


העננים ה השניה.  העולם  מלחמת  בימי  זה  יה 
היוו  אירופה,  שמי  מעל  שהתקדרו  השחורים 
עדות אילמת לזוועה המתחוללת על אדמת היבשת. 
מיליוני יהודים נעקדו ונזבחו על קידוש שמו יתברך, 
מאות אלפים אחרים עבדו בפרך במחנות העבודה 

הידועים לשמצה.
כל  בלב  צמרמורת  שמעורר  השם  'אושוויץ', 
הגרמנית  ההשמדה  מכונת  של  הליבה  היה  יהודי, 
יהודים  אלפי  מאות  הובלו  לכאן  המשומנת. 
בקרונות משא עמוסי המון אדם, כאן הם נפחו את 
נשמתם מרעב, ממחלות, מירי מזדמן ומהמשרפות 
כל  שאת  דומה,  מלעבוד.  פסקו  שלא  האימתניות 
הרוע והאכזריות שבעולם נטלו אושוויץ ומפקדיה...

היה  זי"ע,  קלויזנבורג   - מצאנז  האדמו"ר  כ"ק 
המשא  מרכבות  שנפלטו  היהודים  ממיליוני  אחד 
בדרכם להליך המיון והקליטה במחנה אושוויץ. היה 
זה ביום ששי בשעת בוקר, כאשר הרכבת המובילה 
מהונגריה הגיעה למחנה, ורבבות יהודים הגיעו לגיא 

ההריגה, בהם גם הרבי.
מדוקדק.  מיון  הליך  החל  למחנה,  הכניסה  עם 
ואלה  העבודה,  למחנה  נשלחו  לעבודה  הכשירים 
הישר  נשלחו   - תועלת  מהם  להפיק  ניתן  שלא 
הרבי  איבד  כך  קידוש השם.  על  נהרגו  למשרפות, 
בשערי  ונכנס  ילדיו,  עשר  אחד  ואת  הרבנית  את 
שאיבד  בישראל  נכבד  רב  בגפו,  העבודה  מחנה 
אבל  ונותר  ורכושו,  נכסיו  ומשפחתו,  קהילתו  את 

ובודד...
לא  האלה,  האומללים  החיים  בתנאי  גם  אך 
איבד הרבי את זיק האמונה. אחרי שנקלט במחנה 
ארוחת  עכשיו  מחולקת  כי  הכרוז  הכריז  העבודה, 
שיגיע  ולחצו  דחקו  בו  וגם  המחנה,  לעובדי  בוקר 
חיים  המאפשרת  הזעומה,  האוכל  מנת  את  לקבל 

בתוככי השאול באושוויץ...
ארוחת הבוקר, כללה מנת בשר ומרק. אך שמע 
הרבי כי זה מה שמכילה הארוחה, ומיד גמלה בלבו 
ההחלטה כי הוא לא יאכל מארוחה כזו, לא ילכלך 
ככל  הנאצי.  מהמטבח  פיגולים  בבשר  גופו  את 
שדחקו בו כי החלוקה עומדת להסתיים והוא יישאר 
עקשנותו:  גברה  כך   - הקרובה  ליממה  מזון  ללא 

'אינני אוכל טריפות, ויהי מה!'
קשה לדמיין מה קרה בדיוק ברגעים הללו, כאשר 
שבמחנה,  האכזריות  שיא  מול  לבדו  ניצב  הרבי 
ונלחם  אחרי שאיבד את משפחתו ואת כל עולמו, 
ובגבורה שלא להכניס מאכל פיגולים לפיו  באומץ 
ידע את המחיר  הוא  הן  יום שלם.  צום  גם במחיר 
בחר  זאת  ובכל  היום,  כל  רעב  להישאר   - שישלם 
שבמחנה,  הבשר  את  מלאכול  להימנע  בנחישות 

לברוח מלטמא את גופו במאכלי טריפות!
וכך, כל אותו יום ששי, עבר על הרבי בצום מלא. 
והרבי  נוספות,  מזון  מנות  חולקו  לא  היום  במשך 
שויתר על ארוחת הבוקר, גילה כי למעשה הוא נותר 
רעב, לפחות עד יום המחר. יחד עם זאת, גמלה בלבו 

ההחלטה כי הוא לא יתן לאיש לשבור אותו, ואמר 
לעצמו: 'אם הנאצים ימח שמם לקחו את משפחתי 
להם  אתן  לא  לפחות   - לי  אשר  כל  את  והחריבו 

לטנף את גופי במאכלי טריפות!'
כי  הרבי  חש  ערב  ולקראת  הסתיים,  ששי  יום 
כוחותיו הולכים ואוזלים. אחרי מסע מפרך בקרונות 
המשא ויום שלם של רעב נוראי, היה הרבי תשוש 
הבין  זאת,  למרות  לחלוטין.  כוחות  חסר  וחלוש, 
הרבי כי אכילת מזון לא כשר מסוכנת בהרבה מרעב 
לעמוד  שיסייענו  הוא  ברוך  בקדוש  ובטח  מצמית, 
בהחלטתו ולשמור על גופו ממאכלות אסורים בכל 

מחיר...
ביום המחרת, יום שבת קודש, שוב הכריז הכרוז 
על שעת חלוקת האוכל. מסביב רצו הכל לקבל את 
מנת המזון הזעומה, רק הרבי נותר בצריף, מתעקש 
הצריף  כשהתרוקן  הטרף.  מהמזון  לאכול  שלא 
משוכניו והרבי נותר בו לבד, המה לבו וגאו רגשותיו, 

ולפתע פתאום פרצו מעיינות הדמעות מעיניו...
לקחו  הכל  'את  הרבי,  בכה  עולם',  של  'ריבונו 
ממני... את המשפחה, את הילדים, את הקהילה... 
הכל איבדתי, נותרתי בודד וחסר כל! נשארתי ערירי 
ויחף, דל ורעב, אך האם אאבד גם את היהודי שבי? 
עזרני בורא עולם שהרשעים לא יוכלו לנצח אותי', 
בכה הרבי בכי תמרורים, 'תסייע בידי לעמוד איתן 
בהחלטתי שלא לסאב את לבי ולהכתים את נשמתי 
עזרני לא להיכנע, לא להכניס  במאכלות אסורות! 

לפי ממזונם ולא ללכלך את נשמתי במאכלם!'
כמעיין  נובעות  לחייו,  במורד  זלגו  הדמעות 
שכל  ללב,  ונוגע  מרגש  כה  היה  הבכי  המתגבר. 
דמיון שבעולם לא יוכל לצייר את רגעי הבכי נוראי 
ההוד הללו. אדם שאיבד את כל עולמו, אך מתעקש 
להחזיק בכל מחיר, לשמור ולהקפיד למנוע מפיו כל 

מאכל אסור...
הצריף  דלת  נפתחה  הבכי,  של  בעיצומו  לפתע, 
מיהו  נבהל,  הרבי  בפתח.  עמד  מוכר  לא  ויהודי 
אותו יהודי ומה הוא מבקש, האם קול בכיו התגלגל 
אל מחוץ לצריף? אולי החליטו הנאצים להאזין לו 

ולעמוד על טיב עקשנותו?
הרבי  נשאל   - מקלויזנבורג?'  הרב  אתה  'האם 
נוראי  לפחד  הפכה  הבהלה  רגע,  באותו  ישירות. 
ומצמית, חלחלה אחזה את הרבי והוא רעד באימה. 
'רב'  להיות  העובדה  משמעות  את  היטב  ידע  הוא 
באושוויץ - הן הנאצים הרגו את הרבנים בראשונה, 
אישיות חשובה  כי  לחסל את האפשרות  מבקשים 
כאן  התגלה  'אם  האומללים.  היהודים  בין  תשהה 
שאני רב', הרהר הרבי בשבריר שניה, 'הרי רע ומר 

גורלי! מי יודע אם זה לא הסוף...'
'הרב  נוסף.  אדם  הצריף  אל  נכנס  רגע,  באותו 
'גש  ונוקב,  ברור  בטון  האיש  אמר  מקלויזנבורג!' 
מיד לדלת הצריף, מישהו עומד וממתין לך!' האיץ 
והתקדש  האחרונים,  רגעיו  אלו  כי  חש  הרבי  בו. 
כי  בהחלט,  הסבירה  האפשרות  לקראת  בסילודין 

בעוד זמן קצר יעלה על המוקד...
אל  הרבי  ניגש  רגליו,  גורר  כושלים,  בצעדים 
המבעיתים  ההרהורים  עוברים  כשבראשו  הדלת, 
'אולי  בעגמימות,  הרהר  זה,'  מי  יודע  'מי  ביותר. 
קאפו, אולי איש אס אס. מי הוא זה ואיזה הוא? מה 

הוא מבקש ממני?'
שם  ניצב  והנה  הדלת,  אל  הרבי  הגיע  אך 
'הרב  וברכות.  בעדינות  אליו  הפונה  מבוגר,  יהודי 
לך קשר משפחתי עם הרב  יש  מקלויזנבורג, האם 
האיש  שאל  דודך?'  היה  הוא  האם  מקשאנוב? 

בפשטות...
הרבי הסדיר את נשימתו הקצובה לרגע, מבקש 
האיש  מיידית,  כה  אינה  הסכנה  כי  נראה  להירגע. 
שבדלת אינו משדר רוע... הרבי הנהן לעברו בחיוב, 
'אכן,' אמר בקול חלוש, 'כן, כן, הרב מקשאנוב היה 

דודי...'
יודע  יהודי מבוגר  ובעוד הוא מהרהר מנין אותו 
ידועים לו הפרטים על משפחתו  על קיומו, ומהיכן 
וצלוחית  לחם  כיכר  הזר  האיש  לו  הושיט  ודודיו, 
ריבה. 'קח, הבאתי לך שיהיה לך מה לאכול. אכול 

עד שתשביע את נפשך!'
התפתחות  לכזו  עומדו,  על  המום  נותר  הרבי 
בוודאי שלא ציפה. אחרי רגעי הלם ראשונים הכניס 
את הכיכר והריבה לחיקו, והחל לרוץ אחרי היהודי 
שנתן לו אותן, מבקש להודות לו מעומק הלב. אך 
האיש רץ ונעלם, הסתלק מהזירה ולא נראה שנית 

במחנה...
אל  ורץ  לשמים,  הודאה  של  מבט  נשא  הרבי 
ואכל  הפת,  על  וקידש  ידיו  נטל  הוא  הצריף. 
ושבו  שהתחזק  עד  נפשו,  לשובע  והריבה  מהכיכר 
אליו כוחותיו. אך ברגעי האושר כשזכה לקבל את 
הארוחה שהצילה אותו - בעיקר שמח על כי הקדוש 
להתנזר  ולהקפיד  לשמור  בידו  סייע  הוא  ברוך 
וקיבל  לו,  להגיש  הנאצים  ממאכלי הטריפה שניסו 
על עצמו שבעתיים להקפיד על כך, ולהכניס לגופו 

אך ורק מאכלות כשרים, גם בתוככי אושוויץ...
הרבי ראה בעיניו, כיצד הקדוש ברוך הוא מסייע 
שמתמסר  למי  כשרות,  על  להקפיד  שרוצה  למי 
כל מאכל  לתוכו  יכניס  לא  שגופו  ונלחם  ומתאמץ 
יטומטם  לא  ומוחו  יסתאב  לא  שלבו  טריפה, 

מאכילת נבילות וטריפות.
ואכן, כשסיפר הרבי את הסיפור לפרטיו, כמובא 
בספר 'לפיד האש' מתוך שיעור בחומש רש"י בליל 
כי  והעיד  הוסיף  תשד"ם,  בשנת  ראה  פרשת  ששי 
להקפיד  הצליח  באושוויץ  שהותו  שנת  אורך  לכל 
החיים  ותנאי  עליו  שעבר  מה  כל  ולמרות  כך,  על 
לא  אחת,  פעם  אפילו  נכנע  לא   - במחנה  הקשים 
נשבר ולא נכשל, המשיך לעמוד איתן בהקפדתו לא 
על  לשמור  להתאמץ  כשרים,  לא  מאכלות  לאכול 

גופו ונשמתו נקיים וטהורים!
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(ר"ס ס"א)  כן פסק מרן בשו"ע  לגזוז הציפורנים בערב שבת משום כבוד שבת  יש מצוה 
והביא המגיד מישרים שיש ליזהר ולא לגזוז ציפורני ידיו ורגליו באותו יום ואין לחוש לכך 
כי כן גילה המהרח"ו שהאר"י ז"ל היה נוהג בערב שבת לגזוז ידיו ורגליו יחדיו. ועוד יש 
שנהגו לא לגזוז הציפורנים ביום חמישי בגלל שהם גדלים לאחר ג' ימים ואם כן יתחילו 
לגדול בשבת (משנ"ב ועוד אחרונים) אבל מנהג הספרדים לא לחוש לזה כלל ויכולים לקוץ גם 
ביום חמישי ובפרט בימי החורף הקצרים. בני אשכנז היוצאים ביד רמ"א גוזזים הציפורנים 
וביד שמאל  ד,א,ג,ה.  ימין מתחיל מהאצבע השניה לאחר מכן  ביד  לפי סדר האצבעות 

מתחיל באצבע הרביעית ולאחר מכן ב,ה,ג,א. (עיין עוד שו"ע הרב ס"ג)

הגמ' בברכות (ח.) אומרת שהקורא שנים מקרא ואחד תרגום מאריכין לו ימיו ושנותיו וכן 
ציוה רבי יהודה הנשיא את בניו שישלימו הפרשה עם הציבור, וזוכה ע"י כן לחיים טובים 
ומתוקנים (מעדני יו"ט), וזוכה ליראת שמים (אור זרוע שבת), וממשיך עליו רוח טהרה (כף החיים), 
וזוכה למגן שלא יכשל בעבירות חמורות (אורחות חיים בשם אור לשמים), ואע"פ שמתן שכרה 
בצידה חובה על כל אדם לקרוא כלשון מרן בשו"ע: חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת 

אותו השבוע שנים מקרא ואחד תרגום ויש מחמירים גם ללמוד פירוש רש"י.

לשונם  ע"י  אלא  במקרא  הפרשה  את  מבינים  היו  הכל  שלא  מפני  היתה  לכך  התקנה 
שהיה בתרגום (ארמית) ועד היום נשארה התקנה כן אף שאנו כבר לא מבינים תרגום. ויש 
שקוראים במקום תרגום פירוש רש"י כדי שיבין הפרשה כסדרה, מ"מ ע"פ הקבלה דווקא 
יקרא התרגום (כה"ח אות כב') אבל ירא שמים יקרא גם תרגום וגם פירוש רש"י (שו"ע ס' רפה 

סב') ויצא ידי חובה כל הדעות.

יש הנוהגים לקרותה לאחר תפילת שחרית ביום שישי וכן היה מנהג האר"י ז"ל לקרוא 
עם טלית ותפילין. ויש שנהגו כמנהג הגר"א שהיה קורא כל יום את יומו כגון ביום ראשון 
את עליית ראשון וביום שני את עליית שני וכן על זה הדרך (משנ"ב סק"ח). ואם לא הספיק 
כך יכול לקרוא פעם אחת מקרא ופעם אחת תרגום ובתפילת שחרית של שבת יקרא פעם 

נוספת עם החזן.
 ישתדל לסיים את קריאת שנים מקרא ואחד תרגום עד סעודה שחרית של שבת. ואם לא 
הספיק יקרא עד סעודה שלישית ואם לא הספיק יקרא עד יום רביעי שעדין יש לו הארת 

שבת, לא קרא עד רביעי יכול להשלים עד שמיני עצרת (שו"ע רפ"ה ס"ד).

מרן בשולחן ערוך (ס' רמ"ט ס"א) כתב שאין הולכין בערב שבת יותר מג' פרסאות (שזה 12 
ק"מ) כדי שיגיע לביתו בעוד היום גדול ויוכל להכין צורכי סעודת שבת. אולם כל זה שלא 
צורכי שבת  להכין בשבילו  צריכים  או המארחים  הבית  ובני  וכיון  לשבת  הודיע שמגיע 
צריך להגיע בעוד היום גדול. אבל אם יודעים שהוא צריך להגיע או שמגיע למקום שיודע 
וכן במקום שאפשר לקנות אוכל מוכן  שמכינים צורכי סעודת שבת בשפע (משנ"ב סק"ג) 

(כף החיים סק"ח) לא צריך לבוא בעוד היום גדול שהוא חצות יום אלא יוכל להתעכב מעט.

ג' פרסאות לעניין רכב כתב בחזו"ע (שבת חא עמ' לט בהגה) שמנהג העולם להקל   ושיעור 
שנוסע במכונית גם יותר מג' פרסאות שזה 12 ק"מ, אלא מקילים לנסוע שלוש שעות 
ושלושים ושש דקות וכל זה שלא הודיעם שבא אבל אם הודיעם מותר אפילו יותר מכך 

כמו שכתבנו רק יזהר שיגיע לפני שבת בזמן ראוי.
 הנוסע מחוץ לעיר להתארח שבת, יש אומרים שצריך לקחת בחשבון זמן כמעט כפול 
מנסיעתו והסיבה לכך שהרבה פעמים יוכל להיות תקלה ברכב או פקקים שזה לא בשליטת 
יד האדם וח"ו יוכל להגיע לידי חילול שבת, וי"א שדי שיגיע למחוז חפצו לפחות שעה לפני 
השבת (אור לציון ח"ב פט"ז ו') והחזון איש היה נוהג שלא לנסוע בערב שבת מחוץ לעיר אחר 
חצות יום (מעשה איש ח"ב עמ' קג) וכן נהג הגר"י קניבסקי שלא לנסוע נסיעה שאורכה ארבע 

שעות ומעלה.

הטהורות  הבהמות  על  אותנו  מלמדת  בפרשה 
טהרה  סימני  שני  לנו  נותנת  והתורה  והטמאות. 
לכשרות החיה והבהמה וקובעת רק כאשר הבהמה 
מפריסה פרסה שסועה ומעלת גירה מותרת באכילה. 
בלבד  חיים  בעלי  ארבעה  שישנם  התורה  ומציינת 
השפן  'הארבנת  אחד.  טהרה  סימן  רק  להם  שיש 
ואילו  פרסה'  מפריסים  ואינם  גירה  מעלים  והגמל' 

'החזיר' בהיפך מפריס פרסה אך אינו מעלה גירה.
הכלי יקר מעיר מדוע כשהתורה אומרת את סימני 
הבהמות הטמאות היא מתחילה בסימן הטהרה שיש 
מעלה  שהוא  טהרה  סימן  בו  יש  הגמל  הנה  בהם. 
כך  ואם  פרסה.  מפריס  שאינו  טומאה  וסימן  גרה, 
לכאורה התורה היתה צריכה לכתוב "את הגמל כי 
בפסוק  אך  לכם".  הוא  טמא  פרסה  מפריס  איננו 
איננו  ופרסה  הוא  גרה  מעלה  כי  הגמל  "את  נאמר 
מפריס" ולמה לנו להזכיר בסיבת טומאתו את סימן 
הטהרה שבו. וכן בשפן וארנבת קשה גם כך. ובחזיר 
צריך  היה  גרה,  מעלה  שלו שאינו  טומאה  שהסימן 
להזכיר את זה כסיבת טומאתו, ולמה התורה אמרה 
"ואת החזיר כי מפריס פרסה והוא גרה לא יגר טמא" 

היה לו לומר "כי אינו מעלה גרה". 
מוסיף  שבכולם  טהרה  שסימן  יקר:  הכלי  ומבאר 
טומאה על טומאתן, כדרך שאמרו על עשו שנמשל 
לחזיר שפושט את טלפיו להראות כאילו כשר ותוכו 
תוכו  שאין  מי  כל  על  מורה  וזה  ומרמה,  תוך  מלא 
כשרים,  עצמם  את  המראים  הצבועים  כמדת  כברו 
והמה בלי ספק גרועים מן הרשע הגמור, שתוכו וברו 
שוין לרעה. ועל כן הפרסת פרסה בחזיר הוא סימן 
טומאה, לפי שבפרסה זו הוא יכול להטעות הבריות 
ולהראות כאילו הוא כשר וכן בהפך זה בגמל ושפן 

וארנבת. 
מי  גמור,  רשע  שמדרכי  מפני  כי  ביאור  וביתר 
לא  ממעשיו.  ילמד  לא  בוודאי  טהרה  רוח  לו  שיש 
כן הצבוע, הוא אומר לכל שגם הוא חפץ בצדקות, 
יעשו  לא  אשר  מעשים  עושה  פעמים  רוב  ואעפי"כ 
ריח  גם  בו  יש  אם  בפרט  ראיה,  ממנו  יקחו  ורבים 
תורה וודאי מגרע גרע כי ההמון יימשכו אחרי מעשיו. 
המדרש שאמרו  דברי  את  יקר  בכלי  מבאר  ובזה 
"את הגמל" זה בבל, שנאמר בת בבל השדודה אשר 
שישלם לך גמולך שגמלת לנו. ואת השפן זו מדי, כי 
"ומרדכי  שנאמר  צדיקים  שמגדלת  היא  גרה  מעלה 
גרה  מעלת  כי  יון,  זו  ארנבת  המלך".  בשער  יושב 
הצדיק  שמעון  את  רואה  כשהיה  אלכסנדרוס  היא. 
היה עומד על רגליו ומברכו. החזיר זו אדום, שמפריס 
יגר שאינו מגדל  וגרה לא  פרסה מראה עצמו כשר 

צדיקים אלא הורגן.
על  לרמוז  הפסוק  שכוונת  כאמור  בזה  והכוונה 
להם  מוסיף  שלהם  טהרה  שסימן  הצבועים  מדת 
טומאה, והביא ראיה מן המפורסמים שאלו האומות 
האוכלים ממינים אלו כולם קבלו טבעם שהם מראים 
לישראל  להטיב  כוונתם  כאילו  ככשרים  עצמם  את 
היום,  כל  רע  רק  מחשבותם  כל  כי  ומר  רע  ותוכם 
וישראל לא נזהרו מהם בראותם כי הם מגדלים קצת 
ותוכם היו  כן  צדיקים ובאמת שלצורך הנאתם עשו 

שונאי ישראל.

Rabenu.com Rabenu.com



Rabenu.com

Rabenu.co.il   03-6171111     


