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k³º»³°¸½´¸³Â²k³¸Á´°ÈÇ¸ÅÆÉaÀ¶¿ÃÉÈÇÃ¸¿¸¿ÃaµÁÈÉµ´½É·¸¸È¸½¶¼´¸

Ĥĥđė ĦĞĥ ČĕĐ ĐĞĥĐ ĕė ĥē ęĕėĤčČĐ ďēČ
:ČīĔĕĘĥ ěĚĜĕĕĔĥ ĘīĕČĤĎĐ ěĤĚ ĦČ ĘđČĥĘ ĒĞĐđ
đĦēĠĥĚ ęĥ ĦČ ğĕĘēĐĘ đĜĚĚ ĥģčĕđ čĤĐ ďđčėĘ Čđčĕ ĕĜđĘĠ ęČđ"
"?ęĕėĝĕ čĤĐ ęČĐ À 'đĘĎĒđč' ęĥĘ đČ 'ġĕčđģĤč' ęĥĘ
¾¸²³ÉÇ´È½¼¸¿Ã»»Á¾½¿¸¸·È»Ë¸¯Ç±³¾Ç½
(ď"ĕ ,Ē"ė ĤčďĚč) "ĐďĀ Ğý ĐĀ Ħ ÿčĕĤü Ěø üŁ"
³Æ²Å¾¸¿Á°¼¸¿È³½º´ÆÀÁÈ¼¸ºÇ°¯ÉÅ´°Æ°³¸³È³ÈÁ½
³Å´°Æ´¼´¸³¸³¸´¼¸´À½¼ÈÉ¶É³Æ²Å¸ÃÀº´ÃÀ¯´´³È»º
´°È¼È³¸º³¿Á·°¼³¸»¯³¯°²À¶¸¿¸¸¿Á°¼¸ÆÀ´Á»ÈÉÇ¶¯
ĐčĥēĚĘ ĦđďđģĜ ²À¶°¼¸ÆÀ´Á¼³¼±¸º¼³»È¼É¶»Å³»Æ¸µ½¼¸È½ÉÈ½¼³
´¿¸°Ç¶À³»¸¶½³¾¸¿Á°²´Á
¾´±Ç¯³¼ÈÉ¯É´¿È»¼³½¼¸Á°´É¼³¾º»Á´³½´²¼ÈÉ¶É
¼¸¿´±Ç¯³¾¸°ÉÆ´»¶½³É´´³É¿´µ³È¸Ç²É½¶½¼³»È
¼¸¿¸²¸»Á°¸¿È»ÅµÆÀ¸Ç°½¼¸¸¶¸°Ç¾´¯±³¸¿Ã»´À¿º¿¼ÁÃ
´¯´°¸È¸¯²º´ÉÁ²»¸º¼³»Ç½¯¶Ç±³¼³¸É´¿Á·É¯´Á¸Å³´ »Á»´¯È»Ç´²³¸ÆÀ´Ã¸¿È»´¿Ã¾´È¯Ç³¾´±Ç¯³½¼¸ºÇ°¯³
»ÁÇ´½±³Ç´É¾¸²´ÈÁ¸È¹º»Á²½Á¼³½²¶¯¹¯³ÇÈÃ¸²¸» ¼¸Æ´»¶É´½È³¸º°Éº°¼±´³Ã»Á°¼³»´ÆÀÃ´¼È°¼É´ºµ
¸¿È³¾´±Ç¯³»È´ÉÇÉ´º»¼½È³½´²´¿¸¯´
³ÇÈÃ¸²¸»¼³¸¿¸°´¯´°¸È¶Ç±³»È´¸É´ÇÅÃ³Â¯
¶Ç±³¶ÉÃ³ÇÇ°É¸»°¾Ã´¯¼´È°¹º»¼¸ºÀ³¯»¯´³
¼È°È½ÉÈ³»³»¸¶Éº»¼³»ÇÉ´½¯»¸½½´
¯´³¾¸²°°¸¸¶¯´³³¯Å¸Ç°²»È´Ã´À°´³Ç´É¾¸²°
´¿¸°ÇÉ¯¼²Å»ÂÇÅ»ÁÅ´³¾¸¿Á³Æ´µ¸¶»³µ
ÆÉÈ¶Ç±³³ÃÅ´¶°¶Ç±³²±¿ºÀ¸ÇÉ³´²´¯½Á±Ã¿
¼¸º´Ç°³¼³¸»Á´Ã»ÁÁ²¸´°·¸³¼Ç¸º³È
ÉÈ»È¼Á´É¸°½¶Ç±³¯Å¸¼¸Ç´Ã¸º³¼´¸°ÇÁ°
´»Ã·¿²Å¸ºÇÃÀ»´»¶³´´¿¸°Ç»´À¿º¿¼¸ºÇ°¯³
Æ¶Å¸¸°Ç¾´¯±³´³È½¸°Ç¾´ÈÇ±»¯ÇÈ¸¸°Çp´¸¿°
¸É»°³È¸Ç²°¸¿È³¾´±Ç¯³¸È¿¯ÁÉÃ»¼³¸»¯
¯´³³½³»¸¶½ÈÆ°»p°¯µ
»´²±ÇÁÅ¼³»´½Ç±´¼½ÈÉ¯É´¿È»ÉÆ²Å´½
¯Ç½±°´¿¸Å½È¸Ãº°Ç¯Ç´½¯³»È´ºÇ²°¹»³¹º°
ÉÃº¯³½É´Ã¸ÆÉ°´¿¸°Ç¼³¸»¯³¿Ãµ¯´
¯ÁµÃÂ²¯½´¸ ¯·¸»È¾½¿¸¸·È»Ë¸¯Ç±³¾Ç½
³¶»Å³¼º»È¸¸Ç³$¼º½È½·Á½É´¿È»¼º»
¼¸²¸½»É»ÇÀ½È³¶¸È°³µ³ÈÁ½ÇÃ¸ÀÈÇ¶¯»
¼È³É¯´¿ÈÉ¼¯¼±´³Æ²Å¸ÃÀº°³°Ç
¾¸¿Á´É´¯°´¾¸¿Á»¾¸¿Á½´¿¸°ÇÂ¸À´³ ´¿ÈÉ¹º°¼¸ÅÃ¶¹º»º¼³¼¯ÁÇ»º¼º»³¿´¯¸¯»¸Ç´Æ½³
¼´»º³ÇÆ¸¯»´¼º½ÈÉ¯
´²±¿ºÈÉ¯³µ¸°¯»È¾½µ»ºÁ±Ç¿´¿¸¯¯´³È¼²¯»È´Á°·¯
¼¿½¯$³µ°É¸¯´³³¼±È¹º½¶¸´´Ç¸¯´³³½¾°´½¯»È½½³µ´ ¼¯´»´¯È»µÁ³´ÇÈ´ºÉÁÈ¯¸³³ÁÈ³¸ºÈ¶¼¸ºÇ°¯³²¶¯
¯»´»È´²´°º´¸È½½¶´´Ç±¸È¸¯»»°¯³½Æ¿ÉÈ´¶É´»³¸³É ´É¶ÃÈ½¼ÈÉ¯Â¸»¶³»´¿½½ÈÆ°¸´°Ç³²´°º»¯´°¸¸¿´»Ã
$¼¸ºÀ¸°Ç³¼¯³pk´»±µ´°k¼È»´¯kÄ¸°´ÆÇ°k¼È»
²´Á²¸ÀÃ³»»´»Á¯´³¼¸°Ç¼¸ÇÆ½°³°Ç²¯´´»°´È¸
³½³µÈÉ½¯°°È´¶¯´³¼¯É´¿º°´¿¸°ÇÇ½¯¸»¾½¯³
¸ºÂ¯´´²±¿º´¯·¶È´»¯»»¶´½¾º¯´³¹´Ç°È´²Æ³¯»³°
¼¸¿Ã»´¿½Á±³´¿¯´³»´¶½´²´°º¾¸¯´²´°º»Á»¶½È¹»½³ Â¸»¶¯¾ºp³Ã¸Ç¶ÉÆ´»¶½·´ÆÈÉ³µÉ´ºµ°¼¯´´»»¸Á´¸È
¸É¶ÃÈ½¼ÈÉ¯
¯´³¾¸²³¾½¾º¼¯¶´»À»³°Ç½³¾´¿¶´É´¸³°¾¸²³ÉÇ´È½
¾¸²³ÉÇ´È½¼¸¿Ã»´ÇÉ¸´´´¿¸°Ç»È´¸Ç°²»´Á½È¼¸ºÇ°¯³
´¿¯Â¯´¸É´²¸½°Æ°²¿È
¾¿´°É¯¼¸¿Æµ½
¸É¸¸³¯»¼¸Ç¶¯»É½¯°´É¸°¸¿°½²¶¯»´¿¸°ÇÇ½¯ÉÇ¶½»
k°¸¸»¾Ç³¯¸°ÇkÇÃÀ³¹´É½
³¸³¯»È¼´È½¼¸Á½´È´¸³¯»¼ÉÀ³¾½¸º¾ºÉ´ÈÁ»Ç½´¯
´°¼¸È½ÉÈ½Ç°ºÈ¼È»Á´µºÉ´»¸±Ç»ÁÇÉ´´»¶´º³¼³»
¸Ç°²»´Á½È¸È¸ÉÁ²¸¼³¸»Á»°¯¹º°¼¸²½´Á´¸³¯»´°Ç¾½µ
¼É´ºµ»p´µ³ÁÅ³¼³¸¿Ã»¸É²½Á³¾º»´
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,ĕĥČĤĘ ĦēĦĚ ġĞ Ęđč ĕĦēĜĐđ ,ĘĝĠĝĐ ĘĞ ĥĤďĚĐ Ħĕčč ĕĦĜĥĕ
ĘĕĞĚ đĘ ĐĕĐĥ đĐĥĕĚ Ččđ ,Ĥģ ĐĕĐ ...ĦĕĤė ĕĘ ĐĦĕĐ ČĘ ęĘđĞĚ
ĐĦĕĐ ĐĠĕĘēĐ ...đč ĕĦđČ Đĝĕėđ ĤđģĚ ČĠđģ ĕĜČĥ ĐČĤđ ĞđĤģ
Ħčĥ čĤĞč ĕĦĝčĕė ĐĦđČ ,ĦēČ ģĤ ĕĘ ĐĦĕĐ ĐĢĘđē ,ĦĔĠđĤĚ
Ħčĥ ďđčėĘ ĐĕģĜ ĐĢĘđē ĕĘ ĐĕĐĦ ĦčĥĘĥ ĕďė
´¸¸¶°¼¸ÇÈ´¯½³¼¸½¸³»Á»Æ´Åµ¹È½¯Ç±³¾Ç½´»ÇÃ¸ÀÈ³½»Á°É´ºÄ¿¸Ç´»³½»È°Ç³
´µ³¶¸È¹È½³°¼È¸»³¸³¸È³½»Á¸»È³È±Ç³³É½´Á»
 ¼¸¯Ç´¿¼¸Ç°²¾Ç½Ç½¯
´¸»Á´Á¸ÃÈ³¯»¼¸¸¿Ã´¶¯´»½»·¿¾³½³µ³¼»´Á°´¸É´ÇÅ
¸°Ç¼Á²¶¸¼È³¸³¯´³¾¯º³¸³¯»´°»È¼´È½³½´¯½°
³º´Ç¯³²¸ÇÃÇ¶¯»´É¸°»´ºÇ²°¯´³È¼²¯´É´¯º¯°¸ÆÁ
¹Ç²³¸»´·»·°»»ºÈ¸±Ç½´¿¸¯³¸ÃÅ´³¶½È°´Ç½´
"ĕĘĥ ęĕčđĔ ĕėĐ ęĕĚĕĐ"
Ç¸ºµ³Â¯¯´³´¸¸¶°Ç°ÁÈ»°À³»Á¾Ç½¸»ÇÃ¸ÀÉ´°Ç¼¸½ÁÃ
´¸²º¿É´¿´É¶°´½ºÉ´¿´ÈÉ´¸´¿½²µ³°¼¸°Ç°É¯µ
¼¸Ç´¶°³³Æ²´°»À°¸É²½»È¾½µ°¾È¸¸°¸É¸¸³²¸½É½´µ¯½
¯»¾È¸¸°¸É´¸³»»±°¸¿¯´»¸¯´ ±Á·k¼¸½¸k»´º¯»´º»³
´¯¸°³É´¸¿Æ²Å¼¸È¿È³½°¸ÉÆÃÉÀ³´±Á·»´º¯»¸É»´º¸
¸¶¸É¸¸³¼È´¸³¼¸½¾³»Ç¯È¿È³½½È°¸¼¶»ÈÇ²½³É¸°»
³Ç´È½°¼¸½´»º¯É¶»½°ÉÃ¼¸½´¼¶»»ÁÁ´°È³»º¹È½°
³²´ÁÀ»´º¯»³°´¶³°pÉ°È³³É¸³»»º³¾½É¯Å´¸³ÉÈÉ
¼¸°¸¸¶³º»³³¸Ã»ÈÉ´²´ÁÀ³¸ÉÈÉ¯»´º¯»¼¸É°¸»Á°»¸Éº»³
»¯´»´¶¹É°È³ÈÁkÇ½¯¿³¸»ÁÉ¸È¸»È³²´ÁÀ°¹¯»´º¯»
¼¸É°¸»Á°»Éº»»¯»´°ÁÇÇ¯È³»¸ÉÃ²Á³kÉ´¸Ç°»¹Ç·ÅÉ
¸È¯Ç»É¶É½ÄÁ»´°¸É¶¿³´»ÀÃÀ³»ÁÈÇ²½³É¸°°¸É¿È¸
»¸Á½´»³¸³È´³È¸½¯°´ÇÆ³¸³É¸Çº¸»³É¸³¯»¼»´Á½
´°¸É´¯³À¸º´Ç´Æ½¯Ã´Æ¸¿¯È³¯Ç´Á´ÇÆ
Â¸»¶³»ÂÀº¸»³¸³¯»É´½»È¼¸¸»Á¿¸»´¸³¯»¼»´Á½
´ÁÇÆ¿Â´À°»´É´¿·Æ´¸³¼±¼¸»Á¿³¼¸Ç´¶¾³°´ÈÁ¿´É´¸»´À
³É¸³³Å»´¶É·Ã´Ç½³É¸³³Ã¸»¶³¼¸»Á¿³½´¯Å¸¸É´Á°Å¯
¸»³¸³ÉÉ°È»È¸²ºÉ°È°ÇÁ°¸ÉÀ°¸º³É´¯É¶¯ÆÇ¸»
¸²º¹´É³ÁÇÆ¿³Å»´¶³¾½µ³¹È½°É°È²´°º»³¸Æ¿³Å»´¶
´¯Ç¸¯»È¸²º´»È·Æk±³É¯Ç±À²Å¸º¾Ç½¸»¼¸±²³³¶¸È
³Á´ÇÆ³³Å»´¶³É¯
¸»È¼¸°´·¸º³¼¸½¸³´¸³´»¯¾Ç½¸»Ç½¯É¯µ»ºÉ´Ç½»¹¯
Ä´¶°È¶ÇÉ½È³½½Ç°²¸ÉÁ²¸¯»´²´½¸»°¸»´ºÁ´ÆÈ¸É¸¸³
¯°³¼»´Á³¸¸¶É¯¾Ç½¸¶Ç¸ÁÅÇÁ¿´²´Á°´¸½´»Á¸½¸°Ç°º
¼¸°´·ÇÉ´¸¸»È¼¸°´·¸º³¼¸½¸³¼¸ÇÈ´¯½¼¸½¸´¸³´»°À¸½¸
»Á¼¸½È¸½¸º¸¶³¸³È¼´È½¼»´Á»È´²´°º°°È¸È¼¸½¸³½
k³µ³¼»´Ák³¸³¯»´»Èk³µ³¼»´Ák³¸ºÇÈ´¯½³¸³¯´³ÄÇ¯³
k¯°³¼»´Ák´»´º³¸³¯´³
k¼ÉÅ¸¶½°k¹´É½

(Ē"Ĕ ,Ē"ė ĤčďĚč) "ĐďĀ Ğý ĐĀ ĘĞÿ ĺĕČ"
ü
ġĤČĐ ĘĞ ęĕĚĥĐ ĕĚĕė
¯´³¾Ç½¸º¼ÈÇÉ¸É¸¶·ÈÉ´¿¿´°É³¾Ç½¸¸¶»Á¾¿´°É¸È¸½
»ºº¾È¸´»º¯²½»»»ÃÉ³¯´³´¿É¯½²¶¯º´¿º´É°¸¶È¼²¯
Æ¸½Á¸¼¯´¿É¯½²¶¯
³¯Ç¸´¸É´²»´É°·Á½
³¸³È ¼²¯ ¾¸¯È ¼±
´¿½½ÇÉ´¸°Ç´Á½´Ç´ÈÆ
´Ç²¶½¼»´Á³É´¸´´³°
´¯´»½´¼»´ÁÂ¸Æ³Á´¿Å³
³ÈÁ¿ÇÈ¯»ºÉ¯Á²¸
¼Ç´À¶½»ÂÇ³¯»»±¯²´
»È ¸½È±³´ ¸¿¶´Ç³
»È´ ³Ç´É³ É´²À´½
Ç´ÃÀ¾¸¯¼¸²¸¶¸
»¯½È½¾´È¯Ç³»Æ´Åµ¹È½¯Ç±³¾Ç½
³ Æ ´ ¶ Ç  É ½ ¯ ³  ¹ ¯
´¸³´¸»±Ç´µ³ÃÆÈ³½
ÇÆ¸Á³½¸½È³Á¸±³´È¯Ç¹¯³µ³¼»´Á°É´°Å´½¼¿½¯
¸¶¯´³¼¸¿´¸»Á³É´½»´Á³¾½³É¸³´É´¸¶ÉÆ¸¿¸ÇÆ¸Á´É¸´´³
¯°³¼»´Á°É´Æ´°²´¸³´É°È¶½´´¶´Ç¹¯³µ³¼»´Á°»ÁÃ´
°´·´»´ºÈ¼»´Á°
"...ČčĕģĞ ĕčĤ ęĞ ĥĎĠČ ĔĞĚ ďđĞ"
³¿Ã´¸½¸°´ÇÁ°³°¸È¸³È¯Ç¾Ç½»Å¯¼¸¿´Ç¶¯³¸Ç´Æ¸°½²¶¯°
ÈÆ°½¸¿¯´¼¸°´È¶¼¸Ç°²¹»Á¸½È³»¸¿´ÅÇ°Ç½¯´¸»¯¾Ç½
´»Å¯³Ç±È°ÈÇ°²³É¸³¯»´µº³ÈÆ°¹»Ç½´¯È³½¼´ÈÇÉÈ
Ç½¯´¶ÉÃ¾Ç½
³¶¿¯´¾´±¸É´ÇÅ¸»´¸³²¸½É°´·²¶¯¼´¸¸»³¸³¯»¸½¸½
²´Á°É´¸³»»´º¸³µ·Á½²´ÁÇÈ´¯½¼²¯¸¿¯É¯µ»º°¹¯
²ÇÃ¯¼¸Ç°²½´¿¶¿¯²´Á°´¸ÈºÁ¼±¸»´¯´¼¸½¸³½ºÈ²´¶³¿È
¸¿Ã°¾´°È¶´¾¸²ÉÉ»¹Ç·Å¯É½¯³¼»´Á»Á¸±¯ÇÈ¯º¼»´Á³½
»Á ¸É´¯´Æ»¸Èk¾ÁÀ¸¸½ÈÇ¸½·Á´´¾Á½µ¯k¸¿¯Á²´¸³°Æ³
 ³Ç´É»´·¸°»Á¼±Ç½¯ÉÇ¶¯É´¿½²µ³°²´°º´³´¯±ÀÁº
³µ¸Ç¶¯k¸É¶»ÀkÇ½´¯³°Æ³É¯Á½È¯³µ»º¸Ç¶¯»°¯
³É¯¼¯³´¸Ç°¶´¯°¸ÆÁ¸°Ç¼ÁÈ±Ã³»´¾²Á¾±»À¿º³»»º´¯
$¯°¸ÆÁ¸°Ç¼ÁÈ±Ã³»¯´³ÇÈ´¯´±¿´Á³µ¸¯¹½ÅÁ»Ç¯É»»´º¸
Ç°ºÇÈ´¯½¸¿¯¯»¸½½¸Ç³³µ³ÇÈ´¯³É¯È¸±Ç½¸¿¯È¾´¸º½´
ÀÃ¯º´¾¸¯º³µ¸Ç³p¸»Á¼¸Ç°´ÁÈ¼¸ÁÇ³¼¸½¸³É´Ç½»´´¸ÈºÁ
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ĕčĤ Ĥ"đĚďČĐ ģ"ė ęĕĥđďģĚ ĤČĠ ģĕďĢĐ ěđČĎĐ ĤĠĕĝđ
,đĜģĒ Ħĕč ĦČ ČđĐ ĤėđĒĥ ,ĐĕĤĐĜĚ Č"ĔĕĘĥ ČĤĕĢēđčČ ďđď
ęĕēĕĎĚ ęĕĕĝĤČ ęĕĥēĜ đĕĐđ ,đģđĤĚč Ę"ĢĒ ĕĘČĝ ČčČčĐ
ęĕģĕĒĚ ęĜĕČđ ,ęĕČčđ ęĕČĢđĕ ,ęĕėčďĜĐ ěĕčĥ ęĕģďĝĚ
¼»´Á¸Æ¸²Å»È¼¶´º»Á¯·¸»È±¸À¸´·¾Ç³¯¸°ÇÅ³±³
¸¿Ã³´¸Ç¯³°ÇÆÉ³³½´»ÁÉ³³ÇÉÃ¿´··´È½¸Ç¯³¯ÇÁÉÃ»
»ÁÈ¼¸Æ´»¯³¼»ÅÉ¯¸Ç¯³³¯Ç´¸¿Ã»Á½´É¸»·Ç¸À³ÁÈ´³¸
»ÅµÈ´²Æ³¹¸È»¯³°ÉºÈ´½º´¹´½À³ÇÁ¸³»¯¶Ç°´´¸¿Ã
 ¯¸²»É´½È¸Ç´½¯³É¯¹¸¿Ã½ÈÇ±¸¿¿³°´Éº³Ç´¯°°
·´Æ»¸ÈÇ²½°´ÇÃ¸ÀÈ´½º´¹¸¿Ã°È¼¸Æ´»¯³¼»Å»»±°´¿¸¸³
»¯´´»É³³ÁÇÃ¾´½Ç¯¶ÉÃ»ÁÈÉ´¸Ç¯³È k³É´½È¸¿´Á½È
¼³¸¿´²¯»¼¸°»ºº³¶½È°¾Ç³¯´³È½
É¸È¯³°¸¯´Ç½¯¿¾³È¶¿°»°¯¼¸¸¶³¸»Á°»º°³µ»º
¹ÁÇµ¾¸°´³È¸¯³¾¸°´¹¿¸°
 µ·k±É¸È¯Ç°³ÁÇµ¾¸°´
k³É´ÅÇ°Ç½¯¿Ç°º¼Ç°
¼¸»È¸´¸°¸´¯¼±È¸¯¸ºÇ²
´Ç½¯´ °¸µ·¸»È½´É¯
²¿³°ÇÉ¸È¯Ç°ÈÇ²½°
kÈ¶¿³³µk k¯
Ç¯ÃÆ¸²Å³¾´¯±³ÇÃ¸À´
Æº¾¸À¶´¸³É»È»È¼¸È´²Æ½
¯Ç¸Å¶´°¯²´²¸°ÇÇ´½²¯³
¯´³Çº´µÈ³¸Ç³¿½¯·¸»È
¸»¯À¯°¯°³´¿ÆµÉ¸°É¯ ¯·¸»È±¸À¸´·¾Ç³¯¸°ÇÅ³±³
´¸³´´Æ´Ç½°ÈÉ¯»¸»ÃÉ°»Åµ
¼¸¯°´¼¸¯Å´¸¼¸º°²¿³¾¸°È¼¸Æ²À½¼¸¶¸±½¼¸¸ÀÇ¯¼¸È¶¿
Æ¸µ³¯»È ³½³ÃÉ´°¯´Ç½¯È³½É½±´²¼¸Æ¸µ½¼¿¸¯´
¼»´Á½¼¸»È´Ç¸°°ÇÆÁ´È¶¿
´¸¿¸Á°¯»Ã³µ¾¸¯ÈÇ½¯»Åµ¾¸Ç°´Æ½³È½¸°ÇÆ¸²Å³È»»º³
´È¸º½³¸³¼¯È¾ºÉ¸´pÇÀ´½·°È³É¯È¸º³¯»È¶¿³È
É¯È¸º³²´ÇÁÈ ¯Á±»É´ºÇ°´Ç½¯È¼ÈºÉ½È¶¿³³¸³
¼²¯»¸´¯´Ç½¯³ÁÈ³É´¯°É½²´ÇÁ³´¯À´²¾°¯¿¸¿¶¸°Ç
¯À´²¾°¯¿¸¿¶¸°Ç´°Á±ÃÈ²´ÇÁ»¸´¯´²´ÇÁ´°Á±ÃÈ
¯Å½´´½ÅÁÇ´±¶»ÈÆ°ÇÀ´½·°È³È¹º½¯´³»ÁÃÉ½³½
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Ç½´»¸»¯´É´¯¶»Èk³¸´µ¸°³¯¸È³µ¾°³»Å¯ÇÇ´¿ÈÉ´¸³»
¹»È¼¸²»¸³»Å¯ÇÇ´¿ÈÉ´¸³»²½´Á³É¯¾´Ç³¯¾´Ç³¯¸»
¸´»¸Á»É´¸¿È½´²½»¸ÈÈ¸²Æ¹¸»Á´Ç½¯¸ÈÈÆ°»¯´°É³É¯
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ČđĐ .ĕďĚ ĐėđĤČ ĦđČ Ęĥ ĥĥē ęĞ đĐĥĕĚ đĕĘČ ĞĕĎĐ ęĞĠ
ĐĢđĤ ĕĜĕČ ĘčČ !ĐĘĕēĦėĘ Ĥĥė ĐĒđ ĘđĝĠ Ėėč ěĕČĥ ĤĚČ
ěČė ĥĕĥ đĜĞĔĕ ĒČđ ,Ėė ĘĞ ĤĞĤĞĕ đĐĥĕĚ ĐĜĥ ęĕĤĥĞ ďđĞĥ
...ěĕĘĕĠĦ ēĜĚ ČĘď ČĦĠģĤģ
´ÉÇ¸·Ã»¼¸È´»ÈÉ´¯»½°»µÄ¸°´²¸´²¼¶¿½¸°Ç¶³±³´¿Ç´²°¼ÉÀ³¸ÇÃ´À»È¼³¸°¯»È²À¶³É²¸½
ÉºÈ´½½³Æ²Ç´°ÁºÆÇ´³»¸½Ç°¸²¯»É´¸É´¯³»Á¹È´½½
»º³»Ã¸Æ¾³°ÈÉ´²²´°¼¸»¸½³½º´¸Ã½¯¸Å´³¶Å¿º³É½²¿È
³¿´´º³´ÉÆ¸´²½³Å»½³¼Á¸¶º´¿³°Å½³»ÈÇÁÉº²¶¾´¶°¯
¯´³È³½»Á³¿Á¸ÇÃÀ³È¹º»Á¸±³»´É´¸É´¯³É¯ÇÃÈ»²Å¸º
k´³´¿¯´k²Á¸º´²±¿°¸Å³
¼±¯»¯É´¸É´¯³°´Å¸Á»ÆÇÉÁ±´¿³¿¸¯¼¶¿½kÇ»È´É·¸È
¼¯³»¸¶É³»¾º¸³½³°Ç³°È¶½Á¸ÆÈ³¯´³³°¸Éº³ÉÇ´Å»
»¯½È»¾¸½¸½´¯¾¸½¸»»¯½È½°´Éº»¼¯k±±k³½´¯kÄ´Æ³k½
´Æ»¶»ÈÆ¸°¯»¯´½ÅÁ»´Ç½È¯»Á²¸³»ºÉ¯ÈºÇÈÇ¶¯»´
»¯ÇÈ¸°´°ÆÁ¸°´µ³·¸ÈÄ¸Ã³»³É¸³´ÉÇ·½Èº¼¸Ç¶¯³¼Á
ÇÈ¯ºÉÀ¿º³¸É°°°°´ÉÀ³»±³¿¹Ç°¯ºÉ´¿´È¯Ç³´¸É´¿È°
É°¸Éº¸µÇÉ¯¼²½¸»¯´³´´¸»¯´»Á¸È¼¸ÇÃ´À³½ÈÆ°½¯´³
¸ÇÃÀ´É´µ´µ½³»ºÈ´ÉÇ·½³É¸³´µÂÀº¾¸¯¼¿¸¶É´¸É´¯³
¸»°³»¸¶Éº»°È³»¸¶Éº»´¸³¸ÈÆ´È°¼´¸º¼¸¸´Å½³³Ç´É³
É´»¯È»º
±³¿¼¸¿´Ç¶¯³´¸¸¶¸È²´¶»²Á´¸½¸»º´°³²Æ¸´µ³Ã¸¯È
»º½Ç½È¼³¸»Á¼ÉÀÉ´º»³°¼¸Á´°Æ¼¸Ç´Á¸È¸¿ÈÇ´À½»
Ç´Á¸ÈÇ´°Á¸¯»´Æ´¶¸Á¸°Ç´¸¿È¼´¸°ÇÀ½¼¸Ç´Á¸È³É¯Ç½È½
À´°´·´¯»³º¶½´²½´Á³¸³È½ÈÉ¸°°¸¿È³´¼¸»È´Ç¸°²¶¯
³ÃÅ½´°È´¸Ç´Á¸È°¾´È¯Ç³¯´³³¸³²¸½ÉÈºÁÀ´¿´¶Ç´·
Ç´Á¸È°»¸¶É³»»º´¸Ç°ºµ¯È¼¸¯°³¸¿´È¯Ç´¯´°¸È¹´¸¶°
¼±¼³¸»ÁÇÉ¸´¯»¼»´Á½È´»¯¼¸Ç´Á¸È»Ç´ÈÆ³¸³¹º»º
¯´³ÈºÉ¸¿´½¼ÁÁ¸±½³¸³´»¯¼¸½¸°´¸²º¿´¯È¸¿ÇÈ¯º¯»
»Á°k¸º³¶½È°¼¸Á½´È»ÇÈ°½»½¸¸Ç·È°È´°¶´¾k·ÃÆ°È´°»
¸´¿¸È»º¯»»¼¸¸ÆÉ³Ç´Á¸È³¹¯¯´³k³¶½È
¾É¸¿¼´¸³²À¶³É²¸½³É¸³´»ÈÉ·»´°³¸Ã´¯³É¿´ºÉ¹¯
¶´Ç³É¯¼³»¼¸¯¸Å´½¼³´¼¸¶½´½»¼¸Á¸±½È¼¸ÇÃ´À¯´Å½»
³È´Á¹¯ÇÆ°»Á²´¸³¸³¯´³³µº³¸³¯»¼¶¿½kÇ¼¸ÈÇÃ½³½
ÂÉ´È½³³¿º½³É¯¯Å´½Æµ¶³²Å°²¸½É²Æ½É½³½º¶°É¯µ
¹»½¸»¯kÇÇ½´¯¼¸»¸½³½º°É¯µÇ½´¯´¾ÆÉ»È¸È³½»È
¾¸¸µÉ´¯³ÈÈÈ¶°k³ÈÇÃk¼Á´³È¸½´¸»¯Á¸±³¼ÁÃ¾¸¸·È¿¸¸´
»°¯³»¸¶Éº»ÇÈº»´ÀÃ¹º°¾¸¯kÈÁ°Æ¼¶¿½kÇ´¸²½³º´Ç¯
È¸È´¿Á·¸µ¯´¹º»ÁÇÁÇÁ¸´³È¸½³¿È¼¸ÇÈÁ²´ÁÈ³Å´Ç¸¿¸¯
Ç´Ã¸À°¾Æ¸É´¾¸ºÀ²¸½¯¸Å´³k¾¸»¸ÃÉ¶¸¿½¯»²¯ÉÃÆÇÆ¾¯º
$³°¸Éº³É¯¾ÆÉ¯¼±È³ÅÇÉ¼¯³»¯È¯´³³Æ¸¶½Ç¶¯»Ç¶¯
¯»½»¹¸ÇÅ³¸³È¾º¸³¯»¸½´À´½»´Æ¶Æ»
»ÅµÆÀ¸Ç°½°Ç³´¿Æ¿Æ»Á³³ÉÇ°º´È½È³¶Çµ¼Ç·°²´Á
ÆÀ¸Ç°½°Ç³¸ºÇÃ¸À¼¸½¸»´¸»¸ÃÉ»É´¸ÈÇÃ³É¯´»Å¯ÈºÇÈ
ÉÇ´ÅÉ¯³¿¸È¯´³¹º°ÆÁ¸²Å³»ÁÉ¶¯É´¯»Á´»Ç¸Á³
ÇÉ¸»ÁÆÀ¸Ç°°Ç³½k³½ºÀ³k¾¸Á½³¯Ç¹º°´°ÉºÈÉ´¯³
Ç¸Á³¯»¾³¸°±»É´¸É´¯³
Ç´½²¯³Æº´°Ç¸²¸°ÈÆ°É³ÇÈ¯º³É¸³´É¿¸¶°½³±ÀÃ³¹¯

(Ē"ĕ ,Ē"ė ĤčďĚč) "ęČĕý üĢŖĕ Ĥĺþ Čú ÿđ ...ęĐĕþ ýĜĠø üĘ Č ýĢ ýĕ Ĥĺþ Č"
ú
³ÁÉÃ³¸Ç´°Á³É¸³¼¶¿½kÇÉ¯¸ÉÈ±Ã³°È³¿´È¯Ç³¼ÁÃ³
É´·Á½¯»°»É´Ã¸Æ¿¸Ç¶¯´³°ÇÉ´¿ÀÀ³°¸ÉÁ±³³½¸³²½
Ç·´Á½ÇÅÆ»¸°È»È´Ã´À°¼Æ´½½³¸³ÈÇ²¶Á´¿Å³´Ç²¶»
É¿´ºÈ»È³°¸»°»°É´ÇÅÉ´±Ç²½°¼¸¸ÉÀ³È¼¸É´°Á¼¸ÅÁ°
°È¶¿È¼¶¿½kÇ¸É´¯»°Æ¸¹¸¯¸É¸³ÉÉ¸½»È´Ç¸³k¼¸ÇÁÈ³¯½k
¼ÉÀ³Éº¯»½°¼¸ÆÀ´Á³»È¼½»´Á°ÇÉ´¸°³Ç¸º°³É´½²»
¹²¸¯½³½³²É»´²¶½É´»ÁÃÉ³»¸»¼Ç±¸É¸¯ÇÈ³¯Ç½³´
´¸²¸½»É»¼¸°È¶¿È´»¯½²¶¯¯´³²¿¸ÆÀ¸µ¼³Ç°¯kÇÇ°´²³
¸ÇÃ´À»È¼³¸°¯k»°È¶¿È¸½»È´ÉÁ´½È¸Æ¸ÉÁ½´¼¸°´ÇÆ³
¼¸¯°³É´Ç´²°´´¿Ç´²°k¼ÉÀ³
Ä¸°´²¸´²¼¶¿½¸°Ç¶³±³ÇÃ´À³
¸¿Ã»´½»´ÁÉ¸°»¶Æ»¿È»µ
³¸»¯ÈÉ²¶´¸½³³¶¸È°È²´¶º
´¸²¸½»É¸Ç¸º°½ÇÃÀ½´¿Å°¸Æ
´É·¸È¸ÃÁ¼ÉÀ³ÉÇ´É¸Æ¸ÉÁ½´
ÇÇ°É½Èº´É´½²»¼¸ÃÈ¶¿´¿¯
¼¸ÇÆ´¶´¼¸ÆÀ´ÁÈ´»¯Ç´°Á¸º
³¸³¼¶¿½kÇ¼ÉÀ³¼´¶ÉÉ¯
¹Ç²³É¯³´´É³È¸½¾¿°Ç°Ç
¼¸ÆÀ´Á³»º¼´¸º¼¸²Á´Å³°È
»µÄ¸°´²¸´²¼¶¿½¸°Ç¶³±³
É´Ç´²°¼±¹º´k³Éº¯»½°
¼¸Ç½´¯¼³¼É¿¸¶°½¼¸¯°³
¼ÉÀ³Éº¯»½»Èk¹´ÇÁ¾¶»´Èk³É¯ÆÅ¸È³µ³¸³¼¶¿½kÇ
¼¸¿³¿³½Ç°²½¯´³ÇÈ¯ºÈ¼³Ç°¯kÇ»È´Ç´¯¸É»Ç´µ¶¿
¸ÉÀ¿º¿Èº³»¸½»º¼ÁÉ´³²µ³É´¯»¼³¸È¯Ç°¼¸¶º´¿³ÇÉ¸
È´°¶´È¯Ç¹¯k¾·ÆÉ¸»·k°È´°»Ç²¶³µºÇ½°°È´¸¼²¯¸É¸¯Ç
¼³»¼¸°Å¸¿¾¶»´È³°¸°ÀÇÈ¯º¯Ç´É¸É°¶Ç¸½»È´Ç¸Á°´º°
¯´³²Å¸º´°¼¸·¸°½²¶¯Ç°²¼¸È´Á¼»´ºÈ¼²¯¸¿°³ÇÈÁº
É´¯°É´º¯´³´³Á´¿ÉÇ¸Ç°È»ºÁ°Å¯Á¸¿»º¼¸¿¶´°°É´º
È¶´»¯´³ÈÉ¯µ·Á½»´¸Ã½³»¸½¯¸Å´½´¿¸¯°ÅÆ°É´¯Ç¶¯
À´½»´Æ³»¯É´Æ´ÉÇ¼¸¸¿¸Á³²´Á°°É´º¯´³¾É´¯¼¸»¸½³É¯
³Ç´ÈÇ¶¯³Ç´È¯»½½¯´³´Â»Æ³»Á²ÅÇ½³
¾¶»´È³»È´½´Æ¸½ÇÈ¯ºÁ´°Æ³³µ¶½³³¸³³µÈ¾¸°¸¹È½³°
´¸²²Å»º½²´½Á»´»º¸¹ºÈº³»¸¶É³¿´´º°³ÈÁ¿Ç²¶³µºÇ½°
Àº¿»´ºÃ³ÈÉ´ºÇ²³³´¯°³°¸Éº¸²º¹´É¹º´´¸Ç´¶¯½ÆÇ¯»´
¯´³¸ÉÈÈ¶Ç°²»È´É¸½¯»¼ÉÀ³¼»´Á»È»µÇ°¾¯Å
Ç°º´¸³¼¸ÇÃ´À³»º»È¾°ÇºÁ²´¿¼¶¿½kÇÇÃÀ½´Â¸À´½
¸Ã»¯Ç¸Èº³¾º»³½°¼´¶É°Æ´À¸Á»È¼¸¿ÈÉ´ÇÈÁ´¸Ç´¶¯½
¼ÁÁ¸±½¸¿¯È³²°´Á³´¼»´Á³»º°´É·¸ÈÉ¯´Å¸Ã³È¼¸²¸½»É
É°Éº¿¯¸³²Å¸º¾¸ÈÉ´¯³ÉÇ´ÅÉ´²´¯Á´½È»ÈÆ°½´»¸´´±
·°½Â¸Á³¸É´¯²²´Á¯Æ´´²¼¶¿½kÇ¹¯³Ç²ÉÀ³Æ´¸²°¯»
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ČĘ ēĤģĐ ĦČ .ēĤģ ĤđĢĕĕĘ ĦĥđĤē Ħĕč ĐĕĐ ěđĤĥĐ ĦĚĤč ěČė
,ĝĚĕĕ ČđĐ ĐĦĕčĐ ēĤģĐ ĦČ đČĕčĕĥ ďĞĥ ěđĕė ,ĦĘđėĚč đĜģ
?ēĤģ ęĕČĕčĚ ĖĕČ ĒČ .ęē ĤĕđđČĐĥ ĘĘĎč đĜĚĚ ĕĢē ĤČĥĕĕđ
³ÁÇ³´³°´·³¼¸¿ÃÉ´µÁ»ÁÉ²¶´¸½³¶¸È°»Åµ¾¸¸·È»²¯°ÆÁ¸¸°Ç¾´¯±³
$³ÇÆ³½³À¿ÇÃ¸»°¼»´º´Ç¯È¿¼¸¸É¿È³¿È»È³Ã´ÆÉ¹´É
³¿Æ²¶¯²´Áº¶¯¸»½È¶ÇÇÆ½³¿Æ´ÂÀº´»³¸³È²¶¯³¸³
¼¸È¿¯³½º¹º´É´½´Æk±»È¼¸Ç´±½¸¿¸¸¿°°´Ç±¼°´ÇÇÇÆ½
¸»½È¶ÇÇÆ½´»É´¿Æ»Ç¸ÈÁºº²¶¯»º¯»¼¿½¯ÇÇÆ½´¿Æ
Çº´½È³µ$³¸³¸¯»¸»È³½»ÇÇÆ½È¸¼±³¿ºÈ»È¾´¸º»°¯
p¼¸ÆkÅ°¼¸½´»ÈÉ°¼»ÈÉ³¸Á°¾¸¯Ç½¯¼¸ÇÇÆ½³É¯
p³¿´ºÈ³»º´É´¿Æ»»º´¸ÂÀº´»¾¸¯È³µ¼±¼¸È²´¶³ÇÈÁ
¼¸ÇÇÆ½´¿Æ¼¸È¿¯»º
$ÇÇÆ»Æ¸ÃÀ³¯»¶ÇÆ³¼ÁÇÇÆ½³¸º´³°¸À³³½»ºÉÀ¿´´¯´°
$¼¸¿´Æ¼»´º³½»µ¯³¿ÉÈ³¯»Ç°²¼´È³°¸À³´µ¯»¯»
²¸½¾ºÈ³È³µ»°¯³¸Á°¼´È³µ°¾¸¯ÂÀº´»È¸²¶¯Ç¸ÈÁÈº
¸¿°»³È´ÁÂ´ÆÈ³½³µ¼¸ÃÀ´¿³¼¸¿ºÈ³¾º´³¿´Æ¼±¾º¸Ç¶¯
¸²´³¸»ºÈ¼´È¸»°É´Æ¶»Â´Æ´½º¶Á°´½ºÁ°·È¸¼²¯
¸´Æ¸¶¸Ã»¸¶¯»´³Ç´É³¸ÃÁ¼¸»´Æ¸È»Æ´È¸É½¯
¹È½³»³µ¼²¯¸¿°»ÈÁ°·°ÈÇ½´¯ ¯½´ÃÉ´Á²¼°½Ç³
³¿ºÀÈ¸¼¸ÁÈÇ²¸»ÁÇ´±»¯»È¸´ÅÇ»È½»¾º»´³°¸°À³Ç¶¯
¾º»³ÈÁ¯¸¿¯¼±É´Ç¸°Á³È´Á¯´³Â´Æ´½º³¸³¸³µ°¼±È
¯´³°´·°Ç¶´°´ÇÀ´½¸ÇÃÀ²½´»´°È´¸¯´³´ÈÇ¸´»È¸È¸½
É´»ÅÁ»ÈÁ°·¼¸ÃÀ´¿¼¸Á°·³°Ç³È¸³µ³Á°·³»ÁÇ°±É½
¼¸°¿±È¸¾º»´ÂÀº³É°³¯»ÈÁ°·È¸
Á°·³´½º¯»´Á°·³»Á¼¸Ç°±É½¹¸¯´¿É´¯É²½»½³Ç´É³
Â´Æ»È
¼²¯³È»¸°È°¯»³»¯³É´¶´º³É¯¼²¯°Á·¿¼È³»°¯
¼¯¾º»´ÁÇÇ°²»¼³°È½ÉÈ¸¯»È¸²º¯»¯¸Ç½±»¼É´¯»·°¸
³µ¼¸ÁÇ¼¸¿ºÈ¸ÈÁ½É´Æ¶»¼¸ÁÇ¼¸Ç°²Â´Æ¸ÈÁ½´½º¼¸È´Á
¸¯²´¼¸Æ¸²Å¸ÈÁ½Ç¶¯Â´Æ³ÈÁ½³È´Á¼¯»°¯°´·¯»¸¯²´
Æ¸²Å³¸³¯¸¿¯¼±Æ¸²Å¯´³¼¯´½ÅÁ»Ç½´¯´°´·Ç°²³µÈ
³µ»°¯ÁÇÇ°²³µ¼¸¿ÃÉ´µÁ´kÇ½¿ºµÁ¸´³k³¿È½³ÉÇ½´¯
¾´ÅÇÉ¯É´ÈÁ»¸²º³µÉ¯¼¸È´ÁÈº°´·Ç°²¼±É´¸³»»´º¸
¼¸½È°È´¿¸°¯
´ÁÈÉÀ¶¿Ãk°ÆÁ¸¾´¯±k¾´»Á³½³¶¸È½Æ»¶

(Č"ĕ ,Đ"ė ĤčďĚč) "ĕĦü ČøĜĀ ģü ĦČþ ŖČøĜģÿ øŁ"
"ęĕĚĥčĥ ĖĕčČ ěđĢĤ ĦđĥĞĘ ĕĤČė ĤđčĎđ ĕčĢė ġĤđ ,ĤĥĜė Ęģđ ,ĤĚĜė ĒĞ ĕđĐ"
(ė"Ě ,Đ"Ġ ĦđčČ)
¼¸Çºµ´½³¼¸Ç°²³ÉÁ°Ç¯»º³ÃÅ´¶¼¸¿ÃµÁp´¿¸¸³²kµÁk
³Ç´°±´¶º»Á°³¸Ç¯Ç³½ÄÇ¸°Å³É´¸¶»ÈÉ´²¸½¼³³¿È½°
¶Á°»º»¸¶»Á°´¸¶»Á°»º»ÈÉ´¶´º³»º¼¿È¸¼²¯°k´º´
É´¶´º¸¿¸½»º»Á°¯´³k¼²¯k¯ÇÆ¿³¸¶»Á°»°¯²¶¯Á°·È¸
Â´Æ°´»¸Ã¯É¯µÉ´¯Ç»ÇÈÃ¯¼¸¸¶¸»Á°»È¼¸¿´´±½Á°·
¼²¯¾°»¼±¸´Æ¸¶¯´³´»ÈÁ°·³È
¼¯³°¸À¼´È¸»°¸´Æ¸¶»ÈÁ°·È¸
³ºº³È´Á¸¿¯¼±³ºº³È´Á¯´³
¼¸ÈÈ´¯¼¸È¸½¶¸¿Ã»²ÁÈÁ´²¸
³¸³³µÇÇÆ½É¸°»º°³¸³¯»³¿È
»º´¯³È¼¸Å´Ç´¸³¼¯Ç¸²¿Ç°²
´¸³»Æ»ÆÉ¸¯»É°È»¼¸»È°½È
¼¸²°´Á¯»È¼¸ÇÇÆ½´¸³¶ÇÆ¼¸½È
Ç´Ç¸Æµ±Ç¯³µ³¸³¯»¯»½È¶»Á
»Åµ¾¸¸·È»²¯°ÆÁ¸¸°Ç¾´¯±³
É´²²´°½É´¿Ã²È¸´°È³µº¾´Ç¯¾·Æ
¼¸¿Ã°½²´¯½¼¶Ä´¶°È¸ÃÁ¯Á¸ÃÈ½¯»Ä´¶°½ÈÇ¸´´¯³È
¼¸¿Ã°½ ²´¯½ ¼¶ Ä´¶°È
ÇÇÆ½´½ºÇÆÇ¸´´¯ÇÅ´¸³µ¼¸¸¿°»½¶ÇÆ»È¼¸Æ´»°¼¸½È
¶ÇÆ³½¯´³Ç´Æ³ÈÆÇ´¿¸½¸°
¯»¶ÇÆ³É¯¶ÇÆÇ´Å¸¸»ÉÈ´Ç¶É¸°³¸³¾´ÇÈ³É½Ç°¾¯º
Ç¯È¸´À½¸¸¯´³³É¸°³¶ÇÆ³É¯´¯¸°¸È²ÁÈ¾´¸ºÉ»´º½°´¿Æ
¼¸È¿¯´¸³$¶ÇÆ¼¸¯¸°½¹¸¯µ¯¼¶Ç¸´´¯³È»»±°´¿½½¸Å¶
¼¸ÆÈ°³À´º½¶ÇÆ¼¸À´½Á³»±Á´À´À¼³»³¸³È¶ÇÆ¸Çº´½
¼¸µ¸Çº½´¾´½ÁÃ°¼¸»Å»Å½´¸³´Á¸±³ÈºÇ¸Á³»º°¼¸Ç´µÃ´¸³´
¸½»´»¼¸½»È½´¸³È¼¸È¿¯³°Ç³»³À¿ÇÃ³µ½³É¸³¶ÇÆ
¶ÇÆ³É¯Çº½´¯¸°³È
¸Ã»¯³½º³°´k»°´¸³É¸ÇÆk³»´¯ÇÆ¼¸»È´Ç¸°³¿´ºÈ³É¸¸³
¼¸¿´Æ¸È¸È¼´¸°¶ÇÆ³¸Çº´½¼¸°°´ÉÀ½´¸³¼È¼±´É´¶ÃÈ½
»°¯ÇÆ»º´¯´³ÇÆ³¸ÉÈ³¸³ÉÁ´°È³»ºÈ¸²º²´¯½³°Ç³
¼²´Æ²´½Á½¹È½³!!!

»´°·»±³¿¾º»¼²´Æ Â»Æ³»ÁÉ´¶Ã»¼»È»ÈÇ²¸°Ç³»°¯
ÇÉ´¸°Ç²´³½³³¸³¼¶³Ç´°³´Ç¶¯½´k¾Ç³¯É´²»´Ék³´´Æ½°
¼¸¶É´Ç´¸³¼¸½³ÇÆ´°É´¿Ã»³ÁÈ°ÈÂ¯»Á´°»´°·»±³¿
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³º»³³¸½Á·É¯¼¸Ç¯°½´¼¸Ç¸°À½È´»¯ÆÇ¯»¯¼¸ÈÇ²½´
¹¸ÇÅ¾¯ºÈ³Æ´ÀÃ³º»³°´¿»Æ´ÀÃ»¾´º¿»¯Å½¯´³¾¯º¾º»´
²°»¼¸¿¸°½¯»´¿¯¼¯ÉÇ½´¯É¯µ¼´¸»º°³ÁÈ¸Å¶É´º°»
¼È°³Ç´Ç°³¿È½³´¿»ÆÀ´Ã´¿°Å½»Á´¿½ÅÁ½É´º°»´¿¸»ÁÈ
¸Å¶É´º°»¶¸»Å¿´¾¿´°É¿´°È¿¼¯É¯µÉ´ÈÁ»»µ¸Ç¯³È´²Æ³
¸Å¶´³ÁÈÇ°º³º°¿ÉÇ¶½»³¯Ç¿º¼´¸³³ÁÈ
¸¿Ã°´É¶¸È°Á¸µ¾¸¸·È¿´´»»¯Æµ¶¸¸°Ç¶¸±È½³Ç½¯¹º´
¸¿¸¸¿Á°·Á´½°¼¸ÆÃÉÀ½´¿¯¸¯¶¿È°Ç¸½É°¸È¸¸²¸½»É
¼¸Ç°²½´¿¸¸³Èº³»¸ÃÉ³É¯Ç²À»´¿»¼¸¿É´¿´¸³´»¸¯É´¸¿¶´Ç
ÉÀ¿º¸È¿¯¹¯É¶¯³ÈÆ°°¼¸ÆÃÉÀ½´¿¸¸³³»´¯±³¯È´¿»Á
³½º°°´È´°´È³»´¯±³»È¼¸°Ç¼¸Æ»¶´¿»´Ç²¸À³»´²±³
»¯ÇÈ¸´½Á¸¶²¿Ä°Æ½»¯ÇÈ¸»¯´±¼¸¯È´¿´É´¿¸¶°³½º´
¼¸»È´Ç¸³¿´°³Á´È¸¾ÇÆ¶¸½Å½·ÃÈ½´³Æ²Å°³´¯¹»½
²´Á´²´Á´¾´¸Å»´É¿¸ºÈÇ¸µ¶½³
¯È´¿»É´°ÇÉ´ºÇ°´¿È²Æ³ÈÇ¶¯»¼±³ÇÈÁ³¿´½È¼´¸À°
´¿¸½¸°³Ç³½°È²Æ½³É¸°³¿°¸È¼¸ÈÆ°½´¿¯³»´¯±³
´¿¯³°³´Æ¿¾º»Á´´¿¸»ÁÉ»¸ÃÉ°É½¸¸ÉÀ½³»¸ÃÉ³´
È¸²Æ³Ç½¯¿´¸Ç¶¯»´¼¸½È²´°º´³»´¯±³»Á°´È¼¸ÈÆ°½
¼²¯Èº´¼»´Á°¼¸½È²´°º¸´°¸Ç»´³»´¯±»¯´³Â¯È²Æ´½³
É¸Ã¸Å¼¯³´É´¯¼¸»¯´È³»Á½»È¾¸²É¸°»¯´³³»´Á´Ç·Ã¿
´¿¸¯È¸½È k¯¯¸¼¸º»½¼°½Ç°ÈÇ´Ã½°ÆÀÃ¿´$³Á´È¸»
¾Ç½´´¿¸°Ç³È½°´³Ç´É°ÇÃ´º¯´³¸Ç³¶¸È½³É¯¸°»³º¶½
¸½È´»»³¼°½Ç³¸Ç°²É¯È¸±²½³¸³»ÅµÆÀ¸Ç°½µ¸Ç±³
´¿¸»Á¾º¼¯¼¶Ç¸k³³Ç´É°ÇÃ´º¯´³¸Ç³´É¯¸°»³º¶½´¿¸¯È
´É¯¸°»É½¯°É´º¶»É´º¶»
sss
³½º»³Ç°ÁÈ³¿È°³Ç´³¯·¸»È¸ÆÀ°¸¸¿Æ¶Ç±³¾Ç½Ç´½
ÄÇ¯°Ç¯È¸³»»´¶°¾´½½Â´À¯»¼¸Å´Ç³É´²À´½¸»³¿½
 É´½´Æ½²´Á´k°µ¸³»¸±½»µ¶É¶·°³È¾ºÉ¸È¾´¸ºÈ²´Æ³
¾º»´³¿È³É¯µ°²À°¼¸¸ÆÉÉ¯°²´²¾°É¸Á¸°È¸¯Å´½°È
É¯¸»ÇÈ¸¯¯·¸»È¾Ç½´¸¿ÃÉ¯»¸°Æ³»ÄÇ¯°´Ç¯È¸¸È°´·
´»¯¼¸Ç°²°ÁÆÇÆ°¾´²»´¿¸»Á´¾¸¿Á°´µ´É¯Ç´³
ÉÁÈ°¼¸ºÇ°½ÈÉ´ºÇ°ÇÃÀ½¾¿È¸È¼¸ÇÃÀ°Ç¯°É¿³¿³¯
°Éº ¯Åk¸À¯¶³½»ÈÉ¶¿½É´È°´´¿Æ²Å¶¸È½¸¿ÃÉ¸¸¯Ç
¸¿Ã»°Æ»³Ç³½´¿ºµ¸É¸È³¹º»ÅµÇ¿¸½´³ÈÇ±³¼È°
¸¯²´°È¼¸µÇ³¼º¶¹´Ç°¯É´ºÇ°Á°Ç¯³¸¯¹Ç°¿´¶¸È½
°ÇÃÀ½¾¸¯²Á³¿³º´³¿³º´»¯ÇÈ¸¯´°Ç¼¸È¸È¼È³¸³¸
´¸¯Ç¸»´²´°º½Æ»¶È¹´Ç°±´¸¯Ç¸»´É½º¶½Æ»¶È¹´Ç°
´Ã¸À´³È¼¿È¸´¾¸¿Á°¯µÈÇ±³k²°È¸Á´´¿¸¸¶³È¹´Ç°²
¸¿Ã»¸°Æ³»³´Å½³¿È¸¼¯³Ç¯°É¿¯»¼»´¯´É´ÃÀ´¿É´ºÇ°
É´ºÇ°³¹Ç°»¹¸ÇÅ¼È¯Å½¿È¸½È´¯´¯´°Á±Ç°´¿Æ²Å¶¸È½
¼¸É½»ÈÉ´¿´Ç¯¸°±»Á´¿¸¸³¾¸±»²½ k°·¸É´ºÇ°°´¿¸Å½´
¯»¯´Ç½¯²°»°»¯ÇÈ¸¸º»½É¯ÇÆ»¯»´»¯ÇÈ¸¸º»½É¯ÇÆ»
¸º»½¾¸°¾¸¶°¸³ºµ¸¼¯È¼»´Á³É´½´¯¸º»½É¯ÇÆ»´»¸Ã¯
»ÁÉ¸»»º³¯Ç´³k´¯º»¸³´µ¼»´¯¼»´Á³É´½´¯¸º»½»»¯ÇÈ¸
´¿Æ²Å¶¸È½¯´°Á±Ç°¯Æ´²´¯»´»¯ÇÈ¸¸º»½É¸¸¯Ç

!!!¯°³²´½Á°¹È½³
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?ęđĕ 40 ęđĢĘ 'ęĕĕē ġĠē'Đ ĦČ ČĕčĐ ĐĚ
É»´µ»»¯ÇÈ¸¸»´²±»È¼É±¯²´¼É´Ç¸À½
¼¸»¶É³É¯¹Ç°É¸k³ÉÇµÁ°´³ºÇ°¹»¾É¸¯´³
¹´É¾º¯´¼º¶²¸½»É´É´¯»²¸½³¿Ã´´°Ç»´Æ°Á½ÈÇ¸ÁÅ³
´¸²´½¸»°¹¸È½³¯´³¼¸»¶³¯´³¾½´¯¸¯»¾Ã´¯°´³ÇÅÆ³Ã´ÆÉ
¹Ç²´³È¸Ãº´³¶ÃÈ½¼¸Æ³¾¸²¯Ç½ÇÆÁÇ°²»È´Ã´À°´³°¸È¸°
³»¯É´ÁÇ´¯½É´²´¯È¸¯»ÇÃ¸À¯»¼»´Á½
²¸½»É´É´¯»È´ÉÀ¸±³É»¶³¿È¼¸ÇÈÁ½³»Á½»¸Ç¶¯
³É´¯½É»°´À¯¸³È´»ÇÇ°É¿³Ç³½²ÁÁ»É¸Ç´ÉÀ½³»¶½°
³Çºµ´ÉÈ¯Ç°²Ç½¯¯»¯´³¹¯Ç°Á°»°À¯´³È³»¶½
¼ÁÃ»º°´Ç°Á°³¿½½»°ÀÈÉ¸Ç´ÉÀ½³»¶½»ÁÇ°¸²¼ÁÃÈ
É¯»ÃÇÁ»³À¸¿È»ººÇ°²»°Ç¸À´Æ½¶É³¯´³¹º»Á³Ç°¸²È
É¯»¸Å³»Ç´µÁ¸´²´ÀÈ³´ÆÉ°Ç°²¸È´ÉÈ¯´¸»Á³Å¶»´¸Ç°²
³ÇÆÇÈ¯É¯É´»±»´°´Ç¸ÅÃ³´ÉÀ¸±¼±´´ÉÈ¯¼±´É´¶¯¸¸¶
´É´»±»´¿½½ÇÅ°¿È²´À´³µÈ¼³»Ç¸°À³¯´³¯ÃÇ¿¹¸¯´´»
¾³»È°´²½Á¾³¹¯
¹º»º¸Ç¶¯È¸¿´¸±³¾Ã´¯°°È¶¯´³´´É´²±¿É³³È¶¸¿Â´À°»
»´º¸¼¸¸¶ÄÃ¶³»È´ÉÇ³µ¯Ç¶¯¯»¸½Ç°º¯´³È¼¸¿È³°Ç³
´ÉÁÃ´³»ÁÇÃ¸À¯´³´»³ÇÆÇÈ¯É¯´ÉÈ¯»ÇÃ¸À´É´»±»¯´³
³Ç¸¸Á°¼¸´À½¼º¶²¸½»É»¯Éº»»Æ¸²Å³»È´ÉÅÁ»Á´´°Ç¸¿Ã»
¯³É¸»´¯³´ÆÉ´¯»½É¿´ÉÀ¸±´´ÉÈ¯¾¸²¯Ç½³Æ´¶Ç³³¿·Æ
²¯½»³°¿¯´³ÁÇÈ¸±Ç³»»¶³¾º½Ç¶¯»ÇÅÆ¾½µ¾É»Å³´µ
¼¸¸¶ÄÃ¶³»¯²¸½Á´À¿»´¸»ÁÈ´ÉÈ¯»Ç½¯´
¼¸¸¶ÄÃ¶³»¯¾¸²¯Ç»³Çµ¶°³º´Ç¯³¹Ç²³É¯³ÈÁ¯´³
°¸ÈÆ³´³¿È¸³¼ÉÈ¸±ÃÉ¯Çºµ¼¸¸¶ÄÃ¶³È»¶´¾Æµµ¯³¸³È
¸É»´º¸´¸¯´´»³·¯»´·ÆÈ°Ç°¸²µ¯´È¸¯³»È´Ç´Ã¸À»·ÆÈ°
³¿´È¯Ç»³»¶½³¹»³É¸³Èº$É´ÈÁ»»º´¯³½¹¯¹»Ç´µÁ»
¸¿¯¼´¸³¯ÃÇÉÉÈ¸²º¹Ç´°Á¼´¸¼¸Á°Ç¯¸É½Å´Ç¸ÁÅ¸É¸¸³
µ¯´½º¼´Å»»´º¸¸¿¿¸¯´¸²¸½¾ÆµÇ°º
²¸½»ÉÇ´°Á¼´¸¼¸Á°Ç¯¹È½°¼Å¼¸¸¶ÄÃ¶³ÈÆÇ¯»
É´²´³´»¸¯º³¯Ç¸È´µº³Ç´Å°¼¸Ç°²³É¯²¸½Á³È¯»¯²¶¯
¯ÃÇÉ¿Ç¶¯¼º¶²¸½»É»È´ÉºÇ°»
´»³ººÈ¼Á³¸ÇÈ¯»¯ÇÈ¸»»º»È´¸±¸³¿½´»¯

¾³º¾Ç³¯°Ç³
('Ę ,đ"ģ ęĕĘĐĦ) ĐĠăĀ ýĎăĚÿ Đÿ Ĥ ÿĢĞăĀ Ħý ÿđ Ęă ýĘĠÿ øĕ ÿđ ĝēøĜĕă
Ā Ġü ďāĚĞăú ÿĕ ÿđ
¼±»»ÃÉ³»¼¸½È¯Ç¸»¸´¯Ç´°´·È³½ºÀ¶¿Ã½´¿¯¼¸²½»
´½ÅÁ»ÁÆÇ¯»´´É»´µ»Á
·°È¯¸È¿¯´»À¾°¸Ç½µÉ¯É¸½³´k³É¯¿ÆÉ¯¯¿ÆÈÀ¶¿Ã
»È´·°È¸¿°´Å°ÆÉ¿È³¯Ç´»È»³´¯³¾½¯Å¸ÇÈ¯º¾´Á½È
¹¯»½¯°²¸½¼¯¸È¿É¯É¸½³È»Á´°Á´±Ã»´ÅÇ´¾´Á½È
¼É¸½³´¼¸½È½
¾½µ´É´¯°´»´ÈÁ¿¼¸À¸¿³È¸ÈÈÉÇ½´¯ °Ã¾¸Ç²³¿À°k½±³
$¼Á°¹¯»½³É¸¶È³Á´²½¼Á°É¸¶È³´¹¯»½¯°È¼³½²¶¯
´±Ç³¯»´´·°È¸¿°´²Ç·´³´¼È¸ÈÇÈÇ¸Ã¯¸³³°´ÈÉ³
À¶¿Ã»
´»¸°È°¼¸É½¼¸È¿¯È´¸¿Ã»³Ç´ÆÈ³½É¯À¶¿Ã³¯ÇÈº
»»ÃÉ³»²½Á¿´´É¸½³»¼¿´ÅÇ½´¼É¯¿È½¼»ÁÉ³´²´°º»Á»¶½
Æ»¸À´³Ã±½³ÇÅÁÉ´»»Ã¸´À¶¿Ã²´½Á¸´Ç½¯¿È´½º¼³¸»Á
²´Á¼±Ç³¸¯»È¼³½¹¯»½³É¯
¸»Á¼´»È´½ÅÁ»Ç½¯¸¯»³Á´È¸»ÆÆµ¿´ÇÁÅ°¸´ÇÈ³¼²¯
´»È»°À³³µ´»¸¯º°´È¶¸´´Ç¸°¶ÇÁÅÉ¯´°»»¶Æ¸¸¯»¯¸ÈÃ¿
¹¸ÇÅÈ³½»º°´Ç¸°¶É¯Á¸È´¸´Ç´µÁ¸È¼»´Á¯Ç´°¸¿Ã»»»ÃÉ¸´
³»¸ÃÉÂ¸À´¸´´É»¸ÃÉÉ¯·Á½¹¸Ç¯¸¼¯Ç°¶³³ÈÁ¸°´·
´Ç¸°¶»¸°È°³º´Ç¯´¯³ÇÅÆ
É¯´¿¯¼¸¯´ÇÇ°²½²¸±½³ÇÃÀ°¯°´½³¾»³»²Ç´Ã¸À°
¸¿È»¼¸¸¶ÄÃ¶³»È´É´Ç¸À½´´É±¯²
¯°»¶Ç´¸¸¶»Á³½¸¸¯È³»¶½´»Å¯³¿¶°´¯ÇÈ¯²¸½»É
¼¸¯Ã´Ç³³ºÇ°ÈÆ°»¸²º¾¸²¯Ç°»Åµk¼¸¸¶ÄÃ¶k³´°Ç¸¿Ã»
¼Á´´É»¶½»Ç´µ½¼¸Á²´¸¼¿¸¯È´É¶ÃÈ½»´²¸½»É»´Ç½¯Ç°º
°¸ÈÆ³¼¸¸¶ÄÃ¶³³´ÆÉ¼¸°´ÇÆ³´²°¯Â»¶ÈÂÀ´¿¼´¸»º
ÇÃÀ¸¯»¼»´Á»È¸¯¿É°³ÅÁ´»¾É¸È´»Ç½¯´Ç¸ÁÅ³²¸½»É»
²¸½¼¸ºÀ³²¸½»É³È¸¯»Âº»Á
ÇÇ´±É½³¼¸´À½¼º¶²¸½»É»Éº»»¼¸¸¶ÄÃ¶³´É´¯³¶¿³
¼¸¸¶ÄÃ¶³Ç½¯³ºÇ°ÈÆ°´¹°Å½»Á´»ÇÃÀ³¿·Æ³Ç¸¸Á°
¼²´Æ²´½Á½¹È½³!!!

²¶´¸½³¾½µ³É»´±À¼´È½ÇÉ´¸É´ÃÅ»È¸ÉÁº½½¼´¸´¼´¸
±Ç°¿Ç´Ã³½»È¸°Ç±³Ç³¸²¸²¸´ÁÁ»ÁÅ´É¸Á¸°È¸¯Å´½²
¯»¯³Ç´½±³´Å½´¯°´¸¶»³¿¸¯¯·¸»È¾Ç½É¿´´ºÈÇ¸°À³
¼É´¸³°´»´¶»´ÁÀ¸¸È´»¯»»½Æ³°´·³ÅÁ´¾¸¿Á³É´°¸°¶»
¼´Æ½½¼Æ´¶¸Ç»Á´ÇÁ·Å¸¸¯²´°¸µ¯´´¿Æ²Å¶¸È½¯´°¸»´¶°
¹Ç·Å¿¯»È³´ÆÉ°³µÆÇÃ³¿È¯´°´È¯³¸¯´´¸¿ÃÉ»°Æ³
¯º³¯ÉÈ³´¿¸É´»¯ÈÄÇÉ¸¸°ÈÉ´É¯µ»
¸»°ÉºÇÈ¯Ç°²°¹º¯·¸»È¶Ç±³¾Ç½É¯¸É»¯È¼´»³´
»¸°Æ³»É´ÃÅ»¸²º»´¶»É¯Å»¯»È¸´¯Ç³¾½È¯·¸»È´¿°Ç
»´¶½À´·»ÇÈÃ¯´¿¸½¸°¸Ç³k´¯º»´°´ÇÆ°´¿Æ²Å¶¸È½¸¿Ã
Â´À°¼¸ÇÇ´±É½³½ÁÇ±¸¯½´É´ÁÈ³½º¹´É¸¯»Á¸±³»´¸Ç¯»
°¸È³´É´ÁÈ³½º¹È½°º±¼¸»È´Ç¸²Á¼¸ÁÀ´¿È»¯ÇÈ¸ÄÇ¯
²¸½´É´¯Ç»¹¸ÇÅ¯·¸»È¶Ç±³¾Ç½

¼¸¿¸½k²É´¿Æ»´ÇÃ´È±¸È³»´½º³´Å½»¾¿´ºÉ³»¹¸ÇÅ¼¯³
¶¿½ k±É´¯k´»»ºk°´·¶Æ»kk¸Á³´Å½³¾½µ¼Ç·°²´Ák´º´
k¸Àk¯·¸¸Æ²¸³»ÈkkÀ°k¸Á´ ¶Ã»»ºk¼²¯É½È¿k´ ¯³´Å½
¯´°É¸É½Ç´Ç°¯»»»ºÇÈ¯³´Å½°³³²Éº¸³½¹¯ ´·Æ
k´º´³¯°³³¿È°´¯Ç¶½»´¯¼´¸³ÇÈÃ¯³¿½¸¸Æ¿´´¿¸²¸»
Á±Ç»ºÉ´ÃÅ»´¿¸»Á¯·¸»È¶Ç±³¾Ç½¸¿°¸È³´
´¿Æ²Å¶¸È½ÈÁ±Ç»º°É´ÃÅ»´¿¸»ÁÈ¾´¸ºÈ¯¸³´É¿´´º³¯Ç¿º´
¾º¼¯¼»´¯´´¿¸¿Ã»É¶¿´½³´Å½³´¿É¿¸¶°½¾º¼¯Á±Ç³¯´°¸
¼¸²°º¿´¼¸°´È¶¼¸ºÇÅ»¼±¸¯½Æ¶ÇÉ³»³¸Á°³¸³Ék´¯º»
³´Å½¸ºÇÅ¼¯´É¸Á¸°È¸¯Å´½É¿È°¯Æ´²´¯»´¼´¸´¼´¸»º°
¸¯Å´½É¿È¯Æ´´²°´µ³¿È°Á´²½º¯´µ³´Å½¼¸¶´²¼¸Ç¶¯
¯¸³´É¿´´º¸»´¯´¸¯½Æ¶ÇÉ³»¯»´ÇÉ´¸Æ²Æ²»È¸É¸Á¸°È
¼¿¸¶»¯»¯°²´²¾°É¸Á¸°È¸¯Å´½°È»µ¶´Ç½¯È¾´¸ºÈ
»º°´¯´°»É´ÃÅ»´¿¸»Á³°´¶ÈÂ¯È´¿»É´Ç´³»¯»¯¾º´Ç½¯
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ĘĠĜĦĐđ ,Đĥđč ČĘĚĦĐ ,ČĘĠđĚĐ ĥĤđďĐ đĐĕĚ ĐČĤ ĤĥČė
,đďđčėč ĞĎĠđ đĦđČ ĐĒĕčĥ ĘĞ đĦēĕĘĝ ĦČ ĥģĕčđ đĕĘĎĤ ĕĜĠĘ
,ĖĕĤčďč ĦģďĢ ěėČ' À čĤĐ đĘ ĤĚČ À 'ĖčĘĚ ĐĎČď ĤĝĐ'
'ěđĘĎĞ Ęĥ ĤĒđĞ ČĘ ğČđ ěđĘĎĞ ĦđĕĐĘ ęĕČĦĚ ĕĜĜĕČ
¾´»±Á³»È´Çµ´Á»³¸³Æ¸kÅ¸°´»´ÀÇÁ°ÁÈ´¸¸°ÇÈº
¶½È¸²´Ç°»´É´¯´¶Æ¸ÈÈÆ¸°´Ç¶´ÀÁ¸±³¼¸½¸³½ºÇ¶¯»
´ÉÇ¸¸Á»ÁÀ´¿¯´³´É½È±É½´ÉÃ¸¯È³¿³³»´²±³¶½È°Ç³
´±¸»Ã³´¼¸À´À³´³»±Á³É¯´¿¸º³ÈÇ¶¯»Ç±´»Æ³½»È¸°Ç»È
´É´¯Â¸»¶³»¾½¯¿³´Çµ´Áp°Ç³½¾´»±Á³ÈÆ¸°¼ºÇ²»
¸Ç³³¶½È°°Ç³³ÈÁ´µ³³²´°Á³É¯¼±É´ºÈ´½³É¯¸È¿°
´ÅÃ¶µ´¶½»¯Ç°²»È´Ã´À°´É´¯¯¸°É¯¸³¼±
¹¯É´ºÈ´½³É¯¯È´¿ÇÁ°ÁÈ´¸¸°Ç
³Ç´É¸Ç°²°Ç³Ç³½¯´³¼È¯»´¶´½
³½»È¸°Ç¸¿Ã»²´½Á¸É´ÁÈ³½º²´Á¸Ç³
»´Ã»ÃÇ°²´»Ç½´»³¸³¸´¸»Á´Ç±´»Æ
²Á²´½¸»°ººÁ´ÆÈ³¸³°Ç³³º»³°
¹Ç²³½ ´²Ç¸ ¼¸À´À³È °» ¼È ¯»È
¹Ç²³¸²¸Å°É´ÇÁ¸°°°´ÉÀ³»´»¶³´
¸º¾¸¶°½´´É¿È½¾´»±Á³ÇÇ´ÁÉ³ÁÉÃ»
¯»»»ºÇµ´Á³°Ç³´¼¸··´È½¼¸À´À³
°Ç³»Á¾´»±Á³±¯ÈÉ´ºÈ´½³É¯¾´´º½ »ÅµÆ¸ Å¸°´»´À°²ÂÀ´¸¸°Ç¾´¯±³
É´¸³»¼¸¯É½¹¿¸¯k´É´¯³µ°½»¶³´
¸É¸¸³¯»¾´»±Á»ÈÇµ´Á»´»¸Ã¯´¾´»±Á
»º¸Ç³³¶½È°°Ç³±ÃÀ´»»³É´¿´°»Á³É¯¼±k¹É´¯³¿½½
Ç±´»Æ³½»È¸°Ç¸Ã½³Ç´É²´½»»Á¸±³»¸²º³´´È³µ
Ç±´»Æ°Ç³Ç±¾º¸³¼¸°È´É³É¯°Ç³»¯È³Ç¸¸Á»´Á¸±³Èº
À¿º¿Èº°Ç³²´°º¼Á³µº·´ÈÃ¾´»±Á»³½¼³¸¿¸Á°³¸³¯»Ã»
Ç±´»Æ°Ç³¯»ÃÉ³³Ç´É¸Ç°²°´½ÁÉÉ»´É¯È»»¶³°Ç³»¯
Ç¶¯»$¯´³¾º¸³½´$¯´³¸½´»¯È´³µ³¾´»±Á³»È´É½º¶»Á
¾É¿´Ä¶Ç½³É¸°»°Ç³´À¸¿º³´É´³µÉ¯ÇÁ°ÁÈ´¸¸°ÇÂÈ¶È
´²´°º»¼¸¸´¯Ç³Ã»¶³¸²±°´»
³°´ÇÆ³É°È°ÇÁ°ÁÈ´¸¸°Ç½Ç±´»Æ³½»È¸°ÇÈÆ¸°³ÉÁ
³ÈÇ²³½´¿³¿Ç¸Á³¸¿°É¸µºÇ½³É°È³ÉÈÇ²É¯´²´°º¯È¸
Ç¸ÁÅ³°Ç³»È´É´¯¸Æ°´´É½º¶É´²´¯´¶È¼»´º´³¯»Ã¿³
kÇµ´Ák³»È´Æ¸ÀÁ½¾´»±Á´É´¯¼±³¸³³ÈÇ²³¸Á½´È¾¸°
³È´°¯»½É³¯»Ã´½³ÈÇ´²³´³¸½³¯ÇÇÈ¯ºÇÁ°ÁÈ´¸¸°Ç
Á±Ã´´É´¯³µ¸°È»Á´É¶¸»ÀÉ¯ÈÆ¸°´´¸»±Ç¸¿Ã»»Ã¿É³´
¹¸Ç°²°ÉÆ²Å¾º¯p°Ç³´»Ç½¯p¹°»½³±¯²ÇÀ³´²´°º°
¾´»±Á»ÈÇµ´Á¯»Â¯´¾´»±ÁÉ´¸³»¼¸¯É½¸¿¿¸¯
³È´Ç¸°¯»³Ç´É»ÈÉ´º»½É¸¿Æ¿²Å¸º¼¸³²½Ç´ÃÀ´¿»³¿³
³Á¸±¸´»½Á¹´É½È´Æ¸°ÆÇ²´°º»È¹Ç²°¯»´



È´¸»»¯ÇÈ¸°Ç³
(Ē"Ĕ ,Ē"ė ĤčďĚč) ĐďĀ Ğý ĐĀ ĘĞÿ ĺĕČü ĤĻĀ ĀŁ Ę Āė øĘ ĦāēŅĤĐĀ ĕģŞ
ý Čù 'Đ ďāģĠø üĕ
²¶Ã»ÅÉ»¶¿¾É¼´Æ½³´»Ç½¯È³È½Á½ÈÈ¾´¸ºk¸ÈÇÈÇ¸Ã
¸É»´²±É¯¸¿°´ÈÇ¸¸È¸ºÇÅÁ°É¯È³ÁÈ³Á¸±³Ç½¯´¸É´¿°»
ÁÈ´³¸¯´³¸¯²º¸¿Ã»³°È¶½°³É»Á¹º¯»³°Æ³´»Ç½¯
³½»ÈÇ½¯È´³µ´»³¯³¹´É½È½¯»È´È´½ÈÇºÈ»´·¸»
k³¸ÇÃ»º¯¸³¿¯ÉÇÅ´¿
³¿¿¸¯p¼¸ÈÇÃ½³¼¸Ç¯°½p³Ç´É»ÈÉ´º»½
Ç´²»Ç´²½³È´Ç¸°ÉÇ°´Á³³ÇÇÈ»ÈÉ´º»½º
É¯³¿ÆÁÈ´³¸³Á¸±¸°´»½Á°É¸¿Æ¿¯¸³¯»¯
»È¹»½³¸³¯»³È½¸º´¿¸°Ç³È½»È´É´º»½
Ç½¯¿È´½º³Ç´É³¶º½É´º»½¯»¯³ÇÇÈ´²´°º
³ÈÁ¿³Ç´É°³È½ÆÀÁÈ¸Ã»k¯½´¶¿ÉÈÇ²½°
É´¿Æ»¹Ç²³´k¹»½¾´Ç´È¸°¸³¸´Ç½¯¿È¹»½´È¯Ç
ÁÈ´³¸È¾´¸º³½º¶³È´Æ¸°¸Á¯¸³´µºÈÉ´º»½
É¯É´¿Æ»¸²ºÉ´°ÇÁ±¸¸É³´»³¯³¹´É½È½¯»
³È½»È´ÈÇ´¸»É´¿½É³»³ºµ¾º»³È½»È´ÉÇ´É
³Ç´É³¹»½p´¿¸°Ç
sss
´É´Ç¸ÁÅ°»ÅµÆ¸kÅ¸°´»´À°²ÂÀ´¸¸°Ç¾´¯±³ÆÀ¸Ç°»È³°Ç
»º°´É´¯¸Æ°´¸É´¿´ÇÈ¸º´°´Çº¿µ¯Ç°º¾¸kµ¯»´´É°¸È¸°²½»
ÆÃÉÀ³¯»¯´³³°¸È¸³¸¿°°ÇÆ°Ç°²¼È»³É¸³³Ç´É³¸Æ»¶
·¸»¶³¹º¼È»³ÈÁ½»³º»³³Æ¸ÀÃ²´½»»´ÅÃ¶³¸³µÁ´É¯µ°
»kkÅµÇ±´»Æ³½»È¸°Ç¾´¯±³ÇÇ´±É³¼Èk¸²´Ç°kÇ¸Á»Á´À¿»
³ÈÁ½»³º»³´¿½½²´½»»´kÈ´½Èk´»Å¯É´ÈÁ»¸²º
³Á¸À¿³k$¾»¿½ÂÀºk³·´ÈÃ¯»³¸Á°´¸¿Ã°³°Å¿¾¯º¹¯
»»º¸´Å½³¸³¯»È°Ç¾´½½É´»Á»³Ç´½¯¯¸³´³º´Ç¯³É¸³
»»±°´ÁÇº´¸ÇÁ°ÁÈ´¸kÇ»Èº¾´ÅÇ´³Ã¸¯È¯»»°¯´À¸º°
Á¸Å³´¾´»±Á¸²±°È°»¯´³µÁ´¿¾´¸ÁÇ³»Á´°»°´¾´½½É¸¸Á°
¯´³»º»³Ç´½É°´¼³»ÈÇµ´Á³³¸³¸¯´³È¼´Æ½³¸¿´»±Á»
É´¿¸²Á»ÁÇ°±É³¯´³³¸³¹º´É´²Á´½¼³¸¿ÃÈ¾¯»¼É¸¯ÁÀ¸
É´»±Á³¸»±»±É¯³Æ¸¿´µ³³¸´µ°³³²´°Á°²´°Á»»¶³´´ÈÃ¿
¾°É¾¸º³Â¯´ÉÃµ°¼¸»±»±³É¯¾½¸È¼³°ÀÃÉ¿ÈÄ´°³½
¯´³¹¯°Ç³Ç´°Á´»¯É´º¯»½´¸³»´²±»°À¼¸À´À»¯´ÃÀ½´
Á¸±³»¶¸»Å¸¯´³¹ºÈ³´ÆÉ¹´É½³¶½È°´³°³¯°»º³»°À
»ÅµÇ±´»Æ³½»È¸°Ç¾´¯±³¸Ã½³Ç´É²´½»»¸²´Ç°»

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

ęĕĤĘďĜĝč ęĕĕģĦĦ "đĞĤĒ ĕĠĚ ēėĥĦ ČĘ ĕė" ĐĤđĦĐ ĦēĔčĐ
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ÇÆ¸Á°´Á²¸½»²°»º»É´¯½Å´¸³¾³¼»´Á°³Ç´Æ³É¯´¿½½
³¸³»´º¸¯»¾°´½º¯´³È´Ç´½Ç½Ç´µ¯½¼¸²´³¸¼¸¸¶°´ÇÉ´¿¼¯
¹´À¿»´¾¶´ÇÉ¯°¸È³»´É»´º¸»ºº³À¸¿¼»´¯³°Ç³¾³»Ç½´»
³È¸¯³»È³É¸°°¯»¾½´Æ½È¾³»µ½Ç¾¸°»¾¸°³´´ÆÉ¾³°
$³»¯È³³½³Ç´Ç°³°´ÈÉ¾³½Á´½È»¶½È¯´³³¸¸Çº´¿³
¾¯º½´¿É´²³¸»ÁÇ´½È»´¿²ÇÃ¿È¸¿Ã»´¿É´¯³´´¸Å¯°¯¯´»³
³¸³¸³½»°¯±Ç°¿¸Ç±¼¸ÇÃ¯¶¸·°³p¾º»±¯²¯¸¿¯¹»¸¯´
¼¸»´Å¸¿³»Á¾³»ÇÃ¸À¯´³³»´²±³É´¶¯³³»¯Èp$ÉÁº´¿É¯
¾É¯k³±¿¸²¸»k»Á¾°´½º´³¸²°È»´Á¸±³È¼¸Ã»¯³»Á´¼¸°Ç³
É´¿°¾ºÉ´½ºÉ´¿°²´Á´¯ÇÉ´¾³»Ç½¯³±¿¸²¸»»´Á¸±É
»²ÉÈ¸È¾³»¶¸·°³¯´³¾º½´Æ½¼È¼¸¸²¸À¶¼¸É°½É´Á´¿Å
¼¸¸¿¸È³É¯Ã´ÇÇÈÃ¯³»ººÇ³½³¿¶½°¾É·¸»ÆÉ¯Ç¸²À³»
³»¸½¸Å¶´³»¸½³¿¸°³¯»¯¸³ÉÆÉ´È½´ÉÇ½´À½³¶¸È»³¿¸µ¯³
²ÇÃ¸³»³É²É¶¯È³¿¸°³¾º¯¸³È¸²¸¯°´¶¶´È³°³ÃÈ³½
Ç´Ç°³¸³¹º»ÁÉ´¶½»³ÉÁ²°³»Á¯»É´¿°³¸ÉÈ½´³½´»¶½
Æ²´Å±Ç°¿¸Ç±¾´²¯¾´º¿³Ç°²³³µÈ³²¸ÇÃ³°¯º»º¼Á³»
Ç³¸½´¸È¸È¼´¸°Á´°Æ³´Ç´Æ¸°»¾¸É½³¯»¼¸¿´ÁÈ³¾ÆÉ½
°Ç³¼´¸³¸Á´Ç¸¯É¯´¸¿µ´¯°»»´±´k³±¿¸²¸»k³¿¶½°¾´µ°ÆÁ¸°Ç»
³É¯É´ÇÀ´¸½¼¸¸¿¸Á±´µ¶ÉÃ´°»º°³´¯°»³¸³¯»È¾´µ°ÆÁ¸
Á²¸¼¸ÇÃ¯³Ç¸±ÀÉ¿ºÀ°´»´º²À´½³É°²´ÁÀ¸¿º¯¼¯ÈÁ²´¸
³»¸°±³É¸²°È³³»È½½³ÈÉÁ²»¸²º¼´Æ½³¸´´³½Æ»¶³¸³¯´³
¼¸»¸½°Ä½¸Æ¼¸ÇÃ¯»°Æ»¸¯ÈÇ³¿¶½³ÈÉ´º¸¿¶³ÇÃÀ½É¯
¸º³¾É´¯¯¸°É¾´µ°ÆÁ¸°Ç³Ç½¯°´·³Ç¸Ç°¾¸¯Ç½¯ÆÇ´
¸»ÈÉ´¶Ç´¯¾³³¿¶½°É´º¸¿¶¯»¾³Â¸À´³»°¯ÇÈÃ¯ÈÇ³½
»Á³»°±½»´É¿¸¶°½¾´ÇÉÃ³³¸³³µ¸ÉÈ¯¼Á´¸½ÁÉ´ÇÇ´±É½´
¼¸¸É»È½½³¼¸¶ÆÃ½³´Á¸±¸Èº·´»Æ»´»ÇÉ´³ÈÉ´¿°³ÇÃÀ½
³¿¶½³É´¿°»ÁÉ´¿½¿¯»´´É¸°°É´ÇÇ´±É½¼¸¸ÉÈ³ÈÇ½¯¸
ÄÇ¯»¼¸¸É¿ÈÇ´°Áº´»Ák³±¿¸²¸»kÉ´¿°»ººÉ´¸¶¯³¸ÉÈ
»ºÉ¯´½º¾É´¯¯¸È³¾´µ°ÆÁ¸°Ç³³Ç´É»È¼¸É°´¿°´»¯ÇÈ¸
¸¯´È¸¿°k³»º³²Å½²½´Ák´k¾¸°È´Èk³¸³´k³±¿¸²¸»k½¾³¸É´¸¶¯
É¯´¸¶¯¾°´¿¸¸¶¯»¯¸È³³¿·Æ³É¯É´½´É¸³É´¸¶¯³¸ÉÈ
¾´µ°ÆÁ¸³È½ÇÇ³±³Ç³¯´³¯»³´°¸°¶´¿°»¯¸È³³»´²±³
¯·¶»°¸»È´¸°¯´°ÆÁ¸Ç¯°»È³°ÇºÇ¯Ã¾³¸º¼¸½¸»È»Åµ
Ç¸Á³»È³°Çº´¸É¶É¾³º½³¯·¸»È¾´µ°ÆÁ¸¼³Ç°¯ÇÇ³±³Ç³


¯»¯³ÃÀº»Á´¯³¸»ÁÀ¶È¯»´³°´·»³ÁÉÃ³½¼ÁÃ³
²´Áº´³¸Ç³¼¸¿´ÁÈ¾ÆÉ½»Æ¿°³¸³´¿´Æ¸É´·´ÁÃ³¸³¸´Æ¸»³È
ÉÁ²»É»´º¸¾¸¯¼³¸»Á°»È¼¸Ç°²°¼¸ÆÀ´ÁÈ³º¯»½¸»Á°³½º
¾¸É½³»³¸³»´º¸±Ç°¿¸Ç±¾´²¯¼¿´Æ¸É°ÁÆÈ´³Á²¸´Ä½¯½³½º
É§´ÇÈ¸³¹»Ã°Æ°²¯»¯³¯¿¼´ºÀ°°´Æ¿»´³¯´°»
²´°º°ÉÀ¿ÇÃÉ½¼»´¯³Ç¸ÈÁ³È¸¯¸¿¸¯´»³Ç½¯³¯ÇÉ
³½²Æ³¶º´¿¹Ç²¿±Ç°¿¸Ç±¼¸ÇÃ¯¼¸¸¿¸ÈÉ¯´ÃÇ»È³Æ¸¿¸»Æ½
·´ÁÃ³¼´ºÀ³É¯¼±¼»È»¯»³À¿Ép´½ÅÁ»°È¶p¼¯³´µ
¾´Æ¸É³Ç´°Á¼»È¯³¸Ç°²»À´½¸¿°°¸ÈÆ³¯´³$³¿½¸³ÈÆ¸°È
³ÅÃ¶¸¿¯¹ÇÈ´¸É¯´¹É´»¸Å¯É¯³º¸ÇÁ½²´¯½¸¿¯È¾´¸º»°¯
¾ÁÈ³°¸È³Á½´È¸¿¯³°´·É¶É³°´·¹»°¸È³»
È½ÉÈ¯È¼¸Ç½´¶»ÁÉ´¯Å´³³É¯¼±¼¿¸¶°¼¸¸¿¸È°¹»»Ã·¯
¼ÁÃ³¼´»ÈÉ»º¯»»kÈ²¶³Ãk¹»Ç²À¯¹½½¶Æ¯¯»¼³°
µ¯½Æ¶Å¯»È¸ÃºÆ¶Å±Ç°¿¸Ç±¼¸ÇÃ¯ÁÉÃ´½É´¸³»´Ç´É³¸³
Ä¸´´È´¯¼¸¸¿¸È½Â¶³ÃÂÈ¶¹¸¸¶È½´³¸Ç±¿´³°´·±»¶Æ»¿
É¶¯»±Ç´Ã´±°¼±¼¯¸º´ÈÃ¿°ÆÇ¯»³¸É´Æ»ÅÉ¯³Ç¸É´³
³°È¶½»¹ÇÅ¿¯»¯´³¼¸¸¿¸È´°¾¸¯È³Ã´³Æ»¶°ÆÇ³²ÆÃÉ
³¯Ã´Ç³»È³É´´¶½»ÇÉÁ¸³»¸²º³º´Ç¯
È°´»³´¸Ã°³ÃÅ´¼¸»´Ã¸·³¯À¸º»Á°È¸Èº¼¸½ÁÃ³É¶¯°
³ÃÀ¯¸º´¸º¸¿¶°»´Ã¸·¸²º¹´É³¯Ã´Ç³´»³¶ÈÉ¸È´¿¯³Ç´Å
¯¸³Èº³°Ç³´´¯±°É¯µ³Ç½¯¯¸³É´¸²´³¸É´²»¸¸ÉÈ³É¸°»
³½¼»³³º´½´½´Æ½½ÇÉ¸¿¼¸ÇÃ¯³ºÇÁ³¸Ç°²Á´½È»³ÃÅ½
É´¸¶¯¸ÉÈ¸É¸°»¸ÉÃÀ¯È³¯Ã´Ç³³°¸È³¸ÉÇ½¯$ÉÇ½¯
É´ÅÅ´¿¼¸¸¿¸Á°ÇÃÀ»³Ã¸À´³¹º³»´²±³°´¶Ç°¸É¯Å½È
É´Á°´·»°¯É´½º¶É´Æ´É½É´²»¸É°³¿·Æ³´É°Ç°º
¾É´¯¹´Ã³¯²´Á¸¿¯³½¸¯¼±¸»´¯´Á´±Á±´É´°ÅÁ»È¼¸°
É´ÇÈ´¯½´É´Å»´Á»
$É´¸²´³¸³¶´´Å³·»Ã¿´¸Ã½´´Ç¯´´Å»Ç¿¸À²½´ÁÇÉ´¿±Ç°¿¸Ç±
È¸¯³Á´²½$³»»´¶ÁÇ³½É»³´°½³É¸³³¯Ã´Ç³$³¶´·°É¯
É´¸²´³¸¸¯²´´°³¶´¿¸¿´»¸¯º³Ç¸´´¯°³°¸È³´$´Ç²±½¯Å¸´»È³
´¸³¾³³¸Ç±¿´³°ÈÈ´Ç´½Ç½Ç´µ¯½¸Àº´²´ÉÇ´¯³Ç·»´¯É¸°½
É´È´Á¾³³½´»´º²ÁÇ¼¸ÇÃ¯³²¶º¿¾É¶ÃÈ½»ºÄ¸´´È´¯°
¾³»É±¯´²¾É´¯É»²±½¸¿¯³°¸È³$È´Ç¸Ã³½$¹»Å¯
¯»»»Á°¯»»³Ã±°³¸¶³¿´È¯Ç»³ÇÃ¸À¹º¯¸³³Ç°¶»
É¯³É¸°»³ÃÀ¯¹º¸Ã»É´¸´ÇÈÃ¯É»Á°É¸À¶¸¯¸³¼¸²»¸
³±¯²´Ç´À¶½¯»»¼¸È²¶¼¸¸¶¾³»Æ¸¿Á³»¸²ºÉ´¿°³¸ÉÈ
Æ´Ã¸À°³Ç½¯Ç»·¸³»È¼¸°ÁÉ¿³¼¸ÈÁ½»¸»È³°´±É³³µ
³ÈÁ½»´ÉºÇÁ³É¯Á¸°³»½Á¿½¿¼¸¿´ÁÈ³¾ÆÉ½³½»³¿¸°³¯»´
¸º¸»³É¯ÉÈ±Ç¿¯¸³Èº³Ç½¯´³Ã¸À´³¸É»¶É³Ç°º»Å¯¿³
¯¸³¼¸¸ÉÈ³¾¸°½³»´²±³É¯È³ÇÃ¸À²´Á¼¸¸Æ´¶³Ä´½¸¯³
¸ÇÀ¶ÇÈ´¯¸¸¶³¸¶É´É¯ÈÇ´¶°³É´¶¯¾°»¯¸È³»É¿¿ºÉ½
¹»´³È¸ºÇÁ´°´·Ç´¶°³Ç°ÁÈ»°À³»ºÉ¯¶ºÈÉ¯¸³³±¯²
¾´È¯Ç¼´¸»º³¸À¿º»
»È¼¸ÁÈÃ¿³´¸ÈÁ½»ÁÇÃº»¸²º³È´ÁÉ¯³µ»ºÉ¯´
ÉÇ°±³³ÆÀÃ·»¶³°Á´±ÇÁ½È¸³»³À¸¿±Ç°¿¸Ç±Ç»·¸³
³ÈÁÈ³½³È´ÁÉ¯Èp´»´ÆÉ¯¼¸Ç³¼¸ÇÃ¯p¸Á²ÉÈµ¯
³²´É³´µ$¸»¯Ç°²½³É¯¹¸¯¼»³°³É¸³³¯Ã´Ç³Ç»·¸³
É¯É´¸²´³¸´»»³É´¿°³´°»¼²½³»°¸È³±Ç°¿¸Ç±´$¹»È
³½È¿³É¯ÂÇ´ÈÈÇ°²³È´ÁÉ¯¸ÇÅ´¿¼Á¾É´¯¾É¶»Éº»´³
¸ÉÈ¸Ã»º³Á¸ÈÃ°É±³´¿É¯´»»³É´²»¸³»È¼¸Ç´³³»È
±Ç°¿¸Ç±¼¸¸ÀÉ´¿·Æ³É´¸¶¯³
±Ç°¿¸Ç±¼¸ÇÃ¯É´··´½É³ÂÀ»Á³É¸³³¯Ã´Ç³p$¸¿¯
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ĎĤčĜĕđ ĕčĢ čĤĐ /// ĞđčĥĐ ĦĥĤĠ ĘĞ ęĕĜĕĜĠ

đčĕĤģĕ ČđčĘ ďĕĦĞĘ ęČĐ
?ęĕčĤĞĐ ěĕč Ęĥ ďĕĚĦ

ĦČ đČĤ ĤčďĚč ĘČĤĥĕ ĕĜč ęČĐ
?ēĤĕĐ ĦČđ ĥĚĥĐ

('ď ,ē"ė ĤčďĚč) "ę üĕ ĀŁĤø Ğÿ ĐĀ ěĕ ýŁ ĐĻþ Ğú ŕÿ ĕ üĜĈŔý Đÿ Ļ þč þŊĐÿ ĦČý øđ"
´É¿È¾°È°º´kº È²´¶³ÉÈÇÃÉÇ·Ã³±¸´½»¯Æµ¶¸°
Ç¸Á³´´É¯³ÈÁÉÇÆ°°ÇÆ°°k³»¼´¸»³»´Á³ÈÁÉ¼¸½É
³¯Ç¿kº¾º»´¼¸°ÇÁ³¾¸°»È²¸½ÉÉ¯Çºµ´³¯»È¼ÈÆ²Ç³
ÇÆ°³É»´Á¯»¯²¸ÉÁ»³ÈÁ¸¯»È
³¿³²»µ´ ¼È¾É¿´³¸É°³¯°»ÅµÄ¸È°¸¸¯¾É¿´³¸kÇºº´
»Á¼¸°ÇÁ³¾¸°»È²¸½É´°»³¸Ç´³Ç³»ÁÇÃº½Ç¶È»È²¸½É
¯ÀÇ¸±»¯»¯³»¸»¯Ç°¸¯¯»²³»¸»°²½»È¯ÀÇ¸±°´É´Á·
³¸Çºµ¼¸¸´Æ¸²¸ÉÁ»¹¯
°ÇÁÉÁ»k¸³´ µ²¸
´ºÇÅ´¸¯»´Ç´¯³¸³¸
¼¸°ÇÁ³¾¸°»È²¸½É»
Ç¶È »È ²¸½É» ÆÇ
³¿¸ºÈ°¼Å¸Å³»ÁÇÃº»
»ÉÁ»¼¯·¶³¸³¸³µÈ
»ºÁ»¿º
Ç°²½°¯²¸¶³kº´
kÉ ÉºÇÁ½ É´½²Æ
¯ÉºÀ½³È´²Æ³´¿¸°Ç¯ÇÆ¹º»È¶ÆÇ³ÈÁ½¼È° k±É´¯
¸È¸»È³É¸°°²¸ÉÁ»µ´½Ç»¾¸²¸½É¯»´²¸¶¸k»°²¸½É
²¶¯²¸½É¼¯¸ºÈ¸¯»È

('ė ,Ē"ė ĤčďĚč) "đĕ ĀĘĞĀ ŝďŖĐ
ø Ěý ĐŕĀ Ħÿ ĀĜ øđ"
¹²´³»º¯»´´¸»Á¹²´³½³ÉÉ¿´ ³Á¯ÇÉ°¯°°½¯¸°½¸ÈÇ°
³¿°»¸¿ÃºÁÈ´³¸¸¿Ã³½¶¸¿Ãº³È½¸¿Ã´Ç½¯Ç´²³´É´¯°È¼¸¿Æµ
³¿È¼¸Á°Ç¯»ºÈÉÇÉ·¸ÈÈkº k²È´Ç²k°Æ»¶È°²É´ÇÁ¸°´
³»¸»È¯³²´½Á´¼´¸°¼É´¯³Àº½¾¿Á³³¸³Ç°²½°»¯ÇÈ¸´¸³È
¯»´¼´¸°È½È´¯Ç¯»´
¹¸ÇÅÈÂ¸À´½´³»¸»°¶Ç¸
¾¿Á³¹´É°ÆÇ¯»ÈÇ½´»
»º°¯»¯¼¸¯´Ç´¸³¯»
¾¿Á³Ä´¶»´»¸Ã¯Ç°²½³
È¸Á³É´¯¼¸¯´Ç´¸³¯»
É¯µ¶¸º´½È
¸¯½ÈÇÃ»¼Èkºµ¸Ã»´
 ³Á¯ÇÉ°¯°°°¾¿¸Ç½¯²
¯Æ´²Á´²½³ÈÆ²³½¶¸¿Ãº³È½¸¿Ã´Ç½¯ÈÇ´²°È¼¸¿Æµ
¾¸¶°³»´»º¸¯»¼¸Ç¸ÁÅ³¸º´É¯µÇ½´»¼¸º¸ÇÅ´¸³Ç´²°È¼¸¿Æµ
É¯´¯Ç¯»¸º´Á²¸¯»Ç°²½°¼¸²»´¿³Ç´²³¸º»¿³¸Ã»kº´É¯µ
¾º´Ç½¯¸È¼¸¿Æµ¼¸º¸ÇÅ´¸³¾º»»»ºÈ½È³
²¶¯¯´³¶Ç¸³ÈÁ²É¸¶¯³É¯´kº³¶»Å³³¸ÆÇÃ°¼°½Ç³
¼¸¸Á°·³´Ç¯¸°È³½¸ÃºÈ½È³½¼¸Æ»¶@BÉÉ´¼¸Ã»¯k´½
³ÁÇ½±¸È³È³½»¯´É±È³´ÁÈ´³¸Ç´Á¸È³¯Ç´

?đĜĒČĘ đĕĦđĞčĢČ ĝĕĜėĕ ĖĕČ ,Ĥģđčč ĕ"ĔĜ ęďđģ ěđĎĐ đĜĕČĥ Ĥčď ĞĚđĥ ęČ
Â´º¸¾´±³´¿¸¯ÈÇ°²¼²¯Á½È¸¼¯È³ºÇ
³º´É»³¸»¯
É´Á¸¿Å³°¸É¿¼»´ÁÉ´°¸É¿»Ç³½³»¯´È´
¼±¾µ´¯³É¯¼´ÉÀ»¼¸Ç°²k°¹¸ÇÅ³½» °Ã
¯¸³³¸»¯³¹Ç´ÅÈÇ¯°½´³¸»¯¼±´É´Á°Å¯
¼²´Æ¾´±º¾µ´¯»´¸²¸À¸¿º³»Ç´À¯È¾Ã´¯»
 ¶ÆÉ°È°Ç¯´°½ºÇÆ´°°¼¸¸²¸É»¸·¿
ÀÈ³¸¿´¸»¸±°»Åµ»¸±¿ÁÂÀ´¸kÇ´Ç¯°½¹º
È´²¸¶»Ç³½³¸Ç°²½¯Å´¸ÈÂ¸À´½´ ¼ÈÉ°È
kº´¾µ´¯»»º°³¿¸¯³¸»¯´³¸»¯°²¸°Á´±¸»ÇÉ´½³»¸·¿¼²´ÆÈ
»»º°³¸»¯¸¯´¿µ¯°Á±¸¯»ÈÁ°È¿°µ¸Ã»ÁÅÈ

(Ē"Ĕ ,đ"ė ĤčďĚč) "ĕ üĜ øĒČĀ ĐĀ Ħēÿ Őÿ ĺø Ěü ĕ üĜ øĒČĀ øĘ"
É¶ÃÈ½´µÈ¸¿¯Ç½´¯¸¿µ¯»¸ÈÇkº´
´É¶ÃÈ½É¯ÇÆ¿¯»³½»Á²´¸¸¿¸¯´¾´°Å¯
¼È³¾¸°ÇÈÆÈ¸Èkº¾¯º¶Æ´Ç°´´½È»Á
 ³É´°´Éºk½±³ÃÁ¾´°Å¯¼È»¸¿µ¯
É´Ã´È½¼²¯»È´¸É´Á°Å¯³½¸¿Ã½ÉÇ½´¯È
¶¸¿¸¾´±³´¿¸¯ÈÇ°²¼²¯Á½È¸¼¯ÈÉ´²¸É¸º
´¸¿µ¯°´¸É´Á°Å¯
´¸É´Á°Å¯ÆÇ¯»È¹´½À°k¸Ç½¯k½±°¼È³¿³´
»µ´¾µ´¯³É¸É¶É°È³¸»¯³¼±¯»¯´µ³Ç·½»´¯Ç°¿¼²¯³»È
³¸»¯³´³ÈÆ³»´º¾µ´¯³½¸¿Ã½»¯Á½È¸¸°Ç¸°²¯¿Ék½±³

$k³É´¶¸»ÈÉ¯É´ÈÁ»³»¸¶É´°Ç¸ÀÈ³½´¯³É´°¯°´¿¸Å½Á´²½s
$¼´»È³¯´³É´¯¿Æ³»È³ÇºÈÈ¾ºÉ¸³s
$ÄÇ¯³¸¯°»´¯¼¸ÇÅ½¸¯Å´¸»ÄÇ¯³³¿É¸¿¸½»s
$³È½»È´¸¿°»ÁÁÈ´³¸»È´É»Á½³É¸³³½s

´ÇÈÆÉ³³È¸ºÇ»k³Ç´É³»Á²´²ÈÇ²kÇÃÀ°É´°´ÈÉ³»º
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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
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!!!¯°³²´½Á°¹È½³
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ĦĕĦėĘĐ ĦĕđđĒ
'ĕĚđĕĐ ğď'č

?ěĚĒč ĘĚĥē ĦĤčēĘ ęĘĥĘ ďĕĠģĐĘ ĥĕ ĞđďĚ
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גליון רס"ד
שנה ו' תשע"ז

לאנטונינוס קיסר הייתה מערה שדרכה היה

ליצר משפחת היצרי לשלם

בשעה שבאו אל משה

משפחת השלמי )כ"ו  -מ"ט(

תודה ,פתחו והזכירו לו תחילה

מסופר על הגה"ק ה"החפץ חיים"

שאבינו מת במדבר ,ואביהן לא היה

זיע"א שאמר :בדרך שאדם רוצה

בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת

לילך מוליכין אותו ,אם רוצה

קרח,

ולא נטל כל חלק במחלוקת

אדם ללכת אחר יצרו ,ימצא את

שעשו נגדו קרח ועדתו ,ונמנה עם

ארמונו .תמיד ביקש אנטונינוס מרבי שלא

"משפחת היצרי" משפחה שלמה

ידידיו הטובים והמסורים .ורק לאחר

יהיה נוכח אף אחד איתם כשהם לומדים

אשר הולכים אחר היצר ,ואם

העיקר

תורה .יום אחד הגיע אנטונינוס אל ביתו של

השלמות,

והודיעו לו שבאו אליו לדין תורה,

רבי וראה אותו לומד תורה עם רבי חנינא בר

ימצא את "משפחת השלמי" רבים

אבל לאחר דברי החנופה שאמרו

ההולכים עמו ומסייעים לו.

לפניו לא רצה משה לשבת בדין.

רוצה

ללכת

בדרך

דבריהן

אלה

ניגשו

רבינו לדין

אל

ויקרב משה את משפטן לפני ה'.
ויקרב משה את משפטן לפני ה'

הולך בסתר לרבי יהודה הנשיא ללמוד תורה.
כשהיה הולך ,היו מתלווים אליו שני עבדים,
וכדי

שהדבר

יישמר

בסוד,

היה

הורג

אנטונינוס עבד אחד בפתח ביתו של רבי
יהודה הנשיא ,ועבד שני היה הורג בפתח

חמא .אמר לו אנטונינוס" :אמרתי לך שכשאני
בא אליך שלא יהיה עוד אדם נוכח ".אמר
רבי" :אל תדאג ,זה לא בן אדם ,זה מלא!".
אמר אנטונינוס" :אם זה מלאך ,תגיד לו שילך
ויקרא לעבד שלי שנירדם בפתח הבית ".הלך

)כ"ז  -ה'(

תשמרו להקריב לי במועדו )כ"ח ב'(

רבי חנינא בר חמא לקרוא לעבד ומצא אותו

כשהיה הגה"ק בעל "מנחת חינוך,

הרה"ק רבי לייבלה אייגר זיע"א

מת ,אמר רבי חנינא לעצמו" :אם ילך ויספר

רב בטרנופול ,באו אצלו שניים

שעזב את בית הוריו להסתופף בחצר

למלך שעבדו מת זה לא יאה לבשר למלך

מאנשי שניאטין העיר ששימש

הרה"ק מקוצק זיע"א ,שאל פעם את

בשורות רעות ,אם לא אומר לו כלום ופשוט

בה כרב קודם לכן ,ומיד משפתחו

הרבי ,ואם ישאלני הסבא הגה"רבי

אלך המלך יחשוב שזילזלתי בו כי הלכתי

בשיחה ,הזכירו לו שבשעתו נמנו

עקיבא אייגר זיע"א ,מדוע מתפללים

עם ידידיו הקרובים ולא הניחו

אנו אחרי זמן התפילה ,מה אומר לו?

לעשות מחלוקת נגדו .ולאחר

ענהו הרבי ,הסבא הרי יודע רמב"ם,

ואמרו

אמור לו שהרמב"ם פוסק ,כי פועל

שבאו אליו לדין תורה .השיב

שנשכר לנסר עצים יום שלם ,ורוב

להם בעל "מנחת חינוך" שאין

היום היה עסוק לחדד את המשור,

הוא יכול לשבת בדינם ,ואמר:

ורק בסוף היום נסר ,הריהו מקבל

בדיוק כך נהגו בנות צלפחד,

שכר יום שלם.

שהאריכו

בכך

הוסיפו

זמני כניסת השבת
ירושלים 7:11 :ת"א7:26 :

פרשת פינחס

לקרוא לעבד ".התפלל רבי חנינא בר חמא על
העבד ,והעבד קם לתחייה .שלח אותו רבי
חנינא למלך ,כשראה אותו המלך אמר לרבי:
"אני יודע שגם הקטנים שבכם יודעים להחיות
מתים ,אבל עדיין אין רצוני שיהיה נוכח עוד
אדם כשאני מגיע אליך ללמוד".
)עבודה זרה י' ע"ב(

זמני יציאת השבת
ירושלים 8:27 :ת"א 8:30 :ר"ת9:03 :

המעביר על מידותיו

הפחות כדי פרנסת ביתי לכמה חודשים .הרבי הסכים עם הרעיון ובירכו

בעיירה לעלוב שבפולין של מעלה ,גרו שני יהודים חברים שאהבו זה

שיצליח בכל ענייניו בווינה הבירה .בטרם צאתו מבית הרבי פרץ שוב

את זה עד מאד .במשך השנים התהדקה חברותם והתחזקה ביותר ,עד

בבכי ובלב שבור ורצוץ ביקש ברכה מיוחדת באומרו שאין לו ספק כי

שהיו מספרים זה לזה את כל סודותיהם הכמוסים ושאר ענייני חייהם,

כאשר ישמע חבירו השונא שנסע לקבץ נדבות בווינה ,ירדפנו גם שם,

ומתייעצים יחדיו בכל ענייני עסקיהם וממונם .ויהי היום והנה התערבב

ויקלקל את שמו בכל מיני דרכים ואופנים והוא חושש מאד שגם מוצא

השטן ביניהם כדרכו תמיד לנסות להפריע האחדות והשלום בכל מיני

אחרון זה שלפניו ,ירד חלילה לטמיון .אבל הרבי עודדו ובירכו בחום,

דרכים ואופנים ,והצית ביניהם את אש המריבה והמחלוקת רחמנא

והרעיף עליו דברי חיזוק ואהבה אין קץ .שישים בהשם מבטחו כדרכם של

ליצלן ,עד שאחד מהם נתהפך לשונא גדול על חבירו ,ובמקום היותו

יהודי מאמינים בני מאמינים ,ויתחזק איתן כנגד כל המפריעים הקמים

אוהבו הנאמן ,התהפכה אהבתו לקנאה ולשנאה נוראה שבערה כאש

כנגדו .והרבי חזר והדגיש ,זכור היטב ואל תשכח ,את הדרך שהתווינו

בליבו .הוא החל רודף את חבירו לשעבר ומתנכל לו ,וביודעו את כל

כאן" :מעביר על מידותיו" מן הנעלבים ואינם עולבים .בלב כבד קם האיש

סודות עסקיו וכל השקעותיו ,הלך וקלקל הצלחתו בכל דבר ,וירד עימו

ונסע הרחק לווינה הבירה ,וכחסיד נאמן קיבל דברי רבו בתמימות ולא

לחייו ממש ,עד שבכל מה ששלח האיש את ידו נעשה לו מיד לרועץ,

הרהר אחר מידותיו יתברך שמו .והנה בהגיעו לווינה הצליח בקושי לגייס

וארב לו בכל פינה להפילו אלי שחת .בראותו כי כלתה אליו הרעה

כמה מאות רובלים מנתינות ונדבות קטנות פה ושם ,ומשלא נותר לו עוד

מעם חבירו השונא ,ואין שום דרך מוצא להפטר ממנו ,החליט להיכנס

מה לעשות שם נתן פעמיו לחזור אל ביתו בעיירה לעלוב.

ולהזכיר את עצמו אצל רבו הקדוש רבי דוד מלעלוב זיע"א ,הרבי נטל
הקוויטעל מידו ובנועם פי קדשו וחן ענוותנותו המפורסמת הרגיע את
האיש ופייסו ,ופסק לו שאין צריך לעשות בזה ולא כלום ,כי אם לקיים
בנפשו מה שציוונו חז"ל הקדושים להיות מעביר על מידותיו ,להבליג
ולשתוק ותו לא ,ופטרו לשלום.
עברה תקופה והשונא רואה שחבירו הנרדף אינו מגיב ,לא רק שאינו
מתנקם בו ,הוא גם לא מראה סימני רוגז וכעס כלל ,כאשר פקודת רבו
שמרה רוחו בנאמנות להיות מעביר על מידותיו ,החל לנסות בדרכים
קשים יותר וברדיפות וצרות חמורים עד מאד ,שהלה יהיה מוכרח לחוש
בהם על בשרו מכות גדולות ונאמנות עד חרמה רחמנא ליצלן ,כדרכו
של השטן הנורא של השנאת חינם והמחלוקת ,שכשהוא מתגדל בלב

ויהי בדרך נטה ללון לינת לילה באחת האכסניות שבדרך בעיירה נידחת
ורחוקה ,שאין שם יהודים כלל ,והנה כשנכנס לחדרו והחל לסדר את
חפציו ,הרגיש לפתע שתחת המיטה מונחת מזוודה גדולה ,הוא פתח
אותה ,ונדהם לגלות בה אוצרות ענקיים ,היא היתה מלאה בשטרות כסף
מסודרים בחבילות בסדר מסודר להפליא ,היה זה הון תועפות אדיר ,של
מיליונים רבים .חשב האיש לעצמו הרי במקום הזה לא באים יהודים כלל,
העוברים ולנים פה הלא הינם גויים גמורים ,לבטח נאבדה או נגנבה
מזוודה זו מאיזה פריץ שונא ישראל ,העומד בדין ברור של "מורידין ולא
מעלין" ואין מחזירים את אבידותיו )ע"ז כו ובשו"ע יו"ד סי קנ"ח( .פתח
אפוא את המזוודה צירף אליה את צרור כספו הקטן שאסף ביזע רב
בווינה ,וסיפח את המזוודה לעצמו.

האדם נעשה כאש שלהבת יוקדת השם ישמרנו .משהרגיש הנרדף כי
באו מים עד נפש ,נכנס שוב אל הקודש פנימה ,שם הרשה לעצמו

למחרת בבוקר השכים קום עם שחר כדי לצאת לדרך ,אך פתאום הבחין

לפרוק את לבבו הנשבר על לב אוהבם של הגדול .הוא פרץ בבכי נורא

שכל המקום מוקף בפלוגות פלוגות של שוטרים וחיילים חמורי סבר,

מאין הפוגות וטען שאינו יכול עוד לעמוד בזה ,שכמעט אין אותו שונא

הבודקים ומחפשים בחומרה בכליו של כל אדם היוצא מן המלון .פחד

מניח לו שום פסיעה שאינו מתנכל אליו בחמת זע ומוצץ את דמו ממש

גדול נפל עליו הוא הבין היטב אחר מה מחפשים .אותו פריץ רשע שאבד

וכמעט אומר נואש .הרבי כדרכו בקודש חיזקו ועודדו ,ודיבר על ליבו

את מזוודתו בפונדק זה ,כנראה מחפש אחריה ,הוא התעשת בנפשו

דברי ריצוי וניחומים ,אבל לא אבה לשנות מפקודתו הראשונה כלום,

והתפלל לה' שיחזק את ליבו בגבורה ,ויצא לדרכו בצעדים בוטחים

פסק הרבי בשנית ,אין לך להגיב ולא כלום ,תתאזר בגבורת נפש אדירה

כשהוא מראה פני גביר עשיר הנוסע בעולם לצרכי עסקיו .כשהגיע אל

ותמשיך באותה דרך ובאותה מידה ,של "מעביר על מידותיו" ותקיים

השער ראו השוטרים מיד את המזוודה בידיו ולפי כל התיאורים שנתן

בנפשך מאמר הגמרא הקדושה )יומא כ"ג (.הנעלבים ואינן עולבין,

הפריץ על צבע המזוודה וצורתה ,הכריזו מיד שהנה נמצאה המזוודה

שומעים חרפתם ואנן משיבים עושין מאהבה ושמחין ביסורים ,עליהן

האובדת בידו של יהודי ,אבל האיש הכחיש בתוקף את כל העלילה ועשה

הכתוב )שופטים ה' ל"א( אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.

עצמו כלא מבין איזו מזוודה אובדת ,הרי זו היא מזוודתי שלי בה נוהג אני

אבל מה אעשה בענין הפרנסה? שאל האיש בלב נשבר ונדכה ,זה

כיום לנסוע לכל מקום .הוא הובל היישר באזיקים אל משרד החקירות

כבר תקופה ארוכה שאיני מביא שום פרוטה לביתי ,וכל מה שניסיתי

והחוקר הראשי החל בחקירות ושאלות מתישים ,מהיכן באת ולאן אתה

את ידי קלקל חברי הכל והעוללים שאלו לחם ולרש אין כל .הרבי

הולך? אבל היהודי השיב לו ברוב חשיבות של גביר אדיר ,אני גר בלעלוב

הצטער עד מאד ולבו נשבר בקרבו צערו הנורא של איש ישראל,

הקטנה אבל עסקי הרבים מסתעפים על פני מקומות רבים בעולם ,כעת

וביותר על צער השכינה הקדושה המתגוללת בעפר קרנה בוכה

מגיע אני מווינה שם כיתתי את רגלי ,נפגשתי שם עם הרבה יהודים לרגל

תמרורים ומבכה במסתרים ,על עניינים אלו שבין אדם לחבירו

מסחרי ,ועשיתי עסקים טובים ברוך השם .והנה כאן במזוודתי נמצא כל

המכאיבים ומעיקים עליה יותר מכל ,כנודע .והנה העלה האיש רעיון,

כספי ,כאשר בימים ההם בטרם עידן הבנק ,לא היה ניתן להפקיד סכומים

אולי אסע לווינה לבקש שם את עזרת אחינו בני ישראל רחמנים בני

גדולים בבנק כפי שנהוג בימינו ,והיו העשירים בדרכי עיסוקיהם נושאים

רחמנים ,אולי אצליח לקבץ שם כמה נדבות הגונות שיהיה בהם לכל

עימהם את כל את כל הסכומים הגדולים.

לאחר התייעצות החליטו צוות החוקרים שהמזוודה תיבדק
בתכולתה ,והיה אם יימצא בה הסכום במדויק כפי שמסר הפריץ,

שהכל נהיה בדברו

שטען שסידר את שטרותיו בחבילות ממוספרות ומדוייקות ,הרי

משל לאדם פשוט שלא יצא מעולם את תחומי העיירה ,יום

ברור שהיא היא המזוודה האובדת ,אבל אם יימצא שאין הסכום

אחד החליט לצאת אל העיר הגדולה .הוא הגיע לעיר וירד

מדויק ,או אז ייערכו בירורים ומחקרים לבירור זהותו ומהותו של

בתחנת הרכבת המרכזית בשעת בוקר מוקדמת ,משתאה

הסוחר העשיר לוודא שדבר אמת בפיו .על אתר נפתחה תכולת

לנוכח פלאי העיר .בפה פעור הביט בחשמליות הדוהרות,

המזוודה ,וקבוצת חיילים התיישבה למנות את הסכום האדיר שבה,

העמוסות אנשים הממהרים לעבודת יומם .כאשר עזבה

ונמצא שיש במזוודה כמה מאות רובלים נוספים אחר שצירף אליה

הרכבת את התחנה והשמיעה את צפירתה ,נבעת מיודענו.

האיש את הסכום הנוסף שקיבץ נדבות בווינה .אמר הקצין ,אם כן

מעולם לא הורגל לתופעה זו בתחומי העיירה .האיש פסע

עלינו לברר עליך בעיר מגוריך ,תיכף ומיד יצא חוקר רץ עם סוס

ברחובות העיר הגדולה ,מחפש היכן יוכל לשתות את קפה

פרש היישר ללעלוב ,שם הוא פגש ביהודי אחד ושאלו על שמו של

הבוקר שלו .לא היה עליו לטרוח הרבה .שלט גדול בקצה

אותו אדם מה טיבו ומה עסקיו וכו' .צריך אני דחוף לדעת מקרוב

הרחוב דיבר בדיוק אליו" :בית קפה" .פתח האיש את דלת

ממש על כל עסקיו המסועפים תבע החוקר .אך היהודי התנצל על

בית הקפה ונכנס פנימה .הבל חם ונעים קידם את פניו,

כך שאינו מכירו מספיק ,אולם המליץ ,יש כאן אדם המכירו היטב

ותחושת חמימות פשטה בו .המוזיקה שהושמעה מפסנתרן

מקרוב ,אצלו תקבל מידע מפורט מדויק ביותר ,שכן הוא מכיר את

מקצועי ,שעמד על בימה בקצה החדר ,הוסיפה אף היא

כל סודותיו העסקיים הכמוסים ביותר .והפנה אותו אל אותו חבר

לתחושתו הנעימה .התקדם האיש אל אחד השולחנות

שנהפך לו לא מזמן לשונאו הגדול ביותר .הגיע אפוא אל אותו

הריקים והתיישב על כיסא עץ מרופד .מלצר במדים הדורים

שונא ,וביקש לברר על חבירו הקרוב שנסע לאחרונה לווינה ,מה

ניגש לשאול למבוקשו .הוא ביקש רק כוס קפה במעט חלב.

מצבו הכלכלי? הלה הבין שכנראה מבררים אודותיו במשטרה אם

דקות אחדות חלפו ,והמלצר שב ובידו מגש ,ועליו ניצבו כוס

ראוי הוא באמת לצדקה ,משום שכנראה חושדים בו שם שהוא

ריקה ונקיה ,קומקום חרסינה קטן מלא מים רותחים ,קנקן

מתחזה ,מישהו כנראה הלשין עליו ולכן שלחו חוקר לבדוק אם אכן

חלב קטן ,קערית קפה וקערית סוכר .הניח את המגש ושב

ראוי לצדקה .והנה יש לפניו אפשרות טובה מן המוכן להתנכל

לעבודתו .שעה ארוכה ישב האיש ,נהנה מכל לגימה,

אליו .בו במקום פתח השונא את פיו ואמר :אדם זה עשיר גדול מאד

וחמימות נעימה פשטה בכל גופו .בלבו הודה לאנשים

הוא שממש עוול לתת לו צדקה ,יש לו עסקים מסועפים בכל העולם

הטובים ,בעלי המקום ,על ההנאה המושלמת .ההנאה פסקה

והוא מסתובב בהרבה מקומות לרגל עיסוקיו הרבים ,האמן לי יודע

באחת ברגע שהוגש החשבון .זהו שוד! סכום כזה עבור כוס

אני מקרוב את כל סודותיו ואוצרותיו ,זהו עשיר כמו קרח אסור

קפה?! מה כבר הגשתם לי  -מעט מים ,חלב ,סוכר וקפה?!

לתת לו אף לא פרוטה אחת לצדקה.

המלצר הרים את ידיו לאות כי אינו יכול לעזור ,והוסיף כי
אם יש לאורח הנכבד תלונות ,זכותו המלאה לעלות אל

החוקר חזר מיד עם הפרטים המדויקים ביותר ששמע ממקור מהימן
ומוסמך ביותר ,שאמנם אכן עשיר גדול הוא האיש והמזוודה הזו
כנראה שייכת לו כדבריו .וכך יצא האיש ברכוש גדול ועצום לו
ולזרעו לדורות רבים ,עד שאמרו עליו שרכש את כל העיירה לעלוב
וסביבותיה בעושרו .בזכות היותו מעביר על מידותיו זכה לעושר
עצום בגשמיות וגם ברוחניות שכן מעבירים לו על כל פשעיו .לא
בכדי מקובל מרבינו האר"י הקדוש שאם היו אנשים יודעים כמה
כפרה גדולה וזכות עצום שזוכים בהעברה על המידות ,היו כולם
רצים לחפש אחר הביזיונות .אלו הם מן הדברים שאדם אוכל
פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא.

הקומה העליונה ולהתלונן בפני בעל המקום .האיש לא
היסס .התפרץ למשרד ושפך את כל טענותיו" :מה כבר
שתיתי ,יהלומים?! על מה המחיר המופקע? "בעל הבית לא
נבהל .לאחר שהרגיע את האורח הנסער והושיבו על כורסה
נוחה ,שאל" :ידידי ,אמור לי את האמת :האם נהנית כאן
בבית הקפה?" "ודאי ,ניתן לומר שאפילו נהניתי מאד" ,אישר
האיש בכנות" .בוודאי נהנית מהחום הנעים ,מהמוזיקה
הערבה לאוזן ,מהשירות הטוב ,מהכסאות הנוחים ,מהאווירה
הטובה?" "ודאי ,ודאי ,כל אלו מעניקים תחושה נעימה
ואווירה טובה מאד מאד"" .אם כך ,עליך להבין שאינך

)טיב הקהילה(

משלם רק על הקפה .את הקפה הינך יכול להשיג בעשירית
המחיר .כל אותם דברים שנהנית מהם ,כלולים במחיר
שהתבקשת לשלם".

הנמשל :כשאנו מברכים על לגימת מים "ש -ה-כ -ל נהיה
בדברו" ,אנחנו מברכים גם על היופי הנפלא העוטף אותנו
בעולמנו .ה-כ -ל נהיה בדברו של הבורא.

ואנכי תולעת ולא איש
על רבה

מסופר

עמדו

ירושלים

קרא אליו רבי חיים את אחד

שצ"ו(

הגה"ק רבי יוסף חיים זוננפעלד

מתלמידי הישיבה ,בחור מבוגר

יום ראשון כ"ב תמוז

זיע"א ,שהוזמן פעם לסעודת ברית

שהשתהה

שעה

מילה אצל יהודי כשר ונאמן,

ארוכה ישב והדריך את הבחור

מעדת אחינו הספרדים היקרים

בעניינים שונים הקשורים לנושא.

יוצא עדות המזרח .הרב בירר

בחוץ המתינה המונית ורבי חיים

יום שני כ"ג תמוז

היטב כמובן איכות טיב כשרות

עסק בשלו ,היום אני מחתן את

רבינו משה קורדיבירו ב"ר יעקב )רמ"ק  -ש"ל(

המאכלים ,ומשראה שהכל כשורה

בני הצעיר סח לבחור ,שמחתי

הרה"ק רבי אריה יהודה לייב סג"ל

למהדרין מן המהדרין ,השתתף

גדולה ,חשבתי בלבי עם מי ביום

בצאתו

הזה אני יכול לחלק את השמחה

ניגש אליו אדם אחד עז פנים והחל

בהובילי בן לחופה על מי אני

להקניטו :כיצד ניתן בכלל לאכול

צריך לחשוב ,אני חושב עליך.

משום

בשמחתו

של

שהכל

לנסוע

לחתונה,

שבת קודש כ"א תמוז
רבי אליהו ב"ר משה לואנץ )בע"ש מווארמס -

כבודו.

בשידוכים,

הרה"ק רבי אורי פייבל מקריסניפולי ב"ר אהרן
)אור החכמה  -תקע"א(

מוואליטיסשק ב"ר שלום )תקע"ג(
הגה"צ רבי אברהם יצחק העלר מצפת ב"ר
שמואל _תרס"ט(
יום רביעי כ"ה תמוז
הגה"ק רבי אריה לייב ב"ר אשר )שאגת אריה -

מתנהגים בכל דבר כדעת המחבר
זיע"א ,ואילו

)תקנ"ב(

רבי אהרן ברכיה ב"ר משה )מעבר יבק  -שצ"ט(

בסעודת ברית שכזאת? הרי הם
אנו פוסקים כדעת

הרה"ק רבי שלמה מקארלין ב"ר מאיר הלוי

תקס"ה(

בזכות העזרה לאלמנה
אלמנה

זקנה

היתה

וגלמודה

הרה"ק רבי מאיר מאפטא ב"ר שמואל )אור
לשמים  -תקצ"א(

הרמ"א זיע"א .ומי יודע אם לא

בשכונתו של הגה"ק רבי יעקב

נכשל שם בלא יודעין .ואף משום

ישראל

בעל

כבודו של בעל השמחה עדיין אין

"קהילות יעקב" .באחד הימים

שו"ע  -תרמ"ו(

בכך היתר .כך היה מרבה עליו

היא שברה רגל והיה צורך לטפל

יום שישי כ"ז תמוז

בדברי קינטור .ענה לו רבי יוסף

בה

אחת

חיים בחכמתו המפורסמת :דוד

השכנות קיבלה אותה לביתה

המלך ע"ה נעים זמירות ישראל,

לאותה

שהיה

אומר בספר תהלים )כ"ב ז'( "ואנכי

ממקורביו של הרב ,סיפר לפי

תולעת ולא איש" ,ופירש עדיף לי

תומו

כך.

הרב

לאכול תולעת ,ולא לאכול איש.

ה"סטייפלער"

התפעל

מאד

קניבסקי

לתקופה

זיע"א

מסויימת.

תקופה.
לרב

בעלה

על

יום חמישי כ"ו תמוז
הגה"ק רבי שלמה גאנצפריד ב"ר יוסף )קיצור

הרה"ק רבי משה חיים טויב ב"ר יצחק אייזיק
מקאלוב )תקצ"א(

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

מגודל נדיבות לבה של האשה
חסד בבית

הצדקנית והגיב על כך ואמר,

פעם ספרו להרה"ק בעל ה"בית
ישראל מגור" זיע"א

מעתה

אפשר

לשלוח

אליה

בשבחו של

לקבל ברכות שבודאי יתקיימו

אחד מגבאי הצדקה שהוא עוזר

ברכותיה מאחר שהיא מתעסקת

הרה"ק רבי אהרן מקארלין זיע"א
העיד בפני רבו המגיד הקדוש

להרבה נדכאים ושבורי לב .נענה

במצוה רבה זו בטיפול ואירוח

ה"בית ישראל" ואמר ,הכל טוב

אלמנה .נערה שהיתה לנה אצל

ממעזריטש זיע"א ,שיש לו אברך

ויפה אבל אני רוצה לשמוע אם גם

אותה

עם

הרה"ק רבי שלמה מקארלין )יומא

אשתו אומרת כך.

תלמיד חכם מצויין ,אבי הנערה

דהילולא

שבשעה

בא לבשר לו על אירוסי בתו,

שאומר תהלים בליל יום הכיפורים

הרב אמר לו אתה יודע מדוע

אחר כל נדרי ,כשאומר הפסוק ה'

הסברת פנים לזולת
מסופר

על

הגה"ק

חיים

זכתה בתך לחתן תלמיד חכם?

שמואלביץ זיע"א ראש ישיבת מיר,

משום המצוה הגדולה שהיא

שביום חתונת בנו הצעיר ,בשעה

מקיימת עם אותה אלמנה.

בחסות רשת חנויות

גל פז
ר

רבי

אלמנה,

התארסה

כ"ב

תמוז(.

אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ,
לא

נותר

ניצוץ

בפולין

ליטא

ורייסין שלא העלה אותו אותו.

לזכות
הר"ר שמחה בן חנה פערל הי"ו
להיוושע בדבר ישועה ורחמים

בס"ד

יש" ְ ּב ַמ ָּתנָ ה!
ְּ 4כ ָר ֵכי " ׁ ַש ָ ּבת ִט ׁ
פרטים בעמוד 4

פרשת פינחס ,כ"א בתמוז תשע"ז

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

ּ ְפנִ ינִ ים

ים( ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
ִס ּפ ּו ִר
ִפינְ ָחס ֶבן־ ֶא ְל ָ זָ ר ֶבן־ ַא ֲהרֹן ַהכ ֵֹהן )כה ,יא

ּ
ּ
ּ
ּ
יט ׁש יֶ ֶלד ְּכבֶ ן ׁ ֶשבַ ע־ ׁ ְשמוֹ נֶ ה ,שִׂ ֵחק ִעם ָחבֵ ר
ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ְּליו ַ ּּבאוִ ְ
ְ ּב ׁ ֵשם ּ ִפינְ ָחס ַמ ֶּלסוֹ בֶ ׁ ,ש ָהיָ ה נֶ ְכדּ וֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ִה ֵּלל ִמ ּ ָפ ִר ְ
יט ׁש ַ ּב ַ"ל " ּ ֶפ ַלח ָה ִר ּמוֹ ן".
יה ָהי ּו ָּתלוּי ֵא ֶסל ִעם ׁ ְשנֵ י
ַה ִּמשְׂ ָחק ָהיָ ה ִ ּב ְב ֵאר ַמיִ ם ׁ ֶש ָ" ְמ ָדה ֶ ּב ָח ֵצרֵ ,מ ָ" ֶל ָ
דְּ ָליִ ים ,וְ ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ִה ׁ ְש ַּת ְע ׁ ְשע ּו ִ ּב ִיר ָידה וַ ֲ" ִל ָ ּיה ַ ּבדְּ ָליִ יםּ ְ .ב ַמ ֲה ַל ְך ַה ִּמשְׂ ָחק ,יָ ַרד
ַה ֶ ּי ֶלד ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבדְּ ִלי ְל ַמ ָּטה ,או ָּלם ֲח ֵברוֹ ִה ֵּתל בּ וֹ וְ לֹא ֶה ֱ" ָלה אוֹ תוֹ ַּכ ּ*מ ְס ָּכם
ַ"ל־יְ ֵדי ַה ְכ ָ ּב ָדה ַ"ל ַהדְּ ִלי ׁ ֶש ְּכנֶ גְ דּ וֹ ַ .ה ֶ ּי ֶלד ּ ָפ ַרץ ִ ּבבְ ִכי או ָּלם לֹא ָהיָ ה ְ ּבכֹחוֹ
ַל ֲ"לוֹ ת"ַ ,ד ׁ ֶש ָ ּבא ּו ֲאנָ ׁ ִשים ִל ׁ ְשאֹב ַמיִ ם ֵמ ַה ְ ּב ֵאר וְ ֶה ֱ"לוּה ּו ִמ ּ ׁ ָשםְ .ל ַא ַחר זְ ַמן,
ּ ָפגַ ׁש ֶאת ֲחבֵ רוֹ ּ ִפינְ ָחס וְ ָא ַמר לוֹ ְ ּב ִחדּ וּד" :שִׂ ים ִל ְ ּב ָך ְל ָדבָ ר זֶ הָ ּ .פ ָר ׁשוֹ ת *ח ַּקת
ימן ַּגם ְ ּב ֶא ֶרץ־יִ שְׂ ָר ֵאל( ,וְ ָכ ְך
וּבָ ָלק ְמ *ח ָ ּברוֹ ת ְל ִע ִּתים ) ְ ּבחוּץ ָל ָא ֶרץּ ,ו ַב ֲ" ַדת ְ ּבנֵ י ֵּת ָ
יהן ֵאינוֹ ְמ *ח ָ ּבר ְלעוֹ ָלם לֹא
ַּגם ַה ּ ָפ ָר ׁשוֹ ת ַמ ּטוֹ ת ו ַּמ ְס ֵ"י ,או ָּלם ּ ִפינְ ָחס ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ֶ
ַל ּ ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ֶש ְּל ָפנָ יו וְ לֹא ְל ַא ֲח ָריו .יוֹ ֵד ַ" ַא ָּתה ָמה ַה ַּט ַ"ם ְל ָכ ְך? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּ ִפינְ ָחס
הוּא דּ וֹ ְק ָרנִ י וְ עוֹ ְק ָצנִ י ,וְ ִאי־ ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ְת ַח ֵ ּבר ֵא ָליו""ָ ...בְ ר ּו ׁ ָשנִ ים ,וְ ַר ִ ּבי
יט ׁש ַ"ל־ ְמקוֹ ם
ׁ ְשמו ֵּאל  -הוּא ַה ַּמ ַה ַר" ׁשָ "ָ ,לה ַ"ל ֵּכס ַהנְ ָהגַ ת ֲח ִס ֵידי ְליו ַ ּּבאוִ ְ
ָאבִ יו ַה" ֶּצ ַמח ֶצ ֶדק" .יוֹ ם ֶא ָחד ִה ִּג ַ
י" ֵא ָליו ר' ּ ִפינְ ָחס ַמ ֶּלסוֹ ב ַה ָּלז ,יְ ִדידוֹ ִמ ּנ ַֹ"ר,
וְ ִס ּ ֵפר ִּכי נִ ְק ַלע ְל ִס ְכסו ְּך ִעם ּ ְפלוֹ נִ י ,וּבִ ֵּק ׁש ֵמ ָה ַר ִ ּבי ׁ ֶש ֵ ּי ָח ֵלץ ְל ֶ"זְ ָרתוֹ וְ יַ ֲ"מֹד
ימינוֹ  .נֶ ֱאנַ ח ָה ַר ִ ּבי וְ ָא ַמר לוֹ ֲ " :הלֹא ְּכ ָבר ָא ַמ ְר ִּתי ְל ָך ׁ ֶש ּ ִפינְ ָחס הוּא דּ וֹ ְק ָרנִ י"...
ִל ִ
ְ ּב ַקנְ אוֹ ֶאת־ ִקנְ ָא ִתי ְ ּבתוֹ ָכם )שם(
יבת נוֹ בְ ַה ְרדּ וֹ ק ,נָ ַסע ּ ַפ ַ"ם ְללוֹ נְ דוֹ ן ְּכ ֵדי ְלגַ ֵ ּיס
ֹאש יְ ׁ ִש ַ
ַר ִ ּבי ִה ֵּלל וִ ְ
יט ִקינְ ד ר ׁ
יש ָ
ַמ ׁ ְש ַא ִ ּבים ִל ׁ ִ
יבתוֹ  ,וּבֵ ין ַה ּ ׁ ְש ָאר נִ ְכנַ ס ְלבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ֶא ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי ַה ְּנגִ ִידים ָ ּב ִעיר,
יבתוֹ ּ ְ .ב ַה ְמ ִּתינוֹ ְל ִה ָּכנֵ ס ֵא ָליוָ ,ר ָאה ַ"ל ַה ִּקיר ְּתמוּנַ ת
יש ָ
ׁ ֶש ָהיָ ה ּתוֹ ֵמ ְך ָקבו ַּ" ִ ּב ׁ ִ
שב ּ ַפ ֲ" ַמיִ ם נִ ַּג ׁש וְ ָת ַל ׁש ֶאת ַה ְּתמוּנָ ה ֵמ ַה ִּקירְ .ל ַא ַחר זְ ַמן־ ָמה
ׁ ַש ַחץ ,וּבְ ִלי ַל ְח ׁ ֹ
יָ ָצא ַה ָּנגִ יד ֵא ָליוּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָח ׁש ְ ּב ֶח ְסרוֹ ן ַה ְּתמוּנָ ה ַה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ַ"ל ַה ִּקירֵ ,ה ִבין ִמ ָ ּיד
ית" .וְ ַר ִ ּבי ִה ֵּלל
ֶאת ַה ַּנ ֲ"שֶׂ ה ו ָּפנָ ה ְלאוֹ ְרחוֹ ֵ " :אין זֶ ה נָ ֶאה ַה ַּמ ֲ"שֶׂ ה ֲא ׁ ֶשר ָ"שִׂ ָ
יש ֶאת
ָ"נָ ה ְ ּבעֹז" :וְ ַה ִאם ִל ְתלוֹ ת ְּתמוּנָ ה ָּכזוֹ  ,זֶ ה ַמ ֲ"שֶׂ ה יָ ֶאה"?! ִק ֵ ּבל ָה ִא ׁ
ַהדְּ בָ ִרים ,או ָּלם ָּת ַמ ּה" :או ָּלם ַמדּ ו ַּ" לֹא ׁ ָש ַא ְל ָּת אוֹ ִתי ֶט ֶרם ָּת ַל ׁ ְש ָּת ֶאת
ַה ְּתמוּנָ ה"? וְ נִ ְד ַהם ְל ׁ ֵש ַמע ַה ְּת ׁשוּבָ ה" :וְ ַה ִאם ַא ָּתה ׁ ָש ַא ְל ָּת אוֹ ִתי ִל ְפנֵ י־ ֵכן"? ֶאל
ַר ִ ּבי ִה ֵּלל ִה ְת ַל ָּוה ַּת ְל ִמיד ֶא ָחד ,וְ הוּא ִה ִ ּביט ַ ּב ַּמ ֲחזֶ ה ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה ,או ָּלם ַּת ְד ֵה ָמתוֹ
ָּג ְד ָלה ׁ ִשבְ ָ" ַתיִ םַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַה ָּנגִ יד ָר ׁ ַשם ַה ְמ ָח ָאה ַ"ל־ ַס ְך ָּכפ ּול ּו ְמ *כ ּ ָפל ִּכ ְתרו ָּמה...
יח נִ יח ִֹחי )כח ,ב(
ֶאת־ ָק ְר ָ ּבנִ י ַל ְח ִמי ְל ִא ּ ַׁשי ֵר ַ
יעים ֲח ִס ִידים ַר ִ ּבים ְ ּב ָכל־ ֵ"ת ,וְ ה ּוא
יסק ָהי ּו ַמ ִּג ִ
ֶאל ַה ַּמ ִּגיד ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ִמ ְּט ִר ְ
דָּ ַאג ְל ַמ ֲא ָכ ֵל ֶ
יהם ְ ּביַ ד־ ְר ָחבָ הְ .ל ִע ִּתים ִה ְת ַא ְּספ ּו ִ ּב ְמ ִחצָּ תוֹ ֵמאוֹ ת וַ ֲא ָל ִפים,
וְ ַההוֹ ָצאוֹ ת ָּג ְדל ּו ְל ֵאין־ ֲ"ר ְֹך"ַ ,ד ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי נַ ֲ"שָׂ ה ַ ּב ַ"ל־חוֹ ב ָּגדוֹ ל .נִ ְכנְ ס ּו ֵא ָליו
ַּכ ָּמה ִמ ִּנ ְכ ְ ּב ֵדי ַה ָּק ָהל וְ ָת ְמה ּו ְ ּב ָפנָ יו ְל ׁ ֵשם ָמה הוּא ְמ ַח ֵּלק ַמ ֲא ָכ ִלים כּ ֹה ַר ִ ּבים
ַל ֲח ִס ָידיו ,וְ ַא ַחר־ ָּכ ְך הוּא נֶ ֱא ָלץ ְל ַב ֵּק ׁש ֵמ ֶהם ָמעוֹ ת ְּכ ֵדי ְל ׁ ַש ֵּלם ֶאת־חוֹ בוֹ ָתיו,
וַ ֲה ֵרי טוֹ ב יוֹ ֵתר ְל ַצ ְמ ֵצם ֶאת ַההוֹ ָצאוֹ ת וְ לֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך ְל ׁ ַש ֵּלם ַהחוֹ בוֹ תּ ִ .ב ְת ִח ָּלה
יהם ,או ָּלם ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִּנ ְכנְ ס ּו ֵא ָליו ׁשוּב ַ ּבדָּ בָ ר
לֹא ֵה ׁ ִשיב ָה ַר ִ ּבי ְמא ּו ָמה ְל ִדבְ ֵר ֶ
ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּבית־ ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיָ ה ַק ָ ּיםָ ,היָ ה ָק ְר ָ ּבנוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ְמ ַכ ּ ֵפר ָ" ָליו.
וְ ַ" ְכ ׁ ָשו ׁ ֶש ָאנ ּו ַ ּב ָּגלוּת* ׁ ,ש ְל ָחנוֹ ׁ ֶשל־ ָא ָדם ְמ ַכ ּ ֵפר ָ" ָליו .וְ ָכ ְך ְמבָ ֵאר ֲאנִ י ֶאת
ַה ּ ָפסוּק ֶ'את־ ָק ְר ָ ּבנִ י' ַ -ה ָּק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ִּלי'ַ ,ל ְח ִמי ְל ִא ּ ׁ ַשי'  -הוּא ַ"ל־יְ ֵדי נְ ִתינַ ת ֶל ֶחם
יח נִ יח ִֹחי'  -וְ יִ ְת ַק ֵ ּבל ְל ָרצוֹ ן ִל ְפנֵ י ה'"...
ַל ֲאנָ ׁ ִשים ַה ָ ּב ִאים ֵא ַלי ,וּבָ זֶ ה יִ ְהיֶ ה ֵ'ר ַ
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת
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ת ָנה!
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ימ ְט ִר ָ ּיה ּ ִפינְ ָחס
ָל ֵכן ֱאמֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן )כה ,יב( ּ ְ -בגִ ַ
ן־א ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן ,וְ ֵכן ִּכי ַ ם ָקדוֹ ׁש
ן־א ְל ָ זָ ר ֶ ּב ַ
ֶ ּב ֶ
ּ
יטב ְ ּב ֵ ינָ יוְ ,ל ַר ֵּמז ַ" ל
מ ֶש%ה וַ ִ ּי ַ
ע
מ
ַ
ש
ְ
י
ִ
וַ
ן
כ
ֵ
וְ
,
ה
ַא ָּת
ׁ
ֹ
ּ
ַמ ֲ"שֵׂ ה ּ ִפינְ ָחס וְ ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶש ָז ָכה ָל ּה) .כפתור ופרח(
יתי ָׁשלוֹ ם )שם( ָׁ -שלוֹ ם
ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת־ ְ ּב ִר ִ
ֹ
נוֹ ָט ִריקוֹ ן ָׁשלוֹ ם וְ ֵאין ָלמוֹ ִמ ְכ ׁשוֹ ל ,וְ ֵכן ֶׁש ּלא
ָלמ ּות ְללֹא ַה ָּוא"ו ׁ ֶש ִהיא ְקט ּו ָ"הְּ ,כ ֵדי ְל ַר ֵּמז
ׁ ֶש ּ ִפינְ ָחס הוּא ֵא ִל ָ ּיה ּו וְ ל ֹא ֵמת .וְ ִאם ַה ָּוא"ו
ַה ְּקט ּו ָ"ה נִ ְק ֵראת ְּכמוֹ י ּו"ד ,נִ ְק ֵראת ַה ֵּת ָבה
ימ ְט ִר ָ ּיה ש"פִּ ,כי ִמ ְ ּז ַמן ּ ִפינְ ָחס ׁ ִש ְּמ ׁש ּו
ְׁש ִלים ְ ּבגִ ַ
ש"פ ּכ ֲֹהנִ ים ְ ּגדוֹ ִלים ִ ּב ְכ *ה ָּנהְׁ ,שמוֹ נִ ים ְ ּב ֵבית
אשוֹ ן ,וּ ְׁשלֹשֵ %מאוֹ ת ַ ּב ּ ׁ ֵשנִ י) .ספרים(
ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
ֹאש ָּכל־ ֲ ַדת ְ ּבנֵ י־יִ שְׂ ָר ֵאל )כו ,ב(  -נִ ְמנ ּו
שְׂ אוּ ֶאת־ר ׁ
ָּכאן ִׁש ּ ִׁשים וְ ָח ֵמ ׁש ִמ ְׁש ּ ָפחוֹ ת ַ ּב ּ ׁ ְש ָב ִטיםְּ ,כנֶ גֶ ד
ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ֵשמוֹ ת ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק יִ שְׂ ָר ֵאל,
ְרא ּו ֵבן ִׁש ְמעוֹ ן ֵלוִ י יְ הוּ ָדה יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר זְ ב ּולוּן דָּ ן
נַ ְפ ָּת ִלי ָ ּגד ָא ֵׁשר יוֹ ֵסף ִ ּבנְ יָ ִמין) .שומר אמונים(
ּו ְצ ָל ְפ ָחד ֶ ּבן־ ֵח ֶפר ל ֹא־ ָהיוּ לוֹ ָ ּבנִ ים ִּכי ִאם־ ָ ּבנוֹ ת )כו,
לג(  -נִ ְר ַמז ָּכאן ַמה ּ ׁ ֶשדָּ ְר ׁש ּו ֶאת דִּ בְ ֵרי ֲחזַ "ל ַ ּבת
ְּת ִח ָּלה ִס ָּמן יָ ֶפה ְל ָבנִ יםֶ ׁ ,ש ָה ָא ָדם ַה ִּנ ְמ ָצא
ְ ּב ָכל־דַּ ְר ָּגה ׁ ֶש ִהיאָ ,צ ִר ְ
יך ָל ַד ַ"ת ׁ ֶש ֲ" ַדיִ ן הוּא
ִ ּבבְ ִחינַ ת ַ ּבת ,וְ ָאז הוּא ִס ָּמן יָ ֶפה ְל ָבנִ ים וְ יַ ֲ" ֶלה
ִמדַּ ְר ָּגה ְל ַד ְר ָּגה ַה ִּנ ְק ֵראת ָ ּבנִ ים ,וְ זוֹ ַה ַּכ ָּונָ ה
ו ְּצ ָל ְפ ָחד לֹא־ ָהי ּו לוֹ ָ ּבנִ ים ִּכי ִאם־ ָ ּבנוֹ תֶ ׁ ,ש ָּת ִמיד
ָצ ִר ְ
י" ַלדַּ ְר ָּגה
יך ְל ַה ֲח ׁ ִשיב ַ" ְצמוֹ ׁ ֶש ֲ" ַדיִ ן לֹא ִה ִּג ַ
ַה ְּגבוֹ ָהה ,וְ ַאף ׁ ְשמוֹ ת ָח ֵמ ׁש ְ ּבנוֹ ָתיו ְמ ַר ְּמזִ ים ַ"ל
ָה ֲ" ִל ָ ּיה ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ִל ׁ ְשאֹף ָּת ִמידַ ,מ ְח ָלה -
נוֹ ָט ִריקוֹ ן ְמ ַח ֶּכה ְלהוֹ ִסיף ַה ִּמ ְצוֹתְ ,מ ַח ֶּכה ִל ְלמֹד
ַה ּתוֹ ָרה ,וְ ֹנ ָ ה ּ -ו ְמ ַצ ּ ֶפה נַ ֲח ַלת ַ בְ ֵדי ה'ָ ,חגְ ָלה -
ֲח ָס ִדים גּ וֹ ֵמל ְל ָכל־ ַה ֲח ָכ ִמיםִ ,מ ְל ָּכה ֵ -מ ִכין ָל ֶהם
ָּכל־ ַה ּצ ֶֹר ְך ,וְ ֵכן ַמ ְכנִ ָ
יסם ְלבֵ יתוֹ ָּכל־ ַה ָ ּי ִמים,
וְ ִת ְר ָצה  -וְ זוֹ ֵכר ָּת ִמיד ֹרב ַצ ַ"ר ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה .וְ ֵכן
ַמ ְח ָלה ִמ ְּל ׁשוֹ ן ַ ּב ָּק ׁ ַשת ְמ ִח ָ
ילה ו ְּמ ַח ֶּלה ַ" ְצמוֹ
ַל ֲ"בוֹ ַדת קוֹ נוֹ ָ ,חגְ ָלה ַ -חג ַלה' ,ו ִּמ ְל ָּכה ֶׁש ִּנ ְמ ַלךְ
ִעם קוֹ נוֹ וְ עוֹ שֶׂ ה ָּת ִמיד ֶאת־ ְרצוֹ נוֹ ) .ויאמר שאול(

ֲא -ח ַּזת נַ ֲח ָלה )כז ,ז(  -נַ ֲח ָלה נוֹ ָט ִריקוֹ ן נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו
ִח ְּכ ָתה ַלה'ִּ ,כי ַ"ל־יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלה ו ְּדבֵ ק ּות ַ ּבה',
זוֹ ִכים ְל ׁ ֶש ַפע וְ נַ ֲח ָלה ְ ּב ִלי ְמ ָצ ִרים) .אזור אליהו(
ַ ּביּוֹ ם ַה ּ ְׁש ִמינִ י ֲ ֶצ ֶרת ִּת ְהיֶ ה ָל ֶכם )כט ,לה(  -יוֹ ם
ימ ְט ִר ָ ּיה ּ 56ו ַמ ֲח ִציתוֹ ֶ ׁ 28שהוּא ֲח ִצי ֵּת ַבת
ְ ּבגִ ַ
ַל ֲהוָ יָ "הִּ ,כי ֶח ְציוֹ ָל ֶכם וְ ֶח ְציוֹ ַלה') .רעיונות נתן(

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

ָצרוֹ ר ֶאת־ ַה ִּמ ְדיָ נִ ים ַ -ה ָ ּבא ַל ֲה ָרגְ ָך ַה ׁ ְש ֵּכם ְל ָה ְרגוֹ

ְמאוֹ רוֹ ת

ַר ִּבי ַּתנְ חוּם ֶ ּבן־יוֹ ֵסף ַה ְ ּירו ַּׁש ְל ִמי

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא כ"א ְ ּב ַת ּמוּז ה' ֲא ָל ִפים נ"א

ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַח ְכ ֵמי דּ וֹ רוֹ ַ ּ ,פ ְר ׁ ָשן ַה ִּמ ְק ָרא ו ָּמ ֵלא ַמדָּ ע
וְ ָח ְכ ָמהְ .מ ׁ ַש ֲ" ִרים ׁ ֶש ִה ְתגּ וֹ ֵרר ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ,וּ ִמ ֶּמ ָּנה
ישת ַה ּמוֹ נְ גוֹ ִלים ְל ֶא ֶרץ
ִה ֵ ּגר ְל ִמ ְצ ַריִ ם ְל ַא ַחר ּ ְפ ִל ׁ ַ
יִ שְׂ ָר ֵאל ,א ּו ָלם יֵ ׁש ַה ּטוֹ ֲ"נִ ים ׁ ֶש ְּכ ָלל לֹא ָהיָ ה ָ ּב ָא ֶרץ,
ְו ֶאת ַה ִּכנּ וּי 'יְ רו ׁ ַּש ְל ִמי' יָ ַר ׁש ֵמ ֲאבוֹ ָתיוְּ .ב ִמ ְצ ַריִ ם
ִח ֵ ּבר ֵ ּבאוּר ַ"ל ַה ִּמ ְק ָרא ִּב ְפ ׁ ָשט וְ ִד ְקדּ ּוק־ ַה ָּל ׁשוֹ ן,
וְ ָל ֵכן ְמ ַכ ִ ּנים אוֹ תוֹ ִ'א ְ ּבן־ ֶ"זְ ָרא ׁ ֶשל ַה ּ ִמזְ ָרח'ַ "ָ .ר ְך
ִמ ּלוֹ ן נִ ְר ָחב ַ"ל ִ'מ ׁ ְשנֶ ה ּתוֹ ָרה' ָל ַר ְמ ַּב"ם אוֹ תוֹ
ֶה ֱ" ִריץ ְמאֹד ,וּ ְב ָטעוּ ת ָּכ ְתבוּ ׁ ֶש ִה ִּכירוֹ ְ ּביַ ְלד ּותוֹ ,
ְו ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשנּוֹ ַלד ַא ֲח ֵרי מוֹ תוֹ ְ .ל ַמ ֲ" ֶׂשה זֶ הוּ ִמ ּלוֹ ן
ִע ְב ִרי־ ַ" ְרבִ י ,וְ נִ ֶּכ ֶרת בּ וֹ ְּב ִקיאוּת ְ ּגדוֹ ָלה ַ ּב ּתוֹ ָרה וּבְ ָכ ל
ִמ ְקצוֹ עוֹ ת ַה ָח ְכ ָמהּ ,ו ְמ ׁ *ש ָּק ִעים בּ וֹ ַ ּגם ִמנְ ָהגִ ים
ַו ֲה ִליכוֹ ת ׁ ֶשל ַח ֵּיי ַה ְּיהוּ ִדים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ַּב ָּי ִמים ָה ֵהם ,
ִל ְפנֵ י ִּכ ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ הִ .חבּ ּו ָריו נִ ְכ ְּתבוּ
ְּב ַ" ְרבִ ית־יְ הו ִּדית ְ ּב ָׂש ָפה נִ ְמ ֶל ֶצתֶ ׁ ,ש ֵּכן זוֹ ָהיְ ָתה
ילה ְּביָ ָמיו ,א ּו ָלם הוּא ֵה ֵצר ַ"ל ַהזְ נָ ַחת
ַה ּ ָשׂ ָפה ָה ְרגִ ָ
ְל ׁשוֹ ן־ ַה ּק ֶֹד ׁשְ ,ו ָכ ַתבִּ " :כי ָּכל *א ָּמה ֵמ *א ּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם
ֵאין ָל ּה ְמ ִציאוּ ת ִּכי ִאם ִּב ְל ׁשוֹ נָ ּהְ ,ו ֵאין ָל ּה ַמ ָּמ ׁשוּ ת
ֶא ָ ּלא ִּבשְׂ ָפ ָת ּה"ַ .רגְ ַליִ ם ַלדָּ בָ רִּ ,כי ָה ַר ְמ ַּב"ן ה ּוא
סק ְ ּב ֵבאוּר ִּכ ְתבֵ י ַה ּק ֶֹד ׁש וּ ֵפר ּו ׁ ָשם,
ׁ ֶשעוֹ ְדדוֹ ַל ֲ" ֹ
ְּביִ ח ּוד ִליהוּ ֵדי ַה ִּמזְ ָרח דוֹ בְ ֵרי ָה ַ" ְרבִ יתְּ .ב ַ"נְ ְו ָתנוּ תוֹ
ַה ְ ּגדוֹ ָלה לֹא ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ּ ֵפר ּו ׁשוֹ ַל ַּת ַ ּנ" ְך ְּב ַח ָּייוְ ,ו ַרק
ֲח ָל ִקים ִמ ֶּמ ּנ ּו ִה ׁ ְש ַּת ְּמר ּוּ ַ .ב ּ ׁ ָשנִ ים ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ֵה ֵח ּלוּ
ְל ַת ְר ֵ ּגם ֵח ֶלק ִמ ּ ֵפר ּו ׁ ָשיו ִל ְל ׁשוֹ ן־ ַה ּק ֶֹד ׁש ,ו ֵּבינְ ַתיִ ם
יָ ָצא ָלאוֹ ר ַרק ּ ֵפר ּו ׁשוֹ ַל ֵּס ֶפר ְּת ֵרי־ ֲ"שַׂ רִ .מ ְ ּבנֵ י
ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ יָ דוּ ַ" ַ"ל ְּבנוֹ ַה ְמ ׁשוֹ ֵרר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסףְ ,וה ּוא
ׁ ֶש ָח ַרת ַ"ל ַמצֶּ בֶ ת ָאבִ יו ְּבפוֹ ְס ַטאט ׁ ֶש ְ ּב ִמ ְצ ַריִ םִ ,היא
יש ָּכל ׁ ֶשבַ ח
ָק ִהיר ׁ ֶשל יָ ֵמינ ּו" :נִ גְ נַ ז ְּב ֶק ֶבר זֶ ה ִא ׁ
ֹאש ַה ְ ּז ַמן ַּתנְ חוּם ֶּבן ַה ְ ּגבִ יר יוֹ ֵסף".
אוֹ ֵסף ,ר ׁ

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ ת

ארץ ישראל התחלקה לנחלותיה באמצעות גורל כמובא
בפרשתנו ,וכך גם נבחרו שעירי יום הכיפורים בגורל ,וכן
הבכורים העודפים על הלוויים ,שבעים הזקנים ,כ"ד
משמרות כהונה ,וגורלות נוספות מובאות במקרא לרבות
גורל המן והמלחים של יונה הנביא .אחד הגורלות
הידועים ,שעל־פיו יכול האדם לקבוע החלטות גורליות
בחייו ,מכונה בשם 'גורל הגר"א' והוא נערך בתנ"ך בעל
עמודות כפולות בסדר זה" :קח ספר של חמישה חומשי
תורה שיהיה מוגה מכל טעות ,ובלי תרגום והפטרה  -כמו
נ"ך ,והנח את אצבע הקטנה הנקראת זרת של יד ימין על
התיבות 'זה ספר תולדות אדם' שבפרשת בראשית,
ואצבע קטנה הנקראת זרת של יד שמאל על התיבות
'לעיני כל ישראל' ,שבפרשת וזאת הברכה ,ושארי
האצבעות בצדי הספר .ובאצבע אגודל של שתי הידיים
תפתח את הספר בלי כוונה .ותמנה ממקום הפתיחה
שבעה עמודים ,ובעמוד של דף הרביעי שהוא עמוד
השמיני מצדו השני ,תספור שבע שורות ,ובשורה
השמינית תספור שבע תיבות ,ואחריהן תביט על העניין
המבואר ,ותדמה עניין אל־עניין" ,וסדר דומה לכך מובא
גם בספר 'ילקוט הגורלות' .בגורל זה השתמשו רבים
מגדולי הדורות האחרונים ,בהם ה'חפץ חיים' וגדולי
ליטא וקבעו על־פיו את הליכותיהם ,אולם לפי הנראה
מיוחס הגורל בטעות אל הגר"א מוילנא ,ובאמת מקורו
מחכמי הספרדים בעלי הקבלה שקדמו לו ,שכן אין לגורל
שום רמז בספרי הגר"א ותלמידיו ,ומעולם לא שמענו על
אחד מתלמידיו שהשתמש בו עד זמנו של ה'חפץ חיים'.
הגורל מוזכר כבר ביומנו של רבי שמואל שאול סרירו
מפאס שנפטר כבר בשנת תט"ו ,וערך גורל כזה לאחר
רדיפות שעבר ,וכן נדפס גורל כזה בשם 'גורל קודש של
רבי חיים ויטאל' .אחרים שיערו ,כי פרסום הגורל נעשה
בידי רבי אליהו האתמרי מאיזמיר ה'שבט מוסר' ,ובטעות
החליפו אליהו באליהו .דעת הרמב"ם לא היתה נוחה
מעריכת גורלות כאלו ,שכן "תמים תהיה עם ה' אלוקיך".

ִמ ְּגדוֹ ֵלי ַח ְכ ֵמי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ָהיָ ה ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק קוֹ בוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ׁ ִש ֵּמ ׁש ְּכ ׁ ַשדָּ ָ"ר ּה ׁ ֶשל יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,וּבַ ֲ"רֹב יָ ָמיו ִה ְת ַמ ָּנה
אשוֹ ן ְל ִצ ּיוֹ ן' ַ"ל־ ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ַא ַּג"ןַ ,ר ִ ּבי ַח ִ ּיים ַאבְ ָר ָהם ָּגאגִ ין .עוֹ ד ִ ּב ְצ ִעירוּתוֹ יָ ָצא ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק
ָל ִ'ר ׁ
י" ְלפוֹ ִליןָ ׁ ,שם ׁ ָש ַמע ֶאת
ְל ַא ְרצוֹ ת נֵ ָכר ִמ ּתוֹ ְך ָרצוֹ ן ְל ִה ְתיַ ֵּסר ְ ּביִ ּסו ֵּרי ָּגלוּת ּו ְלזַ ֵּכ ְך נַ ְפ ׁשוֹ  ,וּבְ ַמ ָּסעוֹ ִה ִּג ַ
יסי ּתוֹ ְלדוֹ ת ַה ַּצדִּ ִ
יקים.
יבלֵ ,מ ֲח ׁש ּובֵ י ַמ ְד ּ ִפ ֵ
מה ַּג ְב ִר ֵ
יאל רוֹ זֶ נְ ַטל ִמ ּקוֹ ִל ֶ ּ
ַה ִּס ּפוּר ַה ָ ּבא ,אוֹ תוֹ ִס ּ ֵפר ְל ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
אשוֹ ן ְל ִצ ּיוֹ ן' ֶאת ִס ּפוּרוֹ ְ ּב ָאזְ נֵ י ֶ ּבן־שִׂ יחוֹ ,
" ֶאת ַה ִּס ּפוּר ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִ ּב ְהיוֹ ִתי ְ ּב ַא ְרצוֹ ת ַא ׁ ְש ְּכנַ ז"ָ ּ ,פ ַתח ָה ִ'ר ׁ
"וְ ַה ְמ ַס ּ ֵפר ָהיָ ה ַ ּב ַ"ל־ ַה ַּמ ֲ"שֶׂ ה ְ ּב ַ" ְצמוֹ ָ ,ח ָכם ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזי זָ ֵקן וּבָ א ַ ּב ָ ּי ִמיםַ .ה ָּלה ָהיָ ה ַמ ְר ִ ּביץ ּתוֹ ָרה *מ ְפ ָלג
יבה ְּגדוֹ ָלה ְ ּב ִעירוֹ ּ ָ ,ב ּה ָל ְמד ּו ַּת ְל ִמ ִידים ַר ִ ּבים .או ָּלם ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין ֶּכ ֶרם ְ ּבלֹא קוֹ ִצים
ֹאש יְ ׁ ִש ָ
וְ ָ" ַמד ְ ּבר ׁ
יבתוֹ ַּת ְל ִמיד ׁ ֶש ֵאינוֹ ָהגוּן ׁ ֶש ִה ְת ַח ֵּמץ וְ יָ ָצא ְל ַת ְרבּ ּות־ ָר ָ"ה.
וְ ִאי־ ֶא ְפ ׁ ָשר ְלבַ ר ְ ּב ִלי ֶּתבֶ ן ,יָ ָצא ִמ ָּכ ְת ֵלי יְ ׁ ִש ָ
ַה ַּת ְל ִמיד ָהיָ ה ַ ּב ַ"ל ִמדּ וֹ ת *מ ׁ ְש ָחתוֹ ת וְ ַרע־ ֵלב ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ַּנ ְפ ׁשוֹ ָהיְ ָתה חוֹ ֶמ ֶדת ָממוֹ ן ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר וּגְ בוּל ,יָ ׁ ַשב
י"רוֹ ת
ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת דְּ ָר ִכים וְ נַ ֲ"שָׂ ה ִל ְס ִטים ַה ְמ ַל ְס ֵטם ֶאת־ ַה ְ ּב ִר ּיוֹ תּ ְ .באוֹ ָתם יָ ִמיםָ ,היְ ָתה ּפוֹ ִלין זְ רו ָּ"ה ִ ּב ָ
ַר ֲחבֵ י־יָ ַדיִ ם וּבַ ֲ" ֵלי ֵ" ִצים ֲ" *ב ִּתים ,וּבְ ַ"ל־ ָּכ ְר ָחם נֶ ֶא ְלצ ּו עוֹ בְ ִרים וְ ׁ ָש ִבים ַל ֲ"שׂ וֹ ת ֶאת דַּ ְר ָּכם ַק ּ ַפנְ דְּ ִר ָ ּיה דֶּ ֶרךְ
ַה ְ ּי ָ"רוֹ ת ַה ְּסב ּו ִכיםּ ְ .ב ִפ ְתחוֹ ׁ ֶשל ַא ַחד ַה ְ ּי ָ"רוֹ ת ַה ָּלל ּו ,יָ ׁ ַשב אוֹ תוֹ ַּת ְל ִמידֶ ׁ ,ש ֵ ּבינְ ַתיִ ם ִּגדֵּ ל ֶאת שְׂ ָ"רוֹ ּ ֶפ ֶרא
יביו וְ תוֹ ְמ ָכיו
יט ָ
וְ נִ ְר ֶאה ָהיָ ה ְּכ ׁשוֹ ֵדד ַ"ז־נֶ ֶפ ׁש ִמ ֶ ּב ֶטן ו ִּמ ֵּל ָדהּ ֵ .בינְ ַתיִ ם ִה ְת ַה ּ ֵפ ְך ַּג ְל ַּג ּלוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ַה ָ ּז ֵקןֵ ,מ ִ
יבתוֹ ַ .ה ַּל ַחץ זֶ ה ַהדְּ ָחק נָ ַתן בּ וֹ ֶאת־אוֹ תוֹ ָתיו"ַ ,ד
יהם ,וְ הוּא נֶ ֱא ַלץ ִל ְס ּ ֹגר ְ ּב ַצ ַ"ר ֶאת ׁ ַש ֲ" ֵרי יְ ׁ ִש ָ
יָ ְרד ּו ִמ ִּנ ְכ ֵס ֶ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַלץ ִל ּטֹל ֶאת ַמ ֵּקל ַה ְּנדו ִּדים ,וְ ֵה ֵחל ְל ַח ֵ ּזר ַ"ל ּ ִפ ְת ֵחי ַּת ְל ִמ ָידיו ְּכ ֵדי ְל ַק ֵ ּבץ ַ"ל־יָ ד ְסכוּם נִ ְכ ָ ּבדִ ,ע ּמוֹ
יבתוֹ ְ ּב ָכבוֹ דְ .מ ַכ ֵּתת ַה ָ ּז ֵקן ֶאת־ ַרגְ ָליו ִ ּב ְד ָר ִכים לֹא־ ְד ָר ִכיםָ ּ ,פנָ יו ִמ ְת ַּכ ְר ְּכ ִמים ְּכ ׁשו ֵּלי
ִק ָּוה ְל ַכ ְל ֵּכל ֶאת־שֵׂ ָ
ַה ְּק ֵד ָרה ֵ" ֶקב ֱהיוֹ תוֹ נִ ְצ ָר ְך ַל ְ ּב ִר ּיוֹ תַ ,א ְך ַה ֶה ְכ ֵר ַח לֹא־יְ ג* ֶּנה .וְ ִה ֵּנה ָ"בְ ר ּו ֳח ָד ׁ ִשים ִמ ְס ּ ָפרּ ,ובִ ְצרוֹ רוֹ ִה ְצ ַט ְ ּבר ּו
אתיִ ם זְ הוּבִ ים אוֹ ָתם ָא ַסף ֶ ּב ָ" ָמל ַרב ,ו ְּפרו ָּטה ִל ְפרו ָּטה ִה ְצ ָט ְר ָפה ְל ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ָּגדוֹ ל'ַ .ה ּ ׁ ָש ָ"ה ְּכ ׁ ֵש ָרה ָל ׁש ּוב
ָמ ַ
יצה ְל ֵ"בֶ ר ִעיר ְמגו ָּריו.
ַה ַ ּביְ ָתה'ָ ,ח ׁ ַשב ְ ּב ִלבּ וֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן ָ"יְ ָפה נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ִּט ְלטו ֵּלי ַהדְּ ָר ִכים ,וְ הוּא שָׂ ם ּ ְפ ָ" ָמיו ְ ּב ִד ָ
ּפוֹ ֵס ַ" ָה ַרב ְ ּבנַ ַחת בּ וֹ ֲא ָכה ַה ַ ּי ְע ָרה ,ו ְּל ֶפ ַתע ׁשֹד וָ ׁ ֶשבֶ ר .רוֹ ֶאה הוּא ְלנֶ גְ דּ וֹ ׁשוֹ ֵדד ְּגבַ ְר ָּתן ּו ְר ַחב ְּכ ֵת ַפיִ ם,
שְׂ ָ"רוֹ ּ ָפרו ַּ" וְ ֵ"ינָ יו נוֹ ְקבוֹ ת ,וְ רוֹ בֶ ה ָּגדוֹ ל ָּתלוּי ַ"ל־ ְּכ ֵת ָפיוֵ .ה ֵחל ָה ַרב רוֹ ֵ"ד ְ ּב ָכל־גּ וּפוֹ  ,ו ִּבשְׂ ָפ ַתיִ ם
יטב יָ ַדע ִּכי גּ וֹ ָרלוֹ נֶ ֱח ָרץֶ ׁ ,ש ֵּכן ׁ ִש ְמ ָ"ם ׁ ֶשל ׁשוֹ ְד ֵדי ַהדְּ ָר ִכים
ַמ ְל ִ ּבינוֹ ת ֵה ֵחל לוֹ ַמר ֶאת ִמ ּלוֹ ת ַה ִּודּ וּיֵ .ה ֵ
י" ַּגם ְל ָאזְ נָ יו ,וְ יָ ַדע ִּכי ֵאין ַר ֲח ִמים ְ ּב ִל ָ ּבם ָה ָאטוּם .או ָּלם ָמה ִה ְת ּ ַפ ֵּלא
ַה ְמ ַל ְס ְט ִמים ֶאת־ ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ִה ִּג ַ
יצד ֲא ֶר ׁ ֶשת ּ ָפנָ יו ׁ ֶשל ַה ּ ׁשוֹ ֵדד ִמ ׁ ְש ַּת ֵּנית ְ ּב ַבת־ ַא ַחת ,וְ ַת ַחת ַּת ֲאוַ ת ָה ֶר ַצח ׁ ֶש ָהיְ ָתה נְ ס ּו ָכה
ְל ֶפ ַתע ִל ְראוֹ תֵּ ,כ ַ
ַ"ל־ ּ ָפנָ יוִ ,ח ְ ּיכ ּו ֵ"ינָ יו ְ ּברֹ ְך ,וְ ַאף קוֹ ָמתוֹ ַה ְּת ִמ ָירה ִה ׁ ְש ּתוֹ ֲח ָחה ֵא ָליו ְ ּב ִקדָּ ה ֲ" *מ ָּקהָ ׁ " .שלוֹ ם ָ" ֶל ָ
יך ַר ִ ּבי
וּמוֹ ִרי"! ִקדֵּ ם ַה ּ ׁשוֹ ֵדד ֶאת ּ ְפנֵ י ָה ַרב ,וְ הוּא לֹא יָ ַדע ֶאת־נַ ְפ ׁשוֹ ִ " .מי ַא ָּתה"? ׁ ָש ַאל ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה ,וְ ַה ָּלה נָ ַקב
יבתוֹ ּ .ת ּוגָ תוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ִה ְת ַה ּ ְפ ָכה ִ ּבן־ ֶרגַ ע
יש ָ
ִ ּב ׁ ְשמוֹ וְ ִס ּ ֵפר ִּכי יָ ַצק ַמיִ ם ַ"ל־יָ ָדיו וְ ִק ֵ ּבל ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפיה ּו ִ ּב ׁ ִ
יחה ֲא *ר ָּכה ָ ּב ּה
ְלשִׂ ְמ ָחה ,וַ ֲה ַק ָּלה ֲ"צו ָּמה ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטה ְ ּב ִלבּ וֹ ַ .ה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ִה ְתיַ ּ ׁ ְשב ּו ְ ּב ִצדֵּ י ַהדְּ ָר ִכים ,וְ ִה ְפ ִליג ּו ְ ּבשִׂ ָ
ִס ּ ֵפר ָּכל ֶא ָחד ֶאת קוֹ רוֹ ָתיו ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ּ ׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ָח ְלפ ּו ֵמ ָאז .או ָּלם ְל ֶפ ַתעָ ׁ ,שב ַה ַּת ְל ִמיד ִל ְהיוֹ ת ׁשוֹ ֵדד ַא ְכזָ ר ,
וּבְ ֶרגַ ע ֶא ָחד ָקם וְ ָק ָרא ֶאל־ ָק ְר ָ ּבנוֹ ְ ּבקוֹ ל ַמ ְק ּ ִפיא דָּ ם" :קוּם וְ ִה ְתוַ דֵּ ה ֶאל־ ֱאל ֶֹק ָ
י"ה ׁ ְש ָ" ְת ָך
יךִּ ,כי ִה ִּג ָ
ָלמוּת"ּ ֶ .ב ָה ָלה ָא ֲחזָ ה ֶאת־ ָה ַרב ,ו ְּבקוֹ ל בּ וֹ ִכים ׁ ָש ַאלַ " :מדּ ו ַּ" ַא ָּתה ְמבַ ֵּק ׁש ְל ָר ְצ ֵחנִ י נֶ ֶפ ׁש? ַמה ּ ִפ ׁ ְש ִעי ו ֶּמה
אתי"?! וְ ַה ָּלה ָא ַמרַ " :ל ּ ׁ ָשוְ א ְּתנַ ֶּסה ְל ִה ְת ַח ֵּנן ְ ּב ָפנַ יִּ ,כי ֵאינְ ָך ׁשוֹ נֶ ה ִמ ָּכל ָהעוֹ ְב ִרים וְ ׁ ָשבִ ים ׁ ֶש ָּנ ְפל ּו ְ ּביָ ִדי
ֲח ָט ִ
ישַּ ,גם לֹא ְל ַר ִ ּבי ִמ ּ ׁ ֶש ְּכבָ ר ַה ָ ּי ִמים".
ְ ּבעוֹ בְ ָרם ָּכאן .וַ ֲה ֵרי זוֹ ּ ַפ ְרנָ ָס ִתי וְ זוֹ ְמ ַל ְ
אכ ִּתי ,וְ ֵאינִ י נוֹ שֵׂ א ּ ָפנִ ים ְל ִא ׁ
יטב ִּכי
ָה ַרב ִה ִ ּביט ְ ּב ֵ"ינָ יו ָה ַר ְצ ָחנִ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ַּת ְל ִמידוֹ ְל ׁ ֶש ָ"בַ ר ,וְ ֵהבִ ין ִמ ָ ּיד ִּכי נִ ְק ַלע ְל ֵ" ֶסק־ ִ ּבי ׁש .הוּא ָח ׁש ֵה ֵ
ַל ּ ׁ ָשוְ א יְ ַכ ֶּלה ֶאת־זְ ַמ ּנוֹ וְ כֹחוֹ ָתיו ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַח ֵּנן ַ"ל־נַ ְפ ׁשוֹ  ,וּבְ ֵאין־אוֹ נִ ים ֵה ֵחל ְל ִה ְתוַ דּ וֹ ת ֶט ֶרם ִּת ּ ָפ ֵרד
מחוֹ  ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ּלֹא ָהיְ ָתה לוֹ ְ ּב ֵר ָרה ַא ֶח ֶרת,
נִ ׁ ְש ָמתוֹ וְ ַת ֲ" ֶלה ַה ּ ׁ ָש ַמיְ ָמהְ .ל ֶפ ַתע נִ ְצנְ ָצה ַמ ֲח ׁ ָשבָ ה נוֹ ֶ"זֶ ת ְ ּב ֹ
ֶה ְח ִליט ְלנַ ּסוֹ ָת ּהְ " .ר ֵאה נָ א"ָ ּ ,פנָ ה ְל ַת ְל ִמידוֹ ְ ּבקוֹ ל ְמ *פ ָ ּיסֲ " ,ה ֵרי יוֹ ֵד ַ" ַא ָּתה ְ ּבוַ דַּ אי ֶאת ָה ִא ּסוּר ֶה ָחמוּר ׁ ֶשל
יתם
יחה ,וְ יַ ַחד ִעם־זֹאת זוֹ ֵכר ַא ָּתה ַּכ ִּנ ְר ֶאה ַמה ּ ׁ ֶשדָּ ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל ַ"ל־ ַה ּ ָפסוּק ' ָצרוֹ ר ֶאת־ ַה ִּמ ְדיָ נִ ים וְ ִה ִּכ ֶ
ְר ִצ ָ
ָ
ָ
אוֹ ָתם' ַ ' -ה ָ ּבא ַל ֲה ָרגְ ך ַה ְׁש ֵּכם ְל ָה ְרגוֹ 'ָ .הבָ ה וְ ֶא ֵּתן ְלך ֵ" ָצה ֲהגוּנָ הְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּתו ַּכל ְל ִה ָּנ ֵצל ֵמ ָה ִא ּסוּר ֶה ָחמוּר
ילת נַ ְפ ׁ ִשיּ ַ ,ב ֲא ַמ ְת ָלה ׁ ֶש ֲאנִ י ַק ְמ ִּתי ָ" ֶל ָ
יך ַל ֲה ָרגְ ָך וְ ַא ָּתה נֶ ֱא ַל ְצ ָּת ְל ִה ְתגּ וֹ נֵ ן ִמ ֶּמ ִּני ,וְ ֵאין ְ ּב ָך ׁשוּם
ׁ ֶשל נְ ִט ַ
ָ
ָ
ַא ׁ ְש ָמה"ָ .ה ַרב ָ" ַצר ְל ֶרגַ ע ,וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יךַ " :א ָּתה ֵּת ׁ ֵשב ַ"ל ַה ֶּס ַלע ,וַ ֲאנִ י ָאבוֹ א ֵמ ֲאחוֹ ֶריך וְ ֶא ֵּתן ְלך ַמ ָּכה ְ ּב ַמ ֵּקל
ַהדְּ ָר ִכים ֲא ׁ ֶשר ְ ּביָ ִדי ,וְ ָאז ּתו ַּכל ָלקוּם וְ ַל ֲהרֹג אוֹ ִתי ְּכ ִדין ַה ְמבַ ֵּק ׁש ְל ִה ָּנ ֵצל ִמ ְּמ ַב ֵּק ׁש ָר ָ"תוֹ "ְ .ל ׁ ֵש ַמ ע
יצד ַמ ֲ" ֶלה
יש זָ ֵקן וְ ָחלו ּׁש ,וַ ֲאנִ י ַ ּב ַ"ל־ ּכ ַֹח וְ ָחסוֹ ן .וְ ֵכ ַ
ַה ַה ָּצ ָ"הָ ּ ,פ ַרץ ַה ּ ׁשוֹ ֵדד ִ ּב ְצחוֹ ק ָרםֲ " .ה ֵרי ַא ָּתה ִא ׁ
ַא ָּתה ַ"ל דַּ ְע ְּת ָך ְל ַהכּ וֹ ֵתנִ י"?! וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ִּלבּ וֹ טוֹ ב ָהיָ ה ָ" ָליו וּבָ ַטח ְ ּבכֹחוֹ ַה ָּגדוֹ ל ,נֶ ְע ַּתר ְל ַב ָּק ׁ ַשת ָה ַרב .יוֹ ׁ ֵשב
יח ָה ַרב ַה ָ ּז ֵקן ְּכ ׁ ֶש ְ ּביָ דוֹ ַמ ֵּטה ַה ְּנדו ִּדיםַ ,מ ֵּקל ֵ"ץ ָחזָ ק וְ ַט ַ ּב ַ"ת ׁ ֶשל ַ ּב ְרזֶ ל
ַה ּ ׁשוֹ ֵדד ַ"ל־ ַה ֶּס ַלע ,ו ֵּמ ֲאחוֹ ָריו ֵמגִ ַ
יתנוֹ ת ,וּבְ עוֹ דוֹ ְמ ַמ ְל ֵמל
ישית ַ"ל־שְׂ ָפ ָתיוָ ,א ַחז ָה ַרב ְ ּב ַמ ְקלוֹ ְ ּביָ ַדיִ ם ֵא ָ
ֹאשוֹ ּ ִ .ב ְת ִפ ָּלה ֲח ִר ׁ ִ
ְקבו ָּ"ה לוֹ ְ ּבר ׁ
ו ִּמ ְת ַח ֵּנן ַלה' "זָ ְכ ֵרנִ י נָ א וְ ַח ְ ּז ֵקנִ י נָ א ַא ְך ַה ּ ַפ ַ"ם ַה ֶ ּזה"ֵ ,הנִ יף ֶאת־ ַה ַּמ ֶּטה וְ ִהנְ ִחיתוֹ ִ ּב ְמ ִהיר ּות ְ ּב ִצ ְד ֵ"י ר ׁ
ֹאשוֹ
ֹאש ַה ַּמ ֶּטה ִה ָּכה ְ ּב ַר ָּקתוֹ ׁ ֶשל ַה ָּלה ַמ ָּכה ֲאנו ׁ ָּשה ,ו ְּל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ּ ֶפ ֶלא
ׁ ֶשל־ ַה ּ ׁשוֹ ֵדדַ .ה ַ ּב ְרזֶ ל ַה *ּנ ְק ׁ ֶשה ׁ ֶש ְ ּבר ׁ
ִה ְתמוֹ ֵטט ַה ּ ׁשוֹ ֵדד ַה ְּגבַ ְר ָּתן ְ ּב ַבת־ ַא ַחת וְ ָק ַרס ַּת ְח ָּתיוֵ .ה ִרים ָה ַרב ֶאת־ ֵ"ינָ יו ַה ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה ,וְ ַאף ׁ ֶש ִה ְצ ַט ֵ"ר ַ" ל
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַלץ ַל ֲהרֹג ְ ּבמוֹ יָ ָדיו ֶאת ַּת ְל ִמידוֹ ְל ׁ ֶש ָ"בַ ר ,יָ ַדע ִּכי ְ ּב ֶה ֵּתר ָ"שָׂ ה ֶאת־ ַהדָּ ָבר ,וְ ִה ְת ַק ֵ ּים בּ וֹ ' ַה ָח ְכ ָמה
יה'ּ ְ .ב ֵלב ָּכבֵ ד ֵהבִ יא ָה ַרב ֶאת ַה ּ ׁשוֹ ֵדד ְל ֶקבֶ ר יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַרבּ וֹ ת ְל ִע ּלוּי נִ ׁ ְש ָמתוֹ ַה ְמ *" ֶּנה
ְּת ַח ֶ ּיה ְב ָ" ֶל ָ
ּ
ּ
אשוֹ ן ְל ִציוֹ ן' ִס ֵים ֶאת ִס ּפוּרוֹ ַה ִּנ ְפ ָלא ,וְ הוֹ ִסיף" :וְ אוֹ תוֹ ַרב יָ ׁ ִש ׁ
ו ְּל ִת ּקוּנָ ּה ַה ּ ׁ ָש ֵלם"ַ .ר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ָה ִ'ר ׁ
יש ׁ ֶש ִע ּמוֹ
ֵא ַרע ַה ַּמ ֲ"שֶׂ הִ ,ס ּ ֵפר ִלי ְ ּב ַ" ְצמוֹ ֶאת־ ַהדָּ ָבר ,וְ ִק ֵ ּים ְ ּב ָכ ְך ֶאת דִּ ְב ֵרי ֲחזַ "ל ַ'ה ָ ּבא ַל ֲה ָרגְ ָך ַה ׁ ְש ֵּכם ְל ָה ְרגוֹ '".

יש
וְ לֹא־נוֹ ַתר ֵמ ֶהם ִא ׁ
'ש ֲ" ֵרי ֶח ֶסד' ַה ַּמ ֲ" ִט ָירה ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ֶשל־ ַמ ְע ָלהִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר ַ ּבדּ וֹ ר ַה ּקוֹ ֵדם יְ הו ִּדי ָ ּבא ַ ּב ָ ּי ִמים
ִ ּב ׁ ְשכוּנַ ת ׁ ַ
יש ְמ ַה ִּוים
ׁ ֶש ִה ְפ ִליג ְ ּב ׁ ָשנִ ים ַ"ד ָקרוֹ ב ְל ֵמ ָאה ׁ ָשנָ הּ ,ו ׁ ְשמוֹ ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ַה ּכ ֵֹהן ָק ִמינֶ ְצ ִקיֲ .ה ִליכוֹ ָתיו ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
ֵס ֶפר מ ּו ָסר ַ"ל ֲח ׁ ִשיבוּת ַה ְ ּז ַמן ,וְ ַה ּצֹ ֶר ְך ְליַ ֵּקר ָּכל־ ֶרגַ ע ֵמ ַח ֵ ּיינ ּוַ .ל ְמרוֹ ת זִ ְקנ ּותוֹ ַה ּ*מ ְפ ֶלגֶ תָ ,היָ ה ָמ ֵלא ֶמ ֶרץ
וְ ִח ּיוּנִ ּיוּת ְּכ ֶ" ֶלם ָצ ִעיר ,וְ ׁ ָש ַמר ְ ּב ַק ּ ְפ ָדנוּת ַ"ל ֵס ֶדר יוֹ מוֹ ׁ ֶש ֵה ֵחל ְ ּב ׁ ָש ָ"ה ַא ַחת ַ ּב ַּליְ ָלהּ ְ ,ב ׁ ָש ָ"ה ׁ ֶש ַר ִ ּבים ֲ" ַדיִ ן
לֹא ִס ְ ּימ ּו ֶאת יוֹ ָמם ַה ּקוֹ ֵדם וְ ֶט ֶרם ּ ָפנ ּו ַל ֲ"לוֹ ת ַ"ל־יְ צ ּו ָ"ם ִל ׁ ְשנַ ת ַה ַּליְ ָלהֶ " .א ְצ ָלם ֲ" ַדיִ ן ֶא ְתמוֹ ל"ָ ,א ַמר
ישוֹ ן ַליְ ָלה" ,וְ ִא ּל ּו ֶא ְצ ִלי ְּכבָ ר יוֹ ם ַה ָּמ ָחר"...
ּ ַפ ַ"ם ְל ֶא ָחד ִמ ְּמ ַל ָּויו ׁ ֶש ָה ַל ְך ִע ּמוֹ ְל ֵבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְּכ ֶה ְר ֵּגלוֹ ְ ּב ִא ׁ
ֵס ֶדר ַה ּיוֹ ם ַה ָּקבו ַּ" ֵה ֵחל ָּכ ָאמוּר ְ ּב ׁ ָש ָ"ה ַא ַחת ַ ּב ַּליְ ָלהָ .אז ָהיָ ה ִמ ְת ַּג ֵ ּבר ַּכ ֲא ִרי ו ְּמזַ ֵּנק ִמ ִּמ ׁ ְש ָּכבוֹ  ,ו ְּב ׁ ָש ָ"ה
ׁ ְש ַּתיִ ם ְּכבָ ר ָהיָ ה יָ ׁשוּב ַ"ל־ ְמקוֹ מוֹ ְ ּבבֵ ית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ,וְ ָהגָ ה ַ ּב ּתוֹ ָרה ָּכל ַה ַּליְ ָלהְ .מא ּו ָמה לֹא ָ" ַצר אוֹ תוֹ  ,לֹא
יאים ,לֹא ּ ְפגָ זִ ים ְ ּב ֵ"ת ַה ְּמא ָֹרעוֹ ת וְ לֹא ח ִֹלי
יטים ֵה ִטיל ּו ,לֹא רוּחוֹ ת ְס ָ" ָרה וְ ֵלילוֹ ת ַמ ְק ּ ִפ ִ
עֹ ֶצר ׁ ֶש ַה ְ ּב ִר ִ
וְ זִ ְקנָ הּ ,ו ְכ ַח ָ ּיל ַא ִּמיץ ָ" ַמד ַ"ל־ ִמ ׁ ְש ַמ ְר ּתוֹ ְ ּב ָכל־ ֵ"תְ .ל ִע ִּתים ָהיָ ה נֶ ֱ" ַצר ַ ּב ַּליְ ָלה ִ ּב ֵידי ַח ָ ּי ִלים ַאנְ ְּג ִל ִ ּיים,
ישוֹ ן ַליְ ָלה" .וֶ ו'ר ד ּו י ּו גוֹ א ּו"? ׁ ְש ָאל ּוה ּו
וְ ַה ָּלל ּו ָהי ּו ְּת ֵמ ִהים ְל ַמ ְר ֵאה ׁשוֹ ְטט ּותוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּז ֵקן ַה ְ ּיהו ִּדי ְ ּב ִא ׁ
ַה ָּלל ּו ְ ּב ַאנְ ְּג ִלית ,וְ הוּא ַרק ִמ ָּלה ַא ַחת יָ ַדעִ " :סינָ גוֹ גָ ה"! ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ְל ֵבית־ ְּכנֶ ֶסת ְ ּבשָׂ פוֹ ת ַרבּ וֹ ת ,וְ ַה ַח ָ ּי ִלים
ָהי ּו ִמ ָ ּיד נִ ְר ָּת ִעים ִמ ֶּמנּ ּו ְ ּביִ ְר ַאת ָּכבוֹ ד ו ְּמ ַפ ִּנים לוֹ ֶאת־ ַהדֶּ ֶר ְך ֶאל ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסתָ .היָ ה ּ ַפ ַ"ם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָק ִצין
ְ ּב ִר ִ
יטי ַרם־דֶּ ֶרג ׁ ֶש ִה ְת ַה ֵּל ְך ְ ּבחוּצוֹ ת ָה ִעיר ִעם ַח ָ ּי ָליוָ "ֲ ,צרוֹ ְ ּב ַד ְרכּ וֹ  ,וְ ִה ְת ַר ּ ׁ ֵשם כּ ֹה ֲ" *מ ּקוֹ ת ִמדְּ מוּתוֹ
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ְל ַל ּווֹ ת ֶאת ַה ָז ֵקן ַה ְיהו ִּדי ְ ּב ִל ּווּי ְצבָ ִאי ַ"ד ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת .ו ַּמה ֶּנ ְהדָּ ר ָהיָ ה ַה ַּמ ֲחזֶ ה ַה ּ ִפ ְל ִאיִ ,ל ְראוֹ ת ֶאת
ערנֶ ע'ֲ ,הלֹא ִהיא ֲ" ׁ ָש ׁ ִשית ָה ֲ"שׂ וּיָ ה ּ ַפח וּבִ ְפנִ ים נֵ ר
אמ ֶט ְ
יש ּפוֹ ֵס ַ" נִ ְמ ָרצוֹ תְּ ,כ ׁ ֶש ְ ּביָ דוֹ ַ'ל ְ
ַה ּכ ֵֹהן ַה ָ ּי ׁ ִש ׁ
י"ה
יכים אוֹ תוֹ ַא ַחר ָּכבוֹ ד ַ"ד ּ ֶפ ַתח ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסתַ ּ .פ ַ"ם ַא ֶח ֶרת ִה ִּג ָ
יט ִ ּיים ַה ּמוֹ ִל ִ
ְל ָמאוֹ ר ,ו ִּמצִּ דּ וֹ ַח ָ ּי ִלים ְ ּב ִר ִ
ימה ִמ ּתוֹ ְך
יכל ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסתִ ,מ ֲהר ּו ְל ִה ָּכנֵ ס ּ ְפנִ ָ
ֶאל ֶה ָח ֵצר ּ ְפ *ל ַּגת ַח ָ ּי ִליםּ ,ו ְכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְמע ּו ַר ַח ׁש עוֹ ֶלה ֵמ ֵה ַ
יהם ַהבּ וֹ ְל ׁשוֹ ת .או ָּלם ַמה ִּנ ְד ֲהמ ּו
ַמ ֲח ׁ ָשבָ ה ִּכי יַ ֲ" ֶלה ְ ּביָ ָדם ִל ְת ּ ֹפס ֵאיזֶ ה 'דָּ ג ׁ ָש ֵמן' ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ֵּמק ֵמ ֵ"ינֵ ֶ
יש זָ ֵקן יוֹ ׁ ֵשב ְ ּבגַ ּפוֹ ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ָה ִריק וְ ֶה ָח ׁשו ְּך ,וְ ָלאוֹ ר ַה ִח ֵּור ׁ ֶשל ָה ֲ" ׁ ָש ׁ ִשית הוּא ְמ ַ" ֵ ּין ְ ּב ֵס ֶפר
ִל ְראוֹ ת ִא ׁ
יָ ׁ ָשן ׁ ֶש ְּל ָפנָ יוַ .ה ָּלל ּו ִה ִ ּביט ּו ִ ּב ְמבו ָּכה ֶאל ּתוֹ ְך ַה ְּג ָמ ָרא ַהיְ ׁ ָשנָ ה ,וְ ָהי ּו נִ ְר ִאים ְּכ ַ'ת ְרנְ גּ וֹ ל ִ ּבבְ נֵ י־ ָא ָדם' ְּ -כאוֹ תוֹ
ילה ַ ּב ִּמ ִּלים ְ ּ'בנֵ י־ ָא ָדם' ,ו ִּמ ָ ּיד
ַּת ְרנְ גוֹ ל ַה ַּמ ִ ּביט ְ ּבנ* ַּסח ַה ַּכ ּ ָפרוֹ ת ׁ ֶש ֶּנ ֱ" ֶר ֶכת ְ ּב ֶ" ֶרב יוֹ ם־ ַה ִּכ ּפו ִּרים ו ַּמ ְת ִח ָ
ִה ְס ַּת ְּלק ּו ִּכ ְל *" ַּמת ׁ ֶש ָ ּבא ּוֵ .ס ֶדר יוֹ מוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ַהכּ ֵֹהן ָהיָ ה *מ ּ ָשׂ א ְל ַה ֲ" ָר ָצה ,וְ ַר ִ ּבים ִה ְת ַק ְּנא ּו בּ וֹ
יאיםֶ ׁ ,ש ֶה ְח ִליט ּו ְל ַח ּקוֹ תוֹ ו ְּל ַא ֵּמץ ָל ֶהם ֶאת ֵס ֶדר
ִקנְ ַאת סוֹ ְפ ִריםָ .הי ּו ּ ַפ ַ"ם ׁ ְשנֵ י ַאבְ ֵר ִכים ְצ ִע ִירים וּבְ ִר ִ
יוֹ מוֹ ַ .ה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ִה ׁ ְש ִּכימ ּו קוּם ְ ּב ׁ ָש ָ"ה ַא ַחת ַ ּב ַּליְ ָלה ,וְ ָל ְמד ּו ְ ּביַ ַחד ַ"ד ַא ׁ ְשמ ֶֹרת ַהבּ ֶֹקר ָאז ִה ְת ּ ַפ ְּללוּ
יקין' ,או ָּלם ַה ַה ְח ָל ָטה ֶה ֱחזִ ָ
ְּכ'וָ ִת ִ
יח ַה ֶּצ ֶמד ִלשְׂ רֹד ַ ּב ְּתנָ ִאים
יקה ׁ ְשבו ַּ"יִ ם ִ ּב ְלבַ ד ...יוֹ ֵתר ִמ ֶ ּזה לֹא ִה ְצ ִל ַ
ְ
ּ
ישֶ ׁ ,ש ָּנ ַהג ְ ּב ַמ ְתכּ ֹנֶ ת זוֹ ְ ּב ֶמ ׁ ֶשך ֲ"שָׂ רוֹ ת ַרבּ וֹ ת ׁ ֶשל־ ׁ ָשנִ יםָּ ,ג ְד ָלה ׁ ִשבְ ָ" ַתיִ ם.
ַה ָּק ׁ ִשים ,וְ ָה ֲ" ָר ָצ ָתם ַלכּ ֵֹהן ַה ָי ׁ ִש ׁ
ו ִּמנְ ָהג נוֹ ָסף ו ִּפ ְל ִאי נוֹ ֵהג ָהיָ ה ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ַהכּ ֵֹהןּ ְ .ב ָכל ּ ַפ ַ"ם ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ְתעוֹ ֵרר ַ ּב ַּליְ ָלהַּ ,גם ִאם ָהיָ ה
ַהדָּ בָ ר ַרק ׁ ָש ָ"ה ַא ַחת ִ ּב ְל ַבד ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָ" ָלה ַ"ל־יְ צוּעוֹ  ,לֹא ָהיָ ה ׁ ָשב ּו ִמ ְת ַה ּ ֵפ ְך ַ"ל־ ִצדּ וֹ ְּכ ִפי ׁ ֶש *ּכ ָּלם נוֹ ֲהגִ ים,
ֶא ָּלא ִה ְתנַ ֵ"ר ִמ ָ ּיד ִמ ּ ׁ ְשנָ תוֹ וְ ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ִל ְלמֹד ַ"ד אוֹ ר ַהבּ ֶֹקרַ " .מה ּ ֵפ ׁ ֶשר ִמנְ ָהגְ ָך זֶ ה"? ָּת ְמה ּו ְ ּב ָפנָ יו ּ ַפ ַ"ם
יאה:
ַּכ ָּמה ִמ ּלוֹ ְמ ֵדי ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ִה ְר ִהיב ּו עֹז ִל ׁ ְש ֲאלוֹ  ,וְ נִ ְד ֲהמ ּו ְל ׁ ֵש ַמע ְּת ׁש ּו ָבתוֹ ַה ְמנ* ֶּמ ֶקת וְ ַה ַּמ ְפ ִל ָ
"ו ְּב ֵכןָ ,הבָ ה וַ ֲא ַס ּ ֵפר ָל ֶכם ֶאת ּתוֹ ְלדוֹ ת ַח ַ ּיי ,וְ תו ְּכל ּו ְל ָהבִ ין ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר ִמנְ ָהגִ יָ .היָ ה זֶ ה ִל ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת,
יתי ָאז ְ ּב ַמ ֲח ָלה ְּכבֵ ָדה וַ ֲחמו ָּרה ,וְ ָהרוֹ ְפ ִאים ָא ְמר ּו נוֹ ָא ׁש ְל ַח ַ ּייּ ְ .בנֵ י
יתי ַאבְ ֵר ְך ָצ ִעיר ְליָ ִמיםָ .ח ִל ִ
ְ ּב ֵ"ת ׁ ֶש ָהיִ ִ
ְ
ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ָהי ּו ׁ ְשבו ִּרים ו ְּרצו ִּצים ִמ ַּמצָּ בִ י ,וְ ֵה ֵח ּל ּו ְל ִה ְתכּ וֹ נֵ ן ַל ָּגרו ַּ" ִמכּ ֹל ,או ָּלם ְל ֶפ ַתע ִה ְת ַה ּ ֵפך ַמ ָּצבִ י
ְלטוֹ ָבה וּבְ ֶד ֶר ְך נֵ ס ִה ְב ֵרא ִתי וְ ַק ְמ ִּתי ָ ּב ִריא וְ ׁ ָש ֵלםָ .הי ּו ִלי יָ ִמים ֲא *ר ִּכים ִ ּב ְתקו ַּפת ַה ְח ָל ָמ ִתיְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְר ֵהר
ַ ּב ֵּנס ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ֵא ַרע ִע ִּמי ,וּבַ ֶח ֶסד ֶה ָ"צוּם ׁ ֶש ָ"שָׂ ה ִע ִּמי ַה ָּק ָ ּב"ה ְּכ ׁ ֶש ֶה ֱחזִ יר ִלי נִ ׁ ְש ָמ ִתי ְ ּב ֶח ְמ ָלה .וְ ָאז נִ זְ ַּכ ְר ִּתי
שה וְ ֶא ְל ָ"זָ ר ַה ּכ ֵֹהןּ ' :ו ְב ֵא ֶּלה
מֶ>
ַ ּב ּ ְפסו ִּקים ׁ ֶש ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפינְ ָחסֶ ׁ ,ש ֶּנ ֶא ְמר ּו ְל ַא ַחר ִמנְ יַ ן ׁ ִשבְ ֵטי יִ שְׂ ָר ֵאל ִ ּב ֵידי ֹ
מ ֶש%ה וְ ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן ֲא ֶׁשר ּ ָפ ְקדוּ ֶאת־ ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ִסינָ יִּ ,כי־ ָא ַמר ה' ָל ֶהם מוֹ ת
ל ֹא־ ָהיָ ה ִא ׁ
יש ִמ ּ ְפקו ֵּדי ֹ
יש ִּכי ִאם־ ָּכ ֵלב ֶ ּבן־יְ -פ ֶּנה וִ יהוֹ ׁ-ש ַ ִ ּבן־נוּ ן' .וְ זָ ַכ ְר ִּתי ֶאת דִּ בְ ֵרי ֲחזַ "ל ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁש,
יָ -מתוּ ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ,וְ לֹא־נוֹ ַתר ֵמ ֶהם ִא ׁ
מ ֶש>ה ַר ֵ ּבנ ּו ַמ ְכ ִריז וְ אוֹ ֵמר ְ'צא ּו ַל ְח ּ ֹפר' .וְ ָכל ֵא ּל ּו ׁ ֶש ָהי ּו ְ ּבנֵ י
ִּכי ִמדֵּ י ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ָשנָ ה ְ ּב ֶ" ֶרב ִּת ׁ ְש ָ"ה ְ ּב ָאבָ ,היָ ה ֹ
יתה ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ֵ" ֶקב ֵח ְטא ַה ְמ ַר ְּג ִלים ,יָ ְצא ּו ַל ְח ּ ֹפר ְל ַ" ְצ ָמם
יהם ִמ ָ
יא ָתם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ נִ גְ זְ ָרה ֲ" ֵל ֶ
יצ ָ
ֶ"שְׂ ִרים ִ ּב ִ
ְקבָ ִרים וְ ָהי ּו נִ ְכנָ ִסים ְל ׁ ָשם ְ ּב ֵליל ִּת ׁ ְש ָ"ה ְ ּב ָאב .וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ֵה ִאיר ַהבּ ֶֹקר וְ ַה ּ ׁ ַש ַחר ָ" ָלהָ ,היָ ה ַה ָּכרוֹ ז ַמ ְכ ִריז
אשי ֲאנָ ׁ ִשיםָּ .כ ְך
יש ּו ַה ֵּמ ִתים ִמן־ ַה ַח ִ ּיים' ,ו ִּמ ּתוֹ ְך ַה ְּקבָ ִרים ָהי ּו ְמ ַב ְצ ְ ּב ִצים וְ יוֹ ְצ ִאים ָר ׁ ֵ
וְ אוֹ ֵמר 'קוּמ ּו וְ ַה ְפ ִר ׁ
יהם ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברּ ,ו ִמדֵּ י ׁ ָשנָ ה נֶ ְח ְסר ּו ֵמ ֶהם ט"ו ֶא ֶלף"ַ ,ד ׁ ֶש ָּכ ָלה ָּכל ַהדּ וֹ ר".
נָ ֲהג ּו ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ְשנוֹ ת נְ ד ּו ֵד ֶ
יצד ׁ ָש ְכב ּו
יהם ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ,וְ ֵכ ַ
"וְ ָח ׁ ַש ְב ִּתי ְ ּב ִל ִ ּביִ ,מי יָ כוֹ ל ְל ׁ ַש ֵ"ר ֶאת ַמה ּ ׁ ֶש ָ"בַ ר ַ"ל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ָשם ְ ּב ִקבְ רוֹ ֵת ֶ
ָּכל אוֹ תוֹ ַה ַּליְ ָלה וְ ִה ְמ ִּתינ ּו ׁ ֶש ָּמא יָ בוֹ א ַה ָּק ָ ּב"ה ִל ּטֹל ֶאת־נִ ׁ ְש ָמ ָתם .וְ ָאז ָא ַמ ְר ִּתי ְל ַ" ְצ ִמיִ ,מן־ ַה ְּס ָתם ַר ִ ּבים
יהם ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַה ַּליְ ָלה
ֵמאוֹ ָתם ֲאנָ ׁ ִשים ַאף נִ ְרדְּ מ ּו ְ ּבעוֹ ָדם ׁשוֹ ְכ ִבים ְ ּב ִקבְ רוֹ ֵת ֶ
ִמ ּ ׁ ְשנָ ָתם וְ ָרא ּו ְלשִׂ ְמ ָח ָתם ׁ ֶש ּנוֹ ְתר ּו ַ ּב ַח ִ ּייםֲ ,ה ֵרי יָ ְדע ּו ְ ּבבֵ רוּר ִּכי נַ ְפ ׁ ָשם ָהיְ ָתה ָל ֶהם ְל ׁ ָש ָלל וְ נוֹ ְת ָרה ָל ֶהם
יכים ִל ׁ ְש ַּכב ְ ּב ִקבְ ָרם ַ"ד ֲא ׁ ֶשר ֵה ִאיר
עוֹ ד ׁ ָשנָ ה ְל ָפחוֹ ת ִל ְחיוֹ ת .וְ ִאם־ ֵּכןְּ ,כלוּם ָהי ּו ָאז ִמ ְת ַ" ְּצ ִלים ו ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ַהבּ ֶֹקר? ְ ּבוַ דַּ אי ׁ ֶש ּלֹאֶ ,א ָּלא ִמ ָ ּיד ָהי ּו קוֹ ְפ ִצים ַהח ּו ָצה וְ חוֹ זְ ִרים ַה ַ ּביְ ָתה ְ ּבשִׂ ְמ ָחה"" .וְ ַה ְר ָּג ׁ ָשה זוֹ אוֹ ֶפ ֶפת
אוֹ ִתי ִמדֵּ י ַליְ ָלה"ִ ,ס ֵ ּים ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ַה ּכ ֵֹהן ֶאת־דְּ בָ ָריו ְּכ ׁ ֶשהוּא ִמ ְצ ַט ֵּנ ַ" ַ ּב ֲ"נָ וָ ה" ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י נֵ עוֹ ר ִמ ּ ׁ ְשנָ ִתי
וְ ָח ׁש ׁ ֶשעוֹ ֶד ִּני ַחיֵ ,אינֶ ִּני ְמ *ס ָּגל ְל ֵה ָר ֵדם יוֹ ֵתרֶ ,א ָּלא קוֹ ֵפץ ֲאנִ י ִמ ִּמ ָּט ִתי ִמ ָ ּיד וְ לוֹ ֵמד ַ"ד אוֹ ר ַהבּ ֶֹקר"...

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

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

ְ ּבנֵ י יְ ה ּו ָדה )כו ,יט(  -עוֹ ד יִ ְרמֹז ְּב ַמה ּ ׁ ֶש ְ ּנ ַד ְקדֵּ ק אוֹ ְמרוֹ
ַה ּ ׁ ֵש ָלנִ י ְו ֵאין אוֹ ת ַהנּ ּו"ן ְ ּב ִבנְ יַ ן ַה ּ ׁ ֵשםְ ,ו ֵאין ֵּכן ִמנְ ָהגוֹ
ְלהוֹ ִסיף ְ ּב ׁ ֵשם ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה אוֹ ת ֲח ָד ׁ ָשה זוּ ַלת ֵה"א ְוי ּו"ד
ְּכ ָאמוּר ְ ּב ָכל ַה ּקוֹ ְדמוֹ תֲ ,חנוֹ ְך ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ֲח ֹנ ִכי ְוגוֹ 'ָ .א ֵכן
יש
יִ ְרמֹז ְל ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ זַ "ל ַּב ּ ָפסוּק ְו ֶה ֱחזִ יק ּו זֶ ה ִּב ְכנַ ף ִא ׁ
יהםְ ,והוּא זֶ ה ׁ ֶש ָר ַמז ְ ּב ַמ ֲא ַמר
יְ ה ּו ִדי ְוגוֹ ' יְ ּ ַ ,+ין ׁ ָשם דִּ ְב ֵר ֶ
ֹאמרוּ ְל ָכל־ ֶא ָחד ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל
ַה ּ ׁ ֵש ָלנִ יֵ ּ ,פרו ּׁש ׁ ֶש ָה +א ּמוֹ ת ּ+כ ָּלן י ְ
ׁ ֶש ּלוֹ ֲאנִ יְ .ואוֹ ְמרוֹ ְל ֶפ ֶרץ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ּ ַפ ְר ִצי ,יִ ְרמֹז ַ,ל־דֶּ ֶר ְך
אוֹ ְמ ָרם ׁ ֶש ַה ּ ֶמ ֶל ְך ּפוֹ ֵרץ ָ ּג ֵדר ַל ֲ,שׂ וֹ ת לוֹ דֶּ ֶר ְךְ ,ו ַה ַּכוָּ נָ ה ִּכי
ְּבבֹא ַה ָ ּבא ִמ ּ ֶפ ֶרץ יִ ְהיוּ ָּכל־יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ּ ַפ ְר ִצי
ְמ ָל ִכיםְ ,ו ַ,ל אוֹ תוֹ זְ ַמן הוּא ׁ ֶש ָא ְמר ּו זַ "ל ָּכל־יִ שְׂ ָר ֵאל ְּבנֵ י
ְמ ָל ִכיםְ ,ו ֵכן ָא ַמר ַה ָ ּנ ִביא ְמ ָל ִכים יִ ְרא ּו ָו ָקמ ּו ְוגוֹ 'ּ ַ ,גם יִ ְרמֹז
ַ,ל ַה ּ ִפ ְר ָצה ַה ְ ּגדוֹ ָלה ֲא ׁ ֶשר יִ ְפרֹץ ָ ּב +א ּמוֹ ת ְל ֵאין ַּת ְכ ִלית,
ְואוֹ ְמרוֹ ְלזֶ ַרח ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ַּז ְר ִחי יִ ְרמֹז ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ַה ָּכתוּב
ִה ֵּנה ַהחֹ ֶשְ 0ך ְוגוֹ ' ְו ַָ ,ליִ ָך יִ זְ ַרח ה' ,ו ְּכ ִתיב ְו ָהיָ ה ְל ָך ה' ְלאוֹ ר
עוֹ ָלםְ ,והוּא אוֹ ְמרוֹ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ַּז ְר ִחי ֲא ׁ ֶשר ֵָ ,לינ ּו יִ זְ ַרח ה':
ַקח־ ְל ָך וְ גוֹ ' ֲא ׁ ֶשר־רו ַּח בּ וֹ )כז ,יח( ָ -צ ִר ְ
יך ָל ַד ַ,ת אוֹ ְמרוֹ
ַקח־ ְל ָך ,עוֹ ד אוֹ ְמרוֹ ֲא ׁ ֶשר־רו ַּח בּ וֹ ְו ִכי יֵ ׁש ָא ָדם ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ
רו ַּח? עוֹ ד ָצ ִר ְ
יכהָ .א ֵכן ְל ִפי ַמה
יך ָל ַד ַ,ת ַמה ּזוֹ ְס ִמ ָ
שה ָּב ָאה ַה ְּת ׁש ָ
מֶ0
וּבה ׁ ֶש ּ ֵפר ּו ׁש אוֹ ְמרוֹ
ּ ׁ ֶש ּ ֵפ ַר ׁ ְש ִּתי ְ ּב ִד ְב ֵרי ֹ
ַקח־ ְל ָך ּ ֵפרו ּׁש ַּכ ֲח ׁ ָש ׁ ָש ְת ָך ְו ִל ְד ָב ֶר ָ
יך ַקח ֶאת יְ הוֹ ׁ +ש ְַ ,,ו ַדע
ָ
יש ֲא ׁ ֶשר־רוּ ַח בּ וֹ ֵ ּ ,פר ּו ׁש ַא ָּתה יֶ ׁ ְשך ׁש ֶֹר ׁש ָּכל
ׁ ֶשהוּא ִא ׁ
ַה ְּנ ׁ ָשמוֹ ת ְוהוּא יֶ ׁ ְשנוֹ ִּב ְב ִחינַ ת ָה ַ
רוּחְ ,והוּא אוֹ ְמרוֹ
ֲא ׁ ֶשר־רוּ ַח בּ וֹ ֵ ּ ,פר ּו ׁש ׁש ֶֹר ׁש ָּכל רוּחוֹ ת ַהדּ וֹ ר ַההוּאְ ,ו ִצ ָּוה
מ ְך יָ דוֹ ְל ָה ִעיר ָל ַ
מ ֶש0ה,
רוּח ַמהוּת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ְּב ֹ
ה' ִל ְס ֹ
ְוהוּא אוֹ ְמרוֹ ְל ַב ּסוֹ ף ְל ַמ ַ ן יִ ׁ ְש ְמע ּו ָּכל־ ֲ ַדת ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
ְסמו ָּכה ְל ַמ ֲא ַמר ְונָ ַת ָּתה ֵמהוֹ ְד ָך ָָ ,ליו ,לוֹ ַמר ׁ ֶש ָּבזֶ ה יִ ְהיֶ ה
ַ ּגם־ ֵּכן ָּכלוּ ל ִמ ּ ׁש ֶֹר ׁש ַה ְּנ ׁ ָשמוֹ ת ָ
וּבזֶ ה יִ ׁ ְש ְמעוּ ּ ֵפרו ּׁש יְ ַק ְ ּבלוּ
ַמ ֲא ָמ ָריוָּ ,כל־ ֲ ַדת ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאלֵ ּ ,פרו ּׁש ִּת ְהיֶ ה ַ ּגם־ ֵּכן
ְּתכוּנַ ת ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַה ּ ׁ ְש ֵל ִמים ַּב ֲֵ ,לי ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ְמ +ר ֵ ּצית ִמ ּ ֶמנּ ּו:

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בשנים האחרונות התפרסם ציון הצדיק רבי יצחק
גברא ,הקבור בחצר בית במושב עגור דרומית לבית
שמש ,ורבים משתטחים על קברו בייחוד ביום
פטירתו כ"א בתמוז תשי"א ,ורואים ישועות ובפרט
לזיווגים הגונים .רבי יצחק היה מחכמי קהילת
אלסוד שבתימן ,ונודע בבקיאותו בתורה ,כשוחט
ומוהל מומחה ומרביץ תורה לרבים .בנו סיפר ,כי
לילה אחד העירו אביו לאחר שעסק בלימוד התורה
וערך תיקון חצות ,וביקש ממנו להתלוות אליו
בדרכו לאחד הכפרים באזור .בהגיעם ראו שם פר
גדול והשוחטים נאבקים עמו לשווא כדי להרביצו
לשחיטה ,עד שרבי יצחק ליטפו בידו ומיד נרגע
השור ונשכב ארצה ,והפנה את צווארו לשחיטה.
בשנת תש"ט עלה ארצה יחד עם בני קהילתו,
ובדרכם מעד הגמל עליו רכב ונפל לתהום .כולם היו
בטוחים כי הוא נהרג ,אולם לפליאתם מצאוהו יושב
ארצה ומעיין בספר ,ואילו הגמל נעשה איברים
איברים .לאחר עלייתו התיישב עם בני קהילתו
במושב עגור ,ועודד אותם להתמודד עם קשיי
הקליטה בארץ ברוחניות ובגשמיות .בליל אחת
השבתות של חודש תמוז ,קרא מזמור כ"ו שבתהלים
וקראו שוב ושוב בלי לסיימו .לפתע אמר לבנו שהוא
רואה כי קיצו קרב ,ולאשתו אמר שעתידה להיפטר
שלושים יום אחריו .הוא ביקש ממקורביו לקבור
אותו בסמוך ליישוב ,והתנבא כי ביום פטירתו עתיד
לרדת מטר למרות היותם בתקופת תמוז ,וכך היה.
הוא נטמן בסמוך לבתי הכפר תחת עץ חרוב,
והרבנית נפטרה חודש ימים אחריו .לאחר שנים
התגלה בחלומו לאשה זקנה שהתגוררה בכפר,
ובישר לה כי בתה העקרה תיפקד בשלושה ילדים,
והיא דאגה לשמירת המקום .על הקבר הוקמה
מצבה ,ורבים נוהרים לשם ורואים ישועות פלאיות.

אשוֹ נֵ י ַּת ְל ִמ ֵידי ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר ׁ ֶש ָ"ל ּו ְל ֶא ֶרץ־יִ שְׂ ָר ֵאלָ ,היָ ה ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דַּ יְ ְט ׁש ִמ ּ ְפ ֶרשְׂ בּ ּו ְרגַ ,ו ֲ" ִל ָּיתוֹ ָהיְ ָתה
ֶא ָחד ֵמ ִר ׁ
ְּכרו ָּכה ְּב ַמ ֲ"שֵׂ ה ַק ָּנאוּת ׁ ֶש ָ" ָׂשהִ ,מ ּתוֹ ְך ִקנְ ָאה ִל ְכבוֹ ד ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתָ .היָ ה זֶ ה ִ ּב ׁ ְשנַ ת תקצ"ח ִ ּב ְהיוֹ תוֹ ָ ּבח ּור ָצ ִעיר ְליָ ִמים,
יש ָהיָ ה נִ ְד ֶמה
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ַל ְך ֵמ ַא ְכ ַסנְ יָ תוֹ ֶאל ִ ּבנְ יַ ן ַהיְ ׁ ִש ָ
יבהּ ,ו ְל ַת ְד ֵה ָמתוֹ ָר ָאה ָא ָדם עוֹ ֵמד וּ ִמ ְק ֶט ֶרת ֲ" ׁ ֵשנָ ה ְּב ִפיוָ .ה ִא ׁ
לוֹ ִּכיהו ִּדי ,וּבְ ִלי ַל ְח ׁשֹב ּ ַפ ֲ" ַמיִ ם נִ ַ ּג ׁש ֵא ָליו ַה ָ ּבחוּר ׁ ִש ְמעוֹ ן וְ ָס ַטר לוֹ ְּב ָחזְ ָקה ַ"ל־ ּ ָפנָ יוִּ ,כ ְמ ָח ָאה ַ"ל זִ ְלז ּו לוֹ
ְּב ַפ ְר ֶה ְסיָ ה ִּב ְכבוֹ ד ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת .זְ ַמן ָק ָצר ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִ ּג ָ ּלה ָה ֶ" ֶלם ְל ֶח ְרדָּ תוֹ ִּ ,כי ַה ָּלה ְּכ ָלל לֹא יְ הוּ ִדי ֶא ָ ּלא נוֹ ְצ ִרי ,וְ לֹא עוֹ ד
ֶא ָ ּלא ׁ ֶשהוּא ּ ָפ ִקיד ֶמ ְמ ׁ ַש ְל ִּתי ָח ׁשוּב וְ ַרם־דֶּ ֶרגׁ .שוֹ ְט ֵרי ָה ִעיר *הזְ ֲ"קוּ ִמ ָּיד ִל ְל ּכֹד ֶאת ַה ָ ּבח ּור ַה ְּיהו ִּדי ׁ ֶש ִה ָּכה
יח ַה ַ ּנ ַ"ר ְל ִה ְת ַח ּ ֵמק ְּב ֵאין רוֹ ִאיםּ ְ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ָּי ִמים
יש ,וּבַ ֲחס ּות ַה ְּמהוּ ָמה ַה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ּ ָפ ְר ָצה ַּב ָּמקוֹ םִ ,ה ְצ ִל ַ
ֶאת־ ָה ִא ׁ
ַה ָּב ִאים ִה ְס ַּת ֵּתר ְ ּבבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר ְ ּב ַ" ְצמוֹ "ַ ,ד ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ְּכ ׁ ָשבו ַּ" ָק ָרא לוֹ ַרבּ וֹ וְ ָא ַמרִ ׁ " :ש ְמעוֹ ן ַּת ְל ִמ ִידי,
רוֹ ֶאה ֲאנִ י ֶאת ַק ָ ּנאוּ ְת ָך ַה ְ ּגדוֹ ָלה ַלה' ו ְּלתוֹ ָרתוֹ  ,וְ ָל ֵכן חוֹ ׁ ְשבַ נִ י ׁ ֶש ָ" ֶל ָ
יך ַל ֲ"לוֹ ת ִלירו ׁ ָּש ַליִ םָ ׁ ,שם ִּת ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּב ִמדָּ ה זוֹ
ִל ׁ ְש ִמ ַירת חוֹ מוֹ ת ָה ִעיר ,וְ ׁ ָשם ְמקוֹ ְמ ָך ָה ָרא ּוי" .עוֹ ד ְ ּבאוֹ תוֹ ׁ ָשבוּ ַ" נִ ְפ ַרד ַה ָ ּבחוּ ר ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ְו ָ" ָלה ְל ֶא ֶרץ־יִ שְׂ ָר ֵאל,
ס ֶ" ֶפת ְ ּביִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ זָ ָכה ִלבְ נִ ין ְו ַח ְתנִ ין ַר ָ ּבנָ ן וְ דוֹ ר יְ ׁ ָש ִרים.
ֵה ִקים ָּב ּה ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ְמ ֹ
ַר ִּבי ַא ֲהרֹן רוֹ ט ַּב ַ"ל ׁ'ש ֵֹמר ֱא *מנִ ים'ָ ,היָ ה ַמ ֲח ׁ ִשיב ְמאֹד ֶאת ַר ִ ּבי ַ" ְמ ָרם ְּבלוֹ י ׁ ֶשנּוֹ ַדע ְּב ַק ָ ּנא ּותוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה ַלה'
ו ְּלתוֹ ָרתוֹ ַו ֲ" ִמ ָידתוֹ ַ ּב ּ ֶפ ֶרץ מוּל ְמ ָה ְר ֵסי ַהדָּ תְ ,ו ִה ְת ַ ּב ֵּטא ָ" ָליו ּ ַפ ַ"ם ִּכי ֲח ִצי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם עוֹ ֶמ ֶדת ָ" ָליו ּו ִמ ְת ַק ֶּי ֶמ ת
ִ ּבזְ כ ּותוֹ ָ .היָ ה זֶ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְפ ְר ָצה ּ ִפ ְר ָצה ֲחמוּ ָרה ְ ּבחוֹ מוֹ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ םִ ,עם ַהנְ ָהגַ ת ִמשְׂ ֲח ֵקי ַּכדּ ּור־ ֶרגֶ ל ְּב ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש,
וְ ַר ִּבים ִמ ַּי ִּק ֵירי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם יָ ְצא ּו ִל ְמחוֹ ת ַ"ל ִח ּלוּל ׁ ַש ָּבת ַה ּ ַמ ְל ָּכה ְּב ַפ ְל ְט ִרין ׁ ֶשל־ ֶמ ֶל ְךַ .ר ִ ּבי ַ" ְמ ָרם ָהיָ ה ַה ּ ָפ ִעיל
ַה ֶּמ ְר ָּכזִ י ַ ּב ְּמ ָח ָאה ִמדֵּ י ׁ ַש ָּבתְ ,ו ַר ִּבי ַא ֲהרֹן ׁ ָש ַלח ֶאת ֲח ִס ָידיו ו ַּבחו ָּריו ִל ּטֹל ֵח ֶלק ַּב ְּמ ָח ָאה ַהצִּ בּ ו ִּרית .או ָּלם ְל ַא ַח ר
ׁ ְש ֵּתי ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת הוֹ ָרהִּ ,כי ַה ַ ּבחו ִּרים יַ ְחדְּ ל ּו ָל ֶל ֶכת ַל ַה ְפ ָ ּגנוֹ תֶ ׁ ,ש ֵּכן ַּב ּ ָמקוֹ ם ׁ ָשה ּו ִאינְ ׁ ֵשי דְּ ָלא ַמ ֲ" ֵלי ּו ְצ ִע ֵירי ַהצּ ֹאן
נִ ְת ְקלוּ ְּב ַמ ֲחזוֹ ת זָ ִרים"ַ ,ד ׁ ֶש ָּי ָצא ְׂש ָכ ָרם ְּב ֶה ְפ ֵס ָדםְּ .כ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע זֹאת ַר ִּבי ַ" ְמ ָרם נֶ ְח ְל ׁ ָשה דַּ ְע ּתוֹ  ,וְ ַר ִּבי ַא ֲהרֹן ׁ ָש ַלח
יבה
לוֹ ַמר לוֹ ָּכ ְךַ " :רק ִאם ַא ָּתה מו ָּכן ִל ּטֹל ַ"ל־ ַ" ְצ ְמ ָך ֶאת ָה ַא ֲח ָריוּת ַה ְּכ ֵב ָדה ְו ֶאת ֶה ְפ ֵסד ְׂש ָכ ָרם ׁ ֶשל ַ ּבחו ֵּרי ַהיְ ׁ ִש ָ
יהם ִּב ׁ ְש ַ"ת ַה ּ ְמ ָח ָאהֲ ,ה ֵרינִ י מו ָּכן ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְלבַ ְק ׁ ָשם ָל ֵצאת ִל ְמחוֹ ת" .מוּבָ ן ִּכי ַר ִּבי ַ" ְמ ָרם
ׁ ֶש ֲ"לו ִּלים ִל ְפ ּ ֹגם ֵ"ינֵ ֶ
נִ ְר ַּתע ִמ ְּל ַק ֵּבל ַ"ל־ ַ" ְצמוֹ ֶאת ָה ַא ֲח ָריוּת ַה ְּכבֵ ָדה ַלדָּ בָ ר ,וּ ֵמ ָאז ָח ְדל ּו ַה ְּנ ָ" ִרים ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ַּב ַה ְפ ָ ּגנוֹ ת ַהצִּ בּ ּו ִר ּיוֹ ת.
ַר ִּבי ׁ ְש ֵ
מוּאל דַּ יְ ְט ׁשָ ,היָ ה ִמ ַּק ָּנ ֶאי ָה ַהיְ דוּ ִעים ׁ ֶשל יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,וְ ַר ִ ּבים ָחבוּ לוֹ ֶאת ֲ" ִת ָידם ָהרו ָּחנִ י .א ּו ָלם ַק ָ ּנא ּותוֹ
ָהיְ ָתה ַק ָּנאוּת ׁ ֶשל־ ֱא ֶמת ,וְ נָ ְב ָ"ה ִמ ֵ ּלב אוֹ ֵהב וְ ַר ֲח ָמןְ ,ל ַצד ֲח ִת ָירה ֶל ֱא ֶמת נוֹ ֶקבֶ ת ִעם ׁ ְש ִמ ָירה ַ"ל ְּכבוֹ ד־ ַה ּזו ַּלת.
יכן
ֹאש ,וְ ׁ ָש ַאל אוֹ תוֹ ֵה ָ
ּ ַפ ַ"ם ָ"בַ ר ִּב ׁ ְשכוּ נַ ת ָ ּב ֵּתי *הנְ ָ ּג ִרין ָ ּב ּה ִה ְתגּ וֹ ֵררֶ ,א ָחד ִמן ַה ֲחלו ִּצים ֶה ָח ְפ ׁ ִש ִּיים ,יְ הו ִּדי ְ ּגל ּוי־ר ׁ
ילה ֶאל ַה ּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲ" ָרבִ י" .לֹא ָצ ַ"ק ָ" ָליו ַא ָּבא"ִ ,ס ּ ְפ ָרה ִ ּב ּתוֹ ְּ " ,כ ִפי ׁ ֶש ָהי ּו ַק ָּנ ִאים ֲא ֵח ִרים נוֹ ֲהגִ ים' ,גּ וֹ י
ַהדֶּ ֶר ְך ַה ּמוֹ בִ ָ
ֶא ָחדַ ,מה ְּל ָך וְ ַל ּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲ" ָרבִ י?!'ֶ ,א ָּלא ָא ַמר לוֹ 'בּ וֹ א ְו ַא ְר ֶא ָך ֶאת־ ַהדֶּ ֶר ְךָ .ה ַל ְך ִע ּמוֹ ִּכבְ ַרת־דֶּ ֶר ְך וְ ׂשוֹ ַחח ִע ּמוֹ
יכ ָתם ְּכבָ ר ֵה ֵחל ֶה ָחלוּץ ְל ַה ִ ּזיל דְּ ָמעוֹ ת .הוֹ ִציא ִמ ְט ּ ַפ ַחת ִמ ִּכיסוֹ וְ ָק ׁ ַשר
ִ ּב ִידידוּ ת ֲ" *מ ָּקה ,וּבְ עוֹ ָדם ְ ּב ֶא ְמ ַצע ֲה ִל ָ
יח ֵמ ַ" ְצמוֹ ִּ ,כי ֵמ ַ" ָּתה ָו ֵאי ַל ְך יִ ׁ ְשמֹר ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹת ַּכ ֲה ָל ָכה"...
ֹאשוֹ ְ ּב ֶה ְעדֵּ ר ִּכ ּ ָפה ,וְ לֹא נִ ְפ ַרד ֵמ ַא ָ ּבא ְ ּב ֶט ֶרם ִה ְב ִט ַ
ְלר ׁ
יש ְּב ַק ָ ּנא ּותוֹ ַלה' ו ְּלתוֹ ָרתוֹ ְ .ו ָכ ְך ָּכ ַתב
ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה ְצ ָד ָקה ָהיָ ה ַק ַּנאי ָ ּגדוֹ ל ְל ָכל־דָּ בָ ר ׁ ֶש ִּב ְק *ד ּ ׁ ָשה ,וְ לֹא ָחת ִמ ּ ְפנֵ י ִא ׁ
יך ִל ְהיוֹ ת ֲ"נָ וִ יםִּ ,כי ִל ְפ ָ" ִמים ָצ ִר ְ
ְּב ִס ְפרוֹ " :לֹא ְּב ָכל־דָּ בָ ר ָצ ִר ְ
מד
יך ִל ְהיוֹ ת ָק ׁ ִשים וְ לֹא ְל ִה ָּכנַ ע ַל ָח ְפ ׁ ִשיםֶ ,א ָ ּלא ַל ֲ" ֹ
ַּב ּ ָפ ֶרץ"ִּ .ב ׁ ְשנַ ת תשל"ב נוֹ ַדע לוֹ ִּ ,כי ְּבבֵ ית־ ֵס ֶפר ְמ *ס ָּים ׁ ֶש ֶּנ ְח ׁ ַשב ִּכ ְמ ַח ֵּנ ְך ְלתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹת ,נִ ְמ ְסר ּו דְּ ָב ִרים ֲאסוּ ִרים ִּב ֵידי
י" ַ"ל־ ַהדָּ בָ ר ֳקבָ ל־ ַ"ם וְ ֵ" ָדה ,
ֶא ָחד ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ֶצוֶ ת ַההוֹ ָר ָאה .לֹא ִה ֵּסס ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה ,וּבְ ֵליל ׁ ַש ַּבת־ק ֶֹד ׁש ָ" ַמד ְו ִה ְת ִר ַ
ּו ָמ ָחה נִ ְמ ָרצוֹ ת ַ"ל־ ָּכ ְך ׁ ֶש ֵּבית ִחנּ ְ
וּך ַה ּ ִמ ְתיַ ּ ֵמר ְל ִה ָּק ֵרא ְּכמוֹ ָסד דָּ ִתיַ ,מ ְכנִ יס ֵ ּבין ְּכ ָת ָליו מוֹ ִרים ְמ ׁ *ש ָּק ִציםַ .הדְּ בָ ִר ים
יש ְּתלוּ נָ ה נֶ גְ דּ וֹ ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָט ָרהַ .ר ִ ּבי יְ הוּ ָדה *הזְ ַמן ַל ֲח ִק ָירה,
יש ַמ ֵהר ְל ָאזְ נָ יו ׁ ֶשל ְמנַ ֵהל ֵ ּבית־ ַה ֵּס ֶפרְ ,ו ַה ָּלה ִה ִ ּג ׁ
ִה ִ ּגיע ּו ִח ׁ
וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַּב ֵּק ׁש ָל ֵתת ֶה ְס ֵ ּב ִרים ִל ְד ָר ׁ ָשתוֹ ָ ,א ַמר ַלחוֹ ֵקרָּ " :ת ֵאר ְל ַ" ְצ ְמ ָך ׁ ֶש ַה ְמ ַפ ֵּקד ׁ ֶש ְּל ָך מוֹ ֶרה ְל ָך ַל ֲ" ׂשוֹ ת ּ ְפ *" ָ ּלה
ְמ *ס ֶּי ֶמתַ ,ו ֲאנִ י מוֹ ֶרה ְל ָך ַל ֲ" ׂשוֹ ת ְל ֵה ֶפ ְךְ .ל ִמי ִּת ׁ ְש ַמע? ְּבוַ דַּ אי ַל ּ ְמ ַפ ֵּקד ׁ ֶש ְּל ָך ,ו ְּב ֵכן דַּ ע ְל ָך ִּכי ַה ְמ ַפ ֵּקד ׁ ֶש ִּלי ה ּוא
ַה ָּק ָּב"ה ִּב ְכבוֹ דוֹ וּ ְב ַ" ְצמוֹ ְ ,והוּא ִצוָּ ה ָ" ַלי ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י רוֹ ֶאה דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאינוֹ ִל ְרצוֹ ן ה'ַ "ָ ,לי ִלזְ עֹק וְ ִל ְמחוֹ ת ַ"ל־ ָּכ ְך.
יוּכל ָא ָדם ָ ּבעוֹ ָלם ִל ְמנ ַֹ" אוֹ ִתי ִמ ֶ ּזהְ .ו ַ" ָּתה ֲ" ֵׂשה ִע ּ ִמי
וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ַח ָּיב ֲאנִ י ַל ֲ" ׂשוֹ ת ַמה ּ ׁ ֶשהוֹ ָרה ִלי ְמ ַפ ְּק ִדיָ ,ל ֵכן לֹא ַ
ִּכ ְרצוֹ נְ ָך"ַ .החוֹ ֵקר ִה ְת ּ ַפ ֵ"ם ֵמעֹז־ר ּוחוֹ ּ ,ו ִמ ֵהר ְל ׁ ַש ְח ְררוֹ ְל ַא ְל ַּתר.
ֵל ְיבּ
ֶל ִּוין

ַר ִּבי
טוֹ ְד ֶר ְס'ס
ִמ ַּי ִּק ֵירי
יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ םָ ,ה ָיה
ַצדִּ יק
יש
ִא ׁ
ַלה'
וְ ַק ַ ּנאי
ו ְּלתוֹ ָרתוֹ  .א ּו ָלם
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ִּכי
הוֹ ֵל ְך
ְּבנוֹ
ִל ׁ ְשמ ַֹ" דְּ ָר ׁשוֹ ת
דַּ ְר ׁ ָשנִ ים
ׁ ֶשל
ׁשוֹ נִ ים ׁ ֶש ָּתבְ עוּ
ַּב ּ ֶפ ֶרץ
מד
ַל ֲ" ֹ
מר ַ"ל חוֹ מוֹ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,יָ ַ"ץ לוֹ ׁ ֶש ּלֹא ְל ַב ֵּטל זְ ַמנּוֹ ִמ ִּל ּמוּ ד ַה ּתוֹ ָרהָּ .ת ַמ ּה ַה ֵ ּבן וְ ׁ ָש ַאל" :וַ ֲה ֵרי ַ ּגם ַא ָּתה נוֹ ֵהג
וְ ִל ׁ ְש ֹ
ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ַּק ָ ּנאוּ ת" ,וְ נַ ֲ"נָ הָ " :ה ָבה ְו ַא ְס ִּביר ְל ָךִ .אם ֶא ָחד לוֹ ֵמד ּתוֹ ָרה ַ"ל־ ְמנָ ת ׁ ֶש ְּי ׁ ַש ְ ּבחוּ ה ּו ׁ ֶש ִהנּוֹ ַל ְמ ָדןָ ,א ְמנָ ם ֵאין
ּתוֹ ָרתוֹ נְ ִק ָּיה ַל ֲחלו ִּטין ,א ּו ָלם ְל ָפחוֹ ת יֶ ׁש לוֹ ֵח ֶלק נִ ְכ ָּבד ִּב ְׂש ַכר ַה ִּל ּמוּ דָּ .כ ְך ַ ּגם ְ ּב ִמדַּ ת ַהצְּ ָד ָקהְ ,ו ִאם ֶא ָחד נוֹ ֵתן
ְצ ָד ָקה ִמ ּתוֹ ְך ַּת ֲא ַות־ ָּכבוֹ דֲ ,ה ֵרי ְ ּביָ דוֹ ְל ָפחוֹ ת ַמ ֲח ִצית ִמ ּ ְשׂ ַכר ַה ִּמ ְצ ָוהְ .ו ָכ ְך ַ ּגם ְּב ִמ ְצ ֹות נוֹ ָספוֹ ת ׁ ֶש ֵּי ׁש ָּב ֶהם ֵח ֶלק
'ש ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה' ַה ְמע ָֹרב ִעם ִ'ל ׁ ְש ָמ ּה' ,א ּו ָלם ֲ" ַדיִ ן נוֹ ַתר ֵח ֶלק ָ ּגדוֹ ל ַּב ִּמ ְצוָ ה .א ּו ָלם ׁשוֹ נֶ ה ַהדָּ בָ ר ְּב ַק ָּנאוּתֶ ׁ ,ש ֵּכן ַ ּגם ִאם
ֶׁ
י"ה
יחהִ .מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִאם יֶ ׁש ְּב ָך נְ גִ ָ
ַרק ִּת ׁ ְש ָ"ה ֲח ָל ִקים ִמ ֶּמ ָ ּנה ֵהם ְל ׁ ֵשם־ ׁ ָש ַמיִ םֲ ,ה ֵרי ׁ ֶש ַה ֵח ֶלק ָה ֲ"שִׂ ִירי הוּא ְ ּבגֶ ֶדר ְר ִצ ָ
וּכל ָל ֶל ֶכת ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ַּק ָּנאוּתַ ,רק ִאם
ילהּ .ת ַ
ָּכ ְל ׁ ֶש ִהי ְּב ַמ ֲ"שֵׂ י ַה ַּק ָּנאוּתֲ ,ה ֵרי זוֹ ַה ְל ָּבנַ ת ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ָא ָדם ִמ ִּי ְׂש ָר ֵאלָ ,ח ִל ָ
ַא ָּתה ְמ ַכ ֵּון ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּ ת ַרק ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם".

מ ְט ָ םָא ִבינ ּו ֵמת ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר

)כז ,ג(

ְ ּב ַט ֲ ֵמי זַ ְר ָקא -מ ַ ּנח ֶס ּ ֹגלְ ,ל ַר ֵּמז ְל ִד ְב ֵרי ַּת ְרגּ וּם יוֹ נָ ָתן
יאלֶ ׁ ,שצְּ ָל ְפ ָחד ָ שָׂ ה ַמ ֲ שֵׂ ה ּו ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם,
ֶ ּבן־ ִּ -ז ֵ
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמד ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו ַּכ ָּמה ְקדוֹ ׁ ָשה ִהיא ַה ּ ׁ ַש ָּבת וְ ַכ ָּמה
ָחמ ּור ִא ּסוּר ִח ּלוּ ָל ּה ,וְ ִאם־ ֵּכן זָ ַרק ְו ִה ְפ ִקיר ֶאת־ ַ ְצמוֹ
יעי
יתה ,וְ זֹאת ְּכ ֵדי ְל ָה ִביא ִל ְמנוּ ָחה ַּביּוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
ְל ִמ ָ
ֶאת ַ ם יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶשהוּא ַ ם ְסגּ ָ -לה) .מתורתו של רש"י(

יכם
ע ֵת ֶ
ְ ּב ׁ ָשב ֹ

)כח ,כו(

ִּב ְת ֵרי ַט ֲ ֵמי ַ ּב ֵּת ָבהִ ,ט ּ ְפ ָחא וְ ֶא ְתנַ ְח ָּתא יַ ַחדְ ,ו ַה ּ ִט ּ ְפ ָחא
ַּת ַחת ָה ַ יִ "ן ְל ַר ֵּמז ׁ ֶש ִהיא -מ ְפ ֶס ֶקת ָּב ּה וְ ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ׁ ֶש ַבע,
ְּכ ִפי ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ּ ְׁש ָל"ה ַה ָּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,ש ִהיא נוֹ ָט ִריקוֹ ן
ׁ ָש' -בעוֹ ת ִ ּב' ּכ ּו ִרים ֲ ' ֶצ ֶרתְ ,ו ֵהם ׁ ְשמוֹ ת ַה ַחג) .קול שלום(

יהם ַ#ל ּ ָפ ִרים
ו ִּמנְ ָח ָתם ְונִ ְס ֵּכ ֶ

)כט ,יח(

ישא ְּגדוֹ ָלה
ְ ּב ָק ְר ָּבנוֹ ת ַחג ַה ּ-ס ּכוֹ ת ,יֵ ׁש ַט ֲ ֵמי ּ ָפזֵ ר ּו ְת ִל ׁ ָ
ַ ל ַה ָּק ְר ָּבנוֹ ת ְ ּב ֵתבוֹ ת ֵא ּל ּו ְּב ָכל יְ ֵמי ַה ַחג ָה ֵחל ֵמ ַהיּוֹ ם
אשוֹ ן וְ ַהיּוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִמינִ יִ .מ ּ ְפנֵ י
ַה ּ ׁ ֵשנִ יְ ,ל ַמ ֵ ט ַהיּוֹ ם ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ּ-ס ּכוֹ ת הוּ א זְ ַמן שִׂ ְמ ָח ֵתנ ּוְ ,ו ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ֶׁש ֵאין
שִׂ ְמ ָחה ֶא ָ ּלא ְּב ָבשָׂ ר וְ יַ יִ ן ,וְ ָל ֵכן נִ ְר ַמז ָּכאן ׁ ֶש ָה ָא ָדם
ָצ ִר ְ
יך ְל ַפ ֵּזר ָממוֹ נוֹ ְו ִל ְתל ֹש %דְּ ַהיְ נ ּו ִל ׁ ְשחֹט וְ ֶל ֱא ֹכל ָמנָ ה
ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ְּבשַׂ ר־ ְּב ֵה ָמה ְּכ ֵדי ְל ַה ְרבּ וֹ ת שִׂ ְמ ָחה ,או ָּלם
אשוֹ ן ְּכ ָבר ַה ּ ִשׂ ְמ ָחה ְׁשרוּ יָ ה ִ ּב ְכנִ ַיסת ַה ַחג
ַּביּוֹ ם ָה ִר ׁ
ו ִּבנְ ִט ַילת ַא ְר ָּב ָ ה ִמינִ ים ִמן־ ַה ּתוֹ ָרהְ ,ו ֵכן ַּביּוֹ ם
ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י ׁ ֶשהוּ א ֶרגֶ ל ִּב ְפנֵ י ַ ְצמוֹ ְ ,ו ָל ֵכן ֵאין צ ֶֹר ְך
ישא ְ ּגדוֹ ָלה ָ ּב ֶהם) .נר תמיד(
ְּב ַה ְט ָ ַמת ַט ֲ ֵמי ּ ָפזֵ ר ו ְּת ִל ׁ ָ

מ ְד ָ ּג ׁשַ ל ַה ּ ָפסוּ ק "וְ ׁ ֵשם ַּבת־ ָא ׁ ֵשר שָׂ ַרח" ָּכ ַתב ָה ַר ְמ ַּב"ןִּ ,כי
אנְ ְקל ּוס ִּת ְר ֵ ּגם "וְ ׁ -שם ַּבת־ ִא ַּתת ָא ׁ ֵשר ָס ַרח"ֶ ׁ ,ש ּ ֶשׂ ַרחָהיְ ָתה ַּבת ֵא ֶׁשת ָא ֵׁשר ,וְ ָל ֵכן ִק ְּב ָלה נַ ֲח ָלה ִּכ ְבנוֹ ת
יה ל ֹא ָהי ּו ָּבנִ ים ,וְ ִאם ָהיְ ָתה ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל
ְצ ָל ְפ ָחד ִּכי ְל ָא ִב ָ
ָא ׁ ֵשר ל ֹא ָהיְ ָתה ְמ ַק ֶּב ֶלת נַ ֲח ָלהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָהי ּו לוֹ ַא ְר ָּב ָ ה
וּב ִרי ָ ה ,וְ ַרק ׁ ְשל ֹ ָש%ה ֵמ ֶהם
ָ ּבנִ ים יִ ְמנָ ה ְויִ ׁ ְשוָ ה ְויִ ׁ ְשוִ י ְ
ְמפ ָֹר ִטים ְ ּב ָפ ָר ׁ ָש ֵתנ ּו ְל ַמ ֵ ט יִ ְׁש ָוה ,וְ ָל ֵכן נֶ ֱא ַמר "וְ שֶׂ ַרח
ֲאח ָֹתם" ׁ ֶש ּל ֹא ָהיְ ָתה ַּבת ָא ֵׁשר ַמ ָּמ ׁשְּ .ב ֵפרו ּׁש ַה ּט ּור
ַ ל־ ַה ּתוֹ ָרה נִ ְד ָחה ּ ֵפרו ּׁש זֶ הֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ל ֹא נִ ְמנוּ ֶא ָּלא
יוֹ ְצ ֵאי יֶ ֶר ְך יַ ֲ קֹב ,אוּ ָלם ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר ָל ַמד ִמ ָּכאן
ִּב ׁ ְש ֵא ָלה ִה ְל ָכ ִתית ְלגַ ֵּבי ֲ ג ּונָ הּ ,ופוֹ ֵסק ׁ ֶש ְ ּל ִע ִּתים יָ כוֹ ל
ָא ָדם ְל ִה ְתיַ ֵחס ְל ֵבן ׁ ֶש ִּמ ְתגַ דֵּ ל ֶא ְצלוֹ ִּכ ְבנוֹ ַמ ָּמ ׁש.
מוּבאִּ ,כי ָא ׁ ֵשר נָ שָׂ א ֶאת ִעדּ וֹ ן נֶ ְכדַּ ת
ְּב ֵס ֶפר ַה ָ ּי ׁ ָשר ָ
יִ ׁ ְש ָמ ֵ אל ו ֵּמ ָתה ְּב ִלי־וָ ָלד ,וְ נָ שָׂ א ֶאת ֲהדוֹ ָרה ַּבת
יאל
ימ ֵאל ֶּבן־ ֵ ֶבר ֶּבן־ ׁ ֵשם ֶּבן־ ֹנ ַחֶ ׁ ,ש ָ ּי ְל ָדה ְל ַמ ְל ִּכ ֵ
ֲא ִב ָ
ֶּבן־ ֵ ָילם ֶּבן־ ׁ ֵשם ֶאת שָׂ ַרח ,וּ ְל ָא ׁ ֵשר יָ ְל ָדה ד' ָ ּבנִ ים.

ְמ -מ ָּלח

ְּביָ ָמיו ׁ ֶשל ַה" ְּ ִכ ַתב סוֹ ֵפר" ִמ ּ ְפ ֶרשְׂ בּ ו ְּרגֵ ,ה ֵח ּל ּו ׁש ּו ָ ִלים
ְל ַח ֵ ּבל ְ ּב ֶכ ֶרם יִ שְׂ ָר ֵאלּ ,ו ְב ִה ְתיַ ְּמ ָרם ְל ַק ֵ ּנא ֶאת ְּכבוֹ ָדן ׁ ֶשל
נְ ׁשוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ,דָּ ְר ׁש ּו ְל ַה ֲ נִ יק ָל ֶהן זְ -כיּוֹ ת ׁ ָשווֹ ת
ְּב ַהנְ ָהגַ ת ַהצִּ בּ וּרּ ,ו ְכ ָאז ֵּכן ַ ָּתה ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ָה ֵרפוֹ ְר ִמים
יהם ַה" ְּכ ַתב סוֹ ֵפר" ַּב ֲה ָל ָצה:
ְמ ָה ְר ֵסי ַהדָּ תָ .א ַמר ֲ ֵל ֶ
שה ַר ֵּבנוּ ַא ַחר ׁ ֶש ָּבא ּו ְל ָפנָ יו ְּבנוֹ ת
מֶ%
"ל ֹא ְל ִח ָ ּנם ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֹ
יש' ַ ל־ ָה ֵ ָדה,
ְצ ָל ְפ ָחד ִ
וּב ֵּק ׁש ֵמ ַה ָּק ָ ּב"ה יִ ְפקֹד ה' ִ'א ׁ
מ ֶש%ה ֶאת ְּבנוֹ ת ְצ ָל ְפ ָחד ׁ ֶש ֵהן ַח ְכ ַָמנִ ּיוֹ ת
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ֹ
וּב ֲ לוֹ ת־ ָל ׁשוֹ ןָ ,ח ׁ ַש ׁש ׁ ֶש ָּמא יַ ֲ ֶלה ַ ל־ ֵלב
וְ ַד ְר ׁ ָשנִ ּיוֹ ת ַ
יש
ְ ּבנֵ י ַהדּ וֹ ר ְל ַמנּ וֹ ָתן ְ ּב ַהנְ ָהגַ ת ַה ָּק ָהל ,וְ ָל ֵכן ִה ְד ִּג ׁ
יש ְול ֹא ִא ּ ׁ ָשה"...
יש ַ ל־ ָה ֵ ָדהִ ,א ׁ
ִ ּב ְת ִפ ָּלתוֹ יִ ְפקֹד ה' ִא ׁ

יהם",
יהם ַו ֲא ֶׁשר יָ בֹא ִל ְפנֵ ֶ
יש ַ ל־ ָה ֵ ָדהֲ ,א ֶׁשר־יֵ ֵצא ִל ְפנֵ ֶ
מ ֶש%ה ַר ֵ ּבנוּ ְל ַמנּ וֹ ת ַמנְ ִהיג ַ ל־יִ שְׂ ָר ֵאלָ ,א ַמר ַל ָ ּק ָ ּב"ה" :יִ ְפקֹד ה' ִא ׁ
ַּכ ֲא ֶׁשר ִ ּב ֵ ּק ׁש ֹ

ִּכי ַמנְ ִהיג ֵ ָדה ָצ ִר ְ
'א ׁ ֶשר רוּ ַח בּ וֹ ') .רבי אברהם מקנעהניטש(
יהם' ְּכ ֵדי ֶׁש ִ ּי ְל ְמדוּ ִמ ַּמ ֲ שָׂ יוַ ,א ְך ַ ּגם ְל ַכ ּסוֹ ת ְט ָפ ַחיִ ם ַ ּב ֲ נָ ָוה ֲ -
יך ְלגַ ּלוֹ ת ֶט ַפח ִמדַּ ְר ָ ּגתוֹ ֲ ' -א ֶׁשר־יֵ ֵצא ִל ְפנֵ ֶ
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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
כ"א תמוז תשע"ז
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פרשת פינחס
הפטרה" :דברי ירמיהו" -ירמיה א'

כניסה

יציאה

ר"ת

י"ם

19:11

20:23

21:17

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

ׁשת ִ
ּפ ָר ַ
עיֹון ַ
ׁש ָרנּות
ּפנ ָ
ָ
ׁשל ּפַ ְ
ְחס – ַר ֲ

"ּפִ ינְחָ ס ּבֶן אֶ לְ עָ זָר ּבֶן ַאהֲ ר ֹן הַ ּכ ֹהֵ ן הֵ ׁשִ יב אֶ ת חֲ מָ תִ י מֵ עַ ל ְּבנֵי יִׂשְ ָראֵ ל"
)במדבר כה ,יא(
הנה תחילת חטאו של זמרי בן סלוא נשיא
שבט שמעון מתואר בגמרא )סנהדרין פב(:
"הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלוא,
אמר לו" :הן דנין דיני נפשות ,ואתה יושב
ושותק?".
מה עשה? עמד וקיבץ עשרים וארבע אלף
מישראל! והלך אצל כזבי ,אמר לה" :הִ ּׁשָ מְ עִ י
ִלי!" .אמרה לו" :בת מלך אני ,וכן ציווה לי
אבי' :לא תשמעי ,אלא לגדול שבהם'.
אמר לה :אף הוא נשיא שבט הוא ,ולא עוד
אלא שהוא גדול ממשה רבינו ,שכן הוא שני
לבטן )שמעון( והוא שלישי לבטן )לוי(".
תפשה בבלוריתה ,והבאה אצל משה .אמר
לו" :בן עמרם! זו אסורה או מותרת? ואם
תאמר אסורה -בת יתרו מי התירו לך?".
והקשה הגאון רבי חיים זוננפלד זצ"ל :מדוע
היה צריך זמרי להכניס את מדינית לתוך
מחנה ישראל ולהגיע עמה עד משה רבינו
ולקנטרו בשאלות ,יכול היה לקחתה ,להיכן
שירצה ולחטוא בינו לבין עצמו ,מפני מה
הלך לריב עם משה ולחטוא בפרהסיה
לעין כל ,מה ביקש להרוויח בכך?
מבאר הרב על פי הגמרא בסנהדרין )קו(.
שעצתו של בלעם להחטיא את ישראל,
הייתה ,שיבואו בנות מדיין להחטיאם בגילוי
עריות ,ועל ידי זה יגרמו להם גם כן
לחטוא בעבודה זרה.
כמו שכתוב בסוף פרשת בלק "וַּיָחֶ ל הָ עָ ם

ת" א

19:29

20:21

21:14

חיפה

19:32

20:24

21:18

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

19:29

20:21

21:17

לאליהו ניזרי בן ימנה
וגלית בת מסודי

פניני עין חמד |

רפואה שלמה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס

ולילד אורי חיים בן שלי
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ִלזְנֹות אֶ ל ּבְנֹות מֹוָאב .ו ַּתִ קְ ֶראן ָ לָעָ ם ְלזִבְחֵ י
אֱ ֹלהֵ יהֶ ן ו ַּי ֹאכַל הָ עָ ם וַּיִׁשְ ּתַ חֲ וּו לֵאֹלהֵ יהֶ ן )במדבר
כה ,א-ב(" .פירש רש"י הקדוש -כשהיה בא

לחטוא עמה בגלוי עריות הייתה מבקשת
ממנו להשתחוות לעבודה זרה.
זאת אומרת ,על ידי עצתו של בלעם הרשע
חטאו ישראל לא רק בגלוי עריות אלא גם
כן בעבודה זרה.
אם כן זמרי הגיע במטרה "לשם שמים",
הצרה של הדור היא שישראל עוברים על
גילוי עריות ועבודה זרה והדבר נגרם על ידי
שהולכים לבתיהם של המיניות בסתר ,וכך
מוכרחים מלבד גילוי עריות לעבודה עבודה
זרה.
אמר זמרי :נציל את הדור על ידי רעיון של
פשרנות .דהיינו ,נוותר על איסור תורה
חמור כזנות ונתירו לכתחילה בשביל שלא
יעברו ישראל גם על איסור נוסף של עבודה
זרה.
זו הייתה קנאותו של פנחס ,בשום אופן אין
לוותר על שום דבר מהתורה .ולא
מתפשרים על קוצו של יו"ד ,לעולם אין
להתיר ולהתפשר על שום מצווה בתורה
ולתת לגיטימציה הלכתית ,כדי שלא יעברו
על מצווה אחרת ,על כל מצוות התורה יש
להילחם בקנאות ללא יוצא מן הכלל.
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 י'

ההלכות מוקדשות לעילוי נשמת משה בן גורג'יה ז"ל
מה דינו של המאכל כאשר ישראל בישל בכלי של גוי?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
סתם כלי גוים  -בחזקת אינם בני יומם .ולכן ,אם טעה ובישל בקדרה של גוי דבר היתר ,מותר בדיעבד .מקורות :שו"ע )יו"ד סימן
קכב ס"ו( .והוא עפ"י התוספות ע"ז )לח ע"ב( מטעם ספק ספיקא להיתר ,שמא לא נשתמש בו היום ,ואם תמצי לומר שנשתמש ,שמא נשתמש
בדבר שהוא פוגם ,או בדבר שאין בו טעם.

אבל אם ידע ,שאסור לבשל בקדרה של גוי ,ועבר במזיד ובישל בה דבר של היתר ,התבשיל אסור ,שקנסוהו חכמים על שעבר
על דבריהם ,ומכל מקום לאחרים מותר .מקורות :זבחי צדק )סימן קכב אות טו(.
מותר לקנות לכתחילה מן הגוי דבר ,שאין בו משום בישולי גויים ,אף שבישלוהו הגויים בכליהם .הערה :שכיוון שכבר נעשה על
ידי הגוי דינו בדיעבד .כן העלה הראש"ל בספרו הליכות עולם ח"ז )עמוד פא(.

צנִיעּות
ּכ ֹ ָ
ׁשל ְ
חּה ֶ
במה זוכה בת ישראל השומרת על צניעות  -זאת ניתן ללמוד מהסיפור המופלא הבא ,אותו סיפר בעל שו"ת 'מנחת אלעזר'
ממונקטש הגאון רבי חיים אלעזר שפירא והביאו בספרו דברי תורה .ומעשה שהיה  -כך היה:
עקב בניית נתיב חדש לרכבת המקומית ביישוב הוקליוע ,גזרה הממשלה לעקור קברים אחדים מבית הקברות היהודי
ולהעבירם למקום אחר .על אף שניסו היהודים למנוע את רוע הגזרה בכל כוחם -לא עלה בידיהם לשנות את נתיב הרכבת.
לפיכך ,נסעו לשם דייני בית הדין ורבנים חשובים וזקנים ,כדי להשגיח על התהליך של פינוי הקברים ,ואליהם הצטרף קהל
גדול.
המצבות ,שנועדו לעקירה ,חלקם היו עתיקות מאד ,בנות מאות שנים .לפתע נשמע רעש והמולה סביב קבר אחד .רבינו
באותה תקופה – היה עדיין נער צעיר ,בן שלוש-עשרה שנים ,גברה סקרנותו ,והוא נחפז לברר על מה ההתרגשות הגדולה
סביב אותו קבר.
כאשר הגיע למקום סמרו שערות ראשו .לפניו התגלה קבר מלפני יותר ממאה שנים ,והנפטר השוכן בו  -שלם ונקי כאילו
זה עתה הונח בתוכו .בעודו עומד נסער ונפעם לנוכח מראה עיניו ,הרהר בדעתו' :בזכות מה זכה הטמון פה לדרגה עליונה
ונשגבה כזו שמעטים זוכים לה בכל דור ,שגופו שלם אף לאחר מאה שנים .כנראה מדובר באחד מ-ל"ו הצדיקים הנסתרים
שהיה דבוק בבוראו כל ימיו"...
אך מה השתומם ,כשהחל לקרוא את הכתב שעל גבי המצבה ,שם הופיע שמה של אשה צדקנית ,המעוטרת בשבחים
מופלגים מאד ,בעיקר על צניעותה הגדולה ,שלמרות שהתעסקה בתפירה ,בצמר ופשתים ,הייתה צנועה וחסודה כל
ימיה ,גם בהליכותיה עם הקונות הרבות ששיחרו לפתחה ,לקנות את יצירותיה הצנועות אף הן ...בכבוד גדול הוציאו את
הנפטרת ,כרכוה בתכריכים לבנים חדשים ,והניחוה בארון כדי לקברה מחדש בכבוד.
וסיים הגאון הקדוש ממונקטש באומרו" :אי אפשר לתאר את קידוש ה' הגדול והנורא שגרם דבר זה ,ליהודים ולגויים גם
יחד ,לראות מהי ערכה של צניעות אצל צדקניות שבישראל".

ָרת ַ
הּכ ַ
ַ
הּטֹוב
המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל ,ביקש לישא אישה ,שתאפשר לו לשבת וללמוד את התורה הקדושה ללא מניעות .ואכן כך
היה ,זכה הוא לאישה שאפשרה לו ללמוד ,והם עברו יחד את התקופה הקשה של השואה )לא תקום פעמיים צרה( ,והגיעו
בחסדי שמיים לארץ ישראל ,ושם קיבל משרה כמשגיח בישיבת פונוביז'.
לאחר שקיבל משכורת ראשונה ,חשב כיצד יוכל להכיר טובה לאשתו על כל השנים .לבסוף הלך לחנות וקנה חפיסת שוקולד.
הוא נתן אותה לאשתו ואמר" :זה בשביל כל החיים שהיה לך מר ,תאכלי את השוקולד ,שקניתי לך ,ויהיה לך מתוק!" .על
אף שלכאורה מדובר בשקלים בודדים ,אבל עצם העובדה ,שהרגישה ,שהוא חש אותה וכואב את כאבה ויודע מה עובר
עליה ,היה זה עבורה מעין עולם הבא.
לִ ׁשְ אֵ לֹות ּבַהֲ לָ כָה
נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים ּפִ נְחָ סִ י
052ְּבטֵ ל' 052-6329144
)הנייד באישור ועדה רוחנית(

פניני עין חמד |

הַ קְ ָּדׁשַ ת הֶ עָ לֹון
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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מְ נּוי ִים
לְ ַקּבָלַ ת הֶ עָ לֹון חִ ּנָם ַ
ּבemail-
מִ ֵ
ידי ׁשָ בּועַ ׁ ,שְ לַ ח אֶ ת ּכְתֹובְתֶ ָך אֶ ל
PnineEH@gmail.com
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְ ָא ִ
ארלִ ין זצ"ל
כים  -הָ ַרב ׁשְ ֹלמ ֹה הַ ּלֵ וִי סֶ ַג"ל מִ ָק ְ
הרב שלמה הלוי סג"ל מקארלין זצ"ל הי"ד -נולד בעיירה טולצ'ין בשנת ה'ת"ק
) .(1739עוד בצעירותו נגלה כבעל ראש חריף ומידות מופלאות ויקרות ,ועד מהרה
התמנה לראש ישיבה .בעיר קארלין ביקש גביר לחפש בחור עילוי לבתו .כאשר רבינו
הגיע לקארלין ,נתגלתה למדנותו ,בעת שדרש את דרשתו הראשונה בביה"כ ,ומאז
נקרא בפי כל בשם 'רבי שלמה חריף' .לאחר שהפך לחסיד ,עסק במסירות נפש
בעבודת השי"ת והסתפק בלחם צר ומים לחץ ,או היה שרוי בתענית ,וכל עמלו היה
בתורה.
לאחר פטירתם של ר' אהרון מקארלין והמגיד ממזריטש ביקש לקבל את ר' מיכל
מזלאטשוב כרבי .אולם ,הלה גזר עליו להנהיג עדה וסירב לקבלו כתלמידו .לא השיב
פני איש ריקם ,והתפרסם כאיש קדוש ,פועל ישועות ובעל מופת .בעל רוח-הקודש.
אליהו הנביא היה נגלה אליו תדיר .נקרא בפי החסידים 'הבעל שם טוב הקטן'.
הרה"ק ה'צמח צדק' מליובאוויטש כתב על רבינו ש"הרעיש את העולם במופתיו".
בעל יראת שמים עצומה .תפילתו הייתה במסירות נפש עד כלות הכוחות.
גם במידת הצדקה לא ידע גבולות .לעצמו לא הניח מאומה ,אף בזמנים ,שביתו היה
ריק מכל ,פיזר לצדקה כל כסף ,שהגיע לידיו .אנשי לודמיר ביקשו שיגיע אליהם
אך הוא סירב .פעם באו אליו ב-ל"ג בעומר וחזרו על בקשתם ,הפעם שאל כיצד הוא
מנהגם בל"ג בעומר ,ענו לו ,שהילדים הולכים לשדה ויורים חיצים ,נענה הצדיק
ואמר" :אם מורים אצלכם בחיצים ,הנני רוצה לבוא אליכם" ,ולא הבינו את דבריו
התמוהים .בחודש תמוז ה'תקנ"ב ,כשניטשה מלחמה בין רוסיה לפולין ,התבטא על
עצמו ,שהוא מקבל עליו להיות כפרת כלל ישראל .ב-י"ז בתמוז ה'תקנ"ב ) ,(1792שחל בשבת פרשת בלק ,נכבשה העיר
ע"י הקוזקים) ,בליל שב"ק קודם הסתלקותו בטרם קידשו על היין ,יצא רבנו לחצרו ,שם בסמוך עמדה אורוות סוסים ,בשובו ,אמר ששמע
מהסוסים שאינם מבשרים טובות( .רבינו עמד בתפילה בדביקות רבה וציווה ,שלא יפסיקו אותו מדבקותו .נכדו נבהל מחייל
רוסי שנכנס והפסיק את רבינו מדבקותו .באותו רגע ירה בו החייל ברגלו ,וברגע זה הסתיימו היריות בעיר.
גם לאחר שנפצע ,לא הפסיק מתפילתו ולא הניח לטפל בו בשבת ,במשך מספר ימים סבל ייסורים קשים מדלקת חריפה.
רבי ישראל מרוז'ין זי"ע אמר עליו ,שהיה משיח בן יוסף ולכן נהרג .והקוזק שהרג אותו ,היה שמו ארמילוס .תלמידו
האדמו"ר ר' אשר מסטולין סיפר ,כי עם היוודע דבר פציעתו של רבינו ,בעת טבילתו נודע ,שכבר נגזרה הגזירה וניתנה
רשות למשחית או להרוג ולאבד עשרת אלפים יהודים ,או לקחת את רבינו .נפטר ב-כ"ב תמוז ה'תקנ"ב ) .(1792חי כ52-
שנים .ציונו בלאדמיר.
אביו :ר' מאיר )היה ידוע כלמדן גדול וירא שמים מרבים והשאיר אחריו חידושי תורה רבים( .אמו :מרת יוטא .מרבותיו :ר' אהרן
הגדול מקארלין ,ר' דב בער )המגיד ממזריטש( .מתלמידיו :האדמו"ר ר' אשר מסטולין ,האדמו"ר ר' אורי )השרף מסטרליסק(,
ר' מרדכי מלכאוויטש ,ר' משה מברוד ור' שלום מפרוביץ' .בניו :ר' דוב מטולצ'ין ור' משה מלודמיר .חתניו :ר' דוד משה ור'
ישראל חיים מלודמיר .מספריו• :שמע שלמה -דברי תורותיו ואמרותיו שלוקטו ע"י תלמידיו
"הרבי הגיע!" ,השמועה שר' שלמה מקארלין הגיע לעיירה אחת ברייסין ,עברה בשקט מפה לאוזן .אברכים חסידים התאספו בלאט כדי
לקבל את פניו .באותה עיירה הייתה יד המתנגדים תקיפה ,והאברכים חששו ,שדבר חסידותם ייוודע לרבים .רבינו הביע את רצונו לטבול
במקווה" .המים במקווה קרים" ,הודיע אברך אחד" .חממו אותה" ,ציווה רבנו .האברכים מיהרו לקיים את מצוותו ,הם חיממו מים ,ושפכו
לתוך המקווה .ניגשו וחיממו דוד נוסף של מים ,בעוד אחד האברכים נכנס אל המקווה כדי לבדוק ,אם התחממה מספיק.
אותה עת ,רתחו המים בדוד השני ,האברכים שלמעלה לא ראו את האיש שלמטה ,ו ...שפכו עליו את המים הרותחים .לחרדתם גילו,
שהאברך נכווה לגמרי ,ומיהרו להעלותו למעלה" .אהה!" ספקו כפיים .צר היה להם על חברם שנכווה קשות .ולא ידעו איך לטפל בו ,הסכנה
הייתה מוחשית .אברך צעיר ,אב למשפחה ,מוטל מיוסר בגלל טעות איומה!.
מיד נשלח שליח קל רגליים להודיע לרבנו על התקלה המחרידה .רבנו מיהר אל חדר המקווה ,והורה להשכיב מיד את האברך על ספסל.
לאחר מכן ביקש ,שיפשיטו את בגדיו .הכוויה הייתה איומה ,גם העור התקלף עם הבגדים ,אך רבינו הורה להמשיך בפעולה זו .לאחר מכן
שלח הרב את ידיו הקדושות והעבירן על גופו של האברך .בכל מקום ,שהעביר את ידיו ,התרפא העור לגמרי ,וחזר למצבו הקודם .כך
העביר רבינו את ידיו על כל הגוף ,והאברך קם על רגליו ,לבש את בגדיו ,והלך לביתו ,כאילו לא קרה דבר!
פעם יצא רבינו ביו"ט מבית-הכנסת לאחר התפילה ,ובעבר השני עבר איש אחד סגי נהור וביקש ממלוויו ,שיעבירו אותו לרבינו כדי לומר לו:
"גוט יום-טוב" .רבינו פנה אליו ואמר" :האם אתה מאמין ,שאם ירצה הקב"ה יוכל לפקוח את עיניך?" ,וענה בכל לבו ,שהוא מאמין .שאל אותו
שוב" :האם אתה מאמין באמת באמונה שלימה ,שאם הקב"ה ירצה ,יפקחו עיניך ותראה ככל אדם?" ,אז התפרץ וצעק" :רבי ,אני מאמין".
ומיד נפקחו עיניו.
כאשר ההלוויה הדוממת יצאה אל בית העלמין ,המוני יהודים ליוו את רבינו בדומיית אבל .באחת מכנסיות הנוצרים ,שעמדה על הדרך לבית
העלמין החלו מצלצלים בפעמונים ברעש גדול ,כאות שמחה לאיד ,על שנלקח מהיהודים עטרת ראשם ותפארתם .לתדהמת הכול התיישב
רבינו על המיטה )זאת כמובן לאחר פטירתו( ,וציווה על הכנסייה ,שתשקע באדמה .לא עברו שבועיים ימים ,ומבנה הכנסייה שקע כולו
באדמה .לימים ,העידו זקני העיר ,שאותו מקום הפך לתל עפר ,ומראשו בצבצה עוד ימים רבים כיפת המבנה המתועב ,ויהי לגל עד) .מתוך
חוברת 'חיינו' שעל־ידי פינסק קארלין(
פניני עין חמד |

646
פרשת פינחס | כ"א תמוז תשע"ז | גיליון 646

3/4

העֵ י ַ
מ ַ
ּׁש ִ
ני ִם
ירת ָ
זְכּות ְ
אין ביכולתנו לתאר ולשער מהי מעלתה העצומה של שמירת
העיניים וכיצד הבורא 'משלם על כך' .אין ספק כי מדובר
בניסיון לא קל ועל כן השכר הינו בהתאם .על כך סיפר הרב
יצחק לוי שליט"א" :היה זה לפני מספר שנים ,כאשר ישב מרן
הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ל"ע 'שבעה' על פטירתה של
רעייתו הצדקנית ,הרבנית מרגלית ע"ה".

מרן הרב עובדיה ראה את הפצרותיו השבות ונשנות של
ה'בבא אלעזר' וניסה שוב להתחמק מתשובה ולומר ,שזו רק
ברכת ה' .אך אז ר' אלעזר קם ממקומו ואמר" :כבוד הרב ,לא
אזוז מפה עד שתגלה לי איך זכית בבנים גדולי דור .תורה היא,
וללמוד אני צריך" .ושוב היה זה ,בזמן שישב מרן 'שבעה',
ולא היה לו לאן לברוח ולהתחמק.

"מטבע הדברים מכל רחבי הארץ והעולם הגיעו לנחם את
מרן הרב עובדיה .בין הנוכחים ניתן היה להבחין ברבנים
גדולים ,ראשי ישיבות ,ראש הממשלה ,חברי כנסת ואישי
ציבור רבים".

לאחר הפצרות רבות ולאחר שדחקו ה'בבא אלעזר' ללא כל
אפשרות להתחמק מתשובה אמר לו" :טוב ,אגלה לך את
האמת" .ואז שתק מרן הרב עובדיה מעט ,ולאחר מחשבה
עמוקה החל לספר:

"בין המנחמים הגיע המקובל הקדוש ,האדמו"ר ר' אלעזר
אבוחצירא זצ"ל ,המכונה ה'בבא אלעזר' מבאר שבע .ר'
אלעזר הקדוש ישב מול רבנו עובדיה ושמע ממנו על מעלתה
של הרבנית מרגלית ע"ה".

"לפני שנים רבות שימשתי כדיין בביה"ד ,ולפניי הגיעו זוגות
שביקשו להתגרש ל"ע .לעיתים הזוגות לא שמרו תורה ומצוות,
ועל כן לעיתים היו מגיעות הנשים בלבוש שאינו צנוע"" .הייתי
מנסה רבות לגשר בין בני הזוג בשעת הדין ,ומנסה לחפש
עצות ופתרונות ,כדי שישובו לחיות יחד ,במקום מתן גט".

"ואז ,ר' אלעזר הקדוש שאל את מרן הרב עובדיה" :יאמר לי
כבוד הרב ,בזכות מה זכיתם אתה ואשתך ע"ה ,שכל
בניכם תלמידי חכמים ,גדולים וצדיקים?".
ר' אלעזר המשיך והקשה" :בניכם משמשים כראשי ישיבות,
רבני ערים ומורי הוראה מפורסמים .כולם ללא יוצא מן
הכלל .מה הסיבה ,שזכיתם לכך? הרי לא סתם אדם זוכה
לכל זאת?".
רבינו ניסה להתחמק ואמר" :כך גזרה חוכמתו יתברך.
הקב"ה ישתבח שמו הוא זה ,שריחם עליי ונתן לי ילדים
כאלה .הכל זה ממנו".
אולם ה'בבא אלעזר' לא קיבל תשובה זו ,הוא השיב לרבינו
ואמר" :בוודאי שה' נתן ילדים שכאלה .אך הוא לא נתן זאת
סתם ,ברור ,שעשיתם משהו מיוחד ,שאינו מעשה דבר יום
ביומו של כל אדם ,ולכן זכיתם לילדים וחתנים שכאלה".
ואז המשיך ה'בבא אלעזר' ואמר" :אם תנסה לתלות זכות זו
בשל לימוד התורה שלך – הרי שישנם אלפי תלמידי חכמים
היושבים ועמלים בתורה ,אשר לא זכו לילדים גדולי תורה
כמוך!".
"ואם תרצה לומר שזכות זיכוי הרבים ,שאתה מזכה את עם
ישראל בשיעורי תורה ובכתיבת ספרים ,היא זו שעמדה לך –
הרי כבר רבנים גדולים מזכים את הרבים ללא הפסקה,
ולא זכו הם לילדים קדושים וגדולים כמוך? ...אם כן ,במה
זכיתם לבנים גדולי הדור?".

"לצורך כך ,הייתי צריך לדבר עִ ּמָ הֶ ם ולשוחח איתם פנים אל
פנים .וזה לא היה פשוט כלל וכלל ,מפני שחלק מהנשין לא היו
לבושות כפי שההלכה מחייבת ,ומצד שני הייתי חייב לדבר
איתם ולנסות להשלים ביניהם".
"ודע לך" ,הרים מרן את קולו ואמר" ,כי מעולם ,בכל שנות
כהונתי בבית הדין לא הרמתי את עיניי לראות מי האישה
עימה אני מדבר .תמיד דיברתי עמהם וניסיתי להשכין שלום
כשהעיניים שלי נעוצות בקרקע".
סיים מרן את דבריו לר' אלעזר הקדוש ואמר" :וכשהאדם
משתדל לשמור על העיניים ,שהוא ניסיון גדול וקשה עד
מאוד – הקב"ה משלם לו כהוגן .ברור לי שבזכות אותו קושי
בבית הדין במשך שנים ,זיכני ה' בבנים גדולי תורה".
מעין סיפור זה סיפרה הרבנית לאה תליט"א ,בת מרן) ,נישאה
לגאון ר' אהרון בוטול ,רב אזורי חבל מודיעין ומשמשת כמנהלת בית-
הספר 'צלילי נעם אורות' במבשרת( ,כי בילדותה רבינו היה חוזר

לביתו לאחר שהיה יושב בבית-הדין ,עם דפים בהם היו
שרטוטים.
פליאתה של בתו הייתה עצומה ,האם זה מה שעושים בבית-
הדין? אולם רבינו הסביר לה ,שהיות שאינו רוצה להתבונן
בנשים המופיעות שם ,לכן נאלץ הוא להרכין את ראשו ולצורך
כך כותב בדפים לבל חלילה ירים את ראשו מבלי משים.

אירוע למהדרין
אתה עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין -גלאט"?
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ .ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א )הנייד באישור ועדה רוחנית( 0526329144
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
אסתר בת בלה ע"ה
נעמי בת כתון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יפה בת רבקה ע"ה
שרה בת מורברי רחל ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

פניני עין חמד |

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

לע"נ

תנצב"ה
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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
איר 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 ,בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"לg.agedank@gmail.com :

לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום( .כה ,יב)
במדרש [רבה כא ,א] בדין הוא שיטול שכרו .ונ"ל הנה מיחס הקרא פנחס בן אלעזר בן
אהרן הכהן ,וכבר הרגיש רש"י וכתב שהיו קוראים לו בן פוטי זה שפטם אבי אמו עגלים
לע"ז ,לכן יחסו הקרא שהוא בן אהרן .ונ"ל הלא גם הם ידעו זה וגינו אותו במשפחת
אמו ,ומה פועל התיחסו אחר אביו .וי"ל דהנה מדת בני אברהם שהם רחמנים ,ומכ"ש
בני אהרן רודפי שלום אוהבים את הבריות ,ופנחס הראה כאן אכזריות גדול ,שעשה
מעשה ודקר איש ואשה יחד והמיתם .ולכן אמרו ראיתם בן פוטי זה וכו' ,שיען שהוא
בן פוטי יש בו מדות אכזריות ,כי מצד אביו היה לו להיות רחמן .ובאמת פנחס בוודאי
אחז במדת בני אברהם וזקינו אהרן ,אוהב שלום ואוהב את הבריות וזה היה בטבעו,
אבל עשה נגד טבעו והתחזק לעשות כזה לכבוד ה' ותורתו לקנאות קנאת ה' צבאות.
וכיון שפנחס באמת בא מזרעו של אהרן שהיו רודפי שלום ואוהבים הבריות ביותר
ומ"מ התחזק עצמו נגד טבעו לקנא קנאת ה' בדין ובראוי ששכר הרבה יטול .וזהו
שאמר ,פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ,שהוא מורגל להיות רחמן ולא אכזרי ,והוא
השיב את חמתי ,ומי שבטבעו הוא כעסן ורגזן אין חידוש אם פעם לכבוד ה' ינקום ג"כ
ויכעוס על עוברי עבירה ,אבל פנחס שאין זה בטבעו וקנא את קנאתי לכן אמור לו הנני
נותן לו את בריתי שלום ,ובדין הוא שיטול שכרו ,כי היה מתאמץ ומתחזק לכבוד ה' כל
(כתב סופר)
כך לעשות דבר שטבעו מתנגדת ,כנ"ל נכון.
פנחס הוא אליהו (ילקוט שמעוני ריש פנחס)
יש לומר מלתא בטעמא שפנחס נעשה אליהו וזכה לחיי עוה"ז כל כך עד אשר דורות
שנים עשר ראו עיניו דהנה אמרו בחגיגה (ה ,א) "ומי איכא איניש דאזיל בלא זמני? [וכי
יש אדם שמת קודם זמנו?] ומשני "אין [כן] ,כי הא דרב ביבי בר אביי הוי שכיח גבי'
מלאך המות א"ל לשלוחי' זיל אייתי לי מרים מגדלא שער נשיא [מלאך המות אמר
לשלוחו שיביא לו את נשמת מרים המקלעת שיער נשים] אזל אייתי לי' מרים מגדלא
דרדקי [הביא לו השליח את נשמת מרים המגדלת תינוקות] א"ל אנא מרים מגדלא
שער נשיא אמרי לך א"ל אי הכי אהדרה [שאל השליח :האחזירנה?] א"ל הואיל
ואייתיתה תיהוי במנינא וכו' [אמר לו מלאך המוות ,כיון שהבאת אותה כבר ,שתישאר
כאן] א"ל רב ביבי בר אביי וכו' סוף סוף שני' מאי עבדת להו [מה עושה אתה בשמים
בשנים אלו של מי שאינו משלים שנותיו] אמר :אי איכא צורבא מרבנן המעביר על
מדותיו מוסיפנא ליה" .והנה לא מצינו מי שהיה אוחז במדה הזאת להיות מעביר על
מדותיו יותר מפנחס ,כי ידוע שהכניס את עצמו בסכנה עצומה בעצם הריגתו של זמרי
שנתאספו כל שבט שמעון להרגו ,וביותר ,במה שהביו מבזין אותו ולא ענה דבר .ולכן,
מן הדין שיקבל כל אותם שנים של אותם שמתו במגיפה (שהרי מתו קודם זמנם) ,ואף
אם כל אחד מהעשרים וארבע אלף לא היה לו לחיות כי אם שנה אחת ,כבר יש לו
(מהר"ם שיק)
עשרים וארבע אלף שנות חיים.
לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום (כה ,יב)
במדרש רבה" :בדין שיטול שכרו".
יש להבין למה בדין הוא שיטול שכרו ,והרי כלל הוא בחז"ל ששכר מצוה בהאי עלמא
ליכא? מתרץ החתם סופר ,שהטעם ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא הוא מפני ש"שכר
מצוה מצוה" ,דהיינו שהצדיק שעובד ד' אינו מתאווה לשום שכר כלל רק מקוה מתי
יזכה שתגיע שוב מצוה זו לידו ,והנה כאן שהמצוה היתה שהרג בועל ארמית ודאי
שלא בקש פנחס שיבא עוד מצוה כזו לידו שיבעל נשיא בישראל ארמית ,א"כ בדין
(תורת משה לחת"ס)
הוא שיטול שכרו דשכר מצוה מצוה לא שייך כאן.
עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס (סוטה כב ,א)
מעשה שהיה בימי הרה"ק רבי פנחס בעל ההפלאה בפרנקפורט ,הגיע איזה חזן חדש
לעיר ,ביום מן הימים נודע לו ששכר משכורתו של הרב יותר גבוה ממשכורתו שלו ,בא
בדרישה אל ראשי הקהל שיש ליתן לו שכרו כמו הרב ,נענה אחד הגבאים למול
חוצפתו ,שעל כגון דא אפשר להמליץ" ,עושה מעשה "זמרי" (החזן שמזמר בקהל)
ומבקש שכר כ"פנחס""?...
בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני
(כו ,טו)
בספר מאור ושמש כתב לבאר פסוק זה בדרך רמז למצוות הצדקה' ,בני גד' מרמז
למצוות הצדקה כדאיתא בגמ' "ג' ד' גמול דלים" ובא הפסוק לעורר על ג' נקודות
בזהירות מצוות הצדקה ,האחד ,שיתננה בצנעה ובהסתר כדי שלא לבייש את העני,
המעלה הב' ליתנה בפנים מאירות ובשמחה "ולא ירע לבבך וגו'" ,והג' עוד יש בחז"ל
'נתון תתן לו' שיתן ויחזור ויתן.
וג' דברים אלו רמוזים בפסוק זה כך" ,בני גד" ר"ת ג'מול ד'לים" ,לצפון משפחת הצפוני"
היינו שיש ליתנה בהסתר ובצנעה לשון צפון" ,לחגי משפחת החגי" לשון חג ומועד
שיתנה בפנים שמחות" ,לשוני משפחת השוני" ,שיתן וישנה שוב ושוב.
(מאור ושמש)
לפוה משפחת הפוני (כו ,כג)
כתב בספר אור החיים הק'" :ומצאתי לחסידי ישראל שכתבו (רבינו יונה ,אבות) כי פה
של לומדי תורה דינו ככלי שרת אשר ישרתו בם בקודש ,כי אין קדושה כקדושת
התורה ,ולזה אסור לדבר בו אפילו דברי חול ,הגם שאין בהם דברים האסורים:

פרשת פנחס תשע"ז
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והוא מה שרמז במאמר לפוה ,שהוא פה העמל בתורה ,שבו שוכן חצי שמו יתברך,
משפחת הפוני פירוש צריך לפנות מפיו כל חוץ מהגות תורה ,ובזה נכללים חלק אחד
מהמ"ח מעלות ,שהם במיעוט שיחה ,במיעוט שחוק ,במיעוט תענוג ,וכדומה להם
שבענף המותרות:
ואומרו לישוב  -ירמוז שצריך להרבות בישיבה ,ולא דרך עראי ,גם צריך להתיישב בכל
פרט ופרט מהתורה עד שיעמוד על עיקרו כמצטרך בעומק הלכה ,כי הוא זה "עיקר
התורה" ובזה נכללים חלק אחד מהמ"ח מעלות שהם בישוב ,ומתיישב לבו בתלמודו,
שואל ומשיב ,המכוין את שמועתו וכו' ,גם מה שמנו שם ,שמיעת האוזן ,עריכת
שפתים ,בינת הלב וכו' ,וכדומה לזה שבענף הבנת השכליות:
ואומרו לשמרון משפחת השמרוני  -ירמוז לתוספת השמירה ,המתחייב עשות בן
תורה יתר על ההמון ,כאומרם ז"ל (יומא פו) היכי דמי חילול השם אמר רב כגון אנא אי
שקילנא בשרא וכו' ולא יהיבנא דמי לאלתר ,עד כאן:
מזה יקיש כמה צריך להשתמר בן תורה בכל פרטי המצות ,ואמרו ז"ל (חובת הלבבות
שער ז') כי חסידים הראשונים היו שומרים חמשים שערי היתר לבל יכשלו בשער
(אור החיים הק')
האיסור ,והוא אומרו לשמרון משפחת השמרוני:
ותקרבנה בנות צלפחד  ...למשפחת מנשה בן יוסף (כז ,א)
כתב רש"י" ,למה נאמר ,והלא כבר נאמר בן מנשה ,אלא לומר לך יוסף חיבב את הארץ
שנאמר והעליתם את עצמותי וכו' ובנותיו חבבו את הארץ שנאמר תנה לנו אחוזה"
לכאורה היינו מבינים ששבחו של אדם גדול יותר אם הוא משיג מעלה מכח עצמו ,ולא
בגלל שלמד מאבותיו ,ואילו כאן משמע ששבחן של בנות צלפחד היה בכך שחיבבו
את הארץ כיוסף זקנן ,רואים מכאן שעל פי דעת תורה שבח גדול יותר הוא לאדם
העושה מחמת שלומד מאבותיו מאשר מי שעושה מעצמו ,כיון שהעושה מעצמו
מסתפק בעצם עשיית המעשה ,וחש כאילו כבר יצא ידי חובה ,אך מי שלומד מאבותיו,
אינו מסתפק במעשה עצמו ,שכן חש הוא כמחוייב לעשותו ,על כן הוא מוסיף בו
חביבות יתירה והנאה מושלמת והרי זה מעשה מושלם יותר.
(רבי משה פינשטיין -מובא בטל"א)
אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח וגו' (כז ,ג)
שמעתי בשם הגאון הקדוש בעל מנחת חינוך זי"ע ,כשנתמנה לאבד"ק טארניפאל ,מיד
בסמוך אחרי התמנותו בא אליו איש אחד מתושבי עירו וסיפר לו איך הוא לחם בעדו
בעת הבחירה עד שזכה שהוציא הדבר לפועל שימנוהו לרב ,יען היו הרבה שונאים
ומתנגדים לדבר הזה וכיוצא ,והגאון בעל מנחת חינוך זצ"ל השיב לו יישר כח ,לאחזוקי
טיבותיה בעד אהבתו כראוי ,ואחרי זמן קצר בא האיש הזה לדון לפניו עם אחד ,ומיד
הכירו ואמר לא אשב בדינך ולא אזדקק אני לזה ,יען שספרת לי כי היית לוחם בעדי
שימנו אותי לאב"ד נגד המתנגדים לי בדבר הזה ,והרי זה כשוחד דברים מעיקרא,
(ואולי וכנראה היה זה כונת הבע"ד בתחלה לבא זמן מה מקודם לספר הגדולות
והנפלאות אשר עשה בעד הבחירה כנ"ל)
ואמר הגאון הנ"ל כעת נתיישב לי הכתובים בפרשת פנחס שבאו בנות צלפחד אל משה
רבינו ואמרו אליו (כז ,ג) "אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה'
בעדת קרח" ,ולכאורה קשה מה זה נפקא מינה אם היו בעדת קרח החולקים על משה
או לא ,הא כיון שמת מגיע לבניו ירושה ומה נ"מ במעשי האיש הנפטר בחיים חיותו
לענין ירושת בניו או בנותיו ,אלא כיון שאמרו למשה רבינו הדברים האלו שאבינו לא
היה מהחולקים ומנגדים עליך בעדת קרח שהיה להם מפלה ,ע"כ החשיב זה משה
רבינו לשוחד דברים ,ולא נזדקק לדינם עוד ,ע"כ נאמר שם ויקרב משה את משפטן
(דברי תורה  -מונקאטש)
לפני ה' עכ"ד הגאון הנ"ל .ודפח"ח.
ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף (כז ,א)
רש"י הקדוש שואל מדוע הוזכר ביחוסן של בנות צלפחד" :למשפות מנשה בן יוסף",
והרי כבר נאמר כי צלפחד היה "בן מנשה" ,ויודעים אנו כי מנשה היה בן יוסף .מתרץ
רש"י" :אלא לומר לך :יוסף חיבב את הארץ שנאמר "והעליתם את עצמותי" ,ובנותיו
חיבבו את הארץ ,שנאמר" :תנה לנו אחוזה".
יורשה נא לי לשאול שאלה :אני מבקש לקבל מגרש גדול בצפון תל אביב .מגרש ששוה
מליוני שקלים .שואלים אותי :מדוע אתה רוצה את המגרש הזה? ואני משיב :אני אוהב
את ארץ ישראל ,לכן אני רוצה מגרש .בודאי כולם יצחקו עלי ,וכי בגלל ארץ ישראל
אני רוצה את המגרש? אני רוצה מליונים...
כיצד אפשר ,אם כן ,להוכיח כי בנות צלפחד חבבו את הארץ מבקשתן" :תנה לנו
אחוזה" .היכן כתוב כאן שהן מחבבות את הארץ ,אולי הן רצו נחלה כדי שיהיה להן
רכוש ממוני?
אומר לכם תירוץ ,פלאי פלאים .הרי למנשה היו שני חלקים בירושת הארץ ,חלק אחד
בארץ ישראל וחלק נוסף בעבר הירדן ,אולם בנות צלפחד בקשו דוקא לקבל את חלקן
בארץ ישראל ,מכאן שהן חבבו את הארץ.
תירוץ נוסף לשאלה הזו ,אומר ה"אמרי אמת" .היה זה כאשר אמו ,הרעבעצין של
ה'שפת אמת' נסעה להבראה ,ועמה נסע בנה ה"אמרי אמת" .בדרך היא שמעה אותו
לומד פרשה זו עם רש"י ,והיא שאלה אותו את מה ששאלנו :היכן יש ראיה מבקשתן
לקבל נחלה  ,שהן מחבבות את הארץ.
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השיב לה ה'אמרי אמת' תירוץ מתוק מדבש :מי היה צלפחד? לדעה אחת היה זה
המקושש .מתי התרחשה פרשת המקושש? בשבת השניה לצאת בני ישראל מארץ
מצרים ,היינו בשנה הראשונה לאחר שיצאו ממצרים .ומתי בקשו בנות צלפחד לקבל
נחלה? בשנת הארבעים לפני כניסת בני ישראל לארץ .מדוע שתקו בנות צלפחד כל
השנים הללו? וכי לאביהן לא היה ירושה ממונית ,אותה הן בקשו לרשת? אם ,אכן,
בנות צלפחד רוצות כסף ,הן היו צריכות לבא למשה רבינו מיד לאחר מות אביהן,
ולבקש לרשת את כספו.
העובדה שהן המתינו ארבעים שנה ,מעידה שלא תאוות הממון היתה חפצן ולא לרשת
את ממון אביהן הן בקשו ,אלא רצונן היה לקבל נחלה בארץ ישראל ,מכיון שהן חיבבו
(יחי ראובן)
את הארץ.
ולא תהיה עדת ישראל כצאן אשר אין להם רועה (כז ,יז)
לכאורה קשה א .תלה דבר גדול בדבר קטן ,תלה ישראל ומנהיגם בצאן ורועה .ב .אומרו
אשר אין להם רועה דמשמע דדבר הנהוג הוא אצל צאן שלא יהיה להם רועה ,והלא
באמת אינו כן .ואמר הה"צ רבי יחזקאל ז"ל משינאווא דהענין בזה הוא ,דהנה זאת ידע
משרע"ה היטב שהקב"ה ימנה מנהיג על ישראל ,אבל ביקש שימנה הקב"ה מנהיג על
ישראל שלא יכוין כלל לטובת עצמו ,ולא יהיו ישראל כצאן אשר אין להם רועה פי' כמו
הצאן אשר יש להם רועה אבל הרועה אין מכוין לרעות את הצאן רק לרעות את עצמו
ולהנאתו ולטובתו ליהנות מחלבם ומגיזת עורם ומבשרם ולזה כוון משרע"ה במתק
שפתיו ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה ודפח"ח( .דברי יחזקאל  -החדש).

 מאוצרות המגידים 

צרור את המדינים והכיתם אותם כי צוררים הם לכם (כה ,יז)
כתוב במדרש תנחומא :מכאן אמרו חז"ל הבא להורגך השכם להורגו .ר' שמעון אומר
מנין אתה אומר שכל המחטיא את חבירו קשה מן ההורגו ,שההורגו בעוה"ז יש לו חלק
לעוה"ב ,והמחטיא הורגו בעוה"ז ולעוה"ב .שתי אומות קידמו את ישראל בחרב ושתים
בעבירה ,מצרים ואדומים בחרב וכו' ושתים בעבירה מואבים ועמונים ,על אלו שקדמו
בחרב נאמר לא תתעב אדומי וגו' לא תתעב מצרי (דברים כג) ,אבל אלו שקדמו אותן
בעבירה להחטיא את ישראל נאמר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי וגו',
ובעוה"ז לא יצאו ידיהם שנאמר צרור את המדינים וכו'
ממשיך המדרש :אתה מוצא במי שבא עמהם במדת הרחמים לסוף בא לידי בזיון,
מלחמות ,וצרות ,ומיהו? זה דוד ,שנאמר "ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש"
(שמואל ב ,י) א"ל הקב"ה :אתה תעבור על דברי שאני כתבתי "לא תדרוש שלומם
וטובתם" ואתה תעשה עמהם גמילות חסד "אל תהי צדיק הרבה" שלא יהא אדם
מוותר על התורה וזה שולח לנחם בני עמון ולעשות עמו חסד וטובה .לבסוף בא לידי
ביזיון ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את חצי זקנם וגו' ואח"כ לידי מלחמה עם ארם
נהרים ועם מלכי צובה ועם מלכי מעכה ועם בני עמון ארבע אומות ,וכתוב "וירא יואב
כי היתה אליו פני המלחמה מפנים ואחור" מי גרם לו? שבקש לעשות טובה עם מי
שאמר הקב"ה לא תדרוש שלומם
וטובתם ,לכן כתיב צרור את המדינים.
ללמדנו :הסוטה מצוות התורה אפילו למטרה נעלית נוחל רק הפסדים!
להלן מעשה נפלא המלמדנו בינה כי מקיום התורה אין מפסידים ,ואדרבה הסוטה -
מפסיד.
מסופר על הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל בהיותו רב ברוסיה ,התגורר בעירו יהודי
שהיה מלשין לקג"ב על יהודי העירה .והיו היהודים סובלים ממנו צרות צרורות ,יום
אחד חלה אותו מלשין ומת .טרם מותו השאיר מכתב לחברא קדישא ,ובו כתב ,היות
והוא מתחרט על מעשיו הרעים ומחפש כפרה על כל הצער שגרם ,חפץ הוא שיקברוהו
מחוץ לבית הקברות ,ועוד שיקברוהו קבורת חמור בניוול ובזיון  -ועי"כ יכופר לו
עוונותיו.
הלכו החברא קדישא לרבי משה שהיה רב העירה ,ושאלוהו כיצד לנהוג ,ענה להם,
ע"פ הדין  -אדם אינו בעל הבית על גופו ,מחמת כן אינו יכול לצוות מה יעשו עם גופו
לאחר מותו ,ולכן תנהגו כפי שההלכה מחייבת ותקברוהו ככל יהודי שמת.
התפלאו ואמרו :הרי היהודי התחנן במכתבו שינהגו בו כן ,על מנת שתהא לו כפרה על
עוונותיו ,ומדוע לא נרחם עליו וננהג עמו כן? השיב רבי משה :מתפקידנו לשמור ולקיים
מה שאומרת ההלכה ,ולא מה שהוא אומר ,ומתפקידי כרב בישראל לדאוג שאכן
ההלכה תבוצע כהלכתה ,ולכן אנחנו מחוייבים לקוברו כדת וכדין ,ולענין חטאיו
ועוונותיו ,בשמים כבר ידונו אותו על מעשיו הרעים .ואכן כדבריו עשו החברא קדישא.
חלפו מספר ימים והנה רואה שומר בית הקברות ,שהגיעו מטעם השלטונות לבדוק
את קברו של אותו מוסר מלשין ,הם פתחו את הקבר ובדקוהו ,לאחר שהייה קצרה
חזרו וסגרוהו .לפליאת השומר על מעשיהם ,השיבו שהם קבלו מכתב מאותו מלשין
טרם מותו ,שבו כתב  -היות והוא יודע שאנשי עירו שונאים אותו שהוא נאמן לשלטון
והלשין עליהם ,ודאי יקברוני בבזיון ,ולכן עליכם לבדוק אם אכן קברו אותי ככל בן
ישראל או כקבורת חמור .וכדבריו עשינו אך נוכחנו בטעותו.
שומר בית הקברות בתמימותו בא לבית הכנסת וסיפר את הדברים הללו לפני הקהל
הקדוש ,וראו כולם את זכותו של רבי משה זצ"ל שדיקדק בהלכה ללא סטיות ולא
התחשבות ברגשות ודעות אחרות ,שעל ידו ניצלו כולם מעונש כבד.
(אוצרות התורה)

מדוע הלכה ואין מורין כן?  -רבי שלום שבדרון זצ"ל
"הלכות קנאות" הן הלכות גדולות ועמוקות .נלמד.
"ויכפר על בני ישראל" שואל המדרש "וכי קרבן הקריב שנאמר כפרה?! אלא ללמדך
שכל השופך דמן של רשעים כאילו הקריב קרבן" ועליו נאמר "ישמע צדיק כי חזה נקם,
פעמיו ירחץ בדם הרשע".
"כי חזה נקם"  -נקמה .כידוע הנקמה היא מהמידות המגונות ביותר ,אבל כאן לא .פנחס
קיים בעצמו "תחת אשר קנא לאלוקיו" וזכה ל"ויכפר על בני ישראל".
כידוע ליודעין :מהותה של ה"קנאות" אינה בידים ,ברגלים ,קנאות אינה נערכת בזריקת
אבנים ,או בצעקות .קנאות הינה בלב :כאשר הלב מטהר ומתקדש ומקנה קנאת ה'
בלבד ,באותה שעה הוא יכול לקחת רומח בידו  -ולהרוג את זימרי בן סלוא.

ב

וכאן ט מון הסוד .מדוע הקנאות של פנחס ,מוגדרת כ"הלכה ואין מורין כן" מדוע "אין
מורין כן?" והרי זו מצוה גדולה כל כך עד שהיא כפרה על בני ישראל שאל הרבי ,והשיב:
כי במצות קנאות לא שייכת הוראה ופסק הלכה ,הרי קנאות היא מצות הלבבות וכיון
שאין אדם יודע מה בליבו של אדם ,כיצד יכול הרב להורות לאחרים "צא והרגו" ,רק
ה' חוקר לב ובוחן כליות הוא יודע עמקי הלב ,כך ,שההלכה נמסרה לקנאים עצמם
"קנאים פוגעים בו".
היינו מי שמידת האמת מתנוצצת בו ,בלבבו וכליותיו ,להיות מאוהבי ה' ושונא שקר
ורע ,עד כדי למסור את נפשו על כבוד שמים ,הוא יכול ליטול רומח ולהרוג את בועל
הארמית.
אבנים שנזרקו על אחרים
שמעו נא .דברי מדרש עמוקים שנבארם פלאי פלאים .ונקדים.
בני אדם ,בדרך כלל ,מחפשים לבנות את עצמם  -לעלות ולהתעלות ,משקיעים
מאמצים ויגיעה  -להתקדם בעבודת ה' לפי תכונותיהם .יש הזוכה ללמוד ,או ללמד,
ישנם בעלי חסד וגם אנשי עבודה ,יראה ,תפילה וכהנה  -כל איש לפי חלקו שה' נתן
לו.
אך לפעמים ,אפשר למצוא אנשים מסוג אחר .ליבם חם לדברים שבקדושה ,אלא
שקשה להם עם עצמם ,אינם מתקדמים בעבודת ה' האישית ,הפרטית .ומאחר ועם
עצמם קשה להם ,כתחליף ,החליטו להתמודד עם אחרים  -לעמול על תיקונו של
הזולת ...הבנו? לדאוג לעבודת ה' של אחרים.
אותם יהודים ,מגלים מהר מאד נפילות של יהודים ,לומדים היטב את חטאיהם של
אנשים אחרים ,ומה עושים? מתחילים בפרסום מודעות מחאה (יש מעשר געלט ,כספי
צדקה )...וה'קנאות' מתחילה בכל עוז  -לקנא לכבוד ה'! הם מפנים את יראת השמים
שלהם לכתובת אחרת (לא כלפי עצמם אלא כלפי אחרים) זועקים ,משמיצים את
החוטאים ,רומסים אותם .ובדרך כלל ,גם עושים שטייגן במצוות המחאה ,מחדשים
הידורים והידורי הידורים במצוות הקנאות וקוראים  -מי לה' אלי! קנא קנאתי לה'...
אתם יודעים ,פעם שאלתי פלוני למה אתה מדבר על אלמוני בהשפלה כל כך ומדוע
ביזית אותו ברבים ,האם שאלת מורה הוראה? האם כל כך פשוט בעינך כי מותר לרמוס
את כבודו עד כדי כך בלי הוראת חכם?
מה השיב לי?
"א' מצוה א'הם בגראב'ן" = וכי רק מותר ,הרי מצוה לרומסו ולקוברו אחת ולתמיד!"
הבנתם? מצוה לקבור את השני ...גמרנו .הבנתי שאין על מה לדבר עימו  -הוא עוסק
במצוה (וגם ,פטור ממצוות אחרות כדין עוסק במצוה הפטור מן המצוה).
שמעו .על הפסוק "הן כולכם קודחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכם ובזיקות
ביערתם" המדרש מבאר במשל למה הדבר דומה ,לאותם אנשים שגרמו לעצמם את
הבעיה ומתלוננים על הקב"ה והנמשל הוא כך כלשון חז"ל" :לעתיד לבא הרשעים
נידונין לגיהנם והן מתרעמין על הקדוש ברוך הוא הרי שהיינו מצפין לישועתו של
הקב"ה וכך יהיה עלינו ,אומר להם הקב"ה בעולם שהייתם בו לא בעלי מחלוקת ולשון
הרע וכל רעות הייתם? ולא בעלי מריבות וחמסים אתם הייתם? הדא הוא דכתיב
(ישעיה נ) הן כולכם קודחי אש מאזרי זיקות לפיכך אתם הולכים באור אשכם ובזיקות
בערתם ,ושמא תאמרו מידי היתה זאת לכם? לאו! אלא אתם עשיתם אתם לעצמכם
לפיכך למעצבה תשכבון מידכם היתה זאת לכם"
אפשר להבחין כי מוזכרים כאן רשעים שלהם עבירות של בין אדם לחברו ,משמע כי
המדובר בסוג בני אדם שבשאר חלקי התורה אינם רשעים ,רשעותם מצוינת רק
במחלוקת ,לשון הרע ,מריבות וחמסים .הם אינם מזלזלים חלילה בתורה ,אינם קלי
דעת לכל דבר שבקדושה ,אדרבה בטוחים הם בצדקותם ,כי הרי מתרעמים על הקב"ה
מדוע לא הגיע להם שכר ככולם ,הרי קיימו מצוות ופעלו נצורות ,אך משום מה ,עם
הצדקות הגיעו רחמנא ליצלן עד לגהינום ,במקום לדפוק על שערי גן עדן דפקו על עברי
פי שחת בגלל עבירות מסוימות בבין אדם לחברו .והדבר הוא פלא .בעלי ריב ומדון
גדולים ,ועם כל זאת לא נכשלים בחטאים אחרים  -וכי אין להם יצר הרע לעבירות
אחרות?! במה עסקינן? התשובה ,בדרך דרוש:
אלו האנשים ,טועים בדרכם ,בסך הכל טועים .ועל ידי טעות זו נאבדים מן העולם ה'
ישמור ויציל .תוהים ותועים! באיזו טעות? שהוזכרה לעיל :הם זרקו אבנים על אחרים.
קדחו אש מחלוקת רק כלפי אחרים ,במקום על עצמם.
נסביר את דברי חז"ל .המלך אמר שכל אחד יכין לעצמו כסא ,וכסא לעולם הבא לא
בונים מעצים ,כסא לעולם הבא  -בונים מעצמיותו של האדם .המהדרין הללו  -בלתקן
את אחרים ,הביאו אבנים ,אלו אבנים שזרקו על אחרים ,הם בטוחים כי אבנים אלו יהיו
להם ככסא מהודר לעולם הבא .אך אינם יודעים כי הכסא אמור להיות מאבנים שאדם
בנה את עצמו  -לא מאבנים שנזרקו על אחרים .ואז ה' מגלה להם את פנימיותם כי לא
קנאה לכבוד ה' בערה בהם ,אלא מחלוקת לשון הרע ומריבות בערה בקרבם "הן כולכם
קודחי אש מזרי זיקות" שבו נא על אותם האבנים "לכו באור אשכם ובזיקות בערתם"
קדחתם אש ,חיפשתם מחלוקת מתחת לאדמה ,שם תשכבו ...בגיהנום .עמוק.
רבותי .היו קנאים שביום שעשו מעשי קנאות התענו מבוקר עד ערב ,היו ששפכו ליבם
בתפילה כי יכנסו ויצאו בשלום ,רבי חיים לייב מסטוויסק היה קנאי גדול והרב לאפיאן
אמר כי הוא צם תמיד ביום בו ערך קנאות.
"אין בין גן עדן של קנאים פוגעים בו ,לגיהנום של שפיכות דמים אלא טפח בלבד!",
היה אומר הרבי שלי באוזנינו ,כי כל מה שחסר במחשבת קדש לה' מתמלא במקומו
בלב  -אכזריות של השני ,חלילה.
לזכות לקנאות אמיתית היא מן העבודות הקשות שבמקדש( .לפעמים ישנו גדול
המדריך את האדם :כאן מותר לך לפעול גם אם אינך נקי בעצמך ,פעולה זו מחובתך
לעשותה גם אם אינך פנחס ,ואז אפשר להיכנס ולצאת בשלום).
(להגיד)
וה' יושיענו שלא ניפול בגיהנום של "קודחי אש".

וכי אפשר להתפשר?!
מה לימד אותנו פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן.
אתם יודעים כי "פנחס זה אליהו" .אליהו הנביא היה בתקופה קשה ,בימים העכורים
כאשר איזבל הרגה את נביאי ה' " -ואוותר אני לבדי" (מלכים א' פי"ט) .תקופה קשה
ואיומה עד כדי  -שאליהו הנביא היה צריך להתחבא כדי שלא יהרגו אותו[ .אחאב קרא
לו לאליהו הנביא  -עוכר ישראל].

משמעות המילים" :כצאן אשר אין להם רועה" ,היא שהרועה דואג לצאן! הוא לא דואג
לעצמו! וכך גם מבקש משה ,שהמנהיג יהיה מנהיג שדואג לכלל ישראל ולא
לאינטרסים של עצמו.
בכל הדורות זכה עם ישראל למנהיגים אמיתיים כאלה.
ה"נודע ביהודה" היה שומע את צרותיהם של האנשים שהיו פוקדים את חדרו מידי
יום ושופכים לפניו את מרירותם .אך לאחר שעזבו את החדר היה פורץ בבכי מר .ליבו
לא עמד לו להכיל את את סבלם של צאן מרעיתו .כך נראה מנהיג אמיתי.
ה"בית הלוי" היה באמצע שיעור בישיבת וולוז'ין ,כשלפתע נכנס לחדר יהודי לא מוכר.
חזותו מוכיחה עליו שהוא מפשוטי העם ,בור ועם הארץ .בידו החזיק את בנו הקטן.
אמר היהודי" :כל הילדים שלי בורים ועמי ארצות ,אינם יודעים קרוא וכתוב ,חוץ
מהילד הזה .הכנסתי אותו לחיידר .כעת אני רוצה שהרב'ה יבחן אותו ויראה אם הוא
באמת יודע".
התלמידים נעצו את מבטם באורח הבלתי קרוא; זאת לא התנהגות! אי אפשר להיכנס
בלי רשות לחדר השיעורים ולהפריע באמצע השיעור!...
אך ה"בית הלוי" ראה את הדברים אחרת .הוא קרא לאותו אדם ואמר לו בנחת" :בוא,
תשב בבקשה" .הוא הושיב את הילד על ידו ,וליטף אותו בחום" .למדת חומש?"
 "כן". "איזה חומש למדת?" "ויקרא" .ה"בית הלוי" מתחיל לשאול אותו :מה הפשט בפסוק הזה ,ומה הפשטבפסוק ההוא .והילד עונה ,משיב מה שמשיב ,עד היכן שידיעתו משגת.
ואז פונה ה"בית הלוי" לאבא" :אשרי בנך! אשרי יולדתו! מחלקך יהיה חלקי ומגורלך
יהיה גורלי! הלואי שאזכה שיאמרו על בני מה שאומרים על הבן הזה!"
שמע האב את דברי ה"בית הלוי" ,ופרץ בבכי של שמחה והתרגשות .אם 'הרבי הגדול'
בחן את הבן שלו ושיבח אותו בשבחים נדירים כל כך ,בודאי הבן שלו עילוי גדול .ברוך
ה' שזכה לכך!
אבל התלמידים ,כמובן ,לא כל כך התלהבו מדברי ה'בית הלוי' ...דבריו היו משונים
בעיניהם .הם פנו אל רבם ושאלו אותו לפשר הדברים.
הסביר להם" :הבן הזה ,שיודע קצת חומש ,הוא תלמיד חכם יותר מאביו ...אני מאחל
לעצמי שגם אני אזכה לבן שיאמרו עליו שהוא תלמיד חכם יותר מאביו"...
אלו מנהיגים אמיתיים .יודעים להלך נגד רוחו של כל אדם( .יחי ראובן)

ששה ניסים נעשו לפנחס (סנהדרין פב ,א) אילו היה זמרי נשמט ,או מזעיק את בני
שבטו ,ואלמלא הוסחה דעתם על ידי המגיפה ,עלולים היו להרגו .והציג את זמרי וכזבי
משופדים ברומח להראות שבדין הרגם ,והוגבה המשקוף כדי שלא ישפיל הרומח
וישמטם.
ואיך סמך על סדרת ניסים?!
ואין זו שאלה .כי בענין זמרי נאמר" :קנאים פוגעים בו" (שם) וקנאים פועלים בלי
חישובים של סיכוי וסיכון .ליבם חם .ופועלים ,וה' מצליחם!
וכך מצינו בא ברהם אבינו ,שהוזעק על ידי עוג להציל את לוט שנלקח בשבי" ,והתכוון
שיהרג אברהם וישא שרה (רש"י בראשית יד ,יג).
תמוה :צבא מלכים מנה שני מליון ושש מאות אלף חיילים מלומדי מלחמה (שם צה,
ב) .לרשות אברהם עמדו שלש מאות ושמונה עשרה תלמידים ,ששקדו על התורה.
כשבקשם להצטרף אליו ,הוריקו פניהם מפחד (נדרים לב ,א) .בסופו של דבר ניצח
בניסים מופלאים .כיצד איפוא סבר עוג שאברהם יצא למלחמה אבודה מראש?
והלא צבא המלכים הלך ודרס ורמס את כל הנקרה בדרכו" :ויכו את רפאים [ענקי
הקדם ,שהרואה אותם ידיו מתרפות (רש"י דברים ב)] בעשתרות קרנים ,ואת הזוזים
בהם ,ואת האימים ["עם גדול ורב ורם כענקים" (שם)] בשוה קריתים ,ואת החורי
בהררם שעיר ,ויכו את כל שדה העמלקי ,וגם את האמורי ["אשר כגובה ארזים גבהו,
חסון הוא כאלונים (עמוס ,ב)] היושב בחצצון תמר" (בראשית יד ,ה) .ואחר כך גברו על
צבאות חמשת הערים ,שבו את שבים וחזרו עטויי נצחון –
איזה סיכוי היה לאברהם אבינו לגבור עליהם?!
אומר המדרש (ב"ר מב ,ח) :אמר עוג ,אברהם זה קוניון הוא [קנאי ונוקם ("מתנות
כהונה")] ,ועכשיו אני אומר לו נשבה בן אחיך והוא יוצא למלחמה ונהרג ,ואני נוטל את
אשתו.
בדברים הנוגעים אל הלב והנשמה ,אין מחשבים חישובים קרים!
אילו היה משה רבינו מחשב חישובים קרים ,לא היה הורג את המצרי ומסכן מעמדו
בבית פרעה ונאלץ לגלות מארצו .מנסה היה לעזור לאחיו בסתר ,בהשפעתו מתוך
הארמון ,ולא יוצא אל אחיו ונותן כתיפיו ומסייע לכל אחד ואחד (שמות רבה א ,כז).
אבל אילו היה נשאר בארמון ,לא היה נבחר להיות גואלם של ישראל ומנחיל התורה!
זהו ששאלו בגמרא (ברכות כ ,א) מדוע נעשו ניסים לדורות הראשונים .וענו ,משום
שמסרו נפשם על קדושת השם .והביאו כדוגמה את רב אדא בר אהבה [שנעשו לו
ניסים מופלאים (תענית כ ,ב)] שראה אשה עטויה בבגד אדום שאינו צנוע וקרעו.
הוברר שהיתה נכרית ותבעתו לדין והוצרךלשלם לה ארבע מאות זוז .ומה עניינו
למסירות נפש ,שהביאוהו כראיה לראשונים שמסרו את נפשם על קדושת השם .אלא
שלא חקר ודרש בתחילה ,קם לקרוע כי יחם לבבו ,בבחינת "קנאים פוגעים בו" ,זו צורת
מעשים של מסירות נפש.
הרב ש"ך זצ"ל סיפר לי ,שכאשר חפשו השוטרים הרוסיים אחר ילדי ישראל לקחתם
לצבא בעת גזירת הקנטוניסטים הידועה לשמצה ,כינס המלמד רבי דוד ברלינר את
תלמידיו למרתף נסתר ולמדו שם עד יעבור זעם ,והשוטרים ישלימו את מכסת
המגויסים.
עבר שוטר ,ושמע קול לימוד .נכנס ,וחשף את המחבוא .תפס נער ,והחל לגוררו .קם
המלמד וסטר לשוטר –
אין לנו מושג מה היתה המשמעות ,לסטור לשוטר הממלא תפקידו למען הצאר וצבאו!
הדבר גבל במרידה במלכות! להפתעת הכל שמט השוטר ההמום את טרפו מידו ויצא
מן המרתף .רבי דוד המשיך ללמד ,כאילו לא ארע דבר.
שאלו רב העיר ,הגאון בעל "בית הלוי" זצ"ל" :איך העזת לסטור לשוטר?!"

בסופו של דבר ,הרעב הציק לאחאב והוא נכנע מעט ,והסכים לדבר עם אליהו.
ואז ,לבקשת אליהו נאספו כל עם ישראל להר הכרמל .קרא אליהו ואמר להם" :עד
מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים  -אם ה' הוא האלוקים לכו אחריו ,ואם הבעל לכו
לבעל" ,כלומר? אל תרמו את עצמכם לחיות בחצי חצי ...אם רצונכם לעבוד את הבעל
תלכו ,ואם רצונכם להיות עבדים לה' תפרדו לגמרי מן האלילים .לקפוץ גם כאן וגם
כאן ,זו דרך בלתי אפשרית.
האדם מטבעו מחפש פשרות .רצונו להיות גם יהודי וגם גוי ,ללכת לבית הכנסת וגם
לראות טלויזיה.
האסון הכי גדול ,כאשר מתחיל לחפש פשרות .ואתם כבני תורה ,יודעים היטב מה
התוצאות .אם מתחילים בפשרה קטנה מהר מאד מגיעים לפשרה גדולה...
שיכור שהחל עם פשרות
בנובהרדוק היה שיכור שדברו על ליבו להפסיק משתיה מרובה אך לא יכול היה
להפסיק .החליטו לבקש ממנו "רק תבטיח לנו כי לא תשתה לבד ,אלא עם עוד אחד".
(הם ביקש ו באופן כזה ,כיון שחברותא לשתיה לא מזדמן כל פעם ,כך ,ימעט בשתיית
היין) .הסכים והבטיח.
נו ,הוא ישב וחכה ולא ראה לפניו  -חברותא לשתיה .התחיל לעשות פשרות ולהתקרב
ליין "להוריד את הבקבוק מותר ,רק לשתות אסור" חשב לעצמו .ואכן ,הוריד את
הבקבוק מהארון הניחו לידו.
" להכין שתי כוסות מותר בכדי שכאשר החברותא יבוא יהיה הכל מוכן" ,כך עשה .ישב
קרוב ליין ולכוסות ותאוותו בערה בו.
"לשפוך לתוך הכוסות גם מותר ,על זה הרי לא הבטחתי" .התקרב עוד אל היין.
פתאום נפל זבוב לתוך אחת הכוסות" ,לחיים! לחיים! יש עוד אחד "...לא אמרו עוד "בן
אדם" ,הבטחתי על "עוד אחד"  -ויש כאן .והחל שותה במהירות "הרי אמרו שמותר
בשנים"...
עד כדי כך האדם יכול עם שכל עקום לחפש עצות ,להשיג דרכים והוא נופל ונחבל.
וכשתדבר איתו הוא בטוח כי הוא בסדר" .האם אתה יכול להגיד לי מה לא בסדר?!"
לא מבין.
וכי זמרי בא סתם?! לא! היתה לו שיטה שלמה של פשרות ,אי אפשר להיות קיצוני.
ואת ה'אי אפשר' הזה בא פנחס וסתר "בקנאו את קינאתי לכן הנני נותן לו את בריתי
שלום ברית כהונת עולם" ונאמר "שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו" .ממי
אפשר לדרוש חינוך? מזה שהוא כהן משרת לפני ה' מלאך "כי מלאך ה' צבקות הוא"
כי מלאך אין לו פשרות.
שמאל שהוא ימין...
אחד בא ושאלני" :כיצד אני יכול לשמוע לרב גם כאשר אומר על שמאל שהוא ימין?
למשל ,כאשר אני יודע ששם צד מזרח והוא יגיד לי ששם זה מערב ,וכי אפשר לקבל
מימרא כזו ,וכן על ימין שהוא שמאל?!
אמרתי לו" :אני רואה שאינך מבין את הפשט ,לא כתוב אפילו שיאמר לך על מזרח
שהוא מערב ,אלא על ימין שהוא שמאל .תחשוב ,כאשר אתה עומד מול אדם,
השמאל שלך הוא הימין שלו ...כלומר הבעיה שלך כי אינכם עומדים באותו צד בכלל,
נכון שבצד שלך זה ימין ,אבל מעבר השני של המתרס זה שמאל ...עליך להבין כי אינך
עומד טוב ,אם היית עומד עמו ,היית גם רואה כי הימין שלך הוא השמאל ,נכון.
אדם הולך בהשקפות שלו וממילא מחשבותיו בצד ההפוך ,הרב יודע זאת ,ומורה לו
הוראה הפוכה ועליו לקבלה ,להפוך את עצמו שהשמאל שלו יהיה במקום הנכון.
בקיצור ,ראשית כל ,תעמוד נכון"...
וזה נושא שני שלימד אותנו אליהו  -פנחס.
כיצד נופלים .ואיך קורים אסונות לבני אדם?  -כאשר הם מתחילים לפסוע לפי השכל
הפרטי ,ולא מקיימים את דברי התורה "ועשית ככל אשר יורוך אפילו יאמר לך  -על
ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין".
"אמונת חכמים" .דורשים מבן תורה שיהיה מסור לגמרי לתורה ,מסור למחנכים ,מסור
למה שאומרים לו .בן תורה צריך להיות מסור למי שמחנכו ומנהיגו ,ואת השכל שלו
הוא צריך לבטל" ,בטל רצונך מפני רצונו".
בדורות הקודמים ראינו מי הצליח ,אלו שעזבו את שכלם הפרטי ,כפי שחז"ל אומרים:
"אדם ובהמה תושיע ה'  -אלו בני אדם שערומים מדעת ומשימים את עצמם כבהמה
לפני הקב"ה"  -אני לא מבין כלום ,אם התורה אומרת" ,נעשה ונשמע" זה הסוד
שמלאכי השרת משרתים בו" .מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו" היינו
ללא חכמות וחשבונות( .כי לא הוא עושה את החשבונות ,אלא הנגיעות שלו ,התאוות
שלו )...ובעשיית החשבונות יראה בסוף כי הוא אבוד ,אך יהיה כבר מאוחר.
כל אחד יתחזק ויעשה את כל המאמצים ,ונזכור הקב"ה מתחשב בקשיים "טוב אחד
בצער ממאה שלא בצער"" .אנו עמלים ומקבלים שכר" ,כלומר אנו מקבלים שכר גם
(להגיד)
בשביל העמל עצמו ולא רק בעקבות התוצאה .אכי"ר.

ולא תהיה עדת ה' כרועה אשר אין להם רעה (כז טז -יז)
שמעתי מרבי שלום זצ"ל שהקשה :מדוע משה אומר "כצאן אשר אין להם רועה" ולא
אומר ביתר פשטות "כצאן בלי רועה"?
רבי שלום אומר על כך הסבר נפלא :יש רועים ויש רועים...
יש רועים שכל מטרתם וכונתם היא כדי שתהיה להם פרנסה .הם רועים את הצאן כדי
שיהיה להם כסף .לעומתם ,יש כאלה שרועים את צאנם ,ואמנם הם לא עושים זאת
למען כסף ,אלא למטרה אחרת – כדי שיהיה להם בשר לאכול .הם מגדלים צאן כדי
שבבוא היום ישחטו אותו ויאכלו מבשרו.
המשותף לכל אלו ,שהם רועים "בשביל עצמם" ,בשביל האינטרס שלהם ,ואין הם
רועים "בשביל הצאן".
לעומת זאת ,יש כאלו שאוהבים את הצאן .הם רועים "בשביל הצאן" .כל מעינם נתון
אך ורק כדי שלצאן יהיה נעים וטוב.
משה רבינו פונה להקב"ה ומבקש :כשם שיש כמה סוגים של רועים כך יש כמה סוגים
של מנהיגים! אני מבקש ,אומר משה ,שהמנהיג שיתמנה על עם ישראל יהיה מנהיג
שידאג כל העת למען האינטרסים של העם ,לרוחתו ולטובתו ,כמו רועה צאן הרועה
למען הצאן!

ג

הצטדק רבי דוד" :האמינו לי ,שלא עשיתי זאת בכונה תחילה! אבל ,הלא תבינו – טעויות ?! תורידו לו גם את יד ימין ! הורידו לו גם את ימין וגם את שמאל.

עומדים אנו בהסברת דברי התוספות ,באמצע התוית מהלכם ,ולפתע נכנס איזה גוי ,אמר רב יוסף בריך רחמנא דאשקליה ליששכר איש כפר ברקאי למיטרפסיה מיניה בהאי
ותופס ילד ,ומוציאו –
יבין מר ,היה זה באמצע ההסבר ,והוא הפריע .וכי העולם הפקר?!...
(והגדת) זה העונש שהוא קיבל ,על זה שהוא לבש כפפה בזמן הקרבת הקרבנות !
בקנאו את קנאתי בתוכם (כה ,יא)
ישנה גמרא {מסכת בכורות לה ,א} שאומרת – כאשר אתה רוצה לפסול בכור ,לפני שהוא
להרב יעקב הלפרין ז"ל התעורר דין תורה עם יהודי אחד שקנה מקומות ב"בית החיים" יצא מרחם אמו ,אתה יכל להטיל בו מום  ...אחרי שהוא יצא החוצה ,אסור לך להטיל
בו מום.
והתגלע ויכוח ביניהם בנוגע לתשלום.
אומרת הגמרא – א''ר יהודה מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם אמר
השניים פנו ל"חזון איש" והרצו לפניו את טענותיהם.
רבא גדיא באודניה אימרא ֹשה בשפוותיה – [אם יוצא גדי החוצה ,אתה יכל לעשות לו מום
ׂה החוצה ,אתה יכל לעשות לו מום בפה  ]...למה ?
ה"חזון איש" שמע את שני הצדדים ,פנה ליהודי השני ואמר לו " :אתה חייב ,אין כל באוזן .אם יוצא ש
והשה מוציא קודם את השפתיים.
צדק בטענותיך! בדרך כלל נוהג הדיין לעשות פשרה בין הצדים .אך כאן אין מקום כי הגדי מוציא קודם את האוזןֹ ,
אומרת הגמרא {מסכת שבת פח ,א} – אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה
לפשרה! הדין עם ר' יעקב באופן ברור!"
והלה? תשמעו רבותי! תשמעו איזה בן אדם .למרות דבריו הברורים של ה'חזון איש' ,לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו איך
מלאכי השרת משתמשים בו דכתיב (תהילים קג-כ) ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו
הלה החל לצעוק" :מה פתאום? הצדק איתי! מדוע כבוד הרב'ה פוסק לרעתי?"
לשמוע בקול דברו ברישא עושי והדר לשמוע  ...אז הם אומרים 'נעשה ונשמע'.
שב ה'חזון איש ואמר לו" :על פי דין תורה חייב אתה לשלם! אין כאן מקום לפקפוק!" ממשיכה הגמרא – ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ויתבה אצבעתא
דידיה תותי כרעא וקא מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה דמא א''ל עמא פזיזא דקדמיתו
והלה בשלו" :לא! לא אשלם! מה פתאום אשלם? הצדק איתי!"
באותו רגע נכנס לחדר ,יבלחט"א רבי אהרן לייב .באותה התקופה הוא התגורר בכפר פומייכו לאודנייכו רבה ישב ולמד ,והיו אצבעותיו מקופלות ,הם כנראה נגעו בחפץ חד,
ונחתכו לו האצבעות ...עבר שם צדוקי אחד ,וראה כיצד דם נוטף מהאצבעות של
סבא והגיע לחזון איש לביקור.
רבה...
פנה אליו החזון איש ואמר לו" :הו ,רבי אהרן לייב טוב מאוד שבאת עכשיו .יש כאן אמר לו  :אתם עם פזיז ,שהקדמתם את הפה שלכם לאוזן !
לפני דין תורה בין שני יהודים אלו .זה טוען כך וכך וזה טוען כנגדו ...שמעתי את שני איבעי' לכו למשמע אי מציתו קבליתו ואי לא לא קבליתו הייתם צריכים להקדים 'נשמע'
הצדדים ופסקתי באופן ברור ונחרץ שהיהודי השני חייב .דא עקא ,היהודי לא שמע ל'נעשה' ולא להיפך.
לדברי בפעם הראשונה וגם לא בפעם השניה ...עכשיו ,איני יכול להגיד לו את הפסק קודם כל  ,הייתם צריכים לשמוע אם אתם יכולים לקבל  ...אם כן תקבלו ,ואם לא  ,אל תקבלו !
אמר לו רבה אנן דסגינן בשלימותא אנחנו הולכים בתמימות אחרי הקב"ה כתיב בן (משלי
בפעם השלישית ,כי חושש אני שאם אומר לו פעם נוספת שהוא חייב – אומר זאת יא-ג) תומת ישרים תנחם .עד כאן דברי הגמרא.
מתוך 'נגיעה' ...אני מרגיש כי יש בי בתוך תוכי ,איזשהו רצון לחייב אותו ...הוא פגע רבותי ,מה עשו עם ישראל ?
בכבודי ,התחצף אלי ופעמיים לא ציית לדברי .אני לא יכול להגיד לו"...
דקדמיתו פומייכו לאודנייכו  ...הם הקדימו פה לאוזן !
"רבי אהרן ליייב – המשיך ה'חזון איש' ואמר – אני מבקש ממך שתאמר לו אתה! אם עם ישראל הקדימו פה לאוזן ...איזה בעל חיים מקדים פה לאוזן ? כבש.
איזה בעל חיים מקדים אוזן לפה ? גדי.
תאמר לו את דין התורה שהוא חייב! אתה אינך נוגע בדבר"...
עם ישראל אמר 'נעשה ונשמע' ...דקדמיתו פומייכו לאודנייכו  ,אז הוא נקרא בשם כבש
שמים"!
"לשם
כולה,
כל
אי! אי! אי! "בקנאו את קנאתי"! כל נקמה צריכה שתהיה,
!
(יחי ראובן)
אסור שתהיה מעורבת בה 'נגיעה אישית'!
אומות העולם ,שאמרו 'נשמע ונעשה'  ...נקראים בשם גדי !
אומר המהרש"ם מברעזן – עכשיו תשימו לב ,מה הולך כאן :
עולת תמיד
תנו רבנן ארבע צווחות צוחה עזרה ראשונה צאו מכאן בני עלי שטימאו היכל ה' ועוד יושבים המלך והמלכה לארוחת בוקר ,יש להם דיון .אשר מלך מצוה דבר מסוים ,האם
צווחה צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי שמכבד את עצמו ומחלל קדשי שמים דהוה הנתינים שנמצאים תחתיו ,יכולים להגיד לו  -קודם נשמע מה אתה אומר ,ואז נחליט
כריך ידיה בשיראי ועביד עבודה היה אסטניס ושם כפפות בעבודה ,וזה איסור לעבוד ככה  ...אם אנחנו מקבלים את זה או לא ...
שואלת הגמרא  -מאי סלקא ביה ביששכר איש כפר ברקאי מה קרה לבסוף עם יששכר או שאנשים שנמצאים תחת מלך ,והמלך אומר דבר מסוים ,צריכים לשמוע מה שהוא
אומר ,גם אם לא מבינים ?
איש כפר ברקאי ?
אומרת הגמרא  -אמרי מלכא ומלכתא {רש"י – ממלכי בית חשמונאי} הוו יתבי המלך אמר המלך – גדי  ,יותר טוב...
והמלכה ישבו יום אחד ,לשתות כוס קפה  ...יש להם דיון אסטרטגי בינלאומי :איזה דבר יותר הם לא שאלו לגבי סטייק של גדי ,או סטייק של כבש מה יותר טוב  ...זה לא דיון
טוב ,לאכל גדי או לאכל כבש ? מלכא אמר גדיא יאי המלך אמר לדעתי גדי יותר טוב ומלכתא אצלם ...על מה הם דנו?
אמרה אימרא יאי והמלכה אמרה" :לדעתי כבש יותר טוב" .אמרו מאן מוכח מי יכריע בסוגיה הם דנים האם נכון מה שאמרו אומות העולם " :קודם כל נשמע ,ואחר-כך נעשה" או
הקשה ? כהן גדול דקא מסיק קרבנות כל יומא הכהן הגדול  -יששכר כפר ברקאי ,והוא יכריע! שנכון מה שאמרו ישראל " :נעשה ונשמע".
רבותי ,אני לא מבין את הגמרא הזאת – אם אני רוצה להכריע מה יותר טוב – פילה המלך טען – גדי ...למה גדי יותר טוב ?
מס'  5או מס'  ... 7את מי אני שואל?
כי הגדי קודם כל שומע ,ואחר-כך עושה ,וזה מה שאמרו אומות העולם – 'נשמע
את הקצב ,לא ?!
ונעשה'.
יושבים מלך ומלכה ,ודנים מה יותר טוב – בשר של גדי או בשר של כבש ,מי המרא אמרה המלכה – כבש יותר טוב ...למה ?
דאתרא שפוסק מה יותר טוב ?!
כי קודם כל רוצים לעשות ,מה שהמלך אומר ...לא שואלים שאלות !
כהן גדול ! למה ?
יוצא שהמחלוקת בין המלך למלכה ,על מה היתה ???
אומרת הגמרא  -דקא מסיק קרבנות כל יומא  -הוא מקריב קרבנות כל יום !
אם נהגו נכון אומות העולם ,שאמרו – 'נשמע ונעשה' או נהגו נכון ישראל ,שאמרו –
אני לא מבין ...אם הוא מקריב קרבנות כל יום ,זה אומר שהוא מבין איזה בשר יותר 'נעשה ונשמע' ?
טוב ?!
את מי שואלים שאלה כזאת ?
הוא מבין בבשר ?! איזה מין תשובה זאת ?!
לא את הקצב של הילטון ...את מי שואלים ?
טוב ...מגיע הכהן הגדול ,יששכר איש כפר ברקאי ,ושואלים אותו – תגיד ,מה יותר את יששכר איש כפר ברקאי – תביא לנו ראיה ,מי יותר טוב.
טוב  ,גדי או כבש ?
אמר יששכר איש כפר ברקאי – אם אתה רואה שהקב"ה מקריב את הכבש האחד
אומרת הגמרא  -אתא איהו אחוי בידיה אי גדיא יאי הרים את ידו ואמר :בטח כבש !!! תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים ...פירוש הדבר  ,שהקב"ה רוצה
למה ? פשוט מאוד ...אי גדיא יאי יסק לתמידא אם אתה חושב שהגדי יותר טוב  ,למה לזכור בכל בוקר ,את מעמד הר סיני ! הקב"ה רוצה לזכור בכל בוקר ,אז זה שהקדימו
הקב"ה לא לוקח אותו לקרבן תמיד ?
ישראל נעשה לנשמע !
אם הקב"ה לוקח כל בוקר ,קרבן התמיד של שחר מכבש ...וקרבן של בין הערבים איך הוא יזכור כל בוקר ?!
מכבש ,אז מה הראיה ? הראיה שכבש יותר טוב !
מצוה הקב"ה כל בוקר מקריב את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה
נשאלת השאלה  -תגיד ,הקב"ה אוכל לארוחת בוקר כבש ?! איזה מין ראיה זאת ?! בין הערביים ,ואז מה אני אזכור ?!
מה קרה איתו ?
אני אזכור שעם ישראל הקדימו ,נעשה לנשמע! אלה דבריו הנפלאים ,של המהרש"ם
אומרת הגמרא  -אמר מלכא הואיל ולא הוי ליה אימתא דמלכותא ניפסקו לימיניה היות מברעזן.
והמלך אמר שגדי יותר טוב ,ויששכר כפר ברקאי הרים את ידו ,ואמר שכבש יותר טוב ,יוצא עפ"י זה ,נוכל רבותי להבין דבר נפלא :
שהוא פגע בכבוד המלך ...לכן ציוה המלך להוריד את ידו הימנית .יוצא ,שמה שמזכיר לקב"ה כל יום את מעמד הר סיני ,שישראל היו האומה היחידה
יהב שוחד ופסקיה לשמאליה – הלך יששכר כפר ברקאי למוריד הידיים של המלך " :תעשה
השמאלית שאמרו נעשה ונשמע  ,הוא זוכר את זה באמצעות את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת
טובה ,לא את יד ימין ,יש לי עליה שעון ...קח מעטפה ...זה בשבילך  ...תוריד לי את היד
הכבש השני תעשה בין הערביים.
 ... "...הוריד לו את יד שמאל.
שמע מלכא ופסקיה לימיניה יום אחד הולך המלך ברחוב ,ורואה אותו עם פרוטזה ביד שמאל ,אומרת התורה בפרשת השבוע {כח ,ו} עולת תמיד העשויה בהר סיני
ויד ימין מתפקדת ...אמר לו ֹ :בא רגע לכאן ...אני אמרתי שיורידו לך את יד ימין  ,איך היא נשארה מה זה עולת תמיד העשויה בהר סיני? עולת תמיד שמחזירה אותך להר סיני  ...ששם
עם ישראל קיבל תורה ! (ברוך שאמר)
?!
עלמא ברוך הוא הקב"ה ,שתבע את העונש מיששכר כפר ברקאי ,כאן בעולם הזה ,ולא חיכה עם
העונש שלנו לעתיד לבוא.

אתה יודע ...יש לפעמים טעויות ...

 בדרך הדרוש 
פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן (כה ,יא)
במדרש (במדב"ר כא ,א) בדין שיטול שכרו ותמוה ,וכי
דוקא בשביל שהוא בן אלעזר יטול שכרו ,ונ"ל דאיתא בברכות
(דף ז') אמר משה מפני מה צדיק ורע לו וצדיק וטוב לו ומשני
צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק צדיק ורע לו צדיק בן רשע וכו'
והשתא א"ש פנחס בן אלעזר בן אהרן צדיק בן צדיק בדין שיטול
שכרו ודוק( :מדרש יונתן)
פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני
ישראל .במדרש [רבה כא ,א] בדין הוא שיטול שכרו .נ"ל דהנה
הקב"ה אין משלם שכר בעולם הזה כי פן ח"ו יקלקל דרכו וישמן
ישורון ויבעט .אלא אמרו חז"ל [אבות ה ,יח] המזכה את הרבים

אין חטא בא לידו ,ופנחס קידש ה' ברבים וזיכה הרבים ,ויוכל
להנתן לו שכר מיד ובטוח בו שלא יקלקל דרכו .וז"ש פנחס בן
אלעזר השיב חמתי בקנאו קנאתי בתוכם ,ולכן בדין שיטול שכרו
מיד ,לכן אמור לו הנני נותן לו בריתי שלום:
(כתב סופר)
ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר (כז ,א) איתא בגמ' אמר ר"ע
מקושש זה צלפחד הי' אמר ר"א לר"ע בין כך ובין כך אתה עתיד
ליתן עליו את הדין התורה מכסהו ואתה מגלה אותו ואם אינו
כדבריך אתה מוציא לעז על אותו צדיק והוא תמוה מאוד דילמא
ר"ע סבר דצלפחד לש"ש נתכוין ונ"ל דלר"ע ע"כ צ"ל דהמקושש
שלא לש"ש נתכוון דאיתא בגמ' אמר ר"ע אלו הייתי בסנהדרין

ד

לא נהרג אדם מעולם והקשה התוס' בחילול שבת מה הוי מצי
למימר ותי' התוס' דהי' שאל את העדים הראיתם את המחלל
אם טריפה הי' או שלם וקשה אם הסברא זו אמת דלר"ע אם
טריפה הוא לא מחייב קשה על מקושש עצמו האיך מצי למימר
דכונתו לשמים והלא איתא במס' ב"ב בתוס' כשאמר הקב"ה
למשה ופגריכם יפלו וסברו ישראל שאין עצה ואין תורה בעולם
והלך המקושש וחילל שבת כדי שיהרגו אותו ויראו ישראל שיש
תורה ומצות בעולם ולפ"ז אי אמרינן דלר"ע אין הורגין אותו
האיך נוכל לומר שכוונתו לשמים אלא ודאי דלא לש"ש נתכוון
ושפיר אמר הגמרא לדבריך בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן עליו
את הדין ודוק היטב( .מדרש יונתן)

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפ ְינ ָחס

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

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

שׂראאל
ַקנָּ אוּתוֹ ֶשׁל ִפּינְ ָחס ְמכַ ֶפּ ֶרת ַעל יִ ְשׂ ָר ֵ
"תּ ַחת ֲא ֶשׁר ִקנֵּ א ֵלאקָיו וַ יְ כַ ֵפּר ַעל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל" )כה יג(
ַ
ְבּ ִ'פ ְר ֵקי ְדּ ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר' )סוֹף פכ"ט( ְמב ָֹארֶ ,שׁ ְלּ ַא ַחר ֶשׁ ִקּנֵּ א ֵא ִליָּ הוּ
קוּפת ַמ ְלכוּת ַא ְח ָאב ָעזְ בוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִמ ְצוַ ת
ִל ְפנֵ י ה' ַעל ֶשׁ ִבּ ְת ַ
ְבּ ִרית ַה ִמּ ָילה ְ)מ ָלכִ ים א' יט יְ ,וּר ֵאה ז ַֹהר נ ַֹח ַדּף סו ב(ָ ,א ַמר לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ
)פּינְ ָחס הוּא
את ַבּ ִשׁ ִּטּים ִ
עוֹלם ַא ָתּה ְמ ַקנֵּ א; ִקנֵּ ָ
"ל ָ
ָבּרוּ הוּאְ :
עוֹשׂין ְבּ ִרית ִמ ָילה
ֵא ִליָּ הוּ( ...וְ כָ אן ַא ָתּה ְמ ַקנֵּ אַ ,חיֶּ יֶ שׁ ֵאין יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
רוֹאה ְבּ ֵעינֶ י."
ַעד ֶשׁ ַא ָתּה ֶ
הוֹסיף ַה ְ'בּנֵ י יִ ָשּׂשכָ ר' וְ ֵה ִביא ִמ ְד ָרשׁ
ַעל ִדּ ְב ֵרי ִ'פ ְר ֵקי ְדּ ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר' ִ
נוֹסף ֶשׁ ָשּׁ ַמע ְבּ ֵשׁם ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ְשׁמֹה ִמ ַקּ ְר ִלין:
ָ
"בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָא ַמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ֵא ִליָּ הוּ ֶשׁיִּ ְצ ָט ֵרִ ל ְהיוֹת ְבּכָ ל
ְ
ְבּ ִרית ִמ ָילה ֶשׁ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,א ַמר ֵא ִליָּ הוּ'ַ :א ָתּה יָ ַד ְע ָתּ ֶשׁ ֲאנִ י ְמ ַקנֵּ א
ל-ע ֵב ָרה א אוּכַ ל
ל-בּ ִרית ַבּ ַע ֲ
ְל ִשׁ ְמ יִ ְת ָבּ ַרִ ;הנֵּ ה ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַבּ ַע ְ
ִל ְסבֹּל ִל ְהיוֹת ָשׁם!' ,וְ ִה ְב ִטיחוֹ ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרֶ שׁיְּ כַ ֵפּר ְל ַה ַבּ ַעל-
מּוֹהל
ְבּ ִרית וְ ָאז יִ ְהיֶ ה ֵר ָיקן ֵמ ֲע ֵברוֹת .וְ ֵה ִשׁיב עוֹד'ֶ :א ְפ ָשׁר יִ ְהיֶ ה ַה ֵ
ַבּ ַעל ֲע ֵב ָרה'ִ ,ה ְב ִטיחוֹ ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרֶ שׁיְּ כַ ֵפּר גַּ ם לוֵֹ .ה ִשׁיב עוֹד:
עוֹמ ִדים ָשׁם ַבּ ֲע ֵלי ֲע ֵברוֹת וְ א אוּכַ ל ִל ְסבֹּל',
ֶ'א ְפ ָשׁר יִ ְהיוּ ַה ָקּ ָהל ָה ְ
ִה ְב ִטיחוֹ ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרֶ שׁיְּ כַ ֵפּר ְלכָ ל ַה ָקּ ָהל".
"תּ ַחת
ֶר ֶמז ִל ְד ָב ִרים ֵאלּוּ נוּכַ ל ִל ְלמֹד ִמ ְלּשׁוֹן ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוַּ :
ֲא ֶשׁר ִקנֵּ א ֵלאקָיו" – ִמתּוַֹ קנָּ אוּתוֹ ֶשׁל ִפּינְ ָחס ,הוּא ֵא ִליָּ הוּ,
אלוֹקיו ,נֶ ְע ַתּר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַב ָקּ ָשׁתוֹ "וַ יְ כַ ֵפּר ַעל ְבּנֵ י
ֵל ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל" ,כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכַ ל ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ִע ָמּם ְבּ ַמ ֲע ַמד ְבּ ִרית ַה ִמּ ָילה.
ִ'אגְ ָרא ְדּ ִפ ְר ָקא' אוֹת קמו

ִאם ָח ָטא – ְבּוַ ַדּאי 'יָ שׁוּב'
"ליָ שׁוּב ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהיָּ ֻשׁ ִבי" )כו כד(
ְ
קוֹרא אוֹתוֹ 'יָ שׁוּב' ִבּ ְשׁ ִביל
אשׁית מו יג( ,וְ ֵ
"'יָ שׁוּב' – הוּא 'יוֹב' ְ)בּ ֵר ִ
טּוּרים(.
יבה ָהיוּ" ַ)בּ ַעל ַה ִ
ֶשׁ ַבּ ֲע ֵלי יְ ִשׁ ָ
"יוֹשׁב"?
אוֹתם ַהכָּ תוּבֵ :
דּוּע א כִּ נָּ ה ָ
ִאם ָאכֵ ן ַ'בּ ֲע ֵלי יְ ִשׁ ָיבה ָהיוּ'ַ ,מ ַ
ישׁ ַק ַרשׁ ֶשׁ ְבּהוּנְ גַּ ְריָ ה:
ְלוֹביץ ַר ָבּהּ ֶשׁל ָה ֲעיָ ָרה ִק ְ
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי דֹּב ֶלבּ ִ
"תּנָּ א ְדּ ֵבי ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל:
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )יט א( ֵה ִב ָיאה ַהגְּ ָמ ָראַ :
ִאם ָר ִא ָית ַתּ ְל ִמיד ָחכָ ם ֶשׁ ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ַבּ ַלּיְ ָלה – ַאל ְתּ ַה ְר ֵהר
מוּבן ִמ ְפּנֵ י ָמה כֻּ נְּ ָתה
שׁוּבה"ְ .ל ִפי זֶ ה ָ
ַא ֲח ָריו ַבּיּוֹם ...וַ ַדּאי ָע ָשׂה ְתּ ָ
ִמ ְשׁ ָפּ ָחה זוֹ ְבּ ֵשׁם 'יָ שׁוּב'ְ ,ל ַל ֶמּ ְדֶ שׁ ִמּתּוֶֹ שׁ ַתּ ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ֵהם,
שׁוּבה.
ַאף ִאם ָח ְטאוְּ ,בּוַ ַדּאי ָשׁבוּ ִבּ ְת ָ

טוּרה ִמ ִמּ ְצווֹת ֲע ֵשׂה ֶשׁ ַהזְּ ַמן גְּ ָר ָמןֲ ,ה ֵרי
ֵוּב ֵאר :כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִא ָשּׁה ְפּ ָ
נוּתהִּ .מ ֵמּ ָילא ֵאינוֹ
כִּ ְמ ַעט וְ ֵאין ָל ָאב ִמ ְצווֹת ֶשׁ ַחיָּ ב ְל ַחנְּ כָ הּ ְבּ ַק ְט ָ
וּל ִפיכָ ֵ אינוֹ ָצ ִריְ ל ָב ֵרָ ע ֶל ָיה כְּ ֵבן.
נֶ ֱענַ שׁ ַעל ֲח ָט ֶא ָיהְ ,
נוֹתיו ,כִּ י
פּוֹס ִקים נִ ְר ֶאה ֶשׁ ָא ָדם ֵאינוֹ ֵמת ֵמ ֲח ַמת ֲח ָט ֵאי ְבּ ָ
ִמ ִדּ ְב ֵרי ַה ְ
וּל ִפי ֲה ָלכָ ה זֹאת נָ ִבין כִּ י כָּ ָ א ְמרוּ ְבּנוֹת
ִאם ֵמ ֲח ַמת ֲח ָט ֵאי ָבּנָ יוְ .
יוֹדעוֹת ָאנוּ "כִּ י ְב ֶח ְטאוֹ ֵמת"? ִמכָּ ֶ שׁ:
ְצ ָל ְפ ָחד ְלמ ֶֹשׁהֵ :מ ֵהיכָ ן ְ
"וּבנִ ים א ָהיוּ לוֹ" ֶשׁיֵּ ָענֵ שׁ ֵמ ֲח ָמ ָתם ,וְ ִאם נֶ ֱענַ שְׁ ,בּוַ ַדּאי ָהיָ ה זֶ ה
ָ
ְבּ ֶח ְטאוֹ.

ָק ְר ַבּן ַה ָתּ ִמיד ְבּיָ ֵמינוּ
"ע ַֹלת ָתּ ִמיד ָה ֲע ֻשׂיָ ה ְבּ ַהר ִסינַ י" )כח ו(
יֵ שׁ ִל ְתמ ַֹהֲּ :ה ֵרי ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה ֵאינֶ נּוּ זוֹכִ ים ְל ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ַבּן ַה ָתּ ִמיד,
תּוֹרה" :ע ַֹלת ָתּ ִמיד"?
וְ כֵ ַיצד זֶ ה ְמכַ נָּ ה אוֹתוֹ ַה ָ
"תּ ִפלּוֹת כְּ נֶ גֶ ד ְתּ ִמ ִידין
ְבּ ַרםֲ ,ה ֵרי כְּ ָבר ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת כו ב( כִּ י ְ
ִתּ ְקּנוּם" ,וְ עוֹד ָא ְמרוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילק"ש וָ ֶא ְת ַחנַּ ן ֶר ֶמז תתלד( ֶשׁ ְקּ ִר ַיאת
ְשׁ ַמע ֶשׁל ַשׁ ֲח ִרית וְ ֶשׁל ַע ְר ִבית ִהנָּ הּ כְּ נֶ גֶ ד ָתּ ִמיד ֶשׁל ַשׁ ַחר וְ ָת ִמיד
ֶשׁל ֵבּין ָה ַע ְר ַבּיִ ם ,וְ נִ ְמ ָצא ֶשׁ ַאף ְבּיָ ֵמינוּ ְמ ַקיְּ ִמים ָאנוּ ֶאת ָק ְר ַבּן
ַה ָתּ ִמיד.
ִ'א ְמ ֵרי ַשׁ ַמּאי'

ִבּ ְשׂכַ ר ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת זוֹכִ ים ִל ְ'ב ִּר ִיתי ָשׁלוֹם'
יתי ָשׁלוֹם" )כה יב(
"לכֵ ן ֱאמֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְבּ ִר ִ
ָ
ֶר ֶמז ִל ְשׂכָ רוֹ ָה ַרב ֶשׁל ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ַתּ ָקּנַ ת ֲא ִמ ַירת ֵמ ָאה
ְבּ ָרכוֹת ְבּיוֹם ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ִמלּוּנִ יל ְבּ ִס ְפרוֹ ָ'א ְרחוֹת
ַחיִּ ים' ִ)דּין ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת(ָ :ה ֵ
אוֹמר ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְבּכָ ל יוֹם ֻמ ְב ָטח
"לכֵ ן ֱאמֹר" – ֱאמֹר
עוֹלם ַה ָבּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמרָ :
לוֹ ֶשׁהוּא ֶבּן ָה ָ
ָ
"את
וּמ ְב ָטח ְלֶ שׁ ְתּ ַק ֵבּל ֶ
"לכֵ ן" ְ)בּגִ ַימ ְט ִריָּ ה ק'( ְבּ ָרכוֹתֻ ,
ְבּ ִר ִיתי ָשׁלוֹם".
הוֹסיף וְ כָ ַתב ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ְמגַ ֶ'לדֵ ,מ ַר ָבּנֵ י ַבּגְ ָדּדְ ,בּ ִס ְפרוֹ ְ'צ ַלח
ִ
"לכֵ ן ֱאמֹר" ְטמוּנָ ה ַה ִמּ ָלּה ָ'א ֵמן'ְ ,ל ַל ְמּ ֵדנוּ
ְרכַ ב'ֵ :בּינוֹת ַל ִמּ ִלּים ָ
ֶשׁכֵּ יוָ ן ֶשׁ ַה ְבּ ָרכָ ה ֵאינָ הּ ֻמ ְשׁ ֶל ֶמת ִאם א ָענוּ ָא ֵמן ַא ֲח ֶר ָיה,
נִ ְמ ָצא ֶשׁ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִהנָּ הּ ֵח ֶלק ִבּ ְל ִתּי נִ ְפ ָרד ִמ ַתּ ָקּנָ ה זוֹ.

מוּס ֵפי ַה ַשּׁ ָבּת ֵאינָ הּ נִ ְק ֵראת
ָפּ ָר ַשׁת ְ

בּוּבי ֵחן'
ִ'דּ ֵ

ְצ ָל ְפ ָחד א ֵבּ ֵר'ָ בּרוֶּ שׁ ְפּ ָט ַרנִ י'
וּבנִ ים א ָהיוּ לוֹ" )כז ג(
"כִּ י ְב ֶח ְטאוֹ ֵמת ָ
יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֶאת ִדּ ְב ֵר ֶיהן ֶשׁל ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד ,וְ כִ י ַמהוּ ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין
ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ֵמּת ְצ ָל ְפ ָחד ְבּ ֶח ְטאוָֹ ,ל ֻע ְב ָדּה ֶשֹּׁלא ָהיוּ לוֹ ָבּנִ ים?
קוֹטנָ א
הוּדה ְטרוּנְ ק ָא ָב"ד ְ
ֵבּאוּר נִ ְפ ָלא ְלכָ  כָּ ַתב ַר ִבּי יִ ְצ ָחק יְ ָ
בּ ְִס ְפרוֹ ִ'מ ְק ָרא ְמפ ָֹרשׁ':
ָה ַר ָמּ"א )או"ח רכה ב( ָפּ ַסק ֶשׁ ַבּיּוֹם ֶשׁ ַמּכְ נִ יס ָה ָאב ֶאת ְבּנוֹ ְלעֹל
ִמ ְצווֹת ָע ָליו ְל ָב ֵר'ָ :בּרוֶּ שׁ ְפּ ָט ַרנִ י ֵמ ָענְ שׁוֹ ֶשׁל זֶ ה'ְ .בּ ַט ַעם ַה ָדּ ָבר
כָּ ַתב ַה ָ'מּגֵ ן ַא ְב ָר ָהם' )ס"ק ה(ַ :עד גִּ יל ַבּר ִמ ְצוָ ה נֶ ֱענַ שׁ ָה ָאב ַעל
ֲח ָט ֵאי ְבּנוֹ ,וְ כַ ֲא ֶשׁר ִמ ְת ַחיֵּ ב ַה ֵבּן ְבּ ִמ ְצווֹת נִ ְפ ַטר ָא ִביו ֵמ ָענְ שׁוֹ ,וְ ָלכֵ ן
ָ
חוֹבה ָע ָליו ְלהוֹדוֹת ַעל כָּ ַ .אָ תּ ַמהּ ַה ְ'פּ ִרי ְמגָ ִדים' )א"א ה(ִ :אם
כֵּ ןִ ,מ ְפּנֵ י ֵאין ְמ ָב ְרכִ ים כָּ ַ אף ַעל ַבּת ֶשׁנַּ ֲע ֵשׂית ַבּת ִמ ְצוָ ה?

ֲענִיַּ ת
ָא ֵמן
ַמ ֲעלָ ה
ֶאת
ַהבְּ ָרכָ ה

"וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְשׁנֵ י כְ ָב ִשׂים" )כח ט(
ְ
תּוֹספוֹת ְ)מגִ ָלּה כג א ד"ה כֵּ יוָ ן(ִ :מ ְפּנֵ י ָמה ֵאינֶ נּוּ
ָתּ ְמהוּ ַבּ ֲע ֵלי ַה ָ
"וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת",
מוֹס ִיפים ִל ְקרֹא ְבּכָ ל ַשׁ ָבּת וְ ַשׁ ָבּת ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ְ
ִ
טוֹבים ְוּברֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ָק ְר ַבּן
מוֹס ִיפים ְבּיָ ִמים ִ
כְּ ִפי ֶשׁ ָאנוּ ִ
ַהיּוֹם?
לוֹשׁה ֳא ָפנִ ים:
ֵוּב ֲארוּ זֹאת ִבּ ְשׁ ָ
סוּקים ִבּ ְל ַבד ,וַ ֲה ֵרי
מוּס ֵפי ַה ַשּׁ ָבּת ֻמ ְרכֶּ ֶבת ִמ ְשּׁנֵ י ְפּ ִ
אָ .פּ ָר ַשׁת ְ
סוּקים.
לוֹשׁה ְפּ ִ
תּוֹרה ָפּחוֹת ִמ ְשּׁ ָ
ֲה ָלכָ ה ִהיא ֶשׁ ֵאין ִל ְקרֹא ַבּ ָ
מוּס ֵפי
בִ .אלּוּ ָהיוּ ְמ ַסיְּ ִמים ֶאת ַה ְקּ ִר ָיאה ְבּכָ ל ַשׁ ָבּת ְבּ ָפ ָר ַשׁת ְ
ַה ַשּׁ ָבּתָ ,היָ ה ָע ֵלינוּ ִל ְקרֹא ַאף ֶאת ַה ַה ְפ ָט ָרה ְבּ ִענְ יַ ן ַה ַשּׁ ָבּת ,וְ נִ ְמ ָצא
אוֹתהּ ַה ְפ ָט ָרה.
ֶשׁ ָהיִ ינוּ חוֹזְ ִרים ְבּכָ ל ַשׁ ָבּת ַעל ָ
וּל ִפיכָ 
מּוּס ִפים ָק ְר ַבּן ַח ָטּאתְ ,
וּמוֹעד ִה ְק ִריבוּ ֵבּין ַה ָ
ֵ
ימי ַחג
גִ .בּ ֵ

יוֹמא ְדּ ִהלּוּלָ א ֶשׁל ַהגָּ אוֹן ַה ָקּדוֹשׁ ַה ְמּ ֻק ָבּל
ְבּיוֹם א' ט"ו ְבּ ַתמּוּז יָ חוּל ָ
רוּשׁין' )אוֹת כב(
יע"אְ .בּ ִס ְפרוֹ ֵ'ס ֶפר גֵּ ִ
זִ ָ
ַר ִבּי
ֵה ִביא ֶאת ֶשׁ ִה ְת ַח ֵדּשׁ לוֹ ְבּלִ מּוּדוֹ ִעם ַ'מגִּ יד' ֶשׁנִּ ְשׁלַ ח ֵאלָ יו ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם:

דוֹברוֹ
קוֹר ֶ
מ ֶֹשׁה ְ

יוֹתר ֵמ ַה ְמּ ָב ֵר ,"וְ ַאף כִּ י לְ ֵעינֵ ינוּ נִ ְר ֶאה
ָא ְמרוּ ֲחזָ "ל "גָּ דוֹל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֵ
ֶשׁ ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ָט ֵפל לַ ְמּ ָב ֵרַ ,דּע כִּ י ַעל ִפּי ַהסּוֹד ַה ְבּ ָרכָ ה ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהּ
נּוֹתן ָבּהּ ֶאת
ֵאינָ הּ יְ כוֹלָ ה לַ ֲעלוֹת לְ ַמ ְעלָ ה כָּ ָראוּי .וְ ָהעוֹנָ ה ָא ֵמן הוּא ֶשׁ ֵ
ַהכּ ַֹח ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ יְ כוֹלָ ה ִהיא לַ ֲעלוֹת לְ ַמ ְעלָ ה וּלְ ִה ְת ַק ֵבּל
בּוֹרא ָבּרוּ הוּא.
לְ ָרצוֹן לִ ְפנֵ י ַה ֵ
ימה ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה.
ָא ֵמןַ .מ ְשׁלִ ָ

מוּס ֵפי ַהיּוֹם ,כְּ ֵדי ֶשׁ ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה
ִתּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים ִל ְקרֹא ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ְ
ֶשׁ ֵאין ָלנוּ ֵבּית ִמ ְק ָדּשׁ ְתּכַ ֵפּר ָלנוּ ַה ְקּ ִר ָיאה כְּ ִאלּוּ ִה ְק ַר ְבנוּ ַח ָטּאת.
קוּקים
ְבּ ַשׁ ָבּתְ ,ל ֻע ַמּת זֹאת ,א ִה ְק ִריבוּ ַח ָטּאת ,וְ ַעל כֵּ ן ֵאינֶ נּוּ זְ ִ
מוּס ֶפ ָיה.
ִל ְקרֹא ְבּ ָפ ָר ַשׁת ָ

מוּסף יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַ'הזֶּ ה'
וְ ֶאת ַ
"ע ַֹלת ַשׁ ַבּת ְבּ ַשׁ ַבּתּוֹ ַעל ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד וְ נִ ְסכָּ הּ" )כח י(

מוּסף
טוֹבים ָאנוּ ְמיַ ֲח ִלים" :וְ ֶאת ַ
מוּסף ֶשׁל ַשׁ ָבּתוֹת וְ יָ ִמים ִ
ִבּ ְת ִפ ַלּת ָ
עוּתהּ
יוֹםַ ...הזֶּ ה נַ ֲע ֶשׂה וְ נַ ְק ִריב ְל ָפנֶ י ,"...וְ יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֶאת ַמ ְשׁ ָמ ָ
תּוֹס ֶפת ַה ִמּ ָלּה ַ'הזֶּ ה'?
ֶשׁל ֶ
דוֹמ ְסק:
ֵבּ ֵאר ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ְשׁמֹה ֵמ ַר ְ
כָּ ְתבוּ ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים ְ)ר ֵאה ֵס ֶפר ַה ַמּנְ ִהיג הל' ַה ֵלּל עמ' רסג( ֶשׁכְּ ֶשׁיִּ ָבּנֶ ה ֵבּית
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ יַ ְק ִריבוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת כָּ ל ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ֶשׁנִּ ְמנְ עוּ ִמ ְלּ ַה ְק ִר ָיבם
אוֹמ ִרים ַ'הזֶּ ה' :כֵּ יוָ ן
דּוּע ָאנוּ ְ
מוּבן ַמ ַ
ֵמ ָאז ֶשׁנֶּ ֱח ַרב ַה ַבּיִ תְ .ל ִד ְב ֵר ֶיהם ָ
מוֹעד ִבּ ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ָע ִתיד
ֶשׁ ָקּ ְר ָבּנוֹ ֶשׁל כָּ ל ַשׁ ָבּת וְ ַשׁ ָבּת וְ ֶשׁל כָּ ל ֵ
ִל ְהיוֹת ֻמ ְק ָרב ַעל יָ ֵדינוּ ִלכְ ֶשׁיִּ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵמינוּ.
ִ'תּ ְפ ֶא ֶרת ְשׁמֹה' ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ
נוֹסף ְלכָ  כָּ ַתב ַבּ ֵסּ ֶפר 'עֵלִי ִציּוֹן' ִ)תּנְ יָ ינָ א(:
ֶה ְס ֵבּר ָ

תוֹס ֶפת ַה ִמּ ָלּה ַ'הזֶּ ה' ַמ ִבּ ִיעים ָאנוּ ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתנוֶּ ,שׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
ְבּ ֶ
ישׁי יֵ ֵרד ָבּנוּי ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם עוֹד ַהיּוֹם ,וְ כָ  נִ זְ כֶּ ה ְל ַה ְק ִריב בּוֹ ֶאת
ַה ְשּׁ ִל ִ
ָק ְר ְבּנוֹת ַהיּוֹם ַ'הזֶּ ה'.

רוּעה' ְל'יוֹם ַהזִּ כָּ רוֹן'
ֵבּין 'יוֹם ְתּ ָ
רוּעה יִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם" )כט א(
"יוֹם ְתּ ָ

דּוּע ְבּ ֵס ֶדר ַה ְתּ ִפ ָלּה ְמכַ נִּ ים ָאנוּ ֶאת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה – 'יוֹם
יֵ שׁ ְל ָה ִביןַ :מ ַ
תּוֹרה?
רוּעה' כְּ ִפי ֶשׁ ְמּכַ נָּ ה אוֹתוֹ ַה ָ
ַהזִּ כָּ רוֹן' ,וְ א 'יוֹם ְתּ ָ
וְ ִהנֵּ ה ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת ו א( ָא ְמרוּ ְלגַ ֵבּי ִמ ְצוַ ת ַה ְתּ ִפ ִלּין ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ
ָבּרוּ הוּא וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמזְ כִּ ִירים ָבּהּ זֶ ה ֶאת ִשׁ ְבחוֹ ֶשׁל זֶ ה; ַבּ ְתּ ִפ ִלּין ֶשׁל
"וּמי כְ ַע ְמּ כְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל גּוֹי ֶא ָחד ָבּ ָא ֶרץ"
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא כָּ תוּבִ :
"שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה'
מוּאל ב' ז כג(ַ ,וּב ְתּ ִפ ִלּין ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל כָּ תוּבְ :
)שׁ ֵ
ְ
הינוּ ה' ֶא ָחד" ְ)דּ ָב ִרים ו ד(.
ֱא ֵ
ַעל ִפּי זֶ ה נוּכַ ל ְל ָב ֵאר ַאף ְבּ ִענְ יָ נֵ נוַּ :ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמ ַב ֵקּשׁ
ְל ַהזְ כִּ יר ֶאת ִשׁ ְב ָחם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ַעל כֵּ ן הוּא ְמכַ נֶּ ה ֶאת רֹאשׁ
שׁוֹפר ְבּיוֹם
רוּעה' ַעל ֶשׁ ְמּ ִר ִיעים יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפנָ יו ְבּ ָ
ַה ָשּׁנָ ה 'יוֹם ְתּ ָ
עוֹלם כֻּ לּוְֹ ,ל ֻע ַמּת זֹאת יִ ְשׂ ָר ֵאל
זֶ ה ְוּבכָ ַ מ ְמ ִליכִ ים אוֹתוֹ ַעל ָה ָ
ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְל ַה ִבּ ַיע ֶאת ִשׁ ְבחוֹ יִ ְת ָבּ ַרֶ שׁ ְבּיוֹם זֶ ה הוּא ַמ ֲע ֶלה ֶאת
טוֹבה ,וְ ַעל כֵּ ן ֵהם ְמכַ נִּ ים ֶאת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ַבּכִּ נּוּי 'יוֹם
זִ כְ רוֹנָ ם ְל ָ
ַהזִּ כָּ רוֹן' ְ)ר ֵאה ְ'ק ֻד ַשּׁת ֵלוִ י' פר' בֹּא ד"ה וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם(.
מוּאל' ]לר"ש ֶה ְר ְצ ֶבּ ְרג[
ַ'מ ֲע ַדנֵּ י ְשׁ ֵ

ִה ָמּנְ עוּת ִמ ֵמּ ָאה ְבּ ָרכוֹת – ִענּוּי ַלנֶּ ֶפשׁ
"וּב ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִיעי ַהזֶּ ה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם וְ ִענִּ ֶיתם ֶאת
ֶ
נַ ְפשׁ ֵֹתיכֶ ם" )כט ז(
דּוּע נֶ ֱא ָמר
ְבּ ִד ְב ֵרי ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ )אח"מ סח ב( ֻה ְבּ ָעה ְתּ ִמ ָיההַ ,מ ַ
פּוּרים ִהנּוֹ
פּוּרים" :וְ ִענִּ ֶיתם ֶאת נַ ְפשׁ ֵֹתיכֶ ם"ֲ ,ה ֵרי יוֹם ַהכִּ ִ
ְבּיוֹם ַהכִּ ִ
ִענּוּי ַלגּוּף וְ א ַלנְּ ָשׁ ָמה?
פּוּרים ִהנּוֹ
הוּבא ְבּ ֵשׁם ַהגָּ אוֹן ִמ ְטּ ִשׁ ִיבּין :יוֹם ַהכִּ ִ
ֵבּאוּר נִ ְפ ָלא ְלכָ ָ 
ַהיּוֹם ַהיָּ ִחיד ַבּ ָשּׁנָ ה ֶשׁבּוֹ ָק ֶשׁה ַעד ְמאֹד ְל ַקיֵּ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת ֲא ִמ ַירת
ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ,וַ ֲה ֵרי ֵאין ְלִ ענּוּי נֶ ֶפשׁ גָּ דוֹל ִמזֶּ ה.
תּוֹרה' מ"ז עמ' כג
ק ֶֹבץ 'קוֹל ַה ָ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

שּׁמים כִּ ְבּ ָתה ֶאת ָה ֵאשׁ
יָ ד ִמ ָשּׁ ַמיִ ם

ִ ּב ְר ַּכת ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה )א'(
תּוֹרה
אוֹרה זוֹ ָ
ָ
)'א ְרחוֹת
'יוֹצר אוֹר' ֵבּ ֵאר ַר ֵבּנוּ ַא ֲהרֹן ִמלּוּנִ יל ָ
ַבּ ַטּ ַעם ֶשׁ ִה ְס ִמיכוּ ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' ְל ִב ְרכַּ ת ֵ
תּוֹרה ַה ְמּ ִא ָירה ִמכָּ ל ַה ְמּאוֹרוֹתֶ ,שׁ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֵאינוֹ
"שׁ ָבּהּ ַמזְ כִּ יר ...נְ ִתינַ ת ַה ָ
ַחיִּ ים' ח"א ִדּין ָבּ ְרכוּ אוֹת ב(ֶ :
תּוֹרה ְמ ִא ָירה ַבּיּוֹם ַוּב ַלּיְ ָלה"ְ .בּ ֶה ְמ ֵשְׁ דּ ָב ָריו ִה ְס ִמיְ לכָ ֶ את ֵס ֶדר ִמזְ מוֹר
ֵמ ִאיר ֶא ָלּא ַבּיּוֹם ,וְ ַה ָ
תּוֹאם ְל ֵס ֶדר ִבּ ְרכוֹת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע; ְתּ ִח ָלּתוֹ ַבּ ָפּסוּקַ :
י"ט ַבּ ְתּ ִה ִלּים ַה ֵ
"ה ָשּׁ ַמיִ ם ְמ ַס ְפּ ִרים" – כְּ נֶ גֶ ד
ימה ְמ ִשׁ ַיבת נָ ֶפשׁ" – כְּ נֶ גֶ ד ִבּ ְרכַּ ת ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה',
"תּוֹרת ה' ְתּ ִמ ָ
ִבּ ְרכַּ ת ַה ְמּאוֹרוֹתֶ ,ה ְמ ֵשׁכוֹ ַבּ ָפּסוּקַ :
וְ סוֹפוֹ ַבּ ָפּסוּקֵ :
"עדוּת ה' נֶ ֱא ָמנָ ה" – כְּ נֶ גֶ ד יִ חוּד ה' ֶשׁ ִבּ ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע.

סוֹפר' ֵבּאוּר
ַעל ִפּי ְלשׁוֹנוֹ ֶשׁל ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלָ ע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ַבּ ֶפּ ֶרק ָה ָאמוּר ַבּ ְתּ ִה ִלּים ,כָּ ַתב ַה ֲ'ח ַתם ֵ
נוֹסף ַל ְדּ ָב ִרים ְ)בּ ֶ'ה ָע ָרה ְל ַת ְל ִמ ִידים' ֶשׁנִּ ְד ְפּ ָסה ְבּשׁוּ"ת ֲ'ח ַתם ֵ
ָ
סוֹפר' ֶה ָח ָדשׁ ,ח"ח סי' כו ִבּ ְת ִח ָלּתוֹ(:
פּוֹת ַח ֶאת ַה ִמּזְ מוֹר ְבּ ִשׁ ְב ָחם ֶשׁל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ םִ ,וּב ְפ ָרט ֶשׁל ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַהשּׁוֹכֶ נֶ ת ֵבּינֵ ֶיהם,
ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלֵ 
קוּפתוֹ ַעל
מוֹצאוֹ ְוּת ָ
ֲא ֶשׁר" :וְ הוּא כְּ ָח ָתן י ֵֹצא ֵמ ֻח ָפּתוֹ יָ ִשׂישׂ כְּ גִ בּוֹר ָלרוּץ א ַֹרח; ִמ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָ
דוֹלה ֶשׁ ָאנוּ ְמ ִפ ִיקים ֵמ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ,יֵ שׁ ָבּהּ
תּוֹע ֶלת ַהגְּ ָ
אוֹמר ,כִּ י ִעם כָּ ל ַה ֶ
אוּלם ַמ ְמ ִשׁי וְ ֵ
צוֹתם"ָ ,
ְק ָ
"אין נִ ְס ָתּר ֵמ ַח ָמּתוֹ" וְ ֻח ָמּהּ ָעלוּל ְל ַהזִּ יק ַל ְבּ ִריּוֹת.
ַאף ַצד נֶ זֶ קֶ ,שׁ ֲה ֵרי ֵ
"תּוֹרת ה'" ֶשׁ ַאף ִהיא ִבּ ְב ִחינַ ת 'אוֹר'
טוֹבה ִמן ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִהיא ַ
ְל ֻע ַמּת זֹאתָ ,
ימה ְ)לשׁוֹן ְשׁ ֵלמוּת( ְמ ִשׁ ַיבת נָ ֶפשׁ" וְ ֵאין נִ גְ ָרם ִמ ֶמּנָּ ה נֶ זֶ ק כְּ ָלל.
"תּ ִמ ָ
וּמ ֲע ָל ָתהּ ִהיא ְ
תּוֹע ְל ָתּהּ ַ
ב(ַ ,אַ 

תּוֹרה"ְ ,מגִ ָלּה טז
)"אוֹרה זוֹ ָ
ָ

עוֹלהְ ,ל ִפיכָ 
יבוּתם ְבּ ֵס ֶדר ֶ
דוֹלה ִס ְדּרוּ ֶאת ֶח ְל ֵקי ַה ְתּ ִפ ָלּה ְל ִפי ִמ ַדּת ֲח ִשׁ ָ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַאנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ן ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' ַעל
'יוֹצר' ַעל ַמ ֲע ַלת ַה ְמּאוֹרוֹתְ ,
ִס ְדּרוּ ְתּ ִח ָלּה ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ֵ
תּוֹרה ֶשׁ ַמּ ֲע ָל ָתהּ גְּ ָ
ַה ָ
בוֹהה ִמ ַמּ ֲע ַלת ַה ְמּאוֹרוֹת.

עוֹלם'
ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' אוֹ ַ'א ֲה ַבת ָ
הוּדה
יחת ַה ְבּ ָרכָ הְ :ל ַד ַעת ַרב יְ ָ
מוֹר ִאים ְבּ ִענְ יַ ן נֻ ַסּח ְפּ ִת ַ
קת ָא ָ
הוּב ָאה ַמ ֲח ֶ
ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת יא ב( ְ
)שׁם פ"א סי'
עוֹלם'ָ .הרֹא"שׁ ִבּ ְפ ָס ָקיו ָ
אוֹמ ִרים ַ'א ֲה ַבת ָ
וּל ַר ָבּנָ ן ְ
אוֹמ ִרים ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה'ְ ,
מוּאל ְ
ְבּ ֵשׁם ְשׁ ֵ
יג( ִהכְ ִר ַיע כְּ ַד ַעת ַהגְּ אוֹנִ ים ֶשׁיֵּ שׁ ְל ַקיֵּ ם ֶאת ְשׁ ֵתּי ַה ִשּׁיטוֹת ,וְ ָק ַבע ֶאת ִמנְ ַהג ַא ְשׁכְּ נַ ז ַהנָּ הוּג כַּ יּוֹם
עוֹלם'.
אוֹמ ִרים ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' ְוּב ַע ְר ִבית ַ'א ֲה ַבת ָ
ַ)על ִפּי ְפּ ַסק ָה ַר ָמּ"א או"ח ס א(ֶ :שׁ ְבּ ַשׁ ֲח ִרית ְ
עוֹלם' ַעל ִפּי ִמנְ ַהג ָה ֲא ִר"י
דּוּרי נֻ ַסּח ְס ַפרַד ֻס ַדּר ְבּ ַשׁ ֲח ִרית ְוּב ַע ְר ִבית נֻ ָסּח ָא ִחיד'ַ :א ֲה ַבת ָ
ְבּ ִס ֵ
ֶשׁ ָשּׁ ְרשׁוֹ ִבּיסוֹדוֹת ַה ַקּ ָבּ ָלהְ ,וּב ַ'שׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
אוֹמ ִרים ֶשׁ ְלּ ִמנְ ַהג ָה ֲא ִר"י
שׁוּבה' ָ)שׁם( ֵה ִביא ֶשׁיֵּ שׁ ָה ְ
עוֹלם' ְוּב ַשׁ ָבּת ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה'.
אוֹמ ִרים ַ'א ֲה ַבת ָ
בוּע ְ
ְבּ ֶמ ֶשׁ יְ מוֹת ַה ָשּׁ ַ
עוֹלם' נְ ִתיב ָה ֲע ָ
ֶאת ַהכְ ָר ַעת ַהגְּ אוֹנִ ים ֵבּ ֵאר ַה ַמּ ֲה ָר"ל )'נְ ִתיבוֹת ָ
בוֹדה פ"ז('ַ :א ֲה ָבה ַר ָבּה' הוּא ִבּטּוּי ְלג ֶֹדל
יּוּתהּ .כֵּ יוָ ן ֶשׁגּ ֶֹדל ָה ַא ֲה ָבה וְ נִ ְצ ִחיּוּת ָה ַא ֲה ָבה ֵהן ְשׁ ֵתּי
עוֹלם' הוּא ִבּטּוּי ְלנִ ְצ ִח ָ
ָה ַא ֲה ָבה ,וְ ַ'א ֲה ַבת ָ
קוֹב ָעהּ ַבּ ְבּ ָרכָ ה.
ַמ ֲעלוֹת ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמןְ ,ל ִפיכָ  נֶ ְח ְלקוּ ַחכְ ֵמי ַהגְּ ָמ ָרא ֵאיזוֹ ֵמ ֶהן ֲע ִד ָיפה כְּ ֵדי ְל ְ
וְ ִהכְ ִריעוּ ַהגְּ אוֹנִ ים ְל ַהזְ כִּ יר ֶאת ְשׁ ֵתּ ֶיהן ,וְ ָק ְבעוּ ֶשׁ ַבּבּ ֶֹקר יַ זְ כִּ ירוּ ֶאת ַמ ֲע ַלת ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' ,כְּ נֶ גֶ ד
שּׂוֹר ֶרת בּוֹ ִהנָּ הּ ִבּטּוּי ְל ַא ֲה ָבה זוֹ ִבּ ְב ִחינַ ת ָ'פּנִ ים ְמ ִאירוֹת',
אוֹרה ַה ֶ
ִמ ַדּת ַהיּוֹם ֶשׁ ְמּ ִציאוּת ָה ָ
עוֹלם' ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָאז ֵאין ָ'פּנִ ים ְמ ִאירוֹת' ,וְ ָע ֵלינוּ ְל ַה ֲא ִמין כִּ י
ַוּב ַלּיְ ָלה יַ זְ כִּ ירוּ ֶאת ַמ ֲע ַלת ַ'א ֲה ַבת ָ
עוֹלם' ,וְ ַאף כְּ ֶשׁ ִהיא נִ ְס ֶתּ ֶרת ֵמ ֵעינֵ ינוּ ֲע ַדיִ ן ִהיא
ַא ֲה ָבתוֹ יִ ְת ָבּ ַרֵ א ֵלינוּ ִהיא נִ ְצ ִחית – ַ'א ֲה ַבת ָ
עוֹל ִמים.
עוֹל ֵמי ָ
ְשׁ ִר ָירה וְ ַקיֶּ ֶמת ְל ְ

ְבּא ֶֹפן ַא ֵחר ֵפּ ֵרשׁ ַהגָּ אוֹן ִמוִּ ְילנָ א ֵ)פּרוּשׁ להגש"פ' ,וְ ִהיא ֶשׁ ָע ְמ ָדה'(:
עוֹלם'
עוּתהּ ַא ֲה ָבה ַה ִמּ ְתיַ ֶח ֶסת ְבּא ֶֹפן יָ ִשׁיר ֵא ֵלינוְּ ,ל ֻע ַמּת זֹאת ַ'א ֲה ַבת ָ
ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' ַמ ְשׁ ָמ ָ
וּמ ְשׁ ִפּ ָיעה ַאף ָע ֵלינוְּ .ל ִפיכָ ִ בּ ְת ִפ ַלּת ַה ַשּׁ ַחר
עוֹלם ַ
עוּתהּ ַא ֲה ָבה ַקיֶּ ֶמת ַהנִּ ְמ ֶשׁכֶ ת ִמימוֹת ָ
ַמ ְשׁ ָמ ָ
נוֹק ִטים ְלשׁוֹן ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' ,כִּ י ִבּזְ ַמן ַהגְּ ֻא ָלּה ִתּ ְת ַח ֵדּשׁ ַא ֲה ָבתוֹ
ֶשׁ ִהיא כְּ נֶ גֶ ד זְ ַמן ַהגְּ ֻא ָלּה ָאנוּ ְ
יִ ְת ָבּ ַרָ ע ֵלינוּ ִמ ַצּד ֶע ֶצם ַה ַמּ ֲע ָלה ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה ָלהּ ָאזַ .אִ בּ ְת ִפ ַלּת ַע ְר ִבית ֶשׁ ִהיא כְּ נֶ גֶ ד זְ ַמן ַהגָּ לוּת,
עוֹלם'.
ֶשׁבּוֹ ִע ַקּר ַא ֲה ַבת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַעמּוֹ ִהנָּ הּ ִבּזְ כוּת ָאבוֹת נָ ְקטוּ נֻ ַסּח ַ'א ֲה ַבת ָ

תּוֹרה – ֵס ֶמל ָה ַא ֲה ָבה
ַה ָ
אוֹתנוּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַא ֲה ַבת
אוֹהב ָ
עוֹלם' ח"א פי"ד( "כֵּ יוָ ן ֶשׁ ֵ
)'שׁם ָ
'ח ֵפץ ַחיִּ ים' ֵ
כָּ ַתב ָמ ָרן ֶה ָ
עוֹלם" .וְ ָאכֵ ןִ ,מ ַטּ ַעם זֶ ה
אוֹרהּ נִ ְחיֶ ה ְל ָ
ווֹת ָיה כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּ ָ
וּמ ְצ ֶ
תּוֹרה ִ
עוֹל ִמיםְ ,ל ִפיכָ  נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ָ
ָ
תּוֹרה ְ)ר ֵאה ְבּ ָרכוֹת יא ב( ָאנוּ ַמ ְפ ִליגִ ים ְל ָת ֵאר ְבּ ִמ ִלּים
ְבּ ֶפ ַתח ִבּ ְרכַּ ת ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' ֶשׁנִּ ְת ְקנָ ה ַעל ַה ָ
דוֹלה וִ ֵית ָרה ָח ַמ ְל ָתּ
"א ֲה ָבה ַר ָבּה ֲא ַה ְב ָתּנוֶּ ...ח ְמ ָלה גְּ ָ
נִ ְשׂגָּ בוֹת ֶאת ַא ֲה ַבת ה' יִ ְת ָבּ ַרֵ א ֵלינוַּ :
ָע ֵלינוּ".

יח ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ְלוִ ינְ ְשׁ ֵטיין
נוֹתן ַט ַעם ְל ָה ִביא ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה ֶאת ֶשׁ ֵבּ ֵאר ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
יֵ שׁ ְבּ ֵ
עמ' יד(:

)'אוֹר יְ ֶחזְ ֵקאל' ח"ה

אשׁית,
יוֹתר ֶשׁנָּ ַתן ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְליִ ְשׂ ָר ֵאלֵ ...ר ִ
דוֹלה ְבּ ֵ
תּוֹרה ַע ְצ ָמהּ ִהיא ַה ֲה ָט ָבה ַהגְּ ָ
"ה ָ
ַ
תּוֹרה ,יָ כוֹל ָה ָא ָדם ִלזְ כּוֹת ְל ַהגִּ ַיע
תוּבים ַבּ ָ
תּוֹרה – ֶשׁ ַעל יְ ֵדי ִקיּוּם ַה ִמּ ְצווֹת ַהכְּ ִ
ְבּ ֶע ֶצם נְ ִתינַ ת ַה ָ
יוֹתר יֵ שׁ ְל ִ
ַל ַתּכְ ִלית ָה ְרצוּיָ ה ְבּ ֵעינֵ י ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרְ .וּב ֵ
תּוֹרה ָהיָ ה ָק ֶשׁה ְמאֹד
הוֹסיףֶ ,שׁ ְלּא ַה ָ
וּמ ֲע ַמד ַהר ִסינַ י נִ ְר ֲא ָתה ְמ ִציאוּתוֹ ְבּחוּשׁ,
תּוֹרה ַ
עוֹלם ,וְ ַעל יְ ֵדי נְ ִתינַ ת ַה ָ
ְל ַהכִּ יר ִבּ ְמ ִציאוּת ה' ָבּ ָ
כְּ ִפי ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ְ)דּ ָב ִרים ה ד('ָ :פּנִ ים ְבּ ָפנִ ים ִדּ ֶבּר ה' ִע ָמּכֶ ם ָבּ ָהר'".

]לר"י ַא ְל ִפייָ ה[
ַה ְק ָדּ ָמה ַל ֵסּ ֶפר 'יָ ִאיר נָ ִתיב' ְ

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

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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תּוֹרתוֹ
יוֹתר ְל ַא ֲה ַבת ה' ָהיָ ה ַבּזְּ ַמן ֶשׁנָּ ַתן ָלנוּ ֶאת ָ
כְּ ִד ְב ֵרי ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים'ַ ,ה ִבּטּוּי ַהגָּ דוֹל וְ ַה ְמּיֻ ָחד ְבּ ֵ
אוֹתהּ ֶח ְמ ָדּה גְּ נוּזָ ה ֶשׁ ָהיְ ָתה ַתּ ַחת יָ ָדיו ְבּ ֶמ ֶשְׁ תּ ַשׁע ֵמאוֹת ִשׁ ְב ִעים וְ ַא ְר ָבּ ָעה דּוֹרוֹת
דוֹשׁהָ ,
ַה ְקּ ָ
ֶשׁ ָקּ ְדמוּ ִל ְב ִר ַיאת ָה ָ
עוֹלם ַ)שׁ ָבּת פח ב( ,וּכְ ִפי ֶשׁ ֵה ִיטיב ְל ַב ֵטּא זֹאת ִבּ ְלשׁוֹנוֹ ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵ י
ְבּ ִס ְפרוֹ ַ
בּוֹרא ָל ָא ָדם...
דוֹלה ֶשׁ ַבּטּוֹבוֹת ֶשׁ ֵה ִיטיב ָבּ ֶהם ַה ֵ
'חוֹבת ַה ְלּ ָבבוֹת' ַ)שׁ ַער ַה ְבּ ִחינָ ה פ"ה(" :וְ ַהגְּ ָ
תּוֹרה ַהנְּ תוּנָ ה ְלמ ֶֹשׁה נְ ִביאוֹ ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹם".
ַה ָ

ישׁי ְל ָפ ָר ַשׁת ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ,אוֹר ְלכ"ה ִבּ ְשׁ ָבט התרצ"וַ .הגָּ אוֹן ַר ִבּי יִ ְצ ָחק
ִאישׁוֹן ֵליל יוֹם ְשׁ ִל ִ
ישׁ ַיבת ַה ְמּ ֻק ָבּ ִלים
ַא ְל ִפייָ ה ָעסוּק ָהיָ ה כְּ ִמ ֵדּי ַליְ ָלה ְבּ ִלמּוּד ַמ ֲע ִמיק ִעם ַתּ ְל ִמ ָידיו ַה ֻמּ ְפ ָלגִ ים ִבּ ִ
דוֹלה ֶשׁכִּ ְמ ַעט כִּ ְלּ ָתה ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ,וּכְ ֶפ ַסע
אשׁוּתהּ ָע ַמד ,כְּ ֶשׁ ְלּ ֶפ ַתע ָפּ ְר ָצה ָה ֵאשׁ ַהגְּ ָ
ָ
ֶשׁ ְבּ ָר
שׁוּעתוֹ ְבּנֵ ס
ימה ְלנִ ְפגָּ ִעים ְבּנֶ ֶפשִׁ ,א ְל ָמ ֵלא ָשׁ ַמע ה' ִל ְת ִפ ָלּתוֹ וְ ֵה ִחישׁ ֶאת יְ ָ
ָהיָ ה ֵבּינָ הּ ֵוּבין גְּ ִר ָ
ֻמ ְפ ָלא.
ירוּשׁ ַליִ ם ֶשׁ ֵבּין ַהחוֹמוֹת .הוּא
אשׁי ֲע ַדת ַה ְמּ ֻק ָבּ ִלים ִבּ ָ
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ַא ְל ִפייָ ה זָ ָצ"ל ָהיָ ה ֵמ ָר ֵ
נוֹלד ִבּ ְשׁנַ ת ה"א תרל"ח ְבּ ִעיר ַח ֶלבּ ֶשׁ ְבּ ְ
ַ
וּמ ָאז ָק ַבע
סוּריָ הְ .בּגִ יל ָצ ִעיר ָע ָלה ָל ָא ֶרץ ִעם ָא ִביוֵ ,
ֶאת ִלמּוּדוֹ ֵבּין כָּ ְת ֵלי יְ ִשׁ ַיבת ַה ְמּ ֻק ָבּ ִלים ֵ'בּית ֵא-ל'ָ ,שׁם ָע ָלה וְ ִה ְת ַע ָלּה ְבּ ָחכְ ַמת ַהסּוֹד ְל ַצד
ְשׁ ִק ָידתוֹ ָה ַר ָבּה ְבּ ַ
תוֹרת ַהנִּ גְ ֶלהִ .בּ ְשׁנַ ת ה"א תר"ע ֵה ִקים ֶאת יְ ִשׁ ַיבת ַה ְמּ ֻק ָבּ ִלים 'אוֹר ָח ָדשׁ
וּמ ָאז א ָח ַדל
חוֹלים ִ'מ ְשׂגָּ ב ַל ָדֵּ ,'
וְ ֶצ ַמח ַצ ִדּיק' ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ְ'שׂ ֵדי ֶח ֶמד' ֶשׁ ָשּׁכַ ן ְבּ ִבנְ יַ ן ֵבּית ַה ִ
הוּדי ִבּ ֵידי ַה ִלּגְ יוֹן ַהיַּ ְר ֵדּנִ י ִבּ ְשׁנַ ת ה"א תש"ח.
תּוֹרה ְל ִה ָשּׁ ַמע ָבּהּ ַעד ְלכִ בּוּשׁ ָהר ַֹבע ַהיְּ ִ
קוֹל ַה ָ
בוּרתוֹ וְ ָע ְסקוּ
כָּ ָאמוּרֵ ,א ַרע ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ְבּ ַא ַחד ֵמ ַה ֵלּילוֹת ָה ַר ִבּים ֶשׁ ָבּ ֶהם יָ ְשׁבוּ ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ְוּבנֵ י ֲח ָ
תּוֹרה ַעד אוֹר ַהבּ ֶֹקר כְּ ַד ְרכָּ ם ַבּקּ ֶֹדשׁ .וְ כָ ֵ תּ ֵאר ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ֶאת ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּת ַה ִמּ ְק ֶרה:
ַבּ ָ
דּוֹלק וְ ָתלוּי ְבּ ֶא ְמ ַצע
נוֹרת נֵ ְפ ְט( ַה ֵ
)מ ַ
ּ'לּוּקס' ְ
"פּ ְתאוֹם ְבּ ֶא ְמ ַצע ַה ִלּמּוּד ִה ְת ַל ְקּ ָחה ֵאשׁ ֲחזָ ָקה ַב ְ
ִ
דוֹלה נִ ְת ַפּ ְשּׁ ָטה ִמכָּ ל ְצ ָד ָדיו ַ
וּלשׁוֹן ֵאשׁ גְּ ָ
ַהיְּ ִשׁ ָיבה .וְ ַשׁ ְל ֶה ֶבת ָע ְל ָתהְ ,
וּמ ְע ָלה וָ ַמ ָטּה ,וְ קוֹל
נוֹפל ִמ ֶמּנּוּ ִמכָּ ל ַצד
בּוֹער ְבּ ֶל ָה ָבה ֵ
ְפּ ָצ ָצה ֲחזָ ָקה ַעד ִל ְמאֹד נִ ְשׁ ְמ ָעה ִמ ֶמּנּוּ ְל ֶמ ְר ַח ִקּים ,וְ נֵ ְפט ֵ
וּמכָּ ל ֵע ֶבר ִ
ִ
וּפנָּ ה .וְ כָ ל ַהיְּ ִח ִידיםַ ,ה ֵשּׁם יִ ְשׁ ְמ ֵרםָ ,חשׁוּ ָל ֶהם ַמ ֵהר ִל ְבר ַֹח ְבּ ַפ ֲח ָדם ַעל נַ ְפ ָשׁם
צוּמהְ ,וּברֹב ַפּ ַחד
עוֹמד ְבּ ֶב ָה ָלה ֲע ָ
ִמ ַסּכָּ נַ ת ֵאשׁ ַה ְשּׂ ֵר ָפה ,וְ א נִ ְשׁ ַא ְר ִתּי כִּ י ִאם ָאנוֹכִ י ְל ַב ִדּי ֵ
וְ ֵא ָ
תּוֹרה ,וַ ֲארוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ָשׁ ָמּה".
ימה ַעל ִס ְפ ֵרי ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ִס ְפ ֵרי ַה ָ
ַבּ ֶה ְמ ֵשִׁ ס ֵפּר ַהגָּ אוֹן כִּ י נִ ָסּה ְל ַב ֵקּשׁ ֵמ ַה ַשּׁ ָמּשׁ ֶשׁיַּ גִּ ישׁ לוֹ ְדּ ָליֵ י ַמיִ ם כְּ ֵדי ְלכַ בּוֹת ֶאת ָה ֵאשׁ ֶשֹּׁלא
ְתּכַ ֶלּה ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַעל ִס ְפ ֵרי ַהקּ ֶֹדשׁ ֶשׁבּוַֹ ,אְ ל ַמ ְר ֵבּה ַה ַצּ ַער הוּא א ָמ ָצא ַמיִ ם ְבּכָ ל
ַה ֶשּׁ ַטח ַה ָקּרוֹבָ .ה ֵאשׁ ִה ְת ַחזְּ ָקה וְ ִה ְת ַפּ ְשּׁ ָטה ,וְ ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ֶשׁ ָח ַשׁשׁ ְלנַ ְפשׁוֹ ָרץ ִמ ְמּקוֹמוֹ ֶאל
חוֹלים ֶשׁיְּ ַסיְּ עוּ ַבּ ֲעדוַֹ ,א
חוֹלים וְ נִ ָסּה ְל ַב ֵקּשׁ ִמ ֶצּוֶ ת ֵבּית ַה ִ
ֶפּ ַתח ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַה ָסּמוְּ ל ֵבית ַה ִ
עוּלה וְ קוֹלוֹ א נִ ְשׁ ַמע.
ַה ֶדּ ֶלת ָהיְ ָתה נְ ָ
ימה ַה ְסּמוּכָ ה ַל ֲארוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ.
ֵעינָ יו ֶשׁל ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ִה ִבּיטוּ ְבּ ֶב ָה ָלה ָבּ ֵאשׁ ֶשׁ ֵה ֵח ָלּה ְל ֵה ָא ֵחז ַבּ ִבּ ָ
אוֹבד ֵעצוֹתִ .אישׁ א ָהיָ ה ָשׁם כְּ ֵדי
עוֹד ֶרגַ ע וְ ִהיא ְמכַ ָלּה ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ .הוּא ִה ִבּיט ְס ִביבוֹ ֵ
וּמ ֲאזִ ין ִל ְת ִפלּוֹת
רוֹמים ַ
יּוֹשׁב ַבּ ְמּ ִ
נוֹת ָרה לוֹ ַרק ְבּ ֵר ָרה ַא ַחת; ִל ְפנוֹת ֶאל ַהכֹּל יָ כוֹלַ ,ה ֵ
ַל ֲעזֹר לוֹ ,וְ ְ
תּוֹל ֶלת.
ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמים ,כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ֶעזְ ָרתוֹ ִמקּ ֶֹדשׁ וְ יַ ֲעצֹר ֶאת ָה ֵאשׁ ַה ִמּ ְשׁ ֶ
רוֹמים ִבּ ְת ִחנָּ ה וְ זָ ַעק:
נָ ָשׂא ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ֶאת ֵעינָ יו ַל ְמּ ִ
יוֹמם וָ ַליְ ָלה.
לוֹמ ִדים ְבּ ֵבית ִמ ְד ָרשׁ זֶ ה ָ
תּוֹרה ִל ְשׁ ָמהּ ָאנוּ ְ
עוֹלםֲ ,הלוֹא יָ ַד ְע ָתּ כִּ י ָ
ִ"רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ָאנָּ א ָה ֵחש ְמ ֵה ָרה ֶאת יְ ָ
הוֹשׁ ַיע!"
שׁוּע ְת כִּ י כֹּל יָ כוֹל ַא ָתּה ,וְ ֵאין ַמ ֲעצוֹר ְבּיָ ְדִ מ ְלּ ִ
יּוֹצאת
ַאִ סיֵּ ם ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֹ ַה ְקּ ָצ ָרה ,וְ ִהנֵּ ה הוּא ַמ ְב ִחין ְבּ ֵעינֵ י רוּחוְֹ ,בּיָ ד נֶ ֶע ָל ָמה ַה ֵ
וּפ ָ
ֵמ ַעל ֲארוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ ְ
לוּטיןֵ ,א ַרע ְל ֶפ ַתע
שׁוּטה ַבּ ֲאוִ ירְ ...בּאוֹתוֹ ֶרגַ עְ ,בּא ֶֹפן ִבּ ְל ִתּי ֶהגְ יוֹנִ י ַל ֲח ִ
ַהנֵּ ס ,וְ ָה ֵאשׁ ָדּ ֲעכָ ה וְ ָשׁ ְק ָעה ְבּ ַבת ַא ַחת.
בוֹדה ַר ָבּה.
נוֹת ָרה לוֹ ֲע ָ
כְּ ֶשׁ ִהגִּ ַיע סוֹף סוֹף ַה ַשּׁ ָמּשׁ כְּ ֶשׁ ְבּיָ דוֹ כְּ ִלי ִעם ְמ ַעט ַמיִ ם ,כְּ ָבר א ְ
וּמיָּ ד ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן כָּ ְב ָתה ָה ֵאשׁ
הוּא ִה ְס ִפּיק ִל ְשׁפֵֹּ מ ֶהם ַעל ֵאי ֵאלּוּ ְשׂ ִר ִידים ֶשׁ ֲע ַדיִ ן ָבּ ֲערוִּ ,
לוּטיןְ .ל ֶצוֶ ת ֵבּית ַה ִ
ַל ֲח ִ
חוֹלים ִ'מ ְשׂגָּ ב ַל ָדֶּ 'שׁ ָבּאוּ ַל ָמּקוֹם ֶרגַ ע ַקל ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ,כְּ ֶשׁ ִבּ ֵיד ֶיהם
בוֹדה...
נוֹת ָרה ֲע ָ
ְדּ ָליֵ י ַמיִ ם ְמ ֵל ִאים כְּ ָבר א ְ
רוֹמים ְלכַ בּוֹת ֶאת
אוֹתהּ יָ ד נֶ ֶע ָל ָמה ֶשׁנִּ ְשׁ ְל ָחה ִמ ְמּ ִ
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ֶשׁ ָר ָאה ְבּ ֵעינֵ י רוּחוֹ ֶאת ָ
ישׁהוּ
אוּלם ִאם זָ קוּק ָהיָ ה ִמ ֶ
ָה ֵאשׁ ,א ָהיָ ה זָ קוּק ְלהוֹכָ חוֹת כְּ ָלל כִּ י נַ ֲע ָשׂה ַבּ ָמּקוֹם נֵ ס ִפּ ְל ִאיָ .
הוֹתיר ְבּ ִלבּוֹ כָּ ל ְס ֵפקוֹת.
ְלהוֹכָ חוֹת ַעל גּ ֶֹדל ַהנֵּ סֶ ,ה ְמ ֵשׁכוֹ ֶשׁל ַה ִסּפּוּר א ִ
"הוֹאיל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָע ָשׂה ָלנוּ נֵ ס וְ ִה ִצּ ָילנוּ
ִ
"ח ַשׁ ְב ִתּי ְבּ ַד ְע ִתּי"ִ ,ה ְמ ִשׁיַ הגָּ אוֹן וְ ִס ֵפּר,
ָ
ִמכָּ ל נֶ זֶ ק ֶ
חוֹב ֵתנוּ ְלכַ ֵבּד ֶאת ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ֵמ ַה ַמּיִ ם ֶשׁנִּ ְשׁ ְפּכוּ ַעל ָה ָא ֶרץ,
וּפגַ ע ַרעַ ,על כֵּ ן ֵמ ָ
פּוֹצץ ,וְ זֹאת כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יִ ְמנַ ע ַה ָדּ ָבר
לּוּקס כְּ ֶשׁנִּ ְב ַקע וְ ִה ְת ֵ
וּמ ְר ִס ֵיסי ַהזְּ כוּכִ ית ָה ַר ִבּים ֶשׁנָּ ְפלוּ ֵמ ַה ְ
ֵ
ֵמ ָה ַר ִבּים ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ָמּקוֹם ִלכְ ֶשׁיָּ ִאיר ַהבּ ֶֹקר".
ָפּנָ ה ֵאפוֹא ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ֶאל ַה ַשּׁ ָמּשׁ ִוּב ְקּשׁוֹ ְל ַסיֵּ ַע ְבּיָ דוֹ ְלנַ קּוֹת ֶאת ַה ָמּקוֹםֶ ,א ָלּא ֶשׁ ָמּה ְמאֹד
דוֹלה וְ ַהכְּ ֵב ָדה
ימהָ ,שׁם ָע ְמ ָדה ַהזְּ כוּכִ ית ַהגְּ ָ
תּוֹמם הוּא כְּ ֶשׁ ֶה ֱחוָ ה לוֹ ַה ַשּׁ ָמּשׁ ֶאל ֵע ֶבר ַה ִבּ ָ
ִה ְשׁ ֵ
נוֹרת ַה ְ
ֶשׁל ְמ ַ
בוֹהה
אוֹתהּ ֵמ ַה ִתּ ְק ָרה ַהגְּ ָ
ישׁהוּ נִ ֵתּק ָ
'לּוּקס' ,כְּ ֶשׁ ִהיא ְשׁ ֵל ָמה ְלא ֶפּגַ ע .כִּ ְביָ כוֹל ִמ ֶ
וּלא כָּ ל נֶ זֶ ק.
ימה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ְ
יחהּ ַבּ ֲע ִדינוּת ַעל גַּ ֵבּי ַה ִבּ ָ
וְ ִהנִּ ָ
לוּטיןֵ ,מיכַ ל ַהנֵּ ְפט
נוֹת ָרה ְשׁ ֵל ָמה ַל ֲח ִ
ָהיָ ה זֶ ה נֵ ס ִבּ ְל ִתּי ֶהגְ יוֹנִ י ַבּ ֲע ִלילֶ ,שׁכֵּ ן ְבּעוֹד ַהזְּ כוּכִ ית ְ
ֶשׁ ָהיָ ה ְמ ֻח ָבּר ֵא ֶל ָיה ִה ְת ַבּ ֵקּ ַע וְ ִה ְתנַ ֵפּץ ִל ְר ִס ִיסים ַעל ַאף ֶשׁ ָהיָ ה ָעשׂוּי ִמ ַמּ ֶתּכֶ ת ֲחזָ ָקה ,וְ ֵה ִעיד
ַעל כָּ  קוֹל ַה ִפּיצוּץ ֶשׁנִּ ְשׁ ַמע ִבּזְ ַמן ַה ְשּׂ ֵר ָפה ְל ֶמ ְר ַח ִקּים.
ְוּבכֵ ןִ ,מי הוּא זֶ ה ֶשׁ ִהנִּ ַ
נוֹת ָרה ְלא ַמ ֲענֶ הַ .רק ַהגָּ אוֹן
ימה? ְשׁ ֵא ָלה זוֹ ְ
יח ֶאת ַהזְּ כוּכִ ית ַעל ַה ִבּ ָ
רוֹמים ְבּ ִע ְקבוֹת ְתּ ִפ ָלּתוֹ ,יָ ַדע גַּ ם
אוֹתהּ יָ ד נֶ ֶע ָל ָמה ֶשׁנִּ ְשׁ ְל ָחה ִמ ְמּ ִ
ֶשׁ ָר ָאה ְבּ ֵעינֵ י רוּחוֹ ֶאת ָ
לוּחה ִמ ָמּרוֹם ְלכַ בּוֹת ֶאת ָה ֵאשׁ ,כָּ  נִ ְשׁ ְל ָחה כְּ ֵדי ְל ָפ ֵרק ֶאת ַהזְּ כוּכִ ית
יָ ַדע כִּ י כְּ ִפי ֶשׁ ָהיְ ָתה ְשׁ ָ
ימהְ ,ל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה ַה ָדּ ָבר ְל ַמזְ כֶּ ֶרת נֶ ַצח כִּ י א יַ ֲעזֹב ה' ֶאת
יחהּ ַעל ַה ִבּ ָ
וּל ַהנִּ ָ
בּוֹע ֶרת ְ
נוֹרה ַה ֶ
ֵמ ַה ְמּ ָ
ֲח ִס ָידיו ,וְ יַ ֲענֶ ה ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְבּ ֵעת ַשׁוְ ָעם ֵא ָליו.
תּוֹדה ַלה'ַ ,על רֹב
ִמ ִפּיו ֶשׁל ַר ִבּי יִ ְצ ָחק וְ ֶשׁל יֶ ֶתר ַהנֶּ ֱא ָס ִפים ַבּ ָמּקוֹם ָפּ ְר ָצה כְּ ֵמ ֵא ֶל ָיה ִשׁ ַירת ָ
תּוֹרה ֶשׁנִּ ְל ְמ ָדה ַבּ ָמּקוֹם ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ְבּ ֶמ ֶשַׁ ע ְשׂרוֹת
טוֹבוֹתיו ִע ָמּם ,וְ ַעל ֶשׁזְּ כוּת ַה ָ
ָ
ֲח ָס ָדיו וְ
ָשׁנִ ים ְבּ ֶר ֶצףָ ,ע ְמ ָדה ָל ֶהם ְל ַה ִצּ ָילם ֵמ ָאסוֹן.
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להתמסר ככל האפשר לזיכוי הרבים והצלת
הכלל והפרט !
נלמד מהפסוק" :פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את
חמתי ...בקנאו את קנאתי בתוכם" )פרק כה-יא(
ופירש הכלי יקר :הכל לרבותא נקט .כי אף על פי שהיה בן אלעזר שלקח
מבנות פוטיאל מיתרו שפיטם לעבודה זרה ,ולא מנע את עצמו ,אף שיאמרו לו
ליצני הדור ,בת יתרו מי התיר לך .וכן היה בן אהרן הכהן שעשה העגל ויקניטו
לו בזה .אף על פי כן לא חס על כבודו .עוד הודיענו הכתוב שבחו של פנחס,
אף שהיה בתוך העדה  -מקום מסוכן מפני קרובי זמרי ,מכל מקום מסר נפשו
להצלת ישראל .ונרמז בפסוק "ויקח רמח בידו" היינו ששם כל רמ"ח איבריו
בכפו.
הרמב"ם )בספר המצוות-לאווין רצז( כתב" :שהוזהרנו מלהתרשל בהצלת
נפש אחד מישראל כשנראהו בסכנת מות או ההפסד ויהיה לנו יכולת
להצילו ,כמו שיהיה טובע במים ואנחנו נדע לשחות ונוכל להצילו ,או
יהיה גוי משתדל להורגו ונוכל לבטל מחשבתו או לדחות ממנו נזקו ,ובאה
האזהרה באומרו )ויקרא יט-טז( "לא תעמוד על דם רעך".
לדעת כ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג  -רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם זצ"ל,
מכיון שנפסק להלכה )או"ח סימן שכט( שאם מצאו אדם חי שנפגע במפולת
וראשו מרוצץ ,חייבים לחלל עליו את השבת ומפקחין עליו "כדי שישמור
שבתות הרבה" ...אף שבמצבו אין סיכוי שיחיה יותר מ"חיי שעה" ולא יספיק
לשמור אפילו שבת אחת! ...בכל זאת ,בהוראתם זו של חז"ל גרמו לשידוד
מערכות בבריאה ,עד כי בניגוד לכל התחזיות עלול שיתרחש נס והחולה יחיה!
"מכאן"  -קבע האדמו"ר " -שעל פי השקפת התורה ,המושג הנפוץ "חשוך
מרפא" אינו מבוסס כלל ,ואין בו כדי להתיר לרופאים שינהגו בחולה האנוש,
כאילו הוא חסר סיכויים לחיות ,שמא יתרחש לו נס מחוץ לדרך הטבע"!
על מעשהו של פינחס אמרו חז"ל :אמר הקב"ה "בדין הוא שיטול שכרו".
וצ"ב מה הרבותא בכך ,וכי יש מצוה שאין עליה שכר?
אלא י"ל שלפנחס היתה יראת הרוממות וכשישנה ליראת הרוממות אין
כל פחד אחר .כדברי המאור ושמש )בשלח( שכתב" :כשהאדם ירא מה' אינו
מתירא משום דבר המפחיד ...וכשיש לאדם יראת הרוממות מהשי"ת ,אינו
מפחד משום דבר בעולם".
לפי"ז נמצא שלפינחס לכאורה לא הגיע שכר על מעשהו הנועז ,משום
שעשאו ללא כל פחד ומורא ,כאמור ,ומה עוד שהצליח במשימתו בדרך נס.
והוה אמינא שלא יטול שכר על מעשהו .לפיכך השמיענו שבכ"ז יטול שכר.
אף שהיה נטול כל צער של פחד ,ואף שהצליח בדרך נס.
הוא שנאמר "לך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו"  -החסד הוא
שמחשיבים כאילו זה מעשהו המושלם של האיש ,עם כל הצער שבדרך
הטבע אמור להיות במעשה כזה.

מעשה קנאות לכבוד השי"ת
גורם להרבות שלום בעולם
ולא מחלוקת !
נלמד מהפסוק" :הנני נותן לו את בריתי
שלום" )פרק כה-יב(
ואמרו חז"ל בגמרא :אמר לו הקב"ה למשה ,הקדים
לו שלום שנאמר הנני נותן לו את בריתי שלום
)סנהדרין פב .(:ועל הנאמר בפסוק" :תחת אשר קינא
לאלוקיו" )כה-יג( כתב הספורנו :מאחר שרב את
ריבי ,גם אני אצילהו מכל מיני ריב והתנגדות והיה לו
שלום מדה כנגד מדה.
פנחס אמנם קיים את ההלכה של "קנאין פוגעין
בו" וכך היה צריך לעשות .אך לכאורה תמוה :מדוע
למעשה זה ,שעל פניו נראה כפעולה של "מחלוקת",
קורא הכתוב פעולה של "שלום" ולא עוד אלא
שהכתוב מיחסו לאהרן האוהב שלום ורודף שלום,
וכי לא היה מתאים יותר להגדיר את פעולתו של
פנחס כ"מחלוקת לשם שמים"?!
אלא רואים מכאן שמה שאצל המון העם נראה
כ"מחלוקת" אף כי "לשם שמים" ,בתורה אין זה
אלא שלום! כי כל פעולה החותרת לשלימות עפ"י
התורה זוהי פעולה של "שלום" אמיתי.
פעולתו של פנחס הביאה שלום בין ישראל
להקב"ה לכן מהוה היא סמל של שלום .גם על
אהרן נאמר "אוהב שלום ורודף שלום אוהב את
הבריות ומקרבן לתורה" ,היינו כמהלך עשיית שלום
כולל ואמיתי גם עם הקב"ה.
ויובן יותר עפ"י ביאורו של הגרש"ר הירש זצ"ל
את מעשה קנאותו של פנחס ,וכך כתב" :הגשמות
ההרמוניה העליונה של השלום נמסרה כאן מידי
ה' דוקא לאותה רוח ולאותה פעילות שחדלי-מעש
חסרי-מחשבה ושכחי-חובה ,המתעטפים באיצטלא
של "רודפי שלום" אוהבים לקרוא לה "הפרעה
לשלום" ומגנים אותה בשל כך" .שלום" הוא
נכס יקר ואדם חייב להקריב לו את הכל .את כל
זכויותיו ואת כל נכסיו .אך לעולם אל יקריב לו
את זכויותיהם של אחרים ולעולם אל יקריב לו
את זכויות הטוב והאמת האלוקית".
מוסיף הרב הירש וכותב" :שלום אמת בין הבריות
תלוי בשלום של כולם עם ה'! מי שמעז להיאבק עם
אויבי הטוב והאמת האלוקית ,הרי בעצם מאבקו זה
הוא מלוחמי ברית השלום בארץ .מי שכובש את פניו
בקרקע למען השלום המדומה עם הבריות ,ומניח
להם לעורר מדנים עם ה' ,הרי בעצם אהבת השלום
שלו הוא נעשה חבר לאויבי ברית השלום בארץ".
ע"כ דברים המאלפים שמדברים בעד עצמם.
מדברי חז"ל ]שפנחס קודם קנאותו ,שאל את
משה[ אנו לומדים שקנאות נכונה ואמיתית מוכרחה
לקבל את ה'גושפנקא' של גדולי התורה! שהרי ישנם
ב' סוגי קנאים ,כפי שהעיר הגרי"ש אלישיב זצ"ל:
ישנה קנאות הנובעת ממקור התורה .זו הכפופה
לבית המדרש ולחכמי התורה .וישנה קנאות שאינה
אלא פורקן יצרים .היא אינה מקבלת כל מרות
ותוצאותיה רק ריב ומדון! וכאמרת הגה"צ רבי אליהו
לופיאן זצ"ל" :אין בין גן עדן של קנאין פוגעין בו,
לגיהנם של שפיכות דמים אלא טפח בלבד"!
ומענין לציין כאן את העובדה על הגרי"ח זונפלד
זצ"ל )הובא בחכמת חיים( ,כאשר בשעת ויכוח על
נושא ציבורי מסעיר ,הטיח בו הקנאי רבי נטע מגיד
ז"ל את המשפט הבא" :אמנם היה מר קנאי אמיתי
ונאמן בחייו של הגרי"ל דיסקין זצ"ל ,אבל היום"...

השיב לו הרב זוננפלד בשלוה ובענות חן" :גם אז לא הייתי קנאי ,עשיתי רק מה שציוה עלי
מורי ורבי .וגם היום נוהג אני כפי שקיבלתי ממורי ורבי".
כללו של דבר" :גם קנאין פוגעין בו" צריכה להיות בשיקול-דעת מירבי ,וכפופה לדעת תורה!
ולא כל הרוצה ליטול את השם ]"קנאי"[ יבוא ויטול .ובוודאי לא מתוך ריקנות ,אלא מתוך ריבוי
תורה ויראת שמים .ואדרבה ,ככל שתהיה הקנאות נובעת מתוך יותר גדלות בתורה ,כך יותר תעזר
ממרום ויותר תתקבל ותצליח כפי שראינו אצל פנחס.
ואגב :העיד הגה"צ רבי דב יפה שליט"א )ב"לעבדך באמת"( ששמע מהחזון איש את הביטוי הבא:
"אילו נטורי קרתא )הקנאים( היו מתמסרים ללימוד התורה ,כמו שהם מתמסרים למלחמה על
ה"אידישקייט" היו פועלים בזה הרבה יותר") ...וזה מתאים למאמר שהבאנו בעלון הקודם  -פר'
בלק ,בנושא "מה טובו אהליך יעקב" .עיי"ש(.
בשנת תשמ"א ,כאשר ביקר הגאון רבי יעקב קמנצקי זצ"ל בארץ הקודש ,אמר לעסקני היהדות
החרדית את הדברים הבאים :התורה מבליטה את קנאותם של שני בני יעקב בשכם ,אבל רואים
שבמשך הדורות נבחר שבט לוי בלבד להיות שומר מורשת קיום רוח התורה .ומדוע?
אלא התשובה היא :שבט לוי עסק בתורה גם במצרים ,ולא שבט שמעון .ללמדך שיש שני
סוגי קנאות :קנאות קבועה וקיימת וקנאות זמנית שעשויה להתנדף ולהתפוגג ..רק קנאות שנובעת
ומבוקרת עפ"י התורה היא אמיתית ואחראית ,והשפעתה רבה .אך קנאות שלא עפ"י דעת תורה,
עלולה להזיק .ובמיוחד אמורים הדברים בארץ ישראל .עכ"ד.
מובא על הגאון רבי חיים קרייזווירט זצ"ל שכאשר דיבר פעם על "קנאים" הפועלים בעניני
ציבור על דעת עצמם ,ללא הכוונה וללא הוראה או גיבוי מסמכות תורנית כל שהיא ,המשיל
עליהם את דברי המשנה )סנהדרין כה(: :המגדף אינו חייב עד שיפרש את השם" ,ובגמרא )כו (.אמרו
"עד שיברך שם בשם" )בלשון סגי נהור(
ושאל רבי חיים :לכאורה תמוה ,האם בשופטני עסקינן שמשתמש בשם קודש כדי לקללו?! אלא
השיב רבי חיים :מדובר כאן בקנאי ההורס את התורה ע"י התורה .כל כוונתו להרוס ולאבד את
כל מה שרעהו בנה והקים והכל בשם ה'.

להתפלל ולבקש רחמים על היחיד
ועל הרבים הזקוקים לישועה !
נלמד מהפסוק :פינחס בן אלעזר ...ולא כליתי
את בני ישראל בקנאתי" )פרק כה-יא(
ובגמרא )סנהדרין פב (:מבואר מעלתו הנשגבה של פנחס,
שכאשר הרג את זמרי ,נכנסו שבטו להרוג את פנחס .מה
עשה הקב"ה? שלח מלאך והשחית בעם ]כדי להטריד בני
שבטו של זמרי שלא יהרגו לפנחס[ כיון שראה פנחס את
הנגף ,עמד והיה מתפלל שנאמר" :ויעמד פנחס ויפלל ותעצר
המגיפה" .שעשה פלילות עם קונו וחבטן לפני המקום .אמר
לפניו ,רבונו של עולם ,על אלה יפלו כ"ד אלף מישראל"?
מכאן נדון ק"ו בעצמנו :אם פנחס שהיה שרוי בסכנה מאותם
אנשים שביקשו את נפשו ובכל זאת התפלל להצלתם .על
אחת כמה וכמה שיש על כל אחד מישראל להרגיש בצרתו של
הזולת ]שהוא ערב לו[ ולהתפלל לישועתו.
באחת הדרשות שנשא הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל,
שאל :כתוב בתורה במלחמת מדין שמשה רבינו בחר
שלושת אלפים איש מכל שבט ,וחילק אותם לשלוש .שליש,
כלומר אלף אנשים ,לקח אל הקרב ממש .אלף אנשים כדי
לשמור על הכלים ,כלומר לשמש את הלוחמים ,ואילו אלף
נוספים על מנת להתפלל.
ויש לשאול :הרי היו כל כך הרבה "גימלאים" בשבט,
וא"כ למה בחר משה מתוך שלושת האלפים הצעירים
שגייס לצבא ,אלף שיתפללו ...מדוע שכל זקני השבט לא
יתפללו? והרי גם כל העם יכול להתפלל ,ואילו האלף
שגייס משה "מיותרים" כביכול?
אלא  -הפטיר רבי יעקב  -מכאן לומדים שרצה משה
רבינו להראות ,ששקולה התפלה בדיוק כמו הלחימה
עצמה ...ורואים כמה גדול כוחה של תפלה כפי שמובא
בגמרא שכל זמן שאלעזר המודעי היה מתפלל ,היה בר
כוכבא נוחל ניצחונות .שהיה מבקש "ריבונו של עולם אל
תשב בדין היום" .אך ברגע שבר כובבא הרג אותו ,ובכך
נהפך לבר כוזיבא ,נלכדה העיר ביתר.

כפר קטן בצ'כסולובקיה  -משפחת כהנא.
קולות צהלה נשמעו בחלל הבית .אסתר מצאה את עצמה
מדברת אל בובה :את יודעת  -בובתי .את יודעת  -בקרוב נעזוב
את הכפר ונעבור לגור בעיר הגדולה!
את יודעת מה יהיה לנו בבית החדש? ברז! את יודעת מה זה ברז?
זה משהו שמסובבים אותו ואז הוא מוציא מים מהקיר .מים מהקיר!
ואת יודעת מה עוד יש בעיר? חשמל .לוחצים על כפתור והבית
מואר! לוחצים עוד פעם והבית חושך חושך  -בררררר...
*

*

בהתרגשות גדולה שיחקו עם מתג החשמל ,אחד מדליק השני
מכבה ולהיפך.
אך השמחה הייתה קצרה מידי .ה"אנשלוס" פרץ לחלל העולם!
ביום רביעי י"ב ניסן תרח"צ הדהימה גרמניה את העולם ,כאשר
פלשה לאוסטריה .האוסטרים למעשה לא ממש התנגדו לרעיון
הנאצי ,רובם הצביעו לאחר מכן בעד האיחוד .כל המשאבים של
אוסטריה ,תעשייתה ומערך חימושה נפלו כפרי בשל לשלטון הנאצי
שעד מהרה יפעיל אותם נגד יהודי גרמניה ואוסטריה כאחד.
בתוך כמה חודשים הכריחו מעצמות המערב את צ'כוסלובקיה,
להעניק את 'חבל הסודטים' כמתנה לגרמניה .דמיינו שבכך ישביעו
את רעבונו הבלתי נשלט של הרייך השלישי  -עד מהרה כבשה
גרמניה את כל המדינה...
מכונת ההשמדה החלה לפעול בצ'כוסלובקיה.
*

באושוויץ מוכרים הכל .או כמעט הכל .אבל בתמורה אתה לא
משלם בכסף ,אלא בנתח של חיים .כלומר במזון!
אבל שום דבר לא היה הרבה מידי עבור אסתר ושילו .הן נטלו
את מנות המזון שלהם ,מכרו אותן תמורת מטפחת .מה הם אכלו
ִ ּבמקום? כלום .פשוט צמו .כמובן שהצום לא פטר אותן מעבודות
הפרך בהן העבידו אותם הגרמנים הארורים.
*

*

היום הגדול הגיע .משפחת כהנא עקרה לעיר הגדולה.

*

נו ,מה עושים? הסתודדו הבנות  -איך משיגים מטפחת
עבור אמא?

*

טיפוס!
איזו מילה מפחידה.
כמה חללים הפילה המחלה המסוכנת!
ואמר שלהן חלתה בטיפוס .הכניסו אותה ל"בית חולים" שפעל
במחנה ,שלא היה אלא כינוי לקרון מוזנח שורץ חולים ,נגיפים
וחיידקים .בכל רגע פנוי  -כמה רגעים כאלו כבר היו באושוויץ?
 מיהרו הבנות לבדוק את שלום אימן ולשהות לצידה .למלמלפרקי תהלים ולתמוך בה.
שילו אף הצליחה להתקבל בעבודה בבית החולים ,כך הייתה
צמודה לאמה רוב הזמן .אסתר לעומתה לא הצליחה להתקבל
לשם ,אך היא המשיכה לבקר ולהתפלל.
הגיע היום" .ההוא יומא" בו עוזבת הנשמה את העולם הזה
לעולם שכולו טוב.
אמא ,שהכירה בהתמסרות הבלתי נתפסת של שילו אליה,
בירכה אותה באריכות ימים ושנים.
*

אושוויץ.

*

*

*

*

המשפחה הופרדה .אסתר  -ואחותה 'שילו'  -מצאו את עצמן
עם אימא בלבד .מיד עם ההגעה למחנה הוכרחו ללבוש בגדים
אחרים .הבגדים הפרטיים שלהם הוחרמו על ידי הגרמנים -
ובתוכם גם המטפחת של אמא.

כיום היא בת יותר מתשעים שנה ,זוכה ורואה את כל צאצאיה
הולכים בדרך הישר והטוב .גם אחותה אסתר ע"ה זכתה לשיבה
טובה ,לא לפני שראתה דורות של נכדים ונינים הולכים בדרך
הישר!

בלי המטפחת הרגישה שחרב עליה עולמה" .לקחו ממני את
החיים!"

)מתוך 'עלעלים' של בנות בי"ס בית יעקב 'משכנות דעת' בית
שמש(

 9ימים נותרו למשלוח החיבורים!!!
למבצע השלישי של" :הליגה למלחמה בשחפת ובמחלות ריאה בישראל

הזדרזו ,שלחו והצטרפו עכשיו אל
מאות בחורי הישיבה שכבר נימקו
בכתב" :מדוע להימנע מעישון?"
ותהיו גם אתם מועמדים 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
נאי 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
כהונת פנחס

"והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם" אף שפנחס וזרעו נתכהנו
לאחר כהונת אהרן ובניו ,ולא עמו .יצטרכו לברך "אשר קדשנו בקדושתו
של אהרן" כי נתקדשו באותו סוג כהונה.

גודל זכות אפילו של איש היחיד כאשר כואב לו באמת חילול ה'

כשנכשלו בחטא ונהרגו כ"ד אלף מישראל ! במגיפה ,אבל מיד עם הריגת
זמרי בידי פנחס ,נעצרה המגיפה ,ככתוב :תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר
על בני ישראל .ומשמע שגם אז הפסיקו לחטוא .ואם עשרים וארבע אלף
כבר נסחפו אחר החטא ,איך הפסיקו כל שאר העם ,ומיד עם הריגת זמרי,
לחטוא? מה הניע אותם מלהמשיך ולחטוא .דמשמע ,שאילולי מעשהו ,היו
ממשיכים להתדרדר?
רואים את כחו של איש יחיד ,אם הוא כואב באמת על חילול ה' ,אז מלבד
מה שנעשה לו ניסים ,בכחו לעצור מגפה ,וכן לכפר .ואף זה משפיע על
הכלל רוח טהרה ומסלק כח הטומאה[ .ועיין עוד בדברי מרן שליט"א על כחו של
היחיד הכואב בחילול ה' ,באילת השחר פר' כי תשא לב ,יב .ובפר' שלח יד ,טז].
ובמדרש איתא ,לא כתוב "וכפר" ,אלא "ויכפר" ,עד ביאת הגואל הוא מכפר .כי
זכותו נמשכת ונמשכת על כל הדורות ,כי הצילם מלהטבע בחטא.

ה' מעיד ,כדי שדברי העכו"ם לא ישפיעו "עלינו"

"לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא שמו עליהם ,ה"א מצד זה ויו"ד מצד
זה ,לומר ,מעיד אני עליהם" (רש"י פרק כו ד"ה משפחת החנכי) .וצ"ב ,למי זה
מיועד מה שהטיל הקב"ה את שמו עליהם ,הרי כלל ישראל ידעו שאי"ז
נכון מה שאומרים .וקשה לומר שזה כתוב בשביל העכו"ם ,שהרי הם לא
יתפעלו ממה שכתוב בתורה וימשיכו לבזות את ישראל?
וצ"ל ,שדברי גויים גם שאנחנו יודעים את האמת ,יכולים דבריהם להשפיע
עלינו ,לכן התורה מעידה שדבריהם שקר.

ה' דן כל הרהור תשובה אמיתי להועיל

"ובני קרח לא מתו" פרש"י ,הם היו בעצה תחילה ,ובשעת המחלוקת
הרהרו תשובה בלבם .למה לא כתב רש"י :ובשעת "הבליעה" הרהרו
תשובה בעצמם ,כי הרי השתתפו במחלוקת עד לבליעתם?
ובתרגום יונתן משמע ,שלא השתתפו לכתחילה במחלוקת .הלשון "הרהרו"
בלבם ,משמע שלא היה וידוי ותשובה וקבלה לעתיד .ובכל זאת זכו לינצל.
רואים כמה מועיל הרהור טוב ,ובלבד שזה אמיתי .ויש קונה עולמו בשעה
אחת .ה' דן את האדם על כל חלק וחלק ממחשבתו ,לא רק במחשבת הרהור
עבירה .וכן בקידושין מט :המקדש אשה ע"מ שהוא צדיק גמור ,מקודשת,
שמא הרהר בלבו .משמע ג"כ בלא וידוי וחרטה ותשובה( .ועיין מנ"ח מצוה שסד).

כיבוד ת"ח מביא ליראת ה' ,ומעורר לתשובה

בלקוט שמעוני [פרשת קרח רמז תשנב] "מה זכות היה בידן של בני קרח שינצלו.
שבשעה שישבו אצל קרח אביהם ,רואין את משה וכובשין את פניהם בקרקע.
אמרו ,אם נעמוד מפני משה ,אנו נוהגין בזיון באבינו וכבר נצטוינו בכיבוד
אב .לא נעמוד ,כבר כתיב מפני שיבה תקום .מוטב שנעמוד מפני משה רבנו,
אע"פ שאנו נוהגים בזיון באבינו .באותה שעה הרחישו את ליבם בתשובה".
ואפשר לפרש ,דאיתא במדרש בהעלתך ,ומובא בתוס' רי"ד קידושין לג .בזכות
שעומדים בפני ת"ח ,זוכים ליראת ה' ולכן התעוררו בתשובה.

הספדו של חכם

ירושלמי (יומא א ,א) אמרו :מי גרם לנו לדמים הללו? אמרו :על שלא
עשינו חסד עם אותו צדיק [אהרן] ,וישבו וקשרו הספידו וגמלו לצדיק
חסד .והעלה עליהן המקום ,כאילו מת שם ,ונקבר שם .וצ"ב ,דלעיל כתוב
ויבכו אותו כל בית ישראל ל' יום ולמה לא הספיק?
בגמ' שבת קה :כל המתעצל בהספידו של חכם ,אינו מאריך ימים מדה כנגד מדה.
ופרש"י ,הוא לא נתאבל על שנתקצרו ימי החכם ,אף לחייו לא יחושו מן השמים.
והנה אהרן מת בן קכ"ג שנים .ומשמע ,שגם אז זהו בכלל ,נתקצרו ימיו .ועל אף
שזה היה בחטא מי מריבה .וכן אצל יהושע שהוא מת בן מאה ועשר שנים (יהושע
כד ,כט) שממנו למדו בגמ' (שבת שם) על המתעצל בהספדו של חכם ,שרגש עליהם
הר להרגם לפי שנתעצלו בהספדו .מובא בתנחומא פר' מטות ,שנתקצרו ימיו ,כי
ביקש להאריך ימיו על ידי שידחה את כיבוש הארץ.
אמנם דברי הגמ' נאמרו על כל חכם שמת ,אפילו שלא נגזר עליו למות קודם
זמנו .י"ל ,כי ההרגשה צריכה להיות שירצה לחיות יותר .וכל חכם שמת ,זהו

קיצור ימים ,כאילו הוא מת קודם זמנו .כי הוא ירצה ללמוד יותר.
ועוד י"ל ,שזוהי גם המציאות ,לפי שיוכל לרכוש לעצמו עוד ועוד מצוות.
כמובא בס' עליות אליהו סיפור על הגר"א שקודם פטירתו אחז בציציותיו
ואמר בבכיה כמה קשה להפרד מעולם המעשה הזה אשר על ידי מצוה
קלה של ציצית אדם יחזה פני שכינה ואפוא נוכל למצוא זאת בעולם
הנשמות אף אם יתנו כח כוחותיו עבורו.

כל אחד עם "רצון" זוכה לתורה ולמצוות נצחיות בלא סוף

ויקרב משה את משפטן לפני ה' .פרש"י ,ד"א ראויה היתה פרשה זו להכתב
על ידי משה ,אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן.
חזינן מזה ,דעל ידי מה שרצו לקיים את המצוות באמת ,זכו לפרשה עם
כל כך הרבה תיבות ואותיות ,כשבכל אחד מהן יש לדרוש תילי תילים
של הלכות ,וזה נעשה לנצח גוף התורה .ואף שלא שייך שיהא עוד תורה,
מכל מקום זוכים אותו זכות ,כמו אז .נמצא דכל אחד ברצון לעשות רצון
הבורא ,באמת זוכה לתורה ,ולנצחיות בלי סוף .ועלינו לחשוב ,מה מאבדים
עבור התרשלות בעשיית מצוות.

יש כאלו שדרגתם תמיד לא לציית ,לה' ולחכמים

הם מי מריבת קדש .פרש"י ,ד"א הם שהמרו במרה ,הם שהמרו בים סוף,
הם עצמם שהמרו במדבר צין .צ"ב ,הרי אלו שהמרו כבר מתו?
ואולי הכוונה לאלו שבזמן המרגלים היו יתרים מבני ס' .ואולי הפסוק בא
לומר שתמיד יש כאלו שדרגתם לא לציית להקב"ה ולחכמים.

המפסיד להקריב תמיד ביומו ,האם כשר למחרת ?

עלת שבת בשבתו .פרש"י ,ולא עולת שבת זו בשבת אחרת .הרי שלא
הקריב בשבת זו ,שומע אני יקריב שתים לשבת הבאה ,תלמוד לומר:
בשבתו ,מגיד שאם עבר יומו ,בטל קרבנו .למה לא אומרים זה על כל
קרבן התמיד? וי"ל פשוט ,שאין הקרבת התמיד של אתמול ,היום .כי לא
"היום" גורם לתמיד ,אלא חיובו בכל יום ויום .אבל במוספין ש"היום"
גורם ,לזה צריך חידוש ,שלא ניתן להשלים בתשלומין את חיוב "היום"
ההוא ,ב"יום" כזה אחר.

לא לחכות לאחר מיתה
"ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את
נחלתו לבתו" (פנחס כז ,ח)
אמר רבנו :ישנם בעלי ממון ועשירים הטועים ואינם מבחינים כי צאצאיהם
ממתינים שימותו ויסתלקו מהעולם ,ויש עשירים אחרים שאגרו כל חייהם
וזוכים! שלאחר מלאות שנותיהם הילדים מתקוטטים אודות הירושה באש
וגפרית וזה חלקם מכל עמלם ואלו מעשים שבכל יום.
כמה פעמים יעץ רבנו לגבירים שיתנו בחייהם כמה שיותר צדקה לפי
שהמציאות מוכיחה בעליל כי מי שהותיר אחריו הון רב ,יוצאי חלציו נעשו
שונאים זה לזה מה שאין כן במי שלא השאיר אחריו.
ואמר עוד יש המקדימים לכתוב צוואה ליום שאחרי מותם כדי להיות
בטוח שאכן יחלקו מהונם כספים לצדקה ,אך גם לכך צריך רחמי שמים
שיתקיימו דברי המת.
וכדוגמא לכך מספר הגראי"ל גם את סיפור של הנגיד ברוידא שהקים את
בתי ברוידא בירושלים שהוא ז"ל לא כתב צואה סתמית שיחלקו את כל
ממונו לישיבות אלא הגדיל לעשות ומינה את החפץ חיים והגר"ח מבריסק
לאפוסרופסים על נכסיו ועם כל זאת קרוביו הגישו משפט לערכאות נגד
הצוואה והוכיחו כי לא היה שפוי בשעה שכתב את הצוואה היות ונתן את
כל כספו לישיבות לא הותיר כלום לאחרים ,השופטים קיבלו את טענתם
ולא נותר לישיבות פרוטה מכספו.
כן היה מעשה ידוע בצוואתו של פרופסור ח .שכתב נכסיו לישיבות
והיורשים מנעו את כוונתו הטובה.
מעשה נוסף סיפר רבנו :על גביר יקר ונעלה שהורה לאחד מידידו שיכין
לו נוסח של צוואה אודות כספי צדקה שיעבירו אחרי מותו והידיד ההוא
דחה אותו בסך הכל ליום המחרת ,ואותו גביר הלך לישון ולא קם.
לכן רבנו מעודד לחלק מחיים כמה שיותר ,ועי' בספר אהבת חסד חלק
ג' פרק ד וגם מי יודע אם בניו יקיימו צוואתו וכו'.

לעילוי נשמת רבי אליהו אלימלך בן רבי משה מנחם זצ"ל נלב"ע כ"ד תמוז

(מאחורי הפרגוד)

אליהו הנביא
איתא בילקוט (רמ"ז תשע"א) 'אמר רבי שמעון בן
לקיש פינחס הוא אליהו ,א"ל הקדוש ברוך הוא אתה
נתת שלום בין ישראל וביני בעולם הזה אף לעתיד לבא
אתה הוא שעתיד ליתן שלום ביני לבין בני שנאמר
הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה'
וגו' והשיב לב אבות על בנים ,רבי אליעזר אומר הסב
הקדוש ברוך הוא שמו של פינחס בשמו של אליהו ז"ל
מתושבי גלעד מלמד שעשה תשובת ישראל בהר הגלעד'.
ונביא כאן כמה ענינים מרבנו אודות אליהו הנביא.
[נלקט ע"י הרה"ג ר' יוסף צבי רינהולד שליט"א]

אליהו הנביא ,אדם ,מלאך
הוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו .פרש"י ,נראו
כמו שאכלו ,מכאן שלא ישנה אדם מן המנהג .כתבו
התוס' ב"מ פו :ד"ה ע"ב ד"ה נראין כאוכלין ושותין,
ובסדר אליהו רבה קתני ,לא כאותו שאומר נראין
כאוכלין ושותין .אלא אוכלין ושותין ממש ,מפני
כבודו של אברהם .ופליגא אדהכא.
ויתכן שנחלקו ,אם לצורך השליחות ניתן למלאכים
אלו גוף ממש ,או שהיה נראה כמו שיש להם גוף והיו
נראין כאוכלים ושותים ,אבל באמת נשארו מלאכים.
[וכן יל"ע ,אם המלאכים שמחזאי ועזאל מובא אודותם
בילקוט שמעוני רמז מד שביקשו מה' לדור בין הבריות,
וחטאו ,האם נשארו בגופם מלאכים].
בשו"ת חת"ס (ו ,צח) כתב על אליהו הנביא ,שיש

דברים דבא כמלאך ויש דברים דבא עם גוף .עיין
מש"כ מרן שליט"א בפר' שלח יג ,לג.
ויל"ע ,אם בזמנים שמגיע עם גוף ,אשתו כאשת
איש( ,עיין קובץ שיעורים ב ,כח בענין אשת אליהו).
באגדות אליהו מבעל שבט מוסר (ברכות פרק ה)
מביא מהמקובלים ,שאליהו היה מתחילתו מלאך,
מאותה כת של האמת שלא רצו שיברא אדם ,וה'
השליכו ארצה ,ואחר כך עלה למרום אל שורשו.
בגמ' כתובות קג .אמרינן ,רבי היה מגיע בליל שבת.
(ויתכן שעשה כן כי זכות הצדיק מגן יותר בהיותו בעוה"ז
עיין אילת השחר פר' שלח יד ,ט .ויחי מח ,ז .חקת כ,
ב .).ומביא הגליון הש"ס מספר חסידים ,שהיה מגיע

בבגדי חמודות שלהם בשבתות ,ופוטר את הרבים
בקידוש היום ,ולא כשאר מתים שהם חפשים
ממצוות ,כי צדיקים חיים ופוטרים בקידוש .עכ"ל.
(ויתכן שזה שייך על קידוש ,אבל הבדלה לא שייך במי
שאין לו ששת ימי המעשה .עיין בדברי מרן שליט"א על
כל ענין זה של הבדלה במי שאין לו קידוש ,בפר' עקב
עה"פ ולעבדו בכל לבבכם) .ויתכן שזהו כעין מש"כ

החת"ס הנ"ל ,דאליהו מתגלה לפעמים בלבוש גופו.
וכן היה עם רבי.

(מתוך אילת השחר פר' וירא יח ,ח)

אודות אליהו ונביאי הבעל

שמעתי מהגרי"ז (בשם אביו הגר"ח) על מה שאמר
אליהו (מלכים א ,יח ,כא) :עד מתי אתם פוסחים
על שני הסעיפים אם ה' הוא האלקים לכו אחריו
ואם הבעל לכו אחריו .והקשה ,וכי אם אחד יאכל
נבלה רח"ל ,יאמרו לו תאכל הרבה נבלות? וביאר,
דבדברים של אמונה ,אם אינו מאמין "בהכל" אין
נפקא מינה אם לא מאמין כלל.
(אילת השחר פר' בא יג ,ח .בחקתי כו ,כא)

הליכת אליהו  40יום מכח האכילה ההיא
ויחזו את האלקים .פרש"י היו מסתכלין בו בלב גס
מתוך אכילה ושתיה .משמע שהיה ראוי שיתענו קודם,
והיה תביעה שנעשה דבר גדול לא לפי ערך המעשה.
ועיין בשערי קדושה למהרח"ו (ב ,ד) ולא זכה משה
רבנו ע"ה לקבל התורה עד שהתענה ארבעים יום
וארבעים לילה ,ולא עלה אליהו זכור לטוב למרום
עד שהתענה ארבעים יום וארבעים לילה ,ולא זכה
ר"א ור"ע ורבי ישמעאל לכל אותה החכמה והנבואה
בעלייתן לפרד"ס עד אשר התענו ימים רבים בכל
מיני סגופים ופרישות ,ולא זכה שלמה שנאמר בו
(מלכים א ,ה ,יא) ויחכם מכל האדם עד שהתענה
ארבעים יום וארבעים לילה( .והרד"ק מלכים א ,יט,
ח מפרש מה שהלך אליהו בכח האכילה ההיא ,לא היה
זה כ'נס' משה רבנו וכו' אלא שנשתהא המאכל באצטומכא

ולא בשלה אותו הכח המבשלת ולא משכה אותו כח
המושך ונזון הגוף באותו מאכל ארבעים יום וארבעים
(אילת השחר פר' משפטים כד ,יא)
לילה) .

בהר הכרמל שהקריב בבמה בשעת איסור הבמות
כדי לגדור את ישראל.
והנה ,להוראת שעה לא צריך להיות נביא ,דגם
ב"ד גודרין לצורך שעה .ובתוס' יבמות צ :כתבו
דמשום שהוחזק בנביאות סמכו עליו במה שהיה
מבטיח בירידת האש ושוחטים על הבטחתו קדשים
בחוץ וכו' .והנה אליהו הקריב את הקדשים בחוץ
בעצמו ,ואי אפשר להוכיח מזה שאחרים צריכים
לשמוע לו .ואיך ימחו באליהו הנביא .ומה שהם
מילאו מים ובנו מזבח ,אין זה איסור .אמנם הערוך
לנר מוכיח שאחרים שחטו ולא אליהו בעצמו.
ולפ"ז ,מ"השחיטה" אפשר להוכיח שאחרים צריכים
(מתוך אילת השחר פר' ראה יב ,יג)
לשמוע לו .

מש"כ בגמ' (ברכות ג ).אליהו זכור לטוב,
ולא זכרונו לברכה .תלמידי חכמים מתעלים גם
בעוה"ב ,ולכן זכרונם ל'ברכה' זה אומרים על בני
אדם ,הואיל ומתעלה גם בעוה"ב ,שת"ח אין להם
מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב ,ברכות סד .אבל
על אליהו שנהיה מלאך אמרו זכור לטוב .כי הוא
נותר במדרגתו כפי שהוא.
איתא בגמ' [ב"מ פה ]:אליהו היה רגיל לבא
למתיבתא דרבי .הרמב"ם בהקדמתו מונה את אליהו
לאחד ממוסרי התורה .וא"כ ,כל מה שלמדו אצל רבי,
הוא כבר מסר וידע? האם הוא בא "לחזור" ,או שייך
ש"יתחדשו" גם לו דברים ,כדאמרו בגמ' חולין ז.
מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו .ויתכן לפי מש"כ
רבי יחיאל אבי הרא"ש בקונטרס עסק התורה ,מתוך
שאדם לומד תורה לשמה ,נעשו כליותיו מעיינות
ומוציא טעם והלכה מעצמו מה שלא למד מעולם
ומה שלא ניתן אפילו למשה רבנו ע"ה.
העתק מספר אורחות צדיקים שער התורה:
ומתוך שאדם עוסק בתורה לשמה ,וטרח ויגע
לשם שמים ,אז נעשו שתי כליותיו כשני מעינות,
ומוציא טעם והלכות מעצמו מה שלא למד מעולם
ומה שלא ניתן אפילו למשה בסיני .כאשר מצינו
באברהם אבינו ,זכרונו לברכה (בראשית רבה צה ג):
שלא למד מעולם בפני שום אדם ,אך מעצמו היה
יושב ומחשב אחר המצוות ,ולמד מלבו כל התורה
והמצוות ,עד שהעיד עליו הכתוב (בראשית כו ה):
"וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורותי" ,ואמרו
חכמים ,זכרונם לברכה :שאפילו עירובי תבשילין
היה יודע .וגם אמרו חכמים ,זכרונם לברכה :אברהם
אבינו ,עליו השלום ,למד ארבע מאות פרקים ,ומי
לימד לו כל זה? אלא נעשו שתי כליותיו כשני
מעינות ונובעות לו חכמה ותורה.
וכן מצינו ברבי אליעזר הגדול (פרקי דרבי אליעזר
פ"ב) :מתוך שעסק בתורה הרבה ,העידו עליו רבותינו,
זכרונם לברכה :שנתגלה לו מה שלא נתגלה למשה
מסיני .וכן אמרו רבותינו ,זכרונם לברכה :מדורו
של משה רבינו ,עליו השלום ,עד דורו של יהושע,
ומיהושע לזקנים ,ולנביאים ,ולאנשי כנסת הגדולה,
ולתנאים ,ולאמוראים ,ולגאונים ,ולכל חכמי הדור
שעסקו בתורה הרבה ונתנו נפשם עליה ,נתגלו להם
רזי תורה וסודי חכמה מה שאין אדם יכול למצוא
מעצמו .וזה יתכן מה שבא אליהו לשמוע מפי רבי.
והנה ,בכ"מ יש ספק בגמרא שמסיק ,שיתברר
כשיבא אליהו .אז למה הם לא ביררו אצלו כשבא
אליהם במתיבתא דרבי? ואם זה ממתין לעת הגאולה,
היה צ"ל :עד שתבא הגאולה ,ולא :עד שיבא אליהו?

אולי זה אליהו

עירבון שיבא ,סודי הבריאה

וזכרתי את בריתי יעקוב .פרש"י ,בחמשה מקומות
נכתב מלא (זה כתוב בתורה ,ואליהו כתוב בנביא ,בכ"ז
דורשים כך) ,ואליהו חסר בחמשה מקומות .בחמשה
מקומות יעקב נטל אות משמו של אליהו ערבון
שיבוא ויבשר גאולת בניו .בפשוטו לא מובן ,למה
צריך ליטול עירבון ,וכי הוא לא רוצה לבוא? (ועוד,
אם ה' ישלחנו ,הוא יבא) .בודאי יש דברים שהם
(מתוך אילת השחר פר' בחקתי כו ,מב)
מסודי הבריאה.

אודות הלימוד מפי אליהו הנביא

(מתוך אילת השחר פר' בחקתי כו ,מב)

אודות ההקרבה בהר הכרמל
בכל מקום אשר תראה .פרש"י ,אשר יעלה
בלבך ,אבל אתה מקריב על פי נביא כגון אליהו
בהר הכרמל .צ"ב ,למה צריך לימוד מיוחד לשמוע
בקול נביא בדבר זה ,הרי לכל הוראת שעה של
נביא צריך לשמוע ,ככתוב :אליו תשמעון (יבמות
צ .):ותוס' סנהדרין פט :כתבו ,רשאין בי"ד לעשות
דברים למגדר מילתא .ומה שצריך לומר על אליהו,
זה רק שסמכו עליו שתרד האש מן השמים.
שם ,פרש"י ואם תאמר זו במתנבא על העתידות...
אא"כ מומחה הוא לך שהוא צדיק גמור ,כגון אליהו

סיפר רבנו בשם הרב פרידמן זצ"ל מפתח תקוה
כשישב שבעה על בתו ע"ה וכך היה המעשה:
שבהיותה בסיביר כבת שש עשרה ,הכריחוה
להבעיר את העצים ביום כפור ,והיתה בוכה האיך
אדליק אש ביום כפור ..ולפתע הופיע נכרי אחד
ושאל למה את בוכה ,אמרה לו שצריכה להדליק
אש ואסור לה ,מיד הדליק את האש והלך.
אח"כ סיפרה את הדברים לאביה ,ואמרה לו
"טאטע סאיז דאך זיכער געוון אליהו הנביא,
אבבער אליהו הנביא צינדט האן אפייער יום כפור?
פי' אבא הרי בודאי זה היה אליהו הנביא ,אבל
וכי אליהו הנביא מדליק אש ביום כפור? תמימות
טהורה של בת ישראל..

פרו של אליהו הנביא
וז"ל ידוע המדרש עם המעשה של אליהו הנביא
בהר הכרמל ,הובא בילקוט שמעוני (מלכים רמז
רי"ד) וז"ל בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה,
א"ל אליהו לנביאי הבעל בחרו שני פרים תאומים,
מאם אחת ,הגדלים על אבוס אחד ,והטילו עליהם
גורלות .אחד לשם ואחד לבעל ,ופרו של אליהו
היה נמשך אחריו והולך ,ואותו הפר שעלה לשם
הבעל נתקבצו כל אותם נביאי הבעל ארבע מאות
וחמישים ונביאי האשרה ארבע מאות וכולם לא
יכלו להזיז רגלו מן הארץ ,עד שפתח אליהו פיו
ואמר לו – לך עמהם ,השיב הפר ואמר לאליהו
לעיני כל העם ,אני וחברי יצאנו מבטן אחד וגדלנו
במרעה אחד ועל אבוס אחד ,והוא עולה לחלקו של
הקב"ה ושמו של הקב"ה מתקדש עליו ,ואני עליתי
לחלק הבעל להכעיס את בוראי ,אמר לו אליהו לך
עמהם ואל ימצאו עלילה .כשם ששמו של הקב"ה
מתקדש על יד זה שעמי כך מתקדש על ידך ,אמר
לו וכך אתה יועצני – שבועה שלא אזוז מכאן עד
שתמסרני בידם ,מיד ויקחו את הפר אשר נתן להם,
מי נתנו להם – אליהו ,עכ"ל המדרש.
ויש לעמוד על כמה דברים ,ואחד מהם מה
שהוצרך דוקא שאליהו הנביא ימסור אותו ,מאי
נפקא מינה אם אליהו ימסור אותו או לא ?....וכאן
הרחיב רבינו הרבה נקודות.
אך בנוגע לשאלה הזאת ביאר כך כי אם הפר היה
הולך מעצמו ,היה יכול להתפרש שמה שלא הלך עד
עכשיו ,זה לא כלום ,שהרי עכשיו הוא הולך ,סימן
שהוא כמו כל פר .אבל כדי שיהיה קידוש ה' עוד
יותר גדול ,הוצרך דוקא שכל זמן שאליהו הנביא
לא מוסר אותו ,הוא לא הולך ,ונשאר בעקשנותו
שאי אפשר להזיז אותו ,וכשאליהו הנביא מוסר
אותו ,רק אז הוא מסכים ללכת ,ואז יראו שיש
כאן משהו מיוחד...
רואים שבכדי שיהא קידוש השם אמיתי ,צריך
שאליהו הנביא בעצמו יעשה את זה" ,ובלבד
שתמסרני" .וכך אף נאמר לעניננו ,ב"ה שבכל דור
ודור שתל הקב"ה את האליהו הנביא שלו...

חצי קב בשתי אמות
פעם בא יהודי אחד לרבנו ואמר שהוא אליהו
הנביא ,ואמרו לו א"כ תפשוט לנו את בעיות הגמ'
בריש פרק אלו מציאות ,חצי קב בשתי אמות וכו',
מיד תפס את הרגלים וברח...

הלכות והליכות
שיעור אכילה לחובת ברכהמ"ז מה"ת
כתב בביה"ל סו"ס קפ"ד (בד"ה בכזית) בשם
הפמ"ג ,דבעינן שביעה מפת או מדברים הבאים
ללפת את הפת כדגים או סלט ,אבל אם שבע
מדברים הנאכלים בפני עצמם ,כאורז או תפו"א,
ובפת אין בו כדי שביעה אלא בצירוף המאכל
האחר ,אין זה מצטרף לחייבו מה"ת .ונפק"מ
בנסתפק אם בירך דאינו חוזר .מיהו עי' בבעל
המאור בברכות דף מ"א ע"ב ,גבי פירות בסעודה
שטעונים ברכה לפניהם ולא לאחריהם ,שכתב
הטעם דאינו מברך לאחריהם ,לפי שברכת המזון
פוטרתן דדעתיה דאינש על כל מה דאכל ,וכל
מה שבא בתוך הסעודה הוא מכלל השביעה
דכתיב בה ואכלת ושבעת וברכת ,ע"כ.
ומבואר שאפילו אם אוכל בפנ"ע דברים שאינם
באים ללפת את הפת ,כגון תאנים וענבים
שצריכים ברכה לפניה ,מ"מ כיון שאוכלם בתוך
הסעודה הוי גם זה בכלל השביעה המחייבו
בברהמ"ז מה"ת ,ודלא כפמ"ג .והנה על הא דלא
ראה הפמ"ג את הבעה"מ י"ל דאישתמיט מיניה.
אך הקשה הגראי"ל שטיינמן שליט"א דמסברא
לכאורה דברי הפמ"ג תמוהים ,דממ"נ אם בושבעת
נכלל גם פירות ,א"כ אמאי בעינן שביעה מפת
גרידא ,הא בכלל ושבעת הוא גם שאר דברים,
ואם בכלל ושבעת לא כלול שאר דברים א"כ איך
ברהמ"ז פוטר פירות שאוכל תוך הסעודה ,דהא
זה כל הטעם של בעה"מ דלכך ברהמ"ז פוטרתן
דפירות הוי בכלל ואכלת ושבעת וברכת.
ולומר דהטעם שברהמ"ז פוטרתן הוא כמו שכתב
הבעל המאור בתחילה דדעתיה דאינש על כל
מה דאכל ,זה אינו ,דהא אם אחד יאכל מזונות
ופירות ויכוון בבורא נפשות גם על המזונות
פשיטא דלא יפטור אף דדעתיה על זה.
ובע"כ צ"ל דלמד שבשביל שיחול חובת ברהמ"ז
צריך שיהיה שבע דוקא מפת ,אלא דאחרי
ששבע מפת וכבר חל עליו משום זה חובת
ברהמ"ז תו ברהמ"ז פוטר כבר כל שאר האכילות
כגון פירות וכדו' ,אבל אם שבע רק בצירוף
הפירות ולא מהפת גרידא אז עדיין לא חל עליו
חובת ברהמ"ז( .שיעורי שלמי תודה -הלכות ברכות)

ספק ברהמ"ז בקטן
נשאלתי באחד שהיה לו בר מצוה במוצש"ק ואכלו
בשבת סעודה שלישית ובירכו במוצש"ק ברהמ"ז,
והיה עשרה והנער הזה היה עשירי.
והשאלה אם הוא מצטרף לזימון ,דהנה הרמ"א בסי'
קצ"ט ס"י פסק שקטן לא מצטרף לזימון אף מדין
חינוך עד שיהיה בן י"ג שנים ,והרעק"א מסתפק
בקטן שאכל ובירך אם כשהגדיל מחויב שוב לברך
מה"ת ,דלצד שהמחייב הוא השביעה במעיו ,צריך
שוב לברך משום שמקודם היה חיובו רק מד"ס,
ועתה הוא מה"ת .ומשמע שזה פשוט לרעק"א דאם
לא בירך עדיין כשהיה קטן מחויב לברך כשהגדיל.
ולכאורה לצד שאינו מחויב מה"ת לברך בכה"ג,
ז"א שהמעשה אכילה מחייבת ,צ"ע למה יצטרך
לברך כשהגדיל ,הא כל חיובו בקטנותו היה משום
מצות חינוך וכעת שהגדיל פקע ממנו מצות חינוך,
וא"כ שיהיה פטור לגמרי מלברך .ובע"כ חזינן דאם
היה עליו חיוב קודם לברך משום חינוך ,אז אף
שנסתלק הסיבה כשהגדיל מ"מ לא פקע ממנו
חיובו של ברהמ"ז.
ומעתה כ"ז שייך על ברהמ"ז ,דשורש חיובו
כשהוא קטן היה משום חינוך ,אז אמרינן דאף
שפקע ממנו מצות חינוך כשהגדיל מ"מ לא פקע
חיובו דברהמ"ז שכבר נתחייב ,אבל לגבי זימון,
הא לצד דאינו מחויב בברהמ"ז מה"ת אלא
מדרבנן א"כ צריך להיות שבזימון יהיה פטור
ולא יצטרף כלל ,כיון דאף מדרבנן היה פטור
כשהיה קטן ,לפמש"כ הרמ"א שקטן לא מצטרף
לזימון אף מדרבנן ,וא"כ בניד"ד צריך להיות

מן הראוי לציין שאין למדים הלכות מפי מעשה ,וע"כ אין לסמוך על הדברים למעשה

תלוי בספיקת הרעק"א אם הקטן שהגדיל יכול
להצטרף לזימון או לא.
והגראי"ל שטיינמן שליט"א טען דניד"ד לא תליא
בספיקת רעק"א ,ולכל הצדדים יכול להצטרף
לזימון .דהנה הדין בעשרה שמתוכם ז' שאכלו
פת וג' שאכלו ירקות ,דמצטרפים הג' לשבעה
להיות עשרה ומזמנים בהזכרת השם ,אלא שאלו
שאכלו ירק אינם מזמנים אלא רק מצטרפים
לזימון ,והמזמן צריך להיות אחד מאוכלי הפת,
והנה זה הרי פשוט שאם כולם אכלו ירק שאינם
יכולים לזמן ,ואעפ"כ מצטרפים האוכלי ירק
לעשרה ,וחזינן דמי שבמציאות מחויב לברך
ברכה אחרונה אף שמצד עצמו אינו יכול לזמן
מ"מ מצטרף לזימון ,א"כ גם קטן שהגדיל ,אף
שלא יכול לזמן דברהמ"ז דרבנן וכנ"ל ,מ"מ יכול
הוא להצטרף לזימון ,ודו"ק.
אלא דכשהוא קטן אז עליו יש דין שקטן אינו
יכול להצטרף לזימון ,אולי משום שקטן אינו
יכול להצטרף לדבר שבקדושה ,אבל כשהגדיל
הא כעת הוא כבר גדול ,אלא שהוא גדול
שבאכילה זו הוא פטור מזימון ,אבל מ"מ הוא
מחויב בברהמ"ז עכ"פ מדרבנן ,וכיון שמחויב
בברכה אחרונה שפיר יכול הוא להצטרף לזימון,
כמו האוכלי ירק שמחוייבים בברכה אחרונה ולכן
יכולים הם להצטרף לזימון ,דבשתיהם מחוייבים
מדרבנן בברכה אחרונה ומצטרפים לזימון .אלא
לגבי אם הקטן הזה שהגדיל יהיה הוא המזמן,
אולי איה"נ שזה תלוי בחקירת הרעק"א אם
מחוייב הוא בברהמ"ז מדאורייתא או מדרבנן.
ודו"ק( .שיעורי שלמי תודה -הלכות ברכות)

שורש החיוב מעשה אכילה או השביעה
יש להסתפק בקטן שאכל כדי שביעה ואינו יודע
אם בירך ברהמ"ז ,אם צריך לברך מספק או לא,
מי נימא דכיון דכל עיקר חיובו בברהמ"ז הוא
מדרבנן א"כ אפילו אכל כדי שביעה ספיקא דרבנן
הוא ולקולא ,או דכיון ששורש חובת חינוך של
קטן במצווה הוא כדי להרגילו במצוות ,א"כ משוינן
דינו כגדול וחוזר ומברך .ויסוד הספק הוא ,אי דין
חינוך נאמר רק על עיקר המצוה דברהמ"ז אבל
על מאורעות של ספיקות לא נתחדש דין חינוך,
או דגם בספיקות פרטיות נתחדש דין חינוך כדי
להרגילו במצוות והלכותיה ,וצ"ע.
והגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר דמסתבר שצריך
לברך מספק ,דגם על מאורעות של ספיקות
נאמר דין חינוך( .שיעורי שלמי תודה -הלכות ברכות)

נאמנות קטן בספק ברהמ"ז
מי שאכל כדי שביעה ואינו יודע אם בירך ברהמ"ז,
דדינו לחזור ,וקטן שהיה שם טוען שראהו מברך,
צ"ע אי נאמן או לא .ובפשוטו כיון דקטן אינו
נאמן בדאורייתא והכא ספק של תורה הוא ,א"כ
הרי הוא בחזקת חיובו וצריך לחזור ולברך.
אמנם הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר דלא יחזור,
דיש כאן חשש ברכה לבטלה ,ויראה לצאת מאחר
שלא בירך ,או שיאכל עוד כזית .והנה המנהג בישראל
מקדמת דנא לשלוח קטן לחכם לשאול על עופות
שנתעורר בזה שאלה ,אף דהוי ספק בדאורייתא ואיך
סומכים על הקטן שאומר שהחכם הכשירו ,וחזינן
דבכה"ג דהוי רק בירור המציאות שאני ,וה"נ כן .וצ"ע.
ועי' בט"ז יור"ד סימן א' ס"ק ט"ו במש"כ
ממשמרת הבית וז"ל הקטנים החריפים שלוקחים
על ידיהם בשר ויין שפיר דמי דאין עשויים
לקלקל להביא מהאיסור ואין זה מדרך עדות אלא
חזקה היא עכ"ל[ .א"ה וכן פסק הגרש"ז בהליכות שלמה
תפלה עמוד ק"ח]( .שיעורי שלמי תודה -הלכות ברכות)
בשלמ"ת הביא בשם רבינו דאם מסתפק אם בירך
ברכת המזון ,וקטן אומר לו שבירך ,כבר סיבה
שיבקש מאחר שיוציא אותו ,או שיאכל עוד כזית.
והוסיף רבינו לבאר הדבר ,דיש לבאר מהו
הטעם דקטן אינו נאמן ,דהנה רש"י כתב בב"ק

פד דהוי עדות שאינה יכול להזימה ,וא"כ טעם
זה באיסורין לא שייך ,אלא הטעם סתם סברא
שאינו נאמן ,ולכך לענין ברכה כבר מהני בשביל
ספק שיצטרך לדאוג להפטר מברכת המזון ללא
שיברך בעצמו( .כ' צדיק כתמר יפרח)

כשבידו להתחייב האם מיקרי בר חיובא
הנה הרעק"א בסי' רס"ז דן במי שקיבל שבת
מבעו"י האם חברו שלא קיבל עליו עדיין שבת
יכול להציאו בקידוש ,די"ל דלזה שלא קבל
דהוא חול אצלו הוי כאינו מחוייב בדבר ,כההיא
דירושלמי הובא בתוס' יבמות דף י"ד דבן עיר אינו
יכול להוציא לבן כרך דהוי אינו מחוייב בדבר ,או
דהכא עדיף דבידו להביא עצמו לידי חיוב לקבל
עליו שבת ,וצ"ע לדינא עכ"ל .ולכאורה צ"ע,
דמ"ש מברהמ"ז דשם פשוט לרעק"א דכיון דיכול
לאכול הוה בר חיובא וה"נ גבי שבת נימא דזה
שלא קבל שבת יכול לקבל שבת ויקרא בר חיובא.
ושמעתי ממו"ר הגר"ש רוזובסקי זצ"ל לתרץ,
דשבת וחול הוו ב' חטיבות ,וכשלא קיבל שבת
הוא מופקע מדין שבת ,ובזה מסתפק רעק"א
דאפשר דלא שייך ביה ערבות.
וממרן בעל האבי עזרי זצ"ל שמעתי לחלק ,דבברכת
המזון חסר רק הפעולה של האכילה ובכה"ג אמרינן
בידו ,אבל בשבת כעת זה לא שבת אצלו וחסר
המציאות של שבת ובזה מסתפק הגרעק"א.
ומהגראי"ל שטיינמן שליט"א שמעתי לחלק ,דבידו
אמרינן רק כשהשינוי הוא במי שרוצה שיהיה בר
חיובא ,דאם בידו לעשות בו שינוי ועי"ז יעשה
לבר חיובא בכה"ג אמרינן בידו ,אבל כשהבידו הוא
לא בבר חיובא אלא במשהו אחר ,שע"י שיעשה
שינוי באיזה דבר ממילא יהיה האדם לבר חיובא,
בכה"ג מסתפק הגרע"א אי אמרינן בידו בכדי
שהאדם יהיה לבר חיובא ,ולכן בברהמ"ז דהבידו
הוא באדם שהוא עצמו יהיה בר חיובא ,ז"א
שבידו לאכול ולעשות לבר חיובא ,פשיטא לי',
אבל בשבת הבידו הוא בדבר אחר דהיינו לשנות
את היום ליום השבת ,ואין השינוי באדם אלא
ביום ,דהא מי שיקדש בחול לא מהני כי חסר את
היום השבת ,ואם ישתנה היום ממילא יעשה האדם
לבר חיובא ,ואין השינוי בבר חיובא ,ובזה מסתפק
הרעק"א אי כזה בידו עושהו לבר חיובא .ודו"ק.
והביא דתוס' בנזיר דף י"ב (ד"ה מ"ט) כ' על הא דאמרו
שקמח אינה חייבת בחלה אלא רק אחר שנעשתה
עיסה אבל קודם לכן אין זה חפצא החייבת
בחלה ,דמ"מ אפשר לעשות חלה מעיסה על קמח
לכשיהיה נילוש ,וליכא חסרון דדבשלב"ל ,דכיון
דבידו ללוש ולגלגל העיסה קרוי שפיר בא לעולם
כיון שבידה לעשות ,ע"ש ,ושם ג"כ א"ש ,דשם
אין זה נידון אם הגברא מיקרי בר חיובא אלא אם
החפצא הזו הקמח מיקרי מחויבת בחלה ,ובחפצא
שפיר יש בידו ,דבידו שיעשה הקמח לעיסה ,ולכך
מיקרי הקמח בר חיובא לגבי שלא יהיה בה חסרון
דדשלב"ל( .שיעורי שלמי תודה -הלכות ברכות)

דין המקיא לענין ברהמ"ז
הנה הברכ"י הביא סברא ,דאם הקיא מאכלו חסר
בכדי שביעה ,דמבטל השביעה כיון שמעכשיו אינו
שבע ע"י אכילה זו ,ואינו חייב מה"ת ,אבל כתב
שאין זה מוכח ,דכיון שכבר הרגיש שביעה באכילתו
ונתחייב מה"ת אין חיובו נפקע עי"ז ,ורק משום דהוי
כנתעכל המזון במעיו לא יברך ,ע"ש .וא"כ בניד"ד
אם הוא מסופק אם נשאר עדיין ממאכלו במעיו ,הוי
כספק אם נתעכל המזון וספיקא דאורייתא לחומרא.
והגראי"ל שטיינמן שליט"א הסכים לסברא זו דהוי
כספק אם נתעכל המזון ,ומ"מ למעשה אמר שטוב
שייצא מאחר או יאכל עוד כזית ויברך ברהמ"ז.
[א"ה ,ומצאתי שנחלקו הפוסקים בהדיא בדין זה ,דעת
הקול אליהו ח"א סי' י' שצריך לברך מהטעם הנ"ל שנשאר
משהו במעיו ,ודעת האמרי בינה או"ח סי' ט"ו שאין צריך
לחזור ולברך]( .שיעורי שלמי תודה -הלכות ברכות)

ישיבת נר זרח (עוצם)
הוקמה בקיץ תשס"ו ע"י הגאון הגדול רבי יששכר מאיר זצ"ל אחר
התייעצות בבית מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א הוחלט על
הקמת הישיבה החדשה סמוך לנתיבות  -במושב "זרועה" ,וכמה שנים
אחרי פטירתו לקח רבנו ישיבה זו תחת מוסדות ארחות תורה .בראשות
הרה"ג ר' יצחק זאב פיינשטין שליט"א ורבי אליהו ברוורמן שליט"א.

בפתיחת הישיבה
במהלך קיץ תשס"ו רבנו שליט"א הגיע למסור שיעור בישיבה .ובדברי
חיזוק שנשא בפני תלמידי הישיבה נגע בתוכן הפנימי שנזרע גרעין
של מקום תורה ,לא בכדי הוא ולא מקרה הוא  -וכה היו דבריו:
"חז"ל אמרו בברכות לא .מאי דכתיב "בארץ אשר לא עבר בה איש
ולא ישב אדם שם" וכי מאחר דלא עבר היאך ישב? אלא לומר לך
כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב ,נתיישבה ,וכל ארץ שלא
גזר עליה אדם הראשון לישב לא נתיישבה  .והנה הוראת ה"גזירה"
של אדם הראשון על אותו יישוב בוודאי שלא הכוונה על עצם היותו
ישוב וגם אם יהיה ישוב שומם ,כי מה תועלת בישוב שומם? אלא
וודאי שגזירת אדם הראשון מתייחסת לתובנו של אותו ישוב ותועלתו
לקידוש ה' בבריאה .ומהו קידשו ה' במקום? בוודאי שרק כאשר יושבי
המקום נוהגים ע"פ תורה ודעת תורה בכל הליכותיהם והנהגותיהם,
זהו תחילתו האמיתית של הישוב וע"ז "גזר" אדם הראשון...
ובישוב שקיימת בו ישיבה חשובה כזו של תלמידי חכמים גדולים בוודאי
הוא שמחה גדולה להקב"ה ,ובזה משלים הישוב את תכליתו לקידוש ה'
בעולם .אין לנו אלא לברך כי תעלה הישיבה ותשגשג ותרחיב גבולה
בעוד תלמידי חכמים כרצונו ית' וזה שמחה האמיתית להקב"ה".

עוסקין בבנינו של עולם
ביום ט' תמוז היה כינוס בבית רבנו להקמת הישיבה :ובאלו הדברים
פתח רבינו את האסיפה :כל מקום תורה שמתחדש אין לשער איזה
זכות זה ,וברוך השם ארץ ישראל שהיה זמן לדאבונינו שהיתה מאד
מאד חלשה באידישקייט ,ועכשיו ברוך השם איתרבו ספסלי ,יש ב"ה
ישיבות מקומות התורה.
היה זמן שכמעט לא היה ישיבה בארץ ישראל ,ועכשיו ברוך השם
כמעט בכל עיר יש ישיבה קטנה או חיידר או ישיבה גדולה או כולל,
משהו יש ,הקב"ה יעזור שיהיה עוד יותר ויותר .עכשיו יש חלילה
כאלו שרוצים להפריע להתפתחות הזאת ,ונקוה שהקב"ה יעזור שלא
יצליחו לקלקל ...ה' יעזור שכל ישראל יתרוממו ,ויוסיפו תורה ,יתרבה
ישיבות ,חיידרים ,ישיבה קטנות ,כוללים ,ישיבות גדולות ,הכל יתרבו,
ונזכה לזה עד שתבוא הגאולה האמיתית במהרה בימינו אמן סלה.
ובסיום האסיפה בירך רבינו :ה' יעזור שיצליח שיצאו הרבה תורה
הרבה לומדי תורה ,וכי העיקר תורה? הרי לומדי תורה זה העיקר,
תורה בלי אנשים אין תורה ,בלי ישראל כלל ישראל אידישע קינדער
דאס איז תורה ,אזוי קען זיין תורה – כך יכול להיות תורה.
הקב"ה יעזור שיתרבה תורה בכלל ישראל ונזכה למלאה הארץ דעה
את ה' ,מלאה הארץ דעה

דברי רבינו במעמד הפתיחה בהיכל הישיבה
מורי ורבותי ,יש כלל בחז"ל (עי' רש"י דברים כג ,ט) גדול המחטיאו יותר
מן ההורגו ,העיקר הוא שהענין של התפתחות הרוחנית שוקל הרבה
יותר מהתפתחות לא רוחנית ,לכן כל הדברים צריך לשקול בדרך זה.
הגמרא אומרת [בגיטין דף ח' ע"ב] אפילו על סוריה שאם יש לה דין כמו
ארץ ישראל ,אם אחד קונה בה קרקע או בית ,הרי זה כקונה בפרוורי
ירושלים ,למאי נפק"מ שכותבין אונו אפילו בשבת ,זאת אומרת שאם
קנה קרקע מנכרי והנכרי רוצה ללכת בשבת ,ורוצה לכתוב שטר
מכירה מותר לכתוב שטר בשבת ע"י גוי ,כדי לקנות את הקרקע או
את הבית מיד הגוי ,מפני ישוב ארץ ישראל התירו אפילו בשבת.

ותוס' אומר שבשאר מצוות לא מצינו שהתירו אמירה לעכו"ם בשבת
במלאכה דאורייתא[ ,ולענין מילה התוס' מסופק] ,עכ"פ זה דבר חשוב
מאוד מה שגורם ישוב א"י ,עד כדי כך שהתירו אפילו לכתוב ע"י גוי
שטר מכירה בשבת ,מה שלא כל כך מקילים בשאר דברים.
ואם זה ככה ,אז לפי היסוד שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו ,נמצא
שאותו הדבר להיפך מה שמעלה אותו ברוחניות זה הרבה יותר ממה
שבגשמיות .אם כן מקומות שצריכים חיזוק ברוחניות ,כשעושים בהם
דבר לתועלת רוחנית ,אין לשער כמה שזה יותר גדול ממה שעושים
כל מה שאר הדברים .וכמו שלקנות את השטח מותר אפילו בשבת
ע"י גוי ,כ"ש זה ,ואמנם אני לא יודע להלכה ,אבל לפי הסברא הזאת
צריך להיות כך שמה שעושים שתעלה ברוחניות אין לשער ,כמה שזה
הרבה יותר גדול מבגשמיות.
אם כן ב"ה ,המקום הזה שעד עכשיו לא היה כל כך מפותח בעניינים
רוחניים ,צריך תמיד חיזוק ,והחיזוק בזה שוקל עד כדי כך ,יכול
להיות הרבה יותר מדברים גשמיים ,כמו למשל אם הישוב הזה היה
מוזנח והיה צריך לחזק אותו ,כל שכן לחזק אותו ברוחניות.
אם כן אנחנו כאן ברוך השם רוצים לעשות תועלת ברוחניות ,ומקוים
שהקב"ה יעזור שהמקום הזה יצמח בה ישיבה שתפיץ אור תורה
ויראת שמים ,בכל הסביבה הזאת ,ואין לשער עד כמה שזה חשוב.
הקב"ה יעזור שבזכות זה באמת המקום הזה יצמח ברוחניות ,שיתרבה
תורה יתרבה יראת שמים ,והשטח הזה כולם אחרי זמן יזכו ללכת
לישיבות קדושות ,ותינוקות של בית רבן ,הכל יהיה על טהרת הקודש
בעז"ה .הקב"ה יעזור שנזכה לזה ,וע"י זה נזכה ג"כ לבנין האמיתי ,לגאולה
האמיתית שנזכה לומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים ,ובא לציון
גואל ,וכל ישראל יזכו לגאולה האמיתית במהרה בימינו אמן סלה.

ישיבת נתיב הדעת
הישיבה הוקמה בשנת תשס"ט ע"י הרה"צ רבי נפתלי קפלן שליט"א
ובראשות הגאון רבי ישראל בונם שרייבר שליט"א ושאר רבני הישיבה.
בשבת קודש משפטים כ"ז שבט תשס"ט לאחר מנחה דיברו עם רבנו
על הישיבה שתיפתח בקיץ ואמר :כי בודאי ישיבה זו תצליח כי רבי
נפתלי קפלן אינו סתם "משגיח" כי אם "מחנך" וכיום כמעט ואין
מחנכים .שנית יש שם ראשי ישיבה גדולים שכבר יש להם נסיון עם
תלמידים ,ובסוף כשאמרו לרבנו שמאוד קשה להשיג בחורים טובים
אמר :תראה שכשתקום הישיבה ירדפו אחריכם...
וסיפר הגה"צ ר' נפתלי שליט"א שבחודש ניסן היה נראה שאין סיכוי
להקמת הישיבה ובאו לרבנו לומר לו שהחליטו לא לפתוח בסוף,
ורבנו עמד עליהם שהם צריכים לפתוח ובזכותו הוקמה הישיבה.
ובפעם אחרת כשסיפרו לרבנו שליט"א על השטייגען בישיבה בסדר
שלישי אמר בבדיחותא "אתה יודע כי להקים ישיבות זו היא אחת
העבירות שלי בשנים האחרונות".
כשהיה תקופה בישיבה שניסו גורמים מחוץ לישיבה להביא לישיבה הק'
עיתון פסול שנאסר ע"י גדולי ישראל שליט"א ,ובאו לרבנו בשליחות
רבני הישיבה כדת מה לעשות? ואמר צריך לדאוג שלא ייכנס שום
עיתון לישיבה וודאי לא עיתון פסול ,והוסיף תאמר בשמי כי בחורים
שיתנזרו מכל עיתון ואפילו הכשר שבכשרים יצמחו לת"ח מובהקים.
זכתה הישיבה בשנותיה הראשונות ומרן הופיע בה ארבע פעמים
לאמירת שיעור במה שהיו עוסקים בישיבה ,באחד הפעמים לאחר
גמר אמירת השיעור היה ריתחא דאורייתא בביהמ"ד והבחורים נשאו
ונתנו עם מרן בלימוד ,ותוך כדי המו"מ ביקשו ממרן שיחזור שוב
על היסוד בפני הבחורים ,מרן אמר שצריך לזה רשות מיוחדת מרבי
נפתלי קפלן ,והוא כבר היה בחוץ ממתין ליד רכבו של מרן להיפרד
ממנו ,ויצאו וקראו לו ורק לאחר שנתן רשותו עלה שוב מרן להסביר
את היסוד לבני הישיבה.

בשבועות הקרובים נכתוב אי"ה אודות ישיבות :נדבורנא | נחלת הלוים | נתיב התורה | נתיבות חכמה | נתיבות עולם | סלבודקה | סערט ויזניץ |
עטרת ישראל | עטרת שלמה | פוניבז' | פורת יוסף | פתחי עולם | צאנז | קהילות יעקב (חזון יחזקאל) | קול תורה | קול יהודה | קמניץ | קרעטשניף
| קרית מלאכי | קרית מלך | קרית משה (תפאר"י).
מי שיש בידו ענינים מרבנו אודות הישיבות הנ"ל או שיחות שנאמרו בישיבות הנ"ל נשמח אם יפנה למערכת עד ערב ש"ק פרשת מטו"מ .בגליונות בין הזמנים נרחיב את יריעת
עולם הישיבות וע"כ אנו זקוקים שישלחו עד תאריך הנ"ל .בחודשים אלול תשרי נכתוב אי"ה על ישיבות שמתחילות באותיות ר-ש–ת [פירוט הישיבות אי"ה בגליון ראה תשע"ז]
נ"ב .ישנם ישיבות שרבנו הגיע לשם לפני שנים .ועדיין לא הצלחנו להשיג את הדברים שנאמרו שם ,וע"כ לע"ע אנו כותבים על ישיבות שהגיעו לידנו.

~~1

סיפורים נפלאים
פרשת פנחס
"בקנאו את קנאתי בתוכם" (כה ,יא)

אהרן בעדת קרח בהצותם על השם" (כו ,ט)

בספורנו יש ווארט חזק ביותר .כך הוא אומר" :בקנאו את
קנאתי בתוכם  -שעשה נקמתי לעיני כולם ,כדי שבראותם זה
ולא ימחו ,יכופר על אשר לא מחו בפושעים ,ובזה השיב את
חמתי מעליהם" .היינו ,בכך שהוא עשה את מעשה הקנאות
ברבים ולא מחו בו ,תהיה להם כפרה על שלא מחו בזמרי.
מספרים כי כאשר הרבי מסאטמר זצ"ל הגיע לארץ ,שאל אותו
רבי עמרם בלוי זצ"ל שאלה :מדי שבת כאשר יש חילולי שבת
רח"ל ,במקום שיצאו המוני בית ישראל למחות ,הערליכע יודען
היראים) שכואב להם על כך ,הרי הוא יוצא להפגין
(היהודים ֵ
כאשר יחד אתו יוצאים רק עוד כמה צעירים .הם סופגים
בזיונות גדולים וקוראים להם 'משוגעים'" .אולי כדאי להפסיק
עם המחאות הללו אם איש אינו מצטרף אליהן?" סיים רבי
עמרם את שאלתו.
השיב לו הרבי מסאטמר" :אמור לי ר' עמרם ,כאשר אתה יוצא
להפגנה ,יש אנשים שמוחים נגדך על כך? יש מישהו שצועק
עליך מדוע אתה יוצא להפגין?"
השיב ר' עמרם בשלילה" :איש אינו צועק עלי ,אבל כואב לי
שלא מצטרפים אלי עוד יהודים למחות".
"אם כך"  -אמר לו הרבי " -תמשיך ללכת ולהפגין .די בכך שלא
מוחים בך על כך שאתה יוצא להפגין ,שהרי לימד אותנו
הספורנו ,כי אם אין מוחים ב'קנאי' על מעשה הקנאות שלו ,יש
בכך כפרה על שאין מוחים על החטא עצמו!"
(יחי ראובן)

שואלים המפרשים :מה הצורך לחזור כאן ולפרט שדתן
ואבירם היו בעדת קרח?
הג"ר אלכסנדר זושא אלישביץ זצ"ל (באלף המגן) מבאר זאת
באמצעות מעשה .שדכן נודע הגיע לעיר פוניבז' שם הציע
לאחד מטובי העיר את בתו של נכבד העיר לידא ,פלך ווילנה.
מסמך שהחזיק השדכן העיד ש"המועמד להיות מחותן" נבחר
פה אחד כראש הקהל של לידא .אבי הבן התלהב מההצעה ,אך
אשתו התנגדה בתוקף לאחר שביררה אצל כמה אנשים אשר
עיקמו את חוטמם למשמע השם.
הוויכוח ביניהם הלך והתעצם עד שהחליטו לנסוע ללידא
ולעמוד מקרוב על מהותו של המחותן .לא כדאי לחזור על מה
שהם שמעו בלידא ,אבל מיודענו התעקש להבין :כיצד תיתכן
סתירה כה זועקת בין בחירת האיש לעמוד בראש העדה -
כעדות המסמך הכתוב והחתום  -ובין מה שהאנשים באמת
חושבים עליו! "הבט על התאריך בראש המסמך!" ציווה עליו
ידידו בתוקף .הלה לא הבין מה ההבדל הגדול אם הוא נבחר
שנה לפני או שנה אחרי" .העיקר זה התאריך!" המשיך הידיד.
האם אינך מבין שאם התאריך המודפס בראש המסמך הוא 12
באוגוסט ( 1920למניינם) פירושו של דבר שהוא נבחר למשרה
הרמה ע"י ...הבולשביקים .הלא ידעת שבתאריך זה שלטו
הבולשביקים בלידא ,ואם הם בחרו בו משמע שהוא בולשביק
שבבולשביקים ,שודד שבשודדים ...הוא הושיב את הרב
במאסר ,ובחר את עצמו במקומו.
כאשר אנו שומעים שדתן ואבירם היו "קריאי העדה" עלולים
לטעות ולחשוב שהם היו חשובים ,שאם לא כן כיצד נבחרו
לתפקיד הרם?! לפיכך ממשיכה התורה ואומרת :תשים לב
לתאריך! זה העיקר! והתאריך הוא תקופת קרח "בהצותם על
השם" .רק אז נחשבו דתן ואבירם לקריאי העדה!...
(פרי עמלנו)

"והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם"
(כה,יג)

באחת העיירות בגליציה המזרחית פרצה פעם מחלוקת עזה
בקרב ראשי הקהילה עם פטירת המרא דאתרא – מי ראוי
לישב על כסא הרבנות שנתפנה ,והגיעו הדברים לידי כך שגם
בשעת ההלוויה של הרב שנפטר ותוך כדי השמעת ההספדים
ניטש ריב קולני בקהל בשאלת ממלא מקומו של רבם.
הגיב על כך הצדיק רבי מאיר מפרימישלאן ואמר :עתה נתחוור
לי פשר הברכה הבאה ,שהעניק ה' לפנחס "הנני נותן לו את
בריתי שלום ,והייתה לו ולזרעו אחריו" לכאורה תמוה הדבר,
מהי השייכות בין שני חלקי הבטחה זו שמבטיח הקב"ה
לפנחס? אלא בידוע שהשטן המקטרג מרקד במיוחד
כשמגיעים למצב של "ולזרעו אחריו" ואש המחלוקת
מתפשטת אז כלהבה גדולה הפורצת לכל עבר.
משום כך באה הברכה לפנחס בן אלעזר ש"ברית השלום"
המוענקת לו בחסדי השי"ת תהיה "לו ולזרעו אחריו" ולא
תפרוץ כל מחלוקת בשאלת ממלא מקומו לאחר שנות חייו
בעולם הזה…

"ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן
ואבירם קריאי העדה אשר הצו על משה ועל

"ויקרב משה את משפטן לפני ה'" (כז ,ה)
בפרשת נשא ,לגבי פסח שני נאמר (ט ,ו-ח)" :ויהי אנשים אשר
והיו טמאים לנפש אדם ...ויאמר אליהם משה עמדו ואשמעה
מה יצוה ה' לכם"  -מדוע כאן לא ענה משה לבנות צלפחד
באותה מטבע לשון? אומר ה'פרדס יוסף' :שנו חכמים בלשון
המשנה (אבות פ"א מ"ה) 'אל תרבה שיחה עם האשה' ,בפסח
שני דיבר משה עם הגברים ,לכך אמר להם 'עמדו ואשמעה',
אך כאן היה מדבר בנשים ,לכך נזהר משה מלדבר עמן ומיד
הקריב את משפטן לפני ה'.
מסופר על תלמידיו הגדולים של רבי שמחה בונים מפשיסחא -
החידושי הרי"ם ורבי יצחק מוורקא שכאשר הלכו פעם בדרכם
מבית המדרש לאכסניה ,עברו בדרכם ליד רוכלת שמכרה חפץ
מסוים לו נזקק היה רבי יצחק מוורקא באותה שעה .עמד רבי
יצחק מדרכו ושאל את הרוכלת למחיר של החפץ.
"עשרה רובל"  -השיבה הרוכלת.
"שמונה וסגרנו עסק"  -התמקח רבי יצחק.

~~2

סיפורים נפלאים
פרשת פנחס
"עשר! קופיקה לא פחות!" התעקשה המוכרת.
יכול היה הדין ודברים להימשך עוד זמן ,אלמלא הזדקף
החידושי הרי"ם וזעק" :איטשע ,וכי 'אל תרבה שיחה עם
האשה' לא שווה שני רובל?"

"איש על העדה" (כז ,טז)
להלן שני סיפורים ,המספרים יותר מכל את דאגתם ,מסירותם
והשתתפותם בצער העם של שני רועים גדולים אשר היו לעם
ישראל.
יום אחד רואה רבי ברוך אויערבך זצ"ל כי אביו ה"ה הגאון
הגדול רבי שלמה זלמן זצ"ל שרוי בצער ,הוא מדוכדך ואינו
רוצה להכניס דבר מאכל לפיו .מאוד חשש רבי ברוך לבריאותו
של אביו הגדול ,ולכן קרא לאח אביו ה"ה הגאון רבי אברהם דב
אויערבך זצ"ל רבה של שכונת בקעה בירושלים ,ביודעו כי ברוב
קרבתו של אביו אליו יסכים לפתוח את סגור לבו ולספר את
אשר קרהו ,ואת סיבת שברונו.
תיכף בבואו אל הגאון רבי שלמה זלמן אורו פניו ,והחלו לשוחח
בדברי תורה ,שקלו וטרו בה בעומק העיון ,זוהי הרי משוש לבם.
לאחר שחזר הצבע ללחייו של רבי שלמה זלמן ,שאל אותו
אחיו' :אחי היקר! מדוע נפלו פניך? למה מסתגף אתה ואינך
טועם דבר מה לפיך?' ענה לו רבי שלמה זלמן בדאגה' :היו כאן
הרבה אנשים היום ,ושמעתי את צרותיהם ,צרות של יהודים!!
ואיך אוכל לשמוח??' שאל אותו אחיו הר"ר אברהם דב :וכי מה
יום מיומיים והלא כל יום יש כאן קהל רב המתדפק על דלתך
ושוטח את צרותיו ,מדוע דווקא היום לקחת הכל אל לבך?'
'אתה צודק' ענה לו הגרש"ז 'אך בכל יום יש גם אנשים
המבשרים בשורות טובות ומשמחות ,וזה מקהה מעט את כאב
הלב שלי משמיעת הצרות ,אך היום לא היו אנשים שבישרו
בשורות טובות ,אוזני לא שמעו על שמחות של יהודים ,ולא
היה מה שימתיק את הכאב וירפא את שברון לבי משמיעת
הצרות של אחיי".
***
תור ארוך השתרך לפני דלת חדרו של האדמו"ר מסאטמר רבי
יואל זצ"ל ,איש איש וצרתו ,איש איש ושאלתו ,עומדים
נרגשים לקראת הכניסה אל הקודש פנימה ,לעצה או לברכה.
לאחר שעות ארוכות בהן נכנסה כבר כמות לא מבוטלת של
חסידים ,נכנס השמש אל חדר האדמו''ר והנה הוא רואה
שקופת הצדקה בה רגילים החסידים לתת מעות צדקה פדיון
נפש בעת הכניסה אל האדמו"ר ,ריקה כמעט לחלוטין.
תמיהה היתה זו' .להיכן נעלם כל הכסף?' הרהיב הגבאי עוז
ושאל את האדמו"ר.
'הרגע היה כאן אדם מארץ ישראל' סיפר האדמו''ר 'והרבה
צרות יש לו ,אשתו לא עלינו חולה מאוד וההוצאות הרפואיות
רבות ,ואין בכוחו לסבול .גם כמה מילדיו זקוקים לישועה,
ובכלל חובותיו מנישואי בניו ובנותיו מעיקים עליו והוא עומד

ממש לפני קריסה ,ולכן הבאתי לו את כל כספי הצדקה שהיו
כאן' סיים האדמו''ר.
'אוי ווי .רבי!!' זעק הגבאי 'אני מכיר את האיש ,אין לו כלל
צרות ,אשתו איננה חולה ואינו חייב שקל לאיש ,הוא נוכל
ורמאי ,לשווא נתן לו הרבי את כל כספי הצדקה!!'
מיד אורו פני הרבי וצהל בשמחה' ,כך? אין לו כלל צרות! הו...
איזה שמחה נתת בלבי ,ברוך ה' היהודי אינו סובל'.
(לקראת שבת)

"אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם"
(כז ,יז)
הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל בעל "האבן האזל" על
הרמב"ם ,הצטיין באופן מיוחד בענוותנותו הפשוטה .כשבא
לפניו תלמיד ישיבה אפילו מישיבה קטנה ,היה משוחח ומדבר
אתו בלימוד ,ומחשיב אותו כאילו עומד בפניו תלמיד חכם בא
בימים .וכשהתלמיד הקשה קושיה טובה או עלה בידו לתרץ
תירוץ ,היה רבי איסר זלמן קופץ משמחה ,ומביע התפעלות
עצומה "מהדברים הנפלאים והנחמדים".
הרבה פעמים זכיתי להיכנס אליו ולשוחח עמו בסוגיות הש"ס.
והנה סיפור נפלא שראיתי ,ממנו אפשר להיווכח בגודל הענווה
שלו :היה זה ביום י"ג בניסן ערב בדיקת חמץ ,נכנסתי לבית
כנסת כדי ללמוד ,ניגש אלי הגבאי וביקש את סליחתי :האם
יכול אני לחפש מקום אחר? היום עסוקים בניקיון המקום
לכבוד פסח .פניתי לבית כנסת אחר ,ושוב חזרה התמונה על
עצמה :הגבאי ביקש ממני לחפש בית כנסת אחר הייתי אובד
עצות :לאן ללכת? 'בלית ברירה' עליתי לביתו של מרן ראש
הישיבה הגאון רבי איסר זלמן .הרב קיבל אותי במאור פנים,
אמרתי לו שבאתי במטרה "רעדן אין לערנען"  -לשוחח
בלימוד! ראש הישיבה נענה ברצון ובשמחה ,והטה אוזן לשמוע
מה בפי .על השולחן היתה מוכנה פרוסת לחם ,דברי מריחה
וכוס קפה .עד היום אני לא סולח לעצמי מדוע לא המתנתי
כמה דקות עד שהיה גומר לאכול ,קרוב לשעתיים ארכה
השיחה ,הרב השיב לי על השאלות שהרציתי בפניו ,סתר ובנה.
קרוב לחצות היום חזרה הרבנית ביילה הינדא ,כשידיה עמוסות
בסלים מקניה שערכה לכבוד החג .כשראתה שהצלחת והכוס
מונחים כמו שהניחתם בבוקר ,שאלה את בעלה ראש הישיבה:
למה לא טעם כלום? רבי איסר זלמן ענה לה בתמימות :הרי
נכנס כאן בן תורה ובא לדבר אתי בלימוד ,איך יכולתי להפסיק
באמצע? ענתה הרבנית בשאלה :מה היה קורה אם היית אומר
לבחור שימתין כמה דקות עד שתגמור לאכול ,ואח"כ תקבל
אותו בכבוד? הרים רבי איסר זלמן את קולו ושאל בתמיהה:
מה ,אני פרופסור שצריכים להמתין לי?...
(לב ישראל)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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ליקוטים נפלאים
פרשת פנחס
"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" (כה ,יא)

"השיב את חמתי מעל בני ישראל" (כה ,יא)

וברש"י" :לפי שהיו השבטים מבזים אותו ,הראיתם בן פוטי זה
שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה ,והרג נשיא שבט
מישראל ,לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן".
כתב בספר "על התורה" :כך דרכם של הולכי רכיל מאז
ומעולם ,שעה שאין בפיהם דבר לטעון נגד האיש עצמו ,ואינם
מוצאים בו כל פסול וחטא ,באים הם ומחטטים בייחוסו,
במשפחתו ,נתפסים לזקנו "שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה
זרה"( .במשנת הפרשה)

בתיבת 'מחצית' השקל ,האות האמצעית היא 'צ' ר"ת צדקה,
ואותיות ח"י סמוכות לה משני עבריה ,ואותיות 'מת' בשני צידי
המילה ,האות 'מ' בתחילתה ואות 'ת' בסופה .ללמדך שעל ידי
מעשה הצדקה ,יהיה העושה קרוב לחיים ורחוק מן המוות,
כמאמר הכתוב' ,וצדקה תציל ממות' .פנחס הצדיק הכניס
עצמו לסכנה גדולה בבואו לנקום נקמת ד' צב-אות ,וכדברי
הגמרא (סנהדרין פב' ):ויפלל' שעשה פלילות עם קונו ,כדי
שלא יאבד כלל ישראל ,וכן סיכן עצמו מפגיעתם של שבט
שמעון ומפגיעתו של זמרי ,שאמרו חז"ל שאם היה זמרי הופך
פניו והורגו ,היה פטור .הרי שמעשהו של פנחס היה חסד
וצדקה לכלל ישראל .זהו שנרמז בפסוק 'השיב את חמתי' ,היינו
שבמעשה הצדקה שלו הוא השיב האותיות 'חמתי' ,כי תיבה זו
היא ההיפך מהתיבה 'מחצית' ,כי ב'חמתי' ,אותיות מ"ת קרובות
זו לזו ואותיות ח"י רחוקות זו מזו .ואילולי השיב פנחס את
'חמתי' ,לא היתה תקומה לישראל .הנה כי כן ,במעשה הצדקה
שלו ,הפך פנחס את 'חמתי' ל'מחצית' והצילם ממוות לחיים.
(דברי אליהו בשם הרה"ק הרבי ר' בונם מפשיסחא זי"ע)

"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" (כה ,יא)
"לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם
אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל לפיכך
בא הכתוב ויחסו אחר אהרן" (רש"י).
צריך להבין ,איך ייתכן שהשבטים ביזו את פנחס ,הלא היתה
מגפה נוראה בה מתו עשרים וארבעה אלף וראו בחוש שהוא
עצר את המגפה ,והקב"ה מעיד בו שהשיב את חמתו ושהוא זה
שעצר את המגפה וקיבל בשכרה ברית שלום ,האין בזה ראיה
מספקת שהיה מעשה זה נובע ממניעים טהורים ומזוככים ,מה
צורך יש עדיין ליחסו אחר אהרן ואיך ייתכן שבמקום להעלות
אותו על נס ,ידונו ממה בדיוק נבע מעשהו?
מכאן ניתן לראות ,נוראות כוחות הנפש ,שהאדם מסוגל לקבל
טובה כה גדולה ממישהו ובמקום להכיר לו טובה ,יצליח למצוא
דברים צדדיים במעשהו ולבזותו על כך ,גם אם יקבל אישור
מהקב" ה עצמו על טוהר מעשיו של פנחס לא יהיה זה מספיק,
וכדי להוציא מלבם חייבים עדות ברורה  -בן אלעזר בן אהרן
הכהן.
בנותן ענין להוסיף דבר חידוד שהיה מרגלא בפומיה של
אדמו"ר ה"דברי יואל" מסאטמר זצ"ל על המשנה (אבות ריש
פ"ו) "רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים
הרבה" וכו' ,והמשנה עולה מדרגה לדרגה עד שמונה את מעלתו
של אותו אדם שנעשה צדיק וחסיד אהוב ורע ,ומגלין לו רזי
תורה וכו' וכו' ומוחל על עלבונו ,הרי שגם אדם שיזכה למדרגות
כה רמות ונשגבות עדיין מטיחים בו עלבונות ,עד שצריך להגיע
למדה זו של מוחל על עלבונו .וכמו שמצינו שחשדו למשה
רבינו באשת איש ,והכהן הגדול בכניסתו לפני ולפנים ביום
הקדוש נצרך להיכנס בבגד בלי כיסים וקפלים בכדי שלא יתלו
בו שלקה בחמדת ממון ולקח משם ממון.
(לתתך עליון  -קול התורה גיליון נ"ג)

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

"בקנאו את קנאתי בתוכם" (כה ,יא)
רש"י" :בקנאו את קנאתי  -בנקמו את נקמתי ,בקצפו את הקצף
שהיה לי לקצוף".
מה הפירוש "הקצף שהיה לי לקצוף" ,האם קצף הקב"ה על
ישראל או לא?
אלא ,שבהפטרת הפרשה הקודמת אומר הקב"ה (מיכה ו ,ה):
"עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן
בעור למען דעת צדקות ה'" ,ופירש רש"י (שם)" :ומה ענה אותו
בלעם בן בעור  -מה אזעום לא זעם ה' ,שלא כעסתי כל אותן
הימים".
שהרי בלעם רצה לכוון לאותם רגעים שבהם הקב"ה יכעס על
ישראל ,ובהם לומר "כלם" ,אולם מאחר שהקב"ה לא כעס בכל
הימים הללו לא הצליח לעשות זאת .זוהי הכוונה כאן "בקצפו
את הקצף שהיה לי לקצוף" ,פנחס קינא את קנאת ה' על הקצף
שהיה צריך לקצוף ולא יכול לעשות זאת ,משום רצונו של
בלעם לקלל את העם!

"הנני נותן לו את בריתי שלום" (כה ,יב)
כשבא זמרי לפני משה יחד עם המדינית והקניטו בשאלה מדוע
אסור לו להיות עמה ,נתעלמה הלכה ממשה ,בא פנחס ,הזכירה

ישראל ניסן בן שושנה ני"ו
פייגא לאה בת רחל שרה תחי'
להצלחה ברו"ג ולזש"ק
הבה"ח מרדכי בן פערל ני"ו
להצלחה בתוי"ש

~~2

ליקוטים נפלאים
פרשת פנחס
וביצע את קיומה" :הבועל ארמית קנאים פוגעים בו" .על
מעשה זה שעשה פנחס בעוז רוח ובלי מורא ניתנה הכהונה לו
ולדורותיו לעולם .אומר המדרש” :בדין הוא שייטול שכרו לכן
אמור הנני נותן לו את בריתי שלום“ כבר בעולם הזה קיבל
פנחס שכרו על עשיית מצוה זו.
והשאלה ידועה :הרי לא מקבלים שכר מצוה בעולם הזה ,ואיך
קיבל זאת פנחס? טרם שנידרש לתירוץ יש להקדים שני
סיפורים המובאים בתלמוד ,בשניהם מופיע אליהו הנביא
(שלדעת חלק מחז“ל ”פנחס הוא אליהו“).
רבה בר אבוה סח לאליהו על מצבו הכלכלי הקשה שבשלו
מתקשה הוא ללמוד תורה כיאות .נטלו אליהו לגן עדן והראה לו
עלים שנשרו על הרצפה” ,גחן ולקט מאלו“ הורה לו אליהו.
לאחר שמילא רבה את גלימתו מהעלים ,שמע בת קול
שאומרת” :מי הוא שאוכל עולמו בחייו כרבה בר אבוה?“ מיד
זרק הכל לרצפה ואליהו החזירו למקומו .מסיימת הגמרא
שמהריח שנקלט בבגדו מעלים אלו קיבל רבה י“ב אלף זהובים!
אך לא נהנה מהם בעצמו ,אלא הקדישם לחתונת בנו (בבא
מציעא קיד.):
לעומת זאת מצינו במסכת קידושין (נו ).שרב כהנא עסק
לפרנסתו ברוכלות וסבב בעיירות .באחד הימים תבעתו
מטרוניתא (אשת שר גוי) לדבר עבירה ,אמר לה שהוא זקוק
לנקביו ומיד לאחר מכן יצא אליה כבקשתה .מיד כשנסגרה
מאחוריו דלת החדר קפץ רב כהנא מהחלון ...נעשה לו נס והגיע
אליהו להצילו .שאלו אליהו :מדוע הטרחת אותי להגיע ממרחק
ד' מאות פרסה כדי להצילך? ענה רב כהנא :מה אעשה
שהעניות הביאה אותי למצב זה? מיד העניק לו אליהו כלי מלא
דינרי זהב למחייתו.
ושואלים המפרשים :מדוע רבה בר אבוה לא נהנה מהדינרים
שקיבל מאליהו ואילו רב כהנא כן? ותירצו :רבה בר אבוה לא
נדרש למסירות נפש כדי לקבל את הכסף .לעומתו רב כהנא
שהסכים למסור נפשו למיתה ”בדין הוא שייטול שכרו“ .זהו
התירוץ גם לגבי פנחס ,כיון שהסכים למסור עצמו למיתה,
שהרי יכל זמרי או אחד מבני שבטו להורגו ,לכך זכה וקיבל
שכרו בעולם הזה הוא וזרעו אחריו.
(במחשבה תחילה)

"ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן
מכיר בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף"
(כז ,א)
רש"י הקדוש שואל מדוע הוזכר בייחוסן של בנות צלפחד:
"למשפחות מנשה בן יוסף" ,והרי כבר נאמר כי צלפחד היה "בן
מנשה" ,ויודעים אנו כי מנשה היה בן יוסף .מתרץ רש"י" :אלא
לומר לך :יוסף חיבב את הארץ שנאמר "והעליתם את
עצמותי" ,ובנותיו חיבבו את הארץ ,שנאמר" :תנה לנו אחוזה".
יורשה נא לי לשאול שאלה :אני מבקש לקבל מגרש גדול בצפון
תל אביב .מגרש ששווה מיליוני שקלים .שואלים אותי :מדוע
אתה רוצה את המגרש הזה? ואני משיב :אני אוהב את ארץ

ישראל ,לכן אני רוצה מגרש .בוודאי כולם יצחקו עלי ,וכי בגלל
ארץ ישראל אני רוצה את המגרש? אני רוצה מיליונים...
כיצד אפשר ,אם כן ,להוכיח כי בנות צלפחד חבבו את הארץ
מבקשתן" :תנה לנו אחוזה" .היכן כתוב כאן שהן מחבבות את
הארץ ,אולי הן רצו נחלה כדי שיהיה להן רכוש ממוני?
אומר לכם תירוץ ,פלאי פלאים .הרי למנשה היו שני חלקים
בירושת הארץ ,חלק אחד בארץ ישראל וחלק נוסף בעבר
הירדן ,אולם בנות צלפחד ביקשו דווקא לקבל את חלקן בארץ
ישראל ,מכאן שהן חיבבו את הארץ.
(יחי ראובן)
ובשם ה"אמרי אמת" :אביהן מת ארבעים שנה קדם לכן,
והשאיר תשעים חמורים נושאים כל טוב .ובכל זאת ,עד עתה
לא שמענו שביקשו בנות צלפחד לרשת אותו .רק כעת,
כשעמדו לפני הכניסה לארץ ישראל ,ביקשו בנות צלפחד לקבל
נחלה בארץ.
הן לא חיבבו אפוא את השווי הממוני של הקרקעות ,אלא את
ארץ ישראל ,ולכן ביקשו נחלה בה.

"ויקרב משה את משפטן לפני ד'" (כז ,ה)
נחלת ארץ ישראל תלויה בשמירת שבת ,כמו שאחז"ל :כל
השומר שבת כהלכתו נותנים לו נחלה בלי מצרים ,הרי ממילא
משמע שהמחלל את השבת מאבד את נחלתו .והנה חז"ל
אמרו :מקושש  -זה צלפחד ,אם כן מחלל שבת היה ,ואיבד את
נחלתו ,וטענתן לא היתה טענה בכלל ,ברם ,מאידך מצינו גם
דעה האומרת :מקושש לשם שמים נתכוון ,ואם כן לא איבד
את נחלתו ,לפיכך ויקרב משה את משפטן לפני ד' ,שהוא יודע
מחשבות וכוונתו של צלפחד גלויה לפניו ,אם היתה לשם שמים
אם לאו ,ממילא יוכל להכריע אם מגיעה לו נחלה בארץ ישראל
אם לא( .אהל תורה)

"את קרבני לחמי וגו' תשמרו להקריב לי
במועדו" (כח ,ב)
בזמן שאין ביהמ"ק ואין עבודת הקרבנות ,העבודה היא
להשתוקק ולצפות לכך ,ואז יהיה חשוב כאילו הקרבנו כל
הקרבנות במקומם ובמועדם וכהלכתם ,וזהו "תשמרו להקריב
לי" כלשון "ואביו 'שמר' את הדבר" שהיה ממתין ומצפה מתי
יהיה ,כן תשמרו ותצפו בהשתוקקות "מתי יבנה" ונזכה
(שפת אמת)
להקרבת הקרבנות.

"ועניתם את נפשותיכם" (כט ,ז)
הגאון ר' יוסף בער מבריסק היה מקדים להתפלל ערבית
במוצאי יום כיפור מיד בצאת הכוכבים ,שאלו למדן אחד הרי
מפורש בהלכה שצריך להמתין "עד שיצא הספק מלבו" (או"ח
הל' שבת רצ"ג) .ענהו ר' יוסף בער" :עד שיצא הספק מלבו"
אמרו ,אבל לא "עד שיצא לבו מהספק".
(במשנת הפרשה)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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גליון זה יו"ל לזכות

ר' חיים זאב בן שרה לאה
לרפואה שלמה בקרוב
בתושח"י

פשט על הפרשה 

"ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאם" )כז ,ב (
בכל התורה כתיב נשיאים מלא יו"ד אחר הא' חוץ מג' מקומות והנשיאם
הביאו את אבני השהם וכאן לפני הנשיאם ובפ' נשא ויקריבו הנשיאם
את קרבנם לפני המזבח ,וגבי אבני השהם כבר פירש"י בפ' ויקהל בשם
המדרש )במדב"ר פי"ב סט"ז( לפי שלא נזדרזו והקריבו האחרונים פגמם
הכתוב ,וגבי חנוכת המזבח י"ל לפי שאמרו בבמדב"ר פי"ג סי' ב' ג'
דברים עשו הנשיאים שלא כהוגן וקבלם הקב"ה שהתנדבו קטרת
ונתנדבו חטאת ודחו את השבת י"ל דלכך פגמם הכתוב ,וכאן צריך טעם
למה כתיב חסר .וי"ל משום דבאמת לא עמדו לפני הנשיאים אלא מפני
הכבוד שודאי הנשיאים לא יפסקו במקום משה רבנו ואלעזר אלא
בביהמ"ד היו יושבין ועמדו לפני כולם כמ"ש בב"ב קי"ט ב' לכך נכתב
חסר שלא עמדו בפניהן ,ולמ"ד שם שבתחילה שאלו לנשיאים ולא ידעו
וחזרו ושאלו למשה י"ל דלכך כתיב חסר שלא ידעו לענות.
)טעמא דקרא(

עלי שי"ח 

''החש בראשו יעסוק בתורה''
כידוע ,מפעם לפעם מייעץ רבינו שליט"א לפונים אליו לישועה ברפואה ,פרנסה או
זיווג וכדומה ,ללמוד נושא מסוים כסגולה ,ובעז"ה בקרוב תבוא הישועה.
בדרך כלל הוא מייעץ דבר הקשור לאותו הנושא ,כך למשל ,פעמים רבות הוא
מייעץ לחולים במחלה הארורה רח"ל ללמוד מסכת בכורות )המסכת עוסקת בכל מיני
מחלות שונות הקיימות באדם או בהמה( ,לאלו שסובלים מכאבים שונים ברגל ,הוא
מייעץ לא אחת ללמוד פרק 'כיצד הרגל' )שכן תחילת הפרק עוסק בנזקים הבאים
כתוצאה מרגל בהמה המזקת( ,לממתינים לזיווג הוא מייעץ ללמוד מסכת קידושין.
פעם ביאר רבינו למקורבים אליו את עומק טעמו' :כל דבר שיגרום לאדם להרבות
בלימוד התורה ,זה עצמו כבר סגולה להביא את הישועה ,כי הקב"ה רוצה שהאדם
יתקרב אליו יותר ,וכיון שבזמן שאדם צריך ישועה הוא מוכן יותר לקבל על עצמו
קבלות אני מייעץ איזה דבר שילמד ,ובעז"ה זה יועיל לו'.
נביא כאן מעשה מופלא מהימים האחרונים:
אל רבינו הגיע אחד מחשובי ראש הקהל בקהילה מכובדת בחו"ל ,וביקש את
ישועת רבינו למיחוש מסוים וחמור מאוד בראש ,ממנו הוא סובל כבר זמן רב
והרופאים ממליצים על מספר טיפולים מסובכים ,רבינו שליט"א הביט בו ומהר
מאוד הבין כי האיש ההוא אינו המתמיד הגדול .בנוסף ,הוא גם נחשב לאיש מכובד
שאסור לביישו ,אדרבה ,אם יתבייש ייצא מכך רק נזק.
ובכן ,הכיצד אומרים לאדם תשב ותלמד בלי לבייש אותו ? מן השמים שמים לו
לרבינו שליט"א את המילים הנכונות.
ואז רבינו פונה אליו ואומר לו ,אתן לך סגולה ,תלמד פירוש הרא"ש שעל הש"ס...
]כנגד המיחוש בראשו[.
הלה התפלא ושאל :ללמוד פירוש הרא"ש? על איזה מסכת?
רבינו :איזה מסכת אתה לומד?
הלה בגמגום :אין לי מסכת קבועה ...אני לומד קצת משניות לעיתים...
רבינו :אין פירוש הרא"ש רק על משניות ,זה על גמרא.
הלה :אני לומד גם 'חוק לישראל' מידי פעם...
רבינו :לא ,צריך 'פירוש הרא"'ש על הש"ס ,לא מזדמן לך ללמוד גמרא ?
הלה :לא משהו קבוע...
רבינו :תקבע לך איזה מסכת שתבחר ,ועליה תלמד פירוש הרא"ש ובעז"ה יהיה
רפואה שלימה.
בכך ,הרויח רבינו שהלה גם יקבע עיתים לתורה כל יום...

דבר העורך 
עולם התורה נתברך השבוע בספר נוסף 'פותח
את ידך' שי"ל ע"י ידידינו החשוב הר"ר אהרן
פסין שליט"א ובו חידושים וביאורים על התורה
וענינים שונים ונלווה אליו שו"ת גדול ממרן
רבינו שליט"א ,ונביא כאן קטע קטן וז"ל:
שאלתי למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ,בעל
ואשה גומלי חסדים הגרים באחד הארצות
הרחוקות ונרדפים של על ידי שלטונות המס
כבר  15שנה והדבר גורם להם הרבה עוגמת
נפש ,חששות ,פחדים ור"ל זה גם גורם לחילול
השם.
מבקשים לדעת מה יקבלו על עצמם להצלחה
ולביטול הרדיפה הנוראה הזו?
הרב שליט"א בירך את המשפחה ,ובתחילה אמר
שיעלו לארץ ישראל ,וכששאלתי מה יקבלו
עליהם עתה )כי כעת קשה להם לעלות לא"י(,
אמר הרב.ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÎÒÓ „ÓÏÈ ÏÚ·‰˘ :
כשסיפרתי למשפחה מה אמר הרב הביעו את
פליאתם ושאלו לפשר סגולה זו.
ואמרתי שאולי י"ל בטעמו של מרן שליט"א
שבעירובין לומדים על רשויות ,ולימוד מסכת זו
אם כן ,הוא סגולה של יתערבו הרשויות ,היינו,
שרשויות המס לא ינסו לטמון ידם ברשות לא
להם ולקחת לרשותם מה ששיך לרשות אחרת.
שאלתי למרן שליט"א האם אכן זה היה טעמו?
וכתב לי הרב שליט"א."ÔÂÎ " :
לאחר כמה חודשים ספרתי למרן שליט"א
שברכתו הועילה ,שהיתה סייעתא דשמיא
והגיעו סוף סוף להסדר עם שלטונות המס.
אמנם סיפרתי לו שבד"כ לאחר הסדר כזה,
שולחים מס הכנסה את החשבון המדוייק של
מה שחייבים להם בתוך שלושים יום מחתימת
ההסכם.
ואולם עתה כבר עברו למעלה משישים יום
ועדיין לא קיבלו דבר ממס ההכנסה.
מכיוון שמבחינת החוק שם ,זו אחריותם לודא
שקיבלו את המסמכים ,יעץ להם הרואה חשבון
שלהם ,שיפנו למס הכנסה וישאלו מאיתם מהו
סך החוב שלהם ,משום שאם הם יחכו עוד ועוד
ובסוף יקבלו את חובם ממס הכנסה ,זה יכלול
גם ריביות שצברו.
מאידך ,הם מקווים ומתפללים שאולי התיק
שלהם במס ההכנסה הלך לאיבוד ואולי לא יצרו
איתם קשר שוב .מכיוון שבד"כ מס הכנסה
שולחים את החיוב בתוך  30יום מחתימת
ההסכם וכבר עבר זמן כפול מזה כעת.
וכעת הם שואלים למרן שליט"א ,האם יפנו
למס הכנסה ,או שהאם אמרינן בכי האי גוונא
ששב ואל תעשה עדיף?
ואמר הרב שליט"א‡Ï˘ ÛÈ„ÚÂ ,ÂÏÏÙ˙È˘ :
.¯¯·Ï ÒÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï Â¯˘˜˙È
בב רכת שבת ש ל ום
י צחק גו לד ש טוף

) ב " ב (

מעניני הדף היומי
השבוע יחלו המוני עם ישראל בכל אתר ואתר ללמוד את מסכת סנהדרין במסגרת לימוד הדף היומי
נביא כאן כמה ענינים מרבינו שליט"א הקשורים ללימוד מסכת זו.
לאחד שסובל מאבנים בכליות,
אמר רבינו שילמד מסכת סנהדרין
שמוזכר שם הענין 'וסקלתם
באבנים'.
לאחד ששאל הרבה מאד שאלות,
]ולרבינו כבר לא היה כח להשיבו[
שאלו רבינו למדת מסכת סנהדרין?
והשיב שרוב המסכת למד ,אמר לו
רבינו שם כתוב שלא שואלים יותר
משלש שאלות] ,יש לציין שהיה
ניכר על רבינו שאינו חש בטוב[
יהודי פלוני רגיל היה לשלוח
לרבינו מכתבים עם שאלות
בלימוד ,והיה שולח הרבה שאלות,
פעם אמר לו רבינו שלא ישאל

יותר משלוש שאלות במכתב אחד,
]כפי הנראה היה טורח וקושי
לרבינו לענות הרבה שאלות[
והראה לו שכן הוא בתוספתא
סנהדרין פ"ז אות ה' "ולא ישאל
השואל בענין יתיר משלש הלכות"
)יתיר -פירושו יותר(.

ודאי שיצא ריק ,וה' אמר שלהם
מגיע וחיכה להם הפתקאות ,
אמרתי לרבינו עד דורינו רואים
שאלו שרצו לא קבלו ,ואלה שהיו
בצד דוקא הם מנהיגים את הדור.
אמר רבינו שזה נכון אבל צריכים
לשבת וללמוד.

אמרו לרבינו על הנאמר בסנהדרין
בדף י"ז א' על אלדד ומידד שה'
הוסיף להם גדולה על גדולתם,
שאדם חושב שיקח בכח ויהיה לו,
אבל אם ישב בצד לא יהיה לו ,כאן
רואים להפך.
אמר רבינו אכן כן ,והוסיף ,כתוב
במדרש ,שלא רצו בכלל לקחת את
הפתקאות שאמרו אין מה לקחת

אחד הנכדים שאל לרבינו היכן יש
בש"ס פרק שהוא בלי תוס'? ועל
אתר ענה  :הפרק הבבלי שהוא בלי
תוס' :פרק בתרא דסנהדרין  -פרק
חלק.
)מנחת תודה(

ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ· ÈÓÈ È È ÚÓ
˙ÈÚÈ·˘ ˙Â¯ÈÙ· ÏÂÊÏÊ ÏÚ ‡Â‰ Ô·¯ÂÁ‰ ˘ ÂÚ
ִשׂ ָר ֵאל )איכה ב' א'(.
יך ִמ ָשּׁ ַמיִם ֶא ֶרץ ִתּ ְפ ֶארֶת י ְ
יכה י ִָעיב ְבּאַפּוֹ ֲאדֹנָי ֶאת ַבּת ִציּוֹן ִה ְשׁ ִל ְ
ֵא ָ
הנה אחד הגורמים להגלות הנורא שהיה לישראל הוא משום שלא שמרו שמיטה ,וכתב רבינו בהקדמת דרך אמונה חלק ד'
הלכות שביעית :תנן )פ"ה דאבות( דבר בא לעולם על פירות שביעית )פירש"י העושה בהן סחורה אפילו לפני הביעור והעושה מהן אוצר
לאחר זמן הביעור ,לישנא אחרינא שלא הפקירום משעת הביעור ואילך( גלות באה לעולם על שמיטת הארץ )פירש"י שלא שבתה ארצם
בשביעית אלא זרעו וקצרו( בארבעה פרקים הדבר מתרבה במוצאי שביעית מפני פירות שביעית )פירש"י שלא נהגו בהן הפקר(.
ובשבת )ל"ג א'( בעון השמטת שמיטין ויובלות ,גלות בא לעולם ומגלין אותם ובאים אחרים ויושבים במקומם שנאמר אז
תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה ואתם בארץ אויביכם וגו' וכתיב כל ימי השמה תשבות.
ואמרו )איכ"ר פ"ד סי' ד'( מפני חרב נטושה מפני שלא היו שומרין שמיטותיהן כראוי כמה דאת אמר והשביעית תשמטנה
ונטשתה ,ובתו"כ בחקתי פרק ז' ואדר"נ פל"ח אמרו אני אמרתי לכם שתהיו זורעין שש ומשמטין לי אחת בשביל שתדעו
שהארץ שלי היא ואתם לא עשיתם כן עמדו וגלו ממנה והיא תשמט מאליה כל שמיטין שהיא חייבת לי שנאמר אז תרצה
הארץ את שבתותיה כל ימי השמה תשבות.
ובפעם התבטא רבינו כי דרך רמז אפשר לומר כי בפסוק איכה יעיב באפו וגו' מרומז ענין מה שלא שמרו שמיטה.
הנביא תמה 'איכה יעיב באפו ה' את בת ציון' איך קרה כדבר הזה ,ומתרץ שהסיבה היא 'השליך משמים ארץ תפארת ישראל'
 -ישראל שהם 'תפארת' ,השליכו פירות שביעית לארץ וזלזלו בהם ולא שמרו על קדושתם כראוי.

‡‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓÏ Â‰ÈÓ¯È Ò Î ÍÈ
איתא במדרש )פתיחתא לאיכ"ר סימן כ"ד( וכיון שראה הקב"ה את בית המקדש אמר בוודאי זהו ביתי וזהו מנוחתי שבאו אויבים
ועשו בו כרצונם באותה שעה היה הקב"ה בוכה ואומר אוי לי על ביתי בני היכן אתם כהני היכן אתם אוהבי היכן אתם מה
אעשה לכם התריתי בכם ולא חזרתם בתשובה אמר הקב"ה לירמיה וכו' לך וקרא לאברהם ליצחק וליעקב ומשה מקבריהם
שהם יודעים לבכות אמר לפניו רבש"ע איני יודע היכן משה קבור אמר לו הקדוש ברוך הוא לך עמוד על שפת הירדן והרם
קולך וקרא בן עמרם בן עמרם עמוד וראה צאנך שבלעום אויבים מיד הלך ירמיה למערת המכפלה ואמר לאבות העולם
עמדו שהגיע זמן שאתם מתבקשין לפני הקב"ה אמרו לו למה אמר להם איני יודע מפני שהיה מתירא שלא יאמרו בימיך
היתה לבנינו זאת וכו'.
וקשה הרי ירמיה כהן היה ואיך הלך למערת המכפלה ואולי עמד סמוך לה ולא נכנס לתוכה ממש ,עוד יתכן על פי מה
דאיתא באבות דרבי נתן )פרק ל"ה( בירושלים אין מקיימין בה קברות חוץ מקברי בית דוד וחולדה הנביאה שהיו שם מימות
נביאים הראשונים וכשפינו את הקברות מפני מה לא פינום אמרו מחילה היתה שם שהיתה מוציאה הטומאה לנחל קדרון,
ולפי זה מערת המכפילה לא היה בה טומאה ואתי שפיר )דרך אמונה פ"י משמיטה ה"ח באור ההלכה ד"ה בזמן(
)מתוך הספר החדש העומד לראות אור בימים אלו 'שיח הנחמה'(

