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נחלקו תנאי ביומא ג: בהא דכתיב "עשה לך שתי חצוצרות כסף" וכן בהא דכתיב 
דלכאו'  ויל"ע  צבור.  משל  או  משלך  הוא  אם  וכו'  ושחלת"  נטף  סמים  לך  "קח 
היו  מה  "התרומה  פ"ה  בשקלים  כדתנן  צבור  משל  הקטורת  באה  ודאי  לדורות 
וכנראה  קטורת.  לאתויי  צבור"  קרבנות  וכל  וכו'  תמידין  בה  לוקחין  בה  עושים 
משה  מסרו  משלך  למ"ד  דגם  ואפשר  במדבר,  שהיתה  בקטורת  אלא  נחלקו  לא 
לציבור וצ"ת. גם לדורות לא מצינו יחיד במקום משה שנאמר שבאו משלו, וגם 
צבור.  משל  באו  לכו"ע  לדורות  ולכאו'  נגנזו,  משה  של  שאותן  חצוצרות  לענין 
"בשמים  כתיב  המשכן  לנדבת  הצווי  דבכלל  מבואר  תרומה  דבפרשת  צל"ע  עוד 
לשמן המשחה ולקטורת הסמים" ובפרשת ויקהל כתיב "והנשיאם הביאו וכו' ואת 
הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטורת הסמים" ומבואר דהקטורת 
בפי'  שם  וראיתי  המשכן,  דמלאכת  בבריתא  מבואר  וכן  הנשיאים,  מנדבת  באה 
הגרח"ק שליט"א דהיה הוראת שעה דיחיד יוכל לנדב הקטורת דלדורות הן באין 
מתרומת הלשכה. ומ"מ לא ידענא איך יתישב עם מה שאמרו ביומא דאיכא למ"ד 

עשה לך משלך. וצע"ג.

שוב ראיתי במשך חכמה ר"פ תרומה שכתב לישב זה דרק הסממנים שנכתבו בפר' 
כי תשא שהם נטף ושחלת וחלבנה ולבונה, היו משל משה דעליהם כתוב קח לך 
סמים וכו', אבל שאר סממני הקטורת היו משל כל ישראל כמבואר בפר' תרומה 
דנצטוו על נדבת הקטורת ומטעם זה לא נתפרשו כל הסממנים בכי תשא משום 
דשאר הסממנין לא באו משל משה יעו"ש. ובספר התורה והמצוה להמלבי"ם בפ' 
חוקת מצאתי שכתב דנראה דרק לענין קטורת נחלקו תנאי ביומא ג: אם קח לך 
סמים הוא משלך או משל צבור אבל לענין שמן המשחה לכו"ע בא משל ציבור 
אף שגם בו כתוב ואתה קח לך, דהא חזינן בפר' תרומה דבשמים לשמן המשחה 
הוא בכלל נדבת הציבור ובשלמא בקטורת איכא למימר שמה שנצטוה משה קח 
לך משלך הוא אחרי שיגמר הקטורת שנתנדבו הציבור יבוא הקטורת בשאר שנים 
משל משה, אבל בשמן המשחה דנעשה רק פעם אחת וכולו קיים לדורות ודאי 

בא משל ציבור כדאיתא בפרשת תרומה. ומדבריו למדנו תי' אחר לקושיא 
זו דגם למ"ד קח לך משלך מתחילה נתנדבו הציבור ורק אחרי שכלה, 

בא משל משה.

הרב שמואל קונשטט

א. ת"ר, מנה לכל יום פרס בשחרית ופרס בין הערבים. ובמל"מ פ"ג תו"מ ה"ה נסתפק 
אי הוי שיעור בקטרת מה"ת או מדרבנן. ובפסקי תוס' כריתות מבואר שהוא מהלל"מ 

וברש"י זבחים קט. מבואר ששיעור פרס מדרבנן. ומה"ת די בשיעור כזית.
וקשה דבאיסור מפטם קטורת להריח בה האמור בפרשתנו, במתכונתה לא תעשו. כתב 
בגדול  והשיעור  בכזית,  שדי  זבחים  ברש"י  כמבואר  ואי  מנה.  במפטם  רק  שחייב  רש"י 

מדרבנן, איך יתכן דלאו דמפטם נקבע לפי השיעור דרבנן.
ומרן הגרי"ז הביא בשם אחיו הגר"מ הגם שלמעשה הקטרה די בכזית אמנם בשיעור 
הגרי"פ  בבאור  אכן  קרבן.  בשיעור  להיות  צריך  בפיטום  ולכן  מנה  הוא  בקטורת  קרבן 
לרס"ג ח"א מ"ע ג' (157) נקט בשיטת רש"י שבעי להקטיר כל יום מנה דבר תורה. אלא 

שהחלוקה לפרס דרבנן, ומה"ת יכול בבוקר כזית ובערב הנותר.
ב. כתב הטור ס' רלז. בשם רב עמרם אחר שגומרין תפילת ערבית נוהגין לומר פטום 
הקטורת  אמירת  שנקט  בזה  למאד  תמהו  והאחרונים  בערב.  היתה  וקטורת  הקטורת. 
אחר ערבית. והבאר שבע סוף תמיד כתב לבאר בזה כמו שתפילות ערבית כנגד איברים 
ופדרים שנקטרים במשך כל הלילה. כך לפי שקטורת היתה מתעכל וחלק הלילה כאברי 

עולה יש לחושבו כמצוותו בערב.
ג. מור מסממני הקטורת כתב הרמב"ם כלי המקדש א' ג', הוא דם הצרור בחיה שבהודו. 
ובראב"ד השיגו שאין דעתו מקבלת שיכניסו במעשה הקודש דם חיה טמאה. והכס"מ 
ישב כיון שנשתנה צורת דם שבו למה יגרע. ובארו שהראב"ד התכוין לתמוה מחמת דין 

משקה ישראל. ולזה מתבאר מה שהשיב הכס"מ שאין חסרון כיון שנשתנה.
העלו  ובזה  בפיך,  המותר  מן  נוסף  דין  יש  הרי  תקשה  אכתי  הוסיף  ס"ג  או"ח  והנו"ב 

המותר  מין  רק  גבוה  למלאות  הוכשר  לא  דאכתי  שינוי  מהני  שלא  האחרונים 
באכילה. וצ"ת כיצד הוכשר דם חיה טמאה לסממני קטורת. וצידד דרך שיש בו 
תורה. נאמר הך הלכתא של תורת ה' בפיך. וקצת יש לברר שאי נימא שקטורת 

חשיב כקרבן קטורת כמו שאשכחן ברבותינו. ודאי ראוי שיונהג בו 
הלכתא של מין טהור.

שואל כענין
הרב מנחם ש. כהן

חלבנה  שהרי  תענית,  אינה  ישראל  מפושעי  בה  שאין  תענית  "כל  אמרו,  (ו:)  בכריתות 
ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטורת", ונראה דלכך היו בה י"א סממנים, להורות 
שאין הרשע מן המנין, [כי הרי מחלל שבת אינו מצטרף למנין], ושו"ר כעי"ז במהרש"א 
שם. ויש להוסיף עפ"י מה שהביא החיד"א (מראית העין מגילה י.) בשם האר"י דחלבנה 
בגימטריא המן, ובמגלה עמוקות (אופן קפט) כתב שהוא גם בגימטריא מאדי"ם, וכולם 
יחד ר"ת מח"ה, וכ"ז להורות שאף רשע כהמן אם הוא אך ישראל יש לצרפו. ועוד, שיש 
לצרפו אפילו אל ה"מור" שהוא כנגד מרדכי שהוא ראש הצדיקים, [ותבין מזה ששורש 

מרדכי נגד המן].

וגם  בו,  תלויה  שנשמה  דבר   - ריח  הוא  קטורת  כי  הרשע,  את  שמחברים  הדבר  וטעם 
היא  טהורה  הנשמה  אבל  החוטא,  מהגוף  רק  בא  הרע  והריח  קדושה,  נשמה  יש  לרשע 
המרמז  מחלבנ"ה  הח'  את  דכשתסלק  שם,  החיד"א  וכתב  הנשמות.  כל  אל  ומתחברת 

על חטא, נשאר לבנ"ה שהוא בחינת אסתר, לרמז שגם חוטא גדול זה יכול לחזור 
בתשובה, ולכך מצרפים אותו. ועוד ראיתי, דכאשר תפתח פתח קטן בח' היא 

נעשית ה', ואז היא נהפכת להלבנ"ה [כידוע ענין זה מחמ"ץ ומצ"ה].

צירוף החלבנה לקטורת
הרב יצחק לוין

כתב הטור (או"ח סי' קלג) דיש לומר ברייתא דפיטום הקטורת בכל יום, ועיי"ש בב"י 
בשם מהרי"א דהשווה אמירת ברייתא זו לאמירת פרשיות דשאר הקרבנות, עי"ש, 
חשובה  הקרבנות  פרשת  שאמירת  דכשם  נינהו,  דינא  חד  לכאו' דתרוויהו  ומשמע 
כאילו הקריב קרבן, וכדאיתא בסוף מנחות כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב 
כמקטיר  חשוב  ג"כ  דהוא  הקטורת  פרשת  אמירת  לענין  גם  הוא  כן  וכו',  חטאת 

קטורת.
והנה המג"א (קלב סק"ג) הקשה על מה שאומרים בשבת וביו"ט ברייתא דפיטום 
קודמת  היתה  דהקטורת  (לג.)  ביומא  שנינו  דהא  מוסף,  תפילת  לאחר  הקטורת 
הרבה למוספין, ומבואר שם בסוגיא הטעם לזה, דקטורת נאמר בה בבוקר בבוקר 
[לשון הקדמה] ומוספין נאמר בהו ביום [לשון איחור]. ור"ל דאמנם פשיטא שאין 
הסדר מעכב בדיעבד, ואם הקדימו המוסף לקטורת יצאו ידי חובתן, [וק"ו הוא מהא 
דאיתא במנחות (מט:) דאם הקדימו המוסף לתמיד כשר בדיעבד], מ"מ שורת הדין 
נותנת דדבר הקודם לחבירו לענין לכתחילה קודם נמי בסדר אמירת הפרשה. ותי' 
המג"א דתקנו כן כדי ליפטר מן התפילה מתוך דברי תורה, ועי"ש. אך יש להוסיף 
ולהעיר ע"פ המבואר בברכות (כז.) דכל מקום שנאמר בו בבוקר בבוקר היינו עד ג' 
שעות של היום, עי"ש, וא"כ דינא הוא שסוף זמן הקטרת הקטורת הוא בג' שעות, 
ולפי"ז היה מן הראוי להקפיד על אמירת ברייתא זו שתהיה קודם ג' שעות, וכעין 
מה שנפסק בשו"ע (סי' מז סי"ג) דלא יאמר פרשת התמיד אלא ביום, דאין מקריבין 

קרבן תמיד בלילה.
דמצות  והחינוך  הרמב"ם  מדברי  להוכיח  כ'  ה"ח)  פ"ב  המקדש  (כלי  הגרי"ז  והנה 
הקטרת הקטורת חלוקה ביסודה ממצות הקרבת שאר קרבנות ציבור, דיסוד המצוה 
דכל ק"צ הוא שהציבור הם נחשבים המתכפרים בהקרבן והוא עולה להם ולשמם, 
הוא  ומצותה  חיובה  יסוד  אלא  כלל,  מתכפר  שם  בה  שייך  דלא  בקטורת  משא"כ 
(מד.)  ביומא  קצת  משמע  [וכדבריו  בזה,  שהאריך  עי"ש  בלבד,  ההקטרה  מעשה 
שמכפרת  לקטורת  למדנו  חנניא  ר'  תני  דהא  אין  מכפרא,  מי  "וקטורת  דאמרינן 
הגמ'  תי'  לאחר  דאף  לכאו'  ומשמע  העם",  על  ויכפר  הקטורת  את  ויתן  שנאמר 
אין הציבור קרויים מתכפרים בהקטורת, דהיינו שהם הבעלים על הקטורת לענין 
במחתה,  דאהרן  וכמעשה  עליהם  לכפר  מועילה  הקטורת  שעבודת  אלא  הכפרה, 
וכעין הא דאיתא בזבחים פ"ח דבגדי כהונה מכפרין. וע"ע במשמר הלוי יומא סי' 

קכא].
ומעתה נוכל לומר, דבאמת אין שייך באמירת פרשת הקטורת מעלה זו דכל העוסק 
מתכפר,  שם  בהו  דשייכא  קרבנות  באותם  דוקא  נאמר  זה  דענין  הקריב,  כאילו 
[דהיינו  בעליו  לשם  הקרבן  קרב  כאילו  מועילה  הפרשה  דאמירת  נתחדש  ובהם 

האומר] והורצה לו לכפר עליו, משא"כ בקטורת דליכא בעלים המתכפרים 
בו. ולפי"ז ניחא היטב הא דלא קפדינן באמירתה על זמן ההקטרה וסדרה 

חשיבות  דליכא  מאחר  התמיד,  פרשת  באמירת  שהקפידו  כמו 
הקרבה באמירה זו.

אחרי קדושים - בענין אל תפנו אל האלילים

אל תפנו אל האלילים

שם מקום כשם ע"ז ערש"ק י' אייר תש"ע

שואל כענין

ציור וצילום דמויות אנשים

ראיית בית ע"ז

שער הציון

תגובות

איתא בשבת )קמט.( ת"ר כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקנאות 
בני  דיוקנות של  או  חיות משונות,  בכותל  בני אדם המציירים  ]-כגון 
אדם של מעשים, כגון מלחמת דוד וגלית, וכותבין תחתיה זו צורת חיה 
פלונית, וזו דיוקנית פלוני ופלונית - רש"י[, אסור לקרותו בשבת. ודיוקנא 
עצמה, אף בחול אסור להסתכל בה, משום שנאמר 'אל תפנו אל האלילים'. 

מאי תלמודא, אמר רבי חנין אל תפנו א-ל מדעתכם.
א-ל  תפנו  'אל  פירש,  הערוך  בעל  והרב  הרי"ף(  מדפי  )סג:  הר"ן  וכתב 
מדעתכם' - בזמן שאתם מסתכלים בהם אתם מפנין א-ל מדעתכם, עכ"ל. 
כל מחשבתו  נתונה  הלב,  את  המושך  בדבר  זה שמתבונן  היינו, שעצם 

ומתעסקת בדברים אלו, וממילא הוא מפנה א-ל מדעתו. 
מסעירים  ציורים  אחרי  נמשך  שהאדם  שבעת  היא,  מציאות  והלא 
שוקע  כשהוא   - ימינו  במציאות  או  רש"י(,  שם  שפי'  )כמו  ומתמיהים 
בקריאה או צפייה, הוא מתנתק מסביבתו, ואינו שם לב למתרחש סביבו. 
ובודאי שאינו יכול לקיים באותו זמן את מאמר הכתוב 'שויתי ה' לנגדי 
תמיד', כי כל מחשבתו והווייתו מרוכזים במה שרואה עכשיו, ולית אתר 
פנוי במחשבתו להרהר במציאות הבורא ית'. ועל זה אמרו חכמים "אל 
תפנו א-ל מדעתכם", אל תביאו את עצמכם למצב של שקיעה כה חזקה 
ועמוקה, עד שלבכם יתפנה מכל מחשבה אחרת. ]משא"כ בשאר עיסוקי 
האדם, שאין הכרח שישקע עד כדי כך שלא יוכל לחשוב מחשבת קודש. 
ואף שיתכן ותשתקע כל מחשבתו בהם, לא אסרום חז"ל, כי בעיסוקו בזה 

אינו מבטל בפועל את מחשבת מציאות הבורא ית'[.
שהאדם  בשעה  כי  וכיו"ב,  בדיוקני  להסתכל  האיסור  וענין  טעם  וזהו 
שוקע בהסתכלות כזו, הוא מפקיע עצמו ממציאות המחשבה ב'שיויתי ה' 
לנגדי תמיד'. ]וביותר שמצוי מאוד שאם יפנו אליו בעת ההיא להשמיע 
מסוגל  אינו  לת"ת,  קביעות  או  תפילה  זמן  יגיע  אם  או  תורה,  דבר  לו 
לנתק את עצמו מאותם מראות מושכים ולמלא את חובתו בעולמו. אכן 
גם אם מצליח להתנתק, מ"מ בזמן שקיעותו בהסתכלות זו הוא מופקע 
מ"שויתי".[ ודבר זה הוא בבחינת עבודת אלילים, מכיון שפונה מעם ה' 

ומשעבד את מחשבותיו והווייתו למציאות אחרת. 
וכשהדבר נעשה באופן מתמשך האדם עוזב לגמרי את עבודת ה', כמו 
שהם  שפירש המאירי שם, "ודיוקני עצמה אסורה אף בחול להביט בה, 
דברים המושכים לבו של אדם ומפנים אותו לבטלה ומיאשים אותו מעבודת 

בוראו".
לכן עלינו להזהר הן על עצמנו והן על ילדינו, שלא לתת בידם משחקים 
הממכרים באופן שקשה לילד לעזוב אותם ולעסוק בלימודו. וק"ו שיש 
להזהר מצפייה במחשב וכו', משום שהדבר מאוד מושך ומפנה את לבנו 
מהחיובים המוטלים עלינו, ומעבר לבזבוז הזמן, שהגם שאין אנו נזהרים 
בענין זה כ"כ ואיננו יכולים להעיד על עצמינו שכל רגעינו אינם לבטלה, 
מ"מ איסור גמור הוא להרגיל את עצמנו לאותם דברים המושכים את 
הלב, משום שאז א"א לחזור בכל רגע לחזור לעבודת ה', ומצב זה הרי 

הוא מביא אף ל'יאוש מעבודת הבורא'.
לדברים  מחשב  הנבזה  שאדם  ...בזמן  )לה(:  חסידים  בספר  מש"כ  ועי' 
בטלים, או לשמוע דברי הבאי... מיד הוא פונה את לבו לבטלה, מופסדת 
בוראו  של  בקדושתו  לחשוב  היא  אשר  הטובה,  המחשבה  וכל  מכל 
וביראתו הטהורה, ולהיות במעלה הטהורה והטובה לעבוד את ה' מאהבה, 

ולהיות חפץ במצותיו. 

והנה כל האמור, אפילו בדברים שאין בתוכנם משום דבר הרהור חטא 
כאשר  אבל  האלילים.  אל  תפנו  דאל  האיסור  בכלל  הרי"ז  דמ"מ  ועון, 
שומע ורואה דברי הבל מחוסרי אמונה, שאותם דברים הם בגדר מינות 
ח"ו הרי עובר בעיקר הלאו, כמו שכ' הרמב"ם בהאי ענינא דאל תפנו 
)פ"ב מהל' ע"ז ה"ג( וז"ל: ולא עבו"ז בלבד הוא שאסור להפנות 

לאדם  לו  שגורמת  מחשבה  כל  אלא  במחשבה,  אחריה 

לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזהרין אנו שלא להעלותה על לבנו.
וכמ"ש  ועצום,  גדול  וכן בהרהורי תאווה שהפגם בעקבות ההרהור הוא 
ביומא )כט.( הרהורי עבירה קשו מעבירה. משום שהנזק וההשפעה של 
הרהורי העבירה על גופו ונפשו של אדם, גדולים בהרבה מהמעשה עצמו. 

ושני אלו כלולים בלאו דלא תתורו - אחרי לבבכם ואחרי עיניכם.
משום  הא'  ענינים:  בב'  הוא  הנ"ל  במחשבות  האיסור  בחומר  והביאור 
שההרהור משפיע על הנפש, ולכן התוצאה קשה יותר מהמעשה שבגוף. 
והב' מעשה בגוף הוא דבר שיש לו קצבה, מוגדר בזמן ומוגבל במעשה, 
משא"כ בנפש שאינה מוגבלת. וכמו שביאר רבינו בחיי )כד הקמח ערך 
העבירה  שמחשבת  לפי  הנפש,  על  "קשין  הנ"ל:  המאמר  השנה(  ראש 

קבועה בנפש לעולם".
והר"ן  יעו"ש,  )ח"ג פ"ח(  נבוכים  ובענין הראשון האריך הרמב"ם במורה 
במחשבתו ממרה  "שכשהאדם ממרה השם  בקצרה  הביאו  )ו(  בדרושיו 
בחלק היותר נכבד שלו שהוא השכל, אך כשיעשה אותן בגופו עושה אותן 

בחלק היותר פחות שלו שהוא החומר".
ששני  יתכן  כי  שכ'  פי"ד(  )ש"א  החיים  הנפש  עפ"י  מבוארים  והדברים 
שלא  מטעם  שוה...  עונשן  אין  זה  כל  ועם  אחת,  עבירה  עושין  אנשים 
והפגם נמשך בהעולמות  היתה מחשבת שניהם שוה בעת עשיית העון 
גם לפי ענין המחשבה בשעת העשייה. ואם האחד הדביק יותר מחשבתו 
ח"ו  מגיע  הפגם  אז  כי  גדול.  יותר  לעונש  ראוי  שהוא  ודאי  להעבירה. 
מהמזיד.  קל  יותר  עונשו  השוגג  זה  ומטעם  עליונים.  יותר  לעולמות 
ועי"ש שביאר שישנן  ולכן אמרו שהרהורי עבירה קשין מעבירה, עכ"ל. 
רוח,  כנגד  דיבור  נפש,  כנגד  מעשה  ומחשבה.  דיבור  מעשה  בחינות:  ג' 
מחשבה כנגד נשמה. והנשמה היא החלק הגבוה ביותר שבאדם, וכנגדה 
גם המחשבה היא הבחינה העליונה שבאדם. וכשהאדם פוגם בנשמה - 
ע"י ההרהור, הוא פוגם במקום גבוה, וממילא עונשו חמור בהרבה ממי 

שפגם רק במעשה או בדיבור.
וכעין זה כ' רבנו בחיי )דברים כט,יח(: "ועוד פירשו כי הרהורי עבירה קשין 
על הנפש מעבירה עצמה, לפי שהרהור תלוי בלב והנפש משכנה בלב, 
ועל כן כשהוא מטמא אותה במחשבה רעה, קשה יותר מן העבירה עצמה, 
כי העושה עבירה עצמה אין מחשבתו כל כך טרודה". הרי לנו כמה גדולה 
ועצומה היא הפגיעה בנפש האדם כתוצאה מהרהור ומחשבה של עבירה, 

עוד יותר מאשר הפגיעה ממעשה העבירה עצמה.

ה',  נוסף חומר בפניית הלב מעם  ועוד בזה, שכשעושה מעשיו בהסתר 
כמו שכתב היערות דבש, )ח"א דרוש יד(: וכבר אמרו "הרהור עבירה קשה 
מעבירה", כי אמרו )ב"ק עט:(  "החמירה תורה בגנב יותר מבגזלן", שלזה 
עין שלמעלה  ח"ו  הרי עשה  מורא שמים.  לו  ואין  ודם  לבשר  מורא  יש 
וזהו הרהור עבירה, שימנע לעשות עבירה בפרהסיא  כאילו אינה רואה. 
מחמת פחד בני אדם, ומהרהר בעבירה, אם כן אין אלקים נגד עיניו. עכ"ל. 
ועיין במהרש"א בב"ק שם שהגנב, כיון שירא מדין של מטה ואינו ירא 

מדין של מעלה, הרי הוא כופר בהשגחה ובשכר ועונש של מעלה. 
ומצאנו כן להדיא דהוא בכלל דחיקת האמונה במציאות השם, שאחז"ל 
)חגיגה ז.(: "כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה, שנאמר, 
דוחק  "כאילו  ופירש"י  רגלי'".  הדום  והארץ  כסאי  השמים  ה'  אמר  'כה 
רגלי השכינה - אומר בלבו, אין השכינה כאן, וכתיב 'והארץ הדום רגלי'".
וכ' הרשב"ץ במגן אבות )פ"ב מ"א( ואמרו, שחכם אחד ראה איש אחד 
עובר עבירה בסתר. אמר לו: אם אתה מאמין שהא-ל יודע מה מעשיך - 
כמה גדול עונך מנשוא, ואם אין אתה מאמין שהוא יודע מעשיך - כמה 

גדולה כפירתך!

*נתבקשנו לפרסם מאמר זה מפאת חשיבותו ונחיצותו

אל תפנו אל האלילים

מורנו המרא דאתרא שליט"א* 

9141217 לחברותא התקשר עכשיו:   

גליון
צ'



שער הציון שכחה במשיב הרוח- המשך
הערותציור וצילום דמויות אנשים

שואל כענין

הרב מאיר מנדלסון
א. מקור הענין - איתא בשבת )קמט.( שאסור להסתכל בדיוקנא ]פי' ר"ח צורת 
אדם[ שנא' "אל תפנו אל האלילים" מאי תלמודא אר"ח אל תפנו אל מדעתכם. 
והתוס' מפרש דבשויה לשם ע"ז, אבל לשם נוי מותר כדמשמע מבנן של קדושים 
דלא הוו מסתכלי בצורתא דזוזא, מכלל דאחריני מסתכלי, ע"כ. ובר"ה )כד:( תנא 
לא תעשון  מפרצוף אדם...  לא תעשון אתי" כל הפרצופות מותרין ]לצייר[ חוץ 

אתי - ל"ת אותו. ]ועי' בריטב"א שם ובע"ז מג: והחינוך ל"ט למה מדמים אדם להקב"ה[.

ב. עי' בהרא"ש )ע"ז ג,ה( והאי דאסרינן צורת אדם דוקא בגולם שלם, אבל צורת 
הראש בלא גוף שלם מותר, ולא תעשון אותי דכשינן )שצריך שלימות( וליכא 
מבה"ג  שאני(  מג:  )ע"ז  תוס'  סובר  וכן  ע"כ.  שלם,  הדמות  כל  אין  אם  חשדא 
)קכא.( שאנדרטא שהגמ' חייש לחשדא, שהיה צלם דמות אדם כל גופו בידים 
מצינו  לא  לבדו  אדם  בפרצוף  משמע  מדייק  כב(  )לאוין  והסמ"ג  ע"כ  ורגלים, 

איסור, והסמ"ג חולק שלא להקל שלא מצינו ראיה ברורה.

איסור  אין  ראש  בלא  גוף  או  הראש,  שצורת  כהרא"ש  פוסק  )קמ"א,ז(  השו"ע 
)רמ"א וכן נוהגין(, אולם הש"ך )לב( מביא את הסמ"ג ומסיים והמחמיר תע"ב. 
ומסביר החכמ"א )פה,ד( שראוי להחמיר דאיסור תורה, וכ"ד השל"ה )בפ"ת יא(.

מעשה  על  י'(  בפ"ת  הובא  ק"ע  )ח"א  יעב"ץ  בשאילת  עי'  מטבעות  ולענין 
דאמשטרדם בעת שנתקבל א' מהרבנים לאב"ד עשו מטבעות ראש עד החזה 
עם פרצוף פנים שלם בולט. והאריך לבאר שזה איסור גמור, א( ל"ת מהת' "ל"ת 
שהתיר  שמה  ומחדש  לו.  עשו  דאחרים  אפי'  מדרבנן  דאסור  חשדא  ב(  אתי", 

הרא"ש ראש בלא גוף זו ראש שלם אטום בלי צורת פנים ניכרת עיי"ש.

ועי' שו"ת דברי מלכיאל )ג,נח( כמה ראיות נגד זה. ובשו"ת שבט הלוי )ז,קלד( 
כל הגדולים חולקים על היעב"ץ ואוסרים דוקא גוף שלם ומתירים בפרצוף אפי' 
ניכרת, ע"כ. ונ"ל להתיר המטבעות לכו"ע אם זה חצי הראש עפ"י הש"ך )כ"ה( 
שאסרינן רק בצורה שלימה ממש כגון צורת אדם בב' עינים וחוטם שלם אבל 
לא חצי הציור כהמציירים צד א' של הצורה. והחמ"א )שם( מחמיר בחצי גוף מצד 

הפנים, עיי"ש.

ג. השו"ע )שם ד( פסק שצורת אדם אסור לעשותם אפי' לנוי, ואם עכו"ם עשאם 
אסור להשהותם, בד"א בבולטת, אבל בשוקעת כארוג בבגד ושמציירים בכותל 
בסמנין מותר. והט"ז )י"ב( כ' שהטור הביא הרמב"ן שכל שאסור משום ל"ת אתי, 
אסור בין שוקעת בין בולט, וכן הביא הר"ן מהראשונים וכתב שכן עיקר ותימא 

על השו"ע שלא הביא הרמב"ן.

ובענין צורת אדם בדיו, יש ג' שיטות, א( הריטב"א )ע"ז מג: ואב"א( שכל שאסור 
וה"ה  כבולט,  ודיו  בולט לשוקע אלא בחקוק,  בין  בדיו, שלא חילקו  הוא אפי' 
לרקום. ב( תוס' )יומא נד.( אפי' חשדא ליכא בציורים בצבעים ואין ממשות כלל 
ואין חשדא רק בבולט. וכעי"ז פוסק הר"מ מרוטנברג )במרדכי תת"מ( בצורות 
במחזורים שאין ממשות עיי"ש. ג( הרמב"ם )פ"ג מע"ז ה"י( מתיר צבע ומדמה 

לשוקעת וכ"פ השו"ע לעיל.

כמה  אעפ"כ  אבל  הראש,  רק  ובפרט  מהרמב"ן  )חוץ  מותר  יהיה  בדיו  לפי"ז 
גדולים החמירו, עי' פ"ת )ז'( שהביא מהיערות דבש שמזהיר מאד שלא להיות 
בתוך הבית צורה מצוייר בכותל אף דמהדין אסור רק בצורה בולטת. ובשו"ת 
שאילת יעב"ץ )ק"ע( החמיר שלא הניח לציירו, אפי' שרוב הפוסקים התירו, וגם 
בחצי הפרצוף דלית חשש מ"מ לא רצה, שיציירו בתחבולות נגד רצונו, ע"כ. אולי 
כי כל  וכל תמונה" ואמר  )יתרו פז.( "לא תעשה לך פסל  הקפיד בגלל הזוהר 

פרצופין שרי )לצייר לנוי( בר מפרצופא דאדם, עיי"ש.

ד. בענין צילום מנהג העולם שמצלמים אנשים, ועי' לעיל מהיעב"ץ שציור של 
צבע רוב הפוסקים התירו רק הח"ד החמיר ע"ע. ועי' בשו"ת שלמת חיים )יו"ד 
ב,לג( ששאל להגרי"ח זוננפלד זצ"ל על מש"כ היערות דבש הנ"ל אם נכלל מה 
שמציירים צורות אנשים שלובשים תפילין להורות הלבישה הנכונה, ובדפוס מה 

שהאומן עושה קודם צורת בולטת ועי"ז מדפיס עיי"ש שאין חשש.

צורת אדם.  בדיו  לצייר  בזה  ונכלל  ובמש"נ שרוב הפוסקים מתירים בשוקעת 
בתמונות  החמיר  )ג,נח(  מלכיאל  הדברי  אולם  הרמב"ן[,  שהביא  מהט"ז  ]חוץ 
של מצלמה עפ"י הריטב"א )לעיל אות ג'( שדיו כבולט ואסור מדינא, ואם יהיה 
הפסד גדול שלא ישלח צורתו להסוחרים שלו התיר רק ע"י נכרי, ועכ"פ יעשה 
שלא יהי' צורת קומה שלימה. והרגלים לא ייראו, ועיי"ש שמוכיח ע"ז שבעוה"ר 
נעשה כהיתר ע"כ. עכ"ז רואים שזה היה המנהג הנפוץ, והרבה יהודים היה להם 

תמונה של הרב מקובנה, ור' נחומקה מהורדנא.

הבא"ח )ש"ב מסעי' ט'( מתיר בשוקעת ונכון להחמיר בשוקעת לחוש להרמב"ן 
והר"ן, אך פשוט המנהג להתיר בשוקעת ואין למחות בזה, וצורה בצבע עב נראה 
בלילה ואסור וצבע קל כדיו על הנייר מותר. ודע כי בזה"ז לוקחים צורת האדם 
על  קל  מצבע  עדיפה  וזו  כתצלום,  "פותוגראף"  שקוראים  החדשה  המכונה  ע"י 

הנייר שאין בה בלילה אפי' משהו, ונתפשט זו בכל העולם ודשו בה רבים...

ז'(  אות  תשנ"א  ה'  חוברת  ג'  מהד'  התורה  )בעם  שליט"א  קרליץ  הגר"נ  ולפי 
לצלם אדם אע"פ שלכ' זהו כתיבת צורת אדם שאינה בולטת ולהרמב"ן אסור. 
מ"מ י"ל דלא מחמירין בזה משום דהוי רק גרמא, ועכ"פ שמא בגלל זה החמירו 

צדיקים, ע"כ ]כעי"ז בתשובות והנהגות ח"ג רס"ג[.

הרושם  דאין  להיתר,  אליהו(  מחזה  )בעהמ"ח  שליט"א  פאלק  הגרפ"א  והעיר 
שמתהוה על הפילם נחשב כציור, וא"א כמעט לראות עליו שום דבר. ובכלל 

זה  ואין  שחור  רקע  ע"ג  לבנה  כצורה  והאדם  מהופך  הכל  הפילם  על 
דרך ציורו.

ראיית בית ע"ז כדי להתלמד
הרב הלל גלר

שאלה: מהנדס הרוצה להתבונן בבית ע"ז, כדי להתלמד ממנו כיצד בונים דברים 
יפים האם מותר?

וכתב  אסור,  מקום  לאותו  מיוחדת  בזמן שהדרך  יא:  ע"ז  במס'  נאמר  תשובה: 
על כך הרמב"ם )בפיה"מ(: כל עיר שיש בה בית תיפלה שהוא בית עכו"ם בלא 
ספק אותה העיר אסור לעבוד בה בכוונה, וכל שכן לדור בה..., ואם העיר כן, ק"ו 
דין בית עכו"ם, עצמה שהוא אסור לנו כמעט לראות וכל שכן להיכנס בו, עכ"ל. 
)יו"ד קמט סק"א(  ויעוין בש"ך  מבואר בדבריו שכמעט אסור לראות בית ע"ז. 
שהביא את דברי הרמב"ם האלו להלכה. ואם כן אולי גם לשם השתלמות ולימוד 
אסור. ויעוין עוד בציץ אליעזר )חי"ד סי' צא( שכתב: זכורני עוד מימי קטנותי, 
דכשהיו צריכים לעבור על יד כנסיה מובהקת שלהם, היו המבוגרים מאיצים בנו 
לא להסתכל לשם ולמהר לעבור ובדרך המהירות לומר ג' פעמים שקץ תשקצנו 
נפסק  הריצה  וענין  אלה.  הרמב"ם  מדברי  הוא  לכך  המקור  הנראה  וכפי  וגו', 
בדומה לזה בשו"ע )יו"ד קמב ס"ט( בלעבור תחת אשירה, עיי"ש. הגם שזה לא 
דומה ממש לשם עד שיצטרכו לעשות כן גם כאן מעיקרא דדינא, אבל יש משם 

מקור להריצה בכאן משום מדת חסידות, עכ"ל. 
עוד יעוין במשנה שכיר )סי' לו( שכתב על פי דברי הרמב"ם הנ"ל, שאין לבנות 
בית כנסת ליד בית תיפלה, כדי שלא יוכרחו לראותו כל יום בשעה שהולכים 
להתפלל, וציין גם לדברי החת"ס )יו"ד סו"ס קלג( שכתב עפ"י דברי הרמב"ם 

שאין לישראל לגור במבוי שיש בו בית תיפלה.

ראייה והתבוננות בדיוקנאות
הרב אליעזר היון

במג"א סי' שז וכן בשלמת יוסף סי' ח כתוב שעל אף שיש איסור להתבונן בפני 
ראייה  אף  ואסרו  שנחלקו  ויש  מותרת.  פנים  כל  על  בעלמא  ראיה  דיוקנאות, 
בלבד. והנה בביאוה"ל סי' רכה מובא חילוק כעין זה כלפי התבוננות באדם רשע, 
דראיה חטופה בעלמא מותרת וכמדומני שכסברא זו כבר כתב בספר חסידים. 
והנה לדברי המהרש"א במגילה כח: דההתבוננות ברשע אסורה מצד אל תפנו 
מותרת  בעלמא  ראייה  ואם  הדינים,  שני  את  לדמות  שיש  הרי  האלילים,  אל 

באדם רשע הרי שגם בדיוקנאות לכאורה הוא הדין.

הזכרת מקומות ששמם כשם ע"ז
הרב י.פישר

איתא בסנהדרין סג: עה"פ "ושם אלהים אחרים לא תזכירו", שלא יאמר אדם 
שמור לי בצד ע"ז פלונית. ונפסק בשו"ע יו"ד קמז ס"א - שם )חגים( ]קדושים[ 
שלהם שהם כשמות בנ"א, אין חשש להזכירם, והוא שלא יקראם כמו שמזכירים 

אותם העכו"ם בלשון חשיבות. ע"כ.
ועפ"ז יל"ע בהזכרת שמות ערים ורחובות ]המצויים הרבה בחו"ל[, ששמם הוא 
תואר  שמשמעותן   SAO/SAINT/SAN המילה  הקדמת  בתוספת  בנ"א  כשם 

"קדוש". כיצד לנהוג בזה.  
גם שמם הפרטי של  הוא  זרה, מ"מ  כך ע"ש עבודה  ואפ"ל דאע"פ שנקראים 
הערים והרחובות, ובכה"ג לא נאסר להזכירם, ]וק"ו ממ"ש בהגמ"י פ"ה מע"ז 
אות ג' ובש"ע ס"ב, ואכמ"ל[.  אך בסוגיית הגמ' שם איתא עובדא דהקפיד רבא 
]נבו[ עי"ש, אע"פ שהיה שם  זולתו שלן בקלנבו, כיון דהוא שם ע"ז  על מ"ש 
העיר. ושמא י"ל דהתם שאני עפ"י פירש"י והיד רמ"ה שכתבו דקלנבו נקראת 
ע"ש הע"ז שבה, דבה דייקא, וע"ד דחילק ר"ג במשנה בע"ז )מד:( דאין אומרים 
וע"ש  למרחץ,  נוי  אפרודיטי  נעשה  אלא  ]ע"ז[,  לאפרודיטי  נוי  מרחץ  נעשה 
בפרש"י. וה"נ בנ"ד האיסור יהא דוקא כשנקראת העיר כן משום שהיא מקום 

מושב הע"ז, באופן שהיא כטפילה אליה, ולא כשהשם ניתן לה רק משום 
)ועי' בשו"ת משנ"ה ח"ט קסט,  וכבוד לע"ז כפי המצוי בימינו.  זכרון 

וצ"ב(. ואמנם לא מפני שאנו מדמין נעשה מעשה )גיטין יט. לז.( 
בנ"ד דהוא הכרח ממש שאני, וצ"ע.    

הרב מנחם כהן
ולנוהגים  אמות  ד'  אלילים  מדרך  להתרחק  מצוה  קנ  ס'  יו"ד  בשו"ע   •
לחלק בשיעור ד' אמות היכי שצריך שיעור דבר תורה. להיכן שהוא בין דרבנן. יש 

לברר כמה ישערו בזה. 
ורהיטת הגמ' בע"ז יד. שהוא מקור הדין שהוא דין הכתוב בתורה הרחק מעליה דרכך.
בשו"ת שבט הלוי ח"ב נז נשאל בענין נוי סוכה שמיוצר בבתי חרושת   •
עבור יום חגם ואידם של הנכרים. אי ראוי להשתמש בזה למצוה כמבואר באו"ח ס' 

קנד.
בזה  ויהא  נוצר  לכך  דמתחלה  טפי  חמיר  שכאן  אפשר  אוסרת  לא  שבזמנה  והגם 
מחשבה  כאן  אין  מכונה  מעשה  שהוא  לפי  השני  בטעמו  והקל  למצוה.  מאיסות 
דכאן  או  במכונה  בנעשה  בענין לשמה  הנודע  לנידון  שייך  אי  לברר  ויש  הפוסלת. 

עדיף.
אחד מהרבנים פה ארץ הקודש הורה במי שבידו למנוע עובד זר פיליפני   •
וכדו' מלילך לבית ע"ז מחויב אדונו למנוע בעדו באשר מעיקר הדין יש לנו למנוע 
נכרי כשכפוף תחת ידינו מלעבוד ע"ז. וחידוש הוא, וא"כ ראוי באותם עובדים זרים 

למנוע מהם להחזיק אותם בובות שהם מאמינים בהם מצד הענין שיש למנוע 
מהם מלעבוד ע"ז.

ביתך  דלא תביא תועבה אל  לאו  נידון של  בזה  ומכ"ש שיש 
בהכנסת ע"ז לביתו.

!
הדרך שלך לקרב!

}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }



072-2345-613 לחברותא התקשר עכשיו:   

שער הציוןשער הציון

גדר ההסתכלות
עי' בל' החינוך )ריג( בפי' התו"כ "אם פונה אתה אחריהם", - או תביט תמיד 
בצורות שעושין עובדיה כדי לדעת איכות עבודתה. ע"כ. ומבואר ב' גדרים 
והב' שאינה הבטה בעלמא אלא התבוננות כדי להבין  בהבטה, הא' תמיד, 
איכות עבודתה. ]ועי"ש ובסה"מ שהביאו הפס' )דברים ד,יט( ופן תשא עיניך 
השמימה, שהוא איסור להביט בהם בעין הלב לדעת כוחן וענינן כדי לעובדן[.
ומדוקדק בלשון התו"כ "לראותם ודאי" ופי' בהעמק שאלה )נב( דהוא לשון 
ראיה  דהפי'  הח"ח  בביאור  כ'  ]וכעי"ז  בעלמא.  ראיה  ולא  לראותה  שמכוין 
ודאית ר"ל בעיון והסתכלות היטב לאפוקי ראיה דרך עראי[ וכן נקט המג"א 
סי' שז סקכ"ג. ולכאו' מוכרח שעצם הראיה לא נאסרה, שהרי תיקנו ברכה על 
ראיית ע"ז, כמ"ש בשו"ע )רכד,א( שמברך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו. ועל 

בית ע"ז, אומר בית גאים יסח ה' )שם יא(.
אכן עי' בהעמק שאלה שם שכ' דמדברי קבלה איכא קפידא אפי' בראיה 
]וצע"ג מברכת ראיית ע"ז[. ובשו"ת לבושי  בעלמא, ודייק כן מהשאילתות. 
מרדכי )תליתאי או"ח כט( כ' דאסורה אפי' הסתכלות שאינה של הנאה אלא 

לדעת צורתה, ושמא אפי' לשחוק אסור.

טעם איסור הסתכלות
לפי הר"מ והחינוך טעם האיסור הוא משום שמתוך כך יבא לעובדה. והרמב"ן 
יתן דעתו בענינם כלל.  כ' דאפילו ההסתכלות בכלל האיסור, שלא  )בפר'( 
ועי' אגר"מ יו"ד ב' סי' נג דמ"מ אסור אף כשאין שום חשש שמתוך כך יבא 

לעובדה.
וברבינו ירוחם )ני"ז ח"ה, הובא בב"י( מבואר טעם אחר שכ' אסור לשמוע כלי 
שיר של ע"ז או להסתכל בנויי ע"ז כיון שנהנה בראיה, כדמוכח בפסחים כו. 
דקול ומראה אין בהן משום מעילה אבל איסור יש בהן, )עי' במרדכי שם(. 
וטעם זה כתב השו"ע יו"ד קמב סט"ו - אסור לשמוע שיר של אלילים או 

להסתכל בנוי אלילים כיון שנהנה בראיה.
הרע  עין  ]ולכן  לרע,  הן  לטוב  הן  לפעול  הראות  בכח  יש  כי  כ'  והריקאנטי 
מזיק[, "ועל כן הזהיר הקב"ה את ישראל שלא לשלוח חוש הראות באלילים, 

כי הוא נותן מזון ליצה"ר המתפרנס משם.

הסתכלות בדיוקנא של ע"ז
בשבת קמט. דיוקנא עצמה אף בחול אסור להסתכל בה משום שנאמר אל 
תפנו אל האלילים, מאי תלמודא אמר רבי חנין אל תפנו אל מדעתכם. )ועי' 

במדב"ר כג,ט(.
נוסף,  איסור  דהוא  או  ע"ז  לצורת  הכוונה  "דיוקנא"  ונחלקו הראשונים אם 
דהתוס' כ' דהוא כשעשאה לשם ע"ז, אבל לשם נוי מותר. וכן מבואר ברמב"ן 
בפר' דהוא איסור הסתכלות בדיוקנות של ע"ז. וכ"ד הרמב"ם )ל"ת י( והסמ"ג 
)לאוין יד( ורבינו ירוחם )ני"ז ח"ה(, כנ"ל דהוא ל"ת מהתורה להתבונן בע"ז. 

]אכן עי' ריטב"א במכות כ: דבמקום דאמרי' "משום שנאמר" הוא אסמכתא בעלמא[.
ועי' כס"מ )פ"ב מע"ז( שהק' דא"כ אמאי אמרי' בגמ' מאי משמע וכו', והלא 
פשטיה דקרא הכי משמע שלא יפנה ויביט לאלילים. ויישב דהו"א דאל תפנו 
מכיון  הסתכלות  איסור  דהוא  וקמ"ל  בדרכיהם,  ללכת  יפנה  שלא  משמעו 

שבזה מפנה א-ל מדעתו.

הסתכלות בדיוקנא - ציורי נוי
רש"י בשבת שם פי' "כגון בנ"א המציירים בכותל חיות משונות או דיוקנות 
של בני אדם של מעשים כגון מלחמת דוד וגלית". וכ"ד הרי"ד כדלק'. וכ"מ 
בתוס' בע"ז נ. דלא איירי בצורה של עבודה זרה, ]אבל התירו במה שרגיל 

לראות תדיר[. 
ולפי"ז הוא איסור נוסף, משום "אל תפנו אל מדעתכם". ופסקו כן הרדב"ז 
)ח"א קז( והברכ"י )יו"ד קמב(, וכ"כ החכמת אדם )פה ט( שאסור להסתכל 
בצורת אדם שהרי נקרא פסל ועובר משום אל תפנו אל האלילים. אכן עי' 
בשו"ת צפנת פענח )וורשא סי' נז( דהאיסור רק בצורה שהיא דבר הבדוי ולא 

בצורת אדם שאנו מכירין.
ונחלקו הראשונים במשמעות הדרשא. דרש"י פי' "אל מדעתכם" - אל אשר 
אתם עושים מדעת לבבכם וחלל שלכם, אלילים לשון חללים. והיינו שלא 
לפנות לחלל הדעת והלב ע"י ההתבוננות בהבלים. ]ועי' תוס' בשבת קטז: 

)ד"ה וכ"ש( דהוא בכלל מושב לצים[. 
אלילים,  אלא  אחרים,  אלהים  כתיב  מדלא  דייק  חנין  דרב  רי"ד  תוס'  ועי' 
לציור  אלא  לע"ז  נעשתה  לא  שהצורה  שאע"פ  והיינו  ריק,  דבר  דמשמעו 

בעלמא, מ"מ אל תפנו בהם.
אך הר"ן )סג: מד"ה( אחר שהביא פירש"י כ' והרב בעל הערוך )ערך פן א( 

פירש אל תפנו אל מדעתכם בזמן שאתם מסתכלים בהם אתם מפנים 
ואלילים  כפשוטו  פניה  מל'  הוא  דלרש"י  ]כלו'  מדעתכם.  א-ל 

ל' חללים. ולהערוך הוא לשון פינוי, ואלילים כפשוטו[.

איסור אל תפנו אל האלילים
נאמר בפר' קדושים "אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני 
ה' אלקיכם" )יט,ד(. החינוך )ריג( הגדיר לאו זה "שלא לפנות אחר עבודה 
זרה במחשבה ובדיבור ואפי' בראיה". והרמב"ם בסה"מ )ל"ת י( כ' "שהזהירנו 
מנטות אחר עבודה זרה ומהתעסק בספוריה", וביאר שם שהמחשבה והעיון 
בדברים אלו יעוררו את האדם לבקש אותם ועבודתם. ועי' מנ"ח שהוא ענף 
מעבודה זרה ולכן גם בן נח מוזהר בזה, אבל אינו נהרג על כך. ועי' ספורנו 
שביאר ענין "קדושים תהיו" דהוא להדמות אליו ית', ולשם כך יש להתעלות בה' הדברות 
שבלוח הראשון, והן המצוות שבתחילת הפר', וכנגד "לא תעשה לך פסל" אמר אל תפנו 

אל האלילים שהוא תוספת איסור, עי"ש.  
הרמב"ם  כ'  ]דבזה  ממש  ע"ז  מחשבת  אינו  ]והדיבור[  המחשבה  איסור 
והחינוך והסמ"ג דילפי' מהשמרו לכם פן יפתה לבבכם[, אלא הבירור על 
דרך הנהגתם ובדעותיהם, כדלק'. וביאר המהרי"ל דיסקין דזהו סיום הפס' 
"אני ה' אלקיכם" שפירושו למה אתם צריכים להרהר בהבל וריק הלא יש 

לכם את תורת ה' להגות בה ולעבוד את ה' בכל לבבכם.
ה"ב(  ע"ז  מהל'  )פ"ב  רמב"ם  עי'  חיצונים,  בספרי  לקרוא  האיסור,  ובכלל 
ובשו"ע או"ח )שז,טז( ועי' קוב"ש ח"ב )מז( דהוא אביזרייהו דע"ז ויהרג וא"י. 
וכן "אל תפנו אל מדעתכם" שלדעת הרבה ראשונים הוא איסור הסתכלות 
בצורות שעושין לנוי כדלק'. ובזוהר פר' תצוה )קפב:( נדרש מכאן שאסור 

להסתכל בפני אדם הכועס, ]מפני שע"ז שורה בתוכו[.
אדם  בפני  להסתכל  דהאיסור  אסור(  ד"ה  )ח"א  כח.  במגילה  מהרש"א  עי' 
רשע, הוא משום שאסור להסתכל לצד הטומאה ע"ד אל תפנו אל האלילים. 
וכן הביאו בשם הרמ"ק דמכאן מקור האיסור, וכ"כ במגלה עמוקות פר' וישלח. 

ועי"ש דמשמע דה"ה בפני גוי.
כ' רבינו בחיי בכד הקמח )ז( דרשו ז"ל כל המסתכל בפני אשה עובר משום 
אל תפנו אל האלילים. ומקורו בזוהר בפר' )פג:(, והובא גם בראשית חכמה 

)שער הקדושה פ"ח נ'(. 
 

איסור המחשבה
כ' החינוך )ריג(, שלא לפנות אחר עבודה זרה במחשבה או בדבור... כדי שלא 
יבא מתוך כך לעבוד אותה שנאמר אל תפנו אל האלילים. ואז"ל בספרא 
אם פונה את אחריהם את עושה אותם אלוהות. כלומר אם אתה מתעסק 
בעניניה כלומר להרהר אחר השגעונות אשר יאמרו המאמינים בה... מכל זה 
יהיה סיבה שתהיה נפתה אחריה ותעבדה. וכ' שם דאיסור המחשבה בע"ז 
נכפל עוד במק"א שנאמר )דברים יא,טז( השמרו לכם פן יפתה לבבכם, והוא 
עפ"י הרמב"ם בסה"מ שפירש את הפס' "שכשיעמיק לבך לחשוב בה יהיה 

זה מביא אותך לסור מן הדרך הישרה ולהתעסק בעבודתה".
האבן  אך  כיצד עבודתם".  יתור במחשבתו  "שלא  הגור"א  כדכ'  ענינו  ועיקר 
עזרא כ' אל תפנו - אפילו בלב להסתכל. ומשמע דאיסור המחשבה אינו רק 

בעצם דרך עבודתה, אלא כל מחשבה בעניניה. 
ועי' ברא"ם ע"ד רש"י שאל תפנו לעובדם )כרבנן בתו"כ, עי' לק'(, דע"כ אינו 
לעובדם ממש שהרי כתיב לא תעבדם, אלא הוא המחשבה לעובדם. ]ועי' 

כלי יקר ס"פ שלח בטעם חומרת המחשבה בע"ז[.

איסור ההבטה
לעובדם,  תפנה  אל  האלילים  אל  תפנו  אל  י(  פ"א  )קדושים  בתו"כ  אי' 
שאפילו  דר"ל  בסה"מ  הר"מ  וכ'  ודאי.  לראותם  תפנה  אל  אומר  יהודה  ר' 
להסתכל בצורת הצלם אינו מותר, כדי שלא יתעסק בה. ופסק כן בהל' ע"ז 
פ"ב ה"ב - ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור, שנ' אל תפנו אל האלילים. 
אכן רש"י כאן פי' אל תפנו אל האלילים - לעובדם, ולכאו' הוא כת"ק בתו"כ 
בהם,  יסתכל  שלא  הפי'  דאין  רש"י  בדעת  הגור"א  כ"כ  ובאמת  כר"י.  ולא 
דא"כ הול"ל אל תביטו, אלא הפי' אל תפנו לעובדם - שלא יתור במחשבתו 
כיצד עבודתם, עי"ש. וכן נראה מהספורנו שכ' ...לא בלבד אסר לקבלם עליו 
לאלהים ]באיסור ל"ת לך פסל[, אבל אסר אפילו לכבדם. הרי שהוצרך לגדר 
כבוד כדי לחלקו מקבלת אלהות, ש"מ דלית ליה איסור בהסתכלות. ]במושב 
זקנים הק' על רש"י דבשבת קמט מוכח דאפי' לראותם אסור, עי"ש היישוב. 
אכן לד' רש"י בשבת שם אינו איסור ראיית ע"ז, כמו שיתבאר לק', ולק"מ[.

כאן  הרמב"ן  וכמ"ש  הרמב"ם.  וכשי'  כר"י  להל'  נקטו  הראשונים  רוב  אבל 
וכן  כלל.  בענינם  דעתו  יתן  שלא  אפילו ההסתכלות בכלל האיסור,  הכניסו 

פי' החזקוני כאן אל תפנו אל האלילים - שלא יזונו עיניכם מהם. 
וכן להל' בשו"ע יו"ד קמב סט"ו שאסור להסתכל בנוי של 

אלילים.

9141217 לחברותא התקשר עכשיו:   
רבה טובת הדפוס בעולם אשר על ידה יגדיל תורה ויפוצו מעיינותיה חוצה...  וראוי לעם אלוקי אברהם לפתוח ידיהם לזה בעין יפה. ובזה חלק כחלק יאכלו )פלא יועץ(.

תרומות להחזקת "עומקא דפרשה" ניתן למסור לחברי המערכת או להניח בתיבה שע"י אוצה"ס ]עד 7:00 בערב[



עשה תרומתך קבע
רהיטי הקריה

רח' שדי חמד 1

תורמים לעניי העיר ורואים ישועות

למען עתיד ילדיך
תכנית "שמח תשמח"
לפרטים: 050-4150605

רשת צרכניות 

בר-כל
הרשת החרדית

אלו יעמדו על הברכה על אשר נשאם ליבם להוצאת גליון, מפרסמים עושי מצווה

מרכז השיווק
חד פעמי    חומרי נקיון    ביצים

נתיבות המשפט 2

לעילא ולעילא
שדי חמד 13

כל מעדני השבת

צילומנציה
כל צרכי הדפוס
רח' מסילת יוסף 9

מוניות
 "דרך צדיקים"

נהגים שומרי תורה

עלון זה כרוך בהוצאות רבות, אנא השתתפו עמנו לתועלת המשך הענין. לתרומות והנצחות: 050-4122753

ד"ת מתאימים [עד 700 מילים] אפשר להניח בצירוף שם מלא וטל', בתיבת "עומקא דפרשה" 
gal200@neto.bezeqint.net בפתח אוצה"ס בית יוסף רח' שדי חמד. או לשלוח בדוא"ל

חומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי בערב [ד"ת בכת"י עד יום א']. אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.

9141217
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דרושים לחברותות

קר
ה"צ                                                 בו

ח
א

ערב                                                

גמ'
עדיפות קידושין

נדה קצ"ה
דף יומי

מס' ביצה עיון
גמ' אנגלית
עיון הלכה

דף יומי
ה' נידה

גמ'
קנין הלכה

כיצד מברכין
מועד הספק

כשרות
דף יומי
פתוח

דף יומי
פתוח

ה' ציצית
גמ'

סת"ם
חו"מ
גמ'

חזרה חולין
דך יומי

שבת התחלה
ב"ק/כתובות, 

חזרה
מפעל הש"ס

גמ'
מ"ב

יו"ד - או"ח
עמוד עיון

נשים נזיקין
 בב"ח

ברכפלד
קמ"ח

אוהל מנחם
פתוח

בית אליהו
משובב נתיבות

ברית יצחק
קצוה"ח
ברכפלד
חפציבה

פתוח
פתוח
פתוח

נפש חיים
קצוה"ח
ברכפלד

זכרון משה
יחל ישראל

ברכפלד
בית יצחק
ברכפלד

בית שלום
פתוח

אזור זכרון משה
זכרון משה
קרית ספר
היכל יצחק

גבעה דרומית
זכרון משה
היכל יצחק
קרית ספר
ברכפלד

היכל יצחק
קמ"ח

5:00 לפנות בוקר
10:00-1:00
9:00-1:00
אחרי הנץ
9:00-1:00
9:30-1:00
9:00-1:00

9:00-1:00 חלקי
9:00-1:00
9:00-1:00
9:00-1:00
9:00-1:00
אחרי הנץ

10:00-12:00

שעה וחצי
4:00-7:00
2:00-4:00
4:00-7:00
5:00-7:00
4:00-7:00
שעה וחצי

פעמיים בשבוע
2:30-4:00
4:00-7:00

10:00-11:00
8:00-10:30

9:00-11:00
9:00-12:00

9:00-11:00 חלקי
8:00-9:00
6:00-9:00

9:00-10:30

נושא                   מקום                    שעה

כי תשא - פיטום הקטורת (ל,לד-לח)
ויקהל פקודי - בגדי כהונה

ויקרא - ברכת האילנות
צו - פסח

לע"נ 
צביה בת ארנולד ע"ה 

נלב"ע י"ח אדר תשס"ג 
נתרם ע"י בנה הרב שאול שפי שיבדלח"א

זמני תפילות לפורים וקריאת פר' זכור
קריאת פר' זכור לנשים בשעה  13:00 - בביהמ"ד הגדול

קריאת מגילה לנשים בלילה בשעה 9:00, ביום בשעה 10:30 - בביהמ"ד הגדול
מעריב מוצש"ק (למאחרים וכד') בשעה 8:40 (צד שמאל) 

ק. מגילה בביהמ"ד הגדול בשעה 9:00 

זמני שחרית יום הפורים

נושאי הפרשיות הבאות

ביהמ"ד "היכל יצחק"

נץ - בביהמ"ד הגדול (עז"נ פתוחה)
6:15 - אולם קומה ב' (עז"נ פתוחה)

7:00 - צד שמאל (סלבודקה) (עז"נ פתוחה)
7:40 - אולם קומה ב' (עז"נ פתוחה)

8:00 - ביהמ"ד הגדול (עז"נ פתוחה)
8:30 - שטיבל פלאם

9:00 - צד שמאל (סלבודקה)
9:25 אולם קומה ב'

קול ה' בכח קול ה' בהדר
ברינה ובתפילה נברך את בני התורה ועמליה

תושבי העיר אלעד ת"ו
לרגל ראשית הופעת עלון עומקא דפרשה

בעירם המעטירה
אשר יהווה בס"ד במה ללומדי התורה באלעד

אחותנו את היי לאלפי רבבה
בברכת ללמוד וללמד

מערכת "עומקא דפרשה" מודיעין עילית

גליון עומקא דפרשה יו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו, 
במודיעין עילית, רמת שלמה ואלעד. 

[הנושא אחיד, והכותבים מבני המקום]. 
ניתן להשיג את עלוני שאר המקומות בטל' 054-8463121

אפשרויות לייסד את העלון במקומות נוספים באר"י יתקבלו בשמחה.

תורמים ופועלים ישועות בעומקא
לראשונה מאז מתן תורה

כל התורם לעומקא דפרשה ע' שקלים
שבעה בעלי קריאה יפרשו את בקשתו בקול רם ובמתינות 

בעת קריאת התורה של שבת זו.
כל התורם 700 שקלים 

יכוון בעדו ת"ח מובהק בעת כתיבת שבע מאות המילים לעומקא דפרשה.
בנוסף, בכל שבוע תתקיים הגרלה בין כל התורמים על מנוי שנתי לעומקא דפרשה.

החותם הו"ק שמו יוזכר במשך 40 שבתות רצופות בשער הציון

לע"נ
 ר' יוסף לייב 

בן ר' שמואל הכהן

לע"נ מרת אסתר הינדה
 בת ר' שאול יצחק

נלב"ע י"ב אדר תשס"ח

נושאי הגליונות הקרובים
*****

אמור - קידוש השם
בהר בחוקותי - עבד עברי

במדבר - שמחת ת"ת
נשא - ברכת כהנים

בהעלתך - מידת הענוה 

ד"ת מתאימים ]עד 700 מילים[ אפשר להניח בצירוף שם מלא וטל', 
בתיבות "עומקא דפרשה" שבפתח אוצה"ס "בית יוסף" רח' שד"ח, ובברכפלד ליד ביהכ"נ "בני הישיבות" שד' יחזקאל. 

gal200@neto.bezeqint.net או לשלוח בדוא"ל
חומר יתקבל בכל שבוע עד יום ג' בערב ]ד"ת בכת"י עד יום א'[. אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.

גליון עומקא דפרשה יו"ל בס"ד מדי שבת, במודיעין עילית, רמת שלמה ואלעד.
]הנושא אחיד והכותבים מבני המקום[ ניתן להשיג את עלוני שאר המקומות בטל' 054-8463121

תגובות

לגליון פ"ה - בגדי כהונה 
זמן רב התקשיתי דבנדה נח: מבואר שכשעוברים בשוק של טבחים עשוי להנתז על הבגדים דם 
]כגריס או יותר[. ואיך הכהנים שהיו שכיחים בבית המטבחיים לא ניתז עליהם דם, שעי"ז נפסלים 
בגדיהם, ואין מכבסין אותם. ולפמש"כ הר"י ליסיצין )בענין בגד"כ מטושטשין( שע"י קצת דם אין 

נפסלין, או עכ"פ בכה"ג אין מכבסין אותן, א"ש.
משה אריה )בהר"ב( הלוי במברגר

מה שהעיר הרמ"ש כהן שליט"א איך משה רבנו שהיה גבוה י' אמות נכנס למשכן, שאם התכופף צ"ב 
]למ"ד ששימש בח' בגדים[ דחשיב מרושלין. ולכאו' נר' דכיון דכשעומד בדרך כל אדם ל"ח מרושלין 
צמודה  היתה  שהבהמה  שבמקדש  משחיטה  לזה  ראיה  להביא  ויש  מרושלין.  ל"ח  כשמתכופף  גם 
לקרקע בטבעות הקבועות בקרקע עזרה כמבו' ברש"י סוף סוכה, וא"כ תמיד היה צריך להתכופף )ולא 
אשכחן דהיו סכינים ארוכים(. ויש לדחות דשחיטה לאו עבודה ול"ב כהונה ולא בגדים, אבל ביוה"כ 
בעי כה"ג ובגדים, וגם בשבת כ' הרש"ש יבמות לג: דבעי כהונה וא"כ בעי בגדים, ואף דכ' שם בסו"ד 

דבדיעבד כשר בזר מ"מ נ"מ לכתחילה דחזי דל"ח מרושלין. ויל"ע.
יחזקאל נויבירט

לגליון פסח
א. בענין הלל על המצה, הר"י כץ שליט"א הק' ברש"י פסחים לו. שעונין עליו דברים, שגומרים עליו 
את ההלל ואומרים עליו הגדה. לפי' המ"ב תעג ס"ק עו ש"עליו" פירושו בפני המצה. הרי ההלל נאמר 
אחרי שכבר נאכלה המצה. וי"ל דכוונת רש"י לתחלת ההלל, וכדגמ' לקמן קטו: דמפורש שאומרים 
אגדתא והלילא לפני רחצה. דכל מזמור הפותח בהללוקה נקרא הלל, כבשבת קיח: נפסד"ז נראים 
הלל. וברש"י שופטים ו' י"ג פסח היה וכו' הקרני אבא את ההלל ושמעתיו שהיה אומר בצאת ישראל 
ממצרים. מפורש שבצאת ישראל שאומרים לפני רחצה נקראה הלל, ומש"כ רש"י "שגומרים" עליו 

את ההלל, כבר כ' תוס' סוכה מד: ד"ה כאן, שאי"ז לשון גמר, אלא גומר פירושו אומר ולק"מ.

פתו  שתולה  סי"ח(  פי"ב  )ח"ב  לציון  באור  מש"כ  הביא  שליט"א  רוברג  הר"ש  בענין תליית פת,  ב. 
הוא ענין סגולי. ומחילוק הגמ' בין פת לבשר ודגים כאורחיה הוא, פירש שהוא משום שמבזה הפת. 
ולעדנל"פ באופן אחר, דכמו שמצינו במ"ב קס"ז ס"ק צ' שכשנותנין פרוסת המוציא בידו כמו שנותנין 
לאבל, עלול דליתרע מזליה ח"ו להיות אבל, כך כיון שרק עני דרכו לתלות פתו בסל, כל התולה פתו 
קשה לעניות. משא"כ בשר ודגים אורחא דעשירים ג"כ לתלותם. ובזה א"ש מש"כ רש"י חגיגה ה. ד"ה 
לתליתא וכו' לקנות בשעת הדחק מזון שהוא תולה בסלו וכו', ול"ק ק"ו תוס' שם עליו, דלא שכיר 

לתלות הלחם כי קשי לעניותא, כי מיירי בעני שדרכו בכך.
יצחק ליסיצין

לגליון פ"ח - מורה הלכה בפני רבו
בענין הקושיא ששמואל היה מורה הלכה בפני רבו אצל עלי, הלא להפריש מאיסור דאם שחיטה 
עבודה צריך בגדי כהונה, תירצו האחרונים שאם כהן עושה הוי עבודה כדמוכח ברש"י יבמות לג: 
ועיין עוד מדר' ויקרא כ"ב שבמדבר שחטו ע"י כהן  שכת' שאין כאן משום זרות, עיין שם ברש"ש. 
נאסר בשר  י"ד: שהטעם שאיתא בחולין אבל במדבר  זבחים  עיין  בזר  ותמוה הלא שחיטה כשרה 
תאוה וליתא בחולין לכן שחיטה הוי עבודה ועיין מלוא הרועים אות ע' בשם ר' לוי יצחק מברדיטשוב 
שנחלקו בילקוט אם שחיטת צפ"מ צריך כהן ותלוי אם יש שחיטה לעוף מהת' או לא דאם אין שחיטה 
לעוף מהת' ליתא בחולין ולכן צריך דווקא ע"י כהן ועדיין תמוה מל' המדר' שמשמע שלפי ר"ע שהותר 
בשר נחירה א"צ כהן כיוון שהנחירה במקום שחיטה וא"כ גם בעוף אף למא"ד אין שחיטה בעוף מהת' 
צריך נחירה כדאיתא בחולין דף כ' בתוס' וברשב"א ולכן עדיין צ"ב מדברי הרב מברדיטשוב זצוק"ל, 

הנ"ל.
הרב אליעזר יחיאל קונשטט

במש"כ הרב אלקנה גלעזר שליט"א לתלות מחלוקת רש"י ותוס' בסנהדרין כג. אם בד"מ יש איסור 
של מורה הלכה בפני רבו, יש לציין שאכן המהרי"ק שורש קס"ט כתב לבאר פלוגתת רש"י ותוס' 
סנהדרין כג כמוש"כ שנחלקו אם בד"מ יש איסור של מורה הלכה בפני רבו, וכתב שם המהרי"ק 

דהסברא לחלק משום שממון קל דאפשר בחזרה וגם שהוא מסור ביד ב"ד להפקיר עי"ש.  
אמנם הגר"א בסי' רמ"ב סק"ח כתב דרש"י ותוס' נחלקו לשיטתם אם לתלמיד חבר מותר להורות 

בפני רבו וע"כ רש"י ס"ל דבסנהדרין היה אחרי שנעשה לו לתלמיד חבר ע"כ הורה בפניו.
אהרן קסלר

לגליון פ"ט - בענין לשון הרע שלא בשנאה
במש"כ בשער הציון דברמב"ם פ"ז מהל' דעות ה"ד  משמע דגדר לה"ר בוא דוקא כשמדבר 
בשנאה מן הראוי להדגיש דגם לפי הפשטות ברמב"ם ]שלא לפי היד הקטנה[, מ"מ הדבר 

אסור שהרי הדיוק הוא ממש"כ דאבק לה"ר כשמספר דרך שחוק וקלות ראש כלומר 
שאינו מדבר בשנאה. וא"כ החילוק בין הפשטות לבין היד הקטנה הוא רק בחומר 

האיסור בכה"ג שאינו מדבר בשנאה, אם הוא מדרבנן או מדאורייתא.
ב. ש. ה.

טל'מקוםנושאזמן
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9740575פתוחדף יומי עיוני9-1

9761927בית אבאשבת9-1

0548454140בית תפילהנשים נזיקין9-1

0526109631פתוחהספק יסודי9-1

9744772פתוחהלכהשעה וחצי בבוקר

0527644586פתוחדף יומישעתיים 9-1

0573101991ברכפלדפתוח9-12

0548429572אזור בית אבאהלכה9-1

בחור נזר ישראל רמה 9-1
0527657872נזר ישראלמתקדמת

0573105166ברית יצחקשבת עיון להלכה9-1

0548426868עדיף ברכפלדג'מ עיון10-1

9740276עדיף בית שלוםהגוזל עצים- עיון קל9-1

0504119216גמישדף יומי10-1

סנהדרין, פרק הנשרפין 11-12:30
0573142774קרית ספרפתוח

מפעל הש"ס 70 דף, 9-1
0527635935פתוחפתוח

0527671832בית אבאשבת מלאכות9-1

0527635843פתוחגמראאחרי הנץ או 5:30

9744031בית תפילה )מקום בכולל(הלכה עיון, דובר אנגלית9-1

צ
ה"

ח
א

9797405גמישמעוניין ללמוד עם בחור1:45-2:30

0527687837עדיף חפציבההלכה4-7

0527120955גמישעדיף בבא קמא- גמיש5-7

9743044ברכפלדתערובות2-7 )חלקי(

0573136277ברכפלדשבת5-6

0573130351פתוחלולב הגזול עיון4-7

0737257272פתוחעדיף נושא הלכתי4-7

מפעל הש"ס 70 דף, 4-7
0527635935פתוחפתוח

0504128728אזור היכל יצחקדף יומי4:30-6:30

גמרא חולין, דובר 4-7
9744031בית תפילה )מקום בכולל(אנגלית

0527641354פתוחגמרא4-7

0527605337פתוחגמרא5-7

0573161942פתוחמכות5-7

0548452369בית יצחקקידושין, עניני עבדים5-7

ב
ר

ע

9298785גבעה דרומיתגמ'7-9

9298964זכרון משהנשים נזיקין כדף ליוםשעתיים 9-12

9744120אזור חפץ חייםפתוח9:30-11

0573105740ברכפלדעמוד עיון קלחלקי 6-9

0722511236קמ"חבב"ח9-10:30

9743044חפציבהתערובות8-11

0527664200ברכפלדדף יומי מהיר11:15-12

0573130351פתוחלולב הגזול עיון9-11

9742448ברכפלד2 דף לשבוע8:30-10:30

מפעל הש"ס 70 דף, 9-11
0527635935פתוחפתוח

0548462669חפציבה \ גרין- פארקקידושין בקיאות9-11

9-10:30
סנהדרין בן סורר, דף 

וחצי לשבוע- השולח עמ' 
לשבוע

0737249079הגבעה הדרומית

0527640528פתוחגמ'9-11

9797405פתוחמעוניין ללמוד עם בחור9-11 פעמיים בשבוע

0504111403ברכפלדגמרא- הלכה- הגדה9-10:30 פעמיים בשבוע
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לע"נ
הגה"צ ר' שלמה בן ר' מיכאל יהודה כהן זצ"ל

עלון זה כרוך בהוצאות רבות, אנא השתתפו עמנו לתועלת המשך הענין. לתרומות והנצחות: 050-4122753

ד"ת מתאימים [עד 700 מילים] אפשר להניח בצירוף 
שם מלא וטל', בתיבת "עומקא דפרשה" 
בפתח אוצה"ס בית יוסף רח' שדי חמד. 

gal200@neto.bezeqint.net או לשלוח בדוא"ל
חומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי בערב 

[ד"ת בכת"י עד יום א'].
אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.

נושאי הפרשיות הבאות

עשה תרומתך קבע
רהיטי הקריה

רח' שדי חמד 1

תורמים לעניי העיר ורואים ישועות

למען עתיד ילדיך
תכנית "שמח תשמח"
לפרטים: 050-4150605

רשת צרכניות 

בר-כל
הרשת החרדית

אלו יעמדו על הברכה על אשר נשאם ליבם להוצאת גליון, מפרסמים עושי מצווה

מרכז השיווק
חד פעמי    חומרי נקיון    ביצים

נתיבות המשפט 2

לעילא ולעילא
שדי חמד 13

כל מעדני השבת

ויקהל פקודי - בגדי כהונה
ויקרא - ברכת האילנות

צו - עניני פסח והערות בהגש"פ

עלון זה הודפס ב- 

צילומנציה
רח' מסילת יוסף 9

הוצאות הגליון 
להצלחת התורם בעילום שם 
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו

דרשות שב"ק

הגאון רבי ירחמיאל קראם שליט"א ימסור שיחות בפרה"ש 

בביהמ"ד "המרכזי" ברח' שד"ח בין קב"ש למעריב 

בביהמ"ד "היכל יצחק" (צד שמאל) בליל שב"ק בשעה 9:30

בביהמ"ד "יחל ישראל" נתיה"מ 2 במוצש"ק בשעה 9:00

גדר הולכת הקטורת

הרב אליעזר היון

גדר הולכת הקטורת

הרב אליעזר היון

איבעיא

מעילה בריח הקטורת
[קודם  בקטורת  והמריח  מעילה  משום  בו  יש  דריח  מסקינן  כו.  בפסחים 
שנעשית מצותה] מעל, וצ"ע לדברי הגר"ח ז"ל (פ"ח מהל' מעילה) דמעילה 
משום גזל הוא, מ"ט יש בו משום מעילה, הלא אינו מחסר מההקדש כלום 

ואינו משתמש בגוף הדבר, ובהדיוט כה"ג אין בזה משום גזל.
הרב י. ש. שטראוס

אמירת פיטום הקטורת
דהיינו  הקטורת,  פיטום  את  הקטורת  פרשת  בתור  שאומרים  מה  צ"ע 
התפילה  שקודם  דבאמירה  [ואף  הקטרתה.  עיקר  את  ולא  הכנתה  סדר 
יש גם את הפס' על ההקטרה, אך עיקר הענין הוא אחרי התפילה כמ"ש 
הטור] והיאך נחשב בזה ונשלמה פרים שפתינו. ועוד, דאמרינן "אתה הוא 

שהקטירו לפניך את קטורת הסמים" ואח"כ אומרים הברייתא דפיטום 
הקטורת ולא מזכירים כלל את ההקטרה.

הרב צ. ג.

כתב הרמב"ם בפ"ג ה"ד מתמידין ומוספין: "כיצד סדר הקטרת הקטורת בכל יום וכו' ומי 
שזכה בקטורת נוטל כלי מלא קטורת גדוש וכיסוי היה לו ובזך היה שמו, ונותן  הבזך בתוך 
כלי אחר וכף היה שמו [כדי שאם יפול מן הקטורת שבבזך – תקלטנה הכף], ואוחז הכף 
בידו". ומקור דברי רמב"ם הם מהמשנה בתמיד פ"ה. והרא"ש בפירושו שם הקשה: "איך 
מוליך את הבזך בתוך הכף והא איבעיא ליה ביומא נח. בהניח מזרק בתוך מזרק משום 
לתוך  ה"בזך"  [נתינת  הוא  עבודה  דצורך  "דכיוון  השני:  בתירוצו  הרא"ש  ותירץ  חציצה"? 

ה"כף"] לא הוי חציצה". 
ומרן הגר"ח העיר, דזה צריך עיון דהלא הכלי השני אינו צריך מדינא, ואם כן אמאי חשיב 
כדי  "עבודה",  חשובה  הקטורת  דהולכת  מקום  בכל  מצינו  לא  ובאמת  עבודה"?  ל"צורך 
שיהיה בה דין חציצה, ומה שמצאנו בגמ' ביומא דף מח: שהוכיח שם הש"ס שהולכת הדם 
בשמאל מהניא מהא דתנן "נטל [הכה"ג ביוה"כ] את המחתה [עם הגחלים] בימינו ואת 
הכף [עם הקטורת] בשמאלו", ומוכח דהולכת הקטורת היא עבודה, זהו דוקא בקטורת של 
לפרוכת"  מבית  "והביא  שכתוב  וכמו  לפנים  הבאה  דין  נאמר  שבה  ביוה"כ,  ולפנים  לפני 
אלא  כ"עבודה"?  להיכל  הולכתה  שתיחשב  כלל  מצאנו  לא  יום  יום  של  בקטורת  אולם 
הקטורת  הולכת  שגם  מוכרח  עבודה"  "צורך  היא  בכף  הבזך  שנתינת  שכתב  שמהרא"ש 

ה"רגילה" נחשבת ל"עבודה", וזה צריך עיון כמו שבואר, שסוכ"ס יש כאן חציצה? 
ובאמת נדמה כי צריך להבין את דין הולכת הקטורת בשמאל שהוזכרה ביוה"כ. שכן אם 
אכן חשובה היא "עבודה" מדוע באמת מועילה היא ביד שמאל, והלא בכל העבודות בהם 
מוזכר "אצבע" ו"כהונה, דרשה הגמ' ביומא מט שבעינן שתהיה הלקיחה ביד ימין  דווקא? 
בדם  פוסלת  בשמאל,  שהולכה  ביארנו  "כבר  ה"א:  יוה"כ  מעבודת  פ"ד  ברמב"ם  וראה 
הקטורת  וכף  בשמאלו,  המחתה  שיוליך  הדין  מן  היה  לפיכך  העבודות;  ושאר  הקודשים 
בימינו.  אבל מפני כובד המחתה, ועוד שהיא חמה אינו יכול לסובלה בשמאלו עד הארון; 
לפיכך נוטל המחתה בימינו, וכף הקטורת בשמאלו". אמנם עדיין דברי הרמב"ם צע"ג, דמה 

בכך שהמחתה כבידה, הלא סוכ"ס יש איסור הולכה ועבודה בשמאל?
והקטרת  הקרבנות  בהקרבת  עבודות  מיני  שני  יש  דבאמת  הנ"ל  מכל  מוכרח  ונראה 
הקטורת. הא', הוא דין עבודה בפני עצמה, כלומר דאחד מדיני עבודות הקרבן והקטורת 
היא העבודה המסויימת הזו, וכגון הולכת הדם, דעל אף דדנה הגמ' בזבחים יד האם אפשר 
לבטלה וכגון שישחט בסמוך למזבח ולא יזדקק להוליך הדם, מכל מקום, לאחר שדרשה 
הגמ' שמשמעות הפסוק "והקריבו" הוא גם על הולכה הרי מוכרח שחלק מכפרת הקרבן 
היא הולכת הדם. אמנם יש סוג עבודה נוסף שאינו עומד בפני עצמו אלא כסמך לעבודת 
הקרבן המרכזית, וכעין "מכשירי מצווה", רק שחשיב כעבודה ממש, אלא שהיא אינה מן 

העבודות הבסיסיות של סדר הכפרה.
דינא  האי  גבי  הגרי"ז,  דמרן  משמיה  שמטו  מה  כפי  היא  לומר,  ייתכן  זו,  "עבודה"  וגדר 
דהרשב"א בשבת צא שמטעם חיוב "משמרת" שמירת הקדשים – יש מצווה וחיוב לאכלם. 
וביאר הרב זצ"ל שגדר המצווה היא שכל ציווי כזה שכדי לקיימו מוכרחים לפעול איזושהי 
פעולה שבלעדיה לא יתקיים ציווי התורה – מוכרח שבפעולה זו מונחת גם כן המצווה". 
וחידוש דין זה מבואר כבר בשו"ת הגרעק"א סי' קכב. נראה, שגם כאן, בהבאת הקטורת, 
ביוה"כ וביום חול, למרות שאין בה מצוות "הולכה" בפני עצמה, אך מכל מקום היות וזהו 
האמצעי והדרך אותה היו עושים בביהמ"ק, נעשית גם ההולכה הזו לחלק ממצוות הקטרת 

הקטורת.
אמנם עדיין חלוקה "עבודה" זו מכל  עבודה אחרת וכגון הולכת הדם. שכן עבודה זו אינה 
אחת מעבודות המתירות והמשלימות את כפרת הקטורת, שהרי מעיקר הדין היה אפשר 
עבודת  מסדר  חלק  שהיא  זו  שעבודה  ורק  ההבאה,  בלי  גם  ההקטרה  מצוות  את  לקיים 
הקטרה נחשבת גם היא לחלק מן העבודה אך אינה עבודת כפרת הקטורת גופא. ונפק"מ 
בין שני סוגי העבודות הללו תהיה במקום בו יש איזשהו פסול בעבודה הזו שלפי המבואר 
היותה  מכח  רק  כעבודה  נחשבת  אלא  ממש,  ההקטרה  ממעשה  חלק  הזו  העבודה  שאין 
הקטורת  או  הזבח  בגוף  הפסלות  אין  שכן  גופא   ההקטרה  תיפסל  שלא  הרי  "אמצעי", 
אלא רק בעבודות ה"מלוות" אותם. ונהי שמעיקר הדין צריכים הם להיות כסדרם אך מכל 
מקום במקום שאין דרך אחרת, או שהצורך בכך, שפיר מהני לשנות. [וראה כדברים האלה 

במנח"א ח"א ע' קמח גבי דין הולכת אברים לכבש].  
אלו הם איפא דברי הרמב"ם שלקיחת קטורת ביום הכפורים ניטלת בשמאל, ואלו דברי 
הרא"ש שאין בעיית "חציצה" בנטילת הבזך בתוך הכף, מפני שכאמור, אין העבודה הזו 

פוסלת את גוף ההקטרה אלא רק את העבודה הנחשבת לכזאת מכח היותה אמצעי. 
ונהי שמעיקר הדין בעינן שיהיו כל העבודות המביאות לידי גמר הקטרת הקטורת 
שתנשור  חשש  שיש  או  כבידה,  שהמחתה  וכגון  צורך  במקום  אך  הדין,  לפי 

הקטורת על גבי הריצפה שפיר התירו. 

גליון עומקא דפרשה יו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו, 
במודיעין עילית, רמת שלמה ואלעד. 

[הנושא אחיד, והכותבים מבני המקום]. 
ניתן להשיג את עלוני שאר המקומות בטל' 054-8463121
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