתי להם את השבת שהיא אות 

א שמרו את ביני ובין העם אבל הם חטאו ול
לתי אותם בין העמים כדי גְ השבת ולכן ִה 

שיחזרו בתשובה ויאמינו בה' ובתורת משה. 
להנחות את האדם בקיום  :המיוחד בפרשתנו

המצוות וההלכות ביום יום הן בשדה, הן בעיר, 
הן ביום, הן בלילה, הן עם הוריו או אחיו או 
חבריו, בכל זמן, ובכל שעה. מוסיף הרמב"ן 

ולצאת  Vמצוות כדי לסמן שלא לקיים את ה
לידי חובה אלא על ידי המצוות להתקדש כמו 

הנביא  שנאמר "קדושים תהיו כי קדוש אני"
ֲאִני "מסיים בקריאה לשוב ולהיות קדושים: "

ִמְׁשָּפַטי ִׁשְמרּו, -ְוֶאת ְיהָוה ֱאֵהיֶכם, ְּבֻחּקֹוַתי ֵלכּו
ְוָהיּו ְלאֹות,  ַׁשְּבתֹוַתי, ַקֵּדׁשּו-ְוֶאת. אֹוָתםַוֲעׂשּו 

  "םָלַדַעת, ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאֵהיכֶ  ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם
י תכמו שאומר המדרש אם ישמרו בני ישראל ש

שבתות מיד נגאלים.  ובעז"ה נזכה לגאולה 
  אמן. ,שלמה בקרוב קרוב ממש
 (בברכת השם ג.י.פ.)                                         

  



 

  

 
  

  "" ואבותינו סיפרו לנו 
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 קבלת תורה בזכות ההודאה

"אני רוצה להודיע מראש שהסיפור  :  אהרון מספר
שלי אינו עוד אחד מאותם סיפורים של ישועות מעל 

רגשים. בסיפור שלי לא הכל הטבע או ניסים מ
התהפך לטוב בזכות ההודאה, ואני חושב שבכל זאת 

 ל.יש בו חיזוק גדו
. תורה ומצוותלצערי לא נולדתי למשפחה שומרת "

אך הקשר שלי לדת  ,הוריי אמנם שומרי מסורת
הייתי מרוכז  28וליהדות היה אפסי ביותר. עד גיל 

תי כולי בלימודי משפטים באוניברסיטת ת"א. היי
תלמיד מצטיין, ובשנת ההתמחות שלי הגעתי לאחד 
ממשרדי העו"ד החשובים ביותר בעיר. החדות, 
הנחישות וההתמדה שבי סייעו לי להצליח בכמה 
תיקים חשובים, עד שבזמן קצר הפכתי להיות שותף 
במשרד בו עבדתי. גם ההצלחה והשפע הכלכלי לא 
אחרו לבוא. בטעות (אף שאין טעות) נקלעתי פעם 
לשיעור של רב בבניין המשרד. הוקסמתי, והמשכתי 
להגיע באופן קבוע. הצצתי ונפגעתי. תוך זמן קצר 
נרשמתי לסמינר ליהדות, התחלתי להניח תפילין, 
לשמור שבת ובהדרגה התחזקתי בשמירת תורה 

ואז החלטתי בנחישות לקחת חופש מהכל.  .ומצוות
עזבתי את הדירה הנוחה בתל אביב, עזבתי את 

רד, ועליתי לישיבה קדושה בשכונה צפונית המש
בירושלים. הוקסמתי משיעורי התורה, מנושא 

י הרגישה ִת מָ ְש נִ ת בין הבחורים. עבודת המידו
לראשונה: "כאן טוב לי". אך בנושא אחד הרגשתי 

 .חושך מוחלט: בלימוד גמרא
רבני הישיבה אמרו לי לתת עוד זמן וזה ייפתח 

דבר לא נפתח. לא  ויסתדר. אך השנים עברו ושום
משנה כמה חברותות החלפתי, כמה תפילות נשאתי 

כל פעם שפתחתי  -   לבורא עולם, כמה התחננתי
 .חושך מצרים. לא מבין מימיני ומשמאלי  א...גמר

התחתנתי בשעטו"מ והקמנו את ביתנו  30בגיל 
בשכונת רמות בירושלים. נולד לנו בן ואח"כ בת 

לא הרגשתי מרוצה. אך  - ב"ה. שנה אחרי שנה עברה 
  ..חזרתי בתשובה ואני לא באמת שמח בפנים.

 !?מה יהיה עם לימוד הגמרא
מדי כמה חודשים ניסיתי לחפש ישועה. להתייעץ עם 
איזה רב פלוני, או עם צדיק גדול. למה לא נפתח לי 
הראש בלימוד? שאלתי בייאוש. אך תשובות לא 

 .קיבלתי. רק תסכול שהולך ומעמיק יותר ויותר
מה שנים אחרי החתונה חבר טוב חשף אותי לנושא כ

של ההודיה לד': "צריך להודות על הכל, גם על מה 
שלא הולך" אמר לי למרות שהיה לי קשה לקבל 
דבריו. "ד' עושה לנו רק טוב. צריך רק להודות. זה 
נותן כח להמשיך". הוא נתן לי ספרים ודיסקים 
מחזקים שהנושא המרכזי הוא איך לקבל את 

ורעות החיים באמונה שכל מה שד' עושה זה מא
 .לטובה, אפילו שהכל נראה שחור

היו לי תקופות לא פשוטות בכלל. היו רגעים שרציתי 
לעזוב את הכולל ולברוח, לא משנה לאן. היו רגעים 
שהפניתי את כל כאבי ומצוקתי לד': "מה חטאתי, 
בורא עולם?! איך זה שהייתי עורך דין כה מוצלח, 

 "!?איני יודע לפתוחאך גמרא 
פעם אחת, אחרי בין הזמנים של פסח חזרתי לכולל, 

  אחרי תפילות מרובות והפצרות ותחינות שביקשתי
  

מה' שלפחות לא אכעס מהמצב. קיבלתי חברותא 
חדשה, שעתיים הבטתי בו ובכל מה שאמר נראה 

 .היה לי כמו סינית או יפנית
ליבי התחמם עד לבעירה גדולה "אני לא יכול 

החלטתי בתוכי. קמתי  - פה יותר"  להישאר
ממקומי, יצאתי מבניין הכולל, הלכתי מהר בלי 

. והנה מצאתי את עצמי לדעת לאן. לא עצרתי לחשוב
בקצה השכונה, קרוב לצוק ממנו נשקפת כל 
ירושלים. היה זה שעת ערב, והכל סביבי מוקף 
אורות של נופי ירושלים היפהפיים. רוח נעימה נשבה 
על פני. ידעתי שאני רוצה לבקש מהבורא, אך לא 
היה לי מושג מה אני הולך לומר, ואז יצאו ממני 

, תודה" ונו של עולםביהמילים, כמו מעצמן: "ר
 .הפתעתי את עצמי

נכון שלא ציפיתי שזה מה שאומר לך עכשיו, במצב "
סופני כמו שאני חש עכשיו, אבל תודה באמת, אני 
לא מבין כלום, לא יודע למה שוב ושוב אני מגיע 
לקיר בטון הזה לקושי ולביזיון הזה. אבל אני יודע 
שכל מה שאתה עושה זה לטובתי. תודה תודה תודה. 

ני לא מבין כלום. תודה שלא הולך לי תודה שא
בלימוד. תודה שכבר שנים שום דבר לא נפתח לי. 

 "!תודה על הקושי. תודה על הכאב
הפעם הרגשתי תחושה שונה עולה ומתפשטת בי. 
תחושת קירבה לבורא עולם כמו שמעולם לא חשתי. 

  נשאתי עיניים לשמיים והמשכתי דיבורי.
לים הבאות: "בורא אינני יודע מאיפה הגיעו לפי המי

עולם, תראה כמה אברכים מצוינים יש לך, בכל 
הארץ, בכל העולם, בישיבות הכי טובות, כמה 
תלמידי חכמים יש לך, כמה גאונים יש לך.. אינסוף! 
אבל תראה לי אחד כמוני, שכבר כל כך הרבה שנים 
נלחם להבין דף גמרא, ואפילו שהוא לא מבין כלום 

 "!?הוא אומר לך תודה
בי. חיוך  מרתי את המילים הללו חיוך התפשטכשא

שם על הצוק . שהפך לצחוק מתגלגל והקלה עצומה
השכונה, בשעת ערב מאוחרת, באוויר צה שבק

 .הפתוח עם הרוח הקרירה שאולי אזכה לדבר מה
למחרת היום, מעט לפני ל"ג בעומר, החלטתי שאני 
מודה על כל מה שאצליח להבין בלימודי ויהי מה, 

י הרגשתי לראשונה בחיי שהפעם זכיתי ולהפתעת
בכוח התודה, לקבל באמת את התורה, התחלתי 
להבין משהו, כמובן שהודיתי בכל לב, וכיום אני כבר 
מסיים הוצאת קונטרס בסוגיות הנלמדות אצלנו 

  ".עבורי זוהי קבלת התורה של ממש. במסכת שבת
 )ן מוסף שבתיתד נאמ(                                            

  
ה" ָ ֶבל הּוא ַתֲעֹמד ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִרְבָעהּ  לֹא ְוִאׁשּ   "ּתֶ
  , מה ההבדל? "ֵּתֵבל"  או "ֶּתֶבל"

" שבפרשה = שפירושה תועבת ֶּתֶבליש מילת "
  משכבי אישה עם בהמה.

" = שפירושה עולם. הניקוד שונה ֵּתֵבלויש מילת "
(אחד בסגול והשני בצירי) וגם הטעם שונה (האחד 
מלרע והשני מלעיל). ואם אדם לא מבחין ביניהם 

יישמע כאילו אומר: "ישפוט תבל הרי שבקבלת שבת 
בצדק" שאם אמר במלעיל (הטעם על האות ת') 
ישמע שמתכוון לתועבת אישה עם בהמה... וכאן 

  הכוונה = עולם... 
  


