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רבי דן סגל הביא בשם הגמרא )ערובין נד ע“א(:“אמר שמואל לרבי יהודה שיננא, חטף 
ואכל חטף ושתה“, מדוע? משום ”דהאי עלמא דאזלינן מניה, כהלולה דמי“, משום 
לבאר  סגל  דן  רבי  והוסיף  לאולם שמחות.  דומה  הולכים ממנו,  שהעולם שאנחנו 
מהי כונת הדברים: אדם הגיע פעם לחתונה מפוארת. התזמורת נגנה היטב, הצלם 
וכדין. הכל הבהיק ברקודים, באורות   גם הוא כדת  והאוכל היה  היה אמן אמיתי, 
והיה מלא רושם והדר. כששב האיש הביתה עמוס בחויות,  וגונים,  בשלל צבעים 
הוא הבחין למרבה הצער, ששכח את המעיל שלו, ככל הנראה שם באולם, בחדר 
המבוא. הוא מהר לשוב בחזרה למקום שממנו בא, והנה הוא מגלה, להפתעתו, את 
האולם חשוך לגמרי...מאומה לא נותר מכל האורות, ומכל השמחה...מעט עצמות 
יבשות מפוזרות על הרצפה, מזכרת עלובה לאוכל המשובח שהוגש לכל אורח...מה 
וזה הכל?!לא-הוא  ועצמות  נשאר מכל הארוע? הוא שואל את עצמו, מעט חושך 
מבין לבסוף, גם הקדושין נשארו, בתחילת הערב היו כאן בחור ובחורה, וכעת הם 
איש ואישה...“האי עלמא כהלולא דמי“,העולם הזה דומה לאולם שמחות. כמה אור 
יש,איזו תזמורת, הכל שמח ומרשים, אבל מה נשאר בסוף? בסוף מורידים את האדם 
היה, אפוא,  ושואל: מה  לו אדם  וקצת עצמות...והנה, קם  יש שם חושך,  לרצפה, 
במשך שבעים שנותנו כאן? האם לשוא טחנו מים? האומנם הכל היה להבל ולריק?! 
גם  שנשארת,  היחידה  היא  נשארו...הקדושה  הקדושין  לעומתו,  משיבים  ולא,  לא 
כאשר כבים האורות ורק עצמות יבשות נותרות בעולם...שלוש הלחמניות שנתנו 
לצדקה, התפילות שהתפללנו, השבתות ששמרנו, הדבורים שדברנו בהתר...כל אלו 
הנתינה  כי  אפוא,  נמצא  לנצח!  שלנו  היא  בעולם,  שהרוחנו  הקדושה  כי  נותרים, 
לזולת היא זו שנותנת לנו יותר מכל, וההשקעה בעניני קדושה ורוחניות היא היחידה 
שמלוה את האדם לנצח נצחים, ואינה נלקחת ממנו בבוא יומו, כמו שאומר הכתוב: 
”והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל הכהן“. קרבן העמר ומצות ספירת העמר 
מקשרים אותנו אל ימי ההתעלות של ימי הספירה, ואל ההכנות לקראת חג מתן 
נקנת  בימי הספירה על ארבעים ושמונה קנינים שבהם  היו עובדים  תורה. בקלם 
התורה, וזאת על מנת לזכך את האדם לקראת חג השבועות וקבלת על תורה. בין 
ארבעים ושמונה הקנינים הללו, נתן להבחין גם במידה של ”נושא בעול עם חברו“, 
אשר מהוה אף היא דרך לקנית התורה. אדם הרוצה לזכות לקנות את התורה, ובפרט 
בימי ספירת העמר, צריך להתחזק בענין זה, ובכל עניני בין אדם לחברו. אלו הם 
קניני הנצח שישארו עמו, וכל מה שנתן בהם, הוא שלו יותר מכל. ימי ספירת העמר 
וארבע אלף תלמידי חכמים, תנאים  על פטירתם של עשרים  ימי אבלות  גם  הנם 
משמעות  את  מבינים  שאינן  אנשים  יש  עקיבא.  רבי  של  תלמידיו  שהיו  קדושים, 
החורבן שארע בעולם עם פטירתם של תלמידים אלו. תנאים אלו אמנם מתו במגפה, 
הם טועניםף אבל גם אם לא היו מתים אז, כיום כבר היו מתים בין כה וכה, ואם 
כן, לשם מה עלינו להתאבל כעת?פרופסור ישראלי גדול ערך מחקר אדיר בנושא 
לכת,  הגיע למסקנות מרחיקות  הוא  ובמחקרו  מסוים במשך עשר שנים תמימות, 
לידע ולנסיון, שאיש בעולם לא הגיע אליהם לפניו. באחד הימים טס אותו פרופסור 
לחו“ל, ובמהלך הטיסה התרסק המטוס ולקח אתו מלבד את הפרופסור, גם את כל 
עשר שנות המחקר שלו. לא רק הפרופסור הפסיד מן המות הזה, אלא העולם כולו 
הפסיד על ידי כך עשר שנים של מדע. הבה נתאר לעצמנו שבאותו מטוס שהתרסק 
לא היה נוסע רק אותו פרופסור, אלא כל בכירי הצבא, כל בכירי הרופאים, כל בכירי 
המדענים, הכימאים, הפזיקאים ומגעני אטום, והמטוס היה מתרסק...אותה מדינה, 
אחורנית!  שנים  עשרות  אחד  ברגע  חוזרת  מותם,  אל  התרסקו  ראשיה  כל  אשר 
היא אבדה בשבריר של רגע אבדה שלא נתנת לתאור!! אבל, עם כל הצער הגדול, 
עדין ניתן להשלים זאת, עדין אפשרי להשיג את הידיעות החסרות מאנשים אחרים 
שקימים בעולם, אפשר ליבא פרופסורים שיעמידו דור חדש של תלמידים, שאמנם 
יצליחו להסתדר.  לבסוף  אולם  על האבדה,  בדרכם להתגבר  רבים  יתקלו בקשיים 
וכולם בבת אחת  יעלו על מטוס,  כל בכירי המדענים בעולם  יקרה אם  אולם מה 
יחזור  בררה,  בלית  והעולם,  שהיה,  מה  את  לשחזר  אפשר  אי  כזה  במצב  ימותו? 
אחורנית בכמה שנים משמעותיות מאד. כשעשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא 
מתו, עם ישראל כולו אבד את הידיעות שלהם בתורה, לא היתה סתם אבדה, שניתן 
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ביום  בשמחה  להרבות  נוהגים  א. 
של  הילולא  יום  שהוא  בעומר  ל“ג 
אומרים  ואין  יוחאי.  בר  שמעון  רבי 
בו תחנונים. ויש נוהגים לערוך לימוד 
וללמוד  במנין,  לעומר,  ל“ג  בליל 
שבחי רבי שמעון בר יוחאי המפוזרים 
יפה  ומנהג  הקדוש.  ובזוהר  בש“ס 

הוא.

ילדיהם  את  לקחת  נוהגים  יש  ב. 
שנים  שלוש  לגיל  שהגיעו  הקטנים 
שיסתפרו  כדי  לעומר  בל“ג  למירון 
ובשירים  בשמחה  ראשונה  תספורת 
רבי  לקברי התנאים הקדושים  סמוך 
שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. ויש 
סמוכים למנהג זה מדברי המקובלים. 
צניעות  שאין  האחרון  בזמן  ברם, 
נשמרת במקום הקדוש אשר במירון, 
בל“ג לעומר, שומר נפשו ירחק מהם, 

ושב ועל תעשה עדיף.

לדרך  מלצאת  להמנע  נוהגים  יש  ג. 
אין  להלכה  אולם  הספירה,  בימי 
במקום  ובפרט  כלל,  בזה  להקפיד 
הצורך. וכן אין להקפיד מלרחוץ בנהר 
שנהגו  במקום  )זולת  אלו.  בימים 
להחמיר(.                                                                                             

                                         )חזון עובדיה(  

ההלכה השבועית

הלכות ספירת
העומר וימי הספירה:



סיפור השבוע
אנו  הנכבדים,  רבותי  הזו  הנקודה  ומן  שבוע:  מלפני  המשך 
של  תקופה  אל  קטן  מסך  ומרימים  לאחור  שנים  כמה  נודדים 
הפוקוס  מן  נמחה  לא  עדיין  אל-קעאידה,  אירגון  מרושע.  טרור 
ממשלות  וראשי  מנשיאים  שינה  שעות  המון  וטורד  העולמי 
התאומים  בנייני  של  המדהימה  התרסקותם  המערבי.  בעולם 
בתאום מזוויע ושטני, עדיין מהדהד בתודעה העולמית, כשראשי 
של  איומים  לחלל  לשגר  ממשיכים  עדיין  הצפע,  ראשי  הטרור, 
חומר  הוא  האנתרקס  אנתרקס.  רח”ל.  עצומים  ופיגועים  קטל 
רעיל ומסוכן, לכל מי שבא עמו במגע. צבעו לבן, והוא לא נראה 
יותר מאשר אבקת אפיה תמימה, או קמח סולת לבן. פותחים 
מתחילה  ומכאן  אותו,  נושמים  בחומר,  נוגעים  המעטפה,  את 
ההרעלה הקטלנית. באל-קעאידה חושבים כל הזמן כיצד לפתח 
ללחצים  גרמו  האנתרקס  מעטפות  המערב,  במדינות  פאניקה 
“יש  בישראל.  גם...  וכמובן  בארה”ב,  בית  בכל  כמעט  ופחדים 
עבורכם חבילה קטנה בדואר רשום” הודיע צביקה גורניק הדוור 
הותיק לבני משפחת בלכהיים מרחוב בוסתן הגליל 27, “נדמה לי 
שמדובר בספר, או משהו כזה, גשו לדואר לקחת את החבילה, 
הנה לפניכם האישור אותו תציגו בפני הפקיד”. גיורא בלכהיים 
אברך בן 28 נשוי ואב לשלושה קטנטנים עסוק עד מעל לצווארו 
בכולל  לימודיו  סיום  עם  מיד  כי  לאמו  הבטיח  וללמד,  בללמוד 
הוא יעבור דרך סניף הדואר השכונתי ויביא את החבילה. השעה 
חמש ושלושים אחה”צ. גיורא מציג את האישור לקבלת החבילה. 
הפקיד מבקש שיחתום על קבלתה... אלא שגיורא בלכהיים לא 
ממהר לקחתה. החבילונת משום מה נראית חשודה בעיניו, חשודה 
מאד. “תסלח לי כבוד הפקיד” אמר בלכהיים הצעיר “החבילה 
מנדל  גרשון  שנים.   10 לפני  שנפטר  שלי  לאבא  ממוענת  הזו 
בלכהיים ז”ל. וחוץ מזה שמו של השולח עוד יותר מוזר וחשוד 
בעיני. יוחנן בן זכאי... מתמיה מאד. יוחנן בן זכאי היה תנא חשוב 
בתקופת חורבן בית המקדש השני ומעולם לא שמעתי על קשר 
של דיוור ישיר בין אבא שלי שנפטר ממחלה קשה, לבין התנא 
בן זכאי, למעט העובדה שאבא היה בר-אוריין ובקי בש”ס ישר 
והפוך, ומסתמא היה בקי במכמני אימרותיו וחוכמתו של התנא 
יוחנן בן זכאי”. הפקיד הוריד את משקפיו וגרד בחוטמו במבוכה. 
“ובכן, מה מחליט כבודו... לוקח החבילה, או לא?”. “תראה ידידי 
הפקיד” השיב גיורא בלכהיים בשיקול דעת “דומני שהמעטפה 
...ה...ה...ה אולי אנתרקס. לך  - חומר מסוכן  - אולי  הזו מכילה 
תדע. מי ירצה לשלוח לאבא חבילה 10 שנים אחרי פטירתו ועוד 
מכנה עצמו בשם יוחנן בן זכאי... עשה לי טובה בקש מן הממונים 
שלך בדואר לבצע בדיקה יסודית של החבילונת ואז נחזור אי”ה 
ונפגש”. האלמנה מרים בלכהיים זקפה גבותיה. “חבילונת בדואר 
רשומה על שם בעלי עליו השלום, והשולח - לא פחות ולא יותר 
- יוחנן בן זכאי... אני המומה. טוב עשית גיורא, שהשארת את 
החבילה בדואר. שיבדקו, השם ישמור בהלת האנתרקס הגיעה 
י”ב  בערב  באלול.  י”א  היום  ימים.   10 חלפו  ברק?”.  לבני  גם 
באלול, היורצייט של גרשון מנדל בלכהיים, חמשת בניו מתפזרים 
ועולים לדוכן. ובאותה נשימה, תרצה  בין בתי הכנסת בשכונה 
פגישה  ערב  באותו  להיפגש  אמורה  היתה   18 ה-  בת  בלכהיים 
הזקונים  בת  היא  שלה.  המשודך  עם  ומכרעת  גורלית  שלישית 
המוכשרת של המשפחה, עדינת-נפש מחד ושופעת שמחת-חיים 
מאידך. חמשת אחיה הבוגרים כבר נשואים ומטופלים בילדים, 
המכרעת.  הפגישה  כאמור  האלמנה.  לאמם  גדול  נחת  ועושים 
אמה של תרצה סיפרה לה לפני כחודש, כי כאשר היתה תרצה 
תינוקת כבת שנה, היא חלתה במחלה נדירה וקשה. בחסדי שמים 
ולאחר הרבה תפילות ותחינות היא הבריאה מן המחלה, וברוך 
השם אין בה מום ולא פגע. היא בריאה ב- 100%, אלא שיש אליה 

וקוץ בה. “בתי יקירתי, יש סרח עודף אחד למחלה הנדירה שבה 
חלית, וגם הוא לא משמעותי במיוחד. הפרופ’ שטיפל בך אמר, 
שלפני שאת מתחתנת עליך לוודא שבן זוגך - חלילה - לא חלה 
במחלה הזו. אם חלילה נישאים בני זוג שחלו במחלה הנדירה הזו, 
עלול הדבר לפגוע פגיעה אנושה בילדיהם... אשר על כן, עם כל 
הקושי שבדבר בשלב מסויים בפגישות שלך עם המשודך תצטרכי 
להודיע לו על כך...” כך ביקשה הרבנית בלכהיים מבתה. ישבו 
חמשת האחים בלכהיים לדיון סוער אחרי הצהריים. עוד שלוש 
שעות הפגישה. האם לומר למשודך, או לא לומר. המתנגדים מבין 
נדירה  מחלה  באותה  חלה  שהמשודך  הסיכויים  אמרו:  האחים 
להכניס  מה  ובשביל  ממש,  אפסי  סיכוי   .1:1,000,000 אולי  הם 
ללחץ את כל המערכת? לדידם זה רחוק ממקח טעות. המצדדים 
להודיע טענו כי עצם הסתרת המידע החשוב הזה יש בו משום 
שקר, משום סילוף. וזו אינה דרך נאותה וחינוכית לפתוח בה את 
החיים. השוללים טענו בתוקף, כי יש חשש גדול שהמשודך עלול 
לקבל פיק-ברכיים ולבטל את השידוך רק בגלל המידע השולי הזה, 
שעלול לערער את הבנין היקר והסימפטיה שרוחשים המשודכים 
והמחלוקת ההלכתית הרקיעו שחקים.  הויכוח  לזה.  וזו  לזו  זה 
הבלכהיימים, יש לדעת, הם ללא יוצא מן הכלל תלמידי חכמים 
מובהקים וכל אחד הביא לשיטתו פסיקות של גדולי תורה מכאן 
החלה  והשמש  בערבוביה,  שימשו  ואחרונים  ראשונים  ומשם, 
לנטות לכוון הים. עוד מעט שקיעה והענין לא מוכרע: האם תרצה 
הצעירה תספר למשודך על מחלת הילדות הנדירה שלה, או לא? 
נקישות בדלת. ובפתח, איך לא, צביקה גורניק הדוור הסימפטי 
עם חיוך ענק מרוח על פניו: “משפחת בלכהיים, יקירי ואהובי, לא 
אנתרקס ולא שמרטרקס, אף אחד לא שלח לכם מעטפת טרור. 
הנה החבילונת שלכם, ושיהיה לכם ערב טוב ובשורות טובות”. 
ואמו.  אחיו  לעיני  אותה  ופתח  החבילונת  נטל  בלכהיים  גיורא 
אט אט השתרבב מן המעטפה ספר קטן ובלוי מ”סדרת תיקון 
“מדבר שקר  וכותרתו:  טובולסקי...  הרב אברהם  המידות” של 
החותמת  הופיעה  הספר  כריכת  על  נעצרה.  נשימתם  תרחק”. 
המוכרת של אביהם גרשון מנדל בלכהיים...”בני חביבי” סיכמה 
זו  בדקה  ממש  הסתיים  הרגע  בזה  “הויכוח  בלכהיים  האלמנה 
שקעה החמה. זה יום האזכרה העשירי של אבא שלכם... בעלי, 
האיש הצדיק והיקר, אביכם ז”ל מדבר איתנו כרגע מגנזי מרומים 
ופסק את פסיקתו: “מדבר שקר תרחק. תרצה שלנו תספר למשודך 
שלה על מחלתה הנדירה... כך פסק אבא שלכם ועל כך אין עוררין, 
זו יד ההשגחה עליונה”. שעה אח”כ, 10 דקות לאחר שנפתחה 
הפגישה השלישית, אזרה תרצה בלכהיים אומץ וסיפרה למשודך 
על מחלתה הנדירה... בה חלתה כשהיתה תינוקת. הבחור החביב 
בן הישיבה המוצלח, הצמיד ידיו לרקותיו ואמר: אני לא מאמין!!! 
אני לא מאמין!!! גם אני חליתי בילדותי במחלה הנדירה הזו, אבל 
הורי אמרו לי שאין צורך לספר על כך כי זו מחלה נדירה ביותר 
ובלתי אפשרי הדבר שהמשודכת שלי חלתה בה... אם כך לא נוכל 
להשתדך... אבל זה רצון השם ונקבל זאת באהבה”. מבט עצוב 
נשקף מעיני השניים, והם ברכו זו את זה וזה את זו, שהקב”ה 
יזכה אותם בשידוך מתאים והגון, לאלתר. וכששמע הרב יוחנן 
בן זכאי שהספר “מדבר שקר תרחק” הגיע ביום היארצייט של 
גרשון מנדל בלכהיים עם המסר הברור שלו, הוא ניגב את מצחו 
ואמר: את מבינה רעייתי מדוע במשך 20 שנה הספר היקר המתין 
בספרייתנו, כי עדיין לא הגיע הזמן הנכון והמדוייק לשליחותו, 
ואם תשוחחי עם הרבנית בלכהיים שתחייה, היא תסביר לך היטב 

על סוג קיסמו ותכליתו של התיזמון.  
באדיבות המחבר -הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



אחד  אף  על  ולא  עלינו  לא  חלתה  מכלותי  אחת 
בישראל במחלה נדירה בכליות, עד כדי כך שהנגיף 
)מחלה  עצמו.  את  תוקף  שהגוף  למצב  מגיע  הזה 
ברחבי  רופאים  מספר  אצל  היינו  אוטואימונית( 
הארץ וכולם אמרו לנו שאנו זקוקים לרחמי שמים, 
ובנתיים נתנו לה כדורים כימיים להטיב עמה, אחרי 
מסוכן.  מאד  המצב  שעדיין  שראינו  חודשים  כמה 
לעשות  מנת  על  ינון“  ל“חסדי  להתקשר  החלטנו 
”פדיון נפש לכלתי היקרה. שתזכה בע“ה לרפואה 
תוך  הראשונה.  בפעם  תעלם  ושהמחלה  שלמה 
ודברים התחילו  זמן ממש קצר החל שיפור עצום 
שהכל  פדיון,  עוד  לעשות  החלטנו  ב“ה,  להשתפר 
יעלם לגמרי. וב“ה לאחר הפדיון השני תוך תקופה 
ובסיעתא  התרופות  את  לה  הורידו  קצרה  ממש 
נעלם.  והכל  ושלמה  בריאה  היא  היום  דשמיא 
וכמובן  הנס,  על  עולם  לבורא  להודות  רוצים  אנו 

לשליחיו הנאמנים. ישר כח!
ש.י.ש./ בני ברק

אשתי גננת, השנה קבלה קבוצה של 
ילדים קשים בתוספת מחסור בעזרה, 
היא השתדלה, השקיעה יותר עבודה 
גם בגן וגם עם עצמה אבל התוצאה 
הגיעה למצב קשה  מזמן  היתה שלא 
על סף יאוש כבר.  עד כדי כך שחשבה 
התקשרנו  מהעבודה.  לפרוש  ממש 
לה  לעשות  ובקשנו  ינון“  ל“חסדי 
וימצא  יעזור  שהשם  נפש“  ”פדיון 
והאמת  הזה.  למצב  כלשהו  פתרון 
שלא ידענו מה לעשות, כי מה שהיה 
וזה  עכשיו  עד  עשתה  לעשות  צריך 
הפתרונות,    להשם  אבל  הואיל.  לא 
ישועות  ראינו  דשמיא  ובסיעתא 
גדולות, ממש כך, בתהליך מהיר הכל 
התחיל להסתדר, גם מבחינת הילדים 
שלרוב  פרוצדורה  עזרה,  קבלה  וגם 
לוקחת הרבה זמן, הסתדר ממש מהר. 
מודים לבורא עולם!!!                                                                                         
בעילום שם

לבבי,  קרובת משפחה בשנות הארבעים עברה ארוע 
פגשה  הצינתור  לפני  יום  צינתור,  לעשות  לה  אמרו 
הישועה  על  לה  ספרה  וזאת  אחרת  משפחה  קרובת 
הפרטית שלה. השגחה פרטית ממש, ששתיהן נפגשו 
”במקרה“ יום לפני הצנתור. היא הזמינה ”פדיון נפש“ 
ובאותו בקר עברה את  היום.  ינון“ למחרת  ב“חסדי 
הצנתור, ורופאים אמרו לה שהכל תקין בפנים. מאז 
בן פורת יוסף, חזרה לתפקוד מלא, עושה הכל כרגיל. 

תודה ה‘ על כל הנסים שהשם עושה איתנו כל יום..
פעמים, בעילום שם שבע  מעל  תאוריה  עשיתי 

נסיוני  לאור  לעבור,  הצלחתי  ולא 
עם הפדיונות של ”חסדי ינון“ לאחר 
נושאים,                 מני  בכל  ישועות  שראיתי 
אמרתי לעצמי ” תפרגני לך“ ”פדיון 
נפש“ לפני התאוריה. ואכן בסיעתא 
לציין  מוכרחה  אני  עברתי.  דשמיא 
הגיל  ולמרות  צעירה,  לא  שאני 
עברתי....תודה ה‘...                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                            א.ד.ב. /קרית גת

 שלחו את האחיין שלי לכל מני בדיקות, באחת מהן 
וחששו  מדי  גבוהות  היו  האדומות  שהכדוריות  יצא 
לסוג של מחלה. שלחו אותו לעשות עוד בדיקה כדי 
לאמת ולשלול ממצאים. ולפני הבדיקה השניה עשינו 
לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“. עכשיו ממש קבל את 
התוצאות, שהכל יצא תקין ברוך השם! תודה לבורא 
עולם...                                                                                                                       
בעילום שם



לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’, נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

שאלה: האם מותר לבקש מכהן שיכין לו כוס תה 
או קפה או להשתמש בו בשאר תשמישים?

ה”ה(  דברכות  )פ”ח  בירושלמי  אמרו  תשובה: 
המשתמש ב”כהונה מעל”. וכן פסק להלכה הרמ”א 
אפי’  בכהן,  להשתמש  אסור  וז”ל:  מה(  סעי’  קכח  )סי’ 

בזמן הזה, דהוי כמועל בהקדש אם לא מחל על כך 
)מרדכי בהגהות דגיטין(. וכיון שכן צריך להזהר בזה שלא 

על  מוחל  הכהן  אם  מקום  ומכל  בכהן  להשתמש 
כבודו וברצונו הטוב מחש מגדנות ומשקאות ושאר 
תורה  לומד’  קהל  לפני  או  האורחים  לפני  כיבוד 
כבודו מחול, שכשם שחכם שמחל על כבודו כבודו 
מחול כך כהן שמחל על כבודו כבודו מחול, ומכל שכן 
אם הכהן איוותה נפשו ויעש מעצמו ומרצונו הטוב 
לשמש את אורחיו ואת בני קהלתו שיש לזמר לכל 
הדעות שרצונו זהו כבודו ואין צריך לומר שאם הכהן 
שבודאי  שעושה  השירות  על  טירחא  שכר  מקבל 
מותר להשתמש בו וכל זה כשהשירות והשימוש אינו 
דרך בזיון אבל אם בא הכהן ליצוק מים על ידיו נכון 
עם  כהן  הוא  אם  אפילו  ממנו  לקבל  שלא  להחמיר 

הארץ כיון שהוא דרך בזיון. )יבי”א ח”ו או”ח סי’ כב(.
אך תלמיד חכם רשאי להשתמש בכהן שהוא תלמידו, 
רבו שמוראו  את  לשמש  לתלמיד  רבה  כיון שמצוה 
תלמידו  המונע  כל  חז”ל  אמרו  וכבר  שמים  כמורא 
מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד ופורק ממנו מלכות 
עזוב  שד’  ויראת  חסד  מרעהו  למס  שנאמר  שמים 
ולכן אף על פי שהתלמיד הוא כהן מותר להשתמש 
בו ותלמיד חכם מופלג בחכמת התורה נחשב כרבו 

לענין זה. )יבי”א שם(.

מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

שנוצר  העצום  החלל  את  להשלים  היה  אפשר  אי 
בעולם. הסבה שהפכה את הסכוי להשלים את התורה 
שאבדה לבלתי מציאותי, שאותה הגדיר רבי אלעזר בן 
הורקונוס, רבו של רבי עקיבא: ”הרבה למדתי מרבותי 
ולא חסרתי מהם אלא ככלב המלקק מהים“ )סנהדרין 
סח ע“א( כלומר: כל מה שאני רכשתי יחסית לידע של 
רבותי הוא כה מועט, עד שנדמה ללגימותיו של כלב 
המלקק מהים. והוא מוסיף ואומר:“הרבה תורה למדתי 
גם  בשפופרת“ף  כמכחול  אלא  תלמידי  חסרוני  ולא 
תלמידי קבלו ממני אך ורק כקולמוס שטובלים אותו 
מציר  הוא  בו  שנדבק  המעט  ועם  דיו,  של  בשפופרת 
שחסר  מה  את  להשלים  יתכן  לא  כך,  משום  ורושם. 
בעולם עם פטירתם של תלמידי רבי עקיבא. עם ישראל 
חזר באותם ימים אחורנית, והגיע למצב שאי אפשר 
שלושת  ואפילו  שנה,  אלפים  לאחר  גם  אותו  לתקן 
אלפים שנה, משום כך, גם היום, עלינו להתאבל, שכן 
לגמרי אלמלא  להיות אחר  היה  יכול  כל המצב שלנו 
קרה  הזה  הנורא  החסר  וכל  שקרה.  מה  קורה  היה 
משום שלא נהגו כבוד זה בזה. מדובר בתנאים, קדושי 
עליון, שאיננו מבינים כלל את חטאיהם, ואף על פי כן, 
בהתאם לדרגתם היתה כנגדם תביעה, ובשל כך הקב“ה 
אדם  בין  עניני  חמורים  כמה  עד  נבין  מכאן  לקחם. 
התורה,  מקניני  חלק  מהוים  גיסא  מחד  אשר  לחברו, 
הבא,  לעולם  אמיתי  רכוש  האדם  בידי  ומותירים 
ומאידך גיסא, פגימה בהם גורמת לעונש איום ונורא.                                                                                             

ומתוק האור

המשך מטעמים לשולחן

ניתן להוריד את העלון באתר

אמץ
משפחה נזקקת

תרום לח”ג
לחם, חלב, גבינה

מתקשרים
לחסדי ינון < 

תורמים את שווי המוצר:
לחם חלב וגבינה <

המשפחה הנזקקת תקבל 
קופון לקניית

לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!

לתרומות: “חסדי ינון” 03-6182992

לחגלחג
גבינה  • חלב   • לחם 

בשקל אחד בלבד!
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