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קדושים-פרשת: אחרי מות   
 05‘ עלון מס

 אייר תשע"ג‘ י

 מותר או אסור?
יּו” דִֹשים ִתהְּ ֶהם קְּ תָּ ֲאלֵּ רְּ ל וְָּאמַּ אֵּ רָּ נֵּי יִשְּ ת בְּ ר ֶאל כָּל ֲעדַּ בֵּ  “דַּ

לכאורה היה נראה שלהיות קדוש אינו ציווי או חיוב על כלל ישראל אלא מידת חסידות שרק יחידים מן 

 העם שבדורנו בחרו לילך בדרך של קדושה יתירה.

אך כל מי שקורא פסוק זה, רואה, שהוא מורה לנו במפורש שציווי הקדושה הוא מוטל על כל אחד ואחת 

 מאיתנו. 

 ואם כן, כיצד אנו צריכים לנהוג לקיים מצוה זו?

 פירש שהתורה הזהירה מן המאכלים אסורים, אבל התירה אכילת הבשר והיין.הרמב"ן והנה 

אם כן ימצא בעל התאוה להיות בסואבי יין ובזוללי בשר למו שלא הוזכר איסור זה בתורה והנה יהיה 

" קדושים תהיולפיכך בא הכתוב אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי ציוה "נבל ברשות התורה 

שנהיה פרושים מן המותרות ולכן האדם יקדש עצמו מן היין וישתהו במיעוטו ויזכור הרעות שנתגלגלו 

 וגם ישמור פיו ולשונו מרבוי האכילה הגסה ומן הדבור הנמאס.ולוט.  נחממנו על ידי 

נמצא שעיקר הכתוב יזהיר שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם 

 במותרות ובכיעורים. 

נמצאנו למדים שגם הדברים המותרים, אין הם מותרים ללא הגבלה, אלא צריכים ביקורת והשגחה, ואין 

" אך כשאין צדיק אוכל לשובע נפשו"]משלי יג', כה'[ להתירם אלא כדי צורכם ולא יותר כענין שנאמר 

שמנת עבית כסית בקרה ומינון, גודלת התאוה לאותו הענין עד שלבסוף משתעבדים לה כמו שנאמר "

 " ויטוש אלוה עשהו

ולפיכך בכח יגבר היהודי על יצרו ויבחר לו דרך אמצעית וימעט מהוצאות פזרניות מנקרי עינים 

 המספקין בתחילה תענוג מדומה עד לבסוף הופך לעבד נרצע המשועבד להן.

לעולם לא הרגשתי צורך לדבר מסוים עד שהתחלתי להשתמש בו, ואחר כמו שאמר אחד הגדולים: 

 שהשתמשתי בו לא יכולתי בלעדיו. 

 ישמע חכם ויוסיף לקח. קדוש יאמר לו.     

 הלהיטות לראוותנות

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אסתר בת רחל ויעקב סורג'ון בן שרה
 וכן לרבי יוסף בן יעקב אמויאל

 ת.נ.צ.ב.ה
 ולבריאות איתנה

 למרדכי בן שמחה וחנה בת שמחה
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 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
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:לתורני השבתיישר כח גדול   
יוסף פילו ובני שפילמן   

  
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

ד “בס  

 אחת התופעות האופייניות במיוחד לדורנו היא הראוותנות, הצורך להראות מה שיש לנו לעין כל, להרשים את זולתנו. 

על אדם שבקש לפתוח חנות הלך וקנה סחורה וסדר את כל הסחורה שקנה בחלון הראווה. אמר "מגיד מדובנא" משל נודע של ה

לו אדם אחד: "לא כך מסדרים חנות, בחלון הראווה מספיקות רק כמה דוגמאות והשאר מניחים בפנים!" השיב לו המוכר: "אומנם 

 כן, כל זאת למי שיש לו סחורה רבה אבל אצלי שמועטה סחורתי אין לי ברירה ואני נאלץ לשים הכל בחלון הראווה!" 

מי שיש לו תוכן פנימי עשיר אינו נזקק לחיפוי חיצוני. מי שיש לו הרבה מה להציע, מספיקות לו רק כמה והמסקנה ברורה: 

 דוגמאות קטנות אך מי שיש לו רק מעט סחורה מניח הכל בחלון הראווה.

  –הלהיטות להניח הכל בחלון הראוה, להרשים, להראות מה קנינו ומה יש לנו, מוכיחה פעמים רבות 

  )בנועם שיח(כי פנים החנות רובו ריקן. 

 לאחר תפילת שחרית בשבת 

במסכת אבות‘ קוראים פרק ג  

 כל הקהל הקדוש
 מתבקש להמשיך להעטיר בתפילות לרפואת

 חנה בת שמחה אמויאל 
 השוהה כרגע בבית החולים

 בשעה טובה ומבורכת ובמזל טוב
היקרה, תאומים בן ובת.‘ חזיזה’נולד למשפחת   

 תיזכו לגדלם לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים.
 רפואה שלמה ליולדת

יתברך‘ בעזרת ה  
תתקיים ביום שלישי הקרוב ‘ הברית מילה’ 

 בבית הכנסת. זבד הבת תהיה בשחרית של שבת 
 הציבור מוזמן.  
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 סיפור לשבת
 

 פינת ההלכה
 הלכות קריאת שמע שעל המיטה

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 כח ההרגל

         שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןכל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

בפרשתינו קוראים אנו על עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. עבודה גבוהה 

ומרוממת, ומי שהיה צופה בה הייתה מעלה אותו לגבהים נאצלים, למורא גדול של 

 גילוי שכינה.

והנה בעיצומה של עבודת הקודש היה הכהן הגדול משלח את השעיר לעזאזל ביד איש 

מיקירי ירושלים היו מלווים אותו אל מחוץ ]פ"ו מ"ד[ במסכת יומא עיתי ושנינו 

 ירושלים למדבר יהודה מסוכה לסוכה עד לאותו צוק משונן.

ויש להבין: יום צום הוא, יום תפילה, יום תשובה, יום בו כל דקה חשובה, יקרה מפז 

קובעת גורלות לשנה העתידה והרי לפניהם האפשרות לחזות בעבודת הקודש בבית 

הגדול והקדוש בו שורה השכינה, לראות בעבודת הכהן הגדול הדומה למלאך, לחזות 

בנס הפיכת חוט השני ללבן, לחזות במראה הכהן הגדול בצאתו מן הקודש. והם 

מוותרים על האושר והעושר הרוחני הנשגב כדי... ללוות את אותו איש עיתי ההולך 

 בדד להנעים את דרכו של מוליך השעיר, לארח לו חברה!

לא בכדי קראום יקירי ירושלים כי יקיר וגדול הוא האדם, המוכן להקריב מהתעלותו 

 הרוחנית למעשה של חסד,לליווי אדם בודד, להרגעתו, להנעמת זמנו!

בישיבת "ראדין" היה בחור מבוגר. בצעירותו חלה, והחלים. אבל סימני המחלה ניכרו 

בו והתקשה למצוא זיווגו. שנה אחר שנה חלפה, מחזור אחר מחזור והוא נשאר. בודד, 

בלא חברה... כל ימות השנה השכיח מצבו מליבו בהתעמקו בתלמודו. קיים בעצמו 

"לןלא תורתך שעשועי אז אבדתי בעוני" אבל הימים הנוראים, ימי חשבון נפש הם. 

 וחשבון הנפש כה מדכדך... 

והנה יום הכיפורים הגיע יום צום ועינוי הנפש. שהכל סיימו תפילת ערבית ופרשו 

 לחדריהם נותר הבחור בבית המדרש החשוך, עם עולמו החשוך...

 ולפתע חש שאינו לבד מישהו התיישב לצידו.

 הבחור שמע את הקול ונדרך. היה זה הכהן הגדול, רבינו ה"חפץ חיים" זצ"ל 

והחפץ חיים מתחיל לדבר לא לנחמו ולא להרגיעו. אותו בחור כבר שבע ניחומים 

ותקוות שהתבדו. "החפץ חיים" התחיל להעלות זכרונות. איך התייתם בגיל צעיר, איך 

למד לבדו בעיר הגדולה. איך ברח מפני המשכילים שבקשו לצודו ברשתם. איך רעב 

ללחם... איך נשא נערה גדולה ממנו בשנים כדי לרצות את אביו החורג. איך סבל 

מחסור ולמד תורה מתוך הדחק. ואיך הכל עובר, בר חלוף, סוף הערפילים להתפזר 

 וסוף האור להפציע... 

כך ישב "החפץ חיים" במשך שעות בליל יום הכיפורים הקדוש, כשמטרתו אחת: 

 להיות לחברה לבחור הבודד, לחזקו בשעתו הקשה, לעודד ולהפיח בו בטחון. 

מה גדול לימוד זה עבורנו, להקדיש מזמנינו למעשי חסד, לתרום מיכולתינו לזיכוי 

 )מעיין השבוע(      אחרים, לפעול לטובתם! 

    

   

כל הקורא קריאת שמע על מיטתו ]ברכות ה.[ רבי יצחק אמר . א

]תהילים קמט'[ כאילו אוחז חרב של שתי פיפיות בידו שנאמר 

"ירננו על משכבותם רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם" 

שכל הקורא קריאת שמע על מיטתו ]שם[ רבי יצחק ועוד אמר 

  מזיקין בדלין ממנו.

אע"פ שכבר קרא קריאת שמע של ערבית חייב אדם לחזור . ב

 ולקרוא קריאת שמע על מיטתו.

ראוי ונכון שיחזור ויקרא את כל השלשה פרשיות של ג. 

( תיבות כנגד 248קריאת שמע מפני שיש בקריאת שמע רמ"ח )

רמ"ח אברים שבגוף האדם וע"י כך תגן קריאת שמע על כל 

 גופו של אדם וכן דעת רבינו האר"י ז"ל.

לדעת רבינו האר"י צריך לקרוא קריאת שמע לפני חצות ד. 

 הלילה אך ברכת המפיל אינו מברך אלא שהולך לישון.

יקפיד לקרוא קריאת שמע שעל המטה מתוך כוונה כראוי, ה. 

 ולא יפשוט בגדיו או יחלוץ מנעליו או יעסוק בשאר דברים.

גם הנשים צריכות לקרוא קריאת שמע שעל המטה ולברך ו. 

ברכת המפיל בשם ומלכות מפני שגם הן צריכות שמירה מן 

 המזיקין.

 פסח שני/ )ביום רביעי הקרוב הבא עלינו לטובה יחול פסח שני(

בזמן בית המקדש היו מקריבים קורבן פסח בי"ד בניסן. אותם א. 

שהיו טמאים ולא הקריבו הקורבן במועדו, נתן להם הקב"ה מועד 

שיוכלו ליטהר ולהקריבו בטהרה. יד' אייר[חודש ימים מאוחר יותר ]  

חסידים ואנשי מעשה נהגו ביום זה לאכול מצות זכר לקורבן ב. 

 הפסח וכן להרבות בשמחה קצת כי קדוש היום. 

מי שחננו ה' בעושר יושיב על שולחנו ר' חיים פלאג'י כתב ג. 

 תלמידי חכמים וצנועים ומקיים בזה "כל דכפין" כמו בפסח ראשון. 

  

 

 
 

 

 שלום בית

 כיצד לנהל ויכוח במתכונת נכונה
חילוקי דיעות הם דבר טבעי ומצוי בין בניא.   

זוג ולא עוד אלא שהם רצוים. שע"י כך מסבירים  

 טוב יותר אחד את השני. בנושא זה חייב שיהיה 

 שווין זכויות גמור, כשם שלבעל יש זכות להביע את

דעתו, כך גם לבת הזוג יש זכות להביע את דעתה.   

אין להעביר ביקורת בצורה של מתקפה אישית ב. 

כגון "אתה אשם" "את לא בסדר" אתה גרמת לכך" 

וכו' משום שכאשר אומרים כך לאדם הוא מגיב 

בהתגוננות ולא בהתנצלות כמצופה ממנו. אלא ראוי 

לומר "יש משהו שמפריע לי" "משהו לא בסדר בבית/ 

בעבודה" בצורה כזו אנו משדרים לבן הזוג כי אין 

 מדובר במתקפה אישית כנגדו.

לא על כל דבר כדאי להתווכח יש לא מעט ג.  

 דברים שבמבט לאחור היה אפשר להבליג 

 ולהמשיך הלאה. הנסיון מלמד 

 שבהרבה מקרים הסבלנות

והשתיקה הם לתועלת   

 


