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Ęė ĦČ ęĕĤđēčĐ ĕĜĠ ĘĞ ĐČđĤ ĐĕĐđ ,ČĤđĜđ ĥđďģ ĥĕČ ĐĕĐ ĘČėĕĚ ĕčĤ
ęĞčđėĥė ĐĘĕĠĦĐ ĘČ Ĥģđč Ęė ęĕĞĕĎĚ đĕĐ ęĕĤđēčĐ ė"Ğ ,ęĐĕĥĞĚ
ďēČ Ĥģđč .ęĐĕĥĞĚ ĦČ ēĢĚĐ ĘĞ ČĤģĕ ČĘĥ ĕďė ,ęēĢĚ ĘĞ ĔđĚĥ
"ēĢĚĐ ĦČ ĐĝėĚ ĐĦČĥ ĖĘ ĤđĒĞĕ ČĘ ĐĒ" đĘ ĤĚČđ Ĥđēč ĘČ ĥĎĕĜ ČđĐ
¼¸½´ÅÁÉ´¶´º¼Á¼¸È¿¯»È¼¶´º»Ák¸´»³·°Èk»Á°¾Ç½
(Č"ĕ ,'Đ ČĤģĕđ) "Ħ þĘāĝ ĐĠĀ Čý ĐĀ ĦĤĕü Ļü Ğ"
ú
ĦČĒĐ ĐĤđĦĐ ģĤ Ĥđĕĥ đĜĘ ěĕČ
É´È±ÇÉ³¹´É½´¸½¸°´ÇÁ°¯Ç´¿³ÈÁ½¼¸°Ç°¹º»ÁÇÃ¸À´¿¸°Ç
³k»Á½¸È¸°ÇÆ³Ç³»È»´²±³´¶´º»Á´¿¸°ÇÇÃ¸À¼ÁÃ
³»´º³Ç´É³»º°¾¸¸¿Á»º°´¼´Æ½»º°È²Á³Ç´É°ÇÁ°´º¸»Áµ ±´À³½¼¸Ç´Ã¸ÀÇÃÀ»´ºÇ²¾¸¯ÈÇ½¯´¼¸²Æ³³»¶É³°³°´Ç½
³k»Á½¸È¸°ÇÉ´Ç´½¶³²Á´É´»Æ³½³º»³³É¯Æ´¸²°Á²¸ ´ÉÁ²°Á¸Çº³Â´À°»¹¯´ÉÁ²°¹º¶´·°»É³´¼¸°Ç°¾ºÈ»º´³µ³
³¸·ÇÃ»º°Æ¸´²½°³¶¿½¾°ÇÆ¼¸È´Á¹¸¯É´¯Ç³»»´º¸³¸³ ³Ç´É³¶º¼¸¿´Ç¶¯É´Ç´²´Á²¸¾Á½»´Ç½´¯°¼¸°Ç°É¯µÇÃÀ»
É´»²±¼Á¼²¯³¸³¯´³¸º»Á´Ã°»º³³È´Á³¸³´³¸Æ´²Æ²´ »È´¸°¯»Æ´Åµ¯Ã¯Ã»¯º¸½¸°Ç¾´¯±³É´²´¯ÇÃ¸À¯´³
ÇÉÀ¿´³»±¿³Ç´É³¸Ç²¶»º°¯¸Æ°³¸³´³°±È¿´É¸É¸½¯ ³¸³È ´ÉÈ´Ç¸°º´¿½È»Åµ¾½Ã´³¸½Ç±³¯Ã¯Ã½¾¸¸²³
²½»´¿¸°Ç»È¯°À´³°¸È¸È¯Ç
²¯½¼¸»´²±¼¸²¸½»É´»´¸³´³½´ÅÁk²É²´°Á¼Á
È´²ÆÈ¸¯³¸³»¯º¸½¸°Ç´»Å¯
»È¾¸Ç´ÉÀ½³¸³³k»Á½¸È¸°Ç»ÈÉ´»³¿É³³»º
¼¸Ç´¶°³¸¿Ã»Á³¯´Ç³¸³´¯Ç´¿´
´¯k°³ÁÈ°¼¸ºÈ½³¸³¯´³É¸½ÅÁ³Á¸±¸´³È´²Æ
É´º´Ç¯É´ÁÈ³Ç´É¸ÇÉÀ°ÆÀ´Á³¸³´ÇÆ´°É´¿Ã»k±
¼¸Ç´¶°³ ºÁ ¼³¸ÈÁ½ »º É¯
°´Ç¹È½°´³»Á¿´É¸²´¶¸¸³É¸³È³»¸ÃÉ»È¸²Æ³
³»¸ÃÉ³»¯ÇÆ´°»º¼¸Á¸±½´¸³
·´½È@»·¸¸³p³¸¶Å½³B¼Á°´ºÈº
³Ç´É°ÆÀÁ´¾¸»¸ÃÉ´É¸»·°Ç´·Á°È¸¼´¸³É´ÁÈ
¶Å½³»Á¯ÇÆ¸¯»È¸²º¼¶Å½»Á
°´È´¹´»³É´ÁÈ°°´ÉÀ½³¸³´½ÅÁ»²½´»³¸³Èº
¼³¸ÈÁ½É¯
¯»´³Ã»Á°³¸ÈÇÃ½´¯Ç½±³¸Ã²É¯Ç½´¯¯´³Èº
È¸È¸½È´Á²¸¯»¼¸Ç´¶°³¼»´¯
¼¸ÇÃÀ»»º¶ÉÃ
¼Ç¸º³»É¿½»ÁÇ´²³¸Æ¸²Å´¸»´²±»ÁÀ´¿³¸³¯´³
´É¸¸¯Ç²Á°Á¿½¸¯»È²´Æ³¶´Ç´»
¯Á¸µ ¸´»³·°È »Á°¾Ç½
´²Ç¶¶¸È´±¸È°´½¸Á´¯°È½¼³´¼³½»°Æ»´
¯´³²¶¯ÇÆ´°´¶Å½³¸´À¸ºÉ¸¿¶´Ç³
¸°Ç°È¶¿³Ã´Ç¸¯¶Çµ½°É±»Ã´½³Ç´Å°´³´Å¸ÇÁ³´
¯»³µ´»Ç½¯´²¶¯Ç´¶°»¯È±¸¿
³°È¯»´¸Ã½³¯Å¸È³»¸½»ºÈÉ´Á´È¸»Á´ÃÇ´½²¯»³k»Á½¸È ÉÆ¶¸È³¿¸»³Ç²¶°»´½É¯¶Å½³É¯³Àº½³É¯È¹»Ç´µÁ¸
´¶¸È³È´¸»¯°´¶¸»µ´Ç¸Á¸¿°ÉÅÇÁ³³Á¸±³¹º¸²º²Á¼Æ¸Ç ¼¸¿¸¿°´°¼¸¶¸´´Ç½È»´Ã´¿´½Æ¶È½¾¸ÁºÆ¶È½¼¸Ç°¶³¼Á
¼¸½²´ÆÉ´Ç´²½¼¸Æ¸²Å°´½ºÉ´¯»Ã¿´° Á²É@É¸Ç±¿´³°Æ¶È½³ÉÇ´ÅÉ¯´Æ¶È½³¼ÈÉ¯´¿¸°ÇÇ¸ºµ³´B
¸¿Ã»°´¶¸»µÇ¸Á³¸²»¸½È¸¯¯°É¶¯¼ÁÃÈÇÃÀ½³¸³´¿¸°Ç
¶¸´´Ç³»¼¸¸¶³¹È½°³¸³¹»È»µ½³¸º¹»µ½É¯ÉÆ¶¸ÈÈ¹»
³¶¸È³¹´É°¸·ÇÃ¾¸¸¿Á³µ¸¯»¯Ç¸ÃÈ½Ç±³³°¸È¸³È¯Ç ³½´²½³Ç´Å°¼É´¯É¶´´Ç³Ç°º»´½É¯´¼¸¸É¸½¯¼¸¿¸¸¿°³½º
´Ç¸Á¾°³¸³È³k»Á½¸È¸°ÇÉ¯Ç¸º³¯´³¼¯³½Ç±³´»¯È ¸²º$³µÉ¯¼º»ÇÃÀ½¸¿¯³½»´É´È±ÇÉ³°´¿¸°Ç¼¸¸À´
»´²±¸º³¾´¯±³¯´³³k»Á½¸ÈkÇ¸Ç³Ç¯ÃÉ³´°´¸¶°°¸È³¸²´³¸³
¾´Ç¶¯Ç´²»É¯µÉÁ²»¹¸ÇÅ´³Ç´É³¶º³µ³½´Á²ÉÈ
!!!²´½Á°¹È½³
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ğĝė ęđėĝ ĐđđĘĥ ē"Ħ ĖĤčČ ĐĕĐ" :ē"ĚĎĐ ĦđĘĕĘĞĚ đĜĕčĤ ĤĠĕĝ
ČĘĥ ĖĤďč ĤĕĒēĐĘ đĘ ĒđĚĤĘ ĕďė .ĐėđĤČ ĐĠđģĦ ĖĥĚč đĤĕĒēĐ ČĘđ
"ĐĜĥĚĐ ĕĤčď ĘĞ 'ĐĘČĥ' đčđ čĦėĚ đĘ ĕĦčĦė ,đĦđČ ĥĕĕčĦ
»µ¸Ç¯³»ÁÇ´Ã¸À´´É´ÈÇ°³¸³È¶½±³»Á¯·¸»È¸ÆÀ°¸¸¿Æ¶Ç±³¾Ç½
(Ď"ė ,'Đ ČĤģĕđ) "ďģÿ Ġø ĐĀ Ĥĺþ Čú ěŖďŒĀ Őü Đÿ ĦČ"
þ
´³$³µ³Ç·È³´³½¾È´¸½³»°Ç·È»ÁÁ¸°Å³»µ¸Ç¯³
¸´º¸À¾¸¯Ç°º¾½µ½Ç·Ã¿È¸²´³¸»È°´¶Ç·È´³µÇ¸ÈÁ³Çºµ¿
!ĕĔĤĠĐ đĠĝėĚ ĦđčđēĐ ĦČ ĞĤĠ
¼ÁÃ¸¯¸»¯Ç´µ¶¸ÂÀº³È ¶½±´¿¸°Ç»³¸¿È¸¯¾´µ¶»»´º¸»É´º¾¸°´²´½¸»ÉÃ´ÆÉ°
¶½±³É¯´¿¸°ÇÇ¸°Á³É½¸´À½³Ã´ÆÉ°Ç´°¸Å³É¶´´Ç»¼¸ÃÀº
Ç¸ÈÁ³»µ¸Ç¯³»¯È$³¿É½°Ç·È³É¯¸»ÉÉ»»¸¯´É³
´É´¯ÁÇÆ´Ç·È³É¯»·¿»µ¸Ç¯³$¯»Á´²½´¸ÃÉº°¹È½ É¯Ã½¶½±³É¯»³¿»´¸»Á³ÈÆ´³È¾´¸º½´¿°»È´»´³¸¿»
Ç¸·Ã³¹»ÈÇ´½¶³»È´½´»È³½É´¯Ç»¹»ÉÁº¼¸Çµ±» É´°´¶´¿°É¯¹¸Ç²³´°È´³¯»ÈÉ´¯´´»³»Á±´¿°µ¯´ÉÈ»´¶
¸ÃÀº½¶½±»Çµ¶³´ÁÇÃ¸¯»Ç°º¸º³¯Ç¿È
É½Ç´½¶³¼´½³Çµ¶´¾¸»ÆÇ·³¾½¯Å¸Ç¸ÈÁ³
¸¿¯´³Æ²Å¸ÃÀº¼³´»¯¼¸ÃÀº¸Ç³¸·ÇÃ³
ÇÉ´¸Æµ¶´¯¸Ç°³¸³¯´³´»³ÇÆ³½¾¸°½¸¿¿¸¯
¼³¸»Á»´¶½»¼¸»Á°¸¿¿¸¯
¸É´ÈÇ°È¼¸¸¶³¸»Á°»º½
³»±»±É³³µ³Ç´½¶°È»µ¸Ç¯³´»Ç½¯¹»Á²
¼²¯ÇÈ¯ºÈ»µ¸Ç¯°°´Éº¸ºÇ½¯´¿¸°Ç
´É´¯´°¸¸¶¼¸½È½¶´¿½³¹°´¶»Á°»È´É½È¿
²¸ÉÁ¯´³ÆÇ¯»´¸É´°´¶É¯Á´ÇÃ»¯»°É½
É´°´¶³É¯¹»Á´ÇÃ»¸²º»´±»±°³µ³¼»´Á»Ç´µ¶»
¼»´Á»°´È»±»±É¸³´»½³¼±¯»¯»´±»±°É²Ç»
´É½È¿»³¶´¿½³¯°°´¶³»Á´»É»¶½È½³ÉÁ
³¸³°´È¶¾º»´»Ç¸µ¶³»»º´¸³´´»³È¸²º³µ³
´ÁÇÃ¿¯»È°´¶¸Ç·È¶½±°´Ç¯È¸¸¯»È´»
¼¸½´Ç½¸µ¿±»³É»Á´³°È¯¸³´ÉÇÀ´¸½³
ęđĘĥč ēđĜĕ
ĦĤĦĝđĚ ĦēėđĦ ¯·¸»È¸ÆÀ°¸¸¿Æ¶Ç±³¾Ç½
»µ¸Ç¯³¶Ç¯É³¼ÁÃ´¿¸°ÇÇÃ¸À¹º»Á±´¿°
¹Ç°¯³¸³¶½±³É´»¸»Á½´¿¸°ÇÇÃ¸À¼ÁÃ
³ÈÆ°Á¸½È³ÁÉÃ»²¶¯Ç¸ÈÁ»È´É¸°°
¹È½°´Ç¸µ¶³¯»´ÂÀº¼´ºÀ³´´»È¼º¶²¸½»É
´É´¯È¸¸°É¯»È¹Ç²°Ç¸µ¶³»´»µ´½Ç»¸²º³º´Ç¯³Ã´ÆÉ Ç¸ÈÁ³»È´¸É´´Ç´¯É¯É´¯Ç»É¯Å»´¿´ÅÇ°³³¸½ÉÉÇÇ´Á½
³¿È½³¸Ç°²»Ák³»¯Èk´°´°Éº½´»¸É°Éº »¯¹Ç²³É¯°´È¶³´¶Ç´¯»³Ç´³´´É¯¸»ÃÉ¯È°ºÉ¸°³»Á°
¼¸Ç´½¶³²¶¯»ÁÁ¸°Å³´³º´³º¾¿´°É³»µ¸Ç¯³É´´Ç´¯³
¼³È¼¸Ç°²³½º¼¸¯°´½k·³¿È½k°ÆÇÃÉ´°¯ÉºÀ½°
»¯È$³µÇ´½¶¸»ÉÉ»É´¯É³
³ÁÇ¹Ç²k³É½´Á»´k¼²¯³³°Æ°²¸È³ÇÈ¸¹Ç²k´º´Ã¸³´Ç°²
k²»´¿³É¯³¯´Ç³k¯´³¼¸Ç°²³²¶¯k¼²¯³³¿½½Æ¶ÇÉ¸È ÉÉ»»º´¯¯»Ç¸ÈÁ³¯»ÃÉ³$³µ³Ç´½¶³É¯¯Æ´´²
³´´»¾¸¸¿Á³½³»¯È³É»¯È¿k¼»È½´¿¸¯´³´´»³k´º´Ã¸³´ ¼¸¶´´Ç´¿½½Æ¸Ã½¸¿¯´²¶¸¼¸Ç´½¶³½º´½º²°´Á¯´³´É´¯
$²»´¿³É¸¸¯Ç»¼»È½´¿¸¯´ Á¸°³³ÉÁÇ¸ÈÁ³»È´¿¸»ÆÇ·»Çµ¶´ÆÉÈ»µ¸Ç¯³¼¸½´ÅÁ
¯¸°³Ç¸ÈÁ³´¶Ç¯½»È°´¶³¸Ç·È»ºÉ¯É´¯Ç»´¿´ÅÇÉ¯
²»´¿³É¯³¯´Ç´¿¸¯¼»È½´¿¸¯´³´´»³Èµ´½Ç»³É¸³¸É¿´´º
É¯¾¸°³¹Ç°¯´É´¯ÇÉ´¸´»É´´»³»´½¸ºÀ¸¯»¹ºÉ´°ÆÁ°È ¾ºÈ³¸²´³¸³»È³¯´´»³Ç·È³µÉ´Ç·È»ÈÉ²°´º½³½¸ÇÁ
°´¶³É¯°¸È³»Ç³¸½´µ½Ç³ Á»Æ¿È³º´½À³Ç¸Á³½Ç¸°±³¸¿´»Ã»ÈÇ·È³µ´Ç¸°À³»»¶³
k¼¸¸¶¸°Çk¹´É½
¼¸¸»º»º¼¸¸ÈÆ»³¿´Ç¶¯»

²´½Á½¹È½³!!!

³Ã¸³»´Á´
¹¸È½³´°Ç»Á´»»³¼¸¯»Ã´½³¼¸Ç°²³É¯´¿¸°ÇÇÃ¸ÀÈÇ¶¯»´
ÇÁ°´º¸»ÁµÁk»Á½¸È¸°ÇÈ´²Æ³¾´¯±³´É´Æ¸É½´´½Á´¿°Ç½¯´
¯»¶¸È½³É¯¸°¸¿Ã»È´¸²¸½»É»p´¿»Ç½´»»¸±Ç³¸³Á¸µ
ÉÁ¸±¸´³Ç´É³¶ºÆÇ³ÉÁ¸±¸´³Ç´É³É»´µ¼»´Á°Ç¶¯¶º³¸³¸
´°²´½Á»»º´¿È²¸¶¸³¶º³³µ³Ç´É³
¼¸Æ´ÀÁ¼³°k¼¸¿¸¸¿Ák´kÉ´»´±Àk¸¿¸½»º»¼¸ÀÃÉ¿¼¸È¿¯¼´¸º
¼¸¿¸¸¿Á½ÆÀÁ´ÈÁÉ»¯³¿´È´Çµ´¶³¸³´¿¸°Ç¼½´¸É´ÁÈ¹È½
¹´É½É´¸³»¹¸ÇÅ³µÈ³»½Á´³Ç´É³ÉÁ¸±¸¯´³ÇÆ¸Á³¼¸»Ã·
»ºÁ±¸´²½»È´¿¸°Ç»È´É´½¸»È³¸³³µ°´³Ç´³·¼¸½ÈÉ¯Ç¸
¼¸½È°¼¸Á½È¿´¸Ç°²´¸³¾º»´¼¸½ÈÉ¯Ç¸°´³È´²Æ°³Ç´É°´¸½¸
k²°»°¸´»³·°È¯»´k¹´É½

$¼»´Á°¼¸»´²±³»ºÉ¯É¿¶°¼¯³°Ç³´É´¯»¯È¼»´Á°
É¶¯¼ÁÃÈ»°´Æ½°´¶¸»µ°ÈÇÃ¸À´É´½¸½¶°¸²´³¸³°¸È³
ÇÅ¸¯´³´É°È²´°º»ÇÈ°³k»Á½¸ÈkÇ»³¸³¯»É°È°ÇÁ°
$³µºÈ¾´¯±²´Á»ÁÁ½È°Ç³¼¯³³Ç¸Å¸³ÇÃÀ¸Ã»Áµ´´¯
¶´Å¸¿°¸²´³¸³¼¸¸À
ÆÀÃ´³¿Á¿¾´º¿³µ³Ç´Ã¸À³¼¯³´¿¸°ÇÉ¯´³È¸½»¯ÈÈº
³k»Á½¸È¸°Ç»È´É»Á½»°¯¾´º¿³µ³Ç´Ã¸À³¼¯³Á²´¸¸¿¿¸¯
É¯¼ÁÃÁ½È´½ÅÁ°È²¸Á³¼±´¿¸°Ç´»»³É´±Ç²°³É¸³
ÇÃ¸À³Ç¸Å¸³ÇÃÀÉ¯³Ã»Á°³¿´È´´Ç²¶°°°´ÉÀ½¶¸±È½³
¼»¶¼ÁÃÈÇÁ°´º¸»Áµ³k»Á½¸ÈkÇÆ³±³´°Ç´»Ç½¯È´¿¸°Ç
´»³¸³¼´»¶³Ç¶¯Âº¸É´ÇÉÀ¿³ÉÇ´É¸¿¸¸¿Á°³¯»Ã¿³¸Ç·½¸±
Æ¸¸´²½¯´³¼¯¾´°È¶³É¯¹´ÇÁ»´Âº¸ÉÇÇ´ÁÉ³»¶½³µ´º¸Ç
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ĦČ ęđĤĦĘ ěėđĚ ĐĕĐĥ ,ęďČ ĎĕĥĐĘ ĕĦēĘĢĐ ęĕĘđďĎ ęĕĢĚČĚ ĤēČĘ
ĤĠĝĐ ĘĕĞĚ ĘĞĥ Ėėč đĦĚđĤĦ ĦČ ĐĜĦĐ ĘčČ ,ęĕĤĦđĜĐ ęĕĤĘđďĐ 20,000
čĤĐ ęĎ ĕĤĐ ,ĦđĥĞĘ ĐĚ Ğďĕ ČĘ ĐčĕĥĕĐ ĥČĤ ...đĘĥ ęĥĐ ģĤ ęđģĤ ĐĕĐĕ
ĕĜĥĐ ęĤđĦĐ Ęĥ đĚĥ ĦČ ģĤ čđĦėĘ ĤĥĠČ ĖĕČđ ,ĤĠĝĐĚ ĕĢē ęĤĦ ęČĘĠ
¼¸ÇÉÀ¿¼¸Æ¸²Å»Á¯·¸»È¾¸¸·ÈÇ°»¸µÆ¶Å¸¸°Ç¾´¯±³
¸¿È³¼Ç´É³»È´½ÈÉ¯ÆÇ°´Éº»ÇÈÃ¯¹¸¯´ÇÃÀ³½¸Å¶¼ÇÉ
('č ,'Č ČĤģĕđ) "ě ĀŁĤø ģĀ ę þŊĚü čĕĤü ģø ÿĕ ĕ üŊ ęďĀ Č"
Ā
É¯´»¶È´¼¯»Ã°Ç³»¯²°º°»°³°¸È¸³È¯ÇÈ±¸¿
¼¯Ç´°»¼½ÅÁ¼¸°ÇÆ½´³µ´¿½»´Á°¼¸º»³½¼¸ÇÉÀ¿¼¸Æ¸²Å
°Ç³´»¿º´É½´ÇÉÉ¯³¢¿É ½£ ³¼Ç´É±¸È³»¶¸»Å³È³ÈÁ½³
£
¼¯»Ã¸°Ç³³¸³¼³½²¶¯³»´²±¶´ÇÉ¶¿É¸È³»¼¸½Ç´±´
É´²Æ´¸¼¸¿¸Á°´É´°³»É³´³¶½È°Ç½´½´Æ½½ÇÉ¿½¼¯»Ã ¸Ç¸ÇÁ¸²´³¸³¸³¼¯»Ã°Ç³ÆÇ°¸¿°°¶ÀÈÉÉ¿È°Ç·Ã¿È
³µºÆ´¸²°»°¯¸ÉÈÃ¸¶¼Ç´É³µº³°¸È¸³È¯Ç»Ç½´¯¯´³ Â´À²Á²²´°ÇÉ´¿´³ÅÇ¯³»Á³¯´È³É´ÁÇ´¯½»ºÉ¯Ç°ÁÈ
¼´ÀÇÃ»´²´°º»Æ´Æµ¸¿¯¸º´ÇÃÀ³»Á´»È¼È³É¯ÆÇ´°Éº¸È ³½Á²¸»´²±Ç¸ÈÁ³¸³È³µ¸²´³¸È³²°´Á³É¶½È½³½º´¸½¸
$³Ç´ÉÇÃÀ³»Á¸½È
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¼¸¶´´Ç³¸´°¸Ç»ÇÉ´¸°»¸Á´½³¾Ã´¯°±´³¿»²Å¸ºÇ¶À½³¸¿¸¸¿Á°
¸²ºÇ¶À½³ÉÁÈ°±´³¿»È¸ÈÉ´Ç¸³µ³Ç°²°¾´²»¼É¶ºÈ¹¯
³¯¿´¯´»µ±»ÈÇ´½¶³¾´´Á°´»ÈºÉ¯»À¶´³»¸»¶È

È´¸»»¯ÇÈ¸°Ç³
(Č"ė ,'Đ ČĤģĕđ) "...'Đ ÿŁ ĘĞÿ Ěÿ Đ ĀĘĞú ĚŅĀ ČĔĀ ēù Ħþ ĕ üŊ ĺĠþ þĜ"
·´¸²³»µ±³ÈÆ¸´»Ç¯ °Á¶ÃÂ²¯ÇÉ°¯°°k½±°¯É¸¯
¸ºÈÃ¿k°¸Éº²B³»¸Á½»¯·¶¼¸²Æ³³µÈ³´°±»µ±½ÇÉ´¸
ÈÃ¿k°¸Éº²B¯·¶»³»¸Á½¼¸²Æ³³µ´@kk³°»Á½³»Á½´¯·¶É
@k³±±È°³¯·¶´»Á½»Á½É¸º
µ¯È·´¸²³»µ±½ÇÉ´¸Ç´½¶³´°±»µ±È¯¸³³·´ÈÃ³¯Ç°À³
³Ç´É³¸Æ´ÀÃ½²½´»¸´»kÇ¹¯³°Æ³¸Ã»º´¸¿Ãµ¸Á½¼²¯³
Ç´¯¸°¼¸º¸ÇÅ¼¸Ç°²³´ÇÉ´¸³ÈÆ·´¸²³»µ±³°Ç²¯È
É´ÈÇ»»µ±¿³É´ÈÇ½¾´½½É¯Å´³´É´³½»µ±È»Ç³½³Ç¯¸°
¯´³È¼´Æ½»º°¾´½½¸Ç³´¾»µ±³
¾º»³°Æ³»È´É´ÈÇ°¯´³¯Å½¿
¯»³´°±É´ÈÇ½´É¯Å´³°³´°±»µ±
¾´½½³½³¿³¿¯´³¼¯¯»¯»µ±°È¶¸¸
´É´ÈÇ½´¯¸Å´³»¯¯¼»´Á»¸º»´µ±³
Âº¸É·´¸²³¾´½½°´»¸¯´³°Æ³»È
¯´³Ç°º»µ±¿³É´ÈÇ½´¯¸Å´¸ÇÈ¯º
³¿³¿¯´³È¸¿Ã»´»¸Ã¯´É´¯»µ´±
»´µ±³¾´½½³½
¼¸¿É´¿´¼¸¯È´¿³´¾´½½°¼¸ÆÀ´Á³
´»º´¸¼¸¸ÃÀº¼¸¿¸¸¿Á°¼³¸Ç°¶¼Á
»µ±°Ç½¯¿È¸Ãº¸º»µ±¸Ç´À¸¯°Ç´°Á»°»É½¸È¯»°»Æ¿°
Ç´À¸¯°¼¸Ç°´ÁÇ°ºÇ°¶³É´ÈÇ½·Á´½¾´½½É¯¸Å¸°¹¯·´¸²³
³²ÃÆ³°¼É»´µ¾´½½»Á´²¸ÃÆ³É´Ç´²³¸»´²±È³°¸À³´µ´»µ±
¼¸¯°³¼¸Ç´Ã¸À°ÇÃ´À¸È¸Ãº³Ç¸É¸
¾´¯±³¾Ç½ÈÆ¸°»¯ÇÈ¸ÄÇ¯»»ÅµÈ¸¯¾´µ¶³¾Ç½³»ÁÇÈ¯º
¸ÆÀ½Ç°¯»¯Æµ¶¸¸°Ç¾´¯±³¾Ç½½»Åµ¸ÆÀ¿¸kµ²´Ç±Çµ´Á¼¸¸¶¸°Ç
¸ÆÀ½Ç°¯¸Ç±³È¸¯¾´µ¶³É¯´¿´½½°Æ¸µ¶¸È°¸²¿¯Å½¸È»Åµ
¼´ºÀ´È²´¶°È²´¶¸²¸½¶´»È»°»ÄÃ¶°¼¸ºÀ³È°¸²¿¯Å½
È¸¯¾´µ¶³»È´É¸¸¶½»Æ¸ÃÀ¸È¾´±³
»¯À¿º¿¯´³»¯ÇÈ¸ÄÇ¯»°¸²¿³Á¸±³¼¸È²´¶³È´»ÈÇ¶¯»
´¸¿Ã°´½ÅÁÉ¯±¸Å³´È¸¯¾´µ¶³
´°¸ÉÈ½ÉÈ³¯»¾¯º¶¿´½ÂÀº³³¿³È¸¯¾´µ¶³´»Ç½¯
ÂÀº°À¸Ã²¸È¯´³¼¸ºÀ½¼¯°¸²¿³É¯¯´µ¶³»¯Èµ¯´»»º
kÈ¸¯¾´µ¶k³¸ÇÃÀÉ¯³µ

?"Ĥėđĝ"č ěčĤģ ēđĘĚĘ ĤĦđĚ ęČĐ
»´°¸·³¼Á·È¾´¸º²kº¼»´¯Çº´À°¯¸Å´½³ÉÀ´ÇÃÉ¯»´°·»
¯»´´½È°¯»¾¸²¾¸¯Çº´À°´»¸¯´¼¸¿¸²³ÉÆÉ½³¯´³¶»½°
Çº´À°»´°·»¾¸¯¹º»³´½Á·°
Çº´À°¶»½¿ÈÇÈ°¸°±» ´Àk¸À²´¸¸°ÅÇ³É´È°k¸Á´
¶»½°¶»½¿ÈÇÈ°°°ÇÁÉ¿´
¸Æ¿´°Æ



±Ç°¿¸´¸°Å°Ç³
(Ď"ĕ ,'č ČĤģĕđ) "ē ĀĘĚø ŕü ē ÿĘŌþ ÿŁ ŝĦø ēĀ øĜĚü ě ÿŁĤø ģĀ Ę Āė øđ"
¾°ÇÆ³É¯¶´»½»ÇÉ´½Èkº ¶¸Çk¸ÀÉ´¿·ÆÉ´º»³É´È°
°Ç¾½µ¼¸Ç°²³²¸½Á½ÈÇ´½±¶»½º°È¶¿¯´³È¼´È½Çº´À°
¼¸¯¸°½ÈÇº´À³³¿Æ°´¶»½¼³°È¸»º°È¯¸½¸º³¸»Á°´°Éº´
¶´»½¯´³´ÈÇ´È»°´ÇÆ¼¸ÇÅ½½
»´º¸¶»½´»¾¸¯¼¯È µ»ÆÀµÀÆk¸À¼¸¸¶³Âº³kºµ¸Ã»´
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ěĤĚ ģ"ė Ęĥ đĦč ĞđĒĞĒč ĐģĞĒ ,''ĐĠĢĤĐ ĦČ ĕĦĠĢĤģ ČĘ ěĕĕďĞ"
ĘĠĜĥ ďĕĝč ĥĚĦĥĐ ĔĞĚė ďĕĕĝĐđ" ,Č"ĞĕĒ čđĘĞĘĚ ěđĥČĤĐ Ĥ"đĚďČĐ
ęĕĕĜĒđČĘ ĕđČ .ēĝĠ ďđčėĘ ĕĦĕč ĦđĤĕģ ĦČ ďĕĕĝĘ ĕďė ,ĐĤĞģĘ ġđēĚ đĘ
"!!ĦđČđĤ Ėėĥ ęĕĕĜĕĞĘ ĕđČ ,ĦđĞĚđĥ Ėėĥ
¯·¸»ÈµÇ¶ÂÀ´¸³½»È¸°Ç¾´¯±³²´²È¯°k¾´Ç´È¸É²Á»³ÆkÉ»¸³Æ°Ç¼ÁÉ²¶´¸½³¶¸È
³µ³¾½µ°¼³³¼¸½¸°¶ÀÃ»É´¿º³³»Á
´¿¶¿¯É´Ç½´¶³»ºÉ¯´¿»È¸ÇÃÀ³¾½ÇÀ¶ÇÆ¸Á³»°¯
³É¸³È³²Ç¶³É¯´¿²°¸¯»°¯¼¸Ç²´³½¸º³¼¸ÇÈº³°¼¸È½ÉÈ½
´ÈÁ¿ÈÉ´¸¿É¶²Æ³É´¿º³³É¯´¿²°¸¯¶ÀÃÉ¯ÇÆ»¼¸È¿¯»¼ÁÃ
¯»³µÉ¸°°Ä½¶´³È½³»¸»¶Ç¯È¸¸¯»È¸É¸½¯²¶Ã¹´É½
³²´°Á»ÈÉ´Á´°È°³»Á³µ¼¸»ÆÈ¸Ã»¯´¯É´¯½³½º³»Á
²¶¯º¼¸²»¸³´¼¸Ç´³³»ÈÉÅ½´¯½
¸°Ç¾´¯±³ÇÇ´±É³´¿É¯½Æ´¶Ç¯»
Çº´µ¸¿¯»Æ´ÅµÉ´¸»±Ç½±¸»ÁµÇÈ¯
¶ÀÃ³¸»º¼Á²°»°²¶¯µ±Ç¯´»³¸³È
¼¸»ºÉ´ºÇÁ½´¸³¯»¼¸¿½µ¼É´¯°
É´¶Ã»¼¸Ç¸Èº½´¸³¼»´º¶ÀÃ»É´²ÇÃ¿
¼¸È½ÉÈ½´³¿È³»º»È¼¸»º³½Æ»¶
ÈÉº½¼±³¸³³µ³µ±Ç¯°¶ÀÃ°¼³°
Ç´µ¯»ÁÀ´¿³¸³¯´³³¿È¸²½´ÉÈ´¶¿½
É¯´¸Á°·¶»½»ÈÆ´»°É´¿Æ»¸²º¼´²À
É²Ç¶°´³¯Ç¸°´²°»¾¶´·³¸³¯´³¶»½³
Æ´½ÁÇ´µ¯°¼¸²»¸³»º»³·Ç¶¿ÈÈ²´Æ
¯»¯´³°·¸³¾´¶·¯Å¸¯»¶»½³°»°
¯·¸»ÈµÇ¶ÂÀ´¸³½»È¸°Ç¾´¯±³
»È¶»½k³¸³¯´³»°¯¸Æ¿¸º³³¸³
³°³¿´È¯Ç³³¿È³É¯Çº´µ¸¿¯k¶ÀÃ
µ¯³É¸³³¶½È´µ¸¯ÉÇ²´³½³¶±È³°¶ÀÃ»ÇÈº¼¸¶»½¯Å¸
¶ÀÃ»ÇÈº¸É´º¸¯´¸Æ¿¶»½³¸³¸Â´ÀÂ´À°´¶Ç°
À¸¸±É½³¸³É¸°³»º¼¸Ç²¶¸¿ÈÉÇ¸²°µ¯´¿ÇÇ´±É³´¿¶¿¯
É¯¶°·½³É¯¼¸Ç¸Èº½¼¸Æ¿½´¼¸²¸¸À½´¿¸¸³¶ÀÃÉ¯ÇÆ»
¼Á¼¸¿°»½¾º½Ç¶¯»´É¸Æ¿Á³»¸¸Ã°¼¸»¸Á±½´¸³¼¸¸Ç¸º³
¸¿¯»°¯²´¯½³ÈÆ´¿²°Á¼ÁÃÂ¯³Ç½±¿¯»³²´°Á³Ç¿ÁÇ°
³É¸³¸É¸¸´´¶´¸°´¸¶Ç°²º¶ÀÃ»É´¿º³³É¯¼¸Çº´µ¸»¸±¸¿°»º´
³´´Å½»È³¶½È
¯»³¸Ç°·°´É´²»¸É´¿È°È¸»ÇÃ¸À»Åµ¸Ç´½¸°¯ÈÇº´µ¸¿¯
¯Å¸Èº¼¶¸²³¸³Ç°º¶ÀÃ°Ç¸´´¯³±µ½´¾°´½º¼¸ÇÇÆ½´¸³
¸¿Ã»È¯Ç½»º´¯³É¯¾¸º³»´»º¸¯»É°È¸¯Å´½°Ç²À³»¸»
»¸¶É³»¼¸º¸ÇÅ´¸³»È´°½»º´¯Ç²À³»¸»°³¸³¸È¸²º´É°È³
·¶´È»Â´Á¼¸¶Æ´»´¸³É°È³É¯Å¸Ç¶¯ÆÇÇ²À³»¸»É¯¾¸º³»
Ç¶¯»ÆÇ´´É´¯¼¸¶¸²½´Â´Á³É¯¼¸Ç¸Èº½É´Å´¿³É¯¼¸·Ç´½
¾¶»´Èk»³¸³¸È¸²ºÀ´½¸ÇÃ³¸°±»Á´É´¯»È°»»¸¶É³»´»º¸¾º½
¼¸½¼Á³ÇÁÆ¹´É°¼¸¸¶¼É´¯´Æ¸µ¶³È¼¸±²³¼Á¼±¹ºk¹Ç´Á
¸»È¯°¯¼¸»È´°½³¼¸»º¯½³ÇÉ¸¼Á¼±¹º´É°È³¸¯Å´½²Á
´¿¸º³¼¸È¿¯¹º»Á¾¿´»É³´³È¸½ÈÇº´µ¯»¯´³È¸»ÇÃÀ½³¸³
»´º¯»´Æ¸ÃÀ³¼»´º´É¶¿°´³¶½È°Ç²À³»¸»»³²´ÁÀ³É¯
³»¸»³É´Å¶¸¿Ã»¾½´Æ¸Ã¯³É¯
É¯µ¯´¿Ç½¶³È½ÇÉ´¸´»¸Ã¯¼¸Ç¸½¶½¸»´¯´¿¶¿¯¼´¸³
¶ÀÃ»É´²¶´¸½¾°´½ºÈ¸¼¸¸Ç¸º¸´±»¼¸Çº´½´¿¶¿¯Ä½¶³¸»º
É´²¶´¸½³É´¿º³³É¯´¿²°¸¯»°¯¶ÀÃ»¼¸²¶´¸½¼¸»º³»º
É¸°³É¯¼¸Á°´Å¸Æ¿³¸³¸É¸°³È¸²º³ÈÆ¼¸²°´Á¼´¸³±¶»

¾½±¸·À´»¯°ÆÁ¸

É´°ÇÉ½¼±¾É¸¯´»¯ÇÈ¸¸É°»º°¾½´Å¸Á°Ç°º¶ÀÃ»É´¿º³³
²Å³³º°³µ´³º°³µÇÉ¯´ÇÉ¯»º°ÈÉ´»¸³Æ³¸¿°Ç»É´¸¿Ã³
¾´ÅÇ³²¶¸¸½´²¶¯½¼»´ºÉ¯È¯´³¼¸°Ç³¼¸»¯´È³¾¸°È³´´È³
¼¸½È°È¼³¸°¯¾´ÅÇÉ´ÈÁ»´³Ç´Ç°³³º»³»É¸¸Å»
ÈÇ²½³É¸°°Ç³¿ÃÉ³¼¸°Ç³¼¸¿´Ã»·³¾¸°
ÂÀ´¸³½»È¸°Ç¾´¯±³²´²È¯°k¾´Ç´È¸É²Á»³Æk
¼Á³¸±»·À´¿É¯»½´³ÇÅÆ³¶¸È»¯·¸»ÈµÇ¶
É¯µ³³¸±»·À´¿³È¯»¯kÉ°ÈÉ¯ÇÆ»kÉºÇÁ½
É»Á°»ÉºÃ´³³É¯³¯¸°½¯¸³È¶ÀÃ³¶´¶¸¿´
¹Ç²³»ÁÇ°²½µÇ¶¸ÈÇ±³Èº´¿Ç´°Á³°ÇÉ´Á½È½
¼¸¶ÀÃ³½É´¿´Çº¸µ³É¯´¿¸²»¸»Ç¸°Á³»È¸³°
¯»³·´ÇÃ³¾³°¼¸¿½µ°²´Á¼¿¸¯´´¸³È¼¸°Ç³
³º´Çº±¶³É¯ÇÆ»³²´°Á³´À¸º°³¸´Å½³É¸³
Ä½¯½²´¯½³°Ç³°³É¸³
´¿¸»¯É´¿ºÈ°³ÇÇ´±É³È¸É´²»¸É´¿È°¸¿Ç´ºµ
Ç´½²¯¾Ç½Æº»È´É°Ä¸ÈÃ¸»Á°ÈÉ°É¸¿°Ç³
¯Á¸µ°´»Á»½ ¾´È¯Ç³Á·¿¾É¿¾´Á½È¸°Ç
³¿´ºÈ³¸²»¸¾¸°³¶¸È³É¯µÇ¶¸ÈÇ±³¶É´Ã
¹º»Á³¿¸¿Ç½³³Ç´È°³³¿È¸²½ÉÇ°´Á³É¸³
¶ÀÃ»É´¿º³°³»¶³¯¸³È
»ÈÇ´Ç¸Ã³Ç¸É´³¯»¯¸³´¸³É´½ÀÇ´Ã½³¾½´»»³É´¿º³³
³Ã¯½¸¿¸½°´¯¼¶»ÉÃ°´Ç´Æ½¸»´¯¸º»Æ²È¶È¸ÈÆ°¯
¸Ç´¶¯³²Å°»»º°³¸³³»È¶°·½³´³»³¸³¾·ÆÉ¸°¼¸Ç¶¯
ÉÃ»¶³»»´º¼¸º´Ç¯É´Á´°È´ºÇ¯É´¿º³³»°¯¾¸¸¿°³»È
³ÈÆÈ³ÇÈº³´¸´Æ¸¿Éº¯»½´¶ÀÃ»È²¶´¸½µÇ°»Ä½¶³µÇ°
¼¸»¸½°³Ç¯É»
´¿ÃÀ¯É³Èº´»´²±Á´µÁµ°ÉÆÁ´µ³É´¯´¿Á½ÈÉ¶¯¼ÁÃ
É´Ç¸ÆÉ¯²¸¸À»¸²º³¿¸½µ³È²¸¸À³ÈÇÇ°É³³ÇÆ³½É´¯Ç»
³ÈÁ¶ÀÃ°ÇÁ¸²½É´ÈÁ»¼¸»È´Ç¸°¼¸°Ç´±³¿È¸ÃºÉ¸°³
»¯²¸À»ÈÈ´±»Ã¿²¸À³É¯°°ÇÁÈ³ÁÈ°²´¯½³Ç´½¶É´Á·
°°ÇÁ»´³ÇÁÆ»´Ç¸µ¶³»¸²ºÈ´±³É¯¼¸Ç³¯´³´³ÇÁÆ»Ä´¶½
²´¸À³Éº¯»½°»¸¶É¸È¸¿Ã»²¸À³Ç¯È¼Á´É´¯
²¸¸À³´Á´µÁµ°³ÆÁµ¯¸³³ÃÅÇ³É¯¸ÉÃÅÇÆ¯»¾¸¸²Á
¶ÀÃ²´°º»¸É¸°É´Ç¸ÆÉ¯²¸¸À»¸²º³µ³²¸À°È½ÉÈ³·Á½º
É´¯´Ç¹ºÈ¼¸¸¿¸Á»¸´¯É´Á½´È¹ºÈ¼¸¸¿µ´¯»¸´¯
¶´¶¸¿½·Á½¯¸°³»¾´´ºÉ½¯´³³µÇ´Ã¸À°¸ºÇ¸³°½µÇ¶°Ç³
É´¸³»ÇÈÃ¯³°¯Ç²ÇÈº¯´¿¸¿½µ°¶ÀÃ³É¯ÇÆ»É´¿º³³
¸È´Æ¼´È¸»°´½ÅÁ¶ÀÃ°´¶ÀÃ»É´¿º³°²´¯½»´²±Ç¸½¶½
³½ºÉ´Ç²´³½¸º³É´Å½³É¯¼¸¿´Æ´»ÆÈ³¯½²´Á¼¸Á¸ÆÈ½
¼¸¸Ç¸º³¾½»¶ÀÃ»É²ÇÃ¿¼¸»ºÉºÇÁ½¹»È¸´¼¸»ÆÈ¸Ã»¯
²¶°È½ÉÈ³»ÇÈÃ¯É´¸Ãº³´É´À´º³²Á´É¸»½È¶³³·»Ã³´
¼¸ÇÈº³°¾´µ½³¸ÇÅ´½É¯É´¿Æ»´³¸´ÇÈ»ÈÈÈ¶´°¾¸¯È¸½ÁÃ
ÈÃ¿»º»³´´ÈÉ´»Á°¼¸Ç²´³½¸º³

!!!¯°³²´½Á°¹È½³
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ěđĤĕĚč ĕ"čĥĤĐ ěđĕĢ ďĕĘ ĐēđĜĚĐ ĕĘĝĠĝ
!!ĘĒĎ ĤđĝĕČĚ đĘĕĢĐ
$´¸½¸»º³½¸¸Æ»ÆÆ²µ¸¯»È»»ÃÉ³»È¸È¼¸¸¶ÄÃ¶³¯·°É³³´Å½´µ¸¯»Á´
Æ¶Å¸¸°Ç¾´¯±³³µ°Â¸À´³´¹º½´¿³¸´¸¯Å¯Å´¯²¶¯´É´¯Â¯
¼¸¸½È±¼¸Ç°²¾¸ÆÉ¸ÈÂ¸²ÁÈ ¯ÇÆ¸´´Á¸°¸¹°´·¾¸¸·ÈÇ°»¸µ
¯·¶È¼¸È¿¯³Èk³»»»ÃÉ¸´¹º½´¿³¸¼¸°ÇÈ¸²º¼¸°Ç³¸ºÇÅ»
¾¸ÆÉ³È³½½É´¿³¸»´»¯É´½´Æ½»¼É´¯¾½µ¸È´´»´»¶½¸¼²±¿º
´¿´´Á´»ÇÃ´º¸´¿½½´¿³¸È¹º°´¼¸°Ç»
¼¸»ÀÃÀ¾¸ÆÉ³¼²¯È³µº³ÇÆ½»²Á³¸³È ¼ÈÂ¸À´³´
³¶´¿½»²¶¯¼³¸»Á°È¸¸É³È³¯Ç´¸°ÈÇ³¾´¸Å°³¶´¿½»
´»¯¼¸»ÀÃÀ¾¸ÆÉ³ÈÈ¸¯³³ÈÁ³»´²±³°´·³½º´Ç½´¯°
¸²´³¸³¸Ã»º¯·¶¼¸»ÀÃÀ³¾¸ÆÉ³È¸²´³¸´É´¯ÈÇÇ°É³Â´À°´
³°Æ³¹¸¯É¸·ÇÃ³¶±È³¹º½¼¸¯´ÇÈ¼¸¸À´¼³½³¿³¿È
´¯·¶¾´Æ¸É»Á¸±¸¸²´³¸È»±»±½
Æ¸ÉÁ¸È³°¸È¸³¸²¸½»É¾¸°½²¶¯ÇºÈ°Æ¸ÀÁ½³¸³¼¸¸¶ÄÃ¶³
µÃ¶¿»´»¯¸½¸½²¶¯°À´Ã²»¼¿¸º³»¸²º´¸Ç½¯½´´¸°ÉºÉ¯
Æ¸ÉÁ½³²¸½»É³»¯³²Ç¶´³½¸¯µ´¶¯´»´ºÈº¼¸¸¶ÄÃ¶³
¾¸²³¼´¸»¯´°¯¹¸¯¸»¸´¯´°¸»Ç½°ÆÁ´µ»¶³´¼¸°Éº³É¯
$¸ÉÇ´É¸È´²¸¶¸²¸»Á¯Æ´²»µ±°¸É»Èº¿ÇÈ¯º
»ÈÉ´¿´¸»¸±¸Ã»³ÈÁ¿³²´°Á³ÇºÈ°´È¸¶È²´Á°ÈÇÇ°É³
É´Ç´È¼¸¸ÉÈ´¼¸ÇÈÁ¼³°´°Éº¿ÈÉ´¿´¸»¸±¯Å½É´Ç´È¼¸ÇÈÁ
³Ç´½±³»¸¶½°ÈÇÃ³³»Á»¶´½¯´³¸º´»°¸È³¾°´½º²¸½»É³
É´Å½¼¸¸Æ»¯´³°¸¸¶¸Ç³È¹º°ÆÃÉÀ³¯»¼¸¸¶ÄÃ¶³¹¯
É¯Á²´¸´¿¸¯¸º²¸½»É³°¸È³È½³»¸µ±³É¯°¸È³´»È³ÈÁ
²Á¼¸¸¶ÄÃ¶³Æ²°´ÇÆ¶´Ç´°Á°ÉºÈÉ´ÇÉ´¸½³É´Ç´È³ÇÃÀ½
ÈÇÃ³³É¯Æ¸ÉÁ½»Ç¸µ¶³´É´Ç¸É¸³É´Ç´È³ÇÃÀ½É¯ÇÇ¸°È
É´´Á½³¾´Æ¸É»Á²¯½¶½È¯´³Èº
°¸È³´É´Å½¼¸¸Æ»´¿¸°Ç³ºµ³¿³¼¸¸¶ÄÃ¶»²¸½»É³Ç½¯
´²¸°³¸´Å½³É¸³¯»È
²¶¯»º»Á³°´¶´µ³´Å½É´È±ÇÉ³°¼¸¸¶ÄÃ¶³°¸È³
´¸¸¶¸½¸»º³½¸¸Æ»ÆÆ²µ¸¯»È»»ÃÉ³»²¶¯´

²»´±¾¸½¸¿°°Ç³
(Ď"ė ,'Đ ČĤģĕđ) "Ę ĀĒ Āł Ĥĺþ Čú Đ ĀĘ ýĒ øłĐÿ ĦČþ čĕĺü Đý øđ"
»µ±Ç´À¸¯ÈÈ¶½¸¯²´°´É»´µ³¾´½½¸¿¸¸¿Á°Ç³µ³»È¸³½º²Á
¼¸È´²Æ³¼¸ÇÃÀ°¯°´½È³½¯¸°³È¼¸¸¶ÄÃ¶³¸Ç°²¼¸Á´²¸
³´È°´»¸Ã¯´Ç°¶É¯»µ±È¸½È
°´È»´ »±»±É³» ²¸ÉÁ ³·´ÇÃ
¾¸¯´°´¶³É¯Á´ÇÃ»³µ³¼»´Á»
°¸È³´É¯¼¸¸Æ¸È²Á´¿´´Á»¶½¿
»µ±ÇÈ¯³»¸µ±³É¯
¯¸°³ ³ÅÆÉk¸À¼¸²¸À¶ÇÃÀ°
³Ç½¯ÈÇ¶¯³µÆ´ÀÃ»ÁÉ´ÈÆ³»
Á´²½³»¸µ±³É¯°¸È³´³Ç´É³
·´ÈÃ»µ±ÇÈ¯³Ç½¯´³Çµ¶
³»¸µ±³É¯Ç¸µ¶³»¯´³¸´´¸Å³È
»Åµ¼¸¸¶ÄÃ¶¾Ç½
$»µ±ÇÈ¯
Æ´ÀÃ³É¿´´º¼¸²¸À¶ÇÃÀ°Ç¯¸°´
¹¸ÇÅ¾¸¯´¹º°¸²»µ±È¼´¸°³»¸µ±³É¯°¸È³¾»µ±³¼¯È
´»È¸Ç¸µ¶½Èº¸µ¯²¸½Ç¸µ¶³¯»¼¯»°¯»»º³¸»ÁÂ¸À´³»
³»¸µ±³É¯´¿½½ÇÀ¸¶ÈÉÁ½¶¸´´Ç½³¸»Á°³¸³È¸ÃºÂ¸À´³»
¼Ç±¿ÈÇÁÅ³É¯°È¶»¾»µ±³»Á¾º¾½º´³É´¯´»°¸È³È²Á´
³Ç½¯³Ç´É³³µ»Á¼¸½È¸²¸É¯Å»¸²º¹º»Á´É´ÅÃ»´»µ±¿»
¸°´È¸¶»º¼Á»µ±ÇÈ¯³»¸µ±³É¯°¸È³»¹¸ÇÅÈ»µ±ÇÈ¯
³»µ´±³¸³¯»´»¸¯´ÃÀ´´É¿ÈÇÁÅ³´¾´½½³²ÀÃ³
É´¿´°È¶³»ºÉ¯°È¶»ÇÈÃ¯¹¸¯¸º²¯½²ÁÇ³µ¸³»´¿¸»Á
$´»»³
sss
¶Ç±³¼È° ²ÁÈÉ¸Æ¿´°ÆÄ°´Æ°³¯°´³¹º»³¯»Ã¿³ÅÁ
¸»´¯´´¿½½´¿³¸¼¸°ÇÈ¸²º¼¸°Ç¸ºÇÅ¼²¯¾ÆÉ¸È¸ÆÀ°¸¸¿Æ
¼²´Æ²´½Á½¹È½³!!!

É´ÆÇ¸³´É´Ç¸Ã³É¯¼¸ÇÈÁ½´¸³´°¾Ã´¯³É´Ã´Á³ÉÇÈº³°
¾¯ºÈ¸¼¯´É´¯»´¯È»¸²ºÂ´Á³¼Á°Ç»³º¸»³³Æ´È°´¿ÆÈ
´»¯»ºkÆ»¶kºÂ´Á³É¯Ç¸²±³»ÇÈÃ¯È´¯É´ÇÈº»È³»¯È
¼¸Á¸µ½É´´Å½°¼¸Æ´ÀÁ¼¸Ç´³³È´¯Ç¼¸²»¸³¼É»´ÁÃÉ¯´»ÁÃ
k³¾´ÅÇÉ¯¼¸¸Æ»¸²º¼¸Á±¸¸É½´
¼¸Ç°À³ÇÉ´¸¼Á³µ³ÇÀ¶³»ÁÉ´Ã¶»¼¸º¸ÇÅ´¿¶¿¯³µ³¾½µ°
¶ÀÃ°Ä½¶»È³Ç½´¶³»Á¼³»Ç¸°À³»ÇÉ´¸¼¸²»¸»ÇÃÀ»
»È¾¸¸¿Á»ÁÇ°´²½ÈºÂÀº°¼¸ºÀ´¶¯»´¿¶¿¯È¼³»É´¯Ç³»
¼¸¶½È´¿¶¿¯È¼³»É´¯Ç³»ÇÆ¸Á°´³º»³°Ç´²¸³»È´¯³´´Å½
É¯¯Ç´°³É´´Å½É¯¼¸¸Æ»´¿Æ»¶°³»Ã¿ÈÉ´ºµ³»Á¼¸ÇÈ´¯½´
¾¸¸²Á´¿¶¿¯È³¶Ç·³¶ÀÃÉ¯ÇÆ»¼¸È´Á¾º´¿¶¿¯È³²´°Á³
³¶Ç·³É¯¼´¸³´¿»È¸ÈÁÃÈ³´³¸±´»´¿º·³»ºÉ´Ç½»¼¸¶Ç´·
É¯´±ÃÀ¸´´½¸¿Ã¸¼¸²»¸³È³¶½È°É´ÈÁ»¼¸º¸ÇÅ´¿¶¿¯É¯µ³
¼´»È´À¶¯»´´¿»¸°È°É´ºµÉ¯µÉ´´Å½¼¸¸Æ»È´¿¸°¸´³Ç¸´´¯³
¼¸ÃÀ´¿¼¸»ÆÈ³¯½ÉÇ´½É´¿½½Ç·Ã¸³»¼¸ÈÃ¶½´¿¶¿¯È»´Á


³½´ÅÁ³É´Ç¸³µ³»È³µ³Æ»¶³³Ã¸³¸³¸È¸²º¸É´º¸¯Á°Å°
³µ³¯È´¿°³¶ÃÈ½»º³Á¸ÆÈ³È³Ç¸²¯³³ÁÆÈ³³´Ä½¶³½
¼¸¸Æ¯»·Á½ºÇ°º
¾¸°´µ¯É´±³´¿´¸³ÈÉ´Ç½´¶³¾¸°»²°³³»È´°»°»¼ÅÁ°³µ
³Á¸±¸°´»½Á°´¯°µ¯´±³¿ÈÉ´Ç½´¶³¼´¸ºÉ´±³´¿³É´Ç½´¶³
Æ´½ÁÈ¸Ç¶¼¸²»¸»³ÈÁ³µ³´´Å½»È³Á¸µ²´¯½³°Ç³¼Á
»È¼¸²»¸»¼¸¿ÈÉ´ÇÈÁ¸Ç¶¯¼±¼Á½ÁÉ³¯»ÈÈ¸Ç¶°»°
¹º»Á»°¶´Æ´½ÁÈ¸Ç¶´É´¯É¯¾¸¯¼´¸³
sss
¼É´¶Ç¸¯È³»´¿¯¼±¼¸»´º¸²Å¸º$³¸Á°»¾´ÇÉÃ³¼ÅÁ°³½µ¯
¶ÀÃ³±¶»È´É´°¸È¶»²´±É¯¾¸°³»¼³»ÉÉ»´¿¸²»¸°»°
$kÄ½¶´³È½k½²¶Ã³´³²Ç¶³É¯¼¸¿Ã³»
³ÈÆ¼´¸³³º¯»½³³µ³Æ»¶°¯Æ´´²ÈÇ¸°À½µÇ¶¸ÈÇ±³
³°Ç³Ç¸°À³»¼¸º¸ÇÅ´¸³¯»¼¸Ç´³³Ç°Á°¼ÁÃ³É¸³È½ÇÉ´¸
¼¸Ç´³³»È³°´Ç½³³¶Ç·³É¸È¸¯³½±´²´¯Ç³¼³¼¸²»¸»
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ĐĕĠČĚĐ ,ĖĘĚĐ ĖĤď ĘĞ ģĝĞĐ ĐĘĞĕ ČĘ ęĘđĞĘ ĦČĒė ĐĤđĢč ĕė ,ĐĜģĝĚĘ ĕĦĞĎĐ
ĕĦĞďđĐ .ĦđčđēĐ Ėčĝč ĤĦđĕđ ĤĦđĕ đėčĦĝĕ ĐĕĘĞčđ ,ęĕďĝĠĐ ĤđčĢĘ ĖĕĥĚĦ
ĦđČđđĘĐĐ ĦČ ĘĎĘĎĘđ ĖĕĥĚĐĘ ĦđĤĥĠČ Ęė ĐČđĤ ĕĜĕČĥ ĐĕĠČĚĐ ĕĘĞčĘ
»ÅµÆÀ¸Ç°½µ¸Ç±³¾Ç½»È³Á¸ÉÃ½³´É°´ÈÉ»ÁÄ¿¸Ç´»³½»È°Ç³
¸»¯³¿Ã¾´À»²¿½°Ç±³È¯´¿´Ç½¯¯»³¸Ã¯½³¸»Á°¼»´¯
¾¯º¾¸¯¸ºÇ¸°À³¯´³¸É·»¶³½¸°Ç´µ¶»¸¿ÈÆ°´¸È¸¯¾Ã´¯°
¯¸³´µ³¸Ã¯½¸¿¶´Ç³·°¸³³É¯¼±É¶Æ»È¸¯²¸Ç±¸»º»º¾¸¸¿Á
¯»»»°·ÈÈ¶¯»»³°¸°À³»º°ÇÈº¼¶»ÉÆÃÀ½³³²¸¶¸³
³¯Å´É³³¸ÇÁÈÉ¯Ç´±ÀÉ³»¸»¶´À¶¼¯´k´º´¼¸Á»´ÉÈÈ¶
É´Ç½»³¸Ã¯½³É¯»¸ÁÃ³»´¹¸È½³»È¸¾º»ÇÉ´¸°³Ç´½¶³¸³É
³É
³ÈÆ³¸»º»º³³°Å½
½
¾¸¯¸ÉÁ²»¸º¼¸ÃÀºÉ´´»»´¹¸È½³»ÈÈ´¶¸¿¯È´»¸ÉÇ½¯
»º°¼»´¯É´¯´´»³³É¯Ç¸µ¶³»¼ÁÃ¸¯´»º´¸È¸´º¸À»º
¸ÉÁÅ³´µ»ÆÈ½É²°º³»¯È°Á¸Çº³»³Å´Ç¸¿¸¯É¯µ
»°Æ»¾º´½¸¿¯pÁ¸Çº¸¾Ç½È³½´¾Ç½»²¶¸À¿º¿È´»
´¿À¿º¿´É´¸½½´Æ°°Ç³»È´ÉÁ²»Á³»°ÆÉ³´µ³ÁÅ³
¾´²¿³É¯´¸¿Ã°¶´·È»¸²º¾Ç½É¸°»
É´Å¸¶¿É¯³°ÇÉ´°³»É³°´É´º¸Ç¯°Ç¸°À³¾´À»²¿½°Ç±³
¼¶»ÉÆÃÀ¯»±´¯²»³»´²±³É´¸Ç¶¯³É¯È¸±²³´³¸Ã¯½³
¸É¸¿Á¸¿¯´»¸¯´¸»º»º²ÀÃ³Ç¸¶½°¼±É´¶ÃÈ½¸Ã»¯»ÇÈº
É¸É¸Å½É³Ç´Å°¸É²½ÁÉ¯¸É±Å³´
³´
É¸¿Ç´É³ÃÆÈ³°²´À¸¾°¯³´´³½¾Ç½»È´É°´ÈÉ
³½°¹¯²¯½²Á»´²±¾¸¸¿Á¾º¯¯´³ÇÈº¼¶»´¸Ç°²´¸³³º´
ÇÅ´¸½ÈÇÈº¼¶»É´¿¸¶°³»º½ÇÈº¼¶»³Èº$¼¸Ç´½¯¼¸Ç°²
ÇÈº¼¶»´¿¸¯kÂÇ·kÂÀºÉÇµÁ°
¸´º¸À»º¾¸¯Á°·³¹Ç²°È³Á¸²¸¹´É³¯´´»³¼¸¶Æ´»ÇÈ¯º
³´Å½¼´¸Æ°Ç°´²½³¼¯¼±´kÂÇ·ÂÀºk¯»¯³µ¾¸¯p³Ç¸µ¶³»
¹Ç²³´µ¯»p
»µÄ¿¸Ç´»³½»È°Ç³k¼ÉÅ¸¶½°k¹´É½

(Ď"ė ,'Đ ČĤģĕđ) "ďģÿ Ġø ĐĀ Ĥĺþ Čú ěŖďŒĀ Őü Đÿ ĦČ"
þ
³Á´²¸É´ÇÈº¸¿¸¸¿Á° ÆÀ¸Ç°½µ¸Ç±³¾Ç½»ÈÉ²½É½³´É²Ç¶
¾´½½¸¿¸¸¿Á°É´ÇÈ¸³È³²°´Á³¯¸³É´¶ÃÁ´²¸È³½É½ÀÇ´Ã½´
¾½Ç´Ç¸°°³»´ÁÈ¸ÃºÉ´ÇÈº³½É´¶Ã¯»´¸¿¸Á°³°´È¶³É¸³
¾»³»²Ç´Ã¸À³
³»ÁÃ¼´Ç²°ÈÉ´¸½½´Æ¸²Ç¶³°È´½°
³»ÁÃ
³°¸°À³»º»¼¶»³ÆÃ¸ÀÈ³¸Ã¯½
³
¯Ç½³»ÈÉÇ²´³½³´É¶±È³É¶É
³¸Ã¯½³¾´À»²¿½°Ç±³¯ÇÉ¯²
³ÆÃ¸À¯¸³´»´²±Ç´µ¶½»³Á¸±³
É´¶ÃÈ½ »È¼³¸ºÇÅÉ¯
»ººk³°Ä´Æ´³¸»¯k¹¯Ç´µ¯°
¼±´»²±»²±É´Ç¸º½³Ç´µ¶½È
¼¸¸ÃÀº³É´¿´ÁÇ±³
³¸Ã¯½³¸»Á°¸»¯´¿Ã¼³»ÇÅ°
É±È³¸²¸»Á¼ÉÇµÁ»¯´°¯È´ÈÆ¸°´
¸É¯»¸½¾º¯´¼¸¿´È¼¸¶½±½É´¯´´»³
¸É
¸É¸¸³É½¸´À½³Ã´ÆÉ¹È½°´¼ÈÆ´°½É¯
¸É±È³°´È¾´ÁÇÃ³²Á´½Á¸±³ÇÈ¯º´É´¯´´»³¼Ç´°Á±¸È½
³»¸»¶Çµ´¶´Ç¶¯¼´Æ½½É´¯´´»³
É¯µº³Ç´Å°¸º³¿ÆÀ½»¸ÉÁ±³´°´È¸¶¸ÉºÇÁ³½¾½µÇ¶¯»
Ç´°Å»¹¸È½É³¸Ã¯½³¹»½³¹Ç²»ÁÆÀÁ³³»Á¸¯»¼»´Á»
³¶¿³¹´É½É´°´¶³¹°À°ÇÉ´¸´ÇÉ´¸´º°ÉÀ¸³¸»Á°´¼¸²ÀÃ³
»º³¯´Ç¸¿¸¯°´·³¾´ÅÇ³»º¼ÁÈ³¸Ã¯½³¸»Á°»¸ÉÁ²´³´µ
É´¯´´»³³É¯»±»±»´¹¸È½³»É´ÇÈÃ¯
»»µÄ¿¸Ç´»³½»È°Ç³
»
µÄ¿¸Ç´»³½»È°Ç³
¿¸Ç´»³½»È
¿¸Ç´»³½»È°Ç³

,čĤē ģ"ĚĐĕčĥ ěĚĒč ĎĎđĥč ČĔđēĐĥ ěėĦĕ ďĢĕė
?ěčĤģ ČĕčĐĘ ĖĕĤĢ đĜĕČđ ,ĐčđĥĦ ĕ"Ğ đĘ ĤĠėĦĚ
ÇÉ´¸²°º´¿´´Á´³¿¸ºÈ³¸¿Ã°¯·´¶º¯´³
»Á¾¸²É¸°ÉÉ¸½´É´Æ»½³Ç´É³³°¸¸¶¾´´Á³ÉÇ½´¶½¾º»´
¾¸¯¼¸¸Æ´¿¸¯Æ½³¸°È¾½µ°»°¯±±´È³»Á¾°ÇÆ´²¸µ½³
ÇÃºÉ½É´¿´²µ³»Á¾º»´È²Æ½³¾½µ°´½ºÇ´½¶³º°È¶¿¾´´Á³
¾³¸»Á°¸¸´¶½³¸³È²Æ½³¾½µ°ÈÉ´±±È³»Á´¼¸Ç´À¸¸Á´»
¼¸Ç´À¸·Á½´³°´ÈÉ¸Á´»ÇÃºÉ½ÉÁº¾°ÇÆ
k¸ÀÉ°È¯·¸»ÈÇ°»±¼´»ÈÂÀ´¸¸°Ç»¼´»ÈÉ´°¸É¿kÀ°
¶À¸³¹´É½É°È°³º¯»½³È´ÁÈ¸½´°Éº Ák½Á°ÆÀ°º
¹´É½Ç´¯³É¯Æ¸»²³´Ç²¶»À¿º¿È¾´±º´»´¶°´»±Ç³ºÉÁ²³
Ç´À¯È´¿½½¼»ÁÉ¿Á±Ç»²±±´ÈÇ¯Èº¯´³È³¯Ç¿ÉÁ²³¶À¸³
³·³´¯ÇÆÈ»¯Á½È¸kÇ»ÈÇ´¸Å³È½½³µÈ³¯Ç¿´¾ºÉ´ÈÁ»
³¿¸½ÈÉ¯·¶¯¸°¸È´ÀÆ¿Ã»Á°Éº´
¸Æ¿´°Æ

±Ç°¿¸´¸°Å°Ç³
('č ,'ď ČĤģĕđ) "Đ ĀĎ ĀĎĺø üč ČĔĀ ēù Ħþ ĕ üŊ ĺĠþ þĜ"
ÉÇÃº½³°´ÈÉ³Ç´¯º»³ÈÆ³ °Ã³°´ÈÉ³ÇÁÈ¼¸Æ»¯É¸°³
¯»È¾½µ»º¼¸¸ÆÈ²Æ½³É¸°È¾½µ°Á´²½º¯´É»°ÆÉ½´
¾¸¯È¾½µ°µ¸Ã»´³ÇÃº°º´Á½´³¸Ç³´¿°ÇÆÉ¯¯·´¶³¯¸°¸
Ç°²¸Ç³´$Æ½³¸°³¿°¸È²Á³ÇÃº´»³¸³É¯»¼¸¸ÆÆ½³¸°
$¾½µ»º°ÉÇÃº½³°´ÈÉ³ÈÁ´²¸¯»³È¾ºÉ¸¯»³µ
É¸°È¾½µ°È¯»¯¼»´Á»É»°´Æ½³°´ÈÉ³É½¯°ÈÇ¯¸°´
³Ç¸Èº½´ÉÇ³·½¯¸³³·½»³¸´ÇÈ³¿¸ºÈ´¼¸¸Æ³¸³È²Æ½³
É´°¸Àk°½ÇÉ´¸Ç´½¶´¿´´Áµ¯¯·´¶³¾º»Á´¼¸È¿¯³°»É¯
³ÈÆ³¯´³´´ÇÅ¸»ÁÇ°±É³»´´°°»É¯Ç³·»Á´¸À´»³¸³È¯
ÇÅ¸³¸¸´É¸ÃÇ¶¯¹»¸»´°»É¯
É½ÀÇ´Ã½´³¸´»±³É´¸³°È³¿¸ºÈ³²±¿º¼¸¿Ãµ¸Á½´É´¸³²Å½°
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ĕĘđČ ,đĜĕčĤ ĕĠ ĦČ ĐĘĐ ĘČĥ ,đĦđčĕĕēĦĐ ČĘĚĕĥ čĤĞĐ ĘČ ĐĜĠ ē"ĚĎĐ ĘĐĜĚ
ĦČ ē"ĚĎĐ ęĎ ĎđĠĝĕ ,"ĘĎĤ ĔĥđĠ"ė ĦđĕđĥĤĐ ęĞĔĚ ĒĤėđĐ ĐđđĘĐĥ ěđĕėĚ
"ęĕďđčČ Ħđčđē" Ęĥ ĦĤĎĝĚč ęĕģĜčč ĘčđģĚė đĦČđđĘĐ
»Æ´Åµ³Æ²Å³²´³¸¸°Ç¾´¯±³»ÁÂ²Ç¿»³À¶½´¾±½»È¼¸²¶´¸½¼¸Ç´Ã¸ÀÄ°Æ½
»³¿½¯´Ã¸¯³¿Ã°´¶³É¯Ç¸µ¶³»´²¸°³¸³¯»¾´ÁÇÃ³²Á´½
´É´°¸¸¶É³¯»½¸È°ÇÁ³»¯¶½±³
³´´»³È¾´¸º½¸»´¯¶½±³ÉÃ´Æ¯¸È¿´¿¸°Ç¸ÃÉ¯³»³»¯È
É¯¶½±³¼±±´ÃÀ¸»±Ç·È´ÃºpÉ´¸´ÈÇ³¼Á·½pµÇº´³
¼¸²´°¯É´°´¶»ÈÉÇ±À½°¼¸Æ¿°°»°´Æ½º´É¯´´»³
ÉÃ´Æ¸Ç³Á´ÇÃ»¼¸°¸¸¶°´¶³É¯É´È¸¶¿°´¿¸°Ç´°¸È³
Ç»´²³¯½³µ³½º»»º°´³¸É´»´ÁÃ°¹¸È½³»³º¸ÇÅ¶½±³
¹´½º¼²¯»¸°È°
¼´¸³¸Ç³Å°´ÃÀº½¼´ºÀ³É¯¼»¸È´°ÇÁ³²½ÁÉÇ¶½»¾º¯´
³¿ÁÈº$¯»´¯°´¶³É¯ÉÆ»¸À³Ç½´¶°´»¯È´´¿¸°Ç´É´¯È±Ã
³¸³È¹Ç°¯»·¸È´³´¶´ÇÉÇ´Æ»È¼¸¿½¸À´¸¿Ã»Á´Ç¸º³°´¸¶°
°ÇÀ»³»³³À¸¿³¯Å´³°É´ÃÉÉÈ³ºÇ»´²¼¸È´»È¼¸ÁÅ½¯»²
¹º»Á²½Á´¿¸°Ç¼»´¯É¶Æ»
´»È´¿¸¯ÂÀº³È²¸±³´»°Æ¸È
¼¸½¶Ç³É²½´¾¸²³É²½Èµ¯´¯Ç
¯É¶½¯²¶°´»Å¯´»ÁÃ
ĐĤĥĕ ĐĢĞ
É´°È¶½°´È¶»¼²¯°¸¸¶
É´¿Æ´É½´É´¿´±³É´ÅÁÉ´»Á³»
¸²¿´Ç¸±³¿´¸´¿¸°ÇÇ½´¯´Ç°¶»
ÇÁÈ³°´ÈÉ¸ÇÁÈ°³³»µ
»Æ´Åµ³Æ²Å³²´³¸¸°Ç¾´¯±³
Ç½´¯°´Éº³´¸»Á´ ²¿É´¯¸È¸»È
ÉÅÁ½´³ÁÇÆÉ½´ ·µº¸»È½
»º»¼¸¸ÉÁ°È³ÆÉ½É³³³»µ³²´³¸´¿¸°Ç»È´É´¸È¸¯Â¯ÈÃ¿
¼¸Ç´²¸³³É¸»ºÉ°³µ°´¸¶¯»½»²¸½É´É´»²ÉÈ³»»±°´¸Á²´¸
¸Ç°²º³¸È´É´³ÅÁ´¿½½´¿³¿È¼¸°Ç»É°´ÉºÈ½¸È¯´³¾º¯¸º
³½È»³Ç´É°ÆÀ´Á³»º° ³Ç´É¾¸¿ÆÆÇÃ°Ç¸¯½¸°Ç¯¿É³
´¸³È´¯´»¯ÈÈ³ÇÆ½»º°pÉ´¿¿´°É³´³°È¶½È¸²Æ½³¸³´
´ÅÁ¸¸»³½´»¯´È³É°´·¯¸³¹¸¯p´ÉÅÁ»¼¸Æ´Æµ
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ĎĤčĜĕđ ĕčĢ čĤĐ /// ĞđčĥĐ ĦĥĤĠ ĘĞ ęĕĜĕĜĠ

ģđĜĕĦĐ Ęĥ đĕĦđĥČĤĚ ĦēĦ ęĕēĕĜĚ ĤĠĝ ĐĒĕČ
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('č ,'Č ČĤģĕđ) "'Đ ÿĘ ě ĀŁĤø ģĀ ę þŊĚü čĕĤü ģø ÿĕ ĕ üŊ ęďĀ Č"
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»ÈÇÃÀ¾¸½¸È½¼È´»¾¸Ç´Æ´ÀÇÁ°
¡
²´½»»Á¸±½Èº´´¸É´È¯Ç½¼¸¿³ºÉÇ´É
¯ÇÆ¸´ÇÃÀ°´»¾¸»¸¶É½È½¶¾°¯´³È
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É´Æ´¿¸É³É¶¸È°
¸¿°»ÈÈ½´¶É»¶É³»ÄÆ½ÉÈÇÃ»¯´½È½¼È³»Á°

,ēĘĚĐ ęĕĚ ģĠđĚ ČđĐ ęČĐÀ ĦĕĚđďĝ ēĘĚ
?ęđďĝ ĘĞ ĤĕĔĚĐ 'Đĥ ēĘĚĐĚ đČ
¼´²À»Á³°Æ³Ç¸·½³È¶»½³½¯»¯³½²¯³½´¯¼¸³½ÆÃ´½È
È¸¼´²À»Á¶»½Ç¸·½³³°Æ³È°ÉºÈ³½¸°±»³Ç´½Á´
É¸ÇÃ±ÆÇÇ¸·½³k³ÈÁ¸Ã´½ ²º·¸É¸È¯Ç°Æ´ÀÃ°ÈÇ¸Á³»
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³»½³»ÁÈÇ¸ÃÈ¼È¸¿´Æµ¶°k¸Á´
 ¶»½°¸Å¿¸³É´Ç½¯¿Èp¶»½´
»¯ÃÇ¸°Ç»³¯´ÃÇ°¼¸Ç½¯½kÀ°´
¼¸»È´Ç¸°¯Ã´Ç´¼º¶»Åµ¸º»½¸º²Ç½
k½Á»Åµ¸º»½¯ÇµÁ¸°Ç»È´¸°¯
´ÉÈ¯È¼¸Ç½´¯¸ÉÁ½È°Éº °½Æ
¶»½¼¸¯¸°½³¿½½´¶»½°¸Å¿¯¸³´¼´¸³²ÁÉ½¸¸Æ¯¸³·´»»È
¼¸¸¿¸Á³É¯¯½À½ÈÉ¸½´²À¶»½´³µ´³µ³¼´¸³²Á¼¸»È´Ç¸»
³¸Ç¶¯½³·¸°³Èº·´»»È´ÉÈ¯È¸Ã»¯½Á·´¿¸¸³²³¯Ç¿´
´É´¯´»È¸³¿½½¯Å´¸³´½ÅÁ¶»½³Â¯¶»½É¸ÈÁ¿³É¯Ç´
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(Ď"ĕ ,'č ČĤģĕđ) "ē ÿĘĚþ Ħĕ üŁĺø Ħÿ ČŞ øđ ē ĀĘĚø ŕü ē ÿĘŌþ ÿŁ ŝĦø ēĀ øĜĚü ě ÿŁĤø ģĀ Ę Āė øđ"
³¸³È²Æ½³É¸°»´¯¸°³È¶»½³È¯°´½ ¯ºÉ´¶¿½k½±°
³¿¸¯È¶»½¯¸°É¶»½É¸°ÈÉ¯»´Ç½¯¿ÈÉ¸½´²À¶»½
³º¸»È½¼¸³É¸½´²À¶»½´ÂÇ´¶°´Ä¸Æ°³¸´Å½ÈBÉÉ°´È
É¸½´²À¶»½³Á¸Ã´½ ³Æ¾¸»´¶k½±°¼±@¸ÈÇp³¸Ã±¯»
»º´¯°³¸´Å½³É¸½´²À¶»½¼´È½¼¸¿´Ç¶¯¼¸½É¿ÆÉ»¼Á·º
¼¸¸¿¸Á»¯¸³³¿ºÀÈ
É¸½´²À¶»½ÉÆÃ´½´¿½½È¼´Æ½³¸´³¸µ¸°±»
¼´²À»¹´½À³¶»½³¼¸½³µÈ¸Ç¸¯½³¸Ç°²½³¯Ç¿
¶»½³¼¸»È¼¸½³È¯°´½ ¶ÆÉ°È¯Ç½±°È
¶»½³¸°±»¸Ç³¸Ç¸¯½³³ÈÆ½´¼¸¸¿¸Á³É¯¼¸¯ÃÇ½
¹¸¯´¼¸¸¿¸Á³É¯¯½À½È´Ç½¯¶»½³¼¸½¯Å´¸³
¾¸¯ÃÇ½¼¸½³ÈÄÇ¸É´$¼¸¸¿¸Á³É¯¯ÃÇ½È¾¿¸Ç½¯
¾¸¯½À½´³»´¶³É¯¾¸¯ÃÇ½È´¯¯½À½¶»½³¼»´¯
Ç¯´°½¼¸¸¯´ÃÇ³¼¸Ç°²³½³°Ç³¹Ç²º¯¸Ç°³É¯
°³µ½kÀ°k¸Á´¶»½³¼¸½¯¸³É¸½´²À¶»½È¸Ç¸¯½³¸Ç°²½
 ³µ°°¸¶Ç³È³¿Èk½Á°¶µÃ½´
É¶¯³É¸½´²À¶»½¸´³¸µ¸°±»É´¿¸¸¿Á½É´Á¸²¸k°´¿¯Å½¼»´¯
¼Ç³½³²¸½»É»Åµ¯Ã´Ç³¼³Ç°¯¸°Ç»¼¸Ç´°±³¸·»ÈkÀ°
¶»½´¿¸¯³µ¶»½È°ÉºÈ ´ÅÂ²°ÀÈ¯¸»·¸¯p³´´²¯Ã½
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³»¸µ±³É¯
³»¸µ±³É¯¾»µ±³°¸È³ÈºÂ¯
À¸¸Ã¸È²Á³½»È´É»¸¶½¾¸¯
¡
´»¼Ç±ÈÇÁÅ³»Á»µ±¿³É¯
¾»µ±¯À¸±¹²¸¯»´´»»¶½¸´
¸½Á²´¸´³°´ÈÉ°°´È»ÄÃ¶È
´±¸È³»¶¸»Å½´¿¸¯¹¯»µ±¿³
È¸³»¸µ±³É¯´»°¸È³»´
°ºÁ½ Ç°²³ ¾¸¯ ¸º °ÉºÈ
 À´¿¯º°È¶¿¯´³È¾´¸º³»¸µ±³¯·¶»Á³°´ÈÉ³É´Å½É¯
°´È¸´»µ±¿³É¯¯Å½¸Èº²¸½³»¸µ±³É¯°¸È³»´°»°Ç´½±¸´
´¯·¶»Á³°´ÈÉ°
@²ÆÇÃ³»¸µ±´³°¸¿±¾È´¶¸¶ÉÃ µÀÈ©´´ÀÈ³ÀÈÀÈ½´¶ÁÈ´·B

¾½±Ç°°ÆÁ¸°Ç³
ęĺý ČĀ øđ ČĔĀ ēù þĕ ĕ üŊ Đ ĀĕĐĀ øđ"³»¸µ±É°È³»¸´´¸Å³Ç½¯¿Á´°È³ÉÈÇÃ°
¾»µ±³²¸°¼¸¸Æ»´µ±³ÄÃ¶³²´Á»º"Ę ĀĒ Āł Ĥĺþ Čú Đ ĀĘ ýĒ øłĐÿ ĦČþ čĕĺü Đý øđ
¼¯¼»´¯´ÉÇ´½ÉÉ°È³°Ç·Ã¿´¿¸¯´´°¸È³»°¸¸¶´ÉÇ´Åº
 ¯ÀÈ½´¶Á´È³¯Çk³»¸µ±¸¿¸¿Æk½²¶¯°¾»µ±»³¿Æ¿ÄÃ¶³
¼¯¾°´½º´´ÉÇ´½ÉÉ¯¯»¯´½ÅÁÄÃ¶³É¯°¸È³»³°´¶¾¸¯
°¸È³»³°´¶¾º¼±É¶È´³´¯²°¯ÄÃ¶³
´ÉÇ´½ÉÉ¯
´³¸Ç³ÄÃ¶³É°È³°°¸¸¶¾»µ±³²´Á»º´
¸½´»ÈÉ°°¸¸¶´ÄÃ¶³»ÈkÇ½´Èkº°È¶¿
Ç´½±À¿´¯°´¿½½²°¯È³ÇÆ½°¼±ÄÃ¶³
É´ÈÇ»°´È¸È²Á´¸»Á´É´¸Ç¶¯½Ç·Ã¿´¿¸¯´
¯»¼¯¼»´¯´°¸È³È´¸»Á°´Á²¡¸ ´´¸»Á°
´°¸È³»¸¯ÈÇ¼³½°¿±¿ÄÃ¶³È´¸»Á°´Á²¸
°¿±´¿½½È¼´Æ½»
¯»¯´½ÅÁÄÃ¶³É¯°¸È½´¿¸¯È³ÇÆ½°´
»È´ÉÁ¸²¸°°¸È³»È¸¸°É½´´ÉÇ´½ÉÉ¯
Ç¶¯¾´°È¶°¼¸½²³³Ç´½É³¼´ºÀÉ¯kÁ¸»°³»k¸¯ÈÇ»µ±¿³
¡
¼´ºÀ³É¯²¸ÆÃ¸´¯¾º³ÈÁ¸ÈÇ¶¯»¾É¸È´¯»µ±¿³¼Á´»È¸È
¡
³½´²º´É´³²µ³»¹Ç·Å¸¯»È¾Ã´¯°»µ±¿³»ÈÆ¿°³¾´°È¶°
³»¸µ±³ÉÇ´½É°¾½½¸°¸È³»¸½»Á²´¸´¿¸¯´¼¸°Ç³É¯»µ´±³

$¯ÇÆ¸´ÇÃÀÉ»¸¶É°È¸¼¸¿·Æ³¹´¿¸¶»É´²´À¸´»¯s
$³É¶È³´É´¸Çµº¯°È¶³»¾°ÇÆÉ°ÇÆ³³»´»Á¸É½s
$k³»¾°ÇÆÉ´¸³»³Ç¶°¿É´¸Ç½´¶³»½À¯¸³È³½³°¯Æ´´²³½»s
¹Ç°É¸´É²´°Á»´½ÅÁ°¸ÇÆ³»É´¿°ÇÆ³É²´°ÁÉ´³½s

´ÇÈÆÉ³³È¸ºÇ»k³Ç´É³»Á²´²ÈÇ²kÇÃÀ°É´°´ÈÉ³»º
²´½Á½¹È½³!!!

ÇÈ¸¸³´»Á¸¶½´Å³½É´»±»´±½³É´½È¿³Èº³µÇ¶¯³µ°É´±Ç²
¸¶»Á°°»±»±É³»¹Ç´Å¸»°½¼²¯¾°°»±»±É³»
³ÈÁ½¸È¿¯´¼¸²¸À¶¼¸±³´¿¸¶È¸¯¾°³Ç¸°À½´µ³°¸À½
³ºÇ°³Ç¶¯»È¸²º¼¸²´³¸³ÇÈÁ»È¾¸¸¿½°´µ³ºÇ°¹Ç°»
È¸²Æ³´³Ç´É³²´½¸»È¸²ºÈ¸²Æ´Ç½¯¸´³Ç´É¸Æ´ÀÃ´Ã¸À´¸
³»Á½»³»Á½»´¶½´Å³¾½¼Ç´Ç¸°´É´½È¿³»È¼É¸¸»Á°´Ã¸À´¸
ÉºÇ°»È¹´Ç¯³¯È´¿»¼±¾°´½º¼¸Ç´ÈÆ´»¯¼¸¸»°ÆÉ´²´À¸
¾¸¯È¼¸°É´º³¼¸²ÇÃÀ³¸½º¶½¼¿È¸ÇÈ¯ºÉ°È°É´¿»¸¯³
¼¸»´Á³¼¸È´²Æ³É´Å´Å¸¿³Ç´Ç¸°É¯Ã½É°È°´µ³ºÇ°¹Ç°»
´µ³ºÇ°½


¼É´¯¼¸¿ÆÉ½´¼²¯¸¿°¼³¸»Á´ºÇ°¸È¼¸°´·É´¿»¸¯´É´°´·
¼¸»´º¸¶½´Å°¼¸»±»´±½³´»¯¼É´¯¸º¼¸Ç¸°À½³»°Æ³¸½º¶
Ç¸¸¯´¾À¸¿¸È²¶°¯Æ´´²¸¶³»¯¶½´Å³¾½»±»±É³»´É´»Á»
³¯°³³±Ç²³»¯³»´Á¼½´²°É»±»´±½³³½È¿Èºµ´½É´¾´¸À
¸¶°É»±»´±½³³½È¿´¾´´È¶´¸ÇÈÉ»´»¯´°¯¼¸È²¶°¶½´Å³
È¯Ç³È¹º Ç²¯´·°ÈÉ°·´¸»Àº¸È²¶°¼²¯°É»±»±É½
¸½º¶´°Éº¹º¾º»´¾À¸¿È²´¶¯´³¶½´Å³É¸¸»Á¸È²´¶»
Á¸¸À»¸²º¾À¸¿È²´¶°¯Æ´´²É´¿»¸¯³ÉºÇ°É¯¼¸ºÇ°½²´À³
É´¿»¸¯³ÉºÇ°¸²¸»ÁÈº³µÈ²´¶°»¸¶É½³¶½´Å³»È´Ç´Ç¸°»
¸ÉÈ°É´»±»´±½³É´½È¿³É¯É´»Á³»¼¸ºÇ°½³´¶¸»Å¸³²´À´
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ĕĦĒĞĐĥ ĘĞ ěĤĚĚ ĐĘĕēĚ ĥģčĚ ĕĜĜĐ"
"...ěđĤĥė ĘĞč ĐĕĐ ČĘĥ đĕĘĞ ĤĚđĘ
»¯ÇÈ¸¸»´²±»È¼É´¿É´´¿Á»²´±
´¿¸³¼´¸º´¾´ÇÈº°È´»¶³¸³´É´Ç¸ÁÅ°È¸ÆÀ°¸¸¿Æ¶Ç±³¾Ç½½
Ç½´»¸ÉµÁ³È»Á¾Ç½½³»¸¶½ÈÆ°½¸¿¿³³ÉÁ´Ç´²³»´²±
¾´ÇÈº»Á°³¸³¯»È´¸»Á
Â´À»¼¸ºÀ½´¿¸¯ÈÇ½¯´°¸±³¼¸Ç°²³É¯¶Ç±³¾Ç½³¯ÇÈº
´»¾¸¯´¾´ÇÈº»Á°´¿¿¸¯¼´¸³¼±¸º¾´ÇÈº»Á°¯´³³ÉÁÈ´¸Ç°²
³¯Ç»ÅµÇ»Ã¸¸·À³¾Ç½´¸°¯È¶Ç±³¾Ç½Â¸À´³´»´¶½»³½»Á
¯´µ¶³È¼È°´Éº³¸³ÈÇÃÀ³µ¸¯°¼ÁÃ
Ç»Ã¸¸·À³´¾´ÇÈº»Á°³¸³¯»´É´Ç¸ÁÅ°
É¯Å´³´ÇÆÈ´³µ¾´¸»¸±³¸»´È°³¸±³´°Éº
³¸³¼ÈÈÇ½¯´¶Ç±³¾Ç½Â¸À´³ÁÇ¼È
¾´ÇÈº»Á°³¸³¯»È°Éº¿È³½²Å½ÇÆÈ
´¸ÈºÁ¼±¯»³ÈÇÆÈ¯´³¾¯º´´É´Ç¸ÁÅ°
¾´ÇÈº»Á°´¿¿¸¯
¶Ç±³¾Ç½»È´É°´±ÉÉ¯Á½ÈÈ¶¸±È½³
¯´³ÈÇ½¯¯»¾Ç½¸Ç³ÈÁ´±Ç³¸³¯»¾¸¸²Á
´¿¸¯È°Éºº³À¯»¯´¸Ç°²»Á´»»¶´½ »ÅµÄ¸°´ÆÃ¸»³²´³¸»º¸½¸°Ç¾Ç½
´É´¯°¸»Á³¯»¯´³¾º»´»»º¾´ÇÈº»Á°
¶¸±È½³³¸³»´¶½»³½»Á´»¾¸¯º¯´
»¶´½¯´³ÈÉ´ÈÇ´Ã½Ç½¯¯»¶Ç±³¾Ç½È»Á»´²±°ÅÁ°¸´ÇÈ
¼ÁÉº»»·¸»¶³´ÇÁÅ°¶¸±È½³É¯¾½´³¸»¯¸°Ç³¯ÇÈº´»
¸°Ç¾Ç½»´²±³¾´¯±³¸ÆÀ°¸¸¿Æ¶Ç±³¾Ç½»È´Ç´½»°Éº½³
»ÅµÄ¸°´ÆÃ¸»³²´³¸»º¸½
¼¸¸¶kÇÄ¸°´ÆÃ¸»»¸½Ç±³¾Ç½´»Ç½¯°Éº½³»ÁÇ°ÁÈº
»º³»Á°´³¯³¸³´´É´ÇÁ¿°¼±»´²±¾´ÇÈº»Á°³¸³
³½´»ÇÃ¸À´¸ÆÀ°¸¸¿Æ¶Ç±³¾Ç½»¾½´³¸»¯¸°Ç¾´¯±³¹»³
¸¿¯¶Ç±³¾Ç½´»Ç½¯²¸½Ä¸°´ÆÃ¸»»¸½Ç±³¾Ç½¸Ã½Á½ÈÈ
³´³¹º´³½¸»È³¯´ÃÇ³µÁ°³¸³¸²»¸»´´»»¶´½

¾³º¾Ç³¯°Ç³
('Č ,'Č ČĤģĕđ) "Đĺāþ Ě ĘČþ ČĤĀ ģø üň ÿđ"
É¯¾¸·Æ½È¼²¯»³»Á½È¸È¼¸Ç´·³»Á°³²½´»³µÆ´ÀÃ½
¯»³È½È¯Ç¸Áµ¯ÇÆ¸´²k¯°ÉºÈ¸Ãº´³´´¿Á°¹»´³´´½ÅÁ
´»³¯Ç¿¯»´»¸¯º¼Á»°°Ç½¯¿È¹Ç²ºÇÆ¸´¯»¯°´Éº»³ÅÇ
Â»¯É´¯³É¯¼±Â¸À´³»³°Æ³´»Ç½¯³ÇÆ½°¯»¯¼È³
³¿·Æ³°Éº´
ÀÁº³¾½»Å¿ÉÇÈ¯º´°É´º´¿°»ÉÇ±¯°¾°½Ç³
»º½³°´·³²¸½¯¸³È³´´¿Á³É²¸½¹°»»Á³»ÁÉ
»º´¿k´±´k³É¯Ç¸³´¿Á°ÆÁÇ½¯¿ÈÉ´°´·³É´²¸½³
³´´¿Á³É²¸½¯¸³³½´ÅÁ´³»´²±³½º¾¯º½²´½»»
³»³³°¸È¸°¶¸±È½³¸³È²¶¯¶É»ÁÇÃ´À½
¸ÆÀ°¸¸¿Æ¼¸¸¶¸°Ç¾Ç½»È´É¸°¾½¯¿»Á¸±³
´¸Ã°³ÈÆ°´¯·¸»È¾½´³¸»¯¸°Ç¾´¯±³¯·¸»È
³»¸¶½´¿½½ÈÆ°»´¾Ç½»À¿º¸³»³Å´Ç²¯½¯´³
´¸ÈºÁ´É´¸³´´¸²¸½»É¸¿Ã°¾Ç½É¯°¸»Á³È»Á
¯´³É¿º´À½³»¶½°³¿´½È³¾°¾·Æ³´¿°³»¶
¾º»´µ³ÇÅ»Á»Æ¿Á´Ç¸¯´É´¯É´°ÆÁ°ÈÈÈ´¶
´³¸»¯kÇÈ¶¸±È½´É´¯ÈÆ¸°´Â¸À´³¾Ç½É¯À¸¸Ã»³Å´Ç¯´³
È¸¸°É½¯´³´É´¸³¸ÆÀ°¸¸¿Æ¼¸¸¶¸°Ç¾Ç½»ÇÃÀ¸´´½ÅÁ°¹»¸¾½
³ÇÆÈ³½É¯ÇÃÀ»´´½ÅÁ°ÉÈ±»
´»¯º¼¸Ç°²Á¸Å³»»´º¸´¿¸¯È¾½´³¸»¯¸°Ç¾´¯±³´»°¸È³
À¸¿º¸¯´³´°Éº³»Á¼¸Ç°²³É¯³»Á¸È¸¯²º¯»¯¾Ç½¸¿Ã»
É´»Å¿É³³É¯¾Ç½³¯Ç¸¹º´´¸¿Ã»³µÉ¯
¾½µ¸¿Ã»´°»»ÁÇÈ¯É¯°´Éº»»¶³´´¸Ç°²º¶¸±È½³³ÈÁ
¼³»È¶¸±È½ºÈ½È½¸¿¿³È³°¸È¸°¼¸Ç´¶°³¸¿Ã»¸ÉÇ°¸²°Ç
»ºÈ³ÇÀ´½´¶Æ¸È¼³»¸ÉÇ½¯³°Ç³²½É³°´²½»¸È¼µÇµ»¸²º´

?ģĤč ĦėĚĚ ĐģĘďĜĥ ĥČ ĦđčėĘ ĤĥĠČ ĖĕČ
¾½È¯»´Ã¸ÉÈº¸º¸ÉÁ½È´»µ´ k±É´¯´ÃÉ¸Á¸°È¸½»È´Ç¸
¼¯¼È±³¼´¸°¼¸½ÁÃ»³ÇÆ¸È´½ºÈÁÇ´¼ÁÇ°@ÆÇ°B¼¸½È³
¯Å½¿³È¯½´¯¸°¸º¯¯»¯´É´°º»»º´¸¯»Ç°²³µ¸¯°µ¶¯¸
´»Å¯´¶¸¿¸´´¿¸»Å¯
¾½È¯É¯°³¾¸¿ÁÉ¯³µ¸Ã»ÁÇ¯°»È¸³µ³Ç°²³É½¯¼¯´
É²Ç´¸³È¯³È¼»´º´¯Ç¸È¸²ºÈ³µ°³¿´´º³È¶°µ½»·´¸²³³
¯´³È¼È±³¼´¸°É²Ç´¸³È¯³¾¸½½³¿¸¯¶°µ½³»Á¼¸½È³¾½
ÉÈ²´¶½´É¶±È´½È¯¯¸³¯»¯Á²´¿º¾¿Á³ÉÁ¸Æ°½¸Á°·
´¯Ç¸È¸²º´»Å¯¶¸¿³»·´¸²³³¾½¯¸°³»³´Å½¾º»´³µ½³»´Á½´
ºÁ³°º¿¯»³µÄ´¶°½È¯¼¸¯¸°½È´»¸Ã¯È
¸Æ¿´°Æ

±Ç°¿¸´¸°Å°Ç³
('Ē ,'Č ČĤģĕđ) "ēÿ ýŁ øĒŌü Đÿ ĘĞÿ ĺČý ěĐāý ŊĐÿ ěāĤĐú Čÿ ĕ ýĜ øŁ ŅĜĦø ĀĜ øđ"
·´¸²³³¾½¯¸°³»³´Å½¼¸½È³¾½É²Ç´¸È¯³ÈÃÁ¯¸ÈÇ°Éº
³ÈÁÉ´Å½ ¯³°Ã¾¸ÃÀ´½´¾¸²¸½Ék»³¼°½Ç³ºº´
»Á²Æ´É²¸½ÉÈ¯Ç½¯¿È²¸½É¶°µ½³»Á³²´Æ¸È¯É´¸³»
¾½È¯¯¸°³»³´Å½¼¸½È³¾½³²Ç¸È¯³È¸Ã»ÁÂ¯¶°µ½³
³¿³´¶°µ½³»ÁÈ¯¼¸¿³º³¾Ç³¯¸¿°´¿É¿´Ç½¯¿È·´¸²³³
³´Å½È¾´¸ºÈ¼°½Ç³°Éº ¯¸½¯ÃÉ°ÈÉ´¸¿È½³È´Ç¸Ã°
¯ÇÆ¿È¼´Æ½°È²Æ½³É¸°°³Ç´²½³É¸³·´¸²³³¾½È¯¯¸°³»
¼¸Æ¸»²½´¸³´¼¸ÅÁ³É¯¼¸À¸¿º½´¸³¼È»´²Æ´½³É¸°ÉºÈ»
¼¸Æ´»²¼³Èº¶°µ½³»Á¼¸ÅÁ³É¯¼¸»Á½´¸³´³Ç´²½°¼É´¯
É´²±¯»µ¸µ¿ºÈ¯»¯´½È¸°Ç»³¯Ç½³Ã¸kÀ°°Éº¯»Ã¿Ç°²
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ĕĥĕĘĥĐ ĤđĒēĚĘ đĚĥĤĜ ęĕėĤčČ 3,000-Ě ĐĘĞĚĘ
'đĥĤď' ĦĕčĚ 'ĐėĘĐ ěĕĜģ' ĦĕĜėđĦ Ęĥ
·»Á°³¸ÇÈÉÈ²´¶Â´À°³µÁ°¼¸¸ÆÉ¸¾´È¯Ç³¾¶°½³´Ç¸¸¯¶Ç°´»¸¶É¸¼¸²´½¸»³
Æ¸¿Á½k´ÈÇ²kÈºÉ´±»½´»°Æ¸È¸»°½É¸¿º´É°ÂÉÉÈ³»¼¸»´º¸
É¶¸»È»»´ºÉ¸¿º´É°É´ÃÉÉÈ³»¼¸ÈÇ²¿³¼¸»º³»ºÉ¯¼³»
É´¿½µ³É¶¸»ÈÈ²´¶¸²½¼´»ÈÉ¯»»kÉ´½´Æ½¸¯Ç½kÉ´Ç°´¶
³²´ÁÉ¾°´½º´¼¸¿¶°½³»Á¼¸¿´¸Å¾É½¼¸¸É¿È¸Å¶³¼¸¿¶°½»
É¸¿º´É³¼´¸À°³¶»Å³°¼¸½¸¸À½»¾É¿¸ÉÈ
¼¸¿¸¸·Å½³´Ç°Á¸É¸¿º´É³»È¸È¸»È³Ç´µ¶½³É¶¸ÉÃ»»¸°Æ½°
°»È»¸¿È³Ç´µ¶½³¸ÃÉÉÈ½¾¸°½
ÆÇÉÇÈÃ¯É½´¸»¯É´ÃÇ·Å³³Èk°
°»È³É¯³¶»Å³°´Ç°ÁÈ¼¸¿¶°¿»
¸¿È ¸Å¶´ È½¶º ¹È½¿È ¾´È¯Ç³
°´Ç°¼¸µ´¶¯½³´°±¾´¸Å´»°¸Æ´
¸ÃÉÉÈ½³º²Á´ºÇÁ¿È¼¸¿¶°½³
k°°»È»´»¸ÃÁ³È¾´È¯Ç³Ç´µ¶½³
É¸¿º´É°¼É´ÃÉÉÈ³É¯¼¸½¸¸À½
È²´¶Â´À°´ºÇÁ¸È¾´Ç¶¯³¾¶°½°
³µÁ°¾À¸¿
Ç½¯È¼¸Ç°²³É¯¼¸Ç¸ºµ½k´ÈÇ²k°
¸°Ç»´²±³¾´¯±³É´½²´ÆÉ´¸´¿½²µ³°
³´´»½³¯·¸»È¾¸¸»Æ»´¯È³È½
¶ÆÃ½´³É½Æ³µ¯½É¸¿º´É³É¯
¹Ã³½³»»´¶k³º»³¾¸¿ÆkÉ¸¿º´É¼³¸Ã»¼¸¿È³¹Ç´¯»³¸»Á
¸¿´¸Á³³º»³³²´½¸»É¯³»¸¶¿³Èº³º»³³¸»»´º°È½½»È
¾½¸ÀÇ¶¯¾½¸À»È¸°ÆÁ²´½¸»°´Ç²´À½¾Ã´¯°¼¸²½´»³»»º»
¼¸¸ÈÁ½É´¶Ã¼¸Ã¸ÁÀ´¯¼¸¿½¸À»Á¼¸±´»¸²½É´Á¿½¸³¹´É
¸»°ÉÇ²´À½³Ç´Å°³º»³²´½¸»Ç°Á°ÇÉ´¸»°´Æ½³¸³È¸Ãº
»´²±¾¸¿Æ´¿Æ¸¼¸²½´»³È¹º»¶ÉÃ½³³µÉ´ÇÈÃ¸»°´¼¸±´»¸²
¼ºÀ½³µÁ°¼¸¿È¹Ç´¯»²½»¿³É¯Ç´ºµ»´»º´¸´³º»³°
¯·¸»È¾¸¸»ÆÈ½Ç±³

¾½±¸·À´»¯°ÆÁ¸
É¸¿º´É»È¸È¸»È³Ç´µ¶½»³½ÈÇ³°¼¸²ÆÉ¸ÇÀ¶¼¸ÃÆ¸³
³ÈÆ°´È¸±³¼¸ºÇ°¯½³»Á½»k´ÈÇ²kÉ¸°½k³º»³¾¸¿Æk
¼¸ÃÀ´¿É´¯½´È²´Æ³ÄÇ¯°¼º´É½ºÉ¸¿º´É»ÂÇ·Å³»
¼¸»Ç°Á½
¼ÉºÇ°°¼¸¿Èº¸¿Ã»¹Ç²»³¯Å¸k³º»³¾¸¿ÆkÉ¸¿º´É
k¸´»³·°Èk»Á°¾Ç½»È¼É¿´´º³°´
¼¸À¸¿¸°Ç¾´¯±³¾Ç½¯·¶»°¸´»Æ´Åµ
¯·¸»ÈÄ¸»ÇÆ
³½Ç±´ÈÇ²»ÈÊ³º»³¾¸¿ÆÊÉ¸¿º´É
³º»³³ ¸»»´º° È½½ »È ¹Ã³½»
³º»³³²´½¸»»É¸¿º´É³É¯³»¸¶¿³Èº
¼¸²½´»³»»º»¸¿´¸Á³
¾¸¸»Æ»´¯È³È½¸°Ç»´²±³¾´¯±³
É¸¿º´É³É¯³´´»½³³µ¯´³¯Ë·¸»È
¹Ç´¯» ³¸»Á ¶ÆÃ½´ ³É½Æ³ µ¯½
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Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î ¨ßÂ˘¯„ß ˙‡ˆÂ‰· ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ





ÆÌÈ·Â¯˜ ·Â¯È˜· ˙·Á¯ ˙ÂÏÈÚÙ· Ô‰Â ÌÈ˜ÂÁ¯ ·Â¯È˜ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ· Ô‰ ¨ßÂÈÁ‡ß ÔÂ‚¯‡ ÈßßÚ ‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÏÎÈ‰· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÈÏÒÙÒÏ Û¯Ëˆ‰Ï ÌÈÎÂÊ ÌÈ¯ÈÚˆ ˙Â‡Ó
Æ˙Â¯Â„ È¯Â„Ï ˙ÂÈÂÎÊ·Â ÌÈ·¯‰ ÈÂÎÈÊ· Û˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ¨Í˙Â‡ ÌÈÈÓÊÓ ßÂ˘¯„ß ÔÂ‚¯‡ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ßÂÈÁ‡ß ÔÂ‚¯‡
Æ˙ÂÙÒÂ ˙Â˙Ó·Â ¨‰¯Â˙‰ ÌÏÂÚ ˙‡ Â˘·Î˘ ßÂ˘¯„ß È¯ÙÒ Ï˘ ˙Â˙Ó· ˙È„ÈÈÓ ‰ÎÂÊÂ ¨˘„Â˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ· Û˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÂÊ Í‰ ßÂÈÁ‡ß ÔÂ‚¯‡Ï Í˙ÓÂ¯˙·




 


























 













 







ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤≥ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ∑∏∞ Îßß‰Ò

Áßß˘ ¥∏∂ Îßß‰Ò

Áßß˘ ¥μ∞ Îßß‰Ò

Áßß˘ ¥±¥ Îßß‰Ò

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ
ÁÒÙ≠ßÌÈ„ÚÂÓ „Â„ ˘¯„ß ¯ÙÒ
ıÚ ·ÂÏÈ˘· ÛɓÒɓÎɑÓ ¯„Ò‰ ÏÈÏ ˙¯Ú˜
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ±∞
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ
ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰
ÛɓÒɓÎɑÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚
ÛɓÒɓÎɑÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ
ÛɓÒɓÎɑÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ÛɓÒɓÎɑÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ¥
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

Áßß˘ ∏∞∞ Îßß‰Ò




 

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∑ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥π ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·







ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·
Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ¥∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ
ÌÈÎ¯Î ≥ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ß„Â„ ˘¯„ß
ıÚ ·ÂÏÈ˘· ÛɓÒɓÎɑÓ ¯„Ò‰ ÏÈÏ ˙¯Ú˜
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ±∞
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞











































ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ÛɓÒɓÎɑÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
ÛɓÒɓÎɑÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ
ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰
ÛɓÒɓÎɑÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ
ÛɓÒÎɓ ɑÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î μ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞









¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ
ÌÈÎ¯Î ≤ ßÌÈ„ÚÂÓ „Â„ ˘¯„ß
ÛɓÒɓÎɑÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ
ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰
ÛɓÒɓÎɑÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞





ßßß ~ß
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מדוע בזמן הזה שמקדשים החודש על פי חשבון¨ עושים יום טוב שניø
כיצד מברכים בו¨ בזמן שברור שאינו יו¢ט øוהאם יו¢ט שני הוא תקנת חכמים או מנהגø

ספר
ספר

מאמרים¨ חידושים וביאורים¨ בסוגיות המועדים¨ מאירי עינים ומשובבי נפש¨
המעניקים שמחת יום טוב מושלמת¨ עיון למדני בשפה ברורה ונעימהÆ
מאת רבי דוד הופשטטר שליט¢א

 
 ~3~3
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Č"ĔĕĘĥ ĕĝēĜĠ ęĕĕē đĐĕĘČ Ď"ĐĤĐ
"ĐĥĞĚĘ ĦđĤĥėĐ" ĤĠĝĐ ĤčēĚ

ēĝĠĘ ęĕĤĢđĚĐ ĦđĤĥė
ĤĕĕĜ ĕĤĢđĚ
¼³°È¸@³½´²º´É°±½Ç¸¸¿¼¸¿´¸Ã½BÇ¸¸¿¸ÇÅ´½
´Ç´Æ½È¾»¸½Á»»º¹Ç²°¼¸»¸º½È¼´È½Ä½¶ÈÈ¶
È¸°´·Ç´¯¼¶»º´¯¼ÁÁ±½°¯°³Ç¸¸¿¾º»´Á´²¸¯»
¸¿Ã½¼¸»¸Æ½È¸ÈÂ¯´¶ÀÃ»ÇÈº³¼Á´É´¿Æ»²¸ÃÆ³»
ÇÈÃ¯¼´Æ½»º½°»ºÉ»¸º¯½»ÀÃ¿Ä½¶³³Ç´¯º»È
Ç¸¸¿³¹´É°¯´³Èº´¸ÈºÁÈ¯»¯»ÀÃ¿´½ÅÁÄ½¶³¾¸¯È
°»ºÉ»¸º¯»¸´¯Ç´¿¸¯
ęĕĕĚĞĠ ďē ęĕĘė
@³½´²º´¼´ºÀÉ´¶»ÅB¼¸¸½ÁÃ²¶Æ¸·À»Ã¸»º
¼³°¼¸È½ÉÈ½´É´¸³É¯µ»º°¹¯Ä½¶ÈÈ¶¼³°¾¸¯
Ç´Ç¸°°Á´²¸³µ°È¶ÀÃ»ÇÈº³¼Á¼É´¿Æ»¸´¯Ç»º¯½»
¼º´É»À¿º¸¯»È³µ¸Ç¯³ÉÁ°´Ç´Å¸¸³¼´Æ½°´²¸ÃÆ³È
¼¸È½È½³Ç¸¸¿É´À´º°Ç¸½¶³»È¸È¾¸²³¾º´Ä½¶
ÇÆ»Æ½É´¸´ÈÁ³¸½ÁÃ²¶É´À´º°¾¸²³¾º´³½¶³¸ÉÈ»

¾´»Á³É¯±¸È³»¾É¸¿
ÉÀÃ²´½³³ÀÇ¸±° 'Ħčĥ ĦČĤģĘ'
¾»³»²ºÄÇ¯³¸°¶Ç°¼¸²Æ´½°
ęĕĘĥđĤĕ
.ĐĘđČĎ 5 ĘČĤĥĕ ĕėĘĚ 'ēĤ - 'ĒĠ ĘĎ'
.3 ĘČĤĥĕ Ħĕč 'ēĤ - ĕĒėĤĚĐ ěĕĜčč ĤĕĚ Ħčĕĥĕ
.ĐĚĘĥ ĦĚĤ 28 ĥĕČ ěđĒē 'ēĤ - ěĐė ĕēđĢĕĠ
.ğđĜ ĤĐ 45 ěĘčģĐ 'ēĤ À 'đĥĤď' ďĤĥĚ

ģĤč ĕĜč
.88 ČčĕģĞ ĕčĤ 'ēĤ 'ĒĠ ĘĎ'
:č"č ĤĘđĘĝĐ ĒėĤĚ ĥĕĚĕĕĐ
.23 Č"đĒē 'ēĤ ¤
.22 ęĕĘĥđĤĕ 'ēĤ ¤
.32 ČĤĒĞ 'ēĤ ¤
.28 ĐĕĚēĜ 'ēĤ - 'ęĕĕēĐ ĤđČ' ĕĤĠĝ
.144 ČčĕģĞ ĕčĤ 'ēĤ - ěđĕĢ đĔđĠ

ĥĚĥ Ħĕč
ĝģĔĘ - ĦđĕĚĞĠ ďē ĦđĠĠė
Á´²¸¯»´Ç´Æ½È¾»¸½ÁÈ¸¾°´Ç°É´¸½ÁÃ²¶É´ÃÃº
È´ºÇ»È¸»º¯½¸Ç°²°É´ÃÃº³¼Á¼¸Á±´¿¼¯¾º»´
¶ÀÃ»ÇÈº
ěđĘĕĕĜ ĕĤĢđĚ
ÇÈº³¼Á¼É´¿Æ»¾´º¿¾¶»´ÈÉ´Ã½´»º´¯É´¸ÆÈ
¼¸É¸Á»¾º´³µ¸Ç¯³ÉÁÈ°Ä½¶ÈÈ¶É½¶½¶ÀÃ»
Ä½¶ÈÈ¶´°È¸È¾»¸½Á¼³°¼¸Ã¸À´½
ęĕĕĜĕĥ ĦēĥĚ
É´ÇÈº¼¸º¸ÇÅ¼¿¸¯¾¸²³ÇÆ¸Á½³Ã¸½´¼¸¸¿¸ÈÉ¶È½
¸Ç³»´·¸°Ç´À¾´±ºÄ½¶¼³°°Ç´Á½¼¯Â¯´É´¸³¶ÀÃ»
¼¸ÆÀ´Ã³É¯Ç´³¼´Æ½»º½°»ºÉ»¸º¯½»ÀÃ¿¯´³
É´¸³¶ÀÃ»²¶´¸½ÇÈº³¼Á¼É´¿Æ»³»¸¶Éº»Ç¸½¶³»
¼¿¸¯ÈÉ´¶È½¸±´À¼¿È¸´³Ã»¼ÉÀ¿º³¸Á¼È´½¸È»º´
Ç¸½¶³»°´·¾º»°»ºÉ»¸º¯½»´ÀÃÇ²±°
Đĝĕčė ĤĚđē
²¸ÃÆ³»¹¸ÇÅ¾¸¯@¹ºÇ½¾¸°»½B¼³¸¿¸½»³À¸°º¸Ç½´¶
³ÃÅÇ»¸´Æ¸¿¸Ç½´¶¾¸¸¿Á»¾¸²³¾º´Ä½¶ÈÈ¶½¼¸¸Æ¿´¸³¸È

.3 ęĕĜĢĕĜ ĘēĜ 'ēĤ - 'ęĕĕēĐ ĤđČ' ĕĤĠĝ
.17 ēĚĥ ĤđČ 'ēĤ À "ęĕĕē ĦĤđĦ" Ħčĕĥĕ

ĤĦĕč
.B ĐĞčĎ 5 ģēĢĕ ďēĠ 'ēĤ À ěĕĘĤČģ ď''ĚĐĕč
ČĜĤđčďĜ 'ēĤ À ěĕĚČĘČ ĖČĘčĕĔĥ

ĤĠĝ ĦĕĤģ
.18 ĤĒĜ ĕĜčČ 'ēĤ - ĤĒĜ ĕĜčČ ĐđđģĚ
.40 ĐďđĐĕč ĞďđĜ 'ēĤ À ęĕĤĕĞĢĘ 'đĜĕēČ' Ħčĕĥĕ
.7 ğĝđĕ ĦĘĕĝĚ 'ēĤ - 'ĦčĥĘ đč ĘėĐ' ĦđĜē
.(Đčĕĥĕ) 4 ĐčđĥĦ ĕĤĞĥ 'ēĤ

ďĞĘČ
.9 ČĕĥĜĐ ĐďđĐĕ 'ēĤ - ě"ĤĐ Ħčĕĥĕ
.24 ĘđĤĕčĎ ěčČ 'ēĤ - ČĎĤĥ ĤđČĚ ĝ"ĜėĐĕč
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$k»º³Èk²¸½É¯¸³k»Å¸
¢ ¿È¬ k³ÉºÇ°¼¯³

$µÇ´¯´¾±²¸¿¸½ÉÈ½¶²°»½kÉ´¿´µ½k´ÉºÇ°ÈÂÀ´¿»º¯½È¸¼¯³
$Ç´»Ã¿Ç´Æ½´³·¸¶¶½Æ½¸´ÈÁ³³Ã¯½»Á¼¸ºÇ°½³½´
¼¸¿¸½¸¿È½É°´ÇÁÉ»Á³ºÇ°
»Á´ÈÉ»´°È³Ç´ÁÈ³·¶¾±²¸¿¸½ÉÈ½¶½¯´³¼³½²¶¯´³¿´È¼ÉºÇ°È¼¸»º¯½¸¿È»ÈÉ°´ÇÁÉ 
¼¯¹¯ É°´ÇÁÉ°¼Á·É¿¸É¿»´¯»º¯½»²Á´¿¾±²³ÇÈ¯ºÆÇÇ§´½¯³µ¾¸² É´¿´µ½ ³ÉºÇ°¾´Ã¸È´¾¸½À´º
§
¼¸¿¸½³»ºº´¿¸²³½´²º´°Å¸¸½Ç½´¶ºÆÇÈ½È½¯´³
É»Á°³°Á³°ºÈº¸´ÈÁ¸´Ã¸Å³ÇÈ¯º¼Ç° »º³È ´ÉºÇ°¼¶»¸Ç´Ç¸Ã°´¯³Å½¶½Æ°³Ã´Å½³ »¢ Å¸¿È¬  
¸´Ã¸Å³É¯Ç´·Ã»´Ç´³ÈÈ¸´ É´¿´µ½ ´¸»Á¹Ç°»´¸´Ã¸Å³½·Á½²¸ÇÃ³»´Ç´³ÈÈ¸¼¸¸É´Á½È½¼Á·´¯¶Ã¿
Ç¶¯»º¯½»Á É´¿´µ½ ÉºÇ°°

¾±²¸Ç¸±Ç±»Á³ºÇ°
¾±²¸Ç¸±Ç±ÀÀ´º³¹¯»¸È°É´¯³Ã¯½Ç½´»º³°´È¶³¼ÉÇ´Å°¼¸»º¯¿¼³Èº¯»¯¾±²¸¿¸½»É´°¸È¶¾¸¯ 
 ³½²¯³ ¹Ç°½´¿¶·¿¯»´´ºÉ¶¿¯»È¼¸½¡ »È¼²´Á°³»¸º¯»¼¸¸´¯Ç³
»´È¸°³¸²¸»Á²¶¸ ·Á½´Æ°²¿È´¯»´È¸°°°·¸³´ºÁ½¿È¼¸½¡ »È¼¸Ç±Ç±´¯´»È°É³´´ºÉ¶¿È¾±²¸Ç¸±Ç± 
 É´¿´µ½ ¼ÉºÇ° ¾¸½¶ °È¼¸À¸Ç±°¸´Å½º
 É´¿´µ½ ¼ÉºÇ° ¼¯ ¼¸ÆÀ´Ã³ ´Æ»¶¿  ¼´¶ ¸²¡ ¯´ ¼¥´¶ É´ÁÅ½¯° ´¿ÉÈ³ ¼½Á· ´¯ ¼ÉÇ´ÅÈ ¾±² ¸Ç¸±Ç± 
 »º³È ´¯ ³½²¯³

µÇ´¯³ÉºÇ°
¯»È¼¸±³´¿¾º»´»µ¶´Ç°¸²´¸»ÁÈµÇ´¯³´¿¸¯´¿¸½¸°ÈµÇ´¯³¯½È¼¸ÈÈ´¶ÈÈ¸´ É´¿´µ½ ´ÉºÇ°µÇ´¯³ 
¼¸Ç¶¯¼¸»º¯½»ÁÉ´ºÇ°°´Ç·´Ã»´¯ÉÃÉ²´ÁÀ¹´É°¯»¯´»º´¯»
 ³¸¶½³»Á ³¿¸¯³¿´Ç¶¯³´ÉºÇ°¾º»´¾±²¸¿¸½ÉÈ½¶º°´È¶´¿¸¯¼»´¯ É´¿´µ½ ¯¸³µÇ´¯³ÉºÇ°Ç´½¯º 
¾´µ½³ÉºÇ°´ ¯¸Å´½³ ´¸»Á¼¸ºÇ°½¾¸¯¼¶»´¿½½´Ã¯¼¯¾º´ É´ÈÃ¿¯Ç´° ¯»¯
¾¸¯¯½Ç³ÆÀÃ¾º´¼¸°Ç¼¸¿´È¯ÇÉÁ²»¹¯¼¸½¡ »È¼¸Ç¸±Ç±³ÈºÂ¯ É´¿´µ½ µÇ´¯³ÉºÇ°È¼¸Ç½´¯È¸ 
»´È¸°³¸²¸»Á¹Á½¿Èº¯»¯ É´¿´µ½ ´ÉºÇ°
¼»´¯ É´¿´µ½ ´ÉºÇ°ÈÂÀ´¿¾¸½¾¸¯µÇ´¯´¾±²¸¿¸½ÉÈ½¶²°»½¹´ÇÁ¾¶»´È°ÆÀÃ¾º´¼¸¿´È¯Ç³½ºÉÁ²» 
 É´¿´µ½ ¼ÉºÇ°´¾±²¸¿¸½º¼¸¿¸µ½³¼¸ÃÀ´¿¼¸¿¸½¼¿È¸¼¸°Ç¼¸¿´È¯ÇÉÁ²»
¼ÉºÇ°³½²¯¸¶´ÃÉ¶½Æ´ Ç´»Ã¿Ç´ÆÀÇ¸É¶½Æ¾´±º¾±²¸¿¸½ÉÈ½¶½´¿¸¯È¶½Æ½ÇÅ´¸½³³Ã¯½ 
 »º³È ³ÉºÇ°´»¯¼¸¶½Æ½³¸´ÈÁ³ÉÃÂ¯´
§
»º³È
È´È¶»¾¸¯³ÈÁ½»È°ÉºÈ´¿¿½µ¸ÆÀ´Ã½È¸´ »º³È ´¸»Á¹Ç°»´±³¿ÈÈ¸´ ³½²¯³ ´ÉºÇ°³½²¯¶´ÃÉ 
 ³½²¯³ ³½²¯¸¶´ÃÉ»Á¹Ç°»È¸´³µ±³¿½»»»º

É´¿´ÈÉ´°´ÇÁÉ´É´±´Á»Á³¿´Ç¶¯³ºÇ°
É¸À¶¸³É§´½º³ÇÈ¯º¯»¯ ³¸¶½³»Á ´¾´µ½³ÉºÇ°´¸»Á¹Ç°»¾¸¯Ç¶¯¶½Æ°°Ç´Á½³¾±²¶½Æ½»º¯½ 
 É¸µº ¯¸³ÀÇÃÉ»¸º¯¸²º°»º¯ÈÉ»»´º³É§´½º³¹´É½¾±²³»È
¼Á¾±²¸¿¸½»È¯¸³ÈÉ°´ÇÁÉ»º°¯»¯¼¸¶½Æ¸¿ÈÉ°´ÇÁÉ»ÁÆÇ»¶´¿¸¯Ç§´½¯³»»º³¸º´°ÉºÈÈ¸ 
¼¸Æ»¶È¸Èº´Ç°²°Ç¸½¶³»È¸È´¿¿½µ¸ÆÀ´Ã´Ç´³¾º´ ¼³¸Ç°²ºÇ¸½¶³»È¸³»¸¶Éº»´¼¸Ç¶¯¼¸¿¸½
´Ã¯¿¯»É°´ÇÁÉ³¸Æ»¶È³ÇÆ½°¾º´¸´»¸½¼ÁÉ´¿´ÈÉ´±´Á°¸´Å½º¾±²³¼ÁÉ¶¯³ÈÆ½¼¿¸¯ÈÉ°´ÇÁÉ°
»¿³¾Ã´¯°¯»¯ ³¸¶½³»Á ¹Ç°»¾¸¯É´Á²³»º»²¶¸´»È°É³¯»´
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גליון ר"נ
שנה ו' תשע"ז

אדם כי יקריב מכם )א'  -ב'(

פרוטות של גזל עלול להיווצר

אומר רש"י :אדם למה נאמר ,מה

מלאך חבלה שבכוחו להפוך על

אדם הראשון לא הקריב מן הגזל

פניהן את כל חומותיה של פטרבורג.

שהכל היה שלו אף אתם לא
תקריבו מן הגזל.

זיע"א,

)ב'  -י"ג(

שהותו

באסיפה גדולה בפטרבורג ,נזקק

זלמן אויערבאך זיע"א שהיה מורה

לנייר

לטפח ילדים מוכשרים ומחוננים,

היו

שלא כמו ההרגל של המון העם
בילדים

שאינם

אומר,

שילד

כתיבה.

לילה
מאחר

מאוחרת
והחנויות

סגורות באותה שעה .ניגש אל

המשקיעים

רק

אדמו"ר מפורסם ששהה אף הוא

מוצלחים.

והיה

באותו מלון ,וביקש ממנו כמה

מוכשר צריך רב מעולה וחריף יותר

גיליונות נייר לכתיבה .האדמו"ר

כדי ללמדו תורה .והיה נותן טעם

נענה בחפץ לב .וכשביקש ה"חפץ

לשבח ענין זה ,שהרי כתוב בתורה

חיים" לשלם לו תמורתם .חייך

"על

מלח"

האדמו"ר וסירב לקבל מידו את

ובתוספתא שנינו שגם אם המנחה

התשלום .מיד השיב לו ה"חפץ

היא מלח ,צריך להקריב איתה

חיים" את הנייר .ובשום אופן לא

תוספת מלח .מכאן יש ללמוד ,היה

שניאות

שגם

הסכים

ליטלו,

עד

האדמו"ר לקבל את תמורתו ,כמה
פרוטות.

העיר

אחד

אומר

כל

רבי

כשמדובר

קרבנך

שלמה
במלח,

תקריב

זלמן,
בילד

ממולח

הנוכחים

ומוכשר ,גם הוא צריך תוספת מלח,

בהשתוממות ,הרי ידוע לך רבי

דהיינו

אמיתית

שלשתי פרוטות אין ערך של

בלימוד ,וללמדו ברמה גבוהה יותר

ממש .השיב ה"חפץ חיים" :משתי

לפי כשרונותיו הברוכים.

זמני כניסת השבת
ירושלים 6:22 :ת"א6:38 :

עידוד

והדרכה

בתורתכם שכאשר רצה ה' לדבר עם משה
שלח וקרא לו לבוא אל המשכן כמו
שכתוב ויקרא אל משה וידבר ה' אליו
נאמר ויבא אלקים אל בלעם ולא קרא לו
לבוא כדי שלא להטריד את בלעם .ומכאן

מסופר על הגה"ק רבי שלמה

בשעת

שפעם

בעת

משחיבב הקדוש ברוך הוא את משה רבכם
חיבב הוא את בלעם ,שהנה כתוב

וכו"' אך כאשר רצה לדבר עם בלעם

על כל קרבנך תקריב מלח

מסופר על הגה"ק ה"חפץ חיים"

גוי אחד אמר פעם לרבי אלעזר ,יותר

פרשת ויקרא

מוכח שאת בלעם אהב יותר .השיב לו רבי
אלעזר בדרך משל מצורע אחד הגיע
לארמון המלך ומצא את השער נעול.
הקיש בחזקה על השער כדי שיפתחו לו
כשאמרו למלך שהמצורע רוצה להיכנס
לארמון ,סירב המלך להכניסו מחמת
צרעתו ,ואמר המלך שאם ישלח שליח
שיסלקו ,הדבר יקומם אותו ויתפרץ בכח
ואז עלול להדביק את בנו בצרעת ,ולכן
קם המלך מכיסאו וניגש לשער הארמון
וצעק על המצורע שיסתלק משם כדי שלא
ידביק את בנו .המצורע מיהר להימלט מן
המקום .לאחר זמן מסוים הגיע ידידו של
המלך אל הארמון ודפק על השער.
וכששמע המלך שידידו עומד בחוץ ודופק
על השער ,קרא לו המלך מתוך הארמון
בקול חיבה שיכנס לארמון ,ולא שלח
המלך שליח שיקרא לו אלא הוא בכבודו
ובעצמו קרא לו כדי להראות לו את חיבתו
אליו .והנמשל ,אומר רבי אלעזר לאותו
גוי ,בלעם דומה היה לאותו מצורע שדפק
על שער הארמון ורצה להיכנס פנימה
ולכן השי"ת הלך בעצמו לשער הארמון
כדי למנוע אותו מלהיכנס פנימה שלא
יטמא את הארמון .לעומת זאת משה רבנו
קרא לו ה' להיכנס פנימה אל אהל מועד.
רק לידיד אהוב קורא מלכו של עולם
בשמו ומזמינו להיכנס אל תוך ארמונו.
)זוהר פרשת בלק(

זמני יציאת השבת
ירושלים 7:36 :ת"א 7:38 :ר"ת8:16 :

בזכות מי נשאר ה"מגלה עמוקות" בקראקא

שהחליט לעזוב את העיר ,ומה גרם לו לשנות את החלטתו.

לפני כ 400-שנה ,זכתה העיר קראקוב שבפולין ,שכיהן בה

ה"מגלה עמוקות" הביט בהם בעיניו הטובות ,חייך חיוך אבהי

אחד הרבנים המפורסמים ביותר בעולם היהודי :הגאון הקדוש

ופתח את פיו" :לא אוכל לספר לכם למה רציתי לעזוב בתחילה,

רבי נתן נטע שפירא זיע"א .רבנו היה ידוע כצדיק וקדוש שזכה

מטעם הכמוס עמדי ,אבל למה החלטתי להישאר – אספר לכם:

לרוח הקודש ,עסק רבות בתורת הקבלה ובחכמת הנסתר ,והיה

ביום האחרון לשהותי בעיר ,שעות ספורות לפני מסיבת הפרידה

גאון עצום גם בתורת הנגלה .הוא חיבר את ספרו "מגלה

המתוכננת דפקו אצלי בדלת שני בעלי דין ,תובע ונתבע .התובע

עמוקות" ,שנלמד עד היום על ידי תלמידי חכמים מופלגים ,כי

היה העשיר הגדול ר' יעקב ,שתבע את ר' מוישה התלמיד חכם.

לא כל אחד מסוגל להבין את הפירושים העמוקים שלו,

"מיהרתי אומנם להתארגן כדי לצאת מהעיר ,אבל השניים

המתבססים על ידע נרחב בכל חלקי התורה הקדושה.

הבהירו לי שמדובר בדיון דחוף מאוד בנושא שאינו סובל דיחוי.
הם חייבים שאדון את הדין שלהם לפני שאצא מהעיר ,כי מי יודע

ביום בהיר אחד זימן הגאון לביתו את 'ראש הקהל' ,של

כמה זמן יעבור עד שימצאו רב חדש שידון ביניהם.

הקהילה" .אני מודיע בזאת שהחלטתי להתפטר מתפקידי",
אומר הרב לראש הקהל שנבהל עד עמקי נשמתו" :מה קרה?",

ר' מוישה הינו אברך תלמיד חכם ,בעל משפחה ברוכה שהיה

הוא מבקש לדעת ,אבל הרב מסרב לענות לו" :בעוד שלושה

עומד ברחוב מידי יום ומוכר כעכים בעגלתו .בוקר אחד ,עבר

ימים אני יוצא מכאן ,ולא יעזרו ניסיונות שכנוע כאלו ואחרים".

ברחוב ר' יעקב העשיר בכרכרתו המפוארת ,ושמע את קריאותיו

ראש הקהל יצא מביתו של הרב בפנים נפולות ומיהר לבשר את

הקצובות של ר' מוישה ,המזמינות את הקונים לבוא ולקנות

הבשורה המרה .אבל כבד ירד על העיר ,גדולי תלמידי החכמים

מכעכיו .עצר ר' יעקב את הכרכרה ומיהר לגשת לר' מוישה:

ניסו לדבר עם הרב ולשכנע אותו ,אבל הרב לא הסכים לשמוע

"אמור לי ,ר' מוישה ,כמה שעות ביום הנך עומד כך ומוכר במקום

על כך .הוא עוזב את העיר ויהי מה.

ללכת ללמוד תורה?" "שלוש שעות" ,ענה האברך בצער" .וכמה
אתה מרוויח בחודש?" ממשיך העשיר לשאול .ר' משה נקב

בצר להם החלו היהודים תושבי העיר להיערך למסיבת

בסכום המגיע ל 2,000" -שקל ,ולפעמים  2,200שקל לחודש"" .אם

פרידה ראויה .הם כולם אוהבים ומעריכים מאוד את הרב ,קשה

תסגור את חנותך ותשוב ללמוד – אשלם לך סכום שיגיע ל7,000 -

להם להיפרד ממנו ,אבל לפחות הם רוצים להיפרד כראוי ,עם

שקל בכל חודש" ,מבטיח העשיר .האברך הדל פוקח זוג עיניים

מסיבה שתבטא היטב את הכבוד הגדול שהם רוחשים לרבם

גדולות ותמהות" :תשלם לי? מדוע?" "אני רוצה לעשות איתך

הנערץ .עברו יומיים ,וההכנות למסיבה הפכו קדחתניות .עוד

עסקת 'יששכר וזבולון'" ,ענה הגביר" ,תלמד תורה יום שלם

רגע אמור הרב להיכנס ולשבת עם בני עדתו למסיבת הפרידה,

במנוחת הנפש ונתחלק בזכויות.

שמיד לאחריה הוא יעלה על עגלה הרתומה לסוס ,ויצא מהעיר
יחד עם בני משפחתו ועם מעט הבגדים והכלים שצררו

"ר' מוישה ,מסכים לעסקה בחפץ לב ,וסוגר את דוכנו אחר

בתרמיליהם .רגע לפני המסיבה קורא הרב לראש הקהל ומודיע

כבוד .כל אותו חודש הוא יושב בבית המדרש ולומד במנוחה

לו" :התחרטתי .אני לא עוזב את העיר" .ראש הקהל אפילו לא

ובשמחה .הגיע ראש חודש ,שליח דופק על דלתו ומושיט לו את

עצר כדי לשאול מדוע .הוא יצא החוצה בשמחה ובצהלה,

המעטפה שמכילה ,כמסוכם 7,000 ,שקל .למחרת ,שב ר' מוישה,

והחל לצעוק בקולי קולות" :הרב נשאר איתנו .הרב נישאר

התלמיד חכם ,עם העגלה לקרן הרחובות וממשיך בממכר

איתנו .הוא לא עוזב .איזה יופי" .מסיבת הפרידה הפכה לחגיגה

הכעכים כבימים ימימה .עובר שם ר' יעקב העשיר ומתפלא מה

ספונטנית ומתפרצת של תושבי קרקוב ,אשר לא ידעו את נפשם

קורה כאן?? הרי עשינו הסכם? הוא ממהר לרדת מן העגלה וקורא

מרוב שמחה על הבשורה המשמחת.

לידידו" :ר' מוישה! מה קרה לך?! האם לא שלמו לך את

רק לאחר שנרגעו הרוחות פנו כמה מנכבדי הקהל ,תלמידי

ההתחייבות?" "בודאי שילמו לי" ,עונה האברך" .אז למה הפסקת

החכמים והרבנים של העיר ,וביקשו לשמוע מרבם ,מה קרה

את ההסכם?" תוהה העשיר" .כי אני לא מעוניין!" פוסק ר' מוישה.

"אבל היתה לנו עסקה ,אי אפשר להפר הסכמים!" צועק ר'
יעקב" ,בוא נמהר לרב לפני שהוא עוזב"! "הגיעו אלי שני
בעלי הדינים והשמיעו את טענותיהם" ,ממשיך הגאון הגדול
לספר את הסיפור" .שאלתי את ר' מוישה" :למה הפסקת את

אדם כי יקריב מכם קרבן לה' וגו'
תקריבו את קרבנכם
המגיד הקדוש מדובנא זיע"א ,הסביר זאת על

ההסכם? אני מכיר אותך ,אתה הרי רוצה ללמוד" ".זה נכון,

פי משל :רועה צאן שכח את תרמילו ,וכשהציק

רבי" ,עונה האברך" ,אני אכן רוצה ללמוד ,אבל העסקה

לו הרעב נטש את צאנו והשביע נפשו בסעודה

הזאת היתה טעות"" .מה? אתה רוצה תוספת?" נזעק ר' יעקב,

דשנה במסעדה .כשחזר למרעה ולא מצא את

"למה לא אמרתי לי שאתה רוצה יותר כסף? אשלם לך

צאנו ,שאל את אנשי המקום עליהם .וסיפרו לו

בשמחה"".לא רוצה תוספות!" פוסק האברך.

שצאנו פרצו את הגדר ונכנסו לגן מרהיב העין
של שר העיר ,רמסו שושנים וקלקלו את הגן.

ואמר" :כאשר מכרתי את הכעכים ,הייתי קם מידי לילה

וכשנודע הדבר לשר ציוה לכלאם אצלו .עמד

לאמירת תיקון חצות ,ואחר כך ישבתי ללמוד עד התפילה.

הרועה תוהה ואובד עצות ,עד שניגש אליו אחד

כאשר חזרתי הביתה מתפילת ותיקין ,ניגשו כל בנות

מזקני העיר ואמר לו ,כי ידוע לו שלפני מספר

המשפחה למלאכה המורכבת של טחינת החיטים לקמח.

שנים קרה מקרה מעין זה ואותו הרועה שחכם

מאחר והיתה זו מלאכה קשה ומסובכת ,היו אשתי והבנות

היה ,קנה עוגה מפוארת והגישה דורון לפני השר

נושאות תפילה ,להצלחת הטחינה ,זו מתפללת ובוכה ,וזו

והתנצל על המקרה .נאות לו השר ושחרר את

אומרת פרקי תהילים" .סיימו לטחון את הקמח ,עכשיו צריך

צאנו .כאשר שמע זאת הרועה ,מצא הרעיון חן

לשאת תפילה על מלאכת הניפוי ,שחלילה לא תיפול תקלה
תחת ידינו ולא יגיעו תולעים או חרקים קטנים אל תוך
הכעכים חלילה וחס ,כי הרי אסור לאכול חרקים ,ושוב ,זו
עומדת בפינה זו וזו בפינה אחרת ,כולן מתפללות מעומק
הלב ומתחננות לאבא שבשמים שהמלאכה תתבצע בצורה
טובה ,שהאוכל יהיה כשר וטעים .עכשיו צריך לשאת
תפילה שתצליח הלישה ,שהבצק יהיה רך וטוב ,ולאחר מכן
תפילה שהכעכים יצאו טובים ,טעימים ומספיק פריכים ,וכך
על כל פעולה ופעולה תפילות ודמעות ,כשגם אני מצטרף
לתפילות" .קירות הבית ספגו תפילות ,והילדים ספגו את
החינוך ,שכאן בבית לא מבצעים שום פעולה ללא תפילה!
"ועכשיו ,חודש שלם עבר עלינו בבית ללא התפילות
הלוהטות של אפיית הכעכים ,הרגשנו חסר בבית ,ועל זה –

קשה היה לי לוותר ,מוטב לי לוותר על משכורת שמנה

בעיניו ואף הוא עשה כמעשה קודמו וקנה עוגה
מפוארת לשר .אך לרוע מזלו לא מצא את השר
במקומו .אלא נודע לו שזה עתה נסע השר לעיר
אחרת .לא איבד הרועה את עשתונותיו ,הניח
את העוגה על שלחן השר ,פתח את דיר הצאן
ולקח את צאנו .כשחזר השר למקומו ,קרא לו
ושאלו ,באיזה רשות פתחת את הדיר ולקחת את
הצאן? השיב לו הרועה ,שעשה כמעשה הרועה
שקדם לו .אמר לו השר שוטה שבעולם ,וכי חסר
לי כסף ואני צריך את העוגה שלך? אלא אותו
רועה התרפס לפני וקבלתי התנצלותו .והעוגה
באה רק כאות לכניעתו לפני .אך אתה לא עשית
כן וראוי להענישך.

מאשר על קירבת אלוקים .אין לי על מי לסמוך ,לא על אף

והנמשל אין הקדוש ברוך הוא רוצה את גוף

עשיר ונדיב ,אלא רק על הריבונו של עולם!" "לאחר

הקרבן ,אלא את חרטת המקריב והכנעת לבו

ששמעתי את דבריו של ר' מוישה" ,סיים ה"מגלה עמוקות"

כמעשה הרועה הראשון דוקא.

את דבריו" ,התרגשתי מאוד ואמרתי לעצמי :אם בקראקוב
מתגוררים כאלו יהודים יקרים – אני נשאר כאן!!"

ענוותנותו של החיד"א

אשר עשה ,הניח את קופסת הטבק

מסופר על הגה"ק החיד"א זיע"א,

הצדה ושוב לא נגע בה והדיר

שהיה רגיל להריח טבק ,בכל עת

עצמו מן הריח ,וכל הלילה נדדה

ובכל זמן קופסת אבק הטבק לא זזה

שנתו מעיניו בשל רגשי נוחם

מידו כל היום וגם בלילה ,היה ננער

ומוסר כליות .למחרת בשבת בבקר

משנתו משעה לשעה ,נוטל את ידיו

צוה הרב להכריז בעיר שידרוש

ומריח מן הטבק וחוזר לישון .פעם

בבית הכנסת הגדול אחרי קריאת

בהיותו בדרך מסעיו כשד"ר שליח

התורה וכל בני העיר יתאספו

דרבנן מארץ הקודש בצרפת ,שבת

לשם.

שבתו בביתו של אחד הגבירים ,ולן

שבת קודש ה' ניסן
הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא ב"ר
שמואל )אוהב ישראל  -תקפ"ה(
הרה"ק רבי צבי אלימלך מבלאזוב ב"ר דוד מדינוב
)צבי לצדיק  -תרפ"ד(
יום ראשון ו' ניסן
רבי חיים אבואלעפיא ב"ר יעקב )אב"ד טבריה -
תק"ב(
הרה"ק רבי אהרן ב"ר שמואל יעקב ראטה )שומרי
אמונים  -תש"ז(
יום שני ז' ניסן
הרה"ק רבי יצחק מדראביטש ב"ר יוסף )תלמיד
הבעש"ט  -תק"ד(
הרה"ק רבי ישכר דוב מזידיטשוב ב"ר יצחק אייזיק
מכפר ספרין )תקצ"ב(

אצל גביר שני כי כך היה המנהג,

כשסיימו קריאת התורה ,עלה

שהיו קונים בתרומה גדולה לטובת

הרב על הבימה ובקול ספוג דמעות

ארץ ישראל את הזכות שהשליח

סיפר לקהל כל אותו מעשה שהיה

השד"ר יסעד או ילון אצל מישהו,

לו עם קופסת הטבק .והמשיך

הרה"ק רבי מרדכי מנעשחיז ב"ר דוב בער )תק"ס(

ושנים זכו בו ,אותה שבת אחד

ואמר רבותי גם מקודם ידעתי גם

יום רביעי ט' ניסן

לסעודה ואחד ללינה .הימים מות

ידעתי מיעוט ערכי הדל אדם

החורף היו ,שלגים ורוחות עזים

מועט לעולם ,אך מתוך מכשול

הרה"ק רבי יעקב צבי יאלעס מדינוב ב"ר נפתלי
)תלמיד החוזה  -מלא הרועים  -תקפ"ה(
הגה"צ ר' אריה ב"ר בנימין ביינוש לוי )תשכ"ט(

השתוללו וסערו בחוץ .וכשניעור

הטבק שקרה לי נוכחתי כי חדל

הרב כדרכו באמצע הלילה לשאוף

אישים הנני ,שלא יכולתי למשול

הרה"ק רבי חיים מאיר ב"ר ישראל מוויזניצא
)תשל"ב(

טבק ,חיפש וחיפש ולא מצא את

בעצמי ולשלוט על רצוני אפילו

קופסתו .בתוך כך נזכר כי שכח

שעה קלה .רבותי במטותא מכם

והשאיר קופסתו במקום הסעודה

אם יש את נפשכם לחלק כבוד

בבית הגביר השני .מיד התלבש

לארץ הקודש ,אינני רשאי למנוע,

בזריזות והלך למקום שסעד שם

אבל לי לשמי עיניכם הרואות כי

ודפק בשער .ירדו בני הבית לראות

אינני כדאי וראוי לכבוד .הריני

מי הדופק ונתחלחלו חיל ורעדה

מבקש סליחה ומחילה ,סיים מרן

בראותם כי מרן החיד"א בכבודו

החיד"א מכל העובדים בבתי שני

ובעצמו בא באמצע הלילה ובמזג

הגבירים ומבעלי הבתים ,שהעזתי

אויר כזה .הרב הרגיעם באמרו שרק

בהם פנים להפריע מנוחתם .ולשם

שכח משהו באולם הסעודה ,נכנס

תשובת המשקל הנני נודר בזה נדר

ונטל את קופסת הטבק ,ומיהר וחזר

גדול לאלקי ישראל ,על דעת

לבית מלונו.

המקום ברוך הוא ועל דעת הקהל

זיע"א )יומא דהילולא ט' ניסן(

משהגיע לאכסניה שלו ושכב על

הקדוש הזה ,שמהיום והלאה לא

שהיה רגיל לבוא הרבה אל הרה"ק

משכבו נתן לעצמו דין וחשבון ,מה

אוסיף לשאוף טבק כל עיקר מעתה

רבי אהרן מבעלזא זיע"א .ובכל

עשה ,בשביל קופסת טבק העיר

ועד עולם .וה' הטוב יכפר בעדי.

פעם לא התאפק ונשק את ידי

משנתם את בני ביתו של הגביר ,ואף

בשמעם את הדברים האלה געו כל

הרבי.

היה

את משרתי הבית שבודאי היו עייפים

העם בבכיה .ואמרו שמעולם לא

מתנגד לכך ,לא יכול היה לשלוט

היום

נשמעה דרשה שתעורר להרהורי

ומתוקה שנת העובד .מיד נתמלא כל

תשובה בכל הלבבות כדרשה זו

לבו חרטה וצער גדול על המעשה

שדרש מרן החיד"א באותה השבת.

מעבודתם

ויגעים

במשך

יום שלישי ח' ניסן
רבי ר' אליה שפירא ב"ר בנימין וואלף )אליהו רבה
 -תע"ב(

יום חמישי י' ניסן
מרים הנביאה בת עמרם )ב"א תפ"ז(
יום שישי י"א ניסן
רבינו משה בן נחמן רמב"ן )ה"א כ"ט(
הרה"ק רבי ישעיהו ב"ר אברהם הורוויץ
)של"ה  -ש"צ(

זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן

מסופר על הגה"צ רבי אריה לוין

אף

שידוע

שהרבי

בעצמו ולהימנע מכך ,ואמר :מחמת
רוב אהבה ליהודי הזה אני מוכרח
לעשות כך.

בחסות רשת חנויות

לע"נ הרה"ק רבי חיים מאיר

גל פז

ב"ר ישראל מוויזניצא זיע"א

ר

נלב"ע ט' ניסן תשל"ב

בס"ד

פרשת ויקרא ,ה' בניסן תשע"ז

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת
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ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

יַ ְק ִריב אֹתוֹ ִל ְרצֹנוֹ ִל ְפנֵ י ה' )א ,ג(
ּ ַפ ַ ם נָ ַסע ַ'ה ְ ּיהו ִּדי ַה ָּקדוֹ ׁש' ִמ ּ ְפ ׁ ִשי ְס ָחא ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו ,וְ ַ ל ֵאם ַהדֶּ ֶר ְך ָרא ּו נָ ְכ ִרי
ֶא ָחד מוֹ בִ יל ֲ גָ ָלה ְמ ֵל ָאה ְ ּב ׁ ַש ַחת .וְ ִה ֵּנה ִה ְת ַה ּ ְפ ָכה ְל ֶפ ַתע ָה ֲ גָ ָלה ,וְ ַהגּ וֹ י ֵה ֵחל
יהם ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ּו ְל ַס ֵ ּי ַ לוֹ ֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ָה ֲ גָ ָלה ָהיְ ָתה ְּכבֵ ָדה ְמאֹד
ִלזְ עֹק ֲא ֵל ֶ
וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים לֹא ִה ְצ ִליח ּו ְל ָה ִר ָ
ימ ּהִ .ה ְת ַר ֵּגז ַה ָּנ ְכ ִרי וְ ָצ ַ ק ִ ּבשְׂ ָפתוֹ ַה ּפוֹ ָלנִ ית:
"יְ כוֹ ִלים ַא ֶּתם ְל ָה ִריםֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ֵאינְ ֶכם רוֹ ִצים"ָ ּ .פנָ ה ַ'ה ְ ּיהו ִּדי' ְל ַת ְל ִמ ָידיו וְ ָא ַמר:
" ׁשוֹ ְמ ִעים ַא ֶּתם ַמה ּ ׁ ֶש ֶה ָ ֵרל אוֹ ֵמר? ֲה ֵרי ִ ּב ְדבָ ָריו יֵ ׁש מו ָּסר ַהשְׂ ֵּכל ַ ּב ֲ בו ֵּרנ ּו,
ָל ַד ַ ת ִּכי יְ כוֹ ִלים ָאנ ּו ְלרוֹ ֵמם ֶאת־ ַ ְצ ֵמנ ּו ֶאל ַה ָּק ָ ּב"הֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ֵאינֶ ּנ ּו רוֹ ִצים"...
יח יֶ ֱח ָטא ְל ַא ְׁש ַמת ָה ָ ם )ד ,ג(
ִאם ַה ּכ ֵֹהן ַה ָּמ ִׁש ַ
ָּכ ְך ֵ ּב ֵאר ַר ִ ּבי יְ רֹ ָחם ' ַה ָּגדוֹ ל' ִמ ִּמינְ ְסק ֶאת־ ַה ּ ָפסוּקַ :אף ִאם ֶח ְטאוֹ ׁ ֶשל ַה ַּמנְ ִהיג
ֵאינוֹ ֶא ָּלא ְ'ל ַא ׁ ְש ַמת ָה ָ ם'ֶ ׁ ,ש ָה ָ ם ַמ ֲא ׁ ִשים אוֹ תוֹ ְ ּב ָדבָ ר ׁ ֶש ּ ֹלא ָח ָטאַ ,ל ְמרוֹ ת
יתם נְ ִק ִ ּים ֵמה' ו ִּמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל.
זֹאת "וְ ִה ְק ִריב ַ ל־ ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא" ִמ ּ ׁשוּם וִ ְהיִ ֶ
ֲא ֶׁשר נָ שִׂ יא יֶ ֱח ָטא וְ ָ שָׂ ה ַא ַחת ִמ ָּכל־ ִמ ְצוֹת ה' ֱאל ֹ ָקיו ֲא ֶׁשר לֹא־ ֵת ָ שֶׂ ינָ ה )ד ,כב(
מ ֶש.ה ִמ ּקוֹ סוֹ בִ ,ה ְפ ִציר בּ וֹ ּ ַפ ַ ם ְל ַה ְת ִחיל ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִל ְפנֵ י
ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ֵידי ַר ִ ּבי ֹ
ַה ֵּתבָ ה ִ ּב ְקבִ יעוּת ְּכ ִמנְ ַהג ַא ְדמוֹ " ִרים ֲא ֵח ִרים ,וְ ַ ל־יְ ֵדי ָּכ ְך יִ נְ ֲהר ּו ֲח ִס ִידים ַר ִ ּבים
ֵא ָליו וְ יֶ ְחס ּו ְ ּב ֵצל ְּכנָ ָפיו .נַ ֲ נָ ה ָה ַר ִ ּבי וְ ָא ַמרּ ְ " :ב ָפ ָר ׁ ַשת וַ ִ ּי ְק ָרא נֶ ֱא ַמר ֲ'א ׁ ֶשר נָ שִׂ יא
יֶ ֱח ָטא וְ ָ שָׂ ה ַא ַחת ִמ ָּכל־ ִמ ְצוֹת ה' ֱאל ָֹקיו ֲא ׁ ֶשר לֹא־ ֵת ָ שֶׂ ינָ ה' .וְ ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן
יאים וְ רוֹ ֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּלֹא יַ ֲ שׂ ּו דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ִּנ ְר ִאים ְּכ ִמ ְצוָ ה ,וּבֶ ֱא ֶמת יֵ ׁש ְ ּב ָכ ְך
ַל ְּנשִׂ ִ
ִמ ּ ׁשוּם ֵח ְטא וְ גַ ֲאוָ ה .וַ ֲה ֵרי ַ ּב ֶּמה יָ כוֹ ל ַר ִ ּבי ו ַּמנְ ִהיג ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ַל ֲחטֹא? ֲה ֵרי ִאם
יא ֵ ּבד ְ ּב ָכ ְך ֶאת ְמקוֹ ר
יַ ֲ שֶׂ ה ֲ בֵ ָרה ׁ ֶשל ַמ ָּמ ׁש ,יַ ְחדְּ ל ּו ַה ֲח ִס ִידים ָלבוֹ א ֵא ָליו וִ ַ
ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ֶ ...א ָּלא ַמאי? ַה ַּכ ָּונָ ה ׁ ֶש ַ ּי ֲ שֶׂ ה ֶאת ַא ַחת ַה ִּמ ְצוֹת ֲ'א ׁ ֶשר לֹא־ ֵת ָ שֶׂ ינָ ה',
יהירוּת.
דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַ ּי ְת ִחיל ַל ֲ שׂ וֹ ת דָּ בָ ר ׁ ֶש ּלֹא נָ ַהג ַל ֲ שׂ וֹ ת ֵּכןַ ,רק ִ ּב ׁ ְשבִ יל ַּג ֲאוָ ה וִ ִ
ֲה ֵרי ׁ ֶש ַהדָּ בָ ר נִ ְק ָרא ֶא ְצלוֹ ְּכ ֵח ְטא ,וְ הוּא ְמ 1צ ֶּוה ִל ׁ ְשמֹר ַ ְצמוֹ ִמ ִּמ ְצוֹת ָּכ ֵא ּלוּ"2
וְ ֵה ִׁשיב ֶאת־ ַה ְ ּגזֵ ָלה ֲא ֶׁשר ָ ּגזָ ל )ה ,כג(
ימי ַח ָ ּייו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ֵליְ בּ וִ ינְ ְק ֶלר ִמ ַּמאד ַ ּב ַ ל
ְ ּב ֵליל ַה ֵּס ֶדר ָה ַא ֲחרוֹ ן ִל ֵ
" ְלבו ׁ ֵּשי ָמ ְרדְּ ַכי" ,נָ ַטל ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶא ָחד ִמ ְּמ ׁ ַש ְּמ ׁ ָשיו ֶאת ָה ֲא ִפיקוֹ ָמן ְ ּב ֵה ָח ֵבאַּ ,כ ָּנהוּג
אשוֹ ן לֹא נַ ֲ נָ ה
ְ ּב ַכ ָּמה ְק ִה ּלוֹ ת ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ,וּבִ ֵּק ׁש ָ ָליו ְּתמו ָּרהּ ְ .ב ֵליל ַה ֵּס ֶדר ָה ִר ׁ
וְ ָה ַרב ָא ַמר לוֹ ְ ּב ִח ּיו ְּךֲ " :ה ֵרי נֶ ֱא ַמר ַ ּב ּתוֹ ָרה 'וְ ֵה ׁ ִשיב ֶאת־ ַה ְּגזֵ ָלה ֲא ׁ ֶשר ָּגזַ ל'"ַ .א ְך
ְל ָמ ֳח ָרתּ ְ ,ב ֵליל יוֹ ם־טוֹ ב ׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ָּג 1ל ּיוֹ תׁ ,שוּב נָ ַטל ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ֶאת ָה ֲא ִפיקוֹ ָמן
יכ ְל ִּתיָ ,אבוֹ א
וְ ָד ַר ׁש ְל ַק ֵ ּבל ְ ּב ָר ָכה ֵמ ַרבּ וֹ  .נַ ֲ נָ ה ָה ַרב וְ ָא ַמרָּ " :כל עוֹ ד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִ ּב ָ
יש
ַל ֲ זֹר ְל ָך" ָ .בְ ר ּו ְּכ ֶ שֶׂ ר ׁ ָשנִ יםּ ,ובְ ִעצּ ּו ָמ ּה ׁ ֶשל ַה ּ ׁשוֹ ָאה ָה ֲאיָּ 1מה נִ ְל ַקח ָה ִא ׁ
ְל ַמ ֲחנֵ ה ֲ בוֹ ָדה וְ ִה ְת ַל ֵ ּבט ִאם ְל ָהבִ יא ֶאת ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ֵא ָליו אוֹ ׁ ֶשהוּא יִ ְצ ָט ֵרף
יהם ִ ּב ְמקוֹ ם ְמגו ָּריוּ ַ .ב ַּליְ ָלה ָר ָאה ֶאת ַרבּ וֹ ַ ּב ֲחלוֹ ם ,וְ הוּא הוֹ ָרה לוֹ ְל ִה ְצ ָט ֵרף
ֲא ֵל ֶ
ְל ִה ָּמ ֵלט ו ְּל ִה ְצ ָט ֵרף ֶאל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ  ,וְ ָא ְמנָ ם זָ ָכה ְלנֵ ס ,וְ 1כ ָּלם שָׂ ְרד ּו וְ נִ ְּצל ּו ַ ּב ַח ִ ּיים.
ֹאשוֹ )ה ,כד(
וְ ִׁש ַּלם אֹתוֹ ְ ּבר ׁ
ּ ַפ ַ םָ ׁ ,ש ַלח יְ הו ִּדי ִמ ְּט ֶר ְס ִטינָ ה ִמ ְכ ָּתב ִעם ׁ ְש ֵא ָלה ֶאל ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" ,וְ ֵצ ֵרף ֶאל
ַה ִּמ ְכ ָּתב ִל ְת ׁשו ָּבה בּ וּל־דּ ַֹאר ִ ּב ְמ ִחיר ׁ ֶש ַבע ּ ְפרוּטוֹ תִ .מ ִּסבּ וֹ ת ְמ 1ס ָ ּימוֹ ת לֹא ֵה ׁ ִשיב
יש ָ ּב ִעיר
ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" ִל ׁ ְש ֵא ָלתוֹ  ,ו ְּל ַא ַחר ְּכ ֶ שְׂ ִרים ׁ ָשנָ ה ְּכ ׁ ֶש ּ ָפגַ ׁש ֶאת ָה ִא ׁ
ָ
יסטוֹ קֶ ,ה ֱחזִ יר לוֹ ׁ ֶשבַ ע ּ ְפרוּטוֹ ת וְ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי עוֹ ֶד ִּני ַ ּב ַ ל־חוֹ בְ ך ְ ּב ׁ ֶשל
ִ ּבי ַא ִּל ְ
ַהבּ וּל ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַל ְח ָּת ֵא ַלי ּ ַפ ַ ם" ,וְ ִה ְתנַ ֵּצל ְ ּב ָפנָ יו ַ ל ׁ ֶש ּלֹא ָ נָ ה ִ ּב ׁ ְש ָ תוֹ ַ ל ִמ ְכ ָּתבוֹ .
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

מ ֶש(ה וַ יְ ַד ֵ ּבר ה' ֵא ָליו )א ,א( -
וַ ִ ּי ְק ָרא ֶאל־ ֹ
יסןַּ ,כ ּמוּבָ א ְ ּב' ִס ְפ ֵרי
ֹאש חוֹ ֶד ׁש נִ ָ
ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ר ׁ
מ ֶש(ה) .מגדנות(
זו ָּטא' ׁ ֶש ְ ּביוֹ ם זֶ ה דִּ ֵ ּבר ה' ְל ֹ

ימ ְט ִר ָ ּיה דְּ ל ֹא
ָא ָדם ִּכי־יַ ְק ִריב ִמ ֶּכם )א ,ב( ּ ְ -בגִ ַ
יַ ְק ִריב ִמן־ ַה ָ ּגזֵ לְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י) .שם(
וְ נָ ְתנ ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן ֵא ׁש ַ ל־ ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח )א ,ז( -
ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"יַ ,אף־ ַ ל־ ּ ִפי ׁ ֶש ָה ֵא ׁש יוֹ ֶר ֶדת
ִמן־ ַה ּ ָׁש ַמיִ םִ ,מ ְצוָ ה ְל ָהבִ יא ִמן־ ַה ֶה ְדיוֹ ט .וְ ֶר ֶמז
ָלזֶ הֶ ׁ ,ש ִאם ּתוֹ ִריד ְּכ ִמנְ יַ ן ֵּת ַבת ֵא ׁש ׁ ֶש ִהיא 301
ֵמ ַה ֵּתבוֹ ת ִמן־ ַה ּ ָׁש ַמיִ ם ׁ ֶש ֵהן ְּ ,485ת ַק ֵ ּבל ,184
ְּכ ִמנְ יַ ן ַה ֵּתבוֹ ת וּ ִמ ְצוָ ה ְ ּב ֶה ְדיוֹ ט) .שם(

יח־נִ יחוֹ ַח ַלה' )א ,ט( ָ -א ְמר ּו ֲחזַ "ל נֶ ֱא ַמר
ִא ּ ֵׁשה ֵר ַ
ְ ּבע ַֹלת ְ ּב ֵה ָמה ִא ּ ׁ ֵשה ֵר ַ
יח־נִ יח ַֹח וְ ֵכן ְ ּבע ַֹלת ָהעוֹ ף,
לוֹ ַמר ְל ָך ֶא ָחד ַה ַּמ ְר ֶ ּבה וְ ֶא ָחד ַה ַּמ ְמ ִעיט וּבִ ְלבַ ד
ׁ ֶש ְ ּי ַכ ֵּון ִלבּ וֹ ַל ּ ׁ ָש ַמיִ ם .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ הֶ ׁ ,ש ֵּת ַבת ' ַ ּגם'
יהן
ָ ּב ָאה ְל ַרבּ וֹ ת וְ ' ַא ְך' ָ ּב ָאה ְל ַמ ֵ ט ,וַ ֲה ֵרי ֵ ּבינֵ ֶ
נִ ְמ ֵצאת ֵּת ַבת ' ֵלב'ֶ ׁ ,ש ִהיא מוֹ ִפי ָ ה ַא ַחר ' ַאך'ְ
וְ ִל ְפנֵ י ' ַ ּגם' ,לוֹ ַמר ְל ָך ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ְמ ַמ ֵ ט ַ ' -א ְך' ,וּבֵ ין
ַה ַּמ ְר ֶ ּבה ּ ַ ' -גם' ,יְ ַכ ֵ ּון ִלבּ וֹ ַל ּ ָׁש ַמיִ ם) .הפלא"ה(
ֲא ֶׁשר נָ שִׂ יא יֶ ֱח ָטא )ד ,כב( ָ -ר ׁ ֵ
אשי ֵּתבוֹ ת ֲאנִ י,
ַה ֵח ְטא ָהרוֹ ֵבץ ְל ִפ ְתחוֹ ׁ ֶשל נָ שִׂ יא וּ ַמנְ ִהיגִ ,היא
ַה ַ ּג ֲאוָ ה וְ ַה ַּגבְ ה ּותַ ,ה ְר ָּג ׁ ַשת ָה ֲאנִ י) .נטע שעשועים(
ֹאשוֹ וַ ֲח ִמ ִׁש ָתיו י ֵֹסף ָ ָליו )ה ,כד( -
וְ ִׁש ַּלם אֹתוֹ ְ ּבר ׁ
יפא ָּכל
ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ְל ִדבְ ֵרי ֲחזַ "לָּ ,תנֵ י ַרב ַּת ְח ִל ָ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה
ְמזוֹ נוֹ ָתיו ׁ ֶשל ָא ָדם ְקצוּבִ ים לוֹ ֵמר ׁ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ,חוּץ ֵמהוֹ ָצ ַאת ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת,
וְ ַ ד ר ׁ
וְ הוֹ ָצ ַאת יוֹ ם־טוֹ ב ,וְ הוֹ ָצ ַאת ָ ּבנָ יו ְל ַת ְלמוּד ּתוֹ ָרה ,
וּבַ ִּמ ְד ָר ׁש הוֹ ִסיפ ּו ַּגם הוֹ ָצ ַאת ָר ׁ ֵ
אשי ֳח ָד ׁ ִשים,
יפים
ׁ ֶש ִאם ּ ָפ ַחת ּפוֹ ֲח ִתין לוֹ  ,וְ ִאם הוֹ ִסיף מוֹ ִס ִ
לוֹ  .וְ ִׁש ַּלם אֹתוֹ ַ -היְ נ ּו ַמה ׁ ֶשהוּא ְמ ׁ ַש ֵּלם וּמוֹ ִציא
ֹאש ַה ּ ָׁשנָ ה ְּכבָ ר
ֹאשוֹ ּ ְ -בר ׁ
הוֹ ָצאוֹ ת ,יֵ ַדע ִּכי ְ ּבר ׁ
יאה
ָק ְצב ּו ִ ּב ׁ ְשבִ ילוֹ ְמזוֹ נוֹ ָתיו וְ לֹא יוֹ ִציא יְ ִצ ָ
ְמ 1ר ָ ּבה ,או ָּלם וַ ֲח ִמ ִׁש ָתיו  -נוֹ ָט ִריקוֹ ן וְ ח ּוץ
ֹאש־ח ֶֹד ׁש ,זֶ ה
ֵמהוֹ ָצאוֹ ת ַׁש ָ ּבת ּתוֹ ָרה יוֹ ם־טוֹ ב וְ ר ׁ
יֹ ֵסף ָ ָליו ,וְ ַה ָּק ָ ּב"ה יוֹ ִסיף לוֹ ) .אוצרות התורה(

ַאיִ ל ָּת ִמים ִמן־ ַהצּ ֹאן )ה ,כה( ַ -איִ ל נוֹ ָט ִריקוֹ ן
ימ ְט ִר ָ ּיה
ן־הצּ ֹאן ְ ּבגִ ַ
ְל ַא ֲהבָ ה ֶאת־ה'ָּ ,ת ִמים ִמ ַ
ְּת ׁשו ָּבה ַא ֲה ָבהֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָ ּי ׁשוּב ֵמ ַא ֲהבָ ה יִ ְת ַה ּ ְפכ ּו
ַה ְ ּזדוֹ נוֹ ת ִלזְ 1כ ּיוֹ ת ,וְ זֶ ה ֵ ּבאוּר ַה ֵּתבוֹ ת וְ ֶא ֲ
ת־א ָׁשמוֹ
יָ ִביא ַלה'ֶ ׁ ,ש ֶאת ַה ֲח ָט ִאים ַ ְצ ָמם יָ בִ יא ַמ ָּתנָ ה
ַלה' ִּכזְ 1כיּוֹ ת ,ו ֵּמ ַ ז יֵ ֵצא ָמתוֹ ק) .שלחן מלכים(

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

ַח ּ ַטאת ַה ָ ּק ָהל ה ּוא

ְמאוֹ רוֹ ת

ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם יְ הוֹ ׁ1ש ַ ֶה ּ ִׁשיל ֵמ ַא ּ ְפ ָטא

זַ ַ ּצ"ל

יסן תקפ"ה
ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ה' ְ ּבנִ ָ

ימ ֶל ְך ִמ ִּליזֶ 'נְ ְסקּ ,וזְ ַקן ַצדִּ ֵ
יקי
ִמ ַּת ְל ִמ ֵידי ָה ַר ִּבי ר' ֱא ִל ֶ
דּ וֹ רוֹ ְ ׁ .שמוֹ נִ ּ ָ ׂשא ִל ְת ִה ָּלה ַ ל־ ׁ ֵשם ִס ְפרוֹ "אוֹ ֵהב
יִ שְׂ ָר ֵאל"ֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ִמדָּ תוֹ ֶל ֱאהֹב ָּכל־ ֶא ָחד ִמ ִּישְׂ ָר ֵאל
ִּכבְ נוֹ  ַ ,ד ׁ ֶש ָא ַמר ַ ל־ ַ ְצמוֹ ׁ ֶש ְ ּב ִמדָּ ה זוֹ יו ַּכל
ְל ִה ְת ּ ָפ ֵאר ֲא ִפ ּל ּו ִל ְפנֵ י ֵּבית־דִּ ין ׁ ֶשל־ ַמ ְע ָלהַ ּ .פ ַ ם
ִר ֵחק ִמ ֵּביתוֹ רוֹ ֵפא ָר ׁ ָשע ְועוֹ ֵכר יִ שְׂ ָר ֵאל ,וּ ְכ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ּ ַפ ְך
דְּ יוֹ ַ ל ִמ ְכ ָּתב ׁ ֶש ָּכ ַתבְ ,ו ַה ִּמ ִ ּלים 'אוֹ ֵהב יִ שְׂ ָר ֵאל'
נִ ְמ ֲחק ּוֵ ,הבִ ין ׁ ֶש ֶ ּזה ִּבגְ ַלל ִרח ּוק ָהרוֹ ֵפאֶ ׁ ,ש ַ ּל ְמרוֹ ת
ֲח ָט ָאיו ֲה ֵריה ּו יְ הוּ ִדיַ ּ .פ ַ ם ִה ְת ַ ּב ֵּטאֶ ׁ ,ש ֶאת ַה ּת ַֹאר
'אוֹ ֵהב יִ שְׂ ָר ֵאל' ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ֲ נִ יק ַרק ַל ָּק ָּב"הֶ ׁ ,ש ֵּכ ן
ַ ּגם ַה ָ ּגדוֹ ל ְּב ַא ֲהבַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאינוֹ אוֹ ֵהב ֶאת ְ ּגדוֹ ל
ַהצַּ דִּ ִ
יקים ְּכ ִפי ׁ ֶש ַה ָּק ָּב"ה אוֹ ֵהב ֶאת ְ ּגדוֹ ל ָה ְר ׁ ָש ִעים.
ׁ ִש ֵּמ ׁש ְּב ַר ָ ּבנ ּות ְּב ַכ ָּמה ְק ִה ּלוֹ ת ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ִס ּ ָמן נָ ְתנוּ
ָל ֵהן' :ו ַּמ ְלכ ּו ֵת ּה ָק ֵאי"ם' ַ -ק ְל ְּבסוֹ בַ ,א ּ ְפ ָטא ,יַ אס,
ֶמ ִ ּזיבּ ּוז'ְ ,ו ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ַ ל־ ׁ ֵשם ַא ּ ְפ ָטאִּ .ב ְצ ִעירוּ תוֹ ַ ד
ַה ִ ּגיעוֹ ְלגִ יל ל"ו ׁ ָשנִ יםָ ,היָ ה ְמ ַס ֵ ּגף ַ ְצמוֹ ְו ִע ָ ּנה
ַּבצּ וֹ ם נַ ְפ ׁשוֹ ַ ּ .פ ַ ם ָח ָלה ֲאנ ּו ׁשוֹ ת ַ ד ׁ ֶש ִה ִ ּגי ַ ַ ד
וּכ ׁ ֶש ָ ַמד ְל ִדין ָט ֲ נוּ ְּכנֶ גְ דּ וֹ ַמדּ וּ ַ לֹא
ׁ ַש ֲ ֵרי־ ָמוֶ תְ ,
ָא ַכל ַמ ֲא ָכ ִלים ׁשוֹ נִ ים ְּכ ֵדי ְל ַת ְּקנָ ם ּו ְל ַה ֲ לוֹ ָתם,
ְו ָא ְמר ּו ׁ ֶש ִאם יְ ַק ֵ ּבל ַ ל־ ַ ְצמוֹ ְל ַה ְפ ִסיק צוֹ מוֹ ָתיו,
ילה לֹא ַּת ִ ּזיק
יִ ְת ַר ּ ֵפא ֵמ ָח ְליוֹ  ,וְ ִה ְב ִטיח ּו לוֹ ׁ ֶש ָה ֲא ִכ ָ
לוֹ ּ .ו ֵמ ָאז ָא ַכל יוֹ ֵתר ִמ ּ ׁ ְש ָאר ְ ּבנֵ י־ ָא ָדם ְּכ ֵדי ְל ַת ֵּקן
ֶאת ַה ּ ַמ ֲא ָכ ִלים ,וְ לֹא ִה ִ ּזיק לוֹ ְמאוּ ָמהָ .א ְמרוּ
ִמ ּ ׁ ְשמוֹ ֶ ׁ ,ש ּיוֹ ם ִה ּל ּו ַלת ַהצַּ דִּ יק הוּא ְּכ ֵ ין יוֹ ם
וּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָּנהוּג ָל ֵתת דּ וֹ רוֹ ן דְּ ָר ׁ ָשה ִּבזְ ַמן
ֲח 1ת ָּנתוֹ ְ ,
ַה ֲח 1ת ָּנהָּ ,כ ְך נוֹ ֵתן ַה ָּק ָּב"ה ַמ ָּתנָ ה טוֹ ָבה ַלצַּ דִּ ִ
יקים
ְ ּביוֹ ם ִה ּל ּו ָל ָתםְ ,ל ַה ׁ ְש ּ ִפי ַ ַ ל יִ שְׂ ָר ֵאל ָּבנֵ יַ ,ח ֵּיי
יחיִ .ל ְפנֵ י ּ ְפ ִט ָירתוֹ ָא ַמרֶ ׁ ,ש ּ ִמי ׁ ֶש ַּי ְד ִליק נֵ ר
ו ְּמזוֹ נֵ י ְרוִ ֵ
ְלטוֹ ַבת נִ ׁ ְש ָמתוֹ  ,יַ ֲ שֶׂ ה לוֹ טוֹ ָבה ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ ת

במסכת במנחות מובא ,שמכך שגם בשור הגדול ובעוף
הקטן נאמר "אשה ריח ניחוח" אנו למדים ש'אחד המרבה
ואחד הממעיט ,ובלבד שיכוון לבו לשמים' .אחת הדרכים
לכוונת הלב לשמים ,הוא מנהג אמירת "לשם יחוד" לפני
עשיית מצווה ,מנהג שנוצר בעקבות פרסום הקבלה,
וכעדות רבי אליעזר פלעקלש התחדש בשנת ש' בערך.
המקור הראשון הוא ב"ראשית חכמה" שכותב ש"צריך
קודם שיעשה הייחוד ההוא ,יאמר בפיו ויוציא בשפתיו
'דבר זה או מצווה זו ,אני עושה לְ יַ ֵחד השכינה עם קוב"ה',
הולך לתפילת שחרית יאמר 'הריני הולך לְ יַ ֵחד השכינה
עם קוב"ה' ,וכיוצא לשאר התפילה והמצוות" .התפילה
מובאת בכתבי רבי חיים ויטאל ,ונקבעה לראשונה בסידור
התפילה "שערי ציון" של רבי נתן נטע הנובר בעל 'יְ וֵ ן
מצולה' על גזירות ת"ח ות"ט .בעקבותיו הלכו מדפיסי
סידורים אחרים ,והדבר עורר פולמוס גדול .ראשון
ה'ח ֹוּת יאיר' שכותב ש"לא נאמרו הדברים
המעוררים היה ַ
רק לתלמידי חכמים מופלגים" ,וכותב שם בענווה שהוא
בעצמו אינו מבין את רמזי התפילה ואינו יודע אם בעלי
הקבלה אחרים מבינים אותה לאשורה .גדול המתנגדים
לאמירת התפילה היה ה"נודע ביהודה" ,שכותב כנגדה
דברים חריפים "ולדעתי זה רעה חולה בדורנו ...ועל הדור
היתום הזה אני אומר 'ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם
וחסידים יכשלו בם' ,על משקל הפסוק "וְ ַצ ִדּ ִקים יֵ לְ כוּ בָ ם
וּפ ְֹשׁ ִעים יִ כָּ ְשׁלוּ בָ ם" .מספרים ,כי במהדורה השנייה של
השו"ת "נודע ביהודה" ,שיחדו החסידים את המדפיסים
לשנות את הנוסח ולהחזירו לנוסח הפסוק ,וכשראה זאת
המחבר אמר" :אני הפכתי את הפושעים לחסידים ,אך הם
הפכו את החסידים לפושעים" ...הסיפור נחמד אבל
כנראה לא נכון ,שכן לא נמצאה שום מהדורה כזו של
השו"ת ובכולם הנוסח הוא 'וחסידים' .ה"באר מים חיים"
כתב תשובה ארוכה להצדיק את אמירת 'לשם יחוד' וכבר
פשט כן המנהג .מסופר ,כי רבי אהרן מבעלזא לא אמר
פעם לשם יחוד ביום פטירת הנודע ביהודה ,י"ז באייר.

יש ֶאת ָהעוֹ ָלם ַה ְ ּיהו ִּדי ּ1כ ּלוֹ ֵ ,א ַרע ְ ּבב ֶֹקר יוֹ ם ׁ ִש ּ ׁ ִשיֶ ֶ ,רב ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת
ַה ַּמ ֲ שֶׂ ה ַה ִּנ ְבזֶ הֶ ׁ ,ש ִה ְר ִע ׁ
וַ ִ ּי ְק ָרא ׁ ְשנַ ת תרכ"דֶ .אל ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּב ִעיר בּ ו ָּק ֶרשְׂ ט ִ ּב ַירת רוֹ ַמנְ יָ הִ ,ה ִּגי ָ ה ּ ְפ 1ל ָּגה ׁ ֶשל ׁשוֹ ְט ִרים
אשיָ .היָ ה זֶ ה ַה ַּמ ְל ִ ּבי"םַ ,ר ִ ּבי
יהם ַצו ַמ ֲ ָצר ְּכנֶ גֶ ד ָה ַרב ָה ָר ׁ ִ
ֲח 1מ ׁ ִשים ִמ ַּט ַ ם ַה ֶּמ ְמ ׁ ָש ָלה ָהרוֹ ָמנִ ית ,וּבִ ֵיד ֶ
יאל ִמי ְכל וַ יְ ֶסרֶ ׁ ,שנּוֹ ַדע ְּכ ֶא ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי ַח ְכ ֵמי ַהדּ וֹ רוֹ ת וְ ִחבּ ּו ָריו נוֹ ְדע ּו ְל ׁ ֵשם
ֵמ ִאיר ֵליְ בּ ו ּׁש ַ ּב"ר יְ ִח ֵ
וְ ִל ְת ִה ָּלה ,וְ ָהיָ ה ׁ ָשר ּוי ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ ה ְ ּב ֶא ְמ ַצע ְּת ִפ ַּלת ׁ ַש ֲח ִריתַ .ה ּ ׁשוֹ ְט ִרים ֵה ִטיל ּו ָמצוֹ ר ַ ל ָה ֵאזוֹ ר ּ1כ ּלוֹ ,
יציו ׁ ֶשל ָה ַרב ָלבוֹ א ְל ֶ זְ ָרתוֹ  ,וְ ַה ֶּמ ַתח ָהיָ ה ָּגדוֹ לָ .ה ִעיר ּ1כ ָּל ּה ָה ְמ ָתה ְל ׁ ֵש ַמע דְּ בַ ר ָה ָאסוֹ ן,
ְלבַ ל יו ְּכל ּו ַמ ֲ ִר ָ
וְ ֶאל ַה ָּמקוֹ ם נָ ֲהר ּו ֵמאוֹ ת וְ ַא ְל ֵפי יְ הו ִּדיםֶ ׁ ,ש ָ ְמד ּו ו ֵּמ ְרר ּו ִ ּב ְב ִכי ,או ָּלם ַה ּ ׁשוֹ ְט ִרים לֹא ָחס ּו וְ לֹא ָח ְמל ּו ַ ל
יהם ֶאת ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם ׁ ֶשעוֹ ד לֹא
ַה ֶּנ ֱא ָס ִפיםִ ,הכּ ּו ֶאת ָהעוֹ ְמ ִדים ְלבַ ל יַ ְפ ִריע ּו אוֹ ָתם ְ ּב ַד ְר ָּכם ,וְ גָ ְרר ּו ַא ֲח ֵר ֶ
ִה ְס ּ ִפיק ֲא ִפ ּל ּו ְל ַס ֵ ּים ֶאת ַה ְּת ִפ ָּלה ו ְּל ָה ׁ ִשיב ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ִ ּב ְמ ַ ט ָמזוֹ ן ו ַּמ ׁ ְש ֶקהְּ .כ ַא ַחד ַה ּפוֹ ׁ ְש ִעים ַה ְמ 1ס ָּכנִ ים,
1ה ׁ ְש ַל ְך ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם ֶאל ֶ גְ ַלת ַה ַּמ ֲא ָסרַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִמ ּ ׁ ְשנֵ י ִצדָּ יו יוֹ ׁ ְשבִ ים ַח ָ ּי ִלים ֲח 1מ ׁ ִשים וְ ַח ְר ָ ּבם ׁ ְשלו ָּפה ְ ּביָ ָדם.
אשי ֵה ֵחל ִמ ּ ׁ ְשנַ ת
ַה ַּמ ֲא ָסר ָהיָ ה שִׂ יא ׁ ִש ְפל ּו ָתם ׁ ֶשל ַמשְׂ ִּכי ֵלי בּ ו ָּק ֶרשְׂ טּ ָ ,ב ּה ִּכ ֵהן ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם ְּכ ַרב ָר ׁ ִ
יה
תרי"חּ ,ו ְב ָכ ְך נִ ְס ַּתם ַהגּ וֹ ֵלל ַ ל ַה ִּנ ָּסיוֹ ן ְל ׁ ַש ֵּקם ֶאת ַה ַּמ ָּצב ָהרו ָּחנִ י ָ ּב ִעיר ַה ְּגדוֹ ָלה ו ְּל ַה ֲחזִ ָיר ּה ְליָ ֶמ ָ
שם ַה ּסוֹ ֵפר
אָ.
ַה ּזוֹ ֲה ִריםּ ַ .ב ְּתקו ָּפה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ְל ַה ָּג ָ ת ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם ְלבו ָּק ֶרשְׂ ט ,דִּ ּמ ּו ַמשְׂ ִּכי ֵלי ָה ִעיר ,וּבְ ר ֹ
יהם ַה ּ ְפסוּלוֹ תֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּב ִקיאוּתוֹ ְ ּב ָח ְכ ַמת
וְ ָהרוֹ ֵפא ַה ּפוֹ ֵחז י ּו ְלי ּו ַ ּבא ַרא ׁשִּ ,כי ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם יִ ְהיֶ ה ָקרוֹ ב ְל ֵדעוֹ ֵת ֶ
ַהדִּ ְקדּ וּק וּבְ ִמ ְקצוֹ עוֹ ת ַר ִ ּבים ָהיְ ָתה ְל ׁ ֵשם־דָּ בָ רֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְּל ַמ ֲ שֶׂ ה ִה ְת ַא ְכזְ ב ּו ָק ׁשוֹ תַ .ה ַּמ ְל ִ ּבי"ם ָ ַמד ְ ּבגָ אוֹ ן
יה
ילים ְמ ָה ְר ֵסי ַהדָּ ת ,וּבְ ַק ָּנא ּות ׁ ָש ַמר ַ ל ָמס ֶֹרת יִ שְׂ ָר ֵאל ַ ל ָּכל ּ ְפ ָר ֶט ָ
ו ְּללֹא ּ ְפ ׁ ָשרוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ַה ַּמשְׂ ִּכ ִ
ילים ְּכבָ ר
ימה ֵמ ָאז ִה ְת ַק ֵ ּבל ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם ְל ַר ָ ּבנוּת בּ ּו ָק ֶרשְׂ ט ,וְ ַה ַּמשְׂ ִּכ ִ
יה .עוֹ ד לֹא ָ בְ ָרה ׁ ָשנָ ה ְּת ִמ ָ
וְ ִד ְקדּ ו ֶּק ָ
ֵה ֵח ּל ּו ְל ָה ִסית ֶאת יְ הו ֵּדי ָה ִעיר נֶ גְ דּ וֹ  ,וְ ֶה ֱ ִליל ּו ָ ָליו ֲ ִלילוֹ ת ׁ ָשוְ א ִ ּב ְפנֵ י ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ תּ ִ .ב ְס  1דַּ ת ַה ּפו ִּרים
ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ּלוֹ ְ ּבבו ָּק ֶרשְׂ טִ ׁ ,ש ְּגר ּו ֵא ָליו ַמשְׂ ִּכי ֵלי ָה ִעיר ְּכ ִמ ׁ ְשלוֹ ַח ָמנוֹ תַ ,מ ָּג ׁש ְמ 1כ ֶּסה ְ ּב ַמ ּ ָפה ְלבָ נָ ה ,וּבוֹ
דִּ בְ ֵרי ַמ ֲא ֶפה ְ ּבצו ַּרת 'דָּ בָ ר־ ַא ֵחר'ַ .ה ְמ 1ס ִ ּבים ְ ּבבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב נֶ ְח ְרד ּו ֶאל מוּל ַה ַּמ ֲחזֶ ה ,או ָּלם ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם
ילים,
יח ּה ְ ּבאוֹ תוֹ ַמ ָּג ׁש וְ ׁ ִש ְּג ָר ּה ֶאל ַה ַּמשְׂ ִּכ ִ
ימה ִמדְּ מ ּות דְּ יוֹ ָקנוֹ ִ ,ה ִּנ ָ
נוֹ ַתר ְ ּב ׁ ַש ְלוָ תוֹ  .הוּא נָ ַטל ְּתמוּנָ ה ַמ ְר ׁ ִש ָ
יכם ֶאת דְּ יוֹ ָקנִ י ׁ ֶש ִּלי"...
ְ ּב ֵצרוּף ּ ֶפ ֶתק ָק ָטןַ " :א ֶּתם ׁ ְש ַל ְח ֶּתם ֵא ַלי דְּ יוֹ ָקן ׁ ֶש ָּל ֶכםַ ,אף ֲאנִ י ֵמ ׁ ִשיב וְ ׁשוֹ ֵל ַח ֲא ֵל ֶ
ַמ ַא ְב ֵקי ָד ִמים ָהי ּו לוֹ ַל ַּמ ְל ִ ּבי"ם ִעם ַמשְׂ ִּכי ֵלי ָה ִעירּ ִ ,ב ְתח ּום ַה ִח ּנו ְּךַ ,ה ּ ׁ ַש ָ ּבת וְ ַכ ׁ ְשר ּות ַה ּ ׁ ְש ִח ָ
יטהַ .ה ָּללוּ
לֹא ִה ְר ּפ ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו וְ ֵה ִציק ּו לוֹ ְ ּב ָכל ַצ ַ ד וָ ׁ ַש ַ ל ,וְ הוֹ ִסיפ ּו לוֹ ַצ ַ ר ו ְּכ ֵאב ַ ל ַמ ֶּס ֶכת יִ ּס ּו ָריו ַה ּ ְפ ָר ִט ִ ּיים ׁ ֶש ִּל ְּו ָתה
אוֹ תוֹ ִמ ּיוֹ ם ֵל ָדתוֹ וְ ַ ד־ ּ ְפ ִט ָירתוֹ ְ .מ ַב ְק ׁ ֵשי נַ ְפ ׁשוֹ לֹא ָ ּב ֲחל ּו ְ ּב ׁשוּם ֶא ְמ ָצ ִעי ,וְ ָט ֲ נ ּו ִ ּב ְפנֵ י ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ ת ִּכי ָה ַרב
יש ַק ַּנאי ּו ָפנָ ִטי וַ ֲח ַס ר
ַה ְ ּיהו ִּדי ְמבַ ֵּק ׁש ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת יְ הו ֵּדי בּ ו ָּק ֶרשְׂ ט ֶאל יְ ֵמי־ ַה ֵ ּבינַ יִ ם ַה ֲח ׁשו ִּכים ,וְ ִכי הוּא ִא ׁ
יליםִ ,ה ְס ִּכימ ּו ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ ת ְל ַפ ְר ֵסם ִמ ְכ ָרז ָח ָד ׁש ִלבְ ִח ַירת ַרב 'נָ אוֹ ר
ַהשְׂ ָּכ ָלה ְּכ ָל ִליתּ ְ .ב ַל ֲח ָצם ׁ ֶשל ַה ַּמשְׂ ִּכ ִ
ו ִּמ ְת ַקדֵּ ם' ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם ,וְ ה ּוא ּ 1פ ַּטר ִמ ַּת ְפ ִקידוֹ ּ ָ .ב ִעיר ָק ָמה קוֹ ל זְ ָ ָקה ,ו ְּל ִצדּ וֹ ׁ ֶשל ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם
נֶ ֶ ְמד ּו ַר ִ ּבים ִמ ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ָה ִעיר ַה ֲח ֵר ִדים ִל ְדבַ ר־ה' ,וְ ַה ָּלל ּו ַאף ּ ִפ ְר ְסמ ּו ִמ ְכ ָּתבִ ים ְ ּב ִע ּתוֹ נֵ י ַה ָ ּי ִמים ָה ֵהם,
ְלהוֹ ִדי ַ ְ ּב ׁ ַש ַ ר ַ ּבת־ ַר ִ ּבים ִּכי ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם ִהנּוֹ ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל בּ ו ָּק ֶרשְׂ ט וְ ָהרוֹ ֶ ה ָהר ּו ָחנִ י ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדים ׁ ֶש ָ ּב ּה,
וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְך ֵאין ְל ִה ְת ָחרוֹ ת ַ ל־ ְמקוֹ מוֹ ְ .ללֹא מוֹ ָראֶ ,ה ְח ִליט ּו ַחבְ ֵרי ַה ְּק ִה ָּלה ָה ַ ְצ ָמ ִאית ְ ּב ִעיר ְל ַמ ּנוֹ ת
יטה ְל ַה ֲ ִלים ַ יִ ן ִמ ָּכ ְך ו ְּל ַה ְפ ִסיק ְל ִה ְת ָ ֵרב
אשי ,וְ ַה ֶּמ ְמ ׁ ָש ָלה ֶה ְח ִל ָ
יהם ֶאת ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם ְּכ ַאב־ ֵ ּבית־דִּ ין ָר ׁ ִ
ֲ ֵל ֶ
ימ ִ ּיים ׁ ֶשל ַה ְּק ִה ָּלה ַה ְ ּיהו ִּדית ָ ּב ִעיר .או ָּלם ָה ְר ׁ ָש ִעים ַּכ ָ ּים נִ גְ ָר ׁש ִּכי ַה ׁ ְש ֵקט לֹא יו ָּכל ,ו ְּל ַא ַחר
יה ַה ּ ְפנִ ִ
ְ ּב ִענְ יָ נֶ ָ
ִמ ְס ּ ַפר ׁ ָשנִ ים ָ ָלה ְ ּביָ ָדם ְל ָה ִטיל ְּגזֵ ַרת ֵּגרו ּׁש ַ ל ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם ,וְ ָכ ָאמ ּור הוּא נֶ ֱ ַצר ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ָּגדוֹ ל
וְ ג ַֹר ׁש ֶאל ִמחוּץ ִלגְ בוּל רוֹ ַמנְ יָ הֵ ,מ ֵ בֶ ר ִלנְ ַהר ַהדָּ נ ּו ָ ּבהָ .העוֹ ָלם ַה ְ ּיהו ִּדי ָּג ַ ׁש וְ ָר ַ ׁש ְל ׁ ֵש ַמע דְּ בַ ר ַה ְּנבָ ָלה,
ַצדִּ ֵ
יפיוֹ ִרי
שה מוֹ נְ ִט ְ
מֶ.
יקי ַהדּ וֹ ר נֶ ְח ְלצ ּו ְל ֶ זְ ָרתוֹ ׁ ֶשל ְּגאוֹ ן־יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ַאף ְּגדוֹ ֵלי ַה ּ ׁ ְש ַת ְד ָלנִ ים ָ ּב ֶהם ַה ּ ַשׂ ר ר' ֹ
נֶ ְח ְלצ ּו ְל ֶ זְ ָרתוֹ  ,או ָּלם ַל ּ ׁ ָשוְ א ָהיָ ה ָּכל־ ֶה ָ ָמלַ .ה ַּמ ְל ִ ּבי"ם ָ בַ ר ְל ַכ ֵהן ְ ּב ָ ִרים ֲא ֵחרוֹ תַ ,א ְך ְס ַאת יִ ּס ּו ָריו לֹא
ַּת ָּמה ַ ,ד ֲא ׁ ֶשר נִ ְס ַּת ֵּלק ַ ל ֵאם־ ַהדֶּ ֶר ְך ָ ּב ִעיר ִק ֶ ּיב ,שְׂ בַ ע יִ ּסו ִּרים וְ רֹגֶ זַ .רק ְל ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ ִ ,ה ְתנַ ֲחמ ּו ְ ּבנֵ י
יהם ַה ְּנלוֹ זִ ים ,או ָּלם ֶאת ַה ַּנ ֲ שָׂ ה ֵאין ְל ָה ׁ ִשיב.
בּ ו ָּק ֶרשְׂ ט ַ ל ִה ְתנַ ֲהגו ָּתם ,וְ ִל ָ ּבם ִה ָּכה אוֹ ָתם ַ ל ַמ ֲ שֵׂ ֶ
ֹאשםְ ,ל ַל ֶּמ ְד ָך ַּכ ָּמה ָצ ִר ְ
יך
או ָּלם ַה ָּק ָ ּב"ה ִק ֵּנא ֶאת ְּכבוֹ ד־ ַה ּתוֹ ָרה ,וְ ׁ ִש ֵּלם ָל ְר ׁ ָש ִעים ֶאת ְּגמו ָּלם ְ ּבר ׁ ָ
יש ָתן
יצת ַ ְק ָרב ,ו ְּל ִח ׁ ָ
יצ ָתן ֲ ִק ַ
יכת ׁש ּו ָ ל ,וַ ֲ ִק ָ
יכ ָתן נְ ׁ ִש ַ
ְל ִה ָ ּז ֵהר ְ ּבגַ ַח ְל ָּתם ׁ ֶשל־ ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ּלֹא ִת ָּכוֶ הֶ ׁ ,ש ְּנ ׁ ִש ָ
ילים ׁ ֶש ֵה ִסית ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים נֶ גֶ ד ַה ַּמ ְל ִ ּבי"םֵ ,מת
ֹאש ַה ַּמשְׂ ִּכ ִ
ישת שָׂ ָרף ,וְ ָכל דִּ בְ ֵר ֶ
ְל ִח ׁ ַ
יהם ְּכגַ ֲח ֵלי־ ֵא ׁש .ר ׁ
ילים ׁ ֶש ָּנ ְתנ ּו יָ ד ַל ֵּגרו ּׁש ,לֹא נּ 1ק ּו ֵמעֹנֶ ׁש,
יש ָצ ִעיר ְליָ ִמים .וְ גַ ם ׁ ְש ָאר ַה ַּמשְׂ ִּכ ִ
ְ ּב ָסמו ְּך ַל ֵּגרו ּׁשְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ִא ׁ
אשי
וְ 1כ ָּלם נִ ְפ ְּגע ּו וְ נֶ ֶ נְ ׁש ּו ָק ׁשוֹ ת ַ ,ד ׁ ֶש ּ1כ ָּלם ָרא ּו ְ ּב ָכ ְך יַ ד־ה' .וְ לֹא ַרק ִמ ְ ּבנֵ י ְ ּב ִרית נֶ ֶ נְ ׁש ּוֶ ,א ָּלא ַּגם ָר ׁ ֵ
ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ ת ִק ְ ּבל ּו ֶאת־ ְּגמו ָּלם .ר ׁ
ֹאש ַה ֶּמ ְמ ׁ ָש ָלה ָהרוֹ ָמנִ יֶ ׁ ,ש ָח ַתם ַ ל ַה ּ ְפ 1קדָּ ה ַה ַּמ ְח ּ ִפ ָירה ,הו ַּסר ִמ ַּת ְפ ִקידוֹ
ָה ָרם ְל ַא ַחר ׁ ָשנָ הּ ְ ,ב ִד ּיוּק ְ ּביוֹ ם ַה ּ ׁ ָשנָ ה ְלגֵ ר ּו ׁשוֹ ׁ ֶשל ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם ,וְ ַאף ַה ָּנ ִס ְ
יך ַה ַּמ ְלכו ִּתי ׁ ֶש ּלֹא נָ ַקף ֶא ְצ ַ ּבע
ְל ַה ָּצ ַלת ַה ַּמ ְל ִ ּבי"םּ ,ג ַֹר ׁש ִמ ִּכ ְסאוֹ ַה ַּמ ְלכו ִּתי .וְ ִס ּ ֵפר ַה ְמ 1ק ָ ּבל ַר ִ ּבי ָא ׁ ֵשר זֶ ִּליג ַמ ְר ָּג ִל ּיוֹ תִּ ,כי ִ ּב ׁ ְשנַ ת תרע"ד
ִ ּב ֵּקר ָ ּב ִעיר בּ ו ָּק ֶרשְׂ ט ,וּבָ ַא ְכ ַסנְ יָ ה ָ ּב ּה ׁ ָש ָההָ ּ ,פגַ ׁש ֶאת ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ָה ִעירֶ ׁ ,ש ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ְּכ ָא ָדם ָ ׁ ִשיר ַא ְך
יש הוּא
ִה ְתנַ ֵהג ְּכ ַא ַחד ַה ּ ׁשוֹ ִטיםְ .ל ַא ַחר ׁ ֶש ָּת ַמ ּה ַ ל־ ָּכ ְך ִ ּב ְפנֵ י ַ ּב ַ ל ָה ַא ְכ ַסנְ יָ הִ ,ס ּ ֵפר לוֹ ַה ָּלה ִּכי ָה ִא ׁ
ִמ' ֶּנ ְכ ֵדי' ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם ,דְּ ַהיְ נ ּו ָסבוֹ ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמרוֹ ְד ָפיו ַה ְּגדוֹ ִלים ,וְ הוּא נִ ּזוֹ ק ִמ ִּק ְל ָלתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם
וְ ִה ְס ּתוֹ בֵ ב ְ ּבחוּצוֹ ת ָה ִעיר ְ ּב ׁ ִש ָּגעוֹ ן וְ ֵטרוּף־דַּ ַ ת .וְ ַאף ְ ּבנֶ ְכדּ וֹ זֶ ה דָּ ְב ָקה ַה ְּק ָל ָלה ,ו ִּמדֵּ י ׁ ָשנָ ה ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ָח ְד ׁ ַשיִ ם
יָ ִמים הוּא נֶ ְה ּ ַפ ְך ְל ָא ָדם ְמבְ 1ל ָ ּבל וְ עוֹ שֶׂ ה ַמ ֲ שֵׂ י ׁ ִש ָּגעוֹ ן ,ו ִּמ ָּכאן דָּ ַבק בּ וֹ ַה ִּכ ּנוּי 'נֶ ֶכד ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם'...

נֶ ֶפ ׁש ִּכי ֶת ֱח ָטא ּו ָמ ֲ ָלה ַמ ַ ל ַ ּבה'
יט ׁש ,נִ ְכנַ ס יְ הו ִּדי ִ ּב ׁ ְשנוֹ ת ָה ֲ ִמ ָידה ,וְ ַ ל ּ ָפנָ יו
ׁ ִש ְל ֵהי ח ֶֹרף תקכ"טֶ .אל ֵ ּבית־ ִמ ְד ָר ׁשוֹ ׁ ֶשל ַה ַּמ ִּגיד ִמ ֶּמזְ ִר ְ
יש ,וְ ָהיָ ה נִ ָּכר ִּכי ָאסוֹ ן נוֹ ָרא ֵא ַרע לוֹ זֶ ה ִמ ָּקרוֹ בַ " .ר ִ ּבי!"
ֲא ֶר ׁ ֶשת ֵאבֶ ל וְ תוּגָ הֵ .מ ֵ ינָ יו זָ ְלג ּו דְּ ָמעוֹ ת ׁ ָש ִל ׁ
ָצוַ ח ְ ּבקוֹ ל נִ ׁ ְש ָ ּברַ " ,הצִּ יל ּו ֶאת נֶ ֶפ ׁש ְ ּבנִ י ִמ ּ ׁ ְש ָמד"! ַה ֵ ּבןַ ,אבְ ֵר ְך ָצ ִעיר ו ּ1מ ְכ ׁ ָשר ,נִ ְת ּ ַפס ְ ּב ִר ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ַה ּכ ֶֹמר
ַהנּוֹ ְצ ִריֶ ׁ ,ש ָּל ַט ׁש ָ ָליו ַ יִ ן ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ַמד ַ ל ִּכ ׁ ְשרוֹ נוֹ ָתיו ַה ְ ּברו ִּכיםַ .אט־ ַאט ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו ,נִ ְכנַ ס ִע ּמוֹ
יח ָלצוּד ֶאת־נַ ְפ ׁשוֹ וְ ִלגְ ֹנב ֶאת־ ִלבּ וֹ ּ ְ .בנֵ י
ְלשִׂ יחוֹ ת ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ֱאמוּנוֹ ת וְ ֵדעוֹ ת ,וּבַ ֲח ַל ְק ַל ּק ּות ְל ׁשוֹ נוֹ ִה ְצ ִל ַ
ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ׁ ֶשל ָה ַאבְ ֵר ְך לֹא ָרא ּו ְ ּב ַ יִ ן־יָ ָפה ֶאת ִה ְתרוֹ ֲ ע ּותוֹ ִעם ַהכּ ֶֹמר ַה ּנוֹ ְצ ִריַ ,א ְך לֹא ׁ ִש ֲ ר ּו ְ ּבנַ ְפ ׁ ָשם ַ ד
ַּכ ָּמה ָחמ ּור ַהדָּ בָ ר .וְ ַרק ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְ ּביוֹ ם ָ ּב ִהירָ ,א ַרז ַה ָּלה ֶאת־ ֲח ָפ ָציו וְ ָ בַ ר ְל ִה ְתגּ וֹ ֵרר ְ ּבבֵ ית ַהכּ ֶֹמרִ ,מ ּתוֹ ְך
יהם .או ָּלם ְּכבָ ר ָהיָ ה ְמ 1א ָחר ִמדַּ י,
ַמ ָּט ָרה 1מ ְצ ֶה ֶרת ִּכי ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ְל ָה ִמיר ֶאת־דָּ תוֹ ַ ,ר ְח ָמנָ א ִל ְּצ ַלן ,נִ ְפ ְקח ּו ֵ ינֵ ֶ
תה ּוֶ .את
וְ ָכל ַּת ֲחנ ּונֵ ֶ
יהם ִ ּב ְפנֵ י ָה ַאבְ ֵר ְך ְלבַ ל יַ ֲ זֹב ְמקוֹ ר ַמיִ ם ַח ִ ּיים ַל ְחצֹב בּ ֹארוֹ ת בּ ֹארֹת נִ ׁ ְש ָ ּב ִרים ָ ,ל ּו ַ ּב ּ ֹ
ָּכל זֹאת ִס ּ ֵפר ָה ָאב ַה ּ ׁ ָשבוּר ְ ּב ָאזְ נֵ י ַה ַּמ ִּגיד ,וְ ִלבּ וֹ נִ ׁ ְש ַ ּבר ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ְל ׁ ֵש ַמע ָה ָאסוֹ ן ַה ָּכבֵ דֲ " .היִ ָּת ֵכן?! ַאבְ ֵר ְך
ַּת ְל ִמיד־ ָח ָכם ,נָ ַפל ְ ּב ֶר ׁ ֶשת ַה ִּס ְט ָרא־ ָא ֳח ָרא"?! ָק ָרא ַה ַּמ ִּגידּ ,ובִ ְד ֵבק ּות ֲ צו ָּמה ֵה ֵחל לוֹ ַמר דִּ בְ ֵרי ּתוֹ ָרה ַ ל
ַה ּ ָפסוּק ׁ ֶש ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת וַ ִ ּי ְק ָרא" :נֶ ֶפ ׁש ִּכי ֶת ֱח ָטא ו ָּמ ֲ ָלה ַמ ַ ל ַ ּבה'"ְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ְמ ַק ּ ׁ ֵשר ֶאת ַה ֶּנ ֱא ַמר ַ ּב ּ ָפסוּק ִעם
ַה ִּמ ְק ֶרה ֶה ָ גוּם ׁ ֶשל נֶ ֶפ ׁש ָה ַאבְ ֵר ְך ׁ ֶש ָח ְט ָאה ו ָּמ ֲ ָלה ַמ ַ ל ַ ּבה' ֱאל ִֹקים ַח ִ ּיים ,וְ ֶה ֱא ִר ְ
יך ִ ּב ְדבָ ָריו זְ ַמן־ ָמה.
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ,הוֹ ָרה ַה ַּמ ִּגיד ְל ַכ ֵּנס ִמנְ יָ ן ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ַה ּ1מבְ ָח ִריםַ ,ל ֲא ִמ ַירת ְּת ִה ִּלים ָּכל ַה ַּליְ ָלה ְל ַה ָּצ ַלת
אדי ַ ּב ַ ל ' ַה ַּתנְ יָ א'ַ .ה ּ ׁ ַש ַחר ָ ָלהּ ,ו ְל ֶפ ַתע נִ ְפ ְּת ָחה ַהדֶּ ֶלת
יהם ַר ִ ּבי ׁ ְשנֵ יאוֹ ר זַ ְל ָמן ִמ ַּל ִ
ָה ַאבְ ֵר ְך ,וְ נִ ְמנָ ה ֲ ֵל ֶ
ְ
ו ַּב ּ ֶפ ַתח הוֹ ִפי ַ ָה ַאבְ ֵרך ַה ְמ 1ד ָ ּברַ .ה ָּלה לֹא ָא ַמר ְמא ּו ָמה ,וְ ַאף ֶא ָחד ַּגם לֹא ִה ְט ִרידוֹ ִ ּב ׁ ְש ֵאלוֹ ת ,או ָּלם ַה ֵּנס
ישוֹ ן
יש ֶאת ּ1כ ָּלםִ .ה ְת ָ ּב ֵררִּ ,כי ְ ּב ִא ׁ
ַה ָּגלוּי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשב ּו ָ ּבנִ ים ִלגְ בו ָּלם וְ ֵה ׁ ִשיב ֵלב ָאבוֹ ת ַ ל־ ָ ּבנִ יםִ ,ה ְר ִע ׁ
ַליְ ָלהּ ְ ,בעוֹ ד ַּת ְל ִמ ָידיו ַה ְּגדוֹ ִלים ׁ ֶשל ַה ַּמ ִּגיד ִמ ְת ַח ְּננִ ים ו ַּמ ְע ִּת ִירים ְל ַמ ֲ נוֹ ָ ,ח ׁש ָה ַאבְ ֵר ְך ְל ֶפ ַתע ְ ּבגַ ֵּלי
יחֵ ,אין
ֲח ָר ָטה ְּגדוֹ ִלים ,ו ִּב ֵּק ׁש ְל ִה ָּמ ֵלט ִמ ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ַהכּ ֶֹמרֶ .א ָּלא ׁ ֶש ַהדֶּ ֶלת ָהיְ ָתה נְ עו ָּלה ַ ל ַמ ְס ֵּגר וּבְ ִר ַ
יוֹ ֵצא וְ ֵאין ָ ּבא .רוּחוֹ ׁ ֶשל ָה ַאבְ ֵר ְך ָהיְ ָתה סוֹ ֶ ֶרת ָ ָליו ,וְ הוּא ּ ֹכה נִ ַחם ַ ל ַמ ֲ שָׂ יו ָה ָר ִעים ַ ,ד ׁ ֶש ֶה ְח ִליט
ִל ְק ּ ֹפץ ֵמ ַ ל ַה ַח ּלוֹ ן ַה ָּגבוֹ ַּהַ ,אף ִאם יַ ֲ ֶלה לוֹ ַהדָּ בָ ר ְ ּב ַח ָ ּייו .או ָּלם ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ָח ְמל ּו ָ ָליו ,ו ְּב ׁ ָש ָ ה
ׁ ֶש ָּק ַפץ ִמ ַ ּב ַ ד ַל ַח ּלוֹ ןִ ,ה ִּגי ָ ה רו ַּח ְס ָ ָרה ׁ ֶש ְּנשָׂ ַא ּת ּו ַל ֶּמ ְר ַח ִּקים ,וְ הוּא נָ ַחת ַ ל ַה ַּק ְר ַקע ָה ַר ָּכה ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם.
ִמ ּ ׁ ָשם ָא ָצה לוֹ ַהדֶּ ֶר ְך ְל ֵבית־ ִמ ְד ָר ׁשוֹ ׁ ֶשל ַה ַּמ ִּגיד ,וְ ׁ ָשם ׁ ָש ָהה יָ ִמים ֲא ָח ִדיםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַמ ֲה ָל ָכם ִה ׁ ְש ּ ִפי ַ
ָ ָליו ַה ַּמ ִּגיד ֵמהוֹ דוֹ  ַ ,ד ׁ ֶש ִּלבּ וֹ ִה ְת ַה ּ ֵפ ְך ָ ָליו ְלטוֹ ָבה וְ ה ּוא ָה ַפ ְך ִל ְהיוֹ ת ַאבְ ֵר ְך ָּכ ׁ ֵשר וִ ֵירא ׁ ָש ַמיִ ם ֵמ ַר ִ ּבים.
ָ בְ ר ּו ׁ ָשנִ ים ֲא 1רכּ וֹ ת ,וְ ַה ִּס ּפוּר ָחזַ ר ַ ל־ ַ ְצמוֹ ְ ּבצו ָּרה דּ וֹ ָמהַ .ה ּ ַפ ַ ם ֵא ַרע ַהדָּ בָ ר ִעם ַאבְ ֵר ְך ָצ ִעיר
ׁ ֶש ִה ְתגּ וֹ ֵרר ַ ּב ֲ יָ ָרה ְק ַט ָּנה ְ ּב ָסמו ְּך ְל ִליאוֹ זְ נָ הְ ,מקוֹ ם ְמג ּו ָריו ׁ ֶשל ַ ּב ַ ל ַה ַּתנְ יָ אָ ׁ ,שם ָ ְמ ָדה ַא ְכ ַסנְ יַ ת דְּ ָר ִכים
ׁ ֶש ָהיְ ָתה ׁ ַש ֶ ּי ֶכת ְל ַא ְל ָמנָ ה יְ ה ּו ִד ָ ּיה ,וְ ָל ּה ׁ ְש ֵּתי ָ ּבנוֹ תַ .ה ַ ּבת ַה ְּגדוֹ ָלה נִ ּ ְשׂ ָאה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּגי ָ ה ְל ִפ ְר ָק ּהְ ,לבָ חוּר
אשוֹ ן ָּכ ְך ַמ ֲ שֵׂ ה ּו ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ֵשנִ יַּ ,גם
ָצ ִעיר ׁ ֶש ָהיָ ה ַל ְמ ָדן 1מ ְפ ָלג ו ַּב ַ ל ִּכ ׁ ְשרוֹ נוֹ ת נִ ְפ ָל ִאים ,ו ְּכ ַמ ֲ שֵׂ ה ּו ׁ ֶשל ָה ִר ׁ
יח
הוּא ָהיָ ה ַ ּב ַ ל־ ַּג ֲאוָ ה ָּגדוֹ ל וְ ַאף הוּא ֵה ֵחל ְל ִה ְתרוֹ ֵ ַ ִעם ַה ּכ ֶֹמר ַהנּוֹ ְצ ִרי ׁ ֶש ִה ְתגּ וֹ ֵרר ָ ּב ֲ יָ ָרהַ .ה ָּלה ִה ְצ ִל ַ
ֹאש ַה ְּכ ָמ ִרים ׁ ֶש ִה ְתגּ וֹ ֵרר
ַאף הוּא ִל ְל ּכֹד אוֹ תוֹ ְ ּב ֶח ְל ַקת ְל ׁשוֹ נוֹ  ַ ,ד ׁ ֶש ָ ָלה ְ ּביָ דוֹ ְל ׁ ַש ְכנְ עוֹ ְל ִה ּ ָפגֵ ׁש ִעם ר ׁ
יט ּ ְפ ְסקְּ ,כ ׁ ֶש ְ ּב ַמ ֲה ָל ָכם זָ ָכה ִל ְכבוֹ ד ְמ ָל ִכים
ָ ּב ִעיר וִ י ֶט ּ ְפ ְסק ַה ְּגדוֹ ָלה .יָ ִמים ֲא ָח ִדים ׁ ָש ָהה ָה ַאבְ ֵר ְך ְ ּבוִ ֶ
ׁ ֶשהוֹ ִסיפ ּו ַּג ֲאוָ ה ְלגַ ֲאוָ תוֹ  ,וְ ֶא ֶרס ַה ְּכ ִפ ָירה ּ ִפ ְע ּ ֵפ ַ ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשב ְל ֵביתוֹ וּבְ נֵ י ַה ָּמקוֹ ם לֹא ֶה ֱ נִ יק ּו לוֹ
יט ּ ְפ ְסק,
אשי ְ ּבוִ ֶ
ֶאת ַה ָּכבוֹ ד ָה ָראוּי לוֹ ְל ִפי דַּ ְע ּתוֹ ָּ ,ג ְמ ָלה ַה ַה ְח ָל ָטה ְ ּב ִלבּ וֹ ַל ֲ בֹר ְל ִה ְתגּ וֹ ֵרר ְ ּבבֵ ית ַהכּ ֶֹמר ָה ָר ׁ ִ
יה ֶאל
ישת ַ ּמוֹ וְ ַה ׁ ְש ָל ַכת דָּ תוֹ ַא ַחר ֵּגווֹ ּ ַ .ב ַּצר ָל ֶהןָ ּ ,פנ ּו ָה ַא ְל ָמנָ ה ּו ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ֶת ָ
ו ְּכ ֶפשַׂ ע ָהיָ ה ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין נְ ִט ׁ ַ
יש ִס ּ ְפר ּו לוֹ ֶאת ִס ּפו ָּרן ֶה ָ גוּםִ .ה ְמ ִּתין ַר ִ ּבי ׁ ְשנֵ יאוֹ ר זַ ְל ָמן ַ ד ׁ ֶש ִּכ ּל ּו ֶאת
ַ ּב ַ ל ַה ַּתנְ יָ א ,ו ִּב ְד ָמעוֹ ת ׁ ָש ִל ׁ
יהן ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָא ַמרַּ " :כ ַּמ ֲ שֶׂ ה ַה ֶ ּזה ַמ ָּמ ׁשֵ ,א ַרע ִלי ִ ּב ְהיוֹ ִתי ַּת ְל ִמיד ֵא ֶצל מוֹ ִרי וְ ַר ִ ּבי ַה ַּמ ִּגיד
דִּ בְ ֵר ֶ
יט ׁשָ ּ ,פ ַתח
יט ׁש ָ ָליו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ַאף ׁ ָשם ִ ּב ֵּק ׁש ָצ ִעיר יְ הו ִּדי ְל ָה ִמיר דָּ תוֹ  .וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּבא ָא ִביו ְל ֶמזְ ִר ְ
ִמ ֶּמזְ ִר ְ
ַה ַּמ ִּגיד וְ ָא ַמר דִּ בְ ֵרי ּתוֹ ָרה ַ ל ַה ּ ָפסוּק 'נֶ ֶפ ׁש ִּכי ֶת ֱח ָטא וּ ָמ ֲ ָלה ַמ ַ ל ַ ּבה'" .ו ִּמ ָ ּיד ֵה ֵחל ַ ּב ַ ל ַה ַּתנְ יָ א ַל ֲחזֹר
ַא ַחר ַהדְּ בָ ִרים ׁ ֶש ָא ַמר ַה ַּמ ִּגיד ִ ּב ׁ ְש ָ תוֹ ְּ .כ ׁ ֶש ִּס ֵ ּיםֵ ,ה ִבינ ּו ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַ ּב ַ ל ַה ַּתנְ יָ א ַמה ַּל ֲ שׂ וֹ תּ ,ו ִמ ָ ּיד ָ ּב ֲחר ּו
ִמנְ יָ ן ַל ֲא ִמ ַירת ְּת ִה ִּלים ָּכל אוֹ תוֹ ַה ַּליְ ָלה .וְ ׁשוּבָ ,חזַ ר ַה ִּס ּפוּר ַ ל־ ַ ְצמוֹ ְ ּבא ַֹרח ּ ֶפ ֶלא ,וְ ִעם ַא ׁ ְשמ ֶֹרת ַהבּ ֶֹקר
יש.
הוֹ ִפי ַ ַ ּב ָּמקוֹ ם ַאבְ ֵר ְך ָצ ִעירֶ ׁ ,ש ִה ְצ ָט ֵרף ַאף הוּא ִעם ְּכנִ ָ
יסתוֹ ַל ֲא ִמ ַירת ַה ְּת ִה ִּלים ִמ ּתוֹ ְך דְּ ָמעוֹ ת ׁ ָש ִל ׁ
ׁ ָשב ּו ַ יָ ִמים ׁ ָש ָהה ֶה ָח ָתן ְ ּב ִליאוֹ זְ נָ ה ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָחזַ ר ְלבֵ יתוֹ ִּכבְ ִר ָ ּיה ֲח ָד ׁ ָשה ו ְּמט ֶֹה ֶרת ,וְ ׁ ָשב וְ ָר ָפא לוֹ .
ׁשוּב ָ בְ ר ּו ׁ ָשנִ ים ֲא 1רכּ וֹ ת ,וְ ֶאל ַר ִ ּבי ְמנַ ֵחם ֶמנְ דְּ ל ִמבּ וֹ ה ּו ׁש ,נִ ינוֹ ׁ ֶשל ַה ַּצדִּ יק ַר ִ ּבי ׁ ָשלוֹ ם יוֹ ֵסף ְ ּבנוֹ ְ ּבכוֹ רוֹ
ישא' ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמרוּזִ 'יןִ ,ה ִּגי ַ יְ הו ִּדי ָּכאוּב וְ ׁ ָשבוּר ,וְ ִס ּ ֵפר ִ ּב ְכ ֵאב ַ ל ְ ּבנוֹ ׁ ֶש ִּמ ְתגּ וֹ ֵרר ָ ּב ִעיר
ׁ ֶשל ַה' ָּסבָ א ַקדִּ ׁ ָ
ישינֶ ב וּבְ ַד ְע ּתוֹ ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמדַ ,ר ְח ָמנָ א ִלצְּ ַלןְ .ל ׁ ֵש ַמע ַהדְּ בָ ִרים ,נִ ְר ַ ׁש ָה ַר ִ ּבי ַ ד ִע ְמ ֵקי נִ ׁ ְש ָמתוֹ  ,וְ ֶה ְח ִליט
ִק ׁ ִ
ישינֶ ב ְּכ ֵדי ְלנַ ּסוֹ ת ְל ָה ׁ ִשיב ֶאת־ ִלבּ וֹ ׁ ֶשל ַה ֵ ּבן ְל ָאבִ יו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ םַ .ה ְּנ ִסי ָ ה
ָל ֵצאת ַלדֶּ ֶר ְך וְ ִל ׁ ְשבּ וֹ ת ָ ּב ִעיר ִק ׁ ִ
ָהיְ ָתה ָק ׁ ָשה וַ ֲא 1ר ָּכה ִ ּב ְתנָ ֵאי ַה ָ ּי ִמים ָה ֵהם ,וּבַ דֶּ ֶר ְך ִה ְת ַק ְל ֵקל ָה ֶר ֶכב ַּכ ָּמה ּ ְפ ָ ִמים .או ָּלם ָה ַר ִ ּבי לֹא ָא ַמר
נוֹ ָא ׁש וְ ָא ַמר ִל ְמ ַל ָּויוִּ ,כי נִ ָּכר ַ ד ַּכ ָּמה ַה ִּס ְט ָרא־ ָא ֳח ָרא ִמ ׁ ְש ַּתדֶּ ֶלת ְל ִה ָּל ֵחם בּ וֹ ו ְּל ַה ְפ ִרי ַ לוֹ ְל ַהצִּ יל נֶ ֶפ ׁש
ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאלַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ִּכי ֵאין ֶא ְפ ׁ ָשרוּת ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך ִ ּבנְ ִסי ָ ה ְ ּב ֶר ֶכבּ ִ ,ב ֵּק ׁש ָה ַר ִ ּבי ִלשְׂ כּ ֹר סוּס
ישינֶ בּ ִ .ב ׁ ְשה ּותוֹ ׁ ָשם ִס ּ ֵפר ֶאת ַה ִּס ּפוּר
יה ָ שָׂ ה ֶאת ׁ ְש ֵא ִרית ַהדֶּ ֶר ְך ַ ,ד ׁ ֶש ִה ִּגי ַ ָל ִעיר ִק ׁ ִ
וַ ֲ גָ ָלה וְ ָ ֶל ָ
ֵ
יט ׁשַּ ,כ ְּמ 1ס ּ ָפר ְל ֵ יל ,וְ ַ ל ַה ׁ ְש ּ ָפ ָ תוֹ ְל ָה ׁ ִשיב ֵלב אוֹ ֵבד ִ ּב ְת ׁשוּבָ הּ ְ .ב ֵליל
ׁ ֶש ֵא ַרע ִעם זְ קנוֹ ַה ַּמ ִּגיד ִמ ֶּמזְ ִר ְ
ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁשּ ִ ,ב ׁ ְש ַ ת ֲא ִמ ַירת ַה ִּקדּ ו ּׁשּ ָ ,ב ֲ ר ּו ּ ָפנָ יו ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ְּכ ַל ּ ִפיד־ ֵא ׁש ,וְ ָהיָ ה נִ ָּכר ִּכי ֲ בוֹ ָדתוֹ זוֹ ְק ׁשו ָּרה
ְ ּב ַה ְחזָ ַרת אוֹ ָת ּה נְ ׁ ָש ָמה נִ דַּ ַחת ְלכוּר־ ַמ ֲח ַצ ְב ָּת ּהַ .ה ּ ׁ ַש ָ ּבת ָ בְ ָרה ַ ל ַה ּנוֹ ְכ ִחים ְ ּב ַה ְר ָּג ׁ ָשה ִע ָּל ִאית ,וְ ִעם ֵצאת
ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ִה ִּגי ַ ַה ֵ ּבן ְל ַח ּ ֵפשׂ ֶאת ָאבִ יו ,וְ הוֹ ִדי ַ ִּכי הוּא ִמ ְת ָח ֵרט ַ ל ַמ ֲ שָׂ יו ,וְ נַ ֲ שָׂ ה ַ ּב ַ ל־ ְּת ׁשוּבָ ה ָּגמוּר.

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ַ ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

וַ יְ ַד ֵ ּבר ה' ֵא ָליו ֵמא ֶֹהל מוֹ ֵ ד )א ,א( ַ -ט ַ ם ׁ ֶשה ְצ ַר ְך לוֹ ַמר
ֹאמר ׁ ֶש ּלֹא ָמנַ ע ה' קוֹ לוֹ ִמ ּ ׁ ְשמוֹ ַ ְלזו ַּלת
ֵא ָליוֶ ׁ ,ש ּלֹא ת ַ
מ ֶש%ה ֶא ָּלא ְ ּב ֵ ֶר ְך יִ שְׂ ָר ֵאלֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ְ ּי ַד ֵּבר ְּבא ֶֹהל מוֹ ֵ ד לֹא
ֹ
יִ ְמנַ ע ׁ ְש ִמי ַ ת ַהדִּ בּ וּר ֵמ ַה ּ ִמזְ דַּ ְּמנִ ים ׁ ָשם ׁ ֶש ֵהם ְמ ׁ ָש ְר ָתיו
ּ ֹכ ֲהנֵ י ה'ָ ,לזֶ ה ָא ַמר ֵא ָליו ֵמא ֶֹהל מוֹ ֵ ד ׁ ֶש ֲא ִפ ּלוּ ְּבגֶ ׁ ֶשת
מ ֶש%ה ְלא ֶֹהל מוֹ ֵ ד ְולֹא יִ ְהי ּו ׁ ָשם ֶא ָּלא ּ ֹכ ֲהנֵ י ה' ,לֹא ָהיָ ה
ֹ
ֹאמר
וּב ֶד ֶר ְך ֶר ֶמז יִ ְרמֹז ׁ ֶש ּי ַ
שהְ :
מֶ%
נִ ׁ ְש ָמע ַהדִּ בּ וּר ֶא ָּלא ְל ֹ
מ ֶש%ה ְליִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ָשם ְּבא ֶֹהל מוֹ ֵ ד ּ ֹכל ֲא ׁ ֶשר יְ ַצוֵּ ה ּו ה'ָ ,לזֶ ה
ֹ
ֹאמר הוּ א
ָס ַמ ְך ֵמא ֶֹהל מוֹ ֵ ד ֵלאמֹרֵ ּ ,פרו ּׁש ִמ ּ ׁ ָשם י ַ
ימת ַהדִּ בּ ּור
ְליִ שְׂ ָר ֵאלְ ,ויֵ ׁש ָּבזֶ ה טוּ ב־ ַט ַ ם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֵא ַ
ַ ל ׁשוֹ ְמ ָ יו ִל ְפנֵ י ַה ּ ֶמ ֶל ְך ַה ְמ ַצוֶּ ה ָ ּבר ּו ְך הוּאּ ַ ,גם ׁ ֶש ַ ּי ְצדִּ יקוּ
ֹאמר ַהדְּ ָב ִרים ְל ָפנָ יו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ּלֹא הוֹ ִתיר
אוֹ תוֹ ְּביוֹ ֵתר ְּכ ׁ ֶש ּי ַ
ְולֹא הוֹ ִסיף ַ ל דְּ ָב ָריו .עוֹ ד יִ ְרמֹז ַ ל־זֶ ה ַהדֶּ ֶר ְך ֵא ָליו
ֵמא ֶֹהל מוֹ ֵ ד ּ ֵפרו ּׁשֶ ׁ ,ש ּלֹא ִה ּ ִשׂ יג ִל ְד ַבר ה' ֵא ָליו ֶא ָּלא ְל ַצד
ׁ ֶש ָּמ ַחל ה' ַ ל ֲ וֹן ָה ֵ גֶ ל ְו ׁ ָש ַכן ְּבא ֶֹהל מוֹ ֵ ד ְלאוֹ ת
ילה ְליִ שְׂ ָר ֵאל ָה ְרמ ּוזָ ה
ּו ְלמוֹ ֵפתֲ ,א ָבל ִאם לֹא ָהיְ ָתה ַה ְּמ ִח ָ
ֹאמר
ְ ּבא ֶֹהל מוֹ ֵ ד ,לֹא ָהיָ ה ה' ְמ ַד ֵּבר ֵא ָליוְ ,ו ָא ַמר לוֹ ׁ ֶש ּי ַ
דָּ ָבר זֶ ה ְליִ שְׂ ָר ֵאלְ ,והוּ א אוֹ ְמרוֹ ֵלאמֹרְ .ו ִת ְמ ָצא ׁ ֶש ָא ְמרוּ
ׁ ָשם ְּבתוֹ ַרת ּכ ֲֹהנִ ים ֵלאמֹר ָ -אמוֹ ר ָל ֶהם דִּ ְב ֵרי ִּכבּ ּו ׁ ִשים,
יל ֶכם ְמ ַד ֵּבר ִע ִּמי ְוכוּ' ַ ד־ ָּכאן ְוהוּ א ְמכ ָּון ְל ֵפר ּו ׁ ֵשנ ּו.
ִ ּב ׁ ְש ִב ְ
עוֹ ד ָא ְמר ּו ַר ַּז"ל יָ כוֹ ל ָהיָ ה ְמ ַד ֵ ּבר ִע ּמוֹ ְלצ ֶֹר ְך ַ ְצמוֹ ,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר ֵלאמֹר ִּב ׁ ְש ִביל יִ שְׂ ָר ֵאל ָהיָ ה ְמ ַד ֵ ּבר ִע ּמוֹ ְולֹא
ִ ּב ׁ ְש ִביל ַ ְצמוֹ ִּ ...כי ֵּת ַבת ֵלאמֹר ִמע ּוט ִהיאְ ,ל ַמ ֵ ט ׁ ֶש ּלֹא
מ ֶש%ה זוּ ַלת ִ ּב ׁ ְש ִביל יִ שְׂ ָר ֵאל ּ ֵפרו ּׁש ְל ַד ֵּבר
ָהיָ ה דִּ בּ וּרוֹ ְל ֹ
מ ֶש%ה ֶא ָּלא דִּ ְב ֵרי
ָל ֶהםִ ,מ ָּכאן ַא ָּתה ָל ֵמד ׁ ֶש ּלֹא דִּ ֵּבר ה' ִעם ֹ
מ ֶש%ה ִק ֵּבל
ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּ ָמ ַסר ְליִ שְׂ ָר ֵאלְ ,והוּא ַמ ֲא ַמר ַה ַּת ָּנא ֹ
ּתוֹ ָרה ִמ ִּסינַ י ו ְּמ ָס ָר ּה ִליהוֹ ׁש ַ ָ ,הא ָל ַמ ְד ָּת ׁ ֶש ָּכל ַמה
ּ ׁ ֶש ִּק ֵּבל ָמ ַסר ,ו ִּמ ָּכאן ַא ָּתה ָל ֵמד ׁ ֶש ּלֹא הוֹ ִדיעוֹ ה' סוֹ ד
שה ִ ּב ִידי ָ ה,
מֶ%
ׁ ֶש ּלֹא ִל ּ ְמדוֹ ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאלְ ,וה ּו ׁ ְשו ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ֹ
יש:
ֶא ָּלא ׁ ֶשהוּא ָל ַמד ִמ ּ ִפי ַה ְ ּגב ּו ָרה ְויִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ּ ִפי ִא ׁ

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בשבת־קודש פרשת ויקרא שנת תי"ו ,התכנסה בעיר
יערוסלאב ,במהלך תקופת היריד המסחרי
שהתקיים בה ,אסיפה חשובה של גדולי הדור,
בראשות ה"תוספות יום־טוב" ,ואז הכריזו בנוכחות
קהל נאספים גדול ,שאין לקנות את משרת הרבנות
בכסף ,תקנה קדומה שכבר נקבעה בשנת ש"נ ביריד
קרעמניץ שבלובלין ,עלה חתמו שלושים גאוני הדור
ההוא בהם בעל הלבושים ,המהרש"ל ,הכלי יְ ָקר,
הסמ"ע ,המהר"ם מלובלין ,המהרש"א ,השל"ה
הקדוש ועוד ,ועתה הוחלט לחזקה שוב" .והוכרז
ביום שבת־קודש פרשת ויקרא בקיבוץ גדול עם רב
ועצום מישראל ,ונכתב בספר פנקס הארצות מן
הראשי ישיבות והרבנים ,שיהיה חוק ולא יעבור,
להכריז מדי שנה בשנה בדבר הרבנות ,שלא לקנות
הרבנות משר העיר כאשר נעשה מאז ומקדם" ,כפי
שכותב התויו"ט בעצמו בספרו 'מגילת איבה' ,והוא
מוסיף" :ועל־ידי זה גרמתי לי שונאים רבים ,עד
אשר עשו לי שטנה וכסבורים היו לדחות אותי מן
הרבנות" .בדבריו הוא מרמז על העלילה השפלה
שהלשינו כנגדו שונאיו בפני השלטונות ,והללו
הטילו עליו צו גירוש מלודמיר בה שימש ברבנות,
אולם יהודי העיר הצליחו לבטל את הצו" .ועד ארבע
ארצות" ,שהוקם בשנת ר"פ והתקיים במשך 244
שנים עד שנת תקכ"ד ,העניק סמכות לגדולי הדור
להנהיג את קהילות ישראל ברחבי פולין וארצותיה,
לייצגם בפני השלטונות ולתקן את הפרצות .ראשי
הוועד תיקנו תקנות רבות ,ובהן תקנה זו שלא לקנות
את הרבנות בכסף לאחר שהדבר גרם למחלוקות
קשות .ובפנקס הקהילה בלבוב נכתב ,שבשעה
שהוציאו את רבה של העיר רבי חיים רייצעס
לשריפה בערב שבועות תפ"ח ,לאחר עלילה שפלה,
אמר שמותו נגרם לו על שרכש את השררה בכסף.

מר ַ ל ְּכבוֹ ד ַה ּזו ַּלתֶ ׁ ,ש ֵּכן ִצ ּווּי ְמיָ 1חד יֵ ׁש ַ ל
ִמדִּ ינֵ י ַה ְק ָר ַבת ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת ָאנ ּו ְל ֵמ ִדים ַּכ ָּמה ָח ׁשוּב ִל ׁ ְש ֹ
ִמנְ ַחת ָ נִ י ׁ ֶש ָ ָליו נֶ ֱא ַמר "וְ נֶ ֶפ ׁש ִּכי־ ַת ְק ִריב ָק ְר ַ ּבן ִמנְ ָחה" ,וְ ַה ָּק ָ ּב"ה אוֹ ֵמר ָ ָליו ׁ ֶש ֶּנ ְח ׁ ָשב ְּכ ִא ּל ּו ִה ְק ִריב
נַ ְפ ׁשוֹ ּ .ו ְב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶש ַּמ ְק ִריב עוֹ ף נִ ְצ ַט ָּוה ַהכּ ֵֹהן ׁ ֶש ּלֹא יְ ׁ ַש ַּסע ְּכנָ ָפיוְּ " ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח שָׂ בֵ ַ ו ְּמ 1הדָּ ר
ְ ּב ָק ְר ָ ּבנוֹ ׁ ֶשל ָ נִ י"ְ ,ל ַה ֲ נִ יק לוֹ ֲח ׁ ִשיבוּת ַ ל ׁ ֶשהוּא זוֹ ֶכה ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָ ּבן ַ ,ל־ ַאף ׁ ֶשהוּא ָק ְר ָ ּבן דַּ ל.
ְ ּביָ ָמיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַה ֵּלוִ י ֶק ִּלין ַ ּב ַ ל " ַמ ֲח ִצית ַה ּ ׁ ֶש ֶקל" ,הוֹ ָרה ָה ַר ֲאבָ "ד ְ ּב ִעירוֹ ֲה ָל ָכה ְל ַמ ֲ שֶׂ ה
ְ ּב ִדינֵ י ִא ּסוּר וְ ֶה ֵּתר ,או ָּלם ּ ִפ ְסקוֹ ָהיָ ה ְמנָּ 1גד ְלהוֹ ָר ָאתוֹ ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנ ּו ַה ַ ּב"ח ׁ ֶש ָּכ ַתב ְל ֵה ֶפ ְך ִמ ָּכ ְך ְ ּב ִס ְפרוֹ " ַ ּביִ ת
ָח ָד ׁש"ָ .ה ַל ְך ַא ַחד ַה ַּל ְמ ָדנִ ים ַה ַּקנְ ְט ָרנִ ים ׁ ֶש ָ ּב ִעירֶ ׁ ,ש ִּמ ֶ ּזה זְ ַמן ָהיְ ָתה ֵ ינוֹ ָצ ָרה ְ ּב ַר ֲאבַ "ד ָה ִעיר ,וְ חוֹ ֵלל
ְמהו ָּמה ְּגדוֹ ָלה ְּכנֶ גְ דּ וֹ ַ ל־ ָּכ ְך ׁ ֶשהוּא ּפוֹ ֵסק ֲה ָל ָכה נֶ גֶ ד ַ ּמוּד ַההוֹ ָר ָאה ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ָתבַ ע ְל ַפ ְּטרוֹ
ִמ ַּת ְפ ִקידוֹ ַ .ה" ַּמ ֲח ִצית ַה ּ ׁ ֶש ֶקל" לֹא ִה ְת ָ ֵרב ַ ּב ַּמ ֲחל ֶֹקתֶ ׁ ,ש ֵּכן ָחס ַ ל ְּכבוֹ דוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ֲאבָ "ד ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְכנַ ס
ֵא ָליו אוֹ תוֹ ַל ְמ ָדן וְ ָצוַ חַ " :מדּ ּו ַ ִה ְּנ ָך נוֹ שֵׂ א ּ ָפנִ ים ְלאוֹ תוֹ דַּ ָ ּין ׁ ֶש ִּנ ְכ ׁ ַשל ִ ּב ְדבַ ר ֲה ָל ָכה? וְ ִכי ִמי ָלנ ּו ָּגדוֹ ל
ֵמ ַר ֵ ּבנ ּו ַה ַ ּב"ח"?! לֹא ֵה ׁ ִשיב לוֹ ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל דָּ בָ ר ,וְ ָר ׁ ַשם לוֹ ַ ל ּ ִפ ְת ָקה ֶאת ַה ּ ׁשו ָּרה ַה ֵּלז ּוַּ " :גם ַה ַ ּב"ח
ֵאין לוֹ ֵח ֶלק ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא" .נִ ְד ַהם ַה ָּלה ְל ֵפ ׁ ֶשר ַהדָּ בָ ר וְ ָה ִעיר ּ1כ ָּל ּה ָה ְמ ָתה ְל ׁ ֵש ַמע ְּת ׁש ּו ָבתוֹ ׁ ֶשל
ַה" ַּמ ֲח ִצית ַה ּ ׁ ֶש ֶקל" ַ ,ד ׁ ֶשהוּא ֵ ּב ֵאר ֶאת ַהדְּ בָ ִרים וְ ָא ַמרַ " :ה ַ ּב"ח נוֹ ָט ִריקוֹ ן ַ'ה ִּמ ְת ַּכ ֵ ּבד ִ ּב ְקלוֹ ן ֲחבֵ רוֹ '"...
ַר ִ ּבי נַ חוּם זְ ֵאב זִ יוּ ֶ ,בן ַה ָּ'סבָ א' ִמ ֶּק ֶלםָ ,היָ ה ַ ּב ַ ל ּ ֶפה ַמ ּ ִפיק ַמ ְר ָּג ִל ּיוֹ ת ּונְ א ּו ָמיו ָהי ּו ַמזְ ִה ִירים ו ְּמ ַר ְּת ִקים.
ילנָ א ,ו ְּל ִפי ַה ָּת ְכנִ ית ָהיָ ה ָאמוּר ָלשֵׂ את דְּ בָ ִרים ְל ַא ַחר ַא ַחד
ּ ַפ ַ ם ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ַ ּב ֲא ֵס ָפה ֲח ׁשוּבָ ה ָ ּב ִעיר וִ ְ
ָה ַר ָ ּבנִ ים ַה ֲח ׁשו ִּבים ,או ָּלם ְּכ ׁ ֶש ִה ִּגי ַ ּתוֹ רוֹ ֵס ַרב ַל ֲ לוֹ ת ֶאל ַהדּ ו ָּכן וְ ָלשֵׂ את ֶאת נְ א ּומוֹ  ,וְ לֹא הוֹ ִעיל ּו ָּכל
ַה ַה ְפ ָצרוֹ תְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכןְּ ,כ ׁ ֶש ָּת ְמה ּו ְמ ַל ָּויו ְ ּב ָפנָ יו ַ ל־ ָּכ ְךִ ,ה ְס ִ ּבירֶ " :ה ֱאזַ נְ ִּתי ְל ִדבְ ֵרי ָה ַרב ׁ ֶש ָּק ַדם ִלי,
יתי ׁ ֶש ְּנא ּומוֹ לֹא ָהיָ ה ַמבְ ִריק וְ ַה ִּצבּ וּר לֹא ִה ָּטה ֵא ָליו אֹזֶ ןָ ,א ַמ ְר ִּתי ְ ּב ִל ִ ּבי ׁ ֶש ִאם ֲא ַד ֵ ּבר ַא ֲח ָריו
ו ְּכ ׁ ֶש ָר ִא ִ
אתי ּפוֹ גֵ ַ ִ ּב ְכבוֹ דוֹ ּו ִמ ְת ַּכ ֵ ּבד ִ ּב ְקלוֹ נוֹ  ,וְ ָל ֵכן וִ ַּת ְר ִּתי ַ ל ַהדְּ ָר ׁ ָשה ׁ ֶש ֵה ַכנְ ִּתי".
ּונְ א ּו ִמי יַ ֲ ֶלה יָ ֶפה ,נִ ְמ ֵצ ִ
יש ְ ּב ִצבּ וּרֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ָחל יוֹ ם ַה ּ ׁ ָשנָ ה
ּ ַפ ַ ם נִ ְכנַ ס ַה ִ'חדּ ּו ׁ ֵשי ָה ִרי"מ' ְלבֵ ית־ ִמ ְד ָר ׁשוֹ ְּכ ֵדי לוֹ ַמר ַקדִּ ׁ
ׁ ֶשל ֶא ָחד ֵמ ֲאבוֹ ָתיוְ .ל ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה נִ ְכנַ ס ְל ַח ְדרוֹ  ,ו ִּב ֵּק ׁש ֵמ ַא ַחד ַה ַּג ָ ּב ִאים ְ ּב ׁ ֵשם ר' יַ ֲ קֹב ְפר ּו ַמן,
ׁ ֶש ִ ּי ְס ּגֹר ֶאת ַהדֶּ ֶלת ַא ֲח ָריוֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל ָהי ּו נוֹ ֲהגִ ים אוֹ ְר ִחים ֲח ׁשוּבִ ים ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל ָה ַר ִ ּבי ְל ַא ַחר
מד
ימי יָ ְ
ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ֵ
אר ַציְ ט ׁשוֹ נִ ים ,וְ ָהי ּו ִמ ְתוַ ֲ ִדים ִע ּמוֹ ְ ּב ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה וְ ִס ּפו ֵּרי ֲח ִס ִידים .נִ ָּסה ַה ַּג ַ ּבאי ַל ֲ ֹ
ַ ל־ ַה ִּמ ׁ ְש ָמר וּבִ ֵּק ׁש ִל ְס ּ ֹגר ֶאת־ ַהדֶּ ֶלת ,או ָּלם ַּכ ָּמה ַּכ ָּמה ֲח ִס ִידים וָ ִת ִ
ימה .וּבְ עוֹ ד
יקים נִ ְד ֲחק ּו וְ נִ ְכנְ ס ּו ּ ְפנִ ָ
ַה ָּלה ִמ ְת ַא ֵּמץ ַל ֲ צֹר ְ ּב ַ ד ַה ִּנ ְכנָ ִסיםִ ,ה ִּגי ַ ְל ׁ ָשם ַאבְ ֵר ְך ָצ ִעיר וְ ע ּול־יָ ִמיםֶ ׁ ,שדְּ ִחיפוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ַּג ַ ּבאי לֹא
הו ְּטב ּו ְ ּב ֵ ינָ יו ,וְ הוּא ֵה ֵחל ִל ְמחוֹ ת בּ וֹ ְ ּבת ֶֹקף ַ ל־ ָּכ ְך ׁ ֶשהוּא ְמ ָס ֵרב ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ַה ֲח ִס ִידים ַה ְמבַ ְק ׁ ִשים
ְל ִה ְתוַ ֵ ד ִעם־ ַר ָ ּבם ,וְ ַאף נֶ ֱאבַ ק ִע ּמוֹ ׁ ֶש ּלֹא יַ ֲ ֶלה ְ ּביָ דוֹ ִל ְס ּ ֹגר ֶאת ַהדֶּ ֶלתֲ .ח ָמתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּג ַ ּבאי ָ ּב ֲ ָרה בּ וֹ ,
ַ ד ׁ ֶש ּלֹא ׁ ָש ַלט ְ ּברוּחוֹ וְ ִה ָּכה ֶאת ָה ַאבְ ֵר ְך ַ ל ֶל ְחיוֹ  ,דְּ ָחפוֹ ַהח ּו ָצה ְ ּב ָחזְ ָקה וְ ָסגַ ר ֶאת ַהדֶּ ֶלת ַ ּב ֲ דוֹ ַ .ה ּיוֹ ם
ּ ָפנָ ה וְ ֶה ֱ ִריב ,וְ ִה ִּגי ַ זְ ַמן ְּת ִפ ַּלת ַה ִּמנְ ָחהָ ּ .פנָ ה ָה ַר ִ ּבי ֶאל אוֹ תוֹ ַּג ַ ּבאי ּו ִב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ָה ִביא ִּת ׁ ְש ָ ה
ֲאנָ ׁ ִשים נוֹ ָס ִפים ִמ ֵ ּבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְל ַח ְדרוֹ ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּב ִצבּ וּר ,וְ ַה ָּלה ָחזַ ר ְל ַא ַחר זְ ַמן־ ָמה ִעם
יצד יֵ ׁש ָּכאן ִמנְ יָ ן"? ִה ְת ּ ַפ ֵּלא ַה ַּג ַ ּבאי וְ ָא ַמר:
ׁ ְשמוֹ נָ ה ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִליםִ .ה ִ ּביט בּ וֹ ָה ַר ִ ּבי ְ ּב ִת ָּמהוֹ ן וְ ָא ַמרֵּ " :כ ַ
אתי ִע ִּמי ׁ ְשמוֹ נָ ה ֲאנָ ׁ ִשים ,וְ יַ ַחד ִע ָּמ ִדי ֲה ֵרינ ּו ִּת ׁ ְש ָ ה ,ו ְּב ֵצרוּף ָה ַר ִ ּבי ֲה ֵרינ ּו ֲ שָׂ ָרה ַּכדִּ ין"ּ ִ .ב ֵּטל
" ֵהבֵ ִ
ָה ַר ִ ּבי ֶאת־דְּ בָ ָריו וְ ָא ַמרֲ " :אבָ ל ֲאנִ י רוֹ ֶאה ָּכאן ֲה ֵרי ַרק ׁ ְשמוֹ נָ ה ֲאנָ ׁ ִשים וְ לֹא ִּת ׁ ְש ָ ה"?! נִ בְ ַהל ַה ַּג ַ ּבאי
ְל ׁ ֵש ַמע ַהדְּ בָ ִריםִּ ,כי ֵהבִ ין ִּכי ָה ַר ִ ּבי ִמ ְת ַּכ ֵּון ְל ַר ֵּמז לוֹ דְּ בַ ר־ ָמה וְ ׁ ָש ַתק ,וְ ִה ֵּנה ּ ָפנָ ה ָה ַר ִ ּבי ׁשוּב וְ ָא ַמר :
" ַּכ ִּנ ְר ֶאה ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ְכנִ יס ֶאת ַ ְצ ְמ ָך ַ ּב ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ו ְּמ ַב ֵּק ׁש ְל ִה ְצ ָט ֵרף ַל ִּמנְ יָ ן ,או ָּלם ֵא ְ
יך ֲאנִ י יָ כוֹ ל ְל ָצ ֵרף
ית ַה ּיוֹ ם יְ הו ִּדי ַ ל־ ֶל ְחיוֹ "? נִ ָּסה ַה ַּג ַ ּבאי ְל ִה ְתנַ ֵּצל וְ ָט ַ ן ׁ ֶש ַהדָּ בָ ר ָ ּברוּר ׁ ֶש ּלֹא ָ שָׂ ה ֵּכן
אוֹ ְת ָך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ֵּכ ָ
יש
ֶא ָּלא ִל ְכבוֹ דוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ,או ָּלם ָה ַר ִ ּבי ֵה ִרים ָ ָליו ֶאת קוֹ לוֹ ְ ּב ַה ְק ּ ָפ ָדה וְ ָא ַמר" :וְ ִכי זֶ ה ּו ְרצוֹ נִ י ׁ ֶש ַ ּיכּ ּו ִא ׁ
יְ הו ִּדי ַ ּב ֲ בו ִּרי? ּו ִב ְפ ָרט ְל ַא ְב ֵר ְך ֶ ּבן־ ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ַא ָּתה ְ ּבוַ דַּ אי יוֹ ֵד ַ ִּכי ֵהם ֲחבִ יבִ ים ָ ַלי ַמ ָּמ ׁש ְּכבָ נַ י"?!
ּ ַפ ַ ם נוֹ ַדע ַל ֲחזוֹ ן ִאי" ׁשִּ ,כי ָה ֵ רוּב ְ ּב ַא ַחת ֶה ָ ִרים ׁ ֶש ִ ּב ְצפוֹ ן ָה ָא ֶרץ ֵאינוֹ ָּכ ׁ ֵשר ְל ַכ ְּת ִח ָּלה ,וְ ֶה ְח ִליט ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ְל ַת ְּקנוֹ ְלתוֹ ֶ ֶלת ַה ִּצבּ וּר .או ָּלם הוּא נִ ְמנַ ע ִמ ְּל ַב ֵּצ ַ ֶאת ַה ִּת ּקוּןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּלֹא ָר ָצה ִל ְפ ּ ֹג ַ ִ ּב ְכבוֹ דוֹ ׁ ֶש ל
ַה ָּמ ָרא ְד ַא ְת ָרא ׁ ָשם ,וְ ָל ֵכן ִה ְמ ִּתין ִ ּב ׁ ְש ִת ָ
יקה זְ ַמן ַרב .וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר נוֹ ַדע לוֹ ׁ ֶש ַה ָּלה יָ ָצא ִל ְמ ִדינַ ת ַה ָ ּים,
ִהזְ דָּ ֵרז וְ נָ ַסע ְל ׁ ָשם וְ ִת ֵּקן ֶאת ַה ָּטע ּות ִּת ּקוּן ,ו ִּמ ָ ּיד ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ׁ ָשב ִלבְ נֵ י־בְ ַרק ְ ּב ִלי ׁ ֶש ֵ ּי ְדע ּו ַ ל־ ָּכ ְך דָּ בָ ר.
ימן ,או ָּלם ְ ּב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶש ָ ַמד ַּת ַחת
מה זַ ְל ָמן אוֹ יֶ ְר ַ ּב ְך ּ1כ ַ ּבד ּ ַפ ַ ם ְל ַסדֵּ ר ִקדּ ו ׁ ִּשין ִלבְ נֵ י זוּג ֵמעוֹ ֵלי ֵּת ָ
ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
ְ
ּ
ּ
ימןֶ ׁ ,ש ֵאין ר ּו ַח
ישה ּו ֵמ ַה ּנוֹ ְכ ִחיםִּ ,כי ַא ַחד ָה ֵ ִדים ִמ ׁ ְש ַּת ֵיך ְל ַכת ְמ 1ס ֶי ֶמת ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְ ּב ֵת ָ
ַה 1ח ּ ָפה ִּג ָּלה לוֹ ִמ ׁ ֶ
יה ְּכ ׁ ֵש ִרים ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש ְּכ ֵ ֵדי ִקדּ ו ׁ ִּשיןַ .ה ְ ּז ַמן ָהיָ ה ָק ָצרֶ ׁ ,ש ֵּכן ַה 1ח ּ ָפה ָהיְ ָתה
ימ ָּנה וְ ֵאין ָ ּבנֶ ָ
ֲח ָכ ִמים נוֹ ָחה ֵה ֶ
נְ טוּיָ ה וְ ָכל ַה ָּק ָהל ִה ְמ ִּתין ְל ִסדּ וּר ַה ִּקדּ ו ׁ ִּשין ,וְ ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ִל ְמצֹא מוֹ ָצא ׁ ֶשל ָּכבוֹ ד ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ְל ַה ְל ִ ּבין ֶאת
מה זַ ְל ָמ ן
ּ ְפנֵ י ָה ֵ ד ָ ּב ַר ִ ּבים ,ו ֵּמ ִא ָיד ְך ֲה ֵרי לֹא נִ ָּתן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ ְל ֵ ד ּותּ ְ .ברֹב ּ ִפ ְקח ּותוֹ ָ ,מ ָצא ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
ִמ ָ ּיד ּ ִפ ְתרוֹ ן ַמבְ ִריק ָל ִענְ יָ ן .הוּא ּ ָפנָ ה ֶאל ָה ֵ ד וְ ָא ַמר" :יֶ ׁש־ ִלי ַ ּב ָּק ׁ ָשה ִמ ְּמ ָך .הוֹ ִאיל ו ֵּמעוֹ ִדי לֹא
ׁ ִש ַּמ ׁ ְש ִּתי ְּכ ֵ ד ְ ּב ׁשוּם ֲח 1ת ָּנה ,רוֹ ָצה ֲאנִ י ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש ַה ּ ַפ ַ ם ְּכ ֵ ד וַ ֲאנִ י ְמ ַב ֵּק ׁש ְל ִה ְת ַח ֵּלף ִע ְּמ ָך ַ ּב ַּת ְפ ִק ִידים.
ַא ָּתה ְּת ַסדֵּ ר ֶאת ַה ִּקדּ ו ׁ ִּשין ִ ּב ְמקוֹ ִמי וַ ֲאנִ י ֲא ׁ ַש ֵּמ ׁש ְּכ ֵ ד ִ ּב ְמקוֹ ְמ ָך"ַ .ה ָּלה ֵס ֵרב ִ ּב ְת ִח ָּלה ַל ֲ שׂ וֹ ת ֵּכן,
מה זַ ְל ָמן ִה ְפ ִציר בּ וֹ ַרבּ וֹ ת ַ ד ׁ ֶש ַה ָּלה נֶ ְע ַּתר ְל ָכ ְך,
וְ ָט ַ ן ׁ ֶש ֵאין זֶ ה ְל ִפי ְּכבוֹ דוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ,או ָּלם ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
וְ ַהכּ ֹל ָ ּבא ַ ל ְמקוֹ מוֹ ְ ּב ׁ ָשלוֹ םִ ,מ ְ ּב ִלי ׁ ֶש ַה ִּצבּ וּר יָ שִׂ ים ֵלב ָל ִענְ יָ ן ו ִּמ ְ ּב ִלי ִל ְפ ּ ֹג ַ ִ ּב ְכבוֹ דוֹ ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ָא ָדם.

1מ ְט ָ ם
ן־העוֹ ף ע ָֹלה ָק ְר ָ ּבנוֹ ַלֽה'
ְו ִאם ִמ ָ

)א ,יד(

ְ ּב ַט ֲ ֵמי דַּ ְר ָ ּגא ְּת ִבירְ ,ל ַר ֵּמז ְל ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל ִּב ְמנָ חוֹ ת,
יח־נִ יחוֹ ַח ְו ֵכן ְּבע ַֹלת
נֶ ֱא ַמר ְ ּבע ַֹלת ְּב ֵה ָמה ִא ּ ׁ ֵשה ֵר ַ
וּב ְל ַבד
ָהעוֹ ף ,לוֹ ַמר ְל ָך ֶא ָחד ַה ּ ַמ ְר ֶ ּבה וְ ֶא ָחד ַה ַּמ ְמ ִעיט ִ
ׁ ֶש ְ ּי ַכ ֵּון ִלבּ וֹ ַל ּ ׁ ָש ַמיִ ם .וְ ָל ֵכן ָּב ִאים ְט ָ ִמים ֵא ּל ּו ְ ּבע ַֹלת
ָהעוֹ ףְ ,ל ַר ּ ֵמז ׁ ֶשע ַֹלת ָהעוֹ ף אוֹ ָת ּה ַמ ְק ִריב ֶה ָ נִ י
נִ ְמ ֵצאת ְ ּב ַד ְר ַ ּגת ְּת ִביר ׁ ֶש ִ ּלבּ וֹ נִ ְכנָ ע ַל ּ ׁ ָש ַמיִ ם) .תורה מסיני(

ת־א ְז ָ ּכ ָֽר ָת ּה
ְו ִה ְק ִ%טיר ַה ּכ ֵ"ֹהן ֶא ַ

)ב ,ב(

נָ ִדיר ִל ְמצֹא ֵצרוּף ְט ָ ִמים ָּכזֶ הֶ ׁ ,של ַק ְד ָמא ְו ַאזְ ָלא
וְ ַא ֲח ָריו ּ ַפ ְׁש ָטא ,וְ יֵ ׁש ָּכאן ֶר ֶמז ַל ּכ ֵֹהןֶ ׁ ,ש ַּגם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּבא
וּטהְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י
ֵא ָליו ָ נִ י ִעם ִמנְ ָחה ּ ְפ ׁש ָ
ׁ ֶש ַה ַּכ ָּונָ ה ָּכאן ְ ּב ָק ְר ַּבן ָ נִ י ,ל ֹא יִ ְת ַ צֵּ ל ְּב ַה ְק ִריבוֹ ֶאת
ָק ְר ָ ּבנוֹ ֶ ,א ָ ּלא יַ ְקדִּ ים וְ יֵ ֵל ְך ִ ּבזְ ִריזוּת ְל ַה ְק ִריב) .נר תמיד(

או ְבנִ ְב ַ %לת ַח ָ" ּיה ְט ֵמ ָ (אה
ֹ'

)ה ,ב(

דָּ ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל אוֹ ְבנִ ְב ַלת ַח ָ ּיה ְט ֵמ ָאה ֲ -א ִפ ּלוּ ַּכ ַּזיִ ת
ִמ ֶּמ ָּנה ,אוֹ ְּבנִ ְב ַלת ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה ֲ -א ִפ ּל ּו ַק ְרנָ ּה
ּושְׂ ָ ָר ּהְ .ו ַט ֲ ֵמי ַה ִּמ ְק ָרא ְמ ַר ְּמזִ ים ָלזֶ הֶ ׁ ,ש ַה ֵּתבוֹ ת
ְבנִ ְב ַ %לת ַח "ָ ּיה ְט ֵמ ָ (אה 1מ ְט ָ מוֹ ת ְ ּב ַט ֲ ֵמי ַק ְד ָמא
וְ ַאזְ ָלא ְר ִבי ַ  ,וְ ֵת ַבת ְט ֵמ ָ (אה מו ֶּס ֶבת ֵאפוֹ א ַ ל ַה ּ ִמ ָּלה
ְבנִ ְב ַ %לת ,לוֹ ַמר ׁ ֶשצָּ ִר ְ
יך ׁ ִשעוּר ְמ 1ס ָ ּים ְּכ ֵדי ְל ַט ֵּמא,
ַּכ ַּזיִ ת ְל ָפחוֹ ת .וְ ִא ּל ּו ַה ֵּתבוֹ ת +אוֹ ְ ּבנִ ְב ַלת ְ ּב ֵה ָ *מה
ְט ֵמ ָ ,אה 1מ ְט ָ מוֹ ת ְ ּב ַט ֲ ֵמי ּ ַפ ְׁש ָטא זָ ֵקף ָקטֹן ,וְ ֵת ַבת
ְט ֵמ ָ ,אה ְמ 1ח ֶּב ֶרת ִעם ְ ּב ֵה ָ *מהְּ ,כ ֵדי ְל ַר ּ ֵמז ׁ ֶש ַה ְ ּב ֵה ָמה
ּ1כ ָ ּל ּה ְמ ַט ּ ְמ ָאהְ ,ל ַרבּ וֹ ת ַק ְרנָ ּה ּושְׂ ָ ָר ּה) .נחלת זאב(

1מ ְד ָ ּג ׁש
ַ ל ַה ּ ָפסוּ ק "וְ ָהיָ ה ִּכי־יֶ ֱח ָטא וְ ָא ׁ ֵשם" ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י:
ְּכ ׁ ֶש ַ ּי ִּכיר ְּב ַ ְצמוֹ ָל ׁשוּב ִּב ְת ׁשוּ ָבה וְ ָל ַד ַ ת ו ְּל ִה ְתוַ דּ וֹ ת
ִּכי־יֶ ֱח ָטא ְו ָא ׁ ֵשם"ַ .ה ּ 1נ ַּסח ֵאינוֹ ָ
מוּבן ,וְ ַאף ַר ִּבי ֵא ִל ָ ּיהוּ
ִמזְ ָר ִחי ִמ ְת ַח ֵ ּבט ְ ּב ָכ ְך ,וְ כוֹ ֵתב ׁ ֶשהוּ א ִמ ְק ָרא ָק ָצר
וְ ַכ ָּונָ תוֹ ְּכ ִא ּל ּו ָא ַמר 'וְ ָהיָ ה ִּכי יוֹ ֶדה ׁ ֶש ָח ָטא ְו ָא ַׁשם'.
ִמ ִּס ָ ּבה זֶ ה ָּכ ַתב ַר ִ ּבי ֶא ְפ ַריִ ם זַ ְל ָמן ַמ ְר ָּג ִל ּיוֹ תִּ ,כי ׁ ְש ֵּתי
אשית יֵ ׁש ְל ַת ֵּקן וְ לוֹ ַמר
ָט  1יּוֹ ת סוֹ ֵפר נָ ְפל ּו ָּכאןֵ .ר ׁ ִ
ָ'ח ָטא וְ ָא ׁ ַשם' ִּב ְל ׁשוֹ ן ָ ָבר ,וְ לֹא ִּ'כי יֶ ֱח ָטא ְו ָא ׁ ֵשם'
ִּב ְל ׁשוֹ ן ַה ִּמ ְק ָרא ׁ ֶשהוּא ְל ׁשוֹ ן ָ ִתיד ,וְ ֵׁשנִ ית יֵ ׁש ְל ַת ֵּקן
'ו ְּב ַד ְע ּתוֹ ְל ִה ְתוַ דּ וֹ ת' ִּב ְמקוֹ ם ' ְו ָל ַד ַ ת ו ְּל ִה ְת ַודּ וֹ ת',
וְ ַה ּ ָטעוּת נוֹ ְצ ָרה ִמ ָּכ ְך ׁ ֶש ַה ַּמ ְע ִּת ִיקים ָטעוּ וְ נָ ְטל ּו ֶאת
ַה ָּוא"ו ׁ ֶש ְּבסוֹ ף ֵּת ַבת ּו ְב ַד ְע ּתוֹ ְו ֵק ְרבוּ ָה ֶאל ַה ֵּת ָבה
יה ,ו ְּב ָמקוֹ ם 'ו ְּב ַד ְע ּתוֹ ְל ִה ְתוַ דּ וֹ ת' יָ ָצא
ׁ ֶש ְ ּל ַא ֲח ֶר ָ
'ו ְּב ַד ַ ת ו ְּל ִה ְתוַ דּ וֹ ת' וְ ִת ְּקנ ּו ִמדַּ ְע ָּתם 'וְ ָל ַד ַ ת'.
וְ הוֹ ִסיפ ּו ַ ל־ ָּכ ְך ׁ ֶש ָּל ֵכן נֶ ֱא ַמר 'וְ ָהיָ ה' ְל ׁשוֹ ן שִׂ ְמ ָחה,
ִּכי שִׂ ְמ ָחה ִהיא ׁ ֶש ִה ְתעוֹ ֵרר ֵמ ַ ְצמוֹ ָל ׁשוּב עוֹ ד ְּב ַח ָ ּייו.

ְמ 1מ ָּלח

ַר ִּבי ָּברו ְּך ִמגּ ִוֹ ְר ִליץ ,יָ ׁ ַשב ּ ַפ ַ ם וְ ִהזְ ִּכיר ֶאת דִּ ְב ֵרי
ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש ְּב ָפ ָר ׁ ָש ֵתנ ּו ׁ ֶש ָא ְמרוּ ָּ'כל ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ֶׁש ֵאין בּ וֹ
"ה ַּכ ָּונָ ה ִהיא ְלאוֹ ָתם
ימנּ וּ' ,וְ ָא ַמרַ :
דַּ ַ ת  -נְ ֵב ָלה טוֹ ָבה ֵה ֶ
ַר ָ ּבנִ ים וּמוֹ ֵרי הוֹ ָר ָאה ׁ ֶש ַּמ ֲ נִ ִיקים ֶה ְכ ׁ ֵש ִרים ַ ל ָ ּבשָׂ ר
ְּב ַ ד ֶּב ַצע ֶּכ ֶסף ,וְ ֵאינָ ם ְמ ַפ ְּק ִחים ָּכ ָראוּי ׁ ֶש ַה ּכֹל יִ ְהיֶ ה
ְּב ַת ְכ ִלית ַה ַּכ ׁ ְשר ּותּ ,ו ַמ ְכ ׁ ִש ִילים ֶאת ַה ְּב ִריּוֹ ת ַּב ֲא ִכ ַילת
וּב ָכ ְך ְּגרו ִּעים ֵהם ִמן ַה ְ ּנ ֵב ָלהֶ ׁ ,ש ֵּכן
נְ ֵבלוֹ ת ו ְּט ֵרפוֹ תְ .
יכן ׁ ֶש ִהיא
ַה ְּנ ֵב ָלה ַ ְצ ָמ ּה ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ָּכ ׁ ֵשל ָּב ּה ַרק ֵה ָ
נִ ְמ ֵצאתֲ ,א ָבל אוֹ ָתם ַר ָּבנִ ים יוֹ ׁ ְש ִבים ְ ּב ִע ָירם וּ ְמצ ּו ָד ָתם
ּ ְפרוּשָׂ ה ֵמ ָרחוֹ ק ,וְ נִ ְמ ָצא ֵאפוֹ א ׁ ֶש ַּמ ְכ ׁ ִש ִילים ֶאת ַה ְ ּב ִריּוֹ ת
ַ ּגם ִּב ְמקוֹ מוֹ ת ֲא ֵח ִרים ,וְ ָל ֵכן ַה ְּנ ֵב ָלה טוֹ ָבה ֵמ ֶהם"...

"נֶ ֶפ ׁש ִּכי ֶת ֱח ָטא וּ ָמ ֲ ָלה ַמ ַ ל ַ ּבה' ְו ִכ ֵח ׁש ַ ּב ֲ ִמיתוֹ " ִ -מי ֶׁש ּמוֹ ֵ ל ַמ ַ ל ַ ּבה' ְו ֵאינוֹ ַמ ְק ּ ִפיד ִל ְהיוֹ ת זָ ִהיר ְ ּב ִענְ יָ נִ ים ֶׁש ֵ ּבין ָא ָדם ַל ָּמקוֹ ם,
ָאז ֵּת ַדע ָ ָליו ְ ּב ֵברוּ ר ֶׁשהוּ א ַ ּגם ְמ ַכ ֵח ׁש ַ ּב ֲ ִמיתוֹ ְ ,ו ַאל ַּת ֲא ִמין בּ וֹ ַ ּגם ְ ּב ִענְ יָ נִ ים ֶׁש ֵ ּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ) ...ה'ישמח משה'(

בס"ד

גִּ לָּיוֹן 631
שׁת וַיִּ ְק ָרא | תשע"ז
ָפּ ָר ַ
דוּשּׁת ַהגִּ לָּיוֹן
אָסוּר לִ ְקרֹא ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפלָּה | נָא לִ ְשׁמֹר עַ ל ְק ַ

העלון מוקדש להצלחת

לרפואת כל חולי ע"י ובכללם ציון בן צ'חלה ולרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

חגי חיים וב"ב
יצחק אריאל בן טובה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
חיים בן בכוריו
משפ' שטרית
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
יהודה אריה בן רחל ברכה
ארז בן שושנה
רונן אברהם וב"מ
עינת בת רחל ברכה
רחל ברכה בת פדילה דליה ארז מזרחי וב"ב
נעם יצחק בן רחל ברכה חי הפקות ואירועים
יוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות ובשפע

שלמה ודנה דוד וב"ב
נטלי בת יונית
כולל ברסלב אילת
קסירר אפרים וב"ב
אקבלי יוסף חיים בן נסכה
י.מ.י.ש כדורי
שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן בן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר
יוסף בן רוחמה
עמית בת טובה
יפית בת ג'ינה
חגית בת גילה
אורן בן נעמי
נתנאל בן ג'ינה
ענת נעה בת מזל טוב
אילן בן ג'וליאט
דוד עומרי בן יהודית
אסף בן סופיה
מאיר בן שרית ואליהו
מיטל בת מלכה

זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
רחל מרים בת יהודית
סיון בת אסתר
דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

רפואה שלמה
מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
דליה אפרת בת נעימה
מאיה בת עדי
גילה בת אקבאל  -בריאות ואריכות ימים
סימי בת סוליקה
אסתר בת סוליקה
דינה בת מזל
אורן בן אסתר
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות ימים

נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אקבאל בת נושפארין שירה שילת בת אורלי
תמר פורטונה בת מיסה רפאל משה בן רחל
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
אליהו בן מאיה
שלו בן מזל פחימה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה רחל בת זוהרה
שאול בן סילביה
מישא אסתר בת זהרה
בנימין בן יקוט
עינת בת רחל ברכה
יצחק בן פנינה
רינת רחל בת עפרה
יצחק בן רבקה
רחל ברכה בת פדילה דליה
קסנש בת דגטו
רונית בת סבריה
כל עם ישראל
יצחק בן חנון
ה ניסן תשע"ז
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פרשת ויקרא
הפטרה" :עם זו" -ישעיה מ"ג

כניסה

יציאה

ר"ת

י"ם

18:23

19:35

20:21

ּפ ָר ַ
נוָה
ע ָ
ִק ָ
ָ
רא ֲ -
ׁשת וַּי ְ

ָאדם ּכִי י ַקְ ִריב מִ ּכֶם ָק ְרּבָ ן לַ ה' מִ ן
" ַּדּבֵ ר אֶ ל ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל וְָאמַ ְרּתָ אֲ לֵ הֶ ם ָ
כם" )ויקרא א ,ב(
הַ ּבְהֵ מָ ה מִ ן הַ ּבָ ָקר ּומִ ן הַ ּצ ֹאן ּתַ קְ ִריבּו אֶ ת ָק ְרּבַ ְנ ֶ
על מהותם של הקרבנות ,ועל הפעולה,
אשר הם אמורים לפעול בלב האדם -כבר
האריכו רבותינו .מהם הסוברים ,כי עניינם
של הקרבנות הינו להפגין את כפירתנו
באלילי העמים ,בצאן ובבקר להם סגדו
עמי קדם.
ומהם סוברים כי מטרת הקרבנות היא
דווקא ללמדנו ענווה ולהביאנו לחזרה
בתשובה ,כאשר ניתן אל ליבנו להבין ,כי
כל מה שנעשה לקרבן שלנו -היה ראוי
שיעשה לנו בעוונותינו ,אלא שהיושב
בשמים ריחם עלינו ואפשר לנו להביא
קרבן כפרה על מעשינו.
הוכחה לדעה השניה מצינו אצל דוד המלך
ע"ה בתהלים" :ה' ׂשְ פָ ַתי ּתִ פְּתָ ח ּופִי יַּגִיד
ּתְ הִ ּלָתֶ ָךּ .כִי ֹלא תַ חְ ּפ ֹץ ֶזבַח ו ְאֶ ּתֵ נָה עֹולָה ֹלא
תִ ְרצֶה .זִבְחֵ י אֱ ֹלקִ ים רּוחַ נִׁשְ ּב ָָרה ,לֵב נִׁשְ ּבָר
וְנִדְ ּכֶה אֱ ֹלקִ ים ֹלא תִ ְבזֶה .הֵ יטִ יבָה ב ְִרצֹונְָך
אֶ ת צִּיֹון ּתִ ְבנֶה חֹומֹות י ְרּוׁשָ ָלִםָ .אז ּתַ חְ ּפ ֹץ
זִבְחֵ י צֶדֶ ק עֹולָה ו ְ ָכלִילָ ,אז י ַעֲ לּו עַ ל מִ זְּבַחֲ ָך
פָ ִרים" )תהלים נא ,יז-כא(.
דוד המלך מקדים לתפילתו ,כי מבקש הוא
שיפתח ה' שפתיו ויאפשר לו להגיד
תהילתו בפיוּ" .כִי ֹלא תַ חְ ּפ ֹץ ֶזבַח
וְאֶ ּתֵ נָה" )תהלים נא ,יח(.
כלומר ,מאחר שכיום אין אנו יכולים
להביא קרבנותינו לפניו יתברך – מאחר
ולצערנו הרב חרב בית-מקדש ,ואין

ת" א

18:40

19:33

20:17

חיפה

18:40

19:35

20:20

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

18:42

19:34

20:20

לאליהו ניזרי בן ימנה
וגלית בת מסודי

פניני עין חמד |

פרשת ויקרא

רפואה שלמה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס

ולילד אורי חיים בן שלי
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באפשרותינו להביא יותר קורבנות ,על כן
מבקש דוד המלך ע"ה ,שתתקבל תפילתו
במקום קרבן ומנחה.
ועוד מוסיף דוד המלך ואומר שכיוםִ " ,זבְחֵ י
אֱ ֹלקִ ים רּוחַ נִׁשְ ּב ָָרה לֵ ב נִׁשְ ּבָר וְנ ְִדּכֶה
בזֶה" )תהלים נא ,יט(.
אֱ ֹלקִ ים ֹלא תִ ְ
מאחר שמטרתם של הקרבנות הינה להביא
את האדם לידי ענווה -הרי שמי שליבו
ורוחו שבורים ונדכים ,רצוי הוא לפני
הקב"ה ,כאילו הוא הביא קרבן והקריבו
על גבי המזבח.
ומניין אם כן אנו למדים ,שמטרת הקרבן
הינה בנוסף גם כדי להביא את האדם לידי
ענווה?
על כך אומר דוד המלך ע"ה "הֵ יטִ יבָה
ב ְִרצֹונְָך אֶ ת צִּיֹון ּתִ ְבנֶה חֹומֹות י ְרּוׁשָ ָל ִם"
)תהלים נא ,כ(.

כלומר ,מאחר שלעתיד לבא כאשר יבנו
בעז"ה חומות ירושלים ,וכבר תיעקר
העבודה זרה מן העולם והאלילים כרות
יכרתון ,יחפוץ ה' בעולה ובפרים.
ואם כן ,בוודאי שמטרת הקרבנות להגיע
לידי שפלות אחרת ,לא הייתה בה כל
תועלת לעתיד לבא ,שכבר העבודה זרה
נעקרה מן העולם.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
העלון מוקדש
לעילוי נשמת

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

מרים בת שרה ע"ה

משה בן גורג'יה
ז"ל 1/4

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה –
ׁשֹואל
ׁשיב ּבַ ֲ

מּוצָ ִרים לְ פֶ ַ
סח

ההלכות מוקדשות לעילוי נשמת משה בן גורג'יה ז"ל
על אלו מוצרים יש להקפיד עם כשרות לפסח?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
נייר סופג -וכן מפיונים יש בהם חשש חמץ .ולכן נייר הבא במגע עם אוכל חם או רטוב ,מורים להקפיד לקנות עם הכשר לפסח.
הערה :היות והנייר עשוי כלל  95%מעץ ו 5%עמילן שמקורו אינו ידוע ויתכן שהוא חמץ היות ועשוי מחיטים ומשמש לחיזוק הנייר .אע"פ
שלכאורה נפסל החמץ מאכילת כלב ,מ"מ אפשר שאין החמץ עצמו נפסל ,אלא שעכשיו שהוא בתוך הנייר הרי הוא במצב שאינו ראוי לאכילת
כלב ,אך אם יפלוט הבליעה של החמץ לתוך מאכל ,אפשר שיתן טעם הראוי לאכילת כלב.
וכן הדין בנייר אפיה ומנג'טים .הערות :הוא שומני וקיים בשוק חשש שנמרח בשמן אסור .ויש מקילים .הערות :היות ומבואר ברמב"ם
ובשו"ע בגדים שכיבסו בחלב חיטה ,וניירות שדיבקום בחמץ מותק לקיימו ,כיון שאין צורת החמץ עומדת .וכתב הרמ"א באופן שאין החמץ נראה
מבחוץ כו"ע מודו דחשיב אין צורת החמץ עומדת ,ואין בו איסור חמץ .ובעדכון כשרות שעל ידי הרבנות הראשית לישראל )ניסן תשע"ד( נכתב:
בכל נייר סופג המיוצר בארץ לא מוסיפים עמילן מחיטה או תירס בכל השנה אלא עמילן מתפוחי אדמה.

כוסות ח"פ -אותם עשויים מחומר "קלקר" צריכים הכשר .הואיל ובשעת הייצור משתמשים בחומר שיש בו חשש חמץ .וכן כוסות
שעשויים מקרטון יש להחמיר .הערות :פעמים רבות מעורב עמילן במוצרים אלו ,וייתכן שעמילן זה הופק מחמץ .העמילן מתערב בנייר
בתהליך הייצור ,והחשש הוא שכאשר יונחו מאכלים חמים בתוך הכוס ,יבלע בו טעם עמילן .והמיקל יש לו על מה שיסמוך.
הערות :כיוון שאין הצלחת או הכוס ראויים לאכילת כלב

כפפות ח"פ )ניילון לטקס( -ברובם יש עמילן שמקורו אינו ידוע ,למהדרין יש לרכוש כפפות ללא אבקה -עם הכשר מיוחד לפסח.
כלי פלסטיק ח"פ -צלחות סכו"ם וכו' ,אין בהם חשש חמץ ,אך יש מחמירים בכל זאת הואיל ומשתמשים בהם לדבר מאכל חם.
קוסמטיקה -עלולים להכיל חמץ אולם כיון שטעמם פגום ,לרוב השיטות אין צורך בכשרות .הערות :איפור )מייקאפ ,רימל( אין בהם
חשש חמץ .אולם יש לציין כי אודם פעמים רבות היצרן אינו פוגם אותו ממאכל כלב ,ולכן יש לרכוש לכתחילה אודם עם כשרות.

חומרי ניקוי) -אקונומיקה ,אבקת כביסה ,משחת נעליים וכו'( עלולות להכיל חמץ -אין צורך בכשרות ,כיוון שטעמו פגום למאכל כלב.
וזלין -טהור אינו מכיל חמץ ואין צורך בכשרות .אולם כאשר הוא בטעמים יש צורך.
אלומיניום -נייר כסף -בשנים האחרונות לא נמצאה בעיה של שימוש בחומר משיחה מן החי או ממרכיבי חמץ .מקורות :עדכון
כשרות שעל ידי הרבנות הראשית לישראל )ניסן תשע"ד( .ויש מחמירים כל השנה .הערות :לעיתים משתמשים בתהליך הייצור בשמן מן החי.

תבניות ח"פ -פעמים רבות משתמשים בשמן מן החי בתהליך הייצור ,יש צורך בכשרות לכל השנה ,אך אינן מכילות חמץ.
משחת שיניים -לכתחילה יש להשתמש עם משחת שיניים ושאר תכשירים להדחת הפה ,הנושא כשרות מיוחדת לפסח .הערות:
כיוון שהמשחה משאירה טעם מרענן בפה ,וקשה להגדירה כדבר הנפסל מאכילת כלב .אולם מעיקר הדין מותר לקנותם ללא כשרות
לפסח .הערות :היות ואינם ראויים לאכילה כלל

מפְ לָ ָאה
ע ָ
נוָה ֻ
ֲ
בדמותו של רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל הי"ד התגלמו דברי חז"ל" :בכל מקום ,שאתה מוצא גדולתו ,שם אתה מוצא ענוותנותו",
וככל שהוסיף ימים והגדיל תורה וצדקה ,הלכה רוחו ונעשתה נמוכה יותר ,השפיל ברך והשים את עצמו כאסקופה הנדרסת.
בימי חדש אלול ,כשהמשגיח נשא דרשה נלהבת בהיכל הישיבה וקרא לתשובה ועזיבת החטא ,עמד רבי אלחנן ,כשהוא נשען
על אדן החלון ,מתוך התייפחות נסערת בדמעות שליש ,עד שהחלון הסמוך נרטב מדמעותיו.
בימים הנוראים התחנן בפני תלמידיו שלא יעלוהו לתורה ,מפני שחשש להתבלט והעדיף ,שלא יבקרו בשמיים את פנקסו
וישקלו את מעשיו בפלס .בכל ימות השנה ,היה מאריך בתפילת שמונה־עשרה ,ולא הניח לתלמידיו לחלוק לו כבוד ,אלא דרש
במפגיע משליח הציבור ,שלא ימתין לו בחזרת התפילה.
פעם הגיע בחור חדש אל הישיבה ,ומחוסר ידיעה המתין לו ,עד שסיים את תפלתו .לאחר מכן פנה רבי אלחנן אל התלמיד,
ושאלו מתוך התמרמרות" :וכי רוצה אתה לסלק אותי מן הישיבה?" .פעם הזדמן אחד מחשובי הרבנים לעירו של רבי אלחנן,
ונשא דברים בבית המדרש הגדול בנוכחות רבי אלחנן ובהשתתפות רבים מתושבי העיר.
רבי אלחנן סירב לעלות לשבת בכותל המזרח ,ונותר לעמד עם פשוטי העם מאחורי הבימה .באמצע הנאום ,פתח הרב
ואמר" :יהודי ברנוביץ ,האם יודעים אתם ,מי שרוי בתוככם? כלום הינכם מכירים את הצדיק רבי אלחנן ויודעים מה הוא?" .רגע
אחד בלבד חלף כמימרא ,ורבי אלחנן נשא את רגליו ,ולהשתוממות כל הקהל נמלט מבית המדרש החוצה ,כאדם הבורח
מפני הדליקה) .מעובד מהספר 'אור אלחנן'(
מְ נּוי ִים
הַ קְ ָּדׁשַ ת הֶ עָ לֹון
לִ ׁשְ אֵ לֹות ּבַהֲ לָ כָה
לשאלות נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב
אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים ּפִ נְחָ סִ י
052ּבְטֵ ל' 052-6329144

פניני עין חמד |

נִּתָ ן לְ הַ קְ ִּדיׁש אֶ ת הֶ עָ לֹון לְ עִ ּלּוי נִׁשְ מַ ת ,לִ ְרפּוָאה ׁשְ לֵ מָ ה ,לְ הַ צְלָ חָ ה ,זִּוּוג הָ גּון,
חֲ ז ָָרה ּבִתְ ׁשּובָה וכו" -נָא לִ פְ נֹות לְ לִ יאֹור בטל" 0504-115673
ּכְתֹבֶת הַ ּמַ עֲ ֶרכֶת :עֲ בּור לִ יאֹור עַ צְמֹון ,רח' הַ ּב ֹׂשֶ ם 26א ת.ד 83375 .מְ בַּׂשֶ ֶרת צִּיֹון .מִ ּקּוד 90805
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לְ ַקּבָלַ ת הֶ עָ לֹון חִ ּנָם ַ
ּבemail-
מִ ֵ
ידי ׁשָ בּועַ ׁ ,שְ לַ ח אֶ ת ּכְתֹובְתֶ ָך אֶ ל:
PnineEH@gmail.com
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ּכמַ לְ ָאכִים  -הָ ַרב אֵ לִ ּיָהּו ּפִ נְחָ ס ּפַ ְר ֵּדס זצ"ל
אִ ם ִראׁשֹונִים ְ
הגאון מר"ן אליהו פרדס זצ"ל  -רבה הראשי של ירושלים ,נולד ב-י"ז בתמוז ה'תרנ"ג )(1893

בירושלים .מצאצאי מגורשי ספרד שהגיעו לצפת ,לחאלב ואחר כך לירושלים .למד בת"ת
הספרדים ,ביהמ"ד 'דורש ציון' ,ישיבת 'תפארת ירושלים' ,ישיבת 'נווה שלום' וביהמ"ד לרבנים
של העזרה .בין השנים ה'תר"צ-ה'תשי"ב ) (1929-1951ניהל והרחיב את בית-הספר לבנות
בשכונת אוהל משה בירושלים .השכין שלום בין ראשי הציבור והעדות השונות .שימש כדוגמא
של אהוב למקום ואהוב לבריות .הקים דורות רבים של תלמידים בישיבת 'שערי ציון' .כאשר
יצא בשליחות לארצות המזרח להנהיג שיפורים בחינוך התורני ,הוזמן לכהן פאר כרב ראשי
בקהילות בירות ואלכסנדריה אך בחר לשוב לארץ ולירושלים עירו .היה ממייסדי אגודת "על
המשמר" ,אגודה דתית-לאומית-ספרדית .עמד בראש ישיבת 'קול יעקב' והמתיבתא הגדולה
ויושב ראש 'אגודת הרבנים הספרדים בישראל' .שנים רבות שמש כחבר בבית הדין לעדת
הספרדים ובבית הדין לאיסור והיתר בעיה״ק ירושלים.
בשנת ה'תשי״ג ) (1953נבחר פה אחד כרב העיר רמת־גן ופעל רבות להרמת קרן היהדות וכן
הקים גמ״ח לנזקקים .עזר להקים את הישיבה הגדולה 'פורת יוסף' שלמענה עשה רבות
בארצות אפריקה ,אירופה ואמריקה .בתפקיד זה שימש עד שנת ה'תשכ"א ) .(1962לאחר מכן
נבחר כרב הראשי ואב״ד של ירושלים .בתפקיד זה שימש כעשר שנים כרב ראשי יחיד
המקובל על כל העדות .זכה בתואר יקיר ירושלים .ייסד והיה נשיאן של הקרנות "חונן ומלוה"
ו"תומכי תורה" למתן הלוואות לנזקקים .כיהן בראש מוסדות ציבוריים ותורניים שונים .הוצע לו
לשמש כרב הראשי לישראל הראשון לציון אולם הוא סירב .נפטר ב -י"א בניסן ה'תשל"ב
) .(1972חי כ 80-שנים .ציונו בהר הזיתים בירושלים.
סבא )מצד אביו( :המקובל ר' אליהו )ראש חסידי בית אל( אביו :הרב בן ציון נסים .אמו :מרת מזל
אורו .מרבותיו :ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל )הרשל"צ ואב״ד של ירושלים( ,ר' חזקיה שבתאי )חבר
מועצת הרבנות הראשית( ,ר' יוסף מ .הלוי ,ור' צבי פסח פראנק )ראב"ד הראשי ואב״ד של ירושלים(.
נשותיו :מרת אירמוזה )בת ראב"ד ר' יוסף מרדכי הלוי ,נישא בשנת ה'תרע"ד  .1914נולדו להם שני
ילדים .נפטרה בשנת ה'תר"פ  -1920זיווג ראשון( ,מרת זהרה )בת ר' שלמה אבורביע .נולדו להם שבעה
ילדים -זיווג שני( ,מרת לאלגרה )בת ראב"ד ר' יוסף מרדכי הלוי -זיווג שלישי(.
מנהל בית הספר לבנות בשכונת "אהל משה" בירושלים בין השנים תר"צ – תשי"ב היה רבינו .מסירותו לעבודת הקודש שלו הייתה לשם דבר
והוא היווה דוגמא חיה להנהגה והליכה בדרך ובמסילה העולה בית ה' .הכל ידעו כי מידי בוקר יש לרבינו שעה שהיא מקודשת ,הוא לא יוותר
עליה ולא יחליפנה בשום הון שבעולם ,זו השעה בה היה נוהג לגשת לבית אביו ולהכין לו כוס קפה בחלב ולהגישה לו עם בסקויטים כאשר אהב.
יום אחד קיבל המנהל מכתב כי הנציב העליון של ממשלת המנדט הבריטי הרברט סמואל נענה להזמנה לבקר בביה"ס .הנציב העליון הראשון
לארץ ישראל היה מדינאי יהודי בריטי .ימים רבים נערכו לביקור הנכסף ,וההכנות הקדחתניות לא פסקו ,זה לא היה מדובר בביקור של סתם
פקיד ,המדובר הוא בנציב הבריטי העליון בארץ ישראל בעצמו ובכבודו .ביה"ס כולו הוברק וצוחצח ,הכיתות הבהיקו בנקיונם ,כל פיסת נייר
סולקה מהחצר הקטנה וכל שיח נגזם וטופח .גם רבינו נערך כראוי לביקור הממלכתי .הוא תידרך את צוות בית-הספר וערך חזרה מפורטת של
כל מהלך הביקור ,סגנו ר' מרדכי כהן ידע היכן עליו לעמוד כל שניה במהלך הביקור והכל היו ערוכים ומוכנים לביקור שאמור היה להתחיל בשעה
תשע בבוקר בדיוק .בבוקר הביקור עצמו המתח הגיע לשיאו ,כל חושיו של רבינו היו נתונים לביקור החשוב ,כשבתוך כל זה נשמט מזכרונו עניין
הקפה והבסקויטים לאביו .באותו יום בשעת בוקר מוקדמת הוא כבר חש לביה"ס .סמוך לכניסה לבית הספר המתינו במתח גובר והולך הרב
פרדס עם סגנו לשיירת הוד מעלתו הנציב העליון.
השעה הייתה שתי דקות לפני השעה תשע ,בכל רגע אמורים האורח הדגול ופמלייתו להגיע .לפתע נראתה דמות שחוחה פוסעת באיטיות לעבר
ביה"ס ,ר' אליהו הביט לרגע בדמות והחוויר כולו ,זה היה אביו ר' ניסים בן ציון" .אבא" נזעק ורץ לעברו" ,מה אתה עושה פה? אתה חש בטוב?"
"את זה באתי לברר" ,השיב האב" ,האם אתה מרגיש טוב? האם אינך חולה חלילה בני? למה לא באת להכין לי הבוקר קפה בחלב?" רבינו תפס
בראשו ,ומפיו נפלטה זעקה "איך נשמטה ממני מצוות הבוקר הקבועה?" הוא חש לסגנו ואמר" :אני חייב לחזור עם אבי לביתו ,כשהאורח יגיע
קבל אתה את פניו"" .אבל רגע" ,גמגם הסגן" ,מה אומר לו?"" -אתה כבר תסתדר" ,זעק לעברו רבינו שהחל להתרחק מהמקום עם אביו" ,אני
סומך עליך" ...ברגע זה הכל התגמד לפני רבינו כולל הביקור החשוב לו המתינו שבועות רבים ,מול עיניו עמד רק מצוות "כיבוד אב" .צעדו
האב והבן לאט לאט עקב בצד אגודל ,ברגיעה ובניחותא ,כאילו לא הנציב העליון צריך להגיע ,הם נכנסו לבית והבן הכין לאב את כוס הקפה עם
הבסקויטים ,תוך כדי שהוא מסביר לאב שהוא חש בטוב ,והעניין פרח מזכרונו בגלל המתח והלחץ העצומים שהוא שרוי בהם לקראת הביקור.
לאחר שלגם האב את הקפה ואכל את הבסקויטים בהנאה מרובה ,שב רבינו לביה"ס .בנתיים הנציב העליון כבר היה שם ,ולפני שהגיע המנהל
קיבל את פני הנציב סגן המנהל ,ולאחר שהציג את עצמו הזמין את הנציב לסיור .הנציב הופתע ושאל "היכן המנהל?" הסגן כמעט בלע את לשונו,
הוא קיווה שהנציב לא ישאל את השאלה .הוא השיב לנציב "אדוני הנציב העליון ,למנהל ביה"ס יש אבא זקן ,כל בוקר הוא דואג להכין לו כוס קפה
עם חלב ובסקויטים ,הבוקר בגלל הביקור החשוב הוא שכח לעשות זאת ,ושתי דקות לפני תשע הגיע אביו לכאן לברר אם הכל בסדר עם בנו,
מדוע לא הכין הבוקר את כוס הקפה ,ואז עזב המנהל עם אביו לביתו כדי להכין לאביו את כוס הקפה ,אני בטוח שהוא יגיע מיד".
הנציב הקשיב לכל מילה ,שקע בהרהורים ,ובעודו מהרהר נכנס רבינו בחיפזון כשהוא מתנצל על האיחור ,הוא חשש שהנציב יפגע מהכוס קפה
שנראה שחשוב יותר ממנו ,אך בתודעתו הייתה הנחה ברורה -אין דבר בעולם שידחה כיבוד אב ,שום מציאות שבעולם לא תגמד את המצווה
החשובה! הנציב נשא אליו את עיניו ,חייך ,ניגש אל רבינו חיבקו בחום ,ועם דמעות בעיניו אמר "אשרינו שיש לנו יהודים כאלה שכה מכבדים
הם את הוריהם!" והביקור החל .ממעשהו של רבינו יצא קידוש ה' גדול מאד.
פניני עין חמד |
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ֲ
להלן סיפור מופלא ,אותו סיפר הגאון הרב דוד חנניה פינטו
שליט"א )אשר מכהן כראש מוסדות 'חברת פינטו' בארה"ב ,צרפת
וארגנטינה וכן משמש כראש מוסדות 'אורות חיים ומשה' באשדוד
ו'פניני דוד' בירושלים( והביאו בעלונו 'פחד דוד'.

יש בסיפור זה ללמדנו כי כאשר האדם עושה חסד עם
הזולת ,למעשה יותר עושה חסד עם עצמו ושעושה עם
זולתו .או כפי שאמר האדמו"ר ר' שלמה גולדמן מזוויעהל
זצ"ל -על כל פסיעה שאדם פוסע עבור הזולת ,חוסך הוא
בכך אלף פסיעות עבור עצמו!
המתבונן במלה חסד יגלה כי היא מורכבת משתי מלים:
חס ד' ,דהיינו בשל העובדה שעשית חסד עם בנו של
הבורא ,הרי שהקב"ה לא נשאר חייב ויחוס על אותו אדם
אף אם נגזרה עליו מיתה.
וכך סיפר הצדיק :לפני מספר שנים התקשר אליי הצדיק
רבי ניסים רביבו וביקש ,שאבוא להשתתף בדינר ,שהוא
עורך למען החזקת מוסדותיו ,והוסיף ,שהשתתפותי יכולה
לעזור רבות להצלחת המגבית.
האמת היא שבאותו הזמן הייתי עסוק בתכנון נסיעה
לשיקאגו שבארצות הברית לצורך התרמה עבור מוסדותינו
הקדושים ,ולכן חשבתי להודיע לרבי ניסים רביבו ,שלא
אוכל להשתתף בדינר ,שהוא עורך.
אולם ,במחשבה שנייה החלטתי להסכים לבקשתו ,ולדחות
את נסיעתי לשיקאגו למועד מאוחר יותר .כך זכיתי
להשתתף בדינר ,שערך רבי ניסים רביבו .ב"ה בדינר
נפתחו הלבבות של יהודים רבים ,שתרמו מכיסם למוסדות
התורה שבראשות רבי ניסים זיע"א ,וסייעו בכספם
להחזקת התורה.
כעבור זמן מה שוב תוכנן עבורי מסע מגבית במדינות
שונות ,ומסלול הנסיעה נקבע כך שאטוס מז'נבה שבשווייץ
לניו יורק שבארצות הברית ,ולאחר שאסיים את ביקורי בניו
יורק ,אשוב בטיסה ישירה לז'נבה.
והנה מאת ה' הייתה זאת ,שלא הייתי שלם עם תכנון זה,
כיוון שביקשתי לבקר גם בשיקאגו ,זאת ּבִמְ קום הביקור
הקודם ,שבוטל בגלל ההשתתפות שלי בדינר של רבי
ניסים רביבו .לכן ביקשתי לשנות את מסלול הנסיעה
המקורי ,שאטוס מז'נבה לניו-יורק ומשם לשיקאגו,
ומשיקאגו אטוס בחזרה לז'נבה .לא ידעתי מדוע חשבתי,

שלא לעבור דרך ניו יורק בדרכי בחזרה לז'נבה .זה היה יכול
להוזיל את מחיר הנסיעה .אך בוודאי יד ה' והשגחתו
הפרטית היו בדבר .כאשר שהיתי בשיקאגו בא לפני חסיד,
שסיפר ,שהוא סובל ממחלת השכחה ,שמפריעה לו מאד
בחייו ,וביקש את עצתי ואת ברכתי.
אמרתי לאותו אדם לכתוב את האות א' על דף שלוש פעמים
ולהתבונן בכך )הסיבה לכך כיוון שמילוי האות א' " -אלף"
בגימטריה עולה לסכום של מאה ואחת עשרה ,ובהכפלת 111
בשלוש מתקבל הסכום – שלוש מאות שלושים ושלוש ,שהוא כנגד
המילה "שכחה" שכן המלה שכחה גם כן עולה ל .333-זוהי סגולה
ידועה ומקובלת לענייני שכחה וכן מוסיף רבינו האריז"ל להעביר שלג
על מצחו שבגמ' שלג עולה ג"כ  333כנגד 'שכחה'(.

מיד לאחר מכן נכנס לפני אדם נוסף ,שאמר שהוא גם כן
סובל מבעיה של שכחה וביקש את עצתי בעניין ,על כן
הוריתי גם לו לכתוב שלוש פעמים את האות א' ,שזה כנגד
המילה "שכחה" ולהתבונן בכך.
לאחר שיצא מחדרי חשבתי לעצמי ,שלא ייתכן שבני העיר
שיקאגו לוקים בשכחה ,ובוודאי יש דברים בגו ,ויש רמז
עבורי.
בהמשך גיליתי ,מה הייתה משמעות הדבר לגבי .אם
בתחילה חשבתי ,שאני עשיתי לרבי ניסים רביבו זיע"א
טובה בכך שדחיתי את נסיעתי לשיקאגו ,הרי שמהר מאד
התברר לי ,שהוא גמל עימי טובה גדולה יותר בכך,
שביקש שאשתתף בדינר .כעבור זמן מה נודע לי,
שהמטוס מניו יורק לז'נבה בו חשבתי לטוס מתחילה –
התרסק ,וכל נוסעיו נהרגו!
כששמעתי על דבר האסון הבנתי ,שאם לא הייתי משתתף
בדינר של רבי ניסים רביבו ובמקום זה הייתי נוסע להתרים
בשיקאגו כפי שעלה בדעתי לעשות לפני הזמנתו של רבי
ניסים ,הייתי כעת בטיסה הקטלנית מניו יורק לז'נבה,
כיוון שלא הייתי עושה את דרכי שוב לשיקאגו .וכך גם אני
הייתי עלול להיות בין הנספים במטוס חלילה!!!.
באותו זמן הבנתי גם את הרמז ,שנשלח עבורי משמים
באמצעות שני האנשים משיקאגו שסבלו ממחלת השכחה
שפתרונה א'א'א' .שהרי א'א'א' עולה כנגד המספר 111
שהוא מספר הטיסה מניו יורק לז'נבה! הטיסה ,שבה
הייתי אמור לטוס ושמעולם לא הגיעה ליעדה ר"ל! כך
נתברר לי בפשטות המאמר" ,שומר מצווה לא ידע רע".

אי"ה גם השנה יהא ניתן להשיג מצות מהודרות בנוסח ספרדי )עבות ורכות( בהשגחה מהודרת.
למעוניינים ,נא לפנות לרב אליהו פנחסי שליט"א בטל' .052-6329144
מניסיון שנים עברו ,אותם שלא נרשמו מראש אזל עבורם המלאי!
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
אסתר בת בלה ע"ה
נעמי בת כתון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יפה בת רבקה ע"ה
שרה בת מורברי רחל ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

פניני עין חמד |

הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
דוד בר חסיבה ז"ל
רפאל בן אסתר ז"ל
שמעון בן שמחה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
אורה בת נעימה ע"ה
שמעון בן חנה ז"ל
גורג'יה בת נעימה ע"ה

פרשת ויקרא

לע"נ

תנצב"ה
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הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
אביבה בת איירין ע"ה
אברהם בן יונה ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
יוסף בן סעדה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
יעקב בן סלימה ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
אברהם בן דינה ז"ל

הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
שרה בת נרקיס ע"ה
גאולה בת טובה ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
הרב עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל מזל בת שמעון ע"ה
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה
יעקב בן אסתר ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
מאיר בן נעמי ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
זילפה בת רנדה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
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בס"ד ,בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"לg.agedank@gmail.com :

וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר (א ,א)
פי' רש"י "צא ואמור להם דברי כבושין ,בשבילכם הוא נדבר עמי" וזה תמוה ,וכי זה דברי כבושין
המה? והלא דברי גדולה המה ,שבזכות ישראל זכה משה שנדבר עם השי"ת ,וי"ל דדברי כבושין
היינו שעי"ז יוכלו להכיר כמה הי' גדול חטא העגל ,שע"י שנעשו בעלי תשובה הגיע למדריגה
גדולה הזאת שזכה משה שנדבר עמו השי"ת בזכותם( .תורת משה לחת"ס)
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה (א ,ב)
כתב בספה"ק בני יששכר( :מאמרי ראש חודש  -מאמר ב) "והנה ענין הקרבנות הוא לקרב כל
המדריגות 'דומם' 'צומח' 'חי' 'מדבר' אל הקדושה ,הנה הקרבן  -החי ,העצים  -צומח ,המלח -
דומם ,והאדם (מדבר) שמקריבם בכחו אל הש"י הנה כל הנפשות של דומם צומח חי מדבר כולם
מתקרבים ומשתחוים לקדושתו ית"ש וזהו תענוגיו ושעשועיו ית"ש ,וזה נקרא קרב"ן להוי"ה
(בני יששכר)
שמקרב כל הארבע מדריגות נפשות אל ד' אותיות השם הנכבד.
ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשתה אחת ממצות ה' אשר לא תעשינה ואשם( ":ד,
כז) יש לדייק בפסוק מהו "ואשם" ,הרי אמר כבר שנפש תחטא וכו' ממצות ה' אשר לא תיעשנה?
ועוד" ,אשם" יש במשמעותה הזדה יותר משגגה ,והרי כאן מדבר משוגג ולמה נקט לשון של
"ואשם"? ידועה השאלה ,אדם שחטא בשוגג ,הרי עשהו בלי כוונה ולמה מוטלת עליו החובה
להתכפר? כדי לבאר עניין זה נקדים את דברי המדרש בפרשתינו( :מדרש תנחומא ויקרא פרק ו)
"שנו רבותינו מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה לא יצר אדם על עבירה שעשה בשוגג אלא
שנפתח לו פתח שיחטא ואפילו בשוגג ואפילו במזיד" .דהיינו ,שכשעובר האדם עבירה בשוגג
מוטל עליו לשוב לא רק על העבירה בשוגג שעשה כעת ,כי וודאי שקדמו לזה עבירות אחרות
שעשה בשוגג או במזיד .ויש לו לשוב על החטאים שקדמו לעבירה הזאת.
עוד נקדים ,דברי המשנה במסכת אבות" :ועל כרחך אתה נוצר וע"כ אתה נולד וע"כ אתה חי וע"כ
אתה מת וע"כ אתה עתיד לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה" .נשאל הגר"א על
דברי משנה זו :כיון שיצירתו ולידתו וחייו של האדם הכל הם בעל כרחו ,אם כן למה צריך ליתן דין
וחשבון? וכי הוא בחר להגיע אל המצב הזה?
ואמר רבינו הגדול הגר"א ז"ל לבאר עפ"י דברי הגמרא במסכת בבא בתרא ד' ,שמה אומרת הגמרא
שראובן שיש לו שדה ,באמצע השדה של שמעון ,ושמעון הקיף את שדהו משלוש צדדים ,אי
אפשר לחייב את ראובן להשתתף בהוצאות בניית הגדר ,מחמת שתי סיבות :א .שהוא לא ביקש
משמעון לבנות את הגדר .ב .שראובן טוען שבין כה וכה נשאר הצד הרביעי פתוח ,כך שאין רווח
מהגדר של ראובן .אך אם עמד ראובן והקיף את הצד הרביעי ,מגלגלים עליו להשתתף גם בשלש
המחיצות הראשונות.
והנה כאן ביצירת האדם גדר הקב"ה בשלשה גדרים" :בע"כ אתה נוצר"" ,בע"כ אתה נולד" ובע"כ
אתה חי" ,א"כ אין לחייב את האדם בעונותיו כדין המקיף את חבירו משלשה רוחות שלא מדעתו,
אך כאשר האדם יחלה והוא משתדל בכל כחו להתרפא וכל אשר לו יתן בעד חייו ,ובזה מגלה
דעתו שהוא חפץ בחייו ,וממילא מגלגלים עליו את הכל.
בזה ביאר באפן נפלא את המשנה הנ"ל" :ועל כרחך אתה נוצר וע"כ אתה נולד וע"כ אתה חי" –
א"כ למה נענש על עבירותיו? ומתרצת המשנה כיוון ש"על כרחך אתה מת" – שהמיתה היא בעל
כרחך ,ואינך חפץ למות ,לכן" :ע"כ אתה עתיד לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה"
כדין המקף את הגדר הרביעית.
ומספרים שהמגיד מדובנא זצ"ל נוכח אז כאשר אמר זאת הגר"א ז"ל ,והוסיף להמתיק דבריו
הקדושים עפ"י משל ,כדרכו כקודש :איש אחד שהיו לו שתי בנות ,אחת כעורה רעת מראה מאד,
והשנית רגזנית ומלאה קללות ודברי פתי ,ולא היה איש אשר ירצה להנשא להן .בא שדכן חכם
והציע לאביהם שני חתנים :בעד הכעורה הציע חתן שהוא עוור ,ולא יוכל לראות צורתה ,ובעד
השנית הציע חתן חרש אשר אזנים לו ולא ישמע .וייטב הדבר בעיני אביהן ,ונגמר בכי טוב ,ובאמת
נישאו שתי בנותיו ,לאותם חתנים.
ויהי היום ,והגיעו אל עיר מגוריהם שתי רופאים מומחים :האחד רופא עיניים והשני רופא אוזניים.
שני החתנים נגשו אל הרופאים ובקשו תרופה למחלתם ,הרופאים אבחנו את בעייתם ,והסכימו
לרפא אותם בעד סכום גדול .החתנים הסכימו ,והתחייבו לגייס את הסכום הגדול ,בשביל שירפאו
ממומם.
הרופאים אכן הצליחו לרפא אותם .שמחתם הרקיעה שחקים .אך ,אליה וקוץ בה ,שלום הבית
שזרם על מי מנוחות – הופר כאחת ,בבית החרש קמה מהומה ומחלוקת גדולה בינו לאשתו ,ואף
כן בבית העיוור לשעבר ,שהאחד ראה צורתה המנוולת של אשתו ,והשני שמע דברי הפתי ומבול
הקללות .עד כדי כך ,שכאשר באו הרופאים לתבוע שכרם מאנו לתת החתנים לתת באמרם כי הרע
להם יותר ,ונהרס שלום הבית.
הדבר הובא למשפט לפני הרב ,ואחרי ששמע טענות החתנים ,שהרופא קלקל ביותר ע"י רפואתו,
אמר הרב :א"כ ,בדין שהרופאים מוכרחים לתקן מה שקלקלו ,ולהשיב את החתנים למצבם הקודם
 אם יש בכחם .נענו הרופאים ואמרו :להרוס זה קל יותר מאשר לתקן...כאשר שמעו שני החתנים את פסק הדין של הרב ,ותשובת הרופאים ,רעדה אחזתם ונזעקו ואמרו
כי אין רצונם בשום אופן לשוב למצבם הקודם!
אמר הרב ,א"כ חייבים אתם לשלם את הסכום בשלימות לרופאים.
והנמשל ברור ,שכאשר האדם מתחזק ומתאמץ להירפא ,ולהאריך את חייו שומה מודה הוא כי
מרוצה הוא מכך שבא לעולם...
בזה נבין את דברי המדרש תנחומא הנ"ל .שאם יבוא האחד ויטען ,הרי הייתי שוגג ולמה עלי לכפר
גם על השגגות? התשובה :היות שאדם זה עשה פעם אחת עבירה – אפי' קטנה ,במזיד ,הרי שגילה
והראה שישנה אפשרות שימרה את פי ד' ולכן מגלגלים עליו גם את השגגות.
ואפשר להעמיס טעם זה בפסוק "ואם נפש אחת תחטא בשגגה וכו' אשר לא תעשינה" וכי למה
חייב כפרה על כך? התשובה" :ואשם" ,שפעם היה לו חטא במזיד וממילא מתחייב כפרה אף על
(ציוני תורה).
השוגג.

 מאוצרות המגידים 
כל חלב לה' (ג ,טז) כתב הרמב"ם (הל' איסורי מזבח פ"ז הי"א)" :ויביא קרבנו מן היפה המשובח
ביותר שבאותו המין שיביא ממנו וכו',

פרשת ויקרא תשע"ז



והוא הדין בכל דבר שהוא לשם הא-ל הטוב שיהיה מן הנאה והטוב ,אם בנה בית תפלה  -יהיה
נאה מבית ישיבתו ,האכיל רעב  -יאכיל מן הטוב והמתוק שבשולחנו ,כסה ערום  -יכסה מן היפה
שבכסותו ,הקדיש דבר  -יקדיש מן היפה שבנכסיו ,וכן הוא אומר 'כל חלב לה''".
והנה לרבים מאתנו ישנם הרבה רגעים של התלהבות ,של התעוררות ,שבטוחים אנו שיובילו
לשינוי בכל מהלך החיים ,ואכן מכח אותם רגעים ממשיכים אנו לחיות את חיינו כבני תורה ,אך
בחלוף הזמן ההתעוררות דועכת.
בפסוק כאן כתובה עצה נפלאה" :כל חלב  -לה'"!
בכדי להקדיש בהמה להיות קרבן ,הסדר הוא :נכנסים לרפת ,בוחרים בהמה ואומרים' :הרי זה
הקדש' ,ולפי ההלכה הבהמה הופכת מיד להיות נכס של השי"ת.
מדוע התורה אומרת לנו לפעול לפי הסדר הזה? מדוע אי אפשר פשוט לקחת בהמה ,להביא אותה
לבית המקדש ולהקריבה ,בלי שתיהפך קודם להיות ממון הקדש?
טמון כאן רעיון נפלא .נצייר לעצמנו אדם שעשה עסק גדול והרוויח ממון רב .הוא שמח שמחה
גדולה ,ב"ה יש לו כלפיו הכרת הטוב .מתוך השמחה הגדולה בא לכלל החלטה להביא לבית
המקדש קרבן ,שהוא ביטוי של אהבה ע"י שפיכת הדם על גבי המזבח.
הוא נכנס לרפת לבחור בהמה המשובחת והנאה מכולן ,ומכריז" :הרי זו לה'".
זהו השלב הראשון ,ואילו את השלב השני ,העליה לירושלים והבאת הבהמה לבית המקדש ,הוא
יבצע במשך הזמן  -אולי עוד שבוע ,אולי בחודש הבא.
בינתיים הדברים משתנים ,מצבו הכללי שוב אינו שפיר כשהיה ,עליו לשלם חובות .כשמגיע זמנו
לעלות לירושלים ולהביא את הבהמה לקרבן ,הוא חושב לעצמו' :בעצם ,זו בהמה יקרה ,אני לא
יכול להרשות לעצמי להביא לקרבן כזו בהמה' ...אך זה מאוחר מדי ,הוא כבר התחייב כשאמר
"הרי זו לה'"! הבהמה כבר מוקדשת ,נחשבת רכוש ההקדש ,ואין באפשרותו להתחרט!
מספרים על האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל שפעם התקשר לאחד מחסידיו והזעיקו לבוא מיד .כשהגיע
אמר לו :אני צריך כסף לצדקה! שאל החסיד :מדוע הרבי הזעיק אותי היום? מה היה קורה אילו
הייתי בא מחר? ענה הרבי :היום הכסף הזה הוא בגדר רווח ,מחר הוא כבר יהיה בגדר קרן! ...לכן
קראתי לך היום כדי שתתן מיד את הכסף לצדקה ,ללא יכולת להתחרט.
'אני מקדיש את אהבתי אליך ,ה''!
שמעתי מעשה נפלא שהיה עם מרן החפץ חיים זצ"ל.
לח"ח זצ"ל היה בן יקר ,חלק מהמשנה ברורה הוא כתב יחד אתו .והנה למרבה הצער הבחור שבק
חיים לכל חי .בעת פטירתו הח"ח לא היה בראדין ,וכשהגיע לשם ,היה זה ממש אחרי הקבורה
כאשר האנשים היו עדיין סביב הקבר .הוא ביקש מהם להמתין מעט ,ואז פתח ואמר את הדברים
הבאים:
בתקופת האינקוויזיציה חיה בספרד אשה אלמנה ולה בן יחיד אשר היה כל עולמה ,מלבדו לא היה
לה מאומה בחיים .רח"ל אותו בן יחיד נהרג ,וכשזה קרה היא אמרה כך :רבש"ע ,אני מודה
ומתוודה לפניך ,שכאשר בני היה חי היה מקום בלבי גם לו ,ולכן לבי לא היה שלם באהבתי אליך.
עד עתה ,כשההשגחה גרמה שאינו בין החיים יותר ,לבי שלם באהבתך.
המשיך הח"ח ואמר :רבש"ע ,כשבני היה חי ,היה מקום בלבי לאהבה אליו ,וכעת את האהבה הזו
אני מקדיש לך ,הקב"ה!
כלומר ,הח"ח הביא סיפור וניסה ליישם אותו על עצמו ,אך כמדומה שאם נדייק בדברים נגלה
הבדל משמעותי בין הסיפור ליישום שלו ,כיון שסוף כל סוף הח"ח חי כמה דורות אחרי אותה
צדקת שחיה בזמן קדום יותר ,והרגשותיו לא היו באותה דרגה שלו.
היא אמרה שעתה לבה שלם באהבת ה' ,והמשמעות היא מיידית  -עכשיו לבה שלם .הח"ח לא
אמר  -רבש"ע ,האהבה שישנה כעת בלבי היא אליך ,אלא " -את אותה אהבה שהיתה לי כלפי הבן
 אני מקדיש לך".שכן ,מרן הח"ח בא עם הכוחות וההתלהבות למלא את לבו באהבת ה' .הוא הבין :כעת אני
מתלהב ,זהו רגע מרגש עד מאוד ,הלוויית הבן שהיה כה יקר ,אך מה יהיה מחר ומה יהיה
מחרתיים ,ומה לאחר מכן? בגאונותו ובצדקותו אמר :אני מקדיש את אהבתי אליך יתברך! ממילא,
בעתיד לא תהיה לי ברירה ,אצטרך לעשות הכל כדי להישאר במדרגה הזו.
היה זו גאונות בעבודת ה'.
אברהם אבינו נידב עצמו לה'
רעיון זה מעשי בתחומים רבים בחיים ,וניתן על ידו לפתור בעיות רבות.
אמרו חז"ל (ברכות ו ע"ב)" :כל הקובע מקום לתפילתו  -אלקי אברהם בעזרו" .קורה ואדם מאבד
מההתלהבות שלו בתפילה .אם יקבע לעצמו מקום לתפילתו  -מובטח לו שהקב"ה יהיה בעזרו,
ולא עוד אלא "וכשמת אומרים לו :אי עניו ,אי חסיד ,מתלמידיו של אברהם אבינו".
ויש להת בונן ,מה עשה אדם זה בכדי לזכות למדרגה זו? וכי משום שהגיע לבית הכנסת וקבע
מקום לתפילתו ,זכה להיקרא עניו וחסיד?
והנה כאמור ,השכר המובטח לקובע מקום לתפילתו הוא" :אלוקי אברהם בעזרו" .מדוע דוקא
אברהם?
התורה מתארת את אברהם אבינו ע"ה במילים "נדיבי עמים נאספו עם אלקי אברהם" (תהלים מז,
י) ,דרשו חז"ל (סוכה מט ע"ב)" :אלקי אברהם ולא אלקי יצחק ויעקב? אלא :אלקי אברהם ,שהיה
תחילה לגרים" .אברהם אבינו היה נדיב כי היה הגר הראשון בעולם ,הוא נידב את עצמו לקב"ה.
מהי מהותה של גרות? מה בעצם ההבדל בין גר לשאינו גר? הרי ברמב"ם (הל' מלכים פ"י) מבואר,
שגוי יכול לקיים את כל המצוות ולקבל עליהן שכר [חוץ משתי מצוות :שבת ומילה] ,ואכן כך
מספרים חז"ל על אברהם אבינו ,שקיים את כל התורה כולה עוד לפני שהתגייר .מה משתנה אפוא
בשעה שגוי מתגייר?
ההבדל הוא כך :כשאברהם אבינו נטל לולב ואתרוג בעודו גוי  -הוא קיים מצוה לה' .כשהוא
התגייר  -הוא נידב את עצמו לה' .מעתה הוא עבד הוא לא מנדב את עצמו" .תן לו משלו ,שאתה
ושלך שלו" (אבות פ"ג מ"ז) ,אחרי שנידב עצמו לה'  -ממילא הכל יבוא ,כי מעתה הכל שייך לה'.
לכן הקובע מקום לתפילתו ומבין שזהו חלקו של הקב"ה " -אלקי אברהם בעזרו" .אברהם היה
הראשון שנדב לה' והביא לו קרבן ,ואדם זה הולך בדרכו ,הוא נותן לקב"ה מה ששייך לו ,וכשדבר
שייך לקב"ה  -זוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת.
להקדיש את שעת הלימוד מראש

א

טמונה בדברים עצה מעשית.
נצייר לעצמנו יהודי אוהב תורה ,רוצה ללמוד בכל מאודו .הוא מגיע הביתה אחרי יום עבודה
מפרך ,מוציא גמרא מהארון ומתחיל ללמוד .כמה זמן? כמה שיוכל ...אחרי שלוש דקות העינים
מתחילות להיעצם והראש נשמט על צדו .הוא מתיישב על הספה לנוח מעט  -ובזה נגמר
הסיפור...
הציור ודאי מוכר לכולנו .מה בכל אופן ניתן לעשות במצבים הללו?
אתן לכם עצה נפלאה .כשמתיישבים ללמוד ,יש להחליט לפני כן [כמובן בלי נדר] כמה זמן
מתכוונים ללמוד .לעשות קביעות עתים  -והזמן הזה שייך לה' .זהו קרבן עולה ,כליל לה' ,ואז  -אם
העינים מתחילות לבעור ,יאמר לעצמו :מה כבר יכול לקרות לי? הרי אף אחד עוד לא מת
מעייפות ...ובמקרה הכי גרוע אמות על קידוש ה' .ברגעים קשים אלו יזכיר לעצמו את דברי חז"ל:
"אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהן ,שנאמר 'זאת התורה אדם כי ימות
באהל'" (ילקו"ש תורה רמז תשס).
בצורה כזו ,רוב הסיכויים שלימודו ייראה אחרת לגמרי .אם מתחילים ללמוד מתוך החלטה
נחושה ,עם חשק פנימי  -גם אם באמצע התינוק מתחיל לבכות והאשה מצפה לעזרה ,זה אחרת,
כי הרי הקדיש את השעה הזו לה' במסירות נפש.
צריך לדעת ,ואני אומר זאת רק בהשקפה ,לא מבחינת הלכתית  -כשקובעים שעה ללמוד תורה,
הזמן הזה שייך לקב"ה .אדם נדב את הזמן הזה וכעת כביכול הזמן שייך לקב"ה.
דמעה  -יהלום שיש לנצלו
לרבים מאתנו יש מדי פעם כאב לב ,כתוצאה מבעיות בפרנסה ,בחינוך הילדים ,בריאות וכו' ,ועלינו
לדעת כי מבחינה מסויימת כאב לב הוא דבר יקר מאוד ,יהלום שצריך לדעת איך להשתמש עמו.
מסופר על הגאון רבי ברוך בער זצ"ל ,שבהיותו ילד קטן ,פעם אביו נתן לו מכה והוא התחיל
לבכות .באמצע הבכי נטל הילד סידור בידו והתחיל להתפלל תפילת מנחה .שאל אותו אביו -
מדוע אתה מתפלל מנחה עכשיו? ענה ר' ברוך בער :הרי ממילא אני בוכה ,עדיף כבר שאנצל את
הדמעות ואתפלל כעת תפילת מנחה!
דמעות הן יהלומים" ,אף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו" (ב"מ נט ע"א),
וכשקורה וכבר בוכים מסיבה כלשהי  -יש לנצל את הדמעות לתפילה מעומק הלב ,תפילה עם
דמעות.
ביום כיפור הגברים עומדים בקדושה ובטהרה כל היום בבית הכנסת ומתפללים ,ואילו הנשים
פעמים רבות נאלצות להישאר בבית ,עם הילדים הקטנים .אותה אשה שנשארה בבית ביום
הקדוש מרגישה את עצמה אומללה ,לא ניתנה לה האפשרות להתפלל בבית הכנסת .היא לוקחת
סידור ,מתחילה להתפלל ,ומדי פעם מורידה דמעה .אין לשער ערכן של דמעות אלו .אשה
שמורידה דמעה ,יכולה לפתוח את כל השערים.
כמה יקר הוא כאב הלב ,בכוחו לפרוץ את כל המחיצות!
כאב לב  -על דבר המגיע שנלקח
מדוע כואב לנו?
משל לאדם שרח"ל איבד את עינו בתאונת דרכים .חבירו הרואה אותו בצערו מנסה לנחמו .הוא
פונה אליו בשאלה :אם לכולם היתה עין אחת ,האם גם אז היית עצוב? והוא עונה :לא .אם כך,
אומר החבר ,תדמיין לעצמך שלכולם יש עין אחת...
כך גם אדם שאין לו פרנסה ,יאמר לו :הנה ,לחם ב"ה יש לך! תאר לעצמך שלא היה לך אפילו
לחם...
כל אלו סברות טובות ,אך אין בכוחן לרפא את כאב הלב.
מדוע?
כי מה שמפריע לאדם הוא שלא רצה משהו ורצונו לא התמלא ,אלא ההרגשה שמשהו נלקח
ממנו! קנאה היא תכונה טבעית אצל כל בני האדם.
ישנה קנאה כשרה כמו קנאתה של רחל בלאה ,שמכח קנאה זו נולד יוסף ,וישנה קנאה שאינה
כשרה .אם לאדם יש את החלק שלו ,הוא לא יקנא במשהו טוב יותר .אדם מקנא רק כשחסר לו,
כשהוא מרגיש שמה שמגיע לו אין לו.
בהר סיני היו עם ישראל כאיש אחד בלב אחד .כיצד היה יכול כל אחד לאהוב את השני ,בשעה
שראה בעיניו שהשני זכה להשגה מעבר להשגה שלו?
התשובה היא  -אף אחד לא קינא בחבירו כשהיתה לו את השלימות שלו .אדם שהוא שלם לעולם
לא יקנא בא חרים .קנאה וכאב לב נובעים מחמת שלאדם חסר משהו .אם למישהו חסרה עין,
כואב לו משום שהוא מרגיש שגם לו מגיע שיהיו לו שתי עינים כמו לשאר אנשי העולם .אם חסר
לאדם פרנסה ,קנאתו באחרים אינה משום שהם עשירים והוא לא .אם היה לו את החלק הנצרך
לפרנסתו הוא לא היה מקנא .הוא מקנא כי הוא מרגיש :גם לי מגיעה פרנסה .גם אני צלם אלקים,
ומן הראוי שחסדו של הקב"ה יושפע על כולנו שלימות ,זה משהו ששייך לי!
זוהי ההגדרה האמיתית של כאב לב  -כאב על דבר שמגיע לי ,שבאמת שייך לי ,ונלקח ממני.
לנדב את כאב הלב לקב"ה!
אדם יכול להחליט החלטות יפות ,לפעמים זה עוזר ולפעמים לא .נאמר שלאדם יש בעיה
מסויימת ,הוא מרגיש שמגיע לו ואין לו .הקב"ה לקח את הדבר ממנו וכעת עליו להשלים עם
המצב.
אכן זה לא קל .מה עושים במקרים כאלו?
העצה בזה היא ,שינדב את הצער וההפסד כקרבן לקב"ה על אם ישראל ,שיאמר" :תהא מיתתי
כפרה על כל ישראל"" .נדיבי עמים נאספו" ,תנדב את הכאב לקב"ה!
הח"ח ראה את בנו היקר נקבר והוא עשה דבר גאוני .הוא אמר :רבש"ע ,לקחת אותו? אני מקדיש
אותו לך! במקום שתקח  -אני נותן אותו .בזה הרגע נהפך אותו כאב לב לקרבן עולה ,אשה ריח
ניחוח לה'.
לאדם יש כאב לב .הוא מושך מצד אחד והקב"ה מהצד השני .תתבונן רגע :במקום להילחם
ולהצטער ,אדרבה ,תאמר :רבש"ע ,אני מבקש ממך שעגמת הנפש הזו תפתח שערי שמים
ותשפיע שפע ברכה והצלחה לכל עם ישראל.
"תן לו משלו" .אם ה' לקח דבר ,הוא יודע מדוע ,ופעמים רבות כאב הלב הזה עשוי להוריד שפע,
וכשיורד שפע  -אתה הקרוב ביותר ואתה תקבל אותו.
לדאבוננו כל כך הרבה מכאב הלב פשוט הולך לאיבוד .הבה ננדב אותם לקב"ה ,נבקש במילים
מפורשות שהצער וכאב הלב יהיו כפרה על עם ישראל ,כי כאבי הלב הללו הם שנותנים לנו את
(תפארת שמשון)
הזכות ואת הכח להמשיך.

אלף זעירא
משה רבינו ביקש ,כאמור ,לכתוב "ויקר" והקדוש ברוך הוא הורהו לכתוב "ויקרא" .בקש רשות
לכתוב לפחות אלף זעירא ,וקיבל .ואמרנו שבא להורותנו ,שאם אי אפשר להשיג הכל ,נשיג לפחות
חלק.
וידוע שה"חפץ חיים" זצ"ל בקש מחתנו ,הגאון רבי אהרן הכהן זצ"ל ,שינצל את כח הדיבור שנחון
בו ,וישתדל לדרוש ברבים בדברי תורה ומוסר ,לעורר את הלבבות לשמירת התורה והקפדה
במצוות.
ואמר לו" :פעמים רבות עולה בלב הדרשן החשש שמא עמל הוא לחינם ומכלה כוחו לריק.
שדבריו אינם פועלים ואין איש שמתעורר לשוב על ידם בתשובה .ברם ,עליך להתעודד וללמוד מן
הפריצים .יוצאים הם לציד ברו ב תכונה והמולה ,מלווים בעוזריהם ובעדת כלביהם ומכלים יום
תמים ברכיבה מתישה .דהרה וסערה  -ואין מאושר מהם בשובם עם צבי או דוב ,אריה או זאב
כשלל...

ואף אתה ,לא עליך המלאכה לגמור ,אל תתימר להשיב את כל העולם בתשובה .דייך אם תעורר
הרהורי תשובה בלב ר' צבי או ר' דוב ,ר' אריה או ר' זאב  -אין לך שכר ועונג רב מזה!"...
זהו שאמר הכתוב (משלי יז ,כד)" :את פני מבין חכמה ,ועיני כסיל בקצה הארץ" .כלומר ,הכסיל
רוצה להשיג הכל ,עד קצה הארץ .ואין זה ברוחו ,ומתייאש מכל וכל .והחכם המבין מסתכל באשר
לפניו ,ומשיג מעט ,ועוד מעט ,והולך מחיל אל חיל ,מתקדם בשלבים!
והיה ה"חפץ חיים" דורש ממפיצי ספריו ,שבכל מקום בואם ידרשו בענין שמירת הלשון ,חשיבותה
ונחיצותה .חזר אחד מהם מסבב המכירות ,נתן ל"חפץ חיים" את הכספים שקיבל ,והודיע על
התפטרותו .ביקש ברכה למקצוע חדש.
"מדוע" תמה ה"חפץ חיים"" ,הלא הצלחת למכור ספרים רבים בזמן קצר .זיכית יהודים רבים ,וגם
הרווחת לא רע".
אישר ,אבל אינו יכול לעמוד בתנאי שהותנה עמו ,שישא דברים בכל מקום בואו.
"מדוע" ,שאל ה"חפץ חיים".
ענה" :אספר לכם ,אקח לדוגמא את אחת הערים" ,אולי זה כגדר לשון הרע ,לומר את שמה .סיפר
שבקש לשאת דברים בבית הכנסת הגדול ,ואמרו שהרב מוסר שם שיעור קבוע .גם בבית הכנסת
השני והשלישי מתקיימים שיעורים ,וברביעי ובחמישי לא מעוניינים בדרשה .לבסוף נשא דברים
בבית הכנסת של החייטים .עלה ודרש בגנות חטאי הלשון .כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות
כנגד עבו דה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים (ערכין טו ע"ב) ,והקדוש ברוך הוא אומר" :אין אני
והוא יכולים לדור בעולם כאחד" (שם) ,וראוי לסקלו באבן (שם) ,ועלול לעבור על שבעה עשר
לאוין ,כמפורט בהקדמת ה"חפץ חיים".
יידן ,קרא בנהמת רוחו ,כמה נזהרים אנו מטיפת חמאה שנפלה לתבשיל עוף ,וכבר רצים לרב,
ואוסרים את התבשיל ,ומגעילים את הקדרה -
איסור אחד ,מדרבנן .וכאן ,שבעה עשר איסורים מדאורייתא ,רחמנא לצלן!
שמע ה"חפץ חיים" דבריו ,והתפעל" :נפלא ,לדרשה כזו התכונתי!"
"כן" ,התמרמר" ,וכשיצאתי ,שמעתי אחד השומעים אומר לחברו :היה כדאי לבוא! סוף סוף,
שומעים דברים לענין! אספר לאשתי ,שלא תעשה כזה ענין משאלות במטבח .רצה לרב ,שופכת
את התבשיל ,מגעילה את הקדרה .הרי זה פחות חמור מלשון הרע!"...
היה המום .במקום להועיל בדרשתו ,עוד הזיק...
הרגיעו ה"חפץ חיים"" :תנוח דעתך .ראשית ,אין זו אלא תגובה של אחד ,והלא היו שם כמה
שומעים ,ואולי הושפעו לטובה.
ושנית ,כבר אמר הגאון רבי ישראל מסלאנט זצ"ל :כדאי לדרוש בפני עם רב ,ואפילו יתברר
שהדרשה לא פעלה מאומה למעשה .אבל אם במהלכה אחד השומעים נתקף הרהור חרטה ,ולו
יהא זה הבהוב קל ,זיק שנעור וכבה -
ואפילו אחד זה לא יהיה אלא הדרשן בעצמו...
וכבר היה כדאי!"
ואספר  -בשעתו ,בקשו המשכילים לקעקע את חומת היהדות בליטא .מה עשו ,יסדו בחסות
השלטונות "בית מדרש לרבנים" בו חנכו "רבנים" לעתיד לכפירה ,וללעג לכל קודש .מובן שהמוסד
רכש שם רע ואיש לא שלח לשם את צאצאיו.
הוגיעו ראשיו את מוחם ,כיצד יקנו לו הילה של יוקרה .שמו של הגאון רבי ישראל מסלאנט זצ"ל
היה נערץ בפי כל ,החליטו שאם יסכים להעניק חסות למוסד ,לעמוד בנשיאותו שיקרא שמו עליו,
לא יהססו ההורים לרשום אליו את הנערים.
גייסו את השלטונות לרעיון הנואל ,ושר ההשכלה אובארוב נתן הסכמתו .יתר על כן :קרא למנהיג
הדור הגאון רבי איצלה מוולוז'ין זצ"ל ,ודרש ממנו לפעול בענין.
רבי איצלה הסכים לכך ,מהסיבה ההפוכה .סבר שאם רבי ישראל יעמוד בראש המוסד יחולל בו
מהפכה ברוכה .יפטר את המורים הכופרים ,יבחר במורים יראי שמים ,וישפיע בדמותו הכבירה
וביראתו הקודמת חכמתו העצומה על החניכים.
הכלל ,שר ההשכלה הרוסי התלוה אל רבם של ישראל ,ויחדיו פנו לרבי ישראל  -שהיה אז אברך
בשנות השלושים לחייו  -שייעתר לבקשה.
רבי ישראל שלל את הרעיון מכל וכל .הוא סבר שהמוסד רקוב מיסודו ,ומנויו רק יתן גוושפנקא
לשחיתותו ,כחותמת הכשר למוצר טרף .וכדי שלא להתגרות במלכות מצד אחד וגם לא להיות
תחת מרות גדול הדור בליטא שחיבב את הרעיון ,ברח לעיר הנמל ממל שבצפון גרמניה.
המצב הרוחני של הקהילה היהודית בממל היה בשפל המדרגה .יהודים הגיעו לשם כדי להתערות
בחיי הכלכלה ,וכלכלת העיר סבבה סביב הנמל הגדול .פריקה וטעינה ,יבוא ויצוא .הנמל עבד
ששה ימים בשבוע ,ושבת ביום ראשון ,יום השבתון של הגויים .ועסקי היהודים עשו שבתם חול,
רחמנא לצלן.
ידע רבי ישראל שלא יעלה בידו לשכנעם לסגור עסקיהם [כעשר שנים מאוחר יותר ,כשהגיע
לממל לתקופה ממושכת ,עלה בידו לפעול לסגירת כל עסקי היהודים בשבת .אבל זו פרשה בפני
עצמה] .עבדו ביום ששי כרגיל ,סגרו עסקיהם עם ערב והחליפו בגדיהם ,ובאו לבית הכנסת לקבלת
שבת .שבו לקידוש וסעודת שבת ,ולמחרת השכימו ליום מסחר רגיל!
ביקש רשות הדיבור בין קבל שבת לערבית .עלה ואמר" :טאייערע ברודער" ,אחים יקרים ,הרי
כולנו יהודים ,וכולנו מאמינים ,וכולנו רוצים לשמור את התורה .והראיה ,שאתם כאן .שלאחר יום
עבודה מפרך ומתיש התכנסתם לקבלת שבת חגיגית .אלא מאי ,גדול נסיון הפרנסה ,ואינכם
עומדים בו .לא אחווה דעתי' ,כשם שמצוה לומר דבר הנשמע ,כך מצוה שלא לומר דבר שאינו
נשמע' (יבמות סה ע"ב) .אבל בדבר אחד תסכימו אתי -
גם אם 'חיי בים' אתם לפתוח את העסק ,אין שום הכרח ואין שום היתר לעשן! אין שום היתר
לכתוב ,ולו אות אחת ,במה שאינו נוגע לעסק .לפחות זה!"
ו"כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים" (ברכות ו ע"ב) ,הדברים היוצאים מן הלב נכנסו
ללבותיהם ,וקיימו וקבלו עליהם לשמור שבת כהלכתה ,בכל פרטיה -
מלבד בעסקיהם.
לא ,לא היה לכך היתר .אבל כמה חלולי שבת נמנעו בעקבות אותה דרשה -
אלף זעירא!
ובהיותי בארצות הברית ,ספר לי שם רב אלו שאלות מגיעות אליו .אחד טלפן ,אביו נפטר ,ועליו
לשבת שבעה .אבל אינו יכול להשבית את העסק שבוע שלם .יאמר הרב ,מה המינימום שעליו
לשבת .והשיבו על אתר :המינימום הוא ארבעה ימים.
סבר וקיבל.
שמעתי ותמהתי :אני מכיר "שלושה ימים לבכי ,שבעה להספד ,שלושים לתספורת" (מועד קטן כז
ע"ב) .אבל ארבעה ימים ,מה המקור?
הסביר לי" :הוא נפטר ביום רביעי" .נו ,אז מה? "שלפחות בשבת יהיה העסק סגור".
(והגדת)
הבנתי :אלף זעירא!

נפש כי תחטא (ד,ב)
מדוע חילה התורה בין החוטאים :לגבי יחיד כתבה' :נפש כי תחטא' ,לגבי צבור (פסוק יג)' :ואם כל
עדת ישראל ישגו' ולגבי נשיא (פסוק כב)' :אשר נשיא יחטא'?
מבאר ה"כלי יקר" :שלשון 'כי' מורה יותר על ודאות מלשון 'אם' ,ולשון 'אשר' מורה יותר על
ודאות מלשון 'כי'.
"לפיכך ,בחטא הרבים ,שהוא דבר שאינו מצוי שרבים יסכימו על החטא ,לכך נאמר 'ואם כל עדת
ישראל ישגו' ,שהוא מורה על הספק"  -כשמדברת התורה על צבור שחטא בעקבות הוראה שגויה
של בית דין ,נקטה בלשון 'אם' ,כיון שרחוק הדבר שצבור לשם יסכימו לשמוע להוראה שאינה

ב

נכונה.
"וכן בכהן משוח נאמר (פסוק ג) 'אם הכהן המשוח יחטא' ,כי רחוק הוא ובלתי שכיח שהכהן
המשוח או רבים יחטאו"" .אבל סתם יחיד בנקל יבוא לידי חטא ,על כן נאמר 'נפש כי תחטא',
שלשון 'כי' מורה על דבר שקרוב לודאי יהיה כן".
"אבל הנשיא המתנשא לכל ראש ונוהג נשיאותו ברמה מתוך רום לבבו ,ודאי יבוא לידי חטא ,לכך
נאמר 'אשר נשיא יחטא' ,כי לשון 'אשר' מורה על דבר שודאי היה ואין בו ספק".
ובספר "שערי אהרן" הוסיף נופך לביאור זה בשם המגיד רבי נטע מחעלם :ראשי התבות של "אשר
נשיא יחטא" הם 'אני' .אדם שעסוק בכל עת בטיפוח ה'אני' שבקרבו בנקל עלול להכשל בחטא.
כיוצא בכך אנו מוצאים אצל פרעה שלאחר מכת ברד אמר (שמות ט ,כז)" :ה' הצדיק ואני ועמי
הרשעים" ,ביטוי שממנו משתמע כאילו הכניע את עצמו ואת גאותו ,אולם לכשנדקדק בו נמצא,
כי הוא שרבב את ה'אני' שלו לתוכו ,ומן הרגע שבו קים 'ואני'  -הכל מתקלקל.
ואכן ,אלמלא תיבת "ואני" היו ראשי התיבות של הפסוק הזה י' ה' ו' ה' ,ורק תבת "ואני" הרסה את
המהלך.
רבי גד'ל איזנר תאר בהקשר לכך אפיזודה מעניינת ,המופיעה בספר "במחיצת ר' גד'ל" (עמוד קיט-
קטו):
היה זה בימי השואה הנוראה ,במחנה קולדיץ ,לשם הובילה ההשגחה העליונה את רבי גד'ל.
במחנה זה העסקו היהודים בעבודות כפיה המשברות את הגוף ואת הנפש ,ורבי גד'ל ,כדרכו ,ניסה
לרומם את רוח היהודים המושפלת עד שאול תחתיה.
באחד הימים נקרא ,עם עוד קבוצת יהודים ,לעבודות חפירה קשות .בטרם הורד אל בורות
החפירה ,הבחין רבי גד'ל שהשומר שהופקד עליהם הינו שוטה ,סימן ההיכר הבולט לכך היתה
הגאוה הגדולה שלו בהיותו מהלך עם משרוקית בפיו ,ושעון זהב מתנופף מעל מעילו.
כידוע כשנסיון עם שוטה מצליח  -הוא מסתיים טוב ,וכאשר לא ,הדבר עלול להיות מסוכן ...בכל
זאת החליט ר' גד'ל לנסות.
"שימו לב"  -לאט ר' גד'ל לחבריו " -הזהרו ואל תעזו לצחוק."...
"מה עומד להיות?" ,הרימו כולם את גבותיהם בשאלה.
"בעצמי אינני יודע ,אבל דבר מה יהיה כאן ,ואתם  -השמרו פן תצחקו."...
כולם הבטיחו והחלו לחפור ולחפור ללא הפסקה.
"'קאמראד'ן' (חברים)"  -קרא לפתע ר' גד'ל בשפת ה'דויטש' בקול שנשמע היטב באזני השומר -
"אם ירצה המייסטער שלנו ,יכול הוא להשמיע שריקה שתשמע בכל הרחוב" ...בהערה זו בקש
לבחון עד היכן מגעת שטיותו של אותו שומר ...ואכן ,כעבר שבריר דקה שלף הלה את משרוקיתו
ושריקה חדה חתכה את האויר.
"הרי אמרתי לכם"  -קבע ר' גד'ל.
דקות ספורות לאחר מכן שוב נשמע קולו" :קאמראד'ן ,אם ירצה המייסטער שלנו עוד נוכל לדעת
מה השעה עתה "...וזאת עלינו לדעת ,חוקי הנאצים אסרו על היהודים לדעת את השעה ,וקבעו כי
עליהם לעבוד אך ורק על פי פקודות.
לא חלפו דקותיי ם ,והמייסטער המהולל חלף ליד הבור ואמר ,כאילו באקראי" :האלב צוועלף"
(אחת עשרה וחצי)...
"קאמראד'ן"  -אמר שוב ר' גד'ל " -אם ירצה המייסטער שלנו ,יתכן שיהיה לנו הרבה קולרבי
לאכילה."...
הפעם בקע מפי של השומר קול מתנצל" :והרי גם לי עצמי אין."...
"הו"  -ענה לו ר' גד'ל " -אם רוצה המייסטער ,בודאי שיוכל להשיג."...
השו מר החל להלך אנה ואנה ,ולא חלפו רגעים רבים ,עד שלפתע החלו להתגלגל על תוך בורות
החפירה כמה צנוניות ...באותם ימים אפילו חתיכות קליפות היו נחשבות לאוצר ,נקל ,אפוא,
לשער ,מה גדולה היתה המתנה שבצנוניות של ממש...
הפעם ,לא עצרו האסירים כח  -וחיוך רחב נשפך על פניהם .ר' גד'ל עדין שמר על סבר פנים רציני,
אולם השומר חש כי דבר מה אינו כשורה ...כבר למחרת הלשין על ר' גד'ל לרשע האכזר הממונה
עליו ,נאצי חסר לב ,אשר בכל פעם שעבר ליד האסירים היו הללו משפילים את עיניהם לבל יאלצו
להביט אל תוך עיניו ולפגוש את מבטו .ר' גד'ל נענש בכמה מכות הגונות על ראשו ,ועוד ימים
רבים זכרו שם את המעשה.
הנה כי כן ,אדם הלוקה במידת הגאוה ,מסוגל בשל גאותו הסרוחה להדרדר לשפל המדרגה
ולהופיע כשוטה גמור העושה הכל על מנת להשיג עוד ועוד כבוד ,וכדי בזיון וקצף( .ומתוק האור)

והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל (ה ,כג)
כי יחטא ואשם  -כשיכיר בעצמו לשוב בתשובה ,ולדעת ולהתוודות כי חטא ואשם (רש"י)
דרך התשובה לעולם אינה נחסמת בפני הרוצה לשוב .אם אך יכיר בחטאו ויעשה את המוטל עליו
כדי לתקנו ולכפר עליו  -יתכפר לו עוונו בלי להשאיר בו אפילו רושם.
דא עקא ,שהיצר מטעה את האדם להתיאש מן התשובה ,וכך באר ה"חפץ חיים" את בקשתנו
בתפילה "והסר שטן מלפנינו ומאחרינו":
משל לכפרי אחד ,שבהגיע חג הסוכות בא אל המתבן להכניס את התבואה .העגלה היתה עמוסה
ולא יכלה להיכנס.
מה עושים?
נכח שם ליצן אחד שאמר לו" :תמורת עשרה רובל איעץ לך עצה" .שמח הכפרי ושילם את הסכום
שהושת עליו" .וכעת" ,פנה אל הלץ" ,אמור לי מה עצתך".
נתן בידו הלץ זכוכית מגדלת והנחה אותו להביט דרכה אל הפתח" .עכשיו תוכל להכניס את
התבואה" אמר הבדחן והלך לדרכו.
רדף אחריו הכפרי וזעק בגרון ניחר" :רמאי" הפתח אמנם גדול ,אבל התבואה גם היא גדולה יותר
ואינה נכנסת".
"אין בעיה" ,אמר הליצן" ,אתן לך כעת גם זכוכית מקטנת .על התבואה הסתכל עם זכוכית מקטנת,
ועל הפתח עם זכוכית מגדלת וכך תוכל להכניסה"...
כך בדיוק ,אומר ה"חפץ חיים" ,פועל השטן :לפני שאדם עובר עבירה ,בא השטן ומנסה לשכנעו
לעבור את העברה" .איך אוכל לעשות עברה?" נבהל היהודי ,והשטן עונה" :זאת עבירה? זה בקושי
מנהג ...כולם עושים זאת ,וחוץ מזה תוכל לעשות תשובה" .כך הוא מקטין בעיניו את חומרת
מעשה העבירה.
לאחר שעבר האדם את העבירה ,ובא לעשות תשובה עליה ,מגיע אליו השטן עם זכוכית מגדלת
ואומר" :על כזאת עבירה אתה רוצה לעשות תשובה? הלא אתה שקוע בבוץ מעל לראש ,אין לך
סיכוי!"...
על כן מבקשים" :הסר שטן מלפנינו ומאחרינו" .שלפני החטא לא יבוא להראות לנו שהחטא אינו
כל כך חמור ,ולאחר החטא לא יצליח לשכנע אותנו שאי אפשר לעשות תשובה על חטא עצום
שכזה...
והנה נאמר בפסוק" :שמח בחור בילדותיך ,ויטיבך לבך בימי בחורותיך ,והלך בדרכי לבך ובמראי
עיניך ,ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט" (קהלת יא ,ט) אומרת הגמרא :אלו הם דברי יצר
הרע שאומר לך "עשה חיים"! אבל מה אומר היצר הטוב? "כי על כל אלה יביאך האלוקים
במשפט".
ולכאורה  -אומר ה"מגיד מדובנא"  -קשה להבין כיצד חצי פסוק אומר יצר טוב ,וחצי פסוק אומר
יצר הרע.
אלא ודאי  -ממשיך המגיד מדובנא  -הפסוק כולו דברי יצר הרע הם ,והדברים יתבארו ,כמובן ,על
פי משל:

אדם פגש בחברו ושאלו "האם כבר אכלת היום משהו?"
ענה החבר" :לא ,ובטני כבר נדבקת לגבי מרעב"
"אם כך המצב" אמר הראשון" ,אני מזמין אותך לאכול"
נכנסו למסעדה ,והחבר הזמין כיד הדמיון הטובה עליו .לפני ברכת המזון ,נשמט ה"מארח"
מהמקום והשאיר את חברו לבד.
הגיע בעל המסעדה עם החשבון המנופח ,ותבע ממנו את התשלום.
"אני רק הזמנתי" ,התפתל החבר" ,חברי הוא שצריך לשלם" ,אך לא עזר לו מאום ,הוא נאלץ לתת
את שעונו היקר בתור משכון ויצא מן המסעדה כולו כעוס ונסער.
לאחר שבוע פגש את ה"מארח" שלו ,מיד כשראו התנפל עליו בשצף קצף.
עצר אותו החבר ואמר לו" :רגע אני מבין שהשארת שם את השעון היקר שלך .שעון זה עולה
לפחות פי שנים ממחיר הארוחה ,ולפדות אותו הרי אינך יכול ,חזור לשם ,אפוא ,ואכול עוד ארוחה
דשנה"...
כך פועל היצר הרע ,אומר המגיד מדובנא .אומר הוא לאדם :מאחר וממילא "על כל אלה יביאך
האלקים במשפט" ,הרי ש"שמח בחור בילדותך"  -תמשיך 'לעשות חיים' עוד ועוד ,אל תעצור,
ממילא אתה כבר שקוע מעל לראש בעוונותיך...
(ומתוק האור)
אבל החכם עיניו בראשו ,ויראה לתקן את אשר עיוות ,ויפה שעה אחת קודם!

"הדיוט אם מריח ריח כנפים נפשו קצה עליו והתורה אמרה והקטיר הכהן הכל המזבחה וכל כך למה
אלא כדי שיהא המזבח מהודר בקורבנו של העני" (רש"י ומדרש)
כיון שהתאספנו לענין של צדקה ,היום תשמעו עובדה שלא סיפרתיה מעולם ברבים  -הכריז רבי
שבתי יודלביץ.
התאספנו לענין הצדקה של  -חימום המקוואות בערי השדה .כפי שכבר אמרו הדרשנים שדיברו
לפני .בין היושבים כאן ,ישנם עשירים  -שיכולים לתת כסף  -לכמה שנים לחימום המקוואות ,אבל
גם העניים מבין הקהל יתנו חודש או חודשיים ,וזכותם גדולה עד לב השמים ,תראו במדרש על
פרשת השבוע  -מה רב וגדול קורבנו של העני עד שהקריבו על המזבח את הכנפיים של התורים
ובני יונה כדי להדר ולהתהדר בקרבנו ,כדברי חז"ל" :הדיוט אם מריח ריח כנפיים נפשו קצה עליו
והתורה אמרה והקטיר הכהן הכל המזבחה (גם את הכנפיים) וכל כך למה אלא כדי שיהא המזבח
מהודר בקורבנו של העני" ,סיפור נורא מובא במדרש  -המעשה באגריפס המלך ואותו עני שהיה
מביא כל יום ציפורים לבית המקדש ,תראו בעצמכם במדרש .מה שנוכל ללמוד מכל הסיפורים
(שם במדרש) ,כי גם חלילה ,מי שהוא עני ואינו יכול להקריב קרבן גדול של אלף לירות  -אלא רק
תורים ובני יונה שרכש בעשרים לירות ,יכול גם הוא להעלותם לריח ניחוח אשה לה'! אחי ורעי,
כולנו כאיש אחד ,בלב אחד ,נלהיב את ליבנו  -לתיקון וחימום המקוואות בעיירות הרחוקות ואז,
זכות ארגון "טהרת המשפחה בישראל" תעמוד גם לנו  -לשובע שמחות וישועות הכלל והפרט.
תשמעו סיפור על ענין צדקה מורי ורבותי.
רבה של ירושלים בדור הקודם היה גאון נורא רבי שמואל סלנט .הוא ניהל את העיר בחכמה רבה
עשרות שנים ,הוא היה פיקח וחכם חרשים ,כידוע ליודעים.
בתקופה מסוימת החלו לבנות מקווה חדש - .דבר שהיה נחוץ מאד בירושלים דאז .התחילו ,אך
לא יכלו לממן את השלמתו .תושבי ירושלים כידוע ,היו עניים מרודים והפרוטות שנתרמו על ידם
לא הספיקו להשלמת המקווה.
יום אחד ,לפתע ,לבש רבי שמואל סלנט את מעילו ,נטל את מקלו והודיע לבני ביתו כי הוא יוצא
והולך אל הגביר המפורסם וויטנברג ,להשפיע עליו שיתרום מהונו לבניית המקווה.
בעיני בני המשפחה והעסקנים ,הליכה זו היתה תמוהה ,כי העשיר וויטנברג ידוע היה  -כקמצן
נורא .לכן ,לא היה להם ספק שהרב מכלה את כוחותיו לריק .רבותי ,אתם יודעים מה זו קמצנות
בטבע? זו מחלה קשה מאד ,כמו למשל ,אדם לא מסוגל לחתוך לעצמו אצבע  -כך הקמצן חש אם
מוציא כסף מכיסו .אינו מסוגל  -באמת קשה לו ,הוא מסכן מאד ,חולה מאד  -במחלה קשה.
העסקנים ובני הבית לא אמרו מילה לרבי שמואל מסלנט ,התעטפו בשתיקה ,והביטו אחרי מעשיו.
הרב יצא לדרכו.
הוא נכנס לביתו של הגביר שקיבלו בכבוד גדול.
רבה של ירושלים התיישב על אחת הכורסאות ,הציע לפניו את בקשת התרומה לבניית מקווה
טהרה .אתם מבינים כי מי שלוקה במחלת קמצנות ,גם אם הוא מבין את נחיצות הענין של המקווה
וגם אם יושב לפניו רבה של ירושלים ומטעים לו את קדושת המצוה ,קשה לו להתגבר על עצמו...
כשסיים הרב להרצות את דבריו השתרר שקט מוחלט .וויטנברג לא קם ולא זע ממקומו .ישב
בשקט.
לפת ע פתח וויטנברג את פיו ושאל" :סקרן אני לדעת כבוד הרב שליט"א ,הרי אין חכם ונבון כמוך
בירושלים עיה"ק ,וא"כ איך הרב מתנהג לכאורה בדרך של שטות  -לבא אלי לבקש כסף עבור
המקווה ,בעוד שהרב וכל העסקנים יודעים שאני לא תורם מאומה גם לאנשים החשובים ביותר,
והרב מבין כי גם למקווה לא אתן פרוטה שחוקה ,וא"כ לשם מה טרח הרב עד לביתי?!".
אחז רבי שמואל סלנט במטהו ,הביט עליו ואמר :אני אסביר ,דע לך כי יום יבוא ותמות .תבוא
לקבורה כמו כל שאר היהודים ,שם יאכלו התולעים את בשרך ,הגוף ירקב ועילה עליו ריקבון גדול
ונורא .תעמוד לדין בשמים ככל יהודי "ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" ,ואחת השאלות
שישאלו אותך שם ,היא  -מדוע לא סייעת בבניית המקווה וכתוצאה מכך נחלשה הטהרה בעם
ישראל? אתה בוודאי תמהר להשיב להגנתך "לא תרמתי ,כי לא ביקשו ממני ,אנשים כבר פסקו
לנקוש בדלתי (התייאשו ממני) .לכן ,לשם כך ,באתי לביתך עתה  -הגביה רבי שמואל סלנט את
קולו ברעדה  -נכנסתי לבקש ממך כסף ,ובכך לשלול ממך את האפשרות הזו  -שגם אפשרות זו
של מענה בבית דין של מעלה לא תשאר בידך.
לפתע ,וויטנברג החל להזדעזע בכל גופו ,ואמר לרבה של ירושלים " :במטותא מינייכו ,בבקשה,
יקח נא הרב את מפתחות הקופה ויוציא ככל שיחפוץ ,אבל אנא  -שאני לא אראה בעיני!" אתם
שומעים "קח אבל שלא אראה" .כל כך גדולה הייתה קמצנותו הטבעית שגם כאשר החליט לתת,
לא יכול היה לראות זאת בעיניו...
הרב עשה כבקשתו.
מפי השמועה למדנו ,כי מאותו רגע ואילך חלו בקרבו שינויים .נפרץ סדק בחומת הקמצנות ,נתינה
זו הראשונה סייעה בידו להחלץ מהקמצנות .מקרה זה היה פתחו של מחט שבסופו של תהליך -
התרחב עד שנהיה לפתחו של אולם .ומעתה עת השתנה וויטנברג  -והיה לנדבן גדול .כאן
בירושלם קיימת שכונה על שמו "בתי וויטנברג"  -בה מצאו שיכון חינם עניי ירושלים ,יראי ה' מבני
היישוב הישן .זכה איש זה באחרית ימיו ,לעשות חיל במעשיו ,לגנוז זכויות לעולם הבא ,ולהיות
דוגמא לרבים בנדיבות לב.
כדאי היה הקושי בגיוס הכספים לאותו מקוה ,כדי שבסופו של יום ,מגבית זו תחלץ את הקמצן
מקמצנותו ,וגם מדינים קשים לעולם הבא .זכות מצוותיו תעמד לו ,והיום הזה זכויותיכם במצות
צדקה  -לחימום המקואות ,תגן עלינו מכל צער וצוקה נגע ומחלה .חזק וברוך( .להגיד)

זהירות בממון הזולת
"ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה [שהשביעוהו שאינו יודע עדות לחברו] והוא עד או ראה או
ידע ,אם לוא יגיד ונשא עונו .והיה כי יאשם לאחת מאלה ,והתודה אשר חטא עליה" (ויקרא ה ,א-
ה) .וכתב ה"שפתי כהן" ,שהמדובר ביודע עדות ממון לחברו ואינו מעידו ,ומפסיד ממון" .מכאן
תדע כמה הוא חביב ממונם של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא .שאמר כאן" :ונשא עונו ,והיה כי
יאשם ,והתודה אשר חטא" קראו עוון ואשמה וחטא והצריכו וידוי ,מה שלא אמר כן לא בחטא
של כהן משיח ולא בחט הקהל ,ולא בנשיא ,ולא ביחיד [שחטאו בשוגג בחייבי כריתות] ,להודיע

ג

שחטא שבין האדם לחברו הוא יותר גדול מחטא שבינו לבין המקום .ועל זה אמרו (אבות פ"ב
מי"ב) יהי ממון חברך חביב עליך כשלך -
וזהו רמז וא"ו של "לוא יגיד" ,לומר :לא יגיד ,שאם לא יגיד יזיק לעצמו .שממון חברך הוא כשלך,
שכולנו בני איש אחד אנחנו ,נפש אחת! עד כאן דבריו.
אשרינו ,איכשר דרא ,וממון חברינו חביב עלינו כשלנו -
מה בשלנו אנו משתמשים כסדר ,אף בממון חברנו כן...
ואזכיר ,שה"חפץ חיים" היה מהסס למנות בני ישיבה כעדים ,משום שאינם מקפידים בעניני
שאילה שלא מדעת ,והשואל שלא מדעת הבעלים נחשב כגזלן (חשן משפט שנט ,ה)!
בשעתו ,יסד ה"חפץ חיים" את ישיבתו בבית הכנסת שבראדין .למתפללים שם היו מקומות
קבועים ,ולכל אחד הסטנדר שלו ,ובו הטלית והתפילין ,הסידור והחומר .כשהתלמידים למדו,
הסיטו והעבירו את הסטנדרים ממקום למקום ,כל אחד בחר סטנדר לפי גבהו ונוחותו והעבירו
למקום לימודו .באו המתפללים בבוקר והנה בוקה ומבולקה ,כל אחד חיפש את הסטנדר שלו.
השמיע ה"חפץ חיים" שיחה נוקבת :רועי בהמה דקה פסולים לעדות משום שחשודים על הגזל.
ואף זה אבק גזל ,להשתמש בסטנדר שאינו שלך ולא להשיבו למקומו ,למורת רוח בעליו .משלא
עשו דבריו פי רות ,היה בא בעצמו באשמורת הבוקר ,כשבית המדרש שומם ,נושא את כל
הסטנדרים הכבדים ומשיבם למקומם!
וידוע ,שפעם שהה ה"חפץ חיים" זצ"ל בפטרבורג ,לרגל אחד הכינוסים בעניני הכלל .בשעת לילה
מאוחרת נזקק לגליון ניר כתיבה .החנויות היו כבר סגורות .פנה לחדרו של רבי שלום בער
מלובאוויטש זצ"ל ששהה במלון ,וביקש לרכוש דף ניר .הרבי הושיט דף ,וה"חפץ חיים" הושיט
שתי קופיקות נחושת .הרבי סרב בחיוך ,וה"חפץ חיים" החזיר את הניר .לא הסכים לקחתו עד
שהרבי יטול תמורתו!
נכח שם הנדיב רבי זליג פרסיץ ,ותמה באזני ה"חפץ חיים"" :הלא יודעים אתם שאצל הרבי
מלובאוויטש אין לשתי פרוטות כל ערך!"
ענהו ה"חפץ חיים"" :אכן ,לשתי קופיקות אין כל ערך ,אבל מגזל של שתי קופיקות נברא מלאך
חבלה ,שבכוחו להרוס את חומות פטרבורג!"
"אבל אין כאן גזל" ,טען הלה" ,הרבי נתן ברצונו!"
"כשמקבלים במתנה ,אין לדעת .אולי הוא מחשיבני יותר מערכי ,אולי נתן מפני הבושה ואי
נעימות .כך ,קניתי ושלמתי!"
ופעם נכנס ה"חפץ חיים" לבית המרחץ ,וראה יהודי שנטל 'בהשאלה' סבון חברו .התכופף ולחש
לו" :באופן זה ,יוצאים מכאן מלוכלכים משנכנסו"...
איני רוצה לקטרג ,רק להזכיר גמרא (בבא מציעא כד ע"א) :ממר זוטרא חסידא נגנב גביע כסף.
ראה בן ישיבה שנוטל ידיו ומנגבן במגבת של חברו .אמר :הוא הגנב ,שלא אכפת לו ממון הזולת!
כפתוהו ,והודה.
ונזכיר מה שמסופר על רבי מרדכי פורגמנסקי זצ"ל ,שבמשך תקופת שהותו בגטו קובנה לא ישב
על כסא .משום שכאשר צופפו את המוני היהודים בגטו הצר הביאו רבים כסאו מביתם והכניסום
לדירות הצרות ,ופעמים שהחליפו דירות או נלקחו להשמדה והכסאות נשארו מיותמים ,ומי יודע
האם הבעלים או היורשים מרשים!
"ונפש כי תחטא ,ושמעה"
יהודי חילוני הלך ברחוב העיר בליל שבת ,מניף בקלילות את מקל ההליכה שבידו ,כאפנת אותם
ימים .לא היה עי רוב בעיר ,והטלטול אסור בה ,כולל טלטול המקל .ראה אנשים לבושי שיראין
חופזי ם ועולים לבית המדרש ,ותמה :לאן הולכים הם בשעת לילה מאוחרת זו ,החליט לעלות
אחריהם ולראות.
בית המדרש הואר בהמון נרות ,והיה גדול בהמוני חסידים שהצטופפו ביראת כבוד וחרדת קודש
סביב השולחן הארוך .בראשו עמד הרבי הזקן מטשורטקוב זצ"ל ,עמוד היראה ,ואמר "שלום
עליכם" בדבקות .היהודי החילוני פלס לעצמו דרך ,להיטיב לראות .היה זה חידוש בעינו ,מעולם
לא ראה רבי מנהל שולחן .בעמל רב הגיע לפאת השולחן ,נוכח פני הרב.
הרבי עמד אחוז שרעפים ,מזג את היין לגביע הכסף ובנו הניחו על כפו המושטת .פקח עיניו והביט
בנרות ,והבחין ביהודי החילוני ,והמקל בזרועו .מקל האסור בטלטול בשבת -
מיד חוורו פניו .הניח את הגביע על השלחן ,ונכנס לחדרו.
הלה תמה עם כולם ,אך מכיון שהחל לשעמם ,לא שיר ולא ניגון ,משך בכתפיו ,פנה והלך .מיד
לאחר מכן יצא הרבי מחדרו .ראה שאותו יהודי הלך ,וקידש על היין .נטל ידיו ,בצע על הפת,
והסביר מה היה כאן.
פתח וסיפר -
הגאון הקדוש רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ"ל ,נמנה בשעתו עם מתנגדיו החריפים והתקיפים של
הבעל שם טוב הקדוש זצ"ל ושיטתו .הואיל והיה תקיף בדעתו לא חת מפני כל ,החליט לנסוע
למז'יבוז' ולהתעמת עם הבעל שם טוב .להוכיחו על דרכו החדשה והשגויה ,לדעתו.
אמר ועשה ,והבעל שם טוב קידם פניו בכבוד רב .שמע את דבריו עד תומם ,ופתח בהסבר נרחב
של דרכו ושיטתו .הביא סימוכין ליסודותיו ,והיו הדברים מאירים ושמחים.
בתוך כך נשמעו נקישות בחלון .רוכל הגרוטאות הנכרי של העירה שאל" :שרוליק ,אולי יש לך כלי
פגום שאתה רוצה להשליך ,או כלי שבור שברצונך לתקן?"
מיד הפסיק הבעל שם טוב שיחתו המרוממת עם אורחו ,וענהו" :לא ,אין לי דבר לתת לך -
מה שיש להשליך כבר השלכתי ,ומה שיש לתקן כבר תקנתי".
והלה בשלו" :שרוליק ,תחפש טוב" -
והבטיח" :וכשתחפש ,תמצא!"
והבעל שם טוב קם ,ויצא מן המחסן שבירכתי הבית.
ה"תולדות יעקב יוסף" ,שהיה מהכהנים הקפדנים (קדושין ע ע"ב ,מהושע ד ,ד) ,נפגע והקפיד.
ובצדק -
הוא טרח ובא ל כאן מפולנאה הרחוקה ,הוא נחשב לאחד מגדולי דורו ,והם משוחחים בענינים
העומדים ברומו של עולם ,והמארח קם ונוטש אותו כדי לחפש גרוטאה לבקשת גוי מגושם?! היכן
מצות הכנסת האורחים הגדולה מקבלת פני שכינה ,והיכן כבוד התורה ולומדיה?!
בתוך כך שב הבעל שם טוב ,מאובק כולו ,וגרוטאה בידו .פנה אל הרוכל וסיכם על תיקונה תמורת
כמה פרוטות .לאחר מכן שב אל אורחו ,והבחין בהקפדתו ובסערת רוחו .מיהר להרגיעו והפיס
דעתו .אמרו לו" :הלא יבין מר  -אנו יושבים ודנים בדברים העומדים ברומו של עולם ,ממריאים
לשחקים .ודיון זה עורר מורת רוח במרום ,הקפדה וביקורת -
שלחו אלי נכרי זה ,שיוכיחנו ,לבל אהפוך את הקערה על פיה .שאבסס את היסודות בטרם אבנה
מגדל וראשו בשמים .שאעסוק ב'סור מרע' לפני שאעמול ב'עשה' טוב -
הורו לי ,שבתחילה יש להפטר מהמדות והתכונות הרעות ,להשליך את הגרוטאות שאין להן תקנה
ולשפר את המדות הטובות ,לתקן את הכלים השבורים ,ולשוב בתשובה על כל החטאים .שאם לא
כן ,הלא נאמר (תהלים נ ,טז)" :ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי ,ותשא בריתי עלי פיך"...

שמעתי והבנתי .עניתי לו שכבר עברתי שלב זה .כבר השלכתי מה שיש להשליך ,ותקנתי מה שיש
לתקן .אמר לי :חפש חיפוש מדוקדק ,ותמצא עוד -
קמתי ,וחפשתי ,ואכן מצאתי...
שמע ה"תולדות יעקב יוסף" ,ותמה.
המשיכו בשיחתם המרוממת ,ה"תולדות יעקב יוסף" שוכנע ,והפך לאחד מגדולי מקושרי הבעל
שם טוב הקדוש זצ"ל .בסיומה של השיחה אמר" :רבנו ,מסכים אני לכל ,מלבד דבר אחד -
איני יכול להסכים לכך שנבואה פסקה מישראל ונתנה לרוכל גוי ,וממרום משגרים בפיו מסרים
עבורנו".
ענהו הבעל שם טוב :אל תאמר 'איני יכול' ,אמור' :איני רוצה'!" -
ומדוע אינך רוצה ,כי אם תאמץ גישה זו היא תתחייב לחשבון נפש על כל צעד ושעל! בכל דבר,
תמצא איתות .תוכחה ,והדרכה.
לא יכול או לא רוצה ,אינו מקבל .נפרד לשלום ויצא אל הרחוב ,והימים ימי הפשרת שלגים,
הקרקע הפכה לביצה בוצנית .עגלון נכרי עבר עם עגלתו הטעונה .גלגל שקע בבוץ ,והעגלה
התהפכה .מיהר להתיר את הסוס מהיצול ,וחיפש מי שיעזור לו להקים את העגלה .ראה את
ה"תולדות יעקב יוסף" יוצא מבית הבעל שם טוב ,וקרא" :בוא הנה ,ראבין ,עזור לי להפוך את
העגלה!"
ענהו" :זקן אני וחלש ,איני יכול" -
רטן העגלון" :אל תאמר 'איני יכול' ,אמור 'איני רוצה'!"
המילים היו כה מוכרות ...מיד ניגש והתאמץ ,ויחדיו הצליחו להעמיד את העגלה על גלגליה .שב
על עקבותיו ,ואמר לבעל שם טוב" :גם בכך צדקת!"...
סיים הרבי מטשורטקוב זצ"ל את סיפורו ,ואמר :נוהגים אנו כבית שמאי (ביצה טז ע"א) ,להכין
עצמנו כבר מהיום הראשון בשבוע ,לשבת .על אחת כמה וכמה ,מיום רביעי בשבת (פסחים קו
ע"א) .ואין צריך לומר בערב שבת ,כי רק מי שטורח בערב שבת יאכל בשבת (עבודה זרה ג ע"א).
ולאחר הכנה מרוממת זו התפללנו קבלת שבת וערבית של שבת ,וכשאתם הלכת לביתכם לקדש
ולאכול עסקתי בהכנה נוספת לקידוש ,בלימוד הזוהר הקדוש על הפרשה -
ולאחר כל זאת נכנסתי לקדש על היין ,ונשאתי עיני ,וראיתי מולי יהודי ,ובידו מקל הליכה?!
יהודי ,מחלל שבת?!
הייתה זו תוכחה מגולה ,כסטירת לחי -
אם הראוני חילול שבת ,אותתו לי שהשבת שלי אינה מושלמת ,שהכנותי שלי לוקות בחסר .שבתי
לחדרי בשברון לב ,הוספתי והתעליתי ,וכשחזרתי לקדש לא ראיתיו עוד...
בין השומעים היה בחור מליטא ,מישיבת וולוז'ין ,והרעיון היה כה מחודש בעיניו ,לא ידע כיצד
להתיחס עליו .כששב לישיבה סיפר לרבו ,הנצי"ב מוולוז'ין זצ"ל .מה דעת ראש הישיבה על הרעיון
החסידי?
והנצי"ב לא התפעל .ענה" :תוספתא מפורשת היא (שבועות ג ,ג) :אין אדם מתחיב לשמוע אלא
אם כן חטא ,שנאמר (ויקרא ה ,א)" :ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה" .הרואה עושי עבירות,
נתחייב לראות .הרואה עושי מצוות זכה לראות -
הוי אומר שכל מה שהאדם רואה ,הוא איתות עבורו!
בכך נבין מה שספרו בגמרא (כתובות סז ע"ב) ,שעני אחד בא לפני רבא .לא זו בלבד שהעניק לו
נדבה ,אלא זימנו לאכול על שולחנו .ויותר מכך :שאלו במה הוא סועד ,מה יזמין לצהריים.
והלה לא התבלבל .לא השיב בענוה :למאי נפקא מינא ,אוכל מה שיגישו .אלא מסר תפריט:
"בתרנגולת פטומה ויין ישן"...
תמה רבא :הן ניזון אתה מנדבות ,מדוע חייב הציבור לספק לך מותרות?!
כבר אמרנו שלא התבלבל .לימד את רבא ,קדוש ישראל ,פרק באמונה ובטחון :האם אוכל אני
משלהם? משל הקדוש ברוך הוא אני אוכל! .שנאמר" :עיני כל אליך ישברו ,ואתה נותן להם את
אכלם בעתו" (תהלים קמה ,טו)" ,בעתם" לא נאמר אלא "בעתו" ,מלמד שכל אחד ואחד נותן לו
הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעתו.
עוד הוא מדבר ,ונוקשים בדלת.
פותחים ,ואיזו אורחת! אחותו של רבא ,שלא ראה אותה מזה שלש עשרה שנה ,הגיעה לביקור.
היום מביא האורח בקבוק משקה או זר פרחים .היא הביאה תרנגולת פטומה ויין ישן!
אמר רבא :מהו שלפנינו ,מה פשר התזמון הזה! סלח לי על דברי ,קום ואכול!
לך הביאה ,עבורך ולא עבורנו!
כלומר ,ראה בכך איתות .הסכמה ממרום לדברי אותו עני.
ופסוק מפורש הוא" :ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו ,כי תאמינו וכי
תשמאילו" (ישעיה ל ,כא) .ומסופר בתלמוד הירושלמי (שבת ,סוף פ"ו) שרבי יוחנן וריש לקיש
בקשו לרדת לבבל ,להקביל פני שמואל .עברו ליד תלמוד תורה ,ושמעו את הנערים משננים פרשת
"ושמואל מת" (שמואל א כח ,ג) .כוונו השעה ,ומצאו שנפטר באותה שעה.
רבי יונה ורבי יוסה בקשו לבקר את רבי אחא שחלה .חששו ,שכבר אחרו את השעה .שמעו אשה
ששאלה את חברתה" :כבה הנר?"  -ב ימיהם לא היו גפרורים ,בוער נר תמיד ממנו הדליקו לבישול
וחימום .התפייטה השכנה" :לא כבה ולא יכבה נר ישראל" .הבינו ,שימצאוהו בחיים ויבריא.
והלא לא היו הדברים מכוונים אליהם ,ועם כל זאת ראו בהם איתות.
ונספר -
הצדיק רבי אליעזר זוסיא פורטוגל זצוק"ל ,הרבי מסקולען ,הצליח להיחלץ מצפרני שלטון הדיכוי
ברומניה והיגר לא רצות הברית בה שהו רבים מחסידיו .הגיע לביקור בארץ הקודש ועלה לבקר
באתרא קדישא מירון .רב הישו ב ,הגאון רבי מאיר שטרן שליט"א ,קידם את פניו .יחדיו עלו לציון
הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי.
אך הניח רגלו על המפתן ,ונשמע קול זעקה מחרידה" :מנוול ,ארוייס!" צא ,מנוול!
נרעד הרבי וחוורו פניו ,ונסוג לאחוריו.
רב המקום הכיר את הקול ,והרגיע את הרבי" :אל ישים לב ,זהו אחד התמהונים הצועק על יצרו
הרע ,שיעזבנו! -
אמר לו הרבי" :ומה ,כסבור אתה ,חשבתי? ששמעתי בת קול מן השמים? אבל אם השמיעו לאזני
בשעה הזו את הקריאה הזו ,בקשו לאותת ולומר :כך לא נכנסים אל רבי שמעון בר יוחאי!"
והוא שב על עקבותיו לעלה לבית הרב ,והחליט להקים במירון מוסד תורני ,בבחינת" :מושיבים
ישיבה על קברו" (בבא קמא טז ע"ב) ישיבת "חסד לאברהם" לנוער מילדי העולים .שכרו דירות
ואיתרו ראש ישיבה ומלמדים ,הביאו ריהוט וציוד ורשמו תלמידים .שבועיים ימים עסק בענין עד
שהשיבה החלה לפעול ,ואז שב ועלה לרבי שמעון בר יוחאי ,לשטוח בקשותיו...
אם שמעת ,אם ראית ,אם הובא לידיעתך ,מתכוונים אליך!
(והגדת)

 בדרך הדרוש 
וכפר עליו הכהן לפני ד' מכל אשר יעשה לאשמה בה וידבר ד' אל משה לאמר צו
את אהרן ואת בניו לאמר וגו' ,דאיתא בגמ' דיומא (דף י"ט ע"א) הני כהנים
שלוחי דרחמנא נינהו דאי שלוחי דידן ומי איכא מידי דאנן לא מצינן למעבד
ושלוחו מצי למעבד ,והא"ש וכפר עליו הכהן ולמה דוקא דשלוחי דרחמנא הם
משום האי טעם חשובין הם וממילא לכך אמר צו את אהרן ואת בניו שיהיו
בניו חשובין כמותו:

ויקרא אל משה (א ,א) במדרש :הה"ד שמע ישראל ד' ותמוה ,ונ"ל דאיתא
דצדיק גדול ממלאך שהמלאכים אינם אומרים השם רק אחר שלש תיבות
וישראל אומרים אחר ב' תיבות ,והא"ש ויקרא אל משה וקשה הלא המלאכים
אינם יכולים לשמוע קולו של שם אבל אי צדיקים גדולים ממלאכי השרת
שאומרים השם אחר ב' תיבות ניחא המדרש הה"ד שמע ישראל ודו"ק:

ד

אדם כי יקריב מכם קרבן לד' (א ,ב)
במדרש :אתם ולא משה ותמוה ,אך דאיתא בגמ' שלא יאמר לד' קרבן שמא
יצא נשמתו קודם שיאמר קרבן ונמצא שם שמים לבטלה אבל יאמר קרבן לד'
אבל משה הי' יודע אימתי ימות והי' יכול לומר לה' קרבן ,וזה הפירוש במדרש
(מדרש יונתן)
אתם ולא משה ודו"ק:

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַו ִ ּי ְק ָרא

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

עוֹלם ַה ָבּא
ֶ'שֹּׁלא נֵ בוֹשׁ' ָל ָ
"א ָדם כִּ י יַ ְק ִריב ִמכֶּ ם" )א ב(
ָ
"מה ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן א ִה ְק ִריב ִמן ַהגֶּ זֶ לֶ ,שׁ ַהכֹּל ָהיָ ה ֶשׁלּוַֹ ,אף ַא ֶתּם
ָ
א ַתּ ְק ִריבוּ ִמן ַהגֶּ זֶ ל" ַ)ר ִשׁ"י(.
ָתּ ַמהּ ָמ ָרן ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים'ְ :ל ֵשׁם ָמה ְצ ִריכִ ים ָאנוּ ִל ְדרֹשׁ ִמן ַה ָפּסוּק
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ֶאת ִאסּוּר ֲה ָב ַאת ָק ְר ָבּן ִמן ַהגֶּ זֶ לֲ ,ה ֵרי ִמ ְק ָרא ָמ ֵלא הוּא
עוֹלה"?
ישׁ ְעיָ ה )סא ח(" :כִּ י ֲאנִ י ה' א ֵֹהב ִמ ְשׁ ָפּט שֹׂנֵ א גָ זֵ ל ְבּ ָ
ִבּ ַ
וְ ֵה ִשׁיב :יֶ ְשׁנָ ם ְשׁנֵ י ִמינֵ י גֶּ זֶ ל ֶשׁ ָאסוּר ְל ָה ִביא ֵמ ֶהם ָק ְר ָבּן; יֵ שׁ ָא ָדם
נּוֹטל ָממוֹן ֵמ ֲח ֵברוֹ ְבּ ַעל כָּ ְרחוֹ וְ רוֹכֵ שׁ בּוֹ ָק ְר ָבּן ,וְ ַעל ִאסּוּר ֲה ָב ַאת
ֶשׁ ֵ
אוּלם ַקיָּ ם ִמ ְק ֶרה ֶשׁ ָא ָדם
ישׁ ְעיָ הָ .
ָק ְר ָבּן ֶשׁכָּ זֶ ה ְמ ַל ְמּ ֵדנוּ ַהכָּ תוּב ִבּ ַ
נָ ַתן ָממוֹן ַל ֲח ֵברוֹ ֵמ ְרצוֹנוֶֹ ,א ָלּא ֶשׁ ָע ָשׂה זֹאת ֵמ ֲח ַמת ֶשׁ ָטּ ָעה וְ ָס ַבר
ֶשׁהוּא ַתּ ְל ִמיד ָחכָ ם וְ ַצ ִדּיק ֶשׁ ִמּ ְצוָ ה ֵל ָהנוֹת אוֹתוֹ ִמנְּ כָ ָסיו.
ַעל ִמ ְק ֶרה ֶשׁכָּ זֶ ה ְמ ַל ְמּ ֵדנוּ ַהכָּ תוּב כָּ אן :כְּ ִפי ֶשׁ ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן ְבּוַ ַדּאי
א ִה ְק ִריב ִמ ָמּמוֹן ֶשׁ ִהגִּ ַיע ְליָ ָדיו ְבּ ָטעוּתֶ ,שׁ ֲה ֵרי ְצ ָרכָ יו ֻס ְפּקוּ לוֹ
צוֹפה כָּ ל ַהנִּ ְס ָתּרוֹת ֶשׁ ִהכִּ יר ֵה ֵיטב ֶאת ַמ ָצּבוֹ ָה ֲא ִמ ִתּי ,כָּ 
ִמ ֵידי ֵ
גַּ ם ָאנוּ ְצ ִריכִ ים ְל ִה ָשּׁ ֵמר ֵמ ֲא ַבק גֶּ זֶ ל ,א ֵל ָהנוֹת ִמ ָמּמוֹן ֶשׁנִּ ָתּן ָלנוּ
ֶשֹּׁלא ְבּ ֶצ ֶדקְ ,וּבוַ ַדּאי א ְל ָה ִביא ִמ ֶמּנּוּ ָק ְר ָבּן.
ְבּכָ ֵ בּ ֵאר ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים' ֶאת ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן:
"וְ נָ א ֶאל ַתּ ְצ ִריכֵ נוּ ...א ִל ֵידי ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדםֶ ...שֹּׁלא נֵ בוֹשׁ וְ א
עוֹלם
אוֹרהָ ,מה ָלנוּ ְל ַב ֵקּשׁ ֶ'שֹּׁלא נֵ בוֹשׁ ְל ָ
עוֹלם וָ ֶעד"; וְ ִלכְ ָ
נִ כָּ ֵלם ְל ָ
עוֹלם ָה ֱא ֶמת ְבּוַ ַדּאי ֶשׁ ֵאין ָלנוּ ְל ִה ְת ַבּיֵּ שׁ ְבּ ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר
וָ ֶעד'ֲ ,הלוֹא ְבּ ַ
וָ ָדם?
טוֹבת
ְל ִפי ָה ָאמוּר נוּכַ ל ְל ָה ִבין :כַּ ֲא ֶשׁר נִ ְצ ָרָ ה ָא ָדם ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת ַ
ֲח ֵברוָֹ ,עלוּל הוּא ְל ַהגִּ ַיע ִל ֵידי ֲא ַבק גֶּ זֶ ל ָח ִל ָילה ִאם יִ ְטעוּ בּוֹ,
עוֹלם ַה ָבּאַ .על כֵּ ן ָאנוּ
בּוּשׁה ָל ָ
ְוּב ִמ ְק ֶרה כָּ זֶ ה ְבּוַ ַדּאי ִתּגָּ ֵרם לוֹ ָ
ְמ ַב ְקּ ִשׁים ֶשֹּׁלא נִ ְצ ָט ֵר כְּ ָלל ִל ֵידי ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדם ,וְ כָ  א נָ בוֹא
עוֹלם ַה ָבּא.
בּוּשׁה ָבּ ָ
ִל ֵידי ָ
אשׁית עמ' ריא
ֵ'לב ֵא ִליָּ הוּ' – ְבּ ֵר ִ

ַהנִּ ְמנָ ע ִמ ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ִצבּוּר נֶ ֱענָ שׁ ִ'מ ָדּה כְּ נֶ גֶ ד ִמ ָדּה'
)שׁם(
"א ָדם כִּ י יַ ְק ִריב ִמכֶּ ם ָק ְר ָבּן ַלה'" ָ
ָ
יח ַה ַקּ ְדמוֹן ַר ִבּי מ ֶֹשׁה
ְבּ ִס ְפרוֹ ֶ'דּ ֶר מ ֶֹשׁה' ְ)ליוֹם ט'( ְמ ַס ֵפּר ַהמּוֹכִ ַ
כַּ ֲהנָ א ִמגִּ ִיבּ ְיטשׁ:
"פּ ַעם ִהגַּ ְע ִתּי ְליִ שּׁוּב ֶא ָחד וְ ִה ְת ָא ַר ְח ִתּי ְבּ ֵבית ַפּ ְרנַ ס ָה ִעיר ֶשׁ ִשּׁ ֵמּשׁ
ַ
וּבוֹדק .כְּ ֶשׁ ַקּ ְמ ִתּי ַבּבּ ֶֹקר ִוּב ַקּ ְשׁ ִתּי ָל ֵצאת כְּ ֵדי ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
שׁוֹחט ֵ
גַּ ם כְּ ֵ
ְבּ ִמנְ יָ ן ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתְ ,ר ִא ִיתיו ָעסוּק ִבּ ְשׁ ִח ַיטת ְבּ ֵה ָמה .כְּ ֶשׁ ִסּיֵּ ם
ִל ְשׁחֹט ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיו ֶשׁיִּ ְת ַלוֶּ ה ֵא ַלי ִל ְת ִפ ָלּה ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתַ ,א הוּא
תוֹאנָ ה ֶשׁ ָע ָליו ְל ַמ ֵהר ְתּ ִח ָלּה ִל ְבדֹּק ֶאת ַה ְבּ ֵה ָמה כְּ ֵדי
ִה ְשׁ ַתּ ֵמּט ְבּ ֲ
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ן יִ ְת ַפּ ֵלּל
עוּדת ַה ַלּיְ ָלהְ ,
ֶשׁיַּ ְס ִפּיק ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ִבּ ְב ָשׂ ָרהּ ִל ְס ַ
ְבּ ֵביתוֹ.
ָא ַמ ְר ִתּי לוֹ'ַ :דּע כִּ י ִאם ִתּ ְבדֹּק ֶאת ַה ְבּ ֵה ָמה ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ַה ִצּבּוּר
ִמ ְת ַפּ ְלּ ִליםִ ,תּ ָמּ ֵצא ַה ְבּ ֵה ָמה ְט ֵר ָפה וְ א נוּכַ ל ֶל ֱאכֹל ִמ ֶמּנָּ ה ָבּ ֶע ֶרב'.
ַאָ ה ִאישׁ ֵס ֵרב ְל ַה ֲא ִמין ִל ְד ָב ַרי וְ נִ ְשׁ ַאר ְבּ ֵביתוֹ .כְּ ֶשׁ ַשּׁ ְב ִתּי ֵמ ַה ְתּ ִפ ָלּה
ִבּ ֵשּׂר ִלי ָה ִאישׁ ְבּ ַצ ַער כִּ י ַה ְבּ ֵה ָמה ָאכֵ ן נִ ְמ ְצ ָאה ְט ֵר ָפה כִּ ְד ָב ַרי,
וְ ִה ְת ַענְ יֵ ן ְל ֵפ ֶשׁר ַה ָדּ ָבר ,וְ כָ ִ ה ְס ַבּ ְר ִתּי לוֹ:
ַ'ה ְתּ ִפ ָלּה נִ ְת ְקנָ ה ִבּ ְמקוֹם ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת :כְּ ִפי ֶשׁ ַה ַמּ ְק ִריב ָק ְר ָבּן ִמחוּץ
ְל ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֲה ֵרי ָק ְר ָבּנוֹ ָפּסוּל כִּ ְט ֵר ָפה ,כָּ  גַּ ם ִמי ֶשׁנִּ ְמנָ ע ְבּזָ דוֹן
ִמ ָלּ ֶלכֶ ת ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ִל ְת ִפ ָלּה ,נֶ ְח ֶשׁ ֶבת ְתּ ִפ ָלּתוֹ כִּ ְט ֵר ָפה ָח ִל ָילה,
וְ נֶ ֱענָ שׁ ִמ ָדּה כְּ נֶ גֶ ד ִמ ָדּה; כְּ ֵשׁם ֶשׁגָּ ַרם ִל ְת ִפ ָלּתוֹ ֶשׁ ִתּ ְהיֶ ה ְט ֵר ָפה,
מוֹתיו נַ ֲעשׂוֹת ְט ֵרפוֹת .וְ ֶר ֶמז ְלכָ  נוּכַ ל ִל ְלמֹד ִמן
כָּ  גַּ ם ַבּ ֲה ָ

ָא ֵמן,

ַעד
ַהנְּ ִשׁ ָימה
ָה ַא ֲחרוֹנָ ה

ַהכָּ תוּב'ָ :א ָדם כִּ י יַ ְק ִריב ִמכֶּ ם' – ִ'מכֶּ ם' ָר ֵ
אשׁי ֵתּבוֹת ִ'מ ָדּה כְּ נֶ גֶ ד
ִמ ָדּה'".

זִ כְ רוֹן ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת
"וְ ָשׁ ַחט אֹתוֹ ַעל יֶ ֶרַ ה ִמּזְ ֵבּ ַח ָצפֹנָ ה ִל ְפנֵ י ה'" )א יא(
ַבּ ֻ'שּׁ ְל ָחן ָערוּ) 'או"ח א ח( ָפּ ַסק ,כִּ י יֵ שׁ ְל ָצ ֵרף ַל ֲא ִמ ַירת ָפּ ָר ַשׁת
ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ֶאת ַה ָפּסוּק" :וְ ָשׁ ַחט אֹתוֹ ַעל יֶ ֶרַ ה ִמּזְ ֵבּ ַח ָצפֹנָ ה ִל ְפנֵ י
ה'" וְ גוֹ'.
)שׁם( ֶאת ִדּ ְב ֵרי
הוֹסיף וְ ֵה ִביא ַה ָטּ"ז ָ
ַעל ִדּ ְב ֵרי ַה ֻ'שּׁ ְל ָחן ָערוִּ '
"מ ִע ֵידנִ י ָע ַלי ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת
ַה ִמּ ְד ָרשׁ ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ )ויק"ר ב יא(ְ :
ָה ָא ֶרץ; ֵבּין גּוֹי ֵבּין יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ ,בּין ִאישׁ ֵבּין ִא ָשּׁהֵ ,בּין ֶע ֶבד ֵבּין ָא ָמה,
קוֹרין ֶאת ַה ִמּ ְק ָרא ַהזֶּ ה'ָ :צפֹנָ ה ִל ְפנֵ י ה'' – זוֹכֵ ר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ִ
ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחקֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר'ָ :צפֹנָ ה ִל ְפנֵ י ה''".
ֵהיכָ ן נִ ְר ְמזָ ה ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק ְבּ ָפסוּק זֶ ה?
ְבּ ֶד ֶרֶ ר ֶמז ֵבּ ֵאר ָ'ה ַרב ַה ָמּגֵ "ן' ַה ְמּ ֻק ָבּל ַר ִבּי מ ֶֹשׁה גַּ ַלאנְ ִטי:
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל" :וְ ָשׁ ַחט אֹתוֹ ַעל יֶ ֶרַ ה ִמּזְ ֵבּ ַח ָצפֹנָ ה ִל ְפנֵ י ה'"
ַהגִּ ַ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל" :זֶ הוּ זְ כוּת ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק ֶבּן
)ִ ,(1543היא ְבּ ִדיּוּק כַּ גִּ ַ
ַא ְב ָר ָהם" ).(1543
ַ'פּ ְר ְפּ ָראוֹת ַל ָחכְ ָמה' אוֹת נה

ָק ְר ָבּן ֻמ ְשׁ ָלם ְבּ ָ'א ֵמן'
ַ"דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ָא ָדם כִּ י יַ ְק ִריב ִמכֶּ ם
ָק ְר ָבּן ַלה'" )ב ב(
תּוֹרה ָדּ ַרשִׁ :
ְבּ ֵפרוּשׁ ִ'שׂ ְפ ֵתי כּ ֵֹהן' ַעל ַה ָ
ימ ְט ִריָּ ה
"מכֶּ ם" ְבּגִ ַ
אוֹמר ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְבּכָ ל יוֹם ֲה ֵרי הוּא
ק'ִ ,מכָּ אן ֶשׁכָּ ל ָה ֵ
כְּ ִאלּוּ ִה ְק ִריב ָק ְר ָבּן.
הוֹסיף ַעל ְדּ ָב ָריו :כֵּ יוָ ן ֶשׁ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִהנָּ הּ ֵח ֶלק
יֵ שׁ ְל ִ
יוֹתר ָ)ר ָמ"א או"ח
שׁוּבה ֵ
עוּתהּ ַה ְבּ ָרכָ ה ֲח ָ
ֵמ ַה ְבּ ָרכָ ה ְוּב ֶא ְמ ָצ ָ
קסז ב ,מ"ב ָשׁם כ(ַ ,על כֵּ ן יֵ שׁ ְל ַה ְק ִפּיד ֶשׁ ָ'קּ ְר ַבּן' ַה ְבּ ָרכוֹת
רוֹמז ַהכָּ תוּב
יִ ְהיֶ ה ֻמ ְשׁ ָלם ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ֲח ֵר ֶיהן .וְ ַאף ְלכָ ֵ 
"אל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ָא ָדם כִּ י
אשׁי ַה ֵתּבוֹתֶ :
ְבּ ָר ֵ
ימ ְט ִריָּ ה ָ'א ֵמן'.
יַ ְק ִריב ִמכֶּ ם"ֶ ,שׁ ֵהם ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּ אוֹת' אוֹת קא
ֵ'ס ֶפר ַהגִּ ַ

נְ ִט ַילת יָ ַדיִ ם כְּ ִמנְ ַחת ֶה ָענִ י
"וְ נֶ ֶפשׁ כִּ י ַת ְק ִריב ָק ְר ַבּן ִמנְ ָחה" )ב א(

ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ְשׁמֹה ְקלוּגֶ ר:
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְמנָ חוֹת )צז א( ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים כִּ י ִבּזְ ַמן ֶשׁ ֵאין ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
ַקיָּ םֻ ,שׁ ְל ָחנוֹ ֶשׁל ָא ָדם ְמכַ ֵפּר ָע ָליו ִבּ ְמקוֹם ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת.
תּוֹרה ֶאת ָק ְר ַבּן ַה ִמּנְ ָחה ַבּ ֲעבוּר
וְ ִהנֵּ ה ,כְּ ִפי ֶשׁ ַבּ ָקּ ְר ָבּנוֹת ִתּ ְקּנָ ה ַה ָ
ָה ֲענִ יִּ ים ֶשׁ ֵאין יָ ָדם ַמ ֶשּׂגֶ ת ִל ְרכֹּשׁ ְבּ ֵה ָמה ,כָּ  גַּ ם ִבּזְ ַמנֵּ נוּ ֻה ְצ ְרכוּ
ְל ַת ֵקּן ָק ְר ָבּן ְל ָ'ענִ י ְבּ ַד ַעת' ֶשׁ ֵאין ַדּ ְעתּוֹ ַמ ֶשּׂגֶ ת ְלכַ וֵּ ן ַבּ ֲאכִ ָילתוֹ כְּ ֵדי
ֶשׁ ַתּ ֲע ֶלה כְּ ָק ְר ָבּן כַּ ָפּ ָרהַ .על כֵּ ן ִתּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים ֶאת ִמ ְצוַ ת 'נְ ִט ַילת
יָ ַדיִ ם' ֶשׁיֵּ שׁ ָבּהּ כְּ ֵדי ְלכַ ֵפּר ַעל ֶה ָ'ענִ י ְבּ ַד ַעת' כַּ ִמּנְ ָחה ,וְ ֶר ֶמז נָ ְתנוּ
אשׁי ֵתּבוֹת ָ'ענִ י'.
"על נְ ִט ַילת יָ ַדיִ ם" – ָר ֵ
ַל ָדּ ָבר ְבּנֻ ַסּח ַה ְבּ ָרכָ הַ :
ָ'חכְ ַמת ְשׁמֹה' או"ח קנח א

נּוֹדע ִמנְּ ִתיבוֹת,
ְבּיוֹם ה' לְ ח ֶֹדשׁ נִ ָיסן )תשנ"ה( יָ חוּל יוֹם ְפּ ִט ָירתוֹ ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיק ַה ָ
שוֹנוֹביץ זָ ָצ"לֶ ,שׁ ַעל אוֹדוֹת ָה ְרגָ ִעים ָה ַא ֲחרוֹנִ ים
ִ
יוֹסף גֶּ ְר
אוּבן ֵ
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ְר ֵ
לְ ַחיָּ יו ֵה ִעיד גִּ יסוֹ ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי גֵּ ְרשׁוֹן ֵא ְדלְ ְשׁ ֵטיין ְשׁלִ ָיט"א ְבּ ֶה ְס ֵפּדוֹ:

יאת נִ ְשׁ ָמתוֹ ִבּ ֵקּשׁ לִ ְשׁמ ַֹע
פוּרים לִ ְפנֵ י יְ ִצ ַ
ְ"רגָ ִעים ְס ִ
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,וְ ִה ְתגַּ ֵבּר לַ ֲענוֹת ָ'א ֵמן' ַעד סוֹף ִבּ ְרכוֹת
ַה ַשּׁ ַחר כְּ ֶשׁ ְבּכָ ל ְבּ ָרכָ ה קוֹלוֹ הוֹלֵ  וְ נֶ ְחלַ שׁ"...
יצוֹצי ֵאשׁ' עמ' קפה(.
)'נִ ֵ

)שׁ ָבּת קיט ב(.
פּוֹת ִחין לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן" ַ
עוֹנֶ ה ָ'א ֵמן' ְבּכָ ל כֹּחוֹ ְ
"כָּ ל ָה וֹ

שּׁוֹמר ַשׁ ָבּת ...כְּ ִמנְ ָחה ַעל ַמ ֲח ַבת
ַה ֵ
"וְ ִאם ִמנְ ָחה ַעל ַה ַמּ ֲח ַבת ָק ְר ָבּנֶ ) "ב ה(

עוּדת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ָאנוּ
מּוּשׁר ְבּ ִפינוּ ִבּ ְס ַ
ַבּ ִפּיּוּט ָ"בּרוֵּ א-ל ֶע ְליוֹן" ַה ָ
שּׁוֹמר ַשׁ ָבּת ַה ֵבּן ִעם ַה ַבּתָ ,ל ֵא-ל יֵ ָרצוּ כְּ ִמנְ ָחה ַעל
"ה ֵ
אוֹמ ִריםַ :
ְ
דּוּע ָבּ ַחר ַה ַפּיְ ָטן ַדּוְ ָקא ְבּ ִ'מנְ ַחת ַמ ֲח ַבת'ֲ ,הכִ י
ַמ ֲח ַבת" .וְ יֵ שׁ ִל ְתמ ַֹהַּ :מ ַ
"ה ֵבּן ִעם ַה ַבּת"?
שּׁוּרה ֶשׁ ְלּ ָפנֶ ָיהַ :
ַרק ִבּגְ ַלל ֶשׁ ִמּ ְת ָח ֶרזֶ ת ִהיא ִעם ַה ָ
לוֹפּיָ אן:
יח ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ ְ
ֵבּ ֵאר ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ִמנְ ַחת ַה ַמּ ֲח ַבת ָהיְ ָתה נַ ֲע ֵשׂית ִמ ָבּ ֵצק ָק ֶשׁה וְ יָ ֵבשׁ ַ)ר ִשׁ"י כָּ אן(ַ ,על
עוֹלה ְל ָרצוֹן כִּ ְשׁ ַאר
כֵּ ן ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים :כְּ ֵשׁם ֶשׁ ִמּנְ ַחת ַה ַמּ ֲח ַבת ָ
צוּרה 'יְ ֵב ָשׁה',
שּׁוֹמר ַשׁ ָבּת' – ַאף ִאם יַ ֲע ֶשׂה זֹאת ְבּ ָ
ַה ְמּנָ חוֹת ,כָּ 'ַ ה ֵ
ְבּא ִשׂ ַ
ימת ֵלב ְוּב ֵה ָע ֵדר ִרגְ שׁוֹת ק ֶֹדשׁ ,יִ ְר ֶצה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ִבּ ְשׁ ִב ָיתתוֹ 'כְּ ִמנְ ָחה ַעל ַמ ֲח ַבת'.
אשׁית עמ' רה
ֵ'לב ֵא ִליָּ הוּ' ְבּ ֵר ִ

שׁוּבה ָל ַר ִבּים וְ ַליָּ ִחיד
ְתּ ָ
יח יֶ ֱח ָטא ְל ַא ְשׁ ַמת ָה ָעם" )ד ג(
"אם ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ
בוֹדת ַהגֵּ ְר ֻשׁנִּ י' ַעל ִשׁיר
ֶר ֶמז נִ ְפ ָלא ְבּ ָפסוּק זֶ ה ֵה ִביא ְבּ ֵפרוּשׁ ֲ'ע ַ
ַה ִשּׁ ִירים )ג ד( ְבּ ֵשׁם ָא ִביו ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ֲא ִחי ַהגְ ָּר"א ִמוִּ ְילנָ א:
בוֹדה זָ ָרה )ד ב( ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ,כִּ י ִמ ַצּד ַדּ ְרגָּ ָתם ַהנַּ ֲע ָלה א
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ֲע ָ
ָהיוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְראוּיִ ים ְל ִהכָּ ֵשׁל ְבּ ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ,וְ נִ כְ ְשׁלוּ בּוֹ ַרק כְּ ֵדי
כוֹלים ָלשׁוּב
ֶשׁיִּ ְל ְמדוּ ֵמ ֶהם ְבּנֵ י ַהדּוֹרוֹת ַה ָבּ ִאים ֶשׁ ַר ִבּים ֶשׁ ָח ְטאוּ יְ ִ
שׁוּבה ,וְ כֵ ן ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל א ָהיָ ה ָראוּי ְל ִהכָּ ֵשׁל ְבּ ֵח ְטא ַבּת ֶשׁ ַבע
ִבּ ְת ָ
שׁוּבה.
ֶא ָלּא כְּ ֵדי ְל ַהנְ ִחיל ְלדוֹרוֹת ֶשׁיָּ ִחיד ֶשׁ ָח ָטא יָ כוֹל ָלשׁוּב ִבּ ְת ָ
"אם ַהכּ ֵֹהן" –
ֶר ֶמז ְל ִד ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא נוּכַ ל ִל ְלמֹד ֵמ ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוִּ :
יחא
יח" – ָדּוִ ד ַמ ְלכָּ א ְמ ִשׁ ָ
"ה ָמּ ִשׁ ַ
ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֶשׁ ָע ָשׂה ֶאת ָה ֵעגֶ ל ,וְ כֵ ן ַ
"ל ַא ְשׁ ַמת ָה ָעם" – כְּ ֵדי ֶשׁ ָה ָעםַ ,ר ִבּים
"יֶ ֱח ָטא"ְ ,דּעוּ כִּ י ֵאין זֶ ה ֶא ָלּא ְ
יח ִידים ,יִ ְל ְמדוּ ֶשׁ ַקּיֶּ ֶמת ֶדּ ֶרָ לשׁוּב ֵמ ַא ְשׁ ַמת ֶח ְט ָאם.
כִּ ִ

ָל ֵא-ל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַבת ִמכָּ ל ַה ַמּ ֲע ִשׂים
"מכֹּל ֲא ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה ְל ַא ְשׁ ָמה ָבהּ" )ה כו(
ִ
ֵה ִעיד ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ֵמ ִר ִימינוֹבְ :ל ָפנִ ים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל נָ ֲהגוּ ,כְּ ֶשׁ ָהיָ ה
"מכֹּל ֲא ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה
קּוֹרא ְמ ַסיֵּ ם ֶאת ָפּ ָר ַשׁת וַ יִּ ְק ָרא ַבּ ָפּסוּקִ :
ַה ֵ
יח ָתהּ
קוֹרא ְבּקוֹל ֶאת ְפּ ִת ָ
ְל ַא ְשׁ ָמה ָבהּ"ָ ,היָ ה ַה ָקּ ָהל ָקם ַעל ַרגְ ָליו וְ ֵ
"ל ֵא-ל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַבת ִמכָּ ל ַה ַמּ ֲע ִשׂים ַבּיּוֹם
דוּעהָ :
ֶשׁל ַה ְתּ ִפ ָלּה ַהיְּ ָ
"ל ַא ְשׁ ָמה ָבהּ" ]וְ ָעשׂוּ זֹאת כְּ ֵדי
בוֹת ָיה ֵהם ְ
אשׁי ֵתּ ֶ
ַה ְשּׁ ִב ִיעי"ֶ ,שׁ ָר ֵ
ְל ַקיֵּ ם ֶאת ְפּ ַסק ָה ַר ָמּ"א )או"ח קלח א( ֶשׁיֵּ שׁ ְל ַסיֵּ ם ֶאת ַה ְקּ ִר ָיאה
)'פּ ְר ֵדּס ֵ
ְבּ ָד ָבר טוֹב ַ
יוֹסף' ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ([.
הוֹסיף
ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ָר ָמ"מ ֵה ִביא ַה ָ'מּאוֹר וָ ֶשׁ ֶמשׁ' ָ)פּ ָר ַשׁת ַהח ֶֹדשׁ( ֲא ֶשׁר ִ
ֵוּב ֵאר ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין ְתּ ִפ ָלּה זוֹ ְל ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ:
עוֹס ֶקת ְבּ ִדינֵ י ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת .כְּ ֵשׁם ֶשׁ ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ְמכַ ְפּ ִרים ַעל
ָפּ ָר ָשׁ ֵתנוּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,כָּ ַ ה ַשּׁ ָבּת ְמכַ ֶפּ ֶרת ֲע ֵל ֶיהם ,כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם
ִל ְב ָרכָ ה ַ
עוֹבד
)שׁ ָבּת קיח ב(" :כָּ ל ַה ְמּ ַשׁ ֵמּר ַשׁ ָבּת כְּ ִה ְלכָ תוֲֹ ,א ִפלּוּ ֵ
מוֹח ִלין לוֹ".
בוֹדה זָ ָרה כְּ דוֹר ֱאנוֹשׁ – ֲ
ֲע ָ
כָּ אן ַה ָמּקוֹם ְל ַציֵּ ן כִּ י ַר ִבּי ֲחנוְֹ צ ִבי ֵלוִ ין ַר ָבּהּ ֶשׁל ֶבּנְ ִדין ְבּ ִס ְפרוֹ
'יְ כַ ֵהן ְפּ ֵאר' ֲ
מוּרים ֶר ֶמז
)'ה ֵבן יַ ִקּיר ִלי ֶא ְפ ַריִ ם' עמ' כא( ָמ ָצא ַבּ ְדּ ָב ִרים ָה ֲא ִ
ִל ְפ ָסקוֹ ֶשׁל ָה ַר ָמּ"א )או"ח רפא א( ֶשׁ ִאם ִדּ ֵלּג ָא ָדם ֵמ ֲח ַמת אֹנֶ ס ַעל
לוֹמר ְבּ ַשׁ ֲח ִרית ֶשׁל ַשׁ ָבּתֵ ,אינוֹ
מּוֹס ִיפים ַ
מוֹרים ֶשׁ ִ
ֶא ָחד ִמן ַה ִמּזְ ִ
ימם ְל ַא ַחר ַה ְתּ ִפ ָלּהִ ,מ ְלּ ַבד ִאם א ָא ַמר ֶאת ַה ִפּיּוּט:
ַחיָּ ב ְל ַה ְשׁ ִל ָ
וּל ִפיכָ  נִ ְר ְמזוּ ְבּרֹאשׁ ַה ִפּיּוּט
ָ'ל ֵא-ל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַבת' ֶשׁ ַחיָּ ב ְל ַה ְשׁ ִלימוְֹ .
ַה ִמּ ִלּים ְ'ל ַא ְשׁ ָמה ָבהּ'ְ ,ל ַל ְמּ ֵדנוּ כִּ י ִמי ֶשֹּׁלא ֲא ָמרוַֹ ,א ְשׁ ָמה ְבּיָ דוֹ
וְ ָע ָליו ְל ַת ֵקּן ֶאת ַה ָדּ ָבר.

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ִ ּב ְר ַּכת 'יוֹ ֵצר אוֹ ר' )ג(
רוֹמם ְל ַבדּוֹ ֵמ ָאז
ַה ְמ ָ
'יוֹצר אוֹר'ַ ,א ַחר ֶשׁ ֵפּ ַר ְטנוּ ֶאת ִתּ ְפ ַא ְר ָתּהּ ֶשׁל ַה ְבּ ִר ָיאהַ ,מ ְמ ִשׁיכִ ים ָאנוּ ְבּ ִמלּוֹת
ְבּ ֶה ְמ ֵשִׁ בּ ְרכַּ ת ֵ
בּוֹרא ָבּרוּ הוּא.
ֶשׁ ַבח ְל ָפ ֵאר ֶאת גְּ ֻד ָלּתוֹ ֶשׁל ַה ֵ
לוֹמר כִּ י ָא ְמנָ ם ְק ַטנִּ ים ָאנוּ ִמ ְלּ ַה ִבּ ַיע ֶאת גָּ ְדלוְֹ ,ל ֻע ַמּת ְצ ָבא ַמ ְל ֲאכֵ י
ְתּ ִח ָלּה ָע ֵלינוּ ְל ַה ְק ִדּים וְ ַ
הוֹריםַ ,א כָּ ָ ע ָלה ִבּ ְרצוֹנוֹ יִ ְת ָבּ ַרֶ ,שׁ ִע ַקּר ִתּ ְפ ַא ְרתּוֹ וּגְ ֻד ָלּתוֹ ָתּבֹא ַדּוְ ָקא
וּט ִ
דוֹשׁים ְ
ַמ ְע ָלה ַה ְקּ ִ
רוֹמם ְל ַבדּוֹ ֵמ ָאז" – עוֹד ֶט ֶרם ְבּ ִר ַיאת
"ה ֶמּ ֶלַ ה ְמ ָ
ִמ ָבּ ָשׂר וָ ָדםֶ .את זֹאת ָאנוּ ַמ ִבּ ִיעים ְבּ ָא ְמ ֵרנוַּ :
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָמ ַלְ בּ ֶט ֶרם כָּ ל יְ ִציר נִ ְב ָרא'ַ ,א
רוֹמם' ,כִּ ְלשׁוֹן ְתּ ִפ ַלּת'ֲ :אדוֹן ָ
עוֹלם כְּ ָבר ָהיָ ה הוּא ְ'מ ָ
ָה ָ
ַ
וּמ ְתנַ ֵשּׂא ַדּוְ ָקא ִמ ִפּי
עוֹלם ִמ ְת ָפּ ֵאר הוּא ִ
עוֹלם" – ְל ַא ַחר ֶשׁנִּ ְב ָרא ָה ָ
"ה ְמ ֻשׁ ָבּח ...וְ ַה ִמּ ְתנַ ֵשּׂא ִמימוֹת ָ
יּוֹתיו ַה ְמּ ַשׁ ְבּחוֹת אוֹתוֹ ִבּ ְת ִפ ָלּ ָתן ִ
ְבּ ִר ָ
)'שׂ ְפ ֵתי ַחיִּ ים' ִ–'רנַּ ת ַחיִּ ים'(.
רוֹמם ִמ ַצּד
מוּסר ַה ְשׂכֵּ ל נִ ְפ ָלא ָל ַמד ִמכָּ ַ ה ֵ'בּית ַא ֲהרֹן' ִמ ַקּ ְר ִליןַ :אף ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִהנּוֹ ְמ ָ
ַ
ֹאמר ָה ָא ָדם
עוּתנוַּ .בּל י ַ
עוֹלם ְבּ ֶא ְמ ָצ ֵ
ַע ְצמוִֹ ,מכָּ ל ָמקוֹם ְרצוֹנוֹ וְ ֶח ְפצוֹ הוּא ֶשׁיִּ ְת ַע ֶלּה כְּ בוֹדוֹ ְבּכָ ל ָה ָ
ְל ַע ְצמוֹ ְבּ ִר ְפיוֹן' :וְ כִ י ִמי ֲאנִ י ֶשׁ ֵא ָח ֵשׁב ְבּיַ ַחס ַל ְבּ ִר ָיאה כֻּ ָלּהֲּ ,הלוֹא ָשׁוֶ ה ֲאנִ י כִּ ְק ִל ַפּת ַהשּׁוּם ֵבּינוֹת
עוּתנוּ,
וּמ ָטּה?! ֶא ָלּא ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָח ֵפץ ה' ְבּ ִה ְת ַעלּוּת ְשׁמוֹ ַדּוְ ָקא ְבּ ֶא ְמ ָצ ֵ
ִר ֵבּי ִר ְבבוֹת ַא ְל ֵפי ָדּ ֵרי ַמ ְע ָלה ַ
ָהכֵ ַיצד נוּכַ ל ְל ִה ְת ַרפּוֹת ִמ ַתּ ְפ ִק ֵידנוּ?!' )הגש"פ ֵ'בּית ַא ֲהרֹן'' ,כָּ ל יְ ֵמי ַחיֶּ י.('
דוֹשׁים ָחשׁוּ ִה ְת ַעלּוּת ְמיֻ ֶח ֶדת ַבּ ֲא ִמ ַירת ְתּ ִפ ָלּה זוֹ .כְּ ִפי ֶשׁ ִסּ ְפּרוּ ַעל ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ
וְ ָאכֵ ןַ ,צ ִדּ ִיקים ְוּק ִ
י"עֶ ,שׁ ְבּ ַא ַחת ַה ַשּׁ ָבּתוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהן ָשׁ ַבת ָבּ ִעיר ִסיגֶ עט ֶשׁ ָבּהּ כִּ ֵהן ָה ַרב
בוֹרנָ ה זִ ַ
ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ִמנַּ ְד ְ
ַה ָקּדוֹשׁ ַבּ ַעל 'יִ ַיטב ֵלב' כְּ ַרבִ ,ה ְתיַ ֵצּב ַה'יִּ ַיטב ֵלב' ְבּ ֶפ ַתח ֵהיכַ ל ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ כְּ ֵדי ְל ַה ֲאזִ ין ִל ְת ִפ ָלּתוֹ
רוֹמם ְל ַבדּוֹ ֵמ ָאזַ ,ה ְמ ֻשׁ ָבּח וְ ה ְַמפ ָֹאר
"ה ֶמּ ֶלַ ה ְמ ָ
חוֹצ ֶבת ַל ֲהבוֹת ֵאשׁ .כַּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ֶאת ַה ִמּ ִלּיםַ :
ַה ֶ
"פּ ָע ִמים
יוֹצאוֹת ִמ ִפּי ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ְוּב ָט ֳה ָרה ,נִ ְר ַעשׁ וְ ָא ַמרְ :
עוֹלם"ְ ,
וְ ַה ִמּ ְתנַ ֵשּׂא ִמימוֹת ָ
רוּשׁן
"אוּלם ַע ָתּה ֵה ַבנְ ִתּי ָל ִראשׁוֹנָ ה ֶאת ֵפּ ָ
ָ
הוֹסיף,
ימי ַחיַּ י" ,וְ ַא ַחר ִ
ַרבּוֹת ָא ַמ ְר ִתּי ֵתּבוֹת ֵאלּוּ ִבּ ֵ
)'מוּסף ָ
ָ
ָה ֲא ִמ ִתּי"
תּוֹרנִ י' ֻסכּוֹת תש"ע(.

'יוֹצר אוֹר'
ַבּ ָקּ ַשׁת ַר ֲח ִמים ְבּ ֵ
עוֹלם ְבּ ַר ֲח ֶמיָ ה ַר ִבּים ַר ֵחם ָע ֵלינוּ" ,וְ ַר ִבּים
קי ָ
"א ֵ
ְבּ ֶה ְמ ֵשַׁ ה ְבּ ָרכָ ה ָאנוּ פּוֹנִ ים ְבּ ַב ָקּ ַשׁת ַר ֲח ִמיםֱ :
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַרַ על ַה ְבּ ִר ָיאה.
ָתּ ְמהוּ ַעל ֶה ְק ֵשׁ ָרהּ ֶשׁל ַבּ ָקּ ָשׁה זוֹ ִבּ ְת ִפ ָלּה ֶשׁכָּ ל כֻּ ָלּהּ ֶשׁ ַבח ַל ֵ
יח ַר ִבּי יְ ֻר ַחם ַה ֵלּוִ י ִמ ִמּיר:
חוּדית ֵבּ ֵאר זֹאת ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ְבּ ַד ְרכּוֹ ַהיִּ ִ
אוֹתנוּ,
סּוֹב ֶבת ָ
תּוֹע ְל ָתּהּ ֶשׁל ַה ְבּ ִר ָיאה ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה ַה ֶ
וּמ ַ
לוּתנוּ ִמיָ ְּפיָ הּ ִ
ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ַבּ ְענוּ ֶאת ִה ְת ַפּ ֲע ֵ
פּוֹר ֶצת ִמ ִלּ ֵבּנוּ כְּ ֵמ ֵא ֶל ָיה ַה ְתּ ִפ ָלּה'ָ :אנָּ א
מּוֹפ ִתיִ ,מיָּ ד ֶ
וְ ִהכַּ ְרנוּ ַבּ ָחכְ ָמה ַהנִּ ְפ ָל ָאה ַהנִּ כֶּ ֶרת ְבּ ִס ְד ָרהּ ַה ְ
יּוּסר ָמ ַסַ הגַּ ְשׁ ִמיּוּת ֵמ ֵעינֵ ינוּ וְ ַה ְבּ ִר ָיאה א ֵתּ ָר ֶאה ָלנוּ
ה'ְ ,בּ ַר ֲח ֶמיָ ה ַר ִבּים ַר ֵחם ָע ֵלינוֶּ ,שׁנִּ זְ כֶּ ה ֶשׁ ַ
מוּסר ִמכָּ ל ְפּ ָרט ַבּ ְבּ ִר ָיאהְ ,ל ַהכִּ יר
כְּ ֵ'ע ִצים וַ ֲא ָבנִ ים' ֶשׁ ֵאין ָבּ ֶהם ַמ ָמּשֶׁ ,א ָלּא נִ זְ כֶּ ה ְל ַה ְשׂכִּ יל וְ ִל ְלמֹד ָ
רוֹבים ֵא ָליו יִ ְת ָבּ ַר
ִמתּוֹכָ הּ ְבּגַ ְדלוּת ה'ְ ,וּבכָ  יִ ְתגַּ ֶלּה כְּ בוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ֵעינֵ י כָּ ל ַחי וְ נִ זְ כֶּ ה ִל ְהיוֹת ְק ִ
)'דּ ַעת ָ
אוֹדנוּ' ַ
ְבּכָ ל ְמ ֵ
תּוֹרה' ח"ו עמ' קעד(.
יח זָ ָצ"ל,
נוֹסף ַ)ה ְמּיֻ ָסּד ע"פ ֵבּאוּרוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ֶבּן ַהגְ ָּר"א ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ִל ְת ִפ ָלּה( ֶשׁ ָא ַמר ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ַעל ֵבּאוּר ָ
ווֹל ֶבּה זָ ָצ"ל:
ֵה ִעיד ַתּ ְל ִמידוֹ ַהגָּ דוֹל ַהגְּ ַה"צ ַר ִבּי ְשׁמֹה ְ
שׂוּמה ָע ֵלינוּ ָל ֵשׂאת ְתּ ִפ ָלּה .כִּ י כְּ ִפי ֶשׁ ַע ָתּה ָאנוּ ַמכִּ ִירים
בּוֹרא ָ
ַדּוְ ָקא ְבּ ִעצּוּמוֹ ֶשׁל ֵתּאוּר ֶשׁ ַבח ַה ֵ
עוֹלמוֹ ,כָּ  נַ ְמ ִשׁי
וּמגִּ ִיעים ַדּ ְרכָּ ם ְל ַהכָּ ָרה ְבּ ַה ְשׁגָּ ַחת ה' ַעל ָ
ְבּ ִפ ְל ֵאי ַה ְבּ ִר ָיאהִ ,מ ְת ַפּ ֲע ִלים ֵמ ֶהם ַ
ימה ,וּכְ ִפי ֶשׁנִּ ְר ָמז
עוֹלם ְל ַה ְת ִמיד ֶבּ ֱאמוּנָ ה זוְֹ ,וּבכָ ל ַתּ ְהפּוּכוֹת ַה ַחיִּ ים א נָ סוּר ִמ ֶמּנָּ ה כִּ ְמלוֹא נִ ָ
ְל ָ
ְבּ ֶה ְמ ֵשַׁ ה ְדּ ָב ִרים:
ימי ַהנְּ ִ
"אדוֹן ֻעזֵּ נוּ" – ִבּ ֵ
ֲ
עוּרים ֶשׁ ָבּ ֶהם ָאנוּ ִבּ ְמלוֹא כּ ֵֹחנוּ ַמ ֲא ִמינִ ים ָאנוּ ֶבּ ֱאמוּנָ ה ְשׁ ֵל ָמה ֶשׁ ַא ָתּה
קוּקים ָאנוּ ְלכ ַֹח
הוּא ֲ'אדוֹן ֻעזֵּ נוּ' וְ כָ ל כּ ֵֹחנוּ ִמ ְמּ הוּא" ,צוּר ִמ ְשׂגַּ ֵבּנוּ" – ִבּ ְשׁנוֹת ַה ַבּ ֲחרוּת ֶשׁ ָבּ ֶהן זְ ִ
"מגֵ ן יִ ְשׁ ֵענוּ"
גָּ דוֹל ֶשׁיִּ ְשׁ ְמ ֵרנוּ ִמן ַהיֵּ ֶצרַ ,מ ֲא ִמינִ ים ָאנוּ ֶשׁ ַא ָתּה הוּא ְמקוֹר ַהכּ ַֹח וְ ַרק ָע ֶלי נִ ָשּׁ ֵעןָ ,
יוֹמיתַ ,בּ ַפּ ְרנָ ָסה ְוּבגִ דּוּל ַהיְּ ָל ִדיםַ ,רק ַה ָקּדוֹשׁ
ישׁוּעה יוֹם ִ
קוּקים ָאנוּ ִל ָ
– ִבּ ְשׁנוֹת ַה ַבּגְ רוּת ֶשׁ ָבּ ֶהן זְ ִ
"מ ְשׂגָּ ב ַבּ ֲע ֵדנוּ" – ִבּ ְשׁנוֹת ַהזִּ ְקנָ ה ֶשׁ ָבּ ֶהן נֶ ְח ָלשׁ ַהגּוּף,
ישׁוּעה זוִֹ ,
ָ
ָבּרוּ הוּא יָ כוֹל ְל ַס ֵפּק ָלנוּ ֲהגָ נָ ה וִ
נוֹתינוּ א נֶ ְח ַדּל
יוֹצא ֶשׁ ְבּכָ ל ְשׁ ֵ
זָ קוּק ָה ָא ָדם ַע ְצמוֹ ִל ְשׁ ִמ ָירה וַ ֲהגָ נָ ה ֶשֹּׁלא יִ ְמ ַעד וְ יֶ ֱח ֶלה .כָּ ֵ 
)מוּסף שב"ק ְשׁ ַלח תשע"א(.
ַ
שׁוּעתוֹ
ִמ ְלּ ַה ֲא ִמין ַבּה' וְ ִל ְסמַֹ על יְ ָ

טוֹבה ֵמ ַה ֶמּ ֶלְ מ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת גַּ ְדלוּתוֹ
ַבּ ָקּ ַשׁת ָ
כוֹת ָיה אוֹת תשט( ַעל ִפּי ַה ְמּ ֻס ָפּר ַבּגְּ ָמ ָרא )גִּ ִטּין נו
נוֹסף ַל ְדּ ָב ִרים כָּ ַתב ְבּ ֵס ֶפר ֶ'ל ֶחם ַרב' )ק"ש ִוּב ְר ֶ
ֵבּאוּר ָ
את
דּוּע א ָבּ ָ
"אם ֶמ ֶלֲ אנִ יַ ,מ ַ
יוֹחנָ ן ְל ַא ְס ַפּ ְסיָ נוּס ֶשׁנַּ ֲע ָשׂה ֶמ ֶלְ ,שׁ ָאלוֹ ַה ֵקּ ָיסרִ :
א( ֶשׁכְּ ֶשׁ ִבּ ֵשּׂר ַר ִבּי ָ

קרוֹב ה' ְלכָ ל ק ְֹר ָאיו
ָקרוֹב
יחה ֶאת ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים
קּוֹפ ַחת ִה ְב ִר ָ
ְשׁ ַעת ִל ְפנֵ י ָצ ֳה ַריִ ם ֻמ ְק ֶדּ ֶמת ְבּ ַר ֲח ַבת ַהכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִביַ .ה ֶשּׁ ֶמשׁ ַה ַ
נוֹתרוּ ַרק ְשׁ ֵתּי ְקבוּצוֹת ְק ַטנּוֹת ֶשׁל ַתּיָּ ִרים
ַה ְמּ ַע ִטּים ֶשׁ ָשּׁהוּ ַבּכּ ֶֹתל ֶאל תּוַֹ ה ֶשּׁ ַטח ַה ְמּק ֶֹרהַ ,וּבחוּץ ְ
ֶשׁנֶּ ֶע ְמדוּ ְל ִה ְצ ַט ֵלּם ְל ַצד ָה ֲא ָבנִ ים ָה ַע ִתּיקוֹת ,וְ גַ ם ְמ ֵתי ְמ ַעט ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֶשׁ ִבּכְּ רוּ כָּ ל ֶא ָחד ִמ ִסּ ָבּתוֹ הוּא
תוּחה.
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַדּוְ ָקא ָבּ ְר ָח ָבה ַה ְפּ ָ
יח ְבּ ַא ַחת ֵמ ֶה ָע ִרים ַה ֲח ֵר ִדיּוֹת,
תּוֹרה' ַמ ְצ ִל ַ
כוּח ְל ַצד ַה ְמּ ִח ָצּה יָ ַשׁב ָה ַרב גְ ,.מנַ ֵהל ַ'תּ ְלמוּד ָ
ַעל כִּ ֵסּא ָשׁ ַ
הוֹרי
עוֹתיו .הוּא ָט ַמן ֶאת רֹאשׁוֹ ֵבּין ַדּ ֵפּי ֵס ֶפר ַה ְתּ ִה ִלּיםְ ,מ ַקוֶּ ה כִּ י ִאישׁ ִמ ֵבּין ֵ
כְּ ֶשׁהוּא ִמ ְתמוֹגֵ ג ְבּ ִד ְמ ָ
ַה ַתּ ְל ִמ ִידים א יִ ָקּ ַלע ַל ָמּקוֹם וְ יַ ְב ִחין ְבּ ַמ ְר ֵאהוּ ָה ֻא ְמ ָלל.
אוּלם ְדּ ַבר
תּוֹרה' .הוּא א ִתּכְ נֵ ן ִלנְ ס ַֹע ַלכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִבי אוֹ ְל ָמקוֹם ַא ֵחרָ ,
ַהבּ ֶֹקר ִהגִּ ַיע כְּ ֶה ְרגֵּ לוֹ ַל ַ'תּ ְלמוּד ָ
מּוּע ָקה ַבּ ָמּקוֹם
דוֹתיו ,וְ הוּא ָחשׁ צ ֶֹרִ מיָּ ִדי ִל ְפרֹק ֶאת ַה ָ
ָמה ֶשׁ ָקּ ָרה ְבּ ֶפ ַתע ִפּ ְתאוֹם גָּ ַרם ְל ִלבּוֹ ַל ֲעלוֹת ַעל גְּ ָ
יוֹתר ֶשׁבּוֹ נִ ָתּן ַל ֲעשׂוֹת זֹאת – ַבּכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִבי.
ַהטּוֹב ְבּ ֵ
תּוֹרה' ֶשׁיִּ ֵסּד
ָשׁנִ ים ִמ ְס ָפּר ק ֶֹדם ָלכֵ ן נִ ְק ָרא ָה ַרב ג' ַעל יְ ֵדי ֶא ָחד ִמ ִיד ָידיו ְל ַשׁ ֵמּשׁ כִּ ְמנַ ֵהל ִחנּוּכִ י ְבּ ַ'ת ְלמוּד ָ
זֶ ה ַע ָתּה ַבּ ְשּׁכוּנָ ה ַה ֲח ָד ָשׁהָ .ה ַרב ג'ִ ,אישׁ ִחנּוְּ בּכָ ל ְמאוֹדוֹ ִה ְסכִּ ים ִמיָּ ד ְל ַה ָצּ ָעתוֶֹ .א ָלּא ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ָשׁנָ ה
תּוֹרה' ְלכָ ל ַה ַמּ ְר ֶבּה ַבּ ְמּ ִחיר.
יּוֹתיו ַבּ ַ'תּ ְלמוּד ָ
בּוֹתיו ֶשׁלּוֹ ִל ְמכֹּר ֶאת זְ כֻ ָ
ַא ַחת ִבּ ְל ַבד ֶה ֱח ִליט ַהיָּ ִדיד ִמ ִס ָ
מוֹסדוֹת ,וְ ַאף ַה ְסּכוּם ַהנִּ ְד ָרשׁ
ִמ ְלּכַ ְתּ ִח ָלּה א ָח ַשׁב ָה ַרב ג' ְל ִהכָּ נֵ ס ָל ִענְ יָ ן .א ָהיָ ה לוֹ כָּ ל נִ ָסּיוֹן ְבּ ַה ְחזָ ַקת ָ
טוֹבים ֶשׁ ִע ָמּם ִה ְתיַ ֵעץ ִשׁכְ נְ עוּהוּ כִּ י ֲע ִתיד ַה ָמּקוֹם ְמ ַחיֵּ ב
דוֹלים וְ ִ
יכוֹלוֹתיוַ ,א גְּ ִ
ָ
ָהיָ ה גָּ דוֹל ֲע ֶשׂ ֶרת מוֹנִ ים ִמ
תּוֹרה' ְבּכֶ ֶסף ָמ ֵלא.
רוֹבים וְ ָרכַ שׁ ֶאת ַה ַ'תּ ְלמוּד ָ
אוֹתוֹ ְל ֵה ָענוֹת ַל ַה ָצּ ָעה .הוּא גִּ יֵּ ס ַה ְלוָ אוֹת ִמ ִיד ִידים ְוּק ִ
מוּרה ִל ְהיוֹת
א ָהיְ ָתה זוֹ ַה ְח ָל ָטה ְפּזִ יזָ הְ .מ ֻד ָבּר ָהיָ ה ְבּ ָמקוֹם ַבּ ַעל ָע ִתיד ְמ ֻציָּ ן וְ ַה ַה ְשׁ ָק ָעה בּוֹ ָהיְ ָתה ֲא ָ
וּמ ִציאוּת ְלחוּד'ְ ,בּפ ַֹעל ִאכְ לוּס
כְּ ָד ִאית ִבּ ְטוַ ח ֶשׁל ָשׁנִ ים ְספוּרוֹתֶ ,א ָלּא ֶשׁכַּ ַמּ ֲא ַמר ַה ְבּ ִריּוֹת'ֲ :חלוֹמוֹת ְלחוּד ְ
תּוֹרה' ָצ ַבר גֵּ ְרעוֹנוֹת ָח ְד ִשיִּ ים ֶשׁ ֵה ִעיקוּ ָע ָליו ַעד
ַה ְשּׁכוּנָ ה ִה ְת ַעכֵּ בַ ,ה ַתּ ְל ִמ ִידים ָהיוּ ְמ ַע ִטּים וְ ַה ַ'תּ ְלמוּד ָ
ִל ְמאֹד.
נוֹסף ְלגַ יֵּ ס ְתּרוּמוֹת וְ ַה ְלוָ אוֹת
מוֹדד ְבּ ַע ְצמוֹ ִעם ַהחוֹבוֹת ֶשׁנָּ ַטל ַעל ַע ְצמוְֹ ,וּב ָ
כָּ ֵעת ָהיָ ה ַעל ָה ַרב ג' ְל ִה ְת ֵ
וּמ ָשּׂא ַחיָּ יו ֻהכְ ַבּד ְבּיֶ ֶתר
נוֹרא ֶשׁל חוֹבוֹתַ ,
שּׁוֹטף .כָּ ִ ,מ ְבּ ִלי ֵמ ִשׂים נִ כְ נַ ס הוּא ְל ִס ְחרוּר ָ
ַבּ ֲעבוּר ַהנִּ הוּל ַה ֵ
ְשׂ ֵאת.
ִבּ ְת ִח ָלּה הוּא נִ ָסּה ְלגַ יֵּ ס כְּ ָס ִפים ְבּחוּ"לַ ,אַ ה ַה ְצ ָל ָחה א ֵה ִא ָירה לוֹ ָפּנִ ים .וְ כָ ָ ע ְברוּ ָע ָליו כַּ ָמּה ָשׁנִ ים
רוּחנִ יתַ ,אִ מ ְבּ ִחינָ ה גַּ ְשׁ ִמית
תּוֹרה' ָע ָלה ַעל ֶדּ ֶרַ ה ֶמּ ֶלִ מ ְבּ ִחינָ ה ָ
יוֹתר ֶשׁ ְבּ ַמ ֲה ָלכָ ן ַה ַ'תּ ְלמוּד ָ
ָקשׁוֹת ְבּ ֵ
יח ְל ִה ְתיַ ֵצּב.
הוּא א ִה ְצ ִל ַ
ְל ַמ ְר ֵבּה ַה ֶפּ ֶלאַ ,ל ְמרוֹת ַה ְקּ ָשׁיִ ים ָה ַר ִבּים ָחשׁ ָה ַרב ג' ֶשׁיַּ ד ה' ְמ ַלוָּ ה אוֹתוֹ ְבּכָ ל ֵעת ְוּבכָ ל ָשׁ ָעה .הוּא א
יח ְל ַבסּוֹף ָל ֵצאת ִמן ַה ְסּ ַבְ ,ל ַשׁ ֵלּם ֶאת
יָ כוֹל ָהיָ ה ְל ַה ְס ִבּיר כֵּ ַיצדַ ,א גַּ ם ַבּיָּ ִמים ַה ָקּ ִשׁים ָתּ ִמיד ִה ְצ ִל ַ
וּל ַה ְמ ִשׁיָ ה ְל ָאה.
זוּקה ְ
הוֹצאוֹת ַה ַתּ ֲח ָ
ַמ ְשׂכּוֹרוֹת ַה ְמּ ַל ְמּ ִדים וְ ֶאת ָ
הוּדי ָחשׁוּב ַוּבר
ָה ַרב ג' ֵמ ֵאן ְל ִה ָשּׁ ֵברַ ,עד ְלאוֹתוֹ בּ ֶֹקר ֶשׁבּוֹ נָ ַקשׁ ַעל ֶדּ ֶלת ֵבּיתוֹ ֶשׁל ְקרוֹב ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ,יְ ִ
אוֹריָ ןֶ ,שׁ ִהגִּ ַיע ֵא ָליו כְּ ֵדי ְל ַה ְח ִתּימוֹ ַעל ֲע ֵרבוּת ְל ַה ְלוָ ָאה ֲח ָד ָשׁה ֶשׁזֶּ ה ַע ָתּה ָע ַמד ִלטֹּל.
ְ
עוֹדוֹ ַמ ְמ ִתּין ְבּ ֶפ ַתח ַה ַבּיִ ת ִה ְב ִחין ָה ַרב ג' ִמזָּ וִ ית ֵעינוֹ כִּ י ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַבּכְּ נִ ָיסה ֻמנָּ ִחים כַּ ָמּה ְט ָפ ִסים ֶשׁל
עוּתם ,כְּ ִפי ַהנִּ ְר ֶאהִ ,בּ ֵקּשׁ ַבּ ַעל ַה ַבּיִ ת ְל ַב ֵקּשׁ ַה ְלוָ ָאה ַבּזְּ ַמן ַה ָקּרוֹב.
גְּ ַמ"ח ְמ ֻסיָּ ם ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
דּוּעַ ,אַ ה ַמּ ְר ֶאה ֶשׁ ְלּ ָפנָ יו גָּ ַרם לוֹ ְל ֶפ ֶרץ ְרגָ שׁוֹת ֶשׁ ָה ַל וְ גָ ָאה; ְל ֶפ ַתע ָצ ָצה ְבּ ִלבּוֹ
הוּא א יָ ַדע ְל ַה ְס ִבּיר ַמ ַ
אוֹתהּ נִ ָסּה ְל ַה ְד ִחיק ָשׁנִ ים ַרבּוֹת כָּ ל כָּ :
ַה ְתּ ִמ ָיהה ֶשׁ ָ
נוּע וְ ָלנוּד
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַרֵ ,הם ֵאלּוּ ֶשׁנֶּ ֱא ָל ִצים ָל ַ
רוֹבים ַל ֵ
הוּדים ֶשׁכֹּה ְק ִ
אוֹתם יְ ִ
"הכֵ ַיצד זֶ ה יִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ַדּוְ ָקא ָ
ָ
נוּחה ,וְ ִאלּוּ ָבּ ֵתּ ֶיהם
וּמ ֵבּיתוֹ ֶשׁל גְּ ִביר זֶ ה ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ִמ ְשׁנֵ הוּ ִמ ְבּ ִלי ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ָל ֶהם ֶרגַ ע ֶשׁל ְמ ָ
ִמגְּ ַמ"ח ִלגְ ַמ"ח ִ
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצווֹת ְמ ֵל ִאים ְבּכָ ל טוּב?"
חוֹקים ִמן ַה ָ
ֶשׁל ָה ְר ִ
גּוֹעשׁ ֶשׁל
ְבּ ַבת ַא ַחת ִה ְת ָפּ ְרצוּ כָּ ל ַה ִמּ ְשׁ ָק ִעים ֶשׁ ִמּ ְלּאוּ ֶאת ְל ָבבוֹ ַבּ ָשּׁנִ ים ָה ַא ֲחרוֹנוֹת וְ ָה ְפכוּ ְל ֶא ֶשׁד ֵ
ְמ ִרירוּת וְ ק ִֹשׁיָ .ה ַרב ג' ִמ ֵהר ִלנְ ס ַֹע ֶאל ַהכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִבי ְ
וּל ִה ְתמוֹגֵ ג ְבּ ִבכְ יוֹ מוּל ָה ֲא ָבנִ ים.
אוֹתיוַ ,אַ ה ַמּ ֲענֶ ה
הוֹצ ָ
פּוּריםַ ,אף ַתּיָּ ר ָא ֶמ ִר ָיקנִ י א ָשׁ ַלף ִמכִּ יסוֹ ַה ְמ ָח ָאה ֶשׁ ְתּכַ ֶסּה ֶאת כָּ ל ָ
ֶשֹּׁלא כְּ מוֹ ַבּ ִסּ ִ
א ִא ֵחר ִמ ְלּ ַהגִּ ַיע.
סוּקי ְדּזִ ְמ ָרה.
ַבּבּ ֶֹקר ֶשׁ ְלּ ָמ ֳח ַרת ִהגִּ ַיע ָה ַרב ג' ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת כְּ ֶה ְרגֵּ לוִֹ ,ה ְתיַ ֵשּׁב ַעל ְמקוֹמוֹ וְ ֵה ֵחל ַבּ ֲא ִמ ַירת ְפּ ֵ
מוֹרים ְבּ ַה ְט ָע ָמה ְמיֻ ֶח ֶדת ,וְ ָה ַרב ג'
הוּדי ַבּ ַעל קוֹל ָע ֵרב ָלאֹזֶ ןֲ ,א ֶשׁר ָק ָרא ֶאת ַה ִמּזְ ִ
ַבּ ָמּקוֹם ַה ָסּמוּ לוֹ יָ ַשׁב יְ ִ
וּל ַה ֲאזִ ין לוֹ.
א יָ כוֹל ָהיָ ה ֶשֹּׁלא ְל ֵה ָע ֵצר ִמ ַפּ ַעם ְל ַפ ַעם ְ
חוֹד ִרים ַהיְ ֵשׁר ֶאל ִלבּוֹ .הוּא ֶה ֱאזִ ין ִבּ ְשׁ ִק ָיקה ָל ִאישׁ
סוּקים ְ
כְּ ֶשׁ ֵה ֵחל ָה ִאישׁ ַבּ ֲא ִמ ַירת ַ'א ְשׁ ֵרי' ִה ְרגִּ ישׁ כִּ י ַה ְפּ ִ
'פּוֹת ַח ֶאת יָ ֶדַ 
קּוֹראֵ :
ַה ֵ
דּוּע
וּמ ְשׂ ִבּ ַיע ְלכָ ל ַחי ָרצוֹן' ,וְ שׁוּב ָצ ָפה ַה ְמּ ִרירוּת ְבּ ִלבּוֹ וְ הוּא ִה ְר ֵהר ְבּ ָעגְ ָמהַ :מ ַ
אוֹצרוֹת ֵתּ ֵבל ְמצוּיִ ים ִבּ ֵידי ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאַ ,ה ַ'צּ ִדּיק ְבּכָ ל
רוֹצץ ֶל ֱאסֹף ָממוֹן כַּ ֲא ֶשׁר כָּ ל ְ
נֶ ֱא ָלץ ֲאנִ י ְל ִה ְת ֵ
ְדּ ָרכָ יו וְ ָח ִסיד ְבּכָ ל ַמ ֲע ָשׂיו'.
שׁוּבה ֻה ְב ֲה ָרה לוֹ
ֶא ָלּא ֶשׁ ָאז ִה ְמ ִשׁיָ ה ִאישׁ וְ ָק ָרא'ָ :קרוֹב ה' ְלכָ ל ק ְֹר ָאיו ְלכֹל ֲא ֶשׁר יִ ְק ָר ֻאהוּ ֶב ֱא ֶמת' ,וְ ַה ְתּ ָ
כְּ מוֹ ִמ ָשּׁ ַמיִ ם:
יּוֹתיוַ ,אַ דּוְ ָקא ִמשּׁוּם ֶשׁ'ַ :צ ִדּיק ה' ְבּכָ ל ְדּ ָרכָ יו וְ ָח ִסיד ְבּכָ ל
וּמ ַפ ְרנֵ ס ֶאת כָּ ל ְבּ ִר ָ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא זָ ן ְ
יוֹתר ֵא ָליו ,כָּ ָ שׂ ֵמ ַח הוּא ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ְוּב ַב ָקּ ָשׁתוֹ ,וְ ַעל כֵּ ן ִמ ְת ַאוֶּ ה
ַמ ֲע ָשׂיו'ַ ,על כֵּ ן כְּ כָ ל ֶשׁ ָה ָא ָדם ָקרוֹב ֵ
ְל ַת ֲחנוּנָ יו.
יּוֹצא
כְּ אוֹתוֹ ִתּינוֹק ֶשׁ ֵאין לוֹ כְּ לוּם ִמ ֶשּׁלּוֹ וְ נִ זּוֹן ֵמ ִאמּוֹ ְבּכָ ל ֵעת ֶשׁ ָצּ ִריְ ,ל ֻע ַמּת ָא ִחיו ַהגָּ דוֹל ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁ ֵ
בוֹראוֹ ,כָּ ְ מ ַק ֵבּל הוּא ֶאת
תּוֹרה' כְּ ֶשׁ ָע ָליו ִתּיק גָּ דוּשׁ ְבּאֹכֶ ל ,כָּ ָ ה ָא ָדם ,כְּ כָ ל ֶשׁ ָקּרוֹב הוּא ְל ְ
ַל ַ'תּ ְלמוּד ָ
ְצ ָרכָ יו ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ְלתוֹכְ כֵ י יָ ָדיו ַה ְפּשׁוּטוֹת ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַה ְתּ ִפ ָלּה.
"א זָ כִ ִיתי ְבּ ַמ ֲענֶ ה ָראוּי ִל ְת ִמ ָיה ִתי ,וְ ִעם ַה ַמּ ֲענֶ ה ַהזֶּ ה
ישׁוּעה ִפּ ְל ִאית" ,יְ ַס ֵפּר ְליָ ִמים ָה ַרב ג'ַ ,
"א זָ כִ ִיתי ִל ָ
יח ַה ַ'תּ ְלמוּד
ִה ְמ ַשׁכְ ִתּי ְל ַה ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמד עוֹד כַּ ָמּה ָשׁנִ יםְ ,בּיֶ ֶתר ְשׂ ֵאת ְוּביֶ ֶתר עֹזַ ,עד ֶשׁ ְבּ ַח ְס ֵדי ָשׁ ַמיִ ם ִה ְצ ִל ַ
תּוֹרה' ַל ֲעלוֹת ַעל ֶדּ ֶרַ ה ֶמּ ֶל."
ָ
'מוּסף כַּ ְלכָּ ִלי' בֹּא תשע"ז
ִמ ִפּי ַבּ ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂהָ ,

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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רוּשׁ ַליִ ם?" ַעל ִפּי גְּ ָמ ָרא זֹאת נוּכַ ל ְל ָה ִבין ,כִּ י ִמיָּ ד ַא ַחר
ַעד ַע ָתּה ְל ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנִּ י ֶשֹּׁלא ְל ַה ֲח ִריב ֶאת יְ ָ
"בּ ַר ֲח ֶמי
עוֹלםְ :
וּל ַב ֵקּשׁ ִמ ַמּ ְלכּוֹ ֶשׁל ָ
הוֹסיף ְ
'יוֹצר'ָ ,ע ֵלינוּ ְל ִ
בּוֹרא ְבּ ִב ְרכַּ ת ֵ
ֶשׁ ִה ַבּ ְענוּ ֶאת ֶשׁ ַבח ַה ֵ
ָה ַר ִבּים ַר ֵחם ָע ֵלינוּ ,"...כִּ י ַבּ ָקּ ָשׁה זוֹ ִהנָּ הּ ֵח ֶלק ִבּ ְל ִתּי נִ ְפ ָרד ִמ ִשּׁ ְבחוֹ יִ ְת ָבּ ַר.
רוּסי ְל ִבקּוּר ַבּ ָמּחוֹז ֶשׁבּוֹ ָשׁכְ נָ ה יְ ִשׁ ַיבת
יוֹסף ֵלס זָ ָצ"ל :כַּ ֲא ֶשׁר ִהגִּ ַיע ַה ָצּאר ָה ִ
ִס ֵפּר ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ֵ
אשׁי ַה ְקּ ִהלּוֹת וְ ַה ָדּתוֹת ֶשׁ ָדּרוּ ָבּ ֲעיָ ָרה ִמירַ .אף
ִמיר ,נִ ְשׁ ְלחוּ ִלכְ בוֹדוֹ ִמ ְשׁ ְלחוֹת כָּ בוֹד ִמ ַצּד כָּ ל ָר ֵ
יח ַר ִבּי יְ ֻר ַחם כִּ י ֶט ֶרם
יְ ִשׁ ַיבת ִמיר ָשׁ ְל ָחה נָ ִציג ִמ ַטּ ֲע ָמהּ .כְּ ֶשׁ ָשּׁב ַהנָּ ִציג ַליְּ ִשׁ ָיבה ִס ֵפּר ַל ַמּ ְשׁגִּ ַ
ֹאמרוּ
כְּ נִ ָיס ָתם ְל ַמ ֲע ַמד ַק ָבּ ַלת ַה ָפּנִ ים הוֹרוּ ַאנְ ֵשׁי ַה ֵקּ ָיסר ַלנֶּ ֱא ָס ִפים ֶשׁ ִמּ ְלּ ַבד ִדּ ְב ֵרי ַה ֶשּׁ ַבח ֶשׁיּ ְ
ישׁיתֶ ,שׁכֵּ ן זֶ הוּ כְּ בוֹדוֹ ֶשׁל ַה ֵקּ ָיסר ֶשׁ ְמּ ַב ְקּ ִשׁים ִמ ֶמּנּוּ וְ יֵ שׁ
יוֹסיפוּ גַּ ם ַבּ ָקּ ָשׁה ִא ִ
ִלכְ בוֹד ַה ֵקּ ָיסרִ ,
ְבּיָ דוֹ ַהיְּ כ ֶֹלת ָל ֵתת.
כְּ ֶשׁ ָשּׁ ַמע ַר ִבּי יְ ֻר ַחם ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ִה ְת ַפּ ֵעל וְ ָא ַמרַ :
"ע ָתּה ָע ָלה ְבּמ ִֹחי ֶה ְס ֵבּר ָח ָדשׁ ַעל ִס ַבּת ַהכְ נָ ַסת
'יוֹצר'; ֵאין זוֹ ַבּ ָקּ ָשׁה גְּ ֵר ָידאֶ ,א ָלּא זֶ הוּ ֵח ֶלק ִמ ְשּׁ ָב ָחיו
עוֹלם' ֵבּין ִשׁ ְב ֵחי ִבּ ְרכַּ ת ֵ
קי ָ
ַבּ ָקּ ַשׁת ֱ'א ֵ
)מוּסף שב"ק ְדּ ָב ִרים
ַ
וּמ ַב ְקּ ִשׁים ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁיְּ ַס ֵפּק ֶאת ְצ ָרכֵ ינוּ"
תּוֹלים בּוֹ ֶאת יְ ָה ֵבינוּ ְ
ֶשׁל ָמקוֹם ֶשׁ ָאנוּ ִ
תשס"ד(.
מוּאל(
)אם ְשׁ ֵ
"א ְמ ָרה ַחנָּ ה ֵ
)שׁם( ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת לא ב(ָ :
נוֹסף ָא ַמר ַה ֶ'לּ ֶחם ַרב' ָ
ֵבּאוּר ָ
עוֹל ְמָ ק ֶשׁה ְבּ ֵעינֶ י
את ְבּ ָ
עוֹלםִ ,מכָּ ל ִצ ְב ֵאי ְצ ָבאוֹת ֶשׁ ָבּ ָר ָ
ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא'ִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
עוּדה ַל ֲע ָב ָדיוָ ,בּא ָענִ י
דּוֹמה – ְל ֶמ ֶלָ בּ ָשׂר וָ ָדם ֶשׁ ָע ָשׂה ְס ָ
ֶשׁ ִתּ ֵתּן ִלי ֵבּן ֶא ָחד? ָמ ָשׁל ְל ָמה ַה ָדּ ָבר ֶ
רוּסה ַא ַחת! וְ א ִה ְשׁגִּ יחוּ ָע ָליו; ָדּ ַחק וְ נִ כְ נַ ס ֵא ֶצל
ֶא ָחד וְ ָע ַמד ַעל ַה ֶפּ ַתחָ ,א ַמר ָל ֶהםְ :תּנוּ ִלי ְפּ ָ
רוּסה ַא ַחת?'"
עוּדה ֶשׁ ָע ִשׂ ָית ָק ֶשׁה ְבּ ֵעינֶ יִ ל ֵתּן ִלי ְפּ ָ
ַה ֶמּ ֶלָ .א ַמר לוֲֹ :אדוֹנִ י ַה ֶמּ ֶלִ ,מכָּ ל ְס ָ
'יוֹצר אוֹר'ְ ,בּ ֵעת ֶשׁ ָאנוּ ְמ ָפ ְר ִטים ֶאת
צּוּמהּ ֶשׁל ִבּ ְרכַּ ת ֵ
ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא נוּכַ ל ְל ָה ִבין; ַדּוְ ָקא ְבּ ִע ָ
אוֹתיו וְ ֶאת ַהכּ ַֹח ַהגָּ דוֹל ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ הוּא ְמ ַחיֶּ ה ֶאת כָּ ל ַה ְבּ ִריּוֹת ,זֶ הוּ ַהזְּ ַמן ְל ַב ֵקּשׁ
גַּ ְדלוּת ה' וְ ִצ ְב ָ
סוֹרנוּ.
ִמ ֶמּנּוּ ַר ֲח ִמים ֶשׁיְּ ַס ֵפּק גַּ ם ָלנוּ כְּ ֵדי ַמ ֲח ֵ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּורּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה
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מעלה לאדם שמקטין עצמו ונוהג
בענוה עם זולתו !
נלמד מהפסוק" :ויקרא אל משה" )פרק א-א(
וכתב בעל הטורים :א' ד"ויקרא" זעירא ,שמשה לא רצה לכתוב אלא
"ויקר" כדרך שנאמר בבלעם ,כאילו לא נראה לו השם אלא במקרה .ואמר
לו הקב"ה לכתוב גם ב"אלף" וכתבה קטנה .והכלי יקר הביא מהילקוט:
"אלף" דויקרא זעירא" .אלף" לשון לימוד כמו "ואאלפך חכמה" )איוב
לג-לג( ורמז שאין הלימוד מתקיים אלא במי שמקטין עצמו.
כל ענין הקרבנות שמקריבים על גבי המזבח מסמל את מדת הענוה.
וזהו בבחינת "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" .שאדם מקריב עצמו
ומבטל כל עצמיותו למען רצונו יתברך ,וזה יתכן רק כשהוא מבטל
עצמו ומשים עצמו כאין וכאפס לעומת גדולתו של הבורא.
והחתם סופר בדרשותיו )דרשות ח"ב  -דרשתו לשבת הגדול( מבאר זאת
לפי מש"כ הרמב"ן שטעם הקרבנות שיתן האדם אל לבו שהוא היה ראוי
להיות נשחט ומופשט מנותח ונשרף כבהמה זו ,והקב"ה חס עליו .נמצא
לפי"ז שצריך האדם להרגיש שהוא עפר ,אפר ודשן כבשר העולה שזהו
סמל מדת הענוה"] ,אני עפר ואפר"[ ,והוא שאומרים גם בתפלה שניתקנה
כנגד תמידין" :ונפשי כעפר לכל תהיה" .ולכן נקרא "תרומת הדשן" וככתוב
"והרים את הדשן" ,משום שכל מי שמשפיל עצמו ,הקב"ה מגביהו.
וזה גם נרמז בפסוק "ושמו אצל המזבח" כדברי חז"ל :כל המשפיל
עצמו זכות כל הקרבנות בידו שנאמר "זבחי אלוקים רוח נשברה" ,נמצא
שהוא מושם אצל המזבח ושוה למזבח שכל הקרבנות עליו .עם זאת
נאמר "ואש המזבח תוקד בו" שבזה נרמז שאף שהוא שפל בעיניו ,מכל
מקום עליו לקיים "ויגבה לבו בדרכי ה'" ,שתוקד בקרבו אש להבה
של עבודת ה' ולא ישא פנים לאיש בכל מה שנוגע לעבודת ה'] .ונוכל
לרמוז זאת בפסוק "והר סיני עשן כולו" .שאף שמצד עצמו היה הר
סיני סמל הענוה ,אבל כשניתנה עליו התורה ,היה כולו שלהבת אש
קודש )"אשו הגדולה"( ,ללמדינו ,כי במה שנוגע לתורה צריך להיות אש
להבה לכבוד השי"ת[.
עוד נוכל לרמוז מדת הענוה בפסוק )שמות כ-כ( "מזבח אדמה תעשה
לי" והיינו מלבד הקרבנות שקרבים ע"ג המזבח ששם שורה השכינה,
ישנה בחינה נוספת של השראת השכינה והוא "מזבח אדמה" תעשה לי,
שהאדמה מסמלת את הענוה ככתוב "ונפשי כעפר לכל תהיה".

שלא להכשל בגזל ממון חברו!
נלמד מהפסוק" :אדם כי יקריב מכם"
)פרק א-ב(
וכתב רש"י" :אדם" למה נאמר? מה אדם הראשון
לא הקריב מן הגזל שהכל היה שלו ,אף אתם לא
תקריבו מן הגזל .עכ"ל .ובפסוק להלן נאמר" :נפש כי
תחטא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו בפקדון" )פרק
ה-כא( .ולמדו מכאן חז"ל :אמר רבי לוי ,קשה גזל
הדיוט יותר מגזל גבוה שזה הקדים חטא למעילה וזה
הקדים מעילה לחטא .ופירש הרשב"ם :גזל הדיוט
הקדים בו חטא למעילה דכתיב" :נפש כי תחטא
ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו" ...דמיד בהתחלת
הגזל קרי ליה חוטא ,משעת כפירה ,וגבי הקדש כתיב:
"כי תמעול מעל וחטאה בשגגה" דאינו נקרא חוטא עד
שנהנה) .בבא בתרא פח.(:
על חומרת עון גזל כתב החפץ חיים )בשמירת
הלשון ח"ב פרק כח( :בעונותינו הרבים ,יש אנשים
שזהירין בכל עניני דת התורה כדין ,ואיסור גזל קל
בעיניהם להונות לבני אדם בכל אופני תחבולות
ומורגלין בזה מאד ,ולא ידעו כי בנפשם הוא ויוצא
עי"ז מכלל "רעך" ו"עמיתך" ,מלבד מה שהוא פסול
לעדות עי"ז.
ראיה לכך ממה שאמרו חז"ל )ע"ז כה" (.רועי
בהמה דקה ]שמורגלין לרעות בשדות אחרים[ לא
מעלין ולא מורידין" והיינו שאם נפלו לתוך הבור
אין להעלותן ,אף שבשאר איש ישראל יש על זה
לאו מיוחד )ויקרא יט-טז( "לא תעמוד על דם רעך",
שמחוייב להעלותו וגם לשכור אנשים להעלותו
)סנהדרין עג (.אבל בזה ,מפני רשעו אין להעלותו.
עוד ראיה לחומרת איסור גזל  -מביא הח"ח,
ממה שאיתא במדרש )דב"ר ח,ב(" :שמא תאמרו
לרעתכם נתתי לכם את התורה ,לא נתתי לכם את
התורה אלא לטובתכם" .ולכאורה תמוה :איך נחשוד
להקב"ה שהוא מקור הטוב והחסד שיתן לנו התורה
לרעתינו.
אלא כך ביאור הענין :יש בתורה כמה פרשיות
בענייני הלכות איך להעניש החוטאים ,במיתה או
במלקות או בממון ,שיחשוב האדם שאלו הענינים
באים בשביל שהקב"ה כועס על החוטא ועל כן
הביא עליו העונשים לרעתו ,אבל באמת לא כן הוא.
שכן הקב"ה מביא עליו העונשים כדי לנקותו כדברי
חז"ל )מכות כג (.במחוייב מלקות מפני שעבר על לאו
דאורייתא ,נאמר )דברים כה,ג( "ונקלה אחיך לעינך"
 כיון שנקלה הרי הוא כאחיך .עכ"ד.על המכשולים הרבים שנגרמים מהזילזול באיסור
גזל ,התריע הגאון רבי אלכנסנדר משה לפידות
)בספרו דברי אמת פ"ט( בדברים הבאים" :ועתה אוי
לעינים שכך רואות ואוי לאזנים שכך שומעות ,ואוי
לדור שכך עלתה בימיו לראות מעשים בכל יום ,איך
הותר העוון החמור הזה של גזילה אצל כמה אנשים,
ואין חוששים עליו כלל ונעשה כהיתר גמור ,וכמה
אונאות יש במשא ומתן ובמדה ובמשקל וכדומה
ולהיות "לוה רשע ולא ישלם" ,אשר דבר זה נעשה
בעוונותינו הרבים לדבר הרגיל בארץ ,עד אשר הרבה
אנשים לוקחים גם אלפים ורבבות ,ומפזרים ממון
אחרים על הבלי עולם הזה ,שיש בזה עוונות וחטאים
ופשעים ,ועושים הוצאות גדולות יותר מפרנסתם,
ועי"ז נעשים בעלי חובות גדולים עד אשר אין ידם
משגת לשלם לנושים בהם.
"ובזה גורמים רעה לבני אדם ,אשר בזה יהרגו
ממש כמה נפשות מישראל אשר אינם מחזירים להם
ממונם אשר עמלו עליהם בזיעת אפם ,וגם גורמים
רעה לעצמם כי יבואו עי"ז לעוני ומחסור .וכל זה
גרם להם על אשר לא שמו עינם וליבם על דרכם
להתבונן על אחריתם...

הנכשל בגזל ח"ו ,עליו להשיב את הגזילה !
נלמד מהפסוק" :והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזילה אשר
גזל" )פרק ה-כג(
וכתב הרמב"ם )פ"א מגזילה א-ב( :כל הגוזל את חברו שוה פרוטה ,עובר בלא
תעשה שנאמר "לא תגזול" .ואין לוקים על לאו זה שהרי הכתוב ניתקו לעשה שאם גזל
חייב להחזיר שנאמר והשיב את הגזילה אשר גזל זו מצות עשה...
סח הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א :על כל העבירות יוצאים מהגיהנם,
בסופו של דבר ,אפילו פושע ,רק שנים עשר חודש נשאר שם .אבל גזלן לא יוצא
מהגיהנם לעולם .אפילו גזל פרוטה אחת לא יצא מהגיהנם לעולם עד שישיב את
הפרוטה ,ולשם כך יורד בגילגול ,כמבואר בספר אבן שלמה להגר"א זצ"ל" :הגוזל
מחברו ולא החזיר לנגזל עד כלות ימיו מוכרח לבוא בגילגול"
ונשאל הגר"י זילברשטיין שליט"א )הובא בישא ברכה( בענין מעשה שהבחינו גבאיי
בית הכנסת שהתרומות בקופות הצדקה המוצבות שם ירדו פלאים ,הציבו מארב
ונתפס הגנב על חם גונב מקופות הצדקה .תבעו הגבאים ממנו שיחזיר את כל
הכספים שחסרו בקופות מזה כמה חודשים ,אך הלה טען שזו לו הפעם הראשונה
ולא הוא ששלח יד בקופות .איימו עליו שאם לא ישלם הכל ימסרוהו למשטרה.
ואולם אז הגיעה אשתו של הגנב והביעה מחאה :מה היא אשמה שבעלה גנב,
ומה אשמים ילדיו שיסבלו מהבושה והכלימה .סוף דבר הוסכם לבוא לדין תורה
בפני הגר"י זילברשטיין.
החליט הגר"י להביא את השאלה בפני הגרי"ש אלישיב זצ"ל שפסק שעל האיש
לשלם את כל הכספים שחסרו בתקופה האחרונה ,ומותר לאיים עליו שאם לא
ישלם יסגירוהו למשטרה!
והביא הגרי"ש ראיה לפסקו ,ממה שסיפרו חז"ל בגמרא )נדרים סג (:על רבי
טרפון שעבר במטע תאנים שנשארו שם הפקר ולקחם ,ראהו בעל המטע ,עטפו
בשק וביקש להשליכו לנהר .ומששמע שמדובר ברבי טרפון ,הניחו מיד וברח.
ושאלה הגמרא :מדוע ביקש להענישו והרי היו אלו תאני הפקר? ותירצה ,משום
שגנבו ממנו תאנים כל השנה ,ועכשיו כשמצאו אוכל סבר שהוא הגנב .ופירש
המהרש"א שאכן לא ביקש להורגו אלא רק להפחידו כדי שישלם דמי כל הגניבות.
נמצאנו למדים שהנמצא גנב ,חשוד למפרע שהוא שגנב עד עתה ,ואפשר לאיים
עליו כדי שישלם הכל!

להוכיח ולמחות ]בדרכי נועם[ על כל חטא
ועול שרואה אצל הזולת כדי להסיר ממנו
מכשול !
נלמד מהפסוק" :חטאת הקהל הוא  -אשר נשא יחטא" )פרק ד-כא,כב(
וכתב בעל הטורים :חטאת הקהל הוא וסמיך ליה אשר נשיא יחטא ,לומר כל שבידו
למחות ואינו מוחה מעלה עליו הכתוב כאילו הוא חטא .עכ"ל .וכמו שאמרו חז"ל )שבת
נד :(:כל מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו ולא מיחה ,נתפס על אנשי ביתו ]נכשל
בעוונם[ ,באנשי עירו נתפס על אנשי עירו ,בכל העולם כולו נתפס על כל העולם .וכן
מבואר בגמרא )סנדין כח( מי שיש בידו למחות בחברו ואינו מוחה נכשל בעוון חברו.
אופיה של מחאה אמיתית היא זו שיוצאת מפנימיותו של האדם! מחאה היא
הבעת כאב אישי ואכפתיות על עוול שנעשה .אף כי גם "תוכחה" ראוי לה שתצא
מהלב כדי שתכנס אל הלב ,אך בכל מקרה מצווה אדם ב"הוכח תוכיח" ...לא כן
המחאה .איזה תועלת יש לה ,אם המוחה אינו מרגיש בעצמו את העוול עליו הוא
מוחה .גם לא קשה לאדם שכנגדו לחוש ,כי מחאתו היא מן השפה ולחוץ.
כתב האורחות צדיקים :מי שיש בידו למחות ואינו מוחה ,ואינו נותן לב על
מעשי החטאים ,זה דבר קרוב לחניפות ,כי הם ,החוטאים ,חושבים ,כיון שאין
מוחים בידינו ואין מקנטרים אותנו ,סימן שכל מעשינו טובים ...ונצטווינו לבער
הרע מקרבינו שנאמר "ובערת הרע מקרבך".
וסיפר הגר"י זילברשטיין שליט"א :מעשה באחד שהיה זקוק לס"ד בענין חיוני,
ופנה לת"ח שיורהו כיצד זוכים לכך ,יעץ לו החכם להשפיע על אחרים שלא
ישוחחו בתפלה וקריאת התורה ,והביא לו מהנאמר בירושלמי )תענית פ"ג ה"י(
"אוקיר אסייך עד שלא תצטרך ליה" והא דרך משל :כבד את הרופא טרם
תצטרך לו כדי שבעת הצורך יבוא לעזרתך.
כך יש לכבד את השי"ת ,רופא כל בשר ,בטרם תבוא הצרה ,ומכיון שענין
השיחה בבית הכנסת כ"כ חמור ,על כן המונע מחברו שלא לשוחח ,שכרו גדול
מאוד ויש בזה משום קידוש ה' ,ואז גם הוא זוכה מהשי"ת למדה טובה מרובה.

את הסיפור הבא מספר בעינינו ,הגאון רבי זבולון זק"ש.
מדוע 'בעינינו' ולא 'באוזננו'?! משום שהגאון זצ"ל שבק חיים
לפני מעל עשור שנים .אך הוא הותיר את הסיפור כתוב בכתב
ידו הרהוט והמסודר.
זכינו להכיר את הדמות ה'שערי-חסד'ניקית המרוממת הזו ,את
ראש ישיבת 'בית זבול' ,אך לא עלה בדעתנו שהוא אוצר בקרבו
סיפור שכזה ,על מנת שנשמע זאת מפיו  -לפיכך נסתפק ב"מפי
כתבו" .את ההתרחשות שמע מבעל-המעשה ר' א .סלודוכין ז"ל,
והוא העלה את הדברים על הכתב בשנת תשי"ד .על מנת לשמר
את אותנטיות הרשימה ככל הניתן ,אנו מגישים אותה כמות
שהיא  -מלבד קיצורים ותיקונים הכרחיים.
*

*

*

אותו יום שישי ,י"ח מנחם אב תרפ"ט ,היה "יום קשה
לישראל" .בו ביום פרצו מאורעות הדמים והפרעות של
הערבים נגד היהודים בארץ ,החל בפוגרום הגדול בעיר הקודש
'חברון' ועליית הכורת על הישוב הוותיק שנוסד ע"י עליית
חסידי חב"ד ותלמידי הגר"א זי"ע ,ואשר נהרגו באכזריות
ובמיתות משונות כשבעים יהודים ובהם כעשרים וחמישה
תלמידי ישיבת "כנסת ישראל" – סלבודקא .ובו ביום היו
פוגרומים ע"י הערבים נגד היהודים בירושלים עיה"ק ,ביפו
ובמוצא ועוד מקומות ישוב.
בבקרו של יום ששי זה משכים קום ר' א .סלודוכין  -נגר
במקצועו  -והולך להתפלל 'ותיקין' כמנהגו .לאחר שגומר להתפלל
וסעד סעודת שחרית לוקח לו את מזוודתו עם כלי עבודתו וצועד
מביתו אשר בצפון ירושלים ,אל עבר העיר העתיקה  -למקום
עבודתו ליד ישיבת "פורת יוסף".
רק מספיק להגיע לשם בשעות הבוקר המוקדמות ,והנה שם
עמו פועל ערבי שעובד אתו שמיד אומר לו :האם ירדת מדעתך
והשתגעת ,שהגעת היום לעבוד ,והלא ישנה מתיחות גדולה אצל
הערבים ובכל רגע עלולים לפרוץ פרעות ביהודים ,ואתה סיכנת
את עצמך בלכתך ברחובות העיר העתיקה ,אסוף את כלי העבודה
וחזור תיכף ומיד לביתך במהירות הכי אפשרית בטרם תאחר
ובטרם יתחילו ויפרצו הפרעות והצל את חייך.
ר' סלודוכין עושה כמצוות חברו הפועל הערבי ,וחוזר מיד על
עקבותיו מהר ככל האפשר .והנה בדרכו חזרה ,לאחר שמגיע
לסוף רחוב השוק )"הבטרק"( ,והוא צועד כבר בקטע שבין מלון
אמדורסקי לעבר שער יפו )"כיכר עומר אבן אל ח'טאב"( והנה
הוא רואה ממולו רץ כנגדו ערבי עם חרב שלופה בידו בכוונה

ברורה לרצחו נפש .הוא רואה כבר את המוות לנגד עיניו,
והנה ברגע האחרון אשר כפסע בינו לבין המוות ממש ,קופץ
ערבי אחר  -בעל אחד האטליזים ,שהיה ממוקם בצד ימין של
הרחבה  -ורץ לעבר הערבי בעל החרב השלופה ותופס אותו בידיו
וצועק עליו ואומר לו :אם תיגע ביהודי הזה דמך בראשך ואני
לא אשאיר אותך בחיים אפילו רגע אחד!
הערבי בעל החרב השלופה נבהל ממנו ונסוג לאחור .בעל
האטליז לוקח במהירות את ר' א .סלודוכין ומכניס אותו לתוך
האטליז שלו .מגיף מיד את תריס החנות ובכך מצילו ממות
בטוח.
*

*

*

"אתה הצלת את חיי  -עכשיו יש לי האפשרות לגמול לך על כך!
לכן הצלתי עכשיו את חייך" אומר לו הערבי בעל האטליז.
ר' א .סלודוכין לא מכיר כלל את בעל האטליז ,ולא זוכר ולא
יודע כלל על שום מעשה אשר הוא כביכול הציל את חייו של
הערבי הזה והוא עומד משתומם על דבריו.
אולם גופא דעובדא היתה כך:
בשעת מלחמת העולם הראשונה גויס ר' א .סלודוכין לחייל ע"י
התורכים ,ושירת בצבא התורכים בסביבות עקבה )=אילת כיום(
שעל שפת ים סוף ,בכל מיני קרבות .והנה באחת הפעמים ,בעת
שהתנהלו קרבות בין התורכים והאנגלים בסביבה ההיא ,ראה ר'
א .סלודוכין איך אחד החיילים נפצע מכדור של האנגלים .ללא
שהיות מיותרות לקח ר' א .סלודוכין את החייל הפצוע והרכיבו
על כתפו ורץ עמו כמה ק"מ עד שהגיע לתחנת עזרה ראשונה ,שם
הכניס את החייל הפצוע ומסרו לאנשי ההצלה.
הוא חזר על עקבותיו לעבר עמדתו ,לא שאל ולא ידע מי הוא
החייל הזה ,ומה הוא ,ולא התעניין יותר במצבו.
ועתה אמר לו הערבי בעל האטליז:
אתה זוכר כי אתה הרכבת על כתפך חייל פצוע בעת קרב
בסביבות עקבה בין מחנות היריבים התורכים והאנגלים ,והעברת
אותו לאחת מתחנות ההצלה? דע לך כי אני הוא החייל הפצוע
והודות לך ניצלתי ממוות ,כי טיפלו בי והבראתי  -ועתה יש
לי את ההזדמנות לגמול לך על כך שהצלת את חיי ואני מציל
עכשיו את חייך מידי הערבי אשר זמם לרצוח אותך נפש .ואני
אדאג להוציאך ממקום הסכנה למקום מבטחים ולהביאך אל
ביתך לשלום  -וכן עשה.

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ספר לנו עכשיו! פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :
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קרבנות לעתיד לבא
דבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות ה' אשר
לא תעשינה ועשה מאחת מהנה( .ויקרא ד ,ב)
למה מומר שהפריש קרבן מקרי דחוי
דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן כשדנתי קמיה מו"ר מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א תפס כדבר מוחלט
שהחוטא בזה"ז חייב קרבן חטאת לכשיבנה ביהמ"ק וכמו שמוכח
הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם( .ויקרא א ,ב)
בגמ' (חולין ה ,א) דרשו מכם להוציא את המומר .ועי' בסנהדרין (מז) דאם בעובדא דרבי ישמעאל (שבת יא ,ב) ואילו אמירת פרשת חטאת שאמרינן
(שלהי מנחות) שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב חטאת ה"ז מועיל רק
הפריש קרבן כשהוא מומר אעפ"י שעשה תשובה נעשה הקרבן דחוי.
וצ"ע דעי' בתו' זבחים (דף י"ב ד"ה הגה"ה) וכן בתורי"ד (קידושין ז) האומר כל זמן שלא נבנה הבית שמגין עליו מן היסורים ,אבל אינו בא במקום
קיום הקרבת קרבן חטאת ,וכעי"ז כתב הח"ח בליקוטי הלכות בסוף
רגלה של זו עולה תמכר לחייבי עולה.
והק' איך יכולים להקריבה לעולה הא נדחית הרגל מהקרבה? ותירצו מנחות ע"ש.
דכיון דבידו להקדישה כולה לא מקרי דחוי .וצ"ע א"כ גם המומר בידו והביא מרן שליט"א מסידור בעל הפרדס שפירש את נוסח התפילה
לעשות תשובה ולמה מקרי דחוי?
בתפילת מוסף ואת מוסף יום השבת "הזה" נעשה ונקריב לפניך.
רגלה)
ד"ה
(ז
ותי' רבנו באילת השחר קדושין
כשחסר
דבידו
הדין
דכל
ויל"ד מה הכוונה את יום השבת "הזה" והרי בשבת הזה אין מקריבין
לחסרון
ליכא
קדושתה
ולהשלים
להקדישה
קדושה אמרינן כיון דבידו
קרבנות אלא מתפללין תפילת מוסף במקום הקרבנות? ופירש שכשיבנה
דזה
אלא
הקרבן
בקדושת
שחסר
מפני
אינו
של דיחוי ,אבל במומר
ביהמ"ק יקריבו את כל הקרבנות מוסף שהפסידו בכל שנות החורבן,
מפני
הפסול
בטל
ולא
בו
שיש
פסולים
לסלק
מהני
פסלות ,ו"בידו" לא
וזהו שאומרים שאת קרבן מוסף
הפסול.
שבידו להוריד
יום השבת הזה נקרב לפניך ,ועד"ז
ואם לא תגיע ידו די שה והביא את אשמו אשר חטא שתי תרים או שני בני ה"ה בכל קרבנות שהחוטא בזה"ז
חצי שיעור בקרבן
מתחייב בקרבנות וצריך להקריבם
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם
יונה לה' אחד לחטאת ואחד לעלה( .ויקרא ה ,יז)
אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן פרש"י ולא ידע ואשם ונשא עונו  -ר' יוסי הגלילי אומר הרי הכתוב ענש בפועל במקדש ,אלא שבעו"ה א"א
הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את מי שלא ידע ,על אחת כמה וכמה שיעניש את שידע .רבי יוסי אומר אם להקריב בזה"ז לכן צריך לכתוב
נפשך לידע מתן שכרן של צדיקים ,צא ולמד מאדם הראשון ,שלא נצטוה על פנקסו ולכשיבנה המקדש יהיה
את קרבנכם( .ויקרא א ,ב)
זבחים קט .רבי יהושע אומר כל אלא על מצות לא תעשה ועבר עליה ,ראה כמה מיתות נקנסו עליו ולדורותיו .חייב להקריב.
ולפי"ז מש"כ הרמ"א (או"ח סי'
הזבחים שבתורה שנשתייר בהם וכי איזו מדה מרובה ,של טובה או של פורענות ,הוי אומר מדה טובה .אם
כזית בשר או חלב זורק את הדם ,מדת פורענות המעוטה ראה כמה מיתות נקנסו לו ולדורותיו ,מדה טובה שכ"ו סל"ד) שיתן כסף לצדקה כפי
חצי זית בשר חצי זית חלב אינו המרובה ,היושב לו מן הפיגולין והנותרות והמתענה ביום הכיפורים ,על אחת שעולה קרבן חטאת אין הכוונה
זורק את הדם .והעיר מרן הגרי"ד כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות ,עכ"ד .שזה עולה ומכפר לגמרי כמו
זצ"ל [בן מרן הגרי"ז] ,למה הוצרך רבי ואמר רבנו :לכאורה מה צריך על זה ק"ו ,דמשמע דבלי הק"ו לא נדע זה ,הרי קרבן ,אלא הוא רק נתינת צדקה
יהושע להשמיענו שאין מצטרפין,
לכפר קצת ולהגין מן היסורים
זה פשוט דהא כתוב מפורש בתורה דהעובר עבירה במזיד יענש?
והרי אין כאן לא אכילת כזית ולא
אבל אה"נ עיקר חיוב הקרבן נשאר
הקטרת כזית?
אלא אה"נ א"צ על זה ק"ו ,אלא אדם ששומע שיש ק"ו דנענש אפי' אם עליו ולכשיבנה ביהמ"ק יהיה צריך
והעלה מכך כי אף אם דין אכילה לא ידע ,הוא מרגיש שזה נותן לו חוזק להבין את חומר הדבר עד כמה
להקריב עכ"ד רבנו( .מנחת בנימין עמ'
והקטרה חל גם בפחות מכזית צריך להזהר בזה ,דאע"פ שזה פשוט ,אבל אנשים יכולים להתרגש יותר
א' טז ,וע"ע מה שהבאנו בגליונת פר' ויקרא
כששומעים בדרך של ק"ו( .ימלא פי תהלתך עניני ציבור עמ' שלג)
[כמבואר בבית הלוי ח"א (סימן ב) לענין
תשע"ד תשע"ה)
אכילה שענינה לכלות הבשר ,ואין בה שיעור
מעשה אכילה עיי"ש] מ"מ הכלל ש"אם

אין בשר אין דם" הוא בכזית דוקא ,כי הוא דין בקרבן שיהא לו בשר
ודם ,והיינו שיש תנאי בזריקה שתהא לצורך כזית בשר ,ואינו דין
בזריקה שתתיר איסור .ובזה היה הוה אמינא שיתיר חצי כזית לאכילה
וחצי להקטרה ,והשמיענו שצריך שיתיר כזית שלם לאכילה או לזריקה.
[וכן נקט גם בקהילות יעקב [\פסחים נ] .עכ"ד הגרי"ד.
והנה ההיתר שעושה זריקת הדם הוא על איסור אכילת קדשים או
הקטרתם קודם זריקת הדם .וח"א תמה הרי גם לחצי שיעור צריך
היתר של זריקת הדם ולמה לא יזרק על פחות מכזית? אולם מו"ר
הגראי"ל שליט"א אמר לי ש"הדבר פשוט שאין קרבן לפחות מכזית".
ויל"ע אם כוונתו שאף אם זריקת הדם תלויה בפעולתה להתיר הבשר,
היינו רק כשמתירה כזית שנחשב קרבן ,אך בפחות מכך אף שיש בשר
איזה שהוא איסור ,לא חל דין הזריקה על הבשר [ואף אם הותר האיסור
אינה נחשבת זריקה על קרבן [או שמא רצה לומר כנ"ל ,שאינו דין בזריקה שתתיר איסור ,אלא
דין בקרבן שצריך שיהא בו בשר ודם ,והוא רק תנאי בזריקה שתהא לצורך בשר[ .וראה רש"י
במנחות ט ,א ד"ה כחצי זריקת דם אינה אלא להתיר ,וכיון דאבדו זריקה למה וצ"ע]( .רשימות
הרה"ג ר' חיים ש .שליט"א)

בגדר איסור מעילה
נפש כי תמעל מעל וחטאה בשגגה
מקדשי ה' והביא את אשמו לה' איל תמים מן הצאן בערכך כסף
שקלים בשקל הקדש לאשם( .ויקרא ה ,טו)
קידושין דף ב' ע"ב דאסר לה אכ"ע כהקדש .הנה הסתפקו באיסור
ליהנות ממה ששייך להקדש אם זה מחמת דשייך להקדש והוי גזל ,או
שזה סתם איסור?
והנה אם זה רק איסור כגזלה מה שייך דאסר כהקדש וכמו דלא שייך
לומר דאסר בדבר ששייך לאיזה אדם ,דהא אינו איסור הנאה מהדבר
אלא ממונו של האיש ,ואף דכאן יש לדחוק דמ"מ בלשון בנ"א זה מובן
דאסור בהנאה אע"ג דיסוד האיסור הוא מחמת ממון של הקדש.
מ"מ יש לעיין בהא דאמרינן בכתובות דף ל"ד א' כי קדש היא לכם
מה קודש אסור באכילה אף מעשה שבת אסור באכילה ,ואם אין
האיסור אלא מחמת ממון הקדש ,מה שייך לומר דהקדש אסור כיון
דאין האיסור מחמת דין קדושה שבו ,אלא מחמת דאסור לגזול ממון
של גבוה כמו דאסור לגזול ממון ההדיוט ועי' מש"כ באילה"ש כתובות
שם( .אילת השחר שם)

לעילוי נשמת הרה"ג ר' אהרן נחום בן הרה"ג ר' חיים חייקל זאב מילצקי זללה"ה נלב"ע כ"ה ניסן תש"ע

תשב"ר

איתא במדרש (ויקרא ז ,ג) 'אמר רבי אסי מפני מה מתחילין לתנוקות בתורת כהנים ואין מתחילין בבראשית ,אלא שהתנוקות
טהורין והקרבנות טהורין יבואו טהורין ויתעסקו בטהורים' .הנה להביא מדברי רבנו לילדי ישראל ולחינוכם והוראות בחינוך
למלמדים ולמנהלים ,נצרך חיבור גדול עד מאוד ,ובפרט שרבנו משקיע זמן זמנים טובא לעניני חינוך ,ונותן זמן מזמנו לבחון
ילדי ישראל ולחזקם ללימוד התורה והיראה ,ואשרי עין ראתה שמחת רבנו שליט"א בהצלחת התלמידים שידעו את הנלמד ,וחוזר לחדרו בעינים בורקות ומלאות שמחה וגיל על כך שילדי
ישראל יודעים ולומדים תורה הקדושה [וראה עוד מה שהבאנו בגליון פר' תרומה] ונביא כאן כמה ענינים קצרים .ועוד חזון למועד בל"נ להרחיב עוד.

שו"ת שנשאל רבנו בת"ת "דרך-אמת" קרית-ספר כ"ב כסלו תשס"ג
א] ילד שהתעוררה לו קושיא בשעת השיעור ואם יענו לו יפריע
הדבר להמשך הריכוז לכל ילדי הכתה ,ואם לא יענו לו יאבד הילד את
הריכוז לכל מהלך השיעור מה לעשות?
ת .תאמרו לילד שישאל אחרי השיעור באופן אישי ,שאל"כ אין
לדבר סוף.
ב'] ילד עם כשרונות חלשים ולקחו המלמד ,וקידם אותו באופן
אישי בדרכים שונות ,למשל שבחן אותו קטעים קטעים והדבר גרם
רפיון לילדים בכתה [למה כביכול יש לילד זה פרוטקציה אצל המלמד] ולכן אם
נוציא את הילד כל הכתה תתחזק ,איך צריך להתנהג עם ילד כזה?
ת .לילד כזה יש צורך לאביו לשכור לו מלמד שיקדם אותו בלימוד
באופן פרטי ,ואם אין לו את האמצעים לזה אולי צריך לעזור לו ,אבל
הילד אינו יכול לעכב את התקדמות כל הכתה.
ויש צורך בזה למלמד עם כשרון מיוחד ללימוד עם ילד כזה
[לאחרונה יש בב"ב את ארגון "אחי'" וגם כאן שמעתי שיש דבר כזה ,והם מחפשים
מלמדים מיוחדים שיוכלו להתמסר לילדים חלשים אלו ,ע"י שלומדים עמם ביחידות או
בקבוצות קטנות של  8-6תלמידים] ,בכל הדורות היו בעלי כשרונות קשים,

ולא רק היום ,ורק מה שהם התאמצו ,ולמעשה אם אחד רוצה באמת
ללמוד הוא יצליח.
מסופר על רבנו החתם סופר שהגיע אליו בחור עם "ראש סתום"
ולא ידע כלום והתמסר אליו ,וביקש לתלמידים שכ"א ילמד אתו קצת,
ובסופו של דבר הוא נהי' גאון גדול ,אבל בשביל להיות ת"ח צריך
רצון חזק ,ובלי רצון חזק לא יצא ממנו כלום ורק ע"י שיתייגע ויעמול.
ג] באיזה רמה צריך לכוון את השיעור ,לפי רמת הילדים החלשים
וממילא הטובים יתרופפו ,או לפי הילדים הטובים וממילא החלשים
לא יצליחו?
ת .רמת הלימוד צריכה להיות ברמה בינונית.
והאמת הוא שלילד כשרוני צריך להוסיף לו לימוד נוסף באופן
פרטי ,וכמו שהילד החלש צריך ללמוד עם מלמד לבד כך גם הילד
בעל הכשרונות הגדולים צריך מלמד שיקדם אותו ועי"ז בזמן קצר
יוכל להיות ת"ח ,ובלי זה הילד מתנתק.
מסופר על האור שמח שבהיותו ילד בגיל  9כבר הי' גאון ,וכי יכל
ללמוד באותה רמה עם הילדים בני גילו?
אבל זה מקרה נדיר של ילד בעל כשרון מיוחד" ,עילוי" ,וילד כזה
צריך מלמד שילמד עמו בנפרד ,שהרי אינו יכול להתקדם באותו
הקצב של כל הכתה ,אבל כאמור זהו מקרה נדיר.
ד'] עד כמה צריך להוריד את הרמה עם הקבוצה של הילדים
החלשים שהרי כל קבוצת ילדים אפשר לדרג שיש ביניהם שהם בינוני
ולמעלה ,ויש ביניהם שהם בינוני ולמטה?
ת .הלימוד צריך להיות בדרך הממוצע ,אמנם לחלשים צריך לעזור,
וכמו"כ לטובים במיוחד צריך לעזור ,אך עפ"ר רוב הכתה הם בינונים,
שהרי לא שייך שיהי' כתה של  30-20תלמידים וכולם יהיו ברמה שוה,
חייב להיות שיש שינוים ברמה.
ה'] לקראת סוף השבוע הילדים הטובים כבר יודעים היטב את
החומר הנלמד ,אך הילדים החלשים עדיין אינם יודעים כ"כ ,עד כמה
יש להתעכב עם החלשים ולא להתקדם בלימוד חומר חדש (השאלה
היא גם על כמות הלימוד וגם באיכות עד כמה להשקיע בהסברה)

ת .לרוב הילדים לא מספיק הסבר של פ"א רק צריך להסביר כמה
פעמים ,ואם יש ילד שג"ז לא מספיק לו מה אפשר לעשות?
לרוב הילדים צריך כמה פעמים הסבר ,ולילד שהוא חזק מאד,
צריך להוסיף לו בלימוד באופן פרטי ,אם האבא ת"ח שהאבא יקדם
אותו ,ואם לו שיקח מלמד שיקדמו.
ו] האם אפשר להוסיף לילדים הכשרוניים לימוד מיוחד?
ת .יש ילדים שאפשר ויש ילדים שלימוד נוסף יפריע להם והכל
לפי הענין .אני בטוח שילד כזה כמו האור שמח לא יכל ללמוד אצל
הר ֶבה.
רבה ,הרי בגיל  9כבר הי' גאון ויכל להיות ֶר ֶבה של ֶ
ז'] .מהו הדגש העיקרי שצריך להשקיע בתלמידים?
ת .כל מלמד צריך להשקיע כפי מה שהוא רואה ,והדבר הראשון
הוא – .מה שהי' בעבר ומסתמא גם היום כך – שהמלמדים החדירו
בנוסף לעצם הלימוד גם יראת שמים ,ודבר זה צריך להחדיר שבכל

דבר יהי' ניכר שיש יראת שמים ,וזה החלק הגדול ,ובודאי שא"א
להתמקד רק ביראת שמים שהרי צריך גם ללמוד הגמ' והרש"י
והתוס' ,חומש ורש"י ושאר הלימודים .עכ"פ דבר זה צריך להיות
מודגש ,ובפרט בדור שלנו שהוא כ"כ עני וצריך כ"כ רחמים שחלילה
לא נושפע מהרחוב ,שהרי הרחוב כ"כ מפחיד וצריך כוחות לעמוד
נגדו.
ח'] איך מחדירים יראת שמים?
ת .ידוע מה שאמר הגר"א למגיד מדובנא כששאל אותו איך
משפיעים על אחרים.
ומשל לו הגאון משל לא' שמזג כוס כל זמן שהכוס לא נתמלא לא
נשפך לכלים הסמוכים ,אבל כשנתמלא הכוס נשפך גם לכלים אחרים.
והנמשל הוא שדבר ראשון צריך למלאות את עצמו ואח"כ יכול
להשפיע גם לאחרים ,וזה העיקר ,שכאשר יש למלמד הרבה יר"ש
נשפך גם לתלמידים אבל אם המלמד הוא בקושי.....
ט'] איזה ספר מוסר ראוי ללמוד עם הילדים?
ת .כמה שיותר פשוט ,אורחות צדיקים זה ספר מתאים ,ולא ללמוד
דברים שהם לא שייכים לזה ,וכי אפשר לדבר עם ילד על מדרגות
גבוהות ,צריך לדבר דברים פשוטים ,חנוך לנער ע"פ דרכו.
י'] עד כמה יש להשקיע בחזרה של משניות בע"פ ע"ח לימודים
אחרים.
ת .עצם החזרה זה דבר טוב ,והאמת שאם אדם רוצה יש זמן
להכל ,רק צריך לנצל את הזמן שאם ירצה ישאר לו זמן לדעת
ולחזור ,מ"מ צריך גם להתקדם בלימוד ,שאם לא זה כמו שא' יגיד
שבזה שלומד משנה א' בלבד במשך כל החיים הוא ג"כ יקיים מצות
תלמוד תורה ,אה"נ שיקיים המצוה אבל 'עם הארץ' הוא ישאר.
בתנא דבי אליהו (זוטא סוף פ"ב) כתוב שאחד שאומר כסדר ואחות
לוטן תמנע מקיים מצות לימוד התורה ,ואם יעמוד כל היום ויאמר
ואחות לוטן תמנע מה ישאר ממנו? עם הארץ שיודע ואחות לוטן
תמנע.
[כמדומה שאו' בשם הגר"א שאמר שבשביל לקיים מצות יגיעת התורה הי' לומד
כל היום המשנה הראשונה בברכות אבל יש גם מצוה של ידיעת התורה].

כתוב בהגר"א (עליות אליהו הערה טז) שתורה שבכתב צריך לדעת
ממש כלשונה כל מילה וכל אות ,אבל תורה שבע"פ מספיק לדעת
את התוכן את ההו"א את המסקנה ,אבל את הלשון התנא אין צריך
לדעת ,אע"פ שיש להקשות על דבריו שהרי כתוב חייב אדם לומר
"בלשון רבו" ,אבל כך כתוב בהגר"א שתורה שבע"פ העיקר הידיעה
הוא תוכן הדבר ולא הלשון ממש.
ולענין עצם החזרה זה טוב מאד ,והלואי שיזכרו אח"כ ,אני שאלתי
כמה אנשים שלמדו משניות בצעירותם אם הם זוכרים אח"כ כשעברו
 30-20שנה ,והם לא זוכרים ,אמנם משהו נשאר וגם בגמ' כך אך בגמ'
צריך לחזור עם הבנה שאם יחזור בלי הבנה ואינו יודע מה הוא אומר
זה כלום ,שבגמ' העיקר הוא התוכן ,קושיא שהגמ' מקשה ותירוץ
שמתרצת הגמ' ,הרי אין קושית הגמ' סתם ,זה הרי בא לחדד השכל,
יש קושיא שהמקשה הוא ע"ה ולכך מקשה אבל כאן זה "קושיא" של
הגמ' ,ולא סתם קושיא.
י'] למעשה האם אפשר לעשות חזרות ע"ח הלימוד ,ואיך יש לחזור
על המשניות.
ת .אפשר לעשות מעט ע"ח הלימוד ולא הרבה  .ובמשניות עדיף
שיגידו את התוכן וכמו בגמ' כך גם במשניות ואם א' יאמר רק את
המילים ולא יבין כלום זה לא שוה כלום.
וסיים רבנו :ב"ה אני רואה שאתם מצליחים ומגיעים תלמידים וד'
יעזור הלאה שיגיעו עוד תלמידים ,ומהחידר הזה יצאו ת"ח גדולים
וצדיקים ,אנחנו צריכים את זה מאד ,שהרי כמה יהודים חרדים נשארו,
מעט שבמעט ,כל כלל ישראל לדאבונינו  ...או' שיש  7-6מליון יהודים,
היכן הם? בחו"ל ,באמריקה ,באנגלי' ,בצרפת וכל מדינות אירופה רוב
רובם רח"ל מתחתנים עם גוים ,נורא ,והמעט הזה שלא מתחתנים עם
גוים ,ג"כ ,הרי אתם יודעים מה אתם ,ומאלה נשארו יהודים יחידים
יחידים ממש והם צריכים להקים את כלל ישראל ,הם הרי כבר נפלו,
צריך לראות שהשארית הפליטה הזה יהי' כולו טוב.

מן הראוי לציין שאין למדים הלכות מפי מעשה ,וע"כ אין לסמוך על הדברים למעשה בשום אופן ,והכל נכתב בדרך מו"מ בלבד.

ברכת ולמלשינים
אמר רבנו ,שמעתי שהגר"ח עורר שאחרי ששינו את נוסח למלשינים,
ולא מזכירים של למשומדים כנוסח הקדום ,יתכן שחסר בעיקר מהות
הברכה ,דהרי מהות הברכה ניתקן כנגדם ,ואולי לא יוצאים כ"כ יד"ח (ס'
הלכות תפילה לנכד רבנו -הרה"ג ר' ישעיהו כהן שליט"א)

חזרת הש"ץ בכונה
רבנו מעורר על כך שיש אנשים שבתפילת לחש מאריכים ,ובחזרת
הש"ץ מתפללים במרוצה מאוד ,ובספרים (עי' כף החיים סי' קכ"ד סעי' ב' בשם
האריז"ל ועוד) מצינו שחזרת הש"ץ זה תפילה מאד חשובה.
והוסיף שאחד סיפר לו שפעם מרן הגרא"מ שך זצ"ל העיר לו על כך,
שמתפלל מהר מדי בחזרת הש"ץ( .צדיק כתמר יפרח עמ' מ"ב)
ופ"א היה רבנו בחולשה וישב בחזרת הש"ץ ,ואחרי התפילה אמר
למקורביו שהיום היה תפילה בקושי כי ישב בתפילה.
ואמרו לו הרי בתפילת י"ח כן עמד רבנו ,ואמר להם :הרי חזרת הש"ץ
זה חלק מהתפילה ושם לא עמדתי.
אמן אחרי ש"ץ שאינו מדקדק
צריך לדקדק היטב בביטוי והיגוי לשון הברכות ,למשל בברכת אוהב
עמו ישראל שאם אינו מדקדק חס ושלום עלול לומר אויב וכו' ,ונמצא
מנאץ ואין עונים אחריו אמן .ומ"מ אם השומע מסופק אם הש"ץ חתם
כראוי ,יש לענות אמן ,דתולים שאמר כראוי ומעמידים על חזקתו שלא
מנאץ אף לא בטעות( .נוטרי אמן ח"ב עמ' כ"ט)
לומר אתה מלעיל
שמעתי מנכד החפץ חיים הר"צ זקס ז"ל שהחפץ חיים הי' אומר הרבה
פעמים תיבת אתה מלעיל ולא מלרע ,כדי להוציא מלב המשכילים( .אילת
השחר פר' נשא)

תפילה בכותל המערבי
אמר רבנו שלכאורה מי שמתפלל בכותל המערבי ששם לא זזה שכינה
(כמבואר בשמו"ר פ"ב ב') אפשר להתפלל שם בארמית .עפ"ד הגמ' בשבת (יב,
ב) שליד חולה אפשר להתפלל ארמית ששכינה למרגלותיו.
תפילה לפרש תפילתו
המשנ"ב (סי' קיט סק"ב) הביא מזוה"ק ח"א קסט ,א שצריך לפרש תפילתו.
ועורר רבנו שליט"א שבתפילה ודאי כל תפילה מועילה ,אך כשמפרש
היטב יכולה להועיל ,ולכן כשמתפלל על חברותא שיתפלל חברותא טוב
שיתעלה עמו ,וכן שמבקש זיווג יתפלל על זיווג הגון.
לא להכניס אוכלים בזמן אמירת אמן
ראוי להדר לא להכניס אוכלין לפה כשיודע שהוא צריך לומר עוד מעט
אמן (שם עמ' פ ,ועיי"ש דהביא דאי"ז חיוב כמו ברכה רק הידור).
ברכת הנהנין באמצע תפילת י"ח
שאלה :במוצאי תענית התפלל מעריב ובאמצע שמו"ע הרגיש שעומד
להתמוטט ,ניגש לברז לשתות כוס מים להחיות נפשו ,האם יברך קודם
ברכת שהכל או עדיף לשתות בלי ברכה?
יסוד השאלה האם נימא כיון שחייב לשתות משום פיקוח נפש ממילא
גם צריך להפסיק באמצע שמו"ע ויברך ,או שמא כיון שלגבי פיקוח נפש
מספיק לשתות את המים ,שעצם השתיה לא נחשב להפסק שהרי לא מדבר
כלום אבל מה"ת שיפסיק את השמו"ע בדיבור הברכה.
תשובה :כיון שחייב לשתות ויש איסור ליהנות מעוה"ז בלי ברכה ממילא
הותר לו גם לברך ובפרט דמבואר בשו"ע (סי' ק"א סעי' יב) שהפסק בשוגג
לא מפסיק בדיעבד וכ"ש כאן שהדין מחייב שצריך לברך ממילא בדיעבד
אין זה הפסק בתפילה( .לקט הלכות המצויות בברכות עמ' כ)
מי שאביו מתפלל ספרד והוא התרגל לאשכנז
מעשה באדם שהתפלל נוסח ספרד והבן למד בת"ת שמתפללים נוסח
אשכנז ,והתרגל להתפלל נוסח אשכנז ,ונסתפק אם לחזור לנוסח ספרד,
והורה לו רבנו דימשיך להתפלל נוסח אשכנז ,ומציין הגב"צ פלמן זצ"ל
שכן היה מעשה בדידיה עם החזו"א( .שלמי תודה אילת השחר סי' ג')
שכח לברך על נטילת ידים
נשאל רבנו מה יעשה מי ששכח לברך ענט"י קודם התפילה ונזכר
באמצע פסד"ז ,דהלא אם יחכה עד אחרי שמונה עשרה מסתמא הפסיד
הברכה.
ואמר רבנו יברך אחרי ישתבח.
ונשאל במי שנזכר באמצע ברכת "יוצר אור" שלא בירכתי ענט"י לפני
התפילה ,והסתפק האם מותר לברך בין הפרקים [דהיינו לפני אהבה רבה] או לא.
ואמר רבנו שזו שאלה טובה ,ולפני "ברכו" [בפסוקי דזמרה] בוודאי יכול
להפסיק ולברך ,ובאמצע הפרק נראה שאסור ,אבל בין הפרקים אה"נ יש
להסתפק[ .א"ה וראה בפסק"ת עמוד ל"ט השיטות בזה]
וכשנשאל האם יש תקנה כלשהי לאחר התפילה?
אמר "ממילא תברך כשתשב לאכול ,תכוון אז לפטור גם הנטילה
הראשונה"( .רשימות הרב אהרן ניב שליט"א)

לומר ותן ברכה צ' פעמים
אמר רבנו שהעצה לומר מאה פעמים מוריד הטל או ותן ברכה להחזיקעצמו כך שלא יצטרך לחזור במקרה של ספק אינה לכו"ע ולכן לדעתו
אין לעשות כן[ .א"ה וכ"ה בהליכו"ש תפלה עמוד ק"ט]
ונשאל א"כ איך להינצל מספקות ומברכות לבטלה?
ואמר רבנו :צריך להחזיק ראש( .שם)
תפילה במנין מצומצם
ביום שהתפללו בבית רבנו במנין מצומצם סיפר לאחר התפילה רנ"פ
שליט"א לרבנו שהג"ר אברהם גנחובסקי [זצ"ל] דן שאם התפללו במנין
מצומצם ואחד שכח לומר ותן טל ומטר תו לא מיקרי תפילת ציבור.
ואמר רבנו שלדעתו זה לא נכון ,ואם אחד נרדם באמצע שמונה-עשרה
ודאי ג"כ זה נקרא תפילה בציבור ,שהעיקר שהתחילו ביחד.
פסוקים של שמו
נשאל רבנו אודות מה שמופיע בקצת סידורים לומר פסוק המתחיל
ומסיים באותיות משמו של המתפלל קודם שיגמור תפילת העמידה.
ואמרתי שכמדומה שיש מפקפקים בזה ,אולי מטעם ֶהפסק.
ואמר רבנו כך נוהגים ,ואומרים כן בשם קיצור השל"ה.
והוסיף רבנו ושאל מי מדבר על הפסק? והשבתי שאינני זוכר וכמדומני
שיש מי שכתב לומר הפסוק אחרי שמסיים יהל"ר וגו' .ואמר רבנו א"כ
אפשר גם באמצע היום ,ויאמר קודם שיסיים תפילת העמידה [א"ה אח"כ
ראיתי שדן בזה בס' אשי ישראל לר' אי"ש פפויפר שליט"א פ' כ"ג ס' נ"ו עי"ש בהערות].

ולענין אמירת פסוק המתחיל ונגמר באותיות כשמו של המתפלל קודם
סיום התפילה ,שאלתי מה לגבי מי שיש לו שני שמות האם יאמר שני
פסוקים?
ואמר רבנו שיאמר את הפסוקים של שני השמות( .שם)
להרבות בתחנונים
אמרתי לרבנו שראיתי שמביאים בשם "ווי העמודים" לבן השל"ה
שמתבטא בחריפות על אלה שמאריכים בתחנונים שאחרי התפילה בשעה
שהש"ץ כבר התחיל חזרת הש"ץ והיה להם להקשיב לחזרת הש"ץ ולענות
אמן.
ושאלתי האמנם מי שרוצה לבקש בקשות כגון על חולה ר"ל וכיו"ב
האם מיד כשהתחיל הש"ץ החזרה צריך למהר ולסיים.
ואמר רבנו אפשר להתפלל גם אחרי התפילה .אמרו חז"ל הלואי שיתפלל
אדם כל היום ,לא מוכרחים דווקא באלוקי נצור [א"ה ראה בליקוטי אמרים מבעל
הח"ח זי"ע פרק י' הובא בספר לשכנו תדרשו בהוספות לחלק ראשון]( .שם)
צורת ג' הפסיעות
הזכרתי מה שמביא המ"ב בהלכות תפילה לענין ג' פסיעות בסוף תפלת
י"ח שפוסע פסיעה קטנה בשמאל ,ואח"כ פסיעה גדולה בימין ,ואח"כ
משווה רגליו וזה מיקרי ג' פסיעות.
ואמרתי כמדומה שהרבה ובכלל זה גם רבנו נוהגים לפסוע פסיעה נוספת
[היינו שיהיו ג' פסיעות חוץ מהשוואת הרגלים לבסוף] .ואמר רבנו דאה"נ המ"ב מביא
רק שיטה זו ,אבל באמת קשה הסברא למה זה יקרא ג' פסיעות[ .א"ה
לאחר מספר שבועות הבחנתי שרבנו שינה ממנהגו הקודם ועתה פוסע רק כתיאור המ"ב דהיינו
שמאל ואח"כ ימין ואח"כ משוה שמאל לימין ,ולא כבעבר שהיה פוסע שמאל ואח"כ ימין ואח"כ
שמאל ואח"כ משוה רגל ימין לשמאל .ואפשר ששינה רבנו את דעתו בזה ,אך קרוב בעיני דאע"פ
ששאלָ תי
ֵ
שעדיין מצדד כבעבר מ"מ נמלך שלא לנהוג באופן שאליבא דהמ"ב יתחזי כיוהרא ,לאחר
הנ"ל גילתה לרבנו שאנשים מסתכלים עליו .וכן שמעתי ממנו בכמה עניינים שלא רוצה לשנות
מהמנהג גם כשדעתו שונה]( .שם)

שלא להטריח
אם אירע שמאחר רבנו להתחלת התפילה ,אינו ניגש למקומו [שבמזרח]
עד לאחר "ברכו" ,וממתין בכניסה לביהכ"נ עד זמן זה ,ונראה טעמו משום
שאז הכל עומדים על רגליהם ואינו מטריחם לעשות לו "הידור" כשניגש
למקומו[ .וכמבואר בגמ' בסנהדרין ז ,א שלא לפסוע על עם קודש יעו"ש] (שם)
מסיים עם הש"ץ אהבה רבה
רבנו מסיים ברכת "הבוחר בעמו ישראל באהבה" תמיד בשווה עם הש"ץ.
פנין למזרח
כל השנים רבנו עומד בשמונה עשרה כשרגליו ופניו מיושרות למזרח
ביהכ"נ ללא שום צידוד [עכ"פ לפי הנראה לעין] אע"פ שבתי הכנסיות בעירנו
בדר"כ פונים למזרח ,וירושלים היא בעצם דרומית מזרחית לבני ברק[ .א"ה
הג"ר זאב אידלמן זצ"ל היה עומד כשכל גופו – פניו ורגליו – לדרום מזרח( ].שם)

עקב ריבוי הענינים בהל' תפילה אי"ה נמשיך אחרי חג הפסח עדיין
בהל' תפילה ,וע"כ אנו פונים ומבקשים לכל מי שיש בידו הלכות
והליכות רבנו בענינים אלו ,שישלח לנו בהקדם.

ישיבת דרומא
ישיבת דרומא נוסדה ע"י הגאון רבי משה פיש זצ"ל [נלב"ע כ"ד אדר תשס"ט] בשנת
תשמ"ב לבחורים שהתקרבו ליהדות ממדינות דרום אמריקה וזכו להעמיד אברכים
הגונים בני תורה .רבנו שליט"א עודד את הישיבה והגיע כמה פעמים לחזקם.

מכתב רבנו למען הישיבה
ר"ח שבט תשנ"ח בני ברק

הנני ממליץ בזה על הישיבה הקדושה "ישיבת דרומא" השוכנת כאן בבני –
ברק .ישיבה זו בתקופת קיומה זה כחמש עשרה שנה ,משמשת כעוגן הצלה
ליהדות דרום אמריקה ,למעלה משלש מאות בני תורה העמידה "ישיבת
דרומה" במשך שנות קיומה בבחינת להוציא יקר מזולל.
רבים מבוגרי הישיבה משמשים כרמי"ם ומשפיעים רוחניים בארץ ובחו"ל,
וחלקם הגדול מסתופפים בכוללי אברכים .לאחרונה הרחיבה הישיבה את
גבולה ונתרבו ספסלים בבית המדרש ,ונקלטו תלמידים רבים נוספים מארצות
דרום אמריקה .כמו כן נוסד בשנה האחרונה כולל אברכים לבוגרי הישיבה
השוקדים על תלמודם.
והנני בבקשה לנדיבי עמנו יחיו ,להטות שכם ולתת יד להנושא בעול וטורח
להעמיד את המקום הקדוש הזה על תילו ,ה"ה הרה"ג רבי משה פיש
שליט"א .וכל הנותן יד לחזק ולבסס את המקום הקודש הזה .יתברך מן
השמים בברכת ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת.
הכו"ח לכ' התורה .אהרן יהודה ליב שטינמן

שעשה לי נס
כשהגיע רבנו לאירוע מיוחד באדר תש"ס לרגל י"ח שנה לישיבה אמר בתו"ד:
כי עליכם תלמידי דרומא בכל אתר ואתר לברך בכל פעם שאתם מגיעים
למקום משכן הישיבה :ברוך שעשה לי נס במקום הזה שהרי ללא הישיבה
הקדושה הזו מי יודע היכן הייתם היום?
וכשהתעורר רעיון להקים בארגנטינה ישיבה עם לומדי חול ,והרב פיש זצ"ל
עמד בפרץ כנגד זה .ורבנו שלח מכתב מיוחד לזה.
בס"ד .ג' מנחם אב תשנ"ז לפ"ק

לאחינו בני ישראל יושבי ארגניטנה .ה' עליהם יחי'.
הן ידוע שכלל ישראל למרות היותו בגלות כל כך הרבה שנים ,לא נטמעו
בגוים ,מחמת ששמרו תורתינו שקיבלנו מסיני ,ובזה כלול מה שמסרו נפשם
על לימוד התורה וקיומה כי בלי לימוד אין קיום ,ובמקומות שלימוד התורה
נתרופף לא החזיקו מעמד ונטמעו ר"ל בגוים ,ולימוד התורה היא נשמרת עד
היום בישיבות הקדושות ,והחדרים ,ובכל המקומות אשר לומדים רק תורה,
ומהם פינה ומהם יסוד לשמירת צביונם של כלל ישראל ,וזה רק בישיבות
אשר לומדים רק לימוד התורה הקדושה.
והחושבים להציל ע"י עשיית מקומות בהם ילמדו לימודים אחרים כדי שלא
ילמדו במקומות יותר גרועים ,הסוף שעוזבים לימודי התורה להנוער כי
מהלימודים האלה חושבים שיהי' להם מקצוע להתפרנס בכבוד ,ושוכחים כי
זה הורס את התכלית שלזה כלל ישראל נועדו כמאמר הכתוב (ירמיהו ב ,יז)
אותי עזבו לחצוב להם בורות נשברים ,ובשום אופן אין ליסד מקומות לימוד
חוץ ממקומות לימודי התורה בלי עירוב לימודים אחרים.
ושמענו בכאב אשר רוצים ליסד מקום של לימודי חול גבוהים ,וזה אבן נגף
מרחיק לב הצעירים מיראת שמים ,וכל א' מצווה ועומד לא לתת יד בשום
אופן לגרוע ממה שאבותינו מסרו נפשם מדור דור .ולהשומעים יונעם ויזכו
לכל טוב ברוחניות ובגשמיות ויתברכו בברכת ברוך אשר יקים את דברי
התורה הזאת.
הכו"ח למען לימוד התורה בקדושתה.
אהרן יהודה ליב שטינמן (קובץ אגרות אגרת ג')

שיחה בכולל דרומא
בכ"ד תמוז תשס"ג הגיע רבנו לביקור בכולל דרומא ,ודיבר במעלת מבקש ה' ,ואלו דבריו:

אנחנו עומדים היום בימי בין המצרים ,וידוע בחז"ל שהזמן הזה הוא זמן
שכלל ישראל לא נמצא במצב טוב ,בין המצרים ,חוץ ממה שבמציאות
יודעים היום שיש כ"כ הרבה גזירות ,כמעט בכל הדורות יש צרות ,ובימי
המצרים במיוחד המצב קשה ,לכן בעצם הי' צריך לדבר מענין של החורבן
בית המקדש ,אבל מה עושים שהדורות חלשים ,מאד חלשים ,ולא יכולים
לסבול כל כך ,אם מדברים דברים שמכאיבים את הבן אדם ,לכן באנו לומר

רק כמה מלים ,כפי שבקשו.
יש גמ' בסוף מס' ברכות (דף ס"ג ע"ב) תנו רבנן כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה
היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ור' נחמיה ור' אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי,
פתחו כולם בכבוד אכסניא ודרשו.
פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום בכבוד תורה ודרש :ומשה יקח
את האהל ונטה לו מחוץ למחנה ,והפסוק מסיים והי' כל מבקש ה' יצא אל
אהל מועד וגו' ,אומרת הגמ' והלא דברים קל וחומר ומה ארון ה' שלא הי'
מרוחק אלא שנים עשר מיל ,אמרה תורה והי' כל מבקש ה' יצא אל אהל
מועד ,תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ,ללמוד תורה,
על אחת כמה וכמה.
ומבואר שם ברש"י שאם התורה קוראת מבקש ה' אפי' שהי' צריך ללכת כ"כ
קרוב אל הארון ,בכל זאת נקרא מבקש ה' ,כל שכן תלמידי חכמים שצריכים
ללכת מעיר לעיר וממדינה למדינה.
אנחנו רוצים לומר זכויות לכלל ישראל בזמן של בין המצרים ,היות שזה באמת
זמן של חורבן ,צריך נחמה ,אז בזמן הזה שאנחנו נמצאים למרות שהגלות
כל כך כבד ,כל כך הרבה דורות ,כל כך הרבה צרות במשך כל הדורות,
ובאמת כל דור ודור יורד ויורד ויורד ,מצד שני רואים שיש אנשים שלמרות
שהם גדלו ע"פ רוב אצל הורים שהם כבר שכחו את התורה ,חלק גדול
מאלה שנמצאים כאן ,ההורים שלהם קצת התרחקו מן התורה ,ובכל זאת הם
התקרבו ,והלכו מעיר לעיר וממדינה למדינה ...ללמוד תורה ,על אחת כמה
וכמה שהם נקראים מבקשי ה'.
בן אדם צריך לחשוב ,אם הקב"ה קורא לבן אדם "מבקש ה'" איזה שמחה
צריך להיות לבן אדם ,על שהוא זוכה לתואר כזה" ,מבקש ה'".
אני חושב היום הרי יש מבול של תוארים ,כותבים על בן אדם תוארים,
תוארים נוראים ,אבל מבקש ה' זה תואר הכי גדול! וכל אחד שעושה את
זה ,הוא זוכה לתואר של מבקש ה' ,וחז"ל אומרים על זה שהוא ק"ו ,מדור
המדבר שהם היו על יד משה רבינו ,והי' צריך ללכת למשה רבינו כשהי'
רק מרחק של י"ב מיל[ ,זאת אומרת הכי רחוק ,כי בעצם גם י"ב מיל לא הי' שהרי
הי' באמצע ,רק אולי שש מיל ,עכ"פ אפי' נחשב שנים עשר מיל] ,בכל זאת הוא נקרא
מבקש ה' ,אומרים חז"ל ק"ו למי שהולך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד
תורה ,בודאי שהוא מקבל תואר של "מבקש השם"
כמה צריך בן אדם להיות שמח?! שהוא זוכה לתואר כזה ,הוא נקרא מבקש
ה' ,וזה כל אחד ואחד יכול לזכות ,ומקוים שכל אחד ואחד שואף להיות
ככה ,כי כל אחד יכול להיות נקרא מבקש ה' .אתם יודעים איזה שמחה! אם
הי' צריך לעשות תוארים ,ויכתבו פלוני זכה להיות נקרא מבקש ה' ,נדמה לי
שזה הי' התואר הכי חשוב ,וזה ב"ה אתם יכולים לזכות ,ובעז"ה תזכו.
רק מה ,צריך עוד קצת ,לא רק לבוא אלא גם לנצל את הזמן באמת ללמוד
תורה ,כמו שכתוב שהולכים מעיר לעיר "ללמוד תורה" ,אתם מנצלים את
הזמן הזה ,וכל מי שיזכה יותר לנצל ללמוד תורה ,הוא יותר נקרא במדרגה
של מבקש ה' ,וכל אחד ואחד מכם ראוי לזה.
ולא באנו להאריך רק רצינו לומר "אשריכם" שאתם זוכים ,ובזכותכם ובידכם
להיות נקראים מבקש ה' בקנה מדה הכי גדול ,וזה יש לכם אפשרות ,רק
תנצלו את זה ,ולא רק שבאים ללמוד תורה ,ואחרי זה ח"ו יכול להיות
שלא מנצלים את הזמן ,אם לא מנצל את הזמן ,יוצא שאפי' שהוא עשה
מאמץ ,אמנם עשה מאמץ ,אבל עדיין לא ניצל את כל מה שיש בכחו ,ומה
שיותר ינצל את הזמן לטובת לימוד התורה ,תפילה ,מעשה המצות ,חסד,
כל הדברים מה שהקב"ה דורש מהאדם ,בזה אדם יכול לזכות ,עד בלי גבול!
ונקרא מבקש ה'.
הקב"ה באמת יעזור שכולכם ,שאתם מקריבים את עצמכם ועושים כמו
שכתוב שהולכים ממדינה למדינה ומעיר לעיר ללמוד תורה ,תזכו להיות
מבקש ה' במדרגה הגדולה ביותר .והקב"ה יעזור שבזכות זה באמת תעלו
ותעלו ,להיות באמת נקראים מבקשי ה'.
והקב"ה יעזור לכם בכל הענינים ,ברוחניות ובגשמיות ,וכולנו נזכה במהרה
לגאולת עולמים במהרה בימינו אמן( .ימלא פי תהלתך עניני ציבור עמ' קפו)

הודעה משמחת

נותרו עוד כמות מצומצמת של אוגדן הגיליונות כאיל תערוג תשע"ו
ניתן להשיגו במחיר עלות ב"ב בחנות גל-פז רח' ר"ע .ובירושלים בחנות
גל-פז רח' מלכי ישראל
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סיפור ים נפלאים
פרשת ויק רא
"ויקרא" (א ,א)
ויקרא ,אלף זעירא .דווקא ה'אלף זעירא' ,ולא אותיות אחרות,
כי הא' בעבודת ד' לדעת להיות עניו וזהו למעשה כל עניני
הקרבנות ,ההתבטלות .ודרך הצדיקים היה להיות בענווה,
ומסופר מהרה"ק ר' מאיר מפרמישלאן זי"ע שכל יום היה לו
מנין לתפילה לאחר כמה שעות של הכנה וידוע היה שלא
נכנסים אליו בזמן ההכנות לתפילה.
פעם אחת איכר שרצה להיכנס לרבי ,הגיע בדיוק לפני תפילתו,
והגבאי ר' אריה לא הסכים להכניסו לפני התפילה ,האיכר
התחיל לעשות צעקות ,עד ששמע ר' מאיר את הקולות ויצא
החוצה לשאול מה הקולות האלו ,מיד ניגש האיכר ונכנס לדבר
עם הרבי ,ודיבר אתו הרבה זמן ,אח"כ יצא מהחדר והרה"ק ר'
מאיר סגר את חדרו והמשיך את ההכנות במשך הרבה זמן יותר
מהרגיל ,והמניין חיכו בחוץ ,ולא הבינו על מה העיכוב הממושך.
לאחר התפילה שאלו תלמידיו רבי מה יום מיומיים ,ענה הרבי,
בכל יום לפני התפילה אני מסתכל בעצמי איזה אדם שפל אני
שהולך להתפלל לפני הקב"ה ,ואיני ניגש לתפילה עד שאני
רואה שאני השפל מכל האנשים בעולם הזה ,אבל היום הגיע
אלי איכר לפני התפילה והוא מגדל דבר אחר (חזיר) ,ואני
הרגשתי שאני יותר ממנו ,שהרי למצב של מגדל חזירים עוד
לא הגעתי ,אם כן לא יצאתי לתפילה כי לא הרגשתי שאני
השפל מכל העולם ,עד שחשבתי לעצמי שאם אני הייתי במצב
כזה הרי לא הייתי נוסע בעגלה לבוא לשאול בעצת הרבי ,א"כ
שהוא מסוגל עוד להיכנע לאדם אחר ,הוא במדרגה יותר ממני,
על כן יצאתי לתפילה.
באחת הפעמים שנסע ה"חפץ חיים" בענייני ישיבתו למוסקבה
ביקש להסתיר ממקורביו וממיודעיו את יום בואו לעיר ,כדי
שלא יבואו לקבל את פניו בבית הנתיבות ,לאחר הגיעו שאלו
אחד המקורבים המאוכזבים מדוע מנע מהם את הזכות לבוא
ולקבל את פניו וליתן לו את הכבוד הראוי לתלמיד חכם כמוהו.
כשבת צחוק על שפתיו השיב לו ה"חפץ חיים" ואמר" :אין לי
כל ספק כי כבודו אוכל "קוגעל" בשבת .אם יתאווה לאכול מן
הקוגעל בים שישי תיעץ לו בוודאי בעלת הבית לטעום משהו
אחר בטענה כי קוגעל אוכלים רק בשבת .סיים החפץ חיים
ואמר כבוד זהו קוגעל ואותו אוכלים רק ביום שכולו שבת
(בעוה"ב) ,והיה אם מאן דהו לא יוכל להתאפק ויאכל אותו
בערב שבת (בעוה"ז) יאלץ להישאר רעב בשבת"...
(מורשת אבות)

"אדם כי יקריב" (א ,ב)
הרב הקדוש ה"אוהב ישראל" מאפטא זצ"ל סיפר שהוא זוכר
את גלגוליו הקודמים  :בזמן שבית המקדש היה קיים ,הייתי
יהודי נכבד ונשוא פנים ,אז קראו לי רבי זרח ,אפשר לומר
שנחשבתי צדיק! "אם כן" שאלוהו תלמידיו ,במה נענשתם
לשוב ולהתגלגל בעולם? אה ,נכשלתי פעם אחת ויחידה בעוון
חילול שבת ...בשוגג ,ענה .אמרו ,אבל אם היה זה בזמן המקדש
– הרי הבאתם קרבן חטאת! אמנם כן ,ואל תשאלו עד היום אני
זוכר זאת ,ואיני יכול להירגע! ענה.

הלכתי לשוק הבהמות לקנות שעירת עיזים לקרבן ,דווקא
שעירה? שואל המוכר הרי אפשר לשלמים גם זכר ,השפלתי
את עיני ואמרתי אמנם כן ,אבל זהו קרבן חטאת ,נתן בי המוכר
עיניו ומצמץ בשפתיו :לא מתאים לך ר' זרח.
שילמתי ולקחתי את הבהמה לבית המקדש והייתי בטוח
שכולם מסתכלים עלי ,כולם נדים לי בראשם ,כך הגענו לשער
הר הבית ,והבהמה שנבהלה מהמון העם ,נשאה רגלים וברחה,
ואני הצדיק ר' זרח רודף אחריה ,ואני שואל את העוברים
ושבים :אולי ראיתם שעירת עיזים רצה? והם שואלים
'שעירה'? לקרבן חטאת נו ...ר' זרח לא מתאים .עד שמצאתי
אותה בקרן זווית ,וחזרתי אתה את כל הדרך ,ובכל קרן רחוב
שואלים אותי 'הא? מצאת אותה? שיתכפר לך' ,איזו הרגשה
נוראה! ואני עולה להר הבית ומוסר את הבהמה לכהן והוא
שואל אותי 'זבח שלמים'? ואני אומר לו ,לא ,חטאת היא ,ואז
הוא מסתכל עלי ואומר :ר' זרח ,חטאת? באותו היום הלבינו
שערותי ,שאלו התלמידים ,אם כך רבי ,אם הקרבתם את
הקרבן ,מדוע התגלגלתם ובאתם שוב לעולם? אמר להם אין
לכם מושג מהו הפגם של חילול שבת.

"אדם כי יקריב מכם קרבן לד'" (א ,ב)
דואג ועצוב ,עטוף ביגון קודר ,התהלך לו אותו בעל עסק אנה
ואנה ,כאשר לב יודע מרת נפשו כי לאחרונה מצב פרנסתו הולך
מחמיר וכמה אנשים שהיו רגילים לקנות אצלו מדי יום ביומו
כבר אינם פוקדים כלל את בית מסחר ,ובמקום זאת הם קונים
אצל שאר הסוחרים שבעיר .דאגתו המרובה שהשתרגו על
צוואריו טרם הגיעו לכדי חציים ,עד שנתברר לו שאפילו ידידיו
הנאמנים כבר עזבוהו לאנחות ,וקונים אצל שאר הסוחרים
החדשים ,הוא הצטער על כך וחישב עצות ותחבולות כיצד
לגרום לכך שיחזרו הקונים אליו .משלא מצא שום עצה החליט
לגשת אל ידידו ולדבר עמו גלויות ,ניגש אליו ואמר לו :הלא
היית ידידי הנאמן ,ואם כן מדוע לאחרונה אינך פוקד כלל את
בית מסחרי ,השיבו הלה ואמר :אכן הצדק עמך ,מעתה אשתדל
למלא את בקשתך ולגשת לבית המסחר שלך .ומאותו יום
והלאה היה הלה נכנס ודורש בשלומו ובשלום בני משפחתו
כדרך רעים וידידים קרובים ,אך לא קנה אצלו מאומה אלא
המשיך לקנות את כל קניותיו אצל סוחרי העיר האחרים ,כפי
שנהג עד כה .פקעה סבלנותו של אותו סוחר ואמר לו :וכי סבור
אתה שבקשתי ממך שתסור אלי כדי לדבר דברים בטלים ,הלא
כל כוונתי הייתה שתעסוק עמי במסחר ותאפשר לי להרוויח
מעט ולהתפרנס ממך.
על פי משל זה מבאר המגיד מדובנא זלה"ה על נכון מאמר
הכתוב (ישעיה א ,יא) "למה לי רוב זבחיכם יאמר ד' ,שבעת
עולות אילים וחלב מריאים ,ודם פרים וכבשים ועתודים לא
חפצתי" .אכן ענין הקרבנות הוא קדוש ונעלם ,ברם תכלית
הקרבנות היא שבאמצעותם יתעלה האדם ויזהר מהחטאים,
המטרה היא שהוא יבוא לבית ד' ויתקיימו בו דברי הפסוק
"למען תלמד ליראה את ד' אלוקיך כל הימים" ,וכשמו כן הוא
"קרבן ד'" – להתקרב אל הקב"ה .לעומת זאת ,אם הקרבת
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סיפור ים נפלאים
פרשת ויק רא
הקרבנות לא מביאים את המקריב למטרה זו ,עליו הכתוב אומר
(ישעי' א ,יב) "מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי" ,שהקב"ה
כביכול אומר לישראל שהתכלית אינה להתהלך ולהסתובב
בחצרי ללא מטרה וללא שום תועלת ,רק המטרה היא לעסוק
עמי בעסקי קודש ,ובלעדיהם לא הושגה כלל מטרת הקרבנות.
(ספר משלים עה"ת)

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" (א ,ב)
מבאר רש"י מדוע נאמר כאן לשון "אדם"? אלא ללמדנו כשם
שאדם הראשון לא הקריב מן הגזל ,שהכל היה שלו ,אף אתם
לא תקריבו מן הגזל!
אל הצדיק רבי מאיר מפרמישלאן באו שני שותפים שפתחו
עסק חדש ובקשו את ברכתו של הרבי .נו ...שאל הרבי ושטר
שותפות יש לכם? לא השיבו השנים .אם כן אמר הרבי אכתוב
אני לכם שטר שותפות ...נטל הצדיק גיליון חלק וכתב עליו:
א .ב .ג .ד .לאחר מכן הגיש להם את הגיליון וברכם בהצלחה
רבה .הסתכלו בגיליון ותמהו השניים איזה נוסח שותפות הוא
זה? איננו מבינים דבר ...בארבע אותיות אלה אמר הרבי טמון
יסוד הצלחת השותפות ביניכם שכן א .ב .ג .ד .הם ראשי
התיבות :אמונה ברכה ,גניבה דלות!

"אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחוח לד'"(ב,ב)

הוא יהיה לזיכרון עולם לפני ד' .העני מתברך בזכותו של זכרון
זה והקב"ה אוהבו( .חתם סופר)

"אשר נשיא יחטא" (ד ,כב)
לשון אשרי – אשרי הדור ,שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה
על שגגתו( .רש"י)
לקהל המשתתפים בשמחת בר המצוה של אחד מילדי העיר
בני ברק נכונה הפתעה :בפתחו של אולם השמחות נראתה
לפתע דמות מוכרת" .הסטייפלר! " עברה לחישה מפה לאוזן.
והכל קמו ממקומותיהם ,מבקשים לחזות בהדרת פניו של
הצדיק ,אשר זה זמן רב אינו יוצא-מפאת חולשתו-מפתח ביתו.
נרגשים במיוחד היו בני משפחתו של חתן השמחה ,נרגשים
ונבוכים כאחת ,הן אין הם קרובי משפחה של רבי יעקב ישראל
קנייבסקי .על מה ולמה זכו הם אפוא ,כי הצדיק ,ששנים רבות
אינו משתתף אף בשמחות משפחתיות יגיע דווקא לשמחתם?
עד מהרה התבררו הדברים .שכן ,עם היכנסו לאולם השמחות
בקש הסטייפלר לשוחח ביחידות עם חתן בר המצוה .נפעם
לחלוטין שמע הנער מה בפיו של הצדיק הדור .ובתם השיחה,
עזב האורח הנכבד את המקום" .מה אמר לך? " הקיפו הנוכחים
את הנער" ,מה אמר לך הסטייפלר? " נחנק מהתרגשות הצליח
הנער לפלוט" :הוא בא לבקש ממנו מחילה" . ...הסתבר ,כי אביו
של חתן השמחה נוהג להתפלל בבית המדרש "לדרמן" ,בו
התפלל הסטייפלר זצ"ל .בעת שהיה הילד כבן שבע שנים,
נדמה היה לו ,למרן זי"ע ,כי הילד לומד בזמן התפילה .הוא גער
בו על כך ,ואחר כך התברר לו כי סידורו של הילד דומה היה
לגמרא ,והילד אמנם התפלל ולא למד .כיון שכך ,חפץ הצדיק
לבקש את מחילתו של הילד אך לפי שקטנים (טרם בר-מצוה)
אינם בני מחילה – לא יכול לבקש את מחילתו .לפיכך בירר
הסטייפלר זצ"ל מה שמו של הילד ומה גילו .שש שנים שמר
את הדבר בליבו ,ובהתקרב מועד בר המצוה של הנער ,בקש
לדעת היכן תערך שמחת המצוה .ומיד עם צאת הכוכבים ,ביום
בו מלאו לנער י"ג שנים והוא יצא מגדר "קטן" ,מהר הצדיק
(מעשיהם של צדיקים).
לבקש את מחילתו...

"הקומץ העולה לגבוה הוא זכרון המנחה שבו נזכר בעליה
לטובה ולנחת רוח" (רש"י)
למלך היו הוצאות כספיות גדולות מאד לצורך מלחמותיו
ולצרכי הגנה על ארצו .כדי למלא את אוצרות המלך התנדבו
בני המדינה להביא לו מתנות רבות ,והמלך שמח לקבל את
המתנות והודה להם .יום אחד הגיע עני שהלך ברגל מרחק רב
מאד מביתו עד שהגיע לארמון המלך ובעמדו לפני המלך הוא
אמר בבכי רב ,אילו היית אדני המלך צריך אנשים שימסרו
נפשם עבורך ,הייתי עושה זאת ברצון רב ובאהבה .אולם רצונך
אדוני המלך הוא בכסף שהעם יתן .והנה ,לי יש רק פרוטה אחת
ויחידה ,ואותה אני נותן למלך בשמחה רבה .הלכתי במשך ימים
רבים מרחק רב כדי להביאה למלך .המלך שמח מאד בפרוטה
"נפש כי תחטא ומעלה מעל בד' וכחש
זו שהוכיחה את אהבתו והקרבתו של אותו עני ואמר ,אם אצרף
פרוטה זו ליתר האוצרות ,הרי היא תאבד שם ולא יהיה ניכר
בעמיתו" (ה ,כא)
מקומה כלל .לכן ,אשים אותה בנפרד ואכתוב לידה את שמו
רבי יעקב אורנשטיין ,רבה של לבוב ,שנודע כמקל בדיני איסור
של העני ואת כל הפרטים של מעשהו הטוב ,למען יהיה הדבר
והיתר ,נפגש בערב יום הכיפורים עם רבי הירצל ,הדיין בעירו,
לעדות ולזיכרון עולם.
ששמו הלך לפניו כמחמיר גדול .בשעה שנפרדו נתן לו רבי
המתנות והאוצרות שנתנו לי האנשים האחרים יכלו במשך
הירצל את ידו ובירכו :ייתן השם ונזכה כולנו בגמר חתימה
הזמן ,ולעומת זאת מתנתו של העני תישאר לעד.
טובה .העיר רבי יעקב אורנשטיין בחיוך :אתה חייב להרבות
הנמשל הוא על הפסוק" ,אזכרתה לד'" ,שנאמרו במנחת עני
בתפילה יותר ממני .תמה רבי הירצל ,וכי למה ,השיב לו :שכן
וכפי שפירש רש"י שם שהיא נשארת לזיכרון לפני ד' .כל
אני איני צריך להתיירא אלא שמא הכשרתי דבר איסור ,וזוהי
האנשים מביאים קרבנות והם נעשים לנחת רוח לפני ד' .העני
רק עבירה שבין אדם למקום ,ועל כך יום הכיפורים מכפר .ואילו
עצמו מוכן להקריב למען ד' את נפשו וכפי שנאמר "נפש כי
אתה כמחמיר ,לעתים קרובות אתה עלול לאסור את המותר,
תקריב" ,אולם הקב"ה אינו מעוניין בנפש האדם אלא בדורון.
וגורם הפסד לממונם של יהודים ,וזוהי עבירה שבין אדם
העני יכול להביא כדורון רק קומץ מנחה ,וד' מקבלו בשמחה,
לחברו ,ועל כך אין יום הכיפורים מכפר( .שמועות טובות)
ואומר שחביב עליו קומץ זה מאד ועליו נאמר "אזכרתה לד'",
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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ליקוטים נפלאים
פרשת ויק רא
"ויקרא אל משה וידבר ה׳ אליו" (א ,א)
יל״פ בדרך הלצה בדרך משל ,דהנה כשיש עשיר אחד בעיר
ושאר בני העיר המה עניים ,אז כשאדם שולח שליחות אל
העשיר אין צורך להזכיר שם העשיר ,כי מזכיר רק בקיצור ״לך
אל העשיר״ וכל אחד כבר מעצמו יודע ממי המדובר ,משא״כ
כשיש הרבה עשירים בעיר .וכמו כן אצל משה רבינו ,הרי הי׳
הוא היחיד בדורו שדיבר הקב״ה אליו ,וממילא שאם אחד הי׳
רוצה להזכיר את שמו של משה רבינו לא הי׳ מן הצורך כי אם
לומר ״אותו האיש אשר הקב״ה מדבר אליו״ ,וכבר הי׳ מובן
בדבריו ממי המדובר .וז״ש ״ויקרא אל משה״ ,אם אחד רוצה
לקרות את משה ,אז אינו מזכיר שמו ,רק אומר ״וידבר ה׳ אליו״,
היינו האיש אשר ה׳ מדבר אליו...
(אמרי נועם)

"ויקרא אל משה" (א ,א)
המפרשים שואלים מי הוא הקורא ,כ"ק האדמו"ר מסלונים
זצ"ל משיב שקולו של הקב"ה "קורא" לאדם בכל מאורעות
החיים ,ובכל מאורע ומאורע יש בכוחו של היהודי לשמוע את
דבר השם ,ואת הקריאה המיוחדת המופנית אליו.

"ויקרא אל משה" (א ,א)
"לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה – לשון
חיבה" (רש"י) .רמזה תורה למוכיחים בשער ,המדברים אל
ישראל ,אומרים לישראל ,ומצווים את ישראל – שמוטלת
עליהם חובה להקדים דברי חיבה לדברי לקחם ,שלא יהיו
"נביאי זעם" ואל ידברו לישראל ,בין ציבור ובין יחיד ,בפנים
זועפות ובקוצר רוח.

"ויקרא אל משה" (א ,א)
אומר רבי מרדכי הכהן :היה משה ירא שקריאת ה' דווקא לו,
בפתיחת ספר "תורת כהנים" ,עלולה לגרום צער לאהרן ששמו
לא נזכר כלל בכל פרשת "ויקרא" – אפילו פעם אחת.
כדי להפיס את דעתו של אהרן כתב :ויקר אל משה" – לשון
"מקרה" – רק במקרה הוא שה' קרא לו ולא לאהרן ,אבל
הקב"ה ציווהו לכתוב "ויקרא" ,הצטנע משה וכתב" :ויקרא"
באל"ף זעירא ,לומר ,רק מקרה הוא שנקראתי אני בפרשתו של
אהרן אחי.

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה׳ מן הבהמה מן
הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם" (א ,ב)
אפ״ל שלפעמים קורה שהאיש הישראלי ,גם לאחר שעוסק
בתורה ותפילה אינו מרגיש שום התקרבות להשי״ת ,אל לו
ליפול ח״ו בייאוש אלא יקח לעצמו ראי׳ מן הבהמה שמיד
כאשר אדם מוציא מאמר מפיו ואומר ״הרי זו קרבן״ ,מיד
נעשית אותה הבהמה קדשים ,ואף שכלפי חוץ נשארה אותה
בהמה כבתחילה ,הרי לך שדיבור עושה רושם אדיר .א״כ על

אחת כמה וכמה כשבר ישראל לומד ומתפלל בוודאי שעושה
רושם ומתעלה ע״י זה אע״פ שאינו מרגיש .וזהו שאמר הקרא
״ אדם כי יקריב מכם״ כשתרצה להתקרב אל ד׳ ,״מן הבהמה״
תיקח לך ראי׳ מן הבהמה שע״י דיבורו עצמו בפעם אחד
נתעלה מאוד...
(תפארת שלמה)

"כי יקריב מכם" (א ,ב)
ר"ת של מ'כ'ם' מדה כנגד מדה .ולהסביר מה שייך כאן מדה
כנגד מדה ,יש לפרש עפ"י ההסבר של הרמב"ן על ענין
הקרבנות שאדם המקריב צריך לחשוב שהרי באמת הוא
בעצמו עשה את העבירה והיו צריכים לענוש אותו אלא הקב"ה
ריחם עליו ואמר שיכול להתכפר במה שמביא בהמה ושורפים
אותו וכל העונש שהיה מגיע לו עושים לבהמה וזהו מדה כנגד
מדה ,המדה שעושים לבהמה היו צריכים לעשות לאדם ,וכל זה
בזמן שבית המקדש קיים.
וידוע מאמר חז"ל שאלו לחכמה 'חוטא' מה עונשו ואמרה
חטאים תרדוף רעה ,שאלו לנבואה 'חוטא' מה עונשו אמרה
הנפש החוטאת תמות ,שאלו לתורה אמרה יביא קרבן ויתכפר,
שאלו לקב"ה אמר יעשה תשובה ויתכפר ,ופרשו בזה על פי
שניים עדים או שלשה יומת המת ,הם אלו שענו שהחוטא ימות
אבל לא יומת על פי עד אחד ,זה הקב"ה שהוא אחד אמר לא
יומת אלא יעשה תשובה ויתכפר ,וזה הכל בזמן שבית המקדש
קיים ,אבל העצה שאמר ה' שיעשה תשובה היא שייכת גם
בזמן שאין בית המקדש קיים ,ובזה פירשו הפסוק (תהלים צג)
"עדותיך נאמנו מאד" אלו החכמה והנבואה והתורה וודאי
נאמנים מאוד ,אבל העצות שלהם זה דווקא בזמן שבית
המקדש קיים אבל "ה'" העצה של ה' "לאורך ימים" היא עצה
שטובה לאורך ימים גם בזמן שאין בית המקדש קיים ,וזה גם
פירוש הפסוק 'אדם ובהמה תושיע ה" שלפי העצות שנתנו או
האדם ימות או הבהמה תמות אבל ה' הושיע את שניהם שלא
ימותו אלא יעשה האדם תשובה ויתכפר לו גם בזמן הזה.
(וילקט יצחק)

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה"
(א ,ב)
והרי היה צריך לכתוב להיפך" :אדם מכם כי יקריב קרבן"?
אלא אמרו תלמידי הבעש"ט ,האדם צריך להקריב קרבן
מעצמו" ,מן הבהמה" = מתאוותיו הבהמיות המורידות אותו
לדרגת חי.
ועיקר העבודה שלנו להקריב את עצמנו ממש.
והרי איך הקרבן מכפר? "טוביה חטא וזיגוד מנגיד"?=(איך יתכן
שאדם בשם טוביה חטא ואת המלקות מקבל אדם אחר? הרי
טוביה הוא זה שצריך ללקות?) אם האדם חטא ,מה פתאום
שהקרבן יכפר עליו?
אלא ,החוטא היה מגיע לביהמ"ק ומתחרט ותוהה על חטאיו
וחושב מחשבות להיטהר וזו התשובה האמיתית שבקרבן.

~~2

ליקוטים נפלאים
פרשת ויק רא
"יקריב אותו לרצונו לפני ה'" (א ,ג)
הקשה הרמב"ן על מה כתב הפסוק "לפני ה'" הרי הוא מביא
הקרבן לפני ה' ,ויש לפרש ע"פ דברי חז"ל המובאים ברש"י הק'
יקריב אותו – מלמד שאם אינו רוצה החוטא להביא קרבן כופין
אותו עד שיאמר רוצה אני ולכאורה האם זה נקרא לרצונו הרי
זה בכפיה.
ומבאר הרמב"ם (סוף פ"ד מהלכות גירושין) שבאמת כל אחד
מישראל דבוק בלבבו אל ה' רק היצר הרע מסיתו ואינו מניחו
לקיים רצון ה' ולכן מייסרים את יצרו שלא ימנע אותו מלקיים
המצוה ואז מביא מרצון את קרבנו ,אבל באמת לפני בני אדם
נראה כעושה בעל כרחו שהרי הם רואים שצריך לכופו אבל ה'
היודע מחשבות מכיר את ערך האדם ויודע שכל סיבת המניעה
הוא רק מצד יצר הרע שמונע אותו ולכן כתבה התורה "לרצונו
לפני ה'" שה' יודע שזה לרצונו אבל לעיני בני אדם לא נראה
(כתב סופר)
שזה לרצונו.

''והסיר את מראתו בנצתה והשליך'' (א ,טז)
רש''י :בשביל שניזון מן הגזל.
אמרה תורה דבר זה אצל קרבנו של העני ללמדנו ,שאפילו העני
אל יורה היתר לעצמו לשלוח ידו אל ממון חברו( .אלשיך)

"נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות ה׳ אשר
לא תעשינה ועשה מאחת מהנה" (ד ,ב)
ויל״ד ,שלכאורה מה שאמר ״ועשה מאחת מהנה״ מיותר הוא?
ויל״פ דהנה באמת לא הי' צריך כפרה כלל על השוגג ,דהרי
עשה בלא דעת.
אמנם באמת גם בלא דעת לא טוב הדבר ,שאם חוטא בשוגג
בעל כרחו נפשו לא טובה ,מאיזה עוון שכבר עשה בתחילה ,כי
מי שאין בידו שום עוון של מזיד אין חטא של שוגג בא על ידו.
כי אפילו בהמתן של צדיקים אין הקב״ה מביא תקלה על
ידיהם .וזהו שאמר הכתוב ״נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות
ה' אשר לא תעשינה״ ,וכי תימא מהיכן נמשכה לו תקלה זו,
הלא אפילו בהמתם של צדיקים וכו'?! לזה אמר ״ועשה מאחת
מהנה״ ,שכבר עשה פעם מכל עבירה ,שזה גרם להגיעו לשוגג
(אלשיך)
זו...

"אם הכהן המשיח" (ד ,ג)
רבי אריה ליבוש (מלבי"ם) רגיל היה להוכיח בדברים כבושים
את בני עדתו ,את היחיד או את הציבור ,על כל עבירה קלה
כבחמורה .פעם כשהטיף מוסר לקהל ,נאנח מתוך לבו ואמר:
אל תחשבו רבותיי ,שדברי המוסר והתוכחה שלי מכוונים
כלפיכם ,אני מתכוון כלפי עצמי ,כי כך מקובלני מאת מורי ורבי
שאמר בשם הבעש"ט על הפסוק" :אם הכהן המשיח יחטא
לאשמת העם" אם מוצאים אנו אשמים בעם ,בתוך הקהל ,אז
עלינו לדעת כי בוודאי נכשל הכהן הגדול המשיח ,רב הקהילה,

במעשה ,בדיבור או במחשבה ,והוא הורם לאשמת העם.
(אמרים ערבים)

"כהן המשיח יחטא לאשמת העם" (ד ,ג)
אפ״ל ,דהנה לכאורה יוקשה היאך יצויר שהכהן המשיח יחטא,
הרי הוא מזכה את הרבים כשמלמד אותם דרכי ה' ותורתו,
וקיי״ל במס' אבות ,שכל המזכה את הרבים אין חטא בא על
ידו?
אלא ,דאכן זהו רק כשהעם חוטאים ,ועל כן מאחר שאינם
מצייתים לו לילך בדרכי התורה ,על כן הרי הוא אכן אינו בכלל
מזכה את הרבים ...וז״ש ,״אם הכהן המשיח יחטא״ ,ותקשה
היאך זה אפשר הרי הוא מזכה את הרבים ,על זה מתרץ
״לאשמת העם״ ,שעל ידי אשמתם הוא אינו מזכה את הרבים...
(כתב סופר)

"כהן המשיח יחטא לאשמת העם" (ד ,ג)
בעצם הרי זה תמוה מאוד ,כיצד יתכן שהכהן המשיח יחטא,
והרי אמרה המשנה בפרקי אבות 'כל המזכה את הרבים אין
חטא בא על ידו' וכי יש מזכה את הרבים יותר גדול מן הכהן
גדול ,המורה לעם ומכפר עליו.
אלא כאשר העם הולך בדרכים עקלקלות ,ואינו שומע לקול
מנהיגו לעשות כפי אשר יורהו ,הרי יוצא מזה שהמנהיג אינו
מזכה את הרבים ,וממילא יתכן שיבוא חטא על ידו ,נמצא שאם
"הכהן המשיח יחטא" הרי זה רק "לאשמת העם" האשמה
תלויה רק בעם שאינו שומע בקול מנהיגו וגורם לכך שהוא לא
(כתב סופר)
יהיה בחינת מזכה את הרבים.

"כהן המשיח יחטא לאשמת העם" (ד ,ג)
רבי שמעון סופר היה אומר :כך קיבלנו מרבותינו (ערכין יז ,א):
רבי יהודה הנשיא אומר" :דור לפי פרנס" .אם ראית דור
שמנהיגיו גדולים וצדיקים – זכות הדור היא ,אם ראית דור
שראשיו דלים וריקים – אשמת הדור היא .לכן" ,אם הכהן
המשיח יחטא" ,סימן הוא ש"לאשמת העם" – העם אינו ראוי
למנהיג טוב יותר.

"לאשמה בה" (ה ,כו)
יש המקפידים שלא לגמור ענין בדבר שלא טוב וכאן לכאורה
המילים 'לאשמה בה' זה לא רמז טוב ,ולכן אומרים בסיום
הפרשה את הראשי תיבות של המילים לאשמה בה "ל'א-ל
א'שר ש'בת מ'כל ה'מעשים ב'יום ה'שביעי"  ,ויש הנותנים טעם
לדבר שבא זה אחר פרשת הקרבנות כי לצערנו אין עכשיו בית
המקדש שיכפר עלינו אבל יש לנו את השבת קודש שאמרו
חז"ל 'כל השומר שבת כהלכתו מוחלין לו על כל עוונותיו' ע"כ
מרמזים לנו בראשי תיבות לשמור היטב את השבת שיכפר לנו
(תפארת שלמה)
במקום קרבנות שבפרשת ויקרא.

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

גיליון מס'  222׀ פרשת ויקרא
תשע"ז שנה חמישית
גליון זה יוצא נודב לעילוי נשמת
אמו של רבינו שליט"א
הרבנית מרת פעשא מרים ע"ה
בת הגאון הצדיק ר' שמריהו יוסף זצלה"ה
אבד"ק קוסובה
נלב"ע ער"ח ניסן תשל"ג
תנצב"ה

 פשט על הפרשה 

"אם עולה קרבנו” )א ,ג(

עולה ל' נקבה
העולה נקרא ע"ש שעולה כולה כליל .ונשאלתי למה נקרא ָ
עולה ל' זכר שהרי עולה לעולם זכר .ונראה דהא דעולה זכר שייך רק
ולא ֶ
בחייה אבל לאחר שחיטתה היא כשאר חתיכת בשר שהוא לשון נקבה
וכדמסיים ונתח אותה לנתחיה ,ואע"ג דגבי צאן כתיב ונתח אותו לנתחיו
הוא כמש"כ האע"ז כל שאין בו רוח חיים זכרהו ונקבהו .ועי"ל דבהמה
נקראת לעולם לשון נקבה בין זכרים בין נקבות כדכתיב בפ' נח מן הבהמה
הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה אבל כשמדברים על מין מסוים
כגון שור כתיב וחצו את כספו .ועדיין צ"ע.
)טעמא דקרא(

אם לא יגיד ונשא עוונו )ה',א'(.
סיפר רבינו שליט"א :אבא זצ" ל שמע פ"א מעילוי גדול ביותר בפולין טעם מקור
הדרשה "אם לא יגיד  -כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד" ,כי יש " דיבור"" ,אמירה"
ו"הגדה"" ,הגדה" פירושו אויס ג'זאגט ,וזה רק פעם אחת ,ומאד מצא הדבר חן
בעיני אבא זצ"ל .
כשאבא ז"ל אמר זאת לחזו"א ,אמר לו החזו"א על אתר עשר דוגמאות שלא שייך
בהם הכוונה הנ"ל .מסתמא אחד מהן הוא "הגדתי היום לה'" ,ולא שייך לה' אויס
ג'זאגט.

עלי שי"ח 
"כל דכפין"

)דרך שיחה(

בחור בן עליה ,נכנס אל רבינו עם שאלה הלכתית נוקבת וקשה.
'אני' סיפר הבחור לרבינו ,זוכה לקיים ולשמור תורה ומצוות כדין וכמו כל בן
ישיבה ,אבל לצערי הרב ,משפחתי ,הורי אחי ואחיותי אינם כזה .הם נוהגים
באורח חיים אחר ,ואינם שומרים תורה ומצוות כלל ,אמנם הם מכבדים את
הדרך בה בחרתי ואני מכבד אותם ,אך אינם הולכים אחרי .וכעת אני עומד
נבוך לקראת חג הפסח.
ברצוני לחזור הביתה להתאכסן שם ,מוכן לי מצות מהודרות ויין כשר ושאר
סימני הסדר ,אלא שבבית הורי הם אוכלים חמץ גמור ! לא מוכנים לנקות
את הבית ולא להפסיק לאכול חמץ לשבעה ימים ! אימי אמרה לי 'תאכל לך
מה שאתה רוצה מתי שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה ,אך אל תפריע לנו'.
וכעת השאלה היא  -אם אשהה עמם בחג ,יתכן ואכבד אותם מהמצות ויאכלו
איתי בליל הסדר ,אבל השאלה אם מותר לי לשהות שם ,כי הלכה פסוקה
היא שאסור ליהודי לגור במקום שיש בו חמץ שמא יבוא לאוכלו ,אפילו אינו
החמץ שלו ,מאידך אם לא אהיה שם ,הם יאכלו חמץ גמור רח"ל ,ולי לא
יהיה מקום להרגיש בו בן חורין - .זה תוכן שאלתו.
]בשלב זה יש להדגיש ,כי במקרים רגישים מעין אלו על כל ערום לעשות
בדעת ,כי יש הרבה פרטים היכולים להשתנות ,ופעמים במעט רצון טוב ניתן
לשכנע וכו' ופעמים אסור לשכנע כי זה גורם להיפך ,וכבר אמרו חז"ל ימין
דוחה ושמאל מקרבת ,ומי כעמך ישראל שעומדים במצבים רגישים כאלה[.
רבינו שליט"א ענה לו על אתר :עליך לעשות כל טצדקי ולחפש מקום אחר
ללון בו בימי הפסח ,ולא לגור במקום בו אוכלים חמץ גמור .ובודאי תמצא,
שהרי כל אחד מישראל אומר בליל הסדר כל דכפין ייתי וייכול ...והוסיף
רבינו כי שמע שיש שמוכרים חמץ עבור אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות,
אפילו בלי ידיעתם מדין ' זכין' ,שאפשר לזכות עבור אדם גם בלי ידיעתו.
אמנם  -אני סבור כי אם היהודי הזה ממשיך לאכול חמץ בפסח ,אין המכירה
שעושים עבורו שווה כלום כי בזה שאוכל חמץ בפסח מראה בזה שלא רוצה
בכלל למכור את החמץ .עכ"ד .כמובן שאין ללמוד הלכה למעשה מכל
המובא כאן אלא לעורר לב הקורא לדעתו של רבינו שליט"א.

דבר העורך 
'ÌÈÓÂÈÒ‰ ÌÂÈÒ' -ÁÒÙ ·¯Ú
נביא כאן את המשך התיאור כפי שמובא בספר
הנפלא 'בית אמי' כפי שכתבה בתו של רבינו
איך התנהלו ימים אלו של ראש חודש ניסן
בביתם:
אבא אינו מתחיל לבדוק חמץ לפני ליל י"ד
בניסן ,ולכן בדיקת חמץ נמשכת אצלו שעות
ארוכות) .כשעברנו לשיכון 'חזון איש' ,לא הטריד
את אבא דבר ,אלא שגודלה של הדירה החדשה לא

יקשה על בדיקתה מחמץ (...את הבדיקה החל
אבא במטבח ,ומיד בצאתו מן המטבח החלה
אמא להוריד את כלי הפסח .עד אז לא בישלה
לחג דבר כיוון שהמטבח עדיין לא נבדק!
אבא נוהג לכסות את ארונות הספרים בווילון
ולמוכרם לגוי.
מדי שנה בשנה בערב פסח לאחר תפילת
שחרית זוכה אבא לעשות את 'סיום-הסיומים'
המפורסם :סיום תלמוד בבלי  ,סיום תלמוד
ירושלמי ,סיום התנ"ך ,סיום המדרשים ,סיום
השולחן ערוך ,ועוד ועוד ...יום זה הוא יום
שמחה גדולה בביתנו.
אבא נוהג לשרוף את החמץ במגרש הסמוך
לביתנו .לאחר מכן היה עולה הביתה ואומר
עם אמא את נוסח 'כל חמירא' שלוש פעמים.
כי אכן ,אמא היתה שותפה לאבא גם בכל
ענייני המצוות.
אחרי הצהריים היתה אמא יוצאת למרפסת,
שם ריסקה את ה'חריין' )חזרת( בפומפייה
כשעיניה זולגות דמעות מפני החריפות.
)במשפחתנו נוהגים לאכול חזרת ל'מרור' ,גם
הילדים הקטנים( .

˙È‡ÏÈÚ ˙Â˜·„ - ¯„Ò‰ ÏÈÏ
שיא השיאים של כל ימי השנה היה כמובן ליל
הסדר .אי אפשר לתאר את שירת ב'צאת
ישראל' ,שאבא שר שוב ושוב בדבקות עילאית.
אני זוכרת היטב גם את אמירת 'שפוך חמתך'.
בילדותה של אמא היתה סבתא חיה מושא
פותחת את הדלת לאליהו הנביא ,ואמא
המשיכה במנהג זה :אמא והילדים היו הולכים
לדלת ,פותחים וקוראים בקול רם" :ברוך הבא!
ברוך הבא!" תמיד נראתה על פניה של אמא
הציפייה לראות את אליהו הנביא .אנו הילדים
התבוננו היטב בכוסו של אליהו ,לבדוק אם
הוא אכן שתה מן היין ...בעת אמירת 'שפוך
חמתך' היתה אמא עומדת .מנהג זה הביאה
אמא מבית אביה .את הפיוט 'חד גדיא' אבא
שר באידיש.
לאחר סיום ה'סדר' ,אבא אומר 'שיר השירים'
עם טעמים ,ע"כ.
בברכת שבת ש לום
י צחק גו לד שטוף ) ב " ב (

סיום מסכת בערב פסח ,ועניני סיום
‡ .מרן הוא בכור ולכן מסיים בערב פסח אחר שחרית מסכת ,ואומר קטע מסוף המסכת )ומסביר קצת באופן שיבינו את הענין(

ואח"כ שותה יין וטועם מעט.

עי' סי' ת"ע במ"ב סק"י.
בכל יום מימות השנה לומד מרן שבע או שמונה דפים מתלמוד בבלי ,לפי סדר הש"ס ,ובערב פסח מסיים כולא ש"ס ,ויש להאריך הרבה
בהנהגה זו שמעולם לא ביטלה גם כשהיה חולה וגם בימי שמחה וגם כשישב שבעה על הוריו או אשתו הרבנית  -מיד כשקם
מאבלותו )בבוקר( ,התיישב בהתמדה עצומה להשלים כל 'חובותיו' )כפי שהוא מכנה את סדרים אלו כחובותיו( כמו כן מסיים בערב פסח
גם כל התלמוד ירושלמי ,שולחן ערוך ,רמב"ם ,משנה ברורה ,תנ"ך ,זוהר )ועוד דברים שמסתיר בהצנע לכת(.

· .כשחל ער"פ בשבת מסיים גם ביום ה' וגם ביום ו'.

עי' שו"ע סי' ת"ע ס"ב ,וכן נהג אביו מרן הקה"י זצ"ל שהיה ג"כ בכור לאמו.
‚  .נוהג לגמור המסכת יום קודם הסיום )ולהשאיר קטע לסיום( ולא לגמור מוקדם ולכן כשמסיים ב' פעמים )בע"פ שחל בשבת(

ביום ה' מסיים מה שלמד בתקופה שקודם ,ואח"כ לומד מסכת חדשה ,ולמחרת ביום ו' מסיים אותה.

ועי' ש"ך יו"ד סי' רמ"ו ס"ק כ"ז דמשמע שאין צריך לסיים מיד.

„ .בכל סיום מסכת במשך ימות השנה אינו מקבץ עשרה אנשים לקדיש.
ואינו מקפיד לומר הדרן עלך "בלי נדר".

ואמר לי טעמו מפני שאין זה נדר אלא דרך בקשה .ועי' בתשובה ממרן שנדפס בספר אורייתא כרך ב' בעמוד קצ"ו אות ח' ואות כ"ב.

 .‰אומר אח"כ הערב נא וכו' וצאצאינו "וצאצאי צאצאינו" וכו' ואח"כ מתחיל משנה ראשונה ממסכת הבאה ,ונוהג בכל
סיום לשתות מעט יין .ופעמים אוכל מעט לכבוד המצווה.

ואמר לי טעמו כי אם לא ישתה בכל סיום מסכת לא יוכל לפטור עצמו בסיום של ערב פסח ,כי אם פעמים אין עושה סיום מראה בכך
שסיום מסכת אינה סעודת מצוה אצלו ,וע"ע במ"ב סי' תקנ"א סקע"ג שמשמע כעין זה .ועי' שבת קי"ט א' תיתי לי וכו'.
 .Âכשלומד אבות דר"נ ומסכתות קטנות אין עושה סיום אחר כל מסכת רק אחרי מסכתא מזוזה )שהיא אחרונה( מסיים על

הכל.

עי' בזה בשו"ת פני מבין או"ח סי' קל"ג.

 . Êבמסכת מירושלמי שחסר ואין על כל המסכת )כגון מס' נדה( ועל מסכת תמיד ,עושה אח"כ סיום כרגיל.

עי' בספר יומא טבא לרבנן פרק ב' סעיף ח'.

 .Áעל תנ"ך ומדרשים אינו עושה סיום ולא אומר הדרן ,אמנם ראיתי כשגמר ללמוד תורת כהנים ,אמר :הדרן עלך ספרא פר'
ויקרא )היינו שאמר הדרן אחרי סיום פרשה(.

ואמר לי טעמו דבגמ' שבת קי"ט א' מבואר שעשו סיום רק על גמרא ,וכן הוא המנהג ,ומה שפעמים אמר הדרן עלך וכו' א"ל טעמו כיון
שזה רק תפילה מותר לומר זה ,אמנם אינו חיוב ,לכן לפעמים אומר אבל לא תמיד.

 .Ëכשמסיים ד' חלקי שו"ע או כל הי"ד החזקה להרמב"ם שותה מעט יין ופעמים אומר ההדרן.

ואמר לי שפעמים גם בסיום הספרי אומר ההדרן  ,כי הדרן הוא תפילה ואפשר לאומרה מתי שרוצים.

 .Èכשלומד גמרא נזהר שלא לעצור בסוף פרק אלא אומר ג' פעמים הדרן עלך וכו' ומיד מתחיל משנה מפרק הבא.

וא"ל מקורו דאיתא בעובדיה )א' י"ד( ואל תעמוד על הפרק ,ופירש"י מכאן שאסור להפסיק בק"ש בין פרק לפרק ,והיינו שלא יעמוד
בסוף ענין.
מנהגו של רבינו ללמוד משניות טהרות קודם מסכת נדה ,ואיני יודע טעמו.
בסדר לימוד ש"ס הבבלי ,ראיתי שלומד לפי סדר המשניות ,דהיינו שאחרי פסחים שקלים לומד יומא ,סוכ ה ביצה ואח"ז ר"ה.
 .‡Èפעם אחת ראיתי שעשה סיום על מסכת פלונית בבלי וירושלמי יחד )שכידוע כן היה דרכו ללמוד במקביל את הגמרא של
בבלי עם ירושלמי( ושאלתי אותו מה טעם אין עושה כל אחד בנפרד וענה כי למד אותם יחד בזה אחר זה לכן גם הסיום

עשה בבת אחת בזה אחר זה.

שאלו את רבינו מדוע הוא לומד עדיות ומסכתות קטנות אחרי מכות וענה כי זה שייך לזה ולא זכינו להבין טעמו.

)מתוך הספר 'אלא' הנהגות מרן שליט"א על סדר השו"ע(

˘‡¯˜ÈÂ ˙˘¯ÙÏ ˙"Â
ש .העושה מצות גמ"ח וצדקה וכדומה ולא כיון לשם מצוה האם קיים המצוה ,שהרי קי"ל דהרי מצות צריכות כונה.

˙] .Ê"È '‰ ‡¯˜ÈÂ È"˘¯ 'ÈÚ .וז"ל רש"י שם" ,ולא ידע ונשא עונו .ר' יוסי הגלילי אומר כו' ר' אלעזר בן עזריא אומר )דברים כד ,יט (.כי
תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה )שם יג ,(.הרי הוא אומר למען יברכך וגו' ,קבע הכתוב ברכה למי שבאת על ידו מצוה בלא ידע ,
אמור מעתה היתה סלע צרורה בכנפיו ,ונפלה הימנו ,ומצאה העני ונתפרנס בה ,הרי הקב"ה קובע לו ברכה" עכ"ל[.

)תשובות הגר"ח(

ש .בחומש שמות מצינו שהמקום ששם השרה הקב"ה את שכינתו נקרא בשם משכן .מדוע בחומש ויקרא יותר לא נקרא
המקום הזה בשם משכן כי אם בשם אוהל מועד .וכן בפרשת תצוה מוצאים פעם משכן ופעם אוהל מועד.
˙.„ÚÂÓ Ï‰Â‡ Ì˘· ‡¯˜ ¯Ó‚ ˘ ¯Á‡Â Í‰ Â ÈÈ‰ .
)קונטרס עזרת אליעזר על התורה(

ש .בויקרא פ"א פ"ב "דבר אל בני ישראל וכו' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם הבקר לצאן ,ואילו בשמות
פ"ב פכ"א כתיב "מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך" והקדים הצאן לבקר.
˙.(Ì‰Ó ·È¯˜‰Ï Í¯„˘) ·Â˘Á‰ ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ·È¯˜Ó˘ÎÂ ,ÏÂ„‚‰Â ¯Á·ÂÓ‰ ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈ¯˜Ó ˘È„ .
)חידושי הגר"ח קניבסקי על התורה(

