
והוי זהיר בגחלתן שלא תכבה
הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

איתא בספרא שמיני -)מכילתא דמילואים(, ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אותם, 
רבי ישמעאל אומר יכול אש זרה ממש, תלמוד לומר אשר לא צוה אותם הכניסוה 
בלא עצה, רבי עקיבא אומר לא הכניסוה אלא מן הכיריים שנאמר ויקריבו לפני 
ה' אש זרה אם כן למה נאמר אשר לא צוה אותם שלא נמלכו במשה רבן, רבי 
אליעזר אומר לא נתחייבו אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן וכל המורה הלכה 

בפני רבו חייב מיתה.

ומעשה שאירע בתלמיד אחד שהורה בפניו אמר לה לאימה שלום אשתו אינו מוציא 
שבתו ומת לאחר שבת נכנסו חכמים אצלו אמרו לו רבי נביא אתה אמר להם לא 
נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך מקובלני מרבותיי שכל המורה הלכה בפני 

רבו חייב מיתה. ע"כ.
ומשמע מהספרא שדנו דין אמת להביא אש זרא שהרי אמרו במסכת עירובין דף סג 
עמוד א מאי דרוש בני אהרון ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, אמרו אף על 
פי שהאש יורדת מן השמים - מצוה להביא מן ההדיוט. והוא דין אמת שכך כתב  
רש"י )ביומא נג ד"ה מצוה(. שבני אהרן הורו כהוגן במה שאמרו שצריך להביא אש מן 
ההדיוט אלא שנענשו על כך שלא נטלו רשות. וכ"כ תוספות רבינו פרץ שדנו דין 
אמת. אומנם הרשב"א והריטב"א )יומא נג ד"ה אע"פ( הביאו את הראב"ד וסוברים שבני 
אהרן טעו בהוראתם שהרי מה שנאמר שצריך להביא אש מן ההדיוט היינו לגבי 
מזבח החיצון אבל להקטרת הקטורת במזבח הפנימי אין להביא מן ההדיוט אלא 
היו מביאים את האש מהמערכה השניה שעל גבי המזבח החיצון וכמבואר ביומא 
בכך  החיצון  למזבח  הפנימי  המזבח  את  שהשוו  טעו  והם  מ"ה(   )פ"ה  ובתמיד  שם, 
שצריך להביא אש למזבח הפנימי כשם שצריך להביא אש למזבח החיצון ומכל 
מקום עונשם היה על שהורו הלכה בפני משה רבם ולא במה שטעו להביא אש מן 

ההדיוט למזבח הפנימי.  
שלא     מפני  וכי  אהרון  לבני  הקב"ה  להם  שנתן  החמור  העונש  מה  רבים  ושאילת 
ה'  ובאהרון התאנף  אומר  נלענ"ד שהרי משה  חייב שריפה. אלא  התיעצו ברבם 
מאוד להשמידו )דברים ט כ(. ואין השמדה אלא כליה, שנאמר ואשמיד פריו ממעל 
)עמוס ב ט(, כיון שנתפלל משה נתבטלה הגזירה ותפילה עושה מחצה ומתו שני בניו 

ונשארו שנים.  ואמת שהיו צריכים כולם להשאר ותפילת משה עשתה הכל וכיפר 
על כל בניו של אהרון אך נדב ואביהו שהם היו בעצם חיים בזכות משה רבינו והיו 
כפופים תחתיו כיון שהורו הלכה בפני משה בטלה זכות זאת להם ולא עמדה להם 

תפילתו של משה כיון שלכאורה היה זילזול ברבם ומתו. 
צריכים ללמוד מוסר השכל שלא לזלזל ברבותיו ובתלמידי חכמים כי  מכאן אנו 
מי יודע בזכות מי הוא קיים ובזכות מי הוא מתפרנס וכשהוא מזלזל משמיט את 

הסולם מתחתיו.
ומעשה באדם אחד בשכונתינו שהיה מזלזל במאור הדור והדרו מו"ר מרן עובדיה 
את  לו  גילו  ובבדיקות  ברופאים  ודרש  מאוד  האיש  חלה  אחד  יום  זצוק"ל  יוסף 
ואני  קרהו  אשר  את  לי  וסיפר  אלי  נגש  בגופו.  מושרשת  שהייתה  הסרטן  מחלת 
ידעתי את האיש ואת שיחו. אמרתי לו תשמע אתה זלזלת בכבוד רבינו מאור ענינו  
אולי תלך אליו ותתחנן על נפשיך אולי ארוכתך תצמח. האיש קיבל את דברי והלך 
ונשתטח בפני רגלי רבינו וכפי שהכרנו את רחמיו המרובים של רבינו אב חנון מחל 
לו ועודדו. והאיש חזר לאיתנו וחי עד עצם היום הזה ומאז הוא נזהר מלדבר על 

תלמדי חכמים. זכותם תגן עלינו אמן.    שבת שלום !

וידום אהרן - נעשה כדומם!
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: 
להצלחה ורפואה שלימה: לר' שלום 

קלימיאן ומשפחתו הי"ו.
 ולהצלחת: ציון בן  אסתר הי"ו. 

להקדשת העלון :054-4215-970
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אש  ה'  לפני  ויקריבו  קטרת  עליה  וישימו  אש  בהן  ויתנו  מחתתו  איש  ואביהוא  נדב  אהרן  בני  "ויקחו 
אהרן  אל  משה  ויאמר  ה'  לפני  וימתו  אותם  ותאכל  ה'  מלפני  אש  ותצא  אתם:  צוה  לא  אשר  זרה 
ג'(. א'-  פסוק  י'  פרק  )שמיני  אהרן":  וידם  אכבד  העם  כל  פני  ועל  אקדש  בקרבי  מר  ה'  דבר  אשר  הוא 

בפרשתנו אנו קוראים על חנוכת המשכן, יום שמח ומיוחד לכלל ישראל, שהסתיים במיתתם של בני אהרן 
הכהן, נדב ואביהוא, שנלקחים לגנזי מרומים. ויש אריכות רבה במפרשים מה היה חטאם אם בכלל.

מציינת  השמימה,  בסערה  עולים  אהוביו,  בניו  שני  את  רואה  הכהן  שאהרן  זו,  קשה  ובשעה 
בזה"ל: דמילואים(,  )שמיני-מכילתא  בספרא  ומצאנו  אהרן".  "ויידום  תגובתו,  את  התורה 

צדיקים  ולמודי'  אהרן  וידום  שנ'  שתק  הדין  את  עליו  צדק  כך  אהרן  ששמע  "כיון 
באהבה.  הדין  את  לקבל  ובוחר  מפיו  דבר  מוציא  אינו  אהרן  הדין".  את  עליהם  שמצדיקים 
ואיתמר,  אלעזר  הנותרים,  ובניו  אהרן  רבינו:  ממשה  הוראה  מגיעה  כך  אחר  שמיד  אלא  בדממה! 
מצטווים שלא לנהוג באבלות, ומשה מוסיף "ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'".

וצריך להבין שהרי לכאורה זה הפוך מההיגיון הפשוט, שהרי מי שאמור להתאבל הוא אהרן ובניו, ואותם 
ה' מצווה לא לנהוג באבלות ואף אהרן מעצמו מעידה התורה ששתק וקיבל את הדין באהבה. ואילו אל 
בני ישראל מצווה הקב"ה להתאבל ולבכות את השריפה אשר שרף ה'. והלא היה אמור להיות ההיפך?

שמיני(,  )תנינא,  מאוסטרובצה  חכמים"  עיני  ה"מאיר  דברי  את  נביא  דברים  של  עומקם  את  להבין 
וביאר,  אהרן?  וישתוק  ולא   אהרן"  "וידם  בלשון  אהרן  על  התורה  העידה  מדוע  להעיר  שיש  שכתב 
שמצינו כי שהבריאה כולה נחלקה לד' חלקים, דומם צומח חי מדבר. המדבר, אם יבוא אדם ויצערו 
או יכה בו, הוא לא ינוח ולא ישקוט עד שיחזיר לו כמעלליו. והחי, אם יצערו חיה כלשהיא היא תצעק 
מכאבים, ותברח להנצל מידי המכה.  והצומח, כאשר חותכים אותו וכד', אין בידו לצעוק ולא לברוח, 
אומנם צורתו משתנה ורואים כי נתקלקל ונשתנה צורתו אחר זמן.  אך הדומם שמכים בו, וחותכים אותו, 
לא ניכר שום שנוי בצורתו, ואם יחתוך אדם אבן היא תשאר בצורתה ולא יהיה ניכר בה שום שינוי. 

ועל כן התורה מעידה על אהרן הכהן, שנעשה כמו דומם – וידום אהרן, שלא היה ניכר עליו שום דבר     
וצורתו לא השתנתה. וגם לא מחשבותיו מכפי שהיה קודם שמתו בניו.  ומדוע? כי ידע כי צדיק ד' בכל 
דרכיו וחסיד בכל מעשיו. ואם כן אהרן שהגיע לדרגה כה גבוהה של קבלת הדין בהבנה גמורה ש"צדיק 
ולקבל את הדין באהבה. אומנם עם ישראל עליהם לבכות שהרי  ה' בכל דרכיו", הוא בוחר לשתוק 

הכאב שלהם הוא על חסרון שני צדיקים אלה בניו של אהרן הכהן, ועל כן עליהם מוטל לבכות. 

העצמית,  והדעה  הרצונות,  של  גמורה  התבטלות  אחד  מצד  הינו  ב"וידום"  בוחר  שאהרן  הענין  שורש 
ידום"  ההיא  בעת  "המשכיל  המקרא,  בלשונות  שמצאנו  וכמו  הבורא.  של  להחלטתו 
על  מעיד   דוד  שאדוננו  הביאור  וזה  יט(.  ב',  )חבקוק  דומם"  "כאבן  ובחבקוק  יג(.  ה',  )עמוס 

המלך  דוד  ב(.  קל"א,  )תהילים  אמו…"  עלי  כגמול  נפשי,  ודוממתי  שויתי  לא  "אם  עצמו, 
באמו.  רק  תלוי  והוא  עצמית  בחירה  לו  שאין  תינוק  כמו  בדיוק  הבורא  לרצון  גופו  כל  את  מדומם 

הדברים,  פני  את  לגמרי  המשנה  נוסף  רובד  יש  אהרן"  "וידום  המושג  בעומק  שני  ומצד 
מתוך  שדווקא  מוסיף  הוא  אך  חופשי,  רצון  לו  ואין  דומם  שהוא  בדבריו  מזכיר  המלך  דוד 
הדומם, מגיע "כגמול עלי אמו", אם אתה תראה שאין לך רצון עצמי אלא כל כולך נשען על חסדו 
אמו".  עלי  "כגמול  אמו,  מצד  נגמר  הבלתי  לייחס  הזוכה  תינוק  אותו  כמו  תהיה  אז  דווקא  יתברך, 
הקב"ה,  אל  כדומם  שתנהג  שאחר  והכוונה  לו",  והתחולל  לה'  "דם  דוד  של  דבריו  הן  ואלו 
ידו. על  מחדש  תיוולד  אתה  לו",  "התחולל  יהיה  ממילא  לישועתו.  ותמתין 

וע"ע  ז(.  נ"א,  )תהילים  אמי"  יחמתני  ובחטא  חוללתי,  בעוון  "הן  הכתוב  כלשון  לידה,  מלשון  הוא  )התחולל  
עיי"ש.  אהרן.  וידום  כמו  היינו  "דום"  שהכוונה  במפורש  שם  רש"י  פירש  וכן  כאן(.  הרד"ק  פירוש 

בגמרא )מנחות דף כט:(, מסופר שבשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, 
דורות  כמה  בסוף  להיות  שעתיד  יש  אחד  אדם  לו  אמר  ידך?  על  מעכב  מי  רבש"ע  לפניו  אמר 
רבש"ע  לפניו  אמר  הלכות.  של  תילין  תילין  וקוץ  קוץ  כל  על  לדרוש  שעתיד  שמו  יוסף  בן  ועקיבא 
הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כחו. 
כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו. 
חזר ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה, ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו 
שתוק כך עלה במחשבה לפני. אמר לפניו רבונו של עולם הראיתני תורתו הראני שכרו. אמר לו חזור 
רבש"ע  לפניו  אמר  באיטליז(,  אותו  )מוכרים  במקולין.  בשרו  ששוקלין  ראה  לאחוריו  חזר  ]לאחורך[ 
שהרי  ברואיו,  עם  הבורא  הנהגת  לנו  הרי  לפני.  במחשבה  עלה  כך  שתוק  א"ל  שכרה  וזו  תורה  זו 
אפילו למשה רבינו שזכה לעלות למרום, וללמוד מפי הקב"ה. היית תרעומת. "שתוק". אל תהרהר אחרי. 

על  שמתדפק  לאדם  שליט"א,  בידרמן  אלימלך  ר'  הגה"צ  של  משלו  להביא  ויאה  נאה  זה  ובענין 
איש  שאין  הוא  יודע  )העינית(,  ה'קוקער'  נקב  דרך  לדופק  נראה  שהאור  זמן  כל   , רעהו  בית  דלת 
ידע בבירור שעתה עומד אי מי מבני  יבחין כי נחשך ה'קוקער',  שם על לב לנקישותיו, אמנם כאשר 
עליו  ונדמה  מצבו  לאדם  'יחשיך'  כאשר  כמו"כ   , ובמעשיו  לדלת  מחוץ  העומד  על  וצופה  הבית 
וצופה ומשגיח עליו. נתחזק יחד  שחשך האור בעדו, ידע נאמנה שעתה כביכול עומד אביו שבשמים 
אמן! וברכה.  טובה  לשפע  נזכה  זה  ובזכות  עביד.  לטב  רחמנא  דעביד  מאן  שכל  ברורה  בהכרה 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה



מאכלות אסורות- תולעים
ם: )ויקרא פרק יא - מג(. ֶהם ְוִנְטֵמֶתם בָּ אּו בָּ מְּ ֶרץ ַהּשֵֹׁרץ ְולֹא ִתטַּ ָכל ַהשֶּׁ צּו ֶאת ַנְפשֵֹׁתיֶכם בְּ קְּ שַׁ ַאל תְּ

שאר  על  יתר  שרצים,  אכילת  באיסור  נאמרו  רבים  לאוין  חיובי  מתולעים |  המאכלים  בבדיקת  הזהירות  חובת 

מאכלות אסורות ואמרו ז״ל )מכות ט"ז:( אכל פוטיתא )שרץ המים( לוקה ארבעה, אכל נמלה לוקה חמשה, משום שרץ 

השורץ על הארץ, אכל צרעה לוקה שש משום שרץ העוף. וכתב ה'פרי חדש' )יו״ד סוף סימן פ"ד(: "והחמירה התורה 

בזה בהרבה לאוין ומלקיות, להיות שהוא איסור מצוי מאוד בפירות וירקות ובקטניות ברוב מיני מאכלות ואי 

אפשר להזהר מלהכשל בהם אם  לא בזריזות גדול, ולפיכך הוצרך הכתוב לזרז ביותר ולהרבות לאוין באיסור 

שרץ הארץ, ומעתה כל אדם יזדרז בעצמו מלהכשל באיסור זה וגם לדרוש ברבים חומר איסורו כי היכי דלפרשו 

מיניה, ואני את נפשי הצלתי ישמע חכם ויוסף לקח".

בהלכה נקבעו שלוש רמות של נגיעות תולעים וחרקים. ישנם מאכלים שרק לעיתים נדירות יש בהם חרקים 

והוא מוגדר כ'מיעוט שאינו מצוי' )כגון תפוחים ומלפפונים(. מאכלים אלו אינם דורשים בדיקה לפני האכילה.

הירקות-הע ושאר  כרוב,  חסה,  )כגון  נגוע',  'מוחזק  והוא  חרקים  מצויים  שברובם  ירקות  ישנם  זאת,  כלעומת 

ליים(  בירקות אלו קיימת חובה לבדוק או לנקות ניקוי כזה, שאחריו לא יישארו חרקים על העלים באופן ודאיי. 

ועירבום בתוך סלט, או נתנום לתוך תבשיל, אסור לאכול את התבשיל או  וירקות אלו לא נבדקו  ואם קרה 

הסלט, מפני שככל הנראה יש בו חרקים.

מלבד דרגות אלו, ישנה דרגת ביניים, הנקראת 'מיעוט המצוי' – מיני מאכל שברובם אין נגיעות של חרקים, 

אבל יש נגיעות ב'מיעוט המצוי'. דוגמאות לכך הן משמשים ותמרים, וכך הרבה פירות וירקות, שאף שברובם אין 

חרקים, מכל מקום, מאחר שבמיעוטם מצויים חרקים, ישנה חובה לבודקם לפני האכילה. אם טעו ושכחו לבדוק 

מאכלים המוגדרים כמיעוט המצוי, ואין אפשרות לבדוק יותר, המאכל מותר בדיעבד.

גם  ד"ה  קצא  הריב"ש )סי'  דעת  הפוסקים,  נחלקו  המצוי'  'מיעוט  גדר  לענין  בדיקה |  המחייב  המצוי  מיעוט  גדר 

מש"כ( שהוא קרוב למחצה. אולם במשכנות יעקב )סי' יז( כתב שהוא חלק אחד מעשרה. וכן פסק בדעת תורה )יו"ד 

ס"ק  ש"ד  פד  סי'  בדיקה )פמ"ג  בלא  לאוכלו  אסור  בתולעים  פעמים  ג'  שהוחזק  ירק  אומרים שכל  ג(. ויש  ס"ק  לט  סי' 

לד( ויש אומרים שיש לחוש משכיחות של 4%  לחייב בדיקה לפני האכילה. )דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל, בדיקת מזון כהלכה 

עמ' 116(.  ]אולם בדיעבד ירק המוחזק בתולעים שלא נבדק ובושל שאסור לאוכלו אפילו בדיעבד, זה תלוי ברוב של חמישים אחוז )אשרי 

האיש עמוד כא([.

קמח| קמח מוגדר כ'מיעוט המצוי' דהיינו שישנה סבירות שיש בהם תולעים אך אינו 'מוחזק כנגוע'  ולכן אם לשו 

קמח כדי לאפות לחם או עוגה, ולאחר מכן נודע שהקמח לא נופה, הואיל וברוב המקרים אין בקמח תולעים, 

אפשר בדיעבד לסמוך על הרוב, ולהניח שאף עוגה זו נאפתה מקמח שלא היו בו תולעים, אך אם נשאר עוד 

קמח בשקית, יש לבודקו על ידי ניפוי בנפה. והיה אם ימצאו בו תולעים, משמע ששקית זו נגועה, ואין לאכול 

את העוגה )ראה פר"ח סימן פד, ס"ק לג, ונו"ב יו"ד סימן כז| ויש שהתירו באכילה מטעם ספק ספיקא ספק אם היה שם תולעת, ואם 

תמצי  לומר שהיה תולעת, שמא נימוחה מחום התנור ובטילה ברוב(.

גרעינים שחורים| גרעינים שחורים הנה לפעמים יש כמה נגועים, והסכים הגרי"ש אלישיב שאם אוכלים מהם מעט 

שאז אין סיכוי גדול שיהיו נגועים, אין צורך לבדוק. אך אם אוכלים כמות גדולה יותר, שאז יש סיכויים שיהיו 

אחד או שניים נגועים, כמו שמצוי, יש חובה לבודקם לפני האכילה )אשרי האיש יו"ד עמוד יג(.

בדיקת עלי החסה בערב פסח| יזהרו הנשים בבדיקת החזרת והכרפס, דכל תולע יש בו חיוב חמשה מלקיות, 

והדבר הזה תלוי בצוואר האשה בעלת הבית דכל בני הבית סומכים עליה בזה, ואם מקילה בבדיקה אפשר 

שיהיה תלוי בצווארה חיוב מלקות יותר משערות ראשה, בפרט בהיות בני הבית מרובין ובמקומות אלו שהתולעים 

קטנים מצויים הרבה בירקות, ומעשה בחכם אחד שנכנס בערב פסח לחצר אחד, וראה את האישה בעלת הבית, 

לפניה שני סלים גדולים מלאים חזרת, והיא רוחצת העלים של החזרת ורואה אותם במהירות כלאחר יד ומנחת 

בסל לפניה ויאמר לה החכם: כמה שערות יש בראשך, אמרה לו לא מניתי אותם ולפי דעתי אי אפשר למנותם, 

אמר לה שערות ראשך אפשר להמנות, אך חיוב המלקיות אשר בצוארך אי אפשר להמנות, אמרה לו מה אעשה 

בני הבית מרובין ורוצין לאכול חזרת הרבה כי ערב להם, אמר לה תשובה זו לא תצילך ביום הדין, על כן שמעי 

לעצתי ותשליכי העלין שצריך להם בדיקה מרובה, ותקחי הקלחים דווקא, וכן הכרפס תבדקי להם שיעור מועט 

לצאת ידי חובה דוקא. על כן בית שאוכליו מרובין ואין בודקים הרבה יעשו כן )בן איש חי פרשת צו(.

ליקח רק  להדר  יש  מיוחד  בגידול  והכרפס  החסה  את  לגדל  שיודעים  ה'  יראי  מדע  אנשי  שנמצאו  ובזמננו 

םמה לקיים מצות מרור, ועם כל זאת טוב לעיין בהם ולבדקם עד כמה שאפשר )ספר חזון עובדיה פסח עמוד צה| וידוע, שככ

שהיה מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל צעיר לימים, ראה בבית אחד שמנקים את עלי החסה היטב בחומץ, ובודקים אותם כנגד האור, ואחר כך היו מניחים 

אותם למצוות מרור. מרן זצ"ל לקח את העלים, והניחם על גבי מפה לבנה כנגד השמש, ואחר כמה דקות, ראו את המפה כולה רוחשת תולעים שיצאו מן 

החסה אל המפה(.

להודיע הקדמה תחת  אולי שנתכוון  יח( "עוד  הק'  )ויקרא פרק  החיים  רבינו האור  חומר מאכלות אסורות| כתב 

וישתנה  האדם  יתהפך  לפעמים  יט( והוא כי  הגלגולים  זצוק"ל )שער  לוריא  מהר"י  הקדוש  הרב  משם  ששמעתיה 

לצד  יסובב  זה  כי  ואמר  נהפך בדעתו,  איך  יתמה  עצמו  סיבהוהוא  מאיזה  ידע  ולא  ומזגו  בטבעו  לרע  מטוב 

שלפעמים יאכל אדם מאכל שיש בו חלק מחלקי הרע או יש בו נפש רעה מהגלגולים לסיבת תחלואיהם וכאשר 

תכנס הנפש הרעה או ניצוץ הרע בקרבו תטהו מטוב לרע ותגבר בו בחינת הרע מעתה השומר עצמו ממאכלות 

להיות  לי  היה  וזה  רצונך אלהי חפצתי  והוא אומרו לעשות  לנפש,  הנוגעים  בו בדברים  יתגבר החפץ  הרעות 

תורתך בתוך מעי .

דיני תפילה
שאלה: בחור ישיבה ספרדי שראש הישיבה שלו מחייב אותו להיות חזן 

בהברה אשכנזית מה עליו לעשות. 
תשובה: אם אין דרך איך לשכנע את ראש הישיבה והוא מחייב אותו להיות חזן כל

עוד שהוא בן ישיבה זו עליו לנהוג כפי הוראת ראש הישיבה.
ביאורים: אמת שדעת שו"ת יבי"א ח"ו סי' יא' שבמבטא האותיות אין ספק שההברה 
הספרדית היא הנכונה ביותר,  והתיר לאשכנזי שהתרגל בהברה ספרדית להמשיך 
במנהגו. ועיין בשו"ת חת"ס ח"א סי' טו' שכתב שכל הנוסחאות שוות זו כזו עיי"ש. 
אשכנזי  מקור  להביא  צריך  ולכן  הישיבה  ראש  את  ישכנעו  לא  אלו  דברים  אבל 
הקו שספרדי  כב'  סעי'  פ"ה  תפלה  בהלי"ש  הגרשז"א  דעת  והנה  ישפיע,  כשאולי 

נוסח תפלתו, משום אל תיטוש  בע תפלתו בבית כנסת אשכנזי אינו רשאי לשנות 
כגון  כמותם  יעשה  ישנה  אם  וניכר  בציבור  הנאמר  בתפלה  חלק  ורק  אמך  תורת 
אתה  סיים  שהחזן  לאחר  העמידה  את  מתחיל  שהציבור  לאשכנזים  קצרה  מנחה 
קדוש והספרדים מתחילים איתו מהשם שפתי תפתח בזה יעשה כמותם. ויותר מכך 
כבספר קריינא דאיגרתא ח"ב סי' שכא' כתב יוצאים ידי חובה רק בדיעבד אשכנ

זים ששומעים קריאת התורה מספרדי שקרא בהברה אשכנזית וכן הפוך מאשכנזי 
שקרא בהברה ספרדית, ואם כן שינוי הברה זו מועיל רק בדיעבד ולכן קודם עדיף 
אשכנזית. בהברה  קורא  ובעל  חזן  יהיה  לא  שספרדי  האשכנזים  הישיבה  לבחורי 

למצא  להתאמץ  צריכים  אנו  כך  על  הישיבה מתעקש  לאחר שראש  הענין  ולעצם 
היתר שיעשה מה שראש הישיבה אומר כי בחור שמשנה מדעת ראש הישיבה שלו 
לא יצליח בשום מקום ואפילו שרב הורה לו לעשות כן לא יועיל כי כל זמן שלומד 
וגודל אצל רב מסויים הוא המחליט מה יהיה באותו מקום ואם לא נח לו מכך שיעזוב 
עקומה  לגדילה  מתכונת  זו  הפוך  ולעשות  מקום  באותו  להישאר  אבל  המקום  את 
להתפלל  דיעות שמקילות  שיש  כיון  ולכן  הבחור,  של  "המקבל"  צורת  בכל  שחסר 
התפ שכל  אבל  לסמוך  מי  על  יש  ועוד  ומנהג  הלכה  בשערי  כ"כ  אחרת  כבהברה 

ט'.  סי'  חביבים  בנים  בספר  וכ"כ  כך  וחלק  כך  חלק  ולא  הברה  באותה  תהיה  לה 

שאלה: הישן בלילה על מיטתו כשעה ויותר והתעורר ונזכר שלא אמר קריאת שמע שעל 
המיטה האם חייב לברך ברכות התורה לפני שיאמר קריאת שמע. וכן מי שרואה בבוקר 

שבעוד רגעים ספורים זמן קריאת שמע של שחרית עומד לעבור האם רשאי לומר 
קריאת שמע לפני ברכות התורה.

תשובה: המתעורר משינתו בלילה לאחר שישן על מיטתו שעה ויותר ונזכר שלא אמר 
קריאת שמע שעל המיטה הטוב ביותר אם יכול ללמוד מעט שאז יברך ברכות התורה 

וילמד מעט ויקרא קריאת שמע אבל אם קשה לו יקרא קריאת שמע ללא ברכות 
התורה ויכוין שקורא קריאת שמע שלא לשם תלמוד תורה.

התורה  ברכות  קודם  פסוקים  יקרא  לא  כתב  ט'  סעי'  מו'  בסימן  השו"ע  ביאורים: 
אעפ"י שהוא אומרם דרך תחנונים ויש אומרים שאין לחוש כיון שאינו אומרם אלא 
כדרך תחנונים ונכון לחוש לסברא ראשונה. וכתב הרמ"א שם שהמנהג כסברא אח

רונה עיי"ש. ובסימן מז' סעי' ז' כתב שברכת אהבת עולם פוטרת ברכת התורה אם 
מיד  ח' הסתפק אם מספיק בקורא ק"ש סמוך לה  ובסעיף  מיד בלי הפסק.  למד 
ובנו"כ.  עיי"ש  עולם  אהבת  קודם  התורה  ברכות  לברך  ליזהר  יש  ולכן  הפסק  בלי 
סו'  סי'  יוסף אומץ  אלא שמצינו בדעת מרן השו"ע את דברי מרן החיד"א בספר 
אבל  תורה  לתלמוד  נחשב  תורה  תלמוד  לשם  שמע  קריאת  קורא  שאם  שהכריע 
אם קורא ומכוין לא לשם תלמוד תורה נהפך דינו כפסוקי תחנונים. וגם במ"ב בסי' 
רק  שאומר  ק"ש  שקוראים  הציבור  ומצא  לביהכנ"ס  שנכנס  מי  לגבי  ח'  ס"ק  סה' 
כיון  התורה  ברכות  קודם  אצלו  הוא  אם  דאפילו  ונ"ל  שכתב  עמהם  ראשון  פסוק 
ראשון. מפסוק  יותר  יאמר  שלא  יזהר  שבזה  רק  לימוד  לשם  הפסוק  אומר  שאינו 

ולפי זה במקום הדחק כגון שזמן קריאת שמע עובר אפילו רק זמן של המג"א יעשה כן 
שהרי קריאת שמע הוא דאוריתא ויש כאן ספק דאוריתא, רשאי אדם לומר קריאת 
שמע לפני ברכות התורה ויכוין לא לשם תלמוד תורה ואז יכול לאומרו גם ללא ברכות 
התורה. ולכן גם לגבינו כשקשה לו ללמוד יכוין שלא לשם תלמוד תורה ויצא מכל חשש.



חומרות? במתינות!

       החומרות שאדם מקבל על עצמו הן בדרך כלל טובות ובונות הרבה יראת 

שמים. עולמו הפנימי הבריא של היהודי עובד השם, מקבל חיזוק ותימוכין בריאים 

מן החומרות והסייגים שהוא מקבל על עצמו. הרגישות כלפי כל מצווה והלכה 

הופכת אותה לעדינה יותר, דקה יותר, שואבת את חיותה מעולם האצילות.

יש איזה זיק אלוקי רם ונישא, נשגב ומרומם, באותם אנשים שפורשים להם מהבלי 

העולם ונדבקים ברקיע השביעי, רחוקים מהמולת החומרנות הדביקה והסינטטית 

של העולם הזה. אדם עם יראת-שמים, ולו הקטנה ביותר, נשבה מול הקסם הזה 

של עובדי השם שמקפידים על קלה כבחמורה, מתוך עידון הנפש ואמונה צרופה 

ונקיה מכל סייגים.

ייאמר מיד, לא כל נפש בנוייה לחומרות וסייגים. כדי לקבל חומרות ודקדוקי 

כמצוות צריכים לבנות את כלי-הנפש, להרחיבם, להקשיחם, ולהכביר עוצמות מחו

דשות של התמדה, עקביות, והמון לימוד תורה. וגם אז, כאשר אדם כבר מרגיש 

בשל להוסיף על עצמו חומרות מחומרות שונות, טוב ונכון יעשה אם ייוועץ באחד 

מגדולי הדור ומחכמיו, כדי שלא יגלה חלילה להוותו, שהחומרה הפכה לקולא, 

והטהור לטמא, והכוונה הטובה לדבקות, לחורבן ואבדון.

והדברים דקיקין, ודקיקי דקיקין כנימי הדם שבתוך תבלול העין. ומי שאינו מתקדם 

בסולם החומרות עם 

תובנה והנחייה מתאימה, 

ובמתינות הנכונה, עלול 

לגלות את עצמו באמצעה 

של הדרך, שבור ונפול 

ובלי כוחות. 

ומה הועלנו בחומרותינו.

אחד מתלמידי הרב 

מבריסק ידוע ומפורסם 

היה באדיקותו הרבה. 

ההתמדה שלו בלימוד 

היתה לשם ולדבר. "אין 
ספק" אמרו כל רואיו ומכריו "מדובר בבן עליה שעדיו לגדולות".

ברכותיו היו נישאות על שפתיו כשיר הלל של מלאכי עליון. "ברוך אתה ד'", החיתוך 

והגימור והכוונות שבשמות השם היו לעילא ולעילא.

גם עבודת התפילה שלו היתה מעוררת קינאה. כמו החסידים הראשונים היה עוסק 

בהכנות שלפניה, לא שלוש שעות, אבל זמן מספיק כדי שיהודי כשר וצדיק יעמוד 

לפני אלוהיו מרוכז ומעוטף ביראת שמים, במינון המדוייק כדי לעמוד לפני מלכו 

של עולם.

אך סולם העליה הרוחנית, כידוע, ענק הוא למאד. הוא מוצב ארצה, אך ראשו... 

בהחלט מגיע השמימה.

אותו תלמיד יקר היה ידוע כמדקדק בהלכות שבת, על כל קוצו של יוד. החל 

כממלאכת בורר העצומה, וכלה באיסורי שבות אמירה לגוי, ובגוונים השונים והנפ

לאים של מצוות עונג שבת.

יום אחד ניגש אותו תלמיד יקר לרב מבריסק וביקש ממנו בקשה צנועה. "כבוד 

הרב" אמר "אני מבקש לקבל על עצמי שבת כבר בצהרי יום שישי, בעוד היום 

גדול. כך אוכל להאריך את קדושתה ולזכות בנועם ובשפע האינסופי הטמון ביום 

קדוש זה. כמו-כן אוכל להקדיש את שעותי עד כניסתה בעמל התורה. וכידוע כבוד 

הרב, עמל התורה ביום השבת, ערכו לאין-ערוך מעמל התורה בימות החול".

הרב מבריסק ידוע היה ביכולותיו העצומות לחדור לעמקי נפשו של כל אדם, וידע 

לנתח באיבחת סכיני לשונו את המומים הקטנים הצפונים אי שם בעמקי הנפש.

"יפה תלמידי" אמר הרב "תוכל בהחלט לקבל שבת בצהרי היום, ובעוד היום גדול, אך זאת 

בתנאי אחד שאתה חייב לעמוד בו. בעודך מקבל שבת בשעה זו, אל יראו בעיניך חבריך 

כמחללי שבת...".

למותר לציין שהתלמיד היקר, הפנים את המסר, פישפש בעצמו, ונמנע לפחות באותו השלב 

לקבל שבת בצהרי היום. 

לא לפגוע בהורי הכלה

בחור ישיבה מתמיד ועילוי קיבל על עצמו חומרה, הוא לא אכל ולא שתה באף בית, למעט 

בבית הוריו. חומרה זו קנתה לה פרסום רב, וכולם כיבדו אותו על הנהגה זו שבהחלט מצירה 

ומדכאה את תאוות האכילה, ובמידה רבה שומרת על היהודי מפני נפילה כזו או אחרת 

בענייני כשרות, וכבר היו דברים מעולם.

גם ראש הישיבה קיבל בהבנה את החומרה הזו ובמשך שנים לא הגיש לתלמידו האהוב אפילו 

כוס מים, כאשר זה היה סר אליו מעת לעת, להיוועץ עמו או לשאלו בענייני הלכה.

למחרת האירוסין אץ רץ הבחור לבשר לרבו כי בשעה טובה הכיר בחורה מבית מיוחס, בעלת 

מידות נאצלות ובעוד כחודשיים הוא יבוא בברית הנישואין. עיני הרב אורו, הוא פנה לארון 

והוציא משם בקבוק יין, שתי כוסות, פתח קופסה של עוגיות והניח לפני תלמידו, "בוא נרים 

כוסית "לחיים" ונטעם גם עוגיה...".

התלמיד נדהם, ובעדינות פנה לרבו, "כבוד הרב יודע שאני מקפיד לא לטעום באף מקום, 

ואף כיבדני הרב על כך".

"כן" השיב הרב בחיוך "כל זה היה נכון כל עוד היית רווק, והחומרה שקיבלת על עצמך היתה 

בשבילך, לצרכך. אך מה לעשות, אתה עומד לישא אשה בקרוב, ובוודאי תוזמן לבית הוריה, 

והם יגישו לך מאכל ומשקה... ואם תדחה אותם, העלבון יהיה גדול, וזו חומרא הבאה לידי 

קולא. להעליב יהודים ולגרום צער לארוסתך, אלו איסורים מן התורה. לפעמים כדאי לוותר 

על החומרה, לטעת ביהודים, ועוד קרובים, תחושה של שלום, אחווה ורעות... לחיים".

והם השיקו כוסיות. מזל טוב.

דברי חכמים

תמה אני:

אומר אדם: עני אני – אין אדם מאמין לו.

אומר הוא: חוטא ופושע אני – הכל מאמינים לו.

)מאת ר' קובי לוי הי"ו( )רבי חיים מצאנז'(      

      עבודת ההכנעה

כאשר יש לנו בעיה, אנחנו מחפשים את שורשה, כדי לטפל בה. איך נמצא את שורש 
הבעיה? 

במבנה הפנימי של האדם קיימים מספר רבדים. על פי המודל הפסיכולוגי )הפרוידיאני(, 
מחולקת התודעה של האדם לשלושה חלקים:

המודע – כל מה שבהכרתנו ברגע זה.

הסמוך למודע – מידע שאיננו חושבים עליו ברגע זה, אך ניתן להיזכר בו ברגע שנרצה.

הלא מודע – החלק הגדול ביותר, שבו מאוחסנים כל הדברים שהאדם ראה ושמע וחווה 
במהלך חייו.

יש פסיכולוגים המדמים את הלא מודע למרתף נפשי, שבו נצברים החומרים המודחקים 
מחייו של האדם, ומשם קיימת זליגה לחלק המודע של האדם.

הרעיון של ההכנעה הוא להגיע לנקודה שבה שורש הבעיה יצוף בעיני הדמיון, כדי שבשלב 
השני )ההבדלה( נוכל לטפל בו. 

המידע הזה נמצא בפנימיותו של האדם, בלא-מודע שלו, ואנו זקוקים לדרך שבה נוכל 
להעלות את התשובות "מבפנים".

האדם, בתוך תוכו, יודע מה טוב עבורו, ומה מפריע לו ומונע ממנו להשיג את מבוקשו, כפי 
שנאמר: "ונפשי יודעת מאד" )תהילים קל"ט, י"ד(.

וכן מבואר להלכה )שולחן ערוך סימן תרי"ח סעיף א'(: "ואם החולה אומר 'צריך אני', אפילו מאה רופאים 
אומרים 'אינו צריך', שומעים לחולה". ~המשך בעמ' - 4- ~



 "זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש
 זמני התפילות

 18:30 -מנחה ערב שבת

  07:15 –של שבת  שחרית

 (07:45-)"ברוך שאמר"
 13:30  -מנחה מניין א'

  18:10  -מנחה מניין ב'

 19:25 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

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

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -15:30
 שליט"א.

דוד אטדגי שיעור עם הרב  -17:00
 ".סחפ -שליט"א ב"הלכות 

בענייני שיעור בהלכות  -19:00
דוד אטדגי עם הרב דיומא 
 .שליט"א

12:30שיעור תהילים לילדים: 

     :שיעורים בימי החול

 . ומפי ר' לירז הי"ו.שליט"א דוד אטדגי  הרבמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 לירז הי"ו בספר התניא. : אחר ערבית עם ר'יום שני

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א: לישייום ש

שליט"א  דוד אטדגי " מפי הרבפסחה הלכות חג"בשיעור : יום רביעי

 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

 שיעור בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן אחר שחרית.: יום שישי

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

~"השראה שבועית" - המשך~

בצום החמור של יום הכיפורים, אם החולה אומר שהוא מרגיש שעליו לאכול, ושאם 
לא יאכל יזיק לו הדבר – בהתקיים מספר תנאים, מותר לחולה לאכול. "לב יודע מרת 

נפשו" )משלי י"ד, י(.

כיצד מגיעים לתת מודע?

כדי להגיע לרובד הפנימי והעמוק בנפש האדם, צריך "לכבות" את המודע ו"להשקיט" 
אותו.

 ניתן לדמות את המודע של האדם לשמש, ואת התת-מודע )הפנימיות( של האדם – 
לנר. בספר משלי )כ,' כ"ז( נאמר: "נר ה' נשמת אדם". וכבר לימדונו חז"ל במסכת חולין: 

"שרגא בטיהרא מאי אהני". – נר בצהריים, בזמן שהשמש מאירה, מה הוא מועיל!? 
האור הקטן והחלש של הנר אינו מועיל תחת אור השמש המאירה. כאשר המודע )אור 

השמש( פעיל, קשה להבחין בתת מודע )אור הנר(.

כדי לצלול פנימה, אל תוככי פנימיות האדם, צריך להגיע למצב של הרפיה, של שקט 
פנימי, ורק אז ניתן להתבונן כראוי בפנימיות. ככל שמצב ההרפיה עמוק יותר, הטיפול 

יהיה עמוק יותר, וממילא גם יעיל יותר. בתהליך ההכנעה האדם מדבר, כאילו, עם עצמו.

האדם שואל בעיני רוחו, "היכן נמצא שורש הבעיה אצלי?". את התשובה הוא יקבל 
באותו ערוץ, דרך המחשבה שלו. נראה מוזר?

כבר כתב החכם מכל אדם: "דברתי אני עם ליבי" )קהלת א,' ט"ז(, ומבאר האבן עזרא: 
"ידבר עם נפשו".


