
 ( תשעו  רמז  פנחס  שמעוני  (ילקוט  המדרש  אומר 
על לשון הכתוב "ונתתה מהודך עליו" (במדבר כז כ) 
– "ונתתה מהודך ולא כל הודך, זקנים שבאותו הדור 
אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי 
שפני  מפני  וכי  כלמה".  לאותה  אוי  בושה  לאותה 
יהושע כפני לבנה יש להתבייש ולהיכלם בהנהגתו? 
הרי המעלה של יהושע כה גדולה ככתוב "ויהושע בן 

נון מלא רוח חכמה" (דברים לד ט). 

מבאר החפץ חיים את העניין בדרך משל: אדם אחד 
אבנים  של  גדול  אוצר  נמצא  הים  במדינת  כי  שמע 
וליטול  לחפור  יבוא  הרוצה  וכל  ומרגליות,  טובות 
ויזכה להתעשר עושר רב. כאשר עמד  נפשו  כאוות 
לשם  לנסיעתו.  אליו  שיצטרף  חבר  לו  ביקש  לנסוע 
אודות  על  להם  וסיפר  מידידיו  לכמה  פנה  כך 
חבריו  כל  לפתחם.  שניצבת  וההזדמנות  החדשות 
וטלטולי  המרחק  הטרחה,  מחמת  להצעתו  סירבו 
יתלווה  הדרך, מלבד חבר אחד שנענה לבקשתו כי 
אליו. בחזרתם עם אבנים טובות שהעניקו להם עושר 
לנסיעתו  להצטרף  נענו  שלא  חבריו  ראו  מיד   – רב 
שלא  מה  על  והצטערו  גדולה,  קנאה  בו  וקינאו 
זקני  של  הצער  היה  הצער  אותו  לבקשתו.  הקשיבו 
את  ראו  יהושע  של  חבריו  שהיו   – הם  הדור,  אותו 
טובות  אבנים  למקום  יהושע,  זכה  לה  המדרגה 
ומרגליות, מקום מחיצת משה רבן של ישראל. על כך 
זכו לאותה מדרגה.  'אוי' על כך שלא  אמרו הזקנים 
והסיבה שלא זכו לאותה מדרגה הייתה בגלל 'אותה 
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לא  כבודם  הרגשת  שמפאת  כלימה'  ו'אותה  בושה' 
נענו למשימה לשמש בקודש את משה רבנו.

'בושה'  בין  הבדל  שיש  חיים  החפץ  מרן  אומר 
התלוי  מדבר  בהכרח  נובעת  לא  בושה  ל'כלימה'. 
ובחסרונו, אלא לעיתים האדם שמתבונן על  באדם 
בושה  הוא  חש  ממנו  הגדול  אדם  של  מדרגותיו 
שעליה  הבושה  זו  לעומתו.  הוא  קטן  כמה  פנימית 
האומה  בני  של  הסימנים  מג'  שהיא  נאמר 
נוחות  אי  היא  הכלימה  זאת  לעומת  הישראלית. 
מדבר שבו אני אשם, מעשה שלא ייעשה או מדרגה 
שלה באמת אני ראוי אלמלא עצלותי. זו כוונת זקני 
לאותה  אוי  בושה  לאותה  'אוי  בכפילות  דור  אותו 
כלימה'. למול מדרגת משה שאינה שייכת לכל אדם, 
שכן משה רבנו נולד במדרגה רוממה, ולכן אי אפשר 
לאותה  'אוי  הזקנים  אמרו  להשיגה  לשאוף  אפילו 
בושה'. אבל על מדרגת יהושע, שהיה קרוב למדרגת 
זו  מדרגה  להשיג  התאמצו  לא  זאת  ובכל  הזקנים, 

אמרו 'אוי לאותה כלימה'. 

סמך  רבינו  "ומשה  א):  ד  (סנהדרין  הרמב"ם  כתב 
וכן  ויצוהו,  עליו  ידיו  את  ויסמוך  שנאמר  ביד  יהושע 
עליהן  ושרתה  סמכם  רבינו  משה  זקנים  השבעים 
ואחרים  לאחרים  סמכו  הזקנים  ואותן  שכינה, 
לאחרים ונמצאו הסמוכין איש מפי איש עד בית דינו 
של יהושע ועד בית דינו של משה רבינו". מדוע חשוב 
עליהן  ש"שרתה  זקנים  אותם  על  לכתוב  לרמב"ם 

המשך בעמוד הבא
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שכינה"? אומר ה'עלי שור' "זו דרך השראת השכינה 
מדור דור, שבכח גדולי ישראל למסור את השראת 
השכינה מדור לדור הבא, זהו עניין הסמיכה". זו כוונת 
אומרנו בקדושת 'יוצר' "ומקבלים עליהם עול מלכות 
לזה  זה  רשות  באהבה  ונותנים  מזה  זה  שמים 
מכירים,  שאיננו  ביטוי  רוח",  בנחת  ליוצרם  להקדיש 
שכן בדרך כלל אנו דנים ב'קבלת עול מלכות שמים' 
ממילא  מקבל  יש  אם  שכן  רשות'.  ב'נתינת  ולא 
מתברר שיש גם נותן. אלא שמבאר הגר"א בסידורו 
שכל מלאך מקבל ממלאך הגבוה ממנו ונותן רשות 
מלכות  לשפע  הוא  אף  לזכות  ממנו  הנמוך  למלאך 
זה  שמים  למלכות  המלאכים  שזוכים  וכשם  שמים. 
מזה – כך דין קבלת השראת השכינה בקרב תלמידי 
חכמים שמקבלים זה מזה, הקטן מהגדול ממנו דור 
מדור. לשם כך אדם חייב להיות תלמיד לרבו, לכן אנו 
החכם,  לרבו  תלמיד  שהוא  חכם'-  'תלמיד  אומרים 
ורק כאשר אדם נקשר אל רבו ומקבל ממנו במסורת 
הוא זוכה להיסמך לשרשרת הדורות עד משה רבנו 
ומפי הגבורה. בזה זוכה האדם להיחשב כמקבל מפי 
"שרתה  בו  שנאמר  למדרגה  וזוכה  עצמה  הגבורה 
הקב"ה.  מפי  בעצמו  הוא  קיבל  משל  שכינה"  עליהן 
הסמיכה היא הדרך, אך תכליתה ושיאה היא השראת 
צורתה  פסקה  שהסמיכה  אף  ולכן  עצמה.  השכינה 
אנו  וממשיכים  לעולם,  תיפסק  ולא  פסקה  לא 

במסורת קשירת הדורות איש מפי איש. 

על כך אומרים חז"ל (ויקרא רבה ג): "קרא אדם ולא 
שנה- עדיין בחוץ עומד, שנה ולא קרא- עדיין בחוץ 

ולא שימש עדיין תלמידי חכמים-  ושנה  עומד, קרא 
וזהו שנאמר  דומה למי שנעלמו ממנו סתרי תורה", 
שיסוד  ז:).  (ברכות  מלמודה"  יותר  שמושה  "גדולה 
תלמידי  עם  בקשר  תלויה  שלנו  הרוחנית  העלייה 
הדורות  חכמי  אל  וענווה  התבטלות  מתוך  חכמים, 
שכינה  להשראת  עד  לעלייה  זוכים  אנו  הקודמים 
התלמיד  בונה  חכמים  תלמידי  שימוש  ביסוד  עלינו. 
הראשונים  היסודות  אחד  שכן  גדולה,  ענוה  בעצמו 
שבהם התורה נקנית הוא "שמיעת האוזן" (אבות ו) – 
להגיד  רוצה  שאני  מה  את  בצד  עתה  לעת  להניח 
מעצמי ולעסוק בהקשבה לדברי רבי ודקדוק בלשונו. 
בר  נעשה  רבו  את  כראוי  ששימש  ותיק  תלמיד  רק 
סמכא בתורה עד שזוכה הוא לתואר 'תלמיד חכם'. 
על הפסדת עניין זה הצטערו זקני אותו דור שלא חשו 
כפני  להיות  שיזכו  עד  רבנו  למשה  כראוי  בטלים 
לבנה ומקבלי הארה מתוך ביטול לעומת פני החמה 
של משה, וממילא לא זכו שתעבור התורה במסורת 
שהיה  יהושע  של  דרכו  דווקא  אלא  דרכם  הדורות 
מתוך  יא)  לג  (שמות  האהל"  מתוך  ימיש  לא  "נער 

התמסרות לקבלת התורה מרבו -משה רבנו.

שבת שלום!
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הרב אריה לוין זצ"ל היה מבקר אסירים בבתי כלא ומעודד 
את רוחם. פעם הוא הסביר מדוע הוא התחיל ללמד זכות 

על כל בן אדם, וזאת בעקבות מקרה שקרה לו. 

פעם אחת הוא השתתף בהלוויה של אדם חשוב מאד, אחד 
הרב  זצ"ל.  ריבלין  אלעזר  הרב  בירושלים,  הדעת  מנקיי 
גבאי  אבות,  בבית  גזבר  רבים:  חסדים  בעל  היה  ריבלין 
צדקה, בעל גמ"ח גדול, עוזר לנזקקים. וכך במשך עשרות 
ר' שמואל  היה חבר בשם  ריבלין  לרב  שנים עשה חסדים. 
היה  ואף  שנה  שלושים  מזה  חברו  היו  אשר  זצ"ל,  קוק 
החברותא שלו. תמיד בענייני צדקה וחסד עשו יחדיו למען 

הכלל דברים גדולים. 

שמואל  רבי  בלווייתו  השתתף  ריבלין  אלעזר  רבי  כשנפטר 
חברו. והנה, עם תחילת הלוויה, רואה הרב לוין שהרב קוק 
עציץ.  וקונה  פרחים  לחנות  נכנס  פורש,  הנפטר  של  חברו 
נדהם רבי אריה. ברגע האחרון שניתן להתייחד עם החבר 
האמתי שלך, אחר איתו היית רוב ימיך, אך מסע הלוויה רק 
מתחיל ואתה פורש לעיני כולם, נכנס לחנות פרחים וקונה 
לעשות  שאפשר  אחרון  אמת'  של  'חסד  עם  מה  עציץ?! 

ולגמול עם הנפטר? 

כדי  לחנות  ונכנס  רוחו,  את  לעצור  היה  יכול  לא  לוין  הרב 
יז). אמר  יט  (ויקרא   "ֲעִמיֶת ֶאת  לקיים מצות "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח 
הלוויה  בתחילת  מדוע  רבי,  "ילמדני  שמואל:  לר'  לוין  הרב 
נכנסת לחנות פרחים?" ענה לו ר' שמואל: "כידוע, אני מטפל 
בבית  הרופאים  נפטר.  הוא  ואמש  במצורע  שנים  במשך 
כיון  מלבושיו,  כל  ואת  כליו  כל  את  לשרוף  ציוו  החולים 
ציוו הרופאים לשרוף  שהצרעת מדבקת. בין החפצים שלו 

המשך בעמוד הבא
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את  לשרוף  שצריכים  שמעתי  כאשר  התפילין.  את  גם 
ובקשתי  התפילין שלו באתי בדברים עם הרופאים הגויים, 
מהם שאקבור את התפילין בתוך כלי חרס כמו מנהג ישראל 
במקום לשרפן. הם הסכימו אך בתנאי שעד שתים-עשרה 
בצהרים אגיע לשם על מנת להכניס את התפילין בכלי חרס 
שהבטחתי  הזמן  והגיע  ההלוויה  שהתאחרה  כיוון  ולקברם. 
התפילין  את  לקחת  להגיע  אספיק  שלא  חששתי  שאגיע, 
וחלילה ישרפו אותן. לכן נאלצתי לעזוב את הלוויה, להיכנס 
לבית  ולרוץ  העציץ  את  לקנות  כדי  לחנות  במהירות 

החולים". 

אמר הרב לוין: מרגע שהתברר לי המעשה הזה קיבלתי על 
עצמי רק להצדיק את הבריות. 



הלכה ומנהג
בין  השיגוה  רודפיה  "כל  הפסוק  שם  על  המצרים,  בין  ימי  הינם  באב  ט'  עד  בתמוז  י"ז  שבין  אלו  ימים 
המצרים". לימים אלו יש דיני אבלות מיוחדים לזכר הימים הקשים שבין פריצת חומות ירושלים לשריפת 

בית המקדש- בית חיינו.

רחיצה בבריכה ובים- מותר בימים אלו ללכת לרחוץ בבריכה ובים, ומה ששגור בפי העם שהדבר מותר 
רק למי שהלך קודם לכן- אין לו מקור. אמנם כתבו פוסקים רבים כי ימים אלו ימי סכנה הם, כפי שאנו 

רואים לצערנו מדי שנה, ולכן יש להימנע ולהיזהר מטיולים ובילויים מסוכנים.  

ברכת "שהחיינו"- אין מברכים בימים אלו את ברכת "שהחיינו", משום שלא ניתן להגיד עליהם "שהחיינו... 
לזמן הזה". אמנם דבר שאם לא יברך עליו יעבור זמנו, כגון אדם שנולדה לו בת- יברך עליו גם בימים 
יש  ויש שהחמירו. לעניין ברכת "שהחיינו" על פרי חדש-  יש שהתירו לברך בשבתות "שהחיינו"  אלה. 

שבירכו ויש שאכלוהו בלא ברכת "שהחיינו" ושבו ובירכו על אותו מין אחר ט' באב. 

עליהם  מברכים  שאין  כך  חדשים,  בגדים  ולבישת  בקניית  מיוחדת  שמחה  שאין  היום  בגדים-  חידוש 
להימנע  יש  ומשמחים  יקרים  בבגדים  אמנם  אב.  חודש  ראש  קודם  ולחדש  לקנות  מותר  "שהחיינו", 
מלקנותם או לחדשם. כן יש להימנע מלקנות טלית (אשר נחשבת כבגד) בימים אלו, אלא יקבלה בתורת 

מתנה עד אחר תשעה באב. 

קניית דברים- דברים שיש בהם חביבות ויש לברך עליהם בשעת קנייתם "שהחיינו"- אין לקנותם, אמנם 
יכול להזמינם קודם ראש חודש אב באופן שיגיעו אחר ט' באב. דברים שיש בהם צורך בסיסי אין בהם 
חביבות מיוחדת או שיש בהם צורך (רפואי או טכני) - מותר לקנותם ולהשתמש בהם גם בתוך ימים אלו. 
כאשר ישנה ירידת מחירים או מכירת חיסול של מוצרים וכדומה- מותר לקנותם בימים אלו על מנת 

להשתמש בהם אחר ט' באב. דבר של מצוה (כגון תפילין) מותר לקנותו בימים אלו.

טיפוח הבית- הספרדים אסורים בצביעת הבית ושיפוצו בדברים שהם משום פינוק והרחבה רק מאחרי 
ראש חודש אב. אמנם בני אשכנז אסורים בכך כבר מי"ז בתמוז. אמנם כל האמור הוא כאמור דווקא 
בדברים של הרחבה, אמנם בדברים של צורך- כגון צביעת רטיבות וכדומה או דברים של מצוה- כשיפוץ 
בית הכנסת והרחבתו- הדבר מותר. אמנם גם בן אשכנז שהחל את צביעת ביתו קודם י"ז בתמוז יכול

המשך בעמוד הבא 
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הלכה ומנהג
לסיימה בתוך ימי בין המצרים קודם ראש חודש אב. נהגו לשנות מעט בשטיפת רצפת הבית החל מראש 
לשטיפת  משתמשים  בו  הניקוי  בחומר  למעט  הראוי  מן  ולכן  האבלות,  את  לזכור  מנת  על  אב  חודש 

הרצפה. כן יש להימנע מעבודות גינון של פיתוח ונוי בימים אלו. 

ניגון וריקוד- אין שומעים בימים אלו ניגונים ולא רוקדים. אמנם עד ראש חודש אב ניתן להקל להביא 
תקליטן או נגן לסעודת מצוה לשם השמחה. בכלל סעודת מצוה כלולים: ברית מילה, פדיון הבן. ניתן 
ללמוד וללמד נגינה בימים אלו עד השבוע שחל בו תשעה באב בתנאי שלא רוקדים במקביל ללימוד 
הנגינה. אמנם אדם אשר יישאר באותה רמת לימוד גם אם לא יחזור בבית על מה שלמד- לא ינגן בביתו 

אחר השיעור.

תספורת וגילוח- יש בדבר חילוק מנהגים בין בני אשכנז אינם מסתפרים ומתגלחים בימי בין המצרים, 
אסורים  אין  ראשון  ביום  חל  באב  שט'  זו-  (כשבשנה  בו  שחל  בשבוע  רק  כן  נוהגים  ספרד  בני  אמנם 
בתספורת עד תשעה באב עצמו, אמנם המחמיר שלא להסתפר בשנה זו גם בשבוע שקודם לכן תבוא 

עליו ברכה). 

אשה ונערה מותרות בתספורת וגילוח של כל דבר שיש בו משום הסרת גנאי. נער בר-מצוה עד ראש 
חודש אב מותר להסתפר קודם שיכנס לעול מצוות. ניתן גם לערוך 'חלאקה'-תגלחת לקטן בן שלוש 
ימי  ל'  את  שסיים  עד  באב.  תשעה  לאחר  התספורת  את  לדחות  בדבר  שהחמירו  כשהיו  אלו,  בימים 
האבלות מותר בתספורת עד ראש חודש אב. אדם ששפמו מפריע לו באכילתו- מותר לסדרו. מותר 

לגזוז ציפורניו בימים אלו.
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הלכה ומנהג
אין אומרים תחנון מראש חודש סיון ועד יום י"ב בו. בראש חודש מטעם שמחת היום, כבכל ראש חודש. 
בימים ג'-ה' לחודש משום שהם היו 'ימי ההגבלה' ימים בהם התכוננו עם ישראל בקדושה וטהרה למתן 
תורה. ביום ו' משום שהוא חג השבועות. ביום ז' שהוא אסרו חג, והוא 'יום טבוח' – יום בו היו מקריבים 
זכה  שלא  למי  השלמה  ימי  הם  לחודש  ומח'-יב'  בשבת,  השבועות  חג  יוצא  בה  בשנה  ראיה  קרבנות 
'יום מיוחס', הוה  להקריב את קרבן הראיה בחג עצמו. ביום ב' בחודש אין אומרים תחנון משום שהוא 
אומר יום המוטל בין שני ימים בהם אין אומרים תחנון, ולכן אין אומרים בו. ויש המבארים שהכוונה היא 
וגוי קדוש"  לי ממלכת כהנים  "ואתם תהיו  הייחוס המיוחד לישראל, שבו נאמר להם  ניתן  שביום הזה 

(שמות יט ו). 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

אם יש אדים אשר יוצאים מהסיר דינה של החלה כבשרית, ולכן אי אפשר יהיה לאוכלה יחד עם תשובה |
חלב. מה שאין כן מיד לאחר אכילתה מותר לאכול מוצרי חלב. אולם אם החלה הייתה מונחת על 

גבי סיר שלא יצאו ממנו אדים כך שהתחממה בלבד- אפשר לאכול אותה יחד עם מאכלי חלב.

עם שאלה | יחד  שלישית  בסעדה  החלה  את  לאכול  אפשר  האם  בשרי,  סיר  על  חלה  בשבת  חיממתי 
מאכלי חלב?

בוודאי שצריך, כי זה מנהג שנתפשט בעם ישראל וזו הנהגה טובה שצריכה התרה. יחד עם זה תשובה |
מכיוון שזה סייג ולא איסור, מועילה בזה התרה, כי אם היה בדבר צד איסור כמובן שלא הייתה 

מועילה התרה כלל (חיי אדם כלל קכ"ז).

לעשות שאלה | צריך  האם  חלש,  שאני  משום  לחלב  בשר  בין  שעות  חמש  לשמור  להתחיל  רוצה  אני 
התרת נדרים?
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