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k³º»³°¸½´¸³Â²k³¸Á´°ÈÇ¸ÅÆÉaÉÆ´¶ÉÈÇÃ¸¿¸¿ÃaµÁÈÉµ´½Ék³¸È¸½¶¼´¸

'ĐčđĥĦč ĐĤĒēĐ ĕĞĎĠĜ' ęĕĤđĐ ěđĎĤČ đĚĕģĐ ęĐ
čĤĞ đĦđČč .ęĕĕĦĞčĎč ęĕĕģĦĦĥ ĕĦčĤ ĐĠĕĝČ ĘĞ đĚĝĤĠđ
ĤđďĐ ĕĘđďĎĚ ďēČĚ ĐĞĕĦĠĚ ěđĠĘĔ Ħēĕĥ ĕĦĘčĕģ
$¼¸¿°³É¯Ç¸µ¶³»¸²º°¸ÇÆ³»¼É¯¼¸¿º´½¼¯³¼º»¼¸°¯´º¼¸Ç°²³ÈÇº¸¿
É²¶´¸½³É´¶¸»È³»Á»Åµ¸ÆÀ¿¸»±°ÆÁ¸¸°ÇÅ³±³
¼Ç´°Á´ÈÁ¯»³½¼¸»´¸·»Á´¼¸±´¶
(Ď"ĕ ,'ė ĤčďĚč) "Đ ĀčĕĤü Ěø ĕĚý ĐŌĀ Đ"
ý
¸¿¯³µ»Á¯»»°¯¾´°È¶¸»°ÂÀº¼ÉºÃÈ¸ÉÇ½¯¸¯²´
¾»Å¸»¯¿½¶ÇÉ´ÇÅ»ÈÇ´²¯´³¯¶¸È½²¯É°ÆÁÇ´²´¿Ç´²
Ç°²½ ¸Ç³¼¸Ç´³³´ ³·´ÀÂ´À³¿È½³½¯°³½ÆÉ°´´¸°¯°¼Æ¾°
¼º»ÈÉ´ÇÉ´½³½¼º»ÈÉ´¿¸¸»°³½¼º»ÈÉ´¸¶´¿³½³½º
³Çµ¶³¸Á±Ã¿k¼¸Ç´³¾´±Ç¯´½¸Æ³¼³µ¯ÈÃ¿¸´´È´²½Á¸¯»
³ÇÈÁ´³È¸È´³È¸½¶È¸É¸²Ç¶³¶ÃÈ½°$¼¸²»¸³Ç´°Á¼É°ÇÆ³ ¼¸¸ÆÉÉÈ¸É°Ç³Ã¸À¯»ÁÉÇ´ÈÆÉ³¸ÁÅ½¯°´½ÀÇÃk³°´ÈÉ°
É´¸³»¼Å½·Å³»´ÈÇ²¸È¼¸Á²´¸¼¸Ç´³³ÈÉ´Ç½»¼¸²»¸ÇÀ¸ÇÉ´
»»¶³»¯³°´ÇÆ³Ç¸Á³ÆÇ°¸¿°»³º´½À³¼¸¸ÉÁ°±Ç¸Á°
¾³¸»Á»»ÃÉ³»ÇÉ´¸É´¯Ç´¿É´ÇÅÈ¸»°¯¼³¸»Á¸°¸»
»´Á´¸·ÇÃ¹´¿¸¶³´°»É½´ÈÉ³°Ç³³ºÆ¸¿Á³»É´»¸»°¼¸ÇÁ
¼¸°¸ÇÆ½´¼¸Ç´³³´°¸ÇÆ³³½º¼¸Á²´¸¼¸²»¸³¼¸¯Å¯Å³É¯È³ Ç´²³¸»´²±½²¶¯½³Á¸ÉÃ½¾´Ã»·É¶¸È¸É»°¸Æ°ÇÁ´É´¯°
´¯²»¸É¸¿´»¸¶³³¶ÃÈ½°»°¯³²´É¸Ç¸À¯¼³´
¼¸¿º´½¼³É´¿±´³»È¾¸ÁÉ¸¯Ç½É´·Á»¸²º
ÇÉ´¸²¸°º¸¯»´¼¸Ç´³»³¶½È¯¸°¸È¾´¿¸½°¼¸¿È
¼¿¸¯¾°´½º´É´¯Â¸ÆÉ³»´°Ç¸Ç°²¼±Á´½È»
¼±´¼¸¸¶³É´¯¿³¼¸»´¸·´¼¸¸´»¸°Á¿½¸¯»¸²¸½
³ÈÆ°°¼È»Ä´ÃÆÉ´Ç¸Æ³»¯Ç°²»¼¸Å´Ç
Ç²ÉÀÉÇ°º³É¯
¼¸Å´Ç°È¶½´»¼¸¿´Æ´±´¶»²»¸³É¯¼¸¶»´ÈÈº
Á¸ÇÃ¸¯»´Æ´ÀÁ³¸³¸È
¸ÉÁ±³´É¸¿´½¸É¿½µ³É´²´ÆÃ¯»½½»¸¸¶¸¿¯
¼½ÅÁ»ÁÇÆ¸Á°¼¸°È´¶¼¸Ç´³³¼¯µ¯
¼³¸Å¸¶»³Ç·½¶´»È¸³¿³´¶½È³½º¶¯
³²°´ÁÁ°´ÆÆÇ¼¸È¯½¯»¸¿¯´
¯»´¼º»¼º»È³Ç´É°¯»³°Ç³²´°º
´½ÅÁ»ÁÆÇ°´È¶¸¯»²»¸³È³½»
³µ¸º´k¹½¯É¯´¹¸°¯É¯²°ºk°´Éºp´»
»Åµ¸ÆÀ¿¸»±°ÆÁ¸¸°ÇÅ³±³
¯»¸É´°Ç¸ÉÃÀ´³¸¿¯»°¯³½Æ³ÇÁÀ´µ¸¯
Á¸ÃÈ³»¼º¸»Á$¼º´¿¸¶°·´Á°»¼¸Ç´³²´°¸º
É´ÅÁÀº·»¸²º¼ÉÀ¿ºÉ³¸Ç³¶¸º´³»´ÇÀ¸¸»¸É¯°
Æ´¸²°¹ºÉÈÇ´½³»¯Ç´µ¶»¼³¸»Á
¹º°°¸ÇÆ³»¼¸¿º´½¼É¯´³È¸±°¸´¿¸È»¶È¶½È¸¿¯²¸ÉÁ» Ç´°Á»´¸°¯´»Ç½¯¼¯È³º»³³É¯··Å»»´º¸¸É¸¸³°´·
¼ºÇ´°Á¼³´°¸ÇÆ¸¼Ç´°Á´°¸ÇÆÉ¼É¯¼¯¸ºÈ²¶Â²´¶ÉÃÉ ²´°º°¼¸°¸¸¶´¸°¯´¯´³È¼´È½´»Á½È¸¯»³Ç´É¸Ç°²»Á
ÉÁ²»´Á°É$³ÈÁ¿ÈÁ¸Å½°Ç³³½
¼¸Ç°²³ÈÇº¸¿¸ÉÇ½¯¼¿´È»°¼É¸¯Ç°²»¸É·»¶³»°¯¼´Æ½³
¼³»¼¸ÇÆ¸¼É¯È´¶º´¸¼¸¿°³³°´ÈÉ°´Çµ¶ÉÈ·´ÈÃ
$¼¸¿°³É¯Ç¸µ¶³»¸²º°¸ÇÆ³»¼É¯¼¸¿º´½¼¯³¼º»¼¸°¯´º
°ÇÆ¸³µ³½º±È´½¼º»¾¸¯¼Ç´°Á°¸ÇÆ³»¼¸¿º´½¼É¯´
´¿¸»¯¼Ç¸µ¶³»»º³³ÈÁ¿´¿¸²»¸´»¯´¯ÇÆ¸¯²´
¼º¸»¯¼É´¯
¾´´¸º¸´¿¸È³µ¸ÉÇ½¯Á´½È»¶½È¸¿¯
Ç°²»¸»´¶¸¿³¯»ÇÉ´¸
´ÇÆ¶$¾´´ºÉ½³É¯³½»
°¸ÇÆ³»¼¸¿º´½¼É¸¸³¯»³º²ÁÈ¹º»
»Á´¼¸°¸°¶É»Á´¼¸±É´½»Á¼³»´½»È³½Æ³½´³½´µ¸¯
¶ÀÃ»È³²±³kÉ²±³´k¹´É½
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ĝ"ĥĐ ĐĚĘđ ?ęđĕč ęĕĕĚĞĠ ĞĚĥ ĦČĕĤģ ęĕČĤđģ ĐĚĘ
?ęĞĠ 1000 ĝ"ĥĐ ĦČ ďĚĘ ĕĚ ?ĦđėĤč ĦėĝĚč Čģđď ĘĕēĦĚ
?ĦėĝĚ ęđĕĝč ğĦĦĥĐĘ Ęđėĕ ďĚĘ ČĘĥ ĕĚ ĞđďĚđ
³¸»½Á´³Ç´É³»Á¯·¸»È¾½¿¸¸·È»¸¯Ç±³¾Ç½
³¿´µÉ²¸½É¹¸ÇÅÂ´±³¸º»´º¯»¼ÁÃ²´Á¹¸ÇÅ´Æ¸ÃÀ½¯»
¼¯´»¸Ã¯Æ¸ÃÀ½¯»´Æ´µ¸¶¾½µ³»º³º¸ÇÅ³½È¿³¼±³ºº
´½ºÇÀ¶³µÉ¶¯¼ÁÃ¯ÇÆ¯»¼¯Á½ÈÉ¯¸ÇÆ´¸½¸»º¯ÇÆ
¯ÇÆ¯»¼ÁÃÂ¯È
²¸½É³µÉ¯¹¸ÇÅ¼²¯³È²¯½°´È¶È³µºÇ°²³µ¯»¸½½
»´ÁÉ»°Æ¼Á¾´È¯ÇÇ°²ÀÈ³É¯»¸¶É½È´²Æ³´¿¸°Ç¾º»´
Ç´½±»´ºµ¸È¾´ÅÇ¸³¸´Ç°²¼´È»¸¶É½¯»³µ¸»°¼¸½ÈÉ´º»½
¼ÁÃ²´ÁÀÈ
É¯É°È°³²´ÁÀ»º°Ç½´»´É¿ÆµÉÁ»´¿¸°Ç»È´±³¿½
¼¸ÇÃÀ°È½º´Bk¶°µ¿°µ³¼¸Ç°²³ÈÈ¼È»k¼¸¶°µ°³¿È½³
ÆÇ³²´ÁÀ»º´¯¯·¸»È´¿¸°Ç´³²´ÁÀ»º°Ç½´»¼¸¿´½²Æ¼È°
»º°Ç½´¯³¸³É´½²´Æ¼¸¿È°´@É°È°³µÉ¯Ç½´¯¾º»É°È°
¼¸ÁÇµÇ²À½É´ÉºÀ½³²´ÁÀ
Ħčĥ ĦėĝĚ ďđĚĕĘč ĦđĤĕĐĒ
kµ°¸¿´Ã»»´º¸ºÇ°¯¸¿Ã»É°ÈÉºÀ½»³¶¸ÉÃ°´¿¸°ÇÇ½¯
³ÈÆÉºÀ½¯¸³ÈÉÁ²»¹¸ÇÅÉ°ÈÉºÀ½²´½»»¼¸¯°ÇÈ¯º
»²°³È¸È¸´Å½¼¸½ÁÃ³°Ç³È³µ°$³ÈÆ¯¸³³½°´²¯½
³»¸ÆÀ»È¯É¸¸Ç´¯²°´¸¶¾¸°É´Á·»ÇÈÃ¯´²¯½³Æ²¯Ç°À°
ÆÇ¹º»º¸´Å½´¿¸¯É´ÉºÀ½Ç¯È°ÈÇ°²³µ´Ç´½±ÇÉ¸³»
³µÈ´¯Ç°²Ç¸°À³»ÇÈÃ¯È²¯½Æ²¯´³»²°³³É°È¸¿¸²°
É´Ç¸³µ²¯½¹¸ÇÅ¯»¸½½´³»¸¶Éº»ÇÉ´½³µÈ´¯³É¸½°¸¸¶
p¼¸Æ²¼¸Æ´»¸¶É´ÈÁ»¼¸»¸±ÇÉ´°¸È¸°¸Ç³´¼¸Ç°²³²´½¸»°
»°¯³º»³»Á±´¿¯»³µÈ¾½µ»º°´·³µ´k¼¸Æ´»¸¶ÁÈ¸²½´»k
Æ´¸²°É´²½´»³ÈÁ¸ÈÉ´¸³»»´º¸³ÈÁ½»³º»³»Á±´¿³µ¼¯
¹Ã¸³»³µ³ÈÁ½»´ÇÉ¸³´»¯Å¸´ÉÇ°À¸Ã»´É½¯³½¹Ã¸³³
¾ºÉ¸´´¶É´Á·»¯»Ç³µ¸»¹¸ÇÅ²¯½´³É¸½°´¸¶³µ»ÁÈ¸È
É°ÈÉºÀ½³°¸È¸°´²½»¸È»Åµkµ°¸¿´Ã½°Ç³³ÅÇ¯»·³½²
³º»³»Á±´¿³Ç°²°»Æ¿°É´Á·»ÇÈÃ¯¸É°¸È¸³²´½¸»³¸Ã»È
¼¯¸Ç³È¹ºÉ½¯°³µÈ¸É°È¶´ÉÇ¶¯É´¿½²µ³°Â¸À´³´
¾¸Æ¸µ¿´¼¸È¿¸Ç²À½É´ÉºÀ½»È²´½¸»³¸Á»ºÈ³É¯²²¶¸¯»
ÇÉ´¸°¼¸Ç´½¶¼¸Ç°²°»Èº¸³»»´º¸»Æ°¯»³É°ÈÉºÀ½²½»¸´
Á¸±³»É´»Æ°»´º¸È´»¯ºÉ´Æ²É´Ç°ÀÇ½´»ÇÈÃ¯É°È°È
»ºÈ³É¯²²¶¸Èµ¸ÁÆÇ´Ç´½±ÇÉ¸³»²Á³É¸½°´¸¶½¼³°
É°È¸Ç´À¸¯°´¶»Èº¸¯»´É´¿´º¿³É´Ç°À»Á¸±³»¼¸½¸»»º´¸
¸ÁÆÇ¯´³³Ç´É³Æ½´ÁÉ¿°³¹Ç´Å»»ºÈ³²´²¸¶´¼¸Ç´½¶³
¾¸Æ¸µ¿´¼¸È¿²´½¸»
Đĥģ ĕėĐ ģĤĠĐ
³½Ç°²´¿¸Å½³¿³´´¿¸°ÇÇ½¯»»´º°³º´À¼ºÀ½¼´¸À°´
»º¯È¸½¼¸¸½È±¼¸Ç°²°»È½»É´½´Æ½Ç¯È°´¿¸Å½¯»È
¼¯È¾¸²È¸¾½´µ½°´»¸Ã¯´ÂÇ·Å³»»´º¸¯»»º¯¯»È¸½´»º¯
¼¶»»º¯¯»È´»¸Ã¯ÂÇ·Å½¯´³É´¿´µ½»º¯²¶¯´¼¶»´»º¯
¼¸½k¸Ã¯¼¸Ç½´¯È³»¯ºÈ¸´É´ÆÇ¸k¸Ã¯¼¸Ç½´¯È³»¯ºÈ¸´
¯»¯´³¼¯´¹¸¸È´³È½É´¸³»¹¸ÇÅÂÇ·Å³»¸²º¶Çº´½ÃºÁ

(ď"ĕ ,Ĕ"ĕ ĤčďĚč) "ĘĐāþ Č øŁ ĦŅĚ Āĕ ĕ üŊ ęďĀ Č"
Ā
"ĐĕĘĞ đĚĢĞ ĦĕĚĚĥ ĕĚč ČĘČ ěĕĚĕĕģĦĚ ĐĤđĦ ĕĤčď ěĕČ"
³¸³É¶¯¼ÁÃÈ¯¸¿É³»Á°Ç´½²¯³»ÁÇÃÀ»´¿¸°Ç»¸±Ç
³¸³¯´³³°È¶½°ÀÈ³»º»ÁÉ´ÁÈ°Ç°Á´³Ç¸¸Á´µ¸¯°
Ç²´À½²¯½k°Ç³Á´Èk´ÇÃÀ´²´¯½»²Á»´²±¾´¯±
ÀÈ³²½»Èk³¸Ç¯É±¯Èk³»ÁÉ´»ÁÃÉ³°ÇÃÀ»³°Ç½´¿¸°Ç
¼ÁÃÂ»¯
¼¸½ÁÃÁ°È¼¸Ã²³Á°È¼´¸»º²½»¼ÈÇ³½³´¿¸°Ç¶È
»²ÉÈ³»»´º¸²¶¯»ºÀÈ³É¯¼ÁÃ¼¸Á°È²½»¼¸¿ÈÇÈÁ°
@³Çµ¶°B¼¸Ã²³È½¶É´¶Ã»³Á°È¯»¼¯³µÉ¯É´ÈÁ»
ÀÈ³É¯´Á²¸ÈÇ¸º½¯´³¼¸¸¿ÈÇ½¯»Åµ¹È°Ç³¾Ç½
¯´µ¶³´ÆÀ¸Ç°½¶Ç±³
sss
É»¶É³°´¿¸°Ç¸Ç°²
¸¯Å ¿º³¸°° ÀÈ³
ÆÇ°¸¿°
³»¸¶É½É´ºÇ°°³¿È½³
Á½ÈÉ¯¸ÇÆÉ´Å½¼Á
³°Ç³³Ç´É°È¸¸Ç³´
ÇÉ´¸ É´Ç´½¶ É´´Å½
»¸¶É³»¯¿É³»´º¸³¸³´
°¸¸¶¸Ç³É°ÈÉ°È¼Á
³²´°ÁÇ°´Á¼¯³»¸ÆÀ
ÀÃÉ¼´¯ÉÃ³½´³Çµ
¯·¸»È¾½¿¸¸·È»¸¯Ç±³¾Ç½
$Á½ÈÉ¯¸ÇÆ¯Æ´´²
É½¯°È´»¸Ã¯ÈÁ½È½´
¼¸½ÈÉ´º»½É»°Æ¹¸ÇÅ»°¯ÇÉ´¸¼¸Ç´½¶¼¸Ç¶¯³¼¸Ç°²³
É´º»½É»°Æ³µÈÁ½ÈÉ¯¸ÇÆ¯»¸½½¼´»º»¸¶É½¯»³µ¸»°´
¼¸Ç´½¶¼¸Ç¶¯³È´»¸Ã¯»º³¸¿Ã»¾´È¯ÇÇ°²É´¸³»³º¸ÇÅ¼¸½È
Á½ÈÉ¯¸ÇÆ¾´È¯ÇÇ°²É´¸³»¶Çº´½¾º»´ÇÉ´¸
¼´¸°¼¸¸½ÁÃ¹¸ÇÅ³½»´¼´¸°¼¸¸½ÁÃ¯¸³Á½ÈÉ¯¸ÇÆÉ´Å½´
$Æ¸ÃÀ½¯»É¶¯¼ÁÃ¼¯³
»°ÆÈ´»¸Ã¯È¯»¯$ÇÆ´°°¼¸½ÈÉ´º»½»°¸ÆÇ°º¯´³¸Ç³
»°Æ¼¯´»¸Ã¯Æ¸ÃÀ½¯»´È»¶¿Ç°º³µ¼¸½ÈÉ´º»½ÇÆ´°°
É´º»½É»°Æ³È»¶¿È»»±°»°Æ»¼ÁÃ²´Á³»¸»°¹¸ÇÅÇÆ´°°
Æ´µ¸¶É´¸³»²¸½É¶Çº´½´¼¸½È
É¯¸ÇÆ¯ÇÆÈ¸½¹»Á²É °Á±ÀÂ²É´ºÇ°Â´À°¯Ç½±È¸´
¯»´»¸¯º´¸»Á³½´²³µ¸Ç³É¶¯¼ÁÃ¯ÇÆ¯»´´¸½¸»ºÁ½È
¯ÇÆ¯´³¸Ç³Ç°²»È´½Á·°¾¸°³»È¸´´¸½¸½Á½ÈÉ¯¸ÇÆ¯ÇÆ
$´¸½¸»ºÁ½ÈÉ¯¸ÇÆ
³¯½´»¸Ã¯´¸¸¶¸½¸»º»º¯²¶¯È´½º³µ»Á»È½³¯»¯
³½³°Ç³ºº»º¯Ç°º¯´³¸Ç³»´º¯»´¹¸È½³»¹¸ÇÅ³½³¿È
³µÈÁ½È½$³¿È³¯½»º¯Ç°º¸Ç³»´º¯»¼ÁÃ³²´Á¹¸ÇÅ¯´³
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ĐĕĐ ďĢĕė ĤČĦĘ ĕďė ďēđĕĚ ěđĤĥė ĘĞč ĤĠđĝ ĦđĕĐĘ ĖĕĤĢ ČĘ
,đĜč ęĞ ěđģĤĕĐ ĕĚĕĚč ĐĦđČ ĔĕĥĚđ ĐĤĕĝ ēģđĘ ěđĤďčĥ ĥ"ĤĎĐ ĐČĤĜ
ĘČ ĞĕĎĐđ ,ĤčďĐ ĦČ ĞĢčĘ ęđĘĥ 'Ĥ ĤĐĕĚ ,ĤĚČ Č"đĒēĐĥ ĤēČĘ ĘčČ
Č"đĒēĐ ĞĕčĢĐ đĕĘĞĥ ěđģĤĕč ęđģĚĐ
É´»´²±É´Á´È¸´³½¸½É³¿´½¯»Á¯·¸»È¾¸¸·ÈÇ°»¸µÆ¶Å¸¸°Ç¾´¯±³
Çµ¶¾´¯±³É´Ç¸ºÈ»¯»´³Ç¸²ÉÈ¸ºÇ»¼¸¿´´ºÉ½¼³È´Ç¸³°³
ÆÇ°¸¿°°³Ç¸²´¿Æ¸È´¸Ç°²»Á
´»»³É´¶ÃÈ½³¸ÉÈ»È¾°¸»°³Á´ÆÉ³É¸¸³¼¸Æ¸²Å³É¿´½¯
¾ºÈ³»´²±³¿´½¯³È´Ç²¾º¯³µº³ÇÆ½°´³Æµ¶ÇÉ´¸³³Ç´Å°
³¸³¯»È½´¸ÈºÁ»¸»Á°É¸ÇÈÃ¯¸É»°³½¸È½ºÇ°²³³¯Ç¿
¼¸º´´É½³»º»¯´È±¿´»°ÆÈ³¯Ç´³³Ç°²»Á¼°¸»°ÆÃÀ
Ç»´²Â»¯¼¸Á°Ç¯»È¼´ºÀ°³Ç¸²¼¸ÈÃ¶½¼³È´Á¸²´³´Ç¸Á°
¸É»¶É³³¼´ºÀ³ÈÁ²´¸´µÇ¸Á°³Ç¸²Â¯³¿Æ¯»¾¸²ÁÈ¸½¼±
³ÇÈÁ´³¯½½É´¶Ã¯»»Á¸±½¼¸Ç²¶¸¿ÈÉ°³¿·Æ³Ç¸²»È
´ºÈ½¼¸¸¿¸ÅÇ¯»¼¸È¿¯°Ç°´²½È´Ç°À¼¸º´´É½³Ç»´²Â»¯
¾É¶³¼±´¼¸Ç´³³³Á²´³³É¯¼³¸¿Ã»´½ÈÇ»°¯¼³¸ÃÉº°
¾´¯±³¼¯È¼²Å½¼¸¶´·°´¸³³»º³´
¸µ¯ÆÇ°¸¿°°É´¿Æ»Ç½¯¯·¸»È
ÇÉ´¸°°´·³²Å³»ÁÇ²ÉÀ¸¾¸¸¿Á³
¯¸¸½È²¯ÉÁ¸À°
²¶¯ ÇÈÆÉ½ ³½¾½µ Ç¶¯»
´»È¸È³¶½È°Á¸²´½´¼¸º´´É½³
Ç¸¶½³Ç´°ÁÈÇ´²³¸»Á°È³Ç¸²
¹´´É½³Ç»´²Â»¯¼¸Á°Ç¯»È
»Åµ¾´Ç²°È¼´»È Ç¾´¯±³
È¸È¸¸²´³¸¯´³³Ç¸²³»Á°ÈÇÃ¸À
¼¸Ç²¶³È´»ÈÈ¸´ÉÇ¸²°´¸Ç¸ÇÁ´
¯´³È¸¯¿É°»¿³Ç¸¶½°³Ç¸²³¹´É½¼¸Ç²¶¸¿ÈÇ´º½»¾º´½¯´³
¼¸Ç¸¸²³È¯»¯²´Á¯»´¸È¸»È³Ç²¶°ÇÇ´±É³»¹¸È½¸´½ÅÁ
´»È¼¸¸½´¸½´¸³¼´¸Æ³¸ºÇÅ°´»´ÇµÁ¸´´°´»Ã·¸³Ç¸²»´À¿º¸È
»°Æ¸È¸ÈÆ³Ç½¯´»»³¼¸¯¿É³É¯¯»½»¾º´½³¸³¸È¸½
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´¿¸É´½´Æ½»Ç´µ¶»
´½º¶´É½¸É¸ÈÁ¿
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ÇÅ»À¾½¶¿°Ç³pk¼»º¸³°k¹´É½

¯·¸»È¾½¿¸¸·È»¸¯Ç±³¾Ç½²´½Á½¹È½³!!!
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$È¿Á¿¯´³³½»´ÁÈÇ¯»´¿ºÈ»°¯ÁÈÇ¯´³ÁÈÇ³¸Ç³
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µÁÈÉÉ´Á´°Èk±´ÇÁÉ»¸¯ºk¹´É½

¾½´µ½»´É´¯ÂÇÅ»ÇÈÃ¯¸¯Ç°²¼´È»º¯
¼¸È¿¯¼¸¯°¯ÉºÀ½¼¸¸À½²¶¯¼¯È±³¿½³¾¯º³½»´
k¸Ã¯´³¶½ÈÇ°¯´³ÈÉÅÆ¯ÇÆ¿´¼¸ÃÇ·Å½´¼´»º´²½»¯»È
¯ÉºÀ½¼´¸À³È´Á²¶¯¼¯¼¸ÃÇ·Å½È´»¯ºÈ¸¼¸½¸³ÉÁÈÉ°
¼³³µ¹½À»Á´¼¸ÃÇ·Å½¼³´´²½»¯»È¼¸Ç¶¯¼¸È¿¯¼¸¯°
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$³ºº³µ³½»´É´º¸¸È
ÇÉ´¸³Ç´¯º»É´¸½È±°ÈÃÁ¯ÉÇ¶¯³µÉ´¸¿¶´Ç°È¼¸¯´Ç
¸²ºÉ¿É´¿³¯¸³É´¸½È±°È¯¸³É´¯¸Å½³»°¯É´º¸¸È³È±Ç¿
´³È½³¿³¿¯»¼¯´´³È½³¿³¿³¸³¸Èº±¹¸ÇÅÉ´º¸¸È³¸³ÉÈ
¾ºÉ´¸¿¶´Ç°»°¯ÂÇ·Å³»»´º¸¯»¯´³
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ĘĞ čĥĕĕĦĐ ėīđĕ ĕČĢđĚč ĦĕčĤĞ ĦĘĕĠĦ ęĕĕĝ ĖČ ĤĥČė ,ĐĜĐđ
,'ČđĐĥ Ęė Ĥčďč đĥĠĜ čĕĥĐĘ' ĥģĕčđ Ħđēđė ĦĝĕĠČč ČĝėĐ
ČĘČ ĖČĘĚ ĐĒ ěĕČĥ ĤĤčĦĕ ĐĦĞ ĐĒ ĐĜĐĥ ęĕēđĔč đĕĐ ęĘđė
ęĦđČ Đēď ĘėČĚ Ĥčď đĕĜĠĘ đĥĕĎĐĥė ĖČ ,ęďČ
k°ÆÁ¸É´Á´È¸k³²ÁÈ¸¯¸Ã½È¸¯Á½ÈÈ³³»»Æ´Åµk¼¸¸¶ÁÃÈk³»Á°±Ç´°¿µ¸´»Æ½Ç´½²¯³ÇÃ¸ÀÈ¼¸³²½³Ç´Ã¸À³
¼¸Ç´Ã¸º³¼´¸ÉÇ¶½»°»À´Ç¸¸°È´É´½¸ºÈ³Èºk¸É²½»¯»
ÉºÀ½°Â²²´Á´Â²Á½´±´°È´¸´³´¯Å½¾¸¸²ÁÉ¸Ç¶ÈÉ»¸ÃÉ»
´É´¯°³Ç¸¸Á³¸°È´É´¶ÈÉ´°Ç¼¸¿È²´Á´»´º´Ç½±È²Á³º´À
Æ³Ç³³µ³¸³È¼³»ÇÇ°É³¾½µÇ¶¯»Èº¯»Ã´½³Ç´Ã¸º¼´¸
É²¶´¸½³´É²´°Á°Á´²¸³¸³ÈÁ¸µ°´È·¸²Ç°½Æ¶Å¸¸´»¸°Ç
È²´Æ¸È±Ç°´É´°³»É³°
sss
³¸³°´È·¸²Ç°½Æ³Ç³¸Ç³ÈÉ´°Ç¾¿´°É³»È¸´µ³²°´Á°
Ç°²¼´È°ÆÀÁÉ³¯»´É¸È³É²´°Á°´³»¸ÃÉ°¼´¸³»ºÆ´ÀÁ
³ÉÈÁ¿È¼´¸³É²´°ÁÉ¯¼¸¸ÀÇÈ¯ºÉ¯µ»º°´»»º¸½È±
°¸È³»¹¸ÇÅ³¸³¶º²´Á´°Ç¯È¿¯»È²Á³½´ÅÁ³Á¸±¸¹´É½
¯Ç½±Â²°´ÈÃ¿
¾³º³É²´°Áºk³É²´°Á°¯»³$¼´¸³´É´¯»ºÆÀÁÉ³³½°¸º´
É¯¾¸°³»É´À¿»É»´º¸³É¯´»¸Ã¯´¿»¾¸¯Èº´ÉÁÈ°»´²±³
¼¸½¸°Â¯Æ¶Å¸¸´»kÇ»Èk³É²´°Á
¼´¸°³½º´³½ºÉ¶¯»Á´¾Ç²Àº
³¸³ºÃÁ¯´¼¸Ç´Ã¸º³¼´¸È´²Æ³
²½»¯»ÇÈ¯»Á²´¯½È´»¶´°»
²¶¯´½º»¸²°³»¯Ç½±Â²¼´¸³
¾¸»´¶¸¿¸¸¿Á°°Ç¾½µ³µÆÀÁÉ³È
¾º»´É´¸¿¶´ÇÉÃ¸·»´ÈÃ¿³³½º´
¯´³´ ¯Ç½± Â² ²´½»» °È¸¸É½
²´¯½»²Á³´½É
É´¸Ç´³°¯¸³ÉÈÇ´Ã½¯Ç½±³¿³´
Æ´ÀÃ³»Á¼È´ÈÇ²È ¯Á±¸Â² ³³»»Æ´Åµ ¼¸¸¶ÁÃÈ ³»Á°±Ç´°¿µ¸´»Æ½Ç´½²¯³
³Ç´É³»ÁÇ½¯¿È ´·±¸»È½°
¹¸ÅÃ¶ »º´ ¼¸¿¸¿Ã½ ¯¸³ ³ÇÆ¸
¸¿Ã»À¿º¿È»´²±¾³º½k¼¸¿¸¿Ã½¯¸³³ÇÆ¸p³°´´È¸¯»
ÇÉ´¸°È´²Æ³²½Á½³½ÇÉ´¸³ÇÆ¸¯¸³³Ç´É³È´¿¸¸³´k¼¸¿Ã»´
ÇÉ´¸°È²´Æ½³¼´Æ½³´»´²±¾³º³¯´³ÇÉ´¸°È²´Æ½³¼²¯³È
¼´¸¯´³ÇÉ´¸°È²´Æ½³¼´¸³´¼¸È²Æ³È²´Æ°È²Æ½³É¸°¯´³
»¯ÇÈ¸»º¸¿¸ÁÈº´»¯É´È´²ÆÈ´»ÈÂÇ·Å³°Â¯´¼¸Ç´Ã¸º³
°È´¸È·´ÈÃ¸²´³¸¼´Æ½»º½¯´³³¯Ç´¿³²½Á½³»¯É´¯´È¿
¸Ç³°»»Á¼ÈÈ¸¯¾¸¯´·´ÈÃ¼´¸°³È´²Æ³³Ç´É³É¯²½´»´
Ç´¯¸°¹¸ÇÅ³µÇ°²´³°´È¶¸º³k³É²´°Á³½°´È¶ÇÉ´¸¯´³
²°´Á½³¿·Æ¸º³³±¸Ç²½°Â¯³Ç´É³²½´»É»Á½³»²±³½°
³»´²±¸º³³±¸Ç²½°k³
¸²¯»½¾½»µÇ´¯¸¿È¸°ÇÆ³Ç³»È´È²Æ¸Ç°²°Ç¯°É¿³µÇ°²
Ç¯°½È ´³ÆÇÃk¯¸¿É¼¸Ç½¯¸·´Æ¸»k´ÇÃÀ°³³»»Æ´Åµ
¼¸Ç°²¸¿È¼¿È¸¼²¯»º»Å¯³¿³¸ºkÉ´´Å½k»k³Ç´Ék¾¸°Æ´»¸¶³
¹¯²´¯½¼¸°´È¶¼³¸¿ÈÈÂ¯´¼¸²±°´»º´¯¼³»Æ´Æµ¯´³È

(ď"ĕ ,Ĕ"ĕ ĤčďĚč) "ĘĐāþ Č øŁ ĦŅĚ Āĕ ĕ üŊ ęďĀ Č"
Ā
"ĐĕĘĞ đĚĢĞ ĦĕĚĚĥ ĕĚč ČĘČ ěĕĚĕĕģĦĚ ĐĤđĦ ĕĤčď ěĕČ"
³³»»Æ´Åµk¼¸¸¶ÁÃÈk³»Á°±Ç´°¿µ¸´»Æ½Æ³±³¼ÁÃÇÃ¸À
³¸³ÉÁ´É´Ç¸ÁÅ°k°ÆÁ¸É´Á´È¸k³²ÁÈ¸¯¸Ã½È¸¯Á½ÈÈ
Ç°²³ÁÇ¸¯°»À´Ç¸°´¸½¶¾¶»´È»Á¹´½À¾¸¸·È¿Ç´¯°ÆÁ¸¸°Ç
²´³¯»½¸²´³¸³Ç¸¸Á°ÈÇ²½³É¸°»À¿º¿ÁÉÃ»Ç´Ã¸º¼´¸»¸»°
»¶³´³»¸ÃÉ³²´½Á»È±¸¿´ÉÀ¸¿º¼Á²¸½´È²´Æ¸ÃÁÇÈ°Â´Ã¯
²¶¯Â¯È¾°´½º¸Ç²¿»ºÉ»¸ÃÉ³½´ÅÁÉ´½¸Á¿°»»ÃÉ³»
É¸°ÇÁÉ»¸ÃÉ°¼±¹¸È½³¹º´Á¸ÇÃ³»µÁ³¯»¼¸»»ÃÉ½³½
³½¸¸ÉÀ¿ÈÇ¶¯»Â¯´´¸Ç¶¯¹È½¿»³Æ³»ºÈº³½´ÅÁÉ´°³»É³°
³ÁÈ²´Á³¯»Ã´½É´Æ¸É½°²´¶¸¸³Ç¸È°¹¸È½³É¸°ÇÁÉ»¸ÃÉ
»´²±ÈÁÇ»´Æ°¼¸»¸³ÉÉÇ¸½¯°¶ÅÃ¾º½Ç¶¯»Èº³º´Ç¯
³½´¿ÉÉÉ»¼É¸°»´ÈÇÃÇ°º¼¸»»ÃÉ½³½¼¸°Ç´µ³ÁÈ°
´É´¯Ç»´½³²¿É½²Æ´½ÇÆ´°ÉÁÈ°´Çµ¶Èº¹¯¼³¸ÃÁÃÁ»
¾´²¯Ç½µ»»¶³²¸½´¼¸»¸³É³ÇÃÀÉ¯¼¸¸À½Èº
¹¸È½³´¼¸¯Ç´¿³¼¸½¸»²¶´¸½³¾´±¸¿°¼»´Á
¼»¸´Á³¼¸Å°ÆÉ½·¯·¯ÈºÉ¸Ç¶ÈÉ»¸ÃÉ°
´»´Æ¾É¿¹»½³»Á¸±³ÈºÈ´²Æ³¼´¸³É»¸ÃÉ»
³½É½¯´´²ÁÇÉÀ¿º³É¸°É´Ç¸Æ»ºÈ²Á¸Ç¯º
Â¶ÀÈº¾¸ÃÀ´½³É»¸ÃÉ°±³ºÉ²´°Á³É¸¸³Ç²³¿
¼É´ÆÆ´ÉÈ³°³¸¸º°°¼¸»»ÃÉ½³»ºÉ¯´¸Ç¶¯
³ÆÀÃ³¯»»¹º´È²Æ½°¾³º³É²´°ÁÉ¯É´¯Ç»
³Á½È¿¯»³É´½ºÇÈ¯³¶¿½»»ÃÉ³»¹¸È½³
¼ÈÇ²½É¸°°¼»´Á½
³ÁÈ°ÇÈ¯³»¸Á¿³É»¸ÃÉ»»ÃÉ³»´²½ÁÈº
Ç°±É³¼¸½ºÀ½¸¯´³ÇÈ¯°¸²´³¸°»»º´µ
¯»´²´½Á³²¸»²½Á¼´¸³É»¸¶É½ÈÂ¯»Á¸Ç¯º
³¸½ÈÈ²ÆÉ¸´»²±É¸k³Æµ¶°´»´Æ¯È¸¿µ¯´·ÆÁ±Ç»k¸Ã¯´°µÁ
°»À´Ç¸¸°È´É´Çºµ¯»³»¸Á¿³É»¸ÃÉ°É¯µºÉ´ÇÇ´ÁÉ³k³°Ç
²¸Ç´³¯»È¾·Æ²Á´»´²±½¼³½²¶¯³¸³¯»È²ÁÉ´°Ç¼¸¿È
´²ÁÇ¼¸Æ´»¯³¯´³k³´»¯ÇÈ¸Á½ÈÉÆÁµ°´¼¸½ºÉ´Á½²
ÈÇ²½³É¸°½É´È±ÇÉ³°¯Å¸È»´Æ³É½Å´Á½³Ç¸¸Á³¸É°»º
É»¸ÃÉ°¼±¹¯»½¯»¯³µ¾¸¯È¼¸Ç´°À´¸³¼¸»»ÃÉ½³»º
É´½¸Á¿³É´¯°»»ÃÉ³»¹¸È½³È´²Æ³¼´¸³¸¯Å´½»È°¸ÇÁ½
³Á¸±¸¹´É½É´»¸ÃÉ´¼´Å»È¼»È¼´¸´¸Ç´¶¯½²½Á¯»´½º
³¯»Ã´½É´Å½¯É³´
ÉºÇ°°¼»´ºÉ¯¹Ç¸°´É¸°ÇÁÉ»¸ÃÉ¼¸¸À¹¯ÇÈ¯º³¿³´
´ÈÃ¿°¸È³»kÈÆ¸°´É´¶´ºÉÀ¸Ã¯°¯Àº³»Á°È¸¸É³¼¸¿È³
¾¸¯ÈÇÇ°É¸³ÉÁ³µ³¿³È¼¸¶´·°´¸³¼»´ºk¯´³È»ºÇ°²°
¼É´¯³¶²»º¯½Ç°²´¸¿Ã»´È¸±³Èº¹¯¼²¯¯»¯¹¯»½³µ
¼»È¼´¸¸Ç³È³º´ÀÉºÀ½°¸¿´ÅÇ¸É¿´´ºÉ¿É¯µ»¯»k´Ç½´¯°
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ČĔē ęđĥ đĕĘĞ ĐĕĐ ČĘĥ ,ĕČēđĕ Ĥč ěđĞĚĥ ĕčĤ Ęĥ đĜč ,ĤĒĞĘČ ĕčĤ ĞđďĚ
Ĥēč ,ĐđđĘĥčđ Ĕģĥč ĐĤđĦ ďđĚĘĘđ Ħĕčč ĤČĥĕĐĘ Ęđėĕ ĐĕĐđ ,ĐĚĥČđ
?ęĕĚđ ęĕčđĤēĚ ĦđĕēĘđ Ęđē ĦĚĕĤĞ ĖđĦč ĦčĥĘ ,ęĕĥģ ęĕČĜĦ đĚĢĞĚ
»Åµ¾½À´Ç±»¯ÇÈ¸¸°Ç¾´¯±³¸Ã½¼¸¿¸¿ÃsÆÀ¸Ç°½°Ç³»ÁÇÃ¸À»Åµ¸ÆÀ½Ç°¯»¯Æµ¶¸¸°Ç³½´
É¸°¹´É°´¿ºÉÈ³´¼³¸»·»·½´¼Ã·´¼³¸È¿¼Á´¯°¼³½¼¸°Ç
¼¸²»¸»ÈÉ´¸º°´É´ÆÁÅ³»´²±³É¸¸³³»´½³³ÉÀ¿º³
ÆÀ¸Ç°½¼¸¸¶¸°Ç¾´¯±³²½ÁÉÀ¿º³É¸°»ÈÉ´¿¸Ã³É¶¯°³¿³´
ÈÁÇ³»º½»»º´»»ºÈ¸±Ç³¯»È³¸³Çº¸¿´²´½¸»°Á´ÆÈ»Åµ
¸°ÇÉ¯´¸¿¸Á´½°³¯ÇÈÇ½¯»¯Æµ¶¸¸°ÇÉÀ¿º³É¸°°³¸³È
¹º ´²´½¸»°Á´ÆÈ É´Ã´ÅÇÉ´ÁÈÈÈ´¸»±Ç»Á²½´Á¼¸¸¶
¸Ç°²¾¸¯»µ¶¸Ç°²»¯ÇÈ¸¸»´²±´½¸¸Æ
³¸»Á´½ÅÁÉ¸½½È¸½°¯»¯¾¸½¸¸ÆÉ½³Ç´É
sss
»Åµ»·¿¸´´Á»¾Ç³¯¸°Ç¶³Ç³½¸ÉÁ½È
¾´¯±³É¯É´¯Ç»¸²ºÆÀ¿¸´´²»²¶´¸½°ÁÀ¿È
¾´¯±³»ÈÉÀ¿º³É¸°»Á¸±³Èº¸°´kÅ´±´Ç³
¼´¸À°É¸°ÇÁÉ»¸ÃÉÁÅ½¯°»³Æ³´²½Á
¹¯p¾´¯±³»È´°È´½¼´Æ½»È±¸¿³»¸ÃÉ³
µÇ²µ¿Ç°º°Ç³»È´½´Æ½»Á¸±³È¼²´Æ
ÉÀ¿º³É¸°½¯Å¸´¸°´kÅ´±´Ç³¾´¯±³
Á¸±³Èº´¿´Á½¾´´¸º»Ä´Ç»»¸¶É³¾Ç³¯¸°Ç
É¸°³½ÁÆ´°³Ç´É»´ÆÁ½È°Ç³É¸°»
´»´Ç½¯°Ç³»È´Ç²¶»À¿º¸³»ÈÆ¸°Èº
´Æ¸ÀÃ³»ÇÈÃ¯¸¯´´²´½¸»°Á´ÆÈ°Ç³È
µ¯½É´·Á´½É´Æ²ÇÃÀ½ÆÇ´Ç°ÁÈÉ´Ç½» »Åµ¸ÆÀ½Ç°¯»¯Æµ¶¸¸°Ç
¾¿¶É³¾Ç³¯¸°ÇÉ¸°»¸°´kÅ´±´Ç³Á¸±³È
É´¸³¾¸²³ÉÇ´È½¼¸¿Ã»´½ÁÉ´ÈÁ»ÈÆ¸°´
É²½´ÁÈÉ°ºÇ³É¯À´ÃÉ»Ç³½½´È²´Æ³Ç¸Á¼¸»È´Ç¸½¯´³´
»°Æ»ÉÃÀ´¿É´¿½²µ³´»³¸³É¸É½Á²´¸¸½´³ÁÈ¹´ÉÉ¯Å»
°Ç³»È´ÉºÇ°É¯
Á¸±³È´»Ç½´»¸°´kÅ±´Ç³¾´¯±³»À¿º¿´´ÉÈÆ°»¸¯°±³ÇÉÁ¿
À¿º¿Èº´´»°Æ»¼¸ºÀ³°Ç³°Ç³ÉºÇ°É¯ÈÆ°½³¼¸»È´Ç¸È¸¯
¼´»È»´²¸´»·¸È´³¼Ç·°²´Á¸°´kÅ´±´Ç³´¸»¯³¿ÃpÇ²¶»
¸½»È´Ç¸²´½»É°¼É¯¼¸¯¸Æ°¸¯²´´°¼¸»È´Ç¸È¸¯Ç½¯´
ÇÃ¸À¾Ç³¯¸°Ç¸½»È´Ç¸³»ÁÉ´¸È´ÆÇÃÀ½´¸¿Ã°É´ÅÇ³»»¸¶É³´
³Ç´¸´È¯É°³»º³¯Ç¿³¸³pÉ´¸È´Æ³É¯¾´¯±³³ÅÇ³ÈÉÁ°È
³¯Ç¿º´»Ç½¯É´¸È´Æ»°¸±½´¿¸¯¾Ç³¯¸°ÇÈ¾¸¶°³Èº´É¶É´Ç
¼´»È»´ºÇ°´¸½»È´Ç¸²´½»É°ÉÁº¼¸Æ´ÀÁ¼º¿¸¯¼É¯È
k»¯ÇÈ¸°»k¹´É½

(ď"ĕ ,Ĕ"ĕ ĤčďĚč) "ĘĐāþ Č øŁ ĦŅĚ Āĕ ĕ üŊ ęďĀ ČĀ ĐĤŖŕ
Ā Đÿ ĦČāĒ"
³¸»Á´½ÅÁÉ¸½½È¸½°¯»¯¾¸½¸¸ÆÉ½³Ç´É¸Ç°²¾¸¯
É°ÈÉºÀ½°¯°´½È¸Ãº¸¯¶´¸Ç°¾´Á½È¸°Ç»ÁÇ´Ã¸À³Á´²¸
¾¸¸Á½´¾¸°´Ç¶ÄÁ¼È¯Ç°¿´À¿¼³»³ÈÁ¿´³ÇÁ½°´¯°¶¿´´º»³
´¸³´³Ç³½°´»°¸¯»È¼³¸²±°¼¸·È´Ã´¸³´¿°´¾´Á½È¸°Ç¼¸½
³»¸ÃÉ³¾½µ°³Ç´É¼´¸³»º´²½»´»´¶°¼³¸Ç¯´´Å²Á¼¸ÁÆ´È½
Ç¶¯»´¼¸»»ÃÉ½´¼¸ÀºÉ½´¼¸È°»É½´¸³¼³
´»°¸¯»È¸²º¼³¸²±°¼¸·È´Ã´¸³°´È³»¸ÃÉ³
¸¯¶´¸¾°¾´Á½È¸°Ç¯½»È°¾¿´°É³»¸´¯Ç
¸´ÃÅÀÃÉ¸¸¼¯ÈÁ²¸¯´³³Ç¸Ç°´»³É¸¸³¯»
³¸³¯»È´¿°ÇµÁ»¯¸°Ç»°¯É´´½·ÃÈ½´»
Ç¯È¸³»»´º¸³¸³³½È¯´¯·¶¼´È´¸»Á
·ÆÈ°ÉÁ²³É°¶Ç³¹´É½³Ç´É²´½»»´É¸°°
¼¸ÈÆ¼¸¯¿É´½ÅÁ½Ç¶°¯´³Á´²½³´´»È°´
¼¸°´Ç¶½É´¸¶»´»´¶É½¸ÇÁ¹´É°É°È»´»¯º
²´½»»³ÅÇÇµÁ¸»¯¸°Ç¯¸³³°´ÈÉ³$¼¸½´
³Ç´É²´½»»»¸°È°´¸°ÈÇ»´²±³´¸°¯½³Ç´É
É¸½³»ÈÃ¿É´Ç¸À½»¾º´½³¸³¯´³´¸°¯¸Ã½
³Ç´É¸Ç°²»Á´½ÅÁÉ¯
É½¯°´Ç´°¸¶»´É½²Æ³°¹È³¾´È»³µ´
É´Á¸±¸³½º´³°Ç³É´¶Ç·¸É¶Ç·¼¸½É°´
¸ÉÉ¿¯»Ç¶¯ÆÀÁ¼´È°¸ÉÆÀÁ¯»¸ÉÁ±¸
²ÁÉ´°Ç¼¸¿È¸ÃÁÃÁ»³½´¿É´¸¿¸Á»³¿¸È
»º³¸É»ÆÈ´¸ÉÇÇ°´¸É°È¶½»Á´Ã³»¯¶´º½¸É¯Å´³ÇÈ¯
¼ÁÃ¯»¼¸²²Å¸²Å´¼¸²²Å»º»Á¸ÉÇµ¶³´¼¸¸¿µ¯½Âº°
¼¸°´È¶¼¸Ç°¶¼ÁpÉ¶¯´¼¸½ÁÃ³¯½¼¯¸º¼¸¸ÉÈ´É¶¯
¸É¸¯³¸³¯»È¸½´¸»´Æ»¼¸°¸ÈÆ½³¼¸°ÇÁ´¼¸°¸°¶¼¸°´³¯
¸»³É¸¸³È³¯»É³»²´±½´»ÇÃ´À¸¸º¾¸½¯¸¯»¸ÉÅ¸¶½°¸½Á
´¸Ç´°»Á¸É²½Á³¸º²Á¼¸ÆÀ´Ã³´²´½»É³¼¸°È´Ã¸¶°
»²´±É¯´½ÅÁ»Á²¸Á½³¹È³¸Ç°²¼³ÇÉ´¸°¼¸¯»Ã´½
¼¸¿´È¯Ç³É´·¸È¾´°¸»´³º»³³Ç´Ç¸°°´»´¸³È³¶Ç·³´³Á¸±¸³
²´½»»¼¸º¸ÇÅ´¿¶¿¯³½º¼¸¸Ç´°»Á¼¸Ç°²³É¯²¸½Á³È²Á
³Ç´É°¼¸Á±¸´¼¸»½ÁÉ´¸³»´»¯¼¸Ç°²½
¹¸¯³¸¯Ç²Á³¸³ÈÇÃ¸À»Åµ¸ÆÀ½Ç°¯»¯Æµ¶¸¸°Ç¾´¯±³
ÆÀ¿¸½Ç¸Á»¼¸·¸»Ã³°Ç³´¶Ç°³¿´È¯Ç³¼»´Á³É½¶»½¾½µ°È
¼²´Æ²´½Á½¹È½³!!!

¯»¯´¿¸¸¶°±³¿É³»²Å¸º´¿»É´Ç´³»¸²º³°Éº¿³Ç´É³¾¸¯È
É¯µ°Éº¾º»Á´¹º´¹º¾¸²³¯³¸È³¸³³°Æ³»È´¿´ÅÇÈ
Á´²¸º´³µ³¼»´Á³É´¯¸Å½É¯³°Æ³³»¼¸¯É³°´È´³Ç´É°
ÆÇ³Ç´É³¾¸¯¾º¼¯k²¶¯»´º³°´Æ´¯É¸¸Ç´¯kÈkÆ³Ç³´µ³½
³½È¸¸Á¹Ç°É¸´É´³½´´É´½ÅÁÈ½½¯»¯k´¿´ÅÇ´´É½º¶k
 É´º¸Ç¯°¼ÈÇ¯°½È
É´Á´°È¯¸»Á½¯Ç´³¿¾´º½¼¸¿´½·½¾´»Á¹´É½



¼²¯³¾½²ÇÃ¿Ç°²¯´³²±°³¸º²´¯½Ç´Ç°¼³¸¿¸°Æ´»¸¶³
Â´±¹´É»À¿º¿¯´³»º´¯¼²¯³È¾´µ½³¾¸¯È³½´»¸¿´Å¸¶´
É´´Å½³¾º´½º´´É´½ÅÁ½´´¿½½²ÇÃ¿¸É»°Æ»¶³ÈÁ¿´¼²¯³
³È¯Ç½k³Ç´¯°´ÈÃ¿É¯È¸°»½³°Æ³¼²¸»Á³È´Á¼²¯³È
¾¸¯È³½´»¸¿´Å¸¶¯´³Èk²±°kÇ²±°¯´³¾¸¸²Á¹¯³»±Ç²Á´
É¸ÈÁ¿´³½È¿»¾´µ½ºÉ¸ÈÁ¿¯¸³¸Ç³³Ç´É°ÆÀ´Á¼²¯Èº¾º
ÈÃ¿³½²ÇÃ¿¸É»°Æ»¶»
´¿¸¸³´k³°Æ³»È´¿´ÅÇ´´É½º¶k¯¸³³Ç´É³È¼´È½É¯µ´

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

,ĒčĘČ ěčđČĤ ĕčĤ Ď"ĐĤĐ đďĕĚĘĦ ęĞ ďēĕ ĞĝĜĥė ęĞĠ
.ęĕčĤĐ ĕėĒĚ ĖĦđĚė đčĤĕĥ ,ěčđČĤ ęėē" :đĜĕčĤ đĕĘČ ĐĜĠ
,ęĦĝĐ ěĚ" ."!ěďĞ ěĎč ĖĦĢĕēĚč ĦđĕĐĘ ĐėĒČđ ĕČđđĘĐ
:ĦēČč ěĕĢĤĐ đĜĕčĤ ĖČ ,ěčđČĤ ĕčĤ čĕĎĐ ,"ďďđĞĘ ĐĢđĤ čĤĐ
"čĘč ďēČđ ĐĠč ďēČ ĕĦĤčĕď ČĘ ĕĦĞď ĘĞ ĕďĚĞ ęđĕĚ"
»Åµ»´¯È¯°¯¾´¸Å¾°¸°Çk¾´¸Å»Ç´¯k³»Á°»ÈÉ½¯³É²¸½»Á
Ç°²´¸ÉÃÈ°¯¸Å´³¯»´É´¿·Æ½È´½ÅÁ°²¸Á³¸Ç³È¼´»È³
ÇÆÈ»³½´²³
³¸É´¯Å´É³ÁÇ³²¸½É´¿±°´¿¸°Ç¹¸Ç¯³ÇÀ´½³Ç´Á¸È°¼ÁÃ
¼¸µ±½°Ç³²¶¯Ç¸·Ã³´²Ç¶¿¼¸²¸½»É³È²Á³¸È¿´Á´
¯»ÈÇ³µ¿¸¿¯È²°»°´µ¯»È¹»Á²Ç½¯´´¸¿¸Á´¿¸°Ç´°¾É¿
¸Ã»ÁÇ°´ÁÇÆÈÆ°¯¯»¼±¸Ã½ÇÆÈÇ°²¯¸Å´³»
"!ğđĕĒ ĐĒ ĘčČ"
ÇÆÈ³½²»À´¿¸°Ç ±ÀÆ·¸Æ¼¸»¸³É³°ÁÉ¯´¸É¯¿ÈÇÆÈ
¹Ç´°Á¸É»°¸Æ´Ç¸°¶»Á¸²´½³¼²¯Á½È¼ÁÃ¹º»º´°Á¸É´
¼¸»½¾¸¯¾½´µ½°ÂÀº³É¯´»ÇÀ½Æ¿°°´É´¯¸É·ÇÃ´ÆkÅ
°¸¸¶¯»³¸½È°´É´¯É¸²Ã¹¸¯»°¯³»³Ç½¯É´²´³»¸Ã°
¯´³Ç·´µ¾¸¸¿Á³³¸½É³É¯·Ç´Ã³»·¸°´¸»Á¼´É¶»¸É¸¸³
Ç´³·²À¶¹½È°¸É½É¶¸¿¯
´¿¸°ÇÆÁ²µ³Â´¸µ³µ»°¯
È´¶»²´Á´ÄÇÈ³É¯Ç¸Èº³»ÇÈÃ¯¹¸¯
$²À¶»Á°º
"!Ėč ČĜģĚ ĕĜČ"
´¿¸°Ç»Á¸²´³ÂÀ´¸ÉÇ´Ã°¼¸½º¶³²¶¯
°¸°¯»É»Á´À¿»´¸»ÁÇ³½½¯´³È
$°¸°¯»É°Ç²À»´É»Á½»È¸³½´¿¸°Ç³½É
¾´¸²·Å¯°³°´ÈÉÀ¿º°É´ÅÇ³»¸É¿½µ´³Ç½¯
´³¸»¯²¸
¹°¯¿Æ½¸¿¯È³½º¸´³´¿¸°Ç»ÁÃÉ³
³Ç´ÉÄ¸°Ç½¾´½¸ÇºÉ´¸´ºµ¯»½´²´°º³½É
$¸°¯¿Æ½´Ç´Á¸È¾¸¯»¼¸°Ç³³ºµ½´ ¯·¸»Èµ°»¯¾°´¯Ç¸°Ç±³Ç³
³Ã°²¶¯¸ÉÇ°¸²¯»¼»´Á½´¿¸°ÇÇ½¯
¯¿Æ½¸¿¯È´²´°º»Ç½´¯¸¿¯¼¯°»°²¶¯´
´Æ»¶¸ÇÈ¯´´¸ÇÈ¯³É¸½¯»É½¯³´µ´°
"...!čĘč ďēČđ ĐĠč ďēČ ĕĦĤčď ČĘ ĕĦĞď ĘĞ ĕďĚđĞ ęđĕĚ"
È¯Ç¯·¸»Èµ°»¯¾°´¯Ç¸°Ç±³Ç³´²¸½»É¼Á³½´²Ç´Ã¸À´
³±ÇÁ°´¿¸°Ç´¸»¯³¿Ã²¶¸¼ÁÀ´¿°¼ÁÃ¼¸¸¶³Ç´¯É´²À´½
É´¸³»³ºµ¯´¸¯´»³¼¸°Ç³¸ºµ½¹É´½º´°Ç¸È¾°´¯Ç¼º¶
¾²Á¾±°¹ÉÅ¸¶½°
È±Ç¿¾°´¯Ç¸°Ç°¸±³²²´Á»³Å´Ç°Ç³¼ÉÀ³¾½
¸ÉÇ°¸²¯»¸ÉÁ²»Á¸²½´Á¼´¸½³¶½´É¶¯°¾¸ÅÇ³´¿¸°Ç¹¯
°»°²¶¯´³Ã°²¶¯
k¾´¸Å»Ç´¯³´¿¸°Çk¹´É½

(ď"ė ,'ė ĤčďĚč) "ĕŐü ĦČþ ęĦĕþ Ĥü Ěø Ĥĺþ Čú ĘĞ"
ÿ
É´½°¸ÉºÀ½³°¸È¸°²½¸»Èº´¿¸°ÇÇÃ¸ÀÈ³ÈÁ½°¶ÉÃ¿
¼´ÈÇ³É¯¹»²¸±¯»°¯Æ´ÀÃ³»Á¯Ç½±³É»¯È»Á¸±³´
É´½°¸É½¯´¿¸¯È°ÉºÈ¸È¸Ç³ ¯ºk¸»¯¸¿²É½¯°Éº°
É½¯´¿¸¯È°Éº´³½´¿¸°ÇÇÃ¸À´¶ÉÃ ¯Á³Æ
¾²¸Á°³Æ¸ÉÁ³Ç¸Á³É¯´Ã·ÈÈ¼¸½²³É´ÁÇ´¯½ÉÁ°³µ³¸³
Â´¸Ã´ÅÉÀ¿º³É¸°»³É»±ÂÀ´¸ÉÇ´ÃÉ°¸È¸´Ç´Ç¶È³É½¶»½
»Åµ³¸¸·Á¯ÇµÁ¸°Ç¾´¯±³³°¸È¸³È¯Ç¾Ç½ÇÇ´±É³´É´º¸½À°
³È´»È´»Å¯´À¿º¿¼¸½¸³²¶¯°³È²¶³Ç¸Á°k¼¸Çº´°³É¿´ºÈk°
ÈÆ¸°¾¶°½°´¶¸»Å³´kÇÉ¸³´Ç´À¸¯kÉ´º»³°¾¶°³»³°¸È¸¸¿°
¾¸¶°³³²´ÁÉ³»Á¼´É¶»¯°È¾´¸º¼¸½º¶Éº¸½À°¼Ç·Á»
¹¸¯³Æ¸ÉÁ³Ç¸Á°ÂÀ´¸ÉÇ´ÃÉ°¸È¸ÀÃ²¿Â²³ÉÇÉ´º°È
ÉÁp³Æ¸ÉÁ³Ç¸Á»¹»¸Ç½¯É¯½È$³È²¶³Ç¸Á°¯´³´¼´É¶¸
³½·È½¸´´Ç³¸°ÇÁ³Æ´È°ÉÇ°´Á³°¸È¸»¹Ç²³´¯¸³³½¶»½
¹»´³È¹º°³»¸²´¶¸¿É¯»É¸¿°Ç³
¼¸Ç´¶°³¸¿È²Å½¼´¸°¼ÁÃÇµ´¶´¯´³
¼³»Á¸±½´¼¸ÃÅ½
¼¸½º¶³É½¸»±°Â·ÁÉ³¯»$³ÈÁ³½
É¸¿°Ç³ °» É½´ÈÉ ÇÇ´Á» ¯»È ¸²º
Ç¸Á»¹»³É´²´ÁÉ³È´»ÈÉ¯´½Á¶Æ»
Çµ¶´´½È¼É¶³°¸È¸»³»Á´³Æ¸ÉÁ³
³¸³¸È¸²ºÉ´²´ÁÉ³É¯Æ¸¿Á³»´É¸°»
É½¯°Éº³µ
Ç´Ã¸À¸»´¯³µ¼ºÇ´°Á´¿¸°Ç¼¸¸À´
¹Ç²³ºÇ²³´³¯Ç´³´µ³É¸¸³´¿Ç´°Á
É°¸¸¶½¼¸¸¶
¯·¸»È ¸»¯´½È ´³¸¿° ¸°Ç ±³Ç³
¼¸»°´Æ½³É°¸È¸È¯Ç´´¿¸°Ç²¸½»É
²¸½»ÉÀÃÉ¿¼ÁÃÈÇÃ¸À¼´»ÈÇ³¿
¼¸ÇÈÁ¸¿Ã»½Ç°º¸¿¯´¿¸°Ç²Ç¶¿Æ¸¸´²½´¿¸¯ÈÇ°²ÉÇ¸½¯°
¼¸Ç°²³É¯É´¿È»Ç³µ¿¹¿¸¯¹º´ÇÆÈ»È¾´¸½²¸»¾¸¯³¿È
"...ęĕĒĎĚ čĤĐ"
»Á¸É¸¯Ç°¸²¼ÁÃ¯·¸»È´³¸»¯¸°Ç¾´¯±³´¿¸°Ç¾°²¸Á³
³¿ÈÈÈ´¼¸È´Á´¯È½¶´¼¸ÇÈÁº³µ³¸³ÇÆÈ³É²¸½É´¿±
³¿È¼¸¸ÉÈ´¼¸ÇÈÁÈ¸½ÅÁ»Á²¸Á½¸¿¯Ç½¯´´ÉÇ¸·Ã¸¿Ã»
Ç°¸²²¸½ÉÈÇ½´»»´º¸¼²¯»ÁÃÉ³´¸Ã½ÇÆÈ¸É¯Å´³¯»
Ç½´»¾´°È¶Ç´½È»¾½µ³½ºÆ´¸²°ÉÁ²»´Ç´ºµ»»°¯É½¯
Á²´¸¸½É½¯´¿¸¯ÈÇ°²´¸Ã½¯¸Å´³¯»³¿È¼¸¸ÉÈ´¼¸ÇÈÁÈ
¸¿Ã½¶Çº³°³¿¸È´³º»³³¸Ç²±»ÁÇ½È¶·°»µ¯²ÁÇ½¯³½
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,ĐĘČĥĐ ĐĘČĥĜ ĦđĦđĚĞĐ ęĥđĤ ěĕďĐ ĖĤđĞ ĘĢČ ęđĥĕĤĐ ĖĘĐĚč
?"ĘĘđė"č ęĕėĤčČĐ Ęĥ ęĕďđĚĕĘĐ ĦĠđģĦ ĖĥĚ ĐĚė
.ęĕĕĦĜĥ đČ ĦēČ ĐĜĥč Ę"ĢĒ ĘĎĕđĠĔėČđđ ěĦĜ ĕčĤ čģĜ
"!?ČĤģĕ ďđĚĕĘ ĐĒĘ ĕėđ" Ę"ĢĒ ĤĘĔđģ ěĤĐČ ĕčĤ ĤĞĎ ďĕĚ
³Æ¸Ç½¯°³Ç´É»È³»´Á¼¸Æ½Ç»·´Æ¾Ç³¯¸°Ç¾´¯±³
ĎđĜĞĦ ĔđĞĕĚč
¼¸ºÇ°¯³»»´º»È´²´À¸É»¸¶É°È¼¸ÇÃÀ½²´´Æ¸¸»¸Æ¸É´
¼¸²´½¸»³É´ÁÈ´¼´¸³Ç²À»Á¯É´´Å°´¿²´¼¸²½´»³´°È¸¸½´Æ½³
¼¸¶º´¿³²¶¯Ç¸Á³³¿³´³½´²º´¼¸Ç³Å³ÉÆÀÃ³É¯´Á°Æ¸¸É½
³¸³¸È³µº¾Ã´¯°¼¸¿½µ³¶´»É¯Á´°Æ»¸¯²ºÈÇ´½¯³¾´¸²°
°ÇÁ³É¶´Ç¯» É¸ÇÈ°³¼¸Ç³Å³É¶´Ç¯¾¸°É´ÁÈÈÈ»ÈÆÀÃ³
¸ÇÅ´½µ¯»´º¯»´»º´¸È¸²ºÉ¯µ
³ÇÁ³»Á°¸±³´¿¸°Ç¼»´¯°»¶
´»º¯¸¼¯¹º°³½´É´Ã¸Ç¶°´µ
É¯´¯¸³ÈÉ´½º¼¶»³É¯¼²´Æ
 »»º¹Ç²°¼¸¶Ç´½È³¯½¶³
ÇÉ´¸Ç¶´¯½²ÇÃ¿°´»º¯¸
Ç°²³³¸³´¸¿¸Á°»¸µ¯´É·¸È»´
´¿¸¯È¼²¯¸²½»¸Á°·´·´ÈÃ
³À´ÇÃ³¼¯¸»³½´Ã´±É¯Æ¿Ã½
³É´¯¼¸»º´¯È´¯³¯½¶°³¶´Ç½
»È³ºÇ²¯¸³¹º¯»³²ÇÃ¿° »ÅµÇ»·´Æ¾Ç³¯¸°Ç¾´¯±³
±´¿ÁÉ·´Á¸½°³Ç´É
±´¿ÁÉ·´Á¸½°±È´½³É¯»Á´Ã°´½¸È±³²´´Æ¸¸»°¾º¼¿½¯´
Æ¶²³¹´É½³Ç´É°´ÆÀÁ´¼¸¿¸¸¿Æ³¿´½È´¼¸Á°Ç¯½²¶¯¯´³È
°Ç´Áº¼³¸¿Ã´Ç¸¶È³É´¶ÃÈ½¸»Á°¼¸ºÇ°¯³´Á½È½º´·´ÈÃ
ÇÅ¼¶»°´ÆÃÉÀ³¼´Å½Å´¸¿´Á¹´É½³Ç´É³²´½¸»»´Çº½É³´
¼¿¸¯È¼¸Ç°²»Á¼ÁÃÂ¯´°È¶¯»´»º³»Á´ÇÉ¸´Ä¶»¼¸½´
´½»´Á°¼²¯³É¸»ºÉ»¼¸Ç´ÈÆ
đĤđĒĞĕ đĐĞĤ ĦČ ĥĕČ
$´Ç²ÉÀ³É¯µ»º°¹¸¯
»°¸Æ´¾É¶É³³°¸È¸³¾½Ç´¶°Èº²´´Æ¸¸»¸¿´È¯Ç½²¶¯ÇÃ¸À
Æ»¸¶³ÉÈ½³¸½¸ÉÁ°È´»ºÈº¸Ç³´¸É´»´»º±¶²´°º»É´¿´Ç´²
Ç¶¯´¼³¸É´°´¶¸´À¸º»»»´º³¸ºÇ°¯¾¸°»°¸ÆÈ¼¸ÃÀº³É¯
³¯°³³¿´É¶°´ÀºÉ³É´°´¶³É´°´¶Ç´°Å»´½ÅÁ¯´³»¸¶É³
³°¸È¸³¾½Ç´¶°»È
k³¹´Ç°¯¸Ç°¸É¸¸³¼¸»´¶ÉÃ´Æ°¼¸²±´¯½´¸³¼¸ºÇ°¯³
·¿À´Ç»´²È´»È¸È²´¶³À½³¼´ºÀÉ¯È¸ÇÃ³»¸É·»¶³´
»º³¿·Æ³Ã´Æ°¸ÉÇ°ÅÂÀº³É¯¾¸Ã¿¯Ç¸Áµ°¶½±ÉÃ´Æ»
³Ã´ÆÉ»º»ÈÆ¸°È³½º³º´É½»·¿³¯´´»³»ÆÆµ¿È¹Ç°¯
É¯³Çµ¶°¶Æ»¼´ºÀ³É¯Ç¸µ¶³ÈºÆÉÃ³º´É°¶¸¿³´³ÅÇÈ
³½ÇÁÈ»¾É¸¿¼»È²À´½Ç°²¼È³É¸³´µ³Ã´Æ²¸ÆÃ³ÈÆÉÃ³
·¿À´Ç»´²»È¼¸½´ºÀ½³°Ç°·Å³Ç°º³½º³»²´±³¸³
É´°´ÇÆ¼¸É¸Á»´¯Å½¿È³²°´Á³¯¸³Ç°²°ÈÁµÁµ½³¼Ç°
¼¶»Çºº»È´Ç¸¶½¼¸·¿À³ÇÈÁÈÈ¹À»ÁÉ´¯ÆÉÃ³Ã´Æ°
¹º¯»³¼¶»ÇÀ´¶»È°Å½°¼±²´´Æ¸¸»°ÆÀÃ¿¯»²´½¸»³¸º
³Ç´É»È³ºÇ²¯¸³
k³Ç´É³È¯k¹´É½



(ď"ĕ ,Ĕ"ĕ ĤčďĚč) "ĘĐāþ Č øŁ ĦŅĚ Āĕ ĕ üŊ ęďĀ Č"
Ā
"ĐĕĘĞ đĚĢĞ ĦĕĚĚĥ ĕĚč ČĘČ ěĕĚĕĕģĦĚ ĐĤđĦ ĕĤčď ěĕČ"
È´²¸¶´»´º´ÉÁÈ°³¸³²´´Æ¸¸»²³°¸È¸³¾°»ÈÀ´Ã¸·³¼¯
²À¸È»»´º°²½´»³¹Ç°¯³»ÈÀ´Ã¸·´É´¯¾ºÈ»º¯É´°Ç´
È½½É¸¯»Ã³ÁÃ´ÉÇ²±°³¸³ÇÈ¯´²´´Æ¸¸»¸ºº´É°´¿¸°Ç
´Ç¶°È¼¸²¸½»É³ ¸Ã»¯´É´¯½¼´¸º´É´ÇÈÁ¼É´¯»³¿´´º³
Ç¶¯»Â¯´¼É´¿½´¯¼ÉÇ´ÉÉ´¸³»¾¸Á²´¸°
´º¸È½³»¯ÇÈ¸°¼¸É°´½¸Æ³´¼¸È¿´¯È¿È
²°»°³Ç´É³²´½¸»»Ç´¸È¯»»Çº½É³»
»ÈÄ½È¸»°´°´ÅÆ¾½µ»È³»°±³¯»°
¸¸¶°¼³¸ºÇÅÆ´Ã¸À´¼½´¸ÆÉ¯ÀÀ°»¾´ÅÇ
¸ºp¼±´µÉ´¿°²Å½¯»´¼²Å½¯»p³ÁÈ
´¿¸¸¶¼³ÆÇ¯»³
²´À¸»»¸°Æ½°³½ÅÁ¸¿Ã°³ÈÇÃ´µ¸Ç³
³ÆÀÃ³¯»»»²±´°¶ÇÉ³È³´°±ÈÇ²½É¸°
ÉºÃ³½É¯É¶¯³¿´Á°´ÉÁ°»»´¶»´°»´¯È¿
¾°»º°¸¸¶´¿¸°ÇÉÁ²»³Æ¸Ç½¯°k¼¸»»´ºk³
¼¸¿ÈÇÃÀ½É´¶Ã»²´½»»´¹¸È½³»³°¸È¸
»¯ÇÈ¸°¾½¯¿É¸°¼¸½¸Æ½¹ºÆÇk¼¸ºÇ°¯»»´ºk°´¸¯´È¸¿¸Ç¶¯
"ĤĠđĝ ęĦē"Đ ĦĔĕĥ
´»¸±É°¼ÁÀÇ¯É³È¸Ç¶¯´¸¿Ã»¯°È²¸½»É°³ÈÁ½³¸³
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¾¸½¸¸ÆÉ½³Ç´É¸Ç°²¾¸¯È¸Æ»È¸Ç¸Ç°²»ÁÂÀ´¿È´Ç¸Ã´¿»³¿³
³Ç´É¸»°¼¸¸¶È¾¸°½È¸½°´¿¸¸³¾³¸»Á´½ÅÁÉ¸½½È¸½°¯»¯
¼¸°´È¶³É¸½º
sss
È¸Æ»È¸Ç¸Ç°²É¿°³»È²¶Ç³´Å´¿»¶ÉÃ¸¯°³Ç´Ã¸À³¼±
kÆ´²Ç³°´¿½¯°Àkº´½´ÀÇÃ¼Ç·°»ÅµÄ¸°Ç´³»µ´¸ÂÀ´¸¸°Ç
¹Ç²°±¸ÅÃ¸¸»°²¸Ç¸»¼ÁÃÁÀ¿¹º¼È»´ÉÀ¿ÇÃ»Ç¶À½°ÆÀÁ
ÇÃÀ$É´²Á´½´¸¿Ã¾¯»´»¯È´»ÅµÇµ»°³k»Å¸¯¸°Ç´É´¯È±Ã
´É´¯»¯ÈÇ¶À½°Æ´ÀÁ»±¸ÅÃ¸¸»»ÁÀ´¿¯´³È»µ´¸ÂÀ´¸¸°Ç´»
°¸È³k$³Ç´É³²´½¸»¼Á³½$³¸»Á¯³É³½³Ç´Ék³k»Å¸¯¸°Ç
¼¯´¸¸²»¸´¸ÉÈ¯É¯À¿ÇÃ»¸¿¯°¸¸¶¯»³k»µ´¸ÂÀ´¸¸°Ç´»
´É½´Á»³k»Å¸¯¸°Ç³¿ÁÂº¸Ék$³¸¶¿³½¼ÁÇ¶À½°Æ´ÀÁ¯¯»
k$É´½¿³½¼Á´k
¼¸½¸¸ÆÉ½³Ç´É¸Ç°²ÈÈ¸Æ»È¸Ç¸Ç°²É¯Ç¸°À³»»´º¸³µÇ´ÃÀ
»µ»µ»»º´¸¯´³¾¸¯´´¸¿¸Á²±¿»²¸½É²½´ÁÉ´´½³¼´¸È¸½°
³Ç´É³²´½¸»°É´»ÁÉ³»´²¸½É³»¼Ç³´²¸ÆÃÉ°


È´¸»»¯ÇÈ¸°Ç³
(ď"ĕ ,Ĕ"ĕ ĤčďĚč) "ĘĐāþ Č øŁ ĦŅĚ Āĕ ĕ üŊ ęďĀ ČĀ ĐĤŖŕ
Ā Đÿ ĦČāĒ"
ĦĕĚü Ōý ĺþ ĕĚü øŁ Č ĀŋČþ ěĕĚü øňģÿ Ħø Ěü ĐĤŖŕ
Ā ĕĤý øčŃü ěĕČý ĺþ ě üĕ ÿōĚü ĺĕģü ĀĘ ĺĕĤý ĤĚÿ Č"
Ā
"...ĘĐāþ Č øŁ ĦŅĚ Āĕ ĕüŊ ęďĀ ČĀ ĐĤŖŕ
Ā Đÿ ĦČāĒ ĤĚÿ Čù þōĺþ ,ęĐĕþ ýĘĞú ŖĚ øĢĞÿ
¼³½¼¸²¶¯Æ¸ÉÁ¿È¸Æ»È¸Ç¸Ç°²»Á´Ç½¯¿¼¸°Ç¼¸È´Ç¸Ã
³È´½È»´²±k»µ¶¸Ç°²¼¸¸Æ»³Ç´É¸»´²±»Á¼¸Ç´ÃÀ°¼»°É¿´
k³²´½¸»½ÇÉ´¸
´»¸¯ºÈ¸±Ç³»¹¸ÇÅ¯´³²½´»¼²¯ÇÈ¯ºÈÇ¸°À³¼¸¸¶ÄÃ¶³
³Ç´É³ÆÀÁ²°»½ÉÇ¶¯³²Ç·¼´È°Æ´ÀÁ»»´º¸´¿¸¯´É½¯´³
´¿½µ½³¿¸Ã¯»´Ç¶À½°²´Ç·³¸³È¼²¯»»È½ºÁ»¸È½³¯´³´
¯´°¸¸ºÈ¸±Ç³´Ç±°É³¼²¯³¼¸¿È´Ã»¶³Ç´É°Æ´ÀÁ»»»º
´¸ÈÁ½»Á¼¸º»½³¸º»½¹»½¸¿Ã»¾´°È¶´¾¸²ÉÉ»¹Ç·Å¸´¼´¸
¼¸¸ÉÁÈ°´½´¸Ç²ÀÉ¯¶ÉÃ¸ÇÆ´°»º¸º·¸»¶³¾º»´³µ³¼»´Á°
´¸ÆÀÁ»³¿Ã¸¾º½Ç¶¯»ÆÇ´³Ç´É²´½¸»»È
´Ç°Á¼¸¿´Æ°³»Ã¸·´É´¿¶°³²°»³É¸¸³´ÉÈ¯´»¯¼¸¸ÉÁÈ°
³¿¿¸¯¸º³»Á°»³¿Á·¯¸³²´¯½³¸»Á²¸°º³Ç°²³´¼¸½¸
¸ºÂÀº¼¸²¸ÀÃ½¼³¸º´³²°»¼¸¿´Æ³»º°»Ã·»ÇÉ´¸É»±´À½
³¿Á¼¸Ç¶É½³»¯¼¸¿´Ã´¸´¯Çº¼¸»Ã´·½¼¿¸¯È¼¸È¶¼¸¿´Æ³
¸º´¸É´¯¶Æ´»³¸³É´´½³¹¯»½¼¯³È´ÁÉ¸¸³³½k³»Á°³»
$¼¸¿´Æ°³¯»½É´¿¶³¸º¸É´¯¶Æ¸¯»È´»¾´Á·»³»´º¸É¸¸³
¹¯»½¯°ÇÆ´°»ºÈ¸°È¶É»Á°³³»Ç½¯p¾º¼¯¯»È¸¯²´
¸É´¯Ç¸µ¶½¯´³È´»É´²´³»¹¸¸»Á¼¸¸ÉÁÈ»¸É´¯¶Æ´»´É´´½³
k¼¸¸ÉÁÈÇ´°Áº¹¸¸»¯
sss
»ºÉ¯É¸½½È¸½°ÆÇ¼¸½¸¸ÆÉ½³Ç´É¸Ç°²È´ÈÇ¸ÃÈÈ¸
»´²±»»º´¸¯´³¹ºÆÇ³Ç´É³²´½¸»Ç´°Á¼¸¸½È±³´¸É´¿´ÅÇ
kÆ³³Ç´É³²´½¸»»´¸¸´´¯½´´É´È¸»ºÉ¯²°Á¸È¯´³¸º³Ç´É°
¾½µ³Á¸À¿³³ºÇ¯¸¯¶¿È¾´´¸º»³ÁÀ¿Ç¸½É°¸È¸É°ºÇÈº
»Å¸¿É°ºÇ°¯´³Â¯ÁÀ¿È»Åµ¼¸´°¿Ç¸°»¯´½È¸°Ç¾´¯±³°Ç
²´½¸»½´ÉÁ²¶¸À³¯»¯´³kÆ³³Ç´É³²´½¸»´»»³¼¸Á±Ç³É¯
¹Ç²³¸»´·»·¸¸ÈÆÂ¯»Á·ÆÁ±Ç»Â¯³Ç´É³
¼¸Ç¸²¿³´¼¸½ÀÇ´Ã½³³¯¸Ç°³¸¯»Ã½²¶¯²¸»´Ç°Á¼³¼ºÇ²°
´¯»ÃÉ³´Ç¸²¿³³¯Ç½°´·¸°³É°ºÇ³¸°È´¸½Æ»¶»°É°
»Á¾´ºÇ»¹¸È½³Á¿¯»´Áµ¯»»¯´½È¸°Ç¹¯k³³ÈÁ½½
´°»É½´ÈÉÉ¯´Ç¸Á³´²Å»´¸³È´¸Ç°¶´²´½»É°Á´ÆÈ»´´ÇÃÀ
´¯ÇÆk¾¯º¼¸Ç°´Á´¿¶¿¯¼´¸»º°¯»¾³k¼³¸¿¸ÁÉ´¯´ÇÈ³½»
Ç¸²¿³³¯Ç½³É¯É´¯Ç»¸²ºÆÉÁ¾´³¼¸½»È½¼¸È¿¯k´¸¿Ã»
³¿Ã¸È´°Ç¸ÅÃ³»´º¸È½³pk¼¸¸¶°¼ÁÃ»ÈÉ´¿½²µ³´µ³µ³
»¯´½È¸°Ç¼³»³¿Á»´²±³¯»Ã°É´µ¶»¾´»¶³¾´´¸º»·°½
¼´Æ½³µº²¸»Ç´°Á»¼¸¸¶°¼ÁÃ»ÈÉ´¿½²µ³Á±ÇºÈ¸¸»¼±k
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...đĕĜĠĘ čĢđĚ ĐĕĐĥ ĘĝĠĐ ĘĞ ĐģĒđēč ĐėĐ ČđĐ
!'ęĕģđĘČĐ ČđĐ 'Đ' ģđĞĢĘ ĘĕēĦĐ ĘĝĠĐđ
¸Ç³$¼¸Æ´»¯³¯´³´½ÅÁ¯´³ÈÆÁÅ¸µÁ³¯»³¼¸Æ´»¯³¯´³
¹É´½º¶Æ¸ÃÈ¸¯»Á´¼Á·¼³°¾¸¯È¼¸Ç°²°´Éº¼ºÉÇ´É°È
¹»ÈÉ²³É¯°´µÁ»
¯½±´²»¶Æ¸¿·´ÈÃºº¯´³ÈÇ²½³Ç´¯¸°¸º²Ç½kÇ¼³»Ç½¯
É¯É¸º³È³µ½°¯ºÉ²¸³¼¯³¹²¸°Ç¸´´¯³É¯Ç·´À³É¯¼¯
²¸³È¾´¸º³µ½ÇÁÅ¼´È¾ºÉ¸¯»È³·´ÈÃ³µ»³°´ÈÉ³$Ç¸´´¯³
°´ÈÇ½¯¯½±´²»¼¯»°¯Ç¸´´¯°³¯º³½¼´»º³È¸±Ç½³¿¸¯
¹²¸°¯ºÉ¼¯³»ÀÃ³É¯Æµ´¶°¹²¸°³ºÉ¼¸¯Ã´Ç»¸º²Ç½kÇ
³°É¸º³È¹²¸°ÇÁÅÈ¸±ÇÉÈ³Ç´Ç°³µ»³°´ÈÉ³$³¯º³³´µ½
³Ã¸¯½»ºÉÀÉ²¸½´Âº¸É´³ÈÆÄÁ´¯»µÇ°½¸´ÈÁ³Ç°²Æµ´¶°
³½º¶³°Ç³ºº°¸´ÈÁ³¹¸¿Ã»»ÀÃ³³¯ÇÉ´³µ³°¯º³¸»¯°
¸½¹½ÅÁ»Ç½¯É´@¼¸»´À¸Ã³´¼¸Ç´¸Å³B
³°Ç³ºº¼Á³µº»ÀÃÉ´ÈÁ»»±´À½
³½º¶È¾ºÉ¸¸º´$Ç´¸Å³¶´º´³½º¶
³»´²±³ÅÅÃ½´¯¯»¸½½³¯°É¯µº
¸¯²´$³¿È¾´¸»¸½³¯½¸¿Ã»³ÁÇ¸¯È
¾¸°½È¸½¾º»³µÇ°²¾ºÉ¸¯»È
¼±¼¸¸½ÅÁÉ´¿´°È¶¼´È¸»°¾¸¸¿Á
¯Ç´°°³Çº³¸²¸»¯´°»»´º¸»ÀÃ½
»ÀÃ³È¯´³ÈÇ²½°Ç´¯¸°³´¼»´Á³
¯´³k³ÆÁ´Å¯´³¸Ç³´É´¯¸Å½¼ÅÁ°
ÇÅ¿²º´°¿»È´»ÀÃ½´»¸Ã¯´¼¸Æ´»¯³ »ÅµÇ·Ã¸±¸º²Ç½¸°Ç¾´¯±³
k³¼´¸»º°Æ´ÁÅ»´¯´°»¼²¯³»´º¸
¼¸Æ´»¯³¯´³
³¿´½¯³»ÁÇ´µ¶»¾Ç²Àº¾¸²¸½É±³´¿³¸³»Åµ¹È°Ç³¾Ç½
¹¸ÇÅ¼²¯¾°³½k´Ç½´¯°²¶¯»º»¼´¸»ºÉ¸¯Ç¿³É¸È´¶³
k´¸¿Ã»¾º´½´Ç²´À½»º³»º´¯¼¸½Ç¸´´¯Ç´Æ¼´¶$µ³´Á°
³ÈÁ¿³µ³¾¶»´È³¸»´²¸±³kÇ½´¯´¾¶»´È³»ÁÆÃ´²³¸³¯´³´
É¯³ÈÁÇ±¿¸Ç³$¾¶»´È³¸³¿²°»¼¸Ç½À½´¼¸ÈÇÆ½$²°»
¸»°´½ÅÁ½³¸³¿¯»Ç°²¼´ÈÉ¯µ¾¸°¸¯»¼²¯¯ÇÃÆÇ³µ
³¯¸Ç°³»ºÆ´»¯³µ¶¯¸ÇÈ°½¸Ç³º¯´´É´¯³ÈÁ´³È¸½È
ÇÆ´°°¼Æ¯´³$´»ÇÀ¶³½$´»°´·¯»¼»´Á»È´¿´°ÇÉÇ½´¯
»º´Ç´¯È½ÈÉÇ²´À½³½¸»È³¯¸Ç°³¯´Ç´¼¸¿¸Á³É¯¶É´Ã´
k´É´¯¸Ç°´´¸¸¶»¹ÇÅ¿³
¼»¯È´´¸²¸À¶¼Á¾¶»´È»°À¸³È²¶¯Ç´½²¯»Á¼¸ÇÃÀ½
´µ¸¯²¶¯³Ã¼»´º´¿Á$¼»´Á¯Ç´°°¼É¯¼¸¿¸½¯½ÁÉÃ»
´Á²ÉÇ´½²¯³¼³»Ç½¯k´±´»¯ÇÈ¸Á½È´Ç½¯´´µ¯¸³³»¯È
¸°Ç³ÈÇÈÃ¯³µ¹¸¯¸°Ç¾´³½É°¼»´º´»¯È¾¸½¯½¸¿¸¯¸¿¯È
³µÇ°²È¼¸¿¸½¯½¼É¯¼¯³Ç´½²¯³¼»¯È$´¶¾¸½¯¸¯»
´¿¯¾¸½¯³»¼¯³¼¸²¸À¶³´¿Á$¾¶»´È´³µ´²¸»Á¼¸°´À½´¿¶¿¯È
°¸È³´¾¶»´È´³µÈ´¿¸¿¸Á°¼¸¯´Ç´¿¯¯»³¾¶»´È´³µÈ¼¸º¸ÇÅ
¾¯º¹¸¸È¾¸¯¼»´Á¯Ç´°°³¿´½¯³¾¸¸¿Á°¯´³¾ºÇ´½²¯³¼³»
¯»³¼»´Á°k³È¸È¾¸½¯³»¼¸ÆÆµ¿´¿¿³¸º´³Á¸²¸ÆÇ³¿´½¯
³Ç¸°»±¸³¿½È¸È´¿¶¿¯¼¸¯´Ç´¿¸¿¸Á°È´¶°É¯µ´¿¯¼¸¯´Ç
³µ°³Á¸²¸¸»È¸È¯»¯³µ°³¿´½¯¸»È¸ÈÇ½´»¹¸¸È¾¸¯´

²»´±¾¸½¸¿°°Ç³
('ē ,Č"ė ĤčďĚč) "ĝ ýĜ ĘĞÿ ŖĦāČ ęĕĻü øđ ğĤĀ ĻĀ ŝ øĘ ĐĻý Ğ"
ú
´¯É¸½½È¶¿¸º´k ·º³¿È³È¯Ç°³¿È½³³¯¸°³³µÆ´ÀÃ»Á
¼¸²°ÁÈ½´³»Á½¸Ã»º¾¸»ºÉÀ½»¯ÇÈ¸È¾½µ°¯»¯$³¸¸¶½È¶¿
k¼¸Æ´½¸¿´¸³¾¯»¼¯´¾¸¯ÃÇÉ½´¸³¼¸½È°È¼³¸°¯»¼°¸»É¯
È¶¿½»¯ÇÈ¸»Á¸±³È¸´Ã¸Ç³ÇÆ¸ÁÈ¾´¸º³»´²±³½¸É¾¯º½´
³½¼¸½È°È¼³¸°¯»¼°¸»´¼³¸¿¸Á´¯È¿È³½°³¸³ÉÈ´¶¿³
´½¸È¸´´·¸°¸È³È½¼³»Á¸²´³»»º¸¯»¸º´´½ÅÁÈ¶¿°¹Ç´ÅÈ¸
$¼¸¯ÃÇÉ½´¼¸½È°È¼³¸°¯»¼°¸»´¼³¸¿¸Á
Ç½´¯Æ´ÀÃ³¾¯ºÇ½¯¿¼»´Á¯Ç´°°³¿´½¯³°´¸¶°»´²±²´À¸
³¿´½¯É´¸³»³º¸ÇÅ¸²´³¸»º»È³¿´½¯³Æ´»¯³µ¶¯¸ÇÈ°½´
£
¯»Ç°²»º°³¿´½¯³É¯É´¯Ç»É¸È´¶
³¸´»É´µº³¿´½¯°»°³¿´½¯³ÉÈ±Ç³°¸²
É¸È´¶³¿´½¯ÆÇ¼¸°Å½´¼¸¿½µ°¯¸³
Ç°²»º°³¯´ÇÈº´½ÅÁ»Ç¸²¶½¼²¯È
²´½ÁÉ¯¸³pk¼»´Á»Á´¿´°Çk´É´¯°°´À³
´¸¸¶¸½¸»º´³´»É´´»
¸²ºÉÈ´¶¿³È¶¿¼¸È»³´¸Å³°Æ³
²°ÁÈ»¼´Ç½»¼³¸¿¸Á»¯ÇÈ¸´¯È¸ÈºÈ
¯´³È¾¸°³»¼¸½È°È¼³¸°¯»¼°¸»
É¯´¯Ç¸³ÇÆ½´Ç°²»º°°´À½³´°°´À³
´¿ºÈ¿È¶¿³³¿³´Ç½¯¸´ÉÈ´¶¿³È¶¿
´¿¶·°½´¿¯¼¸½ÈÈº´¸ÈºÁ´´¿É½·Á½º´
¸»°½ÉÈ´¶¿º¼½´²È¶¿³¸Ç³¼¸½È»
³°Æ³¯»¯³¸¸¶½´¯É¸½½È¶¿³¯»¸º´¿¸°¸´´¿Æ¸µ³»É»´º¸
É´¯Ç»ÇÉ´¸°³³´°±³³¿´½¯³É±Ç²´µ¼¸Æ´»¯³µ¶¯¸ÇÈ°½
É°¸À°»º³È´¿É´¯°°´À³»º°É´¯Ç»É¸½½È¶¿³¯»È¾¸°³»´
¼¸½»´Á³»º¯Ç´°°°´À½³
sss
¾´¯±³³¿´½¯³ÉÈ¶½³»È¯»Ã¿³ÈÁ½¯°´½³È½»³¯ÇÃÀ°
¸°Ç¾´¯±³É¯¼ÁÃ³´´¸»µ»·É°¸È¸È¯Ç»ÅµÇ·Ã¸±¸º²Ç½¸°Ç
ÇÈÃ¯È¼°È¶°¸¯´ÃÇ»´Ã¸·»¾¸´´Ç¸Á»»Åµ¸ÆÀ¿½Ç±´Ã¸º²Ç½
¼¸¯Ç´¿È¯Ç¸°¯º½»°ÀÈ³µ½´»Ç´µÁ»»´º¸¼È¼¸¯Ã´Ç³È
»ÈÈ²¶½³»È´¸²¸½»É½´¸³È¼´Æ½³¸¯Ã´Ç´Á½ÈÈ¾´¸º
¼³»¯°¼ÀÇ´Ã½³¸´»¸Á³È¸ÇÈ²¸´ÇÃÇ²³¸±´»´º¸ÀÃ³É½º¶
ÂÀ»ÃÉ³»´´Ç¸º³»¼³½³Å´°ÆÀ¿º³»´·¸»¶³¸¯´ÃÇ»´Ã¸·»
É´½º¶Ç¯È´É´²³¸³»Á´É¸¯
¯»³¹É´¯¼¸¿¸°½´¿¿¸¯¸º²Ç½¸°Ç»¼¸¯Ã´Ç³½²¶¯»¯È
¯»³É¯¹¸¯´¼¸¶Æ¸Ã°È¶Æ¸Ã´¼¸¸´»¸Á°È¸´»¸Á³É¯È¼¸Ç½´¯
¸º²Ç½¸°Ç¼³»Ç½¯$¼¸²´³¸³É²¹É²»ÈÉ´¿Æ¸Ç³É¯³¯´Ç
³ÇÁÈ³·´¶²Á¾´´º½»º³É´¿Æ¸Ç¾¯º¾¸¯¼¸²´³¸³É²°¯»³
³¿³²´¿Ç½¯È³½»¯½±´²´¿»È¸¯»³¼¸¯Ã´Ç³´»´Ç½¯°´È
k¼¸Æ´»¯¯´³k³¼´¸³»ºÆÁ´ÅÇÅ¿²º´°¿»È»ÀÃkÈÇ²½°°´Éº
¼¯´$ÆÁ´ÅÈ¾ºÉ¸¹¸¯»ÀÃ³µ¼¯¹ÈÃ¿³½½´¿É»¯È³µ»Á´
k³ÈÆÁÅ¸»ÀÃ³µÁ¸º´µÁ»É´¶´ºÈ¸È¾´¸ºÆ´ÁÅ»»´º¸Ç°º
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đĦčĥč Ħčĥ ĕďĚ ĘĘĠĦĦĥ ĕĜēĕĔčĦĥ ĕĜČ ĐĢđĤ đĜĕčĤ ĤĚČ"
ĕĜČĥ ĕĘĞ ģĞđĢ ĤđčĕĢĐĥ đďĎĜė ĕĦĜĞĔ ,ďēĕ đĜĦČ đĜĥĤďĚ Ħĕčč
đĜĕčĤ ĕĘ ĤĚČ .ČđčĘ ĕĘ ēđĜ ČĘ ČĘĕĚĚđ ,ĐĘĕĠĦĐ ĞĢĚČč ēĥ
"ČđčĘ ĖĕĥĚĦ ĐĦČđ ĖĕĘĞ đģĞĢĕ ČĘ ęđĕĐĚĥ ĎČďČ ĕĜČ
É¶ÈÉ²Ç½´»¸Å½´´ºÇ²½²Ç´¸³¸²´³¸É´°¸°¶°°ÇÆ½k»¯´¸¸Ç°²k³»Á°¾Ç½
¯´³ÇÈ¯°¸²´³¸»º»
Ç¸ÁÅÇ´¶°³¸³Èº³ÈÁ½³»Á°½É¯µÁ½ÈÈ²¶¯°ÇÇÃ¸À
ÇÉ´¸Ç²Ç²¸³´°Å½³¹»³¼´¸»¼´¸½´²´¯½²´Ç¸³¸³¸¿¶´Ç³´°Å½
Ækkº»È´ÈÇ²½É¸°°É´ÈÁ»»¸±Ç³¸³É°È³É´»¸ÃÉÉ¯ÇÉ´¸´
¼´Æ½°È¯»¯Ákk¸µk»¯´¸¸Ç°²k³»Á°Ç½·¯À½Ç´½²¯³¾Ç½
¼Á²¶¸ È¸»¯Ã³ÇµÁ°°È´¸³¸³»»ÃÉ³»´ÈÇ²½³É¸°°°È¸»
¸Ç°²¼¸Ç°²½´¸³»»ÃÉ³»¼´Æ½°´¼¸µ¶´Ã´¼¸Æ¸Ç¼¸ÇÁ¿²´Á
»Á³¶´½´¼³°ÇÁ´±³¸³¼ÈÇ°´Á³¸³ÈÇ´°¸Å³¸¯°³´»°³
ÉÀ¿º³É¸°»¯´°»¸Ç½±»Æ¸ÀÃ³¾½µ³¹È½°È²Á¼É´±³¿É³
´É¸°°Ç¯È¿³¸³´
k»¯´¸¸Ç°²k³»Á°»¯¯´°»µ¶´ÃÇ´¶°´É´¯¯ÇÆ¿É¶¯¼ÁÃ
¸½»Á¼¸»¸¸·½¼²´Á°¹Ç²³ÁÅ½¯°»´¸·»´½Á´¶Æ»´¿¸°Ç
Æ¯Ç·É´¸³»¸¿´ÅÇ°¸È³´$É´¸³»Â¯´È¯´³³½´»¯ÈÉ´¶´¿½
¼¿½¯¯É´¶¸¿°´¿¸°Ç´»Ç½¯ ¯È½É¸¯È½»È±³¿ÇÁ°¸¸Ç²
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ü ĺø ěāĤĐú Čÿ ĦČþ ŅŊ øč üň ÿđ"
°³´¯¾Ç³¯³¸³È¸Ã»¼¸È¿³´¼¸È¿¯³»¯ÇÈ¸É¸°»º´ÈÇ¸Ã
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¼¸¿ÃÉÇ¯³°´À¶¸°¸´·¸°¸²¸»³¯°´ÉÈ¯»È¸¯¾¸°´´Ç°¶»
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³»¸½»È³¶´º³½´ÅÁ³½º²ÁÉ´¯Ç»¼¸³²½¾´´Á½¼¸°Ç»¸Å½
´É´±³¿É³É¯É´¿È»´¼²¯°¼¸¯»Ã»»´¶»³»´º¸ÇÈ¯³°´·
³ÅÆ³»¯³ÅÆ³¾½´¸É´º¸»³´
È´²Æ³°Ç³»Á¯»Ã´½Ç´Ã¸À¯¸°½¯²°´Á¸´³¸²¸²°ÇÃÀ°
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³¿º³´É±¯²»²´±É¯È¸¶½½³°Ç³ÈÁ½¼²¯»³°´·³»¸½
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:đĘđģč ęĕĞĤĐđ ĐģĒđēč ĐĕĘĞ ģĠď ,ĐĚĕčĐ ĤčĞĘ ĐĘĞ ČđĐ
ĥĤđďđ ěČė ďĚđĞĐ ęďČĐ ĕė ęėĘ ĞĕďđĐĘ ĕĜđĢĤč ,ĥđďģ ĘĐģ ĕĦđčĤ"
"!ČĜčđďĚ ďĕĎĚĐ ČđĐ ĕĜČ !ČđĐ ĐĒēĦĚ ,ĤģĕĞđ ĘĘė ČĜčđďĚ ďĕĎĚĐ đĜĕČ
ęĐĕĚĕĚ đĞĚĥ ČĘ ĐĒė Ĥčď ,ęĘĐč ĐėđĐ ĘĐģĐ
¼Á·¯»¾³°¾¸¯È¼¸¿¸¿Ã¯¸Å½³»Ç°ÁÈÉÁ½¹¯¼Á³É¯
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Ç¶¯»º¼É´¯´¶ÉÃ´ÉÀ¿º³É¸°°¾¯º¼¸Ç´µÃ³½¼¸ÇÃÀ¸¿È
»»´º³°¶Ç´½»È½°¶ÉÃ¯»Æ¾´¸ÁÇ¶¯»¸º¸¿¯°¸¸¶É½´²¸
ÇÃÀ°Ç½¯¿³»Á¯¸È´Æ¾´È¯Ç³Æ»¶°ÇÈ¯º¼¸Æ»¶³Á°Ç¯
¼¸Æ»¶³¸¿È°´¸¿È³ÇÃÀ°Ç½¯¿³»Á¯¸È´Æ¸¿È³Æ»¶°¾´È¯Ç³
³¿´È¯Ç³»Á³¸Ç¶¯»´³¸¿È³¯¸È´Æ³»Á¼¸Å´Ç¸É¼¸¿´Ç¶¯³
²¶¯»È½°»º³
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¶º´¿³Ç¸ÃÉ³Éº¯»½Â´ÀÉ¯ÇÆ»³¶ÃÈ½³¸¿°Ç¯È»´³»º»
¼¸²±°³É½»È³»¼¸Ç·½´»¯¸¯ÇÆ¸³²°³¾½´»ÇÀ¶È·¸¸¶³
»È¼¸²°³É´¿¶»É´µ¸Çµ°´¶»È´²Å½³µÈÇ¸ÈÁ»³¿Ã¯´³
»°¸ÆÇ°º½³µ´Ç¸º³ÈÉ´¿¶³»Á°ÇÀ¶³É½»È³»³Ç¸¸Á³
Á´²¸k´»Ç½¯¾¸¿´Á½¯´³²°³µ¸¯°Á½ÈÈ´³¶½È°´¸¿ÃÉ¯
$´¸»Á¼»È½¸¿¯¸º´k·¸¸¶³´»³¿Ák$ÇÉ´¸°ÇÆ¸²°´³µÈ¹»
¶ÆkÇº´½³´»°¸È³k³³¯kkÇ¸°±³¾½»µkÇÉ¿´É¶»²°´³µ
´É°É¿´É¶»¸É¿É½´µÈÇ¸°±³¾½»µkÇ»Ç´½¯´¼¿¸¶°²°³É¯
»·¿·¸¸¶³k³¿È³»ºÉ´Ç´¶À¸¿½½³¿´Æ¯´³È³²°´Á³»È°
À¿º¿²Å¸º³¯ÇÈ¸¿Á²½ÁÉ´¿¶»Ä´¶½É´¿¶³¾½¯Å¸´²°³É¯
Çº´½³²¯½³Ã¸k´½ÅÁ»Ç½¯¼´»ÈÉ¯»»ÇÆ¸²°»°Æ½´¼²¯
ÇÆ¸²°´É´¯½ÈÆ¸°´É´¿¶»¯´³¼±À¿º¿k¼¸ÇÆ¸¼¸²°Æ»¶½

ÀÆ´Ã¼³Ç°¯°Ç³
(č"ė-Č"ė ,Č"ė ĤčďĚč) "ĕĤāü ĚČù ĐĀ Ŝ þĘĚþ ěāēĕĝü ĘČþ ęĕ üėČĀ øĘĚÿ ĘČý ĤĀ Ļø üĕ ē ÿĘĺø üň ÿđ"
Ç´°Á»»¯ÇÈ¸¼Á»¾É¿¯»È¼´²¯¹»½»Á´¿ÉÈÇÃ°ÇÃ´À½¾º´
¼ÁÉ´¿´É¶Ç´À¸¯¼Á·°ÉÇ½´¯³Ç´É³¯ÅÉ¸ºÉÈÇÃ°´»´°±°
¹Ç²°¼¸½°´¼¶»°¼ºÉ¯´½²Æ¯»ÇÈ¯Ç°²»Ák¸°¯´½´¸¿´½Á
Ç´ÉÃ½Ç´Á°¾°¼Á»°É¯¹¸»ÁÇºÈÇÈ¯´¼¸ÇÅ½½¼ºÉ¯Å°
k¹»»Æ»¼¸Ç³¿¼Ç¯
Ç·Ã¿Èk¯¿°´²½²¸±½k³»Á°»ÅµÄ¿¯ÇÆ½°ÆÁ¸Ç±³Ç³»Á
´É¿´½É¼ÉÀ³¾½´Á½È¼»´º³¿È¼¸¸É¯½½³»Á½»¸¿Ã»
³½¼¸½¸¼É´¯°»»º°¼¯É´¶ÃÉÇº´½³É¸³É¯µÉ½´Á»
Á´²¸³¯¿°´²½²¸±½³¼ÁÆÇÈ¶ÇÉ³»»º¸È¸¯»ÃÇ´Ã¸À»¼Ç±È
¾¸¿Á´¼´Æ½»º°´¸»È½°
¾½²¶¯»³½Ç±¯¿°´²½²¸±½³³ºµ³»³½´ÅÁ³³ÅÇÁ³³
É´Ç¸¸Á°¸º´Á²´¸°´Ç´°¸Å³¸¿¸ÁÉ¯µ´¶¯»¾½µ³´É´¯°¼¸¿·»ÇÈ³
¯È´¿´k¯¿°´²½²¸±½³kº´½ÅÁ±¸Å½³¸³´É´¯´³µ¸¯»É´Æ´¶Ç
»³Æ³½¯»½¶´Ç¯»´°Ç²´°º»³º´µ³¸³È¾°´½º´´¸»È½É¯
ÈÇ´²³¸³¼³°ÉÀ¿º³¸É°É¯È²´±³¸³È°Ç³
É´Ç¸¸Á³¾½É¶¯°´É°ÈÉ¯É´°È»Á¸±³´¿Á²´¸½´¼´¸³¸³¸´
´¯´°»Á³Ç¸¸Á³É´¯»È»³Æ³¸È¯ÇÉ¯È¯Ç½¾º²ÁÈÇ¶¯»
²¸±½³¼±¯»Ã³³°Ç½»È¯ÆÁ¯²¹¯¯¿°´²½²¸±½³»È
³ÁÈ°¯¸³³³Ç¸¸Á°´É°ÈÉ¯É´°È»¯°´½ÅÁ°´´²´°º°¯¿°´²½
´¯»½Â·´¼¸È¿¼¸È¿¯³Ã»³Ã½¯»½³¸³ÈÇ²½³É¸°³²´Á¸³
¯¿°´²½²¸±½³³ÈÇ²³É»¸¶É»³Æ¸ÆÈ°´º¸¶´ÉÀ¿º³É¸°É¯
É´»Á»´»´Ç½¯¸È¾¸É½³´ÈÇ²½³É¸°»È´É¿¸Ã°²½»´°È¸
¼²¯³¯´Ç²¸±½³´¼»´¯°¹»È´³À³ÁÉÃ»´¸Ç°²É¯É¯È»´
²Á´É¸»·°Â·´Á½³½¸°³¼´Æ½»¯¼¸²´²½¼¸²ÁÅ°³»´ÁÈ
Ç¶¯´Éº´ÇÃ³¸»´È»ÆÈ¿½´È²´Æ³¾´Ç¯¸Ã»º²½Á¿´¸¿¸Á¸»´È
¸¿´½»¯³¾ÈÇ²³Á±Ç»º½³¿³¿²¸±½³»³Æ³¸Ã»º°°´ÉÀ½¾º
¸ºÂÈ¶¯»´É´¿É´´¿Á°´Ç°°ÆÁ¸kÇÉ½»È´½³Ç´Å°´É´¯³Æ¸¶
´¸É´Ç½¯½»³Æ³»º¼Á²¶¸É´¿³¸»·¸»¶³´¼¸¸¿¸Áµ¶¯½°Ç°´²½
±±´½É³°ÆÁ¸kÇ´¼¸Á±ÇÇÃÀ½´Ç°Á¯»¯¿°´²½²¸±½³»È
³ÈÇ²³É´¯½³»¸½°³»¸½È½½´»È´ÉÈÇ²½»³Æ³»º¼Á²¶¸
É´½²½³É´Á´¿É¸´´¸»°É´½´Æ½³½º°¼¸½ÁÃ³½º´³½º¯È¿È
´ÉÈÇ²»³¯¿³°¾¸µ¯³´´½´Æ½°´»°È¸¹º´¼»È´½¾Ã´¯°´É´¯
´½ÅÁ»¾¸µ¯³»¼²¯³º´µ¼´¸»º°¯»¾³p
Ç¶¯»¯¿°´²½²¸±½³»È´É¯¿³³½±Ã¿°Ç¯»¾½µÇ´°Áº¼»´¯
¯´³´ÆÇÀ¸»´Ã»Ã´»°³¸Ç°²´ÉÈÇ²»Â¸À´³»»¶³¾¸¸Æ¶´É´¯È
³Æµ´¶°³¸»ÁÆÃ²³½¸°³Ç°Á»³»Á¯´³³ÈÁ½É´ÈÁ»·¸»¶³
¼²¯³¸º¼º»Á¸²´³»¸¿´ÅÇ°È´²Æ»³Æ¸É´°Ç´»´Æ°¼¸ÁÇ³´
¯´³³µ¶É½ÇÆ¸Á´»»º¯¿°´²½²¸±½³´¿¸¯ÈÇ´²´¾¯º²½´Á³
´Á½È¯»³µºÇ°²¼»³°³º´³»³Æ³¯¿°´²½²¸±½³¯´³¸¿¯
¯´³¸¿¯k¾Á´·²¶¯»º´¼¸²°´º½¼¸¯Ç¿È¼¸È¿¯¸¿È¼³¸½¸½
Á¸ÇÃ³¯»³ÉÁ²ÁÈ²¸±½³Â¸À´³¼º»´Á²k¯¿°´²½²¸±½³
ÇÇ´Á´¾¸È´°¸º¸Ç°²Ç½¯²´Á»º´»¯»Ç¯´É°Ç²³É½¯´³È¸»
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°´ÉºÈ³½Á´²¸$³²¸½²±¿º³²¸½¾¯ºÈ¸²Å¸º³¸¸¿È³³»¯È³
´¿¸°Ç³È½È¹º°°´À³°Æ³È³°¸À³³É¸³É½¯°³½È¼¸ÇÃÀ°
»¯ÇÈ¸¼¸²¸ÉÁÈ´¸¿Ã»Á´²¸´¸´»±¸º»¯ÇÈ¸ÄÇ¯»À¿º¸¸¯»³Á
É¸°³É¯¾ºÈ½»³°Æ³³ÅÇ´³È´²Æ³³Ç´É³½Ç´À»´¯´·¶»
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,ĦđĘđĎĝ ĐčĤĐ ęĕĥĠēĚ đĜĤđďč ęđĕĐđ
Ę"Ēē ĕĤčďč ĐĤđģĚĥ đĒ ĐĤĕďČ ĐĘđĎĝ ĘĞ ĤĦđđĘ ĐĚĘđ
ĤĕďČĐ Đēđė ĘėĘ Ğđďĕđ ,ęĕĥđďģĐ
²°»·¸¸ÅÇ³¯¸¼´¸´È²¶°¸°¾º³ÈÁ¸¯»´´½¯´´¸°¯É¶´¿½Ç´°Á»»ÃÉ¸´¼¸È¸²ÆÇ½¯¸´
kkÈ²¶°¸·ÃÈ½°¾´Á½È¸¯³³Æ¿È³µ¼´É¸Ç´²°³µ¯´³¸½¸º
²¯½²Á¼¸È±Ç½´¼¸¯Ç´¿¼¸Ç°² ¼¯´°¯²´°¸º¹ÇÁÄÁ´¸¯»Ã³
³ÈÁ¸¯»´´½¯´´¸°¯É¶´¿½Ç´°Á»»ÃÉ¸´¼¸È¸²ÆÇ½¯¸´»µ´
³µ¼´É¸Ç´²°³µ¯´³¸½¸º²°»·¸¸ÅÇ³¯¸¼´¸´È²¶°¸°¾º
´»Ç´±»²´½Á¸´¶´¿¸¹ºÇ¶¯´È²¶°¸·ÃÈ½°¾´Á½È¸¯³³Æ¿È
È¿´Á½»¸Å³»¸²º´¿¸¯¼¸È¸²ÆÉÇ¸½¯È¼±³½´¸Á°È¶¸½»´
»ºÈ¾°»¸´¯Ç¾º¸º³¿³É½³ÈÃ¿»¸´»¸Á¼Ç´±¾º¼±¯»¯²°»°
³Ç½ÆÁ´Å´»¯º³½²¸´´¸¿Ã°³Æ´Æ¶´¸°¯»È´¿Æ´¸²¯³É´¸¸¶¸½¸
¸ÈÃ¿°Ç¶½´»¸Å³¸¿´¿´¶¸¿´¿´¶¸²¸²¸¸¿°Ç½´¯´³°³»È¯¹´É½
±¿ÁÉÉ´Ç´½±Æ¸²Å´¸°¯È°È´¶¼¯Â¯´¸É²¸¶¸°»º²¸½
´¸°¯°³¯ÇÈ¯º¼¸½Á·½´»¾É´¿´»¯º³½²¸´ÈÃ¿¾È²°
´¸¸¶¸½¸»º²¶¯¼´¸´»¸Ã¯ÁÇ±¸¯»´ÈÃ¿´³ºÇ°ÉÇ´°Á°
¯³¸È°´·³½´´¸Ç´³ÈÃ¿Ç´°Á³Æ²Å¾É¸»´È¸²ÆÇ½´»½
´¿¸Æ»¯k³¹¸¿Ã»½¾´ÅÇ¸³¸¼´¸¼´¸¸²½Ç½´»´¸Ã°Ç´±È
°´·³³ÈÁ½»º¾´ÅÇ°´¼¸½¶Ç°»°ÆÉÈ´¿¸É´°¯¸Æ»¯´
³¸³¸´³ÈÁ½°¾¸°Ç´°²°¾¸°³°È¶½°¾¸°³È´Á¸¿¯ÇÈ¯
¸½¯´¸°¯»È³½È¿´¶´ÇÈÃ¿¸´»¸Á»´É¶´¿½»´É´ºµ»»º³
¼¸¸¶³Ç´ÇÅ°³Ç´ÇÅ´ÈÃ¿¯³ÉÈ¾´ÅÇ¸³¸k´º´¸É´½¶´¸½¶´
»ºÁ´¸Ç´³ÈÃ¿½´k³É¯½³ºÇ°¯È¸³µ°´
·¸¸ÅÇ¯¸³¼´¸°´¯Á»É´»°¯»È³¿È°¸´Å½³¿³´
É´ÈÁ»¼´¸´¼´¸»ºÇÈÃ¯¾¯º´³½´²º´¾µ¶É´¸³»¼¸··´ÆÉ½È
Ç½´¯È¸½¾¸¯È¾¸¿½°·ÇÃ°´ÉÆ´»¶½¼´È¸»°´¸Ç´³»¶´ÇÉ¶¿
»¿º´³µ¼´ÅÁ´Ç¸²¯É´ºµ»ÁÇÉ´´¸È¸ÉÃ¸½³»¸ÃÉ³Â´À°È¸²Æ
»¸Å¸³µÈ¸¯²´´°´»¯ÇÈ¸É´Å´ÃÉ»º°³µÇ°²¼ÀÇÃ»³´Å½´
¼´ÅÁ´Ç¸²¯ÁÃÈ»¯ÇÈ¸»º»ÁÁ¸ÃÈ¸´»¶Ç»¯ÇÈ¸½É´ÇÅ³°Ç³
Ç¸º¯´¿¸½¸°³Ç³½°³»´¯±³°ÇÆ¸´É´Á´È¸´É´ºÇ°´¼¸½¶Ç»È

¯·¸»ÈÄ¸°´¿¸°Ç¾³º³»¯¸»½±°Ç³
°¸ÇÁ½´³¶¿½°¾º´É¸Ç¶È°³»¸ÃÉ°ÉÀ¿º³É¸°°¸´Å½³¿³
¼³¸Ç´³ÈÃ¿Ç´°Á¼´É¸È¸²ÆÇ½´»¼¸»´º¸È¼¸È¿¯È¸ÈÃÁ¯È
´¿¸»Á´´¿¸Æ´»¯º¾¸¯´k´º´¼´¸¼´¸³ÉÇ¸½¯¸Ç¶¯³»¸ÃÉ³Â´À°»µ
É»¸ÃÉ¸Ç¶¯´³ÈÁÉ»¯´°È¼¸¸Æ»¼¸Ã¸²Á½¼³³µ¼´Æ½°´
¯³¸¾½¯´¼¸¿½¯³½º²´Á¼¸»»ÃÉ½³´¶¸´´Ç¸È¼´Æ½°É¸Ç¶È
·¸ÆÉ°È³¯Ç³¿È¼¸Á°È»È¾¸²Çµ±¼¸ÁÇ´ÆÈ¯°Ç³¸½È
¯½»Á°¯½µ´±³µÈ°´È¶»³»¸»¶´ ´¿¾½¸À¶´¯Ç´·°´°Á
È²´Æ »µ¶ ¸Ç°² ¸Ç³È
´Á½È½º´·´ÈÃ³µ´¼¸È²´Æ
¼²¯³»È¾¸²Çµ±¼¸ÁÇ´Æ
³°Ç³¼¸ÈÃ¶½´¿Ç´²°¼´¸³´
»Á ÇÉ´´» ³½»´ É´»´±À
³Ç´Æ½È´µ³Ç¸²¯³»´±À
Á´²¸´¼¸È´²Æ³»µ¶¸Ç°²°
¼´ÅÁ³´ Ç¸²¯³ ¶´º »º»
¯³¸¾½¯´¾½¯É¸¸¿Á°È¸È
³µ°¼¸»´º¸È¯°Ç³¸½È
É´ÈÆÉ´Ç¸µ±³°Ç³»·°»
³°¶Ç³°³¯Ç»½º¯´³¶»Å³´³ºÇ°»È¼´ÅÁÁÃÈÁ¸ÃÈ³»´
¾½¯É¸¸¿Á°É´¯»Ã¿³É´»Á½³¸¿¸¿Á°´·Æ¸»È¼¸¯»Ã¿³¼¸ÇÃÀ°
»º´¼ÀÇ´Ã½³¸Á´°È³¾´»Á°´¾½¯¸Ç·´¿³º´»½ÇÉº¾´±º
²´Á´¼¸¿´½¯¸¿°É¸°½¼¸¿¸½¯½
È¸·¸¸ÅÇ¯¸°´É´»°¯³»È³¿È°ÆÇÈ¼¸°È´¶ÈÁ°´¿³µ´
°ÉºÈ³½É´¯Ç»²¶¯´²¶¯»º»²¯½¸¯²º´È¸²ÆÇ½´»¾¸¿Á
¼²´Æ²´½Á½¹È½³!!!

¼»´Á°¼¸ÈÁ¿³¼¸ÈÁ½³¹´É½´¸»¯Ç°²½k³»´ÆÉ¯Á´½È»¹¸ÇÅ
¯»´Á½´È´³¯´Ç¯´³È³½½É´¿ÆÀ½Æ¸À³»´ÇÀ´½É¶Æ»³µ³
³»¸»¶¼¸Ç´À¸¸´¸»Á´¯´°¸È°Å½»Á¸±¸ÈÉ´º¶»
É²¸ÁÇ»ÁÇÃ¸À´¾¸²¯Ç³Ç¸¸Á»´³È¸½Á¸±³¼ÁÃÈ¼±¼¸ÇÃÀ½
°Ç¼Á´±Ç³¿´¾Ã¸°´¯¾¸À°¼¸½¸¼É´¯°³É¸³È³»´²±³½²¯
Ç´Æ¶»³°Ç³Â¯´É´È²¶³É¯Á´½È»´¿µ´¯³·³¼¸¸¶ÄÃ¶³´
¼¸¸¶ÄÃ¶³É¯´»¯È´´³½É¼È¼¸È¿¯³¼¸¿·Æ³¼¸·ÇÃ³É´²´¯
»»º°¾¸¯³°È³Æ´¶ÇÄÇ¯°³Ç´ÆÈ³½°¹º»º¾¸¸¿ÁÉ½¯´³³½
Ç°²½¯´³¹´Ç°È´²Æ³¸½»¼¸¸¶ÄÃ¶³¯¿Ç½¼³»°¸È³$¼¸²´³¸
³¯Ç¸´³ÈÇ´´Ç¸Á³µºÇ½°¼²¯Ç´°Á¸¼¯¸Ç³$´¿»¸°È°¯»¼¯
¯´³È²¸½´¿¸°¸¼»´ºÈ¸²¸¸°¼¯´¿´³»´²±³½°»Á²½´Á´³È¸½
¹´Ç°È´²Æ³ÈºÇ°²³´É´¯¼ÉÃÈ°Ç°²½¯´³¸º¼¸²´³¸»³¿´Ã
»¯ÇÈ¸¼Á»´¸¿°»Ç°²½¯´³³µ³¼»´Á°É´»´ÁÃ»»´¶½¯´³
É´ÁÅ½¯°³¸³¸Ç´°¸²³È¸²ºÁ´½È»´°¸ÈÆ³»¼¸º¸ÇÅÆÇ´¿¶¿¯
³»¸»¶»¯ÇÈ¸¼Á°¯»´¼¸¸´±³»Å¯¼¸È¶ÇÉ½ÈÉ´¿´À¯


¸É¸¸³Èº¼»È´¯¸Ç°¸ÉÇÉ´¿É´Ã´ÇÉ´¼¸¯Ã´Ç»Á¼¸ÇÉ´¸½¼¸ÃÀº
³¯Ç´¿³Ç´Å°¸É´¯´È¸¸°ÇÅÆ¾½µ¹È½°$³½¯»¯¾º»¼²´Æ
É²´ÁÀ¯¸°³»¸»ÁÈÇ½´¶´»Æ»È´¿°¾°Ç½´¶´»Æ°¼º»¸Ç³
Ç¸¶½³¼±´¸»Á½´Ã¶¸ÇÈ¼¸¿¸²¼É´¯»º½¸ÉÇ·Ã¿¼±³¯²´³
¾½µ¹Ç´¯»Æµ¿´ÇÁÅ¼´È¸»°É¸À¶¸»´µ³¸³¸É½»¸ÈÈ
¯¸³»¯ÇÈ¸»»º»É¸»»º³¹Ç²³ÈÂ¯»ÁÈ¼¸²½»´¿¯Å½¿
¸½»°¯³°´ÈÉ°´¿°»°¸È³»¸²º»¸Á¸´¿¸¯Ç´°¸²³¼¸½ÁÃ»È
É¯Å»»´º¸Ç´°¸²³É¯Á´½È»´¿µ´¯É¯³·½´Æ¸ÃÀ½¼º¶È
°»È°Ç°º´´²¸¶»È¸²´²»È°Å½»Á¸±¸È¸»°¼±³°´¶¸²¸
ÇÁÅ³»ºÉ¯¹À´¶´ÇÇ´ÁÉ½¯´³¸É¸¸ÁÇ¸É´¶¯¸»¸¶ÉÃ»È
¹º³ÈÁ¸¯»¼¯´Æ»¶É¿½É´¸³»¼¸»´»ÁÈÆµ¿³´
k¼´»ÈÉ´°¸É¿k³»Á°Æ³Ç³¸°Ç´¸Ç´½½¼±¸ÉÁ½È³µ¾¸Áº
¾´È»³È´²Æ³³Ç´É°¼¸¯Å´½´¿¶¿¯É´°Ç¼¸½ÁÃÈ»Åµ¼¸¿´»À½
¼´Æ½°´Á½ÈÉÁ´½È¼¯³¸³´k³Ç¸½Èk¾´È»¼´Æ½°k³Á¸½Èk
¸²´³¸È¼¸²½»´¿¯¾¯º½¸É´´Å½É¯¾´Ç½ÈÉÇ´½È¼¯³¸³´
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,ġĤĞĜĐ ěđČĎĐ ,ęčĤđ ęĤđĚĥ ęĕēđĔč đĕĐ ęĕĤđēčĐ Ęė
,đĥĞĥ ĐĚ ĘĞ ĐĤĕĦĕĐ đĦďĠģĐ ĘĞ ĐĒ ĤđĞĕĥč ĒĕĤėĐĘ ěđđėĦĚ
đĞĕĎĐ Đčĕĥĕč ĐČĤĕĐđ ĐĚĕČĐ .ĐĤđĦĐ ďđčėč ĞĎĠĥ Ĥčď
ęĘđĞĚ ęĦđĚė đĚĥĤĜ ČĘĥ ęČĕĥĘ
ÇÃ´À¼É¶³»È³Ç¸²¿³´É¶»Å³É°¸ÀÉ¯Ç¸°À½È·¯Æ¿´½½Ç´½²¯³Æº
³ÈÁ¿È¸´Æ¸¶³»»±°¼¸Æ¶´Å¼¸²¸½»É³ÈÇ½¯´É½¯³É¯´°Ç»
±Ç°À²¿»¸Á
±Ç°À²¿»³²ÃÆ³°Ç½¯´¯Ç½±³É¯Ç±À¹ºÀÉ¶³Á½ÈÈ½
²¸ÃÆ³¼°ÇÈ´¿¸°³¼¸Ç´¶°³Ç²¶³É¯°µÁ´Ç´Á¸È³É¯¸»°¿´±
´Á²¸¼³¼±³½´ÅÁ³²Ç¶»´À¿º¿´Ç´Á¸È°´»´ÈÁÈ³½»Á²¯½
¼³»¼´Ç±»³»´»Á´µº³²¸ÃÆÈ´¿¸°³´ÀÉ¶³»È°Ç³´¶´ºÉ¯
»Á³²Ç¶Â¸À´³È³½»¶Ç ³·Á½³¾´È»°¼¸°´·¯»¼¸Ç°²
ÉÇ¶½»È¼´¸°ÀÉ¶³¸²¸»Á³¿É¸¿È³µÇº³³³É¸³¼É²Ç¶
Ç´Á¸È»Á¸±³»¼¸°¸´¶½Ç´Á¸È³¸²¸½»É»º¸º
»º´¸¯»Ç´Á¸È°ÂÉÉÈ¸¯»È¸½´¼´¸³Ç½¯¸È
³°¸È¸°²´½»»¹¸È½³»
¾´¯±³¼°Ç´¼Ç´½È¼¸¶´·°´¸³¼¸Ç´¶°³»º
´É²ÃÆ³»Á³µÇ´Á¸È°µ¸Çº³»¾´´ºÉ½ÄÇÁ¿³
³Ç´É³²´°º°Á±ÃÈÇ°²´ÈÁÈ³½»Á³Ç¸É¸³
´½ÈÇ¿¯»È¼¯¸È»´Á¸±³³°¸È¸°³¯Ç¸³´³½¸¯³
¼»´Á½¼É´½º
ÈÇ²½³ É¸°» ÀÉ¶³ Á¸±³ ³²´Á¸³ ³ÁÈ°
¼É½³²É»³¿³´¯Ç´¿²¶Ã°¼¸¸´ÇÈ´¸³¼¸Ç´¶°³´
Ç½¯¹º´À´¸Ã¸Ç°²°¶É´ÃÀÉ¶³³°¸È¸³È¯Ç »Åµ ÇÃ´À¼É¶ ³¾Ç½
¼¸Á±Ç°´¸³È¼¸Ç´¶°³¼¸ÁÈÉ´É´¯½È´»È¸¿Ã»
³µ³Ç°²³»´½É¯¸»³ÇÆ²Å¸º¾¸°½¸¿¿¸¯ÈÇ²½³É¸°°´»¯
¸É¸¸³É±»Ã´½³Ç´ÉÉ°³¯°¾¶¸¿È°´³¯³¸²¸½»É°¸ÉÁ±ÃÈ
¸º°°ÀÉ¶³ÄÇÃµ¯´´»È³Ç´É³É°³¯°Ç°´²½È¾¸°³»¹¸ÇÅ
É¯ÈÆ°»É¿½»Á¾¯º»¸É¯°Ç½¯´ÀÉ¶³¹¸È½³°»ÁÇ´Æ
ÇÉ´¸É¯µ³ÈÁ¯¯»È¶¸·°³»´¼¸°Ç°´É»¸¶½
ÈÆ°½ÇÃ´À¼É¶³¼¿µ¯Á½È½»´¿¸½¯³¯»¼¸²¸½»É³É´¯½
ÈÆ°»¹¸ÇÅ¯´³¸º´$´²´°º°Á±Ã¹º»º»´½É¯¹¯È¸½½³»¸¶½
É¯Â¸Ãº³»¼¸º¸ÇÅ¼µ´¸³³¸³È±Ç°À²¿»´´¿¶¿¯¯»³$³»¸¶½
È²´ÆÉ²Ç¶°³¶¸»À´¿½½ÈÆ°»´´¸¿Ã°´¿É½´Æ
¼°Ç»È³´´¿Á³´¼¸½ÈÉ¯Ç¸³»²´±É¯¼¸²¸½»É³´¿¸°³µ¯ÆÇ
É»¸À½°¼¸Ç´Á¸ÈÂ»¯É´°°»³É°´¶°¼¸Ç´Á¸ÈÂ»¯»´²±³
´½º¼°°»°É´»¸À½¼¸·Ç´¶´¸³¯»³°´ÈÉ¸ÇÁÈ°´¼¸ÇÈ¸
ÇÃ´À¼É¶³»È´¸Ã½´¯Å¸È¼¸Ç´ÃÀ³¼¸·ÃÈ½³
³°¸À³´µ´ÉÁ²»ÈÇ½¯¼¸Ç°²³É¯ÇÃ¸ÀÈÈ·¯Æ¿´½½Ç´½²¯³
´»°ÆÉ³´¸É´¯Ç´³´´¸ÆÀÃ»ºÈ¼¸½È³¾½ÀÉ¶³É¯´º¸µÈ
¼³¸É´°È´½É´½´Æ½»º°»¯ÇÈ¸¼Á»º¸²¸»Á·»¶´½¾Ã´¯°
³½Ç°»´Æk¼³¸¯Å´½»¼¸¸¶k¹´É½

¾³º¾Ç³¯°Ç³
('Ē ,Č"ė ĤčďĚč) "ęĞĀ ĐĀ ďĞÿ øŁ Đĺāþ Ě Ę ýŋŐÿ Ħø üň ÿđ"
¸Çµº¯¯³¸¯»È³»¸¶½´¿½½¼¸ÈÆ°½È¸½»¾¯º½¸ÈÇ°Éº´
´¸¿Ã»´¶·ÉÈ¿´³È½°´Ç°²È´Á²¸ÈÇ²½°»µ¶´Ç½¯´»´¶½»½
¹Á¸²´³»p»»ÃÉ¸´È¶¿³É¯´¿¸»Á½ÇÀ¸´k³»¯»»ÃÉ³´Ç½¯´
Á¸²´³»´¼¸½¶Ç¼³¸»ÁÈÆ°»³³ÉÈ¿¯»È³È½»È´É´¿É´´¿Á
»¶´½³¾¸¯È¼³»³ÅÇÉ¿²¸½´¿¯·¶´Ç½¯È¾´¸º³°´ÈÉ³¶º
¯ÃÇ¸´¼¸Æ´»¯³»¯¼³Ç°¯»»ÃÉ¸´Ç½´¯¯´³¹º´¸Çµº¯³ÈÁ¿
¹»½¸°¯É¯¼¸Æ´»¯
È·¯Æ¿´½½Ç´½²¯³Æº
³»É ÇµÁ»¯É¶¿½³»Á°
³Ç¸²¿³´É¶»Å³É°¸ÀÉ¯
´¸ÆÀÃÈ ÇÃ´À ¼É¶³ »È
¯»» »¯ÇÈ¸ ¼Á° ´»°ÆÉ³
¯»Ã´½ ³ÈÁ½° ¾¸ÇÇ´Á »º
²´³¯Ç´¿Ç´Ã¸À´½ÁÁÇ¸¯È
È¯Çº´É¿´³ºÉÃ´ÆÉ°ÁÇ¸¯È
³Ç¸·Á½³±Ç´°ÈÇÃ°³°¸È¸³
ÇÃ¸À¹º´
»°´Æ½³¸³ÀÉ¶³É°¸È¸°
»ºÂ»¶É½³°¸È¸°É´²½»¿³É´ÉºÀ½³»È²´½¸»³Ç´µ¶½È
ÇºµÈ±Ç°À²¿»´½È´ÀÉ¶»´»³¸³ÇÈº´½²¸½»É¼¸¿ÈÈ´»È
Çºµ³Ç´É³¸Ç°²É¯ÆÇ¯»´³°¸È¸³È¯Ç¸Ã½³¯Å¸È³»¸½»º
Á·Æ»Á´²½»ÈÉÁ°ÀÉ¶³»È¼¸¿Ã³Á°½É¯¼±¯»¯²¸½»É³
ÀÉ¶³ÉÇ´ÅÉ¯¼»È´½¾Ã´¯°±¸Å³»´É´Æ¶»»º¸È²Á¯¸±´À°
Ç´Á¸È³ÉÇ¸½¯ÉÁ°³¸³È¸Ãº´¸¿ÃÉÁ°³°´´¸É´Á´¿É°´´Ç´°¸²°
Ç½¯´´¸Ç°¶»Ç´¶°³³¿ÃÈ²¶Ç´µ¶½°´È¼ÁÃ»¶³ÇÈ¯º
´»È¼¸Ç´Á¸È³É¯´¿¸°ÇÇ½¯²Å¸º¼¸Çº´µ¼º¿¸¯¸Ç³¼É¯¼³»
Æ¸¸´²½³¾´¿±À³É¯È¯Ç½¼º»Ç½´¯¾º»Á¼¸¿ÈÈ´»È¸¿Ã»
´¸²¸°´´¸¿Ã°´ÉÁ°³ÉÇ´ÅÉ¯¼±±¸Å¯´Ç´Á¸È³É¯Ç½¯¸´°È
ÆÃ¯É³»½¼¸²¸½»É³´»º¸¯»Ç´Á¸È³ÉÁÈ°µ¯´³ÈÁ¹º¾º¯´
ÀÉ¶³±Ç°À²¿»»È´¸¸´Æ¸¶É¯¼²´Æ´¯ÇÈ¸Ç¶¯Æ´¶Å»½
»´½Éº¼¸²¸½»É³¸¿Ã¾¸¯¸º´³Ç´Æ»¸±Ç¯»´³È½ÈÈ¸±Ç³
»º»°´Æ½³¸³È¸Ãº³¯Ç¸°´³½¸¯°É°È»¼¸»¸±Ç³¼´È»È
Ç´Á¸È³ÉÇ¸½¯ÉÁÈ°¼¸¿È³
Â¯³ÅÇ¯»¸´¿¸È³ÇÈÃ»´¸²¸½»ÉÉ¯ÀÉ¶³»¯ÈÇÈ¯º
É¯±¸Å½³±Ç°À²¿»»ÁÁ¸°Å³»´³°¸À³É¯É´»±»¼³½²¶¯
É´»±»¾º´½³¸³È·¸´²²´²¾Ç³¯¾½¯¿³²¸½»É³ÆÇÇ´Á¸È³
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ĎĤčĜĕđ ĕčĢ čĤĐ /// ĞđčĥĐ ĦĥĤĠ ĘĞ ęĕĜĕĜĠ

,đĕčČ ĦđĢĚ ĦČ ęĕĕģĘ ēė đĘ ĐĕĐĕĥ ĕďė ĘėđČĐ
?ęČđ čČ ďđčė Ęĥ ĐđĢĚĐ ĘĘėč ĐĒ ęČĐ
¯¸°¸´¹»¸È²Á´É»´µ»´¯´½ÅÁ»ÆÀÁ´¯³º¯»½¼´ÈÉ´ÈÁ»
¼´Æ½³´É´¯½Ç°²³³µ´»
¶ÉÃ»Á¸±³Èº´´¸°¯É´Å½¼¸¸Æ»°°»°´·°´³¶½È°¾°³¹»³´
¯»°³º¸»³³´¸»Á³ÈÆ´¼´»º»º¯¯»¯´³¾¸¸²ÁÈÈ¸±Ç³Ç¸Á³
»º¯´¼È°È¸´»º¯½Ç°²Ç¸Á³¶ÉÃ»Å¯Æ´È³¾½³¿Æ´³»¸º¯
´°»°³»Á´ÉÇµ¶°´´¸°¯É´Å½³ÈÁ´¹»³´
¾´¸º´¸°¯É´Å½»Á³µ°Ç°Á¯´³¼¯ÆÃÀ
ÆÀÁ´¯³º¯»½¼´È³ÈÁ¸¯»È´³´ÅÈ
Ç°²³´»¯¸°¸´¹»¸È²Á´É»´µ»´¯´½ÅÁ»
¯´³»º¯´³¿ÆÈ³µ³ÆÀÁ³³ÈÁÈ³½´
´½ÅÁ»³¸³
³ÈÆ³¸³´°ÁÇ³¸³¯´³È¾´¸º¯½»²´¯
°¸È¶³µ¾¸¯³»¸º¯¼²´Æ¯°»´¹»¸»´¸»Á
³½¸Ã»È°Éº´ÆÀÁ´¯³º¯»½Ç¯Èº
³»¸º¯È³ÇÃ°³¿È½³É¯·´¸É³Ç¯°½È
»º¯´³¿ÆÈ³½È¾¯º³³É¯·¶¸½°ÉÁ²³¶À¸³ºÉ°È¶¿¯»
´»³¸³¯»°ÁÇÇ¯È¿³¸³¼¯È´¸°¯É´¶¸»È¹Ç´Åº³µ°È¶¿
³°Ç²¯¯»¯´¸°¯É´Å½»ÁÇ°Á¯»º¯´³Ç³½°¯°»´Éº»»¶º
³Ç³½°¯´³³Ç°²³´»¯¸°³»´¿½½³Å´ÇÈ´¸°¯É´Å½¼¸¸Æ½

(Ē"ĕ ,Ĕ"ĕ ĤčďĚč) "ĕ üĘ þŊ ĘČþ ęĕ üňēÿ ę üĕĚÿ đĕ ĀĘĞĀ ěĦÿ ĀĜ øđ ...ČĚý ŇĀ ÿĘ Ņēģø ĀĘ øđ"
É¯·¶¸½°»À´ÃÉÁ²³¶À¸³È´¿¸¿È ·³¿È½µÃ³ÇÃ³¿È½°
³¯Ç´³³Ç´³´È´²¸Æ»¯»¸½È¼¸½³É¯´ÃÉº»Á¯È¿È¸½¾º»´
´¯°ÇÆÁ´È¶¿±Ç³È´¯¹Ç²³É¯¼¸Ç¶¯»³¯Ç³È´¯¼¸Ç¶¯»
Ç°²°ÆÀÁÉ³È¸Ã»¼¸»´ÀÃ¼¸½³¼Á¸¿Å³»¸²º¼¸»º´¯»·¿È
È¸´¼¸½³»ÁÇÃ¯³É¯¾É¿È¼²´ÆÇ¶¯
¸²º¼¸»º´¯»·¿¼¯¼»´¯ÉÁ²³¶À¸³¾¯º
³¿´Ç¶¯³¿È½pÈ´²¸Æ³¼²´ÆB¼»º´¯»
¼¸ÇÈº¼¸½³@¼È
¼¸»º´¯ »·¿° Á´²½ ·¸´É³ ³ÈÆ³´
³º¯»½¸´³¾Á¸¿Å³¯»ÈÃÁ¯¾Á¸¿Å³»
°Éº´³º¯»½¸´³¯»¾»º¯´¼¸»º´¯»·¿°´
¼¯È¼´È½¸´»½³¹Ç´ÅÉ°È¶¿³»¸º¯È
È²Æ»BÉ´¯»½»¶º´»³¸³¸¯»°ÁÇ¯´³
@¼È³¿´Ç¶¯³¿È½p
k¸À³½È»³Ç´ÉÉ´È¸¶È¸¯¾°³»Á°²½»·´¸É³¸Ç°²½
´É´¯¶»ÈÈ¾°°¼È»¯È¿È¼¯´°¯²´°¸ºÉ´º»³°³º»³ ·ÁÇ
²¶¯Ç°²´»¯¸°³»Ç¸Á³¾½É¶¯³ÁÈÆ¶Ç½Ç¸Á»Ä´¶½´¸°¯
É´ÈÇ´»¾¸¯È´É´¯³´Å¹¯³Ç³½°²¯½´»¹¸ÇÅ³¸³È¼È½

?ęđĕ Ęėč ěĐėĐ ěĤĐČ ęĕĘĥĐ ĦđĎđĒ ĐĚė ěĕč
(Ĕ"ė ,'ė ĤčďĚč) "ĘČý ĤĀ Ļø üĕ Ħĕ ýŁ ĘāŊ ęŖĕ ęĕĺŞ
ü ĺø ěāĤĐú Čÿ ĦČþ ŅŊ øč üň ÿđ"
Â²´Ç¾Ç³¯³¸³È¸Ã»¼¸È¿³´¼¸È¿¯³»¯ÇÈ¸É¸°»º¸ÈÇ°´
´ÉÈ¯»È¸¯¾¸°´³°¸Ç½¸»Á°¾¸°³°³¯»¸·½´¼´»È
¸Ç¶¯È¯°´½ ²ºÈÉ´¯Ç´¯½³ÉÇ´¿½°k¸Á´±Ã³»ºÉºÀ½°
¾Ç³¯³¸³¼½ÈÈ¼¸Ç´¶°Â»¯¼¸¿´½È´º»³¾Ç³¯»È´É·¸½
¼Ç¸µ¶³¾Ç³¯´ÈÇ±É³»´ÅÇÈÉ´±´µ³½´²»´¿È¼¸¿°³´¸³¼³´
É¸°¼´»È³ÈÁ¾Ç³¯³¿È¼¸Á°Ç¯·Á½º¹È½°¼¯È¯Å½¿
É´±´µ³ÈÈ¾¸°¼¸»È³¼´¸»ºÈ¯Å´¸É´±´µÂ»¯¼¸¿´½È»

$¼½¸Á³É¸³Ç¯°³È³ÁÈ°¼¸½¼³»¾¸¯¸º»¯ÇÈ¸´¿¿´»É³Á´²½s
$k¾¸½¯É»¯¼¸¸´±°³Ç´Ék¼Ç½¯°»kkµ¶´¿´´ºÉ³³½»s
$³Ç½°¯Æ´´²³½´²¯³ÇÃ»Á»¯ÇÈ¸´´·Å¿Á´²½s
$»¯ÇÈ¸»»ºÉ¯±¸³¿³»¸´¯Ç³¼²¯³¸½s

´ÇÈÆÉ³³È¸ºÇ»k³Ç´É³»Á²´²ÈÇ²kÇÃÀ°É´°´ÈÉ³»º
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כבר נהיה לאחר ימי בין המצרים¨ בין הזמנים כבר יהיה מאחורינוÆ

ביום זה יתחילו אי¢ה רבבות בני הישיבות את זמן ßאלול ßבגיל וברעדה¨ בשאיפות
גדולות¨ וביניהם מאות בני נעורים מרחבי הפריפריה וערי השדה¨ שיום זה יהיה
עבורם היום בו הם יהפכו לבני ישיבה¨ לראשונה בחייהם¨ לאחר פעילות אדירה
שנעשית בימים אלו על ידי פעילי מחלקת ßקירוב הרחוקים ßשל ßאחינו ßהעוברים
מבית לבית¨ ומבית ספר לבית ספר¨ מתוך מטרה להרבות לומדי תורה בישראל¨
ולהציל נפשות רבות בישראלÆ



יתחילו רבבות אלפי יראי ד ßבכל רחבי העולם היהודי בלימוד הלכות שבת
במסגרת תוכנית הלימוד ßדף היומי בהלכהÆß
ביום זה יצטרפו עוד אלפי לומדים ונבחנים וייפתחו מאות שיעורים חדשים¨
שיצטרפו לכ≠∞∞ πהשיעורים הקיימים במדינות רבות מסביב לעולם¨ בחמש יבשות
ובמאות ערים ויישובים Æרבבות הלומדים החדשים והוותיקים יעשו כולם חטיבה
אחת ללימוד יסודי ומקיף של כל חלק ג ßשל המשנה ברורה¨ מתחילתו ועד סופוÆ
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~ ~
באפשרותך להיות שותף לפרויקט אדיר של הצלת נפשות¨ לצרף את עצמך לשונים
הלכות בכל יום שעליהם נאמר כי מובטח להם שהם בני עולם הבא¨ לזכות במתנות
יקרות ערך ולהשתתף בהגרלה הגדולה של ארגון ßאחינו ßעל סך

~ ~
של ארגוני ßדרשו ßוßאחינו ßולזכות מיידית במתנות יקרות ערךÆ



















 

להלן חלק ממגוון אפשרויות התרומות וקבלת המתנות∫



·˙¯ÌÈ˘„ÂÁ ±≤[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ

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

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
·ßÂ˘¯„ß ˙‡ˆÂ‰

¯„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

Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò



‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î
∞∞∞Áßß˘ μ∞Æ
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ĦđĚďģĦĚĐ ĦđĜėĐĐ ĦČ ĐđđĘĚĐ ďēđĕĚ ĤđďĚ //
Ħčĥ ĦđėĘĐ ďđĚĕĘ ĦĘĕēĦđ 'č ģĘē ęđĕĝ ĦČĤģĘ
Ē"ĞĥĦ ĒđĚĦ Ē"Ĕ .'ĐėĘĐč ĕĚđĕĐ ğďĐ' ĦĤĎĝĚč

¼±´¿¶¿¯³Ç´Ç°³¿È½°¸½´¸³²´½¸»³¾´¸ÁÇÉ¯Ç¸²¶³»
É´¸ÉÇ±È³É´Ã´ÆÉ°´»¸Ã¯¾½µ³»º¼¸Ç´Á¸È¼¸½¸Æ½
¼¸Ç´Á¸È³È´»È´¯¼¸¸¿È¼¸¶ÉÃ¿¯»´°ÈÁ´°È¾¸¯
´¿¶¿¯ÈºÂÆ´É³¿È½É»°Æ½É¯µ³É´»¸ÁÃ³»°¯¼¸È²¶
»È²´½¸»´¯³Ç´Ç°³¿È½°È²¶Æ»¶É»¸¶É»¼¸°ÇÆÉ½
´½ºÇÉ´¸É¸²´À¸³Ç´Å°¾É´¯ÉÁ²»³Å´ÇÇ´°¸Å³ÈÉ´º»³
¾¸¿³¿³ÉºÇ°É´º»³´³»¸ÃÉÉ´º»³
´¿ÇÁ¸ÈÉ°ÈÉ´º»³²´½¸»É»¸¶É»ÁÇ°´²½Èº¼ÁÃ³
´¿ÁÆÈ³¹º»¼¯É³°´ÇÉ´¸³»´²±³¸³ÉÉ´¿Á¸³³ÈÈ¯Ç½
´¿¶¿¯´¿É´¯É´Á¸ÉÃ½É´¯Å´É³ÇÉ´¸¼¸»´²±¼¸Å½¯½¼±
¼¸Æ¸µ¶½´¿¶¿¯ÉÁºÉ´¸¿ÃÉ´¯½É´¸¿Ã¼¸»°Æ½¾½µ³»º
Ç´Á¸È¼¸Æ³»¼¸Å´Ç´´¿¸»¯´¿ÃÈ¼¸È¿¯½ÇÉ´¸°Ç°º
»²±¸²´ÁÇÃÀ½³È¼¸º¸ÇÁ½´¿¶¿¯´k³º»³°¸½´¸³Â²k°
´°µ´½É°µ·»¶´¸½³¼´¸»Á¸±¿È²Á¸É´Á½È½¾Ã´¯°
É°ÈÉ´º»³²´½¸»°»¸¶É¿´¸Ç¶¯»´k°Æ»¶É¯¼¸¸À¿
´¿¸»¸±É´¯¿²À³·Æ¸´ÇÃ»Á¼±ÇÃÀ½¾·Ç±¿¸´°Ç³
¾¸¯È¼¸È¸±Ç½»°¯Ç´Á¸ÈÇ´À½»¼¸Å´Ç¼¸°Ç¼¸ºÇ°¯È
¸½ÅÁ³¾´¶·¸°³É¯¼³»¾¸¯¼¸½¸¯É½³¼¸»º³É¯¼³»
Ç´À½»´¼¸²´³¸³ÇÈÁ´¯³È¸½¶¹°¸°ÀÂ´À¯»¸²ºÈÇ²¿³
²¶´¸½·Æ¸´ÇÃ°´¿¯Å¸¹º¼È»³Ç´Ç°³¿È½°Ç´Á¸È¼³»
³ÇÈº³É´¯¿²À¼¸½¸¸Æ½´¿¶¿¯¼¸Ç´Á¸È¸²¸±½ÉÇÈº³»È
¼¸È¿¯½ÇÉ´¸³º²Á´¿¸»¯´¿ÃÇ´½¯º´³¿´´º³´
¼¸¿°Ç¼Æ»¶¼¸»»´º¸ºÇ°¯¼°´ÇÇ´Á¸ÈÇ´À½»¼¸Å´ÇÈ
»°¯¼ÉÀ¿ÇÃ»¼¸²°´ÁÈ¼¸É°¸»Á°¼³¼³½·Á½¯»´
¼É´¯°µÁ¯»¼»´Á½³Ç´ÉÄ¸°Ç³»¾´ÅÇ³´³Ç´É»³°³¯³
É´¯»Ã¿É´¯Å´É¼¸¯´Çk³¹´Ç°´¼É´¯¼¸Ç¸Èº½´¿¶¿¯
ÂÇ·Å³»¸²º½Ç¶´¯½¯»¾¸¸²Á¸ºÈ¸±²½¾·Ç±¿¸´°Ç³
Ç´Á¸ÈÇ´À½»¾¸¸¿´Á½È¸½»º¼¸ÃÀ´¿¼¸Ç´Á¸È¶´ÉÃ»´
É´¿Ã»¾½µ´½¾¸¸¿Á°·°»É½´¯É¯µÉ´ÈÁ»¹¸¯Á²´¸¯»´
³ºÃ³½»ÂÇ·Å³»´´ÇÃÀ½È¾´Ã»·»

ęĕĜĜđėĦĚ

±¸·À´»°ÆÁ¸
Â²³k¸²½´»É´°°Ç´½¸¸À¸´°²Á¸³¹¸Ç¯É°ÇÆÉ½È»ºº
²¶¸´»¸¶É¸´k³Ç´Ç°³¿È½k³»Èk°Æ»¶É¯k³º»³°¸½´¸³
É´º»³°ÆÀ´Á³k±Æ»¶É¯¼¸È²¶³¼¸ÃÇ·Å½³É´°°Ç¼Á
´¸Ã¸¿À°´k´ÈÇ²k¸²ÇÈ½°É´»¸ÁÃ³´³¿´ºÉ³ÉÇ°´±É°È
º°¸²´³¸³¼»´Á³¸°¶Ç»º°¼¸Ç´µÃ³¾´±Ç¯³»È¼¸°Ç³
É´È°¸È½¶°É´¿º´È³É´¿¸²½
É»¸¶É´k°Æ»¶¼´¸À¾´¸Å»¼¸¸µºÇ½³¼¸Á´Ç¸¯³²¶¯
¾ÃÇ´´·¿¯°É¸²´³¸³³»¸³Æ°³¸³¸É°ÈÉ´º»³²´½¸»
³°´»´º¼»´Á°ÇÉ´¸°É´Æ¸É´´³É´¸²´³¸³É´»¸³Æ³É¶¯
É´Ç´°¶´É´°Ç¼¸¿ÈÇ°ºk´ÈÇ²k»È³Æµ¶É´¶º´¿É½¸¸Æ
¾¸¿Ækk³º»³¾¸¿Ækk´ÈÇ²k»ÈÉ´¿´È³É´¸¿º´É°¼¸²½´»»È
k³º»³°¸½´¸³Â²k´k³Ç´É
ÄÇ¯³¸°¶Ç°¼¸ÃÀ´¿¼¸Ç´Á¸ÈÉ´¯½k´ÈÇ²k¼¸Æ½»¸°Æ½°
»È¼¸Ç´Á¸È³¹ÇÁ½È¯Ç¾·Ç±¿¸´¾É¿kÇ±³Ç³¼»´Á³´
k³º»³°¸½´¸³Â²k¸Ç´Á¸ÈÉ½Æ³»È¾´¸ÁÇ³ÇÃÀ½k´ÈÇ²k
·Æ¸´ÇÃ°Ç°´²½³ÈÁ½»Ç½´¯¯´³»»º°È²¶´¿¸¯
³¯Å¸µ¯½¼¸¿ÈÁÈÉ½³»Á½»Ç°º¼¸Å¸Ç½´¿¶¿¯È
¼¸Ç´Á¸È´¿½Æ³³»¸¶É°³¿´È¯Ç³¼ÁÃ°¹Ç²»É¸¿º´É³
¸¿°Ç´¸³¼¸Ç´Á¸È³¸²¸±½»º´¼¸»´²±ÈÇ²½¸É°°ÆÇ
¼È¸Á´²¸¼¸ÆÀ´Ã´É´»¸³Æ
¼¸½¸¸Æ¼´¸º´¼¸ÃÀ´¿¼¸°»È»´¿½²ÆÉ³¹È½³°»°¯
¼¸ÇÀ½¿¾º¯¼³½¼¸°Ç¼¸Ç´Á¸Èº¼»´Á³´ÄÇ¯³¸°¶Ç°
¼±¼³°¼¸Æ¸É´³º»³¸ÆÀ´Ã´¼¸½ÀÇ´Ã½¼¸¿°Ç¸²¸»Á
¼»´Á°¼¸½ÀÇ´Ã½´¼¸Á´²¸¼¸É´È¸Ç°¶½´³º»³¸ÇÃÀ¸Ç°¶½
¼¸ºÇ°¯¸²¸»Á¼±¼¸Ç´Á¸È¼¸ÇÀ½¿¼²Å»»°¯³Ç´É³
É¯¼¸ÇÀ´½´³µ³¯È´¿°Á¸ÆÈ³»´·¸»¶³È³Ç´È³¾½
³°´·³³Ç´Å°´ÉÇ°Á³´Ç´Á¸È³É¿º³»Á¼´¸¸²½¼ÈÃ¿
¼¸¿¸µ¯½³»³Æ»ÇÉ´¸°
¸²ºk´ÈÇ²k°¼¸È´Á´¿¶¿¯ÈÉ´»¸ÁÃ³½Æ»¶º´¸Ç°²»
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~~
"
ברור לנו שלא תפסיקו להודות לנו על הזכות הגדולה שנפלה בחלקכם¨
אז איך ניתן להודות לנוø
תתקשרו ל∫ ∞∞∞∞≤≠μ∂∞π
תתפללו עבורינו שנמשיך להצליח
במיילGLUVKX#GLUVKXÆFRÆLO Æ
תפקססו ל∫ ∞≤≠∂μ¥∞≤∂π



"
לאחר שתתחילו ללמוד יחד עם עשרות אלפי יהודים בכל רחבי העולם את
הלכות שבת בחלק ג ßשל ßהמשנה ברורה ¨ßבמסגרת ßהדף היומי בהלכהß

~~
 
בט¢ז תמוז מסיימים חלק ב ßומתחילים חלק ג ¨ßמצטרפים כבר עכשיו ללימוד הלכות שבת
קובעים חברותא ללימוד ßהדף היומי בהלכהß
מאזינים לשיעור בקו השיעורים של ßדרשוß

פותחים חבורת ßדרשו בכוללß
פותחים שיעורים חדשים
נבחנים באחד ממוקדי מבחני ßדרשו ≠ ßומקבלים מלגה

©ובסיום חלק ג ßשל המשנה ברורה¨ כשתהיו מאושרים ÆÆאין צורך להתקשר אלינו®

  
   ~     
~        
         
   
  
  ~
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אדומה ,לומר לך ,מה קרבנות מכפרין

הרה"ק רבי ישראל מרוזין זיע"א ,פנו

אף מיתת צדיקים מכפרת )רש"י(

ראשי

בספר "לב אליהו" מסופר :סמוך

שישפיע על האיש לשנות את אורחותיו

הקהילה

אל

בבקשה

הרבי

שהיתה מעלה סרחון רב ,שקשה היה על אותו
חסיד לסבול את זה עד שסתם את נחיריו
שלא יכנס בו הריח הרע .והסתכל החסיד

לתפילת נעילה של יום הכיפורים

הפגומים ,ולקיים בעין יפה מצות הכנסת

תש"ך עמד הגה"ק רבי אליהו לאפיאן

אורחים כמקובל בקהילות ישראל .זימן

באליהו הנביא וראה שלא איכפת לו כלל.

זיע"א בישיבת כנסת חזקיהו בכפר

אליו הצדיק את השוחט ודיבר עמו

ושוב פגעו בדרכם באדם שגאותו ניכרת

גדולה

באריכות על מצות הכנסת אורחים,

היתה על פניו ,וראה החסיד את אליהו הנביא

כשדמעות זולגות מעיניו וחונקות את

שעליה אמרו חכמינו )שבת קכז( שהיא

גרונו אמר :יש צדיק שמיתתו מכפרת

גדולה מהקבלת פני שכינה .ובתום דברי

על קרוביו ובני משפחתו ,יש צדיק

הכיבושין שלו ,הוסיף ואמר הצדיק

שמיתתו מכפרת על כל בני עירו ,אך

בקול נמרץ ,מי שנולד במזל מאדים

כאשר מסתלק גדול הדור ,הריהו

יכול להיות שוחט או חלילה רוצח.

מכפר על כל הדור .שורש דברים אלו

ואשרי מי שנופל בחלקו להיות שוחט,

גדולה ממנה ,כי כל הנוגע בנבלה אינו טמא

הוא בדברי הגמרא )מועד קטן כח(

אולם כל אימת שאדם מישראל עוסק

אלא עד הערב ,והנוגע בזה שמתגאה מביא

'אמר ר' אמי למה נסמכה פרשת

במלאכת השחיטה ,עליו לכוון את

ובהתעוררות

חסידים,

מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך

מעשהו לשם מצוה ולא לשם אכזריות.

מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתם

משום כך נהגו השוחטים מאז ומעולם

של צדיקים מכפרת אמר רבי אלעזר

להפליג במצות הכנסת אורחים ,כדי

למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה

להשריש בלבותיהם את מדת הרחמנות,

מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של

ולבטל את מדת האכזריות המקננת

שם ידו על אפו ,כאילו מרגיש הוא בסרחון
ואינו יכול לסבלו ,ושאל אותו החסיד על
פשר התנהגותו ,ענהו אליהו הנביא ,כי זה
שמתגאה סרחונו גדול משל נבלה ,וטומאתו

עליו טומאות הרבה ,כי על ידי כך בא לקטטה
ומריבה ,שנאה ,קנאה ,לשון הרע ,כעס,
שקרים וליצנות ,ונאמר תועבת ד' כל גבה לב.
)קב הישר(

צדיקים מכפרת' .איש לא ירד לסוף

בקרבם .יוצא מזה שאם אתה מוצא

היום

הקדוש

שוחט שאינו מכניס אורחים ,עליך

היות ואנו עומדים לקראת יומא דהילולא קדישא רבינו הק'

כאשר

פשטה

לחשוש שמפעפעת בקרבו זוהמה של

רבי דוד משה מקרעטשניף זיע"א ,בסוף עריכת הספר על

הידיעה בכל רחבי הארץ שסמוך

רוצח

ממלאכת

לשעת אמירת 'כל נדרי' הסתלק

רבינו הק' .כל מי שיש לו או יודע על סיפורים ,או דברי

השחיטה ,רמז לכך מצינו בפסוק 'וימאן

בירושלים מרן הרב הקדוש מבריסק

אדום נתון את ישראל עבור בגבולו' אם

אך

דעתו,
התבררו

במוצאי

הדברים,

זיע"א גדול הדור לגנזי מרומים.

שוחט

ויש

להרחיקו

שנולד

במזל

מיד

מאדים

מסרב

להתיר לבן ישראל לדרוך על סף ביתו,
וימאן אדום נתון את ישראל עבור
בגבולו )כ' כ"א(
מעשה בשוחט אחד שלקה במידת

זמני כניסת השבת
ירושלים 7:13 :ת"א7:29 :

'ויט ישראל מעליו' צריכים לנדותו
מקהל ישראל ולסלקו ממשרתו .הבטיח
היהודי לשנות את אורחותיו לטובה.

פרשת חקת

תודה ,מכתבים ,תמונות וכדו' מרבינו הק' ורבותיו זיעוכי" א
וכן מי שיודע על קשר שהיה לו עם צדיקי דורו זי"ע ,יכול
להודיענו ויהיה בגדר מזכה הרבים .זכות רבינו יעמוד לו
ולמשפחתו להיוושע בכל הנצרך ברוחניות ובגשמיות.
נא לפנות להרב דוד משה הרשקוביץ בפל' 052-7621345
או בפקס  08-6310121בתודה מראש מכון 'אורחות אדם'.

זמני יציאת השבת
ירושלים 8:31 :ת"א 8:34 :ר"ת9:06 :

שנים של סבל בגלל ביזוי תלמיד חכם

והחנווני נותר בחצרו של רבי שלמה ,ממתין בקוצר רוח ליום שבו

היה זה באחת העיירות לפני למעלה ממאתיים שנה .ידידות

ייקרא אל חדרו של הצדיק .באחד הימים ניגש אליו הגבאי,

מוזרה נרקמה בין המלמד לחנווני ,שניהם היו נשואים שנים

הצדיק קורא לך ,בישר .החנווני הנרגש נכנס בגיל ורעדה אל

ארוכות ,ובבתיהם שררה דממה מעיקה ,חשוכי בנים היו.

חדרו של הרבי ,סוף סוף אקבל את הברכה ,חשב לעצמו .אולם

שניהם לעיתים שוחחו על צרתם ,מנסים לעודד איש את רעהו,

הצדיק מקרלין לא התייחס כלל למצוקתו ,עוד ימים מספר אצא

וכאבם המשותף קרבם זה לזה .באחד הימים סיפר המלמד

לנסיעה וברצוני שתצטרף אלי ,אמר .מרכבתו של רבי שלמה

לחנווני ששמע על כוח ברכותיו של הרה"ק "בעל התניא"

נסעה ראשונה ,אחריה מרכבותיהם של חסידיו ,מדי פעם עצרו

זיע"א ,הבה ניסע אליו שנינו ,אולי גם אנו ניוושע מברכותיו של

המרכבות בכפרים ובעיירות ,והצדיק היה פונה אל בית המדרש

הצדיק ,הציע כשנימת תקווה בקולו.

להתוועד עם יהודי המקום.

נסעו השנים לליאזנא ,המתינו יחד עם יהודים רבים שגם הם
המתינו לשעת הכושר להיכנס בקודש פנימה .כשהגיע הרגע
הנכון וזכו להיכנס ל"יחידות" ,סיפרו בכאב ובדמע על הצרה
המשותפת שלהם ,וביקשו את ברכת הצדיק לזש"ק .הסתכל
עליהם הרבי הקדוש בעיניים רחמניות ואמר בכאב" :לא אוכל
לעזור לכם ,סעו אל הרה"ק רבי שלמה מקרלין זיע"א ,אולי הוא
יוכל להושיע אתכם" .כשהגיעו לקרלין וביקשו להיכנס אל
הרבי ,אמרו להם החסידים ,אצלנו אין תור מסודר לכניסה
ליחידות אצל הרבי ,הרבי עצמו קורא לאנשים הזקוקים
לישועה וברכה .שבו עימנו וחכו בסבלנות עד שתיקראו לחדרו
של הרבי .ישבו השניים בקרלין וחיכו .באחד הימים החליט
המלמד הסקרן להביט מקרוב בעבודת הקודש של רבי שלמה
מקרלין ,אנא אל תסגור הלילה את דלת ביתו של הרבי ,ברצוני
להגיע אחר חצות ולהציץ במעשי הצדיק בשעה זו ,ביקש
מהגבאי .לאחר הפצרות מרובות הסכים הגבאי לבקשתו ,בשעת
לילה מאוחרת הגיע המלמד אל ביתו של הרבי משך בידית
וגילה שהדלת נעולה ,הגבאי שכח את הבטחתו ,הבין המלמד
ורצה לסוב על עקבותיו .כשלפתע שמע את רבי שלמה קורא
לגבאי ומורה לו" ,פתה את הדלת האיש הניצב על הסף רוצה
לראות את עבודתנו" .המלמד נרעד ,מעדיף היה שהאדמה
תפצה את פיה ותבלע אותו .הגבאי הכניס אותו לחדרו של
הצדיק ,הוא ראה שני נרות דולקים ושלולית גדולה על הארץ.
אחר כך פגשו עיניו את עיני הצדיק ,פניו של רבי שלמה היו
רטובות מדמעות ,כנראה נקוותה השלולית מבכיו של הרבי,
חלפה מהשבה מהירה בראשו של המלמד הרועד.

שעת לילה מאוחרת ,ההתוועדות הסתיימה זה מכבר ,החסידים
ישנים על ספסלי בית המדרש ,גם החנווני העייף מנסה לחטוף
תנומה קלה ,ולפתע הוא שומע צעדים הקרבים לעברו ,וקול
הקורא בשמו ,הוא פוקח את עיניו ורואה לפניו את רבי שלמה,
בוא לחדרי אומר הצדיק ,החנווני קם בזריזות ,נוטל את ידיו וצועד
בעקבות הרבי .הם נכנסים לחדר קטן ,רבי שלמה מתיישב
והחנווני נותר לעמוד ביראת כבוד .זקוק הינך לברכה ,פותח
הצדיק ,החנווני מהנהן בראשו כשליבו הולם בהתרגשות .אם
תיתן לי שלוש מאות רובל ,יהיו לך בנים ,אומר הצדיק בקול
חרישי .שלוש מאות רובל? תמה החנווני ,זהו הון עתק ,איני גביר
וגם לא בן גבירים ,אולי אוכל לקבל הנחה? שאל ,הרבי מנענע
בראשו לשלילה ,ואומר" :שלוש מאות רובל ,לא פחות ולא יותר"
החנווני מנסה להתמקח ,אך כשהוא מבחין בנחרצות הצדיק הוא
מבין כי אין הנחות ,אם רצונו להיפקד ולהיוושע ,עליו לשקול
לידי הרבי את הסכום הענק בשלמותו .שלוש מאות רובל טבין
ותקילין .אתייעץ עם רעייתי הוא מפטיר ,ועם שחר עוזב את
העיירה כשפניו מועדות אל ביתו.
כשסיפר לאשתו את כל השתלשלות העניינים ,הגיבה
בתדהמה :סירבת ,איך יכולת?

שנים רבות כל כך התייסרנו

וחיכינו ,אני מוכנה לוותר על כל אשר לנו ,העיקר שנזכה להכניס
אור ושמחה אל ביתנו ,עולל קטן ומתוק שווה בעיני יותר מכל
אוצרות תבל .אל תדאגי עדיין לא מאוחר ,אני יודע היכן שוהה
הצדיק ,ואם אזדרז אשיג אותו ואתן לו את הכסף ,השיב הבעל
ויצא מיד לדרך .לשמחתו של החנווני ,רבי שלמה וחסידיו לא
עזבו עדיין את העיירה .החנווני ניגש אל הצדיק והושיט לו צרור,
הנה הכסף רבי ,שלוש מאות רובל לא פחות ולא יותר .לתימהונו,

ראית מה מעשינו אחרי חצות הלילה? שאל רבי שלמה

סירב הצדיק לקחת את הצרור מידיו ,כבר איחרת את המועד

כשנימת תוכחה בקולו ,ומיד הוסיף "דע כי בנים לא יהיו לך".

נאנח ,איחרתי? נדהם החנווני ,וכי שטר חוב הוא זה? מדוע יום

בבוקר סיפר המלמד לרעהו החנווני את קורותיו בלילה

אחד משמעותי כל כך .הצדיק לא השיב מאומה .מאוכזב שב

האחרון .אם הרבי אומר שלא יהיו לי בנים אין טעם לשהייתי

החנווני אל ביתו ,הצדיקים הללו לא יכולים להבין את כאבי ,רטן

בקרלין ,אשוב אל ביתי נאנח .הרעים נפרדו ,המלמד נסע לביתו

לעצמו ,והחליט לא לנסוע עוד ,לא לקרלין ולא לליאזנא.

חלפה תקופה ארוכה ,עסקיו של החנווני לא הצליחו
כבעבר ,בלית ברירה נסע לליאזנא לבקש את ברכתו של
"בעל התניא" .כשנכנס ליחידות ,שאל אותו הרבי ,היית אצל
רבי שלמה מקרלין? הייתי וחבל שהייתי ,נאנח החנווני,
שבועות ארוכים חיכיתי עד שיקרא לי הצדיק ויברך אותי,
כשסוף סוף קרא לי הצדיק אליו ,התחיל לדרוש הון עתק
תמורת הברכה ,כשהבנתי שאין טעם להתמקח אמרתי לו
שאשאל את אשתי .אשתי הסכימה מיד לתת שלוש מאות
רובל ,ושבתי אל הצדיק והכסף בידי ,אך למרבה תימהוני
ואכזבתי ,סירב רבי שלמה לקבל את הכסף וטען שאיחרתי
את המועד .וכי בעניינים כאלו אפשר לאחר את המועד?
שאל בתמיהה .הרבי "בעל התניא" הביט בו בעצב ואמר :דע
לך כי נענשת על שביזית תלמיד חכם ,על פי הדין המבזה
תלמידי חכמים מתחייב בתשלום קנס של ליטרת זהב ,ערכה
של ליטרת זהב בימינו שווה לשלוש מאות רובל ,הפוסקים
נחלקו האם המשלם את הסכום הזה ,פטור רק בדיני אדם או
שהוא נפטר גם מעונש בדיני שמים .רבי שלמה רצה לעזור
לך והוא המתין ליום פטירתו של הפוסק ,שלדעתו תשלום
הקנס פוטר ומנקה כליל את החוטא .ביום הפטירה של
הצדיק נשמתו עולה וזורחת ,ובבית דין של מעלה נפסקת
ההלכה כמותו ,לו היית שומע בקולו של רבי שלמה ונותן
מיד באותו יום שלוש מאות רובל ,היו מוחלים לך בשמים
על עוונך ,והיית זוכה לזרע של קיימא ,אך אתה איחרת את
המועד.

לחשוב חיובי ולצייר חיובי
משל לאחת מארצות העולם ,שהיה מלך אהוב מאוד
על נתיניו .אולם חיסרון מסוים היה בו ,הוא היה בעל
רגל אחת ,ונוסף לכך ,סבל מגיבנת בגבו .כדי להשלים
את מראהו ,הייתה אחת מעיניו סגורה באופן מתמיד
ויהי היום ,והמלך החליט לתלות על קיר טרקלינו את
דיוקנו .קרא המלך לאחד הציירים הגדולים במדינה,
וביקש ממנו לצייר את דיוקנו ,והבטיחו כי בתמורה
יקבל שכר רב .הצייר קיבל את ההצעה בשמחה וניגש
היישר לעבודה .לאחר מספר חודשי עבודה הגיע
הצייר לארמון המלך ובידו יצירת האמנות ,דיוקן
מדויק של המלך .ראה המלך את הציור ,ובמקום
להתלהב מהדיוק הרב ,הוא כעס ,פניו האדימו והוא
נזף בצייר" :אינך מתבייש? ככה אתה מבזה אותי?
אתה מצייר אותי כבעל מום? " ...הצייר נדהם" .אדוני
המלך ,ביקשת דיוקן ,זה מה שעשיתי" ...אך המלך לא
נרגע והורה להשליך את הצייר לכלא בעוון ביזוי
כבוד המלך .קרא המלך לצייר נוסף ,והטיל עליו את
מלאכת הציור .הלה למד מניסיון העבר ,והיה "חכם"
יותר .הוא החליט "לשפץ" את מראה המלך .יישר את
גבו ,סידר את עיניו ,וכמובן ,הוסיף לו רגל .לאחר
חודשי עבודה בא לארמון ,להראות למלך את יצירת
המופת .והנה שוב ,כעס המלך מאד" :מדוע אתה
משנה את המראה שלי?" נזף בו .הוא הורה להשליכו

מעולם לא ביזיתי תלמיד חכם ,טען החנווני האיש ,היחיד

לכלא ,שישמש כחברה לצייר הראשון...

שאולי פגעתי בכבודו היה יששכר דב מקבילניק ,אך הוא

קרא המלך לצייר נוסף ,שלישי .הצייר נכנס לדילמה,

היה יהודי פשוט .ר' יששכר דב היה תלמיד חכם אמיתי

מה יעשה? כיצד יצייר את המלך? חשב וחשב ,ולבסוף

ובעל רוח הקודש ,ואף זכיתי ללמוד תורה מפיו ,השיב הרבי.

"הבריק" רעיון במוחו .הוא יצייר את המלך מהצד,

ובגלל שהוא היה מורי ורבי ,לא יכולתי אני למחול על

כשהוא יורה בחץ וקשת ,תוך כדי רכיבה על סוס .כך,

כבודו ולכפר ולנקות את עוונך ,זו הסיבה ששלחתי אותך אל

יראו בציור רק רגל אחת ,כי השנייה מצידו השני היא

רבי שלמה מקרלין ,הוא לא היה תלמידו ולכן יכול למחול

של הסוס .הגב כפוף כמו כל אדם שיורה תוך כדי

על כבודו .החנווני פרץ בבכי ,הרבי הביט בו בחמלה

רכיבה .ועין אחת עצומה ,כמנהג היורים ,כדי למקד

והשתתף בצערו על ההזדמנות שהוחמצה.

את הפגיעה ...מיותר לציין שהמלך נהנה מאד ונתן
לצייר את שכרו המושלם.







הנמשל :אם אתה רואה חסרונות אצל אדם המתנהג
בצורה לא ראויה ,דע ,הכול תלוי איך אתה מסתכל
עליו ואיך אתה מצייר את הדברים.
)אחד המגידים(

הבאת שלום בין איש לאשתו

מסופר :לאחר שעלה ,הרה"ק

יום שבת ז' תמוז
הגה"ק רבי ברוך פרענקל תאומים ב"ר יהושע

העיר

בעל "ברך משה" מסאטמאר

יחזקאל פייבל )ברוך טעם – תקפ"ח(

פוניבז' שבא לפני הגה"ק רבי יוסף

זיע"א על כס האדמו"רות ,פגש

הרה"ק רבי שמחה בונים ב"ר אברהם מרדכי

של

בו אחד ממתנגדיו בעת שהלך

העיר ,בבקשה לסדר לו גט עבור

ברחוב העיר ,והלה החל להמטיר

אשתו ,כי הוא רוצה להפרד ממנה.

על הרבי אש וגפרית ,וכינהו בכל

לשאלת הרב מה ראה על כך?

כינויי גנאי ,באמרו שהוא עשה

ענהו ,שאשתו אינה מחוננת במידת

כך וכך ,ועוד שקרים וכזבים,

יום שני ט' תמוז

הסדר והדבר מפריע לו מאד.

ושהוא אינו ראוי להיות רבי

הרה"ק רבי יעקב מטעמילש ב"ר אליעזר ליפמן

דחהו הרב שאין זו סיבה מספקת

ולהנהיג חסידות .וכל אותה עת

לגירושין ,וחז"ל רואים בגירושין

שתק הרבי ולא אמר כלום.

ב"ר צבי הירש )תשנ"ד(

דבר חמור עד שאמרו שהמגרש

לאחר שנרגע הלה ,שאל אותו

את אשתו הראשונה אפילו מזבח

הרבי כשבת שחוק על שפתיו

יום רביעי י"א תמוז
רבנו יעקב יצחק חיות ב"ר אברהם

מוריד עליו דמעות .האיש חזר

"אמור נא ,וכי יהודי אינו יכול

הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב ב"ר יצחק

והופיע כמה פעמים ,ובכל פעם

לחזור בתשובה?!".

אייזיק )עטרת צבי – תקצ"א(

מסופר על

יהודי תושב

שלמה כהנמן זיע"א רבה

בבית הרב כעבור כמה שעות.
בינתיים שלח הרב שליח לרבנית
שתעשה מהפכה בסדרי הבית,
שתהפוך את ארון הבגדים ואת
האורחים

חדר

וכו'.

בשעה

המיועדת כשנכנס הבעל הנרגז
לביתו של הרב ,הוא השתומם
לראות את אי הסדר השורר שם,
פנה הרב לבעל ואמר לדבריך גם
אני חייב להפרד ח"ו מזוגתי .הלה
הביט סביבו ,ראה את הנעשה,
נרגע והחליט לוותר על תביעתו.
השכנת שלום היא כה חשובה ,עד
שמן הראוי לפעול למענה גם
בדרכים מיוחדות.

שומעים חרפתם ואינם משיבים

בחסות רשת חנויות

גל פז
ר

הרה"ק רבי מאיר מדזיקוב ב"ר אליעזר )אמרי

נועם – תרל"ז(

)הרה"ק רבי מרדכי מקוזמיר ב"ר אברהם
המגיד מטריסק )תרע"ז(

)ספרא דצניעותא דיעקב – תכ"ז(
הרה"ק רבי יקותיאל יהודה מצאנז קלויזנבורג

)אפי רברבא – שמ"ה(

תרי"ב(

התעקש הבעל לקבל את הגט ללא

קבע לבעל את מקום סידור הגט

יום ראשון ח' תמוז

הרה"ק רבי אהרן טביש ב"ר יעקב )קרני ראם –

השתדל הרב לדחותו ,עד שלבסוף

דחוי .כשראה הרב שאין תקוה,

מגור )לב שמחה  -תשנ"ב(

יום חמישי י"ב תמוז
רבי יעקב ב"ר אשר )בעל הטורים -ה"א -ק"ח(

לשמח לב אלמנה
סיפר

הגה"ק

אברמסקי
הגה"ק

רבי

זיע"א,

רבי

חיים

יחזקאל

מורי

ורבי

סולובייציק

זיע"א היה רבה של העיר בריסק,
אבל מימיו לא חתם את עצמו

יום שישי י"ג תמוז
הרה"ק רבי מרדכי מקרעמניץ ב"ר
יחיאל מיכל )תקע"ז(
הרה"ק רבי מרדכי ב"ר פינחס מקאריץ
)אב"ד קראריץ  -תקע"ז(

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

בשם אב"ד דק"ק בריסק מרוב
ענוותנותו .פעם אחת השתמש

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

בתואר זה .היה זה כשהודיעו
פעם לר' חיים על אלמנה אחת
בעירו הזקוקה לעידוד וסיוע .מיד

מסופר :פעם שאל אחד מגדולי

הזדרז ר' חיים ללכת בכבודו

דורו את הגה"ק בעל ה"ברוך טעם"

ובעצמו לבקר בביתה ולהרנין לב

)יומא דהילולא ז' תמוז( למה חדל

אלמנה .כשהתקרבו לביתה ,אמר

להיות מתנגד על החסידים? אמר

ר' חיים לאיש שליווה אותו

לו ה"ברוך טעם" ,מה לעשות,

שיזדרז להיכנס לבית האלמנה

אחרי שרואים שאצל החסידים

ולהודיע לה במילים אלו' :הרב

מצליחים

בניהם,

מבריסק מגיע לכאן' .כדי לשמח

ומתקיימת יראת שמים לדורותיהם

לב נשבר של אלמנה הסכים

יותר מאשר אצל אחרים.

יותר

בחינוך

להשתמש בתואר הרבנות

נדבת משפחת המבורגר הי"ו
לע"נ ראש משפחתם
הר"ר הלל ב"ר פינחס נחום המבורגר
נלב"ע ח' תמוז  -תנצב"ה

בס"ד

פרשת חוקת ,ז' בתמוז 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

ֵ ץ ֶא ֶרז וְ ֵאזוֹ ב )יט ,ו( – ֵאזוֹ ב נָ מו ְּך ִמ ּכ ָּלםֶׁ ,ש ַה ָ ּגבוֹ ַּה ֶׁש ִּנ ְת ָ ּג ָאה יַ ְׁש ּ ִפיל ַ ְצמוֹ )רש"י(
מה ֵאיְ ֶּגר ְלקוֹ ְצקְ ,ל ַח ּ ֵפשׂ ֶאת ְ ּבנוֹ ַר ִ ּבי ֵליְ ְ ּבלָ ,ר ָאה ְּתכוּנָ ה ְּגדוֹ ָלה
ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
ִל ְק ַראת אוֹ ֵר ַח ׁ ֶש ָ ּבאִ " .מי הוּא"? ָּת ַמ ּהֶ ׁ " ,ש ָּמא ַל ְמ ָדן הוּא"? וְ ַא ַחד ַה ֲח ִס ִידים
ֵה ׁ ִשיב ִ ּב ׁ ְש ִל ָ
ילהָּ .כ ְך ֵה ׁ ִשיב ַּגם ַ'ל ַה ּ ׁ ְש ֵאלוֹ ת ִאם ַה ָּלה ָ' ׁ ִשיר אוֹ יַ ְח ָסן,
"וְ ִאם־ ֵּכן ָל ָּמה ְמ ַכ ְ ּב ִדים אוֹ תוֹ "? וְ ֶה ָח ִסיד ִה ְס ִ ּבירִ " :מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ָ'נָ ו"ָּ .ת ַמ ּה ַר ִ ּבי
מהִ " :אם ֵאינוֹ ַל ְמ ָדן וְ לֹא ָ' ׁ ִשיר ,לֹא ַר ִ ּבי וְ לֹא יַ ְח ָסןּ ַ ,ב ֶּמה יִ ְת ָּג ֶאה"?!
ׁ ְשלֹ ֹ
וְ נַ ֲ'נָ הּ ַ " :ב ֶּמה יִ ְת ָּג ֶאה?! ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ֵּג ִאים בּ וֹ ָּכל ַה ַּג ַאוְ ָתנִ יםּ ְ ,ב ַמה ּ ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם"....
את ָל ֶהם ַמיִ ם ִמן־ ַה ֶּס ַלע )כ ,ח(
וְ הוֹ ֵצ ָ
יכל ַה ְ ּב ָר ָכה"ִ ,ה ְת ַא ְכ ֵסן ּ ַפ ַ'ם ְ ּב ֵביתוֹ ׁ ֶשל
ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ַאיְ זִ יק ִמ ּקוֹ ַמ ְרנָ א ַ ּב ַ'ל " ֵה ַ
יְ הו ִּדי נָ גִ יד ׁ ֶש ִה ְתגּ וֹ ֵרר ָ ּב ֲ'יָ ָרה סוֹ ְ ּב ַרנְ ץ ׁ ֶש ְ ּב -הנְ ַּג ְריָ הֵ ,א ָליו נָ ַסע ִל ְמנו ָּחה ו ַּמ ְרגּ וֹ ַ'.
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִּנ ְפ ַרד ִמ ֶּמ ּנ ּו וְ הוֹ ָדה לוֹ ַ'ל ִמדַּ ת ַה ְכנָ ַסת אוֹ ְר ִחים ַה ָ ּי ָפה ׁ ֶש ָּנ ַהג בּ וֹ ,
ִ ּב ֵּק ׁש ָה ַר ִ ּבי ָל ַד ַ'ת ַ ּב ֶּמה ְמבַ ֵּק ׁש ַ ּב ַ'ל־ ַה ַ ּביִ ת ְל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך" .לֹא ָח ֵסר ִלי ְמא ּו ָמה
יתי ְ ּבבִ ְר ַּכת ׁ ָש ַמיִ ם ְלבָ נֵ יַ ,ח ֵ ּיי ו ְּמזוֹ נֵ י ְרוִ ֵ
ָ ּברו ְּך ַה ּ ׁ ֵשם ,וְ זָ ִכ ִ
יחי" ָא ַמר ַה ָּנגִ יד,
"או ָּלם ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש דָּ בָ ר ֶא ָחד ֲא ׁ ֶשר נָ חוּץ ִלי ְמאֹדִּ ,כי ְ ּב ָכל ֲא -ח ָ ּז ִתי נֶ ֱ' ַדר ְמקוֹ ר
ַמיִ ם ַח ִ ּיים ,וְ ָ' ֵלינ ּו ְל ָה ִביא ַמיִ ם ִמ ֶּמ ְר ָחק ְ ּבהוֹ ָצ ָאה ְּגדוֹ ָלה" .יָ ָצא ָה ַר ִ ּבי ֶאל ֲח ַצר
ָה ֲא -ח ָ ּזה ,נֶ ֱ' ַמד ַ ּב ֶּמ ְר ָּכז וְ ִס ֵּמן ְ ּב ַמ ְקלוֹ ִעגּ וּל ָ ּב ֲא ָד ָמהָּ " .כאן ַּת ְח ּפֹר"ִ ,צ ָּוה ַ'ל
ַ ּב ַ'ל ָה ֲא -ח ָ ּזה ,וְ ַה ָּלה ִהזְ ִעיק ִמ ָ ּיד ֶאת ּפוֹ ֲ' ָליו ׁ ֶש ֵה ֵח ּל ּו ַ ּב ֲח ִפ ָירה ְמ ִה ָירה .זְ ַמן
ָמה ְל ַא ַחר ִמ ֵּכןֵ ,ה ֵח ּל ּו ְל ֶפ ַתע ִלנְ בּ ֹ ַ' ֵמ ָה ֲא ָד ָמה ַמיִ ם זַ ִּכים ,וּבַ ַ'ל־ ַה ַ ּביִ ת לֹא יָ ַדע
ֶאת־נַ ְפ ׁשוֹ ֵמרֹב ִּגיל וְ שִׂ ְמ ָחה וְ הוֹ ָדה ָל ַר ִ ּבי נִ ְר ָּג ׁשוֹ ת ַ'ל ַה ּ ׁ ֶש ַפע ׁ ֶש ָ ּבא ִ ּבזְ כוּתוֹ .
ָ'בְ ר ּו יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ יםַ ,ה ַּמ ְעיָ ן ָה ַל ְך וְ ִה ְת ַּג ֵ ּבר וּבַ ַ'ל־ ַה ַ ּביִ ת ׁ ָש ַאב ִמ ֶּמ ּנ ּו ְמלוֹ א
ָח ְפנַ יִ םַ ,א ְך ַ ּב ֲ'שָׂ ָרה ְ ּב ִא ָ ּיר תרל"דָ ,ר ָאה ְל ֶח ְרדָּ תוֹ ִּכי ַה ַּמ ְעיָ ן הוֹ ֵל ְך וּפוֹ ֵחת'ַ ,ד
ׁ ֶש ִה ְתיַ ֵ ּב ׁש ַל ֲחלו ִּטיןִ .מ ֵהר ַה ָּנגִ יד ְל ׁ ַש ֵּגר ִמבְ ָרק ֶאל ֲח ַצר ָה ַר ִ ּבי ְ ּבקוֹ ַמ ְרנָ א,
ו ְּל ַצ ֲ'רוֹ נוֹ ַדע לוֹ ִּ ,כי ְ ּביוֹ ם זֶ ה ה ּו ְס ָרה ָה ֲ' ָט ָרה וְ ַהצַּ דִּ יק ָ' ָלה ְלגִ נְ זֵ י ְמרוֹ ִמים.
וַ ִ ּי ְׁש ַלח ַמ ְל ָא ְך וַ ּי ִֹצ ֵאנ ּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם )כ ,טז(
שהִ .מ ָּכאן ׁ ֶש ַה ְּנ ִב ִ
מֶ1
יאים ְקרוּיִ ים ַמ ְל ָא ִכים,
ו ִּמיה ּו ַה ַּמ ְל ָא ְך? ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י" :זֶ ה ֹ
וְ אוֹ ֵמר 'וַ ִ ּי ְהי ּו ַמ ְל ִע ִבים ְ ּב ַמ ְל ֲא ֵכי ָה ֱאל ִֹהים'" .יָ ׁ ַשב ּ ַפ ַ'ם ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן סוֹ רוֹ ְצ ִקין
שה ַר ֵ ּבנ ּו
מֶ1
ִמ ּל ּו ְצק ,וְ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ִל ְכאוֹ ָרה ַהדָּ בָ ר ָק ׁ ֶשה ַל ֲהבָ נָ הֵּ .כ ַ
יצד יִ ָּת ֵכןֶ ׁ ,ש ּ ֹ
ְ
ֶה ָ'נָ ו ִמ ָּכל ָא ָדם ,יִ ְת ּ ָפ ֵאר ִל ְפנֵ י ֶמ ֶל ְך ֱאדוֹ ם וְ יִ ְק ָרא ְל ַ' ְצמוֹ ַמ ְל ָאך"? ו ְּכ ֵדי ְלבָ ֵאר
ֶאת ָה ִענְ יָ ן ִס ּ ֵפר ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן ִס ּפוּר נִ ְפ ָלא ׁ ֶש ֵא ַרע ִעם ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ַא ְ ּב ִלי ּפוֹ ְסבֶ ֶלר
ַר ֲאבַ "ד וִ ְ
ילנָ אֶ ׁ ,ש ָ'בַ ר ּ ַפ ַ'ם ִמחוּץ ָל ִעיר וְ ָר ָאה ׁ ָשם יְ הו ִּדי ַּכ ְפ ִרי ׁ ֶש ָר ַתם ְל ֶ'גְ ָלתוֹ
סוּס ו ָּפ ָרה .נֶ ֱח ַרד ַר ִ ּבי ַא ְ ּב ִלי ִל ְראוֹ ת ֶאת ִא ּסוּר ַה ִּכ ְל ַאיִ ם ֶה ָחמוּר ְלנֶ גֶ ד ֵ'ינָ יו,
וְ ֵה ֵחל ְל ַה ְס ִ ּביר ַל ַּכ ְפ ִרי ַה ִּנבְ ָ'ר ַ'ל ָה ִא ּסוּר ֶה ָחמוּר ִמן־ ַה ּתוֹ ָרהַ ,א ְך ַה ָּלה ָא ַטם
ֶאת־ ָאזְ נָ יו ִמ ּ ׁ ְשמוֹ ַ'ְ .ל ַב ּסוֹ ף ָל ַב ׁש ָה ַרב ַ' ּזוֹ ת ,וְ ִה ְר ִעים ַ'ל ַה ַּכ ְפ ִרי ְ ּבקוֹ לוֹ ֲ " :אנִ י
ילנָ א ,וְ ִאם לֹא ְּת ַצ ֵ ּית ִל ְדבָ ַרי ַא ְכ ִריז ָ' ֶל ָ
הוּא ַר ָ ּב ּה ַהנּוֹ ָדע ׁ ֶשל וִ ְ
יך נִ דּ וּי וְ ֵח ֶרם".
נִ בְ ַהל ַה ַּכ ְפ ִרי ,ו ִּמ ָ ּיד ִה ִּתיר ֶאת ַה ּ ָפ ָרה ֵמ ֶ'גְ ָלתוֹ וּבִ ֵּטל ֶאת ָה ִא ּסוּרֲ " .ה ֵרי ָלנ ּו
ילנָ א עֹז וְ ַת ֲ'צוּמוֹ ת ְּכ ֵדי
יצד ָל ַב ׁש ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל וִ ְ
דּ -גְ ָמה"ִ ,ה ְט ִעים ַר ִ ּבי זַ ְל ָמןֵּ " ,כ ַ
ְל ַה ְפ ִר ׁ
מ ֶש1ה ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ַד ְ ּברוֹ
יש ָא ָדם ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ִמן־ ָה ֲ'בֵ ָרה .וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ַ ּבדָּ בָ ר ָ'שָׂ ה ֹ
ִעם ֶמ ֶל ְך ֱאדוֹ םֶ ׁ ,ש ִה ְת ּ ָפ ֵאר ְ ּב ָפנָ יו ְ ּב ַכ ּנוֹ תוֹ ֶאת ַ' ְצמוֹ ַ'מ ְל ָא ְך'ְּ ,כ ֵדי ְל ָה ִטיל ָ' ָליו
ימ ָתה וָ ַפ ַחד ַ'ל־ ְמנָ ת ׁ ֶש ַ ּי ִּתיר ְליִ שְׂ ָר ֵאל ֲ'בוֹ ר ְ ּב ַא ְרצוֹ " .וְ ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן ִס ֵ ּים" :וְ ַאף
ֵא ָ
ִאם לֹא הוֹ ִעיל ַהדָּ בָ רֵ ,אין זֶ ה ֶא ָּלא ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ּטוֹ ָבה ִצ ּ ָפ ְרנוֹ ׁ ֶשל ַּכ ְפ ִרי יְ הו ִּדי
ִמ ְּכ ֵרסוֹ ׁ ֶשל ֶמ ֶל ְך ֱאדוֹ ם ,זֶ ה ׁ ָש ַמע וְ ִק ֵ ּבל וְ זֶ ה נוֹ ַתר ְ ּב ִע ְּק ׁש ּותוֹ ּו ִב ְכ ִסיל ּותוֹ "...
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ית ֶכם
ַ ּגם ׁש ְל ַחן ַה ּ ַׁש ָ ּבת ֶׁש ְ ּב ֵב ְ
יש' ד'!
יָ כוֹ ל ְל ָפ ֵאר ֶאת ' ַׁש ָ ּבת ִט ׁ
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

זֹאת ח ַ ּקת ַה ּתוֹ ָרה ֲא ֶׁשר־ ִצ ָ ּוה ֲהוָ יָ "ה )יט ,ב( -
ימ ְט ִר ָ ּיה ְּ 2,160כ ִמנְ יַ ן ַה ֵּתבוֹ ת ִּכי
ַה ֵּתבוֹ ת ֵהן ְ ּבגִ ַ
ִ ּבגְ זֵ ָרה ִהיא ִמ ְּל ָפנַ י וְ ֵאין ְל ָך ְר ׁשוּ ת ְל ַה ְר ֵהר ַא ֲח ֶר ָ
יה,
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ,וְ ָל ֵכן נִ ְק ָרא חֹק) .מגדנות(
זֹאת נוֹ ָט ִריקוֹ ן זֹאת ֵאין ּתוֹ ָרה ,זֹאת ֵאין ְּת ִפ ָּלה,
זֹאת ֵאין ְּת ׁשוּבָ הֶ ׁ ,ש ָּצ ִר ְ
יך ָה ָא ָדם ִל ְהיוֹ ת ׁ ָש ָפל
וְ ָל ַד ַ'ת ׁ ֶש ּלֹא יָ ָצא יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ ) .ישמח ישראל(

ָפ ָרה ֲאד ָּמה )שם(  -סוֹ ֵפי ַה ֵּתבוֹ ת ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ,10
ְּכ ִדבְ ֵרי ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ׁ ֶש ֵּת ַׁשע ּ ָפרוֹ ת נַ ֲ'שׂ ּו ִמ ּ ׁ ֶש ִּנ ְצ ַט ּו ּו
יח,
ְ ּב ִמ ְצוָ ה זוֹ וְ ָה ֲ שִׂ ִירית יַ ֲ'שֶׂ ה ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ
וְ ֵת ַבת ְּת ִמ ָ
ימה ִהיא נוֹ ָט ִריקוֹ ן ֵּת ׁ ַשע ִמ ּ ׁ ֶש ִּנ ְצ ַט ּו ּו,
יח) .פניני הפרשה(
ָה ֲ'שִׂ ִירית יַ ֲ'שֶׂ ה ָמ ׁ ִש ַ
יסן ַ ּביּוֹ ם
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ָפ ָרה ֲאד ָּמה נֶ ֶא ְמ ָרה ְ ּב ֶא ָחד ְ ּבנִ ָ
ֶׁשהו ַּקם ַה ִּמ ְׁש ָּכןְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת
ִּג ִּטין ,וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ַ ּב ֵּתבוֹ ת זֹאת ח ַ ּקת ַה ּתוֹ ָרה ֲא ֶׁשר
יסן
ימ ְט ִר ָ ּיה וּ ָפ ָר ָׁשה זוֹ נֶ ֶא ְמ ָרה ְ ּב ֶא ָחד ְ ּבנִ ָ
ׁ ֶש ֵהן ְ ּבגִ ַ
ַ ּביּוֹ ם ֶׁשהו ַּקם ִמ ְׁש ַּכן ֲהוָ יָ "ה) .מגדנות(
ֶאל־ ִמחוּץ ַל ַּמ ֲחנֶ ה וְ ָׁש ַחט א ָֹת ּה ְל ָפנָ יו )יט ,ג( -
יאה ִמח ּוץ ְל ָׁשלֹ .
ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ׁ ֶשהוֹ ִצ ָ
ש ַמ ֲחנוֹ ת,
וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ַ ּב ֵּתבוֹ ת ֶאל־ ִמחוּץ ַל ַּמ ֲחנֶ ה וְ ָׁש ַחט ׁ ֶש ֵה ן
ש ַה ַּמ ֲחנוֹ ת) .שם(
ימ ְט ִר ָ ּיה ָׁשלֹשֵ ,.הן ׁ ָשלֹ 1
ְ ּבגִ ַ

וְ ָל ַקח ַה ּכ ֵֹהן ֵ ץ ֶא ֶרז וְ ֵאזוֹ ב )יט ,ו( ָ -ה ֶא ֶרז ה ּוא
ילנוֹ ת וְ ָה ֵאזוֹ ב נָ מ ּו ְך ִמ ּ-כ ָּלםִ ,ס ָּמן
ַה ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ָּכל ָה ִא ָ
ׁ ֶש ַה ָּגבוֹ ַּה ֶׁש ִּנ ְת ָ ּג ָאה וְ ָח ָטא יַ ׁ ְש ּ ִפיל ַ' ְצמוֹ ְּכ ֵאזוֹ ב
וְ תוֹ ַל ַ'ת וְ יִ ְת ַּכ ּ ֵפר לוֹ ְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ְּמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י .וְ ִאם
ִּת ְת ַמ ּה ַמדּ ו ַּ' שׂ וֹ ְר ִפים ַּגם ֶאת ָה ֵאזוֹ ב ַה ְמ ַר ֵּמז
ַל ֲ נָ וָ ה? ִּכי ְל ִע ִּתים ָה ֲ נָ וָ ה ּ ְפסו ָּלה וְ יֵ ׁש ְלבַ ֲ' ָר ּה,
יה
וְ ֵכן ָּכ ַתב ַ ּב ַ'ל ' ְּכ ִלי יְ ָקר' ׁ ֶש ֵאין ָל ָא ָדם ְל ַהגְ ִ ּב ַּ
ַ' ְצמוֹ ְּכ ֶא ֶרזַ ,א ְך ֵאין לוֹ ַּגם ְל ַה ׁ ְש ּ ִפיל ַ' ְצמוֹ
ְּכ ֵאזוֹ ב ְּכמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ַאל־ ְּת ִהי ַצדִּ יק ַה ְר ֵ ּבה,
ַאל־ ִּת ְר ׁ ַשע ַה ְר ֵ ּבה .וְ ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ְל ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל
ְ ּבגִ ִּטיןִּ ,כי ַ'נְ וְ ָתנ ּותוֹ ׁ ֶשל זְ ַכ ְריָ ה ֶ ּבן ַא ְבק ּו ָלס
יתנ ּו
יתנ ּו וְ שָׂ ְר ָפה ֵהי ָכ ֵלנ ּו וְ ִהגְ ִל ָ
יבה ֵ ּב ֵ
ֶה ֱח ִר ָ
ֵמ ַא ְר ֵצנ ּוִּ ,כי ֵאזֹב נוֹ ָט ִריקוֹ ן זְ ַכ ְריָ ה ֶ ּבן ַא ְבק ּו ָלס,
ׁ ֶש ֲ'נָ וָ ה ָּכזוֹ יֵ ׁש ִלשְׂ רֹף ּו ְל ַב ֵ'ר) .קולך ערב(
ִּכי גָ וַ ע ַא ֲהרֹן )כ ,כט( ּ ְ -באוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ'ה נִ ְס ַּת ְּלק ּו
יתת ִמ ְריָ ם
ַ נְ נֵ י ַה ָּכבוֹ ד ׁ ֶש ָהי ּו ִ ּבזְ כוּתוֹ ּ ,ו ְב ִמ ַ
ִה ְס ַּת ְּל ָקה ַה ְ ּב ֵאר ׁ ֶש ָּנבְ ָ'ה ִ ּבזְ כו ָּת ּה ,וְ ָחזְ ר ּו ִ ּבזְ כ ּות
שה ַר ֵ ּבנ ּו ְּכ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ְ ּב ַת ֲ'נִ ית .וְ ֶר ֶמז
מֶ1
ֹ
מ ׁ ֶשה ֶ ּבן־ ַ ְמ ָרםֶ ׁ ,ש ֵהם
ַלדָּ בָ ר ְ ּב ָר ׁ ֵ
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ֹ
ָמןּ ְ ,ב ֵאר ֲ ,נָ נִ ים ׁ ֶש ּ ׁ ָשב ּו ִ ּבזְ כוּתוֹ ) .שופריה דיעקב(

לקבלת הגיליון והנצחות
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וְ יִ ְקח ּו ֵא ֶל ָ
ימה
יך ָפ ָרה ֲאד ָּמה ְּת ִמ ָ

ְמאוֹ רוֹ ת

ַר ִּבי ָׁשא ּול ֶל ֶונְ ְׁש ַטם ֵמ ַא ְמ ְשׂ ֶט ְר ַּדם

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ,ז' ְ ּב ַת ּמוּז תק"נ

ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַר ָ ּבנֵ י דּ וֹ רוֹ  ,נֶ ְכדָּ ם ׁ ֶשל ַר ִּבי ֶה ּ ׁ ִשיל ִמ ְּק ָר ָקא
ְו ַה" ֲח ַכם ְצבִ י"ִּ .כ ֵהן ְּב ַר ָ ּבנוּת ַּכ ּ ָמה ְק ִה ּלוֹ ת נוֹ ָדעוֹ ת,
ּו ְל ַא ַחר ּ ְפ ִט ַירת ָאבִ יו ִמ ֵּלא ְמקוֹ מוֹ ְ ּב ַא ְמ ְׂש ֶט ְרדַּ ם
וְ ִכ ֵהן ל"ה ׁ ָשנָ ה .נֶ ְח ׁ ַשב ְּכ ֶא ָחד ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ּפוֹ ְס ֵקי זְ ַמנּוֹ ,
ו ְּת ׁשוּבוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ׁ -ש ָּקעוֹ ת ְּב ִס ְפ ֵרי ַה ְּת ׁשוּ בוֹ ת ׁ ֶשל
ַח ְכ ֵמי דּ וֹ רוֹ  .נוֹ ַדע ַ'ל־ ׁ ֵשם ִס ְפרוֹ " ִ ּבנְ יַ ן ֲא ִר ֵ
יאל" וּבוֹ
ּ ֵפרו ׁ ִּשים ַל ּתוֹ ָרה וּ ַמ ֶּס ְכ ּתוֹ ת ַה ּ ׁ ַש"סּ ְ .גדוֹ ֵלי דּ וֹ רוֹ
ִה ְפ ִליג ּו ְּב ׁ ִשבְ חוֹ ְ ,ו ַה ִח ָיד"א ׁ ֶש ִּנ ְפ ַ ּג ׁש ִע ּמוֹ ְ ּבבִ ּק ּורוֹ
ְּב ַא ְמ ְׂש ֶט ְרדַּ ם ִ ּב ׁ ְשנַ ת ַּת ְק ַל"חָּ ,כ ַתב ָ' ָליו ְ ּב ַה ֲ' ָר ָצה:
יתי ְל ַק ֵּבל ּ ְפנֵ י ׁ ְש ִכינָ ה ִמדֵּ י ָ'בְ ִרי
" ַו ֲאנִ י ַהדַּ ל זָ ִכ ִ
ִ ּב ׁ ְש ִליחוּת ִמ ְצ ָוה ,וְ זָ ִכ ִ
יתי ְל ִה ְת ַ ּב ֵּסם ִמ ּתוֹ ָרתוֹ
ּו ֵמ ַ'נְ וְ ָתנ ּותוֹ ו ׁ ְּש ֵלמ ּותוֹ " .הוּא ַ ּגם ְמ ַס ּ ֵפר ַ'ל ִּב ּקוּ ר
ׁ ֶש ָ' ַר ְך ְ ּבבֵ יתוֹ ְּב ֵליל ּפו ִּרים ,וְ ַ'ל ַה ּ ׁ -ש ְל ָחן ָהיָ ה " ִּבנְ יָ ן
ִּכ ׁ ְש ֵּתי ַא ּמוֹ ת ,דְּ מוּת ֲח ַצר ַה ּ ֶמ ֶל ְך ו ָּמ ְרדְּ ַכי יוֹ ׁ ֵשב
ְ ּב ׁ ַש ַ'ר ַה ּ ֶמ ֶל ְך ִּב ְלבו ּׁש ּ ַפ ְר ִסיְ ,ו ִכ ָּלה וּבִ ָירה וּבָ ּה
ֶא ְס ֵּתר ַ'ל ַה ִּמ ָּטהַ ,ו ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ,וְ ָה ָמן נוֹ ֵפל .וְ ח ּוץ
ְלבִ ָירה זוֹ ִמצַּ ד ַא ֵחר ָ ּב ְרחוֹ בְ ,ו ָה ָמן ָּתלוּי וּ ִמ ָּסבִ יב
יפיםְ ,ו ַכ ּ ָמה ִצ ּיו ִּרים
ָּכל ַה ִ ּבנְ יָ ן ַּב ֲ' ֵלי ִמ ְל ָחמוֹ ת ַמ ִּק ִ
נָ ִאים ְל ַמ ְר ֶאה ִ ּבגְ וָ נִ ים ׁשוֹ נִ יםְ ,ו ָכל זֶ ה ָ' ׂשוּי ִמ ּ-ס ָּקר
) -ס ָּכר( ְל ַבד ְ ּב ָח ְכ ָמה ְ ּגדוֹ ָלה ,וְ ִכ ְמ -ד ֶּמה ׁ ֶש ֶ ּזהוּ דּ וֹ רוֹ ן
ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְלחוּ ְל ָה ַרב ֵאיזֶ ה ְק ִצינִ יםְ ,ו ָכל ַה ּ ׁ -ש ְל ָחן ָמ ֵלא
ִמ ְּמגָ ִדיםֵ ּ ,פרוֹ ת ִּכ ְב ִר ָּי ָתן וּגְ בִ ינָ ה ְו ָכתוּ ב ָ ּב ּה ָּכ ׁ ֵשר
ְל ֶפ ַסחְ ,ו -דגְ ַמת ִק ּ ׁשוּ ִאין ְ ּבח ֶֹמץ ַה ּכֹל ִמ ּ-ס ָּקרְּ ,בא ֶֹפן
ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ -ש ְל ַחן ְמ ָל ִכיםְ .ו ִה ְת ִחיל ּו ָלבוֹ א ַל ְמ ָדנִ ים
וַ ֲח ׁשוּבִ ים ְו ָהיָ ה ָה ַרב ְמ ַד ֵּבר דִּ בְ ֵרי ּתוֹ ָרה"ַּ .ב ּ -פ ְלמ ּוס
ת ֶקף ַ'ל־דַּ ְע ּתוֹ
ַהנּוֹ ָדע אוֹ דוֹ ת ַה ֵ ּגט ִמ ִּק ִל ָיוא ָ' ַמד ְּב ֹ
וּכ ׁ ֶשהוֹ ִציא ּו ֶאת
ִּכי ַה ֵ ּגט ָּכ ׁ ֵשר .נִ ְפ ַטר ְּב ׁ ַש ַּבת־ק ֶֹד ׁשְ ,
ִמ ָּטתוֹ ֵה ֵח ּל ּו ְ ּג ׁ ָש ִמים ְמזַ ְ ּל ִפים ,ו ְּכ ׁ ֶש ָּי ְצאוּ ֵמ ָה ִעיר
זָ ְר ָחה ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁשְ ,לאוֹ ת ִּכי ָב ָאה ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ַּבצָּ ֳה ָריִ ם.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ ת

טעות שגורה היא שהשתרשה אצל רבים וטובים ,כי
ביאור המושג שנאמר בפרה אדומה שנקראת חוק והיא
'מטהרת טמאים ומטמאת טהורים' ,היינו שהמזה עצמו
נטמא ולעומתו האיש שהוא מזה עליו נטהר .אולם אין זה
אלא חוסר ידיעה ,ולאמיתו של־דבר אין המזה נטמא!
הטעות נובעת מקריאת הפסוק " ַוּמזֵּ ה ֵמי־ ַהנִּ ָדּה יְ כַ בֵּ ס
בְּ גָ ָדיו וְ ַהנֹּגֵ ַע בְּ ֵמי ַהנִּ ָדּה יִ ְט ָמא ַעד־ ָה ָע ֶרב" כמשמעה ,אולם
חז"ל כבר פירשוהו במסכת יומא ועוד ,שהמזה אינו נטמא
כלל ,וכוונת הפסוק לומר שהנושא את מי החטאת שלא
לצורך ,נטמא בשעה שיש בהם כמות מספקת להזאה.
ומה פשר מטהרת טמאים ומטמאת טהורים? הכוונה רק
לאלו הקשורים להכנת הפרה ושריפתה ,אך לא למזה
עצמו שהוא טהור .ובדבר זה התקשה אף שלמה המלך,
שאמר "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" ,ואמרו חז"ל
שתמיהתו היתה כיצד ייתכן שהמזה עצמו ומי שהוא מזה
עליו טהורים ,והנוגע במי החטאת שלא לצורך טמאים.
ורש"י בפרשתנו מתמצת את דברי חז"ל בדברים אלו:
"רבותינו אמרו שהמזה טהור ,וזה בא ללמד שהנושא מי
חטאת טמא טומאה חמורה לטמא בגדים שעליו ,מה
שאין כן בנוגע ,וזה שהוציאו בלשון ַמזֶּ ה לומר לך שאינן
מטמאין עד שיהא בהן שיעור הזאה" .הרמב"ם אף נימק
את הדבר בכך שאין שום היגיון לומר שהמזה יטמא,
שהרי "אם טיהר את הטמא ,קל וחומר שיהיה הוא טהור",
ולכן דרשו חז"ל שהכוונה לנושא מי נדה שלא לצורך,
כשיש בהם כדי הזאה ,והוא כדי שיטבול ראשי גבעולין
של אזוב במים .טעות יסודית זו השתרשה גם אצל רבים
מן הדרשנים ומחברי ספרים ,עד שתלו תילי תילים של
הסברים ודרשות בטעם הדבר שהמזה נטמא ,והיו שאמרו
שיש בכך משום מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' ,שהכהן
המזה מוכן לטמא את עצמו בשביל אחרים ,ואחרים למדו
מכאן שהרוצה לטהר אחרים יעשה זאת גם אם יגרום לו
הדבר לחסרון בעצמו וירידה במדרגתו ,אולם כאמור
הדבר נובע מחסרון הבנה בדין פרה ,ולעולם המזה טהור.

ָהיָ ה זֶ ה ִל ְפנֵ י ׁ ְשנוֹ ת דּ וֹ ר ְ ּב ַמ ְלכ ּות ּ ָפ ַרס ָה ַ' ִּת ָ
ימ ּ ֶפ ְריָ ה ַה ּ ַפ ְר ִסית ַה ְּגדוֹ ָלה,
יקהַ .ה ֶּמ ֶל ְך ׁ ֶש ָח ַל ׁש ַ'ל ָה ִא ְ
ֵמת ִל ְפנֵ י זְ ַמן־ ָמה ,וְ הוֹ ִתיר ַא ֲח ָריו ֶאת ַה ַּמ ְמ ָל ָכה ּ-כ ָּל ּה ֲאבֵ ָלה ּו ְדו ּויָ ה .יוֹ ֵר ׁש־ ָה ֶ' ֶצר ָהיָ ה ֶ ּבן ׁ ְש ֵּתים ֶ'שְׂ ֵרה
יכה
ׁ ָשנָ ה ִ ּב ְלבַ ד ,ו ְּכ ִמנְ ַהג ַה ַּמ ְלכ ּות ָ'בְ ָרה ֵא ָליו ַה ְּמל ּו ָכה ַל ְמרוֹ ת ִּגילוֹ ַה ָּצ ִעירַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִא ּמוֹ ַה ְמנָּ -סה ַמ ְד ִר ָ
אוֹ תוֹ ו ַּמ ֲ'נִ ָ
יקה לוֹ ֵמ ֲ'צוֹ ֶת ָ
יה ַה ְּנבוֹ נוֹ ת ּו ִמ ִּנ ְסיוֹ נָ ּה ַרב־ ַה ּ ׁ ָשנִ ים" .ל ּו ַל ֲ' ָצ ִתי ִּת ׁ ְש ַמע"ָ ,א ְמ ָרה לוֹ ִא ּמוֹ
ַה ַּמ ְל ָּכה יוֹ ם ֶא ָחדְּ " ,כ ַדאי ְל ָך ָל ֶר ֶדת ֶאל־ ָה ָ'ם ְּכ ֵדי ְל ַה ֲאזִ ין ְל ַר ֲח ׁ ָשיו ,וְ ָכ ְך ּתו ַּכל ִל ׁ ְשמ ַֹ' ַמה חוֹ ׁ ְשבִ ים
יך וְ ַ'ל ַהנְ ָהגָ ְת ָך ,וְ תו ַּכל ִל ְמצֹא ֵחן ְ ּב ֵ'ינֵ י נְ ִתינֶ ָ
ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ָ' ֶל ָ
יך"ָ .ה ֵ' ָצה ַה ְּנבוֹ נָ ה ָמ ְצ ָאה ֵחן ְ ּב ֵ'ינָ יו ,ו ְּכ ִפי
ְ
ׁ ֶש ָּנ ַהג ָּת ִמיד ְל ַצ ֵ ּית ְל ִדבְ ֵרי ִא ּמוֹ 'ָ ,שָׂ ה ַּגם ַה ּ ַפ ַ'ם ֵּכןְ .ל ָמ ֳח ָרת ַ ּבבּ ֹ ֶקר יָ ַרד ַה ֶּמ ֶלך ֶאל ַה ּ ׁש ּוק ַה ִּמ ְס ָח ִרי
ׁ ֶש ָ ּב ִעירִ ,ט ֵ ּיל ֵ ּבין ַהדּ ו ָּכנִ יםֶ ,ה ֱאזִ ין ְל ִדבְ ֵרי ָהעוֹ בְ ִרים וְ ׁ ָש ִביםֵ ,ה ִאיר ּ ָפנָ יו ְל ָכל עוֹ ֵבר־א ַֹרחִ ,ה ְק ׁ ִשיב ְל ַר ֲח ׁ ֵשי
ָה ָ'ם ,וְ ׁ ָש ַאב ְמלוֹ א ָח ְפנַ יִ ם נַ ַחת ִמדִּ בְ ֵרי ַה ֲחנָ ּ -פה ׁ ֶשל ָה ֶאזְ ָר ִחיםֶ ׁ ,ש ִּמ ּתוֹ ְך ָרצוֹ ן ִל ְמצֹא ֵחן ְ ּב ֵ'ינָ יוִ ,ה ְּלל ּו
וְ ׁ ִש ְ ּבח ּו ֶאת ַהנְ ָהגָ תוֹ וְ ָהי ּו ְמ ֵל ִאים דִּ בְ ֵרי ׁ ִשיר ו ְּת ִה ָּלהַ .ה ִח ּיו ְּך ַה ְמ -א ּ ׁ ָשר לֹא ָסר ֵמ ַ'ל־ ּ ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ָּצ ִעיר ,
ַ'ד ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשב ֶאל ָה ַא ְרמוֹ ן ,או ָּלם דִּ בְ ֵרי ִא ּמוֹ ַה ְמנָּ -סה ִצ ְּננ ּו ֶאת ִה ְת ַל ֲהב ּותוֹ ָּ " .כל ַמה ּ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמ ְע ָּת ֵאינוֹ
יפה ֶאל מוּל ּ ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך,
י' ִ ּב ּק ֶֹרת ֲח ִר ָ
ֱא ֶמת"ָ ,א ְמ ָרה לוֹ ְ ּב ַפ ְס ָקנוּתֶ ׁ " ,ש ֲה ֵרי ָא ָדם ִמן־ ַה ּ ׁשו ָּרה חוֹ ׁ ֵש ׁש ְל ַה ִ ּב ַ
או ָּלם ְ ּבטו ַּחנִ י ׁ ֶש ְ ּב ֵס ֶתר־ ִל ָ ּבם ְמ ֵל ִאים ֵהם ִ ּב ְט ָ'נוֹ ת ְּכ ִר ּמוֹ ן ,וְ ַרק ִמ ּ ְפנֵ י ְּכבוֹ ְד ָך ֶה ֱ' ִדיפ ּו ִל ׁ ְש ּתֹק .ו ְּכ ָלל יִ ְהיֶ ה
נָ קוּט ְ ּביָ ֶד ָ
יךֶ ׁ ,ש ִאם ּ-כ ָּלם ְמ ֵל ִאים ַה ֵּלל וְ הוֹ ָדיָ הֲ ,ה ֵרי ׁ ֶש ִּמ ַּת ַחת ִל ְפנֵ י ַה ּ ׁ ֶש ַטח בּ וֹ ֶ' ֶרת ַה ַּק ְר ַקע"ִ .ה ְת ַּכ ְר ְּכמ ּו
י'ה ְל ָך ְל ׁ ַשנּ וֹ ת ֶאת
יכהַ " :ה ּ ַפ ַ'ם ֲאנִ י ַמ ִּצ ָ
ּ ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ָּצ ִעיר ְל ׁ ֵש ַמע ַה ַּת ֲחזִ ית ַה ּקוֹ ֶד ֶרת ֵמ ִא ּמוֹ  ,וְ ִהיא ִה ְמ ׁ ִש ָ
ַמ ְלבּ ּו ׁ ֶש ָ
יך ְלבַ ל יַ ִּכיר ּו ָךִ ,ה ָּכנֵ ס ֶאל ָהרֹבַ ע ַה ְ ּיהו ִּדי ׁ ֶש ְ ּב ִעיר ַה ְּמלו ָּכה ,וְ ׁ ָשם ְּתנַ ֶּסה ְל ַר ְח ֵר ַח ַ ּב ֲח ׁ ָש ִא ּיוּת ַא ַחר
מד ַ'ל־ ַה ִּמ ְת ַר ֵח ׁש".
ַה ַּמצָּ ב ַה ְּמ ִדינִ יֶ ׁ ,ש ֵּכן ַה ְ ּיהו ִּדים יְ דו ִּעים ַּכ ֲח ָכ ִמים וּנְ בוֹ נִ ים ,וְ ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ֵהם ָּת ִמיד ַל ֲ' ֹ
ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ָּצ ִעיר לֹא ֵא ַחר ְל ַמ ֵּלא ַא ַחר ֲ' ַצת ִא ּמוֹ  ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְת ַח ּ ֵפשׂ ָּכ ָראוּי ִה ְת ַח ֵּמק ְ ּב ֵאין־רוֹ ִאים
ש
י' ֵמ ִעיר ַא ֶח ֶרת ְּכ ֵדי ִל ְר ּ ֹכ 1
ֵמ ָה ַא ְרמוֹ ן וְ ָ'שָׂ ה ֶאת דַּ ְרכּ וֹ ֶאל ָהרֹבַ ע ַה ְ ּיהו ִּדי .הוּא ָ'שָׂ ה ַ' ְצמוֹ ְּכ ָא ָדם ׁ ֶש ִה ִּג ַ
יחה אוֹ דוֹ ת ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ ׁ ֶשל ַה ֶּמ ֶל ְך
ְסחוֹ ָרה ְ ּב ִעיר ַה ִ ּב ָירה ,ו ְּכ ִא ּל ּו ְל -ת ּמוֹ נִ ְכנַ ס ִעם ַה ּסוֹ ֲח ִרים ַה ְ ּיהו ִּדים ְ ּבשִׂ ָ
ְ
ַה ָּצ ִעיר'ַ .ד ְמ ֵה ָרה נִ ְפ ְּתח ּו ַח ְר -צבּ וֹ ת ְל ׁשוֹ נָ ם ׁ ֶשל ַה ּסוֹ ֲח ִריםֶ ׁ ,ש ּלֹא ֶה ֱ'ל ּו ַ'ל־דַּ ְע ָּתם ִּכי ַה ֶּמ ֶלך ִ ּב ְכבוֹ דוֹ
יכה ְמ ִדינִ ית ָק ׁ ָשה
יהם ,ו ַּמ ֵהר ְמאֹד ׁ ָש ַמע ַה ֶּמ ֶל ְך ֵמ ֶהם ֶאת ַה ּסוֹ ד ַה ָּכמוּסִּ ,כי ֲה ִפ ָ
וּבְ ַ' ְצמוֹ עוֹ ֵמד ִל ְפנֵ ֶ
ְ
יח ֶאת ַה ֶּמ ֶלך ַה ָּצ ִעיר
ְמ -ת ְכנֶ נֶ ת ִ ּב ֵידי ַּכ ָּמה ִמ ּ ָשׂ ֵרי ַה ֶּמ ֶל ְך ַ ּב ְּתקו ָּפה ַה ְּקרוֹ בָ הַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַה ָּלל ּו ִמ ְת ַּכ ְּונִ ים ְל ָה ִד ַ
ֹאשוֹ ְס ַח ְר ַחר ָ' ָליו
ק ִש1י ִה ְצ ִל ַ
יח ַה ֶּמ ֶל ְך ָל ֵצאת ֵמ ַה ּ ׁש ּוק ַההוֹ ֶמהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ר ׁ
וַ ֲח ַסר־ ַה ִּנ ָּסיוֹ ן וְ ִל ְמל ְֹך ַּת ְח ָּתיוּ ְ .ב ֹ
י'ה ְל ָאזְ נָ יו ,ו ְּכ ֵדי ְל ָה ׁ ִשיב ֶאת־רוּחוֹ ַה ּסוֹ ֶ' ֶרתֵ ,ה ֵחל
ימה ְל ַא ַחר ַה ּ ׁ ְשמו ָּ'ה ַה ָּק ׁ ָשה ׁ ֶש ִה ִּג ָ
וְ הוּא ֲאח ּוז ֵא ָ
ְל ׁשוֹ ֵטט ֵ ּבין ִס ְמ ְטאוֹ ָתיו ַה ִּנ ְפ ָּתלוֹ ת ׁ ֶשל ָהרֹבַ ע ַה ְ ּיהו ִּדיַ .ה ּ ׁ ֶש ֶקט וְ ַהדְּ ָמ ָמה ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְלט ּו ְ ּב ֵאזוֹ ר זֶ ה ׁ ֶשל ָהרֹבַ ע
י' ְל ָאזְ נָ יו
יטיב ּו ִעם רוּחוֹ ׁ ֶשל ַה ֶּמ ֶל ְך ,וְ ַאט־ ַאט ֵה ֵחל ָל ׁשוּב ִל ְצ ִליל ּות־דַּ ְע ּתוֹ  .וְ ִה ֵּנה ַמ ִּג ַ
ִ ּב ׁ ְשעוֹ ת ַהבּ ֶֹקרֵ ,ה ִ
ימה ,וְ ָר ָאה מוֹ ֶרה יְ הו ִּדי יוֹ ׁ ֵשב ו ִּמ ְּסבִ יבוֹ נְ ָ' ִרים ַר ִ ּבים,
קוֹ ל ׁ ֶשל ִל ּמוּד ּתוֹ ָרה ִמ ַ ּביִ ת ָסמו ְּךֵ .ה ִציץ ַה ֶּמ ֶל ְך ּ ְפנִ ָ
יהם ֶאת ַּת ְלמוּדוֹ ּו ַמ ְס ִ ּביר ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ְ ּבשָׂ ָפה ּ ַפ ְר ִסית ְמ -ד ֶ ּב ֶרתְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמ ְר ֶצה ֶאת
וְ הוּא ַמ ְק ִריא ִ ּב ְפנֵ ֶ
ימהִ ,ה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ְ ּב ִפ ַּנת
ַהדְּ בָ ִרים ְ ּבא ֶֹפן ָ ּב ִהיר וְ נָ ִהיר ַה ּמוּבֶ נֶ ת ַאף ְל ָא ָדם ִמן־ ַה ּ ׁש ּוקּ ַ .ב ֲח ׁ ַשאי ִה ְתגַ ֵּנב ַה ֶּמ ֶל ְך ּ ְפנִ ָ
ַה ֶח ֶדר ,וְ ִה ָּטה ָאזְ נוֹ ִל ׁ ְשמ ַֹ' ֶאת דִּ בְ ֵרי ָה ַרבָ .היָ ה זֶ ה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת -ח ַּקת ,וְ ָה ַרב ִס ֵ ּים זֶ ה ַ' ָּתה ֶאת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ָ'פ ָרה
ֲא -ד ָּמה'ְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְס ִ ּב ָיר ּה ִ ּב ְפרוֹ ְטרוֹ ט'ַ " .ד ַ' ָּתה ִה ְס ַ ּב ְר ִּתי ָל ֶכם ֶאת ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַ'ל־ ּ ִפי ַה ּ ְפ ׁ ָשט"ָ ׁ ,ש ַמע
ַה ֶּמ ֶל ְך ֶאת דִּ בְ ֵרי ָה ַרבֶ ׁ ,ש ּ ְשׂ ָפתוֹ ַה ּ ַפ ְר ִסית ָהיְ ָתה מוּבֶ נֶ ת וּבְ רו ָּרה" ,וְ ַ' ָּתה ַא ְס ִ ּביר ָל ֶכם אוֹ ָת ּה ַ'ל־ ּ ִפי
ַהדְּ ָר ׁשּ ְ ,ב ֶה ְת ֵאם ַל ַּמצָּ ב ַה ְּמ ִדינִ י בּ וֹ ָאנ ּו נִ ְמ ָצ ִאים ִ ּב ְתקו ָּפה זוֹ " .וְ ָה ַרב ׁ ֶש ּלֹא יָ ַדע ַ'ל ִה ָּמ ְצא ּות ַה ֶּמ ֶל ְך
ַה ְמ -ח ּ ָפשׂ ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ַ ּב ַ ּי ְר ָכ ַתיִ םֵ ,ה ֵחל ִ ּב ְדבָ ָריו'" :וְ יִ ְקח ּו ֵא ֶל ָ
יך ָפ ָרה' ֶ -ר ֶמז ְל ַמ ְלכ ּות ּ ָפ ַרסֶ ׁ ,ש ִהיא ַמ ְלכ ּות ׁ ֶשל
ֶח ֶסד וְ ַת ַחת ִצ ָּל ּה ָאנ ּו חוֹ ִסים ,וְ ַ' ָּתה ְמ ַב ְק ׁ ִשים מוֹ ְר ִדים ְל ַק ְח ָּת ּה ְ ּב ָחזְ ָקה ִמ ֵ ּבית ַה ַּמ ְלכ ּות'ֲ ,א -ד ָּמה' ֶ -ר ֶמז
ימה'  -אוֹ ָתם מוֹ ְר ִדים ֵהם שָׂ ֵרי ַה ַּמ ְלכ ּות ֲא ׁ ֶשר ַמ ְר ִאים
ַלדָּ ם ֶה ָ' ִתיד ְל ִה ּ ׁ ָש ֵפ ְך ָ ּב ּה ֵ' ֶקב ַה ְּמ ִר ָידה'ְּ ,ת ִמ ָ
יה עֹל' -
יש ִרים ,וְ ַל ֲא ִמ ּתוֹ ׁ ֶשל דָּ בָ ר ֵהם נוֹ ְכ ִלים וְ ַר ָּמ ִאים'ֲ ,א ׁ ֶשר לֹא־ ָ' ָלה ָ' ֶל ָ
ימים וִ ׁ ָ
ַ' ְצ ָמם ִמ ַ ּבחוּץ ִּכ ְת ִמ ִ
יהם ֶאת עֹל ַה ֶּמ ֶל ְך"ָ .ה ַרב ִס ֵ ּים ֶאת־דְּ בָ ָריו ,וְ ַה ֶּמ ֶל ְך ִמ ֵהר
וְ ָכל זֹאת ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּמבַ ְק ׁ ִשים ִל ְפרֹק ֵמ ֲ' ֵל ֶ
יה ׁ ֶשל ִא ּמוֹ ַה ַּמ ְל ָּכה
ְל ִה ְת ַח ֵּמק ֵמ ַה ָּמקוֹ ם ִ ּבזְ ִריזוּתִ .עם בּ וֹ אוֹ ֶאל ַא ְרמוֹ ן ַה ְּמל ּו ָכהִ ,מ ֵהר ְלגַ ּלוֹ ת ֶאת ָאזְ נֶ ָ
י' ַ'ל ִמ ׁ ְש ֶּתה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ֵ ּי ָ' ֵר ְך
ַ'ל ַה ֶּמ ֶרד ַה ִּמ ְת ַר ֵּקם ֵ ּבין ָּכ ְת ֵלי ָה ַא ְרמוֹ ן ,וְ ִהיא יָ ֲ' ָצה לוֹ ָּכ ְךָ " :הבָ ה וְ נוֹ ִד ַ
ָ ּב ַא ְרמוֹ ןֵ ,א ָליו ַּתזְ ִמין ֶאת ָה ַרב ַה ְ ּיהו ִּדי ׁ ֶש ִּמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ָש ַמ ְע ָּת ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ,וְ ַאף ֶאת ָּכל ַה ּ ָשׂ ִרים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ֶא ְפ ׁ ָשר
יך ַה ֶּנ ֱא ָמנִ ים ׁ ֶש ְ ּי ַצ ְ ּית ּו ִל ְדבָ ֶר ָ
ַל ְח ׁשֹד ִּכי יָ ָדם ַ ּב ַּמ ַ'לַּ ,תזְ ִמין ֶאל ַה ִּמ ׁ ְש ֶּתהִ .מ ְ ּבעוֹ ד מוֹ ֵ'ד ָּת ִכין ֶאת ַח ָ ּי ֶל ָ
יך
יס ְּכל ּו ֶאת ָּת ְכנִ ית ַה ֶּמ ֶרד ,וְ ָכ ְך נ ּו ַכל ְל ַה ְקדִּ ים ְרפו ָּאה ַל ַּמ ָּכה"ָ .ה ַרב ַה ְ ּיהו ִּדי נִ בְ ַהל ְּת ִח ָּלה ְּכ ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ֶאת
וִ ַ
ְ
יח לוֹ ִּכי לֹא יְ -א ֶּנה לוֹ ָּכל־ ַרעּ ְ .ב ִע ּצ ּו ָמ ּה ׁ ֶשל
ַה ַהזְ ָמנָ ה ַה ַּמ ְלכו ִּתית ,או ָּלם ַה ֶּמ ֶלך ִמ ֵהר ְל ַה ְר ִּגיעוֹ וְ ִהבְ ִט ַ
ַה ְּמ ִס ָ ּבהּ ָ ,ב ּה לֹא ָא ַכל ָה ַרב ְמא ּו ָמה ִמ ַּט ֲ' ֵמי ַּכ ׁ ְשר ּותּ ִ ,ב ֵּק ׁש ַה ֶּמ ֶל ְך ֵמ ָה ַרב ַה ְ ּיהו ִּדי ָל ׁשוּב וְ ַל ֲחזֹר ַ'ל
ֶה ְס ֵ ּברוֹ ַה ָּנ ֶאה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ּ ָ'פ ָרה ֲא -ד ָּמה' ,וּבְ ַס ְ ּימוֹ ֵה ִרים ַה ֶּמ ֶל ְך ֶאת קוֹ לוֹ וְ ׁ ָש ַאג ְּכ ַל ּ ֵפי ַה ּ ָשׂ ִרים" :זוֹ ְּתקו ָּפה
יכים אוֹ ִתי ׁשוֹ ָלל ו ַּמ ִּציגִ ים ִלי ַמ ַּצג־ ׁ ָשוְ א ְּכ ִא ּל ּו ַה ַּמ ְמ ָל ָכה ִמ ְתנַ ֶה ֶלת ְללֹא ּ ֶפגַ עּ ְ ,בעוֹ ד
ֲא -ר ָּכה ׁ ֶש ַא ֶּתם מוֹ ִל ִ
ַא ֶּתם ְמ ַת ְכנְ נִ ים ַ ּב ֵּס ֶתר ִל ְמרֹד ִ ּבי וְ ַל ֲהגוֹ ֵתנִ י ִמן־ ַה ְּמ ִס ָּלהַ .א ְך ִ ּבזְ כוּתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ַה ְ ּיהו ִּדי ַה ֶ ּזה אוֹ ר ּו ֵ'ינַ י,
וּבִ זְ כוּתוֹ יִ זְ כּ ּו ָּכל יְ הו ֵּדי ַה ַּמ ְמ ָל ָכה ִמ ְ ּז -כ ּיוֹ ת ְמיָ -חדוֹ ת וִ ַ
יק ֵ ּבל ּ ְפט ּור ֶח ְל ִקי ֵמ ַה ִּמ ִּסים ַה ּמ ּו ָט ִלים ַ'ל ֶאזְ ְר ֵחי
ימה ַח ָ ּי ִלים ֲחמ ּו ׁ ִשים ,וְ ַה ּ ָשׂ ִרים הו ְּצא ּו ֶאל ָּת ֵאי ַה ֲח ִקירוֹ ת,
ַה ְּמ ִדינָ ה"ּ ְ .ב ֶה ְת ֵאם ְל ֶר ֶמז ׁ ֶשל ַה ֶּמ ֶל ְךָ ּ ,פ ְרצ ּו ּ ְפנִ ָ
יש ַמ ֵהר ִמי ֵהם ַה ּמוֹ ׁ ְש ִכים ַ ּבחו ִּטים וְ ֵהם הו ְּצא ּו ְלהוֹ ֵרג ְ ּב ִמ ְצוָ תוֹ ַּ .גם ְל ַא ַחר ׁ ָשנִ ים
ׁ ָשם ִּג ָּלה ַה ֶּמ ֶל ְך ִח ׁ
ְ
ֲא -רכּ וֹ ת ֵמ ַה ְּמא ָֹרע ,לֹא ׁ ָש ַכח ַה ֶּמ ֶלך ִ ּבזְ כוּת ִמי נִ ַּצל ,וְ ׁ ָש ַמר ָּכל־יָ ָמיו ַ'ל ְּכבוֹ ָדם ׁ ֶשל יְ הו ֵּדי ַה ַּמ ְמ ָל ָכה.
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ָא ָדם ִּכי־יָ מ ּות ְ ּבא ֶֹהל
ֶאל יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ׁ ְשנוֹ ת דּ וֹ רּ ִ ,ב ׁ ְשנַ ת ַּת ְר ַס"וָ 'ָ ,לה ֲא ִרי ִמ ָ ּבבֶ לָ .היָ ה זֶ ה ַהצַּ דִּ יק ַר ִ ּבי
יס ְט ִריוְ ָקא ׁ ֶש ָ' ָלה ְלחוֹ נֵ ן ֶאת ֲ' ַפר ֶא ֶרץ־ ַה ּק ֶֹד ׁשְ .ס ִביבוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי מוֹ ָט ֶ'לה ִה ְת ַל ְּק ָטה ֲחבו ָּרה
ָמ ְרדְּ ַכי ֵמ ַר ְח ִמ ְ
ׁ ֶשל יַ ִּק ֵירי יְ רו ׁ ָּש ַליִ םֲ ,ח ִס ִידים וְ ַאנְ ׁ ֵשי ַמ ֲ'שֶׂ הֲ ,א ׁ ֶשר נֶ ֱהנ ּו ֵמאוֹ רוֹ וְ ׁ ָש ֲאב ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ְמלוֹ א ָח ְפנַ יִ ם ּתוֹ ָרה
יתים ,וְ ֶה ְע ּ ִפיל ְ ּב ַמ ֲ' ֵלה ָה ָהר ַאל
וַ ֲח ִסיד ּותָ .היָ ה זֶ ה ְ ּב ַא ַחד ַה ָ ּי ִמיםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָה ַר ִ ּבי ָ' ָלה ִל ְפקֹד ֶאת ַהר־ ַה ֵ ּז ִ
יכתוֹ ִה ְת ַל ָּוה ֵא ָליו ֲח ִסידוֹ ַה ֶּנ ֱא ָמן ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים
ֶח ְל ַקת ַה ֲח ִס ִידים ַה ּצוֹ ָפה ֶאל מוּל ּ ְפנֵ י ְמקוֹ ם ַה ִּמ ְקדָּ ׁשּ ַ .ב ֲה ִל ָ
ֶה ְר ׁש ַאיְ זֶ נְ ַ ּב ְךִ ,מ ָּס ְל ָּת ּה וְ ׁ ַש ְמנָ ּה ׁ ֶשל יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,וְ ִה ֵּנה ּפוֹ נֶ ה ָה ַר ִ ּבי ֵא ָליו וְ אוֹ ֵמר" :רוֹ ֶאה ַא ָּתה ֶאת ַה ִ ּב ְק ָּתה
ָה ַ' ִּת ָ
יקה ַה ֵּלז ּו ָהעוֹ ֶמ ֶדת ְ ּב ֶמ ְר ַּכז ַה ֶח ְל ָקה? ָח ֵפץ ֲאנִ י ִל ְר ּ ֹכש 1אוֹ ָת ּה ְ ּב ֶכ ֶסף ָמ ֵלא ִמי ֵדי ַה ְמ -מ ִּנים ַ ּב ֶחבְ ָרה
ישא"ַ .ר ִ ּבי ַח ִ ּיים ֶה ְר ׁש לֹא ֵהבִ ין ְּת ִח ָּלה ֶאת ַּכ ָּונַ ת ָה ַר ִ ּביֶ ׁ ,ש ֵּכן ָהיְ ָתה זוֹ ִ ּב ְק ָּתה יְ ׁ ָשנָ ה ּו ְטח ּובָ ה,
ַקדִּ ׁ ָ
ׁ ֶש ּ ׁ ִש ְּמ ׁ ָשה ְל ָפנִ ים ַּכ ֲח ַדר ָט ֳה ָרה ִל ְמנוֹ ִחים ֶט ֶרם ְקב ּו ָר ָתם ,וְ זֶ ה ִעדָּ ן וְ ִעדָּ נִ ים ׁ ֶש ַה ָּמקוֹ ם ְּכבָ ר ֵאינוֹ ּ ָפ ִעיל
וְ עוֹ ֵמד ְ ּב ׁ ִש ְממוֹ נוֹ  ,או ָּלם ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ֶאת ֶה ְס ֵ ּברוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּביֵ ,ה ִבין ֶאת ָה ַר ְעיוֹ ן ַה ַּמבְ ִריק .זֶ ה ִמ ְּכבָ ר ֵה ִע ָ
יקה
יטב יָ ַדע ַ'ל ִמנְ ַהג יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ַה ָּו ִתיק ׁ ֶש ּלֹא ְל ַה ֲ' ִמיד א ֶֹהל ֵמ ַ'ל ַה ְּקבָ ִרים ,או ָּלם
ַ'ל ָה ַר ִ ּבי דְּ ָאגָ ה ַא ַחתֵ .ה ֵ
ש ֶאת ֲח ַדר ַה ָּט ֳה ָרה ַה ָ ּי ׁ ָשן ,וּבְ ָכ ְך
הוּא ָח ַפץ ְל ִה ָּקבֵ ר ְ ּבא ֶֹהל ְּכ ִמנְ ַהג ֵ ּבית ֲאבוֹ ָתיוֲ " .ה ֵרי יְ כוֹ ִלים ָאנ ּו ִל ְר ּ ֹכ 1
לֹא נָ ֵפר ֶאת ִמנְ ַהג ַה ָּמקוֹ םֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָהא ֶֹהל ְּכבָ ר ָ ּבנוּי וְ עוֹ ֵמד הוּא וְ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֵאינֶ ּנ ּו ְמ ׁ ַש ִּנים ִמ ִּמנְ ַהג
ישא
אשי ַה ֶחבְ ָרה ַקדִּ ׁ ָ
יחיו ַה ֶּנ ֱא ָמנִ ים ֶאל ָר ׁ ֵ
יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם"ִ ,ה ְס ִ ּביר .זְ ַמן־ ָמה ְל ַא ַחר ִמ ֵּכןִ ׁ ,ש ֵּגר ָה ַר ִ ּבי ֶאת ׁ ְש ִל ָ
ְל ַמ ְק ֵהלוֹ ת ַה ֲח ִס ִידים ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םּ ְ ,ב ַה ָּצ ָ'ה ִל ְר ּ ֹכשֶ 1את ֲח ַדר ַה ָּט ֳה ָרה ַה ָ ּי ׁ ָשןָ .היָ ה זֶ ה דָּ בָ ר ְ ּב ִע ּתוֹ ַמה־ ּטוֹ ב,
ׁ ֶש ֵּכן ַה ְמנַ ֲה ִלים ְּכבָ ר ָרצ ּו ִמ ְ ּז ַמן ִל ְמכּ ֹר ֶאת ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָ' ַמד ָ'זוּב וַ ֲח ַסר־ ּתוֹ ֶ' ֶלת ,או ָּלם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְמע ּו ֶאת
ָּת ְכנִ יתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ְל ִה ָּקבֵ ר ְ ּבתוֹ ְך ָהא ֶֹהל ,לֹא יָ ְדע ּו ָל ׁ ִשית ֵ' ָצה ְ ּבנַ ְפ ׁ ָשםֵ .מ ַחד ,לֹא ָרצ ּו ְל ׁ ַש ּנוֹ ת ֶאת ִמנְ ַהג
יתים ְקבו ִּרים ְּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ רוֹ תּ ָ ,ב ֶהם ָה'אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים'
יתנָ הֲ " :ה ֵרי ְ ּב ַהר ַה ֵ ּז ִ
ַה ָּמקוֹ ם ,וְ ט ֲ'נָ ָתם ָהיְ ָתה ֲחזָ ָקה וְ ֵא ָ
ַה ָּקדוֹ ׁש וְ ַ'ה ּ ְפ ִרי ָח ָד ׁש'ָ ,ה ַר ּ ׁ ַש" ׁש ַה ָּקדוֹ ׁש ו ַּמ ֲה ִרי"ט ֶא ְל ָּגזִ י ,וְ עוֹ ד ַר ִ ּבים וְ טוֹ ִבים ,וְ ִאם ַ'ל ַמצַּ ְב ָּתם לֹא נִ בְ נָ ה
יצד ֶא ְפ ׁ ָשר ִלבְ נוֹ ת ַ'ל ֲא ֵח ִרים ,וְ נִ ְמ ֵצאנ ּו ְמזַ ְלזְ ִלים ִ ּב ְכבוֹ ָדם ׁ ֶשל ׁשוֹ ְכנֵ י ָ' ָפר ֲא ׁ ֶשר ְּכגוֹ ַב ּה ֲ'נָ ִקים
א ֶהלֵּ ,כ ַ
ֹ
ָּגבְ ָהם"?! או ָּלם ְל ָכ ְך ְּכבָ ר ָהיָ ה ָה ַר ִ ּבי מו ָּכןֲ " :ה ֵרי ֵאינֶ ִּני דּ וֹ ֵר ׁש ִלבְ נוֹ ת א ֶֹהל ָח ָד ׁשֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכ ְך יֵ ׁש ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ִש ּנוּי
ש ֶאת ָהא ֶֹהל ָה ַ' ִּתיק ֲא ׁ ֶשר ְּכ ָבר עוֹ ֵמד ׁ ָשם
ִמ ִּמנְ ַהג ַה ָּמקוֹ ם וְ ַל ַ'ז ַ'ל ַה ַּק ְדמוֹ נִ יםֶ ,א ָּלא ְמבַ ֵּק ׁש ֲאנִ י ִל ְר ּ ֹכ 1
אשי
ׁ ָשנִ ים ֲא -רכּ וֹ ת ,וְ ָכ ְך א ּו ַכל ְל ַק ֵ ּים ֶאת ִמנְ ַהג ֲאבוֹ ַתי ְ ּב ִלי ִל ְפ ּ ֹג ַ' ַ ּב ֲא ֵח ִרים"ּ ְ .בסוֹ פוֹ ׁ ֶשל דָּ בָ ר ִה ׁ ְש ַּת ְכנְ ע ּו ָר ׁ ֵ
ַה ֶחבְ ָרה ַקדִּ ׁ ָ
ישא ,וְ ַה ְּמ ִכ ָירה ִּכ ְמ ַ'ט יָ ְצ ָאה ֶאל־ ַה ּפ ַֹ'לֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ָּכאן ָק ַפץ -רגְ זוֹ ׁ ֶשל ַא ַחד ַה ְמנַ ֲה ִלים ּו ׁ ְשמוֹ
ַר ִ ּבי נַ חוּם יָ ֶפהֶ ׁ ,ש ֵּס ַרב ְ ּבת ֶֹקף ְל ׁ ַש ּנוֹ ת ֶאת־ ַה ִּמנְ ָהגְּ .כ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ַר ִ ּבי מוֹ ָט ֶ'לה ַ'ל ֵסר ּובוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי נַ חוּםּ ִ ,ב ֵּק ׁש
ְלזַ ְּמנוֹ ֵא ָליו ,וְ ִעם ִה ָּכנְ סוֹ ּ ָפ ַתח ָה ַר ִ ּבי ְ ּב ִס ּפוּרַ " :ה ַּצדִּ יק ַר ִ ּבי ָ ּברו ְּך ִמ ֶּמזְ 'בּ ּוז' ָהיָ ה נוֹ ֵהגֶ ׁ ,ש ִ ּב ׁ ְש ַ'ת ִה ָּכנְ סוֹ
ְל ׁ -ש ְל ָחנוֹ ִ ּב ְס '-דַּ ת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתָ ,היָ ה מוֹ ׁ ִשיב ֶאת אוֹ ְר ָחיו ְ ּב ֵס ֶדר ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ִּנ ְר ֶאה ְ ּב ֵ'ינָ יוַ ׁ .ש ָ ּבת ַא ַחת ,עוֹ ד
אשוֹ נָ ה ַ ּב ַּמ ְלכ ּות ָסמו ְּך ְל ִכ ֵּסא ָה ַר ִ ּבי.
ְ ּב ֶט ֶרם נִ ְכנַ ס ֶאל ַה ּ ׁ -ש ְל ָחןִ ,ה ִּג ַ
י' ַרב ֶא ָחד ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי נַ חוּם ,וְ ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ִר ׁ
נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ּתוֹ כוֹ ׁ ֶשל אוֹ תוֹ אוֹ ֵר ַח לֹא ָהיָ ה ְּכבָ רוֹ  ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְכנַ ס ַר ִ ּבי ָ ּברו ְּך וְ ָר ָאה ּו יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ָמקוֹ ם ּכֹה ָח ׁשוּב,
ָחזַ ר ַ'ל ִע ְקבוֹ ָתיו וְ ׁ ָשב ְל ַח ְדרוֹ ַ .ה ַּג ָ ּב ִאים לֹא יָ ְדע ּו ֶאת נַ ְפ ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ֵּכן ֵמ ַחד לֹא ָרצ ּו ְל ַצ ֵ'ר ֶאת ַר ָ ּבם ,או ָּלם
יצד ְלבַ ֵּק ׁש ֵמ ָהאוֹ ֵר ַח ְל ַפ ּנוֹ ת ֶאת ְמקוֹ מוֹ ְ ּב ִלי ְל ַב ְ ּי ׁשוֹ  ,ו ְּלבַ ּסוֹ ף נִ ְמ ָצא ַה ּמוֹ ָצאַּ .כ ָ ּידו ַּ',
ֵמ ִא ָיד ְך לֹא יָ ְדע ּו ֵּכ ַ
ָהיָ ה ְל ַר ִ ּבי ָ ּברו ְּך ַ ּב ְד ָחן ָקבו ַּ' ּו ׁ ְשמוֹ ר' ֶה ְר ׁ ְש ִל'י ֵמאוֹ ְס ְטרוֹ ּפוֹ ִליֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ְמשַׂ ֵּמ ַח ֶאת־ ִלבּ וֹ ְ ּב ָכל־ ֵ'ת ו ְּמרוֹ ֵמם
ֶאת־רוּחוֹ  .נָ ַטל ֶה ְר ׁ ְש ִ'לי ִסדּ וּר בּ וֹ מו ֵּבאת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ַ ּ'ב ֶּמה ַמ ְד ִל ִ
יקין' ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ִ ּב ְק ִה ּלוֹ ת ַא ׁ ְש ְּכנַ ז ְ ּב ֵליל
יקין וּבַ ָּמה ֵאין ַמ ְד ִל ִ
ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ,וְ ֵה ֵחל ִל ְקרֹא ְ ּב ָסמו ְּך ְל ָאזְ נָ יו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי נַ חוּם ָהאוֹ ֵר ַח'ּ ַ :ב ֶּמה ַמ ְד ִל ִ
יקין'
י' ַל ֵּתבוֹ ת 'וְ לֹא ְ ּב ֵח ֶלב ,נַ חוּם ַה ָּמ ִדי אוֹ ֵמר'ְ ,ק ָרא ִ ּב ְמ -כ ָּון' :וְ לֹא ְ ּב ֵח ֶלב נַ חוּם' וְ ָ' ַצר ְמ ַ'ט,
וְ -כ ֵּלי ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּג ַ
ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִה ְמ ׁ ִש ְ
את נָ כוֹ ןֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי נַ חוּם 'יוֹ ֵרד
יך ַ'ה ָּמ ִדי אוֹ ֵמר'ָ ּ ...פנָ ה ֵא ָליו ָהאוֹ ֵר ַח וְ ָא ַמר" :לֹא ָק ָר ָ
ְל ַמ ָּטה' ,דְּ ַהיְ נ ּו נַ חוּם ׁ ַש ָ ּי ְך ְל ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ֵּתבוֹ ת וְ יֵ ׁש ְל ׁ ַש ְ ּיכוֹ ְל ַמ ָּטה ,וְ ָכ ְך ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר 'וְ לֹא ְ ּב ֵח ֶלב .נַ חוּם ַה ָּמ ִדי
אוֹ ֵמר וְ -כ ֵּלי'"ֶ .ה ְר ׁ ְש ִ'לי ִח ֵ ּי ְך ִח ּיו ְּך נִ ְס ָּתר ,וְ ָחזַ ר ׁשוּב ַ'ל ַה ָּטעוּת ְּכ ִא ּל ּו ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה' :וְ לֹא ְ ּב ֵח ֶלב נַ חוּם' ,וְ ׁש ּוב
ישיתָ ּ ,פנָ ה ֵא ָליו ֶה ְר ׁ ְש ִ'לי וְ ָא ַמר ְ ּב ִח ּיו ְּך' :ו ָּמה
ָק ָרא ָה ַרב' :נַ חוּם יוֹ ֵרד ְל ַמ ָּטה'! וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ַהדָּ בָ ר ָחזַ ר ַ ּב ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ֶא ֱ'שֶׂ ה ִאם נַ חוּם ֵאינוֹ יוֹ ֵרד ְל ַמ ָּטה ֶא ָּלא דָּ בוּק ְל ַמ ְע ָלה'?! ִה ִ ּביט בּ וֹ ָהאוֹ ֵר ַח ַר ִ ּבי נַ חוּם ,ו ְּל ֶפ ַתע ָק ַלט ֶאת
ָה ֶר ֶמז ַהדַּ ק ו ִּמ ָ ּיד ּ ִפ ָּנה ֶאת ְמקוֹ מוֹ  .אוֹ ־ ָאז נִ ְכנַ ס ַר ִ ּבי ָ ּברו ְּך ֶאל ׁ -ש ְל ָחנוֹ  ,וְ ַהכּ ֹל ָ ּבא ַ'ל ְמקוֹ מוֹ ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם".
ַר ִ ּבי מוֹ ָט' ֶלה ִס ֵ ּים ֶאת ִס ּפוּרוֹ וְ ׁ ָש ַתקָ .האוֹ ֵר ַח ַר ִ ּבי נַ חוּם יָ ֶפה ׁ ָש ַתק ַאף הוּא ,ו ְּל ֶפ ַתע אוֹ ר ּו ֵ'ינָ יו .הוּא
יטב ֵהבִ ין ִּכי ָה ַר ִ ּבי ִה ְת ַּכ ֵּון ֵא ָליו,
ָק ַלט יָ ֶפה ֶאת ָה ֶר ֶמז ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי ִּכ ֵּון ֵא ָליו ,ו ִּמ ָ ּיד ֵה ֵחל ִל ְרעֹד ְ ּב ָכל־גּ וּפוֹ ֵ .ה ֵ
ׁ ֶש ֲה ֵרי ַּגם ׁ ְשמוֹ נַ חוּם ,ו ֵּפרו ּׁש ָה ֶר ֶמז הוּא ֵאפוֹ אֶ ׁ ,ש ִאם נַ חוּם ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ָל ֶר ֶדת ְל ַמ ָּטהֲ ,אזַ י הוּא נוֹ ַתר
דָּ בוּק ְל ַמ ְע ָלה ,ו ֵּמרֹב ּ ַפ ַחד ֵמ ַה ְק ּ ָפ ָדתוֹ ׁ ֶשל ַהצַּ דִּ יק ׁ ֶש ּלֹא יִ ָּכוֶ ה ְ ּבגַ ַח ְל ּתוֹ וְ לֹא 'יַ ֲ' ֶלה ְל ַמ ְע ָלה' ֶט ֶרם זְ ַמנּוֹ ,
י' ַר ִ ּבי נַ חוּם ַ'ל־ ֲא ָתר ֶאת ַה ְס ָּכ ָמתוֹ  ,וְ ַה ְּמ ִכ ָירה ִה ְת ַ ּב ְּצ ָ'ה ִמ ָ ּידַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ִה ְס ַּת ֵ ּים ַה ִּקנְ יָ ןָ ,היָ ה ַר ִ ּבי
ִה ִ ּב ַ
יתים ְּכ ֵדי ְל ַב ֵּקר ָ ּבא ֶֹהל ׁ ֶש ָר ַכ ׁשִ ,ה ְד ִליק ׁ ָשם נֵ רוֹ ת ַר ִ ּבים
מוֹ ָט ֶ'לה ׁ ָשר ּוי ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ְּגדוֹ ָלה ,וְ ָ' ָלה ְל ַהר ַה ֵ ּז ִ
וְ ִח ֵּלק ְמזוֹ נוֹ ת ּו' ְל ַח ִ ּיים' ַל ֲח ִס ָידיו ׁ ֶש ָ ּבא ּו ִע ּמוֹ " .דְּ ע ּו ָל ֶכם"ָ ,א ַמר ָה ַר ִ ּבי ִל ְמ ַל ָּויוִּ " ,כי ְל ִפי ֶח ׁ ְשבּ וֹ נִ י ְמ -כ ָּון
יה ,וְ ַ' ְכ ׁ ָשו
ק ֶד ׁש ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ְ ּב ֵבית־ ַה ִּמ ְקדָּ ׁש" ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן הוֹ ִסיףֹ ּ " :פה ֵא ׁ ֵשב ִּכי ִא ִּוי ִת ָ
ָהא ֶֹהל ְ ּב ִד ּיוּק מוּל ֹ
יָ כוֹ ל ֲאנִ י ְלזַ ֵּמן ַאף ֶאת ַא ַחי ַה ַּצדִּ ִ
יקים ָלבוֹ א ְל ֶא ֶרץ־יִ שְׂ ָר ֵאל"ֶ .את בּ וֹ ר ַה ִּמ ְק ֶוה ָה ַ' ִּתיק ׁ ֶש ָ ּבא ֶֹהל ִצ ָּוה
תם ְ ּב ָ' ָפר ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ֶה ְר ׁש ַאיְ זֶ נְ ַ ּב ְך ָּת ַמ ּה ַ'ל־ ָּכ ְךֵ ,ה ׁ ִשיב ָה ַר ִ ּביֲ " :ה ֵרי ַה ִּמ ְקוֶה ָמ ֵלא
ָה ַר ִ ּבי ִל ְס ּ ֹ
ַ ּב ּ -ז ֲה ָמה ׁ ֶש ָ ּי ַרד ֵמ ַה ּטוֹ בְ ִלים ,וְ ֶאת ָּכל זֶ ה ַא ָּתה רוֹ ֶצה ְלהוֹ ִתיר ְ ּב ָסמו ְּך ֵא ַלי"?! ...וְ ָא ְמנָ םַ ,ר ִ ּבי מוֹ ָט ֶ'לה נִ ְק ַ ּבר
ִ ּב ְמ ָ' ָרה זוֹ ְל ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ ְּ ,כח ֶֹד ׁש ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִּנ ְד ַקר ִ ּב ֵידי ַ' ְר ִבים ְצ ֵמ ֵאי דָּ ם ִ ּב ְמא ְֹרעוֹ ת תר"פ ,וּבְ ָסמו ְּך לוֹ
נִ ְק ְ ּבר ּו ַּגם ֶא ָחיו ַר ִ ּבי נַ חוּם וְ ַר ִ ּבי זְ ֵאב ,וְ עוֹ ד ַּכ ָּמה ִמ ַּצדִּ ֵ
יס ְט ִריוְ ָקא ַ'ד ִּכי יָ בוֹ א ׁ ִשילֹה.
יקי ֵ ּבית ַר ְח ִמ ְ

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

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

ֲ שֵׂ ה ְל ָך שָׂ ָרף )כא ,ח( ְ -ו ַה ָ ּב ָט ָתם ַל ָּנ ָח ׁש ִּת ְרמֹז ְל ׁ ִש ְב ָ!ה
ְד ָב ִריםָ :הא'( ְּת ׁשו ַּבת ַה ָ ּג ֵדר ַ!ל־זֶ ה ַהדֶּ ֶר ְךִ .ה ֵּנה ִמי גּ וֹ ֵרם
ַל ָּנ ָח ׁש ִלנְ ׁש ְֹך? הוּא ֵח ְטא ְּבנֵ י־ ָא ָדם ,דִּ ְכ ִתיב ִאם־יִ ּ ׁש ְֹך
ַה ָּנ ָח ׁש ְּבלוֹ א־ ָל ַח ׁש ,ו ְּכ ׁ ֶש ֵאין ַל ַח ׁש יֵ ָ!שֶׂ ה ַה ָ ּנ ָח ׁש דּ ּו ָמם
ַּכ ָּנ ָח ׁש ֲא ׁ ֶשר ֵא ָליו יַ ִּביטוּ ְּכ ׁ ֶש ְ ּינַ ּ ׁ ְש ֵכם נָ ָח ׁשְ ,וזוֹ ִהיא ֶה ָ! ַרת
ַה ָּב ָט ָתם ַּב ָּנ ָח ׁש ַהדּ וֹ ֵמם לוֹ ַמר ֶאל זֶ ה ַא ִ ּביט ַל ֲ!שׂ וֹ ת
ְּכ ַמ ֲ!שֵׂ ה ּו ִלדּ ֹם ִמ ְּל ַד ֵּבר עוֹ ד ,ו ָּבזֶ ה עוֹ שִׂ ים ֲ!זִ ַ
יבת ַה ֵח ְטא:
ב'( ְל ַה ִּכיר ֶח ְט ָאם!ַ .ל־דֶּ ֶר ְך אוֹ ְמרוֹ ַּב ֹּז ַהר ַ!ל ַההוּא ִח ְויָ א
דִּ ְמ ַק ְ ּננָ א ְ ּב ִמגְ דְּ ָלא ׁ ֶשהוּא ס"מ ַה ִּנ ְמ ׁ ָשל ְלנָ ָח ׁש ׁ ֶש ּ ִפ ָּתה
ְּת ִח ָּלה ְל ָא ָדםְ ,והוּא ַמה ּ ׁ ֶש ֵּמ ִעיר נָ ָח ׁש ְּב ָמקוֹ ם ָ ּגבוֹ ַּה,
ׁ ֶש ַ ּי ִּכיר ּו ׁ ֶש ֵהם ִס ָ ּבה ְּב ַמה ּ ׁ ֶשדִּ ְּבר ּו ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע ְל ַה ְכנִ יס נָ ָח ׁש
ְּב ָמקוֹ ם ָ ּגבוֹ ַּהּ ַ ,גם ׁ ֶש ָ!שׂ ּו ַמ ֲ!שֶׂ ה נָ ָח ׁש ׁ ֶשהוּא ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע
ְּב ָמקוֹ ם ֶ! ְליוֹ ן ׁ ֶשדִּ ְּבר ּו ֵ ּבאל ִֹקיםּ ַ .גם יֵ ׁש ֶה ָ! ָרה ׁ ֶשדִּ ְּברוּ
מ ֶש0ה ִ ּב ְראוֹ ָתם ִמין ַמ ְח ָצב ׁ ֶש ּ ִמ ּ ֶמנּ ּו נַ ֲ!שָׂ ה ַה ָ ּנ ָח ׁש :ג'(
ְּב ֹ
ְל ָה ִע ָירם ַמה ָ ּי ְקר ּו דְּ ָב ִרים ְ ּגבוֹ ִהים ִמדְּ ָב ִרים ַא ְר ִצ ִ ּייםִּ ,כי
נָ ָח ׁש ׁ ֶש ְּל ַמ ּ ָטה ֵמ ִמית ְונָ ָח ׁש ֶ! ְליוֹ ן ְמ ַח ֶ ּיה ,וּ ָבזֶ ה יַ ְר ִ ּג ׁ
ישוּ
ֵאת ֲא ׁ ֶשר דִּ ְּבר ּו ָר ָ!ה ַ!ל ַה ָּמן ׁ ֶש ָ ּבא ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶשה ּוא
ֶל ֶחם ַה ְּקל ֵֹקל וּבוֹ ֲח ִרים ַ ּב ֶּל ֶחם ֲא ׁ ֶשר ּתוֹ ִציא ָה ָא ֶרץ,
יהם נֶ ֱא ַמר הוֹ י ָהא ְֹמ ִרים ָל ַרע טוֹ ב ְו ַל ּטוֹ ב ָרע :ד'(
ׁ ֶש ֲ! ֵל ֶ
יאם ה' דֶּ ֶר ְך
ְל ָה ִע ָירם ִּב ְת ׁשו ָּבה ַמה ּ ׁ ֶש ִה ְת ַר ֲ!מ ּו ָל ָמה ֱה ִב ָ
יאם דֶּ ֶר ְך ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר
ַה ִּמ ְד ָּבר ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם ִס ּפוּקְ ,ולֹא ֱה ִב ָ
ָרגִ יל ֱהיוֹ ת ׁ ָשם ָּבר ָו ֶל ֶחםִּ ,כי ה' ָח ֵפץ ׁ ֶש ֵ!ינֵ ֶ
יהם יִ ְהיוּ
ְּתלוּיוֹ ת ֵלאל ִֹקים יוֹ ׁ ֵשב ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַ!ל ִמ ְחיָ ָתם ְו ַ!ל ָּכל
יהם ְּב ֵאין ִמ ְב ָטח זו ָּלתוֹ ֵ ,מ ַה ּ ַט ַ!ם ַ! ְצמוֹ ׁ ֶש ּלֹא ֵה ִסיר
ָצ ְר ֵכ ֶ
ַה ְּנ ָח ׁ ִשים ֶו ֱהנִ י ָחם ְלנַ ּ ׁ ְש ָכםְ ,ויִ ְהי ּו ִמ ְת ַר ּ ְפ ִאים ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְס ַּת ְּכלוּ
יהם ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ םְ ,והוּא ַמ ֲא ָמ ָרם זַ "לֶ ,א ָּלא
ְּכ ַל ּ ֵפי ַמ ְע ָלה ַל ֲא ִב ֶ
וּבה ְל ִד ְב ֵרי ָל ׁשוֹ ן
ׁ ֶש ּלֹא ּ ֵפ ְר ׁש ּו ַה ֶה ָ! ָרה ׁ ֶש ַ ּבדָּ ָבר ׁ ֶש ִהיא ְּת ׁש ָ
יאם ֶאל ַה ִּמ ְד ָּברֶ ׁ ,שה' ָח ֵפץ ָּבזֶ ה ְּכ ֵדי
ָה ַרע ׁ ֶשדִּ ְּברוּ ָל ּ ָמה ֱה ִב ָ
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִל ָּבם ָּת ִמיד ְּב ֵאין ֶה ְפ ֵסק ָקרוֹ ב ַלה' ְּכ ֵבן ַה ְמ ַצ ּ ֶפה
ְל ׁ 3ש ְל ַחן ָא ִביו ֶ! ֶרב ָובֹ ֶקר ו ְּב ָכל ֵ!ת וּזְ ַמן ְוכוּ':

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בי"א בתמוז תרפ"ז בשעות אחר הצהריים ,אירעה
בארץ ישראל רעידת אדמה קשה ,שפגעה קשות
בערים ירושלים ,יריחו ,רמלה ,טבריה ושכם ,והיא
האחרונה מבין רעידות האדמה הקשות שפגעו
בארץ ישראל במשך אלפי שנותיה ,ולא תקום
פעמיים צרה .מוקד הרעש היה באזור בקעת הירדן
או בצפון ים המלח ,ועוצמתו היתה כנראה כ־6.2
בסולם ריכטר .מאות מתושבי הארץ נהרגו ,רבים
נפצעו ,ומאות בתים התמוטטו ,בייחוד בירושלים
העתיקה שהחלה להתפנות מאז וירושלים החדשה
החלה להתפתח בתנופה .על הרעידה מספר הרש"ח
שור ז"ל מילידי ירושלים דאז בזיכרונותיו :בִּ ְשׁנַ ת
ַתּ ְר ַפּ"ז ) 1927למניינם( ָק ְר ָתה ְר ִע ַידת ֲא ָד ָמה בְּ ַא ְר ֵצנוּ
דוֹשׁה ,וְ ִהיא ָהיְ ָתה ֵדּי ֲחזָ ָקה וְ ַה ְרבֵּ ה ִדּירוֹת נִ ְפגְּ עוּ,
ַה ְקּ ָ
ֲא ָבל כְּ ִפי ֶשׁנִּ ְמ ַסר א ָהיוּ נִ ְפגָּ ִעים ְבּנֶ ֶפשׁ ֵא ֶצל
גוּעים בְּ נֶ ֶפשׁ.
הוּדים ,אוּלָ ם ֵא ֶצל ָה ֲע ָרבִ ים ָהיוּ ְפּ ִ
ַהיְּ ִ
תּוֹשׁ ִבים וְ יָ ְצ ָאה
ָה ַר ַעשׁ ָהיָ ה ָחזָ ק ,וְ זֶ ה ִהכְ נִ יס ַפּ ַחד בַּ ָ
מוּעה ֶשׁ ְבּ ַא ַחד ַהלֵּ ילוֹת יִ ְהיֶ ה שׁוּב ַפּ ַעם ְר ִע ַידת
ְשׁ ָ
שׁ ֵאר בַּ בָּ ִתּים ,וְ ָאז בִּ נְ ָע ֵרינוּ
ֲא ָד ָמה וּלְ כָ ָ אסוּר לְ ִה ָ ּ
וּבִ זְ ֵקנֵ ינוּ נָ ֵשׁינוּ וְ ַט ֵפּנוּ יָ ָצאנוּ ְבּ ַא ַחד ַהלֵּ ילוֹת ִמחוּץ
שׁ ַער ְשׁכֶ ם כְּ ֵמ ָאה
שׁ ַטח ַהפּוֹנָ ה ָהלְ ָאה ִמ ַ ּ
חוֹמה ,בַּ ֶ ּ
לַ ָ
ֶמ ֶטרָ ,שׁכַ בְ נוּ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַתּ ַחת ַא ַחד ָה ֵע ִציםָ .היִ ִיתי ָאז
כְּ בֶ ן ָח ֵמשׁ ָשׁנָ הֲ ,א ָבל ֲאנִ י זוֹכֵ ר כָּ ל זֶ ה ֵה ֵיטבַ .ה ַתּ"ת ' ַחיֵּ י
עוֹלָ ם' ֶשׁבּוֹ לָ ַמ ְד ִתּי ,גַּ ם נִ ְפגַּ ע ֵמ ָה ַר ַעשׁ וְ נִ ְצ ְרכוּ לְ ַת ְקּנוֹ,
ַהכִּ תּוֹת ֻפּזְּ רוּ לְ כַ ָמּה ְמקוֹמוֹת בִּ כְ ֵדי לְ ַה ְמ ִשׁי בְּ לִ מּוּד,
ַהכִּ תּוֹת ַה ְקּ ַטנּוֹת נִ ְשׁלְ חוּ לְ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ַדּ ֲח ִס ֵידי רוּזִ 'ין
שׁוּהל",
ִ"תּ ְפ ֶא ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל" ַה ְמ ֻפ ְר ָסם בִּ ְשׁמוֹ "ר' נִ י ֶשׁע'ס ְ
גַּ ם ֲאנִ י נִ ְשׁלַ ְח ִתּי לִ לְ מֹד ְבּבֵ ית ַהכְּ נֶ ֶסת ַהנַּ "ל ,וְ ַה ֶמּ ְר ָחק
ֵמ ַה ַבּיִ ת ֶשׁלָּ נוּ בִּ ְרחוֹב ֶחבְ רוֹן ַעד לִ ְמקוֹם ַהלִּ מּוּד ַהזְּ ַמנִּ י
ָהיָ ה ֶמ ְר ָחק ַרב" .בעקבות הרעש ,חייבו השלטונות
הבריטיים לקבוע בבניינים מוטות ברזל כעוגני
חיזוק מרעידות אדמה ,לאחר שהוכיחו את עצמם.

"א ְמ ֵרי ַח ִ ּיים" ִמ ִּויזְ 'נִ יץ יָ ׁ ַשב ּ ַפ ַ'ם ִעם ֲח ִס ָידיו ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ִהזְ ִּכיר ֵ ּבין ַהדְּ בָ ִרים ֶאת ַה ִּס ּפוּר ַה ָ ּיד ּו ַ'
ָה ִ
ישת ֶא ְתרֹג ,וּבְ נֵ י ֵ ּביתוֹ ּ ָפ ְסל ּו ֶאת
אוֹ דוֹ ת ַר ִ ּבי ִמי ְכל ִמ ְ ּזלוֹ ְט ׁשוֹ בֶ ׁ ,ש ָּמ ַכר ֶאת ְּת ִפ ָּליו ׁ ֶשל ָא ִביו ַ ּב ֲ'בוּר ְר ִכ ׁ ַ
יתי נִ ְפ ַסל,
ָה ֶא ְתרֹג ֵמרֹב ַצ ַ'ר ,לֹא ָּכ ַ'ס וְ ָא ַמרֶ " :את ַה ְּת ִפ ִּלין ַהיְ ָקרוֹ ת ׁ ֶשל ָאבִ י ָמ ַכ ְר ִּתיָ ,ה ֶא ְתרֹג ׁ ֶש ָּקנִ ִ
ילה וְ לֹא ִּת ְהיֶ ה ִלי שִׂ ְמ ַחת־ ַחג"? ו ִּמ ָ ּיד ִה ְת ַּג ֵ ּבר ַ'ל־ ַ' ְצמוֹ ִ ּב ְמ ִסיר ּות נֶ ֶפ ׁש וְ לֹא
וְ ַ' ְכ ׁ ָשו ַּגם ֶא ְכ ַ'ס ָח ִל ָ
ּ
ׁ ָשת ִלבּ וֹ ַלדָּ בָ רְּ .כ ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ְל ַס ּ ֵפרָ ,א ַמר ָה ַר ִ ּבי" :דְּ ע ּו ָל ֶכםִּ ,כי ִאם ָהי ּו ְמ ַס ּ ְפ ִרים ִלי ַ'ל ַה ַּמ ִּגיד ִמ ְזלוֹ ְט ׁשוֹ ב
ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ,לֹא ָהיָ ה נֶ ְח ׁ ָשב ְ ּב ֵ'ינַ י ַהדָּ בָ ר ָּכל־ ָּכ ְך ְּכמוֹ ַמ ֲ'שֶׂ ה זֶ הֶ ׁ ,ש ִה ְצ ִל ַ
יח ִל ׁ ְשלֹט ְ ּב ַ' ְצמוֹ
ו ְּל ִה ְת ַּג ֵ ּבר ַ'ל ִמדּ וֹ ָתיו ְ ּב ֵ'ת נִ ָּסיוֹ ן ָק ׁ ֶשה ָּכזֶ ה ,ו ַּמ ְד ֵרגָ ה זוֹ ְּגדוֹ ָלה ִהיא ִמ ִּמי ׁ ֶש ְּמ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים .ו ְּל ַל ֶּמ ְדךָ
ָ ּבאֶ ׁ ,ש ֵאין ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ'ל ִמ ִּמי ׁ ֶש ַּמ ְר ֶאה מוֹ ְפ ִתים ּו ְמ ׁ ַשדֵּ ד ַמ ֲ' ָרכוֹ תְ ,ל ַּ '-מת ִמי ׁ ֶש ּ ׁשוֹ ֵלט ְ ּב ַ' ְצמוֹ ו ַּמ ֲ'בִ יר ַ'ל
ִמדּ וֹ ָתיו"ְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן הוֹ ִסיף ָה ַר ִ ּבי וְ ָא ַמר" :וְ ָדבָ ר זֶ ה ִמ ְת ּ ָפ ֵר ׁש ַ ּב ּ ָפסוּק ׁ ֶש ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת -ח ַּקת ' ֲ'שֵׂ ה ְל ָך שָׂ ָרף
מ ֶש1ה
וְ שִׂ ים אֹתוֹ ַ'ל־נֵ ס'ַ .ה ּ ָשׂ ָרף ְמ ַר ֵּמז ַל ַּצדִּ יק ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַ
י' אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ַלדְּ ֵב ִקים בּ וֹ  ,וְ ַה ָּק ָ ּב"ה ְמ ַצ ֶּוה ְל ֹ
ְל ַח ּ ֵפשׂ ַצדִּ יק ָּכזֶ ה ֲא ׁ ֶשר הוּא ָּגדוֹ ל יוֹ ֵתר ֵמ ַ''ל־נֵ ס'ֶ ׁ ,ש ִע ַּקר כּ ֹחוֹ ֵאינוֹ ֲ'שִׂ ַ ּית אוֹ תוֹ ת וּמוֹ ְפ ִתיםֶ ,א ָּלא
ַמ ְד ֵרגָ תוֹ ְּגדוֹ ָלה ְ ּב ָכ ְך ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַּג ֵ ּבר ַ'ל־ ִמדּ וֹ ָתיוִּ ,כי זֶ ה ּו ִע ַּקר ַמ ֲ' ָלתוֹ וְ ׁ ִשבְ חוֹ ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ַה ּ ׁ ָש ֵלם".
מ ֶש1ה ִמ ּ-ק ְ ּב ִרין ָהי ּו ִמ ְתנַ ְּג ִדים ַר ִ ּבים ׁ ֶשדָּ ֲחק ּו ַרגְ ָליו וְ ִצ ֲ'ר ּוה ּו .א ּו ָלם הוּא ָהיָ ה ִמן ַה ֶּנ ֱ'בָ ִלים וְ ֵאינָ ם
ְל ַר ִ ּבי ֹ
עוֹ ְלבִ יםׁ ,שוֹ ְמ ִעים ֶח ְר ּ ָפ ָתם וְ ֵאינָ ם ְמ ׁ ִשיבִ ים וְ ָהיָ ה ַמ ֲ' ִביר ַ'ל ִמדּ וֹ ָתיו ְ ּבא ֶֹפן -מ ְפ ָלאַ ּ .פ ַ'ם ָּת ְמה ּו
ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ָט ֲ'נ ּו ְּכ ַל ּ ָפיוֲ " :ה ֵרי ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת יוֹ ָמאֶ ׁ ,ש ַּת ְל ִמיד־ ָח ָכם ׁ ֶש ֵאינוֹ נוֹ ֵקם וְ נוֹ ֵטר ְּכנָ ָח ׁש
מ ֶש1ה וְ ָא ַמרֶ " :ל ָ' ִתיד
ֵאינוֹ ַּת ְל ִמיד־ ָח ָכם ,ו ַּמדּ ו ַּ' ֵאפוֹ א ׁשוֹ ֵתק ַמר ְּכנֶ גֶ ד ַה ַּמ ְל ִעיבִ ים בּ וֹ "? ִח ֵ ּי ְך ַר ִ ּבי ֹ
ָלבוֹ אְּ ,כ ׁ ֶש ִ ּי ְמ ְלא ּו יָ ַמי ּו ׁ ְשנוֹ ַתי וְ ֶא ֱ'מֹד ִל ְפנֵ י ֵ ּבית־דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְע ָלהִ 'ֲ ,תי ִדים ִל ׁ ְשאֹל אוֹ ִתי ַמדּ ו ַּ' ֶ ּב ֱא ֶמת
לֹא נָ ַהגְ ִּתי ְ ּב ַ' ְצ ִמי ִמדַּ ת ַּת ְל ִמיד־ ֲח ָכם וְ לֹא נָ ַק ְמ ִּתי וְ נָ ַט ְר ִּתי ֶאת־ ְּכבוֹ ִדי ,וַ ֲאנִ י ָא ׁ ִשיב ַלדַּ ָ ּינִ ים ִּכי לֹא
יתי ֶאת ַ' ְצ ִמי ְּכ ַת ְל ִמיד־ ָח ָכם .או ָּלם ִאם ֶא ְתנַ ֵהג ְּכ ַת ְל ִמיד־ ָח ָכם וְ ֶאנְ קֹם ֶאת נִ ְק ָמ ִתי ִמ ָּכל ְמשַׂ ְּנ ַאי,
ָר ִא ִ
ֹאמר ּו ִלי ְּ'כלוּם ַּת ְל ִמיד־ ָח ָכם ַא ָּתה'?! ו ָּפנַ י יְ ׁ -ש ֲחר ּו ְּכ ׁשו ֵּלי ַה ְּק ֵד ָרה"...
ֲה ֵרי יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ַ ּי ֲ' ִמיד ּונִ י ַ ּבדִּ ין וְ י ְ
ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ִמ ְּט ׁ ֶש ְרנוֹ ִ ּבילּ ִ ,ב ֵּקר ּ ַפ ַ'ם ָ ּב ִעיר ְ ּב ֶר ְס ֶלב וְ ָר ָאה ְ ּב ֵ'ינָ יו ֶאת ַה ִה ְתנַ ְּגד ּות ַה ָּק ׁ ָשה ַ'ל ַר ִ ּבי נָ ָתן
ִמ ֶּנ ִּמירוֹ ב ַּת ְל ִמידוֹ ַה ּ-מ ְב ָהק ׁ ֶשל ַר ִ ּבי נַ ְח ָמן ִמ ְ ּב ֶר ְס ֶלב ,וְ ִה ְת ּ ַפ ֵ'ל ִל ְראוֹ תו ַמבְ ִליג ַ'ל יִ ּס ּו ָריו וְ ֵאינוֹ ֵמ ׁ ִשיב.
יאתוֹ ֵמ ָה ִעיר ָא ַמרֲ " :חזַ "ל דָּ ְר ׁש ּו ַ'ל ַה ֶּנ ֱ' ָל ִבים וְ ֵאינָ ם עוֹ ְל ִבים ׁשוֹ ְמ ִעים ֶח ְר ּ ָפ ָתם וְ ֵאינָ ם ְמ ׁ ִשיבִ ים,
יצ ָ
ִ ּב ִ
ֶאת־ ַה ּ ָפסוּק 'וְ א ֲֹהבָ יו ְּכ ֵצאת ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ִ ּבגְ בָ -רתוֹ ' .ו ָּמה ֶא ֱ'שֶׂ ה ֵאפוֹ א ֲאנִ יֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל ְמקוֹ ם בּ וֹ ִאי ְמ ַכ ְ ּב ִדים
אוֹ ִתי ְ ּביוֹ ֶת ֶרת ַה ָּכבוֹ ד וְ ֵאין ָא ָדם ׁ ֶש ְּמבַ ֶ ּזה אוֹ ִתי ּו ְמ ַצ ֲ' ֵרנִ יֵּ ,כ ַ
יצד ֶאזְ ֶּכה ֵאפוֹ א ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ַמ ֲ' ָלה ְּגדוֹ ָלה זוֹ
ׁ ֶשל אוֹ ֲהבֵ י ה' ֲא ׁ ֶשר נֶ ְח ׁ ָשבִ ים ְּכ ֵצאת ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ִ ּבגְ בו ָּרתוֹ ? ֶא ָּלא ׁ ֶש ָּכאן ָ ּב ִעיר ִמ ְתגּ וֹ ֵרר יְ הו ִּדי ׁ ֶש ּ-כ ָּלם
יש נַ ֲ' ֶלה ׁ ֶש ָּכזֶ ה".
ְמבַ ִ ּזים ו ְּמ ַב ְ ּי ׁ ִשים אוֹ תוֹ וְ הוּא ׁשוֹ ֵתק ַ'ל ִ ּבזְ יוֹ נוֹ ָתיו ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ְרצוֹ נִ י ִל ּטֹל ֵח ֶלק ְ ּב ִא ׁ
ו ִּמ ָ ּיד ִ ּב ֵּק ׁש ִל ְר ּכ ׁש ֶאת ַה ֵּס ֶפר ִ'ל ּקו ֵּטי ְת ִפ ּלוֹ ת' ׁ ֶשל ַר ִ ּבי נָ ָתןּ ִ ,ב ְסכוּם ָּגדוֹ ל ּ ִפי ֶ'שְׂ ִרים וְ יוֹ ֵתר ֵמ ֶ' ְר ּכוֹ .
אשית יָ ֶמי ָה ׁ ֶשל ׁ ְשכ ּונַ ת ֵ'מ ָאה ׁ ְש ָ' ִרים'ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ְּכבָ ר ָ' ְמד ּו ָ ּב ּה ְּכ ֵמ ָאה ָ ּב ִּתים ׁ ֶשל ַה ִּמ ְתיַ ּ ׁ ְשבִ ים
ְ ּב ֵר ׁ ִ
אשוֹ נִ ים ,נֶ ֶא ְלצ ּו ְל ַה ְת ִקין ֶר ׁ ֶשת ִצנּוֹ רוֹ ת ֲח ָד ׁ ָשה ְל ֵמי־ ׁשוֹ ְפ ִכין ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ַההוֹ ָצאוֹ ת ָהי ּו ַרבּ וֹ ת- ,ה ְח ַלט
ָה ִר ׁ
ְל ַח ֵ ּיב ֶאת ַ ּב ֲ' ֵלי ַה ָ ּב ִּתים ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ְשכוּנָ ה ְל ִה ְת ַח ֵּלק ַ ּבהוֹ ָצאוֹ ת ְל ִפי ִמ ְס ּ ַפר ַהדִּ ירוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשו ָּתםָ .היָ ה ׁ ָשם
יש ָא ִמיד ַא ְך ַק ְמ ָצן -מ ְפ ָלג ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ ָהי ּו ׁ ָשלֹש 1דִּ ירוֹ ת ַ ּב ּ ׁ ְשכוּנָ הִ ,ה ְת ַר ֵ'ם
ּתוֹ ׁ ָשב ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ִא ׁ
ַ'ל ָּכ ְך ׁ ֶשהוּא נֶ ֱא ָלץ ְל ׁ ַש ֵּלם ְסכוּם ָּגדוֹ ל ְלהוֹ ָצאוֹ ת ַה ְת ָקנַ ת ַה ִּצנּוֹ רוֹ תְ .ל ַט ֲ'נָ תוֹ ָהיָ ה ִמן ָה ָראוּי ְל ַח ֵּלק
ֶאת ַההוֹ ָצאוֹ ת ְל ִפי ִמ ְס ּ ַפר ַה ּתוֹ ׁ ָשבִ ים וְ לֹא ְל ִפי ִמ ְס ּ ַפר ַה ָ ּב ִּתים ,וְ ֶאת ִחצָּ יו ִה ְפנָ ה ְּכ ַל ּ ֵפי ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן
אש ּות יִ ּסוּד ַה ּ ׁ ְשכוּנָ ה ַה ֲח ָד ׁ ָשהּ ְ .ב ַא ַחד ַה ָ ּי ִמים ּ ָפגַ ׁש
ַ ּב ֲה ַר"ןֶ ,א ָחד ִמ ַ ּי ִּק ֵירי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ּוגְ אוֹ נֶ ָ
יהֶ ׁ ,ש ָ' ַמד ְ ּב ָר ׁ
ַה ָּלה ֶאת ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן ַ ּב ּ ׁש ּוק ,ו ֵּמרֹב ַּכ ֲ'סוֹ ֵה ֵחל ְל ָח ְרפוֹ ו ְּלגַ דְּ פוֹ ַ'ל ׁ ֶש ָ' ָליו ְל ׁ ַש ֵּלם ּ ִפי ׁ ְשלֹ ָש1ה ֵמ ָה ֲא ֵח ִרים.
ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן ָ' ַמד וְ ֶה ֱאזִ ין ְל ִדבְ ֵרי ַה ִּגדּ ּו ִפיםְּ ,כ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵחז ְ ּב ֶפ ֶל ְך ַה ּ ׁ ְש ִת ָ
יקהּ ,ו ְכ ַד ְר ָּכם ׁ ֶשל ַה ֶּנ ֱ' ָלבִ ים
יש ִּכי ֵאין ָא ָדם נִ ְת ּ ָפס ְ ּב ַצ ַ'ר ַּכ ְס ּפוֹ ְ .ל ַא ַחר ׁ ֶש ִּכ ָּלה ַה ָּלה ֶאת דְּ בָ ָריו,
וְ ֵאינָ ם עוֹ ְל ִביםִ ,ל ֵּמד זְ כוּת ַ'ל ָה ִא ׁ
ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן ְ ּב ַד ְרכּ וֹ ְּכ ִא ּל ּו לֹא ֵא ַרע ְמא ּו ָמהֶ .א ָּלא ׁ ֶש ִאם ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן לֹא יִ ֵחס ְל ָכ ְך ֲח ׁ ִשיבוּתָ ,היוּ
יש ,וְ ָרא ּו ְ ּב ֵ'ינֵ ֶ
ׁ ֵשם עוֹ בְ ִרים וְ ׁ ָשבִ ים ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְמע ּו ְ ּב ַפ ָּלצוּת ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ֵחרו ִּפים ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
יהם ֶאת ַה ׁ ְש ּ ָפ ָלתוֹ
י'ה ְל ָאזְ נָ יו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ָשא ּול ַח ִ ּיים
יש ַמ ֵהר ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּג ָ
ׁ ֶשל ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן ַה ַּנ ֲ' ָרץַ .ה ּ ׁ ְשמו ָּ'ה ִה ְת ַּג ְל ְּג ָלה ִח ׁ
ּ
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הו ְּר ִביץ ִמדּ וֹ ְ ּברוֹ בְ נָ הֶ ׁ ,ש ִּכ ֵהן ְּכ ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל ׁ ְשכוּנַ ת ֵ
ׁ
ׁ
ילה ַ'ל ֶח ְטאוֹ ֶה ָחמ ּור .עוֹ ד ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם נִ ְת ַא ְּספ ּו ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ַה ּ ׁ ְשכוּנָ ה
יב ֵּק ׁש ְמ ִח ָ
יפה ָ ּב ַר ִ ּבים וִ ַ
ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל נְ זִ ָ
י' ַה ְמנ -דֶּ ה ְּכ ׁ ֶשהוּא ֲחלוּץ־נַ ֲ' ַליִ ם,
ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת 'יְ ׁשוּעוֹ ת יַ ֲ'קֹב' ׁ ֶש ִּנבְ נָ ה ְ ּב ֶמ ְר ַּכז ַה ּ ׁ ְשכוּנָ ה ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּג ַ
ימה ,ו ְּבקוֹ ל בּ וֹ ִכים
ִה ְת ַר ֵחק ִמ ֶּמ ּנ ּו ַה ָּק ָהל ְּכ ֵדי ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ַּכדִּ יןְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָ' ָלה ַה ָּלה ַ'ל ַה ִ ּב ָ
ילהַ .ה ֶּנ ֱא ָס ִפים ֵה ֵח ּל ּו
ִה ְת ַּודָּ ה ַ'ל ַמ ֲ'שֵׂ ה ּו ַה ַּמ ְח ּ ִפיר ְלבַ ּזוֹ ת ַּת ְל ִמיד־ ָח ָכם -מ ְפ ָלג ,ו ִּב ֵּק ׁש ַר ֲח ִמים ו ְּמ ִח ָ
י' אוֹ תוֹ יוֹ ם
ָלת ּור ַא ַחר ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן ַ ּב ֲה ַר"ןֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְּל ַמ ְר ֵ ּבה ַהצַּ ַ'ר ִה ְת ָ ּב ֵררִּ ,כי ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן ְּכ ָלל לֹא ִה ִּג ַ
ְלבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ְשכוּנָ הֶ ׁ ,ש ֵּכן ַאף לֹא ָח ׁש ִּכי ֵאי־ ִמי ּ ָפגַ ע בּ וֹ  .זְ ַמן־ ָמה ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ׁ ָש ַמע ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן
יהם עוֹ בְ ִרים
ישּ ַ .בדֶּ ֶר ְך ִה ְת ַל ְּקט ּו ֲא ֵל ֶ
ֶאת ַה ִּמ ְת ַר ֵח ׁש ,ו ִּמ ָ ּיד יָ ָצא ִעם ַּכ ָּמה ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ֶאל ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
יש וְ לֹא יָ ַדע ֶאת־נַ ְפ ׁשוֹ  .או ָּלם ִל ְפ ִל ָ
וְ ׁ ָשבִ ים ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּג ָ
י'ה ַה ֲחבו ָּרה ְל ֵביתוֹ ׁ ֶשל ַה ָּלה ,נִ בְ ַהל ָה ִא ׁ
יאתוֹ
יצד ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן ִמ ְתדַּ ּ ֵפק ַ'ל־דַּ ְל ּתוֹ  ,ו ְּבקוֹ ל בּ וֹ ִכים הוּא אוֹ ֵמרַ " :הכּ ֹל ֵא ַרע ְל ָך ִ ּבגְ ָל ִליֲ ,אנִ י ָא ׁ ֵשם
ָר ָאה ֵּכ ַ
ישִ .ה ְת ַמ ֵּלא ַה ָּלה ְ ּב ִרגְ ׁ ֵשי
ְ ּב ָכ ְך ׁ ֶש ִה ְת ַ ּב ֵ ּז ָ
ית ַה ּיוֹ ם ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת" ,ו ִּמ ָ ּיד ִ ּב ֵּק ׁש ֶאת ְמ ִחי ָלתוֹ ׁ ֶשל־ ָה ִא ׁ
יש ׁ ָש ַקל ְליָ ָדיו ֶאת ָּכל ַה ְּסכוּם ַה ִּנ ְד ָר ׁש ְל ַה ְת ָק נַ ת
ַה ֲ' ָר ָצה ֵא ָליו ,וְ ַר ִ ּבי זַ ְל ָמן לֹא זָ ז ִמ ּ ׁ ָשם ַ'ד ׁ ֶש ָה ִא ׁ
ֶר ׁ ֶשת ַה ִּצנּוֹ רוֹ ת ַה ֲח ָד ׁ ִשים ַ ּב ּ ׁ ְשכוּנָ ה ,ו ֵּמ ָאז נַ ֲ'שָׂ ה ַא ַחד ַה ּתוֹ ְמ ִכים ַה ֶּנ ֱא ָמנִ ים ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ְשכוּנָ ה ַה ִּמ ְת ּ ַפ ַּת ַחת.

מ ְט ָ ם
ֵ ץ ֶא ֶרז ְו ֵאזוֹ ב ו ׁ ְּשנִ י תוֹ ָל ַ ת

)יט ,ו(

ָה ֶא ֶרז הוּ א ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ָּב ִא ָילנוֹ ת וּ ְל ָּמתוֹ ָה ֵאזוֹ ב ה ּוא
ַה ָּק ָטן ׁ ֶש ַ ּבצּ וֹ ֵמ ַחְ ׁ ,שנִ י ַה ּתוֹ ַל ַ ת מ ְר ָּכב ִמחוּ ט ׁ ֶש ָ שׂ ּוי
ִמצֶּ ֶמר ׁ ֶש ַ ל־ ַ ּג ֵּבי ַה ֶּכ ֶבשׂ ַה ָּגדוֹ ל ְוהוּא ָצב ּו ַ ְּב ַדם
ּתוֹ ַל ַ ת ׁ ֶש ִהיא ַה ְּק ַט ָּנה ׁ ֶש ְּבעוֹ ַלם ַה ַחיְ ,ל ַל ּ ֶמ ְד ָך ַ ל
ֶה ָח ְמ ִר ּי ּות ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ִמ ָּק ָטן וְ ַ ד ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ִתיד
ְל ִה ְת ַּכ ּלוֹ ת ְּכמוֹ ַה ּ ָפ ָרה ָה ֲאד ָּמה ָ ּב ֵא ׁש ,וְ ל ֹא יִ ָּו ֵתר ִמ ּ ֶמנּ וּ
רוּחנִ יִּ ,כי ַהדָּ ם ה ּוא
ֶא ָּלא ַהדָּ ם ׁ ֶשהוּא ַה ֵח ֶלק ָה ָ
ַה ֶּנ ֶפ ׁשּ ,תוֹ ָרה ו ַּמ ֲ שִׂ ים טוֹ ִבים ִּב ְל ַבדְ .ו ָל ֵכן מ ְט ֶ ֶמת
ֵּת ַבת וְ ִה ׁ ְש ִל ְ
יך ְ ּב ַט ַ ם זָ ֵקף ָּגדוֹ לְ ,ל ַר ֵּמז ׁ ֶש ּל ֹא דַּ י ְּב ָכ ְך
ׁ ֶש ַ ּי ְכנִ יס ְ ּבנַ ַחת ֶאת ֵ ץ ָה ָא ֶרץ וְ ָה ֵאזוֹ ב ו ׁ ְּשנִ י ַה ּתוֹ ַל ַ ת
ְלתוֹ ְך ָה ֵא ׁשֶ ,א ָּלא ָצ ִר ְ
יכם ְלתוֹ ָכ ּה ְּב ָחזְ ָקה,
יך ְל ַה ְׁש ִל ָ
יח ַ ד ַּכ ּ ָמה ָּבזוּי ַה ֵח ֶלק ָה ַא ְר ִצי וְ ֶה ָח ְמ ִרי,
ְלהוֹ ִכ ַ
ׁ ֶש ָ ָליו נֶ ֱא ַמר וּ מוֹ ַתר ָה ָא ָדם ִמן־ ַה ְ ּב ֵה ָמה ָאיִ ן) .דיוקים(

ַו ִ ּי ׁ ְש ַלח ַמ ְל ָא ְך ַו ֹֽ ּי ִצ ֵאנ ּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם

)כ ,טז(

יֵ ׁש ְל ַה ְפ ִסיק ְמ ַ ט ְל ַא ַחר ֵּת ַבת ַמ ְל ָא ְךִּ ,כי ַה ַּכ ָּונָ ה
ׁ ֶש ַה ּ ַמ ְל ָא ְך נִ ׁ ְש ַלח ְּכ ֵדי ַל ֲ שׂ וֹ ת ָהאוֹ תוֹ ת ,וּ ַב ֵּתבוֹ ת
יאנוּ ) .איש מצליח(
וַ ֹֽ ּי ִצ ֵאנ ּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם ַה ַּכ ָּונָ ה ַלה' ׁ ֶשהוֹ ִצ ָ

א ָה ָ ( ם ֶאל־מ ׁ ֶ&ֹשה
ַו ָ ּי ֹב %

)כא ,ז(

שה
מֶ.
ְ ּב ַט ֲ ֵמי ַק ְד ָמא וְ ַאזְ ָלאִּ ,כי ִס ַּבת בּ וֹ א ָה ָ ם ֶאל ֹ
ָהיְ ָתה לוֹ ַמר ָח ָטאנ ּו ,וְ ִה ִּגיע ּו ַל ֲה ָבנָ ה זוֹ ְל ַא ַחר
יהם וְ זָ ְכר ּו ֵמ ַאיִ ן ָּבא ּו וּ ְל ָאן ֵהם
ׁ ֶש ּ ִפ ׁ ְש ּ ְפ ׁש ּו ְ ּב ַמ ֲ שֵׂ ֶ
וּבא ּו ו ְּל ָאן ֵהם אוֹ זְ ִלים
יכן ִה ְקדִּ ימ ּו ָ
הוֹ ְל ִכיםֵ ,מ ֵה ָ
וּבה ׁ ְש ֵל ָמה) .להניח ברכה(
וְ הוֹ ְל ִכיםְ ,ו ָל ֵכן ׁ ָשב ּו ִּב ְת ׁש ָ

מ ְד ָ ּג ׁש
ֵא ֶפר ּ ָפ ָרה ֲאד ָּמה ְמכ ֶּנה ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה " ֵמי נִ דָּ ה" דְּ ַהיְ נ ּו ֵמי
זְ ִר ָיקהַ " ,ח ּ ָטאת ִהוא" ְ " -ל ׁשוֹ ן ִח ּטוּי ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ "
ְּכ ֵפרו ּׁש ַר ּ ׁ ִש"יְ ,ו ַכ ֶ ּנ ֱא ַמר ָּכאן "הוּא יִ ְת ַח ּ ָטא־בוֹ " ְּב ִבנְ יַ ן
ִה ְת ּ ַפ ֵ לְ " ,ו ִח ּ ְטאוֹ " ְ ּב ִבנְ יַ ן ּ ִפ ֵ ל .וְ ִה ּפו ְּך ַמ ׁ ְש ָמעוּ ת יֵ ׁש
ָּכאןֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ּ ׁש ֶֹר ׁש ָח ָט"א ַמ ׁ ְש ָמעוּתוֹ ְּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל
מוּבן ׁ ְש ִל ִילי ׁ ֶשל חוֹ ֵטאְ ,ו ַאף ֶה ְח ִטיא ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש
ְּב ָ
ְּב ַמ ׁ ְש ָמעוּת ֶׁשל ַמ ְח ִטיא ֶאת ַה ַּמ ּ ָט ָרהֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִ ּב ְל ׁשוֹ ן
ַה ּק ֶֹד ׁש יֶ ׁ ְשנָ ה ּתוֹ ָפ ָ ה מ ְפ ָל ָאה ׁ ֶשל ַמ ׁ ְש ָמעוּת ֲהפ ּו ָכה
ִמ ּ ׁש ֶֹר ׁש זֵ ֶהה .דָּ ָבר דּ וֹ ֶמה ְל ָכ ְך הוּא ַּב ּ ְפ ָ ִלים ְל ׁ ָש ֵר ׁש
קר נָ ט ּו ַ ְ ,ו ַה ּ ֵׁשנִ י
ישָ ,ה ִר ׁ
ּו ְל ַה ְׁש ִר ׁ
אשוֹ ן ַמ ׁ ְש ָמע ּותוֹ ַל ֲ ֹ
ְל ַה ְכנִ יס ׁש ֶֹר ׁש ,וְ ָכ ְך ַּגם ָח ָטא הוּא ַה ׁ ְש ָר ׁ ַשת ַה ֵח ְטא,
יתה ַ ל־יְ ֵדי
וְ ִח ּטוּי ה ּוא ִס ּלוּ קוֹ ָּ .כ ְך ַ ּגם ְס ִק ָילה ִהיא ִמ ָ
זְ ִר ַיקת ֲא ָבנִ ים ְּכמוֹ " ִּכי־ס ַּקל נָ בוֹ ת"ּ ,ו ְל ַס ֵּקל ֲא ָבנִ ים
ית ִּסיר ָֹתיו ְל ַד ּ ׁ ְשנוֹ "
ּ ֵפרו ּׁשוֹ ִס ּלוּק ָה ֲא ָבנִ ים ,וְ ֵכן "וְ ָ שִׂ ָ
יש ְעיָ ה הוּ א
ארה" ִ ּב ַׁ
הוּא ִס ּלוּ ק ָה ֵא ֶפר ,וְ ֵכן " ְמ ָס ֵ ף ּפ ָ
ִס ּלוּ ק ָה ֲ נָ ִפיםְ ,ל ּ ַמת ְס ִעיף ְּב ַמ ׁ ְש ָמע ּות ׁ ֶשל ּ ִפצּ ּול.

ְממ ָּלח

ִא ְת ַרע ַמ ָּזלוֹ ִׁ ֶשל ַ ּב ַ ל ָ'ה ֵרי ְבשָׂ ִמים' ִמ ּ ְפ ָרגָ ה ּ ַפ ְרוַ ר
וַ ְר ׁ ָשה ,וְ ִה ְת ַק ֵ ּים בּ וֹ ַה ּ ָפסוּ ק ' ֵ זֶ ר ְּכנֶ גְ דּ וֹ ' ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ  ,וְ זוֹ
ׁ ֶשנּ וֹ ֲ ָדה ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְּכ ֵ זֶ רָ ,ה ְפ ָכה ִל ְהיוֹ ת ְּכנֶ גְ דּ וֹ ְ .ל ִע ִּתים
יש־ ַמ ָּזלוֹ ַ ,א ְך זוֹ ׁ ֶש ָהיְ ָתה
ָהיָ ה ִמ ְת ַר ֵ ם ְּכנֶ גְ דָּ ּה ַ ל ִּב ׁ
ַּב ֲ ַלת ָל ׁשוֹ ן ׁ ְשנ ּונָ הָ ,היְ ָתה ְמ ׁ ִשי ָבה לוֹ ָמנָ ה ַא ּ ַפיִ ם.
ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ח ַּקת ָא ַמר ָל ּה ּ ַפ ַ ם" :ל ֹא ְל ִח ָ ּנם מו ָּבא ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
ִּכי ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ָא ְמר ּו 'נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ָק ָצה ַּב ֶּל ֶחם
ַה ְּקל ֵֹקל'ֶ ׁ ,ש ֵּכן ֵּתבוֹ ת ֵא ּל ּו נוֹ ָט ִריקוֹ ן נְ ֵק ָב"ה ,וְ ַכ ָּונָ ָתם
ָהיְ ָתה ְל ִה ְתאוֹ נֵ ן ַ ל נְ ׁשוֹ ֵת ֶ
יהם"ֵ ...ה ׁ ִש ָיבה לוֹ ַר ְעיָ תוֹ
יצד ׁ ָש ַכ ְח ָּת ׁ ֶש ַהדְּ ָב ִרים
וּב ּהַ " :ל ְמ ָדן ׁ ֶש ְּכמוֹ ְת ָך! ֵּכ ַ
ִמ ֵּנ ּה ֵ
יש = ַ ּב ַ!ל(...
ַה ָּלל ּו נֶ ֶא ְמר ּו ַ ל ַהָ ּ -מן"?! ) ַמאן ְ ּב ִא ִיד ׁ

"זֹאת ח ַ ּקת ַה ּתוֹ ָרהְ ...ויִ ְקחוּ ֵא ֶל ָ
ימה" ַ -אף ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ָׁשה ָמ ָצאנוּ ֶאת ַה ָּד ָבר ַה ּמ ְפ ָלא ְו ַה ְמנ ָ ּגד ֶׁש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָפ ָרה ֲאד ָּמה
יך ָפ ָרה ֲאד ָּמה ְּת ִמ ָ
ְ
ְו ָכמוֹ ָה ַאף ִהיא ְמ ַט ֶה ֶרת ְט ֵמ ִאים וּ ְמ ַט ֵּמאת ְטהוֹ ִריםִ .אם זָ ָכה  -נַ ֲ שֵׂ ית לוֹ ַה ּתוֹ ָרה ַסם ַח ִ ּייםְ ,ו ִאם ל ֹא זָ ָכה  -נַ ֲ שֵׂ ית לוֹ ְל ֵה ֶפךַ ,חס ְו ָׁשלוֹ ם) .רבי דוד מלעלוב(

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
יוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות ובשפע

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

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

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

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

נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אקבאל בת נושפארין שירה שילת בת אורלי
תמר פורטונה בת מיסה רפאל משה בן רחל
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
אליהו בן מאיה
שלו בן מזל פחימה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה רחל בת זוהרה
שאול בן סילביה
מישא אסתר בת זהרה
בנימין בן יקוט
עינת בת רחל ברכה
יצחק בן פנינה
רינת רחל בת עפרה
יצחק בן רבקה
רחל ברכה בת פדילה דליה
קסנש בת דגטו
רונית בת סבריה
ר' אליעזר בן עטיה
יצחק בן חנון
ז' תמוז תשע"ז
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פרשת חקת
הפטרה" :ויפתח הגלעדי" -שופטים י"א

ר"ת

כניסה

יציאה

י"ם

19:14

20:26

ת" א

19:32

20:24

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

ח ַ
ּפ ָר ַ
ׁשל ִ
ּקת – ִ
מ ְרי ָם
ית ָ
מ ָ
ָ
תּה ֶ
ׁשת ֻ

"וַ ֵּיׁשֶ ב הָ עָ ם ּב ְָק ֵדׁש וַּתָ מָ ת ׁשָ ם מִ ְריָם ו ִַּתּקָ בֵר
מדוע נאמר "שם" ב' פעמים? הלא די היה
לומר" :ותמת מרים ותקבר"?
ידוע כי ג' רועים היו אז לישראל :מרים ,אהרון
ומשה .ומיתת אהרון הייתה משונה בזה ,שלא
ראה איש מהקהל את מיתתו ,עד שירדו משה
ואלעזר מן ההר ואמרו לכל ישראל" :אהרון
מת" .ולא האמינו להם בני ישראל עד שראו
את מלאכי השרת נושאים את מיטתו
באוויר .אבל את מקום קבורתו של אהרון ידעו
בני ישראל כפי שראו במערה בהר ההר.
בשעת פטירתו של משה היה ההיפך ,הכול
ראו את מיתתו ,אבל לא ידע איש את קבורתו,
ולפיכך הדגיש הכתוב לעניין מרים אחותם:
"ותמת שם מרים" -בתוך עמה" -ותקבר שם"-
במקום ידוע לכול .לא נעלמה מיתתה ,כמו
אצל אהרון ,ולא נעלם מקום קבורתה ,כמו
אצל משה.
ובזה אפשר לתרץ קושיה ידועה :מדוע בכו
בני ישראל על מיתת אהרון וכן על מיתת
משה ולא בכו על מיתת מרים ,שבזכותה
היה להם מים במדבר ,ובמצרים הייתה מצלת
את הבנים מידי המצרים ,ולא נאמר במיתתה,
שבכו אותה בני ישראל ,כנאמר באהרון
ומשה?
מהניסיון יודעים אנו ,שקשה מאוד לבכות על
אדם זקן ושבע ימים ,ורגילים לומר "הלוואי
ונזכה להאריך ימים כמותו" .נמצא שמרים,
אהרון ומשה האריכו ימים מאד ,וממילא היה
קשה לבכות עליהם.

 21:21אבל יש ,שגם מיתת זקן מופלג עושה רושם
 21:18גדול עד כדי הורדת דמעות כנחל ,והיינו אם

חיפה

19:35

20:27

21:22

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

19:32

20:23

21:18

לאליהו ניזרי בן ימנה
וגלית בת מסודי

פניני עין חמד |

רפואה שלמה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס
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ולילד אורי חיים בן שלי

ׁשָ ם" )במדבר כ ,א(

יש איזה שינוי טרגי במיתתו .וזה קרה במיתת
אהרון ,שלא מת כדרך כל הארץ ,שבני אדם
מבקרין אותו ועומדים על יציאת נשמתו ,אלא
שעלה אל הר ההר עם משה ואלעזר ,עלו
שלשה וירדו שניים ,והודיעו אהרון מת ונקבר.
מיתה בלתי רגילה כזאת הרעישה את כל
ישראל ,ויבך העם בכיה גדולה .זה אומר צר לי
מאוד שלא לקחתי ברכת פרידה מהכהן הגדול
הדומה למלאך ,וזה אומר ,אוי לי שלא גמלתי
חסד לצדיק הזה "ויבכו את אהרון ל' יום כל
בית ישראל".
וכן במשה ,אף שראו במו עיניהם את מיתתו
ובירך אותם לפני מותו .אבל בשעה שעשו
הכנות גדולות להלווייתו וקבורתו והנה לקח
אותו ה' "וַּיִקְ ּב ֹר א ֹתֹו ַבּגַי ּבְאֶ ֶרץ מֹוָאב מּול ּבֵית
ּפְ עֹור ו ְֹלא י ָדַ ע אִ יׁש אֶ ת קְ ב ָֻרתֹו )דברים לד ,ו(".
וגם מיתה בלתי רגילה כזאת  -ללא קבורה,
הרעידה את מיתרי הלב והביאם לידי בכי
ואנחה "ויבכו בני ישראל את משה בערבות
מואב ל' יום".
אולם אצל מרים מתה ונקברה כדרך כל הארץ
"ו ַּתָ מָ ת ׁשָ ם מִ ְרי ָם ו ַּתִ ּקָ בֵר ׁשָ ם )במדבר כ ,א(" -לעיני
כל ישראל ובמקום ידוע לכל .מפני שהייתה
מופלגת בזיקנה ונקברה כדרך כל הארץ ,לא
עשתה מיתתה רושם על ישראל .ורמז לדבר
למניעת בכי על פטירתה ,שנאמר תיכף "ו ְֹלא
הָ י ָה מַ י ִם לָעֵ דָ ה )במדבר כ ,ב(" -לא נמצאו דמעות
בעיני העדה.
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 ֲ

ּׁשּולי גֹוי ִם ֵ -
ֵ
ּבִ
חלֶ ק ח'

ההלכות מוקדשות לעילוי נשמת משה בן גורג'יה ז"ל
באלו מקרים יש להקפיד לבל נגיע לבישולי גויים?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
הניח ישראל תבשיל על גבי שלהבת אש נמוכה ,או על גבי גוף חימום בחום נמוך ,וזמן בישולו ארוך ,ובא הגוי והגביה את
האש וקיצר את זמן הבישול ,התבשיל מותר .מקורות :שו"ע )שם ס"ו(.
אולם ,אם ללא הסיוע של הגוי המאכל לא היה מתבשל שליש בישולו ,המאכל נאסר .מקורות :שו"ע )שם ס"י(.
איסור בישולי גויים שייך אף כאשר המאכלים מתבשלים על ידי עוזרת הבית ]גויה[ השכורה לו .מקורות :מרן בבית יוסף )יו"ד
סימן קיג( אסר אף בשפחות ועבדים ,הקנויים לנו למעשה ידיהם ,שמצווים על שביתתם .וכן פסק בשו"ע )שם ס"ד( בשם יש אומרים בתרא .ואף
שהרמ"א )שם( מקל ,דאין איסור בישולי עכו"ם בשפחות ,כתבו האחרונים ,דהיינו דווקא בשפחות הקנויות לנו דליכא קירבה כלל ,אולם בזמננו,
שאינם אלא שכירים ואינו מצווה על שביתתן ,אסור.
וכתב הפרי חדש )שם אות ט( דבכהאי גוונא ,שהם שכירים אף לי"א הראשון שהביא השו"ע אסור .ומ"ש הש"ך )סק"ז( להקל בשפחות
השכורות ,ראה בספר ההלכה במשפחה להגר"מ שטרנבוך )עמוד רג הערה מז( היינו ,דווקא שכורות לשנה ,משא"כ השפחות השכורות של
ימינו ,שיכולים לחזור בהן ולהתפטר מעבודתם אסור לכו"ע .וכ"כ בשו"ת ויברך דוד -הארפענס ח"א )יו"ד סימן צד( ,וכ"כ בספר דיני מאכלי
נכרים )פ"ד סק"ד( ,ובספר שושנת העמקים -בוחבוט ח"ד )עמוד שסג(.
גוי שבישל בכלי של ישראל מאכל כשר ,הכלי נאסר וצריך הגעלה גם כשהכלי לא בן יומו ואף שהוא כלי חסר .מקורות :שו"ע
)יו"ד סימן קיג סט"ז( כתב בסתם :הכלים צריכים הכשרה .ולכן כאשר באים ליתן הכשר במפעל שהכלים בלועים מבישולי גויים ,חובה מן הדין
להכשיר כדין את כל הכלים קודם השימוש .ובאופן שהיה ששים ]במאכל שאין בו בישול גוי[ כנגד האיסור ,לא נאסר הכלי כגון ,גוי שבישל ביצים
במים בכלי של ישראל והיה רוב מים כנגד הביצה מותר ,ש"ך )ס"ק כא( .וע"ע קובץ בית הלל )תמוז תשס"ז עמוד לה( .ומה שכתבנו אף שהכלי
אינו בן יומו כן כתב הרב כף החיים )שם סק"צ( ושכן דעת החכמת אדם )כלל סו(.

י ְִדיעַ ת ַ
ּתֹורה
ָ
ה
עד כמה רבותינו המיתו עצמם על לימוד התורה הקדושה  -זאת לא ניתן לתאר ולשער .להלן סיפור מופלא ,שבו ניתן ללמוד
מעט על שקידתם המופלאה של רבותינו :באחד הימים ,הוזמן מרן הרה"ג עובדיה יוסף זצוק"ל לחתונת בנו של ידידו ,הגאון
הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל ,בין המוזמנים נוכח גם הרב מאיר בראנדסדאפער זצוק"ל ,אב"ד "העדה החרדית" ,רבינו
המתין לעריכת החופה ,ומשום מה היו עיכובים .בראות רבינו ,שהחופה מתעכבת ,חפץ ללכת.
אמר לו הרב בראנדסדאפער" :אם כבודו חושש מביטול תורה ,הבה ונלמד יחד ,כעת אנו בחתונה של 'אבא שאול' ,בוא נצטט
את האימרות של 'אבא שאול' המופיעים בש"ס על הסדר" ,וכך עשו ,אימרה אחר אימרה ,רבינו אומר אימרה ,ואחריו ממשיך
הרב בראנדסדאפער את האימרה הבאה ,כך במשך כעשרים דקות ,עד שהרב ברנאסדאפער אמר אימרה ,ובא רבינו לומר
את האימרה הבאה.
אז עצר אותו הרב בראנדסדאפער ואמר לו ,שהוא דילג על אימרה אחת .אמר לו רבינו" :מחילה מכבודו ,אבל המהרש"א
אומר שם על המקום ,שזהו לא אבא שאול המצוי בש"ס אלא 'אבא שאול בן בטנית' ,ולכן דילגתי"...

הּז ַ
נִּצּול ַ
ְמן
פעם בעת שהתגורר מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל בתל אביב בשדרות רוטשילד ,כבה אור החשמל בחדרו ,ויצא למרפסת
ולמד לאור החשמל שבעמוד החשמל הקבוע ברחוב .והעיד שכן ירא שמים ,שהתגורר מעבר למדרכה ממול ביתו של מרן,
שראהו עומד רכון על הספר במשך מספר שעות ,וכאשר התעורר השכן להתפלל ותיקין ,מצא את מרן עדיין באותה תנוחה
ובעומק העיון בספר שבידו ,שכן ביקש לנצל כל רגע ורגע.
באחד הבקרים התעורר מרן ,ושלא כמנהגו מיד נטל ידיו ובירך ברכות התורה ,ומיהר לספרייה לעיין בשו"ת הריב"ש .לשאלת
בניו על מה ולמה מיהר עם הקיצו לעיין בשו"ת הריב"ש ,סירב להשיב ,לאחר הפצרות סיפר להם ,כי בלילה התקשה בדברי
הריב"ש וראה סתירה בדבריו ,ועלה בדעתו ליישב כך וכך את דברי הריב"ש .וכאשר עלה על יצועו בא אליו בחלום
הריב"ש ,כאשר זקנו יורד על מידותיו ,ואמר לו" :אני רבי יצחק בר ששת ,תנוח דעתך ,שיישבת את הקושיה" ,וראה ,שאכן
דברי הריב"ש מיושבים היטב.
ׁשַ
הַ
מְ נּוי ִים
קְ ָּד ת הֶ עָ לֹון
לִ ׁשְ אֵ לֹות ּבַהֲ לָ כָה
לשאלות נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב
אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים ּפִ ְנחָ סִ י
052ּבְטֵ ל' 052-6329144

פניני עין חמד |

נִּתָ ן לְ הַ קְ ִּדיׁש אֶ ת הֶ עָ לֹון לְ עִ ּלּוי נִׁשְ מַ ת ,לִ ְרפּוָאה ׁשְ לֵ מָ ה ,לְ הַ צְלָ חָ ה ,זִּוּוג הָ גּון,
חֲ ז ָָרה ּבִתְ ׁשּובָה וכו" -נָא לִ פְ נֹות לְ לִ יאֹור בטל" 0504-115673
ּכְתֹבֶת הַ ּמַ עֲ ֶרכֶת :עֲ בּור לִ יאֹור עַ צְמֹון ,רח' הַ ּב ֹׂשֶ ם 26א ת.ד 83375 .מְ בַּׂשֶ ֶרת צִּיֹון .מִ ּקּוד 90805
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לְ ַקּבָלַ ת הֶ עָ לֹון חִ ּנָם ַ
ּבemail-
מִ ֵ
ידי ׁשָ בּועַ ׁ ,שְ לַ ח אֶ ת ּכְתֹובְתֶ ָך אֶ ל:
PnineEH@gmail.com
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ּכמַ לְ ָאכִים  -הָ ַרב מָ ְר ְּד ַכי טָ בֶרסְ ִקי מִ ָקא ְזמִ יר זצ"ל
אִ ם ִראׁשֹונִים ְ
הרה"ק הרב מרדכי טברסקי מקאזמיר זצ"ל -נולד בשנת ה'ת"ר ) .(1840בלדתו אמר
אביו ,כי זכה להמשיך לבנו את נשמת אביו הק' ר' מרדכי מצ'רנוביל ואת נשמת ר'
מרדכי מנשכיז .לאחר נישואיו שהה פרק זמן אצל שולחן חותנו ולאחר מכן חזר לטריסק
בצל אביו .אחר נישואיו נשאר סמוך על שולחן חותנו בעל ה'בית אהרן' בקארלין .בשנים
אלו התעלה מתוך קדושה וטהרה .לאחר שחזר לטריסק מצא את אביו חולה .וביקשו,
שיתפלל עבורו .והחל רבינו לבכות לבורא ,שירפא את אביו .והנה נגלה אליו בהקיץ ר'
מרדכי מנשכיז ואמר לו ,שלאביו תהיה רפואה שלמה מהשמים והראה באצבעו ואמר:
'והנה כאן עומד אליהו הנביא ,והוא עד בדבר' ובאותו רגע התרפא אביו.
תפילותיו לבורא היו מופלאות .סופר עליו ,כי תפילת העמידה שלו בלחש נמשכה
כשעתיים .כל ימיו התנהג בקדושה ובפרישות עצומה .מעולם לא ישן על מיטה והיה
מתנמנם בעמידה ,כשהוא נשען על קיר .בעל רוח-הקודש .רבים פנו אליו ונושעו.
בשנת ה'תרמ"ה ) (1885בעקבות הלשנה זדונית ,שלא הייתה ולא נבראה ,גזרה מלכות
רוסיה על רבינו ועל אחיו ר' מנחם נחום שיגלו מטריסק ומשם ברח לגלציה והתיישב
בנאראל שבפולין והחל לשמש באדמורו"ת .לאחר מכן השתקע בדומברובה במשך שבע
שנים ,עד שלאחר השתדלות רבה ניתנה לו רשות לחזור לפולין .לאחר פטירת אביו )ב'
תמוז ה'תרמ"ט  (1889נאספו אליו מרבית חסידי טריסק .תחילה התיישב בפאקשווניצא,
שם ישב לערך שלוש שנים ולהפצרת החסידים עבר לקאזמיר .שם ישב עד פרוץ
מלחמת יפן ורוסיה ובשנת ה'תרס"ה ) (1905עבר ללובלין .בפרוץ מלחמת העולם
הראשונה התגורר בעיר חמליק ולאחר מכן בעיר חלם .בשנת ה'תרע"ז שהה במקומות
הרחצה הסמוכים לקלץ .נפטר ביום שישי ח' תמוז תרע"ז ) .(1917באותו היום השמים
היו בהירים .אולם לאחר הטהרה התקדרו השמים וירדו ממטרים כבדים ,שלא נראו
כמותם .חי כ 77-שנים .ציונו בקלץ שבפולין.
סבא )מצד אביו( :ר' מרדכי )המגיד מצ'רנוביל ,בן ר' מנחם נחום מח"ס 'מאור עיניים'(.
סבא )מצד אמו( :ר' יעקב לייב מקאוולא )בן ר' מרדכי מנשכיז( .אביו :ר' אברהם )המגיד
מטריסק( .אמו :מרת ריקל .אשתו :מרת חנה )בת ר' אשר השני מסטולין ,בן ר' אהרון
מקארלין( .רבינו לא הותיר צאצאים אחריו .מספריו• :מאמר מרדכי

ס

יפר האדמו"ר מרחמסטריווקא )ירושלים( זצ"ל ששמע מהר"ר יהושע נחום רבינוביץ זצ"ל )נכד
ה'תפארת שלמה' מראדומסק( ,שאביו היה אב"ד והיה מקורב אצל רבינו ,ופעם כאשר היה עם אביו
בשבת קודש אצל רבינו ,ואחרי שתפילת מנחה בערב שבת ארכה כדרכה מספר שעות ,נכנס אחר
קבלת שבת לחדרו לפוש מעט על המטה ,ואז נכנסו לחדרו חשובי החסידים ,וגם הוא נכנס יחד עם
אביו ,והרה"ק החל לדבר על שר גדול אשר היה ידוע כשונא ישראל גדול ועשה הרבה צרות
ליהודים ,ואמר רבינו בלשון קדשו" :מה חושב הוא ,שאני ארשה לו להפיק זממו? באצבע האגודל
שלי אוציא את בני מעיו ממנו" ,בעת דיבורו עשה עם האגודל תנועה כתוחבו לתוך קרבי השר ומוציא
מעיו ממנו ,הדברים היו לפלא.
ביום ראשון בבוקר כשהופיעו העיתונים ,ובהם הובאה הידיעה ,שהשר ההוא רכב על סוסו בליל
שבת קודש ופתאום נטרפה דעת הסוס והחל להשתולל ,וייפול השר מעליו ,ובהיותו מושכב על הארץ אין אונים ,תחב הסוס את פרסתו
לתוך בטנו של השר וקרע את בני מעיו ,נוכחו כולם לדעת ,שהיה זה בזמן שהרה"ק דיבר כך בחדרו ,כן יאבדו כל אויביך ה'.

ס

יפר רבינו כי בהיותו כבן שמונה שנים היה פעם אחת עם אביו ,ר' אברהם המגיד מטריסק בברית מילה ,וראה בעת שהיה אביו סנדק
שישב לידו איש זקן ,ושאל לאביו" :מי הוא הזקן היושב אצלך?" ,והשיב לו" :הרי הוא אליהו הנביא זכור לטוב!" .וציווה עליו ,שייקח גם הוא
כיסא וישב ליד אליהו הנביא.

ס

יפר ר' יעקיל מפראמפאל בקראקא על איש אחד ,שהיה לו ילד חולה מאוד רח"ל ,ואותו ילד נולד עם מים בגופו ,וכבר הוציאו הרופאים מים
מגוף הילד כמה וכמה פעמים ,אבל המים באו בחזרה ,וכבר באו המים וכיסו עיני הילד ,עד שלא היה יכול לראות ל"ע ,והתייאשו ממנו
הרופאים ואמרו שאין להם עוד שום תרופה .ואבי הילד נסע לדאמבראווה לרבינו ונתן לו פיתקא בבכייה ובקשה על הילד.
ענה לו הרה"ק" :ומה בכך ,שיש לילד מים? וכי על זה אין רפואה ח"ו? סעו לביתכם והשי"ת ישלח בקרוב רפו"ש לילד" ונסע לביתו ,וכשבא
לעיר רצו לקראתו בני העיר בשמחה וסיפרו לו כי באותו העת שהוא עמד בבית הרה"ק זי"ע בדאמבראווה ,פתאום התחילו לצאת מים מגוף
הילד ויצאו ממנו הרבה מים ,ואח"כ נתרפא הילד לגמרי.

ס

יפר הרה״ח ר' אלטר קרוק זצ"ל שפעם אחת בא לרבינו ילד ,שנעשה אילם ל״ע ,וציווה הרבי שיעמוד לידו בכל תפילות שבת-קודש,
ובמוצ״ש ביקש הרבי מר' אלתר שהיה לו חזקה להחזיק את נר ההבדלה ,שיוותר הפעם על חזקתו וייתן לילד להחזיק את הנר ,מסר ר'
אלתר את הנר ליד הילד ,ואחרי הבדלה פתח הרבי סידור ובהראותו את אותיות התפילה לפני הילד וציווה עליו לקרוא את הכתוב ,מיד פתח
הילד את פיו וקרא ,ומאז החל לדבר כאחד האדם.
פניני עין חמד |
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מ ִ
סירּות נֶפֶ ׁש
ְ
ישיבה חשובה בחו"ל הייתה נעזרת בתורמים ונדיבים על
מנת להחזיק את הישיבה ולומדיה ,כמו רבות מהישיבות
הקדושות .בישיבה זו היה גם כולל אברכים יראים ומתמידים
שהיו שקועים בד' אמות של הלכה וכל עולמם היה לימוד
התורה ועבודת המידות על אף מצבם הגשמי הדחוק.
פעמים היו רעבים ללחם ממש ,אך העונג שהיה להם בלימוד
התורה גבר על כל קושי ,וזכו הם שגם בני ביתם ,כשראו את
השמחה שקורנת מעיני אביהם היו מתחברים אליו ושמחים
על הזכות הנפלאה להיות משפחה של תורה ועבודת ה'.
מידי פעם ,כשהיה מגיע אחד הנדיבים לישיבה על מנת
לתרום היה ראש הישיבה יוצא איתו לסיור בהיכלי הישיבה
הקטנה והגדולה ,ובאולם כולל האברכים ,על מנת להראות לו
את מאות הבחורים והאברכים הלומדים בישיבה וממיתים
עצמם בעולמה של תורה.
לסיור זה היה מתלווה מזכיר הישיבה שתפקידו היה להסביר
לנדיב כמה עולה אחזקת הישיבה והחזקת האברכים וכו' ע"מ
שזה יוזיל מכיסו תרומה מכובדת להמשך הפעילות המבורכת
של ממלכת התורה הזו.
פעם אחת שמע אחד התורמים הגדולים של הישיבה
שכביכול אין בישיבה זו כל כך הרבה בחורים מצוינים,
ושהאברכים הלומדים בה אינם מתמידים כל כך .ושכולם חיים
על חשבון התורמים ,שחושבים ,שמדובר באברכים מיוחדים.
חלחל לשן הרע לליבו והוא החליט לבדוק את המצב לאשורו.
הוא החליט לבא בהפתעה ללא ידיעת הצוות והלומדים כדי
לבדוק מה נעשה בישיבה בזמן הלימוד ,וכך ידע האם מקום
זה הוא מקום תורה אמיתי או שמא רק כאשר יודעים שהוא
מגיע ,משתדלים להראות שכל מאות הבחורים שוקדים על
לימודם בכל שעות היום ,וחלק גדול משעות הלילה ,אבל
באמת אין הדבר כן.
החליט ועשה ...בשעת בוקר מאוחרת החנה מיודעינו את
רכבו המפואר ברחוב הסמוך לישיבה ועלה בגרם המדרגות
לעבר היכל הישיבה .כאשר פתח את דלת ביהמ"ד הוא עמד
נפעם נוכח מאות בחורים ,השקועים במלחמתה של תורה,
תוך עמל אמיתי ואינם מרימים עיניהם כלל לעבר פתח האולם
לראות מי הוא זה שנכנס.
מיד הבין ,שהטעו אותו המלעיזים על הישיבה ,והחליט לגשת
לעבר משרדי הישיבה לדבר עם ראש הישיבה ולהתנצל בפניו
על הלשון הרע שקיבל ולבשר לו ,שמעתה ייתן תרומה גדולה
יותר ,ממה שהיה רגיל לתת עד היום.
אך ליצר הרע דרכים משלו כדי למנוע מהאדם זכות נצחית
עולמית כזו ,וכאשר נכנס הנדיב למשרד ראש הישיבה ,מצא
כי דלתו סגורה למחצה .הוא פתח את הדלת ,כדי שראש
הישיבה יבחין בו ,ואכן ראש הישיבה ,שהיה באמצע שיחה
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
יצחק בן חנה שושני ז"ל

פניני עין חמד |

הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב יהודה בן טובה זצ"ל
שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
קונפטיה בת פורטונה ע"ה
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

לע"נ

תנצב"ה
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עם אחד האברכים ,הבחין בו אך סימן לו ,שימתין עד שהוא
יסיים לדבר עם האברך ,שנמצא אצלו .הנדיב שלא רגיל
להמתין לבעלי עסקים כמותו ,וקל וחומר לא לאדם שהוא
מחזיק לו את הישיבה ,התבונן באברך ,היושב ומשוחח בלימוד
עם ראש הישיבה ,וראה שהוא לבוש בבגדים פשוטים ביותר
ונעליו קרועות מעט ,וחשב לעצמו :אדם כזה יגרום לי לחכות?
הנדיב פנה למזכיר ,שישב במשרד ואמר לו בטון כעוס" :תאמר
לראש הישיבה ,שהוא הפסיד ב'גדול'" ועזב את המשרד .לאחר
מספר דקות סיים ראש הישיבה את הפגישה עם האברך ויצא
לקראת הנדיב ,שכבר עזב את הישיבה ואז שמע את ההודעה
הצורמת ,שהשאיר לו הנדיב אצל המזכיר.
ראש הישיבה חייך למשמע ההודעה ואמר למזכיר" :אדם זה
צריך להבין ,שבזכות אברך זה ,שיושב ולומד במסירות נפש
יש לו הצלחה בעסקיו" .המזכיר ,שהיה אדם פיקח ,אמר
לראש הישיבה ,שהוא כבר יטפל בזה בצורה היותר טובה.
בערב הלך המזכיר לבית הנדיב וביקש ממנו להתלוות אליו.
לאחר דין ודברים התרצה הלה להתלוות .הוא לקח אותו לאחת
השכונות הפחות מפוארות שבעיר והחנה את רכבו בסמוך
לאחד הבניינים ,הם הקיפו את הבניין הישן והתקרבו לעבר
החלון של קומת המרתף.
והנה הם מבחינים באותו אברך ,שהיה בבוקר במשרד ראש
הישיבה מסב עם ששת ילדיו ורעייתו סביב שולחן רעוע לאכול
את ארוחת הערב ,שכללה שלוש פרוסות לחם ועגבנייה אחת.
האב פורס את הפרוסות לקוביות קטנות ,עליהן הניח חתיכת
עגבנייה וחילק לכל ששת ילדיו תוך שהוא מספר להם בשמחה
סיפור מאגדות התלמוד ,וכולם יושבים קשובים לכל דבריו,
כשהבעת שמחה על פניהם.
בסיום 'הארוחה' קם הבן הגדול ואמר דבר הלכה על השולחן
והם ברכו ברכת המזון .כל אותו הזמן הנדיב והמזכיר מביטים
במה שקורה בבית האברך בלי להוציא מילה מפיהם .ואז פנה
המזכיר לאחור ואמר לנדיב" :כעת אתה יכול לחזור לביתך!"
הנדיב נכנס לרכב ,ואמר למזכיר" :סע לבית ראש הישיבה
בבקשה" .כשנכנסו לשם אמר לו הרב" :כאשר אברך כזה נכנס
לדבר איתי בלימוד ,אינני יכול להפסיקו ,גם בשביל תרומה
כספית ,גדולה ככל שתהיה ,הרי הוא עצמו מלמד אותי ,מהי
מסירות נפש בשביל תורה".
הנדיב התנצל והניח על שולחנו תרומה מכובדת עבור הישיבה,
ומעטפה נוספת עבור אותו אברך שלימד אותו מהם החיים
האמיתיים .בזכות מסירות הנפש של המשפחה כאשר הם
הגיעו לפרקם שילם העשיר בעבורם את כל הוצאות החתונה
מעובד מסדרת הספרים "אמונה שלמה" על חמישה חומשי תורה,
שערך ידידי ורעי ר' צבי נקר.
להשגת ספריו ,יש להתקשר 050-4124438
הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל ולד יחיא בן יוסף ז"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
סעידה בת תופחה ע"ה
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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בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ֻח ַ ּקת

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

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

תּוֹרה'
תּוֹרה'
יוֹם ִשׁ ִשּׁי ְל ֵס ֶדר 'זֹאת ֻח ַקּת ַה ָ
תּוֹרה" )יט ב(
"זֹאת ֻח ַקּת ַה ָ
ָ"דּא גְּ זֵ ַרת ַ
אוֹריְ ָתא" )אוּנְ ְקלוֹס(.
ְבּיוֹם ו'ֶ ,ע ֶרב ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשָׁ ,פּ ָר ַשׁת ֻח ַקּת ְשׁנַ ת ה"א ד'ָ ,ח ַשׁ אוֹר
מוּסים ְבּ ִס ְפ ֵרי ק ֶֹדשְׁ ,וּבתוֹכָ ם
עוֹלםֶ .ע ְשׂ ִרים וְ ַא ְר ָבּ ָעה ְקרוֹנוֹת ֲע ִ
ָה ָ
וּמ ַ
ֶא ֶלף ָ
הוּבלוּ
וּמ ָפ ְר ָשׁיוְ ,
אתיִ ם כִּ ְת ֵבי יָ ד נְ ִד ִירים ִמ ִסּ ְפ ֵרי ַה ַתּ ְלמוּד ְ
ֶאל ַהכִּ כָּ ר ַה ֶמּ ְרכָּ זִ ית ְבּ ָפּ ִריז וְ ָשׁם ָה ֳעלוּ ְבּ ַל ֲהבוֹת ֵאשׁ ַעל יְ ֵדי
ַהכְּ ָמ ִרים יִ ַמּח ְשׁ ָמם.
נוֹר ִאית זוֹ ְבּ ִת ְשׁ ָעה ְבּ ָאבְ ,בּ ִקינָ תוֹ
כֻּ ָלּנוּ ְמקוֹנְ נִ ים ַעל ְשׂ ֵר ָפה ָ
רוּפה ָב ֵאשׁ
"שׁ ֲא ִלי ְשׂ ָ
י"עַ :
בּוּרג זִ ַ
רוֹטנְ ְ
דוּעה ֶשׁל ַמ ֲה ָר"ם ֵמ ֶ
ַהיְּ ָ
בוּליִ ֶ ...א ְת ַמהּ ְלנַ ְפ ִשׁי
ִל ְשׁלוֹם ֲא ֵב ַליִ ַ ,ה ִמּ ְת ַאוִּ ים ְשׁכוֹן ַבּ ֲח ַצר זְ ַ
אוֹתי ֲא ֶשׁר ָא ְספוּ ְשׁ ָל ַליִ ֶ .אל תּוֹ
ֵאי יֶ ֱע ַרב ְל ִחכִּ י ָאכוֹלַ ,א ֲח ֵרי ְר ִ
ְר ָ
חוֹבהּ כְּ נִ ַדּ ַחת ,וְ ָשׂ ְרפוּ ְשׁ ַלל ֶע ְליוֹן ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ַאס ָלבֹא ְק ָה ַליִ ."
רוֹפא ְבּ ִס ְפרוֹ ִ'שׁ ֳבּ ֵלי ַה ֶלּ ֶקט'
ֵה ִעיד ַר ֵבּנוּ ִצ ְד ִקיָּ ה ֶבּן ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ָה ֵ
"מן ָה ַר ָבּנִ ים ֶשׁ ָהיוּ ָשׁם ָשׁ ַמ ְענוּ ֶשׁ ָעשׂוּ ְשׁ ִא ַילת ֲחלוֹם,
)סי' רסג(ִ :
בּוֹרא ,וְ ֵה ִשׁיבוּ ָל ֶהם' :וְ ָדא גְּ זֵ ַרת
ָל ַד ַעת ִאם גְּ זֵ ָרה ִהיא ֵמ ֵאת ַה ֵ
וּמאוֹתוֹ
תּוֹרה ִהיא ַהגְּ זֵ ָרהֵ .
וּפרוּשׁוְֹ :בּיוֹם ו' זֹאת ֻח ַקּת ַה ָ
אוֹריְ ָתא!'ֵ ,
ַ
ַהיּוֹם וָ ֵא ָילְ ק ָבעוּהוּ ַהיְּ ִח ִידים ֲע ֵל ֶיהם ְל ִה ְת ַענּוֹת בּוֹ ְבּכָ ל ָשׁנָ ה
תּוֹרה' וְ א ְק ָבעוּהוּ
וְ ָשׁנָ ה ְבּיוֹם ִשׁ ִשּׁי ֶשׁל ָפּ ָר ַשׁת 'זֹאת ֻח ַקּת ַה ָ
ימי ַהח ֶֹדשׁ".
ִל ֵ
הוֹסיף ְבּ ֵס ֶפר 'א ֶֹהל מ ֶֹשׁה' ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ ,כִּ י ָבּ ֻע ְב ָדּה
ְבּ ֶד ֶרַ אגַּ ב ִ
בוּע וְ א ְל ִפי ַהיּוֹם
תּוֹרה ֶשׁל ַה ָשּׁ ַ
ֶשׁ ָקּ ְבעוּ ַתּ ֲענִ ית זוֹ ְל ִפי ְק ִר ַיאת ַה ָ
ִמ ֵ
סוֹדהּ
ימי ַהח ֶֹדשׁ ֶשׁבּוֹ ֵא ְר ָעה ַהגְּ זֵ ָרה ,יֵ שׁ כְּ ֵדי ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ַעל ֶשׂגֶ ב ָ
תּוֹרה.
וּגְ ֻד ָלּ ָתהּ ֶשׁל ִמ ְצוַ ת ְק ִר ַיאת ַה ָ

וְ ָה ֵסר ָשׂ ָטן ִמ ְלּ ָפנֵ ינוּ ֵוּמ ַא ֲח ֵרינוּ
תּוֹרה" )יט ב(
"זֹאת ֻח ַקּת ַה ָ
לוֹמר ָמה ַה ִמּ ְצוָ ה
עוֹלם מוֹנִ ין ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
"ל ִפי ֶשׁ ַה ָשּׂ ָטן וְ ֻאמּוֹת ָה ָ
ְ
וּמה ַט ַעם יֵ שׁ ָבּהּ? ְל ִפיכָ  כָּ ַתב ָבּהּ ֻ'ח ָקּה' – גְּ זֵ ָרה ִהיא
ַהזֹּאת? ָ
ִמ ְלּ ָפנַ י וְ ֵאין ְלְ רשׁוּת ְל ַה ְר ֵהר ַא ֲח ֶר ָיה" ַ)ר ִשׁ"י(.
יש ָלן ִמ ְלּשׁוֹנוֹ ֶשׁל
ֶל ַקח נִ ְפ ָלא ָדּ ַרשׁ ַה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי ֵמ ִאיר ִמ ְפּ ִר ִימ ְ
ַר ִשׁ"י:
כָּ ִ היא ַדּ ְרכּוֹ ַה ֲה ַפכְ ַפּכָּ ה ֶשׁל ַה ָשּׂ ָטן ,הוּא ַהיֵּ ֶצר ָה ַרע; ִאם נִ גַּ שׁ
"מה
ָה ָא ָדם ַל ֲעשׂוֹת ִמ ְצוָ ה ְמ ַב ֵקּשׁ הוּא ְל ָהנִ יאוֹ ִמכָּ ְ בּ ַט ֲענַ תָ :
ַה ִמּ ְצוָ ה ַהזֹּאת?" – ֵאיזוֹ ֲח ִשׁיבוּת יֵ שׁ ְל ִמ ְצוָ ה ַק ָלּה ֶשׁכָּ זוֹ ִל ְפנֵ י
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא?! ,וְ ִאלּוּ ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ,כַּ ֲא ֶשׁר ִה ְתגַּ ֵבּר ַה ָלּה וְ ָע ָשׂה
ֶאת ַה ִמּ ְצוָ הְ ,מנַ ֶסּה הוּא ִל ְפגֹּם ָבּהּ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַמ ְח ֶשׁ ֶבת גַּ ֲאוָ ה
"מה ַט ַעם יֵ שׁ ָבּהּ!" – ֵאיזֶ ה ַט ַעם נִ ְפ ָלא יֵ שׁ ַל ִמּ ְצוָ ה
וּמ ַשׁ ְבּחוָֹ :
ְ
צוּמה ֶשׁ ִה ְתגַּ ַבּ ְר ָתּ וְ ִקיַּ ְמ ָתּ!
ָה ֲע ָ
גַּ ם ַה ְתּשׁוּבוֹת ִל ְט ָענוֹת ֵאלּוּ ְרמוּזוֹת ִבּ ְלשׁוֹנוֹ ֶשׁל ַר ִשׁ"י; ַעל ַה ַטּ ֲענָ ה
טּוֹען ַה ָשּׂ ָטן ק ֶֹדם ַה ִמּ ְצוָ הָ ,מה ֲח ִשׁיבוּת יֵ שׁ ָלהּ ,יֵ שׁ ַל ֲענוֹת לוֹ:
ֶשׁ ֵ
"אין
"גְּ זֵ ָרה ִהיא ִמ ְלּ ָפנַ י!" ,וְ ַעל ַמ ְח ֶשׁ ֶבת ַה ִה ְת ָפּ ֲארוּת ֶשׁ ְלּ ַא ֲח ֶר ָיהֵ :
ְלְ רשׁוּת ְל ַה ְר ֵהר ַא ֲח ֶר ָיה".
ַעל כָּ ַ אף ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ְבּכָ ל יוֹם ִבּ ְת ִפ ַלּת ַע ְר ִבית" :וְ ָה ֵסר ָשׂ ָטן
עוֹלםְ ,מנַ ע וְ ָה ֵסר ֵמ ָע ֵלינוּ ֶאת
וּמ ַא ֲח ֵרינוּ" – ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ִמ ְלּ ָפנֵ ינוּ ֵ
וּל ַא ֲח ֶר ָיה.
ַה ָשּׂ ָטן ַה ְמּ ַב ֵקּשׁ ְל ָהנִ ֵיאנוּ ִל ְפנֵ י ֲע ִשׂיַּ ת ַה ִמּ ְצוָ ה ְ
ִ'דּ ְב ֵרי ֵמ ִאיר'; ָ'רזָ א ְדּ ַשׁ ָבּת' פר' כִּ י ֵת ֵצא

תּוֹרה ִמנַּ יִ ן?
ְק ִר ַיאת ָפּ ָר ַשׁת ָפּ ָרה ִמן ַה ָ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ה' ֵלאמֹר ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
"זֹאת ֻח ַקּת ַה ָ

יוֹ ָמ
א ְדּ ִהלּוּלָ א -

ט' ְבּ ַתמּ
וּז ה'תשנ"ד

ימה" )יט כ(
וְ יִ ְקחוּ ֵא ֶליָ פ ָרה ֲא ֻד ָמּה ְתּ ִמ ָ
אוֹמ ִרים ֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת זָ כוֹר
ַבּ ֻ'שּׁ ְל ָחן ָערוּ) 'או"ח תרפה ז( ֵה ִביא" :יֵ שׁ ְ
אוֹריְ ָתא"ָ .א ְמנָ ם ָתּ ַמהּ ַה ָ'מּגֵ ן
קוֹר ָאם ִמ ְדּ ָ
וּפ ָר ַשׁת ָפּ ָרה ַחיָּ ִבים ְל ְ
ָ
תּוֹרה ִחיּוּב ִל ְקרֹא
)שׁם( ַעל ִשׁ ָיטה זוֹ ,וְ כִ י ֵהיכָ ן ָמ ִצינוּ ַבּ ָ
ַא ְב ָר ָהם' ָ
ָפּ ָר ַשׁת ָפּ ָרה?
בּוֹתינוּ ָה ַא ֲחרוֹנִ ים ֵה ִביאוּ כַּ ָמּה ְמקוֹרוֹת ֶא ְפ ָשׁ ִריִּ ים ְל ִמ ְצוָ ה זוֹ:
ַר ֵ
תּוֹרה ִהיא זְ כִ ַירת ַמ ֲע ֵשׂה
אַ .א ַחת ִמ ֵשּׁשׁ ַהזְּ כִ ירוֹת ֶשׁנִּ ְצ ַטוִּ ינוּ ָבּ ֶהן ַבּ ָ
ָה ֵעגֶ ל ,כַּ כָּ תוּב ְ)דּ ָב ִרים ט ז(" :זְ כֹר ַאל ִתּ ְשׁכַּ ח ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ְק ַצ ְפ ָתּ ֶאת
היַ בּ ִמּ ְד ָבּר"; ַא כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָאנוּ נִ ְמנָ ִעים ִמ ִלּ ְקרֹא ֶאת ָפּ ָר ַשׁת
ה' ֱא ֶ
עוֹרר ִק ְטרוּג ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל )מג"א ס ב(ְ ,ל ִפיכָ ִ תּ ְקּנוּ
ָה ֵעגֶ ל ,כְּ ֵדי א ְל ֵ
ָלנוּ ִל ְקרֹא ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ָפּ ָרה ֶשׁ ֻתּ ְקּנָ ה כְּ כַ ָפּ ָרה ַעל ֵח ְטא ָה ֵעגֶ לְ ,וּבכָ 
ָאנוּ ְמ ַקיְּ ִמים זְ כִ ָירה זוֹ.
]ל ַמּ ְל ִבּי"ם[ א ד
שׁוּ"ת ֲ'ערוּגַ ת ַהבּ ֶֹשׂם' או"ח כהְ ,בּ ֵשׁם ַה'יִּ ְשׂ ַמח מ ֶֹשׁה'; ַ'א ְרצוֹת ַה ַחיִּ ים' ַ

"א ֶשׁר ִצוָּ ה ה' ֵלאמֹר" ַאף
תּוֹרה וְ כָ ְת ָבה כָּ אןֲ :
בִ .מכָּ ֶ שׁ ָחזְ ָרה ַה ָ
קּוֹדם נֶ ֱא ָמר" :וַ יְ ַד ֵבּר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ַא ֲהרֹן
ֶשׁכְּ ָבר ַבּ ָפּסוּק ַה ֵ
ֵלאמֹר"ָ ,ל ַמ ְדנוּ ֶשׁ ַאף כְּ ֶשׁ ָבּ ְט ָלה ִמ ְצוַ ת ָפּ ָרה ,יֵ שׁ ִחיּוּב ְלדוֹרוֹת
תּוֹרה.
אוֹמ ָרהּ ִבּ ְק ִר ַיאת ַה ָ
ְל ְ
ָ'חכְ ַמת ַחיִּ ים' ]לגרי"ח זוֹנֶ נְ ֶפ ְלד[
עוֹלם" ְ)בּ ַפס' י
"ל ֻח ַקּת ָ
תּוֹרה ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוְּ :
גְ .שׁ ֵתּי ְפּ ָע ִמים כָּ ְת ָבה ַה ָ
ְוּב ַפס' יא(ָ ,ה ִראשׁוֹן ָבּא ְל ַל ְמּ ֵדנוּ כִּ י ַהזָּ ַאת ֵא ֶפר ָפּ ָרה ֵאינָ הּ ְתּלוּיָ ה
עוֹמד ַעל ִתּלּוֹ ,וְ ַאף ְל ַא ַחר ַה ֻח ְר ָבּן ִה ְמ ִשׁיכוּ
ִבּ ְהיוֹת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֵ
ְל ַהזּוֹת ַעל ַה ְטּ ֵמ ִאים .וְ ַה ֵשּׁנִ י ָבּא ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ַאף כְּ ֶשׁ ֵאין ָלנוּ ֵא ֶפר
עוֹלם".
"ל ֻח ַקּת ָ
ָפּ ָרה נִ ְק ְבּ ָעה ְק ִר ָיא ָתהּ ְ
ָ'ערוַּ ה ֻשּׁ ְל ָחן' או"ח תרפה ז

ֵאין ְבּיָ ֵדינוּ ַהיְּ כ ֶֹלת ְלכַ וֵּ ן ֶאת ַהכַּ וָּ נוֹת ָה ֲא ִמ ִתּיּוֹת ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה
ֶע ְשׂ ֵרהַ ,על כֵּ ן ָראוּי ֶשׁיְּ כַ וֵּ ן ָה ָא ָדם ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ַעל ַדּ ַעת ַהכַּ וָּ נוֹת
נוּה.
דוֹלה כְּ ֶשׁ ִתּ ְקּ ָ
וְ ַהסּוֹדוֹת ֶשׁכִ ּוְּ נוּ ַאנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
וְ ִהנֵּ הַ ,בּ ִמּ ְד ָרשׁ )במ"ר יט ו( ָ
הוּבא ֶשׁכָּ ָ א ַמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
"לֲ אנִ י ְמגַ ֶלּה ַט ַעם ָפּ ָרהֲ ,א ָבל ַל ֲא ֵח ִרים – ֻח ָקּה"ִ .מ ִדּ ְב ֵרי
ְלמ ֶֹשׁהְ :
ַה ִמּ ְד ָרשׁ נוּכַ ל ְל ַה ִסּיק ֶשׁכָּ ל ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶשׁ ִה ְת ַע ְסּקוּ ְבּ ַמ ֲע ֵשׂה ָפּ ָרה
ֲא ֻד ָמּה ְבּ ַמ ֲה ַלַ הדּוֹרוֹת א יָ כְ לוּ ְלכַ וֵּ ן ָבּהּ ֶאת ַהכַּ וָּ נוֹת ָה ֲא ִמ ִתּיּוֹת,
בוּרם ָהיְ ָתה ִהיא ִבּ ְב ִחינַ ת ֻ'ח ָקּה' ֶשׁ ֵאין ָבּהּ ַט ַעם ,וְ ַעל
ֶשׁ ֲה ֵרי ַבּ ֲע ָ
כֵּ ן ָהיוּ ֵהם ְצ ִריכִ ים ְלכַ וֵּ ן ַבּ ֲע ִשׂיָּ ָתהּ ַעל ַדּ ַעת ַהכַּ וָּ נוֹת ֶשׁכִּ וֵּ ן מ ֶֹשׁה
ַבּ ִמּ ְד ָבּרִ ,
עוֹלם נִ ְק ֵראת ִמ ְצוָ ה זוֹ ַעל ְשׁמוֹ.
יוֹצא ֶשׁ ְלּ ָ
וּמ ֵמּ ָילא ֵ
מוּאל' פר' כִּ י ִת ָשּׂא
ִ'תּ ְפ ֶא ֶרת ְשׁ ֵ

חוֹשִׂ שׁ ְבטוֹ – שׁוֹנֶ ה ִפּ ְרקוֹ
ֵ
יהם" )כ ח(
"וְ ִד ַבּ ְר ֶתּם ֶאל ַה ֶסּ ַלע ְל ֵעינֵ ֶ

בוּרנִ י כִּ י ֲא ִמ ַירת ֶפּ ֶרק
ָא ַמר ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ַחיִּ ים ֵמ ִאיר ִמוִּ יזְ 'נִ יץְ :ס ַ
יוֹתר ִמכָּ ל עֹנֶ שׁ.
מוֹע ָילה ְל ִחנּוַּ היְּ ָל ִדים ֵ
ְתּ ִה ִלּים ֶא ָחד ְבּכַ וָּ נָ ה ִ
ְבּ ֶ
דוֹמה ְלכָ ָ מ ִצינוּ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ֵ'מי ְמ ִר ָיבה' ַעל ַה ָפּסוּק" :וְ ִד ַבּ ְר ֶתּם
"שׁנֵ ה ָע ָליו ֶפּ ֶרק
ֶאל ַה ֶסּ ַלע" ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים )ילק"ש ֻח ַקּת ֶר ֶמז תשסג(ְ :
מוֹציא ַמיִ ם ִמן ַה ֶסּ ַלע" ,וְ זֹאת ָהיְ ָתה ַה ַטּ ֲענָ ה ַעל מ ֶֹשׁה:
ֶא ָחד וְ הוּא ִ
הוֹעיל כְּ מוֹ ַה ַהכָּ ָאהֲ ,אזַ י ֵאין ִמן ָה ָראוּי ְל ַהכּוֹת.
ִאם ִדּבּוּר יָ כוֹל ְל ִ
ִ'בּ ָטּאוֹן וִ יזְ 'נִ יץ' נִ ָיסן תשס"ו עמ' 50

ִמ ְפּנֵ י ָמה א ִה ְת ַפּ ֵלּל מ ֶֹשׁה ַעל ַא ֲהרֹן?
"יֵ ָא ֵסף ַא ֲהרֹן ֶאל ַע ָמּיוַ ...קח ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת ֶא ְל ָעזָ ר ְבּנוֹ) "...כ כד-כה(

תּוֹרה נִ ְר ֶאה ֶשׁמּ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ִה ְר ָבּה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
סוּקי ַה ָ
ִאם נִ ְתבּוֹנֵ ן ִבּ ְפ ֵ
ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה ְל ִהכָּ נֵ ס ָל ָא ֶרץ ,וְ ִאלּוּ ַעל ַא ֲהרֹן ָא ִחיו א ִה ְת ַפּ ֵלּל כְּ ָלל ,וְ כָ 
דּוּע?
גַּ ם ַא ֲהרֹן א ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל כְּ נִ ַיסת ַע ְצמוַֹ .מ ַ
פוּרט:
הוֹרוֹביץ ַר ָבּהּ ֶשׁל ְפ ַרנְ ְק ְ
ִ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ִפּינְ ָחס
ְל ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ָק ַבע ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת ֶא ְל ָעזָ ר ְבּנוֹ כְּ ַמ ְח ִליף,
תּוֹעיל ְתּ ִפ ָלּה ְל ַב ֵטּל זֹאתַ .אְ למ ֶֹשׁה
וְ כֵ יוָ ן ֶשׁכָּ  יָ ַדע מ ֶֹשׁה ֶשֹּׁלא ִ
א נִ ְק ַבּע ַמ ְח ִליף ַעד ֶשׁהוּא ַע ְצמוֹ ִבּ ֵקּשׁ ְ)ל ַה ָלּן כז טז(" :יִ ְפקֹד ה'...
תּוֹעיל ְתּ ִפ ָלּתוֹ ְל ִבטּוּל
וּל ִפיכָ ָ סבוּר ָהיָ ה ֶשׁ ִ
ִאישׁ ַעל ָה ֵע ָדה"ְ ,
ַהגְּ זֵ ָרה.
דּוּשׁין לט ב
ֵ'ס ֶפר ַה ִמּ ְקנֶ ה' ִק ִ

ֵא ֶפרְ ,מצ ָֹרע ,נִ ְד ֵחי
"וְ ָא ַסף ִאישׁ ָטהוֹר ֵאת ֵא ֶפר ַה ָפּ ָרה" )יט ט(
נוֹס ִפים ֶשׁ ָבּ ֶהם
סוּקים ָ
טּוּרים' ֵה ִביא ְשׁנֵ י ְפּ ִ
ְבּ ַ'ב ַעל ַה ִ
נִ ְכ ְתּ ָבה ַה ִמּ ָלּה 'וְ ָא ַסף' :א" .וְ ָא ַסף ַה ְמּצ ָֹרע" )מ"ב ה יא(;
וּפ ֵרשְׁ :כּ ֶשׁנִּ זְ ֶכּה
ב" .וְ ָא ַסף נִ ְד ֵחי יִ ְשׂ ָר ֵאל" )יְ ַשׁ ְעיָ ה יא יב(ֵ ,
ֶשׁיְּ ֻקיַּ ם ָבּנוּ "וְ ָא ַסף נִ ְד ֵחי יִ ְשׂ ָר ֵאל"ֲ ,אזַ י" :וְ ָא ַסף ַה ְמּצ ָֹרע"
עוֹלם ָכּל ַה ַמּ ֲחלוֹת ִוּב ְכ ָל ָלן נֶ גַ ע
– יָ סוּפוּ וְ יֵ ָע ְלמוּ ִמן ָה ָ
וּמ ֵמּ ָילא
ַה ָצּ ַר ַעת ,וְ ַאף ַה ָמּוֶ ת יְ ֻב ַלּע ָלנֶ ַצח )יְ ַשׁ ְעיָ ה כה ח(ִ ,
יִ ְת ַקיֵּ ם ַאף" :וְ ָא ַסףֵ ...את ֵא ֶפר ַה ָפּ ָרה"ֶ ,שׁ ֵכּן א יִ ְהיֶ ה בּוֹ
יוֹתר.
צ ֶֹרֵ 
אשׁי ַה ֵתּבוֹת ֶשׁל ֵ'א ֶפר,
הוֹסיף ְבּ ֶד ֶרֶ ר ֶמזָ :ר ֵ
ַעל ְדּ ָב ָריו יֵ שׁ ְל ִ
ְמצ ָֹרע ,נִ ְד ֵחי' ֵהם ָ'א ֵמן'ְ ,ל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ְכּ ֵדי ִלזְ כּוֹת ַלגְּ ֻא ָלּה
וּל ִבטּוּל ַה ַמּ ֲחלוֹת וְ ַה ָמּוֶ תָ ,ע ֵלינוּ ְל ַה ְק ִפּיד ַעל
ַה ְשּׁ ֵל ָמה ְ
ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן' ֶשׁכּ ָֹחהּ ַרב ְל ָק ֵרב ֶאת ַהגְּ ֻא ָלּה.

ע ֶֹמק ַה ַה ָבּ ָטה כְּ ֻח ְמ ַרת ַה ֵח ְטא

ִ'דּ ְב ֵרי ֵמ ִאיר' ]לרמ"ז זֶ ְל ֶצר[

ְלכַ וֵּ ן ְל ַד ַעת ָה ִראשׁוֹנִ ים
ימה" )יט ב(
"וְ יִ ְקחוּ ֵא ֶליָ פ ָרה ֲא ֻד ָמּה ְתּ ִמ ָ
עוֹלם ִהיא נִ ְק ֵראת ַעל ִשׁ ְמָ :פּ ָרה ֶשׁ ָע ָשׂה מ ֶֹשׁה ַבּ ִמּ ְד ָבּר" ַ)ר ִשׁ"י(.
"ל ָ
ְ
עוּתהּ ֶשׁל ַה ַה ְב ָט ָחהֶ ,שׁ ָפּ ָר ַשׁת ָפּ ָרה ֲא ֻד ָמּה ִתּ ָקּ ֵרא
ַמ ִהי ַמ ְשׁ ָמ ָ
עוֹלם ַעל ְשׁמוֹ ֶשׁל מ ֶֹשׁה?
ְל ָ
נוֹבר ְבּ ֵשׁם
אייד ֶ
מוּאל ַק ְ
ֵבּאוּר נִ ְפ ָלא ַל ְדּ ָב ִרים ֵה ִביא ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ְשׁ ֵ
ָ'חכָ ם ֶא ָחד' :כָּ ְתבוּ ַחכְ ֵמי ַה ַקּ ָבּ ָלה ְ)ר ֵאה ֶ'בּן יְ הוֹיָ ָדע' ְבּ ָרכוֹת לא א( :כַּ יּוֹם

ֲ"ע ֵשׂה לְ ָ שׂ ָרף וְ ִשׂים אֹתוֹ ַעל נֵ ס וְ ָהיָ ה כָּ ל ַהנָּ שׁוּ וְ ָר ָאה אֹתוֹ וָ ָחי...
וְ ָהיָ ה ִאם נָ ַשַׁ הנָּ ָחשׁ ֶאת ִאישׁ וְ ִה ִבּיט ֶאל נְ ַחשׁ ַהנְּ ח ֶֹשׁת וָ ָחי" )כא ח-ט(
ְבּ ִד ְב ֵרי ַר ִשׁ"י ֻמ ַבּ ַעת ַה ְתּ ִמ ָיההִ :מ ְפּנֵ י ָמה ָפּ ַתח ַהכָּ תוּב ִבּ ְלשׁוֹן
'וְ ָר ָאה' ,וְ ִסיֵּ ם ִבּ ְלשׁוֹן 'וְ ִה ִבּיט'?
ֵבּאוּר נִ ְפ ָלא ְלכָ  כָּ ַתב ָמ ָרן ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים' ְבּ ִס ְפרוֹ ְ'שׁ ִמ ַירת ַה ָלּשׁוֹן'
)ח"ב פכ"א(:
ַבּ ִמּ ְשׁנָ ה )ר"ה כט א( ְמב ָֹאר ֶשׁ ַמּ ְטּ ַרת ַה ִה ְס ַתּכְּ לוּת כְּ ַל ֵפּי ַמ ְע ָלה ָהיְ ָתה
שׁוּבה.
כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ַשׁ ְע ֵבּד ָה ָא ָדם ֶאת ִלבּוֹ ְל ָא ִביו ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם וְ יָ שׁוּב ִבּ ְת ָ
ִאם כֵּ ן כְּ כָ ל ֶשׁגָּ ְד ָלה ֻח ְמ ַרת ֶח ְטאוֹ ,כָּ ָ היָ ה ָה ָא ָדם זָ קוּק ְל ִה ְתבּוֹנְ נוּת
יְ ֵת ָרהְ .ל ִפי ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְשׁנָ ה ַהנָּ "ל יֵ שׁ ְליַ ֵשּׁבִ :בּ ְת ִח ָלּה ִדּ ֵבּר ַהכָּ תוּב ַעל
"כָּ ל ַהנָּ שׁוַּ ,"היְ נוּ ַעל ָה ָא ָדם ַה ְמּ ֻמ ָצּע ֶשׁ ֶח ְטאוֹ ַקל יַ ֲח ִסית; ְל ָא ָדם
אוּלם ַבּ ֶה ְמ ֵשׁ
שׁוּבהָ ,
עוֹררוֹ ִל ְת ָ
זֶ ה ִה ְס ִפּ ָיקה ְ'ר ִאיָּ ה' ַק ָלּה כְּ ֵדי ְל ְ
"אישׁ" )כִּ נּוּי ְל ָא ָדם ָחשׁוּב וְ נִ כְ ָבּדַ ,ר ִשׁ"י ש"א א יא(
ִדּ ֵבּר ַהכָּ תוּב ַעל ִ
יוֹתר ,וְ ָלכֵ ן נִ זְ ָקק הוּא ְל ִה ְתבּוֹנְ נוּת יְ ֵת ָרהִ ,משּׁוּם כָּ 
ֶשׁ ֶח ְטאוֹ כָּ ֵבד ֵ
עוּתהּ ַה ָבּ ָטה יְ ֵת ָרה.
נָ ַקט כְּ ַל ָפּיו ְלשׁוֹן 'וְ ִה ִבּיט' ֶשׁ ַמּ ְשׁ ָמ ָ

מו"
"חֹק ָקב ּו ַﬠ דְּ ַבר ֹיום ְ ּב ֹיו ֹ

לְ ַהלָּ ן ִצטּוּט ִמתּוֹ לְ שׁוֹן ָק ְדשׁוֹ ֶשׁל ָה ְר ַה"ק ַבּ ַעל ֶ'שׁ ַפע ַחיִּ ים' ִמ ַצּאנְ זְ ,בּ ִשׁעוּר ֻח ָמּשׁ ַר ִשׁ"יְ ,בּשׁב"ק ָפּ ָר ַשׁת ָבּלָ ק תשל"ט:

"...יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם ִמ ְשׁ ַתּ ֵדּל לִ ְשׁמ ַֹע ֵמעוֹד כַּ ָמּה ֲאנָ ִשׁים ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,כְּ ֵדי לַ ֲענוֹת
י"ע ָהיָ ה חֹק
ַא ֲח ֵר ֶיהם ָ'בּרוּ הוּא ָוּברוְּ שׁמוֹ' וְ ָ'א ֵמן'ֵ .א ֶצל זְ ֵקנִ י ַה ָקּדוֹשׁ ִמ ַצּאנְ ז זִ ַ
אוֹמר לְ ָפנָ יו ֶאת
בוּע ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ ֶשׁ ֶא ָחד וְ לִ ְפ ָע ִמים ְשׁנַ יִ ם ֵמ ַהיְּ לָ ִדים ָהיָ ה ֵ
ָק ַ
דוֹשׁים ,וְ ִאם ֶא ָחד ִמנְּ כָ ָדיו ,אוֹ יֶ לֶ ד ַא ֵחר".
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחרִ ,אם ָבּנָ יו ַה ְקּ ִ
ֲ'הלִ יכוֹת ַחיִּ ים'ֵ ,ס ֶדר ַהיּוֹם עמ' קסב

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה
ִ ּב ְר ַּכת יוֹ ֵצר אוֹ ר )ט(
ִס ַבּת ְבּ ִר ַיאת ָה ְ'רפוּאוֹת'

נּוֹדע,
רוֹפא ַה ָ
ַפּ ַעם ָח ְל ָתה ִבּתּוֹ ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי ָבּרוִּ מ ְמּזִ 'יבּוּז' וְ ִהגִּ ָיעה ִלכְ ַלל ַסכָּ נָ הָ .ה ְלכוּ ְמק ָֹר ָביו ָל ֵ
בוּרהּ ַס ְמ ָמנִ ים שׁוֹנִ יםֶ ,שׁ ָאכֵ ן ָפּ ֲעלוּ ֶאת ְפּ ֻע ָלּ ָתם ,וְ ַה ַבּת
דּוֹקטוֹר ַבּ ֲע ָ
אר ְדּיֶ הָ .ר ַקח ַה ְ
ַה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי ַא ֲהרֹן גַּ ְ
חוֹלה יָ ְצ ָאה ִמכְּ ַלל ַסכָּ נָ ה.
ַה ָ
עוֹלם ָתּ ַמ ְה ִתּי ִמ ְפּנֵ י ָמה ָט ַבע ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
"מ ָ
פוּא ָתהּ ָפּ ַתח וְ ָא ַמרֵ :
כַּ ֲא ֶשׁר ִה ְת ַבּ ֵשּׂר ָה ַר ִבּי ַעל ְר ָ
ַבּ ְצּ ָמ ִחים כֹּחוֹת ִרפּוּי כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּ ֵעת ח ִֹלי יִ ְטּלוּם וְ יֵ ָר ְפאוֲּ ,הלוֹא כְּ ַמ ֲא ַמר ַהכָּ תוּב ְ)תּ ִה ִלּים קז כ(" :יִ ְשׁ ַלח
ְדּ ָברוֹ וְ יִ ְר ָפּ ֵאם" ,יָ כוֹל ָהיָ ה הוּא ְל ַר ְפּ ָאם ְבּ ַמ ֲא ַמר ִפּיו? ְבּ ָרם נִ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ,כִּ י ִאלּוּ ָהיָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
חוֹלים ְבּ ֶד ֶר נֵ ס ַה ֵ
הוּא ְמ ַר ֵפּא ֶאת ַה ִ
יּוֹצא ִמגֶּ ֶדר ַה ֶטּ ַבעָ ,היְ ָתה נִ ְשׁ ֶל ֶלת ֵמ ִא ָתּנוּ ַה ְבּ ִח ָירה ְבּ ִמ ְצוַ ת
וּמוֹפ ִתים ֶשׁכָּ ֵאלּוּ?!
ְ
וּמ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ ַא ַחר ְר ִאיַּ ת אוֹתוֹת
ָה ֱאמוּנָ הֶ .שׁ ֲה ֵרי ִמי יוּכַ ל ְל ַע ְר ֵער ַעל גַּ ְדלוּת ה' ֶ
רוֹפ ִאים ְוּרפוּאוֹת ,וְ כָ 
חוֹלים ְל ִה ְת ַר ֵפּא ְבּ ַד ְרכֵ י ַה ֶטּ ַבע ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ְ
ְל ִפיכָ  גָּ זַ ר ְבּ ָחכְ ָמתוֹ ֶשׁיִּ ְצ ָט ְרכוּ ַה ִ
מּוּטב".
ִתּ ְהיֶ ה ָה ֱאמוּנָ ה בּוֹ נְ תוּנָ ה ִל ְב ִח ַירת ָה ָא ָדםַ ,לטּוֹב אוֹ ַל ָ
נוֹרא ְת ִהלּוֹתֲ ,אדוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹת'ַ :ה ָקּדוֹשׁ
'בּוֹרא ְרפוּאוֹתָ ,
יוֹצרֵ :
ְלאוֹר זֹאת ֵבּ ֵאר ָה ַר ִבּי ֶאת נֻ ַסּח ִבּ ְרכַּ ת ֵ
לוֹמרִ :מ ְתיָ ֵרא הוּא ֶשׁ ִאם יִ ְת ַר ְפּאוּ ִבּ ְד ַבר
'נוֹרא ְת ִהלּוֹת' ,כְּ ַ
ָבּרוּ הוּא ָבּ ָרא ֶאת ָה ְ'רפוּאוֹת'ִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁהוּא ָ
ה' ,יַ כִּ ירוּ בּוֹ ַהכֹּל וִ ַיה ְללוּהוּ ֶשׁהוּא ֲ'אדוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹת' ,וְ ִתנָּ ֵטל ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם ַה ְבּ ִח ָירה ,וְ ַעל כֵּ ן ָבּ ָרא ְרפוּאוֹת
הוֹרא' ח"א ,יְ שׁוּעוֹת ְוּרפוּאוֹת א(.
)'בּוֹצינָ א ִדּנְ ָ
ִ
עוּתן יִ ְת ַר ְפּאוּ
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ

ֲאדוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹת
הוּתם נִ ְס ֶתּ ֶרת ֵמ ֵעינֵ ינוּ.
וּמ ָ
חוֹרגִ ים ִמגְּ בוּלוֹת ַה ֶטּ ַבע ַ
ַמ ְשׁ ָמעוּת ַה ִמּ ָלּה 'נִ ְפ ָלאוֹת' ִהיא – נִ ִסּים ַה ְ
יחת ִס ְפרוֹ 'גְּ בוּרוֹת ה'' ֵה ִביא ַה ַמּ ֲה ָר"ל ְבּ ֵשׁם ָה ַר ְל ַבּ"ג ,כִּ י א נִ ָתּן ְליַ ֵחס ְל ֶמ ֶלַ מ ְלכֵ י ַה ְמּ ָלכִ ים כָּ ל
ִבּ ְפ ִת ַ
עוֹלם ,וְ ַעל כֵּ ן ְבּוַ ַדּאי ָע ֵלינוּ ַ
אשׁית יְ מוֹת ָ
ֲח ִריגָ ה ֵמ ַה ָתּכְ נִ ית ֶשׁנִּ ְק ְבּ ָעה ְבּ ֵר ִ
לוֹמר ֶשׁכָּ ל ַהנִּ ִסּים ֶשׁ ֵא ְרעוּ
אשׁית ַה ְבּ ִר ָיאה .וּכְ ִפי ֶשׁ ָאנוּ ְמ ִבינִ ים ֶשׁיֵּ שׁ ֵס ֶדר
ְבּ ַמ ֲה ַלַ הדּוֹרוֹת ִמ ְתנַ ֲה ִלים ַאף ֵהם ַבּ ֵסּ ֶדר ֶשׁנִּ ְק ַבּע ֵמ ֵר ִ
ְל ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ֶטּ ַבע ,כָּ  יֵ שׁ גַּ ם ֵס ֶדר ְל ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַהנִּ ִסּים.
וְ כָ ָ 
"א ַמר מ ֶֹשׁה ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא'ַ :א ָתּה
הוּבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר כא ו( ַעל אוֹדוֹת ְק ִר ַיעת יַ ם סוּףָ :
עוֹלםָ '...א ַמר לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא:...
קוֹרעוֹ ְל ָ
אוֹמר ִלי ֶשׁ ֶא ְק ַרע ֶאת ַהיָּ ם ...וַ ֲה ֵרי נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ֶשׁ ֵאין ַא ָתּה ְ
ֵ
'כָּ ִ ה ְתנֵ ִיתי ִמ ְתּ ִח ָלּה ֶשׁ ֲאנִ י ְ
קוֹרעוֹ'ֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר )שמות יד כז(' :וַ יָּ ָשׁב ַהיָּ ם ִל ְפנוֹת בּ ֶֹקר ְל ֵא ָיתנוֹ'ַ ,אל ִתּ ְק ֵרי
ְ'ל ֵא ָיתנוֹ' ֶא ָלּא ִ'ל ְתנָ אוֹ' ֶשׁ ִה ְתנָ ה ִעמּוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִבּ ְת ִח ָלּה".
ִמ ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ נוּכַ ל ִל ְלמֹד ַעל כְּ ַלל ַהנִּ ִסּים; נֵ ס ְק ִר ַיעת יַ ם סוּף א נַ ֲע ָשׂה ַרק ִמכּ ַֹרח ַה ְמּ ִציאוּת
מּוֹעד
מוֹצאֶ ,א ָלּא ִה ְתנָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִמ ְתּ ִח ָלּה ֶשׁיִּ ָקּ ַרע ַהיָּ ם ַבּ ֵ
ֶשׁנִּ ְק ְלעוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֶד ֶרְ לא ָ
ַה ְמּ ֻתכְ נָ ן ְלכָ  ,כְּ ֵדי ְל ַפ ְר ֵסם ֶאת ְשׁמוֹ יִ ְת ָבּ ַרָ בּ ָ
"בּוֹק ַע ַמיִ ם ִמ ְפּנֵ ֶיהם
ֵ
עוֹלם ,כַּ כָּ תוּב )יְ ַשׁ ְעיָ ה סג יב(:
עוֹלם.
אשׁית ְבּ ִר ַיאת ָה ָ
עוֹלם" ,כָּ  כָּ ל ַהנִּ ִסּים ֻתּכְ נְ נוּ ֵמ ֵר ִ
ַל ֲעשׂוֹת לוֹ ֵשׁם ָ
ִמ ִסּ ָבּה זוֹ ְמכֻ נֶּ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְבּ ִפינוּ'ֲ :אדוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹת'ְ ,ל ַל ְמּ ֵדנוּ כִּ י גַּ ם ַעל ַהנִּ ְפ ָלאוֹת ַהנַּ ֲעשׂוֹת
עוֹלם ֲה ֵרי הוּא ִבּ ְב ִחינַ ת ָ'אדוֹן'; א כּ ַֹח ַא ֵחר גָּ ַרם לוֹ ָח ִל ָילה ֶשׁיְּ ַשׁנֶּ ה ֶאת ַה ֶטּ ַבעֶ ,א ָלּא
ְבּ ַמ ֲה ַל יְ ֵמי ָה ָ
ַהכֹּל ָע ָלה ְבּ ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ ִמ ְתּ ִח ָלּה ִ
)'שׂ ְפ ֵתי ַחיִּ ים' – ִ'רנַּ ת ַחיִּ ים'(.

וְ נִ זְ כֶּ ה כֻ ָלּנוּ ְמ ֵה ָרה ְלאוֹרוֹ
ישׁים" :וְ נִ זְ כֶּ ה כֻ ָלּנוּ ְמ ֵה ָרה ְלאוֹרוֹ"?
ִמ ְפּנֵ י ָמה ָאנוּ ַמ ְדגִּ ִ
כוֹלה ָלבֹא ִבּ ְשׁנֵ י
הוּבא ֶשׁ ַהגְּ ֻא ָלּה יְ ָ
קּוֹבנָ הַ :בּגְּ ָמ ָרא ַ)סנְ ֶה ְד ִרין צח א( ָ
ֵבּ ֵאר ַה ַדּ ְר ָשׁן ַר ִבּי ָבּרוַּ ר ְמ ָבִּ מ ְ
זְ ַמנִּ ים; ִאם זָ כוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל – יְ ַמ ֵהר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִלגְ ֲא ָלם ִל ְפנֵ י ַהזְּ ַמן ֶשׁנִּ ְק ַצב ְלכָ  ,וְ ִאם א זָ כוּ – ָתּבֹא
וּשׁנַ יִ ם
ַהגְּ ֻא ָלּה ִבּזְ ַמנָּ הּ ַה ְמּי ָֹעד .וְ ִהנֵּ ה ַעל זְ ַמן ַהגְּ ֻא ָלּה נֶ ֱא ָמר )יִ ְר ְמיָ הוּ ג יד(" :וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶא ְתכֶ ם ֶא ָחד ֵמ ִעיר ְ
)ל ֵ
וּב ֵאר ַהגְ ָּר"א ִ
אתי ֶא ְתכֶ ם ִציּוֹן"ֵ ,
ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה וְ ֵה ֵב ִ
קּוּטי ַהגְ ָּר"א ַעל ֶ'א ֶבן ְשׁמֹה' פי"ד אוֹת יג( כִּ י ָפּסוּק זֶ ה
ישׁנָּ ה'ֲ ,אזַ י כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ גָּ ֲאלוּ יַ ְח ָדּו וְ א
יִ ְת ַקיֵּ ם ַרק ִאם ָתּבֹא ַהגְּ ֻא ָלּה ְ'בּ ִע ָתּהּ'ַ ,אִ אם יִ ְת ַקיֵּ ם ָבּנוּ ֲ'א ִח ֶ
וּשׁנַ יִ ם ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה'.
ַרק ֶ'א ָחד ֵמ ִעיר ְ
ַעל כֵּ ן ָאנוּ ְמ ַד ְק ְדּ ִקים ְל ַב ֵקּשׁ" :אוֹר ָח ָדשׁ ַעל ִציּוֹן ָתּ ִאיר וְ נִ זְ כֶּ ה כֻ ָלּנוּ ְמ ֵה ָרה ְלאוֹרוֹ" – ַה ְלוַ אי וְ נִ זְ כֶּ ה
וּשׁנַ יִ ם
ֶשׁיָּ ִחישׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת גְּ ֻא ָלּ ֵתנוּ ִ'בּ ְמ ֵה ָרה' ,וְ ָאז נִ זְ כֶּ ה 'כֻ ָלּנוּ' ְלכָ  ,וְ א ַרק ֶ'א ָחד ֵמ ִעיר ְ
)'שׂ ַיח ְצ ִבי' ]לרצ"ה ַפ ְר ֶבּר[ עמ' סז(.
ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה' ִ

ֲח ִת ַימת ַה ְבּ ָרכָ ה ֵמ ֵעין ְפּ ִת ָיח ָתהּ

הוֹסיפוּ ֵמ ֲח ַמת
וְ ָאכֵ ן ,יֵ שׁ ֶשׁ ִמּשּׁוּם כָּ  א נָ ֲהגוּ ַל ֲחתֹם ְבּ ַב ָקּ ַשׁת' :אוֹר ָח ָדשׁ' וְ כוּ' )טוּר או"ח סי' נט( ,יֵ שׁ ֶשׁ ִ
עוֹלמוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא' ֵ)בּית ֵ
זֹאת ֶאת ַה ִמּ ִלּים 'וְ ִה ְת ִקין ְמאוֹרוֹת ְמ ַשׂ ֵמּ ַח ָ
יוֹסף ָשׁם( וְ יֵ שׁ ֶשׁ ֵבּ ֲארוּ ֶשׁ ְלּ ִפיכָ 
עוֹלם ַח ְסדּוֹ" ָ
דוֹלים כִּ י ְל ָ
אוֹרים גְּ ִ
מוֹס ִיפים ָאנוּ" :כָּ ָאמוּר ְלע ֵֹשׂה ִ
ִ
)'א ְרחוֹת ַחיִּ ים' ִמלּוּנִ יל ,ח"א ִדּין ָבּ ְרכוּ אוֹת ב(.
)שׁם( ְבּ ֵשׁם ָא ִביו ָהרֹא"שׁ )שׁוּ"ת ,כְּ ָלל ד ִדּין כ( ֶשׁ ַאף ַבּ ָקּ ַשׁת 'אוֹר ָח ָדשׁ ַעל ִציּוֹן
ְל ַמ ֲע ֶשׂה ֵה ִביא ַהטּוּר ָ
אשׁית וְ ַעל יְ ִצ ָירתוֹ ָאנוּ ְמ ַה ְלּ ִלים
יחה ,כֵּ יוָ ן ֶשׁאוֹתוֹ אוֹר ֶשׁנִּ ְב ָרא ְבּ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ְבּ ֵר ִ
ָתּ ִאיר' ִהנָּ הּ ֵמ ֵעין ַה ְפּ ִת ָ
ְבּ ֶשׁ ַבח ֵ
כוֹלים ַל ֲעמֹד בּוֹ,
'יוֹצר אוֹר' ,הוּא ָהאוֹר ֶשׁנִּ גְ נַ ז ַל ַצּ ִדּ ִיקים ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ,כִּ י א ָהיוּ ַה ְבּ ִריּוֹת יְ ִ
וְ ָע ִתיד ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַח ְדּשׁוֹ ֶל ָע ִתיד ָלבֹא.

אשׁוֹנָ ה ֶשׁ ִה ְת ַקיְּ ָמה
הראשׁוֹ
ַה ְבּ ָרכָ ה ָה ִר
זְ ַמן ָמה ְל ַא ַחר ְפּ ִט ָירתוֹ ֶשׁל ָא ִביו ַה ָדּגוּלַ ,ה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ַאיְ יזִ יק ִמזִּ ִיד ְיטשׁוֹבִ ,ה ְתיַ ֵשּׁב ְבּנוֹ,
ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ְשׁמֹה יַ ֲעקֹבָ ,בּ ִעיר ְס ְט ִרי ֶשׁ ָבּהּ ָדּרוּ ַר ִבּים ֵמ ֲח ִס ָידיו ֶשׁל ָא ִביוִ .מתּוֹ כָּ בוֹד וְ ַה ֲע ָרכָ ה
ְל ַר ָבּם ַהנֶּ ֱע ָרץ וְ ַה ִבּ ְל ִתּי נִ ְשׁכַּ חָ ,ה ֲא ִמ ִידים ֶשׁ ֵבּינֵ ֶיהם ָרכְ שׁוּ ַבּיִ ת ְמ ֻרוָּ ח ַבּ ֲעבוּר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ְבּנוֹ ַה ָדּגוּל,
תוֹרה וְ ִל ְת ִפ ָלּה.
וְ ַאף ֵה ִקימוּ ְל ִצדּוֹ ֵבּית ִמ ְד ָרשׁ ְמפ ָֹאר ְל ָ
תּוֹשׁ ֵבי ָה ִעיר ְס ְט ִרי,
כְּ כָ ל ֶשׁ ָח ְלפוּ ַהיָּ ִמים ָה ַל וְ ִה ְת ַפּ ְר ֵסם ְשׁמוֹ ַהטּוֹב ֶשׁל ַר ִבּי ְשׁמֹה יַ ֲעקֹב ֵבּין כָּ ל ָ
אוֹהב יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ִמ ִתּי .וְ ַעל
ֵבּינֵ ֶיהם ַאף כָּ ֵאלּוּ ֶשֹּׁלא נִ ְמנוּ ַעל ֲע ַדת ֲח ִס ֵידי זִ ִיד ְיטשוֹב ,כְּ ִאישׁ ָקדוֹשׁ וּכְ ֵ
ַאף ֶשׁ ִמּ ִטּ ְבעוֹ ָהיָ ה נֶ ְח ָבּא ֶאל ַהכֵּ ִליםַ ,עד ְמ ֵה ָרה ָה ַפֵ בּית ִמ ְד ָרשׁוֹ ְל ֵתל ַתּ ְל ִפּיּוֹת וְ ַר ִבּים ַאף ָצ ְבאוּ
ַעל ֶפּ ַתח ֵבּיתוֹ ְל ֵע ָצה וְ ִל ְב ָרכָ ה.
נוֹרא ֶשׁבּוֹ ָפּ ְר ָצה ְל ֶפ ַתע ֵאשׁ ֲענָ ִקית
כוֹלים ָהיוּ ַחיָּ יו ִלזְ רֹם ַעל ֵמי ְמנוּחוֹת ִא ְל ָמ ֵלא אוֹתוֹ ַליְ ָלה ָ
יְ ִ
ְבּ ִעיר ְס ְט ִריָ ,וּב ֶת ָּיה ֶשׁ ָהיוּ ֲעשׂוּיִ ים ְבּ ֻר ָבּם ֵמ ֵעץ וְ ַקשׁ ָה ְפכוּ תּוֹ זְ ַמן ָק ָצר ַל ֲע ֵרמוֹת ֵא ֶפר וְ ִשׁ ְב ֵרי
ֲא ָבנִ ים ְמ ֻפ ָחמוֹת.
תּוֹשׁ ֵבי ָה ִעיר ֶשׁ ִא ְבּדוּ תּוֹ
ֵבּיתוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי כְּ מוֹ ֵבּית ִמ ְד ָרשׁוֹ ַהגָּ דוֹל ָהיוּ גַּ ם ֵהם ְל ַמ ֲאכ ֶֹלת ֵאשָׁ .
רוּח ,וְ ָה ַר ִבּי ַ
פוּרים ֶאת כָּ ל נִ כְ ֵס ֶיהם נָ פוֹצוּ ְלכָ ל ַ
ְרגָ ִעים ְס ִ
נוֹתר ְבּגַ פּוִֹ ,עם ְבּנֵ י ֵבּיתוֹ וִ ָיל ָדיו ַה ְקּ ַטנִּ ים,
ְבּ ֵערוֹם ְוּבח ֶֹסר כֹּל.
חוֹקהֶ ,שׁ ָבּהּ
וּל ַה ְר ִחיק ַעד ִל ְמ ִדינַ ת הוּנְ גָ ְריָ ה ָה ְר ָ
דוּדים ְ
ַמכָּ ָריו ֶשׁל ָה ַר ִבּי יְ ָעצוּהוּ ִלטֹּל ֶאת ַמ ֵקּל ַהנְּ ִ
אוֹה ֵדי ֵבּית זִ ִיד ְיטשוֹיב ,תּוִֹ תּ ְקוָ ה ֶשׁ ַה ָלּלוּ יִ ְשׂ ְמחוּ
גּוֹררוּ כַּ ָמּה ֲאנָ ִשׁים ַבּ ֲע ֵלי יְ כ ֶֹלת ֵמ ֲח ִס ֵידי וְ ֲ
ִה ְת ְ
וּל ַשׁ ֵקּם ֶאת ֲח ֵצרוֹ וְ ֶאת ֵבּיתוֹ כְּ ָב ִראשׁוֹנָ ה.
קוֹמם ֶאת ַה ֲה ִריסוֹת ְ
ְל ַסיֵּ ַע לוֹ ְל ֵ
ְבּ ֵלב כָּ ֵבד נִ ְפ ַרד ָה ַר ִבּי ִמ ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ וְ יָ ָצא ַל ֶדּ ֶרַ .הנּוֹף ַה ַמּ ְשׁ ִמים ֶשׁ ִמּ ֵלּא ֶאת כָּ ל ָהא ֶֹפק א ָתּ ַרם
חוּשׁת ַה ִדּכְ דּוֶּ שׁגָּ ְרמוּ לוֹ ַה ְמּא ָֹרעוֹת ָה ַא ֲחרוֹנִ ים ,וְ ַה ֲח ָשׁשׁ ִמ ְפּנֵ י ַה ָבּאוֹת נִ ְמ ַהל ַבּתּוּגָ ה
ַל ֲה ָפגַ ת ְתּ ַ
ַהכְּ ָל ִליתֶ .מ ֶשׁ כָּ ל זְ ַמן ַהנְּ ִס ָיעה ִה ְת ַע ֵטּף ָה ַר ִבּי ִבּ ְשׁ ִת ָיקתוֹ ,וְ ַרק ְל ֵעת ֶע ֶרב ָפּנָ ה הוּא ָל ֶעגְ לוֹן ִוּב ְקּשׁוֹ
ַל ֲעצֹר ְבּ ַצד ַה ֶדּ ֶר כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכַ ל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִמנְ ָחה ְבּיִ שּׁוּב ַה ַדּ ַעת.
וּפ ַתח ַבּ ֲא ִמ ַירת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת .קוֹלוֹ ֶשׁ ָהיָ ה ָשׁ ֵקט ִבּ ְת ִח ָלּה ,גָּ ַבר
יָ ַרד ָה ַר ִבּי ֵמ ָה ֲעגָ ָלה ,נָ ַטל ֶאת יָ ָדיו ָ
וְ ִה ְת ַע ֵצּם כְּ כָ ל ֶשׁ ִה ְת ַמ ְשּׁכָ ה ַה ְתּ ִפ ָלּה .כְּ ֶשׁ ִהגִּ ַיע ִל ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה א יָ כוֹל ָהיָ ה ְל ִה ְת ַא ֵפּק,
וְ ַה ְדּ ָמעוֹת ֵה ֵחלּוּ ִלזְ ג ֵמ ֵעינָ יו כַּ ַמּיִ ם.
רוֹת ַחת ֶשׁל ָה ַר ִבּי ָה ְלכָ ה וְ ִה ְת ַמ ְשּׁכָ ה ַה ְר ֵבּה ֵמ ֵע ֶבר ְל ֶה ְרגֵּ לוְֹ .בּ ָשׁ ָלב ְמ ֻסיָּ ם נִ ְד ֶמה ָהיָ ה
ְתּ ִפ ָלּתוֹ ָה ַ
ָל ֶעגְ לוֹן כִּ י הוּא נִ ְר ַדּם ,וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ָח ַשׁשׁ ֵמ ַה ֲח ֵשׁכָ ה ַה ִמּ ְת ָק ֶר ֶבתָ ,ר ַמז הוּא ָל ַר ִבּי ַבּ ֲע ִדינוּת כִּ י ַה ָשּׁ ָעה
ִמ ְת ַא ֶח ֶרתָ .ה ַר ִבּי נִ נְ ַער וְ תוֹ זְ ַמן ָק ָצר ִסיֵּ ם ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֹ.
וּמ ַלוֵּ הוּ
ַה ַלּיְ ָלה כְּ ָבר יָ ַרד ַעל ְפּנֵ י ַהיְּ קוּם כַּ ֲא ֶשׁר נִ כְ נְ ָסה ָה ֲעגָ ָלה ַלכְּ ָפר ַה ָסּמוָּ ,שׁם ִה ְת ַע ְתּדוּ ָה ַר ִבּי ְ
נוֹח.
דוֹלים ֶשׁל ָה ַר ִבּי ַה ָמּ ַ
הוּדי ָע ִשׁיר וִ ֵירא ָשׁ ַמיִ םֶ ,שׁ ָהיָ ה ִמ ַמּ ֲע ִר ָיציו ַהגְּ ִ
ָללוּן ְבּ ֵביתוֹ ֶשׁל יְ ִ
רוּח כְּ יַ ד ַה ֶמּ ֶלַ ,אָ מה ַר ָבּה ָהיְ ָתה
וּל ֵא ַ
טוּח ָהיָ ה ָה ַר ִבּי כִּ י ְבּ ַביִ ת זֶ ה יִ זְ כֶּ ה ְל ַק ָבּ ַלת ָפּנִ ים נִ ְל ֶה ֶבת ְ
ָבּ ַ
וּמ ָבּט
חוּשׁה כְּ ֵב ָדה ִר ֲח ָפה ַבּ ֲח ַלל ָה ֲאוִ יר ַ
ַה ְפ ָתּ ָעתוֹ כַּ ֲא ֶשׁר אוֹתוֹ ָח ִסיד א יָ ָצא וְ לוּ ְל ַק ֵבּל ֶאת ָפּנָ יוְ .תּ ָ
ֹאשׁם.
דוֹלה ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ר ָ
ָק ָצר ִבּ ְפנֵ ֶיהם ֶשׁל ְבּנֵ י ַה ַבּיִ ת ִה ְס ִפּיקוּ ְל ַר ִבּי כְּ ֵדי ְל ָה ִבין כִּ י ָצ ָרה גְּ ָ
ִבּזְ ִהירוּת ִוּב ְרגִ ישׁוּת ִה ְת ַענְ יֵ ן ָה ַר ִבּי ְל ֵפ ֶשׁר ַה ְדּ ָאגָ ה ,וְ נַ ֲענָ ה כִּ י ִבּתּוֹ ַה ְצּ ִע ָירה ֶשׁל ַבּ ַעל ַה ַבּיִ ת ָח ְל ָתה
נוֹאשׁ ְל ַחיֶּ ָיה.
רוֹפ ִאים כְּ ָבר ָא ְמרוּ ָ
נוּשׁה וְ ִהגִּ ָיעה ַעד ַשׁ ֲע ֵרי ָמוֶ תַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְיצ ָּלן ,וְ ָה ְ
ְבּ ַמ ֲח ָלה ֲא ָ
ְלא א ֶֹמר ְוּד ָב ִרים נִ כְ נַ ס ָה ַר ִבּי ְלתוַֹ ה ַבּיִ ת וְ ָל ַחץ ֶאת יָ דוֹ ֶשׁל ֶה ָח ִסיד ְבּחֹםַ .רק ָאז ִה ְב ִחין בּוֹ
הוֹציא ִמ ָלּה ִמ ִפּיוָ .ה ַר ִבּי נִ ָסּה ְל ַה ְרגִּ יעוֹ,
צוֹרים ֶשׁ ָמּנַ ע ִמ ֶמּנּוּ ְל ִ
וּמיָּ ד ָפּ ַרץ ִבּ ְבכִ י ֲח ַסר ַמ ֲע ִ
ַה ְמּ ָא ֵר ַח ִ
ַאְ לא ַה ְצ ָל ָחה.
חוֹלה .הוּא ִבּ ֵקּשׁ ֵמ ַהנּוֹכְ ִחים
יּוֹבילוּהוּ ַל ֶח ֶדר ֶשׁבּוֹ ָשׁכְ ָבה ַה ָ
כֵּ יוָ ן ֶשׁכָּ ִ בּ ֵקּשׁ ָה ַר ִבּי ִמ ְבּנֵ י ַה ַבּיִ ת ֶשׁ ִ
ישׁית
וּשׂ ָפ ָתיו נָ ְשׂאוּ ְתּ ִפ ָלּה ֲח ִר ִ
ַל ֲעזֹב ֶאת ַה ֶח ֶדרְ ,וּב ַמ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ָעה ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ִמכֵּ ן ָע ַמד ְבּ ֶפ ַתח ַה ֶח ֶדר ְ
חוֹלה.
ִל ְשׁלוֹם ַה ָ
ְל ַא ַחר כְּ ַמ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ָעה ָפּנָ ה ָה ַר ִבּי ֶל ָח ִסיד ֶשׁ ָע ַמד ִמן ַה ַצּד ְבּ ָפנִ ים ְמ ֵלאוֹת ְדּ ָאגָ ה וְ ָא ַמר לוֹ ְבּ ִב ָטּחוֹן:
"ה ֵסר ְדּ ָאגָ ה ִמ ִלּ ְבּ !עוֹד ַהיּוֹם ָתּקוּם ִבּ ְתִּ מ ִמּ ַטּת ָח ְליָ הּ וְ ִת ְהיֶ ה כְּ ַא ַחד ָה ָא ָדם".
ָ
רוֹפ ִאים
ֶה ָח ִסיד ֶשֹּׁלא ִהכִּ יר ֵדּי ַהצּ ֶֹרֶ את ָה ַר ִבּי ַה ָצּ ִעירָ ,חכַ ְ בּ ַד ְעתּוֹ ַה ִאם ְל ַה ֲא ִמין ַל ְדּ ָב ִריםֲ .הלוֹא ָה ְ
נוֹאשׁוּ ֵמ ַחיֶּ ָיה ֶשׁל ִבּתּוֶֹ ,א ָלּא ֶשׁתּוֹ זְ ַמן ָק ָצר ָע ְל ָתה ַה ְמּ ִציאוּת ַעל כָּ ל ִדּ ְמיוֹןֶ .א ָחד
גוּלים כֻּ ָלּם ֲ
ַה ְדּ ִ
וּמ ַב ֶקּ ֶשׁת ְמ ַעט ַמיִ ם".
"היַּ ְל ָדּה ָפּ ְק ָחה ֶאת ֵעינֶ ָיה ְ
ִמ ְבּנֵ י ַה ַבּיִ ת ָרץ ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ְל ֵע ֶבר ָה ָאב ִוּב ֵשּׂרַ :
וּשׁ ֵל ָמה,
ֵמ ֶרגַ ע ְל ֶרגַ ע ִה ְשׁ ַתּ ֵפּר ַמ ָצּ ָבהַּ ,עד ֶשׁ ַבּבּ ֶֹקר ֶשׁ ְלּ ָמ ֳח ַרת ָק ָמה ַהיַּ ְל ָדּה ִמ ִמּ ָטּ ָתהּ ְבּ ִר ָיאה ְ
לוֹאהּ.
לוּטיןַ .ה ְב ָט ָחתוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ִה ְת ַקיְּ ָמה ִבּ ְמ ָ
וְ נִ ְר ְפּ ָאה ֵמ ָח ְליָ הּ ַל ֲח ִ
אוֹרחוֹ
שׂוֹח ַח ִעם ְ
ַרק כְּ ֶשׁנִּ ְרגְּ עוּ ָהרוּחוֹת ְמ ַעט ,וְ ַה ַשּׁ ְלוָ ה ֵה ֵח ָלּה ָלשׁוּב ֶאל ַה ַבּיִ תִ ,ה ְת ַפּנָּ ה ֶה ָח ִסיד ְל ֵ
"שׂ ֵמ ַח ֲאנִ י
עוֹלם יָ ַד ְע ִתּי ֶאת כֹּחוֹ ַה ֻמּ ְפ ָלא ֶשׁל ֲא ִביכֶ ם ָה ַר ִבּי זָ ָצ"ל"ָ ,א ַמר ֶה ָח ִסידָ ,
וּמ ָ
"מ ָאז ֵ
ַה ָדּגוּל; ֵ
יח ַא ֲח ָריו ֵבּן כְּ מוֹתוֹ".
ִל ְראוֹת כִּ י ִהנִּ ַ
'מוֹפת' ֶשׁ ִלּי כִּ י ִאם
"אין זֶ ה ֵ
ָמה ַר ָבּה ָהיְ ָתה ַה ְפ ָתּ ָעתוֹ כַּ ֲא ֶשׁר ָדּ ָחה ָה ַר ִבּי ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ְבּת ֶֹקף וְ ָק ַבעֵ :
ֶשׁל ֲא ִבי ַה ָקּדוֹשׁ!".
נוֹד ַעתִ ,ה ְת ַמ ֵלּא ִל ִבּי ַבּ ֲח ָשׁשׁ
אתי ֶאל ַדּ ְרכִּ י ַה ִבּ ְל ִתּי ַ
"א ֶמשׁ"ֵ ,בּ ֵאר ָה ַר ִבּי ֶאת ְק ִב ָיעתוֹ" ,כַּ ֲא ֶשׁר יָ ָצ ִ
ֶ
צּוּמהּ ֶשׁל
יח ה' ַדּ ְרכִּ י ִאם אְ .בּ ִע ָ
יוֹד ַע ֲהיַ ְצ ִל ַ
וּמי ֵ
הוֹלֲ אנִ י ְל ָמקוֹם ֶשׁ ִאישׁ ֵאינוֹ ַמכִּ ֵירנִ יִ ,
ִוּב ְד ָאגָ ה; ֵהן ֵ
וּפ ַר ְצ ִתּי ִבּ ְבכִ יִ .מתּוֹ
חוּשׁת ַה ִדּכְ דּוְּ בּ ִל ִבּי ,וּכְ ֶשׁ ָע ַמ ְד ִתּי ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִמנְ ָחה נִ ְשׁ ַבּ ְר ִתּי ָ
ַה ֶדּ ֶר גָּ ְב ָרה ְתּ ַ
ימינִ י.
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר כִּ י יַ ֲעמֹד ִל ִ
רוֹת ַחת ֶשׁ ָבּהּ ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ַר ֲח ִמים ִמ ִלּ ְפנֵ י ַה ֵ
אתי ְתּ ִפ ָלּה ַ
ִבּכְ יִ י נָ ָשׂ ִ
מוּלי ֶאת ְדּמוּתוֹ ַה ְמּ ִא ָירה ֶשׁל ֲא ִבי
רוֹאה ֲאנִ י ְל ִ
נוּמה ַעל ֵעינַ י .וְ ִהנֵּ ה ֶ
ִעם ִסיּוּם ַה ְתּ ִפ ָלּה נָ ְפ ָלה ְתּ ָ
הוֹסיף ָא ִבי
ַה ָקּדוֹשֲׁ ,א ֶשׁר ִה ְרגִּ ַיענִ י וְ ָא ַמר ִלי'ְ :בּנִ יָ ,ה ֵסר ְדּ ָאגָ ה ִמ ִלּ ְבּ כִּ י ה' ִא ְתִּ .'אם א ַדּי ְבּכָ ִ ,
לוֹאהּ.
יח ִלי כִּ י ַה ְבּ ָרכָ ה ָה ִראשׁוֹנָ ה ֶשׁ ֵתּ ֵצא ִמ ִפּי ִתּ ְת ַקיֵּ ם ִבּ ְמ ָ
וְ ִה ְב ִט ַ
ְבּ ָ
אוֹתם ְרגָ ִעים א ֵה ַבנְ ִתּי ֶאת ֵפּ ֶשׁר ַה ַה ְב ָט ָחהַ ,א כַּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ָעה ַק ָלּה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ָע ַמ ְד ִתּי ְבּ ֶפ ַתח
ֵבּ ְית וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי ַעל ַמ ָצּ ָבהּ ַה ָקּ ֶשׁה ֶשׁל ַהיַּ ְל ָדּהֵ ,ה ַבנְ ִתּי ַהכֹּלִ .ה ְת ַפּ ַלּ ְל ִתּי ֵאפוֹא ַעל ַהיַּ ְל ָדּה ,זְ כוּתוֹ ֶשׁל
ֲא ִבי ַה ָקּדוֹשׁ ָע ְמ ָדה ִלי ,וְ ַה ְבּ ָרכָ ה ִה ְת ַקיְּ ָמה".
רוֹטרוֹט ַעל
"ל ֵשׁם ָמה ָע ַקר ָה ַר ִבּי ִמ ֵבּיתוֹ?"ַ ,רק ַע ָתּה ִה ְת ַפּנָּ ה ֶה ָח ִסיד ְל ִה ְת ַענְ יֵ ן ,וְ ָה ַר ִבּי ִס ֵפּר ִבּ ְפ ְ
ְ
הוֹציא
קוֹרת גַּ גֶ .ה ָח ִסיד א ָח ַשׁב ַפּ ֲע ַמיִ ם .הוּא נִ גַּ שׁ ַלכַּ ֶסּ ֶפתִ ,
הוֹת ָירה אוֹתוֹ ְלא ַ
ַה ְשּׂ ֵר ָפה ַה ָקּ ָשׁה ֶשׁ ִ
ִמ ֶמּנָּ ה ְצרוֹר כֶּ ֶסף גָּ דוֹל ,וְ ָד ָלה ֶאת כָּ ל ַה ְסּכוּם ֶשׁ ָהיָ ה ָדּרוּשׁ כְּ ֵדי ְל ָה ִקים ֶאת ֲח ֵצרוֹ ֵמ ָח ָדשׁ.
וּמיָּ ד ָפּנָ ה ָל ִעיר ְס ְט ִריָ ,שׁם ֵה ִקים
ִמ ֶשּׁכָּ  ,א ָהיָ ה ָה ַר ִבּי זָ קוּק ְל ַה ְמ ִשׁיִ בּנְ ִס ָיעתוֹ .הוּא ָשׁב ְל ִעירוֹ ִ
ֶאת ֲח ֵצרוֹ ֵמ ָח ָדשׁ וְ ִה ְמ ִשׁיְ ל ַהנְ ִהיג ֶאת צֹאן ַמ ְר ִעיתוֹ ַעד ִל ְפ ִט ָירתוֹ ִבּ ְשׁנַ ת תרמ"ו.

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 ׂ

ַ'צ ִדּיק ַמה ָפּ ָעל' עמ' קמה

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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 shayעיצובים

יח ָתהּ ְ)פּ ָס ִחים קד א(ְ .לאוֹר זֹאת
ימ ָתהּ ֵמ ֵעין ְפּ ִת ָ
דוּעה ַה ֲה ָלכָ ה כִּ י ְבּכָ ל ְבּ ָרכָ ה ֲא ֻרכָּ ה יֵ שׁ ְל ַהזְ כִּ יר ַבּ ֲח ִת ָ
יְ ָ
אוֹתהּ ְבּ ַב ָקּ ַשׁת 'אוֹר ָח ָדשׁ ַעל ִציּוֹן
חוֹת ִמים ָ
'יוֹצר אוֹר' ,כֵּ ַיצד ָאנוּ ְ
ָתּ ְמהוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים ַעל ִסיּוּם ִבּ ְרכַּ ת ֵ
יחת ַה ְבּ ָרכָ ה ֵ
ָתּ ִאיר'ֲ ,ה ֵרי ִבּ ְפ ִת ַ
חוֹת ִמים
אשׁית ,וְ ַע ָתּה ָאנוּ ְ
הוֹדינוּ ַעל ָהאוֹר ֶשׁ ָהיָ ה ַקיָּ ם ִמ ֵשּׁ ֶשׁת יְ ֵמי ְבּ ֵר ִ
יחה.
ְבּאוֹר ָח ָדשׁ ֶשׁיָּ ִאיר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַל ַצּ ִדּ ִיקים ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ,וְ ֵאין זֶ ה ֵמ ֵעין ַה ְפּ ִת ָ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה
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להכיר טובה למטיבו ולא להיות כפוי
טובה ח"ו !
נלמד מהפסוק" :ונפשנו קצה בלחם הקלוקל" )פרק כא-ה(

ואמרו חז"ל :אמר להם משה לישראל ]הנכם[ כפויי טובה] ...רש"י :אינן
מכירין טובה לבעלים[ כדתיב "ונפשנו קצה בלחם הקלוקל" ופירש רש"י:
קל הוא המן מפני שהיה נבלע בכל אבריהם ואינם יוצאין לחוץ ,קראוהו
קלוקל ורגנו על כך .והיא היתה להם טובה גדולה ,שלא היו צריכים לטרוח
ולצאת שלוש פרסאות לפנות עכ"ל) .ע"ז ה .(:ולהלן אומר הכתוב" :וישלח
ה' בעם את הנחשים וינשכו את העם" )כא-ו( ופירש רש"י :יבוא נחש שכל
המינין נטעמין לו טעם אחד )טעם עפר( ויפרע מכפויי טובה שדבר אחד
משתנה להם לכמה טעמים.
אמרו חז"ל בגמרא )ברכות סב (:על הפסוק "ויקח דוד את כנף המעיל
אשר לשאול" )שמואל א-כה( אמר רבי יוסי בר חנינא :כל המבזה את
הבגדים סוף שאינו נהנה מהם שנאמר )מלכים א'(" :והמלך דוד זקן בא
בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו".
הביא על כך הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל )בספר לב אליהו( את
ביאורו של הגה"צ רבי יצחק בלזר זצ"ל שהקב"ה נתן בבגדים טבע
שיחממו את האדם .ואולם כאשר האדם מבזה את הבגדים ,נמצא
שאינו מכיר בטובה שהעניק לו השי"ת ,לכן הקב"ה לוקח את טבע
הבגדים שהוא לובשם ושוב אינם מחממים אותו.
עפי"ז ביאר אמרת חז"ל "על מה אבדה הארץ? על שלא בירכו בתורה
תחילה" .והיינו אף שלמדו תורה ,אך לא היתה חשובה בעיניהם כדי
לברך עליה .ולכאורה אם למדו ,מדוע לא ניצלו משאר עבירות שבגינם
חרב ביהמ"ק והרי תורה מצילה מהיצה"ר"? ]וכן יש לשאול שהרי בכח
לימוד התורה להציל מכל מיני פורענויות?[ ,אלא מכיון שלא החשיבו
את ההטבה הזו שיש בכח התורה ,נטל הקב"ה את ההטבה הזו.
ידועים דברי חז"ל בגמרא )תענית כד" (:בכל יום ויום בת קול יוצאת
ואומרת ,כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני" ...ושאל הגאון רבי
חיים קרייזווירט זצ"ל :לשם מה יוצאת בת קול בכל יום בהכרזה כזו,
למי יש צורך בכך?! והשיב :מטרת הבת קול היא להודיע ולהזכיר ליושבי
תבל למי חייבים הם להכיר טובה ותודה..
הגה"צ רבי חיים פרידלנדר זצ"ל מעיר )בשפתי חיים ח"ב( ,כי המכיר
טובה מרויח יותר ממקבל התודה ,כי הוא הודה במילים ,והתוצאה
היא שהמטיב חפץ להוסיף ולהיטיב עמו במעשים ,כי הנותן מעריך את
המכיר לו טובה ומדרבן אותו להוסיף לו עד טובות.

להשכין אחוה ושלום בין אדם
לחברו ובין איש לאשתו!
נלמד מהפסוק "ויבכו את אהרן שלושים
יום כל בית ישראל" )פרק כ-כט(
ואילו במיתת משה רבינו נאמר" :ויבכו בני ישראל
את משה" )דברים לד-ח( .מדוע לא נאמר "כל בית
ישראל" כשם שנאמר אצל אהרן? אלא ,מפרש רש"י
הטעם ,משום שעל משה בכו בני ישראל  -רק הזכרים,
ואילו על אהרן ,מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום
ומטיל אהבה בין איש לרעהו ובין אשה לבעלה ,בכו
"כל בית ישראל" .זכרים ונקבות.
המהר"ל ז"ל )בספרו גור אריה( שאל :הרי סוף סוף
היה משה גם כן מפרנס את כל ישראל ,גם את הנשים,
ולמה לא בכו עליו הנשים?
ותירץ המהר"ל :דודאי משה הטיב גם לאנשים וגם
לנשים ,אבל היתה זו הטבה אחת .מה שאין כן אהרן
אשר רדף שלום בין איש לאשתו ,עשה שני דברים
מתחלפים :לדבר עם האיש ענין המיוחד לו ועם האשה
ענין המיוחד לה ,עד שהיה עושה שלום ביניהם .שכן
מי שרוצה לעשות שלום בין שנים ,צריך לדבר ביניהם
בענינים מתחלפים .וכן בין איש לרעהו.
לפיכך היו בוכים האנשים בכיה מיוחדת ,והנשים
גם כן בכיה מיוחדת .אבל במשה ,אף שבוודאי בכו
האנשים והנשים ,אך מכיון שטובה אחת היתה לשניהם,
גם בכיה אחת היתה להם.
נאמר בפסוק )תהלים לו-טו(" :בקש שלום ורדפהו"
וכתב החיד"א זצ"ל )בספרו מורה באצבע( :זו מדת אהרן
הכהן ,אוהב שלום ורודף שלום ,והוא סמא דחיי .ואם כך
אמרו לבקש שלום אחרים ,ק"ו לבקש שלום אנשי ביתו
וקרוביו .ודע ,שבמקום שיש מחלוקת השכינה מסתלקת
ח"ו ,כי הוא אימא שלום .ובית שיש בו מחלוקת הוא
משכן סט"א ח"ו .וביותר יהיה לו שלום עם אשתו ,ויזהר
לכבדה .ויכוון בכל פרט לכבוד השכינה.
על מה ששנינו )באבות פ"א-יב( "הוי מתלמידיו של
אהרן אוהב שלום ורודף שלום" ,כתב הפלא יועץ :לא
דיברו חכמים אלא במי שהמחלוקת רודפת אחריו והוא
בורח ממנה ,והשלום בורח ממנו והוא רודף אחריו,
לזה יקרא אוהב שלום ורודף שלום ויהללו בשערים
מעשיו ...ואם גדול השלום בין איש ובין רעהו ,על אחת
כמה וכמה בין איש לאשתו .גדול שלום-הבית ושנאוי
המחלוקת ...ולא די לאיש במה שיעשה שלום לו עם הכל
וירבה כבוד ביתו ,אלא גם כי יהיה ריב בין אנשים או
בין איש לאשתו ,יטרח בכל מאמצי כוחו להביא שלום
בין אדם לחברו ובין איש לאשתו ,שעושה בזה נחת רוח
גדול ליוצרו.
מובא על הגאון רבי משה סולובייצ'יק זצ"ל )בספר
והאיש משה( שהעיר לאשה שבאה להתייעץ בעניני שלום
בית ,כי העצה להצליח בפרנסה היא להצטיין בשלום
בית .וראיה לכך ממה שאומרים אנו כל יום בשמונה
עשרה "המברך את עמו ישראל בשלום" ואין הכוונה
בזה על שלום כמשמעו בלבד ,אלא הכוונה שהקב"ה
נותן לנו את כל הברכות בשלום ,היינו במקום שיש בו
שלום.
וכמו שאמרו חז"ל )בסוף עוקצין(" :לא מצא הקב"ה
כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עוז
לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום" .לפי"ז עלינו מוטל
להכין את הכלי שיתן הקב"ה בתוכו את הברכה ,שהוא
השלום ,ורק אז הוא מברך אותנו.

לנחם ולעודד הזולת השרוי בצער ובדאגה
ולחזק את רוחו !
נלמד מהפסוק" :קח את אהרן ואת אלעזר בנו" )פרק כ-כה(
וכתב רש"י" :קח את אהרן  -בדברי ניחומים .אמור לו אשריך שתראה כתרך נתון
לבנך מה שאין אני זכאי לכך .עכ"ל .למדנו הנהגת מדותיו של הקב"ה עם אהרן
לנחמו בשעתו הקשה .הנהגה זו מחייבת אותנו ,מתוך חובת ההתדבקות במדותיו
וההליכה בדרכיו של הקב"ה לעודד לחזק ולנחם את חברנו בשעה שדואג ומצטער.
ואף זה נכלל במצוות הצדקה והחסד כמו שכתב החינוך )במצוה תעט(.
בתשובה לאברך שבא להתייעץ עם הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל על "תרופה
נגד חיידקי היאוש בתורתו ועבודתו החודרים לתוכו" הקדים לו רבי יצחק את
עומק ההבדל שישנו בין צער ויאוש בדברים הבאים:
"בוודאי שישנם מצבים בחיים הגורמים לעגמת נפש .אמנם אף הצער עצמו
הוא סימן של חיים ,של תגובה חיה ,ואילו יאוש אינו אלא עייפות מן החיים.
מיואש ואיש חי הם שני קטבים הפוכים ,שהם בבחינת כשזה קם זה נופל .תעשה
לבן איש חי ,וממילא אין דריסת רגל ליאוש".
דברים אלו מובאים בספר הזכרון לבעל ה"פחד יצחק" ,ומובא שם עוד על
רופא שומר תורה ומצוות ,שהיה מדוכא מאד ממראות החולאים ,הסבל והצרות
שנפגש בהם מידי יום ביומו בהתעסקו עם החולים ,ועל כן ביקש עצה מרבי
יצחק הוטנר ,שלא תשבר רוחו.
השיב לו רבי יצחק בדברים הבאים" :טוען אתה שיסורי החיים מעיקים
עליך .אמנם באותו זמן ,האינך רואה עד כמה אותם בני אדם מעונים ,הם
עצמם נאחזים ונדבקים בחיים ,ואינם רוצים למות ,מוכרח אתה להודות ,אם
כן ,שהחיים עצמם מהוים תענוג גדול ,מעל ומעבר למאורועותיהם .והוא שיסוד
היקום הוא חסד .עולם חסד יבנה .והוא הוא היוצר את תענוג החיים".
בספר מעיל צדקה כותב הגאון רבי אליהו הכהן מאיזמיר זצ"ל מה שבדידו הוי
עובדא "באדם דאוג מתוך דחקו הייתה כוונתו לאבד עצמו לדעת רח"ל .ויקר
מקרה שדיבר עמי מצערו והרביתי עליו בדברי פיוסים ונחמות .ואחר כמה ימים
גילה לי את ליבו ,שאלמלא שפגש בי וניחמתיהו בדברים היה בדעתו לאבד עצמו".
לאור זאת מסיק ה"מעיל צדקה"" :לכן יהיה אדם ותרן בדיבורו ,וכשימצא אדם
עני ומדוכא ,אל יקפיד בדיבורו אלא ירבה עמו בדברי פיוסים ,ואף אם הוא
עצמו מודאג ,אל ימנע מלהרבות בדברים לפייס עניים ולנחם למי שדואג ולהרנין
לב נדכאים.

המצער את חברו עליו לפייסו ולבקש סליחתו!
נלמד מהפסוק" :ויאמרו חטאנו כי דיברנו בה' ובך התפלל אל
ה' ...ויתפלל משה בעד העם" )פרק כא-ז(
וכתב רש"י :מכאן למי שמבקשים ממנו מחילה שלא יהא אכזרי מלמחול .ואמרו חז"ל
במדרש" :ידעו שדברו במשה ונשתטחו לפניו ואמרו התפלל אל ה' ויסר מעלינו את הנחש
 "ויתפלל"  -להודיעך ענוותנותו של משה שלא נשתהה לבקש עליהם רחמים ,ולהודיעכח התשובה ,כיון שאמרו חטאנו מיד נתרצה להם שאין המוחל נעשה אכזרי .וכן הוא
אומר "ויתפלל אברהם אל האלוקים וירפא אלוקים את אבימלך".
אדם שחירף וגידף את חברו או הכהו בידו ולא ביקש סליחתו ,אין לו תקנה עד שיהיה
מוכרח לבוא שוב לעולם הזה בגלגול ולפייס את חברו שחטא נגדו! דברים נוקבים וחמורים
אלה אמר החפץ חיים )מובא במעשי למלך  -האזינו( ובזה ביאר את הפסוק )תהלים יט-י(
"משפטי ה' אמת צדקו יחדיו" ...מדוע דוקא באופן זה נכיר שמשפטי ה' אמת?
ביאר הח"ח :אדם שהוכרח לשוב לעולם בגילגול כי כך נגזר עליו ,בגלל עוונו ,הריהו
בוכה וצועק בקול מר על החטא הגדול הזה ותובע על מה שבראו הקב"ה בגילגולו
הראשון להיות עשיר ,ועשיר יענה עזות ,ולכן היה בו העוז והחוצפה להכות את חברו
ואילמלא היה נברא עני לא היה מעיז פניו עד כדי כך ...ומתחנן לבוראו לבל יוכרח
לרדת שוב לעולם השפל.
ואולם מכיון שמוכרח הנשפט להתגלגל שוב לעוה"ז ,מתחנן הוא שלכל הפחות יברא
הפעם עני ונכה-רוח או בעל מום למען לא יוכל עתה להכשל שוב בחירוף והכאת חברו,
ואולם המקטרג דורש שיברא דוקא עשיר ושלם בגופו כדי שאז יוכל לעשות תשובת
המשקל על חטאו בגילגולו הראשון .ואמנם רק אחרי תפלות ותחנונים מתעוררת עליו
הזכות ומתקבלת בקשתו להברא עני ,וזהו שנאמר "משפטי ה' צדקו" דוקא "יחדיו"
כשיודעים מה אירע קודם ירידתו לעולם.

מה דוחף אותי לכתוב לכם את הסיפור? מדוע אני מבקשת מכם
שתפרסמו אותי  -על כך בהמשך!
הייתי מורה בבת-ספר יסודי לבנות .יום אחד הוזמנו כל מורות
בית-הספר לאסיפה ב'חינוך העצמאי' ,במטרה לגבש ולחזק את הצוות
ולהעניק לו כלים להצלחה.
כטבען של אספות חינוכיות שלא רק מושמעות בהן הרצאות ,כי אם
גם מעלים על השולחן בעיות ומנסים להתמודד עם פתרונן .וכך ,במהלך
האסיפה זרק מחנך חשוב שאלה קשה לחלל החדר:
מדוע לא משגיחות המורות על התלמידות בסוף היום  -בשעה שהן
ממתינות להסעה?!
שקט מתוח השתרר.

יימחק מתאי הזיכרון.
*

*

*

בגיל שש-עשרה הלכה הבת לעולמה.
יהא זכרה ברוך ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים.
כעבור מספר שנים מאז פטירתה ,חלמתי חלום מסוים ממנו התעוררתי
בבהלה .ניסיתי לשחזר את החלום לפרטיו  -אך לא הצלחתי .רושם עז
אחד נותר לי בבירור מאותו חלום מסעיר .בתי עליה השלום ניצבת מולי
ומתריעה' :הלבנת-פנים'  -אין לך חלק לעולם הבא.
כך ,במילים נוקבות ,שאינן משתמעות לשני פנים.
*

*

*

נחרדתי ומאליו צף ועלה אותו סיפור ישן .החינוך העצמאי .המנהל.
והמשפט שנפלט לי מהפה...

שקט של הפתעה.
דממה של מבוכה...
פתאום נשמע קול מודיע" :כי אין לנו מנהל!" - - -
וכי לא היה בבית-ספרנו מנהל? כל בית-ספר הרי מורכב משלוש
שכבות הכרחיות; תלמידות ,מחנכות ומעל כולם ההנהלה .אך במקרה
שלנו זה לא היה לגמרי כך ,משום שהמנהל לא היה נוכח הרבה בבית-
הספר .הסיבה הייתה נעוצה בעובדה שהוא ניהל בו זמנית בית-ספר נוסף
)ללא ספק ,ברור שלפחות חלק מהמורות נהנו ממציאות זו .לעבוד מה
שנקרא 'בראש שקט' ללא גורם מעליך שמסתובב בשטח (...24/7
"כי אין לנו מנהל!" בהחלט היווה הסבר טוב לעובדה שהמורות לא
ממש שומרות על הילדות בזמן ההמתנה להסעה...
*

*

*

מי הכריז זאת?
אני עד היום מופתעת מעצמי איך נפלט לי מהפה משפט כה חמור
 אבל חץ שכבר נורה אי אפשר להחזיר לקשת ...אולי זה היה קשורלעובדה שעמדתי זה לפני לידה ,מה שמשפיע על התפקוד ,ואולי לא.
המנהל הסמיק מראש מצחו ועד סוף תנוכי אוזניו.
למחרת הוא כעס.
אבל הימים הלכו וחלפו .שכחנו מהמקרה.
כלומר  -אני שכחתי.
כעבור תקופה ילדתי בת ,וזו הייתה סיבה נוספת שהמקרה המביך

חיפשתי את מספר הטלפון של המנהל ,ומצאתי .מיהרתי להתקשר
אליו ,וסיפרתי לו הכל תוך כדי שאינני מצליחה לעצור בעד הבכי.
"אני זוכר" אמר ומיד הוסיף "ואני סולח!"
למחרת מתקשר המנהל נסער ואומר :לא עצמתי עין כל הלילה!
מסתבר שהוא חש נקיפות-מצפון ,שמא החלום מבקש לומר שנענשתי
בעקבות הפגיעה בו .הוא לא היה מסוגל לשאת את המחשבה הקשה
שהבת שלי הלכה לעולמה ,בגלל משהו שהוא היה מעורב בו שש עשרה
שנה קודם לכן  -גם אם לא "באשמתו".
בצר לו החליט לפנות לרב חשוב ,מקובל ,שיסדר לו את מחשבותיו
ויורה לו הדרך ילך בה.
הרב הרגיע אותו ואמר:
ראשית ,הכעס והקפידה שלך נוכח אותו עלבון  -לא הם שהרגו את הילדה.
שנית ,למורה שפגעה בך ישנן זכויות רבות אם זכתה לכך שבתה תתגלה
אליה בחלום ,כדי לגרום לה לפנות אליך ולבקש ממך מחילה בעודה
בעולם-הזה.
שלישית ,תמסור למורה שעליה לפרסם את הסיפור.
*

*

*

כך מצאתי את עצמי מעלה על הכתב את הסיפור .אני מבקשת ממכם
לפרסם אותו  -ויהיו הדברים לעילוי נשמת בתי היקרה!

מבצע החיבורים השלישי של" :הליגה למלחמה בשחפת
ובמחלות ריאה בישראל ירושלים"
הצטרפו עכשיו אל בחורי הישיבה
הרבים שכבר נימקו בכתב:
"מדוע להימנע מעישון?" ומועמדים
לקבל פרס במבצע הנוכחי!

פרס ראשון  50 ₪ 1000 -פרסים בסך ₪ 200
הכתובת למשלוח (1 :אצל הנציגים בישיבות  (2ת.ד,1008 .
מיקוד  9100901ירושלים  (3בפקס 02-5375618

דרושים מתנדבים לפעילות המבצע
נא לפנות ל0548-535811-
תנאי המבצע :במסגרת המבצע מוזמנים בחורי ישיבות לשלוח חיבור בכתב ,שינמק
מדוע יש להמנע מעישון בכל סגנון שתבחר.
 (1על החיבור להכיל תוכן מקורי ,מעניין ומשכנע בכל סגנון שתבחר :למדני /הלכתי /
אגדי  /סיפורי  /פובליציסטי  /מוסרי  /היתולי  /ספרותי  /מחקרי וכדו'.
 (2אורך החיבור בין  100-500מילה בכתב יד ברור וקריא )עדיף מודפס במחשב(
 (3יש לציין שם ,כתובת ומספר טלפון מדויקים של השולח .במידה והסיפור נסוב על אדם
מסוים ,יש לציין גם את פרטיו) .המעונין שפרטיו ישארו חסויים ,יציין זאת במפורש(
 (4על החומר להגיע לא יאוחר מראש חודש אב תשע"ז
 (5החומרים לא יוחזרו אלא יהפכו להיות רכוש 'הליגה למלחמה בשחפת ובמחלות ריאה
 סניף ירושלים' ,ולו שמורה הזכות ,לפרסמם לתועלת הציבור  -ללא בקשת רשות נוספתמהשולח ]אלא אם צויין אחרת[ ובמידת הצורך לערוך ולעבד את החומר.
 (6הפרסים יחולקו אך ורק באירוע חלוקת הפרסים לידי הזוכים או מיופי כוחם .בהצלחה
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פניני הפרשה

בזכות מי היו ההטבות הללו ,כדי לכבדם .היה באותה הפסקה חטא גדול
של מי מריבה שבעטיה נגזר על משה ואהרן שלא יכנסו לאר"י .וכתוב
בספרים (עיין בגר"א בשה"ש) שאם משה רבנו היה נכנס לאר"י ,לא היה חורבן
הנוגע בב' חצאים
"הנוגע בנפש האדם אשר ימות" (יט יג) ועי' בפרש"י דזו רביעית דם הבית ,ולא כל הצרות .וכי ניתן להעריך את כל הצרות שאירעו בחורבן
ומאז ,הרי נהרגו מליוני יהודים .ובגלות האחרון בלבד איזה צרות עברו...
שהנפש תלויה בו .צ"ע דמבואר בעדיות הנוגע בשתי ידיו בשני חצאי
וכל זה נסתובב רק על ידי אותה הפסקת הבאר ובפרק זמן מאד קצר.
זית של מת מצטרפים לטמאות את הנוגע .ואילו הנוגע בשני ידיו בשני
יודע תעלומות יודע ששווה ההפסקה לגלות כבוד מרים ,וכן כבוד אהרן,
חצאי רביעית מבואר בראב"ד הל' טו"מ פ"ג דאינו נטמא וצ"ע מה חלוק
על אף החטא והחורבן שהיה בהפסקה.
בין נוגע בכזית בשני ידיו לנוגע בדם בשני ידיו?
והרי ה' יודע כל תעלומות ,וידע מה שיהיה באותה הפסקה ,ואעפ"כ הכל
ואמר רבנו שליט"א דחלוק השיעור רביעית דם מדין כזית בשר ,דברביעית
כדאי בכדי שיידעו שעד עכשיו הבאר היה בזכות מרים .וכן בזמן הקצר
דם השיעור הוא בעצם המטמא ,דפחות מרביעית אין בו כדי לטמאות
לאחר פטירת אהרן ,היה עת צרה שהכנעני בא להילחם וישב ממנו שבי.
ולא רק דחסר בשיעור כמו במאכלות אסורות דכל כ"ש יש בו איסור רק
איננו יודעים עיקרי האמונה ,ולא ידיעתו ,אבל את הנהגתו ,אפשר וצריך
יש שיעור כזית לחיוב ,וכן בכזית מן המת כל
לדעת ,ואז נשתייך להאמונה .ואולי י"ל
מקצת מן הבשר יש בו טומאה רק יש שיעור
כך ,האמונה ,זה מהעיקריים .בפרט בדורות
להכיר את השטן
דכדי לטמאות צריך טומאה בשיעור של כזית
"זאת חקת התורה" פרש"י לפיכך כתב בה חקה האחרונים שבא חבקוק והעמידן על אחת :וצדיק
משא"כ דם פחות מרביעית אין בו דין טומאה
גזרה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה והנה באמונתו יחיה .ולאמונה ,צריך ידיעת ה' .אלא
כלל דהשיעור הוא דם הנפש ופחות מרביעית
השטן אינו שואל סתם שאלות אלא רצונו להכשיל שאי אפשר לדעת את מציאותו .אבל את הנהגתו
אין זה דם הנפש( .פרורים משולחן גבוה ח"ה עמ'
ואם נאמר שכונתו בזה לומר דכיון שאין טעם בבריאה אפשר לדעת ,וצריך לדעת .וככל שנדע
קע"ד ,ועי' אילת השחר כאן)
בדבר לא צריך לקיים וכן זה כונת אומות העולם את הנהגתו ,שייך יותר אמונה.
דרצונם להכשילנו כמו השטן שלא יקיימו את זכות ה'חסד' שעשתה מרים עם אחיה ,שעה
שריפת הפרה
"ושרף את הפרה לעיניו את ערה ואת בשרה המצוות קשה דא"כ מה התירוץ גזרה היא מלפני אחת ,זכות שלא הועילה ,רק אחר כך .ללמדנו,
ואת דמה על פרשה ישרף" (חוקת יט ,ה) .מש"כ אין לך רשות להרהר אחריה הרי אם הקושיא כמה מליונים נהנים ארבעים שנה ,בזכות כזו
היתה מה הטעם מה התירוץ שאין לזה טעם.
שזה אפילו לא מצוה דרבנן ...כל שכן שיזכו
הרשב"ם לעיניו של אהרן זה ט"ס ,וצ"ל של
אלעזר ודבר זה הוא לעיכובא ,עי' יומא מ"ב א' אלא משמע דאדרבה השטן רוצה שיחפשו טעם בזכות של מצוה...
את עורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרף .וימצאו דאם רוצים אפשר למצוא טעמים והנה ומה ששתו ישראל בזכות מרים ,כותב רבנו
יתכן שכתוב בפסוק כפי סדר הדברים לאחרונה היו אנשים שחקרו וביררו שאכילת בחיי ,שהיה זה בזכות "ותתצב אחותו מרחוק
שנשרפים דבתחילה נשרף העור שהוא סמוך חזיר לא טוב לאדם ומוכיחים שזה מביא מחלות לדעה מה ייעשה לו" ,וכיון שעשתה מצוה במים,
יותר לאש ואח"כ הבשר וכו' ועי' אוה"ח למה מסוימות והם סברו שעושים דבר טוב דבלא טעם רצתה לראות מה יעשו עם משה ,וזכתה שמליוני
הפסוק מפרט את כל הדברים ולא כתוב נראה ח"ו שאין הבנה והם מצדיקים את דיני
אנשים שתו מים בזכותה (חוץ משישים רבוא ,מבני כ'
התורה ואומרים שאכילת חזיר גורמת מחלות ,עד ס' ,היו זקנים וצעירים ונשים ,וערב רב).
בכללות שישרוף את כולה.
והנה במציאות קשה לשרוף דם שהרי דם אבל זה מה שהשטן רוצה בשאלתו מה טעם יש וכי ניתן לשער זכות זו ,אדם נותן מים ללא
מתאדה ולא נשרף ,ובתמורה ל"ג ב' אמרינן בה דרצונו שיחפשו טעמים וזה ימצא טעם שדבר תשלום למליוני אנשים .וזה בזכות שנעמדה
זה גורם מחלה וכו' ולאחר דתולין בטעמים יבוא
לראות מה יהא עם משה .זה לא מצוה דאוריתא
את שדרכן לשרוף ישרוף ואת שדרכן להקבר
אחד ויאמר אם זה טעם האיסור א"כ יש אופנים
יקבר ופרש"י אוכלין ישרפו ומשקין יקברו שאפשר לעבור וימצא היתרים ומטעם זה התורה או דרבנן .אלא ,אביזרייהו של חסד ...ועל אף
ועי"ש רש"ש הרמב"ם הל' פרה פ"ד הי"ב לא כותבת טעמים אלא זאת חקת התורה גזרה שזה היה עם משה ,מכל מקום גם עם אח זה
כתב :צריך לשרוף את כולה ואם חסר ממנה היא ואל תהרהר אל תחפש טעמים ולא צריך מצות חסד .ועל אף שלא הועילה עמידתה שמה,
אלא רק אחר כך ,בקראותה לאמו שתניקהו,
כלום אפי' מפרשה פסולה ואם פקע מעורה
טעמים אלא זה המצוה שצריך לקיים.
והתוספות סוטה יא .כתבו שעמדה רק שעה
או בשרה אפי' משערה כזית יחזיר ואם לא
אחת! רואים בזה הנהגת מידת החסד ,בשביל
החזיר פסולה אבל אם פקע מקרניה מטלפיה
או מפרשה אינו צריך להחזיר עכ"ד .והנה חילוק זה מבואר בתוספתא זמן כה קצר ,זכתה לשכר כה גדול .אם נאמר לאדם להמתין קצת ויקבל סכום
כסף גדול ...אין לזה שום דמיון לזכות שמליונים שותים מים ארבעים שנה וחיו
פרה פ"ג ה"ז דכל דבר שלא מעכב בחייה לא מעכב בשריפתה.
וצ"ב דלכאורה פרה שאין לה שערות היא כשרה וא"כ השערות לא במדבר בזכותה ,כי בלי מים אי אפשר לחיות.
מעכבים בחייה ולמה זה יעכב בשריפתה? ואולי כיון שאם יש לה הכל שווה ללמדנו הנהגת ה' מה שווה "זכות"...
שערות שחורות היא פסולה משו"ה זה נחשב כדבר המעכב בחייה ,ואף שגם בזכות אהרן ומשה ,היה הזכות שחזרו המים ,אבל זה נחשב
ובאמת במנחת חינוך מצוה שצ"ז מסופק כשאין לה שערות במקום לזכותה של מרים .ואומרים ,שעל אף שזכות אהרן ומשה גם היה מסוגל
לכך ,אבל הם מקבלים בזכות מרים.
שרגיל להיות האם היא כשרה.
וזה רק בתשלומי העוה"ז ,כל שכן בתשלומי העוה"ב
המים נסתלקו במות מרים וחזרו בזכות משה ואהרן להודיע כבוד מרים
והנה זה תשלום שרואים רק בעולם הזה ,כאשר הקרן קיימת לעולם
המים היו בזכות מרים .עננים בזכות אהרן ,מן בזכות משה .מן שאין הבא ,ושם השכר הרבה יותר גדול .ומה שרוצה התורה להראות תשלום
על מעשה חסד ,לראות את הנהגת ה' בבריאה ,שזה מוסיף אמונה
כמותו בעולם ,זכו בזכות משה ,שכחו היה גדול.
ומעיר המהרש"א (תענית ט ).הבאר והעננים נסתלקו במיתת מרים ואהרן ,והתחזקות בידיעת ה' .דבר זה יוסיף זירוז למעשה המצוות שיתמסרו
וחזרו בזכות משה .אז מדוע בתחילה נסתלקו? והרי לחזור ולחדש דבר לעשיית מצוות ועשיית חסד.
שפסק ,צריך זכות גדולה מאשר שלא יפסיק? וכתב ,כדי להודיע שזה היה
לעילוי נשמת אבינו היקר באדם
בזכותה של מרים ובזכותו של אהרן עד כה .ולכאורה ,ידיעה זו נועדה רק
הרב (חיים) שמואל ב"ר שלמה הלוי הורוביץ ז"ל
לכבודם .ומה אירע בהפסקה זו? חטא משה ואהרן וחורבן לדורות!
נלב"ע ז׳ תמוז תשנ"ז ת.נ.צ.ב.ה
ואולם הבה ונתבונן ,שעל ידי הפסקה קטנה זו ,שנועדה רק כדי להודיע

בימים הללו שהרבה בחורים הולכים לעלות לישיבות גדולות נביא כאן כמה הדרכות ממרן רבנו שליט"א על אופן בחירת ישיבה
אשר נלקטו מספר 'צדיק כתמר יפרח' ועוד .והנה כמובן דא"א לתת בזה כללים דצריך לראות כל אחד כפי ענינו ומהותו ,רק
נביא כמה ענינים בכללות .על עניני המבחנים לישיבות אי"ה נכתוב בשבוע הבא
בצורך במכינה לישיבה קטנה ולהתייעץ עם
המורים והמנהלים
בס"ד .בני ברק ח' בטבת תשנ"ו .לכבוד מנהלי בתי
הספר ,תלמודי תורה ,חדרים ולהורי התלמידים.
שלומכן ישגא מאד.
הנה כידוע מתחילים להתכונן גומרי בתי החינוך
והחדרים וכדו' את לימודיהם להיכנס לישיבות
לצעירים ,חלק מהתלמידים אינם מתאימים למתכונת
הלימודים הרגילה ,ומכל מקום הוריהם רוצים
להכניסם בישיבה ששמה הולכת לפניה ,וכשנתקלים
בקשיים להתקבל ,עושים כל טצדקי עד שמצליחים
להכניסם לישיבה עם דרישות גבוהות ,והיות
שאלו לא יכולים להיקלט טוב שם ,נשברים ויש
שמתדרדרים עד אשר לא יכולים להחזירם למסלול
הנכון.
והטעם ,כי כל הורה אינו רוצה להכיר ,מטעמים
מוטעים ,שבנו אינו יכול להיות בישיבה עם דרישות
גבוהות ,והתוצאות מאד לא טובות.
בס"ד בזמן האחרון נוסדו ישיבות ומוסדות חינוך
אשר נועדו לקבל תלמידים כאלו ,אשר שם
מלמדים בקבוצות קטנות ,ובהתמסרות ובסבלנות
מיוחדת ,אשר צריכים לתלמידים כאלו .רבים
מהם יכולים אח"כ להיכנס לישיבה גדולה ,ולהיות
נחשבים כתלמידים מן המניין.
לכן הנני בזה להעיר שלפני שמחליטים לאיזה
ישיבה להיכנס ,יתייעצו ההורים עם המורים
והמנהלים אם המקום שרוצים שיתקבל התלמיד
הוא באמת ראוי בשבילו ,ולא יהי' ח"ו תלמידים
שנושרים מהישיבות לצעירים ,כי יש לקוות כי
בהתייעצות עם המורים והמחנכים יחסכו הרבה
צער ויגון להורים ולכלל ישראל.
יה"ר שיוליכנו בדרך אמת לחנך הבנים בחינוך הנכון
ויקוים בנו "וכל בניך לימודי  "...וכו' .א.י.ל .שטינמן.

מכתב ישיבה גם לחלשים
בס"ד ט' ניסן תשס"ו לפ"ק
ידוע וכן מבואר בחז"ל (נדה ל ,א) שהקב"ה גוזר
עוד לפני שנולד מה יהי' האדם חכם או טפש חוץ
מיראת שמים ,ובזה כלול כמובן גם כשרונות טובות
וגם כאלה שלא זוכים לזה ואלה שלא זכו לזה
אין הכרח שישארו בורים ,אלא שצריכים יגיעה
יותר כדי להגיע למה שמי שהוא בעל כשרון מגיע
בקצת יגיעה ,וזה הי' בכל הדורות ,ומה שהדורות
יותר יורדים ויותר שוקעים בחטאים יש יותר אלה
שכדי שיזכו צריכים מאד לעמול ,כמובן בכח
עצמם אין יכולים להגיע אלא שצריכים ללמוד
אתם ולהשקיע בהם יותר ,לכן דורנו צורך גדול
ליסד כל מיני בתי ספר וישיבות קטנות וגדולות
כדי שגם אלה שלא חוננו בכשרונות טובות והרבה
מהם ע"י שמלמדים ומשקיעים יגיעה ,יוכלו להיות
תלמידי חכמים ואפילו אם לא יהי' גדולי הדור
מ"מ יוכלו להיות נחשבים ת"ח לפי מצב דורנו ,גם
בדורות הקודמים הי' הרבה שלא הי' בעלי כשרונות
מוקדש להצלחת

החתן ר' אליעזר שלמה זלמן בן ר' דוד
הי"ו והכלה הדס בת ר' בן ציון דוד הי"ו
לרגל נשואיהם
שלוחה בזה ברכתי ברכת מזל טוב כל הברכות וההצלחות,
להזוג העומדים להינשא בימים אלו ,ויה"ר שיהי' ביניהם
אהבה ואחוה שלו' וריעות ,ואז שכינה בבית ,ויזכו לדורות
צדיקים וחסידים עד ביאת גואל האמיתי אמן סלה.
(נוסח רבנו שליט"א בכמה מכתבי ברכה לנשואין)

ועלו מאד בתורה.
ומצד שני אם לא יעשו ישיבות מתאימות עבור
אלה נמצא שחלק די גדול ישארו בורים וממילא
גם שמירת תורה ומצות יהי' לקוי מאד.
וכל א' מחויב לעשות מה שביכולתו להוסיף
ולהגדיל תורה בכל הצעירים והרבה אנשים שאינם
מבינים מה זה תורה ומה חסר לבן אדם כשהוא
עם הארץ אומרים מה לנו כ"כ הרבה ישיבות,
והתומכים בכל לומדי תורה וישיבות זוכה לשכר
שאין להעריך.

לא כל אחד יכול לענות
סיפר בן רבנו הגר"ש שליט"א שידוע לו מעשה
בתלמיד אחד שעמד לסיים את שנות לימודו
בישיבה קטנה ,אאמו"ר מרן שליט"א היה סבור כי
לטובתו הוא צריך להיות עוד שנה בישיבה לצעירים
ולא לעלות בנתים לישיבה גדולה ,והבחור (כדרכם
של צעירים) לא כל כך רצה ,והלך לשאול אדם
גדול מסויים ,וההוא שמע את הדברים ואמר לו
שיכול לעלות כבר לישיבה גדולה ,אבי מאוד היה
אכפת לו אבל כיון שהבחור שאל וענו לו ,שתק.
זכורני אח"כ שאבי מרן שליט"א אמר לי בכאב
ובפליאה :איך יתכן לחרוץ גורל רוחני של בחור
על רגל אחת ובלי להכיר אותו ,ובזמן שיודע שמי
שמכיר אותו סבור שלטובתו צריך ללמוד עוד שנה
בישיבה לצעירים.

לא להתערב
עוד שח בן רבנו הגר"ש שליט"א :באופן כללי
במקרים רבים שהיה ויכוח בין הורים לבחור או
בין צוות הישיבה להורים לאיזה ישיבה לשלוח,
שמעתי כמה פעמים מאאמו"ר כי אם אין סיבה
מיוחדת לשלוח לאחד מהם ,לא היה מתערב בזה,
ואומר שלעולם אי אפשר לדעת בודאות באיזה
ישיבה הבחור יותר יצליח ויעלה (ומרן  -בתור
רב או ר"מ בישיבה מסרב להתערב בכה"ג)

* * *
אברך שאל שהוא מגיד שיעור בישיבה קטנה האם
יכול לשלוח את בנו לישיבה שבו מלמד?
אמר רבינו שבדרך כלל אין טוב הדבר ,כיון
שהחברים מקניטים את בנו ,או שהוא בעצמו לא
מרגיש בנוח.

***

ראש הישיבה אחד שאל לרבנו האם להשאיר ילד
עוד שנה במכינה לישיבה ולא להכניסו בנתיים
לישיבה ,אבל הוא אינו יחיד ,ויש עוד קבוצה ,אמר
רבינו אם אינו יחיד כבר לא יתבייש וזה בסדר.
* * *
שאלו לרבינו עבור בחור שהבטיחו ההורים לראש
ישיבה אחד שישלחו אליו את הבחור מפני שאת
אחיו הקודמים קיבל לישיבה ,אע"פ שהבן הזה
רמתו גבוהה הרבה יותר מהאחים שלו ,וקיימו
ההבטחה אף שהיה ילד הכי טוב ולא מתאים
לרמה זו ,אך הבחור הזה מאד לא מרוצה ולא
מוצא לעצמו חברותא מתאימה ,ומבקש לעבור
ישיבה ולא נעים להורים מרה"י שהבטיחו לו.
אמר רבינו :הבחור לא קרבן של זה ,שיגידו לרה"י
שיהיה לו בחורים אחרים.
* * *
שאלו לרבינו עבור בחור שמסיים ישיבה קטנה ויש
לפניו אפשרות ללכת לישיבה גדולה שרמת הלימוד
גבוהה ויותר נמשך לשם ,אבל סגנון הישיבה נקרא
פתוח יותר ,ויש ישיבה נוספת שנחשבת יותר
'פרומר' אבל לא ברמת לימוד כמו הישיבה ההיא.

אמר רבינו כתוב 'ראשית חכמה יראת ה'' ,שאלו
לרבנו אבל יותר לבו חפץ לישיבה ההיא ,הגיב רבינו
נו מה אינו רוצה יראת שמים? [לאחמ"כ רבינו הגיב
על המילים ישיבה פתוחה ,שכבר אמרתי וכי לזה יקרא
פתוחה אם יש פחות יר"ש? זה נקרא סתומה].

* * *
(א' כסלו תשע"ה) אחד שאל לרבינו עבור בנו שצריך
לסדר עבורו ישיבה ,וצריך לפי גילו להיות בשיעור
ב' ויש ישיבה טובה שמוכנה לקבלו לשיעור א'
[כיון שהוא בחור חלש] ומצד שני יש ישיבה חלשה
בהרבה יותר שמוכנה לקבלו לשיעור ב'.
השיב רבינו שמצד האמת טובת הבחור שילך
לישיבה הטובה יותר לשיעור א' ,אבל מה אפשר
לעשות כבוד זה לא פשוט ,הבחור לא יסכים לרדת
שיעור ,טען האבא שיודע בבירור שבנו ממושמע
ויבין ויקבל ברצון למה שיאמר לו ,אמר רבינו אם
כך שילך לשיעור א' להישיבה הטובה יותר והבושה
שיהי' לו יהי' כפרה עבורו.
* * *
אחד שאל לרבינו לאיזה ישיבה קטנה לשלוח את
בנו ,אמר רבינו איני יודע ההבדלים ,העיקר תלוי
מה שיותר 'יראת שמים'.
* * *
רבינו דיבר על כך בכאב שיש בחורים שמצליחים
באיזה ישיבה ,ונכנס בהם רצון לעבור למקום אחר,
וזה הכל עצת היצר ,שאם נמצא כבר במקום
ומצליח ועושה שטייגן ,למה הוא עובר למקום אחר
שלא מכירים אותו ,הרי עי"ז צריך להתחיל הכל
מחדש ,אין זה אלא עצת היצר.
כמו"כ ציטט רבינו דברי הכתר ראש באות נ"ג
וז"ל כשיצליח בלימודו באיזה מקום ובאיזה ענין
ומתחדש עליו לשנות וכו' שלא למהר לעשותו
תיכף כנאמר וכו'.
* * *
שאלתי לרבינו בשם רה"י אחד של ישב"ק עבור
בחור שיש לו ספק בין ישיבות גדולות מסויימות.
אמר רבינו איני יכול להשיב על שאלה כזאת ,כי
מה שאני יאמר יתפרש שכביכול אני מעדיף ישיבה
זו על חבירתה ,לכך בכגון זה אני עונה הכל טוב,
ואף לקרובים איני יכול לענות ,שבסוף השמועה
יכולה להתפרסם ואיני יכול לגרום בכך שיחשבו
שהעדפתי ישיבה על חבירתה.
* * *
אחד שהתייעץ עם רבינו לאיזה מוסד לשלוח את
בנו ,ואחד מהמוסדות קשור לאחד מבני משפ' רבינו,
אמר לו רבינו שאינו יכול להשיב מפני שנוגע בדבר.
* * *
שאלתי עבור אחד שהוא ר"מ בישיבה קטנה
בירושלים ויש לו בן להכניס לישיבה ,ויכול
להצליח לפי רמתו יותר בישיבה אחרת ,וכן אין
לו כ"כ חשק לבוא לישיבה שאביו ר"מ בתוכה ,אבל
נוצר מצב שאם לא יכניס את בנו לישיבה ,יצטרך
גם הוא לעזוב את הישיבה ,ושאל מה יעשה?
אמר רבינו שזה שאלה קשה ,אבל לכאורה נראה
שאין כזה הבדל גדול בין הישיבות ,ולא יגרע ממנו
כלום אם יבוא לישיבה הזאת ,וכן בענין החשק,
עם הזמן יבוא החשק.
* * *
סיפר רבינו בזמנו בחנתי חמשה רגעים איזה בחור
אם יכול להתקבל לישיבה קטנה והיה טוב מאד,
ור"מ אחר בחנו שעה ,אמרתי לו לדעת בדיוק גם
שעה לא יעזור ,לדעת בערך גם כמה דקות מספיק.

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

הלכות והליכות
בשו"ע סימן קס"ז סעיף ג' | אין לברך קודם
שיתפוס את הלחם .ומפרש המשנה ברורה
אין מברכין על המצות אלא סמוך לעשייתן וכו'
ובדיעבד אם בירך ואח"כ נטלו בידו ג"כ אין
צריך לחזור ולברך וכו'.
והנה כאן מדברים על ברכת המוציא שזה ברכת
הנהנין ולמה כתב על ברכת המצות וצ"ל דלאו
דוקא ברכת המצות אלא ה"ה בברכת הנהנין.
והנה בשו"ע סימן ר"ו סעיף ד' כתב כל דבר
שמברך עליו לאכלו או להריח בו צריך לאוחזו
בימינו ,והמשנה ברורה ס"ק י"ז מפרש דטעם
האחיזה כדי שיכוין לבו למה שמברך והוא רק
לכתחילה וא"כ יש שני טעמים לאחיזת הפת
בשעת הברכה ,אלא דשניהם הם רק לכתחילה
ומ"מ הטעם שכתוב כאן יותר עיקר.
ובאמת כאן השו"ע כותב אין לברך קודם ולשון
זה משמע קצת איסור ,אבל שם כתב צריך
לאוחזו( .ימלא פי תהלתך עיונים בתפילה עמ' דש)
***
שם סעיף ה' ברמ"א כתב ומ"מ מצוה להביא על
כל שולחן מלח כי השולחן דומה למזבח והאכילה
כקרבן ונאמר על כל קרבנך תקריב מלח.
לכאורה במלח צריך למלוח את הקרבן ולא את
המזבח ,וא"כ מה הענין שיהי' מלח על השולחן,
ובפרט דמיירי אפי' שיש כבר מלח בלחם הרי
האוכל כבר עם מלח משמע דמלבד זה יש ענין
שיהי' מלח על המזבח ועי"ז שמולחין הקרבן
ואח"כ מקריבין אותו על המזבח נמצא דיש מלח
על המזבח לכן גם על השולחן שהוא במקום
המזבח יש ענין שיהי' עליו מלח וצע"ק( .שם)
***
שם סעיף ו' | וקודם שאכל אמר הביאו מלח או
ליפתן תנו לפלוני לאכול.
המשנה ברורה כתב בין עני ובין עשיר .וצ"ל
דסד"א רק עני כיון דמצוה לתת לו מאכל.
***
שם | תנו מאכל לבהמה המשנה ברורה ס"ק מ'
מביא דהמג"א כתב בשם ספר חסידים דלשתות
אדם קודם לבהמה כדכתיב ברבקה שאמרה
לעבד שתה וגם גמליך אשקה והנה זה הי' לפני
מתן תורה ולבני נח אין הדין הזה.
וצ"ל דקיימו הדין לפני מתן תורה ומשום כך
אפשר להוכיח מזה( .שם)
***
שם סעיף ז' | ראובן שהי' נוטל ידיו לאכילה
ויעקב הי' מברך המוציא ונתכוון להוציא
השומעים ואח"כ ניגב ראובן ידיו ובירך ענט"י
לא הוי הפסק והיינו דהוי מענין הסעודה.
ולכאורה נהי דהנטילה היא מענין הסעודה
אבל הברכה דענט"י הא אין לה שייכות כלל
להסעודה? ומשמע דכיון שהנטילה היא צורך
סעודה אז גם הברכה כמענין הסעודה ,ויותר
מזה מצינו לקמן סעיף י"ד דלפני הבציעה אומר
ברשות מורי ורבותי וזה אינו כלל צורך הסעודה
רק מדרך ענוה ,ומ"מ לא הוי הפסק ועושה זה
לכתחילה ,וגם דמרבים בדברים דלכאורה הי' סגי
לומר ברשות וכתוב שאומר ברשות מורי ורבותי.
***
שם סעיף ח' | שכח ואכל ולא בירך המוציא אם
נזכר בתוך הסעודה דהיינו שאכל פת מברך ואם
לא נזכר עד שגמר סעודתו אינו חוזר ומברך.
המשנה ברורה ס"ק מ"ח כתב :ומיהו אם אפשר
לו לאכול עוד מעט טוב שיברך המוציא ויאכל,
ומפרש בשער הציון כדי לצאת דעת הראב"ד
דס"ל דאפילו נגמר סעודתו צריך לברך ברכת
המוציא על העבר .והנה דין זה הוא לאו דוקא
(שם)

בפת דה"ה בשאר מאכלים טוב לעשות כך לצאת
שיטת הראב"ד הנ"ל.
אמנם השותה מים ושכח לברך יתכן שלא יעשה
עצה זו כיון דהשותה מים שלא לצמאו אינו יכול
לברך (עי' סימן ר"ד סעיף ז' ובמשנה ברורה) ולאחר
ששתה הרי כבר אינו שותה עכשיו לצמאו( .שם)
***
שם סעיף ט' | אם הוא מסופק אם בירך המוציא
אם לאו אינו חוזר ומברך.
ובמשנה ברורה ס"ק מ"ט כתב אינו חוזר ומברך
כשיאכל עוד דברכת המוציא אינו אלא מדרבנן
וספיקא לקולא ,ומטעם זה אפי' אם ירצה
להחמיר ולברך ג"כ אינו רשאי משום ברכה
שאינה צריכה .אפשר דהכונה לאו דוקא ברכה
שאינה צריכה דממ"נ על הצד שעשה כבר ברכה
קודם הרי זה ברכה לבטלה ואי אזלת משום
שמא לא עשה ברכה הרי גם ברכה שאינה
צריכה ליכא.
ועי' במהרש"ל פסחים דף ק"ב דמשמע מדבריו
דיש חשש ברכה לבטלה אם יש ספק אם חייב
לברך או לא ,וגם המהרש"א דפליג עליה הוא
אם זה נקרא חומרא או קולא עכ"פ יש חשש
ברכה לבטלה ,אמנם אם בכונה יעשה דבר של
היסח הדעת כדי לברך אז יהי' ברכה שאינה
צריכה אבל הא בספק מותר לגרום ברכה שאינה
צריכה וע"כ כאן האיסור משום ברכה לבטלה.
ועי' בתוס' קידושין דף ל"א דהוכיחו דלנשים
מותר לברך על מצות שהן פטורות ואין בזה
ברכה שאינה צריכה וגם התם כיון שאינה צריכה
הי' צריך להיות ברכה לבטלה( .שם)
***
שם סעיף י' | אם במקום ברכת המוציא אמר
בריך רחמנא מלכא מאריה דהאי פיתא יצא.
אפשר דאי"צ לומר דהאי פיתא דהא בנוסח
הברכה המוציא לחם ג"כ לא אמרינן לחם זה.
ויש לעיין מה צריך שיהא נזכר בכלל לחם
דהא גם אם בירך שהכל נהי' בדברו יוצא א"כ
אולי סגי אם יאמר מארי' דכל הדברים או דכל
האוכלין או דכל המזונות( .שם)
***
שם סעיף י"ד | אם המסובים רבים גדול
שבכולם בוצע .וכתב המשנה ברורה ס"ק ס"ז
גדול שבכולם בחכמה מפני כבודו.
והי' אפשר לומר דלכבוד הברכה צריך שיברך
אדם חשוב כמו שאר דברים שעושים לכבוד
הברכה ,ואע"ג דע"כ יש בזה ג"כ לכבד האדם
דהא מקדים כהן וזה ע"כ לכבד את הכהן ,אבל
מ"מ יש בזה ג"כ לכבד הברכה ונפק"מ דלא
יועיל מחילת האדם חשוב דאם זה משום כבוד
החכם הוא יכול למחול על כבודו אבל אם זה
משום כבוד הברכה אין החכם יכול למחול.
ובמשנה ברורה ס"ק ס"ח כתב דהחתן ביום
חתונתו בוצע אע"פ שיש בהמסובין גדול ממנו,
ובמג"א הוכיח זה מרש"י בברכות דף מ"ז דהי'
המנהג דהחתן בוצע מבואר בדבריו דרק ביום
חתונתו .וצ"ע דלכאורה ה"ה כל זמן שדין חתן
עליו דהיינו כל שבעת ימי המשתה הסעודה
נעשית לכבודו וגם שהוא דומה למלך ומ"ש יום
חתונתו משאר ימי המשתה?
וכן בסעודה שעושים לכבוד הבר מצוה צריך
להיות שנער הבר מצוה יבצע והמג"א לא מזכיר
כל זה ויתכן דנקט רק יום חתונתו דעל זה יש
לו הוכחה מהגמ'.
ויתכן דדוקא חתן כי הוא דומה למלך ,ובהוריות
י"ג א' מצינו דמלך קודם לכהן גדול עי' רמב"ם
הל' מלכים פ"ב ה"ה ,ועוד העירו דמכבדים

לחתן משום המבואר במו"ק י"ח ב' דחתן מיסב
בראש מה כהן בראש אף חתן בראש.
ואח"כ כתב בשו"ע ואם יש עמהם בעל הבית
הוא בוצע ,וכתב המשנה ברורה ס"ק ע"ג והוא
קודם אפילו לכהן ות"ת כדי שיבצע בעין יפה.
וצ"ב הרי וקדשתו זה דין דאורייתא וכן כיבוד ת"ח
ואיך סברא זו דכדי שיבצע בעין יפה דוחה הדין?
והנה הראשונים נחלקו אם דינים אלו הם
מדאורייתא או אסמכתא ,והמג"א סימן ר"א ס"ק
ד' כתב דצ"ע למה אין נזהרים עכשיו בכל זה
להקדים כהן ואפשר שאין אנו בקיאים ביחוסי
כהונה עי"ש ,עיי תומים סימן ט"ו ס"ק ג'.
ולכאורה אם ס"ל שזה דאורייתא א"כ אע"פ
שאין אנו בקיאים ביחוסי כהונה מ"מ זה ספיקא
דאורייתא וצריך להחמיר ,ובשלמא ספק מתנות
כהונה א"צ לתת לכהן משום שהמוציא מחבירו
עליו הראי' אבל בדין וקדשתו דלא שייך לומר
הממע"ה למה לא מחמירים מספק ,ובמנחת
חינוך סוף מצוה רס"ט מביא דהמשנה למלך
מקשה דספיקא דאורייתא לחומרא( .שם)
***
בשו"ע סי' קס"ח סעי' א' | היו לפניו חתיכות
של פת ופת שלם הכל ממין אחד מברך על
השלם .ובמשנ"ב (סק"א) כתב משום הידור מצוה.
והנה בב"ק (ט ,ב) איתא בהידור מצוה עד שליש
במצוה .ויל"ע כשיש אפשרות לפת שלם ופת
פרוסה אם צריך להדר בשביל לברך על השלם,
וכן פת גדול ופת קטן( .שם)
***
שם .סעי' י"ב | יש מי שאומר שפת השרוי ביין
אדום וכו' .ועי' הטעם משנה ברורה ס"ק ס"ד,
וצ"ב למה נקט יין אדום דה"ה כל משקה אדום,
וגם המ"ב נקט בהמשך דבריו יין לבן ,ולא כתב
כל משקה שאינו אדום.
שם .אלא בפירורין או בפרוסות .צ"ב מה צ"ל
את שני הדוגמאות מאי נ"מ (שם)
***
בשו"ע סימן קס"ט סעיף ב' | לא יתן לאכול
אלא למי שיודע בו שיברך.
ואומרים בשם החזו"א זצ"ל דמפני דרכי שלו'
מותר לתת מאכל לפועל שאינו שומר תומ"צ
אע"פ שלא מברך דאל"כ מכשיל אותו בשנאה
וכו'[ .א"ה וראה הליכות שלמה תפילה עמ' יט בשם
החזו"א ומ"ש בזה]

***
סי' ק"ע סעיף י"ח | הנכנס לסעודה לא יקח
חלקו ויתננו לשמש שמא יארע דבר קלקול
בסעודה .מבואר דלולא זאת יכול ליתן חלקו
הרי דכבר יכול לזכות בזה ולעשות מה שרוצה
ואין נותנים לו דוקא לאכול.
ובמשנה ברורה ס"ק ל"ט הביא בשם הלבוש
דשמא יארע קלקול וע"ז שמא יחסר ויצטרך
הבעה"ב לחלק זה להאורחים .ולכאורה אין לו
רשות כיון שהאורח זוכה בזה בלקיחתו.
ודוחק לומר דהכונה שיבקש מהאורח שיחזור
ויתן לו מה שכבר זכה  .וכן צ"ע בדין שאח"ז
בסעיף י"ט דלא יתן לבנו או לעבדו של בעה"ב
בלי רשות בעה"ב משום מעשה שהי' .מה דהי'
מותר ליתן לולא זה אע"ג דאינו שלו מבואר
בתוספתא הובא ברשב"ם בבא בתרא מ"ג ע"ב
דאם משום גזל שכך נהג בעלי בתים.
וצ"ל דאסור משום מעשה שהי' אבל ליתן לבנו
או לעבדו של אוהבו מותר.

ישיבת מיר
ישיבת מיר הוקמה בעירה מיר בפולין לפני מאתים שנה  -בשנת תקע"ז .ובשנת
התש"ד הוקמה בארץ הקודש ע"י מרן הגרא"י פינקל זצ"ל ואח"כ בנו הגרב"ב פינקל
וחתנו הגר"ח שמואלביץ זצ"ל וחתן נכדתו הגר"נ פרצוביץ זצ"ל ולאחר מכן ע"י
הגרנ"צ פינקל זצ"ל והגר"ר שמואלביץ זצ"ל .וכיום בראשות הגרא"י פינקל שליט"א.

השיחות בימי אלול

רבנו הגיע רבנו לראשונה למסור שיחה בישיבה בכ"ח אלול תשס"ד .וכששמעו
מכך כמה מאנשי דלא מעלי שגרים באיזור איימו שיפריעו וכו' ,והגרנצ"פ אמר
לרבנו שאינו יודע מה לעשות כי הרי איננו יכול לקחת אחריות מה יהיה.
ורבנו הגיע והכל היה ב"ה ללא תקלות ,ואח"כ הלך רבנו להגרי"ש וסיפרו על
זה ,ואמר הגריש"א 'ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלמו עמו' [והוסיף יש כאלו
שמבינים מיד ויש כאלה שלוקח להם הרבה זמן להבין].
ומיני אז הגיע רבנו שליט"א מידי שנה לפני הימים הנוראים במשך תשע שנים
לומר שיחה לפני אלפי הלומדים החשובים במקום קדוש זה .והיה מעמד גדול
לאלפי האברכים שהתאספו לשמוע דברי אלקים חיים( .תשס"ד –תשע"ג) ונדפסו
השיחות בספר ימלא פי תהלתך עניני ימים הנוראים.

אודות הישיבה הקדושה

בס"ד .לנדיבי עם במדינת ברזיל .ה' עליכם יחי' .הנה כידוע בירושלים עיר
הקודש קיימת ישיבת מיר בה לומדים אלפי בחורים ואברכים ,וזה המוסד הכי
גדול של תלמידי חכמים וכמעט כולם מהם לומדים תורה מתוך הדחק ,וגם מצב
הישיבה דחוק ,וראש הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א דעתו
לפנות אל אנשי מדינתכם לבוא לעזרת המוסד הגדול הזה ,נא לקרבם ,ובודאי כל
אחד יתמוך ויעזור לה בכל יכולתו ותודה רבה על כל זה ,ויתברכו כל התורמים
מאשר.
בברכת ותומכיה ֻ
הכותב לכבוד עמלי תורה א.ל .שטיינמן י"ז שבט תשע"ג לפ"ק בני ברק יצ"ו.
* * *
בס"ד .לנדיבי עם המתכנסים לטובת ישיבת מיר ה' עליכם יחי' .הנה כידוע
זכתה ישיבת מיר אשר זה  200שנה שלא פסקה הישיבה מאז היוסדה בעירה
מיר והגלויות שגלתה עד הגעתה לירושלים עיה"ק ,וכיום לומדים בה אלפי בחורים
ואברכים ,וזה המוסד הכי גדול של תלמידי חכמים וכמעט כולם מהם לומדים
תורה מתוך הדחק ,ובודאי כל אחד יתמוך ויעזור לה בכל יכולתו ותודה רבה על
מאשר .הכותב לכבוד עמלי תורה.
כל זה ,ויתברכו כל התורמים בברכת ותומכיה ֻ

עם ראשי הישיבה

על הערכה העצומה של מרן רבנו לרה"י הגר"ב פינקל זצ"ל וחתנו רה"י
הגרנצ"פ זצ"ל הבאנו בגליון לך לך תשע"ד -ובגליון פר' יתרו תשע"ה .ואודות
רה"י הגר"ר שמואלביץ זצ"ל הבאנו בגליון תצוה תשע"ו.
ראש הישיבה הגרנצ"פ זצ"ל היה מרבה להתייעץ עם רבנו שליט"א בעניני
הישיבה ,והיה הולך אליו להיפרד ולהתייעץ ולקבל ברכה לפני נסיעותיו לחו"ל
ובעת שנלב"ע בפתע פתאום והשאיר חובות גדולים ,רבנו כינס בביתו אסיפה
לחיזוק ולהמשיך את הישיבה הקדושה.
ובחיי חיותו של הגרנצ"פ לא היה יוצא לחו"ל מבלי שקיבל רשות ממרן רבנו
שליט"א לעתים הה בא בעצמו ,ולעתים היה שולח שליח .וכן בהרבה ענינים זוכים
ראשי הישיבה להתייעץ בפני רבנו .ובחודש אב תשע"ו ישבו עמו רבני הישיבה שעה
ארוכה ודנו עמו בהרבה ענינים ואכמ"ל.

ישיבת מיר מודיעין עילית
בקיץ תש"ס נפתחה ישיבה במודיעין עילית בראשות ראשי הישיבה דמיר הגרנצ"פ
והגר"ר שמואלביץ ,והגאון הגדול רבי אריה פינקל זצ"ל .וכהיום היא בראשות הגרא"י
פינקל שליט"א והגרנ"י אלון שליט"א .אודות רה"י הגר"א פינקל זצ"ל כתבנו בגליון
שופטים תשע"ו.
רבנו שליט"א הגיע לישיבה באלול תשס"ה ומסר בה דברי חיזוק מיוחדים [ומיני
אז הגיע מידי שנה בשנה בפרוס הימים הנוראים] ונביא קטע מדבריו :יש בגמ' בע"ז דף
ג' ב' ,אמר רב יהודה אמר שמואל מאי דכתיב ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא
מושל בו למה נמשלו בני אדם [כאן מדבר על בנ"י אח"כ מביא שמדובר על כלל ישראל
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כי עיקר הבריאה היא בשביל כלל ישראל אמנם גם אומות העולם הם משהו אבל המדרגה
של בנ"א זה כלל ישראל א"כ אם כתוב תעשה אדם הכונה לכלל ישראל] ,למה נמשלו בנ"א

כדגי הים לומר לך מה דגים שבים כיון שעולים ליבשה מיד מתים אף בני אדם כיון
שפורשין מדברי תורה ומצות מיד מתים.
והשאלה היא כך ,למה צריך ללמוד מפסוק זה שבנ"א שאינו עוסק בדברי תורה
הוא מת ,הלא ממנ"פ מה הפשט מת אם הפשט מת ממש ,וכי מיד ברגע שלא
עושים מצות מתים ,הלא אין זה כך רואים אנשים שחטאים ולא מתים ,ואף כאלו
שעושים עבירות ומאריכין ימים אפילו שעושים הרבה עבירות ע"כ שלא מתים תיכף
ומיד ,אלא הכונה שבזה שאינו מקיים הוא כמת ,רשעים בחייהם קרוין מתים ,אדם
שעושה עבירות הוא כבר מת ,וצריך להגיע לפסוק בנביא חבקוק שאומר תעשה
אדם כדגי הים ללמוד ממנו ,הלא כל הפסוקים בין בפר' כי תבא ובין בפר' בחקתי

כתוב ואם תלכו עמי בקרי ואם תלכו עמי בחמת קרי וכתוב כל מיני עונשים
חמורים דברים נוראים מה שכתוב בין בדברים בין בבחוקתי ,א"כ וכי לא מצאו
פסוק אחר שמי שעובר על דברי תורה הוא כמת ,רק בחבקוק הפסוק של תעשה
אדם כדגי הים.
עוד דבר צריך להבין ,מה זה המשל כדגי הים שכ"ז שפורשים מהים מיד
מתים ,אפשר להגיד הפוך פרה שנכנסה לים תמות ,כמו שהדג עולה מהים
ליבשה הוא מת כך גם בהמות היבשה כשיורדים לים הם מתים למה צריך להגיד
דוקא דג ,אלא כל דבר שנכנס למקום שהוא היפך מקום גידולו הדג מהים והפרה
מהיבשה ,ולמה נוקטים את הדבר זה?
לכן אפשר להגיד כך :הלא כל אחד יודע שיש חלק מצות שאדם מחויב ,אבל
למשל מצות ציצית אם אדם לא לובש בגד של ד' כנפות הוא לא מחויב בציצית
ורק אם הוא רוצה הוא יכול לקיים וללבוש בגד של ד' כנפות ואז חייב בציצית,
אבל א' שאינו רוצה אינו מחויב ,ובכ"ז כתוב בגמ' ביבמות דף מ"א שאע"פ שאין
חיוב ללכת עם בגד של ד' כנפות בכ"ז מי שאינו לובש בגד של ציצית של ד'
כנפות כתוב שבעידן ריתחא הוא נענש ע"ז בזמן שיש ריתחא ,ויש זמנים שיש
ריתחא ובעידן ריתחא הוא נענש גם ע"ז ,ואם הוא נענש אם אינו מחויב בכלל
למה הוא נענש?
ע"כ כפי מה שכתוב ברבינו יונה כיון שלא חמד יופי המצות ,הוא אומר יופי,
כ"א יש לו טעם אחר ביופי ,אבל כנראה שבנ"א אמיתי שהוא מבין משהו ,צריך
לראות איזה יופי שיש במצוה שהקב"ה עושה ,ואם לא חמד את הזה ע"ז שהוא
לא חמד את היופי הזה בכ"ז הוא ראוי לעונש רק הקב"ה לא מעניש ע"ז רק בעידן
דריתחא ,וע"כ שאם לא הי' חטא בכלל למה נענש הלא הוא לא חטא ,זה לא חטא
ממש ,אבל רואים שהבנ"א לא שואף לדבר שהשכל מחייב לעשות ,ואם רואים מצוה
היופי של המצוה צריך שיהי' לו חמדה בלב שלו ואם אינו חומד זה סימן שהנפש
לא בסדר הוא לא בסדר ,וממילא כתוב שבעידן דריתחא הוא נענש ,וא"כ הוא לא
עבריין יכול להיות שלעדות הוא לא פסול אם א' לא לובש בגד של ד' כנפות יכול
להיות שהוא לא פסול לעדות ,פסול לעדות כתוב ברמב"ם שבדאורייתא זה רק אם
חטא בעבירה שיש בה מלקות ומדרבנן גם בלי מלקות ,עכ"פ לא מצינו שאם א' לא
לובש ט"ק עם ציצית לא כתוב שהוא חייב ובשביל זה הוא נענש ,ופסול לעדות,
לא ,אבל בכ"ז זה לא נקרא שהוא מתנהג ע"פ התורה ,הוא לא מתנהג ע"פ התורה,
הוא לא עושה עבירות אבל הוא לא מתנהג ע"פ התורה.
ולפי"ז אפשר לפרש מה שדרשו מדגי הים ,שהדגים שבים אם מוציאים אותם
מעיקר חיותם בים הם מתים ,אמנם לא מתים תיכף ומיד אלא אחרי כמה רגעים
אולי אחרי חצי שעה ,אבל החיות שלו הוא הים וזה החיות שלו ,משא"כ בפרה,
פרה ,הפשט הוא ,בהמות של יבשה כשנכנסים לים המים נכנסים לריאות ואינם
יכולים לחיות ז"א בגלל שיש משהו שמזיק להם ולא בגלל שאין להם חיות יש
משהו חיובי שמזיק להם ,אבל דגים שבים אין להם חיות ביבשה ,כל הזמן צריך
חיות והחיות שלהם הוא בים ,המים ,ואם אין להם מים אין להם חיות.
וזה החילוק מה שחז"ל דימו כלל ישראל ,יהודי החיות שלו הוא התורה והמצות,
ואם לא לא הפשט שיש לא חסרון ,אלא חסר לו בהחיות ,חסר לו חיים ולא כמו
להבדיל בהמה כשנכנסת למים ואז יש משהו שמזיק לה אבל לא שחסר לה אלא
שיש משהו חיובי שמזיק לה ,משא"כ דגים שבים כשיוצאים אין להם חיות ,החיות
של כלל ישראל או' חז"ל שהלימדו הזה נמלד מפסוק אחר שבתוכחה כתוב ראה
נתתי להם את הברכה את החיים ואת הקללה שקיום התורה זה חיים אבל לא
כתוב במפורש שזה חסר ,שכל החיים שלו תלוים בזה ,ותורה ומצות הם החיים
שלו וא"ל חסר בחיים שלו חסר לו אויר וזה מה שחז"ל דורשים.
וא"כ זה נתחדש דוקא בפסוק של דגי הים כי בשאר דברים לא מצאנו את זה,
בתוכחה בכי תבוא ובבחקתי כתוב שאם נעשה עבירות כאלה וכאלה ,הכל עבירות
שהוא עושה אבל לא שזה אחרי החיים שזה לא כתוב במפורש ,לכן חז"ל למדו
מפסוק זה שזה הוא החיים ,כלל ישראל החיים שלהם זה תורה ומצות.
והוסיף עוד :א"כ יש הרבה פעמים אפשרויות לקיים מצות ,בזמן האחרון שמענו
שיש אנשים צעירים שמתחכמים ואו' שרוצים להיות פתוח ,מה זה פתוח ,פחות יר"ש
קצת פחות נכון מה יש ,לא עושים עבירה ח"ו ,אבל זה פתוח ומה זה פתוח ,פריקת
עול מלכות שמים ,פחות או יותר וזה נקרא שהוא מתרחק ,מתרחק מהחיים מקיום
תורה ומצות ,יכול להיות שהוא לא עושה עבירה אבל דרך התורה הוא שעל כ"א
לחזק עצמו דוקא לקיים מצות ,דוקא להרבות תורה להתחזק בלימוד התורה ובמעשה
המצות שום מצוה לא לזלזל ,אין שום מצוה שאפשר לזלזל בה ,וע"ז הקב"ה יעזור
לכ"א שיעשה את זה יוסיף לו עלי' גדולה ברוחניות.
וע"ז אנו רוצים לומר להתעורר אע"פ שקשוט עצמך ,אבל בכ"ז כולנו צריכים להתחזק
בזה ,ולא לחפש היתרים ופטורים ,אפשר למצוא התירים זה פטור וזה פטור זה מותר,
אבל סוף כל סוף הוא לא חי במים ,הוא צריך לחיות במים והתורה והמצוות זה המים
שלנו ,והקב"ה יעזור שכאו"א יתחזק וזה יהי' ג"כ זכות ליום הדין וכל משהו שמתחזק יכול
להיות זכות לזכות ליוה"ד והקב"ה יעזור שכולנו נתחזק בתורה ומצות ולא לחפש פטורים
רק לחפש כמו שהר"י או' את יופי המצות ,בנ"א אוהב דברים יפים אנשים רואים דברים
יפים בגשמיות וזה שובה את הלב שלו אבל אם הוא רוצה להרגיש את טעם היופי
של המצות ,והקב"ה יעזור שנגיע למצב כזה שאנחנו נכסוף לקיים ממש את יופי
המצות ,ובזכות זה הקב"ה יעזור שנזכה כולנו להכתב בכתיבה וחתימה טובה.
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סיפורים נפלאים
פרשת חוקת
"זאת חוקת התורה" (יט ,ב)
מעשה כשהיה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן שליט"א בעל
"אילת השחר" בארצות הברית בשנת תשנ"ח ביקר גם בעיירת
לייקווד שבניו ג’רסי שבה שוכנת הגדולה שבישיבות "ישיבת
לייקווד" מיסודו של מרן הגאון הצדיק רבי אהרן קוטלר זצ"ל,
בהיותו שם ביקר בבית ראש הישיבה הגאון ר’ מלכיאל קוטלר
שליט"א נכדו של רבי אהרן זצ"ל ,בהיותו שם ,ראה בארון כלי
הכסף שוכנים אחר כבוד זוג נעליים ישנות ,שאל הרב שטיינמן
את ר’ מלכיאל מה פשר הנעליים הללו בארון של כלי הכסף
שמיועד לפאר את הבית?
סיפר לו ר’ מלכיאל בשנות מלחמת העולם הראשונה סבו
הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל סגר את ישיבתו שבקלצק
באמרו שאין ביכולתו לקחת אחריות בעת מלחמה על בחורי
הישיבה ,ולכן שכל אחד ייסע חזרה לביתו ,אחד הבחורים שבא
לביתו ,שאלה אותו אמו "מפני מה באת הביתה?" הבחור ענה
ואמר "שראש הישיבה שלח את הבחורים הביתה מפאת
סכנות המלחמה!" האם החלה לזעוק "וכי כאן אתה יותר בטוח
מאשר בישיבה? להיפך ,שם הנך יותר בטוח ,הרי תורה מגנא
ומצלא! אני רוצה שמיד תשוב לישיבה ללמוד!"
הבחור אמר "אמא ,אבל אין לי כסף לחזור לישיבה?" אמרה
האם "אם כן תלך רגלי" ,ואכן הבחור שמע בקול אמו ויצא
ללכת רגלי אל הישיבה ,בהיות הישיבה מרחק של מאות
קילומטר מביתו הדרך ארכה כמה וכמה ימים ,כשהגיע פנה
והלך מיד לבית ראש הישיבה הגאון רבי איסר זלמן ואמר "רבי
באתי ללמוד תורה!" ראש הישיבה הגאון רבי איסר זלמן מלצר
שאל אותו "מה יש?" והבחור סיפר לו שאמו שלחה אותו חזרה
לישיבה ,והלך כמה ימים ברגל עד שהגיע.
כששמע זאת רבי איסר זלמן כל כך התרגש מהמסירות נפש
של האם כדי שבנה ילמד תורה ,ועוד יותר התרגש מהמסירות
נפש של הבחור שהלך ימים ולילות חזרה לישיבה ללמוד תורה,
עד שאמר לבחור אני רוצה לקנות ממך את הנעליים הללו
שבהם מסרת את נפשך ללמוד תורה ,ואלו הן הנעליים הללו...
המשיך רבי מלכיאל ואמר האם הנכם יודעים מי היה אותו
בחור? אותו בחור היה מרן רשכבה"ג הרב שך זצ"ל בבחרותו,
במשך הימים בעמלו ובמסירות נפשו עלה ונתעלה להיות גדול
הדור ,וראש ישיבת פוניבז’ המעטירה.
(נחלת צבי)

"זאת חוקת התורה" (יט ,ב)
התורה נקראת "חק" ,וגם הבריאה ,השמים והארץ ,נקראים
"חק" ,כמו שנאמר" :אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים
וארץ לא שמתי" (ירמיהו לג ,כה) .ללמדנו  -אומר בעל ה"אשיב
אברהם"  -שהתורה היא חק בדיוק כמו השמים והארץ,
וכשם שמבינים שהשמים והארץ אינם משתנים לעולם ,וגם
בשנות האלפיים יישארו כשהיו  -כך גם התורה לא תשתנה
מחמת הזמנים ,ואי אפשר להתיר איסורים בטענה ש"הזמנים
השתנו"...

היה פעם סוחר שנסע עם עגלון ליריד .הסוחר הודיע מראש
לעגלון שהוא חייב להגיע ליריד בזמן ,בלי להתחשב בשום
אילוצים ,ואם יאחר  -לא ישלם לו פרוטה בשכרו.
היה זה בחדש טבת ,השלג נערם ,גלגלי העגלה נשברו ,ואחרי
עיכובים רבים הגיעו סוף סוף למחוז חפצם ,יומיים לאחר סיום
היריד...
אמר הסוחר לעגלון" :אינני משלם שכרך!" כעס העגלון ,ובין
השניים התפתח דין ודברים ,עד שלבסוף ניגשו לרב שיפסוק
ביניהם .שאל הרב את העגלון" :האם זה נכון שהסוחר התנה
את התנאי מראש?" ענה לו" :כן" .שאל הרב" :אפילו אם יהיה
אונס?" " -כן" ,הייתה התשובה" .אם כך" ,הבהיר הרב" ,על פי
דין תורה הוא אינו חייב לשלם לך!" שאל העגלון" :באיזה חודש
ניתנה התורה?" הרב השיב" :בחודש סיון"" .נו בטח" ,הגיב
העגלון במרירות" ,חודש סיון זה בקיץ ,לכן הדין עם הסוחר ,אך
אם התורה הייתה ניתנת בתקופת החרף ,בטבת ,כשהשלגים
נערמים בדרכים והעיכובים מרבים ,הדין היה אחרת" ...
הטענה שהתורה משתנה לפי הזמן ,היא ממש כטענתו של
העגלון שבטוח שהדין הינו לפי מזג האוויר .אבל אדם צריך
לדעת שלא התורה משועבדת אליו או לזמן ,אלא הבריאה
כולה משועבדת לתורה הקדושה.

"וכיבס הכהן" (יט ,ז)
"לטהר טמאים לטמא טהורים באומר קדוש" (פיוט לפרשת
פרה).
מספרים כי בבוא רבינו בעל הב"ח זי"ע אל העולם העליון ,לא
מצאו בו שום שמץ חטא ועוון אשר יתחייב על ידו עונש
גיהינום ,ואפילו לא לעבור דרך פתחה של גיהינום ,ובאו נשמות
העשוקות בגיהינום לפני השי"ת ,ואמרו כי אם היה עובר הב"ח
זי"ע דרך פתחה של גיהינום היה מוציא אותם משם כידוע .מיד
בא המקטרג והביא עברה אחת מהב"ח לפני הבית דין של
מעלה ,והוא ,כי פעם אחת עבר בשוק והייתה עומדת עגלה
רתומה לשור וחמור יחדיו שהם כלאים ,ובעוברו עליהם
נתעטש ,ומפאת העיטוש התחילו השור והחמור ללכת .ועל ידי
החטא הזה נגזר דינו לעבור דרך פתחה של גיהינום .ובזה ביאר
הרה"ק מרוז'ין זי"ע את הפיוט הנ"ל ,לטהר טמאים ,והיינו אם
רצון השי"ת לטהר את הטמאים הם הרשעים להוציא אותם
מהגיהינום ,אז "לטמא טהורים" ,הוא מחפש איזה עבירה
בטהורים אלו הצדיקים" ,באומר קדוש" ,עבירה קלה שנעשה
על ידי הקדוש רק באומר.
(נר ישראל ,רוז'ין)

"ותמת שם מרים" (כ ,א)
מסופר על הרה"ק רבי אברהם מרדכי ה"אמרי אמת" מגור
זיע"א שנפגש פעם עם רב אחד ,ובשיחה ביניהם שאל הרב
לשלומו של חסיד פלוני שנפטר ימים אחדים קודם לכן .לא
רצה הרבי להיות איש בשורה רעה ואמר ,הוא זקוק לרחמים
רבים .מיד לאחר שנפרד הרב מן הרבי ה"אמרי אמת" נודע לו
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סיפורים נפלאים
פרשת חוקת
שאותו חסיד כבר נפטר .חזר אל הרבי וטען ,הכיצד אמר לי
כבודו דבר שאינו אמת? ענה לו הרבי ,גם המתים זקוקים
לרחמים ,וכי אין אנו אומרים שלוש פעמים ביום "מחיה מתים
ברחמים רבים"?

"והשקית את העדה ואת בעירם" (כ ,ח)
ושואל רבנו האור החיים הקדוש ,מדוע נאמר 'והשקית'
שמשמע שמשה רבנו ישקה את כל העדה בעצמו ,ולמה לא
ישתו בעצמם??? וכתב רבנו לפרש ,היות שבדרך הטבע האדם
שצמא מאוד ,אם ישתה כחפצו וכרצונו ,יסתכן וימות ,ולכן כיון
שהיו צמאים מאוד למים ,ציוה ה' שמשה בעצמו ישקה אותם
כשיעור שהם צריכים כדי שלא יסתכנו.
ועוד מפרש רבנו להיפך ,שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה,
שיתן להם לשתות כמה שרוצים ,ולמרות שהם צמאים מאוד
ויש חשש סכנה אם ישתו הרבה ,למרות זאת לא יקפיד על
היזקם ,כי המים ההם נסיים הם בכל פרטיהם ,ולכן אפילו
שירצו לשתות כרצונם ,יותר מכשיעור הצורך ,ישקה אותם
כרצונם בלא חשש.
וכאן המקום להביא מעשה ,שסיפר הגאון רבי יוסף משאש
זצ"ל ,ששמע מפי הגאון רבי רפאל אלנקווא זצ"ל ,כי פעם הגיע
אל רבנו ה'אור החיים' הקדוש יהודי אחד מעשירי סאלי ,ישועה
שפורטש היה שמו ,והתאונן על מקרה מצער אשר קרהו .לא
מכבר רכש פרדס גדול מישמעאלי ,ושילם עליו טבין ותקילין,
כי היו בו באותו פרדס שני מעיינות מים זכים ומתוקים והוא
סבר שיתעשר מממכרם ,אך בקושי חלפו חודשיים ימים ושני
המעיינות יבשו ואין בהם לחלוחית .ביקש האיש את ברכת
רבנו ,כי תשוב הנביעה למעיינות.
בינתיים ,תוך כדי שהיה יושב במחיצת רבנו ,נטל העשיר כד
מים שעמד על השולחן ,מזג לעצמו כוס מים ושתה לרוויה ,אך
על שתיית המים לצמאו לא בירך 'שהכל' וגם 'בורא נפשות' לא
אמר.
נענה רבנו ואמר :אכן נודע הדבר ,כי מחמת שאינך מברך על
שתיית המים ,לא לפניה ולא לאחריה ,אינך ראוי לברכת
המעיינות .כל עוד והיו ברשות הישמעאלי ,לא תבעו המים את
עלבונם ,אך כאשר זכו ובאו ברשותו של יהודי כשר ,שמחו
המים כי עומדת להתמלא משאלתם להיות קרובים למלכו של
עולם ,והלא מקרא מלא דיבר הכתוב 'ושאבתם מים בששון
ממעייני הישועה'' ,בששון' ראשי תיבות :ב'רכות ש'תים,
ש'הכל ו'בורא נ'פשות ,אזי יתקיים המשך הפסוק 'ממעייני
הישועה'.
קיבל האיש על עצמו להקפיד לברך על המים ,ואף את עצת
רבנו קיבל להעמיד שומר שיפקח על כל יהודי השותה מן
המעיין שיברך על המים לפני שתייתו ולאחריה .לאחר עשרים
וארבע שעות שבה נביעת המים במעיינות.
(נר המערבי עמ' קמו)

"ותשת העדה" (כ ,יא)
שאלו פעם את הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זיע"א ,מפני מה
שותים החסידים יי"ש? השיב להם כי הם מברכים "שהכל נהיה
בדברו".
אמרו לו ,אי משום כך הם יכולים לשתות מים ,שאף עליהם
מברכים שהכל .אמר להם הרבי ,יהודים אשר יודעים "שהכל
נהיה בדברו" של ריבונו של עולם מגיע להם כוסית יי"ש.

"וידבר העם באלוקים ובמשה" (כא ,ה)
"כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינה שנאמר:
'וידבר העם באלוקים ובמשה'" (סנהדרין קי.).
נפסק בשולחן ערוך (יו"ד רמג ,ו) עוון גדול הוא לבזות תלמידי
חכמים או לשנאותן .וכל המבזה את החכמים אין לו חלק
לעולם הבא והוא בכלל כי דבר ה' בזה.
מספר המגיד מישרים הגאון רבי שבתי יודלביץ זצ"ל:
בירושלים היה רב גדול ,שבנוסף לגדלותו בתורה היה בקי גם
בחכמת הרפואה ,והיה מספק תרופות לבתי מרקחת .שמע
זאת אחד מהלוחמים הגדולים בדת ,רשע מרושע ,והתקומם:
"הייתכן?! מהיכן לרב הידע הנדרש ליצור תרופות?! מהכולל?
כמה שנים הוא למד באוניברסיטה?!" אמר לחבריו" :תראו איך
אעשה ממנו צחוק!"
בא אל הרב ואמר לו" :רבי ,אני סובל משלוש מחלות ,האחת
אינני יכול לומר את האמת ,כל כך התרגלתי לומר שקרים
ששוב אינני מצליח לדבר דברי אמת .שנית  -אינני מרגיש טעם
באוכל ,אני אוכל ולא יודע איזה טעם יש במאכל מתוק או מר,
חריף או מלוח .שלישית  -יש לי בעיה בזיכרון ,את הכל אני
שוכח".
הרב ראה לפניו לץ גדול ,אמר לעצמו" :וללצים הוא יליץ" -
אתה רוצה להיות לץ? אני אראה לך מה זה לץ! ...אמר לו הרב:
"תבוא בעוד חצי שעה" .כשיצא הרשע מבית הרב ,מיד קרא
הרב לשמש ובקש ממנו" :לך והבא לי כמה בובקל'ך".
"בובקל'ה" היא הצואה של העזים .בזמנם הרחובות היו מלאי
עזים ,ובכל פינה ניתן היה למצוא בובקל'ך .הלך השמש והביא
כמה מהם .הורה לו הרב לצפות את חתיכות הבובקל'ך
בשוקולד ולהניחן בצלחת.
אחרי חצי שעה חזר הרשע .אמר לו הרב" :בבקשה ,הנה הכנתי
לך תרופה ,חמש חתיכות .עליך להכניס את כולן בבת אחת
לתוך פיך וללעוס אותן .הכניס הרשע חמש בובקל'ך לתוך פיו
ומיד התחיל להקיא" ...אוי ואבוי רבי" ,זעק האיש מרה" ,מה
קרה לך ,הלא זה בובקל'ך של עזים ,אוי ואבוי" ...אמר לו הרב:
"ברוך ה' ,התרופה פעלה את פעולתה על המקום ...הנה,
התחלת לומר אמת ,זו אכן בובקל'ה .טעם באוכל ברוך ה' גם כן
יש לך ,ואני מבטיח לך שתזכור זאת כל ימי חייך ,לעולם לא
תשכח את הלקח שלמדת אצלי"...
הוסיף לו הרב :אני נתתי לך לאכול את הבובקל'ך כשהם קרים,
בעולם הבא יעשו מהם פשטידה ויתנו לך לאכול ממנה כשהיא
רותחת ,כמו שאמרו חז"ל (עירובין כא) "כל המלעיג על דברי
חכמים נידון בצואה רותחת"...

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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ליקוטים נפלאים
פרשת ח וקת
"זאת חוקת התורה וגו' ויקחו אליך פרה
אדומה תמימה" (יט ,ב)
וברש"י" :לפיכך כתב בה חוקה ,גזירה היא מלפני ואין לך רשות
להרהר אחריה".
וקשה ,הרי רש"י מביא מרבי משה הדרשן טעם שהיא באה
לכפר על חטא העגל ומדוע כתב שאין בה טעם .ויש לומר על
פי מה שכתוב בספרים שהתשובה נקראת 'חק' ,כי חק יש בו
שתי משמעויות ,א' שאין טעמו ידוע ,והנה מלך שמחל על
כבודו אין כבודו מחול ,נמצא שעניין התשובה הוא למעלה
מטעם ודעת ,וזהו שאין טעמו ידוע .העניין הב' שחק הוא דבר
קבוע שאינו משתנה לעולם ,כמו שנאמר "חק ולא יעבור" ,וגם
זה הוא בתשובה שאף אם הרבה לפשוע תשובתו מתקבלת,
ולפי זה יובן למה הפרה נקראת חוקה כי באה לתשובה וכפרה
על חטא העגל .אך לפי זה יש לדקדק מה שאמר רש"י "ויקחו
אליך" " -לעולם היא נקראת על שמך" ,הרי משה לא חטא
בעגל ולמה נקראת על שמו .אך מכאן יש ראיה כי יש עוד טעם
למצות פרה שאינו ידוע רק למשה ,לכן אמר רש"י 'גזירה היא
מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה'  -אחר הטעם הנעלם,
ולעולם היא נקראת של שם משה ,כלומר כשמקיימים את
המצוה צריכים לכלול עצמם עם משה רבינו שהוא יודע את
הטעם הנעלם( .מרן רבי יהושע מבעלזא)

"זאת חוקת התורה" (יט ,ב)
במדרש איתא ,זהו שאמר הכתוב (איוב יד ,ד) 'מי יתן טהור
מטמא לא אחד'.
בשם אבי הק' "לא אחד" "איין מאהל ניין" (-פעם אחת 'לא'),
על ידי החלטה נחושה כי לא ישמע לקול יצר הרע עבור כל
מחיר ,על ידי זה יכול להתהפך מטמא להיות טהור ,ולא כאותו
שיכור שהחליט בנפשו לא לשתות שוב יי"ש ,והרבה פעמים
תקף אותו התאווה לשתות יי"ש ,והתחיל ללכת לבית היין,
ובדרכו התגבר על יצרו וחזר בו .אחרי שעמד בניסיון זמן מה,
חשב בנפשו שאחרי גבורה כזאת ראוי הוא כבר וכדאי לכוס
יי"ש ,ומיד כששתה פעם אחת חזר לשכרותו עוד ביתר שאת.
והעצה היא ,רק החלטה גמורה" ,לא אחד" ,בשום אופן לא.
(בעל ה"בית אברהם" מסלונים  -פורים)

"זאת התורה אדם כי ימות באוהל" (יט ,יד)
"אמר ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימין ,אלא במי שממית
עצמו עליה ,שנאמר' :זאת התורה אדם כי ימות באוהל'" (שבת
פג.):
ויש לבאר את מאמר חז"ל כך :כאשר האדם עוסק בתורה ,הרי

לעי"נ הרה"צ
פנחס בן ר' בנימין ביינוש
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן

אפילו לאחר שימות יאמרו שמועה מפיו ,ועל ידי זה ייחשב
שנמצא בבית המדרש גם לאחר פטירתו...
וזו כוונת רבי יונתן ,שאמר (שבת ,שם)' :לעולם אל ימנע אדם
את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ,ואפילו בשעת מיתה,
שנאמר' :זאת התורה אדם כי ימות באהל' – אפילו בשעת
מיתה תהא עוסק בתורה' ,דהיינו :שאפילו לאחר שימות ייחשב
כאילו עדיין הוא חי ועוסק בתורה...
(פנים מאירות)

"אדם כי ימות באוהל" (יט ,יד)
אמרו חז"ל "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו
עליה".
הגר"ח מבריסק זצ"ל באחת מדרשותיו פירש את הפסוק כנ"ל,
והוסיף תוספת נפלאה וכה אמר :יותר מזה כלול במאמר זה ,כי
הנה דמיינו לעצמכם שיום אחד הוחלט בשמים להרשות לכל
הנפטרים לקום למשך שעה אחת מקבריהם ,ובאותה שעה
רשאים הם לעשות כרצונם .כשהדבר נודע בעוה"ז באו כולם
לבית הקברות להיפגש עם יקיריהם ולדרוש בשלומם .אך מיד
שהקברים נפתחו קמו כל הנפטרים מקברם ורצו במהירות
הבזק לבתי המדרשות וישבו ללמוד בהתמדה עצומה ונוראה,
ולא רצו להביט ולדבר עם שום אדם בעולם.
זוהי כוונת חז"ל 'אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית
עצמו עליה' ,כלומר אין התורה מתקיימת רק אצל מי
שמתייחס לזמן בעולם הזה כמו זה שניתנה לו ההזדמנות לקום
מקברו לשעה קלה והוא רץ לבית מדרש...
(אוצרות התורה)

"זאת התורה אדם כי ימות באוהל" (יט ,יד)
ולכאורה הלא כתיב "וחי בהם" .אך אמרו חז"ל כי ביום
שנסתלק ריש לקיש מן העולם מתו גם חבריו הגזלנים ,וכאשר
ראו שריש לקיש זוכה בכבוד גדול ואילו הם נדחים מדחי אל
דחי ,שאלו מה נשתנה הוא מאתנו ,אמרו הוא עשה תשובה
ואתם לא עשיתם תשובה ,אמרו הגזלנים אף אנו נעשה
תשובה ,אמרו להם אין תשובה אלא עד יום המיתה .לכן צריך
האדם להיות חרד ולהחיש לעסוק בתורה בעודנו בחיים חיותו,
וצריך להיות יקר בעיניו היום והשעה שעודנו בעולם הזה שעדין
בכוחו לתקן הכל ,וייחשב שזה היום היחיד שיש לו .וזה אמר
הכתוב "זאת התורה" עסק בה בתשובה שלמה ,כאשר תדמה
בנפשך "אדם כי ימות באוהל" שיבוא היום ולא תוכל לתקן
יותר .וזהו שנאמר "וחי בהם" כי בעת עסקו בתורה ומצוות
ידמה בנפשו כי יום זה הוא יום של חיים שניתן לו במתנה ,ומי
יודע מה יהיה מחר ,וכך בוודאי לא יניח אף רגע אחד בלי עבודה
ותיקון השלמות.
(תפארת שלמה להרה"ק רבי שלמה מרדומסק)

"יען לא האמנתם בי להקדישני" (כ ,יב)
לכאורה קשה מדוע נענש משה על שהיכה את הסלע ולא
דיבר ,והלא מוכרח היה לעשות כן ,שהרי אמרו חז"ל שכל מה

~~2

ליקוטים נפלאים
פרשת ח וקת
שעשה אברהם אבינו ע"ה למלאכים בעצמו  -שילם לו הקב"ה
לבניו בעצמו ,ומה שעשה על ידי שליח  -שילם הקב"ה על ידי
שליח .אברהם אמר "יוקח נא מעט מים" ושילם הקב"ה לבניו
ע"י שליח  -משה רבינו ,שנאמר "והכית בצור ויצא ממנו מים".
אלא הרי אמרו חז"ל ששכינה מדברת מתוך גרונו של משה ,אם
כן אילו היה משה מדבר אל הסלע לא היה הנס נעשה על ידי
שליח ,כי השכינה היא המדברת ,וממילא היה צריך להכות.
אמנם חז"ל אמרו שכיון שבא לכלל כעס בא לכלל טעות ,וזו
הייתה טעותו ,שכיון שבא לכלל כעס ואמר "שמעו נא המורים"
נסתלקה ממנו שכינה ,כדאיתא בגמרא שכל הכועס שכינה
מסתלקת ממנו ,ואם כן כבר היה יכול לדבר אל הסלע ,שהרי
באותה שעה נסתלקה ממנה שכינה ולא הייתה מדברת מתוך
גרונו( .פתגמין קדישין)

"וישמע הכנעני ...וילחם בישראל" (כא ,א)
"שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד" (רש"י).
בימי רבינו מרוז'ין נמצא ערל אחד שהיה מלומד גדול וגם
השתלם בלימודי העברים והיה בקי גדול בתנ"ך ובמפרשיו,
וכאשר נודע ונתפרסם מגודל חכמת רבינו ומלאה הארץ
תהילתו ,אמר הערל ,אלך ואעמוד על טיבו של זה ,בא ושאל
שאלתו מה זה שאמרו שבפטירתו של אהרן הכהן נסתלקו ענני
הכבוד ,איזה קשר מיוחד יש לענני הכבוד עם אהרן הכהן ,ועוד
למה זכו עננים הללו לתואר כה מכובד ונקראו בשם ענני הכבוד.
אמר לו רבינו ,ידוע מה שאמרו חכמי המחקר שמגוף האדם
עולים תמיד אדים דקים מנקבי החוטם ומהבל פיו ,והנה אם
יתחברו שני בני אדם האוהבים זה את זה ,אז יתערבו ויתלכדו
האדים יחדיו ,ואם יתחברו אנשים שאין ביניהם אהבה ,הרי
האדים עולים כל אחד לבדו ולא יתערבו יחד.
והנה ידוע שמדתו של אהרן הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום
והמשיך אהבה אחווה ורעות בין כל ישראל ,ממילא היו האדים
של כל ישראל מתערבים ומתלכדים יחד ,ומההבל והאדים
שלהם נתהוו אלו העננים.
לכן בוודאי שמם נאה להם להיות נקראים ענני הכבוד ,דאין לך
כבוד גדול מזה לכלל ישראל שבשישים ריבוא אנשים שורה
אהבה ואחווה שלום ורעות ,אבל כשמת אהרן ונפסקה האהבה
הגדולה שביניהם ממילא נסתלקו ענני הכבוד!
(נר ישראל  -חלק א' ,רוז'ין)

"עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל
הנשוך וראה אותו וחי" (כא ,ח)
זה המקרא בא לרמז על כל צדיק וצדיק ,וזהו פירושו" ,עשה לך
שרף" היינו הצדיק שלבו בוער ברשפי אש שלהבת י-ה לעבודת
השי״ת ,והיה כל הנשוך  -היינו מי שננשך ע"י היצה"ר הנחש
הקדמוני ,וראה אותו וחי  -ע"י שמסתכל בפני הצדיק ,יזכה
לרפואת הנפש ,ויחיה בזה ובבא.
(לקט עני)

"וממדבר מתנה" (כא ,יח)
דרשו רבותינו (נדרים נה)" :מאי דכתיב 'ממדבר מתנה' ,כיון
שעושה אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל ,תורה ניתנת לו
במתנה".
כשהיה הרה"ק רבי שמחה בונם מפשיסחא מגיע לגמרא זו היה
אומר :יש מבני אדם הטועים טעות קטנה ,במקום להפקיר
עצמם כמדבר ,הרי הם מפקירים את אחרים ועדיין הללו תוהים
ותמהים ,מפני מה לא יזכו שהתורה תהא נתונה להם במתנה.

"על כן יאמרו המושלים בואו חשבון ,תיבנה
ותכונן עיר סיחון" (כא ,כז)
בגמרא במסכת בבא בתרא (דף עט) :אמר רב שמואל בר
נחמני אמר ר' יונתן מאי דכתיב" :על כן יאמרו המושלים באו
חשבון"" ,המושלים" אלו המושלים ביצרן" ,בואו חשבון" ,בואו
ונחשוב חשבונו של עולם ,הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר
עבירה כנגד הפסדה!
"תיבנה ותיכונן" ,אם אתה עושה כן ,תיבנה בעולם הזה ותיכונן
לעולם הבא!
שואל החפץ חיים מה פירוש "חשבונו של עולם"? ומסביר:
כוונת הגמרא בלשון זה היא להסיר את פיתויי היצר .כשיצר
הרע בא ומנסה לפתות את האדם ואומר לו מה לך לחשוב על
עולם הנצח? הסתכל רק על מה שלפניך! צריכים אנו להשיב
לו :האם סבור אתה שעולם הנצח הוא מאה שנה או אלף שנים?
לא כן הדבר! עולם הנצח הוא דבר שאין לו גבול ולא תכלית
ולא סוף .וזהו שאמרו בגמרא :בואו חשבון ונחשוב חשבונו של
עולם! כאשר יבין האדם כי על מעשיו הטובים יש שכר "נצחי"
ועל מעשיו הרעים יש עונשי "נצחי" ,ימהר ויחשב הפסד מצוה
כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה!
(אמונה שלמה)

"ויאמר ה' אל משה אל תירא אותו כי בידך
נתתי אותו" (כא ,לד)
יש לדקדק שהיה לו לכתוב 'בידך אתן אותו' מהו 'נתתי' .גם על
מה שפירש"י שהיה ירא שמא תעמוד לו זכותו של אברהם יש
להקשות ,הרי שם בפסוק "ויבוא הפליט ויגד לאברהם" פירש"י
שהיה מתכוון שייהרג אברהם ויישא הוא את שרה ,אם כן
אדרבא לא רק שאין לו זכות אלא חטא יש לו .יש לומר דכאן
פירש רש"י לפי העניין ,כי משה לא ידע כוונתו וחשש שמא
הייתה לטובה ויש לו זכות ,אך הקב"ה אמר "אל תירא אותו" כי
אין לו שום זכות שכוונתו הייתה רעה ,וממילא כבר מאז "בידך
נתתי אותו" .ולכן שם פירש רש"י לפי האמת שהרי בסופו של
דבר אנו רואים שלא עמדה שום זכות לעוג ,ומדוע לא ניצל
בזכות שהציל את לוט ,לכן אומר רש"י שכוונתו הייתה לרעה.
(כלי יקר)
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לזכות הילד מאיר נ"י
לרגל שמחת החלא'קה
בן לידידינו החשוב
הר"ר יצחק אוהב ציון שליט"א
מתלמידי רבינו
דבר העורך 

פשט על הפרשה 
"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן
לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם " )כ ,יב(
ש .רש"י פי' להקדישני ,שאילו דיברתם אל הסלע והוציא הייתי מקודש לעיני העדה
ואומרים מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דיבורו של
מקום ק"ו אנו" ,והנה בתפילת הגשם אומרים "זכור משוי בתיבת גמא מן המים ,נמו
דלה דלה והקשה צאן ומים ,סגוליך עת צמאו למים ,על הסלע הך ויצאו מים" וצ"ע
דמהו שהזכירו ענין ההכאה על הסלע ,והרי הכא באים לעורר רחמים ולבקש על הגשם
והכאה זו היתה נגד רצון ה'.
.ÍÈ¯ˆ˘ ·˘Á ‡Â‰ .· .‰"·˜‰ È„È· ¯·˜ÈÏ ‰ÎÊ Ê"ÈÚ .‡ :Â È·¯ ı¯È˙Â
)המשך בתחילת עמוד הבא(

עלי שי"ח 

''ונשמרתם מאוד לנפשותיכם''
נושא שמירת הבריאות אצל רבינו שליט"א הוא נושא מדוד ושקול .מחד גיסא חוזר רבינו הרבה
ואומר כי בתורה מצינו רק בשני מצוות את המילה 'מאוד' ,האחד הוא אצל שיכחת התורה ,שאמרה
תורה )דברים ד ' ט'( רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח וגו' ,והמקום השני הוא בדברים )ד' ט"ו (
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ,וזה הולך על שמירת הבריאות )עי ' קצור שו"ע סימן ל"ב ס"א( .הרי שענין של
שמירת הבריאות הוא חשוב מאוד עד כדי כך שאותה לשון של 'מאוד' מצינו רק בזה ושכחת התורה .
אמנם ,חוזר רבינו ומדגיש כי לא כל מילה שיוצאת מפיו של רופא או אחר שמבין ברפואה כבר
נהפך למצוות עשה ...פעמים רבות שהרופאים אומרים השערות בעלמא ,או דברים שאין בהם כל
שחר ,ולכן ראוי להתייעץ עם אדם גדול המומחה בכך לדעת היכן היא מצות עשה של רפואה והיכן
עובר חלילה ב'מאוד' השני שהולך ומבטל זמנו לריק.
במשך שנים ארוכות היה רבינו הולך בכל יום עפ"י ציווי הרופאים ,כחצי שעה לבריאותו כי הם סברו
שהדבר חיוני מאוד לבריאותו .מעשה מופלא שמענו השבוע מפי הגר"ש שטינמן שליט"א ,חתנו
הגדול של רבינו.
הוא סיפר ,כי בבחרותו למד רבינו שליט"א בישיבת לומז'א בפתח תקוה ,ובכל יום שישי היה חוזר
לביתו שבבני ברק ,לשבות בצל רבו מרן החזון איש זצ"ל ואביו מרן הסטייפלר זצ"ל ,ואחרי שבת
היה שב לישיבה לכל השבוע.
קודם שחזר לישיבה ,היתה אמו הצדקנית מרת מרים ע"ה ,נותנת לו סכום כסף שיהיה לו לנסיעות
ו'דמי כיס' אם ירצה לקנות משהו בשהותו בישיבה.
הבחור הצעיר ,היה זקוק מאוד לכסף ,אך לא לקנות בזה עוגות וממתקים אלא דברים אחרים ...הוא
היה מחבב מאוד ספרים ,וכל ספר של קדמון או גדול דור אחר הוא שאף שיהיה מונח אצלו .כדי
שיוכל ליהנות מהכסף לצורך זה ,היה עושה הליכה רגלית מבני ברק ועד פתח תקוה ,כך שכל הכסף
נשאר בשלמות והיה יכול לקנות בו ספרים ליהנות מעוד הנאה רוחנית ונצחית.
'תקופה אחרי שנישאתי'  -מספר לנו חתנו הגר"ש שליט"א ,אמר לי חמי כי באותם תקופות בהם
הלך רגלי לפתח תקוה הבחין בדבר מעניין .את פתח תקוה יסדו לפני כמאה שנה אנשים חרדיים
)חלקם( והם הקפידו שלא תיהיה צורה של צלב נוצרי בצורה של הרחובות ,לכן הם סידרו את
הרחובות באופן שברחוב הראשי של העיר )רחוב ההסתדרות( שיש בו באמצע הרחוב יציאה לרחובות
נוספים ,ימינה ושמאלה ,הם סידרו שלא יהיה יציאה מקבילה של שני הרחובות זה מול זה  ,אלא יהיה
יציאה לרחוב אחד ,ובהמשך הרחוב עוד יציאה לרחוב השני בצד שמאל ,למשל.
בהמשך ,שינו קצת את צורת הרחובות אך ברוב המקומות עדיין קיים שם הדבר המפליא הזה ,שאין
'ימינה ושמאלה' זה מול זה בפנייה מאותו רחוב] .הוסיף הגר"ש ,אותי יותר הפליא שבעודו בחור הוא
הבחין בכל דבר במבט של תורה ומיד הבחין בדקויות שכאלה[.

˘„ÂÓÈÏ‰ ˙¯ÈÎÊÏ ˙ÂÏÂ‚Ò ˘Ï
סיפר הרב רבי אברהם יעקב
קיש ,בשנות הקשות לעם
ישראל כשקרן ישראל היתה
למרמס ,והיינו שרויים במחנות
מות תחת קלגסי הנאצים
ימ"ש ,מי שלא היה שם ,לא
יצליח להבין את הקושי הנורא
שהיה שם ,את המחזות
הקשים ,ולא פלא שאנשים
איבדו צלם אנוש ,הפלא היה
יותר על מי ששמר על צלם
אלוקים ,ונשאר שפוי.
באחד הימים שהיתי יחד עם
האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל
בעל הדברי יציב ,ושמעתי אותו
ממלמל ,הייתי בטוח שהוא
מדבר מעניני דיומא ,או מעניני
דאתרא ,אבל לא ,הרבי דיבר
תורה על פרשת השבוע פרשת
חוקת וכך אמר.
כתוב "זאת חוקת התורה אשר
צוה ד' לאמור" ,וידוע מה
שנתקשו המפרשים מפני מה
הכתוב אינו אומר "זאת חוקת
הפרה" כפי שמתבקש מענינה
של הפרשה?
אלא ,הסביר ,שחבוי פה רמז
לג' דברים המועילים לזכירת
הלימוד :א .שיחזור על פרקו
מאה ואחד פעמים ,ב .שיצייר
שם הוי"ה מול עיניו בשעת
בספרים
כמובא
הלימוד,
הקדושים בשם האריז"ל ,ד.
שילמד בקול רם וישמיע
לאזניו.
וזה שהכתוב מלמדנו :זאת
חוקת התורה' ,זא"ת' נוטריקון
ז'כור א'ל ת'שכח' ,חוקת
התורה' את לימוד התורה,
'אשר צו"ה' בגימטריא ק"א,
היינו שתשנה פרקך מאה
פעמים ואחד' ,ה" תצייר שם
הוי"ה מול עיניך' ,לאמר',
שתגיד בפה ובקול .אם שלש
אלה תעשה לך ,לא תשכח את
)ווי העמודים(
תלמודך.
בברכת שבת ש לום
י צחק גו לד שטוף

) ב " ב(

הנה מש"כ לן רבינו שליט"א שע"י שהכה מ רע"ה בסלע זכה ליקבר
בידי הקב"ה חיפשתי הרבה אחר מקור דבר זה וזיכני השי"ת
ומצאתי דכן איתא בילקוט שמעוני פ' ואתחנן אות תת"כ בזה" ל
"דבר אחר רב לך הרבה לך ממה שביקשת נתון לך אילו היית נכנס
לארץ היית נכנס בקבר מעשה אדם ועכשיו אתה נקבר בקבר
מעשה שמים שנאמר וירא ראשית לו וגו' אין ספון אלא מצוייר
שנאמר וספון בארז".
ומבואר בדברי הילקוט שמשום דמשה לא נכנס לארץ ישראל לכן נקבר
בידי שמים וא"כ התוצאה שהיתה מחמת ההכאה בסלע היא שמשה
נקבר בידי הקב"ה.
]ובביאור דברי הילקוט הנ"ל הראני ידידי הגר"מ מרגלית שליט"א בס' ליקוטי
שושנים )הנדפס' בס' קרנים( בהג"ה מש"ב של הגאון רבי שמשון מאוסטרופולי )ושם
הביא לאחר זאת ע"ד המדרש רבה )ולא מצאתי כעת במדרש רבה לשון זו( דאי' התם שאמר הקב"ה למשה אם
אתה בא לא"י אתה נקבר ע"י בשר ודם אבל בחו"ל אתה נקבר על ידי( דאפשר לומר דכביכול

ומש"כ רבינו שליט"א בתירוץ השני דהוא חשב שצריך ,עיין בס'
מקראי קודש סוכות חלק ג' סי' נ"ז שכתב כעי"ז שמובא בספרים
שכוונת משה בהכאתו בסלע היתה לש"ש כדי שלא יהיה ח" ו
קטרוג על עם ישראל שהאבן שומע בקול השי"ת וישראל לא
שומעים בקול דברו אלא ע"י מכות ופורענויות כדאי' במגילה דף
י"ד ע"א גדולה הסרת הטבעת יותר ממ"ח נביאים ושבע נביאות
שנתנבאו להם לישראל שכולם לא החזירום למוטב ואילו הסרת
הטבעת החזירתן למוטב ,ועוד בזה דא"כ שכונת משה היתה
לש"ש מדוע נענש משה ע"ז ,ונלע"ד ליישב דאף שהיתה כונתו
לש"ש מ"מ כיון ששינה מצווי השי"ת לכן נענש ומ"מ קיבל ע" ז גם
שכר דסו"ס עשה דבר עצום למען כלל ישראל וזהו שמזכירים
בתפילת הגשם להזכיר זכות זאת .
ובאופן נוסף ראיתי שכתב רבינו שליט"א ליישב הקושיא הנ" ל
)בסידור תפילה למשה( שהכונה בתפילת הגשם שמזכירין "על
הסלע הך ויצאו מים" היא להא דכתיב בפ' בשלח שהקב"ה ציווהו
להכות בצור ויצאו מים  ,וציין שם לשו"ת זכר יהוסף חלק א' סימן
כ' ד"ה וכן .וע "ע בס' דברי חנוך )שעל הגן רוה( אות ד'.

הקב"ה מכונה בשם כהן גדול דוקא בא"י אבל בחו"ל אינו מכונה בשם כהן גדול
ודייק הכי מדכתיב "גדול ה' ומהולל מאד בעיר" וכו' ועיר היינו א"י ודוקא שם
איקרי גדול ולפ"ז אם נכנס משה לא"י דהתם יש להקב"ה דין כה"ג שאסור
ליטמא אפילו לבן ומשא"כ אם נקבר בחו"ל דהתם מכונה לכהן שאינו גדול שפיר
יכול הקב"ה להתעסק בקבורתו עי" ש מש"כ בזה באורך .וע"ע בזה בס' שמש ומגן
)ניניו( בדרוש ל"א פרשת וירא .ועוד בביאור דברי הילקוט עיין במש"כ באורך עוד נלע"ד דהפייט בא לומר "סגוליך עת צמאו למים על הסלע הך ויצאו
החיד"א בספרו נחל קדומים פרשת ואתחנן משם ספר שערי תורה להרב מאר" י מים" היינו שמשה רבינו ע"ה מרוב רחמנותו שראה את עם ישראל
זיין כ"י שהביא משום הרב ברכת הזבח בס' דראיתיו הנקרא ברכת שמואל עי"ש צמאים הכא בסלע אף שהיה זה נגד רצון ה' להרוות צמאונם וזה מראה
באורך[.

עד כמה רצון להטיב היה אצל משה.

ועוד שאלתי לרבינו שליט"א דצ"ע מדוע קיבל משה שכר ליקבר
מרן
בידי הקב" ה על ההכאה והרי ההכאה לא היתה רצון ה' ,ואמר
)חידושי הגר"ח הערות שיח יצחק(
שליט"א דאמנם היה בעצם ההכאה איסור אבל היה גם זכות
שע"י שיצאו מים מן הסלע היה קידוש ה'.
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חשוב לציין כי רבינו אוחז כי בתורה
עצמה יש הרבה מוסר ,וע"כ סובר שראוי
לדעת לשים את הגבול ולא לנטוש את
סדרי הלימדו המקובלים ,וכך אכן כאשר
בחור שאל לרבינו אם צריך ללמוד מוסר
כל יום  ,ענה רבינו פעמיים ביום ,שאל
הבחור איזה ספר? השיב :משנה ברורה זה
ספר מוסר..
וכך גם כאשר נשאל רבינו אם הוא לומד
מוסר שהרי אין זה בסדר החובות היומי
של לימודיו הקבועים ,ואמר שהנה
החזו"א לא למד כל יום אבל אבא זצ"ל כן
למד ,אמנם הוא כיון שלומד הרבה גמ'
וכשלומדים גמרא ורואים שלא יודעים
כלום זה המוסר הכי גדול .
ואמנם ,בשלהי שנת התשס"ב ,נפל רבינו
וידו הימנית נשברה ושמו על זה קיבוע ,
וכיון שעסק אז בתחילת חיבורו על
הקדשים לא יכול היה לכתוב ,אז חלק
משעות היום היה לומד ספרי מוסר
ובעיקר ראשית חכמה שער הקדושה ,גם
היה לומד תולדות גדולי ישראל .
]שמעתי מהגאון ר' אליהו מן שליט"א שבזמנו
סיפר לו רבינו שהוציא הספר ארחות יושר ,כי
מסופר על חברו של השל"ה שרצו להושיבו
בגן עדן ליד השל"ה ,השל"ה לא הסכים וטען
שאמנם גם הוא הוציא ספרים ,אבל אני
הוצאתי גם על מוסר[.

בשבוע שעבר בייארצאיט של הגרמ"י
לפקוביץ זצוק"ל  ,סיפר רבינו שרבו
הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל ,שהיה מכניס דברי
מוסר בתוך השיעור כשהיה נצרך .

ÌÈ„ÏÈÏ ¯ÒÂÓ
שאלו לרבינו על ילד שמאד קשה איתו
כבר ניסו לטפל בו בכמה ענינים ,אמר
רבינו שילמדו איתו מוסר בכל יום ,
להקפיד בעקביות כל יום ללא פשרות .
]כעבור שבוע כבר חל שיפור עצום[.
יצוין כי כתב רבינו בספרו 'אורחות יושר'
דאביו זללה"ה הי' מייעץ ללמוד עם ילדים
מגיל שבע מוסר  ,אפי' חמש דקות בכל
יום כדי שידעו שהעולם אינו הפקר ,ואדם
אין חי לעולם  ,ויש ג"ע וגיהנם כו' ויש
ללמד אתם בספר קל ,שגם ילדים יבינו
כגון ארחות צדיקים וכה"ג ובמשך הזמן
ידבק בהם יראת שמים ,ויראו תועלת ,
וכשיהי' בהן יראת שמים יהי' הכל טוב
בעה"י .כך גם הורה לאבא התאונן שלבנו
אין חשק ללמוד .אמר רבינו שילמד איתו
אביו ספר מוסר כגון ארחות צדיקים שזה
ספר טוב.
אמנם במקרה אחר שאבא התאונן בפני
רבינו שבנו לא מצליח במבחנים ,אמר לו
רבינו :שילמד מוסר יהיה ירא שמים הכל
יסתדר ,לשאלת האב איזה ספר שילמד,
השיב רבינו מסילת ישרים .
ÌÈ¯ÂÁ·Ï ¯ÒÂÓ‰ „ÂÓÈÏ
וגם לבחורים  ,כאשר שאלו מרבינו על
בחורים חלשים וצריכים חיזוק ,השיב
רבינו ,שילמדו איתם מוסר.
בחור שצריך לנסוע לחו"ל שאל את רבינו
מה יעשה להנצל מהנסיונות שישנם שם ,
אמר רבינו ,הדבר ראשון הוא להיות
שקוע בלימוד  ,והשני ללמוד מוסר ,
והשלישי לחזור לארץ ישראל .

רבינו נשאל עבור בחור כשרוני מאד ואין
לו חשק כבר שנתיים ללמוד גמ'] ,רק
תורה שבכתב[ אמר רבינו שילמד מוסר
תורת הבית לחפץ חיים  .או שיקחו לו
תלמיד בכסף .
ובפעם אחרת  ,נשאל רבינו מה העצה
לכעס ועקשנות ,השיב ללמוד מוסר.
בחור מישיבה קטנה מרוב שלמד נחלש
ואין לו חשק ללמוד ,אמר לו רבינו :תלמד
מוסר ,תלמד דברים קלים  ,נתן לו יד
פעמיים ואמר לו אם רק תרצה תהיה
תלמיד חכם גדול .
כך גם בחור ממדינת 'פנמה' שאל באיזה
מידה כדאי להתחזק ,השיב רבינו על
יראת שמים .שאל ,איך? רבינו :ללמוד
מוסר .שאל איזה ספר  .השיב רבינו ספרי
החפץ חיים .
¯ÒÂÓ‰ „ÂÓÈÏ ÔÈ Ú· „ÂÚ
אחד שאל לרבינו הלכה ומוסר כמה זמן
ללמוד? כמה זמן שרוצה וכמה שירצה
העיקר שילמד .
אחד ממקורבי רבינו שהתיעץ עימו ,
רבינו אמר לו ללמוד ספרי מוסר .חובת
הלבבות ואח"כ שילמד ספרי חפץ חיים .
נכנס אחד וביקש ברכה ליראת שמים ,
אמר רבינו זה לא בברכה ,בשביל זה צריך
ללמוד מוסר.
אחד אמר שאינו מרגיש אהבת ה' ,אמר
רבינו ,שילמד מוסר.

