
"כוחו של הרגל טוב" 
הגאון הגדול הרב משה קלזאן שליט"א

בילקוט  כתוב  ולרבקה".  ליצחק  רוח  מורת  "ותהיין 
שמעוני ]פרשת תולדות רמז קי[ : "למה ליצחק תחלה? אלא רבקה 
על ידי שהיתה בת עובדי ע"ז לא היתה מקפדת על עובדי ע"ז, יצחק 
שהיה בן קדושים והיה מקפיד על עובדי ע"ז, לכך ליצחק תחלה".

מקפדת  היתה  ש"לא  הצדקת  רבקה  על  כן  לומר  מאד  וקשה 
שלה  שבבית  לה  אכפת  היה  שלא  היתכן  זרה",  עבודה  עובדי  על 
לוקח  אם  ליצחק  שאמרה  זו  היא  הרי  ועוד  זרה?  עבודה  עובדים 
יעקב אשה מבנות חת כאלה וכו'", הרי שבודאי הפריע לה הדבר!?

יצחק  שאצל  אלא  הדברים,  לה  הפריעו  שבודאי  לומר  ונראה 
ואילו  מאד,  הדבר  הפריע   - אביו  בבית  זאת  ראה  לא  שמעולם 
פחות  הדבר  הפריע   - אביה  בבית  זאת  לראות  רגילה  שהיתה  לה 
! האדם  בנפש  טבע  קונה  דק,  משהו  ואפילו  ההרגל,  כי  ממנו, 

כתוב  הפרשה  בתחילת  מדוע  הסיבה  גם  שזו  לפרש,  ואפשר 
אלא  התפללו?  שניהם  הרי  לה,  ולא  לו  רק  מדוע  ד'",  לו  "ויעתר 
שתפילתו היתה יותר זכה כי נפשו היתה יותר נקיה מהרגלים רעים.
וידועה המשנה באבות ]פרק ב[ חמשה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי 
ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן ורבי 
שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחן רבי אליעזר 
בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפה. רבי יהושע - אשרי יולדתו. 

מאושר   - יולדתו  אשרי   : וז"ל  הברטנורא  שם  ופירש 
במדות טובות עד שכל העולם אומרים עליו אשרי מי שילדתו. ויש 
על  מחזרת  שהיתה  חכם,  שיהא  לו  גרמה  שהיא  שם  על  אומרים, 
כל בתי מדרשות שבעירה ואומרת להם בבקשה מכם בקשו רחמים 
הוציאה  לא  שנולד  ומיום  חכם,  שיהיה  שבמעי  הזה  העובר  על 
עריסתו מבית המדרש כדי שלא יכנסו באזניו אלא דברי תורה:
רק  שישמע  יהושע  ר'  של  לאמו  אכפת  היה  קטן  מגיל  כלומר 
כשיגדל. ולאישיות  למהותו  היטב  יכנס  ההרגל  כי  תורה,  דברי 

 : וז"ל  כה[  ס"ק  תקס  סימן  הציון  ]בשער  חיים  החפץ  וכתב 
שירי  לזמר  שלא  מוסר  ספרי  ושארי  השל"ה  הזהיר  כבר  ומיהו 
נמי  הכי  ובלאו  רע,  טבע  לתינוק  מוליד  שזה  לתינוק,  עגבים 
הרע  יצר  מגרי  דקא  נבלות,  ודברי  עגבים  בשירי  איסורא  איכא 
זה. על  ביתו  לבני  ויזהיר  מזה  ירחק  נפשו  ושומר  בנפשיה, 
להשפיע  יכול  רע  הרגל  הרגל,  של  כחו  גדול  מה  א"כ  למדנו 
אפילו אחרי הרבה שנים, ומאידך הרגל טוב כמו השמעת דברי תורה 
! דרכו  בהמשך  בנפש  טוב  הרגל  לו  יקנה  ממש,  לתינוקות  אפילו 

שבת שלום ומבורך!

"ולאם מלאם יאמץ"
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

ִרְבָקה  ַוַּתַהר  ה'  לֹו  ַוֵּיָעֶתר  ִהוא  ֲעָקָרה  ִּכי  ִאְׁשּתֹו  ְלֹנַכח  ַליֹהָוה  ִיְצָחק  "ַוֶּיְעַּתר 
עקרות..  של  שנה  עשרים  שנה!  עשרים  לבנים  מחכים  ורבקה,  יצחק  ִאְׁשּתֹו". 
נעתר  והקב"ה  בבנים.  אותם  שיזכה  לקב"ה  להתפלל  נעמדים  ורבקה  יצחק  ולכן 
של  דעתה  את  מניחה  שלא  תופעה  מתחילה  ומיד  אשתו".  רבקה  "ותהר  לתפילתם, 
רבקה. ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי...מהי ההתרוצצות הזאת? 

מבאר המדרש )ב"ר סג, ו'(, בשעה שהיתה עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות יעקב
 מפרכס לצאת, ובשעה שהיתה עוברת על בתי עבודת כוכבים, עשיו רץ ומפרכס לצאת... ותאמר 
אם כן למה זה אנכי, רבי יצחק אמר, מלמד שהיתה אמנו רבקה מחזרת על פתחיהן של נשים 
ואומרת להן הגיע לכם הצער הזה בימיכם? אם כך הוא צערו של בנים והלואי לא עיברתי..
כך הצטערה, הרי היא הבינה שיש לה תאומים בבטנה,  כל  וצריך להבין מדוע רבקה 
שאחד נמשך לבתי מדרשות.. והשני נמשך למקומות של טומאה. והרי זה לא היה כל 
מהשני.  אחד  בטבעם  הפוכים  אחים  ששני  מעולם  דברים  היו  שכבר  כיוון  מוזר..  כך 
קין והבל, שם וחם, יצחק וישמעאל, ואפילו רבקה היה לה אח שלא היה צדיק בלשון 
המעטה.. לבן. אם כן מדוע רבקה הצטערה כל כך עד כדי שהיא אומרת הלוואי ולא עיברתי..?

בר  תנחום  ר'  אמר  עוד,  מצאנו  צא(  ת"ש  הגדול  )מדרש  ובמדרש 
אם  מהו  בנבואה?  ודורשת  הולכת  מעוברת  שהיא  אשה  כל  וכי  חנילאי, 
בסופה..  יהיה  מה  לדעת  כדי  ועבר  לשם  שהולכת  רבקה  של  צערה  כן 
גֹוִים  ְׁשֵני  ָלּה  ְיֹהָוה  "ַוֹּיאֶמר  וכשרבקה מגיעה לבית מדרשו של שם ועבר עונה לה ה', 
ְּבִבְטֵנְך ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִיְך ִיָּפֵרדּו ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר". ה' עונה לה, יש 
לך שני גויים בבטנך ושניהם יהיו אבות לאומות גדולות, ועל כן אין לך מקום לחששות..
הסתם  מן  רבקה  הרי  הקב"ה,  של  תשובתו  מהי  להתבונן,  יש  וכאן 
לרבקה?  הקב"ה  של  תשובתו  מה  כן  בבטנה..ואם  תאומים  לה  שיש  הבינה 

אלא שהביאור הוא, הקב"ה אומר לרבקה שני גויים בבטנך.. "ולאם מלאם יאמץ", 
ידע  ויעקב  כנגדו,  עשיו  יהיה  אם  רק  שלו  הגבוהה  לדרגה  יגיע  שיעקב  היא,  והכוונה 
יוצא מאדם  מה  חיה  דוגמא  בעשיו  ראה  יעקב  הטוב..  ומהו  הרע  להישמר מהו  ממה 
שגדל באותם תנאים כמוהו אבל היה חסר לו דבר אחד.. תורה!.. יעקב לא יכל לגדול 
לבית שם  הולך  יעקב  בזכותו  ורק  ורגע  רגע  בכל  לו  ויארוב  כנגדו  בלי עשיו שיעמוד 
ועבר במשך ארבע עשרה שנה רצופות! וכאשר יעקב יאמץ- יהיה חזק אזי עשיו יפול.
חרבו  אדם:  לך  יאמר  אם  וירושלים,  "קיסרי  ו.(,  )מגילה  בגמ'  כבר  שמצאנו  וכמו 
חרבה  ירושלים,  וישבה  קסרי  חרבה  תאמן.  אל   - שתיהן  ישבו  תאמן,  אל   - שתיהן 
זו.  חרבה   - זו  מליאה  אם  החרבה:  אמלאה  שנאמר  תאמן.   - קסרי  וישבה  ירושלים 
וכן  יאמץ".  מלאם  ולאם  מהכא:  אמר  יצחק  בר  נחמן  רב  זו.  חרבה  זו  מליאה  אם 
ירושלים  אזי  האמת  בדרך  הולך  ישראל  שעם  דהיינו  קי(.  רמז  )ילקו"ש  במדרש  הובא 
יושבת וקיסריה בחורבנה, ואם עם ישראל חלילה לא הולך דרך הישר אז חלילה להיפך..

בזמן  בגדולה  שניהם  יהיו  "לא  שכתב,  )עה"פ(  מזרחי  אליהו  רבי  בדברי  מצינו  וכן 
האחר,  מהלאום  ויתאמץ  יתחזק  האחד  הלאום  כי  נופל,  זה  קם  כשזה  אלא  אחד, 
אלא  צור  נתמלאת  "לא  שם(,  )מגילה  שאמרו  כמו  האחר,  הלאום  משביית  פירוש: 
יעקב.. מלכות  היא  וירושלם  עשו,  מלכות  היא  וצור  ירושלם",  של  מחרבנה 
כך  כל  הצטערה  רבקה  מדוע  בתחילה,  ששאלנו  למה  התשובה  זוהי  כן  ואם 
שנות  עשרים  שאחרי  בטוחה  הייתה  שרבקה  מכיוון  ה',  את  לדרוש  והלכה 
מכיוון  מדרשות  לבתי  לצאת  שיפרכס  בן  רק  לה  וישלח  רחמה  את  יפתח  ה'  עקרות 
שאין זה הריון טבעי... ואם אכן יש לה בן נוסף שרוצה לצאת לבתי עבודה זרה, למה 
אי  לה,  עונה  והקב"ה  ה'..  את  לדרוש  ותלך  בנים..  בכלל  צריכה  הייתי  לא  אנכי?  זה 
אפשר שיהיה יעקב אבינו בלי עשיו כנגדו.. רק ככה הוא ישמר ויתעלה כמו שביארנו.

כלפי מה הדברים אמורים? כל אחד ואחד מאיתנו יש בו את ה"ויתרוצצו הבנים 
בקרבה".. כל אחד ביומו יש לו את השאיפה ללכת בדרכי אבותיו, לאמץ ולסגל לעצמו 
את חייו של "יעקב אבינו" איש תם יושב אהלים, ומאידך יש לו נסיונות בדמותן של 
"עשיו", "קיסריה", וכו'.. והאדם לא מבין מדוע זה מגיע לו? למה זה נצרך? וכי לא היה 
יותר קל לחיות ללא הנסיונות האלה? ועל כך באה התשובה, "ולאם מלאם יאמץ", רק ע"י 
הניסיונות הללו תוכל להתקדם ולהבנות, ולהבין את מעלת הפוסע לאורה של התורה.. רק ע"י 
הניסיונות הללו תוכל לבנות לעצמך חומות בצורות של עמידה בניסיונות, של קרבה לקב"ה, 
ובעיקר לעלות ולהתעלות לפסגות הגבוהות, בתפילה מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי..

העלון מוקדש להצלחת:
שאול צורי הי"ו,  אריה יונה הי"ו,

 מרדכי ארצי הי"ו.
להקדשת העלון :054-4215-970
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"הזכרת שם שמים"
הקול קול יעקב והידים ידי עשו )בראשית כז- כב(.

שהיה שם שמים שגור בפיו של יעקב, אמר יצחק בלבו אין דרך עשו להיום שהיה שם שמים 
שגור בפיו של יעקב, אמר יצחק בלבו אין דרך עשו להיום שם שמים שגור בפיו, וזה אמר 

כי הקרה ה' אלוקך לפני )רש"י ע"פ המדרש(.
דרכם של הצדיקים להזכיר שם שמים בדיבורם| הרמב"ן מתקשה על דברי 
רש"י הנ"ל, שהרי יצחק סבר שעשו צדיק הוא, ומדוע לא זיהה את עשו כרשע מתוך זה שאין 
שם שמים שגור על פיו? ותירץ "ואולי היה חושב בליבו כי בעבור היותו איש שדה ולבו על 
הציד, איננו מזכיר שם שמים, מפחדו שלא יזכירנו במקום שאינו טהור או מבלי כוונה ונחשב 
לו זה בעיני אביו ליראת שמים" )וכן הוא בפירוש רבי אליהו מזרחי עה"ת. והוסיף: שעשו היה כשר בעיני 
יצחק אביו, ולולא זה לא היה מאמינו לאכול משחיטתו, שהיה חושדו שמא יאכילנו נבילות וטריפות או מן הגזל(.
ודרך  הצדיקים,  בפיהם  שגור  שמים  שם  כי   הרמב"ן  מדברי  ומבואר 
לא  לאשר  אלוקים  עובד  בין  להבחין  מובהק  היכר  סימן  וזהו  להיפך,  הרשעים 
דרכיו. ובכל  ובדיבורו  במעשיו  שמים  שם  להזכיר  אלוקים  העובד  שדרך  עבדו, 
יוסף ראו שה' עמו, לפי שהיה שם שמים שגור  יוסף הצדיק שאף אדוני  וכך מצינו אצל 
הגר"י  של  וכלשונו  מקומותיהם  בכל  ישראל  בני  של  דרכן  הוא  וכן  ג(.  לט-  )בראשית  בפיו 
שם  יהיה  שלא  מישראל  אדם  לכל  אפשר  אי  "דוודאי  ב(  עשיו  המצוות  לספר  )בביאורו  פערלא 
שמים שגור על שפתיו בכל שעה ושעה לומר יעזרני ה' או ירצה ה' או יושיעני ה'. עי"ש.

שעשה  דבר  מספר  אם  דבור,  כל  על  בפיו  שגור  שמים  שם  שיהא  לגבר  טוב  ולכן 
אעשה  יאמר,  שיעשה  דבר  מספר  ואם  דשמיא,  בסיעתא  זאת  עשיתי  יאמר, 
שמים(. שם  ערך  יועץ  )פלא  בידו:   מצליח  השם  יהיה  ובזה  יתברך,  השם  בעזרת  זאת 
ואף אם עשה דבר והצליח ללא יתלה ההצלחה בו, אלא בהשם יתברך וכפי שכתב השל"ה 
)פרשת וישב מקץ ויגש דרך חיים תוכחת מוסר( שניתן ללמוד מיוסף הצדיק שהיה תולה הגדולה בהשי"ת  
'בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה' וגו' )בראשית מא, טז(, 'את אשר האלהים עשה' וגו' )שם שם, 
כה(. ראה איך שם שמים שגור בפי יוסף הצדיק, לתלות הגדולה בהשם יתברך ואמר מה אני 
ומה חיי, כי אם מה שחולק השם יתברך מכבודו לי. וזה מוסר גדול שהאדם בכל פעולותיו 
יודה וישבח לקונו יתברך, כי לו הגדולה והכח והממשלה בכל מכל כל, ומכוחו עושה הכל.

מותר  האם  דנו  זמנינו  פוסקי  המכתב|  בראש  בע"ה  או  בס"ד  כתיבת 
הוא  ה'  שהאות  כיון  כן  לכתוב  אין  שמא  או   " ה'  "בעזרת  המכתב  בראש  לכתוב 
טעון  יהיה  זה  דף  ממילא  יתברך,  לשמו  בזה  מרמזים  ואנו  השי"ת,  של  משמו  חלק 
בזיון. לידי  ויבוא  ברחובות  יתגולל  שהדף  מחשש  כלל,  כן  לכתוב  אין  ולכן  גניזה, 
אשר  עתון  או  מכתב  רואה  היה  אשר  עת  כי  ז"ל  דושניצר  אליהו  רבי  הגה"צ  נהג  וכך 
בעה"י  שכותבים  זה  שגם  מסביר  "והיה  וגונזו  "השם"  את  תולש  היה  "שם"  בו  נמצא 
בשו"ת  הורה  וכן  בס"ד.  רק  לכתוב  יש  ולכן  גניזה",  הטעונים  שמות  הנם  אי"ה  ב"ה 
אגרות משה להגר"מ פיינשטיין ז"ל )יו"ד ח"ב סימן קל"ח(,שיש להמנע מכך עיין שם. וכ"כ בשו"ת 
וכ"כ בשו"ת צפנת פענח סימן קצו שאין לכתוב  באגרות ב"ה. שלמת חיים סימן קמה, 

)סימן י"א( נשאל אודות אחד שרוצה לחקוק בטבעתו  והמהר"צ חיות ז"ל בתשובותיו 
פסוק "ואתה ד' מגן בעדי" אם הרשות לו לעשות כן אחר שרוצה לחתום בטבעת זה אגרותיו, 
ובתשובתו האריך והעלה שאין לכתוב עם אות ה' אלא אם יכתוב ד', דכיון שאנו רואים 
שנוהגין בכל אגרות שלום לכתוב ד' וציון על גבי' לסמן שם הגדול וכל אגרות אלו משליכין 
לאשפה בלי שום פקפוק, ע"כ אות ד' לבד, אף על גב שכוונתו לשם המפורש אין בזה קדושה 
ומותר לזלזל בכתב כזה, ולכן אם יכתוב אות ד' "ואתה ד' מגן בעדי" יש להתיר לכתחילה עי"ש.
שאין  להקל  האריך  נא(  סימן  כב,  )חלק  אליעזר  ציץ  בשו”ת  מנגד  אך 
ומסמך. מכתב  בתחילת  ב”ה  תיבות  לכתוב  וניתן  בדבר,  לחשוש 

מעשה שהיה| מעשה בעשיר אחד שהיה לו קרקעות הרבה ולא היה לו שוורים לחרוש מה 
עשה נטל כיס מעות בידו והלך לעיר אחרת על יום השוק לקנות שוורים, אמת שהיה האיש 
הזה נדיב גדול בעל צדקה ומכניס אורחים אבל לא היה לבו שלם כראוי באמונה של השגחה 
פרטית ותמיד חשב בלבבו לאמר "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", בדרך פגע בו אליהו 
הנביא ז"ל והיה אליהו נדמה לפני האיש כסוחר, וישאל אותו אליהו להיכן אתה הולך? השיבו 
שהולך לשוק לקנות שוורים, א"ל אליהו אמור אם ירצה השם יתברך, א"ל הסוחר הרי המעות 
אצלי והדבר תלוי ברצוני, השיבו אליהו אם כן לא תצליח בזה, אח"כ נפל לו כיס המעות ולא 
הרגיש הסוחר, ונטל אליהו את הכיס והניח אותו על איזה סלע במקום מרוחק, כאשר הגיע 
הסוחר לשוק וחיפש לקנות שורים והנה מתברר לו שכיס המעות נאבד לו וחזר לביתו בפחי 
נפש בלי לקנות דבר. ושוב לקח כסף אתו והלך לשוק לקנות שורים, ושוב נפגש אתו אליהו 
בדמות זקן ושאל את הסוחר להיכן אתה הולך, אמר לו לשוק לקנות שורים, ושוב גם הזקן אמר 
לו תאמר בעזרת השם, והסוחר החזיר אותה תשובה הרי הדבר תלוי בי כיון שהכסף אצלי ואף 
אחד לא יכול למנוע ממני, ואליהו הפיל תרדמה על הסוחר בזמן שנח מעט בדרך ולקח ממנו 
את הכסף והניחו במקום שהניח את הכסף הקודם, כאשר התעורר הסוחר רואה שכספו נעלם 

הבין שכנראה גנבים ניצלו את מנוחתו וגנבו את הכסף וחזר לביתו בפחי נפש.

 כמובן התעורר לחשוב מדוע כבר פעמיים כך קורא לו בוודאי זה מאת השם על שאיני תולה 
בטחוני בקב"ה אלא בכוחי ולכן החליט לחזור בתשובה ומעתה על כל מה שיעשה יאמר בעזרת 
השם, ואכן שוב לקח כסף והלך לשוק לקנות שורים ופגשו אליהו הנביא בדמות נער שמחפש 
עבודה, ניגש הנער ושאלו לסוחר להיכן אתה הולך השיבו הסוחר לשוק לקנות שורים בעזרת 
רוצה  מאוד  אני  לך  לעזור  עובד  תצטרך  אולי  ממנו  ביקש  אך  בהצלחה  שיהיה  בירכו  השם, 
עבודה, אמר הסוחר תבוא איתי לשוק ואם ירצה השם ואני יצליח לקנות שורים טובים אני 
יקח אותך לעוזר, ואכן כך היה שקנה שורים טובים ולקח את הנער שינהיג את השורים, ובדרך 
בכוונה אליהו היטה את השורים ליער ונבהלו השורים והתחילו לרוץ לעומק היער כמובן רדפו 
אחריהם וכך היה עד שהגיעו לסלע היכן שהניח אליהו את הכסף, והנה הוא רואה פתאום את שני 
הכספים שנעלמו ממנו ושמח והודה לקב"ה שהחזיר לו את אבדתו, ולאחר מכן נעלם הנער רק אז 
הבין שזה היה אליהו הנביא והכל בכדי ללמדו עד כמה חייב לתלות הצלחתו בקב"ה ולא בעצמו. 

"חשש עבודה זרה- דינים אקטואלים"

שאלה:  האם מותר לעשות שכיבות 
שמיכה עלרצפת אבניםבהתעמלות או שיש לחשוש משום 

אבן משכית.
ליגע  יכולות  או  בקרקע  נוגעות  כשפניו  תשובה: 
אחר  דבר  או  בד  להניח  חובה  אין  הדין  מעיקר  בקרקע 
ראוי  לכתחילה  אבל  הקרקע  לבין  בינו  הפסק  שיהיה 
מעכב.  אינו  אבל  ביניהם  שיפסיק  שם  דבר  להניח 

משכית  אבן  ה"ו  פ"ו  ע"ז  בהלכות  הרמב"ם  כתב  ביאורים: 
האמורה בתורה אף על פי שהוא משתחוה עליה לשם לוקה שנאמר ואבן 
עובדי  דרך  שהיה  מפני  עליה  להשתחות  בארצכם  תתנו  לא  משכית 
כן  עושין  אין  לפיכך  עליה  להשתחות  לפניה  אבן  להניח  כוכבים 
מוטל  כולו  ונמצא  האבן  על  ורגליו  ידיו  שיפשוט  עד  לוקה  ואינו  לה' 
האו"ז  כתבו  לזה  והטעם  בתורה.  האמורה  השתחויה  היא  שזו  עליה 
כיון  כתב  כב:  במגילה  ורש"י  זרה.  עבודה  מפני החשד שעובד  והחינוך 
שאסור לעשות רצפת אבנים כדוגמת דברים שבמקדש כגון היכל ומנורה.

בב"י  וכן  הרמב"ם  על  שם  הכס"מ  כתב  האסורה  ההשתחויה  ובעצם 
ידיו  פישוט  ללא  לקרקע  דבוקות  כשפניו  השתחויה  קלא'  בסי'  באו"ח 
ורגליו אסור מדרבנן ואם אינם דבוקות אפילו איסור דרבנן אין בזה. ולכן 
יש מבני זמנינו שסברו שיש חשש בזה בשכיבות שמיכה ויש להניח דבר 
המפסיק בינו לבין הקרקע. אבל בשו"ת אבני ישפה ח"ב סי' ז' ענף ד' בשם גאון 
אחד שכידוע שהוא הגריש"א כשאין כוונת השתחויה אין חשש כלל, ולכן 
למסקנה לכתחילה ראוי להניח דבר המפסיק בינו לקרקע אבל אינו מעכב.

שאלה: האם מותר לצייר בני אדם או גרמי השמים שהם 
ירח. בצורת  עוגיות  לעשות  מותר  והאם  ולבנה.  שמש 

בצורה  בולט  הוא  אם  אדם  בני  ציור  תשובה: 
והחוטם  העיניים  עם  הגוף  וכל  הראש  ממש  שלימה 
השמים  גרמי  וציור  מותר.  מזה  חלק  אבל  אסור,  והשאר 
בולטים  שאינם  אפילו  האיסור  הלבנה,  או  השמש  שהם 
מותר  שלימים  וצייר  עבר  ואם  שלימים.  הם  אם  רק  אבל 
אבל  לעשותם  מותר  ירח  בצורת  עוגיות  ולגבי  להשהותם. 
בזה.  להחמיר  יש  העוגיה  על  בולטת  ירח  צורת  לעשות 

: בגמ' ע"ז מג. דרשו את הפסוק לא תעשון איתי שלא תעשו כדד םביאורי
מות שמשי המשמים במרום ופסק בשו"ע ביו"ד בסי' קמא' סעי' ד' אסור 
לצייר וכו' וכן צורת אדם לבדו, כל אלו אסור לעשות אפילו הם לנוי וכו'. 

תוצור חמה ולבנה וכוכבים אסור בין בולטות בין שוקעות ואם הם להתד
למד להבין ולהורות )כגון סיפור יוסף ואחיו( כולן מותרות אפילו בולטות. 
ועיין בשו"ת אבני ישפה ח"א יו"ד סי' קנא' לגבי לימוד ציור לילדים שיש 
ללמדם שלא תהיה שמש ולבנה שלמים.  אמנם בשו"ת אג"מ ח"ה סי' ט' 
פסק שלא טוב ללמדם לציירם שלא יעשו ציור שנראה דומה לחמה שזה 
אסור, ולמעשה יש להקל בזה אם מלמדם שלא יהיו שלימים. ואם עבר 
וצייר חמה שלימה מבואר בט"ז יו"ד בסי' קמא' ובקיצוש"ע בסי' קסח' 
שציור חמה ולבנה וכוכבים שאסורים בציור אם עשאם מותר להשהותם. 

ולגבי מאכלים כגון עוגיות בצורת ירח בשו"ת שבה"ל ח"ז סי' קלד' 
שיש  וסיים  לקיום  עשויים  שאינם  כיון  מאכלים  לגבי  הסתפק  י'  ס"ק 
ופוק  בזה  מקילים  העולם  בזה. אמנם  לעיין  זמן  לו  וכתב שאין  למנוע 
חזי מאי עמא דבר ואף הגרנ"ק בחוט שני פסח עמ' רלח' התיר לעשות 
עוגיות בצורת ירח כיון שאינם נעשים לשם צורת ירח אלא לשם עוגיה 
אלא שהיא בצורת ירח ומי שרוצה להדגים צורת ירח אינו עושה עוגיה 
יש להחמיר. עוגיה לדעתו  ירח על  צורת  זה אם עושה  ולפי  כך  לצורך 

האסוד צורות  שכל  כה'  בס"ק  שם  בש"ך  מבואר  אדם  ציו  רולגבי 
בשתי  אדם  צורת  כגון  ממש  שלימה  בצורה  אלא  אסורים  אינם  רים 
כדרך  הציור  חצי  לא  אבל  בו  וכיוצא  הגוף  וכל  שלם  וחוטם  עינים 
בשו"ע  ומבואר  מותר.  שזה  הצורה  של  אחד  צד  המציירים  קצת 
כשהוא  רק  האסור  בשלימותו  אדם  שציור  ד'  סעי'  קמא'  סי'  ביו"ד 
בשוקע. ובין  בבולט  בין  שהאיסור  וכוכבים  ירח  משמש  בשוני  בולט 

אלה(. בימים  לאור  שיצא  דהלכתא",  "אליבא  שו"ת  )מתוך 

"ברכה". לאו דווקא במילה, אלא בתוכן הפנימי שלה, במהות שלה, זה 
אותם  לבין  והנוקשה,  האפורה  הגשמית  המציאות  בין  שמחבר 
הפרנסה,  החיים,  אלינו  משתלשלים  מהם  עליונים  עולמות 
והשפע  הטוב  הצד  שמול  וכמובן  והשמחה.  הבנים  החיּות, 
בכבודו  הסיטרא-אחרא  לו  ניצב  האלוקית  הברכה  של  המבורך 
הטעיות  בלבולים,  תעתועים,  לחולל  ומנסה  ובעצמו 
מיופייף,  הוא,  ססגוני  האחר  והצד  רח"ל.  כפירות  וכמובן 
על  יהבם  שמשליכים  צעירים  אותם  לבבות  את  וכובש  מפתה, 
כוחות הטבע הגלויים, כאילו הם ורק הם מכתיבים את המציאות 
המצוות,  ושומרת  המאמינה  היהדות  בקרב  אפילו  והשלכותיה. 
הכפיים  עמל  בין  קשר  שיש  הסבורים  מעטים  לא  מסתובבים 
המלאכה  על  חשיבותה  את  נס  על  מעלים  והם  הפרנסה,  לבין 
המעשירה...". זו  היא  שהיא  השם,  ברכת  את  ולא  מפרנס  כגורם 

מן  הדסה  סבתא  לי  השמיעה  הזה  החכם  המונולוג  את 
לא  גם  לקרוא,  יודעת  לא  היא  לא,  בשרון.  המושב 
בברכה  ובעיקר  האלוקית,  בהשגחה  שלה  האמונה  אבל  לכתוב, 
השפע  לבין  ביננו  המחברים  לעיתים  שהם  הצדיקים  של 
מובהקים. חכמים  תלמידי  משל  פחות  לא  ונעלה  גדולה  האלוקי, 
שואל,  אני  הדסה,  סבתא  מתכוונת  את  למה 
אליה? מחוברים  ולא  השמים,  מן  בברכה  מאמינים  לא  שצעירים 
בחייך  נתקלת  אם  וספק  צעיר,  אדם  אתה  "תראה, 
לספר  יכולה  אני  אבל  רב.  ספק  לטבע.  מעל  גלויים  בניסים 
קטנה  בעיירה  צעירה  נערה  בעודי  שנה   70 כ-  שלפני  לך, 
לו,  שותפים  היו  משפחתי  בני  שכל  נס,  של  סוג  חוויתי  בתימן 
מעטות. לא  שנים  במשך  הקטן  ביתנו  כותלי  בין  נשמר  והוא 

מדי  יצא  הוא  פשוט.  אך  מלומד  יהודי  היה  שלי  "אבא 
עסק  ערב  ולעת  בשדה,  יומו  לעמל  הנץ  תפילת  לאחר  בוקר 
בחוכמת הקבלה בבית המדרש עד אחרי חצות לילה. אחרי תיקון 
חצות היה נרדם לשעות ספורות, קם לתפילה, לעמל וחוזר חלילה. 
לאבא ואמא נולדו בלי עין הרע 11 בנות. רק בנות. ביתנו הקטן היה 
ונראה לבית הכנסת הגדול בעיר. פתח מול פתח, כשהרווח  סמוך 
המפריד בין הפתחים הוא לא יותר משלושה מטר. רב העיר שהיה ידידו 
האישי של אבא ביקש ממנו שיקפיד על בנותיו, שלא תצאנה החוצה – 
או  הלימוד  סדרי  בתחילת  וכמובן  התפילות,  בזמן   – וחס  חלילה 
בסופן, כדי שלא יהיה מפגש מיותר בין הלומדים והמתפללים לבין בנותיו.

יסוד  על  גדלנו  אורח-חיים.  אצלנו  היה  שזה  זוכרת  "ואני 
את  חינכה  גדולה  בת  שנשמנו.  האוויר  כמו  הצניעות 
אותה  ולימדה  צנוע,  לבוש  על  להקפיד  הקטנה  אחותה 
התפילות  בזמן  לא  ובוודאי  לרחוב,  כך  סתם  יוצאים  שאין 
והלימודים. "כל כבודה בת מלך פנימה" לא היתה סיסמא סתמית, 
זו היתה שיגרה שאין מפרים אותה, אלא שומרים עליה באדיקות.
שורה  הברכה  שאין  יודע  אתה  יחיא,  "תשמע  לאבא  אמר  "הרב 
את  תשמור  שאם  לך,  תדע  אז  העין,  מן  הסמוי  בדבר  אלא 
השם". בברכת  בחוש  יחוש  מעונך  העין,  מן  סמויות  בנותיך 

אבא  לה.  שזכינו  הברכה  היתה  מה  לך  אגלה  אני  "ועכשיו 
לידי  מעביר  היה  ואותם  ספורות,  פרוטות  משתכר  היה 
שהיינו  למרות  אנחנו,  נזקקות.  למשפחות  לסייע  העיר  רב 
מעולם!!!,  ובריאות.  שבעות  היינו  תמיד  ברוכה,  משפחה 
או  אורז  או  קמח,  או  סוכר,  לנו  חסר  לא  מעולם!  טוב,  תשמע 
ענקיים  חרס  כדי  בתוך  מוצנעים  היו  הללו  המוצרים  פחמים. 
שלנו. היומית  המזון  מנת  את  מוציאות  היינו  יום  מדי  ומשם 

"מעולם לא נשלחנו לחנות שבעיר להביא סוכר, קמח, פחמים או 
כמו  ומתפרנסים,  הכדים  מן  דולים  היינו  רבות  שנים  אורז. במשך 
אותו נס כד השמן שמילא כלים על כלים עד כי תמו הכלים. אנחנו 
חיינו בתוך הנס הזה, וכמעט התרגלנו אליו. אבא היה אומר לנו מדי 



שמיכה עלרצפת אבניםבהתעמלות או שיש לחשוש משום 
אבן משכית.

ליגע  יכולות  או  בקרקע  נוגעות  כשפניו  תשובה: 
אחר  דבר  או  בד  להניח  חובה  אין  הדין  מעיקר  בקרקע 
ראוי  לכתחילה  אבל  הקרקע  לבין  בינו  הפסק  שיהיה 
מעכב.  אינו  אבל  ביניהם  שיפסיק  שם  דבר  להניח 

משכית  אבן  ה"ו  פ"ו  ע"ז  בהלכות  הרמב"ם  כתב  ביאורים: 
האמורה בתורה אף על פי שהוא משתחוה עליה לשם לוקה שנאמר ואבן 
עובדי  דרך  שהיה  מפני  עליה  להשתחות  בארצכם  תתנו  לא  משכית 
כן  עושין  אין  לפיכך  עליה  להשתחות  לפניה  אבן  להניח  כוכבים 
מוטל  כולו  ונמצא  האבן  על  ורגליו  ידיו  שיפשוט  עד  לוקה  ואינו  לה' 
האו"ז  כתבו  לזה  והטעם  בתורה.  האמורה  השתחויה  היא  שזו  עליה 
כיון  כתב  כב:  במגילה  ורש"י  זרה.  עבודה  מפני החשד שעובד  והחינוך 
שאסור לעשות רצפת אבנים כדוגמת דברים שבמקדש כגון היכל ומנורה.

בב"י  וכן  הרמב"ם  על  שם  הכס"מ  כתב  האסורה  ההשתחויה  ובעצם 
ידיו  פישוט  ללא  לקרקע  דבוקות  כשפניו  השתחויה  קלא'  בסי'  באו"ח 
ורגליו אסור מדרבנן ואם אינם דבוקות אפילו איסור דרבנן אין בזה. ולכן 
יש מבני זמנינו שסברו שיש חשש בזה בשכיבות שמיכה ויש להניח דבר 
המפסיק בינו לבין הקרקע. אבל בשו"ת אבני ישפה ח"ב סי' ז' ענף ד' בשם גאון 
אחד שכידוע שהוא הגריש"א כשאין כוונת השתחויה אין חשש כלל, ולכן 
למסקנה לכתחילה ראוי להניח דבר המפסיק בינו לקרקע אבל אינו מעכב.

שאלה: האם מותר לצייר בני אדם או גרמי השמים שהם 
ירח. בצורת  עוגיות  לעשות  מותר  והאם  ולבנה.  שמש 

בצורה  בולט  הוא  אם  אדם  בני  ציור  תשובה: 
והחוטם  העיניים  עם  הגוף  וכל  הראש  ממש  שלימה 
השמים  גרמי  וציור  מותר.  מזה  חלק  אבל  אסור,  והשאר 
בולטים  שאינם  אפילו  האיסור  הלבנה,  או  השמש  שהם 
מותר  שלימים  וצייר  עבר  ואם  שלימים.  הם  אם  רק  אבל 
אבל  לעשותם  מותר  ירח  בצורת  עוגיות  ולגבי  להשהותם. 
בזה.  להחמיר  יש  העוגיה  על  בולטת  ירח  צורת  לעשות 

: בגמ' ע"ז מג. דרשו את הפסוק לא תעשון איתי שלא תעשו כדד םביאורי
מות שמשי המשמים במרום ופסק בשו"ע ביו"ד בסי' קמא' סעי' ד' אסור 
לצייר וכו' וכן צורת אדם לבדו, כל אלו אסור לעשות אפילו הם לנוי וכו'. 

תוצור חמה ולבנה וכוכבים אסור בין בולטות בין שוקעות ואם הם להתד
למד להבין ולהורות )כגון סיפור יוסף ואחיו( כולן מותרות אפילו בולטות. 
ועיין בשו"ת אבני ישפה ח"א יו"ד סי' קנא' לגבי לימוד ציור לילדים שיש 
ללמדם שלא תהיה שמש ולבנה שלמים.  אמנם בשו"ת אג"מ ח"ה סי' ט' 
פסק שלא טוב ללמדם לציירם שלא יעשו ציור שנראה דומה לחמה שזה 
אסור, ולמעשה יש להקל בזה אם מלמדם שלא יהיו שלימים. ואם עבר 
וצייר חמה שלימה מבואר בט"ז יו"ד בסי' קמא' ובקיצוש"ע בסי' קסח' 
שציור חמה ולבנה וכוכבים שאסורים בציור אם עשאם מותר להשהותם. 

ולגבי מאכלים כגון עוגיות בצורת ירח בשו"ת שבה"ל ח"ז סי' קלד' 
שיש  וסיים  לקיום  עשויים  שאינם  כיון  מאכלים  לגבי  הסתפק  י'  ס"ק 
ופוק  בזה  מקילים  העולם  בזה. אמנם  לעיין  זמן  לו  וכתב שאין  למנוע 
חזי מאי עמא דבר ואף הגרנ"ק בחוט שני פסח עמ' רלח' התיר לעשות 
עוגיות בצורת ירח כיון שאינם נעשים לשם צורת ירח אלא לשם עוגיה 
אלא שהיא בצורת ירח ומי שרוצה להדגים צורת ירח אינו עושה עוגיה 
יש להחמיר. עוגיה לדעתו  ירח על  צורת  זה אם עושה  ולפי  כך  לצורך 

האסוד צורות  שכל  כה'  בס"ק  שם  בש"ך  מבואר  אדם  ציו  רולגבי 
בשתי  אדם  צורת  כגון  ממש  שלימה  בצורה  אלא  אסורים  אינם  רים 
כדרך  הציור  חצי  לא  אבל  בו  וכיוצא  הגוף  וכל  שלם  וחוטם  עינים 
בשו"ע  ומבואר  מותר.  שזה  הצורה  של  אחד  צד  המציירים  קצת 
כשהוא  רק  האסור  בשלימותו  אדם  שציור  ד'  סעי'  קמא'  סי'  ביו"ד 
בשוקע. ובין  בבולט  בין  שהאיסור  וכוכבים  ירח  משמש  בשוני  בולט 

אלה(. בימים  לאור  שיצא  דהלכתא",  "אליבא  שו"ת  )מתוך 

"קייטרינג ושמו צניעות"

"בני הדור  הצעיר, איבדו  במידת מה את האמון, 
במילה  הטמונים  וההדר  ההוד  את  החיבור, 

"ברכה". לאו דווקא במילה, אלא בתוכן הפנימי שלה, במהות שלה, זה 
אותם  לבין  והנוקשה,  האפורה  הגשמית  המציאות  בין  שמחבר 
הפרנסה,  החיים,  אלינו  משתלשלים  מהם  עליונים  עולמות 
והשפע  הטוב  הצד  שמול  וכמובן  והשמחה.  הבנים  החיּות, 
בכבודו  הסיטרא-אחרא  לו  ניצב  האלוקית  הברכה  של  המבורך 
הטעיות  בלבולים,  תעתועים,  לחולל  ומנסה  ובעצמו 
מיופייף,  הוא,  ססגוני  האחר  והצד  רח"ל.  כפירות  וכמובן 
על  יהבם  שמשליכים  צעירים  אותם  לבבות  את  וכובש  מפתה, 
כוחות הטבע הגלויים, כאילו הם ורק הם מכתיבים את המציאות 
המצוות,  ושומרת  המאמינה  היהדות  בקרב  אפילו  והשלכותיה. 
הכפיים  עמל  בין  קשר  שיש  הסבורים  מעטים  לא  מסתובבים 
המלאכה  על  חשיבותה  את  נס  על  מעלים  והם  הפרנסה,  לבין 
המעשירה...". זו  היא  שהיא  השם,  ברכת  את  ולא  מפרנס  כגורם 

מן  הדסה  סבתא  לי  השמיעה  הזה  החכם  המונולוג  את 
לא  גם  לקרוא,  יודעת  לא  היא  לא,  בשרון.  המושב 
בברכה  ובעיקר  האלוקית,  בהשגחה  שלה  האמונה  אבל  לכתוב, 
השפע  לבין  ביננו  המחברים  לעיתים  שהם  הצדיקים  של 
מובהקים. חכמים  תלמידי  משל  פחות  לא  ונעלה  גדולה  האלוקי, 
שואל,  אני  הדסה,  סבתא  מתכוונת  את  למה 
אליה? מחוברים  ולא  השמים,  מן  בברכה  מאמינים  לא  שצעירים 
בחייך  נתקלת  אם  וספק  צעיר,  אדם  אתה  "תראה, 
לספר  יכולה  אני  אבל  רב.  ספק  לטבע.  מעל  גלויים  בניסים 
קטנה  בעיירה  צעירה  נערה  בעודי  שנה   70 כ-  שלפני  לך, 
לו,  שותפים  היו  משפחתי  בני  שכל  נס,  של  סוג  חוויתי  בתימן 
מעטות. לא  שנים  במשך  הקטן  ביתנו  כותלי  בין  נשמר  והוא 

מדי  יצא  הוא  פשוט.  אך  מלומד  יהודי  היה  שלי  "אבא 
עסק  ערב  ולעת  בשדה,  יומו  לעמל  הנץ  תפילת  לאחר  בוקר 
בחוכמת הקבלה בבית המדרש עד אחרי חצות לילה. אחרי תיקון 
חצות היה נרדם לשעות ספורות, קם לתפילה, לעמל וחוזר חלילה. 
לאבא ואמא נולדו בלי עין הרע 11 בנות. רק בנות. ביתנו הקטן היה 
ונראה לבית הכנסת הגדול בעיר. פתח מול פתח, כשהרווח  סמוך 
המפריד בין הפתחים הוא לא יותר משלושה מטר. רב העיר שהיה ידידו 
האישי של אבא ביקש ממנו שיקפיד על בנותיו, שלא תצאנה החוצה – 
או  הלימוד  סדרי  בתחילת  וכמובן  התפילות,  בזמן   – וחס  חלילה 
בסופן, כדי שלא יהיה מפגש מיותר בין הלומדים והמתפללים לבין בנותיו.

יסוד  על  גדלנו  אורח-חיים.  אצלנו  היה  שזה  זוכרת  "ואני 
את  חינכה  גדולה  בת  שנשמנו.  האוויר  כמו  הצניעות 
אותה  ולימדה  צנוע,  לבוש  על  להקפיד  הקטנה  אחותה 
התפילות  בזמן  לא  ובוודאי  לרחוב,  כך  סתם  יוצאים  שאין 
והלימודים. "כל כבודה בת מלך פנימה" לא היתה סיסמא סתמית, 
זו היתה שיגרה שאין מפרים אותה, אלא שומרים עליה באדיקות.
שורה  הברכה  שאין  יודע  אתה  יחיא,  "תשמע  לאבא  אמר  "הרב 
את  תשמור  שאם  לך,  תדע  אז  העין,  מן  הסמוי  בדבר  אלא 
השם". בברכת  בחוש  יחוש  מעונך  העין,  מן  סמויות  בנותיך 

אבא  לה.  שזכינו  הברכה  היתה  מה  לך  אגלה  אני  "ועכשיו 
לידי  מעביר  היה  ואותם  ספורות,  פרוטות  משתכר  היה 
שהיינו  למרות  אנחנו,  נזקקות.  למשפחות  לסייע  העיר  רב 
מעולם!!!,  ובריאות.  שבעות  היינו  תמיד  ברוכה,  משפחה 
או  אורז  או  קמח,  או  סוכר,  לנו  חסר  לא  מעולם!  טוב,  תשמע 
ענקיים  חרס  כדי  בתוך  מוצנעים  היו  הללו  המוצרים  פחמים. 
שלנו. היומית  המזון  מנת  את  מוציאות  היינו  יום  מדי  ומשם 

"מעולם לא נשלחנו לחנות שבעיר להביא סוכר, קמח, פחמים או 
כמו  ומתפרנסים,  הכדים  מן  דולים  היינו  רבות  שנים  אורז. במשך 
אותו נס כד השמן שמילא כלים על כלים עד כי תמו הכלים. אנחנו 
חיינו בתוך הנס הזה, וכמעט התרגלנו אליו. אבא היה אומר לנו מדי 

פעם "בנות, הכי טוב לשתוק, כמו שאתן יושבות בבית צנועות ושלוות, תשמרו 
גם את הפה צנוע ושקט. הצניעות והשתיקה זו הברכה"." 

זוכרת שחלינו אי פעם. היינו חסונות ובריאות, יעילות וחרוצות, מן  "אינני 
הבית שלנו יצאו מאכלים ותבשילים לכל עניי העיר, ובשפע. וכשהיו שמחות 
אנחנו הבנות של יחיא, היינו הקייטרינג של אותה שמחה, חינם אין כסף. אבא 
היה קונה כבש על חשבונו, ושאר המאכלים נשלפו אחר כבוד מכדי החרס אל 

הסירים  והתנור. וכל חיינו, עד נישואינו, עברו עלינו בתוך ארבע האמות 
של  הקדושות 

הבית...
 עד שיום אחד... 
לדרך  נסע  אבא 
בית  עם  ארוכה, 
העיר  רב  של  דינו 
מצ איזו  דלעשות 

מספר  לאחר  ווה. 
נקי שמענו  דימים 

הדלת,  על  שה 
בשעת בוקר. 

אחותינו הקטנה 
היתה בת תשע או 

עשר והיא פתחה בזהירות את הדלת. 
ביקש  הוא  העיר,  מפרנסי  אחד  ניצב  בפתח 
מאחותי להודיע שיש היום שמחה בעיר, וצריך להכין סעודה גדולה, ואבא הבטיח לו 
ואמר:  השולחן  על  הניחם  מטבעות   10 מארנקו  הוציא  הוא  שנעזור.  
להן... זקוקות  שאתן  המצרכים  את  בהן  תקנו  פרוטות,   10 כאן  "הנה 

כבודו,  צריך  "לא  אמרה  בתמימותה  הקטנה,  "אחותי 
אנחנו  הזמן  כל  מצרכים.  קונות  לא  פעם  אף  אנחנו 
נגמר...". לא  זה  פעם  ואף  החרס,  מכדי  סוכר  אורז,  קמח,  מוציאות 
"אין  הדסה.  סבתא  מתאנחת  נגמר"  זה  "וכאן 
לתוך  נכנסה  שהעין  הרגע  מן  העין  מן  הסמוי  בדבר  אלא  שורה  הברכה 
ברכה  של  כזה  סוג  מבין,  אתה  לה.  ונעלמה  הברכה  הסתיימה  הברכה, 
תה?". או  חוואג'  עם  קפה  תשתה?  מה  הזה.  בדור  מכירים  לא  כבר 

)מאת הסופר ר' קובי לוי הי"ו(

זכריה  אל  ה'  דבר  "היה  )ז,א(:  זכריה  בספר  פעמיים,  בנ"ך  נזכר  כסלו-  חודש 
כסלו". בחודש  "ויהי  )א,א(,  נחמיה  ובספר  בכסלו".  התשיעי  לחודש  בארבעה 
מהו השם "כסלו"- רש"י מסביר את השם כסלו מלשון תלם, על שם התלמים 
אשר נוצרים אחרי החרישה שנעשית אחרי היורה בעונת הזריעה שהיא חודש כסלו.
ביאורים נוספים הובאו לשם כסלו, שהוא מלשון תקווה וביטחון, כמו שנאמר, "אשר 
יקוט כסלו" )איוב ח,יד(. ומפרש רש"י, כסלי- "תקוותי ומחשבתי. ועל ידי שכליות על 
'כסל'.  המחשבה  נקראת  יועצות  והכליות  הם,  הכסלים 
אמוד משום  הוא  בחנוכה  נס  ישראל  לעם  שנעשה  הסיב  הועיקר 
ותקווה. בטחון  מלשון  החודש  שם  כך  נקרא  כן  ועל  בקב"ה,  נתם 
הוא  כסלו,  החודש  ששם  כתב,  כסלו(  )ר"ח  צדיק  פרי  בספר  וכן 
עוז,  מבטח  לשון  שהוא  לא,כד(,  )שם,  כסלי"  זהב  שמתי  "אם  מלשון 
בה'. עוז  מבטח  לו  יהיה  מישראל  אחד  שכל  זה  חודש  שעסק  'ונראה 
נגזר  כסלו  שהשם  כתב,  א'(  מאמר  )כסלו,  יששכר  בני  ובספר 
שמדליקין.  חנוכה  נרות  ל-ל"ו  כיסוי  דהיינו  ל"ו,  כיסוי  מהמילים 
הקדושה.  בתורה  שמכוסה  הגנוז  האור  נתגלה  זה  שבחודש  והכוונה 
- מזל חודש כסלו, הוא מזל קשת, על שם הפסוק ביחזקאל: "כמד שמזל החוד
ראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם", מכיוון שחודש כסלו זמן גשמים הוא, 
והגשם והשמש מתערבבים זה בזה והקשת נראית בענן. כמו כן הקשת מסמלת גם את 
הקשת של החשמונאים שניצחו בחודש זה את מלכות יוון והביאו ישועה לישראל.
רבותינו במדרש )ב"ר סה יג( דורשים רבותינו את הפסוק "ועתה שא נא כליך, תליך, 
וקשתך, וצא השדה, וצודה לי ציד", שאמר יצחק לעשו קודם שרצה לברך אותו, 
ורמז לו על ארבע הגלויות "כליך"- זו בבל. "תליך"- זו מדי. "וקשתך"- זו יוון. "וצא 
השדה"- זה אדום. ונמצא שחודש כסלו בו ניצח עמ"י את היוונים משול לקשת.
החוד שם  את  לכתוב  כיצד  הפוסקים  נחלקו   -" "כסל כותבים  וכיצד 
כתוב  בתרגום  אבל  כסלו  מוזכר  אומנם  בפסוק  כסלו,  או  כסליו  דש 
וכ בגיטין  לכתוב  שיש   ) ס"כד  קכו  סי'  )באבה"ע  השו"ע  וכ'  דכסליו. 
כשר(. דבדיעבד  כה,  ס"ק  בח"מ  )ועיי"ש  י'.  האות  ללא  כסלו  תובות 
ימים מסוכנים-  כתב הגר"ח פלאג'י זצוק"ל בספרו מועד לכל חי )סי' כז,ג(, יום ב' כסליו 
לא ישבע.  ויש אומרים ב-י"ב. וכמו כן יום א', ויום ז', ויום ח'  ויום י"א לא יקיז דם, עיי"ש.

כמה ידיעות על "חודש כסלו"...



"מבט ראיה שונה"
בתום מלחמת העולם השנייה, הגיעו החיילים של צבא 
ארה"ב לשחרר את השרידים שנותרו בגטאות. הגאון, רבי 
אליעזר סילבר זצ"ל, כיהן באותה תקופה כאיש דת, וכדי 
לשמח את האומללים, ארגן באחד המחנות קבלת שבת 
ציבורית. רבים מן היהודים הגיעו להשתתף בתפילה, והנה 

שיהודי  סילבר,  הרב  מבחין 
ואינו  במקומו,  נותר  אחד 
מתלווה ליתר אחיו. הרב ניגש 
בעדינות:  אותו  ושאל  אליו 
אלינו?" מצטרף  אינך  "מדוע 
מה  "אחרי  לו:  ענה  היהודי 
אגיע  לא  במחנה,  שראיתי 
לתפילה." ואופן  פנים  בשום 
לא  שאחרים  ראית,  "מה 
ראו?" שאל הרב. סיפר האיש: 
רק  היה  במחנה,  "בהיותנו 

לומר  הכול  ביקשו  שהיינו,  שבמצבים  כיוון  תהילים.  אחד  ליהודי 
פרקי תהילים, לשפוך שיח לפני בורא כל העולמים, ניצל זאת בעל 
התהילים, ודרש מכל אחד שלוש פרוסות לחם עבור כל שעת תהילים".
את  לראות  מסוגל  "איני  האיש,  המשיך  זאת",  שראיתי  "לאחר 
המסוגל  אדם,  נמצא  שבה  כזו,  לקבוצה  שמשתייך  כמי  עצמי 
לנצל את חולשת הזולת ולהוציא ממנו את פת לחמו האחרונה".
מסיק  שאתה  "חבל  לו:  ואמר  בחיבה  אליו  פנה  הרב 
בסי רואה  דווקא  אני  אחד,  אדם  של  מעשה  פי  על  דמסקנות 

לוותר  שהסכימו  האחרים,  מאות  של  גדולתם  את  הזה  פור 
דקות  כעבור   " תהילים…  של  אחת  שעה  עבור  לחמם,  פת  על 
אחדות, נראו שניהם צועדים שלובי זרועות לקבלת השבת ציבורית. 
יש לנו כאן לפחות שני דברים ללמוד: האחד- אדם יכול לבחור על מה 
להסתכל, על האליה או על הקוץ בה. בדרך כלל האליה הרבה יותר 
משמעותית וגדולה מהקוץ הנעוץ בה.. השני – עלינו להעריך מאוד את 
העובדה שאנו לא צריכים לתת את מנת לחמנו האחרונה בכדי לזכות 
לשפוך שיח לפני הקב"ה, ולבקש ממנו: "וטהר ליבנו לעבדך באמת"…

מעוניין לעשות נחת רוח 
ליקירך שנפטרו? 

או להבדיל, זקוק לרפואה שלימה, 
זיווגים, פרנסה בשפע?

באפשרותך ע"י השתתפות 
סמלית, לעזור להוצאת העלון ולגרום 
־למאות משפחות "עונג שבת אמיתי", ולה

שתתף בזכות הגדולה!! 
העלון מופץ ב"ה בכל השכונות בסביבה, 

ויש ביקוש למקומות נוספים. 
הצטרף והיה שותף לזיכוי הרבים בשבת 

קודש! בלימוד ההלכה,
 ופרשת שבוע!

לתרומות ובירורים ניתן להתקשר לר' 
עמית גולן הי"ו, 

בפל':054-421-5970 

בברכת "עץ חיים למחזיקים בה
 ותומכיה מאושר".

לידיעת הרבנים וגבאי בתי הכנסת
גבאים, רבני קהילה, או נציגים בבתי הכנסת, 
שעדיין לא הצטרפו ל"איגוד הקהילות" שכונת 
קטמון, מתבקשים ליצור קשר בתיבת המייל: 

 igudkatamon@gmail.com
 או בפל': 054-843-7476 על מנת להתעדכן 

בפעילויות וידיעות שונות, ברחבי השכונה. 

העושות  נשים  או  ציפורניו,  את  שמשחיז  אדם  שאלה: 
שהאבקה  לחשוש  צריכים  האם  פדיקור,  או  מניקור  טיפולי 
שתעבור  סכנה  משום  ברצפה,  תיפול  לא  מהציפורניים  הנופלת 
באבקה? חשש  שאין  או  חלילה.  ותפיל  מעוברת  אשה  מעליהם 
ממש. בציפורן  הוא  החשש  עיקר  בזה.  לדקדק  צריך  אין  תשובה: 
מקורות: עיין בספר כי בא מועד ח"א להגאון רבי בנימין חותה שליט"א, שהביא בתחילת 
הספר מכתב מהגאון ר"מ מאזוז שליט"א שאין צריך לדקדק בזה. ויש אולי להביא ראיה, ממה 
שדנו האחרונים בדין שום או ביצה שעבר עליהן לילה והיו קלופין, ונטחנו ועשו מהם אבקה אם 
יש בהם רוח רעה או שאמרינן פנים חדשות באו לכאן. ועיי' בזה בספר הליכות עולם חלק ז' דף 
רי"ז שמצדד בהערה שם שאולי בשום טחון אין בעיה של שום קלוף משום שפנים חדשות באו 
לכאן. וע"ע בשו"ת יביע אומר חלק ב' )יו"ד סי' ז אות ז( שהתיר להשתמש באבקת ביצים שעבר 
עליהם הלילה, ע"ש. וע"ע בספר שמירת הגוף והנפש ח"א סי' ג ס"ח עמ' כז' שהביא משו"ת 
דגל אפרים סי' כח שאבק ביצים נעשה כעפר ועל עפר לא שורה רוח רעה. וע"ע למש"כ האג"מ 
יו"ד ח"ג סי' כ', דרק אם עושה בדיוק כמש"כ חז"ל, אז איכא סכנה אבל בשינוי קל ליכא סכנה(.

כגון,  תשחית  בל  יש  האם  לשאול,  רציתי  שאלה: 
כלים  וכן  שימושם,  אחר  לפח  שמשליכים  פעמיים  חד  בכלים 
השימוש? גמר  לאחר  לשוטפם  שניתן  יוקרתיים  פעמיים  חד 
לצורך  נעשה  כשהדבר  אחד:  הוא  תשחית  בל  בדיני  הכלל  תשובה: 
כלים  ולכן  תשחית.  בל  משום  בזה  אין  השחתה,  בדרך  ולא  האדם, 
בכדי  בזול  ונמכרים  יצירתם,  לכך בעצם  מיועדים  חד פעמיים, שהם 
בעיה.  כל  בכך  אין  ממילא  רחיצתם,  של  רבה  וטירחה  זמן  לחסוך 
וכמו כן בגדין ישנים שאפשר להשתמש בהם עוד, ורוצה לזורקן ולא 
לשומרן מותר בכך ואין בזה משום בל תשחית משום שכך הוא הדרך.
וע"ע  תשחית(,  בל  ח"ב,  יו"ד  )שקלארק,  משה  חיי  בספר  כ"כ  מקורות: 
שיכול  ישנים  בגדים  שיש  שמי  שכתב  קנט(,  סי'  יו"ד  )ח"ט  הלוי  שבט  בשו"ת 
א'  סעי'  י"א  סי'  השדה  עץ  בספר  וע"ע  השחתה.  מעשה  אלא  אסרו  שלא  לזורקן 
ואין  השמחה  לאחר  אוכל  להם  שנשאר  אולמות  בעלי  לגבי  אלישיב,  הגרי"ש  בשם 
בטיר כרוך  זה,  את  לקחת  שמוכנים  צדקה  ארגוני  ולחפש  זה,  עם  לעשות  דמה 
תשחית. בל  משום  בזה  ואין  לזרוק  מותר  ולכן  וכו’,  ושינוע  אריזה  של  יקר  וזמן  חה 

נכון? זה  האם  בשבת  בזק  ג'לי  להכין  שאסור  שמעתי  שאלה: 

תשובה: נחלקו בזה הפוסקים, ומעיקר הדין מותר לעשות כן בשבת, 
ובלבד שיתן את האבקה למים חמים בכלי שני ולא לכלי ראשון. וראוי
לספיקות. להיכנס  ולא  שבת  מערב  להכין  לדאוג  ונכון   
:מקורות הנה דעת החזו"ע ח"ד עמ' רפא, להתיר בזה, עי"ש. ואומנם דעת רוב ככל הפוסד
קים לאסור לעשות כן, ומהם בשו"ת שבט הלוי )ח"ז סי' מ”א( שכתב לאסור זאת גם משום 
נולד וגם משום לש. וע' בשו”ת באר משה )ח"ו סי' מו( שחשש בזה גם לגיבול. וכ"כ בס' שש"כ 
)ח"א, ח,כח( . ועי’ בס' ארחות שבת )פ"ו, הע' פ”ג( שיש לאסור זאת מדין עובדין דחול. ויש 
לדחות. ועי' בס' מנוח"א )ח"ב פ"ט, טו( שכ' לאסור זאת משום גרמא לאיסור לישה דאורייתא, 
אלא  המים,  את  שנותן  ע"י  חלקים  קיבוץ  זה  נחשב  זה  אין  שלכא'  ע"ד  להעיר  יש  ולענ"ד 
התהליך נוצר ע"י שהאבקה נמסה והופכת בעצמה למים ועל כן לא שייך בזה לישה. וילע"ע. 

   זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"

"תולדותפרשת "

 זמני התפילות

 16:22 -מנחה ערב שבת

 07:00 -של שבת  שחרית

 13:30  -מנחה מניין א'

  15:55  -מנחה מניין ב'

 17:17 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה עובדיה רבי שיעור עם  - 14:15
 .שליט"א

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -14:50
 שליט"א.

עם   ב"הלכות שבת" שיעור -15:25
 שליט"א.הרב 

שיעור בהלכות בישולי גויים,  -17:00
 מפי הרב שליט"א.

 3021:תהילים לילדים: 

               

 זמני השיעורים ל"ימות החול"

 . ומפי ר' לירז הי"ו.הרב שליט"אמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 .דק' קודם תפילת מנחה עם ר' לירז תובל הי"ו 30  -שיעור א'יום שני: 

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א -שיעור ב'

שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב שליט"א  יום רביעי:
 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

 .בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן הי"ו -לאחר תפילת שחרית :יום שישי

 באולם בית הכנסת. 20:00ביום שני בשעה  שיעור לנשים:

 

 


