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מחקר חלב הג'ירפה מגלה את אמיתות התורה

בהוראה המלמדת את סימני בעלי החיים המותרים
ליהודי באכילה ,אומרת התורה" :וְ כָ ל ְּב ֵה ָמה,
ַמ ְפרֶ ֶסת ַּפרְ ָסה ,וְ ׁש ַֹס ַעת ׁ ֶש ַסע ׁ ְש ֵּתי ְפרָ סוֹתַ ,מ ֲעלַ ת
ֵּגרָ ה ַּב ְּב ֵה ָמה ,א ָֹת ּה ּתֹאכֵ לוּ " .כלומר ,רק בהמה
שפרסותיה שסועות מקצה לקצה ,והיא גם מעלה
גרה ,מוגדרת כבעל חיים טהור ומותרת באכילה.
קיבלנו בתורה שבעל פה ,כי ישנה תכונה ביוכימית
הקיימת רק בחלבם של בעלי החיים הטהורים
המעלים גרה ומפריסים פרסה .הנה לשון התלמוד:
"חלב טהור – עומד [מתקשה ונעשה גבינה] .חלב
טמא – אינו עומד" .במילים אלו חשפה התורה
בפנינו חוק טבע ,האמור להיות תקף בכל בעלי
החיים שבעולם :רק מחלבו של בעל חיים המעלה
גרה ומפריס פרסה ניתן לייצר גבינה באופן טבעי.
אבל חלבו של בעל חיים החסר אפילו אחד מסימני
הטהרה .כלומר ,שאינו מעלה גרה או שאינו מפריס
פרסה ,אינו מתגבן!
מבחן זה כה ברור וחד משמעי בהלכה היהודית,
עד שכל גבינה הייתה צריכה להיות מותרת באכילה
–גם אם גויים גיבנוה– מבלי לבדוק מאיזה חלב
נעשתה (!) .שהרי אם גבינה לפנינו ,בודאי שמחלב
בהמה טהורה היא עשויה .ורק מסיבה אחרת
אסורה גבינת הגויים באכילה.

וכך החלה ראשיתו של מחקר מיוחד אשר הגיע
לשיאו בשנת .2008
ב 24-בינואר  2002הפילה ג'ירפה מתת-מין מאסאי
()Giraffa camelopardalis tippelskirchi
שחיה במרכז הזואולוגי רמת-גן (הספארי) את
עוברה ,ולחוקרים ניתנה האפשרות לנתח את
ּ
הנפל ולפצח את החידה .המחקר אורגן על-ידי
פרופ' זהר עמר ,ומלבד צוות המחקר נטלו בו חלק
גם הזואולוגית של הספארי ד"ר אמליה טרקל,
וטרינר הספארי ד"ר יגאל הורביץ ,הוטרינר ד"ר דני
זיבוטפסקי ,ועוד .מחקר נוסף נערך ב 18-באפריל
 ,2003והפעם באמצעות ניתוח שבוצע בגופה של
ג'ירפה נקבה בוגרת שגובהה כחמישה וחצי מטר,
אשר מתה מחמת מחלה .תוצאות שני המחקרים
היו זהות.

כשרותו של הג'ירף
הלכה זו הכתובה בתלמוד מזה דורות רבים ,לא
הועמדה במבחן מעשי כה גדול ,כמו זה שנערך
בשנת  2008על ידי קבוצת חוקרים בחלבה של
הג'ירפה.
המחשבה לבדוק את יכולת הגיבון של חלב הג'ירפה
עלתה בדעת החוקרים ,מאחר ובסוף רשימת בעלי
החיים הטהורים שבתורה מופיע בעל חיים בשם:
"זמר" .וכלשון הפסוק" :זֹאת ַה ְּב ֵה ָמה ֲאׁ ֶשר ּתֹאכֵ לוּ :
ׁשוֹרׂ ֵ ,שה כְ ָ ׂשבִ ים ,וְ ֵ ׂשה ִע ִּזיםַ .א ָּיל ,וּ צְ בִ י ,וְ יַ ְחמוּ ר,
וְ ַא ּקוֹ ,וְ דִ ׁישֹן ,וּ ְתאוֹ ,וָ זָ ֶמר" .זיהויו הקדום ביותר
של הזמר מופיע בתרגום השבעים (תרגום התורה
ליוונית שנעשה לפי דרישתו של תלמי המלך ,על
ידי שבעים ושניים מחכמי ישראל ,לקראת סוף
המאה השנייה לפנה"ס) ,שם תורגם הזמר למילים
 .kamelo-Pardalisכלומר ,גמל-נמרי .הגדרה
זו מזוהה עם הג'ירף' .גמל' על שם גובהו הרם,
והחטוטרת שבין גבו לבין צווארו בדומה לחטוטרת
שעל גב הגמל' ,נמרי' על שם כתמי הצבע שעל
עורו הדומים לכתמי הצבע שעל עור הנמר .גם רבנו
סעדיה גאון שחי לפני למעלה מאלף שנה כותב
בתרגומו לתורה כי הזמר הוא 'אלז'ראפה' .היינו:
הג'ירפה .וכן פירשו עוד רבים.
במרוצת הדורות נידונה לא פעם שאלה מעניינת
זו בדבר כשרותו של הג'ירף .אולם משום היותה
חיית בר שאינה מצויה בסביבת בני אדם ומסוכנת
למתקרבים אליה ,לא נערך בדורות הקודמים ,על
פי הידוע ,מחקר יסודי בעניינה .רק בשנת 2002
נקרתה לראשונה ההזדמנות לחוקרים המתעניינים
בכך ,לבחון באופן יסודי את המבנה האנטומי של
הג'ירף ,כדי לברר את סימני הטהרה ההלכתיים.

חליבת הג'ירפה

ניתוח הג'ירף העלה שקיימים בו ארבעה מדורים
בקיבה ,בעלי מבנה קלאסי ,המאפיין בעלי חיים
המעלים גרה .וכי הוא מעלה גרה בהתאם להגדרתה
המלאה והמושלמת ,ככל מעלי הגרה הטהורים.
כמו כן התברר ,שכל סימני הטהרה ההלכתיים,
הן הכתובים בתורה שבכתב והן הכתובים בתורה
שבעל פה ,קיימים בגוף הג'ירף.

האם חלב הג'ירפה מתגבן?
עד כאן פרטי המחקרים שנערכו כאמור בנפל ג'ירף
בשנת  2002ובג'ירפה בוגרת בשנת  ,2003אשר
מהם עלה בבירור כי מצד האנטומיה של הג'ירף,
גופו זהה לחלוטין לבעלי החיים הטהורים .אולם
עדיין נותר אתגר מחקרי מרתק נוסף ,אשר העמיד
במבחן את כשרותו של הג'ירף ,וחשיפתו הוכיחה
שוב את מרחבי הידע והדיוק המדעי שהיה בידי
חז"ל ,מתוך מה שקיבלו בתורה שבעל פה איש מפי
איש עד משה בסיני.
כאמור ,מובא בתלמוד שחלב חיה טהורה מתגבן,
וחלב טמאה אינו מתגבן .לפי כלל ביולוגי-כימי זה,
מאחר ולג'ירפה סימני חיה טהורה ,הרי על חלבה
להתגבן .אך מיהו שיעז לגשת לחיית הבר הזו אשר
מסוגלת להרוג אריה בבעיטתה ,כדי לחולבה בעודה
בחיים ובתקופת הנקה ,כדי לבדוק את חלבה?
השאיפה לברר זאת הייתה גדולה במיוחד אצל
צוות המחקר שבראשות פרופ' זהר עמר ,לא רק
לאור בדיקתם את האנטומיה של הג'ירף ,אלא

גם משום שהם עצמם בדקו בעבר את חלבם של
בהמות וחיות רבות ,טהורות ושאינן טהורות ,ובכולן
התבררה נכונותו של הכלל שקיבלנו בתורה שבעל
פה .תוצאות הבדיקה הראו על יצירת גבן בחלב
של פרה ,עז ,כבשה ,ג'אמוס ,יעל ,יחמור אירופאי,
ואייל אדום .כל אלה בעלי חיים טהורים .לעומת
זאת ,לא נוצר גבן מחלב היונקים שהם בעלי חיים
טמאים :סוסה ,חזירה ,אלפקה ,ארנבון ,קוף ,כלבה,
נאקה( ,נקבת הגמל) ,ואף לא מחלב אם (אדם).
אולם משפנו בבקשה להנהלת הספארי לבדוק את
חלב הג'ירפה נענו בשלילה ,מאחר ומדובר בחיית
בר גדולה ותוקפנית ,אשר לא ניתן לחלוב אותה
בזמן שאינה נתונה תחת הרדמה.
הזדמנות פז נדירה נקרתה לצוות החוקרים ,כאשר
הנהלת הספארי הודיעה להם במפתיע כי בכוונתה
להרדים ג'ירפה נקבה לצורך טילוף (לאחר שטלפיו
של הג'ירף גדלים פרא הם זקוקים לטיפול
מקצועי) .והמיוחד במקרה זה הוא שמדובר
בג'ירפה שהמליטה כשמונה חודשים קודם לכן,
והיא עדיין מניקה את ולדה.
לצורך הטילוף הוזמן ד"ר יגאל הורביץ ,וטרינר
הספארי ומטלף בקר מנוסה .הליך ההרדמה
בג'ירפה אינו פשוט .צוות של כעשרים מטפלים
שהה במקום כאשר חץ שנורה מרובהו של ד"ר
הורביץ גרם לטשטוש החיה .לאחר הטשטוש
חיברו המטפלים לראשה של הג'ירפה ראשייה,
ורק לאחר מכן כשראשה נישא אל על ניתן היה
להזריק לה זריקה נוספת ולהרדימה לחלוטין.
המתח בקרב החוקרים הגיע לשיאו כאשר
הג'ירפה הרדומה נחלבה אל תוך מבחנה ,ולחלב
הוכנס אנזים ראנין ,וכפי שמקובל לגבן בשיטה
המסורתית .האם מבחן גיבון החלב המוזכר בתורת
ישראל כחוק טבע שהוכח כתקף בכל בעלי החיים
בעולם ,יוכיח את נכונותו גם בבדיקה המתבצעת
לראשונה בהיסטוריה בחיית הבר הגדולה בעלת
סימני הכשרות?
התרגשות אחזה בכולם כאשר דקות אחדות לאחר
שהחלב הוכנס למבחנה ,ניתן היה לראות בבירור
כי חלב הג'ירפה אכן מתגבן! אולם החוקרים לא
הסתפקו בגיבון הנראה לעין ,ועל מנת לבסס
את המחקר ולהפכו למדעי ,נבדק החלב באופן
מקצועי אצל ד"ר עוזי מרין ,במעבדה שבמכון
וולקני ,במכשיר האופטיגרף (,)Optigraph
המאפשר בירור מהירות ההקרשה וחוזק הגבן.
בסיום הבדיקה הודיע ד"ר מרין" :חלב הג'ירפה
מתגבן לפי כל קנה מידה!"
תוצאות המחקר אישרו באופן חד משמעי את
הקביעה שתהליך הגיבון הוא מדד אמין להבחנה בין
יונקים טהורים לטמאים .והוכיחו פעם נוספת ,למי
שעדיין היה שרוי בספק ,את אמינותו המוחלטת
של המידע המדעי אשר בידי חז"ל כפי שקיבלו
בתורת הבורא.

מתוך הספר "המהפך "2להרב זמיר כהן שליט"א .המקורות למאמר
מובאות בספר .ובעמוד  ,97הובאו הדעות השונות לגבי אכילת
בשר הג'ירפה להלכה ולמעשה .ניתן להשיג את הספר בערוץ
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שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט"
שאלה :שלום לכבוד הרב .רציתי בבקשה לשמוע את
דעתו של הרב לגבי הבחירות .מצד אחד יש במפלגת
ש''ס את מרן הרב עובדיה בראשה ,ומצד שני ישנה
מפלגה בהנהגתו של מי שהחזיר אותי בתשובה .מה
לעשות? אני מבולבל.
תשובה :אקדים ואומר ,אנו לא מתעסקים
בפוליטיקה ,אבל אתייחס לשאלתך בפרט ולנושא
הבחירות בכלל ,היות ונושא הבחירות אינו נושא
פוליטי אלא עניין תורני מובהק .הבחירות גורליות
לתורה וליהדות ,והבחירות הנוכחיות גורליות ביותר
לעולם התורה .מרן שליט"א בוכה רבות בימים
האחרונים ,ואף אינו מסוגל לישון ,כיוון ש"התורה
בסכנה" .רבים המתלבטים לגבי הבחירות פנו אלינו
בכדי לקבל דעת התורה בנושא .לכן אכתוב על כך
לכבוד התורה ולומדיה ולכבוד מרן שליט"א.
לשאלתך ,אינני מבין מה יש להתבלבל ,ומה
ההשוואה המוזרה הזו בין מרן רבינו עובדיה יוסף
שליט"א למי שהחזיר אותך בתשובה?! מרן שליט"א
הינו גדול הדור ,ששנים רבות לא קם בישראל גדול
בתורה כמוהו .לעומתו ,זה שהחזיר אותך בתשובה
אינו גדול הדור ,הוא מרצה דגול ,עם זכויות רבות
שהשיב רבים מעוון .האם יש ספק שחובה לשמוע
בקול מרן שליט"א?!
משל למה הדבר דומה? אדם חולה אנוש שבא
אליו פרמדיק לביתו ,ייצב את מצבו ,והובילו לבית
החולים ,שם ישנם רופאים ופרופסורים מעולים,
כידוע .והנה ,התגלה בביה"ח ויכוח בין הפרמדיק

לפרופסור ,כיצד יש לנהוג עם החולה .האם החולה
ישמע לפרמדיק בגלל שהוא הציל את חייו? לא
ולא! תפקידו של הפרמדיק מסתיים ברגע שהכניס
את החולה לבית החולים ,שם החולה פוגש במומחי
הרפואה הגדולים ,המנחים אותו מה לעשות .ומה יש
להקשיב לפרמדיק שמכניס ראשו במקום לא לו...
דבר נוסף ,מפלגת ש"ס הקימה רשת תלמודי תורה,
"מעיין החינוך התורני" ,בהם מתחנכים עשרות אלפי
ילדים ,חלקם אף ממשפחות חילוניות ומסורתיות.
כמו כן ,ש"ס הקימה רשת שיעורי תורה ומדרשיות
לחוזרות בתשובה" ,אל המעיין" ,שם מתחנכים
עשרות אלפי אנשים נשים וטף לתורה וליהדות.
ש"ס בנו מאות מקוואות ובתי הכנסת ,מנעו חוקים
אנטי דתיים ,ועוד .לפניך דוגמאות קטנות מהקדנציה
ש"ס בנתה
האחרונה,

בתי
105
ושיפצה
כנסת ,ו 290-מקוואות .ש"ס הקצתה  10מיליון ש"ח
לשמירת כבודם של בתי העלמין ,והקימה מיזם
למניעת התבוללות בקרב סטודנטים יהודיים ברחבי
העולם ,ועוד ,ועוד .וכל זאת מלבד העזרה לנזקקים
בפועל ולא בסיסמאות הזויות :בלימת העלאת
המע"מ על הפירות והירקות .הוזלת מחירי הדיור.
העלאת הסיוע בשכר דירה .השקת תכנית מענקים
של  100,000ש"ח לזוגות צעירים לרכישת דירה
ראשונה בפריפריה .ועוד ,ועוד .הבוחר בהם נזקפות
לזכותו כל אותן זכויות יקרות.
שים לב! כמה היית מאושר ל ּו זכית להכניס ילד אחד
ממשפחה חילונית ללמוד בתלמוד תורה .ואותו ילד
היה גדל ומקים משפחה דתית ,או היה נהפך לרב

בישראל .שהרי כל המצוות והמעשים טובים של ילד
זה וכל זרעו אחריו ותלמידיו היו נזקפים לזכותך.
וכמה היית מאושר ,ל ּו יכולת לבנות בית הכנסת.
שהרי החשבון בעולם הבא שלך היה טופח ,עם כל
זכויות המתפללים באותו ביהכ"נ .אלא שלצערך
אין לך את הכוחות והיכולות לעשות כן .והנה ,כעת
מזדמנת לידך הזדמנות פז ,שיזקפו לזכותך לעולם
הבא :הקמת מאות תלמודי תורה ,הקמת מאות בתי
כנסת ומקוואות ,לימוד תורה של מאות אלפי אנשים
נשים וטף ,ועוד .וכל זאת במעשה קטן ,בהטלת פתק
ש"ס לקלפי ,שהרי "שלוחו של אדם כמותו" .ישנה
כאן עסקה משתלמת ביותר ,במעשה קטן אתה
פותח לך חשבון זכויות בעולם הבא ,לשם יוזרמו
מיליוני זכויות בארבעת השנים הבאות ,ללא נקיפת
אצבע נוספת מצידך.
לעומת זאת ,אם תבחר במפלגה אחרת ,אם היא
לא תעבור את אחוז החסימה (כפי הסקרים) ,נמצא
שקולך יושלך לפח .וגם אם היא תעבור את אחוז
החסימה ,הרי אתה מוריד מכוחה של ש"ס ,ובכך
תביא לתוצאות הרות אסון .שהרי כאשר לש"ס יהיו
פחות מנדטים ממפלגתו של לפיד ,תוקם ממשלה
עם לפיד ללא החרדים ,כידוע .ממשלה כזו עלולה
להמיט אסון על כל עולם התורה והיהדות ,חס
ושלום.
ולכן הלכה למעשה ,עליך להצביע רק ש"ס .ולא שייך
פה עניין של הכרת הטוב ,שאין לעבור על איסור
עבור הכרת הטוב ,כמו שפסק הגאון הגדול הרב
שמעון בעדני שליט"א.
אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו להנהגתו של מרן
שליט"א ,אשר המוטו שלו הוא "דרכיה דרכי נועם
וכל נתיבותיה שלום" .זכינו להנהגה של תורה,
להנהגה של יהדות במאור פנים .יהדות מתונה ,ללא
התלהמות ומלחמות מיותרות במסווה של קדושה
מחד ,וללא פשרות בהלכה מאידך.
"והאמת והשלום אהבו".

מדריך לט"ו בשבט
על פי פסקי מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף שליט"א

א .יום ט"ו בשבט הוא "ראש
השנה לאילנות" .כלומר ,שישנן
כמה הלכות בדיני ערלה ובדיני
תרומות ומעשרות התלויות ביום
הזה .ולא כמו הטעות הנפוצה
בקרב העם ,שביום ט"ו בשבט ה'
דן את האילנות .שהרי האילנות
נידונים בחג השבועות ,כמבואר
בגמרא (ר"ה טז,א).
ב .ומדוע דווקא יום ט"ו בשבט
נבחר להיות "ראש השנה
לאילנות"? משום שאז כבר ירדו
שרַ ף (הנוזל
רוב גשמי השנה ,וה ָ ׂ
שגורם לגידול הפירות) עלה
באילנות( .ר"ה יב ,א ,וברש"י שם).
ג .יום ט"ו בשבט הוא יום שמחה,
ולכן אסור להתענות ביום זה .וגם
אין אומרים וידוי ונפילת אפיים
ביום זה.
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ד .המנהג ברוב תפוצות ישראל
בליל ט"ו בשבט לעטר את
השולחן בפירות האילן ,ובמיוחד
בפירות שבעת המינים שנשתבחה
בהם ארץ ישראל (ענבים ,תאנים,
רימונים ,זיתים ,תמרים) .ולברך
על פירות אלו.
ה .אם יש לפניו דבר שברכתו
"בורא מיני מזונות" ,יקדים את
ברכת ה"מזונות" ,לפני ברכת
הפירות.
ו .בשעה שמברכים על הפירות,
יש להקדים ולברך ברכת "בורא
פרי העץ" על פרי משבעת המינים
לפני שאר הפירות .ורק אם הפרי
שאינו משבעת המינים הוא פרי
חדש ,שיש לברך עליו שהחיינו,
יקדים פרי זה לפרי משבעת
המינים( .חזו"ע ,טו בשבט ,עמוד רעה
בהערה).

ז .בפירות שבעת המינים ,יש
להקדים ולברך על הפירות לפי
הסדר הבא :זיתים ,תמרים,
ענבים ,תאנים ,רימונים.
ח .יש להיזהר ולהקפיד מאד
בבדיקת הפירות המיובשים
הנאכלים בליל ט"ו בשבט מן
התולעים ,כי בפירות אלו רוחשים
תולעים רבים מאד ,ואיסור חמור
יש באכילת תולעים ,שהרי איסורו
של האוכל תולעת אחת שווה
לאוכל  5חתיכות בשר חזיר!!
ה' יצילנו שלא נכשל באכילת
איסור.
ט .יש נוהגים לקרוא לפני כל
אכילת פרי ופרי  -פסוקים ומאמרי
חז"ל השייכים לאותו הפרי .וכבר
נתקן ספר מיוחד ללימוד זה בשם
"פרי עץ הדר".

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

ניתן להפנות שאלות בהלכה וביהדות לרב מנשה בן פורת
שליט"א – מוסמך להוראה ומרצה בכיר ליהדות ,באתר
"יהדות נט" ,וכן במייל,mhbp52@etrog.net.il :

פדיון נפש על פי הקבלה
עם כוונות הרש"ש זצ"ל על ידי רב מקובל
מומלץ על ידי כל גדולי הרבנים והמקובלים

לרפואה,
לפרנסה,
להצלחה,

למציאת הזיווג,
לזרע של קיימא,
לשלום בית ,וכו'.

שימו לב לדבריו הנלהבים של המקובל רבי חיים
ויטאל זצ"ל תלמיד האר"י זצ"ל על חשיבות
הפדיון:
"ופדיון נפש זה הוא תועלת ותרופה לכל צרה שלא
תבוא ,ובפרט לחולים שיתרפאו במהרה ,וכבר היו
מנסים ובודקים אותו [=פדיון נפש] יותר מאלף
פעמים ,והיה מועיל בעזרת השם תכף באותה
שעה ,והייתה ניכרת תועלתו ותרופתו לכל אדם,
והיו אומרים מה גדלו מעשיך ה'".
כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486662
המקובל האלקי הרב בניהו
שמואלי שליט"א ,ראש ישיבת
המקובלים "נהר שלום" כותב
בהמלצתו לעמותת "אור עליון":
"מצוה גדולה מאוד לעזור להם,
וזכות הזאת תעמוד לכם בכל
העניינים וחיים טובים ,אמן".

אנו זקוקים לתרומות רבות! ניתן להפקיד בבנק
הדואר ,מספר חשבון  ,8362846עבור עמותת
"אור עליון".

היזהרו בגחלתן של תלמידי חכמים

בתקופה האחרונה ,מושמעים ברבים דברי נאצה כנגד גדולי הדור שליט"א .אנשים קטנים עם שיגעון גדלות ואינטרסים אישיים,
טוענים ברוב חוצפתם ,שבני ביתם של גדולי הדור שליט"א מוליכים את הרבנים שולל ,חס ושלום .דיבורים אלו הינם בזיון גדול
לכבוד התורה .שכן לפי דבריהם ,כביכול גדולי הדור שליט"א הינם בובה ללא דעה עצמאית ,הנשלטת ע"י בני ביתם והלוחשים
באוזניהם .להבנת חומרת הדברים ,ועונשם החמור של הפוערים פיהם בדברים כאלו כנגד גדולי ישראל ,מובא בפניכם סיפורם
המזעזע של האחים שפגעו בגאון הגדול רבי עקיבא איגר זצ"ל ,ונענשו על כך בצורה קשה ומכאיבה משמיים.
מעשה ברבי משה בנו של רבי פינחס מקוריץ ,ובניו:
רבי שמואל אבא ורבי פינחס ,שהתאמנו והתמחו
במלאכת הדפוס ,ובנו בית דפוס בעיר סלאוויטה,
בכדי להדפיס שם את ספרי התלמוד כולם בהוד
והדר ,כמו שנאמר "זה אלי ואנוהו" ,ודרשו חז"ל
(שבת קלג,ב)" :התנאה לפניו במצוות ,ספר תורה נאה,
קולמוס נאה ,ודיו נאה" .כשניגשו רבי משה ובניו
לעבודת קודש זו ,פנו בבקשה לגדולי הדור ממזרח
וממערב ,לכתוב להם שבמשך עשר שנים מיום
סיום הדפסת התלמוד בדפוס סלאוויטה ,לא יוכל
שום אדם להדפיס את הש"ס ,כי יהיה זה משום
השגת גבול .ואכן ,גדולי הרבנים ,ובתוכם ,ה"חתם
סופר" ,והגאון רבי עקיבא איגר ,הסכימו לבקשתם
זו .או אז פנו רבי משה ובניו למלאכת ההדפסה,
והדפיסו את כל התלמוד בהידור רב ,במשך כחמש
שנים .ורבו הקופצים הקונים את הש"ס ,ובתוך
שנים אחדות נמכרו כמעט כל העותקים .רבי משה
ובניו שהיו שותפים למפעל ההדפסה חשבו לחזור
ולהדפיס שוב את התלמוד בדפוס שלהם ,אך נודע
להם כי רבי מנחם מן מהעיר וילנא ,אבי משפחת
ראם ,ניגש גם הוא להדפיס את התלמוד בווילנא,
אף שעדייו לא מלאו עשר שנים מיום גמר הדפסת
התלמוד בסלאוויטא.
מדפיסי סלאוויטא פנו אל גדולי הרבנים ,ובתוכם
גם לגאון רבי עקיבא איגר ,בדרישה שיכריזו
איסור על דפוס ווילנא ,וזאת על יסוד הסכמתם
הראשונה .הגאון רבי עקיבא איגר אשר למוצא פיו
היו מייחלים כל בני הגולה ,ודבריו היו נשמעים
כדברי האורים ,לאחר ששמע טענות שני הצדדים
פסק הלכה למעשה ,כי מאחר שמדפיסי סלאוויטא
מכרו כמעט את כל העותקים של התלמוד
שהדפיסו ,ואחר שהמדפיס של ווילנא הביע את
נכונותו לקנות את כל העותקים הנשארים בדפוס
סלאוויטא ,במחיר אשר יושת עליו ,אין מדפיסי
סלאוויטא יכולים לעכב את ההדפסה בווילנא,
והרשות בידי משפחת ראם להדפיס מחדש את כל
התלמוד בווילנא ,להגדיל תורה ולהאדירה .אמנם
היו כמה רבנים שהצדיקו את מדפיסי סלאוויטא,
אבל דברי הגאון רבי עקיבא איגר הכריעו את הכף
לטובת מדפיסי ווילנא .אך רבי משה ובניו בראותם
שיש רבנים שעמדו לימינם ,שגו ושמעו לעצת
אנשים בלתי מהוגנים ופירסמו ברבים ,שאין
לסמוך על ההיתר של רבי עקיבא איגר למדפיסי
ווילנא ,מפני שהוא כבר זקן בא בימים( ,הגאון רבי
עקיבא איגר היה אז בגיל של למעלה משבעים
שנה) ,וכל מעשיו על פי רצון בנו הגאון רבי שלמה
איגר.
הדברים הללו הרתיחו מאד את הגאון רבי עקיבא
איגר והוציאוהו מגדר ענוותנותו ,והוא הביע את
דעתו הברורה במכתב מיום ד' טבת תקצ"ו וז"ל:
"מאד הומה לבי ,על העזות והחוצפה של מדפיסי
סלאוויטא ,ודבריהם דברי נאצה הם ,לא בלבד
על בני הגאון נר"ו שהטה את לבבי ,אלא גם עלי,
לעילוי נשמת

פליקס סעדני בן רחל

נלב"ע ו' כסליו תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.
העלון מוקדש לע"נ

יוסף בנימין בן מלכה

נלב"ע ו' ניסן תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

שיכולים לפתות אותי לפסוק שלא כדין ,ובאמת
שבכל ההסכמות ששלחו אלי מדפיסי סלאוויטא
לא מצאתי בהם שום ממש לזכותם ,אפילו על
אחד מאלף ,ומה הם רוצים ללכת בחזקה?! אינני
מוחל להם כלל וכלל ,כי על בזיון התורה אי אפשר
למחול .הק' עקיבא בהרב משה גינז ז"ל" .ואז עמד
מול היכל הקודש ואמר מתוך צער ועגמת נפש:
"רבונו של עולם! תורתך אני לומד ,ועל פי תורתך
אני פוסק ,אפילו אם אני מוחל על כבודי ,אתה אל
תמחול על כבוד תורתך!".

רבי עקיבא איגר
בימים ההם אירע דבר נורא ואיום ,ומעשה שהיה
כך היה :פועל אחד שהיה כורך ספרים במקצועו,
והיה עוסק בכריכת ספרי התלמוד של דפוס
סלאוויטא ,מתוך שכרותו וקלות דעתו ,תלה את
עצמו בבית הדפוס ומת .המשכילים ,שהיה דפוס
סלאוויטא שנוא עליהם ,כי נדפסו שם כל מיני
ספרי קודש ,הלשינו לשלטונות רוסיה ,שהפועל
התלוי הוא באשמת האחים בעלי הדפוס.
שלטונות רוסיה שמחו על המציאה שנזדמנה
לידם ,מרוב שנאת ישראל שלהם .הם אסרו
באזיקים את האחים( ,את האב רבי משה לא אסרו
מפני זקנותו המופלגת) ,והטילום בבית הסוהר עם
שודדים ורוצחים ,בעינויים קשים ומרים .בנוסף
לכך ,האחים עמדו בחקירה מסועפת יום יום
במשך שלש שנים .לבסוף ,ניתן פסק דין אכזרי
מבית המשפט של רוסיה ,שהאחים יעברו בין שתי
שורות של חיילים רוסים שכל אחד מהם שוט
בידו ,ועל האחים לקבל מידי החיילים אלף וחמש
מאות מכות בשוטים ,ואם ישארו בחיים יוגלו
לסיביר לכל ימי חייהם.

בערב ראש חדש אלול תקצ"ט בוצע פסק הדין
האכזרי הזה .על כיכר הרחבה עמדו שתי שורות
של חיילים ,שורה מול שורה .בכל שורה עמדו
מאתיים וחמשים חיילים ,עם השוט בידיהם .ובתוך
המעבר הצר שבין השורות צריך היה כל אחד
מהאחים לעבור שלש פעמים ,ולספוג את המכות
וההצלפות .השוטרים נגשו אל אחד האחים פשטו
את מלבושיו ,ואף את כתנתו לעורו ,רק כיפתו
הלבנה נשארה על ראשו ,זאת היתה בקשתו
היחידה אשר מולאה בידי הרשות הרוסית .בלחש
הפקיד את רוחו בידי אלוהיו ,ידיו אסורות ,גופו
ערום ,ואת גוו נתן למכים .והשוטים הורמו והורדו
והוצלפו על גוו הערום .שבטו של אחד החיילים
פגע בעינו הימנית ,ונשאר עיוור בעינו הימנית כל
ימי חייו .ופתאום עמד מלכת והשבטים מוסיפים
להצליף על גבו ,כיפתו הלבנה צנחה מעל ראשו,
וידיו כבולות באזיקים ואינו יכול להרימה ,ובגילוי
ראש אסור ללכת .הרגיש אחד החיילים בדבר,
הרים לו את כיפתו וחבשה לראשו המוכה ,ואז
הלך הלאה ,שלש פעמים עבר דרך שורות החיילים,
ובנס נשאר בחיים .אחר שלקחוהו לבית החולים,
העבירו את האח השני ,גם הוא קיבל אלף וחמש
מאות מכות בשוטים.
גזירה זו על האחים החישה את קיצו של אביהם,
ובשנת ת"ר הלך לעולמו .אחרי השתדלויות רבות
ומתן שוחד רב מצד חסידי קוריץ וסלאוויטא,
קיבלו האחים "חנינה" מאת ניקולאי העריץ (שם
רשעים ירקב) ,וגלות סיביר הוחלפה במאסר עולם
במוסקבה .ורק אחרי מותו של ניקולאי ,כשעלה
אלכסנדר השני על כסא מלכות רוסיה בשנת
תרט"ז ,קרא לאחים דרור .האחים הצדיקו עליהם
את הדין :שקבלו את העונש על שפגעו בכבודו של
הגאון רבי עקיבא איגר .והיו חוזרים על המשנה
באבות (פרק ב משנה טו) "והוי מתחמם כנגד אורם של
חכמים ,והוי זהיר בגחלתם שלא תכוה ,שנשיכתם
נשיכת שועל ,ועקיצתם עקיצת עקרב ,ולחישתם
לחישת שרף ,וכל דבריהם כגחלי אש"( .ספר "ענף עץ
אבות" עמוד קלד).

הרצאות וחוגי בית
המעוניינים בהרצאות מרתקות במקום
מגוריהם מפי
הרב מנשה בן פורת מרצה בכיר
ליהדות באתר הידברות וכותב העלון
שבידכם

מוזמנים להתקשר054-8486661 :

לעילוי נשמת

תהילה ברכה בת חיים ישראל
ואילנה רוזנבלאו
נלב"ע ג' מר חשוון תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.

הצלחה ברוחניות ובגשמיות וזיווג הגון

לשחר שי בן זהבה
ברכה והצלחה

לאודיה בת זהבה

רפואה שלימה

לדינה רוחמה בת עפיה
לאהרון בן יפה

אחרי השעה 16:00

לעילוי נשמת

שמואל (בן דוד)
בן מורברי דבורה ז"ל

נלב"ע כ"ב אייר התשע"א ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

אברהם מימוני ז"ל

בן ר' יצחק ורומיה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
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נפש בריאה בגוף בריא
סגולות אכילת שבעת המינים לכבוד ט"ו בשבט

חלוקת תפקידים בין בני הזוג

במאמר זה נטפל באחת הבעיות העיקריות
בחיי הנישואין ,והיא הגדרת התפקידים
'בגדול' של כל אחד מבני הזוג.
כתוב בזוהר ,שתפקידו של האיש
טמון במילה 'איש' ,ותפקיד האשה
טמון במילה 'אשה' .למילה 'איש'
יש את האות יוֹד ,ולמילה 'אשה' יש
את האות ֶהא ,שהם ביחד י-ה .והנה,
ישעיה הנביא אומר"ִּ :כי ְּביָ ּ-ה ה' צוּ ר
עוֹלָ ִמים" .כלומר ,הבורא יצר בשם י-ה
שני עולמות  -עולם הזה ועולם הבא.
עולם אחד נברא על ידי האות יוֹד ועולם
אחד נברא על ידי האות ֶהא .ועדיין אין
אנו יודעים איזה עולם יצרה כל אות?
"א ֶּלה תוֹלְ דוֹת
בספר בראשית כתובֵ :
ַהׁ ָּש ַמיִ ם וְ ָה ָארֶ ץ ְּב ִה ָּברְ ָאם" .האות ֶהא
שבמילה ְּב ִה ָּברְ ָאם זעירא .ודרשו חז"ל:
ב-הא ְּברָ ָאם".
"אל תאמר ְּב ִה ָּברְ ָאם אלא ֶ
כלומר ,השמים והארץ ,שהם העולם
הזה ,נבראו באות ֶהא .יוצא מכאן,
שהעולם הבא נברא באות יוֹד.
נחזור לאיש ולאשה .לאיש יש את
האות יוֹד .כלומר ,תפקידו של האיש
לדאוג לענייני העולם הבא ,זאת
אומרת להנהגת הבית ,ובזה הוא
צריך להתמקד .לאשה יש את האות
ֶהא .כלומר ,תפקידה לטפל בענייני
העולם הזה ,ולהתמקד בענייני הבית
השוטפים .זוהי הנוסחה הכללית של
חלוקת התפקידים בין האיש לאשה.

תפקיד האשה  -עולם הזה

טבעה של האשה להיות מופנית
לסביבה שלה .ולכן יש לה המון
סבלנות לפרטי הפרטים של העולם
הזה .היא יכולה להתעסק בהם שעות
ולא נמאס לה .אדרבה ,זה נותן לה
סיפוק ונחת רוח .חז"ל אומרים ,בת
זה מלשון בית .אשה היא הבית! היא
יודעת היכן למקם בבית כל דבר ,גדול
או קטן ,והיא עסוקה מאד בטיפוח
הבית .כבר בהיותה בת  11כשהיא
קפצה בחבל היא חשבה על הווילונות

הוורודים שיהיו בחדר השינה ...ואיזה
קוקיות מקסימות היא תעשה לבנות
שלה ...הבית הוא המעוז שלה.
נתאר לפניכם מספר תחומים שיש
לאשה סבלנות אליהם :התאמת צבעים
 אשה מקפידה מאד על התאמתצבעים באיפור ובלבוש וגם ברהיטי
הבית .לגבר אין סבלנות כזו ,לפעמים
הוא גם עיוור צבעים .ליציאה בערב
הוא מסוגל ללבוש מכנסיים כחולות
וחולצה אדומה ...אשתו אומרת לו:
"אתה נראה כמו ליצן ."...והוא עונה:
"עכשיו לילה אף אחד לא רואה".
סבלנות לאסתטיקה  -אשה לבשה
חולצה והבחינה שיש עליה כתם ,היא
לעולם לא תלבש על זה סוודר אלא
תחליף מיד את החולצה .עצם הידיעה
שיש שם כתם לא נותנת לה מנוחה.
והאיש ,כיוון שלבש את החולצה ,הוא
מוכן ללבוש מעליה סוודר או מעיל
למרות שיהיה לו חם .אבל להחליף
את החולצה אין לו סבלנות ,לחילופין
הוא ירים את המכנסיים מעל הכתם...

תפקיד האיש  -עולם הבא

רבים חושבים שתפקידו העיקרי של
הבעל הוא לפרנס .זה נכון אבל לא
מדויק ,כי תפקידו של הבעל הוא גם
לפרנס .הפרנסה היא חלק חשוב מאד
בניהול התקין של הבית וגם בהשכנת
השלום ,אבל היא לא העיקר .תפקידו
של הבעל אינו רק לפרנס מבחינה
חומרית ולדאוג לצורכי הבית ,אלא,
גם לפרנס רוחנית! לדאוג להנהגה של
הבית .הבעל הוא הקפטן ,ותפקידו
של הקפטן לא מסתיים בלחיצה
על דוושת התאוצה וסיבוב ההגה
ימינה ושמאלה .קפטן אמיתי הוא
זה ששם לב לאנשים שתחת פיקודו,
ודואג תמיד לרווחת נוסעי הספינה,
ולתפקודו התקין של הצוות.
מתוך הספר "ביחד" של הרב אבנר
קוואס ,שיצא לאור בקרוב.

את החוברת '...ולחתונה'  -הדרכה למציאת הזיווג ,של הרב קוואס
ניתן להשיג במוקדי המכירה הבאים (גם בטלפון):
'המפיצים בע"מ' ספרי קודש  -רח' ירושלים  28בני ברק טל',03-6185979 :
'מרכז קודאק יהלום'  -רח' מאה שערים  21ירושלים .טל'02-5370271 :
ניתן לקבל מידע על הרצאות הרב באתר  www.kavas.co.ilוכן בטל' – ,03-6522024
עוד מידע על החוברת "ולחתונה" (כולל תקציר) ניתן למצוא באתר www.jewdaika.com

מאמרי יהדות  הוכחות ליהדות וארכיאולוגיה  סיפורים  אסטרולוגיה ע"פ
היהדות והקבלה  סגולות  גורלות אחיתופל לפתרון שאלות בחיים.

להשגת הספר צלצלו .054-8486662
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א .אכילת חיטה משפרת את
ההתפתחות השכלית של האדם,
ותורמת לבינה והצלחה בלימודים.
(ברכות מ,א) .בכוחה של החיטה כמו
שאר מיני הדגן לזון את האדם,
ואכן' ,דגן' בגימטרייא 'זן' (.)57
ב .קמח שעורים מרבה תולעים בגוף
(ברכות לו,א) .השעורה קשה לעיכול,
הסובלים מקשיי עיכול ימנעו מאכילתה.
שעורים כתושים מעורבים עם שומשום
ומבושלים בחלב ,יניחם על מצחו ורקתו
של החולה שעלה חומו ,ושנתו נדדה
מעיניו ואינו יכול להירדם ,בכך יירגע
הוא ויישן.
ג .הענבים ,היין ,והצימוקים ,מחזקים
את פעולת המוח ,מפתחים את החכמה,
ומחדדים את האדם .משמחים לב
האדם ומחזקים פעולתו .הסובלים מיגון
ומדאגות ,מפחדים ומאי שקט ,יאכלו
ענבים וישתו כל יום יין בכמויות סבירות
ומבוקרות .יין אדום מסוגל להורדת
הכולסטרול בדם.
ד .התאנה ממריצה את פעולת הדם,
ומעוררת את החיוניות שבאדם .ולכן
כשאחזו בולמוס (רעב חזק) את רבי
יוחנן ,הוא רץ למזרחה של תאנה,
אכל מתאנים אלו ונתרפא( .יומא פג,ב).

לשיעולים יבשים ומלווי ליחה ,דלקת
שקדים ,והצטננויות ,ישתה תה ממים
שנתבשלו בהם תאנים ,ביחס של שתי
תאנים מיובשות לכוס מים.
ה .הרימון ,מחזק את כח הזיכרון ,וערכו
גדול לניקוי הגוף .לגירוש תולעים
ושרשורים מהמעיים ישתה מיץ רימונים,
או יבשל קליפת הרימון במים וישתה.
הרימון ובמיוחד הרימון החמוץ משמש
נגד שלשול ,יעיל גם לפצעים בחלל
הפה.
ו .אכילת זיתים רבים מרבה את כח
השכחה ,לכן יערב בהם שמן זית
המחזק את כח הזיכרון .שמן זית מסייע
למניעת התקפי לב ,מאחר והוא מוריד
את רמת הכולסטרול בדם .סיכה בשמן
זית יעילה ביותר נגד כאבי גב ,דלקת
פרקים ,ולרפוי שרירים .דלקת אזניים
תתרפא מיד ע"י הטפת טיפות שמן זית
חם לתוך האוזן.
ז .התמרים מחממים ,משלשלים,
משביעים ומחזקים .הם מבטלים דיכאון
ומחשבות רעות ,חולי מעיים וטחורים.
אלא שיש לאוכלם לאחר הארוחה
דווקא( .כתובות י,ב) .ממקומות רבים נמסר
על אנשים שאכלו רוב ימיהם תמרים
בלבד ,ובריאותם נמצאה מצוינת.

(לקונים מעל  10ספרים תינתן הנחה משמעותית).

סגולות לחודש שבט
י"א שבט 22 ,בינואר :סגולה מיוחדת לפרנסה ,לקרוא את "פרשת המן" (פרק טז
בחומש שמות) ,שניים מקרא ואחד תרגום ,ביום שלישי בשבוע שקוראים בו את
פרשת בשלח .השנה זה יוצא בתאריך הנ"ל( .ידוע ומפורסם בין החסידים בשם הרה"ק רבי
מנחם מנדל מרימינוב זצוק"ל זיע"א).

כ"ג שבט 3 ,בפברואר :סגולה בדוקה ומנוסה ,להדליק ביום זה נר לכבוד המקובל
רבי יעקב חיים ישראל אלפייה זצ"ל .לומר" :הריני קורא 'פתח אליהו' לכבוד
הצדיק רבי יעקב חיים ישראל רפאל בן רבי יצחק ושרה אלפייה זצ"ל ,שהיום
הוא יום פטירתו ,בבקשה שיעתיר ויעמוד בתפילה עבור פלוני בן פלונית( ,כאן
יבקש את בקשתו – בקשה אחת בלבד)" .ולקרוא "פתח אליהו" .לידיעתכם,
הצדיק הבטיח ,שכל מי שיעשה כן תפלתו לא תשוב ריקם!

זכויות אתר
"יהדות נט"

פנייה נרגשת!

דרוש תורם להחזקת השרת
של האתר "יהדות נט" לשנת
 2013למניינם בסך  550ש"ח.
ניתן להקדיש את זכויות
האתר להצלחה ,לבריאות,
לפרנסה ,או להבדיל לעילוי
נשמת .התורם יקבל הקדשה
מתאימה בכל דפי האתר.
לידיעתכם!
בשנת  2012למניינם ,גלשו
באתר כ 100,000-גולשים,
והם למדו תורה באתר במשך
כחצי מיליון דקות.

אנו עומדים בפתחה של השנה
הרביעית להוצאת העלון ,ברוך
השם .העלון מודפס בעשרת
אלפים עותקים ,ונשלח במייל
לכאלף מנויים .בחסדי שמיים
העלון מוצא חן בעיני אלוקים
ואדם ,ורבים מהקוראים מצפים
כל החודש לגיליון חדש.
אלא שהנושא הכספי מעיק
עלינו מאד ,והמשך הוצאת העלון
במתכונתו הנוכחית בסכנה
גדולה .בקושי רב הוצאנו החודש
את העלון במתכונת צבעונית.
אנו פונים אליכם בקריאה
נרגשת ,להרים את תרומתכם
להוצאת העלון .ניתן להקדיש
גליונות לרפואה והצלחה ,או
להבדיל לעילוי נשמת יקירכם.

054-8486662

054-8486662

רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך לmhbp52@etrog.net.il-

