
"ועורות תחשים" (שמות כה ה)- תחשים מין חיה 
א),  עמוד  כח  דף  (שבת  לשעה  אלא  הייתה  ולא 
'ססגונא'-  התרגום  לכן  לה,  היו  גוונים  והרבה 

ְשְׁשַשׂה ומתפארת בגוונים שלה (רש"י).

אב"ד  הי"ד,  לוין  אהרן  רבי  האדיר  הגאון  שאל 
לדעת  לנו  מה  והרעיון'  'הדרש  בספרו  ריישא, 
שהתחש מתפאר בגוונים שלו, למה לנו ידיעה זו 

ומה חשיבותה?

ומיישב באופן מופלא; בגמרא (שבת שם) מופיע 
'קרש',  ושמה  במצח  אחת  קרן  יש  שלתחש 
(בבא  חכמינו  דברי  עפ"י  ביאר  הערוך  ובספר 
מפני  לוקה  הזו  שהקרן  ב)  עמוד  טז  דף  בתרא 
כך  אם  משונה.  דבר  וזהו  גוונים  כמה  בה  שיש 
רואים שלא כדברי רש"י, אלא שריבוי הגוונים היה 
לא  זאת  ובכל  ללקות.  נחשבת  והא  דווקא בקרן 
מתרעם על כך התחש אלא שש ושמח במה שיש 

לו.

מצינו בדברי רבותינו שלמדו דברים טובים רבים 
גזל  מיונה,  עריות  מחתול,  צניעות  החיות;  מן 
מנמלה, דרך ארץ מתרנגול. כך חכמינו גם שמו 
ובהמות,  חיות  של  בפיהן  ובטחון  אמונה  מאמרי 
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אותם  ושבח  שיר  בדברי  עמוס  שירה  פרק  וכל 
אומרות הבריות. 

לפי זה יתבארו ב' תמיהות: א. רבותינו הסתפקו 
כל  כי  למדנו  והרי  חיה,  מין  הוא  התחש  אם 
הרודפים;  מן  ולא  הנרדפים  מן  באים  הקרבנות 
שור נרדף מהאריה, הכבש מהזאב והעז מהנמר, 
לצורך  בתחש  והשתמשו  הקריבו  איך  כן  ואם 

גבוה, והרי הוא ולא נרדף כשאר הקרבנות?! 

נחלקו  במקדש  שהיה  "מור"  הבושם  בביאור  ב. 
הרמב"ם והראב"ד. הרמב"ם סובר שהוא מין דם 
טוב.  וריחו  קוצים  על  ונגרר  חיה  בלסת  שצרור 
ודחהו הראב"ד שלא יתכן ששום דבר היוצא מן 
ואם כן שוב  ולעבודתו.  יהא  כשר למשכן  החיה 

נתקשה איך אפשר שהתחש מין חיה הוא.

וחסרון,  בושה  בתחש  שיש  הדעה  לפי  אולם 
ומבוישת  גוונים  מלאה  מצחו  שבאמצע  שהקרן 
ברבים הרי היא "נרדפת ומבוזה", ובכל זאת היא 
וגאה במה שנתן לה הקב"ה. הרי שהיא  שמחה 
ודברי  המשכן.  בעבודת  להשתתף  שראויה  חיה 

המשך בעמוד הבא
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לו.

מצינו בדברי רבותינו שלמדו דברים טובים רבים 
גזל  מיונה,  עריות  מחתול,  צניעות  החיות;  מן 
מנמלה, דרך ארץ מתרנגול. כך חכמינו גם שמו 
ובהמות,  חיות  של  בפיהן  ובטחון  אמונה  מאמרי 
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"והענין  זצ"ל-  דריישא  הרב  ומסיים  חן.  חכם  פי 
יקר!".

לפי זה גם נבין שאהרן הכהן בבואו לשרת בקודש 
היה בוש ונכלם. אמר לו משה רבנו ע"ה 'למה את 
בוש? לכך נבחרת'. כוונת משה רבנו לאחיו אינה 
והענווה  הטבעית  הבושה  מעל  להתעלות  רק 
אלא  המזבח.  לעבודת  ושייגש  בתוכו,  הרצופה 
שמכיוון שהוא בוש, לכך- בזכות כך, נבחר. כי כל 
בושה  דורשת  הקודש  ועבודת  המשכן  עבודת 
לעבודת  המצטרך  שכל  וכשם  ויראה.  ענוה 
המשכן היה טהור ומן הנרדפים שיש בהם חרדה 
בושה ומורא- אף אתה שנבחרת לשרת בקודש, 
לפני  ולשרת  לעמוד  בושתך  היא  לך  שגרם  מה 
שאומר  וכפי  הקב"ה,  המלכים  מלכי  מלך 

ג'  (חלק  המורה  בספר  דבריו  והובאו  הרמב"ם, 
בריש  הרמ"א  במרן  דבריו  והובאו  נ"ב,  פרק 
הגהותיו על  השלחן ערוך): "כשישים האדם אל 
ליבו שהמלך הגדול, הקב"ה אשר מלא כל הארץ 
שנאמר:  כמו  במעשיו,  ורואה  עליו  עומד  כבודו, 
"אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'", 
השי"ת  בפחד  וההכנעה  היראה  אליו  יגיע  מיד 
לעבודת  אנו  אף  ניגש  וכך  תמיד"-  ממנו  ובושתו 

היום.

שבת שלום ומבורך!

שלכם בהוקרה רבה,

חיים אידלס

המעוניין לשלוח אל הרב אידלס שאלות הלכתיות (בלבד) מוזמן לשלוח דרך אתר: 
עמותת איש צדיק היה, 

מדף: שו"ת עם הרב חיים אידלס
תשובות יישלחו לשואלים ויפורסמו באתר ובעלון.
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רבה של ירושלים, הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל, שהיה 
גיסו של רבי אריה, הכיר את טוב ליבו ואסר עליו לחתום 
נוצל  אחת  לא  באשר  אחרים,  של  שטרותיהם  על  כערב 
הדבר על ידי לווים שלא עמדו בפרעון חובותיהם וגררו את 

רבי אריה שהיה ערב להם למצב מביך...

פעם אחת הוזמן רבי אריה לבית המשפט לתביעה שיפרע 
כך, מאחר  עליו כערב. תמה הרב על  שטר שהוא חתום 
הופיע  הנזכר.  על השטר  כלל שחתם  לו  זכור  היה  שלא 
הרב בבית המשפט ונוכח לדעת כי חתימתו זוייפה ובעל 
מרוב   לארץ  עיניו  את  משפיל  כשהוא  מולו  ניצב  החוב 

בושה על מעשה הזיוף.

כדי שלא לביישו הודה הרב שזוהי חתימתו שלו, ואך ביקש 
השטר  את  לפרוע  לו  ויאפשר  עימו  שייטיב  מהשופט 
הרב  שילם  אחדות  שנים  במשך  חודשיים.  בתשלומים 
מכיסו עשרים ושמונה לירות לחודש על שטר שלא חתם 

עליו מעודו, ובלבד שלא להלבין פני חברו ברבים.

(איש צדיק היה, עמודים 77-79)



הלכה ומנהג
מרבים  אדר  "משנכנס  כי  עליו  נאמר  אשר  החודש  אדר,  לחודש  אלה  בימים  נכנסים  אנו 
בשמחה". חודש זה חודש מיוחד הוא לישראל בו נושעו ממיתה לחיים בדרך של "ונהפוך הוא". 
הדריכו אותנו רבותינו כי חודש זה הוא חודש בעל מזל, ולכן אדם שיש לו דין עם גוי ישתדל 

לקיימו דווקא בחודש זה, במידת האפשר, על מנת שמזלו יאיר לו פנים.

החל מתחילת החודש מקפידים בנתינת מעות "זכר למחצית השקל", זכר לאותן מעות שהיו 
אוספים  עבור קרבנות הציבור בחודש זה, כפי שהזכרנו בקריאת המפטיר של שבת שעברה. 
יש המקפידים לתת מעות אלה כבר עם תחילת החודש, ויש הממתינים עד תפילת מנחה של 
בהפטרת  קוראים  אנו  אותו  צדקה",  ועשו  משפט  "שמרו  הפסוק  את  לקיים  אסתר,  תענית 

התענית.

נחלקו הפוסקים מהו הסכום אותו יש לתת למחצית השקל. יש שנתנו ג' חצאי שקל מאותו 
המטבע הנהוג במדינתו (כלומר, שקל וחצי בארץ ישראל, וכן בכל ארץ לפי המטבע הנפוץ 
בה). אולם היו שהקפידו לתת ג' מטבעות שבכל אחד מהם יש 9.6 גרם כסף צרוף, שכך היה 
סכום מחצית השקל בזמן בית המקדש, ובהתאם לשווי זהב זה יש לתת את הסכום לצדקה. 
אמנם ניתן לתת גם סכום עגול הגדול מסכום מחצית השקל, והעודף יילך לצדקה כדין כל 

צדקה.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

מה הפירוש לדברי חז"ל (תענית כט:) שנכון לעשות דין עם גוי בחודש אדר, הלא חז"ל אמרו 
(סנהדרין סה:) שהאומר שיום פלוני טוב ויום פלוני רע הוא בכלל מעונן ומכשף?

מקובל לומר בשם הסבא קדישא מאלפנדרי זצ"ל (מוריה פ"ג-פ"ד) שהתירוץ הוא לפי מה 
שכותב הריטב"א (תענית כט:) שבכל השנה באמת אין מזל לישראל, אמנם בחודש אדר ואב 
יש מזל לישראל. וזה פלא גדול. והריטב"א מוסיף עוד שאין כוונת המילה 'מזל' כפשוטו, אלא 
פירושה גזירת ה', כלומר שבחודשים הללו גזר ה' יתברך את הטוב והמוטב, ולכן יש לנהוג 
רע,  פלוני  ויום  טוב  פלוני  יום  כבאמירת  מעונן  גזירת  אין  ובזה  עניינו.  כפי  מהם  אחד  בכל 
שבבירור בחודש אב עד ט"ו המזל נמוך, ובחודש אדר עד אחר פסח (לפי רש"י שם, משום 

שנעשו בהם ניסים לישראל) הם ימים טובים.

שאלה |

תשובה |

מרבים  אדר  "משנכנס  שלט  החורבן  שלזכר  האמה  על   באמה  לתלות  מנהג  יש  האם 
בשמחה'" ?

מנהג זה מופיע בספר ילקוט אברהם (סי' ק"צ), והדבר מלמדנו שלכל מנהג יש מקור.


