אוגדן עלוני השבת
פרשת תזריע מצורע
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ĕĜČĥ đĘ ĞďđĜĥė ęĞĠ Ęėĥ 95 ěčė ĕďđĐĕ ĘĞ ĤĠĝĘ ĕĜđĢĤč
ďđĞ đĕĐ ĐČđĥč" :ĤĚđČđ ĕĘĞ ĞĕčĢĚ ,ĐĤĕďĘ ĞĕĎĚ ČđĐ ,ĕĦĕčč
ęĦđČ đēĕĤėĐ ęĕĢČĜĐđ ĦđČĠđ ěģĒ ęĞ ,ĖđĚė ęĕďđĐĕ ĐčĤĐ
..."čđĐĢĐ ĕČĘĔĐ ĦČ ęĐĕďĎč ĘĞ ĦČĥĘ
°´³Å³¸¯»·³Ç°²°É¸ÇÆ¸Á³³½È¯³³É»·´½¸½»Á¯·¸»È¾¸¸·ÈÇ°»¸µÆ¶Å¸¸°Ç¾´¯±³
·Æ¿¯¸Ç´»¾¿¶´¸¸°Ç¾´½±³³»È´É½¶É¯³»Á½³¸³¼¸²´³¸³
(Ē"Ě ,Ď"ĕ ČĤģĕđ) "ĦĞÿ ĤĀ ĀĢ Ğ ÿĎ þĜ Ŗč Đ þĕĐø üĕ ĕ üŊ ď þĎ þŁĐÿ øđ"
³½²°Á½»¸¯½Á²´¸¸¿¸¯Ç½´º»Ç½¯´É¸½ÉÀ¾´È»°¯´Ã¯ ¯´³´±³¿½´»Ä½¸¯ÈÈ½¶´¼¸ÁÈÉ¾°º¸²´³¸»ÁÇÃÀ»¸¿´ÅÇ°
¼¯´ ¯´³¹»½³¸´´¸Å¯´³¯º»½²¯¿½Ç´³ É´ÈÁ»¸É»´º¸° ¶É´Ã³Ç¸²»Á¸±½¯´³¸É¸°°¯Å½¿¸¿¯È´»Á²´¿Èº¼ÁÃ»ºÈ
É½¯´É´ÈÁ»¹¸ÇÅ¸É¸¸³ÇÉ´¸»´²±»ÆÈ½É¯È»¸»Ç½´¯³¸³ ²´Á´¸³³¯´È°Á²´¸³É¯Ç½´¯´¸»ÁÁ¸°Å½À¿º¿É»²³É¯
³µ°¯Å´¸º´¿¸»Á¼¸Çµ´±¼É¯È¼Á·¯»°¯Éº»³ ¼¸²±°°¼³¼±¼¸È´°»´¸³ÈÉ´¯Ã´¾Æµ¼Á¹´½º¼¸²´³¸³°Ç³
¯´³¼¯È¯¸Ç´»¸Ç±³»Ç½¯´´½´Æ½½Ç½´º³ÇÁ¿¿Á±Ç´É´¯°
¼³¸²±°»ÁÉ¯È»¼É´¯´¶¸Çº³¼¸Å¯¿³´¼¸¸²Ç¶¼¸²´³¸»È
¼É´¯´·¶È¹ºÇ¶¯´°´³Å³¸¯»·³É¯
´»¯ºÉ´Çµ±¼¸ÇÅ´¿³¼¸Çµ´±³½»´³½»ÁÁ²´¸´¿¸¯
»ºÇµ´¶¯´³¾³¸»ÁÉ´»¯È¼±´»È¸´
¸Ç°²É¸Å½É´¿µ´¯É¯³»±¸Ç½´º³¯´³¼¸²´³¸³»Á
´Æ¸°²³¼¸²´³¸»¯Æ´´²Á´²½È²¶½¼ÁÃ
³½´¯»º½¸²´³¸³¼Á³É¯Ç¶°³°Æ³È³¸³Ç½´º³
¾¸°´¼¿¸°·»¶´½²´ÇÃ»¯¸°³È¸¯»·³É¯
´²°»´»É´¸³»¼¸½Á³¾½¼É´¯»¸²°³»ÈÆ¸°´¾´È»´
$¼¸¸´±³
É¸Å¸Å³³»¸½³´½ºÉ´¸²¸½ÉÉ´´Å½¼³»¾É¿¾º»´
¯´³¸²´³¸È¸²´³¸»Çº¸³¾½¸Àº³¿¸¸³ÉÈ³µ´µ½³´
¼¸µ±³´¸É¸°»°´ÈÀ¿º¿ÇÈ¯ºÉ¶¯¼ÁÃ
¸²´³¸³É¯¸´±È´±Ã¸¼¯È¸²ºÇ½´º³¹¸È½³³µ»º´
¼¸»´»Á¼¸Ç°²³È¸ÉÈÈ¶´´¸É´»¯È°·Á½
¸²´³¸³³¿Á¸É¸Å¸Å³¼ÁÉ´Ã¿ºÁ°Ç¯³²±°°¾¸¸¿ÁÉ¸´
´»°¸È³»¸É·»¶³É¸°³¸¿°»ÁÁ¸ÃÈ³»
¯´³³¾ºÀ½³¸²´³¸»
´¸É´´Å½»ºÉ¯Ç´ºµ¸È¸²º¹º»Á´É´¯³´´¸Å³°Æ³È ¯Ë·¸»È¾¸¸·ÈÇ°»¸µÆ¶Å¸¸°Ç¾´¯±³
¯»´´»»³¼¸¿½¸À°È¸¸°É½¸²´³¸³¼Á³Èµ¯½´k
¾´¯±³»kÈÃ¿É°¸È½kÇÃÀ³É¯´¸¿Ã°¸É¶ÉÃ
¼º¸»ÁÇµ±É´½´¯³È´°»½°Ç²³É½¯´³È¯»¯²´Á
È½¶¸¿Ã»Èµ¿ºÈ¯¸½º¶½¯¸Ç´»¾¿¶´¸¸°Ç
¯»¯¯Ç°À´¼Á·´°¾¸¯È¸¯¿±¸¿½¸À°¾½´À½É´¸³»k¼¸Æ´»¯³ ¯´³´´¸²¼ÀÇÃÉ³¯»È¸Ç´·À¸³ÁÇ´¯½»Á²¸Á½³¼¸¿ÈÉ´¯½
»ºÀ¸º»º»Á²¸È¼³¸È´°»°¼¸·´È³¼¸¿½À½È¼¸¿½¸À³´½º ¼½ÅÁ»ÁÉ¯È»¼¸²´³¸³»º»ÁÉ´º»½³³Çµ±´ÉÃ´ÆÉ°¼±È
¯¸Ç´»¾¿¶´¸¸°Ç»Ç½´º³¸Ç°²´¸³¹ºk¯´³ ´¿½µ°¾ºÈ¼¸¸¯Ç´¿À»Æ»´±Á»»¼¸²´³¸³É¯¼ÈÈ°´³Å¸¯»·
³°´ÈÉ³È´»¸ÉÇ½¯´¸ÉÇ¸²»À¿º¿È¯´³³¸²´³¸³»¯¸É¸¿Ã
¼¸·´È»ÈÈ´°»½³µ³¸³
Ç½´º³»È´¸Ç°²°¾°»¸°±»ÁÇ´¶È¯´Ã¯³°´Éº´¸É´»¯È»º» ¾´½±³³È ¯²°´Á ³´³ ¸²¸²° ¯¸Ç´» ¾¿¶´¸ ¸°Ç °É´º ¹º´
¼¸È¸È³¸³°·´½É´¸¿Ç·¿Æ³´¸É´»¯È¼Á´¿¸»¯¯°¯´³È²Á´ È¸È±³¿½º°´³ÅÁ°Å°´¿¸²±°°¾½À»´¿¸»Á³´¸Å±Ç´°ÀÇ·È°
»Á¯»É»·´½°´³Å³¸¯»·³Ç°²°É¸ÇÆ¸Á³³½È¯³È´°¸»»¯ ¾½¸À³³µ³½¸²´³¸k¸»Ç½¯´²¶¯Ç½´º¯°´µ¿ºÈ¯°É´½´Æ½
$k³Ç´½¯´³¾¸¸¿Á³µ¸¯»°´³ÅÁ°Å°¹¸²±°°¹»È¸È
¼¸¸´±»¼Ç±´³Ç´É³¾½Æ¶ÇÉ³È¸½»Á¯Æ´²¯»¯³Ç´É³¸Ç½´È
ÉÇ¶¯³Ç´Å°¼¸½Á³¾½»¯ÇÈ¸¼ÁÉ¯´»¸²°¸È °¸È³»³½²´¯½·°»É³ÈkÈÃ¿É°¸È½k°°É´º¯¸Ç´»°Ç³
»Á¹ºÇµ±È¾´½±³³É¯¼¸È¯½³¸³¼¯¾ºÈ¯´³³Ç½´º»
k²½¶¸Æ´È¸¶k¶ÀÃ»È³²±³¹´É½
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,ĐĜĥ 90 ěčė Ĥčė ĐĕĐ ĤĥČė ČĤĕĠĥ ĐĕčđĔ-đĐĕĘČ ĕčĤ ĦČ ĕĦĥĎĠ"
đĤčē ĘĞ ěĕĥĘĐĘ ĐĢĤĥ ĕďđĐĕ ĐĕĐ ěĕďČĤčĥ ĕĘ ĤĠĕĝ ČđĐđ
ęĕĤĔĚđĘĕģ ĐĚė đĕĤēČ ğďĤ ęĕĕē ġĠēĐ ,ĦđĜđĔĘĥĐ ĕĜĠč
"đďĕč ĐĦĘĞ ČĘđ ,ěĕĥĘĕ ČĘĥ đĕĜĠč ěĜēĦĐđ
´ÇÃÀÉ¯Ç°¶»¶Ë¶³É¯´¯¸°³ÈÉ´°¸À³É¶¯»Á²¶´¸½Ç´Ã¸À°¯Ë·¸»È¾½¿¸¸·È»Ë¸¯Ç±³¾Ç½
ÉÆ´»¶½½»Å¿¸³»É²¶´¸½³»¸ÃÉ»Á´
É´´¯ÉÉ´¸´·ÈÈ½½³É¸³³»¯ºÉ´¿È»³»³°¸À³°´Ç¸Ã»Á
¯¿»¸´»¾¸²¯Ç½´ºÇ²»¯Å¸¯´³È¹º¸²º²Á´°³ÇÁ°³¿È»³³
 ¯¿»¸´½²¯½³Æ´¶Ç³¿¸¯¾¸²¯ÇÉ´¿´·»È³¸¿µ¯°¾¸È»³»¸²º
¾¸È»¸¯»È´¸¿Ã°¾¿¶É³´¼¸Ç·½´»¸Æ³½º´¸Ç¶¯Â²Ç¼¸¸¶ÄÃ¶³
¾¸È»³»½Á¿½¸³»ÂÆ´É»º°°ÇÀÈ¸¯³´²¸°³É»Á¯»´
É¯Æ¸ÀÃ³´¸»ÁÁ¸ÃÈ³»»º´¸¯»È¼¸¸¶ÄÃ¶³¾¸°³ÇÈ¯º
Ç°²»È´Ã´À°¼¿½¯´¸¿´¿¶É
´Ç°¶»Á¾¸È»³¯»´Á±Ç¿¸²´³¸³
¼¸ÇÆ½³²¶¯³¸³³µ³ÈÁ½»°¯
´ÇÃÀÉ¯Ç°¶»¾Ç½É¯´¯¸°³È
k¼¸¸¶ÄÃ¶k
´¸³É´Ç´²³»º°ÈÉ´¯¸Å½³¹º
¼²¯¾¸°È¼¸Ç°²°¼¸¸´Æ»¼¸È¿¯
¾¸°È¼¸Ç°²°ÇÈ¯½ÇÉ´¸´Ç°¶»
³»¯¼¸¿¸¸¿ÁÈ¾´´¸º½¼´Æ½»¼²¯
´½º¼¸Ç´½¶¼¸Ç´À¸¯¼¸¯Ç¿¼¿¸¯
É´°¸Ç½»º³¹À°¯»¯É°È»´»¸¶
¼³°¼¸»Èº¿¾º»´³ÁÇ»È¸¯¾¸° ¯Ë·¸»È¾½¿¸¸·È»Ë¸¯Ç±³¾Ç½
¾¸°ÈÉ´Ç¸°Á»ÁÈ°´Éº¹¯ÇÉ´¸
ÇÈ¯½ÇÉ´¸¼¸È¿Á¿´Ç°¶»¼²¯
¼´Æ½»¼²¯¾¸°ÈÉ´Ç°Á»Á
¾¸²¯Ç»È³°Ç¸º»¿³¯Ç¸ÃÈ³¸°´·´³¸»¯¸°Ç¸»ÇÃ¸À²´Á
³¯Ç¿º´ÉÀ¿º³É¸°¹´É°´É´¸³°´°³Æ»È°»¼´²É´°ÆÁ°Ç·Ã¿
³ÇÁ¸Å´³Ã´ÆÉ³É´¯°¼È³»»´¶É³ÈÉÆ´»¶½É°¸À°³¸³³µ¼±
²¯½´É´¯
³°¸È¸»ÇÈÆ°ÉÆ´»¶½ÆÀ¸Ç°°³»³¿É³³½¶»½³¸¿Ã»¸º¾¸´Å¸
»°¯ÉÆ´»¶½³Ä´ÇÃ¸¿Ã»È²´Æ³ÄÇ¯»´»Á´¯´°µÁÈ³½º´¸³
»»ºÉÆ´»¶½°´°ÇÁÉ³¯»¼¸¸¿ÈÆÇ¼´Æ½°´Ç¯È¿È³»¯½
´¿¸°Ç´Æ¸kÅ¸¸°´»´À³È½¸°Ç
Á´²½Á²´¸¸½Ç½¯´µ³²°´Á´¿¸°ÇÇ¸ºµ³ÇÈ¯ºÉ¶¯¼ÁÃ
¯»È¹ºÉ½¶½¯½È¼¸Ç´¶°¼É´¯»º½¼¸¸¶°´¿ÇÉ´¿´¿¸¿ÈÆÇ
¾³°ÈÉ´Ç¶¯¼¸½ÁÃ°¸º¾¸¸Å»È¸¼¿½¯ÉÆ´»¶½°´¿°ÇÁÉ³
¼¸¸¶°´ÇÉ´¿¼³¸¿ÈÆÇÈ´µ³¯¸½È²¯ÉÁ¸¸À³É¯´¿¸°ÇÇ¸ºµ³
 ¼¸Ç°²³¾¸°ÇÈ¸Æ¯»
k°¸»¾Ç³¯¸°Çk¹´É½

('č ď"ĕ ČĤģĕđ) "ĞĤāĀ ĢŌø Đÿ ĦĤŖŕ
ÿ Đ þĕĐø ŕü ĦČāĒ"
ĦģđĘēĚĚ ĘĢĜĕĐĘ ĐĘĕĠĦ
°¸Ç½»Å¿¸³»»»ÃÉ³»³¸»Á¹¸¯´¿¸°ÇÉ¯³»¯ÈÉ¶¯³È¯
´²¸°Éº°¶À´¿³»°Éº´¿¸°ÇÉÆ´»¶½½´
ĦģđĘēĚĚ ,ĞĤĐ ěđĥĘĚ ĤĐĒĕĜĥ đĜĕĦđčČ ĕģđĘČđ đĜĕģđĘČ 'Đ ĖĕĜĠĘĚ ěđĢĤ ĕĐĕ"
ĥĕČ ěĕč ĐčĐČ ĘČĤĥĕ Ħĕč ĖĚĞ Ęė čĘčđ đĜčĕĘč ĞĔĕĦđ ,ęĜĕē ĦČĜĥĚđ
ĕĜĕĞč čđĔ Ęėĥđ ěē ČĢĚĜĥ đĜč ęĕđģĕđ ,đĐĞĤĘ
."ęďČđ ęĕģđĘČ
´ÇÈÃ»´¿¸°¯É¯¼ÁÃ»¯È²¸½»É°±¯
¯»»ºÈÈ¸¸º´°´·»ºÈ¶À´¿³»È
»¯È$°´·
¼¸Á¸ÆÈ½»ºÈ³½º´¿¸°Ç´»°¸È³
¾º´$k°´·»ºÈk³µ¸º´°´¿±»¸²º¼¸°¿±³
¯¿´±¸¯³º»º
ĦđĠĤĔđ ĦđĘčĜ
ÉÆ´»¶½°°Ç´Á½³¸²´³¸»´¿¸°ÇÇ½¯¼ÁÃ
Ç½´È´¿¸¯È¼²¯»Á¹»´ÇÃÀ¸¼¯
¾¸°É³°´ÈÉ°°´È»³ºµÈÉ´´Å½´³Ç´É
É´»°¿»º¯È¾´¸ºÈ´»Èk³°´ÈÉ³k¾¸¸¿Á¸º
´¸»ÁÈk¼¸Àº¿k´½Á´¸³³½´²º´É´Ã¸Ç·´
³½»ÁÉ´Ã¸Ç·É»º¯¯»È³É¯»°¯°´È»´¼³½Ç·Ã¸³»
»º´¯³É¯ÈÉ´ÃÇ·´É´»°¿È¸¹»¼±ÈÁ²»°¯$°´È»¹»È¸
ÉÆ´»¶½´´Ç°¶»¼²¯¾¸°°²´Á´ÉÆ´»¶½¼¿¸¶É¯¿È$¾³³½´
³½¸¿Ã²À´½°´¯É¸°³¹´É°¼±¯»¯É¸°»Ä´¶½¯Æ´²³¿¸¯
ęĜĕē ĦČĜĥ
¯Å½ÆÉÆ´»¶½°¼¸È¿¯³½³½º¼±¯½ÉÀ½´¿¸°ÇÇ½¯¼ÁÃ
ÇÈº»º³³¯¿ÈÈ¸ÇÈ¯º»°¯¼¸»¸±Ç¼¸È¿¯´¸³¯Å½ÆÇ°´
¼²¯³¸¿¸Á°
¸°Ç³¸³¾¸²¯ÇÉ°¸È¸°¼¸²¸½»É³¸¿´È¯Ç½²¶¯¹¸È½³´
´¸³¯»¾¸¸²Á³°¸È¸°²´½»»Á¸±³¯´³ÇÈ¯º¯Ç¸ÃÈ³¸°´·´³¸»¯
¼¸ÁÈÉ¾°ºÇ°º³¸³ÇÈ¯º´É´¯¸ÉÈ±Ã¸¿¯¼¸Ç´¶°¼¸ÇÈÁ³°
»Á¾¸È»³»³ÅÇÈ¸²´³¸ÇÇ´±É³¾¸²¯Ç°È¸»ÇÃ¸À¯´³´³¿È
À¸¸±É³»¼¸Ç¸ÁÅ³»Á³¸³¼³¸¿½µ°¯»³ÈÉ´¿´·»È³¸¿Ã°´Ç°¶
É´¸¶»¸²´³¸»¸¶»³¸³¸ÇÈÃ¯¸É»°·Á½ºÇÈ¯p¸À´Ç³¯°Å»
´É´¯¯°Å³½Ç·Ã¸³»¸²ºÉ´¿´ÈÉ´¸´»²ÉÈ³³ÈÁ²¶¯»º´p´°
¸º¾¸¸Å»È¸´À´¸±³¾½·½ÉÈ³È´Ç°¶»Á¾¸È»³»ÈÆ¸°²¶¯

~ 'Ħčĥ ĦČĤģĘ'
>>> dirshu@dirshu.co.il   <<<
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¯Á¸µ°¸È¸»¯È¸Ç±³¾Ç½

ČĘĐ ,ĐĞĕĚĥ ĤĕĥėĚĘ ģģĒĜ đĜĕČ ĞđďĚ ,ĤĘĠĕĕĔĝč ĔĥĠ ĕĘ ĥĕ"
ĖđĦĘ ĐĤđĦĐ ĦČĕĤģ ĦČ ģĞĢĕĥ ĕĚ đĘ ĥĕ 'ĐĤđĦĐ ĦČĕĤģ'Ę
đĦėĤčđ đĦĢĞĘ ģđģĒĥ ĕĚ ,ĐĢđĤ đĜĕČ ęĕĥĜČ ęĞ ĤčďĘ ,đĕĜĒđČ
..."Ėėč ĕďđ ,ģĦĠ ĕčĎ ĘĞ đĦĥģč ĦČ đĘ čĦđė
k°ÆÁ¸É´»¸³Æk³»Á°»È´¸É´±³¿³»Á¯Á¸µ°¸È¸»¯È¸Ç±³¾Ç½

$²Å¸º¯³¼³¸Ç°¶½É²¸½½¼¸»´²±³¼¸ÇÃÀ¼¿È¸É¯µÉ½´Á»
²Á´¸É´¶´º½³»Á½»Ä½¯É³´ÇÃÀÉ²¸½½¾·Æ³¸³ÈÇ°¶½³
³Ç¸Å¸³É´¯¼»´¯³»´²±´³¯»Ã´½³Ç¸Å¸´¸²¸É¶É½¯¸Å´³È
¾½¾·Æ¯´³É´¯¸Å½°ÈÇ°¶½³»È´É´³½É¯É½»±½³¿¸¯
´ÇÃÀ½ÉÃÆÉÈ½³É´½²³
ÉÀÃÉ¿¸É»°¼É´¿´¯±´¼É´»²±É²¸½È¼¸Ç°¶½¼¿È¸¼Ç°
É½¸´À½³°¸À¼³»³É¸³¼»´¯¼¸ÇÃÀ´Ç°¸¶Â¯¼¸Ç°¶½¼É´¯
¾Á½»´³´°Éº°´Ç»ÇÃÀ³É¯´Ç°¸¶³Ç´°Á°ÈÉ½¸´À½³Ç·½´¯
¼³¸Ç°²°´½Å½Å¼³¼°»°ÇÈ¯»ºÉ¯´°Éº¯»¾º»´¼¸°Ç³¸´º¸µ
É¸É¸½¯³¼É±Ç²½³°Ç³°É´¶Ã¯´³È¾Ã´¯°´°Éº´
´µ¯¸³´»¯¼¸Ç°¶½»È¼É´»²±È¼¸°È´¶´¼¸Á´·³¼¿È¸
²Á¼É´¿´¯±´¼É´»²±»´°±´³µÈ´¼³¸ÇÃÀ¹´É½ÉÃÆÉÈ½³
´ÇÃÀ½¼¸¿´½ÉÇÈÁ»´²±Ç°¶½³È¼¸Á²´¸¼¿¸¯È
¾Ç½»È´É´»²±É´²´¯¶¶´ÈÈºÉ´°Ç¼¸½ÁÃ´¿¸°ÇÇ½¯¹º
ÇÆ¸ÁÈ¼³¼¸Ç´°ÀÇ»Ã¸¸·À°´°³Á´·¼»´Á³Ç»Ã¸¸·À³
É´»¸³Æk´¸ÇÃÀÉÇ²À°É¸»±¿³É´»²±³³¿³Ç»Ã¸¸·À³»È´É´»²±
É´»¸³Æk³¾½¼¸¿´½É´ÇÈÁ»´²±³¸³Ç»Ã¸¸·À³¯¸³¯»´k°ÆÁ¸
´É¿´¯±É¯¼Å½Å´¸ÇÃÀÉ¯Ç»Ã¸¸·À³°ÉºÈº¸Ç³Èk°ÆÁ¸
É´ºµ»»´º¸ÇÈ¯É¯ÆÇ°Éº³»Á³»Á³´³½´ÅÁ³´É´»²±É¯´
É´¸±´À°É´°Ç´½Á¸É¿²¸¿¯Èº¼»´¯É´°¸È¸³¸¿°¸¿¸ÁÇ¸¯³»´
È¯Ç¸°¯º¼ÁÁ´°Æ¾Ã´¯°¯Å´¸¸É¸¸³¼¸°Ç¼¸¿¸¸¿Á°´É´¿´È
É´¿´¯±´µºµ´º¸Ç°´Ç½
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»º´¯»È¼¸Æ´½Á´¼¸¸¿´¯±¼¸È´²¸¶É´ºÇÁ½½°ºÇ´½³¸³ÇÃÀ³
¯²»¸°À¯¶´½
³É¯¸½»Ç½¯´³Ç´É°±»Ã´½¾´¯±´É´¯°Ç»Ã¸¸·À³¾Ç½ÇÁ±
¯Å½¿È¸½¯´»³$´É´¯²Á¸¸½³É¯¸½»$³µ³ÇÃÀ³É¯°É´º
´»¯ºÉ´ºÇÁ½È²¶»»±´À½¹ÇÃÀ°²´½»»»´º¸ÈÉ¯µº³±Ç²°
ÉÇ²ÀÉ¯¸É°ÉºÈº$¹ÇÃÀÉ¯Ç°¶½³É¯¾º¼¯¸½»´½ÅÁ°
¾°´½¯³¸È¾Ã´¯°´É´¯°´Éº»¸É»²ÉÈ³k°ÆÁ¸É´»¸³Æk¸ÇÃÀ
³»¸½´³»¸½»º°¸ÉÁ±¸¸É³´¸É¶Ç·É´Á¸±¸´É´¶Ç·³½º¼¸²½´»»
¯³ÉÈÂ·´È´»Æ¾Ã´¯°³°´Éº¯³ÉÈ°Éº³»Á³»Á½¸¿¯È
É¿°³°¼¿½µ½Á¸ÆÈ³»´¶´Ç·»´ºÇ·Å¸¯»È´¼¸²½´»»É¿°´½
³°±È¿³É´½²³¾½¼¸¿´½É´ÇÈÁ»´²±³¸³Ç»Ã¸¸·À³¾Ç½¸¸Ç°²
³»´ÁÈ´¿¸°ÇÇ°ÀÈ²Á°ÆÁ¸É´»¸³Æ´¸ÇÃÀÉÇ²À°ÉÃÆÉÈ½³
´Ç´²¸»´²±»º»Á´É´»²±°¯´³
..."đĕČĤĕĘ đĦĚėēĚ ģĘēĥ"
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(đ"ė ,Ď"ĕ ČĤģĕđ) "ěĐāý ŊĐÿ Đ ĀōČþ Ĥø üĕ ęČü øđ"
¼Á¼¸¶´º¸´³È´»È¸»È¸´¿¸°ÇÇ½¯É²¶´¸½É´¿½²µ³°
ÉÇ¶¯Ç´°À¸¿¯¸º¼¯´É·¸ÈÉ¯¾¸°½¸¿¯¼¸¸¿È°Ç»Ã¸¸·À³
´ÉÁ²Â´À»²Ç´¸¸¿¸¯¸È¸»È°´»¸¯´
´¿µ´¯°´É¶¯´¿µ¯°¸Ç½±»ÈÇ¸¶³Á¸½È²°ºÇ»Ã¸¸·À³
´¸¿¸Á°³¯´Ç´¿¸¯´·Á½º¹º»ÁÂÀ´¿Á½´È¸È´Æ°¯´³³¸¸¿È³
¸´ÇÈ¾º´½º³½ÅÁ¯Ç½±»´¸¿¸ÁÉ¯°ÇÆ»¹¸ÇÅ¯´³²´½»»¸²º
°È´¸´½ÅÁ¯´³´³°¼¸°Ç»°³³´¼´¶³ÈÇ¸ÁÆÇ°¸¿°°¯´³
³Å´ÇÇ»Ã¸¸·À³´º´É»À¿º¿Ç¸´´¯³¾¸¯´·Á½ºÈÇ²¶°²½´»´
¹º¼´È½³½´¯½´¿½½É´¿³¸»¯»´k³µ³¼»´Ák³¾½Æ¶ÇÉ³»
¼¸¸ÃÆÈ½´½ÅÁ»³¿´Æ´¿¸¯³Á¸½ÈÇ¸Èº½°È½ÉÈ½´¿¸¯¯´³
´Ç²¶°¾±µ½´¯ÇÇ´´¯½¾¸ÆÉ³»°ÇÀ½´
ÉÇµÁ°°´·ÇÉ´¸²´½»»ÇÈÃ¯¼¯¸ÉÁ²»¹ºÇ´°À¸¿¸¯¸¿¯
¼¯¾º´½º¼³½Á¿½¸³»¹Ç´Å¾¸¯¼¸¸ÃÆÈ½´³Á¸½ÈÇ¸Èº½
¸Ç³¾±µ½Ç²¶°È¸Èº³Ç´É³²´½¸»°ÇÉ´¸°´·µºÇÉ³»ÇÈÃ¯
Ç´µÁ»»´º¸È³µ³¼»´Á°Ç°²»º¸ÉÁ²»´É´¯¾¸ÆÉ³»°ÇÀ»¾¸¯È
¹º¼È»´´É¸»ºÉ´µ¸Ç³È´°È½ÉÈ³»ÇÈÃ¯³Ç´É³²´½¸»»
É´º¸¸È»º½»¸»ºÆ¶ÇÉ³»È¸ÈÇ´°ÀÇ»Ã¸¸·À³´»¸¯´ÇÅ´¿¯´³
³µ³¼»´Á³¸¿¸¸¿Á¼Á
ÆÆµ¿´¿¸¯Á´²½Ç»Ã¸¸·À°·ÈÃ¸»È¸´¸Ç°²°´¿¸°Ç¹¸È½³
¯»³$³Á¸½È³È´¶»¯´³Æ´Æµ³½¼È»¸Ç³È³Á¸½ÈÇ¸Èº½»
´¸¿µ´¯¹´É»³Ç´É³É¯¸ÇÆÉ¯ÆÁÅ¸È¸½´»È¸k³Ç´É³É¯¸ÇÆk»
´»°É´º´ÉºÇ°´´ÉÅÁ»Æ´ÆµÈ¸½³Å´Ç´¿¸¯¼¸È¿¯¼ÁÇ°²»
¹º°¸²´ÆÉÃ¸°±»Á´ÉÈÆ°É¯
É°È°È¼´È½¯¸³´É¸°°¾±µ½´¯ÇÇ´´¯½¾¸ÆÉ½´¿¸¯È³°¸À³
¾±µ½¼±»¸ÁÃ³»¸²ºÉ°È»ÈÇ´·Ç¿±°¸»½È¶¶´ºÆ¸ÃÀ½¾¸¯
É°È°½¶´¿ÇÉ´¸´»³¸³¸»´¶¼´¸°ÈÉ°È±¿´Á¾¸²½³Å´Ç´¿¸¯´
¯´»³³»´²±³´ÉÁ²Â´À»²Ç´¸¸¿¸¯³¸¸¯Ç³²°´º¾¸¸¿Á°¼»´¯
ÇÉ´¸³¶´¿³Ç´Å°²´½»»¼É´ÁÅ½¯°»º´¸¼¸¸ÃÆÈ½°¸ºÇ¸¼¯
¼È»´¿½½¼¸¿³¿´³µ³¼»´Á°¼¸Á´ÆÈ³¼¸¿·Æ¼¸È¿¯´¿¯
´»»³¼¸¶´º¸´³ÉÈ´»È°¾¿´°É³»´²´½Á»¯»¯´¿»¾¸¯³¯¿³
³»Á½¸Ã»º´È¯Ç¼¸Ç½´Æ¿Á»²±½»È´»´Ã¸È°²½´Á³¼²¯º
·»´Æ¹º³»Á½¸Ã»º´È¯Ç¼¸Ç½È»ºº»ºÉÀ½´·¸°½È»ºº´
»²±½³»È´»²´±°´´É´³½°¼¸±È´½»°Æ»½Æ´¶Ç¾¸¸²Á¯´³È
đĕĤđčĕēĚ ęĕĜđĚ ĦđĤĥĞ ĘđďĎĥ ĤčēĚ
¼¸»´º¸´¿¿¸¯¯Á¸µk°ÆÁ¸É´»¸³Æk³»Á°¾Ç½°´¿ÆÀÁÈ¾´´¸º
È¶ÇÈ³ÅÇÁ³³´³ºÇÁ³³»²´±½¼¸Ç´Ã¸ÀÇÃÀ½±¸Å³»½Á¿½³»
¯Á¸µÇ»Ã¸¸·À³¾Ç½´¿É´¶½¸Ã»º´¿¸°Ç
¼¸¿´Ç¶¯³´¿¸É´°Ç½¼¿È¸ÈÉ´°¸È¸³¼»´Á°¯´³Á´²¸ÇÆ¸Á
¼³¸ÇÃÀ½ÉÃÆÉÈ½¼É´¿´¯±´¼É´»²±É²¸½´¼¸ÇÃÀ´°ÉºÈ
»Å¯¹»Ç°¶½³»È´»²´±É¯²´²½»³ÅÇÉ¼¯Æ¸´²½¾Ã´¯°
Ç°¶½³³»Á³ÈºÈ¼´È½³»´²±³´É´¸È¸¯É¯Ç¸ºÉ¼È½´´¸ÇÃÀ
Ç¸¸¿³¸°±»Á´É´¯¸Å½É¯»´º¸°ºÆ¸ÉÁ³Ç¸¸¿³»Á´¸È´²¸¶É¯
´¿Æ´¸²É´½²É¯´¸¿Ã»³¯´Ç´½º¯´³¸Ç³´¸Ç°²É¯²½´»³»º´
Ç°¶½³»ÈÉ¸¿¶´Ç³
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čĤĐ Ęĥ đĦĥČ ĐĘĕēĦĐ ,ĤĒē ČĘđ ęĕĚĕ ĐĥđĘĥ đĠĘēĥė
đč ĕČčĢĐ ĝđĔĚĐĥ ĐĘ ĞďđĜ ęĕĤđĤĕč ĕĤēČ .đĚđĘĥĘ ĎđČďĘ
.đĠĝĕĜ đĕĞĝđĜ Ęėđ ,ĤĕđČč ģĝĤĦĐ ĝĕĤČĠĚ ĤđĒēĘ ĐĘĞč ďĚĞ
đĜĕčĤ ĘČ ěđĠĘĔč ďĕĚ ĐĤĥģĦĐ ĦĘĐđčĚĐ ĐĥĕČĐ
¸Æ»·¸¯³³¸Ã¯½³È¯Ç»¾É¿ÈÉ²¶´¸½³ºÇ°»Á´³ÆÅ´½³¿´½¯»È¯½±´²°¯ËÁ¸µÇ»·´Æ¾Ç³¯¸°Ç
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É´³È»Â¯¸¯¿Ã¾¸¯
³¸Ã¯½³È¯Ç¼Á¶¶´È»É´ÈÃ¿¶´Æ¸Ã»»±°´¿´ÅÇÉ¯
¯´Ã¸¯µÇ²µ¸³»Æ
´¸ÈºÁ É¯Å» Ç½
³Ç²´À¼¸º´´É½ÉÇµÁ°¼É»Å³»»ÁÃ¸È¸²º¾´½½°´²¶È»´ ¯ËÁ¸µÇ»·´Æ¾Ç³¯¸°Ç
¸´´¸»°¼È»¹»³¯´³¸¯È¶¼´Æ½°È¸¯³¼Á³È¸±Ã´»
³È´»È¹È½»´ºÇ²»
´É¶É½¯°ÂÀº³Ç´ÇÅ´¼±ÇÉ½
Ç²´À Ç°º ¼¸½¸
´¯Ç´ ¸¶º¼¸Ç°²°´Éº³¼¸¸ÆÉ¿´´ÇÉÀ»ÆÉ¯³¯ÇÈ¾´¸º
³Ã´ÁÉ³»½¿»¼ºÁ¸ÀÉÈÉ¸¿´½³¸¯°ÅÀ´·½°¼´Æ½¼ºÇ´°Á
È¸¯º¸´±³µ¸Çº³¹½½´¯Ç¸´¹¸»Á¯ÇÆ¿k²¼È¸ºÄÇ¯³¸½Á»º ¸¿°½²ÇÃ¸´¾¸»¸ÃÉ´É¸»·³É¯´½Á¯¿¶Æ¸Ä´¶°Ç°ºÉ²½´Á
³½³½É¸»°´É¸°
·ÃÈ½°´»´²¸±¸È²°»°´³½´±ÇÉ°´³¶¸È°»»º¹Ç´Å¾¸¯È¼³²¿
´É´¶¸»ÈÉ¯¯»½»¯Å¸³µ°ÇÈ²Á¼´Æ½³¾½µµ¯»´
³¿ÈÁ¸´´ÉÈÆ°³½´¸»¯³µ³È´²Æ³È¸¯³É¯¯¸°³³½ÇÅÆ
¼¸»¸½°´µÁ´»ÉÃÈ°´¸¿Ã»ÇÃÀ¸´´¸»¯³´´»¿È¼±ÇÉ½³²½Á²¸½
±´¯²»°Ç³»È´ÉÈ¯³»¸¶É³Çµ¶¯»´¼¸½¸³È´»È´Ã»¶Èº
³¸»·¸¯°¼¸²´º»³³°¸È¸³¸Ç´¶°ÉÈÇÃ»ºÉ¯°»»É´Á±´¿ ¸¯°Å³À´·½³È³»Á²´¿´¸²Ç»³¿µ¯³´¼¸Ç´Ç¸°¸Ç¶¯´½´»È»
´¯Å´¸Á´°È³Â´À²Á¸º´¿¸°Ç»¶¸·°³´¸´±³¼Æ´¸Ç°²¼¸¸ÀÈº
´ÃÀ¸¿´¸ÁÀ´¿»º´Ç¸´¯°ÆÀÇÉ³À¸Ç¯Ã½Ç´µ¶»³»Á°²½Á´°
´É´¸Ç¶¯»Á³¸»·¸¯¸½´¶É½³°¸È¸³¸Ç´¶° ¼¸º´°»´Æ°´´¿¸°Ç»¯¾´Ã»·°²¸½³ÇÈÆÉ³É»³´°½³³È¸¯³
¼Á´³È»ºÂÀº´¸²¸½»°Æ»³¸Ã¯½³È¯Ç¸´±´É´¯°ÇÀ´
¾¸½¯½¸¿¿¸¯É´È¸¶¿°³°¸È³¯´³¹¯³Á½ÈÈ³½É¯´»³ÇÃ¸À
³¸³³ºÇ°´»»¸Å¯¸ÂÀº³¼´Æ½°ÈÉ´¿¸ÅÇ³»º°ÈÆ¸°É¯µ ¸¶´»Èk °Ák¶¼¸¶ÀÃ¸Ç³³»¸»¶¾´À¯´³ÇÆÈ¼¸¿Ã¼´È°
$´É´½ºÈ¼¸·À¸»»³ºÇ°»¸Å¯¸²Å¸º´ÉÁ²°²¯½¹º´¶´¿¸°Ç
k¼ÉÇµ¶°¯»´¼Éº¸»³°¯»¾¸Æ´µ¸¿¼¿¸¯³´Å½
³ºµ¸È´³ºÇ°¸´Æ¸Ç°½¾´¸ÁÇ´¶´½°Ä¿Å¿³Á¸±Ç¯²Á¼»´¯ ÇÈ¸°´É±´µ»¯À¸Ç¯Ã½´½ÅÁ°Ç´É´¯ÇÈÆÉ³ÇÉ´¸Ç¶´¯½
¯»Ã»Ç°²³¸³¸´ ´³È¸½¸²¸»Á±Ç³¸¯»´´É·¸½»ÁÉ´½» ³¶¿½É»¸ÃÉ»¾¸¿½ÈÃ¸¶È»»±°¸ºÇÃ¸À´¼¸¸Æ´¸¶¯´³È³»
³½¸¸ÆÉ³¾º¯³ºÇ°³
¾´À¯³¾½À¿°»Å¸¿¹º°´È»²½Á´°À´·½³É¯Ç¶¸¯¯´³
k³Ç´É³È¯k¹´É½
³»Å»Å´¸¶³»Á°È´¿¸°ÇÉ¯°´·ÇÈ°»³È¸¯³³ÈÆ¸°´¸ÈºÁ

ÈÆ¸°´´Ç²¶°Ç±ÉÀ³¯´³³ÁÈ³É´¯°Æ´¸²°³¿³´´¿´Á½»¯°´È
´°È¸È¾¸¿Á°Ç°´²½¼¯É»´µ¾Ã´¯¼´È°´¸ÈºÁ´³´²¸Ç·¸¯»È
Ç´À½»³»È¸È¾´Ã»·°³Ç¸³°³³È¸¯³¼»´¯É´ÈÃ¿¶´Æ¸Ã
ÀÃ¯¸´¶¸²¯»»´½Á¶¶´È»³¶Çº´½¯¸³´ÇÉ´¸°Â´¶²´³È½
»Á°¸±³³Ç´È°³É¯³¸Ã½Á½È´ÉÀºÇÃ¯³É¯´¸²¸»»·¿Èº
´¸³¼¸°¸¸¶¹º¼È»¸º´É½´ÁÇÉ¾¸Áº°É¸¿¸¸Ã´¯³°´±ÉÇÉ¯
Ç°º½³»¸ÉÇ½¯¸Ç³¸½ÅÁ½¸ÉÁ²¸¯»³´µ³ÁÈ°¸»Á¸ÇÃ³»
¾¸Æ´µ¸¿¼¿¸¯³´Å½¸¶´»ÈÈ
É´¯¸Å½³µ¸Ç³´Ç½¯»µ¶¼¯´¸¿¸Á°·´ÈÃ¹º»º³¸³Ç°²³
ÉÇ¶¯»»º°¾ºÉ¸¯»
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ĘėđĦĐ .ĐģĕĤĚČĘ ĎĕĘĠĚĥ ęďČĘ ĕĜČ ĐĠĢĚ čĤ ěĚĒ ĐĒĚ" :ĕčĤĐ ĤĚČ
ĤĞĜČģĕĤĚČ ĤĞď đĢ ĕĜĚĚ ęđĘĥ ĦĝĕĤĠ ĤđĝĚĦ ?ĕĤđčĞ ĦđēĕĘĥ ČĘĚĘ
ĐģĕĤĚČč ĥĕ ĕėđ" :ďĤēĜđ ĥĕČĐ ĐĚĦ .(!ĕČģĕĤĚČĐ ęĕģđĘČĘ) "Ĕ-ČĎ
"!?đďđčė ġĤČĐ Ęė ČđĘĚ 'Đ ČĘĐđ ,ĐĘĕĘē ęĕĤēČ ęĕĐđĘČ
²´Á´¼¸±²³»Á´»Å¸¿È¼¸¸¶³»Á¯·¸»È±¸À¸´·¾Ç³¯¸°ÇÅ³±³
¹À¿ÇÃ¸È¼¸Æ´»¯³$²´²¿Æ¸¶Ç³»¹»³½¸°Ç³»¯È¾º¼¯
('Ę ,Ď"ĕ ČĤģĕđ) "Ğ ÿĎ þōĐÿ ĦČþ ěĐāý ŊĐÿ ĐČĀ ĤĀ øđ"
$¾¯º¹À¿ÇÃ»»´º¸´¿¸¯¼È ¾³º°³ÈÁ½ ´Á¸ÇµÉ¯½´¶¿ÉÈÇ²½°Ç´Ã¸À³¯»Ã¿³½º
³¸¿¯°É²Á´¸½³³±»Ã³³É¯»·¸°´´°¸»°¼¸Ç°²³´À¿º¿
ÄÇ¯»Ä´¶»É¯Å»ÈÆ°´´²¸³·½¼¸Á±¿³É¯³¯´Ç³¸³È²¶¯
³Ç´º°³É±»Ã³°³Á°·ÈÆ¸¿¯·¸· É¯³¯Ç¯È¸»Å¯¯´°»¼¸»¸±Ç¼²¯¸¿°³»Ç½¯´´ÉÈ¯»¯ÇÆ
¯Ç°´¯É¸¸Ç´¯°»ºÉÀ³¯´³¹´Ç°È´²Æ³ÈÁ´²¸¾³¼´¸À»´
É¯É´¯Ç»¹²½»¯´¸¯´°¯»¯¼³¸»Á½É¯Å»¸»³ÈÆ´¼¸Á±¿³
´¿¸¸³³Ç´É³¿É¿¯»½»¯´ ¯¯ÀÆ°¶¯³¯¶Ç³´µ¯½»Á ¯´³È´½ÅÁ¸¿Ã°¾¸Á½³°Æ³´»¯Ç°ÇÁ¸È´ÇÁ¸È»º¼¸Á±¿³
 °ÁÆ¾¸°´Ç¸Á¼¸¯´Ç°°É´¿¿´°É³½³¸¸´´¸Å¼¸¿¸°½
³Æ´»´ÇÁ¸È³È°¸¸É½¾¸Á½³È°¸´¿½½³É´È
²´½»»È¸È¼ÈºÈ°Éº ¶ÆÇÃ²¸Ç½¯½¯Æ»¶É¸Ç°³ÇÃÀ°
ÇÁ¸È»º¼¯³½´Ç°²½¹¸Ã³½¹¸¿µ´¯´Á½È¸´ÉÈ¯´»³Ç½¯
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¾³º¾Ç³¯°Ç³
³²ÃÆ³»È³½É²¸½¾¸¸²Á³µ°Çº¸¿³¸³É°È³Ç¶¯»²Á
¸½ÆÇ¸º»»³»È´ÉÁ¿º³´´É´¿É´´¿ÁÉ´½»ÈÉ¯¾¯º½¼¸¯´Ç
('ď ,ď"ĕ ČĤģĕđ) "čāĒČý øđ ĦĞÿ ÿĘŖĦ ĕ üĜĺŅ"
ø
¾¸¯È´»Ç½´»´´É´¶²»»±´À½´Ç¸°¶»Á½´³È½°´½ÅÁ°¸È¶½È
¸ÈÇ°´µ¯º´ÉÁ»´Éº´É´¯±½´½ÅÁ»¸ÃÈ¸¯ÃÇÉ¸´´É¿ÆÉ³½
´°¸È¶½´´Ç¸°¶É¯´¸»Á¹¸»½½È¸½¹¯´¸ÈºÁ´»¸°È°¸¯¿Ã´» É´¸³»»´º¸¼²¯´½ÅÁ¸¿¸Á°»ÃÈÈ¸½É¯²¶´¸½°°³´¯³°Æ³
¾Æµ³»»³´»³¿Á¿¹º»´µ³±Ç²½»Á¸±³»»º´¸¯»´¿½½ÇÉ´¸ ´¿¸¯´³Ç³·°´³È´²Æ°¸¶¯´³¼¯É¯µ»º°´»´²±Ç¸ÈÁ´¯¼º¶
É´¿»°À°´²´°º°²¸½
´É´¯°³´¯³°Æ³´Æ»¶°³»Ã¿È³»´²±³»È°´½ÅÁ°¸È¶½
´ÈÆ¸°ÇÈ¯ºÈ»Åµ¸ÆÀ°´¶¸¿±¼³Ç°¯¸°Ç¾´¯±³»ÁÇÃ´À½
Ç¸ÈÁÇ´°¸±»Á¯»¯´É¿¸ºÈ³ÇÈ½³°Æ³¾¸¯»µ¶´ÈÇ²
¯»È·»¶´½¾Ã´¯°ÈÆ°½³¸³¼¸°Ç°³Ç´É¸Ç´Á¸ÈÇ½´»´¿½½ »È´É²¸½²°»½¸Ç³ÈÇ´¯¸°¼¸º¸ÇÅ¼¸Ç°²³³Ç´¯º»´¸¿Á´¼º¶
¾¸¯Ç½´¯³¸³È¸Ãº´É´Å´¶É¸ÇÆ°É´Á²´½°´½ÈÉ¯´½ÈÇ¸ ¹º»Ç°À³³´¼½ÅÁ»¼¸»ÃÈ¼¿¸¯»»º¹Ç²°Ç¯È³»º´¸¿Á³
¶´»¸°±»Á¶·´È¸¸½ÈÈ¹º½É»Á´É¼´È²¶¯Â¯»
¼º¶³´Ç¸ÈÁ³Ç´°¸±³¼¯È¯´³
É´Á²´½³
¼¿¸¯´¼É»Á½°±´³¿»²Å¸º¼¸Á²´¸
¸»É´º»Á³Á²´½³É¯É´»É»ÇÈÃ¯¼¯³´É´¯´»¯È
³°Æ³¼½ÅÁ»É´°¸È¶¼¸À¶¸¸½
$Ç´Á¸È³Ç½¯¿´°ÉÀ¿º³É¸°
¼³¸»Á´É¿¸ºÈ³ÇÈ½´¼°³´¯
³½¸Ç³¸º¼¸Á¿³½´°´·³½¯»ÈÇÈÃ¯¼¯°¸È³´
Ç½´Á³ÉÇ¸ÃÀ»È´»¯¼¸½¸°
$È´Ç²»¯´°¸¸ÆÀ°´¶¸¿±¼³Ç°¯¼È°¼²¯ÈÂ¸À´¸³½´¾É¸
¯°¸ÆÁ¸°Ç¸²¸½»É´Ç·Ã¿¼³°
ÇÉ´¸¼º»°´·È´Ç²¸Ç¶¯´³È¸½È´°È¶¸¼¯³°Ç²¯
É²¸½°·ÇÃ°Æµ¶É³»´¿¯¼¸º¸ÇÅ
$³¯¿´¯»ÈÈÈ¶¹º°È¸¼¯³¼¸Ç½´¯¼É¯³½
É´»ÃÈ³´³´´¿Á³
¼´Æ½³±³¿½¹º¸º´½ÈÉ¯¼´ÈÇ»¹º»Á´²½ÁÈº
É°³¯´¯°¸ÆÁ¸°Ç¼È°°´Éº
¼¸¿°Ç³²¶¯Ç°²¸´°ÉºÉ»¯ÆÇ¹´¸¶°Â¸À´³´Á¿º¿
³Ç´É°»´²±»»º´³µ¹´½º¹ÁÇ»
³¸³È³ÈÁ½¹º»ÁÇÃ¸À´Â¸À´³´
¸¿È³´½º´½ÅÁÈ¸±Ç½È¼²¯
³½»È³³´´¿Á³É²¸½»Á¸±½
¾¸¶°³´ÉÀ¿º³É¸°»Á¸±³»ÅµÇ±¸¸¯³½»È¸°Ç¾´¯±³
¹ÁÇ³»¸½³Ç¶¯ÈÉ´¸É´¯³
´²´°º»É¿½»ÁÇµ¼²¯°¸°À²²´±É½Ç´°¸Å³¸º
´¯$¯´³¶É¼¯³´°²¶´¸½³³½³½»È¸°Ç¾¸¸¿ÁÉ³
»ÃÈ¯´³È¼²¯ÆÇ»ÃÈ¼³
»Åµ¸ÆÀ°´¶¸¿±¼³Ç°¯¸°Ç¾´¯±³
$Ç¯´Ã½À´¶¸¸»Á°¸»´¯´$»´²±Ç¸ÈÁ¯½È
Á´²¸¹ÁÇÈ¸±Ç³»»´º¸´¸¿Á´
³»¸»È°³¿Á¿´¸É´³¸½É»º»Á
É°È¾Æµ³»»³»Á³ÈÁ½³
$´É»Á½¸³½¾º¼¯»¯È´¹¸È½³
´É´¯·¸¿Æ³»´¶¸»Å¸¼¯¼³¸¿¸°´°ÇÁÉ³¼²¯¸¿°¸¿ÈÈ ¯»
³°´ÈÉ³³É¸¸³´¸¿Á¯´³
²¶¯³À¸¿´È¯ÇÉ¯Â´Ã¶»ÁÅ½¯°³¸³¾Æµ³»»³ÈºÉ°È°ÇÁ°
¯·¸ÈÃÀ´¶¸´»¾¸¯´Ç¸ÈÁ¯»¶É´¿¸¯¼¯³½»È¸°Ç¯»ÃÉ³
±¸»°³¾Æµ³»»³´É´¿´È½´É´¿´ÈÉ´»¯È¸¿¸½»º°´·¸¿Æ³»¼³½
$³¯±É¸³½°¸Ç³È´¸¿Á¯´³È
´¸É´»¯È»º»Á´»°¸È³´»¯È¸¿°»¯ÈÉ´¿»°À°´»Ç½¯´
»Á¹º°µ½Ç½¯´³Èº´Ç´Ã¸ÀÉ¯¸ÆÀ°´¶¸¿±¼³Ç°¯¸°Ç¼¸¸À
Á±´Ç°´É¶¿°¾Æµ³»»³´»Ç½¯¯»Á´²½³»¯È³É»¯È¿
´¸¿Á¸¿¯È´Ç½¯¸²´Á°¶Ç¹´¸¶°Â¸À´³´´½ÅÁ
$É°È¸¯Å´½°´¸»¯¯´°¸È´ÉÁº´»³Æ´¶²³ÁÈ³È
´É´¯³¶´²³¸³¼¯È»Åµ¯ÆÇ´´½Ç´½²¯³Æº¹º»Á³¿Á´

°´·¸²´³¸´½ºÉ´¸¶»
 
  

³¶´»È³º»³°¸½´¸³Â²
³¶´»È¸»°°¸½´¸³Â²


077-2613337
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´ÇÈÆÉ³
´¸ÈºÁ

ĎĤčĜĕđ ĕčĢ čĤĐ /// ĞđčĥĐ ĦĥĤĠ ĘĞ ęĕĜĕĜĠ

'ĤėĒ ęđĘĥ'Đ ĦČ ęĕĥđĞ ĕĦĚ Ħčĥ ĘĕĘč ĤėĒ ďĘđĜ
?ĐČčĐ Ħčĥč đČ ďĘđĜĥ Ħčĥ ĘĕĘč
°ÇÁ³Ç°ºÇºµ¼´»È³³ÈÁÉÈ¾¸¸´³±´Á
¹°ÇÁ¸´¯µÈÇ±³¾Ç½´²¸½»É»´µ³¯Ç´³ÇÃ¸ÀÈºÆ¸»ÃÁ·½°Ç³
¼¸½È³¾½¸»´¿É¿È¯¸½È³¯ÉÁ¸¸À³¸µ¶¯ÉÇ½¯´Â¸À´³»Åµ
»³Æ³»º¸¿¸Á»³¿´È¯Ç³³»¯È»
³ÀÇ¾½¸À°³Á²³Ç´¸Á´È°¼¸ÆÀ´Ã°´µ³»¯È¾¸¯É½¯°¸º
»Á¼¸Ç°²½È¼´Æ½°³»¸½É´º»³°
Çºµ¼´»È
³ÇÉº³³»È´µÉ°È°ÇÁ°È¯»¯
È½È½½¶ÀÃ³±¶È¾´¸º¸É·»¶³¸»È
É´º»³¼¸²±½¸ÇÃ³»ºÉ¯¾¿È¯¯°´
°³µÉ´Å°È½²½É¾½¸À°¼È´¶ÀÃ
É°È°»¶È¶ÀÃ°ÇÁ¸¿¸²° ·ÆÀ
»³µ°±½Ã³°É´º
É°È»¸»°Çºµ¾°²»´¿¼¯³¯Ç¸´
´»»ÃÉ³»³Æ³´¼¸°º´º³É¯ÅÇ¶¯»
³»¸»°Çºµ³¾¸Ç´Æ²»¸³»¸»°É¸°ÇÁ
É°È°¾¸È´Á³²¸»»°´ÇÆ´´½¯¾·°½ÁÈ´¿³¼É³Á½È½²³µ
Á½È½º¯´³²¸»»¹´½ÀÉ°È»¸»°¾¸È´Á´¼³¸É°°¾¸¸´Å½»º³È
±½Ã³»ºÁ³´Å½³´³¯»³²¸»»¹´½À³³¸¿ÈÉ°È

('Ď ,č"ĕ ČĤģĕđ) ''đĦ ĀĘĤø ĞĀ Ĥāĥÿ øŁ ĘŖŌ üĕ ĕ üĜĕĚü ĈŔø Đÿ ęŖň ÿč''
Ç½¯¿È³½½¼¸²½´» ¼´¸°³²¼È¸ÈÇ°´°»ÆÉ°Èk½±°
¼±É±³´¿³»¸½È»´½¸¸¿¸½È°´°´Éº¯»´»´½¸¸¿¸½È³¼´¸°´
É°È°»¶¸¿¸½È³¼´¸¼¯
¯°´½ ²Æk½Á¯·¸»ÈÀ´Ç±¸º²Ç½°Ç³»¾°³Á´È¸´Á´°ÈkÀ°
»Æ´Åµ¹Á°Ç¸´¯µÈÇ±³¾Ç½¼È°
¾´Á½ÈkÇ¾´¯±³Æ¸»ÃÁ·½°Ç³´»ÇÃ¸ÀÈ
¼¸Ç´½³¸»´²±½»Åµ¸ÆÀ¿´»´Ã¾Ç³¯
±³¿½È¼¸»È´Ç¸Æ³¸Á°Ç°Á³Ç´²°
¸´¿¸½»³¿´È¯ÇÉ°È°´ÉÇ¸¸Á°³¸³
É°È»¸»°°Ç³É¯³´´»½»³Æ³È°Ç
°Ç³ÈÇ¶¯»´´É¸°»ÉÀ¿º³É¸°½¾´±¸¿°
¼³¸É°»¼¸Çµ´¶»³Æ³¾¸¸³»ÁÈ²¸Æ
¼¸¿°Ç³ÉÇÉº³¯¸³´µ´
±µ½ÈÇ¶¯»´¸´¿½»³¿´È¯ÇÉ°È°
´É¸°É¯´¯»½»³Æ³»º´À´º³É¯
´¸Ã°³»¯È´³»³°°²¶¯Æ´¿¸ÉÂ¶²¿È´²¸Æ³Á´½È»
Çºµ¾°³»²»´¿´µÁ±Ç°È°Ç³É¯»´¯È»¸É´¯³¶»È¸½¯
$³¯°³É°È»´¯´µÉ°È°¼¯Çºµ¼´»È³É´ÈÁ»¸É½¸¯
³É¸°°È¸¼¯¹½¯»Ç´½¯¹»Æ´¿¸É´É´¯»Æ¸»ÃÁ·½°Ç³°¸È³

,ĘĘĠĦĐ ČĘ ĦēČ ęĞĠĥ ęďČĘ ĥĕĥ ĐĥđēĦĐ ČĕĐ ĐĚ
?ďĚĘ ČĘ ĦēČ ęĞĠ đČ
('ď ,ď"ĕ ČĤģĕđ) ''ĦŖĤāĐĔø ĦŖňēÿ ęĕĤü Őû üĢ ĕŕý ĺø ĤĐý Ňÿ Ōü ÿĘ ēģÿ ĀĘ øđ ěĐāý ŊĐÿ ĐĀŅ üĢ øđ''
Ç¥´Ã§ Åº
§ ¶µº¸»È½¼È»Á¼¸Ç´Ã¸Å¸ÉÈ¼¸Ç´·³»Á°°Éº´
 ´½±¸»¸Á»ÁÇ´Å½°°´Éº´¥´½¥´Æ½§ ½²²¥¡ ´¿È¸
¬ ¯¾º
¡§ ³¤
§ ¿§ Æ¾½É²¢ ²¥¢ ´¿
ºÁ¼¸ÇÃÅ°´ÉÇ³·¹º»°È¸²²°
É²²´¿³Ç´Ã¸Å´½º»µ´°ÉºÈ ¼È¸»È½»Á¯Ç±³k¸Ã°³¯Ç´
´½´Æ½½²²´¿³È¸¯¾º³²¿´³Á¿³É´¸³»Á²´¯½É¿¿´Æ½µ¯³¤
§ ¿§ Æ½
´½´Æ½´¸ÁÇ¯¹Ç²³¤
§ ¿§ ÆÈ¯´³»²°³³´´½´Æ½´³¤
§ ¿§ ÆÇ½¯´
É´Á¸°Æ¼´Æ½¯´³
³½´²»»ÃÉ³¯»¼ÁÃ´²¸½É»»ÃÉ½³¼²¯³k´±´Ç´ÃÅº¾¸¿Á³´
¼ÁÃ´³Ç´É²¸½É²½´»³È¸¯¾º¼»´Á½»»ÃÉ³¯»´»¸¯º´¸¿¸Á°
²²´¿´»°»´°½´½º¯´³µ¯²½»¯»É¶¯
´°´·³½È½º´½´Æ½³Ç´É»Å¯´³¤
§ ¿§ Æ³»ÃÉ»Å¯Ç½¯´
ºÁ»¯ÇÈ¸¹¸É´¿ºÈ½°ÆÁ¸¹¸»³¯
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,ęĕďĚĘĦĚ ęĕĔĜďđĔĝ ğđĝČĘĚ ĞĜĚĕĐĘ ČĠđĤĘ ĥĕ ęČĐ
?ęĕĜĠ ĦĜčĘĐ ęđĥĚ ,ĐĘđēĐ Ęĥ đĦĔĕĚ ďĕĘ
É¯µ´¾´È»°¯ÇÆ³¼¸¸À½È³µÈÇ°²Æ½Á³Ç¯°½µ¸Ã»´
ÉÁÇÅ°ÆÇ¯»¯¼´Æ½»º°´¿¸¯¾¸²³³µÈ¸¿Ã½ÁÇ´Å½³ÉÇ´É
´·¸°¸´¼¸°Ç¼¸²¸½»É´Å°ÆÉ¸È¼²¯»»´²±¾´¸µ°¯´³É½¯°²
¼´Æ½°³µ°¯Å´¸º³¯Ç´³°¸¯²´´´Á±¿´´ÇÈ°»Á
»°¯»¯´È³¸¿Ã¾¸°»³»´¾ºÉ´ÈÁ»Ç´À¯Ç¶¯
¾¸°»³È»Á³ÇÃº´»Á¸±¸ÈÉÁÇÅ³ÉÇ´ÉÉ¯µ
È¸¸Á´Ç¸°¶¸¿Ã¯´³
Â´À¯»¯Ã´Ç»Ç´À¯»¼´Æ½È¸²³µ½²½»¿º¯´
¼¸²½»É½¼¸·¿²´·À³»´¶³É·¸½»°¸°À½
¸´¯Ç³¾½´³»´¶³¸¿ÃÉ¿°»³Ç´À¸¯¼´È½
¹º»¼¸ºÀ¸È³»´¶³É¯³ÅÇ¸¯Ã´Ç³È¯´Ã¸¯
¼¯¸°³»½Á´¿½»´»È¸É´²±¿É³Á¸°½¼¯´
É¸Éº»³kÅ¿¯k¸Á´B³µ³»´¶É·½»°¸°À½
Ä°´Æ´ k½Á³¯´ÃÇ²´½¸»k±¹ÇºÉ¸¯´ÃÇ
@¯·¸»È¾¸¸·ÈÇ°»¸µ¸Ç±³½Ç½¯½°k½Á´½ÈÉ³¶¯¸À¯

(ď"Ĝ ,ď"ĕ ČĤģĕđ) ''ģĦþ Āō ÿĘ øđ ĦĞÿ Ĥÿ ĀőĐÿ Ğ ÿĎ þĜ Ę Āė øĘ ĐĤŖŕ
Ā Đÿ ĦČāĒ''
Á¿½¸³»¯Ã´Ç»È¸¼¯³¾² ¯Ãk¸À±¸¶ÇµÁ¸»¯Ä¸ÅÉ´È°
É´¯Ç³»¸²º³»´¶³»È´É·¸½²¸»¼¸²½»É½¼¸·¿²´·ÀÂ´À¯»½
³»¶½³¸Á±¿É´½´Æ½¼³»
³µ°È¸k´¯º»ÈÂ´±³¸¶·È°
³»´¶»¼¸¿ÃÉ¿°»³
»Åµ°¸Å¿³°ÉºÈ³½¯¸°³´
Ã³Á ³¿Æ´ÀÃÇ°²Æ½Á³°
¼´¸°´¯½·³¼´¸°É´Ç´³»
ÁÇ´Å½³ÉÇ´ÉÉ¯µÇ´³·³
k¸Ã°²°¯Ç³¸ÃÁÇ¯°½È
É´Ç´³»k¸Ã²¼¸¿³ºÉÇ´É»
³ÁÈ°³Ç´½¯³¸¾³º³È´¿¸¸³
¯Ç´Æ¯³¸´´¸¿Ã»³ÈÁ½¯°È
k¸Á´BºÁk´º´´¸·ÇÃ´Á±¿³ÉÇ´Å¾¸Á°¼³»É´¯Ç³»´´¸²¸½»É»
@³Æ¸²°³ÉÇ´Å°°¸³ÉÁÇÅÉ¯½´·½·Ã¼°½Ç

Ĥĥģ ĤČĥĜ ęČĐ ,ĤēČ ęďČĘ ĕē ęďČĚ ęĕĤčĕČ ęĕĘĕĦĥĚĥė
?ĘĦĥđĚĐ ĤčĕČĐ ěĕčĘ ęĤđĦĐ ęďČĐ ěĕč ĕđĚĝ
¯´³´³´¿¸¯Ç¯»ÈÃÁ¯´½È³»ÁÉ¸´¿¸ÇÅ´¸¾ºÈ³µ½¶¸º´½´
¼»´Á³Á°·½É´ÃÀ´¿É´¶º´³»È¸Á´»º³³È´Á´»º°¸´Å½
³½»ÈÂÀ´¸¸°Ç»¼»¸¯kÀ°¯°´½¾ºÈ¯¸°½ kÁ³¼ÈkÁ³°´
¹¯ k½Á²ºÇÉ³À²´¯¼´É¶¾¸Á½³¯¸²¿Æ½ÇÈ¸³p¯Ã´Ç³
³É´É¸½¯°¼¸ºÀ½´¿¸¯
¼¸Ç½´¯È ³½ ¾´±º´ »µ´
È¸¯³µ¸¯ÄÇ¯³³ÅÆ°¼¯È
´Æ¸°²³´´¿µ´¯´¯´½·´¶¹É¶¿
Á´²¸Ç°²³µÈ´É»´µÇÈ°´»
¼¸È²¶¼¸Ç°¸¯¾¸È´ÁÈ¯¸»·¸¯°
ÇÈ°½¼¸È´Á»°¯´ºÉ¶¿¼¯
´»ÉÉ»³Å´ÇÇ¶¯¼¯´´½ÅÁ
´²°Á¯´³È¾´±º´Á´ÇµÇÈ°½
´»³ÅÇÉ¸¾´½½»¸°È°´¯
³¸³¸ÈÉ´»ÁÃÉ³»º¹ºÇ¶¯´
Ç°¯°³µÈ¸±Ç¸²¶¯³È¸¯»
°¶´É³¼Ç´Ã¸À¸Ã»È²ÁÈ²¶³
»ºÈ³¾½¼¸Æ´¶Ç³»¯´´ÇÈ°°Ç¶¯³°¯ºÈ¸±Ç¸³µÇÈ°°·¶½
³µ»È´½·´¶»´Ã¸p´Ã´±²ÀÃ¿Èº²°Á³É´½¸¼¯È¼¸Ç½´¯´
³²µ¸³²¿kÀ´Ék¸ÁB³Á¸²¸¯»pÆ´¶È¼¸½Ç´±³»¯¼¸Ç´Ã¸À´
@¼¸¸¿ÇÃÅ»ÁººÈ¾¸ÃÇ´È



('ē ,đ''Ĕ ČĤģĕđ) "ę üĕŌÿ ÿŁ ġēÿ ĤĀ øđ đĕďĀ ĀĎ øŁ ĝ þŁ üė øđ ĤŖĐŇĀ ÿŁ č ĀņĐÿ ģāĤ Āĕ ĕ üė øđ"
³½»¶¸Ç³³ÈÆ³È¼¸¯¸°½ »µkÀ´É³¸»Á°»¼¸¿Æµ°È´½°
¸Ã»ÄÇ¸É´´¿½½´ÈÇÃÈÇ¶¯¼¸¯½·½°µ³É´¿¸¸Á½Ç¯È´¯Æ´Ç
½³¸Ãk¸Á¼»´¯B´½ÅÁ°µ³´½º¼¸°È¶¿´É´¸¶´°È¸¾¸¸²ÁÈ
¾½¾¸¯Å´¸³¾¸ÆÈ½È ¯¶¼¸»ÆÈ¼°½Ç»
³ÈÁ¿¹º¸Ã»´¾³°Á±´¿¯´³È¾¸ÆÈ½º¯½·³
@¯½·¼¸¯½·³»ºÆ´Ç
¶´É¸¿°´ºÉ¶²¶¯¼ÁÃÈ³¸¯Ç³µ»¼¸¯¸°½´
´Ã»¶É³ É´Á·°´ ¼·´¶³ É¯ ¼¸È¿¯ k°»
¸¿È³»È´½·´¶É¯²¶¯»´½È´¼¸½·´¶³
³µ»³»Ã¿µ¯¼·´¶³»Á°´É´¯É½Èº´
´»¸Ã¯¼²¯³¸Ç°¸¯°É´¸¶È¸È¯½»¯¼·´¶³
ºÁ´ÈÇ¸ÃÈÇ¶¯»
¸°Ç»³Ç´É³¸È´Ç¸ÃkÀ°¯Å½¿¼¸Ç°²³Ç´Æ½
³¯Ç¿º´ k½Á¶´·¯ÇÆ¸´²¸À¶³³²´³¸
´É¿´´º¶¸Ç³³ÈÆ³¼¸¿Æµ°È´½°ºÈ½È
²¸À¶³³²´³¸¸°Ç»
²¸À¶³³²´³¸¸°Ç»É´¸½¸¿Ã´É´¸¿´Å¸¶É´Ç´³·É´Ç½¯kÀ°¾º´
¼·´¶Ç°¸¶´´½·´¶¹É¶¿È²¶¯°´µ³ÁÃ´É¯¸°³ ¶k½Ák°É´¯
¸Ã»³µ¼·´¶»Ã¿¼²¯´É´¯É½Èº´¼À°´¸»¯Ç¶¯¼²¯»È
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 ¯·¸»ÈÄ¸»ÇÆ¿Ç±³´»¯¼¸½¸°³Æ¯»¶É´ÈÁ»
ĦĕĤč ĖĤđĢĘ ĦĤđĠĝĦ
ÆÇ¼¿½¯³»¸½É¸Ç°¹Ç´Å»³Ç¸ÃÀ³¸½¸°ÇÃÉÀ³»ÇÉ´½s
¼´¸ÇÃÉÀ³»¼¸»´º¸´Ç·´´Æ³¯»»°¯»³´½³´Æ²¿À³¾°³¸°¯»
ÇÃÉÀ³»¼¸»´º¸É°È°É¸Ç°³»¶¼¯´¼¸Ç³Å³Ç¶¯É¸Ç°³¸¿Ã»
 ¼È°¿È½´¯À±ÅÉkÀ¯½ÇÇÆ´°³½¸È¸È¼´¸°
ěĕĝđĤĕČ đČ ĐđĢĚ-Ĥč ĖĤđĢĘ
É´´Å½»À¿º¿³ÇÁ¿³¯»¼±³´Å½Ç°¹Ç´Å»ÇÃÉÀ³»¾¸¯s
¼¸ÇÉ´½¼¿¸¯¾¸À´Ç¸¯¹Ç´Å»´¯É´È¸±Ã¹Ç´Å»³»º³´¾É¶³¾º´
 »Åµ°¸È¸»¯È¸Ç±³ÉÇ´ÃÀÉ°
ĦđėĤč Ğčĥ đČ ğđĤĠĕđČ Ħčĥ ĖĤđĢĘ
ÇÃÉÀ³»¸¯ÈÇ´¿¸¯Ç½´Á°±»¸¿Ã»É°È³Ç´É»³»´Á³¾É¶s
¸½²¯»´¾¸¯´È¸¿³¸¿Ã»Ç½´Á°±»¼´¸°ÇÃÉÀ¸¯»¯É°È²´°º»
²´°º»Ç¸É³»³°°Ç½»´±²³¼È°¼È³°´ÈÉ¸ÇÁÈ°ºÈ½»
´¿¸¿½µ°º¯È½³»´²±³¶½È³µ½´ÈÁµ¯È³¿´É¶³¸¿Ã»ÈÉ°È
»Åµ°¸È¸»¯È¸Ç±³
ĐĘĕĘč ĐĜđĦēĐ ĖĥĚĐ
¼Á³¿´É¶³¹¸È½³»ÇÉ´½Ç½´Á°±»¼´¸°³¿´É¶»¸¶É³s
³»¸»°¼±ÉÇ´½µÉ³
đĤčē ĦĜđĦēč ĦđĠĦĦĥĐ
¼¸Ç¶¯»Ç´À¯¾¸²º¯»È³Ç¸ÃÀ³¸½¸¹´É³¿´É¶³È´ÁÈ¸½s
³¿´É¶³È´Á¼¯»°¯ k¯Â¸ÁÀ±ÅÉkÀÁ´È³µ°ÂÉÉÈ³»
É¯¹¸È½³»¼¸±³´¿³´»¯¼±¼¸»´º¸µ¯ÇÉ´½´±³¿½¸Ã»È¾½µ°
É´È³°ÂÉÉÈ³»Ç½´Á°±»Ç¶¯»³Ç¸ÃÀ³É´»¸°¯¸±³¿½
¾¸¯¼¸¿´±¸¿´ÉÇ´½µÉ ¯·¸»ÈÄ¸»ÇÆ¿Ç±³´³È½É´Ç±¯
¯»´±³¿¾º´ ±ÆÀ°¿È½´»¯¼¸½¸°É´»´¶½´¼¸²´Æ¸ÇÉ´ÈÁ»
È¸Ç±³ÉÇ´½µÉ¯»»³Ã°¼¸Ç¸È´»¸Ã¯Ã¸¸·½¼¸Ç¸ÈÁ´½È»
 ¯·¸»È¸´»³·°È»Á°´»Åµ°¸È¸»¯
¼¸¸¶¼¸½

ĦđĞĔ ěđģĕĦ
,ēĝĠ ěđĕĘĕĎč ĦđĞĔč ęĝĤđĠĥ ĐĚĘ ďđĎĕĜč
ĦđĠĕĔ ĕė ěĕĕĢĘ ĥĕ ."ęĕĘėČĚĐ ĦđĤĥė" ĤđďĚč
ēĝĠĘ ĦđĤĥė ěĜĕČ ęĕďĘĕĘ ěĠđĤđĜ

ēėĥĥ ġ"ĥ
È¸¸°É½´²¶¯¼´¸¶ºÈÈÉ½¶½¹Ç°»»´º¸´¿¸¯ÈÄÈ³»¯È
³ºÇ°°°¸¸¶³Ç´°¸Å³½²¶¯½ÈÆ°»»´º¸¼¯³¹Ç°»Ç¶¯½ÈÆ°»
$´¯¸Å´³»¾´´º¸ÄÈ³´¹Ç°¸¯»È
¯°´¸¶Ç°´¯»°È¶¿¯´³¯½È²¾ºÉ´ÈÁ»»´º¸´¿¸¯³°´ÈÉ
Ç¶¯³É¯¯¸Å´³»»´º¸´¿¸¯¯»¸½½´´½ÅÁ»Ç´ÃÀ»»´º¸´¿¸¯È¼´¸°
 É´ºÇ°k»³¸ÇµÁ¸°¯kÁ´¶ÇÃ¼È°·ÃÉÀ´À³°´ÈÉ¸ÇÁÈ
»´¶»É°È½³¿º³
¸²º°³·¸½³»ÁÇ½´Á³ÉÇ¸ÃÀÀ¸·Çº¶¸¿½¸¿¯ÇÆ´°»º³»¯È
ÇÉ´½¼¯³Ç´ÃÀ»¹¸ÇÅÈ¾´È¸»¹»´³¸¿¯È¸¿Ã»³»¸»°¸»Ç¸ºµ³»
$É°È¸¯Å´½¹Ç´Å»³¿º³°È¶¿³µ¯½È´¯ÇÆ´°°É°È°¾ºÉ´ÈÁ»
ÇÉ´½³´Å½¹Ç´Å»¯½»Á°¯¶Ç·ÆÇ³µÈ¾´¸º½³°´ÈÉ
Ä¸»ÇÆ¿Ç±³»Åµ°¸È¸»¯È¸Ç±³Ç¶½¹Ç´Å»´»¸Ã¯¾ºÉ´ÈÁ»
À´À¶´¯¯½Ç³°Éº²¯³»¸½²¯»ÈÂ¸À´³»È¸´ ¯·¸»È
¹Ç´Å»¯´³ÈÂ¯³»¸»³¹Ç´Å»k¯·´¸°¾¸º³»Ç´À¯È µÀÇÉ
¯´°¸È³µ°º¯È½³»¸»°¼±É´ÈÁ»»´º¸È¼É³¸¿¯È²³´Å½
³Ç¸É¸¯¶Ç·¯º¸¯¼É³È²´Á´¸Ç½±»³´Å½³»·°É¸ÈÈÈ¶»
ď"ėđĦ đč ĤĒēđ ĤĠĝ
Ç¶¯ÇÃÀ½ÇÃÀ´Çµ¶²º´É²¸½´³Á·È°È¶´ÇÃÀÈ¸½s
´É°´¶¸²¸¯Å¸³¿´º¿³É¸³³¿´È¯Ç³³Ç¸ÃÀ³È´»Á²´¿°´È´
Á½È½È´½º´»Æ»Æ»¯»´´¸Ç°²¾ÆÉ»¸²ºÆÇ³µ²º´É²¼´È½
°¸È¸»¯È¸Ç±³´»Åµ¹°ÇÁ¸´¯µÈÇ±³kºÆÀ´½kÀ°¿È½°
¸Ç°²¯¸°½´³µ°¾²È³±³°²¸Æk¸À³Ç´ÉÉÁ²k¸Á´»Åµ
 °¸É´ºÇ°k½±³ÉÆ¸ÃÀ¯Ã´±³µÈkÃ½È¾°½Ç³
´ÉÇµ¶»·°É³È¯Å½¿É´Á·°´°Çµ¶È´»³»±É³È¾´¸º½²´Á´
»Åµ¹°ÇÁ¸´¯µÈÇ±³³¿´È¯Ç³³Ç¸ÃÀ³³Ç¯È¿´
Ç½¯´¼´¸³³Ç¸ÃÀ³³½º´»¯ÈÈ¯º¸³ÆÃÉÀ³»È¸¾¸¸²Á´
²´Á´Â¸À´³´ÇÃÀ¯»¾¸¸²ÁÈÇºµ¿²¸½´¼¸½¸³È¸½¶¯´³¼´¸³
¾´¸º¯½È´¯¯Å¸Ç°º³È¸½¶ÇÃÀ½Ç½¯È¾´¸º¼¯³¼´¸¼¸ÇÈÁ
´»¸¯º²³¿´È¯Ç³³Ç¸ÃÀ³³»·°É³¼¸ÇÈÁ²´ÁÂ¸À´³²º´ÉÈ
¯»´²¸½¯Å¸Ç°ºÈ³·´¿ÇÉ´¸ÉÁ²³´¼´¸³È¸½¶´¼¸ÇÈÁÇ½¯
 ¯·¸»ÈÄ¸»ÇÆ¿Ç±³´¯·¸»È¾½¿¸¸·È»¸¯Ç±³´»·°»»´º¸
ĤĚđĞĐ ĦĤĕĠĝ ĦđĢĚč ęĕĥĜ
¯½Ç±¾½µ³ÈÁ½¯´³È¾´¸ºÇ½´Á³ÉÇ¸ÃÀ½É´Ç´·Ã¼¸È¿s
¼¸µ¿ºÈ¯³±³¿½¸Ã»´»¸Ã¯È k±ÆÀ·ÃÉk¸À°¿È½³°Éº´
ÉÇ¸ÃÀ»ÁÉ¯µ»º°¯½Ç±¾½µ³ÈÁ½»Á¹Ç°»É´¸¯ÈÇ¼¸È¿È
¹Ç°»½´¶ºÈ¸´²¶¯¼´¸´Á·¸¸¯²´°¾³È¾´¸º´ºÇ°¸¯»Ç½´Á³
¶ºÈÉ¯»È³½ÅÁ°ÉÁ²´¸´³¸ÈÁ½°ÉÆ²Æ²½È³È¯¼»´¯
³É¸°°¼¸¿½¸À³ÈÁÉÈ¸´¯Ç³¾½´Ç½´Á³ÉÇ¸ÃÀ»Á¹Ç°»³»´º¸
k»³ÇÃÀ´²Åk½Á°¶´¿¸°ÇÉ´¶Ç¯³»¸»»º°Ç´ÃÀ»Ç´ºµ»
»ÅµÇ´½¯¯¸»Ç½¯´ »Åµ°¸È¸»¯È¸Ç±³¼È°±¶°±¶
µ¿ºÈ¯É´¿¸²½°´±³¿¾ºÈ
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מדוע
כתב הרמב¢ם את
הלכות ספירת העומר
בהלכות תמידין ומוספיןø

דין ספירת העומר בזמן הזה
לדעות שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן¨ האם די בספירת הימים בלא שבועותø
האם חיוב ספירת העומר תלוי בהבאת העומרø

מדוע היה רש¢י סופר בלא ברכה מבעוד
יום¨ וחוזר וסופר בערב בברכהø
ברכת ספירת העומר
האם דין הברכה על ספירת העומר שונה משאר ברכת המצוותø
האם שייך קיום מדאורייתא בברכת המצוות דרבנןø

האם הברכה על ספירת העומר¨ היא חלק
מנוסח הספירהø
דעת הראבי¢ה בגדר ברכת ספירת העומר
האם בכל מצוה דאורייתא¨ ברכת המצוה היא גם מדאורייתאø
מדוע לדעת הראבי¢ה יש לחזור ולברך על ספירת העומר הנספרת מספקø

כל התשובות לשאלות בספר
על מועדי השנה
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ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤≥ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±≤[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥μ∞ Îßß‰Ò

Áßß˘ ¥±¥ Îßß‰Ò

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò









ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ÛɓÒɓÎɑÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ÛɓÒɓÎɑÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰

ÌÈÎ¯Î ≤ ßÌÈ„ÚÂÓ „Â„ ˘¯„ß

ÛɓÒɓÎɑÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

ÛɓÒɓÎɑÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛɓÒɓÎɑÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î μ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

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









¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ



¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÂ˘¯„ß ˙‡ˆÂ‰·
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞
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ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ¥∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥∂ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ∏¥∞ Îßß‰Ò

Áßß˘ ∏∞∞ Îßß‰Ò

Áßß˘ ∑≤∞ Îßß‰Ò

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß



¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ



¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß ‰Î¯ ßÎ ¨ÒÈÎ ßÓ ÌÈÎ¯Î ≤∞ ‡ÏÈÂ Òßß˘

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ÌÈÎ¯Î ≥ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ß„Â„ ˘¯„ß

ÌÈÎ¯Î ≥ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ß„Â„ ˘¯„ß

ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰

®„„Á ÌÈÁ‡© ıÚ ·ÂÏÈ˘· ÛɓÒɓÎɑÓ ˙ÂÏÁÏ ˘‚Ó
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ±≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞



®ÌÈÙ¯Âˆ‰≠ ˙¯ÂÒÓ ˙È·Ó©

ıÚ ·ÂÏÈ˘· ÛɓÒɓÎɑÓ ˙ÂÏÁÏ ˘‚Ó

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ±≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞



ÛɓÒɓÎɑÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î π
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞
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ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ¥≤ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·




















 



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

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∑ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

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

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ





Áßß˘ ¥∏∂ Îßß‰Ò



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



¾½¯
½¯

¾½¯

¾½¯ ¾½¯

¾½¯
¾½¯
¾½¯

¾½¯

¾½¯

¾½

¾½¯ ¾½¯

$´É°´¶¸²¸¯Å¸¼¯³¼»´Á³¹»½k³³É¯¹´Ç°³ºÇ°É¶¸ÉÃ°Ç½¯È¸½
$¯Ç½±°Á¸Ã´½³k³¼
È¬¡ ¯·°»ÇÉ´½¼¯³
£

$»´Æ½ÇÉ´ÁÅ½¯°¼¸Á½´ÈÈ³ºÇ°»Ák¾½¯kÉ´¿Á»ÇÉ´½¼¯³
k³¿´ÁºÁ½´Èk
É¯É´Á½´È´¸¿µ´¯¼¯¹¯ ³ºÇ°³ÉÁ¸½È»Á´ÉÁ²É¯ÉÉ»¹¸ÇÅ ³¿´ÁºÁ½´È ¾¸²½³ºÇ°É°´¶¸²¸¯Å´¸³ 
¯Å¸¯»È²²¸ÅÈ¼¸ÆÀ´Ã³½È¸É¶À´½´ÉÁ²´³ºÇ°³
¼¸ÃÇ´Å½´¼¸Ç°´¶½¼³´°È É´Á¸°Æ »È°Å½°¯»¯´Ç¸°¶É¯¯¸Å´³»¸¯ÈÇ¼²¯¾¸¯³»¸¶Éº»¾¸¿³¿³ÉºÇ°° 
»È°Å½»É°È¶¿³¿¸¯³²¸½Á¹¯²¶¯¾¶»´È°¸°À´°È¡ ¸¼³¸¿ÈÈ¹¸ÇÅ¾¸¸´ÉÃ°³¿´È¯Ç³ºÇ°°²¶¸
¾³°¾ºÉÉ¼¯¯½Ç³´¹´ÇÁ¾¶»´È³´Æ»¶¿¶°È³ÉºÇ°´¶¸Ç³ÉºÇ°É´¯ÆÈ½³´¼¸»º¯½³Ç¢É¢¸°´É´Á¸°Æ
¯É´´Å°³°¸È¸¸²¸»Á É´Á¸°Æ
¸½¾¸¿³¿³ÉºÇ°°¹¯³´Å½³É¯´½ÅÁ°¼¸¸Æ½´¿¸¯¹Ç°½³ÈºÂ¯´É°´¶¸²¸Á½´È³¯Å´¸É´´Å½³ÉºÇ°° 
³»·°»´ÉºÇ°¹Ç¡ °´Ç°Á¼¯´ ´Ç¸°¶Ç´°Á¹Ç°»¸¯ÈÇ´¿¸¯´½ÅÁ°³¿³¿´¿¸¯È
¾½¯É¸¸¿Á°´É°´¶ ³¿´ÁºÁ½´È ¾¸²½´µ³ºÇ°°´É°´¶¸²¸¯Å´¸¼¯´ ¾½¯ É´¿Á»°¸¸¶Á½´È¼²¯È³ºÇ°»º»Á 
³°´¶¸²¸³°É¯Å»ÄÃ¶´³ºÇ°£ »É´¯¸¿È¹º°É´¯Ç³»¸²ºÇÉ´¸³»´²±
É¯¯¸Å´¸²¶¯³ÈÈ¯Ç½´Á°Æ¼¯´³°´¶¸²¸¯¸Å´³»´³°´¶¸²¸É¯Å»³¿´´ºÉÈÇ²¿ ³¿´ÁºÁ½´È ¾¸²¼´¸Æ» 
³½ÅÁ³ºÇ°³ÉÁÈ°¹º»´¿´´ºÉ³¯»Â¯Á½´È³¯Å¸³ºÇ°°³°´¶¸²¸´Ç¸°¶
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גליון רנ"ד
שנה ו' תשע"ז

אדם כי יהיה בעור בשרו נגע צרעת

ראיה שבצרכי הבית כן צריכים להגיד.

גוי אחד בא אל רבי עקיבא ושאלו:

והובא אל הכהן וראה הכהן את הנגע
)ויקרא י"ג  -ב'  -ג'(
הרה"ק

רבי

אברהם

מרדכי

מפינטשוב זיע"א שהיה גם תלמידו
של החוזה הקדוש מלובלין זיע"א,
היה עני מדוכא והיו לו שלוש בנות

העולם הזה – מי ברא אותו

זאת תהיה תורת המצורע )י"ד  -ב'(
זאת תהיה תורת של מוציא שם רע

רבי עקיבא" :הקדוש ברוך הוא"! "תן
לי הוכחה לכך" ,תבע הגוי" .בוא אלי

)ערכין ט"ו(:
מסופר על

"העולם הזה – מי ברא אותו"? השיב

הגה"ק

ה"חפץ חיים"

למחר – ואתן לך" ,אמר רבי עקיבא.

שכבר הגיעו לפרקן .ולא היה לו שום

זיע"א ,שפעם בא אליו עשיר ולמדן

מוצא לכסף הנדוניה ולצרכי נשואין

ידוע וביקש לקנות את כל הספרים

ומלבושים .בכל פעם שהיה נוסע

שכתב ה"חפץ חיים" .מלבד ספר אחד

עקיבא" :מה אתה לובש"? "בגד" ,ענה

לרבו ללובלין ,היתה אשתו מדברת

בשם

על

הגוי" .ומי עשה את הבגד"? שאל רבי

על לבו שישיח את דאגתם לפני רבו

חומרת חטאי הלשון .שאלו ה"חפץ

הקדוש .אבל בכל פעם שהיה בא לפני

חיים" מדוע אינך חפץ בספר זה? השיב

ה"חוזה" ,היה שוכח את עצת אשתו

העשיר ,עסקים ענפים לי עם אנשים

ולא היה מזכיר את מצבו הקשה .פעם

רבים ושונים ,עלי לחתום הסכמים,

"אינני מאמין לך ,תן לי הוכחה לכך"!

אחת נמלכה אשתו הרבנית ונסעה גם

לקבל עובדים ולברר על עברם ,לפטר

אחרי בעלה ,מבלי

עובדים המתרשלים בתפקידם ,לקבל

התקצץ הגוי ושאל" :איזה הוכחה אתן

להגיד לו .כשנפגשו שניהם בבית

מידע על קונים שונים ועל מדת יושרם

מדרשו של החוזה מלובלין ,הוכרח

של מוכרים .וכו' .ברור לי המשיך

את הבגד"? השיב רבי עקיבא" :וכלום

כבר רבי אברהם מרדכי לשפוך את

העשיר שלא אוכל להיגמל מלשון הרע,

אינך יודע שהקב"ה ברא את העולם?"

מרי שיחו לפני רבו .אמר לו ה"חוזה",

ומשום כך לא אפיק כל תועלת מן

למה לא אמרתי לי דבר עד הנה?

הספר הזה .שמע ה"חפץ חיים" את

השיב לו רבי אברהם מרדכי ,חשבתי

דברי העשיר וסיפר לו ,כי לפני זמן

שהרבי ברוח קודשו יודע מעצמו את

מסויים בא הוא עצמו לפני הגאון

אשר אתי .לא כן ,השיבו ה"חוזה" הנה

הקדוש רבי ישראל מסלנט זיע"א ושטח

ומהי ההוכחה האמיתית? השיב להם:

בנגעי הנפש כתוב בתורה "אדם כי

לפניו בעיה זו ממש ,שמפקפק בתועלת

"בניי ,כשם שהבית מודיע ומעיד על

יהיה בעור בשרו נגע צרעת והובא אל

הספר "שמירת הלשון" מכיון שישנם

הכהן וראה הכהן את הנגע" כלומר

אנשי עסקים שלא יסכימו להיגמל

הכהן בעצמו יראה את הנגע מיד

מדיבורים אסורים שכה הורגלו אליהם.

מבלי שיגידו לו .אבל בנגעי בתים

מיד השיב לי רבי ישראל מסלנט ,אפילו

כתוב "ובא אשר לו הבית והגיד לכהן

אם לא תצליח אלא לעקור אנחה מלבו

לאמור כנגע נראה לי בבית" )ויקרא

של יהודי בצערו על כשלון בלשון הרע,

י"ד ל"ח( מכאן שבנגעי בתים ,מכאן

כדאית כל טרחתך בחיבור זה הספר.

היא ללובלין

זמני כניסת השבת
ירושלים 6:42 :ת"א6:57 :

"שמירת

הלשון"

המדבר

פרשת תזריע-מצורע

למחרת ,כשהגיע הגוי ,שאל אותו רבי

עקיבא" .האורג" ,השיב הגוי .אך רבי
עקיבא נענע בראשו לאות לאו ,ואמר:

לך? כלום אינך יודע שהאורג עושה

נפנה אותו גוי והלך לו.
שאלו תלמידי רבי עקיבא את רבם:

הבנאי שעשאו ,והבגד מודיע על
האורג ,והדלת – מודיעה ומעידה על
הנגר – כך העולם מודיע ומעיד על
הקדוש ברוך הוא שהוא בראו".
)על פי מדרש תמורה(

זמני יציאת השבת
ירושלים 7:57 :ת"א 7:59 :ר"ת8:35 :

ראוי הוא להיות בגן עדן יחד עם הצדיקים
)סיפור נפלא זה מובא בספר ילקוט הסיפורים בשם תנחומא
הקדום( לפני שנים רבות גר טבח יהודי עשיר על שפת הים,

הערך ,והשיב בקוצר רוח :טוב ,רק הראה לי ואתן לך .נעשה רב
החובל חצוף עוד יותר ,לא אראה לך ולא אתן לך ,אלא אם כן
תשלם לי ארבעים אלף זהב!

בתחילה עני היה ,אבל במשך הזמן התעשר ,בנעוריו לא זכה
ללמוד תורה אלא מעט ,ולכן ידע רק להתפלל ולקרוא את

ראה הטבח שבכל פעם מעלה האיש החשוד הזה את המחיר

פרשת השבוע ובספר התהילים ,ובקושי הבין את מה שקרא.

בכפלים ואינו אומר לו מהו החפץ ,ואינו מראה כלום ,כבר רצה

איש פשוט היה הטבח ,אבל טוב לב עד מאד ,בימי עשרו לא

להפנות לו עורף וללכת לדרכו ,אבל ליבו אמר לו ,שהחפץ הזה

שכח את השנים שבהן היה עני ורעב ללחם ,ולכן בכל ערב

צריך להיות חשוב מאד ,וכי בוודאי יתחרט אם לא יקנה אותו,

שבת חילק לעניי עירו חינם אין כסף בשר לכבוד שבת ,וגם

עמד והסכים לשלם את כל הסכום העצום הזה .דרש רב החובל:

פיזר כסף רב לצדקה בין הנצרכים .חשוב היה האיש ונאמן גם

קודם תיתן לי את הזהב ,הסכים הטב גם לזה ,הלך לביתו והביא

בעיני מושל העיר ההיא ,והוא נתן לו רשות לגבות בעבורו את

את הזהב שהיה חלק גדול מרכושו ,ואחרי שמסרו לידי רב

המכס שהיה מגיע לו מן האוניות שנכנסו לנמל .כשבאה איזה

החובל ,דרש בתוקף :כעת עליך להביא לי מיד את החפץ שקניתי,

אוניה לנמל ,היה הטבח עולה על סיפונה ומקבל מידי רב

סוף סוף אני רוצה לדעת מהו הדבר .צחק רב החובל צחוק זדוני

החובל איזה חפץ ממטענה לפי בחירתו ,חלק מהמכס שגבה

וקרא :המתן בסבלנות כמה רגעים והחפץ יבוא אליך ברגליו,

היה צריך לתת למושל והיתר היה שלו ,כשכר טרחתו ,כל הלך

ובעודו צוחק ומתמוגג מנחת על המכירה המוצלחת ,ירד מן

האיש והתעשר מאד.

הסיפון אל בטן האוניה.
לא עבר זמן רב והנה עלו משם בני אדם קרועי בגדים,

פעם אחת באה אוניה לנמל ,וכמנהגו עלה עליה הטבח

מלוכלכים ומוזנחים ,רזים וחלשים ,בקושי עומדים על רגליהם,

לגבות את המכס ,הראה לו רב החובל סחורות שונות ,והטבח

מאתיים נפש מישראל אנשים נשים וטף ,שנשבו בידי רב החובל

נטל מתוכן את המכס וכבר רצה לרדת לחוף ,אלא שרב החובל

וחבורת שודדי הים שעמו באוניה ,הטבח עמד במקומו ולא יכול

הלך אחריו ולחש באוזנו" :האם תרצה לקנות מידי איזה חפץ

היה לדבר מרוב תדהמה .רב החובל ניגש אליו ושוב קרץ בעיניו:

שאסור לגלותו? אני מוכן למכור לך! לחש וקרץ בעיניו כמי

האם מוצא חן בעיניך החפץ שקנית? אולי לא היה כדאי לך

שאומר כבר תבין שעסק מיוחד במינו יש כאן" .הסתכל בו

לשלם בעבורו את כל הזהב ההוא? דע ,שלולא קנית אותם היום,

הטבח בתימהון ,לא האיש ולא העסק מצאו חן בעיניו ,פרצוף

הייתי משליך אותם לים ,כי עד כה לא מצאתי להם קונים וכבר

פראי וערמוני לרב חובל זה ,מה ירצה למכור לו? אולי סחורה

נמאס עלי להסיעם באונייתי .לא רצה הטבח עוד להסתכל בפניו

גנובה או מוברחת? לא רצה הטבח לקנות ממנו ,אך בכל זאת

של רשע זה ,וענה בקצרה :כדאי וכדאי היה לי.

שאל מתוך סקרנות :מהו החפץ הזה? במה מדובר? ענה רב
החובל ,לא אומר לך ,עד שתקנה אותו ,ותיתן לי את הכסף
מראש עוד לפני שתראה אותו ,ואם לא תקנה את החפץ עכשיו,
תיכף ומיד ,לא אמכור לך עוד את החפץ לעולם.

מיד התחיל לטפל בחמלה רבה בפדויי השבי ,הביאם אל ביתו,
והתייחס אליהם כאל אחיו ואחיותיו ,האכיל אותו והשקה אותם,
ציוה לרחצם ולתת להם בגדים חדשים ואף קרא לרופאים לרפא
את החולים שביניהם ,אחרי שנחו מעט ,סיפרו לו שרב החובל

הרהר הטבח בלבו :אולי בכל זאת כאי לקנות ,ואפילו רק כדי

והשודדים התנפלו על כפרם בלילה ,הרסו את בתיהם וגזלו את

לראות מהו החפץ הזה שרב החובל מדבר עליו ברמזים בלבד?

רכושם ואותם לקחו בשבי ,ימים רבים היו כלואים בבטן האוניה,

אולי לא יבקש הרבה בעדו? ובקול רם אמר :אם כן ,אמור לי

בחושך וללא אויר צח ,ולא קיבלו מזון אלא מעט לחם יבש ומים.

כמה כסף אתה דורש בעד החפץ ההוא ,הבא ונשמע! לחש

הטבח המשיך לדאוג לכל מחסורם באהבה וברחמים ,והנה ראה

האיש :עשרת אלפים זהב! לא היה יכול הטבח להתגבר על

בין הפדויים נערה עדינה וצנועה שמצאה חן בעיניו ,ולה אין אב

סקרנותו ואמר :הראה לי את החפץ הזה ואתן לך את הזהב.

ואם ,אמר לו הטבח :יש לי בן ,בחור מוכשר וטוב ,הינשאי לו

הרגיש רב החובל שהטבח רוצה מאד לדעת את הסוד ,ולכן

ויהיה ביתנו ביתך ,ותחיי באושר ובכבוד כמו בת מלכים .השפילה

ענה בקול תקיף :לא אמכור לך ,אם לא תיתן לי עשרים אלף

הנערה את עיניה ולא ענתה ,עצובה הייתה מאד ,העושר לא

זהב .אז התעורר בטבח עוד יותר החשק לדעת מהו החפץ יקר

חשוב בעיניה ,אלא שלא העזה לסרב לאיש שהציל אותה ממוות.

אבל מן השמים רצו ,שמעשהו הטוב של הטבח יהיה שלם

איזה עשיר השמח בחלקו

בתכלית השלמות ,וכאן ,לא כפי שתכנן היה .לחתונת בנו
שהוכנה ברוב פאר ,הוזמנו כל יהודי העיר ,עניים ועשירים,

מעשה במלך אחד שבנה במרכז העיר ארמון

וגם פדויי השבי בתוכם ,כולם באו לשמח את החתן ואת

מפואר מרהיב עין .וסביבו נטע גן נפלא ובו עצי

הכלה ולכבד את האיש הטוב ביום שמחתו.

פרי ושושנים ופרחים וריחות נעימים נודפים

לפני החופה התהלך הטבח בין האורחים ,לברכם

ממנו .וקבע שלט קטן ליד הגן וכתב עליו את

ולשרתם ,והנה ראה ביניהם בחור אחד ,מאלה שהצילם

הדברים הבאים" :הארמון והגן ינתנו במתנה על

מידי השודדים יושב בפינה ובוכה ,מיד ניגש אליו ושאלו:

ידי המלך לאדם השמח בחלק .עברו אנשים

מדוע אתה בוכה? הלא לשמוח אתנו הזמנתיך ,האם חסר לך

רבים על יד הארמון וכאשר קראו את הנכתב

דבר מה ואוכל לעזור לך? בתחילה סירב הבחור לענות ,אבל

בשלט ,חשבו כל אחד לעצמו ,בוודאי לא

הטבח קרה לו לחדר מיוחד והפציר בו הרבה ,ואז אמר
הבחור באנחה ומתוך כאב עצור :הכלה של בנך – כלתי
הייתה ,וכבר קרוב היה יום נישואינו ,ואז באו השודדים
ולקחו אותנו בשבי ,איך אראה שהיא נשאית לאיש אחר

בשבילי יהיה הארמון הזה ,כי מי שיש לו מנה
רוצה מאתיים ואינו שמח בחלקו .והנה עבר שם
אדם

עשיר

ונכבד,

שזכה

לעושר

וכבוד

ולא אבכה? נדהם הטבח ואמר :לא ידעתי ,וגם אתם לא

ולמשפחה מפוארת ,והוא מדושן עונג ומאושר

גיליתם לי ,מה נעשה עכשיו ,אולי מוכן אתה לוותר על

בכל ענייניו ,וראה את השלט ויאמר בלבו :הלא

כלתך ואני אעשיר אותך עושר רב? הבחור נענע ראשו

למי כל חמדת ישראל אם לא בשבילי ,ונטול

בעצב ,רוצה אני בכלתי יותר מכל עושר שבעולם ,וגם היא,
יודע אני ,מעדיפה לחיות בעוני ומחסור יחד איתי ,אבל מה
נוכל לעשות ,הרי היא כעת כלתו של בנך ,ואתה הרי הצלת
אותנו ממוות ,ולא נעשה דבר נגד רצונך.

רשות ונכנס אל המלך ,ויפן אל המלך ויאמר לו:
הנה חנני ה' ויש לי כל טוב ,ואני שמח בחלקי,
ועליך המלך ,לקיים מוצא שפתיך ולתת לי את
הארמון והגן כמו שהתחייבת לתת למי ששמח

ניגש הטבח לבנו החתן וסיפר לו את כל המעשה ,אמר
הבן :אבא ,איני רוצה ,שגם אנחנו נפריד ביניהם ,די
שהפרידו ביניהם השודדים .גם אני חושב כך ,בני ,ענה
הטבח בהתרגשות – נערוך מיד את נישואיהם ,וישמחו כל
האורחים בשמחתם .וכך היה ,הלבישו את הבחור בבגדי
החתן ,ועצבותו ועצב הכלה הפכו לשמחה רבה ,ולא הסתפק
הטבח במעשה גדול זה אלא גם דאג לפרנסת הזוג ברווח.
כששמעו חז"ל את המעשה הזה ,אמרו :איש זה זכה בחפץ
היקר לו מכל יקר ,מה גודל שכרו בעבור המצוות שקיים,
ראוי הוא להיות בגן עדן יחד עם הצדיקים.

בחלקו .ויאמר לו המלך :שוטה שבעולם ,אם
אתה באמת שמח בחלקך כאשר דיברת ,למה
לטשת עינך על ארמוני והגן אשר סביבו ,והלא
די לך במה שיש לך ,ולמה תחמוד את אשר
לרעך?
והנמשל :מכאן מוסר השכל שיסתפק האדם
במה שיש לו ,ויודה לה' יתברך על כל אשר
חננו ,שיוכל לעבוד בו את ה' וללמוד תורתו
בהשקט ובטח.
)ענף עץ אבות רל"ג(

מצוות הכנסת כלה מופלאה

חייך רבי נתן צבי ואמר :צדיק'ל!

שבת קודש ג' אייר
הרה"ק רבי יהודה לייב פיסטינר מקאלמיי

מסופר :אחד מאנשי שלומו של

וכי משום כבוד שבת לבד צריך

הרה"ק רבי שניאור זלמן "בעל

אדם לעזור? והלא קיימת מצות

התניא" זיע"א היה מלמד תינוקות

עשה מפורשת מן התורה" :עזב

של בית רבן ,ולו חמש בנות ,פעם

תעזוב עמו"! על אחת כמה וכמה

שאלו הרבי :למה אינך מחתן את

לאשתו

חובות

בנותיך? השיב המלמד :אף אחד

מיוחדות ,ובפרט בערב

אינו רוצה להשתדך עמי בגלל

קודש שהעבודה רבה והאשה

עניותי .הפתיעו בעל התניא ואמר:

עייפה וממהרת להספיק לסיים

יום שלישי ו' אייר

אני אשתדך עמך ,ואזי ימצאו

מבעוד מועד ,היש לך מצות חסד

הרה"ק רבי לייבוש ממעזריטש

הם

גדולה מזו?! רנ"צ רצה להדגיש

להשתדך עם המחותן של הרבי.

בזה ,ששמים לב בעיקר למצוות

)ת"ר(

אמר ועשה ,ובנו הרה"ק רבי דוב-

שבין אדם למקום ,ושוכחים את

בער שלימים מילא את מקום אביו

החובות שבין אדם לחברו.

הרה"ק רבי יוסף מאיר מספינקא ב"ר שמואל
צבי )אמרי יוסף  -תרס"ט(

קופצים

והיה

רבים

שירצו

לאדמו"ר

אף

כלפיה

שיש

שבת

האמצעי

מפלאצק  -תקצ"ג(
הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר ב"ר משה )תרפ"ה(
יום ראשון ד' אייר
הרה"ק רבי ליפא מסאמבור ב"ר יצחק אייזיק
מכפר ספרין )תקפ"א(

)תלמיד הבעש"ט  -תקל"ה(
הרה"ק רבי משה מסאמבור ב"ר יצחק אייזיק

יום רביעי ז' אייר
הגה"ק רבי שלמה אפרים ב"ר אהרן )כלי יקר-
שע"ט(

מליובאוויטש זיע"א נשא את בתו
הבכירה של המלמד.

להקל יסורים מיהודי
מסופר על הגה"ק רבי איסר

לעשות חסד בתוך ביתו

)תלמיד הבעש"ט  -תק"ה(
הרה"ק רבי אריה לייב צונץ ב"ר משה )הגאון

זלמן

זיע"א

מלצר

שמעשה

יום חמישי ח' אייר
הרה"ק רבי ירחמיאל משידלאבצא ב"ר יעקב
יצחק מפרשיסחא )תקצ"ט(

מספרים על הגה"ק רבי נתן צבי

והתיימר אחד הלמדנים להוכיח,

דורש

שפירושו של רבי איסר זלמן

מתלמידיו הנשואים ,שיגלו יחס

אינו נכון .לא נתקררה דעתו עד

אדיב לנשותיהם במיוחד ,ושיבצעו

שפרסם

תורני

את פעולות החסד – ראשית בתוך

והשתמש בביטוי שפירושו של

ביתם ,לאשתו ובני ביתו ,שכרגיל

רבי

את

מזלזלים בכך .והיו מקרים שהיה

האמת .משראה אחד התלמידים

מוכיח תלמיד על הנהגתו בביתו.

את דברי המבקר ,נזדרז ובא

אחד התלמידים סיפר ,שזמן מה

אצל רבו עם תשובה ניצחת להגן

רנ"צ

על צדקת דבריו של רבו .עיין

בשאלה אם הוא עוזר לאשתו

רבי איסר זלמן בדבריו ואמר:

בבית בערבי שבתות? התלמיד

אינני מתיר לך לפרסם דברים

השיב מיד בחיוב ,והוסיף שהרי

אלו ,אותו למדן מבקר ,הוא מר

וורשא ,ואמר הרב הנ"ל הפלגה על

חז"ל מזהירים לעשות לכבוד שבת,

נפש

ועתה

שבאם

ונהגו כך הם בעצמם ,רבי ספרא

שיכול להתפאר בכך שהצליח

היה מחרך ראש הבהמה ,רבא

לנצח אותי בהלכה – ישמש לו

מזלות על השלחן ומשמשין לפניו.

מלח את הדג ,רב הונא מדליק

הדבר פורקן ועידוד כל שהוא

אמר הד"ח אין זה חידוש ,הלא

נרות ,רב פפא שזר את הפילות ,רב

לצרותיו,

לא

כביכול הקב"ה בעצמו נמצא בתוך

חסדא חתך את הסלק ,רב ורב יוסף

אשתדל

מיסוריו

למלאות

בקעו את העצים )שבת קי"ט ע"א(.

כשהיכולת בידי.

זיע"א

פינקל

חתונתו

לאחר

בחסות רשת חנויות

גל פז
ר

שהיה

הפתיעו

דבריו

איסר

בירחון

זלמן

ומדוכא

ביסורים,

למה,
להקל

משבש

איפה,
מעט

יום שישי ט' אייר
רבי אביגדור קרא ב"ר יצחק )בעל הקנה -קצ"ט(

זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן

פעם נסע הרה"ק ה"דברי חיים"
מצאנז זיע"א עם הגאון רבי דובער
מייזליש
הגה"ק

זיע"א
מווילנא

הרב
זיע"א.

מפראגע

הגר"א היה רוצה היו עומדים הי"ב

בני

ישראל

הקדושים

רצונם.

בחסות "דודי קאר"
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב

מכל החברות 052-7655-222

בס"ד

פרשת תזריע־מצורע ,ג' באייר תשע"ז

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ִּכי ַתזְ ִרי ַ וְ יָ ְל ָדה זָ ָכר )יב ,ב(
ֶא ָחד ִמ ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ַרדִּ ין נָ ַסע ְל ָא ֶמ ִר ָ
יקה ְל ָצ ְר ֵכי ִמ ְס ָחר ,וְ ִה ְת ַ ֵּכב ְ ּב ַד ְר ּכוֹ ְל ַמ ְע ָלה
ִמן־ ַה ִּמדָּ הּ ֵ .בינְ ַתיִ ם נוֹ ַלד לוֹ ֵ ּבן זָ ָכר ,ו ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע זֹאת ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" ִמ ֵהר
וְ ׁ ָש ַלח ְלזַ ֵּמן ְל ָפנָ יו ֶאת ָה ַרב ַה ָּמ ָרא ְד ַא ְת ָרא ,וְ ָא ַמר" :יֵ ׁש ָלנ ּו ַה ּיוֹ ם ְ ּב ִרית ִמ ָ
ילה,
ִּכי ֲה ָל ָכה ּ ְפס ּו ָקה ִהיאֶ ׁ ,ש ִאם ֵאין ָאב ָלמ ּול ֶאת־ ְ ּבנוֹ ְ ,מ )צ ֶּוה ֵ ּבית־ ַהדִּ ין ַ ל־ ָּכ ְך".
וְ ִאם־נְ ֵק ָבה ֵת ֵלד )יב ,ה(
יש ֶא ָחד ֲחשׂ ו ְּך ָ ּבנִ יםָ ,היָ ה נוֹ ֵהג ִמדֵּ י ׁ ָשב ּו ַ ִל ְקרֹא ֶאת ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה יַ ַחד ִעם
ִא ׁ
ּ ֵפרו ּׁש ַה" ְ ּב ֵאר ַמיִ ם ַח ִ ּיים"ַ ּ .פ ַ ם נִ ְרדַּ ם ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַה ִּל ּמוּד ,וּבַ ֲחלוֹ מוֹ ָר ָאה ֲאנָ ׁ ִשים
יהם ֶאת ַצ ֲ רוֹ ַ ל ׁ ֶש ּלֹא זָ ָכה ְלזֶ ַרע
ׁ ֶש ְּכבָ ר נִ ְס ַּת ְּלק ּו ְל ֵבית עוֹ ָל ָמם ,וְ ִה ִ ּבי ַ ִ ּב ְפנֵ ֶ
ׁ ֶשל־ ַק ָ ּי ָמא" .ו ַּמדּ ּו ַ לֹא ִּת ַּסע ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּט ַח ַ ל ִקבְ רוֹ ׁ ֶשל ַה ְ ּ'ב ֵאר ַמיִ ם ַח ִ ּיים'"?
ׁ ְש ָאל ּוה ּו ,וְ ֵה ׁ ִשיבֵ " :א ְ
ס ַ ֵא ָליו? וַ ֲהלֹא הוּא ָקבוּר ִ ּב ְצ ַפת ,וַ ֲאנִ י ָּגר
יך יָ כוֹ ל ֲאנִ י ִלנְ ֹ
יצד אוֹ ָתם ֲאנָ ׁ ִשים נוֹ ְט ִלים אוֹ תוֹ  ,ו ְּל ַא ַחר
ַ ּבגּ וֹ ָלה" .וְ ִה ֵּנה הוּא רוֹ ֶאה ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ֵּ ,כ ַ
זְ ַמן ָק ָצר ָמ ָצא ֶאת ַ ְצמוֹ ְ ּבתוֹ ְך ְמ ָ ַרת ַה ְּקבו ָּרה ׁ ֶשל ַה ְ ּ'ב ֵאר ַמיִ ם ַח ִ ּיים'
יש ֶאל ַה ְּמ ָ ָרה ,וְ ָר ָאה ְל ָפנָ יו
ְ ּב ׁ ִש ּפו ֵּלי ֵ ּבית ָה ַ ְל ִמין ָה ַ ִּתיק ִ ּב ְצ ַפת .נִ ְכנַ ס ָה ִא ׁ
ֶאת ַהצַּ דִּ יק יוֹ ׁ ֵשב וְ עוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ַּתזְ ִרי ַ ּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָר ָאה ּו ִה ִ ּביט בּ וֹ וְ ׁ ָש ַאל
יש ִלבְ ּכוֹ ת ,וְ ִס ּ ֵפר ְ ּב ַמר־נֶ ֶפ ׁש ִּכי ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ָ בְ ר ּו ָ ָליו
ְל ֶח ְפצוֹ ֵ .ה ֵחל ָה ִא ׁ
ֵמ ֲח )ת ָּנתוֹ וַ ֲ ַדיִ ן הוּא הוֹ ֵל ְך ֲ ִר ִירי ,וְ ַהצַּ דִּ יק ַ ּב ַ ל " ְ ּב ֵאר ַמיִ ם ַח ִ ּיים" ׁ ְש ָאלוֹ ִמ ָ ּיד:
" ִה ֵּנה עוֹ ֵסק ֲאנִ י ַ ָּתה ְ ּב ִל ּמוּד ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַּתזְ ִרי ַ ַ .ה ִאם ּת ּו ַכל ְל ָה ׁ ִשיב ִלי ַּכ ָּמה ֵהם
יש ִמ ָ ּיד:
יְ ֵמי ַה ּ)ט ְמ ָאה וְ ַה ָּט ֳה ָרה ְל ַא ַחר ֵל ַדת ַ ּבת"? וְ תוֹ ְך ְּכ ֵדי ַה ֲחלוֹ ם ֵה ׁ ִשיב ָה ִא ׁ
" ְ ּבוַ דַּ אי ֲאנִ י יוֹ ֵד ַ  ,וַ ֲה ֵרי ַהדָּ בָ ר ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרה 'וְ ִאם־נְ ֵק ָבה ֵת ֵלד וְ ָט ְמ ָאה ׁ ְשב) ַ יִ ם
ְּכנִ דָּ ָת ּה ,וְ ׁ ִש ּ ׁ ִשים יוֹ ם וְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ֵּת ׁ ֵשב ַ ל־דְּ ֵמי ָט ֳה ָרה' ,וּבְ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ּ ָפ ׁש ּוט
עוֹ ִלים ַה ָ ּי ִמים יַ ַחד ִל ׁ ְשמוֹ נִ ים יוֹ ם"ִ " .אם ָּכ ְך"ָ ,א ַמר לוֹ ַה ְ ּ'ב ֵאר ַמיִ ם ַח ִ ּיים',
" ָ ֶל ָ
יך ְל ַח ֵּלק ֵמ ָאה וְ ׁ ִש ּ ׁ ִשים )ר ָ ּב ִליםְּ ,כ ִמנְ יָ ן ָּכפוּל ׁ ֶשל ׁ ְשמוֹ נִ ים ַה ָ ּי ִמים ,וְ תו ַּכל
יש ִה ְתעוֹ ֵרר ִמ ּ ׁ ְשנָ תוֹ ְ ּב ִה ׁ ְש ָּתאוּת ,או ָּלם זָ ַכר ֶאת ָּכל
ִלזְ כּ וֹ ת ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ָ ּבנוֹ ת"ָ .ה ִא ׁ
יש זֶ הֶ ׁ ,ש ָ ָלה זֶ ה ִמ ְּכבָ ר ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל
ּ ְפ ָר ֵטי ַה ֲחלוֹ םָ .אח ָהיָ ה לוֹ ְל ִא ׁ
וְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּקע ְ ּב ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ְצ ַפת ,וְ הוּא ִמ ֵהר ְל ׁ ַש ֵּגר ֵא ָליו ֵמ ָאה וְ ׁ ִש ּ ׁ ִשים )ר ָ ּב ִלים ְּכ ֵדי
יש זֶ ה
ְל ַח ְּל ָקם ִל ְצ ָד ָקה .וַ יְ ִהי ִל ְתקו ַּפת ַה ּ ׁ ָשנָ הּ ,ו ׁ ְש ֵּתי ָ ּבנוֹ ת ְּתאוֹ מוֹ ת נוֹ ְלד ּו ְל ִא ׁ
ְל ַמ ָ ּזל טוֹ בּ ְ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים ֲא )רכּ וֹ ת ,נָ ַהג ִל ׁ ְשל ַֹח ְל ָא ִחיו ִל ְצ ַפת ֶאת ַה ְּסכוּם ַה ָּקב ּו ַ
אשוֹ נָ ה.
ׁ ֶשל ֵמ ָאה וְ ׁ ִש ּ ׁ ִשים )ר ָ ּב ִלים ,וְ ָכ ְך ָ שָׂ ה ַ ד ּ ְפרוֹ ץ ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ָה ִר ׁ
ּ!כ ּלוֹ ָה ַפ ְך ָל ָבן ָטהוֹ ר הוּ א )יג ,יג(
אלא ,יָ ׁ ַשב ּ ַפ ַ ם ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ַּתזְ ִרי ַ ־ ְמצ ָֹרע ,ו ְּל ֶפ ַתע נִ ְכנַ ס ָא ָדם
ַר ִ ּבי דּ ֹב ֶ ּב ִ
יש ִמ ְ ּביַ ֶּ
ער ׁ
ֶא ָחד ,וְ ִהזְ ִּכיר ְל ָפנָ יו חוֹ ֶלה ֶא ָחד ַה ָ ּזק ּוק ְל ַר ֲח ִמים ְמ )ר ִ ּבים ,וְ ִהזְ ִּכיר ִּכי ָהרוֹ ְפ ִאים
ִּכ ְמ ַ ט ְמי ָֹא ׁ ִשים ִמ ֶּמ ּנ ּוִ " .אם ָּכ ְך"ָ ,א ַמר ָה ַר ִ ּביּ ְ " ,בטו ַּחנִ י ׁ ֶשהוּא ְ ּבוַ דַּ אי יִ ְת ַר ּ ֵפא
וְ יַ ֲחזֹר ַל ַח ִ ּייםֶ ׁ .ש ֵּכן ָמ ִצינ ּו ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ַּתזְ ִרי ַ ֶ ׁ ,ש ִאם ּ ָפ ַרח ַה ֶּנגַ ע ְ ּב )כ ּלוֹ ָטהוֹ ר הוּא.
וְ זֶ ה ַה ֵ ּבאוּר ְ ּב ִדבְ ֵרי דָּ וִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ' ִּכי ׁ ָש ָחה ֶל ָ ָפר נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו וְ גוֹ ' קו ָּמה ֶ זְ ָר ָתה ָּלנוּ',
יש ִמ ְּל ָפנָ יו
ׁ ֶש ִאם ִּכ ְמ ַ ט ָא ְפ ָסה ִּת ְק ָוה דַּ וְ ָקא ָאז עוֹ זְ ִרים לוֹ ִמ ָּמרוֹ ם" .יָ ָצא ָה ִא ׁ
יח ְ ּבבִ ָּטחוֹ ן ָמ ֵלא
יצד ִה ְב ִט ַ
ְמ ) דָּ ד ,וְ ֶא ָחד ֵמ ֲח ׁשו ֵּבי ַה ֲח ִס ִידים ָּת ַמ ּה ִ ּב ְפנֵ י ָה ַר ִ ּבי ֵּכ ַ
ְרפו ָּאה ְלאוֹ תוֹ חוֹ ֶלהִ .ה ְס ִ ּביר ָה ַר ִ ּביַּ " :כ ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ִאים ְל ַצדִּ יק ְלבַ ֵּק ׁש יְ ׁש ּו ָ ה ,יֵ ׁש
יח זֹאת ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ָ ָליו ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַל ָּק ָ ּב"ה ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּים דְּ בָ ָריו וְ לֹא יִ ָּמ ֵצא
לוֹ ְל ַהבְ ִט ַ
ָ
יח ֲאנִ י יְ ׁשוּעוֹ ת ,וְ ִ'ה ֵּנה
ׁ ַש ְק ָרן .וְ ֵכן ָא ַמר דָּ וִ ד ִ ּ'ב ּ ַשׂ ְר ִּתי ֶצ ֶדק ְ ּבק ָהל ָרב" ַ -מבְ ִט ַ
שְׂ ָפ ַתי לֹא ֶא ְכ ָלא' ׁ ֶש ִ ּי ְת ַק ְ ּימ ּו דְּ בָ ַריִּ ,כי 'ה' ַא ָּתה יָ ָד ְע ָּת' ׁ ֶש ֵאינִ י ׁ ַש ְק ָרן" ,וְ ֵכן ָהיָ ה.

זמני השבת  -ירושלים
הדלה"נ  6.42צאת השבת  7.57רבנו תם 8.35

ֶה ָ לוֹ ן ַה ְמי! ָחד ְל ָפ ָר ַׁשת ְמצ ָֹרע,
יש ֶּכ ֶר ְך ד'
יוֹ ִפי ַ אי"ה ְ ּב ַׁש ָ ּבת ִט ׁ
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

ִּכי ַתזְ ִרי ַ וְ יָ ְל ָדה זָ ָכר )יב ,ב( ָ -ר ׁ ֵ
אשי ֵּתבוֹ ת זְ כוּת,
ִּכי ִ ּבזְ כ ּות ָה ִא ָּמהוֹ ת ַה ִּמ ְתנַ ֲהגוֹ ת ִ ּב ְק )ד ּ ׁ ָשה ,זוֹ ִכים
ְל ָבנִ ים זְ ָכ ִרים ,וְ ִצ ְד ָק ָתם ְּתלוּיָ ה ָ ּב ֵאם) .החיד"א(
סוֹ ֵפי ַה ֵּתבוֹ ת ַתזְ ִרי ַ וְ יָ ְל ָדה זָ ָכר ֵהם ָר ָ ה,
ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ּנוֹ ַלד ֵ ּבן נִ ְת ַר ּ ְפ ָאה ַה ִּמ ְׁש ּ ָפ ָחה .וְ ֵת ַבת
ַה ּ ְׁש ִמינִ י ׁ ֶש ַ ּב ּ ָפסוּק וּבַ ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י יִ ּמוֹ ל ְ ּבשַׂ ר
ָ ְר ָלתוֹ ִ ,היא נוֹ ָט ִריקוֹ ן יוֹ ם ַׁש ָ ּבת נִ ְד ֶחה ִמ ּ ְפנֵ י
ַה ִּמי ָלהְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ִּנ ְפ ַסק ַל ֲה ָל ָכה) .תפארת שאול(

ימים
ו ַּב ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י נוֹ ָט ִריקוֹ ן ּוזְ ִריזִ ין ַמ ְקדִּ ִ
ּו ָמ ִלין ִ ּב ְת ִח ַּלת יוֹ ם ,וְ ֵכן ָּכ ַתב ַה ִח ָיד"א
ימים ָלמ ּול ְ ּבב ֶֹקר ַה ּיוֹ ם
ׁ ֶש ַה ְ ּז ִריזִ ים ַמ ְקדִּ ִ
ַה ּ ׁ ְש ִמינִ יֶ ׁ ,שהוּא ׁ ִשבְ ָ ה יָ ִמים וְ ַליְ ָלה ֶא ָחד וְ יַ ַחד
ֵהם ק"פ ָׁשעוֹ ת ,וְ ָל ֵכן ַחי יִ ְצ ָחק ָא ִבינ ּו ק"פ ָׁשנָ ה,
ׁ ֶש ַאבְ ָר ָהם ִה ׁ ְש ִּכים ְלמוּלוֹ  .וְ ֵכן נוֹ ָט ִריקוֹ ן וּ בִ זְ כ ּות
יָ ִדיד ִמ ֶ ּב ֶטן יִ זְ ֶּכה ְ ּביָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים) .פרח שושנה(
ֲחזַ "ל ָא ְמר ּוֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָ ּבא זָ ָכר ָלעוֹ ָלם ָ ּבא ִּכ ָּכרוֹ
ְ ּביָ דוֹ ִּ ,כי זָ ָכר נִ ְק ָרא זֶ ה ַּכרֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר וַ ִ ּי ְכ ֶרה ָל ֶהם
ימ ְט ִר ָ ּיה ָרםִּ ,כי
ֵּכ ָרה גְ דוֹ ָלה .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ הִּ ,כ ָּכר ְ ּבגִ ַ
ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶאה ֶאת ַה ּ ֶפ ֶלא ַה ָּגדוֹ ל ְ ּב ִרבּ וּי ַהדּ וֹ רוֹ ת
ַמ ִּכיר ִּכי ָרם ה' וְ הוּא נוֹ ֵתן לוֹ ֶאת־ ְמזוֹ נוֹ  ,וְ ֵכן
ימ ְט ִר ָ ּיה י"ג יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר זָ ָכרִּ ,כי ַה ּלוֹ ֵמד
ִּכ ָּכר ְ ּבגִ ַ
ּתוֹ ָרה ַה ִּנ ְד ֶר ׁ ֶשת ְ ּבי"ג ִמדּ וֹ ת זוֹ ֶכה ְל ַפ ְרנָ ָסה
ְ ּב ַה ְר ָח ָבה ,וְ ֵאין ַמ ְחסוֹ ר ִל ֵיר ָאיו) .תפארת יחזקאל(
שְׂ ֵאת אוֹ ־ ַס ּ ַפ ַחת אוֹ ַב ֶה ֶרת )יג ,ב( ֶ -ר ֶמז ְל ַמ ְראוֹ ת
נְ גָ ִעים ִ ּב ׁ ְשמוֹ ָתם :שְׂ ֵאתַ ,ס ּ ַפ ַחתּ ַ ,ב ֶה ֶרתָ ,צ ַר ַ ת,
נוֹ ָט ִריקוֹ ןֶׁ :ש ֶלגִ ,סידּ ֵ ,בי ָצהֶ ,צ ֶמר) .ילקוט דוד(
נֶ גַ ע ָצ ַר ַ ת ִּכי ִת ְהיֶ ה ְ ּב ָא ָדם )יג ,ט( ַ -ה ְפ ָט ַרת
ַּתזְ ִרי ַ עוֹ ֶס ֶקת ְ ּבנַ ֲ ָמן שַׂ ר ְצבָ א ֲא ָרם ֶׁש ִה ְצ ָט ֵר ַ ,
ישע ׁ ְש ָלחוֹ ִל ְטבּ ֹל ַ ּב ַ ּי ְרדֵּ ן ׁ ֶש ַבע ּ ְפ ָ ִמים
וֶ ֱא ִל ׁ ָ
וְ נִ ְט ַהר ִמ ָּצ ַר ְע ּתוֹ  .וְ גַ ם דָּ בָ ר זֶ ה נִ ְר ַמז ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ילים
ׁ ֶש ֵּכן יֶ ׁ ְשנָ ם ְׁשל ֹ ָש*ה ּ ְפסו ִּקים ׁ ֶש ַּמ ְת ִח ִ
ו ִּמ ְס ַּת ְ ּי ִמים ָ ּבאוֹ ת נ ּו"ן ּו ְבתוֹ ָכם מוֹ ִפיעוֹ ת
ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ַ יִ "ן ו ֵּמ"םִּ ,כ ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל נַ ֲ ָמ"ן.
אשוֹ נָ ה ִהיא ּ ָפסוּק זֶ ה נֶ גַ ע ָצ ַר ַ ת וְ גוֹ ',
ָה ִר ׁ
ַה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה נָ ִביא ִמ ִּק ְר ְ ּב ָך ֵמ ַא ֶח ָ
מנִ י יָ ִקים ְל ָך ה'
יך ָּכ ֹ
ֱאל ֶֹק ָ
ישית נַ ְחנ ּו נַ ֲ בֹר
יך ֵא ָליו ִּת ׁ ְש ָמע ּון ,וְ ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ֲחלו ִּצים ִל ְפנֵ י ה' ֶא ֶרץ ְּכנָ ַ ן וְ ִא ָּתנ ּו ֲא )ח ַ ּזת
נַ ֲח ָל ֵתנ ּו ֵמ ֵ בֶ ר ַל ַ ּי ְרדֵּ ן ,וְ ָה ֶר ֶמז הוּא ׁ ֶש ִאם ְלנַ ֲ ָמן
יִ ְהיֶ ה נֶ גַ ע ָצ ַר ַ ת ,וְ ה ּו ָבא ֶאל־ ַה ּכ ֵֹהן הוּא ַה ָּנבִ יא
ישע ֲא ׁ ֶשר יָ קוּם ִמ ִּק ְר ֶ ּב ָך ,וְ ֵא ָליו ִּת ׁ ְש ָמעוּן
ֱא ִל ָׁ
מ ַ ַל ֲ בֹר ֲחלו ִּצים ֶאל־ ַה ַ ּי ְרדֵּ ן) .הרא"ש(
ִל ׁ ְש ֹ

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

וְ ָהיָ ה ְבעוֹ ר־ ְ ּבשָׂ רוֹ ְלנֶ גַ ע ָצ ָר ַ ת

ְמאוֹ רוֹ ת

ַר ִּבי יְ ַׁש ְעיָ ה ְׁש ַטיְ נֶ ר ִמ ְ ּק ֶר ְס ִטיר

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ג' ְ ּב ִא ָ ּיר תרפ"ה

ַצדִּ יק מוֹ ׁ ֵשל ְ ּביִ ְר ַאת ֱאל ִֹקים ,נֶ ֱא ַמן־ ֵּביתוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי
יס ָקאֶ ,א ְצלוֹ ִה ְת ַ ּגדֵּ ל ִמ ַּי ְלד ּותוֹ ְל ַא ַח ר
ְצבִ י ִה ְיר ׁש ִמ ִּל ְ
ׁ ֶש ִה ְתיַ ֵּתם ֵמ ָאבִ יו וְ ַ ל־ ׁ ְשמוֹ ָהיָ ה חוֹ ֵתם ָּת ִמיד
ק ֶד ׁש ֵא ֶצל ָה ַרב ַהצַּ דִּ יק
ַּב ֲ נָ ָוה ׁ ֶ
'ש ָהיָ ה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ַּב ּ ֹ
יס ָקא" ,וְ נוֹ ַדע ְּכפוֹ ֵ ל יְ ׁש ּועוֹ ת ּו ַמ ְכנִ יס אוֹ ְר ִחים
ִמ ִּל ְ
נִ ְפ ָלאַ .רבּ וֹ ֶה ֱ ִריכוֹ ְמאֹדְּ ,ביִ חוּד ְל ַא ַחר ׁ ֶש ּ ַפ ַ ם
ָּב ָאה ֵא ָליו ַא ְל ָמנָ ה וְ ִס ּ ְפ ָרה לוֹ ִ ּב ְד ָמעוֹ תִּ ,כי ֵאין ָל ּה
ַמה ָ ּל ֵתת ְל ִב ָּת ּה ִ ּבנְ ד ּונְ יָ ָת ּה ְו ֶה ָח ָתן ְמבַ ֵּק ׁש ְל ַב ֵּטל
ֶאת ַה ּ ׁ ִשדּ ו ְּך .נָ ַטל ַר ִּבי יְ ׁ ַש ְעיָ ה ֶאת ָּכל ָממוֹ נוֹ ׁ ֶש ָח ַס ְך
וּאי ִ ּב ָּת ּה .וּ ְכ ׁ ֶש ָר ָאה
ְּבזֵ ַ ת ַא ּפוֹ  ,וְ נָ ַתן ָל ַא ְל ָמנָ ה ְלנִ ּשׂ ֵ
יש ּו ַ ת
זֹאת ָה ַר ִּבי ָא ַמרָ " :ראוּי יְ ׁ ַש ְעיָ ה ׁ ֶש ַּי ֲ מֹד ִל ׁ
יִ שְׂ ָר ֵאלִּ ,כי הוּא נֶ ֶפ ׁש טוֹ ב וִ ָ
יק ָרה"ְ .ל ַ ְצמוֹ דַּ י ָהיָ ה
לוֹ ְּב ַקב ָחרוּבִ יןְ ,ו ַה ַּק ְר ַקע ְ ּבבֵ יתוֹ ַאף לֹא ָהיְ ָתה
ְמ )רצֶּ ֶפת ֶא ָ ּלא ֲ ׂשוּיָ ה ֲא ָד ָמה ְו ִטיטְ ,ו ַאף ְּבגָ ָדיו
וּטים ְ ּביוֹ ֵתר ,א ּו ָלם ַל ֲא ֵח ִרים ִח ֵ ּלק ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר
ּ ְפ ׁש ִ
לוֹ ְ ּביַ ד־נְ ִדיבָ ה ,וְ ִה ּ ִשׂ יא ֶאת ְ ּבנוֹ ָתיו ְל ַת ְל ִמ ֵידי
יצי ּתוֹ ָרה ּומוֹ ֵרי
ֲח ָכ ִמים יְ ֵר ִאים ו ׁ ְּש ֵל ִמים ׁ ֶש ָהי ּו ַמ ְר ִ ּב ֵ
הוֹ ָר ָאהֵּ .ביתוֹ ָהיָ ה ּ ָפתו ַּח ְּב ָכל ׁ ְשעוֹ ת ַהיְ ָמ ָמה ְל ָכל
עוֹ בֵ ר וָ ׁ ָשב ,וַ ֲא ָל ִפים נֶ ֱהנ ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ְּברוּ ָחנִ ּיוּ ת
וּבְ גַ ׁ ְש ִמ ּיוּ תּ ְ .ביוֹ ֵתר ִה ְת ּ ַפ ְר ְס ָמה ְס ) דַּ ת ְמ ַלוֶּ ה ַמ ְל ָּכה
יה ִה ִ ּגיעוּ ֲאנָ ׁ ִשים ִמ ָּכל ַר ֲחבֵ י
ׁ ֶש ֶ ּנ ֶ ְר ָכה ֶא ְצלוֹ ְ ,ו ֵא ֶל ָ
)הנְ ַ ּג ְריָ הַ .הדְּ ָר ִכים ִל ְק ֶר ְס ִטיר ָהי ּו ְמ ֵלאוֹ ת ׁ ַש ָּירוֹ ת
ָא ָדםִ ,ח ָ ּזיוֹ ן ׁ ֶש ִהזְ ִּכיר ֶאת ָה ֲ ִל ָּיה ָל ֶרגֶ ל ִּבירוּ ׁ ָש ַליִ ם,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ִּל ְק ֶר ְס ִטיר ָּבא ּו ְר ֵ בִ ים וּבְ יָ ַדיִ ם ֵריקוֹ ת ,וְ יָ ְצאוּ
שְׂ בֵ ִעים ו ְּמ ֵל ִאים ֶּכ ֶסף וּבְ ָרכוֹ תַ .א ַחד ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים
יצד הוּ א
ְ ּבבֵ ית ִמ ְד ָר ׁשוֹ ָ ,ר ָצה ִל ְראוֹ ת ּ ַפ ַ ם ֵּכ ַ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ,וְ ָר ָאה ּו עוֹ ֵמד
ִמ ְת ּכוֹ נֵ ן ַל ְּת ִקיעוֹ ת ְּבר ׁ
ּו ֵמ ִכין ְמזוֹ נוֹ ת וּ ַמ ׁ ְש ֶקה ַל ּ ִמ ְת ּ ַפ ְ ּל ִליםֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּגדוֹ ָלה
ַה ְכנָ ַסת אוֹ ְר ִחים יוֹ ֵתר ִמ ַּק ָּב ַלת ּ ְפנֵ י ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ ת

ה"ברוך טעם" מלייפניק ,היה כותב הגהות על כל ספריו
שהיו בביתו ,והחל לכתוב גם על הספר הקדום "צאינה
וראינה" ,לאחר ששמע פעם את אשתו לומדת בספר זה,
ושמע שם חידוש נפלא בשם המדרש ,שיישב לו תמיהה
רבתי מדוע מלים דווקא בסכין של מתכת ולא של אבן,
והרי צפורה כרתה את ָע ְרלַ ת בנה בצֹר ,וכן אצל יהושע
נאמר שמל אותם בְּ ַח ְרבוֹת ֻצ ִרים .אלא שבשעה שדוד
המלך בא להילחם עם גָּ לְ יַ ת הפלשתי וקלע בו חלוקי נחל,
בא המלאך הממונה על האבן וביקש מהמלאך שעל כובע
המתכת אשר על ראש גלית להיכנע לאבן ,על־אף שכוח
הברזל גדול מהאבן ,והבטיח לו שבשכר זאת ימולו בני
ישראל מאז בסכין של מתכת ולא באבן .וכששמע זאת
ה'ברוך טעם' ,הוסיף בצדי הספר כי הרמב"ם פוסק
בהלכות מילה" :מצווה מן־המובחר למול בברזל בין
בסכין בין במספריים ,ונהגו כל ישראל בסכין" ,ולמד בו
מדף אל־דף .והוסיפו על־כך ,שהרמב"ם כתב דווקא ש'כל
ישראל' נהגו בסכין ,להוציא מלבו של ָענָ ן ראש הקראים,
שטען שיש למול במספריים שנאמר 'חרבות ֻצ ִרים' לשון
רבים .טעם זה של מעשה דוד וְ גָ לְ יַ ת ,מובא גם בפרישה
בשם המדרש ,והלבוש כתב שהטעם הוא מפני שהברזל
חד ביתר והכאב קטן משאר הכלים ,והוסיפו שלכן
קוראים 'שמע ישראל' בשעת המילה ,מפני ֶשׁגָּ לְ יַ ת ביקש
לבטל את ישראל מקריאת שמע ודוד נטל חמישה חלוקי
אבן כנגד חמש התיבות של הפסוק ,ומזכירים זאת בברית
בקריאת שמע .אחרים תולים את טעם המילה בסכין כדי
להזכיר זכות עקידת יצחק ,שכאשר התפאר ישמעאל
בפניו שנימול בן י"ג ולא מיחה ,אמר יצחק שהוא מוכן
להיות כולו קרבן ,והעקידה גילתה למפרע את מסירות
נפשו במילה ,וכיוון שבעקידה נטל אברהם את המאכלת
שהיא סכין מתכת ,לכן מלים בסכין להזכיר את זכותו של
יצחק .על מנהג המילה בסכין כבר מצינו ברש"י בשבת,
שרבי אליעזר התיר לכרות עצים בשבת לעשות פחמין
לעשות כלי ברזל ,ומפרש רש"י "לאיזמל של מילה".

יציָ ה ַּת ַחת ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ ן ָהאוֹ ְס ְט ִריָ ,היְ ָתה ִעיר וְ ֵאם ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל
ָה ִעיר ְלבוֹ בִ ,היא ֶל ְמ ֶ ּב ְרגּ ַה ְּגדוֹ ָלה ִ ּב ַירת ַּג ִּל ְ
וּבָ ּה ְק ִה ָּלה ְּגדוֹ ָלה וְ נוֹ ַד ַ ת ִל ְת ִה ָּלהַ .ר ִ ּבים ִמ ְּגדוֹ ֵלי יִ שְׂ ָר ֵאל ִּכ ֲהנ ּו ָ ּב ּה ּ ְפ ֵאר וְ ִה ׁ ְש ּ ִפיע ּו ֵמהוֹ ָדם ֲ ֶלי ָה ,וּבָ ֶהם
יחתוֹ ֵמאו ְּק ָר ִאינָ ה ֶא ֶרץ )ה ַּל ְד ּתוֹ ,
יה ְל ַא ַחר נְ ד ּו ִדיו ָה ַר ִ ּבים וּבְ ִר ָ
ַה ַּט"זַ ,ר ֵ ּבנ ּו דָּ וִ ד ַה ֵּלוִ י ֶס ַּג"לֶ ׁ ,ש ִה ִּגי ַ ֵא ֶל ָ
ְל ַא ַחר ּ ְפ ָרעוֹ ת ַּת"ח וְ ַת"ט ,ו ָּב ּה ָמ ָצא ָמנוֹ ַח ְל ַכף־ ַרגְ לוֹ ֵמ ָאז ׁ ְשנַ ת תי"ד ְּכ ׁ ֶש ִּנבְ ַחר ְל ַכ ֵהן ְּכ ַרב ָה ִעיר ,וְ ַ ד
יש ָּת ִמים וִ ֵירא ֱאל ִֹקים ּו ׁ ְשמוֹ ֲחנִ ינָ א .לֹא ַּת ְל ִמיד
ּ ְפ ִט ָירתוֹ ִ ּב ׁ ְשנַ ת תכ"זּ ִ .ב ֵ
ימי ַה ַּט"זִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר ִ ּב ְלבוֹ ב ִא ׁ
יש ָּכ ׁ ֵשר ּו ְט ָהר־ ֵלב ָהיָ הָ ,ח ִביב וְ ָאהוּב ַ ל־ ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת .וְ ַהנְ ָהגָ ה ְּגדוֹ ָלה ו ְּמי) ֶח ֶדת
ָח ָכם )מ ְפ ָלג ָהיָ ה ,או ָּלם ִא ׁ
ָהיְ ָתה לוֹ ַל ֲחנִ ינָ אֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה נִ ְס ֶּת ֶרת ֵמ ֵ ין ַה ְ ּב ִר ּיוֹ תּ ְ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך ַ שְׂ רוֹ ת ׁ ָשנִ ים ִ ּב ְר ִציפוּתָ ,היָ ה עוֹ ֶלה ַ ל־יְ צוּעוֹ
ְל ַא ַחר ְּת ִפ ַּלת ַ ְרבִ יתּ ,ו ַמ ׁ ְש ִּכים קוּם ִל ְפנֵ י ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ,וְ יוֹ ֵצא ֶאל ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ָ ּי ׁ ָשן ׁ ֶש ָ ּב ִעירּ ְ .ב ִכיסוֹ
ָהיָ ה )מ ָּנח ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶשל ׁ ַש ֲ ֵרי ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ,אוֹ תוֹ ָהיָ ה ְמ ַב ֵּק ׁש ֵמ ַה ַּג ַ ּבאי ִמדֵּ י יוֹ ם ְל ַא ַחר ְּת ִפ ַּלת
ישוֹ ן ַליְ ָלה ,וַ ֲחנִ ינָ א ָהיָ ה
ַ ְרבִ ית ,וְ ִע ּמוֹ ָהיָ ה ּפוֹ ֵת ַח ֶאת־ ַהדֶּ ֶלת וְ נִ ְכנָ ס ּ ְפנִ ָ
ימהּ ֵ .בית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ָהיָ ה ֵריק ְ ּב ִא ׁ
ִמ ְתבּ וֹ ֵדד ׁ ָשם ְ ּבגַ ּפוֹ ְּכ ׁ ֶשהוּא עוֹ ֵר ְך ִּת ּקוּן ֲחצוֹ ת ו ִּמ ְתמוֹ גֵ ג ְ ּבבִ ְכיוֹ ַ ל )ח ְר ַ ּבן יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָהיָ ה
ׁשוֹ ֶהה ׁ ָשם ַ ד אוֹ ר ַהבּ ֶֹקר ִ ּב ְת ִפ ּלוֹ ת ּו ְב ַת ֲחנוּנִ יםּ ַ ,ב ֲא ִמ ַירת ִמזְ מוֹ ֵרי ְּת ִה ִּלים וּבְ ִל ּמו ִּדים ׁשוֹ נִ ים ַ ,ד
יהם ַ ּב ֲ נָ וָ הִ ,מ ְ ּב ִלי ׁ ֶש ַ ּי ֲ ל ּו
יעים ִל ְת ִפ ַּלת ׁ ַש ֲח ִרית ,וְ הוּא ָהיָ ה ִמ ְצ ָט ֵרף ֲא ֵל ֶ
אשוֹ נֵ י ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ָהי ּו ַמ ִּג ִ
ׁ ֶש ִר ׁ
ַ ל־דַּ ְע ָּתם ִּכי זֶ ה ׁ ָשעוֹ ת ֲא )רכּ וֹ ת ׁ ֶשהוּא יוֹ ׁ ֵשב ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת וְ עוֹ בֵ ד ֶאת בּ וֹ ְראוֹ ְ ּב ִס ּל ּו ִדין .וְ ִה ֵּנה ָ בְ ר ּו
ׁ ְשלֹ ִש;ים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה ֵמ ָאז ֵה ֵחל ְ ּב ִמנְ ָהגוֹ ַה ָּו ִתיק ,וְ ַליְ ָלה ֶא ָחד ֵא ַרע לוֹ ַמה ּ ׁ ֶש ּלֹא ֵא ַרע לוֹ ֵמעוֹ ָלם .עוֹ ֵמד
הוּא ְליַ ד ׁ ַש ַ ר ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ָּנע ּול ,ו ִּמ ּתוֹ ְך ֶה ְר ֵּגל הוּא ּתוֹ ֵחב ֶאת־יָ דוֹ ְל ִכיסוֹ ְּכ ֵדי ִל ׁ ְשלֹף ִמ ּ ׁ ָשם ֶאת
אשוֹ נָ ה ְ ּב ַח ָ ּייו ׁ ָש ַכח ְלבַ ֵּק ׁש ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח
ַה ַּמ ְפ ֵּת ַחֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ּלֹא ָ ָלה ְ ּביָ דוֹ ְמאו ָּמהְ .ל ַא ַחר ֶרגַ ע נִ זְ ַּכרִּ ,כי ָל ִר ׁ
ימה" .לֹא א ּו ַכל ִל ְפנוֹ ת ַ ָּתה ֶאל ַה ַּג ַ ּבאי ְּכ ֵדי ְלבַ ֵּק ׁש ֶאת
ֵמ ַה ַּג ַ ּבאי ,ו ְּב ֵה ָ ְדרוֹ ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְל ִה ָּכנֵ ס ּ ְפנִ ָ
ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח" ָח ׁ ַשב ְ ּב ִלבּ וֹ ֶ ׁ " ,ש ֵּכן ְ ּבוַ דַּ אי ְּכ ָבר ָ ָלה ִמ ְ ּז ַמן ַ ל־יְ צוּעוֹ  ,וְ נִ ְמ ָצא ֲאנִ י גּ וֹ זֵ ל ֶאת־ ְמנו ָּחתוֹ  .מו ָּטב
יש יְ הו ִּדי ,וְ ֶא ְפנֶ ה ֵאפוֹ א ַ ל־יָ ִמין אוֹ ַ ל־שְׂ מֹאל".
ֲאבַ ֵּטל ֶאת ִמנְ ָהגִ י ַה ָּו ִתיקֵ ,מ ֲא ׁ ֶשר ֶאגְ זֹל זְ ַמן ׁ ֵשנָ ה ֵמ ִא ׁ
ָהיָ ה זֶ ה ְ ּב ֵליל ַקיִ ץּ ְ ,ב ִע ּצוּמוֹ ׁ ֶשל ַהח ֶֹד ׁש ,וְ ַה ְּלבָ נָ ה ֵה ִא ָירה ְ ּב ִמ ּלו ָּא ּה ַ ל־ ָה ָא ֶרץִ .ה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ֲחנִ ינָ א ַ ל
ָה ֲא ָד ָמה ַהיְ ֵב ׁ ָשה ְ ּב ָסמו ְּך ְל ֵבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ֵּס ֶדר ִּת ּקוּן ֲחצוֹ ת ְּכבָ ר ָהיָ ה ָרגִ יל ַ ל־ ְל ׁשוֹ נוֹ ְל ַא ַחר ׁ ָשנִ ים
כּ ֹה ַרבּ וֹ ת ׁ ֶשהוּא אוֹ ְמרוֹ ְּכ ֵס ֶדרִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִמנְ ָהגוֹ ְּכ ִמדֵּ י יוֹ םְּ ,כ ׁ ֶשהוּא קוֹ ֵרא ֶאת ַה ִּמ ִּלים ְ ּב ַל ַח ׁש ַ ,ד ׁ ֶש ִּס ֵ ּים
ֶאת ָּכל־ ַה ִּת ּקוּןְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ,נָ ַטל ֶאת ֵס ֶפר ַה ְּת ִה ִּלים ׁ ֶש ֵהבִ יא ִע ּמוֹ ְ ּבבֵ יתוֹ ְּכ ִמדֵּ י ַליְ ָלה ,וְ ֵה ֵחל לוֹ ַמר ִמזְ מוֹ ר
ישא וְ ַ ד־ ְּג ִמ ָיראֵ .מ ִרים ֲחנִ ינָ א ֶאת־ ֵ ינָ יו
ַא ַחר ִמזְ מוֹ ר ִ ּב ְדבֵ קוּת ו ְּב ַכ ָּונָ ה ַ ,ד ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ֶאת ָּכל־ ַה ֵּס ֶפר )ּכ ּלוֹ ֵמ ֵר ׁ ָ
ו ַּמ ִ ּביט ֶאל ָה ָר ִקי ַ ּ ,ו ְכ ׁ ֶשרוֹ ֶאה ׁ ֶש ֲ ַדיִ ן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֲח ׁש ּו ִכים וְ אוֹ ר ַהבּ ֶֹקר עוֹ ד לֹא נָ גַ ּה ָ ָליוָ ּ ,פ ַתח ׁשוּב ֶאת
ֵס ֶפר ַה ְּת ִה ִּלים ,ו ִּב ֵּק ׁש ַל ֲחזֹר וְ ִל ְקרֹא אוֹ תוֹ ׁשוּב ,וְ ִה ֵּנה רוֹ ֶאה הוּא ָא ָדם צוֹ ֵ ד ִל ְק ָראתוֹ ְ ּב ֶח ׁ ְש ַכת ַה ַּליְ ָלה.
ימי ִּכ ְמ ַ ט ִס ֵּמא ֶאת־ ֵ ינָ יו ׁ ֶשל ֲחנִ ינָ א ,וְ ה ּוא
הוֹ ד ְקדו ִּמים ָא ַפף ֶאת ַה ֵה ֶל ְך ׁ ֶש ְּל ָפנָ יו ַ ,ד ׁ ֶש ָהאוֹ ר ַה ּ ׁ ְש ֵמ ִ
יכן ִמ ְתגּ וֹ ֵרר ָה ַרב ר'
יש ְ ּבקוֹ ל נָ ִעים ו ְּמ ַל ֵּטףֵ " ,ה ָ
מר ִלי ְר ִח ָ
ימ ִאי"ָ ּ ,פנָ ה ֵא ָליו ָה ִא ׁ
ִמ ֵהר ַל ֲ צֹם אוֹ ָתןֱ " .א ֹ
דָּ וִ ְיד'ל ִמ' ּנוֹ יְ ן ְק ָלא ּוזְ ן'"? ֲחנִ ינָ א ֵה ִבין ִמ ָ ּיד ִּכי ַּכ ָּונָ תוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ׁשוֹ ֵאל ְל ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ַה ֵּלוִ י ַ ּב ַ ל ַה' ּטו ֵּרי־זָ ָהב',
ׁ ֶש ִה ְתגּ וֹ ֵרר ִ ּב ְרחוֹ ב זֶ ה ,ו ִּמ ָ ּיד ִה ְפנָ ה ֶאת־ ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ֶאל ֵ בֶ ר ָה ְרחוֹ ב ַה ָּסמו ְּך ,וְ ִה ְד ִר ְ
יך ֶאת ַה ּ ׁשוֹ ֵאל ַּכ ֲה ָל ָכה ֶאל
יש נוֹ ָסף ַ ּב ַ ל
ֵ ּבית ַה ַּט"ז .זְ ַמן־ ָמה ָ בַ ר ,וְ ׁשוּב )ה ְפ ַרע ֲחנִ ינָ א ִמ ְּק ִר ַ
יאת ַה ְּת ִה ִּלים ׁ ֶש ּלוֹ ַ .ה ּ ַפ ַ ם ָהיָ ה זֶ ה ִא ׁ
יאה ַ ל ְמקוֹ ם ְמגו ָּריו ׁ ֶשל "ר' דָּ וִ ְיד'ל ִמ' ּנוֹ יְ ן
ַה ְד ַרת־ ּ ָפנִ ים נִ ְפ ָל ָאה ,וְ ַאף ַה ָּלה ִה ְת ַ נְ יֵ ן ְל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ּ ְפ ִל ָ
ְק ָלא ּוזְ ן'"ֲ .חנִ ינָ א ָמ ׁ ַש ְך ִ ּב ְכ ֵת ָפיו ְ ּב ִת ָּמהוֹ ןְ ׁ ,שנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים ֲ לו ִּמים וַ ֲהדו ֵּרי ָפנִ ים ְמ ַח ּ ְפשִׂ ים ֶאת ָה ַרב ַה ַּנ ֲ ָרץ
יהתוֹ ְ ּב ִלבּ וֹ  ,ו ִּמ ֵהר ְל ַה ְפנוֹ ת ַּגם ֶאת־ ַה ּ ׁשוֹ ֵאל ַה ּ ׁ ֵשנִ י ֶאל ַה ִּכ ּו ּון ַה ָּנכוֹ ן.
ישוֹ ן ַליְ ָלה? ַא ְך ׁ ָש ַמר ֶאת ְּת ִמ ָ
ְ ּב ִא ׁ
יאתוֹ  ,או ָּלם ַה ּ ַפ ַ ם ָהיָ ה
ישית ֶאת־ ְק ִר ָ
לֹא ָ בְ ר ּו דַּ ּקוֹ ת ֲא )רכּ וֹ ת ,וְ ׁשוּב נֶ ֱא ַלץ ֲחנִ ינָ א ְל ַה ְפ ִסיק ַ ּב ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ַה ּ ׁשוֹ ֵאל ַ ּב ַ ל ַמ ְר ֶאה ּ ָפנִ ים ַמבְ ִחיל ו ְּמעוֹ ֵרר ַח ְל ָח ָלהּ ְ .בשָׂ רוֹ ָהיָ ה )מ ׁ ְש ָחת ו ָּמ ֵלא ּ ְפ ָצ ִעים וְ ַחבּ וּרוֹ ת ,וְ ַ ל
גּ וּפוֹ ָ ָטה ַה ֵה ֶל ְך ְ ּבלוֹ יֵ י ְס ָחבוֹ ת ׁ ֶש ַה ּ ָפר ּוץ ְמ )ר ֶ ּבה ָ ּב ֶהם ַ ל־ ָהעוֹ ֵמדּ ְ .בקוֹ לוֹ ַהצּוֹ ְר ָמנִ י וְ ַהחוֹ ֵרקּ ִ ,ב ֵּק ׁש ַה ָּלה
ָל ַד ַ ת ֶאת ְמקוֹ ם ְמגו ָּריו ׁ ֶשל "ר' דָּ וִ ְיד'ל ִמ' ּנוֹ ין ְק ָלא ּוזְ 'ן" ,וְ ַה ּ ַפ ַ ם ֶה ְח ִליט ֲחנִ ינָ א ְלבָ ֵרר ֶאת ָה ִענְ יָ ן
ַ ד־ )ּת ּמוֹ " .מו ָּכן ֲאנִ י ְל ַה ְראוֹ ת ְל ָך ֶאת־ ַהדֶּ ֶר ְך ַה ְמ )ב ֶּק ׁ ֶשת ,או ָּלם דּ וֹ ֵר ׁש ֲאנִ י ִמ ְּמ ָך ׁ ֶש ַּת ְס ִ ּביר ִלי ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר
יכן ֵּגר ַר ֵ ּבנ ּו ַה ַּנ ֲ ָרץ,
ישי ׁ ֶשעוֹ בֵ ר ַ ל־ ּ ָפנַ י ַה ַּליְ ָלהּ ,ו ְמבַ ֵּק ׁש ָל ַד ַ ת ֵה ָ
יש ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ַה ַּמ ֲחזֶ ה ׁ ֶש ְּל ָפנַ יַ .א ָּתה ָה ִא ׁ
מ ַ ֶאת־ ֶה ְס ֵ ּברוֹ :
וַ ֲאנִ י ָּת ֵמ ַּה ְל ֵפ ׁ ֶשר ַהדָּ בָ ר"ָ " .הבָ ה וְ ַא ְס ִ ּביר ְל ָך"ָ ,א ַמר לוֹ ַה ֵה ֶל ְך ַה ְמנ) ָּגע ,וַ ֲחנִ ינָ א נִ ְד ַהם ִל ׁ ְש ֹ
ישע
ישע ַה ָּנ ִביאְ ׁ .שנֵ י ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָ בְ ר ּו ְל ָפנַ יֵ ,הם ֵא ִל ָ ּיה ּו ַה ָּנ ִביא וֶ ֱא ִל ׁ ָ
יחזִ יְ ,מ ׁ ָש ְרתוֹ ׁ ֶשל ֱא ִל ׁ ָ
" ֲאנִ י ֵּג ֲ
ַּת ְל ִמידוֹ  ,וְ ֵהם יָ ְרד ּו ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְּכ ֵדי ְל ַב ֵּק ׁש ֵמ ַר ֵ ּבנ ּו ַה ַּט"ז ׁ ֶש ִ ּי ְת ּ ַפ ֵּלל ָ ַלי ׁ ֶשא ּו ַכל ָלבוֹ א ִל ְמנו ָּח ִתיְ ,ל ַא ַחר
ישע ַ ל דִּ בְ ֵרי ַה ָּכזָ ב ׁ ֶש ִּלי וַ ֲהנָ ָא ִתי
ׁ ֶש ֲאנִ י ִמ ְתיַ ֵּסר ֵמ ָאז וְ ַ ד־ ַה ּיוֹ םְּ ,כבָ ר ַא ְל ֵפי ׁ ָשנִ יםֵ .מ ָאז ִק ֵּלל אוֹ ִתי ֱא ִל ׁ ָ
שת ָ ּבנַ י ָצ ַר ְע ּתוֹ ׁ ֶשל נַ ֲ ָמן ְל ֵד ָראוֹ ן עוֹ ָלם ,ו ֵּמ ָאז
ׁ ֶש ּלֹא ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ ִמ ַּנ ֲ ָמן שַׂ ר־ ְצבָ א־ ֲא ָרם ,דָּ בְ ָקה ִ ּבי ו ִּב ׁ ְשלֹ ֶ ;
אתי ֲ ַדיִ ן ְמנו ָּחה ִמ ַּמ ָּכ ִתי"ֲ .חנִ ינָ א ׁ ָש ַמע ֶאת־ ַה ִּס ּפוּר ְ ּב ֶפה ּ ָפעוּר ,וּבְ יָ ד רוֹ ֶ ֶדת ֶה ְר ָאה
וְ ַ ד־ ַ ָּתה לֹא ָמ ָצ ִ
ְ ּב ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ֶאת־־ ַהדֶּ ֶר ְך ֶאל ֵ ּבית ַה ַּט"ז .הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִל ְרבּ ֹץ ַ ל־ ָה ֲא ָד ָמהְּ ,כ ׁ ֶשהוּא נָ תוּן ְ ּב ִע ְר ּפוּל חו ׁ ִּשים
ִמ ּתוֹ ְך ִּת ָּמהוֹ ן וְ ַת ְד ֵה ָמה ,וְ ַרק ְּכ ׁ ֶש ֵה ִאיר ַהבּ ֶֹקרִ ,ה ְצ ַט ְל ָלה דַּ ְע ּתוֹ ּו ִמ ֵהר ֶאל־ ַה ַּט"זַ " .הכּ ֹל ֱא ֶמת וְ יַ ִּציב",
יתּ ִ ,בזְ כוּת ִמנְ ָהגְ ָך ַה ָּו ִתיק וְ ַה ּטוֹ ב ְל ַה ׁ ְש ִּכים
ָא ַמר לוֹ ַה ַּט"ז ְל ַמ ְר ֵאה ּ ָפנָ יו ַה ְּת ֵמהוֹ ת" ,ו ְּל ִח ָ ּזיוֹ ן נִ ְפ ָלא זֶ ה זָ ִכ ָ
ָ
ּ
ישע ָרא ּו ְ ּב ַצ ַ ְרך ַה ָּגדוֹ ל ַ ,ל
קוּם ִמדֵּ י ַליְ ָלה ו ְּל ִה ְת ַר ּ ֵפק ִ ּב ְת ִפ ּלוֹ ת ֶאל ָא ִבינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ םֵ .א ִל ָיה ּו וֶ ֱא ִל ׁ ָ
ׁ ֶש ִּנ ְב ַצר ִמ ְּמ ָך ְ ּב ַליְ ָלה זֶ ה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִמנְ ָהגְ ָך ו ְּל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּב ֵבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ,ו ְּכ ֵדי ְל ַח ֵ ּזק ֶאת רו ֲּח ָך ו ְּל ַכ ֶ ּב ְד ָך,
ָ
ִה ְת ַּג ּל ּו ְל ָפנֶ ָ
ית ִל ְראוֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ַאנְ ׁ ֵשי ָה ֱא ֶמת ּו ְל ַה ֲחזִ יר ָל ֶהם ׁ ָשלוֹ ם".
יך ִ ּב ְמלוֹ א הוֹ ָדם ,וְ ַא ׁ ְש ֶריך ׁ ֶש ָ ּז ִכ ָ

נֶ גַ ע ָצ ַר ַ ת ִּכי ִת ְהיֶ ה ְ ּב ָא ָדם וְ ה ּו ָבא ֶאל־ ַה ּכ ֵֹהן
יס ָחא,
ְ ּבוֶ נְ ְּגרוֹ ב ֲ ,יָ ָרה ּפוֹ ָלנִ ית ִ ּב ְמחוֹ ז )ל ְ ּב ִליןִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר ֶא ָחד ֵמ ֲח ׁשוּבֵ י ֲח ִס ָידיו ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ר' בּ ּונִ ים ִמ ּ ְפ ׁ ִש ְ
יכ ְל'סַּ .ת ְל ִמיד ָח ָכם )מ ְפ ָלג ָהיָ ה ,וְ יָ ׁ ַשב ַ ל־ ִמדִּ ין ְּכ ַד ָ ּין וּמוֹ ֵרה־ ֶצ ֶדק,
ּו ׁ ְשמוֹ ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ַ ּב"ר ַאבְ ָר ָהם ִמ ְ
או ָּלם לֹא ָר ָצה ַל ֲ שׂ וֹ ת ּתוֹ ָרתוֹ ַק ְרדּ ֹם ַל ְח ּ ֹפר בּ וֹ  ,וְ ַדי ָהיָ ה לוֹ ְ ּב ַקב ָחרוּבִ יןֵ .מרֹב ֶח ׁ ְשקוֹ וַ ֲח ִביב ּותוֹ ְל ַח ּלוֹ ת
ֶאת ּ ְפנֵ י ַרבּ וֹ ָ ,היָ ה ָ ּבא ֵא ָליו ּ ְפ ָ ִמים ִמ ְס ּ ָפר ַ ּב ּ ׁ ָשנָ הְּ ,כ ׁ ֶשהוּא עוֹ שֶׂ ה ֶאת דַּ ְרכּ וֹ ַרגְ ִליֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ַה ּ ְפרו ָּטה לֹא
יס ָחא ָ ,בְ ָרה ִּכ ְר ָּכ ָרה ְל ָפנָ יו ָ ּב ּה
ָהיְ ָתה ְמצוּיָ ה ְ ּב ִכיסוֹ ִל ְד ֵמי ַה ְּנ ִסי ָ ה .יוֹ ם ֶא ָחדּ ְ ,בעוֹ דוֹ ְמ ַכ ֵּתת ַרגְ ָליו ִל ְפ ׁ ִש ְ
יס ָחאְ " .ל ָאן
ישת יַ ַ ר ָּגדוֹ ל ְ ּב ָסמו ְּך ִל ְפ ׁ ִש ְ
יָ ׁ ַשב ר' יְ הו ָּדהַ ,ה ָּנגִ יד ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶשל וֶ נְ ְּגרוֹ ב ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ַד ְר ּכוֹ ִל ְר ִכ ׁ ַ
ּ ָפנֶ ָ
יס ָחאִ ,הזְ ִמינוֹ ֶאל ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ  .ר' יְ הו ָּדה
יך מ ּו ָ דוֹ ת"? ּ ָפנָ ה ַה ָּנגִ יד ֵא ָליוּ ,ו ְכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ִּכי הוֹ ֵל ְך הוּא ִל ְפ ׁ ִש ְ
מ ַ ֵמ ַהדַּ ָ ּין ַ ל ֲה ִליכוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַרבּ וֹ וּגְ )ד ָּלתוֹ  ,וְ ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל
לֹא נִ ְמנָ ה ַ ל ֲ ַדת ַה ֲח ִס ִידים ,וְ ָל ֵכן ִ ּב ֵּק ׁש ִל ׁ ְש ֹ
יש ָקדוֹ ׁש ְּכ ַמ ְל ַא ְך ֱאל ִֹקים .הוּא ֲח ַכם ָה ָרזִ ים וְ ַל ְמ ָדן ָּגדוֹ ל,
ֵה ֵחל ְל ַד ֵ ּבר ְ ּב ַל ַהטָ " :ה ַר ִ ּבי ר' בּ ּונִ ים הוּא ִא ׁ
ְ
וְ )כ ָּלם עוֹ נִ ים ַא ֲח ָריו ְמ )קדָּ ׁש"ּ .ו ְל ַא ַחר ׁ ֶש ֶה ֱא ִריך ִ ּבגְ )ד ָּלתוֹ וְ ִס ּ ֵפר ִס ּפו ִּרים נִ ְפ ָל ִאים ִמ ֶּמ ּנ ּוִ ,ה ְפ ִציר ַ ּב ָּנגִ יד:
יס ָחאַ ,מדּ ּו ַ ׁ ֶש ּלֹא ִּת ְצ ָט ֵרף ֵא ַלי וְ ִתזְ ֶּכה ְל ִה ָּכנֵ ס וְ ַל ֲחזוֹ ת ְ ּבזִ יו ּ ָפנָ יו?
" ִאם ַא ָּתה ְּכ ָבר נוֹ ֵס ַ ֵ ּבין כּ ֹה וָ כֹה ִל ְפ ׁ ִש ְ
יש זָ ֵקן ָ ּבא ַ ּב ָ ּי ִמים וְ ֵ ינָ יו ָּכבְ ד ּו ֵמ ְראוֹ ת ,או ָּלם דַּ ע ְל ָך ׁ ֶש ְ ּברו ַּח ָק ְד ׁשוֹ הוּא רוֹ ֶאה
וְ ֵהן ֱא ֶמת ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי ְּכבָ ר ִא ׁ
יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ָא ָדם רוֹ ֶאה ְ ּב ֵ ינֵ י ָבשָׂ ר ,וְ ֵאין דָּ בָ ר נֶ ֱ ָלם וְ נִ ְס ָּתר ִמ ֶּמ ּנ ּו"ִ .לבּ וֹ ׁ ֶשל ַה ָּנגִ יד ָהיָ ה טוֹ ב ָ ָליוֶ ׁ ,ש ֵּכן
ִע ְס ָקה ְ ּבטו ָּחה ִעם ֶרוַ ח ָּגדוֹ ל ַמ ְמ ִּתינָ ה ְל ִפ ְתחוֹ  ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְך ִה ִ ּבי ַ ֶאת ַה ְס ָּכ ָמתוֹ ַל ַה ָּצ ָ ה .או ָּלם ַל ֲא ִמ ּתוֹ
ׁ ֶשל־דָּ בָ ר ִה ְתיַ ֵחס ְ ּב ַס ְפ ָקנ ּות ְּגדוֹ ָלה ַל ּ ׁ ְשבָ ִחים ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ִמ ּ ִפי ַהדַּ ָ ּיןּ ,ו ִב ְּט ָלם ְ ּב ִלבּ וֹ ְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמ ֲח ׁ ִשיב אוֹ ָתם
ְל ִדבְ ֵרי )ּגזְ ָמה וַ ֲהבַ איִ " .אם ָה ַר ִ ּבי הוּא סוֹ ֵמא ׁ ֶש ֵאינוֹ רוֹ ֶאה"ָ ,ח ׁ ַשב ְל ַ ְצמוֹ ֲ " ,ה ֵרי ׁ ֶש ַּגם לֹא יֵ ַדע ֵאיזֶ ה ּ ִפ ְדיוֹ ן
יש ַ ּבדָּ בָ ר" .הוּא ׁ ָש ָלה ִמ ִּכיסוֹ ֶ שֶׂ ר ַמ ְט ְ ּבעוֹ ת
יש לוֹ  ,וְ ִאם־ ָּכ ְךָ ,הבָ ה וְ ַא ֲ ִרים ָ ָליו וְ ֶא ְר ֶאה ִאם יַ ְר ִּג ׁ
ֲאנִ י ַמ ִּג ׁ
יתם ָהי ּו
שתֶ ׁ ,ש ִּכנּ וּיָ ם ָהיָ ה ָאז 'דְּ ַריְ ֶ ְרס' וְ ֶ ְר ָּכם ָהיָ ה )מ ָ ט ְ ּביוֹ ֵתרֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ּצ ּו ָר ָתם וְ ַתבְ נִ ָ
חֶ;
ּ ְפח ּו ִתים ׁ ֶשל־נְ ֹ
יל ְד'ן" ,וּבְ ֶא ְמ ָצע ּות ַה ִּמ ּ ׁש ּו ׁש לֹא ָהיָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר
ְ ּבדוֹ ֶמה ְל ַמ ְט ְ ּבעוֹ ת ֶּכ ֶסף ַ ּב ֲ לוֹ ת ֵ ֶר ְך ַרב ׁ ֶש )ּכ ּנ ּו " ְצוֵ יְ ֶ ר ִּג ְ
יהםֶ .את ַה ַּמ ְט ְ ּבעוֹ ת ָצ ַרר וְ ָכ ַר ְך ְ ּבתוֹ ְך ּ ִפ ַּסת נְ יָ ר ,ו ָּפנָ ה ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל ָה ַר ִ ּבי יַ ַחד ִעם ַהדַּ ָ ּיןִ .עם
ְל ַהבְ דִּ יל ֵ ּבינֵ ֶ
ּ
ִה ָּכנְ ָסםִ ,הצִּ יגוֹ ַהדַּ ָין ִ ּב ְפנֵ י ָה ַר ִ ּבי ַּכ ָּנגִ יד ַה ָּגדוֹ ל וְ ֶה ָח ׁשוּב ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּבוֶ נְ ְּגרוֹ ב ,וְ ָה ַר ִ ּבי ֵ ּב ְרכוֹ ְ ּבבִ ְר ַּכת ַה ְצ ָל ָחה .ר'
יח ְל ַה ֲ ִרים ַ ל ָה ַר ִ ּבי,
יְ הו ָּדה ַה ָּנגִ יד יָ ָצא ִמ ֶּמנּ ּו ַ ּב ֲא ֶר ׁ ֶשת ְמנַ צַּ ַחתְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַרבְ ֵרב ְ ּב ִלבּ וֹ ַ ל ִּכי ִה ְצ ִל ַ
ו ְּלהוֹ ִליכוֹ ׁשוֹ ָלל ְּכ ִא ּל ּו ֶה ֱ נִ יק לוֹ ְסכוּם נִ ְכ ָ ּבד ְ ּב ַמ ְט ְ ּבעוֹ ת ׁ ֶשל ֶּכ ֶסף ָטהוֹ רַ .הדַּ ָ ּין נוֹ ַתר עוֹ ד זְ ַמן־ ָמה ְ ּב ַח ְדרוֹ
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ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך ִמ ּ ִפיו ,ו ֵּבינְ ַתיִ ם ָר ָאה ַמ ֲחזֶ ה ׁ ֶש ָּג ַרם לוֹ ְלזַ ֲ ז ּו ַ וַ ֲח ָר ָדהָ .ה ַר ִ ּבי נָ ַטל ֶאת ֲח ִפ ַ
ישה ו ִּמ ּתוֹ ְך )רגְ זָ ה ו ְּכ ֵאב" :אוֹ י וַ ֲאבוֹ י! ָּכ ְך ֶה ֱ ִרים ָ ַלי
יח ְל ָפנָ יו ,ו ִּמ ָ ּיד ָא ַמר ִ ּב ְל ִח ׁ ָ
ַה ַּמ ְט ְ ּבעוֹ ת ׁ ֶש ַה ָּנגִ יד ִה ִּנ ַ
יטב ְל ָאזְ נֵ י ַהדַּ ָ ּין וְ יָ ַדע ִּכי גּ וֹ ָרלוֹ נֶ ֱח ָרץַ ,א ְך ִה ְת ַּג ֵ ּבר וְ ׁ ָש ַתק.
ישה ִה ִּגי ָ ה ֵה ֵ
ַה ָּנגִ יד ַה ְּמצ ָֹרע ִמ ֶּונְ ְּגרוֹ ב"?! ַה ְּל ִח ׁ ָ
ֵ ּבינְ ַתיִ םִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
ישת ַה ַ ּי ַ ר ,וְ ׁ ָשב ְלבֵ יתוֹ ְּכ ׁ ֶשהוּא שָׂ שׂ
יך ַה ָּנגִ יד ר' יְ הו ָּדה ְ ּב ַד ְר ּכוֹ ּ ִ ,ב ַּצע ֶאת ִע ְס ַקת ְר ִכ ׁ ַ
יש ׁ ֶש ָּכל־גּ וּפוֹ בּ וֹ ֵ ר ָּכ ֵא ׁש ,וְ הוּא
וְ שָׂ ֵמ ַחַ .א ְך ִה ְת ַר ֵחק ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת ִמ ְס ּ ָפר ִמ ּ ְפ ׁ ִש ְ
יס ָחא ,ו ְּל ֶפ ַתע ֵה ֵחל ְל ַה ְר ִּג ׁ
ימה ׁ ֶשל ֵּגרוּי ָ ּבעוֹ ר ֵה ֵחל ְל ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵשט ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ְּ ,כ ִא ּל ּו
ֵה ֵחל ְל ֶח ֵּכ ְך ֶאת עוֹ רוֹ ְללֹא ֶה ֶרףְּ .תחו ׁ ָּשה לֹא נְ ִע ָ
יפה ֵמ ֶרגַ ע ְל ֶרגַ ע.
ַמ ּ ׁ ֶשה ּו עוֹ ֵקץ ֶאת עוֹ רוֹ ו ְּמעוֹ ֵרר בּ וֹ ָרצוֹ ן ְל ִה ְת ַח ֵּכ ְך ו ְּל ִה ְת ָּג ֵרדְּ ,תחו ׁ ָּשה ׁ ֶש ָה ְל ָכה וְ ֶה ֱח ִר ָ
ַה ִחכּ ו ְּך ַה ְמ )מ ּ ׁ ָש ְך ָ ּבעוֹ ר לֹא ַרק ׁ ֶש ּלֹא הוֹ ִעילֶ ,א ָּלא ַאף ָּג ַרם ִל ְפ ָצ ִעים וְ ַחבּ וּרוֹ ת ַ ד זוֹ ב־דָּ ם ,וְ הוּא לֹא יָ ַדע
ֶאת־נַ ְפ ׁשוֹ  .וְ ִה ֵּנה הוּא רוֹ ֶאה ִּכי ִה ִּגי ַ ָסמו ְּך ַל ְּכ ָפר ּ ְפ ׁ ִש ִ
יטיק ,ו ִּמ ָ ּיד ִצ ָּוה ְל ֶ גְ לוֹ נוֹ ְל ִה ָּכנֵ ס ֵא ָליו ו ְּל ַח ּ ֵפשׂ בּ וֹ
יתנוֹ ְ .ל ַא ַחר ׁ ֶש ָּמ ָצא ֶאת ְמ )ב ָּק ׁשוֹ ָ ׁ ,ש ַלח ְל ַב ֵּק ׁש ֵמ ַה ַ ּב ָּלן ׁ ֶשל
ַא ְכ ַסנְ יָ ה ְראוּיָ הְּ ,כ ֵדי ָלנו ַּח ָ ּב ּה ַ ד ׁ ֶש ָ ּי ׁשוּב ְל ֵא ָ
ילים ׁ ֶשדָּ ְבק ּו
ַה ִּמ ְקוֶה ַה ְּמקוֹ ִמי ְל ַה ִּסיק ַ ּב ֲ בוּרוֹ ֶאת ֶמ ְר ַחץ ַה ֵ ּז ָ ה ׁ ֶש ַ ּב ִּמ ְקוֶהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ִה ְתנַ ּקוֹ ת ֵמ ַה ַּט ּ ִפ ִ
ימה ,וְ ַה ָּנגִ יד ִח ֵּטא
בּ וֹ וְ עוֹ ְק ִצים ֶאת־ ְ ּבשָׂ רוֹ ְללֹא ַר ֵחםּ ַ .ב ֲ בוּר ַמ ַּתת־יָ ד ֲהגוּנָ ה ִמ ֵהר ַה ַ ּב ָּלן ְל ַב ֵּצ ַ ֶאת ַה ְּמשִׂ ָ
חם ַה ַּמ ְה ִ ּביל ׁ ֶש ְ ּבבֵ ית־ ַה ֶּמ ְר ָחץְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ְמ ַק ְר ֵצף ֶאת ַ ְצמוֹ ְ ּבב ִֹרית וְ ָס ְך ֶאת ְ ּבשָׂ רוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶמן.
ֶאת גּ וּפוֹ ַ ּב ֹ
ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ָצא ַהח ּו ָצה ְל ַא ַחר ׁ ָשעוֹ ת ִמ ְס ּ ָפרְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ָלב ּו ׁש ִ ּבבְ גָ ִדים ֲח ָד ׁ ִשים וּנְ ִק ִ ּייםָ ,ח ׁש ֶאת־ ַ ְצמוֹ ִּכבְ ִר ָ ּיה
יתנוֹ  .או ָּלם שִׂ ְמ ָחתוֹ לֹא ָא ְר ָכה זְ ַמן ַרבֶ ׁ ,ש ֵּכן ִמ ָ ּיד ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָ ָלה
ׁ ֶשנוֹ ְל ָדה ֵמ ָח ָד ׁש ,וְ ָהיָ ה ָ ּבטו ַּח ִּכי ׁ ָשב ְל ֵא ָ
יש ֶאת ְּתח ּו ׁ ַשת ָה ִע ְקצוּץ ְ ּבגוּפוֹ  ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּביט
ַ ל־ ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ וְ ֵה ֵחל ׁשוּב ִ ּבנְ ִסי ָ ה ְלבֵ יתוֹ ֵ ,ה ֵחל ׁשוּב ְל ַה ְר ִּג ׁ
ִ ּב ְבשָׂ רוֹ נֶ ֱח ַרד ִל ְראוֹ ת ִּכי ָצ ַר ַ ת ֲאי) ָּמה ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטה ַ ל ָּכל־גּ וּפוֹ  ,וְ ִהיא ְּכפוֹ ַר ַחת ָ ְל ָתה נִ ָּצהְּ .ת ִח ָּלה
ִה ְתנַ ֵחם ַה ָּנגִ יד ִּכי ָל ָקה ְ ּב ַמ ֲח ַלת עוֹ ר ַק ָּלה ֵ ֶקב ִט ְלט ּו ֵלי ַהדֶּ ֶר ְך ,וְ ִה ְתנַ ֵחם ְ ּב ָכ ְך ׁ ֶש ָ ּב ֶרגַ ע ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ְלבֵ יתוֹ
יש ַמ ֵהרָ .הרוֹ ְפ ִאים ׁ ֶש )הזְ ֲ ק ּו ֶאל
יִ ְדרֹש; ָ ּברוֹ ְפ ִאים וְ ַה ָּלל ּו יַ ֲ ל ּו לוֹ ֲאר ּו ָכה ,או ָּלם ִּת ְק ָותוֹ ִה ְת ַ ּבדְּ ָתה ִח ׁ
ִמ ָּטתוֹ נִ ּס ּו ְל ַה ִּצי ַ לוֹ ְמ ׁ ָשחוֹ ת וְ ַס ְמ ָמנִ ים ׁשוֹ נִ ים ,או ָּלם )ּכ ָּלם הוֹ ִעיל ּו ְּככוֹ סוֹ ת רו ַּח ַל ֵּמת ,וְ הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְ
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ש ָ ּברוֹ ְפ ִאים ַהדְּ גו ִּלים ׁ ֶש ָ ּב ּהְ ָ ,ל ָתה
ְל ִה ְתיַ ֵּסר ְ ּביִ ּס ּו ָריו ַה ָּק ׁ ִשיםַּ .גם נְ ִסי ָ תוֹ ְלוַ ְר ׁ ָשה ַה ְּגדוֹ ָלה ְּכ ֵדי ִל ְדרֹ ;
ֹאשוֹ ּ ֵ .בינְ ַתיִ םָ ׁ ,שב ַהדַּ ָ ּין ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ֵביתוֹ ְ ,ל ַא ַחר
ַ ּב ּתֹה ּו ,וְ הוּא ׁ ָשב ְל ֵביתוֹ ְמצ ָֹרע ִמ ַּכף ַרגְ לוֹ וְ ַ ד־ר ׁ
ק ָרבָ יו ַ ל
ׁ ְשהוּת ַ ּבת ִמ ְס ּ ַפר ׁ ָשבוּעוֹ ת ֵא ֶצל ָה ַר ִ ּבי ,ו ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ַמה ּ ׁ ֶש ֵא ַרע ַל ָּנגִ יד ר' יְ הו ָּדהִ ,ס ּ ֵפר ִל ְמ ֹ
ישה ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ֵמ ָה ַר ִ ּבי אוֹ דוֹ ת ַ'ה ָּנגִ יד ַה ְּמצ ָֹרע ִמ ֶּונְ ְּגרוֹ ב' ׁ ֶש ִּנ ָּסה ְלהוֹ ִליכוֹ ׁשוֹ ָללּ) .כ ָּלם ֵה ִבינ ּו ִמ ָ ּידִּ ,כי
ַה ְּל ִח ׁ ָ
ַה ָּנגִ יד נִ ְכוָ ה ְ ּבגַ ַח ְל ּתוֹ ׁ ֶשל־ ָה ַר ִ ּבי ,ו ִּמ ֲהר ּו ְל ִה ְצ ָט ֵרף ַלדַּ ָ ּין ׁ ֶש ָ ָלה ְלבַ ְּקרוֹ ְּכ ֵדי ְל ׁ ַש ְכנְ עוֹ ְל ַפ ֵ ּיס ֶאת־ ָה ַר ִ ּבי,
ס ַ ֶאל ָה ַר ִ ּבי ו ְּל ַב ֵּק ׁש
ֶא ָּלא ׁ ֶשר' יְ הו ָּדה ַה ָּנגִ יד ָהיָ ה ַ ְק ׁ ָשן ָּגדוֹ ל ,וְ ֵס ַרב ְ ּב ָכל־ ּת ֶֹקף ְל ַה ׁ ְש ּ ִפיל ֶאת־ ַ ְצמוֹ ִלנְ ֹ
ילתוֹ  .הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְל ִה ְת ַה ּ ֵפ ְך ְ ּב ָצ ַר ְע ּתוֹ עוֹ ד זְ ַמן־ ָמה ַ ,ד ׁ ֶש ִּנ ְפ ַטר ְ ּב ִק ּצוּר יָ ִמים וַ ֵּתהוֹ ם ָּכל־ ָה ִעיר.
ֶאת־ ְמ ִח ָ
יטב ְ ּבנֵ י וֶ נְ ְּגרוֹ ב ,וְ ַא ַחד ַה ְ ּז ֵקנִ ים ׁ ֶש ָ ּב ּהֶ ׁ ,שעוֹ ד ִה ִּכיר ֶאת ַהדַּ ָ ּין ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ַ ְצמוֹ ,
ֶאת ַה ַּמ ֲ שֶׂ ה זָ ְכר ּו ֵה ֵ
וְ ׁ ָש ַמע ֶאת ַה ְּמא ָֹרע )ּכ ּלוֹ ִמ ּ ִפיו ַּכ ֲא ׁ ֶשר נָ ַסע ִע ּמוֹ ּ ַפ ַ ם ֶאל ַ'החוֹ זֶ ה ִמ )ּל ְ ּב ִלין'ִ ,ס ּ ְפרוֹ ְל ַא ַחר ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת
ֶל ָח ִסיד ַר ִ ּבי ַמ ִּת ְתיָ ה ּו ְצבִ י ַ ּב"ר יִ שְׂ ָר ֵאל יַ ֲ קֹב ְס ָלדוֹ בְ נִ יקֶ ׁ ,ש ִה ְד ּ ִפיסוֹ ְ ּב ִס ְפרוֹ " ַמ ֲ שֵׂ ה ַה ְּגדוֹ ִלים ֶה ָח ָד ׁש".

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

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

זֹאת ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת )יד ,ב(  -עוֹ ד נִ ְר ֶאה ְל ָפ ֵר ׁש ַ ל־זֶ ה ַהדֶּ ֶר ְך.
ִל ְהיוֹ ת ׁ ֶש ַה ָ ּצ ַר ַ ת ְּכ ִפי ַה ּ ֶט ַבע ְּתכוּנָ תוֹ ִּת ְת ַהוֶּ ה ְמ ִע ּ ְפ ׁש ּות
ְוזִ הוּם ַהגּ וּף ְו ִתגְ בּ ֶֹרת ַה ָּמ ָרה ֲא ׁ ֶשר ִּת ְת ַ ּג ֵּבר ָּב ָא ָדם ְועוֹ שָׂ ה
רֹ ֶש)ם ִּב ְבשָׂ רוֹ ְ ,ו ָד ָבר זֶ ה יְ סוֹ ְב ֶבנּ ּו ָה ִע ָ ּצבוֹ ן ְו ָצר ּות ַה ֵּלב
ְו ׁ ִש ְממוֹ ן ַה ּ ֵשׂ ֶכלְ ,ו ָה ְרפו ָּאה ַה ּ ִט ְב ִעית ָלזֶ ה ִהיא ָה ְר ָח ַקת
ָה ִע ָ ּצבוֹ ן ְו ִענְ יָ נִ ים ַה ַּמ ְר ִח ִיבים ִלבּ וֹ ׁ ֶשל־ ָא ָדם ו ְּמשַׂ ּ ְמ ִחים
אוֹ תוֹ ְ .ו ִה ֵּנה ְּבבוֹ א נֶ גַ ע ָצ ַר ַ ת ַ ל־ ָה ָא ָדם ,יָ כוֹ ל ָא ָדם לוֹ ַמר
וּב ֱאמֹר לוֹ ִּכי הוּא
ִּכי ח ִֹלי ִט ְב ִעי הוּא ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ֶרה ְל ָה ָא ָדםֶ ,
זֶ ה ִ ּב ׁ ְש ִביל ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע לֹא יַ ֲא ִמין ְולֹא יַ ְצדִּ יק ַהדְּ ָב ִרים,
ָלזֶ ה נִ ְת ַח ֵּכם ֵאל ֶ ְליוֹ ן ְו ִצ ָּוה ׁ ֶש ִ ּי ָּסגֵ ר ַה ְּמצ ָֹרע ָּב ָדד יֵ ׁ ֵשב
ֹאשוֹ יִ ְהיֶ ה ָפר ּו ַ ְו ַ ל־שָׂ ָפם יַ ְע ֶטה,
ו ְּבגָ ָדיו יִ ְהי ּו ְפ 0ר ִמים ְור ׁ
פוּאת ִס ַּבת ַה ֶּנגַ ע,
ו ְּד ָב ִרים ֵא ּל ּו ֵהם ְּכ ִפי ַה ּ ֶט ַבע נֶ גְ דִּ ִ ּיים ִל ְר ַ
ְו ַא ְד ַר ָ ּבה יוֹ ִליד ּו ַה ֶּנגַ ע ֵמ ָח ָד ׁשְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר יִ ְר ֶאה ָה ָא ָדם ׁ ֶש ֲהגַ ם
ׁ ֶש ָ שָׂ ה דְּ ָב ִרים ֵא ּלוּ ׁ ֶש ֵהם נֶ גְ דִּ ִ ּייםַ ,אף־ ַ ל־ ּ ִפי־ ֵכן ַ ל־יְ ֵדי
וּבה ְו ִה ְת ַודָּ ה ַח ּ ָטאתוֹ ִּ ,כי ַ ּב ֲ וֹנוֹ ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ׁ ַשט
ׁ ֶש ִה ְר ֵהר ְּת ׁש ָ
ְל ׁשוֹ נוֹ ִ ּג ָּלה ַה ֶּנגַ ע ֶאת־ ֵ ינוֹ ְויָ ׁשוּב ֵמ ַח ּ ָטאתוֹ ִו ַ
יט ֵהר ְל ׁשוֹ נוֹ
יח הוֹ ָכ ָחה
ְויִ ְר ֶאה ִּכי ָה ַפ ְך ַה ֶּנגַ ע ֶאת־ ֵ ינוֹ ָּ ,בזֶ ה יֵ ַדע ְויוֹ ִכ ַ
ְּברו ָּרה ׁ ֶש ּלֹא ָּבא לוֹ ַה ֶּנגַ ע ֶא ָּלא ְל ַצד ׁ ֶשדִּ ֵּבר ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע,
ְוהוּא אוֹ ְמרוֹ זֹאת ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת מוֹ ִציא ׁ ֵשם ַרעְ ,ו ַה ָּכ ַרת
ַהדָּ ָבר ְוהוֹ ָכ ָחתוֹ ְּביוֹ ם ָט ֳה ָרתוֹ ֶ ׁ ,ש ֲהגַ ם ׁ ֶש ָ שָׂ ה דְּ ָב ִרים
נֶ גְ דִּ ִ ּיים ְל ָח ְליוֹ ַּכ ִּנזְ ָּכר ַאף־ ַ ל־ ּ ִפי־ ֵכן נִ ְט ָהרָּ ,בזֶ ה יֵ ַדע ִּכי
ּתוֹ ַרת ְל ׁשוֹ נוֹ ָה ַרע הוּא זֶ הְ ,ולֹא ִמ ְק ֶרה ַה ּ ִט ְב ִעי ְּכחוֹ ׁ ְש ֵבי
וּל ׁשוֹ נוֹ ְ .והוּא ַמה ּ ׁ ֶש ָ ּג ַמר א ֶֹמר
ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת ָא ֶוןְ ,ויִ ׁ ְשמֹר ּ ִפיו ְ
נִ ְר ּ ָפא נֶ גַ ע ַהצָּ ַר ַ ת ִמן־ ַהצָּ ר ּו ַ ֵ ּ ,פרו ּׁש ִמן־ ַה ָ ּצר ּו ַ ָּב ָאה
ְרפ ּו ָאתוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ָשב ְו ָר ָפא לוֹ :
ַה ּכ ֵֹהן ַה ְמ ַט ֵהר )יד ,יא( 0 -ה ְצ ַר ְך לוֹ ַמר ַה ּכ ֵֹהן ַה ְמ ַט ֵהר ְולֹא
ִה ְס ּ ִפיק ְּב ֶא ָחד ֵמ ֶהםִ ,אם ָהיָ ה אוֹ ֵמר ַה ּכ ֵֹהן ְולֹא ָהיָ ה אוֹ ֵמר
ַה ְמ ַט ֵהר ,לֹא ָהיִ ִ
יתי יוֹ ֵד ַ ׁ ֶש ַה ִּמ ְצ ָוה ַּב ּ ֹכ ֵהן ַה ְמ ַט ֵהר ׁ ֶש ּ ִט ֲהרוֹ
ִמן־ ַה ָ ּצ ַר ַ תָ ,לזֶ ה ָא ַמר ַה ְמ ַט ֵהר ִּכי ִמ ְצ ָותוֹ ַּב ּ ֹכ ֵהן ַה ְמ ַט ֵהר
ִמן־ ַה ָ ּצ ַר ַ תְ ,וכוּ'.

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בד' באייר שנת ד'תתקכ"ה ,יצאו רבי מימון ובנו
הרמב"ם למסעם לארץ ישראל ,ולאחר כ"ח יום ,בג'
בסיון הגיעו אליה בשלום .אלא שבדרכם היו בסכנה
וכמעט שטבעו בים ,והרמב"ם נדר לצום בימים אלו
הוא ובניו עד סוף כל הדורות ולתת צדקה לזכר הנס.
בכביש המוביל ממירון לצפת ,נמצאת מערה עתיקה
שנקראת מערת ָה ִא ְד ָרא ,ולפי המסורת שם היה
רשב"י מגלה לתלמידיו רזי תורה ,וכך עשה גם
האריז"ל עם תלמידיו .במקום גם נמצא בית קברות
עתיק ,שבהם טמונים כמה מתלמידי רשב"י,
ובתקופת השלטון האנגלי נסלל במקום הכביש
המוביל ממירון לצפת ,ובעטיו נעקרו עצמות רבות
כדומן אשר על־פני השדה .משמים קינאו את כבוד
המתים ,ובשעה שהקבלן הערבי ניסה לפוצץ סלעים
בדינמיט ,הסתבך ברגלו בשיח קוצני ,ולא הספיק
להימלט בטרם הפיצוץ ,וכל איבריו נתרסקו
והתפזרו למרחק גדול ,מידה כנגד מידה .בשדה
שליד מערת ָה ִא ְד ָרא ,גדל עץ זית עתיק יומין שגזעו
היה כה רחב ,עד שארבעה אנשים לא יכלו להקיפו.
העץ נקרא בפי ערביי הסביבה "סג'רת אל רום",
דהיינו עץ הרומאים ,ולפי המסורת ישב התנא
רשב"י בצלו ולמד עם תלמידיו .לפני כחמישים שנה,
עבדו שם פועלים יהודים שנטעו כרמים באזור ,ומדי
יום היו חוסים בצלו של העץ הגדול וסועדים
את־לבם .ביום ה' באייר תשל"א ,התפוצץ תחת העץ
מוקש גדול שערבים רוצחים צמאי־דם טמנוהו שם
כדי להתנקש בפועלים היהודים ,אולם כיוון שביום
זה לא הגיעו הפועלים לעבודתם ,ניצלו כולם בדרך
נס .העץ העתיק נשרף כליל ,ורק שריד קטן נותר
ממנו ,והוא הובא למירון והוכנס בתוך תיבת זכוכית
תחת מערת רשב"י ,לזכר הנס .כיום ,גדלים עצי זית
רבים במקום ,שפרחו משורשי העץ העתיק שנשרף.

ַא ַחד ַהדְּ בָ ִרים ׁ ֶש ְ ּב ֶ ְטיָ ם נְ גָ ִעים ָ ּב ִאים ,הוּא ַה ָּגזֵ ל ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו נִ ְר ִאים נְ גָ ִעים ַ ּב ַ ּביִ תָ ,היָ ה ַה ְ ּב ָ ִלים
ְמ ַפ ֶּנה ֶאת־ ַה ַ ּביִ ת ּומוֹ ִציא ֶאת־ ֲח ָפ ָציוּ ִ ,ב ְכ ֵדי ׁ ֶש ָּכל־ ֶא ָחד יו ַּכל ִל ְראוֹ ת ִאם נִ ְמ ָצ ִאים ׁ ָשם ֲח ָפ ִצים ְּגז ּו ִלים
ִמ ּ ׁ ֶש ּלוֹ ֶ .ה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" ָהיָ ה ַמזְ ִהיר ָּת ִמיד ַ ל ַה ָּגזֵ ל וְ ַ ל ח ֶֹמר ַה ּ ְפגִ י ָ ה ְ ּב ָממוֹ ן ֲא ֵח ִרים ַ ,ד ׁ ֶש ִהזְ ִּכיר ִּכי
ַהגּ וֹ נֵ ב ָממוֹ ן ֲחבֵ רוֹ ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ָּמ ֵכר ִ ּבגְ נֵ ָבתוֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן ְּכ ַדאי ָל ָא ָדם ְל ַה ׁ ְש ּ ִפיל ֶאת־ ַ ְצמוֹ ְל ַמ ְד ֵרגָ ה ׁ ֶשל ֶ ֶבד,
ּ
ֵ
ִל ּ ָשׂ א ׁ ִש ְפ ָחה ְּכנַ ֲ נִ ית ו ְּלהוֹ ִליד ֲ בָ ִדים ְּכנַ ֲ נִ ים ,וּבִ ְלבַ ד ׁ ֶשיו ַּכל ְל ַת ּקן ֶאת ֲ וֹן ַה ְּגנֵ ָבה .וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה
ּ ַפ ַ ם ְ ּב ֵבית־ ַה ֶּמ ְר ָחץ ְ ּב ַרדִּ ין ָא ָדם ֶא ָחדְּ ,כ ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵטל דְּ ִלי ו ַּמ ְט ֲא ֵטא זְ ָר ִדים ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶש ּלוֹ ָ ,ל ַח ׁש ְ ּב ָאזְ נוֹ :
" ָא ָדם ַה ִּמ ְת ַר ֵחץ ְ ּב ֶח ְפ ֵצי ֲא ֵח ִרים ,יוֹ ֵצא ִמ ֵ ּבית־ ַה ֶּמ ְר ָחץ ְמ )ל ְכ ָל ְך יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ִל ְפנֵ י ִה ָּכנְ סוֹ בּ וֹ "...
יש ּ ָפ ׁשוּט וְ ָרחוֹ ק ִמ ִידי ַ ת ַה ּתוֹ ָרה ,או ָּלם ָהיָ ה
ִס ּ ֵפר ּ ַפ ַ ם ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁש ַ ,ל סוֹ ֵחר ֶא ָחד ׁ ֶש ָהיָ ה ִא ׁ
יח ְרוָ ִחים ְּגדוֹ ִלים,
יְ ׁ ַשר־דֶּ ֶר ְך ֵמ ֵאין ָּכמוֹ ה ּו .וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִהצִּ יע ּו לוֹ ּ ַפ ַ ם ֵ ֶסק )מ ְצ ָלחֶ ׁ ,שבּ וֹ ָהיָ ה יָ כוֹ ל ְל ַה ְרוִ ַ
יההְ " :ל ַר ּמוֹ ת?!
דָּ ָחה ּו ִמ ְּל ָפנָ יו ִ ּב ׁ ְש ֵּתי יָ ַדיִ םִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָח ׁ ַש ׁש ׁ ֶש ִ ּי ְצ ָט ֵר ְך ְל ַר ּמוֹ ת ֶאת־ ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת .וְ ָא ַמר ִ ּב ְת ִמ ָ
יצד יָ כוֹ ל ֲאנִ י ְל ַר ּמוֹ ת ּו ְל ׁ ַש ֵּקר? וַ ֲה ֵרי ֲ ַדיִ ן עוֹ ֵמד מוּל ֵ ינַ י ַה ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ִּליֶ ,א ְצלוֹ ָל ַמ ְד ִּתי ְ ּביַ ְלדו ִּתי,
ָה ֵכ ַ
יצד ָהיָ ה חוֹ זֵ ר ִע ִּמי ְ ּב ָכל יוֹ ם וָ יוֹ ם ֶאת ַּת ְלמו ִּדי ,ו ְּמזָ ֵרז אוֹ ִתי ִל ׁ ְשקֹד ַ ל ַה ִּל ּמוּדּ ְ ,באוֹ ְמרוֹ ֲ'ה ֵרי ֲאנִ י
ֵּכ ַ
שְׂ ִכירוֹ ׁ ֶשל ָאבִ ָ
אכ ִּתי ְר ִמ ָ ּיה?',
יצד יָ כוֹ ל ֲאנִ י ַל ֲ שׂ וֹ ת ְמ ַל ְ
יךֶ ׁ ,ש ְּמ ׁ ַש ֵּלם ִלי ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֲא ַל ֵּמד אוֹ ְת ָך ּתוֹ ָרה ,וְ ֵכ ַ
יש זֶ הָ ,ל ַמד ַרק ֵא ֶצל
ו ֵּמ ָאז ֵאינִ י יָ כוֹ ל ִל ּטֹל ֲא ִפ ּל ּו ּ ְפרו ָּטה ַא ַחת ׁ ֶש ֵאינָ ּה ׁ ֶש ִּלי" .וְ ִס ֵ ּים ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁשִ " :א ׁ
אוֹ תוֹ ְמ ַל ֵּמד ,וְ יוֹ ֵתר לֹא ָל ַמד ִמ ָ ּי ָמיו ,או ָּלם ְרא ּו נָ א ַּכ ָּמה נֶ ְח ְק ָקה ֶא ְצלוֹ יַ ׁ ְשר ּותוֹ וְ נֶ ֱא ָמנ ּותוֹ ׁ ֶשל ַרבּ וֹ ".
יהנוֹ ת ִמ ּ ׁשוּם ָא ָדם וְ לֹא ְל ִה ׁ ְש ַּת ְע ֵ ּבד ֲא ִפ ּל ּו ְ ּבחוֹ ב
יסקָ ,היָ ה נִ זְ ָהר ָּכל־יָ ָמיו ׁ ֶש ּלֹא ֵל ָ
ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק זְ ֵאב ִמ ְ ּב ִר ְ
אכה ָּכ ְל ׁ ֶש ִהיָ ,היָ ה
ישה ּו ָהיָ ה עוֹ שֶׂ ה ַ ּב ֲ בוּרוֹ ְמ ָל ָ
ָק ָטןִ .מדַּ ת ַה ּיֹ ֶש;ר ׁ ֶשבּ וֹ ָהיְ ָתה ְל ַה ְפ ִליא ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִמ ׁ ֶ
ְ
דּ וֹ ֵאג ְל ׁ ַש ֵּלם לוֹ ִמ ָ ּיד וְ לֹא ִה ְס ִּכים ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן ְלוַ ֵּתר ַ ל־ ָּכך .וְ ָרגִ יל ָהיָ ה ָּת ִמיד לוֹ ַמר ַ " :ל ָּכל ֲהנָ ָאה
ׁ ֶש ְּל ָך ֵמ ֲא ֵח ִרים ,יֶ ׁש ְל ָך ְל ׁ ַש ֵּלם ִמ ָ ּידִּ ,כי ַה ַּת ׁ ְשלוּם ַה ּזוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר הוּא ְ ּב ֶכ ֶסף .וְ ִאם לֹא ֵכןַ ,א ָּתה נוֹ ָתר
ַ ּב ַ ל־חוֹ ב ְלעוֹ ָלם וְ לֹא ּתו ַּכל ְל ׁ ַש ֵּלם"ְ .ל ַא ַחר שִׂ ְמ ַחת נִ ּשׂ ּו ֵאי ְ ּבנוֹ ַר ִ ּבי ֵמ ִאירֶ ׁ ,ש ֶּנ ֶ ְר ָכה ְ ּבאו ַּלם וַ גְ ׁ ַשל
ימ ֶל ְך וַ גְ ׁ ַשל ,וּבִ ֵּק ׁש ַל ֲ ר ְֹך ֶאת ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ׁ ֶש ָ ָליו
ׁ ֶש ִ ּבבְ נֵ י־בְ ַרקָ ּ ,פנָ ה ַה ְּג ִרי"ז ֶאל ַ ּב ַ ל ָהאו ָּלם ,ר' ְצבִ י ֱא ִל ֶ
ילה ִּלי ִל ּטֹל ֶּכ ֶסף ִמ ַּמר ,וַ ֲהלֹא ָּכבוֹ ד ָּגדוֹ ל הוּא ַ ּב ֲ בו ִּרי ׁ ֶש ָ ּב ַח ְר ָּת
ִל ְפרֹ ַ  .נִ ְר ַּתע ַ ּב ַ ל ַה ָּמלוֹ ן וְ ָא ַמרָ " :ח ִל ָ
יכת ַה ּ ִשׂ ְמ ָחה" .או ָּלם ָה ַרב ָ ַמד ְ ּב ָכל ּת ֶֹקף ִל ְפרֹ ַ ֶאת־ ָּכל ַההוֹ ָצאוֹ ת ַ " ,ד
ְ ּבבֵ ית־ ַה ָּמלוֹ ן ׁ ֶש ָּלנ ּו ַל ֲ ִר ַ
ַה ְּגרו ּׁש ָה ַא ֲחרוֹ ן" ִּכ ְל ׁשוֹ נוֹ ְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ׁ ָשב וְ חוֹ זֵ ר ַ ל־ ִא ְמ ָרתוֹ ַ " :ה ֶּכ ֶסף הוּא ַה ַּת ׁ ְשלוּם ַה ּזוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר"...
יהנוֹ ת ִמ ּטוֹ ָבתוֹ ׁ ֶשל
ַר ִ ּבי נָ ָתן ל ּו ַ ּב ְרטֶ ׁ ,שנּוֹ ַדע ַ ּב ֲח ִריפ ּותוֹ וּבִ גְ אוֹ נוּתוֹ ָה ֲ צו ָּמהִ ,ה ְק ּ ִפיד ָּכל־יָ ָמיו ׁ ֶש ּלֹא ֵל ָ
ַה ּזו ַּלת ,וְ ָא ַמר "לֹא ְּכ ַדאי ְל ִה ּ ׁ ָש ֵאר ַ ּב ַ ל־חוֹ בִּ ,כי זֶ ה עוֹ ֶלה ְ ּבי ֶֹקר ַרב"ַּ .גם ֶאת ַּת ְל ִמ ָידיו ָהיָ ה ְמ ַח ֵּנ ְך
ְל ִה ְת ַר ֵחק ִמ ִּל ְהיוֹ ת ְמ ַק ֵ ּבל ,וְ ָהיָ ה אוֹ ֵמר ָל ֶהם ְ ּב ַצחוּתִ " :מ ּ ְפנֵ י ָמה ַא ֶּתם ַמזְ ִק ִ
יקים ֶאת ַ ְצ ְמ ֶכם ְל ַה ִּגי ַ
יכם? לֹא ָ ִדיף ׁ ֶש ִּת ְל ְמד ּו ִמ ׁ ְשנָ יוֹ ת ְ ּב ַ ְצ ְמ ֶכם ְלטוֹ ַבת נִ ׁ ְש ַמ ְת ֶכם,
ְל ַח ְס ֵדי ָ ּבשָׂ ר וָ ָדם ְל ַא ַחר ְמלֹאות יְ ֵמ ֶ
עוֹ ד ְ ּב ַח ֵ ּיי ֶכם"? ּ ַפ ַ ם ִה ִּגי ַ ְל ׁ ִשעוּרוֹ  ,וְ רוּחוֹ ֲ גו ָּמה ָ ָליוִ .ל ׁ ְש ֵא ַלת ַּת ְל ִמידוֹ ִס ּ ֵפרִּ ,כי דָּ ַר ְך ְללֹא ֵמשִׂ ים
ַ ל ִמ ׁ ְש ָק ָפיוּ ,ו ׁ ְש ָב ָרםֶ " .א ֶמ ׁש"ִ ,ס ּ ֵפרִ " ,ה ְתוַ ַּכ ְח ִּתי ְ ּב ִל ּמוּד ִעם ַּת ְל ִמיד־ ָח ָכם )מ ְפ ָלג ,וְ ַא ַּגב ִר ְת ָחא
ְדאוֹ ָריְ ָתא ּ ָפגַ ְע ִּתי בּ וֹ ַּ .כ ִּנ ְר ֶאה ׁ ֶש ָּל ֵכן ַמ ִּגי ָ ה ִלי ָ גְ ַמת נֶ ֶפ ׁש ָּכזֹאת" .או ָּלם ַּגם ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ּו ִל ְלמֹד ,
את ֶאת ַה ִּס ָ ּבה ְל ָכ ְך ,ו ַּמדּ ּו ַ ַא ָּתה ֲ ַדיִ ן ִמ ְצ ַט ֵ ר"? ׁ ָש ַאל
ֲ ַדיִ ן לֹא ָהיָ ה ְמ )ר ָּכז דַּ ּיוֹ ֲ " .ה ֵרי ְּכבָ ר ָמ ָצ ָ
ַה ַּת ְל ִמיד וְ נַ ֲ נָ הֵ " :מבִ ין ֲאנִ י ַמדּ ּו ַ ָ ַלי ְל ִה ְתרוֹ ֵצץ וְ ִל ְסבּ ֹל ֵמ ֶח ְסרוֹ נָ ם ׁ ֶשל ַה ִּמ ׁ ְש ָק ַפיִ ם ,או ָּלם ַמדּ ּו ַ ָ ַלי
ְל ַה ְפ ִסיד ָח ֵמ ׁש ִלירוֹ ת ַ ּב ֲ בוּר ִּת ּק ּונָ ם? וַ ֲה ֵרי ָממוֹ נִ י ָּכ ׁ ֵשר ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ַּכ ׁ ְשר ּות ,וְ ֵאינִ י ַמ ֲחזִ יק ֲא ִפ ּלוּ
ּ ְפרו ָּטה ַא ַחת ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְ ּביֹ ֶש;ר" .וְ ִה ֵּנה ִה ְס ַּת ֵ ּים ַה ּ ׁ ִשעוּרַ ,ר ִ ּבי נָ ָתן ּפוֹ ֵת ַח ֶאת דֶּ ֶלת ֵ ּביתוֹ ּ ,ו ׁ ְש ָטר ֶ ּבן ָח ֵמ ׁש
ִלירוֹ ת )מ ָּנח ַ ל־ ָה ָא ֶרץַ .ר ִ ּבי נָ ַתן ֵמ ִרים ֶאת־ ַה ּ ׁ ְש ָטרַ ,מ ְר ֵאה ּו ְל ַת ְל ִמידוֹ וְ אוֹ ֵמר" :רוֹ ֶאה ַא ָּתה? ' ַה ּצוּר
ָּת ִמים ּ ָפ ֳ לוֹ ִּכי ָכל־דְּ ָר ָכיו ִמ ׁ ְש ּ ָפטֵ ,אל ֱאמ ּונָ ה וְ ֵאין ָ וֶ ל ַצדִּ יק וְ יָ ׁ ָשר הוּא'ּ .ו ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּלֹא נִ גְ זַ ר ָ ַלי
יאה ְּכ ׁ ֵש ָרה"ַ ּ .פ ַ ם ָ ּבא ַר ִ ּבי נָ ָתן ְל ַב ֵּקר ֶאת ֶא ָחד ִמ ִיד ָידיו
ְל ַה ְפ ִסיד ָממוֹ ן ,זִ ֵּמן ִלי ַה ָּק ָ ּב"ה ׁ ְש ָטר זֶ ה ִּכ ְמ ִצ ָ
יהם ְ ּב ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה ,וְ ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ִהזְ דַּ ֵּמן ֶא ָחד ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ ן
ׁ ֶש ֶה ְח ִלים ֵמ ָח ְליוֹ ַ .ה ּ ׁ ְשנַ יִ ם שׂ וֹ ֲחח ּו ֵ ּבינֵ ֶ
ׁ ֶש ָהיָ ה ַ ּבר־אוֹ ְריָ ן ,וְ הוּא ֵהבִ ין ִמ ָ ּיד ִּכי ְל ָפנָ יו יוֹ ׁ ֵשב ַּת ְל ִמיד ָח ָכם )מ ְפ ָלגָ ּ .פנָ ה ֵא ָליו אוֹ תוֹ ָא ָדם ִ ּב ׁ ְש ֵא ָלה
ַ ל ְמקוֹ ר דִּ ין ְמ )ס ָ ּים ,וְ ַר ִ ּבי נָ ָתן ּ ָפ ַתח ִמ ָ ּיד ְּג ָמ ָרא וְ ֶה ְר ָאה לוֹ ִּכי ַה ָּמקוֹ ר ְל ָכ ְך הוּא ְ ּב ִדבְ ֵרי ַה ּתוֹ ָספוֹ ת ְ ּב ַדף
ּ ְפלוֹ נִ יִ .ה ׁ ְש ּתוֹ ֵמם ַה ָּלה ְמאֹד ְל ׁ ֵש ַמע ַה ְּת ׁשוּבָ ה ַה ּקוֹ ַל ַ ת וְ ַה ְּמ ִה ָירה ,וְ ָא ַמר ִל ְמ ַל ֵּוה ּו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי נָ ָתןִּ ,כי
יש זֶ ה ְמ ׁ ִשיבוֹ ִּכ ְל ַא ַחר־יָ ד.
ְּכבָ ר ׁ ָש ַאל ׁ ְש ֵא ָלה זוֹ ְל ַר ָ ּבנִ ים ְּגדוֹ ִלים וַ ֲח ׁשוּבִ ים וְ לֹא יָ ְדע ּו ְל ָה ׁ ִשיבוֹ  ,וְ ִא ּל ּו ִא ׁ
יש ְל ַס ֵ ּי ַ לוֹ ִ ּב ְתמו ָּרה ַּכ ְס ּ ִפית ְראוּיָ ה ,או ָּלם ַמ ִּכ ָיריו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי נָ ָתן ָא ְמר ּו לוֹ ִּ ,כי הוּא יְ ָס ֵרב
ִ ּב ֵּק ׁש ָה ִא ׁ
יש ַ ל־ ׁ ֶש ּלוֹ  ,ו ְּלבַ ּסוֹ ף נִ זְ ַּכר ַה ְמ ַל ֶּוה ׁ ֶשל ַר ִ ּבי נָ ָתןִּ ,כי ֶא ָחד
ְּכ ַד ְרכּ וֹ ֵל ָהנוֹ ת ִמ ַּמ ְּתנַ ת ָ ּבשָׂ ר וָ ָדםַ ָ .מד ָה ִא ׁ
יש ,הוּא יָ ִדיד ָקרוֹ ב ְל ַר ִ ּבי נָ ָתן ,וְ או ַּלי יַ ְס ִּכים ְל ַק ֵ ּבל דַּ ְרכּ וֹ טוֹ ַבת ֲהנָ ָאה ָ .שָׂ ה
ֵמעוֹ ְב ֵדי ִמשְׂ ָרדוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
יש ַּכ ֲ ָצתוֹ  ,וְ ׁ ָש ַלח ְל ַר ִ ּבי נָ ָתן ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּת אוֹ תוֹ ּ ָפ ִקידַ ,מ ֲ ָט ָפה וּבָ ּה ַה ְמ ָח ָאה ַ ל ְסכוּם נִ ְכ ָ ּבד.
ָה ִא ׁ
ְ ּבנוֹ ָסף ְל ָכ ְך ִ ּב ֵּק ׁש ִל ְמסֹר לוֹ ִּ ,כי הוּא רוֹ ֶצה ְל ַסדֵּ ר לוֹ ִק ְצ ָ ּבה ְקב ּו ָ הְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ְ ּב ָכבוֹ ד
יש
קד ַ ל דַּ ְל ֵתי ַה ּתוֹ ָרה ְללֹא דַּ ֲאגַ ת ּ ַפ ְרנָ ָסהּ .ו ְכבָ ר ְל ָמ ֳח ָרתֶ ,ה ֱחזִ יר ַר ִ ּבי נָ ָתן ַמ ֲ ָט ָפה ְלאוֹ תוֹ ִא ׁ
וְ ִל ׁ ְש ֹ
ימתוֹ ֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ַתח ֶאת ַה ַּמ ֲ ָט ָפה,
יח ִ ּב ְמשִׂ ָ
ִצבּ וּרַ .ה ָּלה שָׂ ַמח ְּת ִח ָּלהִ ,מ ּתוֹ ְך ִּת ְק ָוה ִּכי ִה ְצ ִל ַ
ָמ ָצא ָ ּב ּה ְל ַת ְד ֵה ָמתוֹ ֶאת ַה ַה ְמ ָח ָאה ׁ ֶש ּ ׁ ִש ֵּגר ְל ַר ִ ּבי נָ ָתןּ ְ ,ב ֵצרוּף ִמ ְכ ָּתב ָאר ְֹך וּבוֹ הוֹ ָכחוֹ ת ִמן־ ַה ּתוֹ ָרה,
יהם ֵאין ָראוּי ָל ַק ַחת ָממוֹ ן ֵמ ֲא ֵח ִריםֵ .מרֹב ִה ְת ּ ַפ ֲ לוּת וְ ִה ׁ ְש ּתוֹ ְממוּת,
ִמן־ ַה ְּנבִ י ִאים ו ִּמן־ ַה ְּכתוּבִ יםְ ,ל ִפ ֶ
ק ָר ָביוַ " :ה ִאם ַא ֶּתם ַמ ִּכ ִירים ֲאנָ ׁ ִשים נוֹ ָס ִפים ָּכ ֵא ּל ּו ְ ּבדוֹ ֵרנ ּו"?
ּ ִפ ְר ֵסם ִא ׁ
יש ַה ִּצבּ וּר ֶאת־ ַהדָּ בָ ר ,וְ ָא ַמר ִל ְמ ֹ

!מ ְט ָ ם
ו ִּב ְמלֹאת ׀ יְ ֵמי ָ ֽט ֳה ָר ּה ְל ֵבן אוֹ ְל ַבת

)יב ,ו(

ֵּת ַבת ְל ֵבן ְּב ַט ַ ם זַ ְר ָקאֶׁ ,שבּ וֹ ַה ּקוֹ ֵרא ַּב ּתוֹ ָרה ֵמ ִרים
קוֹ לוֹ ְּבנִ גּ ּון ׁ ֶשל שִׂ ְמ ָחה ְל ֶרגֶ ל !ה ֶ ּל ֶדת ַה ֵ ּבן ,וְ ֵת ַבת ְל ַבת
ְּב ֶסגּ וֹ ְל ָתא ׁ ֶש ָ ּב ּה ַה ּקוֹ ֵרא ַמנְ ִמ ְ
יך קוֹ לוֹ ִּ ,כי ִע ַּקר
ַה ּ ִשׂ ְמ ָחה ְ ּב ֵל ַדת ֵ ּבןְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ַא ׁ ְש ֵרי ִמי
אשוֹ נִ ים ׁ ֶש ּ !ט ְמ ַאת זָ ָכר
ׁ ֶש ָ ּבנָ יו זְ ָכ ִרים .וְ ֵכן ָּכ ְתב ּו ָה ִר ׁ
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ִהיא ְל ׁ ִש ְב ָ ה יָ ִמים ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּז ָכר ְ ּבגִ ַ
ְּכ ִמנְ יַ ן ְ ּב ָר ָכה ,וְ ִא ּל ּו !ט ְמ ַאת נְ ֵק ָבה ִהיא ׁ ְשב ּו ַ יִ ם יָ ִמים,
ׁ ֶש ִהיא ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ְּ 157כ ִמנְ יַ ן נֶ זֶ ק) .תפארת שאול(

ים
ְו ַה ָּצר ּו ַ ְוגוֹ ' ְ ּבגָ ָ #דיו יִ ְֽהי" ּו ְפר ִמ %

)יג ,מה(

ֵּת ַבת וְ ַה ָּצר ּו ַ ְּב ַט ַ ם ַאזְ ָלא ֵּג ֵר ׁש ,וְ ֵת ַבת ְ ּבגָ ָ #דיו
ְּבגֵ ְר ׁ ַשיִ םְ ,להוֹ רוֹ ת ִּכי ַהצָּ ַר ַ ת ָּב ָאה לוֹ ְלעֹנֶ ׁש ַ ל
ֵח ְטא ָל ׁשוֹ ן ָה ַרעְ ,ו ָל ֵכן ּג ַֹר ׁש ִמ ּ ַמ ֲחנֵ ה יִ שְׂ ָר ֵאל) .מראה יעקב(

־ה ֵ ֶרב
־ה ּ ׁ ְש ִ (תי ֽאוֹ ָ
ְו ַה ֶּ,בגֶ ד ֽאוֹ ַ

)יג ,נח(

וְ ַה ֶּ,בגֶ ד ְ ּב ַט ַ ם ּ ָפזֵ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ְ ּבקוֹ לְ ,לעוֹ ֵרר ׁ ֶש ֵּמ ַה ֵּבי"ת
ַה ּ !מ ְט ֶ ֶמת ַ ּב ֵּת ָבה מוֹ ִפיעוֹ ת ׁ ְשמוֹ נֶ ה אוֹ ִתיּוֹ ת ְּב ֵס ֶדר
יתאִ ,מ ּ ׁ ִשי"ן וְ ַ ד ָוא"וּ ֶ ,בגֶ "ד א"וֹ ַה ּ ׁ ְש ִת"י,
ָה ַא ְל ָפא ֵּב ָ
ו ׁ ְּשמוֹ נֶ ה אוֹ ִתיּוֹ ת ֵא ּל ּו ְמ ַר ּ ְמזוֹ ת ַ ל ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב.
אשי"ת ֶׁש ּפוֹ ַת ַחת
יחת ַה ּתוֹ ָרה ְּב ֵר ׁ ִ
ַה ֵ ּבי"ת וְ ַה ָּתי"ו ִּב ְפ ִת ַ
וּמ ְס ַּת ֶ ּי ֶמת ְּב ָתי"וָ ,ה ָא ֶל"ף ְו ַה ּ ׁ ִשי"ן ַ ל ִסיּוּ ָמ ּה
ְ ּב ֵבי"ת ִ
יה ,וְ ָהאוֹ ִתיּוֹ ת
ְ ּב ֵת ַבת יִ שְׂ ָר ֵאלַ ,ה ֵה"א ַל ֲח ֵמ ֶׁשת !ח ָּמ ׁ ֶש ָ
ימ"ל דָּ ֶל"ת וָ א"וְ ,מ ַר ְּמזוֹ ת ַ ל ֶא ְמ ַצע ַה ּתוֹ ָרה
ִּג ֶ
ְּכ ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל ְ ּב ִקדּ ו ׁ ִּשיןָ ,וא"ו דְּ גָ חוֹ ן ֶא ְמ ַצע ָּבאוֹ ִתיּוֹ ת,
דָּ רֹש* דָּ ַר ׁש ַ ּב ֵּתבוֹ ת ,וְ ִה ְת ַ ּג ָ ּלח ַ ּב ּ ְפסוּ ִקים) .ק"ן טעמים(

!מ ְד ָ ּג ׁש
ֵמ ַה ּ ׁ ִשנּ וּי ַ ּב ָ ּל ׁשוֹ ן ׁ ֶש ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ְּת ִח ָּלה נֶ ֱא ַמר " ְויָ ְל ָדה
זָ ָכר" "וְ ִאם־נְ ֵק ָבה ֵת ֵלד" ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן " ְל ֵבן אוֹ ְל ַבת",
ָּכ ַתב ַה ֶּ'מ ׁ ֶש ְך ָח ְכ ָמה' ׁ ֶש ּ ִמ ָּכאן ְר ָאיָ ה ְל ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל
ׁ ֶש ַ ד ׁ ְשל ֹ ִש*ים יוֹ ם נִ ְק ָרא ַה ָּו ָלד 'נֵ ֶפל' ,וְ ָל ֵכן נִ ְק ָרא ָּכאן
ְּת ִח ָ ּלה זָ ָכר ּונְ ֵק ָבה ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָ ְבר ּו יְ ֵמי ַה ּט ַֹהר
יָ ָצא ֵמ ֲח ׁ ַש ׁש נֵ ֶפל ּו ְכ ָבר נִ ְק ָרא ֵּבן אוֹ ַּבת .וְ ָל ֵכן ָא ְמרוּ
ֲחזַ "ל ׁ ֶש ַה ְמ ַק ֵּבל נְ זִ יר ּות ִל ְכ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִלי ֵּבןֵ ,אינוֹ נָ זִ יר
ִאם ִה ּ ִפ ָילה ִא ׁ ְש ּתוֹ ֶ ׁ ,ש ָּמא ל ֹא ָהיָ ה ַּבר־ ַק ָ ּי ָמא ,ו ִּמ ָּכאן
ׁ ֶש ָּכל ָס ֵפק ַּב ָּו ָלד ֵאינוֹ נִ ְק ָרא ֵ ּבןְּ .כ ֵפרו ּׁש זֶ ה ִה ְת ַּג ָּלה
ִּב ְכ ַתב־יָ דוֹ ׁ ֶשל ַר ֵּבנ ּו יְ הו ָּדה ֶה ָח ִסידְּ " :כ ָבר ָּג ְדל ּו ְמ ַ ט
ַה ְּק ַט ִּנים ׁ ֶש ֶּזה ֶּבן מ' וְ זוֹ ַּבת פ'ַ ׁ ,ש ָ ּי ְך לוֹ ַמר ֵּבן ו ַּבת".
יֵ ׁש ׁ ֶש ָּכ ְתב ּוֶ ׁ ,ש ַה ָּו ָלד נֶ ְח ָׁשב ְּת ִח ָּלה ְּכ ַב ַ ל־ ַחי ,וְ ַרק
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִּנ ְמ ָל ִאים יְ ֵמי ָט ֳה ָרתוֹ ו ִּמ ְת ַח ֵּנ ְך ִל ְק !ד ּ ׁ ָשהָ ,אז
הוּא עוֹ ֶלה ְל ַמ ְד ֵרגַ ת ָא ָדם ְונֶ ְח ׁ ָשב ְל ֵבן אוֹ ְל ַבת .וְ ַאף
ׁ ֶש ּ ָמ ָצאנ ּו ָו ָלד ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ֵ ּבןֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר "וַ ִ ּי ְתר ֲֹצצ ּו ַה ָּבנִ ים
ְ ּב ִק ְר ָּב ּה"ָּ ,כ ַתב ִא ְּבן־ ֶ זְ ָרא ׁ ֶשהוּ א ַ ל־ ׁ ֵשם ֶה ָ ִתיד.

ְמ !מ ָּלח

מה ִמ ַּסדִּ יג ּו ָראִ ׁ ,ש ַּבח ְּב ָפנָ יו ּ ַפ ַ ם
ְמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ׁ ֶשל ַרִ ִּבי ׁ ְשל ֹ ֹ
יש ָאדוּק
ַא ְב ֵר ְך ֶא ָחד ׁ ֶשהוּא ְ'פר ּו ֶמר' ָּגדוֹ ל ,דְּ ַהיְ נ ּו ִא ׁ
ו ַּמ ְח ִמיר ָּגדוֹ לָ .ה ַר ִּבי ִה ִּכיר ֶאת־ ַה ָּלז ,וְ יָ ַדע ׁ ֶש ֵאין ּתוֹ כוֹ
ְּכ ָברוֹ ְ ,ו ָא ַמר ְּב ַצח ּותְ " :ל ׁשוֹ ן ְ'פרוּם' ל ֹא ָמ ָצאנ ּו ִּכי ִאם
ּ ַפ ַ ם ַא ַחת ַ ּב ּתוֹ ָרהַּ ,ב ּ ָפסוּ ק ְּ'בגָ ָדיו יִ ְהי ּו ְפ !ר ִמים' .וְ ָכ ְך
נִ ְד ָר ׁש ַה ּ ָפסוּק'ְ ,ו ַהצָּ ר ּו ַ ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ ־ ַה ֶ ּנגַ ע' ּ ִ -ב ְפנִ ִ
ימ ּיוּתוֹ
הוּא ְמנ! ָּגע ו ָּפסוּ לֲ ,אזַ י ְּ'בגָ ָדיו יִ ְהי ּו ְפ !ר ִמים' ְּ -כ ַל ּ ֵפי ח ּוץ
יִ ְתנַ ֵהג ִּב ְ'פר ּו ְמ ַקיְ ט' וְ יִ ְת ַל ֵּב ׁש ַּב ְּבגָ ִדים ַה ְ'פר ּו ִמים' ׁ ֶש ּלוֹ
ַּב ֲא ֶר ׁ ֶשת ׁ ֶשל ַצדִּ יק ּות יְ ֵת ָרה ,אוּ ָלם ְל ַמ ֲ שֶׂ ה 'וְ ר ׁ
ֹאשוֹ
יִ ְהיֶ ה ָפר ּו ַ '  -הוּא ְמ !ב ְל ָּבל ּ!כ ּלוֹ ' ,וְ ָט ֵמא ָט ֵמא יִ ְק ָרא' -
יֵ ׁש ְל ַה ְכ ִריז ְּבקוֹ ל ַ ל !ט ְמ ָאתוֹ וּ ְל ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ָ ָליו"...

דָּ ְר ׁשוּ ֲחזַ "לֶׁ ,ש ּכ ֵֹהן ַה ּסוֹ ֵמא ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֵ ינָ יוָ ,אסוּ ר לוֹ ִל ְראוֹ ת ֶאת ַה ְּנגָ ִעיםִ .מ ּ ְפנֵ י ֶׁש ָּכל נֶ גַ ע ְו ֶח ְסרוֹ ן ַ ּב ּזוּ ַלתָ ,צ ִר ְ
יך ִל ְבחֹן ִ ּב ְׁש ֵּתי ֵ ינַ יִ םּ ְ .ב ַא ַחת ֶאת ַה ֶּנגַ ע ,וּ ַב ּ ְׁשנִ ָ ּיה
ה ֵריהוּ ּ ָפסוּ ל) ...ספרן של־צדיקים(
ילי ֶׁשבּ וֹ ְ ,ו ֵאינוֹ טוֹ ֵר ַח ִל ְמצֹא לוֹ ַצד זְ כוּ תֲ ,
ֶאת ַה ִּסבּ וֹ ת ֶׁש ָ ּג ְרמוּ ְל ָכ ְךַ .א ְך ּ ֹכ ֵהן ֶׁשרוֹ ֶאה ַרק ֶאת ַה ֶּנגַ ע ַ ּב ּ ֵׁשנִ יַ ,רק ֶאת ַה ֶח ְסרוֹ נוֹ ת ְו ַהצַּ ד ַה ּ ְׁש ִל ִ

בס"ד
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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

תז ְִר ַ
ׁשת ַ
ּפ ָר ַ
טא ַ
מ ַרת ֵ
הּלָ ׁשֹון
ָ
מ
ָ
ח ְ
ח ְ
צֹורע – ֻ
יעְ -

יוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות ובשפע

"וְ ִצּוָה הַ ּכ ֹהֵ ן וְלָ ַקח לַ ּמִ ּטַ הֵ ר ׁשְ ּתֵ י ִצּפֳ ִרים חַ ּיֹות טְ ה ֹרֹות וְעֵ ץ אֶ ֶרז
ּוׁשְ נִי תֹולַ עַ ת וְאֵ ז ֹב" )ויקרא יד ,ד(

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
ג' אייר תשע"ז
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פרשת תזריע-מצורע
הפטרה" :וארבעה אנשים" -מלכים ב ז'

כניסה

יציאה

ר"ת

י"ם

18:42

19:55

20:45

על מנת להיטהר צריך המצורע להביא
ארבעה מינים :ציפרים ,עץ ארז ,תולעת,
ואזוב .ומסביר הגאון המקובל ר' יוסף חיים
זצ"ל )בן איש חי( בספרו 'אדרת אליהו',
שהסיבה לארבעת המינים הללו ,היא כדי
לרמוז על ארבע כיתות ,שאינן מקבלות פני
שכינה ,וסימנן חשמ"ל :חנפים ,שקרנים,
מספרי לשון הרע וליצנים.
כל הנמנים על ארבע כיתות אלו ל"ע
חוטאים בלשונם ,והמצורע צריך לזכור את
התוצאה הנוראה ,הנגרמת מחטאים אלו
המונעת מהם לראות פני שכינה ולהיזהר
מן החטאים החמורים הללו.
בהקדמה לספר 'אגרות משה' מובא מעשה
נורא בשם הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל,
המוכיח את חומרת חטא הלשון.
בתחילת חורף שנת ה'תרפ"ב אחד מאנשי
הקהילה חלה בחולי מוזר אשר גרם ללשונו
להתנפח בפיו בצורה איומה והלה סבל
מכאבים עצומים.
על אף שהלה דרש ברופאים  -הללו נלאו
למצוא לו מזור ותרופה ,בהטעימם,
שמעולם לא ראו תופעה מעין זו ,ועל כן אין
להם מושג ממה נובעת המחלה.
כשהחולי התגבר ,הגיע הרב זצ"ל לבקרו,
ומשראה אותו החולה ביקש להוציא כל איש
מעליו .וסיפר את סיבת חוליו .בשבוע שעבר
בפרשת 'וירא' הקשיתי" :מה זכו בנות לוט,

ת" א

19:00

19:53

20:42

חיפה

19:02

19:55

20:45

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

19:00

19:53

20:43

לאליהו ניזרי בן ימנה
וגלית בת מסודי

פניני עין חמד |
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רפואה שלמה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס

ולילד אורי חיים בן שלי
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שהמשיח יצא מצאצאיהן ,על אף שהן לא
בושו בגילוי העריות שעשו ,והודיעו ברבים,
שבניהם הם מאביהם? ובין הדברים דיברתי
בביזיון על בנות לוט".
"באותו לילה הופיעו בחלומי שתי נשים זקנות
ופניהן מכוסות ,ואמרו לי ,כי הן בנות לוט,
ומאחר ששמעו את טענותיי ,הן באו מעולם
האמת לענות לי .הסיבה לכך שקראנו לבנינו
בשם זה ,היא משום שחששנו ,שבני אדם,
שישמעו על כך שניצלנו באופן מופלא מסדום
וזכינו להעמיד ילדים ,יאמרו ,כי הילדים נולדו
בדרך נס ,וכביכול נתעברנו מן השכינה".
"אנשים אלו עלולים להאליל את ילדנו ואף
לייסד ,חלילה ,דת חדשה כמו הנצרות .ולכן
על מנת להקדים רפואה למכה קראנו לאותם
בנים עמון ומואב ,וזאת כדי להודיע ברבים,
שכאשר אשה מתעברת ,תמיד קיים לוולד
אב בשר ודם .וכל כוונתנו הייתה לטובה
ובזכות זה יצאה ממנו שלשלת המלוכה".
והוסיפו ואמרו ,כי מאחר שדיברתי עליהן
בזלזול ,עונשי יהיה כעונש המרגלים ,אשר
ולשוני
מפיהם,
השתרבבה
לשונם
תשתרבב ותתנפח בחולי משונה עד מיתה.
האיש סיים את סיפורו ,ואז הסב את פניו
לקיר ונפטר .נרעש רבי משה למשמע
הדברים ואמר ,כי ניכרים דברי אמת.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
העלון מוקדש
לעילוי נשמת

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

מרים בת שרה ע"ה

משה בן גורג'יה
ז"ל 1/4

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה –
ׁשֹואל
ׁשיב ּבַ ֲ

פ ַ
ס ִ
מר
הע ֹ ֶ
ירת ָ
ְ

ההלכות מוקדשות לעילוי נשמת משה בן גורג'יה ז"ל
בימים האלה שסופרים "ספירת העומר" ,האם מותר להסתפר או לשמוע מוזיקה?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
ימי ספירת העומר ,שבהם אנו נמצאים ,הם ימי אבל לאומי על אותם עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא ,שנפטרו
בקיצור ימים ושנים .לכן אנו מחמירין על עצמנו ונוהגים דיני אבלות כגון :שלא מתחתנים ולא שומעים מוזיקה וכן אין
מסתפרין ,עד היום שבו פסקו מלמות ,שהוא ל"ג בעומר ]הספרדים מחמירים עד ל"ד בעומר לעניין נישואין ותספורת[.
אולם ,אם יש סעודת מצווה ,כגון ברית מילה או בר-מצווה ,שהוא היום בו מלאו לנער יג' שנה ,מותר להשמיע מוזיקה .לעניין
תספורת הראש וגילוח הזקן יש להחמיר לגבי גברים ,שלא לגלחו כלל .אולם נשים מותרות בתספורת  -וכן לילדים קטנים אין
איסור .אדם שמוכרח להתגלח ,מכל סיבה שהיא ,מוטב שיתגלח בערב שבת לכבוד השבת )ובכל מקרה יעשה שאלת רב(.

ירה עַ ל ַ
ׁש ִ
הּפֶ ה
מ ָ
ְ
פעם חזר הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל בבוקרו של יום השבת מבית הכנסת לביתו אחר תפלת ותיקין  -ואחרי לימוד
ממושך של כשלוש שעות עם חברותא .הוא צעד ברחוב העיר ,כשהוא ממשיך לשוחח בדברי תורה עם החברותא .והנה
לפתע ניגש אליהם אברך ומבקש לשאול את רבינו שאלה בלימוד.
רבי אברהם נענה ברצון .אך האברך ביקש ,שימתינו לו עד שיברך את 'ברכות התורה' )כידוע אסור לדבר בדברי תורה קודם ברכה
זו( ,לפיכך נעמד רבינו בצד והמתין שיברך .לאחר שסיים לשוחח עם אותו אברך והמשיכו שניהם לדרכם ,התבטא החברותא

בזחיחות הדעת" :אנחנו ב"ה ,הספקנו כבר ללמוד שלוש שעות ,ואילו אותו אברך רק עכשיו בירך ברכת התורה" .תגובתו של
רבי אברהם על דבריו הייתה מיידית ונוקבת" :עובדה זו נכונה! אבל אנחנו דיברנו גם לשון הרע )למעשה הצדיק התכוון
בגנות האברך( ,והוא לא!".

ׁשל ַ
גה
הבְ לָ ָ
ּכ ֹ ָ
חּה ֶ
יום אחד ,כאשר יצא הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל )ראש ישיבת 'באר יעקב'( מהיכל הישיבה ,ניגש אליו תלמיד וסיפר לו
על עוול עצום ,שגרם אדם אחד במעשיו כלפי ראש הישיבה וגם כלפי הישיבה .רבי משה שמואל נותר שליו ורגוע .הוא
המשיך לפסוע בשתיקה לכיוון ביתו ,כאילו לא אירע מאומה ולא סיפרו לו דבר מהנעשה על ידי אותו אחד.
המשיך אותו בחור וסיפר בסערת רגשות ,כי האדם ההוא,שגרם את העוולות ,נמצא כרגע בישיבה  -וזאת על מנת להמשיך
במעשיו הנלוזים והוא ממשיך לגרום צער ונזק לראש-הישיבה .כאשר שמע זאת הרב שפירא ,נעצר ,וביקש מהתלמיד שירוץ
ויביא לו מהיכל הישיבה ספר מסילת ישרים .במהירות ניגש התלמיד לישיבה וכאשר הביא את הספר לידי ראש הישיבה,
פתח אותו באחד הפרקים המדברים בגנות הכעס והחל קורא ומשנן לעצמו בנעימה וברטט מספר פעמים .לאחר מכן סגר
את הספר ושוב לא הגיב יותר על עניין זה ,שסיפר לו התלמיד.

ת ַ
ִ
ּׁשבּות ּבַ ּזּולַ ת
ח ְ
ה ְ
בליל שבת גשום ,מטרות עוז ניתכו ארצה ,רעמים הרעידו את החלונות ,וברקים הבזיקו מבעד לתריסים המוגפים ,בשעה
שהגאון רבי יונה יוסף ארנטרוי זצוק"ל רבה של קהילת עדת ישורון בבני ברק גמר את סעודת השבת ,קם ממקומו ,התעטף
במעילו ופנה לצאת מן הבית" .לאן" שאל הבן" ,לאיפה אבא הולך"? והרב עונה "פלוני עושה 'שלום זכר' בביתו לרגל לידת
בנו"" .אבל" ,המשיך הבן" ,הרי כמעט אינך מכיר אותו ,אין הוא אלא תושב השכונה ,ובכלל ,במזג אוויר כזה מי יוצא
מהבית?".
"היא הנותנת" השיב הרב לבנו ,כשהוא רוכס את כפתורי המעיל ומגביה את צוארונו" ,אם מזג האוויר היה נוח ,ספק אם
הייתי הולך ,אבל במזג אוויר כזה ,כשיש גשמים ורוחות ,ברקים ורעמים ,קרוב לוודאי שמכריו יימנעו מלבוא ,והרי הוא הכין
"כיבוד ושתיה" בבית ,ומחכה"...
מְ נּוי ִים
הַ קְ ָּדׁשַ ת הֶ עָ לֹון
לִ ׁשְ אֵ לֹות ּבַהֲ לָ כָה
לשאלות נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב
אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים ּפִ נְחָ סִ י
052ּבְטֵ ל' 052-6329144

פניני עין חמד |

נִּתָ ן לְ הַ קְ ִּדיׁש אֶ ת הֶ עָ לֹון לְ עִ ּלּוי נִׁשְ מַ ת ,לִ ְרפּוָאה ׁשְ לֵ מָ ה ,לְ הַ צְלָ חָ ה ,זִּוּוג הָ גּון,
חֲ ז ָָרה ּבִתְ ׁשּובָה וכו" -נָא לִ פְ נֹות לְ לִ יאֹור בטל" 0504-115673
ּכְתֹבֶת הַ ּמַ עֲ ֶרכֶת :עֲ בּור לִ יאֹור עַ צְמֹון ,רח' הַ ּב ֹׂשֶ ם 26א ת.ד 83375 .מְ בַּׂשֶ ֶרת צִּיֹון .מִ ּקּוד 90805
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לְ ַקּבָלַ ת הֶ עָ לֹון חִ ּנָם ַ
ּבemail-
מִ ֵ
ידי ׁשָ בּועַ ׁ ,שְ לַ ח אֶ ת ּכְתֹובְתֶ ָך אֶ ל:
PnineEH@gmail.com

2/4

אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְ ָאכִים-

ַארי ֵה לֵ יּב צִי ְנץ זצ"ל
הָ ַרב ְ

הרב אריה לייב צינץ זצ"ל הידוע בכינוי מהרא"ל ו'הגאון מפלָאצק'  -נולד בשנת ה'תקכ"ח
) (1768בעיירה פינטשוב שבפולין .בילדותו נתייתם מאביו וכפי הנראה גדל בבית דודו ,ששם
משפחתו היה 'צינץ' .בנעוריו נסע לפראג )צ'כיה( ובגיל  18התפרסם כעילוי .בשנת ה'תקנ"ג )(1793
עבר לפרשבורג ובשנת ה'תקנ"ה ) (1795החל לכהן כאב"ד בפלוצק )פולין( .ומכל העולם הופנו אליו
שאלות הלכתיות.
במשך כשנתיים כיהן כאב"ד בצ'כנוב .בהמשך כיהן כרב ואב"ד בערים נוספות :טשכנוב ,מאקובי,
נאשלאסק ,פולטוסק .בשנת ה'תקפ"ח ) (1828עבר להתגורר בוורשה עצמה .שם סירב לכהן
כאב"ד .ייסד ישיבה ותלמידים רבים נהרו אליה .שימש כרב ,דיין ,פוסק ומחבר ספרים תורניים
רבים .גאון בנגלה ובנסתר .חריף .בין גדולי הדור ששיבחוהו והעריצוהו :הגאון ר' יחזקאל לנדא
)בעל ה'נודע ביהודה'( ,ר' עקיבא איגר .נפוץ היה כינויו ר' לייבוש חריף .לפני פטירתו הבטיח כי מי
שישתדל בהדפסת ספריו -יהיה הצדיק למליץ עבורו אם יהיה לו זכות .ואכן ,רבים מהתורמים
להוצאת ספריו רואים ישועות מופלאות .באשדוד הוקם "מכון מהרא"ל צינץ" להוצאת ספריו .נפטר
ב-ג' אייר ה'תקצ"ג ) (1833בעיר מאקובי .חי כ 65-שנים.
אביו :ר' משה אייבשיץ .בנו :ר' אהרן .חתניו :ר' אברהם שיסקס מבריסק ,ר' אורי פיבל מרגלית
ור' מאיר צ'כנובר .מתלמידיו :אדמו"ר ר' יצחק מאיר אלתר מגור )בעל 'חידושי הרי"ם'( ,ר' אברהם
לנדא מטשכנוב )בעל 'בית אברהם'( ,ר' יעקב גזונדהייט )רבה של וורשה ומח"ס 'תפארת יעקב'(,
ר' שמואל אבא מזיכלין ,ר' אהרן שמחה פיליצר מגומבין )בעל 'רשפי אש'( ,ר' יוסף פרנקל מפלונסק.
מספריו• :איילת אהבים -מסכת כתובות •גרש ירחים -מסכת גיטין •גור אריה -חולין •יעלת חן-
שו"ת ש"ע אבן העזר •מעייני החכמה -מסכת ב"מ •פני אריה •שמחת יום טוב -מסכת ביצה •גט
מקושר -הלכות גיטין •חידושי מהרא"ל -יורה דעה •טיב חליצה -הלכות חליצה •טיב קידושין-
שו"ע הלכות קידושין •יין המשמח -הלכות יין נסך •מגן האלף -הלכות פסח •מקצוע בתורה-
הלכות הלוואה •שם חדש -הלכות חדש •משיבת נפש -שו"ת •מהרא"ל -שו"ת •ברכת השיר-
הגדה של פסח •מלא העומר -על התורה •קומץ המנחה -דרשות

להלן סיפורי ישועות ,שנשלחו להנהלת מכון מהרא"ל צינץ לאחר שזכו לתרום לשם הוצאת ספרי הצדיק :ב' ו .מנתניה התקשרה לספר ששבוע
לאחר שהתחילה לתת את ההוראת קבע שתרמה כדי למצוא זיווג לבנה ,הגיעה הצעת השידוך ,שאכן התגשמה בסוף .גם אחד
האדמורי"ם החשובים שליט"א המליץ למשפ' ח .לתרום למכון ,לאחר שבנם התעכב זיווגו זמן ארוך ,ובתוך שבועיים מיום התפילה על הציון
התארס בנו.
רבים גם זכו בזרע בר קיימא לאחר שנות המתנה וציפיה רבות ,כך משפחת א .לא זכתה להיפקד שנים רבות ,והסבתא גב' אסתר שמעה על
הסגולה והמליצה להם לתרום ,ואכן נפקדו באותו החודש ונולדה להם בת בפורים וקראו שמה אסתר על שם הסבתא ,שגלגלה לפיתחם את
הישועה .עוד תורמים התקשרו לבשר על פקידתם בתאומים לאחר  17שנה! שהיה ביתם ריק סוף סוף זכו בישועה ,וכן רבים נוספים.
הרב ב .שליט"א נסע לחו"ל לגיוס כספים עבור הכולל שהוא עומד בראשותו .לפני הנסיעה תרם סכום כסף להצלחה ,וכשהגיע לשם נודע לו,
שהגביר פטרון הכולל התורם העיקרי הפסיד השנה סכומי עתק ואין לו מעשרות ,ולא יתן לו כלום .אף על פי כן ביקש להיפגש עם הגביר
ותאריך הפגישה נדחה מיום ליום על פי בקשת הגביר עד שבסוף נקבעה לו פגישה והגביר למרות מצבו הדחוק נתן לו תרומה כפולה!
כשראה את תאריך הפגישה לבו החסיר פעימה ,התאריך היה ג' אייר ,יום פטירת רבינו זיע"א ,ויהיה לפלא!
אם אחת התקשרה למכון לספר ,שתרמה סכום בשנה שעברה לאחר שבנה לפתע החל להדרדר בלימודיו ,בטענה שאינו מיושב ואין לו חשק
ללמוד ,ומיד לאחר שתרמה פתאום הרגיש הילד ישוב הדעת כמקודם וחזר ללמוד ביתר שאת ,וכמובן מאז ועד היום היא תורמת בקביעות
ורואה נחת מילדיה ב"ה.
מספר התורם י.ק .מפתח-תקווה ,שיש לו הוראת קבע למכון ,ובשנה שעברה לקראת ההילולא הכין את ה"פיתקא" בה רשם מספר שמות של
אנשים המצפים לישועה כל אחד בעניינו .משום מה נשתכח הדבר ממנו ולא שלח את הפיתקא ,לאחרונה הם מצאו את הפיתקא בבית מונחת
בארון הספרים .הוא ומשפחתו עברו על כל שמות האנשים שהיו רשומים שם ,ולמרבית הפלא ,הם שמחו להיווכח ,שבמהלך השנה
האחרונה ברוך ה' כולם נושעו!
משפ' ס .מנהריה ,לא זכו להיפקד בילדים שנים ארוכות .בהיותם מבאי ביתו של הצדיק רבי דוד אבוחצירא שליט"א ,הוא ייעץ להם "תשתדלו
בהדפסת ספרי המהרא"ל צינץ" .הם נדבו סכום להדפסת אחד מספרי המכון ,בהידור רב ,והפצתו חינם בבתי המדרש .משפחת ס .לא
הסתפקו בכך ,אלא זיכו איתם עוד כמה מבני המקום ,שחפצו גם הם ב"מליץ יושר" מלמעלה .והנה הגיע היום הגדול ,תקופה לאחר שהתחילו
לסייע למכון ,והם נושעו בבן זכר .אנשי המכון השתתפו בשמחת הברית כאורחי הכבוד ,והצדיק רבי דוד אבוחצירא שליט"א כובד בסנדקאות.
משפ' ת .המתינה אף היא שנים לא מועטות לבשורות טובות ,שמעה את דבר הישועה ,ונדרה אף היא ב-ג' באייר ביום ההילולא של מהרא"ל
צינץ ,סכום להדפסת הספרים ,ונערכה עבורם תפילה ליד ציונו הקדוש בפולין .לאחר כתשעה-חודשים התבשרו כולם על לידת הבת בשעה
טובה .כאשר התקופה לוותה בניסים גלויים בכל ענייני הבריאות .כולם הרגישו במוחש ,איך יש להם "מליץ יושר" מלמעלה לאורך כל הדרך
ירון .ד מרחובות כותב בהתרגשות רבה לאחר שציפה שנים רבות לילד ,בדיוק כאשר חתם על הוראת קבע למכון  -כעבור פחות משנה חבק
בן .כאשר בישר למשפחתו וכל סביבתו על הנס הגדול ,אחד החברים גם הם זוג שהמתינו זמן ניכר לזרע של קיימא ,מיד חתמו גם הוראת
קבע ,ואף הם למרבה הפלא נושעו מיידית! "אין לנו מילים לתאר את השמחה והאושר שאנחנו חשים ורצינו לכתוב לכם זאת!".
לטובת הקוראים הטלפון למכון לצורך תרומות וישועות08-8648989 :
פניני עין חמד |
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להלן סיפור מופלא ,שעובד מתוך הספר "ברכי נפשי",
דברים הנאמרים בשם הרב הגאון יצחק זילברשטיין רבה
של רמת-אלחנן בבני-ברק וקובצו ב"ה באמצעות הרב
מיכאל צורן הי"ו ,ויש בדברים אלו ללמדנו רבות על לשון
הרע ועל העובדה ,כי לעיתים משמים שולחים איתותים
לאדם ,כדי שיעשה חשבון נפש וימצא אלו דברים
דורשים תיקון ועליו לתקנם .וכך סיפר הגאון שליט"א:

כי ינתקו את הנורה מלוח-המכוונים .וכי הבעיה,
שהתעוררה ברכב שלו תיפטר? הרי ללא ספק ,שהמצב רק
ילך ויחמיר! ואדרבא ,ייתכן בשל כך שהנזק אף ישפיע על
רכיבים נוספים ברכב .המנוע עלול להתחמם חלילה ,למשל,
עד שהרכב ייתקע לגמרי ולא ימשיך יותר בנסיעתו ,ומלבד
זאת גם נוסעי הרכב ייכנסו לסכנה רבתי ,כאשר מתעלמים
במפגיע מן הבעיה.

הגיע אליי אברך מבוהל עד עמקי נשמתו ,כשהוא מספר
על תופעה מוזרה עד מאוד המתרחשת בביתו מזה מספר
ימים .תופעה זו גורמת לחרדה לו ולבני ביתו ואינם מוצאים
לה פתרון .וכך סיפר האברך" :ציפור גדולה נכנסת אלינו
לסלון הבית ,וכשאנחנו מסלקים אותה היא יוצאת ,אבל
בתוך דקה או שתים ,היא חוזרת בשנית .שוב אנחנו
מגרשים אותה ושוב היא חוזרת .כך יום ,יומיים ,שלושה
ימים ויותר".

כל מציאותה של נורה זו ,היא כדי להתריע בפני הנהג על
תקלה שיש למנוע הרכב ,והפתרון האחד והיחיד העומד
בפני הנהג הוא – להעמיד את הרכב בצידי הדרך ,ולבדוק
את תקינות המערכות שברכב .ואם הוא עצמו אינו יודע
לעשות זאת ,עליו להזעיק איש מקצוע או לחילופין לקרוא
לרכב גרר ,שיגרור את הרכב אל המוסך ושם יטפלו
בתקלה".

"הציפור עצמה אינה מפחידה אותנו" ,מספר האברך" ,אבל
ברור לנו ,שהיא נשלחה מן השמים ,כדי לרמוז לנו דבר
מה .ואין אנחנו יודעים ,ולו קצה חוט ,מהו הרמז והסימן
שהיא מביאה עמה בכנפיה .והראיה ,שציפור מטבעה
פחדנית ומתרחקת מבני-אדם ,מחשש שיתפסוה .ואילו
אצלנו -היא חוזרת שוב ושוב".
"בשלב מסוים" ,הוא ממשיך ומספר ברטט" ,חשבנו שאולי
כדאי להפטר ממנה לעולמים ובכך להירגע מן המתח שהיא
גורמת לנו בבית" .כששמעתי את הדברים האלו יוצאים
מפי האברך ,אמרתי לו" :הרי אתה עצמך אומר שיש לך
הרגשה שהציפור הזו נשלחה מן השמים ,ואם כן ,כיצד
הנך מעלה בדעתך פתרון שכזה להרוג את הציפור? וכי
אם תהרגנה ,תתפטר ממנה ומהרמזים ,שהיא מביאה
עמה בכנפיה?!".
והמשכתי והסברתי לו" :למה הדבר דומה? אדם הנוסע
ברכבו ,ולפתע נדלקת לו נורה אדומה בלוח המחוונים
שלו .כיוון שרק לפני פרק זמן קצר ,הוא רכש את הרכב,
עדיין הוא אינו בקי בכל סימני הנורות ,ואינו יודע אל נכון,
מהו הרכיב במכונית העומד לפני קלקול כל שהוא,
שבעטיו נדלקת המנורה.
הוא ממשיך לנסוע ומתעלם במפגיע מהבעיה ,והנורה הזו
כבה ונדלקת מולו שוב ושוב .והפעם ביתר תכיפות .מה
שמשתמע ,כי התקלה שיש ברכב רק מחמירה והולכת.
הדבר הזה מרגיז את הנהג ,ומפריע לו לנהוג בשלווה
ומטריד את מנוחתו.
עכשיו נעצור לרגע ונחשוב :אם הנהג ייגש למוסך ויבקש,
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
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הציפור משמשת כתזכורת ,גם במקרה של אותו אברך .הרי
עושה רושם ,שהציפור הזו נשלחה מן השמים כדי
להצביע על תקלה רוחנית כל שהיא הקיימת בביתם .ואם
כן ,בוודאי ,שהריגתה של הציפור ,ברור ,שלא תסייע להם
במאומה בתיקון הבעיה.
"אם כן מה עליי לעשות?"  -שאל האברך ,כשענן דאגה
מכסה את פניו .פתרון לתעלומה המסתתרת מאחורי ביקור
הציפור שחודרת שוב ושוב לבית ,ניתן למצוא בתרגום "יונתן
בן עוזיאל" ,לקמן בפסוק יג .התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל
זיע"א ,מתקשה בעניין מסוים :מדוע מצווה התורה בעניין
המצורע לשלוח את הציפור השנייה ולא לשוחטה ,כפי
שעושים לציפור הראשונה?
והוא מתרץ ומסביר :מכיוון שהמצורע נענש בגין לשון הרע,
שהוא דיבר ,שילוחה של הציפור השנייה נועד להזכיר לו
את חטאו ,שאם הוא ישוב לכסלו ,חלילה ,וימשיך לדבר
לשון הרע – תחזור אליו הציפור בשנית ותזכיר לו את
הטראומה הגדולה ,שהייתה מנת חלקו בתקופת היותו
מצורע.
לכשייזכר האדם בכך ,שהוא ישב מחוץ למחנה לבד וכולם
התרחקו ממנו -יש סיכוי רב ,שהוא ישפר את דרכיו ויפסיק
לדבר לשון הרע .הציפור החיה משמשת ,אפוא ,כתזכורת,
שאם ישוב וידבר לשון הרע  -היא תחזור לביתו ותזכיר לו
את הדבר .האברך שמע את הדברים ,ולאחר שעשה
חשבון נפש מעמיק בביתו ,הסכים ,שאכן בביתו מדברים
לשון הרע .הוא קיבל על עצמו להתחזק בדבר ולא לדבר
לשון הרע ,והפלא שבדבר הציפור עזבה את ביתו ולא
שבה אליו עוד.
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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אשה כי תזריע וילדה זכר (יב ,א)
י"ל ע"ד מוסר דאחז"ל אפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה ע"ש פ"ק
דגיטין ובזכות זה זוכה לפרנס אחרים משלו בלי ספק וידוע כי המקבל נקרא נקבה
והמשפיע הוא הזכר וידוע ג"כ כי זריעה הוא הנתינת צדקה ע"ש זרעו לכם לצדקה,
וזהו אשה כי תזריע פי' עני המקבל צדקה אשר יזריע ג"כ ויתן צדקה אזי יולד מזה
שיהי' זכר שישפיע לאחרים.
(חתם סופר)
זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה (יב ,ז)
פסוק זה מופיע באמצע הפרשה ,לאחר קרבן יולדת עשירה ולפני קרבן יולדת
עניה ,שואלים המפרשים ,לכאורה היה צריך לכתוב פסוק זה בסוף הפרשה ,ולמה
מופיע כאן?
ומתרץ בכלי חמדה ,עפ"י דברי הגמ' "כל הלומד תורת עולה כאילו הקריב עולה",
וביולדת עניה ,כשיוצאת על ידי אמירה ,יכולה לומר תורת קרבן עשיר ולכן מופיע
כאן הפסוק "זאת תורת היולדת" שהרי גם יולדת עניה שייכת בפסוקים אלו של
קרבן עשיר ,באם אין ביהמ"ק ויוצאת ידי חובתה באמירה.
(פרדס יוסף)
בשם כ"ק אדמו"ר מהר"ש מבעלזא ז"ל איתא שאמר ליישב הערה זו למה נאמרה
זאת תורת היולדת אחרי יולדת עשירה ,ולפני יולדת עני' ,לומר זאת תורת היולדת,
מן הדין ומן המשפט ראוי שהיולדת תהי' עשירה ,שלעמך ישראל יהי' פרנסה
ברווח ,זהו מן הסתם .אבל אם יארע ולא תמצא ידה די שה ,אז ישנו הפרשת של
יולדת עניה.
(דף על הדף ע"מ שקלים)
וראהו הכהן וטמא אותו (יג ,ג).
וברש"י "יאמר לו טמא אתה".
כידוע שאין הנגע מטמא עד שלט יאמר עליו הכהן "טמא" .ואפשר ליתן טעם
בדבר שהרי הנגע בא על עוון לשון הרע ,האדם המדבר לשון הרע אינו שם על ליבו
את משמעות וגודל חומרת הדיבור ,ובזה רואה הוא כי אמירת הכהן היא היא
המטמא אותו וזה יבין שגם מילותיו שלו הם שטמאוהו ,ורואה בזה את כח הדיבור
וידע להיזהר בזה.
(טעם הצבי)
וראה הכהן וגו' וטהר את הנגע כלו הפך לבן טהור הוא וביום הראות בו בשר חי
יטמא( ,יג ,ג)
יאמר ע"ד מוסר כי המצורע הוא מושרש בחטאים אשר בחבורתו יזיק אנשים
ללמוד ממעשיו כאשר יתבאר עוד ע"כ הרחיקו התורה מעל גבול ישראל וגרשו
ממנו אל מחוץ למחנה ,והנה אמנם הרשעים הגדולים המפורסמים ברשע לא יזיק
כ"כ בחבורתם כי ישמרו מהם אנשים צדיקים וטובים ולא ימשכו אחריהם ואינם
צריכים הרחקה כ"כ משא"כ אותם שאינם תוכם כברם מראים עצמם צדיקים והם
רשעים גמורים עליהם אמרו חז"ל [יומא פ"ו ע"ב] מפרסמים החנפים מפני ח"ה
והם צריכים הרחקה יתירה ,וע"כ אמר פה הנגע אשר כלו הפך לבן וניכר ונודע
רעתו בקהל הגם כי רע הוא לעצמו וע"כ קראו נגע מ"מ טהור הוא ואינו טמא
לטמא אחרים ואינו צריך שילוח ,אך וביום הראות בו בשר חי פי' ביום שיתחיל
להראות עצמו כצדיק ואיש חי אז יטמא.
(חתם סופר)
ואם בהרת לבנה היא וגו' ועמוק אין מראה מן העור( .יג ,ד)
פירש"י ,לא ידעתי פירושו ,כי קשה לו שהרי פירש בפסוק שלפניו "ומראה הנגע
עמוק מעור בשרו" ,שכל מראה לבן עמוק הוא ,כמראה חמה עמוקה מן הצל ,ואיך
אמר כאן שאין מראה עמוק מן העור?
והרב ר' מאיר מרוטנבורק פי' ,שכך פירוש הפסוק :ואם בהרת לבנה היא בעור
בשרו ועמוק ,כדרך כל דבר לבן ,ועוד מוסיף הכתוב ואומר" :ואין מראה מן העור",
תחלת דבר הוא ,פי' שהוא עמוק מחמת הלובן ואין מראה מן העור ,והטעם מורה
על זה הפירוש( .שכן "פשטא" מראה על עצירה והפסק)
(הטור הארוך)

פרשת תזריע מצורע תשע"ז



ולכן בברכת המילה מסמיכים אנו את היצירה עם המילה ומברכים " -אשר קידש
ידיד מבטן וחוק בשארו שם" .כלומר :שקדושת היהודי מתחילה עם יצירתו בבטן,
שכבר אז קודש והופרש להיקרא "ידיד" ומסתיימת בשעה ש"חוק בשארו שם",
לסוף שמונה ימים בעת המילה.
זוהי גם ההרגשה הממלאת כל לב יהודי באשר לבו לב מרגיש ,וכך חי עם ישראל
לדורותיו בהרגשה מרוממת זו .הבה ונראה מעט על רוממות הנפש של עם
ישראל.
סכינה חריפא של אם יהודיה
מעשה נורא היה בעת הובלת היהודים לגיא ההריגה על ידי הצורר ימ"ש .קבוצה
גדולה הלכו בבוץ ,ביום חורף ,קר וקשה ,ובתוכם צעדה אשה במצעדת המוות,
לעבר תאי הגזים ,והמשרפות.
איש אחד שניצל סיפר אח"כ ,כי באמצע הדרך לפתע החלה האשה לצעוק "סכין!
סכין!" ...למי יש סכין?! ,וכולם סברו שרצונה לאבד עצמה לדעת ,וכמובן שלא
חשו לצעקותיה וניסו להרגיעה ולהסביר לה שאסור להתאבד וכו' אבל היא בשלה
"סכין! סכין!".
הארור ימ"ש שאל מה פשר הצעקות ,והשיבו לו שאשה רוצה סכין בכדי להרוג
את עצמה ,הגיב בחיוך  -טוב מאוד ,והוציא סכין חד ונתן לה ,וכשעיני כולם
מביטים ,ראינו לפתע איך שהיא שולפת מתוך חיקה תינוק ,ובעוד הסכין בידה
מיהרה למול אותו והשיבה את הסכין לאותו ארור.
ואז הסבירה שבדיוק היום הוא יום השמיני ללידתו ,ורצתה שיישרף יחד עם כולם
כשהוא נימול ולא ערל .ושלפיכך התנהגה בעורמה כזו בכדי שיתן לה סכין!!
והדברים נוראים ומרטיטים על מה וכיצד חשב מוחם של האמהות היהודיות,
רגעים ספורים לפני המוות שלה ושל בנה!!
מי כעמך ישראל
מעשה נוסף אשר גם הוא נורא הוד ,וגם הוא על ה"אמא היהודית" של עם ישראל,
שמעתי מיהודי שהגיע מרוסיה מהתקופות הקשות ,בהם כל עשיית ברית מילה
או אפי' השתתפות בברית מילה הייתה כרוכה בסכנה נוראה של גלות ועונשים
קשים.
ומפני זה היו עושים בריתות רק בחשאיות גמורה ,ולא היו מזמינים אלא קומץ של
מנין יהודים חשאים שסמכו עליהם ועל שתיקתם ,ואותו אדם ,ששח לי את כל
המעשה ,ה יה מבין "הנאמנים" שהיו מוזמנים בסתר לבריתות.
פעם בא קצין אחד ,מספר אותו יהודי ,והזמין אותנו לברית שתערך למחרת,
במקום פלוני בשעה פלונית ,והדריך אותנו איך להיכנס למקום ההסתר.
ואכן נכנסנו ועברנו כמה חדרים עד בואנו אל מקום המסתור ,שם הכין מראש
בחגיגיות ,שולחנו ת מלאים כל טוב ,והשמחה הייתה שלמה ללא חשש מכל
הנעשה בחוץ.
והנה עם תום הברית מיד כשהושב הילד לאמו נשמעה זעקה ,ולב כולנו יצא מפחד
 האמא התעלפה!בחרדת לב ,המתינו כולם כמה רגעים עד שהצליחו לעורר את האמא ,ואז אמרה
שאפשר להירגע לא קרה כלום ,ומה שהתעלפה היה משום שהתינוק כבר היה
כעת בן שנה ,ורק היום זכתה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ,ובמשך כל השנה
התגברה ונשכה שפתיה שלא לנשק את בנה הערל.
ותיכף לאחר הברית נתתי לו את הנשיקה הראשונה מאז שנולד ,ומרוב התרגשות
התעלפתי ,וזה הכל  -סיימה בפשטות - .מי כעמך ישראל!


טהרת מידותיו של בן תורה
וביום השמיני ימול בשר ערלתו ,ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה
(י"ב ,ג'-ד')
רבו הפירושים בפסוק זה ,שבאים לבאר מדוע בתוך פרשת הלכות טומאה,
מוסיפה התורה באמצע ומזכירה את עניין ה"מילה".
ניתן להוסיף בדרך דרש ,בהקדם מה שאמרו חז"ל (סוכה נ"ב ).שבעה שמות יש לו
ליצה"ר .הקב"ה קראו "רע" שנאמר "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" ואילו משה
רבינו קראו "ערל".
 מאוצרות המגידים 
ויש להבין מדוע שינה משה רבינו את שמו ל"ערל" ,שהוא פחות גרוע מ"רע" ,שכן
וביום השמיני ימול בשר ערלתו (י"ב ,ג')
ב"ערל" יש תקנה ,וכן פחות גרוע משמות קשים אחרים שמנו שם חז"ל?
סמיכות הדברים של פרשת מילה ,וכתיבתם בתוך פרשת יצירת האדם ,מלמדת לאחר מתן תורה  -נקרא היצה"ר ערל
אותנו בפשטות ,כי במצוות המילה יש מעלה נוספת משאר מצות מפני שבמצות אלא ,שודאי באמת היצה"ר הינו קשה ו"רע" וכל שאר שמות ומרעין בישין ...אולם
מילה נשלמת ונגמרה יצירתו של כל יהודי ,ומקודם שנימול ,עדיין לא הושלמה כ"ז קודם מתן תורה .אבל משה רבינו שהוריד את התורה לבנ"י ,ובה נאמר "בראתי
יצירתו הראויה.
יצה"ר בראתי לו תורה תבלין" (קידושין ל' ):שפירושו ,שיש תיקון ורפואה לאותה

א

מכה "רעה" הנקראת יצה"ר ,ולפיכך משה רבינו קוראו רק "ערל" כלומר; כערל -
שעדיין לא נימול ,אך יש לו תקנה  -במילה!
ע"י התורה המדות הרעות נהפכים למידות נאצלות
זאת ועוד ,שכשם שבהסרת ערלת הבשר אינו רק מוריד את הערלה ,אלא גם
מוסיף מעלה והשתבחות ,בכך שנקרא מהול ,ומתקדש עי"ז להיות "בן ברית" עם
הקב"ה .כך גם בערלת הלב ,שע"י עסק התורה ועמלה ,אינו רק מסיר את התאוות
 אלא אדרבא  -הופכם להיות תאוות כשרות וישרות של "בן ברית" בעמל התורה!שכן בלי תלמוד תורה ,צריך האדם לדכא ולשבור את תאוותיו ,אולם ע"י העמל
בתורה האדם מתעלה ומתקן את מידותיו ,עד שיכול להופכם להיות מידות טובות
ונאצלות.
ומי שהגיע לידי כך ,אינו צריך לדכא את יצר ההשתוקקות שגורם היצה"ר ,רק יכול
להופכם לטוב .שבמקום להשתוקק לחתיכת דג מלוח  -ישתוקק לחתיכת תוס'...
וכן בשאר המידות והתשוקות.
וכעין מה שפירש המהרש"א בקידושין (שם) במה שאמרו" :כל זמן שהרטיה על
מכתך ,אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך ורחוץ בין בחמין בין בצונן ואין אתה
מתיירא".
ופירש המהרש"א שזה קאי כנגד התאות של העוה"ז שהעוסק בתורה אינו חושש
מהם.
ולפיכך בתוך פרשת טומאת בשר וטהרתו ,ע"י שבעת נקיים וטבילה במי המקוה,
רומזת לנו התורה שכך הוא לגבי טומאת הלב ג"כ .כי יש תקנה לערלת הלב
וטומאת הנפש ,במילת הלב במילת הנפש כיצד? וביום השמיני ימול! "משה" קראו
ערל היינו כאמור ,שניתן למולו בסכינא חריפא של עמל ויגיעת הלימוד!
ואשר זוהי סמיכות הפסוקים ,שבין הלכות הטומאה להלכות "דם טוהר" נכתב
בדין המילה  -לרמוז לנו על מילת הלב ,פלאי פלאים!.
***
לעומת זאת ומאידך גיסא ,יימשך הדרש של "ערלת הלב" בסמיכות הפסוקים
לדיני הטהרה התלויים במקווה .שכך גם הטהרה שבעסק התורה דומה ונמשלת
בדברים רבים לטהרת המקוה.
נמיכות הרוח
הנה נמשלה התורה למים" ,כשם שאין המים מתכנסין אלא במקום אשבורן כך
דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח ולא באדם גבה לב" (רמב"ם פ"ג ,ה"ט;
מהת"ת) כי בכדי להיטהר צריך להנמיך להיכנס בתוך המים ולטבול.
והיינו שבל נטעה לחשוב שניתן להנמיך ולטבול במימי הדעת (כלשונו הזהב של
הרמב"ם סוף הל' מקואות) כאשר לב האדם מפרפר ומתנפח מכל אירה שנדמה
לו שחברו אמר עליו ...או מי שפניו נפוחים מגאווה בעת שנע בפנים נפוחות אל
עבר המזרח ...שטבעם של אלו לצוף על פני המים ולא לשקוע בתוכו...
כללו של דבר ,לא בכרס גדולה ולא ע"י לבישת חלוקא דרבנן זוכים לכתר תורה,
כי כתר תורה נמצא דווקא על הראש ...ועל הראש הנמוך ...וכך כותב הרמב"ם
בהלכות ת"ת:
"מי שנשאו לקיים מצוה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה ,לא יסיח דעתו לדברים
האחרים ולא ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת" (פ"ג ,ה"ו).
ובהמשך "אין ד"ת מתקיימים במי שמרפה עצמו עליהן ולא באלו שלומדים מתוך
עידון ומתוך אכילה ושתיה" (הי"ב שם).
הנה למדנו שצריך שבעה נקיים ולעסוק בתורה יום ולילה וכהמשך דברי הרמב"ם
יעויי"ש .וכשם שאפילו שערה אחת שיוצאת מן המים לא מועיל הטבילה .כך
המסלסל בשערו ומכווץ את פניו להיראות נכבד ,ואפי' בשערה אחת .כבר אין כאן
טבילה!!...
ואפי' לאחר שזכה האדם וכולו טבל ונכנס במים  -במימי הדעת  -יתכן שעדיין אינו
שייך למים ,ואין טהרת לבו ראויה .וכדלהלן.


עולמו של בן תורה
וביום השמיני ימול בשר ערלתו ,ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה
(י"ב ,ג'-ד')
לעיל נתבאר שאחר מתן תורה משה קראו ליצה"ר ערל ,כי בראתי לו יצה"ר בראתי
לו תורה תבלין .שע"י התורה אפשר למול את היצה"ר.
וע"י עמל התורה מהפכים את כל הרע לטוב ,ואשר לכן נקרא היצה"ר ערל כי ע"י
התורה הוא נימול.
ועד כמה צריך להיות שקוע אך ורק בלימוד התורה נלמד מכלב הים ...ונקדים
לבאר פירוש נפלא ששמעתי על מה שכתוב בפרק שירה ,כלבים אומרים "בואו
ונשתחוה ונכרעה" (תהלים צ"ה) מדוע אומרים הכלבים פסוק זה דווקא?
ויש לבאר ולפרש ,בהקדם דקדוק נוסף .שהנה מלשון הפסוק שאומרים הכלבים
"בואו ונשתחוה" נשמע ,כי קוראים המה לאחרים להצטרף לשירתם .ולמי מכוונת
קריאתם זו?
הנה אמרו חז"ל במשנה במסכת כלים (פי"ז ,מי"ג) "כל שבים טהור ,חוץ מכלב
המים מפני שהוא בורח ליבשה" .מדוע נשתנה דינו של כלב הים משאר כל חיות
המים שהעושה מהם כלים אינם מקבלים טומאה ,ורק מהכלב שבים ,העושה
כלים ממנו מקבלים טומאה ,כאשר חיות היבשה?
מפרש הר"ש והרא"ש בפירוש המשנה" :כל מה שיש ביבשה יש בים .וחית הים
ובהמת הים אין אחד מהם בורח ליבשה כשרוצים לצודם .רק הכלב לבדו ,הלכך
הוי בכלל בהמות היבשה ואם עשה מהם כלים מקבלים טומאה" עכ"ל.
מעתה נתפרש היטב ונאמר :שכלב היבשה קורא לחברו  -כלב הים להצטרף עמו
יחד לכריעה ולשירה .שכן שכל חיות הים האחרות ,אינם יכולים להצטרף לשירה

ב

יחד עם החיות שכמותם ביבשה ,וארי היבשה אומר לבדו וארי שבים אומר לבד,
כי מינים שונים המה.
אולם כלב הים מכיוון שבורח ליבשה ,בשעה בשעה שרוצים לצודו הרי דינו נקבע
משום כך ,כחית היבשה .ומעתה מצטרף הוא אל כלב היבשה בצוותא ,ושניהם
אומרים כאחד " -באו ונשתחווה ונכרעה".
מדוע שירת הכלבים בפסוק "בואו ונשתחוה"
ואשר לכן אומרים הם דווקא בפסוק זה התואם לצירופם המיוחד ,לפי שקודם לכן
אומר הפסוק "אשר לו הים והוא עשהו ,ויבשת ידיו יצרו" (תהלים צ"ה) והיינו
הצירוף של עשיית הים והיבשה יחדיו ,שלכלבים המצטרפים משני המקומות,
להם נאה להלל ביחד ולהמשיך "באו ונשתחווה ונכרעה" .וזה נפלא מאוד.
והנה ,דברי תורה נמשלו למים .וטהרת האדם באה ג"כ על ידי טבילה במים.
ונמצא שיכול האדם להיות כל כולו במימי הדעת בים התלמוד יום ולילה כמו כלב
הים שנמצא כולו במים ,אולם אם ייצא לפעמים מהלימוד ,כבר נחשב משום כך
כמי שאינו שייך לים התלמוד ,וככלב הים שנחשב ממין חיות הארץ  -משום
שבורח לפעמים ליבשה ,ואינו שייך למיני חיות המים.
ואם ירצה לומר 'פרק שירה' בבין הזמנים יחד עם עמי הארץ אנשי היבשה ,יכול
גם יכול הוא ...אולם "בן תורה" שלם אינו נקרא ,אא"כ אינו יוצא אף פעם מן
הלימוד!!
הבורח מהתלמוד להינפש ,פניו כפני הכלב
שכן אם נוסיף להתבונן ,נשאל ונקשה מה בכך שקורה שלפעמים יוצא ליבשה,
הרי בודאי שמחוץ ליציאתו לפרקים ליבשה ,כל כולו שייך לטבעם של חיות המים?
וכי מה גרע בכך שלפעמים יוצא ליבשה ,אטו אין עוד מיני חיות מחיות המים,
שיוצאים קצת ליבשה וחוזרים?
אלא שכלב הים אינו רק יוצא ליבשה [כמו חיות המים האחרות] אלא "בורח
ליבשה"! פירוש; שבשעה שרוצים לצודו ונמצא בסכנה ,בשעה זו נגלית בו מהותו
השורשית והשתייכותו האמיתית ,כי מדוע אין הוא בורח אל עומק הים כשאר
חיות ודגי הים ,ומדוע בורח ליבשה .וזהו סימן מובהק שאינו חית המים  -שכל
חיותה אינה אלא במים בלבד.
מאי משמע?
שיתכן והאדם כל חייו בתוך חיי הבית מדרש וכולו אכן במים ,ואפילו שערה אחת
איננו בחוץ .אולם ,בימי בין הזמנים אינו הולך אחרי מקומות הסמוכים ונראים לים
התלמוד ,רק בורח כמי שנרדף מים התלמוד ,וצריך מרגוע לנפשו עמוק עמוק
בהבלי העוה"ז ,ולא שוקטת נפשו עד בואו למלון של עשרים כוכבים ... ...ובורח
עד ההרים המושלגים ... ...בריצה מבוהלת כחץ מקשת  -לתוככי העוה"ז.
א ו למקומות כאלו שאין בנמצא שם לא בהכנ"ס לתפילה ולא ביהמ"ד ראוי
לקביעת עיתים לת"ת לכל הפחות .אין זה נקרא לצאת ליבשה ,רק לברוח
ליבשה!! ...שמתוך אופי וצורת יציאתו ניכר שקשור הוא בטבורו לארץ ,ולחלוחית
שמינה של העוה"ז הפשוט והמכוער ,מקננת בלבו פנימה ,ומוצאת לה פורקן
בשעת מבחן.
וא"כ ,אין איכות חייו בתורה בלבד! ואח"כ גם אם חוזר שוב ללמוד ,אינו אלא ככלב
המלקק מן הים...
הבורח מהתלמוד מוכיח שפניו אל החולין
שכן לצאת מהלימוד מעט בכדי לנוח ולנפוש ,ואח"כ לשוב ביתר שאת וביתר עוז,
מותר ואפשר .אך לברוח מהלימוד ...אין! ולא קיים! כל עוד נשמה באפו!!!
ניתן להוסיף לקח ליסוד זה ,ולבארו במשנה בהירות ,עפ"י מה שאמרו בגמ' (זבחים
נ"ו ).והוא מן המשנה במסכת מעשר שני (פ"ג ,מ"ח) לגבי קדושת הלשכות
הבנויות במקדש.
לשכות הבנויות בתוך הקודש ופניהן אל החול אע"פ שהינם בתוך הקודש דינם
כחול .זאת מכי וון שפיתחם פתוח אל החול .ולעומת זאת ,לשכות אפי' אלו
שבנויות בחול ,אם פניהם אל עבר הקודש ,דינם קודש .ואוכלים שם בשר קדשים
כמו בתוך העזרה .ודין זה נפסק להלכה ברמב"ם (הל' בית הבחירה פ"ו ,ה"ז וה"ח).
מאי משמע?
יש בעה"ב פשוט שמתייגע לפרנסתו וקובע עיתים לתורה ,שאמנם אינו ת"ח ,אבל
בלבו בוערת אהבת התורה .תמיד ישבח את הת"ח ,ורק יחפש להסתופף בצילם,
ועל אהבה זו יגדל ויחנך את בניו וכשיגיע ימי בין הזמנים יקח את הילדים לראות
איך נראה השיעור של ת"ח פלוני ,ואיך מתייגעים בתורה גדולי הדור ,יסוב עמם
בירושלים או בשאר מקומות הקדושים בהיכלי הישיבות או עוד כהנה וכהנה.
הנה ,זה האדם אינו ת"ח ,אבל פניו ולבו אל הקודש! שאיפתו והנאתו היא מכל
תוספת קודש! ועל כן דינו כקודש! ועל כגון אלה אמרו בגמרא מאן דרחים רבנן
הוו לי' חתני רבנן (שבת כ"ג ):כיון שכך מגדל את בניו ,זוכה בבנין רבנן וחתני רבנן.
הנעים מים עד ים בעת המנוחה  -דבר ה' לא ימצאו
אולם מאידך גיסא יתכן ח"ו ההיפך מי ש"בנוי בקודש" היינו שחובש יום יום את
ספסלי ביהמ"ד בישיבות או בכוללים ,אולם פניו אל החול!
ולמשל כשירצה ליתן פרס לילדיו יקח אותם לראות מטוסים בנמל התעופה... ...
או כאמור לעיל שבבין הזמנים יסע לכל שבעת הימים והנהרות שבארץ ישראל...
ואם "נעו מים עד ים ומצפון לדרום"  -ויחד עם זאת " -ישוטטו לבקש דבר ה'" -
בודאי  -שלא ימצאו... ...
כי אמנם בנוי בקודש ,אבל פינו ומסתרי לבו אל החולין .ואם הילדים רואים
שהאבא הנכבד בוער בלבו להידמות לכולם ,ולדקדק בלבושים המתחדשים או
בכורסאות נאות וכדו' ,לבל יתמה מדוע לבסוף אינם ראויים לדבר עמם ב"קדשים
ובטהרות" ואינם ברי אוריין .לפי שדינם חול ואין אוכלים בהם קדשים!!...
ולפיכך כל חיי האדם ,כל שאיפות האדם וכל שמחת האדם ,ואפי' כל מנוחת
האדם ,הכל צריך להיות אך ורק בתורה ובכך יהיה בנוי בקודש פוניו אל הקודש

פלפל ,מל ח ,סוכר ,וכמה פפריקה ושאר תבלינים .הפגישה נערכה והטבח הרוסי
הדריך את עמיתו הגרמני ברשימה מפורטת ,ממש על המילימטר.
נסעו בחזרה .מלך גרמניה מגיע לביתו .ויהי היום ,הגיע מלך פלוני לביקור בגרמניה.
הטבח הוציא תא הרשימה הטמונה באוצרותיו ,ועשה כמו שלימדוהו ברוסיה,
הכל בדיוק מוחלט – בשר ,מלח ,סוכר ,פלפל ,פלאי פלאים .הכניס את הכל בתוך
הקישקע.
התבשיל היה מוכן ,הגישו לסעודה הגדולה ,החלו לטעום .המלך נטל את הסכין
ואת המזלג ,הכניס לפיו חתיכה מהמאכל ,ואבוי! נהיה לו חושך בעיניים .טעם
תפל ,עם ריח נורא .לא ידעו אם זה רעל ,או שלקחו את האוכל מהאשפה...
מיד הורידו הכל מהשולחן ,ובינתיים הביאו לכל המסובים מים לשטוף את הפה
מהגועל שנדבק בהם.
אחרי הסעודה רצה כמעט מלך גרמניה להרוג את שר הטבחים .הטבח התחנן:
"אדוני המלך ,אני יכול להישבע אלף שבועות ,עשיתי בדיוק כמו ששר הטבחים
ברוסיה לימד או תי ,לא שיניתי דבר וחצי דבר .מה אני יכול לעשות שכך קרה?"
המלך הורה לו בזעם" :עכשיו אתה נוסע לרוסיה לברר מה היתה הבעיה והיכן
הטעות".
הטבח שמח עד השמים ,העיקר שלא הורגים אותו .יצא לדרך ,הגיע לרוסיה .שם
סיפר לשר הטבחים של הרוסי" :אוי מה שהיה לנו ,עשיתי את הקישקע,
והמסובים כמעט הקיאו ,הרגישו שאוכלים זבל".
הטבח הרוסי ביקש ממנו" :תביא את הרשימה שלך " .הגרמני הציג את הרשימה
על פיה הכין את הקישקע – אחת ,שתים ,שלוש ,ארבע ,הכל בסדר.
"רגע" ,נזכר הטבח הרוסי" ,כאשר הבאת את המעי למטבח ,מה עשית?"
"מה פירוש מה עשיתי? טחנתי בשר ,טחנתי לחם ,פפריקה ,מלח וסוכר ,ומלאתי
את הכל בתוך המעי".
"אוי ,וי!" ,קפץ הרוסי ממקומו" ,אתה נורמלי?! הלא זה מעי של בהמה! את המעי
צריכים לשטוף היטב ,עם מים רותחים ,ואחר כך להשרות במים עשרים וארבע
שעות ,שכל הטינופת תצא מהמעי והוא יתנקה .אחר כך שוב שוטפים ,עד
שבטוחים שהמעי נקי לחלוטין .רק אז אפשר להכניס את כל המצרכים...היכן
השכל שלך?! – כעס עליו שר הטבחים הרוסי.
יכול אדם להטעין על עצמו את המצוות הטובות ביותר ,אבל אם יכניס אותן בפה
לא נקי ,הוא מקלקל את הכל!
(יחי ראובן)

שאז גם גגותיהן קודש (עיי"ש ברמב"ם) ,ועליו נאמר אשריכם ישראל לפני מי
אתם מטהרים שכולו טובל ושקוע וכל חיותו ממימי הדעת וטהרתו שלמה!
הבה ונשמע במה גדולי ישראל משתעשעים בעת מנוחתם...
גיצי התלמוד בל"ג בעומר
הגאון ר' יוסף שאול נטנזון זצ"ל בעל ה"שואל ומשיב" ,היה מתארח אצל בעה"ב
אחד במקום מרגוע מעת לעת כשהיה נצרך למנוחה .פעם אחת נזדמן לר' יוסף
שאול ,לסור אל מקום הנופש ביום ל"ג בעומר ,כשעמו היום גם כמה דיינים נוספים
מקהילתו שבאו מן הסתם לסעדו ולתמכו.
בעל האכסניה שנכנס להגיש לפני הרבנים כיבוד ודבר מאכל ,ניצל את העבודה
שיום זה הוא יום ל"ג בעומר ,יום ההילולא של ר' שמעון בר יוחאי ,וביקש את שכרו
תוך שהוא פונה לר' יוסף שאול ואומר ,נו ...תאמרו משהו לכבודו של ר' שמעון
בר יוחאי!...
שעשועי ת"ח בעת מנוחתם
חייך ר' יוסף שאול ,ואמר לסובבים ,באו ונמלא את רצון בעה"ב .ופנה אל אחד מן
הדיינים שישב עמו ואמר ,תמנה בבקשה כמה פעמים מוזכר שמו של ר' שמעון
בר יוחאי בכל התלמוד!!
תיכף ומיד ,פתח אותו דיין והחל סופר ומונה בדפי הש"ס מברכות ,שבת ,עירובין
וכ ן הלאה כשהוא מציין בכל מקום היכן מוזכר שמו של רשב"י ,וסופרם אחת
לאחת כשהדבר נעשה בע"פ כמובן מאליו.
הנה כבר אוחז אותו דיין אחרי כל סדר מועד ,וממשיך לתוך סדר נשים ,ור' יוסף
שאול יושב כנגדו בשקט ובדומיה ושומע את המספר ההולך וגדל של הפעמים
הרבות שהוזכר ר' שמעון בש"ס.
והנה כשאחז כבר עמוק בחצי השני של הש"ס התעשת ר' יוסף שאול לפתע ואמר:
'מספיק מספיק'' ...עד כאן' ...כבר חיסרת שלושים ושלושה פעמים כמנין ל"ג
שהוזכר ר"ש ושכחתם למנותו!!...
והחל מונה את כל הל"ג מקומות שבהם שכח הדיין את ר"ש - ,לשמחתו ולהנאתו
של בעל האכסניה שקיבל את שכרו במיטב!!...
הנה לנו כיצד נחים  -בתוך התורה ...ואם בדברים שכאלו מוצא האדם את נפשו
לעת מנוחה ,אין פלא שיודעים את הש"ס עד כדי כך על בוריו!!...
תורתך שעשועי
כך גם זכיתי והכרתי בירושלים ,כמה וכמה ת"ח שבעת מנוחתם ,היו משתעשעים
בפרפראות החכמה ,והיו חודין חידות זה עם זה ,במבואות התלמוד הלוך ושוב.
ולא אשכח את המחזה איך שהגאון ר' שמואל מועד זצ"ל ,ור' יעקב קצנלבויגן
זצ"ל ,ישבו להם לנוח מעט מהמקווה החם שהיה בשערי חסד ,וחדו חידות ,כמה
פעמים מוזכר בש"ס נעל ,וכמה פעמים מנעלים ,או מנעול וכדו'.
והיה ממש תענוג לראות מה זו בקיאות בש"ס וכל אחד היה מונה היכן וכמה,
אשרי עין ראתה כל אלו ,ואוי לעין רואה את כל גגות המוניות עמוסות לעייפה,
במזוודות זו על גבי זו ,ממתינות ודרוכות לנסיעות לשדה התעופה ולחופש...
(לב שלום)



"ואם פרוח תפרח הצרעת" ( יג ,יב).
חז"ל אומרים (במדבר רבה ז ,ה) שהצרעת באה על צרות עין "כשאדם צר עין ואינו
משאיל את כליו הקב"ה משלח צרעת בביתו ומוציא כליו לחוץ ,והבריות אומרים:
פלוני שלא היה משאיל כליו ואומר שלא היו לו כלים ,הרי שהיה לו כלים."...
כשבא השכן ,נוקש על הדלת ומבקש מסור חשמלי  -אומר לו צר העין" :אין לי"...
כשבאה שכנה לבקש סיר  -אומרת אשתו" :אין לי" ...והנה ,רק מגיעה הצרעת ,וכבר
מצוה הכהן להוציא את כל הכלים החוצה .לפתע רואים כולם את המסור החשמלי
ואת הסיר שוכנים אחר כבוד בבית השכנים המסרבים להשאילו...
לפעמים קורה שאדם עושה עולה מסוימת ,והוא סבור שאף אחד לא רואה אותו...
אולם לעיתים ,הוא אינו יכול להתחמק ועליו להתמודד עם ההתנהגות הנלוזה שלו
עצמו ,כפי שמספר המשל שלפנינו:
משל לאדם שהלך ביער ואיבד את דרכו .בעודו תועה בין עצי היער ,הוא מבחין לפתע
בקול גדול ,ורגעים אחדים לאחר מכן מנצנץ רעיון במוחו .הוא קורא לקוף ואומר לו:
"אתה יודע שיש בינינו איזשהו דמיון"...
"לא שמעתי על כך מעולם"  -אומר הקוף " -אבל מה הענין?"
"הסתבכתי" -משיב לו האדם " -אולי תוכל להראות לי את הדרך החוצה?"
"אין בעיה"  -ענה הקוף ,והשנים החלו ללכת בסבך העצים.
לא חולף זמן רב ולפתע נשמעת שאגה אדירה של אריה ,וכעבור רגעים אחדים הם
מבחינים באריה אימתני רץ לכיוונם .האדם החויר כסיד ,אולם הקוף לא אבד את
עשתונותיו .הוא עזר לאדם לטפס על העץ הקרוב שהיה שם ואמר לו" :אל דאגה ,לכאן
הוא לא יגיע"...
האריה העומד למטה התנפל על הגזע ואיים בקול מבשר רעות" :אני רעב ,לא אזוז
מפה עד שאחד מכם ירד"...
"אל תדאג" מניח הקוף יד על האיש הרועד מפחד " -הכל יהיה בסדר".
הזמן חלף באטיות מרגיזה ,שעה ועוד שעה ...הלילה ירד ,והקוף פנה אל האדם" :כעת
לילה ,עלינו לערוך תורנות שינה ,מי יהיה הראשון שיישן?" "לך לישון"  -אומר האדם
 "אני אשאר לשמור ,בין כה וכה לא אצליח להרדם מרוב פחד"...והקוף נתלה בזנבועל אחד העצים ונרדם.
נותר לו האדם לבדו עם הארי שמתחתיו ,מי יודע עד מתי אהיה תקוע כאן ,כמו עלה
לעץ? הרהר בתסכול.
לפתע עלתה בו מחשבה כלשהי :אני אדם ,והוא ,בסך הכל ,קוף ...האריה אמר שהוא
רוצה אחד משנינו ,אם כן  -מי חשוב יותר? הוא עיבד לאט לאט את הרעיון ,ואז נתן
לקוף מכה חזקה והעיף אותו מהעץ ...הקוף התעורר בבת אחת ,וברגע האחרון נתפס
באחד הענפים וניצל מלועו הפעור של האריה.
כעת לא ידע האדם היכן לקבור את עצמו מרוב בושה ...מה יעשה? הוא לא העז להרים
את עיניו אל הקוף ,מצילו היקר ,אשר הוא השיב לו רעה תחת טובה ..בלית ברירה חבק
את הענף שעליו ישב ונרדם.
שעות אחדות לאחר מכן ,העיר אותו הקוף ואמר לו" :קום ,האריה הלך" ...הוא עזר לו
לרדת למטה ,והראה לו את הדרך לצאת מן היער ולהגיע לישוב בני אדם.
מתחיל האדם ללכת ,וכעבור רגעים ספורים הוא חש בטפיחה על שכמו .הוא מסתובב
לאטו ,הקוף עומד שם ואומר לו" :עשה לי טובה ,ידידי ,כשאתה מגיע לשם ,אל תספר
לאף אחד שיש בינינו דמיון"...



וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות (יד ,ד)
פי רש רש"י" :לפי שהנגעים באין על לשון הרע ,שהוא מעשה פטפוטי דברים,
לפיכך הוזקקו לטהרתו צפרים ,שמפטפטין תמיד בצפצוף קול".
על עוון לשון הרע אמרו חז"ל (ערכין טו ,ב) "אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן
זמרא ,מאי דכתיב' :מה יתן לך ומה יוסיף לךלשון רמיה'? אמר לו הקב"ה ללשון:
כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטל ,כל אבריו של אדם מבחוץ ואתה מבפנים,
ולא עוד ,אלא שהקפתי לך שתי חומות ,אחת של עצם ואחת של בשר".
אשאל אתכם ,מורי ורבותי :וכי שני השומרים הללו הם אכן גדרים ,המקשים על
האדם לדבר? אם אין שיניים קל יותר לדבר? אם עושים גדר של אבנים ושל ברזל
– ניחא ,אי אפשר להיכנס ,אבל הגדרים האלו שהקב"ה ברא ללשון – איזו גדר
הם?! אם מישהו יעשה גדר מנייר שהגנבים לא יכנסו – זו גדר?!
וודאי הכוונה ללמוד מוסר מאותו 'חומות' ,שאדם ילמד וישכיל ויתבונן – תראו
כמה מוחבאת הלשון פנימה ,כמה היא זקוקה לשמירה .כל עוד התינוק לא יודע
לדבר – אינו צריך שיניים .ברגע שהוא מדבר – יש לו כבר שיניים .כל זאת ,כדי
שאדם יתבונן ויבין כמה שמירה צריכה הלשון.
יש לנו ב"ה את ספר "שמירת הלשון" – קילורין לעיניים .רבי יחזקאל אברמסקי
זצ"ל אמר על החפץ חיים זצ"ל :כמה פשטות ככה גדלות .כאשר פותחים את
הספרים שלו מבינים כי לשון הרע וגסות הדיבור הם פשוט אש!
אחד הדברים שכתובים בחז"ל וה"חפץ חיים" מצטט זאת שוב ושוב הוא,
שהמדבר לשון הרע ,בתפילה ובלימוד שלו נכנסת רוח טומאה ,והתפילה נמאסת,
באותו פה שדיברת לשון הרע אתה לומד ומתפלל לריבונו של עולם?! א
מויראדיגע זאך!
סיפרתי כמה פעמים את הסיפור ששמעתי בבארא פארק .טוב לספר אותו
לאחרים ,בפרט לילדים.
מלך גרמניה ערך ביקור ברוסיה .כמובן הגיע עם כל הפמליא.
ערכו סעודה גדולה לכבודו ,ארוחת ערב גדולה .שר הטבחים הגיש מאכל,
שאצלנו קוראים לזה קישקע – מעי של בהמה .טוחנים כל מיני מטעמים ומכניסים
בתוך הקישקע.
מלך גרמניה ראה מאכל חדש ,טעם ממנו ומאוד מצא חן בעיניו.
הוא הורה לשר הטבחים שלו שהצטרף לפמליא" :תיפגש עם שר הטבחים של
רוסיה ,ותבקש ממנו את המתכון ,כי אני רוצה שתלמד לעשות 'קישקע'".
אתם יודעים ,אוכל למלך זה ל א סתם ,קצת ככה וקצת ככה .צריך לשמוע את
ההוראות בדיוק מוחלט [ובפרט אצל הגרמנים ,]...כך וכך בשר טחון ,כך וכך קמח,
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כזהו האדם ,מחד גיסא הוא נזר הבריאה ותפארתה ,ומאידך גיסא  -מידותיו הרעות בעיר קראקוב (קראקא) השוכן על גדות הויסלה בדרומה של פולין ,עמד בית כנסת
שנקרא בית הכנסת של ר' אייזיק .על שם אחד התושבים שבנה את בית הכנסת
עלולות להפוך אותו לגרוע ולפחות בין בעלי החיים.
(ומתוק האור) כתרומה לאוצר גדול שנפל בחלקו.
ומעשה שהיה כך היה:
"וטמא טמא יקרא" (יג ,מה)
אומר השל"ה הקדוש :רמז למה שאמרו 'כל הפוסל במומו פוסל' ,שהמצורע הוא ר' אייזיק עני מרוד היה ,מטופל בבנים ובבנות .הבנות הגיעו לפרקן מצפות להינשא
הטמא וקורא לחברו 'טמא'( ...ממעיינות הנצח) ..." .וכן כל הפוסל את האחרים תמיד ...כדרך כל הארץ ,אולם לרש אין כל להשתתף בצרכי נישואיהן .באחד הלילות חלם
ואומר עליהם שהן ממזרים ,חוששים לו שמא ממזר הוא .ואם אמר עליהם שהן עבדים אייזיק חלום ,שאוצר גודל טמון מתחת הגשר של עיר הבירה ,חלום זה חזר ונשנה
חוששין לו שמא עבד הוא .שכל הפוסל במומו הוא פוסל" (רמב"ם הלכות איסורי פעמים אחדות .ותתפעם רוחו ,וגמר בדעתו לנסוע אל עיר הבירה ,לחשוף את האוצר
שנתגלה לו בחלומו .אמר ועשה; קיבץ בידו מעט כסף להוצאת הדרך ,נטל צרורו ויצא
ביאה פרק יט הלכה יז).
לחשוף את האוצר.
"אתה מוזמן למשפט ביום שלישי הקרוב!"
ההודעה הקצרה שנתלתה על דלת ביתו של החלבן ,הסעירה את רוחו .הוא היה איש בהגיעו אל עיר הבירה ,לא התמהמה ,ועשה ראשית דרכו הישר אל הגשר ,לחפש אחר
האוצר הנכסף .אך מה גדלה אכזבתו בהיווכחו לדעת שהגשר ענק ממדים הוא ,מסלולי
ישר ,שהתנהג תמיד בנאמנות ובמוסריות .אף פעם לא רימה ,שיקר או גנב.
הוא גם לא שתה לשוכרה בשעות הבוקר ,דבר האסור על פי החוק בכפר .הוא לא ידע דרכים רבים חוצים בו ,ותנועה רבה שוקקת בהם ללא הפסק .ברור היה שאין כל סיכוי
לנסות לחפור תחת הגשר ,מה עוד שזקיפי משמר שעמדו נוטרים את דרכי הגישה
למה מזמינים אותו למשפט.
אבל האופה ידע .האופה היה רגיל לקנות חמאה וגבינה מהחלבן המקומי והשתמש לארמון המלך ,פוקחים עין על כל המתרחש מסביב.
בהם לאפיה .יום אחד עלה בו החשד שגושי החמאה שהחלבן מוכר לו שוקלים פחות מדוכדך ונבוך עמד ר' אייזיק תוהה במקומו מבלי שידע לשית עצות בנפשו .קשה היה
לו להשלים את תוחלתו הנכזבת ,ונשאר שומר את הגשר במשך היום ,ורק עם רדת
מקילו ,למרות שהחלבן מצהיר שכל גוש שוקל קילו בדיוק ,לא פחות ולא יותר.
האופה החליט לבדוק את העניין ,ובמשך תקופה הוא שקל בעקביות כל גוש של חמאה הלילה נוטש היה את משמרתו ללינת הלילה .באחד הימים בעודו עומד על הגשר,
שקנה מהחלבן ,והוא אכן גילה שגושי החמאה שוקלים פחות מקילו ,לפעמים  900גרם ,תוהה על החלום שחלם ופישרו ,עבר שר הצבא על הגשר ,והבחין בזר שעורר את
לפעמים  , 950ופעם אחת אפילו  800האופה היה נזעם" .מרמים אותי" הוא אמר חשדו ,מפני התנהגותו המחשידה.
לאשתו בכעס" ,אני לא אשתוק על זה" .הוא ניגש אל השופט המקומי והתלונן על "מה לך יהודי כי תחפש כאן על הגשר הסמוך לארמון המלכות?" רעם קול שר הצבא.
מעשיו של החלבן" .חייבים להעמיד אותו לדין!" אמר האופה" ,אי אפשר לאפשר לו פחד מות תקף את ר' אייזיק .הוא בא לחפש אוצר שנגלה לו בחלומו ,והנה עומד הוא
ליפול בפח .בחשד של ריגול ...כיצד ינסה לטהר עצמו ,האם יאמנו דבריו? אומר לך את
לרמות את כל תושבי הכפר .אנשים סומכים עליו".
עוד באותו היום תלה שליח של בית המשפט המקומי הזמנה לדין על פתח ביתו של האמת...את כל האמת ..פתח וגמגם נרעד ונפחד.
חלמתי חלום ,אודות אוצר הטמון תחת הגשר ...עני אני ,וחשבתי לנסות את מזלי ...זו
החלבן.
החלבן הגיע לבית המשפט רועד ונפחד .הוא מעולם לא ראה את בית המשפט ,ומעולם כל האמת ...גחך שר הצבא ואמר" הו ,איש חלומות אתה ,יהודי ?...כיצד זה תשית את
לבך לדברי חלומות? הנה אספר לך ,גם אני חלמתי ,זה פעמיים ,שאוצר גדול טמון אצל
לא דיבר עם השופט שהטיל אימה על כל תושבי הכפר.
יהודי בעיר קראקוב תחת התנור אצל יהודי בשם ...אייזיק ...אייזיק ...האם אשית לב
"אני מניח שיש לך משקל מדויק במחלבה?" פתח השופט את הדיון.
לדברי חלומות ?...צמרמורת תקפה את ר' אייזיק ,בשומעו את שר הצבא נוקב בשמו
"לא ,כבודו!" אמר החלבן" ,אין לי משקל".
ובכתובתו בעיר קראקוב ,וכאשר שמע את דברי שר הצבא
"אז איך בדיוק אתה שוקל את החמאה שאתה מוכר
הפוקד עליו לבסוף לנטוש את חלומותיו ולחזור מיד לביתו,
לאופה? האם אתה סתם כך מחליט שזה קילו?! הרעים
ברכת מזל טוב נאמנה
מיהר לעקור כל עוד רוחו בקרבו ,עשה דרכו לביתו ,כשדבריו
השופט בקולו.
קדם ידידינו מאוד נעלה
של שר הצבא מנקרים במוחו.
"חס וחלילה ,אדוני השופט ,אני איש ישר ,לעולם לא
ראשית פעולתו ,בהגיעו לביתו היתה לחטט תחת התנור ,תנור
עלה על דעתי לעשות דבר כזה .פשוט מאד ,בניתי לעצמי
הרב בן ציון יעקובוביץ שליט"א
לבנים שרעוע היה מרוב יושן .ואמנם לאחר חיפוש מדוקדק
מין משקלי מאזניים ,כאלו שאתה צריך לשים משקולת
לרגל שמחת הבר מצוה
גילה תחת התנור אוצר ממון גדול ,שממנו הפריש סכום כסף
בצד אחד כדי שתאזן את החמאה שבצד השני".
לבנות בית כנסת בקראקוב ,אשר עד היום נקרא על שמו "בית
השופט הנהן בראשו בהבנה ,והחלבן המשיך:
בכורו
לבנו
הכנסת של ר' אייזיק".
"בכל יום כשאני בא לשקול את החמאה עבור האופה אני
הב' יוסף אברהם ני"ו
הלקח מהסיפור נפלא ,ונקדים תחילה את דברי הגאון רבי
מניח בצד השני של המשקולת כיכר לחם של קילו
ישראל מסלנט זצ"ל האומר" :אין מוסר אלא מה שהאדם לומד
שאותה אני קונה בבוקר מהאופה ,וכך אני יודע כמה
יה"ר שיזכה לרב נחת מכל יו"ח
על עצמו ולעצמו ,במטרה לשנות את עצמו שינוי המעשה".
חמאה עלי לתת לו כדי שיצא קילו בדיוק".
המאחלים
אכן ,יכול אדם ללמוד את כל "מסילת ישרים" בעיון רב ,ולנתח
השופט חזר על דבריו של החלבן' :אתה בעצם אומר לנו
בעמקות את חסרונותיהם של האחדים ואת דרכי תיקונם,
שכמות החמאה שאתה נותן שווה למשקל הכיכר
חברי השיעור – מחזור מ"ז
ואילו הוא עצמו עומד מחוץ למסגרת עיונו ,ובסיימו את חוק
שהאופה נתן לך'.
לימודו הריהו אותו אדם שהתחיל בו.
"בדיוק כבודו" ,אמר החלבן ,ופני האופה חפו.
שומע אדם דרשה מרשימה וחודרת לבבות על הנזק העצום של רכילות ולשון הרע ,ודרשו רבותינו בעלי המוסר מהפסוק (ויקרא כה ,יז) "לא תונו איש את עמיתו" -
ועל הצורך בהתעוררות ובשינוי הדרך ,ומה תגובתו? כן הוא אומר ,הם באמת צריכים המילה את כידוע באה לרבות ,ולענייננו באה היא לרבות את האדם עצמו; שיסתכל
הוא על עצמו ולא ירמה את עצמו להטיל את הכשלונות אך על הזולת .הצרה היא,
לשנות את דרכם.
יושב יהודי ומעיין בספר מוסר על איסור גזל ועל ענפיו המרובים ואין הוא זקוק שהאדם לא תופס שכל המומים שמוצא הוא אצל חביריו נמצאים בו ,על דרך שאמרו
להמחשות ולהדגמות; הוא יודע בעצמו מיד שפלוני הוא העובר על האיסור בצורה זו ,חז"ל (קידושין ע ע"ב) "הפוסל  -במומו פוסל".
ופלוני בצורה האחרת ,ולכל סעיף של האיסור יש לו מיד דוגמה חיה ומוחשית של משום כך בא ר' שמחה בונים מפשיסחא ,ורצה ללמד את חסידיו ואותנו ,כי אדם
מישהו שהוא מכיר אישית העובר בדיוק עברה זו .והוא מהרהר לעצמו :כמה חבל שהם ההולך לחפור מתחת ל"גשר" בעיר אחרת  -בחפצו לחתור תחת הפגמים והמומים של
אינם פה אתי לראות עד מה חמור מה שהם עושים ,ועד כמה עליהם להזדרז ולחזור הזולת ,ואומר :פלוני נכשל במידה זו ואלמוני צריך לתקן מדה אחרת.
בתשובה ...ומתחשק לך לזעוק לו לאותו אדם ולקרוא באוזניו :ומה אתך עצמך ,יהודי  ..הרי שצריך הוא לדעת שכל הפוסל במומו פוסל .ואותם הפגמים שחשב כי נמצאים
יקר? איך אתה יודע מיד שהכוונה היא "להם" "לאחרים"? האם לא חשבת אף לרגע הם אצל חבריו ...נמצאים בו עצמו וכפי שאמר הרבי מקוצק" :מטבע האדם להעריך
את זולתו  -לפי מידותיו הוא"! ובניסוחו של הגר"מ שלמה אלעמי" :הזוכר מומי בני
שאולי הכונה היא אליך? כן ,כן ,אליך ממש!
אכן ,דרוש מאמץ מיוחד מצד הלומד להיות מעורב בלמודו ,ולראות את עצמו מתיישב אדם  -הוא עצמו בעל המומים .והרואה מומי עצמו  -לא יראה מומי זולתו".
על ספסל הנאשמים או שוכב על שולחן הניתוחים ומהווה מושא ללימוד ולדיון העיוני .אדם צריך לנפץ את ה"תנור" שבביתו  -תאוותיו ומידותיו המגונות שבקרבו ,ורק אז
זה לא קל ,ואף לא נעים .אך רק כך יוכל הלומד להשתנות ולהיות קרוב יותר לדרך יגלה את ה"מטמון" הנפלא  -את זיו הודה והדרה ,האצילות והקדושה של נפשו ונפש
חבירו ,ויזכה לבא ולהתייצב לפני בוראו טהור ,זך ונקי!...
הישר והטוב.
(בנועם שיח)
ומעשה שרגיל היה האדמו"ר רבי שמחה בונים מפשיסחא ,לספרו בכל ערב יום
הכיפורים ,ועולה ממנו מוסר השכל גדול לענייננו:
אשה כי תזריע וילדה זכר (יב ,א)
למעלה מן הענין כתיב להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החי'
הנאכלת ובין החי' אשר לא תאכל וסמיך לי' אשה כי תזריע וילדה
זכר וקשה סמיכות הפרשיות
ולתרץ נקדים דאיתא במדרש למה מתו בני אהרן בשביל שלא נשאו
נשים ובשביל שלא נהגו כבוד במשה רבן וקשה למה דוקא בשביל
הני תרתי ולמה לא די באחד מהם אלא בשביל שלא נשאו נשים הי'
להם תירוץ אבל בתרווייהו אין להם תירוץ דהמפרשים הקשו למה
צוה הקב"ה לישא אשה למה לא ברא אותו הקב"ה במעשה ידיו
כאדם הראשון ותי' משום דאיתא בגמרא כששמעו האומות אנכי ד'
אלקיך אמרו לכבוד עצמו הוא דורש כיון ששמעו כבד את אביך
ואמך חזרו לדברים הראשונים
ואי הוי הקב"ה ברא את האדם במ"י איך יוכל לקיים קרא כבד את
אביך וכו' לכן לא ברא אותו במעשה ידיו ולכך צוה הקב"ה לישא
אשה אבל אם יש לימוד אחר שלא יוכלו האומות לומר לכבוד עצמו
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הוא דורש הדק"ל למה לא ברא הקב"ה את האדם במעשה ידיו
דאיתא בפסחים (דף כ"ב) שמעון העמסוני הי' דורש כל אתין
שבתורה כיון שהגיע לאת ד' אלקיך תירא פירש וכו' עד שבא ר"ע
ודרש את ד' אלקיך תירא לרבות ת"ח ומזה מוכח דלא לכבוד עצמו
הוא דורש והק"ל,
ובזה יובן המדרש לא מתו בני אהרן אלא בשביל שלא נשאו נשים
ושלא נהגו כבוד במשה רבן דעל שלא נשאו נשים לחוד יש להם
תירוץ כקושית המפורשים וא"ל כתירוץ המפורשים שלא יאמרו
לכבוד עצמו הוא דורש הא יש לימוד בל"ז שלא יאמרו לכבוד עצמו
הוא דורש כר"ע שדרש את ד' אלקיך תירא לרבות ת"ח וממילא לא
יאמרו לכבוד עצמו הוא דורש אבל כיון שלא נהגו כבוד במשה רבן
אין להם תירוץ למה לא נשאו נשים
וכ"ת כקושיית המפורשים י"ל כתרוצם משום שלא יאמרו לכבוד
עצמו הוא דורש וכ"ת הא יש לימוד בל"ז שלא יאמרו לכבוד עצמו

ד

הוא דורש מאת ד' אלקיך תירא כר"ע לרבות ת"ח הא לא נהגו כבוד
במשה רבן ודו"ק:
(מדרש יונתן)
טמא טמא יקרא
בגמרא דשבת (דף ס"ח) וטמא טמא יקרא צריך להודיע לרבים צערו
פי' רש"י הוא בעצמו ויש להקשות למה צריך בכאן להודיע צערו
לרבים יותר משאר חולאים,
וכדי לתרץ נקדים מה דאיתא בפירוש רש"י פרשת וירא אצל
ישמעאל וישמע אלקים את קול הנער פי' רש"י מכאן שתפלת חולים
יפה מתפלת אחרים עליו ואיתא בזוה"ק מפני מה נקרא מצורע
מוסגר מפני שמוסגר תפלתו בשמים והא"ש צריך להודיע צערו
לרבים שיבקשו עליו רחמים בשלמא שאר חולאים מוטב שיתפלל
הוא בעצמו אבל גבי מצורע שנסגר תפלתו בפניו צריך להודיע צערו
לאחרים שיתפללו עליו וק"ל
(מדרש יונתן)

בס"ד

מצ ָֹרעּ ָפ ָר ׁ ַשת ַת ְז ִר ַיע ְ

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

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

לה
ִבּ ְרכַּ ת ְר ָפ ֵאנוּ כְּ נֶ גֶ ד ִמ ְצוַ ת ִמ ָילה
"וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י יִ מּוֹל ְבּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ" )יב ג(
ַ
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְמגִ ָלּה )יז ב( ָא ְמרוּ ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה ֶשׁ ִבּ ְרכַּ ת
ְ'ר ָפ ֵאנוּ'ַ ,ה ְשּׁ ִמינִ ית ְבּ ֵס ֶדר ִבּ ְרכוֹת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ,נִ ְק ְבּ ָעה ִבּ ֵידי
דוֹלה כְּ נֶ גֶ ד ִמ ְצוַ ת ִמ ָילה ַה ִמּ ְת ַקיֶּ ֶמת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י,
ַאנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
דּוּע ֻתּ ְקנָ ה ְבּ ָרכָ ה זוֹ
פוּאה .וְ יֵ שׁ ְל ָה ִביןַ :מ ַ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַה ִמּ ָילה ְצ ִריכָ ה ְר ָ
ַדּוְ ָקא כְּ נֶ גֶ ד ַה ִמּ ָילה ,וַ ֲהלוֹא ְל ַד ֲאבוֹן ֵלב ַקיָּ מוֹת ַמ ֲחלוֹת ָקשׁוֹת
יוֹתר ִמן ַה ִמּ ָילה?
וּמיַ ְסּרוֹת ֵ
ְ
ווֹנוֹתינוּ ָה ַר ִבּים
יִ שּׁוּב נִ ְפ ָלא ַל ְדּ ָב ִרים ָא ַמר ָה ִ'א ְמ ֵרי ֱא ֶמת'ָ :אכֵ ן ַבּ ֲע ֵ
יֵ שׁ ְבּיָ ֵמינוּ ַמ ֲחלוֹת ַרבּוֹת וְ ָקשׁוֹתַ ,אִ בּ ְתקוּפוֹת ֲא ֵחרוֹת א ָהיוּ
פוּאה ִמ ְלּ ַבד ַה ִמּ ָילה .כְּ ִפי ֶשׁ ְמּב ָֹאר
ְבּ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ָדּ ָבר ַה ָצּ ִריְ ר ָ
קוּפתוֹ ֶשׁל יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ א ָהיְ ָתה ֻח ְל ָשׁה
ַבּגְּ ָמ ָרא )ב"מ פז א( ֶשׁ ַעד ְתּ ָ
ָבּ ָ
תּוֹרה נִ ְת ַר ְפּאוּ כָּ ל
עוֹלם ,וְ כֵ ן ְמב ָֹאר ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )במ"ר ז א( ֶשׁ ְבּ ַמ ַתּן ָ
חוֹליםַ .על כֵּ ן ִתּ ְקּנוּ ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ְר ָפ ֵאנוּ ַדּוְ ָקא כְּ נֶ גֶ ד ְבּ ָרכָ ה זוֹ.
ַה ִ
ער ָבּ:
דוֹמה ְלכָ ֵ בּ ֵאר ַר ִבּי ְשׁמֹה זַ ְל ָמן אוֹיֶ ְ
ְבּ ֶ
גּוֹר ִמים ְלכָ ל ַה ַמּ ֲחלוֹת ,נִ ְמ ָצא ֶשׁ ֶלּ ָע ִתיד
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַה ֲח ָט ִאים ֵהם ַה ְ
עוֹלם ,א
ָלבֹא כְּ ֶשׁיַּ כְ ִרית ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת ַהיֵּ ֶצר ָה ַרע ִמן ָה ָ
פוּאה ִתּ ָדּ ֵרשׁ ַרק ְלצ ֶֹרִ מ ְצוַ ת ַה ִמּ ָילהַ ,על
ִתּ ְהיֶ ינָ ה ַמ ֲחלוֹת ,וְ ָה ְר ָ
כֵּ ן ִתּ ְקּנוּ ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ְר ָפ ֵאנוּ כִּ ְב ָרכָ ה ְשׁ ִמינִ ית ַדּוְ ָקא כְּ נֶ גֶ ד ַה ִמּ ָילה.
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ִ'בּ ְרכַּ ת ֵא ִליָּ הוּ' עמ' ריז; ִ'מזְ מוֹר ְל ָ

תּוֹרה
וּל ַה ְשׂכִּ יל ְבּ ִלמּוּד ַה ָ
וְ כָ ֻ מכְ ֶשׁ ֶרת נַ ְפשׁוֹ וְ נִ ְפ ָתּח ִלבּוֹ ְל ָה ִבין ְ
תּוֹא ִמים ְל ִד ְב ֵרי ַה ְ'לּבוּשׁ' ,כִּ י ָראוּי ְל ָב ֵר
ווֹת ָיה .וַ ֲה ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ֲ
וּמ ְצ ֶ
ִ
רוּחנִ יִּ ים ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה ָבּ ֶהם ַה ֵבּן ְבּ ָע ִתיד
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ַעל יֶ ֶתר ָה ִענְ יָ נִ ים ָה ָ
ְבּ ָ
ִמכּ ַֹח ִמ ְצוַ ת ַה ִמּ ָילה.

קוֹד ֶמת ִל ְת ִפ ָלּה
שׁוּבה ֶ
ְתּ ָ
"ט ֵמּא יְ ַט ְמּ ֶאנּוּ ַהכּ ֵֹהן ְבּרֹאשׁוֹ נִ גְ עוֹ" )יג מד(
ַ
נוֹסף ַבּ ָתּנָ "
ִמ ְלּ ַבד ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ,נִ כְ ְתּ ָבה ְבּ ָמקוֹם ֶא ָחד ָ
ַה ִמּ ָילה' :נִ גְ עוֹ'; ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמֹה ְבּ ֵעת ֲחנֻ כַּ ת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָה ִראשׁוֹן
)דה"י ב ו כט(" :כָּ ל ְתּ ִפ ָלּה כָ ל ְתּ ִחנָּ ה ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶ ה ְלכָ ל ָה ָא ָדם ְוּלכֹל
וּפ ַרשׂ כַּ ָפּיו ֶאל ַה ַבּיִ ת
וּמכְ אֹבוֹ ָ
ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר יֵ ְדעוּ ִאישׁ נִ גְ עוֹ ַ
ַהזֶּ ה".
"וּפ ַרשׂ כַּ ָפּיו ֶאל ַה ַבּיִ ת
ְל ַל ְמּ ֵדנוּ כִּ י ְבּ ֶט ֶרם יִ גַּ שׁ ָה ָא ָדם ִל ְת ִפ ָלּה – ָ
"בּרֹאשׁוֹ נִ גְ עוֹ" – ְל ִה ְתוַ דּוֹת ַעל ֲח ָט ָאיו וְ ָלשׁוּב
ַהזֶּ ה"ָ ,ע ָליו ְל ַקיֵּ םְ :
ִבּ ְת ָ
חוֹטא
שׁוּבה ֲע ֵל ֶיהם ,כְּ ִפי ֶשׁכָּ ַתב ְבּ ֵס ֶפר ֲח ִס ִידים )תריב( ֶשׁ ֵ
שׁוּבה – ֵאין ְתּ ִפ ָלּתוֹ נִ ְשׁ ַמ ַעת.
ַה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ִמ ְבּ ִלי ַל ֲעשׂוֹת ְתּ ָ
טּוּרים'
ַ'בּ ַעל ַה ִ

ַשׁ ֲע ֵרי ָא ֵמן נִ ְפ ָתּ ִחים ְבּ ָט ֳה ַרת ַה ְמּצ ָֹרע
תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע) "...יד ב(
"זֹאת ִתּ ְהיֶ ה ַ

יוֹסף
מוּרים ֵבּ ֵאר ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ֵ
ְוּבאוֹתוֹ ִענְ יָ ןַ :על ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ָה ֲא ִ
ימ ָתהּ ֶשׁל ִבּ ְרכַּ ת ֲ'א ֶשׁר יָ ַצר'
ַחיִּ ים זוֹנֶ נְ ֶפ ְלד ֶאת ֵפּ ֶשׁר ַה ִשּׁנּוּי ֵבּין ֲח ִת ָ
חוֹלי
'רוֹפא ֵ
ימ ָתהּ ֶשׁל ִבּ ְרכַּ ת ְ'ר ָפ ֵאנוּ' – ֵ
'רוֹפא כָ ל ָבּ ָשׂר'ַ ,לח ֲִת ָ
– ֵ
ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל':
פוּא ָתן ֶשׁל
הוֹדיָ ה ַעל ְר ָ
ְבּנִ גּוּד ְל ִב ְרכַּ ת ֲ'א ֶשׁר יָ ַצר' ֶשׁנִּ ְת ְקנָ ה כְּ ָ
פוּאת ַה ִמּ ָילה
ַמ ֲחלוֹת 'כָּ ל ָבּ ָשׂר'ִ ,בּ ְרכַּ ת ְ'ר ָפ ֵאנוּ' נִ ְת ְקנָ ה ַעל ְר ַ
'רוֹפא
ַה ַשּׁיֶּ כֶ ת ַרק ְבּ ֶק ֶרב ַ'עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל' ,וְ ַעל כֵּ ן ָראוּי ַל ֲחתֹם ָבּהֵּ :
ֵ
חוֹלי ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל'.

ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ )יִ ְתרוֹ פ א ,וכעי"ז ְבּאוּנְ ְקלוֹס כָּ אן( ֻתּ ְרגְּ ָמה ַה ִמּ ָלּה
ְ'מצ ָֹרע' – ְ'סגִ ָירא'ְ .בּ ֶד ֶרֶ ר ֶמז יֵ שׁ ִל ְלמֹד ִמכָּ  כִּ י ֲעווֹן ָלשׁוֹן
גּוֹרם ִל ְסגִ ַירת ַשׁ ֲע ֵרי ַה ֶשּׁ ַפע ַהנִּ ְפ ָתּ ִחים ִבּזְ כוּת ֲענִ יַּ ת
ָה ַרע ֵ
ָא ֵמן כַּ ְמּב ָֹאר ַבּזּ ַֹהר ָפּ ָר ַשׁת וַ יֵּ ֶל) רפה ב(.
שׁת ַה ֻשּׁ ָתּ ִפים
אשׁי ַה ֵתּבוֹת ֶשׁל ְשׁ ֶ
הוֹסיף ֶר ֶמזָ :ר ֵ
וְ יֵ שׁ ְל ִ
וּ'מ ַק ֵבּל',
'אוֹמר'' ,נֶ ֱא ָמר' ]נְ שׂוּא ַה ִסּפּוּר[ ְ
ַבּ ֲעווֹן ָלשׁוֹן ָה ַרעֵ :
ֵהם'ָ :א ֵמן' .וְ כֵ ןָ ,ט ֳה ָרתוֹ ֶשׁל ַה ְמּצ ָֹרע נַ ֲע ֵשׂית ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת
בוֹת ֶיהם הוּא :צ"א
אשׁי ֵתּ ֵ
פּוֹרים וְ ֵאזוֹבֶ ,שׁ ָר ֵ
ֲה ָב ַאת ִצ ִ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ָ'א ֵמן' ,כִּ י ְבּ ָט ֳה ָרתוֹ נִ ְפ ָתּ ִחים ַשׁ ֲע ֵרי ָ'א ֵמן'
כַּ גִּ ַ
ֶשׁנִּ נְ ֲעלוּ ְבּ ָפנָ יו.

)שׁם(
"וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י יִ מּוֹל ְבּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ" ָ
ַ
מּוֹהל'ַ :על
ְשׁ ֵתּי ְבּ ָרכוֹת ִתּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים ַעל ִמ ְצוַ ת ַה ִמּ ָילה; ָה ַא ַחת ַל ֵ
ַה ִמּ ָילה' ,וְ ַה ְשּׁנִ יָּ ה ַל ֲא ִבי ַה ֵבּן'ְ :ל ַהכְ נִ יסוֹ ִבּ ְב ִריתוֹ ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ'.
ְבּ ַ'הגָּ הוֹת ַמיימוֹנִ יּוֹת' ַעל ָה ַר ְמ ָבּ"ם ִ)מ ָילה ג ג( ָתּ ַמהֲּ :הלוֹא כְּ ָלל
יח
יחַ ,ה ָשּׁ ִל ַ
הוּא ְבּיָ ֵדינוּ כִּ י ְבּכָ ל ִמ ְצוָ ה ַה ִמּ ְת ַקיֶּ ֶמת ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ָשׁ ִל ַ
דּוּע ְבּ ִמ ְצוַ ת ִמ ָילה ִתּ ְקּנוּ ְבּ ָרכָ ה ִבּ ְפנֵ י
וּמ ַ
הוּא ֶשׁ ְמּ ָב ֵרַ על ַה ִמּ ְצוָ הַ ,
ַע ְצ ָמהּ גַּ ם ַל ְמּ ַשׁ ֵלּ ַח – ֲא ִבי ַה ֵבּן?
בוּשׁים' )יו"ד רסה א( יִ ֵשּׁב ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים
ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י יָ ֶפה ַבּ ַעל ַה ְ'לּ ִ
ְבּ ִחדּוּשׁ נִ ְפ ָלאִ :בּ ְרכַּ ת ְ'ל ַהכְ נִ יסוֹ' א נִ ְת ְקנָ ה ַרק ַעל ֶע ֶצם ִמ ְצוַ ת
יּוּבים ֶשׁיִּ ְהיוּ ָל ָאב כְּ ַל ֵפּי ְבּנוֹ ִמכָּ אן וָ ֵא ָיל;
ַה ִמּ ָילהֶ ,א ָלּא ַעל כָּ ל ַה ִח ִ
יּוֹצא
תּוֹרהְ ,ל ַה ִשּׂיאוֹ ְל ִא ָשּׁה וְ כַ ֵ
ִל ְפדּוֹתוֹ – ִאם ְבּכוֹר הוּאְ ,ל ַל ְמּדוֹ ָ
ָבּזֶ ה ,וְ ַעל כֵּ ן עוֹנִ ים ַה ָקּ ָהל ַא ַחר ְבּ ָרכָ ה זוֹ" :כְּ ֵשׁם ֶשׁנִּ כְ נַ ס ַל ְבּ ִרית כֵּ ן
טוֹבים".
וּל ַמ ֲע ִשׂים ִ
וּל ֻח ָפּה ְ
תוֹרה ְ
יִ כָּ נֵ ס ְל ָ
נ ֶֹפְ ל ִד ְב ֵרי ַה ְ'לּבוּשׁ' ִ
הוֹסיף ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ֵאיגֶ ר )שׁוּ"תַ ,ק ָמּא סי' מב( ַעל
ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַבּ ַעל ְ
'עוֹללוֹת ֶא ְפ ַריִ ם' ַ)מ ֲא ָמר שנב( כִּ י ַבּד ְבּ ַבד ִעם ֲה ָס ַרת
ימית,
מוּס ֶרת ֵמ ַה ִתּינוֹק גַּ ם ָ'ע ְר ַלת ַה ֵלּב' ַה ְפּנִ ִ
ָע ְר ַלת ַה ָבּ ָשׂר ֶ

)ל ַמּגִּ יד ִמ ְטּ ִר ְיסק(
ַ'פּ ְר ְפּ ָראוֹת ַל ָחכְ ָמה'; ָ'מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם' ַ

ָ'חכְ ַמת ַחיִּ ים' עמ' שנג

ְל ַהכְ נִ יסוֹ ִבּ ְב ִריתוֹ ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ

ַהזְ כָּ ַרת ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ְבּרֹאשׁ ְמגֻ ֶלּה
רוּע וְ ַעל ָשׂ ָפם יַ ְע ֶטה" )יג מה(
"וְ רֹאשׁוֹ יִ ְהיֶ ה ָפ ַ
"שׁ ֵאין ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ִמ ָפּסוּק זֶ ה ָל ְמדוּ ֲחכָ ִמים )ויק"ר טז ד(ֶ :
ָח ֵפץ ְבּ ִקלּוּסוֹ ֶשׁל ָא ָדם ָר ָשׁע".
ְל ֵבאוּר ַה ְדּ ָב ִרים ֵה ִביא ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ֵמ ִאיר א ִַריק ֶאת ַדּ ַעת ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא
רוּע" ִהיאֶ ,שׁ ַה ְמּצ ָֹרע
)מו"ק טו א( כִּ י כַּ וָּ נַ ת ַה ִצּוּוּי" :וְ רֹאשׁוֹ יִ ְהיֶ ה ָפ ַ
'שּׁ ְל ָחן ָערוּ) 'או"ח צג א(
יֵ ֵלְ בּרֹאשׁ ְמגֻ ֶלּה .וְ ִהנֵּ ה ֲהלוֹא נִ ְפ ָסק ַבּ ֻ
לוֹמר כִּ י
וּל ִפי זֶ ה יֵ שׁ ַ
ֶשׁ ָאסוּר ְל ַהזְ כִּ יר ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ְבּרֹאשׁ ְמגֻ ֶלּהְ ,
רוּע" – גָּ לוּי,
כָּ ָ דּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ֶאת ְלשׁוֹן ַה ָפּסוּק" :וְ רֹאשׁוֹ יִ ְהיֶ ה ָפ ַ
וּל ִפיכָ " :וְ ַעל ָשׂ ָפם יַ ְע ֶטה" – ָע ָליו ְל ִה ָמּנַ ע ִמ ְלּ ַהזְ כִּ יר ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם
ְ
וּמכָּ אן ֶשׁ ֵאין ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָח ֵפץ ְבּ ִקלּוּסוֹ ֶשׁל ָא ָדם
ִבּ ְת ִפ ָלּתוִֹ ,
ָר ָשׁע.
תּוֹרה' מו"ק טו א
ַ'טל ָ

טוֹב ָתם
ַה ְמּזַ ְלזֵ ל ַבּ ֲא ֵח ִרים – סוֹפוֹ ֶשׁיִּ זְ ַדּ ֵקּק ְל ָ
"וְ ָט ֵמא ָט ֵמא יִ ְק ָרא" )יג מה(

הוֹד ַיע ַצ ֲערוֹ ָל ַר ִבּים ,וְ ַר ִבּים יְ ַב ְקּשׁוּ
"'וְ ָט ֵמא ָט ֵמא יִ ְק ָרא' – ָצ ִריְ ל ִ
)שׁ ָבּת סז א(.
ָע ָליו ַר ֲח ִמים" ַ
סוֹרוֹצ ִקין:
ְ
מוּסר נִ ְפ ָלא ִמ ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ָל ַמד ַר ִבּי זַ ְל ָמן
ָ
זוּלתוֹ
ִס ַבּת ָענְ שׁוֹ ֶשׁל ַה ְמּצ ָֹרע ָהיְ ָתה גַּ ֲאוָ תוֹ ֶשׁגָּ ְר ָמה לוֹ ְלזַ ְלזֵ ל ְבּ ָ
וּל ַד ֵבּר ָע ָליו ָלשׁוֹן ָה ַרעְ ,ל ִפיכָ  א ִמן ַה ֶפּ ֶלא ֶשׁ ְלּצ ֶֹרַ תּ ָקּנָ תוֹ
ְ
זוּלתוְֹ ,
נֶ ֱא ָלץ ַדּוְ ָקא ְל ַהכִּ יר ְבּ ַמ ֲע ַלת ָ
וּל ַחלּוֹת ָפּנָ יו כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ַב ֵקּשׁ
ָע ָליו ַר ֲח ִמים.
תּוֹרה'
ָ'אזְ נַ יִ ם ַל ָ

עוֹלם ַה ָבּא
תּוֹר ְתִ ע ָמּנוּ ָל ָ
ֶשׁ ְתּ ֵהא ָ
תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע ְבּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ" )יד ב(
"זֹאת ִתּ ְהיֶ ה ַ
דוּעים ֵהם ְדּ ָב ָריו ֶשׁל ַבּ ַעל 'חוֹבוֹת ַה ְלּ ָבבוֹת'
יְ ִ
ווֹנוֹתיו ֶשׁל ַה ִמּ ְתגַ נֶּ ה נִ זְ ָקפוֹת
גּוֹרם ֶשׁ ֲע ָ
ֶשׁ ַה ְמּ ַס ֵפּר ִבּגְ נוּת ֲח ֵברוֹ ֵ
עוֹברוֹת ַל ִמּ ְתגַ נֶּ הַ .על ִפּי זֹאת ֵבּ ֵאר
יּוֹתיו ֶשׁלּוֹ ְ
חוֹבתוֹ ,וּזְ כֻ ָ
ְל ָ
קוֹביץֶ ,את ַה ָפּסוּק
אוֹר ֵדנְ ְט ִלי זָ ָצ"לַ ,רב ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ִא ְיצ ִ
הגרי"י ְ
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ:
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצווֹת
ימ ַתי יִ וָּ ְתרוּ זְ כוּת ַה ָ
תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע" – ֵא ָ
"זֹאת ִתּ ְהיֶ ה ַ
שׁוּבה
"בּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ" – כַּ ֲא ֶשׁר יָ שׁוּב ִבּ ְת ָ
ֶשׁ ִקּיֵּ ם ַה ְמּצ ָֹרע ִבּ ְרשׁוּתוֹ? ְ
ַעל ֵח ְטא ָלשׁוֹן ָה ַרע ֶשׁ ִדּ ֵבּר ַעל ֲח ֵברוֹ ֲ)ע ָרכִ ין טז ב(ֶ ,שׁ ִאם א כֵּ ן
יּוֹתיו ִל ֵידי ֲח ֵברוֹ.
יַ ַע ְברוּ זְ כֻ ָ
הוּדא ַצ ְד ָקא ֶאת נֻ ַסּח
יוֹסף' ַר ִבּי יְ ָ
'פּוֹרת ֵ
ְבּכָ ֵ פּ ֵרשׁ רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה
נוּתנוּ ָבּ ָ
תּוֹר ְתֻ א ָמּ ֵ
"שׁ ְתּ ֵהא ָ
ְתּ ִפ ַלּת ַה ְמּ ַסיֵּ ם ַמ ֶסּכֶ תֶ :
ְוּת ֵהא ִע ָמּנוּ ָל ָ
עוֹלם ַה ָבּא" – ֶשֹּׁלא נִ כָּ ֵשׁל ָח ִל ָילה ַבּ ֲעווֹן ָלשׁוֹן ָה ַרע
עוֹלם ַה ָבּא.
וְ ִתנָּ ֵטל ֵמ ִא ָתּנוּ זְ כוּת ִלמּוּד ַמ ֶסּכֶ ת זוֹ ָל ָ
)שׁ ַער ַהכְּ נִ ָיעה ז(
ַ
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ְ'פּנִ ינֵ י נֶ ֶפשׁ'; ְ

ַמ ֲע ָלתוֹ ֶשׁל ַה ָשּׁב ֵמ ַע ְצמוֹ
רוּע" )יד ג(
"וְ ָר ָאה ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּ ה נִ ְר ָפּא נֶ גַ ע ַה ָצּ ַר ַעת ִמן ַה ָצּ ַ

'עוֹללוֹת ֶא ְפ ַריִ ם'
ָדּ ַרשׁ ַר ֵבּנוּ ֶא ְפ ַריִ ם ִמלּוּנְ ְט ִשׁיץ ְבּ ִס ְפרוֹ ְ
רלו(:
שׁוּבה ִהיא כַּ ֲא ֶשׁר ָה ָא ָדם ִמ ְת ָח ֵרט
יוֹתר ַבּ ְתּ ָ
בוֹהה ְבּ ֵ
ַה ַדּ ְרגָּ ה ַהגְּ ָ
סּוּרים ,וְ זֹאת ֲא ֶשׁר ָר ַמז
ֵמ ַע ְצמוֹ ְבּ ֶט ֶרם יוֹכִ יחוּהוּ אוֹ יָ בוֹאוּ ָע ָליו יִ ִ
"מן
כָּ אן ַהכָּ תוּב" :וְ ָר ָאה ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּ ה נִ ְר ָפּא נֶ גַ ע ַה ָצּ ַר ַעת" ,כֵּ ַיצד? ִ
עוֹררוּהוּ ֲא ֵח ִרים.
רוּע" – ְבּ ַע ְצמוְֹ ,בּא ֶשׁיְּ ְ
ַה ָצּ ַ
)ח"ב ַמ ֲא ָמר

ַתּ ָקּנָ ָתם ֶשׁל ְמ ַס ְפּ ֵרי ָלשׁוֹן ָה ַרע
תוֹל ַעת וְ ֵאזֹב" )יד ד(
וּשׁנִ י ַ
"וְ ָל ַקח ַל ִמּ ַטּ ֵהר ...וְ ֵעץ ֶא ֶרז ְ

"אם
הוּב ָאה ַתּ ָקּנָ ָתם ֶשׁל ְמ ַס ְפּ ֵרי ָלשׁוֹן ָה ַרעִ :
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ֲע ָרכִ ין )טו ב( ְ
תּוֹרה ...וְ ִאם ַעם ָה ָא ֶרץ הוּא – יַ ְשׁ ִפּיל
ַתּ ְל ִמיד ָחכָ ם הוּא – יַ ֲעסֹק ַבּ ָ
ַדּ ְעתּוֹ".
ַעל ִפּי זֶ ה ֵפּ ֵרשׁ ְבּ ַ'פ ְר ֵדּס ֵ
קי
יוֹסף' ְ)ל ֵעיל יג א( ֶאת נֻ ַסּח ַבּ ָקּ ַשׁת ֱ'א ַ
נְ צוֹר' ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ְבּ ִסיּוּם ְתּ ִפ ַלּת ְ'שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה'.
וּל ֵשׁם כָּ ֲ ה ֵרינוּ
קי נְ צוֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע"ְ ,
"א ֵ
ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוֱּ :
ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְל ַק ֵבּל ַעל ַע ְצ ֵמנוּ" :וְ נַ ְפ ִשׁי כֶּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶ ה" – ְל ַעם
וּ"פ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
ָה ָא ֶרץְ ,
תוֹר ֶתְ – "ל ַת ְל ִמיד ָחכָ ם.

ַאזְ ָה ָרה לְ ַב ֲעלֵ י ַה ְתּ ִפלָּ ה
ְבּיוֹם ה' ,רֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ִאיָּ ר,
יוֹמא ְדּ ִהלּוּלָ א ֶשׁל
ָ
ָחל
ַהגָּ אוֹן ַה ָקּדוֹשׁ ַה ְמּ ֻק ָבּל ַר ִבּי
דּוּבּנָ אְ .בּ ִס ְפרוֹ
יוֹסף ָא ָב"ד ְ
ֵ
יוֹסף' ֶה ֱא ִרי
ַה ֻמּ ְפלָ א 'יְ סוֹד ֵ
ְבּ ַמ ֲעלָ ָתהּ ֶשׁל ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן',
וּבין ַה ְדּ ָב ִרים כָּ ַתב
ֵ

יוֹציאוּ
עוֹמ ִדים ִל ְפנֵ י ַה ֵתּ ָבה ...כָּ ל ֵתּ ָבה ִ
עוֹררוּת וְ ַאזְ ָה ָרהַ :על ָה ְ
"ה ְת ְ
ִ
וּב ְפ ָרט ְבּ ִסיּוּם ַה ְבּ ָרכוֹתֶ ,שׁיּוּכְ לוּ
רוּרה – ִ
וּב ָשׂ ָפה ְבּ ָ
ְבּ ִחתּוַּ ה ָלּשׁוֹן ְ
)פּ ֶרק מח(.
שּׁוֹמ ִעים ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ,כִּ י גָּ דוֹל ְשׂכַ ר ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן" ֶ
ַה ְ
"כִּ י כָּ ל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכַ וָּ נָ ה וְ ָרץ ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ֶשֹּׁלא ְל ַב ֵטּל ֲענִ יַּ ת
)פּ ֶרק פב(.
עוֹלמוֹת" ֶ
ָא ֵמן ,זוֹכֶ ה ְלש"ע ָ
ְבּנֵ י ֱאמוּנִ ים .כֻּ ָלּנוּ נִ זְ ָה ִרים ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

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

ישׁוּעה ַעל ֵאם ַה ֶדּ ֶר
שׁוּע
ִספּוּרר יְ ָ

ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר )ב(
ֲהכָ נָ ה ַל ְסּ ִפ ָירה
ִמ ְצוַ ת ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ִה ְתיַ ֲח ָדה ַבּ ְתּ ִפלּוֹת ַה ְמּיֻ ָחדוֹת ַהנִּ ְלווֹת ֵא ֶל ָיה; ֵה ֵחל ֵמ ֲא ִמ ַירת ְ'ל ֵשׁם יִ חוּד'
)'פּ ִרי ֵעץ ַחיִּ ים' ַשׁ ַער ַהזְּ ִמירוֹת פ"הְ ,וּר ֵאה ְבּ'כַ ף ַה ַחיִּ ים' תפט ז(
יה ,כְּ ַת ָקּנַ ת ַה ְמּ ֻק ָבּ ִלים ְ
ַבּ ֲא ִריכוּת ְל ָפנֶ ָ
יוֹסף'( ,וְ כַ ֵלּה ַבּ ְתּ ִפלּוֹת ַוּב ַבּ ָקּשׁוֹת ֶשׁנֶּ ֱא ָמרוֹת
ֶשׁ ִה ְת ַק ְבּ ָלה ְבּ ַרבּוֹת ִמ ְקּ ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ)ר ֵאה 'נ ֵֹהג כַּ צֹּאן ֵ
ַא ֲח ֶר ָיה.

ֶ'שׁ ֶה ֱחיָ נוּ' ַעל ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר
ימים
בוּע ַל ֲע ִשׂיָּ ָתן ֶשׁ ָאנוּ ַמ ְק ִדּ ִ
ַר ִבּים ָתּ ְמהוּ ַעל ָה ֻע ְב ָדּה כִּ י ְבּנִ גּוּד ִל ְשׁ ַאר ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁיֵּ שׁ זְ ַמן ָק ַ
ְל ָב ֵר'ֶ שׁ ֶה ֱחיָ נוּ וְ ִהגִּ ָיענוּ ַלזְּ ַמן ַהזֶּ ה' ְבּ ֵעת ֲע ִשׂיָּ ָתן ַבּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָ הַ ,על ִמ ְצוַ ת ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ֵאינֶ נּוּ
ְמ ָב ְרכִ ים ֶ'שׁ ֶה ֱחיָ נוּ'.
רוּצים ַר ִבּים נָ ְתנוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים וְ ָה ַא ֲחרוֹנִ ים ְלכָ ְ ,ל ַה ָלּן נָ ִביא כַּ ָמּה ֵמ ֶהם:
ֵתּ ִ
א .יֵ שׁ ֵמ ָה ִראשׁוֹנִ ים ֶשׁ ָפּ ְסקוּ ֶשׁ ָאכֵ ן ִמן ַה ִדּין ָהיָ ה ֶשׁנְּ ָב ֵרֶ שׁ ֶה ֱחיָ נוּ ִ
)'בּ ְרכַּ ת ַהזְּ ַמן'( ַעל ָהע ֶֹמרֶ ,א ָלּא
יה ,כַּ כָּ תוּב )וַ יִּ ְק ָרא
תּוֹרה ִבּ ְק ִביעוּת יוֹם טוֹב ֶשׁ ְלּ ָפנֶ ָיה וְ ֶשׁ ְלּ ַא ֲח ֶר ָ
ֶשׁכֵּ יוָ ן ֶשׁ ֶאת 'זְ ַמן' ַה ְסּ ִפ ָירה ָתּ ְל ָתה ַה ָ
חוֹבה
יוֹצ ִאים יְ ֵדי ָ
"וּס ַפ ְר ֶתּם ָלכֶ ם ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּתַ ...עד ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת"ְ ,ל ִפיכָ ָ אנוּ ְ
כג טו(ְ :
)שׁל ָשׁבוּעוֹת – ְ'לבוּשׁ' תפט א ,אוֹ ֶשׁל יוֹם טוֹב ֵשׁנִ י
ְבּ ִב ְרכַּ ת ֶשׁ ֶה ֱחיָ נוּ ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ְבּ ִקדּוּשׁ ֶשׁל ֵליל יוֹם טוֹב ֶ
ֶשׁל ֶפּ ַסח ְבּחוּ"ל ְר ֵאה ַ'חיִּ ים ְלרֹאשׁ' ַעל הגש"פ ,נִ ְר ָצה סוֹף אוֹת יא( ,וְ ַעל כֵּ ן ָראוּי ְלכַ וֵּ ן ָבּהּ ַעל ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר
)'שׁ ֳבּ ֵלי ַה ֶלּ ֶקט' רלד; ֵמ ִא ִירי ְפּ ָס ִחים ז ב; ֵס ֶפר ָה ֶא ְשׁכּוֹל ֶפּ ַסח קנט וָ עוֹד(.
ִ
ב'ַ .בּ ַעל ַה ָמּאוֹר' )סוֹף ְפּ ָס ִחים( ֵתּ ֵרץִ :בּ ְרכַּ ת ֶ'שׁ ֶה ֱחיָ נוּ' נִ ְת ְקנָ ה ַרק ְל ִמ ְצווֹת ֶשׁיֵּ שׁ ָבּ ֶהן ֲהנָ ָאה כָּ ְל ֶשׁ ִהי,
ַאְ ס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ֵאין ָבּהּ ֲהנָ ָאה ,וְ ַא ְד ַר ָבּה ִהיא ֶ
גּוֹר ֶמת ָלנוּ ְל ָעגְ ַמת נֶ ֶפשׁ ַעל ֻח ְר ַבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ,
כוֹלים ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה ְל ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ַבּן ָהע ֶֹמר כְּ ִפי ֶשׁ ָהיָ ה ַבּזְּ ַמן ֶשׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָהיָ ה ַקיָּ ם.
ֶשׁ ֵאין ָאנוּ יְ ִ
ֶשׁ ָאז ִה ְת ִחילוּ ִל ְספֹּר ִבּזְ ַמן ַה ְק ָר ַבת ָהע ֶֹמר )וְ ַאף ַמ ְק ִפּ ִידים ָאנוּ ְל ַהזְ כִּ יר זֹאת ְבּ ָ'ה ַר ֲח ָמן' ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ַה ְסּ ִפ ָירה(.
תּוֹקקוּת וְ ִצ ִפּיָּ ה ְליוֹם
הוּתהּ ֶשׁל ַה ְסּ ִפ ָירה ִהיא ִבּטּוּי ִה ְשׁ ְ
ג'ַ .בּ ַעל ָה ֲע ֵק ָדה' ֱ)אמֹר ַשׁ ַער סז( ֵתּ ֵרץַ :מ ָ
עוֹב ִרים
תּוֹרה ,וּכְ כָ ל ֶשׁ ְ
חוֹקים ִמ ַקּ ָבּ ַלת ַה ָ
תּוֹרה ,וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ִבּ ְת ִח ַלּת יְ ֵמי ַה ְסּ ִפ ָירה ִהנְ נוּ ְר ִ
ַק ָבּ ַלת ַה ָ
יוֹתר ֶאל ַהיַּ ַעד וְ ַה ַמּ ָטּ ָרהַ ,על כֵּ ן ֵאין ָראוּי ְל ָב ֵרֶ שׁ ֶה ֱחיָ נוּ ִבּ ְת ִח ַלּת יְ ֵמי
ַהיָּ ִמים כָּ ִ מ ְת ָק ְר ִבים ָאנוּ ֵ
תּוֹרה,
יּוּמם ,כְּ ֶשׁ ִה ְשׁ ַל ְמנוּ ֶאת ַתּכְ ִלית יְ ֵמי ַה ְסּ ִפ ָירה ְבּיוֹם ַק ָבּ ַלת ַה ָ
ַה ְסּ ִפ ָירהֶ ,א ָלּא ַא ְד ַר ָבּה ִעם ִס ָ
ֲאזַ י ָראוּי ֶשׁנְּ ָב ֵר.
קּוֹריץ ֵפּ ֵרשׁ זֹאת ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ָה ֲא ִר"י :כְּ ֵשׁם ֶשׁ ִבּ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם כְּ ֵדי
דָ .ה ְר ַה"ק ַר ִבּי ִפּינְ ָחס ִמ ִ
הוֹציא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִה ְשׁ ִפּ ַיע ֲע ֵל ֶיהם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִמזִּ יווֹ ,כָּ ְ בּ ֵליל ַחג ַה ֶפּ ַסחְ ,בּ ֶא ְמ ָצעוּת
ְל ִ
ימי ַה ְסּ ִפ ָירהֶ .א ָלּא ֶשׁ ִמּיָּ ד ַא ַחר כָּ ֵ הם
ִקיּוּם ִמ ְצווֹת ַה ַלּיְ ָלה ַהנִּ ְשׂגָּ ב ,זוֹכִ ים ְלכָ ל ָהאוֹרוֹת ֶשׁיָּ ִאירוּ ִבּ ֵ
ִמ ְס ַתּ ְלּ ִקים ֵמ ִא ָתּנוְּ ,וּב ֶא ְמ ָצעוּת ַה ְסּ ִפ ָירה ָאנוּ ִמ ְת ַא ְמּ ִצים ְל ַה ֲחזִ ָירם ַעד ְל ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת ַמ ְד ֵרגָ ה
)'תּוֹס ְפ ָתּא ְל ִמ ְד ַרשׁ ִפּינְ ָחס' קפדְ ,וּביֶ ֶתר ֵבּאוּר
ֶ
ַא ַחר ַמ ְד ֵרגָ הְ ,ל ִפיכָ ֵ אין כָּ אן ָדּ ָבר ָח ָדשׁ ֶשׁיֵּ שׁ ְל ָב ֵרָ ע ָליו
ִבּ ְ'בנֵ י יִ ָשּׂשכָ ר' ַמ ַא ְמ ֵרי נִ ָיסן יב(.
עוֹלם' ֶשׁ ִלּ ְפנֵ י
אוֹמ ִרים ְבּ ִ'רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
יגוּרא ֵבּ ֵאר :כְּ ִפי ֶשׁ ָאנוּ ְ
הָ .ה ְר ַה"ק ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם יַ ֲעקֹב ִמ ַסּ ִדּ ָ
אוֹתינוּ ,"...וְ כָ ָ אכֵ ן ָהיָ ה
וּמ ֻטּ ְמ ֵ
פּוֹתינוּ ִ
נוֹע ָדה" :כְּ ֵדי ְל ַט ֲה ֵרנוּ ִמ ְקּ ִל ֵ
ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמרַ ,ה ְסּ ִפ ָירה ֲ
תּוֹרה ַעד
קוּעים ְבּמ"ט ַשׁ ֲע ֵרי ֻט ְמ ָאה וְ א יָ כְ לוּ ְל ַק ֵבּל ֶאת ַה ָ
ִבּ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ םְ :בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיוּ ְשׁ ִ
מוּטב ָהיָ ה ִאלּוּ א ָהיִ ינוּ
ֶשׁיִּ זְ ַדּכְּ כוּ וִ ימ ְֹרקוּ ִמ ֻטּ ְמ ָא ָתם ְבּמ"ט יְ ֵמי ַה ְסּ ִפ ָירה .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ִמּ ְלּכַ ְתּ ִח ָלּה ָ
קּוּטיםַ ,תּ ְל ִפּיּוֹת
)'בּנְ יַ ן ְשׁמֹה' – ִל ִ
'שׁ ֶה ֱחיָ נוּ' ִ
נִ זְ ָק ִקים ְל ִהזְ ַדּכְּ כוּת זוַֹ ,על כֵּ ן ֵאין ִמן ָה ָראוּי ְל ָב ֵרַ על כָּ ֶ 
אוֹת לז(.

יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁיִּ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
ֶאת ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ֲ
בוֹדת ֵבּית
נוֹהגִ ים ָאנוּ ַל ֲחתֹם ִבּ ְת ִפ ָלּה ֶשׁיָּ ִשׁיב ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת ֲע ַ
)תּ ִפלּוֹת
בּוּד ְר ַהם ְ
קוֹרהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה זוֹ ְבּ ִד ְב ֵרי ָה ַא ִ
קוֹמהּ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵמינוּ ָא ֵמן ֶס ָלהְ .מ ָ
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִל ְמ ָ
בוֹדת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
אוֹמר'ָ :ה ַר ֲח ָמן יַ ֲחזִ יר ֲע ַ
ַה ֶפּ ַסח(" :וְ ַא ַחר ֶשׁ ָמּנָ ה ָהע ֶֹמר ְמ ַב ֵקּשׁ ֵמ ֵאת ַה ֵשּׁם וְ ֵ
קוֹמהּ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵמינוּ'".
ִל ְמ ָ
"הוֹאיל וְ ֵאין ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַקיָּ םַ ,על כֵּ ן ָאנוּ
ִ
ֶאת ַט ַעם ַה ִמּנְ ָהג ֵבּ ֵאר ַה ְשּׁ ָל"ה ְ)פּ ָס ִחים ,נֵ ר ִמ ְצוָ ה סג(:
ווֹת ָיה"ֶ .א ָלּא ֶשׁכְּ ָבר
תּוֹרה וּנְ ַקיֵּ ם ִמ ְצ ֶ
אוֹמ ִרים' :יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁיִּ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ' – וְ ָאז יִ ְהיֶ ה ִמן ַה ָ
ְ
דּוּע ַדּוְ ָקא ַא ַחר
יּוּמן ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה הוּא ִמ ְדּ ַר ָבּנָ ןַ ,מ ַ
נוֹספוֹת ֶשׁ ִקּ ָ
ָתּ ַמהּ ַה ְשּׁ ָל"ה ֲהלוֹא ַקיָּ מוֹת ִמ ְצווֹת ָ
ַה ְסּ ִפ ָירה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַעל ִבּנְ יַ ן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ?
יּוּבן הוּא ִמ ְדּ ַר ָבּנָ ןִ ,מכָּ ל ָמקוֹם ָאנוּ
לוֹמר כִּ י ְבּשׁוֹנֶ ה ִמ ִמּ ְצווֹת ֲא ֵחרוֹת ֶשׁ ַאף ֶשׁ ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה ֶשׁ ִח ָ
וְ יֵ שׁ ַ
אוֹתן ְבּ ִדיּוּק ְבּאוֹתוֹ א ֶֹפן ֶשׁ ִה ְת ַקיְּ מוּ ִבּזְ ַמן ַה ַבּיִ תִ ,מ ְצוַ ת ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר שׁוֹנָ ה ְלגַ ְמ ֵרי
ְמ ַקיְּ ִמים ָ
יּוּמהּ כִּ ְד ָב ֵעי ָאנוּ ְמ ַסיְּ ִמים
תּוֹקקוּת ְל ִק ָ
וּשׁ ֵתּי ַה ֶלּ ֶחםַ ,על כֵּ ן ִמתּוִֹ ה ְשׁ ְ
ֶשׁ ֵאין ָבּהּ ַה ְק ָר ַבת ָהע ֶֹמר ְ
ִבּ'יְ ִהי ָרצוֹן' ְ)ר ֵאה ַבּ ְשּׁ ָל"ה ָשׁםַ ,על ִפּי ַהגְּ ִרי"ז ִמ ְבּ ִר ְיסק הגש"פ ִ'מ ֵבּית ֵלוִ י'ִ ,דּינֵ י ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר וִ יסוֹד ַה ְדּ ָב ִרים
ְבּ ְ
תוֹספוֹת ַבּ ְמּגִ ָלּה כ ב ד"ה כָּ ל(.
תּוֹרהְ ,בּוַ ַדּאי
סּוֹב ִרים ֶשׁ ַאף ְבּיָ ֵמינוּ ִהיא ִמ ְצוָ ה ִמן ַה ָ
הוֹסיף ֶשׁגַּ ם ְל ַד ַעת ַה ְ
רוּרה' )תפט י( ִ
ַבּ ִ'מּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
יל)ְ ר ֵאה
תּוֹרהִ ,מיּוֹם ַה ְק ָר ַבת ָהע ֶֹמר וָ ֵא ָ
ֶשׁ ֵאין ֲערְֹ ל ַמ ֲע ָל ָתהּ כְּ ֶשׁ ִהיא נַ ֲע ֵשׂית כְּ ִפי ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ַבּ ָ
בשעה"צ ָשׁם(.

ְ'תּבוּנוֹת' ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ַתּ ְשׁ ָע"ז; ַ'היִּ ְשׂ ַמח יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָא ֶלכְּ ַסנְ ֶדּר' עמ' 123

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

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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ַ'ל ְמנַ ֵצּ ַח ִבּנְ גִ ינֹת' ַא ַחר ַה ְסּ ִפ ָירה
לוֹמר ְל ַא ַחר ַה ְסּ ִפ ָירה ֶאת ִמזְ מוֹר ַ
ְבּ ַרבּוֹת ִמ ְקּ ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל נָ ֲהגוּ ַ
"ל ְמנַ ֵצּ ַח ִבּנְ גִ ינֹת"
סוּקים כְּ נֶ גֶ ד ִשׁ ְב ַעת ַה ָשּׁבוּעוֹת
ֶשׁיֵּ שׁ בּוֹ ַא ְר ָבּ ִעים וָ ֵת ַשׁע ֵתּבוֹת כְּ נֶ גֶ ד מ"ט יְ ֵמי ָהע ֶֹמר ,וְ ִשׁ ְב ָעה ְפּ ִ
)'בּ ַעל ָה ֲע ֵק ָדה' ֱאמֹר סז פ"ד(.
ֶשׁ ֵבּין ֶפּ ַסח ַל ֲע ֶצ ֶרת ַ
עוֹד ִ
אוֹתיּוֹת כְּ נֶ גֶ ד מ"ט
הוֹסיפוּ ַה ְמּ ֻק ָבּ ִלים ֶשׁ ַבּ ָפּסוּק )ה(" :יִ ְשׂ ְמחוּ וִ ַירנְּ נוּ ְל ֻא ִמּים" וְ גוֹ' יֶ ְשׁנָ ן מ"ט ִ
ימי ַה ְסּ ִפ ָירהִ ,מ ְלּ ַבד ַה ֵתּ ָבה ִמ ַ'לּ ְמנַ ֵצּ ַח' ַה ַשּׁיֶּ כֶ ת
יְ ֵמי ַה ְסּ ִפ ָירה ,וְ ַעל כֵּ ן כָּ ְתבוּ ֶשׁיֵּ שׁ ְלכַ וֵּ ן ְבּכָ ל יוֹם ִמ ֵ
ג-ה; ַ'שׁ ְל ֵמי ִצבּוּר'
)'פּ ִרי ֵעץ ַחיִּ ים' ַשׁ ַער כב ֶפּ ֶרק ַ
ְלאוֹתוֹ ַהיּוֹם ,גַּ ם ַעל ָהאוֹת ִמ ָפּסוּק זֶ ה ְל ִפי ֵס ֶדר ַהיָּ ִמים ְ
ַדּף רחצ ְבּ ֵשׁם 'נָ גִ יד ִוּמ ְצוָ ה'(.
)'מוֹעד ְלכָ ל ַחי' ה כא( ְבּ ֵשׁם ַבּ ַעל ַ'שׁ ְל ֵמי ֲחגִ יגָ ה':
ֵ
ְסגֻ ָלּה ְמיֻ ֶח ֶדת ֵה ִביא ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַחיִּ ים ָפ ָלאגִ 'י
'מוֹע ֵדי יַ ֲעקֹב' – 'זִ כְ רוֹן מ ֶֹשׁה' סי' י(
)שׁ ְבּ ִב ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר – ְר ֵאה ֲ
ֹאמר ִבּ ְשׁ ַעת ִבּ ְרכַּ ת כּ ֲֹהנִ ים ֶ
"בּכָ ל יְ ֵמי ָהע ֶֹמר י ַ
ְ
יח ְבּכָ ל ַמ ֲע ָשׂיו וְ ֵאינוֹ נִ זּוֹק
נוֹרה ,וְ הוּא ְסגֻ ָלּה נִ ְפ ָל ָאה ֶשׁיַּ ְצ ִל ַ
צוּרת ַה ְמּ ָ
ִמזְ מוֹר ַ'ל ְמנַ ֵצּ ַח ִבּנְ גִ ינוֹת' ְבּ ַ
כָּ ל אוֹתוֹ יוֹם".
)תּ ִה ִלּים סז(
ְ

ֲע ִמ ָידה ְבּ ַת ֲחנַ ת אוֹטוֹבּוּס ְצ ָד ִדית ִבּ ְשׁ ַעת ַליְ ָלה ְמ ֻא ֶח ֶרת וְ ָק ָרה ,תּוַֹ ה ְמ ָתּנָ ה ְמ ֻמ ֶשּׁכֶ ת ָלאוֹטוֹבּוּס ַה ִמּ ְת ַעכֵּ ב
כוֹלה ַה ְמ ָתּנָ ה זוֹ ַל ֲהפְֹ ל ִב ְל ִתּי
אוּלם ִמ ְת ָבּ ֵרר כִּ י ְל ִע ִתּים יְ ָ
ִמ ְלּ ַהגִּ ַיע – ֵאינָ הּ ִמן ַה ֲחוָ יוֹת ֶשׁנָּ ִעים ְל ִהזָּ כֵ ר ָבּ ֶהןָ ,
וּל ַשׁ ֵמּשׁ ֶפּ ַתח ְל ִספּוּר ַה ְשׁגָּ ָחה ַמ ְפ ִתּ ַיע ,כְּ ִפי ֶשׁ ֵא ַרע ַבּ ִסּפּוּר ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ.
נִ ְשׁכַּ ַחת ְ
ִמ ֶשּׁנֶּ ֶע ְצ ָרה ַה ְמּכוֹנִ ית ַה ְקּ ַטנָּ ה ָסמוַּ ל ַתּ ֲחנָ ה ַה ֲחשׁוּכָ הֶ ,א ֶבן כְּ ֵב ָדה נָ ג ָֹלּה ִמ ִלּבּוֹ ֶשׁל ָה ַרב שַ ,.מגִּ יד ִשׁעוּר
ְבּ ַא ַחת ַהיְּ ִשׁיבוֹת ַה ֲחשׁוּבוֹת ִבּ ָ
תּוֹח ֶלתָ ,שׂ ַמח הוּא
ירוּשׁ ַליִ םְ .ל ַא ַחר כְּ ַמ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ָעה ֶשׁל ַה ְמ ָתּנָ ה ַח ְס ַרת ֶ
ישׁע ִאיד' ַה ֵמּ ִאיץ בּוֹ ְבּ ִחיּוְּ ל ִהכָּ נֵ ס ְל ִרכְ בּוֹ.
ֵיימ ֶ
ִל ְראוֹת 'ה ִ
"ל ֵהיכָ ן ָפּנֶ יָ 
ְ
"ל ֵהיכָ ן ָה ַרב ָצ ִריָ "?ה ַרב שִ .ציֵּ ן
מוּעדוֹת"ִ ,ה ְת ַענְ יֵ ן ָה ַרב ש ,.וְ ַהנַּ ָהג ֶה ָח ִביב ֵה ִשׁיב ִבּ ְשׁ ֵא ָלהְ :
אוֹתְ ל ָשׁם".
"א ִסּ ַיע ְ
ֶאת ְמחוֹז ֶח ְפצוֹ וְ ַהנַּ ָהג ָפּ ַסק ִמיָּ דַ :
שׁוּתי ֶרכֶ ב ְפּ ָר ִטי ,וְ ַעד ֶשׁ ִמּזְ ַדּ ֶמּנֶ ת ִלי ָה ֶא ְפ ָשׁרוּת
"אין ִבּ ְר ִ
אוּלם ַהנַּ ָהג ִה ְת ַע ֵקּשֵׁ :
ָה ַרב ש .נִ ָסּה ִל ְמחוֹתָ ,
ִלגְ מֹל ֶח ֶסד ֶשׁכָּ זֶ הֲ ,אנִ י ָשׂ ֵמ ַח ַל ֲעשׂוֹת זֹאת ַ'עד ַהסּוֹף'!".
"כֵּ יוָ ן ֶשׁגָּ ַמ ְל ָתּ ִע ִמּי ֶח ֶסד ָעצוּםְ ,לכָ ל ַה ָפּחוֹת ַה ְר ֶשׁה ִלי ְ'ל ַשׁ ֵלּם' ְלְ בּ ִספּוּר"ִ ,בּ ֵקּשׁ ָה ַרב שֵ .מ ַהנַּ ָהג
ֶה ָח ִביבָ ,
אוֹתנְ ִטי:
וּפ ַתח ִמיָּ ד ְבּ ִספּוּר ֲח ִס ִידי ֶ
"נוֹהג ָהיָ ה ָה ַא ְדמוֹ"ר ַהזָּ ֵקן ַר ִבּי יְ ִח ֵיאל ֵמ ַא ֶלכְּ ַסנְ ֶדר ִלנְ ס ַֹע ִמ ֵדּי ָשׁנָ ה ִלכְ ָפר ְבּ ַא ְל ָטה ַה ָסּמוְּ ל ָא ֶלכְּ ַסנְ ֶדּר,
ֵ
וּל ִה ְת ַר ֲענֵ ן ֵמ ֲע ַמל ֲע ַ
כְּ ֵדי ִלנְ פֹשׁ ְ
בוֹדת ָק ְדשׁוְֹ .בּנוֹ ַהגָּ דוֹל ַר ִבּי יְ ַר ְח ִמ ֵיאל יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְצ ָחק ַבּ ַעל 'יִ ְשׂ ַמח יִ ְשׂ ָר ֵאל'
עוֹתיו וְ ִשׁ ְמּשׁוֹ ְבּנֶ ֱא ָמנוּת.
ִה ְצ ָט ֵרף ֵא ָליו ְל ַמ ְסּ ָ
ְבּ ַא ַחת ַה ָשּׁנִ ים ,כַּ ֲא ֶשׁר יָ ְצאוּ ָה ַר ִבּי ְוּבנוֹ ִל ְשׁאֹף ֲאוִ יר ַצח ֵבּין ֲע ֵצי ַהיַּ ַער ,נִ ְת ַקף ְל ֶפ ַתע ָה ַר ִבּי ְבּ ִשׁעוּל ָח ִריף.
ִחוָּ רוֹן ַעז ִה ְת ַפּ ֵשּׁט ַעל ָפּנָ יו ,וְ הוּא ִה ְתיַ ֵשּׁב ְבּח ֶֹסר אוֹנִ ים ַעל ַס ְפ ָסל ֶשׁנִּ ָצּב ַעל ֵאם ַה ֶדּ ֶרַ .ה'יִּ ְשׂ ַמח יִ ְשׂ ָר ֵאל'
ִה ִבּיט ְבּ ָא ִביו ִבּ ְד ָאגָ ה ַר ָבּהְ .בּ ִריאוּתוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ָהיְ ָתה ְלקוּיָ ה ְל ַמ ַדּי ַבּ ָשּׁנִ ים ָה ַא ֲחרוֹנוֹת ,וְ גַ ם ִמ ְבּ ִלי ְל ָה ִבין
פוּאה ,נִ כָּ ר ָהיָ ה ִמ ֵסּ ֶבר ָפּנָ יו כִּ י הוּא ָשׁרוּי ְבּ ַסכָּ נַ ת ַחיִּ ים ַמ ָמּ ִשׁית.
יֶ ֶתר ַעל ַה ִמּ ָדּה ְבּ ִענְ יְ נֵ י ְר ָ
הוֹשׁיט לוֹ ְבּנוֹ ַהגָּ דוֹל ֶאת יָ דוֹ וְ ָא ַמר ְבּ ִב ָטּחוֹן:
אוּלם ָאז ִ
"חשׁ ֲאנִ י כִּ י ִק ִצּי ָק ֵרב"ָ ,שׂח ָה ַר ִבּי ַהזָּ ֵקן ַבּ ֲח ָר ָדהָ ,
ָ
טוּחנִ י ֵמ ַעל ְלכָ ל ָס ֵפק כִּ י ִבּ ְמ ֵה ָרה יָ שׁוּב ְל ֵא ָיתנוֹ
נוּח נָ א ַא ָבּא ְמ ַעט ַעל ַה ַסּ ְפ ָסלַ .אל נָ א יִ ְד ַאג ִמ ַמּ ָצּבוְֹ ,בּ ָ
"יָ ַ
כְּ ַב ְתּ ִח ָלּה!".
ִדּ ְב ֵרי ַה ֵבּן ֶשׁנֶּ ֶא ְמרוּ ְבּ ִב ָטּחוֹן ַרב ִה ְרגִּ יעוּ ְמ ַעט ֶאת רוּחוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ַהיָּ ִשׁישְׁ .שׁמוּרוֹת ֵעינָ יו נֶ ֶע ְצמוּ ,וְ הוּא
נוּמה ַמ ְרגִּ ָיעה.
ָשׁ ַקע ִבּ ְת ָ
פוּאת
בוֹתים ֵה ֵחל ִלזְ עֹק ִבּ ְת ִפ ָלּה ִל ְר ַ
ֵבּינְ ַתיִ ם ָפּ ַסע ַה'יִּ ְשׂ ַמח יִ ְשׂ ָר ֵאל' ֶאל ַמ ֲע ֵבה ַהיַּ ַערָ .שׁםֵ ,בּין ָה ֵע ִצים ָה ֲע ִ
עוֹלםֵ ,אין ִמ ַבּ ְל ָע ֶדיִ מי ֶשׁיּוּכַ ל ְל ִ
ָא ִביו"ִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
מּוֹסר נֶ ֶפשׁ
הוֹשׁ ֵיענוּ .חוּס נָ א ַעל ֲא ִבי ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁ ֵ
הוֹשׁיעוֹ"...
וּשׁ ַלח ְדּ ָב ְרְ ל ִ
ְל ָע ְב ְדְּ ,
וּל ַמ ְר ֵבּה ַהנֵּ ס רוּחוֹ ָשׁ ָבה ֵא ָליוַ .ה ִחיּוּנִ יּוּת ָחזְ ָרה
נוּמתוְֹ ,
עוֹרר ִמ ְתּ ָ
כְּ ַמ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ָעה ָח ְל ָפהָ .ה ַר ִבּי ִה ְת ֵ
ֹחוֹתיו ָשׁבוּ ֵא ָליו ַאט ַאט.
ְל ֵה ָראוֹת ַעל ָפּנָ יו ,וְ כ ָ
"מ ֵהיכָ ן
אוֹשׁשׁ ֵדּי ָצ ְרכּוָֹ ,פּנָ ה ָלשׁוּב ָל ַאכְ ַסנְ יָ הְ .בּ ַד ְרכָּ ם ָשׁ ַאל ָה ַר ִבּי ֶאת ְבּנוֵֹ :
ְל ַא ַחר זְ ַמן ָמה ,כְּ ֶשׁ ָה ַר ִבּי ִה ְת ֵ
ָשׁ ַא ְב ָתּ ֶאת ַה ִבּ ָטּחוֹן ָה ַרב ִבּ ְד ָב ֶריֵ ?הן ְבּ ַהכִּ ִירי ְ
טוּחנִ י ֶשֹּׁלא ָא ַמ ְר ָתּ ֶאת
אוֹת כִּ י ִאישׁ ֱא ֶמת ַא ָתּהְ ,בּ ָ
רוּחי".
ַה ְדּ ָב ִרים ִמן ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץַ ,רק כְּ ֵדי ְל ָה ִשׁיב ֶאת ִ
דוֹליםֲ ,הלוֹא
"א ַעל ַדּ ְע ִתּי ִה ְב ַט ְח ִתּי ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים"ֵ ,ה ִשׁיב ַה'יִּ ְשׂ ַמח יִ ְשׂ ָר ֵאל' ַעל ֲא ָתר" ,כִּ י ִאם ַעל ַדּ ַעת גְּ ִ
סוּקים ִבּ ְת ִה ִלּים )יג('ַ :עד ָאנָ ה ַתּ ְס ִתּיר
הוּא ַר ֵבּנוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמרוֹזִ 'ין זִ ָיע"אֲ ,א ֶשׁר ָדּ ַרשׁ ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה ֶאת ֵבּאוּר ַה ְפּ ִ
ֶאת ָפּנֶ יִ מ ֶמּנִּ י – ַעד ָאנָ ה ָא ִשׁית ֵעצוֹת ְבּנַ ְפ ִשׁי' – ַה ְס ָתּ ַרת ָפּנִ ים ִתּ ָתּכֵ ן ַרק כָּ ל זְ ַמן ֶשׁ ָה ָא ָדם ָבּ ַ
טוּח כִּ י יֵ שׁ
פּוֹר ֶצת ִמ ִפּיו'ַ :ה ִבּ ָיטה ֲענֵ נִ י ה'
וּפ ְתרוֹן ְל ַמ ָצּבוֹ .וְ ַרק כְּ ֶשׁהוּא ָחשׁ ח ֶֹסר אוֹנִ ים ,וְ ַה ְקּ ִר ָיאה ֶ
ִבּ ְרשׁוּתוֹ ֵע ָצה ִ
קי ָה ִא ָירה ֵעינַ י ֶפּן ִא ַ
ֱא ָ
ישׁוּע ֶתָ א ִשׁ ָירה
ישׁן ַה ָמּוֶ ת' ֲאזַ י זוֹכֶ ה הוּא ְל' :וַ ֲאנִ י ְבּ ַח ְס ְדָּ ב ַט ְח ִתּי יָ גֵ ל ִל ִבּי ִבּ ָ
ַלה' כִּ י גָ ַמל ָע ָלי'.
עוֹמ ִדים ַבּ ַמּ ָצּב ַה ְמּת ָֹאר ְבּ ָפסוּק זֶ הֲ :ה ֵרי ָאנוּ נִ ְמ ָצ ִאים ְבּ ֶד ֶר
כְּ ֶשׁ ִה ְר ַה ְר ִתּי ַבּ ְדּ ָב ִרים ָח ַשׁ ְב ִתּי כִּ י ַאף ָאנוּ ְ
וּלא ְמ ַשׁ ֵמּשׁ ֶשׁיּוּכַ ל ְל ַסיֵּ ַע ַבּ ֲע ֵדנוָּ .בּרוּר ָהיָ ה ִלי כִּ י ְבּ ָשׁ ָעה זוֹ ֵאין ָלנוּ כָּ ל ֵע ָצה
רוֹפא ְ
שׁוֹמ ָמהְ ,לא כָּ ל ֵ
ֵ
אוֹב ,וְ כָ ָ אכֵ ן ֵא ַרע"ִ ,סיֵּ ם
ְוּתבוּנָ ה ֶא ָלּא ִל ְפנוֹת ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִבּכְ בוֹדוֹ ְוּב ַע ְצמוֹ ֶשׁיַּ ֲע ֶלה ֲא ֻרכָּ ה ְל ַמכְ ְ
ַה'יִּ ְשׂ ַמח יִ ְשׂ ָר ֵאל' ֶאת ְדּ ָב ָריו.
תוֹדה
גוּריו .הוּא ִמ ֵהר ְל ִה ָפּ ֵרד ֵמ ַהנַּ ָהג ְבּ ָ
ָה ַרב שִ .סיֵּ ם ֶאת ַה ִסּפּוּר ְבּ ִדיּוּק כְּ ֶשׁ ַה ְמּכוֹנִ ית נִ כְ נְ ָסה ִל ְרחוֹב ְמ ָ
וְ יָ ַרד ֵמ ָה ֶרכֶ ב.
*
כְּ ָשׁנָ ה ָח ְל ָפה ֵמ ָאז אוֹתוֹ ִמ ְק ֶרהָ .ה ַרב שִ .ה ְס ִפּיק ִל ְשׁכּ ַֹח ֵמ ַה ְמּא ָֹרע זֶ ה ִמכְּ ָבר ,וְ ִהנֵּ ה ְבּ ַא ַחד ָה ֲע ָר ִבים,
וּשׁ ָאלוֹ:
גוּריו ,נִ גַּ שׁ ֵא ָליו ְל ֶפ ַתע ַא ְב ֵר א ֻמכָּ ר ְ
כְּ ֶשׁ ָח ַלף ָסמוְּ ל ֵאזוֹר ְמ ָ
"ה ִאם ַא ָתּה הוּא ַהיְּ ִ
ַ
הוּדי ֶשׁנָּ ַסע ִא ִתּי ְבּ ָע ָבר ִמ ַתּ ֲחנָ ה ְפּלוֹנִ ית ְל ֵב ְיתְ ,וּב ַמ ֲה ַלַ הנְּ ִס ָיעה ִס ֵפּר ִלי ֶאת ַה ִסּפּוּר
ַעל ַה'יִּ ְשׂ ַמח יִ ְשׂ ָר ֵאל'?"
וּל ָה ִשׁיב ְבּ ִחיּוּב.
לוּטין ֵמ ַה ְשּׁ ֵא ָלה ַהיְּ ִשׁ ָירהָ .א ְרכוּ לוֹ כַּ ָמּה ְשׁנִ יּוֹת ְל ִהזָּ כֵ ר ְ
ָה ַרב שֻ .ה ְפ ַתּע ַל ֲח ִ
שּׂוּאיָ .היָ ה זֶ ה
"בּאוֹתוֹ ֶע ֶרב ֶשׁנִּ ְפגַּ ְשׁנוּ ִציַּ נְ ִתּי ִעם זוּגָ ִתי ָעשׂוֹר ְלנִ ַ
"שׁ ַמע נָ א"ִ ,ה ְמ ִשׁיִ אישׁ ִשׂיחוֹ ִבּ ְד ָב ָריוְ ,
ְ
בוּרנוַּ ,בּ ֲא ֶשׁר ְל ַצ ֲע ֵרנוּ א זָ כִ ינוּ ַעד ָאז ְל ִה ָפּ ֵקד ְבּזֶ ַרע ֶשׁל ַקיָּ ָמא.
קוֹדר ַבּ ֲע ֵ
שּׂוּאין' ָעצוּב וְ ֵ
'יוֹם נִ ִ
הוֹעיל ָלנוְּ .וּב ִדיּוּק
רוֹפ ִאים וְ ַה ֻמּ ְמ ִחיםַ ,אָ דּ ָבר א ִ
דוֹלי ָה ְ
נִ ִסּינוּ כְּ ָבר ֶאת כָּ ל ָה ֵעצוֹת וְ ַה ְסּגֻ לּוֹת וְ ָד ַר ְשׁנוּ ִבּגְ ֵ
מוֹשׁ ַיע.
קוֹדר וְ ָעצוּב ָפּגַ ְשׁ ִתּי ְבּ כְּ ַמ ְל ָאִ 
ְבּאוֹתוֹ ֶע ֶרב ֵ
אוֹתהּ ָשׁ ָעהִ .ספּוּר ֶשׁ ִה ְס ַתּיֵּ ם ְבּ ִד ְב ֵרי ָק ְדשׁוֹ
יוֹתר ְל ָ
בוּאה ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ִס ַפּ ְר ָתּ ִלי ֶאת ַה ִסּפּוּר ַה ַמּ ְת ִאים ְבּ ֵ
כְּ מוֹ נְ ָ
ַהנִּ ְפ ָל ִאים ֶשׁל ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמרוֹזִ 'ין.
בוּרנוּ ָהיָ ה הוּא כְּ מוֹ ָבּ ָרק ֶשׁ ֵה ִאיר ָלנוּ ֶאת ָה ֲע ָל ָטה
אוּלם ַבּ ֲע ֵ
ֶבּ ַטח א ָח ַשׁ ְב ָתּ ֶשׁ ַה ִסּפּוּר יְ ַשׁנֶּ ה ֶאת ַחיֵּ ינוָּ ,
וְ ַה ֲח ֵשׁכָ ה ֶשׁ ָבּ ֶהן ָהיִ ינוּ ְשׁרוּיִ ים.
וּסגֻ לּוֹת
רוֹפ ִאים ,א עוֹד נְ ַחזֵּ ר ַא ַחר ֵעצוֹת ְ
יוֹתר א נִ ְדרֹשׁ ָבּ ְ
שׁוּבנוּ ְל ֵב ֵיתנוּ גָּ ְמ ָלה ְבּ ִל ֵבּנוּ ַה ַה ְח ָל ָטה כִּ י ֵ
ְבּ ֵ
עוֹלם ִמתּוֱֹ אמוּנָ ה ְשׁ ֵל ָמה
בוֹרא ָה ָ
וְ נַ ְמ ִתּין ְבּ ֶפ ַתח ָבּ ֵתּ ֶיהם ֶשׁל ַע ְס ָקנִ יםֶ ...ה ְח ַל ְטנוּ ִל ְפנוֹת ַא וְ ַרק ְל ֵ
יּוֹשׁ ֵיענוּ".
וְ ַהכָּ ָרה כִּ י ִמ ִבּ ְל ָע ָדיו ֵאין ִמי ֶשׁ ִ
הוּדי ָטהוֹר,
רוֹעוֹתינוּ יֶ ֶלד יְ ִ
ֵ
"ל ְפנֵ י כְּ ח ֶֹדשׁ"ִ ,סיֵּ ם ָה ִאישׁ ֶאת ִספּוּרוֹ ַה ִבּ ְל ִתּי יֵ ָא ֵמן" ,זָ כִ ינוּ ֲאנִ י וְ זוּגָ ִתי ַל ֲחבֹק ִבּזְ
ִ
ְבּ ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א"...
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לחפוץ בטובת חברו ושתהיה
עינו טובה בשל חברו !
נלמד מהפסוק" :ובא אשר לו הבית" )פרק
יד-לה(
ואמרו חז"ל על שבעה דברים נגעים באים ואחד מהם
הוא צרות העין ]רש"י :שצרה עינו באחרים ואינו מהנה
שכניו מכלים ע"י השאלה[ דכתיב" :ובא אשר לו הבית"
ותנא דבי רבי ישמעאל ,מי שמיוחד ביתו לו .ופירש רש"י
כלי תשמישו שלא השאילם לאחרים )ערכין טז(.
מי שהוא טוב-עין משפיע ברכה הן על עצמו והן על
הזולת .וכבר כתב רבי יהודה החסיד ז"ל )בספר חסידים
 תתרע"ה(" :אבל מי שהוא ותרן בממונו אצל אחריםשנהנים ממנו ,והוא שמח ומלוה לאחרים למחצה ,ואינו
עצרן אצל אחרים שנהנים ממנו .כל אותם שיבוא לידם
מממונו יצליחו ,כמו שהיה ממון איוב )ב"ב טו (:שכל
הנוטל פרוטה מאיוב ,מתברך".
באגרת שכתב כ"ק האדמו"ר מגור בעל ה'אמרי אמת'
לבנו בעל ה'בית ישראל' ,הוכיח על גודל מעלת עין טובה
שמביאה גאולה לעולם .שהרי חז"ל אמרו "האומר דבר
בשם אומרו מביא גאולה לעולם" .ולמדו זאת מאסתר,
כמו שנאמר "ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי" .ולכאורה
יפלא :מה השבח העצום אם אינו מתלבש בטלית חברו,
עד כדי שיביא בגינו גאולה לעולם?
אלא מבאר האמרי אמת עפ"י דברי חז"ל )סנהדרין פט,(:
שהנגלה לנביא ברוח הקודש ,נודע גם לשאר הנביאים.
נמצא שכאשר נודע הדבר למרדכי ,כמו כן נודע לאסתר
שנחשבה אחת מהנביאות .ומרדכי הגיד לה ,כי עדיין לא
ידע שהיא נביאה .ואולם מכיון שידעה מעצמה ,יכלה
לומר בשם עצמה למלך .ובכ"ז נהגה טובת עין במרדכי
ולא אמרה אלא בשם מרדכי ,יוצא שאותה עין טובה
שנהגה בה אסתר ,היא שהביאה גאולה לעולם ,שעי"ז,
ו"ויצא כתוב אשר הגיד מרדכי" ...זהו השבח הגדול של
האומר דבר בשם אומרו.

שלא לדבר לשון הרע על הזולת !
נלמד מהפסוק" :אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או
ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת"...
)פרק יג-ב(
ואמרו חז"ל :על שבעה דברים נגעים באים ,על לשון הרע ועל
שפיכות דמים וכו' .על לשון הרע דכתיב" :מלשני בסתר רעהו אותו
אצמית" )ערכין טז .(.וכן אמרו" :כל המספר לשון הרע נגעים באים
עליו שנאמר "מלשני בסתר" וגו' וכתיב התם "לצמיתות" ומתרגמינן
"לחלוטין" ותנן "אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה
ופרימה" ופירש רש"י :אלמא אצמית דמתרגם לשון חליטה היינו
צרעת) .ערכין טו.(:
הגר"א זצ"ל כתב באיגרתו" :מה לי להאריך בזה העוון החמור
מכל העבירות" .כל עמל אדם לפיהו" )קהלת ו-ז( .אמרו חז"ל ,שכל
מצוותיו ותורותיו של אדם אינו מספיק למה שמוציא מפיו ...וכל
כף הקלע הכל בהבל פיו של דברים בטלים ,ועל כל דיבור הבל
צריך להתקלע מסוף העולם ועד סופו.
"וכל זה בדברים יתירים ,אבל בדברים האסורים כגון לשון הרע
וליצנות ושבועות ונדרים ומחלוקות וקללות ,ובפרט בבית הכנסת
ובשבת ויו"ט ,על כל אלו צריך לירד לשאול למטה הרבה מאד ...ואי
אפשר לשער גודל היסורין והצרות שסובל בשביל דיבור אחד".עכ"ד.
העצה להנצל מכל זה ללמוד היטב את הלכות לשון הרע שבספר
חפץ חיים ,כי עיקר המכשול נגרם מחוסר הידיעה .וכפי שהמחיש
המגיד מקלם את "דרכי עבודתו" של היצר הרע לרמות את מי
שאינו בקי בהלכות לשוה"ר ,לפתותו ולהכשילו בדיבורי לשון הרע,
במשל הבא:
היו שני אנשים שרבו והתקוטטו ביניהם ולאחר זמן השלימו
ביניהם .ואולם אחד מהם לא השלים באמת אלא רק למראית עין.
בלבו פנימה יקדה אש השנאה והמשטמה .הוא חש עצמו פגוע וגמר
בלבו לנקום נקמה נוראה.
מה עשה? חקר ודרש ועלה על עקבותיהם של מזייפי מטבעות.
אין זה קל לזייף מטבעות ,אבל הקושי העיקרי הוא להפיצן .עיני
השוטרים פקוחות ואוזני הבלשים כרויות ,ואוי לזייפן אם יעלו על
עקבותיו .בא אליהם אותו אדם והציע לקנות כמות נכבדה של
שטרות .התמקחו על המחיר והעסקה בוצעה.
עתה פנה האיש אל רעהו ,וקנה ממנו סחורות .שמח החבר והודה
לו מכל לבו .הוא נוכח לראות שאם כי היה שונאו ,אבל כיום
המצב השתנה מקצה לקצה והלה הפך להיות ידידו הטוב .והראיה,
שחברו קונה ממנו בלי לעמוד על המקח .הוא מותיר בידיו רווח
נאה ועוד משלם במזומנים...
אך אבוי .את התשלום נתן בשטרות המזוייפים ורץ מיד אל
תחנת המשטרה .שמחת המוכר הפכה ליגון וחרדה כאשר נאסר
והושלך אל הכלא.
והנמשל :כך בדיוק נוהג עמנו היצר הרע .למראית עין הוא משלים
עמנו ,ועוד מספק לנו סחורה משובחת  -ממש "מציאה"! על פלוני
"מצוה" לדבר לשון הרע ,כי רשע גמור הוא ...ואת אלמוני "מצוה"
לבזות כדי שיטיב דרכו ...מותר לומר דבר שקר פלוני כי יש כאן
"מפני דרכי שלום"...
בקיצור :אין למדן כמו היצר הרע! ה"מצוות" מוגשות על מגש של
כסף .והיצר הרע מחכך כפיו בהנאה...
אבל  -כמו במשל  -את מי יכול אותו "חבר" לרמות? רק את מי
שאינו בקי בטיבן של מטבעות מזוייפות .כי סוחר שיש בידו סימנים
לדעת איזה שטר אמיתי ואינו מזוייף ,בוודאי לא יפול בפח...
וכן לענין שמירת הלשון .את מי יכול יצר הרע לרמות? רק את
האדם שאינו בקי בפרטי ההלכות!
ואכן מסופר על הגה"צ רבי הירש פאלי זצ"ל שהיה מזהיר ומתריע
תדיר בפני תלמידיו על גודל חומרת איסור לשון הרע כשהיה מפרט
את ה"לאווין" ה"עשין" וה"ארורין" שיש בדיבור לשון הרע .עד
שבשנותיו האחרונות היה מסיים ,כמעט כל "ועד" שמסר לתלמידים,
בקריאה נאמנה ממעמקי לבו:

"צריך להזהר מלשון הרע ,משבע עשרה לאוין .מארבע עשרה עשין
ומשלושה ארורין ,חס ושלום! פעמים היה אף מוסיף ואומר:
"וכי תאמרו ,מדוע הנני חוזר על כך כה הרבה פעמים? למדתי כן
מהחברות הגדולות המשקיעות הון רב על אותה פרסומת ,החוזרת ומופצת
ברבים .יש להניח ,אם כן ,שהפרסומת פועלת את שלה ,לבסוף .הדברים
חודרים אל הראש"!
אך הוא לא הסתפק באזהרות ,אלא שקד על החדרת תודעת חומר
העוון באמצעות לימוד קבוע של ה"פתיחה" לספר "חפץ חיים" ,בה פורטו
כל הלאוין ,העשין והארורין ,על כל מקורותיהם הטהורים.
"בלא לימוד ספרי המוסר של החפץ חיים"  -היה רבי הירש מבהיר
באזני התלמידים " -מה יתן כח לעמוד כנגד הפיתוי הגדול לדבר לשון
הרע".
לפיכך ,זרז תמיד את שומעי לקחו ,לקבוע עיתים ללמוד ספר המוסר
"שמירת הלשון" לבעל החפץ חיים ,המיוסדים על מאמרי חז"ל מן
התלמודים ,המדרשים והזוהר הקדוש ,המעוררים את לב האדם לעמוד
בכל עוז על משמר לשונו.
הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל מונה בספרו )נפש החיים מערכת ל( ומסכם
אחת לאחת ,את התוצאות החמורות והעונשים הגדולים שישנן מעוון
דיבור לשון הרע ,כפי שמבואר בדברי חז"ל בש"ס ובמדרשים .ואלו הם:
א( לוקה בצרעת .ב( נקרא מחלל שם שמים בסתר .ג( נקרא "ארור
מכה רעהו בסתר" .ד( אין לו חלק לעולם הבא .ה( פוגם בשכינה .ו( גורם
גלות לשכינה .ז( מתחייב מיתה .ח( משתרש מחיי עולם הזה ועולם הבא.
ט( הורג שלושה :האומרו ,והמקבלו ומי שנאמר עליו .י( דומה לחץ שכבר
יצא מרשותו ואין בידו להחזירו .יא( כופר בעיקר .יב( הקב"ה וגיהנם
צווחים עליו .יג( מורידין אותו מגדולתו .יד( גורם גלות .טו( ראוי להשליכו
לכלבים .טז( ראוי לסוקלו באבנים .יז( טוב להכישו נחש .יח( מגדיל עוונו
עד לשמים .יט( עובר על חמשה חומשי תורה .כ( גדול עוונו יותר מעון
עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים.

כפי המדה שאדם נוהג עם הבריות כך נוהגים עמו מן השמים!
נלמד מהפסוק" :בדד ישב מחוץ למחנה" )פרק יג-מו(
ואמרו חז"ל מה נשתנה מצורע ]משאר טמאים[ שאמרה תורה "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו"?
אלא הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ,ובין איש לרעהו ,אף הוא יבדל ,לפיכך אמרה
תורה בדד ישב )ערכין טז .(:גם בפסוק "טמא טמא יקרא" ישנה "מדה כנגד מדה" .כשם שנהג הוא
לגלות קלונם של אנשים בפרהסיא ,כך עליו לגלות קלונו שלו) .שמיה"ל ח"ב  -פרק טז(.
גם נגעי הבתים שבאים אליו בעוון צרות עין ,משום שלא השאיל כליו לאחרים ,גם בזה
ישנה "מדה כנגד מדה" :הוא רצה לשמר ביתו לעצמו שלא יהנו אחרים משלו ,על כן נענש
שירד הבית לכיליון ,ככתוב" :ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו" )יד-מה(.
וכתב החפץ חיים )באהבת חסד ח"ב פ"י( כי בימינו אף שהשי"ת בחסדו אינו רוצה לשלוח
נגעים על הבתים ,מכל מקום ,מארה משתלח בנכסים ויורדין לכליון עי"ז .והטעם משום
"מדה כנגד מדה" .כשם שהוא צר עין ואינו רוצה להתחסד עם חברו ,כך גם על נכסיו שורה
מדת הדין ללא חסד.
לדעת החפץ חיים )בספרו עה"ת-שמות( ,מכיון שמשה רבינו הציל את ציפורה מיד הרועים,
ככתוב "ויקם משה ויושיען" )שמות ב-יז( ,לפיכך שילמה לו ציפורה מדה כנגד מדה :כאשר
רצה המלאך להרוג את משה ,נאמר" :ותקח ציפורה צור ותכרות את ערלה בנה" ,ובזה הצילה
חיי משה.
"נראה מזה"  -מפטיר הח"ח " -כי כל הטוב שאדם עושה לחברו משתלם לבסוף ,דאיתא
בסנהדרין )צט (:על הכתוב )משלי טז( "נפש עמל עמלה לו" ,הוא עמל במקום זה ותורתו
עומלת לו במקום אחר.
בספר חסידים )סימן נג( הביא רבי יהודה החסיד ז"ל בביאור הפסוק "כי קו לקו" )ישעיה
כח-י( כי הקב"ה ית"ש משלם גמול מדה במדה ...אם זכה ולא חשש בהנאת גופו או ממון או
כבוד  -משלמין לו שכר דבר שלא חשב בו .כי שלמה המלך לא שאל על תקנתו ,לא על ממון
ולא על כבוד ,אלא חכמה ודעת לעשות רצון בוראו ונתן לו הקב"ה את שתיהן ,ואפילו מה
שלא שאל .הרי כל מי שעושה רצון הבורא ,ואינו חושש לתקנתו ,להנאתו ולכבודו ,ובאותה
שעה היה יכול לעסוק בתקנתו  -הקב"ה מספק אותו בשבילו.

לפני חג הפסח התפרסם כאן סיפור הצלתם של רבי אפרים
ואחיו .הסיפור מפליא במיוחד
ב"ר ישראל מינצר זכרונו לברכה ֶ
שבמשך כל שנות השואה )שבפולין הייתה הארוכה ביותר!( לא ידעו
רעב .תמיד היה להם מזון  -ובשפע! הם ראו בכך "מידה כנגד מידה"
שכן לפני המלחמה ,ובתחילתה ,האכילה המשפחה יהודים רעבים
במאפייה שהייתה ברשותה .כאמור ,התגלגלה ההצלה דרך גוי פולני
 וכאן יסופר כיצד גמלה לו על כך המשפחה בשנים הבאות .פרקב'הכרת הטוב'...
*

*

*

ארצות הברית של אמריקה.
מסמכים מרשיעים שהתגלו לאחרונה ,מוכיחים שארה"ב ידעה -
בזמן אמת  -על השמדת יהדות אירופה במחנות הריכוז הגרמניים.
למרות זאת לא פעלה דבר .אך גם ידיעה זו לא יקח ממנה את
לאין-ספור ניצולי שואה ,ששיקמו במדינה
הזכות של פתיחת שער ֵ
רחבת הידיים את חייהם מחדש.
כמו משפחת מינצר!
כל ארבעת האחים ,יחד עם בני דודיהם ,ניצלו מהמלחמה
והיגרו לארה"ב .אגב ,כולם גם האריכו ימים .לאחרונה נפטר ר'
אפרים בגיל  - 96מספר חודשים לאחיו פטירת אחיו בגיל ...98
כרבים אחרים התיישב ב"לואר-איסט-סייד" ,משם שיגר
מכתבים למצילו הגוי הפולני ,לפי הכתובת המדויקת שזכר בעל-
פה .בלית כל תגובה הסיק שהגוי נהרג במלחמה ,ומאוד הצטער
שלא זכה להכיר לו טובה.
לפתע הגיע מכתב דרך אדם שהגיע מפולין" .הקומוניסטים
לקחו ממני את המפעל" תינה הגוי את צרותיו וסיפר שלא העז
להגיב עד כה למכתבים דרך הדואר ,מפחד ֵעיני הבולשת .זו גם
הסיבה שלא יצר קשר בטלפון" ...המצב הכספי לא טוב" פירט ור'
אפרים נִ רמז .ארז חבילת בגדים משומשים ,מזון יבש וקצת כסף
ושיגר לפולין .משלוח ראשון מתוך רבים בשנים הקרובות...
יום אחד מגיע מכתב נוסף" .לבת שלי נמאס מהחיים תחת
הקומוניסטים .תוכלו לעזור לה להגר לארצות הברית?" ר' אפרים
מיהר לשגרירות הפולנית ,סיפר להם על המוכשרת )למרות
ֶיערית" ]איכרית[( שרוצה ללמוד רפואה
"פוי ִ
שהייתה ,איך אומריםּ ,
בארה"ב והפעיל אותם לארגן לה אשרת כניסה.
המאמצים צלחו ,עד שהודיעו להם באיזו טיסה מפולין היא
אמורה להגיע .ר' אפרים ואשתו יצאו לשדה התעופה ,אך שכחו
לסכם מראש על סימן היכר ...איך יזהו את מי שבתקופת המלחמה
עדיין הייתה ילדה קטנה?!
הרגע המיוחל הגיע .נוסעי הטיסה מפולין נכנסו לאולם מקבלי
הפנים ,ולפתע מכריזה אשתו של ר' אפרים "הנה היא!"
"מה? מאיפה את יודעת?!""היא לובשת בגד ששלחתי אליהם לפני  10שנים"...
המשפחה הקצתה לטובתה יחידת דיור ,שם התגוררה חינם

במשך מספר חודשים  -כולל אש"ל מלא מלא .כאמור ,היא
הייתה פרימיטיבית ו"מיושנת" .קרה ובעקבות כך התנהגה באופן
שהפריע למינצרים ,אך כל אימת שהילדים התלוננו על כך היה
ר' אפרים מהסה אותם בתוקף" :ומה עם הכרת הטוב למשפחה
שהצילה אותנו?!"
*

*

*

ויהי היום והגויה החליטה להתחתן .המינצרים הציעו להוריה
שעדיין התגוררו בפולין כרטיסי טיסה חינם לאירוע ,אך הם
נמנעו מלהשתתף בו משום ש"החתן" לא נמנה על הפלג הנכון
מבין פלגי הנצרות ...מכיון שהחתונה התקיימה בכנסייה ,לא יכלו
המינצרים לדרוך שם ,אך בעצת כ"ק אדמו"ר רבי שלמה מבאבוב
זצ"ל )עמו נועצו בכל פרט ופרט( הם המתינו בחוץ כדי לברך
את הזוג .כיוון שהם יצאו מהכנסייה ,והכלה הבחינה בהם ,פרצה
בבכי עם דמעות שליש .היא הסבירה שהכינה רשימה שלימה של
"כיבודים" אותם רצתה להעניק להם ,אך הם נעדרו .הסבירו לה
את ההלכה היהודית ובכך נחה דעתה.
"הגיע מכתב מפולין!" הודיעו לר' אפרים שמיהר לפתוח את
המעטפה ולגלות שאח נוסף רוצה להגר לארה"ב .כמעשהו
בראשונה מיהר לשגרירות הפולנית ,ופעל עד למילוי הבקשה.
האח כבר לא נצרך להתגורר בביתם ,כיון שהכינו לו מקום בבית
האחות בלונג-איילנד...
חלפו כמה חודשים והמינצרים הזמינו שוב את ההורים לבקר
בארה"ב .הם הגיעו ,הסתובבו במשך כמה שבועות ,אך לא רצו
להגר למדינה ,שכן התקשו להתנתק מה"גאלאח" ]כומר[ והכנסייה
המקומית בעיירת מגוריהם.
*

*

*

"אחי שוכב כאן מדוכא מחוסר מעש" דיווחה האחות 'לשון הרע'
על אחיה שהתגורר בביתה "אין לו שפה .אין לו תעסוקה" .הוגיע
ר' אפרים את מוחו ונזכר במכר  -חשמלאי שהתגורר ב'ברונקס'.
הרים אליו טלפון והציע לו שיעסיק 'שוליה' ]=עוזר[ בשכר נמוך.
הלה הסכים לרעיון.
כיום מנהל האח רשת חנויות חשמל מצליחה בארה"ב!...
ושוב הגיע מכתב מפולין .האח השלישי ,והאחרון ,מבקש אף
הוא להגר לארה"ב  -אבל לו יש כבר "סיפור" .הוא נפצע
פעם ,ריסק את העצם התחתונה של הרגל ,ואת מה שלא עשתה
הפציעה השלימו הרופאים השלומיאליים בבית החולים המקומי...
תכל'ס ,מזה שנים שהוא מתהלך עם קביים!
להכניס אותו לארה"ב כבר היה יותר קשה  -אבל זה נעשה.
רופאים אמריקאים ,שכמובן לא עבדו חינם ,ניתחו אותו במיומנות
ואפשרו לו לצעוד על רגליו כאחד האדם  -עד עצם היום הזה!
כל הפעולות נעשו כהכרת הטוב לבני המטיבים שלהם  -עימם
ממשיכים לשמור על קשר הדור הבא של המינצרים שיחיו.
כל זאת שמענו בעת השבעה על פטירת הרה"ח רבי אפרים
ב"ר ישראל מינצר ז"ל.

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ספר לנו עכשיו! פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :

בס"ד | גליון  | 202שנה ד' | פרשת תזריע  -מצורע | שנת תשע"ז
טבילת הבגדים במצורע

"וכבס המטהר את בגדיו" (מצורע יד ,ח) אף שהכתוב מתייחס אליו
"המכבס" ,יתכן שלא חייב בעצמו ואפשר גם על ידי אחרים.
ויל"ע ,האם יש מצוה לטבול הבגדים גם אם אינו רוצה ללבשם ,ופשוט שזה
לא מעכב טהרת הבעלים .ומש"כ בהמשך :וטהר ,לאו דוקא לאחר הכיבוס.

איסור גילוח כל שערו

"וגלח את כל שערו" בנזיר נח :איתא ,המעביר שער בית השחי ובית
הערוה לוקה .ובתוס' יבמות מח .ד"ה לא עשה רגליו ,המגלח את כל
גופו ,לא עובר על איסור .ותדע ,דלא משתמיט בשום דוכתא גבי מצורע
שיהא עשה דוחה לאו דלא ילבש גבר.
ולכאורה זה רק במגלח כל גופו מתחילה ,אבל התחיל מקומות אלו
ואח"כ כל גופו לא יועיל לתקן הלאו .וצ"ע( .והעירו לעיין בנזיר נח .כיון
דאילו גלחיה בחד זימנא לא מחייב.)...

שכיון שדיבר לשון הרע ,יזכה למצוא מטמוניות .אמנם בגמ' יומא יא:
ערכין טז .משמע שבאין על חטא .והקשה מושב-זקנים ,הרי במשנה
נגעים יב ,כתוב על נגעי בתים ,אוי לרשע אוי לשכנו?

האם החוטא בלשון-הרע ,יקבל מטמוניות? הרבה דרכים למקום
יל"ע ,א' יתכן כאלו שהם על חטא ,ויתכן כאלו שאינם על חטא ,אלא
לבשורת גילוי מטמוניות .ב' על אף שבא על חטא ,יהיה גם לטובה .ומי
שלא חטא ,יקבל המטמוניות בדרכים אחרות( .עיין מדרש יז ,ג נגעי בתים
באים על עין רעה .ובהמשך אות ו' כתוב דברי רש"י שזה בשורה טובה .ובפירוש יפה
תואר כתב ,ופליג אהא דאמר לעיל ,אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחילה ,דלדבריו
הם עונש).

ולפי מש"כ תוס' ב"מ כו .ד"ה דשתיך ,שאין חצרו של אדם קונה לו בדבר
שיכול להיות שלא ימצאנו לעולם ,א"כ ,כשינתוץ הבית לא בהכרח יזכה
בעל-החצר ,אלא מי שיזכה תחילה .ובפנים יפות כתב ,שהתורה גילתה
שהאמוריים הטמינו כדי שיתכוונו לזכות בהם בקנין חצר.
שם" ,ולא יטמא כל אשר בבית" פרש"י
שאם לא יפנהו  ...ועל מה חסה תורה,
מקום האסור לו לישב
יושב בדד
אם על כלי שטף ,מטבילם ויטהרהו( .כי
"וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים" פרש"י,
מלמד שאסור בתה"מ (ועיין שפ"ח) .מעשה היה בראש ישיבה אחד שהציעו לו לכהן
זה רק טירחא ולא הפסד ממון) ואם על
אוכלים יאכלם בימי טומאתו (ואם הנגע
בתרגום יוב"ע ,אסור ליכנס לביתו .וכך כרה"י בישיבה במדינה רחוקה באירופה שאין שם
בבית כהן ,חסה התורה על התרומה) ,הא לא
מפורש באליהו רבה (נגעים יד ,ב) דישב
כ"כ ישוב ,והלך להתייעץ עם רבנו שליט"א.
חסה אלא על כלי חרס שאין להם תקנה.
חוץ לביתו וגם חוץ לביתו אסור בתה"מ .בתוך הדברים שאלו רבנו מה תעשה אשתו במדינה
מקשה הראב"ד בתו"כ ,הרי על הבית
והנה ,אם שכירות קניא (ב"מ נו :ע"ז טו).
א"כ גם שכירות בית ,זהו ביתו .והיכן כה רחוקה ,והשיב לו הנ"ל שהיא תקח עמה טלפון,
החביב לא חסה התורה לנתצו? התם,
אחר ג' שבועות שהיה לו לחזור בתשובה
וכך תדבר עם בני משפחתה בכל זמן שתרצה.
יהיה? אולי אסור בכל מה שנקרא ביתו
ולא חזר ,ינתץ ביתו.
ע"פ דין ,ויוכל להתארח בבית אחרים.
אמר לו רבנו בדרך חידוד :עדיין זה נקרא
לכאורה י"ל ,מה שעל פי דין צריך לנתוץ,
גדר כהן המטהר
בדידות ,וראי' לכאו' ממצורע ,דלא מסתבר
לא שייך לומר חסה התורה .אבל על
המטהר
האיש
והעמיד הכהן המטהר את
שיאסר לו לדבר בטלפון אם אחרים שהרי
הכלים שאינם בדין הצרעת ,על זה שייך
ואתם לפני ה'( .מצורע יד ,יא) פרש"י בשער
נקנור ולא בעזרה עצמה לפי שהוא נמצא מחוץ לד' אמות ,אפ"ה נחשב זה בדד,
חסה התורה.
יל"ע ,במי שאינו מפנה בטרם בא הכהן
חזינן מהא שגם ע"י טלפון זה בדידות.
מחוסר כיפורים .משמע בפסוק שהאיש
אם עובר בבל תשחית? כי זהו בשב ואל
וקרבנותיו יעמדו במקום אחד .והנה
תעשה .ואפשר להשתמש בכלים בדברים
למצורע אסור ליכנס ,אבל לקרבנותיו
מותר .ועיין רש"י זבחים לג .ד"ה שהיתה ,שהיו מוציאים לו את האשם שאינם מקבלים טומאה.
הגרעק"א (חולין פ"א מ"א) כותב ,שיש בל תשחית בניבול בהמה טהורה ,על
למקום שעומד וסומך עליו.
הגרי"ז לומד ,שאין דין כהן במראה נגעים כדין כהן בטהרת המצורע .אף שראויה לעכו"ם ולכלבים( .מל"מ (הל' טומאת צרעת פי"ד ה"ד) לדעת ר"מ...
ונפק"מ אם נתחלל מעבודה שבדיעבד עבודתו כשרה ,אבל למצורע שהטעם מפני שהתורה חסה על ממונם של ישראל ,אינו מחויב מן הדין
לפנות .דלא מצינו בשום מקום שיהא האדם מוזהר שלא לטמא כליו.
יהא פסול ,כי אין דין-הכשר הנלמד מהכתוב :ברך ה' חילו.
וקשה למ"ד בפסחים עב :עבודתו פסולה ,למה כתוב כאן :המטהר?
האיך שייך דין חזקה על חולי ודבר פלא?
(עיין אוה"ח) .אולי הכתוב מדבר בכהן שבזה צריך שיידע שעוסק בטהרת "ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית" (מצורע יד ,לח) .בחולין י :לומדים דין
המצורע עם-ידיעה שלו ולא רק של החכם שמלמדנו.
חזקה מכאן .שהרי בצאתו מן הבית יכול להיות שכבר נתמעט הנגע.
דעת הרמב"ם פט"ז הל' טומאת צרעת ה"י .והרמב"ן כאן שנגעי בית הם
ה' עושה נס ,למצוא מטמוניות
"ונתתי נגע צרעת" (מצורע יד ,לד) פרש"י :בשורה היא להם ,שהנגעים אות ופלא ,וזה חידוש שגם בדבר כזה יש דין חזקה? הרי זה תלוי בחטא?
באים עליהם .לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם גם בנגעי בני אדם יש דין חזקה אם בהרת קדמה לשער לבן .ולכאורה
כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר (והנה הרי הם חששו שבני-ישראל הרי זה בא בסיבת חטא ,ואיך יש ללמוד מזה חזקת שינוי בגוף?
יהרגום ,וברשעותם לא רצו שישראל יהנו ממונם על אף שהם ימותו ,ולכן הטמינום) ואף שכל חולי בא מחטא ,ולפעמים מעונש אבותיו ,ולפעמים זכותים
ועל ידי הנגע ,נותץ הבית ומוצאן .וצ"ל ,שהמטמון שווה יותר מהבית ,מונעים כל מיני עונשין .אבל נגע תלוי בסיבת חטא שזה ענין רוחני,
ומכל מקום תולים את הימצאותו בדין חזקה.
דאל"כ ,מה הבשורה לנתוץ בית?
נגעי בתים אינם באים בדרך-הטבע (רמב"ם סוף הל' צרעת) ,נמצא שה' ובאילת השחר סנהדרין עא .הערנו לשיטת הרמב"ם במה שאמרו שם,
עושה "נס" בכדי שימצאו מטמוניות .חינוך :על אף שה' יכול להודיעם בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות .כי צריך כב' גריסין על ב' אבנים.
זאת על ידי נביא בלא נגע ,ידוע הדבר ,שה' יעשה ניסים לבני אדם דרך ובשלמא אם זה בדרך-הטבע ,זה לא יתכן .אבל בסיבת החטא שלא
סתר .ועדיין צ"ב הרי אפשר למצוא מטמוניות דרך הטבע?
כדרך הטבע ,מה נפק"מ להקב"ה לעשות אות ומופת ,ויסודר מהשי"ת
ברש"י כאן משמע ,שנגעי בתים אינם באים על חטא .כי לא יתכן שיהיה בצורה שיטמא את הבית.

פרק ב'
ליזהר מהרשות
הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן (ב' ג')

לכאורה קאי על ישראל ,דעל עכו"ם זה פשיטא דהא פיהם דיבר שוא,
ואומרים בשם הגרי"ז דברמב"ם מבואר שזה גם בישראל.

יכול לדחות בשביל תורה
ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה (ב' ד')

ברע"ב מפרש לכשאפנה מעסקי אעסוק בתורה .והנה פשיטא שצריך
ללמוד תורה ,וא"כ הכונה דאפי' כשצריך לעשות איזה דבר אלא שיכול
לדחות ולעשות אח"כ ,על זה אומר דתחילה ילמד ואל יאמר לכשאפנה
אשנה שמא לא תפנה [ושמעתי דהגרי"ז זצ"ל כשהי' צריך לעשות איזה
דבר והי' אפשרות לעשות אח"כ ,הי' אומר דהא ת"ת כנגד כולם ממילא עכשיו
צריך ללמוד ,וכשיהא מוכרח יעשה את הדבר שצריך לעשות].

ריבוי חיים
מרבה תורה מרבה חיים (ב' ז')
ברע"ב מפרש דכתיב כי היא חייך ואורך ימיך .יתכן דקאי ג"כ על
המסייע בממונו להרבות תורה שגם הוא מרבה חיים[ .א"ה ,ויל"ע מקרא
דאורך ימים בימינה ושמאלה עושר וכבוד]

ריבוי ישיבה
מרבה ישיבה מרבה חכמה (שם)
ברע"ב מפרש מי שמרבה בתלמידים התלמידים מחדדין אותו ומרבין
ומוסיפין על חכמתו ,וכן אמרו ומתלמידי יותר מכולם .והנה אע"פ
שהתלמידים לא מדברים בחכמה כמו רבותיו ,מ"מ ע"י כמה ששואלים
אפילו דברים שאינם בחכמה מגיעים יותר לבירור הסברא הנכונה ,דע"י
זה מתברר יותר מה שאינו נכון ,ולכן מתלמידי יותר מכולם.
שמעתי על הגר"ח מוולוז'ין זצ"ל דכשתלמידיו היו באים להיפרד
ממנו כשהלכו מישיבתו הי' אומר לכל אחד איזה דבר שהי' מועיל
להם לכל ימי חייהם ,ודבריו היו ממש כדברי נבואה ,והי' אחד שעמד
ללכת להיות רב באיזה מקום ,וכשהגיע להגר"ח להיפרד אמר לו שאם
לומדים עם תלמידים אפילו הכי גרועים יש בזה תועלת ,והתלמיד לא
הבין למה אומר לו כך שהרי עמד ללכת להיות רב ולא להיות מלמד
או ראש ישיבה.
ולמעשה לאחר תקופה הוצרך לעזוב את מקום הרבנות ,ודברי הגר"ח
שאמר לו דאפי' מלימוד עם תלמידים גרועים יש תועלת ,הי' נוגע לו
למעשה ואז הבין למה אמר לו כך.

לשון צאו
אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה וכו' (ב' ט')

הלשון צאו י"ל שזה לשון המעורר להתבונן ,ועיין במפרשים.

לוה ואינו משלם
ר' שמעון אומר הלוה ואינו משלם (שם)
לכאורה זה לא רק מידה שאינה טובה אלא שייך לגזל?
ומש"כ צדיק חונן ונותן ,פי' הרע"ב הקב"ה שהוא צדיקו של עולם חונן
ונותן למלוה מה שלוה זה ממנו ולא פרע לו ,נמצא הלוה נשאר חייב
למקום .ומ"מ אין אדם יכול לפטור את עצמו מתשלום על פי טענה זו
שהקב"ה ישלם.

מה נכתב במסכת אבות
יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך (ב' י')
לכאורה דינים המפורשים בפסוק אין צריך לכתוב במסכת אבות,
ובפרשת קדושים (י"ט י"ח) כתוב ואהבת לרעך כמוך ,אמנם הרמב"ן שם
מפרש דא"א שיאהב את חבירו ממש כמותו ,וחז"ל מפרשים (עי' שבת
ל"א א') דהיינו מאי דעלך סני לחברך לא תעביד ,וכאן כתוב יהי' כבוד
חברך חביב עליך כשלך וזה לא מפורש בפסוק.
וכן מה דאמר ואל תהי נוח לכעוס ,אם לכעוס זה עבירה ממש צ"ב
מאי קמ"ל?
ובאמת יש מקומות דמשמע שכעס זה דבר גרוע כיון שיכול להביא
לידי חטא אבל זה עצמו עדיין לא חטא ,ועמש"כ באילה"ש נדרים
(כ"ב א') על הגמ' כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו ,ומבואר בר"ן
משום שיבואו לכפור בעיקר ,והרא"ש ביאר או דהכונה דזה לגופו לא

טוב כמו מיני פורעניות בגיהנם ,או משום דזה יגרום לחטוא ולהיות
בגיהנם ,עכ"פ לכאורה משמע דס"ל דמה דאסור כעס הוא משום
דגורם לאיסור ,וכן מבואר באגרת הרמב"ן להיזהר מכעס שזה מדה רעה
להחטיא בני אדם.

העונש לביזוי חכמים
שנשיכתן נשיכת שועל (שם) הלשון משמע שהם נושכים ,אמנם
הכונה שנענשין משמים.

צ"ע מדברי התוי"ט
וכל דבריהם כגחלי אש (שם)
בתוי"ט כתב אף קלות שבקלות כי פורץ גדר של חכמים כגון יחוד של
פנויה וכו' עכ"ד .וצ"ב דהא העובר על תקנות חכמים עובר בלאו דלא תסור.

לקרוא ק"ש בעונתה
רבי שמעון אומר הוי זהיר בקרית שמע ובתפילה (ב' י"ג)

ברע"ב מפרש בקרית שמע לקרותו בעונתו וכן בתפלה להתפלל כל
תפלה ותפלה בעונתה.
צ"ב דהא מי שאינו קורא ק"ש בעונתה ביטל המצוה ומה המיוחד
להזהיר שלא לבטל מצוה זו יותר מכל מ"ע ,דבמשניות כאן לא כתוב
זירוז לקיים את כל המצוות המפורשות להדיא ,משמע שיש דברים
דאע"פ שהם מ"ע צריכים לעורר עליהם כי הרבה נכשלים בזה.

ליזהר מתפילת קבע
אל תעש תפלתך קבע (שם)

ברע"ב כתב א"נ קבע כאדם שקבוע לו לקרא פרק אחד פרשה אחת
שאומר אותה בקריאה בעלמא ואינו אומרה בלשון תחנונים כאדם
שמבקש רחמים.
והנה המדבר ואינו מתכוין במה שאומר הרי זה כלום ,דאינו נקרא קבע
ובודאי שאינו תחנונים ,ואם מתכוין במה שאומר א"כ מה זה גרוע וכי
צ"ל בניגון של תחנונים.
ומש"כ שנאמר כי קל חנון ורחום הוא וגו' ,צ"ב דאה"נ שם כתוב
שהקב"ה קל רחום וחנון ומנ"ל ללמוד מזה שכך צריך להתפלל ,ובאמת
דמסברא מובן שצריך להתפלל בלשון תחנונים ולא בלשון תביעה,
אבל אם מצריך על זה פסוק צ"ב מהיכן ההוכחה ,ועוד צ"ב למה צריך
להביא מפסוק זה שכתוב ביואל ולא מביא מהפסוק שכתוב בתורה
בפרשת כי תשא (ל"ד ו') קל רחום וחנון.

הגדר שלא יהיה רשע בעיני עצמו
וקשה איך בלשון השבועה אומרים לו היה בעיניך כרשע והרי בפרקי
אבות פרק ב' משנה י"ג כתוב אל תהי רשע בפני עצמך.
והסביר רבנו :שהגדר הנכון הוא אל תהי רשע בפני עצמך ,ומה שכתוב
במסכת נדה פירושו הוא שהדברים שאומרים עליך אל תתרשם מהם
אל תתן להם להשפיע עליך ושלא תזוח דעתך אלא חשוב על עצמך
כבראשונה כפי שאתה מעריך את עצמך בלי דברים אלו עיין רבינו יונה
במסכת אבות שם( .מזקנים אתבונן)

ללמוד בשביל להשיב
רבי אליעזר אומר הוי שקוד ללמוד תורה (ב ,יד)

רבינו יונה מפרש שיקבע עצמו ללמוד תורה כדי שידע להשיב על
דברי האפיקורוס שאם לא ישיבוהו כפי טענותיו ושקריו ילמדו העולם
מהם וישתו מים הרעים וכו'.
צ"ב וכי רק משום טעם זה צריך להיות שקוד ללמוד תורה.

ללמוד לקבל שכר
ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך (שם)

והנה גם לולא זה צריך לקיים את ציווי ה' ,וכנראה דטבע בני אדם
שצריכים לשמוע שיקבלו שכר ,ומ"מ לכאורה זה לא הדרגה הגבוהה
שצריך להיות.

נותנים שכר גדול
ואם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה (ב ,טז)

צ"ב מאי קמ"ל דאם לומד הרבה יקבל שכר הרבה ,דבודאי כפי שמרבה
בעשיית המצוה אז שכרו יותר גדול וי"ל.

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

אינו יכול לאסור את הפתח
סיפר לי רד"ב הי"ו שפעם הלך עם רבנו ובפתח ביהכ"נ היה שם אחד
[המ ַס ֵּפר הנ"ל] כדי לא לעבור לפני
ְ
שעמד בתפילה אצל הפתח ונעצר
המתפלל ,אבל רבנו המשיך בדרכו ואמר לאו כל כמיני' לאסור עלי את
הפתח[ .א"ה וכדברי המהרש"ם בדעת תורה סימן ק"ב וראה בהליכות שלמה תפילה עמוד
קט"ו ,וכן מקובל בישיבות בשם הגרי"ס צ"ל] (רשימות הרב אהרן ניב שליט"א)

צירוף למנין
נשאל רבנו שליט"א על ביכ"נ שבו מתפללים במנין  -האם כשיש
בעז"נ פחות ממנין נקרא שהללו בעז"נ מצטרפים ומתפללים בציבור.
והשיב :שאם יש חלון בצד שאליו מתפללים [מזרח] שדרכו רואים את
ביהכ"נ  -מצטרפים.
ונשאל על מקום שבו העז"נ לא במערב הביכ"נ רק בצידו ,בדרומו
 ואמר ששם הלא זה בכלל פתוח.ושאלו את רבינו דאמנם כן אבל יש עמודים ומחיצות? ואמר שלענין
דיני מחיצה יש לדון ולראות אם יש לחי וקורה וכו' ,אבל לענין
תפילה מסתמא חשיב כפתוח [ומצטרף בכל ענין].
עוד בענין הנץ הנראה
לא ֵחד את המנין שלו עם מנין ביהכ"נ
סיפר רבנו שהיתה הצעה ַ
הסמוך שם מתפללים בזמן "הנץ הנראה" אלא שהם תובעים שיתפללו
ב"הנץ הנראה" .ואמר בשם הגאון ר' שריה דבליצקי ששאל את
החזו"א והשיב :שאפשר כך ואפשר כך.
כפי הנראה ,הוסיף ,לא היתה לחזו"א הכרעה בענין הזה ,ולפי
שממילא אי אפשר לכוון בצמצום ,ובוודאי בזמנים קדומים  -שלא
היו שעונים  -היו משערים בערך את זמן הנץ החמה ,ממילא אפשר
כך ואפשר כך.
וכל הזמן שבינתיים נקרא "הנץ החמה" .אני  -סיכם רבנו  -לי לא
אכפת ,הייתי מוכן להתפלל כמה דקות יותר מאוחר ,אבל יש כנראה
כאלה שלא רוצים [א"ה בשנים מאוחרות יותר שהתפלל רבנו במנין בביתו תמיד
התפלל לפי הנץ הנראה]

והנה שחרית בבית רבנו התפללו לפי "הנץ הנראה" ,אבל לא בדקדוק
גדול ,ופעמים שהתחילו כדקה לפני הנץ הנראה .כמו כן לא דקדקו
לומר ק"ש לפני הנץ המישורי ,ובדר"כ הספיקו לומר רק פרשה
ראשונה של ק"ש לפני הנץ המישורי ,ופעמים שאמרו שמע ישראל
אחרי הנץ המישורי.
תפילה ביחידות
סיפר רבנו שבשבת היה גשם חזק והרחוב היה מוצף ולא יכול
לחצות אותו ולהגיע לביהכ"נ "הלפרן" שבו אנו מתפללים באופן
קבוע" .אמנם לביהכ"נ "דברי שיר" היתה אפשרות להגיע ,אבל שם
אין מנין "ותיקין" לכן התפלל כוותיקין ביחיד וכמ"ש הביאור הלכה
בס' נ"ח ד"ה והמצוה .ואחרי זמן שמע קריאת התורה ב"דברי שיר".
קרא מלעיל
נשאל רבנו באם קרא בק"ש מלעיל מלרע או להיפך האם יצא,
במקום שיש חילוקי משמעות כגון ואהבת שזה צווי ואם קורא מלרע
זה לשון עבר.
והשיב רבנו בכת"י :אם קרא מה שצ"ל מלרע ,מלעיל או להיפך יצא
בדיעבד [א"ה ועי' ערוך השולחן סי' ס"ג סעי' א וסעי ב'] ורבנו שליט"א מקפיד
בזה ע"ע ולא רק בק"ש אלא בכל התפילה.
לענות איש"ר בק"ש
אמר רבנו שאם נמצא אדם באמצע ברכת שמע קולינו ומותר לבקש
שם בקשות אבל מ"מ אסור לענות שם איש"ר וקדושה .וכידוע
דהגאון ר' זאב פרנק זצ"ל בס' תולדות זאב ברכות כא ,ב רצה
להתיר דבר זה ,אמנם הפוסקים חלקו ע"ז וכן דעת רבנו שליט"א.
(דולה ומשקה עמ' פא)

להפסיק לענות אמן
יל"ד אם א' אוחז באמצע פסוקי דזמרה וא' מברך ברכה שאינו

שייך שם הרי מותר לענות אמן .אבל יש לעיין אם זה נכון להגיד
ברכה כיון שהשני יהי' מותר להפסיק ולומר אמן ,או דלמא אינו
נכון להפסיקו אע"ג דלהמתפלל יהא מותר לענות אמן ויאמר בלחש
בלי שההוא ישמע.
ועוד הסתפקו אם להתחיל ברוך שאמר קודם שהש"ץ אמר הקדיש
דרבנן לאחר הקרבנות ,או לא.
ובמ"ב בסי' ס"ו סק"ד כת' בשם הרשב"א דהשואל בשלום חברו
מותר לו לכתחילה לשאול ,אף שחברו יצטרך לענות לו ,ולכאו' ראי'
דאף לכתחילה אפשר לענות ,אלא דיש קצת לדחות דאולי שאני
אמירת שלום דהוי ענין גדול להרבות אחוה ושלום בין איש לרעהו
שהתירו אף לכתחילה.
אמנם נראה דדוקא בשאילת שלום הוצרך המ"ב להדגיש דין זה
דמותר אף לכתחילה לשאול בשלומו ,כיון דהוא גורם ישירות שההוא
יענה לו ,ואפי' הכי זה מותר .ומזה נוכל ללמוד דק"ו היכי דאחד
אומר ברכה ורק שהשני עונה לו אמן דזה ודאי מותר [דבכה"ג הא אינו
מדבר לשני ,כמו בשאילת שלום] ועושה כהוגן דהא מותר לו לברך ,ולהעונה
מותר לענות ,א"כ ה"נ לענין קדיש ,הא ודאי שלש"ץ מותר לומר
הקדיש ,וכן למי שנמצא באמצע פסד"ז מותר לענות ע"ז וכן נמי
מותר לכתחילה להתחיל ברכות השחר אף שיודע שיצטרך לענות
באמצע על הקדיש ,ונחשב שעושה כהוגן( .כ' צדיק כתמר יפרח)
ש"ץ שעומד מתפלל אחריו
שאלו את רבנו ,ש"ץ שאינו יכול לפסוע לאחוריו היות שאחד עומד
ומתפלל מאחוריו וצריך להתחיל חזרתו מה עליו לעשות?
ואמר שיש לפסוע לצדו שלא יראה כתפילה אריכתא.
והוסיף דכך הורה מרן הגרי"ז דאין להתפלל חזרת הש"ץ מבלי לפסוע
כלל וכמבואר ברמב"ם פ"ט מתפילה ה"ג 'ואחר שיפסע שליח ציבור
שלש פסיעות לאחריו ויעמוד מתחיל ומתפלל בקול רם'( .אעלה בתמר
מתורת בריסק עמ' עד)

לשים בושם
פ"א בישב"ק היה ריח רע מאיזה מקום ,והורה רבנו שליט"א שישימו
בושם על המקום ההוא ואפשר להתפלל כרגיל( .מפי הגר"י גנס שליט"א)
[א"ה וראה באשי ישראל פרק נ"ב הערה ס"א].
להסתובב באמירת זה אל זה
נשאל רבנו האם צריך להסתובב כשאומרים זה אל זה בקדושה?
ופתח רבנו שליט"א את המשנ"ב והראה לשואל שדבר זה אינו מוזכר
שם ,ולכן אמר שאינו צריך לעשות דבר זה.
מתוך סידור
שח עד ראיה הרה""ג רי"ג שליט"א :דרכו של רבנו להתפלל בתוך
הסידור ,ומתי שמדפדף בסידור להפוך דף ,מפסיק בדיבורו ורק אחרי
שרואה שוב בסידור ממשיך הלאה.
סיום ברכת השבח
במשנ"ב בביה"ל סקי"ט דן גבי האומר ברכת קיבוץ גליות ולא הזכיר
עיקר הברכה שזה ענין 'קיבוץ גליות' וחתם המקבץ נדחי עמו ישראל די"ל
לפמש"כ (עי' משנ"ב סי' נ"ט סק"ח וסק"ט) לענין ברכת יוצר אור שאפי' שבכל
הברכה לא בירך כדין כיון דהחתימה התם כדין סגי בחתימה ולפי"ז ה"ה
במקבץ נדחי עמו ישראל דאהני החתימה שהחתימה כדין היא.
אמנם צ"ע הדימוי דהתם מיירי בברכות ,בשבח ומשו"ה בחתימה
לחודא סגי ,אבל הכא גבי קיבוץ גליות שזה בקשה והתפילה עיקרה
בקשה וא"כ כיצד יוצא בחתימה שהיא רק שבח.
ואמר רבנו שיש ברכות שעיקרים השבח והשבח הוא כמו בקשה.
והוכיח מדברי הגמ' ב"מ פ"ה ע"ב גבי ר' חייא ובניו כשאמרו משיב
הרוח ומוריד הגשם ירדו גשמים ואם היו אומרים מחיה מתים הי'
תחיית המתים ועי"ש ,ואע"פ דהתם הוא רק שבח ולא בקשה ,וא"כ
ה"נ י"ל בהא דהחתימה היא שבח ,אבל השבח הוא גם בקשה( .הרה"ג
רפ"ס שליט"א בשם הרה"ג ר'ש"י ברמן שליט"א).

בשבוע הבא אי"ה נסיים לכתוב על משנ"ב חלק א' ועל כן אנו פונים ומבקשים למי שיש בידו הערות הארות והוספות מרבנו שליט"א על ענינים
אלו שישלח לנו בהקדם לזיכוי הרבים.

ישיבת חכמת שלמה
הישיבה הוקמה בשנת תשנ"א ע"י הגאון רבי יהושע נויבירט זצ"ל
וראש הישיבה הוא הגאון רבי בנימין דרייפוס שליט"א
בט"ז סיון תשס"ו הגיע רבנו למסור שיחה בישיבה ואמר בתוך דבריו:
הגמ' בסוף ברכות אומרת שאם ערב אחד לא קרא זה חסר כיון
דמצות ק"ש זה קבלת עול מלכות שמים .ולכן צריך ב' פעמים לקרוא
ק"ש ולא מספיק פעם א' ביום צריך לחדש את הקבלה .והאריך בענין
זה .וסיים בברכה שנזכה לאושר הרוחנית שזה תכלית כל האדם.

ישיבת חכמת שלמה
ישיבת חכמה ודעת הוקמה בשנת תשס"א ע"י הגאון רבי יצחק גרדנויץ
שליט"א בראשות הגאון רבי נתן זוכובסקי שליט"א .ורבנו שליטא חתם
על מגילת היסוד של הישיבה.
דברי רבנו שליט"א שנאמרו בהיכל הישיבה ברחובות אור לכ"ו אייר תשס"ג

מעט מן האור הבוקע ממקום תורה דוחה הרבה מן החושך
מקום תורה מאיר על סביבתו אמרו חז"ל "מעט מן האור דוחה הרבה

מן החושך" .העולם לדאבוננו הוא בבחינת חושך ולא מדברים כלל
על אומות העולם .אלא אפילו בכלל ישראל ,חלק גדול הוא בבחינת
חושך" ,כי החושך יכסה ארץ וערפל לאומים" .כשסיפרו לי קצת מה
שיש כאן בישיבה ,הרי האור הזה ,קצת מן האור הזה ,כבר משפיע
על כל הסביבה ,כיון שלפי הכלל הזה ,כשיש אור ,רואים שמתקרבים,
ויש לקוות שהישיבה תעלה ותתרבה בתלמידים גדולים והמקום יהפך
למקום של אור ,במקום החושך.

תורה יראת שמים ומידות

העיקר הוא שכולם ידעו שמקום כזה ,במקום שיש תורה ,מיד מתרבה
האור ,האור האמיתי  -אור התורה ,וזה משפיע על כל הסביבה,
ומקוים שבמשך הזמן יתרבו עוד ספסלי בי מדרשא ,וילמדו בהתמדה
רבה ,ויתחנכו בין בתורה ,בין ביר"ש ובין במידות טובות ,כי זה קשור
אחד בשני .אם אין תורה ,אין יראה ,וגם יראה ותורה לא יכול להיות
בלי מידות טובות ,כי הרי אם אדם גדל על פי התורה הוא צריך
להיות עם מידות טובות ,ומ"ח דברים שהתורה נקנית בהם ,רובם
הם ענין של מידות .רואים שהמידות הם חלק הכי גדול שבלי זה אי
אפשר לגדול ולצמוח.

במלאות השבעה להגאון הגדול רבי שמואל איינשטיין זצ"ל ראש ישיבת פונביז' לצעירים נלב"ע כ"ג ניסן תשע"ז
דבוק היה עשרות בשנים עם יבחלט"א מרן רבנו שליט"א .עוד בהיותו נער פליט הגיע עם אחיו זצ"ל לשוויץ לישיבת 'עץ חיים' במונטריי ושם כבר קיבל
מתורתו של רבנו שליט"א והתבטא הגר"ש שבתקופה ההיא הסתיר רבנו בכשרון רב את גאונותו ,ורק אחרי תקופה הצליח הגר"ש לגלות עומקו וגדלותו.
וכשנכנס הגר"ש לכהן כר"מ בישיבת פונביז' לצעירים היה דרכו לחזור יחד עם רבנו שליט"א מהישה"ק ולדון בסוגיות שלמדו בישיבה [ורבנו התבטא כמה
פעמים שהרבה תועלת היו לו מהמשא ומתן עם הרמי"ם בישב"ק].
סיפר הג"ר שרגא שטיינמן שליט"א שבזכות הגר"ש יצא לאור כל ספרי אילת השחר של מרן שליט"א ,כי כידוע שימש רבנו בצוותא חדא עם מרן שליט"א
בעבודת הקודש בישיבה קטנה שנים רבות והיו דבוקים זה בזה ,ובשנים ההם רשם מרן שליט"א כתביו הרבים במחברות אבל לא הדפיס ,והגר"ש הפציר בו
שידפיס ולא רצה ,פעם אחת הציע רבינו למרן שליט"א הואיל והוא מדפיס כמה תשו' רע"א כתב יד יכניס בסוף הספר כמה שטיקלאך תורה שלו[ ,הערות
שלו על הרעק"א] והסכים מרן שליט"א ואכן רבינו הדפיסם בעילום שם "אגלי צפון" [שרמוז בו ר"ת אי"ל בן נח צבי וגיטל פיגא] בעניני כיבוד אב ואם,
ומאז קיבל מרן שליט"א "חשק" להדפיס את כל חידושיו והתחיל להדפיס סידרת הספרים אילת השחר עד היום הזה תלי"ת .ואמר הגר"ש שמכיון שרבנו
ביקש ממנו שזה יהיה בעילום שם מעולם לא סיפר לאיש מי כתב קו' זה ,רק אחרים סיפרו ומכך התפרסם הענין .וכשהגיע הספר כתב וחותם לרבנו שליט"א
כתב רבנו על העמ' הראשון "אודה ואברך לה' יתברך על חסדו כי היטיב ,וזכיתי כ"ה שבט תשל"ה באור הגדול .א"ל שטינמן".
רבנו שליט"א אמר שהרבה מה שיש באילת השחר זה בזכותו .שהגר"ש היה מביא לו הרבה ידיעות בסוגיא [ורגיל הגר"ש לומר לתלמידו שהפשט בסוגיא
תמיד הוא כמו האילת השחר].
רבנו תמיד ציין בהתפעלות את נקיות הדת של הגר"ש והיה מכנה אותו מריה דרבי עקיבא איגר ,עקב שעסק רבות להוציא מכתביו הרעק"א באופן המתוקן
והמעולה ביותר .והרבה פעמים היה רבנו שולח לברר אצל הגר"ש היכן נמצא רעק"א מסויים שהיה זקוק לו בעת לימודו .וכשהיה מגיע לרבנו שליט"א היה
רבנו קם לפניו ,וכמה פעמים שיבח אותו על כך שהוציא את הרעק"א ,והגר"ש בענותנו לא הסכים לספר מה רבנו אמר לו.
והרבה פעמים שהתחדשו להגר"ש חידושים בסוגיות מסוימות היה מציע את זה לרבנו שליט"א ,וכשהיה מסכים אם זה ,היה אומר לתלמידו הנה הלכנו בדרך
הישרה שגם רבנו שליט"א מסכים לזה .והיה תקופה שלמד רבנו עם הגר"ש חברותא בס' חידושי רבי חיים הלוי על הרמב"ם שטיקל אחד אחרי השני.
כשלמדו בני רבנו אצל הגר"ש אמר להם שאם הוא היה הבן של רבנו היה שוכב תחת מקום מושבו ויונק כל הגה וסברא מתורתו ,ופעם שמע הגר"ש שיש
שיחה מרבנו בישיב"ק ונסע מיד עם מונית לישיבה ולא הספיק ופגש את רבנו בחוץ ,ונענע לו בראשו לשלום ,ושאלו נכדו אמאי לא נתן לו את ידו שלום,
ואמר 'יראתי להטריח את הגראי"ל בלחיצת יד' ,ואין לתאר גודל המורא והערכה של הגר"ש לרבנו שליט"א.
[הנאה מרובה היתה לו להגר"ש מגליון 'כאיל תערוג' והיה קורא בזה מידי שבת בשבתו ,ופ"א שלח הארה].
רבינו היה מצטרף מידי שנה להתרת נדרים באחד הימים שקודם ר"ה אחר תפילת מנחה בישיבה קטנה בחדר שיעורים עם הגראי"ל שליט"א ,ונשאל הגר"ש
איזה חידושים היו בהתרת נדרים של מרן שליט"א ,והשיב :א' שהשמיט תיבת מומחים ,ואמר רק שמעו נא רבותי הדיינים ,והב' שהשמיט תיבות ואפילו נזירות
שמשון [ובשמיטה היו עושים זל"ז פרוזבול].
פ"א דיבר עם רבנו על איזה אדם א' לתועלת מסיומת ,ואמר הגר"ש שהוא חיבר ספר ,וענה לו רבנו "איך אתה אומר שיש לו שכל הרי הגאוה נוזלת לו מאף".
בחורף תשע"ה שנחלש הגר"ש רצה להפסיק במסירת השיעורים והגיע להתייעץ עם רבנו שליט"א על כך ,ורבנו הורה לו שימשיך במסירת השיעורים ,אך
בחורף תשע"ו כבר לא יכול היה יותר למסור והגיע לרבנו שליט"א ואז הפסיק במסירת השיעורים.
היה אומר על רבנו שהוא 'איש חלק אגלטער מענשט' .ואמר הגר"ש בצדקתו שאני יר"ש תמים ,אבל רבנו הוא יר"ש פיקח .והיה רבנו רגיל לקרוא עליו
'אגורסער ירא שמים' .והתבטא עליו שהראש שלו חודר ,היינו שחודר לכל נקודה בעיקר הסוגיא.
ופ"א הגיע להתלונן שיש חסרון בתפילה בישיבה והרגיעו רבנו שהעיקר שלא יהיה יותר גרוע ,ואמר שיעשו חיזוק רק לשבוע שכך יחזקו.
סיפר הגר"ש שאחרי שהגיע חתנו של רבנו רבי זאב ברלין שליט"א לשבת הראשונה לרבנו ,וסיפר אחרי השבת רבנו להגר"ש שהוא מודה לה' שהוא זכה
לחתן שיודע את המערכות והחידושים ,אבל הוא התפעל ממנו "שיודע לברך המוציא'[ ,היינו שראה שיודע את ההלכות עמו שצריך].
נביא כאן הערה א' שהביא רבנו שליט"א בשם הגר"ש בספרו .בשו"ע יו"ד (סימן של"א סעיף נ"ב) נפסק שבזמן הזה שהתרומה הולכת לאיבוד מפני הטומאה
אין להקפיד להפריש מן היפה דוקא ,ואפשר להפריש מן הרע על היפה .והגר"ש איינשטיין (שליט"א) הראה שהרמב"ן בסה"מ בהשמטות (ל"ת ז) ס"ל שזה
נאמר אפי' בתרומה טמאה שאינה ראויה לכהן עי"ש ,וכנראה שזה מצוה כלפי שמיא שצריך להפריש מן היפה ,וא"כ גם בזה"ז צריך להיות הדין שלא להפריש
מן הרע על היפה .ובעל הקהלות יעקב זצ"ל אמר לו שהלכה כשו"ע והרוצה להחמיר לעצמו יחמיר [בצנעא][ .ועי' דרך אמונה הל' תרומות פ"ה בציון ההלכה
ס"ק י"ט] (אילת השחר פר' קרח יח ,לב) [ומטעם זה רבנו מחמיר ע"ע שלא לעשות שליח להפרשת תרומה דאולי הוי שליח לד"ע כשמפריש מן הרע .ועי'
בגליון שלמים מציון פר' קרח (מס'  )23מה שתירץ הגרב"צ פלמן זצ"ל על זה ומה שהעיר על כך רבנו שליט"א]
וכן בס' אילת השחר כתובות (צ"ו ע"א ד"ה אי נמי) שמביא רבנו בשם הרה"ג המגיה של הכתב וחותם – שהוא הגר"ש זצ"ל .וכשהראו להגר"ש דבר זה
בערוב ימיו אמר אבל מה יאמרו על זה בעולם הבא.
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ליקוטים נפלאים
תזריע מצורע
"וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (יב ,ג)

"וראה הכהן את הנגע… וראהו הכהן…" (יג ,ג)

בברכות ברית המילה אומרים" :זה הקטן גדול יהיה ,כשם שנכנס
לברית ,כן ייכנס לתורה ,לחופה ולמעשים טובים" .ברכה זו
מכוונת לאבי הבן יותר מאשר לרך הנימול .יש אבות
שמחויבותם לזהותם היהודית באה לביטוי רק בקיום ברית
המילה לילדיהם .על כן ,מברכים את האב ואומרים לו :אם
מבקש אתה ש"זה הקטן" יהיה יהודי גם כאשר "גדול יהיה" ,עליך
לקבל על עצמך ש"כשם שנכנס לברית" – כמו שדאגת להכניסו
בבריתו של אברהם אבינו; "כן ייכנס לתורה" – כך עליך להכניסו
לתוך מסגרת של חינוך יהודי; "לחופה" – לדאוג שיתחתן עם בת
ישראל כשרה; "ולמעשים טובים" – ולקשור אותו עם מעשי
צדקה וחסד של העם היהודי.

נראה שיש כאן רמז ,כשבודקים את האדם אין לראותו רק
בחסרונו ,במקום נגעו ,אלא צריך לראותו כולו  ,גם את מעלותיו.
וכך אמר בלק " :אפס קצהו תראה וכולו לא תראה" .וזה "וראה
הכהן את הנגע" ואחר כך "וראהו הכהן" שיראהו כולו.
(הרב י.י .טרונק מקוטנא)

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (יב ,ג)
אומרים "כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה לחופה ולמעשים
טובים" ,רק בברית מילה ולא לאחר קיום מצוות אחרות ,מפני
שמצוות המילה קבועה בגופו של האדם מישראל ,ואינו יכול
לעזבה או להינתק ממנה כל ימי חייו" .כן ייכנס לתורה לחופה
ולמעשים טובים" – שגם מהם לא ייפרד לעולמים.

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (יב ,ג)
מפני מה נקבעה המילה ליום השמיני .לפי שהתינוק בעת לידתו,
עדיין לא התחזק רגש האהבה והחיבה של הוריו כלפיו .אינה
דומה אהבת אב ואם את התינוק בן יומו כאהבתם אותו בגיל
שנה ,ואין דומה אהבתם אליו בהיותו בן שנה לאהבתם אליו
בהיותו בן שש .ככל שגדל פרק הזמן שהם מגדלים אותו ,כך
גדלה אהבתם וחיבתם אליו .לפיכך ,לו הייתה מצות המילה
נדחית לגיל שנתיים ושלוש ,כי אז היה מקום לחשוש לביטול
המילה מחמלת האב ואהבתו לבנו.
(הרמב"ם)

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (יב ,ג)
בברית מילה ,בסיום ברכת המזון ,מברכים את ההורים" :ויזכו
לגדלו ,לחנכו ולחכמו" .והלוא חינוך הילד מתחיל בעודו קטן,
ואם כן היו צריכים לומר "לחנכו ולגדלו"? אלא שילד קטן קל
לחנך ,הקושי מתחיל בבנים הגדולים .כוונת הברכה היא שיזכו
לחנכו בדרך התורה גם לכשיגדל.
(הרב יהושע לייב דיסקין)

"אדם כי יהיה בעור בשרו" (יג ,ב)
פתחה התורה את פרשת הנגעים ב"אדם" – לומר ולהורות ,שגם
אם טובת הציבור מחייבת לפעמים את הוצאת הטמא אל מחוץ
למחנה ,כדי להרחיקו מן החברה ,צריכים להמשיך להתייחס
אליו כאל אדם ,ואסור לחשוב שאם מצורע הוא ,הריהו חשוב
כמת.

"שער בנגע הפך לבן" (יג ,ג)
שעה שאדם חוטא בצעירותו ,עדיין יש תקווה שתתיישב עליו
דעתו ,יעשה תשובה וישוב אל דרך הישר ,אבל אם "ושער בנגע
הפך לבן" אם הנגעים בעלי שערות שיבה הם ,שמזדקנים
והולכים בו – "טמא הוא" חוטא כזה קשה שיהיה לו תקווה.
(תפארת יהונתן)

"וראה הכהן אותו וגו' ולא פשה הנגע בעור
וטיהרו הכהן" (יג ,ו)
הנה בביקור חולים יש להכיר בין אוהב לשונא .האוהב
כששואלים אותו על מצב החולה ,מחליט כיון שהמצב עומד
בעינו ולא הורע ,סימן שהוטב לו .והשונא קובע להיפך :מכיוון
שלא הוטב ,הרי ממילא הורע לו .שניהם אינם משקרים ואף
אינם מגזימים ,אלא שכל אחד רואה מהרהורי לבו .והכהן איש
החסד מחליט :כיון שלא פשה הנגע על כן "וטיהרו הכהן".
(עיטורי תורה)

"זאת תורת נגע צרעת" (יג ,נט)
הקשה רבי שמשון רפאל הירש :שנינו "תינוק בן יום אחד מטמא
בנגעים" (נדה מג ):והרי זו סתירה לטעם הידוע של נגעים,
הבאים כעונש על עבירות שבין אדם לחברו? הוא מותיב והוא
מפרק :כשם שצרעת בבגד האדם ובגופו משמשת לו אזהרה ,כך
גם הדבר בסוג הנוסף :צרעתם של ילדיו החפים מפשע .אות
אזהרה היא להורים ,שעליהם לבחון דרכם והליכותיהם על מנת
שיוכלו לשמש מופת לילדיהם במעשיהם כשיתבגרו .ואין ספק
כי נגע צרעת על מצחו של ילד ,מהווה אזהרה אלוקית מועילה
הרבה יותר ,מאשר פרח הנגע בהורים עצמם...
(ממעיינות הנצח)

"ויצא הכהן אל מחוץ למחנה" (יד ,ג)
יש להבין מה העניין שהכהן היה צריך להטריח עצמו לצאת אל
הצרוע אל מחוץ למחנה ,יש לומר לפי שכאשר נטמא ע"י הכהן
ונשתלח חוץ לג' מחנות ועבר בכל המחנות וקרא בקול גדול
טמא טמא יקרא ,שלא יתקרבו אליו כי הוא מצורע ,והתבזה בפני
הכל ,עתה שעשה תשובה אחר שקיבל ענשו ועסק שם מחוץ
למחנה בלימוד התורה נתן לו הקב"ה כבוד תחת שהיה בזוי,
ואיזה כבוד נתן לו שיצא הכהן אליו ומי שרואה את הכהן הקדוש
יוצא ,יוצא גם כן עמו כדי ללוותו ,וגם ללמוד כיצד מטהרים

לעי"נ הרה"צ פנחס בן ר' בנימין ביינוש זצוק"ל  -כ"ו בניסן
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ליקוטים נפלאים
תזריע מצורע
המצורע ,וגם אחיו הכוהנים היו הולכים עמו והכל מדברים
ביניהם ונעשה פרסום שהולך הכהן לראות פלוני שנתרפא ,והיה
לו בזה כבוד גדול שהכהן הזקן וכל העם אשר אתו הגיעו אליו
כדי לטהרו שיוכל להיכנס למחנה.
(ש"ך עה"ת)

"ועץ ארץ ושני תולעת ואזוב" (יד ,ד)
"ועץ ארז"  -לפי שהנגעים באים על גסות הרוח" .ושני תולעת
ואזוב"  -מה תקנתו ויתרפא?  -ישפיל עצמו מגאותו כתולעת
וכאזוב (רש"י)
שאל רבי יעקב יוסף מפולנאה :הלא הפסוק דנן מדבר בדיני
טהרת המצורע ,אחרי שכבר נתרפא והשפיל עצמו ,ואזוב למה
לו? ועוד :אם אזוב למה ארז  -שני הפכים בנושא אחד? והשיב
בשם הבעל שם טוב על פי משל :מלך אחד ביקש אריכות ימים,
ודורשי טובתו ייעצו לו שיתנהג בענווה ,אולם ככל שהוסיף
להתנהג בענווה פשתה הגאווה בלבו יותר ,הוא ציווה לרתום
מרכבתו ורץ אחריה רגלי ובלבו אמר" :עניו הנני ,מי מלך צדיק
כמוני" .עד שבא חכם ולימד אותו שיתנהג בחיצוניותו כמלך ורק
בקרבו פנימה ישפיל דעתו ,שיסע במרכבה מפוארת ,אבל יהיה
עניו בלבו ,לא ברגליו ...וזה הרמז :אחרי ענוה רבתי ,ילמד
המצורע ענוה אמיתית מהי ,יתנהג כארז ובלבו יהא שפל רוח
כאזוב...
(תורת הפרשה)

"ושלח את הציפור החיה על פני השדה" (יד,ז)
דבר נפלא שמעתי מר' יעקב ראדישקאווער ז"ל ,בגמרא
קידושין (נז ):אמרו ,שאת הציפור החיה שנעשית לטהר את
המצורע ,מותר לאכלה ,ונלמד מהפסוק 'ושלח' ,שאם היה אסור
לאכלה הרי יכול לבוא לידי תקלה ,שמישהו ימצאנה ויאכלנה.
ושאל ר' יעקב ,הרי לכאורה לא נעשה בציפור זו שום עבודה
ואיזה צד היה לאוסרה עד שהוצרך הפסוק להתירה .וביאר,
שכיון שטבלה בדם חברתה סיבה זו עצמה ,הייתה לאוסרה.
(בית ומנוחה)

"זאת התורה לכל נגע הצרעת" (יד ,כד)
התורה היא רפואה "לכל נגע הצרעת" – לכל המחלות ולכל
המיחושים ,כדברי חז"ל (עירובין נד)" ,חש בראשו יעסוק
בתורה ,חש בגרונו יעסוק בתורה ,חש בכל גופו יעסוק בתורה".
(דגל מחנה אפרים)

"ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם"
(יד ,לד)
ברש"י הק' בשורה היא לכם לפי שהגויים הטמינו זהב בקירות
הבית וע"י שנותץ הבית עקב הנגע ימצא המעות ,והנה המרגלים
כשחזרו מארץ ישראל אמרו הערים בצורות ושם ברש"י מפרש

לשון בירנות עגולות ,ויש להבין וכי מה איכפת לנו שהבתים
עגולים ,ויש ליישב כי בני ישראל רצו כבר לבוא לארץ ישראל כי
ידעו שיבואו נגעי בתים וינתצו את הבית וימצאו הרבה ממון וזהב
שהטמינו הגויים בקירות הבית על כן אמרו המרגלים אל תחשבו
שתמצאו שם כסף כי המשנה בנגעים פ"ב כותבת שבבית עגול
אין דיני נגעים וא"כ לא יצא לכם שום רווח ממון.
(רבי שלמה קלוגר)

"ונתתי נגע צרעת" (יד ,לד)
וברש"י' :בשורה היא להם ,למען ימצאו מטמוניות של זהב
בקירות בתיהם'.
ולכאורה ,שואל הגר"ש קלוגר ,אם כך הוא הדבר ,למה אמרו
חז"ל שנגעי הבתים הם עונש? ותירץ ,שהעונש הוא שמשיגים
את העושר דרך נגעים ,ולא בדרך של כבוד.
(הגר"ש קלוגר)

"ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע
נראה לי בבית" (יד ,לה)
יש לדקדק מדוע אומר נראה לי 'בבית' ולא אומר 'בביתי' ,ויש
לומר דהנה אמרו חז"ל (יומא יא) נגעי בתים באים על צרות עין
שלא רצה שייהנו אחרים מביתו ,וזה שדייקה כאן התורה 'ובא
אשר לו הבית' שהוא חושב שהבית רק שלו לעצמו ולא ליהנות
אחרים ומטרת הקב"ה הוא לחנכו כי לה' הארץ ומלואה ,והוא רק
מחזיק פיקדון אצלו ואינו בעליו ,ואם יחשוב כך אז יהיה מטיב
לאחרים ,ביודעו שה' עושה עמו לחם חסד שהפקיד בידו רכוש
זה ,לכן בבואו אל הכהן יאמר 'כנגע נראה לי בבית' ולא בביתי ,כי
אין הבית שלי אלא של הקב"ה ואז יחזור וייהנה אחרים
(שבט סופר)
מהנכסים.

"ולא יטמא כל אשר בבית" (יד ,לו)
לא חסה התורה אלא על כלי חרס שאין להם טהרה במקווה
(רש"י)
מפני מה ציותה התורה לפנות את הבית בטרם יבוא הכהן ,והרי
אפשר לפנותו לאחר שיבוא טרם שיסגיר?
אלא למדים אנו מכאן עד כמה חסה התורה על ממונן של
ישראל .הנה ,כשיראה הכהן את הנגע ,שוב אין רשות להתעכב,
ואז ימהרו לפנות את הבית ,ומן המהירות והבהילות ייטלו רק את
הדברים החשובים והיקרים ויותירו את הפכים הקטנים
הפחותים בחשיבותם .לפיכך נצטוו לפנות את הבית בטרם יבוא
הכהן ,ואז תהיה אפשרות בידם להציל כל אשר בבית בלא יוצא
מן הכלל ,אפילו את הפכים הקטנים והפחותים בערכם.
והנה לפי רש"י ,חסה התורה על כלי החרס שאין להם טהרה.
ואמנם לפי ההסבר דלעיל ,חסה התורה אפילו על כלי חרס
הקטנים שאין אדם מחשיב אותם.
(אור החיים)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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סיפור ים נפלאים
תזריע מצורע
"וביום השמינו ימול בשר ערלתו" (יב ,ג)
הגאון הנודע רבי בצלאל הכהן ,שהיה מורה הוראה בווילנה ,יצא
שמו בעודנו נער כבקי וחריף מופלא ,וכל כך עטו עליו שדכנים,
עד שכבר בהיותו בין שתים עשרה נעשה חתן .העיר אחד
הלמדנים בשעה סעודת ה"תנאים" :עכשיו מחוור לי ,מפני מה
מברכים את אבי הבן בשעת ברית המילה" ,שיזכה לגדלו לתורה
לחופה ולמעשים טובים" לכאורה הרי היה צריך הנוסח להיות
"למעשים טובים ולחופה" שכן במעשים טובים הבן מתחייב
כשהוא בן שלוש עשרה ,בהגיעו למצוות ,ולחופה רק בן שמונה
עשרה ,אלא זאת הברכה ,שיהיה הילד מוצלח מאוד מאוד ,עד
כדי כך שיהיו רבים קופצים עליו להשתדך עמו ,ומתוך החשש
פן יחטפוהו אחרים ,יהיו מוליכם אותו" ,לחופה" עוד לפני שהגיע
לשנים של "מעשים טובים" עוד לפני שהוא בר מצוה.

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (יב ,ג)
מובא על הרב מבריסק רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל:
שפעם אחת התקיימה בבית שלו ,ברית מילה לאחד מנכדיו.
בסיומה של הברית ניגש המוהל אל הסבא  -הרב ואמר" :נו...
ברוך ה' שזכינו לקיים מצוות ברית מילה ועוד בבית הרב ואחד
מצאצאיו" .התפלא הרבי ותהה" :למה כוונתך?! האם אתה
חושב שקיומה של ברית בביתי ולנכדי שונה היא מחשיבות ברית
אחרת? אמשול לך משל למה הדבר דומה :על איזה מלמד
תינוקות שהיה עושה מלאכתו נאמנה אולם ,שכרו היה זעום וכל
ימיו היה עני ואביון .והנה פעם אחת התבטא המלמד" :אם היה
לי כל אוצרותיו של רוטשילד הייתי עוד יותר עשיר ממנו":
תלמידיו לא הבינו ושאלו" :למה כוונתך? המלמד השיב בחיוך:
"חישבו רגע! ...למעשה אם יהיו לי את כל אוצרותיו של
רוטשילד ,אבל בנוסף יהיה לי גם את שכרי המועט שאני מקבל
בתור מלמד" .כן הוא הנמשל ,גם במצוות ברית המילה :מצווה זו
כה חשובה לאין ערוך עד כדי שאין ערך וחשיבות כלל לייחוסו
של הנימול...

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (יב ,ג)
מסופר על הרה״ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע״א ,שכאשר היו
מזמ ינים אותו לברית מילה ,נוהג היה להשיב שמוכן הוא לבוא
ולהשתתף ,בתנאי שיערכו סעודת מצוה כראוי .פעם שאל אותו
אחד מתלמידיו לפשר התנאי והרבי הסביר :מאבקים קשים יש
לי נגד השטן אשר בכל עת מחפש דרכים לקטרג על ישראל,
לעומת השטן טוען אני שכאשר ארם מישראל מקיים מצוה
כלשהי ,הוא עושה את זאת בשמחה וברצון ,ואילו כאשר נכשל
יהודי בעבירה ,גורם לו הדבר צער רב ולבו נשבר בקרבו ,ויש
הוכחה לטענתי ואת ,כיון שמעולם לא ראינו יהודי ואפילו הגרוע
ביותר ,שיערוך סעורה לרגל עבירה שעבר ,ולעומת זאת כאשר
יהודי עורך ברית מילה ,בר מצוה ושאר מצוות .אז הוא שש
ושמח ועורך סעודות מצוה ,ומכיוון שהשטן יודע את האמת ,על
כן מנסה הוא בכל כוחו למנוע מיהודי לערוך את סעודת

המצוה ,כרי שתהא לו סיבה מספקת לקטרג על ישראל ,ולכן
כשמזמינים אותי לשמחת מצוה מוכן אני לבוא רק בתנאי
שיערכו סעודת מצוה כראוי.

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (יב ,ג)
יהודי הגיע להזמין רב גדול להיות סנדק בברית המילה של בנו.
היות והמזמין היה בעל עבירה גדול ,סרב הרב להיענות להזמנה.
"כבוד הרב ,זו מצוה! ,איך כבודו מסרב?" ענה הרב :נו ,אז תהיה
לי מצוה אחת פחות ...התעקש המזמין " :אבל אם הזמנתי והרב
לא בא ,זו כבר עבירה!".
ענה הרב" :תראה איזה צר עין אתה! .לך יש כל כך הרבה עבירות.
ואילו עלי אתה כל כך מקפיד שלא תהיה לי עבירה אחת"...

"אדם כי יהיה בעור בשרו" (יג ,ב)
פעם ,כאשר נזדמן האדמו"ר רא"ם מגור לשמחת 'שבע ברכות',
נשאל ,המשנה אומרת (נגעים פרק ג' משנה ב') 'חתן שנראה בו
נגע נותנין לו שבעת ימי המשתה לו ,ולביתו ,ולכסותו' ,והרי
הנגעים על חטא הם באים ,ומאחר שמוחלין לו לחתן על כל
עוונותיו ,איך באו נגעים עליו .השיב האדמו"ר מיניה וביה ,הלא
אי אפשר שיהיה יותר במעלה מיום הכיפורים ,ויום הכיפורים
אינו מכפר אלא על עבירות שבין אדם למקום ,בעוד שהנגעים
באים גם על עבירות שבין אדם לחברו( .ראש גולת אריאל)

"ואם פרוח תפרח הצרעת" (יג ,יב)
חז"ל אומרים (במדבר רבה ז ,ה) שהצרעת באה על צרות עין,
"כשאדם צר עין ואינו משאיל את כליו הקב"ה משלח צרעת
בביתו ומוציא כליו לחוץ ,והבריות אומרים :פלוני שלא היה
משאיל כליו ואומר שלא היו לו כלים ,הרי שהיה לו...
כשבא השכן ,נוקש על הדלת ומבקש מסור חשמלי -אומר לו צר
העין" :אין לי" ...כשבאה שכנה לבקש סיר -אומרת אשתו" :אין
לי"...
והנה ,רק מגיעה הצרעת ,וכבר מצוה הכהן להוציא את כל הכלים
החוצה .לפתע רואים כולם את המסור החשמלי ואת הסיר
שוכנים אחר כבוד בבית השכנים המסרבים להשאילו...
לפעמים קורה שאדם עושה עוולה מסוימת ,והוא סבור שאף
אחד לא רואה אותו ...אולם ,לעיתים ,הוא אינו יכול להתחמק
ועליו להתמודד עם התנהגות הנלוזה שלו עצמו ,כפי שמספר
המשל שלפנינו:
משל לאדם שהלך ביער ואיבד את דרכו .בעודו תועה בין עצי
היער ,הוא מבחין לפתע בקוף גדול ,ורגעים אחדים לאחר מכן
מנצנץ רעיון במוחו.
הוא קורא לקוף ואומר לו" :אתה יודע שיש בינינו איזשהו
דמיון"" ...לא שמעתי על כך מעולם" -אומר הקוף -אבל מה
העניין?" "הסתבכתי" -משיב לו האדם" -אולי תוכל להראות לי
את הדרך החוצה?" "אין בעיה" -ענה הקוף ,והשנים החלו ללכת
בסבך העצים.

לעי"נ הרה"צ פנחס בן ר' בנימין ביינוש זצוק"ל  -כ"ו בניסן
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סיפור ים נפלאים
תזריע מצורע
לא חולף זמן רב ולפתע נשמע שאגה אדירה של אריה ,וכעבור
רגעים אחדים הם מבחינים באריה אימתני רץ לכיוונם.
האדם החוויר כסיד ,אולם הקוף לא איבד את עשתונותיו .הוא
עזר לאדם לטפס על העץ הקרוב שהיה שם ואמר לו" :אל דאגה,
לכאן הוא לא יגיע"...
האריה העומד למטה התנפל על הגזע ואיים בקול מבשר רעות:
"אני רעב ,לא אזוז מפה עד שאחד מכם ירד"...
"אל תדאג" -מניח הקוף יד על האיש הרועד מפחד" -הכל יהיה
בסדר".
הזמן חלף באיטיות מרגיזה ,שעה ועוד שעה ...הלילה ירד ,והקוף
פנה אל האדם" :כעת לילה ,עלינו לערוך תורנות שינה ,מי יהיה
הראשון שיישן?"
"לך לישון" -אומר האדם" -אני אשאר לשמור ,בין כה וכה לא
אצליח להירדם מרוב פחד"...
והקוף נתלה בזנבו על אחד העצים ונרדם.
נותר לו האדם לבדו עם הארי שמתחתיו ,מי יודע עד מתי אהיה
תקוע כאן ,כמו עלה לעץ? הרהר בתסכול.
לפתע עלתה בו מחשבה כלשהי :אני אדם ,והוא בסך הכל קוף...
האריה אמר שהוא רוצה אחד משנינו ,אם כן -מי חשוב יותר?
הוא עבד לאט לאט את רעיון ,ואז נתן לקוף מכה חזקה והעיף
אותו מהעץ...
הקוף התעורר בבת אחת ,וברגע האחרון נתפס באחד הענפים
ונצל מלועו הפעור של האריה.
כעת לא ידע האדם היכן לקבור את עצמו מרוב בושה ...מה
יעשה? הוא לא העז להרים את עיניו אל הקוף ,מצילו היקר ,אשר
הוא השיב לו רעה תחת טובה ...בלית ברירה חיבק את הענף
שעליו ישב ונרדם.
שעות אחדות לאחר מכן ,העיר אותו הקוף ואמר לו" :קום,
האריה הלך" ...הוא עזר לו לרדת למטה ,והראה לו את הדרך
לצאת מן היער הנורא ולהגיע לישוב בני אדם.
מתחיל האדם ללכת ,וכעבור רגעים ספורים הוא חש בטפיחה
על שכמו .הוא מסתובב לאטו ,הקוף עומד שם ואומר לו " :עשה
לי טובה ,ידידי ,כשאתה מגיע לשם ,אל תספר לאף אחד שיש
בנינו דמיון"...
כזה הוא האדם ,מחד גיסא הוא נזר הבריאה ותפארתה ,ומאידך
גיסא -מידותיו הרעות עלולות להפוך אותו לגרוע ולפחות בין
בעלי החיים.

"והצרוע אשר בו הנגע" (יג ,מה)
משל אימא עכבר שלחה את בנה לחפש מזון ,ואמרה לו להישמר
מן האויב הנורא ,זחל העכבר והגיע לגל האשפה ,והנה מופיע
תרנגול גדול והוא מכה בכנפיו וצורח בקול ,נבהל העכבר ואמר
בלבו זהו השונא ,משבא וסיפר דברים לאמו אמרה לו לא זהו
השונא ,למחרת רואה העכבר תרנגול הודו אדום מלא אף ונרגז,
ברח העכבר לאמו וסיפר לה ,אמרה לו גם זה אינו השונא ,אלא
החתול הצנוע והשקט ממנו היזהר" ,היזהרו מן הצבועים".
והנמשל מובן מאליו.
(ארץ החיים)

"זאת תהיה תורת המצורע" (יד ,א)
באחד המבחנים הפומביים שערך רבי יהודה צדקה ראש ישיבת
"פרת יוסף" ,לתלמידים ששיננו בעל־פה מסכתות שלמות ,קרא
הבחור המסיים את ההדרן שבסוף המסכת ,והגיע למילים
"שתהא תורתך אמנותנו בעולם הזה ,ותהי עמנו לעולם הבא".
הפסיקו רבי יהודה ושאלו" :מה פשר הבקשה 'ותהי עמנו לעולם
הבא'? וכי לא פשוט הדבר ,שהאדם הגורס ומשנן מסכת שלמה,
שתהא עמו גם לעולם הבא?" ומיד הסביר" :אין זאת ,אלא לפי
המובא ב'חובת הלבבות' ,שהמדבר לשון הרע ,ייטלו ממנו
לעתיד את כל זכויותיו אשר עשה ,מצות ומעשים טובים ,וכלם
יזקפו לזכות אותו האיש שדבר עליו .נמצא אפוא ,שישנה
מציאות ,שהאדם לומד תורה בעולם הזה ואינה עומדת לו
לעולם הבא ,כי תילקח ממנו ותינתן לחברו .וזו אפוא כוונת
התפלה ,שתהא עמנו לעולם הבא ,ומתפללים אנו בכך שלא
נכשל חלילה בלשון הרע"( .וזאת ליהודה)

"שתי צפרים חיות טהורות (יד ,ד)
לפי שהנגעים באים על לשון הרע ,שהוא מעשה פטפוטי דברים
(רש"י).
בימיו של ה"שפת אמת" פרצה פעם שרפה בבית מדרשו,
וכלתה כמעט את כל הבניין .בקשו החסידים להקים את בית
המדרש מחדש ,אולם השלטונות מיאנו לאשר את בנייתו,
בטענה שבעיירה יש בית כנסת אחר ואין צרך בשנים .ניסו
השתדלנים להשפיע על השלטונות לאשר את הבניה ,אולם ללא
הועיל ,וגם השלמונים לא סייעו בנדון .יצא אחד החסידים
הנמרצים אל עיר הבירה פטרבורג ,ושם הפעיל מאמצים מרובים
ושתדלנות גדולה ,עד שלבסוף עלה בידו לקבל את הרישיון
המיוחל .כשנודעה הבשורה הטובה ,החל מסע לגיוס משאבים
לבנית הבניין ,ולאחר עמל ויגיעה רבה הוקם בית המדרש ברב
פאר והדר ,בבניין גדול ויפה יותר מהקודם .בסיום הבניה ,בקש
ה"שפת אמת" מחתנו רבי חנוך צבי הכהן לוין מבנדין ,לתלות
מודעה על כותל בית המדרש כי המקום נועד לתורה ולתפלה
בלבד .למעשה ,הוסיף הרב מבנדין וכתב לתורה ,לתפלה
ולחסידות ,אך כשראה הרבי את המודעה צווה למחוק את
התוספת ואמר" :אם ייכתב כאן בנסח זה שהמקום נועד גם
לחסידות ,ויתכן ויהיו אנשים שישוחחו בבית המדרש באמתלה
שהם משוחחים 'בענייני חסידות' ,מפני שכך דרכו של היצר הרע
שהוא מפתה את האדם בדבורים בטלים בבית הכנסת ,או
בדבורים של לשון הרע ורכילות ,בטענת שווא שיש בזה משום
מצוה וחסידות"( .שערי הלשון)
רבי יצחק מוואלוז'ין הקפיד מאד אפילו באבק לשון הרע .שום
מילה רעה ,חלילה ,על אף אדם .יום אחד הוא נזקק לומר על אחד
שהוא שקרן ,אז כך הוא אמר :האיש הזה הוא בעל זיכרון עצום.
יש בעל זיכרון מופלג שזוכר את שאירע לפני  10שנים .יש מי
שזוכר מה אירע לפני  20שנה! בעלי זיכרון אדיר זוכרים את אשר
אירע לפני  50שנים .ואילו איש זה ניחן בזיכרון מופלא כזה ,עד
שהוא זוכר דברים שלא היו מעולם!

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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תנצב"ה

 פשט על הפרשה 

והובא אל אהרן הכהן וגו' )יג ,ב(
אמרו בזוה"ק תזריע מ"ח א' כל הרואה נגע באדם חייב להביאו
אל הכהן .ויל"ע למה בכל טמא אין דין שחייבין להביאו לת"ח
שיאמר לו שהוא טמא .וי"ל שבכל הטמאים הוא טמא אע"ג שלא
טימאוהו וע"כ יבא לשאול אם הוא טמא או לא ,אבל בנגעים
שהדין שאע"פ שיש בו נגע טמא כ"ז שלא טימאהו הכהן אינו
טמא בודאי לא ירצה לבא לכהן שיטמאהו וירצה לישאר כך לכן
חייבה תורה לכל הרואה שיביאנו לכהן.
"וטמא טמא יקרא” )יג ,מה(

בב"ק צ"ב א' למדו מזה דבתר עניא אזלא עניותא ,וי"ל דזה חלק
מכפרתו שאם סיפר לה"ר על חברו שהוא רע חייב להכריז על
עצמו שהוא רע ויתרחקו ממנו ובזה מתקן העברה ובערכין ט"ז ב'
הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו ולפיכך אמרה תורה
בדד ישב ועי"ז ושב ורפא לו.
)טעמא דקרא(

עלי שי"ח 
"למה לא הסכים רבינו לברך את הנער"
בשבוע הזה ,ראש חודש אייר הבא עלינו לטובה ,ישובו רבבות בני
הישיבות עמלי ושוקדי התורה בכל אתר ואתר ,להיכלי הישיבות
הקדושות ,בסביבת רבינו שליט"א ניכר הדבר היטב ,כי המונים צובאים
על דלתותיו ובאים להתברך מפיו עם תחילת הזמן ,לבקש ברכת הצלחה
לזכות לעמול בתורה הקדושה ולשקוע בה לעשות נחת רוח לבורא ברוך
הוא) .נציין במאמר המוסגר כי בשבוע זה רבינו כמעט שלא מקבל קהל בביתו(.
אחד מהבאים אל רבינו ,בן עליה מופלג הביא לפני רבינו פתק קצר בו
כתב כך:
לכבוד מרן שליט"א,
אבקש ברכה לתחילת הזמן ,שאגדל בתורה ויראת שמים ואוכל לצמוח
בלימוד וידיעת התורה ולזכות להיות כמו הרב שליט"א...
מאת....
רבינו הביט בו כלא מאמין ,ושאל אותו  -וכי מה תרויח עם תגדל ותהיה
כמוני? מילא אם היית מבקש ברכה להיות כמו אביי או רבא ...וסיים
רבינו ואמר לו " -ברכה שתעשה מה שצריך לעשות ותהיה ירא שמים".

* * *
"לאכול מיושב"
אגב לקראת תחילת הזמן נעורר במאמר זה על דעת רבינו שליט"א ,במה
שמצוי הרבה פעמים אצל צעירים שאוכלים בעמידה ,ובפרט באולמות
אכילה ,ורבינו מעורר על זה וסובר שכיון שאמרו בגמ' גיטין דף ע' שלא
לאכול מעומד ,אם כן כן צריך להיזהר בזה ,ועי' אליהו רבה או"ח סימן
ק"ע סעיף ב' ואמנם משמע במסכת דרך ארץ זוטא פרק ה' שהוא דין על
תלמיד חכם ,אמר רבינו שהכוונה שתלמיד חכם צריך להזהר בזה יותר
משאר בני אדם ,אמנם אמר שבאכילה מועטת יש קצת מקום להקל ,ועי'
משנה ברורה סימן רצ"ו סק"ב שגם הנוהגים לעשות קידוש והבדלה
בעמידה ,אבל בשתית היין יש לשבת .ואמר עוד :שיתכן שדבר שאינו
אכילה ולא שתיה ,כגון מי שמוצץ סוכריה וכדומה ,יכול לאכול במעומד.
]ויש להרחיב בפרטים אלו עוד ,וקצרה כאן היריעה[

דבר העורך 
יהודי ירא ה' הגיע אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין
שליט"א ,ובקש לשאול את פיו שאלה מענינת בעניני
'כבוד אב' שהתעוררה אצלו :אבי שיחיה הנו יהודי
מבוגר ,שהפסיק לאחרונה לעסוק במלאכתו ,ויושב
בביתו בחוסר מעש .כידוע ,הבטלה מביאה לידי
שעמום ועברות חמורות )כתובות נט ע"ב( ,וגם עלה
בלבי חשש שחלילה השעמום יזיק לפעילות מוחו
ולכוח זכרונו.
והנה ,אני עוסק ביהלומים ,וחשבתי לעצמי ,האם
אוכל למצא עיסוק כל שהוא לאבי ,וכך יתמלא יומו
בעשיה וספוק.
ובכן ,פניתי אליו וספרתי שאני מקבל מדי יום
מעטפות רבות ,שבתוכן יהלומים ,וקורה לפעמים,
שאבן קטנה ,נשארת מחוסר שימת לב במעטפה,
ומדובר כמובן בהפסד רב.
שאלתי את אבא ,האם יהיה מעונין לבוא ולעסוק
במלאכת בדיקת המעטפות ,ולחפש היטב בכל מעטפה
האם נשכחה שם סחורה ,אבא הסכים בשמחה.
כבר ביום הראשן מצא בכמה מעטפות יהלומים או
חלקי יהלומים ,והדבר גרם לו לקורת רוח מרובה.
בהמשך הימים ,כשמצא עוד ועוד אבנים יקרות ,הוא
החל להעיר לי בקול רם .כיום המצב הגיע לכך ,שבכל
פעם שמוצא הוא איזו אבן קטנה ,הוא מגיע אלי
כשכולו רותח ,ושופך עלי קיתונות של גערות" :איזה
מן מפוזר ורשלן אתה ,כיצד אינך שם לב לאבנים
היקרות הללו?!" ,וכך מוסיף לגעור בי בכל פעם ופעם,
לעיני שאר העובדים.
וכיצד באמת קורה שהאבנים נשארות במעטפות? -
התשובה היא  -שאני בעצמי הוא זה שמטמין אותן
שם ,בפינות ובסדקים ,וזאת על מנת שלאבא תהיה
"עבודה" ,כי אלולא הייתי נוהג כך ,מן הסתם שכבר
מהיום הראשון ,היה הוא מבין שאין לו מה לעשות
בשורות החברה...
כעת ברצוני לשאול ,האם יש פגם כל שהוא במעשי,
כי אולי אני מכשיל את אבי שיחיה בעון הכעס ,וכמו
כן שמא אני גורם לאחרים )שאינם מודעים ל'הצגה'
שמתרחשת כאן( לחשוד בי שאיני עושה מלאכתי
נאמנה ,ומזלזל בסחורה )שלא תמיד שייכת לי(?...
˙˘‰·Â
בענין הכעס ,הבן לא מכשיל כלל את אביו ,כי כעסו
של האב מוצדק ,וראוי לכעוס על בן המאבד ממונו
בידים כשוטה )'המאבד מה שנותנים לו' ,חגיגה ד' .(.וגם
במה שמתבזה הבן בפני אחרים ,אין כל בעיה ,ואדרבה
הבזיונות הן מתנה וכפרה נפלאה עבור האדם...
אולם ,בעיה אחרת קיימת כאן ,והיא הצער שגורם הבן
לאביו ,שמגלה בכל פעם כי הבן שגידל וטיפח ,מתנהל
כשוטה המאבד מה שנותנים לו ,ושוכח אבנים יקרות
מאד במעטפות ,והדבר בודאי מסב לאב עוגמת נפש.
ולכן ,ימנע הבן מתחבולת הטמנת האבנים הגורמת
צער לאביו ,ויחפש אחר עצה אחרת להוציאו מחיי
בטלה.
)אחת שאלתי(

בברכת שבת של ום
י צחק גו לד שט וף

)ב " ב(

בענין קטן שהגדיל אם ימשיך לספור בברכה
 ÚÂ„Èמה שנסתפקו רבותינו האחרונים )עי' מנחת חינוך במצוה ש"ו ובאבנ"ז חאו"ח סי' תקל"ט ועוד רבים( בקטן שמגדיל בתוך ימי
הספירה האם ימשיך בגדלותו לספור בברכה באופן שלא חיסר שום יום בעודו קטן ,או דלמא כיון שכל מה שספר הקטן עד היום
הוא רק מדין חינוך דהרי לא היה בר חיובא ,ויש מן הראשונים שס"ל דמי שלא ספר יום א' לא יספור שוב משום דבעיא תמימות
וא"כ אין לקטן להמשיך ולספור דלא מהניא מה שספר בקטנותו.
 ÈÎ¯··Âיוסף סי' תפ"ט אות כ' כתב בשם ספר פרי הארץ שקטן שהגדיל תוך ימי העומר וכן גר שנתגייר תוך ימי העומר מונים
שאר הימים בלא ברכה ,ובשערי תשובה שם אות ד' כתב ע"ד דזה אינו לדידן שהקטנים שהגיעו לחינוך סופרים ג"כ וכ"ש מופלא
הסמוך לאיש ,ומבואר מדברי הש"ת דלמד דהברכ"י איירי בקטן שלא ספר בהיותו קטן ורוצה להתחיל ולמנות מהיותו גדול ואילך
דומיא דגר שנתגייר שמתחיל מהיום שנתגייר ,אבל קטן שספר בהיותו קטן יום יום גם לדעת הברכ"י ימשיך ויספור בברכה
בהיותו גדול ,ועי' בזה בשו"ת ציץ אליעזר חי"ד סי' נ"ה וכתב שם דכן משמע מל' ספר פרי הארץ ,אלא דקצ"ע בזה להעמיד דברי
הברכ"י בקטן שלא ספר דמאי אתא לאשמועי' וכמש"כ בשע"ת עצמו דאם לא ספר והגדיל ועברו מימי העומר פשיטא דאינו
מברך) ,ואולי י"ל בזה דהחיד"א אתא לאפוקי ממש"כ בשו"ת מהר"ש ענגיל ח"ז סי' קי"ב שפסק שקטן שלא ספר בהיותו קטן והגדיל באמצע הספירה
יכול לספור בברכה דמאז חל עליו חיוב המצוה וחשיב כאילו קיים כל המצוה וצע"ב(.
 È˙È‡¯Âלמו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בפי' למס' תפילין ברייתא ד' בתפלה של ראש בד"ה "וקטנים" שכתב ליישב מה שדנו
האחרונים בקטן שהגדיל בתוך ימי הספירה דהיאך יכול לספור בברכה הא מצות חינוך פקע ממנו ומצוה דאורייתא לא חל עליו
דהא בעי תמימות דלפי מש"כ שם דגם על גדול יש מצות חינוך את"ש ,וצ"ע בזה דהנה התם כתב מו"ר שליט"א שדוקא בדברים
שאין יכול לעשות בעצמו יש בגדול מצות חינוך על אביו וכעין הראיה שהביא שם מקידושין כ"ט ע"א שהאב חייב להשיא לבנו
אשה וזמן הנישואין הוא בן י"ח שנה ומבואר דשייך מצות האב על הבן אפי' בגדלותו הנה כ"ז דוקא בדבר שאין יכול הבן לעשות
בעצמו אמרי' דממשיך חיוב האב מדין חינוך וא"כ ספה"ע שאני שהרי יכול לספור בעצמו בהיותו גדול ותו ליכא מצות חינוך
והצעתי שאלה זו קמיה מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א וכתב בזה"ל "איך יכול לספור בעצמו אם לא התחיל" ובביאור כוונתו
נראה דכיון דלולי דין חינוך אין יכול להמשיך ולספור בגדלותו לכך חשיב דאין יכול לעשות בעצמו ,וע"ע בזה במש"כ הגר"י ענגיל
זצ"ל בספרו ציונים לתורה כלל י"ב )ובעיקר הענין אי שייך חינוך בגדול עי' בזה בספר שערי רחמים להגר"ר פראנקו זצוק"ל ח"ב הל' ת"ת סי'
כ"ג דברים נפלאים בזה ואכמ"ל( .ולפני זמן רב שדנתי בזה לפני מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א מטעמים אחרים כתב לנו בענין זה
דקטן שהגדיל בתוך הספירה ימשיך ויספור בברכה שגם קטן חייב מדרבנן.
)שערי ציון(

עניני לשון הרע
Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ˙¯·„ ÚÂ„Ó
סיפר רבינו שליט"א שפעם אמר לו החזון איש בשם החפץ חיים זצ"ל ,שכאשר יבואו לעולם האמת וישאלו את האדם מדוע
אכלת "חדש" יהיה לו תירוץ שהב"ח התיר ,אבל כשישאלו אותו מדוע דיברת לשון הרע ,על זה לא יהיה לו תירוץ ,כי זה גם
הב"ח לא מתיר.
)בדידי הוי עובדא(
ש .הנה פשוטן של דברים משמע מדברי החובת הלבבות שנוטלים מבעל לשה"ר את זכויותיו ,שגם בדיבור אחד )!( של
לשוה"ר ,ולא רק ב"בעל לשון הרע" ,מתחלפות המצוות והעבירות של זה לזה ,ולכאו' הדברים יכולים להכניס את האדם
ליאוש גדול ,רח"ל ,שיאמר :מה יועילו כל מעשים טובים שלי ,שבדיבור אחד של לשוה"ר הכל יילך לטמיון ,ח"ו?
)נחלת שלמה(
˙.ÂÈ˙ÂÂˆÓ ÏÎ ÂÏ ÔÈ¯ÊÂÁ ‰·Â˘˙· ¯ÊÂÁ Ì‡ .
ש .למה הטור והבית יוסף לא דיברו מהלכות לשון הרע כפי שהרמב"ם דיבר?
˙ .ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘Â ¯ÂË Â·˙Î ‡Ï ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â Ì‚ ,‰Ê· ÍÈ¯‡‰Ï Í¯Âˆ Â‡¯ ‡Ï˘ ÌÈËÂ˘Ù Î"Î ÌÈ¯·„‰ .ושוב נשאל הגר"ח,
אם זה כ"כ פשוט למה החפץ חיים עשה ש"ע שלם על זה? והשיב הגר"ח שליט"א˘¯ÙÏ Í¯Âˆ ‰È‰ ÔÎÏ ıÂ¯Ù ‰Ê˘ ‰‡¯ ÈÎ :
)בקש שלום(
.ÂÏ‡ ˙ÂÎÏ‰
ש .ה"חפץ חיים" מונה בין מנין הלאוין שיש בחטא לשון הרע "השמר לך בנגע בצרעת" ,מהו בזמן בזה שאין צרעת ואין כהן
המטמא?
˙.Ê"‰Ê· Ì‚ ‡ÓËÓ ‰È‰ ÒÁÂÈÓ Ô‰Î Ô ÈÚ„È ‰Â‰ Ì‡ ÈÎ ,Ê"‰Ê· Ì‚ ‚‰Â Â ˙Ú¯ˆ‰ ÌˆÚ ÏÚ ‡Ï‡ ‰‡ÓÂË‰ ˙ÂÏÁ ÏÚ Â È‡ Â‡Ï‰ .
)דרך שיחה(
)עי' בס' "שמירת הלשון" שער הזכירה פ"ו שכתב שמקבלים עניות ששקולה כצרעת(.
ש .בנוגע לאיסור סיפור לשון הרע אם יש איסור לדבר או לשמוע גנות על ציבור כולל מה שמאוד שכיח ויותר קשה להמנע,
כונתי למשל אם מדברין על עדה מסוימת ,אנשים שנוהגים במנהג מסוים וכד' ולא מזכירים אנשים פרטיים?
˙.¯‰ÊÈÏ ÔÂÎ .

ספירת העומר
˙ÈÓÂÈ ˙¯ÂÎÊ˙- ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ
בימי ספירת העומר היינו סופרים בברכה .מדי ערב היה אבא מזכיר לנו לספור .אם קרה שאי -מי מהילדים נרדם מבלי
לספור ,היה אבא טורח להעירו כדי שיזכה לספור בברכה ולא יפסיד את המצוה.

ÌÈ¯·„ ‰ ÂÓ˘Â ÌÈÚ·¯‡· ˙È ˜ ‰¯Â˙‰Â

)בית אמי  -כפי שכתבה בתו של רבינו שליט"א(
)אבות ו ,ו(

˘‰ÁÓ
יהודי יקר פנה לרבינו והשיח צערו לפניו על בנו שנשבר ברוחו ,וכבר תקופה יושב בבית ,ולא הולך לישיבה ,ומטכס עצה
מה לעשות להחזירו לישיבה וששוב יהגה בתורה מתוך שמחה.
בתחלה חקר ודרש רבינו מה הסיבה לכך שאינו רוצה ללכת לישיבה ,והציע שאביו ילמד עמו ויסביר לו היטב הלימוד ,או
שישכור עבורו מלמד פרטי שישב עמו ,ויסביר לו הלימוד שיבין טוב כל דבר ,ובכך יקבל טעם טוב בלימוד ,וזה יגרום
שירצה לחזור.
)מנחת תודה(

