
לאדום",  ה'  אמר  כה  עובדיה  "חזון  נאמר  בהפטרה 
עובדיה  שנא  "מאי  לט:)  (סנהדרין  רבותינו  אומרים 
יבא  הוא:  ברוך  יצחק: אמר הקדוש  רבי  - אמר  לאדום? 
עובדיהו הדר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם, וינבא 
למד  ולא  צדיקים  שני  בין  שדר  הרשע  עשו  על 
ממעשיהם". מה הסיבה שבחר עובדיה להינבא על אדום 
דווקא  נבחרה  ולמה  אחרת?  נבואה  שום  התנבא  ולא 
הנבואה הזו לעובדיה משאר הנביאים? מכיוון שהוא דר 
בין שני רשעים- אחאב ואיזבל, הוא יכול להינבא על עשו 
למד  שלא  ורבקה  יצחק  צדיקים-  שני  בין  שדר  הרשע 

ממעשיהם. ממשיכה הגמרא:  

"אמר אפרים מקשאה תלמידו של רבי מאיר משום רבי 
אינשי: מניה  והיינו דאמרי  היה,  גר אדומי  עובדיה  מאיר: 
עצים משמש  בו  היער שיש  נרגא".  ביה  ניזיל  וביה אבא 
להכנת עץ לגרזן כבית יד ובו יכרתו את עצי היער. כך גם 
והתגייר מתנבא על אדום  באדום, עובדיה שיצא מאדם 

את סופה. 

ידוע שהשפעה הסביבתית על האדם חזקה, כפי שכותב 
"דרך  א):  הלכה  ו  פרק  (ריש  דעות  בהלכות  הרמב"ם 
אחר  ובמעשיו  בדעותיו  נמשך  להיות  אדם  של  ברייתו 
צריך  לפיכך  מדינתו,  אנשי  כמנהג  ונוהג  וחביריו  ריעיו 
אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי 
ההולכים  הרשעים  מן  ויתרחק  ממעשיהם,  שילמוד 
אומר  ששלמה  הוא  ממעשיהם,  ילמוד  שלא  כדי  בחשך 
הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע, ואומר אשרי 

האיש וגו'. 

אנשיה  ואין  רעים  שמנהגותיה  במדינה  היה  אם  וכן 
הולכים בדרך ישרה ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים   
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המשך בעמוד הבא

בדרך טובים, ואם היו כל המדינות שהוא  יודעם ושומע 
שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמנינו, או שאינו יכול 
ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני 
החולי ישב לבדו יחידי כענין שנאמר ישב בדד וידום, ואם 
היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא 
למערות  יצא  הרע  במנהגם  ונוהג  עמהן  נתערב  כן  אם 
ולחוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים כענין 
מכאן  רואים  אורחים".  מלון  במדבר  יתנני  מי  שנאמר 
שהרמב"ם מגדיר שדרך בריאתו של אדם להיות נמשך 
בדעותיו ומעשיו אחר רעיו וחבריו. עד כדי כך שאם אין 
האדם  שינוס  עדיף  רעה-  חברה  מלבד  אחרת  דרך 

למדבר.

הרמב"ן  שכותב  כפי  החרב,  בכח  התייחד  הרשע  עשו 
בסוף פרשת יתרו (שמות כ כב) "והנה עשו אשר שנאו 
ועל  לו  שאמר  החרב,  היורש  הוא  ג)  א  (מלאכי  השם 
חרבך תחיה, והחרב הוא כחו בשמים ובארץ, כי במאדים 
גבורתו".  תראה  ובהם  יצליח,  החרב  הדם  ובמזלות 
גבורה  בתוכה  צופנת  במלחמה  גבורה  של  הזו  המידה 
הר"ן  (דרשות  הר"ן  שמבאר  כפי  לב,  ואמיצות  נפשית 
דרוש ה) על פי הגמרא במסכת שבת (צב.) "אין השכינה 
"אבל   - קומה"  ובעל  ועשיר  גבור  חכם  על  אלא  שורה 
ובעל  עשיר  להיותו  הנביא  יצטרך  מדוע  ביאור  יצטרך 
לבו  אמיץ  להיות  שצריך  לפרש  נוכל  בגיבור  כי  קומה, 
בגיבורים מי שהוא שלוח להוכיח עם רב ולא ישוב מפני 
ובין אמיצות הלב. הגבורה של  כל". יש קשר בין גבורה 
שלא  בכך  היא  הנפש,  וגבורת  הלב  אמיצות  בעל  עשו, 
הכח  את  וממילא  דבר,  משום  יחת  ולא  כל  מפני  ישוב 
זה שלא     ניצל  כח   ולמוטב. עשו  ניתן לנצל לטוב  הזה 



לאדום",  ה'  אמר  כה  עובדיה  "חזון  נאמר  בהפטרה 
עובדיה  שנא  "מאי  לט:)  (סנהדרין  רבותינו  אומרים 
יבא  הוא:  ברוך  יצחק: אמר הקדוש  רבי  - אמר  לאדום? 
עובדיהו הדר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם, וינבא 
למד  ולא  צדיקים  שני  בין  שדר  הרשע  עשו  על 
ממעשיהם". מה הסיבה שבחר עובדיה להינבא על אדום 
דווקא  נבחרה  ולמה  אחרת?  נבואה  שום  התנבא  ולא 
הנבואה הזו לעובדיה משאר הנביאים? מכיוון שהוא דר 
בין שני רשעים- אחאב ואיזבל, הוא יכול להינבא על עשו 
למד  שלא  ורבקה  יצחק  צדיקים-  שני  בין  שדר  הרשע 

ממעשיהם. ממשיכה הגמרא:  

"אמר אפרים מקשאה תלמידו של רבי מאיר משום רבי 
אינשי: מניה  והיינו דאמרי  היה,  גר אדומי  עובדיה  מאיר: 
עצים משמש  בו  היער שיש  נרגא".  ביה  ניזיל  וביה אבא 
להכנת עץ לגרזן כבית יד ובו יכרתו את עצי היער. כך גם 
והתגייר מתנבא על אדום  באדום, עובדיה שיצא מאדם 

את סופה. 

ידוע שהשפעה הסביבתית על האדם חזקה, כפי שכותב 
"דרך  א):  הלכה  ו  פרק  (ריש  דעות  בהלכות  הרמב"ם 
אחר  ובמעשיו  בדעותיו  נמשך  להיות  אדם  של  ברייתו 
צריך  לפיכך  מדינתו,  אנשי  כמנהג  ונוהג  וחביריו  ריעיו 
אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי 
ההולכים  הרשעים  מן  ויתרחק  ממעשיהם,  שילמוד 
אומר  ששלמה  הוא  ממעשיהם,  ילמוד  שלא  כדי  בחשך 
הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע, ואומר אשרי 

האיש וגו'. 

אנשיה  ואין  רעים  שמנהגותיה  במדינה  היה  אם  וכן 
הולכים בדרך ישרה ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים   
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לקבל השפעה מסביבתו הטובה וללמוד ממעשיהם, הוא 
נולד וחי בבית האבות הקדושים ואף על פי כן יצא עשו 
הרשע. את כוחו עשו קיבל מיצחק- בעל מידת הגבורה, 
שהיה מוכן לעלות לעקידה, דבר הנוגד את רצון החיים, 
דבר המוטבא עמוק עמוק בנפשנו ובטבע כל נברא. כח 
זה קיבל עשו אך השתמש בו לרעה שלא לקבל השפעה 
טעם  את  הקדוש  הזהר  מסביר  כך  הקדושים.  מהאבות 
אהבת יצחק לעשו ביותר, כיוון שכל מין אוהב את בן מינו. 

גם  מגיע  הוא  העולם  אומות  כל  על  מחזר  כשהקב"ה 
וזרח  בא  מסיני  "ה'  תורה,  לקבל  להם  להציע  לאדום 
משעיר למו". אבל בני שעיר לא מקבלים את התורה כיוון 
שיש לעשו ברכה מאביו "על חרבך תחיה", וממילא אינם 
יכולים לקבל את התורה. מבאר המהר"ל מפראג שנכון 
יצחק  יש להבין מה הביא את  שכך אביו בירך אותו, אך 
הייתה  שכך  היא  זו  לברכה  שהטעם  אלא  בכך.  לברכו 
בהמהותו,  זו  לברכה  שייכות  לו  הייתה  עשו,  של  הכנתו 
איש כברכתו בירך אותם. עשו הכשיר עצמו לברכת "על 
חרבך תחיה" וממילא הוא גרם לעצמו שלא יוכל לקבל 

את התורה. 

מבאר ר' צדוק הכהן מלובלין בספרו רסיסי לילה, שבכל 
ששייכת  אחת  רעה  מידה  יש  אומות  משבעים  אחת 
לאותה האומה על פי כוחה המיוחד. אותן שבעים נטיות 
באותן  משתמשים  ישראל  אבל  בישראל,  גם  קיימות 
מידת  זוהי  בהן.  שינהגו  רוצה  שהקב"ה  כפי  הכוחות 
בה  והשתמש  בירושה  עשו  קיבל  שאותה  יצחק,  גבורת 
בצורה הפוכה ממהותה. זה מה שאומר עמוס (א יא) "כה 
אמר ה' על שלשה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו 
דוד  ביאר המצודת  ושחת רחמיו",  על רדפו בחרב אחיו 
בית  חורבן  בזמן  בחרב  רדפו  "מדוע  ללמד  בא  שעמוס 
השני, ושחת רחמיו - ביטל הרחמנות הראוי להיות לו עליו 

  

 

כדרך האח על אחיו, ויטרוף לעד אפו - טרף את ישראל 
בכל עת שהיה היכולת בידו" והלא אח עשו ליעקב? אלא 
ש"ועברתו שמרה נצח" – "העברה שיש לו על בני ישראל 
עשו  פעם".  בשום  יעזבנה  ולא  לעולם  אצלו  שמורה 
השחית את הרחמים הטבעיים שיש לאח על אחיו ונשאר 

בלא שום רגש בכדי שיוכל לשמור כעסו לנצח. 

מידת  את  ונושא  אדומי  גר  שהוא  עובדיה,  דווקא  לכן 
הגבורה של עשו, הוא המתנבא על אדום. עובדיה שלא 
למד מאחאב ואיזבל, הלך נגד סביבתו בגדלות נפש. על 
אף שהיה ממונה על בית אחאב וגדל בבית שרחוק מכל 
דבר שבקדושה, סביבה בו רק רצו לשפוך את דמם של 
נביאי ישראל – בכל זאת שימר עצמו עובדיה, עד אשר 
מצאנו  שלא  ביטוי  מאד"  ה'  "ירא  שהוא  עצמו  על  מעיד 
משמרת  את  משמר  שעובדיה  רק  לא  נביא.  אף  אצל 
הוא  בישראל-  הנבואה  להמשך  דואג  גם  הוא  הקודש 
מסכן את חייו כדי לכלכל מאה נביאים במערות. דווקא 
אדם שלא מושפע מסביבתו הוא זה שיתנבא על חורבן 

אדום. 

הוא  אלא  להיות,  עתיד  מה  להודיע  רק  בא  לא  הנביא 
ספר  בתחילת  שכתוב  כמו  זאת,  לעשות  מופקד  ממש 
ועל  הגוים  על  הזה  היום  הפקדתיך  "ראה  י)  (א  ירמיהו 
לבנות  ולהרוס  ולהאביד  ולנתוץ  לנתוש  הממלכות 
ולנטוע", הנביא בנבואתו מוריד את הנבואה מן השמיים 
נבואתו  את  באמרו  הנביא  עובדיה  המעשה.  עולם  אל 
הפך את בית עשו לקש שייאכל על ידי אש יעקב ולהבת 
יוסף עד "ועלו מושיעים בהר ציון". שורש כח הגבורה של 
 – מאדום  שקיבל  בתכונה  הוא  באדום  להילחם  עובדיה 
להשתמש בכח הגבורה לטובה להילחם בגבורה הרעה. 

שבת שלום!  

בדרך טובים, ואם היו כל המדינות שהוא  יודעם ושומע 
שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמנינו, או שאינו יכול 
ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני 
החולי ישב לבדו יחידי כענין שנאמר ישב בדד וידום, ואם 
היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא 
למערות  יצא  הרע  במנהגם  ונוהג  עמהן  נתערב  כן  אם 
ולחוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים כענין 
מכאן  רואים  אורחים".  מלון  במדבר  יתנני  מי  שנאמר 
שהרמב"ם מגדיר שדרך בריאתו של אדם להיות נמשך 
בדעותיו ומעשיו אחר רעיו וחבריו. עד כדי כך שאם אין 
האדם  שינוס  עדיף  רעה-  חברה  מלבד  אחרת  דרך 

למדבר.

הרמב"ן  שכותב  כפי  החרב,  בכח  התייחד  הרשע  עשו 
בסוף פרשת יתרו (שמות כ כב) "והנה עשו אשר שנאו 
ועל  לו  שאמר  החרב,  היורש  הוא  ג)  א  (מלאכי  השם 
חרבך תחיה, והחרב הוא כחו בשמים ובארץ, כי במאדים 
גבורתו".  תראה  ובהם  יצליח,  החרב  הדם  ובמזלות 
גבורה  בתוכה  צופנת  במלחמה  גבורה  של  הזו  המידה 
הר"ן  (דרשות  הר"ן  שמבאר  כפי  לב,  ואמיצות  נפשית 
דרוש ה) על פי הגמרא במסכת שבת (צב.) "אין השכינה 
"אבל   - קומה"  ובעל  ועשיר  גבור  חכם  על  אלא  שורה 
ובעל  עשיר  להיותו  הנביא  יצטרך  מדוע  ביאור  יצטרך 
לבו  אמיץ  להיות  שצריך  לפרש  נוכל  בגיבור  כי  קומה, 
בגיבורים מי שהוא שלוח להוכיח עם רב ולא ישוב מפני 
ובין אמיצות הלב. הגבורה של  כל". יש קשר בין גבורה 
שלא  בכך  היא  הנפש,  וגבורת  הלב  אמיצות  בעל  עשו, 
הכח  את  וממילא  דבר,  משום  יחת  ולא  כל  מפני  ישוב 
זה שלא     ניצל  כח   ולמוטב. עשו  ניתן לנצל לטוב  הזה 
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הבית-ישראל  הרבי  עם  לוין  אריה  ר'  נפגש  פטירתו  טרם 
מגור זי"ע שבא לבקרו בבית החולים. באותו מעמד נכח גם 
ר' רפאל לוין. עם הגעת הרבי ביקשו ר' אריה כי הוא רוצה 
לזכות לעשות את השבת הקרובה בביתו, והבטיחו הרבי כי 
אכן בשבת זו יהיה ר' אריה בביתו. באותו השבוע ביום שישי 
נפטר ר' אריה לוין, ואמר ר' רפאל בנו כי אכן זכה ר' אריה 

לשוב אל ביתו האמיתי- הוא העולם העליון.

באותו מעמד אמר ר' אריה לרבי כי הוא יזכה בחיי העולם 
הבא רק בזכות חתנו – הרב אלישיב זצ"ל. על אף כל זכויותיו 
הרבות לא ראה ר' אריה את עצמו כבעל שכר עליהם, אלא 
הבית-ישראל  שאל  רצונו.  ועשיית  לבוראו  חובתו  מילוי  רק 
באיזו זכות של חתנו יזכה ר' אריה לחיי העולם הבא? הבין ר' 
שלו.  שמיים  היראת  בזכות  אמר-  ומיד  שאלתו  את  אריה 
יכולים להעיד  יראת השמיים של האדם  "על  השיבו הרבי: 
רק הקב"ה ואשתו של אדם". מיד התחזק ר' אריה והתרומם 

ממיטתו ואמר: "כן. זה נכון, זה נכון, זה נכון".



הלכה ומנהג
אחר אמירת "אשרי" ו"למנצח" אומרים הציבור "ובא לציון", שנקראת בפי חז"ל "קדושה דסידרא", ואמרו 
בגמרא (סוטה מט.) שעל אותה קדושה דסידרא קיים העולם. הסביר רש"י במקום "סדר קדושה שלא 
יום דבר מועט שאומר קריאתו ותרגומו והן כעוסקין  תקנוה אלא שיהו כל ישראל עוסקין בתורה בכל 
בתורה וכיון שנוהג בכל ישראל בתלמידים ובעמי הארץ ויש כאן שתים קדושת השם ותלמוד התורה 
חביב הוא". הסביר מרן המ"ב שתרגום הפסוקים הללו בא כדי שכל העם יבינו את הדברים, שהיו יודעים 
יותר ארמית מלשון הקודש. ופסק השולחן ערוך שיש לומר קדושה דסידרא בכוונה, ולכן העיר מרן המ"ב 
שלא  מנת  על  לציון",  "ובא  קודם  לא  ובמיוחד  ל"למנצח",  "אשרי"  בין  הודעות  להודיע  לאפשר  שאין 

להפריע את כוונת הציבור. 

קודם ואחר אמירת קדושה דסידרא אנו מוסיפים פסוקים, והסביר הערוך השולחן (סי' קלב סעיפים ד-ז) 
את טעמם:

פסוק "ובא לציון" בא בדברי ישעיה הנביא אחר אמירת "כי יבוא כנהר צר", ולכן אנו אומרים את "ובא 
לציון" אחר "יענך ה' ביום צרה". וממשיכים עם הפסוק הבא בדברי ישעיה "ואני זאת בריתי... לא ימושו 
מפיך...", שגם אחר כל הקשיים התורה לא תעזוב את עם ישראל בכל הגלויות והקשיים שיעמדו בהם. 
טרם אמרנו את הקדושה אנו מוסיפים "ואתה קדוש יושב תהילות ישראל", לומר שעל אף שנראה שאנו 
מפני  זהו  הש"ץ),  ובחזרת  "יוצר"  בברכת  שאמרנו  (אחר  השלישית  בפעם  קדושה  לשווא  אומרים 
כהקדמה  הוא  הלחש  בתפילת  שאמרנו  התהילות  מטרת  וכל  ישראל,  לתהילות  מתאווה  שהקב"ה 

לאמירת הקדושה שאנו עומדים לומר כעת. 

אחר אמירת הקדושה ותרגומה אנו מבקשים "ה' אלהי אברהם... שמרה זאת לעולם...". שהקב"ה יזכור 
את אמירת הקדושה מפינו, שבה קיימנו את העולם, ובזה יזכנו לכוף את יצרנו ולתקן גם למפרע את 
אמת  "תתן  מיד  ומוסיפים  וסלח".  טוב  ה'  אתה  כי  רחום...  "והוא  ממשיכים  ולכן  חטאנו-  בהם  העוונות 
מיד  מפרשים  שאנו  כפי  יתברך,  לה'  עבודתנו  בהצלחת  בטוחים  אנו  שבזה  לאברהם"  חסד  ליעקב 
באמרנו "ברוך ה' יום יום יעמס לנו", שמידי יום ביומו נתקדם ונתעלה מכח הבטחה זאת בעבודת בוראנו 

ויוצרנו. 
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המשך בעמוד הבא



הלכה ומנהג
אחר אמירות אלו אנו מזכירים את ג' הפסוקים "ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה. ה' צבאות 
אשרי אדם בוטח בך. ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו". פסוקים אלו חוזרים רבות; אחר אמירת פרשת 
תפילת  קודם  גם  מהנוסחים  חלק  ולפי  הקטורת  פטום  אמירת  אחר  ומנחה,  שחרית  טרם  הקטורת 
ערבית. חז"ל בתלמוד הירושלמי (ברכות ה א) הסבירו שג' פסוקים אלה אין להם לזוז מפינו לעולם. ואנו 
חותמים בתפילה, שבח והודיה על שבראנו לכבודו, ועל שמסדר את פרנסתנו אליה נצא אחר תפילתנו 
("ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו") וחותמים "ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר" וכתב 
הערוך השולחן שיש ב' כוונות בדבר: "האחת דהנה מפני קוצר פרנסתינו אנו טרודים על המחיה ועל 
הכלכלה ואין לנו פנאי לעסוק בתורה אבל עלינו לדעת כי חפץ ה' להגדיל תורה ולהאדירה על כן הגם 
שאנו הולכין מיד לעסוק בפרנסה אך עלינו לזכור שזהו עיקר רצונו יתברך להגדיל תורה ולהאדירה ולכן 
יגדל בניו לת"ת ויחזיק ידי לומדי תורה וזהו חיוב אף על הטרודים בפרנסתם". והכוונה השנייה היא שאנו 

מסיימים בדבר טוב על הזכות של התורה שניתנה לנו.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

מותר לכתחילה, וכפי שכותב הערוך השלחן (סי' קיז) על פי המהרי"ל, שמכיוון שהסבון פגום מאוד תשובה |
אין בזה חשש כלל. נכון שמרן המ"ב (סי' שכו י) כתב שעדיף להתרחץ בסבון שאין בו ֶחֵלב, אבל הוא 
דיבר בסבון שיש בו ממשות לחלב, אך בסבונים שלנו אין בכלל ממשות ולכן אין חשש. ואפילו בפסח 
פוסק התרומות הדשן שמותר לסופר להכניס את הקולמוס לפיו על אף שיש שם קמח המעורב בדיו, 
משום שהקמח נפגם לאכילת כלב. וכל שכן שהוא הדין באיסור הנאה, שכאשר הדבר נפגם כל כך 

הוא מותר לכתחילה.      

האם מותר להתרחץ עם סבון שיש בו שומן מן החי?שאלה |

אותם. תשובה | לבדוק  קשה  ומאוד  נגועים  הם  כי  תותים,  כלל  לאכול  אין  שליט"א  וויא  משה  הרב  לדברי 
הנגיעות בתותים באה מטריפסים קטנים שמסתתרים בשקעים של התותים. ולכן מי שרוצה בכל 
זאת לאכול תותים צריך להקפיד לעשות על פי אחד משני האופנים; ניתן לחתוך בסכין את העלה 
הירוק עם כמה מילימטרים מהפרי עצמו, ואם נוצר משקע או שנמצא איזור פגום בפרי יש להוריד גם 
אותו. ולאחר מכן להשרות את התותים במים עם סבון למשך כמה דקות. ולאחר שטיפה תחת זרם 
מים חזק ניתן לאכלם רק על ידי טחינה או בישול. האופן השני הוא שלאחר הורדת העלה עם מעט 

מהפרי נקלף את המעטה החיצוני של כל הפרי, ולאחר מכן יש לשטוף אותו ואז ניתן לאכלו.

    

האם ניתן לאכול תותים או שמשום הנגיעות שבהם אין לאכלם?שאלה |
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