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מצורע מעניק הזדמנות פז -דיון בפרשות תזריע 
להבהיר את חכמת התורה שלעתים נדמה 
שאיננה מתאימה לדור הקדמה והמודרניזציה. 
פרשות אלה עוסקות בדיני טומאה וטהרה 
ופותחות בדיני טומאת היולדת. יש ויתקוממו 
לנוכח הגדרת היולדת כטמאה, ובפרט מי 
שאינם יודעים את רעיון הדברים. וכך גם 
ביחס לטומאת זב, נדה, שרצים ועוד. דורנו 
הוא דור מודרני שעלול להתייחס לדינים אלה 
כרעיונות פרימיטיביים. למשל, מדוע יש 

לקשור בין צרעת המצורע, כתמים הנראים בביתו או 
בבגדיו או בגופו, למצבו הרוחני? מי שהׂשכיל יודע כי 
בכל רעיון שבתנ"ך, גם אם הוא נראה פרימיטיבי לעיניים 
מודרניות, טמונה חכמת חיים. ברם, רבים מבני הדור 
המודרני תלושים מן התנ"ך, וגם אם ישמעו סיפור פה 
ושם, עדיין אין להם את הכלים לפצח את הרעיונות 
הכמוסים בהם ואף לא ֵידעו כלל על קיומם. העיון 
המחודש בפרשות השבוע מעלה שוב ושוב רעיונות 
ששופכים אור על חיינו ועל האירועים האקטואליים 
שאנו חווים ונדונים בשיח הציבורי והתקשורתי. המעיין 
בפרשות השבוע עשוי לסגל לעצמו נקודות מבט וזוויות 
שונות להתבונן ולנתח נושאים אקטואליים. זאת ועוד, 
בדברי הנביאים שאנו קוראים מדי שבת בתום קריאת 
הפרשה, יש הקבלה לעניינים שנדונים בפרשה והיא 
מעניקה לנו הערות חשובות ומעשיות לדורות. בחיבורי 
'התורה וחזון הדורות', מתואר החיבור שבין חזון 
הנביאים לתורת משה, חיבור נפלא ומופלא שמלווה 

 אותנו בכל הדורות.
 מעלת המצפה לישועה

הפטרת פרשת תזריע נלקחה מספר מלכים ב ספ"ד, שם 
א   יֵָּבא ְלִאיׁש הָּ ה וַּ ִלׁשָּ ל ׁשָּ עַּ א ִמבַּ ֹלִהים ֶלֶחם -מובא: "ְוִאיׁש בָּ

ֵתן  ֹיאֶמר  וַּ ֹו  ְבִצְקֹלנ ְרֶמל  ְוכַּ ְׂשֹעִרים  ֶלֶחם  ִבּכּוִרים ֶעְׂשִרים 
ֵמָאה  ִלְפֵני  ֶזה  ֶאֵתן  ה  מָּ ֹו  ְרת ְמׁשָּ ֶמר  ֹיא וַּ ּו:  ֵכל ְוֹיא ם  עָּ לָּ
ִאיׁש...". בעת תקופת בצורת קשה הביא איש אחד כמות 
מזון לאלישע הנביא. אלישע הורה למשרתו לתת את 
המזון לתלמידיו. ברם, משרתו של אלישע, גיחזי, לא היה 
ממושמע, מעיר הערות לא מתאימות, ולעתים אף פעל 
בחוסר הגינות מאחורי גבו של רבו. גיחזי מעיר שכמות 
המזון רחוקה מלהספיק למאת התלמידים. אלישע משיב 
ר ה' ָאֹכל ְוהֹוֵתר".  ם ְוֹיאֵכלּו ִּכי ֹכה ָאמַּ עָּ ֹיאֶמר ֵתן לָּ לו: "וַּ
ִיֵתן  עוד תראה שיוותר מן המזון, וכמובן שכך היה: "וַּ
ר ה'". במעשה זה אנו למדים  יֹוִתרּו ִּכְדבַּ ֹיאְכלּו וַּ ִלְפֵניֶהם וַּ
מה בין איש אמונה וחזון לבין מי שאטם לבו מהשראתן. 
איש החזון מעריך כל אשר ניתן לו, כל דבר ולו הקל 
ביותר מעניק לו תקווה, כל עזרה ולו הפעוטה ביותר 
תתקבל ברצון. לעומת זאת, נעדר האמונה יתנהג 
בריאליות פסימיסטית נטולת חזון וידחה כל סיוע שאין 

 בו מענה כולל ומקיף.
 צרעת נעמן ורפואתו 

קורות אלישע הנביא בפרק הבא עוסקים בצרעת נעמן 
דֹול ִלְפֵני  יָּה ִאיׁש גָּ ם הָּ א ֶמֶלְך ֲארָּ ר ְצבָּ ן ׂשַּ ֲעמָּ ורפואתו: "ְונַּ
יָּה  ִאיׁש הָּ ם ְוהָּ ֲארָּ ה לַּ ן ה' ְתׁשּועָּ תַּ ִנים ִּכי בֹו נָּ א פָּ יו ּוְנׂשֻׂ ֲאֹדנָּ
ע". במהלך כיבושי נעמן בארץ ישראל, הוא  ִיל ְמֹצרָּ ִגבֹור חַּ
ֵמֶאֶרץ  ִיְׁשבּו  ם יְָּצאּו ְגדּוִדים וַּ ֲארָּ שבה נערה יהודיה: "וַּ
ן". המשרתת  ֲעמָּ נַּ ְתִהי ִלְפֵני ֵאֶׁשת  וַּ ה  נָּ ה ְקטַּ ֲערָּ נַּ ֵאל  ִיְׂשרָּ

היהודיה מציעה בהכנעה לאשת נעמן שבעלה 
ֹתאֶמר  יפנה לאלישע הנביא לרפאו מצרעתו: "וַּ
ִביא ֲאֶׁשר ְבֹׁשְמרֹון  נָּ ּה ַאֲחֵלי ֲאֹדִני ִלְפֵני הַּ ֶאל ְגִבְרתָּ
הצבא  שר   , נעמן  . ְעתֹו" רַּ ִמצָּ ֹו  ֹאת ֹסף  ֶיא  ָאז 
המצליח, מקבל את עצת המשרתת היהודיה 
ה  ֲערָּ נַּ ה הַּ ֹזאת ִדְברָּ ֹזאת ְוכָּ ופונה למלך ארם: "ּכָּ
מקבל את  . מלך ארם  ֵאל" ִיְׂשרָּ ֵמֶאֶרץ  ֲאֶׁשר 
הדברים ואף מציע לשלוח אגרת למלך ישראל 
שבה הוא מטיל עליו את האחריות לרפא את 
ה ֵסֶפר ֶאל ֶמֶלְך  נעמן מצרעתו: "ֶלְך ֹבא ְוֶאְׁשְלחָּ
ְחִתי  לַּ ֵאל ֵלאֹמר... ִהֵנה ׁשָּ ֵסֶפר ֶאל ֶמֶלְך ִיְׂשרָּ יֵָּבא הַּ ֵאל... וַּ ִיְׂשרָּ

ְעתֹו".   רַּ ְפתֹו ִמצָּ ֲאסַּ ְבִדי וַּ ן עַּ ֲעמָּ  ֵאֶליָך ֶאת נַּ
מלך ישראל מקבל את האגרת מארם, ששלטה אז בארץ 
ישראל, והוא נרעד מפחד. במקום לשמוח על כך שמלך 
ארם הכובש האימתני נזקק לעזרתו, הוא נופל לייאוש 
יו  דָּ ע ְבגָּ ִיְקרַּ ֵסֶפר וַּ ֵאל ֶאת הַּ ְיִהי ִּכְקֹרא ֶמֶלְך ִיְׂשרָּ ולחידלון: "וַּ

א   ֹיאֶמר הַּ י -וַּ ֵאלַּ ֹׁשֵלחַּ  ֶזה  ִּכי  ֲחיֹות  ּוְלהַּ ִמית  ְלהָּ ֹלִהים ָאִני 
ֶנה הּוא  ְך ְדעּו נָּא ּוְראּו ִּכי ִמְתאַּ ְעתֹו ִּכי אַּ רַּ ֹסף ִאיׁש ִמצָּ ֶלא 
ִלי". מלך ישראל אינו מבין כיצד הוא ירפא את נעמן והוא 
בטוח שמלך ארם מחפש תואנה להרע לו. בשעת משבר 
נגלית מידת החזון והאמונה של מנהיגים ונעדרי החזון 

 שבהם נדים כעלה נידף.
ְעתָּ  רַּ ה קָּ מָּ השמועה מגיעה לאלישע והוא שולח למלך: "לָּ
ֵאל". אייכה? דע  ִביא ְבִיְׂשרָּ ע ִּכי ֵיׁש נָּ י ְוֵידַּ ֶדיָך יָֹּבא נָּא ֵאלַּ ְבגָּ
לך, עם ישראל אינו נשען על סוסיו ומטוסיו בלבד, רוח 
האמונה וצדקת הדרך חשובות לא פחות ואף יותר מציי 
המטוסים והטנקים! מדוע תרעד? שלח את נעמן אלי: 
ע".  ִליׁשָּ ִית ֶלא  בַּ ח הַּ ֲעֹמד ֶפתַּ יַּ יו ּוְבִרְכבֹו וַּ ן ְבסּוסָּ ֲעמָּ יָֹּבא נַּ "וַּ
אלישע אינו יוצא להקביל את פני שר צבא האימפריה 
הארמית בדיפלומטיות מחניפה וכנועה, הוא אף לא 
מכניסו לביתו. במקום זאת, אלישע שולח אליו שליח 
ְרָך  ְרֵדן ְויָֹּׁשב ְבׂשָּ יַּ ִמים בַּ ע ְפעָּ ְצתָּ ֶׁשבַּ חַּ לֹוְך ְורָּ ומורה לו: "הָּ
ר". שוו בנפשכם, שר צבא ארם, אימפריית  ְלָך ּוְטהָּ
התקופה ששלטה בישראל ללא עוררין, מגיע עד פתח 

לוהים להתרפא מצרעתו, והוא, שולח -ביתו של איש הא 
אליו שליח ומורה לו לטבול בירדן שבע פעמים ותו לא. 
י ֵיֵצא  ְרִתי ֵאלַּ ֹיאֶמר ִהֵנה ָאמַּ ְך וַּ ֵילַּ ן וַּ ֲעמָּ ִיְקֹצף נַּ נעמן זועם: "וַּ

א ְבֵׁשם ה' א   רָּ ד ְוקָּ מַּ קֹום -יָּצֹוא ְועָּ מָּ יו ְוֵהִניף יָּדֹו ֶאל הַּ ֹלהָּ
ֶמֶׂשק ִמֹּכל  ֲהרֹות דַּ ר נַּ ְרפַּ ה ּופַּ נָּ ע: ֲהֹלא טֹוב ֲאמָּ ְמֹצרָּ ף הַּ ְוָאסַּ
ה".  ֵיֶלְך ְבֵחמָּ ִיֶפן וַּ ְרִתי וַּ הָּ ֶהם ְוטָּ ץ בָּ ֵאל ֲהֹלא ֶאְרחַּ ֵמיֵמי ִיְׂשרָּ

להים יקביל את פניו בהכנעה -נעמן חשב שאיש הא 
ובהתרפסות, יבצע מעשי כישוף, יסלק את צרעתו 
ויתרצה לקחת ממנו כסף וזהב לרוב. ויתרה מזו, דווקא 
נהר הירדן? נהר ישראלי עלוב? יבוא לארם ויראה את 
נהרות דמשק העצומים! עבדי נעמן מפיסים את דעתו: 
עשה כדבריו, ואם יכזיבו מימי הירדן נכתשהו עד עפר! 
נעמן עושה כדבריהם והצרעת נעלמת. נעמן חוזר לבית 
אלישע, עתה אלישע פותח לפניו את דלתו ומקבל את 
פניו. נעמן עומד בפתח נרעש ומודה בפניו: דע לך, הייתי 

להים, -גוי עובד אלילים ואתה הוכחת לי כי ה' הוא הא 
 ל אמת.-ומעתה ואילך לא אעבוד כי אם א

אלישע העביר מסר חשוב לנעמן ולדורות, הגורם האמיתי 
לצרעת ולצרות הוא הריחוק מה' בכניעה לתרבות 

 האלילית המטמטמת את לבות בני האדם.  
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 כוס תנחומין
 היקרה יצ"ו תנעמי למשפחת

ובראשם ידידינו בן המנוח 
 הי"ו  שלמה תנעמי הרב

 יו"ר המועה"ד גדרה
 אח המנוח 

 שליט"א זכריה תנעמי הרב
 -רב ביהכ"נ הספרדי המרכזי 

 רחובות
 בפטירת האח והאב האהוב

 נע"ג דוד הרב
איש רב חסד ורב מעש 

 משכים ומעריב
המקום ברוך הוא ינחמכם 
נחמה שלמה ויגדור בעד 

פרצתכם ובעד פרצות עמו 
 בית ישראל

 ה “תנצב

צוריאל לידידנו הרב עו"ד 
הי"ו, לאמו היקרה בובליל 

ולכל בני המשפחה האבלים, 
כוס תנחומים לרגל הסתלקותו 

 של אבי המשפחה, 
 היקר באדם

 ע"ה עמוסר' 
להים -איש תם וישר, ירא א

וסר מרע, אוהב הבריות 
 ומאיר פנים לכל אדם, 

אשר זכה להקים משפחה 
 לתפארת. 

 

המקום ברוך הוא ינחמכם 
נחמה שלמה ויגדור בעד 

פרצתכם ובעד פרצות עמו 
 בית ישראל

 ה “תנצב

הג'ירף הוא בעל חיים טהור ועל פי מסורת 
זיהויו של רבנו סעדיה גאון הוא מזוהה עם 
ה"זמר" שבתורה )דברים יד ה(, וכפי שתרגם שם 
רס"ג: "זראפה". מו"ר הגר"י קאפח זצ"ל כבר 
הורה בתשובה הלכה למעשה שמותר לאכול 
בשר הג'ירף לכתחלה )ראה תשובה בספר הזכרון 

, ובניגוד 47לרב יוסף בן דוד קאפח, עמ'   )
לפוסקים אחרים הורה שאין צורך במסורת 

 בחיה ובהמה.  
כשרותו של הג'ירף התאששה בסדרת מחקרים 
שערך פרופ' זהר עמר מהמחלקה ללימודי ארץ 
ישראל וארכאולוגיה באוניברסיטת בר אילן 
בשיתוף רבנים וחוקרים נוספים וכן הספארי 

גן   גי ברמת  ,   –)המרכז הזואולו תל אביב(
במסגרת הבדיקות נעשו  ניתוחים אנטומים 
ובדיקת כשרות החלב. במחקר הנוכחי בחן 
לראשונה פרופ' עמר בסיועו של הרב משה 
צארום את האפשרות המעשית של עיבוד עור 
ג'ירף, והתאמתו לכתיבת  ספרי תורה, מזוזות 

 ותפילין.
לצורך עיבוד לשם מצווה, אין צורך לשחוט ג'ירף 
וניתן להסתפק בעור של פרט שמת, על פי 
פסיקת רבנו הרמב"ם בהלכות תפלין ומזוזה 
וספר תורה )פ"א ה"י(  שקבע: "כותבין על גבי 
עור בהמה וחיה ועוף הטהורין, ואפלו נבלות 

וטרפות שלהן".  דגימות של עור נפשטו מג'ירף 
זכר בוגר שמת ממחלה בספארי. הסתבר שעור 

מ"מ עוביו,   56הג'ירף הוא עבה במיוחד, עד  
 ובמסגרת המחקר נעשה עיבוד של העור לגויל.

חשיבותו של המחקר היא בתיעוד שיטת עיבוד 
מסורתית שהייתה רווחת בימי קדם במזרח 
התיכון, ובימינו נותרה בקרב מקצת מיהודי 
תימן. בשיטה זו, העור )גויל( מעובד בשלמותו 
באמצעות שימוש במלח, קמח ועפצי אלון, ולא 

 בסיד כפי שמקובל בימינו.  
בכוונת פרופ' עמר לפרסם את המרשם המפורט 
של עיבוד הגויל, שעד כה היה ידוע  בחזקת 
תורה שבעל פה שידועה למתי מעט. מעבר 
לחשיבות התיעוד ושימור מסורת מלאכה 
עתיקה זו, דגימות העור המעובד יוכלו לשמש 
כמודל לימוד והשוואה לממצאי עור עתיקים 

 שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות בישראל.
המחקר כלל סקירה של מקורות הלכתיים, 
היסטוריים וממצא ארכאולוגי. פרופ' זהר עמר 
גייס את הרב משה צארום לביצוע תהליך 
העיבוד המעשי של הגויל, שהוא מורכב וממושך 
ביותר. אחת הבעיות הקשות ביותר הוא אופן 
הדיקוק של העור, הגמשתו והחלקתו באופן 
שיאפשר  כתיבה נוחה של הדיו. הדוכסוסטוס 
הוא החלק הדק יותר של עור בעל החיים 

)האפידרמיס, מצד השיער(, וקשה מאד להכין 
ממנו יריעות.  בימינו, איש איננו מייצר יריעות 
מדוכסוסטוס, ואף היו שהניחו שהדבר איננו 
בגדר האפשרי. ואולם הרב משה צארום הראה 

 שאפשר לכתוב על דוכסוסטוס.  
במהלך המחקר  נקבע תקדים עולמי  שאולי 
לראשונה בהיסטוריה עובד עור של ג'ירף לצורך 
כתיבת סת"ם  ועליו נכתבה מזוזה כשרה בדיו 
פחמתי שהופק, מעשן כפי שהיה מקובל בעת 
העתיקה )הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פ"א, 

 ה"ד(.
ראוי לציין שפרופ' עמר מצא מקור קדום מפורש 
המציין את האפשרות לכתוב על עור ג'ירפה 
ואיל בהלכות ספר תורה שכתב ר' יהודה 
ברצלוני, מגדולי חכמי ספרד בראשית המאה 

 עשרה בשם ה"קדמונים".  -השתים
בשל עוביו של העור וקשיותו שנלקח מפרט 
מבוגר, הכתיבה עליו מעט יותר קשה, משום 
שמשטח הכתיבה אינו ישר וגומות השיער 

 עמוקות יותר.  
למעשה לא כל סופרי הסת"ם מיומנים בכתיבה 
על גויל, וגם בג'ירף לאחר זמן הסתגלות מועט 

 הדבר מתאפשר בקלות.

נעמן חשב שאלישע ירפאֹו בכישוף אלילי רב 
רושם, אך התאכזב קשות וחרונו בער בו. רק 
-לאחר שהכניע את כעסו מלפני הוראת איש הא 

להים ועשה כדבריו התרפא. אלישע הראה לו כי 
התרופה האמיתית למחלתו היא גדיעת היהירות 
והגסות מלבו. אלישע שלחו לירדן, נהר צנוע 
ונמוך, לטבול שבע פעמים כדי שבהישמעות 
לדברי הנביא תוכנע גאוותו. נעמן הבין לבסוף 
את המסר וחזר לנביא נפעם ומלא אמונה. נעמן 
החל את תהליך גדיעת היהירות מלבו כאשר 
קיבל את עצת המשרתת הישראלית, ותהליך זה 
הגיע לשיאו כאשר אלישע הורה לו בדבר שיעורר 
התנגדות עזה בנבכי נפשו היהירה. בהישמעות 
לדברי הנביא הפשוטים והמתמיהים, הצליח 
נעמן להכניע את נפשו היהירה ולהביא מזור 

 לנפשו ולגופו.

ללמדנו, שענייני הטומאות והטהרות נועדו 
לעורר בנו תהליכים נפשיים שיהפכו אותנו 

אדם. לפני פרידתו, נעמן מציע -לאנושיים, לבני 
לאלישע תשורות חומריות, ואלישע מסרב בכל 
תוקף. נעמן חוזר לארם וגיחזי רודף אחריו 
ובטענות כזב מבקש ומקבל ממנו כסף ובגדים. 
התנ"ך מגלה לנו כי גיחזי חלה בנפשו בצרות 
העין, ולכן כשנודע לאלישע על נכלוליו של גיחזי 
ְרֲעָך  ּוְבזַּ ְבָך  ק  ן ִתְדבַּ ֲעמָּ נַּ ת  עַּ רַּ ְוצָּ "  : הוא מענישו
ֶלג". תאוות הבצע  שָּ ע ּכַּ יו ְמֹצרָּ נָּ ֵיֵצא ִמְלפָּ ם וַּ ְלעֹולָּ
והלהיטות לממון גרמה לגיחזי ולזרעו להיות 
מצורעים ומנודים מן החברה, ללמדנו שאין 

 מקום למידות רעות כאלה בחברה הישראלית.
 סוף דבר

לאחר הדברים האלה, ארם מבקש לכבוש את 
ישראל בשנית, והקב"ה מפיל עליהם אימתה 

ופחד ומניס אותם בדרך פלא ממחניהם בחשבם 
שהנה ישראל עומדים לתקפם. שלושה מצורעים 
באים למחנה ארם ומגלים שהוא מלא שלל 
ומזון, לאחר זמן מה הם מפסיקים לחשוב על 
עצמם אלא על כלל ישראל והולכים ומבשרים 
למלך ישראל כי ברח ארם והותיר אחריו מזון 

 ושלל לרוב.  
ללמדנו, כי יציאתם של אותם מצורעים ממחנה 
ישראל עורר בהם תהליכים נפשיים שריפאו 
אותם מחולי האינטרסנטיות והאגואיזם, והם 
משתפים את כלל עם ישראל בגילוי המרעיש 
ומצילים את העם מחרפת רעב. ראינו, אפוא, כי 
ענייני הטומאה והטהרה, עלולים להיראות בעיני 
המודרני המתורבת כפרימיטיביים, אך לעיני 
המעיין בהם בזוך לבב תתגלה תמונה נפלאה של 

 חכמת חיים אדירה.

ראפי ובני ‘לידידנו משפחת ג
 המשפחה האבלים, 

כוס תנחומים לרגל הסתלקותו 
 של אבי המשפחה, 

 היקר באדם, 

  אהרן ‘ר
 ב"ר יעקב נע"ג

 
להים -איש תם וישר, ירא א

וסר מרע, אוהב הבריות 
 ומאיר פנים לכל אדם, 
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  י"הח   עמסא מפאבמ "אמ

 מעלות ההתבודדות
  

אחת השגיאות שמובילות בני אדם לטעות 
בחייהם היא קלות הראש שבה הם ניגשים 
לעתים לדון בסוגיות כבדות משקל. זו הסיבה 
לדעת הרמב"ם שלמרות שהתורה לא חייבה 
עונש לאדם שחטא בשוגג, בכל זאת היא ראתה 
צורך לחייבו כפרה על שלא נשמר כראוי )מו"נ ג, 
מא(. חטאו לא נעשה בשל כוונה רעה אך 
התממשותו נובעת מחוסר האחריות שלו למה 
שמתרחש, חוסר אחריות שמקורו בחשיבה 
שמדובר בדברים פעוטים ומה כבר יכול לקרות. 
מסיבה זו ראוי לאדם שבבואו לעסוק בשאלה 
חשובה, בנוסף להקפדה על דברים בסיסיים כמו 
לימוד הנתונים הנוגעים לאותו נושא והתייעצות 
עם מומחים מקצועיים, יוסיף וידאג גם לדברים 
שנראים צדדיים לכאורה, כמו כיצד הוא ניגש 
לסכם את ממצאיו ואת המתחייב מהם? האם 
הוא עורך את הסיכום הזה במידת הרצינות 
הראויה כדי שלא ישגה בשלב הסיכומים? האם 
אכן הוא נמצא במקום המאפשר לו ריכוז ראוי 
או שמסביבו ישנם מסיחי דעת שונים ומשונים. 
האם יכול אדם לכלכל את מעשיו בחוכמה 
כשהוא נמצא בסביבה רועשת או כשהוא לחוץ 
בזמן? יש מגדולי ישראל שבגלל הכרתם בצורך 
הגדול לעשות בירורים חשובים בצורה נקייה 
ומיושבת, הקפידו לייחד זמנים מיוחדים שבהם 
היו מתבודדים לבדם מבלי שרעש והמולה של 
אנשים אחרים יסיחו את דעתם. יתכן שזה גם 
היה חלק מהכנתם של חסידים הראשונים שהיו 
שוהים שעה אחת לפני תפילתם )הלכות תפילה 

ד, טז(. ריבוי ההתעסקויות וערפול הריכוז הם 
פעמים רבות מפלט שכאילו עוזר לאדם לברוח 
מהצורך להביט בצורה ישירה בדברים לא 
נעימים. בשל כך יש אנשים שדווקא מתקשים 
לעמוד בשקט רגוע ודרושים להם מוסיקת רקע 
ועשייה ללא מנוחה. דווקא בשל כך זקוקים אנו 
לניקוי רעשי רקע שיחשוף אותנו לאמיתות 
קיומיות בצורה בהירה ובעיקר לצורך שלנו 
 –לפנות אל מי שתמיד ממשיך ללוות אותנו  

הקב"ה. רגעי העמידה מולו הופכים מהר מאוד 
לתפילה, וטיפוחם של אלו, יכול להוות אימון 
חשוב לקראת החזרה לעולם המעשה על כל 
עומס מרכיביו, אולם מתוך זווית ראייה שונה, 
עשייה מתוך זכירה, ומודעות לאחריותנו כלפי 
עבודת שמים, מצב של "שויתי ה' לנגדי תמיד", 
מצב שמי שמגיע אליו הגיע אל שיא היכולת 

נב(. אולם אותה התבודדות -האנושית )מו"נ ג, נא
שיכולה להחזיר את המודעות לקיומו של הקב"ה 
מעלינו, אינה בהכרח תמיד פורייה וברוכה, ויש 
בה גם סכנות שבגללם ראוי לעשות בה שימוש 
זהיר ומוגבל. לא בכדי ייחד הרמב"ם פרק 
לחשיבות החברה בחיי האדם )הלכות דעות פ"ו, 
ראה גם מו"נ א, עב; ג, כז(, שם הוא הדגיש את 
החובה לחפש חברה איכותית וערכית ולהתרחק 
מחברה מקולקלת שמשחיתה את מידות האדם 
לעתים מבלי שירגיש בכך. רק כמוצא אחרון 
מורה הרמב"ם על ההתבודדות במדבריות 
כאפשרות. במקום אחר הרמב"ם מנה את הפורש 
מדרכי ציבור כמי שאין לו חלק לעולם הבא 
)הלכות תשובה ג, ו; יא(. לחברה יש חלק גדול 
וחשוב בעמידתו של האדם, וכבר בהקדמתו 
למשנה ביאר הרמב"ם שאם היה אדם צריך 

לחיות לבדו, לא היה מוצא רגע פנוי לעצמו, שכן 
צורכי חייו מרובים כל כך והשגתם קשה וזקוקה 
להכנות רבות כל כך שללא מערכת חברתית, 
אולי היה מצליח לחיות אך ברמה נמוכה וללא 
רגע פנוי. יכולתו להשכיל, מתאפשרת רק כאשר 
יש לו זמן פנוי שמושג בחיים חברתיים מסודרים. 
חשיבות החברה ניכרת גם בדרך התנהגותו של 
האדם. רבן יוחנן בן זכאי לימד לתלמידיו: 
"הלוואי ויהיה מורא שמים עליכם כמורא בשר 
ודם" )ברכות כח, ב(, שהרי כשאדם חושב 
לחטוא, הדבר שמרתיע אותו ומטרידו מלחטוא 
היא דווקא המחשבה והחשש ממה שיגידו עליו 
האנשים הסובבים אותו. כל אדם עשוי ליפול 
ולהיכשל וכדי לשמור על עצמו ראוי שיהיה מודע 
למעמדו הרעוע ויקבל תמיכה למעשים טובים 
בהתחברותו לאנשים חכמים שחברתם תרתיע 
אותו מהתדרדרות ותעודד אותו להתעלות 
במידותיו והישגיו. התבודדות שבה נדמה לאדם 

מסוכנת, ולעתים אדם עשוי  -שאין יודע ממעשיו 
להיסחף לדברים שלא האמין שיוכל להיכשל 
בהם. המשנה באבות )ב, א( תובעת "דע מה 

עין רואה...", אולם דווקא דרישה   –למעלה ממך  
זו ממחישה את דברי רבן יוחנן בן זכאי שמדובר 
במודעות שכלל לא קל לרכוש אותה ויש בה 
מעלה גדולה למי שמשיג אותה. מן הראוי, אם 
כן, שאדם ייחד עצמו לרגעי חשיבה מסודרת 
ושקטה, אך עם זאת ידע למה הוא מייעד זמנים 
יקרים אלו. מעבר לדרוש לו, לא רצוי להאריך 
בהתבודדות כזו, אלא חשוב יותר להיות מעורב 
עם החברה הסובבת, בין אם המטרה היא לרומם 

 אותה ובין שהמטרה היא להתעלות עימה.
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 , קריית אונו 01רחוב הרב יצחק הלוי 

 
 כיבוד קל     עזרת נשים פתוחה         הציבור מוזמן   

 "חייב אדם להקביל פני רבו ברגל" 

 
 הרינו שמחים להזמין את הציבור הרחב ליום עיון

 הקבלת פני הרב במסגרת
 בבית מדרשו של מו"ר הגר"י קאפח זצ"ל

 , ירושלים 3, רחוב אבן ספיר "אבי דוד"בית הכנסת 

 חול המועד פסח‘ שיתקיים אי"ה ביום חמישי ב
 ( 01.11.01י"ז בניסן התשע"ד )

 01:11בשעה 
 

 

 בהשתתפות מורנו ורבנו
 שליט"אר צ ו ן   ע ר ו ס י    הרה"ג

 רב העיר קרית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
 ויו"ר "הליכות עם ישראל"

 ומרצים נוספים

 
 כיבוד קל    &עזרת נשים פתוחה         &הציבור מוזמן   

 מנחה: הרב אליקים צדוק יצ"ו
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ידוע לי כמובן שאסור לאדם לעבוד בחוה"מ   ש: 
פסח, ואכן ב"ה אני עובד במקום עבודה שמוציא 

 -יחד עם זאת   את העובדים לחופשה בתקופה הזו. 
חבר קרוב שלי עובד כשחקן במופעים שונים ובין 
היתר הוא מופיע גם בחוה"מ פסח, וכיוון שנדרשים 
לו מספר אנשים למופע כלשהו, הוא שאל אם אני 

המהות פה כמובן   -מבחינתי   מעוניין להשתתף. 
אינה העבודה או השכר אלא סוג של הגשמת חלום 
עתיק להשתתף במופע כלשהו, והשאלה היא האם 

 הדבר מותר תחת הנסיבות הללו?
)אני כמובן מוכן גם לוותר על התשלום שבגין 

אשמח לדעת  אותה הופעה או לתרום את כולו(, 
  מהי ההלכה בעניין זה.

יישר כוחך שאינך עובד בחוה"מ, וכך נכון   ת: 
לעשות. ויש לייעד את ימי חול המועד ללימוד 

אם  תורה ולשמחת המועד, במסגרת משפחתית. 
 -המופע הוא בקדושה, ויש בו שמחת מועד לרבים  

מותר, ומצווה יש בדבר. אולם אם אין במופע 
 משום שמחת המועד, אין היתר לכך.

ישנם מוצרים רבים של קוסמטיקה ונקיון,   ש: 
שמופיע עליהם כשרות בד"ץ העדה החרדית, לימות 

לא לפסח, כגון סבונים, משחות שיניים -השנה 
איך אני צריך  -וקרם ידיים. אני כבן לעדה התימנית 

האם כוונת החותמת היא שלפי  להתייחס לכך? 
וני הבד"ץ הנ"ל אסור  מנהג אשכנז וקריטרי
להשתמש בהם בפסח, אבל התימנים ועדות המזרח 

האם יש קווים כלליים לכשרות טובה  מותר להם? 
נתקלתי באקונומיקה כשרה לפסח אבל אני  לפסח?

בכל אופן לא מכנים מוצר זה לפי או מבשל איתו. 
יים בכשרות  הייתכן?! וסבון או משחת שינ

האם תוכל לעשות לי קצת סדר לפני ליל  לפסח? 
הסדר וכדי שהכל עם אשתי בנושאים אלו יהיה 

 בסדר?
באופן עקרוני, אין צורך בכשרות למוצרי חיטוי,  ת:

סבונים ואקונומיקה. כי הם פגומים מאכילת כלב, 
וגם החמץ שבהם שינה צורתו, והשימוש בו אינו 
דרך הנאה רגילה. אולם חומרי קוסמטיקה, 
ששימושם ליד הפה בשפתיים, או קרוב לאוכל, לא 

 רצוי להשתמש בהם בפסח.

האם מותר להשתמש באבקת סודה לשתיה   ש: 
  כדיאודורנט בפסח?

 מותר. -כיוון שזה בבית השחי  ת:
האם יש בעיה להשתמש בפסח באגוזים קלופים  ש:

)לוז, מלך, פיסטוקים( ללא הכשר? מדובר באגוזים 
 לא קלויים וללא תוספת מלח.

 אסור בלי הכשר. -אם יש בהם ציפוי  ת:
לפני פסח מכרתי את כל החמץ שבביתי, אך את ש: 

החמץ שבעבודה לא מכרתי! )החמץ הוא: תה, נס 
קפה, סוכר, דבש ומסטיקים(. השאלה היא, האם 
מותר להשתמש במוצרים אלו עכשיו לאחר הפסח 

 או שמא זה נחשב כחמץ שעבר עליו הפסח?
עוד דבר שראוי לציין: לאחר הפסח כבר שתיתי 
פעם אחת מהנס קפה הזה, אך לאחר מכן הבנתי 

 שיש בעיתיות בנושא.
להבא אל תסתייע במכירת חמץ אלא השתדל ת:  

לבער כל החמץ ע''י אכילה ושתייה. ותערובות חמץ 
גנוז, ושלום על   -שאין בהן כזית בכדי אכילת פרס  

 ישראל. זו הדרך האמתית.
עתה שמכרת, ולא מכרת הכל, הרי, בדיעבד, כל 
תערובת חמץ, גם זו שיש בה כזית בכדי אכילת 

מותרת אחרי פסח, כל שכן תה,  -פרס, כמו נס קפה 
סוכר, דבש ומסטיקים, שאין בהם כזית בכדי 

 אכילת פרס.
האם מותר בפסח לשטוף ירקות עלים בסבון   ש: 

שאין עליו כשרות לפסח? הכוונה לשים טיפת סבון 
בתוך קערת המים בה מושרים ירקות העלים 

   )מגידול ללא תולעים(.
מותר. כי אוי לו לאדם שמנקה את העלים   ת: 

ן, מפני תולעים, ולא מנקה את העלים  בסבו
 משאריות הסבון שבו.

האם מותר להשתמש בפחמים דולקים של אדם ש: 
זר שהופקרו או אפילו בהסכמתו כאשר אנו לא 

במידה  יודעים אם האוכל שהוכן מעליהם כשר? 
  ומותר האם יש הבדל בפסח?

אם מדובר בפחמים ממש, והם הפקר, אין בעיה ת: 
של דיני ממונות ואין בעיה של איסור והיתר, כי 

 הכל נשרף עד גמירא.
האם ניתן להכשיר סיר אורז שעשוי מטפלון? ש:  

 כיצד? -אם כן 
אין לו הכשר. יש לנקותו היטב ולגנזו עד אחרי ת:  

 הפסח.
א. מי מהמצרים יצא נגד ישראל? שאלתי היא, ש:  

 ? ם י ב ו  ע ב ט נ ו ם  ש ו  י ה ם  י ש נ ם  ג ם  א   ה
ב. למה עושים תיקון ליל שביעי של פסח? על מה 

 התיקון?
ג. האם אדם שהולך עם כלב ועשה צואה ברחוב 
חייב לנקות מבחינה הלכתית, אם כן מה המקור 

 לזה? )שאלתי היא רק מהצד ההלכתי(.
א. בים טבעו רק הגברים, שהיו צבאו של פרעה ת: 

 הרשע.
ב. הכוונה היא להתייחד עם הנס הגדול שעשה ה' 
לאבותינו, שקרע להם הים לגזרים, העבירם 
בחרבה, וטיבע את המצרים בים, לא נשאר מהם 

 אף אחד.
ג. בוודאי, כי האדם אחראי על נזקי ממונו. וכלבו 
הוא ממונו. וצואה של כלב, היא כמו בור ברשות 

 הרבים, שממונו עשה אותו.
א. למה אומרים כל דכפין בליל הסדר דווקא ש:  

 ולא בשאר החגים, מה מיוחד בפסח?
ב. למה אומרים את זה דווקא אחרי שאתה בבית 
וישבת כבר בשולחן ועבר זמן מסיום התפילה? היה 

  לכאורה צריך לומר את זה בבית כנסת, בתפילה!
זו אינה הזמנה לשעתה, אלא מאפיין של פסח, ת: 

שיש קימחא דפסחא שמחלקים מתחילת ניסן. וכן 
 קרבנות פסח, שנמנים עליהם מראש.

אודה למארי אם יתייחס ויאמר מהי דעתו   ש: 
בקשר למכירת חמץ הנעשית דרך האינטרנט? 
באחד האתרים ישנו שטר מכירת חמץ, האם ניתן 
לסמוך על מכירת חמץ זו, כשיש ברשותי בקבוק 
ויסקי או וודקה שאינו כשר לפסח או שזה לא תקף 
כלל? ברור לי שאולי הטוב ביותר זה למכור בעצמי 
או לרב בבית כנסת. אך מה דינה של מכירה דרך 

 האינטרנט?
עמדתי ידועה, שבני אדם פרטיים ייטיבו אם   ת: 

יבערו חמץ ממש, לרבות ויסקי ובירה וכיו"ב, ולא 
 ימכרו, גם במכירות הרגילות, כל שכן באינטרנט.
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 לכבוד הרב יוסף קאפח
 יורינו רבנו בשני ענינים

 
. האם מותר להדליק חשמל או 5

 לכבותו ביום טוב? 
א"כ האם מותר השימוש במצית 
)חשמלי או לא חשמלי( להדלקת 
גז ביו"ט כלומר האם זה נחשב העברה שהרי 

 מדובר בחפץ שהאש טמון בו?
. מהו יסודה )מקורה( של נוסח ברכה שלישית 2

אלה  לפי  (  ' כתר ' ו  נ י דהי ן  י ספ בתפלת המו
 המתפללים בנוסח זה( 

 בתודה עמוקה
 נפש סעדיה

 
 ]תשובה[
 שון תשל"ז-לק"י מרח

 

א( אסור להדליק חשמל או לכבותו ביו"ט כי אינו 
במהותו אש מצויה, אלא המדליק הוא היוצר את 
המגע בין החיובי והשלילי ובכך נוצר החשמל, והרי 
הוא מוליד בהחלט שאסרו חז"ל, ומינה שאסור 
להדליק גז במצית, אם חשמלי הרי הוא כמדליק 
חשמל, ואם לא חשמלי זהו המוליד שנזכר בגמ' 

 שהוא ע"י חכוך שני גופים ואסור.
ב( לפנים בארץ ישראל לא אמרו קדושה כלל אלא 

במוסף שבת עיין תוס' סנהדרין לז ב ד"ה מכנף. וכך 
משמע גם בתלמוד ירושלמי ברכות סוף פ' תפלת 
השחר, שבמקום האמור בבבלי אם יכול להתחיל 
ולגמור עד שלא יגיע שליח צבור לקדושה, כתוב 

ל -בירושלמי עד שיגיע שליח צבור לאמן של הא 
הקדוש, משמע שזוהי הקדושה אצל בני ארץ 
ישראל, אבל בבבל היו אומרים קדושה בכל יום, 
ונראה כי נוסח בבל היה נקדישך ונוסח ארץ 
ישראל היה כתר, וכאשר נתפשט המנהג בכל 
העולם לומר קדושה בכל יום כמנהג בבל, יש 
שאמרו לעולם נוסח "כתר" בכל התפלות וכך 
משמע מרבנו חננאל בפירושו לחגיגה עמ' יג ב 

שמזכירין בכל יום ישראל בתפלתם כתר יתנו לך” 
]"[ וכו' ע"ש. ויש שאמרו נקדישך בכל התפלות וכן 
הוא מנהגנו וכך כתב הרמב"ם, ויש שעשו פשרה, 
במוסף שהיה נהוג לומר בו קדושה בא"י הניחו בו 
נוסח א"י כמו שהוא כתר, ואת שאר התפלות 
הניחו בהן מנהג בבל כפי שהוא נקדישך. ואנו 
חייבים להחזיק מנהג אבותינו לומר נקדישך בכל 
התפלות לא מפני שנוסח כתר פחות מקודש מנוסח  

 נקדישך, אלא שכך מסורת אבותינו נוחי נפש. 
 בכ"ר יוסף קאפח

קוראים נוספים המעוניינים לפרסם תשובות 
 , לזיכוי הרבים

 זצ"ל  יוסף קאפחמאת מו"ר הגאון רבי 
 057-2777470מוזמנים ליצור קשר בטלפון:  

 orhalichot@gmail.comאו בדוא"ל:  

 ה“חדש במכון מש
 

 -רפואת הרמב"ם 
 במבחן המדע בן זמננו

 מאת החוקר 
 פרופ' חיים גמליאל

 
חיבור מקיף המהווה מאגר תמציתי, 
מעודכן, נהיר ורב תכליתי של מגוון 
מחקרים שנעשו בנושא רפואת 
 הרמב"ם עד לעצם ימים אלו.

  
 או באתר נצח ישראל 07-5755554לרכישה: 
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