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¼¸Ç´¶°É´¯½È½¶½³»Á½»¼¸°È´¸È½½³µÁ±Ç°´°¸Ç¶³»
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¸È´²¸¶È´²¸¶É´ÁÅ½¯°³µ¼¯É´È²¶É³´É´°³»É³±¸È³»
³µ¼¯Ç¶¯ÇÃÀ»È´¯ÉºÀ½»È²´½¸»É´ÁÅ½¯°´¯³Ç´É
¼¸Ç¸È´¿¸½°²¶´¸½¯É´Ç°¶»k±Ç²À°¯É´Ç°¶ÉÃ»¶³»È¹Ç²°
È¸´É´Á¸°ÆÈ¸ÈÁ±Ç°ÉÇ¶¯¹Ç²»º°´¯³»Á½³»Á½¹É´¯
¸º³Ç´É³É´°ÇÁ´É´Æ¸É½É¯È´¶»»¸¶É³»ÇÈÃ¯É´È²¶É³
È½ÉÈ³»³µÉ´ÈÁ»¹¸ÇÅÈ³½»º³½ÅÁ²Å½³Æ´É½¯¸³³Ç´É³
É´Æ¸É½³É¯¼¸È¸±Ç½µ¯´³¿´º¿³Ç´Å°³É´¯²´½»»¾´º¿³°
¼¸Ç´¶°»³°¸È¸É¯µk¾Ç³¯É°³¯kÉ°¸È¸°²½»»¸É¸ºµ¸½ÅÁ¸¿¯
´»¯³Ç´É³¼»´Á»ÂÇ·Å³»´³°´ÈÉ°Ç´µ¶»´·¸»¶³È¼¸Ç¸ÁÅ
´½º¼Ç´°Á´¿¶¿¯³Ç´É¼É´¯²½»¸¼³¸°¯È´ºµ¯»È¼¸Ç´¶°
¼¸±È´½´¹´¿¸¶¼¸ºÇÁ¼¸¿Æ½¼¸º¸Ç²½´¼¸²½»½°Ç´½º´°¯
¼¸Á¸±½È¼¸Ç´¶°¼ÁÃ¯»³¯´Ç¸¿¯´µ³È²´Æ³Éº¯»½ÉÇ±À½°
³½Ç»¼¸Á¸±½´¼¸¶Ç´Ã¼³ÇÅÆ¾½µ¹´É°´¸À¸À°Á²¸»º¸ÇÀ´¶½
¼¸¿È¸Ç¶¯¼±³¸»¯´Á¸±¸È¾º»¼²´Æ¾¸½¯½³¸³¯»²¶¯Â¯È
ÇÈº´½¯»²´¯½³¸³ÈÇ´¶°»È³ÇÆ½Çº´µ¸¿¯³Ç´É²´½¸»»È
´¿²½»È³½½¼´»º¾¸°³¯»¾Ã´²É¯Å´¸³Ç´Å°³¿°³³ÈÆ³¸³¯´³
É¯Â¶´²È²´Æ³¾´Ç¯É¯¶É´Ã³¸³¯´³µÁ¾´ÅÇ´»³¸³»°¯
¾¿¶É½¸º°°ÄÇ´Ã´³½¸¿ÃÈ¯Ç³
³Ç´É°´°»É¯¶ÉÃ¸È³°Æ»
¼º¶²¸½»É¯´³¼´¸³³È´²Æ³
³À¸ÃÉ³Æ´½Á³¿°³¼Á±»Ã´½
¼´ÅÁ¹Ã³½È½½³²¶´³Ç¸³½
´°»»´¶É³
¸¿´Çº¸µ°°·¸³·Ç¶¿ÈÂÀ´¿³ÇÆ½
É¸¯Ç¼È´±½²´¯½Ç´¶°»È³¸³
É½´Á»¾´½·½
Á´½È»ÇÈÃ¯ÈÉ¯µºÉ´À±´¸»Á
¯»È´³È½³µÉ¯µ
¼¸Çº¸¯³»Á¼¸Ç´Ã¸À°ÆÇ³¸»Á
¼¸¸¶³»º¼¸ÈÃ¶½
Ç´¶°³»°¯°´Éº´¯´ÇÆ´Á²¸¯»È
´½ÅÁÉ¯Á¸ÆÈ³»·¸»¶³³µ³
¾´½·½È¸ÈÉÁ½È
°»´¿½È³Ã´ÆÉÇ´°Áº´²´½¸»°
³Å´Ç²´¯½³É¯
Ç´°¸²³¾¸²Á»·¯·¯¹Ã´³¯´³È
´É´¯¯´Å½»
É´¿¸²Á´ºÃ³É´Á´¿É³³¿ÉÈ³´»È
»º´¯³Ç²¶°»º¯³°³Ç´Å³ÇÉ´¸ È´¸»»¯ÇÈ¸°Ç³
´»¸Ã¯´³ÅÆ³»¯³ÅÆ³¾½³ºÃ³¿
¸ºÇÉ´¸¾¸²Á¹Ã³»º³¼¸¿Ã³¸´´É³º¸»³³¾´¿±À´»È³¯Ç½³
¯¸³ÈÉ¯µ³³°´·³É¯¼±´¼»´Á°ÈÉ´°´·³»ºÉ»»´º³Ç´É³
¼¸²½´»³ÈÃ¿É¯Éººµ½´É¿²Á½
...ěėĥĐ Ęĥ ěčĐ ĐĕĐ đĘĕČė ĖĘĥ ěčĐ ęĞ ďĚĘĦ
°ÆÁ¸°Ç³k³°¸È¸³²Æ´½k´´¿¸¶¯»ÈÉ¸²¸À¶³³Æ»¶½³»³¿½
ÉÇ²¶³»È³µ³¯È´¿³¼¸Ç´³»ÇÉ´¸É¸ÈÁ½³ºÇ²³ÆÃÀ½³·´Ç¸À
È²¶´¿¸¯³Ç´É³É´Æ¸É½É¯È¸±Ç³»Ç´¶°´²»¸»³Ç´É»È±Ç³
²´¯½¼¸½º¶´¼¸º´Ç¯Ç°À³¸Ç°²°´Ç°È¿Ç°º¼¸°Ç¼¸À´½´»´Æ
É´¸ÈÁ½É´²´Æ¿³½º²²¶»³À¿¯É¯µ»º°´
°Å½Ç¯É¿³°¼¸»Èº¿´¿»´º·Á½ºÈ³Å´Ã¿É´Á·³¿È¸

!!!¯°³²´½Á°¹È½³
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¼²´Æ²´½Á½¹È½³!!!

³Ç´É»³°¸¶¼¸²»¸»É´¯Ç³»³Ç´É»²´°ºÉ´¯Ç³»ÉÃÀ´¿³²´Æ¿
¼³¸º³²½´»½¼¸È¿¯É´Å½º»°¯³µÉ¯¼¸ÁÅ°½¼¸°Ç¼¸È¿¯
²»¸³È³²´ÁÉ³É¯É´»É»°´È¶²´¯½³µÈ³¯ÅÇ³°¼ÁÃ´Á½È
É¯µÆ¸ÃÀ½¯»³µ»°¯¯»Ã¿³µ¾´»À°Ç¸Æ³»ÁÇ²¸¸¶°»°¸Æ
¼¸°³´¯´»È¼¸Ç´³³È²»¸»³¯ÇÉÉ½¯°ÈÉ¸È¸¯³³½±´²³¯»
³Ç´É²½´»¯´³È²´¯½¼¸¶½È´³Ç´É³É¯
kÀ´É³»È³»¯È³È²´½¸»³É¯³¸¶É²»¸³¼Á²½´»³É¯Èº
¸¿´¿È¸²´½¸»¹É´¯¶½ÈÉ¯Ç½±³³¿´ÁÈ³°´ÈÉ³È¹»°¯ºÉ
¼¸¸À½²»¸³É¸°°¼±¹´Ã³³ÇÀ½³É¯²»¸»Ç²È½¾¸¸¿ÁÇÀ¶´
»¸¶É³»¶°·½»À¿º¸³»´¼¸»º³½É¯Å»³º¸ÇÅ¯½¯³$ÉºÀ½
¼¸»ÆÈ³È¸½¶¼Á´É´¯¶´»È»¯»³µ°Á¸ÆÈ³»³±´Á´»É´Ã¯»
¹º°¸²´ÆÉ½½É´¿Æ»
Æ´¸²°³µ¸ºÉ´¯½±´²¸²½ÇÉ´¸ÉÉ»³Å´Ç¯»³¿´´º°¸¿¯
É°¸¶É¯²»¸»É´¯Ç³»¼¸ºÇ²³É¯²°»´¯Å½¸¼¸Ç´³³È¾´¸ÁÇ³
È±Ç³É¯³Ç´É³É°¸¶É¯¼½ÅÁ¼»Å¯´¶ÉÃ¸¼¸Ç´³³È³Ç´É³
³µÉ¯´È¸±Ç¸¼³Èº³Ç´É³»ÈÉ´Æ¸É½³É¯³Ç´É³²´½¸»»
¼³¼¸¸¿¯·¿´ÃÀ´¸³¸³Å´¶³³µÉ¯¼¸¯Ç½È¼¸ÈÁ½³¼½ÅÁ°
¸¿¸Á°³¶½È³Ä´Å¸¿É¯³¯Ç¸²»¸³Èº¼¸¸°¸·ÆÃ¯ÇÉ´¸³°Ç³´¸³¸
Á¸ÆÈ³»´»¼´Ç±¸È³½³µ¾¶°½°³¯½»°¸Æ¯´³È¹º»Á´¸Ç´³
¸»°ÁÃÈ°É´¯½¶½´»´¯¸½¶¸ÆÇ¼³¼¯»°¯¯°³Á´°È°¼±
¸´¿¸È¼´È´»Å¯»»´¶¸¯»³µÉ½¯°¶´½È»
»´º¸²»¸»º³·´Ç¸À°Ç³¼ºÀ½Â¸À´³»³Å´Ç¸¿¯¼´¸À»´
È±Ç³»º¼Á°»³½´É´¯¹¿¶»´´°¾¸½¯³»ÆÇ¹¸ÇÅ¶¸»Å³»
Ç°²³¯¸³´»È³¶»Å³³È³È±Ç³³É¯´»ÉÉ»¼»´Á°È³°³¯³´
¼¸¿É´¿¼³È¾´½¯³È´Ç¶¯Ç°²»º½ÇÉ´¸¼¸Ç´³³É¯¶½È½È
»°±´½¸É»°¯´³´¸É´»´º¸°

¶º°´¿½½³µÉ¯ÈÇ´²³É¯´¹»È¾°³¯´³¸º¯»´»¯ÇÈ¸°
»È¾°³³¸³´»¸¯º´¸»Á°´È¶»¶¸»ÅÉ¼¯´¸°¯¹É´¸³¼ÅÁ½
´É´¯²½»É´´¸Ã»ºÇÉ´¸¸¿¶»À¹´Ã³ÉÈ¹¸»Á³Æµ¶¼¸¿ºÈ³
ÇÉ´¸³°Ç³³»¸Á´½´³°´·³Ç´Å°
¼»´ºÉ¸È¸¯³³½±´²³¯¸³É´¶Ã¯»³°´È¶´ÉÃÀ´¿³²´Æ¿
¹´¿¸¶°ÇÉ´¸°¸À¸À°³»»º³´³µÈÁ²´¸³Ç´³»º´³µ»Á¼¸Ç°²½
¼¸²Ç´¸¯»³²´²Ç²´¯½³½Ç°³µÉ¯¼¸¶Æ´»¼¸°Ç³½¼´È½»°¯
¼±°ÇÁ¸²½³Ç´ÉÇ´Á¸È»Éº»»²¸ÃÆ½¯°¯¼¸Ç°²³Æ½´Á»
°´È¶¸º³Ç°²³³µ²´½¸»³È²»¸»É´¯Ç³»¸²ºÂ¸¸Á²´¯½¯´³Èº
¸É»°´³Æ´½Á³¶¿¯¶¿¯¿¯°¯³¼¯»°¯²´¯½²½¶¿³µ¼¸¸¶°
¼´»º³´´È¯»³µÈÇ²½³É¸°»É¯Å»¸²º¼Æ¯´³ÈºÉ¸¿´ÅÇ
É´ÈÁ»ÆÈ¶´»¾¸¯È²´½»»°³´¯¯»¯°¯È¼¸¿Ã³Ç°º²»¸³
É´Æ¸É½É´ÈÁ»¹¸ÇÅ¹º¸ºÆÇ³µÉ¯³È´Á¯´³È´³µÉ¯
É¯µºÉ´±³¿É³½Á¸±É¯»³Ç´É³
É´¯Ç³»¯»È¸²º³»¸ÃÉ°Ç°²»¯»²´¯½²¸ÃÆ½¯°¯¼¯
³¿´´º°´É´Æ°²°»»ÃÉ³»¼´Æ½°»°¯´»È²»¸»É¸»¸»È³½±´²
É´»¸½É¯´¸ÉÃÈ°»½»½½ÆÇ¾¸Ã´»¸¶»´¯¼¸¿´»Á¯Ç´Æ¯´³
¯»È³µ°³°Ç³³ÈÁ¯»¯´³°»³Æ½´Á½»»ÃÉ½¯»´³»¸ÃÉ³
³Ç´Æ¸»´¯È¹´½À»ÀÃÀ°°È´¸È¯°¯»È³ÇÆ½¾ºÉ¸¸Ç°¸²
²¶¯¼Á¼¸»¸½¸ÉÈÂ¸»¶½´»Èº¿¾º¯´³ÈÉ´Æ´¶Ç¼¸É¸Á»
k¾´¸Å»¯°´¸ÇÈ¯k°¹ºÇ¶¯»°¯¯Ç°±»¯Ç°±¾¸°¼¸»»ÃÉ½³
¸Æ´ÀÃ°´É´Æ°²°»»ÃÉ½¯´³³ÇÈÁ³¿´½È°É´Á½²»¸µ´½¯´³
È´²Æ³É¯»»³½´¶°È½¯´³Èº³¶½È½²Æ´Ç¯´³³Ç½µ²
¼¸¿´½É´ÇÈÁ³°´·´»ÈÉ¸È¸¯³³½±´²³ÈÆÃÀ¾¸¯¯´³¹´Ç°
Ç°²¾°´½º³µ¼±È³»¸ÃÉ°Ç°²½¯»È¯°¯´É´¯»È³½±´²³½
´»ÈÉ´°¸È¶³É¯¼¸»¸½°Ç¯É»ÇÈÃ¯¸¯È

ĘĞ đĜēčĕĕ ęĕėĤčČ ĦđČĚ
'ĝ"ĥ ěĕĜģ' ĦĕĜėđĦ ĦĤĎĝĚč ČĤĚĎ ĕĠď 1,710
¸ÇÈÉÈ²´¶Â´À°¼¸¸ÆÉ³È¸¿È³Ç´µ¶½³»È¸¿¸½È³¾¶°½°
¼¸¸ÆÉ¸È¸Á¸ÈÉ³¾¶°½°´ÀÈ³½¸Å¶»Á¼¸ÃÉÉÈ½³´¿¶°¿
¯Ç½±¸Ã²»Á´¿¶°¸¸¼³¾À¸¿°k»¸Á¸°Ç¼´¸°k³É´ÅÇ°
¯½´¸³¿È³È¯Ç¼¸»ÆÈ¼¸¶ÀÃ¾¸°´Ç¸ÁÉ°ÈÉ´ºÇ°É´ÉºÀ½°
É´°´ÉºÉ´½°¸³±¸±¶¾·Æ²Á´½³»¸±½É¸¿ÁÉ³Å¸°³º´À
¾¸È´²¸Æ¾¸·¸±³·´ÀÇ¸µ¿¼¸Ç²¿
¯ÇÉ°¯°°´¯Á¸Å½¯°°¯½Æ¯°°
´Á¸±¸ ¼¸¿¶°¿³  º» ÂÀ´¿°
¼¸ºÇ°¯É´ÇÈÁ¼±³¿¸¶°³¸²Æ´½»
É¸¿º´É³»Èk°»´»À½k°¼¸ÃÉÉÈ½³
Ç°ºÈ¼¸¿¶°¿¼¸ÃÉÉÈ½´°»´»À½
²´½¸»³Ç´µ¶½°´»´ºÀÈ³»Á´¿¶°¿
²¶´¸½°¼¸³´°±¼¸¿´¸Å´»°¸Æ´¼²´Æ³
ÀÈ³¸Ã²»º»Á¼ÁÃ³¾¶°¸³»¼¸ÈÇ²¿´»¯¼¸½º¶¸²¸½»É
ÂÀ´¿°Èº´»¯¼¸½¸²Á´¸¶º´¿³Ç´µ¶½³É»¸¶Éµ¯½´²½»¿È
kÀ´É³k¸Ã»Á¼±¼¸¿¶°¿¼³¸ÈÇ¸Ã¼Á¯Ç½±²´½¸»»
¸»´²±¾¿°Ç´¾¿Ç½»È³Æ´½Á³¼ÉºÇÁ³»³ÉºµkÀÈ¾¸¿ÆkÉ¸¿º´É
¼¸ºÇ°¯³»È¼¶°È°´±¸»Ã³ÇÈ¯É´²Á³´¼¸±´¶³»º½»¯ÇÈ¸
»Á¼¸½ÁÃÉ´ÇÈÁ¼¸Çµ´¶´³Ç´É»È³»³´¯°¼½ÅÁ¼¸É¸½½³
´»´ºÀÈ³É¯ÉÁ²»´¾¶°½³Ç´º°²´½Á»´»º´¸È¸²º´»´ºÀÈ³

±¸·À´»°ÆÁ¸
´»¯¼¸½¸°´»°¸Æk´ÈÇ²k»ÈkÀÈ¾¸¿ÆkÉ¸¿º´É¸ÃÉÉÈ½º
Ç´µ¶½³»È¸Á¸ÈÉ³¾¶°½°ÂÉÉÈ³»¼É´¯¼¸¿¸½µ½³¼¸°Éº½
¾¶°½»ÁÉ´¯»½É´°´ÈÉ°¸È³»¼³´ÈÇ²¸¸´°É¸¿º´É°¸¿È³
¹º¼È»²¶´¸½°´¿º´³ÈÉ´»¯È ´°´¯Ç½±¸Ã² »È
É´ÉºÀ½°¼¸¯¸Æ°³¼¸½º¶¸²¸½»É»ÈÉ´´Å¸²¸»Á
ÀÈ³»ÈÉ´¿´È³
°¸³Ç´µ¶½³É»¸¶É°¹Ç²»³¯Å¸kÀÈ¾¸¿ÆkÉ¸¿º´É
ÀÈk»È¼¸²´²±²¸½Á³»³Ç·½¹´É½k¸½´¸³Â²³k»È
¼¸ºÇ°¯É´¯½¾º¯´´»´ºÀÈ°¼¸¯¸Æ°³¼¸²´³¸pk¾²¸¯
´»´ºÀÈ³»Á¾¶°¸³»³¶»Å³°´½¸¸À³¸»Á¸¿°
ÂÉÉÈ³»¼¸ÃÉÉÈ½³¼¸ÈÇ²¿É¸¿º´É³ÉÇ±À½°
Â²³»Ák³Ç´É¾¸¿ÆkÉ¸¿º´É»È¼¸¸È²´¶³¼¸¿¶°½°
¾¶°½°¼¸ÃÉÉÈ½¼³¼¸È²´¶³Á°Ç¯»É¶¯Èº¸»°°¸½´¸³
¯Ç½±¸Ã²»Á¼ÁÃ»º°¹ÇÁ¿³¼ºÀ½³
¸²Æ´½³Á°Ç¯»kÀÈ¾¸¿Æk¸¿¶°¿¼¸µºÇÉ½³¿È¸Å¶»É¶¯
»Á¼¸°¸È½¼³É´º´Ç¯É´ÁÈ¹È½°´ÄÇ¯³¸°¶Ç°³¿¸¶°
´²½»¿È¯Ç½±³¸Ã²»º»Á¼¸¸ÆÉ½¾¶°½³¼ÁÃ»º°ÈºÉ´»¯È
¸»°°¸½´¸³Â²³»È±¸³Ç´µ¶½³¸¶º´¿³Ç´µ¶½³É»¸¶Éµ¯½
¾¶°½³¼¸¸ÆÉ½³°³Ã´ÆÉ°¼¸²½»¿³¼¸Ã²³²Á´
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ĦĜđĦėĐ ĦďĕĚ Ęĥ ĐėĘĐĐ ĐĤĚČĜ ĞđďĚ
$´µ³Ç½§´¶»ÁÈ¸¯¾´µ¶³Æ»¶Á´²½´$É¸Å¸Å³ÉÈ¸°»°ÆÀ¸Ç°½¶Ç±³Ç¸½¶³È³Ç½§´¶³¸³½
¸Ç³Ç´ÃÉ³Æ»¶³É¯Ç¸À³¯»»Á´Ã°È¾´¸º´´ÉÇ´Å´²±°³É²¸½
¯´³¾´²¿³É¿´Éº°É¯µÉ½´Á»É´Ã¿ºÁ°Ç¯É°´ÉÇ´Å³µ²±°
´É²¸½½¹´Ç¯²±°³ÇÈ¯º´¾³º³É²¸½»²±°³»²´±¾¸°À¶¸³
¹È½»´É²¸½É¯ÇÅ¸ÆÇÈ¯º¾º»Á´³²´°Á³²´°º°¼±´Ã¯´³
É¯Ç¸µ¶³»´Ã´ÀÈÂ¯´Ç°²°¼±Ã»º¾¸¯°´È³²´°Á³ÉÁÈ
²°»°³²´°Á³ÉÁÈ»¯¸³É´À¶¸¸É³³È¾´¸º¼²´Æ³´ºÇ´¯»²±°³
¾Ç½»³½º¶¹Ç²ÇÃÀ°¼Ç°
°É´º¯·¸»È¸ÆÀ°¸¿Æ¶Ç±³
Æ¸kÅ¸¸°´»´À³È½ÇÇ³½¸ÉÁ½È
ÆÀ¸Ç°½¶Ç±³´¿Æµ¼È°»µ
É¸Å¸Å³¼¸È³»¯»È²¸ÃÆ½³¸³È
¸½²µ¸±§ £̄ º ²¾´¸º²·¿°¯³¹´É»
¸Ç³´É¸Å¸Å¯»°¹»´³È¯Å½¿
³º»³¸ºÆÀ¸Ç°½¶Ç±³Ç°ÀÈ
¯Ç½´¶»³ÃÆÉkµ¸¸±µ±¸½k´µ
¡
É¸Å¸Å°¼±
¸ÆÀ°¸¿Æ¶Ç±³¹º»Á°É´º´
»µÈ¸¯¾´µ¶»³µ¸ÉÇ½¯´
Æ¶Ç±³Ç¸°À½´¼¸ºÀ³¯»´
¹É¶¿Æ»¶³´»¸¯º´È´Ç¸Ã¾¸¯kµ¸¸±µ±¸½kÈ¼´È½¯´³´½Á·È
 ³Ç´À¯³³¿´³º³¸²±°»ÁÉÃÀ´Éº³µ¸Ç³¾º¼¯È²±°³½
¹´É¶º²±°³Â¿º°È¶¿·¿°¯³¹´É»´ÉÀ¿º³¸²¸»Á¼¯È²´Á´
¼´È½É»ÀÃ¿É¸Å¸Å³Ç°´¶½¯´³´»¸¯º°È¶¿´É´¯¼¸¯¸Å´½Èº´
É¸Å¸Å³¸·´¶¸º³Ç´½³¸´ÈÁ³¾½¯»´³ÈÁÉ»È³º»³³
¼¸·´¶´»¸¯´É¸Å¸Å°°¸´¶½¯´³ÈÇ¶¯»ÆÇ²±°»ÇÈÆ³»¼¸º¸ÇÅ
¼Ç·°Ç½´»ºÉ´Ã¿ºÁ°Ç¯´°´¸³¼Ç·°²±°°¼¸°´¶É´¸³´»¯
´²±°Â¿ºÉ¯¼²¯°´¶É¸È¼ÁÃ»º°¾º¼¯´·¿°¯³½´É¯Å´³
¾ºÉ¸¯»Ç°²³´¸Ç½±»´É¸Å¸Å»ÀÃÉÉ¸Å¸Å°
´ÅkÇÃ³½»È¾¸¿° ±¯¸¯¼²¯É½È¿B
@»³°°²¶È²Æ½³¸»º³½º¶¹Ç²

¾½±Ç°°ÆÁ¸°Ç³
¸Ã»Á¸ÈÇÈÇÃ½´"ď ÿč ŖŃĚü ěĐāý ŊĐÿ ĺ ÿč ĀĘ øđ"Ç½¯¿Á´°È³ÉÈÇÃ°
É²¸½ÈÇ½´»º´É²¸½º¯³ÉÈ$k¥´²§ ½kÇ½´»²´½»É³½»µ¶
É´¶Ã¯»´ÇÉ´¸¯»¾³º³É²¸½ºÆ´¸²°³¸³ÉÉ¿´Éº³
´µ³º»³¯»³¯¿»¸´´¸¿°Ç½¾³º³»¯»Å°¸°Ç¾´¯±³»¯´È
ÉÈÇÃ°¯»´¾¯º³Ç½¯¿¯´Ã¯Á´²½´¼¸²±°³É¸¸ÈÁ¸¿¸²½¯¸³
»È ¼¸Ç¶¯³ ¼¸·ÇÃ³ ¾¸° ³´ÅÉ
$¼¸²±°³É¸¸ÈÁ
¼´Æ½¾¸¯É´²´°Á³»º°È°¸È½´
¼¸Ç³»»´º¸È¾´¸º¹º»Á²¸ÃÆ³»
Æ»¶³É¯Å´³¸²¸»Á²±°³¸»´ÈÉ¯
ÉÇ¸ÈÆ´·¿°¯³¸°±»Á½ÇÉ´¸½³
·¿°¯»µ¶´Ç½¯È¸Ãº´·¿°¯³
·¿°¯³É¸Ç°Á»¼´±ÇÉ°´µ¸¸±µ±¸½
²±°³É¯³¸°±³¼¯Ç½´»ºÇµ´±
Æ»¶³°È¶¿·¿°¯³ÉÇ¸ÈÆ¸²¸»Á
Çµ±¿´»¸¯º·¿°¯°°¶É¿ÈÇÉ´¸½³
³Á²»¾È²³É½´ÇÉ»°¯²±°³¾½
¼¸²±°¸¿È°³ÉÈÁ¿¯Ç½±°É¶¯
¶Çº³°²¸ÃÆ³»È¸´¿¿¸¯·¿°¯³È¾´¸º´¼¸À¿º½´É¿´Éº²°»°
ÉÆ¸´²½²±°É²¸½»Á
·¿°¯´µ³º»³»Á»¯´Èk¼²¯¸¸¶k³»Á°»k¼²¯É½È¿k°´
¸½ÈÉ¸Å¸Å»Á±´¿°É´¶¿½ÉºÀ½°¯Ç½±³¸Ç°²½µ¸¸±µ±¸½
É´¿ÇÆº²´ÁÉ´¯Ç¿¾¿¸¯È¹º¾ÇÃÉ´²±°³É´Ã¿ºÉ¯»Ã¸ÆÈ
¾´¸ºÉ¸Å¸ÅÉ°´¶½¹º°Ç·Ã¿²±°³¾¸¯É¸Å¸Å°É´°¸¸¶½³²±°
É¯Ç¸É³»´°´È»¯´³²¸ÉÁÇ´ÃÉ³Æ»¶³É¯¹É¶¯»²´Á»ºÈ
´µ³Ç¸ÃÉ¯»³´É´Ã¿ºÁ°Ç¯»Á°²±°¾¯ºÈ¸¾º¼¯´É´Ç¸ÃÉ³
kµ¸¸±µ±¸½k¼¸Ç½´¯¾¸¯Á´²½´·¿°¯¸²¸»Á³Ç¸ÈÆ½³Á´Ç±³¿¸¯
$Ç´ÃÉ³Æ»¶³É¯µµ±´»¸¯º´
¸³½¯´³¾´²¿³É¸Å¸Å°È Ç°À³ÉÃÀ´É°k¼²¯É½È¿k³°¸È½´

$¾³º»¯´°¸È¸²º¼¸Ç°²°¾Ç³¯É¯À¸¸Ã»¹Ç´Å³¸³Á´²½s
$¾È²³É½´ÇÉ¸´´¸Å°¯Æ´´²»±Á³¾´´Á»¶½¿¸º°´Éº³½»s
$¾°ÇÆÉ°ÇÆ³º³Ç´É³²´½¸»°È¶¿Á´²½s
$¯´°»²¸ÉÁ»³²´É¾°ÇÆ»·°É¸¯»Á´²½s

´ÇÈÆÉ³³È¸ºÇ»k³Ç´É³»Á²´²ÈÇ²kÇÃÀ°É´°´ÈÉ³»º
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ĎĤčĜĕđ ĕčĢ čĤĐ /// ĞđčĥĐ ĦĥĤĠ ĘĞ ęĕĜĕĜĠ

?ĐĕĘĞ ĤđĠĕĝč ďēđĕĚ ěĕĜĞ ĥĕ ĦđėĚĐ ĦĤĥĞĚ ĐėĚ đĒĕČč
¸³½Á²¸¯»´¿¸°Ç³È½ÈÈÇ²½³½Ç¶¯¾Ã´¯°kºÈ¯Ç³k¸Ã°´
¾Á½»´»Ç½¯È¾´¸º´¼¸ÇÅ½»Á³°Æ³¯¸°¸ÈÉÃÀ´¿³³º½³
Ç½¯¿´ÇÃÀÉ¾Á½»´¾¯ºÇ½¯¿³´È³Ç¸µ±³È½³ÈÁpÇÃÀÉ
³¸»Á´ÇÃÀ ±¯»¯´¸
¼³¸¿°»¼º¸¿°´´ÇÃÀ¼º¸¿°»
º¯´Ç¶¯Ç´²»¼³¸¿°´
Ç½´¯ ³°Æ³ÈºÈÈÇ²
´É¿´´ºÇÃÀÉ¾Á½»´»
³°Ç¯³Éº½É¯¯¸°¸È
³È½¹¸¯È¯Ç³³ÈÆ³´
¸Ç°²½³´È³Ç¸µ±³ÈÁ
´°Éº¿¯»²´ÁÈ¼¸¯¸°¿³
´¿É¸¿¼¸¯¸°¿³»ºÈ¼Èkº´
»º¯°²Á³Ã»Á³È½»
´¯ÇÆ¿¹º»´¯¸°¿´¯¸°¿
´¿É¸¿¯»È³»°Æ¸Ç°²
¸Ç°²½³Ç´É¸Ç°²¾¸¿²¾¸¯´Ç½¯ÈÃÁ¯´³»°Æ°¯»¯°Éº¸»
ºÁ¾¸¿²´¿¸°Ç³È½³²½»¼¯³»°Æ
³È½¾²ÈÇ½´»ÇÈÃ¯³Ç´É¾É½Ç¶¯¯½»È°²¸»´ÈÆ³´
¯Å½¿¸Ç³¾¯º»°¯¸¿¸À½¼»°¸ÆÇ°ºÈ¼¸¯¸°¿¸Ç°²½Èµ±
pÇÃÀÉ¾Á½»°´ÉºÈ³½³¯Ç¹¸¯´³Ç´É¾É½¼²´Æ¼¸ÇÅ½°
Á²¸¼¯²³ÈÆÇÉ´¸´»°¸Æ¯»²´ÁÈÇ°²½Èµ±³ÈÁ¹¸¯¾º´
É¯°´½¹È½³°¸Ç³²³°Ç¯È¸ÈÁ²¸¼±³»´º³Ç´É³»ºÉ¯
ÁÅ´³°Ç¯³Éº½

('č ,'ĕ ĦđĚĥ) "ę üĕĤÿ øĢĚü øŁ ĕŕü øĘ ÿŋĞÿ Ħø Đü Ĥĺþ Čú ĦČý ŝøĜ üŁ ě þčŅ ŝøĜ üč ĕ ýĜ øĒČĀ øŁ ĤŐý ĝÿ ŕø ěĞÿ Ěÿ øĘŅ"
³È½»Ç½¯³°Æ³È¯°´½ ²³ÆÀ¸Ã±¸³ÈÇÃ³°ÇÉ´½È°
³½°µ½Ç°¯»¯ÈÇ´Ã½É¯µ°Éº¯»³È½´³°Ç¯Éº½¯´°ÉÈ
´½º³°Ç¯Éº½´µÈ¹¿°¸¿µ¯°ÇÃÀÉ¾Á½»´°ÉºÈ
³¸³È³°Ç¯³»´À¸¶´°ÁÇ³»Á»¯´¸É¯´°¿°Ç½¯¿È
´ÇÃÀ¼º¸¿°»³¸»Á ±¯»¯´¸»¯ÇÈ¸»Á´¿½µ°
³°Ç¯³Éº½»ÁÇ´Ã¸À°È¸È²¶´¸½³¾¸¿Á³³½°Å´
ÇÃÀÉ¾Á½»°³µµ½ÇÈÉ´º½³Ç¯È½ÇÉ´¸
¼¸¿°¹Ç²È¼´È½ÇÈÃ¯ ·É´¯¼È»²Ç³kº´
É°È²·ÃÂ´À¾¿É²º°±¶´³°Ç¯°Æ´¶È»¼¸¿·Æ
¼¸¿°³¹Ç²¾º»´°Æ¶È»¾·Æ»´É´¯¾¸Á¸¿Å½È Å
¼¸Ç¶¯½ÇÉ´¸³°Ç¯³Éº½ÇÃÀ»
¾°½Ç³ÃÁÉ¯µÇ¯°½ ¯Æ´ÀÃ»¸Á»ÇÆ¸¸»º°´
»º¯¸¯»¼´¸³²ÁÈ»¯¿¿¶´¿°Ç¼È° ²¸Æ´ÀÃ¾»³»
¯»½½¼¸ÇÅ½»´°±°À¿º¸¼¯k¸Ã¯´¼¸ÇÅ½°³°Ç¯
´¸É´¯»Ã¿»º°´¶¸ÈÇ½¯¿µÁ´»º»Á´²¸³µ´»º¯¸
»º¼´¸³¾¸¯É´º½³Ç¯È½ÈÉ´º½³»º½³¿´È³°Ç¯³Éº½È
´»¯È¸³°Ç¯Éº½°»°¯É¯µ³½»´¯È»²º¿³´¾°³Á²´¸¾¸¯´Çºµ
»º´¯³°Ç¯³¾¸¯È¯»Ã³´À¿³»ÁÉ´Ç´²³¹È½°²º¿³´¾°³
É´»È»ÉÈ³»ºÉ¯¼³»ÇÃÀ»¹Ç·Å¿¹¶Çº»Á´¼¸ÇÅ½»´°¸½
´¸É´¯»Ã¿»º°´¶¸È¼¸¸´Æ¸´¼¸ÇÅ½É¯¸Å¸¸Ç´Ã¸À»º´¾¸¿Á³
È´Ç¸Ã´pÇÃÀÉ¾Á½»³pÇ¸ÃÈ¼¸¸´Æ¸³°Ç¯³Éº½¸Á¯Æ´´²´
Ç´Ã¸À¹¸¸ÈÁ´²½pÇ´ÈÇ´º°°²´Ák¸Á´BºÁ²´¯½¾´º¿´ÇÆ¸³µ
@É´º½³Ç¯È½ÇÉ´¸³°Ç¯³Éº½°

?ĐĕĤčĔ ĕĚēč ēĝĠ ěčĤģ ĦČ ĘĥčĘ ěėĦĕ ĖĕČ
´¿½½¯¸Å´³»´´°Ç´Ã¶»´³¸Ç°·»¹È½¿
³¸Ç°·¸½¶º¼¸½¶¼¸½
ÃÁ°È¸¸»´¸¶¯¼È°¯¸°³ÂÀ´¸À²ÇÃ°´
³°Æ³È²¶¸¯´°»²¸ÉÁ»È ¯º´·Ç´½È
¼¸½¶¼¸½³µ¼³½k¯´¼¸»È´Ç¸°¼¸Ç°²k¸
¼´»º¼ÈÇÀ¶¸¯»È¸²º³¯´ÃÇ»
 ±µÇÈ³ÈÃÁ°È¸¸»kº¹Ç²²´Á°´
ÆÈ½² ²Á °¶ÇÉ³» ¼¸»È´Ç¸ ³²¸ÉÁÈ
¼¸»È´Ç¸¹´É°´¸³¸³¸Ç°·¸½¶¯»¸½½´
¯»¯»½»¯´Ç½¯¸»±Ç³¸»´ÁÈÈÈ¶¾¸¯´
´¿¸¸²³¸Ç°·¸½¶»¸°È°¯»¯¼¸»È´Ç¸»´¿¯°
k³É¯³Á²ÄÇ¯³³¯»½¸º ¶¼¸¶ÀÃk¸Á

('Ĕ ,č"ĕ ĦđĚĥ) "ĘŔ
Ĉ Ā ĂčĚø Ęĺý ĀčŅ Č ĀĜ ŅōŌþ Ěü ŅĘ øėČāŕ ĘČ"
ÿ
´»È°È¶ÀÃ¯²À¶°ÇÇ½¯ ¯½¼¸¶ÀÃ°
´É»¸º¯»Á¸ÈÇ°´°¸¸¶¯¸Ç°·¸½¶°
¼¸½°´»È¸°È¼´È½´
¸½¶´¿¸Å½¹¯¸³¼È¼¸¿´Ç¶¯³´ÈÆ³´
¼¸»È´Ç¸°¯¸Ç°·
¾¸²³³½k½±³É¿´´ºÈÁ²¸´³¸¾°³kº´
¯°´½È Ç¯¸°´ Ç°²³ ¼¸¸Æ ³¸³ ´»¸¯
¼¸»È´Ç¸½È ¼¸È´²ÆkÃ¯½´¶¿ÉÈÇ²½°
É´ÅÇ¯³É´½²¯»º¾¸º¸¸´È½´¾¸ºÈ½¿´¸³
³µ¸¯»ÉÁ²»Ç°²°¸Æ°³¸³¹»½³³½»È´
¼¸»È´Ç¸°È³½²¯·´¶»º¹¸¸È³¿¸²½
³½²¯·´¶³µ¸¯ÉÁ²»³¸³´É»´º¸°º¯´
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?Đčđē ĕďĕ Đč ęĕČĢđĕ ęČĐ ĥĚĥĐ ęđēĚ ĐĦĠČĜĥ ĐĢĚ
ÉÇ´Åº´¸³È»¯ÇÈ¸¼Á»ÈÉ´¿´È¯Ç³É´Å½³ÉÇ´Å³É¸³¹ºÈ
¼³¼¸»´±ÁÈ´¿É´°¯¸È¯Ç
´Ã¼¸Ç´º°k»³¼°½Ç³»Á¯·¸»ÈÆ¶Ç±³»³¿´½¯¹Ç²°
ÆÀÃÈ¼È¼°½Ç³¸Ç°²½¾É¿´¸¼´±ÇÉ³¸Ç°²»Á³ÈÆ³ °¸³
³¿¸¯È³»¶³¾½³Ç´·Ã³½¶°É¸Ã¯¿³³À¸ÁÈ
º¯´¯¸Å´½³³¸»Á¾¸ºÇ°½¾¸¯´¼¶»³¸´ÇÆ
³Å½É°´¶¸²¸³µ°¼¸¯Å´¸²Å¸º
 ²Ã¯ÇÉ°¯°°k½±³ÃÁ¼ÈÄÇ¸É´
²¸»ÉÃ»´¶¸ºÇÆ´°°³½¸²¯½È½È³È
Ç´¯½ ³Á°Å É¯ É»°Æ½´ ¼¿¸³±³ ¶ÉÃ
k¸Ç½¯ ·»É°Èk½±°´¼ÈÉ¯Å½¿ÈÈ¯³
¼´È½Ç´¯³¸½¶»¼¸°È¶¿³¸Ç°·¸½¶È
³µ»º½¼¸¯´Ç¼¿¸³±³¶ÉÃ»Á¼¸Ç°´ÁÈ
È½½È¯¯´³¼¿³¸±³È¯È
 ·É´ºÇ°k½±°È½ºÇ¶È¼Á³É¸³¸Ç³¼¸ÇÅ½É¯¸Å¸³¿³´
É¸Ã¯¿º³¿¸²Ç¶È¼ÁÈ½È³¼´¶°É¸Ã¯¿³³À¸ÁÈ»¸º¯´
³Å½É°´¶¸²¸³°¼¸¯Å´¸´¯¸Å´½³³ÉºÇ°´³»¶°É°¸¸¶´È¯°

(Ĕ"Ę ,č"ĕ ĦđĚĥ) "ę üĕĤÿ øĢŌü Ěü ŅČĕ üĢŖĐ Ĥĺþ Čú ģ ýĢ ĀŁĐÿ ĦČþ ŅĠČāň ÿđ"
³Ç´É°Ç½¯¿´ÆÅ°»ÈÉ´À¸Á¼Á¼¸ÇÅ½½¼¸¯Å´¸»¯ÇÈ¸¸¿°
É¯µ´Ã¯³Ç´Å³µ¸¯°Çºµ¿¯»ÈÆÇÆÅ°³É¯k´Ã¯k¼³È
¯È¸»¾½¾¸Á·Æ´´³´¹ºÆ´ÀÃ³É¯¼±ÇÉ½¾É¿´¸¼´±ÇÉ°
¸Ã¯É½´¾´³È¸Ç»Á¾¸Ç²À´¼¸ÇÅ½½´Æ¸Ã¯²
¼´Ç¯¾Ç¸·Ã¾Ç¸Ç¶¯È½¸È²¯É½´¶½¾´³»
k´º´Á¸½¶¯»
¼È¯Ç»ÁÆÅ°³É¯´½ÈÈ´¸Ç°²°Ç¯´°½
»Á°²À¸¸¾º´È½È³¼´¶½³Ã¯¿ÆÅ°³´
·´¸Ã°»´²±³»´²±³É°È»ÇÅ´¸°¼¸·´¸Ã³
³À¸Á³Â´·¸Æ»µ´k¾´µ½¼ÆÃÀ¾´µÃ¶¸¯Å´¸k
³Å½´¶¯»È¼³¸È¯Ç°³Ã´ÅÇ³Å´½Æ³ÇÇ¶°
³Å½³´»º¯´³ÉÃµÈÈ½È
¯»È´°ÉºÈ¾º´²½»¯»È³¯Ç¿¯ÇµÁ¾°¯³½´¾°½Ç³½¼»´¯
É´º´À»¼Á¸±³°ÆÇÉ¯µ´Ã¯´¹Ç²°ÆÅ°³É¯´Ã¯
¼³Ç°¯ÉºÇ°kÀ°¯¸°½¾É¿´¸¼´±ÇÉ³»È¼¸È²´¶½³´¸Ç°²ÃÁ
É´»´±ÁÉ´Å½³É¯É´ÈÁ»±³¿½»¼Á· ²ºk½ÁÃÈ²±³»Á

ēĝĠ čĤĞč ġĚē ĤđėĚĘ ĤĦđĚ ęČĐ
?ĦđđĢĚđ ĐĤđĦ ĤĚđĥ đĜĕČĥ ĕĚĘ
È´¶»È¸Ç¸ÃÈÇ´À¸¯³¾½µ²ÁÄ½¶³É¿¸É¿
¶ÀÃ°´¿»º¯¸È
¶ÀÃ°ÇÁ°Ç´º½»ÇÉ´½¼¯³¾´²»È¸µ¸Ã»´
°¿È½k¸Á´½´ÉÇ½´È´¿¸¯È¼²¯»Ä½¶
»¸º¯³»Ç´À¯´³²³º»³Ç´¯¸°° ±ÀÆk¸À
¼È½´¿¶Æ´¼¸¸²¸»·´¿´¿¸¯È¸½»¾É¸»¸°±

(đ"Ĕ ,č"ĕ ĦđĚĥ) "ę þėĕŕý ĀŁĚü ĤāČŔ
ĉ ø ŅĦĕ üŁĺø ŕÿ ěŖĺČĤü ĐĀ ęŖň ÿŁ"
¼¯»¯È¿ ±»Æk¸À³½È»³Ç´ÉÉ´È°
´¿¸¯È¸½» ¶ÀÃ» ¹´½À Ä½¶ ÉÉ» ÇÉ´½
»´º¯»½²¸ÃÆ½´¿¸¯È´°Á²´¸´½´ÉÇ½´È
´É´¯È´»Å¯Ç´Ç°È¾´¸º²°¸È³´¶ÀÃ°Ä½¶
Ç´À¸¯»Á¼¸²¸ÃÆ½¼¿¸¯´É¸°¸¿°´È¸¯³
ÉÁÈ½³°Ç³¾½µ¾¸¯È¾´¸º²Ç´À¯¸¯²´³µ

?ęĕĤĢĚĚ đČĢĕ ĦđĥĠĜ ĐĚė
¼¯¸º´¸³¯»Ç°²½°¸Ç³ÈÉ¯µkÀ´É¶¸º´½´
³¿¸ºÈ³¼³¸»Á³ÉÇÈ´È¸¯Â»¯É´¯½ÈÈ
²¶¯½¯¸°½¾¯ºÉÅ°´Æ½³·¸È°¼»´¯
É´°°Ç¼¸Ã»¯¸¿È¾ºÀÇ±È»µ¼¸¿´¯±³
kº¾°½ÆÇÈ¼´È½kÀ´É³É¿Á·É¯³¶´²´
¼»´¯Â»¯É´¯½ÈÈ´¸³³»Á½´³¿È¼¸ÇÈÁ
È¸¯¾´¸»¸½´¸³Â·³´¼¸È¿³»»´º¼»´º¹À
Æ½·¸È³¯¸°³È¼¸¿´¯±³k¯É·¸È²¯Å´¸
Ä´¶¼¸ÇÅ½½´¯Å¸È¸¯¾´¸»¸½ È¯¸³
°Ç°ÇÁ³½
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(Ē"Ę č"ĕ ĦđĚĥ) "ğŇĀ Ěü ď ÿč øĘ ęĕĤü Āč øł ÿĐ ĕ üĘ øĎĤÿ ğ þĘČþ ĦŖČĚý ĺĺý øŊ"
Ç½¯¿È³½½¯Ç½±³É²½´» ±Ã¯½Æ¯°°°
»¯ÇÈ¸¸Ã»¯É´°°Çk³³°´ÈÇ½¯¸³¶¿°´
¼¸Ã»¯¸¿È½É´¶Ã»¯ÇÈ¸»Á³Ç´È³¿¸ºÈ¾¸¯È
È¸¯Â»¯°º´¿¸¸³²É´°°Ç¸¿È´
¸¿ÈÀ´Ç±»¾¸¯Èkº ¸¿È³²¼ÈÉ´ÃÀ´É°
¼¸Ã»¯¸¿ÈÀ´Ç±»È¸¯»¯É´°°Ç¼¸Ã»¯
¯»³¿¸ºÈ³ÈÉ´¸³»»´º¸¯»È¼´È½É´°°Ç´
¸¿È´¿¸¸³²È¸¯¾´¸»¸½p½É´¶Ã»Á³Ç´È
pÉ´°°Ç»´Ãº¼¸Ã»¯

Č"ĔĕĘĥ ďĤđčĢĤđđĥ ĕđĘĐ ĕėďĤĚ Ď"ĐĤĐ
ĦĕĘĕĞ ěĕĞĕďđĚ À ĐēĚĥ ĦđČĜ ĐČĤđĐ ĐĤđĚ

ĦĕĦėĘĐ ĦĕđđĒ
'ĕĚđĕĐ ğď'č

?ďĕĚĦ ĘĕĞđĚ ČģĝĕĞ ĤĦĕĐ ęČĐ
$É¸°¸ÇÇ´À¸¯³µ¾¸¯¼¯³pk±¿¸¸kÅ°É´Ç·ÈÇ¸½³»ÇÉ´½²Å¸º´
¶´Æ»³ÈÇ¸°À¯»³µÈ¼¸¸½´¸»µ´¶¯È´»È¾´±º¼¸³´°±¼¸µ´¶¯
¯ÆÀ¸ÁÇÉ¸³»¸Á´½¯»³µ°¹º»º¶¸´´Ç³
²Á¼¸¸Á´°Èº¶Æ´»³¸³Ç°Á°@Ä´¶Á°·½B¶·½»È¼¸ÆkÅ
¼´¸º¹¯³³´°±³»½Á¼³¸»Á¼¸¶Æ´»´¸³¾º»´¼É´¯¼¸²´ÃÈ
¼¸k±¿¸¸kÅ³½È¸³½¼´È½´¼¸¸½´¸¹´É³Æ¸ÇÀ¹Ç²°¼É´¯¼¸²´Ã
¹º»³ÅÁ³É¸°¸Ç³µ°È¸´³³´°±³»½Á¼³¸»Á¼¸¶Æ´»¾¸¸²ÁÈ
µ¯ÈÆkÅ³É²ÆÃ³Ç¶¯»ÂÀº³É¯´»¾É¸È´»Á¸²´¸È¯¸³
³¯´´»³¾¸¯
Ç»´²³ÇÁÈÈ¼¸»ÆÈ»¸Ç»´²ÆkÅÉ·¸ÇÃ°ÉÃÀ´¿É¸²´À¸³»¯È
»Á´Ã°ÂÀº³É¯»°Æ½k±¿¸¸kÅ³È²Á³·¸ÇÃ³Á±Ç½É´¿ÉÈ³»»´º¸
É¯»°¸ÆÈº´³¸³Ç»´²³ÈºÏ»ÈÆkÅ¾É¿»È½»¼¯´
³ÅÁ³´¼»¸ÈÈ³½Ç´°ÁÇÉ´¸»°¸ÆÈ¯Å½¿»³»ÁÂÀº³
¸²º¼¸Ç»´²É¯´´»³´½º³µÈ¼¸»ÆÈ»¸Ç»´²ÆkÅ·Ç´ÃÈºÈ³µ°
ÉÁÈ°²¶¯Ç»´²³´´»³É´ÈÇ°È¸ÇÈ¯ºÇÉ´½È¼¸Ç»´²»°Æ»
»°Æ½´¼¸»ÆÈ³´´»½È¯Å´¸¼¸»ÆÈ²¸½¾É´¿¼¯¹¯³¯´´»³³
É¸°¸Ç¼´È½Ç´À¯´¼»ÈÈ³½½ÇÉ´¸¼¸´´È³¼¸Ç»´²
µ¸Ã¯·¸»È²¿¸´²¸Ç±³Ç´½»À¶¿ÃÉ¸Ç°ÇÃÀ°²´Á¾¸¸´Á¸´
É¸°¸Ç¸¿¸²°k°Æ»¶É´°´ÈÉ³ÇÃÀ°¹¸Ç¯³²´Á´¹»¸¯´¯¸Â¸ÁÀ
É´Ç¸³°°´É´º¸Ç¯°¼¸¿Ã»¶»
:ĤđĚČĐ ĘėĚ ęĤđĚĐ
²°»³Ç¸À½°¼¸¿Æ¿¼¿¸¯´³Ç¸À½´³°¸Éº¸Á¼¸¿Æ¿É´Ç·È¯
ęĕģ'Ģ ĦĔĕĤĠč ĦĕčĕĤ
»¸Á´¸È¼¸¿²³È¸´²°»³Ç¸À½°¼¸¿Æ¿¼¿¸¯´¿¸½¸°¼¸ÆkÅ°
¼¸È´ÁÈ¼´¸º¼±¾º»¼¸Ç¶´À³±³¿½¾¸¿Æ³µÈ¯É½´·¸ÀÉÇ´É°
´¸´´È½É´¶Ã°ÆkÅ·Ç´ÃÈº¹¯¯É½´·¸À¾¸¿Æ°È¶¸ÆkÅÉ°À³
»·´¿³¸³È»°´Æ½¯¶Ç¸·ÇºÈÆÇ»´·¸»ÇÉ´½´É¸°¸Ç³µ°È¸
¹Ç²°¾½´µ½»Æ¿°°°È¶¸È³²ÆÃ³³Ç¶¯»²Á¼»È¸¯»¼¯¼±
³²ÆÃ³³½¼¸½¸»»º
ģ'ĢĐ ĦđĕĤēČ
³Ç´½±³¯¿Æ³¹¸ÇÅ´¸´´È¸²º½É´¶Ã°ÆkÅ·´ÇÃ»¸²º±
³¸³¸¯»È¼±´²´°ÁÈ³»ºÉ¯Çº´½ÈÆkÅ³¸Ç´¶¯½°´Éº¸È´
´¸»ÁÆkÅ³É´¸Ç¶¯
ĕĚĢĞ ģ'Ģ
¼¯»°¯Ç¶¯¼²¯»ÈÆkÅ°ÆÇ¹¸¸ÈÉ´Ç·ÈÉÇ¸º½ÇÉ¸³²
É´¶Ã°¾½´µ½³µÉÇ´½É»°Æ»k±¿¸¸kÅ»¾É´¿´´½ÅÁ»ÈÆkÅ¾É´¿
»°ÆÈÂÀº³Ç´°ÁÇÉ´¸ÆkÅ°°¸¸¶É½È¯Å½¿È³Ç´½±É¸°¸Ç¸³´µ
 ¯¸³µ¸ÃÀ¶¿ÃÉ¸Ç°
ĕĤĘđď ģ'Ģ
³»Á¸Ç»´²³¼¯É¸°¸Ç³µ°È¸¼¸»ÆÈ»¸Ç»´²ÆkÅ·Ç´Ã³³
¼¸»ÆÈ°¼²Ã¸º¶¯´¼³°É´ºµ»´¼¸Ç»´²ÈÆ°»¼²´Æ¹¸ÇÅ¾º»
ĕđēď ģ'Ģč ĐĘĚĞ
Ç´À¯¾½´µ½ÆkÅ½ÇÉ´¸¸´¶²ÆkÅ»³³´°±³»½Á»·´¿³k±¿¸¸kÅ´
¯ÆÀ¸ÁÇÉ¸³È¸º¯¯É¸°¸Ç¼´È½

ęĕģ'Ģđ čđē ĕĤĔĥ ĦĤĕėĚ
¼¸¿¸¸¿Æ³¸ºÇ²¼¸Ç¯´°½ÁÂ²¯ÇÉ°¯°°ÉºÀ½°´¿É¸¸±´À°
¾¸¯´Àk¸À½´¶Á´È°³º»³»ÆÀÃ¿È¸Ãº´É´Ç·ÈÉÇ¸º½°
Ç·È²´Á´¸»Á°É´ºÈºÆÇ²´¶»³Ç¸À½°³¿Æ¿Ç·È³
¹Ç²°´Çº´½Ç·ÈÇº´½³¼¸ÆkÅÉ·¸ÇÃ°²´¯½´¿¸½¸°Á±´¿Ç°²³
Çº½¿Ï»Á°´¶Ç·È»È½»´°°´ÉºÈ¼´ºÀ³½É´¶Ã°»»º
ÉÇ´É°¯´³Ï¼»¸ÈÈÂÀº³È¯Å´¸³¿Æ¿¯»Ç·È³¼¯´Ï°
³¸³¯»È¾´¸ºBÇº´½»¼¸º¸¸ÈÈÏ³Ç´½É°»°Æ½´³¯´´»³
k¸À²´¸°¹È°Ç¯´°½Ç°²³´É¸°¸ÇÇ´À¸¯³µ°È¸´@»¸Á´½³¾¸¿Æ
¾¸¿Æ°Ç·È³É¯Ç´º½»¹¸ÇÅÈ¸ÇÈ¯É´³±³¼È°¶ÆÀ±ÁÆ
´°°´ÉºÈ¼´ºÀ³½É´¶Ã³´ÈÇ·È³¸´´ÈÈ¼¸Ç½´¯µ¯´Ç´½±
³¿´Æ³´Çº´½³ÉÆµ¶°°´¶³È¯Å´¸Ç´½±¾¸¿Æ³È´Á´¿¸¯¼¯»°¯
¼»¸ÈÈ³½½ÇÉ´¸³°´±³¯´´»³ÉÇ´É°´¸É´Á½¾É¿È
¾¸¯È²À±ÁÆk¸ÀÁ´È³°ÉºÉ´Ç·ÈÉÇ¸º½°ÂÀ´¿¸¯¿É
¶¸»Å¸¯»¼¯ÈÉ´¸Ç¶¯È¸¼¯¸ºÇ·È³»ÁÇº´½»É´¸Ç¶¯
µ¯´Çº´½³É´ÈÇ°°´¶³È¯Å´¸ÂÀº³É¯Ç¸µ¶¸³´´»³½É´°±»
É¸°¸Ç¸³´µ¼»¸ÈÈ³½½ÇÉ´¸»·´¿³¿´Æ³ÇÈ¯º
ÆkÅ¼¸·Ç´ÃÈ´¿¿½µ°³¸´Å½³¼¸ÆkÅÉ·¸ÇÃ°¾´²¿³ÉÁ½
Ï»ÈÆkÅÇ´°ÁÈÇ½´»º¸Å¶´µ´¶¯³°´±·Ç´Ã³´k±¿¸¸kÅ°
³»¯È³µ°È¸Ç´½¯³¸Ã»´Ï´½ÅÁ»¶¸´´Ç½´ÏÆÇ¾É´¿
»»º¹Ç²°´É´Ç·È°»¸Á´½³¾¸¿Æ¼¸È´Á¯»È¾´¸ºÉ¸°¸Ç»È
¸´À¸ºÇÀ´¶½ÆkÅ³Ç´µ¶¸¼¯ÈÆkÅ³¾É´¿»Á¯¸³É´¸Ç¶¯³
¾Ã´¯°´¾´°È¶»Á°É¯ÆÇ¯»´´»¾É¿È³µÉ¯Á°´Ék±¿¸¸kÅ³
É¸°¸Ç³µÈÁ´È°Ç¯´°½³µ
¾¸²´°±³´¿¯»ÆkÅÈ¯·¸»È¾¸¸»ÆÈ½Ç±³Ç´½Ç½¯²´Á
¼¸É¸Á»¾º´½º³Ç°Á³»¾É¸¿³°´¶´¿¸¯È¾´¸º»»ºÉ´Ç·ÈÉÇ¸º½
ÉÁÅ°É½¾½´µ½ÆkÅ°¼±¯»¯³¯´´»³°È¶¿¸´¶²ÆkÅÆÇ¯»
kÀ´É°Ç¯´°½ºÆ¿°°ÆkÅ³É¯²¸ÆÃ¸È¾½µ³²Á¼¸ÃÀºÉ¯´´»³
É¸Ç°ÇÃÀ°ºº³¯´´»³É°È¶¿³ÁÈ»ÂÀºÉ¯´´»³¼±È´½½°
³µ´¯¶Ç¸·ÇºÈ»´·¸»k±¿¸¸kÅ»ÇÉ´½È¯»¯k·Â¸ÁÀ¯ÃÀ¶¿Ã
É¸°¸Ç¯»
¼±¶Æ´»³¸³È³½º¯´³k±¿¸¸kÅ°ÇÉ´½³¯¶Ç¸·ÇºÈÇ´Á¸È
»Á°¼¯¯½±´²»ÆkÅ³É¯²¸ÆÃ¸ÈÇ¶¯»ÂÀº³É¯¼»È¸¼¯
Ç¶¯»ÆÇ´»¼»È¸´¼´ºÀ³»ÁÇ·È·Ç´Ã³¾½ÈÆ°¸ÆkÅ³
¼´ºÀ»´·¸»ÇÉ´½¸Å¶´µ´¶¯¶Æ´»³¸³µ¯¼¯ÆkÅ³É²ÆÃ³
ÆkÅ°ÇÉ´¸³´°±µ´¶¯»·´¿¼¯»°¯²¸½¼»È½ÇÈ¯º¼±³µ
É´ÈÁ»¼¸°¸¸¶´É¸°¸Ç¼´È½Ç´À¯³µ¾½´µ½ÆkÅÇÈ¯½¸´¶²
¯ÆÀ¸ÁÇÉ¸³»È¹Ç²°ÆÇÉ¯µ
³µ°È¸È¼¸Á²´¸¼¸k±¿¸¸kÅ³½³°Ç³³°¼´¸ºÈÉÁ²»°´È¶
»¸Á´½³µ²¸½É¯»¹¯¯ÆÀ¸ÁÇÉ¸³¼É´ÈÇ°È¸´É¸°¸Ç¸Ç´À¸¯
À¸À°³»º³Ç·´ÃÈ»º³ÈÉºÇ°´½º´¿¸¯¯ÆÀ¸ÁÇÉ¸³¸º
³ÁÆÈ³ÉÇ´É°´¿É´¿ÂÀº³´»½ÈºÈ¯´³¯ÆÀ¸ÁÇÉ¸³»È
»·´¿¼¯¹¯¼¸¶´´Ç°»°Æ½³¼ÁÆ»¶É½´¼¸¶´´Ç³À¸¿º½È

info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ďđďĕĞđ ģđĒĕēĘ ĦĕĚĘđĞ ěĤģ - 'đĥĤď' ĕ"Ğ Ę"đĕ





info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ďđďĕĞđ ģđĒĕēĘ ĦĕĚĘđĞ ěĤģ - 'đĥĤď' ĕ"Ğ Ę"đĕ

$É´´Å½Ç¯È°ÇÈ¯½ÇÉ´¸É´Å½³É¸¸Ã¯°¼½ÅÁ°ÆÀÁÉ³»´Æ²Æ²ÈÈ¸Á´²½s
$À¿»Çºµ»°´·¼´¸´³¶½È´Á°Æ¼´Æ½»º°ÈÂ¯É´Ç´º°³À¿»ÇºµÉ¸¿ÁÉ´Á°ÆÁ´²½s
$É´À´ºÁ°Ç¯É´Å½°¼É°´¶¸²¸¼¸Ç¶¯¯¸Å´³»¾É¸¿¼¯³s
$³°¸À³°»º¯»¼¸»¸±Ç¾¸¯ÈÉ´Ç½»³µ³¾½µ°°À³»È¸Á´²½s

´ÇÈÆÉ³³È¸ºÇ»k¼¸²Á´½´¼¸±¶»Á²´²»²Á´½kÇÃÀ°É´°´ÈÉ³»º
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Č"ĔĕĘĥ ĕĝēĜĠ ęĕĕē đĐĕĘČ Ď"ĐĤĐ
"ĐĥĞĚĘ ĦđĤĥėĐ" ĤĠĝĐ ĤčēĚ

Ħđēĕėĥ ĦđĠđĤĦ
¶ÀÃ»ÇÈºÉ´Ã¸·¾¸°É´¸»°·¾¸°¾¸±»·Ã´¯
¶ÀÃ»ÇÈºÉ´»´ÀÃÆ°»´½Æ¯
¼Á·°Ã´Ç¸À·Á½»¶ÀÃ»ÇÈºÃ´Ç¸À°Á¸±½¸»´½Æ¯
ÇÈº³´°¾¸¯ÈÉ´É
¶ÀÃ»ÇÈºÃ´Ç¸À°¾¸°´É´»´ÀÃÆ¾¸°»´½ÀÆ²
É´»´ÀÃÆ¾¸°Ã´Ç¸À¾¸°³·Ç´Ã´¯»¸±Ç¾Ã´Ç´¿
¶ÀÃ»ÇÈº
¶ÀÃ»ÇÈº´¿¸¯É°ÇÅ»²Á´¸½É´»´ÀÃÆ°Á¸±½°À½¯·

¾´»Á³É¯±¸È³»¾É¸¿
ÉÀÃ²´½³³ÀÇ¸±° 'Ħčĥ ĦČĤģĘ'
¾»³»²ºÄÇ¯³¸°¶Ç°¼¸²Æ´½°

ÇÇ°»³°´¶¾¸¸·Á°ÈÉ´¿´ÈÉ´¸Á°¾¿È¸³¿´µÉ¸ÃÀ´É
É´Ç°¶³»º°¯»¼¸»·´¿´¿¯È³¿´µÉ³ÂÀ´É°ºÇ´½³½½
Ä½¶É°´ÇÁÉ»È´È¶»È¸´¶ÀÃ¸°±»É´À¶¸¸É³³¿È¸
¼¸½ÁÃÆÃ´½*¾¸½·¸´¼¸¿±²½ÆÃ´½(¾¸½·¸´¯½±´²»
°Ç³Ã´À´Ç±»´ÀÉÇ°¶°¼ÀÇ´Ã³¿´Ç¶¯»B³·¸¶·°¿½É´°Ç
@¶ÀÃ»¼¸ÇÈº¼¸ÃÀ´É´»¯

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
É´½´Æ½È¸´É´¸³¶ÀÃ»É´ÇÈº¼¸°¸¸¶¼¸¿¸½·¸´
¼¸¿±²½¼É´¯¼¸ÇÅ¸¸½È
ÈÈ¶È¸´É´¸³¶ÀÃ»É´ÇÈº¼¸º¸ÇÅ¼¸¿È´Á½¼¸±²
²´°¸Á³¸Ç½´¶°Ä½¶É°´ÇÁÉ
ÈÈ¶È¸´É´¸³¶ÀÃ»É´ÇÈº¼¸º¸ÇÅ°»¶¸¿²Á½´É´¿¸°±
¼¸¿²Á½³»È¼¸°Å¸¸½°´@¼¸µ¿¯B³¿¸°±³²¸½Á½°Ä½¶
Ç´½±Ä½¶¸¶½ÅÇÈ°
É´ÇÈº¼¸°¸¸¶@¼¸¿´ÃÃ»½¼¸É¸µ¾´±ºB¼¸Ç´½¸È
¼¸¸´ÈÁÉ¸Å½É³¸°¸ºÇ½¼¸½ÁÃÈÉ´¸Å½É³É½¶½¶ÀÃ»
É´¸³¶ÀÃ»ÇÈº³¼¸°¸¸¶¼¸¿¸²ÇÀÉ´¯ÀÃ´Æ¼¸¿±²½
É¸Å½É¼¸½ÁÃ´¾´½¸»Ä¸½´ÆÀÇÉ´ÃÀ´É°¼¸¿¸²ÇÀÈ¸´
¾´½¸»ÉÅ½´¶
¼¸Æ¸Ã½´É´¸³¶ÀÃ»É´ÇÈº¼¸º¸ÇÅ³²´À¸½¸Æ´°Æ°
Ä½¶ÉÀ¸ÀÉ¹¸»³É°¾Å½¶³ÉÅ´½¶É´²
Æ»¶´É´¸³¶ÀÃ»É´ÇÈº¼¸º¸ÇÅ¼¸µ±´½É´¯ÆÈ½
É´¯ÆÈ½³´¼¸Ã´Ç¸À³É¿º³»¼¸È½È½³É´¸Å½É³¾½
Ä½¶ÈÈ¶°¼³
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.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

$k³¸¶½³»ÁkÉºÇ°É½¸É¶°³»º»º³»Á´¼¸Ç½´¯¼¯³
$»º³¹À°¹Ç°ÉÉ´ºÇ°³½º¼¸¶´ÃÉ´¼¸Ç½ÉÉ»º¯
$k³°Ç¯È´²¸Æk°³¸¸ÉÈ³»Ák»º³Èk¹Ç°»¹¸ÇÅ¼¯³´
kÈ´»È¾¸Á½kÉºÇ°É½¸É¶
³½¸É¶¶À´¿¼¸Ç½´¯È¸´³¸¶½³»Á´ÄÇ¯³»Á ³³É¯¹´Ç°¯´³ ³¸¶½³»Á »È³ºÇ°³É½¸É¶¶À´¿ 
³»º»º³»Á´³¸¶½³»Á³ºÇ°³É¶¸ÉÃ°È¶À´¿»³½´²
É´Ç¸Ã»Á´É´Ç¸Ã³»Á´ÄÇ¯³»Á¼¸½É´¶´ÄÁ³¸ÇÃ»Á´ÄÁ³»Á¼¸ºÇ°½¼¸¿¸½³ÉÁ°È½É´Ç¸Ã»Á 
³¸É´Ç¸Ã»Á´ÄÇ¯³»Á¼¸Ç½´¯»¯ÇÈ¸ÄÇ¯°´»²±¸ºÉ´¯²´´°Á´²¸È
¸ÇÃ»Á´¼´É¶»È¸¼¸°Ç¼¸ÆÀ´ÃÉÁ²»»¯ÇÈ¸ÄÇ¯°´»²±È¼¸°¿Á½ÇÅ´¸½³¾¸¸»Á ¾Ã±³»Á ÉºÇ°° 
¾Ã±³¸ÇÃ»Á´¼¸½É´¶´É´¿È»¯»È´±³¿ÈÈ¸¹¯ ³¿Ã±
§

²¶¸¼¸Ç°²ÇÃÀ½»ÁkÈ´»È¾¸Á½kÉºÇ°
»ºÉ¯Ç¸ºµ¸´»º³»ÁÉ¶¯ È´»È¾¸Á½ ÉºÇ°¹Ç°¸¾¸¸³ÉÈ´¼¸¿¸½³ÉÁ°È½¸ÇÃÉ´¿´µ½¸¿¸½»º¯È¸½ 
ÄÁ³»Á´¾Ã±³»Á´³¸¶½³»Á³µÇ²À°¼³¸»Á¹Ç°½È¼¸¿¸½³
¼³¸¿È»Á ÄÁ³»Á ´ ÄÁ³ ¹Ç°½¼¸¶´ÃÉ´¼¸Ç½É»º¯È¾´±ºÇ¶¯ÄÁ¸ÇÃ´¼¸¿¸½³ÉÁ°È½¸ÇÃ»º¯È¸½ 
 É´ÈÃ¿¯Ç´° ¹Ç°»¹¸ÇÅ´¿¸¯´
¹¯ ¹Ç°»´°´È»¾¸¯¶ºÈ¼¯´È²´¶È¯Ç´²Á´½³»´¶°´·¼´¸É°È³É¯Ç¸ºµ³»È¸ È´»È¾¸Á½ ÉºÇ°° 
³Çºµ³³¼´Æ½»°´È¸ ³¼ÈÉÇ¸½¯¸¿Ã»Çºµ¿¼¯

³ºÇ°½Ç¶¯³ÆÈ½ÉÇ·´Ã³¾¸¸³ÉºÇ°
¡
´¸¿Ã»¶¿´½³Ç¡¶¯³ÆÈ½»º³¿´È¯Ç³ºÇ°½¹º°Ç·´Ã ´¸½±´»¯´»½º ´¿½½³É´È´ ¾Ã±³ ¾¸¸³»Á¹Ç°½³ 
²¯½°´È¶³ÆÈ½°Ç°´²½¼¯Â¯´³ºÇ°³ÉÁÈ°
¾¸¸³ÉÈ¼¯È´¿¸¸³²³¿´Ç¶¯³ºÇ°½¼É´¯Ç·´Ã¹º³¿´È¯Ç³ºÇ°½É´¯ÆÈ½³»ºÉ¯Ç·´Ã¾¸¸È¼Èº 
 É´ÈÃ¿¯Ç´° ´¸»Á¹Ç°½´¿¸¯Ç¡¶¯³ÆÈ½³ÉÈ¾º½Ç¶¯»´
¼±´É´¯Ç·ÃÇÈ¯º¯»¯Ç´½¯³¸Ãº³¿´Ç¶¯³ºÇ°½³ÆÈ½³É¯Ç·´Ã¾¸¸³¾¸¯¾¸¸»ÈÉ¸¯ÇÆ¯³¸ÉÈ° 
¼¸Æ»´¶È¸´´¸»¯¾¸¸³»Ã·¿µ¯È³¿´È¯Ç³ºÇ°½

³ºÇ°°É´¸´Á·
´»¯»ºÈ¾´¸º´É°´¶¸²¸¯Å¸ È´»È¾¸Á½ ÉºÇ°¼´Æ½°¼¸Ç½É´¾¸¸É´¿´µ½¸¿¸½»Á¾´µ½³ÉºÇ°¹Ç¡ °È¸½
§

¼¶»»³½´²°Â´±³É¯¼¸¿¸µ½
¸²¸»Á»º¯½³É¯Ç´·Ã¸³¿´Ç¶¯³ºÇ°É°¸¸¶½¼¯ÆÃÀÈÉ§´½º° È´»È¾¸Á½ ´ÉºÇ°È»º¯½»º¯È¸½ 
Ç¶¯±´À½ È´»È¾¸Á½ ÉºÇ°°´Ç¸ºµ³»»´º¸²°Á¸²°´ ³³µ È´»È¾¸Á½ ÉºÇ°
³¸´¯Ç³³ºÇ°³É¯¹Ç°»´É¿´´º°ÇÈ¯º¼»´Á³¹»½³É¯¹´Ç°Ç½¯´»º¯½»Á³ºÇ°°¶ÉÃÈ¸½ 
¹Ç°¸´°´È¸´³°´¶¸²¸¯Å¸¯»¼¸ÆÀ´Ã³°´ÇÉÁ²»ÉÇ¶¯³ºÇ°°¼¸¸À´³Á·´³µ»º¯½»
¸²º¹´É Â»¶¼¯´´É°´¶¸²¸¯Å¸´³¸´¯Ç³³½¸É¶³¶À´¿É¯²¸½Ç½¯¸¸´¯Çº¯»È³ºÇ°¼É¶´³Á·È¸½ 
³¿½¸³´ÉÁ²¶¸À³¯»¼¯Â¯´³¿ÆÉ»¾É¸¿¯»³ºÇ°³¼´¸À½
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גליון רנ"א
שנה ו' תשע"ז

אש תמיד תוקד וגו' לא תכבה
)ו'  -ו'( התמדה בתודה
הרה"ק

מסופר:

רבי

לנוח .אבל הנער לא נח אף לא
לרגע,

צבי

הוא

באפילת

פסע

המחסן,

לכאן

ולכאן

חיפש

משהו

אלימלך מדינוב זיע"א בעל ה"בני

להשביע את רעבונו לתורה ,בסופו

יששכר" ,היה מאז ימי ילדותו

של דבר גילה מתחת לערימת

בתורה.

העצים ספר ישן ומאובק ,היה זה

רבות

הנוראים,

אות
סיפרו

ומופת
כי

להתמדה
במשך

שנים

תפילה

מחזור

לימים

וזאת תורת זבח השלמים אשר
יקריב לה' )ז' יא(
וזאת תורת זבח השלמים .אמרו
ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ,רבונו
של עולם ,הרי אתה מצוה אותנו
שנביא כל הקרבנות הללו .בעוד
הבית המקדש קיים אדם חוטא ומביא
קרבן ומתכפר לו .וכן מביא מנחה

כאשר נהג לעבור לפני התיבה

מחוסר ברירה למד מן המחזור,

בימים הנוראים ,היה אומר את

שינן שוב ושוב ,עד אשר ידע על

כל פיוטי התפילה הארוכים בעל

המקדש,

בורין את כל התפילות והפיוטים

חטאתינו ועל אשמתינו .אמר להם

פה .פעם הסביר את פשרה של

בעל פה.

הקדוש ברוך הוא אם מבקשים אתם

תופעה זו ,התברר כי בילדותו
הרופאים

שמאור

ומתרצה

לו.

אנו

עושים

על

היאך

שיתכפר עליכם ,היו משמרים תורתי

סבל מכאבים עזים בעיניו ,ואמרו
עיניו

ועכשיו

שחרב

בית

ואני מעלה עליכם כאלו עשיתם לפני
וידם אהרן )י'  -ג'(

מוטל

קרבן .ומנין ,שנאמר "וזאת התורה

בסכנה אם לא ימנע מקריאה

מספרים על חתנו של הרה"ק רבי

לפרק זמן מסוים ,אולם בגלל

שלמה מראדומסק זיע"א ,שביקר

ולמלואים ולזבח השלמים" .אל תקרי

אהבת התורה שיקדה בו ,לא

פעם אצל הרה"ק מקוצק זיע"א.

כן ,אלא זאת התורה לא לעולה ולא

הפסיק ללמוד ,הגיעו הדברים

שאלו הרבי האם יכול הוא לומר

למנחה ולא לחטאת ולא לאשם ולא

לידי כך שאביו הוציאו מביתו

איזה דבר תורה בשם חותנו? נענה

למלואים ולא לזבח השלמים .אלא

מספר פעמים כדי למנוע בעדו

ואמר ,אצל אהרן הכהן מוצאים

היו עוסקים בתורה ויהיה חשוב לפני

מלקרוא בספרים ,אך גם זה לא

אנו שכאשר קרהו אסון קיבל את

כאלו

לפני

כל

פעל ,שכן הילד היה יושב בחוץ

הדין בשתיקה" ,וידם אהרן" וזוהי

הקרבנות.

דוד

"מה

לא פעם בחשיכה ,תר אחר קרן

מדרגה גדולה .אך אצל דוד המלך

אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי"

ולא

כי אני יודע שהעסק בתורתך מכפר

אור מזדמנת ולומד .בסופו של

כתוב

"למען

דבר לא נותרה לאב הדואג כל

ידום",

גם

ברירה ,והוא הכניסו למחסן עצים

ממשיכים לזמר לה' .וזוהי מדרגה

להסקה ,בסברו כי שם בודאי לא

גבוהה

הרבי

יוכל הנער ללמוד ,ועיניו יוכלו

מקוצק מאד את הדברים.

עוד

יזמרך כבוד
כאשר
יותר.

יש
שיבח

צרות

זמני כניסת השבת
ירושלים 6:27 :ת"א6:42 :

לעולה

למנחה

אתם

ולחטאת

מקריבים

לפיכך

אמר

ולאשם

עונות לפיכך אהבתי תורתך.
)תנחומא צו ,יד(

זמני יציאת השבת

פרשת צו  -שבת הגדול

ירושלים 7:41 :ת"א 7:43 :ר"ת8:21 :

הרבי ה"צמח צדק" לא טעה

העיירה כולה לתלות יהודי כמו ר' שמשון? אם היו רוצים לתלות

ביום י"ג ניסן חל יומא דהילולא של הרה"ק רבי מנחם מענדל

יהודי כמו נחום המלמד מילא ,יש הרבה כמו נחום המלמד ,אבל ר'

בעל ה"צמח צדק" מליובאוויטש זיע"א ,לפיכך נביא סיפור שסיפר

שמשון יש לנו רק אחד ,העיירה לא יכולה להסתדר בלעדיו ,יהודים

זקן מופלג לפני כחמישים שנה :ליד עיירת מולדתי היה בית מרזח

מה אתם מחשים? דברים של נחום המלמד עשו רושם חזק על

אותו חכר יהודי מהפריץ המקומי ,פעם קרה שהפריץ התרגז על

היהודים ,אולם קולות מיושבים של בעלי נסיון חיים מר ניסו להרגיעו,

החוכר והודיע לו על הפסקת החכירה ,פירוש הדבר היה כי היהודי

וכי מה אנחנו יכולים לעשות? אפשר לצעוק חי וקיים הכל נסינו כבר

נשאר ללא פרנסה ,קשה לדעת אם סיבת כעסו של הפריץ היתה

עם הפולנים ודבר לא עזר ,נחום המלמד אינו מאבד זמן הוא יוצא

נעוצה בפיגור שהיהודי פיגר בתשלומי דמי החכירה ,או שסתם שם

בחפזה מבית המדרש ורץ לכיכר השוק ,שם הוא רואה כיצד שמים

עליו עין ,כללו של דבר ,היהודי נותר ללא פת לחם והיה נתון

את חבל התליה על צווארו של ר' שמשון ,הוא ניגש בריצה אל

בצרה גדולה .בעצת ידידיו ,נסע היהודי בעל המרזח המיואש,

התליינים וצועק במלוא גרונו :עצור! עצור! חכו מה אתם רוצים

שהרגיש כי עולמו חרב לו בחייו בהישבר מטה לחמו ,אל הרה"ק

לתלות אדם חף מפשע? הנה אני מסרתי את סודותיכם לרוסים אני

בעל ה"צמח צדק" זיע"א ,בדמעות שליש שפך היהודי את מר שיחו

הוא המרגל הרוסי ולא ר' שמשון ,תלוי אותי את המרגל האמיתי.

בפני הצדיק .והרבי נתן בידו מכתב אל ר' משה ראטנר שהיה

אולם הפולנים ידעו כי לא זה ריגל ולא האחר ,הם רצו לתלות דווקא

מתגורר בעיירתנו .תקוה מחודשת מלאה עתה את לבו של החוכר,

את ר' שמשון וצחקו למלמד נחום ישר לתוך פניו ,אולם נחום לא

אם כי לא היה ברור לו מה יעזור לו במצוקתו ר' משה ראטנר.

קורץ מחומר קל לדחיה ,הוא מתעקש ,נדחף ,ניגש ,נופל וקם ,מוריד

בצאתו מהרבי ,המשיך הזקן לספר ,הביט היהודי על המעטפה של

את החבל מצווארי המועמד לתליה ,סופג מכות ושוב מנסה את מזלו,

המכתב ושוב נפלו פניו ,הוא חשב כי הרבי טעה והחליף משה

כך עבר זמן מה קשה לדעת כמה בדיוק בעיני הנידון למות היה זמן זה

במשה ,כי אצלנו בעיירה היו שני ר' משה ,אחד מהם היה גבוה

נראה כנצח עד ש" ...הרוסים באים" נשמעה לפתע הצעקה מרחוק,

ונקרא בפי הבריות משה הגדול ,ואילו השני שהיה נמוך קומה נקרא

מיד קמה מהומה בין הפולנים והם פתחו במרוצה ,כעבור רגעים

משה הקטן ,משה הקטן היה יהודי אמיד מבעלי הבתים החשובים

אחדים לא נשאר מהם זכר .בכיכר השוק הריקה מאדם ,עמדו עתה

והמבוססים של העיירה ,הוא גם היה ביחסים מצויינים עם כל

שני יהודים ,האחד ר' שמשון חיוור כסיד ואינו מאמין שעודנו בחיים,

הפריצים שבסביבה ,ולעתים קרובות עלה בידו לעשות טובות

והשני ר' נחום המלמד מיוזע ,המום ומאושר בעת ובעונה אחת ,והם

שונות לאחיו היהודים ,למשה קטן זה היה עוד כינוי ,קראו לו משה

נופלים איש על צווארי רעהו.

של שמשון על שם אביו ר' שמשון ,שהיה בעל בעמיו למדן גדול
ועסקן מסור.

ר' שמשון זה היה אביו של משה הקטן ,הוא הותיר לבנו ירושה

לאחר אתנחתא קלה נענה הזקן והמשיך בסיפורו .אני מוכרח

נכבדת לא רק בכסף ,כי אם גם במובן הרוחני .לעומתו משה הגדול

לסטות כאן במקצת מסיפור המעשה ולספר לכם כיצד ניצל ר'

היה חנווני בעל בית מכובד ,אך לא עסקן ולא שתדלן ,כינו אותו

שמשון זה מתליה הודות למסירות נפשו של יהודי אחר מעיירתנו,

יהודי פשוט של כל ימות השנה ,הוא היה ר' משה ראטנר אשר אליו

אני מספר זאת כדי שתראו איזה יהודים היו לנו פעם .זה קרה לפני

כתב ה"צמח צדק" את מכתבו ,ובו בקשה שישתדל לטובת החוכר

שנים רבות הפולנים התמרדו נגד השלטון הרוסי ורצו לעשות שבת

אשר הפריץ נשלו מבית המרזח .עכשיו אתם כבר מבינים שאל הזקן

לעצמם ,כשכנופיה של כשלושת אלפים פולנים נתלכדה ביער

מדוע חשב החוכר כי כוונת ה"צמח צדק" היתה למשה השני ,ומדוע

שליד העיירה ,הגיחה משם וכבשה את המקום בסערה ,הם החלו

נפלו פניו בהיוודע לו הטעות? הוא עמד לרגע ליד הדלת של הרבי

להלך אימים על האוכלוסיה היהודית ,לשדוד ולהחרים סחורות

ושקל מה לעשות ,להיכנס שוב ולשאול לא היה לו העוז לעשות זאת,

ואם כל זה לא מספיק ,החליטו הפולנים לעשות מעשה למען

אלא מה ,הוא החליט לשאול את בני ביתו של הרבי והחליט לנהוג

ישמעו וייראו ,הם גמרו אומר לתלות את העסקן היהודי החשוב

לפי מה שייעצו לו .כאשר החוכר סיפר את ספיקותיו לאחר מבני

של העיירה את ר' שמשון ,כדי לשוות לרצח המתוכנן אופי חוקי

הרבי ,הוא נענה" :אבא אינו טועה סע הביתה ועשה כפי שאמר לך

הם העלילו עלילה לפיה היה ר' שמשון מרגל רוסי ,ומסר לאדוניו

לעשות ".הוא עשה כדבריהם ,נסע הביתה ,ניגש אל ר' משה הגדול

על תנועות המתקוממים הפולניים .בהישמע הבשורה המרה היתה

ונתן לו את המכתב של הרבי ,הלה התפלא מאד כי הרבי פונה אליו

העיירה כמרקחה ,אולם שום השתדלות לא של יהודים ולא של

במכתב זה ,אולם חשב אם הרבי כותב לו אזי אין מה לדבר ואין מה

גויים לא הועילה מאומה ,הפולנים העמידו עץ תליה בכיכר השוק

לחשוב ,הוא משך בכתפיו אמר לחוכר שיישאר אצלו ,אולי תבוא

וניגשו לבצע את מזימתם ,דוק של עצב מהול בהרגשת אין אונים

הישועה באמצעותו ,יש לי למעלה על הגג חדר קטן ,אמר לו ,שב שם

ירד על העיירה ,איש לא העלה על הדעת תכנית הצלה כלשהי ,וכי

וקרא בספר תהילים ואנחנו נחכה לישועה שתבוא ,אתה יודע איך

מה ניתן לעשות נוכח תאוות רצח של גויים שאין להם מה להפסיד?

העולם אומר ,הוסיף בחיוך ,אם השם רוצה אף המטאטא יורה ,מי

ברגע המכריע התפרץ נחום המלמד לבית המדרש ובפיו זעקה

יודע אולי תבוא הישועה באמצעותי .החוכר עשה כדבריו ישב

גדולה :יהודים מה אתם מחשים? הפולנים מתכוננים לבצע את

בחדרון הקטן ואמר תהילים כשעיניו זולגות דמעות ,הוא ישב עד

וממם ולתלות את ר' שמשון ,אתם שומעים יהודים ,הם רוצים

השעות הקטנות ,שעה שהחשיכה פרשה את כנפיה על העיירה ,ישב

לתלות את ר' שמשון ,כיצד אתם מרשים וכיצד מרשים תושבי

ליד נר קטן ואמר תהילים.

כך עברו יומיים ,בלילה השלישי קרה שכרכרה הדורה רתומה

מעלתו של העניו

לסוסים אבירים עברה ליד הבית של ר' משה ,ושקעה בבוץ
הסמיך שכיסה את הרחובות ,ונשבר אחד מציריה ,והיא נעמדה

כשאנו רואים איש צנוע ונחבא אל הכלים שייף

קרוב לבית בו ישב החוכר שלנו ואמר תהילים .בכרכרה ישב

ועייל שייף ונפיק ,אנו חושבים בלבנו מה יפעל אדם

פריץ ובתו ,בחוץ היה קור ,גשם ורוח ,הרטיבות חודרת לעצמות,

זה בענוותנותו היתירה ,הרי אין הוא מעורב עם

הכרכרה שבורה אין מה לעשות אין לאן לזוז ,הפריץ רואה בעד

הבריות ,ויש ואפילו מקילים בכבודו ,ולעומתו בעל

חלון הכרכרה ,אור קטן מהבהב בחדר של עליית גג ,הוא יורד

הגאווה שקומתו זקופה תמיד ,והוא מבקיע לו דרך

ניגש ודופק בדלת ,החוכר שומע את הדפיקות בדלת יורד

בראש ,הוא ראשון המדברים והוא הקופץ בכל מקום

ופותח ,בדלת הוא רואה את הפריץ שלו ,אולם הלה אינו מכיר

בראש ,ודאי שהוא יראה עולמו בחייו ,אולם אין

אותו אם בגלל החשיכה ואם בגלל שבעיניו ,כל היהודים שווים

הדבר כן.

וזהים ,החוכר הולך ומעיר משנתו את בעל הבית את ר' משה
"הגדול" ,בין כה וכה הוא מספר לו בקצרה מיהו האורח הבלתי

משל למלך שהיו לו שני בנים ושלחם על פני מדינות

קרוא ,משה הגדול אינו משתומם כלל וכלל ,נטל ידיו ניגש אל

ללמוד הליכות עולם ,ושלח את האחד למדינה אחת

האורח ומזמינו להיכנס ,הוא יוצא מהמיטה ,הפריץ ובתו

בכבוד גדול ברוב פאר והדר כיאות לבן מלך גדול,

נכנסים ,שותים כוס תה חם ואוכלים לשובע ,כמובן שהם נשארו

ואת השני שלח כאיש פשוט כמעט בביזיון עד שלא

עד למחרת בבוקר שעה שתיקנו את הציר השבור ,והכרכרה

נודע אפילו כי בן מלך הוא ,והנה הראשון ראה את

היתה מוכנה להמשיך בדרכה.

המדינה והיא טובה ויאה לה להיספח למלכות אביו,

לפני לכתו קורא הפריץ למשה ואומר לו ,אתה הלא החייתם
אותנו אמש ,לולא ביתך איני יודע מה היינו עושים ,נקבה שכרך
ואשלם לך בעין יפה ,הגד נא לי כמה אתה רוצה? חס ושלום,

התחיל לדרוך עליה ברגל גאווה ,לדרוש כבוד בפיו,
עד שפתח במלחמה איתה ,אולם כשבני המדינה ראו
את טיבו של בן המלך ,מיד עמדו על דעתו וכוונותיו

משיב משה הגדול ,יהודי אינו לוקח כסף בעד מצוות הכנסת

כלפי מדינתם כי הוא מבקש להשתלט עליהם ,מיד

אורחים ,אולם אם אתה דווקא רוצה לעשות לי טובה ,הנה ידיד

קמו עליו כאיש אחד וניצחו אותו וגירשוהו מן

שלי היה חוכר אצלך את בית המרזח ,ואתה משום מה פיטרת

המדינה ,והוא חזר אל המלך אבל וחפוי ראש .ואילו

אותו והוא נותר ללא פרנסה ,הוא זקוק מאד לכך כי יש לו אשה

הבן השני בא למדינה אחרת כאיש פשוט והיה נכנע

וילדים .על כן אבקשך אם אתה רוצה לעשות לי טובה ,החזר נא

לכל והתערב עם הבריות ,הראה את חכמתו כיאות

לו את בית המרזח בחכירה כמקודם" .לא זו בלבד שאני נותן לו

לבן מלך ,עד שלב כולם דבק בו לאהבה אותו ,וברוב

את בית המרזח בחכירה ,אלא שאני נותן לו אותו במתנה

חכמתו וטיב מעשיו נתחבב כל כך על בני המדינה ,עד

גמורה" קרא הפריץ באזני משה המשתאה ,הב לי עט וניר ומיד

שלא הרגישו כלל כיצד הוא מתנשא ועולה בעיניהם

אני מעביר את המרזח על שמו של ידידך ,ואכן הוא אמר ועשה,

וכובשם בהכנעתו וענוותנותו ,וכשחזר ובא לפני

ונסע הביתה שמח יחד עם בתו .נקל להבין את השמחה שהיתה
מנת חלקו של החוכר העני ,שמצבו השתנה פתאום מן הקצה
אל הקצה ,עתה הוא כבר הבין כי ה"צמח צדק" לא טעה כלל
וכלל ,ושלח אותו לאדם הנכון ובזמן הנכון .זכותו יגן עלינו ועל
כל ישראל אמן.

המלך הביא לו שי את המדינה הזאת וגם עוד כמה
מדינות שנלוו אליו מרוב אהבתם אליו.
כן הדבר בענין העניו הנכנע ובעל הגאווה בעל
הגאווה ניכר מיד ואין הוא יכול לשרור בגאותו אלא
זמן קצר בלבד ,אולם הנכנע והעניו אם כי בזמן
הראשון אין מכירים אותו ואין נשמעים לו ,הרי במשך
הזמן עומדים על טיבו ועומדים על אופיו ומקבלים
מרותו ברצון.
)בשם הבעש"ט הקדוש זיע"א(

החומרה הרבה של נטירה בלב

ונטל את הכוס בידו ,נצנץ רעיון

מסופר על הגה"ק רבי שמעון רבה

בלבו

אותה

וישאל

היה

אימתי

שבת קודש י"ב ניסן
רבי מרדכי זיסקינד סג"ל לנדא מסטרי ב"ר
יואל משה )תרט"ז(

של זיכלין זיע"א שחי לפני כ 300-שנה,

המעשה? אמרה לו ,ביום שלישי.

יום ראשון י"ג ניסן

שהיתה דרכו לשבת בבית המדרש

התרגש רבי שמשון והניח את הכוס

יומם ולילה ,מיום ראשון ועד יום ששי.

מידו

ומיום

רבינו יוסף קארו ב"ר אפרים )בית יוסף -של"ה(
רבינו משה אלשיך ב"ר חיים )אלשיך -שנ"ז(

בבית המדרש הוא השיב תשובות

השלישי עד עכשיו יש לך טינה בלב

לשואליו ולקראת שבת הוא היה שב

על אשה יהודיה ועדיין לא מחלת

לביתו .את עניני העיר שאינם נוגעים

לה? הרבנית נבהלה מאד לשמע

לפסקי הלכה ,ניהל במוצאי שבת .פעם

דבריו של בעלה הצדיק ,ותאמר

אחת יצאה הרבנית לשוק באחד מימות

כהרף עין ,מוחלת אני לה .אמר הרב

השבוע כדי להביא טרף לביתה ,והיתה

בכך לא סגי ,אדם מישראל שנטרו

הגה"ק רבי אברהם יפה'ן מנובהרדוק ב"ר צבי אשר

עניה זו כמהפכת חררה ונותנת עיניה

לו טינה בלב מיום השלישי עד שבת,

יפה )תש"ל(

כמשתומם,

ואמר

הרה"ק רבי מנחם מענדל ב"ר שלום שכנא
)ה"צמח צדק" מליובאוויטש  -תרכ"ו(
הרה"ק רבי יואל משאץ ב"ר חיים )תרמ"ו(
יום שני י"ד ניסן
הרה"ק רבי אשר ישעי' מראפשיץ ב"ר אליעזר
ליפמן )תר"ה

יום שלישי ט"ו ניסן

בדג גדול ומשובח לקנותו לכבוד שבת.

חובה לפייס אותו ,עליה גם ללכת

אך הנה באה כנגדה אשת גביר העיירה

לביתה לפייסה? אך דברי הרב קודש

הוסיפה על המקח את הדג ,נפלו דברים

היו לה ,מיד התעטף הרב בפרוותו

ביניהן ואשת הגביר הטיחה ברבנית

והרבנית במעילה ויצאו ללכת אל

הרה"ק רבי אלישע ב"ר ברוך מגורליץ )תש"א(

זאת

בית הגביר בחשכת הלילה ,וכוס היין

יום רביעי ט"ז ניסן

התפשט קול הברה בעיר :אשתו של

נשארה עומדת מלאה על השולחן.

לוי בן יעקב משבטי קה

כינוי

מעליב ביותר.

בעקבות

יצחק אבינו
הרה"ק רבי מאיר מקריסטינופאלי ב"ר צבי )יד
המאיר – תקע"ה(

גביר פלוני פגעה בכבוד התורה אשת

כיון שהתדפקו על בית הגביר ,נשמע

יום חמישי י"ז ניסן

חבר כחבר וכדי בזיון וקצף .בליל שבת

מבפנים קול שאלה מי אתם? מיד

הרה"ק רבי יצחק מסקווירא ב"ר מרדכי

קודש כשחזר רבי שמעון לביתו מבית

הזדהה הרב בשמו והבינו כהרף עין

מטשענוביל )תרמ"ה(

הכנסת ,הופתע לראות את הרבנית

שבא על עסקי אותו מאורע ביש

שאינה יושבת אצל שולחנו הערוך,

שקרה לאשת הגביר עם הרבנית,

אלא פרשה לקרן זוית ושולחן מיוחד

ונתמלאו בני הבית פחד ורעדה.

עומד לפניה .שאל אותה מה רואות

פתחו

לרגליו

עיני? השיבה ואמרה לו לפי שאיני

בבכיות ותחנונים שימחל ויסלח להם

ראויה להיות רבנית ולהסב ליד שולחן

כי גדול עוונם מנשוא .התייפח הרב

הרב ,לפיכך ערכתי שולחן לעצמי .חזר

וקרא לעברם וכי אתם צריכים לבקש

ושאל מפני מה אין את ראויה להיות

מחילה מאיתנו? אנחנו באנו לבקש

רבנית? השיבה הרי פלונית אשתו של

מחילה מכם על טינה זו שהיתה

הגביר קוראת לי בשם ...וסיפרה לו את

שמורה בלב הרבנית כלפי גברת

כל המאורע .התמרמר הרב ושאל כך

הבית מיום שלישי שעבר .המה

העליבה אותך והבריות שותקים .והיכן

שמעו כן תמהו ,נתרגשו ונזדעקו ,וכי

כבוד התורה ,ומה אמרו ראשי הקהל?

אתם צריכין לבקש מחילה מאיתנו?

את

הדלת

ונפלו

הרה"ק רבי מאיר אבוחצירא ב"ר ישראל
)תשמ"ג(
יום שישי י"ח ניסן
רבי מאיר הלוי ב"ר טודרוס )הרמ"ה ה"א ד'(

הרה"ק רבי חיים אברהם ממיקאליוב ב"ר שלמה
)תרל"א(
זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן

אתרוג לפסח
הרה"ק רבי משה מקוברין שאל

נענתה וסיפרה לו ,הציבור הזדעזע עקב

והלא מתוכנו יצאה המכשלה הזאת

המאורע ,ראשי הקהל החליטו לקונסה,

לפגוע בכבוד התורה ,אנחנו חטאנו

פעם את אחד מחסידיו שנפרד ממנו

אבל היו ידיהם כבולות מפני שגזרת

ולא אתם .והיו הללו בוכים כנגד

ליסע לביתו לחג הפסח" :ואתרוג

בעל

אלו ,הללו מפייסין כנגד אלו ,עד

משמעות ללא הסכמתך ,ואי אפשר

שנתמזגו הקולות הקוראים מזה ומזה

אומר

לבל

יעשו

שום

דבר

לפסח יש לך"?

השתאה החסיד

ולא ירד לסוף דעתו של רבו ,הוסיף

לבקש את הסכמתך עד למוצאי שבת.

הכל מחולים לכם ונתקרבו הלבבות

החריש הרב ופנה לעסוק בתיקוני שבת

בלא

אז

הרבי ואמר :מדוע לא תבין ,איתא

ולפתוח בסעודה .אחרי שפייס את

נתקררה דעתו של רבי שמשון וישב

בזוהר "אתרוג דא לבא" ,ולב צריך

הרבנית שתשב במקומה הקבוע ליד

עם הרבנית אל ביתם ואל שולחנם

להכין לא רק לסוכות ,גם בפסח יש

השולחן .כיון שעמד לקדש על היין

לקדש על היין.

בחסות רשת חנויות

גל פז
ר

שמץ

של

חציצה.

רק

צורך בו.

בחסות "דודי קאר"
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב
מכל החברות 052-7655-222

גליון רנ"ב
שנה ו' תשע"ז

כבוד האדם של הצדיק

בערב חג המצות אל רבו הרה"ק

כאשר עם ישראל כולו היה עסוק בביזת
מצרים ,משה רבנו עצמו התעסק במצוות

סיפר אחד מנכדי הרה"ק רבי

רבי יצחק מנעשכיז זיע"א ,כשהוא

וחיפש את עצמותיו של יוסף הצדיק .וכיצד

שלומ'קה מזוויהעל זיע"א :פעם

עצוב ומדוכה על כי חיטי השמורה

ידע משה היכן נמצאות עצמותיו של יוסף?

אחת בסעודת שחרית של חג פסח

שלו נחמצו ,ואין להשיג חיטים

ישב יהודי עני סמוך אל שלחנו

אחרות בשום אופן ,כך שיהיה עליו

קבור יוסף?" שאל אותה משה רבינו.

של סבי רבנו ,והוציא מתיקו

לאכול בפסח מצה פשוטה .אמר לו

בתשובתה היא סיפרה לו כי לאחר מיתת

מצות מכונה ,הניחן על השולחן

הרבי :מצה שמורה דוקא הרי מצוה

כשפירורים

דרבנן ,ואילו לשמוח ביום טוב

שגופתו תביא ברכה אל המים .הלך משה

על

מחוייבים מן התורה ,מוטב איפה

אל שפת הנילוס וקרא בקול" :יוסף ,יוסף!

פשוטה

בשמחה,

מצה

שמורה

והיה
נתזין

נוגס

ואוכל

ומתפזרין

מסביבו

השולחן .הערתי לו בלחש שידאג

לאכול

מצה

לא לפזר פרורים על השולחן.

מאשר

לאכול

והנה הבחנתי בסבי האדמו" ר רבי

בעצבות.

שחיה עוד מימי יוסף" .האם את יודעת היכן

יוסף הניחו אותו המצרים בארון של מתכת
והשליכו אותו לתוך מימי הנילוס כדי

הגיע העת שנשבע הקדוש ברוך הוא כי
הוא יגאל אותנו ,והגיעה העת לקיים את
השבועה שהשבעת את ישראל! אם תראה
היכן אתה נמצא ,נוכל לקיים את השבועה,
ואם לא ,אנו פטורין ממנה" .מיד צף ארונו

גדליה משה זיע"א שמעיר משהו
לאביו רבינו זיע"א .אז פנה אלי

סרח ,בתו של אשר ,הייתה אישה זקנה

של יוסף ועלה על פני המים .ודיעה נוספת

פרה יפה במקום מצה שמורה

בתלמוד אומרת כי ארונו של יוסף היה מונח
בקבר מלכים גדול בין ארונות שונים ,ומשה

סבי הקדוש ואמר  :מה אתה רוצה

הרה" ק רבי משה לייב מסאסוב

ממנו ? הנח לו" .וואס ווילסט דו

זיע" א הקפיד מאד שיהיה לו קמח

בפתח הקבר וקרא ליוסף להראות את

פון איהם לאז איהם אפ "...אם כי

מהודר

אסף

מקומו ,ארונו של יוסף רעד וכך ידע משה כי

כאמור הקפדתו של רבנו באפית

פרוטה לפרוטה ויצא לקנות קמח

המצות היתה מיוחדת ,ולא היה

למצות ,בדרכו פגש ביהודי שלבו

עמם שני ארונות – ארון הברית בו היו

מסתפק בימי הפסח אלא ממצות

מר עליו ,כי פרתו שממנה היה לו

הלוחות והארון בו היו מונחות עצמותיו של

מצוה שאפה ערב פסח אחר

פרנסה מתה ,ואיך יפרנס את ילדיו,

חצות .אולם כבוד האדם היה

שמח רבי משה לייב שמחה גדולה,

האלוקים יחד עם ארונו של מת ,אמרו להם

חופף על כל הליכותיו ללא שיור.

נתן לו את כספו וחזר וקנה קמח

כי נאה וגם יאה שכן קיים יוסף את כל מה

ומשומר

למהדרין,

פשוט מן השוק ,ואמר :יתפארו
אכילת מצה בשמחה
מסופר על חסיד אחד שנכנס

זמני כניסת החג
ירושלים 6:29 :ת"א6:44 :

אחרים במצה שמורה ואני – בפרה

לא ידע באיזה ארון הוא קבור .משה עמד

זהו ארון יוסף .ומסיים התלמוד :בכל השנים
בהם עם ישראל נדד במדבר ,היו נודדים

יוסף .כאשר העוברים והשבים היו מביעים
תמיהה

האם

נאה

להוביל

את

ארון

שכתוב בתורה.
)עפ"י מסכת סוטה י"ג(

יפה.

חג הפסח

זמני יציאת החג
ירושלים 7:43 :ת"א 7:45 :ר"ת8:25 :

הריקוד שהביאה לשמחה בכל העולמות
מסופר :בשנה אחת היתה התנהגותו של הבעש"ט הקדוש
זיע"א שונה ומסתורית .אך אתמול ,בעת שאיבת מים שלנו,
היה שרוי בשמחה רבה ,והנה לעת ערב ,בשעת בדיקת חמץ,
לבשו פניו קדרות .בלילה ,לאחר בדיקת חמץ ,קרא הבעש"ט
עשרה מתלמידיו וביקשם לערוך תיקון חצות בכוונה רבה.
עתה היה ברור להם ,כי הבעש"ט מבקש לבטל איזו גזירה
רעה ,שרק עיניו הטהורות צופות אותה .גם למחרת בערב פסח
לא השתנה המצב ופני הבעש"ט הוסיפו להיות חיוורות
וחמורות סבר .ואף ביקש מהתלמידים ,לכוון בעת התפילה את
הכוונות המיוחדות לראש השנה .לאחר התפילה אמר
הבעש"ט דברי תורה ,שהתמקדו במידת הביטחון בה'.
"הביטחון האמיתי הוא" ,אמר" ,שגם כאשר האדם אינו רואה
שום מוצא ושום מבוא לישועה ,הוא בוטח בה' ומאמין
בישועתו הקרובה" .עוד אמר הבעש"ט ,כי הביטוי לביטחון הוא
השמחה.
אחרי הדברים ניכרה על פני הבעש"ט ארשת של שמחה ,אך
זו היתה מהולה בחרדה .כך עבר היום ,ברגשות מעורבים של
שמחה הכרוכה במרירות-הנפש .בשעת אפיית מצת -המצווה

לדעת את פשר הדבר והתפללו בלבם שרבם יואיל לספר להם
את אשר ראה בעיניו הקדושות .ואכן ,הבעש"ט סיפר:
"בערב חג הפסח השנה נגזרה גזירה חמורה על אחד מכפרי
היהודים שבסביבה .גויי אותו מקום ,שרחשו שנאה עזה ליהודים,
גמרו בלבם להתנפל על היהודים דווקא בליל חגם ולכלות בהם
את זעמם ,בראותי זאת ,ניסיתי לעורר רחמים לפני היושב
במרומים .ביקשתי גם את עזרתכם ,בתפילה ובכוונות .אבל כל
מעשיי וכל מעשיכם ,לא הועילו .לפיכך נתאזרתי במידת
הביטחון והשלכתי את יהבי על אבינו שבשמים .כשראיתי את
עוצמת הגזירה ,לא ראיתי כל סיכוי לבטלה ,אבל כפי שאמרתי
אתמול ,מידת הביטחון דורשת אמונה מוחלטת בכל מצב .הערב,
כשישבנו לעריכת הסדר ,לא ידעה נפשי מרגוע .שעת הגזירה
קרבה והלכה ,ולא ראיתי כל מוצא.
אבל לפתע השתנו פני הדברים מן הקצה אל הקצה .באותו
כפר ישב לשולחן הסדר זוג חשוך ילדים .האיש ,שהוא מחסידינו,
בינוני בידיעת התורה ,אבל תמים במעשיו ובעל מעשים טובים,
ישב עם רעייתו ,קרא את ההגדה וסיפר לה את סיפור הצרות של
בני ישראל במצרים ,על-פי המדרשים.

היה הבעש"ט בשמחה ,אך לפני תפילת מנחה ציווה שוב על

כשסיפר על גזירת "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו" ,פרצה

תלמידיו לכוון את הכוונות של ראש -השנה ,וחרדה נפלה

האשה בבכי מר .אילו היה הקב"ה מזכה אותי בבן ,אמרה ,הייתי

עליהם .ליל הסדר הגיע .התלמידים הקדושים הסבו סביב רבם,

נוהגת בו אחרת .לא הייתי מאפשרת לאיש לפגוע בו .לא הייתי

וציפו להסבריו ולדברי התורה הנפלאים שהיה נוהג לתבל

נוהגת עמו כפי שהקב"ה נוהג בנו .הבעל ,מצידו ,הצדיק את הדין

בהם את אמירת ההגדה .אבל השנה לא הרים הבעש"ט את

ואמר שעלינו להאמין כי צדיק ה' בכל דרכיו .אבל האשה

עיניו מן ההגדה כל הסדר .הוא רק קרא את הכתוב בנעימה

הוסיפה לטעון :איפה מידת הרחמים? איך יכול הקב"ה להתנהג

משתפכת ,ולא פסק אף לרגע קל מקריאתו .הדבר גרם צער

כך עם בנו יחידו? אפילו אם אנחנו חוטאים לו ,בכל זאת הרי אנו

עמוק לכל התלמידים .הבעש"ט הקדוש השתתק ,והיה שקוע

בניו .כך התנהלה ביניהם שיחה נוקבת .הבעל מצדיק את הקב"ה,

בשרעפיו .דממה השתררה בחדר .גם התלמידים היו שקועים

ואילו האשה הכפרית הפשוטה ,טוענת שהוא היה צריך לרחם

במחשבות ובהרהורים.

יותר על עם ישראל.

לפתע נשמע קול צחוק מפי הבעש"ט .התלמידים הביטו בו

אחרי הכוס הרביעית נסתתמו טענותיו של הבעל ,והוא אמר:

וראו כי עיניו עצומות ,פניו לוהטות בשלהבת-קודש ,והוא

הצדק איתך .הקב"ה צריך לרחם יותר על עמו .ומכיוון שתם

צוחק מתוך חדווה פנימית עמוקה .כעבור שעה קלה פקח

הוויכוח ,והם היו תחת השפעת היין ששתו ,קמו שניהם ויצאו

הבעש"ט את עיניו וקרא" :מזל -טוב! ברוך הוא וברוך שמו

בריקוד .הבעש"ט סיים את דבריו :באותו רגע קיבלו גם בשמים

הגדול ,הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ,שגם עמו

את דברי הסניגוריה של האישה הכפרית ,וכאשר יצאו השניים

הם בבחינת ישראל ,ופועלים יותר מאשר ישראל'יק בעל -שם-

במחול ,נהייתה שמחה בכל העולמות ,וגם אני שמחתי שמחה

טוב" .שמחה גדולה הציפה את התלמידים ,אבל הם השתוקקו

רבה .ומובן שגם הגזירה נתבטלה".

ואנו איננו נוהגים
פעם נזדמן הרה" ק בעל התניא זיע"א לעשות את חג
הפסח בכפר קטן סמוך לווילנה ,אותו איזור היה מהמבצרים
של המתנגדים לחסידות ורק מתי מעט חסידים התגוררו
באיזורים הללו ,כך גם בני אותו הכפר היו נמנים על חוגי
המתנגדים .אמרו כי נס נעשה לו לבעל התניא בכך שלא
זיהו אותו ,שהיו יכולים המתנגדים בזעמם להפליא בו את
מכותיהם כפי שכבר היו מקרים .מתי מספר החסידים
שהתגוררו בכפר התאספו בחשאי להתבשם מזיוו ותורתו
ביום חג החירות הזה ,בלילה הראשון של החג התאספו כל
בני הכפר לתפילת מעריב בבית הכנסת היחיד שהיה בכפר,
התפילה נאמרה כמנהג אשכנז ומשום כך המתפללים לא
אמרו הלל לאחר שמונה עשרה של תפילת ערבית .הרבי
וקומץ החסידים חפצו בכל זאת להתפלל כמנהג החסידים
ולומר גם הלל ,המתינו אפוא לרגע שכל המתפללים עזבו
בית הכנסת והלכו לביתם לערוך את הסדר ,ואז התחילו
באמירת הלל כמנהגם .פייבל שמש בית הכנסת כבר התכונן
לנעול את שערי המקום ,כשלפתע גילה את המניין החסידי
עומד בחדר צדדי ואומר הלל בהתלהבות רבה .השמש שלא
היה טיפש ,הבין מיד במה מדובר ,והרים קול זעקה ,חיש קל
אץ לביתו של המרא דאתרא וסיפר לו בסערת רוח על
המניין החסידי שנתפס בבית הכנסת .המרא דאתרא עזב את
כל ההכנות של ליל הסדר ורץ לבית הכנסת .כשראה את
המניין החסידי החל לצעוק כנגד המתפללים בעודו מכה
באגרופו בכוח על בימת בית הכנסת ,מנין לכם החוצפה
לומר הלל כאשר הרמ"א מתייחס במפורש לפסק דינו של
הבית יוסף ,ומדגיש שאנו איננו נוהגים .החסידים המעטים
בני הכפר חשו לא נעים מול פניו של הרב והם הביטו בחשש
מה לעברו של בעל התניא .זה עמד על מקומו ופניו מפיקות
שמחה של חג ,חיוך קל עלה על שפתיו של הרבי והוא השיב
בניחותא "האם כבוד תורתו היה נוכח בשעה שהרמ"א כתב
את הערתו "ואנו איננו נוהגים" .ומנין לכם שהרמ"א הכה
באגרופו על השולחן בשעה שכתב מילים אלו? שמא כתב
זאת בנחת כשהכוונה היא לומר ,שאנו לדאבוננו איננו
נוהגים במנהג נאה זה ".בבת אחת פג כעסו של הרב והוא

וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים
משל למלך אחד אשר יצא לצוד בשדה ,ופגש רועה
צאן אשר ישב סמוך לעדר צאנו וחילל בחלילו ,האזין
המלך לנגינתו הנפלאה של הרועה ונשבה בקסמי
הצלילים העדינים ,ולא יכול היה לעזוב את המקום,
לאחר שסיים הרועה את נגינתו ניגש אליו המלך
והתחיל לדבר איתו ,ומצא כי הרועה שכלו חד וחריף
מאד ,ומלא חכמה ותבונה .התפעל המלך מאד וביקש
מהרועה לבוא עימו לארמון ולהיות סמוך על שולחנו,
הסכים הרועה ובא עם המלך לארמונו .מאז ישב
הרועה תדיר בבית המלך ,והמלך היה מתייעץ עימו
בכל דבר ,עד שהפך להיות לאחד משרי המלך
החשובים .יתר השרים קינאו מאד בשר החדש אשר
היה כל כך חביב על המלך ,והחליטו לנסות ולהדיחו
מתפקידו ע" י כך שיעלילו עליו כי גונב הוא כסף
מאוצר המלך .כאשר שמע המלך על כך קרא המלך
לשר )הרועה לשעבר ( כדי לחקור אותו ,השר הכחיש
את הדבר והוכיח לכולם שהוא ישר ונאמן עד מאד,
בכל זאת שכנעו השרים את המלך ללכת לבית השר
ולבדוק בביתו ,אולי שם ימצאו סימנים לגניבה מבית
המלך .הלך המלך כשהשרים מתלווים אליו

לבית

השר ,ומצאו שביתו רהוט בפשטות רבה ,עברו מחדר
לחדר ,עד שהגיעו לחדר אחד אשר היה נעול על
מנעול ובריח .שאל המלך :מה יש בחדר הזה ? אדוני
המלך – נפל השר על ברכיו והתחנן – בבקשה ממך,
אל תבקש ממני לראות מה יש בחדר ,משום שאני
בוש מאד ממה שמונח בחדר זה .תחנוני השר רק
חיזקו את חשדות המלך ,ומשום כך התעקש כי יפתחו
את החדר ,כאשר פתחו את החדר מצאו שהוא ריק
ואין בו מאומה ,מלבד תרמיל רועים ישן וחליל...
תמהו המלך והשרים .אדוני המלך – אמר השר – מיום
בואי לארמונך לא התגאיתי כלל במעמדי הרם ,זאת
משום שבכל יום אני נכנס לחדר הזה ,מחלל בחליל
ונזכר בעברי כרועה צאן פשוט.

עזב את בית הכנסת ,בהותירו אחריו את המניין החסידי

הנמשל :הזכירה "כי עבד היית במ צרים " תועיל לאדם

בעיצומו של הלל חסידי נלהב.

לא לבוא לידי גאווה ,כי בכל פעם שירגיש בעצמו
שבא לידי גאווה ,מיד יזכור את עברו שהיה עבד
במצרים ותסתלק הגאווה מלבו.
)בשם ה"שאגת אריה" זיע"א(

כשכוחי היה במותני ,הייתי גם

הרה" ק רבי משה לייב מסאסוב

אני עושה כן ,אך עתה זקנתי ואין

שבת קודש י"ב ניסן
רבי מרדכי זיסקינד סג"ל לנדא מסטרי ב"ר
יואל משה )תרט"ז(

זיע" א הקפיד מאד שיהיה לו קמח

בידי לדרוש כך" .אומר איפוא רק

אסף

זאת :הרמב" ם פוסק שבליל הסדר

יום ראשון י"ג ניסן
רבינו יוסף קארו ב"ר אפרים )בית יוסף-של"ה(

ולשתות

פרה יפה במקום מצה שמורה

מהודר

למהדרין,

ומשומר

פרוטה לפרוטה ויצא לקנות קמח

מצווה

לאכול

למצות ,בדרכו פגש ביהודי שלבו

ארבע

כוסות,

מר עליו ,כי פרתו שממנה היה לו

שבישראל המחזר על הפתחים

פרנסה מתה ,ואיך יפרנס את ילדיו,

חייב לקיים מצוות אלה .ועל כך

שמח רבי משה לייב שמחה גדולה,

יש לי קושיה גדולה  -איך יוכלו

נתן לו את כספו וחזר וקנה קמח

העניים ,שאין בידם פרוטה ,לקיים

פשוט מן השוק ,ואמר :יתפארו

מצוות אלה ? קושיה גדולה היא,

אחרים במצה שמורה ואני בפרה.

ואין בידי תירוץ .אך לא אזוז

מצות

ושאפילו

עני

מכאן עד שתתרצוה אתם" .הבינו
הנוכחים את הרמז ותרמו ביד

להרנין לב אלמנה
מסופר :באחד הימים קרוב לחג
הפסח ,הגיעה אישה אלמנה לביתו
של

הגה"ק

אויערבאך

שלמה

רבי
זיע"א,

ל'מעות -חיטים'

נדיבה

עבור

העניים.

מה

ד' כוסות חלב

אמר לה רש" ז שתביא אליו את

סלנט זיע"א רבה של ירושלים

החסה ,כאשר חזרה עם החסה,

עיה"ק,

חג-הפסח

נטל רבי שלמה זלמן את עלי

הופיע לפניו יהודי עני ובפיו

החסה ,נעמד ליד המנורה ,ובדק

שאלה :האם אפשר לצאת ידי

אותם אחד לאחד ,כך עמד במשך

חובת

בחלב? .

שעתיים תמימות פוסק הדור ,שכל

היהודי הסביר ,שמפאת עוניו אין

רגע ביממה היה מחושב אצלו עד

לו אפשרות לקנות יין ,אבל יש לו

כדי

עז שמניבה חלב .הרב שמע את

כשרה

השאלה ,ומיד הוציא סכום כסף

ובדק

מאד,

שלאלמנה

חסה

יהיה

לאכילה בליל הסדר.

יום שני י"ד ניסן
הרה"ק רבי אשר ישעי' מראפשיץ ב"ר אליעזר
ליפמן )תר"ה
הגה"ק רבי אברהם יפה'ן מנובהרדוק ב"ר צבי אשר
יפה )תש"ל(

יום שלישי ט"ו ניסן
יצחק אבינו
הרה"ק רבי מאיר מקריסטינופאלי ב"ר צבי )יד

המאיר – תקע"ה(

הרה"ק רבי אלישע ב"ר ברוך מגורליץ )תש"א(
יום רביעי ט"ז ניסן
לוי בן יעקב משבטי קה

מטשענוביל )תרמ"ה(

לעשות עם חסה הנגועה בתולעים ?

עלי

הרה"ק רבי יואל משאץ ב"ר חיים )תרמ"ו(

הרה"ק רבי יצחק מסקווירא ב"ר מרדכי

מסופר על הגה" ק רבי שמואל

חסה

הרה"ק רבי מנחם מענדל ב"ר שלום שכנא
)ה"צמח צדק" מליובאוויטש  -תרכ"ו(

יום חמישי י"ז ניסן

זלמן

בשאלה

רבינו משה אלשיך ב"ר חיים )אלשיך -שנ"ז(

שיום

ארבע

לפני

כוסות

הרה"ק רבי מאיר אבוחצירא ב"ר ישראל
)תשמ"ג(
יום שישי י"ח ניסן
רבי מאיר הלוי ב"ר טודרוס )הרמ"ה ה"א ד'(

הרה"ק רבי חיים אברהם ממיקאליוב ב"ר שלמה
)תרל"א(
זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן

כאן הבן שואל

ונתן לעני " :לך קנה לך יין ובשר

מעות חיטים
בימי זקנתו של הרה"ק רבי חיים

ודגים ועשה את החג כראוי".

חסיד אחד בא אל הרה" ק בעל

לאחר מכן הסביר לבני -ביתו:

מראדומסק

ה"תפארת

שלמה"

לשתות

זיע" א וביקש להתברך מפיו בזרע

מצאנז זיע"א ,כשעלה שנה אחת

ארבע כוסות חלב במקום יין,

של קיימא ,אמר לו הרבי להשאר

לשאת את דרשת שבת -הגדול ,פנה

הבנתי שגם בשר אין לו ,שאם-

אצלו לחג הפסח ,בליל הסדר אמר

אל קהל עדתו ואמר" :דרכם של

לא-כן לא היה עולה על דעתו

לו הרבי :קרא נא מה שכתוב

הרבנים לפתוח דרשה זו בקושיה

לשתות חלב בליל -הסדר .לכן

בהגדה

כאן

על הרמב"ם ,ולאחר מכן לתרצה

נתתי לו די הצורך כדי לקנות את

אפשר לשאול ולבקש בן ,וכן היה,

כל צורכי החג".

לשנה הבאה נולד לו בן זכר.

על-ידי

פלפול

בחסות רשת חנויות

גל פז
ר

חריף.

בנעורי,

"כששאל

אם

אפשר

"כאן

הבן

שואל",

לע"נ הר"ר עקיבא ב"ר
מנחם מאניש שייינברגר ז"ל
נלב"ע כ"ד ניסן

בס"ד

פרשת צו  -שבת הגדול ,י"ב בניסן תשע"ז

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ַצו ֶאת־ ַא ֲהרֹן וְ ֶאת־ ָ ּבנָ יו ֵלאמֹר )ו ,ב(
ְ ּב ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַצו ׁ ְשנַ ת תשי"א ָ ,ל ּו ַל ּתוֹ ָרה ְ ּב ֵבית ִמ ְד ָר ׁשוֹ ׁ ֶשל ָה" ִא ְמ ֵרי
אשוֹ נָ ה
ַח ִ ּיים" ִמ ִּויזְ 'נִ יץ ַא ְר ָ ּב ָ ה ֲח ָתנִ ים ִל ְק ַראת ֲח $ת ָּנ ָתםָ .היְ ָתה זוֹ ַה ּ ַפ ַ ם ָה ִר ׁ
ימים
ַא ֲח ֵרי ַה $ח ְר ָ ּבן ַהנּוֹ ָרא ַ ּב ּ ׁשוֹ ָאה ָה ֲאיָּ $מה ְ ּב ֵאירוֹ ּ ָפהֶ ׁ ,ש ַא ְר ָ ּב ָ ה ֲח ָתנִ ים ְמ ִק ִ
ָ ּב ִּתים ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ׁ ָשב ּו ַ ֶא ָחד ,וְ שִׂ ְמ ַחת ָה ֵ ָדה ּ$כ ָּל ּה ָהיְ ָתה ֲ צו ָּמה ,ו ְּביִ חוּד
שִׂ ְמ ָחתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ִ ּב ְראוֹ תוֹ ִּכי לֹא ַא ְל ָמן יִ שְׂ ָר ֵאלֵ .מרֹב שִׂ ְמ ָחתוֹ ַה ְּגדוֹ ָלה הוֹ ָרה
ָה ַר ִ ּבי ְל ָכל ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ָל ֵצאת ְ ּב ָמחוֹ ל ְ ּב ֵ ת ׁ ִש ַירת ְ'ל ָכה דּ וֹ ִדי'ָ ,ה ֵחל ֵמ ֶה ָחר ּוז
ׁ ֶשל 'וְ ָהי ּו ִל ְמ ׁ ִש ָּסה' ,ו ֵּמ ָאז נִ ׁ ְש ַּת ֵּמר ַה ִּמנְ ָהג ְ ּב ָב ֵּתי ַה ִּמ ְד ָר ׁשוֹ ת ׁ ֶשל ֲח ִס ֵידי וִ יזְ 'נִ יץ
ַ ד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזהּ ְ .בשִׂ ְמ ַחת ַה ִּנ ּשׂ ו ִּאין יָ ׁ ַשב ָה ַר ִ ּבי ְ ּב ָסמו ְּך ֶל ָח ָתן ִמ ְּת ִח ָּלה וְ ַ ד־סוֹ ף,
ְּכ ׁ ֶשהוּא ָלב ּו ׁש ְ ּבבִ גְ ֵדי ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ֶאת ֶא ָחד ִמ ּתוֹ ׁ ְש ֵבי ַה ּ ׁ ְשכוּנָ ה ׁ ֶש ִה ִּגי ַ
ְ ּבבִ גְ ֵדי חֹלְּ ,ת ַמ ּה ְ ּב ָפנָ יוֲ " :אנִ י ְמ ַח ֵּתן ֵ ּבן ,וְ ַא ָּתה ָ ּבא ְ ּב ִלי ִ ּבגְ ֵדי ׁ ַש ָ ּבת"? וְ ִצ ָּוה ָ ָליו
ִל ְפנוֹ ת ְלבֵ יתוֹ וְ ָל ׁשוּב ִעם ִ ּבגְ ֵדי ׁ ַש ָ ּבת ִל ְכבוֹ ד ַה ּ ִשׂ ְמ ָחהּ ְ ,ב ַא ֲחוַ ת ַא ִחים וְ ֵר ִעים.
ַ ל ַה ָּל ׁשוֹ ן ַ'צו' ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"יֵ " :אין ַצו ֶא ָּלא ְל ׁשוֹ ן זֵ רוּזִ ,מ ָ ּיד ו ְּלדוֹ רוֹ תָ .א ַמר
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןּ ְ ,ביוֹ ֵתר ָצ ִר ְ
יך ְלזָ ֵרז ִ ּב ְמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֶח ְסרוֹ ן־ ִּכיס"ְ .מ ַס ּ ְפ ִריםִּ ,כי ּ ַפ ַ ם
יכה ַה ְּקב ּו ָ ה ְלמוֹ ְסדוֹ ת ּתוֹ ָרה ,ו ֵּבין
נָ שָׂ א דַּ ְר ׁ ָשן ֶא ָחד דְּ בָ ִרים ַ ּב ֲח ׁ ִשיבוּת ַה ְּת ִמ ָ
מ ַּה ַ ל דִּ ְב ֵרי
ַהדְּ בָ ִרים ִהזְ ִּכיר ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ַה ָּלל ּו וְ ׁ ָש ַאלִ " :ל ְכאוֹ ָרה נִ ָּתן ִל ְת ֹ
ַר ּ ׁ ִש"י ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּכאן ִצ ּווּי ׁ ֶשל זֵ רוּז ְלדוֹ רוֹ ת ,וַ ֲה ֵרי יִ ָּת ֵכן לוֹ ַמר ׁ ֶש ַההוֹ ָר ָאה ָהיְ ָתה ַרק
ְל ׁ ָש ָ ה ו ִּמ ַּניִ ן ָלנ ּו ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַּגם ְלדוֹ רוֹ ת? וְ $ק ׁ ְשיָ ה נוֹ ֶס ֶפת עוֹ ָלה ְ ּב ָפנֵ ינ ּוַ ,מדּ ּו ַ ַרק
ָּכאן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֶח ְסרוֹ ן־ ִּכיס ָצ ִר ְ
יך ָהיָ ה ְלזָ ֵרז ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ּל ּו ִ ּב ְתרו ַּמת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן לֹא
ת ָר ִצים זֶ ה ָ ּבזֶ הַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ָה ָא ָדם נִ ְת ָ ּבע
נֶ ֱא ַמר ְל ׁשוֹ ן זֵ רוּז? ֶא ָּלא ׁ ְשנֵ י ַהדְּ בָ ִרים ְמ ֹ
א ֶפן ְמיָ $חד ,וְ ָכ ְך
ָל ֵתת ְּתרו ָּמה ּ ַפ ַ ם ַא ַחת ְלצ ֶֹר ְך ִמ ְצוָ הֵ ,אין הוּא זָ קוּק ְלזֵ רוּז ְ ּב ֹ
ָהיָ ה ַ ּב ֲה ָכנַ ת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ׁ ֶש ּ$כ ָּלם נִ ְת ְ ּבע ּו וְ ֵה ִביא ּו .או ָּלם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ְּנ ִתינָ ה ִהיא
ְלדוֹ רוֹ תְּ ,כ ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ָל ֵתת וְ ָל ֵתת ׁשוּב וְ ׁשוּב ,וְ יֵ ׁש בּ וֹ ֶח ְסרוֹ ן־ ִּכיס ְּת ִמ ִידין ְּכ ִס ְד ָרן,
ְ
ַ ל־זֶ ה ָצ ִר ְ
יח ָּכךֶ ׁ ,ש ַּקל יוֹ ֵתר ְל ִע ִּתים ְל ַק ֵ ּבל
יך זֵ רוּז ְמיָ $חד" .וְ ַה ִּנ ָּסיוֹ ן מוֹ ִכ ַ
ְּתרו ָּמה ְלבִ נְ יָ ן ׁ ָש ֵלםֵ ,מ ֲא ׁ ֶשר ְלהוֹ ָצאוֹ ת ׁשוֹ ְטפוֹ ת ׁ ֶשל מוֹ ְסדוֹ ת ּתוֹ ָרה וָ ֶח ֶסד.
ִ ּב ְמקוֹ ם ֲא ֶׁשר יִ ְׁש ֲחטוּ ֶאת־ ָהע ָֹלה יִ ְׁש ֲחטוּ ֶאת־ ָה ָא ָׁשם )ז ,ב(
ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵא ִל ָ ּיה ּו ָרג ּו ֶלר ִמ ַּק ִּל ׁ
יש יֶ ֶלד ָק ָטן ,יָ ׁ ַשב יַ ַחד ִעם ֲח ֵב ָריו ְ ּבנֵ י ִּגילוֹ
ִל ְפנֵ י ַה ְמ ַל ֵּמד ,וְ ָחזְ ר ּו ַ ל ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשב ּו ַ ָ ּ ,פ ָר ׁ ַשת ַצו ,יַ ַחד ִעם ּ ֵפרו ּׁש ַר ּ ׁ ִש"י.
ְּכ ׁ ֶש ִה ִּגיע ּו ְל ָפסוּק זֶ הָ ,ק ְרא ּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֶאת דִּ בְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"יִ " :ר ָ ּבה ָלנ ּו ׁ ְש ִחיטוֹ ת
ַה ְר ֵ ּבהְ ,ל ִפי ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ָא ׁ ָשם ְ ּב ִצבּ וּר ,נֶ ֱא ַמר 'יִ ׁ ְש ֲחט ּו' ַר ִ ּבים"ְ .ל ִמ ְק ָרא ַהדְּ בָ ִרים
ֵה ִעיר ַה ְמ ַל ֵּמד וְ ָא ַמר" :דְּ ע ּו ָל ֶכם ׁ ֶש ֶ ּזה ִעדָּ ן וְ ִעדָּ נִ ים ׁ ֶש ֲאנִ י ִמ ְת ַק ּ ׁ ֶשה ְ ּב ִדבְ ֵרי
ַר ּ ׁ ִש"י ֵא ּל ּו ,וְ ָק ׁ ֶשה ִלי ְלהוֹ ְל ָמםֶ ׁ .ש ֲה ֵרי ָק ְר ַ ּבן ָא ׁ ָשם ֵמ ִביא ַרק יָ ִחיד ,וְ ֵאין ָאנ ּו
מוֹ ְצ ִאים ׁ ֶשצִּ בּ וּר יָ ִביא ָק ְר ַ ּבן ָא ׁ ָשם"ָ ׁ .ש ַמע ֵא ִל ָ ּיה ּו ַה ָּק ָטן ֶאת־ ַהדָּ בָ ר ,ו ִּמ ָ ּיד זִ ֵּנק
וְ ָא ַמר" :וַ ֲהלֹא ְמפ ָֹר ׁש ַהדָּ בָ ר ְ ּב ֵס ֶפר ֶ זְ ָרא ׁ ֶש ְּל ִע ִּתים ִה ְק ִריב ָה ָ ם ּ$כ ּלוֹ ָק ְר ַ ּבן
יהם וַ ֲא ׁ ֵש ִמים ֵאיל־צֹאן
ָא ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָּכ ְך נֶ ֱא ַמר ׁ ָשם 'וַ ִ ּי ְּתנ ּו יָ ָדם ְלהוֹ ִציא נְ ׁ ֵש ֶ
ַ ל־ ַא ׁ ְש ָמ ָתם' ,דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ְש ֵבי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ֵה ִביא ּו ָא ׁ ָשם ְל ַכ ּ ָפ ַרת ֲ וֹנָ ם ַ ל
יאה ׁ ֶשל
ׁ ֶש ָּנשְׂ א ּו נָ ׁ ִשים נָ ְכ ִר ּיוֹ ת"ִ .ה ׁ ְש ּתוֹ ֵמם ַה ְמ ַל ֵּמד ְל ׁ ֵש ַמע ְּת ׁש ּו ָבתוֹ ַה ַּמ ְפ ִל ָ
ַה ַּת ְל ִמיד ,ו ִּמ ֵהר ְל ַס ּ ֵפר זֹאת ְל ָאבִ יו ׁ ֶשל ַה ַ ּי ּנ ּו ָקאַ ,ר ִ ּבי יַ ֲ קֹבּ .ו ְכ ׁ ֶשנּוֹ ַדע ַהדָּ בָ ר
ָ ּב ִעירָּ ,ג ְמר ּו ּ$כ ָּלם א ֶֹמר וְ נִ ְ ּבא ּוִּ ,כי ָ ִתיד ַה ֶ ּי ֶלד ִל ְהיוֹ ת ָּגדוֹ ל ַ ּב ּתוֹ ָרה .יֵ ׁש ְלהוֹ ִסיף
ימה" ָּכ ַתב ׁ ֶש ָּנ ְפ ָלה ָטע ּות־סוֹ ֵפר ְ ּב ִדבְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י ,וְ יֵ ׁש
ַ ל־ ָּכ ְךֶ ׁ ,ש ַ ּב ַ ל " ּתוֹ ָרה ְּת ִמ ָ
ְ
ְל ַת ֵּקןְ " :ל ִפי ׁ ֶש ּלֹא ָמ ִצינ ּו ָא ׁ ָשם ְ ּב ִצבּ וּר" ,או ָּלם ְל ִפי ִס ּפוּר זֶ ה ֵאין צ ֶֹרך ַ ּב ִּת ּק ּון.
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

ַצו ֶאת־ ַא ֲהרֹן וְ ֶאת־ ָ ּבנָ יו ֵלאמֹר )ו ,ב( ְ -מ ָפ ֵר ׁש
ַר ּ ׁ ִש"יֵ ,אין ַצו ֶא ָּלא ְל ׁשוֹ ן זֵ רוּ זִ ,מ ָ ּיד ו ְּלדוֹ רוֹ ת.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןּ ְ ,ביוֹ ֵתר ָצ ִר ְ
יך ַה ָּכתוּב ְלזָ ֵרז
ן־כיס .וְ ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן
ְ ּב ָמקוֹ ם ֶׁש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ֶח ְסרוֹ ִּ
יכה ׁ ְש ִמ ָירה יְ ֵת ָרהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ׁ ְש ָאר
ַל ַּמ ֲח ׁ ָשבָ ה ׁ ֶש ְּצ ִר ָ
ַהחו ׁ ִּשים יֵ ׁש ָל ֶהם ֵמ ֵ ין ִּכיס ַה ּ ׁשוֹ ֵמר ֲ ֵל ֶ
יהם ,
ְּכגוֹ ן ַה ּ ֶפה ַה ְמ $כ ֶּסה ַ ּב ּ ְשׂ ָפ ַתיִ ם&ֵ ,ינַ יִ ם ָ ּב ַ& ְפ ַ& ּ ַפיִ ם,
וְ ָהאֹזֶ ן ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ָלכֹף ָ ּב ּה ֶאת ָה ַא ְליָ ה ,או ָּלם ֶאת
ַה ִה ְרהוּר וְ ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבָ ה ֵאין ַ ּב ֶּמה ָלכֹף ֶא ָּלא ְ ּבכ ַֹח
ַה ִה ְת ַּג ְ ּברוּת ,ו ְּל ָכ ְך ִה ְת ַּכ ֵּון ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִ ּב ְדבָ ָריו
ֶׁש ְ ּביוֹ ֵתר ָצ ִר ְ
יך ְלזָ ֵרז ְ ּב ָמקוֹ ם ֶׁש ֶ ּי ׁש בּ וֹ ֶח ְסרוֹ ִּ
ן־כיס,
דְּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ֶׁש ֵאין לוֹ ִּכיס ְל ַכ ּסוֹ תוֹ  ,וְ הוּא ַר ִ ּבי
ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּב ַ ל ַה ַּמ ֲא ָמר ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁשֶׁ ,ש ֵאין ָהעוֹ ָלה
ר־ה ֵּלב) .מתוקים מדבש(
ָ ּב ָאה ֶא ָּלא ַ&ל ִה ְרה ּו ַ
זֹאת ּתוֹ ַרת ָהע ָֹלה ִהוא ָהע ָֹלה )שם( ְּ -כ ִתיב הוּ א
וְ ָק ִרינָ ן ִהיא ,נוֹ ָט ִריקוֹ ן ִא ּ ׁ ָשה יִ ְר ַאת ַה ּ ׁ ֵשם ,וְ ִהיא
ָהעוֹ ָלה דְּ ַהיְ נ ּו ִהיא ַה ְּמ (& ָּלה ַ ּב ָּנ ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמ ר
ִא ּ ָׁשה יִ ְר ַאת־ה' ִהיא ִת ְת ַה ָּלל) .כמראה הבזק(
אשי ֵּתבוֹ ת
וְ ָה ֵא ׁש ַ&ל־ ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ּתו ַּקד־בּ וֹ )ו ,ה( ָ -ר ׁ ֵ
ּתוֹ ֵ& ָבהִּ ,כי ָּכל ַה ִּמ ְת ָ ּג ֶאה נִ דּ וֹ ן ָ ּב ֵא ׁשְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמ ר
־לב) .להניח ברכה(
ל־ג ַב ּה ֵ
ְ ּב ִמ ׁ ְש ֵלי ּתוֹ ֲ& ַבת ה' ָּכ ְ ּ
ֵא ׁש ָּת ִמיד ּתו ַּקד ַ&ל־ ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ל ֹא ִת ְכ ֶ ּבה )ו ,ו( -
ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ַל ּתוֹ ָרה ַה ְמיַ ּ ׁ ֶש ֶרת ִמדּ וֹ ת ָה ָא ָדם,
וְ ָל ֵכן נִ ְק ֵראת ַה ּתוֹ ָרה ַ ּב ּ ׁ ֵשם ִׁש ָירה ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ִּכ ְתב ּו
ָל ֶכם ֶאת־ ַה ּ ִׁש ָירה ַה ֶ ּזה ,אוֹ ִת ּיוֹ ת יְ ָׁש ָרה ,וּבְ כ ַֹח
ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּמ ׁשו ָּלה ָל ֵא ׁש ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ֲהלוֹ א כֹה ְדבָ ִרי
ָּכ ֵא ׁשֶ ,א ְפ ׁ ָשר ְלנַ ֵּצ ַח ֶאת ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרעֵ .א" ׁש
נוֹ ָט ִריקוֹ ן שָׂ שׂ ָאנ ִֹכי ַ ל־ ִא ְמ ָר ֶת ָךָּ ,ת ִמיד
נוֹ ָט ִריקוֹ ן דֶּ ֶר ְך ּתוֹ ָרה יַ ֲ מֹל ְמאֹד ,דֶּ ֶר ְך ּתוֹ ָרה
יַ ְת ִמיד ְמאֹד ,דֶּ ֶר ְך ּתוֹ ָרה ִמדּ וֹ ת יְ ׁ ָשרוֹ ת ,וְ ֵכן
ְּת ַב ֵּטל יֵ ֶצר דְּ ה ּוא ְמ ַק ְט ֵרג .וְ סוֹ ֵפי ַה ֵּתבוֹ ת ּת ּו ַקד
ימ ְט ִר ָ ּיה מ"ח ְּכנֶ גֶ ד
ַ ל־ ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח לֹא ִת ְכ ֶ ּבה ְ ּבגִ ַ
מ"ח ִקנְ יְ נֵ י ּתוֹ ָרה ,וְ ָר ׁ ֵ
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ְ ּבגִ י ַמ ְט ִר ָ ּיה ִעם
ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת יִ זְ ֶּכה ְל ִקנְ יַ ן ּתוֹ ָרה) .פניני שבח(

ק ֶד ׁש ָק ָד ׁ ִשים )ז ,א( ָ -ר ׁ ֵ
אשי
וְ זֹאת ּתוֹ ַרת ָה ָא ׁ ָשם ֹ
ַה ֵּתבוֹ ת ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ּתוֹ ָרה ,וְ ֵכן ְ ּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים,
יהם נִ ְמ ָח ִלים ָה ֲא ָׁשמוֹ ת) .מתוק לחכי(
ִּכי ִ ּב ׁ ְשנֵ ֶ
ִּכי ָּכל־א ֵֹכל ֵח ֶלב )ז ,כה( ּ ִ -ב ְפ ָס ִחים דָּ ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל
ְל ַרבּ וֹ ת ֵ&יר ּובוֹ  ,וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ְ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ִּמ ּלוּי ׁ ֶשל
ְ ּב ֵת ַבת ִּכי ָּכלָּ ,כ"ף י ּו"ד ָּכ"ף ָל ֶמ"דֶ ׁ ,שעוֹ ֶלה
ימ ְט ִר ָ ּיה ֵ&ירוּ בוֹ ) .בית מאיר(
ְּכ ִמנְ יַ ן רצ"ד ְ ּבגִ ַ

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

זֹאת ּתוֹ ַרת ָהע ָֹלה

ְמאוֹ רוֹ ת

יס ִקינְ ד ֶס ַ ּג"ל ַלנְ דָּ א ִמ ְּס ְט ִרי
ַר ִּבי ָמ ְרדְּ ַכי זִ ְ

זַ ַ ּצ"ל

יסן תרט"ו
ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא י"ב ְ ּבנִ ָ

יסקַ ,ר ָּב ּה
ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַר ִּבי או ִּרי ִמ ְּס ְט ֶר ִל ְ
יס ַלב ,וּבַ ֲ רֹב
ׁ ֶשל ְק ִה ַ ּלת בּ ּו ְר ׁ ְש ִטין וְ ַר ֲאבַ "ד ִּב ְס ֶט ִ ּנ ְ
יָ ָמיו ַר ֲאבַ "ד ְס ְט ִרי ׁ ֶש ַ ל־ ׁ ְש ָמ ּה נִ ְק ָרא .נוֹ ַלד ִ ּב ׁ ְשנַ ת
מ ֶש9ה ַלנְ דָּ א ִמ ְ ּגלוֹ גוֹ ב
תקמ"ה ְל ָאבִ יו ַר ִ ּבי יוֹ ֵאל ֹ
יש ַצדִּ יק ,וּבִ ׁ ְש ַ ת ְלוָ יָ תוֹ ּ ָפ ְרחוּ ֵמ ַ ל
ׁ ֶש ָהיָ ה ִא ׁ
ִמ ָּטתוֹ עוֹ פוֹ ת ַר ִ ּבים ׁ ֶש ִּלוּ וּ הו ַ ד ְקבו ָּרתוֹ ּ ִ .בנְ עו ָּריו
יסא ַּב ַ ל ַ'ח ַּות דַּ ַ ת'
ָל ַמד ִמ ּ ִפי ַר ִּבי יַ ֲ קֹב ִמ ִ ּל ָ
ּו'נְ ִתיבוֹ ת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט' ,וְ הוּא ִה ְס ִמיכוֹ ְל ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ָּב ַר ָ ּבנוּת.
וּאיו ִעם ַ ּבת ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם יוֹ ֵסף ְּתאוֹ ִמים
ְל ַא ַחר נִ ּשׂ ָ
ִמבּ ּו ְר ׁ ְש ִטיןִ ,מצֶּ ֱא ָצ ֵאי ֶה ֲח ַכם ְצבִ י ְו ַה ִּק ָ
יקיוֹ ן דְּ יוֹ נָ ה,
ּו ְמ $ח ָּתנוֹ ׁ ֶשל ַרבּ וֹ ַה ַ'ח ַּות דַּ ַ ת' ,נָ ַסע ֶאל ַה ּ ָשׂ ָר ף
יסק ְוהוּא ִח ְ ּבבוֹ ְמאֹד ַ ד ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַכ ֵ ּנה ּו ֵ ּבן
ִמ ְּס ְט ֶר ִל ְ
נֶ ְח ָמד ,וְ ָא ַמר ָ ָליו ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ָמתוֹ ִהיא נִ ׁ ְש ַמת ַ ּב ַ ל
ַה ְּלבו ׁ ִּשים וְ ָל ֵכן נִ ְק ָרא ִּב ׁ ְשמוֹ  .וּ ֵמ ָאז ׁ ָש ַמע זֹאת,
דָּ בַ ק ְ ּבתוֹ ַרת ַּב ַ ל ַה ְּלבו ׁ ִּשים ְו ָט ַרח ְליַ ּ ׁ ֵשב ֶאת דְּ בָ ָריו
ַה ְּסתו ִּמיםְ .ל ַא ַחר ּ ְפ ִט ַירת ַרבּ וֹ ַה ּ ָשׂ ָרף ,נָ ַסע ֶאל ַר ִּבי
יש ַלן וְ ַר ִּבי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמרוּזִ 'יןֶ .את
ֵמ ִאיר ִמ ּ ְפ ֶר ּ ִמ ׁ ְ
ַר ָּבנ ּותוֹ ִ ּב ְס ְט ִרי ִק ֵּבל ְל ַא ַחר ִה ׁ ְש ַּתדְּ לוּ ת ַרבּ וֹ ַר ִּבי
יש ַלן ,וְ ׁ ָשם ִה ְתוַ דַּ ע ְל ַר ִּבי ָא ׁ ֵשר ֶ נְ זִ יל
ֵמ ִאיר ִמ ּ ְפ ֶר ּ ִמ ׁ ְ
צ ּוזְ ִמיר ׁ ֶש ָהיָ ה ֶא ָחד ִמ ְ ּגאוֹ נֵ י ַהדּ וֹ ר ,וְ ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְל ָב ֵאר
ְל ָפנָ יו ֶאת דַּ ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות ,וּ ְב ַה ׁ ְש ּ ָפ ָ תוֹ ּ ָפגָ ה
יהָּ .כל־יָ ָמיו ָהגָ ה ַ ּב ּתוֹ ָרה
ִה ְתנַ ְ ּגד ּותוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה ֵא ֶל ָ
ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה וְ ֵה ׁ ִשיב ְּת ׁשוּ בוֹ ת ַרבּ וֹ ת ַ ּב ֲה ָל ָכהֵ ,מ ֶה ן
ַה ְמ ׁ $ש ָּקעוֹ ת ְּב ִס ְפ ֵרי ּפוֹ ְס ֵקי דּ וֹ רוֹ ְ ,ו ֵכן ָל ַחם ְ ּבעֹז נֶ גֶ ד
נֶ גַ ע ַה ַה ְׂש ָּכ ָלה ׁ ֶש ּ ָפשָׂ ה ְּבדוֹ רוֹ וּבִ צֵּ ר ֶאת חוֹ מוֹ ת
ַה ֲח ִסידוּ ת ִּכ ְת ִריס נֶ גְ דָּ ּהִּ .ב ְפ ִט ָירתוֹ ָא ַמר ָ ָליו
ַה"דִּ בְ ֵרי ַח ִּיים" ִמצַּ נְ זַ " :ה ּיוֹ ם נִ ְל ַקח ֵמ ִא ָּתנ ּו שַׂ ר
ַה ּתוֹ ָרה ְו ָח ׁ ַש ְך אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה" .זָ ָכה ְלדוֹ ר יְ ׁ ָש ִרים,
ּו ֵמ ֲח ָל ָציו יָ ְצ ָאה ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ְמפ ֶֹא ֶרת ְּביִ שְׂ ָר ֵאל.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ&ת

בהפטרת פרשת צו מוזכרת ַהתֹּפֶ ת אשר בְּ גֵ יא בֶ ן־ ִהנֹּם,
שהיתה במה לעבודת המולך לשריפת בנים ובנות באש.
אליל המולך שעמד שם בימים ההם ,היה עשוי נחושת
וכשהיו מסיקים בו אש היו ידיו הפשוטות מתלהטות
ועליהן היו מניחים את הילד הקרבן ,וכדי להבליע את
צעקותיו כדי שלא ישמעו הוריו את קולו וירחמו עליו,
היו מכים בחוזקה בתופים ,ומכאן שם המקום 'תופת',
שהפך למלה המביעה אסון וזעזוע כבד ,ו'הינום' על שם
נהימת הילדים שהוקרבו ,ומשתיהן נוצרו תופת וגיהינום
כמקום ענישת החוטאים ,כמו שנאמר בישעיהו "כִּ י־ ָערוּ
ֵמ ֶא ְתמוּל ָתּפְ ֶתּה" .במדרש תנחומא מתוארת עבודת
המולך בצורה מורחבת יותר ,ולפיה "היה עשוי חוץ
לירושלים וצלם היה ופניו של עגל ,וידיו פשוטות כאדם
שפותח ידיו לקבל דבר מחברו .והיו מסיקין אותו עד
שהידיים נעשין כאש ,ושבעה קנקלין )חדרים( היו לו
והוא לפנים מהם ,ולפי קרבנו של כל אחד היה נכנס ,מי
שמקריב עוף נכנס לקנקל הראשון ,עז נכנס לקנקל השני,
שה לשלישי ,עגל לרביעי ,פר לחמישי ,שור לשישי" .גיא
בן־הינום מוזכר כבר בספר יהושע כאחד מגבולות נחלות
השבטים ,וכן בימי נחמיה .הנביא ירמיהו מתנבא על גיא
בן־הינום שעומד בפתח 'שער החרסית' ,ורש"י מבאר
שהוא שער האשפות ששם זורקים חרסים הנשברים,
והמקום ייהפך חלילה לגיא ההריגה על עוונותיהם של
החוטאים .חז"ל בסוכה כתבו ששני עצי תמר נטועים שם
שהם 'ציני הר הברזל'  -מין לולבים ,ועולה עשן מביניהם,
וזהו פתחה של גיהינום .מיקומו של גיא בן־הינום הוא
כפי המקובל בעמק מדרום לעיר העתיקה ועיר דוד ,מקיף
את הר ציון ומתחבר בצד מזרח לנחל קדרון שנחשב
בעבר לגבולה של ירושלים .מספרים ,כי בשנת תרפ"א
ביקר ה"אמרי אמת" לראשונה בארץ ישראל ,והתעצב
לראות את פורקי העול הרבים בירושלים ,אולם ניחמוהו
בכך שהראו לו את גיא בן־הינום שם היו מעבירים את
הבנים למולך ,ועתה אין ברוך השם זכר לעבודה זרה זו...

ֵאין ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל נִ ְקנֵ ית וְ ֵאין יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם נִ בְ נֵ ית ֶ -א ָּלא ְ ּביִ ּסו ִּרים ,או ָּלם ֲחבִ יבָ ה ִהיא ָה ָא ֶרץ וִ ירו ׁ ָּש ַליִ ם
יה ,וְ ֵהם ְמ ַק ְ ּב ִלים ֶאת ַצ ֲ ָרם ְ ּב ַא ֲהבָ ה ,וְ זוֹ ִכים וְ רוֹ ִאים ְ ּבבִ נְ יָ נָ ּהַ .אף ׁ ְשכוּנַ ת ֵ'מ ָאה ׁ ְש ָ ִרים'
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אשית ִה ָּו ְס ָד ּהָ ,היְ ָתה ֲה ִריגָ תוֹ ׁ ֶשל ַאבְ ֵרך ָצ ִעיר ִמ ּתוֹ ׁ ְשבֵ י
ַה ְּמא ָֹרעוֹ ת ַה ְּט ָרגִ ִיים ׁ ֶש ִּל ּו ּו ֶאת ַה ּ ׁ ְשכוּנָ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ימה ְל ַמ ַ ן ְק $ד ּ ׁ ַשת ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,וְ נִ ְמ ָצה ָדמוֹ ַ ל ִמזְ ַ ּבח ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל.
ַה ּ ׁ ְשכוּנָ הֶ ׁ ,ש ָ ָלה ְּכ ָק ְר ַ ּבן עוֹ ָלה ְּת ִמ ָ
יסן תרמ"אָ .היָ ה זֶ ה ׁ ָשנִ ים ְספוּרוֹ ת ְל ַא ַחר יִ ּס ּוד ׁ ְשכוּנַ ת ֵ'מ ָאה
ָה ָאסוֹ ן ֵא ַרע ְ ּב ֵליל ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ,ג' ְ ּבנִ ָ
ׁ ְש ָ ִרים'ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַה ּ ׁ ְשכוּנָ ה ָ ְמ ָדה ְּכ ַ ְר ָ ר ָ ּב ֲ ָרבָ ה ְ ּב ֶא ְמ ַצע ִמ ְד ָ ּבר ׁ ָש ֵמםַ ,ה ְר ֵחק ֵמ ָה ִעיר ָה ַ ִּת ָ
יקה ׁ ֶש ָ ּב ּה
אשוֹ נִ ים ׁ ֶש ִה ְס ִּכימ ּו ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּק ַ
ִה ְת ַר ֵּכז ִע ַּקר ַה ִ ּי ּ ׁשוּב ,וְ ַאף ׁ ְש ָ ֶרי ָה ּ ְפרו ִּצים ְללֹא ֲהגַ ָּנהַ .ה ּתוֹ ׁ ָש ִבים ָה ִר ׁ
יצים ָה ֲ שׂ וּיִ ים ְללֹא ַחתֶ ׁ ,ש ֵּכן ָה ֵאזוֹ ר ׁ ָש ַרץ ְּכנְ $פיוֹ ת ׁ ֶשל ׁשוֹ ְד ִדים ַ ְרבִ ים
ַ ּב ּ ׁ ְשכוּנָ ה ,נֶ ְח ׁ ְשב ּו ַּכ ֲאנָ ׁ ִשים ַא ִּמ ִ
ַ ֵ ּזי־ ָפנִ יםֶ ׁ ,ש ַּגם ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ ן ַה ּ$ת ְר ִּכי לֹא יָ כֹל ָל ֶהםַ .ה ּתוֹ ׁ ָשבִ ים שָׂ ְכר ּו ֶאת ׁ ֵשר ּו ָתיו ׁ ֶשל ׁשוֹ ֵמר ַ ְרבִ י ִמ ּ ׁ ְשכוּנַ ת
יה
יה ִמ ּ ׁשוֹ ְד ֵדי ַליְ ָלהַ .ה ּ ׁ ַש ָ ּבת ּ ָפ ְרשָׂ ה זֶ ה ִמ ְּכבָ ר ֶאת־ ְּכנָ ֶפ ָ
ַה ּ$מגְ ַר ִ ּביםֶ ׁ ,ש ָ ּי ׁ ַשב ְ ּב ׁ ַש ַ ר ַה ּ ׁ ְשכוּנָ ה וְ ֵהגֵ ן ַ ל יוֹ ׁ ְשבֶ ָ
אשוֹ ן
ַ ל ַה ּ ׁ ְשכוּנָ ה ַה ְ ּז ִע ָירה ,וְ ַה ּתוֹ ׁ ָש ִבים ַה ְּמ ַ ִּטים ְּכבָ ר ׁ ָשב ּו ְלבֵ ָ
יתם ְל ַא ַחר ְּת ִפ ַּלת ֵליל ׁ ַש ָ ּבתַ .ה ַ ּביִ ת ָה ִר ׁ
יש ָחסוֹ ן
ַ ּב ּ ׁ ְשכוּנָ הָ ,היָ ה ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ר' ְּג ַד ְליָ ה ֶ ּב ֶקרֶ ׁ ,ש ִּנ ְק ָרא ֵּכן ַ ל־ ׁ ֵשם ְמ ַל ְ
אכ ּתוֹ ְּכאוֹ ֶפה .ר' ְּג ַד ְליָ ה ָהיָ ה ִא ׁ
וּבַ ַ ל־כּ ַֹח ַאדִּ יר ,וּמוֹ ָראוֹ ָהיָ ה מ ּו ָטל ַ ל ַ ְרבִ ֵ ּיי ָה ֵאזוֹ ר .לֹא ַא ַחת ָט ֲ מ ּו ַה ָּלל ּו ֶאת נַ ַחת זְ רוֹ עוֹ  ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר
שי ְ ּבעוֹ ר־ ׁ ִש ָּניוּ ְ .באוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ ה ֵה ֵסב ר' ְּג ַד ְליָ ה
קִ9
ָהיָ ה ַּג ָּנב נוֹ ֵפל ְליָ ָדיוָ ,היָ ה יוֹ ֵצא ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּב ׁ ֵשן וְ ַ יִ ן ,וְ נֶ ְח ָלץ ְ ּב ֹ
יפ ָּתא ֲא ׁ ֶשר
ִל ְס  $דַּ ת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ,ו ְּל ֶפ ַתע נִ ְפ ְר ָצה ַהדֶּ ֶלתּ ַ .ב ּ ֶפ ַתח ָ ַמד ַ ְרבִ י־ ֶ ּב ְדוִ י ׁ ָש ָפל ִמ ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ׁ ְשכוּנַ ת ִל ְ
ימה ֵ .ינָ יו ַה ּ ׁ ְשחֹרוֹ ת יָ ְקד ּו ְּכגַ ֲח ֵלי ֵא ׁשָ ּ ,פנָ יו ָהי ּו ְמ $צ ָּלקוֹ ת
ְ ּב ַמ ֲ ַרב יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,ו ַּמ ְר ֵאה ּו ַמ ְצ ִמית ו ֵּמ ִטיל ֵא ָ
יל ָלה
ו ּ$מ ׁ ְש ָחרוֹ ת ,וְ ַ ל ָמ ְתנָ יו ּ ִפגְ יוֹ ן $מ ׁ ְש ָחז .ר' ְּג ַד ְליָ ה נִ ְר ַּתע ְל ֶרגַ ע ְל ַמ ְר ֵאה ַה ּ ׁשוֹ ֵדד ,וּבְ נֵ י־ ֵ ּביתוֹ ּ ָפ ְרצ ּו ִ ּב ָ
יש ַמ ֵהר וְ נֶ ֱ ַמד ְל ַקדֵּ ם ֶאת ּ ְפנֵ י ָה ָר ָ ה .ר' ְּג ַד ְליָ ה ִה ְת ַא ֵ ּזר ְ ּבא ֶֹמץ ַרב,
ֵמרֹב ֵא ָ
ימה ,או ָּלם הוּא ִה ְת ַ ּ ׁ ֵשת ִח ׁ
וְ נִ ָּסה ִלגְ רֹר ֶאת ַה ּ ׁשוֹ ֵדד ַהחו ָּצהְּ ,כ ֵדי ְלהוֹ ִליכוֹ ֶאל ׁשוֹ ֵמר ַה ּ ׁ ְשכוּנָ הֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַה ָּלה ִה ִ ּביט ִ ּב ְר ַ ְב ָּתנוּת ַ ל
יש לוֹ ְ ּבמוֹ יָ ָדיו ַמ ֲא ָכ ִלים
ַה ּ ׁ $ש ְל ָחן ָה ָ ר ּו ְך ,וְ ֵה ֵחל ִלזְ לֹל ִמ ַּמ ַא ְכ ֵלי ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתּ ִ .ב ְראוֹ תוֹ ָּכ ְךֵ ,ה ֵחל ר' ְּג ַד ְליָ ה ְל ַה ִּג ׁ
ׁשוֹ נִ יםּ ְ ,בבַ ְק ׁשוֹ ְל ַה ְר ִּגי ַ ְ ּב ָכ ְך ֶאת־רוּחוֹ ו ְּל ִה ׁ ְש ַּת ֵּלט ָ ָליו ְ ּב ַק ּלוּת ,ו ֵּבינְ ַתיִ ם ִמ ֲה ָרה ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ר' ְּג ַד ְליָ ה
ְל ַהזְ ִעיק ֶ זְ ָרה ַ .ד ְמ ֵה ָרה ִה ְת ַא ְּספ ּו ָּכל ַה ּתוֹ ׁ ָשבִ ים ַה ְּמ ַ ִּטים ׁ ֶש ָהי ּו ַ ּב ּ ׁ ְשכוּנָ ה ְס ִביב ַה ַ ּביִ ת ,וַ ֲא ָח ִדים ֵמ ֶהם
ִמ ֲהר ּו ְלזַ ֵּמן ֶאת ׁשוֹ ֵמר ַה ּ ׁ ְשכוּנָ ה ָה ַ ְרבִ י ,או ָּלם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְמ ָצא ּוה ּוָ ,רא ּוה ּו יוֹ ׁ ֵשב וְ רוֹ ֵ דַ " .מ ֲהר ּו ְל ִה ָּמ ֵלט"!
יכם ,וְ ֵהם
יהם ַה ּ ׁשוֹ ֵמרֶ ׁ " ,ש ֵּכן ְּכנְ $פיָ ה ׁ ְש ֵל ָמה ׁ ֶשל ׁשוֹ ְד ִדים ַ ְרבִ ים ִמ ְתכּ וֹ נְ נִ ים ְל ִה ְתנַ ּ ֵפל ֲ ֵל ֶ
ָק ָרא ֲא ֵל ֶ
ימה נָ ְפל ּו ַ ל־ ַה ּתוֹ ׁ ָש ִבים ,וְ ֵהם ִמ ֲהר ּו ְל ַה ְפ ִציר
נִ ְמ ָצ ִאים ְּכבָ ר ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ּ ׁ ְשכוּנָ ה ִמ ַּצד ַמ ֲ ָרב"ַ ּ .פ ַחד וְ ֵא ָ
ַ ּב ּ ׁשוֹ ֵמר ָלרוּץ ֶאל ָה ִעיר ָה ַ ִּת ָ
יקה ְּכ ֵדי ְל ַהזְ ִעיק ֶ זְ ָרה ,או ָּלם לֹא ָהיָ ה ָּכל ִסכּ וּי ְל ָכ ְךֶ ׁ ,ש ֵּכן ַה ֶּמ ְר ָחק ָהיָ ה
ָּגדוֹ ל ִמדַּ י ,וּבְ אוֹ ָתם יָ ִמים ָהי ּו נִ נְ ָ ִלים ׁ ַש ֲ ֵרי ָה ִעיר ִמ ְ ּבעוֹ ד ֶ ֶרב ַ ד ַא ׁ ְשמ ֶֹרת־ ַהבּ ֶֹקרֵ ,אין יוֹ ֵצא וְ ֵאין ָ ּבא.
ַא ְך ִה ְס ּ ִפיק ַה ּ ׁשוֹ ֵמר ָה ַ ְרבִ י ְל ִה ָּכנֵ ס ְל ֵביתוֹ ׁ ֶשל ר' ְּג ַד ְליָ ה ֶ ּב ֶקר ,וְ ַה ּ ׁשוֹ ֵדד ִה ְתנַ ּ ֵפל ָ ָליו ִמ ָ ּיד ַ ּב ֲח ַמת
זַ ַ ם .עוֹ ד ְ ּב ֶט ֶרם ִה ְס ּ ִפיק ַה ּ ׁשוֹ ֵמר ְל ִה ְת ַ ּ ׁ ֵשתּ ,ו ְכבָ ר נָ ַ ץ בּ וֹ ַה ּ ׁשוֹ ֵדד ֶאת ּ ִפגְ יוֹ נוֹ ּ ,ובִ ְד ִק ָירה ַא ַחת ִה ְכ ִריעוֹ
ַא ְר ָצהִ .מ ָ ּיד ְל ַא ַחר ִמ ֵּכןִ ,ה ְתנַ ּ ֵפל ַה ּ ׁשוֹ ֵדד ַ ל ַה ֶּנ ֱא ָס ִפיםּ ְ ,בעוֹ דוֹ ְמנַ ְפנֵ ף ְ ּב ִפגְ יוֹ נוֹ  ,וְ ֵה ֵחל ִל ְדקֹר וְ ִל ְפצֹ ַ ֶאת
ַה ּתוֹ ׁ ָשבִ ים ׁ ֶש ִּנ ּס ּו ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּלט ָ ָליוָ ּ .פ ְר ָצה ְמהו ָּמה ְּגדוֹ ָלה ,וּבַ ֲ ֵלי ָהא ֶֹמץ ִמ ֵ ּבין ַה ּתוֹ ׁ ָשבִ ים ִה ְפ ִעיל ּו ֶאת ָּכל
יהם ַ ל־ ָהרוֹ ֵצ ַח ַ ,ד ׁ ֶש ְ ּבכֹחוֹ ת ְמ ׁ $ש ָּת ִפים ִה ְצ ִליח ּו ְל ַה ְכנִ יעוֹ וְ ַל ֲ קֹד ֶאת יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו ַ ּב ֲחבָ ִלים
כּ ֹחוֹ ֵת ֶ
יתנִ יםּ ֵ .בינְ ַתיִ ם ָהיְ ָתה ָל ֶהם ַה ִּמ ְל ָח ָמה ִמ ַ ּביִ ת ו ִּמחוּץַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ְּכנְ $פיַ ת ַה ּ ׁשוֹ ְד ִדים נִ ְּס ָתה ְל ִה ְתנַ ּ ֵפל ַ ל
ֵא ָ
ַה ּ ׁ ְשכוּנָ ה ַה ְּק ַט ָּנה ,או ָּלם ַה ּתוֹ ׁ ָש ִבים ׁ ֶש ְּכבָ ר $הזְ ֲהר ּו ִמ ְ ּבעוֹ ד מוֹ ֵ ד ַ ל ַה ַּס ָּכנָ ה ַהצְּ פוּיָ הְ ָ ,מד ּו ָה ֵכן
יח אוֹ ָתםֶ .א ָּלא ׁ ֶש ָאז ֵא ַרע ָה ָאסוֹ ן.
אתם ,וּבְ ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמיִ ם ִה ְצ ִליח ּו ַל ֲהדֹף ֶאת ַה ַה ְת ָק ָפה ו ְּל ַהבְ ִר ַ
ִל ְק ָר ָ
יתת ַה ֲחבָ ִלים.
יח ְל ִה ׁ ְש ַּת ְח ֵרר ִמ ְּכ ִפ ַ
ְ ּב ַמ ֲה ַל ְך ַה ַּמ ֲ ָר ָכה$ ,ה ְּס ָחה ְּתשׂ ו ֶּמת ַה ֵּלב ֵמ ַה ּ ׁשוֹ ֵדד ֶה ָ ק ּוד ,וְ ַה ָּלה ִה ְצ ִל ַ
ק ַ ֶאת
ַה ַּמ ֲאבָ ק ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין ַה ּתוֹ ׁ ָש ִבים ִה ְת ַחדֵּ ׁש ֵאפוֹ א ,וּבְ ַמ ֲה ַל ְך ַה ַּמ ֲאבָ ק ַה ְמ $חדָּ ׁש ִה ְצ ִל ַ
יח ָהרוֹ ֵצ ַח ִל ְת ֹ
ְ
שה ּתוֹ ׁ ָשבִ ים נוֹ ָס ִפיםָ .ה ַאבְ ֵרך ׁ ֶש ִּנ ְד ַקר ְ ּב ַרגְ לוֹ ,
ּ ִפגְ יוֹ נוֹ ְ ּב ַרגְ לוֹ ׁ ֶשל ַא ַחד ַה ּתוֹ ׁ ָש ִבים ַה ְּצ ִע ִירים ,וְ ִל ְדקֹר ׁ ְשלֹ ָ 9
ָהיָ ה ַה ָּקדוֹ ׁש ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ַח ִ ּיים ׁ ֵשיְ נְ בּ וֹ יְ ם הי"דּ ְ ,בנוֹ יְ ִחידוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ׁ ֵשיְ נְ בּ וֹ יְ ם ִמ ְּמיַ ְּס ֵדי ׁ ְשכוּנַ ת ָ ּ'ב ֵּתי
יקה ,וְ ַל ְמרוֹ ת ּ ְפ ִצי ָ תוֹ ִה ְמ ׁ ִש ְ
ַמ ֲח ֶסה' ָ ּב ִעיר ָה ַ ִּת ָ
יך ְל ֵה ָא ֵבק ַ ּב ּ ׁשוֹ ֵדד ְּכ ֵדי ְל ַהצִּ יל ֶאת יֶ ֶתר ַה ּתוֹ ׁ ָשבִ ים.
יח
ַמ ֲא ַבק ַהדָּ ִמים נִ ְמ ׁ ַש ְך ׁ ָש ָ ה ֲא $ר ָּכה ,וְ ׁשוּב נִ ְד ַקר ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ַח ִ ּיים ,וְ ַה ּ ַפ ַ ם ִ ּבזְ רוֹ עוֹ  ,וְ ַה ּ ׁשוֹ ֵדד ַאף ִה ְצ ִל ַ
ְל ִה ָּמ ֵלט ְּכ ׁ ֶשהוּא ּ ָפצ ּו ַ ָק ׁ ֶשהַ .ר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ַח ִ ּיים נִ ְפ ַצע ּ ִפ ְצ ֵ י־ ָמוֶ ת ,דָּ מוֹ ׁ ָש ַתת וְ נִ ַּגר ,ו ִּב ְתנָ ֵאי ַה ָ ּי ִמים ָה ֵהם
יסן תרמ"א,
לֹא $ה ְּג ׁ ָשה לוֹ ֶ זְ ָרה ְרפו ִּאית ְראוּיָ הִ ׁ .שבְ ָ ה יָ ִמים נֶ ֱאבַ ק ַה ָּקדוֹ ׁש ִעם ַמר־ ַה ָּמוֶ ת ,ו ְּבי ּו"ד ְ ּבנִ ָ
ָ ְל ָתה נִ ׁ ְש ָמתוֹ ַה ְּטהוֹ ָרה ַה ּ ׁ ָש ַמיְ ָמהְּ ,כ ׁ ֶשהוּא מוֹ ִתיר ְ ּב ֵביתוֹ ַא ְל ָמנָ ה ׁ ְשבו ָּרה וְ ַא ְר ָ ּב ָ ה יְ תוֹ ִמים ַר ִּכים.
ָה ֶר ַצח ַה ִּנ ְת ָ ב זִ ְעזַ ע ֶאת ּתוֹ ׁ ְשבֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם וְ ִכ ְמ ַ ט ׁ ֶש ּמוֹ ֵטט ֶאת ַה ִ ּי ּ ׁשוּב ַה ְ ּיהו ִּדי ִמחוּץ ַלחוֹ מוֹ תָ .הי ּו
יהם ,וְ ַאף
ׁ ֶש ֶה ֱא ׁ ִשימ ּו ֶאת ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן ַ ּב ֲה ַר"ןְ ,מיַ ֵּסד ַה ּ ׁ ְשכוּנָ הֶ ׁ ,שהוּא ְמ ַס ֵּכן ֶאת ַה ּתוֹ ׁ ָשבִ ים ו ַּמ ְפ ִקיר ֶאת ַח ֵ ּי ֶ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ יֶ ְר ַ ּב ְך ַ ּב ַ ל " ִא ְמ ֵרי ִבינָ ה"ָ ,ט ַ ן ְּכ ַל ּ ָפיו ׁ ֶש ִ ּי ָּת ֵכן ׁ ֶש ָ ָליו ְל ָהבִ יא ֶ גְ ָלה ֲ רו ָּפה ְּכ ֵדי ְל ַכ ּ ֵפר ַ ל
יאה ֶ גְ ָלה ֲ רו ָּפה ,וְ ַ'אף ׁ ְשכוּנַ ת ֵמ ָאה
יחת ַה ָּקדוֹ ׁש ,או ָּלם ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן ֵה ׁ ִשיב לוֹ ֶ ׁ ,ש ֵאין יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ְמ ִב ָ
ְר ִצ ַ
ׁ ְש ָ ִרים יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִהיא'ּ ְ ...בסוֹ פוֹ ׁ ֶשל־דָּ בָ רִ ,ה ְת ַּג ְ ּבר ּו ְ ּבנֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ַ ל ָה ָאסוֹ ן ַה ַּמרַ .ה ּ ׁ ְשכוּנָ ה ִה ְת ּ ַפ ְּת ָחה
יה
ְל ִת ְפ ֶא ֶרת ,וְ ַאף ָה" ִא ְמ ֵרי ִבינָ ה" ַ ְצמוֹ ָּת ַמ ְך ָ ּב ּה וְ ֵה ִרים נְ ָד ָבה ִלבְ נִ ַ ּית ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּב ּהַ .א ֲח ֶר ָ
ָצצ ּו וְ נִ בְ נ ּו ׁ ְשכוּנוֹ ת נוֹ ָספוֹ ת ,וִ ירו ׁ ָּש ַליִ ם ַה ֲח ָד ׁ ָשה ָּג ְד ָלה וְ ִה ְת ַ ְּצ ָמה ו ָּמ ְל ָאה צֹאן ָא ָדםֵּ ,כן יִ ְרבּ ּו וְ יַ ַ ְצמ ּו.

ּומ ַֹרק וְ ׁ (ש ּ ַטף ַ ּב ָּמיִ ם
אוּד $מ ָּצל ֵמ ֵא ׁש ָהיָ ה ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ָמ ְרדְּ ַכי ִמ ַּנ ְדבוֹ ְרנָ אְ ,ל ַא ַחר ַה ּ ׁשוֹ ָאה ָה ֲאיָּ $מה ִמ ֶּמ ָּנה נִ ַּצל ְ ּב ֶד ֶר ְך נֵ ס,
ית ּה ׁ ֶשל ׁ ְשנַ ת ַּת ּ ׁ ַש"חּ ְ .ב ֵ ירֹם וּבְ ח ֶֹסר־כּ ֹל ִה ִּגי ַ ַא ְר ָצהְּ ,כ ׁ ֶשהוּא מוֹ ִתיר ַא ֲח ָריו ַ ּבגּ וֹ ָלה
אש ָ
וְ ִה ִּגי ַ ַא ְר ָצה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ֶאת ֵ ּבית־ ִמ ְד ָר ׁשוֹ ּו ְק ִה ָּלתוֹ  ,וְ שָׂ ם ּ ְפ ָ ָמיו ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש וְ ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֶ .א ָּלא ׁ ֶש ּלֹא ָמ ְצ ָאה ַה ּיוֹ נָ ה ָמנוֹ ַח
ְל ַכף־ ַרגְ ָל ּה ,וָ ֳח ָד ׁ ִשים ְספו ִּרים ֵמ ָאז ַה ִּגיעוֹ ַא ְר ָצה וְ ִה ׁ ְש ַּת ְּקעוֹ ִ ּב ׁ ְשכוּנַ ת ְס ָפר ָסמו ְּך וְ נִ ְר ֶאה ָל ִעיר ָה ַ ִּת ָ
יקה,
ּ ָפ ְרצ ּו ַה ְּמא ָֹרעוֹ ת ַה ָּק ׁ ִשים ׁ ֶשל ָה ַ ְרבִ ים ,וְ ַה ּ ְפגָ זִ ים ֵה ֵח ּל ּו ְל ִה ְת ּפוֹ ֵצץ ְ ּבקוֹ ל ַר ַ ׁש ָּגדוֹ לָ .ה ִעיר ְסגו ָּרה
ימה ,וְ ַר ִ ּבים ֵה ֵח ּל ּו ְל ִה ָּמ ֵלט ִל ׁ ְשכוּנוֹ ת ְמ $ר ָחקוֹ ת יוֹ ֵתרָ .היָ ה ָה ַר ִ ּבי
ו ְּמ $ס ֶּג ֶרתִ ,מחוּץ ְּתשַׂ ֶּכל ֶח ֶרב ו ֵּמ ֲח ָד ִרים ֵא ָ
ַ ּב ֵּמ ַצרֶ ׁ ,ש ֵּכן זֶ ה ַ ָּתה זָ ָכה ְל ִה ָּנ ֵצל ִמ ֵּגיא ַה ֲה ִריגָ ה וְ ִד ָּמה ִּכי יַ ֲ ֶלה ְ ּביָ דוֹ ְל ַה ִּגי ַ ֶאל־ ַה ְּמנו ָּחה וְ ֶאל־ ַה ַּנ ֲח ָלה,
ק ָרבָ יו וְ ַאנְ ׁ ֵשי ׁ ְשלוֹ מוֹ  ,וְ ֶה ְח ִליט ּו ְל ַמ ֵּלט ֶאת
וְ ִה ֵּנה נָ ַפל ִמן־ ַה ּ ַפח ֶאל־ ַה ּ ַפ ַחתּ ֵ .בינְ ַתיִ ם ִה ְתעוֹ ְרר ּו ַּכ ָּמה ִמ ְּמ ֹ
ָה ַר ִ ּבי ִעם ְ ּבנֵ י־בֵ יתוֹ  ַ ,ד־יַ ֲ בָ ר־זָ ַ םָ .א ְמר ּו וְ ָ שׂ ּוֶ ,ר ֶכב ְמ ׁ $ש ְריָ ן הוּבָ א ,וְ ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ּ$כ ָּל ּה ָה ָ בְ ָרה ֶאל ָה ִעיר
יה ָה ַ ְר ִבים ,וְ ֶאל ַה ָ ּב ִּתים ָה ֵר ִ
יטים ַר ִ ּבים ׁ ֶש ִ ּב ְק ׁש ּו ְל ִה ָּמ ֵלט
יקים ּ ָפ ְל ׁש ּו ּ ְפ ִל ִ
יָ פוֹ ֶ ׁ ,ש ִה ְתרוֹ ְקנָ ה ִמ ּתוֹ ׁ ְש ֶב ָ
ש ְך ַה ְּמא ָֹרעוֹ ת ,או ָּלם ְל ַר ִ ּבים ֵמ ֶהם
יטים ָא ְמנָ ם ִה ִּגיע ּו ְליָ פוֹ ִל ְתקו ָּפה זְ ַמ ִּנית ַ ד ׁ ֹ
ֵמ ֲח ַמת ַה ֵּמ ִציקַ .ה ּ ְפ ִל ִ
יבה ַ ּב ָּמקוֹ ם וְ ֵהם נֶ ֶא ְחז ּו ָ ּב ִעיר וְ ָת ְקע ּו ָ ּב ּה יָ ֵתד נֶ ֱא ָמן ַ ,ד ׁ ֶש ַּג ְר ִעין ּתוֹ ָרנִ י נוֹ ַצר ָ ּב ּהַּ .גם ַר ִ ּבי
נָ ֲ ָמה ַהיְ ׁ ִש ָ
יבתוֹ  ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ׁ ְש ֵּתים ֶ שְׂ ֵרה ׁ ָשנָ ה,
יש ָ
יתןֵ ,ה ִקים ָ ּב ּה ֶאת ֵ ּבית ִמ ְד ָר ׁשוֹ וִ ׁ ִ
ַח ִ ּיים ָמ ְרדְּ ַכי ָּת ַקע ָ ּב ּה יָ ֵתד ֵא ָ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר יְ הו ֵּדי ָה ִעיר נָ ְט ׁש ּו אוֹ ָת ּהֶ ,ה ְע ִּתיק ֶאת־ ָא ֳהלוֹ ֶאל ָה ִעיר ְ ּבנֵ י־בְ ַרק ַה ַּמ ֲ ִט ָירה וְ ָקבַ ע ָ ּב ּה ֶאת מוֹ ׁ ָשבוֹ .
יקם ְ ּב ֵאין ַמ ׁ ְש ֵ ן ו ַּמ ׁ ְש ֵ נָ ה ,או ָּלם הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְ
ָּכ ָאמוּרִ ,ה ִּגי ַ ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ָמ ְרדְּ ַכי ַא ְר ָצה ֵר ָ
יך ַ ּב ֲ בוֹ ָדתוֹ
ַה ְּת ִמ ָ
ימה ְּכמוֹ ְ ּביָ ִמים ְּכ ִת ּק ּונָ ם ,וְ ָ בַ ד ֶאת־בּ וֹ ְראוֹ ְ ּב ִס ּל ּו ִדין וּבְ ֶה ְצנֵ ַ ־ ֶל ֶכתַ .אט־ ַאט ֵה ֵח ּל ּו ּתוֹ ׁ ְשבֵ י יָ פוֹ
יש ַרם־ ַמ ֲ ָלה ׁשוֹ ֵכן ְ ּב ָק ְר ָב ָתם ,וְ ֵה ֵח ּל ּו ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו ו ְּל ִה ְת ַח ֵּמם ְלאוֹ רוֹ ּ ֵ .בין ַה ִּמ ְת ָק ְרבִ ים,
ְל ַה ִּכירִּ ,כי ִא ׁ
א ָרעוֹ ת ,וְ ִלבּ וֹ נֶ ְח ַמץ ְ ּב ִק ְרבּ וֹ
ָהיָ ה ַאבְ ֵר ְך נִ ְמ ָרץ ְ ּב ׁ ֵשם ר' ֵליְ ְ ּב'לֶ ׁ ,ש ִה ֵּגר ַאף הוּא ִמירו ׁ ָּש ַליִ ם ְליָ פוֹ ֵ ֶקב ַה ְּמ ֹ
ִל ְראוֹ ת ֶאת ַה ְּמצו ָּקה ַה ָח ְמ ִרית ְ ּב ֵבית ָה ַר ִ ּביְ ַ .ס ָקן ִל ְדבַ ר ִמ ְצוָ ה ָהיָ ה ר' ֵליְ ְ ּב'ל עוֹ ד ִמ ְּנעו ָּריו ,ו ְּכ ֶא ָחד
יכה
ׁ ֶש ָּכזֶ ה ִמ ֵהר ְל ִה ָּכנֵ ס ָל ֳ בִ י־ ַה ּקוֹ ָרה ,וְ ֵה ֵחל ִל ְפעֹל ו ְּל ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְל ַמ ַ ן ָה ַר ִ ּבי ו ְּל ָה ִקים ַ ּב ֲ בוּרוֹ ֶק ֶרן ְּת ִמ ָ
ׁ ֶשל־ ַמ ָּמ ׁשַ .מ ֲא ַמ ִּצים ְמ $ר ִ ּבים ִה ׁ ְש ִקי ַ ָ ּב ִענְ יָ ןּ ,ו ְלבַ ּסוֹ ף נָ שְׂ א ּו ַמ ֲא ַמ ָּציו ּ ֶפ ִריְ .ל ַא ֵחר ִה ׁ ְש ַּתדְּ $ל ּיוֹ ת ַרבּ וֹ ת ֵא ֶצל
יכה ְקב ּו ָ ה ִמדֵּ י
אשי וַ ַ ד ַה ְּק ִה ָּלה ׁ ֶש ְ ּביָ פוֹ ָ ָ ,לה ְ ּביָ דוֹ ְל ַק ֵ ּבל ַה ְב ָט ָחהִּ ,כי ָה ַר ִ ּבי יְ ַק ֵ ּבל ֵמ ַ ָּתה וָ ֵאי ַל ְך ְּת ִמ ָ
ָר ׁ ֵ
ילהִ ,מ ֵהר ר' ֵליְ ְ ּב'ל ַל ֲ לוֹ ת ְל ֵביתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ְּכ ֵדי
ח ֶֹד ׁש ְ ּב ָח ְד ׁשוֹ ַ ,היְ ׁ ֵשר ִמ ּ$ק ּ ַפת ַה ַּו ַ דּ ְ .ברֹב שִׂ ְמ ָחה וְ גִ ָ
ְלבַ ּ ֵשׂ ר לוֹ ֶאת ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ַה ְמשַׂ ַּמ ַחת ,וּמוּבָ ן ֵמ ֵא ָליו ִּכי ְ ּבנֵ י־ ַה ַ ּביִ ת ִה ְת ַר ְּג ׁש ּו ַ ד ְמאֹד ְל ׁ ֵש ַמע ַהדָּ בָ רֶ .א ָּלא
ׁ ֶש ְּל ַה ְפ ָּת ָ תוֹ ֶה ֱאזִ ין ָה ַר ִ ּבי ַלדְּ בָ ִרים ,וְ ַ ל־ ּ ָפנָ יו נִ ְּכ ָרה ֲ נָ נָ ה ׁ ֶשל־ ִט ְרדָּ הּ ְ " .ב ַב ָּק ׁ ָשה ִמ ְּמ ָך ,ר' ֵליְ ְ ּב'ל"ָ ּ ,פנָ ה
ָה ַר ִ ּבי ֵא ָליו ְ ּב ַת ֲחנוּנִ יםַ " ,אל נָ א יִ ַחר ַא ּ ְפ ָך ָ ַליָ .א ְמנָ ם ַמ ִּכיר ֲאנִ י ְל ָך טוֹ בָ ה ֲ צו ָּמה ַ ל ִט ְר ָח ְת ָך ַה ְּגדוֹ ָלה
יכ ָת ּה ׁ ֶשל $ק ּ ַפת
ַ ּב ֲ בו ִּרי ,וְ ֵאין ִמ ִּלים ְ ּב ִפי ְלהוֹ דוֹ ת ְל ָך ַ ל־ ָּכ ְך ,או ָּלם ְמ ַב ֵּכר ֲאנִ י ׁ ֶש ּלֹא ֵל ָהנוֹ ת ִמ ְּת ִמ ָ
מ ַ ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ִמ ּ ִפי ָה ַר ִ ּבי,
ַה ְּק ִה ָּלה ,ו ַּמ ֲ ִדיף ֲאנִ י ׁ ֶש ּלֹא ְל ִהזְ דַּ ֵּקק ְלטוֹ ָב ָתם" .ר' ֵליְ ְ ּב'ל נִ ְד ַהם ִל ׁ ְש ֹ
וְ ִה ְתקוֹ ֵמםִ " :מ ּ ְפנֵ י ָמה יִ ְמנַ ע ָה ַר ִ ּבי ֶאת־ ַ ְצמוֹ ִמ ְּל ַק ֵ ּבל טוֹ בָ ה זוֹ ? וַ ֲהלֹא ַה ַּל ַחץ זֶ ה ַהדְּ ָחק נוֹ ֵתן ָ ּב ֶכם ֶאת
יכן יָ ָרק זֶ ה ַחי"?! או ָּלם ָה ַר ִ ּבי ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִל ְדבּ ֹק ְ ּב ֵסר ּובוֹ  ,וְ ַאף ִּג ָּלה
אוֹ תוֹ ָתיוּ ַ ,ב ַ ּביִ ת ֵאין ּ ְפרו ָּטה ְל ָפ ְר ָט ּה ו ֵּמ ֵה ָ
ֶאת־אֹזֶ ן ָה ַ ְס ָקן ַ ל ִס ַ ּבת ֵסר ּובוֹ ָ " .ה ָבה וְ ַא ְס ִ ּביר ְל ָך ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר ֵסר ּו ִביֲ .ה ֵרי ֵּגר ָאנוֹ ִכי ָ ּב ָא ֶרץ ,אוֹ ֵר ַח ֲא ׁ ֶשר
זֶ ה ִמ ָּקרוֹ ב נָ ָטה ָללוּן .יָ ד ּו ַ ְל ָך ְ ּבוַ דַּ אי ַה ּ ִפ ְת ָּגם ַה ּ ׁ ָשגוּר ִּכי 'אוֹ ֵר ַח ְל ֶרגַ ע רוֹ ֶאה ָּכל־ ּ ֶפגַ ע' ,וְ ֵאין ָס ֵפק ְ ּב ִל ִ ּבי
מד ַ ּב ּ ֶפ ֶרץ.
ִּכי ַ ד ְמ ֵה ָרה ֶא ְר ֶאה ָּכאן ַ ּב ְּק ִה ָּלה ִענְ יָ נִ ים רו ָּחנִ ִ ּיים ַה ְּטעוּנִ ים ִּת ּקוּן ,וְ ָ ַלי מ ּו ֶט ֶלת ַהחוֹ ָבה ַל ֲ ֹ
יכה ְקב ּו ָ ה ,יִ ְס ַּת ְּמא ּו ֵ ינַ י ֵמ ְראוֹ ת ֶאת נִ גְ ֵ י ַה ְּק ִה ָּלה וְ ַהכּ ֹל יֵ ָר ֶאה
או ָּלם ִאם ֲא ַק ֵ ּבל ִמ ּ$ק ּ ַפת ַה ַּו ַ ד ְּת ִמ ָ
ְ ּב ֵ ינַ י ָּכ ׁ ֵשר וְ יָ ׁ ָשר ֵמ ֲח ַמת טוֹ ַבת ַה ֲהנָ ָאה ׁ ֶש ֲא ַק ֵ ּבל .מו ָּטב ִלי ֵאפוֹ א ְל ִה ְצ ַט ֵ ר ְ ּב ַל ַחץ וְ דֹ ַחקֵ ,מ ֲא ׁ ֶשר ָאשִׂ ים
יאה ֶאת־ ַה ּסוֹ ְבבִ יםּ ִ ,ב ְראוֹ ָתם ַ ד
ישית"ְּ .ת ׁשו ָּבתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ִה ְפ ִל ָ
ַ ל־ ּ ִפי ַמ ְחסוֹ ם וְ ֶא ְהיֶ ה נָ ג ּו ַ ְ ּבטוֹ ָב ִתי ָה ִא ׁ ִ
ַּכ ָּמה מו ָּכן ָה ַר ִ ּבי ִל ְמסֹר ֶאת־נַ ְפ ׁשוֹ ְל ִת ּקוּן ַה ְּכ ָלל ,וְ ָח ְדל ּו ׁשוּב ַל ֲ ֹסק ַ ּב ּנוֹ שֵׂ אְּ ,כ ׁ ֶש ֵהם ִמ ְס ַּת ּ ְפ ִקים ַ ּב ּ$מ ָ ט.
לֹא ָא ְרכ ּו ַה ָ ּי ִמים ,וְ ִה ְת ָ ּב ֵרר ַּכ ָּמה ָחזָ ה ָה ַר ִ ּבי ְל ֵמ ָרחוֹ ק וְ ַ ד ַּכ ָּמה ָצ ַדק ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ָרתוֹ ָ .היָ ה זֶ ה ְ ּב ֵליל ַה ֵּס ֶדר
יתה.
יה ׁ ֶשל יָ פוֹ ָהי ּו דּ וֹ ְמ ִמים ּו ׁ ְש ֵק ִטים וַ ֲאוִ י ַרת ַחג ַה ֵחרוּת ָקנְ ָתה ָ ּב ּה ׁ ְש ִב ָ
ׁ ְשנַ ת תש"טַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ְרחוֹ בוֹ ֶת ָ
יכת ֵס ֶדר ֵליל ַה ַחג ,וְ ַרק ָה ַר ִ ּבי ָ שָׂ ה ֶאת־דַּ ְרכּ וֹ ְל ִכ ּו ּון ַה ִּמ ְק ֶוה ְּכ ֵדי ְל ִה ַּט ֵהר
ּ$כ ָּלם ָהי ּו ְספוּנִ ים ַ ּב ָ ּב ִּתים ַל ֲ ִר ַ
בּ וֹ ְּ ,כ ִמנְ ָהגוֹ ִל ְטבּ ֹל ׁשוּב ִל ְק ַראת ַה ֵּס ֶדר ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָּטבַ ל ְּכבָ ר ִל ְכבוֹ ד ָה ֶרגֶ לֶ .אל ָה ַר ִ ּבי ִמ ְת ַל ֶּוה ר' ֵליְ ְ ּב'ל,
ֶה ָח ִסיד ַה ֶּנ ֱא ָמן ,או ָּלם ִמ ָ ּיד ִעם ִה ָּכנְ ָסם ָחוְ ר ּו ּ ְפנֵ י ָה ַר ִ ּביִ .ה ְת ָ ּב ֵררִּ ,כי ִמ ְס ּ ַפר ּפוֹ ֲ ִלים יְ הו ִּדים עוֹ ְס ִקים
ַ ּב ֲ בוֹ דוֹ ת נִ ָּקיוֹ ן וְ ַת ֲחזו ָּקה ַ ּב ָּמקוֹ ם ,ו ְּמ ַח ְּל ִלים ְ ּב ָכ ְך ֶאת ְק $ד ּ ׁ ַשת ַה ַחג ִ ּב ׁ ְש ַאט־נֶ ֶפ ׁשָ .ה ַר ִ ּבי נֶ ֱח ַרד ְל ַמ ְר ֵאה
ֵ ינָ יו ,ו ָּפנָ ה ִמ ָ ּיד ַ ל־ ִע ְקבוֹ ָתיו ְּכ ֵדי ְל ַהזְ ִעיק ֶאת ּ ַפ ְרנַ ס ַה ְּק ִה ָּלה ו ְּל ַס ֵּלק ֶאת־ ַה ּפוֹ ֲ ִלים .ר' ֵליְ ְ ּב'ל ִה ִּכיר
יטב ֶאת ַה ּ ַפ ְרנָ ס ַה ָּלז ,וְ ָח ׁ ַש ׁש ִל ׁ ְשלוֹ מוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּביֶ ׁ ,ש ֵּכן ַה ָּלה ָהיָ ה יָ ד ּו ַ ִּכ ְמ ִהיר־ ֵח ָמה ּו ְק ַצר־רו ַּח ,וְ ָהיָ ה
ֵה ֵ
יכת ַה ֵּס ֶדר .או ָּלם ָה ַר ִ ּבי לֹא ׁ ָש ָ ה
ָ ּבטו ַּח ִּכי הוּא יְ ַמ ֵהר ְלגָ ֵר ׁש ֶאת ַה ָ ּבא ְל ַה ְט ִרידוֹ ְ ּב ִע ּצוּמוֹ ׁ ֶשל ֲ ִר ַ
יטל
ישֶ ׁ ,ש ִה ׁ ְש ּתוֹ ֵמם ִל ְראוֹ ת ֶאת ָה ַר ִ ּבי ֶה ָ טוּף ַ ּב ִּק ְ
ִל ְדבָ ָריוּ ,ו ִמ ּתוֹ ְך ַ ּזוּת דִּ ְק $ד ּ ׁ ָשה ָ ָלה ֶאל ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
יכת ַה ֵּס ֶדרְּ .ת ִח ָּלה נִ צְּ ָתה בּ וֹ ֲח ָמתוֹ ַ ל ָהאוֹ ֵר ַח ַה ִ ּב ְל ִּתי ָקרוּא ,או ָּלם ַ ד
חר ,נִ ְכנָ ס ְלבֵ יתוֹ ְ ּב ֶא ְמ ַצע ֲ ִר ַ
ַה ָּצ ֹ
ְמ ֵה ָרה נִ ׁ ְש ָ ּבה ְ ּב ִק ְסמוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי וְ ָח ׁש ְ ּבהוֹ דוֹ ַה ַּכ ִ ּביר .לֹא ָא ְרכ ּו ָה ְרגָ ִעים ,וְ ר' ֵליְ ְ ּב'ל ׁ ִש ְפ ׁ ֵשף ֶאת ֵ ינָ יו
ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ֶאת ַה ּ ַפ ְרנָ ס ַה ַּת ִּקיף ִמ ְת ַל ֶּוה ֶאל ָה ַר ִ ּבי ְ ּב ַד ְרכּ וֹ ֶאל־ ַה ִּמ ְקוהְּ ,כ ֵדי ְל ׁ ַש ֵּל ַח ִמ ּ ׁ ָשם ֶאת
יתי ְמ ַק ֵ ּבל ֶאת
ַה ּפוֹ ֲ ִלים ַה ּסוֹ ְר ִרים .ו ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָשב ָה ַר ִ ּבי ִמ ָּט ֳה ָרתוֹ  ,נַ ֲ נָ ה וְ ָא ַמר ִל ְמ ַל ֵּוה ּוַ ׁ " :ש ֵ ר ְ ּבנַ ְפ ׁ ְש ָך ׁ ֶש ָהיִ ִ
יתי יָ כוֹ ל ָלבוֹ א ֶאל ַה ּ ַפ ְרנָ ס ִ ּב ְטרוּנְ יָ ה? וַ ֲהלֹא ָהיָ ה ְמ ׁ ַש ֵּל ַח אוֹ ִתי
ַה ִּק ְצ ָ ּבה ַה ְּקב ּו ָ ה ִמ ַּו ַ ד ַה ְּק ִה ָּלהְּ ,כלוּם ָהיִ ִ
ֵמ ַ ל־ ּ ָפנָ יו! מ ּו ָטב ִלי ֵאפוֹ א ִל ְסבּ ֹל עֹל דַּ ְחקוּת ,וּבִ ְלבַ ד ׁ ֶשא ּו ַכל ַל ֲ מֹד ַ ל ַה ִּמ ׁ ְש ָמר ִל ְכבוֹ ד ה' וְ תוֹ ָרתוֹ ".

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

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

זֹאת ַה ּתוֹ ָרה ָלע ָֹלה )ז ,לז(  -לֹא נוֹ ַדע ַּכ ָּונַ ת ּ ָפסוּק זֶ ה.
ו ְּבתוֹ ַרת ּכ ֲֹהנִ ים דָּ ְר ׁש ּו לוֹ ַמר ְל ָך ַמה ּ ִמ ּלו ִּאים נֶ ֶא ְמרוּ
יהן ִמ ִּסינַ י ַאף ּ ֹכל נֶ ֶא ְמרוּ ְוכוּ' .עוֹ ד
יהן ְו ִד ְקדּ ו ֵּק ֶ
ְּכ ָללוֹ ֵת ֶ
דָּ ְר ׁש ּו זַ "ל ְל ַל ֵּמד ַ(ל ַה ְּז ָב ִחים *ּכ ָּלן ׁ ֶש ּ ְטע ּונִ ין ַס ִּכין ְּכעוֹ ָלה,
ו ְּל ַל ֵּמד ַ(ל ׁ ַש ְל ֵמי ִצבּ וּר ׁ ֶש ֶּנ ֱא ָכ ִלין ְלזִ ְכ ֵרי ְכ *ה ָּנה ַּכ ּ ִמנְ ָחה
ְוכוּ' .ו ְּב ֶד ֶר ְך ֶר ֶמז נִ ְר ֶאה ַ(ל־דֶּ ֶר ְך אוֹ ְמ ָרם ִּב ְמנָ חוֹ תָ ,א ַמר
יש ַמאי דִּ ְכ ִתיב זֹאת ַה ּתוֹ ָרה ְוגוֹ ' ָּכל ָהעוֹ ֵסק
יש־ ָל ִק ׁ
ֵר ׁ
אמר
ְּבתוֹ ַרת עוֹ ָלה ְּכ ִא ּל ּו ִה ְק ִריב כ ּו' ַ(ד־ ָּכאןּ ַ ,גם ָאנ ּו ֹנ ַ
ְ ּב ֶד ֶר ְך זֶ הְ .וק ֶֹדם ַא ְקדִּ ים דִּ ְב ֵרי ַר ַּז"ל ַאנְ ׁ ֵשי ֱא ֶמת ׁשוֹ נִ ים
בש"ע נְ הוֹ ִרים ֲא ׁ ֶשר ָא ְמר ּו ִּכי ַּת ְכ ִלית ֵ( ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ה ּוא
ְל ָב ֵרר נִ יצוֹ ֵצי ַה ְּק *ד ּ ׁ ָשה ֲא ׁ ֶשר נָ ְפלוּ ַו ֲא ׁ ֶשר נֶ ֶאנְ סוּ ֵמ ַה ְּק *ד ּ ׁ ָשה
ו ְּל ַה ֲחזִ ָירם ְּביִ חוּד ׁ ָש ֵלם ִל ְכמוֹ ת ׁ ֶש ָהי ּוְ ,ו ֵהם ׁ ְשנֵ י ְּב ִחינוֹ ת,
ָה ֶא ָחד נִ יצוֹ ֵצי ַה ְּק *ד ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ָ ּי ְרד ּו ְּבעוֹ ַלם ַה ּתֹה ּו ְל ִס ָּבה
יְ דו ָּ(ה לוֹ ְו ַה ּ*מ ּ ָשׂ ג ְליוֹ ְד ֵ(י דַּ ַ(ת יַ ְס ּ ִפיק ְל ַט ַ(ם נָ כוֹ ןְ ,ו ַה ּ ׁ ֵשנִ י
ֵהם נְ ָפ ׁשוֹ ת ָה ֲ( ׁשוּ קוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָ( ׁ ַשק ָא ָדם ְ ּב ִל ַ ּי ַ(ל ֵמ ָא ָדם
אשוֹ ן ְּב ֶח ְטאוֹ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַלל ׁ ָש ָלל ַרבַּ ,כ ָ ּידוּ ַ( ַה ְפ ָלגַ ת
ָה ִר ׁ
ַה ְּנ ׁ ָשמוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִה ְר ָּבה ַל ֲ( ׁשֹקְ ,ו ֵאין ְל ָך דָּ ָבר ׁ ֶש ּפוֹ ֵקד ָ( ָליו
ְלהוֹ ִציא ָּב ְלעוֹ ִמ ּ ִפיו ,זו ַּלת ֶא ְמ ָצעוּת ֵ( ֶסק ַה ּתוֹ ָרה יֵ ָ(שֶׂ ה
ָּכל דָּ ָבר ִע ָּקר ,יַ ֲ( ֶלה נִ יצוֹ ֵצי ַה ְּק *ד ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ָּנ ְפל ּו ק ֶֹדם עוֹ ַלם
ַה ִּת ּקוּןְ ,ויוֹ ִציא מס"מ ָּב ְלעוֹ ִמ ּ ִפיו ּו ְמפוֹ ְצצוֹ וּ ְמ ַמ ֶחה ּכֹחוֹ
ַ(ד ֲא ׁ ֶשר יָ ִקיא ַחיִ ל ָּב ַלעְ ,והוּא ַמ ֲא ָמ ָרם זַ "ל ִאם ּ ָפגַ ע ְוכ ּו'
ִאם ֶא ֶבן הוּ א נִ ּמוֹ ַח ְו ִאם ַּב ְרזֶ ל ִמ ְת ּפוֹ ֵצץ .ו ְּב ָפסוּק זֶ ה ִ ּג ָּלה
יהְ ,ו ָא ַמר זֹאת ַה ּתוֹ ָרה
ַה ָּכתוּב ּ ִפ ְל ֵאי ַה ּתוֹ ָרה ְו ַת ֲ(צ ּו ֶמ ָ
יא ָת ּהָ ,לע ָֹלה ּ ֵפרו ּׁש,
יה ֲא ׁ ֶשר ְּתסוֹ ֵבב ְק ִר ָ
ּתוֹ ֲ(לוֹ ֶת ָ
ׁ ֶש ְ ּב ֶא ְמ ָצעו ָּת ּה ִּת ְת ַ( ֶּלה ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְּכנֶ ֶסת
יִ שְׂ ָר ֵאל ,ב' ַל ִּמנְ ָחה ֵּת ָבה זוֹ סוֹ ֶב ֶלת ַּכ ּ ָמה ּ ֵפרוּ ׁ ִשים ְו *כ ָּלן
וּל ׁשוֹ ן ֲהנָ ָחהְ ,וזֶ ה
צוֹ ְד ִקיןְ ,ל ׁשוֹ ן ְמנוּ ָחה ,וּ ְל ׁשוֹ ן נַ ַחתְ ,
ֹאשוֹ ְ ,וה ּוא
ַה ּ ֵפר ּו ׁש הוּא סוֹ ד ָ( ַלי יָ נִ ַ
יח ַצדִּ יק זֶ ה ֶאת־ר ׁ
יה ַצדִּ יק יְ סוֹ ד
יח ָ( ֶל ָ
סוֹ ד ָּב ָאה ׁ ַש ָּבת ָּב ָאה ְמנוּ ָחה ִּכי יַ ִ ּנ ַ
ימינוֹ ְּת ַח ְּב ֵקנִ יְ ,ו ָה ֵבן:
אשי ִו ִ
מאלוֹ ַּת ַחת ְלרֹ ׁ ִ
עוֹ ָלםְ ,וסוֹ ד שְׂ ֹ

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
באור לי"ב בניסן ,שבת־קודש פרשת צו ,זכה מרן
ה"בית יוסף" להתגלות המגיד שלו ,ואז הבטיח לו
שאם ידבק בו תדיר 'אזכך לישרף על קדושת שמי'.
היה זה לאחר שנודע על שריפתו של שלמה מולכו
הי"ד בידי האינקוויזיציה בספרד בשנת רצ"ב,
וה"בית יוסף" השתוקק אף הוא למסור נפשו על
קדושת השם ,והמגיד בישר לו על־כך פעמים
אחדות ואמר לו שיזכה להישרף ולעלות כעולה
תמימה על רצון מזבחי ,ואפרך יהא צבור ומונח
לפניי .אלא שלמעשה נפטר ה"בית יוסף" באופן
טבעי בהיותו זקן מופלג בן פ"ז שנה ,וסימן נתן לו
רבי דוד קונפורטי בעל 'ק ֵֹרא ַהדֹּרוֹת'" :ראשו כתם
פ"ז" .ומסופר ,שפעם שאל רבי יהושע מבעלזא את
אביו ה'שר שלום' ,כיצד ייתכן שלא התקיימו דברי
המגיד? והשיב לו ,שבכל ויום היה נחשב שה"בית
יוסף" נשרף על קדושת השם ,כי בכל קריאת שמע
שלו מסר נפשו באמת ,והבן מצא סמך לדברי אביו
בזוהר הקדוש פרשת לך־לך .המגיד שהיה מתגלה
ל"בית יוסף" ,היה מלאך שלוח מן השמים ,שהיה
מגלה לו סודות ורזים נסתרים ,ונברא בזכות עיסוקו
התדיר בלימוד המשניות .להתגלות המגיד זכה עוד
בהיותו בגולה בשנת רצ"ג ,כאשר בליל חג השבועות
שמעו חבריו קול יוצא מפיו בחיתוך אותיות בלי
שהניע את שפתיו" ,והיה הנעימות רב והקול הולך
וחזק ,ונפלנו על פנינו ולא היה רוח באיש לישא
עיניו ופניו לראות מרוב המורא" ,כפי שכותב רבי
שלמה אלקבץ באיגרת המובאת בספר השל"ה
הקדוש .עדויות נוספות על התגלות המגיד אליו
נמסרו גם מגיסו הרמ"ק ,וכן כתב מהרח"ו ותלמידו
ועוד .דברים רבים ששמע ה"בית יוסף" מהמגיד,
רשם בכתביו ומהם נדפס הספר "מגיד מישרים"
שנקרא גם 'ספר המגיד' ,ובו עניינים שונים.

ילנָ א ָ בְ ר ּו ֵ ּבין ָ ּב ֵּתי ָה ִעיר ְּכ ֵדי ֶל ֱאסֹף ְּכ ָס ִפים ְל ַמגְ ִ ּבית ִק ְמ ָחא
ׁ ָשנָ ה ַא ַחת ְ ּב ֶ ֶרב ּ ֶפ ַסחּ ְ ,ב ֵ ת ׁ ֶש ּ ַפ ְרנְ ֵסי וִ ְ
ילנָ א ,וְ נִ ְכנְ ס ּו ְל ַק ֵ ּבל ֶאת־ ּ ָפנָ יוִ .ק ְ ּב ָלם
ְד ִפ ְס ָחא ַל ֲ נִ ֵ ּיי ָה ִעיר ָ ,בְ ר ּו דֶּ ֶר ְך ֵ ּבית ִמ ְד ָר ׁשוֹ ׁ ֶשל ַה ְּג ָר"א ִמ ִּו ְ
ַה ְּג ָר"א ְ ּב ֵסבֶ ר ּ ָפנִ ים יָ פוֹ ת ,וְ ַא ַחד ַה ּ ַפ ְרנָ ִסים ׁ ָש ַאלַ " :מדּ ּו ַ נָ פוֹ ץ ַה ִּמנְ ָהג ֶל ֱאסֹף ָמעוֹ ת ַל ֲ נִ ִ ּיים דַּ וְ ָקא
ילת ַמ ָּצה ,וְ ָל ָּמה לֹא נָ ֲהג ּו ֵּכן ְ ּב ִמ ְצ ֹות ֲא ֵחרוֹ ת ׁ ֶש ַאף ֵהן עוֹ לוֹ ת ְ ּב ָד ִמים ְמ $ר ִ ּבים? ַה ִאם יֵ ׁש
ְל ִמ ְצוַ ת ֲא ִכ ַ
ָמקוֹ ר ְל ָכ ְך ַ ּב ּתוֹ ָרה"? ֵה ׁ ִשיב ַה ְּג ָר"א ַ ל־ ֲא ָתר וְ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ִמנְ ַהג יִ שְׂ ָר ֵאל ּתוֹ ָרה ִהיאּ ,ו ְכבָ ר נִ ְפ ַסק ַהדָּ ָבר
ַ ּב ֲה ָל ָכה .וְ ַאף ְל ִמנְ ָהג זֶ ה יֵ ׁש ָמקוֹ ר ְ ּבתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָמקוֹ ר ְל ָכל דִּ ין ו ִּמנְ ָהגֶ ׁ .ש ֲה ֵרי ׁ ְשנֵ י
ֹאכל ַמ ּצוֹ ת' ,וְ ַה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה ַ'מ ּצוֹ ת
'שבְ ַ ת יָ ִמים ּת ַ
אשוֹ נָ ה ׁ ִ
ּ ְפסו ִּקים נֶ ֶא ְמר ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ִענְ יַ ן ֲא ִכ ַ
ילת ַמ ָּצהָ ,ה ִר ׁ
יֵ ָא ֵכל ֵאת ׁ ִשבְ ַ ת ַה ָ ּי ִמים'ּ .ו ׁ ְשנֵ י ְּכתוּבִ ים ֵא ּל ּו ָ ּב ִאים ְל ַל ְּמ ֵדנ ּוֶ ׁ ,ש ְּמ $צ ִּוים ָאנ ּו ֶל ֱא ֹכל ַמ ּצוֹ ת ְ ּב ַחג ַה ּ ֶפ ַסח,
או ָּלם יַ ַחד ִעם זֹאת ָ ֵלינ ּו ַּגם ִל ְדאֹגֶ ׁ ,ש ֵא ֶצל ָּכל ָא ָדם ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל יֵ ָא ְכל ּו ַמ ּצוֹ ת ְ ּב ָכל ׁ ִשבְ ַ ת יְ ֵמי ַה ַחג".
ְל ַא ַחר יְ ֵמי ַה ּפו ִּרים ׁ ָשנָ ה ַא ַחת ,יָ ָצא ַה ָּסבָ א ִמ ּ ׁ ְש ּפוֹ ִלי ְל ַמ ָּסע ָ ּב ֲ יָ רוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְמחוֹ ז ְמגו ָּריו ,וְ ׁ ָשם ָר ַכ ׁש
ַּכ ּ$מ ּיוֹ ת ְּגדוֹ לוֹ ת ׁ ֶשל־ ִח ִּטיםֵ ,מ ֶהם ִצ ָּוה ְל ָה ִכין ֶק ַמח ָלרֹבַ .הדָּ בָ ר ָהיָ ה ְל ֶפ ֶלא ,וְ ַאף ֶא ָחד לֹא ֵהבִ ין ְל ִמי
הוּא ֵמ ִכין ַּכ ּמוּת כּ ֹה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ֶק ַמח ,או ָּלם ׁ ְשלֹ ָש9ה יָ ִמים ִל ְפנֵ י ִה ְת ַקדֵּ ׁש ַחג ַה ּ ֶפ ַסחִ ,ה ְת ָ ּב ֵרר ַהדָּ בָ ר.
יהם,
ְ ּב ִעיר ְסמו ָּכה ּ ָפ ְר ָצה שְׂ ֵר ָפה ְּגדוֹ ָלה ,וְ ָכל ָ ּב ֵּתי ַה ְ ּיהו ִּדים ׁ ֶש ָ ּב ּה ָ ל ּו ָ ּב ֵא ׁשּ$ .כ ָּלם יָ ְצא ּו נְ ִק ִ ּיים ִמ ִּנ ְכ ֵס ֶ
וְ ַכ ּמוּבָ ן ׁ ֶש ַּגם ָצ ְר ֵכי ַה ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ֵה ִכינ ּו ָ ,ל ּו ּ$כ ָּלם ַ ּב ֶּל ָהבוֹ תִ .מ ָ ּיד ִעם ִה ָּו ַדע דְּ בַ ר ָה ָאסוֹ ן ,נָ ַסע ַה ָּס ָבא
ישא ֶאל אוֹ ָת ּה ָה ִעירְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ֵמבִ יא ִע ּמוֹ ֶאת ָּכל־ ַה ֶּק ַמח ָה ַרב ׁ ֶש ֵה ִכין ,וְ ִע ּמוֹ ָא ָפה ַמ ּצוֹ ת ַרבּ וֹ ת
ַקדִּ ׁ ָ
ֹאש ֶאת־ ַה ְּגזֵ ָרה ,וְ ִה ְקדִּ ים ְרפו ָּאה ַל ַּמ ָּכה.
וְ ִח ְּל ָקן ְל ָכל ְ ּבנֵ י ָה ִעירָ .אז ָרא ּו ּ$כ ָּלםֶ ׁ ,ש ַה ַּצדִּ יק ָצ ָפה ֵמר ׁ
יסק ִה ְתגּ וֹ ֵרר ָ ׁ ִשיר $מ ְפ ָלגֶ ׁ ,ש ִּכ ֵהן ְּכגַ ַ ּבאי ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּב ִעירָ ׁ .שנָ ה ַא ַחת,
ָ ּב ִעיר ְ ּב ִר ְ
יח ְ ּברֹב ַּג ֲאוָ תוֹ ַל ֲ ר ְֹך ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ֶאת ַה ַּמגְ ִ ּבית
ְּכ ׁ ֶש ִה ִּגי ָ ה ׁ ַש ַ ּבת ַה ָּגדוֹ ל ַה ְּסמ ּו ָכה ְל ֶפ ַסח ,לֹא ֵהנִ ַ
יסק ,ו ִּמ ָ ּיד
ַה ְּקב ּו ָ ה ׁ ֶשל ִק ְמ ָחא ְד ִפ ְס ָחא ְלטוֹ ַבת ֲ נִ ֵ ּיי ָה ִעירָ ׁ .ש ַמע זֹאת ַרב ָה ִעיר ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק זְ ֵאב ִמ ְ ּב ִר ְ
זִ ֵּמן ֶאת־ ַה ַּג ַ ּבאי ְלבֵ יתוֹ ְּ ,כ ֵדי ְלהוֹ ִכיחוֹ ַ ל ִה ְת ַ ְּלמוֹ ִמדּ ַֹחק ָה ֲ נִ ִ ּיים ,או ָּלם ַה ָּלה ְּכ ָלל לֹא ִה ְתיַ ֵחס
ִל ְדבָ ָריו וְ ַאף ִח ֵ ּי ְך ַק ּלוֹ ת ְל ׁ ֵש ַמע דִּ בְ ֵרי ַה ּתוֹ ָכ ָחהִ .ה ְק ּ ִפיד ָ ָליו ַה ְּג ִרי"ז וְ ִה ְת ַ ּב ֵּטאַ " :ה ִאם ַא ָּתה ָ ּבט ּו ַח
ָּכל־ ָּכ ְך ְ ּב ַמ ֲ ָמ ְד ָךֶ ׁ ,ש ַא ָּתה ַמ ְר ׁ ֶשה ְל ַ ְצ ְמ ָך ְל ַלגְ ֵלג ַ ל ָה ֲ נִ ִ ּיים ׁ ֶש ֵאין ְ ּביָ ָדם ְלהוֹ ָצאוֹ ת ַה ַחג? ַּגם ָ ַליִ ְך
ַּת ֲ בָ ר־כּ וֹ ס ,וְ ַא ָּתה ְ ּב ַ ְצ ְמ ָך עוֹ ד ִּת ְצ ָט ֵר ְך ְל ִהזְ דַּ ֵּקק ְל $ק ּ ַפת ַהצְּ ָד ָקה ׁ ֶשל־ ָה ִעיר"ִ .מ ָ ּיד נֶ ֶ שְׂ ָתה ָה ִעיר
ַּכ ֶּמ ְר ָק ָחה ,וְ $כ ָּלם ָא ְמר ּו ׁ ֶש ָה ַרב ִק ֵּלל ֶאת־ ַה ַּג ַ ּבאי .ו ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ּו ְל ַס ּ ֵפר זֹאת ַל ְּג ִרי"זָ ,א ַמרֲ " :אנִ י לֹא ִק ַּל ְל ִּתי
יש .וַ ֲה ֵרי יֶ ׁ ְשנָ ם כּ ֹה ַה ְר ֵ ּבה יְ תוֹ ִמים וְ ַא ְל ָמנוֹ ת ָ ּב ִעיר ׁ ֶש ְ ּזקו ִּקים
אוֹ תוֹ ֶ ,א ָּלא ַרק ָר ִא ִ
יתי ֶאת ַמצָּ בוֹ ׁ ֶשל־ ָה ִא ׁ
ַל ַּמגְ ִ ּבית ַה ּ ׁ ְשנָ ִתית ַה ּזוֹ ְ ּב ֶ ֶרב ּ ֶפ ַסח ,וְ ִאם הוּא ְמ ַ ֵּכב ַל ֲ ר ְֹך ֶאת־ ַה ַּמגְ ִ ּביתֲ ,אזַ י ֵהבִ יא ֶאת־ ַ ְצמוֹ ְ ּבמוֹ
יָ ָדיו ְל ַמצָּ ב זֶ ה" .ו ְּל ַא ַחר ֶרגַ ע הוֹ ִסיף וְ ָא ַמר" :או ָּלם יֶ ׁש לוֹ ֲ ַדיִ ן ֵ ָצה ַא ַחת ְל ַה ִּציל ֶאת־ ַ ְצמוֹ ִ .אם
יח ֵּלק אוֹ תוֹ ַל ֲ נִ ֵ ּיי
יוֹ ִציא ִמ ִּכיסוֹ ֶאת ָּכל ַה ְּסכוּם ׁ ֶש ָהי ּו ֲאמו ִּרים ֶל ֱאסֹף ַ ּב ַּמגְ ִ ּבית ׁ ֶשל ִק ְמ ָחא ְד ִפ ְס ָחא ,וִ ַ
ָה ִעיר ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ָל ֶהם ָצ ְר ֵכי ַה ַחג ְ ּב ַה ְר ָחבָ ה ְּכ ִמדֵּ י ׁ ָשנָ הָ ,אז יִ ָּו ֵתר ְ ּב ַמ ֲ ָמדוֹ וְ לֹא יִ זְ דַּ ֵּקק ִל ְצ ָד ָקה".
או ָּלם אוֹ תוֹ ָ ׁ ִשירּ ְ ,ברֹב ִט ּ ְפ ׁש ּותוֹ וְ גַ ֲאוָ תוֹ ַה ְּסר ּו ָחה ,לֹא ׁ ָש ָ ה ְל ַה ָּצ ַ ת ָה ַרב ,וְ ָק ַפץ ֶאת־יָ דוֹ ֲא ִפ ּל ּו
ִמ ּ ְפרו ָּטה ַא ַחתְּ .כ ַמ ֲח ִצית ַה ּ ׁ ָשנָ ה ְל ַא ַחר ִמ ֵּכןּ ְ ,בשִׂ ְמ ַחת ּתוֹ ָרהָ ,היָ ה אוֹ תוֹ ַּג ַ ּבאי ְּכבָ ר ְ ּב ַמ ָּצב ׁ ֶשל 'יוֹ ֵרד',
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ֲ ָס ָקיו ָּכ ׁ ְשל ּו ָ ּבזֶ ה ַא ַחר־זֶ ה ,או ָּלם ְּכ ַל ּ ֵפי חוּץ ֲ ַדיִ ן ֶה ְר ָאה ֶאת ַ ְצמוֹ ִּכגְ בִ יר וְ ׁ ָש ַמר ֶאת סוֹ דוֹ
ֵמ ַה ְ ּב ִר ּיוֹ תְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ֲ ַדיִ ן ְל ַכ ֵהן ְּכגַ ַ ּבאי ְ ּב ֵבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת .או ָּלם ְ ּב ַחג ַה ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאהָ ,היָ ה
ְ
אוֹ תוֹ ַּג ַ ּבאי ְּכבָ ר ְ ּבגֶ ֶדר ָ נִ י ׁ ֶשל־ ַמ ָּמ ׁש ,וְ נִ ְצ ַרך ְל ַק ֵ ּבל ֵמ ַה ַּמגְ ִ ּבית ׁ ֶשל ִק ְמ ָחא ְד ִפ ְס ָחאַ ,ר ְח ָמנָ א ִל ְּצ ָלן.
ִ ּב ְפרֹס ַה ּ ֶפ ַסח ,נִ ְכנַ ס יְ הו ִּדי ֶא ָחד ֶאל ָה" ִא ְמ ֵרי ַח ִ ּיים" ִמ ִּויזְ 'נִ יץ ,וְ ַהדְּ בָ ִרים ִה ְת ַּג ְל ְּגל ּו ְל ִענְ יַ ן ַמגְ ִ ּבית ִק ְמ ָחא
יכה ַ ּב ּזו ַּלת ,וְ ָל ֵכן ָא ַמר ָל ַר ִ ּבי ִּכי ה ּוא
יש ָהיָ ה ְ ּב ִטבְ עוֹ ַק ְמ ָצן וְ לֹא ִה ִּכיר ַ ּב ֲח ׁ ִשיב ּות ַה ְּת ִמ ָ
ְד ִפ ְס ָחאָ .ה ִא ׁ
ֵ'אינוֹ נוֹ ֵהג' ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ְ ּב ַמגְ ִ ּבית ִק ְמ ָחא ְד ִפ ְס ָחא .נָ ַתן בּ וֹ ָה ַר ִ ּבי ֶאת־ ֵ ינָ יו וְ ָא ַמרַ " :מגְ ִ ּבית ִק ְמ ָחא
ילה ַ ּב ַּצד ׁ ֶשל ַה ְמ ַק ְ ּב ִלים"...
ְד ִפ ְס ָחא ִהיא ַמ ְט ֵ ּב ַ ַ ּבת ׁ ְשנֵ י ְצ ָד ִדים .אוֹ ׁ ֶש ַא ָּתה ַ ּב ַּצד ׁ ֶשל ַה ּנוֹ ְתנִ ים ,אוֹ ָח ִל ָ
יל ֶ ּברֶ ׁ ,ש ִּל ָ ּב ּה ֶאת ַה ַּג ֶח ֶלת ַה ּלוֹ ֶח ׁ ֶשת ְ ּב ֶק ֶרב יְ הו ֵּדי רו ְּסיָ ה
ְמ ַס ּ ֵפר ר' ְ ּב ַצ ְל ֵאל ׁ ִשיף ַ ,ל ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק זִ ְ
יס ִטי ,וְ ָה ַפ ְך ְל ֵס ֶמל וְ $דגְ ָמה ׁ ֶשל יְ הו ִּדי ַ ּב ַ ל ְמ ִסיר ּות נֶ ֶפ ׁש ִל ׁ ְש ִמ ַירת ַה ּתוֹ ָרה
ִ ּב ְתקו ַּפת ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ ן ַה ּקוֹ מ ּונִ ְ
וְ ַה ִּמ ְצוֹת וְ ֶח ֶסד ִעם־ ַה ּזו ַּלתִ " .ליהו ִּדי ֶא ָחד ְ ּב ֶמ ְר ַּכז ַט ׁ ְש ֶקנְ טָ ,היְ ָתה ָח ֵצר ְּגדוֹ ָלה ו ְּסגו ָּרה ,וְ ׁ ָשם ָהיָ ה לוֹ
יל ֶ ּבר,
אשי ׁ ֶשדִּ ְר ֵ ּבן ֶאת־ ּ$כ ָּלם ָהיָ ה ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק זִ ְ
ַּת ּנוּר בּ וֹ ָא ִפינ ּו ַמ ּצוֹ ת ְּכ ֵדי ְל ַח ְּל ָקן ַל ְ ּיהו ִּדיםַ .ה ּ ָפ ִעיל ָה ָר ׁ ִ
שה יָ ִמים ְרצו ִּפים ָא ִפינ ּו ַמ ּצוֹ תּ ,ו ְב ִסי ּום
וַ ֲאנַ ְחנ ּוַ ,ה ַ ּבחו ִּרים ַה ְּצ ִע ִיריםּ ָ ,באנ ּו ְל ַס ֵ ּי ַ לוֹ ּ ְ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ְשלֹ ָ 9
ָה ֲא ִפ ָ ּיה ,נָ ַטל ַ ּב ַ ל־ ַה ַ ּביִ ת ַמ ּ ָשׂ ִאית ,וַ ֲאנִ י נָ ַס ְע ִּתי ִע ּמוֹ ְל ַח ֵּלק ְל ָכל ַה ְ ּיהו ִּדים ׁ ֶש ּ ָפנ ּו ֵא ֵלינ ּוְ ֶ ,ר ָּכה ְמיֶ $ח ֶדת
ִל ְכבוֹ ד ַה ַחגֶ ׁ ,ש ָּכ ְל ָלה ַ ּב ְקבּ ּוק יַ יִ ןַ ,מ ּצוֹ ת ,דָּ ג ו ְּק ָ ָרה ַל ֵּס ֶדרַ ּ .פ ַ םְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ִּס ַ ּי ְמ ִּתי ֶאת ַה ֲח $ל ָּקהָ ,חזַ ְר ִּתי
ילהֶ ׁ ,ש ֵּכן
$מ ָּת ׁש ַל ֲחלו ִּטין ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ׁ ָש ַאל אוֹ ִתי ִאם ָמ ַס ְר ִּתי ִל ְפלוֹ נִ י־ ַא ְלמוֹ נִ יֵ ,ה ׁ ַש ְב ִּתי ִ ּב ׁ ְש ִל ָ
ימת ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ תָ .ט ַ נְ ִּתי ְּכ ַל ּ ָפיוֶ ׁ ,ש ַה ָּלה
אתי ֶאת ַה ְּכת ֶֹבתַ ,א ַחר ׁ ֶש ַר ִ ּבים ָ בְ ר ּו ָאז דִּ ָירה ֵמ ֵא ַ
לֹא ָמ ָצ ִ
יוֹ ֵד ַ ִּכי ַה ַחג ִמ ְת ָק ֵרב ,וְ ַכ ִּנ ְר ֶאה ָ ִתיד הוּא ָלבוֹ א ְלבַ ֵּק ׁש ֶאת־ ַה ַּמ ּצוֹ ת ,או ָּלם ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ָא ַחז ִ ּבי וְ ָא ַמר:
יתי ֵמבִ יא לוֹ ַמ ּצוֹ ת ִמדֵּ י ׁ ָשנָ הָ ׁ .שנָ ה ַא ַחת ׁ ָש ַכ ְח ִּתי
יתי ְ ּב ַקאזַ אןָ ,היָ ה ׁ ָשם ָק ִצין יְ ה ּו ִדי ֶא ָחד ׁ ֶש ָהיִ ִ
' ְּכ ׁ ֶש ָהיִ ִ
ִמ ָּכ ְךּ ,ו ְכ ׁ ֶש ּ ָפגַ ׁ ְש ִּתי אוֹ תוֹ ְ ּבחֹל־ ַה ּמוֹ ֵ דָ ׁ ,ש ַא ְל ִּתי אוֹ תוֹ ֶמה ָ שָׂ ה ,וְ ַה ָּלה ֵה ׁ ִשיב ִ ּב ְת ִמימוּת ִּכי ָ ַר ְך ֶאת
יח ׁ ָשלֹשִ ּ 9פ ּתוֹ ת ַ ל־ ַה ּ ׁ $ש ְל ָחןֵ .הבַ נְ ָּת? ַ ד ַה ּיוֹ ם ֲאנִ י לֹא
ַה ֵּס ֶדר ְּכ ִמדֵּ י ׁ ָשנָ הֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִ ּב ְמקוֹ ם ַמ ּצוֹ ת ִה ִּנ ַ
יָ כוֹ ל ִל ְסל ַֹח ְל ַ ְצ ִמי ַ ל־ ָּכ ְך! וְ ָל ֵכן ֲאנִ י ְמבַ ֵּק ׁש ִמ ְּמ ָך ְל ַח ּ ֵפשׂ ֶאת ַה ְ ּיהו ִּדי ַה ָּלז וְ ָל ֵתת לוֹ ֶאת ַה ַּמצּ וֹ ת'".

(מ ְט ָ&ם

ַו ִ ּי ׁ ְש ָחטַ ,ו ִ ּי ׁ ְש ָחטַ ,ו ִ ּי ׁ ְש ָחט ׀

)ח; טו ,יט ,כג(

ׁ ָשלֹשְ ּ 9פ ָ& ִמים נִ ְכ ְּת ָבה ִמ ַּלת ַו ִ ּי ׁ ְש ָחט ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְ ּב ָק ַמץ,
אשוֹ נָ ה ְּב ַפר ַה ַח ּ ָטאתַ ,ה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה ְ ּב ֵאיל ָהעוֹ ָלה,
ָה ִר ׁ
יהם ׁשוֹ נִ ים.
ישית ְּב ֵאיל ַה ּ ִמ ּלוּ ִאים ,וְ ַט ֲ& ֵמ ֶ
וְ ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
וְ ִס ּ ָמן נִ ַּתן ָל ֶהם ַּב ָּמסוֹ ָרה :יָ ׁ ֵשן ,יוֹ ׁ ֵשב ,עוֹ ֵמד .דְּ ַהיְ נוּ
י& ׁ ֶשה ּוא ְל ׁשוֹ ן ׁ ְש ִכי ָבה וְ ֵׁשנָ הַ ,ה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה
אשוֹ נָ ה ְר ִב ַ
ָה ִר ׁ
ישית
וּמנוּ ָחה ,וְ ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ֶא ְתנַ ְח ָּתא ְל ׁשוֹ ן יְ ׁ ִש ָיבה ְ
יפה וַ ֲ& ִמ ָידה .וְ נִ ְר ְמז ּו ָּבזֶ ה ׁ ְשל ֹ ֶש9ת
ׁ ַש ְל ׁ ֶש ֶלת ְל ׁשוֹ ן זְ ִק ָ
ַה ּ ׁ ְש ַל ִּבים ׁ ֶשל ִּת ּקוּן ַה ֵח ְטאּ ִ .ב ְת ִח ָ ּלה הוּא ֲ& ַדיִ ן ְּבגֶ ֶדר
יָ ׁ ֵשןֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ִּנ ְס ַּת ְּל ָקה ִמ ֶּמנּ ּו ַה ִח ּי ּות ִּבגְ ַלל ַה ֵח ְטא.
ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן הוּא ְּכ ָבר ְּבגֶ ֶדר יוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ְת ַּכ ּ ֵפר
ַה ֵח ְטא וְ הוּא עוֹ ֶלה ִמ ּ ַמ ְד ֵרגַ ת יָ ׁ ֵשן ,וּ ְל ַב ּסוֹ ף עוֹ ֵמד
ַּכ ֲא ׁ ֶשר נֵ ׁ ְש ַלם ַה ִּת ּקוּן .וְ ָל ֵכן ִה ְק ִריב ְּת ִח ָּלה ַח ּ ָטאת
ְל ַכ ּ ֵפר ַה ֵח ְטא ְּבגֶ ֶדר יָ ׁ ֵשןּ ,ו ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן עוֹ ָלה ְל ַה ֲ&לוֹ תוֹ
ְל ַמ ְד ֵרגַ ת יוֹ ׁ ֵשב ,ו ְּל ַב ּסוֹ ף ִה ְק ִריב ֶאת ֵאיל ַה ּ ִמ ּלו ִּאים
ׁ ֶשהוּא ְּבגֶ ֶדר עוֹ ֵמד ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ְת ַּכ ּ ֵפר ַה ּכֹלְ ,ו ָק ְר ַּבן
ַה ּ ׁ ְש ָל ִמים ֵמ ִביא ׁ ָשלוֹ ם ָ ּבעוֹ ָלם) .מלבוש לשבת ויו"ט(
יעיֶ ,א ְתנַ ְח ָּתא,
נוֹ ָט ִריקוֹ ן ַה ּ ְט ָ& ִמים ֵהם רֹא" ׁש ְ -ר ִב ִ
ׁ ַש ְל ׁ ֶש ֶלתִּ ,כי ְמקוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִח ָ
ֹאש) .ליקוטים והערות(
יטה ָּבר ׁ
יטהֶׁ ,ש ִאם
ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ַ&ל ְּב ִד ַיקת ַה ַּס ִּכין ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ְש ִח ָ
י& וְ רוֹ ֵבץ ַּב ֲא ִריכ ּות
ׁ ָש ַחט ְ ּב ַס ִּכין ְּבדוּ ָקה ָאז הוּא ְר ִב ַ
יָ ִמים ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה וְ זוֹ ֶכה ְל ֶא ְתנַ ְח ָּתא ַ ּגם ָּבעוֹ ָלם ַה ָּבא,
ַא ְך ִאם ׁ ָש ַחט ְּב ַס ִּכין ּ ְפגו ָּמה ְּכ ֵ&ין ַה ּ ַׁש ְל ׁ ֶש ֶלת ֶׁש ֵאינָ ּה
ֲח ָל ָקהָ ,אז ַ ּגם הוּא נִ ׁ ְש ָחט ָח ִל ָילה ֶט ֶרם זְ ַמנּ וֹ  ,וְ ָל ֵכן יֵ ׁש
ּ ָפ ֵסק ַא ַחר ַה ֵּת ָבהֶ ׁ ,ש ַח ָ ּייו נִ ְפ ָס ִקים) .קיבוץ גלויות(

(מ ְד ָ ּג ׁש
ִ ּב ְק ִה ּלוֹ ת ַא ׁ ְש ְּכנַ ז נוֹ ֲהגִ ים לוֹ ַמר ֶאת ַה ּ ִפ ּיוּט 'יָ ּה ֵא ִלי
וְ גוֹ ֲא ִלי' ְּכ ַה ְקדָּ ָמה ִל ְת ִפ ַּלת מו ָּסף ִּב ׁ ְשל ֹ ֶש9ת ָה ְרגָ ִלים,
ֶט ֶרם ֲא ִמ ַירת ַא ׁ ְש ֵריַ .ה ּ ִפזְ מוֹ ן ַהחוֹ זֵ ר בּ וֹ הוּ א" :וְ תוֹ ָדה
וְ ָלעוֹ ָלה וְ ַל ּ ִמנְ ָחה ְו ַל ַח ּ ָטאת וְ ָל ָא ׁ ָשם וְ ַל ּ ׁ ְש ָל ִמים
ֵמ ַה ּ ָפס ּוק
ְ
ָּכל־ ָק ְר ָ ּבנֶ ָך",
וְ ַל ִּמ ּל ּו ִאים
וּמקוֹ רוֹ
ׁ ֶש ְּב ָפ ָר ׁ ָש ֵתנ ּו" :זֹאת ַה ּתוֹ ָרה ָלע ָֹלה ַל ּ ִמנְ ָחה ְו ַל ַח ּ ָטאת
וְ ָל ָא ׁ ָשם וְ ַל ּ ִמ ּלוּ ִאים ו ְּלזֶ ַבח ַה ּ ְׁש ָל ִמים"ֶ .א ָּלא
ׁ ֶש ַּב ּ ָפסוּ ק ל ֹא נֶ ֶא ְמ ָרה ּתוֹ ָדה וְ ִהיא ַמ ְת ִחי ָלה ָּבעוֹ ָלה,
ׁ ֶש ֵּכן ַה ּתוֹ ָדה ִּב ְכ ַלל ַה ּ ׁ ְש ָל ִמיםְ .ו ָל ֵכן יֵ ׁש ַה ּטוֹ ֲ&נִ ים
אשוֹ נָ ה
ׁ ֶש ּ ָטעוּת סוֹ ֵפר נָ ְפ ָלה ַּב ּ ִפזְ מוֹ ןְ ,ו ַה ֵּת ָבה ָה ִר ׁ
'וְ תוֹ ָדה' ָהיְ ָתה ִּב ְמקוֹ ָר ּה 'וְ תוֹ ָרה' ִּכ ְל ׁשוֹ ן ַה ּ ָפסוּק,
וְ ֵ& ֶקב ַהדִּ ְמיוֹ ן ׁ ֶשל ָהאוֹ ת ֵרי" ׁש וְ ָד ֶל"ת ִה ְת ַח ְּלפ ּו זוֹ
ְּבזוֹ  .או ָּלם ְּב ֶצ ֶדק ֵה ִעיר ּוִּ ,כי יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ְּכ ָבר ַּב ָּמקוֹ ר
נִ ְכ ְּת ָבה ַה ּתוֹ ָדה ְּבנִ ְפ ָרדִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶ ּי ׁש ָל ּה דִּ ין ׁשוֹ נֶ ה
ֵמ ַה ּ ׁ ְש ָל ִמים ׁ ֶש ֶּנ ֱא ֶכ ֶלת ַרק ְליוֹ ם וְ ַליְ ָלהֲ ,הגַ ם ׁ ֶש ִהיא
ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּליםְּ ,כ ֵדי ְל ַפ ְר ֵסם ֶאת ַה ֵ ּנס ֵ ּבין ָהאוֹ ְכ ִלים.

ְמ (מ ָּלח

יטץ ַה ְּסמ ּו ָכה ִל ְק ָר ָקא,
שה דָּ וִ ִד ִל ָידא ִמ ַּויְ ְס ִל ְ
מֶ9
ַר ִּבי ֹ
נֶ ְכדּ וֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי דָּ וִ ד ִל ָידא ַהנּ וֹ ָדע ֵמ ַא ְמשְׂ ֶט ְרדַּ םָ ,ר ָאה
ּ ַפ ַ&ם ָא ָדם ֶא ָחד ֶׁש ָהיָ ה ָלבו ּׁש ְּב ִא ְצ ְט ָלא ְד ַר ָ ּבנָ ן ו ַּמ ֵּקל
ֶּכ ֶסף ְּביָ דוֹ ְּ ,כ ַד ְר ָּכם ׁ ֶשל ַצדִּ ִיקים ְמ (פ ְר ָס ִמים ,אוּ ָלם ּתוֹ כוֹ
שה דָּ וִ ד וְ ָא ַמרָּ &ַ " :תה
מֶ9
ל ֹא ָהיָ ה ְּכ ָברוֹ  .נֶ ֱאנַ ח ַר ִ ּבי ֹ
ִה ְת ָּב ֲאר ּו ִלי דִּ ְב ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י ׁ ֶש ָא ַמר ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ַצו'ְּ ,ביוֹ ֵתר
ָצ ִר ְ
יך ַה ָּכתוּב ְלזָ ֵרז ְּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֶח ְסרוֹ ן־ ִּכיס'ֶ ׁ .ש ֲה ֵרי
ֵּת ַבת ' ִּכיס' ְּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ָצ ִד"י ַה ְמ ַר ֶּמזֶ ת ַ&ל ַהצַּ דִּ יק ,וְ זוֹ
ַּכ ָּונַ ת ַהדְּ ָב ִרים'ְּ .ביוֹ ֵתר ָצ ִר ְ
יך ַה ָּכתוּב ְלזָ ֵרז' ֶ -את ִמי
ְמזָ ֵרז ַה ָּכתוּב ְל ִה ְתנַ ֵהג ַּב ֲ&נָ וָ ה? ֶאת ִמי ׁ ֶש ֶ ּי ׁש בּ וֹ
ֶח ְסרוֹ ן־ ִּכיס ,דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ֲח ֵס ָרה בּ וֹ ִמדַּ ת ַהצַּ דִּ יק"...

יש ְּכ ָא ִחיו" ִ -מ ָּכאן ָל ַמ ְדנוּ ַמ ִהי ַא ֲה ַבת יִ שְׂ ָר ֵאלֶׁ .ש ֲה ֵרי " ִמנְ ָחה ְבלוּ ָלה־ ַב ּ ֶׁש ֶמן" ִהיא ִמנְ ַחת נְ ָד ָבה,
" ְו ָכל־ ִמנְ ָחה ְבלוּ ָלה־ ַב ּ ֶׁש ֶמן ַו ֲח ֵר ָבהְ ,ל ָכל־ ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ִּת ְהיֶ ה ִא ׁ
יאי ַה ִּמנְ ָחה ְ ּב ָׁש ֶוהּ ְ ,ב ַא ֲח ָוה ְו ַא ֲה ָבה) .רבי יצחק מוורקא(
יש ְּכ ָא ִחיו'ֶׁ ,ש ֵ ּי ׁש ְל ִה ְתיַ ֵחס ִל ְׁשנֵ י ְמ ִב ֵ
ַו ֲח ֵר ָבה ִהיא ִמנְ ַחת חוֹ ֵטא וּ ְקנָ אוֹ ת ,וּ ִב ְׁש ֵּת ֶ
יהן נֶ ֱא ַמר ' ִּת ְהיֶ ה ִא ׁ

בס"ד

חג הפסח תשע"ז

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

ּ ְפנִ ינִ ים

ִס ּפ ּו ִרים

יסק ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םָ ּ ,פנָ ה ֵא ָליו
ׁ ָשנָ ה ַא ַחתּ ִ ,ב ׁ ְש ַ ת ֲא ִפ ַ ּית ַה ַּמ ּצוֹ ת ׁ ֶשל ַה ְּג ִרי"ז ִמ ְ ּב ִר ְ
ַא ַחד ַה ּנוֹ ְכ ִחים וְ ִס ּ ֵפר לוֹ ִס ּפוּר נִ ְפ ָלא ְ ּב ִענְ יַ ן ֲא ִפ ַ ּית ַמ ּצוֹ תַ .מ ֲ שֶׂ ה ְ ּב ֶא ָחד
ִמ ַּצדִּ ֵ
אשוֹ נִ יםֶ ׁ ,ש ָהיָ ה נוֹ ֵהג ֶל ֱאפוֹ ת ֶאת ַמ ּצוֹ ָתיו ְ ּב ִהדּ וּר ַרב
יקי ַה ֲח ִסיד ּות ָה ִר ׁ
ּ
וּבְ ִד ְקדּ וּק ָּגדוֹ לַ ָ .מד ׁ ָשם יְ הו ִּדי ָּת ִמים ו ָּפ ׁשוּטּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָר ָאה ֶאת ַה ְז ִהירוּת
ַה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ַה ַּצדִּ יק ַ ּב ֲא ִפ ַ ּית ַמ ּצוֹ ָתיו וְ ִהדּ ּורוֹ ַה ָּגדוֹ לִ ,ה ְצ ַט ֵ ר ְמאֹד ַ ל ׁ ֶשהוּא
יש ְ ּב ֶק ֶרן זָ וִ ית וְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל
לֹא יָ כוֹ ל ְל ַה ִּגי ַ ְל ָכ ְך ֵמח ֶֹסר ָממוֹ ן וִ יכ ֶֹלתַ ָ .מד ָה ִא ׁ
ַלה' ִמ ִּקירוֹ ת ִלבּ וֹ ִ " :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל־עוֹ ָלם! יְ הו ִּדי ּ ָפ ׁשוּט ֲאנִ י ,וְ ֵאינִ י יָ כוֹ ל ְל ַהדֵּ ר
ו ְּל ַד ְקדֵּ ק ְ ּב ֵ ֶסק ַה ַּמ ּצוֹ ת ְּכמוֹ ָה ַר ִ ּבי ,וְ ָל ֵכן ְמבַ ֵּק ׁש ו ִּמ ְת ַח ֵּנן ֲאנִ י ְל ָפנֶ ָ
יך ׁ ֶש ַּת ֲ ֶרה
ָ ַלי רו ַּח ִמ ָּמרוֹ ם ו ְּתזַ ֵּכנִ י ְלהוֹ ִציא ִמ ַּת ַחת יָ ַדי ַמ ּצוֹ ת ְמ /הדָּ רוֹ ת ו ְּמ /ד ְקדָּ קוֹ ת".
ׁ ָש ַמע ַה ַּצדִּ יק ֶאת ְּת ִפ ָּלתוֹ  ,ו ִּמ ָ ּיד ּ ָפנָ ה ֵא ָליו ּו ִב ֵּק ׁש ְל ַה ֲח ִליף ִע ּמוֹ ֶאת ַה ַּמ ּצוֹ ת.
יסק ,וְ ָהיָ ה נִ ָּכר ִּכי ַּכ ָּונָ תוֹ ְלהוֹ ִציא
יש ִס ֵ ּים ְל ַס ּ ֵפר ֶאת ַהדָּ בָ ר ְ ּב ָאזְ נֵ י ָה ַרב ִמ ְ ּב ִר ְ
ָה ִא ׁ
ִמ ִּס ּפוּר זֶ ה מו ָּסר ַהשְׂ ֵּכל ַּכ ָּמה ְּגדוֹ ָלה ִהיא ַה ְּת ִפ ָּלה ,וְ ַכ ָּמה ֲ ִדיפוֹ ת ֵהן ַה ַּמ ּצוֹ ת
יהן ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ינָ ה ְ ּב ִהדּ וּר ַרב ,יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ַמ ּצוֹ ת ְּכ ׁ ֵשרוֹ ת ו ְּמ /הדָּ רוֹ ת
ׁ ֶש ֶה ְע ִּתיר ּו ֲ ֵל ֶ
יסק נַ ֲ נָ ה ִמ ָ ּיד ִ ּב ׁ ְשנִ ינ ּות
יהן ְ ּב /ח ְמרוֹ ת יְ ֵתרוֹ ת .או ָּלם ָה ַרב ִמ ְ ּב ִר ְ
ׁ ֶש ָ ְמל ּו ֲ ֵל ֶ
ְ
יח
ָא ְפיָ נִ ית ,וְ ָא ַמר" :וַ ֲאנִ י לוֹ ֵמד ָּכאן ַמ ָּמ ׁש ְל ֵה ֶפךֶ ׁ .ש ֲה ֵרי אוֹ תוֹ יְ הו ִּדי ִה ְצ ִל ַ
יהן ָט ַרח ָה ַר ִ ּבי"...
ִל ְפעֹל ִ ּב ְת ִפ ָּלתוֹ ַ ל־ ֲא ָתרִ ,לזְ כּ וֹ ת ַ ּב ַּמ ּצוֹ ת ַה ְמ /הדָּ רוֹ ת ׁ ֶש ֲ ֵל ֶ
ְ
ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ֵידי ַה" ִּת ְפ ֶא ֶרת ׁ ֶש ָּל ָּמה" ֵמ ָרדוֹ ְמ ְסק ,לֹא נִ ְפ ַקד ְ ּבבָ נִ ים ְ ּב ֶמ ׁ ֶשך ׁ ָשנִ ים
ֲא /רכּ וֹ תּ ְ .ב ַמר־נַ ְפ ׁשוֹ ִ ,ה ִּגי ַ ׁ ָשנָ ה ַא ַחת ֶאל ַרבּ וֹ ִל ְק ַראת ַחג ַה ּ ֶפ ַסח ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך
ִמ ּ ִפיוַ ,א ְך ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּי ַדע ׁ ֶשדַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ֵאינָ ּה נוֹ ָחה ֵמאוֹ ָתם ֲח ִס ִידים ׁ ֶש ָ ּב ִאים
ִל ְראוֹ תוֹ ְ ּב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶשהוּא ֵמ ֵסב ְל ׁ /ש ְל ַחן ַה ַחגָ ,ל ֵכן ִה ְת ַח ֵּמק ָּכל ָה ֵ ת ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי
ימה ,וְ ִה ְמ ִּתין
יש ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַהדֶּ ֶלת ְ ּב ֵא ָ
לֹא יִ ְר ֵאה ּוַּ .גם ִ ּב ׁ ְש ַ ת ַה ֵּס ֶדרַ ָ ,מד ָה ִא ׁ
ְ ּב ִכ ְליוֹ ן ֵ ינַ יִ ם ְל ִהזְ דַּ ְּמנוּת נְ אוֹ ָתה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי יִ ְר ֵאה ּו וִ יבָ ְר ֵכה ּו ְ ּבזֶ ַרע ׁ ֶשל
ַק ָ ּי ָמא .וְ ִה ֵּנה ִה ִּגי ַ ָה ַר ִ ּבי ַל ֲא ִמ ַירת " ַמה ִּנ ׁ ְש ַּת ָּנה" ,ו ְּל ֶפ ַתע ּ ָפנָ ה ֶאל אוֹ תוֹ ָח ִסיד
וְ ָא ַמרְ " :ק ָרא נָ א ַמה ּ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ַה ָּג ָדה" ,וְ ַה ָּלה ָק ָרא ִמ ּתוֹ ְך ַה ְּכ ָתב" :וְ ָכאן ַה ֵ ּבן
ׁשוֹ ֵאל"ִ .ח ֵ ּי ָך ָה ַר ִ ּבי וְ ָא ַמרָּ " :כאן יָ כוֹ ל ַא ָּתה ְלבַ ֵּק ׁש ֵ ּבן" ,וְ ָא ְמנָ ם ַ ּב ּ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ְּל ַא ַחר
ִמ ֵּכן ִה ִּגי ַ ֶה ָח ִסיד ְ ּב ִע ּצוּמוֹ ׁ ֶשל ֵליל ַה ֵּס ֶדר ְל ַב ּ ְשׂ רוֹ ִּ ,כי נוֹ ַלד לוֹ ֵ ּבן ְל ַמ ָ ּזל־טוֹ ב.
ְּכ ׁ ֶש ִה ִּגי ַ ַר ִ ּבי שִׂ ְמ ָחה בּ ּונִ ים ִמ ּו ּו ְר ָקא־אוֹ ְטווֹ ְצק ִלירו ׁ ָּש ַליִ םָ ,היָ ה זֶ ה ִ ּב ְפרֹס ַחג
אשוֹ ן'
ַה ּ ֶפ ַסחְּ .כ ׁ ֶש ִה ְתכּ וֹ נֵ ן ֶל ֱאפוֹ ת ֶאת ַמצּ וֹ ָתיוּ ִ ,ב ֵּק ׁש ֶל ֱאפוֹ ָתן ַ ּב ַּ'ת ּנ ּור ָה ִר ׁ
ְל ִהדּ וּר ,או ָּלם ָהאוֹ ִפים ָא ְמר ּו לוֹ ִּכי ֲחזָ ָקה זוֹ ׁ ְשמ ּו ָרה ְל ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ִ ּב ֶיד ְר ַמן
אשוֹ ן .או ָּלם ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע זֹאת ַר ִ ּבי
ִמ ֶּל ּלוֹ ב ,וְ הוּא אוֹ ֶפה ֶאת ַמ ּצוֹ ָתיו ַ ּב ַּת ּנוּר ָה ִר ׁ
דָּ וִ דָ ׁ ,ש ַלח ְלהוֹ ִדי ַ ַל ַּצדִּ יק ׁ ֶש ֶ ּזה ַ ָּתה ִה ִּגי ַ ִּ ,כי הוּא ְמ ַכ ְ ּבדוֹ ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ִע ּמוֹ
אשוֹ ןִ .ה ְס ִּכים ַר ִ ּבי שִׂ ְמ ָחה בּ ּונִ ים ַל ַהצָּ ָ ה,
ְ ּב ַצוְ ָּתא ַ ּב ֲא ִפ ַ ּית ַה ַּמ ּצוֹ ת ַ ּב ַּת ּנוּר ָה ִר ׁ
ְ
או ָּלם ְּכ ׁ ֶש ִה ִּגי ַ ֶאל ַה ַּמ ֲא ִפ ָ ּיה וְ ָר ָאה ִמ ָּקרוֹ ב ֶאת ַּת ֲה ִליך ֲה ָכנַ ת ַה ַּמ ּצוֹ תִ ,ה ְצ ַט ֵ ר
ִל ְראוֹ ת ִּכי ַּכ ָּמה ִמנְ ָהגִ ים ֵאינָ ם נַ ֲ שִׂ ים ְּכ ֶה ְר ֵּגלוֹ  ,וְ ָל ֵכן ִה ְת ַר ֵ ם ַ ל־ ָּכ ְך וְ הוֹ ִדי ַ
ִּכי הוּא ָח ֵדל ִמ ִּל ְהיוֹ ת ׁ /ש ָּתף ִעם ָה ַר ִ ּבי ַ ּב ֲא ִפ ַ ּית ַה ַּמ ּצוֹ תִ .ח ֵ ּי ְך ַר ִ ּבי דָּ וִ ד וְ ָא ַמר לוֹ :
" ִאם ֵאין ַמר רוֹ ֶצה ַ ּב ַּמצּ וֹ ת ׁ ֶש ָּלנ ּו ,לֹא יִ ְהיֶ ה לוֹ ַמה ֶּל ֱא ֹכל ְ ּב ֵליל ַה ֵּס ֶדרִּ .כי ַּגם
ֶאת ַמ ּצוֹ ָתיו ׁ ֶש ָ ִתיד הוּא ֶל ֱאפוֹ ת ,לֹא יו ַּכל ֶל ֱאכֹל" ...דִּ בְ ֵרי ָה ַר ִ ּבי לֹא הוּבְ נ ּו
ִ ּב ׁ ְש ַ ת ַמ ֲ שֶׂ ה ,או ָּלם ְ ּב ֵליל ִה ְת ַקדֵּ ׁש ַחג ַה ּ ֶפ ַסחְּ ,כ ׁ ֶש ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ִה ְתכּ וֹ נֵ ן ַל ֲ ר ְֹך
ֶאת־ ַה ֵּס ֶדרִ ,ה ִּגי ַ ֵא ָליו ְל ֶפ ַתע ִ ּב ְמרו ָּצה ׁ ְש ִליחוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי שִׂ ְמ ָחה בּ ּונִ ים ,ו ִּב ֵּק ׁש
יש ַח ָּלה
ְל ַק ֵ ּבל ַמ ּצוֹ ת ׁ ְשמוּרוֹ ת ַ ּב ֲ בוּר ַרבּ וֹ ִ .ה ְת ָ ּב ֵררִּ ,כי הוּא ׁ ָש ַכח ְל ַה ְפ ִר ׁ
ִמ ַּמ ּצוֹ ָתיו ,וְ ִה ְת ַק ְ ּימ ּו בּ וֹ דִּ בְ ֵרי ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ִּכי ַּגם ֶאת ַמ ּצוֹ ָתיו לֹא יו ַּכל ֶל ֱאכֹל....

זמני החג  -ירושלים
הדלה"נ  6.29צאת השבת  7.43רבנו תם 8.23

ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

יש" עד הבית
ַׁ
"ש ָ ּבת ִט ׁ
ללא עלות משלוח!
ספרא054-853-9022 :

יסן נֶ ֱא ַמר ַ ּב ּיוֹ ְצרוֹ ת ְלמו ָּסף ׁ ֶשל
ַ ל ח ֶֹד ׁש נִ ָ
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַהח ֶֹד ׁשַ ' ,הח ֶֹד ׁש ֲא ֶׁשר יְ ׁשוּ עוֹ ת בּ וֹ
יש ּועוֹ ת
ַמ ִ ּקיפוֹ ת' ,דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַהח ֶֹד ׁש "מ ָ ּקף ִ ּב ׁ
ּו ְרפ ּואוֹ תֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ַּגם ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ׁ ֶש ְּל ָפנָ יו וְ גַ ם
ח ֶֹד ׁש ִא ָ ּיר ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ָריו ֵהם נוֹ ָט ִריקוֹ ן ֲאנִ י ה'
ֹר ְפ ֶא ָך ,וְ גַ ם ַה ַּמ ָּצה נִ ְק ֵראת ַ ּב ּזֹ ַהר ַמ ֲא ַכל
יסן ְמ /ס ָּגל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְרפוּ ָאה
ָה ְרפוּ ָאהִּ ,כי ח ֶֹד ׁש נִ ָ
יס ן
ישו ָּ#ה .וְ גַ ם ֵצרוּף ׁ ֵשם ֲהוָ יָ "ה ׁ ֶשל ח ֶֹד ׁש נִ ָ
וִ ׁ
הוּא נוֹ ָט ִריקוֹ ן ַה ּ ָפסוּק יִ שְׂ ְמח ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל
יח ֶק ֶרן יְ ׁשוּ ָ#ה
ימ ְט ִר ָ ּיה ַמ ְצ ִמ ַ
ָה ָא ֶרץ ,וְ ַה ֵּתבוֹ ת ְ ּבגִ ַ
ח ֶד ׁש ָה ָא ִביב) .שי למורא(
ימי נִ ָ
ִ ּב ֵ
יסן ֹ
ְ ּב ֵליל ַה ֵּס ֶדר אוֹ ְכ ִלים ַ 3מצּ וֹ ת וְ ׁשוֹ ִתים ּ 4כוֹ סוֹ ת
ימ ְט ִר ָ ּיה 4 ,405
יַ יִ ןְ ּ 3 .פ ִָ #מים ֵּת ַבת ַמצָּ ה ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה  ,344ו ְּביַ ַחד ְּ 749כ ִמנְ יַ ן
ּ ְפ ִָ #מים ּכוֹ ס ְ ּבגִ ַ
ַׁש ַ ּבת ַה ָ ּגדוֹ לִּ ,כי ְ ּב ׁ ַש ַ ּבת ַה ָּגדוֹ ל דּ וֹ ְר ׁ ִשים ְ ּב ִענְ יָ נִ ים
ֵא ּל ּו וְ קוֹ ְר ִאים בּ וֹ ַה ַה ָּג ָדה) .שערי נסים(

ַר ִ ּבים ְּת ֵמ ִהים ַמדּ ּו ַ ְ ּב ָכל ִס ָּמנֵ י ַה ֵּס ֶדר ֵאין
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ,או ָּלם ֶ ּב ֱא ֶמת יֵ ׁש ֶר ֶמז
יצ ַ
ִל ִ
ְ ּב ֵת ַבת ַּכ ְר ּ ַפס ׁ ֶש ִהיא נוֹ ָט ִריקוֹ ן ּ ֹכל סוּס
ּ ַפ ְרעֹה ,וְ לֹא ְל ִח ָּנם נִ ְר ְמזָ ה ְק ִרי ַ ת יַ ם־ס ּוף דַּ
י־מ ַלח
ילים ְ ּב ֵמ ֶ
ַ ּב ַּכ ְר ּ ַפסִּ ,כי אוֹ ָת ּה ַמ ְט ִ ּב ִ
י#ת כּ ֹל סוּס ֶר ֶכב ּ ַפ ְרעֹה
ְל ַהזְ ִּכיר ֶאת ְט ִב ַ
יַ ם־ס ּוף ַה ְּמלו ִּחים) ...רבי יוסף חיים זוננפלד(

ֶר ֶמז
ָלזֶ ה
ֶר ֶכב
וְ ָקא
ְּכ ֵדי
ְ ּב ֵמי

יט ׁשוֹ ב ָהיָ ה אוֹ ֵמרֶׁ ,ש ְ ּב ֶפ ַסח
ַר ִ ּבי ְצ ִבי ִה ְיר ׁש ִמ ִ ּז ִיד ְ
מוֹ ְס ִרים ַל ַּצדִּ יק ֶאת ַמ ְפ ְּתחוֹ ת ָ ּבנֵ י ַח ֵ ּיי וּ ְמזוֹ נֵ י,
ו ְּמ /ר ָּמז ַהדָּ בָ ר ַ ּב ּ ׁ ֵשם ּ ֶפ ַסח ׁ ֶשהוּא נוֹ ָט ִריקוֹ ן
ּ ַפ ְרנָ ָסה ַח ִ ּיים ָס ִביב ,וְ ַה ַּכ ָּונָ ה ְלבָ נִ ים ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ָ ּבנֶ ָ
יך
יתים ָס ִביב ְל ׁ /ש ְל ָחנֶ ָך) .מפי ספרים(
ִּכ ׁ ְש ִת ֵלי זֵ ִ
ּ ֶפ ַסח נוֹ ָט ִריקוֹ ן ּ ֶפה ָסחִּ ,כי ְ ּב ַחג ַה ּ ֶפ ַסח ָּכל ַמה
ּ ׁ ֶש ָה ָא ָדם ְמבַ ֵּק ׁש ֵמה' יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ִפיו הוּ א נוֹ ֵתן לוֹ ,
ְל ִפי ׁ ֶש ּ ֶפ ַסח הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד וְ ַא ֲהבָ ה וְ ַה ְּג /א ָּלה
ָּתבוֹ א ִ ּבזְ כוּת ָה ֱאמוּנָ ה .וְ ֵכן נֶ ֱא ַמר ו ְּר ֵ ה ֱאמוּנָ ה
וְ ִה ְת ֵַּ #נג ַ ל־ה'ִ ,אם ִּת ְהיֶ ינָ ה ְל ָך ׁ ְש ֵּתי ַה ִּמדּ וֹ ת
ן־ל ָך
ַה ָּלל ּו ֱאמ ּונָ ה וְ ַא ֲהבָ ה ְ ּב ַת ֲ נוּגִ יםָ ,אז וְ יִ ֶּת ְ
ִמ ְׁש ֲאלֹת ִל ֶ ּב ָך ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ַא ֲח ָריו) .שפתי צדיק(
יש ְל ֵר ֵ ה ּו ' ּ ֶפ ַסח
נוֹ ֲהגִ ים ְל ַא ֵחל ְ ּב ַחג ַה ַּמצּ וֹ ת ִא ׁ
ָּכ ֵׁשר וְ שָׂ ֵמ ַח' ,וְ ֶר ֶמז יֵ ׁש ְ ּב ֵתבוֹ ת ֵא ּל ּו ְל ָכל ַה ַח ִּגים
וְ ַה ּמוֹ ֲ ִדיםּ .פו ִּרים" ,ס ּכוֹ תֲ ,חנָּ /כהִּ ,כ ּפו ִּרים,
אש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ,וְ ַׁש ָ ּבתוֹ ת ,מוֹ ֲ ִדים
ָׁשב /עוֹ תֹ ,ר ׁ
ֳח ָד ׁ ִשים .וְ ַאף חוֹ "ל ַה ּמוֹ ֵ ד נוֹ ָט ִריקוֹ ן ַח ִּגים
ּוזְ ַמ ִּנים ְלשָׂ שׂ וֹ ן) .תורת חסד לאברהם(

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

ָהאוֹ ֵר ַח ַה ִּמ ְס ּתוֹ ִרי ְ ּב ֵליל ַה ֵּס ֶדר

ְמאוֹ רוֹ ת

ַר ִּבי נְ הוֹ ַראי ַ ּג ְ'רמוֹ ן ִמ ּתוּנֶ ס

זַ ַ ּצ"ל

יסן תקמ"ג
ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ֵליל ב' ְּד ֶפ ַסח ,ט"ז ְ ּבנִ ָ

ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַר ָ ּבנֵ י ּת ּונֶ ס .נוֹ ַלד ִ ּב ְט ִר ּיפוֹ ִלי ׁ ֶש ְּבל ּוב
ְל ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ְמיֶ /ח ֶסת ִמ ּ ְמ ֹג ְר ׁ ֵשי ְס ָפ ַרד ,וּ ְל ַא ַח ר
ׁ ֶש ִה ְתיַ ֵּתם ְ ּביַ ְלד ּותוֹ ֵמ ָאבִ יו ׁ ֶש ֶּנ ֱה ַרג ְ ּבא ֶֹפן ְט ָרגִ י,
ִּב ְק ׁ ָשה ִא ּמוֹ ֵמ ַר ִּבי ַאבְ ָר ָהם לוֹ ְמ ְּברוֹ זוֹ ׁ ֶש ִּי ָּק ֶחנּ ּו ִע ּמוֹ
ְלת ּונֶ ס ְּכ ֵדי ִל ְלמֹד ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפי ָא ִחיו ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק
לוֹ ְמ ְּברוֹ זוֹ ַּב ַ ל "זֶ ַרע יִ ְצ ָחק"ְ ,והוּ א ָהיָ ה ְל ַרבּ וֹ
ַה ּ/מ ְב ָהקָּ .כל יָ ָמיו ָהיָ ה ָספוּ ן ְּב ָא ֳה ָל ּה ׁ ֶשל־ ּתוֹ ָרה,
ְו ֶה ֱ ָלה ַ ל־ ַה ְּכ ָתב ִחדּ ו ׁ ִּשים ַר ִ ּביםֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש /ר ָ ּבם
נִ ְק ְרע ּו ִ ּב ׁ ְשנַ ת תקט"ז ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁשוֹ ְד ִדים ִה ְתנַ ּ ְפלוּ
יח ְל ַל ֵּקט ֶאת
ָ ָליו ִלגְ זֹל ְרכ ּו ׁשוֹ ּ ,ו ְב ָ ָמל ַרב ִה ְצ ִל ַ
יטה ֵמ ִחדּ ּו ׁ ָשיוּ ,ו ְל ִחבּ וּ רוֹ ָק ָרא ַּב ּ ׁ ֵשם
ׁ ְש ֵא ִרית ַה ּ ְפ ֵל ָ
"יֶ ֶתר ַה ָ ּבז" .דֶּ ֶר ְך ִל ּמוּ דוֹ ָהיָ ה ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ּ ְפ ׁ ָשט
יט ָתם ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ְס ָפ ַרד וּבְ ִח ּפוּ שׂ ָה ֱא ֶמתְ ,ו ָכ ְך
ְּכ ׁ ִש ָ
ָקבַ ע ְּב ִס ְפרוֹ ּ " :ומוּ ָטב ׁ ֶש ָּינִ ַ
יח ָה ָא ָדם ַה ָּס ֵפק ׁ ֶש ּלוֹ
ְּב ָצ ִר ְ
יך ִע ּיוּן ,וְ לֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך ָל ֵצאת ח ּוץ ֵמ ַה ּ ְפ ׁ ָשט".
ְּב ִע ְקבוֹ ת ַרבּ וֹ ָתיו ָהיָ ה מוֹ נֶ ה ֶאת דִּ בְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י
ְּכ ַמ ְר ָ ּג ִל ּיוֹ ת וְ ִד ְקדֵּ ק ְ ּב ָכל ֵּתבוֹ ָתיוְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ֵ ּב ֵאר
ְּב ִחדּ ּו ׁ ָשיו ֶאת דִּ בְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י הוּ א ּכוֹ ֵתבּ " :ו /מ ְב ָטח ֲאנִ י,
ֹאמר ִלי ׁ ֶש ָּכ ְך
ׁ ֶש ִאם ֶאזְ ֶּכה ִל ְראוֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ַר ּ ׁ ִש"י ,י ַ
ָהיְ ָתה ַּכ ָּונָ תוֹ ֱ ,א ֶמת וְ יַ צִּ יב"ְ .ל ַצד ּכ ַֹח ּתוֹ ָרתוֹ ְ ּבנִ גְ ֶלה,
ָהיָ ה ָּב ִקי ְ ּבתוֹ ַרת ַה ִּנ ְס ָּתר ְוכֹחוֹ ַרב ְ ּב ָח ְכ ַמת
ַהדִּ ְקדּ וּקְ ,ו ֵכן ָהיָ ה ְמ ׁשוֹ ֵרר ְ ּב ֶח ֶסד ֶ ְליוֹ ן וְ ִח ֵ ּב ר
ּוּטים נִ ְפ ָל ִאיםְ .מ /ס ּ ָפרִּ ,כי ִ ּב ׁ ְשנַ ת תקמ"ז ָר ָאה
ּ ִפי ִ
שה ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ִה ִּכ ָירם ְּב ַח ָּייו ,וְ ִע ָּמם
ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ׁ ְשלֹ ָ 9
יעי ׁ ֶשאוֹ ר ָ ּגדוֹ ל ָ ּב ַקע ִמ ֶּמ ּנ ּוַ ,א ְך ֶאת ּ ָפנָ יו
ָא ָדם ְרבִ ִ
לֹא זָ ָכה ִל ְראוֹ תִ .ל ׁ ְש ֵא ָלתוֹ ִמי הוּאֱ ,ה ׁ ִשיבוּ ה ּו ִּכי
שה בּ וּ גְ 'נַ ח ׁ ֶש ָהיָ ה נְ ִעים זְ ִמירוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל
מֶ9
הוּא ַר ִ ּבי ֹ
וְ נִ יצוֹ ץ נִ ׁ ְש ַמת דָּ ִוד ַה ּ ֶמ ֶל ְך ,ו ֵּמרֹב ְ ּג /ד ָּלתוֹ ַ ל
ּוּטים ׁ ֶש ִח ֵ ּברֵ ,אין ַ ּגם ָל ֶהם ְר ׁשוּת ְל ַה ִּביט בּ וֹ .
ַה ּ ִפי ִ

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ#ת

מנהג ישראל ידוע הוא שהבכורים מתענים בערב פסח,
זכר לנס הצלתם ממכת בכורות .הדבר נפסק להלכה
בטור ובשולחן ערוך ,אולם הרמב"ם ורוב הראשונים לא
מזכירים מנהג זה ,והמאירי אף כותב ש'אין בה סרך הכרח
כלל' .חיוב התענית הוא גם על בכור רק לאב או לאם,
ולדעת המחבר בשולחן־ערוך גם הנשים מתענות שכן גם
הבכורות במצרים לקו במכת בכורות ,אך הרמ"א כתב
שלא נהגו כן .על מקור התענית כתב החיד"א שאינו
מוזכר בכל הש"ס אלא במסכת סופרים בלבד ,ואף
בתלמוד ירושלמי משמע 'כמעט להיפוך' שאסור
להתענות בערב פסח .דבר פלא מובא בספר "פאר יצחק",
על צדיקי בית זידיטשוב ,רבי יצחק אייזיק ובנו רבי סנדר
ליפא שהיו שניהם בכורים ,ולא התענו בערב פסח ,ואמר
רי"א בשם דודו רבי צבי הירש מזידיטשוב ,המכונה ַ'שׂר
בֵּ ית־ ַהזּ ַֹהר' כמליצה על משקל הפסוק ' ַשׂר בֵּ ית־ ַהסּ ַֹהר',
"כי במסכת סופרים שממנו נובע זה המנהג של תענית
בכורים ,נזדקרה טעות ובמקום הבכורים 'מתענים' צריך
לומר הבכורים 'מתענגים'" .והוא ממשיך לספר שם "פעם
אחת ישבתי במסיבתו של רבי מנחם מענדל בנו של
מהרי"א ,ונסתבבה השיחה על הדבר הזה ,ואמר לי בזה
הלשון 'הן אמנם דין זה מובא בטור ובשולחן־ערוך ,אבל
אל לנו לשכוח מי ומה היה רבנו מורנו רבי צבי הירש
מזידיטשוב ,שאבי זצ"ל החזיק אותו כאחד מן התנאים
ואבי בעצמו היה לו כל המדרגות של המגיד הקדוש
ממעזריטש ,ואסור להרהר אחריהם" .ה"מנחת אלעזר"
יצא בחריפות נגד דברי בעל "פאר יצחק" ,ועל כך שתלה
בוקי סריקי בצדיק מזידיטשוב וכתב שהספר ראוי
לשריפה ,אולם מחבר הספר רבי מיכאל בראווער השיב
כנגדו ,והביא סמך לדבריו מדברי רבי יצחק אייזיק
מקומרנא ב'היכל הברכה' ,ש"מסכת סופרים לאו מר בר
רב איש חתים עליה ,כי מסכת זו נתחברה בדור אחרון ומי
יודע כמה דברים מבטן מי יצאו" .למעשה לא התקבל
הדבר להלכה ,והמנהג להיפטר מהתענית בסיום מסכת.

יְ ִח ֵידי ְסגָּ /לה זָ כ ּו ְל ָה ֵסב ְ ּב ֵליל ַה ֵּס ֶדר ַ ל ׁ /ש ְל ָחנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֱא ִלי ֶ זֶ ר ִמדְּ זִ 'יקוֹ ב ,ו ִּמי ׁ ֶש ָ ּז ָכה ְל ָכ ְך ָהיָ ה
שָׂ ֵמ ַח ְּכמוֹ ֵצא ׁ ָש ָלל ָרבַ .ה ְמ /ס ִ ּבים ָח ׁ ִשים ַה ְר ָּג ׁ ָשה ׁ ֶשל ֵמ ֵ ין עוֹ ָלם ַה ָ ּבאַּ ,ת ֲ נוּג ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶשל ַצדִּ ִ
יקים
ֹאש ַה ּ ׁ /ש ְל ָחן ְּכ ֶמ ֶל ְך ִ ּבגְ דוּד ,קוֹ ֵרא
אש ֶ
יהם ְ ּב ָר ׁ ֵ
יוֹ ׁ ְשבִ ים וְ ַ ְּטרוֹ ֵת ֶ
יהם וְ נֶ ֱהנִ ים ִמ ִ ּזיו ַה ּ ׁ ְש ִכינָ הָ .ה ַר ִ ּבי יוֹ ׁ ֵשב ְ ּבר ׁ
יטב ,מוֹ ִסיף ַמ ֲ שִׂ ּיוֹ ת ו ְּמ ׁ ָש ִלים ו ְּמ ַהדֵּ ר ְ ּב ִמ ְצוַ ת ִס ּפוּר
ִ ּב ְמ ִתינ ּות ֶאת ַה ַה ָּג ָדהְ ,מבָ ֵאר ָּכל ּ ָפסוּק ַ ּב ֵאר ֵה ֵ
יעים ִל ְמזִ יגַ ת כּ וֹ סוֹ ׁ ֶשל ֵא ִל ָ ּיה ּו ַה ָּנבִ יא ,וְ ָה ַר ִ ּבי ְמ ַב ֵּק ׁש ֵמ ַה ְמ /ס ִ ּבים ִל ְמזֹג ְמ ַ ט
יאת ִמ ְצ ַריִ ם .וְ ִה ֵּנה ַמ ִּג ִ
יְ ִצ ַ
יהם ִלגְ בִ יעוֹ ׁ ֶשל ֵא ִל ָ ּיה ּו ,ו ְּב ֶט ֶרם ּ ָפ ְתח ּו ֶאת ַהדֶּ ֶלת ַ ּב ֲא ִמ ַירת " ׁ ְשפ ְֹך ֲח ָמ ְת ָך"ֵ ,ה ֵחל ְל ַה ְס ִ ּביר ֶאת
ִמכּ וֹ סוֹ ֵת ֶ
ִענְ יַ ן ִּג ּלוּי ֵא ִל ָ ּיה ּו ׁ ֶש ִּמ ְת ַּג ֶּלה ְל ִע ִּתים ֲא ִפ ּל ּו ְל ָא ָדם ּ ָפ ׁשוּט ְ ּב ֶה ַּסח ַהדַּ ַ ת ,וְ ֵה ֵחל ְל ַס ּ ֵפר ֶאת ַה ִּס ּפוּר ַה ָ ּבא.
יציָ הִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר יְ הו ִּדי ָ נִ י ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסח ַלנְ ְּגזַ םִ ,מצֶּ ֱא ָצ ֵאי ַה ְמ /ק ָ ּבל
ִ ּב ְכ ָפר ָק ָטן ְ ּב ׁ ֵשם יָ אווֹ ְרנִ יק ׁ ֶש ְ ּבגַ ִּל ְ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ֵמאוֹ ְס ְטרוֹ ּפוֹ ִלי ׁ ֶש ֶּנ ֱה ַרג ַ ל ִקדּ ו ּׁש ַה ּ ׁ ֵשם ִ ּב ְפ ָרעוֹ ת ַּת"ח וְ ַת"טִ .א ּ ׁ ָשה ִצ ְד ָקנִ ית ָהיְ ָתה לוֹ ,
יש ָּת ִמים ָהיָ ה
ּו ׁ ְש ָמ ּה ָר ֵחל ִמינָ אּ ַ ,בת־ ֲאחוֹ תוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ר' ֱא ִל ֶ
ימ ֶל ְך ִמ ִּליזֶ 'נְ ְסק ,וְ ָל ֶהם ׁ ִש ּ ׁ ָשה יְ ָל ִדיםִ .א ׁ
ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסח ,וְ עוֹ ֵבד ה' ֶ ּב ֱאמוּנָ ה וּבְ יֹ ֶש9רַ ,א ְך ֵ ּביתוֹ ֵר ָ
יקםָ .הי ּו ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ ֲ ט ּו ִפים ָ ּב ָר ָ ב ַ ,ד ׁ ֶש ֶּנ ְח ַמץ ִלבּ וֹ ׁ ֶשל
ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסח וְ ֶה ְח ִליט ְל ַהשְׂ ִּכיר ַ ְצמוֹ ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש ִּכ ְמ ַל ֵּמד ִּתינוֹ קוֹ ת ְ ּב ַא ַחד ַה ְּכ ָפ ִרים ׁ ֶש ַ ּב ְּסבִ יבָ הְּ ,כ ֵדי ְל ַכ ְל ֵּכל ֶאת
ְ ּבנֵ י־בֵ יתוֹ ָ .א ַמר וְ ָ שָׂ הּ ,ו ִב ְת ִח ַּלת ַהח ֶֹרף יָ ָצא ִמ ֵ ּביתוֹ וְ ֵה ֵחל ִלנְ דּ ֹד ִמ ְּכ ָפר ִל ְכ ָפר ַ ,ד ׁ ֶש ִה ִּגי ַ ְל ַא ְכ ַסנְ יָ ה
ֹאש ּה ָ ַמד יְ הו ִּדי ַּכ ְפ ִרי ְמגָ ׁ ּ /שםְ .לשִׂ ְמ ָחתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסח נוֹ ַדע לוֹ ,
ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ָ ְמ ָדה ַ ל ּ ָפ ָר ׁ ַשת־דְּ ָר ִכים ,וּבְ ר ׁ ָ
ִּכי ַה ָּלה ָּתר ַא ַחר ְמ ַל ֵּמד־ ִּתינוֹ קוֹ ת ְלבָ נָ יוֶ ׁ ,ש ְּג ֵד ִלים ְ ּבבֵ יתוֹ ְּכבו ִּרים וְ ַ ֵּמי־ ָה ֲא ָרצוֹ ת ,וְ ִהצִּ י ַ ֶאת ַ ְצמוֹ
יש
ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש ַ ּב ַּת ְפ ִקיד ַה ָּלזֶ הַ .ה ָּצ ָ תוֹ ִה ְת ַק ְ ּב ָלהּ ,ו ִבשְׂ ָכרוֹ ִה ְב ִט ַ
יח לוֹ ַ ּב ַ ל־ ַה ַ ּביִ ת ַּת ׁ ְשלוּם ׁ ֶשל ׁ ְשלֹ ִש9ים ַריְ נִ ׁ
ְל ָכל ְּתקו ַּפת ַהח ֶֹרף ַ ,ד ַחג ַה ּ ֶפ ַסח ַה ָ ּבא ְלטוֹ בָ ה .יָ ׁ ַשב ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסח ַ ּב ּ /פנְ דָּ ק ,וְ ִה ְתיַ ַּגע ַ ד ְּכלוֹ ת נַ ְפ ׁשוֹ ְּכ ֵדי
מ ָחם ׁ ֶשל ַה ָּלל ּו ָהיָ ה ָאטוּם וְ יָ ֵב ׁש ַּכ ֶח ֶרס ,וְ ֵהם נִ ְלאוּ
ְל ַה ְר ִ ּביץ ּתוֹ ָרה ַ ּב ְּנ ָ ִרים ַה ַּכ ְפ ִר ִ ּיים ַה ִּנבְ ָ ִרים .או ָּלם ֹ
יהם ְּכ ֵדי ְלנַ ּסוֹ ת ִל ְקרֹא ֶאת ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ְּק ַט ּנוֹ תּ ִ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ַּנ ְפ ׁ ָשם ָּכ ְמ ָהה ַל ֶּמ ְר ָחבִ ים
ָל ׁ ֶש ֶבת ו ְּל ַא ֵּמץ ֶאת ֵ ינֵ ֶ
ּ
ו ְּל ִה ׁ ְש ּתוֹ ְבבוּת ִעם נַ ֲ ֵרי ַה ְּכ ָפרַ .ה ָי ִמים ָ בְ ר ּו ַ ּב ֲ ַצ ְל ַּתיִ ם ,וּבְ נוֹ ָסף ִל ְק ׁ ִשי ַה ִל ּמוּד ִעם ַה ְּנ ָ ִריםָ ,סבַ ל ֵמ ָר ָ ב
יש ָא ִמיד וּבַ ַ ל־יְ כ ֶֹלתֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ָהיָ ה ַק ְמ ָצן /מ ְפ ָלג וְ נָ ַתן לוֹ ֶל ֱא ֹכל ְמ ַ ט
ו ַּמ ְחסוֹ רֶ ׁ ,ש ֵּכן ַהחוֹ ֵכר ָא ְמנָ ם ָהיָ ה ִא ׁ
יצד
ֶל ֶחם־ ַצר ו ַּמיִ ם־ ַל ַחץ .או ָּלם ִאם ְל ַ ְצמוֹ ִה ְס ַּת ּ ֵפק ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסח ַ ּב ּ/מ ָ ט ,נֶ ְח ַמץ ִלבּ וֹ ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ִל ְראוֹ ת ֵּכ ַ
ִמ ְת ַ ֵּמר ַ ּב ַ ל־ ַה ַ ּביִ ת ְ ּבאוֹ ְר ָחיו ,קוֹ ֵפץ יָ דוֹ ִמן־ ַה ְּצ ָד ָקה ו ְּמגָ ֵר ׁש אוֹ ְר ִחים ׁ ֶש ְּמ ַב ְק ׁ ִשים ִל ְסעֹד ְמ ַ ט ָמזוֹ ן
מד ִמן־ ַה ַּצד וְ ִל ְראוֹ ת ֶאת ַא ְכזָ ִר ּי ּותוֹ ׁ ֶשל ַהחוֹ ֵכר ַ ,ד ׁ ֶש ִהצִּ י ַ
ְ ּבבֵ יתוֹ ְ ּב ִלי ַּת ׁ ְשלוּם .לֹא יָ ֹכל ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסח ַל ֲ ֹ
לוֹ ְל ַה ְת ִחיל ֵמ ַ ָּתה וָ ֵאי ַל ְך ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ָהאוֹ ְר ִחים ׁ ֶש ָ ּב ִאים ְלבֵ יתוֹ  ,וְ ֶאת דְּ ֵמי ַההוֹ ָצאוֹ ת יְ נַ ֶּכה ִמ ּ ְשׂ ַכר ִל ּמ ּודוֹ .
" ַ ּב ְט ָלן ָּגדוֹ ל ַא ָּתה"ָ ,א ַמר לוֹ ַהחוֹ ֵכר ְ ּבגִ חו ְּך ,או ָּלם ִה ְס ִּכים ִמ ָ ּיד ָל ִע ְס ָקה ,וְ ָר ׁ ַשם ָּכל ּ ְפרו ָּטה ׁ ֶשהוֹ ִציא
יסן ,וְ ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסח ִ ּב ֵּק ׁש
ִל ְצ ָד ָקה ַ ל ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל ַה ְמ ַל ֵּמד ָה ֶא ְביוֹ ן .וְ ִה ֵּנה ִה ִּגי ָ ה ׁ ַש ַ ּבת־ ְמ ָב ְר ִכים ׁ ֶשל ח ֶֹד ׁש נִ ָ
ָל ׁשוּב ַה ַ ּביְ ָתה ְל ַא ַחר ְּכ ַמ ֲח ִצית ַה ּ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ֶּנ ֱ ַדר ִמ ֵ ּביתוֹ ָ ּ .פ ַתח ַהחוֹ ֵכר ֶאת־ ּ ִפנְ ָקסוֹ  ,ו ְּל ַא ֵחר ִח ּ ׁשוּב ָאר ְֹך
ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ְל ָפנֶ ָ
ית ֶאת ָּכל דְּ ֵמי שְׂ ָכ ְר ָך ְּתמו ַּרת ַה ְּצ ָד ָקה ׁ ֶש ָּנ ַת ִּתי
יך ,ו ְּל ִפי ָה ְר ׁ ִשימוֹ ת ַה ָּלל ּו ִּכ ִּל ָ
יש ,אוֹ ָתם ֲאנִ י זוֹ ֵקף ַ ל ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַה ְ ּז ַמן ַה ָ ּבא"...
ָלאוֹ ְר ִחים .וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַאף נוֹ ַת ְר ָּת ַח ָ ּיב ִלי ׁ ְשנֵ י ַריְ נִ ׁ
א ֶמר ו ְּדבָ ִרים ,וְ ׁ ָשב ִל ְכ ָפרוֹ ְ ּב ַפ ֵחי־נֶ ֶפ ׁשָ ׁ .שעוֹ ת ֲא /רכּ וֹ ת ָצ ַ ד ְ ּב ַד ְרכּ וֹ ,
יָ ָצא ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסח ִמ ֵ ּבית ַהחוֹ ֵכר ְללֹא ֹ
ִּכיסוֹ ֵריקַ ,א ְך ִלבּ וֹ ָמ ֵלא שִׂ ְמ ָחה ַ ל ׁ ֶש ָ ּז ָכה ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצוֹת ַרבּ וֹ ת ְ ּב ָכל ְמאוֹ דוֹ ַמ ָּמ ׁש .ו ְּב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ִל ְכ ָפרוֹ ,
ְּכבָ ר ָ ְמ ָדה ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְ ּב ׁ ִש ּפו ֵּלי ִה ְר ִקי ַ וְ ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסח ֵה ֵחל ָלרוּץ ְלבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ְּכ ֵדי ְל ַה ְס ּ ִפיק ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ַּלת
ִמנְ ָחה ְ ּב ִצבּ וּרַ ,א ַחר ְּתקו ָּפה ֲא /ר ָּכה ׁ ֶש ּלֹא זָ ָכה ְל ָכ ְךְ .ל ֶפ ַתעּ ,תוֹ ְך ְּכ ֵדי ְמר ּו ָצתוֹ ָ ,ר ָאה ִמ ְס ּ ַפר זְ הו ִּבים
יהם וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך
חר ,או ָּלם ְ ּב ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקק ּותוֹ ַה ְּגדוֹ ָלה ִל ְת ִפ ָּלה ְ ּב ִמנְ יָ ן ,לֹא ׁ ָשת ִלבּ וֹ ֲא ֵל ֶ
/מ ׁ ְש ָל ִכים ַ ל ַה ּ ׁ ֶש ֶלג ַה ָּצ ֹ
יח ַ ל ַה ּ ׁ /ש ְל ָחן ִמ ְס ּ ַפר
ִ ּב ְמר ּו ָצתוֹ ּ ְ .באוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ ה ִה ְתדַּ ּ ֵפק ָא ָדם ִ ּב ְל ִּתי /מ ָּכר ַ ל דֶּ ֶלת ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסחִ ,ה ִּנ ַ
יתי ֶאת ַ ּב ְע ֵל ְך חוֹ זֵ ר ֶאל ַה ְּכ ָפר ,וּבְ ֶד ֶר ְך
ַמ ְט ְ ּבעוֹ ת זָ ָהב ,וְ ָא ַמר ְלבַ ֲ ַלת־ ַה ַ ּביִ ת ַה ּ/מ ְפ ַּת ַ ת ָּכ ְך" :זֶ ה ַ ָּתה ָר ִא ִ
ִרי ָצתוֹ ְל ֵבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת נָ ְפל ּו ִמ ִּכיסוֹ ִמ ְס ּ ַפר ַמ ְט ְ ּבעוֹ ת זָ ָהבָ .א ַס ְפ ִּתי ֶאת ַה ַּמ ְט ְ ּבעוֹ ת ַא ֲח ָריו ְּכ ֵדי ְל ָה ׁ ִשיבָ ם לוֹ ,
אתים ֵה ָּנה"ָ .ה ִא ּ ׁ ָשה ִק ְ ּב ָלה ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ִּכ ְפ ׁשו ָּטם ,וְ ִה ְמ ִּתינָ ה
או ָּלם הוּא נֶ ֱ ַלם ֵמ ֵ ינַ י וְ ָל ֵכן ֵהבֵ ִ
ק ֶצר־רו ַּח ְל ׁשוּב ַ ּב ְע ָל ּה ְל ַא ַחר ְּתקו ָּפה כּ ֹה ֲא /ר ָּכה ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִס ּ ְפ ָרה לוֹ ָה ִא ּ ׁ ָשה ַ ל ַה ַּמ ְט ְ ּבעוֹ ת ָה ֲאבו ִּדים
ְ ּב ֹ
ׁ ֶשהו ׁ ְּשב ּו ָל ֶהםָ ׁ ,ש ַתק וְ לֹא ִּג ָּלה ִּכי ַה ַּמ ְט ְ ּבעוֹ ת ְּכ ָלל ֵאינָ ם ׁ ֶש ּלוֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן ֵה ִבין ִּכי ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם זִ ְּמנ ּו לוֹ אוֹ ָתם
ִ ּב ְתמו ָּרה ִלשְׂ ַכר ַה ִּל ּמוּד ׁ ֶש ִּו ֵּתר ַל ַּכ ְפ ִריּ ֵ .בן ָהיָ ה לוֹ ְל ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסחּ ,ו ׁ ְשמוֹ ְצבִ י ֱא ִל ֶ
ימ ֶל ְך ַ ל־ ׁ ֵשם דּ וֹ דוֹ ־זְ ֵקנוֹ
ָה ַר ִ ּבי ר' ֱא ִל ֶ
ימ ֶל ְךָ .ח ָכם ו ִּפ ֵּק ַח ָהיָ ה ַה ֶ ּי ֶלד ,וּבְ ֶ ֶרב ּ ֶפ ַסח ׁ ִש ְּל ַח ּת ּו ִא ּמוֹ ִל ְר ּ ֹכש 9דְּ בַ ר־ ָמה ַ ּב ּ ׁשוּקּ ִ .ב ְהיוֹ תוֹ
ׁ ָשםָ ,ר ָאה ַה ַּנ ַ ר ָא ָדם ִ ּב ְל ִּתי /מ ָּכרָ ,לב ּו ׁש ִ ּב ְמ ִעיל ּ ַפ ְרוָ ה וְ ָחגוּר ְ ּב ֵאזוֹ ר עוֹ ר ְ ּב ָמ ְתנָ יוַ .ה ָּלה ֵה ִאיר לוֹ ּ ָפנִ ים
וְ ֶה ֱ נִ יק לוֹ זָ הוּב ֶא ָחד ְ ּב ַמ ָּתנָ הְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ַּכ ָּמה נְ ָ ִרים ִה ּ ִפיל ּו ְ ּב ָטעוּת ֶאת ֲ ֵרמוֹ ת ַה ֶּתבֶ ן ׁ ֶש ְ ּב ֶ גְ ָלתוֹ וְ ַה ַּנ ַ ר
יש
ִה ְס ִ ּביר לוֹ ִּכי ַהדָּ בָ ר נַ ֲ שָׂ ה ׁ ֶש ּלֹא ְ ּב ַכ ָּונָ ה וְ ִה ִּציל ֶאת ֲחבֵ ָריו ִמ ַּכ ֲ סוֹ ּ ְ .ב ׁשוּבוֹ ְל ֵביתוֹ ִ ,ס ּ ֵפר ְל ָאבִ יו ַ ל ָה ִא ׁ
ׁ ֶש ּ ָפגַ ׁש ַ ּב ּ ׁש ּוק ,וְ ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסח ֵהבִ ין ִמ ָ ּיד ִּכי ֵאין ַהדְּ בָ ִרים ִּכ ְפ ׁשו ָּטםַ ,א ְך ׁ ָש ַמר ֶאת־ ַהדָּ בָ ר ְ ּב ִלבּ וֹ  .וְ ִה ֵּנה ְמ /ס ִ ּבים
ת ַח
ָּכל ְ ּבנֵ י ַה ַ ּביִ ת ְל ׁ /ש ְל ַחן ַה ֵּס ֶדר ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָמזְ ג ּו ֶאת כּ וֹ סוֹ ׁ ֶשל ֵא ִל ָ ּיה ּו וְ ַה ַּנ ַ ר ְצבִ י ֱא ִל ֶ
ימ ֶל ְך נִ ַּג ׁש ִל ְפ ּ ֹ
יתי ַה ּיוֹ ם ַ ּב ּ ׁש ּוק"ַ ,א ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ֵּק ׁש ָל ֵצאת
ֶאת־ ַהדֶּ ֶלת ,נִ ְר ַ ד ְל ֶפ ַתע וְ ָא ַמרַ " :א ָ ּבאִ ,ה ֵּנה ַ ּב ַ ל־ ָה ֲ גָ ָלה ׁ ֶש ָר ִא ִ
ית ִל ְראוֹ ת ֶאת
יכת ַה ֵּס ֶדרִּ " ,כי זָ ִכ ָ
ֵא ָליו ,נֶ ֱ ַלם ַה ָּלה ְּכלֹא ָהיָ ה" .דַּ ע ְל ָך"ָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסח ִלבְ נוֹ ְל ַא ַחר ֲ ִר ַ
ית ַמ ֲ שֶׂ ה טוֹ בַ .א ׁ ְש ֵרי ִמי ׁ ֶש ָר ָאה ּ ָפנָ יו ַ ּב ֲחלוֹ ם וְ נָ ַתן לוֹ ׁ ָשלוֹ ם".
ֵא ִל ָ ּיה ּו ַה ָּנ ִביא ּ ַפ ֲ ַמיִ ם ַה ּיוֹ םּ ִ ,בגְ ַלל ׁ ֶש ָ שִׂ ָ
ִס ֵ ּים ָה ַר ִ ּבי ִמדְּ זִ 'יקוֹ ב ֶאת ִס ּפוּרוֹ ַה ִּנ ְפ ָלא וְ ָא ַמר" :וּבְ נוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ּ ֶפ ַסח ָּג ַדל וְ ִה ְת ַ ָּלה ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ ,ד ׁ ֶש ּ ׁ ְשמוֹ
ימ ֶל ְך ׁ ַש ּ ִפ ָירא ִמדִּ ינוֹ בּ ַ ,ב ַ ל " ְ ּבנֵ י יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר".
יָ ָצא ִל ְת ִה ָּלה ְ ּב ָכל־ ָהעוֹ ָלם ,הוּא ַה ַּצדִּ יק ַהנּוֹ ָדע ַר ִ ּבי ְצבִ י ֱא ִל ֶ

ִ ּג ָ ּלה ְל ֵא ִל ָ ּיה ּו ַה ָ ּנ ִביא ֶאת ֵא ִל ָ ּיה ּו9
מה ְפ ַריְ ַמןַ ,ה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ַה ָּמסוּר ׁ ֶשל
ְׁ
'ש ֵליְ ְמ ֶ'קע ׁ ַש ֶּמשׂ 'ָּ ,כ ְך ָהי ּו ְ ּבנֵ י יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם ְמ ַכ ִּנים ֶאת ר' ׁ ְשלֹ ֹ
ֵ ּבית־ ְּכנֶ ֶסת ' ַה /ח ְר ָ ּבה' ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ָה ַ ִּת ָ
יקה וְ ׁ ֶשל ֶקבֶ ר ָר ֵחל בּ וֹ ֲא ָכה ֵ ּבית ֶל ֶחםַ ׁ .ש ָּמ ׁש ֶ ּבן־ ׁ ַש ָּמ ׁש הוּאּ ֶ ,בן־ ְ ּבנוֹ
ׁ ֶשל ׁ ַש ַּמ ׁש ַה /ח ְר ָ ּבה ,ו ְּכמוֹ ָתם ָהיָ ה ַאף הוּא יְ ׁ ַשר־דֶּ ֶר ְך ,הוֹ ֵל ְך ָּת ִמים ּו ֹפ ֵ ל ֶצ ֶדק וְ דֹבֵ ר ֱא ֶמת ִ ּב ְלבָ בוֹ ֶ .את
אכת ַה ּק ֶֹד ׁש ָ ,שָׂ ה ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ,וְ ֶאת ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ָמ ָצא ֵמ ֲ בוֹ דוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ו ִּמזְ דַּ ְּמנוֹ תּ ֵ .בין ַה ּ ׁ ְש ָאר
אכ ּתוֹ ְמ ֶל ֶ
ְמ ַל ְ
ׁ ִש ֵּמ ׁש ְּכמוֹ ֵרה־ ֶד ֶר ְך ַל ַּת ָ ּי ִרים ׁ ֶש ָ ּבא ּו ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ,וּבִ ְהיוֹ תוֹ יְ ִליד ָה ִעיר ׁ ֶש ִה ִּכיר ֶאת ָּכל ִמ ׁ ְשעוֹ ֶל ָ
יה ְּכ ַכף־יָ דוֹ
וֶ ֱהיוֹ תוֹ ַ ּב ַ ל־ ְמ ַס ּ ֵפר נִ ְפ ָלאֶ ,ה ֱ ִדיפ ּו ָהאוֹ ְר ִחים ְל ִה ְת ַלוּוֹ ת ֵא ָליו ְ ּבבוֹ ָאם ָלת ּור ֶאת־ ָה ָא ֶרץ וְ ֶאת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם.
מה ,וּבְ נוֹ ָסף ְל ָכ ְך נָ ְפ ָלה ָ ָליו הוֹ ָצ ָאה
ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָשנָ ה ,לֹא ָהיְ ָתה ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ׁ ְשר ּויָ ה ְ ּב ָא ֳהלוֹ ׁ ֶשל ר' ׁ ְשלֹ ֹ
ְּכ ֵב ָדה ׁ ֶשל ִר ּפוּי ִ ּב ּתוֹ ַה ְּק ַט ָּנה ׁ ֶש ָח ְל ָתה וְ רוֹ ְקנָ ה ֶאת־ ִּכיסוֹ  .וְ ִה ֵּנה ַמ ִּגי ַ ֶ ֶרב ּ ֶפ ַסח וַ ֲ ַדיִ ן ֵאין ְ ּביָ דוֹ ְמא ּו ָמה
ְלהוֹ ָצאוֹ ת ַה ַחגּ ִ .ב ׁ ְש ִת ָ
יקה יוֹ ֵצא הוּא ִמ ֵ ּביתוֹ וְ צוֹ ֵ ד ִ ּב ְרחוֹ בוֹ ת ָה ִעיר ְל ִכ ּו ּון ְמלוֹ ן ַא ְמדּ ּו ְר ְס ִקי ׁ ֶש ְ ּב ַר ֲח ַבת
ׁ ַש ַ ר־יָ פוֹ  ,וּבְ ִלבּ וֹ ְּת ִפ ָּלה ִל ְמצֹא ַּת ָ ּיר ַ ּב ַ ל־ ָממוֹ ן ׁ ֶש ְ ּי ַב ֵּק ׁש ִלשְׂ כּ ֹר ֶאת ׁ ֵשר ּו ָתיו ְּכמוֹ ֵרה־ ֶד ֶר ְךַ .ה ַּת ָ ּיר
את ְלבַ ֵּק ׁש ֶּכ ֶסף? לֹא
יש ַּג ַאוְ ָתן ַה ַּמ ִ ּביט ָ ָליו ְ ּבזִ ְלזוּל וְ אוֹ ֵמרַּ " :גם ַא ָּתה ָ ּב ָ
אשוֹ ן ׁ ֶש ִּמזְ דַּ ֵּקר ְל ָפנָ יו ִהנּוֹ ִא ׁ
ָה ִר ׁ
נוֹ ְתנִ ים ִלי ָּכאן ְמנו ָּחה וְ /כ ָּלם ַרק אוֹ ְמ ִרים ַ'הב ֶּכ ֶסף'"ַ .ה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש לֹא נוֹ ָתר ַח ָ ּיב ּו ֵמ ׁ ִשיב לוֹ ִּכגְ מוּלוֹ " :לֹא
יהִ .מ ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ֲאנִ י ֵמ ֲ ַמל ַּכ ּ ַפי
אתי ְלבַ ֵּק ׁש נְ ָדבוֹ ת ,וְ ַאל ְּתזַ ְלזֵ ל נָ א ִ ּביהו ֵּדי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ַה ּמוֹ ְס ִרים נַ ְפ ׁ ָשם ָ ֶל ָ
ָ ּב ִ
יח ֶאת ַל ְח ִמי ְ ּביֹ ֶש9ר"ַ .ה ַּת ָ ּיר ִמ ׁ ְש ַּת ֵּתק ְמ ַ ט
יהּ ,ו ְת ִה ָּלה ַלה' ֲאנִ י ַמ ְרוִ ַ
ְּכמוֹ ֵרה־ ֶד ֶר ְך ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ו ְּס ִביבוֹ ֶת ָ
חב ַמ ְט ֵ ּב ַ
וְ חוֹ ֵכ ְך ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ִאם ְל ִה ְת ַלוּוֹ ת ֵא ָליו ,או ָּלם נִ ְר ָּתע ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּ ׁ ָש ָ ה ַה ְמ /א ֶח ֶרת .ו ְּכ ׁ ֶשהוּא ְמנַ ֶּסה ִל ְת ֹ
מה ,הוּא ְמ ָס ֵרב ו ֵּמ ׁ ִשיב לוֹ ֶאת ַה ַּמ ְט ֵ ּב ַ ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמבַ ֵּק ׁש ַמ ְּתנַ ת ִח ָּנם.
ָּכ ְל ׁ ֶשה ּו ְליָ ָדיו ׁ ֶשל ר' ׁ ְשלֹ ֹ
יקים ׁ ֶשל יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ָה ַ ִּת ָ
יה ָה ֵר ִ
יקה
ַה ָ ּי ֵר ַח עוֹ ֵמד ְ ּב ֶא ְמ ָצ ִעיתוֹ ׁ ֶשל ָר ִקי ַ ַ ,הדּ ו ִּמ ָ ּיה ְמ ַה ְד ֶה ֶדת ִ ּב ְרחוֹ בוֹ ֶת ָ
ישית ַ ל ָה ֲאבָ נִ ים ַה ֲח ַל ְק ַל ּקוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ִּס ְמ ָטאוֹ ת וְ ִלבּ וֹ ָּכבֵ ד ָ ָליו .וְ ִה ֵּנה ה ּוא רוֹ ֶאה דְּ מ ּות
מה צוֹ ֵ ד ֲח ִר ׁ ִ
וְ ר' ׁ ְשלֹ ֹ
ישוֹ ן ַליְ ָלה
מה ַמ ִ ּביט בּ וֹ ְּכ ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמיןַּ ,ת ָ ּיר ְ ּב ִא ׁ
ָא ָדם ְמ ַה ֶּל ֶכת ִל ְק ָראתוֹ ֶ ׁ ,ש ְּללֹא ָס ֵפק נִ ְר ֶאה ְּכ ַת ָ ּיר .ר' ׁ ְשלֹ ֹ
ֹאשוֹ ְּכ ִמי ׁ ֶשדּ וֹ ֵר ׁש ִ ּב ׁ ְשלוֹ מוֹ  ,וְ ַאף ַה ָּלה עוֹ נֶ ה
ַה ְמ ַה ֵּל ְך ְלבַ דּ וֹ ַ ּב ִּס ְמ ָטאוֹ ת ָה ֲא ֵפלוֹ ת? ו ִּמ ָ ּיד הוּא ְמנַ ְענֵ ַ לוֹ ְ ּבר ׁ
יש"? ְמנַ ֶּסה ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ֶאת־כּ ֹחוֹ ַ ּב ּ ָשׂ ָפה ָה ַאנְ ְּג ִלית ,אוֹ ָת ּה ָר ַכ ׁש יַ ַחד ִעם
ֹאש" .ד ּו י ּו ְס ּ ִפיק ִאינְ גְ ִל ׁ
לוֹ ִ ּב ְמנוֹ ד ר ׁ
ילים ָ ּב ֶהן ַה ַּת ָ ּי ִרים ,וְ ַה ָּלה ֵאינוֹ ֵמ ׁ ִשיבְ ׁ " .ש ּ ְפ ֶר ִכין זִ י דּ וֹ יְ ְט ׁש"? ְמנַ ֶּסה הוּא ְ ּבגֶ ְר ָמנִ ית,
ׁ ְש ָאר ַה ְּל ׁשוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ְרגִ ִ
ַא ְך ׁשוּב ׁשוֹ ֵתק ַה ָּלהַ ּ " .פ ְר ֵלי וַ וְ א ּו ְפ ַראנְ ֵסיְ י"? ׁ ֶש ָּמא ָצ ְר ָפ ִתית יָ בִ ין ַה ָּלהַ ,א ְך ׁשוּב ֵאין ַמ ֲ נֶ ה .וְ ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש
ְמנַ ֶּסה ֶאת־ ּכֹחוֹ ְ ּב ַ ְרבִ ית ְמ /ד ֶ ּב ֶרתּ ְ " :ב ִת ְח ִּ'כי ֲ ַר ִ ּבי"? וְ ַה ָּלה נוֹ ַתר ָ טוּף ִ ּב ׁ ְש ִת ָ
מה ְמנַ ֶּסה
יקתוֹ  ַ ,ד ׁ ֶשר' ׁ ְשלֹ ֹ
אמע ָל ׁשוֹ ן"? וְ נַ ֲה ָרה ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֶש ֶטת ַ ל־ ּ ְפנֵ י
יהר גָ אר ַמ ֶ
עדט ִא ְ
יש ַה ְמ /ד ֶ ּב ֶרתֶ " :א ְפ ׁ ָשר ֶר ְ
ֶאת־ ּכֹחוֹ ִ ּבשְׂ ַפת ָה ִא ִיד ׁ
מה ַמצִּ י ַ לוֹ ַ ּב ֲא ִדיבוּתֶ ׁ " :ש ָּמא ְמ ַח ּ ֵפשׂ ַא ָּתה ֶאת־ ַהדֶּ ֶר ְך ֶאל
ַה ָּלה" .יָ א ,יָ א" ,נַ ֲ נָ ה ָה ִא ׁ
יש ְ ּב ִח ּיוּב ,וְ ר' ׁ ְשלֹ ֹ
יהם יַ ְחדָּ ו.
ַה ּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲ ָרבִ י? ֲה ֵרינִ י מו ָּכן ְל ִה ְת ַלוּוֹ ת ִע ְּמ ָך ְל ׁ ָשם" .וְ ַה ַּת ָ ּיר נַ ֲ נָ ה ְ ּב ִח ּיוּב ַל ַהצָּ ָ ה וַ ֵ ּי ְלכ ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ָה ְרחוֹ בוֹ ת ֲח ׁשו ִּכים וְ ֵר ִ
יקיםַ ,ה ָ ּי ֵר ַח ֵמ ִאיר ְקלו ּׁשוֹ ת ֶאת־ ַהדֶּ ֶר ְך וְ ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם צוֹ ֲ ִדים ֶאל שְׂ ִריד ֵ ּבית
מה ְמ ַס ּ ֵפר ֵ ּבינְ ַתיִ ם ִס ּפו ִּרים ׁשוֹ נִ ים ו ְּמ ַ נְ יְ נִ יםַ .ר ֲח ַבת ַה ּכ ֶֹתל ַה ָּצ ָרה ֵר ָ
יקה ֵמ ָא ָדם,
ַמ ֲח ַמדֵּ נ ּוְּ ,כ ׁ ֶשר' ׁ ְשלֹ ֹ
יש
ְל ַמ ֵ ט דְּ מוּת ׁ ְשח ּו ָחה ׁ ֶשעוֹ ֶמ ֶדת ַ ּב ַ ּי ְר ָכ ַתיִ ם ו ִּמ ְת ַר ּ ֶפ ֶקת ַ ל ַאבְ נֵ י ַה ּכ ֶֹתל ִ ּב ְת ִפ ָּלה ֲח ִר ׁ ִ
ישיתָ .היָ ה זֶ ה ַה ָ ּי ׁ ִש ׁ
ַר ִ ּבי ַאבְ ֶר ְה ְמ ִ'לי ׁ ְש ֶט ֶרנְ ַה ְרץ ַה ְ ּב ֶר ְס ְל ָב ִאי ,וְ הוּא עוֹ ֵמד ו ְּמזַ ֵּמר ּ ִפ ְר ֵקי ְּת ִה ִּלים ְ ּבקוֹ ל נָ ִעים .דְּ מוּתוֹ ַה ְּנמו ָּכה
חרוֹ ת ִמ ְת ַ ּבדְּ רוֹ ת ָ ּברו ַּח ,וְ ַה ַּת ָ ּיר ֵאינוֹ גּ וֹ ֵר ַ ַ יִ ן ִמ ֶּמ ּנ ּוַ .ה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ַמ ֲ שִׂ ּיוֹ ָתיו,
ׁ ְשח ּו ָחהֵ ּ ,פאוֹ ָתיו ַה ְּצ ֹ
ׁ ֶש ַה ְּמ ִציא ּות וְ ַהדִּ ְמיוֹ ן ְמ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשים בּ וֹ ְ ּב ִע ְרבּ ּו ְביָ ה ,וְ ַה ַּת ָ ּיר ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ְל ַה ִ ּביט ַ ּבדְּ מ ּות ַה ּ ׁ ְשח ּו ָחה .וְ ִה ֵּנה ְמ ַס ֵ ּים
ַה ַּצדִּ יק ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ֶאת ִמ ְ ּזמוֹ ֵרי ַה ְּת ִה ִּלים וְ הוּא ּפוֹ נֶ ה ְל ֵביתוֹ  ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר הוּא נֶ ֱ ָלם ַ ּב ֲא ֵפ ַלת ַה ַּליְ ָלהּ ,פוֹ נֶ ה
יש ַה ָ ּז ֵקן ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ָ ַמד ָּכאן וְ ִה ְתבּ וֹ ֵדד
מר נָ א ִליִ ,מיה ּו ָה ִא ׁ
ַה ַּת ָ ּיר ֶאל מוֹ ֵרה־ ַהדֶּ ֶר ְך וְ ׁשוֹ ֵאל ִ ּב ְת ִמימוּתֱ " :א ֹ
ִעם־קוֹ נוֹ ַ ּב ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלה"? ַמ ִ ּביט בּ וֹ ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ְל ֶרגַ ע ,ו ַּמ ֲח ׁ ֶש ֶבת ִה ּתוּל עוֹ ָלה ְ ּבמֹחוֹ ֵ " .איזֶ ה יְ הו ִּדי"? הוּא
ישה ּו? וַ ֲה ֵרי ָסבוּר ָהיִ ִ
ִמ ַּת ֵּמם וְ ׁשוֹ ֵאלַ " ,ה ִאם ָ ַמד ָּכאן ִמ ׁ ֶ
יתי ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ָּכאן ְלבַ דֵּ נ ּו"ַ .ה ַּת ָ ּיר ַמ ִ ּביט בּ וֹ
ית ָּכאן יְ הו ִּדי זָ ֵקן ׁ ֶשעוֹ ֵמד ו ְּמ ַר ֵּנן ִמזְ מוֹ ֵרי ְּת ִה ִּלים"? וְ ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש מוֹ ׁ ֵש ְך
ִמ ׁ ְש ָּת ֶאה ,וְ אוֹ ֵמר" :וְ ִכי לֹא ָר ִא ָ
ּ
ֹ
ית ִל ְראוֹ ת ֶאת
מה ְ ּבקוֹ ל ְמ ַה ֵּססֶ ׁ " ,ש ָז ִכ ָ
ת ֶקף ׁ ֶש ּלֹא ָר ָאה ַאף ֶא ָחד" .וְ או ַּלי" ,אוֹ ֵמר ר' ׁ ְשל ֹ
ִ ּב ְכ ֵת ָפיו וְ טוֹ ֵ ן ְ ּב ֹ
יך ָּכאן ַ ּב ּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲ ָרבִ יַ .א ׁ ְש ֶר ָ
ֵא ִל ָ ּיה ּו ַה ָּנבִ יא ׁ ֶש ִה ְת ַּג ָּלה ְל ָפנֶ ָ
ית ּ ָפנָ יו ַ ּב ָּמקוֹ ם ַה ְמ /קדָּ ׁש ַה ֶ ּזה ,וְ ָלאו
יך ׁ ֶש ָר ִא ָ
מה
ָּכל ָא ָדם זוֹ ֶכה ְל ָכ ְך"ַ .ה ַּת ָ ּיר ִמ ְת ַר ֵּג ׁש ַ ד־דְּ ָמעוֹ ת וְ אוֹ ֵמר" :וְ ִכי ֶ ּב ֱא ֶמת זָ ִכ ִ
יתי ְלגִ ּלוּי ֵא ִל ָ ּיה ּו"? וְ ר' ׁ ְשלֹ ֹ
ּפוֹ ֵרשׂ ֶאת־יָ ָדיו וְ אוֹ ֵמרַּ " :כ ִּנ ְר ֶאה ׁ ֶש ֵּכן הוּאֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי לֹא ָהיָ ה ָּכאן ַאף ֶא ָחד" ,וְ ַה ַּת ָ ּיר עוֹ ֵמד וְ רוֹ ֵ ד ֵמרֹב
יהם ,וְ ֶט ֶרם נִ ְכנַ ס ַה ַּת ָ ּיר ְ ּב ׁ ַש ֲ ֵרי ֵ ּבית ַה ָּמלוֹ ןּ ,תוֹ ֵחב הוּא ׁ ְש ָטר
ִה ְת ַר ְּג ׁשוּתָ ׁ .שבִ ים ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ַ ל־ ִע ְקבוֹ ֵת ֶ
מה חוֹ זֵ ר ַה ַ ּביְ ָתה ָ יֵ ף ו ּ/מ ָּת ׁשֲ ,חצוֹ ת ַה ַּליְ ָלה
ָּכ ְל ׁ ֶשה ּו ְליָ ָדיו ׁ ֶשל מוֹ ֵרה ַהדֶּ ֶר ְך וְ נִ ְפ ָרד ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ׁ ָשלוֹ ם .ר' ׁ ְשלֹ ֹ
יח ַ ל־ ַה ּ ׁ /ש ְל ָחן ֶאת ַה ּ ׁ ְש ָטר ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל,
ָ בַ ר ְּכבָ ר ִמ ְ ּז ַמן וְ הוּא ׁשוֹ ֵק ַ ַ ד־ ְמ ֵה ָרה ְ ּב ׁ ֵשנָ ה ֲ /מ ָּקהְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ִּנ ַ
מד ַ ל־ ֶ ְרכּ וֹ ָ ׁ .שעוֹ ת ְק ָצרוֹ ת ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ,הוּא ְּכבָ ר עוֹ ֵמד
ִמ ְ ּב ִלי ׁ ֶש ַאף ִה ְס ּ ִפיק ְל ָה ִציץ בּ וֹ וְ ַל ֲ ֹ
ַ ל־ ִמ ׁ ְש ַמ ְר ּתוֹ ִ ּב ְת ִפ ָּלה ְּכוָ ִת ִ
יקין ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר הוּא חוֹ זֵ ר ְלבֵ יתוֹ הוּא ְמגַ ֶּלה ׁ ֶש ּלֹא ׁ ְש ָטר ׁ ֶשל ֲח ִצי ִל ָירה ְל ָפנָ יו
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָח ׁ ַשבֶ ,א ָּלא ׁ ְש ָטר ָּגדוֹ ל ׁ ֶשל ֶ שֶׂ ר ִלירוֹ תְ .סכוּם נִ ְכ ָ ּבדֶ ׁ ,ש ִע ּמוֹ הוּא ְמ ַכ ֶּסה ֶאת ָּכל הוֹ ָצאוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח
יאתוֹ ְמ ַס ּ ֵפר ַה ּ ׁשוֹ ֵ ר ִּכי ֶא ֶמ ׁש
מה ַ ד ְמלוֹ ן ַא ְמדּ ּו ְר ְס ִקי ,או ָּלם ִל ְפ ִל ָ
ְ ּב ַה ְר ָחבָ הְ .טרוּף נְ ׁ ִש ָ
ימה ְמ ַד ֵּלג ר' ׁ ְשלֹ ֹ
נִ נְ ֲ ל ּו ׁ ַש ֲ ֵרי ַה ָּמלוֹ ן ַ ּב ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ,וְ ַאף ֶא ָחד לֹא נִ ְכנַ ס וְ לֹא יָ ָצא ִמ ֶּמ ּנ ּו ַ ד־ ַהבּ ֶֹקר .נִ ָּסה ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ְל ַח ּ ֵפשׂ
מה
יש ָה ֱא ֶמת" .דִּ ִּמ ִ
ֶאת ִע ְקבוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ַּת ָ ּיר ִ ּב ְמלוֹ נוֹ ת ֲא ֵח ִרים ,או ָּלם ּ ָפ ַרח לוֹ ִא ׁ
יתי ְ ּב ִל ִ ּבי"ִ ,ס ּ ֵפר ר' ׁ ְשלֹ ֹ
ְ
ּ
יכת ַה ֵּס ֶדר ְ ּביַ ד־ ְר ָחבָ הִּ " ,כי ֲאנִ י ִה ְצ ַל ְח ִּתי ְלהוֹ ִליך ׁשוֹ ָלל ֶאת ַה ַּת ָיר ְּכ ִא ּל ּו הוּא ָר ָאה
ִלבְ נֵ י־בֵ יתוֹ ְל ַא ַחר ֲ ִר ַ
יש ַה ּ ֶפ ֶלא"...
ֶאת ֵא ִל ָ ּיה ּו ,או ָּלם ְל ַמ ַ ן ָה ֱא ֶמת הוּא ִר ָּמה אוֹ ִתי וַ ֲאנִ י הוּא זֶ ה ׁ ֶש ָ ּז ִכ ִ
יתי ִל ְראוֹ ת ֶאת ִא ׁ

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים
ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש

וְ הוּא ְּכ ָח ָתן י ֵֹצא ֵמ "ח ּ ָפתוֹ יָ שִׂ ישׂ ְּכגִ בּ וֹ ר ָלרוּץ א ַֹרח ָ -א ְמרוּ
ֲחזַ "לֵ ,מ ַחג ַה ּ ֶפ ַסח ַ$ד ֲֶ $צ ֶרת ,יִ שְׂ ָר ֵאל ֲ$סוּ ִקים ְ ּב ִמ ְצ ַות
ְס ִפ ָירהֵ ,מ ֲֶ $צ ֶרת ָו ֵאי ַל ְך ְּב ַמאי עוֹ ְס ִקים? ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל
ְ ּב ִמ ְצ ַות ִּב ּכ ּו ִריםְ ,ו ַ$ד ַּכ ָּמה זְ ַמן? ַ$ד כ"ה ְּב ִכ ְס ֵלו .זֶ ה
אשית ִּב ּכ ּו ֵרי ַא ְד ָמ ְת ָך ָּת ִביא ְוגוֹ ' ,ו ְּכ ִפי
ׁ ֶש ָא ַמר ַה ָּכתוּב ֵר ׁ ִ
ַה ּ ְפ ׁ ָשט ַה ּ ָפסוּק ׁ ֶשל ְוהוּא ְּכ ָח ָתן ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ֶל ָח ָתן ַא ַחר
ׁ ִש ְב ַ$ת יְ ֵמי ַה ִּמ ׁ ְש ֶּתהְ ,רצוֹ נוֹ לוֹ ַמר ְּביוֹ ֵצא ֵמ -ח ּ ָפתוֹ יָ שִׂ ישׂ
ְּכגִ בּ וֹ ר ָלר ּוץ א ַֹרחְ ,ל ַב ֵּק ׁש ְמזוֹ נוֹ ָתיו ו ְּמזוֹ נוֹ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ  .וּ ְכ ִפי
ַהדְּ ָר ׁש יֵ ׁש לוֹ ַמרְ $ַ ,כ ׁ ָשו ׁ ֶש ָאנ ּו יוֹ ְצ ִאים ֵמ ֲֶ $צ ֶרתְ ,וגַ ם ַא ַחר
ׁ ִש ְב ַ$ת ַה ָ ּי ִמים יָ שִׂ ישׂ ִ ּגבּ וֹ ר ָלרוּץ א ַֹרח ,ו ְּל ַב ֵּק ׁש א ַֹרח ַח ִ ּיים
ֵמ ֵאת ה' יִ ְת ָּב ַר ְך ִלזְ ּכוֹ ת ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבא.

)'מאור החיים' ,נשא(
וּב ַחג ַה ּ ֶפ ַסח ּ-כ ָּלם לֹא
" ְל ִפי ׁ ֶש ּ-כ ָּלם ָהיוּ ֶ ּב ָה ִרים ו ַּב ִּמ ְד ָּברוֹ תְ ,
יהם ִּכי ִאם ה' ֵמ ַה ֵּבינוֹ נִ ִ ּייםְ ,ו ַכ ּ ָמה ְט ָרחוֹ ת
ָּבא ּו ֶאל ָּב ֵּת ֶ
יתי
ָט ַר ְח ִּתי ִ ּב ׁ ְש ִביל ֲ$נִ ֵ ּיי ָה ִעיר ) ְל ֶפ ַסח($ַ ,ד ׁ ֶש ִּכ ְמ ַ$ט נַ ֲ$שֵׂ ִ
וּבית־דִּ ין ַא ֵחר ַּכ ּ ָמה ִח ַּל ְקנ ּו ַל ֲ$נִ ִ ּיים ,ד' ְל ָכל
ְּכמוֹ ֵכסַ ,ו ֲאנִ י ֵ
ָ$נִ י ִל ְהיוֹ ָתם ְמ -ר ִּביםְ .ו ִעם־ ָּכל־זֶ ה ָס ַב ְר ִּתי ׁ ֶש ְּבחֹל ַה ּמוֹ ֵ$ד
יהם ַ$ל דָּ ָבר ַה ִּנזְ ָּכר ,ו ְּבחֹל ַה ּמוֹ ֵ$ד ִח ּ ַפשְׂ ִּתי
ֲא ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
יהם ְולֹא ָמ ָצ ִ
ַא ֲח ֵר ֶ
אתי ֶא ָחד ֵמ ֶהם ׁ ֶש ּ-כ ָּלם ּ ָפנ ּו ְו ָה ְלכוּ
ָל ֶהםְ ...ו ֵאין ֲאנִ י נִ ְכנָ ס ְ ּב ִענְ יָ נִ ים ֵא ּלוּ ֶא ָּלא ִלזְ ַמ ִ ּנים
-מ ְכ ָר ִחיםַ ,חג ַה ּ ֶפ ַסח".

)מכתב ה'אור החיים' לבית־הדין בפאס בענייני צדקה(
ח ְר ִפי ִל ְלמֹד
אכת ׁ ָש ַמיִ ם ַ$ל ׁ ִש ְכ ִמי שַׂ ְמ ִּתי ִמ ֵ
" ִּכי ְמ ֶל ֶ
ימי ֹ
ּתוֹ ָרה ֶל ָח ֵפץ ִל ְלמֹדּ ַ ,גם ְל ַח ֵּזר ַא ֲח ֵרי ַה ָ ּיכוֹ ל ְל ָה ִבין ,נוֹ ָסף
ַ$ל ָצ ְר ֵכי ִצבּ וּר ו ַּמ ּ ַשׂ א ַה ִּנ ְצ ָר ִכים ,לֹא ְל ַח ֵּלק ִּב ְל ַבדֶ ,א ָּלא
יכים
ִלגְ בּ וֹ ת ְו ִל ְס ּפוֹ ת ּו ְל ַח ֵּלק ּו ְל ָה ֵצר ַּב ּ ְמ -צ ְמ ָצמוֹ ת ְצ ִר ִ
ְר ִא ָ ּיה שִׂ ְכ ִלית ָלזוּן נֶ ֶפ ׁש ֶא ְביוֹ נִ ים ַצדִּ ִ
יקים ְוטוֹ ִבים".

)בהקדמה ל'אור החיים' על התורה(

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
חג הפסח היה כרוך בעבר למרבה הצער עם עלילות
דם קשות ,שבעטיין סבלו אבותינו בדורות הקודמים
ורבים נהרגו בעטייה של עלילה נתעבה זו וקהילות
רבות נהרסו ונחרבו .למרות הניגוד הברור להיגיון
ולהלכה של איסור רציחה ואכילת דם ,הוטלו על
היהודים במשך הדורות מאות עלילות דם ,ואם
בתחילה טענו המעלילים כי הדבר נובע מתוך נקמת
היהודים בנוצרים וכעין זכר לתלייתו של אותו
האיש ,הרי שבהמשך החלו להעליל עליהם שהם
משתמשים בדם הנוצרים לאפיית המצות לפסח.
המקור הראשון לעלילת דם מובא בספר 'נגד ַא ְפּיוֹן'
של יוסף בן־מתתיהו שחי בתקופת חורבן בית
המקדש השני והמרד שלאחריו ,ושם הוא מספר על
עלילת דם שהופצה בידי הסופר המצרי־יווני ַא ְפּיוֹן,
כי בשעה שאנטיוכוס נכנס לבית המקדש מצא שם
איש יווני כלוא ,והלה סיפר כי נפל שבי בידי
היהודים והם מפטמים אותו במאכלים שמנים במשך
שנה שלמה כמנהגם ,ולאחר מכן מקריבים את
השבוי לקרבן ובשעת אכילת מעיו נשבעים להיות
שונאי היוונים לנצח .סופר יווני אחר הפיץ בשנאתו
את ישראל שמועה" ,כי פעם בשבע שנים ילכדו
היהודים איש נוכרי ,ויקריבו אותו לקרבן וישספו את
בשרו לחתיכות" .עלילת הדם המפורסמת הראשונה
היתה בשנת ד'תתק"ט בעיר נוריץ' שבמזרח אנגליה,
לאחר שגופת ילד קטן נמצאה ביער ,ומומר יהודי
נתעב טען באוזני הכומר המקומי כי זה מנהגם של
היהודים להקריב קרבן נוצרי מדי שנה בחג הפסח,
ועדותו השקרית גרמה אפוא לאסון הגדול בתולדות
עמנו .מאז היו כמאתיים עלילות־דם נודעות,
והמפורסמות בהן הן עלילת דמשק ועלילת בייליס,
והאחרונה היתה בשנת תש"ו בקילץ שבפולין .ובכל
דור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם.

ֶאל ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ִמ ַּצנְ ז ִה ִּגי ַ ּ ַפ ַ ם יְ הו ִּדי נָ גִ יד ֶא ָחדּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי שׂ וֹ ַחח ִע ּמוֹ ַ ל ֲ ָס ָקיו ִּג ָּלהִּ ,כי ַה ָּלה
עוֹ ֵמד ְל ַק ֵ ּבל ַ ּב ֲח ִכ ָירה ֲא /ח ָ ּזה ְּגדוֹ ָלהִ ,מ ֶּמ ָּנה ָ ִתיד ְל ַה ְרוִ ַ
יח ֶרוַ ח ָּגדוֹ לָ .ח ׁש ַהצַּ דִּ יק ִּכי דְּ בַ ר־ ָמה ֵאינוֹ
יש ְמבַ ֵּק ׁש ְל ַס ֵּלק ֶאת ַהחוֹ ֵכר ַה ְ ּיהו ִּדי ַה ּקוֹ ֵדם ,ו ְּל ַה ִּסיג ֶאת־ ְּגבוּלוֹ .
מ ַ ִּכי ָה ִא ׁ
ַּכ ּ ׁשו ָּרה ,וְ לֹא ִה ְת ּ ַפ ֵּלא ִל ׁ ְש ֹ
יצד ְמ /ס ָּגל ַא ָּתה ַל ֲ שׂ וֹ ת ַמ ֲ שֶׂ ה נְ בָ ָלה ׁ ֶש ָּכזֶ ה"? הוֹ ִכיחוֹ ָה ַר ִ ּביֵ " ,א ְ
יך ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ִּסיג ְּגבוּלוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם
" ֵּכ ַ
ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל"?! וְ ַה ָּלה ֵה ֵחל ְל ִה ְצ ַטדֵּ קָ " :א ְמנָ ם יְ הו ִּדי הוּא ַהחוֹ ֵכר ַה ָּלז ,או ָּלם הוּא ּפוֹ ׁ ֵש ַ יִ שְׂ ָר ֵאל וְ כוֹ ֵפר
ְ ּב ִע ָּקרְ ,מ ַח ֵּלל ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ַפ ְר ֶה ְסיָ ה וְ עוֹ בֵ ר ִ ּב ׁ ְש ַאט־נֶ ֶפ ׁש ַ ל ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ּ/כ ָּל ּה .יְ הו ִּדי ָּכזֶ ה ִמ ְצוָ ה ְל ָקבְ רוֹ
ָ ּב ֲא ָד ָמה" ...נַ ֲ נָ ה ָה ַר ִ ּבי וְ ָא ַמר" :יוֹ ֵד ַ ַא ָּתה ַמה ּ ׁ ֶשדָּ ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל ַ ל ַה ּ ָפס ּוק 'וְ ַא ְּת ֵ רֹם וְ ֶ ְריָ ה'?
ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ַה ָּק ָ ּב"ה ׁ ֶש ִ ּישְׂ ָר ֵאל ְמ ְ /ר ָט ִלים ִמ ִּמ ְצ ֹות ,נָ ַתן ָל ֶהם דַּ ם־ ּ ֶפ ַסח וְ ַדם־ ִמי ָלה .וְ ִל ְכאוֹ ָרה ַהדָּ בָ ר
ש ְך ,וַ ֲה ֵרי ְּכבָ ר ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ְ ּב ַמ ָּכה זוֹ ֵמת ּו
חֶ9
ָּתמו ַּּהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ִמ ְצוַ ת דַּ ם־ ַה ּ ֶפ ַסח נִ ְּתנָ ה ָל ֶהם ְל ַא ַחר ַמ ַּכת ֹ
שת יְ ֵמי ָה ֲא ֵפ ָלה .וְ ִאם־ ֵּכן,
ָּכל ָה ְר ׁ ָש ִעים ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ַהדּ וֹ ר ,וּבְ נֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ָהי ּו ְטרו ִּדים ִל ְקבּ ֹר אוֹ ָתם ִ ּב ׁ ְשלֹ ֶ 9
ֲה ֵרי ָהיְ ָתה ְ ּביָ ָדם ִמ ְצוָ ה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ְקבו ַּרת ָה ְר ׁ ָש ִעים ,ו ַּמדּ ּו ַ נֶ ְח ׁ ָשבִ ים ֵאפוֹ א ְּכ ֵ יר ִֹמים ְ ּב ִלי ִמ ְצוֹת?
ֶא ָּלא ִמ ָּכאן ְר ָאיָ הֶ ׁ ,ש ִּל ְקבּ ֹר יְ הו ִּדי ָ ּב ֲא ָד ָמהַּ ,גם ִאם הוּא ּפוֹ ׁ ֵש ַ יִ שְׂ ָר ֵאל /מבְ ָהקֵ ,אין זֶ ה ְ ּבגֶ ֶדר ִמ ְצוָ ה"...
ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל מוֹ ְה ִליבֶ רָ ,היָ ה ִמ ְת ַמ ֵּסר ְל ַמ ַ ן ַ ּבחו ֵּרי יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִּנ ְל ְקח ּו ְ ּב ַ ל־ ָּכ ְר ָחם ַלצָּ בָ א ָהרו ִּסי ,וְ ָהיָ ה
ֹאש
דּ וֹ ֵאג ְל ָכל־ ָצ ְר ֵכ ֶ
יהםּ ְ ,ביִ חוּד ַ ּב ַח ִּגים ו ְּבמוֹ ֲ ֵדי יִ שְׂ ָר ֵאלָ ׁ .שנָ ה ַא ַחת ִ ּב ְפרֹס ַה ּ ֶפ ַסח ,נִ ְכנַ ס ֵא ָליו ר ׁ
ַה ָּק ָהל וְ ִה ְתאוֹ נֵ ן ַ ל ַה ּי ֶֹקר ַה ַּמ ֲא ִמיר וְ ַה ְפ ָק ַ ת ַה ּ ׁ ְש ָ ִרים ַ ,ד ִּכי ֵאין ַה ְּק ִה ָּלה ָה ֲ נִ ָ ּיה יְ כוֹ ָלה ָלשֵׂ את
ְ ּבעֹל ַההוֹ ָצאוֹ ת ַה ְּגדוֹ לוֹ ת ׁ ֶשל ַה ֲא ָכ ַלת ַה ַח ָ ּי ִלים ְ ּב ֶפ ַסחִ " .אם ַה ַּמצָּ ב ָק ׁ ֶשה ָּכל־ ָּכ ְך"ָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל,
ֹאש ַה ָּק ָהל ,
"או ַּלי יֵ ׁש ָמקוֹ ם ְל ַכ ֵּנס ֶאת ַהדַּ ָ ּינִ ים ו ְּל ַה ִּתיר ְ ּב ׁ ָשנָ ה זוֹ ֲא ִכ ַ
ילת ִק ְטנִ ּיוֹ ת" .נָ ֲהר ּו ּ ָפנָ יו ׁ ֶשל ר ׁ
ּ
ּ
ּ
יכם ְ ּב ָר ָכהַ ,ר ֵ ּבנ ּוָּ .כל ַה ְ ּז ַמן ֲאנִ י ִמ ְת ַה ֵּל ְך ִ ּב ְד ָאגָ הּ ַ ,ב ֶּמה נַ ֲא ִכיל ֶאת ַה ַח ָי ִלים ַה ְיהו ִּד ִיים
וְ ָא ַמרָּ " :תבוֹ א ֲ ֵל ֶ
ילם ִק ְטנִ ּיוֹ ת ,יָ ֵקל
יצד נְ ַס ּ ֵפק ָל ֶהם ַמ ֲא ָכ ִלים ׁ ֶשל־ ּ ֶפ ַסח .או ָּלם ַ ָּתהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר יִ ְת ַק ֵ ּבל ַה ֶה ֵּתר ְל ַה ֲא ִכ ָ
וְ ֵכ ַ
ילת
ַהדָּ בָ ר ָ ֵלינ ּו ְמאֹד" .נִ ְר ַּתע ַר ִ ּבי ׁ ְשמ ּו ֵאל וְ ָא ַמרַ " :חס־וְ ׁ ָשלוֹ ם ,לֹא ְל ָכ ְך ָהיְ ָתה ַּכ ָּונָ ִתי ְ ּב ֵה ֵּתר ֲא ִכ ַ
ֹאכל ֲאנַ ְחנ ּו ֵמח ֶֹסר ְ ּב ֵר ָרהֲ ,אנִ י וְ ַא ָּתה וְ ָכל ַ ּב ֲ ֵלי־ ַה ָ ּב ִּתים ׁ ֶש ָ ּב ִעיר .וְ ִא ּל ּו ִ ּב ׁ ְשבִ יל
ִק ְטנִ ּיוֹ תֶ .את ַה ִּק ְטנִ ּיוֹ ת נ ַ
ַה ַח ָ ּי ִליםֲ ,אנַ ְחנ ּו ַח ָ ּי ִבים ְל ָה ִכין ֶאת ַמ ַא ְכ ֵלי ַה ּ ֶפ ַסח ַה ּטוֹ ִבים וְ ַה ְמ /הדָּ ִרים ְ ּביוֹ ֵתרְּ ,כמוֹ ְ ּב ָכל־ ׁ ָשנָ ה"...
ילת ַּכ ְר ּ ַפס ְ ּב ֵליל־ ַה ֵּס ֶדרָ .מה
ׁ ָשנָ ה ַא ַחתִ ,ה ִּגי ַ יְ הו ִּדי ְל ַר ִ ּבי יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר דּ ֹב ִמ ֶ ּב ְלז ,וְ ֵהבִ יא לוֹ שַׂ ק ֶּגזֶ ר ַל ֲא ִכ ַ
ִה ְת ּ ַפ ְּלא ּו ַה ֲח ִס ִידים ִל ְראוֹ תִּ ,כי ִ ּב ׁ ְש ַ ת ִ ּבעוּר ָח ֵמץ ִצ ָּוה ָה ַר ִ ּבי ִלשְׂ רֹף ֶאת ָּכל ַה ּ ַשׂ ק יַ ַחד ִעם ֶה ָח ֵמץ,
יה ָתם ְ ּב ִל ָ ּבם .וְ ִה ֵּנה ָ בְ ר ּו ַּכ ָּמה ׁ ָשעוֹ ת ,ו ְּל ֶפ ַתע ִה ִּגי ַ ַה ְ ּיהו ִּדי ְ ּב ֶב ָה ָלה וְ ִס ּ ֵפרִּ ,כי
או ָּלם ָּכ ְב ׁש ּו ֶאת ְּת ִמ ָ
ַה ְמ ׁ ָש ֶר ֶתת ׁ ָש ֲא ָלה אוֹ תוֹ ִאם הוּא ְמ /ר ֶּצה ִמן ַה ְּגזָ ִרים ׁ ֶש ָהי ּו ְּגדוֹ ִלים וְ נָ ִאיםֶ ׁ ,ש ֵּכן ִה ׁ ְש ְק ָתה אוֹ ָתם ְ ּב ׁ ֵש ָכר
ילה ְ ּב ֶפ ַסחִּ ,כי
יש ְל ׁ ֵש ַמע ַהדָּ בָ רֶ ׁ ,ש ֵּכן ּ ֵפרו ּׁש ַהדָּ בָ ר ׁ ֶש ַה ְּגזָ ִרים ֲאס ּו ִרים ַ ּב ֲא ִכ ָ
ְּכ ֵדי ְל ַה ׁ ְש ִ ּב ָ
יחם .נֶ ֱח ַרד ָה ִא ׁ
ֹאכל ֵמ ֶהםְ ָ .מד ּו ּ/כ ָּלם
ֲה ֵרי ַה ּ ׁ ֵש ָכר ָח ֵמץ הוּא ,וְ ָל ֵכן ִמ ֵהר ָלבוֹ א ְלבֶ ְלז ְּכ ֵדי ְל ַהזְ ִהיר ֶאת ָה ַר ִ ּבי ׁ ֶש ּלֹא י ַ
וְ ִה ׁ ְש ּתוֹ ְממ ּו ֶאל מוּל רו ַּח ָק ְד ׁשוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ,או ָּלם הוּא ִה ְס ִ ּביר ִמ ָ ּיד ֶאת ַהדָּ בָ ר ְ ּברֹב ַ נְ וְ ָתנוּת" :לֹא
רו ַּח־ ַה ּק ֶֹד ׁש ָהיְ ָתה ָּכאן וְ לֹא מוֹ ֵפתֶ ,א ָּלא דְּ בָ ִרים ִּכ ְפ ׁשו ָּטםַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ִק ַ ּב ְל ִּתי ֶאת ַה ֶּגזֶ ר ַל ַּכ ְר ּ ַפס ָא ַמ ְר ִּתי
ימ ַתי ָהי ּו ֲאבוֹ ַתי ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ְ ּבגֶ זֶ ר ַל ֲא ִכ ַ
ְלנַ ְפ ׁ ִשיֵ ,מ ֵא ָ
ילת ַה ַּכ ְר ּ ַפס? ֵהבַ נְ ִּתי ֵאפוֹ א ׁ ֶש ַּמ ּ ׁ ֶשה ּו ָּכאן ֵאינוֹ
מ ֶש9ה ִמ ְּק ֶר ְט ׁ ְשנִ יף ְמ ַס ּ ֵפר ַמ ֲ שֶׂ ה זֶ הָ ,היָ ה מוֹ ִסיף
ַּכ ּ ׁשו ָּרה וְ ָל ֵכן ִצ ִּו ִ
יתי ְלשׂ וֹ ְרפוֹ "ּ .ו ְכ ׁ ֶש ָהיָ ה ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ֹ
ילת ָח ֵמץ ְ ּב ֶפ ַסח".
ילה ֵמ ִא ּסוּר ֲא ִכ ַ
יצד ׁ ְש ִמ ָירה ַ ל דַּ ְר ֵכי ָה ָאבוֹ ת ו ִּמנְ ֲהגֵ י ֶהםַ ,מ ִּצ ָ
וְ אוֹ ֵמרְ " :רא ּו נָ א ֵּכ ַ
מה ּפוֹ ְמ ַרנְ ץֶ ׁ ,ש ָ שָׂ ה ַחיִ ל ַ ּב ֲ ָס ָקיו ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת
ָ ּב ִעיר וִ ְ
ילנָ אִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר ַק ְ ּב ָלן יְ הו ִּדי ָ ׁ ִשיר ְ ּב ׁ ֵשם ר' ׁ ְשלֹ ֹ
ַרבּ וֹ ת ָמ ְצא ּו ֶאת ּ ַפ ְרנָ ָס ָתן ִ ּבזְ כוּתוֹ וְ נֶ ֱהנ ּו ִמ ּט ּובוֹ  .או ָּלם ְּכ ַד ְרכּ וֹ ׁ ֶשל־עוֹ ָלם ִה ְת ַה ּ ֵפ ְך ָ ָליו ְל ֶפ ַתע ַה ַּג ְל ַּגל,
ו ְּל ַא ַחר ַּכ ָּמה ֲ ָס ִקים כּ וֹ ׁ ְש ִלים יָ ַרד ִמ ְּנ ָכ ָסיו וְ נַ ֲ שָׂ ה ָ נִ י וְ ֶא ְביוֹ ן .וְ ַאף ָּכאן ָהיְ ָתה בּ וֹ דַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל־עוֹ ָלם,
וְ ָכל יְ ִד ָידיו וְ ַאנְ ׁ ֵשי ׁ ְשלוֹ מוֹ ִמ ּ ׁ ֶש ְּכבָ ר ַה ָ ּי ִמים ִה ְת ַח ְּמק ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ְּכ ִא ּל ּו לֹא ִה ִּכירוּה ּו ֵמעוֹ ָלם ,לֹא דָּ ְר ׁשוּ
ִ ּב ׁ ְשלוֹ מוֹ וְ לֹא ִה ְת ַ נְ יְ נ ּו ְ ּב ַמ ָּצבוֹ ׁ .שוּב ָ ְב ָרה ְּתקו ָּפה ְמ /ס ֶ ּי ֶמת ,וְ ׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ַה ְצ ָל ָחה ֵה ֵח ָּלה ׁשוּב ְל ָה ִאיר לוֹ
אשוֹ ן וַ ֲ ָס ָקיו
ּ ָפנִ ים וְ כוֹ ָכבוֹ דָּ ַר ְך ֵמ ָח ָד ׁשַּ .ג ְל ַּג ּלוֹ ִה ְת ַה ּ ֵפ ְך ׁשוּב ְלטוֹ ָבה ,וְ ַ ד ְמ ֵה ָרה ָחזַ ר ְל ַמ ֲ ָמדוֹ ָה ִר ׁ
ע ֶש9ר ֵה ֵח ּל ּו ְלהוֹ ִפי ַ ׁשוּב ַה'יְ ִד ִידים ַה ּטוֹ בִ ים'ֶ ׁ ,ש ּ ִפ ְתאוֹ ם נִ זְ ְּכר ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ,וְ ֵה ֵח ּל ּו
ָ ל ּו וְ שִׂ גְ שְׂ ג ּו ׁשוּב .וְ ִעם ָה ֹ
מה ַה ָּנגִ ידְ ,ל ָה ֵסב ְ ּב ׁ /ש ְל ָחנוֹ ְ ּב ֵליל
ׁשוּב ְלנַ ּסוֹ ת ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו ו ְּל ַה ֲחנִ יף לוֹ ִ .מנְ ָהג וָ ִתיק ָהיָ ה לוֹ ְלר' ׁ ְשלֹ ֹ
ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל־ ּ ֶפ ַסח יַ ַחד ִעם יְ ִד ָידיו ו ְּל ׁשוֹ ֵרר ֶאת ׁ ִש ֵירי ַה ַחגַ ,א ְך ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָשנָ ה ִה ְקדִּ ים וּבִ ֵּק ׁש ֵמ ַה ְמ ׁ ָש ֵרת
ַה ָּנ ְכ ִרי ְל ַה ֲ ִמיד ַ ל ַה ּ ׁ /ש ְל ָחן /ק ּ ָפה ְמ ֵל ָאה ְ ּב ָמעוֹ ת .וְ ִה ֵּנה נִ ְכנָ ִסים דּ וֹ ְר ׁ ֵשי ׁ ְשלוֹ מוֹ וּבְ קוֹ ל נ ֶֹפת־צ ּו ִפים
יהה וְ ִה ׁ ְש ּתוֹ ְממוּת:
ְמבָ ְר ִכים אוֹ תוֹ ְ ּבבִ ְר ַּכת ַה ַחג ,וְ ְכ ׁ ֶש ִּנ ְת ְקל ּו ְ ּב /ק ּ ַפת ַה ָּמעוֹ ת ׁ ֶש ַ ל ַה ּ ׁ /ש ְל ָחןָ ׁ ,ש ֲאל ּו ִ ּב ְת ִמ ָ
אתםֶ ,א ָּלא ְל ׁ ֵשם
יטב ִּכי לֹא ֵא ַלי ָ ּב ֶ
מהַ ,מה ֶ ּזה"?! וְ ַה ָּנגִ יד עוֹ נֶ ה ְ ּב ִח ּיו ְּך ַמרֲ " :ה ֵרי יוֹ ֵד ַ ֲאנִ י ֵה ֵ
"ר' ׁ ְשלֹ ֹ
ַּכ ְס ּ ִפי ִ ּב ְלבַ ד .וְ ָל ֵכן ׁ ְשב ּו נָ א ֵאפוֹ א ְסבִ יב /ק ּ ַפת ַה ֶּכ ֶסףִ ,ה ֵּנה ַה ֶּכ ֶסף ְל ַה ִ ּביט בּ וֹ  ,וְ שַׂ ְּמח ּו בּ וֹ ֶאת־ ְל ַבבְ ֶכם"...
ֹאש ָ צוּםִ ׁ .שדְּ ל ּו אוֹ תוֹ ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ ִ ּב ְדבָ ִרים ַ ,ד ׁ ֶש ִה ְצ ִליח ּו
ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" ָח ָלה ּ ַפ ַ ם וְ ָסבַ ל ִמ ְּכ ֵאב־ר ׁ
ש ָ ּברוֹ ְפ ִאיםַ .הדָּ בָ ר ָהיָ ה ְּכ ׁ ָשב ּו ַ ִל ְפנֵ י ַחג ַה ּ ֶפ ַסחּ ַ ,ב ְּתקו ָּפה
ילנָ א ְּכ ֵדי ִל ְדרֹ 9
ס ַ ְלוִ ְ
ְל ׁ ַש ְכנְ עוֹ ְל ַה ְס ִּכים ִלנְ ֹ
יהם
ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֶש ֶלג ַמ ְפ ׁ ִשיר וְ ַהדְּ ָר ִכים ֵאינָ ן ְסלוּלוֹ ת ָּכ ָראוּי ,וְ ָל ֵכן ִה ְמ ִּתינ ּו ְ ּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ְל ַק ֵ ּבל ִמבְ ָרק ֵמ ֲאבִ ֶ
ִּכי ִה ִּגי ַ ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ְליַ ֲ דוֹ  .וְ ִה ֵּנה ִה ְת ַק ֵ ּבל ַה ִּמבְ ָרק ַה ְמי ָֹחל ,וְ /כ ָּלם ָח ְרד ּו ִל ְראוֹ ת ַמה ָּכתוּב ְּכ ֵדי ִל ְלמֹד
ִמ ֶּמ ּנ ּו ַ ל ַמ ַּצב ְ ּב ִריא ּותוֹ  ,ו ָּמה ִה ׁ ְש ּתוֹ ְממ ּו ִל ְראוֹ ת ִּכי ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" ּכוֹ ֵתב ׁ ֶש ֱהיוֹ ת וְ ַהדְּ ָר ִכים ֵאינָ ן
ְסלוּלוֹ ת ִ ּבגְ ַלל ַה ְפ ׁ ָש ַרת ַה ּ ׁ ְש ָלגִ יםְ " ,מ /ס ּ ְפ ַקנִ י ִאם יַ ֲ ֶלה ְ ּביָ ִדי ַל ֲחזֹר ַה ַ ּביְ ָתה ִל ׁ ְש ַ ת ְ ּב ִד ַ
יקת ָח ֵמץ ,וְ ָל ֵכן
ְמבַ ֵּק ׁש ֲאנִ י ִמ ֶּכםֶ ׁ ,ש ּלֹא ִּת ׁ ְש ְּכח ּו ִלבְ דּ ֹק ֶאת ֶה ָח ֵמץ ַ ּב ֲח ַדר ֲ ִל ָ ּי ִתיִּ ,כי יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ִה ְכנַ ְס ִּתי ׁ ָשם ָח ֵמץ"...

"מ ְט ָ#ם
אכל ּו אֹתוֹ
ת ְ
ְו ָכ ָכה ּֽ ֹ

)שמות יב ,יא(

ְ ּב ַט ֲֵ #מי "מ ַּנח ֶס ּ ֹגל ,וְ ֵת ַבת ָּכ ָכה עוֹ ָלה מ"ה ְּכ ִמנְ יַ ן ָא ָדם,
ִּכי ֲה ֵרי ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ָהי ּו ֲָ #ב ִדים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ לֹא ָהיוּ
ְרגִ ִילים ַּב ֲא ִכ ַילת ָּבשָׂ ר ָצלוּיְ ,ו ָל ֵכן ָהיָ ה ָצ ִר ְ
שה
מֶ>
יך ֹ
ֹאכלוּ ה ּו ,וְ ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן
ְל ַה ְראוֹ ָתם ְ ּב ֵאיזֶ ה א ֶֹפן י ְ
ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֲא ִכ ָילה ָצ ִר ְ
יך ָה ָא ָדם ִלזְ רֹק ֶאת ֲהנָ ָאתוֹ
ַה ַ ּג ׁ ְש ִמית ּו ְל ִה ְת ַּכ ֵּון ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ְּכ ַ#ם ְסג" ָ ּלה) .נר תמיד(

ר־ב ַּסף
ו ְּט ַב ְל ֶּתם ַ ּב ָדּ ם ֲא ׁ ֶש ַ ּ

)שם כב(

ְ ּב ַט ֲֵ #מי זַ ְר ָקא "מ ַּנח ֶס ּ ֹגלְ ,ל ַר ֵּמז ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ זְ ְרק ּו ְּבנֵ י
יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת־ ַהדָּ ם ַ#ל־ ַה ַּמ ׁ ְשקוֹ ף ,יִ ּ ֹגף ַה ָּק ָּב"ה ֶאת
יח ֶאת ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָר ִאים ַ#ם ְסג" ָ ּלה,
ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים וְ יָ נִ ַ
יח ְל ַ#ם
וְ ַהיְ נ ּו זַ ְר ָקא ְּ -ב ׁ ָש ָ#ה ׁ ֶש ָּז ְרק ּו" ,מ ַּנח ֶס ּ ֹגל ֵ -הנִ ַ
יעי ֶׁש ַ#ל ַה ֵּתבוֹ ת
ְסג" ָּלהְ .ו ֵכן יֵ ׁש ֶר ֶמז ְ ּב ַט ֲֵ #מי "מ ַ ּנח ְר ִב ִ
יח ֶאת
ו ְּל ַק ְח ֶּתם ֲאגַ #דּ ת ֵאזוֹ בְ ,ל ַר ֵּמז ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ָהנִ ַ
יעי וְ ִל ּטֹל ַרק ׁ ְשל ֹ ָש>ה ִק ְל ֵחי ֵאזוֹ ב) .שיח שדה(
ָה ְר ִב ִ

ח ֶד ׁש ָ ֽה ָא ִ ֽביב
ַה & ּיוֹ ם ַא ֶּתם ֹֽי ְצ ִ (אים ְ ּב & ֹ

)יג ,ד(

יאת
יצ ַ
ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ַל "ּנ ַּסח ַּב ּ ׁ ַש ָּבת וּמוֹ ֲִ #דים 'זֵ ֶכר ִל ִ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם יָ ְצא ּו ֵמ ַה ְּק ִל ּפוֹ ת,
יצ ַ
ִמ ְצ ַריִ ם'ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּב ִ
וְ ָכ ְך ְּב ָכל ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם־טוֹ ב ַה ָּק ָּב"ה מוֹ ִציא ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל
וּב ֵת ַבת ַהיּוֹ ם ַה ַּכוָּ נָ ה ְל ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם־טוֹ ב
ִמן־ ַה ְּמ ָצ ִריםְ ,
ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָר ִאים יוֹ ם ׁ ֶש ּ"כ ּלוֹ ׁ ַש ָ ּבתְ ,ו ָל ֵכן ל ֹא נִ ְכ ַּתב וַ יְ ִהי ֶֶ #רב
ְּב ׁ ַש ָ ּבתְ ,ו ָל ֵכן ֹֽי ְצ ִ (אים ְ ּב ֶא ְתנַ ְח ָּתא ,לוֹ ַמר ַהיּוֹ ם ַא ֶּתם
יוֹ ְצ ִאים ְּ -ב ָכל ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם־טוֹ ב ִמן ַה ְּמ ָצ ִריםִּ ,בזְ כוּ ת
ְ ּבח ֶֹד ׁש ָה ָא ִביב ׁ ֶשבּ וֹ יָ ָצאנ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם) .דברי שלום(

"מ ְד ָ ּג ׁש
ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ִא ְ ּבן־ ֶ#זְ ָרא ׁ ֶשנּ וֹ ַדע ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ ּו ִב ׁ ְש ִל ָ
יטתוֹ
ק ֶד ׁשָּ ,כ ַתב ִח ָידה ְל ֶפ ַסח ַה ּ"מ ְר ֶּכ ֶבת
ְּב ָרזֵ י ְל ׁשוֹ ן ַה ּ ֹ
יש ֶאת־ ֵ#ין
ִמ ּ ׁ ְשל ֹ ָ >
שה ׁ ִש ְב ֵרי ּ ְפס ּו ִקים" :וְ ִכי־יַ ֶּכה ִא ׁ
אבה לוֹ "ַ .ה ּ ִפ ְתרוֹ ן
ת ֶ
ְַ #בדּ וֹ  ,וְ ָ#שָׂ ה ֶפ ַסח ַלה' ,ל ֹא־ ֹ
ְל ִח ָידה זוֹ ׁ ֶש ִּנ ְר ֵאית ְּת ִח ָּלה ְּכ ַח ְס ַרת ּ ֵפ ׁ ֶשר ,הוּא ַה ְּכ ָלל
ׁ ֶש ָּק ְבע ּו ְמ ַסדְּ ֵרי ַה ּלו ַּח ָה ִע ְב ִרי 'ל ֹא ַּבדּ "וֹ ּ ֶפ ַסח'ֶ ׁ .ש ֵּכן
ִאם 'נַ ֶּכה' וְ נַ ְפ ִחית ֶאת ָהאוֹ ת ַ#יִ "ן ׁ ֶשל ֵּת ַבת ַ'ְ #בדּ וֹ ',
וּמי ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה ַל ֲ#שׂ וֹ ת ָאז
ִּת ָּו ֵתר ְּביָ ֵדינ ּו ַה ֵּת ָבה ַּבדּ "וֹ ִ ,
אבה לוֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּביָ ִמים ֵא ּל ּו לֹא ָחל
ת ֶ
ּ ֶפ ַסח ַלה' ל ֹא־ ֹ
וּבדוֹ ֶמה ָלזֶ ה ָּכ ְתב ּו ַ ּב ֲֵ #לי ַה ּתוֹ ָספוֹ ת
ַה ּ ֶפ ַסח ְלעוֹ ָלםְ .
ַ#ל ַה ּ ָפסוּ ק הוּא ְל ַבדּ וֹ יֵ ָ#שֵׂ ה ָל ֶכם  -נוֹ ָט ִריקוֹ ן ל ֹא
ַּבדּ "וֹ ּ ֶפ ַסח ,ו ִּמ ָּכאן ׁ ֶש ַה ִּנ ּקוּד הוּא ַּבדּ "וֹ וְ לֹא ְּבד" ּו ְּכ ִפי
אשוֹ ן ׁ ֶשל ַה ְּכ ָלל
ַה ּ ׁ ָשגוּר ְּב ִפי ַה ְ ּב ִריּוֹ ת ,וְ גַ ם ְּב ֶח ְלקוֹ ָה ִר ׁ
ֹאש'ַ ,ה ְּק ִר ָ
'ל ֹא ִאדּ "וֹ ר ׁ
יאה ַה ְּנכוֹ נָ ה ִהיא לֹא ִאדּ "וֹ
ר ׁ
ֹאש ַ#ל ִמ ׁ ְש ַקל ַה ּ ָפסוּ ק " ַו ֲא ַצוֶּ ה אוֹ ָתם ַ#ל־ ִאדּ וֹ
ֹאש'.
ֹאש" ְּב ֶ#זְ ָרא ,וְ לֹא ְּכ ִפי ַה ּ ׁ ָשגוּר 'ל ֹא ַאדּ " ּו ר ׁ
ָהר ׁ

ְמ "מ ָּלח

ַר ִּבי דָּ וִ ד ִמ ּטוֹ ִ ְלנָ א ,נוֹ ַדע ִּב ׁ ְשנִ ינ ּותוֹ ו ְּב ַצח ּות ְל ׁשוֹ נוֹ ,
ו ְּמ ִליצוֹ ת ַרבּ וֹ ת נִ ׁ ְש ַּת ְּמר ּו ִמ ּ ִפיוַ ּ .פ ַ#ם יָ ׁ ַשב וְ ָא ַמר:
יש ֲא ׁ ֶשר נִ ְמ ׁ ָשל ְל ַא ְר ַ ּב ַ#ת ַה ָ ּבנִ ים
"יוֹ ְד ִעים ַא ֶּתם ִמי ָה ִא ׁ
יש ֶה ָ#נִ י וְ ֶא ְביוֹ ןֶ ׁ .ש ֲה ֵרי
ׁ ֶש ַּב ַה ָּג ָדה? ֱהוֵ י אוֹ ֵמר זֶ ה ָה ִא ׁ
ִ ּב ְת ִח ָּלה ה ּוא ָח ָכםֶ ׁ ,ש ֵּכן 'ל ֹא ַל ֲח ָכ ִמים ֶל ֶחם' וְ ֵאין לוֹ
ּ ְפר ּו ָטה ְל ָפ ְר ָט ּה .ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָּזקוּ ק ְל ָמעוֹ ת נוֹ ֵטל ַה ְל ָואוֹ ת,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵאין ְּביָ דוֹ ְל ַה ֲחזִ ָירם וְ הוֹ ֵפ ְך ָל ָר ׁ ָשעֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ְּכ ָבר
נֶ ֱא ַמר 'ל ֹוֶ ה ָר ׁ ָשע ְול ֹא יְ ׁ ַש ֵ ּלם' .וְ ַכ ֲא ֶׁשר אוֹ זֵ ל ַּכ ְס ּפוֹ
ֲה ֵריה ּו ָּתםֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ַּ'תם ַה ֶּכ ֶסף' ,וּ ְכ ׁ ֶשהוּא ּפוֹ גֵ ׁש ֶאת
ַה ּ ַמ ְלוֶ ה הוּא ַמ ֲִ #מיד ּ ְפנֵ י ָּתם .וְ ָאז הוֹ ֵפ ְך ִל ְהיוֹ ת ׁ ֶ
'ש ֵאינוֹ
יוֹ ֵד ִַ #ל ׁ ְשאֹל'ֶ ׁ ,ש ֵּכן ִמי ּ ֶפ ִתי וְ יַ ׁ ְש ִאיל לוֹ ׁשוּ ב"?9

יהם ֶׁשל־יִ ְׂש ָר ֵאל?
ָּכ ְך ָהיָ ה ַ ּב ַ#ל ַה" ּ ְשׂ ַפת ֱא ֶמת" ְמ ָב ֵאר ֶאת דִּ ְב ֵרי ַה ַה ָ ּג ָדה " ֶׁש ּל ֹא ֶא ָחד ִ ּב ְל ָבד ַָ #מד ֵָ #לינוּ ְל ַכ ּלוֹ ֵתינוּ " :יוֹ ְד ִעים ַא ֶּתם ַמ ִהי ַה ִּס ָ ּבה ְל ָכל ָצרוֹ ֵת ֶ
ִ ּבגְ ַלל ֶׁש' ּל ֹא ֶא ָחד ִ ּב ְל ָבד' ֶׁ -ש ּל ֹא ָהיוּ יִ שְׂ ָר ֵאל ּ"כ ָּלם ְ ּבגֶ ֶדר ' ֶא ָחד'ּ ְ ,ב ַא ְחדוּ ת וּ ְב ַא ֲה ַבת יִ שְׂ ָר ֵאלְ .ו ָל ֵכן ' ַָ #מד ֵָ #לינוּ ְל ַכ ּלוֹ ֵתינוּ 'ִּ ,כי חוֹ ַבת ָה ִאחוּ ד מוּ ֶט ֶלת ְ ּב ָכל דּ וֹ ר.
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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
י"ב ניסן תשע"ז
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ּפ ָר ַ
הנ ִ
זכְרֹון ַ
ׁשת צַ ו – ִ
ִּסים
ָ

"ֹלא ת ֹאכַל עָ לָיו חָ מֵ ץׁ ,שִ בְעַ ת י ָמִ ים ּת ֹאכַל עָ לָיו מַ ּצֹות לֶחֶ ם עֹנִיּ ,כִי
בְחִ ּפָ זֹון יָצָאתָ מֵ אֶ ֶרץ מִ צ ְַרי ִם ,לְמַ עַ ן ּתִ זְּכ ֹר אֶ ת יֹום צֵאתְ ָך מֵ אֶ ֶרץ מִ צ ְַרי ִם
ּכ ֹל י ְמֵ י חַ ּיֶיָך" )דברים טז ,ג(
כותב הרמב"ן" :יזכיר בכאן ברבות הטובה
יזכור ימי עניו ומרודו ,שהיה עבד במצרים,
ולא ישכח את השם ,שהוציאו מן העבדות
ההוא לטובה הזאת ,אבל יזכור חסדיו
תמיד ,וייראו אותו ויעבדו לפניו כעבד
לאדוניו".
הנה סימן רע הוא לאדם ,כאשר הוא שוכח
את הניסיונות ,ההרפתקאות והמאורעות,
שעברו עליו מימי חלדו ,כשהוא עוקר מעצמו
את היופי המוסרי והרוחני ,שרכש בתקופת
הנסיונות ובהם ראה את יד ה' החזקה של
הבורא היחיד המנהיג ומסבב את כל
הסיבות.
שיכחה מעין זו מראה על ירידה מוסרית,
משום שימי עינוייו צריכים היו להחקק
בלבו כקניין נפשי עמוק ,כסגולה יקרה
החביבה עליו  -ובה ישתעשע מדי העלותה
על זכרונו.
והתורה הזהירה אותנו ,לבל נגיע ,חלילה,
למצב של שיכחת יציאת מצרים .כמו
שנאמר" :הִ ּׁשָ מֶ ר לְ ָך ּפֶ ן ּתִ ׁשְ ּכַח אֶ ת ה' אֲ ׁשֶ ר
הֹוצִיאֲ ָך מֵ אֶ ֶרץ מִ צ ְַרי ִם מִ ּבֵית עֲ ב ִ
ָדים )דברים
ו ,יב(".

פרשת צו – שבת הגדול
הפטרה" :וערבה" -מלאכי ג'

כניסה

יציאה

ר"ת

י"ם

18:27

19:40

20:27

וביאר האבן עזרא "פן תשכח ,כי עבד היית
בשפלות לב ,ותשכח העינוי והרעב והצמא,
שהיה לך במדבר ,ואף על פי כן ה' כלכל
אותך".

ת" א

18:45

19:38

20:24

חיפה

18:47

19:40

20:26

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

18:46

19:39

20:25

לאליהו ניזרי בן ימנה
וגלית בת מסודי
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ולילד אורי חיים בן שלי

כך אסור לו לאדם לשכוח ולטשטש מזכרונו
את ההרפתקאות ,הנסיונות והחסדים,
שנעשו לו מינקותו ועד אותו הרגע ,בו הוא
עומד ,כל רגע וכל שעה יוכיח לעצמו ,כי הוא
אסיר תודה לה' יתברך ,שהביאו עד הלום.
ובעלי הנפש היו משתדלים להנציח את
מעשי הנסים שבחייהם באמצעות עצם
מסוים הקיים וקבוע ,שיזכיר להם את רושם
ההתרגשות וההתעוררות מהתגלות השכינה
ע"י הנס.
כמו שכתוב על משה רבינו ,שקרא לבנו בשם
גרשום ,משום שהשם מורה על הנס ,שעשה
לו ה' ,שלמרות שהיה גר בארץ נכריה
והצליחו הקב"ה.
והעיר על זה הרלב"ג )שמות יח ,ג(" :אשר
יקרה לאדם נס מהראוי לעשות דבר מסויים,
כמו שעשה משה שקרא לשני בניו על שם
הנס וההצלה כי הצילו מחרב פרעה".
דוד המלך ע"ה אומר בתהלים" :זֵכֶר עָ ׂשָ ה
פלְאֹותָ יו ,חַ ּנּון ו ְַרחּום ה' )תהלים קיא ,ד(".
ְלנִ ְ
ופירש רש"י הקדוש :קבע לישראל שבתות
ומועדים ומצוות ,שנאמר בהם" :ו ְ ָזכ ְַרּתָ ּכִי
עֶ בֶד הָ י ִיתָ ּבְמִ צ ְָרי ִם" )דברים טז ,יב( ,לפי שהוא
חנון ורחום על בניו וחפץ להצדיקם.
בברכת שבת שלום וחג פסח כשר ושמח
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 ֲ

ֵלים לַ ּפֶ ַ
ְׁש ַרת ּכ ִ
ַ
סח
הכ ָ

ההלכות מוקדשות לעילוי נשמת משה בן גורג'יה ז"ל
אדם הרוצה להשתמש בפסח באותם כלים שמשתמש בהם כל השנה ,האם רשאי וכיצד?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':



















סכו"ם מטבח -יש אפשרות להשתמש על ידי הגעלה .הווי אומר ,שנותן סיר עם מים ע"ג האש ,ובשעה שהמים
מבעבעים ,נותן לתוכם את הסכו"ם .ותיכף לאחר מכן שוטף במים קרים.
פלאטה חשמלית -די שי ַעֲ רה עליה מים רותחים ישר מן הקומקום ,לאחר שרתחו המים .ולאחר שינקה היטב את הפלאטה
מכל חשש חמץ.
מחבת -די בהגעלה ,שנותנו לתוך מים רותחים .אולם במחבת מסוג "טפלון" לא מועיל הכשר וחייב לקנות חדש לפסח.
סירים -היות שמבשלים בהם גם חמץ ,חייבים להכשירם על ידי הגעלה במים רותחים .וקודם לכן חייב לרחצם היטב
ולנקותם מכל לכלוך.
כלי זכוכית -לשיטת הספרדים ,אינם בולעים חמץ ולכן אינם צריכים שום הכשר לפסח ,ואפילו הכניסו לתוכם חמץ גמור,
כגון בירה ,יש להתיר על ידי שטיפה בלבד .כלי זכוכית הנקראים פיירקס ,שמבשלים בהם על האש ,וכן דורלקס ,מותרים
בשטיפה והדחה בלבד .אולם לשיטת האשכנזים ,אין להם תקנה ואסור להשתמש בהם.
כלי חרס) -ספלי קפה( אין מועיל להם שום הכשר ,ואם השתמשו בהם בחם ,אין הגעלה מועלת להם כלל .ומכל מקום
"הכיור" שרוחצים בו הסירים והצלחות ,אפילו אם הוא עשוי מחרסינה  -י ַעֲ רה עליו רותחים ,ואז מותר להשתמש בו בפסח.
תנור -חייב לשפשף היטב דפנות התנור בחומר ניקוי )עם צמר פלדה( מכל שמנונית ,שנספגה שם .לאחר שהבריק את
התנור מדליקו על ריק למשך שעה ,בטמפרטורה הגבוהה ביותר .ואף ידאג שעד כניסת החג יעברו  24שעות ,שלא
השתמשו בו כלל.
מיקרוגל -ראשית עליו להוציא את כלי הזכוכית שבו )ניתן לשליפה( ולהדיחו במים רותחים .ולאחר מכן עליו לנקות היטב
את הדפנות עם חומר פוגם .ואף לשים כוס מים ,ובתוכו חומר ניקוי  -ולהדליק למשך רבע שעה .וכן לא להשתמש 24
שעות במכשיר.




נה
מ ָ
סד עִ ם ַאלְ ָ
ח ֶ
ֶ
היה זה בחודש ניסן בשנת ה'תרע"א .לאחר בדיקת חמץ בביתו של הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ'יק מבריסק זצוק"ל .בשעה
מאוחרת בלילה ,הגיעה אישה אלמנה ,אם לשלושה עשר ילדים אל רבינו ודמעותיה זולגות על לחיה ,כי אין לה מאומה מצורכי
החג.
הלך הגאון אל הארון ,שבו הניחה אשתו את מצרכי החג ,שטרחה ימים רבים בהכנתם ,כדי שיספיקו לכל האורחים הרבים
שיסעדו על שולחנו בחג .לקח הרב את הכל ,והטעין בעצמו את כל המצרכים על עגלה רתומה לסוס ,ושלח את העגלה
לבית האלמנה.
למחרת בבוקר קמה הרבנית ,והנה שוד ושבר .כל מצרכי הפסח נעלמו כלא היו ,ותהום כל העיר :מצרכי הפסח נגנבו מבית
הרב ...כמובן ,לשמע דברים אלו כל בני העיר הזדרזו ומיהרו לשלוח מכל טוב לבית ה'מרא דאתרא' ,על מנת שיספיק לו לכל
ימות החג .לאחר הסדר גילה הגאון רבי חיים לאשתו ,כי הוא היה הגנב ...לשאלתה ,כיצד חשב להשאיר את הבית ללא
כל מצרך לחג הפסח ,השיב כי הוא כ'רב העיר' ,ידע שלעולם לא ישאירוהו ללא אוכל ,אך לאותה אלמנה מסכנה אין מי
שידאג...

אֹור ִ
כנ ַ
צוַת ַ
ִ
חים
ָסת
ְ
ה ְ
מ ְ
באחד מלילות הסדר ,התארח אורח על שולחנו של הרה"ג ר' חיים סולובייצ'יק מבריסק .הסדר הסתיים לאחר חצות הלילה
והאורח חשש ללכת לבדו באישון לילה ברחובות העיר ,עד אכסנייתו המרוחקת .ראה ר' חיים את פחדו ,ואמר לו כבדרך אגב:
"בוא ונצא יחד לטייל קמעה בעיר ,כדי לשאוף אוויר צח" .רבי חיים ליווה את האיש ,שלא חש בכוונתו של הרב ,עד שהגיעו
לבית מלונו .כששב ר' חיים לביתו ,היה כמעט בוקר ,והוא הלך מיד לביה"כ להתפלל שחרית .לאחר מכן אמר לבני
משפחתו" :הלילה קיימתי מצוות הכנסת אורחים בשלמות ,עם מצוות לווייה".
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
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הַ קְ ָּדׁשַ ת הֶ עָ לֹון

מְ נּוי ִים

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

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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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְ ָאכִים-

ִיאֹורסֹון זצ"ל  -הָ 'צֵמָ ח צ ֶֶדק'
הָ ַרב מְ נַחֵ ם מֶ נ ְֶדל שְ נ ְ

האדמו"ר הרב מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל המכונה 'צמח צדק' :נולד ב-כ"ט אלול ה'תקמ"ט
) (1789בעיר ליאזני ונקרא על שם הרה"ק ר' מנחם מנדל מהארודוק .אביו ,ר' שלום שכנא .נכדו
של ר' שניאור זלמן מלאדי ,וחתן בנו האדמו"ר האמצעי .בן  23היה כשנפטר סבו ,וכל השנים גדל
ולמד בביתו )אמו נפטרה כשהיה כבן  3ועל פי צוואתה עבר להתגורר עם סבו "בעל התניא" ,שמאז גדלו
ולמדו( .עד לשנת הבר-מצווה למד רק נגלה ,אח"כ בעצת סבו החל ללמוד גם את תורת הנסתר.
מתמיד בלימודיו ,לרוב בצוותא עם חבריו ר' נחמיה מדוברובנה ור' יהודה לייב מדווינסק.
שימש כאדמו"ר השלישי לבית חב"ד .נתפרסם כעילוי וגדול בתורה בנגלה ובנסתר ומכל קצות
רוסיה נשלחו אליו שאלות הלכתיות .פעל רבות להצלת בחורים יהודים מגזירת הקנטוניסטים.
עקב מלחמותיו הרבות נגד המשכילים היהודים ,ישב במעצר עשרים ושתיים פעמים .פורה
מאוד בתחום הכתיבה וחידושי תורה ואף היום ,נשארו ממנו בכתב-יד אלפי גיליונות שלא נדפסו.
מלומד בנסים .רבים פנו אליו ונושעו .נפטר ברוסיה ב-י"ג ניסן ה'תרכ"ו ) .(1866חי כ 77-שנים.
ילדיו :שישה בנים ושתי בנות )מרת ראדע פריידא ומרת דבורה( וכולם צדיקים וידועי שם )בן נוסף
נפטר בגיל צעיר( .בנו הבכור ,ר' ברוך שלום )נשאר אחר פטירת אביו בליובאוויטש ,וסירב לקבל משרת
אדמו"ר( .בנו השני ,ר' יהודה לייב )המהרי"ל ,הקים אחר פטירת אביו את חצר "חב"ד-קאפוסט" ,נפטר
כחצי שנה אחרי אביו ,אך בניו המשיכו לנהל את החצר( .בנו השלישי ,ר' ישראל נח )המהרי"ן ,הקים אחר
פטירת אביו את חצר "חב"ד-ניעז'ין"( .בנו הרביעי ,ר' חיים שניאור זלמן )הקים אחר פטירת אביו את חצר
"חב"ד-לאדי" ,את החצר הזו ניהל אחריו בנו( .בנו החמישי ,ר' יוסף יצחק )הקים אחר פטירת אביו את
חצר "אוורוטש" ,בסגנון חסידות צ'רנוביל( .בנו השישי ,ר' שמואל )מהר"ש ,מילא את מקום אביו
בליובאוויטש(.

מספריו• :אור התורה 42 -כרכים של מאמרים ודרושים על פ"ש וחגים •ביאורי הזוהר -דרושים
וביאורים על הזוהר •דרך מצוותיך -טעמי המצוות עפ"י החסידות •מאמרי אדמו"ר הצ"צ -מאמרי
חסידות •ספר החקירה -הוכחות על חידוש העולם בדרך המחקר ,הקבלה והחסידות •צמח צדק-
פסקי דינים וחידושים על הש"ס •רשימת מאמרי דא"ח •תהילים אהל יוסף יצחק -ביאור על
תהילים •ספר הליקוטים  -סדרה בת עשרות כרכים ,שהודפסה על ספריו.

ר

יב פרץ בין פריץ העיירה לבין היהודי ,שחכר את משקו ואת פונדקו .כעס הפריץ על היהודי והודיע לו ,שמהיום והלאה בטלה החכירה מכל
וכל! נדהם היהודי :בלא השדות והפונדק החכורים יוותר ללא מקור פרנסה! עצוב ומדוכא ,כאדם שעולמו חרב עליו ,בא האיש האומלל אל הרבי
בעל ה"צמח צדק" ,וסח באזניו את הצרה ,שפקדה אותו.

הרבי האזין לדברי היהודי ,ולבסוף נתן לו אגרת עבור יהודי אחר ,בשם ר' משה ,המתגורר בעיירתו" .מכתב זה יעזור לך" ,עודדו ,והיהודי יצא
מחדרו רגוע .בהיותו ברחוב הביט אל מעטפת המכתב  -ונפלו פניו :על המעטפה נכתב "לכבוד ר' משה ראטנר" .התפלא האומלל ,היתכן,
שה"צמח צדק" טעה והחליף משה במשה?
זאת לדעת :שני יהודים הנושאים את השם משה התגוררו בעיירה .אחד מהם ,המכונה "משה הקטן" )משום קומתו הנמוכה( ,היה אדם עשיר,
ויחסיו עם פריצי האזור – היו מצוינים .ואילו משה השני ,שהכל כינוהו "משה הגדול" )משום קומתו הגבוהה( ,היה אמנם אדם מכובד ,אך לא
עסק בצרכי הציבור .שם משפחתו של "משה הגדול" היה ראטנר.
התפלא היהודי :מדוע פונה ה"צמח צדק" למשה הגדול שישתדל בעדי ,כלום אין כאן טעות? נבוך ואובד עצות עמד בפתח בית הרבי .להיכנס
ולשאול את הרבי על העניין  -לא העז .ללכת אל משה הגדול גם כן לא רצה .לבסוף החליט להימלך בבני ביתו של הרבי ולנהוג בעצתם .הוא
פנה אל אחד מבניו של ה"צמח צדק" וספר לו על לבטיו" .אבי אינו טועה" ,השיב הבן" .סע לעיירתך ועשה ,כפי שאמר לך לעשות".
כשהגיע היהודי לעיירתו פנה אל משה ראטנר ,הוא "משה הגדול ,והגיש לו את מכתבו של הרבי .הלה התפלא למראה אגרתו של הרבי .אך
את מצוות הרבי החליט לקיים" .עלה ושב בחדרון הקטן שבעלית הגג" ,אמר ליהודי שבא אל ביתו" ,אמור שם תהלים ,נמתין לישועה שתבוא,
ואולי תבוא היא באמצעותי" .עלה החוכר לחדרון ,ובעינים נוטפות דמעות קרא פרקי תהלים .יומיים תמימים ישב שם ,והישועה עדיין לא באה.
ביום השלישי נקלעה כרכרה הדורה רתומה לסוסים אבירים לקרבת ביתו של ר' משה הגבוה  -שקעה שם בבוץ סמיך ואחד מציריה נשבר .יום
חורף גשום היה אותו יום ובתוך הכרכרה השבורה ישבו הפריץ ובתו הצעירה ורעדו מקור .שעות ארוכות ישבו כך ,ואיש לא בא לעזרתם .היום
ירד ומבעד לחרכי הכרכרה הבחין הפריץ באור חלוש ,הבוקע מעליית גג סמוכה .בלית ברירה עזב הפריץ את הכרכרה ופנה אל עליית הגג
לבקש עזרה .הוא הקיש על דלת העץ ,והחוכר ,ששלושה ימים אומר תהלים בעלייה ,ניגש לדלת ופתחה .מצמץ החוכר מול פני הפריץ ,אדם
רע מעללים שנשלו מפרנסתו .אולם הפריץ לא הכירו ושטח בפניו את הבקשה" :עזרו לי ,כרכרתי נשברה ,ואיננו יכולים להיחלץ מן הבוץ".
פנה החוכר להעיר את ר' 'משה הגדול' ולספר לו על האורח .הלה ניגש והזמינו ללגום כוס תה חם .עד מהרה הובאה לבית גם בת הפריץ
והשניים נהנו מהכנסת האורחים .הם אכלו ושבעו ,לנו את שנתם ,ובבוקר תוקנה הכרכרה והייתה נכונה לצאת לדרך .בטרם יצאו ,ניגש הפריץ
וביקש לשלם" .לא אקח כסף ממך" ,סירב 'משה הגדול'" .יהודי אינו מכניס אורחים תמורת בצע כסף .אולם אם באמת ברצונך לגמול עמי טובה
 תוכל לעשות זאת :אחד מידידיי חכר את השדות והפונדק שלך בעבר .אתה נישלת אותו מתפקידו ,והאיש נותר ללא פרנסה .מצבו אינו קל.עליו לפרנס אישה וילדים .השב לו את השדות ואת הפונדק  -ויהא זה חסדך עמדי!".
מסכים אני" ,התלהב הפריץ אסיר התודה" .ויותר מכך :את הפונדק אתן לידידך במתנה!" .ואכן ,החוכר חזר אל שדותיו והפונדק הפך
לנחלתו .עתה הבין כי רבינו ידע ,כמובן ,את אשר הוא כותב על מעטפת המכתב ,ולא היה לו להרהר על כך) ...מעשיהם של צדיקים(.
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כידוע ,משתדלים חסידי ברסלב להביא את ילדיהם לאומן לציון
הקדוש של ר' נחמן זצוק"ל לפני הגיעם לגיל שבע .לפיכך לקח
ר' אהרן את בנו לאומן כשהתקרב לגיל שבע .עומדים ר' אהרן
ובנו ליד הציון הקדוש ומתפללים ,ולפתע מתקרב אדם ,קסקט
משוך על מצחו ,לבוש בגדי כפרי .כשפתח את פיו והחל לדבר
באידיש הבין כי יהודי לפניו .הרבה זמן לא היה לו להקדיש
ליהודי זה ,כי בתוך שעות ספורות היה עליו לטוס בחזרה ארצה.
"אני לא רוצה לעכב אותך" אמר" ,תוכל לעשות עימי טובה?"-
"בעזרת ה' ,מה תבקש?" .הזקן סיפר ,שיש לו בת בישראל,
והקשר עימה מאוד קשה ,מאחר שאין לו טלפון ,התקשורת
נעשית ע"י מכתבים .בזמן האחרון גם זה פסק ,הוא מודאג מכך,
שהבת לא כותבת ומקווה שהכל בסדר ומבקש" :כשתגיעו
לישראל ,צלצלו ומסרו לה דרישת שלום מאבא ,ואם תוכל לכתוב
מכתבים כמקודם ,אני מאוד אשמח".
"בשמחה רבה נעשה זאת ,אצלצל אליה מיד עם בואי לשדה
התעופה בישראל ,רק תן לי את מספר הטלפון שלה"" .טלפון?"
אמר הקשיש" ,אמרתי לך ,שאין לי"" -לא שלך ,את שלה!" אמר
ר' אהרן בסבלנות" .אני לא מתקשר אליה אף פעם ,כי אין לי
טלפון"" .בסדר .תן לי את הכתובת שלה ,ואני כבר אמצא את
מספר הטלפון לבד" .אך הלה לא זכר את כתובת הבת.
ר' אהרן הציע לקשיש שישוב לביתו ויביא מעטפה עם כתובת
הבת .הקשיש השיב שזה מעבר לכוחותיו ,הוא גר בקצה העיר,
בקושי ובעמל רב הגיע לציון הקדוש ,וכל זה רק בגלל דאגתו
וגעגועיו לבתו ,הוא התפלל שימצא מישהו מישראל ,שיעביר את
דרישת השלום ממנו ,היה זה מאמץ קשה מאד עבורו ,לא שייך
שישוב לביתו לחפש מכתב ולחזור.
"ברצון הייתי מצטרף איתך לביתך ע"מ להביא את הכתובת"
אמר ר' אהרן" ,אך עומד אני לפני טיסה וכל עיכוב יכול לעלות
באיחור הטיסה .מצטער סבא" סיים את הדו שיח" ,עם כל הרצון
הטוב לא ניתן למצוא אדם בין שישה מיליון תושבי ישראל ".
כאב לר' אהרן על שלא יכל לעזור לקשיש ,אך לא הייתה לו שום
ברירה .ואז קם הקשיש מעל הספסל עליו ישב ואמר" :בזכות
הצדיק ר' נחמן בן פייגא שאנו עומדים על ציונו ,יעזור ה'
שתפגשו אותה ותמסרו לה דרישת שלום מאבא" .ר' אהרן
התאפק שלא לפרוץ בצחוק על הנאיביות שלו .הוא איחל לקשיש
"שבזכות הצדיק נשמע כולנו במהרה בשורות טובות" וכך נפרדו
להם השניים לשלום .ר' אהרן ובנו שבו לישראל .מיד כשהגיעו
לבית ,התלונן הילד על כאבי בטן.
בתחילה חשבו הוריו ,כי כאב זה נובע מהנסיעה הארוכה ,לפיכך
נתנו לו כוס תה חם ,אך זה לא הועיל .על כן קבעו תור למחרת
בקופ"ח .בחצות הלילה החל הילד לגנוח מכאבים ,הם נתנו לו
משככי כאבים ,אך ללא הועיל .עבר עליהם לילה ללא שינה.
למחרת לקחוהו בדחיפות לקופ"ח ,הילד עמד בפנים חיוורות
לפני הרופא ומקופל מכאבים ,הרופא בדק וכעבור רגעים ספורים
פסק "דחוף לבית הרפואה!" והוסיף "אני חושש לדלקת
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
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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
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בתוספתן ,ובמצב כזה עלול התוספתן להתפוצץ בחלל הבטן ,ואז
מדובר בדבר הרבה יותר רציני ,שיכול להגיע לסכנת נפשות" .ר'
אהרן לא היסס ,ופנה מיד לחדר מיון.
רופא צעיר קיבל את פניהם ,קרא את הטפסים ,שאל מספר
שאלות ,ולאחר מכן קבע "כנראה יצטרכו לנתח בדחיפות" .מאחר
שמדובר בניתוח חירום בלי הכנה מספקת ,הורה הרופא להצמיד
אחות לילד ,שתעשה עימו את כל ההכנות הדרושות לניתוח .קשה
היה לר' אהרן המעבר החד ,לפני פחות מ 24-שעות עמד
במרחק אלפי קילומטרים בציון הקדוש באומן ,ופתאום ניתוח.
האחות ,שהוצמדה עזרה הרבה .היא הייתה זריזה ואחראית,
דאגה לבדיקות דם ,רצה ממקום למקום כדי לקצר הליכים,
הבדיקות נשלחו למעבדה ,בציון המילה "דחוף" .מילאה טפסים
לגבי אלרגיות ,רגישויות ,מחלות קודמות.
בין היתר שאלה "מה אכל הילד ב 24-שעות אחרונות?"" -לא
היינו בארץ ,שבנו מחו"ל ,והוא נשנש חטיפים ,סוכריות ושוקולד".
"איפה הייתם?" התעניינה" .באומן" לחש הילד מתוך כאביו "אצל
רבי נחמן" ."...באומן?" התרוממה האחות בהפתעה" ,מעניין ,אני
ילידת המקום ,אך שנים רבות לא ביקרתי שם" .ואז שאלה" :אולי
שתית מהמים ,שיש שם בברזים? הם הרי אינם ראויים לשתיה".
"הבאנו מים מינרליים מהארץ " .ולפתע התעורר בר' אהרן משהו,
"את מאומן ...אולי את מכירה יהודי קשיש מאומן בשם "?....וכאן
נקט בשמו של הקשיש ,בחושבו שאולי יוכל דרך האחות לאתר
את בתו" .זה אבא שלי!" ,קראה האחות בהפתעה.
"מה?!" קרא ר' אהרן המום ונרגש" ,את בתו" " -כן!" השיבה .היא
הייתה נרגשת ומופתעת מאותה דרישת שלום ישירה ,שקיבלה
מאביה" .דיברנו עם אביך ,הוא ביקש ,שתגבירי את הקשר עימו".
פיה נפער בתדהמה" .הוא ביקש ממכם?" שאלה" ,כן ,אבל לא
היה בידי כתובת או מספר טלפון ,ולא חשבתי שנמצא את בתו
בארץ ישראל על סמך השם שלה"" .ומצאתם!" ,אמרה
בתדהמה .ר' אהרן סיפר לה על הדו שיח ,שהיה לו עם אביה
באומן ,וכיצד סיים ואמר שבזכות הצדיק שאנו עומדים על ציונו
ה' יעזור ,שתמצאו את הבת שלי ותמסרו לה דרישת שלום.
מרוב התרגשות פרצה בבכי ,ואמרה" :תארו לעצמכם ,מכל
האנשים באומן ,הוא פנה דווקא אליכם ,ומכל האחיות בארץ,
נבחרתי אני ללוות אתכם ,ומכל השאלות שבעולם שאלתי את
השאלה' ,מה הילד אכל' שהובילה אותנו לאומן ...ומשם לאבי,
שהאמין בתמימות למצוא את בתו בזכות הצדיק שעמד על
קברו".
הניתוח עבר בהצלחה ,הילד החלים במהירות ושב להיות ככל ילד
מילדי כיתתו .הבת החלה לבקר עם בני משפחתה בשבתות אצל
ר' אהרן ,ואף טסה מספר פעמים לאוקרינה לבקר את אביה
הקשיש ולטפל בו .כעבור שלוש שנים נפטר והלך לבית עולמו
אביה של האחות ,בתו דאגה להעלותו ארצה והוא נטמן בבית
העלמין בצפת בחלקה החדשה.
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

ַחג ַה ּ ֶפ ַסח

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

ּ ְפ ִניני ֵני ְּת ִפ ָּלה ְוהוֹ ָד ָאה ַעל ֵס ֶדר ַה ַה ָ ּג ָדה

ְוּר ַחץ – ק ֶֹדם ֲא ִמ ַירת ַה ַהגָּ ָדה
תעג ו(
ילה" )שו"ע תע
"נוֹטל יָ ָדיו ְלצ ֶֹרִ טבּוּל ִראשׁוֹן וְ א יְ ָב ֵרַ על ַהנְּ ִט ָ
ֵ

דּוּע ַמ ְק ִפּ ִידים ָאנוּ ַדּוְ ָקא ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ִלטֹּל
דוּעה ִהיא ַה ְשּׁ ֵא ָלהַ :מ ַ
יְ ָ
נוֹהגִ ים
יָ ַדיִ ם ק ֶֹדם ֲאכִ ַילת ַהכַּ ְר ַפּסַ ,אף ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַאר יְ מוֹת ַה ָשּׁנָ ה ֵאינֶ נּוּ ֲ
ִלטֹּל יָ ַדיִ ם ק ֶֹדם ֲאכִ ַילת ָ'דּ ָבר ֶשׁ ִטּבּוּלוֹ ְבּ ַמ ְשׁ ֶקה' כְּ ֶשׁ ִשּׁעוּרוֹ ָפּחוֹת
ִמכַּ זַּ יִ ת ְ)ר ֵאה שו"ע או"ח קנח ד ,ומ"ב ָשׁם ס"ק כ(?
ְבּ ֶד ֶרְ דּרוּשׁ ֵבּ ֵאר ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי יִ ָשּׂשכָ ר דֹּב ִמ ֶבּעלז:
אוֹמ ִרים ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ִהנּוֹ ִבּ ְב ִחינַ ת ְ'תּ ִפ ָלּה'
ֵס ֶדר ַה ַ'הגָּ ָדה' ֶשׁ ָאנוּ ְ
ַה ְמּ ַחיֶּ ֶבת נְ ִט ַילת יָ ַדיִ ם ְל ָפנֶ ָיהְ ,ל ִפיכָ ִ תּ ְקּנוּ ָלנוּ נְ ִט ַילת יָ ַדיִ ם
חוֹבת נְ ִט ַילת ַהיָּ ַדיִ ם ִל ְת ִפ ָלּה.
עוּתהּ יְ ֵדי ַ
ַלכַּ ְר ַפּסֶ ,שׁנֵּ ֵצא ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
עלזְ א' ח"ג עמ' רפ
מוֹר"י ֶבּ ְ
ַ'א ְד ֵ

ַל ָשּׁנָ ה ַה ָבּ ָאה ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
"ה ַשׁ ָתּא ָהכָ אַ ,ל ָשּׁנָ ה ַה ָבּ ָאה ְבּ ַא ְר ָעא ְדיִ ְשׂ ָר ֵאל"
ָ
סוֹפר':
ָדּ ַרשׁ ָמ ָרן ַה ֲ'ח ַתם ֵ
הוֹפ כָּ ל
עוֹל ִמיםֵ ,
בוֹרא כָּ ל ָ
ְבּ ַליְ ָלה זֶ ה ֶשׁכֻּ לּוֹ ִשׁירוֹת וְ ִת ְשׁ ָבּחוֹת ְל ֵ
הוּדי ְל ֵ'בית כְּ נֶ ֶסת' ִבּזְ ֵעיר ַאנְ ִפּין ,כַּ ֲא ֶשׁר ֵבּין כְּ ָת ָליו ְמ ַה ְד ֲה ִדים
ַבּיִ ת יְ ִ
עוֹל ִמים ַבּ ֲא ִמ ַירת ֵס ֶדר ַה ַהגָּ ָדה,
קוֹלוֹת רֹןִ ,שׁיר וָ ֶשׁ ַבח ְל ַחי ָה ָ
עוּדה ַה ְקּ ָצ ָרה ֶשׁבּוֹ נֶ ֱאכֶ ֶלת ֵבּין ֶח ְציוֹ ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל
וַ ֲא ִפילוּ ַה ְסּ ָ
ַה ַה ֵלּל ְל ֶח ְציוֹ ֶשׁ ְלּ ַא ֲח ָריו.
"ה ַשׁ ָתּא
אוֹמ ִרים ְבּ ֵס ֶדר ַה ַהגָּ ָדהָ :
ְלאוֹר זֹאת יֵ שׁ ְל ָפ ֵרשׁ ֶאת ֶשׁ ָאנוּ ְ
ָהכָ א ַל ָשּׁנָ ה ַה ָבּ ָאה ְבּ ַא ְר ָעא ְדיִ ְשׂ ָר ֵאל"ֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָא ְמרוּ ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם
"ע ִת ִידין ָבּ ֵתּי כְּ נֵ ִסיּוֹת ָוּב ֵתּי ִמ ְד ָרשׁוֹת ֶשׁ ְבּ ָב ֶבל
ִל ְב ָרכָ ה ְ)מגִ ָלּה כט א(ֲ :
ֶשׁיִּ ָקּ ְבעוּ ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל" ,וְ ָלזֹאת ְמיַ ֲח ִלים ָאנוּ כִּ י ָא ְמנָ ם ַע ָתּה ָאנוּ
לוֹמר ֶאת ַה ַהגָּ ָדה ְבּ ַביִ ת
ְבּגָ לוּתַ ,א כְּ ֶשׁ ָתּבֹא ַהגְּ ֻא ָלּה ְבּ ָקרוֹב נִ זְ כֶּ ה ַ
זֶ ה ֶשׁיִּ ָקּ ַבע ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
סוֹפר' ח"ב עמ' רלו
ְ'דּ ָרשׁוֹת ֲח ַתם ֵ

הוֹד ָאה
ִע ַקּר ִמ ְצוַ ת ַה ִסּפּוּר – ָבּ ָ
יצ ַיאת
"וַ ֲא ִפילוּ כֻ ָלּנוּ ֲחכָ ִמים ,כֻּ ָלנוּ נְ בֹנִ יםִ ...מ ְצוָ ה ָע ֵלינוּ ְל ַס ֵפּר ִבּ ִ
ִמ ְצ ַריִ ם"
וּמה ְבּכָ ֶ שׁנִּ ְהיֶ ה 'כֻ ָלּנוּ ֲחכָ ִמים' ,וְ כִ י
עוֹלה כְּ ֵמ ֵא ֶל ָיהָ :
ַה ְשּׁ ֵא ָלה ָ
אוֹריְ ָתא?
אוֹתנוּ ִמ ִמּ ְצוָ ה ְדּ ָ
יַ ֲע ֶלה ַעל ַה ַדּ ַעת ֶשׁ ֻע ְב ָדּה זֹאת ִתּ ְפטֹר ָ
תּוֹרה':
אשׁי יְ ִשׁ ַיבת 'קוֹל ָ
ֵפּ ֵרשׁ ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ֶא ְר ֶלנְ גֶּ ר ֵמ ָר ֵ
כוֹלים ָהיִ ינוּ ַל ֲחשֹׁב כִּ י ַתּכְ ִלית ִמ ְצוַ ת ִספּוּר יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם הוּא
יְ ִ
וּמ ֵמּ ָילא ִהיא נוֹגַ ַעת ַרק ְל ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ
ֵתּאוּר ַהנִּ ִסּים ֶשׁ ֵא ְרעוּ ִע ָמּנוִּ ,
ַמכִּ יר ָוּב ִקי ִבּ ְפ ָר ֵט ֶיהםַ .על כֵּ ן ִה ְדגִּ ישׁ ַבּ ַעל ַה ַהגָּ ָדה כִּ י ֲא ִפלּוּ
פּוּרי ַהנִּ ִסּים ַחיָּ ִבים ָבּהְּ ,ל ַל ְמּ ֵדנוּ
ֲחכָ ִמים וּנְ בוֹנִ ים ַה ְבּ ִק ִיאים ְבּ ִס ֵ
הוֹד ָאה ,כִּ ְלשׁוֹן ָה ַר ְמ ָבּ"ם
ֶשׁ ִע ַקּר ַתּכְ ִלית ַה ִמּ ְצוָ ה הוּא ַה ִהלּוּל וְ ַה ָ
"שׁ ִצּוָּ נוּ ְל ַס ֵפּר ִבּ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ֵליל ֲח ִמ ָשּׁה
)סה"מ ֲע ֵשׂה קנז(ֶ :
ָע ָשׂר ְבּנִ ָיסן ...וְ יַ ֲא ִריַ ה ְדּ ָב ִרים ְבּ ַהגְ ָדּ ַלת ָמה ֶשׁ ָע ָשׂה ָלנוּ ַה ֵשּׁם...
ְוּבהוֹדוֹת לוֹ יִ ְת ָבּ ַרַ על ָמה ֶשׁגְּ ָמ ָלנוּ ֵמ ֲח ָס ָדיו".
אוּרי ַהגָּ ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח
ִ'בּ ְרכַּ ת ַא ְב ָר ָהם' – ְפּ ָס ִחיםֵ ,בּ ֵ

ַבּ ַעל ַהנֵּ ס ַה ַמּ ְר ֶבּה ְל ַס ֵפּר ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻשׁ ָבּח
יצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻשׁ ָבּח"
"וְ כָ ל ַה ַמ ְּר ֶבּה ְל ַס ֵפּר ִבּ ִ
דּוּע ָאנוּ ְמ ַשׁ ְבּ ִחים כָּ ל כָּ ֶ את ַה ַמּ ְר ֶבּה
ָתּ ַמהּ ַבּ ַעל ַה ְ'שּׂ ַפת ֱא ֶמת'ַ :מ ַ
הוּבא ֶשׁ ַר ִבּי
ְל ַס ֵפּר ִבּ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ םֲ ,הלוֹא ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )לג ב( ָ
הוֹסיף ַעל נֻ ַסּח ַה ְתּ ִפ ָלּה ִמלּוֹת
יח ַה ִצּבּוּר ֶשׁ ִ
ֲחנִ ינָ א גָּ ַער ִבּ ְשׁ ִל ַ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַרֶ ,שׁכֵּ ן ֲא ִריכוּת זוֹ ֵאינָ הּ ְמ ַב ֵטּאת ֶשׁ ַבח
ֶשׁ ַבח ַל ֵ

ֶא ָלּא ְל ֵה ֶפ.
יוֹתר ִמכְּ ִפי ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ַאנְ ֵשׁי
ֵוּב ֵארָ :אכֵ ןַ ,ה ַמּ ֲא ִריְ בּ ִשׁ ְבחוֹ ֶשׁל ָמקוֹם ֵ
כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
דוֹלה פּוֹגֵ ם ִבּכְ בוֹדוֹ ֶשׁל ָמקוֹםַ ,א שׁוֹנֶ ה הוּא ַבּ ַעל ַהנֵּ ס
מּוֹדה ַעל נִ סּוֹ ַבּ ָמּקוֹם ַוּבזְּ ַמן ֶשׁבּוֹ ֵא ַרע לוֹ ַהנֵּ סֶ ,שׁ ַא ְדּ ַר ָבּה ,כְּ כָ ל
ַה ֶ
הוֹד ָאה.
חוֹבת ַה ָ
יּוֹסיף ְלהוֹדוֹת כָּ  יִ גְ ְבּרוּ ִסכּוּיָ יו ָל ֵצאת יְ ֵדי ַ
ֶשׁ ִ
הוֹציא ַה ָקּדוֹשׁ
וּמ ְצ ִה ִירים" :וְ ִאלּוּ א ִ
ימים ַ
ִמ ִסּ ָבּה זוֹ ָאנוּ ַמ ְק ִדּ ִ
ָבּרוּ הוּא ֶאת ֲאב ֵֹתינוֲּ ...ה ֵרי ָאנוְּ ...מ ֻשׁ ְע ָבּ ִדים ָהיִ ינוּ ְל ַפ ְרעֹה
ְב ִמ ְצ ַריִ ם"; כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָאנוּ ַע ְצ ֵמנוּ נֶ ֱח ָשׁ ִבים ַבּ ֲע ֵלי ַהנֵּ סְ ,ל ִפיכָ " כָּ ל
ַה ַמּ ְר ֶבּה ְל ַס ֵפּרֲ ...ה ֵרי זֶ ה ְמ ֻשׁ ָבּח".
ְ'שׂ ַפת ֱא ֶמת' ֶפּ ַסח תרמ"ז

ַשׁ ֲע ֵרי ָשׁ ַמיִ ם נִ ְפ ָתּ ִחים ְל ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ִמ ְת ַחכֵּ ם ִל ְשׁאֹל
יוֹד ַע ִל ְשׁאֹל – ַא ְתּ ְפּ ַתח לוֹ"
"וְ ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
דּוּע נֶ ֱא ָמר ַ'א ְתּ' ִבּ ְלשׁוֹן נְ ֵק ָבה?
ַמ ַ
ִמנְ ָהג נָ פוֹץ ְבּ ֶק ֶרב ֲח ִס ִידים וְ ַאנְ ֵשׁי ַמ ֲע ֶשֹה ִל ְקרֹא ֶאת ְמגִ ַלּת
)שׁ ָל"ה
'שׁיר ַה ִשּׁ ִירים' ְבּ ֵליל ַה ֶפּ ַסח ְל ַא ַחר ִסיּוּם ַה ֵ'סּ ֶדר' ְ
ִ
סוּקי ִשׁיר
יוּבאוּ ְר ָמזִ ים נִ ְפ ָל ִאים ִמ ְפּ ֵ
ְפּ ָס ִחים תז וְ עוֹד(ְ .ל ַה ָלּן ְ
ַה ִשּׁ ִירים ַעל גּ ֶֹדל ַמ ֲע ַלת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן:

רוּתא
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
יאנִ י ַה ֶמּ ֶלֲ ח ָד ָריו" )שה"ש א ד(
רוּצה ֱה ִב ַ
"מ ְשׁכֵ נִ י ַא ֲח ֶרי נָּ ָ
ָ

אשׁי ֵתּבוֹת ָ'א ֵמן'ְ ,ל ַל ֶמּ ְד כִּ י
רוּצה" – ָר ֵ
"מ ְשׁכֵ נִ י ַא ֲח ֶרי נָּ ָ
ָ
ִבּ ְשׂכַ ר ַה ַה ְק ָפּ ָדה ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן זוֹכֶ ה ָה ָא ָדם ֶשׁיְּ ֻקיַּ ם בּוֹ:
יאנִ י ַה ֶמּ ֶלֲ ח ָד ָריו" ,כְּ ִד ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ַ
"ה ִב ַ
ֱ
)שׁ ָבּת קיט ב(" :כָּ ל
פּוֹת ִחין לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן".
ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ – ְ
תּוֹרה' )מוּנְ ַקאטשׁ( מהד' ט' אוֹת יחְ ,וּר ֵאה ֵ'מ ָאה ְק ִשׂ ָיטה'
ִ'דּ ְב ֵרי ָ
]ל ָר ָמ"ע ִמ ָפּאנוֹ[ סי' פו
ְ

אוֹתיּוֹת ַה ְשּׁנִ יּוֹת ַבּ ֵתּבוֹת
לוֹמרָ :ה ִ
תוֹס ֶפת נ ֶֹפֶ א ְפ ָשׁר ַ
ְבּ ֶ
רוּצה" ִהנָּ ן ַ'שׁ ַחר'ֶ ,ר ֶמז ְל ַמ ֲע ָל ָתהּ
"משְׁכֵנִ י ַא ֲח ֶרי נָּ ָ
ָ
דוֹלה ֶשׁל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר כְּ ִמנְ ַהג
ַהגְּ ָ
ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים.

ֵ'עינֵ י ָה ֵע ָדה' ִשׁיר ַה ִשּׁ ִירים א ד

שׁוּבְ ל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים
ְבּ ְ
שׁוּרי ֵמרֹאשׁ ֲא ָמנָ הִ ...מ ְמּעֹנוֹת ֲא ָריוֹת ֵמ ַה ְר ֵרי נְ ֵמ ִרים"
"תּ ִ
ָ
)שה"ש ד ח(

אשׁי ֵתּבוֹת ָ'א ֵמן'ִ ,מכָּ אן
"א ָריוֹת ֵמ ַה ְר ֵרי נְ ֵמ ִרים" – ָר ֵ
ֲ
וּמ ְד ָרשׁוֹת ֲע ִת ָידה
ֶשׁ ִבּ ְשׂכַ ר ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ְבּ ָב ֵתּי כְּ נֵ ִסיּוֹת ִ
ַה ְשּׁכִ ינָ ה ָלשׁוּב וְ ִל ְשׁכֹּן ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ,כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ַבּ ְמּכִ ְיל ָתּא
ְ)בּ ַשׁ ַלּח פ"ו(ֵ :
"אין ַהגָּ ֻליּוֹת ִמ ְתכַּ נְּ סוֹת ֶא ָלּא ִבּ ְשׂכַ ר ֲא ָמנָ ה,
שׁוּרי ֵמרֹאשׁ ֲא ָמנָ ה'".
ֶשׁנֶּ ֱא ָמר'ָ ...תּ ִ
)ל ִח ָיד"א( ִשׁיר ַה ִשּׁ ִירים ד ח
'נַ ַחל ֶא ְשׁכּוֹל' ַ

עוֹד נִ ְר ָמז ְבּ ָפסוּק זֶ ה כִּ י ַעל ָה ָא ָדם ִל ְהיוֹת ַעז כַּ נָּ ֵמר וְ גִ בּוֹר
כָּ ֲא ִרי ְבּבוֹאוֹ ְל ַקיֵּ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,וְ א ְל ִה ְת ַבּיֵּ שׁ
בוֹדת ה' ָח ִל ָילה.
ִמ ְפּנֵ י ַה ַמּ ְל ִעיגִ ים ָע ָליו ַבּ ֲע ַ
מוֹר ְש ֵׁטיין – יוֹ"ר ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים'
ָה ַרב יַ ֲעקֹב דֹּב ַמ ְר ְ

ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ַחיִּ ים ִמ ַצּאנְ ז:
יּוֹד ַע
נוֹקטוֹ ְלשׁוֹן ַ'א ְתּ'ִ :מי ֶשׁ ֵ
ֶר ֶמז נִ ְפ ָלא ֶה ֱענִ יק ָלנוּ ַבּ ַעל ַה ַהגָּ ָדה ְבּ ְ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל
יוֹד ַע ִל ְשׁאֹל ְ
וּמכִּ יר ְבּ ִשׁ ְפלוּתוֹ ָוּב ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ֵאין הוּא ֵ
ַ
"תּ ְפּ ַתח לוֹ" – נִ ְפ ָתּ ִחים ְל ָפנָ יו כָּ ל ַשׁ ֲע ֵרי ַה ַה ְצ ָל ָחה,
"א ְ
כַּ נִּ ְד ָרשׁ – ַ
ֵמא' וְ ַעד ת'.

תּוֹרה'
הגש"פ 'יֵ ינָ הּ ֶשׁל ָ

וְ ַעכְ ָשׁו ֵק ְר ָבנוּ ַה ָמּקוֹם ִל ְת ִפ ָלּתוֹ
בוֹתינוּ ,וְ ַעכְ ָשׁו ֵק ְר ָבנוּ ַה ָמּקוֹם
בוֹדה זָ רָה ָהיוּ ֲא ֵ
"מ ְתּ ִח ָלּה ע ְֹב ֵדי ֲע ָ
ִ
ַל ֲעב ָֹדתוֹ"
לוֹמר' :וְ ַעכְ ָשׁו ֵק ְר ָבנוּ ַה ָמּקוֹם ְלעו ְֹבדוֹ',
יוֹתר ַ
אוֹרה ַמ ְת ִאים ָהיָ ה ֵ
ִלכְ ָ
בוֹדתוֹ'?
דּוּע נָ ַקט ַבּ ַעל ַה ַהגָּ ָדה ְלשׁוֹן'ַ :ל ֲע ָ
ַמ ַ
סוֹפר' :כַּ וָּ נָ ֵתנוּ ְלהוֹדוֹת ְבּנֻ ָסּח זֶ ה ַעל
ְבּ ֶד ֶרְ דּרוּשׁ ֵבּ ֵאר ַה ֲ'ח ַתן ֵ
בוֹדה
)הנִּ ְק ֵראת ֲ'ע ָ
בוֹדתוֹ'ַ ,היְ נוּ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ַ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר'ַ בּ ֲע ָ
ֶשׁכָּ ַל ְלנוּ ַה ֵ
ֶשׁ ַבּ ֵלּב'( ,כַּ ָ
מּוּבא ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )ז א( ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִמ ְת ַפּ ֵלּל
ְבּכָ ל יוֹם" :יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנַ י ֶשׁיִּ כְ ְבּשׁוּ ַר ֲח ַמי ֶאת כַּ ֲע ִסי ,וְ יָ גֹלּוּ ַר ֲח ַמי
דּוֹתי ,וְ ֶא ְתנַ ֵהג ִעם ָבּנַ י ְבּ ִמ ַדּת ַר ֲח ִמים ,וְ ֶאכָּ נֵ ס ָל ֶהם ִל ְפנִ ים
ַעל ִמ ַ
שּׁוּרת ַה ִדּין".
ִמ ַ
יחה
סוֹפר' ַבּ ְפּ ִת ָ
הגש"פ ֲ'ח ַתן ֵ

ַעל ִר ְבבוֹת נִ ֶסּיֶ שׁ ְבּכָ ל יוֹם ִע ָמּנוּ
"כַּ ָמה ַמ ֲעלוֹת טוֹבוֹת ַל ָמּקוֹם ָע ֵלינוּ"
ִדּיֵּ ק ַבּ ַעל ַה ַהגָּ ָדה וְ נָ ַקט'ַ :ל ָמּקוֹם ָע ֵלינוּ' וְ א ֵ'מ ַה ָמּקוֹם ָע ֵלינוּ',
ְל ַהזְ כִּ ֵירנוּ כִּ י ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר ַהנִּ ִסּים ַה ְמּפ ָֹר ִטים ְבּ ִפיּוּט זֶ ה ֵאינָ ם ֶא ָלּא
וּמ ְלּ ַב ָדּם ָע ֵלינוּ ְלהוֹדוֹת ַעל עוֹד ֶא ֶלף ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים
כְּ ִט ָפּה ִמן ַהיָּ םִ ,
דוּעים ָלנוַּ ,א'ַ ל ָמּקוֹם' ֵהם
וְ ִר ֵבּי ִר ְבבוֹת נִ ִסּים וְ נִ ְפ ָלאוֹת ֶשׁ ֵאינָ ם יְ ִ
ידוּעים.
גְּ לוּיִ ים וִ ִ
הגש"פ 'צוּף ֲא ָמ ִרים'

טוֹבה
ִה ֵלּל ָהיָ ה ְמ ָב ֵרַ על ָה ָר ָעה כְּ ָ
כּוֹרַ מ ָצּה
"כֵּ ן ָע ָשׂה ִה ֵלּל ִבּזְ ַמן ְשׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָהיָ ה ַקיָּ םָ :היָ ה ֵ
וּמרוֹר וְ אוֹכֵ ל יַ ַחד"
ָ
ֶאת ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ַדּוְ ָקא ִה ֵלּל ַהזָּ ֵקן ִח ֵדּשׁ ִמנְ ָהג זֶ ה ֵבּ ֵאר ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי
מּוּבא ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת ס א( ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע
ְשׁמֹה ְקלוּגֶ ר ַעל ִפּי ַה ָ
"מ ְב ָטח ֲאנִ י ֶשׁ ֵאין
גוּריוָ ,א ַמר ִמיָּ דֻ :
ַפּ ַעם ִה ֵלּל קוֹל ְצוָ ָחה ְבּ ִעיר ְמ ָ
לוֹמר ַעל כָּ ל
זֶ ה ְבּתוֵֹ בּ ִיתי!" וְ זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁ ִלּ ֵמּד ֶאת ְבּנֵ י ֵבּיתוֹ ַ
טוֹבה".
ָצ ָרה" :גַּ ם זוֹ ְל ָ
כְּ ֶר ֶמז ְל ַהנְ ָהגָ ה זוֹ ִתּ ֵקּן הוּא ִלכְ רֶֹ את ַה ַמּ ָצּה – ֵס ֶמל ַהגְּ ֻא ָלּה ,יַ ַחד
וּל ָב ֵרַ על ְשׁנֵ ֶיהם כְּ ֶא ָחדְ ,ל ַל ְמּ ֵדנוּ
ִעם ַה ָמּרוֹר – ֵס ֶמל ַהגָּ לוּתְ ,
טוֹבה.
ֶשׁ ָתּ ִמיד נַ ְק ִפּיד ְל ָב ֵרַ על ָה ָר ָעה כְּ ָ
יוֹצר'
הגש"פ ַ'מ ֲע ֵשׂה יְ ֵדי ֵ

ִ'בּ ְמ ֵה ָרה' ֶשׁל 'יָ ֵמינוּ'
"א ִדּיר הוּא יִ ְבנֶ ה ֵביתוֹ ְב ָקרוֹבִ .בּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרה ,בְיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב"
ַ
עלין ַבּ ַעל ַ'מ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל':
מוּאל ֶק ִ
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת גִּ ִטּין )פח ב( ָא ְמרוּ ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ הֶ ,שׁכְּ ַל ֵפּי
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשׁיּוֹמוֹ הוּא ֶא ֶלף ָשׁנִ ים ַ)סנְ ֶה ְד ִרין צז א( זְ ַמן
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנִ יםְ .ל ִפיכָ ָ אנוּ
ְ'מ ֵה ָרה' ְמ ַב ֵטּא ְשׁמוֹנֶ ה ֵמאוֹת ֲח ִמ ִשּׁים ְ
וּמ ַב ְקּ ִשׁים'ִ :בּ ְמ ֵה ָרה – ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵמינוּ'; א ִ'בּ ְמ ֵה ָרה'
כּוֹפ ִלים ְ
ְ
תּוֹאם ְליוֹמוֹ ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאֶ ,א ָלּא ִ'בּ ְמ ֵה ָרה'
ִמ ְת ַמ ֵשַּׁ ה ֵ
מוּתה.
יוֹמם ֶשׁל ְבּנֵ י ְתּ ָ
תּוֹאם ְליָ ֵמינוָּ ,
ַה ֵ
סוֹפר'
הגש"פ ֲ'ח ַתן ֵ

עוֹס ִקים
ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ַה ָקּדוֹשֵׁ ,עת ְמ ִס ִבּים ָאנוּ ְס ִביב ֻשׁ ְל ַחן ֶה ָחג וְ ְ
ְבּ ַה ֲע ָב ַרת ַל ִפּיד ָה ֱאמוּנָ ה ַלדּוֹרוֹת ַה ָבּ ִאיםָ ,ה ָבה נִ זְ כֹּר וּנְ ַשׁנֵּ ן ֶאת
ְדּ ָב ָריו ַה ְקּ ִ
דוֹשׁים ֶשׁל ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵ י ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ְל ִ'שׁ ַירת ַהיָּ ם' ְ)שׁמוֹת יד א(:

תּוֹרה ֻכּ ָלּהִּ ,תּ ְקּנוּ ָלנוּ
"וּמ ְפּנֵ י ֶשׁ ָה ֱאמוּנָ ה יְ סוֹד ָכּל ַה ָ
ִ
בּוֹתינוּ זִ ְכרוֹנָ ם ִל ְב ָר ָכה ַבּ ְתּ ִפ ָלּה ַוּב ְבּ ָרכוֹת ַל ֲענוֹת
ַר ֵ
ָא ֵמןֶ ,שׁהוּא נִ גְ זָ ר ִמ ְלּשׁוֹן ֱאמוּנָ ה".
ְבּ ַחג ָה ֱאמוּנָ ה ֻכּ ָלּנוּ ְ"בּנֵ י ֱאמוּנִ ים"

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ֲא ִמ ַירת ַה ַה ָ ּג ָדה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַה ָ ּגדוֹ ל
ַה ַשּׁ ָבּת ֶשׁ ִלּ ְפנֵ י ַחג ַה ֶפּ ַסח נִ ְק ֵראת ְבּ ִפי ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה'ַ :שׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל'ַ ,על ֵשׁם כַּ ָמּה נִ ִסּים
ֶשׁנַּ ֲעשׂוּ ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַשׁ ָבּת זוֹ )שו"ע סי' תל(ִ .מנְ ָהג נָ פוֹץ ִבּ ְק ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְפ ִסיק ְבּ ַשׁ ָבּת זוֹ ֶאת
קוֹמהּ ְל ֵעת ַה ִמּנְ ָחה ֶאת ֵס ֶדר ַה ַהגָּ ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסחֵ ,מ ֲ'ע ָב ִדים ָהיִ ינוּ'
ֲא ִמ ַירת ָ'בּ ְרכִ י נַ ְפ ִשׁי' וְ ִל ְקרֹא ִבּ ְמ ָ
ַעד ְ'לכַ ֵפּר ַעל כָּ ל ֲע ֵ
ווֹנוֹתינוּ' ָ)ר ָמ"א ָשׁם(.
אוּלם ְבּ ַמ ֲה ַלַ הדּוֹרוֹת
ָשׁ ָר ָשׁיו ֶשׁל ִמנְ ָהג זֶ ה ֶשׁ ֵה ִביא ָה ַר ָמּ"א נִ ְמ ְצאוּ כְּ ָבר ְבּ ִס ְפ ֵרי ָה ִראשׁוֹנִ יםָ ,
נֶ ְח ְלקוּ ַה ְ
פּוֹס ִקים ְלגַ ָבּיוַ .ר ִבּים ֵמ ֶהם ִצ ְדּדוּ ְבּ ִשׁ ְבחוֹ וַ ֲא ֵח ִרים ָט ֲענוּ כִּ י ֵאינוֹ ִמנְ ָהג ָראוּיְ .ל ַה ָלּן נָ ִביא
וּט ֲע ֵמ ֶיהן:
ֶאת ִע ְקּ ֵרי ַה ִשּׁיטוֹת ַ

ִשׁיטוֹת ַה ְמּ ַצ ְדּ ִדים ַבּ ִמּנְ ָהג
דוֹלי ָה ִראשׁוֹנִ יםֵ ,ה ִביא ִבּ ְפ ָס ָקיו )ח"ב ְפּ ָס ִחים סי' תכה( ְבּ ֵשׁם ַרב ַע ְמ ָרם גָּ אוֹן" :נָ ֲהגוּ
י"הִ ,מגְּ ֵ
אב ַ
אָ .ה ָר ִ
ַה ִתּינוֹקוֹת ְל ַה ְק ִדּים וְ ִל ְקרוֹת ָה ַאגָּ ָדה ְבּיוֹם ַשׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל"ֵ ,וּב ֵאר" :וְ נִ ְר ִאין ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁכְּ ֵדי ְל ַה ְס ִדּיר
ְבּ ִפ ֶיהם וְ יָ ִבינוּ ְבּ ֶפ ַסח וְ יִ ְשׁ ֲאלוּ" ,כְּ ַ
לוֹמר ֶשׁ ְבּ ַה ְק ָדּ ָמ ָתם ְל ַשׁנֵּ ן ֶאת ַה ַהגָּ ָדה וְ ֶאת ִספּוּר יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם,
וּמתּוֹ כָּ  יֵ ַקל ֲע ֵל ֶיהם ִל ְשׁאֹל כַּ ֲה ָלכָ ה ֶאת ֻק ְשׁיוֹת ֵליל
גוּרים ְבּ ִפ ֶיהם ֶשׁל ַהיְּ ָל ִדים ִ
יִ ְהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ְשׁ ִ
אוֹמ ָרהּ ִמ ַטּ ַעם זֶ ה.
הוֹסיף וְ ֵה ִביא ֶשׁנָּ ֲהגוּ ַהכֹּל ְל ְ
ַה ֵסּ ֶדרַ .ה ַמּ ַה ְר ָשׁ"ל )שׁוּ"ת ,סי' פח( ִ
לוֹמר ֶאת ַה ַהגָּ ָדה ְבּ ַשׁ ָבּת הוּא ִמשּׁוּם
רוּרה' ֵה ִביא ְבּ ֵשׁם ָה ַא ֲחרוֹנִ ים ֶשׁ ַה ַטּ ַעם ֶשׁנָּ ֲהגוּ ַ
בַ .בּ ִ'מּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
ֶשׁ ָבּהּ ִה ְת ִחילוּ ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ַהגְּ ֻא ָלּה וְ ַהנִּ ִסּיםֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָאז ִה ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִמ ְצוַ ת" :וְ יִ ְקחוּ ָל ֶהם ִאישׁ
ֶשׂה ְל ֵבית ָאבֹתְ "...
ה ֶיהם ֶשׁל ַה ִמּ ְצ ִרים ִבּ ְקּשׁוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ְל ָה ַרע
)שׁמוֹת יב ג( ,וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ַה ֶשּׂה ָהיָ ה ֱא ֵ
וּ'לבוּשׁ'
יקם ְ)ר ֵאה ֵבּאוּר ַהגְ ָּר"א ְ
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל כָּ  ,וְ ָע ָשׂה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא נֵ ס וְ א ִה ְצ ִליחוּ ְל ַהזִּ ָ
או"ח תל(.
גְ .בּ ַהגָּ ַדת ִ'דּ ְב ֵרי נְ גִ ִידים' ִ)ענְ יַ ן ַשׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל( ֵבּ ֵאר זֹאת ַה ַמּ ֲה ָר"ל ִמ ְפּ ָראג ַעל ִפּי ַה ְמּב ָֹאר ַבּזּ ַֹהר
ַה ָקּדוֹשׁ )יִ ְתרוֹ פח א( ֶשׁכָּ ל יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ִמ ְת ָבּ ְרכִ ים ִמיּוֹם ַה ַשּׁ ָבּתְ .ל ִפיכָ ִ ה ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם
עוֹרר ְ
)שׁ ָח ָלה ָאז ָבּ ֲע ִשׂ ִירי ְבּנִ ָיסן( ֶשׂה ְל ֵבית ָאבוֹת ,כְּ ֵדי ְל ַה ְשׁ ִפּ ַיעְ ,ל ֵ
ִלטֹּל ְבּ ַשׁ ָבּת זוֹ ֶ
וּל ַהגְ ִבּיר ֶאת כּ ַֹח
נוֹעדוּ ְל ִהגָּ ֵאל.
ַהגְּ ֻא ָלּה ַבּיּוֹם ֶשׁבּוֹ ֲ
)הוֹשׁ ַע יד
ֵ
קוּפת ַהגָּ לוּת ֶשׁ ֵאינֶ נּוּ ַמ ְק ִר ִיבים ָק ְר ַבּן ֶפּ ַסחִ ,מ ְת ַקיֵּ ם ָבּנוּ" :וּנְ ַשׁ ְלּ ָמה ָפ ִרים ְשׂ ָפ ֵתינוּ"
ִבּ ְת ַ
ג( ,וְ ַעל כֵּ ן ֲ
עוֹרר
וּל ֵ
קּוֹד ֶמת ְל ַחג ַהגְּ ֻא ָלּה ,כְּ ֵדי ְל ַה ְשׁ ִפּ ַיע ְ
נוֹהגִ ים ָאנוּ ִל ְקרֹא ֶאת ַה ַהגָּ ָדה ַבּ ַשּׁ ָבּת ַה ֶ
ֶאת כּ ַֹח ַהגְּ ֻא ָלּה ְבּיוֹם ֶה ָחגִ ,מתּוִֹ תּ ְקוָ ה ֶשׁזְּ כוּת זֹאת ַתּ ֲעמֹד ָלנוּ ְל ָק ֵרב ֶאת ַהגְּ ֻא ָלּה ַה ְשּׁ ֵל ָמה
ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵמינוּ.
בוֹדה ַהזָּ ָרה
קּוֹריץ :כֵּ יוָ ן ֶשׁ ְבּ ַשׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל ִה ְת ַבּ ְטּ ָלה ָה ֲע ָ
הוּבא ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ִפּינְ ָחס ִמ ִ
נוֹסף ָ
דַ .ט ַעם ָ
טּוֹת ֶיהם ְבּ ִצוּוּי ה'ַ ,על כֵּ ן ְבּכָ ל ָשׁנָ ה
לוֹהי ִמ ְצ ַריִ ם ְל ִמ ֵ
ֶשׁל ַה ִמּ ְצ ִרים ,כַּ ֲא ֶשׁר ָק ְשׁרוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ֱא ֵ
וְ ָשׁנָ ה ִמ ְת ֵ
אוֹמ ִרים ָבּהּ ֶאת ֵס ֶדר ַה ַהגָּ ָדה ַעד
בוֹדה זָ ָרהְ .ל ִפיכָ ָ אנוּ ְ
עוֹרר ָבּהּ ֵמ ָח ָדשׁ ִענְ יַ ן ִבּטּוּל ֲע ָ
קוּלה
תּוֹרה כֻּ ָלּהּ ,וְ ַאף ַשׁ ָבּת ְשׁ ָ
בוֹדה זָ ָרה ָשׁקוּל כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל ַה ָ
ווֹנוֹתינוּ'ֶ ,שׁכֵּ ן ֲעווֹן ֲע ָ
ְ'לכַ ֵפּר ַעל כָּ ל ֲע ֵ
ווֹנוֹתינוּ ִ
תּוֹרהְ ,וּב ֵצרוּף ְשׁנֵ ֶיהם ְמ ֻסגָּ ל ַה ָדּ ָבר ְלכַ ֵפּר ַעל כָּ ל ֲע ֵ
כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל ַה ָ
)'א ְמ ֵרי ִפּינְ ָחס' ח"א אוֹת קס(.

ַה ְמּ ַע ְר ֲע ִרים ַעל ַה ִמּנְ ָהג
הוּבאוּ ְל ֵעיל ,יֵ שׁ ֵמ ָה ַא ֲחרוֹנִ ים ֶשׁ ִע ְר ֲערוּ ַעל ִמנְ ָהג זֶ ה ִמכַּ ָמּה ְט ָע ִמים:
ְבּנִ גּוּד ַל ֵדּעוֹת ֶשׁ ְ
סוֹתר הוּא ְל ִד ְב ֵרי ַה ַהגָּ ָדה ֶשׁל
ַהיַּ ֲע ֵב"ץ ְבּ ִס ְפרוֹ 'מוֹר ְוּק ִצ ָיעה' )או"ח תל( ָט ַען כְּ נֶ גֶ ד ַה ִמּנְ ָהג ,כִּ י ֵ
לוֹמר ַ'בּ ֲעבוּר זֶ ה' – א ָא ַמ ְר ִתּי ֶא ָלּא
ֶפּ ַסח" :יָ כוֹל ֵמרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ...יָ כוֹל ִמ ְבּעוֹד יוֹםַ ...תּ ְלמוּד ַ
לוֹמר ֶאת ַה ַהגָּ ָדה ֶא ָלּא ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁיֵּ שׁ
וּמ ְשׁ ַמע ֶשׁ ָאסוּר ַ
וּמרוֹר ֻמנָּ ִחים ְל ָפנֶ יַ ,"
ְב ָשׁ ָעה ֶשׁיֵּ שׁ ַמ ָצּה ָ
וּמרוֹר ֻמנָּ ִחים ְל ָפנֶ י.'
ַ'מ ָצּה ָ
ַאף ַהגָּ אוֹן ִמוִּ ְילנָ א א נָ ַהג ִל ְקרֹא ֶאת ַה ַהגָּ ָדה ְבּ ַשׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל ִמ ִסּ ָבּה זוֹ ,כְּ ִפי ֶשׁ ֵה ִביא ַתּ ְל ִמידוֹ
אוֹמ ִרים ֲ'ע ָב ִדים ָהיִ ינוּ'ִ ,הנּוֹ ִמ ַטּ ַעם ַה ְמּב ָֹאר
"בּ ַשׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל ַבּ ִמּנְ ָחה ֵאין ְ
ְבּ ַ'מ ֲע ֵשׂה ַרב' )אוֹת קעז(ְ :
לוֹמר ַבּ ֲעבוּר זֶ הְ ...בּ ָשׁ ָעה ֶשׁיֵּ שׁ ַמ ָצּה
ַבּ ְמּכִ ְיל ָתּא וְ נִ ְת ְקנָ ה ַבּ ַהגָּ ָדה' :יָ כוֹל ִמ ְבּעוֹד יוֹםַ ...תּ ְלמוּד ַ
ָ
וּמרוֹר ֻמנָּ ִחים ְל ָפנֶ י)ְ "ר ֵאה עוֹד ְבּ ַהגָּ הוֹת ְ'פּ ֻע ַלּת ָשׂכִ יר' ָשׁם(.
ְבּ ִסדּוּרוֹ ַ'ע ֵ
הוֹסיף ַהיַּ ֲע ֵב"ץ וְ ָת ָהה ַעל ִקיּוּם ַה ִמּנְ ָהג ִמ ְסּ ָב ָראֶ ,שׁ ֲה ֵרי
מּוּדי ָשׁ ַמיִ ם' ֵ)פּרוּשׁ הגש"פ( ִ
עוֹרר ֶאת ַהנֶּ ֶפשׁ ְל ִה ְת ַפּ ֵעל ִמנִּ ֵסּי ה' ,וְ ִאם ִמ ְת ַרגֵּ ל ָה ָא ָדם
נוֹע ָדה כְּ ֵדי ְל ֵ
ַתּכְ ִלית ֲא ִמ ַירת ַה ַהגָּ ָדה ֲ
וּמ ְצוַ ת 'וְ ִהגַּ ְד ָתּ ְל ִבנְ  'א
מוֹעד ,שׁוּב א ִתּ ְת ַפּ ֵעל נַ ְפשׁוֹ ִמכָּ ְ בּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ִ
ַבּ ֲא ִמ ָיר ָתהּ ִמ ְבּעוֹד ֵ
רוּשׁי ַה ַהגָּ ָדה ִמ ְבּעוֹד יוֹםִ ,מכָּ ל ָמקוֹם ֵאין
ִתּ ְת ַקיֵּ ם ַעל יָ דוֹ כִּ ְד ָב ֵעי .וְ ַאף כִּ י ְבּוַ ַדּאי ָראוּי ְל ַעיֵּ ן ְבּ ֵפ ֵ
קוֹר ָאהּ כְּ ִס ְד ָרהּ.
ִמן ָה ָראוּי ְל ְ

שּׁוּבים ְל ַד ַעת ַה ַמּ ִתּ ִירים
יִ ִ

בּרכָ ה ַא ַחת ְבּ ַצ ַער
בה ְבּ ָרכָ
טוֹבה
ָ
)ה ַמּ ֲה ִרי"ל( ִדּ ְיס ִקין זֵ כֶ ר ַצ ִדּיק ִל ְב ָרכָ הֲ ,א ֶשׁר ָע ָלה ַבּ ֲערֹב
הוֹשׁ ַע ֵליבּ ַ
ְשׁמוֹ ֶשׁל ַהגָּ אוֹן ִמ ְבּ ִר ְיסקַ ,ר ִבּי מ ֶֹשׁה יְ ֻ
רוּשׁ ַליִ ם
וּל ִה ְתיַ ֵשּׁב ְבּ ִעיר ַה ִמּ ְק ָדּשָׁ ,היָ ה גָּ דוֹל ַעד ְמאֹד ְבּ ֶק ֶרב ְבּנֵ י יְ ָ
יָ ָמיו ָלחֹן ֶאת ֲע ָפ ָרהּ ֶשׁל ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ ְ
מוֹרא ָשׁ ַמיִ ם.
מוֹראוֹ ֲע ֵל ֶיהם כְּ ָ
מוֹצא ִפּיו וַ יְּ ִהי ָ
ַה ְמּ ֻס ָלּ ִאים ְבּ ָפזִ .מיּוֹם ֲעלוֹתוֹ ָלדוּר ִבּ ְמ ִח ָיצ ָתם ָח ְרדוּ ֵהם ְל ָ
ֵ
אוֹתן
רוּשׁ ַליִ ם ,וְ ֵאלּוּ א ָהיוּ ְמ ַע ִטּים; ְבּ ָ
דוֹלי יְ ָ
שׁוּטי ָה ָעם גָּ ְד ָלה ַה ֲע ָר ָצתוֹ ְבּ ֶק ֶרב גְּ ֵ
יוֹתר ִמ ֶשּׁ ֶה ֱע ִריצוּהוּ ְפּ ֵ
וּפ ְר ָחה ִל ְב ִלי ִשׁעוּר.
תּוֹרה ָע ְל ָתה ָ
פּוֹסקַ ,אֶ ק ֶרן ַה ָ
וּמ ֲחסוֹר ִבּ ְל ִתּי ֵ
רוּשׁ ַליִ ם ָוּבנֶ ָיה ָר ָעב ַ
ָשׁנִ ים ָא ְמנָ ם יָ ְדעוּ יְ ָ
דּוֹרי
ירוּשׁ ַליִ ם ִמ ֵ
דוּמיםֶ ,ח ְל ָקם כְּ ָבר ָדּרוּ ִבּ ָ
ֵבּינוֹת ָל ֲא ָבנִ ים ָה ַע ִתּיקוֹת ִה ְת ַה ְלּכוּ ְדּ ֻמיּוֹת ְמ ֵלאוֹת הוֹד ְק ִ
ירוֹפּה ֲא ֶשׁר ִבּ ְקּשׁוּ ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ַא ֲח ִרית יְ ֵמ ֶיהם
גּוֹלת ֵא ָ
דוֹלי ַ
דּוֹרוֹת ,וְ ֶח ְל ָקם ,כְּ מוֹ ַהגָּ אוֹן ִמ ְבּ ִר ְיסקָ ,היוּ ִמגְּ ֵ
ירוּשׁ ַליִ ם ְ
ִבּ ָ
וּל ִה ָטּ ֵמן ֵבּין ִרגְ ֵבי ַא ְד ָמ ָתהּ.
וַ יְּ ִהי ַבּ ֲעלוֹת ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ָא ֶרץ ָעשׂוּ ַהכֹּל ַע ְצ ָמם ְל ָפנָ יו כְּ ַא ְס ֻק ָפּה ַהנִּ ְד ֶר ֶסתֶ .דּ ֶלת ֵבּיתוֹ ֶשׁ ָשּׁכַ ן ָסמוּ
דוֹלי
תּוֹפ ִפים ָהיוּ גְּ ֵ
נוּע ַעל ִצ ָירהְּ ,וּבתוַֹ ה ַבּיִ ת ִמ ְס ְ
וְ נִ ְר ֶאה ִל ְמקוֹם ֵבּית ָק ְד ֵשׁנוּ ֶה ָח ֵרב ,א ָח ְד ָלה ִמ ָלּ ַ
שׁוֹתים ַבּ ָצּ ָמא ֶאת ְדּ ָב ָריו ַוּבד ְבּ ַבד נִ זְ ָה ִרים ֶשֹּׁלא ְל ַה ְפ ִריעוֹ ֵמ ֲע ַמל ִעיּוּנוֹ
רוּשׁ ַליִ ם ְס ִביב ֻשׁ ְל ָחנוֹ ֶשׁל ָה ַרבִ ,
יְ ָ
חוּפים ְבּ ֶה ְח ֵלט.
ִבּ ְל ִתּי ִל ְצ ָרכִ ים ְדּ ִ
יוֹסף
נּוֹדע ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ֵ
'יוֹשׁ ִבים' ָהיָ ה ָה ַא ְב ֵרַ ה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי ָדּוִ ד ַבּ ֲה ָר"ןֲ ,ח ָתנוֹ ֶשׁל ַהגָּ אוֹן ַה ָ
אוֹתם ְ
ֶא ָחד ֵמ ָ
אשׁוּתהּ ָע ַמד ַהגָּ אוֹן
ָ
'תּוֹרת מ ֶֹשׁה' ֲא ֶשׁר ְבּ ָר
ְשׁ ֶלזִ ינְ גֶ ר ַבּ ַעל ֶ'לב ָה ִע ְב ִרי'ַ .ר ִבּי ָדּוִ ד ַאף ָהיָ ה ִמ ְמּיַ ְסּ ֵדי יְ ִשׁ ַיבת ַ
ִמ ְבּ ִר ְיסק.
יח ָידה ָהיְ ָתה ְלזַ ְל ָמנְ ֶק'ה ֵבּן ַה ֵתּ ַשׁעְ ,בּנוֹ ְבּכוֹרוֹ ַה ַמּ ְת ִמיד וְ ַה ֻמּכְ ָשׁר ֶשׁל ַר ִבּי ָדּוִ ד ַבּ ֲה ָר"ן,
ִמ ְשׁ ָא ָלה ַא ַחת וִ ִ
וְ הוּא א ָח ַדל ִמ ְלּ ַה ִבּ ָיעהּ ִבּ ְפנֵ י ָא ִביו וְ ִאמּוֹ; ְמ ַב ֵקּשׁ הוּא ִלזְ כּוֹת ְבּ ִב ְרכָ תוֹ ֶשׁל ַהגָּ אוֹן ִמ ְבּ ִר ְיסק כִּ י יִ זְ כֶּ ה ִלגְ דֹּל
תוֹרה ְוּביִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם.
ְבּ ָ
ֶשׁ ָמּא תּ ְ
הוֹרה ֶשׁל ְבּנוֹ יַ ִקּירוֶֹ ,א ָלּא ֶשׁכְּ ִפי ֶשׁכְּ ָבר
ֹאמרוָּ ,מה ִעכְּ בוֹ ְל ַר ִבּי ָדּוִ ד ִמ ְלּ ַהגְ ִשׁים ֶאת ִמ ְשׁ ַא ְלתּוֹ ַה ְטּ ָ
חוּפיםְ ,בּוַ ַדּאי א
פּוֹסק ַאף ִל ְצ ָרכִ ים ְדּ ִ
ֻהזְ כַּ ר; ַתּ ְל ִמ ֵידי ַה ַמּ ֲה ִרי"ל א ֵה ִהינוּ ְל ַה ְפ ִריעוֹ ֵמ ֲע ַמל ִעיּוּנוֹ ַה ִבּ ְל ִתּי ֵ
ִבּ ְשׁ ִביל זוּטוֹת ֶשׁכָּ ֵאלּוּ .וְ כָ  נֶ ֱא ַלץ ַר ִבּי ָדּוִ ד ִל ְדחוֹת שׁוּב וָ שׁוּב ֶאת ִמ ְשׁ ַא ְלתּוֹ ֶשׁל ְבּנוֹ.
ַבּ ַצּר לוֹ ָפּנָ ה ַהיֶּ ֶלד ְל ִאמּוֹ ֲא ֶשׁר נִ ְסּ ָתה ַאף ִהיא ְל ַב ֵקּשׁ זֹאת ֵמ ָא ִביוַ ,אַ ר ִבּי ָדּוִ ד שׁוּב נִ ְר ַתּע ִמ ַלּ ֲעשׂוֹת זֹאת
דוֹלי ָ
ְבּ ַה ְט ִעימוֵֹ :הן גַּ ם גְּ ֵ
עוֹלם יְ ֵר ִאים ִמ ְלּ ַה ְט ִריד ֶאת ַר ֵבּנוּ ְבּ ִענְ יָ נִ ים ֶשׁ ֵאינָ ם נוֹגְ ִעים ְל ִלמּוּדַ ,על ֶא ָחת כַּ ָמּה
וְ כַ ָמּה ַא ְב ֵרָ צ ִעיר כָּ מוֹנִ י.
תּוֹ כְּ ֵדי ְדּ ָב ָריו ֶה ֱא ִריַ ר ִבּי ָדּוִ ד ְל ָת ֵאר ִבּ ְפנֵ י זוּגָ תוֹ ֶאת גַּ ְדלוּתוֹ ֶשׁל ָה ַרב ִמ ְבּ ִר ְיסקֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַא ְדּ ַר ָבּה ,כְּ כָ ל
ֶשׁגָּ ְב ָההּ ַק ְרנוֹ ְבּ ֵעינֶ ָיה כָּ  גָּ ַבר ְרצוֹנָ הּ כִּ י יִ זְ כֶּ ה יַ ְל ָדּם ִל ְב ָרכָ ה ִמ ֶמּנּוּ.
וּמ ְשׁ ַא ְלתּוֹ
אוּלי סוֹף סוֹף יִ זְ כֶּ ה ִ
ָא ָתא ָוּבא ַחג ַה ֶפּ ַסח .זַ ְל ָמנְ ֶק'ה ַה ָקּ ָטן א ָח ַדל ְל ֶרגַ ע ִמ ְלּ ַה ִבּ ַיע ֶאת ִצ ִפּיָּ תוֹ; ַ
"מה ַדּ ְע ְתִּ ,"ה ִצּ ָיעה ָה ֵאם
ִתּ ְתגַּ ֵשּׁםַ .אף ִאמּוֹ ַה ַצּ ֶדּ ֶקת ָהיְ ָתה ֻשׁ ָתּ ָפה ְל ִצ ִפּיָ תוֹ ,וְ ִהנֵּ ה ִהגִּ ָיעה ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת; ָ
יקוֹמן וְ א ַל ֲה ִשׁיבוֹ ְבּ ֶט ֶרם ְתּ ַק ֵבּל
"ל ֲחטֹף ֵמ ָא ִביֶ את ָה ֲא ִפ ָ
ְלזַ ְל ָמנְ ֶק'ה ְבּ ֶא ָחד ֵמ ַהיָּ ִמים ַה ְסּמוּכִ ים ַל ַחגַ ,
בוּרֶ את ִבּ ְרכָ תוֹ?!"
רוּרה ֶשׁיֵּ ֵלִ ע ְמֶּ אל ָה ַרב ִמ ְבּ ִר ְיסק וִ ַיב ֵקּשׁ ַבּ ֲע ְ
ִמ ֶמּנּוּ ַה ְב ָט ָחה ְבּ ָ
קוּע ְבּ ַל ַהט
עוֹשׂהְ .בּ ַהגִּ ַיע ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ִה ְתגַּ נֵּ ב זַ ְל ָמנְ ֶק'ה ִמ ַתּ ַחת ְמקוֹמוֹ ֶשׁל ָא ִביו ,וּכְ ֶשׁ ָהיָ ה ָא ִביו ָשׁ ַ
אוֹמר וְ ֶ
ֵ
וּל ַה ְט ִמינוֹ ִבּ ְמקוֹם ֵס ֶתר.
יקוֹמן ְ
ַה ִמּ ְצוָ ה ֶשׁל ִספּוּר ַה ַהגָּ ָדהִ ,מ ֵהר זַ ְל ָמנְ ֶק'ה ַל ֲחטֹף ֶאת ָה ֲא ִפ ָ
יקוֹמן ֵאינֶ נּוֵּ ,ה ִבין
חוֹרי כָּ ִריתוֹ וְ ִה ְב ִחין כִּ י ָה ֲא ִפ ָ
יקוֹמן וְ ַר ִבּי ָדּוִ ד ִפּ ְשׁ ֵפּשׁ ֵמ ֲא ֵ
כְּ ֶשׁ ִהגִּ ָיעה ְשׁ ַעת ֲאכִ ַילת ָה ֲא ִפ ָ
וּמ ַפ ִתּים,
וּמ ָתּןַ .ר ִבּי ָדּוִ ד נִ ָסּה ְל ַה ִצּ ַיע ִל ְבנוֹ ְפּ ָר ִסים שׁוֹנִ ים ְ
וּמיָּ ד ֵה ֵחל ְבּ ַמ ָשּׂא ַ
כִּ י יָ דוֹ ֶשׁל זַ ְל ָמנְ ֶק'ה ַבּ ָדּ ָבר ִ
ַאַ היֶּ ֶלד ֵס ֵרב ִבּנְ ִחישׁוּת ְוּב ִפיו ָהיְ ָתה ַרק ַבּ ָקּ ָשׁה ַא ַחתָ :ק ֵחנִ י נָ א ְל ִה ְת ָבּ ֵרִ מ ִפּי ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ִמ ְבּ ִר ְיסק.
רוֹבה ַל ֲחצוֹת כַּ ֲא ֶשׁר ַר ִבּי ָדּוִ ד ֵה ִבין ֶשׁ ַה ְבּ ֵר ָרה ֵאינָ הּ ְבּיָ דוֹ .הוּא ָק ָרא שׁוּב ְלזַ ְל ָמנְ ֶק'ה
ַה ָשּׁ ָעה כְּ ָבר ָהיְ ָתה ְק ָ
וְ ִה ְב ִט ַ
מּוֹעד' יַ ֲע ֶשׂה ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת ְל ַמ ֵלּא ֶאת ִמ ְשׁ ַא ְלתּוַֹ .א יָ ְצאוּ
יח לוֹ כִּ י כְּ ָבר ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל 'חוֹל ַה ֵ
יקוֹמן ִמ ַמּ ְחבּוֹאוֹ ,וְ ַר ִבּי ָדּוִ ד ִמ ֵהר ְלאוֹכְ לוֹ כַּ ָדּת
הוֹציא ֶאת ָה ֲא ִפ ָ
ַה ְדּ ָב ִרים ִמ ִפּי ָא ִביו וּכְ ָבר ִמ ֵהר זַ ְל ָמנְ ֶק'ה ְל ִ
וְ כַ ִדּין.
ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל 'חוֹל ַה ֵ
נוֹת ָרה ְבּ ֵר ָרה.
וּל ַר ִבּי ָדּוִ ד א ְ
מּוֹעד' ִהזְ כִּ יר זַ ְל ָמנְ ֶק'ה ְל ָא ִביו ֶאת ְדּ ַבר ַה ְב ָט ָחתוְֹ ,
כּוֹשׁלוֹת הוּא ָע ָשׂה ֶאת ַה ֶדּ ֶרַ ה ְקּ ָצ ָרה ִמ ֵבּיתוֹ ְל ֵבית ָה ַרב כְּ ֶשׁיָּ דוֹ ַה ְקּ ַטנָּ ה ֶשׁל זַ ְל ָמנְ ֶק'ה ַה ְמּ ֻא ָשּׁר
ְבּ ַרגְ ַליִ ם ְ
נְ תוּנָ ה ְבּתוֹ יָ דוֹ.
בוּרה
כְּ ֶשׁ ִהגִּ יעוּ ְל ֶפ ַתח ֵבּית ָה ַרב ֵה ִציץ ַר ִבּי ָדּוִ ד ִמ ַבּ ַעד ְל ֶד ֶלת ַה ֶח ֶדרָ .שׁם כְּ ָת ִמיד יָ ְשׁבוּ ָה ֲא ָריוֹת ֶשׁ ַבּ ֲח ָ
קיםַ .ר ִבּי ָדּוִ ד ָר ָאה ֶאת ַה ַמּ ֲחזֶ ה ַה ֻמּ ְפ ָלא
וְ ָשׁתוּ ַבּ ָצּ ָמא ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַר ָבּם ַהגָּ דוֹל ֶשׁ ָפּנָ יו ָל ֲהבוּ כִּ ְפנֵ י ַמ ְל ַאֱ א ִ
חוֹריו .הוּא ִה ְרגִּ ישׁ כִּ י ֵאינוֹ ְמ ֻסגָּ ל ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ְב ָט ָחתוֹ ִל ְבנוֹ וּכְ ָבר ָפּנָ ה ַל ֲה ִשׁיבוֹ ְל ֵביתוֹ.
וְ נִ ְר ַתּע ַל ֲא ָ
כָּ אן כְּ ָבר א יָ כוֹל ָהיָ ה ַהיֶּ ֶלד ִלכְ א ֶאת ַצ ֲערוֹ ,וְ הוּא ָפּ ַרץ ִבּ ְבכִ י ַמר ֶשׁ ִהזְ ִעיק ֵא ָליו ִמתּוַֹ ה ַבּיִ ת ֶאת ָה ַר ָבּנִ ית
ַה ִצּ ְד ָקנִ ית ִמ ְבּ ִר ְיסקָ .ה ַר ָבּנִ ית ִר ֲח ָמה ַעל ַהיֶּ ֶלד וְ ִה ִצּ ָיעה לוֹ ִמינֵ י ְמ ִת ָיקהַ ,אִ בּכְ יוֹ ֶשׁל ַהיֶּ ֶלד ַרק ִה ְתגַּ ֵבּר.
כְּ ֶשׁ ָפּנְ ָתה ָה ַר ָבּנִ ית ְל ָא ִביו וְ ִה ְת ַענְ יְ נָ ה ְל ֵפ ֶשׁר ִבּכְ יוֵֹ ,ה ִשׁיב ַר ִבּי ָדּוִ ד כִּ י ְמיַ ֵחל הוּא ִל ְב ָרכָ ה ִמ ִפּי ַה ַצּ ִדּיק וְ ֵאין
ְבּיָ דוֹ ְל ַמ ֵלּא ֶאת ְרצוֹנוֹ.
"אם ְדּ ָמעוֹת כֹּה ַרבּוֹת ָשׁ ַפַ היֶּ ֶלד כְּ ֵדי ִלזְ כּוֹת ַבּ ְבּ ָרכָ הְ ,בּוַ ַדּאי ַמכִּ יר הוּא ֵה ֵיטב ְבּ ֶע ְרכָּ הּ"ָ ,פּ ְס ָקה ָה ַר ָבּנִ ית
ִ
וּמיָּ ד נָ ְט ָלה ֶאת ַהיֶּ ֶלד וְ ֶה ֱע ִמ ָידה אוֹתוֹ ִל ְפנֵ י ַבּ ֲע ָלהּ ַה ָדּגוּלַ .ה ַמּ ֲה ִרי"ל נִ נְ ַער ֵמ ִעיּוּנוֹ ,וְ ָה ַר ָבּנִ ית ִבּ ְקּ ָשׁה ִמ ֶמּנּוּ
ִ
כִּ י יְ ָב ֵרֶ את ַהיֶּ ֶלד.
יח יָ דוֹ ַעל רֹאשׁוֹ ֶשׁל ַהיֶּ ֶלד ֵוּב ְרכוֹ ְבּחֹם" :יְ ִהי
ַבּת ְשׂחוֹק ַק ָלּה ָע ְל ָתה ַעל ָפּנָ יו ֶשׁל ָה ַרב ִמ ְבּ ִר ְיסק כַּ ֲא ֶשׁר ֵהנִ ַ
הוּדי יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם".
ָרצוֹן ֶשׁ ִתּגְ ַדּל וְ ִת ְהיֶ ה יְ ִ
ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ַר ָבּה ָענָ ה ַהיֶּ ֶלד ָ'א ֵמן' ַא ַחר ִבּ ְרכָ תוֹ ֶשׁל ָה ַרב ,כְּ ֶשׁ ָא ִביו וְ ַא ֲח ָריו כָּ ל ְק ַהל ַה ַתּ ְל ִמ ִידים עוֹנִ ים גַּ ם
בוּרם,
וּמיֻ ָחד גַּ ם ַבּ ֲע ָ
שׁוֹטפוֹת ֶאת ֵעינֵ ֶיהםָ .היָ ה זֶ ה ַמ ֲע ָמד נָ ִדיר ְ
ֵהם ָ'א ֵמן' ְבּכַ וָּ נָ הְ ,וּד ָמעוֹת ֶשׁל ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ְ
עוֹלם א ָשׁ ָבה ֵר ָיקם.
וְ נִ כָּ ר ָהיָ ה כִּ י ָה ָ'א ֵמן' נֶ ֶענְ ָתה ִמ ִפּ ֶיהם ִמתּוֱֹ אמוּנָ ה ְשׁ ֵל ָמה ְבּכ ַֹח ִבּ ְרכָ תוֹ ֶשׁל ָה ַרב ֶשׁ ֵמּ ָ
ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ָח ְלפוּ ֵמ ָאזְ .בּ ַה ְשׁ ָר ָאתוֹ ְוּב ִב ְרכָ תוֹ ֶשׁל ָה ַרב ָע ָלה זַ ְל ָמנְ ֶק'ה ַה ָקּ ָטן וְ נִ ְת ַע ָלּה ְבּכ ַֹח ִבּ ְרכָ תוֹ ֶשׁל
מוֹפת ִבּ ְפ ִרישׁוּתוֹ ִוּבגְ אוֹנוּתוֹ
רוּחנִ יּוֹת ִבּ ְל ִתּי ְמצוּיוֹתַ ,עד ֶשׁ ְבּכָ ל ַר ֲח ֵבי ֵתּ ֵבל ָה ַפ הוּא ְל ֵ
ָה ַרב ִל ְפ ָסגוֹת ָ
ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה.
רוֹמים,
עוֹלמוֹ וְ ָע ָלה ַבּ ֲח ָטף ְלגִ נְ זֵ י ְמ ִ
חוֹבתוֹ ְבּ ָ
ִבּ ְהיוֹתוֹ כְּ ֵבן ַא ְר ָבּ ִעים וְ ַא ְר ַבּע ָשׁנִ ים כְּ ָבר זָ כָ ה ְל ַה ְשׁ ִלים ֶאת ָ
יחים
רוּשׁ ַליִ ם ֲא ֶשׁר ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ֲע ַדיִ ן ָהיוּ ְמ ִשׂ ִ
ַא זִ כְ רוֹ ַה ָטּהוֹר א ָמשׁ ִמ ִפּ ֶיהם ֶשׁל ְבּנֵ י יְ ָ
ְבּגַ ְדלוּתוֹ ְבּ ֶח ְר ַדּת ק ֶֹדשׁ.
רוּשׁ ַליִ ם ֶשׁל ַמ ְע ָלה' ח"א' עמ' 187
'יְ ָ

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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ְל ַמ ֲע ֶשׂה נָ ֲהגוּ ְבּ ַמ ְר ִבּית ְק ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ִמּנְ ָהג ,וְ ֶאת ְתּ ִמ ַיהת ַהיַּ ֲע ֵב"ץ יִ ְשּׁבוּ ָה ַא ֲחרוֹנִ ים
ְבּכַ ָמּה ֳא ָפנִ ים:
)שׁ ָאנוּ ְ
יל ָתּא ֶ
אִ .מ ְלּשׁוֹן ַה ְמּכִ ְ
אוֹמ ִרים ַבּ ַ'הגָּ ָדה'( ָאכֵ ן ַמ ְשׁ ַמע ֶשׁ ִחיּוּב ֲא ִמ ַירת ַה ַהגָּ ָדה ִהנּוֹ ַרק כְּ ֶשׁ ַ'מּ ָצּה
וּמרוֹר ֻמנָּ ִחים ְל ָפנֶ יַ ,'אִ מכָּ ל ָמקוֹם ֻמ ָתּר ְל ְ
ָ
אוֹמ ָרהּ ְבּכָ ל זְ ַמן )רמ"י כַּ "ץ 'וַ יַּ גֵּ ד מ ֶֹשׁה' סי' יט(.
בַ .ה ְמּ ַעיֵּ ן ְבּ ִד ְב ֵרי ַה ְמּכִ ְיל ָתּא יַ ְב ִחין כִּ י ִהנָּ ם נוֹגְ ִעים ְל ִמ ְצוַ ת 'וְ ִהגַּ ְד ָתּ ְל ִבנְ ֶ 'שׁ ֵאינָ הּ ֶ
נוֹהגֶ ת ֶא ָלּא ְבּ ֵליל
)שׁם(.
ַה ֵסּ ֶדרַ ,אְ ל ַע ְצמוֹ ֻמ ָתּר ָל ָא ָדם ְל ַס ֵפּר ֶאת נִ ִסּי ִמ ְצ ַריִ ם כְּ כָ ל ֶשׁיִּ ְר ֶצה ָ
"לכַ ֵפּר
ג .יֵ שׁ ֶשׁיִּ ְשּׁבוּ כִּ י ִמ ַטּ ַעם זֶ ה ַמ ְפ ִס ִיקים ָאנוּ ְבּ ֵס ֶדר ַה ַהגָּ ָדה ַהנֶּ ֱא ָמר ְבּ ַשׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל ַבּ ִמּ ִלּיםְ :
ווֹנוֹתינוּ" ,ק ֶֹדם ֲא ִמ ַירת"ַ :ר ָבּן גַּ ְמ ִל ֵיאל ֵ
ַעל כָּ ל ֲע ֵ
שׁה ְדּ ָב ִרים ֵאלּוּ ַבּ ֶפּ ַסח
אוֹמר :כָּ ל ֶשֹּׁלא ָא ַמר ְשׁ ָ
וּמרוֹר" ,כִּ י ִמ ִדּ ְב ֵרי ַר ָבּן גַּ ְמ ִל ֵיאל ַמ ְשׁ ַמע ֶשׁ ֲא ִמ ָירה זוֹ
חוֹבתוֹ ,וְ ֵאלּוּ ֵהןֶ :פּ ַסחַ ,מ ָצּה ָ
א יֵ ֵצא יְ ֵדי ָ
אוֹמ ִרים ָ
ִהיא ִע ַקּר ַה ַהגָּ ָדהְ ,וּב ַשׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל ֶשׁ ֵאינֶ נּוּ ְ
אוֹתהּ ֲה ֵרי זֶ ה כְּ ִאלּוּ א ָא ַמ ְרנוּ ֶאת ַה ַהגָּ ָדה
כְּ ָלל )'אוֹר יִ ְשׂ ָר ֵאל' – יָ ְ
אנוֹב ְס ִקי ִס ָימן תל'ַ ,ט ַעם ַה ֶפּ ַסח' אוֹת ד(.
תּוֹרה נֶ ֱא ָמר
ֶאת ְתּ ִמ ָיהתוֹ ַה ְשּׁנִ יָּ ה ֶשׁל ַהיַּ ֲע ֵב"ץ יִ ֵשּׁב ָה ַא ְדמוֹ"ר ַבּ ַעל ְ'פּנֵ י ְמנַ ֵחם' ִמגּוּר ,כִּ י ְבּ ִד ְב ֵרי ָ
ַהכְּ ָללִ :
תּוֹרה
"אם ָשמ ַֹע ַבּיָּ ָשׁן – ִתּ ְשׁ ַמע ֶבּ ָח ָדשׁ" ְ)בּ ָרכוֹת מ א( ,וְ ַהיְ נוּ ֶשׁכְּ כָ ל ֶשׁחוֹזְ ִרים ַעל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
ֹאמר ֶאת ַה ַהגָּ ָדה ק ֶֹדם ַה ֶפּ ַסחֲ ,ע ַדיִ ן נִ ְמ ָצא ָבּהּ ַט ַעם
יוֹתרְ ,ל ִפיכָ ַ אף ִאם נ ַ
יוֹתר וְ ֵ
אוֹתם ֵ
ְמ ִבינִ ים ָ
ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר.
ְלאוֹר ַה ְטּ ָע ִמים ַהנִּ זְ כָּ ִרים ְל ַמ ְע ָלה נוּכַ ל ְל ָה ִבין ַמ ַ
דּוּע ִה ְק ִפּידוּ ִבּ ְק ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשֹּׁלא ֶל ֱאכֹל ַמ ָצּה
ַ
ַבּזְּ ַמן ַה ָסּמוְּ ל ֶפ ַסח
)שׁוּ"ע או"ח תעא ב( ,וְ ִאלּוּ ְלגַ ֵבּי ִמ ְצוַ ת ִספּוּר ִמ ְצ ַריִ ם א ִה ְק ִפּידוּ ֶשֹּׁלא ְל ַס ֵפּר
אוֹתוֹ ק ֶֹדם ַה ֶפּ ַסח ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ְבּנִ גּוּד ַל ֲאכִ ָילה גַּ ְשׁ ִמית ֶשׁ ָהאוֹכֵ ל וְ שׁוֹנֶ ה נַ ֲע ֵשׂית ֲאכִ ָילתוֹ כַּ ֲ'אכִ ָילה
)'פּנֵ י ְמנַ ֵחם' ַשׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל
יוֹתר ַט ַעם ְ
מוֹצ ִאים ָבּ ֶהם ֵ
רוּחנִ יִּ ים – כְּ כָ ל ֶשׁחוֹזְ ִרים ֲע ֵל ֶיהם ְ
גַּ ָסּה'ִ ,בּ ְד ָב ִרים ָ
תשנ"ד(.
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ִס ּפ ּורּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה
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להזדרז לקיום המצוות שבין אדם למקום
ובין אדם לחברו !
נלמד מהפסוק" :צו את אהרן ואת בניו" )פרק ו-ב(
וכתב רש"י )מהתו"כ(" :אין צו אלא לשון זירוז ,מיד ולדורות ,אמר רבי
שמעון ,ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס".
המהרי"ט )בשו"ת ח"א סי' צז( הוכיח את בני קהילה אחת שהיו נוהגים
לאחר להתפלל תפלת מנחה סמוך לשקיעת החמה ממש ,והיו מתפללים מנחה
ומעריב כל הקהל יחדיו .וכתב להם המהרי"ט שאין נכון לעשות כן ,שהרי
מבואר בגמרא )ברכות כט (:שאף שיש מעלה מסויימת בתפלה עם דמדומי
חמה ,בכ"ז קיללו בארץ ישראל את המתפלל מנחה עם דימדומי חמה,
והטעם ,שמא תטרף השעה ולא יתפלל התפלה בזמנה .ומלבד זאת כל הקודם
לעשות המצוה הרי זה משובח כדאמרינן )פסחים ד (.זריזין מקדימין למצוות.
והביא ראיה לכך ,עד כמה הקפידו בזה ,ממה שאמרו בגמרא )פסחים
סה (.על מה ששנינו במשנה שהפסח נשחט בשלוש כתות ]ולומדים זאת
מהפסוק ושחטו אותו וגו'[ שהכת השלישית נקראת "כת עצלנית" ומגנים
אותה על כך שנתעצלה להיות אחרונה .ושואלת הגמרא :הרי אם צריך גם
את הכת השלישית ,מה היה להם לעשות? ומתרצת הגמרא ,שאמנם מוכרח
שתהיה כת שלישית ,אבל חברי הכת השלישית היה בידם להזדרז ולהיות
מהכת הראשונה ,וכמו שאמרו בברייתא שא"א לעולם בלא בשמים ובלא
בורסי ]=מעבד עורות[ ,אשרי מי שאומנותו בבשמים ואוי לו למי שאומנותו
בורסקי.
ונמצא לפי"ז ,שאין להתעצל ולאחר את תפלת המנחה ולדחותה סמוך
לשקיעת החמה ,שמא יפסיד] .ואמנם מובא בשערי תשובה )סי' רלה( על
האריז"ל שהיה נזהר שלא להתפלל מנחה אלא עם שקיעת החמה[ .וכשם
שתפלת השחר אף שזמנה עד ארבע שעות עדיף להקדימה ככל היותר ולא
להתעצל בה ולאחרה ,כך גם בתפלת המנחה ,משהגיעה זמנה שהוא בתשע
שעות ומחצה אין להתעצל ולעכב אותה.
נמצאנו למדים מדברי המהרי"ט שנקט את ב' הסיבות המחייבות זריזות.
דהנה יש לחקור באמרת חז"ל "מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה" מדוע אסור
להשהות המצוה ,האם מפני החשש שמא יפסיד המצוה לגמרי ,או משום
שכאשר משהה המצוה מחמת עצלות והתרשלות ,יש בכך משום זלזול ובזיון
המצוה ,גם אם יעשנה לבסוף .והמהרי"ט התייחס בדבריו לב' הסיבות הללו.

שלא יפגע אדם בזולתו מתוך
רוב דביקותו ודקדוקו בהידור
המצוות !
נלמד ,בדרך דרש ורמז ,מהפסוק:
"ואש המזבח תוקד בו" )פרק ו-ב(
כלומר :אם אש עבודת ה' יוקדת באדם ,עליו להזהר
שתהיה יוקדת "בו"  -בתוכו פנימה ,ולא כלפי חוץ באופן
שתפגע באחרים .וכדוגמא לכך מביאים את מה שסיפרו
חז"ל בגמרא )סוכה כח( על תלמידו של הלל הזקן ,יונתן
בן עוזיאל ,שבשעה שישב ועסק בתורה ,כל עוף שפרח
מעליו מיד נשרף .ונשאלת השאלה :אם כך גדולתו של
התלמיד ,במה התבטאה גדולתו של הרב ]הלל הזקן[?
אלא ,אומר השפת אמת ,גדולתו של הרב באה לידי ביטוי
בכך שעוף הפורח מעליו לא נשרף כלל ,שכן האש הייתה
יוקדת בקרבו פנימה ,ומבחוץ לא היה הדבר ניכר) ...עפ"י
מש"ת(
והנה מפשטות דברי חז"ל משמע שבאו לשבח את
גדולתו הענקית של יונתן בן עוזיאל בלימוד התורה,
שהעסק שלו בתורה היה בכזו דרגה של שלהבת אש
קודש כנתינתה מסיני ,עד ששרפה את העוף הפורח
מעליו.
אכן למען האמת טמון בשבח הזה גם מעלה נשגבה
ב"בין אדם לחברו" .שהרי ידועה הגדרתו של הגאון
חיים שמואלביץ זצ"ל שהפוגע בחברו ומצערו ,אף שיש
לו כוונה טובה ,הריהו כאילו מכניס ידו לתוך תנור אש.
וכשם שהכוונה הטובה אינה יכולה לשנות ממציאות
פגיעת האש ,ששורפת בדרך הטבע ,כך גם הפוגע בחברו.
מעתה י"ל שחז"ל שבחו את יונתן בן עוזיאל לא רק
בגדלותו בלימוד התורה .אלא בכוחו הגדול בזהירות
ובהתחשבות בזולת .ולימדונו חז"ל שבערה בו שלהבת
אש קודש בכל מה שקשור לעסק התורה ]שכולל לימודה
וקיומה[ ,שדרגתו בזה הגיעה עד כדי כך שלא יכל לנצור
את התפשטות אשו הגדולה לסביבתו ,והראיה ,שאפילו
עוף שפרח מעליו היה נשרף .אעפי"כ מעלתו בזהירות
שלא לפגוע בזולת היתה כה גבוהה שאף שהעוף שפרח
מעליו היה נשרף ,אבל אדם שעמד בסמוך לו ,אפילו
"כויה" קלה לא קיבל ,כי ביחס לזולת ידע לשמור
ולנצור את "אישו" הגדולה פנימה...
ומה מאד זה מחייב את כל המדקדקים והמהדרים
בקיום המצוות בכל ליבם ונפשם בהתלהבות גדולה
ובדביקות נפלאה יוקדת בשלהבת אש קודש ,שלא
יהיו כל אלו על חשבון הזולת .ודרושה לכך שימת לב
מיוחדת שלא תהיה פגיעה ,ושלא תגרם עוולה כלשהי
לזולת.
את הפסוק "ושמרתם את המצות" דורשים חז"ל
)במכילתא( :אל תקרי "את המצות" אלא "את המצוות"
כדרך שאין מחמיצין את המצה כך אין מחמיצין את
המצוה אלא אם באה מצוה לידך עשה אותה מיד"!
והנה לאור האמור לעיל ,נוכל לדרוש את הפסוק
"ושמרתם את המצות" לאידך גיסא ,ומצינו שכבר
נאמר כן בשם החפץ חיים ,שהיה מזהיר מפני החיפזון
וההתלהבות היתירה בקיום המצוה .שכן לעיתים קורה
שבהתלהבות מסוג זה טמונה אש זרה של היצר הרע.
רואים זאת יותר בעניני "הידורים וחומרות" ,ואילו מצוה
אמיתית כמעט ולא נעשית בהתלהבות מרובה כזאת.
ותמך הח"ח יסודו במקרא הזה "ושמרתם" שניתן
לפרשו גם מלשון "המתנה" כמו "ואביו שמר את
הדבר" )בראשית לז-יא( ,והיינו שראוי עד כמה שאפשר,
לקיים המצוה במתינות ובדיעה מיושבת ,כדי להיות
בטוח שאין כאן שמץ תערובת של אש זרה מהיצ"ר
ש"שמכוונת" לפגיעה בזולת] .או כוונת גאוה והתנשאות
השנואה להשי"ת[.

להכיר ולהעריך הטובה שמקבל ממטיבו ולהודות לו על כך !
נלמד מהפסוק" :אם על תודה יקריבנו" )פרק ז-יב(
וכתב רש"י" :אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו כגון יורדי הים והולכי מדבריות וחבושי
בית האסורים וחולה שנתרפא שהם צריכים להודות ,שכתוב בהן )תהלים קז( "יודו לה' חסדו
ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה"...
כידוע ,בליל הסדר של פסח ישנם מספר שינוים משאר הלילות שעליהם שואלים הבנים:
"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות" השינויים הללו הם בעיקרם שינויים "טכניים" הניכרים
בקלות גם לילדים הקטנים אשר מבינים לשאול עליהם ]כמו אכילת מצה ובהסיבה ,אכילת
מרור בחרוסת וכו'[.
ואולם ישנו שינוי יסודי מהותי בלילה הזה שלא כבשאר הלילות ,שהוא בעצם המקור
והיסוד לכל השינויים האחרים ,וכל מהלך ליל הסדר על כל פרטיו ודקדוקיו הוא למעשה
כתוצאה המתחייבת משוני זה .והוא :שבכל הלילות של השנה ,חול ,שבת ומועד ,מזכירים
וזוכרים את יציאת מצרים ,לא מעבר לכך .ואילו בליל הסדר ישנה הלכה מיוחדת שאין
בדומה לה כל השנה והיא" :חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה
משעבוד מצרים" .אין זה רק זכרון היסטורי ]כמו בסוכות "למען ידעו ...כי בסוכות הושבתי",
או בחנוכה זכר לנס פח השמן ,וכיו"ב[ אלא מציאות מוחשית של יציאה ממצרים המתחדשת
בלילה הזה אצל כל יהודי .וכל מהלך הסדר ,מצוותיו והנהגותיו מותאמים למציאות הזו.
ומדוע חייבו אותנו חז"ל בהלכה זו? משום שהרי כל תכלית הניסים הגדולים והיציאה
הפלאית ממצרים ,היא לחייבנו בשעבוד מוחלט להשי"ת בקבלת עול תורתו ומצוותיו,
והיציאה הזו ממצרים היא "המחייב" הגדול לכך .כדיברה הראשונה "אנכי ה' אלוקיך אשר
הוצאתיך מארץ מצרים" וממילא זה מחייב להמשך כל המצוות .ואין מחייב אישי לאדם כמו
כאשר הוא עצמו נמצא בתוך חווית הנס הגדול שמחייבו! ]וכמובן נצרכת לכך "אמונה חושית"
בבחינת "בעינינו ראינו אבותינו סיפרו לנו"[
עפ"י ההלכה היסודית הזו ,נוכל ליישב ולתרץ הרבה קושיות ,ונביא ליישב לפחות את
הקושיות הבאות :א( מדוע לא מברכים ברכה על המצות עשה של סיפור יציאת מצרים?
ואף לתרוץ של ה"שבולי הלקט" שזו הברכה שמברכים "אשר גאלנו" ...עדיין קשה שהרי זו
ברכה שמברכים אחרי הסיפור שבהגדה ,והרי בכל המצוות מברכים עובר לעשייתן ,היינו
קודם עשיית המצוה?!
ב( הכיצד אומרים הלל בליל הסדר ,והרי שנינו בגמרא )מגילה כ (:שאין אומרים הלל
הלילה?!
ג( היאך לומדים מיתרו שמברכים על הנס ,והמגן אברהם שזה דוקא במקום שאירע הנס
)וכן בביאור הלכה או"ח רי"ח( ,והרי יתרו לא בירך במקום הנס ,אלא רק כשהגיע למדבר
והצטרף למשה ולישראל?!
ד( מדוע הוצרך משה לספר ליתרו את כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרים ,הרי יתרו כבר
שמע שהרי לכן בא ,ומה הוסיף לו משה בסיפורו?!
ה( מדוע יתרו שמח ובירך על הנס רק עתה אחרי שמשה סיפר לו ,ולא כאשר שמע בעצמו
בראשונה ,והרי זה מה שגרם לו לבוא למדבר?!
ו( חז"ל משבחים את יתרו שנדבה רוחו לצאת למדבר לשמוע דברי תורה .א"כ מדוע סיפר
לו משה שוב על ניסי מצרים המפורסמים כדי "למשוך לבו לקרבו לתורה" כלשון רש"י,
הרי יכל לומר לו חידושי תורה נפלאים ומבריקים ,כדי שיתענג בהם יתרו ,ובזה למשוך
ליבו לתורה?!
ז( אם זמן מצות סיפור יציאת מצרים בלילה ,מדוע אם נרדם ואח"כ התעורר קודם עלות
השחר ,לא חייב להמשיך ולספר?!
אלא התשובה לכל השאלות הללו ,נכללת ובאה לידי ביטוי בקטע "עבדים היינו" ]שעונה האב
לשאלת מה נשתנה של בנו[ בו מגלה לנו בעל ההגדה את מהותה של מצות "והגדך לבנך"" :ואפילו
כולנו חכמים ,כולנו נבונים ,כולנו יודעים את התורה ,מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים"...
כלומר :אין מצות הלילה באמירת דברי תורה ודברי חכמה .גם לא בחידושים עמוקים,
או ברעיונות ופנינים מחודדים ]המתאימים לשאר לילות השנה[ ,כפי שמציעים לנו מדפיסי
ההגדות למיניהם .אלא מצות הלילה היא רק בסיפור ותיאור מוחשי של כל תהליך היציאה
ממצרים אצלינו ,ממש מהתחלה ]"מתחיל בגנות"[ כשהיינו עדיין עובדי עבודה זרה ,ובהמשך
לסבל הנורא ,ועד ליציאה המופלאה מאפילה לאורה .שכן רק בצורה כזו מראים אנו שיצאנו
זה עתה משעבוד מצרים ,וממש בהתאם לכל החוויות הללו שעברנו מהשעבוד ועד לגאולה,
ערוך שולחן הסדר במצות ,במרור ובכל הדברים והמנהגים שלא רואים בכל ימות השנה.
מעתה מתורצות מאליהם כל הקושיות :קושיה א( לא שייך לברך "וציוונו" כי בשלב זה
של הסיפור אנו עדיין לפני קבלת המצוות ,ולכן רק בהמשך שייך לברך "אשר גאלנו" וכו'
ב( הנס במוחש לפנינו ושייך לברך .ג( אחרי שמשה סיפר והמחיש ליתרו את הניסים ,גם
הוא חווה את הנס כאילו הוא שם ,וכאילו בירך במקום הנס ,ומיושבת גם שאלה ד( ,ומובן
למה שמח עתה ומתורצת שאלה ה( .ו( מובן מדוע סיפר ,ולא אמר רק דברי תורה .ז( צורת
הסיפור שאדם ירגיש בעצמו כאילו הוא יצא ,ואין זה תלוי בזמן ,ואם הרגיש קודם ,לפי
דרגתו ,יצא יד"ח.

כאשר יצאתי מניחום האבלים  -מסכם שולח הסיפור -
השתוממתי איך מסתובבים ביננו אנשים עם סיפורי-חיים שכאלו,
ואנו לא שומעים על כך דבר!
*

*

*

לאחרונה נפטר לבית עולמו הישיש רבי אפרים ב"ר ישראל מינצר
זכרונו לברכה .מוצאו היה מהעיירה הפסטורלית 'גדוף' הסמוכה
לקראקוב ,פולין.
מאפייה ,אך יהיה נכון יותר לקרוא
ִ
משפחת מינצר ניהלה שם
לעסק 'גמ"ח'  -שכן באופן קבוע חולקו לחמים ומאפים לעניים ללא
תשלום .ואולי יהיה נכון יותר לכנות את העסק 'הכנסת אורחים' שכן
התנור המוּסק משך אליו אורחים שונים שביקשו ללון במקום  -וגם
לזכות בארוחת חינם על הדרך...
עיר הענק 'קראקא' ,שאכלסה המוני בעלי עסקים יהודים ,משכה
אליה "משולחים" לא מעטים .רבים מהם התביישו ללון בעיר ,והעדיפו
להגיע ל'גדוף' בלילות .אמו של ר' אפרים הייתה מכינה להם מרק
חם ,והבנים בצעירותם  -וביניהם ר' ישראל  -היו מסייעים בחלוקת
המזון ,עד שהם פנו ללמוד בישיבות.
*

*

*

החלום המתוק נמשך עד מלחמת העולם השנייה ,שנפתחה עם
כיבושה של פולין בידי גרמניה .בדרך כלל ,דחקו הגרמנים את
יהודי הפריפריה לכיוון הערים הגדולות )על מנת שבהמשך יהיה קל
להשמידם( .אך ב'קרקוב' פעל נוהל הפוך ,גירוש יהודי העיר לפריפריה
על מנת שהעיר תהפוך במהירות ל'יודנריין' ]-נקיה מיהודים[ .וכך החלו
משפחות פליטים ,על מטלטליהן ,לגרור את עצמן לתחומי המאפייה של
מינצר למגורי עראי-קבע ...והמאפיה? היא המשיכה לעבוד!
חגורת החנק הגרמנית הלכה והתהדקה .משפחת מינצר הבינה
שעליה להיפרד מאחזקת המאפיה ,בטרם ייטלו אותה מידיהם בכח.
בהחלטה מהירה וחכמה העבירו את המאפיה לשכן גוי שהיה עימם
בידידות .כל שהתבקש זה להמשיך לספק להם מאפים חינם .הגוי
עמד בהסכם והעניק מזון בשפע לא רק למשפחת מינצר ,כי אם גם
ליהודי הסביבה.
חלפה תקופה וכל יהודי 'גדוף' הועברו לגטו .יום אחד ,באמצע
מסדר כלשהו ,הכריז גרמני בקולי קולות" :מי כאן פחח"? האח הגדול
מבין ארבעת המינצרים הרים את ידו "תמיד הייתי בעסק הזה!"
הוא היה בחור-ישיבה שמקסימום ידע משהו על אפייה ,אבל הבין
שכך גוברים הסיכויים לשרוד" ...אתה בטוח?" שאל הגרמני "-בטוח!"
שלושת אחיו החרו-החזיקו אחריו" :כולנו פחחים!"
*

*

*

אזור תעשיה ענק .עוד אחד מרבבות)!( תעשיות באירופה שהגרמנים
ִשעבדו ,שדדו ,גזלו וחמסו לעצמם .ארבעת "הפחחים" הועברו הנה
מהגטו ,ונמסרו לידי בעל המפעל  -גוי פולני.

שומעים את מכוניות הפורד של הגרמנים מגיעים ,אתם יורדים,
מתריעים ,וכולם מתחילים "לעבוד" בפחחות...
הגרמנים הטילו על הפולני הזה ,את האחריות לתקינות כל גגות
המפעלים באזור .מידי פעם ,כאשר חשש שביקורת גרמנית תגלה
שאין עבודה ,ואז יפונו היהודים מהמקום ,היה יוצא בלילות  -לא
יאמן כי יסופר!  -ובעזרת פטיש ענק חולל נזקים קשים לגגות של
מפעלים באזור .כמה פעמים התקיימה ביקורת ,הוא תמיד ידע על כך
קודם ,ודאג לסדר "עבודה"!
מידי לילה היה יוצא הפולני ,וחוזר עם עשרות כיכרות לחם  -בין
 35ל !40-ומוסר אותם למינצרים .אז לא רק שהם לא רעבו ללחם,
הם גם הרוויחו כסף מהכיכרות שמכרו .ותאמינו או לא" ,המלון" הזה
נמשך במשך שנתיים שלמות!
*

*

*

ואז זה קרה- - -
"היום בלילה" הודיע המנהל הפולני בדרמטיות למינצרים "או
לכל המאוחר מחר בלילה ,הגרמנים מגרשים מכאן את כל היהודים.
חבר'ה! המצב שלכם קשה ,אבל אני אומר לכם מה לעשות .אל
תסמכו על ההבטחות של הגרמנים ,תתפסו ידיים ורגליים ותימלטו
על נפשותיכם!"
אבל איך נמלטים? הרי אזור התעשייה כולו משמש בפועל כמחנה
כפייה לעובדים ,והוא מוקף חומה .בתזמון מדויק להרהוריהם הנוגים,
ספ ֵרי-ענק ופטישים ממאגר כלי העבודה של
הושיט להם המנהל ִמ ּ
בית החרושת...
הם הבינו את המוטל עליהם!
באותו לילה היתה סערה חורפית אדירה  -מזג אויר מצוין לבריחה...
המינצרים הודיעו על התכנון ליהודים רבים אשר עבדו במפעלי
התעשייה 85 .מהם אזרו אומץ להצטרף ל"מבצע" .מצוידים במפה
ובהוראות שמסר להם מנהל המפעל ,פרצו "הפחחים" ִּפרצה ועשרות
היהודים שעטו קדימה" .ישר! לא ימינה לכיוון הגרמנים ,ולא שמאלה
לכיוון החיילים הרוסים"  -כהוראת הפולני.
הנמלטים רצו ורצו ורצו לא פחות מעשר קילומטר במעבה היער,
בגשם שוטף וברוחות סערה .רק אז הרשו לעצמם לעצור ולבחון את
צעדיהם .הם המשיכו לשהות ביער ,מידי פעם שמעו יריות קרובות
או רחוקות ותיארו לעצמם שזאת החזית שמיקומה משתנה .בשלב
מסוים שרקו היריות בקרבתם ,והם נשכבו על הארץ במשך לא פחות
משלושה ימים!
לפתע גילו אותם חיילים מונגולים ,ששיתפו פעולה עם החזית הרוסית.
הם ניגשו להוציא אותם להורג ,אך בכור האחים שדיבר רוסית
הסביר להם שהם נמלטים מהגרמנים  -אויבם המשותף .המונגולים
ַ
התרצוּ ,העבירו אותם מאחורי קו החזית הרוסית וכך ניצלו חייהם.
*

*

*

אני לא אוהב יהודים  -הודיע להם המנהל בפגישתם הראשונה -
אבל את הגרמנים אני שונא יותר  -הם גזלו ממני את מפעל חיי! אז
אנחנו לא הולכים לעבוד כאן כדי לעזור לגרמנים הארורים...

מדהים :במשך כל שנות המלחמה )שבפולין הייתה הארוכה ביותר!(
לא ידעו האחים לבית מינצר רעב .תמיד היה להם מזון  -ובשפע! הם
גם מעולם לא הוצרכו לעבוד באמת ומעולם הם לא הוכו!

שניכם  -פקד המנהל על שניים מתוך ארבעת האחים  -תישנו
"בעליית הגג" .נעים שם .התפקיד שלכם לעקוב .בכל פעם שאתם

ההסבר שלהם למתרחש ברור :מה זו אם לא 'מידה כנגד מידה' על
כל העזרה שהגישה המשפחה ליהודים באותה מאפיה ב'גדוף'!!!

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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"צו את אהרן" (ו ,ב)
"אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות ,אמר ר' שמעון ביותר
צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס" (רש"י) .נראה על
דרך מליצה ,כי מי שהוא מחזיק לומדי תורה ונותן לתוך פיהם
כדי שיוכלו להגות בתורה הקדושה ,אז יש לו חלק באותה תורה
כאילו הוא בעצמו היה תלמיד חכם ,אבל מי שאין ידו משגת
למלאות גרונם של תלמידי חכמים יין ,אין לו תקנה אחרת אלא
שיקבל עליו עול תורה .וביותר צריך הכתוב לזרז ,שיהיה הוא
בעצמו מן הזריזין בעמל תורה ,במקום שיש חסרון כיס וכו'.
(תורת מהרי"ץ)

"צו את אהרן ואת בניו לאמר" (ו ,ב)
פירש רש"י" :אמר ר' שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום
שיש בו חסרון כיס".
המשגיח דפוניבז' ,רבי יחזקאל לוינשטיין ,היה אומר ,הכהן
הגדול היה לא רק הנעלה והמרומם שבדור ,הוא אף היה
מהעשירים שבו ,וכמו שמצינו שנאמר בו "גדלהו משל אחיו"
(יומא יח) .והנה ,מצווה התורה על אהרן ובניו על תורת העולה,
שהוא קרבן שכולו עולה כליל ואין לו לכהן בו מתנות כהונה.
וכיוון שיש לו בכך משום חסרון כיס ,כבר נדרשת התורה לצוות
בלשון זירוז ,שלא יתעצל ולא ימנע עצמו מלקיים ציווי ד',
לאחר שיש לו בדבר משום חסרון כיס .הכהן הגדול ,המורם
מעם והעשיר המופלג ,עדיין זקוק לציווי של זירוז לקיים את
רצון ד' במקום שיש בו חסרון כיס .עד כדי כך מגיעים הדברים.
ומיהו זה שיודע לרדת לסוף דעתו ולעומק תכונות נפשו של
האדם? רק התורה הק'.
(מליץ יושר)

"זאת תורת העולה" (ו ,ב)
אין העולה באה אלא על הרהור הלב (מדרש רבה ז ,ג) ,מפני מה
דרשו חז"ל דווקא מפסוק זה :ש"כל העוסק בתורת עולה כאילו
הקריב עולה" ולא דרשו זאת מהכתוב "זאת תורת החטאת"
ו"זאת תורת האשם" שאף הלומד דיני חטאת ואשם ,כאילו
הקריבו קרבנות .ויש ליישב בדרך צחות :שבקרבן עולה בלבד
שהוא כולו נקרב לגבוה אפשר לצאת בלימודה של חובת
הקרבן ,ואלו בקרבנות אחרים ,כגון חטאת ואשם ,שמהם גם
הכהנים מקבלים חלק ,אין הלימוד יוכל לבוא תמורת ההקרבה
למעשה ,שהרי אין לגזול מן הכהנים את חלקם ולהיות לומדים
על חשבונם .אלא מה שתמוה בכל השאלה והתשובה שכל
מאמר זה :שכל העוסק בתורת העולה כאילו הקריב עולה :אינו
נמצא כלל בדברי חז"ל על הפסוק" :זאת תורת העולה היא
העולה על מוקדה" אלא על הכתוב" :זאת התורה לעולה
ולמנחה ולחטאת ולאשם" (ויקרא ז ,לז) ועל כך דרשו חז"ל
במסכת מנחות (דף קי ,א) כל העוסק בתורה ,כאילו הקריב
עולה ,מנחה ,חטאת ואשם .הרי מפורש שהכתוב דורש זאת גם
על חטאת ואשם .אמר על כך רבי יהונתן אייבשיץ בדרך צחות:
למה כל הלומד הלכות קרבנות ,כאילו הקריב קרבן ,משום,

שלדברי חז"ל הטעם למה הקרבנות מכפרים על חטא ,הוא
בגלל שהחוטא חושף עצמו אגב כך ברבים לבושת פנים ,בשעה
שהוא מביא קרבן עולה או קרבן חטאת ואשם ,הכל רואים
שחטא ,ובושה זו עצמה היא שמכפרת עליו .ומאחר שאף
לימוד התורה כרוך בעוונותינו הרבים בבושות יהודי היושב
ולומד נתון ללעג ,מוחזק "חובש ספסל"" ,בטלן" ,על כן ,בעצם
לימוד התורה שלו יש לו כבר כפרה.
(מלאכת מחשבת)

"היא העולה על מוקדה" (ו ,ב)
הזוהר הקדוש מפרש את דברי הכתוב "היא העולה על מוקדה"
 כי כאשר עולה על רעיונו של אדם מחשבה רעה ,אזי "עלהמוקדה" עליו להשמידה מיד ולשורפה באש התורה והמצוות.

"ואש המזבח תוקד בו" (ו ,ב)
כלומד :אם אש עבודת ה׳ יוקדת באדם ,עליו להיזהר שתהיה
יוקדת ״בו״ בתוכו פנימה ,ולא כלפי חוץ באופן שתפגע
באחרים .וכדוגמא לכך מביאים את מה שסיפרו חז״ל בגמרא
(סוכה כח) על תלמידו של הלל הזקן ,יונתן בן עוזיאל ,שבשעה
שישב ועסק בתורה ,כל עוף שפרח מעליו מיד נשרף .ונשאלת
השאלה :אם כך גדולתו של התלמיד ,במה התבטאה גדולתו
של הרב (הלל הזקן)? אלא ,אומר השפת אמת ,גדולתו של הרב
באה לידי ביטוי בכך שעוף הפורח מעליו לא נשרף כלל ,שכן
האש הייתה יוקדת בקרבו פנימה ,ומבחוץ לא היה הדבר ניכר...
(עפ״י מש״ת)

"והרים את הדשן" (ו ,ג)
ביום הקדוש ביותר  -יום הכיפורים ,במקום הקדוש ביותר -
קודש הקדשים ,מתחיל הכהן הגדול את עבודת הקודש (סדר
העבודה) ב ...הרמת הדשן ,כלומר ,בהורדת האפר מעל המזבח.
ללמדנו ,שאת עבודת הקודש יש להתחיל מהדברים הפשוטים.
מלמטה .כך גם בעבודת הקודש  -החינוך .זאת ועוד .את הרמת
הדשן מבצע הכהן הגדול בעצמו ,לא עוזריו השונים .ללמדנו:
שאין מלאכה בזויה.
ואומר על כך רבי שמחה בונים מפשיסחא :התורה חששה,
שהכהן הגדול בקודש הקדשים ביום הכיפורים יעסוק רק
בעניינים הרוחניים הנשגבים ,וישכח להתפלל על העניינים
ה"פשוטים" ,הגשמיים ,פרנסתם של ישראל וצרכיהם
ה"פשוטים" האחרים .לפיכך נצטווה הכהן הגדול ,שעם היכנסו
לקודש הקדשים ,יחליף את בגדי הכהונה בבגדים פשוטים,
ויתחיל דווקא בעבודת חולין הכי פשוטה .אז ,ודאי יזכור כי
"מרובים צרכי עמך".

"והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו" (ו ,ט)
רבי יעקב גזונדהייט בעל התפארת יעקב ,רבה של וורשה ,ערך
שיחה עם אחד האדמו"רים של וורשה ,ותוך כדי שיחתם העיר
לו רבי יעקב ,שלכאורה הוא הרבי ,מתקיים ומתפרנס
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מעבירותיהם של ישראל ,מן ה׳׳פדיונות׳׳ שהוא לוקח מבעלי
העבירות ,האמורים לכפר בהם על עוונותיהם.
השיב לו הרבי ,שאף הכהנים התפרנסו כך ' -מן הנותרת' ,מן
הקרבנות ,שבאו לכפר על חטאים מחטאים שונים.
ועל כך היה הרה׳׳ק בעל הדברי חיים מצאנז אומר :שלכן תיקנו
תפילה מיוחדת בשביל הרבי ,החי ומתקיים מצרותיהם של
ישראל :׳׳ויתייהב לנו מזונא ופרנסתא טבתא בלי צרה ועקתא׳׳
(זמירות שבת) ,שיזמין לו ריבונו של עולם פרנסה טובה מזו -
שלא יהא צריך להתפרנס מצרותיהם של ישראל ולצפות עד
שיבוא אליו יהודי מטופל בדאגות ובצרות לשפוך לפניו את לבו
ויביא עמו ׳׳פדיון׳.
(אמרות חכמה)

"וכל מנחה בלולה בשמן" (ז ,י)

לרשע' זה כאב לרשע ,אבל 'והבוטח בה' חסד יסובבנו' הלה
חושב את זה לחסד שהוא נמצא עם עוד יהודים.

"ויעש משה כאשר צוה ד' אותו ותקהל
העדה" (ח ,ד)
רבי מנחם מנדלי מוורקי בא לפני השרף מקוצק ושפך לבו :אני
גרוע מכולם ,אין בי מתום ובכל זאת הריני נוהג כ"רבי" ואנשים
רבים באים אלי ,ובכך שאני מטעה את הציבור ,עוד עתיד אנכי
לתת את הדין ,בגלל כל יהודי שנוסע אלי .פייסו הרבי מקוצק
בדברים :מה לעשות הדבר היה כבר גם בעבר ,כתוב" :ויעש
משה כאשר צוה ה' ותקהל העדה" אם הצדיק עושה רצונו של
מקום נמשכים ממילא הלבבות אליו ,מה אשם בו אם יהודים
קמים מעצמם ובאים אליו מרוב תשוקה.

מעשה בפיקח אחד שעבר ברחוב ,ושמע קול קורא אליו:
׳׳מנחה׳׳ בוא והצטרף למנחה פשוטה.
נענה ואמר :אילו הייתה לך מנחה בלולה בשמן ,האם גם אז
היית קורא לי לבוא ולהצטרף?
וכך היו אומרים בשם רבי ישראל מסלנט זצ׳׳ל :פעמים רבות
שמעתי שקוראים ליהודי העוברים על יד בית הכנסת ׳׳קדושה׳׳
׳׳קדושה׳׳! אך לא נזדמן לי לשמוע שהסועדים יקראו לעוברים
ושבים ׳סעודה ,סעודה׳!

מסופר שפעם ביקש הגה׳׳ק ה׳׳חתם סופר״ זיע׳׳א מאחד
המתפללים בבית מדרשו לעבור לפני התיבה .החל הלה להניע
כתפיו הנה והנה כאומר ,איני ראוי לכך ולא רצה לגשת .אמר לו
ה׳׳חתם סופר״ ,עכשיו הבנתי מהו שאומר רש׳׳י ״שלא הטו ימין
ושמאל״ היינו שאהרן ובניו עשו מה שנתבקשו לעשות ,ולא
הטו ראשיהם ימינה ושמאלה מתוך עניוות.

"זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם
ולמלואים ולזבח השלמים" (ז ,לז)

"ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה ה'
ביד משה" (ח ,לו)

ה"חפץ חיים" מעורר היה תמיד בדבר הצורך הגדול שיש לכל
בן תורה לקבוע לעצמו זמן מסוים ללימוד ענייני קדשים .את
דבריו המתיק במשל :בעת שנערכת חתונה לפני החופה
טרודים כל המחותנים בשמחת הנישואין ,כולם מסבבים את
הכלה ושמחים עמה .קשה עד מאוד להוציא את הכלה ממקום
מושבה ולהביאה אל מתחת לחופה ,דבר אחד מזרז את הכלה
ושושבינותיה לצאת אל החופה ,כאשר מגיע מאן דהוא ומכריז
בקול :החתן עומד כבר תחת החופה וממתין לכלה! כן בענייננו
אם אנחנו מוכנים בידיעת סדר הקרבנות ,אז יש לסנגור של
ישראל מה להמליץ לפני אבינו שבשמים ,והוא טוען לפניו:
הלא בניך מוכנים בידיעות התורה של הקרבנות ועומדים
ומצפים רק לך! חושה נא לגאלם ושלח משיח צדקך!

"ויעש אהרן ובניו  -להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל"
(רש"י) .מהי משמעותו של שבח זה לפיו אהרן ובניו לא נטו ימין
ושמאל? וכי מדוע שיעלה על דעתם לשנות משהו מצוויו של
הקב"ה? אומר ה"ליקוטי אנשי שם" כי יש פעמים שבהן האדם
צריך להפעיל את שיקול דעתו גם לאחר קבלת הוראות,
לדוגמא אשה האופה עוגה יכולה בהחלט להיעזר במוצרים
חדישים פרי תכנון טרי שיצא לשוק לא מכבר ,או בעצות
חברותיה ,ואינה חייבת לשמור בדקדקנות על ההוראות
הראשונות שקיבלה ,אולם מאידך גיסא  -אדם הרוכש
בשליחות רופא מסוים תרופות אך בדרך שומע לעצות אחרים,
כאלו אשר אינם בקיאים כמו הרופא שלו ,ולא זו בלבד אלא
שהוא פועל לפי הוראותיהם  -הנו שוטה גמור .שכן חיים ומוות
מונחים לפניו וייתכן כי טעות קטנה תהיה הרת אסון .נמצא
אפוא שתוספת של שיקולי דעת אישיים תלויה בעניין עצמו
ולפי היחס והחשיבות שהאדם מעניק לאותו עניין הוא מכוון
את התנהגותו.
בא הכתוב ומדגיש את שבחם של אהרן ובניו אשר התייחסו
לענייני הקרבנות ממש כמו הוראות מדוקדקות לרפואת הנפש,
ולא עלה על קצה דעתם לשנות למשהו שנראה להם טוב יותר.
כי אכן כן  -קרבנות אינן בגדר "הצעת הגשה" אלא עניינים
חמורים שחיים ומוות רוחניים כרוכים בהם!

"ואת כל העדה הקהל" (ח ,ג)
וברש׳׳י זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה.
כפרי אחד בא לפני הרה׳׳ק רבי משה מקאברין זצ׳׳ל בטענה :כל
זמן שהייתי יחידי בכפר הייתי מתפרנס ברווח ,משניתווספו
עוד יהודים פרנסתי מתמעטת .ענה לו הרבי :כתוב בתהלים
(לב ,י) ׳רבים מכאובים לרשע ,והבוטח בה' חסד יסובבנו׳,
'רבים' העובדה שיש הרבה יהודים במקום אחד 'מכאובים

"ויעש אהרן ובניו את בל הדברים" (ח ,לו)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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"צו את אהרן" (ו ,ב)
"אין צו אלא לשון זירוז ,מיד ולדורות" (רש"י).
מידת הזריזות היא בניין אב להרבה מידות נכונות ומפתח ראשי
לבניין אישיותו של האדם השלם ,כך כתב בעל "אורחות
צדיקים" (שער הזריזות) ,כי מידת הזריזות היא תכשיט לכל
המידות והיא מתקנת את כולן .ומוסיף בעל "אורחות צדיקים"
הזריזות היא מידה גדולה לתורה ולמצוות וגם לעניין תקנת
העולם הזה והיא מידת הצדיקים לעבודת הבורא יתברך.
ר’ אריה לוין זצ"ל הבין מעלתה של מידה זו ואף ידע ליישמה
כהלכה .בספר "צדיק יסוד עולם" מסופר ,כי באחת השבתות
ביקר ר’ אריה בבית הסוהר המרכזי ב"מגרש הרוסים" כדי
להתפלל עם אסירי ציון ולקרוא לפניהם בתורה .בתום התפילה
ניגשו אליו כל האסירים כדי לברכו בברכת "שבת שלום" ,והוא
כדרכו השיבם בלחיצת יד חזקה בחיוך מלבב ובמאור פנים.
כרגיל היה ר’ אריה שואלם אם יש "פנים חדשות" בקרבם,
דהיינו האם הובאו לכלא אסירים חדשים ,לשאלתו השיבוהו
בחיוב ואמרו לו כי בפינת החדר הסמוך ישנו אדם רזה וצנום
ממוצא תימן ,היושב תוהה ובוהה וממרר בבכי כל הזמן .ניגש ר’
אריה לבקרו ,שאל לשלומו ולסיבת בכייתו ,השיבו האסיר
"הכיצד לא אבכה? הלכתי לתומי ברחוב ולפתע תפסוני
שוטרים בריטיים והשליכוני לכלא ואנכי חף מפשע ,ולי הורים
זקנים ותשושים שאינם יודעים כלל שנאסרתי ולבטח דואגים
הם היכן נעלם בנם".
ר’ אריה ניסה לעודדו וביקשו שיחדל מלבכות ,אף שאלו
למקום מגורי הוריו ,השיב האסיר כי הם מתגוררים במאה
שערים שליד העיר רחובות וכי אין שמות לרחובות ,אך יכול
הוא לתאר לר’ אריה את סמטאות שכונתו ,ונקב בשמות הוריו.
לחץ ר’ אריה את ידו והשיבו "הסר דאגה מלבך וה’ יהיה
בעזרך!"
משנפרד ר’ אריה מהאסירים ניגשו האסירים לאסיר הבודד
הזה ושאלוהו "מה שוחח עמך ר’ אריה ומה אמר לך?" השיבם
האסיר דברים כהווייתם ,חבריו למאסר נדו בראשם והיו
שאמרו לו כי ברכה לבטלה בירכו הרב ,שהרי עד צאת השבת
ישכח ר’ אריה את שם הוריו ואת מעונם.
קל לשער מה גדלה השתוממותם של האסירים בראותם
למחרת היום זוג תימנים קשישים המשרכים דרכם בחצר
הכלא בבואם לבקר את בנם .התברר כי מיד עם צאת השבת
עשה ר’ אריה את דרכו לרחובות וטרח טרחה מרובה כדי
למצוא את הורי האסיר ולגלות את אוזנם כי ביקר את בנם ואל
להם לחשוב כי נעלמו עקבותיו .כך הבינו רבותינו זריזות מהי.

"והרים ממנו בקומצו" (ו ,ח)
אם אחד מטבעו הוא ותרן וכסף לא נחשב בעיניו לכלום ,זה לא
רבותא אם הוא נותן גם כן צדקה ,שהרי הוא רגיל בכך לפזר
כסף ,ואינו קשה בעיניו לתת גם לצדקה .שמעתי מכ"ק אמרי
חיים זיע"א עובדא היה אצל הרה"ק מאפטא זי"ע ,שנכנס ביום
הכיפורים לבית המדרש ,ניגש לאחד ושאלו מאיפה הוא ,ענה
לו ,ממקום פלוני ,ניגש לשני ושאלו גם כן מאיפה הוא ,ענה לו,

מכפר פלוני ,שאלו הרה"ק מאפטא האם מכיר הוא את הפריץ
מאותו מקום ,ענה לו ,כן אני מכיר אותו ,אמר לו הרה"ק
מאפטא ,תספר לי משהו ממנו ,השיב היהודי הנ"ל ,הפריץ קנה
כעת כלב מאפריקה ,ושילם עבורו ארבע מאות רובל.
כששמע הרה"ק מאפטא זאת ניגש מיד אל התיבה והתחיל
באמירת הקדיש שלפני מוסף ,וסיפר אחר כך שהיה קטרוג
גדול בעולם העליון ,כי היה יהודי שצריך להשיא בתו ,ולא היה
לו כסף ,והלך לאסוף כסף הרבה זמן ולא הצליח ,התיישב
באמצע הדרך ובכה ,עבר שם הפריץ הנ"ל וראה יהודי בוכה,
שאלו למה אתה בוכה ,ענה ,שהוא צריך להשיא את בתו ואין לו
כסף ,שאלו הפריץ בכמה מסתכמים הוצאות החתונה ,עשה לו
חשבון מדויק ,והפריץ הוציא הסכום כולו ונתן לו ,ועל ידי
המעשה הזה נעשה קטרוג גדול ,יהודי מתעייף כל כך הרבה זמן
ואין באפשרותו לאסוף הסכום הדרוש לו בין יהודים ,ולבסוף
בא הגוי הזה והמציא לו כל הסכום בבת אחת ,ונעשה רעש גדול
בעולם העליון.
אמר הרה"ק מאפטא זי"ע ,אני אלך לראות איך שהפריץ הזה
מתנהג עם עצמו ,והאם יש לו באמת לב טוב עד שכאב לו
הצער של היהודי הנ"ל ,או שהוא סתם פזרן בכספו על דברים
בטלים ,ולכן כששמעתי שהוא יכול לתת סכום גדול של ארבע
מאות רובל עבור כלב ,נחה דעתי ,שבמקרה נתן גם עבור
היהודי הזה .אבל יהודי שנותן צדקה ,שאין הוא מפזר למותרות
ותענוגות עולם הזה ,נותן הוא לשם מצות צדקה ,שאמר ונעשה
רצונו ,זה נקרא צדקה.
הקמצנות מדה מגונה היא ,א קארגער יוד ,איז א קארגער יוד
(יהודי שהוא קמצן בממונו ואינו נותן לצדקה הרי הוא גם קמצן
(אוצר אפרים)
ביהדותו).

"אם על תודה יקריבנו" (ז ,יב)
הודיה לד' על מתנת החנם שהוא מעניק לנו ,ונבאר על פי משל.
עשיר קנה בית באלף זהובים ,ומצא קונה שישלם לו אלפיים.
באותה שעה הוא שמח על כך שהקב"ה המציא לו רווח הגון.
לעת ערב בא אליו קונה שהציע לו שלושת אלפים זהובים עבור
אותו בית .רגז העשיר על עצמו ועל בוראו ,על שהפסיד אלף
זהובים ונמצא יומו מסתיים בעצב.
לעומתו ,אדם עני יוצא לשוק להרוויח את פת לחמו ,ממתין
הוא בתקווה שיזדמן אדם שישכור אותו לעבודת סבלות .הוא
המתין חצי יום ולא נזדמנה לו עבודה .הצטער אותו עני וחשש
שמא יבוא לביתו כשכיסו ריק .לפתע בא אליו סוחר וביקש
ממנו להביא עבורו כמה שקי קמח מהטחנה ,ושילם לו את
שכרו .רץ העני לביתו למסור את הפרוטות לאשתו לקנות לחם
לפי הטף .הוא רץ ושמח על כך שהקב"ה זימן לו פרנסה והודה
לד' על כך בפה מלא .זוהי דרכו של עני להודות ולשבח את
הקב"ה אף על פרוטה קטנה ,אף על פת לחם יבשה ,ואילו
העשיר אף על רווח של אלף זהובים אינו מוצא מלים מתאימות
לשבח את הקב"ה.
הנמשל הוא :במשך כל ימינו הננו מקבלים מתנת חינם
מהקב"ה .הוא יתברך בטובו מעניק לנו את החיים ואת כל
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צרכיהם .על האדם להכיר בטובתו של מקום ולהודות לו על כל
דבר קטן כגדול .אל לנו לנהוג כאותו עשיר שאינו מבחין ,מפני
גאוותו ,בטובותיו של הקב"ה והוא סבור בסכלותו שכל העולם
חייב לו והכל שלו( .חפץ חיים)

"לא ייחשב לו פיגול יהיה" (ז ,יח)
המתנגדים בעיר סאניק עברו פעם דרך עיר רוז'ין ונמלכו לבקר
את הרה"ק מרוז'ין ולהתווכח אתו על דרך החסידות ,נכנסו אל
הצדיק ופנו אליו בשאלה :הלא אנחנו לנוכח ה' דרכינו קובעים
עתים לתורה מתפללים בציבור בהשכמה כוותיקין ,ומיד אחר
התפילה בעודנו עטופים ועטורים בטלית ובתפילין אנו יושבים
ולומדים שיעור משניות ,ומאידך החסידים לא די שמאחרים
את זמן התפילה אלא שתיכף אחר תפילתם יושבים ושותים
יי"ש בצוותא ולבסוף הם מכנים עצמם בשם "חסידים" ואותנו
קוראים "מתנגדים" הלא נהפוך הוא.
פתח הצדיק ואמר :מיום שחרב ביהמ"ק ואין לנו לא זבח ולא
קרבן ,התפילה היא במקום הקרבן ,ככתוב "ונשלמה פרים
שפתינו" ואמרו תפילות כנגד תמידין תיקנום (ברכות כו):
וכשם שהקרבן נפסל במחשבה" ,פיגול הוא לא יירצה" כך
התפילה נפסלת במחשבת חוץ ,והיצר הרע מבקש לו תחבולות
להכניס במחשבתו של המתפלל כל מיני מחשבות זרות
המבלבלות אותו ,לכן מצאו להם החסידים עצה ותחבולה נגד
היצר הרע שאחרי תפילתם יושבים הם לשתות יי"ש ,ומברכים
איש את רעהו לחיים וכל אחד פורט שאלתו ומבוקשו ואמרים
איש לאחיו :ימלא ה' שאלתך ,ומכיוון שלפי הדין תפילה
נאמרת בכל לשון הרי נחשב דבר זה לתפילה ושם אין שליטה
ליצר הרע ,כי נדמה לו שכל העניין הוא עסק של גשמיות,
אוכלים ושותים ומדברים בלשון חול ולא מרגיש שיש בזה ענין
של תפילה( .נר ישראל)

"והבשר אשר יגע בכל טמא לא ייאכל" (ז,יט)
מסופר על אברך שהיה נכנס מדי פעם אל הרה״ק ״בעל
התניא״ זיע״א אך לא נהפך לחסיד .פעם אמרו לרבי שאברך זה
מתרועע עם משכילים .קראו הרבי אליו להשפיע עליו
להתרחק מחברתם ,אמר לו האברך בגובה לב ,עלי לא כל כך
קל להשפיע הן רואה הרבי שכבר זמן רב הנני מתחבר עם
החסידים ולא נהפכתי לחסיד.
ענהו הרבי אין הדברים דומים ,בטומאה נגיעה בעלמא מטמאה,
אבל בקודש אומרת התורה ״כל אשר יגע בבשרה יקדש״
ופירשו חז״ל יכול אפילו שלא בלע ,תלמוד לומר בבשרה עד
שיבלע (זבחים צו) ואתה הרי לא בלעת מן הקדושה כלום

"והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו" (ח ,לב)
בשרפת הנותר יש הוראה ברורה לאדם כיצד עליו להתנהג בימי
חייו בכל מה שקשור לביטחון בה' .האדם ,הרואה שהקדוש
ברוך הוא צוה לכלות בכיליון גמור את בשר הקדש שעברה
שעתו ,ואסר את הנאתו בתכלית האסור ,צריך ללמוד מכך

פרק מוסר :שעליו לבטח בה' שבוודאי יתן לו בשר אחר
תמורתו ,ולא ידאג ממאומה בכל אשר יעבר עליו.
אחת התקופות בחיים ,שבה צריך להתחזק ביותר בענייני
הביטחון היא – תקופת השידוכים של הילדים .כמה קולמוסים
נשברו כדי להוכיח ,שבתקופה זו אפשר לראות את השגחת של
הקדוש ברוך הוא בצורה חותכת מאד .וגם אדם שלא הרגל
בכגון דא ,אם רק יפתח את העינים ,יראה את ידו של בורא כל
העולמות שולטת בכל.
הגיע לאוזנינו סיפור מפלא על שידוך שנעשה בין אחת
ממשפחותיה העשירות ביותר של בני ברק לבין משפחה עניה
ודחוקה מאד מירושלים .מי שהתוודע להבדלים התהומיים
בצורת החיים של שתי המשפחות ,לא היה מעלה על דעתו ולו
יהא השדכן – היצירתי ביותר לקשר את הקצוות ולהציע את
בתו – של זה לבנו של זה .ומעשה שהיה כך היה :בנה של אותה
משפחה ירושלמית ,בן תורה מפלג ,עמד בתחנת אוטובוסים,
והבחין לפתע בתיק שחור גדול המונח בצורה מחשידה על
הספסל .כיון שחשש שמא זה מטען חבלה ,החליט להסתלק
מן המקום .אולם לאחר מכן נזכר ,שכאשר הגיע לתחנה ,עדין
לא היה שם התיק ,ומהרגע שהגיע לשם עברו בתחנה רק
יהודים חרדים .אם כן ,תיק זה נשכח ,מן הסתם ,על ידי אחד
הממתינים בתחנה .בן הישיבה נגש לתיק ופתחו ,ונדהם לראות
שמנחות בו עשרות חבילות של דולרים שערכן עלה לכדי
עשרות אלפים .הוא המתין בתחנה שעה ארכה ,כדי שאם
המאבד יחזר לכאן ,ישיב לו את האבדה על אתה .משלא הגיע
איש ,חזר לביתו ,ואביו צוה על כל הילדים לתלות מודעות
גדולות של "השבת אבדה" בבתי הכנסת באזור ובכל השכונות
הסמוכות .לאחר שעות ספורות ,הגיע יהודי חרדי מבני ברק,
שמסר סימנים מובהקים על התיק .ומה רבה הייתה שמחתו,
כאשר בעל הבית הוציא מהארון את האבדה ומסרה לו .בעל
הבית טרח להדגיש ,שלא הוא הביא את התיק מהרחוב אלא
הבן שלו ,והצביע על בנו הבחור שעמד אף הוא בחדר .כבדרך
אגב ,סיפר העשיר לבני המשפחה ,שבכסף הרב שהיה בתיק
התכונן ללכת לאחד הקבלנים בירושלים ,במטרה לרכש דירה
לבתו הנמצאת בשידוכים .הוא הודה נרגשות לכולם ויצא את
הבית ,כשפיו אינו פוסק למלל פסוקי הודיה והכרת הטוב לה'
על השבת האבדה היקרה .חולף שבוע ,והעשיר מתדפק שנית
על דלת בית המשפחה בירושלים .הוא לוקח את בעל הבית
לאחת מפנות הבית ואומר לו כדלהלן" :כאשר חזרתי הביתה,
וספרתי לרעייתי את שעבר עלי באותו היום ואת דבר אבדת
הכסף ,התענינה אשתי רבות על משפחתכם .עד מהרה נודע
לנו ,שהבן שלכם שמצא את האבדה ,הוא בן ישיבה מופלג
שבמופלגים והוא עונה לכל הנתונים של תלמיד חכם ,כזה
שחיפשנו לבתנו במשך תקופה ארכה .כיון שנודע לנו שגם הבן
שלכם הגיע לפרק 'האיש מקדש' ,אני מעז לבוא אליך כשדכן
ולהציע לכם את בתנו .הבה נפגישם יחדו ונראה אם יתאימו,
ואז אפשר יהיה לעשות שידוך .וכמובן ,הדירה שרכשתי
השבוע בכסף שנמצא על ידי בנך תהיה שייכת לו" .תוך ימים
אחדים נשברה שם צלחת ,במזל טוב( .עלינו לשבח)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -פסח תשע"ז
ובמצב זה קיימו רק מצוה אחת בודדת של לקיחת
שבת הגדול
השה ,ועל מצוה ׳פשוטה׳ ו׳חסרת ערך׳ זו לכאורה,
מדוע? הרי בשבת זו לא נצטוו בני ישראל אלא במצווה
נשאר שמו לדורות ״שבת הגדול״ .אכן זוהי ערכה של
אחת ויחידה ״ויקחו להם איש שה לבית״ וזהו .כלום
מצוה אחת .מאז קימתנו בבקר ,כמה מצוות ׳פשוטות׳
לא היה יותר מתאים לקרא בשם זה את השבת של מתן
עשינו ,הלא אנו גדולים שבגדולים .לא נהיה כבן
שבה
תורה,
הרשע שמוציא
בכל
נתחייבו
עצמו מן הכלל
המצוות
ואומר אני לא
שבתורה?! לא!
"מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו
שווה.
דווקא זה הוא
ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו"
הלמוד של שבת
מרדכי
רבי
כתוב בבית אברהם (סלונים) שכל נשמה שיורדת לעולם בחרה את
אילו
הגדול.
מנדבורנא התארח
התקופה שהיא רוצה לרדת לעולם הזה.
השבת של מתן
הפסח
לפני
כמובן שכל הנשמות רצו מאוד לרדת בזמן בית המקדש ..או לפחות אח"כ
תורה היה נקרא
בעיירה סמוכה
בזמן התנאים והאמוראים הקדושים ..הנשמות שנדחפו קצת פחות
שבת הגדול ,לא
אחד
לליסה.
הסכימו בדיעבד לרדת לעולם הזה גם בזמן הבעל שם טוב הקדוש
היה האדם מעריך
מתושבי המקום
ותלמידיו ,אבל לדור שלנו לא היו נשמות שהסכימו לרדת ..כאלו
על נכונה ערכה
סיפר לו שהוא
ניסיונות כאלו מעברים  ..כזה דור שפל ויתום..
וחשיבותה של
לשבות
נוסע
המלאך מקריא" :מי רוצה לרדת לעולם בשנת תשע"ו ??"
אחת
מצוה
בחצר הרב הקדוש
שקט!! אף אחד לא מצביע .
ויחידה ,הוא היה
אבל אז קמו כמה נשמות בעלי מסירות נפש ,וקפצו ואמרו :אם זה רצון
מליסה .ביקשו
שרק
חושב
השם שככה יראה דור תשע"ז ,אז אנחנו מוכנים להיות החיילים בחזית
רבי מרדכי למסור
כשמקימים את
זה מסירות נפש ..לא זמן בית המקדש ,לא זמן חיבור הגמרא או
דרישת-שלום
כל התורה כלה,
הראשונים .לא .אפילו לא זמן תלמידי הבעל שם טוב..
ולומר לרב דבר-
פרטיה
לכל
דור האייפונים ,דור הניסיונות ,דור שכל יציאה לרחוב צריך כמויות של
בשמו:
תורה
ודקדוקיה ,אז זה
אנרגיות בשביל להתנהג כרצון השם...
בשולחן-ערוך,
שווה משהו .זאת
והנשמות הגיבורות האלו ,אלו הן אנחנו !!!
פסח,
הלכות
ועוד! בעת מתן
אנחנו קפצנו בהתלהבות ואמרנו :אם זה רצון השם ,אנחנו החיילים
נאמר" :שואלים
תורה היו בני
בחזית.
ודורשים בהלכות
ישראל במדרגה
בזה הרבי הסביר את "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו" לא חיילים
פסח קודם לפסח
גבוהה ביותר ,כמו
בחזית הם רצו ,מי מנוחות הם ביקשו ,לא ניסיונות לא מעברים ,רק דור
שלושים יום".
שאמרו חכמינו
דעה.
הרמ"א מעיר על
״בשעה שעמדו
אבל "ועכשיו" הדור שלנו חיילים בחזית "קירבנו המקום לעבודתו"..
"והמנהג
כך:
רגלי אבותינו על
בשביל להתחזק בדור שפל שכזה ,לא צריך יותר מזה..
חיטים
לקנות
הר סיני פסקה
(כ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א)
לחלקם לעניים
ואז
זוהמתם״,
פסח".
לצורכי
אומרים
היינו
מתעוררת
שרק באפן זה יש חשיבות למצוות שאנו מקיימים.
השאלה ,מה עניין זה אצל זה? ולמה כתב זאת הרמ"א
זה החידוש של שבת הגדול ,בני ישראל עדין נמצאים
בתוספת ו' החיבור (ו'המנהג) .אלא זו כוונתו :מה אכפת
בעמק טומאת מצרים ,שקועים במ״ט שערי טמאה,
לי אם תדרוש או לא תדרוש ,העיקר שתקנה חיטים
שאילו נשארים עוד מעט היו שוקעים לנצח ח״ו.
כדי לחלקם לעניים.
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -פסח תשע"ז
כשנאמרו הדברים לפני הרב מליסה ,התפעל מאוד
וקרא" :כל שנה הייתי מתחבט בקושיה זו ,ובא הרבי
מנדבורנא ושלח לי תירוץ".

ושמרתם את המצות.
הרה"ק רבי דוד מלעלוב זצ"ל התכונן בהתלהבות של
קדושה ללכת לקנות מצות לחג הפסח כשבידו צרור
כספו אשר צבר לו למטרה זו זה זמן רב .בדרך פגש רבי
דוד יהודי יושב לארץ וממרר בבכי .לשאלת הרבי סיפר
לו האיש כי סוסו ,אשר היה מקור פרנסתו היחידי ,מת
לפתע .מיד נתן לו הרבי בשמחה ובמאור פנים את צרור
הכסף אשר יעד לקניית מצות ,ודיבר אליו דברי
פיוסין" :קח לך ,ר' יהודי ,ממון זה וקנה לך סוס אחר
והיה ברכה" .כשחזר הרבי לביתו הסביר לתמיהת
מקורביו :כתוב בתורה "ושמרתם את המצות" ,ודרשו
חז"ל (רש"י שם במכילתא)" :אל תהי קורא "את
המצות" אלא את המצוות" – כדרך שאין מחמיצין את
המצות ,כך אין להחמיץ את המצוות ,אלא אם באה
לידך עשה אותה מיד" .והנה באה לידי מצוה ,האם
רשאי אני להחמיצה עבור המצה .אין הבדל בין
החמצת מצה לבין החמצת מצוה.
מסופר על אודות הצדיק רבי זונדל מסלנט זצ"ל,
שכאשר הוציאו לו את השן האחרונה שהייתה בפיו -
פרץ בבכי תמרורים.
"רבי זונדל ,על מה אתם בוכים? הלא תועלתה של השן
הבודדת הזו לא הייתה כה גדולה!" נסה הרופא לנחם,
אולם לא ירד לסוף דעתו של הצדיק העומד מולו
שכן בין יבבותיו ,בעוד הדמעות הטהורות זולגות על
לחייו ,נענה רבי זונדל והסביר את סבת בכיו:
"אינני דואג כיצד אוכל לאכול מעדנים ומטעמים
אולם דאגה אחת אינה נותנת לי מנוח ,הכיצד אוכל
לאכול את הכזית מצה בליל פסח? אוי! אין לי כבר את
השן האחרונה שבה יכולתי ללעוס את המצות!"
בספר "הגדת ר' שלום" לר' שלום שבדרון מובא
המעשה הבא:
בבית חמיו של ר' שלום  -הגאון ר' חיים לייב אויירבך
זצ"ל  -לא היה מקרר ,גם לא ארגז קרח .את המאכלים

של שבת נהגו להניח בתוך כלי קשור לחבל ,אותו
הורידו לתוך בור המים שהיה בחצר .המים בבור היו
קרים והבור עצמו שמר על קרירות ,וכך עמדו כל
מאכלי השבת בעמק הבור בסמוך לגבה המים.
באחת משבתות הקיץ שלחו את אחד הילדים להביא
דגים מהבור .הוא משך את החבל ולפתע נקרע החבל
הוא החוויר כסיד ,נכנס הביתה וספר את דבריו ,ובבת
אחת צעקו כל בני הבית בכאב" :אין מה לאכל .כל האכל
נפל לתוך מי הבור .אוי!".
התגובה הטבעית של הרבנית צביה הייתה גם היא
בבהלה .אבל היא צעקה דברים אחרים לגמרי מכל
המשפחה .הרבנית ספקה כפיה ואמרה בצער" :אוי!
אוי! מה קרה?! הבור נהיה חמץ .לא יהיה לנו ממנו מים
לפסח ,ח-מ-ץ" היה זה בעיצומו של קיץ .חדשים
ארוכים לפני חנכה ופורים ו פסח .אבל זה מה שהטריד
אותה באפן ספונטני!

ליל הסדר
מדוע נקרא הלילה הראשון של חג פסח בשם "סדר"?
שם זה בא לרמז שכל מה שאירע לישראל מעת יציאת
מצרים ,שבה נעשינו לעם ,ועד היום הזה ,איננו חלילה
שרשרת מקרית של מאורעות והתרחשויות ,אלא הכל
מתרחש לפי סדר מסויים ובהשגחה מן השמים .כל
המאורעות הם בעלי משמעות ,והשתלשלותם היא
עצת ההשגחה העליונה.
(המהר"ל מפראג זצ"ל)
לחוות את הסדר
חכם עיניו בראשו ועל בעל הבית להכין מבעוד מועד
דברי אגדה וספורים ומשלים המושכים את הלב.
ויתכונן כהלכה לקראת ליל הסדר ואם ישתדל כראוי
יזכה בעזרת ה' לקים את "והגדת לבנך" כהלכתו.
על כך הביא הרב "פאר ישראל" זצ"ל משל נפלא:
כפרי אחד חלה ונפל למשכב .מיד הבהל הרופא
למיטתו .ראה הרופא שמחלתו אנושה ,אבל יש לה
מזור ותרופה .כתב בעבורו מרשם ,שבו פרט את
התרופות הנחוצות והזהיר את בני הבית באזהרה
חמורה .וכך כתב" :יש לקרא את המרשם ולקחת אותו
שלש פעמים ליום ,בבקר ,בצהרים ובערב .תמהלו
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אותו בכוס מים ,ולאחר מכן לבלע אותו ואז החולה
יבריא".
עשו בני הבית כמצות הרופא ולחרדתם ראו שהמצב
הולך ורע .הרופא הבהל למיטת החולה ומצאו גוסס!
נבהל הרופא :הרי אבחנתו הייתה מדויקת ,וזו התרופה
למחלה .החולה היה אמור להבריא  -מה קרה אפוא?
ואז נחרד :אולי טעה במרשם ,אולי כתב תרופה אחרת,
אולי מנון כפול? זה קורה
בקש לראות את המרשם ,אמרו לו" :הרי הוא אזל!"
עכשיו הגיע תור הרופא לתמה" :אזל?! מי שמע על
מרשם שאזל?"
ענו לו" :הלא אתה הורית לנו לתת לו את המרשם,
עשינו כדבריך .קרענו את המרשם לפסות קטנות
והכרחנו אותו לבלען .אל תשאל בכמה קשי זה עלה
לנו .הוא סרב לבלע ,ואנו תחבנו את הניר לגרונו עם
כוס מים ,כפי שאמרת"
נחרד הרופא וקרא" :הוי ,פתאים וסכלים! מה עלה
בדעתכם ,וכי נתן לרפא אדם בפיסת ניר שתוחבים
לפיו?! הן לא לפיסת הניר התכונתי ,אלא למשמעותה
ולתכן שבה ,לתרופה הרשומה בה .אותה היה עליכם
לרכש על פי המרשם .היא הייתה מרפאת אותו!"
והנמשל ברור :ספור יציאת מצרים חשוב עד מאד.
נצטווינו להקדיש לו את ליל הסדר ולהזכירו בכל בקר
וערב .יש בו הכל :יד ה' בבריאה ,שכר וענש ,אהבת ה'
לעמו .במה דברים אמורים? כשאין מסתפקים באמירה
גרידא ,שכמוה  -כבליעת המרשם אלא חווים את
המארעות ולומדים את לקחם!

"הא לחמא עניא ...כל דכפין ייתי
וייכול"
מדוע מזמינים את האורחים כאשר מדברים על
ה"לחמא עניא" ,וכי לא יותר מתאים היה להזכיר את
הזמנת האורחים בהקשר לתבשילים של ה"שולחן
עורך"? אלא שרצה בעל ההגדה לרמז לנו יסד בהכנסת
אורחים .ישנן משפחות שכאשר מתעתד לבוא אליהם
אורח ,כל בני הבית טורחים מאד מספר ימים קודם לכן
ודואגים שהכל יהיה נקי ומצוחצח .תוך הקפדה יתירה
על הילדים שלא ילכלכו וכו' ,האירוח נהיה מבצע חד
שנתי ,כשבעצם בני הבית לא רוצים לראות אורחים

מתאכסנים אצלם .אבל המשנה באבות אומרת ש"יהיו
עניים בני ביתך" ,כלומר שתכניס אותם ל'אי סדר' הזה
של בני ביתך בחיי היום – יום לכן מזמינים אנו את
העניים להתארח על שלחננו כאשר מונח עליו רק
לחם עני ולא משהו מיוחד ,להראות שבבית הזה אין
הכנות מיוחדות לקראת האורחים

"עבדים היינו לפרעה ...ויוציאנו ה"'
מלך אחד יצא לציד ופגש בדרכו ברועה צעיר .משנוכח
המלך לדעת כי הנער מצטיין בחכמה ובפקחות ,הציע
לו משרה כיועץ בבית המלוכה .הצלחתו של היועץ
הצעיר הייתה גדולה ולא ארכו הימים עד שנתמנה
לשר האוצר.
עלייתו המהירה בסולם התפקידים הבכירים עוררה
את קנאת השרים הוותיקים ואלה החלו להעליל עליו
שהוא גונב כספים מקופת המדינה .המלך ,שסרב
להאמין למקטרגים ,אולץ בסופו של דבר להלוות אל
השרים בדרכם אל בית שר האוצר כדי להיווכח שהלה
מתעשר מכספי הצבור.
כאשר הגיעו לבית השר הופתעו מהצניעות והפשטות
ששלטו שם .כשעמדו לעזוב את המקום בבושת פנים,
גילו לפתע חדר נעול שעל דלתו היה כתוב שהכניסה
לזרים אסורה .עד מהרה התברר להם שגם על בני הבית
אוסר השר להיכנס לשם ,וזה עורר את תקוות השרים
למצוא שם את האוצרות הגנובים .הפעם הצטרף גם
המלך לדרישה לראות את מכמני החדר הזה.
בקול בוכים התחנן בעל-הבית ובקש לבטל את
הדרישה הזו" .אני מתבייש להראות לכם מה מכיל חדר
זה "  -אמר .המלך לא ויתר.
הדלת נפתחה ולתדהמתם ראו הכל חדר ריק מרהיטים
ובאמצעו מונחים מקל ,תרמיל וחליל.
הכל ציפו עתה לדברי הסבר.
פתח שר האוצר את פיו ואמר" :מיום שנלקחתי
מאחורי הצאן אל בית המלכות הנני חרד שמא אפול
בפח הגאווה וההתנשאות .כדי להינצל מזה קבעתי
לעצמי מנהג להסתגר בכל בוקר בחדר זה ,טרם צאתי
לבית המלוכה .כאן אני יושב שעה ארוכה ,כשהתרמיל
על גבי ,המקל בידי ומחלל בחלילי כבימים ימימה.
זאת כדי שלא אשכח כי רועה פשוט אנכי ,אלא
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שבחמלת ה' עלי נשאתי חן בעיני המלך שהביאני אל
ביתו .בכך אני משריש בקרבי את הידיעה שלא בכחי
ובעצם ידי עשיתי את החיל הזה ,אלא רק מה' הייתה
זאת .אחרי ההכנה הזו אני יוצא לדרכי אל בית המלך" .
כשמוע המלך והשרים את הדברים בקשו את סליחת
השר על שחשדו בו ועזבו את המקום בבושת פנים.

"כל דכפין"
רבי שמשון פינקוס זצ"ל ספר כי בהזדמנות מסויימת
נתבקש לספר "ספור יהודי" .לאחר מחשבה ,ספר את
הספור הבא ,כאשר הוא מטעים ומסביר כי לדעתו -
אין ספור יהודי מזה וכך הוא ספר:
הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל היה ידוע במידת הצדקה
שלו ,שהייתה מעל ומעבר להשגתנו כך ,למשל ,ביתו
של הגר"ח היה פתוח לרוחה ,כפשוטו ,ממש הפקר ,וכל
מי שרצה יכול היה להיכנס אל הבית ,למצוא לעצמו
דבר מה לאכל ,לתפס מטה וללכת לישן
לא אחת ארע ,שכאשר בקש הגר"ח עצמו לשכב על
מיטתו לאחר יום של עמל תורה מפרך  -הוא מצא כי
מיטתו כבר נתפסה על ידי אחד האורחים
במקרים מעין אלו ,הוא היה עוקר את אחת הדלתות
מציריה ,מניח אותה על הרצפה וישן עליה את שנתו
הקצרה ,כאשר למחרת היום הוא ,כמובן ,ממשיך את
שגרת עמלו כרגיל

"כל דכפין ייתי ויכול"
אחד האסונות הכבדים שהתרחשו בשנת תשס"ט
התרחש במומביי שבהודו ,קבוצת מרצחים שפלים
פגעה קשות ביהודים שנמצאו בבית חב"ד במומביי.
בבניין זה התגוררו בני הזוג הולצברג ה' יקום דמם,
שליחי חב"ד ,שהיו משתדלים לקרב יהודים לבורא
עולם בארץ זרה זו במסירות נפש ממש.
בימים שלפני ליל הסדר היה מסתובב הרב גבריאל
הולצברג ה' יקום דמו ותולה מודעות בבתי המלון
ובבתי ההארחה במומביי ,המזמינות את צבור היהודים
והישראלים לליל סדר כהלכתו בבית חב"ד .בערב ליל
הסדר ,זמן קצר לפני כניסת החג ,בעיצומן של ההכנות
אמרה פתאום הרבנית רבקה לבעלה" :לך תסתובב
ותראה אם לא שכחנו מלון או בית הארחה".

"אבל אני הסתובבתי אישית ותליתי הזמנות בכל
המקומות!"  -טען הרב גבריאל ,אולם אם רבקה
מתעקשת אין טעם להתווכח והרב יוצא לרחובות
כמצוותה.
תוך כדי הסיור המהיר גבי מגלה לפתע שהוא פסח על
בית הארחה אחד ולא תלה בו מודעה .הוא נחפז למקום
ובקש מהפקידה לראות את ספר האורחים .בעלעול
מהיר הוא מגלה שם אחד הנשמע ישראלי.
הוא רץ אל החדר ,דופק שוב ושוב ,ומשלא נשמעת
תשובה הוא עזב והתחיל לרדת במדרגות .לפתע
נפתחה הדלת ובחור עם חלוק רחצה מביט עליו
ושואל אותו" :מי שלח אותך?" והרב הולצברג צועק
לעברו" :הקדוש ברוך הוא!"
הבחור ,בהלם מחלט ,קורא לו לבוא ואז הוא אומר לו:
"שמע סיפור .אני מגיע עכשיו מדרום הודו בדרכי
לצפון .כלל לא תכננתי לעצור בעיר ,באתי ברכבת אחת
והייתי צריך להחליף רכבות .כשאני יורד ובא לקנות
כרטיס ,אני מגלה לחרדתי שכייסו אותי .אני יושב על
אבן ומתחיל לבכות .לפתע נגש אלי אדם צעיר שדבר
עמי במבטא צרפתי ושואל אותי מאיפה אני .עניתי
שאני מארץ ישראל.
הבחור אומר לי' :שמע ,גם אני יהודי מצרפת' .ואף נותן
לי סכום כסף' .סע לעיר ותשכור חדר .אחרי החג
תתקשר הביתה ותגיד להורים שיפקידו כסף בבנק
הדואר ותקבל את הכסף כאן תוך דקות" .אני עושה
כעצת הבחור ,מגיע לכאן ,שוכר חדר ב'גסט האוס'
הראשון שאני רואה ,נכנס לחדר ונשכב על המטה .אני
מסתכל כלפי מעלה ומתחיל 'לדבר' עם אלוקים:
'אלוקים! מה קורה? מה יהיה? מה אני עושה כאן במצב
ביש שכזה?' אתה קולט ,הרב? אני ,הקיבוצניק,
שמעולם לא היה לי שום קשר עם ההוא מלמעלה,
מדבר אליו? פתאום אני קולט שהיום בערב זה ליל
הסדר!
והמונולוג שלי מתחדש' :אני יודע שהקשר בינינו לא
מי יודע מה ,אבל אלוקים ,אם אתה אוהב אותי ,תן לי
סימן ,אל תתן לי להיות לבד הלילה ,תן לי להיות בליל
הסדר אמיתי עם עוד יהודים!'
סיימתי את השיחה ,נכנסתי להתקלח ופתאום -
נקישות בדלת .חשבתי שאני מדמיין ,אבל לא .אני
פותח את הדלת ורואה מישהו שנראה כמו רב יהודי

~~5

ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -פסח תשע"ז
בקצה המדרגות .וכשאני שואל אותך 'מי שלח אותך?'
אתה עונה לי' :הקדוש ברוך הוא!' " מיותר לציין ,שגם
הוא זכה לאירוח קסום בבית חב"ד ,ואט אט גם נפשו
נקשרה בבורא עולם.

"כולנו חכמים כולנו נבונים"
הזמנה מוזרה הגיעה לכולל אונגרין בירושלים.
הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל ,רבה של ירושלים,
הוזמן לטקס הקבורה של הכומר האוסטרו-הונגרי,
ה"ממונה" על ירושלים וארץ-ישראל .התהלוכה
הייתה אמורה לצאת מפתח הכנסייה בהר-ציון ,בבית
קברות במרחק דקות אחדות מהכנסייה.
מבוכה רבה השתררה במשרד הכולל .הכיצד ישתתף
רבה של ירושלים בטקס נוצרי? אך ידעו הם היטב כי
אם לא ישתתף ,עלולים ראשי הכנסייה הנוצרית
לראות זאת כעלבון ,דבר שעלול לגרם נזק לישוב
היהודי בארץ הקדש.
שמע הרב את ההודעה ,הרהר מעט ,ואחר שאל באיזו
שעה תתקיים התהלוכה .שמע את התשובה :שתים
בצהרים בדיוק ,ושב ללימודו.
זמן מה לפני ההלוויה הגיע הרב זוננפלד למשרד
הכולל .חשבו האנשים כי מתכון הוא לצאת להלוויה,
והנה התיישב הרב ללמד ,כשמדי פעם הוא מעיף מבט
בשעונו .מה מתכוון הרב לעשות?  -תמהו האנשים.
כעשר דקות לפני השעה שתים ידעו אנשי הכולל כי
אם לא יצא כעת ,בוודאי יאחר ,שכן הדרך אמורה
להמשך כעשרים דקות .הבינו שהחליט לא לצאת
להלוויה.
לפתע ,אחרי השעה שתים קם רבי יוסף חיים ממקומו,
ויצא מן המשרד כשהוא רץ במהירות ,ואנשי הכולל
אחריו .כשהוא מתנשם ומתנשף הגיע רבי יוסף חיים
לאמצע ההר ,ומולם ראו את אנשי הכמורה שבים מן
הטקס ,ראו את הרב הקשיש התשוש מן הריצה ,ולבם
נכמר" :רבי ,כמה התאמצת לבוא ,אנו חשים הערכה
רבה למאמציך .כמה חבל שהרב לא הספיק להגיע
לטקס בזמן".
ורבי יוסף חיים ,כשחיוך פקחותי מרחף על שפתיו,
שב בחזרה לעיר העתיקה ,התיישב במשרד הכולל ושב
ללימודו.

"כולנו חכמים כולנו נבונים"
מספר הגאון ר' יוסף חיים זצ"ל מבגדאד סיפור מעניין
הממחיש את ההבדל בין 'חכם' ל'נבון'; יום אחד יצא
המלך לטייל מחוץ לעיר .ופנה אל הגאון רבי יהונתן
אייבשיץ זצ"ל ,בעל ה'אורים ותומים' בשאלה:
"אומרים אתם כי 'חכם עדיף מנביא' (ב"ב יב) אמור נא
לי ,באיזה פתח אכנס לעיר כשאחזור ,האם מן הפתח
הגדול שבחומה ,או מן הקטן"? השיבו רבי יהונתן" :אם
אומר לאדוני המלך שיכנס בעד הפתח האחד ,יתחכם
להיכנס בעד הפתח השני ,אכתוב את תשובתי על פתק
אכניסו במעטפה ואחתמנה בטבעתי .לאחר שישוב
המלך מטיולו וישב על כסאו בארמונו ,ישבור את
החותם לפני ויקרא את תשובתי" .התשובה מצאה חן
בעיני המלך ויעש כן .לקח המלך את המכתב החתום
הניחו בחיקו ויצא לטיולו .כשעמד לשוב אמר לנפשו:
"לא אכנס כדרכי בעד הפתח הגדול אלא אכנס בפתח
הקטן" .בהגיעו לשם חשב" :ודאי כתב הרב שאכנס בעד
הפתח הקטן שלא כדרכי" .ופנה לעבר הפתח הגדול.
כשהגיע לשם התחרט" :ודאי צפה החכם היהודי כל
זאת בעיני רוחו וכתב כן במכתבו" .קיצורו של דבר,
נתבלבלה דעתו ולא ידע כיצד לנהוג בסופו של דבר,
עלתה במוחו המצאה להפר את שתי האפשרויות; הוא
ציווה לעבדיו לפרוץ בחומה פתח שלישי בין שני
הפתחים הקיימים .עשו כן והמלך נכנס בעד הפרצה.
אז הוציא המלך מחיקו את המעטפה ושבר את החותם
לעיני הרב ופתחו .וימצא כתוב בו משפט אחד,
המצוטט מדברי המשנה; 'מלך פורץ לו גדר לעשות לו
דרך' (פסחים' קי) השתומם המלך ושאל" :כיצד ידעת
זאת"? ענהו הרב" :הלא כה אמרו חכמים; 'חכם עדיף
מנביא'" .חישבתי את כל ההתלבטויות שיעברו על
אדוני המלך והבנתי את הפתרון שיעלה על דעתו".
ועל כך אמרו חכמינו; 'איזהו חכם? הרואה את הנולד'.
החכם ,הוא בעל הידיעות הרבות והסברות הנכונות.
נבון ,הוא המסיק מהן את המסקנות הנכונות ,כמעשהו
של רבי יהונתן זצ"ל.

"כל המרבה לספר"
וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי "זה" משובח.
שכל המרבה לספר ביציאת מצרים ,ולפרסם ולגלות
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כבוד מלכותו ,הרי "זה" ית"ש שנקרא (שמות טו ,ב) זה
א -לי משובח ,ומתגלה כבוד מלכותו[ .ובס' אוהב
שלום מובא שזה אחד מג' דברים שהרה"ק רבי שלום
מקאמינקא זי"ע היה נוהג לומר בשם רבו הרה"ק
מרופשיץ זי"ע בשעת הסדר מדי שנה בשנה].
(זרע קודש)

"שלא אחד
לכלותינו"

בלבד

עמד

עלינו

כלומר :שהקב"ה עשה עמנו חסד בזה שחילק את כל
כוחות סטרא-אחרא ,שלא יהיה נמצא בהם האחדות,
וזה שלא "אחד בלבד" עמד עלינו לכלותינו והכוונה
בזה ,כי אם הייתה האחדות שרויה בין אומות העולם,
אזי לא יהיה נשאר מישראל שריד ופליט ,שכן היו
עושים כל אשר זממו לעשות ,ורק משום שאין בהם
אחדות ,לכך לא יכולים הם להוציא את מחשבתם מן
(שפת אמת)
הכח אל הפועל ולכלות את כל עם ה'.

"אחד חכם אחד רשע"
בספר "קנין התורה" מובא מעשה המחדד את שאלות
החכם והרשע:
נכדו של מרן הרב שך זצ"ל שאלו" :מה בין שאלת
החכם לשאלת הרשע ,הרי שניהם שואלים לטעם
מצוות החג?"
חייך מרן זצ"ל וענה" :דע לך כלל ,אותה שאלה עצמה
 תלוי מי שואל אותה "והוסיף" :הסכת ושמע מעשה שהיה .שמעתיו מדודי,
מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל.
אחד מבעלי המוסר נקלע לעירה אחת בחדש אלול ולן
באכסניה .באמצע הלילה שמע קול קינה ונהי בוקע
מחלון הבית הסמוך' :אללי לי ,עבר הקיץ ואנו כבר
באמצע אלול! מה יהיה הסוף?!'
שמע הצדיק והדברים פלחו את לבו .שנתו נדדה ,והוא
ערך חשבון נפש בדמעות שליש .כי אכן ,הקיץ עבר
וכבר אמצע אלול ,ומה יהא הסוף!
עם שחר הלך לתפלת שחרית והתעניין אצל באי בית-
הכנסת מי מתגורר בבית הסמוך לאכסניה .הראו על

אדם פשוט ,בירכתי בית המדרש .הנה כי כן נתגלגלה
לידו הזכות לפגוש בצדיק נסתר!
לאחר התפלה התקרב אליו ונסה לדובבו בדברים
העומדים ברומו של עולם .אך הלה התבונן בו במבט
תמה ,אינו יודע מאומה ,ונכרים היו דברי אמת :אדם
פשוט הוא ורדוד-מחשבה.
התבלבל הצדיק" :ומי היה זה שקונן באישון ליל
שעבר הקיץ וכבר אמצע אלול ,ומה יהא הסוף?!"
"אני הוא - " ,הודה האיש " -הוגע בעצמך ,לילה אחר
לילה עוטים עלי היתושים ועוקצים ללא רחם! מילא
בקיץ ,זמנם הוא .אבל באלול  -הגיע זמנם להעלם,
הלא כן? "
"הנה כי כן - " ,סיים מרן " -אותה התבטאות ,תלוי מי
אומרה!"

"רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת
לכם"
הרשע טוען" :מה העבודה הזאת"  -כבד לו העניין,
לשם מה צריך להקפיד על כל פרטי ההלכות ,אפשר
קצת להקל ,להתפשר ולמה הוא אומר כך? כי הוא
מרגיש ש"העבודה הזאת" היא "לכם"  -שלכם ,לא
שלו ,והדברים יומחשו על פי המשל הבא :אדם עולה
במדרגות לקומה עשירית ,ועל כתפיו נושא הוא
חבילה גדולה מלאה ביהלומים .משלמים לו עשרים
דולר על הסבלות כי המעלית מקולקלת .אחרי שלוש
קומות נשברת לו צלע ,אחרי ארבע קומות הוא אומר -
זהו ,לא עולה אפילו מדרגה אחת נוספת! אלו שתי
מילים יעלו אותו לקומה מאה ושתים ,עם כנפיים,
והוא עוד יבקש שתי חבילות נוספות? "היהלומים
שלך" אם הם שלו -לא יהיה לו שום קושי להעלות
אותם גם עשרים קומות! כל הבעיה אצל הרשע היא,
שאצלו העבודה היא "לכם"! הוא אינו מרגיש שייכות
אישית עם עבודת ה' .ממילא ברור שיחפש לעצמו
(רבי מרדכי דוד נויגרשל)
היתרים ופשרות.

"אף אתה הקהה את שניו"
רבי נפתלי מרופשיץ מסביר שהטעם שהרשע מקבל
עונש כזה חמור ומוזר הוא משום שהקב"ה ברא לאדם
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שתי חומות המגנות על הלשון ,השיניים והשפתיים,
שתפקידם לעזור לאדם לשמור על לשונו ,שלא יוציא
דבר שאינו הגון .אך כיון שרשע זה באופן מודע אינו
שומר את לשונו לכן אין הוא צריך חומה ,ולכן "הקהה
 -את שניו".

"ארמי אובד וירד מצרימה"
הקשה מרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל מה הקשר בין
"ארמי אובד אבי" (יעקב שהיה אצל לבן) לבין "וירד
מצרימה" (שיעקב ירד למצרים).
ורש"י עמד על כך ופירש" :ארמי אובד אבי" -ועוד
אחרים עמדו לכלותינו ,כפרעה במצרים.
אבל יש לפרש ,שמה"ארמי אובד אבי" גופא הסכים
באמת יעקב אבינו לרדת למצרים והיינו ,שאם לא היה
יעקב גר אצל לבן ויוצא בשלום ,כמו שהעיד בעצמו:
"עם לבן גרתי" ותרי"ג מצוות שמרתי הוא וכל זרעו ,לא
היה יורד למצרים .אף שהיה יוסף שם מלך והיה צדיק,
מכל מקום בשביל יחיד שעמד בניסיון לא היה יעקב
אבינו סומך לסכן כל השבעים נפש בהנחה שיוכלו
לשמור דרך ה' במצרים ,ולא היה יעקב אבינו סומך
לסכן כל השבעים נפש בהנחה שיוכלו לשמור דרך ה'
במצרים .ולא היה יורד לשם .והקב"ה צריך להורידם
בעל כרחו ,וכמליצת חז"ל שהיה יורד לשם
בשלשלאות של ברזל ח"ו .אבל מאחר וראה יעקב
שהיה בבית לבן עשרים שנה ,ולבן ביקש לעקור את
הכל כשרצה יעקב לקיים את מצוות ה' ועם כל זאת
יצא בשלום וכל בניו למודי ה' ,לפיכך סמך על זה שגם
במצרים ישמרו כל זרעו את התורה ,והסכימה דעתו
לרדת למצרים .וזהו "ארמי אובד אבי -וירד מצרימה".
דהא בהא תליא.

"ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה"
יש להבין מהו לשון "ועברתי" ,הלא הקדוש ברוך הוא
הכה את כל בכורי מצרים ברגע אחד בחצות.
והעניין שהזמן של חצות משתנה בעולם ממקום
למקום .שהרי כשם ששעת השקיעה והזריחה
מתאחרת במערב מבמזרח ,כך מתאחר גם זמן חצות
הלילה ,ומשתנה כפי מהלכה של השמש וסיבובה .ואם
במרחק מלין רבים ההפרש הוא בשעה ארכה ,הרי

במרחק מועט ההפרש הוא רגע אחד ,ואם כן גם מבית
לבית יהיה הפרש מעט מן המעט שאי אפשר לאדם
לכוונו ולדעתו .אבל הקדוש ברוך הוא היודע עתיו
ורגעיו יכול לצמצם משהו זה .שבכל בית ובית יהיה
הנגף בנקודת החצות שלו ממש .וזהו "ועברתי בארץ
מצרים בלילה הזה" .שעבר מבית לבית להכות בכל
מקום בזמנו המדויק.

"וישימו עליו שרי מסים למען ענותו
בסבלותם"
קשה מדוע יש קשר בין שרי המסים לזה שבני ישראל
התענו במצרים?
טובתם של רשעים ,רעה היא אצל צדיקים ובתחילה
התרשלו המצרים מלגבות המס המגיע ,וחשבו בני
ישראל שזו טובה עבורם .אחר כך השימו עליהם שרי
המיסים ,לחשב כל המס המגיע ,ועלה לסכום גדול
שלא היה באפשרותם לשלמו .ואז אמרו להם :בואו
לעבודת המלך ,ומה שתעשו בעבודתו ינכה לכם
מחובכם .וחשבו זאת לטובה גדולה .ועל כן התאמצו
להספיק הרבה ,הקדימו לבא ואחרו ללכת כדי שינכה
להם עוד מחובם ויפרעוהו מהר לאוצר המלכות.
ומתוך כך ראו המצרים כמה כח יש בהם לעבד וכמה
לבנים יכולים הם לעשות ואז הטילו עליהם לעשות
מכסה זו דבר יום ביומו .וזהו שנאמר "וישימו עליו
שרי מסים ,למען ענתו בסבלתם" .הינו כדי שיוכלו
לענותם אחר כך בסבל שסבלו מרצונם כדי לשלם
במהרה את חובם.

"וירעו אותנו המצרים כמה שנאמר
הבה נתחכמה לו"
שואל הגר"מ פיינשטיין זצ"ל שהרי הרעה הייתה במה
שעשו לאחר מכן ,שהוציאו מחשבתם אל הפועל
בעינויים קשים ,ומדוע החשיב את הרעה במה שנועצו
עלינו וחשבו עלינו רעה?
אבל העניין הוא שאינו דומה רעות שעושים בלא
מחשבה וחשבון ,שהם בגדר מקרה שלא יתמיד  ,ויש
לקוות שהעול יוקל .אבל צרות שעושים במחשבה
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תחילה ותכנית ערוכה ומטרה מוגדרת הם הרבה יותר
קשים.
לכן עצם זה שהמצרים תכננו את הרעות שהם יעשו
לבני ישראל ,הן בכלל "וירעו" שהן העצימו והגדילו
את הרעות לאין שיעור.

"ועבדום ועינו אותם ארבע מאות
שנה"
יש להסביר ענין דחיקת הקץ בביאור נחמד ,שנראה
בתהלוכות העולם ,האיש אשר נקצב לו לשבת בבית
האסורים עשרה שנים ,אז בבוא שנים ושלש שנים
מקודם ,יקל הייסורים מעליו בחשבו כי עוד שתים
ושלש שנים יעברו אצא לחופשי .והיה אם המלך רחמן
על האומללים ,אז יקצוב לו יותר שנים למען יגדל
הכאב ,ואז אחר כך יוכל לצאת טרם מלאות הזמן ,כי
כבר קיבל צער ועונש גדול שחשב שעוד זמן רב נגזר
עליו להיות יושב בבית הסוהר .והנה כן אנחנו בית
ישראל ,בהיות הקב"ה מרחם על בית ישראל ,על כן
הגיד לאברהם אבינו שידוע תדע כי גר יהיה זרעך
בארץ לא להם ועבדום וענו אותם 'ארבע מאות שנה',
ונצטער אברהם אבינו ע"ה על כך הרבה ,וכן הודיע
לבניו אחריו שידעו כן ,ועל ידי הייסורים והצער שהיה
להם ,זאת גרם שהוקל להם אחר כך והיה די ברד"ו
שנה( .הגה"ק בעל שואל ומשיב זי"ע)

"עמלנו אלו הבנים"
אין ספק ,כי גם למחנכים יש משקל נכבד בעצוב דמותו
של הילד .להלן מעשה נפלא שהובא בספר ״אורו של
עולם״:
וכך סיפר הרב בהר"ן עצמו:
'כרב ילדי ירושלים ,התחנכתי בתלמוד תורה "עץ
החיים" שבלב העיר .בצהרים ,היינו אוכלים ארוחה
ב"מסעדה" של המוסד; במצב הכלכלי הקשה דאז,
הייתה זו לרבים מאתנו הארוחה העיקרית ביום
הקינוח ,היה מעדן אמתי של אותם ימים :פודינג
מתוק!
יום אחד הזדרזתי לאכל את מנת הפודינג שלי,
ובקשתי מנה נוספת .לצערי ,גם המנה השנייה

"נגמרה" מהר ,ולא נודע כי באה אל קרבי ישבתי
וחשבתי במהירות ,שאם אמתין עד שהכל יקבלו
"סיבוב שני" של פודינג ,לא יישאר עוד מן האדום
המתוק הזה נגשתי אפוא ובקשתי מנה שלישית.
אמרה הטבחית" :לא ,אתה כבר קבלת פעם שניה" .
באותה עת היו הממתקים מעטים לא יכולתי להשלים
עם ההכרעה הקשה של הטבחית .ברגע של כעס
החלטתי" :גם לי גם לך לא יהיה" – והפכתי את הסיר
על פניו! מיד קמה מהומת-עולמים :ילד השתגע
ושפך את כל הפודינג!
נלקחתי אחר כבוד להנהלה ,ונאמר לי שמחר בבקר עלי
להתייצב בחדרו של ה"משגיח" :ר' אריה לוין.
וכי יש צרך לומר ,שלא ישנתי כל הלילה ? מה אענה לו
כשישאל איך עשיתי דבר נורא כזה?! כל הלילה עברו
במוחי העונשים שתטיל עלי ההנהלה
למחרת ,נכנסתי בדחילו ורחימו ובפיק-ברכים ,לקיטון
הקטן של ה"משגיח" ,שהיה ממוקם מתחת לגרם
המדרגות; ישבתי מולו והוא פנה ושאל:
"אמר לי ,האם נכונה השמועה ששמעתי בקשר אליך?
" הרכנתי ראשי ,ואמרתי בקול נמוך" :כן" " .מבין אני
אפוא מסיפור זה ,שהנך אוהב מאד פודינג?"
ראשי הקטן אשר את דבריו בשתי תנועות נמרצות.
"אם כך " – שלח ר' אריה ידו הצדה והרים צלחת אל
השולחן – " הנה הבאתי לך פודינג – קח ואכל
להנאתך!"
באותו רגע ,התעלה לבי הקטן להבין שחינוך אמיתי,
הינו מתוק הרבה יותר מפודינג אז ,לראשונה בחיי,
נצנצה בי שאיפה :אם יזכני ה' ,אגדל ואהיה מחנך
בישראל! מחנך – כמו ר' אריה...

"ואעבר
בדמיך"

עליך ואראך

מתבוססת

מעשה נפלא שארע עם הגרא"מ שך זצ"ל וממנו נוכל
ללמד מהי ראיתם של גדולי ישראל .מרן זצ"ל תמיד
ראה לנגד עיניו גם את העתיד מעבר להווה העכשווי,
ודברים שהיו כך היו:
מעשה היה בבחור שעלה מאוסטרליה ובנה כאן ביתו,
ובהיותו בעל חסד עצום זכה לקרבה מיחדת ממרן הרב
שך זצ"ל .ערירי היה ,ובקש ברכת מרן להיפקד בבנים.
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ואכן נולדו תאומים ,אבל קטנים היו וחלשים וסמוך
ללידתם חלו בצהבת .לפיכך נדחתה הברית עד
להבראתם.
שאל האברך בעצת מרן ,האם יש שהות להזמין את
הוריו לברית המילה.
"אדרבה - " ,המריצו מרן " -ודאי דאגו והצטערו כל
השנים בצערך ,מן הדין שישמחו אתך בשמחתך" .
הגיעו הוריו והתינוקים החלו להתאושש .הרופאים
קבעו תאריך לברית המילה .עלה האברך לבית מרן,
ואמר" :ראש הישיבה היה לי כאב ,מבקש אני שיהיה
סנדק לבן אחד ,ואבי יהיה סנדק לבן השני" .
ענהו מרן" :אכן ,חשוב אתה כבני ,ומוכן אני להיות
סנדק  -אך אצל שני הבנים כאחד!"
נבוך האברך" :אבל חשבתי לכבד את אבי בסנדקאות
הבן השני" .
"אדרבה - " ,השיבו מרן " -כבד את אביך בסנדקאות
שניהם! מגיע לו כבוד זה!"
האברך לא היה טיפש .אם זו הבררה שבפניו ,ידע מה
להחליט ,אך שאל" :ומה אתן לאבי ,במה אכבדו?"
"ב'עמידה על הברכות' - " .הציע מרן.
וכך הווה .מרן כבד בסנדקאות הכפולה והאב עמד על
הברכות.
כעבר ימים מספר עלה האב לבית מרן בעניין אחר,
ובסיום הדברים ביקש רשות לשאול שאלה .הרשות
נתנה ברצון ושאל" :ילמדנו רבנו ,מה פסול מצא באבי,
שלא רצה להיות סנדק יחד עמו?"
"חלילה!"  -קרא מרן בנהמת לבו " -חלילה וחס ,יהודי
יקר הוא! ואדרבה ,הרי הצעתי שיהיה סנדק לשני בניך!
אלא מאי ,תמה אתה מדוע לא הסכמתי להיות סנדק
לאחד בלבד .הנני ואסביר לך :הרי יודע אתה ,אדם אינו
חי לעולם יום אחד מגיעה עת פקודתו והרי יודע אתה
מנהגו של עולם ,עורכים הספדים ,כותבים מאמרים,
מספרים בשבחו ואף מגזימים בני כמה יהיו אז בניך?
מי יודע ,אולי בני שמונה ,אולי בני עשר ,אולי אף בני
מצוות ואז ,מה יקרה? האחד יאמר לאחיו' :אצלי היה
הרב שך סנדק ,ואצלך לא ' כיצד אוכל לשאת זאת,
שאני אהיה הגורם לקנאה בין אחים?! לא ,איני מוכן
לכך בשום פנים ואופן!"

שביעי של פסח
"כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים"
ידועה הקושיה למה הסוסים אשמים בזה שהמצרים
עינו את היהודים .ומתרצים את זה כך ,שכל מי
שמתחבר לאדם רע נהיה מושפע ממנו .ועל זה אנו
מבקשים כל יום ותצילנו מחבר רע משכן רע ,ואגב
מפגע רע ,זה כבר העונש בעצמו .אבל בכל אופן
הסוסים הלכו עם המצריים יד ביד להכות את
היהודים ,אבל אם תאמרו במה הם אשמים שהם עשו
כרצון בעליו ,אלא אנו יודעים שכל אדם וכל יצור כל
אחד מכיר את א שטעטעלע שלו( ,כלומר :כל אחד
בדברים שלו יודע להסתדר טוב) ובכמה מקומות
מצינו שהסוסים וכדו' ידעו להבחין אם כדאי להם
ללכת או לא ,כלומר לעשות רצון בעליהם .הבו נזכר
בבלעם בן בעור שסוסו ראה את המלאך עומד לפניו
עם חרבו שלופה לכיוונו ,עצר הסוס ולא רצה ללכת ,כי
הבין שכאן לא כדאי ללכת ,ועוד ,ועוד ,יוצא בזה
שהסוסים הייתה להם איזשהו ברירה ,אבל הם כן הלכו
כי סוסים הרי אוהבים מלחמה אז בזה שהלכו יד ביד
להכות את היהודים .מגיע גם להם לטבוע כמו חבריהם
המצריים .ואם בסוסים עסקינן אז מסופר על אדם
אחד שהתענה תענית דיבור במשך ארבעים יום,
ובסיומם צפה שאליהו הנביא יתגלה אליו ,אך
לאכזבתו לא כך היה .ניגש אותו חסיד לרבי ישראל
מרוז'ין זצ"ל ,שכידוע משום כבוד התורה נהג בגנוני
מלכות ,והיה לו בית מפואר ,משרתים ,סוסים אבירים.
אמרו עליו שהיה לו נעליים מזהב ,אך בלי סוליות.
כלומר כלפי חוץ נהג בגנוני מלכות – אך בתוכו נהג
בשפלות ובענווה .כשראה אותו חסיד את הדר
המלכות ,חשב לעצמו איך אפשר לעבוד את הקב"ה
בצורה כזה כשיצא האדמו"ר מביתו ניגש אל המרכבה
שהייתה רתומה לארבעה סוסים אבירים ,והתחיל
ללטף אותם ,אותו חסיד לא היה יכול לעבור על כך
בשתיקה ,ניגש לאדמו"ר ושאלו :איזו עבודת ה' יש
בליטופו של סוס? ענה לו האדמו"ר :וכי זה נראה לך
סוס רגיל?! הסוס הזה כבר ארבעים יום בתענית דיבור
בכך רצה לרמוז לו האדמו"ר ששתיקה היא מעלה
עצומה אך היא צריכה להיות לשם שמים ,גם לשתוק
צריך לדעת איך.

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail. com :

גיליון מס'  222-3׀צו  -חג הפסח
תשע"ז שנה חמישית
גליון זה נודב
ע"י ידידינו החשוב
הרה"ג רבי שמואל דוד הכהן פרידמן שליט"א
בעל השדה צופים על הש"ס בבלי וירושלמי
ועוד ספרים רבים

בטעמי אמירת 'הגדה' בשבת הגדול 

דבר העורך 

הרמ"א כתב בסימן ת"ל ס"א "והמנהג לומר במנחה של שבת הגדול ההגדה מתחילת עבדים
היינו עד לכפר על כל עונותינו" ,אבל דעת הגר"א כמו שכתב שם במשנה ברורה  -שלא
לומר ,דהא איתא בהגדה יכול מבעוד יום.
והנה ,הא פשיטא דמה שכתוב "תלמוד לומר בעבור זה" אין הכוונה שהוא איסור לומר
מבעוד יום אלא שאין זה חיוב וזה הטעם שנהגו אצלנו )אצל רבינו ואביו מרן ז"ל( לומר ההגדה
בשבת הגדול .ושמעתי טעם נאה למה שאנו נוהגים לומר בשבת הגדול .והוא ,דבשולחן ערוך
סימן ער"ה ס"ט איתא שאם חל פסח בשבת אפשר לומר ההגדה מתוך הסידור ואין לחוש
שמא יטה דכיון שרגילים בנוסח הוי שגור בפי הכל וגם אצל עמי הארץ ,ויש לשאול,
דלכאורה אין ההגדה שגורה בפי הכל ,אך לפי דברי הרמ"א מבואר שלכך אומרים זה בשבת
הגדול ועל ידי זה נעשה שגור ,ואמנם זה אמירה רק פעם אחת ,אבל מכל מקום על ידי זה
נהיה יותר שגור ,ולפי"ז מן הדין היה שינהגו כן רק בשנה שחל פסח בשבת אבל שלא לחלק
נהגו כן כל השנים ,ועוד שהרי יש עוד טעמים עיין במשנה ברורה הנ"ל )ועי' ראבי"ה סי' תכ"ה
וצ"ע( .אמנם מרן החזו"א נהג שלא לומר בשבת הגדול ואפשר מפני חולשתו.

)שיח הפסח(

עלי שי"ח 
''ידיעת הש"ס !''
אחד הדברים הכי מפורסמים בכל העולם על
מרן רבינו שליט"א ,הוא סיום הש"ס השנתי
שעורך מידי ערב פסח .אולם ,לא רבים יודעים
כי המאמץ של העקביות היומיומית ,בלי שום
ויתור ,עולה בקושי רב מאוד ,ותעיד על כך
הסייעתא דשמיא לה הוא זוכה בזכות זה .גם את
בניו זירז מרן שליט"א ללמוד בהתמדה את
הש"ס ,בד בבד היה מעורר אותם ללמוד בחזרות
והבנה.
הפעם נחרוג ,ונביא כאן רשימה נדירה ולא
ידועה) ,מתוך הספר רבי חיים( של שאלות אותם
רשם מרן שליט"א לבנו ,מבחן על מסכת כלים
מסדר טהרות שבש"ס .השאלות אמנם נראות
'תמימות' אך כדי להשיב עליהם נצרך יידע
ובקיאות גדולה מאוד ברוב חלקי הש"ס ,לאו
דווקא באותה מסכת.
לדוגמא ,אחד השאלות התמימות הם ,האם
'סולם' וכן מסרק של עץ מקבל טומאה ,
התשובה לזה אינה במסכת כלים כלל  ,אלא
בשבת דף ס' לגבי סולם אם מקבל טומאה,
ומסרק של עץ הוא משנה ביבמות דף מ"ג.
בשאלה כ"ה "איזה משקה מכשיר שלא לרצון"
התשובה לזה בתחילת מסכת מכשירין )משקים
טמאים(.
ותן לחכם ויחכם עוד ,ציבור עמלי התורה בודאי
ייהנו לבחון את עצמם לראות שיש עוד הרבה
לעמול בתורה כדי להגיע לידיעתה ,ואי"ה נזכה
כולנו להיות יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.

˘"˘¯‰ È¯·„· ¯ÙÂÒ ˙ÂÚË
כידוע בשנים עברו היה מקבל מרן שליט"א
קהל גדול בימי חול המועד בביתו ושמענו
מנכדו חביבו ידידנו הר"ר אריה שליט"א את
הדבר הבא כפי ששמע באחד מימי חוה"מ:
לא רבים יודעים ,אך מלבד ידיעת התורה
המפורסמת של סבי שליט"א ,בקי סבי
שליט"א גם בידיעת תולדות חכמי ישראל
בצורה מופלאה ביותר ,אלא שאין דרכו לדבר
בענין זה ,אלא בדרך אגב ובעידנא דחדוותא.
נשאל סבי שליט"א ע"י אחד מראשי הישיבות
שביקרוהו בחוה"מ ,בענין דברי הרש"ש,
"ביאתך לעולם בלא חטא ,מכאן קושיא על
בעלי הגלגול" ,שזהו נגד כל המקובל בידינו.
ואומרים בשם הרב ,כך השואל ,שלא הרש" ש
כתב זה אלא בנו שהיה משכיל ,האם אכן
נכונים הדברים? נכון ,נענה סבי ואמר:
מתתיהו קראו לו ,והוא נטה להשכלה.
הוסיף סבי וסיפר" :אותו הבן של הרש"ש,
נכנס פעם אל רבי ישראל סלנטר ושאל ,זה
נכון שכל מה שצדיק מבקש ,נותנים לו? ענה
לו רבי ישראל ,כן! ואם תגיד שאתה רוצה
שעון זהב ,יהיה לך? המשיך ושאל ,אמר לו
הגר"י ,כן!"
"בינתיים נכנס איש אחד ואמר לר"י ,אני הולך
למלחמה עכשיו ויש לי שעון זהב ,ואני מפחד
שיגנבו לי לכן אני רוצה שהצדיק ישמור לי,
ואם לא אחזור זה יהיה להרב ...זה סיפור
שמובא בספרים".
כיון שנתגלגל הדיבור עליו שח סבי ,ר'
מתתיהו שטרשון ,בנו של הרש"ש ,הוא כתב
הגהות ,וכתב שם בסוף המסכת היכן
שמוזכרים עשרת בני רב פפא ,שיש עוד
עשרה" .כתבתי שם" ,סיים סבי בחיוך" ,שיש
עוד עשרים שהוא לא כתב"...
באמת ,בסוף הוא חזר בתשובה ,והוא היה
תלמיד חכם גדול ,יש הגהות שלו על הש"ס,
סיים סבי שליט"א.
יש לציין ,כי בגמרא של סבי שליט"א ,שורה זו
ברש"ש נמחקה על ידי סבי.
בברכת שבת ש לום
פ סח כ שר ו ש מח
י צחק גו לד שטוף ) ב " ב (

סיום הש"ס

סיום הירושלמי

מעמד סיום הש"ס ע"י מרן

מעמד סיום הירושלמי ע"י

שליט"א יתקיים אי"ה ביום שני

מרן שליט"א יתקיים בביתו
בבוקר ,לא

בבוקר לאחר תפילת שחרית

ביום שני

כותיקין בבית הכנסת לדרמן.

תתאפשר כניסה לבית מרן.

הקבלת פני רבו ברגל
מבית מרן שליט"א נמסר ,כי בימי חול המועד פסח הבעל"ט,
ניתן יהיה לעבור ולקבל את ברכת המועד,
אך ורק בבית מדרשו "לדרמן" )ק"ב( לאחר ג' התפילות,
שחרית :כותיקין ,מנחה ,1:30 :מעריב 40 :דק' אחרי השקיעה,
באחד מימי חול המועד יצא מרן לירושלים זכר לעליה לרגל ,לבאים מרחוק יש
להתעדכן אצל בני המשפחה כיון שביום זה לא יקבל מרן כלל אחרי מעריב.

והגדת לבנך  -חינוך
רשימות בפרסום ראשון מתוך הספר דרך שיחה החדש העומד לראות אור בקרוב
‡·‡ ‰Ù ÏÚ· „ÂÓÏÏ È˙Â‡ ÏÈ‚¯‰ ‡Ï
י"ד מנ"א אב רבינו מאושפז בבית
החולים ושאלתיו לגבי בן משפחתי
הלומד כבר משניות האם יש עניין
להרגילו ללימוד משניות בע"פ )כי
לפעמים זה מקשה וכל המוסיף גורע(

ושאלתי האם אבא ,היינו הסטיפלער
זי"ע הרגיל את רבנו ללמוד בעל פה.
תשובהÏÚ „ÂÓÏÏ È ÏÈ‚¯‰ ‡Ï ‡·‡ :
ÔÂÈˆ ˙¯‡Ù˙· „ÏÈ È˙ÈÈ‰˘Î Ï·‡ .‰Ù
¯ˆ˙‡ „ÂÓÏÏ È˙ˆÙÁÂ ‰Ù ÏÚ „ÓÏ ˘ Â
˜¯ È˙˜ÙÒ‰Â Ù"Ú· ÔÈ˘Â„È˜ 'ÒÓ
È· ‰¯‡˘ ÔÈ˘Â„È˜ 'ÒÓ‰ Ì‡‰ .‰ÈˆÁ
.Ú„ÂÈ È È‡ ,‰Ù ÏÚ· ˘ÓÓ ÌÂÈ‰ „Ú
ולגבי השאלה בנכדי ,כיון שהוא בעל
כישרון לענין זה ללמוד בעל פה,
שאלתי שוב האם יש ענין ,והתשובה:
Â„ÓÏ ‡¯Ó‚‰ ÔÓÊ· È¯‰ ÈÎ ,˘È ÔÈ Ú
·.‰Ù ÏÚ
¯ÓÂÁ ÂÙÈÏÁÈ ÌÈ„ÓÏÓ‰˘ Ì‡‰
Â· ÌÈÏÈ‚¯˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ
מנהל התלמוד תורה בקהילה גדולה
באמריקה שואל ,יש מלמדים מומחים,
מלמד מומחה לתחילת לימוד הגמרא
אלו מציאות ואחריו מלמד לגיל יותר
מבוגר שלומדים פרק 'המפקיד' ,וכבר
שנים רבות שכל אחד מלמד את אותם
דפים ואותם פרקי הגמרא ,וחושב
אולי לשנות ,כדי שיהיה למלמדים -
התחדשות בכך שילמדו דברים אחרים.
ושאל את פ"ק של מרן הגראי"ל .והוא
התעניין?ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰ÓÂ :
השיב המנהל,ÍÎ· ÌÈ ÈÈ ÂÚÓ ‡Ï Ì‰ :
.ÛÒÂ ıÓ‡ÓÂ ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú ÂÊ ÈÎ
השיב מרן הגראי"לÂ„ÓÏÈ Ì‰˘ „Ú :
ÌÈÏÈ‚¯ ÂÈ‰È ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ˜¯Ù‰Â ·ËÈ‰
,ÔÂÎ ,ÌÈ„ÏÈÏ „ÒÙ‰ ‰Ê Ì Â˘Ï ÏÚ
˘‡Ï·‡ ,¯„Ò· ‰È‰È ÌÈ ˘ ‰ÓÎ È¯Á
ÏÚ ÏÈ‚¯ ‰È‰È ‡Ï ‰Ê Ê‡ „Ú˘ ‰Ó
ÁÂÂ¯‰ ÏÂ˜È˘·) È‡„Î ‡Ï ‰Ê ¯·„ ,Ì Â˘Ï
.(„ÒÙ‰‰ ÏÂÓ
והוא שאל בפני עצמו גם את פ"ק
דרבנו הגר"ח על הרעיון ,ואמר ÌˆÚ ÈÎ
 ·ÂË ‡Â‰ ÔÂÈÚ¯‰ושאלתי )על פי הסברא
הנ"ל( :הרי עד שילמדו את החומר
אפשר שיהיה הפסד לתלמידים ,הגיב
רבינוÌ‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ Ì‰ Ì‡˘ :
˙‡ ÁÈÂÂ¯‰Ï ‰ˆÚ Â˙È˘ÈÂ Â¯„˙ÒÈ
˘ ) Ì‰Èא.ה .ואם לא ,הרי שהדבר צריך
הכרע וכנ"ל(.
ÚÙ˘· ÒÈÎ ÈÓ„ „ÏÈÏ ˙˙Ï Ì‡‰
אבא הנותן לבנו בגיל  10דמי כיס כל
שבוע ,לבזבז מה שרוצה ,האם יש דין
חינוך להפריש מעות מעשר.
תגובת רבנוÛÒÎ ÔÈ‡ ‡·‡Ï Ì‡ :
‰ È˙ ÂÊ ,ÂÏ Ô˙Â È˘Â˜·Â ¯˙ÂÈÓ
·¯˘Ú‰ ˙‡ ÂÏ ‰È‰È˘ ÔÙÂ‡Ï ˜¯ ‰¯ËÓ
˘˜ÛÒÎ ·‡Ï ˘È Ì‡Â .¯˘ÚÓÏ ‡ÏÂ ,Ï

‡ÈÎ ,Ï" ‰ Í¯Âˆ‰Ó ¯˙ÂÈ Ô·Ï ˙˙Ï ÂÏ ÔÈ
.ÛÒÎ È„ÈÓ ¯˙ÂÈ Ï·˜Ï ÂÏÈ‚¯‰Ï ÈÂ‡¯ ‡Ï
)‡È˙ÈÈ‰ Ï·‡ ,ÛÒÎ Â‰˘Ó ÈÏ ‰ ˙ ‰"Ú ‡Ó
‡È˙È˘Ú Ì‡Â ,Í¯Ëˆ‡ ‡Ó˘Â ,‰ÂˆÓ ¯· È¯Á
„·¯ ¯·Ï ÈÏ ‰ ˙ ‡˙·ÒÂ .ÏÈÓ ÈÏ ‰ ˙ ·ÂË
ÈÏ ‰È‰Â ,ÏÂ„‚ Ú·ËÓ ‰È‰ ‰Ê Ê‡Â ,‚ ÈÏÈ˘ ‰ÂˆÓ
‡Ó˙ÒÓ ,ÂÏÏ‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ ˙‡ È˙Á ‰˘ ÌÂ˜Ó
˙‡ ÌÈ¯ÓÂ˘˘ ÈÏ˘ ÌÈ„ÏÈ‰ „Á‡ Ïˆ‡ ÌÂÈ‰ ‰Ê
‰ Â˜ È˙ÈÈ‰ ‰·È˘ÈÏ È˙ÚÒ ˘Î ÌÈÓÚÙÏÂ ,‰Ê
.(È˙Ï·˜˘ ÛÒÎ· ÌÈ¯ÙÒ

ıÙÁ ÏË ˘ „ÏÈ ˘È Ú‰Ï Ì‡‰Â „ˆÈÎ
˘Â¯·Á Ï
ילד בן  9גנב כסף מארנק אמו ,ואביו
הסביר לו גודל גנות המעשה וסטר לו
על כך ,ושבוע אח"כ נטל הילד משחק
משכן והניחו בילקוטו ,מה לעשות עם
הילד בפעם זו השניה? ÔË˜ ‡Â‰ „ÏÈ‰
ÂÈ·‡ ÏÚ˘ ˜¯ ,‰¯Â˙‰ ÏÎÓ ¯ÂËÙÂ
È„È ÏÚ ÏÏÎ Í¯„·Â ,ÂÎ ÁÏ ‰·ÂÁ‰ ÏËÂÓ
ÍÈ¯ˆ ·‡‰Â .¯„˙ÒÓ ÔÈ Ú‰ ·ÂË ÍÂ ÈÁ
– „ÏÈ‰ ˙‡ ¯ÈÎÓ˘ ‰Ó ÈÙÏ ÔÈ·‰Ï
‡È ÙÂ‡ ‰ÓÎ ˘È ÈÎ ,ÂÏ ˙˙Ï ˘ ÂÚ ‰ÊÈ
.(„ÏÈ‰ ˘Ù Ï ÌÈ·ÂËÂ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÏÂÎ ‡ÏÂ) ˘ ÂÚ
ˆ˙ÂÎÊÏ / ˙Â‡ÓË ˙ÂÓ‰· Ï˘ ÌÈÚÂˆÚ
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ „ÏÈÏ
אמר רבנוÌÈ„ÏÈ˘ „ÈÙ˜‰ Ï"Ê ‡·‡ :
˙ÂÓ‰· Ï˘ ÌÈÚÂˆÚˆ· Â˜Á˘È ‡Ï
 .˙Â‡ÓËאחד הנוכחים בחדר שאל,
כיצד זוכים לבנים תלמידי חכמים?
השיב לו רבינו‡·‡‰˘ ÌÈ‡Â¯ ¯˘‡Î :
.„ÓÂÏ
ÁÂÏÈ‚ ¯È˙‰Ï ˙Ú„‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï
·ÔÈ· ‰˜È¯Ó‡· ÌÈ¯¯Â‚˙ÓÏ ‰¯ÈÙÒ
‚ÌÈÈÂ
ו עש"ק אמור ז' אייר תשס"ג .רב אחד
מארה"ב לא משלנו ,טוען בענין מה
שבימי ספירת העומר אינם מתגלחים
והם בין הגויים ובזה בולט יהדותם
ביותר ,וכיון שאיסור גילוח אינו
מתקנת חכמים אלא מהגאונים כמו
שכתב בערוך השולחן ,כאן יש להקל
ומשום חילול השם.
רבנו הגיב בכאב רב˙‡ Ï·Ï·È ‡Ï˘ :
!¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘ ¯È˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ ÁÂÓ‰
)ורבינו הסכים שיאמרו בשמו עוד כדלהלן:
„·¯ ˙„‰ ˙¯È˜Ú ‰ÊÂ ˙Ú„‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï ‰Ê
ÌÂ˘ ¯È˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡Â ,ÔÙÂ‡ ÌÂ˘· ¯ÂÒ‡Â
‡.(¯ÂÒÈ

והוסיף רבנו¯˙ÂÈ ÌÈ˘ ‡ Ïˆ‡˘ ‰Ó :
˜‡Ï˘ ,Ì‰Ï ¯ÈÓÁ‰Ï ¯˙ÂÈ ÍÈ¯ˆ Ï
ÈÏ ¯Ó‡ ˘È‡ ÔÂÂÊÁ‰ . ‰Ê· ÏÊÏÊÏ Â‡Â·È
·: „ÚÂÓ Ï˘ ÂÏÂÁ· ‰Î‡ÏÓ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈÈ Ú
, Ï˜‰ÏÂ ¯È˙‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰˘ ÌÈ¯·„ ˘È
‡·ÏÂÁ· ‰Î‡ÏÓ‰ ÌÈ˘ ‡ Ïˆ‡˘ ÔÂÈÎ Ï
. ¯˙ÂÈ ¯ÈÓÁ‰Ï ÍÈ¯ˆ Ï˜ „ÚÂÓ‰
¯„ÈÁ· ÌÈ„ÏÈ ÌÚ ÏÏÙ˙‰Ï „ˆÈÎ

בחדר בב"ב ,שואלים כיצד ההנהגה
בתפילה עם הילדים ,האם להתפלל גם
סדר הקרבנות ,או כיון שיתכן
שהילדים יתחילו ואח"כ יפסיקו ,וזה
כעין נדר ואם כן יש בעיהÌ‰ ÔÈ‡ È¯‰ .
·¯ „¯ ¯Á‡ „ˆÓ ‰Ï‡˘‰ Ï·‡ ,˙ÚÎ
˘¯‡˘ ÂÓÎ ‰Ê˘ Ì˘Â¯ ÌÏˆ‡ Ï·˜˙È
Â‡¯È ÂÏ„‚È˘ Î"Á‡Â ˘ÓÓ ‰ÏÈÙ˙‰
˘ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÏÂÎ ‡ÏÂ ,˙ˆ˜ ÏÊÏÂÊÓ ‰Ê
˜¯· ¯‡˘ Ì‚ ÏÊÏÂÊÈ ‰Ê È„È ÏÚÂ ˙Â
Ì‡ ‡Ï‡ È‡„Î ‰Ê ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,‰ÏÈÙ˙‰
,‰·ÂÁ ‰Ê ÔÈ‡˘ ‰ÏÈÁ˙ Ì‰Ï Â„È‚È ÔÎ
.„È‚È ‡Ï ‰ˆ¯È˘ ÈÓÂ „È‚È ‰ˆ¯È˘ ÈÓ
ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È˘ ,‰˙ÈÎ· ÔÎ˙È ‡Ï˘ ÔÂÈÎÂ
‡Ï ÌÏÂÎ˘ ,ÔÎ Ì‡ .ÌÈ¯ÓÂ‡ ‡Ï ˘ÈÂ
.Â„È‚È
שם באותה כיתה כבר אומרים לעולם
יהא אדם ופרשת התמיד האם גם זה
לא ושיבטלו מלומר זאת מהטעם
הנ"ל? „·¯'ÈÚ) ·ÂÈÁ ËÚÓÎ Ì‰ ÂÏ‡ ÌÈ
Ï·‡ ¯ÓÂÏ Â¯È‡˘È ‰Ê ˙‡Â ,(Á"Ó 'ÈÒ ·"Ó
˘‡¯ . ‡Ï ,˙Â ·¯˜‰
בהנ"ל ,מהו בכתה שעדיין לא אומרים
כלל ,אם מהסדר התפילה לומר זה ,או
מטעם הנ"ל גם זה לא יאמרו כיון
שאח"כ לא יזולזל בעיניהם? ÌÏÂÚÏ
,Ì˙Â‡ Í ÁÈ „ÈÓ˙‰ ˙˘¯ÙÂ Ì„‡ ‡‰È
·Â˘ÁÏ ¯˘Ù‡ È‡ ,·ÂÈÁÏ ·Â¯˜ ‰Ê ÈÎ
) .ÏÂÊÏÊ Ï˘ ˙Â Â·˘Áשאלה :איך נהוג
פעם? ·¯Á‡ ¯„ÈÁÏ Â‡· È˙„ÓÏ È ‡˘ ¯„ÈÁ
ÂÏÈÁ˙‰ ÈÎ È ·˘ÂÁ ,Á"ˆÂÈ Ïˆ‡ Ï·‡ ,‰ÏÈÙ˙‰
.('Â‚Â ˙ÎÂ Á ¯È˘ ¯ÂÓÊÓ

·ÌÈ˜ÂÁ¯ ·Â¯È˜· ˙·Ï Ì„Â˜ Ô
בית חפשי לחלוטין ופעילי "לב
לאחים" הצליחו להשפיע על האמא
שתשלח לפנימיה את אחד מיוצאי
חלציו ,ויש לה בת ובן ,ומסכימה רק
אחד ,לבת יש יותר סיכוי להיקלט
מבן ,כי תורה קשה למתחיל‰ ˘Ó· .
·Ô·˘ ¯‡Â·Ó ('‡ ‚"È) ˙ÂÈ¯Â‰ ˙ÎÒÓ
˜‰¯Â‡ÎÏ ‡ ÂÂ‚ È‡‰Î· Ì‚Â ,˙·Ï Ì„Â
.‰‚‰ ‰‰ ‡È‰ ÍÎ
‡·‡ ˘È„˜ ÚˆÓ‡· ¯·„Ó
המלמד אמר לתלמידו שאסור לדבר
באמצע קדיש ,א"ל תלמידו זה לא
יתכן שהרי אבי תמיד מדבר ,מה יענה
לו הרעבע ? ‰‡¯ ÎÂ ¯ÂÒ‡˘ ÂÏ ¯Ó‡È
‡·‡ .¯·„Ï Á¯ÎÂÓ ‡·‡˘ Â‡ .Ú„ÂÈ ‡Ï
ש"ק משפטים כ"ה שבט תשנ"ח .אני
אמור לדבר הערב במוצאי שבת בכנס
בענייני חינוך ,מה לומר שם?
ÏËÂÓ ÍÂ ÈÁ‰ ¯˜ÈÚ˘ ,ÍÂ ÈÁ ÏÚ 'Ò· ˘È
‰ÓÂ .ÌÈÎ ÁÓ‰ ÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯Â‰‰ ÏÚ
˘Ïˆ‡ ÌÈ ÈÈ Ú˙Ó ‡Ï ÌÈ¯Â‰‰
˙¯Î‰ ÔÎÈ‰Â !‰ÏÂ„‚ ‰ÏÂÚ ÂÊ ÌÈÎ ÁÓ‰
˘È ÔÎ ÂÓÎÂ ,ÔÈÈ Ú˙‰Ï ˙ÂÁÙÏ ,·ÂË‰
˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ˙Â ÈÈ Ú˙‰‰ ÈÎ ˙Ú„Ï

‡˙¯Á

¯˘‡Î

˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ,Í ÁÓ‰
.ÌÈ ÈÈ Ú˙Ó
,È˙ÂÁ‡Ï ‰¯Ó‡ ‰"Ú ‡Ó‡ ˙Á‡ ÌÚÙ
˙‡ ‰ÙÈÏÁ‰ ‰¯ÂÓ‰ ‰‡¯ Î ÌÂÈ‰
ÍÎ ÔÎ‡Â .‰˙ÈÎ· Í„ÈÏ ˙·˘ÂÈ‰ ‰„ÏÈ‰
ÈÂ È˘ ‰ÊÈ‡ „ÈÓ ‰˘È‚¯‰ ‡È‰ .‰Â‰
··˙!
עוד הוסיף רבנו‰ÁÓ˘ È·¯ ˙‡ ÂÏ‡˘ :
:‰ ÚÂ ,„ÏÈ‰ ˙‡ Í ÁÏ ÍÈ¯ˆ È˙ÓÓ ÏÒÈÊ
. „ÏÂ ÂÈ·‡˘ Ú‚¯‰Ó
- ‰ÁÙ˘Ó‰ È·‡ „ÂÓÈÏ ·Â˘Á ‰ÓÎ „Ú
·˙È·‰ ÈÏ˙ÂÎ ÔÈ
ÂÈ · ˙‡ ‰ÂˆÈ ¯˘‡ ÔÚÓÏ ÂÈ˙Ú„È ÈÎ
.'‰ Í¯„ Â¯Ó˘Â ÂÈ¯Á‡ Â˙È· ˙‡Â
סיפר לי רבנו,È Ï‡˘ „Á‡ ÏÂÓ˙‡ ,
·Â¯ Ï·‡ ,‰¯Â˙Ï ÌÈ˙ÈÚ Ú·Â˜ ‡Â‰
'· ÂÏ ˘È ,Â˙Ò ¯Ù· „Â¯Ë Â ÓÊ
‡„ÂÓÏÏ ˙ÎÏÏ ˙Á‡ ˙Â¯˘Ù‡ ,˙ÂÈÂ¯˘Ù
··Ì‚Â ÌÈ¯·Á ˜Â·È„ ÌÚ ˘¯„Ó‰ ˙È
·‚˘È„ ¯‡Â·Ó (‡"‰ ‰"Ù ˙ÂÎ¯· 'Â¯È) 'Ó
Â‡È·‰Â ˘¯„Ó‰ ˙È·· „ÂÓÏÏ ‰ÏÚÓ
‡Ï ÂÈ„ÏÈ ,ÔÎ Ì‡ Í‡ ,Ú"Â˘‰Â Ó"¯‰
„ÂÓÏÏ ÏÂÎÈ Í„È‡Ó .„ÓÂÏ ‡·‡˘ Â‡¯È
··Â‡¯È˘ ÌÈ„ÏÈÏ ÍÂ ÈÁ ‰È‰È ‰Ê Ê‡Â ˙È
˘‡·‡ .˙È·· „ÓÏÈ˘ ÂÏ È˙·˘‰ .„ÓÂÏ
הרי חייך קודמין? ‚Ì‡ .ÍÈÈÁ ‰Ê Ì
ÌÈÎ Á˙ÓÂ ÌÈ‡Â¯ ‡Ï ˙È·· ÌÈ„ÏÈ‰
˘‡·‡ !?ÂÏ˘ ÌÈÈÁ ‡Ï ‰Ê ÈÎÂ ,„ÓÂÏ
יהודי נוסף שאל.
יש לו בן ובנות ולוקח את בנו ללמוד
בבית המדרש ,אבל בנותיו לא רואות
שאבא לומד˙Â‡¯Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ÂÈ˙Â · Ì‚ .
˘‡·‡ Ì‰ÈÏÚ·Â ÂÏ„‚È Ì‰ .„ÓÂÏ
ÔÈÎÈ¯ˆ Ì‰ Ì‚ .‰¯Â˙ È · ÂÈ‰È Ì‰È ·Â
.„ÓÂÏ ‡·‡ ˙Â‡¯Ï
בהזדמנות נוספת ,שמעתי כיצד רבנו
אמר לפלוני :הילדים בבית צריכים
לראות שאבא לומד ולפעמים אפילו
על חשבון לימוד בביהמ"ד ,הנסיון
מורה שהדבר מאוד משפיע.
הוספתי לומר ,כי בתוס' בב"ב כ"א א'
ד"ה כי ,מביא מהספרי שלמען תלמד
ליראה קאי על מעשר שני בירושלים
לפי שרואה כהנים עוסקין בעבודה
וכו' ,מבואר לכאורה כי עשרה ניסים
לא משפיע רק הלמעשה של עבודת
הכהנים משפיע .תגובת רבנו,ÔÂÎ :
·.ÂÈ„ÏÈ ÏÚ ·‡ Ë¯Ù
ÂÏ˘ „ÏÈÏ˘ È ÂÏÙ ÈÏ‡ ‡· ˙Á‡ ÌÚÙ
‡.„ÂÓÏÏ ‰ˆÂ¯ ‡Ï ,„ÂÓÏÏ ˜˘Á ÔÈ
˘Ï"ˆÊ ÌÈÂ· Ë ‡·È˜Ú '¯Ï ÂÈ˙ÁÏ
˘ÂÈ˙˘‚Ù Î"Á‡Â ‡„ ÔÂ‚Î· ˜ÒÚ˙‰
‰ Ú ,„ÏÈ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰ Ì‡‰ ÂÈ˙Ï‡˘Â
¯·„ ÏÚ Ï·‡ ÌÈÈ˙Ú˘ ÂÓÚ È˙¯·È„ ,ÈÏ
‡- ¯Ó‡ Ô·‰ ,‰·Â˘˙ ÈÏ ‰˙È‰ ‡Ï „Á
‡·‡ ˘‡Â‰ ‰ÓÂ „ÂÓÏÏ È˙Â‡ ÁÏÂ
ÏÚ ,ÔÂ˙ÈÚ· ‡¯Â˜ ,„ÓÂÏ ‡Ï È¯‰ ‰˘ÂÚ
.‰·Â˘˙ ÈÏ ‰˙È‰ ‡Ï ‰Ê
ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Â˘Î¯È ÌÈ„ÏÈ‰ „ˆÈÎ

מה יש לעשות שיהיה חיזוק ביראת
שמים לבניו ובנותיו?
חשב רבנו ואמרÌÈ„ÏÈ‰ ÌÈ‡Â¯˘ ÍÈ‡ :
‡˙ ‰Ê ,ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ ÌÈÓ˘‰ ˙‡¯È
. ˜ÂÊÈÁ‰
ÌÈ ·Ï ˙ÂÎÊÏ ÔÈ ÂÚÓ˘ ‡Â‰‰ ‰˘ÚÈ ‰Ó
˙ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ
כיצד זוכים לבנים תלמידי חכמים?
˘˜ÈÊÁÓ˘ ÈÓ Ì‚Â .‰¯Â˙ ÌÓÈÚ „ÓÏÈ
˙ÌÈ ·Ï ˙ÂÎÊÏ - ˙ÂÎÊ ÂÏ ˘È˘ ‰¯Â
˙„ÓÏÈ˘ È‡ ˙· Ï·‡ ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ
) ÌÓÈÚאם יכול ללמוד איתם בנחת ובדרך
הראויה וההוגנת  -לתועלתם(.
כיצד מחנכים את יוצאי חלציו ליראת
שמים?
ÌÈ¯ÙÒ· ¯˘Ù‡ .Ì˙È‡ ¯ÒÂÓ‰ „ÂÓÈÏ
˜.ÌÈ˜È„ˆ ˙ÂÁ¯Â‡ ÂÓÎ ÌÈÏ
האם אבא זצ"ל )הסטיפלער( למד עם
יוצ"ח מוסר? ·Â Ï ¯ÙÒÓ ‰È‰ Â ˙Â„ÏÈ
.„ÂÓÏÏ ˘È Ì‰Ó˘ ÌÈ„ÈÒÁ ÌÈ¯ÂÙÒ
‰È‰ ,ÔÂÎ ˙Â‡„ÂÂ· ‰È‰ ‡Ï˘ ‰˘ÚÓÂ
‡."ÌÈ¯ÙÒÓ" ÔÂ˘Ï· Â Ï ¯ÓÂ
כיון שדברו אודות ילדותו של רבנו,
העזתי לשאול :כשרבנו בא לארץ
ישראל בגיל שש ,מה כבר למד?
ÍÏ‡˘ Â¯·„ ˜¯ ,¯„Á· È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
‡·‡ È „ÓÈÏ .È˙È‡ „ÓÏ ‡·‡Â ,¯„ÁÏ
.˙ÂÓ˘ ˘ÓÂÁ ÛÂÒ „Ú
ומה למד רבנו עד בר המצוה? ‡·‡
ÌÈÁÒÙ ,˙Â˙ÎÒÓ ‰ÓÎ È˙È‡ „ÓÏ
„ÓÏÂ ,ÔÈ·Â¯ÈÚ „ÂÓÏÏ È˙Èˆ¯ .‰ˆÈ·Â
‡‰Ó ¯ÎÂÊ È È‡Â ,¯˘Ú ÏÈ‚· ÔÈ·Â¯ÈÚ È˙È
.È˙„ÓÏ „ÂÚ
סיפר לי הגה"צ רבי ישי מנדל שליט"א
שסיפר לו רבי ועלועל אידלמן זצ"ל.
בחתונה בוילנא העמידו על השולחן
את הילד )חיים קניבסקי( ואמר בעל פה
שמות של פרקי המשניות ,כי אמו
היתה לא כ"כ חזקה ואביו עזר לה,
וכשהיה מנענע את עריסתו היה משנן
לו שמות פרקי המשניותÏ·‡ .ÔÂÎ ‰Ê .
.ÌÈÁ·ÊÂ ˙·˘ ‡Ï‡ ˙ÂÈ ˘Ó‰ ÏÎ ‡Ï
‰ÊÂ ,¯ÎÂÊ È È‡ ‰ Â˙Á‰ ÏÚ ¯ÂÙÈÒ‰Â
ÔÂ È˘ ÌÚ È˙ÒÈ¯Ú ˙‡ Ú Ú ˘ ÔÂÎ
˘.˙ÂÈ ˘Ó‰ È˜¯Ù ˙ÂÓ
Â‡ È"‡· ÌÈ„ÏÈ Ï„‚Ï ¯˙ÂÈ ‰˘˜ ÔÎÈ‰
·?Ï"ÂÁ
ספרתי לרבנו על ידיד תושב חו"ל
שנתן תקציב להחזקת ילדים של
אברכים בבני ברק לחודש ימים ,והרי
כל כך קשה היום לחנך ילדים ,ומדה
כנגד מדה אני מבקש בשבילו ברכה
שה' יעזור לו עם הילד שלו.
··¯‡˘‡˙È‡ ('Â ˙Â‡ 'Î '¯Ù) ‰·¯ ˙È
˘ , ÏÈÏ‚· ÌÈ˙Ê „Á‡ ÔÂÈ‚Ï Ï„‚Ï ÁÂ
.Ï‡¯˘È ı¯‡· „Á‡ ˜Â È˙Ó
ואם כן ,כל שכן בחו"ל ,שהרי בארץ
ישראל יש יותר זכויות וסייעתא
דשמייאÏ‡¯˘È ı¯‡·˘ ÚÓ˘Ó ÔÂ˘Ï‰ .
ÈÎ ÌÚË‰Â ı¯‡Ï ıÂÁÓ ‰˘˜ ¯˙ÂÈ

·‡¯„ÏÈ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ „ÏÈ‰ Ï‡¯˘È ı
˜„.˘Â
שמעתי שהיתה משלחת של גדולי
ארה"ב הגר"א שכטר הגר"ש קמינצקי
ושאלו את רבנו מדוע לא גדלים
באמריקה כגדולי ארץ ישראל ורבנו
ענה אוירא דארץ ישראל מחכים )ב"ב
קנ"ח ב'( ,האם זה באמת הטעם? ‰Ê
‡ .ÌÈÓÚË‰Ó „Áומה טעם נוסף?
‰·¯‰ ‡È‰ ÔÂÓÓ‰ È¯Á‡ Ì˘ ‰ÙÈ„¯‰
 .ÚÈ¯ÙÓ ‰ÊÂ ,„‡Óמאי השייכות של
הרדיפה הכללית לממון לתלמידי
החכמים עמלי התורה? ··È˙Î ÏÂ·Ó
˙Â‡ÈˆÓ ÂÊ˘ Â ÈÈ‰ ,ı¯‡‰ ˙Á˘˙Â
·ÌÂ˜Ó· ÍÎ ‰Ê Ì‡ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÌÂ˜Ó
. ÏÂ„‚Ï ÚÈ¯ÙÓ ‰Ê ÌÈÂÒÓ
‰·¯‰ ÏÏÙ˙‰Ï ˘È ÌÈ„ÏÈ ÏÚ
נכנס אחד שיש לו בעיות עם ב' בנים
שלו ,מה יעשה? ÍÈ¯ˆ ÌÈ„ÏÈ ÏÚ
.ÏÏÙ˙‰Ï
הוא שאל שוב אני ואשתי כל הזמן
מתפללים? ‰·¯‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ„ÏÈ ÏÚ
.ÏÏÙ˙‰Ï
סיפרו לי כי פעם אחת בא אחד לרבנו
עם בעיה רוחנית לילד שלו אמר לו
רבנו אין שום עצה עם ילדים רק
תפילה .שאלו הנ"ל הרי תפילה עושה
רק מחצה .ענהו רבנו בזמנינו שכל כך
קשה עם ילדים מחצה זה גם הרבה.
ע"כ .תגובת רבנו‰È‰È˘ È‡ÂÏ‰ :
.‰ˆÁÓ
ספרתי לרבנו כי פלוני )נקבתי בשמו(
יש לו בן אברך מצוין בכולל חשוב
בבני ברק ,ואביו אמר לי ששמע מה
שספרתי מפלוני ת"ח שנולד לו בן
שהיה בוכה יומם ולילה והרופאים לא
מצאו כלום ,ובא לקהילות יעקב ,והוא
אמר לו :אתה מהדור הצעיר ,על
ילדים צריך להתפלל .שאלו הת"ח
וכיצד מתפללים? ענהו שוב :אתה
מהדור הצעיר ,על ילדים צריך לבכות,
לא עובר יום שאיני מזיל דמעה על
חיים שלי .ומאז ,אמר אבי האברך
הנ"ל ,אני כל יום בוכה על בני ,ואלו
התוצאות שה' שומע בקול דמעותיי
ויש לי בן מצויין.
. Â ·¯ ‰Î· ,Ï" ‰ È˙¯ÙÈÒ ¯˘‡Î
המשיך רבנו וסיפר ‡„ÚÂ Í¯Âˆ‰ ˙Â„Â
È ·· ¯„ÈÁ· :˙Â¯È‰Ê· Í¯Âˆ ˘È ‰ÓÎ
·¯˜ ¯˙ÂÈ˘ ÈÓ˘ ‰¯Âˆ· ÌÈ„ÏÈ‰ Â·˘È
È˙ÈÈ‰ È ‡ ,ÔÂ˘‡¯ ¯˙ÂÈ ·˘ÂÈ ÔÈÂˆÓ
ÌÈ ÈÂˆÓ ÌÈ„ÏÈ '· ÂÈ‰ È ÙÏÂ ,È˘ÈÏ˘‰
, Â˘Ú˘ ‰Ó Â˘Ú ˙Á‡ ÌÚÙÂ ,¯˙ÂÈ
, ˘ ÂÚ Ì‰Ï ˙˙Ï ‰ˆ¯ Ú·Ú¯‰Â
Â·ÏÚ Ì‰Â ,ÌÈ Â¯Á‡‰ ‰ËÓÏ Ì·È˘Â‰Â
. Í¯„‰Ó È¯Ó‚Ï Â„¯ÈÂ ,¯„Á‰Ó Â‡ˆÈÂ
ÌÂÈÏ ˘ ÂÚÏ ÔÂÂÎ˙‰ ‡Ó˙ÒÓ „ÓÏÓ‰Â
‡.ÛÂÒ‰ ‰È‰˘ ‰Ó ‰Ê Ï·‡ ,„Á
למחרת אמרתי לרבנו ,כי שמעתי
מהגר"נ גולדברג שליט"א שעבד
אצלהם סייד ,וסיפר שהוא בן לאחד
מת"ח הגדולים המפורסמים בירושלים

ואביו סיכם עמו שאם תבחן כל בבא
מציעא עם "סיכה" תקבל  5ל"י וזה
היה הרבה כסף ,וכן הוה שנבחן אצל
רבי איסר זלמן והצליח ,וביקש את
הכסף ואביו נתן לו סטירה ואמר  -לא

מספיק שאתה יודע מסכת בבא
מציעא ,אתה רוצה גם כסף?! למחרת
כבר הייתי בקיבוץ והלכתי רחוק מאד,
ובסוף ימיו חזר קצת לתורה ,אבל את
כל יוצאי חלציו הפסיד.

˘¯ÂÙÓ È¯‰ ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰˘Ú ‡Â‰
·‚˜Â È˙Ï Ì„‡ „È‚È ‡Ï˘ ‰ÎÂÒ ‡¯Ó
˘.Ô˙È ‡Ï ÛÂÒ·Â ‰ ˙Ó ¯·„ ÂÏ Ô˙È

˘ÁÒÙ‰ ‚Á È È Ú· ˙"Â
ש .אחרי ששותים כוס ראשון אומרים את ההגדה ומצוי שעד
שמגיעים לכוס שני עובר זמן עיכול משתית כוס ראשון ,האם
כשרואים שהולך לעבור זמן עיכול צריך לברך ברכה אחרונה על
כוס ראשון.
˙.‰„ÂÚÒ‰ Í¯Âˆ ·˘Á ‰„‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡ ÈÎ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ .
ש .אחרי ששותים כוס ראשון לא אוכלים אלא אומרים ההגדה
והרי כוס ראשון היא הקידוש ולמה אין כאן הפסק בין הקידוש
לסעודה כי הרי הדין שקידוש צריך להיות במקום סעודה כמבואר
בסי' רע"ג.
˙˜ÏÁ ‡Â‰ ‰„‚‰‰Â Í¯ÂÚ ÔÁÏÂ˘· ˜¯ ÌÈÏÎÂ‡˘ Â ˜È˙ ÍÎ˘ ÔÂÈÎ .
ÔÂ˘‡¯ ÒÂÎ ‰˙Â˘ ‰È‰ ‡"ÂÊÁ‰ ,˜ÒÙ‰ ·˘Á ‡Ï ‰Ê ‰„ÂÚÒ‰Ó
.ÔÈÈ ÒÂÎ· ˙ÂÁÙÏ ‰„ÂÚÒ ÌÂ˜Ó ·˘Á ‰È‰È˘ ÂÏÂÎ
ש .רמ"א סי' תע"ג סעי' א' ובעה"ב לא ימזוג בעצמו רק אחר
ימזוג לו דרך חירות .האם זה לכל המסובים או רק לבעה"ב.
˙.·"‰Ú·Ï ˜¯ ¯·˙ÒÓ .
ש .האם צריך לשתות יין בד' כוסות
˙ıÈÓ ‰˙˘È ÏÂÎÈ ‡Ï˘ ÈÓÂ ÔÈÈ ÈˆÁ ˙ÂÁÙÏ ‰˙˘ÈÂ ÔÈÈ· ‰ÂˆÓ ˘È .
.ÌÈ· Ú
ש .השו"ע בסי' תע"ג סעי' ו' פסק שאוכלים כרפס פחות מכזית
ולא יברך אחריו ברכה אחרונה ,ובמעשה רב כתב שהגר"א היה
אוכל כזית .איך נהג מרן החזו"א.
˙.Ê"Ó‰· ÏÚ ÌÈÎÓÂÒ ÈÎ ‰ Â¯Á‡ ‰Î¯· Í¯È· ‡ÏÂ ˙ÈÊÎ ÏÎ‡ .
ש .האם אסור לדבר בין נט"י לאכול כרפס כי הרי אין מברכים על
נטילה זו.
˙.¯·„Ï ÔÈ‡ .
ש .באכילת מרור השו"ע פס' שא"צ להסב והמ"ב פסק שאמנם
א"צ להסב אבל אם רוצה להסב רשאי וכן פסק הפר"ח בסי' תע"ה
שיש רשות להסב.
ובכרפס דנים הפוסקים האבודרהם כתב לאוכלו בהסיבה ,והשבלי
לקט סי' רי"ח כתב שהוא כמו מרור שאוכלים בלי הסיבה ויש
פוסקים שסברו שכרפס שונה ממרור שאינו מר ולכן יש הידור
להסב ,איך יש לנהוג למעשה.
˙.È‡˘¯ ·Ò‰Ï ‰ˆÂ¯ Ì‡˘ ¯Â¯Ó ÂÓÎ .
ÔÓÂ˜ÈÙ‡ ˙ÙÈËÁ ‚‰ Ó
ÔÓÂ˜ÈÙ‡ ·Â ‚Ï ÌÈ„ÏÈÏ Ô˙ ‡Ï ¯ÏÙÈËÒ‰ Ô¯Ó ÂÈ·‡˘ ¯Ó‡ ˜"Á¯‚‰
.·Â ‚Ï ÌÏÈ‚¯‰Ï ‡Ï È„Î
ש .האם מצות והגדת לבך הוא חיוב של האבא גם לבנים גדולים
שמבינים לבד.
˙.ÌÈÏÂ„‚· Ì‚ .
ש .בבתים שבאים ילדים נשואים להורים יחד עם ילדיהם לליל
הסדר והסבא מספר את ההדגה ,האם האבות שאינם מספרים
יוצאים ידי חובת והגדת לבך.
˙ÂÈÏÚ ‡Â·˙ ¯ÙÒÏ Î"‚ ¯ÈÓÁÓ˘ ÈÓÂ ¯ÙÒÓ ·"‰Ú·˘ ‚‰ Ó‰ .
·¯.‰Î
ש .שו"ע סי' תע"ג סעי' ז' אם אין לו בן אשתו שואלתו ואם לאו
הוא שואל את עצמו ,מי שאין לו בן ויש לו בת האם בתו שואלתו
או אשתו.
˙.Â˙˘‡Ï ˙Ó„Â˜ ˙· .
ש .רמ"א שם וכשהבן או האשה שואלת אין צריך לומר מה
נשתנה אלא מתחיל עבדים .כשהבן שר את המה נשתנה כמו
שנהוג שהילדים הקטנים שרים וזה לא ממש בצורת שאלה ,האם
אז האבא ושאר המסובים כן צריכים לומר .
˙.¯ÓÂÏ ·ÂË .
ש .השו"ע בס' תע"ה פסק שצריך לאכול שני כזיתים לאכילת
מצה כי הראשונים נחלקו האם ברכת אכילת מצה קאי על
השלמה והמוציא על הפרוסה לכן מספק צריך שני כזיתים .מי
שאין לו קערה וכן  3מצות שאינו בעה"ב האם יש ענין שיקח לפני
הסדר  3מצות וישים לפניו כדי להתחייב לאכול שני כזיתים
לקיים הספק הנ"ל.
˙‡¯ÓÂÁ ‰Ê ÌÈ˙ÈÊÎ È ˘ ÏÎÂ‡˘ ·"‰Ú· Ì‚˘ ÔÂÈÎ ‰Ê· Í¯Âˆ ÔÈ‡ .
.‡ È„Ó ‡ÏÂ

ש .המ"ב בסי' תע"ה ס"ק ט' פסק שלכתחילה בכזית מצה צריך
להכניס לפיו שני הכזיתים בבת אחת ולרסקם בפה ואח"כ יבלע
כזית אחד ואח"כ השאר.
ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ¯·Ò ‡"ÂÊÁ‰ Ô¯Ó˘ È˜Ò·È ˜ Á"¯‚‰ ¯Ó‡Â
‡.Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„Î ÔÓÊ· ÏÈ‚¯ ÏÂÎ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯˘Ù‡ ‡Ï
ש .חולה שאינו יכול לאכול כזית מצה עד  4דק' אלא רק עד  9דק'
האם יכול לברך על אכילה זו.
˙.ÏÂÎÈ .
ש .קטן שאינו יכול לאכול הכזית מצה עד  4דק' אלא רק עד 9
דק' האם יכול לברך על אכילה זו.
˙.Í Á˙‰Ï Í¯·È .
ש .החזו"א באו"ח סי' קכ"ד כתב שכיון שמצות מרור הוא זכר
למרירות אין יוצאים בחסה שאיננה מרה.
מהו השיעור מרירות שצריך שיהיה בחסה כדי לצאת בה.
˙.¯Ó ˙ˆ˜˘ ¯ÈÙÒÓ .
ש .השו"ע בס' תע"ה פסק שאומרים זכר למקדש כהלל לפני
אכילת הכורך ,ובבה"ל שם ד"ה ואומרו כו' מקשה שהרי זה הפסק
בין הברכה לכריכה ונשאר בצ"ע.
איך למעשה צריך לנהוג מתי יש לומר זכר למקדש כהלל.
˙.Í¯ÂÎ‰ ˙ÏÈÎ‡ È¯Á‡ .
הרמ"א בס' תע"ג פס' שלכתחילה יש להסב כל הסעודה¯Ó‡Â .
‰„ÂÚÒ· ÌÈ·ÈÒÓ ÂÈ‰ ‡Ï ¯ÏÙÈËÒ‰ Ô¯ÓÂ ‡"ÂÊÁ‰ Ô¯Ó˘ ˜"Á¯‚‰
‡ÌÂÈ‰ ÈÎ ÌÚË‰Â ˙ÂÒÂÎ '„Â ‰ˆÓ ÔÂ‚Î ÌÈ·ÈÈÁ˘ ˙ÂÏÈÎ‡· ˜¯ ‡Ï
˘˜˘‰ˆÓ· ˜¯ ·Ò‰Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯˙ÂÓ˘ ˘Ó˘ ÔÈ„Î Â ‡ ·Ò‰Ï ‰
. ˙ÂÒÂÎ '„Â
ש .עד מתי צריך להשאיר את כוס של אליהו.
˙.¯„Ò‰ È¯Á‡ ˜Â·˜·Ï ÌÈÎÙÂ˘ Â ÈÏˆ‡ .
ש .הרמ"א בסי' ת"פ שנוהגים לפתוח הדלת באמירת שפוך חמתך.
יש מנהג נפוץ שנותנים למי שהוא בשידוכים לפתוח הדלת
שאומרים שזה סגולה למצוא זיווג מהר ,האם יש מקור למנהג זה.
˙. ˙Á˙ÂÙ ˙È·‰ ˙ÏÚ·˘ ‚‰ Ó‰Â È˙ÚÓ˘ ‡Ï .
ש .השו"ע בס' תע"ח פסק שאין לאכול ולשתות אחרי אפיקומן
שלא יתבטל טעם המצה שבפיו  ,עד מתי אסור לאכול  ,עד הבוקר,
או שמי שמתעורר באמצע הלילה יכול לשתות.
˙.¯ÂÒ‡ ¯˜Â·‰ „Ú .
ש .החיי אדם כלל ק"ל כתב שיש נוהגים לומר שיר השירים אחרי
הסדר .האם מרן הסטיפלר נהג מנהג זה.
˙.¯ÓÂ‡ ‰È‰ ‡Â‰ .
ש .השו"ע בסי' תפ"א פסק שחייב אדם לעסוק בהל' הפסח
וסיפור יציאת מצרים עד שתחטפנו שינה.
מי שישאר ע ר עד מאוחר לעסוק בהל' הפסח וזה יגרום לו
שלמחרת מחמת עייפותו לא יוכל לכוון בתפלה האם אעפ"כ יש
לו חיוב זה.
˙.‰ È˘ Â˙ÙËÁ ¯·Î˘ ·˘Á ‰Ê .
ש .אשה נשואה שבבית אביה נוהגים להחמיר לא לאכול שרויה
או קטניות וכעת נישאת לבעל שלא מחמיר בזה האם כדי לנהוג
כבעלה ולאכול צריכה לעשות התרת נדרים ,או שכיון שהיא
משועבדת לבעלה מותרת אף בלי התרת נדרים.
˙.ÌÈ¯„ ˙¯˙‰ È"Ú ˙¯˙ÂÓ .
ש .האם מותר לשנות מנהג אבותיו בענין שרויה ולהקל לא
כמנהג אבותיו.
˙.ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ .
ש .חולה שמנהגו לא לאכול לא שרויה ולא קטניות וכעת צריך
לאכול ויש לו שתי אפשרויות לאכול או שרויה או קטניות ,מה
עדיף שיאכל.
˙.¯ÂÓÁ ˙ÂÁÙ ‡Â‰ ÈÎ ÛÈ„Ú ‰ÈÂ¯˘ .
ש .כלי שבישלו בו קטניות ,האם כשהוא אינו בן יומו אסור
להתשמש בו בפסח כמו כלי שנתבשל בו איסור שמבואר ביו"ד
סי' ק"ג שאף שבאינו בן יומו זה נותן טעם לפגם ולכתחילה אין
מבשלים בו.
˙.¯‰ÊÈÏ ÈÂ‡¯ .
)פסח כהלכה(

‰ ÂÓ‡ - ¯ÙÒ˙ ÔÚÓÏ
‡È˙È‡¯ ,‰ ÂÓ‡‰ ‚Á ‰ ÂÎÓ‰ ÁÒÙ‰ ‚Á Ï‚¯Ï ,‰˘Â„˜‰ Â˙¯Â˙ ÁÎ·Â '‰· ‰ ÂÓ‡Ó ˜ÏÁ ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙ ÂÓ
.Ì„Èˆ· ÌÁ˜ÏÂ ,˘ÓÓ ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎÓ ÌÈ Â¯Á‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ· ÌÈ˙ÚÓ˘˘ ÌÈ‡ÏÙ ÌÈ˘ÚÓ '· Ô‡Î ‡È·‰Ï ÔÂÎ Ï
מספר אברך כולל חשוב ,לפני כעשר שנים ,חפשתי דירה לקניה באזור המרכז .ומצאתי בס"ד דירת שלושה חדרים
גדולים ,בקומה ראשונה ]מתוך  4דירות שיש בבנין[ .לאחר שקניתי את הדירה נודע לי לחרדתי שהדייר המתגורר
בקומת קרקע מתחת לדירה שלי  -הינו אדם מסוכן העושה ככל העולה על רוחו .אותו אדם השתלט על החצר
המשותפת ובנה שם  5יחידות דיור ,בעיריה פחדו ממנו ולא הצליחו להרוס לו.
חיינו הפכו לגיהנום עלי אדמות ,מידי שבת היה בכוונה מפעיל מוסיקה מחרישת אוזנים עד אשר נהיה בלתי נסבל
לגור שם .לאחר ג' שנים החלטתי למכור את הדירה ,הלכתי לעיריה לבדוק כמה אפשר להוסיף לבנות  -ואמרו לי עוד
 140מ"ר חוץ מ  80 -מ"ר הקיים וסה"כ  220מ"ר .הרבה משקיעים באו לראות את הנכס ומתוך תכנית לעשות 7
יחידות יפות ,אולם כל אחד שדיבר עם השכן האם יסכים לתת להם לבנות ,שמע ממנו סירוב מוחלט ואיומים .
מחיר הדירה ירד כתוצאה מכך בצורה משמעותית מאד מכיוון שבהיעדר האופציה לבניה ,היא פחות אטרקטיבית ,
המשכתי בניסיון למכור אותה בערך כשנה ולא הצלחתי .בשלב הזה הלכתי להתייעץ עם מרן שר התורה הגר"ח
קנייבסקי שלי"א  -ושאלתיו האם למכור במחיר רגיל ולהפסיד מאתיים אלף  - ?₪וענה לי במילים אלו ",¯ÂÎÓÏ ‡Ï
˙."Á¯·È˘ „Ú ‰ÎÁ
שבועיים בדיוק חלפו ,והנה משאית עוברת ברחוב ,ומסיבה לא ידועה עולה המשאית על המדרכה ופוגעת בעמוד
חשמל ,התאונה גורמת לקצר חשמל גדול בכל הבניין ,ולאותו 'שכן רע' נשרף המחשב ואף מצלמות האבטחה שהיו לו
בחצר -גם הם הפסיקו לעבוד ,הוא התעצל מלתקן וכחלוף עוד שבועיים נכנסים אליו גנבים לבית וגונבים לו סכום של
כמליון דולר...
האדם הנ"ל נכנס לדיכאון עמוק ובמשך ג' חודשים אינו נמצא בביתו ..ובזמן זה בפעם הראשונה מאז באנו להתגורר
בבנין ניתן היה לערוך קידוש ללא רעשים של שירים מלמטה ושאר מרעין בישין .
לאחר ג' חודשים מאז המקרה של הגניבה מגיע מתווך לדירה שלי ,הוא מספר לי שיש קבלן שמתעניין לבנות כאן
בניין חדש )פינוי בינוי(  ,אמרתי בחשש גדול למתווך ,אבל יש הרי את את הדייר למטה שיש לו כמה דירות ולא
יסכים ..אמר לי המתווך במילים אלו " -אנחנו במשא ומתן עמו הוא אמר לנו שהוא רוצה לברוח".
וברוך השם כל עכבה היה לטובה ,ובסוף אכן קיבלתי במקום זה דירה חדשה מאותו קבלן והרווחתי הרבה יותר ממה
שרציתי להרויח בתחילה.
ראוי לציין שכאשר רציתי לבנות בתחילה  -אשתי לא הסכימה כי אמרה שהבנייה תפריע ללימוד בכולל  -ואכן בזכות
התורה שהנני יושב ולומד בכולל זכיתי למופת ע"י גדול בישראל ולראות אמונה בחוש.

¯! ÌÈÓÎÁ ˙ ÂÓ‡ ˙ÂÎÊ· ‰ÚÂ˘ÈÂ ‰‡ÂÙ
יהודי ת"ח וירא שמיים כבן  ,80שהתברר למפרע שאחר משסתומי הלב לא תקין .דבר שגרם לאי סדירות בדופק הלב .אי
סדירות שהובילה לקריש הגורם לפרפור הלב ,והיא הביאה לאירוע מוחי ה"י.
בעקבות האירוע ,היהודי נפל והובהל לבי"ח ,במהלך הנסיעה איבד את נשימתו ועברו כמה דקות יקרות עד שהצליחו
לייצב את מצבו .הרופאים נלחמו על חייו משך שעות ,בסופם הוא מצא את עצמו בטיפול נמרץ מורדם  -מונשם ,כאשר
לדמו מוזנות כ  12 -תרופות בנוסף למכשיר דיאליזה ועוד מס' מכונות מסביב מיטתו .בהמשך יתברר שגופו היה במצב של
קריסת מערכת :דפיקות הלב אינה סדירה ,תפקודי הכבד אינו תקין ,הריאות מלאות במים והכליות לא מתפקדות .תגובת
הרופא" :מצבו קשה מאוד  -תתפללו".
מספר בנו שליט"א ,למחרת הגעתי למו"ר רבי חיים קניבסקי שליט"א ,ופרסתי לפניו את מצבו החמור של אבא ,לבקש
ברכה ולקבל את המלצתו על שינוי השם )שזה הדבר האחרון במקרים קריטיים כאלו(.
מרן עיין בפתק ששם רשום היה כל פרטי המצב ,ואח"כ הביט בי ,חייך ואמר˙Â‡ÈÙ ÂÏ‡Î ÍÏ ˘È ,˙ÂÙÈ ˙Â‡ÈÙ ÂÏ‡Î ÍÏ ˘È" :
) ."‰ÓÏ˘ ‰‡ÂÙ¯ ÂÏ ‰È‰È ,˙Â‡ÈÙ‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ˙ Ì‡ ?Ì˙Â‡ ‡È·ÁÓ ‰˙‡ ‰ÓÏ ,˙ÂÙÈמיד הוצאתי את הפיאות( .
)א.ה .כבר הבאנו בעבר שמרן שליט"א מורה לצריכים ישועה מיוחדת ,להתאמץ משהו עבור הקב"ה מעבר לדברים הרגילים( .
") "?‡·‡ Ï˘ ˙Â‡ÈÙ‰ Ì‡ ‰Óוהשבתי לו ,שהם בחוץ() ,"!‰ÓÏ˘ ‰‡ÂÙ¯ ÂÏ ‰È‰È" .אז שאלתי אותו בקשר לשינוי השם ,איזה
שם להוסיף לו (,נחרץ הוא פסק."ÔÎÂÒÓ ‰ÏÂÁ ‡Ï ‡Â‰ ,ÍÈ¯ˆ ‡Ï" :

חודש ימים שכב אבא בטיפול נמרץ ,ומבחינת המחלות אכן נגמל מכל התרופות ומהמכשירים ,אך מאחר וקיבל שם עוד
אירוע מוחי ,הוא לא התעורר מתרדמתו ,עוד שבועיים השאירו אותו במחלקה פנימית  -מוגבר ,עד שהוחלט בצוות
הרפואי שאין להם ענין יותר להחזיקו ,ויש להעביר אותו למחלקה ל"מונשמים" ,עד ש ...מן השמים ירחמו..
אנו נלחמנו עם הרופאים מאחר ור' חיים אמר מילים ברורות "יהיה לו רפואה שלמה"  -וזה לא נקרא רפואה שלמה..
בסופו של דבר נשלח למקום למונשמים עם תוכנית גמילה מההנשמה.
באותו יום שהגיע לשם ,התעורר ,ומשם עלה והתעלה עד שהשתחרר לביתו לתדהמת כל הרופאים ואנשי הצוות ,ללא
שום מיכשור) .כל המערכת תקינה וחזר ה לפעילות סדירה ,ולמרות שני אירועים מוחיים ,לא איבד דף מהש"ס ולא סעיף מהשו"ע(...

˘ÁÒÙ‰ ‚ÁÏ "Á"È˘ È¯·„" ÔÂÈÏ‚Ï „ÁÂÈÓ· Â Ï ‰ Ú˘ ÈÙÎ ‰¯Â˙‰ ¯˘ Ô¯ÓÓ ˙"Â
יום ה' ה' ניסן תשע"ז
מע"כ מרן שר התורה שליט"א.
הנה נא הואלתי לדבר אודות הגליון השבועי 'דברי שי"ח' שאנו זוכים להוציא לאור מידי שבוע ,וכעת בהתקרב חג
הפסח ,אי"ה נוציא גליון מיוחד לזיכוי האלפים השותים בצמא תורת וחידושי מרן שליט"א ,ונתעוררנו בכמה שאלות
שהזמן גרמא ונבקש שישיבנו דבר ה' זו הלכה.
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אם יש לבדוק מחמץ 'אופנים' ,או שכיון שבדרך כלל רק נוסעים עליו ולא אוכלים בו דבר שמתפורר ,וגם אם
אוכלים הפירורים נופלים על הארץ ,אין צריך בדיקה.
תשובה.˜Â„·Ï ÈÂ‡¯ :
ובאם סבור מרן שליט"א שיש לבדוק .האם בחור מעל גיל בר מצוה שיש לו אופנים השייכים לו ,יבדוק האופנים
שלו בברכה?
תשובה.‰Î¯· ÈÏ· ˜Â„·È :
מובא במנהגי מרן שליט"א )ספר 'אלא' הנהגות בדיקת חמץ( שמרן בודק מחמץ את הספרים שצריך לפסח ,אבל לא בליל
ארבעה עשר אלא אפילו כמה ימים קודם .אבקש לשאול מה זה שונה משאר הבית שתקנת חז"ל היא לבדוק ליל
ארבעה עשר דווקא ,ולא קודם.
תשובה.ıÓÁ Â· ÔÈÒÈ ÎÓ˘ ÌÂ˜Ó Â È‡ :
כאשר מסיבים בליל הסדר ,יש להכניס לפה את המצה או היין בהסיבה ,או רק הבליעה צריך שתהיה כשהוא
מיסב?
תשובה.ÏÎ‰ :
מי שיש לו ילדים קטנים בבית ,ורוצה להזדרז בליל הסדר כדי שהילדים יוכלו להשתתף עד אחרי אכילת מצה
ומרור )שזה העיקר( ולא ירדמו .האם אפשר לדלג על אכילת 'ורחץ' ואכילת 'כרפס' ואת זה יעשה בתוך ה'שולחן
עורך' ובזה ירויח שיקיימו את עיקר מצוות הלילה ,או לא ראוי לנהוג כן?
תשובה.‚Ï„È ‡Ï :
אלו הנוהגים שלא לאכול שרויה בפסח כלל ,אם צריכים גם להקפיד שלא לאכול מאכל בכלים שבישלו בהם מעת
לעת מאכלי שרויה?
תשובה.ÈÂ‡¯ :
והנני בהודאה למרן שליט"א על כל החסד שעושה עמי
יצחק גולדשטוף

˘ ‡¯ Ó‡Ï ‡Â‰‰ ÌÂÈ· Í ·Ï ˙„‚‰Â ¯Ó
?Í ·Ï ˙„‚‰Â ˙·ÂÁ ÌÈÈ˜Ï - Ì‰È·‡ Ïˆ‡ ‡˜ÂÂ„ ÏÂÎ‡Ï ÌÈ„ÈÙ˜Ó ‡Ï ÌÈ‡Â˘ ‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÚÂ„Ó
חתנו של רבינו )הגר"ש שטיינמן שליט"א( נשאל מפי רבי יוסף אברהם וולף זצ"ל לתמוה :על מה סמכו אנשים רבים
שאינם מקיימים כלל מצות והגדת לבנך ,כגון כאשר הבנים הנשואים מתארחים אצל חמיהם או אוכלים לבד בביתם
ואין לאב בן על שולחנו ,מדוע לא נזהרים שכל בן יאכל אצל אביו דווקא כדי שתתקיים המצוה ,ושלח לשאול את
רבינו והשיב :כי בודאי אין כוונת הכתוב והגדת לבנך )רק( כפשוטו שיש מצוה לדאוג ולהשתדל לומר לבנו ורק לו,
אלא עיקר המצוה זה סיפור יציאת מצרים לאחרים ,ודיבר הכתוב בהוה שבנו סמוך עליו ,אך הוא הדין כשיש אחר ,
וכדתנן להדיא בפסחים קט"ז ע"א אם אין לו בן אשתו שואלתו וכו' ,וגם )מאביו( מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א שמע
כן )וכ"ה באדר"ת בתשובה המובאת בספר הזכרון יהודה לקדשו(.
ועוד פעם אחרת שמענו מרבינו שליט"א גם כן כנ"ל עם כמה נפק"מ ,ואלו דבריו:
יסוד המצוה דוהגדת לבנך ,אינו לומר לבן בדווקא ,אלא לומר בדרך של הגדה וסיפור לשני ,והמצוי ביותר שיאמר
לבנו ,ולכן כתבה התורה לשון זה .ומעיקר הדין מספיק לספר פעם אחת בחייו לבנו כדכתיב ואמרת לבנך ביום ההוא
וגו' ובכל שנה בליל פסח די לספר אפילו לאשתו או לאחר וכדתנן בפסחים קט"ז א' ,כי אין הדין לומר לבנו דווקא
אלא העיקר שיהיה בדרך הגדה .ולפי זה נמצא להלכה למעשה שמי שאין בנו מיסב עמו אין צריך לטרוח לילך הוא
לבנו דאין חיוב כזה ,וכל הדין הוא שבשעה שבנו מיסב אצלו יספר לו ,ומי שסיים הסדר ואח"כ הגיע בנו אצלו ,יתכן
)שיח הפסח(
שיש הידור לומר לו עבדים היינו וכו' ,דסוף סוף כתיב והגדת לבנך ,אבל בנו לאו דווקא וכנ"ל.

