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¼¸¸¶³¸¿½º½°¾¸¸¿Á´¼´¶É»º°
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±³¿É³»´¸»ÁÈ´»¼ÉÇ½¯È³½»Á½´È¯´³ÈÇ½¯¾É´¶½³ °¸È¸»¯É¶ÃÈ½¸¿°ÁÇ¸º°³¸³É¸°°ÇÇÈÈ¸»º»º³°Å½³¾½µ
Ç°²°É´»²ÉÈ³É´ÈÁ»¯»´»¸±Çº ³Ç´É»³¯½È¸Ç±³»°¸ÆÈÂÀº³³¯Ç´¿É´¸¿Á´É´Æ¶²°´¸¶
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¸²¸½ÇÉ´¸³µ°´È³¿Á¾¸¸¿Á³É´Ã¸¶²»
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"ĕďĕĚ Ĥģĕ ĐĒ"
Ç¶¯»ÇÆ´°°É°È°È´²¸Æ´¿¸°Ç»¼ÁÃ³ÈÁ´¸²¸½»É½²¶¯
³±´Á½´²¸¹È½ÁÉÃ»É¶»Å³½³±´ÁÉ¶Æ»´²¸¶»ÈÈ´²¸Æ³
ÇÁ¸¸·´Åµ¸À·»Ã´ÇÉ´¸³·´ÈÃ¶Æ»´¼È³É¸³È³½¸Á·
³±´Á³»È³Ç¸¶½Á±´¿³½²¸½»É³¾¸°³¯»Á±Ç»¸²½ÇÆ¸³µ
ÉÀ´ÇÃ»È³Ç¸¶½»ÁÇ°¸²¯»È¾¸°³²¸½¼»´¯´¸ÈºÁ»É´¿¶°
¼»´Á³ÈÇ·¿»À¸Ç±³¾Ç½¸Ç°²»¾´´ºÉ³¯»¯É´¿¶°³±´Á³
Ç°²»º»Á¼¸½»È½¾´»½°È¼ÈºÈÇÆ¸¾´»½É¸°º´³¸Ç³³µ³
Ç¯Ã³»º»Á¯»¯»º¯½³»Á´¿¸¯¼´»ÈÉ³¾ºÈ°Ç¼´ºÀ¾·Æ
Ç²³³»Á¼´»ÈÉ³³µ³¼»´Á¸¸¶½³¯¿³°¹º¾´»½³»ÈÇ²³³´
³¯¸Ç°³É´¸½È±°È´½¸È°
³°¸È¸³¸ºÇ°¯½²¶¯»È³»¸½É¸Ç°½´¿¸°Ç¯Å¸ÇÈ¯º¼ÁÃ
»º´¯´»³¸³¸È¸²ºÉ´±´Á³¾¶»´È½É¶»Å´¿¸°Ç»·¿´ºÇ²º
°ºÇ»°´ÇÆ³¸³Ç°ºÇÈ¯º´°ºÇ»´ºÇ²°´½Á¹»³´³´Å½¸Ç¸¸È½

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



,ĥďđē ĥČĤ ďđčėĘ ĐďĕĘĎ đĘ ĞĕĢĐ ,ĕĜččđĥ ĖĤčČ ĤĥČė ĐĒ ĐĕĐ
...đĘ ĦĕĜĕĕĠđČĐ ĦđĕĞčĔč ęĕėĝĐđ ģĝĞ đĦĥģčĚ ĐĥĞ ČĘ đĦđĜĦđđĜĞč
đĘđĚ ęĕėēĐ ęĐĤčČ 'Ĥ ĒČđ ,ĦēĘĢč ĐďĕĘĎ ČĕčĐ ĖĤčČĐ
³ÉÈ½´»º¯½ÉÁ°¼±É¸¯»¸Á³²´°Á°»Åµ¸ÆÀ°´¶¸¿±¼³Ç°¯¸°Ç¾´¯±³
³ºµ¸º³°¸È¸³È¯Ç»¯»´´»¹¸¸È¶»½³¯½ÈÉÈÇ´Ã½É´ÈÇ
('č ,Č"ĕ ČĤģĕđ) "ŅĘ øėČāŕ Ĥĺþ Čú Đ Āňēÿ Đÿ ĦČāĒ"
»´·¸¹¸¯´¶»½³É¸ÆÈÉ¯¶°·½³½´»´¯¸°³ÇÈ¯º¶»½° ÇÈ°´Â´Á»º¯É´¸Éº»³³É´¸¿Ã³»º°¶´·°´¹´½À³¸³ÇÈ¯º
É´º´°¿´¸³´¸¿Ã$É´ÈÇ¯»»¶»½Ä´Å½Æ É´¶´Ç¯³»º°¯»¸½½´Ç¸½¶³³½¼´È½ÈÉ´º´Ç¯¼¸¿È´¸³¹¯
·Á½Çµ´Ã½°¸Å¸³²½Á¯»È³¸¶»½³²¸»¸º¾¸¶°³¸²º¹´É
³»¸»¶Çµ´¶´¼¶»´³Å¸°°»¶¸ÇÅ´½´É´ÆÇ¸»º¯
¶»½·Á½È´Ç½´¯°´Ãº¹´É»¾Ã¶³µÇ´µ¸ÃÉ¯»Ã¿È¶»½ Æ´²Æ²°¼¶»³É¯»º¯³»¸¶É¯¸Å´½³´¼¸¸²¸É»¸·¿Ç¶¯»
ÆÇµ¸¶»½³³ÇÆ½»º°È¾´¸º»´·¸»ÇÉ´½¸¯²´´´µ³Ç´Å°Çµ´Ã½ ¹»¸¯´¾¯º½´ ÀÇÃÉ»¸º¯¸²º°¯¸Å´½³É»¸º¯³°È¶½°´
ÇÆÃ³º¯´³¸Ç³´³ÃÈ¯» À¸¿º½³½ÇÆ¸Á»ºÁ²¸¯»³Ç´É°´¿´¸ÁÉ½¶½¼¯ÉÁ²»³ÈÆ
³¯Ç¿³¸³È³½»º´¯°¯´³È»º¼Á·»»º°²°¸¯È´¯´¸Ã»
¶»½¸Ç¸±Ç±³½º»·¿´°´·³»¸»ÉºÇ°°°Ç³É¯³´´¸»Ç´¶°³
²´½»»p´¸¸¶¸»¸È°ÉÉ¯¼³°¶´»½»¸²º³Ç¸ÁÅ³´²¸Âº° »º´¯³ÉÁ°É¸¯»¸Á´É½»Á¿³²´°Á´»³É¸³´»¸¯ºÉ´¸¿´Å¸¶°
´°Ç¸ºÇ²½»¸ºÈ³»´ ³¯½¶É¸¸°´Æ¼¶»É´À´ÇÃ¼ÁÈ±½¯½±´²»´»¼¸¿¸º½´¸³¼¯
ÇÉ´¿¾¶»´È³¸²¸Å°¸º¸É¿¶°³¼ÁÃÇ²¶¸°È´É½²¶¯¶È
³¸³È³½¸Ã»»º¯Çº´À´¼¸½´°»¶³¿¸°±³°¸Ç·»À
É¯¸ÉÇ²¸ÀÈ½¯»È¼¸¸Ç³Å³É²´ÁÀ½ÇÉ´¿È»º¯½
º¯½
³¯½¶³È´±É¯»º¯¼¸¸À³¿¸°±È±½³»Á¶¿´½
³¯½
¼¸¸Ç³ÅÉ¶´Ç¯¸Ç¸¸ÈÉ¯¸É¯Å´³È¾°´½º´¾¶»´È³³
Ç¶¯»É´ÆÇ¸³·»Àº¶¯¼¸¸À´³Ã»À¸¿º³p
Ç
³Ã¸¯»¯ÈÀ¿º¿°Ç³ÇÈ¯º³ÃÈ¯»»´½É¯»È
Æ´É½¸¿È³¸Ç¶¯²¶¯p¹ºÈ½½³°¸Ç¾º½
»»º°°Ç³È¸É³½É$¾¯º³É¸³È»º´¯³É¿½
³½É´·ÈÃ°´É´½¸Á¿°É´¿»°À°Â¸Ç¶´¯
Â´±»¼¸À¿º¿¼¸¿¸½·¸´³¹¸¯³¿È½
$³µÉ¯¹¸ÇÅ°Ç³³½»¸°È°»º´¯°¾¸¸¿ÁÉ½
³¸³¸È»´½É¯½³µÉ¯¸ÉÇ½È´È²´¶È¯Ç¼´¸³
¼¸²´¶¸¸²´¶¸´É´È¸ÇÃ¸¿´¿¸±¯»»É¯µ»º
¼¸Æ²Æ²½³±³¿½Ç¯´°½ºÈ²´¶È¯ÇÉ²´ÁÀ»
´»¸¯º¯´³È´½º¼³Ç°¯kÇ¯»¯¼¸¸¿´Å¸¶
¸ÉÁ¸¸À´´¸¿Ã°¸É»Å¿É³ °ÆÀ·¸É¾½¸À°¿È½°
É´²´ÁÀ°Â¯´¹º»º¯É¸°°¼±Ç°²³ÇÆ¯»
È²´¶È¯Ç²´°º»Ç¶¯»º¯½±¸È³»´»
³»¸º¯³ ÉÇ´Å´ ¼¸½Á·³ ¸Ã» ¯»  É°È
»»Åµ¸ÆÀ°´¶¸¿±¼³Ç°¯¸°Ç¾´¯±³
»
Åµ¸ÆÀ°´¶¸¿±¼³Ç°¯¸°Ç¾´¯±³
¸ÆÀ°´¶¸¿±¼³Ç°¯¸°Ç¾´¯±³
¸ÆÀ°´¶¸¿±¼³Ç°¯¸°Ç ¾
È²´¶È¯Ç²´°º»»º¯½Â¸À´³»ÈÆ¸°È¾´¸º
Á°È´ »º¯ ´¸Ã° ´½Á·È ¸½» ÉÈÆ°É½³
»´½³¯ÇÈ³½³½Ç°²É´¿Æ»É´¿¶»¯Å´¸³¸³³
¼¸»º¯½³¸·ÇÃ»»»ºÀ¶¸¸É³»¸»°É°È²´°º»
É»´º½³É´¿¶°Çº´½³È³½´É´¿¶°Â²½³»Á¼¸¸¿¸Á³
³½º°´È´°´ÈÉ¸¿°Ç³É¯¶°È½³¸³É¯µ¼Á´
³²°´Á¸´³¶Ç²´°º»¾¸¸³ÉÈÉ´¿´Ç¶¯³É´Ã´ÆÉ°´»Á¸Å³
²´Á´È½½¯»Ã¿É´½ÅÁ³É¯Æµ¶½°´·»º´¯³È
 ¯°¸»²¯Æ½´Á½É´¯¶À´¿
³¶¸¿³¯Å¸´¼»¸È¶Æ»¯´³³²¸»±´»Á¸Å³Çº´½³´Ç³¸½¯´³È
¼»´Á³½¶ºÈ´²´½»»ÈÇ²½³É¸°»³»Á¾¶»´È³»Á´Ç²¶° ´»È¯É´Ç°¶¸É¸¸³¼¸¿ÈÁ°Ç¯ºÆ³°´½²¸½»É²¸Á½ÂÀ´¿°
»º¯½³É¯»º¯¯»¾¸¸²Á¸ºÇºµ¿³½¶³ÉÁ¸ÆÈ¸¿Ã»´¯´»½´ ¹¯¼¶»º´¯´»´¯¸°³¼¸¸Ç³ÅÉ¶´Ç¯ÉÁÈ°É´°Ç¼¸½ÁÃ´
³²¸»±³¸º¯Å½¾°´½º´É´Ç¸³½°´Ç²¶»²Ç¸È²´¶È¯Ç²´°º» ³¿´´º¼´È¹º°´»¾¸¯È³¯Ç¿³¸³²Å³½¼¶»º¯¯»¼»´Á½
 ³¸¯Ç²Á¸Ã½¾¶»´È³»Á³À½¿ Æ¸ÀÃ³¯»´¯°ÈÇ³´¯¯ÈÇ³½³ÁÅ½¯°²¸½Éµ¶¯·´ÈÃ¯»¯
³µ³¸³³²¸»±³É¯À¸½³»³¿´´º´»³É¸³¼ÁÃ¸º¼¸ÇÃÀ½
´»³¸³È²¯½¾ºÉ¸»°¯´½´¶É¯²°¸¯»º´¯³¯»¸½½´²´½»»
´É´¿É´´¿Á°È²´¶È¯Ç²´°º»³²¸»±´»Á¸Å³¸¿°°´È¹Ç°¯ÇÈ¯º °Å´¸º´³»¸º¯³É´´¯ÉÉÇ¸°È´¯¯´³È»º³º»³Æ´²Æ²³µ°
È²´Æ°´¸É´±³¿³¼¸»Á³»Ç¸ÉÀ³»´ºÇ²º´
¹Ç°¯³´»É¸¿¸¸Ã´¯³É´¸Á°·°¼¸ºÀ³´ÆÀÁ´ÉÈÆ°½³ÈÁ¯»
sss
ÆÉÇ½¾´¸²°»¶³´´»´½¼¸º¶³¼³Ç°¯kÇµ¯´É¶»Å°³²¸»±¯¸°³
¼¸°¸ºÇ½³¹¸¯´³¸´ÈÁ¯¸³³½½³²¸»±»Á³ºÇ°É´²´¯³º»³° ¾¸°ÁÀ´Ã°Ç³¸º¼¸Ç´¶°³²¶¯¾¸¶°³É´Å¶»°´ÇÆ²¶¯³»¸»
²Á´´É¸¯¯´³¼±Æ¸½Á³¹Ç°¯³³²¸»±³»È³ºÇ°³»Á´Á¸ÃÈ¸ ¸Ç¶¯°Æ´Á¸»´¯È´Ã¸¶»È·°½¶´É½´¸¿Ã»Á´³¸½¸¿Ã³¸Ç²¶
¶°¸È´É¶»Å³¹´É½³»º¯¹º´³À½¿¯¸³¼¸¸ÉÀ³¼³¸¿¸°¾´¸²³È ³ÁÈ³¸´Å½¯»³ÇÆ½p¼¸Ç´¶°³²¶¯É¯ÈÃ¶½¯½ÈÇ´¶°
´»Æ¸¿Á³ÈÉ²¶´¸½³³²¸»±³»Á¼´¶°¾É´¿³É¯ $´³È¸½ÈÃ¶½°Ç³É´¿ÀÀ³°´¸»¯È±¸¿Ç´¶°³ÉÇ¶´¯½³É¸³
»º¯´Ç²¶°¾È¸ÈÇ´¶°³²¶¯¸Å¸Æ°ÇÁ°¸º³°¸È¸°´ÇÃ¸À
´»¾¸¯¸º³»¸»³É²´ÁÀÉ¯²ÁÀ¯»¾¸¸²Á¸º°¸È³¼³Ç°¯kÇ
À¿º¿¼³Ç°¯kÇ¾´¯±³³ÁÈ³É´¯°Æ´¸²°´³²¸»±´¿¶»´È»Á ¯´³ÉÁº´$¶»½¾¸¯¼¯¼¸¸²¸»´·¸²Å¸º´¯¸Å´½³É»¸°·»¶»½
³²¸»±³½¯´³¼±¼Á·¸°Ç³¸»´¯ÇÇÆ½¸»¾¸¯³À½¿³²¸»±³
 ¼¸È´»Æ¼¸¸´º¸À¶»½¸Ç¶¯¼¸È´Ã¸¶°
¯»¼³Ç°¯kÇ ¼¸Ç´Á¿É´°°´È³Ç´É³ÇÈ»Á¸Å³¸É¸¿ÆÈ ³À¸¿¼³Ç°¯kÇÂÀº¿³¶»½³É¯À¸¸±»´ÉÇµÁ»²½Á¿Ç´¶°³
É¯µ²°»½´k³¸³É»º»ÇÃÁº¸ÈÃ¿´k´½ÅÁ°¼¸¸Æ¯»¯°Ç¸À ¼È¸»´¯»ÅµÀ¸¸´ÂÀ´¸¸ÇÇ´Á¸È³²¸±½»ÈÇ²¶°´»µ½É¯
¾¸¸¿ÁÉ´ÈÁ»¯»¹¸¯É²¶´¸½É´¿´¯±»Åµ¼³Ç°¯kÇ»´»³É¸³ ¶»½¼Á³¸¶»½Ç²¶³¸²¸Å°¾´Ç¯°´¯Å½¼³³¿³¾º¯´¶»½È¸
¸¿´¿¸±¯»´É´È¸ÇÃ¸¿´¿¸±°»º´¯³°¸°ÀÆ´ÀÁ»¯»³»¸º¯³¯È´¿½ ³ÁÈ°È¯»¯À¸¸´°Ç³»È´Ç²¶»³°¸È¸³¶°·½½´¯¸°³È
¾´²»È¸È¸µºÇ½¯È´¿´¿¸¯»º´¯³¸º³È´¶ÉÉÉ»¯»¯É´Æ²Å ¯»»¶»½³É¯»´·¸¹¸¯´´Ç²¶°³¸³¯»À¸¸´°Ç³´µºÉÇ¶´¯½
!!!¯°³²´½Á°¹È½³
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ĕďđĐĕĐ ěĜđėĦĐ ĤĥČė ,ĕĜĔĥ ěđĕĞĤ đēđĚč ěĕďĐ ĖĤđĞ ĥčĕĎ
,đĕĜđĞĕĔ ĦČ ĎĕĢĐĘđ ,ěėđďĐ ĘČ ęĕĜđĕďĐ ďēČč ĦđĘĞĘ
ĐĒĞ ĐĔĕčĢ ěĕďĐ ĖĤđĞ đĦđČ ĔčĢ
´¿¸½¸°Â¯É´¯Ç»¾É¸¿È³²½²±¿º³²½°´¸¯´Ç°¼Á³°Æ³É±³¿³»Á¯Ë·¸»È¾¸¸·ÈÇ°»¸µÆ¶Å¸¸°Ç¾´¯±³
¾Ç³¯¸°Ç¾´¯±³kÇ¶È³É»¸¯k³»Á°´¿Ç´½°ÈÈÇ¶¯»¼¸¸½´¸
(Ĕ''ĕ 'ĕ ČĤģĕđ) 'ď ĕ ýĜĕĞý øŁ čĔĕÿ üňĐÿ
³ÀÈÉÂÇ´¶°³Æ¸Ç½¯»È³Ç´É³É´²À´½°´ÁÀ½½¾½¿¸¸·È°¸¸» ¾´Á±¸È°ÂÆÉ¿È¸²´³¸¯»Á´²¸¾¸²¹Ç´Á»Á¼ÀÇ´ÃÉ¸Ç°³É´ÅÇ¯°
É´¯Å´³»ºÉ¯¾½¸½È¼²¯³¸³´Æ³»Á´É¸°°¾´Ã»·³»Å»Å ³¸³³½Á²¸¯»È¸¯´²¯½³¿´È½³É¸½°ÁÉÃ»É½È²Á¯Ç´¿
ÉºÈ´½½³´É´³ÈÉ¯¾º´´É¸»½Ã´³°¸È¸³È¯Ç»È³À¸·³ ¹Ç´Á»È´ÉÉ¸½»Á³°¶Ç³°´¶´´¸²»´¶°¼¸¿´É¸Á³¹º»¼Ç´±³
É¸¿Æ¸Ç½¯³ÉÈ°¸°
Á´Ç¯³Ç¶¯»¼»³°³ÃÆÉ¿¯¸³¼±É¸·ÃÈ½³³¸»¸³Æ³´¾¸²³
»ÁÂ¸ÆÈ³¯»´Çµ´½³É´´½³³ÇÆ½»ÁÆÇ»ºÉÀ³È¸½¾º¯
³°¸È¸³È¯ÇÈ¸¿Ã»¯»Ã´½Ç°²¾½¿¸¸·È»¸¯Ç±³»ÇÃ¸ÀÇ¸°±³
²¯½Æ´ÀÁ³¸³¸È¾´¸ºÈ´ÉÇ¸ºµ½»È¸¯³Á¸²´³³Æ¸Ç½¯»Á¸±³ ³¸³»´º¸¯»³¿´½¯»È³¸Ç»ÆÃÀ¯¹´É½´»´½²ÆÈ¼¸Á´Ç¯³
¼¸¸Á´°È¹È½»²ÇÈ½³É¯°´µÁ»¾¿´ºÉ½¯´³Ç´Æ¸°³¹»³½° ¹»³½³¼²¯ÆÇ´µºÈ³É¸½°²´Á³É½³½»´³½»ÁÀ´ÃÉ»
Á´Å¸°»É´¯Ç´³³»¾É¿´ É¯Ç°º¾¸°³´²°»½²´Á¾¸¯´¼»´Á»¯Ç´°È¸È³Ç´Ç°³È±Ç³°
³»Á³ÀÇ´°°³»ÈÇÁÈ³È³¸¿½Ç´º½»³É¸³É´¯Ç´³³É¶¯
¸¿È»²¶¯³ÇÆ½¾¸°ÇÈÆ³
³Ç¸ºµ½»³Ç´³¼±¯´³¼´ÅÁ¶´´Ç¹º½ÇºÉÈ³»³ÉÁÇÈÃ¯´ ¹Ç´ÁÈ¸¿Ã»¼¸¿È³½ºÈ´¿»´ÇÃÀÇ´µ¯°¼¸ÇÇ´±É½³¼¸²´³¸
É¶¸ÈÂ¯´¸»¯Ç¸°ÁÉ¯»¼¸¯°³¼¸¸Á´°È³¹»³½°È
Á°ÉÈ´¸É´¶´Æ»½²¶¯±Å¸¸¯´³´ÉÁ²½¯Å¸´Á±ÉÈ³¯´³³¾¸²³
¾´Ã»·
¾¯»¾¸²³¹Ç´Á³¯Ç·ÃÈ½³É»¸¶É°²¸½·ÃÈ½»¸²´³¸
¾¯»¾¸²
¸²´³¸³»È´²Å»¯Å½¿Æ²Å³È¾¸°³´¶´Ç³É°È´¿
´²ÇÈ½»È¸¯³Çµ´¶Ç´Æ¸°³¼´ÉÇ¶¯»²¸½
½
³¯²´³³¸Ã½¯¸Å´³»³¶¸»Å³¸È´Æ°´
´´À¸º»»È»È»³ÅÇ´¸¿È³²Å³¸²¸»ÁÇºÈ¿È¾´¸º
´µ³³¯Ç´³³É¯ÁÅ°»³¶ºÈÈ
·Ã´È³¸¿Ã°¶¸º´³»·¸»¶³»´²±³ÇºÈ³É¯
¯´³´µ¹Ç²°´ÉÁ²°¸´ÃÈ´¿¸¯Á°É¿³¸²´³¸³È
³½ÇÇ°»¸²º³ÀÇ´°»ÇÈÆÉ½Ç¸°±³
³ÉÁ³Çº½»µÇ²µ³»´³¿½³»Ç´±°³»Á
¸´±³»È´ÉÆ²ÅÉ¯·Ã´È³¸¿Ã°É´¯Ç³»ÈÆ¸°
$ÇÇ°É½³½´
¶¸º´³»ÇÈÃ¯¸¯³µÉ¯¼±ÇÈ¯º¼¸È´Á³½»°¯
¸½»´Á³·Ã¿³Æ´È°¼¸¸´¿¸È°ÆÁ
¹Ç´ÁÈ°¸±p$·»¶³°¸´ÃÈ¸²´³¸°Ç°´²½¸Ç³È
É´ÇÈÁ°´¸ÈºÁÈ½½³¸¿½³³É»Á
ÇÈ¯º´È½½»·¸»¶³´¸¿·È¾´¸ÁÇ´¶´½°¾¸²³
¼¸µ´¶¯
¾º´²³»¯¼¸¿´¸²³²¶¯°É´»Á»¸²´³¸³¾¿´ºÉ³
³ÀÇ´°°Á´²¸º»»º¸´Å½´¿¸¯ÈÇ°²
³·¸°Å¾¸²³¹Ç´Á´É´¯·°Å´¸¿´Á¸·É¯±¸Å³»´
¼´¸°È¸¯³ÇÈÁÉ³¹º´É¸¿Æ¸Ç½¯³
É¯³ÈÁÈ¸½º´É´¯´³µ¸¯»È¸²º´´¸Ç´¶¯½³µÁ
¯¯Ë·¸»È¾¸¸·ÈÇ°»¸µÆ¶Å¸¸°Ç¾´¯±³
¯Ë
Ë·¸»È¾¸¸·ÈÇ°»¸µÆ¶Å¸¸°Ç¾´¯±³
»È¾¸¸·ÈÇ°»¸µÆ¶Å¸¸°Ç
»È¾¸¸·ÈÇ°»¸µÆ¶Å¸¸°Ç¾´¯±³
ÆÉÁ¾´³°²¶¯
¯
³»´²±¼¸¸²¸É´µ¸Çµ°³·¸°Å³É¯ÁÅ¸°p³ÈÁ½³
Æ´ÁÅ»¾º´²»´ºÇ²°³¸³È¸²´³¸³»¶³°¯º°´Ç½
Æ´ÁÅ
´É´¯°³¸¿½³É¯ÉÇº´½³Ç¸ºµ½³³É¸³¼¯
¼¯
¹È½°È²¶¹º»º³¸³°¯º³·ÃÈ½³¼»´¯¹´É°Ä´ÃÆ»´
´ÉÃ´Æ»³ÉÁÀ¿º¿¶´´Ç³³¸³¯»ÈÆ¸°È¼´¸
¼¸ÃÀº³É¯´³°¸È¸³È¯Ç»´É´Ç¸À½É¯É¸È³³¯ÇÈ¾´¸º
³º¸ÇÅ³É¸³¯»´¸¿Ã»ÁÈ¾´¸º´Á±Ç³»¶¸»Å³¯»É´º´Ç¯É´Æ²
³Ã¸³»Á¸»¸¯Ç±³»È´Ç´Æ¸°ÈÉ¿½»Á´À¸º½»¸µ³È¼¸°´Ç½³ ·Ã´È³É¯Á¿ºÈ»¶¸»Å³¯»¯´³´Æ´ÁÅ»³°¸À»º´»É´¸³»
¾´Ã»·¼´È´»Ç¸°ÁÉ¯»È³Ç¸ºµ½»Á¸²´³»´È¯Ç°É¸È³¾É¿
´¿¸²°²ÀÃ´½¯Å¸´É´¯·°Å¼¸¶º´¿³²¶¯È
»¯´È³¸³¯´³¼¸¸Á´°È³¹»³½°´¸»¯ÉÇÈÆÉ½³É¸³¼¯¸º É¯¶´ºÈ»Ç°º´Æ¸ÃÀ³¸»´¯¯´³³·ÃÈ½°¼¸°Ç´Á½³»º
¯»³¸¿½³Ç°²»È´Ã´À°È¯Å¸¹º´ ³¸¿½³É¯³Çº½¼¯³É´¯ Á¸±½³¸ÃºÆ´¸²°¾¸²³¹Ç´Á»¼»¸È´¶ºÈ¯»É¸È³»°¯¾¸¿Á³
¼¸Ç¸²¯¼¸¶´´Ç´»Á´¿´°È¶°´³Çº½¿
³²¸½²±¿º³²¸½
²½¶¸Æ´È¸¶¶ÀÃ»È³²±³
´¸¯Ç¸»³°Æ³°¸È½²Å¸ºÁ½È¿³°³³°´Ç½³°´·³²¸½È¾´¸º´
³²¸½²±¿º³²¸½°

²´½Á½¹È½³!!!

Á½È½¸ÉÇÉ³²¸»±³»È
¯»¯k¼¸Á·k³»¸½³É¯´¿½½´Á½È¯»´É¸°¸¿°´´¸°Ç´Æ½°±¯
³½´²º´¾¸´Å½Æµ¶½¯¸Ç°²¶´¸½°´·
k¸¿¿³Ç½¯¸´k¹´É½

µ¯¼±³¿³´¹³´¿¸¸³»´º¯»¯»´¯»´º¯»³²¸½³»ÁÇÉ¸´°
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ĎĤčĜĕđ ĕčĢ čĤĐ /// ĞđčĥĐ ĦĥĤĠ ĘĞ ęĕĜĕĜĠ

?Ħđĕē ěĎč ĦđĕĤČ ĦđČĤĘ ĖĘĐ "ěĥďĐ ĦĚđĤĦ"Đ ĘĞč ĕĦĚ
É´Ã¸ÆÉ´É´»¸³°½É´¿´È½É´¸¶@¾´²¿´»BÀ¸Ç²¿´»»²±½°¸É¸¯Ç
É´¸Ç¯½ÇÉ´¸·Á½º
¯È½° É´Ç´ÈÆ´
¼È´ »µÇ° ¸»°º
³Ã¸ ÇÈ¿ ¸É¸¯Ç
³¸³È´Ç½¯´²´¯½
¹º´³¿È³¯½³»
¼±¼³¸ÇÃÀ°°´Éº
²»´¿È»´É¶¸É¸¯Ç
¯´³´»´É¶´³¯¸°»½
³½º°Ç´ÈÆ¯´³´³¸Ç¯³ÉÇ´°±´»È¸¹¯²´¯½³Ã¸»´É¶ÉÇ´Å
³Æ¸Ç½¯½É´¸¶¸¿¸½³½º¼È²´Á´»ÃÇÁ´¹È´¶¼´Æ½°»µÇ°¸»°º

(ď"Ě ,Č"ĕ ČĤģĕđ) "ĕ üĜČĀ ĺŖďģĀ ĕ üŊ ęĕĈĥāü ďģø ęĦĕþ üĕĐø üđ ęŕĈþ ĥø Ńü ģÿ Ħø Đü øđ"
 µ»·¸Æ¼¸»³É°Ç½¯³Á¹»½³²´²°Éº °ÃÇÈ¸³°ÆkÀ°
³°Ç³¸ºÉÁ²»¼²¯³¹¸ÇÅ¸¿¸¸¶¹¸ºÇ²°¯´ÈÉ´¯Ç½¸¿¸ÁÇ°Á³
¹¸ÇÅÈ¸»³¯Ç¿¾º»Á¼²¯³»È´¸¿¸ÁÉ´¸¯Ç°¾¸¸´»É¼³¼¸Ç°²
¾´´º¸¼¸É°³»¯³¸¯Ç°»ºÉÀ½¼¯´É¿È½´½´Æ°Âº¸ÉÇ³µ¸³»
É¸°³±±»³ÆÁ½É´Å½´É¸°³¶ÉÃ°³µ´µ½É´Å½¾É¿³°Æ³È
°´È¶¸¾°ÇÆ»¾¸¸´¯Ç³É´Ç´³·É´½³°°Á±Ã´´É¸°¶ÉÃ½¯Å´¸¼¯´
É´¸¶°´É´½³°°Á±Ã¼¯´É´¿°ÇÆ°¸ÇÆ³»´¿»³´Å³°Æ³È´ÉÁ²°
k´º´¾É»¸º¯Ç´À¸¯´ÉÁ²°°´È¶¸pÉ´¯½·
¾¸¿Á¯´³´´²´½¸»¸Ã»´´ÉÁ¸²¸¸Ã»°´È¶»¹¸ÇÅÈ¸¯´È¸¯»º´
ºÁ´¸¿¸Á²¾¸¿´´±°³È´²Æ°¼¸¸¿¸Á°À¸¿º½¯´³È²´¯½»´²±
¯¸°½ ´À²´½Á¶´¯p¾È²³É½´ÇÉ³²¸½»É»ÇÈ´¸·Æ»°
É´¸Ç¯¸¿ÈÉ´¯Ç»¹»³É°È°´´¸½¸½¸Ç¯³¯Ç¯»È´°ÇÇ½¯È
Ç¸ÁÅ³¸¿¯´ÇÃÀ½ °ºÉ´¯°ÉºÇÁ½É´½¸²ÆÇ°²½»Åµ¯²¸¶³´

"ĘđĦē"Đ ĦĤđĢ Ęĥ ĐĤĥĕĠ ĐĚ
đĦčĢĚ ĘĞ ĐĔĤēĜĥ
?Ę"ĢĒ ĐčđďČĠĚ ę"ĤĐĚĐ Ęĥ

"ĔĠĜ"Ě ĐđģĚ ęČĐ
?ĐĘĕčĔĘ Ĥĥė

(Ē"ė ,Č"ĕ ČĤģĕđ) "ęĕČü Ěý Ĕø Ğ ÿŁĤø Čÿ ĘĞÿ Ħ þė þĘāĐĐÿ Đă Āĕēÿ Đÿ Ę Āė øŁ đĕŐĀ ÿŊ ĘĞÿ Ŝ ýĘŖĐ Ęāė øđ"
»´É¶´°´²´°»º¾´±ºp´¸Ãº»Á¸ÈÇ°Éº´
¸²´³¸ÇÆ¸° ¯ÀÆ°°¸½´¸³Â²³É´Ç´¯½ÃÁ·½ÈÉÉ¿È°
´µÇ¸Á»´¯´°°³¸»·¸¯°È³°´²¯ÃÇ¸Á°¾¸¸·È¿º¸¯¼¸¸¶kÇ¼È°
Á°Ç¯º¸¿Ã»Ç·Ã¿³°´²¯Ã¼Ç³½³»È¼Ç°Æ»Á¼¸¸¶kÇ³»Á
»ÈÇ´¸Å³»¸±³°Ç³´É³½²É»´´¿°»È´ ³¿È¼¸Á°Ç¯´É´¯½
¼³¸É´°Å½»Á»´É¶
¸Æ»·¸¯°Éº°ÉÇ°´¶´¸¿Ã»¶ÉÃÇÈ¯Ç¸Á³°Ç¼ÁÇÈÆÇÅ¸²¸½
¼Ç³½³»È´É¶ÃÈ½¯¸³¯»³¾±¸´°»Á¿Å¯ÆÉ¶ÃÈ½°ÉÆÀ´Á³
³¸³´µ³¶ÃÈ½¸¿°»È¼½É´¶¸ºÇÃ´À½´µÉÇ°´¶°´³°´²¯Ã
¸ºÁ¿½¿³¾½¯»´Ä¯Æ³¿´º½»´É¶³È¸²¸¯°¾º¯´»´É¶
»´É¶»È´ÆÃÇ½p¾¸±´°»Á¿Å¯Æp¼É´¶ÃÈ½¼È»Ç´Æ½´³µ
É´È»Åµ¾¸¸»Æ³È¿½¸°Ç¾´¯±³ÉÁ¸²¸»¯°´³´»´º³ÈÁ½³
É´°Å½³É¯Ç¸É´³»È¸´ÉÁ²»ÈkºÈ ²ºÆk¸À±¸¶É´º»³³¿È½
ÇÃ´À½¾º´³½¸½¸¼¸½¸½¾ÉÇ´Å³É¸³´µ¸ºÇ°ÉÀ½ÈÇ¶¯½¾¿º»Á
³Ç´Å»ÈÇ´¸Å¸Á¼½ÈÉ¯´½É¶È´¸³È ¯ÀÆ¯ÇÉ°¯°°°
±²Ç¸¸ÅÈ°Ç´»Æ²Â¿ÁÇ¸¸ÅÈ¯¿¸¿¶¸°Ç¾´±ºÉ½¸´À½
³¯½·³¸¶´µ»´É¶ÈÈ´¶»¾¸¯È ²ºÆk¸Àµ·¶²´ÁÈ¸Á´
Â´Ç·¸°¯µ¾¸½¸¿°¯ÇÆ°¾º´»¯ÇÈ¸°¾¸¿É´¿È°¯µ¼È´¿¸Å½²
´É°¸È¶³½´»´É¶³½°´È¶ÇÉ´¸¯´³É´¯½·³É´¸¶°°¯µ³¸º´
É´¸¶½É´½È³½º²´Á´²¯½»±Ç´½°¯µ¼È³´



(đ"Ę ,Č"ĕ ČĤģĕđ) "ĤŖĐĔĀ Đ þĕĐø üĕ ę üĕĚÿ Đ ýđģø Ěü ĤŖčŅ ě ĀĕĞø Ěÿ ŜČ"
ÿ
°¯»À¸¿·À²°¯»ÅµÄ¸´´Ç´³¸´»³²´²¸°Ç»²´²¸Ç½¯É´È°
¼¸½»È³´Æ½°´½º·Ã¿°»´°·»¼¸»´º¸¼¯¾² °ÆÀ°ºÇk¸Àp
·Ã¿»È¾¸¸Á½°´¯
³»Á½» ¶¯É´¯´´Æ½°´¿¸¿È²¼¸½¾¸²·Ã¿»¾¸¯È°Éº´
¾³È@°ÁÇp¼¸½¶´¯¼¸¶´»½¾³È¼¸Á°´¿¼¸½B¾¸º½¼¸½¾³½
¼¸»´ÀÃ¼¸º½³¼¸½³ ·¶³ÇÃ°´¿¸¿È¾º´¾¸»¶´µ°¾¸Ç³·½
´³¸¸²³°·Ã¿°¸È¶¯»´¼¸ÇÈ´Ã³´¼¸¶´»½³¼¸º½³¾³´»¯
¼¸½³´Æ½Ç´°´¾¸¸Á½¹¯°¸Éº³Ç´É°´¼¸½¯ÇÆ¿¯»·Ã¿¸º
·Ã¿»¯´ÇÆ»¯Ç´½¯´¯¯¿ÉÀÈ°·¸½ÉÈ¸½¯»´k´º´¯Æ´´²
·Ã¿¸½p
¾² ¯»k¸À°¶p»ÅµÆ¸Ç¯Ç¸¯½¸°Ç»ÇÈ´¸¸Ç½¯É´È°´
³°Ç³¼È½¹ÃÈ¿´Ä¶Ç½³É¸°°µ±³É¿´º½³ÁÆ°¿È³»¯È°
¼¸½º´¿¸²·Ã¿¸»´¯²ÇÉºÆÃ´À½È³½´°Éº´³´Æ½»·Ã¿
³µ»¸´»¸±¸É¯Å½¯»±»È´¶»½´½ºÄÇ¯³½Á°´¿²³´Æ½¾¸¿Á»
k¸À¯¿¸¿É»Åµ¹¯°ÇÁ¸´¯µÈÇ±³»³½»ÈÉ¶¿½É´È°²´Ák¸Á´
¼´È½¼¸½º»»º°È¶¿¯»·Ã¿²³¯Ç¿¯Ç°À³²Å½È°ÉºÈ µÁ
¸º¸³½´È¯»¹Ã³¿¯´³Â´À²Á´³»¸¶É½´ÂÇ´È´ÇÁ´°´»´ºÈ
¸¿Ã½¼¸½¸´ÇÆ·Ã¿¼±ÈÇ½¯¿¼¯¹¯¼¸½°¸È¶²¯½¸¿¸É¸É
¾¿¸·Á½½²¯´³¼¸°»²±³ÆÇÈÇÈÃ¯½½¼¸½´½º¸»µ´¿¯´³È
¼¸°»²±º¯»´³È°¸°»²±º°¸È¶²³¯Ç¿·Ã¿º¯È½³¯½´·½
 ´Ák¸À¶¶Æ¶Å¸É¶¿½É´È°k¸Á´¼¸³É¸ÁÆÇÆ°»²´±È¼´È½
·Ã¿°³»¸°·¾¸²°¾²È³´Æ½»Ç´»ºÉº¸ÃÈ¸°±»
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ĘđēĐ ĦđĚĕč ĐĥĞĜĥ ĐĥĞĚ ĐĒĕČ
?'Ħčĥ ĘđĘĕē' ĥĕČ ěđĒēĐ ĐĜĕė
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p´¿½½·Á½Á»´°´¼²¯³Ç´ÁÉ¯ÀÀ´º³ÈÇ½´¯¸´³³»¸º¯
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£
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¼¸°Ç»³ÈÁ½»ÉÁ±´¿³Ç´½¯³¼¸¿´È¯Ç³ÉÆ´»¶½¯´Ã¯¾º¼¯´
¾º¯´¼³¸É´Á°Å¯Ç´ÁÉ¯¼¸ÀÀ´º³Á¸±ÇÇÀ´¶¹´É½ÇÈ¯´¿É¯½
¸¶ È¸¯ ¾°³ °É´º ¹º
´»º¯»Ç´À¯¼²¯³ÇÈ°
¸Ç°²ºÇÆ¸Á³´³Ç´É³¾½
¼²¯³Ç´Á´³¸½¼¸ÇÀ´¯³
¾¿°Ç²½¯»¯Ç´À¯´¿¸¯
´¯Â´»Æ»¯»ÈÇ³µ¸»¹¸ÇÅ´
´¸¿¸È°¼²¯³Ç´Á¹´É¶»
´¯´¸¿¸È¾¸°ÉÅÆÇ¯È¸¾Ã
¹É¶¸ÈÈ´¶»È¸¼±´´¸Ã°
¾º¼±ÇÈ°³¾½ÉÅÆ
Ç´Á³ÉÁ¸»°¯»»Â¯´
Á»°¸ÈÈÈ¶½É´°¸À¸¿ÈÉ½¶½Ç´Á³ÉÀ¸Àº½Á¿½³»È¸
 É°È°¼±¾º±´³¿»¼´Ç±¸»±Ç³³È¼´È½´»¿º¼¸È½¸»°½
´¸¿Ç´ÃÅÉ¯ÀÀ´º³¼²¯³¯ÇÈÈ¸¯¾´µ¶³¾Ç½»ÁÇÃ´À½È¸Ãº´
É°È»»¶½³É¯´»Ç½¯´»´¶³¸½¸°
Ç´½¯kÇÃ°³¿È¸¶È¸¯¾°±²ÃÈ±½Ã´´¶ÇÃ¯·Á²´¸Á´ÈB
@¯»±¸¯´µ¶É´±³¿³´¼¸¿¸² ³

¾½±Ç°°ÆÁ¸°Ç³
¼¸¸¶¸»Á°»³Ç³·³¸¿½¸À»Á¼¸²½´»´¿¯Á´°È³ÉÈÇÃ°
ÈÇ´Ã½°Çºµ¿¯»¼²¯³ÇÈ°»È´¿¸²³»¸º¯°¼É´¯¼¸Ç¸É½³
Ç´À¸¯°»»º¿¯´³¼¯³¼¸¿´È¯Ç³´Æ»¶¿¾º¯´ ¼¸¸¶³¸»Á°¾¸°
³Ç³·³¸¿½¸ÀÉ¯¼³»¾¸¯È´»¯»È³»¸º¯³
 ¼²¯³ÇÈ°É»¸º¯°Ç´À¸¯»º¾¸¯È¼¸Ç°´ÀÈ¼¸¿´È¯Ç³½È¸
¾½Ç°¯kÇ´À¸¯È¸¸¶¼²¯ÇÈ°°È´°ÉºÈ¼³½È¸´
³´Å½¯É¸¸Ç´¯²½ÇÉ´½Ç°²³ÈÂ¯¸º´°ÉºÈÈ¸´k¸¶³
´»º´¯»¯»´¼²¯³ÇÈ°½È´ÇÃ»¾¿°Ç²½
É¯»´º¯»¯É¸¸Ç´¯²½Ç´À¯¼¸¿´È¯ÇÉÁ²»¼»´¯
³¤¸§ ¶£ ³É¯¥
£
µÆ´ÀÃ³»Á¼°½Ç³°É´º¹º´¼²¯³ÇÈ°
³ Ç¤ ±¡§ ³¸
£ »¡ Á ½£§ ½ ´§ » º¯¥
 É ¯¥» ³ µ¢ É ¢̄  ¹ £̄  ´§ » º¯¥
 ÉÇ
§ È¬
¢ ¯
É»Á°³¸¶¸¿¸½»»º½´¿¸¯¼²¯³³À¤ Ç Ã£§ ³¸
£ À¡ ÇÃ ½£§ ½§´
´¯¼²¯³ÇÈ°½»º´¯³´k³ÈÁÉ¯»k°´¿¸¯¹º¸Ã»³ÀÇÃ
Ç´À¯»°¯³Æ´»´¿¸¯É½³¾½¾¸°¸¶³¾½¾¸°´°»¶½
Ç½¯´³¸¶¸¿¸½ÉÁ°È°´Éº³³¿½¸Ç³È³
È¡ Á °¯´³
¯»¾³½Ä´¶¯´³È»º¯³k´»º¯ÉÇÈ¯³¸¶³É¯µk¾³°
¼¸Ç¶¯¼¸¿´È¯ÇÉÁ²»´³ÈÁp³ÈÁ»»º½¯°³´¯»´´»º¯É
¼²¯³ÇÈ°È¯½Ç³ÆÀÃ¹º´k³ÈÁÉ¯»k°Ç´À¯¼²¯³ÇÈ°
¼¸°Ç¼¸¿´Ç¶¯´ÆÀÃ¾º´ ³Ç´É³¾½³»¸º¯°Ç´À¯
É¯»º´¯³¯´³¸½¸Ç³È³ÈÁ½»ÉÁ±´¿³¿¸¯³Ç´¯º»´µÉÆ´»¶½
¾³¸É´Ç´ÁÈ´»¯Ç½¯¿¾¸»´¶ÉºÀ½°³¿È½°¼»´¯¼²¯³ÇÈ°
¯¸°½p¸½»È´Ç¸²´½»É¸Ã»Áp¼°½Ç³´¼²¯³ÇÈ°¾ÇÈ°º

$¯´°»²¸ÉÁ»´ÇÉ´¸¼¸¯½·¼¸¸¶¸»Á°È¾ºÉ¸¹¸¯s
$É´¯½·³É´¸¶³Ç¯È»¼¿¸°»²°³³³½´kkÄÆÈkkÉ´¯ÇÆ¿³É´¸¶³¾³¸½s
¼¸¿Ã»¼É¸¯±³¿¯»´¼»°¯ÉÁÈ°Ç½É¸¯´ÇµÁ»¯»Á³È½ÀÁºÁ´²½s
$¾¸²³ÉÇ´È½
$³É¯½´·¾¸²µ½´Ç³½»³Ç³·¸¿½¸À³»È¸´³¯½·³½³°½³²»´¿È³½³°s

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

!ęđĕ Ęė ĘĞ Ęčē
'ĐėĘĐč ĕĚđĕĐ ğďĐ'đ 'ĕĚđĕĐ ğďĐ' ĘĞ ďđĚĕĘĐ ĦĕĜėđĦĘ ğĤĔĢĐ

02-560-9000
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Č"ĔĕĘĥ ďĤđčĢĤđđĥ ĕđĘĐ ĕėďĤĚ Ď"ĐĤĐ
ĦĕĘĕĞ ěĕĞĕďđĚ À ĐēĚĥ ĦđČĜ ĐČĤđĐ ĐĤđĚ

ĦĕĦėĘĐ ĦĕđđĒ
'ĕĚđĕĐ ğď'č

ęĕĢđĠĕĥ ěĘčģĘ ęĘĥĘ ĤĦđĚ ęČĐ
?ęĕĢđĠĕĥĐ ĦĘĕēĦ ĕĜĠĘ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĐĘĒđĐč
$¼¸»Á´ÃÆ¸ÀÁ½¾»°Æ³ÇÈ¯º¼´»ÈÉ»É´Á½È½È¸¼¯³´
»°¯´É²´°ÁÂ´À°¯´³ÇÆ¸³¼´»ÈÉ³´³º¯»½°»¸¶É³È¸Ç¶¯
È¸¾»°Æ°³²´°Á³Ç¶¯»¼»È½ÈºÇ¸¶½³»ÁÂ¸À´³»Ç´À¯
Æ¸ÀÁ½È¾»°Æ°¯»»°¯³º¯»½°»¸¶É³È¸¿Ã»¼»È»¼¸Ç¸É½
¼¸Ç¶¯¼¸»Á´Ã
È¯Ç½¼´»ÈÉ°³¶¿³°¼¸ÀÇ´Æ´É´¿·¸¸Æ
È¯Ç½¼»È¸È¸½È¼¸Á¸²´½È²´¯½¸´Å½¼¸ÀÇ´Æ´É´¿·¸¸Æ°°
¾´È¯ÇÇ´Á¸È°¼»È»ÇÉ´½Ç¯´°½³¸Ãº´É¸É´Á½È½³¶¿³»°Æ¸
É¶¸ÉÃ¸¿Ã»¼»È»³¶¿³»¸¯¿É³¼¯»°¯³º¯»½°»¸¶É³µ¯È
¼¸½¸ºÀ½ÇÈ¯ºÇÉ¸³²Å³µ°È¸´É¸°¸ÇÇ´À¸¯³µ°È¸ÀÇ´Æ³
³¿¸¯³¶¿³³È¶º´½µ¯È¸¯ÇÈ¯°´¯¸´¶²ÆkÅ°¼´»ÈÉ»°Æ»
ÇÉ´½´¼ÈÇ¸³»Ç´°¸Å³É¯µÇµ»¸²º¯»¯É´Á½³É¿É½³Ç´°Á
¾½´µ½°¼»È»¼±
¼¸¸¿¸ÈÉ¯ÃÇ½
¸»´Ã¸·»»´º¼¸¸¿¸È¸»´Ã¸·¼ºÀ³¼¸È´ÁÈ¼¸¸¿¸È¸¯Ã´ÇÈ¸±
Á°´ÆÈ¸½´¼¸»ÆÈ¸Ã»¯³½º»È»»´º¹À°ÇÉº´³¿°½ÈÇ´È
ÇÉ´½Ç´½¯³¸Ã»³¶¿³ »°Æ½È¯Ç½¼»È½´¼¸»´Ã¸·ÉÇ²À
¾¸¶°³»È¸»°¯³º¯»½°»¸¶É³µ¯È¾´È¯Ç»´Ã¸·°¼»È»
¼¸Ç½´¶³»Á¯»´³²´°Á³»Á¯¸³³¶¿³³È
³¶¿³¯»»ÇÉº´³¿°½¼¸Ç½´¶³¸Ç¸¶½¼ºÀ³°¼¸·ÇÃ½¼¯
»Á¼´»ÈÉ¾¯ºÈ¸È¾´¸º»Á´Ã»ÈÇÉ¸³¾¸¯µ¯³¶¿³¸Ç¶¯´
È¯Ç½¼´»ÈÉ°³Ç¸º½º´¿¸²´É´Á½É½²Æ³Ç´°Á³»µ´³°¼¸Ç½´¶³
¯¸³³¶¿³³ÈÈÇÃ»°´È¶¾º»@¼¸½¸´À½¼¸¯¿É°¯»¼¯BÇ´À¯È
@»»º¹Ç²°É½¯³³µÈB¼¸Ç½´¶³Ç¸¶½½¯»´³²´°Á³Ç¸¶½½
¯ÆÀ¸ÁÇÉ¸³´ÈÁÈ¼¸¸¿¸ÈÉ¯ÃÇ½³¿È¸ÇÃÀÉ¸ÇÆ°È¾¸¸Å»È¸
Â´Ãº³µÈÉ¸¿´°È¶»º»Á¾¸¸Å»¸´¯Ç´É¸°¸Ç¸Ç´À¸¯½»Å¿¸³»¸²º
»¸Á´½¯´³²Å¸º¾¸°³»´¯ÆÀ¸ÁÇÉ¸³»
¼¸Ç¸¶½¸¿È°¼¸Å´Ã¸È¾»°Æ
³µ°È¸É´Á½É½²Æ³Ç´°Á³»µ´³»ÁÁ¸²´½È¼¸Å´Ã¸È¾»°Æ²
ÇÉ¸³¾¸¯¼¸Ç¶¯¼¸»Á´ÃÆ¸ÀÁ½ÈºÈÇ´½¯³¸Ã»É¸°¸ÇÈÈ¶
¯ÆÀ¸ÁÇÉ¸³ÃÁÉ´ÈÁ»¸´¯Ç¾º»»Á´Ã»È
¼¸Ç¸¶½¸¿È°³À°º½
¼´»ÈÉ³¾½µ°Ï³Ã¸»¶»È°¸¸´Æ¸¿»Ç¸¶½³È³À°º½È¸³
È¯Ç½¼»È½È¸½´À´°¸º³Ç¶¯³Ã¸»¶³É¯¼¸¶Æ´»ÇÈ¯º
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בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ִמ ִיני

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

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

ָמה ֵבּין 'יֵ ֶצר' ְל'יִ ְצ ֵרנוּ'
ֹאמר מ ֶֹשׁה זֶ ה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ה' ַתּ ֲעשׂוּ" )ט ו(
"וַ יּ ֶ

"א ַמר ָל ֶהם מ ֶֹשׁה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל' :אוֹתוֹ יֵ ֶצר ָה ַרע ַה ֲע ִבירוּ ִמ ִלּ ְבּכֶ ם,
ָ
וְ ִת ְהיוּ כֻּ ְלּכֶ ם ְבּיִ ְר ָאה ַא ַחת ְוּב ֵע ָצה ַא ַחת ְל ָשׁ ֵרת ִל ְפנֵ י ַה ָמּקוֹם'"
)ס ְפ ָראְ ,מכִ ְיל ָתא ְדּ ִמ ִ
ִ
לּוּאים ו(.
ִמיהוּ 'אוֹתוֹ יֵ ֶצר ָה ַרע' ֶשׁ ִה ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ֲע ִביר ִמ ִלּ ָבּם?
נוֹע ָדה ַמ ָטּ ָרה ְמיֻ ֶח ֶדת
דּוּשׁי ָה ִרי"ם'ְ :לכָ ל ָא ָדם ַבּ ֲא ֶשׁר הוּא ֲ
ֵבּ ֵאר ַה ִ'ח ֵ
וּלכָ ל ָא ָדם ַבּ ֲא ֶשׁר הוּא יֶ ְשׁנוֹ יֵ ֶצר ַרע ְמיֻ ָחד ַה ְמּנַ ֶסּה
נוֹצרְ ,
ֶשׁ ִלּ ְשׁ ָמהּ ַ
יוֹד ַע ֶאת
ְלמוֹנְ עוֹ ֵמ ַהגְ ָשׁ ַמת ַמ ָטּ ָרה זוַֹ .רק ָה ָא ָדם ַע ְצמוֹ ַמכִּ יר וְ ֵ
וּמיֻ ָחד ֶשׁלּוֹ ,וְ ַעל כָּ  פּוֹנֶ ה מ ֶֹשׁה ְלכָ ל
ישׁי ְ
ִטיבוֹ ֶשׁל 'אוֹתוֹ יֵ ֶצר' ִא ִ
וּמוֹרה לוֹ" :אוֹתוֹ יֵ ֶצר ָה ַרע ַה ֲע ִבירוּ ִמ ִלּ ְבּכֶ ם".
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
ַעל ִפּי יְ סוֹד זֶ ה יִ ֵשּׁב ַר ִבּי ֵמ ִאיר ֶל ְרנֶ ר ַר ָבּהּ ֶשׁל ַא ְלטוֹנָ ה ְתּ ִמ ָיהה
דּוּע
עוֹלה ַעל נֻ ַסּח 'יְ ִהי ָרצוֹן' ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ַ'ה ַמּ ֲע ִביר ֵשׁנָ ה'ַ :מ ַ
ָה ָ
וּמיָּ ד ַא ַחר כָּ 
ִבּ ְת ִח ָלּה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים" :וְ ַאל ַתּ ְשׁ ֵלט ָבּנוּ יֵ ֶצר ָה ַרע"ִ ,
וּמ ַב ְקּ ִשׁים" :וְ כוֹף ֶאת יִ ְצ ֵרנוּ ְל ִה ְשׁ ַתּ ְע ֶבּד ָל?"
כּוֹפ ִלים ְ
ָאנוּ ְ
ְל ִפי ָה ָאמוּר נוּכַ ל ְל ָה ִביןִ :בּ ְת ִח ָלּה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ֶשֹּׁלא יִ ְשׁט ָבּנוּ
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ן ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַעל 'יִ ְצ ֵרנוּ' – ַה ְמּיֻ ָחד
ַהיֵּ ֶצר ָה ַרעַ ,הכְּ ָל ִליְ ,
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַרְ ל ִה ְתגַּ ֵבּר.
ָלנוֶּ ,שׁ ַאף ָע ָליו יְ ַסיֵּ ַע ָלנוּ ַה ֵ
ִ'א ְמ ֵרי ָה ִרי"ם' ,שׁוּ"ת ֲ'ה ַדר ַהכַּ ְר ֶמל' יו"ד סג

בּוּשׁה כִּ ְסגֻ ָלּה ִל ְמ ִח ַילת ֲעווֹנוֹת
ָ
את וְ ֶאת
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ַא ֲהרֹן ְק ַרב ֶאל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח וַ ֲע ֵשׂה ֶאת ַח ָטּ ְ
"וַ יּ ֶ
ע ָֹל ֶת) "ט ז(
"שׁ ָהיָ ה ַא ֲהרֹן בּוֹשׁ וְ יָ ֵרא ָלגֶ ֶשׁתָ .א ַמר לוֹ מ ֶֹשׁה'ָ :ל ָמּה ַא ָתּה בּוֹשׁ?
ֶ
ְלכָ  נִ ְב ַח ְר ָתּ!'" ַ)ר ִשׁ"י(.
ֵמ ִעיּוּן ְבּ ִד ְב ֵרי ַר ִשׁ"י נִ ְר ֶאה כִּ י ְשׁ ֵתּי ִסבּוֹת ָמנְ עוּ ֵמ ַא ֲהרֹן ָלגֶ ֶשׁת ֶאל
בוּשׁתוֹ ֶשׁל
דּוּע ֵאפוֹא ִה ְתיַ ֵחס מ ֶֹשׁה ַרק ְל ָ
בּוּשׁה וְ יִ ְר ָאהַ .מ ַ
ַה ִמּזְ ֵבּ ַחָ :
"ל ָמּה ַא ָתּה בּוֹשׁ"?
ַא ֲהרֹן כְּ ֶשׁ ָא ַמר לוָֹ :
אוֹס ְט ַר ַהא:
פּוֹרט ַר ָבּה ֶשׁל ְ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ַחיִּ ים ַהכּ ֵֹהן ַר ַפּ ְ
עוֹשׂה
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )יב ב( ָא ְמרוּ ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה" :כָּ ל ָה ֶ
וּפ ְרשׁוּ
ֹנוֹתיו"ֵ ,
מוֹח ִלין לוֹ ַעל כָּ ל ֲעו ָ
וּמ ְת ַבּיֵּ שׁ בּוֹ – ֲ
ְדּ ַבר ֲע ֵב ָרה ִ
שׁוּבה.
בּוּשׁה נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת לוֹ כִּ ְת ָ
)שׁ ָיטה ְמ ֻק ֶבּ ֶצת ָשׁם( ֶשׁ ַה ָ
ָה ִראשׁוֹנִ ים ִ
בוֹדה כִּ י ִה ְת ַבּיֵּ שׁ ֵמ ֵח ְטא
כְּ ֶשׁ ָר ָאה מ ֶֹשׁה ֶשׁיָּ ָרא ַא ֲהרֹן ִמ ָלּגֶ ֶשׁת ָל ֲע ָ
"מ ַ
ָה ֵעגֶ לָ ,תּ ַמהַּ :
דּוּע ִהנְּ  יָ ֵרא ִמ ָלּגֶ ֶשׁת ַל ִמּזְ ֵבּ ַחֲ ,ה ֵרי'ָ :ל ָמּה ַא ָתּה
בּוֹשׁ' – ַדּוְ ָקא ֵמ ַא ַחר ֶשׁ ַא ָתּה ִמ ְת ַבּיֵּ שׁ ֵאינְ ָ צ ִריִ לירֹא ִמ ָלּגֶ ֶשׁת,
ווֹנוֹתי."
בּוּשׁה נִ ְמ ֲחלוּ ֲע ֶ
ֶשׁ ֲה ֵרי ֵמ ֲח ַמת ַה ָ
'אוֹצרוֹת ַחיִּ ים' )נִ ְד ַפּס ְבּסוֹף שׁוּ"ת ַ'מיִ ם ַחיִּ ים' ח"א(
ְ

ַא ֲהרֹן נָ ָשׂא ְתּ ִח ָלּה ֶאת 'יָ דוֹ' וְ ַא ַחר כָּ ֶ את 'יָ ָדיו'
)שׁם(
"וַ יִּ ָשּׂא ַא ֲהרֹן ֶאת יָ ָדו ֶאל ָה ָעם" ָ
עוֹלים ְל ִמ ְק ָרא ָפּסוּק זֶ ה ָע ַמד ַהנָּ ִצי"ב ִמוּוֹלוֹזִ 'ין:
יּוּקים ָה ִ
ַעל ְשׁנֵ י ִדּ ִ
דּוּע נִ כְ ְתּ ָבה ַה ִמּ ָלּה "יָ דוֹ" ִבּכְ ִתיב ָח ֵסר?
אַ .מ ַ
דּוּע נָ ְק ָטה ַה ָ
בַ .מ ַ
"על ָה ָעם" ,אוֹ "כְּ נֶ גֶ ד
"אל ָה ָעם" ,וְ א ַ
תּוֹרה ְלשׁוֹן ֶ
ָה ָעם"?
אוֹמ ִרים
ֵוּב ֵאר :כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָלּ ֲה ָלכָ ה ַחיָּ ִבים ָה ָעם ְלכַ וֵּ ן ַל ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ְ
ַ
ַהכּ ֲֹהנִ ים
)שׁוּ"ע או"ח קכח ט(ָ ,ר ַמז ָלנוּ ַהכָּ תוּב ֶשׁנָּ ָשׂא ַא ֲהרֹן

ְתּ ִח ָלּה ֶאת יָ דוֹ ָה ַא ַחת ֶאל ָה ָעם כְּ ֵדי ְלהוֹרוֹת ָל ֶהם ֶשׁיְּ ַפנּוּ ֶאת
ַדּ ְע ָתּם וִ יכַ וְּ נוּ ֶאת ִל ָבּם ,וְ ַרק ַא ַחר כָּ  נָ ָשׂא ֶאת יָ ָדיו כְּ נֶ גֶ ד ָה ָעם
ְל ֵשׁם ִבּ ְרכָ ָתם.
שׁוּ"ת ֵ'מ ִשׁיב ָדּ ָבר' ח"ב צא

יּוּמהּ
ִשׁ ְב ָחם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּ ָתם נַ ֲענֵ ית ִעם ִס ָ
"וַ ֵתּ ֵצא ֵאשׁ ִמ ִלּ ְפנֵ י ה' ...וַ יַּ ְרא כָּ ל ָה ָעם וַ יָּ רֹנּוּ" )ט כד(
אוּנְ ְקלוֹס ִתּ ְרגֵּ ם" :וַ יָּ רֹנּוּ" – "וְ ַשׁ ָבּחוּ" ,וְ יֵ שׁ ְל ָה ִבין ַמהוּ ַה ֶשּׁ ַבח
ַה ְמּיֻ ָחד ֶשׁ ִשּׁ ְבּחוּ?
ֵבּ ֵאר ָמ ָרן ַה ֲ'ח ַתם ֵ
כּוֹת ֶבת ַהגְּ ָמ ָרא
סוֹפר'ְ :בּ ַמ ֶסּכֶ ת ַתּ ֲענִ ית )כה ב( ֶ
כְּ ָלל ְבּ ִענְ יַ ן ְתּ ִפ ַלּת ַה ִצּבּוּרִ :אם נֶ ֶענְ ָתה ְתּ ִפ ָלּ ָתם ִמיָּ ד ְל ַא ַחר
מוּה – ֶשׁ ַבח הוּא ָל ֶהם ֶשׁ ִמּ ֵהר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַמ ֵלּא
ֶשׁ ִסּיְּ ָ
ְמ ֻב ָקּ ָשׁםַ ,אִ אם נֶ ֶענְ ָתה ֶט ֶרם ִסיּוּם ְתּ ִפ ָלּ ָתם – גְּ נַ אי הוּא ָל ֶהם,
קוֹלם.
ֶשׁ ְבּכָ  נִ ְר ֶאה ֶשׁ ֵאין הוּא ָח ֵפץ ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת ָ
לּוּאיםְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ִסּיֵּ ם
ימי ַה ִמּ ִ
ְל ִפי זֶ ה נוּכַ ל ְל ָפ ֵרשַׁ :בּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ִל ֵ
בוּרה,
ַא ֲהרֹן ֶאת כָּ ל ֵס ֶדר ַה ְק ָר ַבת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת כְּ ִפי ֶשׁ ִה ְצ ַטוָּ ה ִמ ִפּי ַהגְּ ָ
ֲע ַדיִ ן א ָשׁ ְר ָתה ַה ְשּׁכִ ינָ ה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,עד ֶשׁיָּ ָצא יַ ַחד ִעם מ ֶֹשׁה
וּמיָּ ד ְל ַא ַחר ֶשׁ ִסּיְּ מוּ ְתּ ִפ ָלּ ָתם יָ ְצ ָאה ֵאשׁ ִמ ִלּ ְפנֵ י
וְ ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ַעל כָּ ִ ,
ה' וְ ָשׁ ְר ָתה ַה ְשּׁכִ ינָ ה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַעל כָּ  נֶ ֱא ָמר" :וַ יַּ ְרא כָּ ל ָה ָעם" – כְּ ֶשׁ ִה ְתבּוֹנְ נוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ֵאשׁ,
ִמיָּ ד "וַ יָּ רֹנּוּ" – כְּ ִפי ֶשׁ ִתּ ְרגֵּ ם אוּנְ ְקלוֹס" :וְ ַשׁ ָבּחוּ" – ֶשׁ ֵה ִבינוּ ֶשׁ ֵאשׁ
שׁוֹל ֵח ֶיהםֶ ,שֹּׁלא ָשׁ ְר ָתה
ְ
וּל ִצבּוּר
זוֹ ִהיא ֶשׁ ַבח ְלמ ֶֹשׁהְ ,ל ַא ֲהרֹן ְ
וּמ ֶשּׁ ִה ְת ַפּ ְלּלוִּ ,מיָּ ד ִעם ִסיּוּם
ַה ְשּׁכִ ינָ ה ַעד ֶשׁ ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ַעל כָּ ִ ,
ְתּ ִפ ָלּ ָתם זָ כוּ וְ נַ ֲענוּ.

ְבּ ָרכָ ה וְ ָא ֵמן
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ָא ֵמןִ .מ ְלּ ַבד
סוּקים כַּ גִּ ַ
ְבּ ָפ ָר ַשׁת ְשׁ ִמינִ י צ"א ְפּ ִ
זֹאתָ ,פּ ָר ָשׁה זוֹ ִמ ְס ַתּיֶּ ֶמת ַבּ ֲה ָלכוֹת ַהנּוֹגְ עוֹת ְלכַ ְשׁרוּת
ימ ְט ִריָּ ה ָ'א ֵמן' – ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ֵאין
ַה ַמּ ֲאכָ ִלים ,וְ ָאכֵ ן ַ'מ ֲאכָ ל' ְבּגִ ַ
ַדּי ֶשׁנִּ ְס ַתּ ֵפּק ִבּ ְב ָרכָ ה ַעל ָה ֲאכִ ָילהֶ ,א ָלּא ָע ֵלינוּ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל
ֶשׁ ָתּ ִמיד יִ ְהיֶ ה ִמי ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכָ ֵתנוּ.
סוֹרה ְל ִמנְ יַ ן
ימן ֶשׁנָּ ְתנוּ ַבּ ָמּ ָ
הוֹסיף עוֹדַ :אף ַה ִסּ ָ
וְ נִ ָתּן ְל ִ
לוֹמר ֶשׁ ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת
סוּקי ַה ָפּ ָר ָשׁה הוּא 'ע ַֹב ְדיָ ה' ,כְּ ַ
ְפּ ֵ
ָ'א ֵמן' ִמ ְת ַחזֶּ ֶקת ֱאמוּנָ תוֹ וְ נִ ְהיֶ ה ֶע ֶבד יָ -הּ.
ֱ'אמוּנַ ת יִ ְצ ָחק' ח"ב עמ' לג

ישׁה ֱאמוּנָ ה
ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַמ ְשׁ ִר ָ
"כִּ י ַהיּוֹם ה' נִ ְר ָאה ֲא ֵליכֶ ם" )ט ד(
ימ ְט ִריָּ ה ָ'א ֵמן'ְ ,ל ַל ֶמּ ְד כִּ י ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת
"כִּ י ַהיּוֹם" ְבּגִ ַ
ָא ֵמן ַמ ְשׁ ִרישׁ ֱאמוּנָ ה ִבּ ְל ָבבוִֹ ,בּ ְב ִחינַ ת" :ה' נִ ְר ָאה ֲא ֵליכֶ ם",
וּמי ֶשׁ ֵאינוֹ נִ זְ ָהר ְבּכָ ֲ ה ֵרי הוּא פּוֹגֵ ם ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ ָח ִל ָילה.
ִ
'מוֹרא ִמ ְק ָדּשׁ' אוֹת ח'
'יַ ְשׁ ֵרשׁ יַ ֲעקֹב' עמ' קכחְ ,וּר ֵאה ָ

ִבּ ְרכַּ ת ְ'ל ַחיִּ ים' ִבּ ְשׁ ִתיַּ ת יַ יִ ן
"יַ יִ ן וְ ֵשׁכָ ר ַאל ֵתּ ְשׁ ְתּ" )י ט(
תּוֹרה ַעל ַהכּ ֲֹהנִ ים ִל ְשׁתּוֹת יַ יִ ן כָּ ְתבוּ ַבּ ֲע ֵלי
ַעל ַה ַטּ ַעם ֶשׁ ָא ְס ָרה ַה ָ

כוֹלה ַל ֲה ִב ָיאם ִל ֵידי ַתּ ָקּ ָלה,
תּוֹספוֹת ֶשׁהוּא ִמשּׁוּם ֶשׁ ַה ִשּׁכְ רוּת יְ ָ
ַה ָ
ֶשׁ ֲה ֵרי ַאף ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן נִ כְ ַשׁל ְבּ ֵח ְטא ֵעץ ַה ַדּ ַעת ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּכֵּ ר
שּׂוּאיו ְל ַחוָּ ה.
ִבּ ְשׁ ִתיָּ תוֹ ֵמ ַהכּוֹס ֶשׁ ָע ֶל ָיה ֵבּ ֵר'ִ בּ ְרכַּ ת ֲח ָתנִ ים' ְבּנִ ָ
ִמ ִסּ ָבּה זוֹ ַמ ְק ִפּ ִידים ָאנוּ ְל ָב ֵרִ אישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ְבּ ִב ְרכַּ ת ְ'ל ַחיִּ ים'
ִבּ ְשׁ ַעת ְשׁ ִתיַּ ת יַ יִ ןֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן נִ ְקנַ ס ְבּ ִמ ָיתה ְל ַא ַחר
זוּל ֵתנוּ
ֶשׁנִּ כְ ַשׁל ֵמ ֲח ַמת ְשׁ ִתיַּ ת יַ יִ ן ,וְ ַעל כֵּ ן ָאנוּ ְמ ָב ְרכִ ים ֶאת ָ
וּל ָשׁלוֹם.
ֶשׁ ְשּׁ ִתיָּ ה זוֹ ִתּ ְהיֶ ה לוֹ ְל ַחיִּ ים ְ
ַ'דּ ַעת זְ ֵקנִ ים'

ִתּ ְשׁ ָעה ָע ָשׂר עוֹפוֹת כְּ נֶ גֶ ד ְתּ ַשׁע ֶע ְשׂ ֵרה ְבּ ָרכוֹת
"וְ ֶאת ֵא ֶלּה ְתּ ַשׁ ְקּצוּ ִמן ָהעוֹף א יֵ ָאכְ לוּ ֶשׁ ֶקץ ֵהם) "...יא יג(
חוֹבת ַהכַּ וָּ נָ ה
עוֹס ִקים ְבּ ִענְ יַ ן ַ
רוּשׁ ְל ִמי ְ)בּ ָרכוֹת ב ד( ָה ְ
ְבּ ִד ְב ֵרי ַהיְּ ַ
מוּאל ַעל כָּ ֶ שׁ ָמּנָ ה
מוֹרא ְשׁ ֵ
הוּב ָאה ֵעדוּתוֹ ֶשׁל ָה ָא ָ
ִבּ ְת ִפ ָלּהְ ,
מוּהָּ ,הכֵ ַיצד זֶ ה יִ ָתּכֵ ן
אוֹרה ָתּ ַ
רוֹחים ְבּ ֶא ְמ ַצע ְתּ ִפ ָלּתוֹ .וְ ִלכְ ָ
ֶא ְפ ִ
צּוּמהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּתוֹ?
רוֹחים ְבּ ִע ָ
ֶשׁ ְקּדוֹשׁ ֶע ְליוֹן ֶשׁכָּ זֶ ה יְ ַה ְר ֵהר ְבּ ֶא ְפ ִ
הוֹשׁ ַע'
עליר ַבּ ַעל 'ח ֶֹסן יְ ֻ
הוֹשׁ ַע ֶה ִ
ְל ֵבאוּר ִענְ יָ ן זֶ ה ִח ֵבּר ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יְ ֻ
הוֹשׁ ַע – ֵבּית ְתּ ִפ ָלּה'ְ ,ל ַה ָלּן נָ ִביא ִמתּוֹ
ֻקנְ ְט ֵרס ְמיֻ ָחד ְבּ ֵשׁם ִ'דּ ְב ֵרי יְ ֻ
ְדּ ָב ָריו:
ְבּ ִד ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ֻ)סכָּ ה נה ב( ְמב ָֹאר כִּ י ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ֶשׁ ִה ְק ִריבוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל
לוֹמר כִּ י ַאף
וּל ִפי זֶ ה יֵ שׁ ַ
עוֹלםְ ,
הוֹעילוּ ְלכַ ָפּ ָר ָתם ֶשׁל ֻאמּוֹת ָה ָ
ִ
מוֹע ָילה ְלכַ ֵפּר ַעל
ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁנִּ ְת ְקנָ ה ְבּיָ ֵמינוּ ִבּ ְמקוֹם ָק ְר ָבּנוֹת ִ
עוֹלם.
ֻאמּוֹת ָה ָ
וְ ִהנֵּ הִ ,אם נִ ְמנֶ ה ֶאת ִמ ְס ַפּר ָהעוֹפוֹת ַה ְטּ ֵמ ִאים ֶשׁ ֻהזְ כְּ רוּ ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ,
נִ ְמ ָצא כִּ י ִהנָּ ם ִתּ ְשׁ ָעה ָע ָשׂר – כְּ ִמנְ יַ ן ִבּ ְרכוֹת ְתּ ִפ ַלּת ָה ֲע ִמ ָידה.
עוֹלם
אשׁית טו יא( כִּ י ֻאמּוֹת ָה ָ
וּלאוֹר ִדּ ְב ֵרי ַה ַ'תּ ְרגּוּם יוֹנָ ָתן' ְ)בּ ֵר ִ
ְ
מוּאל:
נִ ְמ ְשׁלוּ ְלעוֹפוֹת ְט ֵמ ִאים ,נוּכַ ל ְל ָפ ֵרשׁ ֶאת ֵעדוּתוֹ ֶשׁל ְשׁ ֵ
"אנִ י ָמנִ ִיתי ֶא ְפ ִ
ֲ
רוֹחים"ֶ ,שׁ ִה ְק ִפּיד ְלכַ וֵּ ן ִבּ ְת ִפ ַלּת ָה ֲע ִמ ָידה ַאף כְּ נֶ גֶ ד
עוֹלם.
ָהעוֹפוֹת ַה ְטּ ֵמ ִאים כְּ ֵדי ְלכַ ֵפּר ַעל ֻאמּוֹת ָה ָ
רוֹמזִ ים
ְ
הוֹשׁ ַע' ְל ָפ ֵרט כֵּ ַיצד
ְבּ ֶה ְמ ֵשְׁ דּ ָב ָריו ֶה ֱא ִריַ ה'ח ֶֹסן יְ ֻ
מוֹת ֶיהם ֶשׁל ָהעוֹפוֹת ַה ְטּ ֵמ ִאים ְלכָ ל ַא ַחת ִמ ִבּ ְרכוֹת ְשׁמוֹנֶ ה
ְשׁ ֵ
אוֹתם ַבּ ֲעלוֹנֵ נוּ ,וּכְ ַדאי
ֶע ְשׂ ֵרהִ .מ ְפּנֵ י ֲא ִריכוּת ַה ְדּ ָב ִרים א ֵה ֵבאנוּ ָ
קוֹרם.
ְל ַעיֵּ ן ִבּ ְמ ָ

כּ ָֹחהּ ֶשׁל ִמ ְצוָ ה ַא ַחת
וּבין ַה ַחיָּ ה
וּבין ַה ַחיָּ ה ַהנֶּ ֱאכֶ ֶלת ֵ
וּבין ַה ָטּהֹר ֵ
"ל ַה ְב ִדּיל ֵבּין ַה ָטּ ֵמא ֵ
ְ
ֲא ֶשׁר א ֵת ָאכֵ ל" )יא מז(
לוֹמר ֵבּין ֲחמוֹר ְל ָפ ָרה? וַ ֲהלוֹא כְּ ָבר ְמפ ָֹר ִשׁים ֵהם! ֶא ָלּא:
"צ ִריַ 
ָ
הוֹרה ְלֵ – בּין נִ ְשׁ ָחט ֶח ְציוֹ ֶשׁל ָקנֶ ה ְלנִ ְשׁ ָחט
ֵבּין ְט ֵמ ָאה ְלִ ל ְט ָ
ֻרבּוֹ" ַ)ר ִשׁ"י(.
יח
ֹואבּ ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
עוֹלה ֵמ ַה ְדּ ָב ִרים ָל ַמד ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ְשׁו ְ
מוּסר נִ ְפ ָלא ָה ֶ
ָ
ייט ְס ֵהד:
ְדּגֵ ְ
הוֹרה ְלֵ – בּין נִ ְשׁ ָחט ֶח ְציוֹ ֶשׁל ָקנֶ ה
"בּין ְט ֵמ ָאה ְלִ ל ְט ָ
ַה ֶה ְב ֵדּל ֵ
ְלנִ ְשׁ ָחט ֻרבּוֹ" ִהנּוֹ ַדּק כְּ חוּט ַה ַשּׁ ֲע ָרה .וְ ָאכֵ ן כָּ  הוּא ְבּכָ ל ִענְ יָ ן
ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁהְ ,בּכ ָֹחהּ ֶשׁל ִמ ְצוָ ה ַק ָלּה ַא ַחת ַל ֲהפֶֹ את ַמהוּתוֹ ֶשׁל
כוֹלה ַל ֲעלוֹת ֶאת
ָה ָא ָדם ִמן ַה ָקּ ֶצה ַל ָקּ ֶצה; ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן' ַא ַחת יְ ָ
עוֹלם ִמ ְשּׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית ְל ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן.
ָה ָ

אר ַצייט ֶשׁל ָמ ָרן ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ בַּ ַעל ִ'דּבְ ֵרי ַחיִּ ים' ִמצַּ אנְ ז,
בְּ יוֹם ו' כ"ה בְּ נִ ָיסן יָ חוּל ַהיָּ ְ
שׁוֹתיו:
אוֹדוֹתיו ִס ֵפּר נֶ כְ דּוֹ ַוּמ ְמ ִשׁיַ דּ ְרכּוֹ בַּ ַעל ֶ'שׁ ַפע ַחיִּ ים' זָ ָצ"ל בְּ ַא ַחת ִמ ְדּ ָר ָ
ָ
ֶשׁ ַעל

חֹק ָקבוּעַ
ְדּבַ ר יוֹם
בְּ יוֹמוֹ

בוּעְ ,דּבַ ר יוֹם בְּ יוֹמוֶֹ :א ָחד
י"ע ָהיָ ה חֹק ָק ַ
ֵ"אצֶ ל זְ ֵקנִ י ַה ָקּדוֹשׁ ִמצַּ אנְ ז זִ ַ
אוֹמ ִרים לְ ָפנָ יו
יוֹתר ִמבָּ נָ יו ַה ְקּ ַטנִּ ים אוֹ ִמנְּ כָ ָדיו ָהיוּ ְ
וְ לִ ְפ ָע ִמים ְשׁנַ יִ ם וְ ֵ
בִּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,וְ הוּא ָהיָ ה עוֹנֶ ה ַא ֲח ֵר ֶיהם ָא ֵמן".
ֲהלִ יכוֹת ַחיִּ ים ֵס ֶדר ַהיּוֹם עמ' קסב

רוּתא – ְל ַה ֲא ִמין ְבּכָ ל בּ ֶֹקר ֵמ ָח ָדשׁ.
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ

ַ'מ ַע ְרכֵ י ֵלב' ח"ג עמ' צז

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ִמ ְצ ַות ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר )א(
תּוֹרה
ִצ ִפּיָּ ה ְל ַק ָבּ ַלת ַה ָ
נּוֹראְ ,בּ ֵעת ֲא ִמ ַירת ַ'הגָּ ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח' ָק ָראנוּ ַעל ַהנִּ ִסּים ַה ֻמּ ְפ ָל ִאים וְ ַעל
ַבּ ַלּיְ ָלה ַה ָקּדוֹשׁ וְ ַה ָ
הוֹציא ֶאת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם .כֵּ יוָ ן ֶשׁכָּ ל
מּוֹפ ִתים ֶשׁ ָע ָשׂה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא כְּ ֵדי ְל ִ
ָהאוֹתוֹת וְ ַה ְ
תּוֹרהַ ,על כֵּ ן ִמיָּ ד ְל ַא ַחר יְ ִצ ַיאת
ַתּכְ ִלית יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ַק ְבּלוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ָ
שׁוּקה
ִמ ְצ ַריִ ם ִה ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְספֹּר ַא ְר ָבּ ִעים וְ ִת ְשׁ ָעה יוֹם ,כְּ ֵדי ְל ַהגְ ִבּיר ְבּ ִל ָבּם ֶאת ַה ִצ ִפּיָּ ה וְ ַה ְתּ ָ
תּוֹרהֲ ,א ֶשׁר ְל ַמ ֲענוֹ
אשׁית – יוֹם ַק ָבּ ַלת ַה ָ
עוֹלם ֵמ ָאז ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ְבּ ֵר ִ
יוֹתר ֶשׁ ָהיָ ה ָבּ ָ
ַליּוֹם ֶה ָחשׁוּב ְבּ ֵ
קים ֵ)ס ֶפר ַה ִחנּוּ שו(.
בוֹדת ָה ֱא ִ
אוֹתנוּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאֵ ,מ ַע ְבדוּת ִמ ְצ ַריִ ם – ַל ֲע ַ
הוֹציא ָ
ִ
שׁוּקה נִ ְפ ָל ָאה זוֹ ַעל
עוֹר ִרים ְתּ ָ
ֵמ ָאז ְלאוֹתוֹ ַהיּוֹם וְ ַעד יָ ֵמינוּ ָאנוְּ ,בּכָ ל ָשׁנָ ה וְ ָשׁנָ ה ֵמ ָח ָדשׁ ָאנוּ ְמ ְ
יוֹסף
יְ ֵדי ִקיּוּם ִמ ְצוַ ת ְ'ס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר' ְבּ ֶמ ֶשַׁ א ְר ָבּ ִעים וְ ִת ְשׁ ָעה ַהיָּ ִמים ֶשׁ ֵבּין ֶפּ ַסח ַל ֲע ֶצ ֶרתַ .ר ִבּי ֵ
תּוֹספוֹת )וַ יִּ ְק ָרא כג טז( ֵה ִביא ַעל כָּ ָ מ ָשׁל נִ ְפ ָלאְ ,ל ָא ָדם ֶשׁ ָהיָ ה ָחבוּשׁ ְבּ ֵבית
ְבּכוֹר שׁוֹרִ ,מ ַבּ ֲע ֵלי ַה ָ
יוֹצ ֲיאַ ה ֶמּ ֶל
"בּיוֹם ְפּלוֹנִ י ִ
יח ַה ֶמּ ֶלִ וּב ֵשּׂר לוְֹ :
סוּרים ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁנִ ים ַרבּוֹת ,וְ ִהנֵּ ה ִהגִּ ַיע ְשׁ ִל ַ
ָה ֲא ִ
וּל ַא ַחר ֲח ִמ ִשּׁים יוֹם ִמ ִיצ ָיא ְת יִ ֵתּן ְלֶ את ִבּתּוֹ ְל ִא ָשּׁה"ָ .ה ִאישׁ ֶשׁ ָהיָ ה ְשׂ ַבע
סוּריםְ ,
ִמ ֵבּית ָה ֲא ִ
"אם ִקיֵּ ם
הוֹציאוָֹ ,א ַמרִ :
ַאכְ זָ בוֹת א ֶה ֱא ִמין ְל ִד ְב ֵרי ַה ְמּ ַב ֵשּׂרַ ,א כְּ ֶשׁ ִהגִּ ַיע ַהיּוֹם ַה ְמּיֻ ָחל וְ ַה ֶמּ ֶלִ 
וּמתּוֹ
ַה ֶמּ ֶלֶ את ַה ְב ָט ָחתוֹ ָה ִראשׁוֹנָ הְ ,בּוַ ַדּאי יְ ַקיֵּ ם ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה ַה ְשּׁנִ יָּ ה וְ יִ ֵתּן ִלי ֶאת ִבּתּוֹ"ִ ,
ִצ ִפּיָּ תוֹ ֵה ֵחל ִל ְמנוֹת ֶאת ַהיָּ ִמים ַעד ַליּוֹם ַה ֻמּ ְב ָטח.
יוֹצ ֵיאם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
יחם מ ֶֹשׁה כִּ י ִ
בוֹדה ִה ְב ִט ָ
כָּ  יִ ְשׂ ָר ֵאל ,כַּ ֲא ֶשׁר ְבּתוֹ ק ִֹשׁי ָה ֲע ָ
אוּלם כְּ ֶשׁ ָראוּ
תּוֹרה ְ)ר ֵאה ְשׁמוֹת ג יב ְוּב ַר ִשׁ"י ָשׁם( ,א ָשׁתוּ ִל ָבּם ְלכָ ָ .
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ן יִ ֵתּן ָל ֶהם ֶאת ַה ָ
ְ
דוֹשׁה.
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
כִּ י ִה ְת ַקיְּ ָמה ַה ַה ְב ָט ָחה ָה ִראשׁוֹנָ הִ ,מיָּ ד ֵה ֵחלּוּ ִל ְספֹּר ַעד ַליּוֹם ַהגָּ דוֹל ֶשׁבּוֹ יִ זְ כּוּ ַבּ ָ

ְ'ס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר' ַעל שׁוּם ָמה?
ְשׁ ָמהּ ֶשׁל ִמ ְצוַ ת ְ'ס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר' נִ ְק ָרא כָּ ִ ,משּׁוּם ֶשׁיּוֹם ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ַבּן ָהע ֶֹמרְ ,ל ָמ ֳח ָרת יוֹם טוֹב
"וּס ַפ ְר ֶתּם
תּוֹרה כְּ יוֹם ַה ְת ָח ַלת ִקיּוּם ַה ִמּ ְצוָ ה ,כַּ כָּ תוּבְ :
ִראשׁוֹן ֶשׁל ֶפּ ַסח ,הוּא ַהיּוֹם ֶשׁ ָקּ ְב ָעה ַה ָ
נוּפה ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶ ינָ ה" )וַ יִּ ְק ָרא כג טו(.
ָלכֶ םִ ...מיּוֹם ֲה ִב ֲיאכֶ ם ֶאת ע ֶֹמר ַה ְתּ ָ
שׁוּרים זֶ ה ָלזֶ הֶ ,שׁכֵּ ן
וּמ ְצוַ ת ַה ְסּ ִפ ָירה ְק ִ
ִמ ְלּ ַבד זֹאת כָּ ְתבוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים כִּ י זְ ַמן ַה ְק ָר ַבת ָהע ֶֹמר ִ
ִבּ ְת ָ
עוֹב ֵדי ָה ֲא ָד ָמה ַבּ ֲח ָשׁשׁ ַרב;
קוּפה זוֹ ֶשׁל ִסיּוּם עוֹנַ ת ַהגְּ ָשׁ ִמים ְוּת ִח ַלּת עוֹנַ ת ַה ַקּיִ ץ ,נְ תוּנִ ים ְ
רוֹת ֶיהם.
עוֹלם וִ ייַ ֵבּש ֶאת ֵפּ ֵ
בוּא ָתם ,אוֹ ֶשׁ ָמּא יָ בֹא ִשׁ ָדּפוֹן ָל ָ
ֶשׁ ָמּא יֵ ְרדוּ גְּ ָשׁ ִמים וְ יַ ְפ ִסידוּ ֶאת ְתּ ָ
אוֹתהּ
וּמ ָ
בוּאה ֶשׁ ַבּ ָשּׂדוֹת )ר"ה טז א(ֵ ,
ְל ִפיכָ ִ ה ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ַה ְק ָר ַבת ָהע ֶֹמר ,כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְת ָבּ ֵרַ ה ְתּ ָ
שׁוּבה
וּמתּוֹ כָּ  נָ שׁוּב ִבּ ְת ָ
עוֹלם ִ
ִס ָבּה ִה ְצ ַטוּוּ ִל ְספֹּר ֶאת ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר כְּ ֵדי ֶשׁנִּ זְ כֹּר ֶאת ַצ ַער ָה ָ
תּוֹרה כָּ ָראוּי,
ְשׁ ֵל ָמה וְ נִ ְת ַחנֵּ ן ִל ְפנֵ י ה' ֶשׁיְּ ַר ֵחם ָע ֵלינוֶּ ,שׁיִּ ְהיוּ ַה ְתּבוּאוֹת כְּ ִת ְקנָ ן וְ כָ  נוּכַ ל ַל ֲהגוֹת ַבּ ָ
בּוּד ְר ַהםְ ,תּ ִפלּוֹת ַה ֶפּ ַסח(.
)א ִ
תּוֹרה" ַ
"אם ֵאין ֶק ַמח – ֵאין ָ
ֶשׁ ֲה ֵרי ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ָ)אבוֹת ג כא(ִ :
בוֹדת
קוּפת ָהע ֶֹמרֵ ,בּין ֶפּ ַסח ַל ֲע ֶצ ֶרתֲ ,ע ֵמ ִלים ַהכֹּל ַבּ ֲע ַ
עוֹד כָּ ְתבוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים ,כִּ י כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִבּ ְת ַ
מּוֹעד ֶשׁ ֲע ֵל ֶיהם
לוּלים ֵהם ִל ְשׁכּ ַֹח ֶאת ַה ֵ
בוֹד ָתם ֲע ִ
וּמתּוַֹ ה ִטּ ְר ָחה ַהכְּ רוּכָ ה ַבּ ֲע ָ
ַה ָקּ ִציר ֶשׁ ַבּ ָשּׂדוֹתִ ,
ירוּשׁ ַליִ ם ְל ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹתַ ,על כֵּ ן ִה ְצ ַטוּוּ ִל ְמנוֹת ֶאת ֶח ְשׁבּוֹן ַהיָּ ִמים,
ָל ֵצאת ִמ ֵבּ ָיתם כְּ ֵדי ְל ַהגִּ ַיע ִל ָ
)שׁם(.
ֶשֹּׁלא יִ ְשׁכְּ חוּ ֶאת זְ ַמן ֶה ָחג ָ
ַט ַעם ָ
נוֹסף ְבּ ֶד ֶרְ דּרוּשׁ כָּ ַתב ַה ַמּ ַה ְר ָשׁ"א )ח"א ,ר"ה טז אְ ,וּר ֵאה ַ'מ ְח ְשׁבוֹת ָחרוּץ' אוֹת טו(:
עוֹרים ֶשׁ ֵהן ַמ ֲאכַ ל ֲח ִ
מוּבאת ִמן ַה ְשּׂ ִ
ִמנְ ַחת ָהע ֶֹמר ַה ֻמּ ְק ֶר ֶבת ְל ָמ ֳח ָרת ַה ֶפּ ַסח ֵ
מוֹרים ְ)פּ ָס ִחים ג ב(,
מוּבאת ִמן ַה ִח ִטּים ֶשׁ ֵהן ֵס ֶמל ַה ַדּ ַעת
תּוֹרה ֵ
וּל ֻע ַמּת זֹאת ִמנְ ַחת ְ'שׁ ֵתּי ַה ֶלּ ֶחם' ַה ֻמּ ְק ֶר ֶבת ְבּ ַחג ַמ ַתּן ָ
ְ
יוֹד ַע ִל ְקרוֹת
אוֹמר'ִ :ח ָטּה ָהיְ ָתהֶ ,שׁ ֵאין ַה ִתּינוֹק ֵ
הוּדה ֵ
"א ָילן ֶשׁ ָאכַ ל ִמ ֶמּנּוּ ָא ָדם ָה ִראשׁוֹןַ ...ר ִבּי יְ ָ
ְ)ר ֵאה ְבּ ָרכוֹת מ אִ :
ַא ָבּא וְ ִא ָמּא ַעד ֶשׁיִּ ְט ַעם ַט ַעם ָדּגָ ן'"(.

מוֹרים וְ ַעל
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצווֹתָ ,היוּ ֵהם ִבּ ְב ִחינַ ת ֲח ִ
כְּ ֶשׁיָּ ְצאוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ םֶ ,ט ֶרם ִק ְבּלוּ ֶאת ַה ָ
עוֹריםַ .רק כְּ ֶשׁ ִהגִּ יעוּ ְל ַהר ִסינַ י וְ ִק ְבּלוּ ֶאת
כֵּ ן ַה ִמּנְ ָחה ַה ֻמּ ְק ֶר ֶבת ְל ָמ ֳח ָרת ַה ֶפּ ַסח ָבּ ָאה ִמן ַה ְשּׂ ִ
תּוֹרהֲ ,אזַ י נֶ ְח ְשׁבוּ כִּ ְבנֵ י ָא ָדם ,וְ ַעל כֵּ ן ִה ְצ ַטוּוּ ְל ָה ִביא ִמנְ ָחה ִמן ַה ִח ִטּים.
ַה ָ
יוֹתר ִמ ְבּ ִחינַ ת ִ'מנְ ַחת ָהע ֶֹמר'
יוֹתר וְ ֵ
ימי ַה ְסּ ִפ ָירה ִמ ְת ַר ֲח ִקים ָאנוּ ֵ
ְל ִפי זֶ ה נִ ְמ ָצא ֶשׁ ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ִמ ֵ
ַה ָבּ ָאה ִמ ַמּ ֲאכַ ל ְבּ ֵה ָמהִ ,
וּמ ְת ָק ְר ִבים ִל ְ'שׁ ֵתּי ַה ֶלּ ֶחם' ֶשׁ ֵהם ִבּ ְב ִחינַ ת ַה ַדּ ַעת ,וְ ַעל כֵּ ן ָראוּי ְלכַ נּוֹת
יָ ִמים ֵאלּוּ ַבּכִּ נּוּי ְ'ס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר'.

ֲע ִמ ָידה ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְסּ ִפ ָירה

נוֹסף ָ
ַט ַעם ָ
הוּבא ְבּ ִ'שׁ ֳבּ ֵלי ַה ֶלּ ֶקט' )רלד(ַ :הכָּ תוּב ִה ִקּישׁ ֶאת ַה ְסּ ִפ ָירה ַל ְקּ ִצ ָירה ,כְּ ִפי ֶשׁ ְקּ ִצ ָירה
נַ ֲע ֵשׂית ְמ ֻע ָמּד כָּ ַ ה ְסּ ִפ ָירה ְצ ִריכָ ה ְל ֵה ָעשׂוֹת ִבּ ְמ ֻע ָמּד.
בּוּד ְר ַהם ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר
לוּלב; ַא ִ
)מנְ ֲהגֵ י ַמ ֲה ִרי"ל ִה ְלכוֹת ָ
ְמ ַענְ יֵ ן ְל ַציֵּ ן כִּ י ִמ ִמּ ְצוָ ה זוֹ ָל ְמדוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים ִ
ימן ַל ָדּ ָבר נָ ְתנוּ
שׂוֹתן ְמ ֻע ָמּדִ .ס ָ
נוֹספוֹת ֶשׁנִּ כְ ְתּ ָבה ָבּ ֶהן ַה ִמּ ָלּה ָ'לכֶ ם' ֶשׁיֵּ שׁ ַל ֲע ָ
וָ עוֹד( ַעל ִמ ְצווֹת ָ
עוֹלם ַתּ ֲעמֹד":
"ע ַצת ה' ְל ָ
ָה ִראשׁוֹנִ ים ֵ)ס ֶפר ַה ִמּנְ ָהגִ ים ִט ְירנָ אֶ ,פּ ַסח טז( ֵמ ַהכָּ תוּב ִבּ ְת ִה ִלּים )לג יא(ֲ :
יצית ְתּ ִפ ִלּין ְ)ר ֵאה עוֹד ְבּ ַהגָּ הוֹת ֲ'ע ֶט ֶרת זְ ֵקנִ ים' או"ח סי' ח' ֶשׁ ָדּ ַרשׁ ִמ ְצווֹת
אשׁי ֵתּבוֹת :ע ֶֹמר ִצ ִ
ֲ'ע ַצת' ָר ֵ
נוֹספוֹת ִמ ָפּסוּק זֶ ה(.
ָ

רגלי ֲח ִס ָידיו יִ ְשׁמֹר
ַרגְ ֵלי
ימ ֶלִ מ ַקּ ְר ִלין זָ ָצ"ל ְבּ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ יֵ ָח ֵרת ָלנֶ ַצח
ִבּקּוּרוֹ ָה ְר ִב ִיעי וְ ָה ַא ֲחרוֹן ֶשׁל ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ֱא ִל ֶ
ישׁוּע ָתם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
פּוֹסקוֹת ִל ָ
וּמ ֻלוֶּ ה ִבּ ְת ִפלּוֹת ִבּ ְל ִתּי ְ
נוֹרא הוֹדָ ,אפוּף ְר ִצינוּת ְ
ְבּ ִל ְבבוֹת ֲח ִס ָידיו כְּ ִבקּוּר ָ
אצי יִ ַמּח
צּוֹרר ַהנָּ ִ
ירוֹפּהַ .ה ֵ
ָהיָ ה זֶ ה ַבּ ַקּיִ ץ ֶשׁל ְשׁנַ ת ַתּ ְר ָצ"ט .רוּחוֹת ַה ִמּ ְל ָח ָמה כְּ ָבר נָ ְשׁבוּ ְבּעֹז ְבּ ַר ֲח ֵבי ֵא ָ
הוּדי ֵמ ַעל ְפּנֵ י ָה ֲא ָד ָמהָ ,קרוֹב ָהיָ ה
ְשׁמוֹ ֶשֹּׁלא ָח ַדל ִמ ְלּ ַה ְשׁ ִמ ַיע ֶאת ֲחלוֹמוֹ ַה ַמּזְ וִ ַיע ִל ְמחוֹת ֶאת ָה ָעם ַהיְּ ִ
הוּדי כֻּ לּוֹ ָע ַקב ְבּ ֶמ ַתח ַוּב ֲח ָר ָדה ַא ַחר
עוֹלם ַהיְּ ִ
נּוֹר ִאיתַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְיצ ָּלן ,וְ ָה ָ
ִמ ָתּ ִמיד ְל ַהגְ ָשׁ ַמת ְשׁ ִא ָיפתוֹ ַה ָ
ַה ִמּ ְת ַר ֵחשׁ.
צּוֹרר ַהנָּ ִ
ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ק ֶֹדם ָלכֵ ןַ ,בּ ֲעלוֹת ַה ֵ
אצי יִ ַמּח ְשׁמוֹ ַעל כֵּ ס ַה ִשּׁ ְלטוֹן ְבּגֶ ְר ַמנְ יָ ה ,כְּ ָבר ָחזָ ה ָה ַא ְדמוֹ"ר
עוֹרר
וּל ֵ
וּמ ָאז א ָח ַדל ִמ ְלּ ַה ְת ִר ַיע ְ
הוּדיֵ ,
עוֹמד ְל ִה ְת ַר ֵחשׁ ַעל ָה ָעם ַהיְּ ִ
ימ ֶלֶ את ָה ָאסוֹן ָה ֵ
ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ֱא ִל ֶ
נוֹר ִאית ְמ ַר ֶח ֶפת
שׁוּע ָתם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ַסּכָּ נָ ה ָ
חוֹבת ַה ָשּׁ ָעהְ ,ל ִה ְת ַפּ ֵלּל וְ ִלזְ עֹק ַעל יְ ָ
ֶאת צֹאן ַמ ְר ִעיתוֹ ְל ַ
ֹאשׁם.
ַעל ר ָ
אוֹתן ָשׁנִ ים א ַהכֹּל ֵה ִבינוּ ֶאת ָה ַר ִבּיַ .אף ִבּ ְשׁנַ ת ַתּ ְר ָצ"ט ,כְּ ֶשׁ ָה ָ
ְבּ ָ
ימת ַה ִמּ ְל ָח ָמה
עוֹלם כֻּ לּוֹ ָר ַעשׁ וְ גָ ַעשׁ ֵמ ֵא ַ
שׁוֹתיוַ .אָ ה ַר ִבּי ֶשׁ ָהיָ ה ֵמ ַהיְּ ִח ִידים ֶשׁ ָראוּ ְבּ ֵעינֵ ֶיהם
ַה ְקּ ֵר ָבה ָוּב ָאהָ ,היוּ ַר ִבּים ֶשׁ ָסּ ְברוּ כִּ י הוּא ַמגְ זִ ים ַבּ ֲח ָשׁ ָ
וּמק ָֹר ָביו ִל ְת ִפ ָלּה
עוֹרר ֶאת ֲח ִס ָידיו ְ
נּוֹרא ִמכֹּלִ ,ה ְמ ִשׁי כָּ ל ָה ֵעת ְבּיֶ ֶתר ְשׂ ֵאת ְוּביֶ ֶתר עֹז ְל ֵ
ַה ְקּדוֹשׁוֹת ֶאת ַה ָ
וְ ִלזְ ָע ָקה.
הוֹד ַיע ָה ַר ִבּי ִל ְמק ָֹר ָביו ַעל ְרצוֹנוֹ ָה ַעז ָל ֵצאת ְל ִבקּוּר ְמ ֻמ ָשְּׁ בּ ֶק ֶרב ְק ַהל
ִמיָּ ד ְל ַא ַחר ַחג ַה ֶפּ ַסח ַתּ ְר ָצ"טִ ,
עוֹרר ַר ֲח ֵמי ָשׁ ַמיִ ם ְבּכָ ל ַה ְמּקוֹמוֹת
רוּרהְ :ל ֵ
דוֹשׁה ,כַּ ֲא ֶשׁר ַה ַמּ ָטּ ָרה ָהיְ ָתה ְבּ ָ
תּוֹשׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ ַה ְקּ ָ
ֲע ַדת ַמ ְר ִעיתוֹ ָ
הוּדי.
עוֹמ ֶדת ַעל ָה ָעם ַהיְּ ִ
דוֹשׁים ִוּב ְפ ָרט ַבּכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִבי כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְת ַבּ ֵטּל ַהגְּ זֵ ָרה ַה ָקּ ָשׁה ֶשׁ ְתּלוּיָ ה וְ ֶ
ַה ְקּ ִ
ְבּ ִשׁ ְל ֵהי ח ֶֹדשׁ ִאיָּ ר ִה ִטּ ָילה ָה ֳאנִ יָּ ה ֶשׁ ָבּהּ נָ ַסע ָה ַר ִבּי עֹגֶ ן ִבּנְ ַמל ֵתּל ָא ִביב ֶשׁזֶּ ה ַע ָתּה נֶ ְחנַ ֵ .מאוֹת ַרבּוֹת
אוֹתם ֶאת זִ יו ְפּנֵ י ַר ָבּם ָפּ ְצחוּ
וּמיָּ ד ִעם ְר ָ
הוֹלכֶ ת ָוּב ָאהִ ,
ֵמ ֲח ִס ֵידי ַק ְר ִלין כְּ ָבר ִה ְמ ִתּינוּ ְבּכִ ְליוֹן ֵעינַ יִ ם ָל ֳאנִ יָּ ה ַה ֶ
סּוֹתם תּוֶֹ שׁהוּא
ְבּ ִשׁ ַירת ְ'בּרוּכִ ים ַה ָבּ ִאים ְבּ ֵשׁם ה'ֶ ,'...א ָלּא ֶשׁ ְלּ ַמ ְר ֵבּה ַה ֶפּ ֶלא וְ ַה ַה ְפ ָתּ ָעהִ ,מ ֵהר ָה ַר ִבּי ְל ַה ָ
רוֹעד:
קוֹרא ְל ֶע ְב ָרם ְבּ ָפנִ ים ְר ִצינִ יּוֹת ְוּבקוֹל ֵ
ֵ
עוֹרר ַר ֲח ֵמי ָשׁ ַמיִ ם ַעל ַא ֵחינוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
הוּדים! א ָבּאנוּ ַה ַפּ ַעם ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֵשׁם ִבּקּוּר! ָבּאנוּ כְּ ֵדי ְל ֵ
"יְ ִ
ֹאשׁם .א ֵעת גִּ יל וְ ִשׂ ְמ ָחה ַע ָתּה!
צּוֹרר ְתּלוּיָ ה ֵמ ַעל ר ָ
ירוֹפּהֲ ,א ֶשׁר ֶח ֶרב ַה ֵ
וּשׁ ַאר ְמ ִדינוֹת ֵא ָ
פּוֹלין ְ
יוֹשׁ ֵבי ִ
ְ
בוּרם,
וּל ַר ֲח ִמים ַבּ ֲע ָ
ישׁוּעה ְ
דוֹשׁים ְוּב ִציּוּנֵ י ַה ַצּ ִדּ ִיקיםִ ,ל ָ
ָבּאנוּ ְלכָ אן כְּ ֵדי ְל ַה ְרבּוֹת ְבּ ַת ֲחנוּנִ ים ַבּ ְמּקוֹמוֹת ַה ְקּ ִ
אוּלי יְ ַר ֵחם"!...
אוּלי יָ חוּסַ ,
ַ
ַה ֲח ִס ִידים נִ ְד ֲהמוּ ְל ֶשׁ ַמע ַה ְדּ ָב ִריםֵ .הם א ֶה ֱעלוּ ְבּ ַד ְע ָתּם כִּ י ַה ַמּ ָצּב כֹּה ָק ֶשׁה ,וְ ָה ַר ִבּי ֶשׁכָּ ָאמוּר ָצ ָפה
ירוּשׁ ַליִ םִ .עם ַהגִּ יעוֹ ָפּנָ ה ַהיְ ֵשׁר ֶאל
הוֹבילוֹ ִל ְמעוֹנוֹ ֶשׁ ִבּ ָ
וּל ִהכָּ נֵ ס ָל ֶרכֶ ב ֶשׁ ִ
ֶאת ַה ָבּאוֹת ִמ ֵהר ְל ִה ָפּ ֵרד ֵמ ֶהם ְ
ישׁוּעת ַהכְּ ָלל וְ ַה ְפּ ָרט.
ַהכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִביָ ,שׁם ֵה ֵחל ִמיָּ ד ִלזְ עֹק ִבּ ְת ִפ ָלּה ִל ַ
כַּ ָצּפוּיֵ ,ה ֵחל ִמיּוֹם בּוֹאוֹ ֶאל ָה ָא ֶרץְ ,בּ ֶמ ֶשַׁ היָּ ִמים וְ ַה ְשּׁבוּעוֹת ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ִמכֵּ ן וְ ַעד ְלתֹם ִבּקּוּרוִֹ ,ה ְר ָבּה
דוֹשׁים וְ א ָח ַדל ִמ ְלּ ִה ְת ַפּ ֵלּל וְ ִל ְבק ַֹע ַשׁ ֲע ֵרי
וּליֶ ֶתר ַה ְמּקוֹמוֹת ַה ְקּ ִ
ָה ַא ְדמוֹ"ר ְל ַהגִּ ַיע ֶאל ַהכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִבי ְ
ָשׁ ַמיִ ם.
תּוֹרהָ ,ל ֶר ֶדת
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ְמּעוֹנוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ָהיָ ה ָבּ ִעיר ָה ַע ִתּ ָיקהִ ,ה ְק ִפּיד ְבּכָ ל ַשׁ ָבּת ִמיָּ ד ִעם ִסיּוּם ְק ִר ַיאת ַה ָ
מוּסף ַבּכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִבי ַה ָסּמוּ.
ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַדּ ֲח ִס ֵידי ַק ְר ִלין ֶשׁ ָבּ ִעיר ָה ַע ִתּ ָיקהִ ,ל ְת ִפ ַלּת ָ
הוּדים ְל ַהכְ נִ יס ֵס ֶפר
אוֹתם יָ ִמים א ִה ִתּיר ִשׁ ְלטוֹן ַה ַמּנְ ָדּט ַליְּ ִ
ִמנְ ָהג ֶשׁל ֶק ַבע ָהיָ ה ָל ַר ִבּי ְבּ ַשׁ ָבּתוֹת ֵאלּוּ; ְבּ ָ
לוֹמר ֶאת ִ'שׁיר ַהכָּ בוֹד' כַּ נָּ הוּגְ ,ל ִפיכָ ִ מיָּ ד ְל ַא ַחר
וּמתּוֹ כָּ  א יָ כְ לוּ ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ַ
תּוֹרה ֶאל ַהכּ ֶֹתלִ ,
ָ
מּוּסף פּוֹנֶ ה ָהיָ ה ָה ַר ִבּי ַל ִפּנָּ ה ַהיְּ ָמנִ ית ֶשׁל ָה ְר ָח ָבהָ ,סמוְּ ל ַשׁ ַער ַה'זַּ אוִ ויָ יה' ֶשׁ ַדּ ְרכּוֹ ָהיוּ
ִסיּוּם ְתּ ִפ ַלּת ַה ָ
אוֹמר ִעם ֲח ִס ָידיו ֶאת ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר ִ'שׁ ֵירי ַה ַמּ ֲעלוֹת' ֶשׁ ַבּ ְתּ ִה ִלּיםִ ,בּ ְמקוֹם
נִ כְ נָ ִסים ֶאל ַהכּ ֶֹתל ,וְ ָשׁם ָהיָ ה ֵ
ִ'שׁיר ַהכָּ בוֹד'.
מוּסף ַבּכּ ֶֹתל
ָהיָ ה זֶ ה ְבּ ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת וָ ֶא ְת ַחנַּ ן-נַ ֲחמוּ ,י"ג ִבּ ְמנַ ֵחם ָאב ַתּ ְר ָצ"טָ .ה ַר ִבּי יָ ַרד ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ָ
הוֹד ַיע ָה ַר ִבּי
מּוּסף ִ
כְּ ֶה ְרגֵּ לוֶֹ ,א ָלּא ֶשׁ ְבּנִ גּוּד ָל ָרגִ ילִ ,מיָּ ד ִעם ִסיּוּם ַק ִדּישׁ ִ'תּ ְת ַק ֵבּל' ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ְתּ ִפ ַלּת ַה ָ
ִל ְמ ַשׁ ְמּשׁוֹ כִּ י ִבּ ְרצוֹנוֹ ְל ַסיֵּ ם ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ֶשׁ ָבּ ִעיר ָה ַע ִתּ ָיקה.
ַה ֲח ִס ִידים ִה ְת ַפּ ְלּאוּ ַעל ֵפּ ֶשׁר ַה ִשּׁנּוּיַ ,אִ מ ֲהרוּ ְבּא א ֶֹמר ְוּד ָב ִרים ִל ְצעֹד ַא ַחר ָה ַר ִבּי ֶשׁ ָע ָשׂה ֶאת ַדּ ְרכּוֹ
ִבּ ְמ ִהירוּת ְלכִ וּוּן ָה ִעיר ָה ַע ִתּ ָיקה.
ַדּקּוֹת ְספוּרוֹת ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְת ָבּ ֵרר גּ ֶֹדל ַהנֵּ ס כְּ ֶשׁקּוֹל ִפּיצוּץ נִ ְשׁ ַמע ִמכִּ וּוּן ַר ֲח ַבת ַהכּ ֶֹתל .יְ ִ
הוּדי ֶשׁ ָבּ ַרח
רוּצה ְלכִ וּוּן ָפּ ַמ ְליָ תוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ִס ֵפּר ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת כִּ י ְפּ ָצ ָצה ֶשׁ ֻהנְּ ָחה ְבּ ִדיּוּק ַבּ ָמּקוֹם ֶשׁבּוֹ ָהיָ ה ָאמוּר
ִבּ ְמ ָ
פּוֹצ ָצה ְבּקוֹל ַר ַעם ַא ִדּירְ .ל ַמ ְר ֵבּה ַהנֵּ ס א גָּ ְר ָמה ַה ְפּ ָצ ָצה כָּ ל נֶ זֶ קִ ,משּׁוּם
אוֹתהּ ָשׁ ָעהִ ,ה ְת ְ
ָה ַר ִבּי ַל ֲעמֹד ְבּ ָ
ֶשׁכַּ ָמּה ַדּקּוֹת ק ֶֹדם ָלכֵ ן ָעזְ בוּ ַא ֲחרוֹנֵ י ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֶאת ַה ָמּקוֹם יַ ַחד ִעם ָה ַר ִבּי.
הוּדית ֶשׁ ִה ְתגַּ ְבּ ָרה ִבּ ְמיֻ ָחד ְבּכָ ל ֵעת ֶשׁ ָבּא
ִמ ְת ָבּ ֵרר כִּ י ַה ְשּׁכֵ נִ ים ָה ַע ְר ִביִּ ים ֶשֹּׁלא ָרווּ נַ ַחת ֵמ ַהנּוֹכְ חוֹת ַהיְּ ִ
פּוּסית ,וְ ַא נֵ ס ָמנַ ע
אלית ִט ִ
ָה ַר ִבּי ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִביֶ ,ה ְח ִליטוּ ִל ְפתֹּר ֶאת ַה ְ'בּ ָעיָ ה' ְבּ ֶד ֶר יִ ְשׁ ְמ ֵע ִ
ִמ ַמּ ֲח ַשׁ ְב ָתּם ָל ֵצאת ֶאל ַהפּ ַֹעל.
לוֹמר ֶאת ִפּ ְר ֵקי ַה ְתּ ִה ִלּים ַבּ ָמּקוֹם.
נוֹתר ָה ַר ִבּי כְּ ֶה ְרגֵּ לוֹ ַ
נָ ֵקל ָהיָ ה ְל ַשׁ ֵער ָמה ָהיָ ה ִמ ְת ַר ֵחשׁ ִאלּוּ ָהיָ ה ַ
הוֹב ָילה ֶאת ָה ַר ִבּי ְל ַה ְח ִליט ְלוַ ֵתּר ַה ַפּ ַעם ַעל ִמנְ ָהגוֹ ,וְ כָ  נִ ְמנַ ע ָאסוֹן כָּ ֵבד.
ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א נִ ְפ ָל ָאה ִ
דוֹשׁה ָבּ ֳאנִ יָּ ה ָה ַא ֲחרוֹנָ ה ֶשׁיָּ ְצ ָאה ֵמ ָה ָא ֶרץ
כְּ ח ֶֹדשׁ ְל ַא ַחר ִמכֵּ ןְ ,בּי"ד ְלח ֶֹדשׁ ֱאלוּלָ ,עזַ ב ָה ַר ִבּי ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ְקּ ָ
מּוֹקד ִעם ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ וְ ַא ְל ֵפי ֲח ִס ָידיו .ה'
ירוֹפּה ַה ְדּווּיָ ה ,וְ ָשׁלוֹשׁ ָשׁנִ ים ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ָע ָלה ַעל ַה ֵ
ְלכִ וּוּן ֵא ָ
יִ קֹּם ָדּ ָמם.
'יוֹמן ַהכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִבי' עמ' 179
'גָּ דוֹל ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל' פי"ג; 'זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה' י"ג ְבּ ַמ ְר ֶח ְשׁוָ ן; ַ

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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)מ ְד ַרשׁ ַתּנָּ ִאים ְדּ ָב ִרים טז ט( ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ֶשׁיֵּ שׁ ַל ֲעמֹד ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְסּ ִפ ָירה ֵמ ַה ָפּסוּק ְ)דּ ָב ִרים
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ִ
קוֹמהִ ,מכָּ אן
"אל ִתּ ְק ָרא ַ'בּ ָקּ ָמה' ֶא ָלּא ְבּ ָ
"שׁ ְב ָעה ָשׁ ֻבעֹת ִתּ ְס ָפּר ָלֵ מ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמשׁ ַבּ ָקּ ָמה" – ַ
ָשׁם(ִ :
ֶשׁ ֵאין ְמ ָב ְרכִ ין ַעל ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ֶא ָלּא ְמ ֻע ָמּד".

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּורּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

גיליון מס'  225׀ פרשת שמיני
תשע"ז שנה חמישית
גליון זה יוצא לעילוי נשמת
האשה חשובה
מרת פריידא
בת הרה"ח ר' סיני זינדל ע"ה
תנצב"ה

 פשט על הפרשה 

"וכל אשר אין לו סנפיר וגו' מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו” )יא ,י ,יא(

צ"ב מה שייך נבלתם בדגים שאין בהם שחיטה כלל ,ובת"י אי'
ומן הנייתהון תתרחקון והיינו סחורה דדגים טמאים אין
אסורין בהנאה וג"ז צ"ב למה דוקא נבלתם .וי"ל דמבואר בירו'
פ"ז דשביעית דדוקא בדבר העומד לאכילה אסור בסחורה ולא
העומד לגדל והנה תנן בפ"ג דעוקצין מ"ט דדגים טמאים
צריכין מחשבה לטו"א דסתמא אין עומדין לאכילה )ורק
בכרכים מצוי אוכלין גם לזה ע"ש ( וא"כ הקונה דגים טמאים
חיים מסתמא קונה אותן לגדלן לנוי ומותרין בסחורה ורק
נבלתם דל"ש לגדלן וע" כ קונה אותן לאכילה לכן אסור למכרן.
ובתו"כ דרשו ואת נבלתם תשקצו לרבות יבחושין שסיננן
כדפירש"י וג"ז צ"ב למה כתיב נבלתם .וי"ל דחיים בלא"ה
אסור משום בל תשקצו כמ"ש בשבת צ' ב' וקמ"ל דגם נבלתם
אסורה.
)טעמא דקרא(

עלי שי"ח 
"הקבלת פני רבו"
בימי חול המועד קיימו רבבות עמך בית ישראל את מצות הקבלת
פני רבו ועלו לברכת החג בבית מדרשו של מרן שליט"א בזמנים
המיועדים ,מרגש היה לראות את הקהל הגדול הבאים עם טפם
מכל כנפות הארץ ,והיו עיניך רואות את מוריך.
בתחילת החג ,טרח רבינו שליט"א ועלה למעונו של מרן ראש
הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א לברכת החג ,רבינו בירכו
שיהיה לו רפואה שלימה ומרן רה"י בירכו בחזרה בברכת אגוטן
מועד.
במהלך הביקור דנו גדולי הדור בשאלה הידועה אודות הנאמר
בהגדה של פסח 'עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע
זמן קריאת שמע של שחרית ,וידוע השאלה .והלא מצות הסיפור
יציאת מצרים היא עד עלות השחר ומה ענין זמן קריאת שמע
)שהוא יותר מאוחר( לכאן ,וכדרכם כל אחד ענה לפי ענינו ועיקרי
הדברים הלא הם מובאים בספריהם) ,ראה הגדה של פסח אילת
השחר ,ובספר שיח הפסח(.

* *
ובאותו ענין ,כידוע כי המוני בית ישראל זכו בחול המועד זה
ליכנס אל הקודש פנימה ,לביתו של מרן הגראי"ל ולברך
ולהתברך .מחמת הדוחק הגדול שהיה שם והציבור האדיר שהגיע
זירזו הגבאים המסורים כל אחד ואחד שלא יתעכב כלל ,ורגע
כמימרא נכנסים ויוצאים.
בנושא זה שאלו את רבינו שליט"א כי במשנה ברורה )ריש סימן
רכ"ה( נפסק כי הרואה חכם מחכמי ישראל שלא ראה אותו
שלושים יום מברך שהחיינו וברוך שחלק ,ושאלו כי במציאות
אצל מרן הגראי"ל הזמן כל כך מועט שבקושי אפשר לומר רבע
ברכה ,איך יש לנהוג במקרה כזה ,האם לברך לפני הראיה או
אחרי ,או לא לברך .וענה כי ברגע שרואים אותו יש להתחיל
לברך בפניו ברוך שחלק מחכמתו ,ואפשר גם להמשיך הברכה
שלא בפניו ,ואח"כ שהחיינו  -שזה ברכה על עצם השמחה ,ואין
צריך ברגע הראשון.

דבר העורך 
כידוע שזמן ערב פסח ,הוא הוא הזמן שבו מבערים את
החמץ מהבית ,בזמנים קדושים אלו ,שכולם עוסקים יומם
ולילה בעבודה קשה ,כדי לעשות את רצון הבורא יתברך,
השטן עומד ומתפוצץ ,איך יתכן שכולם יעסקו רק במצוות,
ועוד בדבקות כזו ,ובעבודה קשה ,הרי זה גירא בעינא ,מה
עושה השטן ,הוא מצא עצה נכבדה ,להכניס לחץ בבית ,ועל
ידי זה ,יבואו לכעס ,ואם כן כל העבודה אינה שוה ,וכבר
אמר הבית אהרן מקארלין ,שמעבודה קדושה זו של ערב
פסח ,אפשר להגיע לרוח הקודש ,אבל הכעס הורס הכל.
לפנינו סיפור מדהים ,איך שאשה התגברה על הכעס הטבעי,
ומצאה...
באחת המשפחות ,לא התקיימה הקללה ,שהחמות יש לה
שנאה לכלה ,אלא החמות והכלה חיים זה לצד זה ,באהבה
ואחווה ושלום ורעות ,עד כדי כך ,שהכלה מגיע לבית
החמות בערב פסח ,ועוזרת בנקיון ,ואפילו יש לה יד
חופשית ,לזרוק מהבית ,כל מיני דברים ישנים ,והזמן הטוב
ביותר לעשות את הסדר הוא בערב פסח.
למרות הבית החמים שמשרה החמות ,מכל מקום עננה
רובצת על הבית ,כאשר יש להם שלשה בחורים מבוגרים
שעדין לא מצאו את זיווגם ,ואמה החמות של הכלה שופכת
לבה יומם ולילה בתפילה ,שכבר יוושעו ,וגם הם יזכו להקים
את ביתם.
שנה שעברה בערב פסח הגיע הכלה לבית החמות והתחילה
לנקות את הארון לפסח ,ובדרך כבר בדקה איזה בגדים אינם
בשימוש ,והחליטה לזרקם לאשפה.
החמות שהגיעה לאחר יום עבודה לביתה ,וראתה את הסדר
שעשתה הכלה בארון ,חשכו עיניה ,אמנם הבגדים באמת
היו ישנים ,ולא באו לשימוש אך באחד הבגדים היו לה,
שלשה תכשיטים יקרים ,ששמרה אותם בתוך הבגד הישן,
מחשש עינא בישא.
החמות לא אמרה דבר ,אלא ירדה מיד למטה לאשפה ,כדי
למצוא את הבגד עם התכשיטים ,כשהגיע למטה ,ראתה
שהפח כבר מרוקן ,משמע שהמשאית עברה לפני שעה קלה,
והתכשיטים כבר נמצאים עמוק עמוק בתוך המשאית.
החמות עלתה לביתה ,וכבר תכננה איך לומר להעיר לכלה,
על הנזק הרב שגרמה מחוסר אחריות ,והרי היתה צריכה
לבדוק בכיסים ,אולי יש שם דברים יקרי ערך.
כשעלתה במדרגות ,חשבה לעצמה ,הרי אם אדבר עמה
קשות ,אני יודעת איך זה יתחיל ,ומי יודע איך יסתיים ,אני
אתחיל לצעוק ,והכלה תפגע ,ומי יודע מה יהיה בסוף ,היא
נשכה בשפתיה ,ופתחה בתפילה ,רבונו של עולם ,הכלה
זרקה לי שלשה תכשיטים ,אני שותקת ,ואיני אומרת לה
דבר ,אני מבקשת ממך בורא עולם ,תן לי שלשה תכשיטים
אחרים ,לשלשת בני ,שכבר הגיעו מזמן לפרקם.
החמות נכנסה לביתה ,והודתה מאד לכלה ,על הסדר והניקון
המופתי ,ושניהם יצאו מרוצים.
לא יאומן ,אבל העובדות מדברות בעד עצמן ,תוך חודשיים
כל שלשת הבחורים התארסו ,וכולם קבלו ברוך השם ,כלות
חסודות ,שכל בחור חולם לקבל זיווג כזה ,אשרי האנשים
הידועים לנצל רגעים קשים כאלו ,ולנתבם לדרך הטובה
)ווי העמודים(
ביותר.
בברכת שבת של ום
ק יץ בריא
י צחק גו לד שט וף ) ב " ב (

שו"ת בענייני ספירת העומר
¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ
ש .ספירת העומר ונזדמן לו לעשות קידוש לבנה מה יעשה קודם.
˙. ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ‚‰ Ó‰ .
ש .ספירת העומר וקידוש לבנה מה יקדים דלכאו' יותר תדיר כל חודש קידוש לבנה אבל יותר פעמים יש ברכת ספירת
העומר.
˙.ıÂÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï „ÂÚ ÈÎ ‰¯ÈÙÒ ÌÈ„˜È ˙Ò Î‰ ˙È·· ÏÏÙ˙Ó Ì‡ .
ש .בארחות רבינו הובא בשם מרן החזו"א זיע"א באחד שהגיע לאחר שהקהל סיימו תפילת מעריב והם עומדים לספור
ספירת העומר האם יספור ספירת העומר בציבור אן שיתפלל קודם תפילת ערבית ביחידות והורה החזו"א ברוב עם עדיף.
האם זה משום שסובר שברוב עם עדיף על תדיר או מטעם שיטת המור וקציעה שאפשר להקדים ספירת העומר למעריב
משום דאורייתא מקדימים לדרבנן.
˙.ÛÈ„Ú ÌÚ ·Â¯„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò„ ‰‡¯ Î .

‰¯ÈÙÒ‰ ÈÓÈ
נהגו העולם לשיר בימי הספירה 'וספרתם לכם ממחרת השבת' )ויקרא כב ,טו( צ"ע איך נוהגים כך ,הרי אמרו חז"ל )סנהדרין קא,
א( ת"ר הקורא פסוק של שיר השירים ועושה אותו כמין זמר וכו' ,רש"י מפרש שם ,שזה נכתב לרבותא וא"כ כ"ש שאסור

לשיר פסוק מן התורה.
˙.‰ÂˆÓÏ Ê¯ÊÏ Í¯Âˆ ‡Â‰ Ô‡ÎÂ ,‡"·˘¯‰ ·˙Î˘ ÂÓÎ ¯˙ÂÓ Í¯ÂˆÏ .
ש .חולה שרוצה לחזק את רוחו ,האם מותר לנגן בעבורו בכלי זמר.
˙.‰Ú ˆ· .
ש .חתן ביום ל"ג בעומר האם צריך לצום.
˙.‡Ï˘ ‰ÓÂ„ÓÎ .
ש .קטן האם יכול להוציא קטנים כמותו בברכת ספירת העומר.
˙.‡Ï .
ש .בברכת ספירת העומר שחברו מוציא אותו ידי חובה ובטעות ענה על ברכתו ברוך וברוך שמו האם יצא או שצריך לברך
מחדש ולספור בעצמו.
˙.‡"¯‚‰ ˙Ú„ ÍÎÂ ˜ÙÒ ÈÂ‰„ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È .
ש .בספר סדר היום מבאר ענין ספירת העומר בבית הכנסת משום 'ברוב עם הדרת מלך' צ"ע א"כ אדם שיש לפניו ב' מנינים
מנין אחד קטן ומנין אחד גדול יותר ויש בו יותר 'ברוב עם הדרת מלך' האם לפי דבריו כך צריך לנהוג להתפלל במנין הגדול
יותר משום 'ברוב עם הדרת מלך'.
˙.·ÈÈÁ ÔÈ‡ .
ש .האם מותר לעבור דירה בימי ספירת העומר.
˙.Ï‡¯˘È ı¯‡ ·Â˘È ÌÂ˘Ó ‰Ê· ˘È˘ Ï‡¯˘È ı¯‡· Ë¯Ù·Â ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÈÓÈ· ‰¯È„ ¯Â·ÚÏ ¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘ ÔÈ‡ .
˘¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÈÓÈ· ‰¯ÓÊÂ ‰¯È
ש .אדם שבימי ספירת העומר שר בדרך לימודו והשיר מעורר בו המחשבה בתורה.
˙.‡„ÈÙ˜ ÔÈ‡ .
עושים הכנסת ספר תורה בימי ספירת העומר האם מותר לעשות תזמורת ורקודים ומחולות.
˙.ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ .
ש .אם עושין סיום מסכת בתלמוד תורה )חיידר( ונותן לה חשקת התורה האם מותר לעשות תזמורת בימי ספירת העומר.
˙.ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ .
ש .הרב בקהילה שלו שכח באחד הימים של ספירת העומר לספור ספירת העומר ,והוא רגיל לספור בקול רם ואיכא בזה
כבוד התורה ובזיון אם לא יספור אי שרי לסמוך על מ"ש הראושנים והובא בשו"ע סי' תפט ס"ח כל יום היא מצוה בפני
עצמה.
)אשיחה ח"ב(
˙.ÁÎ˘˘ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈÂ ˘ÈÈ·˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï ‡Â‰ .

ÌÈ¯·„ ‰ ÂÓ˘Â ÌÈÚ·¯‡· ˙È ˜ ‰¯Â˙‰Â

)אבות ו ,ו(

‰ÁÈ˘ ËÂÚÈÓ
נשאל רבינו אם מותר לספר סיפורים באמצע הלימוד אם אין בזה משום ביטול תורה ,והשיב שהכל לפי הענין לפעמים
שזה מועיל לתורה .עי' ארחות יושר סי' ב' בשם החזו"א שגדר דברים בטלים שאם מדבר עשרה דקות כבר צריך להיות
איכפת לו ,וע"ש שהביא בשם הגר"א בפירוש מיעוט שיחה הכונה להיפך בחיוב ,לחייב מיעוט שיחה .שאם ילמוד אדם
הרבה בלי הפסק דעתו תתבלבל עליו .וע"כ בכדי לאוקמי גירסא ,צריך הוא מזמן לזמן לשיחה קלה.
‰Â Ú
כותב רבינו ,באמת כל המריבות בבתים ושאין שלום בית שמצוי מאד בזמנינו רובן ככולן באין ע"י גאוה ואם כל אחד היה
מחזיק בענוה ולא היה אכפת לו על כבודו ועל גאותו היה רוב המחלוקת מסתדרים בשלום דוק ותשכח שהענוה אמיתית
היא רפואה בדוקה ואמיתית לרוב הבעיות שיש בזמנינו והשי"ת יערה עלינו רוח טהרה ממרום שנזכה לענוה אמיתית.
)מנחת תודה(
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לטהרה ,ולא סיבה-לטהרה .ולא יועיל מה שאנשים ישנו את המציאות.

עקירת חטא ,זה עבודה של כל החיים .כל מעשה-טוב שעושה,
מועיל לנקות ,ועדיין היה מה לנקות...

סיבת היציאה ממצרים
כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים להית לכם לאלהים והייתם קדשים
כי קדוש אני (שמיני יא ,מה) פרש"י ,ד"א ,כי אני ה' המעלה אתכם .בכולן
כתיב :והוצאתי .וכאן כתיב :המעלה .תנא דבי רבי ישמעאל ,אלמלא לא
העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאין בשרצים כשאר
אומות ,דיים .ומעליותא היא גבייהו ,והוא לשון "מעלה".
ויל"ע ,למה תלה איסור שרצים ביציאת-מצרים ,ולא כשאר המצוות שניתנו
בהר סיני? וי"ל ,בפרשת שמות (ג ,יב) כתוב ,שאמר ה' למשה :וזה לך האות
כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על
ההר הזה .מבואר ,שאי אפשר ליתן תורה כשנמצאים בין-המצרים .נמצא,
שהיציאה ממצרים ,היא סיבה שייאסרו בשרצים[ .כעין מש"כ האבן-שלמה (פרק ה

ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך
וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה ה'
(שמיני ט ,ז) פרש"י ,שהיה אהרן 'בוש' וירא 'לגשת' .א"ל משה :למה אתה
בוש ,לכך נבחרת .מדוע לא הזכיר גם :למה אתה 'ירא'?
וי"ל כי היראה באה מחמת הבושה ,ולכן הזכיר את 'הסיבה' ליראה.
ולמה לא ניגש ,הלא נצטווה? ואם היה בוש ,מה חידש לו משה כשאמר
לו :לכך נבחרת .הרי ידע מזה שנבחר ,ובכל זאת היה בוש וירא? כתב
הרמב"ן ,אצל אהרן קדוש ה' ,היה חטא העגל היחיד שבו חטא ,והוקבע
בנפשו בבחינת :וחטאתי לנגדי תמיד ,והיה נדמה לו כאילו צורת העגל אות ד בהג"ה אות ג) הראשונים לא רצו שבמקום קיבוצם ישתתף מעשה-ידי-אדם שמא יהא בהם
שם מעכב בכפרותיו  ...ולכאורה ,אהרן עשה תשובה מאהבה ונהפך מעשה א' שלא בכוונה קדושה ,ועל כן הסתופפו בין האילנות תחת מעשה ה' עכ"ל].
לזכות ,ולמה תמיד היה נראה לו כתבנית
שבירת אוכלים
העגל?
וכל כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר
"אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא
כל
של
עבודה
זה
חטא
לעקור
וצ"ל,
בתוכו יטמא ואתו תשברו (שמיני יא ,לג) בת"כ
תטמאו בהם ונטמתם בם" (שמיני יא ,מג)
מועיל
עדיין
הכל
טוב,
מעשה
וכל
החיים.
איתא ד"א אותו אתה שובר על טהרתו ואי
מספר אחד מבאי ביתו הקרובים של רבנו שליט"א :ראיתי
לנקות את החטא והיה עדיין מה לתקן.
אתה שובר אוכלים ומשקים לטהרתו.
בעיני לפני הרבה שנים ,כשבאו להגיש לרבינו צלחת עם
וצ"ב מאי ס"ד שיועיל שבירת אוכלים
רק ישראל ראויים להיות חיים
תפוחי אדמה כתושים ,ובדיוק לפני שהניחו את הצלחת
ומשקים לטהרתם ,דבשלמא כלי שנשבר
אמיתיים לעוה"ב
על השולחן ,נפלה הצלחת ,ונבקעה לשני חלקים ,עם
נטהר כיון שאין עליו שם כלי ,אבל אוכלים
דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר
המאכל שבתוכה ,ולפתע רואים עינינו שבמקום שנתפצל
ומשקים שנשברו הם עדיין אוכלים ובמה
תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ (שמיני
האוכל ,נמצאה שם נמלה! והי' הדבר לפלא .ושמח רבינו
הם יטהרו? והנה תוס' בפסחים ל"ג ב'
יא ,ב) פרש"י ,לשון חיים ,לפי שישראל
מאד .ראינו בחוש את דברי חז"ל הקדושים "אין הקב"ה
הוכיחו מזה דפחות מכזית לא רק שאינו
דבוקים במקום ,וראויין להיות חיים ,לפיכך
מביא תקלה לצדיקים".
מטמא אלא גם לא מקבל טומאה דאל"כ
הבדילם מן הטומאה ,וגזר עליהם מצוות.
וכגון דא ,קרה פעם לאחד מנכדותיו תחי' שהכינה מרק
פשיטא דלא מהני להו שבירה עכ"ד.
ולאומות העולם לא אסר כלום .הפסוקים
אמנם עדיין צ"ב דמ"מ כיון שהאוכל
לרבנו שליט"א ,ובטעות לקחה מים מגולים למרק ,ולא
לא מדברים מטומאות ,אלא מבעלי-
נטמא כשהי' כזית ועדיין שם אוכל עליו
חיים האסורים באכילה ,אבל גם זה נקרא
זכרה שרבנו מקפיד על זה .סופו של דבר קרה שהמרק
מאי ס"ד שירד ממנו הטומאה? וראה
טומאה (כמפורש בהמשך הפסוקים).
נשרף ולא היה ניתן לאוכלו.
באבי עזרי הל' טומאת אוכלים פ"ד ה"א
ישראל ראויין להיות חיים  -זהו לעוה"ב,
שכתב דס"ד דשבירה מועיל משום שינוי
החיים האמיתיים הם החיים הנצחיים .אף
על פי שגם לחסידי אומות העולם יש חלק לעוה"ב( ,רמב"ם תשובה ג ,ה) אבל וקמ"ל שלא מועיל משום שינוי אלא רק משום שנתבטל משם כלי ולכן
מדרגת העוה"ב שלהם ,אינו כשל ישראל .באמת צריך לדעת ,מה חסידי באוכלים לא מועיל שבירה עי"ש.
אומות העולם יקבלו בעוה"ב? הרי לא שייך שם הנאות ותענוגי העוה"ז .ועדיין צ"ע דהא בשבירת כלי אפשר לטהרו או משום דאינו כלי ורק בכלי
וישראל יתענגו בתורה ,ובמה יתענגו הגויים שמה .וצ"ל שיהיה להם מצינו טומאה ולא בחתיכת חרס ,או לחדש טהרה ע"י שנשתנה היינו אע"פ
בחינה אחרת של גמול ,לא כשל ישראל (והעירו לעיין בזוהר פקודי דף רסח ע"א דיהי' כלי אלא דנשתנה ובודאי אין לחדש דיהי' טהור מחמת דנשתנה
וזוהר חדש רות דף עח ע"ב) .ויתכן שהגמול שלהם לא נחשב שהם חיים שמה ,לכן להיות דבר אחר .וע"כ היינו מבינים דזה משום דאינו דבר ששייך בו דין
טומאה וא"כ באוכל פשוט דלא יועיל לטהר ע"י שבירה.
רק ישראל ראויים להיות חיים.

הקושי בידיעת הבהמות
"זאת החיה" פרש"י מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה אותה לישראל:
זאת תאכלו ,וזאת לא תאכלו .למה הוצרך להראותם ,ולא הסתפק לומר
להם?
בגמ' חולין [מב ].מובא שה' תפס מכל מין והראה למשה ואמר לו זאת
אכול וזאת לא תאכל .בגמ' מנחות כט .מובא שמשה התקשה בשרצים,
עד שה' הראה לו באצבע .למה נתקשה בזה והוצרך להראות לו הכל?
עוד צ"ב ,הבהמות והחיות הכשרות ,המה מועטות .גם העופות הכשרים
מועטות .אז די להראות את המועט ,ויידעו את המרובה שאיננו כפי
שלימדם משה? ולמה להראות את המותר-והאסור גם יחד?
ואולי כדי להראות את כל המינין ,כי ברבות הימים אנשים יורידו
סימנים מתחילת גידולם[ ,כמו שמצאו בזמנינו דרכים להוריד קשקשים מתחילת
יצירתם] ,ויידעו מי אסור ומי מותר .שהרי סימני טהרה  -הם סימן-

הכשר במקצת מים
מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה
בכל כלי יטמא( .שמיני יא ,לד) הערוך לנר כריתות ט"ו ב' מוכיח מכמה
מקומות שמספיק ביאת מים על קצת מהאוכל ולא צריך שיבוא מים
על כולו ממש עי"ש .ולכאורה זה מוכרח דאל"כ הי' צריך להיות ביאת
מים בכולו ממש אפי' בתוך הפרי ,וזה ודאי לא שייך וע"כ מספיק ביאת
מים בקצתו וי"ל.

טבילה לגר בשבת
אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור ונגע בנבלתם יטמא( .שמיני יא ,לו) יש
לעיין לכאורה לשיטת הכס"מ (פ"ו מאבות הטומאה) דאין נטהר הטובל עד
שיוצא מהמקוה ,צ"ע אמאי אסור לטבול בשבת ,הא כשנכנס אינו נטהר,
ולצאת הוי פיקו"נ? וכתב רבנו :י"ל דכשאחד עושה פעולה שעי"ז יתוקן
דבר לאחר זמן ג"ז מקרי תיקון נמצא דבטבילתו עושה שיתוקן ביציאתו.

כ' הרמ"א (סי' רצ"ב סעי' ב') "ונהגו שלא לקבוע מדרש בין מנחה למעריב ,אבל אומרים פרקי אבות בקיץ ושיר המעלות בחורף ,וכ"מ לפי מנהגו" .ולכך נביא בשבועות הקרובים
אי"ה כל שבוע דבר תורה על פרק א' מדברי רבנו שליט"א בשיעור שמסר בביתו על פרקי אבות .ונדפסו בס' ימלא פי תהלתך עיונים והבאנו מעוד כמה ספרים ,עם כמה הוספות
מרשימות תלמידים .וראה בספר בדרך עץ החיים ח"ב עמ'  :465בהיות מרן הגרא"ז מלצר זצ"ל אברך צעיר בקובנה היתה לו קביעות ללכת בכל שבת אחה"צ לרשכבה"ג רבי
יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל ולדבר עמו בלימוד .וסיפר הגראז"מ זצ"ל שבשעת הריתחא דאורייתא שהיתה אז מידי שבת בשבתו היה ר' יצחק אלחנן מפסיק את אותה ריתחא
דאורייתא ואומר :כתוב ברמ"א שאומרים פרקי אבות בקיץ א"כ צריך להגיד והתחיל לומר פרקי אבות בנעימה מיוחדת.

זכות ישראל בעולם הבא
"כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב שנאמר ועמך כולם צדיקים"
הנה בפסוק לא כתוב שיש לכולם חלק לעוה"ב אלא כתוב שכולם צדיקים ,וא"כ
התנא הי' צ"ל כל ישראל צדיקים ופשיטא דהעוה"ב מיועד לצדיקים דאל"כ למי?
וי"ל דבאמת אין כולם צדיקים ,ומצינו על גדולי האמוראים שהחזיקו
עצמם לבינונים (עי' ברכות ס"א ב') ,אלא דלענין יירשו ארץ דהיינו חלק
לעוה"ב עמך כולם צדיקים ,דלכל אחד יש גם דברים טובים שיזכה
בעבורם ,וממילא אע"פ שיצטרך קודם להתנקות מהחטאים בגיהנם
אבל אח"כ יירשו ארץ ,וזה קמ"ל דלענין לזכות לעוה"ב עמך כולם
צדיקים ,משא"כ הגוים לא יקבלו גם אח"כ חלק לעוה"ב.

גדלות שמעון הצדיק
"שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה"
הלשון כנסת הגדולה משמע שהיו מתכנסים ביחד ,והנה על תפילת י"ח
איתא במגילה (י"ז ב') שתיקנוה ק"כ זקנים וכו' ,ומסתבר דלזה נתכנסו
כולם ביחד.
ויל"ע מה המיוחד בשמעון הצדיק שנקרא במתני' בתואר הצדיק יותר
מאחרים [ומש"כ על יוסף תואר צדיק י"ל משום שעמד בנסיון עם אשת פוטיפר ,ועל
(פ"א מ"ב)

בנימין י"ל שכתוב הצדיק כיון דמת בעטיו של נחש בלי חטא ,כדאיתא בב"ב י"ז א']

ויתכן כיון דבבית שני היו הרבה כהנים גדולים שאינם הגונים
ט' א') משו"ה הודגש שהוא לא הי' כמותם אלא הי' צדיק ,ועוד יתכן
משום המעשה המובא ביומא (ס"ט א') על אלכסנדרוס מוקדון דכיון
שראה לשמעון הצדיק ירד ממרכבתו והשתחוה לפניו וכו' ,אמרו לו
מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי זה ,אמר להם דמות דיוקנו של זה
מנצחת לפני בבית מלחמתי ,וזה הי' דבר מיוחד בו.

(עי' יומא

לתת צדקה להגון יותר
שם .הנה בגמ' ב"ק טז ,ב איתא 'דרש רבא ,מאי דכתיב :יהיו מוכשלים
לפניך בעת אפך עשה בהם? אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו
של עולם ,אפילו בשעה שעושין צדקה ,הכשילם בבני אדם שאינן
מהוגנים ,כדי שלא יקבלו עליהן שכר'.
ומבואר בנימוק"י דהכונה כאלה שאין ליתן להם צדקה ומיירי שהם
ידועים לאינם מהוגנים דאז לא יהי' להם שכר כלל ,אבל ברבינו יונה
אבות פ"א משנה ב' משמע דמיירי בכאלה שיש מצוה ליתן להם
צדקה והוכיח מזה דיש יותר שכר ליתן להגון לכן צריך להקדים להגון
מאינו הגון .וכ"כ באהבת חסד דיני מצות הלואה פ"ד סעיף ג'.
ולסברת הנימוק"י אין ראי' להיכא דלשניהם יש מצוה ליתן ,דצריך
להקדים להגון ומ"מ מהא דב"ב דף ח' משמע דיותר יש ליתן להגון
ונהי דאח"כ אמר יכנסו הכל מ"מ מזה מסתמא לא חזר מזה דיש
להקדים להגון( .אילת השחר שם)

על מה העולם קיים
"על ג' דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמ"ח"
ברע"ב מפרש שאלמלי לא קבלו ישראל את התורה לא נבראו שמים
וארץ ,דכתיב אם לא בריתי יומם ולילה חוקת שמים וארץ לא שמתי,
והנה מדכתיב חוקת שמים וארץ לא שמתי ,ולא כתוב שמים וארץ לא
שמתי ,מדויק דלא רק שמים וארץ לא שמתי ,אלא גם חוקת שמים
וארץ לא שמתי ,דכל חוקי הטבע שנקבעו בעולם הכל משום התורה.
והנה עד מתן תורה העולם לא עמד על התורה ,ואעפ"כ התנא מקדים
לומר על התורה ורק אח"כ כתב ועל העבודה וגמ"ח?
וי"ל כיון דהעולם בעיקר עומד על התורה ,ובאמת לפני מ"ת לא הי'
כ"כ טוב ,בדור אנוש כתוב שהקב"ה הציף את שליש העולם ,ובמבול
הקב"ה החריב את כל העולם ומתו כולם חוץ מנח ואשר אתו בתיבה,
וגם מנח עד אברהם לא הי' כ"כ טוב ,וזה כיון שהי' לפני מ"ת ,ובפסחים
(קי"ח א') איתא דכ"ו דורות שהיו לפני מ"ת נתקיימו בחסד של הקב"ה,
ואע"פ שהעולם תמיד עומד בחסד אבל בדורות אלו הוצרכו לחסד
מיוחד ,והחסד הי' משום שאח"כ יקבלו את התורה.
והנה בגמ' חולין פ"ט א' אמר רבי אילעא אין העולם מתקיים אלא בשביל
מי שבולם את עצמו בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימה.
ויש להבין מדברי משנה דהעולם עומד על תורה עבודה וגמ"ח ,והכא
(שם)

קתני דעל מי שבולם פיו בשעת מריבה?
וי"ל דבאמת העולם עומד על שלשה דברים תורה עבודה וגמילות
חסדים ,אמנם זהו דוקא כשהעולם עומד באופן הרגיל ,אבל בזמן שיש
זעזועים בעולם כבר לא יועיל לא תורה ולא עבודה ולא גמילות חסדים,
ואז מועיל רק בולם פיו בשעת מריבה ,ובזמן שיש מחלוקת בעולם ,יש
זעזועים בעולם ,ואז מהני רק בולם פיו.

ענין אבק חכמים
"והוי מתאבק בעפר רגליהם" (פ"א מ"ד) ברע"ב מפרש כלומר שתלך
אחריהם שהמהלך מעלה אבק ברגליו ,וההולך אחריו מתמלא מאבק
שהוא מעלה ברגליו.
צ"ב דא"כ העיקר בזה הוא מה ששומע ולומד מהחכמים תורה ,ולמה
התנא מבטא את זה בלשון מתאבק בעפר רגליהם.
ואומרים דהגר"ח מוולז'ין הי' מפרש המשנה כפשוטו ,אמנם צ"ב מה
הענין להתאבק בזה.

סופו בטל בדבר תורה
ובוטל מדברי תורה וכו' (פ"א מ"ה) הנה באותו זמן שמרבה שיחה עם
האשה פשיטא דבוטל מדברי תורה ,וא"כ צ"ל דהכונה שזה יגרום
שיתבטל מדברי תורה עוד יותר מהזמן הזה שמדבר.
ומש"כ וסופו יורש גיהנם ,צ"ב דהא כביכול הגיהנם יורש אותו רח"ל
ולא הוא יורש הגיהנם וי"ל.

עשית רב
"עשה לך רב" (פ"א מ"ו) ברע"ב מביא מהרמב"ם דאע"פ שאינו ראוי
להיות לך לרב עשה אותו רב עליך ולא תלמוד בינך לבין עצמך.
צ"ב דאם אינו ראוי להיות לך לרב ,למה התנא אומר עשה לך רב ,במה
הוא נקרא רב.

באים לדין
"יהודה בן טבאי אומר וכו' וכשיהיו בעלי דינין עומדים לפניך יהיו
בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעינך כזכאין כשקבלו
עליהם את הדין" (אבות פרק א' משנה ח')
ויש להבין אמאי שניהם רשעים כשהן באים לדין הלא רק א' מהם הוא
רשע ולמה יהיו בעיניך שניהם כרשעים?
ונלמד מהכא יסוד גדול שבאים שנים לדין תורה ויש מריבה ביניהם
בזה גופא כבר שניהם אינם כ"כ בסדר.
צדיקים לא באים לדין תורה (ועי' בגמ' שבועות כ"ח ע"ב תוד"ה חלה).

אהבת השלום
"הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלו' ורודף שלום"
משמע דאוהב שלו' ורודף שלו' זה ב' דברים ,ובעצם התנא יכל לומר
פשוט שצריך לאהוב ולרדוף שלו' ולמה צריך לומר הוי מתלמידיו של
אהרן ,האם בדרך אגב בא להזכיר את צדקותו של אהרן שהיו בו מידות
טובות אלו וי"ל.
"הוא היה אומר נגד שמא אבד שמיה ודלא מוסיף יסיף ודלא יליף
קטלא חייב ודישתמש בתגא חלף" (פ"א מי"ג) שח רבנו :הגרי"ס פעם
שינן הרבה פעמים את המשנה הזו לחיזוק בלימוד התורה.
(פ"א מי"ב)

אין דבר תלוי בי
"הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא
עכשיו אימתי" (מש' יד)
סיפר רבנו ששמע מהגאון ר' שרגא גרוסברד ,ששמע מהמשגיח
דגרודנא הגה"צ ר' שלמה הרכבי זצ"ל הי"ד בשם המדרש (ל"מ כעת)
שיש ציפור אחת שרגישה לריחות [וצריך לדעת שבד"כ בעלי חיים לא רגישים
לריחות רעים כבני אדם ,חוץ מאותה ציפור שרגישה לריחות] ,וסובב הקב"ה
שלציפור זו בעצמה יהיה ריח רע ,ולכן כל מקום שהיא נמצאת היא
מואסת בו ,ונודדת כל הזמן למקום אחר וכו' ,כי חושבת אולי מקום
אחד יהיה יותר טוב ,אבל גם שם יש ריח רע ויוצא שלכל מקום
שהולכת מרגישה שיש שם ריח רע ,רק לא משערת לעצמה שהריח
בא ממנה.
וזה משל לבני אדם שתמיד תולים את הבעיה באחר ,ורק לא בהם.

>>>

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

להגביה רגלים לפני היו לרצון | נשאל רבנו האם כשעומדים אחרי שמונה
עשרה לפני היהיו לרצון האחרון ועונים קדושה האם צריך להגביה הרגליים
כרגיל ,או שזה נחשב עקירה ואסור? ואמר רבנו שפשוט שזה לא עקירה
ומותר להגביה.
ממתנים לרבנו כשהגיע למודים | בתפילת שחרית בבית רבנו בימות החול
ממתין הש"ץ עד שיסיים רבנו תפילתו ואז מתחיל חזרת הש"ץ ,ובדר"כ
זה כעשר דקות אחרי תחילת תפילת הלחש.
אכן פעמים שמאריך רבנו בתפילתו בביתו כ 13-דקות [א"ה ובשנים יותר
מאוחרות מפאת חולשתו מקצר].
פסיעת רגלים בחזרת הש”ץ | בחזרת הש"ץ כשמגיע הש"ץ לסוף ברכת
מחיה המתים ,מזדרז בדר"כ רבנו לסיים תפילתו ולפסוע הג' פסיעות,
ולעתים קרובות פוסע הג' פסיעות אפילו לאחר שחתם הש"ץ מחיה המתים,
ומיד כשמסיים שב למקומו [לקדושה] ללא שום שהייה.
רבנו פוסע בדר"כ את הג' פסיעות לאחר שמונה עשרה סמוך לקדושה
[קצת לפניה או קצת אחריה] וכשפוסע סמוך לסיום ברכה של חזרת הש"ץ ,פוסע
הג' פסיעות ושוהה מעט עד שיסיים הש"ץ את הברכה [מסתמא כדי לענות
אמן או למעט הדיבור באמצע חזרת הש"ץ] ואח"כ משלים את הכריעות של עושה
שלו' במרומיו וכו'.
כשלא יכול לפסוע | כשהיה רבנו מתפלל בישיבה קטנה והיו ממתינים
לו ,ולפעמים כשגמר תפילתו היה עומד בחור מאחוריו והוא לא היה
יכול לפסוע ,לא היה אומר 'עושה שלום' עד סוף חזרת הש"ץ כדי שלא
להפסיד את חזרת הש"ץ
לומר בחזרת הש"ץ יה"ר | העירו לרבנו שמי שפסע ג' פסיעות שלאחר
שמונה עשרה בזמן חזרת הש"ץ אסור לו כעת לומר היה"ר שייבנה ביהמ"ק
וכו' שרגילים לומר אז ,כיון שצריך לשתוק ולהקשיב לחזרת הש"ץ.
ואמר רבנו אין הכי נמי ויאמר בסיום חזרת הש"ץ[ .א"ה וראה באשי ישראל עמוד
רמ"ז שכן דעת הגריש"א ,ודעת הגרש"ז שיאמר אחר ברכת אבות ודעת הגרח"ק שיכול לומר מיד]

לפסוע אחרי קדיש | שאלו את רבנו דיש מנהגים שונים אצל חזנים בענין
הפסיעות שקודם תפילת לחש במנחה וערבית .יש האומרים תחילה החצי
הקדיש ואח"כ פוסעים לאחור ולפנים ,ויש שעושים הפסיעות בסוף "אשרי"
או בסוף "השכיבנו" קודם הקדיש .ואמר רבנו מדינא הרי לא צריך לפסוע.
ונשאל האם מי שרוצה לפסוע האם יש חשש הפסק אם יעשה כן אחר
הקדיש ואמר רבנו לא שייך כאן הפסק .הפסק זה רק בדיבור ,פסיעות
זה לא הפסק[ .א"ה וראה תהלה לדוד סימן קי"א]
גארטל בתפילה | כשהיה רבנו בביה"ח ,ורצו שילבש את הבגדים של
הבית חולים סירב ורק אחרי שיצאו שאל את נכדו האם יודע אם הם
בדקו את זה משטענז? ואחרי שביררו שאכן בדקו הבגדים ,הסכים ללבשם.
ובשעת התפילה לבש את הפארק מעל הבגדים ,וחגר גארטל כי רצה
שיהיה לו חגורה בבגדו [ובבגדים אלו אין חגורה].
הנץ הנראה בקרית ספר | שח לנו הגר"י שוב שליט"א עוד לפני אכלוסה
של העיר זכיתי ללבן כמה נושאים עם רבינו שליט"א ,וקיבלתי הוראות
ברורות כיצד לקבוע את זמני היום בעיר
לגופו של ענין :הנץ הנראה בקרית ספר .רקע :מתחילת הישוב היה מנין
נץ אחד (אשכנזים וספרדים) בזמן הנץ המוקדם (אסטרונומי) לאחר שהספרדים
רצו לאחר לזמן הנץ הנראה (בהתבסס על טבלאות של הרב בעדני מישוב חשמונאים
הסמוך) פרשו והקימו מנין לעצמם והמנין האשכנזי המשיך בזמן האסטרונומי.
ועיקר הפולמוס עורר ח"א שבפועל לא רואים את השמש רק לאחר הרבה
זמן משעת הזריחה החשבונית .הנ"ל העלה את הדברים אצל מרן הגרי"ש
אלישיב זצ"ל בזמן ביקור מרן הגר"ח שיבדל"ח בחול המועד של אותה
שנה ,הגר"ח הביא בשם החזו"א שבב"ב היות והזמן בין הנץ האסטרונומי
לנראה הוא מס' דקות לא חש החזו"א כ"כ ומרן הגרי"ש אמר שאם זה
כ"כ הרבה זמן ראוי לחוש

כאשר הצגתי את הדברים בפני מרן שליט"א אמר לי "העס קען ניט זיין
אין א"י אזא אונטער שייד ,כלומר בא"י הפרש כ"כ גדול הוא אינו הגיוני.
וביאר שחייב להיות שיש הרים גבוהים קרובים שמסתירים ,וע"כ הורה
לא לשנות את זמן התפילה בבית הכנסת ולהמשיך להתפלל שם עם הנץ
האסטרונומי( .יצויין שבתחילת הפולמוס היה מופיע בלוח זמן הנץ כ 3-דק' מוקדם יותר (לפי
גובה  300מטר) ובעקבות הפולמוס הוכרע ע"י הרבנים לאחר לפחות את זמן
הזריחה לפי גובה פני הים כך שהנץ מאוחר מעט.
לא להשאר יחידי | פ"א בסיום תענית בתפילת מעריב בבית רבנו אחד
המתפללים האריך בתפילתו ונשאר אחרון ,ורבנו שליט"א נשאר לעמוד
במקומו ולא הלך לחדרו לאכול אחר התענית ופתח ספר ולמד שם ,עד
שהלה סיים תפילתו ואז יצא לחדרו.
וכנראה שחשש לדברי השו"ע (סי' צ' סעי' ט"ו) אם נשאר אדם יחידי מתפלל
בבהכ"נ שבשדות או אפי' בבית הכנסת שבעיר ,אם היא תפלת ערבית
(שמתפללים בלילה) ,חייב חבירו להמתין לו עד שיסיים תפלתו ,כדי שלא
יתבלבל בתפלתו( .ויש מחמירין אפילו ביום ,ובב"ה שלנו שהם בעיר)( ,הטור ומרדכי בשם
ר"י והר"י פ' קמא דברכות) .ואם מאריך בבקשות ותחנונים ,אינו חייב להמתין לו.
תפילה במיושב | ת"ח אחד שבר את רגלו ,ושאל על תפילת ר"ה אם
יתפלל לאט במיושב או מהר בעמידה? והשיב רבנו שאמר מרן החזו"א
ז"ל שעדיף להתפלל שמונה עשרה במתינות מיושב ,מלהתפלל במהירות
מעומד [א"ה ועיין משנה ברורה סימן צ"ד ס"ק ל'].
והוסיף רבנו דנראה דמ"מ אפשר לקיים שניהם ,שיכול להתפלל מעומד
במתינות ,וכשירגיש עייפות או חולשה שישב וימתין בשהייה ,ואח"כ
ימשיך במעומד עד הסוף ,והכי שפיר טפי שמקיים שניהם( .אעלה בתמר
מתורת החזון איש  -עמ' ט"ו)

בסגול | השיב רבינו בשנת תש"ס במכתב לשואל ,ששאל
מוריד הגשם ֶ
איך צריך לומר מוריד הגשם – בסגול ,או מוריד הגָ שם – בקמץ .והשיב
לו רבינו בכת"י קדשו :רוב רבנים סוברים גֶ שם [בסגול] אבל דעביד כמר
עביד ודעביד כמר עביד.
ובשנים מאוחרות אמר רבנו בשיעור :הנה יש חיבור שלם בשם ס' ברכות
החיים לרבי חיים קרויס זלל"ה שהאריך שיש לומר מוריד הגשם בסגול
ולא בקומץ.
ויש להביא ראי' לדבריו מסידור ר' הירץ ש"ץ שיצא בשנת ש"כ[ .ובשנים
האחרונות יצא עם הסכמת רבנו] ששם ניקד בסגול .ורבנו שליט"א אומר בסגול.
אמר בעבורו אל תמנע מים
כתב הגר"א גינחובסקי זצ"ל :יש לשאול ,מהו הדין אם אמר בחורף בברכת
השנים במקום 'ותן טל ומטר לברכה'' ,בעבורו אל תמנע מים' ',דזה מהפיוט
של תפילת גשם .והיה נראה דשפיר דמי .אך שמעתי דשאלו כך את הגאון
אילת השחר שליט"א ,וקאמר דבפשוטו לא מהני.
ונראה דטעמו של רבנו שליט"א דמנא לן דמים כוונה לגשם ,שמא הכוונה
שמבקש שיהיו לו מעינות ובארות לשתיה ולרחיצה ,ואע"פ שהפייטן נתכוין
לגשמים ,מכל מקום לא קאמר להדיא .ולפי זה אם יאמר בעבורו אל
תמנע גשם ,יצא .וכן לאידך גיסא ,אם יאמר 'ותן טל ומים לברכה' ,לא
יצא .אך יש לחלק ,דהתם ממשיך לומר על פני האדמה ,וזה מורה יותר
על גשם מאשר על מים דמעיינות ובארות ,וצריך עיון.
אך העירו דיש לבאר דברי האילת השחר באופן אחר ,דמניעה אכתי אינה
חשובה נתינה וצריך תלמוד( .פרורים משולחן רבנו פר' לך לך תשעו)
נגינה של אשה | יל"ע אם מותר לשמוע נגינת כלי שיר ע"י אשה? ושמעתי
ששאלו את החזו"א זצ"ל האם יש בזה משום קול באשה ערוה ואיני יודע
מה הוא הכריע.
ובערוך השלחן או"ח סימן ע"ה סעיף ח' כתב דמותר עיי"ש ,ואין להוכיח
מהא ששמעו בני ישראל את שמרים לקחה את התוף בידה ,כיון שזה הי'
לפני מ"ת( .אילת השחר בשלח טו ,כא)

<<<
אדם עושה לא בסדר ,אח"כ בא למקום אחר וגם שם עושה לא בסדר,
וכשקשה לו ושלא מסתדרים הענינים במקום ,הוא מתאונן ואומר
המקום לא טוב ...במקום להבין ש"הוא" הלא בסדר( .מזקנים אתבונן ח"ג
עמ' )36

*
שמעתי ממרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א שעורר כמה
פעמים שהאדם צריך להימנע מלסמוך על מה שאחרים ילמדו תורה
או יתנו צדקה לעילוי נשמתו ,שהרי זה כמו קבצנות ולחיות כמו קבצן
זה קשה ומר ,אלא החי יתן אל לבו לעסוק בעצמו בתורה ובמצוות
בחיים חיותו כפי יכולתו שהרי אם אין אני לי מי לי.

מעלת השתיקה
"ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה"

(פ"א מי"ז)

ברע"ב מפרש מי

ששומע חרפתו ושותק .צ"ב למה לא מפרש דהכונה לסתם שתיקה,
דהא השומע חרפתו ושותק זה דרגה גבוהה ,כדאיתא בשבת
הנעלבין ואינם עולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין עושין מאהבה וכו'
עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ,והי' צ"ל חידוש
יותר גדול דגם סתם שתיקה אין טוב ממנו לגוף.

(פ"ח ב')

ריבוי הדברים
"וכל המרבה דברים מביא חטא" (שם) משמע שזה דבר המביא לידי
חטא .ולכאורה הרי עצם הדבר שמרבה בדברים מיותרים כבר הוי
חטא? וברע"ב מפרש שכן מצינו בחוה שהרבתה דברים שאמרה אמר
אלקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו והוסיפה נגיעה שלא נאסרו בה
וכו' .וצ"ב דלכאורה אצלה זה הי' יותר גרוע ממרבה בדברים ,שהרי
אמרה דברים שאינם נכונים ,דהוסיפה מה שלא נאמר להם מהקב"ה.

ישיבת הליכות שלמה

בט"ו שבט תשנ"ט הוקמה הישיבה לבחורים החוזרים בתשובה בעיר תל אביב ע"י
הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א ,ובהנהלת הרה"ג ר' משה יעקבוביץ שליט"א.

פ"א היה בחור חוזר בתשובה שעמד להתחתן ושאל את רבנו האם
לגור בתל אביב או בבני ברק? ואמר לו רבנו כיון שאתה שייך
לישיבת הליכות שלמה ,כדאי לך לגור ליד הישיבה ולהתייעץ קבוע
עם ראש הישיבה שליט"א.

שיחת רבנו בישיבה
בז' סיון תשס"ח נערכה הכנסת ס"ת לישיבה ורבנו טרח להשתתף
ודיבר שעה ממושכת וארוכה תוך כדי שמביע את התפעלותו והנאתו
מהמקום הזה ,שמגדלין בו לתורה וליראת שמיים ומקרבין ישראל
לאביהן שבשמיים..
וכך אמר בתו"ד :בעצם ניתן לומר שעדיין אנו ביום זה תחת הרושם
של מתן תורה הרי ידוע שבמתן תורה היה מהפכה בכל העולם ,עד
אז היה עולם אחר.
כשנברא העולם היו קין והבל ,קין בחכמתו הבין שצריך להביא קרבן,
וכשקין הרג את הבל כתוב במדרש היה בן חמשים יום ,כי תיכף
שנולד היה כמו איש מבוגר .והשיג כל כך את הקב"ה עד שהביא
קרבן .והוא רצה לחסוך והביא קרבן מפירות האדמה .היום אי אפשר
להביא מפירות אדמה ,אבל אז היה אפשר .והוא הביא לא מהכי טוב
אלא מהגרוע.
והבל ראה את זה והוא הביא את הכי טובים ,וה' שמע להבל ולא לקין,
וקין מאוד קינא ולכן הרג את הבל .ואחרי כן הצאצאים של קין ירדו
מאוד ,ואחרי עשר דורות היה מבול ,כי העולם בלי תורה לא יכול להיות.
הקב"ה ברא את העולם בשביל התורה ,ובלי תורה אינו יכול להתקיים,
ובדורות הראשונים שלא היה תורה ,וכתוב שהקב"ה הראה לאדה"ר
את כל העולמות ואמר לו אל תקלקל את עולמי.
הנהגת העולם זה חסד ואפי' הכי אמר שאינו יכול להקים עולם כזה
והביא מבול והשאיר רק מעט מעט .ואחרי המבול שוב העולם לא
התקיים היה דור הפלגה סדום ועמורה ,כי אי אפשר בלא תורה ,עד
שהגיע אברהם אבינו שהוא התחיל בלימוד התורה ועד שהגיעו בני
ישראל להר סיני וקיבלו את התורה .ושם היה ויחן שם ישראל כנגד
הרר כולם כאיש אחד ,היום ידועים שאפי' בקהילה קטנה יש כבר
מריבות .וכאן היה כאיש אחד.
וכיצד זה קרה הרי הם היו בשער מ"ט דטומאה והקב"ה הכניס אותם
לשער הקדושה וכיצד זה נעשה? כתוב בגר"א (קול אליהו סוכה נב) שיצרו
של אדם מתחדש עליו כל יום ואומר הגר"א אדם צריך לעשות את
כל מה שביכלתו ואז הקב"ה עוזר לו .כך היה אז .שהיו שקועים בין
המצרים שיש להם מידות רעות וכלל ישראל עבדו על זה עד שהגיעו
לדרגה שלא היה ביניהם שום ריב.
אחרי שהיה פגם בשעת מתן תורה שהיה ביום שמחת לבו זה מתן
תורה הקב"ה כביכול אין שייך אצלו שמחה ,הקב"ה היה מרוצה כ"כ
מזה שעם ישראל קיבלו את התורה .בכל זאת עם כל השמחה עם כל
הרצונות הקב"ה רוצה להנהיג אותנו שאף אחד לא יריב.
ממילא כל אחד צריך לדעת :אנחנו קבלנו את התורה צריך להיות עם
מדות טובות לעשות חסד ,ועי"ז אפשר לזכות ,והאריך עוד.

ישיבת זוהר התורה

ישיבת 'זוהר התורה' ,הוקמה בשכונת אונסדורף בירושלים ,בשנת
תשל"ג על ידי ראש הישיבה הגאון רבי בצלאל טולידאנו שליט"א.
מתכונת הישיבה בתחילתה היתה מיועדת לבחורים הן מבני אשכנז והן
מבני עדות המזרח .על צוות הישיבה נמנו בזמנו גם הגאון רבי חיים
זליבנסקי זצ"ל( ,לימים  -ראש ישיבת 'מאור התלמוד') ,ויבדלחט"א הגה"צ רבי
חזקיהו מישקובסקי שליט"א ( -לימים משגיח דישיבת 'ארחות תורה') ,ששימש
כמשגיח הישיבה.
בסביבות שנת תשנ"ב הישיבה חידשה את פניה ,בברכתו והוראתו של
מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל ,שהורה לראש הישיבה הגאון רבי
בצלאל טולידאנו" :עליכם לחנך את צעירי הצאן של עם ישראל ולנהל

ישיבה עבור בני התורה הספרדים" .מאז שנחלש מרן הרב שך משמש
מרן רבנו שליט"א כמכוון דרכה של הישיבה בכל ענייניה הגורליים
ברוח ובגשם.

דורש בשלומו של בחור בכל חודש מחדש
בישיבה למד בחור מצויין ובעל כישרון רב ,שאחיו לא זכו להסתופף
באוהלי תורה ,אמו שהיתה אשה חשובה בעלת רוח מאוד כאבה את
מצב בניה ,ואת כל תקוותיה תלתה בבנה המצוין שלמד בישיבת 'זוהר
התורה'.
בצר לה פנתה האם לרבינו שליט"א ובכתה לו על מצב משפחתה והביע
את משאלתה ואת כמיהתה שלכל הפחות בן זה יצא תלמיד חכם .דבריה
נגעו לליבו הרחום של רבינו שליט"א ששלח את בכל חודש מחדש
לברר על מצבו ולדרוש בשלומו של הבחור.
רבינו שליט"א היה מקפיד במשך תקופה להתקשר שוב ושוב לראשי
הישיבה לדאוג שהבחור אכן לומד כפי שצריך ומטפחים אותו כראוי.
פעם אף ביקש שראש הישיבה רבי בצלאל ילמד עם הבחור באופן
פרטי .הבחור אכן עשה חיל בלימודו בישיבה ולשמחתה של האם לא
היה גבול.

דאגה לבחור דקות ספורות לפני שבת
שח לנו בהתרגשות בנו של ראש הישיבה ,הגאון רבי ברוך טולידאנו
שליט"א ,מראשי הישיבה" :אינני יכול לשכוח את אותו ערב שבת,
כאשר דקות ספורות לפני הדלקת נרות צלצל הטלפון בבית ,על הקו
היה אי מי ממקורבי רבינו שליט"א ,שהודיע כי רבינו שליט"א חפץ
לשוחח עימי בטלפון.
לתדהמתי ולהשתוממותי רבינו שליט"א ביקש לברר על מקרה מסויים
שאירע בישיבה ,שהיה נוגע באופן ישיר למצבו העתידי של בחור מסויים.
הדאגה הכנה של רבינו שליט"א לכל יחיד ויחיד שלא יודעת גבולות,
הביאה אותו להתקשר אלי דקות אחדות לפני כניסת שבת כדי לבקש
מאיתנו לטפל במקרה זה בצורה מסויימת".

רק שלא יראו את הבחורים מסתובבים
בזמן מלחמת לבנון השניה שהתקיימה בימי בין הזמנים של חודש
מנחם-אב ,היתה שאלה גדולה בהרבה ישיבות אם לקיים את ה'קעמפ'
(מחנה קיץ) עבור הבחורים המתקיים מידי שנה .שתי שאלות עמדו אז
על הפרק ,הן מצד סכנה בכלל והן מצד חילול השם שהחופשיים
יציינו שהחיילים מחרפים את נפשם למות במלחמה ואילו בחורי
הישיבות נמצאים בטיולים ובבילויים.
לשאלת ראש הישיבה השיב רבינו שליט"א בנחרצות לקיים את
ה'קעמפ' ,משום שיש בזה תועלת לבחורים בזמן אלול הבא לטובה
וההשפעה היא לכל השנה ,בבחינת 'וקווי ה' יחליפו כח' .אולם סייג
לקיים זאת עם הגבלות מסויימות ,כגון במקום סגור ,כדי שלא יראו
בשעת מלחמה את בחורי הישיבות מבלים בשעה זו ,אך לא לבטל את
ה'קעמפ' בשום פנים ואופן ,אלא להמעיט בתוכניות ובמוזיקה וכדומה.

מכתב לכנס בוגרים
בס"ד לכ' קהל בני תורה הנאספים לרגל כנס בוגרים לישיבת זוהר
התורה בראשות הגאון רבי בצלאל טלידאנו שליט"א ירושלם.
הנה כינוס לצדיקים נאה להם ונאה לעולם וכל כנס שהוא לחזוק
תורה ומצות הרי הוא כינוס שנאה להם ונאה לעולם ,ובודאי יש
לקוות שיתרבה הדעת וכ"א יתחזק ויחזק איש את רעהו בתוי"ש
טהורה ויה"ר שעי"ז יתרבה כבוד שמים עד שיקוים ומלאה הארץ
דעה את ה' כמים לים מכסים בבא"ס
הכו"ח לכבוד לומדי התורה אהרן יהודה ליב שטיינמן
אור לכ"ה כסלו תשס"ט לפ"ק בני ברק יצ"ו
תוספת לגליון 200
במדור הישיבות בישיבת היכל התורה נפל בדפוס שני שורות כדלהלן
"הישיבה נוסדה ע"י הגאון רבי צבי קושלבסקי שליט"א ובשנת תשמ"ז
עברה לגבעת שאול ובשנת תשס"ג להר נוף ובתקופה הזאת לא בא רבינו
לירושלים לרגל חולשתו אמנם אמר שלכבוד התורה של הגאון הגדול רבי
צבי שליט"א יבוא לירושלם ואמר את השיחה שהובא שם.

~~1

ליקוטים וסי פורים
נפלאים  -שמיני
"ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו
ולזקני ישראל" (ט ,א)
שמיני למילואים הוא ר"ח ניסן שהוקם המשכן בו ביום (רש"י).
תמה הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע – הרי אמרו "כל מקום
שנאמר "ויהי" אינו אלא לשון צער" ,ומה היה הצער ביום הקמת
המשכן? אלא ,הסביר :כל עיקר הקמתו של המשכן יש בו משום
מזכרת צער ,שהרי בתחילה עלה במחשבה לפני הקב"ה שיהא
משכן עוזו בתוך לבו של כל יהודי ולא היה צורך בבניין מיוחד
למקדש ,רק אחרי שכבר חטאו בעגל היה הכרח לצמצם את
דירתו בתחתונים מבעד לאוהל ויריעה...

"ויעמדו" (ט ,ה)
ספר הרב הגאון יצחק זילברשטיין :אני מכיר ילד אחד ,בגיל 11
בערך ,הלומד בישיבה פלונית ,ולפי תכונותיו וצורת לימודו הוא
עתיד להיות ,ככל הנראה ,אחד מגדולי ישראל .כבר היום יש לו
ידיעה רחבה בש"ס ופוסקים ,ומוחו הבהיר קולט דברים בצורה
מעוררת השתאות .כאשר עבר ילד זה לידי ,קמתי לפניו ,וחברי
הכולל התפלאו מאד .תמהו :הכיצד יעלה על הדעת לקום לפני
ילד שלא הגיע למצוות ,פתחתי להם "שלחן ערוך" ,במקום בו
נאמר" :מצות עשה לקום מפני כל חכם ,אפילו אינו זקן אלא יניק
וחכים " (יו"ד רמד-א) .ובש"ך מביא ,שדין זה תוקף אפילו
במקרה שלא הגיע למצוות .ובביאור הגר"א מציין לכך ראיה
מהגמרא ,במסכת כתובות (סב ):הגמרא מספרת שם על רבי
חמא בר ביסנא ,שמיד לאחר נישואיו עזב את ביתו והלך ללמד
במרחקים למשך תקופה של שתים עשרה שנים .בימים ההם,
כאשר התקשורת לא הייתה כפי שהיא כיום ,הרי היציאה מן
הבית הייתה מוחלטת ,ובין הבעל לאשתו לא היה קיים כל קשר.
לאחר שתים עשרה שנים חזר רבי חמא לעירו ,ומאחר ששמע
על אחד האמוראים ששהה מחוץ לביתו פרק זמן דומה,
וכשנכנס לביתו בפתאומיות נפטרה אשתו מרב בהלה ,נזהר רבי
חמא וישב בבית המדרש .שלח שליח לביתו להודיע שהגיע,
והמתין לשעת כושר להיכנס לביתו .הגמרא ממשיכה לספר,
שכאשר ישב בבית המדרש ,נגש אליו ילד צעיר והחל לפלפל
עמו בלימוד ,עד שחלשה דעתו של רבי חמא ואמר לעצמו :אני
עזבתי את ביתי לכל כך הרבה שנים וחשבתי שאני חוזר לכאן
מלא וגדוש ,והנה בא ילד קטן ומפגין ידיעות נרחבות בתורה,
חלישות דעת זו נגרמה ,כפי שמסבירה הגמרא ,מכך שרבי חמא
אמר לעצמו שאם היה נשאר בעירו ולא היה נוסע ,הרי שהיה
מוליד בן ,ויתכן שבן זה היה מגיע לדרגתו המופלאה של הילד
הזה .כאשר הגיע לביתו ,הלך גם הילד אחריו ,וכשהיה כבר בתוך
הבית והילד עבר לידו ,קם רבי חמא לפניו .אשתו ,שהתפלאה על
כך ,אמרה לו" :כלום יש אבא שקם לפני בנו" ,רק אז הבין רבי
חמא ,שהילד העילוי שבא לפניו בבית המדרש הוא הבן שלו.
למותר לציין איזו שמחה הייתה בלבו של רבי חמא ,בהבינו שיש
לו בן כזה.
הגר"א הביא את הגמרא הזו כראיה לכך שיש לקום לפני ילד
תלמיד חכם ,אפילו לא הגיע למצוות .אם נעשה חישוב פשוט,

נגיע למסקנה שילד זה ששמו היה רבי אושעיא – לא היה יכול
להיות יותר מבן  11שנים .ורבי חמא קם לפניו .כאשר אני בוחן
ילדים בפרק "ארבעה אבות "ממסכת בבא קמא ,ואנו מגיעים
לרבי אושעיא שאמר ,שיש שלשה עשר אבות נזיקין ,אני מספר
להם לפני הכל הקדמה קצרה בשבחו של המרא דשמעתתא,
שידעו מי היה רבי אושעיא.
גם בדורנו יש ילדים המסוגלים להגיע לדרגות מופלאות
בשקידת התורה ,בהבנה ובבקיאות בכל חלקיה .וברור ,שדווקא
בתקופתנו ,שבה יש כל כך הרבה ניסיונות ופיתויים ,הרי
שבמקביל – מושפעת גם סייעתא דשמיא עצומה על כל צורבא
ובר אוריין.
(עלינו לשבח)

"זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו וירא אליכם
כבוד ה'" (ט ,ו)
הצדיק רבי משה מקוז'ניץ זצ"ל אמר פעם שמפסוק זה אנו
למדים הנהגה חשובה :שכמתעורר הספק בליבו של אדם בדבר
פעולה כל שהיא שהוא חפץ לעשות האם זו מצווה או חלילה
להיפך ,עליו לבחון האם ממעשה זה יהיה כבוד לה' או כבוד
לעצמו .דבר זה מרומז בפסוק" :זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו",
רק אם נראה שיצא מזה כבוד שמים "וירא אליכם כבוד ה'.
משל שממחיש זאת בצורה טובה :עשיר אחד נתבקש לתרום
עבור חולה הנמצא במצב קשה וזקוק לניתוח שיציל את חייו.
הוא הסכים לתרום סכום עתק של מיליון שקלים ובלבד
שיפרסמו זאת בכל כלי התקשורת .בלית ברירה עשו כמבוקשו
 הוא נתן את הסכום והציל את חייו של אותו יהודי .בשכנותלעשיר גר יהודי פשוט וחסר אמצעים ,יום אחד כשיצא מבית
המרקחת השכונתית ,ראה יהודי בוכה" .מה לך?!" שאל ,והלה
ענה לו" :קיבלתי מרשם מהרופא ומסתבר שאני זקוק לתרופה
שתציל את חיי וחסרים לי  11שקלים ,לא אספיק להגיע לביתי
ולחזור עד שיסגרו כאן ...ואם לא אקח את התרופה היום מצבי
יחמיר" .מבלי להסס הוציא מיודענו את עשרת השקלים וזה קנה
את התרופה שבדיעבד הצילה את חייו.
לאחר  ...120עלו שני השכנים לשמים והנה קוראים לכל אחד על
פי חשיבותו לפי הסדר .קם המלאך והכריז" :מכיוון ש"כל המציל
נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא "נתחיל באלו שהצילו
אדם ממוות" העשיר חיכך ידיו בהנאה ורמז לשכנו בקריצת עין
כאומר" :שים לב איך הם קוראים לי עכשיו" .והנה הראשון נקרא
דווקא השכן שהציל יהודי בכך שנתן לו לקנות תרופה .העשיר
נדהם ושאל" :סליחה בכמה כסף מדובר?!" המלאך בודק
ברישומים ומשיב לו" :עשרה שקלים" .התקומם העשיר וצעק:
"וכי זה עולם האמת?! האם משווים אתם עשרה שקלים שלו
למיליון השקלים שלי"?
ענה לו המלאך" :כאן זה עולם האמת! כאן מסתכלים גם לשם
מה נעשתה המצווה ...האם לכבוד ה' או לכבודך .אתה עשית את
זה כדי לפרסם את עצמך ולשם כבודך האישי  -הוא עשה זאת
על מנת להציל יהודי" .זהו שאמר הצדיק מקוז'ניץ זצ"ל עלינו
לבחון בכל דב האם ממעשה זה יהיה כבוד לה' או כבוד לעצמנו...
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"ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח" (ט,ז)
פירש רש"י לפי שהיה אהרן בוש וירא לגשת אמר לו משה למה
אתה בוש לכך נבחרת.
דהנה הבושה סימן טוב הוא לאדם שהוא ביישן ,וכל המתבייש
לא במהרה הוא חוטא ,ואהרן היה מתבייש מאוד מגודל ההכנעה
שהיה בו שכן דרך הצדיק על כל נדנוד עבירה ואפילו דבר קל,
שתמיד הוא בעיניו חטאים לעבירה חמורה תחשב לו ומכניע
עצמו ומשפיל עצמו תמיד ובפני רבים מוכיח עצמו ,ועל ידי זה
מכניס הרהורי תשובה בשומעים באמרם אם בארזים נפלה
השלהבת מה יעשו אזובי הקיר והם חוזרים בתשובה שלימה.
זהו שאמר לו משה רבינו ע"ה למה אתה בוש פירוש בשביל
שאתה בוש וירא ואם כן אתה הוא הצדיק השלם הראוי לקרב
למזבח לכך נבחרת שכך הוא ראוי לצדיק להתנהג בעבודתו
יתברך שמו ,וזהו ויקרב אהרן אל המזבח רצונו לומר כיון ששמע
ממשה שכך הוא המדרגה המעולה הבושה וגודל ההכנעה בלב
ועשה כן ויקרב אהרן אל המזבח פירוש שהיה מקרב עצמו תמיד
אל המזבח שהיה מוצא בעצמו חסרונות והיה מחשב תמיד
שצריך למזבח כפרה.
(נועם אלימלך)

"וכפר בעדך ובעד העם" (ט ,ז)
בני ישראל הרי היוו את הסיבה לחטאו של אהרן ,שכן הכריחוהו
לעשות את העגל .והנה חכמינו אמרו" :כל מי שחברו נענש על
ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה"; יוצא איפוא שגם
בחטאו של אהרן היה להם לבני ישראל חלק ,נוסף על חטא
עצמם .ממילא הרי כפרתו של אהרן הייתה גם כפרתם של בני
ישראל ,על החלק שהיה להם בחטאו של אהרן.
לפיכך אמר הכתוב" :ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך
ובעד העם"  -קורבנותיך לא יכפרו רק עליך בלבד ,כי אם גם על
העם אשר גרם לחטא זה.

"ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח" (ט,ז)
באחד הימים ,כאשר ישב רבי משה טייטלבוים בעל "ישמח
משה" זצ"ל ולמד ,נכנסה מחשבה בלבו לחדש איזה חידוש
להנאתו ,אולם מיד ניער עצמו ממחשבה פסולה זו ,וגמר בלבו
שהואיל והלימוד הזה יהיה שלא לשמה לא ילמד עכשיו ,אולם
מיד חזר בו גם ממחשבה זו ואמר לנפשו :וכי רשאי אני ללכת
בטל ,הלא כתיב "והגית בו יומם ולילה" (יהושע א-ח) ואינו רשאי
לבטל אף רגע אחד .חזר ואמר :אתה ד' יודע מחשבות לבי ,אילו
לא הייתי מחויב לקיים מצות "והגית בו" לא הייתי לומד עכשיו
מחמת שהתערבה גם כן כוונה להנאתי ,אבל מאחר שהרי מצווה
ללמוד ואם כן ,גם כשמתערבת איזו כוונה להנאתי איני יכול
לבטל את המצוה ומוכרח אני ללמוד ,וממילא שוב כוונתי לשם
שמים .שוב אמר בעל "ישמח משה" מעתה אני מבין מאוד מה
עמקו דברי חז"ל" :לעולם יעסוק אדם בתורה ,אפילו שלא
לשמה "כלומר אפילו כשעולה בלבו ללמוד להנאתו בכל זאת
ילמד ,שמתוך שלא לשמה בא לשמה .ועל דרך זו אמר משה

לאהרן ,שהיה בוש לגשת וירא שמא לא יתכוון לשם שמים ,אמר
לו משה :כי בכל זאת עליו לגשת ,הואיל והוא מצווה על זה ,אם
כן אפילו ייענש בזה על שמועל בהקדש מחויב הוא למסור נפשו
בשביל שמו יתברך ובשביל ישראל.
(עובדות מבית רבותינו)

"ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח" (ט,ז)
פירש רש"י בשם תורת כהנים ,לפי שהיה אהרן בוש וירא לגשת
אמר לו משה למה אתה בוש לכך נבחרת .ובתורת כהנים איתא,
שהיה אהרן בוש וירא לגשת מפני שהיה רואה את המזבח
בתבנית שור .נראה לי דהנה אהרן חשב בעצמו מאחר שהוא
בעצמו עשה את העגל שחטאו בו כללות ישראל ,ואין קטיגור
נעשה סניגור ,איך אפשר שהוא בעצמו במעשה ידיו יכפר על
ישראל .אולם אמרו חז"ל ,לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה,
אלא כדי להורות תשובה לרבים ,ובהיות כך ,לא היה אפשר
להיות תשובת המשקל אלא על ידי אהרן ,יען שהוא בעצמו
עשה את העגל .וז"ש ,שהיה אהרן בוש וירא לגשת ואמר ,איך
אפשר שאני אכפר על כללות ישראל על עוון גדול כזה ,ובפרט
שאין קטיגור נעשה סניגור ,ולכן אמר לו משה ,למה אתה בוש,
הלא כל מעשה העגל לא היה אלא כדי להורות תשובה לרבים,
ובהיות שאתה עשית את העגל ,לכך נבחרת אתה דווקא ,בכדי
שתהיה תשובת המשקל ,ומכאן ילמדו דורות הבאים וידעו
שמועלת תשובה לרבים אף על חטא גדול כזה( .נחלת צבי)

"וישמע משה וייטב בעיניו" (ט ,ז)
הודה ולא בוש משה לומר" ,לא שמעתי" אלא אמר" :שמעתי
ושכחתי" (זבחים י).
נשאלת השאלה ,מדוע חש משה קורת רוח מן העובדה ,ששכח
דבר הלכה ששמע מפי הגבורה.
משה רבינו היה כל ימיו מלמד תורת ה' לבני ישראל ,ומטבע
הדברים מי שמלמד זמן רב לאחרים ,חש עייפות מסוימת ברבות
הימים ומבקש לפעמים להיות לומד מפי אחרים .לכן חש משה
סיפוק רוחני מיוחד ,בשעה שאהרן אחיו העמידו על כך ששכח
משהו מתלמודו ,כי בפעם הראשונה למד אותה שעה משה דבר
תורה מפי הזולת( .משך חכמה)

"ויחטאהו כראשון" (ט ,טו)
יש לומר בהקדם מה ששמעתי מפה קדוש של השר שלום
מבעלזא זי״ע ,בפירוש הפסוק (תהילים נא ,ד) "הרב כבסני
מעווני ומחטאתי טהרני" על פי משל ,שאנו רואים אם יש איזה
כתם בבגד ומכבסין את הבגד לטהר אותו ,הנה באמת אחרי
שנתכבס פעם אחת ,נטהר מעט והוקל הכתם ונתלבן מעט,
אמנם מכל מקום נשאר עוד רושם הכתם ,אכן לאחר שנתכבס
הבגד הרבה פעמים ,אחר זמן רב ,נטהר הבגד מכל וכל עד שאין
רישומו של הכתם ניכר כלל ,וכן על דרך זה ,אם החוטא עושה
פעם אחת תשובה נתכפר החטא ,אכן מכל מקום רושם החטא
ניכר בנשמת האדם ,אך לאחר שהאדם עושה תשובה כמה
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פעמים ונזדכך נשמתו הרבה ,אז אינו ניכר רושם החטא מכל וכל.
וזה שאמר הרב כבסני מעווני ,רצונו לומר שלאחר שתכבס אותי
הרבה פעמים מעווני ,ואז ומחטאתי טהרני ,רצונו לומר אז תטהר
אותי מחטאתי ולא יהיה ניכר שום רושם וכנ״ל .ובזה אמר (שם
פסוק ט) תחטאני באזוב ואטהר ,ואחר כך ,אחר שתטהר אותי
עוד ,פעם אחר פעם ,אז תכבסני ומשלג אלבין ,אתלבן היטב
כשלג ולא יהא ניכר שום רושם כלל ,עכת״ד הקדושים .וכן הוא
בספר הקדוש שערי תשובה לרבינו יונה.
וזה שאמר כאן ויחטאהו כראשון רצונו לומר הכוונה שאהרן
הכהן בקדושתו הרמה ,טיהר את העם מחטאתם על דרך זה
שנשארו מזוככים (גם בפעם הראשונה) בלי שום רושם חטא,
והיו כאשר היו לפני החטא בלי שום כתם .וזה שאמר 'ויחטאהו
כראשון' רצונו לומר שחיטא וטיהר אותם כאשר היו לפני החטא,
ולשון ראשון פירושו לפני ,כמאמר הכתוב (איוב טו ,ז) הראשון
אדם תוולד( .ליקוטי אמרי יוסף)

"וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם" (ט,כב)
מדוע רק עכשיו ברך את העם ולא קדם לכן ,באר המקרי דרדקי:
בשלחן ערוך נפסק כי כהן שאינו אוהב את צבור המתפללים
שהוא עומד לברך ,או שהצבור לא אוהב אותו ,לא יישא כפיו.
והנה ,אהרן הכהן הרי עשה את העגל ,ויתכן שהיה בלבו כעס על
עם ישראל מדוע הביאו אותו למצב שנאלץ לעשות כן .גם עם
ישראל מצדם כעסו על אהרן שהחטיאם בעגל .ומאחר וכעסו
זה על זה  -לא יכול היה אהרן לברכם בברכת כהנים .אבל עתה
משהוקרבו כל הקרבנות ,הקב"ה סלח לכולם ונעשו אוהבים -
שפיר יכול אהרן לברכם ולומר מתוך אהבה אמתית יברכך ה'
וישמרך.
וכדי לברך אדם מכל הלב צריך לחוש כלפיו רגש של אהבה .כמו
שסיפר רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל (מתוך הספר תפארת
אבות) פעם נגשה אלי אשה ,ובקשה  -שהרב יתפלל עבור בני...
ובעל כרחי נתנה לי עשרים שקלים .לקחתי את הכסף בכדי שלא
לפגוע בה ,הלכתי מיד לפינת הרחוב וקניתי לעצמי פרוסת עוגה
ושתיה .לאחר שהרגשתי טוב בזכות האכילה והשתייה ,הוצאתי
את הפתק עם השם של הבן ,וברכתי והתפללתי עבורו
בהתלהבות ,תפילה מכל הלב.

"ויברכם וירד מעשת החטאת" (ט ,כב)
לאחר שנשא אהרן הכהן את ידיו ובירך את העם ,וכאשר העם
נתברך בכל טוב – "וירד מעשת החטאת" – פסק העם מלחטוא,
כי רק הצרה והמצוקה הן המעבירות יהודים על דעת קונם
וגורמת את חטאיהם.
(אהבת ישראל מוויז'ניץ)

"ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו
את העם וירא כבוד ה' אל כל העם" (ט ,כג)
וברש"י ויצאו ויברכו את העם :אמרו ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו.
יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם.

ואפשר לומר שהסיבה שמשה רבנו היה צריך לברכם היא ,היות
שידוע שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין ,ובמעשה
המשכן איתא שכלל ישראל תבעו ממשה רבינו דין וחשבון על
כל פרוטה ופרוטה ,ומשה רבנו חשב שלכן אולי יהיה מעשה
המשכן חלילה בגדר דבר שאין הברכה שורה בו וע"כ בירך אותם
משה "יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם".
(כ"ק אדמו"ר מבלאז'וב זצוק"ל)

"ויקריבו לפני ה' אש זרה" (י ,א)
"אש זרה" היא מסוכנת בייחוד כשהיא מובאת "לפני ה'",
כשמצרפים אותה לשם שמים .קנאות הופכת לאש קודש רק
כשהיא נקיה משנאה ומקנאה ומזוקקת מכל טובת הנאה ונגיעה
עצמית( .על התורה)

"ותצא אש מלפני ה'" (י ,ב)
יש מקרים שבהם ניתן להיווכח בבירור שהאש שיצאה היא
מלפני ה' .צריך רק להתבונן סביבנו ,ולראות את ההשגחה
הפרטית בעיניים ,ולהבין שידו של הקדוש ברוך הוא שולטת
בכל ,והוא אחד יחיד ומיוחד ,ובלעדיו אין אלוקים.
הרה״ג פנחס זוננפלד ,המשגיח דישיבת 'משכן שמעון' ,ומרביץ
תורה במדרשה ליהדות בפתח תקוה ,סיפר לנו שבבניין בו הוא
מתגורר בפתח תקוה ,פרצה שריפה גדולה .המבנה כולו השחיר
מרוב עשן ,וכל המנורות בחדר המדרגות הותכו בזו אחר זו,
והתעוותו עד שאי אפשר להכיר שפעם היו כאן מנורות ...והנה,
מספר הרב זוננפלד ,בקומה שלי לא נשרפה אחת המנורות ,ולא
נגעה בה האש כלל .הייתה זו תופעה פלאית שאי אפשר היה
לתת לה הסבר הגיוני.
אחרי שנדע לאיזה צורך שימשה המנורה שלא נשרפה ,אולי נבין
את העניין' ...הייתה זו מנורה שהתקנתי במיוחד בקומה שלי,
הפועלת במשך כל יום השבת ,וזאת כדי שלא אצטרך ליהנות
מחילול השבת של השכנים המדליקים את האור' .היה זה כאמור
נס-ופלא לראות שהאש לא התקרבה למנורה זו.
הרב זוננפלד מספר עוד שבקומת הכניסה עמדו כמה זוגות
אופניים ועגלות ילדים וגם הם נשרפו כליל ,ולא נשאר מהם זכר.
רק בעגלת-ילדים אחת ,לא נגעה האש כלל ,העגלה נשארה
שלימה .של מי הייתה העגלה?  -של אברך בן תורה ,העמל כל
היום על תלמודו .ראה הקב״ה שאם העגלה תישרף ,ייכנס
האברך להוצאה כספית גדולה ,ושמר על העגלה כבבת-עינו .עד
כדי כך שכאשר הגיע האברך מהכולל ,עם הילד ,לאחר השריפה,
יכול היה להכניס את הילד היישר אל העגלה .אפילו אבק לא
נראה עליה ...הכל היה שלם .למרות שגם עגלה זו עמדה בלב-
ליבה של השריפה .איך אפשר שלא לראות כנך את ידו של
הקב״ה( .ברכי נפשי)

"ותצא אש וכו' וימותו לפני ה'" (י ,ב)
והקשו הראשונים הרי נדב ואביהוא מתו בתוך המשכן וא״כ
נטמא כל המשכן והיו צריכים לטהר את המשכן בשלישי ושביעי
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ולהפסיק את כל העבודה ואיך א״כ הקריבו הנשיאים את קרבנם,
ומביא תשובה בספר הר צבי (פרשת אחרי) ששמע מפי האמרי
אמת זי״ע שמשמע מדברי הספרי פ' חוקת שהסיבה שנטמאים
האנשים שנמצאו באוהל המת הוא לא מסיבת המת בעצמו אלא
מהרוחות הרעות הנמצאים סביב המת ורוצים להדבק במת
עצמו והם מטמאים את כל הנמצא שם תחת קורת גג אחד עם
הנפטר ,אבל במשכן שהיה שם קדושה נשגבה מאוד מאוד ולא
יכלו הרוחות להיכנס לאוהל מועד על כן לא היה בו טומאת מת.
והרמב״ן כתב שלפי רבי עקיבא לא קשה מידי כיון שסובר שבא
מלאך וחבטן לחוץ ויציאת הנשמה הייתה בחוץ.

"וידם אהרן" (י ,ג)
כתב בספר "פרחי שושנה" :שמעתי מפי אדמו"ר מרן ה"חפץ
חיים" ,למה נאמר כאן בלשון הזה "וידום אהרן" ולא 'ויחריש
אהרן' וכדומה .לפי שבן אדם גם כאשר הוא מחריש ,אפשר
להכיר את מצב רוחו מתוך הבעת פניו .ואילו על דומם אין להכיר
שום דבר ,ואין חיצוניותו מעידה כלל על פנימיותו .מדרגתו של
אהרן באותה שעה הייתה בבחינת 'דומם' ,שלא היה ניכר עליו
שום שמץ של אבלות ,אפילו רק באיזו העווית פנים או בדומה
לזה .פעם אירע אסון לסוחר אחד מנכבדי העיר בריסק ,רבי
אברהם שמו ,שנטרפו ספינותיו בים ורוב רכושו ירד לטמיון,
וכשהגיע הידיעה על כך לפקיד שניהל את עסקיו חשש לבשר
לאדוניו על האסון פן יבולע לו .הלך האיש לשאול את הרב
דמתא ,רבי יוסף דב סולובייצ'יק ,כדת מה לעשות .אמר לו רבי
יוסף דב :הנח בידי את המברק ואל תאמר לו מאומה .שלח הרב
מבריסק לקרוא לרבי אברהם שיבוא אליו ,וכשנכנס רבי אברהם
לבית הרב מצאו לומד ומתייגע במסכת ברכות פרק "הרואה"
נתמלא סקרנות ושאל את הרב מבריסק מה יש להתייגע
באגדתא .השיבו רבי יוסף דב :תמהני ,איך חייבו חז"ל (ברכות
נד ).לברך על הרעה ממש כשם שמברכין על הטובה ,ולא עוד
אלא בשמחה .התלהב רבי ואמר :בשביל המאמין שהכל
משמים ,וכל מאי דעביד רחמנא לטב עביד ,אין זו רבותא.
כשראהו רבי יוסף דב בהתלהבותו ,קם והושיט לו את המברק.
כשראה הסוחר את הכתוב בו ,התעלף וכרע תחתיו ורק בקושי
השיבו את רוחו .לאחר מספר ימים הלך רבי יוסף דב לבקר את
אותו סוחר בביתו .שאל אותו האיש :מהי אם כן כוונת חז"ל?
השיבו רבי יוסף דב בדרך צחות :חייב אדם  -האדם נשאר חייב
תמיד בקיום דבר זה ,כי אמנם אין זו מילתא זוטרתא לקבל
בשמחה את רעתו( ....פרחי שושנה)

"ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה
אשר שרף ה׳" (י ,ו)

אשר שרף ה׳׳׳ דווקא .שיבינו אל נכון כי מאת ה׳ הייתה זאת,
והוא אשר שרף את השריפה ,ולא יתלו זאת חלילה בטבע.
(רבי יעקב ניימן זצ"ל)

"ולהבדיל בין הקודש ובין החול" (י ,י)
בימיו של הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין ,הנצי"ב ,נגזרה גזירה
מאת הממשלה להכניס לימודי חול אל תוך הישיבות הקדושות.
הנצי"ב נלחם בכל עוזו בגזירה נוראה זו שמהווה סיכון ממשי
לעולם התורה .מחמת כך נפל למשכב.
לבנו ,הגאון רבי חיים ,אמר הנצי"ב שהקדוש ברוך הוא רמז על
כך בתורה בפסוק" :ולהבדיל בין הקודש לבין החול" ,יש להבדיל
בין לימודי הקודש ולימודי החול ,שכן כאשר מערבים קודש וחול
לא די שאין לימודי החול מקבלים קדושה ,אלא לימודי הקודש
הופכים ,חלילה ,לחולין...
ודע לך בני היקר סיים הנצי"ב שאף שדבר זה נטל ממני את כל
כוחותי וגרם לי ליפול למשכב ,כדאי הוא העניין הגדול הזה
שאמסור את נפשי עליו!

"זאת החיה אשר תאכלו" (יא ,ב)
גדולי הדור התכנסו פעם בעיר וילנא לאספה רבתי כדי לדון
בענייני השעה ולתקן תקנות נחוצות .בראש האספה עמד
ה״חפץ חיים״ ,והוא התריע בנאומו על הזלזול באסור לשון הרע
ורכילות ,ובקש מהרבנים הנאספים לצאת בקול קורא נחרץ ,כי
אסור לשון הרע חמור מאד ואסור מן התורה כאכילת נבלות
וטרפות .לשמע ההצעה ,הגיב רבי חיים עוזר גרוז'ינסקי ,מגדולי
הרבנים בווילנה ,ואמר :״אם נפרסם הכרזה כזו ,לא יעלה בידינו
להוכיח את חומרת עוון לשון הרע ,אלא התוצאה תהיה שהמון
העם .יגיעו לידי זלזול באכילת מאכלים שאינם כשרים ,ויתחילו
להקל ראש באסור חמור זה ,כשם שהם דשים בעקב על אסור
לשון הרע״.

"ואת החסידה" (יא ,יט)
אמרו חז״ל למה נקרא שמה חסידה שעושה חסד עם חברותיה,
והקשה החידושי הרי״מ מדוע א״כ החסידה עוף טמא הוא הרי
עושה חסד ,ומתרץ שזה החיסרון שלה שעושה חסד רק עם
חברותיה ולא עם מי שאינה מכירה ,והקשו עליו הרי נאמר
ואהבת לרעך כמוך ,משמע רק לחברך צריך לאהוב ולא כל אינשי
דעלמא ,ותירץ להם שבאמת אהבה ממש צריך להיות רק
לחברים בני חבורה אחת אבל חסד חובה לעשות עם כל אחד
ואחד בלי להסתכל אם הוא אחד מבני החבורה או לא ,משא״כ
החסידה הזאת עושה חסד רק עם חברותיה הטמאות ולא עם
העופות הכשרים( .חידושי הרי״מ)

תימא היא ,לשם מה צריך ציווי על בכי ,הלא למול אסון נורא
שכזה ,שב' כהנים צעירים נשרפו חיים ,הדמעות כבר פורצות
מאליהן ,ומי שבכל זאת אינו בוכה ,האם בציווי אפשר לאלצו
לבכות ,אמנם ,כל ההוראה לבכות הייתה ,שיבכו את השריפה -
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העלון מוקדש להצלחת
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

לרפואת כל חולי ע"י ובכללם ציון בן צ'חלה ולרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב
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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
כ"ו ניסן תשע"ז
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פרשת שמיני
הפטרה" :ויסף עוד" -שמואל ב ו'

כניסה

יציאה

ר"ת

י"ם

18:37

19:50

20:39

"וַּיָב ֹא מ ֹׁשֶ ה וְַאהֲ ר ֹן אֶ ל א ֹהֶ ל מֹועֵ ד"
פירש רש"י הקדוש  -כיוון שראה אהרון,
שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא
ירדה שכינה לישראל ,היה מצטער ואומר:
'יודע אני ,שכעס הקדוש ברוך הוא עליי
ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל' .אמר לו
למשה' :משה אחי ,כך עשית לי שנכנסתי
ונתביישתי'.
בושתו של אהרון ודבריו מנוגדים לטבע בני
אדם ,בנוהג שבעולם ,כל צרה ,שלא תבוא על
האדם ,תחת אשר ייחס אותה לחטאיו,
לעצמו  -תולה סרחונו באחרים.
כך הוא הדבר בצרות פרטיות ,ועל אחת כמה
וכמה בצרות הכלל ,רחמנא ליצלן .באלה הרי
שותפים רבים לצרה ,ואין לך דבר קל ונוח
יותר מלתלות את הקולר בצוואר הזולת .לזה
מתווספת גם הרתיעה הטבעית של בני אדם
מהאשמה עצמית בגרימת צרה לציבור כולו.
בגמרא )ריש פ"ב תענית( שנינו כי בעת צרה
גוזרים תענית על הציבור מוציאים את התיבה
לרחובה של עיר ,כדי שיתביישו מעוונותיהם.
דברי חז"ל אלו טופחים על פני כל אלה
הנוהגים לטפול כל אשמה על חבריהם .הרי
אם כל אחד ינהג כך מה תועלת תהא בתענית
ובהוצאת התיבה? מי יתבייש? ומי ישוב
מחטאיו?
על כרחך אתה למד ,שכדי שתופק תועלת
מגזירות רעות שנגזרו על הציבור צריך כל
אחד לתלות החוב בעצמו ,לפשפש ולמשמש
במעשיו הוא ולבקש בעצמו הוא את
החטאים ,שהמיטו צרה על כל הציבור!

ת" א

18:55

19:48

20:36

חיפה

18:57

19:50

20:39

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

18:56

19:48

20:37

לאליהו ניזרי בן ימנה
וגלית בת מסודי

פניני עין חמד |

פרשת שמיני

רפואה שלמה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס

ולילד אורי חיים בן שלי
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)ויקרא ט,כג(

כאשר ראה אהרון ,שלא ירדה שכינה לישראל,
הצטער ולא תלה הסירחון בשום אדם ,אף על
פי שמצויים היו חוטאים גדולים ממנו ,כגון
החוטאים בחטא העגל .רק את עצמו האשים
אהרון ,עד בושת!
מכאן עלינו ללמוד לימוד גדול ולהתעורר ,לכל
הפחות ,ולדאוג בכל צרה שמא "י ָדֵ ינּו ֹלא ׁשָ פְ כּו
אֶ ת הַ ּדָ ם הַ ּזֶה" )דברים כא,ז( ,לחשוש שאילולא
חטאינו -לא הייתה באה הצרה על הכלל.
ואף אם רואים אנו בענייניו אחרים ,שחטאו בל
נמהר לתלות הקולר בהם ,שמא "שלי גדול
משלהם" ,ו"בְׁשֶ ּלִי הַ ּסַ עַ ר הַ ּגָדֹול הַ ּזֶה" )יונה
א,יב(.

ומכאן גם חיזוק נפלא לאדם בעומדו לפני
ניסיון .יחשוב ,שאם יחטא בסתר בחדרי
חדרים ,הלא יגרום בזה נזק גדול ברוחניות
ובגשמיות לכל ישראל ,ובפרט לבני מקומו.
ברוחניות כיצד? על ידו תסור הסייעתא
דשמיא השומרת מחטא ומעבירה! בגשמיות
כיצד? במעשיו מביא ייסורים וצרות על
הכלל .והקולר הלא יהיה תלוי בצווארו!
ואלו דברי הלל )סוכה נג" (.אני אני כאן הכל
כאן" -אם ברצוני לשאוף לכך ,שכל העולם
יתוקן ,עליי לדאוג בראש ובראשונה ש"אני"
אהיה כאן .אם אני אדאג לתיקון עצמי ,יש
סיכוי שגם הכל יתוקן .אך "אם אין אני כאן"-
אם אצפה ,שאחרים יעשו את המלאכה לפני,
"מי כאן"?
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
העלון מוקדש
לעילוי נשמת

מרים בת שרה ע"ה

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה
ז"ל
1/4
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ההלכות מוקדשות לעילוי נשמת משה בן גורג'יה ז"ל
האם אכילת בייגל אמריקאי דינו כפת עכו"ם וכיצד ניתן להתירו וכן מה הדין של חיתוי בגחלים על ידי
ישראל? והאם יש דרך לאחר שהפת נאפה כל צורכו להתירה לאכילה ליהודי?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
מותר לגוי לתת את הבצק במים רותחים ולאחר מכן הישראל נותנו בתנור ,כיוון שהעיסה ,לא הייתה ראויה לאכילה ולכן
הבייגל לא נאסר מצד בישולי גויים ודינו כפת עכו"ם ,שדי בהשלכת קיסם .מקורות :שו"ת אגרות משה )יו"ד ח"ד סימן ד(.
אם אפה הגוי מאפה בלא חיתוי ישראל בגחלים ובלא זריקת קיסם ,אפילו קרמו פני הפת בתנור ,מועיל אם יהודי יחתה כל
עוד המאפה צריך לחום התנור ומשביח באפייתו .אולם אם הגוי הוציא כבר את הפת מהתנור אין תקנה להחזירו לתנור על
ידי היהודי ,רק כל עוד לא נגמרה אפייתו של הפת .מקורות :שו"ע )שם סי"ב( וכתב ,ויש מי שאומר שאפילו הוציא הפת ,יש תקנה
להחזירו לתנור על ידי ישראל אם הוא משביח .ע"כ .ונראה העיקר כמ"ש מרן בסתם שמועיל דווקא כשלא יצא הפת מהתנור .וכ"כ הרב זבחי
צדק )שם אות לח( וכ"ה הרב כף החיים )שם אות סג( .ומה שכתב בשו"ת דבר דוד -טהרני ח"א )סימן א אות ד( אחר המחילה זה אינו.
פת עכו"ם )שנעשת ללא סיוע יהודי( ,שעשה ישראל ממנו צנימים ,יש המתירים לאכלו .מקורות :שו"ת אבני נזר )סימן צב( ,ועיין
עוד שו"ת תשובות והנהגות ח"א )סימן תמד( .היות וישראל השביח את הפת .ויש אוסרים היות והפת הייתה אפויה כל צרכה.
מקורות :ושוב ראיתי בשם הרה"ג עזריאל אוירבך שליט"א שדיין כן להחמיר מדברי השו"ע .הובא בקובץ אוריה )שבט תשע"ג( .וכן העלה בספר
נעם בהלכה )סימן ז סעיף ה( .והמקל יש לו על מה שיסמוך.
כאשר גוי מכניס את העיסה לתנור התפחה ]קודם ההכנסה לתנור אפיה[ ,אין בהתפחה משום פת עכו"ם .הערה :היות ואף
לאחר ההתפחה עדיין אינו אפוי וכולו בצק .וע"ע קובץ כשרות המזון מאמרו של הרב דוד שטיין )שיעור .(33

הזקוק מחמת בריאותו לפת מסוימת ,כגון :חולה סכרת שאסור לו לאכול פת עם סוכר או מלח ,ופת זו מצויה רק במאפיה של
נכרים ,יש להקל להתיר לאכלה .מקורות :כן פסק בשו"ת שרגא המאיר ח"ו )סימן קנה אות ו(.
אם ידוע בבירור ,שאין בפת זו חששות אחרים של איסור .ונראה ,אף שהיא פת בעל הבית  -יש להתיר.

ׁש ִ
מפְ לָ ָאה
מ ָ
ירה ֻ
ְ
רבי ישראל מאיר הכהן מראדין ,בעל ה"חפץ חיים"  -מעבר לעובדה ,שהיה נזהר מאוד ממה שיוצא מפיו ,כך נזהר היה מאוד
בכשרות מזונו שיהיה בתכלית ההידור וללא שום פקפוק חלילה .דבר מאכל שנזקקו לשאול לגביו שאלה הלכתית ,דבר
שהורה בו חכם  -על אף שהתירו ,החמיר רבינו ולא היה אוכלו .בשנה האחרונה לחייו מפאת זקנותו כבר לא יכול היה הצדיק
לשרת את עצמו )שכן רבינו זכה להאריך ימים ונפטר בהיותו כבן  94שנים!( ,משום כך תלמידים מבני הישיבה ביקשו לסייע לצדיק,
ולפיכך היו שוהים תדיר בביתו ומשרתים את רבם הצדיק והדגול.
פעם אחת אירע ,שהגישו לפניו מרק עוף .נטל ה'חפץ חיים' את הכף ,אך בטרם נגעה בשפתיו שאל פתאום" :אמרו נא לי,
האם המרק כשר?" ...השתוממו בני הבית למשמע השאלה הבלתי צפויה" .מה פירוש?" ,תמהו הנוכחים" ,הרבנית בעצמה
הכינה את המרק!".
אולם הצדיק נותר בשלו ,תשובה זו לא סיפקה אותו ,והוא נמנע מלטעום מן המרק ושוב חזר על שאלתו" :האם בטוחים
אתם ,שהמרק כשר?" .מכיוון שראו ,כי רבינו מתעקש ,לא נותרה להם ברירה ופנו הנוכחים לשאול את פי הרבנית ,האם
המרק כשר" .זו הפעם הראשונה שמציגים בפניי שאלה שכזו!" ,התפלאה הרבנית עד מאוד ,אולם בהכירה את בעלה הצדיק
החליטה בכל זאת לערוך חקירה ודרישה בעניין המרק .למרבה הפלא ,התברר ,כי אכן המשרתת טעתה! שני עופות היו
בבית ,האחד -כשר למהדרין ואילו בעוף השני התעוררה שאלה בדבר כשרותו .העוף נשלח אל אחד הרבנים פוסקי
הוראה ,שבדק אותו והכשירו.
כהרגלה ,בשל העובדה ,כי רבינו החמיר בדבר ,הורתה הרבנית למשרתת להשתמש עבור רבינו רק באותו העוף ,שלא
התעוררה עליו שום שאלה הלכתית ,ואילו המשרתת החליפה בטעות את היוצרות ובישלה את העוף ,שהתעוררה לגביו
השאלה  -והרבנית הכינה ממנו את המרק .ה"חפץ חיים" בגודל מעלתו ושמירתו הרגיש בדבר ,וכמובן סייעו לו מן השמים,
לבל ייכשל בדבר שהחמיר בו!
קורס כשרות
בשעה טובה יפתח קורס כשרות המטבח בירושלים ע"י הרב אליהו חיים פנחסי הכולל שמונה מפגשים הלכות מעשיות ופרקטיקה במטבח
היהודי ,ולאחר מכן יוגשו לבחינה והוצאת תעודה למשגיח כשרות מטעם הרבנות הראשית לישראל.
למעוניינים נא לפנות 0526329144 -0533131627

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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ּכמַ לְ ָאכִים – הָ ַרב יַעֲ ק ֹב יֹוסֵ ף זצ"ל
אִ ם ִראׁשֹונִים ְ
הרב הגאון יעקב יוסף זצ"ל -נולד במוצאי שמחת תורה ,שנת ה'תש"ז ) .(1947למד
בישיבות פורת יוסף ,כולל קול יעקב ובמוסד הרב קוק .עשרות שנים שימש כרב
שכונת גבעת משה בירושלים ,והתגורר בשכונת שמואל הנביא .שימש כראש ישיבת
'חזון יעקב' .שימש חבר בגוף הכשרות בד"ץ 'ישא ברכה'.
הרבצת התורה שלו הייתה מופלאה עד מאוד .מסר שיעורי תורה בכל רחבי הארץ,
והגיע לכל מקום ,שאליו התבקש .הפך את בית-הכנסת בורוכוב בשכונת הבוכרים
למקום של הרבצת תורה .גאון .בקי בש"ס ובפוסקים בצורה מדהימה .את כל
ּבּורי ָם .בכל נושא שהיה נשאל -היה עונה במדויק
ְ
ארבעת חלקי השו"ע ידע על
ומצטט את המקור כולל סימן וסעיף ,ואם היה מופיע מספר פעמים בשו"ע ,היה מציין
בדיוק את מספר הפעמים והסימנים.
גם לאחר שהתגלתה המחלה המקננת בגופו סירב בכל תוקף להפסיק את
שיעוריו .מעולם לא איחר או הפסיד שיעור .לא היה אצלו חופשות או 'בין הזמנים'.
בשבוע לפני פטירתו עוד אמר שיעורים במסירות נפש עילאית .ענוותן מופלא .את
נסיעותיו ממקום למקום עשה באוטובוסים ,והשתדל להימנע מאור הזרקורים .ברוב
ענוותנותו ,ביקש שלא לשבח אותו בהספדים מלבד עניינים של זיכוי הרבים.
ביקש לכתוב על מצבתו משפט קצר בלבד" :פה נטמן עבדך בן אמתך יעקב חי בן
מרגלית" .נתבקש לבית-עולמו ביום שישי ב' אייר ה'תשע"ג ) .(2013על אף ההתראה
הקצרה לפני כניסת השבת השתתפו בהלווייה כמאה אלף אנשים .ציונו בהר
המנוחות בירושלים .חי כ 66-שנים.
אביו :הרה"ג מרן עובדיה יוסף זצ"ל .אמו :מרת מרגלית ע"ה .אשתו :מרת נצחיה.
ילדיו :מרת מרגלית ,ר' עובדיה ,ר' יהונתן ,ר' משה יוסף ,מרת רחל,ר' עמרם,
ר' אברהם ומרת ציפורה .מרבותיו :הגרי"ש זלמן אוירבך ,הגרי"ש אליישיב.

מ

סר את כל חייו למען זיכוי הרבים וראה בזה את שליחותו בעולם .כל הזמן היה רץ ממקום
למקום בשביל למסור שיעורים ולזכות את הרבים ,זה התחיל בשיעור הלכה קצר אחרי הנץ
והסתיים בשעות הלילה המואחרות .בשנה וחצי האחרונות הכל ראו את גודל מסירות נפשו לזכות
את הרבים למרות מחלתו ,הוא הגיע למצבים ,שהמחלה ל"ע התפשטה לכבד ,וזה היה שורף לו
את הדם בגוף .הוא היה מגיע למצב של המוגלובין  7-8עד כדי כן שבשביל שהוא יעבור את
הכביש ,היו צריכים לעצור את התנועה! ולמרות זאת הלך ונתן שיעורים גם במצב קשה זה.
אחרי טיפולים כשהיה יום שלם בביה"ח ,היה יוצא ישר לשיעור.

פ

עם כשהיה צריך לעשות בדיקת  ,C.Tהרב היה צריך לשתות חומר מסוים ,היות שהחומר גורם
לשיקוף ,ואפשר לראות במכשירים מה מצב הגידול ה"י .הרב הגיע בבוקר לבית חולים ושתה את
החומר והרופאה אמרה לו ,שהוא צריך לחכות שלוש שעות ,כדי שהחומר ייספג בגוף ורק אחר
כך יהיה אפשר לעשות את הבדיקה ,ואותו יום היה יום רביעי ,שהיה מוסר שיעור בכולל ,באותה
שעה הוא אמר" :בשביל מה אני אשב פה שלוש שעות?" הוא שאל את הרופאה ,אם הוא יכול
לצאת שעה ולחזור ,והיא אישרה לו ,הוא בא לכולל נתן שיעור וחזר לבית חולים!

ס

יפר מר אליהו שאלתיאל הי"ו מתלמידיו המובהקים של רבינו" :עם כל גדלותו בתורה ,הרב היה מתנהג עמנו בענווה יתירה ,ונוהג עמנו
כחבר .הייתה איזו משפחה בקרית עקרון שהרבה שנים לא היו להם ילדים ,הרב בירך אותם ,והם זכו ,שנולדו להם הרבה ילדים בזה
אחר זה .ההורים התקשו בצער גידול הילדים ,בפרט שהיה להם בית קטן .סיפרתי לרב שמשפחה זו זקוקה לעידוד וחיזוק .לאחר השיעור,
ללא שהיות ,הרב הורה לי שניסע לאותה המשפחה .הרב נכנס לבית בשיא הפשטות ,הפגין את השמחה הרבה שלו מהילדים החמודים.
הושיב את הילדים על ברכיו ,השתעשע עמם ,ויצא."...

ח

מישה ימים לפני שהלך לעולמו ,חבק הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל נכד נוסף .לרב עובדיה יוסף ,בנו של רבי יעקב ,נולד בן במזל-טוב .הרב
עובדיה הגיע אל בית-החולים הדסה עין כרם שם היה אביו מאושפז ,והציג בפניו את נכדו החדש .אחרי שהרב זצוק"ל ברך את הבן והנכד,
אמר הבן לאביו הגדול" :אבא ,ביום שני הברית ,אנחנו רוצים שאתה תהיה הסנדק שלנו" .הרב יעקב השיב לבנו הרב עובדיה" :נדבר
במוצאי שבת".

ביום שישי ,השיב הרב יעקב יוסף את נשמתו ליוצרה .ר' עובדיה )נכדו של מרן( ,התיישב במוצאי שבת ללמוד את הלכות אבילות מתוך
ספרו של של סבו הגדול מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף שליט"א .כשהגיע להלכות ברית מילה באבלות ,הוא גילה ,כי אביו הגדול ר'
יעקב זצוק"ל מתח קו מתחת לשורות הבאות" :שאף אם נולד הבן לפני פטירת המת ,יום הכנסתו לברית היא לידתו ,כמו הגר שהתגייר
ביום המלו כקטן שנולד דמי ,ע"כ .ונפקא מינה שיש להקל בחומרת האבלות שבתוך י"ב חודש".
הרב עמרם יוסף ,בנו של רבינו סיפר" :בראש השנה האחרון ,כשהגענו לפיוט של 'ויהי אחרי מות' ,אבא בכה ובכה ואף אחד לא הבין למה.
מעולם זה לא קרה כך".
פניני עין חמד |
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ח ֵ
ת ַ
ָאדם לְ ִ
ּכם
ָ
ַאל לֹו לָ
ה ְ
להלן סיפור מופלא מ'ווי העמודים' מתוך דבריו הנפלאים של
הרה"ג יצחק זילברשטיין שליט"א ומובאים ע"י ר' מיכאל צורן
הי"ו ,ויש בו כדי ללמדנו ,שכאשר שאלנו רב לגבי עניין מסוים,
עד כמה עלינו לא להתחכם בנידון.
סיפר ד"ר משה אליקים ברוקם המשמש בשעות שלפני
הצהרים כרופא בכיר במעייני הישועה ,ואחה"צ הוא מחשובי
הלומדים בכולל בית דוד-חולון .בביה"כ שהתפללתי בו לפני
כמה שנים ,היה יהודי שמוצאו מארה"ב .למחייתו היה סוחר
יודאיקה ,הוא היה נוסע פעמיים בשנה לארה"ב עם קטלוג של
מוצרי יודאיקה ,ספרים ,חומשים ,פרוכת ,וכיוצא בזה ,ומקבל
הזמנות ,ולאחר מכן היה שולח זאת מהארץ לחו"ל.
בחול המועד פסח סיפר אותו סוחר ,שהוא מתעתד לנסוע
לחו"ל מיד במוצאי פסח ,אמרתי לו" :אתה נכנס לשאלה
הלכתית גדולה ,אתה אמנם יוצא מכאן במוצאי פסח ,אך
אתה תגיע לשם בבוקרו של יו"ט שני ,והרי ההלכה היא,
שמיד כשאתה מגיע לשם ,אתה מתחייב לשמור על יו"ט שני".
"אז מה אתה מציע לי?" ,שאל הסוחר ,אמרתי לו" :הפשוט
ביותר ,לשנות את הכרטיס ,ולדחותו ליום אחר" .אולם הלה
התנגד" :לא בא בחשבון ,הטיסה הבאה תצא רק יומיים
לאחר מכן ,ואני אפסיד יומיים עבודה ,לא בא בחשבון".
והוסיף" ,לפי מה שהבנתי ממך ,האיסור הוא משום 'לא
תתגודדו' כלומר אני בן א"י ואיני מחויב ביו״ט שני ,והאיסור
לעשות מלאכה שם ,הוא כדי שאנשים לא יראוני נוסע ,אני
אשתדל שבנסיעתי משדה התעופה עד המלון אף אחד לא
יראה אותי ,והכל יבא על מקומו בשלום".
אמרתי לו ,ההלכה מפורשת במשנה ברורה שאפילו בצנעא
אסור ,ותזכור מה שכתוב בגמרא )שבת דף סד ע׳׳ב( :אמר
רב יהודה אמר רב :כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית
עין אפילו בחדרי חדרים אסור! אמר לי" :גוט מועד" ,והלך,
כלומר אתה מחמיר מדאי ,זה לא נראה ,שדבר שאסור משום
מראית עין ,אסור גם בחדרי חדרים ,מי יכול לראות אותי.
לאחר שבעה שבועות חזר הלה מחו"ל ,ואמר לי" :אני מצטער
על הרגע שלא שמעתי בקולך ,שילמתי מחיר יקר ,יקר מאד
על שלא שמעתי לך ,להלכה הצרופה ,שאסור לחלל יו״ט שני
גם בצנעא".
וכך סיפר" :כידוע לך ,אני החלטתי שבצנעא מותר לחלל יו״ט,
ואכן נסעתי ללוס אנג'לס במוצאי פסח ,הגעתי לשם באחרון
של פסח ,הזמנתי מונית ונסעתי למלון ,המלון מכיל ארבעים
וחמש קומות ,קיבלתי חדר בקומה השלושים ושבע ,כמובן
שעליתי במעלית ,כי הרי לשיטתי בצנעא מותר".
"לאחר שהתמקמתי במלון ,החלטתי היות ואני צריך להתחיל
את עבודתי מיד במוצאי החג ,אני אתגלח כעת ,ואהיה מוכן
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
אסתר בת בלה ע"ה
נעמי בת כתון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יפה בת רבקה ע"ה
שרה בת מורברי רחל ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

פניני עין חמד |

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

פרשת שמיני
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לצאת לדרך מיד בצאת החג .חשבתי לעצמי מלון ,שאין בו
אפילו יהודי אחד ,איזה בעיה יכולה להיות כאן להתגלח ,מי
יכול לראות אותי בחדר סגור ,בקומה השלושים ושבע ,יש כאן
אלף חדרים שכולם מאוישים על ידי גויים ,לי אין איסור לעשות
מלאכה ביו"ט ,רק לשיטת הד"ר אסור משום מראית עין ,מי
יכול לראות מה שאני עושה בתוך חדרי?!".
"הוצאתי את מכונת הגילוח ,הכנסתי לשקע החשמלי ,אך
שכחתי לכוונו לוואט של ארה״ב ,בארץ ישראל הוואט הוא
 ,220ובחו"ל  ,110מיד כשהכנסתי את המכונה לשקע,
התחילה המכונה להוציא עשן ,אמנם לא קרה כלום ,הוצאתי
מיד את המכונה מהשקע ,וחוץ מנזק קטן למכונה לא קרה
כלום .לאחר כמה שניות מתקשרים אליי מהקבלה למטה,
ושואלים אותי ,מה קרה בחדר ,הגלאי עשן מצפצף ,ספרתי
להם את הסיפור של המכונה והם נרגעו".
"כעת היה לי בעיה ,כל החדר מלא עשן ,אי אפשר לפתוח
חלונות בקומות הגבוהות של בית המלון ,הכל עובד שם עם
מיזוג אוויר ,וכל חדרי מלא עשן .החלטתי לפתוח את הדלת,
כדי שהעשן יצא ,מה שלא ידעתי ,שהגלאי עשן של הפרוזדור
אינו מחובר לקבלה ,אלא ישר למכבי אש של לוס אנג'לס,
עוד דבר לא ידעתי ,שלפני כשלושה שבועות הייתה שריפה
גדולה בבית מלון בלוס אנג'לס ,ונשרפו שני אנשים למוות,
והאשימו את המכבי אש ,שלא באו בזמן ,וכל התקשורת שם
הייתה נגדם ,עד שבלחץ הקהל ,הקימו ועדת חקירה כדי
לבדוק בדיוק מה קרה.
מיד כשצפצף הגלאי במכבי אש ,הזעיקו שלושים משאיות,
שלוש מאות כבאים! .אני שכבר סגרתי את הדלת ,שמעתי
התרחשות למטה במלון ,ועד שחשבתי אם לגשת לחלון
ולראות מה קרה ,כבר שעטו עשרות כבאים לחדרי ,ובמכת
גרזן פרצו את החדר ,כאשר הם צועקים בקול" :היכן האש?".
הייתי מאד מבוהל ,לפריצה הלא מתוכננת ,הסברתי מה שקרה
עם המכונה ,הם הגיבו בהבנה והזהירו אותי" :בפעם הבאה
תיזהר ,כשאתה מכניס מכונה לשקע" .אבל בינתיים ביחד עם
הכבאים נכנסו גם צלמי התקשורת ,והם צילמו אותו כשאני
יושב עם מכונה ביד ורוצה להתגלח ,וכל מהדורות החדשות
בלוס אנג'לס נפתחו עם הסיפור הדרמטי על מאות כבאים
ששעטו למלון ועל הטעות שאירעה ,ותמונתי עם המכונה
בידי וכיפה על ראשי ,התנוססה בראש כל חוצות.
יהודי לוס אנג'לס ,שפתחו את החדשות במוצאי יו"ט ראו אותי
יושב במצב מאד לא נעים ,ובנוסף ראו אותי ,כשאני יושב עם
כיפה על ראשי ,ובידי מכונת גילוח .בכל מקום שהסתובבתי,
עצרו אותי יהודים ושאלו" :זה אתה שרצית לחלל את היו"ט
שני ,ועשית שריפה בבית מלון?" ,ובמקום לעשות עסקים,
עשיתי לעצמי בזיונות נוראים .הרגשתי על בשרי את מאמר
חז"ל "הם עשו בסתר ,והקב"ה פירסמם בגלוי".
הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל
הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
שרה בת נרקיס ע"ה
גאולה בת טובה ע"ה
אביבה בת איירין ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל מסעוד בן יקוט ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל מזל בת שמעון ע"ה
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה
יוסף בן סעדה ז"ל
יעקב בן אסתר ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
מאיר בן נעמי ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
יעקב בן סלימה ז"ל
זילפה בת רנדה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
אברהם בן דינה ז"ל
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שנה ו' תשע"ז

וידבר ה אל אהרן לאמר יין ושכר
אל תשת )י' ח' -ט'(

עתה אני מבין מפני מה מנה
המדרש

בין

שגרמו

החטאים

וידום אהרן )י'  -ט'(
מסופר בדברי חכמינו ,כשמת בנו של
רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו.

מסופר על הרה"ק מרוזין זיע"א,

למותם של בני אהרן ,גם חטא זה

אחד

נכנס רבי אליעזר וישב לפניו ואמר לו רבי

שלא היו להם נשים .לכאורה הרי

רצונך שאומר דבר אחד לפניך? אמר לו

מחסידיו שאהב את הטיפה המרה

הדבר תמוה ,וכי בשביל שלא לקחו

אמור .אמר לו ,אדם הראשון היה לו בן

וביקשו לבוא אליו .מיהר החסיד

להם נשים היו חייבים מיתה? אלא

ומת וקיבל עליו תנחומין שנאמר "וידע

להגיע אל הרבי כולו ציפייה

זוהי הכוונה אילו היו נשאו נשים,

אדם עוד את אשתו" אף אתה קבל

ודריכות .אמר לו הרבי שעליו

אולי היו זוכים לנשים נאמנות

תנחומין .אמר לו לא די לי שאני מצטער

התפלא

וצדקניות כמוך ,ומי שיש לו אשה

בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של אדם

ששלח

להפסיק

פעם

שליח

לשתות

אל

יין.

החסיד ואמר :מדוע לא מסר זאת

הראשון .נכנס ר' יהושע ואמר לו ,איוב היו

צדקנית כזאת ,נשאר בחיים.

לו בנים ובנות ומתו כולם ביום אחד וקיבל

הרבי על ידי השליח? ענהו הרבי
אפילו אצל אהרן הכהן כשהיה
צריך לצוותו לא

לשתות

עליהם תנחומין .שנאמר "ה' נתן וה' לקח

ובין החיה אשר לא תאכל

יין

יהי שם ה' מבורך" אמר לו ,לא די לי שאני

)י"א  -מ"ז(

מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של

ושכר ,דיבר עימו הקב"ה בעצמו

פעם הובא לפני הרה"ק רבי

ולא על ידי משה רבנו" :וידבר ה'

יהושע'לה מקוטנא זיע"א ערעור

אל אהרן לאמר יין ושכר אל

שראהו אמר לשמשו טול לפני כלי ולך

על מהימנותו של שוחט .בדק הרב

אחרי לבית המרחץ ,לפי שאדם גדול הוא

תשת"

את הענין ומצא שהשוחט ת"ח וירא

ואיני יכול לעמוד בו .נכנס וישב לפניו

שמים הוא ואפשר לסמוך עליו.

ואמר לו :אמשול לך משל למה הדבר

פנה הצדיק אל המערערים ואמר:

דומה ,לאדם שהפקיד אצלו המלך פקדון,

חז"ל

בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר אוי

חז"ל

אומרים

לי ,אימתי אצא מן הפקדון הזה בשלום.

יעשה

הקב"ה

אף אתה רבי ,היה לך בן וקרא תורה,

ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם
וימתו )י'-י"ב(

עתה

מסופר :שעה שחלה הרה"ק רבי

הבנתי

שהתקשיתי

בו,

מאמר

דוד מזאבלוטוב זיע"א חתנו של

שלעתיד

הרה"ק רבי משה ליב מסאסוב

לצדיקים סעודה משור הבר ולויתן.

ישבה

ויש לתמוה לשם מה יש צורך בשני

לצידו אשתו הרבנית שיצא שמה

מיני בעלי חיים ,וכי שור הבר לבד

כצדיקה נדירה ולא היתה זזה

אינו מספיק? אלא התשובה היא,

עמדה

שהקב"ה יודע שבוודאי יימצאו

בתפילה ובתחנונים עד שבעזרת

צדיקים שלא יסמכו על השוחט

השם קם מחוליו והחלים .פנה רבי

ולא ירצו לאכול משחיטתו .ולפיכך

זיע"א

ממטתו.

במחלה

ימים

אנושה.

שלמים

דוד אל אשתו הרבנית

ואמר:

זמני כניסת החג
ירושלים 6:37 :ת"א6:52 :

לבוא

איוב .לבסוף נכנס ר' אלעזר בן עזריה ,כיון

מקרא ,נביאים וכתובים ,משנה ,הלכות
ואגדות ,ונפטר מן העולם בלא חטא ,ויש
לך לקבל עליו תנחומים שהחזרת פקדונך
בשלום .אמר לו רבי יוחנן בן זכאי ,ר'
אלעזר בני נחמתני כדרך שבני אדם
מנחמים.
)אבות דרבי נתן יד-ו'(

הכין עבורם לפחות מנת דגים.

פרשת שמיני

זמני יציאת החג
ירושלים 7:51 :ת"א 7:54 :ר"ת8:30 :

הרה"ק רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג זיע"א )ליומא דהילולא ב' אייר(

שם בחשכת הלילה רועד מקור ומהתרגשות ,וראה את הכל ,ראשון הלך

לפני למעלה ממאתיים שנה היתה בעיר ניקלשבורג קהילה גדולה

בעל הדמות המלכותית ואחריו אליהו הנביא ,אחריהם צעד הרב וליווה

וחשובה ,במשך דורות רבים ישבו על כס הרבנות של עיר זו גאונים

את האורחים צעדים אחדים ,הוא חיכה עד ששני האורחים נעלמו

גדולים ומפורסמים ,ביניהם המהר"ל מפראג ,רבי יום טוב ליפמאן הלר

בחשיכה ,ואחר כך נכנס לבית והתיישב ללמוד ,השמש נשאר על עמדו

בעל ה"תוספות יום טוב" ורבנים גדולים אחרים זיע"א .כאשר עמדה

רגעים ארוכים משתאה ואינו יודע את נפשו ,אחר כך אזר עוז ונכנס לבית

קהילה זו לבחור ברב שהיה בעת ובעונה אחת גם הרב הראשי של

הרב ואמר :אני מבקש ממך סליחה ומחילה רבי ואל נא תכעס עלי ,אולם

האיזור כולו ,היו מחפשים כדבר המובן מאליו גאון גדול ששמו יצא

מאד הייתי רוצה לדעת מי זה היה האדם עם בגדי המלכות ועם הכתר על

למרחקים כאחד מגדולי הדור .באותם ימים כבר היה רבי שמואל

ראשו שרבינו זה עתה ליווה מביתו ,באמת לא כדאי לדבר על כך ,השיב

שמעלקא זיע"א מתלמידי הרה"ק המגיד הגדול ממעזריטש זיע"א רב

הרב באי רצון ,אולם הואיל וראית מה שראית הרי זה סימן שמותר לי

מפורסם לאחר ששימש ברבנות בקהילות חשובות של פולין ,שלחו

לספר לך ,ובכן דע לך כי האיש היה מנשה בנו של חזקיהו המלך ,והוא בא

אליו פרנסי קהילת ניקלשבורג הזמנה לבוא לעירם לשבת ,כמועמד

אלי בקשר לדין תורה שהיה לנו כאן היום.

לתפקיד הרב הראשי שכסאו היה אז מיותם .רבי שמואל קיבל את
ההזמנה ,בא לשבת ,דרש ברבים בהלכה ואגדה ,פלפל עם תלמידי
החכמים שבעיר ועשה רושם כביר על כולם .שבועות אחדים אחרי
שובו לביתו ,קיבל רבי שמואל כתב רבנות של העיר ניקלשבורג פרנסי
הקהל הודיעו לו כי הוא התקבל כרב ראשי של הקהילה וגם כרב
הכולל של בוהמיה ומוראביה כולה .זמן קצר לאחר מכן הוא בא לעיר
ונתקבל בכבוד גדול ,ומיד נכנס ראשו ורובו לעניני הרבנות של העיר
כפי שהתפקיד דרש ממנו ,במשך היום היה עסוק שעות רבות בעניני
הקהילה ,ואילו את רוב שעות הלילה הוא הקדיש ללימוד בהתמדה
וקדושה.

מעשה ביהודי ירא שמים שחי בעיר אחת שהיה מהדר ומדקדק במיוחד
במצוות לא תעשה לך פסל וכל תמונה שבעשרת הדיברות .למרות שהיה
לו כשרון ונטיה חזקה לציור ולפיסול ,הוא נזהר משנה זהירות לא לעשות
שום דבר שיכול להיכנס לאיסור עשיית פסל או תמונה ,ולעבור בכך על
הלאו של עבודה זרה ,הוא אפילו הקפיד שלא להסתכל על דברים כאלה,
הגיעו אצלו הדברים עד כדי כך ,שפעם אחת הוא יצא בלילה לרחובות
העיר ,והחל לשבר את כל הצלמים וצלבים המוצבים שם ,אחד משומרי
העיר תפס אותו בשעת מעשה ,והוא הובא לדין ונדון למוות ,עוד באותו
יום בוצע גזר דין המוות והיהודי הוצא להורג בתליה .הקהילה כולה היתה
בסכנה גדולה ,אך בעזרת השם ובניסים גדולים חלפה הסכנה והצליחו

באותם הימים חי בניקלשבורג יהודי זקן ,תמים וירא שמים ,שמילא את

לשכנע את השלטונות ,כי היהודי עשה מה שעשה על דעת עצמו ואיש

תפקיד השמש של הקהילה ,כפי שזה היה נהוג ,היה השמש הזקן עובר

מבני הקהילה היהודית לא היה שותף למעשה .היהודי שהוצא להורג היה

מדי בוקר ודופק במקלו על החלונות ותריסי הבתים כדי להעיר את

עני מרוד ,ולאלמנה לא היה מאין לגבות את כתובתה ,היא נשארה בחוסר

היהודים לעבודת הבורא ,בעוברו ליד ביתו של הרב היה השמש נוהג

כל ,ועל כן היא פנתה לחברא קדישא שאחד מתפקידיה היה לתמוך

להתעכב שם דקות אחדות ,לנוח קמעה ולפעמים אף לשתות כוס תה,

באלמנות שנקלעו למצב כלכלי קשה ,אולם אנשי הח"ק טענו כי חובת

הוא המשיך במנהגו זה גם אחרי בואו של רבי שמואל שמעלקעא לעיר.

החברה לתמוך באלמנות שבעליהן מתו מות טבעי ,אולם לא כאשר האיש

פעם אחת כאשר השמש נכנס לבית הרב לפנות בוקר ,הוא ראה את

איבד את עצמו לדעת ,והרי כמקרה שלפנינו ברור כי האיש הלך לקראת

הרב יושב כהרגלו רכון על הגמרא ולידו עומד יהודי בלתי מוכר חגור

גורלו בעיניים פקוחות והוא ידע מה שהוא עושה ומה צפוי לו .לאחר

בחגורת עור והאזין לקול הלימוד ,השמש שהכיר היטב את כל יהודי

שהרב ובית הדין של אותה עיר שמעו את טענות הצדדים ,הם החליטו

העיר ,היה בטוח כי את היהודי הזה עדיין לא ראה מעולם ,חשב השמש

להעביר את הנושא להכרעה לרבה של ניקלשבורג.

כי זהו וודאי אחד היהודים הנודדים ההולכים מעיר לעיר ,ועכשיו הוא

ישבנו היום כל היום כולו על מדוכה זו ,דנו בסוגיה ועיינו בהלכה ,ולא

לן בביתו של הרב והשתתף בשיעור הבוקר שלו ,במשך כל אותו היום

הצלחנו להכריע ,החלטנו לדחות את ההחלטה הסופית למחרת היום.

לא ראה השמש את היהודי ההוא שנית ,אולם למחרת בבוקר שוב

ועכשיו שעת לילה מאוחרת כאשר ישבתי כדי לעיין בדין ,בא אלי מנשה

באותה שעה הוא שוב ראה אותו עומד ליד הרב ומקשיב ללימוד

בן חזקיהו והסביר לי את הענין ,הוא סיפר לי כי מאז מותו לא מצאה

הגמרא ,עתה גברה סקרנותו של השמש והוא החליט לשאול את הרב

נשמתו מנוחה על החטא שחטא בחייו ,בכך שהכניס צלם להיכל בבית

בהזדמנות מיהו יהודי בלתי מוכר זה? כאשר הוא אכן שאל ,השיב לו

המקדש ,בכל דור ודור מגולגלת נשמתו באנשים שונים שתפקידם לתקן

רבי שמואל כי היהודי הזה היה אליהו התשבי ,הוא הוסיף וביקש את

את העבירות שעבר ,עד כה לא זכה לתיקון מושלם עד שנשמתו

השמש לא לדבר על זה יותר ,והשמש המופתע לא הוסיף לשאול

התגלגלה בדמותו של היהודי ששיבר את הצלמים ברחובות העיר ,ומסר

שאלות בנדון .עבר זמן מה והשמש שכח מכל הפרשה ,עד שפעם אחת

את נפשו בצורה מושלמת על הלאו של לא תעשה לך פסל ,עתה הוא

עבר מאוחר בלילה ליד בית הרב ,וראה משהו מיוחד במינו ,בדיוק

סיפר לי זכתה נשמתו לתיקון המיוחל ,וכיון שאני ובית דיני נתבקשנו

כאשר עבר שם נפתחה הדלת החיצונית של הבית ,ובפתח הופיעה

לעיין בדין ולהוציא פסק דין על פי ההלכה ,הוא בא לבקש אותי שלא

דמותו האצילה של הרב ,בידו פמוטים עם שני נרות ,כשהוא מלווה שני

נחשיב את מעשהו של היהודי ההוא כאיבוד עצמו לדעת ,אלא כמעשה

אורחים שעזבו את ביתו ,אחד מהם היה אותו יהודי עם חגורת העור

של קידוש השם והאיש ההוא היה קדוש שמסר את נפשו על קיום המצוה

שהרב תיארו בשעתו כאליהו הנביא ,השני היה לבוש בגדי מלכות ועל

בהידור ,לאור כל זה הוא ביקש כי בית הדין בבואו להחליט אם האלמנה

ראשו כתר ,בראות השמש את המחזה נפל עליו פחד גדול ,הוא עמד

זכאית בתביעתה ,יקח כל זאת בחשבון.

השמש שמר את כל הענין בסוד כמוס במשך כמה שנים ,עד
שמצא עצמו נאלץ לגלותו וזאת מסיבות מיוחדות במינן ,מעשה
בדין תורה שנערך בעיר בו פסק הרב נגד כמה בעלי בתים
החשובים ,ובעלי ההשפעה הללו הפכו כשל כך לשונאים מושבעים

עוצם גדולתו של הקדוש ברוך הוא
משל למלך אחד רכב בדרך בראש פמליה

של הרב ,והחליטו לעשות הכל כדי לסלקו מן העיר ,החלו הללו

גדולה ,בדרכם הגיעו אל גבול שדה שהיתה

לחפש על הרב כל מיני עלילות ואמתלאות ,עבירות וחסרונות

מגודרת ,כיון ששעתם היתה דחוקה מאד ,ציוה

שונים ,ובמסגרת מאמציהם גילו כי הרב מתנהג על פי מנהגי
החסידים ,אמנם לא היה בכך כל חידוש כי הרי כולם ידעו מאז
ומתמיד כי רבי שמואל שמעלקא הוא מתלמידיו המובהקים של

המלך להרוס את הגדר כדי שיוכלו לעבור .בעל
השדה היה כפרי פשוט ועם הארץ ,שלא הכיר

המגיד ממעזריטש ,כך הרב נהג בניקלשבורג מהיום הראשון לבואו

כלל את המלך ולא הבין בגינוני המלכות,

לעיר כאשר קיבלו אותו שם כרב ומורה הוראה ,אולם מתנגדי הרב

ולתומו חשב כי חבורת ציידים שוברת את גדר

לא התחשבו בכך והפיצו כל מיני שמועות ,וכדרכה של לשון הרע
שהיא סחורה עוברת לסוחר ומוצאת קונים בקלות יתירה ,כך
התלקחה המחלוקת שאיימה על הקהילה היהודית של ניקלשבורג.

שדהו ,על כן בערה בו חמתו להשחית ובחרון
אפו החל להשליך אבנים על האנשים שהרסו

כאשר המחלוקת הגיעה לשיאה ,התאספו ראשי הקהילה ובעלי

את הגדר .ואבן אחת אף פגעה במלך עצמו .מיד

הבתים החשובים לאסיפה והחליטו להודיע לרב שלמען שלום

תפסוהו עבדי המלך והעמידוהו למשפט מהיר

הקהילה מוטב שיעזוב את כס הרבנות של העיר ושל המדינה.
הם קראו לשמש הזקן והטילו עליו ללכת אל הרב ולהודיע לו
את החלטת ראשי הקהל ,אולם כאן ציפתה לראשי הקהל הפתעה,

וגזר דינו נחרץ למוות ,כדין מורד במלכות .ריחם
המלך על הכפרי כיון שראה שהלה אינו מבין

השמש הזקן שכולם הכירו אותו כאדם שקט מתון וצייתן ,יצא

ויודע כלל מה חומרת מעשהו ,על כן ביטל את

הפעם מכליו וסירב למלא את השליחות ,וצעק :היתכן לחשוד

גזר הדין המוות ,אולם ציוה כי הכפרי ייענש על

בצדיק כזה ,בגאון כזה ,בקדוש כזה ,ואיפה כאן כבוד התורה? לא,
אין אני מוכן ללכת בשליחות כזו ,שלחו את מי שתשלחו אני לא
הולך .כל הנוכחים הופתעו מדבריו התקיפים של השמש הזקן ,אמנם

מעשיו וינקה את רחובות עיר הבירה .תחילה
הפקידוהו לנקות את הרחובות הרחוקים מארמון

כולם ידעו כי האיש הוא אדם ישר הגון ותמים דרך ,שזו הפעם

המלך ,ולאחר מכן הטילו עליו לנקות את

הראשונה שראו אותו יוצא מכליו ומסרב למלא את השליחות

סביבות הארמון .ולבסוף את חצר המלך .ככל

שהוטלה עליו ,היו בין הנוכחים שהציעו לפטר את השמש ממשרתו,
אולם המתונים יותר ביקשו לשמוע מפיו מדוע הוא מתייצב בתוקף
כה רב לימינו של הרב? כאן פתח השמש הזקן את פיו וסיפר

שעלה הכפרי בדרגה ,כך הבין את עוצם
המלוכה ואת תקפו וגדולתו של המלך .ומתוך

לנוכחים את המעשה שהיה ,הוא אמר כי שמר את כל הענין בסוד

הבנתו זו ,הבין גם עד כמה חטא נגד המלך ומה

לפי בקשת הרב ,כי הוא ידע שפרסום הענין לא יהיה לרוחו של

רב פשעו .לבסוף פנה הכפרי אל השר הממונה

הרב ,אולם עתה כאשר הוא רואה שאין ברירה הוא החליט לספר
את מה שראו עיניו ושמעו אוזניו ,והוא סיפר לראשי הקהילה
המשתאים את סיפור ביקוריו התכופים של אליהו הנביא אצל הרב,
ואת ביקורו של מנשה המלך שבא לייעץ לו כיצד לפסוק בענינה
המסובך של האלמנה שבעלה מת על קידוש השם .מובן מאליו כי

וביקש שיביאו אותו לפני המלך כדי שיוכל
להתחנן לפניו ולבקש ממנו סליחה ומחילה.
כן הוא הנמשל :האדם החוטא אינו מבין כלל

בתום סיפורו של השמש הזקן ,נותרו מתנגדי הרב בלי מענה לשון

את גדלותו של הקב"ה ,ומתוך כך פעמים

הם בושו ונכלמו וכל האסיפה התפזרה בשקט .והרב רבי שמואל

שנכשל בחטא ,לו היה מבין את עוצם גדולתו

שמעלקא נשאר הרב הראשי של ניקלשבורג והמדינה עד יומו

של מלך מלכי המלכים ,היה מתחנן ומבקש על

האחרון .כאשר חסידים סיפרו את המעשה ברבי שמעלקא והשמש,
הם התפעלו לא מגדולתו וקדושתו של הרב ,זה הרי היה ידוע
ומפורסם .אלא מעניוותו המופלגת של השמש הזקן ,שכמה וכמה
פעמים היה לו גילוי אליהו ,והוא לא סיפר על כך מלה לאיש ,עד
שנאלץ לעשות זאת על כורחו ,כאשר שם את נפשו בכפו כדי להגן
על כבודו של הרב רבי שמואל שמעלקא.

נפשו סליחה ומחילה.
)בשם הבעש"ט הקדוש זיע"א(

שאף הוא נכלל בכללו של רבי

חסד עם החיים ועם המתים
מעשה ובא הגה"ק רבי ישראל

עקיבא .ר' אלי החריש ,והמתין
רבו

הכנסת

להמשך

מוצא

להתפלל ולעבור לפני התיבה ביום

הקדוש.

המשיך

מסלנט

לבית

זיע"א

פיו
ר'

של

שלומ'קה

שבת קודש כ"ו ניסן
רבי יהושע העשיל ממאניסטרישץ ב"ר יצחק יואל
)תרצ"ח(

יום שני כ"ח ניסן
הרה"ק רבי יששכר ליב מסלאנים ב"ר שמואל
)תרפ"ח(

בין

ואמר :ביאורן של דברים כך

רבי יהושע העשיל ממאניסטרישץ ב"ר יצחק יואל

המתפללים אדם אחד ,שאותו היום

הוא .לדוגמא ,כשתשמע שסוחר

)תרצ"ח(

היה יום פטירת בתו ובא לומר

אתרוגים נודע הרוויח אלף דולר

קדיש ולהתפלל לפני העמוד לע"נ,

במסחר האתרוגים ,אזי ה"כלל

אף על פי שרבי ישראל היה זכאי

הקטן" דורש שעינך לא תהיה

לזכות בתפילה כדין יארצייט גמור,

צרה ברווחיו ,כי "כל מה דעלך

אולם כיון שראה רבי ישראל כי

סאני לחברך לא תעביד"  ,ואילו

אותו אדם מיצר ומצטער ,שאינו

ה"כלל הגדול" הוא שלא רק

יכול לעבור לפני התיבה להתפלל

שלא תכאב על רווחיו ,אלא אף

ולומר קדיש לעילוי נשמת בתו,

תשמח בהם ותרגיש כאילו שלך

ויתר על זכותו ומסרה לאותו אדם.

המה – "ואהבת לרעך כמוך" כמו

המתפללים ראו ותמהו :ושאל אחד

שאתה

עצמך

מהם :יסלח לי רבנו ,מה ראה

בפשיטות ,זה ה"כלל הגדול" .ור'

לוותר על זכותו ולמסרה לאדם

אלי סיים "יכולתי להעיד על רבי

אחר? הרי תפילה לפני התיבה

כי רכש גם את ה"כלל הגדול".

של

פטירתו

אביו,

והיה

אוהב

את

ואמירת קדיש יש בה משום כיבוד
אב ומשום עילוי נשמה לנפטר.
השיב רבי ישראל גאון המוסר:
גדולה זכות זו שנתגלגלה על ידי
אבא זכרונו לברכה ,לגמול חסד
עם אדם מישראל יותר ממאה
"קדישים".

מיום עמדי על דעתי לא כעסתי
על שום אדם ועל שום דבר.
בספר "לב אליהו" מובא ששאלו

הרה"ק רבי שם קלינגבערג מקראקא ב"ר אברהם
מרדכי מזאלושץ )תש"ג(
יום שלישי כ"ט ניסן
הרה"ק רבי יהודא מאיר שפירא משפיטיווקע ב"ר
פינחס מקאריץ )תקפ"ט(
הרה"ק רבי משה מקאברין ב"ר ישראל )תרי"ח(
הרה"ק רבי מרדכי שלום יוסף ב"ר אהרן
מסאדיגורא )תשל"ט(
יום רביעי ל' ניסן
רבינו יוסף אבן מיגאש ב"ר מאיר הלוי
)ד"א תתק"א(
רבינו חיים ויטאל ב"ר יוסף )ש"פ(
הרה"ק רבי יעקב ב"ר צבי )יעב"ץ  -תקל"ו(
יום חמישי א' אייר
הגה"ק רבי צבי הירש אשכנזי ב"ר יעקב )חכם צבי
 תע"ח(הרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטעפסק ב"ר משה
)תקמ"ח(
הגה"ק רבי עקיבא יוסף שלעזינגער ב"ר יחיאל
)תרפ"ב(
יום שישי ב' אייר
הרה"ק רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג
ב"ר צבי הירש )תקל"ח(

זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן

את הגה"ק רבי אליהו לאפיאן
זיע"א במה הארכת ימים? והוא
השיב :מיום עמדי על דעתי לא

ואהבת לרעך כמוך

כעסתי על שום אדם ועל שום

הגה"ח רבי אלי' רוט זצ"ל זכה

דבר .רבי אליהו סיפר שמעולם

לשמש את הרה"ק רבי שלמה

הוא לא יסר את בניו או אנשים

חמישה בנים היה לו להגה"ק

מזוויעהל זיע"א ,מסופר שבאחד

אחרים

אותם

ה"חכם צבי" זיע"א )יומא דהילולא

הימים ורבי שלומ'קה פסע כאשר

בקלקלתם ,כי חשש שמא יוכיחם

לצדו ר' אלי ,פנה הרבי ואמר :ר'

מתוך כעס .הוא היה מחכה עד

אלי ,תאמר נא מה הפשט בדברי

שיהיה בטוח כי אין לו בלבו על

רבי עקיבא )ירושלמי נדרים ט' ד'(

החוטא שום כעס ורוגז ,ורק אז

"זה כלל גדול בתורה ואהבת לרעך

היה מוכיחו .פעם קרה שאחד

כמוך" ,אם הוא מזכיר "כלל גדול",

מילדיו עשה עוולה גדולה ,הוא

כנראה שיש גם "כלל קטן" ,ומהו

חיכה

שהרגיש

איפה ה"כלל קטן" ,הוי אומר "מאי

בעצמו שלא נשאר בלבו אפילו

דלך סאני לחברך לא תעביד",

שמץ כעס .ורק אז ייסר אותו.

בחסות רשת חנויות

גל פז
ר

תיכף

שבועיים

כשראה

עד

א' אייר( .ועל כולם אמר הבעל שם
טוב הקדוש זיע"א שהופיע עליהם
רוח הקודש .ואחד מהם הפליג
מאוד בשבחו ולא גילה מי הוא .רק
החברים אמרו שכוונתו על הגה"ק
ה"יעב"ץ" זיע"א )יומא דהילולא א'
אייר(.

לע"נ הגה"ק רבי עקיבא יוסף ב"ר
יחיאל שלעזינגער זיע"א
נלב"ע א' אייר

