
חובת  נתמעטה  שבימינו  נראה  ראשון  במבט 
אין  הזהירות מאכילת מאכלות אסורות, שכן כמעט 
אך אם  ללא הכשר.  ישראל מאכלים  בנמצא בארץ 
חובת  התמעטה  לא  שאדרבה  נראה  לעומק  נתבונן 
הזהירות, כי אם יש להרבות להתבונן בעניין ולדעת 

עד היכן הדברים מגיעים. 

בפרשתנו  שוב  שמופיעה  אסורות  מאכלות  פרשיית 
אשר  לגר  נבלה  כל  תאכלו  "לא  במילים  חותמת 
בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי, כי עם קדוש 
אתה לה' אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו" (דברים 
הזהירות  סיבת  את  לנו  מדגישה  התורה  כא).  יד 
לה' אלהיך".  "כי עם קדוש אתה  במאכלות אסורות 
אותה הקדושה המיוחדת לישראל מודגשת בזהירות 
מאכילת נבלה עוד יותר מאיסורי תורה ומצוות רבות 
אחרות. מבאר רש"י (שם): "כי עם קדוש אתה לה' - 
קדש את עצמך במותר לך. דברים המותרים ואחרים 
מה  זה  בפניהם".  תתירם  אל  איסור,  בהם  נוהגים 
"כי עם  שכתוב בספרי (דברים פיסקא צז סעיף ב): 
קדוש אתה לה' אלהיך- קדש את עצמך. כי עם קדוש 
אתה לה' אלהיך- קדושה שהיא עליך היא גרמה לך". 
הסבר,  טעונה  והמדרש  רש"י  של  זו  לשון  לכאורה 
ולא  התורה  מן  אסורות  במאכלות  פה  מדובר  שכן 
במאכל של היתר, ומהי הקדושה במותר לך שעליה 

מדובר? 

אומר הזוהר הקדוש (פרשת שמיני דף מא עמוד ב): 
דשלמה  במלי  אסתכלנא  לפיהו".  האדם  עמל  ""כל 

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

כ"ט אב פרשת ראה
תשפ"א

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158

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

גליון מספר 224

מלכא וכלהו אחידן בחכמה עלאה. "כל עמל האדם 
נש  לבר  ליה  דדיינין  בשעתא  קרא  האי  לפיהו", 
בההוא עלמא כתיב כל ההוא דינא וכל מאי דסביל 
 – דעלמא  נקמתא  מיניה  ונקמין  עלמא  בההוא 
"לפיהו", בגין פיהו דלא נטיר ליה וסאיב ליה לנפשיה 
"וגם  דימינא.  בסטרא  דחיי  בסטרא  אתדבק  ולא 
הנפש לא תמלא" לא תשתלים דינהא לעלם ולעלמי 
לסלקא  תשתלם  לא  תמלא  לא  אחר  דבר  עלמין. 
ואתדבקת  אסתאבת  דהא  בגין  לעלמין  לאתרהא 
בסטרא אחרא, ר' יצחק אמר כל מאן דאסתאב בהו 
כאלו פלח לעבודה זרה דאיהו "תועבת ה' (דברים ז), 

וכתיב "לא תאכל כל תועבה" (שם יד)".

הזהר מדמה את אכילת מאכלות אסורות לדבקות 
של אדם בעבודה זרה. עבודה זרה היא איסור תורה 
שמחייב את האדם מיתה והיא מן המצוות שעליהן 
מאכלות  אכילת  ואילו  יעבור",  ואל  "יהרג  נאמר 
חיוב  בהם  שאין  רגילים  תורה  איסורי  הם  אסורות 
אך  חמור,  דבר  הוא  התורה  מן  שלאו  כמובן  מיתה. 
מאלו  פחות  חמור  מכות  שעונשם  לאווין  סוף  סוף 
איסורים  בין  הדימוי  מהו  כן  אם  במיתה.  שעונשם 
זו, שאומר הזהר כי בשעה שאדם  זו אף  אלה? לא 
ומעשים  המצוות  על  לדין  הכבוד  כסא  לפני  יעמוד 
משום  לטמיון  יירד  הכל   – עשה  אותם  טובים 
הוא  אף  זה  ועניין  אכל.  אותם  האסורות  המאכלות 
מצריך הבנה, שהרי הקב"ה הוא "הצור תמים פעלו 

המשך בעמוד הבא
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וישר  צדיק  עול  ואין  אמונה  אל  משפט  דרכיו  כל  כי 
הוא" (דברים לב ד), וכיצד איסור תורה אחד מבטל 

את כל העמל הרוחני עליו עמל האדם כל ימי חייו?

אומר  גורם לטמטום הלב.  אכילת מאכלות אסורות 
תאכל  "לא  ס"ז):  פא  סימן  דעה  (יורה  הרמ"א  מרן 
וכן  האסורים.  דברים  ישראלית,  אפילו  המינקת, 
וביאר  בזקנותו".  לו  מזיק  זה  כל  כי  בעצמו,  התינוק 
האוכל  דקטן  פי  על  אף  "כלומר  כו)  (ס"ק  הש"ך 
להפרישו,  מצווה  אביו  אין  מדרבנן  האסורים  דברים 
מדינא  היינו  שמ"ג,  סי'  חיים  באורח  שנתבאר  וכמו 
בזקנותו  לו  שמזיק  מפני  יפרישו  מקום  מכל  אבל 

שמטמטם הלב וגורם לו טבע רע".

הגמרא (יבמות כ.) מבארת שיש באיסורי עריות שני 
איסור  מצוה.  ואיסור  קדושה  איסור   – איסורים  סוגי 
חכמים,  מדברי  לעריות  שניות  איסור  הוא  קדושה 
חכמים  דברי  המקיים  ש"כל  משום  כן  נקרא  והוא 
נקרא קדוש" אמנם "וכל שאינו מקיים דברי חכמים - 
קדוש הוא דלא מקרי, רשע נמי לא מיקרי". זהו מה 
הוסיפו  כלומר  לך",  במותר  עצמך  "קדש  שנאמר 
לעריות  נבוא  שלא  כדי  לעריות  שניות  חכמים 
ודחף  צמאון  היא  קדושה  התורה.  מן  האסורות 
במדרגה  רק  להסתפק  לא  ועוד,  עוד  להתעלות 
להוסיף  רצון  אלא  והאסור,  המותר  של  הבסיסית 
של  הכלל  הוא  הקדושה  יסוד  בקדושה.  מעלות 
"מעלין בקודש ולא מורידין" (מנחות יא ז), ולכן "מנה 
של קודש – כפול היה" (מנחות עז.). אבן הבוחן אם 
אדם נמצא בתנועה של התעלות היא האם הוא רוצה 

קומתו  אל  מעבר  העת  כל  עצמו  על  להוסיף 
יכול להתקיים  לך"  "קדש עצמך במותר  העכשווית. 
הוא  שבו  הדבר  מהו  בעצמו  מזהה  כשאדם  דווקא 

עצמו מתמודד ובו זקוק הוא לתוספות קדושה. 

אומרת הגמרא (הוריות יג.): "נתין קודם לגר - זה גדל 
עמנו בקדושה, וזה לא גדל עמנו בקדושה". הנתינים 
שהם  משום  אחרים  גרים  פני  על  ועדיפים  קודמים 
לכלל  שנכנסו  הנתינים  אותם  בקדושה.  עמנו  גדלו 
שנים  לאורך  זכו  יהושע  בימי  רמאות  בדרך  ישראל 
לספוג מהקדושה המיוחדת לישראל, לקלוט לתוכם 

מאותו הצמא לעשות תמיד יותר. 

הלב  על  הלב.  לטמטום  מביאות  אסורות  מאכלות 
אומר הכתוב "אני ישנה ולבי ער" (שיר השירים ה ב). 
שבשמים  לאביהם  תמיד  מכוון  ישראל  של  הלב 
כתמר, "מה תמר זה אין לו אלא לב אחד – אף ישראל 
אין להם אלא לב אחד לאביהם שבמים" (סוכה מה:). 
טמטום הלב מביא לסתימת הצינורות הרוחניים של 
ורוחניות.  בקדושה  להתעלות  חשק  להעדר  האדם, 
הרצון  את  מאבד  אסורות  מאכלות  שאוכל  מי 
עוד  לו  אין  ומרוממים,  נשגבים  לדברים  והתשוקה 
מובן  כן  על  ולתורתו.  לה'  יוקדת  התלהבות  תוספת 
עם  "כי  בלשון  האיסור  את  מטעימה  התורה  למה 
קדוש אתה לה' אלהיך", טמטום הלב מונע מהאדם 
ולחפוץ  בעולם  האלהית  הנוכחות  את  לחוש 

להתקדש בעבודתו. 

בזה יובנו דברי הזהר. אין כוונת דבריו שם לפשוטם 

המשך בעמוד הבא
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שוות  אסורות  מאכלות  אכילת  שאיסור  דברים,  של 
ערך לאיסור עבודה זרה. אלא שכשם שעבודה זרה 
השני,  הצד  אל  האלהים  מעבודת  הפנייה  היא 
הסטרא אחרא, כך פועלת אכילת מאכלות אסורות. 
כפי שהעובד עבודה זרה כופר בכל התורה כולה, כך 
האוכל מאכלות אסורות מתנתק מכל וכל מהחשק 
לקיום תורה ומצוות, ובזה האדם יכול להגיע להפסד 

של כל עולמו הרוחני. 

בענייני  להיזהר  יש  כמה  עד  אנו  למדים  מכאן 
ואיבוד  מאכלות אסורות שלא להגיע לטמטום הלב 

כל עולמנו הרוחני וחשק הקדושה שבליבנו.

שבת שלום!
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ר' אריה היה אומר על הפסוק "וזרקתי עליכם מים טהורים 
ממעשיו  יטהר  שהאדם  כדי  כי  יח)  לד  (יחזקאל  וטהרתם" 
הרעים עליו לתת על עצמו מים טהורים – דמעות. אין דבר 
משום  ננעלו",  לא  דמעות  "שערי  אמת.  מדמעת  וזך  טהור 
שהאדם בוכה מתוך כאב מקירות ליבו. לכן היה מקפיד ר' 
אריה שלא לצער שום אדם מחשש שהלה יזיל דמעה. הוא 
העשוקים  מדמעות  קרבו  אל  בספוג  עצמו  מטהר  היה 
של  כוחה  את  להעריך  אריה  ר'  ידע  והכואבים.  הנדכאים 

דמעה והיה מטהר עצמו על ידי תפילה בדמעות שליש. 

סיפר נכדו הרב דוד לוין: בוקר אחד נכנסתי לחדרו ומצאתיו 
עצוב, והוא שח לי: "אמש היה אצלי זוג ששלום-הבית הופר 
להשכין  וניסיתי  הלילה  כל  כמעט  עמהם  ישבתי  ביניהם. 
הבית-  רצפת  על  אריה  ר'  הצביע   – וכאן"  ביניהם.  שלום 
"רואה אתה מרצפת זו? ספגה היא מדמעותיה של האשה. 
יכולתי להשפיע  ניסיתי ככל  דמעות אמת, דמעת עשוקים. 
ולא  שלום-הבית,  בהפרת  האשם  הינו  שלדעתי  הבעל  על 
הנך  'פטור  לו  ואמרתי  התרעמתי  לבסוף  בידי.  הדבר  עלה 
מללכת לטבול במקווה טהרה מעתה. עצתי לך, טבול עצמך 

בדמעות זוגתך והיטהר בהן'"". 

(צדיק יסוד עולם עמודים 174-175)  
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ממעשיו  יטהר  שהאדם  כדי  כי  יח)  לד  (יחזקאל  וטהרתם" 
הרעים עליו לתת על עצמו מים טהורים – דמעות. אין דבר 
משום  ננעלו",  לא  דמעות  "שערי  אמת.  מדמעת  וזך  טהור 
שהאדם בוכה מתוך כאב מקירות ליבו. לכן היה מקפיד ר' 
אריה שלא לצער שום אדם מחשש שהלה יזיל דמעה. הוא 
העשוקים  מדמעות  קרבו  אל  בספוג  עצמו  מטהר  היה 
של  כוחה  את  להעריך  אריה  ר'  ידע  והכואבים.  הנדכאים 

דמעה והיה מטהר עצמו על ידי תפילה בדמעות שליש. 

סיפר נכדו הרב דוד לוין: בוקר אחד נכנסתי לחדרו ומצאתיו 
עצוב, והוא שח לי: "אמש היה אצלי זוג ששלום-הבית הופר 
להשכין  וניסיתי  הלילה  כל  כמעט  עמהם  ישבתי  ביניהם. 
הבית-  רצפת  על  אריה  ר'  הצביע   – וכאן"  ביניהם.  שלום 
"רואה אתה מרצפת זו? ספגה היא מדמעותיה של האשה. 
יכולתי להשפיע  ניסיתי ככל  דמעות אמת, דמעת עשוקים. 
ולא  שלום-הבית,  בהפרת  האשם  הינו  שלדעתי  הבעל  על 
הנך  'פטור  לו  ואמרתי  התרעמתי  לבסוף  בידי.  הדבר  עלה 
מללכת לטבול במקווה טהרה מעתה. עצתי לך, טבול עצמך 

בדמעות זוגתך והיטהר בהן'"". 

(צדיק יסוד עולם עמודים 174-175)  

הלכה ומנהג
לאחר סעודת פת מברכים ברכת המזון, שהיא מצוה מן התורה שנאמר "ואכלת ושבעת וברכת". הגמרא 
(ברכות נב.) הביאה מחלוקת האם ברכת המזון טעונה כוס או לא, הוה אומר האם בשעת ברכת המזון 
יין בידו ולאחריה לברך "בורא פרי הגפן" ולשתות מהכוס או שאין צורך בכך, כנאמר  יש לאחוז בכוס 
בפסוק "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא" (תהלים קטז יג)  – והיא נקראת 'כוס של ברכה'. בטעם הדבר 
כתב מרן המשנה ברורה (סי' קפב סק"א) "שכן הוא דרך כבוד ושבח נאה להקב"ה לסדר שבחו וברכתו 
יוחנן: כל  ית' על הכוס". על המקפיד לברך ברכת המזון על הכוס נאמר בגמרא (שם נא.): "אמר רבי 
המברך על כוס מלא - נותנין לו נחלה בלי מצרים, שנאמר "ומלא ברכת ה' ים ודרום ירשה". רבי יוסי בר 

חנינא אומר: זוכה ונוחל שני עולמים - העולם הזה והעולם הבא". 

לדעת התוספות והרשב"ם (פסחים קה:) ורבנו יונה (ברכות לז:) אפילו יחיד שמברך ברכת המזון לבדו 
צריך לברכה על כוס יין, וכדעה זו סבר הטור (אורח חיים סי' קפב). אמנם הביאו התוספות (שם) שאין 
מנהג העולם כן, אלא נוהגים לברך ברכת המזון על הכוס דווקא כאשר סועדים שלושה יחד ומזמנים, 
וכך הובא בזהר הקדוש (זהר חדש מז.). אך הרי"ף והרמב"ם סברו שאין ברכת המזון טעונה כוס, ומה 

שנאמר שבח בגמרא על המברך ברכת המזון על הכוס הוא למצוה מן המובחר ולא משורת הדין.

מן  שמצוה  ברורה  המשנה  מרן  פסק  השיטות.  לשלושת  ציין  ס"א)  קפב  (סי'  ערוך  השולחן  למעשה 
המובחר לברך על הכוס בשלושה, אך העולם נהגו להקל כשאין לאדם יין זמין בביתו לברך בשלושה גם 
בלא כוס, וכן פסק הכף החיים (שם סק"ד). אמנם גם המדקדקים אין מברכים ביחיד על הכוס משום 
דברי הזהר שאין ברכת המזון טעונה כוס אלא בשלושה. ובמיוחד יש להקפיד על ברכת המזון על הכוס 

בשלושה בשבתות וימים טובים שהיין מצוי על השולחן (ערוך השולחן קפב א).
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

בוודאי, הגמרא (ברכות נא:) אומרת מפורשות שעל ידי כוס של ברכה מתברכת אשתו של אדם, תשובה |
ולא להעביר את התכולה לכוס  ד). אבל ראוי לשלוח לה מהכוס עצמה  (קפג  וכן פסק השו"ע 
אחרת (מאירי). אולם מצאתי בארחות רבנו (ח"א עמ' פה) שהסטייפלר דייק שגם הבקבוק שממנו 

מזגו את הכוס של ברכה נחשב בכלל כוס של ברכה. 

ויש לדעת שאורח יכול לשלוח לאשה רק מדעת בעלה, כפי שהביא הב"י (יו"ד קצה יג) ממסכת 
כלה שמי שמשגר שלא מדעת בעל הבית חייב מיתה.   

האם יש להעביר כוס של ברכה לאשה?שאלה |

הגרש"ז אויערבך זצ"ל (שולחן שלמה ס"ו) פסק שדי בהגבהת גוף הגביע ולא צריך שכל הגביע תשובה |
יהיה טפח מעל השולחן. ויש הסוברים שבכלל הטפח מודדים גם את עובי כף היד של המברך 

(תהלה לדוד קפג סק"ג).

מה שנאמר בהלכה שיש להגביה את הכוס בברכת המזון האם צריך שכל הגביע יהיה גבוה טפח שאלה |
או די בהגבהת גוף הגביע?
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