
        משכנות לאביר יעקבמשכנות לאביר יעקבמשכנות לאביר יעקבמשכנות לאביר יעקב
 )ג�אפרק " ( אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו, זכר תמי	 יקריבנו"

�חטאת,  שכר עולה בידו–המקדש קיי	 אד	 מקריב עולה �בזמ� שבית
,  שכר אש	 בידו אבל מי שיש לו לב נשבר–אש	 , שכר חטאת בידו 

זבחי אלהי	  : שנאמר,  עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות מעלה
שכר : "מפני מה לא נאמר ג	 בסופו ששל המאמר )גמרא. (רוח נשברה

  ?כדוגמת הלשו� הקודמת,  "כל הקרבנות בידו
להתהל" ולטפח עשוי , או אש	מי שהביא למעשה עולה  : כ"לומרנראה 

והוא , שכר חטאת או שכר אש	, י  שכר עולההנה כבר יש ל: על כרסו
שמגיע  להרי אינו חושב כל,  מי שיש לו לב נשברול	א. יכבר מונח בכיס

 התורה זוקפת לזכותו דווקא � "מעלה עליו הכתוב"אלא , כר כלשהולו ש
�   )עשרה למאה(           . …כאילו הקריב כל הקרבנות, לבו זה� את שברו

        עניין הקורבןעניין הקורבןעניין הקורבןעניין הקורבן
שמשה ,  הטורי	בעלמסביר .  זעירה"א" המסורת נכתב בי "פע, "ויקרא"

אלא בדר" ' כאילו לא נראה לו ה, נאמר בבלע	ה מוכ, "ויקר"רצה לכתוב 
  .ומשה כתבה קטנה', ה אמר לו להוסי$ את האות א"א" הקב, מקרה

לפי . הקטנה מעידה על מידת ענוותנותו של משה' מכא� שהאות א
כ" , שהאד	 נכנע עניו ומבטל את עצמוהאמור נית� להסביר שככל 

כפי שראינו במשה רבינו שהתורה מעידה עליו ', מתגברת בו הדבקות בה
ולא ק	 נביא עוד "עליו נאמר ג	 , )'ג' במדבר יב" (והאיש משה עניו"

כלומר הנבואה ובפרט נבואתו של משה שהיא , )'כ' דברי	 לד" (כמשה
  .והבאה כתוצאה ממידת הענו', שיא הדבקות בה

' ט' � בויקרא א"כ" נית� להסביר את מעשה הקורבנות כפי שכתב הרמב
 כדי שיחשוב אד	 בעשותו כל אלה כי חטא לאלוקיו –" ריח ניחוח"

לולא חסד הבורא שלקח , בגופו ובנפשו וראוי לו שישפ" דמו וישר$ גופו
 .כלומר עניי� הקורב� הוא ביטול העצמיות של האד	. ממנו תמורה

 �זבחי אלוקי	 רוח "הפסוק בתהילי	 פירוש הבי� את נית� לומכא
  )מבוסס על אהבת קדומי	 (                      ).  יט' תהילי	 נא" (נשברה

        מלךמלךמלךמלךההההדרך דרך דרך דרך 
לדעת  ?מדוע) א"י', ב" ('כי כל ְשאֹר וכל דבש לא תקטירו ממנו ִאֶשה לה"

ולכ� אינו ראוי ג	 , אד	�השאור אינו ראוי למאכל, רבי יצחק אברבנאל
והכוהני	 עלולי	 להתפתות , תאווה�ואילו הדבש הוא מאכל, "גבוה"ל

  .רבה ולחלל בכ" את הקודשולטעו	 ממנו קוד	 ההק
הצדיק רבי מנח	 מנדיל מקוצק רואה באיסור זה סמל לדר" הרצויה של 

ולהתרחק מ� " דר" המל""לעול	 יש להל" ב. 'היהודי בעבודת ה
  ").יתר�יתר ולא במתיקות�לא בחמיצות("הקיצוניות 

השאור ": דברי שאול"כיוצא בכ" כותב רבי יוס$ שאול נתנזו� בספרו 
. ה� בהרכב	 החומרי וה� בטיב	 ובטעמ	, שני קצוותוהדבש ה	 

באה התורה " כל שאור וכל דבש"בהוראה שלא להקטיר על המזבח 
שהקצוות אינ	 מביאי	 טובה לאד	 וראוי לנו להתרחק מכל , ללמדנו

 כפי –" שביל הזהב"הקרויה " דר" הממוצעת"דר" קיצונית ולבחור ב
  )פרפראות לתורה( .'ד–	 בהקדמה למסכת אבות "שמנחה הרמב

הצדדי	 בהצעת שידו" או בהצעת שותפות עסקית ממותר לספר לאחד 
 ,על אפשרות קיומ� של בעיות רציניות אצל הצד השני על סמ" שמועה

מאותה סיבה .  היות ומידע כזה בודאי ילקח בחשבו� ברצינות מירבית
  . מותר להזהיר אד	 מפני נזק הצפוי לו על יסוד מידע מכלי שני

אסור לפרס	 התנהגות בלתי נאותה של פלוני שמקורה , ומת זאתעל
בשמועות במטרה שלח* חברתי ישכנעו להיטיב את דרכיו או לפצות את 

א	 , הדבר יהיה מותר ע	 כל זאת .גר	 לה	קרבנותיו על הנזק שנ
  .רוע והיה עד להתרחשותה אותה התנהגותיכח באונהיה המספר עצמו 

יעילותו של לח* חברתי בשכנוע אנשי	 להיטיב את הסיבה לכ" היא ש
 אפילו – מכדי להצדיק סיפור דברי גנאי מכלי שני ,דרכיה	 מוגבלת

   .הידיעותכשמצייני	 במפורש שאי� אישור לאמיתות� של 
מוב� שהדרישה לבדוק את אמיתות העובדות ולדייק בה� חלה על כל 

  .המקרי	 שבה	 צרי" לספר לשו� הרע או רכילות כשמכווני	 לתועלת

 וקטניות אורז באכילת איסור שנוהגי	 לאשכנזי	 מותר הא	 :שאלה
 בכלי	 שנתבשל מתבשיל ולאכול, ספרדי	 בבית סחפב להתארח, בפסח

 ?בפסח וקטניות אורז בה	 שבישלו

 באי	 דג� מיני חמשת שרק, מבואר .הל פסחי	כת סמב ::::תשובהתשובהתשובהתשובה
 ומותר, כלל חימו* חשש בה	 אי�, ודוח� אורז כ� שאי� מה, חימו* לידי

כפי , האמוראי	 מגדולי רב מעשה עשוא$ ו. בפסח ולאוכל	 לבשל	
   :קיד פסחי	שמובא במסכת 

 ודוח� אורז כגו� הקטניות: ומצה חמ* מהלכות' ה בפרק 	"הרמב לשו� זו
 קמח לש ואפילו, כלל חמ* משו	 בה	 אי�, בה	 וכיוצא עדשי	ו ופולי	

 ,שהחמי* בצק כמו שנתפח עד בבגדי	 וכסהו רותחי	 במי	 אורז של
  . כלל חימו* זה שאי�, בפסח באכילה מותר זה הרי
 מעיקר מחלוקת שו	 בזה ואי�, פוסקי	 ושאר ש"והרא $"הרי פסקו "כ

 לאכול המזרח ארצותו ספרד תפוצות בכל המנהג פשט ולכ�. ההלכה
 וכ� 'תכ סימ� בתשובה ש"הריב בגדלו שהעיד וכמו, בפסח וקטניות אורז
 לידי באי	 אינ	 וקטניות שאורז', א � ' תנג סימ�ע ב"ווהש הטור פסקו
  .בפסח תבשילי	 מה	 לעשות ומותר, כלל חימו*
 פסחי	' ב פרק ובמרדכי חמ* מהלכות' ה בפרק מיימוני בהגהות אמנ	
� 'רכב סימ� ק"הסמ בספר, מקורביל יצחק רבינו בש	 כתבו 'תקפח סימ

, בפסח מלאוכל	 איסור בה	 נוהגי	 יש ועדשי	 פולי	 כגו� הקטניות
� היו גדולי	 ושאר יחיאל רבינו אבל, מאיברא שמואל  רבינו נוהג היה וכ

 תינוקות אפילו שהרי, לאסור נהגו חימו* משו	 ולא...היתר בה	 נוהגי	
 דג� מיני חמשת אלא חימו* לידי באי	 שאינ	 	יודעי רב� בית של

 וכ� הוא קדרה מעשה שהדג� כיו� אלא ,אד	 שו	 בזה יטעה ולא, בלבד
  . דג� בישול משו	 קטניות בישול על גזרו, קדרה מעשה הקטניות

 תבואה שפעמי	 ועוד', וכו מקטניות פת שעושי	 מקומות שיש עוד
 אורז התירו שבתלמוד יפ על וא$. יפה לברר	 אפשר ואי בה	 מעורבת
 בדיני  כ" כל בקיאי	 שאינ	 אלו בדורות להחמיר יש, בבישול וקטניות
  . הראשוני	 כדורות והיתר איסור

 אלו לדברי	  שחושש מי שאי� וכתב 'תנג סימ� יוס$ בביתהובא  זה כל
 ויש: כתב ש	 בהגה א"הרמ אבל. ערו" בשלח� פסק וכ�. האשכנזי	 זולת

  .לשנות ואי�, להחמיר באשכנז המנהג וכ�, בפסח אורז  לאכול אוסרי	
 הקטניות נפלו שא	 פשוט שהדבר: כתב' ב � תנג סימ� בהגה א"הרמ
 רבה האליה וכתב. בדיעבד התבשיל  אוסרי	 אינ	 בפסח התבשיל לתו"
  . כנגד� ששי	 צרי" ואי�, מותר היתר רוב שיש שכל, ד"סק ש	
�', ה סעי$ ש	 זלמ� ביר הגאו� ע"ובש כתב וכ�, חדש  הפרי כתב כ

 מהקטניות  יפול א	, בעלמא חומרא אלא אינו זה ומנהג שהואיל
  .ברוב בטל בתבשיל

� ולפי. 'ט– תנג סימ� ברורה והמשנה',  א �קכז כלל אד	 החיי פסקו וכ
 אוסרת וקטניות אורז בה	 שבישלו הכלי	 פליטת שאי� ברור הדבר זה

 א	 ואפילו, וקטניות באורז להחמיר שנוהגי	 אשכנז לבני התבשיל
   .הכלי	 פליטת  כנגד היתר רוב יש שבודאי, להתיר יש יומ� בני הכלי	

 בפסח וקטניות באורז איסור הנוהגי	 לאשכנזי	 מותר    ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום
 ולאכול, היתרבזה  נוהגי	ה המזרח ועדות הספרדי	 בבית להתארח

 בכלי	 שנתבשל בבירור יודעי	ש אפילו, לפניה	 המוגשי	 מהתבשילי	
 דרכיה התורה כי, אהבו והשלו	 והאמת. וקטניות אורז יו	 באותו 	הה

         'לב–' ה  דעת יחווה ת"שומבוסס על    . שלו	 נתיבותיה וכל נוע	 דרכי

נכד רבי יהושע  �  בעל מנחת חינוך בעל מנחת חינוך בעל מנחת חינוך בעל מנחת חינוך––––ד ד ד ד """"יוסף באביוסף באביוסף באביוסף באברבי רבי רבי רבי 
בשנת נולד . וגיסו של הדברי חיי	 מצאנז, ת יהושע"העשיל בעל ספר שו

שימש בכמה קהילות ולבסו$ עלה לכהונת טרנופול מקו	  .' תקסא–ה 
לנכדי הרבני "בהיותו ב� שש עשרה שנה כתב עליו סבו . בוכהונת ס
  ..."ודילדא אימיה כוותיה תלד... החרי$

א	 אמרתי אספר "בהספד שנשא עליו רבי יוס$ שאול נתנזו� קונ� עליו 
אחת אשר אזכיר מיו	 עמדו על ... כל צדקותיו אשר עשה תכלה היריעה
רבה של  " שלמהתקו�"ובספר ..." דעתו לא הסתכל חו* לארבע אמות

מפורס	 בכל ... הגאו� האמיתי"וינה וחתנו של החת	 סופר קונ� עליו 
וזכינו להנות מאור ...אשר העול	 האיר... הנפלא והנוראישראל בחיבורו

  .' תרלד–ע ב ה "נלב ..."תהיפני כבודו אשר קדושת השכינה על פניו הי

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב בועבועבועבועפנינים לפרשת שפנינים לפרשת שפנינים לפרשת שפנינים לפרשת ש

  )על פי חפ* חיי	 השיעור היומי(שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 


