
   זוכה להוראה–לשון טהורה 
 ְ�ֵני ֶאת �ְלה�רֹת: ַהָ�ה�ר �ֵבי ַהָ�ֵמא �ֵבי ַהחֹל �ֵבי ַה�ֶֹד� ֵ�י �ֲלַהְבִ�יל"

ִ�י! ָ ל ֵאת ִיְ�ָרֵאל   )'יא, 'י  'יפרק (: מֶֹ�ה ְ�ַיד ֲאֵליֶה! 'ה ִ�ֶ�ר ֲאֶ�ר ַהח"
 תלמידי דהוו יתבי קמיה הנהו תרי: " מספרי! חכמינו:במסכת פסחי! ג

מפני מה בוצרי : חד אמר) שני תלמידי! ישבו לפני הלל(.…דהלל
מפני בוצרי בטהרה ומוסקי : וחד אמר? בטהרה ואי מוסקי בטהרה

מפני מה בוצרי : בתלמיד ששאל כ4( מובטח אני בזה :אמר? בטומאה
! ולא היה ימי. שמורה הוראה בישראל) ?בטהרה ואי מוסקי בטהרה

: כא התורהלנו זהו שמרמזת ". מועטי! עד שהורה הוראה בישראל
להבדיל , מי שמדקדק אפילו בדיבורו –" ולהבדיל בי הטמא ובי הטהור"

להורות את "הוא יזכה  , ומוציא מפיו רק לשו טהרה, בי טומאה וטהרה
  )כתנות אור (… לפסוק הוראות בישראל–" בני ישראל

   לא נשאו נשים
 דרב פסיקתאב )'ב –' יפרק " (ותאכל אות! וימותו' מלפני הותצא אש "

פרשת אחרי מות מובאי! דעות של חכמי ישראל מדוע מתו נדב  כהנא
לא מתו נדב  כי ,בי יתר הסיבות מובא ש!. ואביהו בני של אהרו

 אחר משה !היו מהלכיעל שכ ו ,ואביהוא אלא על שלא נשאו נשי!
  .קני! הללו ואני ואתה ננהיג את הדור ואמרו מתי ימותו שני זוואהר

שכ על הטע! . ו את זו זותהללו משלימסיבות שני הנראה לומר כי 
כפי שאמרו חכמינו , היה לה! תירו7 מספיק, שלא נשאו נשי!, הראשו

 כ4 ג! ה! לא רצו '"מה אעשה ונפשי חשקה בתורה: "על ב עזאי שאמר
  . שק! בתורהלהעמיס על עצמ! עול חיי משפחה מחמת גודל ח

היו מפני ש, ציפו למות! של משה ואהרומשנוכחנו לראות ש, אול!
שהרי , הרי אי עוד יסוד לתירו7 זה, שואפי! להיות מנהיגי! על הציבור

, גלוי וידוע כי ההתעסקות בצרכי ציבור מבטלת הרבה מ התורה
ומוצאי! אנו שרבי! מ התנאי! צמו הרבה תעניות ובקשו שלא יוטל 

וא! : יהיו מתבטלי! מדברי תורהכדי שלא , עול הנהגת הציבורעליה! 
, הרי בטל תירוצ! על אשר לא נשאו נשי!, שאפו להיות מנהיגי הציבור

  )! מוילנא"בש! מהר(…ולפיכ4 נענשו

  ויברכם
: אומר המדרש)  כב'' פרק ט" (וישא אהרו את ידיו אל הע! ויברכ!"

י! לו יכה בנשיאת כפבאותה שעה ז, באותה שעה זכה במתנות כהונה
  . ולדורותיו עד תחיית המתי!

אלא כל מחיית! , לכוהני! לא היה רכוש משל!. נראה להסביר זאת כ4
לפיכ4 לא היה נאה . הייתה על מתנות כהונה שמקבלי! מע! ישראל

שהרי נראה כאילו אינ! מתכווני! בברכת! , שה! יברכו את ישראל
ת הע! מתו4 יוזמת עצמו אבל כאשר בר4 אהרו א. אלא לצור4 עצמ!

 לבר4 את –הרי הוכיח בזה שבעצ! טבעו הוא כ4 , ומרצונו הטוב
לכ זכה עתה ג! במתנות כהונה וג! בנשיאת כפיי! לו . ישראל

  )על פי דברי שערי חיי!.   (ולדורותיו עד תחיית המתי!

ע! ,  רצויהנה איכלפעמי! התוכחה אינה מועילה וא8 עלולה להזיק ול
 לאש מספר גורמי! שחייבי! להביא! בחשבו בטר! מחליטי! יכל זאת 

  .ספר דברי! נגדול אלא, לפנות אל פלוני ולדבר איתו ביחידות
 ומחפשי! ,ה מסוימתודר4 קבע על מצובבמקרה שבו רגיל היחיד לעבור 

 מוב וברור –דרכי! להשיבו מחטאו ולמנוע אחרי! מללכת בעקבותיו 
אי כל הצדקה לפרסו! התנהגותו  .יחושהצעד הראשו הוא הצור4 להוכ

 תשכנע אותו שיחה רצינית איתו שיש סיכויהשלילית של אד! א! 
  . להיטיב את דרכיו

חייבי! לפנות אליו , ג! כאשר ברור שאותו אד! לא יושפע מ התוכחה
א! לא יגשו אליו ישירות לפני סיפור הדברי! עלול הדבר . ולדבר איתו

 .אחרי! כחנופה שקריתלהתפרש שלא כהלכה על ידי 

ומטרת פרסו! מעשיו היא , א! האד! המדובר הזיק למישהו, אול!
במקרה .  הגינות–אי לחשוש מ החשד שיש כא אי , לתק את המצב

כזה לא תהיה התוכחה תנאי מוקד! לסיפור הדברי! אלא א! כ יש 
  . שהיא תשא פרייסוד להערכה 

 עד ההקפאה בתא רבי! ימי!כבד  להשהות! מותר הא! ::::שאלהשאלהשאלהשאלה
  ? צליה ללא ימי! שלשה להשהות! לאסור שיש או, לצלות! שיתאפשר
 בשר: הלשו בזו פסק 'יב –' סט סימ ד"יוע "ושב מר ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

 ואי, בתוכו דמו נתייבש, מליחה בלא לעת מעת ימי! שלשה ששהה
 ואחר. צלי אלא מבושל לאוכלו אי לפיכ4, מליחה ידי על עוד יוצא הד!

 להשהות ואי: בהגה א"הרמ וכתב. מותר בשלו וא!, יבשלנו לא שצלאו
 יש, כלומר. יבשלנו שמא לחוש שיש מליחה בלא ימי! שלשה בשר
  .כה השפתי כתב וכ. מליחה ידי על בשר כשאר ויבשלנו ישכחש לחוש
 בידינו גדול כלל שהרי, צליה אחר יבשלנו שמא לגזור מקו! אי אבל

 מאחר, ישכח שמא לגזירה גזירה לגזור יא מותר שבדיעבד מקו! שבכל
 בש!' ה סימ חוליב ש"הרא שכתב וכמו, בדיעבד מותר פני! כל שעל

 הטורי כתב וכ. 'א סימ דעה יורה יוס8 בבית להלכה הובא וכ. הגאוני!
  .א"סק צא סימ דעה ביורה זהב
 שלשה ששהה הכבד שג! האחרוני! שהסכימו פי על שא8 נראה זה לפי

 שלשה ששהה שבשר שכש!, צליה אחר לבשלו אסור לעת תמע ימי!
 דמו שנתייבש שכיו משו!, צליה אחר לבשלו אסור מליחה בלא ימי!
 ידי על כ4 אחר ויצא, צליה ידי על דמו כל יצא לא שמא לחוש יש, בתוכו

 תרומת ת"בשו שכתב כמו, מצליה יותר בו פועל הבישול כי, הבישול
 שאסור ימי! שלשה ששהה לכבד הטע! ואוה הדי הוא, 'קס סימ הדש
 הסכי! וכ ',אקכ סימ צדק צמח ת"בשו שכתב וכמו, צליה אחר לבשלו
 מאחר מקו! מכל. ו עוד פוסקי! אחרוני!כתב וכ ,'עג סימ חדש הפרי
 כרתי"ב כמבואר, בדיעבד מותר ובישלו וצלאו ימי!' ג ששהה בכבד שג!

 יבשלנוש  מחששימי!' ג שהנוי שלא לגזור מקו! אי, 'עג סימ "ופלתי
 ישכח שמא להילכתח לגזור אי מותר שבדיעבד שכל, צלייתו אחר

 שהרי, כזאת לגזירה מקו! שאי בודאי, צליה בלא יבשלנו שמא ולגזור
אי זה ו, צליה ידי על א! כי, מליחה ידי על אותו שיבשל מי אי כבד כל

 חמודי" ספרב מבואר וכ. מליחה ידי על לבשלו שדר4 לבשר דומה
  . 'מ סימ סופר כתב ת"בשו העלה וכ, לד סימ מליחה הלכות "דניאל
 ולבשלו לצלותו ימי!' ג ששהה כבד תירה 'פח סימ אפרי! שער ת"בשו

 הגאוני! לדעת האחרוני! שהחמירו פי על שא8, צלייתו אחר להילכתח
 מקו! מכל, צלייתו אחר מליחה בלא ימי!' ג ששהה בשר לבשל שלא
 בשר של זה די שעיקרובפרט , להחמיר אי בולעת ואינה שפולטת בכבד

 שכתב וכמו, היא הגאוני! חומרת רק, בתלמודאינו  ימי!' ג ששהה
  . 'יד –' סט סימ ד"יוע "ובש פסק וכ' קע סימ הדש תרומת ת"בשו

 ימי!' ג ששהה כבד להתיר פסק 'יב–' סט סימ "יהונת מטה" בהגהות
 והתורה ד! כולו שהכבד, תוספותטע! שהובא במה, צליה אחר לבשלו
 לא צלי שנעשה וכיו, הכבד מ שפירש ד! אסרו שחכמי! אלא, התירתו
 מקו! מכל, ל"הנ האחרוני! כדברי להחמיר שראוי י8וא. 'וכו כלל אסרו
  . צלי לאוכלוכדי  ויותר ימי! לשהש להילכתח ולהשהות איסור אי

 בתא הכבדי! את שמניח שלנו ושבניד נראה 'ת יחווה דעת "וכתב בשו
 להילכתח מותר, לגמרי ונקפאי! שנקרשי! עד המקרר של ההקפאה

 ידי על כי, הכבדי! בכל כנהוג צליית! לאחר הכבדי! את לבשל
 ערו4"ב  שכתב וכמו, בתוכ! הד! שנתייבש חשש כל אי ההקפאה
 ,מהקור נקרש שהבשר הקרי! שבמקומות, 'עט– סט סימ "השלח
 לאחר, מליחה ידי על הבשר לבשל מותר, מליחה בלא ימי! 'ג ושהה

  .שכ כתבו פוסקי! אחרוני!ו. בתוכו מתקשהלא  שהד!, שיפשר
 משלשה יותר במקרר 8ועו הבהמ של כבד להשהות מותר ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

, המקרר של ההקפאה בתא מניח! וא!. צלי לאוכל! מנת על, ימי!
  )'מו ''  ות יחווה דעת"י שו"פע(  .להילכתח א8 צליה אחר לבשל! מותר

בנו בכורו של רבי יחזקאל פאנעט  ' חיים בצלאל פאנעטחיים בצלאל פאנעטחיים בצלאל פאנעטחיים בצלאל פאנעטרבי רבי רבי רבי 
לות ישימש בכמה קה. ' תקסג–ה נולד בשנת . בעל מראה יחזקאל

מתלמידיו המובהקי! רבי חיי! היה . רבה של קארלסבורגהיה ולבסו8 
  . שבעליה נעלמוביחוד התמסר לסייע לענוגות. של החת! סופר

בקי "חרות של רבי חיי! מצבתו על  ."י! רחב" "דר4 יבחר"בוריו מחי
אזר כגבר חלציו כנגד ...להגות בתורה לילות ש! כימי!...ס ופוסקי!"בש
 חכמי! יניעהחוזה מלובלי הבטיח לאביו שב זה יאיר ..." סי הדתרמה

  .' תרלד–ע בשנת ה " ואכ נלב שנה70בתורתו ורבי! ילכו לאורו ויחיה 

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבוע

  )על פי חפ7 חיי! השיעור היומי(לשון לשון לשון לשון שמירת השמירת השמירת השמירת ה

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 


