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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה.אנו פונים בבקשת סיוע לאחד 
 נתניה, 259-בנק לאומי סניף  6510651 תרומות תתקבלנה בברכה לחשבון

 תזכו למצוות! שד' בנימין. –הרצל 

 חלק א' / הרב עידו פכטר –קטניות 
את איסור הקטניות לא ניתן לעקור משורשו, אבל ישנן לפחות שתי סיבות טובות מדוע צריך 

 להקל בו עד כמה שניתן 
בקרב יוצאי אשכנז )במיוחד אבל לא רק( קיים איזשהו פרדוקס בפסח. מצד אחד, מדובר בחג לכל דבר, ובחג 

ובמשתה, בבשר וביין. אך מצד שני, החומרות שהצטברו במהלך השנים מחשש כידוע יש לשמוח במאכל 

הקרבה לחמץ, אסרו כל כך הרבה מאכלים עד שגם בעולם השפע של ימינו, יש מחסור חמור במזון עשיר 
ומשביע בפסח. וכשהמצה איננה משביעה, ובשר אוכלים רק פעם אחת ביום, כל שנותר להציע הוא תפוחי 

 לך תחיה מזה שבעה ימים.אדמה וביצים, ו
ללא ספק, החומרה העיקרית שאחראית על המחסור במוצרי מזון היא חומרת הקטניות. איסור זה מלווה את בני 

בשל איסור זה אשכנז מאות בשנים, עד כי אצל רבים קטניות נתפסות כחמץ של ממש אם לא חמור מכך. 

ס, ועוד מיני קטנית בפסח, ואף אסורים בשל כך נמנעים יוצאי אשכנז מלאכול אורז, חומוס, שעועית, תיר
שוקולדים, חטיפים, ממרחים ועוד. ללא ספק, יש כאן צמצום  –במוצרים רבים המכילים שמנים שנעשו מקטנית 

 . משמעותי של מוצרי הצריכה לפסח
 ביטול שמחה

מנהג שהשתרש עמוק לבטל אין בכוונתנו וביכולתנו כמובן,  ?יש מקום לחומרה זאת בימינוהאם לאור מציאות זו 

לכל הפחות, דומה שאנו מחויבים בעקבות כך להקל בדיני הקטניות עד כמה , ואולם בקהילות גדולות בישראל.
 שניתן. טרם שנרד לפרטים נבהיר יותר לעומק מדוע מגמת ההקלה מתבקשת כאן. 

 הלכות חמץ ומצה ה, א(:, פירוש על רמב"ם)למנהג איסור הקטניות  מנרבונהרבנו מנוח  שמציע בהסבר נפתח
 .יצמועל כן נקראים חי ,מפני שהן מחמיצין, כתוב בספר המנהגות ונהגו כל העולם שלא לאכול זרעונים בפסח

אלא מפני שאין צריך , שאין בשום קטניות בעולם שום חימוץ, ולא מסתבר לומר שיהיה המנהג תלוי באיסור כלל
ואין ספק שאם רצה לאכול  .ואין שמחה באכילת תבשיל קטניות' בחגךושמחת 'שהרי כתוב , לאכול קטניות במועד

 .ואין בזה חשש איסור כלל, זרעונים בפסח וכיוצא בו בשאר מיני קטניות מותר

נקודה חשובה ביותר. לדבריו, חומרת הקטניות איננה איסור או גזירה אלא מנהג. איסור או רבנו מנוח מעלה כאן 
דין שראה לנכון לאסור דבר מותר בשל קרבתו לאיסור. כך היה ניתן להעלות גזירה הם הלכה שמקורה בבית 

על הדעת שרבנים אסרו את הקטניות מפני שהן מחמיצות. אך רבנו מונח שולל אפשרות זו בשל העובדה שאין 
שצמח מלמטה, מהמון , לכן מעלה את הסברא שמקור החומרה היא במנהג עממי. בקטניות מעשה חימוץ כלל

 אינו מחייב.נהג שכזה, לשיטתו, ומהעם, 

את  אוסרת, דווקא החובה לשמוח ברגל היא שרבנו מנוח הסבר למנהג. לדבריההוא כאן הדבר המעניין אך 
הנה כי כן, . קשה להתעלם מהאירוניה שניצבת בפנינואכילת הקטניות, שכן אלו אינן מאכל מספיק מכובד בחג. 

האם הימנע ממנה. גורם בימינו לאנשים רבים להסבר זה, הוא ש לפיהחג,  שמחתדווקא המנהג שבא לשמור על 
 לא רק משום כך יש להקל במנהג זה?

 איחוד משפחות
. כאשר הרווחת בימינו חתונות בין עדתיותמציאות של הקל בחומרה זו הוא דרוש לאותנו ל השמובילסיבה שנייה 

ה צריכה לשמר את מנהגיה. אך כאשר מדובר במנהגים שקשורים לבית הכנסת, ניתן להבין מדוע כל קהיל

קשה מאוד לקיים אותו כשמדובר במשפחות  –מדובר במנהג הנוגע למאכלים העולים של שולחנן של משפחות 
 מעורבות. 

 ניטול לדוגמה פסק הלכה שנכתב על סמך פסקי הרב עובדיה יוסף )ילקוט יוסף, פסח(:הנה כי כן, 
ה, ונישאת לאשכנזי, אין ראוי שתבשל בבית בעלה אורז לעצמה אשה ספרדיה שהיתה נוהגת היתר בבית הורי

בפסח. ומכל מקום כשהולכת לבית אביה מותר לה לאכול עמהם, שמכיון שארץ ישראל אתריה דמרן, לא אמרינן 

 שקיבלה עליה מנהג ארצות אשכנז לגמרי.
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יכולה לאכול קטניות בבית הוריה, אך כשהיא עם בעלה אין הדבר ראוי )ודוק: לא אסור(.  ספרדיההווה אומר: 

וכי ייתכן שמה שמותר  –מוזרות ה אבל כבר ממבט ראשון ניבטת כאן אין זה המקום להיכנס לדיון מקיף בסוגי
הדעת שהיא היעלה על  –לאישה לאכול יהיה אסור לבעלה? ומה קורה עם ילדיה הולכים עמה לבית הוריה 

 מנהג האב?, בהתאם לתאכל קטניות בעוד הם נמנעים מכך
וגם אם נאמר שהאישה הולכת בעקבות בעלה, מה נאמר על אותו הזוג שבא להתארח לליל הסדר אצל 

ההורים? היעלה על הדעת שאותו בעל לא יוכל לאכול את מה שכולם אוכלים שם? אני מכיר אישית בעלת בית 

כין לפחות שלוש מנות מכל מאכל, רק כדי לצאת ידי חובת מנהגי חתניה השונים. שכל ליל סדר צריכה לה
 יעלה על הדעת לקבל מציאות שכזו?ה

 תריעקחזרת ישראל לארצו מחייבת כיום אפוא מאמץ לאיחוד המנהגים. אז כאמור, הזוגות המעורבים ובכלל 
במקום שניתן בסוגייה זו כדי לקרב את מחובתנו להקל פחות כל ה, אך לאיננה אפשרית לעת עתהמנהג משורשו 

 ברשימה הבאה.  העדות אחת לשנייה. הסבר מפורט של ההקלות נציע 

הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה ומרבני 
 צוהר ועורך העלון.

 

 / ד"ר ניצה דורירא הפטרת ויק
הפטרת פרשת ויקרא לקוחה מספר ישעיה ומתארת עבודת אלילים. כיצד יצרו את האלילים וכיצד עבדו להם 

 בתקופות קדומות. 

, שזכה בפרס נובל על תגליותיו על מדען הפיזיקה הנודע נילס בוהר מספר יורם טהרלב בספרו "שמחת תורה",
בתחום הגרעין. למחרת הזכייה הגיע אל ביתו עיתונאי דני, וראה להפתעתו כי על דלת הבית תלויה פרסה! 

אני   :השאלה הראשונה ששאל את המדען הייתה: אתה מאמין שהפרסה הזאת שומרת עליך? ענה לו נילס בוהר
עמדו מול עולם שלם של עובדי אלילים חז"ל "  ...זר לולא מאמין, אבל שמעתי שגם מי שלא מאמין זה עו

טחון ישדבקים באמונותיהם ובגילוליהם, ומול כל המחזה המרשים הזה עומדים להם חכמי ישראל ומכריזים בב

מוחלט, שכל הדבר האדיר הזה איננו יותר מאשר גוף ללא נשמה. המנוע המרכזי שעמד מאחורי עבודת האלילים 
ל לפעול מזה מאות שנים. חלפו מאות שנים, וההיסטוריה הוכיחה בבהירות רבה, עד כמה במשך אלפי שנים חד

 .ציאות בתקופה שבה נאמרהמצדקו חז"ל בקביעתם, שהייתה נראית תלושה מה
תקופת הנבואה, התקופה המתוארת בספר התורה ובספרי הנביאים, האנושות כולה הייתה שטופה בחשכת  

ה אי קטן של שפיות בתוך ים של עובדי אלילים, וגם בתוך עם ישראל היו הרבה עבודת האלילים. עם ישראל הי

עובדי אלילים שנביאי ישראל נלחמו בהם ללא הרף, אך ללא הצלחה. ממלכת ישראל נוסדה מלכתחילה על 
 יסוד של העבודה הזרה של העגלים בדן, אבל גם לממלכת יהודה חדרה מדי פעם הפאגניות.

ן האנושות הייתה שקועה בעבודת אלילים, אבל בעם ישראל כבר לא היו נסיונות מהסוג בתקופת בית שני עדיי
 הזה. אין בחז"ל שום איזכור כל שהוא למאבק סביב הנושא של עבודת אלילים.

החל מהמאה הרביעית ואילך, החלה להתרחש מהפיכה עצומה בעולם. עבודת האלילים החלה לפנות את 
איסטיות. בתחילה הייתה זו הנצרות שהחלה להתפשט ברחבי האימפריה ינותמקומה אט אט לטובת הדתות המו

ם, ושני הדתות הללו לאאחותה המזרחית, הלא היא דת האסהרומאית. במאה השביעית הצטרפה אל הנצרות 

איסטיות הללו נמשכה על פני אלף חמש יפתחו במלחמה נגד עבודת האלילים. התפשטותם של הדתות המונות
איסטיות להתפשט במזרח הרחוק ובאפריקה על יימינו אנו. עד היום ממשיכות הדתות המונותמאות שנה, עד 

 חשבון עבודת האלילים ההולכת ודועכת.
מי שמתבונן בתהליך הזה אינו יכול שלא לשאול את עצמו שאלה פשוטה, מה קרה לפתע לאותה עבודת 

במשך אלפי שנים, איבדו לפתע את קסמם? אלילים? מדוע אותם אמונות שהצליחו להעסיק את האנושות כולה 

עבודת האלילים מעם ישראל ללא הצלחה.  הרי מי שמתבונן בתנ"ך רואה שהנביאים עבדו קשה מאד לבער את
שנה בעם ישראל, הצליחו הברברים של מוחמד ליצור תוך  אז איך יתכן שמה שלא הצליחו הנביאים במשך אלף

יה לשכנע עשרות עמים ומאות שבטים את מה שלא יחים של הכנסתקופה קצרה ביותר? איך הצליחו כמה שלו
 הצליחו לעשות עשרות נביאים בתקופת הנבואה?

ובכלל, מדוע בבית ראשון היו כל כך הרבה מאבקים סביב הנושא של עבודה זרה ובבית שני הנושא הזה לא 

 עלה לדיון כלל?
של עובדי אלילים בפרס ובבל, יוון ורומא. גם ובפרט, שבבית שני חלק נכבד מעם ישראל שהה בתוך תרבויות 

 ם רבים, והעצמאות המדינית של ממלכת ישראל הייתה רופפת מאד.יבארץ ישראל באותה תקופה היו גוי
רין מגלים לנו את התשובה ענוח התעלומה, אבל חז"ל במסכת סנהדם לעמול רבות על פסטוריונים יכולייהה

ארץ ישראל ובנו את בית המקדש כתוב בפסוק ויזעקו בקול גדול אל ה' כשחזרו אנשי כנסת הגדולה ל: האמיתית
הם זעקו על היצר הרע של עבודה זרה,  -אלוהיהם. שואלת הגמרא, מה הם צעקו? עונה רב יהודה או רב יהונתן 

גלה את ישראל כל, והרג את הצדיקים שהיו שם, והאוי אוי זהו שהחריב את הבית הראשון, ושרף את ההי

הבאת אותו עלינו כדי שנקבל שכר על ידי שנתגבר עליו, אז אנחנו מוותרים   ועדיין הוא מרקד בנינו. הרימארצם, 
עליו ומוותרים על השכר. ישבו בתענית שלושה ימים, התפללו וביקשו רחמים, ואז נפל להם פתק משמים שכתוב 

אמת". לאחר מכן יצא מקודש " -מכאן רואים שחותמו של הקדוש ברוך הוא  -בו "אמת", אמר רבי חנינה 
והלך קולו   עק)?(זהו היצר הרע. כשתפסו אותו צ -הקודשים היצר הרע בדמות אריה מאש. אמר להם הנביא 

מה נעשה, שמה אם ימשיך לצעוק יעורר עליו רחמי שמים. אמר להם הנביא, תכניסו  -. אמרו הארבע מאות פרס

 א ישמע קולו למרחוק.אותו לתוך קלחת של עופרת, עם כיסוי עופרת, של
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 -וברש"י שם 

בלשון ארמי הוי לשון גנוח וצעקה כמו  -באנשי כנסת הגדולה כתיב: בייא בייא  -ויצעקו בני ישראל בקול גדול 
היו מבקשים רחמים שימסר בידם יצר  -למקדשו: )ובעו רחמי(  -אהה בלשון הקודש: היינו האי דחרביה לביתיה 

אלמא יצר  -לכוף את יצרנו ולקבל שכר על כך: לא איהו בעינן וכו'  -ביה אגרא  הרע של עבודת כוכבים: לקבולי
משמע מסכים אני עמהם בתקנה זו שטוב הדבר  -מלתיה דרב יהודה מסיק: אמת  -תקפן: יתבי תלתא יומין וכו' 

 -א שהמלך נאות ומסכים עם עבדיו חותם עמהם בתקנתם את חותמו: כגורי -לסלקו: חותמו של הקב"ה אמת 

שואף את הקול ומעכבו לצאת  -קלחת של עופרת: אברא שאיף קליה  -שער: דודא דאברא  -ארי קטן: יניתא 
 זהו יצר הרע ובנבואת זכריה כתיב שהיה בתחילת בית שני: -יותר מכל כלי מתכות: זאת הרשעה 

שהצליחו לבטל  לה,סטורי בתולדות האנושות, היו אנשי כנסת הגדויחז"ל מספרים לנו שמי שגרמו למפנה הה
 את היצר הרע של עבודה זרה בתחילת בית שני.

 והנה, אם ננסה לרגע לחשוב איך היה נראה העולם בעיני בשר ודם בתקופת חז"ל, נראה דבר מאד מעניין.
בתקופתם של חז"ל, העולם כולו היה מלא מפה לפה בעבודת אלילים. רק בסוף תקופת חז"ל החלה הנצרות 

הרומאית, אבל עדיין הנוצרים היו עוד דת אחת בתוך אלפי דתות של עבודת אלילים. להיכנס באימפריה 

איסטים בעולם כולו היה כמעט יים שלא עבדו לאלילים. אחוז המונותיבממלכה הפרסית שבה חיו חז"ל לא היו גו
 אפסי.

הם ובגילוליהם, והנה, חז"ל עמדו להם מול המראה הזה, מול עולם שלם של עובדי אלילים שדבקים באמונותי
טחון מוחלט, שכל הדבר האדיר הזה איננו יומול כל המחזה המרשים הזה עומדים להם חכמי ישראל ומכריזים בב

עבודת האלילים במשך אלפי שנים חדל לפעול מזה   יותר מאשר גוף ללא נשמה. המנוע המרכזי שעמד מאחורי

איננה יותר מאשר שריד ארכאי ליצר הרע הקדום מאות שנים, וכל עבודת האלילים ששוטפת את האנושות כולה 
 של העבודה הזרה.

איסטים שצוחקים היום על כל דבר שבקדושה, אילו היו שומעים את דברי חז"ל ימה היו אומרים כל אותם את
 לפני אלף שש מאות שנה? הרי הם היו לועגים להם.

בכיוון שאליו הצביעו חז"ל. עבודת  והנה, לא חלפו כמה מאות שנים, וההיסטוריה המשיכה להתגלגל בדיוק
איסטיות ישאיבדה מזמן את המשיכה הלא טבעית שבה, נהדפה בקלות רבה על ידי הדתות המונות  האלילים

 ."שפשטו בעולם כמו אש בשדה קוצים

 ", נח גוטמן(.צה של עבודת האליליםחז''ל מנבאים את ק  )מתוך: "

קדמית הדתית שאנן בחיפה ועורכת אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ד"ר ניצה דורי 
 המשנה של העלון.

 



 רונן לוביץהרב ד"ר ענווה/ 
 ענוותה של א' 

מהומה גדולה על אות אחת קטנה, כך אפשר להגדיר את ההתמקדות באות הזעירה אלף  שמופיעה בתחילת ספר 

ויקרא. מסורת היא שיש לכתוב בספרי התורה את המילה "ויקרא" כשהאות אלף שלה מוקטנת מעל אותיות התורה. 

וציינו שהקטנת האלף מבטאת את רצונו של משה להקטין את עצמו ולברוח פרשנים ודרשנים עשו מכך מטעמים, 
מן הכבוד. במיוחד נודע פירושו של רבי יעקב בן הרא"ש שבפירושו המכונה 'בעל הטורים' כתב "שמשה לא רצה 

לכתוב אלא "ויקר", כדרך שנאמר בבלעם, כאילו לא נראה לו השם אלא במקרה, ואמר לו הקב"ה לכתוב גם 
וכתבה קטנה". רעיון זה עולה בקנה אחד עם הצטיינותו האופטימלית של משה רבנו, שהתורה העידה  באל"ף,

עליו: "והאיש משה ָענָו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" )במדבר יב, ג(. נראה שהענווה מתבטאת דווקא 

י ובצמצום האגו באופן בהקטנת האות אלף, שכן אות זו מבטאת את האני של האדם, ומשה התאפיין בהקטנת האנ
 מיוחד במינו.

ברם, כבר בספר שמות מצאנו קריאה של ה' אל משה, ושם האות אלף מופיעה בגודל זהה לכל שאר האותיות. 
 לפני מתן תורה נאמר בפרשת 'יתרו': "ויקרא אליו ה' מן ההר". מדוע שם לא הופיעה אלף זעירה? 

שת בין מעמדו של משה לפני ה' לבין מעמדו בפני עם ישראל. דומני שהתשובה לשאלה זו טמונה בהבחנה המתבק
בפרשתנו מתייצב משה באוהל מועד לפני בורא עולם כדי לקבל נבואה, ובתור נביא המתחבר אל השכינה עליו 

למצות עד תום את מידת הענווה, לבטל את ישותו, למזער את מעמדו וכבודו, ולהעלים את רצונותיו האישיים. 

שר נקרא משה לעלות אל ההר לעיני כל ישראל הוא נקרא בתור מנהיג העם. העם כולו שולח אותו לעומת זאת כא
לפניו כנציג האומה, ובמסגרת תפקיד זה נדרש  משה להתגבר על מידת הענווה שלו, ולבוא עם אלף גדולה 

 ומוצקה, כאישיות מכובדת המייצגת עם מכובד.

 נחבא אל הכלים
המלך  ה שנים רבות מאוחר יותר אצל דמות דמתה במעט למשה רבנו, שאול המלך.הבחנה זו מוצאת את ביטוי

ענווה. הוא היה נחבא אל הכלים )שמואל  –הראשון בישראל הצטיין באותה תכונה שהצטיין בה המנהיג הראשון 
פל רוח א', י כב(, וחכמי המדרש השוו אותו בכך למשה רבנו. הם קראו עליו את הפסוק: "גאות אדם תשפילנו וש

יתמוך כבוד" )משלי כט כג(, ותיארו כיצד שאול ברח מן השררה, אך דווקא משום כך היא רדפה אחריו. לדבריהם: 
"כשבאו ואמרו לו דבר המלוכה, אמר להם אין אני ראוי למלכות, אלא שאלו באורים ותומים, אם ראוי אני, ואם לאו 

מים, ויאמר ה' הנה הוא נחבא אל הכלים... הכלים אלו אורים הניחו אותי...  מיד החביא עצמו עד ששאלו אורים ותו

 ותומים, זה ברח מן השררה ורדפה אחריו" )תנחומא )בובר(, ויקרא סימן ד(.
ברם, שאול כשל לבסוף מפני שהמשיך לנהוג בענווה יתרה גם במסגרת תפקידו כמלך. לאחר שנבחר, היו אנשים 

שזלזלו בו ואמרו: "מה יושיענו זה?! ויבזהו ולא הביאו לו מנחה, ויהי בישראל, שהמקרא מכנה אותם "בני בליעל" 
מפני שמחל על כבודו" )יומא כב, ב(. שאול  -כמחריש" )שמואל א' י(. על כך אמרו חז"ל: "מפני מה נענש שאול 

ן על לא ידע להבחין בין החובה להתנהג בענווה כאדם פרטי לבין הציפייה והדרישה ממנו לנהוג בתקיפות ולהג

כבודו בתור מלך ישראל. אפשר שמה שאירע לשאול בהמשך דרכו היה נטייה אל הקיצוניות השניה שנבעה מכך 
עמלק, לכן לבסוף התאכזר  –שאל ידע את סוד האיזון הנכון. כפי שחז"ל אמרו על שאול שהואיל וריחם על אכזרים 

ול בני בליעל שלעגו לו, לכן לבסוף הקפיד כהני נוב, כך לפי שבראשית דרכו נהג בענווה יתרה מ –על רחמים 
 הקפדה יתרה על כבודו מול דוד הצדיק והחסיד. 

שתי תכונותיו של שאול אכן התמזגו בדברי התוכחה של שמואל לשאול אחרי שחטא בחמלתו אל אגג מלך עמלק 
לך על ישראל וכל הצאן. שמואל אמר לו: "הלא אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, וישמחך ה' למ

)שמואל א', טו, יז, י(. בדברים אלה מתמזגת תוכחה על שתי תכונות טובות ששאול הצטיין בהן, אך לא ידע מתי 

עליו להתעלם מהן, הוא לקח את התכונה הטובה של רחמנות ואת התכונה הטובה של ענווה, ששתיהן חשובות 
כמלך. מלך צריך לדעת מתי לעמוד על כבודו וחייב ביותר לכל אדם בחייו האישיים, ויישם אותן במהלך תפקודו 

 להבין שלפעמים עליו לנקוט בתקיפות ובנוקשות, שאם לא כן המידות הטובות הללו נהפכות לו לרועץ. 

 מידת הענווה במקורות היהודיים
ל המידות מידת הענווה נחשבת במקורותינו למידה המעולה ביותר, כדברי רבי יהושע בן לוי שענווה גדולה מכו

הטובות )עבודה זרה כ, ב(.  ובתלמוד הירושלמי נאמר: "מה שעשתה חכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב 
לסולייתה )שבת פ"א, ה"ג(. עקב כך, כתב הרמב"ם שבניגוד לכל המידות בהן יש ללכת בדרך המיצוע, הרי 

"שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה שבעניין הגאווה והענווה צריך להתרחק עד לקצה. הוא כותב שהאדם צריך 
למאד. ולפיכך נאמר במשה רבינו עניו מאד ולא נאמר עניו בלבד, ולפיכך צוו חכמים )אבות ד, ד( מאד מאד הוי 

שפל רוח" )הל' דעות ב, ג(. למרות כל זאת עלינו לדעת שגם כאנשים פרטיים לפעמים אנו צריכים להתגבר על 

 טוב של החשבה עצמית. מידת הענווה ולעשות שימוש בקור
על דרישה זו כבר עמדו גדולי המוסר שבין הראשונים. רבנו בחיי אבן פקודה כתב בספרו 'חובות הלבבות' )שער 

הכניעה, פרק ט(, שיש להבחין בין גאווה שלילית לגאווה חיובית. "גאוה שתהיה מחמת הגופים היא מרחקת הכניעה 
גאווה שעליה נאמר: 'ויגבה לבו בדרכי ה'', והיא "כשמתגאה החכם  מן הלב" והיא כמובן שלילית, אולם ישנה

ה' על טובתו ולהוסיף ולהרבות בחכמה ובמעשים טובים -בחכמתו והצדיק במעשהו" באופן שגורם להם להודות ל
 מתוך הכרת היכולת שיש לו. 

ומעלת אבותיו", ומתוך כך בדומה לכך כתב רבנו יונה גירונדי שעובד ה' צריך לדעת "ערך עצמו, ויכיר מעלתו 

"ישתדל ויתחזק תמיד להעמיד עצמו במעלה ההיא, ולהתנהג בה תמיד, ... וכאשר יתאווה תאוה ויעלה בלבבו גאוה 
לעשות דבר שאינו הגון, יבוש מעצמו ויבוש מאבותיו, וישיב לנפשו ויאמר, אדם גדול וחשוב כמוני היום שיש בי כמה 



ני בן גדולים בן מלכי קדם, מעלות טובות רמות ונישאות, ושא

לוהים ולאבותי כל -איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לא
הימים". רבינו יונה מתאר שם כיצד אדם שאינו מחשיב את עצמו 

כלל עלול לעשות מעשים בל יעשו, משום שלפי תפיסתו 
העצמית ממילא אין כל ערך משמעותי למעשיו )ספר שערי 

 ב(.-א העובדה, מהדורת זילבר, עמ'

אכן  כשם שמנהיגים עלולים להיכשל בענווה שלא במקומה כך 
גם כל אדם מן השורה. ענווה שלא במקומה עלולה למנוע 

מאתנו ליטול על עצמנו אחריות ולקבל עלינו תפקידים בהם אנו 
יכולים לתרום לציבור. היא עלולה להעניק לגיטימציה להורים 

החשבה עצמית, הם להתעלם ממעשי ילדיהם, שכן מתוך חוסר 
נמנעים מכל התערבות בענייני ילדיהם, היא למנוע מאתנו 

ללמוד תורה או לקיים מצוות מסוימות כיוון שאנו לא מחזיקים 

מעצמנו כראויים לאותו לימוד או לאותם מעשים טובים. כלל 
במידה, והוא נכון גם  –חשוב הוא בענייני מידות: כל מידה 

האלף של כל המידות הוא לדעת לגדולה מכולם מידת הענווה. 
מתי להקטין את האלף שלנו ומתי לאלף את עצמנו להשתמש 

 בו במלוא העוצמה.

מכהן כרב היישוב ניר עציון,  'רונן לוביץד"ר הרב 
 רבני בית הלל מרבני צוהר ומראשי ארגון

 

 
 

 / משה אוסי על קצה הלשון לויקרא
 סיפורי קרבנות ומנחות

מעשה ביששכר כהן גדול, שהיה כורך את ידיו בבתי ידיים )מעין כפפות( כדי שלא יגעו ידיו  א. גדי או טלה?

בבשר ובדם של הקרבנות, מתוך שהיה מפונק. גזרו עליו מן השמים שיקוצצו ידיו בעוון זה, שהרי זלזל בקדשי 
ומתווכחים ביניהם; אמר המלך: "בשר הגדי טעים מלך והמלכה מבית חשמונאי יושבים ההמקדש. פעם אחת היו 

שהרי מקריב הוא קרבנות בכל יום.  יותר מבשר הטלה". והמלכה אמרה ההיפך. קבעו לזֵמן את יששכר כהן גדול,
לאחר ששאלו אותו איזה בשר עדיף, ענה להם בתנועת יד, כרומז איזו שאלה היא זו, והרי בוודאי הטלה חביב יותר, 

שכן התורה ציוותה להקריב שני כבשים לתמידין בכל יום ולא ציוותה להקריב גדיים. כעס המלך בגלל אותה 

אלא אף הראית בתנועת יד שאתה מזלזל בשאלה,  לא זו בלבד שערערת על דבריי,תנועת יד המזלזלת, ואמר לו: "
ולכן אני גוזר לקצץ את ידך הימנית". נתן יששכר שוחד שיקצצו לו את ידו השמאלית במקום את ידו הימנית. שמע 

שזלזל המלך על כך, כעס וציווה לקצוץ לו גם את ידו הימנית. וכך קיבל יששכר את עונשו מהשמים, מאחר 
מידה כנגד מידה. ונלמד מסיפור זה שאין שום פחיתות כבוד  –בקרבנות, ונמנע מלנגוע בבשר בידיו; קוצצו ידיו 

 בכל הנוגע לכבוד שמים. 

נתבקש ע"י המלך להכין לו את המאכל הטעים ביותר. עמד הטבח והכין מלשון הכבש  ַטבח הארמון –לעומתו 
ערבה לחיכו. ואולם לפני שקם מכסאו אמר לו המלך: "למחר אני מצווה מנה טעימה ביותר. נהנה המלך מהמנה ש

עליך להכין לי את המאכל הגרוע ביותר". עמד הטבח והכין מאותה לשון כבש מאכל גרוע. לאחר שטעם המלך 
את הלשון שאל בתמיהה: "כיצד זה הכנת מאותה לשון הן את האוכל הטעים ביותר והן את המאכל הגרוע ביותר"? 

לו הטבח: "הלשון היא איבר ברשות האדם; כשהוא רוצה הוא יכול להוציא דרכה דברים מתוקים וערבים; אך ענה 
 מאידך גיסא, יכולה היא להיות מלוכלכת וגסה; ויתרה מזאת, היא עלולה להרוג יותר מן החרב".

פורטוגל נגד היהודים, ב  הוצא צו גירוש , ארבע שנים לאחר גירוש ספרד,6941שנת ב -ב. מנחת לחם הפנים 

התנהגו כלפי חוץ כנוצרים לכל דבר, אך ו נשארו שםהטבלה לנצרות. בעקבות כך רבים מהיהודים  –או לחילופין 
ולמעשה הם שמרו על יהדותם וקיימו מצוות בסתר, הרחק מעיניהם הבולשות של שליחי , למראית עין כל זאת

 האינקוויזיציה. יהודים אלו נקראו "אנוסים".
עלה לארץ והשתכן בצפת. אותו יהודי נהג ללכת לשיעוריו הקבועים של רב בית הכנסת,  ד מאנוסי פורטוגלאח

ובאחד מן השיעורים דיבר הרב על חשיבותו הרבה של "לחם הפנים" שהיה נעשה בבית המקדש. הרב האריך 

שר לחמים, אשר ציווה להעמיד ולסדר מדי שבוע על שולחן השם בבית המקדש שנים ע  ל-אהלהסביר, ש
י משבת לשבת. הוסיף הרב, שבזכות מצוות ס  הוחלפו מדי שבת והזכיר, שהלחמים נותרו טריים וחמים באופן נ  

נאנח על כך שבעוונותינו הרבים, מאז שחרב בית  רבוה ;הוריד שפע וברכה לעולם כולו הקב"הלחם הפנים 
 גדולה לבורא. יותר מצוות "לחם הפנים" שעשתה נחת רוח כהלנו המקדש אין 

שמע האיש את דברי הרב, והחליט לעשות ליוצרו נחת רוח כבימי קדם. מיד כששב לביתו, פנה לרעייתו, 

. רעייתו ב"הלקכמנחה כדי להביא אותן  נאותובתמימותו הרבה ביקש ממנה להכין מדי יום שישי שתי חלות 
ות וריחניות. נטל בעלה את החלות וחשב לא הרהרה אחר בעלה ואפתה ביום שישי שתי חלות יפות, גדול תהצדק

היכן כדאי להניחן. הגיע למסקנה, שהמקום הטוב ביותר הוא בארון הקודש אשר בבית הכנסת, ליד ספרי 
התורה. נטל את החלות בהתרגשות, נכנס אל בית הכנסת, פתח את ארון הקודש ברטט, הניח את החלות, נשא 
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 כו" של הבורא.יורא, וייחל לכך, שהחלות אכן "יערבו לחממעמקי ליבו ושפך את ליבו בפני הב תפילה

בליל שבת לאחר תפילת ערבית, ניגש היהודי אל ארון הקודש לבדוק האם החלות אכן "נאכלו" על ידי הבורא, 
ך נמשך הדבר ו ומה גדולה הייתה שמחתו לראות, שאכן החלות אינן, כנראה שהן עלו לרצון לפני השם.כ

ל, והוא ורעייתו היו -קריב" בתמימות ובפשטות "לחם הפנים" לאמיהודי "היה השישי  תקופה ארוכה, מדי יום
בפעם הראשונה כשהניח את כבר דבר אחד הוא לא ידע. ש מאושרים על כך שאלוקים מקבל את מנחתם.

כשראה החלות, נכנס אחריו גבאי בית הכנסת כדי לסדר את ספרי התורה עבור הקריאה בשבת בבוקר, ו

רבה  -עני היה שוהגבאי שמח על ה"מציאה" והודה לאלוקים על המתנה ששלח לו.  ,חלות ריחניות להפתעתו
 חלות לשבת.ל -האהייתה שמחתו שמדי שבוע שולח לו 

ו רב בית הכנסת ראה "במקרה" ּבש  אמונתם התמימה של שני אלו יכלה להימשך זמן רב, לולא אותו יום שישי, 
וכי הנך חושב שאלוקים אוכל " –הקודש. נחרד הרב מהרעיון ונזף בו קשות יהודי מניח את החלות בארון האת 

... וכך "שפך" עליו דברי מוסר ותוכחה ודרש ממנו להפסיק " חלות חלילה? הרי הבורא אינו גוף ואין בו גשמיות
ראה ממנהגו זה. תוך כדי דברי המוסר, נכנס הגבאי כמדי שבוע לסדר את ספרי התורה ולקחת את החלות, וכש

את החלות בידיו של אותו יהודי, הבין הגבאי מהיכן הגיעו החלות, והיהודי התמים "שלנו" הבין, שאלוקים אף 

 נעצב מאוד אל ליבו. פעם לא לקח את החלות, וכמובן
צו "עוד באותו יום שישי "מר", הגיע שליח בהול אל הרב ואמר לו: בא אני בשליחות האר"י, שביקש להודיעך, 

להיפטר מן העולם. הזדעזע הרב, רץ לאר"י ושאל אותו מדוע  אתהעתיד  –בשבת קודש  –, כי מחר "לביתך היום
נגזרה עליו גזירה כה קשה? ענה לו האר"י, מפני שביטלת נחת רוח מהבורא, ומיום שחרב בית המקדש לא הייתה 

ואכן  את לחם הפנים. לבורא נחת רוח גדולה יותר מאשר אותו יהודי תמים, שמדי שבוע "הקריב" בתמימותו

 למחרת, בשבת בבוקר, נפטר אותו רב לבית עולמו.
 (נפש יהודי -נכתב על ידי הרב משה שינפלד  .הסיפור מופיע בספרו של הרב משה חאגיז)

 ג. משל החיגר והסומא
גָגָה-נ פ ׁש כ יעל הפסוק שבפרשתנו " ֱחָטא ב ׁשְׁ והסומא, הדן באחריות " )ד' ב'( מובא במקורות אחדים משל החיגר ת 

 המשותפת של הגוף והנפש בחטא. הנה נוסח המשל שבויקרא רבה פרשה ד':
 ות שהקדימועסיסי יםתאנ) 'נפש כי תחטא' וגו' תני ר' ישמעאל משל למלך שהיה לו פרדס והיה בו ּבַּכּורות נאות

כורות הנאות האלו. לימים אמר והושיב בו המלך שומרים אחד חיגר ואחד סומא ואמר להן היזהרו על הב .(להבשיל

אמר לו חיגר וכי יכולני להלך? אמר סומא  חיגר לסומא, בכורות נאות אני רואה בפרדס, אמר לו סומא הבא ונאכל.
והלכו וישבו להם איש במקומו. לימים נכנס המלך באותו  וכי רואה אני? רכב חיגר ע"ג סומא ואכלו את הבכורות

הנאות? אמר לו סומא: אדוני המלך וכי רואה אני? אמר לו חיגר: אדוני המלך  תפרדס אמר להן: היכן הם הבכורו
אמר להן  ודן אותם כאחד.אותו המלך שהיה פיקח מה עשה להן הרכיב חיגר ע"ג סומא  וכי יכול אני להלוך?

ון אמרה לפניו רב עשיתם ואכלתם את הבכורות. כך לעתיד לבוא אומר הקב"ה לנפש: מפני מה חטאת לפני? כך

העולמים אני לא חטאתי, הגוף הוא שחטא משעה שיצאתי ממנו כצפור טהורה פורחת באויר, אני מה חטאתי 
לפניך? אומר לגוף: מפני מה חטאת לפני? אמר לפניו רבון העולמים אני לא חטאתי נשמה היא שחטאה משעה 

ה עושה להן מביא נשמה קרקע אני נשלך, שמא חטאתי לפניך? מה הקב"שיצתה ממני כאבן שהושלך על גבי 
ָרא א ל וזורקה בגוף ודן שניהם כאחד שנאמר )תה' נ'ד(  י ם ֵמָעל -"י קְׁ ָשמַּ ְׁא ל   הַּ ין עַּּמֹו-ו ץ לָד  יקרא אל השמים  -" ָהָאר 

 מעל להביא את הנשמה ואל הארץ להביא את הגוף לדין עמו.
 

 דוריניצה  –התייחסות לדברי יאיר גרבוז 
(, יגלה שגם בתרבות אשכנז היו מנשקי מי שיקרא את ספריו של יצחק בשביס זינגר )"השטן בגוריי", "תשמעו סיפור"

 מזוזות, מאמיני קמיעות ועין הרע ומשתטחי קברים.
בעצרת השמאל כינה כך יאיר גרבוז את מצביעי הימין הספרדים: "קומץ מנשקי קמיעות ומשתטחי קברים, קומץ שמעז 

 לשלוט".
 .1315עצוב לי על אמירות מעין אלה בשנת 

ולאחר כור היתוך לא פשוט של שנות התיישבות ראשונות עדיין יש מקום לדבר על  שנים חלפו מיום הקמת המדינה 87
הפרדות והבדלות? כאילו ולא די בפילוג החוצה את העם מבחינה פוליטית, מדינית וחברתית, כאילו ואין שסע ההולך 

אכלת בנו בכל פה? וגדל בין מתנחל בשומרון לצעיר בצפון ת"א, צריך להוסיף עוד קיסם למדורה החברתית הזו המ
 חיים גורי וחיים חפר ואחרים? -עדיין קיים אותו שד עדתי בדמות אותן אמירות אומללות של יאיר גרבוז וחבר מרעיו 

האם נכון לנו לייחל ליום בו יכלה הדור הזה המנציח את הפער והשנאה כדי שנוכל לטהר את האוויר העכור ולנשום 
 ולגזענות ולהתנשאות אין מקום?ות מלוא ראותינו אוויר צלול בו לפטרונ

גרבוז רוצה לראות אותנו, ספרדים המזוהים עם הקשת הפוליטית הימנית, סגורים בפנימיות במקרה הטוב או כלואים 
בבתי הכלא במקרה הגרוע. אז יש לי חדשות למר גרבוז: הקומץ כבר מזמן לא קומץ. השכלת הקומץ כבר מזמן הגיע 

 בר מזמן עברו את ימי נהגי המשאיות והקופאיות בסופר והמנקות בבתים.לאקדמיה. מקצועות הקומץ כ
האליטה האשכנזית שדחתה בבוז את  -הורינו דאגו ללבות בנו את אש הטינה כלפי השליטים בארץ בשנות הקמתה 

שת של תרבות ספרד. אבל חלק גדול מאיתנו לא נפל במלכודת הזו. צר לי שגרבוז ממשיך עד היום להנחיל לילדיו מור
 שנאה וכולי תקווה שילדיו לא ייפלו במלכודת הזו, כפי שחלק גדול מאיתנו לא נפל בה מהכיוון ההפוך.

                                                           
 


