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פרשת קדושים
(לבני חו"ל)

הדלקת נרות שבת
מנחה וקבלת שבת19:30 :
שחרית 8:30 :
מנחה18:30 :
מוצ"ש וערבית ( 21:44ספירת העומר)

תפילות בימי חול
שחרית :א'  07:30ב'-ו' 7:15
מנחה19:30 :
ערבית( 19:45 :לאחר פלג)

לבחורי ורבני הישיבה ברוכים הבאים ושבת שלום ומבורך  -הגיליון מוקדש לע"נ עליזה בת עישה חיה שטרית ז"ל

פרשת קדושים  -לקריאת חו"ל

לא תאכלו על הדם (י"ט כ"ו)

הבה"ח יששכר דוב

כהן נ"י
בברכות י' ב' אר"י בר' חנינא משום ראב"י מאי דכתיב לא תאכלו על
הדם לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם ,והיינו שלא יאכל קודם
שיתפלל תפלה ראשונה ביום ,ולאו דוקא קודם תפילת שחרית אלא
אפי' נאנס ולא התפלל שחרית וכגון שהי' אונן אסור לו לאכול עד
שיתפלל מנחה .וכן יש לומר בגר שנתגייר אחר זמן תפילת שחרית
שאסור לו לאכול עד שיתפלל מנחה דהא עדיין לא התפלל .ויל"ע אם
מהני לו מה שהתפלל בגויותו (אם התפלל).

ולפני עור לא תתן מכשול (י"ט י"ד)
הקשה הגרי"ל דיסקין זצ"ל בשו"ת מהריל"ד בקו"א (אות קמ"ד)
היאך שרי למסור נפשו על המצוות ,כמש"כ הרמ"א יו"ד סי' קנ"ז
ס"א דאם גזרו גזירה שלא לקיים מצות עשה אין צריך לקיימו
ושיהרג .מיהו אם השעה צריכה לכך ורוצה ליהרג ולקיימו הרשות
בידו .ע"כ ,והאיך מותר למסור נפשו כשאינו חייב מן הדין והרי
מכשיל עי"ז את העכו"ם בעבירה דשפיכות דמים וקעבר בלאו דלפני
עור .יעו"ש.
וי"ל דיש להסתפק מה דינו בגוונא דאיכא לא תעשה דעשה דחי ליה
מי שרי ליה ליהרג ולקיימו ,ככל מצות עשה ,או"ד כיון דהשתא מיהת
פטור מחיוב המצוה מטעם פיקו"נ לא דחי ללא תעשה ואסור לו
לקיים העשה .מיהו יתכן דלא חשיב פטור מן המצוה דשורש החיוב
רמי עליה ואי מקיים חשיב כקיום דבר חיובא (ואם ירד אח"כ האונס
ולא יהרגוהו לא יצטרך לקיים עוד פעם) ,ועל כן גם כהאי גוונא דחי
עשה ללא תעשה .וכן יש לדון בכופין שלא ללבוש בגד שיש בו ציצית
מהו ללבוש בגד של פשתן שיש בו תכלת ,ועי' שאג"א סי' ל' .וכן
כיוב"ז.
ואי נימא דכה"ג דחי עשה ללא תעשה ,י"ל לפי"ז למאי דנראה
מדברי הפמ"ג או"ח סי' קס"ט (בא"א סק"ו) דעשה דוחה לל"ת
דלפני עוור .ואע"ג דלאוין דבין אדם לחבירו מסתמא אין עשה דוחה,
צ"ל דלפני עוור לא חשיב בין אדם לחבירו כשהלה מזיד ,וכמש"כ
החזו"א יו"ד סי' ס"ב ס"ק ז' וס"ק כ"ד ,דבמזיד ובגוי אין כאן
איסור לפני הנכשל אלא לפני ד' דגרם לעשות דבר השנאוי לפני
המקום( .ועי' בס' שערי דעה לבעל השעהמ"פ סי' ק"ס ס"ק ח' וצ"ב).
ועכ"פ לענין גוי לא גרע לפני עור דידי' מכל הלאוין שעשה דוחם .וא"כ
א"ש הא דשרי למסור נפשו לקיים העשה דאתי עשה דחייב בי' ודחי
ללא תעשה דלפני עוור .ואף בגוונא דליכא עשה גמור ,ואפי' במצוה
דרבנן (למאי דחקר שם הגריל"ד אי שרי למסור נפשו על מצוה
דרבנן) ,יש לומר דאיכא בהא קידוש ד' ,אלא דפקו"נ דוחה בכה"ג גם
מצוה זו ,אך אי בעי לקיים מצות קידוש ד' ולמסור נפשו אתי עשה
דקידוש ד' ודחי ללא תעשה דלפני עוור .ומיהו יל"ע בזה ,וגם לא דמי
כ"כ לנידון דלעיל דאיכא עשה דוחה ל"ת בלא הכפי' .ועי'.

הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא

(י"ט י"ז)
יל"ע בעובדא דסוכה נ"ב א' דאביי שמעי' לההוא גברא דקאמר
לההיא איתתא נקדים וניזל באורחא אמר איזיל אפרישנהו
מאיסורא אזל בתרייהו תלתא פרסי באגמא וכו' ,והיאך לא הוכיחם
והפרישם מיד מאיסור יחוד ,וע"כ צריך לומר משום דלא ידעו

מאיסור יחוד וא"כ לא הוו אלא בגדר ביקשו לאכול בשר טלה וכו',
ובאמת גם לא הי' שם איסור יחוד דהא אביי הי' עמהם( ,מיהו עי'
מאיסורים אחרים דאל תרבה שיחה עם האשה ועוד) ,ומיהו יש
לומר דחשב אביי דע"י כך יפרישם לבסוף מאיסורא רבא ,ואי הוה
מזהיר להו קודם דילמא הוו אזלי למקום אחר.

מפני שיבה תקום והדרת פני זקן (י"ט ל"ב)

יש אדם רב בימים יותר מחברו וחייב לקום מפניו ,כיצד ,נולד אחד
בי' אדר ב' וקדם לו אחר שנולד בכ' אדר א' ,הנולד קודם חייב
לעמוד לפני הקטן ממנו( ,אם שנת הגיעם לשיבה יש בה רק אדר
אחד) בעת שהגיע הקטן לשיבה בי' אדר.

מפני שיבה תקום והדרת פני זקן (י"ט ל"ב)

במהר"י חגיז כתב דתאומים שנולדו אחד בשלהי אדר א' והשני
בתחילת אדר ב' הנולד באדר ב' חשיב גדול יותר שהרי נולד בא'
בחודש וזה שנולד לפניו צריך לכבדו מדין אח גדול ורב יעבוד צעיר,
יעו"ש .והוא חידוש גדול ,ולכאו' הדין הוא דהנולד קודם הוא הגדול
לענין זה דהא אינו תלוי בימי החודש אלא בנולד קודם .ומיהו לענין
קימה מפני שיבה משכחת לה נפקא מינה בזה דזה תלוי במנין
השנים דחל עליו שם שיבה קודם .עמש"כ בזה לעיל.

מפני שיבה תקום והדרת פני זקן (י"ט ל"ב)

בדין קימה מפני ת"ח ,אם באו שתי ת"ח יחד מהו ,דיעוי' בתוס'
בשבועות ל' ב' בד"ה אפרח עלי וכו' דבעינן קימה שיש בה הידור
כדאמרינן פ''ק דקדושין ל"ג מ''מ אין איסור שהרי עומד הי'.
ולכאו' מבואר דאם עמד משום ב' סיבות לא קיים מצות קימה.
ואמר דבאמת יל"ד דחשיב כזה יכול וזה יכול שהרי הי' מחויב
לקום מפני כל אחד מהם וא"כ לא יחשב קימה כלל ,ומיהו א"כ ה"נ
כשמוצאים ב' ס"ת דיש ב' סיבות המחייבות קימה נמי נימא דלא
קיים בזה מצוה ,ואמנם ס"ת הוי תרוויהו כחד דכל הס"ת שוים,
מיהו אין לחלק בין ס"ת לת"ח והנידון שייך בשניהם .ואמנם יכול
לכוון שאינו קם אלא בשביל ת"ח אחד מביניהם ובזה יקיים לכה"פ
קימה לאחד ,וצ"ע .וצריך לכוון בקימה בפני תלמיד חכם או ס"ת
לשם מצוה דאם לא כיוון לא קיים המצוה והוי כמבטל העשה,
וכמש"כ המשנ"ב לענין לבישת ציצית בלא כוונה דחשיב מבטל
עשה .ושייך שאדם קם בלא שימת לב למצוה אלא כי כולם קמים
והוא שקוע בהרהוריו וקם עם כולם או שקם כי לא נעים לו לשבת
שכולם עומדים ואינו קם לשם מצוה .ואם קם קודם שמוצאים
הס"ת או קודם שנכנס החכם נמי לא קיים המצוה ,ומיהו ציור
הנ"ל שקם ולא כיוון גרע טפי מהיכא שקם קודם החיוב ,דאם קם
קודם לא הי' מחויב במצוה ומ"מ אינו כמבטל מצוה ,אבל היכא
שהי' מחויב לקום ולא כיוון הרי"ז ביטול עשה .ואף למש"כ הבית
הלוי גבי צדקה שאי"צ כוונה במצוה כה"ג שעיקרה היא תכליתה
והרי נעשית התכלית הנרצית ,ואפשר שה"ה בכיבוד אב נימא כן
אבל ודאי א"א לומר כן בכל המצוות ,ואם יברך ברכהמ"ז בלא
כוונה למצוה אלא סתם מרצון להודות על המזון או שמברך ברכות
התורה בלא כוונה ,הרי הוא בבעי' שלכאו' לא קיים את המצוה
ולחזור ולברך אינו יכול דכבר בירך על אכילה זו.
ואיזהו שיעור ד' אמות שצריך לעמוד לחכם אם כהשיעור הקטן או
השיעור הגדול ,שכידוע יש מחלוקת בשיעורין של תורה בשיעור
כביצה וכזית וגודל האמה וכו' ,אפשר שכבר בשיעור הגדול יהי'
מחויב לעמוד מספק אף שלפי השיעור הקטן נמצא שלא קיים
המצוה שהרי קם קודם שנכנס החכם לד' אמות .ובמקום שאינו
יודע לשער הד' אמות ,אפשר שכל שכבר מסופק שהוא בד' אמות
אם קם הרי"ז ניכר שקם לכבודו ושפיר דמי.

 לכאו' אזלינן בתר ד' אמות הבינוניות אמות של קודש ולאמשערים באמה דידי' .ואם היו משערין בד' אמות דידי' לפי כל אחד,
האם בד' אמות של החכם או בד' אמות של העומד מפני החכם.
ועוד אפשר לדון אם בעינן ד' אמות עצבות או שוחקות ,כמו
שהמנחת חינוך דן בהרבה מקומות.

מאזני צדק אבני צדק וגו' (י"ט ל"ו)

פירש רש"י דהם אבני המשקולות ששוקלים כנגדם ,והיינו שצריך
ליזהר שיהיו המשקולות שלו מדויקים שלא ירמה ויגנוב בהם
כשהוא שוקל ומוכר .הוזהרנו בזה לדקדק על משקולות שיהיו
מכוונים ומדויקים ,וכידוע כצה הזהיר החפץ חיים ונזהר בזה
בעצמו לבדוק המשקולות שיהיו מדויקים.ומי שיש לו משקל בביתו
לשקילת אנשים או לשקילת מאכלים או מזוודות וכיו"ב ,צריך
להיזהר שיהי' המשקל תקין ומדויק .ומאוד מצוי שהמשקולות לא
מדוייקים ,ויש עיצה להינצל מהאיסור של משקל שאינו מדויק ע"י
שיפקיר את המשקל שביתו ,ואע"פ שהוא ממשיך להחזיקו אינו
עובר עליו באיסור שלא יהי' לך בביתך איפה ואיפה ,כיון שאין
המשקל והמידה שלו ,ואטו אם הכניס אדם זר לתוך ביתי משקל
שאינו שלי ואינו מדויק וכי יעבור בעל הבית על איסור בזה.
יש נוהגים ,שלא לאכול אחר הפסח מחמץ שנמכר לגוי ,מפני
שלדעת המחמירים המכירה אינה כדין ,וממילא דינו כדין חמץ
שעבר עליו הפסח שאסור באכילה והנאה .ויעוי' בשו"ת ציץ אליעזר
חלק כ' סימן נ"א כתב דכפי שידוע אנו נוהגים להקפיד שלא למכור
חמץ ממש בעין ,כך נהגו גדולי ישראל ,והדבר מפורסם מהגר"א
זצ"ל ,והרבה טעמים לדבר גם משום הפיקפוק שבעצם המכירה
ועוד כיוצ"ב.וביותר בחו"ל צריך שימת לב לחמץ שנמכר לגוי ,ומצד
שני קל יותר בחו"ל להיזהר בזה שהרי גוים מצויים לרוב ואפשר
לקנות מהם חמץ שהי' שלהם ולא שנמכר להם לפני הפסח ,אמנם
אין מצוי בחו"ל מה שנאפה לאחר הפסח כמו שמצוי בארץ ישראל
כבר ממחרת הפסח .ומי שקונה חמץ אחר הפסח יש להסתפק :אם
בכלל נמכר החמץ כדין .ואם אינו שומר תומ"צ יתכן שמכירתו כלל
לא חלה .ועוד יש לציין ,שגם מי שמכר את חמצו כדין ,מ"מ אם
השתמש בחלק ממוצרי החמץ שמכר לגוי (בין אם אכלו או מכרו
לאחר) לדעת כמה מן הפוסקים ,בטלה כל המכירה אפילו במה שלא
נגע .והדבר נוגע לסיפור שארע השנה ב'דיוטי פרי' בשדה התעופה.
ולכן אין לקנות שם שום חמץ עד שיתברר שזה נמכר כדין ושהה
אצל בעל החנות שומר תו"מ ,ולא הגיע אחר הפסח ושהה במקום
שיש לחוש שלא מכרו את החמץ כדין .וכאמור המהדרין קונים רק
מוצרים שנאפו מקמח שנטחן אחרי הפסח.
האדמו"ר מבויאן שליט"א מאה"ק ,השבוע זכינו לארח
בקהילה את האדמו"ר מבויאן שליט"א מאה"ק ,זכינו להתחזק
בתפילה כהלכה ,לראות את האדמו"ר בתפילתו הזכה במנוחת
הדעת כמונה מעות וכל אצילות הליכתו ועדינותו .זכינו לקבל ממנו
ברכת שלו' עליכם וכמה מהבחורים זכו לקבל ברכה מיוחדת,
האדמו"ר אמר לבחורים כמה מן הראוי להתחזק בברכת התורה
להתפלל בכוונה ברכת והערב נא לזכות עי"ז לאהבת תורה ללמוד
מתוך ערבות ומתיקות .עוד אמר שלוצרן היתה מקום תורה מפואר
בהרבצת תורה מהרה"י זצ"ל הרב קופלמן תלמיד של רבי שמעון
שקאפ ,ומקום תורה כזה משפיע על הלומדים פה שיזכו לעלות
בתורה אם ינצלו המקום והזמן .עוד עורר וחיזק האדמו"ר שליט"א
שצריכים לחיות באהבה ואחוה ושלו' ,ובפרט בימי ספירת העומר
צריכים להתחזק בבין אדם לחבירו באהבת חינם ולא לחיות עם
שנאת חינם.
בימי חול המועד זמן שמחתנו שמחו כל בוגרי הישיבה להתאחד
ולהפגש בשבת אחים גם יחד עם מורנו ראש הישיבה שליט"א
ולשמוע ולהתענג עוד מחדש על דבריו ,וכן שמענו דברי תורה ששיגר
הרב פרלמן שליט"א לכבוד הכינוס שנבצר ממנו לבוא ולהשתתף
מקרוב ,וכן שמענו שיעור מאת הרב אורי שרגא דונט .ושמחנו שר'
אהרן ליפשיץ כיבד אותנו בהשתתפות מלאה בכינוס ,וכל הבוגרים
הבחורים והנשואים כבר שנקבצו ובאו מכל קצוות ארץ ,לחזור
ולהתענג על הימים הנפלאים שחוו ולמדו והתעלו בישיבה בלוצרן,
וניתן תמריץ ועידוד להמשך עלי' בתורה ומידות טובות מכח
הזכרונות הטובים שקיבלנו מהישיבה .ויעמדו על הברכה כל
הבוגרים והתורמים להצלחת הכינוס.

וְ ל ֹא ֵתלְ כ ּו ְּב ֻח ּקֹת ַהג ֹּוי אֲ ֶׁשר אֲ נִ י ְמ ַש ּ ֵל ַח
ֵיכם ִ ּכי ֶׁאת ָּּכל ֵא ּ ֶׁלה ָּע ׂש ּו וָּ ָּא ֻקץ ָּּבם… אֲ נִ י
ִמ ּ ְפנ ֶׁ

יכם אֲ ֶׁשר ִה ְב ַ ּדלְ ִּתי ֶׁא ְת ֶׁכם ִמן ָּה ַע ִּמים
ה' אֱ ל ֵֹק ֶׁ
(כ' .כב'-כג')
הקב"ה מצווה את עם ישראל מספר פעמים שלא יתפתו ללכת על פי
חוקות הגויים .וכל כך למה? "כִּ י ֶאת כָּל ֵאלֶה עָּ ׂשּו [הגויים] ו ָָּּא ֻקץ
בָּ ם!" כמו שאדם קץ במשהו ,ומרחיק אותו מלפניו ,כי הוא כבר לא
מסוגל לראות אותו ,כך הקב"ה "העיף" את הגויים מלפניו .וכל זאת
בגלל שהקב"ה שונא את מעשיהם של הגויים .בפרשיות אלו התורה
אומרת לנו שהקב"ה הבדיל אותנו מכל העמים .הוא לא רוצה שנהיה
כמו כולם ,ולכן בחר בנו ,ונתן לנו מצוות ומעשים טובים בכדי
שנהייה קדושים! קדוש המשמעות שלו זה מובדל .כשאדם אומר
לארוסתו בחתונתם" :הרי את מקודשת לי" ,הוא בעצם אומר לה
שמרגע זה היא שייכת אך ורק אליו ,ומובדלת מכל העולם .כך
הקב"ה קידש אותנו ,והבדיל אותנו מכל העולם .במהלך
ההיסטוריה ,למרות שעם ישראל היה בגלות בין הגויים ,הוא נלחם
ושמר על עצמו ,ונסה ככל האפשר שלא להדמות לגוי .לכאורה זה
נראה מאוד קשה ,כי הרי אדם לא אוהב להרגיש שונה מכולם ,אלה
אוהב להתמזג ולהתערב עם הסובבים אותו .אך התורה ציוותה:
"ּושמַ ְׁר ֶתם ֶאת ִּמ ְׁשמַ ְׁר ִּתי" (ויקרא יחל') ,על חכמי כל דור ודור ,לחוקק
ְׁ
גדרים וסייגים בכדי למנוע התבוללות והידמות לגויים ,וזאת בכדי
שעם ישראל ימשיך להיות יהודי כאבותיו .להיות שונה ,זה לא תמיד
היה קל .להיות בגלות במקום שבו קשה לקיים את היהדות
בפרהסיה ,ובנוסף הגויים שתמיד ניסו להגביל את היהודים ,אם זה
בהתפתחות כלכלית ,ואם זה בחקיקת חוקים נגד לימוד התורה,
השחיטה ,ברית המילה ,או כל סממן יהודי .אך היהודים תמיד זכרו
שיש להם שליחות בהיסטוריה ,הם לא צריכים להיות כמו הגויים
ח"ו ,במיוחד לאחר שבורא העולם פונה לעם ישראל ואומר
ֹלקיָך
ֹלקיכֶם" (דברים יד א')",בְׁ ָך בָּ חַ ר ה' אֱ ֶ
להם" :בָּ נִּים ַא ֶתם לַה' אֱ ֵ
ל ְִּׁהיֹות לֹו לְׁעַ ם" (דברים ז ו') ,אתם מיוחדים ,אתם לא כמו
כולם! ואבותינו ידעו זאת ,והיו מוכנים למסור את נפשם ,ובלבד
שיישארו יהודים טהורים ,בניו של הקב"ה.
אומר הקב"ה" :וְׁ ל ֹא ֵתלְׁכּו בְׁ חֻ קֹת הַ ּגֹוי אֲ שֶ ר אֲ נִּי ְׁמשַ לֵחַ ִּמפְׁ נֵיכֶם!
ֹלקיכֶם אֲ שֶ ר ִּהבְׁ דַ ל ְִּׁתי ֶא ְׁת ֶכם ִּמן הָּ עַ ִּמים" (פרק כ פסוק
…" אֲ נִּי ה' אֱ ֵ
כב'-כג') .הקב"ה הבדיל אותנו מכל העמים ע"י התורה ,והערכים
שבה .עם ישראל אמור להיות מגדלור מוסרי לכל העולם .בזמן שעם
ישראל שומר על עצמו ועל הייחודיות שלו למרות כל הגויים
שמסביבו ,הוא נשאר יהודי ומיוחד .אלו שניסו להיטמע ,ולהתערבב
במנהגי הגויים שמסביבם ,על פי רוב נעלמו הם מעל מפת
ההיסטוריה ,בעוד ששאר העם היהודי ממשיך ומעביר את המסורת
בשלבים האחרונים של מרוץ השליחים הגדול.
צריכים אנו לקרוא את המפה ולהבין ,שאם נתעקש על כל סממן
יהודי ,נשרוד! אם נמשיך לייבא מחו"ל את כל הערכים שלנו ,נאבד
מרגע לרגע את הזהות שהקב"ה ייחד לנו.השלטון יהיה על פי חוקי
הגויים ,הילדים ילמדו מתוכניות הטלוויזיה מהו מוסר ,ואיך (לא)
לכבד הורים .האלימות תרקיע שחקים על פי מוחו המעוות של
הבימאי ההוליוודי ,והצניעות של בת ישראל תקבע על פי מעצב
האופנה המושחת… הדברים כיום נמצאים בידינו .אנו אלה
שמעצבים את דור העתיד .האם אנו רוצים שהילד יגדל על פרקי
אבות וסיפורי צדיקים ,שיחנכו אותו למוסר ולמידות טובות? או
שחלילה יעריץ איזה מפורסם פורק עול ,בדרך לחיים חסרי תכלית?
ֹלקיכֶם אֲ שֶ ר ִּהבְׁ דַ ל ְִּׁתי ֶא ְׁתכֶם ִּמן
לכן בא הפסוק לאמר לנו "אֲ נִּי ה' אֱ ֵ
הָּ עַ ִּמים"

ברכת מזל טוב ורוב ברכות

לר' יונתן קוק ומשפחתו שיחיו לאוי"ט
לרגל הולדת ביתם שתחי'
יזכו לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים
טובים ויזכו לרוות ממנה נחת דקדושה
ורוב שמחה

מאחלים כל בני הישיבה והקהילה

