
שבת שלום לכל מכובדינו היקרים!
הרמב"ן קורא לספר שמות ספר הגלות והגאולה, 
תוכן  על  יסודות  ללמדנו  זה  ספר  שבכח  משום 
לשאר  נלמד  מצרים  ומגלות  והגאולה,  הגלות 

הגלויות והגאולות.

בין  המעבר  את  שמהווה  בפרשה  נמצאים  אנו 
בפרשתנו,  הראשונה.  לגאולה  הראשונה  הגלות 
פרשת הגאולה, עם ישראל מקבלים את המצוה 
הראשונה- מצות קידוש החודש, ועל כך אמר ר' 
מוזכרים  (אשר  המפורסמים  דבריו  את  יצחק 
שהייתה  בראשית)  חומש  בפתיחת  רש"י  בדברי 
של  עניינה  זו.  מפרשה  להתחיל  צריכה  התורה 
את  לנו  המורה  הוראה  ספר  להיות  הוא  התורה 
מהווה  מסויימת  במידה  זו  פרשה  ולכן  ה',  דרכי 

את תחילתה של התורה.

מיד לאחר הציווי על קידוש החודש מצווה הקב"ה 
הפסח  ושחיטת  המילה  ברית  על  ישראל  את 
שאין  הקב"ה  שראה  המדרש  מסביר  ואכילתו. 
לישראל כל זכות שבשלה ייצאו ממצרים ויינצלו 
אלו  מצוות  שתי  להם  ונתן  בכורות  ממכת 
עליך  "ואעבר  נאמר  ועליהן  בדם,  הקשורות 
חיי  בדמיך  לך  ואמר  בדמיך  מתבוססת  ואראך 
כנגד  מחייה  דם  פעמיים  חיי",  בדמיך  לך  ואמר 
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שמצוות  מבאר  החיד"א  מרן  והפסח.  המילה 
שתלויות בדם הן מצוות הכוללות את כל הנפש, 
תרי"ג  האדם  בנפש  יש  הנפש".  הוא  "הדם  שכן 
כוחות, רמ"ח איברים ושס"ה גידים רוחניים, כנגד 
ביסוד  תרי"ג מצוות התורה המחיות את הנפש. 
אחד",  ושמו  אחד  ש"ה'  ההכרה  עומדת  התורה 
בריבוי  המאמינה  זרה  העבודה  מדעת  בשונה 
וכוחות. על מנת לנתק את הנפש כולה  אלילים 
האלילית  מצרים  של  זרה  העבודה  מזוהמת 
כוחות  בכל  לבטא  דם,  לשפוך  הקב"ה  מצווה 
הנפש את אחדות ה'. ביטוי זה נעשה ע"י שחיטת 
ברית  לו  וכהכנה  אחד,  ה'  לשם  הפסח  קרבן 

המילה. 

ברית המילה, כמו שחיטת אלהי מצרים בקרבן 
המצרית.  לתרבות  וניתוק  ניכור  מהווה  הפסח, 
מסביר רבי יצחק אבוהב בספרו 'מנורת המאור' 
לקבלת  והכנה  הקדמה  מהווה  המילה  שברית 
אדמת  על  תורה  לקבל  אפשרות  אין  התורה. 
מצרים, שהיא "ערות הארץ". בשביל לקבל תורה 
החומרית  והגסות  הנהנתנות  את  להסיר  צריך 

שלנו, רק כך נוכל להיפתח לדברי ה' אחד.

של  תורתו  בפני  הבל  שתורתנו  אומר  המדרש 
של  מימד  ישנו  העתידה  בגאולה  גם  משיח. 

המשך בעמוד הבא
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הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158

אתר: www.ish-tsadik.org.il                                         טלפון: 1700-700-999                                      ish.tsadik@gmail.com :דוא"ל

קבלת התורה, ובכדי לצאת מן הגלות האחרונה- 
המלכות הרביעית, שוב עלינו להתעורר לשים על 
ומתוך  אחד.  ושמו  אחד  ה'  כי  ההכרה  את  ליבנו 
ההכרה הזו עלינו להתעלות למעלה מהחומריות 
היום-יום המקיפה אותנו, ובכך נזכה לקבל אורו 

של משיח.

שבת שלום ומבורך!

חיים אידלס
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צעיר דתי שעמד לשאת לו תיירת לאשה, סח לר' אריה 
לא  היכרות,  לפגישת  הוריו  לבית  כלתו  לכשהביא  כי 
הייתה דעת אבי נוחה ממנה באשר לא הצליחה לברך 

ברכת המזון כהלכתה.

אמר לו ר' אריה: "שגר כלתך אליי ואתהה על קנקנה". 
עשה החתן כן. יומיים לאחר מכן זימן אליו ר' אריה את 
החתן, ואמר לו: "שוחחתי עימה ארוכות ונוכחתי לדעת 
כי אינה בעלת אמונה דתית עמוקה. לך אמור לאביך כי 
לי לא מפריע כלל אם אינה יודעת עדיין כיצד מברכים. 
יתר על כך אמור לאביך כי אני עצמי מוכן ומזומן לערוך 

את החופה וקידושין". 

וכך היה...

(איש צדיק היה עמוד 94)



הלכה ומנהג
קודם שנתחיל את תפילת עמידה יש לתת דעתנו שאנו מוכנים לתפילה. בתוך כך, באם אדם 
זקוק להתפנות יעשה כן קודם תפילתו, אך יקפיד לעשות זאת קודם אמירת "גאל ישראל" 
בכדי שלא יהיה הפסק בין גאולה לתפילה. עם זאת, אחר שיוצא ימתין עם ברכת "אשר יצר" 

עד אחרי שיסיים את תפילת הלחש. 

כן אין מגהקים ומפהקים או כל פעולה שמבטאת ביזוי או חוסר כבוד למלך מלכי המלכים 
בפניו אנו עומדים בשעת התפילה. לכן יש לשים ליבנו קודם התפילה להסיר את כל המניעות 

בפעולותינו לקראת העמידה בתפילה. 

קודם  יניחנו  אלא  דבר,  שום  בידיו  לאחוז  אין  תפילתו  בשעת  להתרכז  יוכל  שאדם  בכדי 
בשעת  סידור  החזקת  אך  התפילה,  ממין  שאינם  בדברים  הוא  האמור  כל  כמובן,  התפילה. 
התפילה אינה נחשבת למשוי שגורמת לאדם שלא להתרכז בתפילתו. אך כל דבר שיש בו 
חשיבות אין להחזיק בידיו מתוך שנותן דעתו עליו להחזיקו היטב שלא ייפול ויישבר. בשל כך 

אסורה אף החזקת תינוק וכדומה.  

אדם שחש בפיו הצטברות של רוק יקבצנה בממחטה או יבלענה, שאין לירוק בשעת תפילתו. 
אם אין באפשרותו לעשות כך וחייב להוציאה מפיו משום שהוא איסנטיס, יכול לירוק לאחוריו 
או לשמאלו בלבד, אך אל לו לירוק לימינו או לפניו משום כבוד הקב"ה בפניו עומד בתפילה. 
כמובן שכל זה באופן שאינו רואה אחד המתפללים, שאם כן הרי עובר על "בל תשקצו", וכן 

ייזהר לנקות לאחר מכן את מקום הרוק שלא לפגוע בקדושת בית הכנסת ובכבוד המנקים.

אם  אמנם  הפסק.  משום  ילבשנה  לא  לחלוטין  התפילה  בשעת  טליתו  ממנו  שנפלה  אדם 
מפאת הדבר לא יוכל להתרכז בתפילתו, בשל כבוד הטלית או הבושה שייראה מתפלל בלא 
טלית, יכול להניחה על גופו, אך לא יברך בשום אופן אלא אחר תפילתו יתעטף בה בברכה. 
מהעיטוף  להפסק  נחשבת  נפילתה  שאין  הרי  להסירה,  דעתו  נתן  שלא  שכיוון  פוסקים  ויש 
הראשון ולא צריך לשוב ולברך. באם לא נפלה הטלית אלא מעט יכול לסדרה על גבי גופו 
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הלכה ומנהג
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הלכה ומנהג
ולהמשיך בתפילתו. 

אם רואה אדם שנפל סידור או ספר קודש בבית הכנסת ויש אדם אחר שיכול להרימו ימשיך 
יכול  בתפילתו  לכוון  ביכולתו  פוגע  והדבר  להרימו  שניגש  מי  אין  אם  אך  כסדרה.  בתפילתו 
לסיים את הברכה בה נמצא, יעקור רגליו להרימו, ישוב למקומו וימשיך מהמקום בו הפסיק.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

אני חוזר בימים אלו חזרה להולנד, ואצל משפחת אשתי שגרים שם קונים חמאה ממשק של 
גויים, איני יודע כיצד לנהוג כשאני מתארח אצלם?

קודם כל יש לדעת כי בספר המנהיג הביא בשם "הירושלמי והגאונים", וכן הביאם מרן הב"י, שיש 
גם בחמאה חשש לעירוב דבר טמא. אבל הטור (סי' קמ"ו) והש"ך (שם) כתבו שחלב טמא אינו 
עומד ונקרש, ואם כן בחמאה אין חשש של עירוב דבר טמא. ועוד שאין לפנינו ירושלמי שכזה. לכן 

פסק הב"ח שמותר לקנות מגוי חמאה אפילו שהיהודי לא ראה את החליבה בכלל. 

טעמם של האוסרים היא שמא יש בחמאה מעט חלב טמא שנותן לחלוחית לחמאה, ועף שאינו 
נקרש יתכן שנמצא בתוכה. ומכח האמור פסק מרן בשו"ע (שם ס"ג עפי"ד הרמב"ם) שאין למחות 
ביד מי שאוכל חמאה של גוי. ובחכמ"א (כלל ס"ז) הוסיף שנתפשט המנהג בכל אשכנז לאכול 
ובכף  גוי בלי לחשוש. אך הוסיף בדבריו שבמקום שנהגו איסור אין להתיר בשום אופן.  חמאת 
מעניין  בדבר.  פה  פוצה  ואין  גוי  חמאת  אכלו  כולם  בגדד  שבעיר  כתב  מ"ג)  ס"ק  (שם  החיים 
שבכה"ח הוסיף שבבגדד אוסרים זאת כבשר חזיר, כי הגויים מערבים בפנים אליה וֵחלב. לעומת 
יבשל את  (זבחי צדק אות ל"ב) שירא שמיים  זאת, כתב רבה של בגדד- רבי עבדאללה סומך 

החמאה קודם כדי שייצא החלב.

ולכן למעשה ניתן לסמוך על המתירים ולאכול חמאה זו ולא להפר את השלום בביתכם חלילה, 
משום שבחמאת משק ברור שאין רכיבים נוספים. אמנם ודאי שהנחה זו טעונה בירור, אבל בדרך 

כלל ככה נהוג בחמאות משק. ויאכלו ענוים וישבעו. 
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