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´É½´Á»´Ç³½ÇÉ´¸»»ÃÉ¸È¸²º¾¶»´È³»ÁÆÃ²²¶¯¸º³¿¶ºÈ¸
Á¸½È³²¶¯»º³¯»³¾º´ÇÉ´¸·¯»»»ÃÉ¸È´»´Æ°¼¸ÁÇ³¸¿È³
´³ÁÇ½ÉÇÉ´À³´ÉÁ²É¯³´´¸¶´
?ęĕĘđĕĔ ęĦđČĚ ĤĦđĕč ģģēĜ ďēđĕĚ ĐĥĞĚ ĐĒĕČ
¼´¸kÉ¿¸¶°´»Å¯³¸³»´¸·»ºÈ°¸È½´³¿Á¿ÇµÁ¸»¯¼¶¿½kÇ
¹¯³°ÅÆ´»´°±¸»°É´º´Ç¯É´ÁÈÇÃÀ»¼¸»´º¸»´¸·»º½´k°´·
»´²±³¼¸³½´³ÅÆÀÃ¯²¶¯Ç´Ã¸À´¿»ÇÃÀ»É´¯¸¿É¯µ»º°
ÉÃÅ°È²´Æ³´¯¿´É¸°°É°È»Â¸²Á³´¿°ÇÈÉ¶¯³¿È°³µ³¸³
É´Á°±³´¼¸Ç³³¾¸°¶ÅÇ¸´´¯Â´¯È»³Å´¶³É¯Å»³°¯¯»´
Á¸ÃÈ³»³À¿¯È²¶´¸½¾Ã´¯°¸¿½½´ÈÆ¸°È²´Æ°¼¸È½È½³
³»Á¾º¯´¯È²É´¯¿°¶´È»É¸°³½É¯Å»¼¸ºÀ¸È´¿°Ç»Á
»Å¯Ç°²³É¯»´ÁÃ»¶¸»Å¯´²¸»ÁÈ²¶´¸½¾´¸ÁÇ¸É°È¶½°
¯Å¸´¿°Ç¼¯ÈÇ°²³¸»Å¯Ç´Ç°È¸ÉÇ½¯´´¿°Ç»¸É¯°´¿°Ç
¸¿Ã»»»ÃÉ³»¹ºÇ¶¯»ÆÇÉ´¸´»³¸³¸¼¸Ç³³É´¿¸°Éº»»´É¸°½
É´¸´º»½°Æ´ÀÃ³´´È¼¸Ç³°³Á¸ÀÃ»ºÈ¹º³¿È³È¯Ç°³°¸É³
ÈÆ°´³ÅÇÉ¿¼¸Ç°²³É¯´¿°ÇÁ½ÈÈ¾´¸ºÉ´ÇÃ´È´É´¿´Çºµ

('đ 'ĕ ęĕĤčď) "ŝČĕú üč øĕ ĕă üė Đ ĀĕĐĀ øđ"
È´ÇÃ¼Á³¿È°³¿È¸²½´½ÅÁ»ÁÇµ¶ÈÁ´°Æ³µ¶½³µ³¸³
Ä¸¿kµ¸´·ÇÁÀ½kÇµÁ¸»¯É½º¶k³Ç´½²¯¾Ç½Æº³¸³µ´½ÉÈ²´¶
¾ºÈ½»Ç°´Á´³Ã¸¶°ÈÄ¸¿kµ¸´É½ÇÉ¸ÇÆ°´É¸°É¯°µ´Á»Æ´Åµ
¹È½°´»°È´½»³´´¸¯¼ÈÉÃÅÆ³¸Á°¾Á¿ºÇ³¸½´Ç½°´È²Æ
¼¸½¶Ç³È²´¶É»¸¶É²Á»»º¹Ç²°´ºÈ½¿È¼¸º´Ç¯É´Á´°È
³¿È³É¯ÇÆ»É´¶´ºÇ±´¯»Æ´Åµ´¿°Ç³¸³´»¯¼¸½¸°É´¶¸»À³´
Ç¸´´¯³É¯Â´¯È»¼ÁÃ¸²½¯Å´¸³¸³´¶ÉÃ°É²½´Á³³È²¶³
¸»ÁÇÈ¯º³¸É´¯´°½´ÉÃÅÉ´°¸°À°»¸»±³¸Ç³°°È´¿³¶Å³
Ç¸½·¼»´Á»ÂÈ¶¸³»³º´µ¼Å½´Å½³¼¸¶º´¿³»±À³¸³¹Ç²
¼¸¿´Æ¸Éº¼¸½¸°È³½´¿°Ç»È´¸É´º¸»³½´´¸¸¶É´¶Ç´¯½¼»Á¿´
´Á½È¯»´´¯Ç¯»
¼¸½»´Á»¶ºÈ¸¸¯»ÈÇÉ´¸°¼½´Ç½´¯»Ã¿±´¿ÁÉ³µ³¸³
Àµ´½ÇµÁ¸»¯¼¶¿½kÇ¶³Ç³¾½¯¿Ç¸Å´¾¿°Ç²¯¶´»È´¿»¶È
¼¸¿È¹È½¼¸¸½´¸½´¸³¼¸»´¸·°´¿°Ç»É´´»É³»³ºµÈ¯·¸»È
³¯¸Å¸³»È´»¯É´ÁÈ°¸²¸»°²ÁÁ°´È´¸½À¯É¯¯»¸½´É´°Ç
¶ÉÃµ¯´¯³´´»È´³¶´¿¸¿´¿°Ç»È´¶´Ç³É¸³¯È²É´¯¿°¶´È»
´É´²»¸¸½¸½É´½´²Æ¼¸¿È½²´³É´¿´Çºµ´¿»ÇÃÀ»³½º¶°´¸Ã
Ä¸¿kµ¸´½k»¯ÇÈ¸É°³¯k»Á°Æ°À³¾Ç½´¿Æµ»È´È²Æ»Å°
É´ÁÈ¾É´¯°ÆÇ¼¸ÃÈ¶¿´¸³È´¸É´ÇÅ´¯½¼¸°Ç¼¸¸´»¸±²Å»Á¸µ
É¶ºÈ¿¸É»°³³Ç´³·³´ÉÅ¸¶½°É´»Á¿
Àµ´½ÇµÁ¸»¯¼¶¿½kÇ¶³Ç³³³ÈÉÁ³¿´Ç¶¯»ÆÇ³µ³¸³
·ÇÁÀ½Ç´½²¯¾Ç½Æº»È´È²ÆÉÅ¸¶½°ÉÃÅÆ³¸Á°¯·¸»È
kÆ³¸°¯»¯É¯°È¼ÁÃ»º°³½¸Á¿°´»¶ÈÈ¯·¸»ÈÄ¸¿kµ¸´
É´¸ÈÁ½ÇÃÀ»³½º¶°´¸Ã¶ÉÃ´É²¶´¸½³´´²¶°È°»É½³¸³Á¸µ
´¸É´°¯É¸°¾´ÇºµÉ¯³±ÇÁ°³»Á½³¸³´¼»´Á½¼´¿Á½È¯»È
¾Ç½¹¸È½³³¿È³É´½¸Ç¯È°´¸Ã½¼¸¯Å´¸´¸³¯»È¼¸Ç°²kÆ³
¼´È½¼¯¸º³µ¾¸¯´Ç½¯°¯·¸»ÈÄ¸¿kµ¸´·ÇÁÀ½Ç´½²¯³
Ç¸°Á¸È³ºÇ°Æ¸µ¶½¸»º¹°³¯ÇÈ¹¸»¯ÈºÇÈÉ´°¸°¶³»²´±
¼¸¯°³É´Ç´²»³¯»³¼¸Ç°²³É¯
đĦĤđėĚ ĤĕĞ ĦĠĢ
¯È²É´¯¿°¶´È»´¿°Ç¼ÁÉ¯Å»¸É¸ºµÈÉ´¸´¿½²µ³³É¶¯°
¸ÈÃ¿³ÇÈÆ³»ÁÉÈ±Ç¿³´É¶¸ÈÉ¯Àµ´½°Ç³¶É´ÃÉÃÅ¸Ç³°
³µ³½»Á´³µ³½»´¸É»¯ÈÉÃÅÈ²´Æ³Ç¸Á¼Á´¿°Ç»³¸³È
¾¿È¸¸Ç³ÉÃÅÈ²´Æ³Ç¸Á°¯Æ´´²´ÈÃ¿É¶´¿½»´»°È´½»³´´¸¯
¾³°É°È´¿»¯ÇÈ¸ÄÇ¯²¯Ç¸´´¯È³È´²Æ³´¿ÅÇ¯°É´ÃÀ´¿¼¸ÇÁ
³Ç´½È³É²¶´¸½³°¸À³¿È¸ÈÇ°²³¾´º¿¼¯°´³½¸Á¿°´É´¶Å°
$¯Æ´´²ÉÃÅ¸°±»´½Á
ÉÃÅ°É´Ç´ÈÆ´¶´Ç´´ÈÃ¿¾º¯È¸¿°¸È³³ÁÉÃ³³³°Ç½»
¾À¸¿ÇµÁ¸»¯¸°ÇÆ³Ç³@´½¯¸°¯B´¿Æµ´É´¸³¼¸½¸¿¸Ã»¯°
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ĖđĚĝđ ,ĐĤĕďĐ Ęėč ĤĕđČ ęĞ ďēČ ěĔģ ěđĘē ĐĕĐ ĦĠĢč ĐĤĕďč
Ĥ"ĤĐĘ ĞĕďđĐ ěĤĚ ĦđĞĥ ĐĚė ĤđčĞė .Č"ĔĕĘĥ ěĤĚ čĥĕ ĐĒĘ
,ĕČĜĠ ĔĞĚ đĘ ĥĕ ěĚĒĐ ěđčĥē ĕĠĘ ęđĕĐĥ ěĕĔĥĠČ đĐĕĞĥĕ
ĘĞ ĘĘĠĦĐĘ ĐĕĐĕ ĕČďė ěđĠĢč Ĥčė ČđĐĥ ěđĕėĥ čĥđē ČđĐđ
ĤđĒČč ęĕĤđčģĐ ęĕČĜĦĐ Ęĥ ęĤčģ
¯·¸»È¸ÆÀ°¸¸¿Æ¶Ç±³¾Ç½½¼¸¿½µ³¾¸°¸½¸»²¶´¸½·Æ»
»Æ¸º´²´¯½¶ÉÃÉ½³µ¼´¶É¸º´¿¸°Ç»ÇÃ¸À¯´³Ç¯È³¾¸°
É´¸»±É³°Ç³¼ÈÈ¸´¶Ç¸³»¯Á¸±³»Á²½³¸È¿¯»¼´¸³ÇÉ´¸
³½´»Ç¸°À¸¯·¸»È´¿¸°ÇÈÂ¸À´³¯´³³µ´Ç½´¯°É´¿¸¸¿Á½
¼´¶ÉÈ°°´À³°Æ³Á´²½´´»¯¼¸Ç°²ÉÁ²»³µÇ´²°È¸É»Á´É
È¸¯³»¯È$¹º»Ç°À³È¸¼¯³$²´¯½¶ÉÃÉ¸³µ
Ç°²½¹¸ÃÈ³½¹¸¿µ¯´Á½È¸¶·°ÇÉ¯»Á´»°¸È³´¿¸°Ç
¸Ã´À¾¸¯³°´±´³µ¶Ç¸»²Á´»¸Ã¯É´»Á»´É´»Á»¼²¯»ÇÈÃ¯
É²Ç»´É²Ç»¯´³»´º¸³»¸»¶³Ç¸°Á´É¸¸ÈÁ°È¼²¯³²½»¸¾¯º½
»¶Ç¼´¿³¸±ÈÇ´¸´Â´À¾¸¯²Á
Ç´ºµ¿¹º³´°±É´»Á»´É´»Á»ÇÈÃ¯³½º¼¸¯´Ç´¿¯È´½º´
´¿»¸Å¸k³´²´Á´²´ÁÉ²Ç»¼²¯³»´»Á³»¸»¶³½º¼±¾½µ³»º
»´Èº½»º½
"ęĕĜĚĒĐ ěĕč"Ę ĐĤđĦ ĕĜĕĜĠ
³À¿ÇÃ´É´¯¸Ç°¸ºÇÅ»´¯³´Å½¸ºÇÅ»»´¶»¼¸ÁÀ´¿È´»¯
¼¸½Á³É´ÅÇ¯°¼¸°ÇÉ´½´Æ½»È¼¸ÁÃ½³¼¸¸Ã´¸»Á¼¸ÇÃÀ½
¸Ç³´¼¸»¶¿³¼¸³´°±³¼¸Ç³³¼»´Á³¸¯»Ã´³¯¸Ç°³É´¯»Ã¿Á´²½
$»¯ÇÈ¸ÄÇ¯°¯»´ÄÇ¯»Ä´¶°¯Æ´²¼¸¸´Å½¼¸±»È´½³¼¸Ã»¯³
¸ÉÁÅ³´¯·¸»È¸ÆÀ°¸¸¿Æ¶Ç±³¾Ç½Ç´½É¯¸É»¯È¹º
³½¸¿Ã½¼¸Ç½´¯»µ¶¯°³¾´¸ÁÇ³É¯³°´ÈÉº´¸¿Ã»
¼¸»±Ç¸»´Á´¸³¸¯»È¸²º$¼¸»È´Ç¸°ÇÀ´¿¸±É´Ç¸Ã¾¸¯
ÇÀ´¿¸±É´Ç¸Ã»´º¯»¯»¯´¿¸»Á¯»¯»½»¯¼¸Ç½´¯
´°¯Å´¸º³½È»¯»È³¸¸»ÁÉ¯Å½¿´¿¸¸²p¼¸»È´Ç¸°
¯¸Ç°·¸½¶¾¸¯³½¸¿Ã½¸¯¿¸¸°Ç°¸¯ÉÀ´²¸°ÇÇ½¯
¯»½»¯¼¸Ç½´¯¼¸»±Ç¸»´Á´¸³¸¯»È¸²º$¼¸»È´Ç¸°
³¸¸»ÁÉ¯Å½¿´´¿¸¸²p¯¸Ç°·¸½¶°Ä´¶Ç»¯»¯´¿¸»Á¯»
 °¶¼¸¶ÀÃ³½È»¯»È
ÉÁÃ´È½³¿¸¯»¯ÇÈ¸ÄÇ¯¼±È³°¸À³É¯µÈ¾ºÉ¸´
É´¿³»¸²º»¯ÇÈ¸ÄÇ¯°´Ç´±¸´´»Á¸¯»È¸²º¼»´Á¸¯»Ã°
ÆÇ³°´°È¸¸É¸´´»Á¸È¯»¯³¸Ã´¿´³¸Ç³²¶´¸½³³¸Ã´¸½
»¯ÇÈ¸ÄÇ¯°´È¸É´Å½¼È»
³¿´º¿¯¸³ÈÇ½¯´´µ³°´ÈÉ»¼¸ºÀ³¯·¸»È¾Ç½
ĘČĤĥĕ ġĤČč ĘđĕĔč ĐđĢĚ ęĥĘ ĐĜđđė
³»Á½³¿È¸È¼¸Ç´°À³ ²´Á´»Åµ¸¶È¸¯¾°³ÉÁ²ºÉ´Á²È¸
¯·¸»È¸ÆÀ°¸¸¿Æ¶Ç±³¾Ç½¼»´¯´È²´Æ³ÄÇ¯°Ç´É»´»¸¸·»
»¯ÇÈ¸ÄÇ¯°»¸¸·»°´·±³¿½´³´Å½´¿Á½È¯»ÈÇ´°À
»¸¸·½³ÇÆ½»º°¸²´³¸³Èº¼¯³¯·¸»È¾Ç½É¯¸É»¯È´
¹»³½°¾´´º¸È³»Á½³¿È¸¼¯³´ÈÃ¿´´Ã´±É´¯¸Ç°¹Ç´Å»ÉÁº
³°Æ³»³¯²´³´»¯ÇÈ¸ÄÇ¯É´°¸°¶¼È»»¯ÇÈ¸ÄÇ¯°´»´¸·
³°¶Ç´³²½¶ÄÇ¯¸¯»ÃÉ¸¸¯Ç°

"ĦĠĢč ĐēđĜĚĐ"
¯±ÇÈ¸°Ç¾´¯±³³¯¸È¿¸°²¯¿É¶½´¿Á½È¼ÀÇ´Ã¯»ÈÇ´Ã¸À
ÆÇ°¸¿°°¼¸Ç¸ÁÅ»°ÆÁ¸É´»¸³ÆÉ°¸È¸È¯Ç¯·¸»È¾½¿¸·È
ÇÈ¾Ç½¶´½³¸³¼¸¿È¼É´¯°°¿ÈÉÉ¿È°³µ³¸³ÇÃ¸À¹º´
´ÉÇ¸²°ÉÃÅ°³¶´¿½»¼¸½¸³½º»³¿È»ºÁÀ´¿¯·¸»È³Ç´É³
È²´¶°¼¸¸¶Ç´¯½É¿´ºÈ°¯·¸»È¾½Ç°¸»ÇµÁ¸»¯¸°Ç°Ç³»È
¹´²¸È»Á±´¿°¶´½¼Á¶¶´È»Æ´Æµ¸É¸¸³³¿È³³É´¯»È°¯
ÉÇ¶¯³²Ç·³¸³¼´¸»º³¿³´´¿¸²»¸½²¶¯Ç´°ÁÆÇÃ³»Á³¸³È
É¶¿°¶¶´È»³¸³³ÈÆ´²¸½É´½º¼¸°Ç¼¸È¿¯´°¸°À³¸³¼±´
·ÆÈÇÉ´¸³¸³¸¸¯²´°µ¯´³¿´ÃÅÁÀ¸È¯´Ã¯¾¸É½¯¸ÉÇ½¯
Ç´À½³±³¿³»È´°ºÇ°ÇÆ´°°¼ºÈ³¸ÉÁÀ¿¼¸ÇÆ°³²¶¯°¾º¯´
Ä¿³¼ÁÉ¸Ç¶ÈÉ»¸ÃÉ»´¿Á±³´¯·¸»È¾¸·ÈÃ¯´³¸ÁÈ¸ÇÇ³
¯·¸»È»²¿½¸È¸°Ç±³Ç³»È´É¸°°³É¸³³»¸ÃÉ³³½¶³
ÇÃÀ³¸³¾°´½º´°¯È²´¶¸½¸°³°¶¿³¸³È³Ç¸²´»³É¸³È
´»»ÃÉ³¼È´ÇÈº³Ç´É
Ç¶¯»²¸½Á¸Çº³È³½Á¸Çº³´É´¸·ÇÃ°´¿¶¶´È³»¸ÃÉ³¸Ç¶¯
¯´³³Ç´É¸È´²¸¶É°¸Éº°²¸½»¶³´Ç²¶»¹»³È¸É¸¯Ç¾º½
¹Ç²»È³°¸Éº°ÆÀÁ
¯» k± Æ»¶ ³¿´½¯
³°¸À³°±¯´Á±Çµ°µ°
³¸³ÉÃÅ»ÁÀ¿¯´³È
ÉÅÆk¼´È¿»k»¸°È°
³¸³¸È¼¸Á¿´¸Æ¿Ç¸´¯
¶´ºÂ¸»¶³»ÉÅÆ´»
µ¯²³Ç¸²°³ÈÁ½»´
¼Á²¶¯¾·Æ¾´»¶³¸³
¹´½À´³Ç¸²³»º°Ç¸´¯
¯·¸»È¾Ç½°È¸³µ»
¾Ç½É´ÁÈ³½ºÇ´°Áº
ÇÇ³»Á¸²´³¯·¸»È
¯´³´¸¯¿Ã·Á½´»È¸¾½µ³¾´°È¶¸Ã»¼´¸³È¾¸·ÈÃ¯´³¸ÁÈ¸
»È¼Ç°Æ»Á»»ÃÉ³»³¸³¸¸¯²º¾´ÃÅ°Ç°º¯´³È¾´¸ºÈ°È´¶
¾´Á½È¸°Ç»Å¯¾´Ç¸½»´¿»´º´¿¸»Á¹º´Ç´µ¯°¼¸Ç´°Æ³¼¸¯¿É³
¯´³¼¸Ç°Æ³½º²´Á´¸¯Á»¯Ç°³²´³¸¸°Ç»Å¯´¸¯¶´¸Ç°
³¯»³´¿ºÈ½³´¼¸Á±Ç³½ºÇ°Æ»º°»»ÃÉ³
´¿Á½ÈÈ¸Ãº¯·¸»È¾Ç½»È´»¸Å°ÈÃ´¿¸½¸¼¸¯Ç¿´¸³¹º
¯·¸»ÈÈÇ±³½
"ĕĜēđĤĐ ēģĘĐ / ĔđČĜđĤĔĝČđ ĦĕĘĘē ĘĞ"
»»¶³´Á²½³¼´¶É°´ÉÀ¿ÇÃ»ÆÀ´ÁÈ¸²´³¸À¿º¿´¿¸°Ç»¯
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.ěđĤĥĐ ĦĚĤč ĐĕďđĐ ĦĤĢĞĘ ĕĦđČ ěĕĚĒĐ ěĕĕĔĥĘďČ čĤĐ
ěČė ęĕČĥđĜ ęĕĜčĤĥ ĎđĐĜ ČĘ" :ĕČčĎĐ ĕĘČ ĐĜĠ ,ĕĦĞĎĐĥė
."ĦđčđĥĦđ ĦđĘČĥ Ęĥ čĤĞ ,ěđĕĒđĠĚĕĝ ĦđĥĞĘ ĘėđĦ ĦđĥĤď
.ĞđĚĥĘ ęĕĢđĤ ęėĜĕČ ĐĥĤď :ĕĦĤĚČđ ,ĐĚĕčĘ ĕĦĕĘĞ
?ęĕĜėđĚ ęĦČ ,ĤđĠĕĝ ĘčČ
³»¸ÃÉ»È³¶´º»Á¸ÆÀ¿¸»±°ÆÁ¸¸°ÇÅË³±³
p´»°Æ¯»´ÈÆ°¯»È´¸ÈºÁ´É»°´Æ½¼É»ÃÉ
ÂÅÇ´É´Æ°²´¾´¸Á³µº°¼¸²½´»¼¿¸¯É½¯¼¸²´³¸³Ç¯È»°¯
¼É»¸ÃÉ´¼³¸¿°»Á³°¼¸ÈÆ°½´³Ç´É³ÉºÇ°¼¸ºÇ°½»°¯
³É´Ç²Á³É´¯Ç´¿´³»¸ÃÉ»È³¶ºÉÁ½È¿
ĐĘĕĠĦđ
´¸³¶º¾´ÇºÈ³µ¸¯É´Å¸»Á´µ¸¯»°¯¼¸Çº´µ³½ºÁ²´¸¸¿¸¯
²Á´Ä¯´À³¾½´¿°¶ÇÉ³µºÈÉÉ¿È°¼¸½¸³ÉÈÈÉ½¶»½¸Ç¶¯
³»Ãº½³ÉÇÁ½´»¶ÇÇ°Æ¸°ÇÁ½³»Éº³»¯´¿°ÈÆÈ½²É´¯´°½»
³É¸³ÉÆ½´Å½³³¿¸²½³
²Á Æ¿Á ¾´»°º ÁÉÃ»
¼¸Ç´Ã¸º³¼´¸É½¶»½È
°Ç³»»º³³º¸À´°³ÁÆÉ
¸É´¯¾¸½µ³¾¸¸·È»²¯
¾´ÇÈ³É½Ç°³¸²´³ÉÇÅÁ»
É¿´ºÈ°ÈÉÀ¿ºÉ¸°°
¸ÉÁÀ¿Á°Æ¯°Å¸È¿¯
¸»¯ ³¿Ã ¸ÉÁ±³Èº
¼¸¿°ÇÈ±´³¿¯»¸¯°±³
É´ÈÇ²¾¯º¼¸¯È´¿
¸É¯°³½»¸°È°µ¯
ÂÆÉ´½É´¸³»´É´°´ÈÉ´É´»¯È»È°ÇÁ¾´¸µ´Ã½ÀÉ´ÈÁ»»º´É
³²´É¯»°ÇÁ³»º
Ç´Ã¸À»°¯Á´½È»¼¸Å´Ç¼º¿¸¯³ÈÇ²¸ÉÇ½¯´³½¸°»¸É¸»Á
¾ºÇ´ÃÀ¾º$¼¸¿º´½¼É¯
³ÅÁ¿»ÅµÇ±¸¯¯°¸ÆÁ¸°Ç»È´Ç¸Á¯¿µ´Ã°¸ÉÇ½¯´¸É¶ÉÃ
¾¸°¼¸Ç¶¯»È¼É¿´½¯³ÇÁÇÁ´¼¸°Ç³Ã¶À´³¸Ã»·³»ºÈ³³
°Ç³´Ç¸°Á³¼¸¿´¿Ç³´°ÇÈ½Æ¸É´³ÁÆ´É³»Á°³¸³¼¸Á±Ã¿³
³½²ÆÇ¶´È¸¿¯È»¸°È°Ç¸Á³»È´½¸¿Ã°¾¿´¯É³´ÉÇÈ½½
É´´Å½´³Ç´ÉÇ½´È¸¿¯ÈÉ´Ç½»ÇÃ´È°Á´ÆÉ»½°Ç³¸¿»ÀÃ
Á¸±³Ç¸Á³°Ç»¯´ÇÆ»¶»È´»´Á´»³ÈÁ¿È»È´½³¼¸ºÀ³
³¶²³³ÇÈÃ»»¯È¿´
²°»°´µ¯»³°´·¸´Ãº³µ¼²¯»È´½³¸¿´²¯°Ç³³¿Á¿
¼´¸³´³µ¸¯»È´½³¯¿Ç½¯¸³±Ç²°´¸É¸»Á³²´Á´¸É¶²³¯»È
$¼¸²´³¸»ÇÉ´¸°È´²Æ³
¼¸Ç´Ã¸º³¼´¸Á²¸»È´½³¼±
³ÁÈ³´ÇÉ´¸°È´²Æ³¯´³¼¸Ç´Ã¸º³¼´¸»È´½³Á²¸¾º°´
É»ÃÉ°³±ÀÃ»µ¯¼¸Á¸±½´É¯Å¼Á¯¸³ÇÉ´¸°´°³È´²Æ³
´µ³Á¸ÆÉ°´ÇÃ´È°¼¸ÁÆ´ÉÉ´±ÀÃ³É±ÀÃ°³½´¸À°´³»¸Á¿³
´É´¯¼¸²°º½´¿¯

(Ď"ė ,'Ď ęĕĤčď) "Īď ĘČþ ,ě ÿōēÿ Ħø Čþ Āđ"
Á´ÇÇ¸°Á³»¯¸³³»´º¸¹¸¯³»¸ÃÉ³É»´ÁÃ°±È´½´¿»È¸³
³ÇÈÆ¶ÅÉ´ °¸¶¸É¸È¯Ç°´¿Ç´ÃÀ³¸Ç°²´»¯¾³³Ç¸µ±³
Ç°²³¸³È³°È¶È³¿²Á¸»³É¸³¸É´»°¸Ç¶¯Ç´½¯»³°ÇÆ°
É¸½¿´È³³È¯³¹Ç°ÈBÁÈ¸»¯¾¸¸¿Áº²°»°¯¸°¿ÉºÇ°¹¯»½³
¯»È³°È¶´¹Ç°É¸k³É´¶¸»È´³¯´°¿¯»@ µ·²°¼¸º»½¾°°
Ç¶¯É´Ç¶°³°¸È³»¼¿½¯¸º¯¸°¿¼´ÈÉºÇ°°¼¸¿Æµ°³µ±È´¸
k³É´´Å½°¸É»´µ³¸³É¯»È¼¸É½³É¸¸¶Éº¯´³¸Ç³³¿Æ¸µ³
´É¸¯½¾¶É±È½³»¸ÃÉ°´¯É¸·ÇÃ
ÈÈ´¸³³¯Ç¿¯»³¯¸°¿ÉºÇ°½ÇÉ´¸É»Á´Ã³»¸ÃÉÈ¸ÁÇ½
¼¸¶Å´Ç³É¯¾³¼±´·»ÆÈ¼¸¸´»³¸ÇÁ³¿´½È´¼¸Á°Ç¯´·»Æ½¸ÇÁ
¼¸¿³º³»È¾³¸É´½¯´»´²±³¾³º³É´½²Á¾³°´°È¸È³±±È°
»Á´»»ÃÉ¸¯»È¸²ºÉ´Àº´³¸¶½¼¸»´±»É´ÆÃÀ½´¸³¼¸»´²±³
³¸³¯»»´²±³¾³º³È¶¸¿³»È¸p ¯Á¯¸É´º½´É´½¸È¾³¸¿°
¸ºÇ²ÉÁ³É´¯°¼¸ºÇ²³³È¸È¸´½¯´³¸³³²¸½Á³»¸±°ÇÁ¿
³È¸È¸³´½¸¯»Æ´À¸Á¹»¸Ç³¼¸Ç´½¶°´É´»±Á°³Ç´°¶É³´ÇÃÁ
É´²´Æ¿Á°Ç¯´¼¸È¸½¶¾¸°¼¸ºÇ²°»·»·³»»´²±³¾³º³»È
³¸¶½³±±È°¼¸¶Å´Ç»ÆÃÀ»¸²º³½´Ç²²Á´ÄÇ¯³¾´ÃÅ½°´È¸
»´²±³¾³º³É´½»¼É»¸ÃÉ°´½Ç±¸¯»È¸²ºÉ´Àº´
³¸³È¾³º³¯·¶³½°»ÁÃÉÁ´²½´»´ÁÃ»³»¸ÃÉ³»´º¸³½
»´ÁÃ»³»¸ÃÉ³»´º¸³½´ÈÆ°¯»´¼Ç´²»Á¼¸½¶ÇÈÆ°»¼³»
»¯ÇÈ¸¼Á°³¿´¯É³¸³É¯»È
ĐĘĕĠĦđ
¸½½´ÉÇ½¯¿¯»È¹¸¯³»¸ÃÉ»È³¶´º³½ÉÁ²»¼É¯¼¸Å´Ç
³½¸¿Ã½ ¯Á¯Ã¼¸Ç²¿´Ç½¯È³½´¯Ç´´¯´°ÉÇ½¯¿¯»È
¸Ã»¼³¸¿°½¼¸½º¶¸²¸½»ÉÉ¯Å»¼¸½º¶¸²¸½»É¼¸¸´Å½¾¸¯
¸¿Ã»¼¸ºÇ°½¼¿¸¯³½»¾°´½¯»³»¸¶É³Ç´É°¼¸ºÇ°½¾¸¯È
ÄÇ¯³¼Á¼¯³¶É¼¸¿°»³ºµ¸¸½´¼È¿´Á³µÁ´²½´¼²´½¸»
¹Ç°½´¿¸¯¹¯²½´»È¼º¶³½¯´³³»Á¿¼¯³»»º²½´»´¿¸¯È
¼¸¸¶¶Ç¯ÂÀ´¸É¸°°¯°´³´B¸ÈÇÈÇÃ´É´³¸½É»ÈÉµ´Ç¶½
¼³¼¸Æ´ÀÁ³º¼¸½º¶³»È¼¶°È»¼¸Ç´½¯¼¸Ç°²³È@ ¯µ½
¼½´Æ°´¼°ºÈ°´¹Ç²°¼Éº»°´¼É¸°°¼É°È°³°¼¸Ç°²½³Ç´É°
²¸½»É¼ÉÀ ¯Á¯º³·´ÀÉ´ÃÀ´É³¸Ç°²º´B³°¼³¸¿¸Á½»º
¹»´³´¿¸¯´³ÁÈ»º³°Ç³Ç³½´³°ÆÀ´Á´´É¿´½¯´ÉÇ´É¼º¶
¼¿¸¯´²¶¯ÂÅÇ°¼²´½»»ºÈ¹º¸²º²Á@³Ç´É¯»°É´½¯Á°Ç¯
³º¾Ã´¯°¼É´¯¼¸È¸¿Á½Á´²½µ¯³Ç´É³ÉºÇ°¹Ç°»¼¸Çº´µ
»°¯¼É´¯¼¸È¸¿Á½¯»$¼¸½º¶¸²¸½»É´¸³¸¯»¼³¸¿°ÈÄÇ¶¿
³Ç´É³ÉºÇ°¼¸ºÇ°½´¸³´»¸¯¸º´»»ÃÉ³¯»¼³É´ÈÁ»³½
³É¸³´¹ÉÇ´É¸²½´»´¿¸¯Å¯Å´´¿¶¿¯³¸³¿´³°¼¸ÈÆ°½´¸³

!!!²´½Á°¹È½³
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À ġĕĜ'ĒĕđĚ ĕčĤĐ ĦČ ęĕĦēĐĘ ĞĕĎĐ Ę"ĢĒ ěĞĘđģĝĚ Ĥ"đĚďČĐ
.đĕĦđďĝđĚ ĦģĒēĐĘ 'ČĤđģ Ęđģ'Đ ĘĞ Č"ĔĕĘĥ ĕĝĜđĚ
ĕĘ ĕĦĤďĎ ĕė 'ČĤđģ Ęđģ'Đ ĘĞ ęđĦēĘ Ęđėĕ ĕĜĜĕČ :ĕčĤĐ đĘ ĤĚČ
ĕďĚĞ ĝđĚėĐ ęĞĔĚ ,ďĝđĚ ęđĥĘ ęđĦēĘ ČĘĥ ĤďĎ
²´´Æ¸¸»p°´·¿¯À²°¯¯·¸»È¾½²¸ÇÃ¾½»µ³½»È°Ç³»È´¸É´¶¸È½
¸°Ç³ »È ´¸Ç°² É¯ Á½È ¯·¸»È Ä¸¿kµ¸´½ ¸°Ç³È Ç¶¯»
¼ÁÃ³´p¼º¸Ç°²»¼¸ºÀ½¸¿¯p°´·´»Ç½¯Á¸µ¾Á»´ÆÀ½
³µ¯³¸¼¿½¯k¯Ç´Æ»´Æk³»Á¸É½¸É¶É¯ÂÇÅ»¸Ç²±½¯Å¯
¸É½¸É¶É¯ÂÇÅ¯µ¯¼´¸³½É´Á´°È³Á°Ç¯´Ç°Á¸ÈÇ¶¯ÆÇ
¼´É¶»»´º¸¸¿¿¸¯´¸ÈºÁ»°¯¼º¸»¯´³¶»È¯´k¯Ç´Æ»´Æk³»Á
¸°Ç³¼¯³¯¸»Ã°´»¯È»Åµ¾Á»´ÆÀ½Ç´½²¯³¾ºÁ½ÈÈ½
¼´É¶»¼¸Å´Ç¼º¿¸¯³½»¼´É¶»´´Ç²±½É¯Å»¼ÁÃ³·¸»¶³
$¼ºÉ½¸É¶É¯É´¶²»¼É·»¶³³½¸¿Ã½p$²¸½´Âº¸É´¸ÈºÁ
¸É¯Å´³Ç°º´É´¸³³µ¾´È»°¯·¸»ÈÄ¸¿kµ¸´½¸°Ç³´»Ç½¯
»´º¸¸¿¿¸¯°´È³Ç´¯º»¾º¼¯¼´É¶¯¯»È¸ÉÇ½¯´¼²´Æ¸Ã½
»ÁÇ´°Á¯µ¯¾ºÈ¼´É¶»´¸ÈºÁ
¼´É¶¯¯»È¸ÉÇ½¯È¸Ç´°¸²
É¯Å»¹Ç²¸»È¸È¸É°È¶È¯»¯
¾¸²³É´·ÈÃ°¼¯¼±¾ºÈ¹°À³½
¼¸È´»È»³¿´´º³Ç´°¸²¼ÉÀÈÇ´½¯³
¸Ç³¼´Æ½»º½É´Ç¸µ¿°ÆÇ¯´³¼´¸
Â²¼¸Ç²¿É´ÃÀ´É³¯Ç³Á²´¿¸Å½
¯´³¸Ç³kÇ²¿¼ÉÀk¼±ÈÉÇ°´À³ kº
ÉÁº¹´½À¯¾º»Ák¼´¸¼¸È´»Èk»ÆÇ
¼¸È´»ÈÇ¶¯³µÁ°´´µ³Á²»Á
¹ºpk¯Ç´Æ»´Æk³»Á¼´É¶¯¼´¸
¸Ã½¸É¯Å´³ÈÇ´°¸²»ÁÇ´°Á¯¯»
¾½²»Ã¾´¸Å¾°kÇ±³Ç³ÇÃÀ½
¼È¶º´¿³¸³È¸À¿´½½¯·¸»È
¯·¸»ÈÄ¸¿kµ¸´½Ç´½²¯³É¸°½»Åµ¾Á»´ÆÀ½Æ³Ç³É¯Å°
¸²·¿¸´»Á±Ç¸½¹¸µ· ¤̄ ³kÀÉ´»ÁÃÉ³°¾Á»´ÆÀ½¸°Ç³´»Ç½¯
·¿¸¸³ ¤̄ ²¹ ¤̄ ¿µ¸¯kÀµ £̄ ¾³Áµ´ÅÇ ¤̄ ¿¸À¿ ¤̄ ½¾¸¸Æ³Á¸À¿ÁÅ¿ £̄ ±
·± ¤̄ µÇÁÀ ¤̄ ´´Ç´°¸² £̄ ·¸½k¼Á»° ¤̄ ÇÃ £̄ · ¤̄ ³kÀ ¤̄ ´´²¸¯ £̄
É´¯Ç»ÆÇÉ¸¯²º³É¸³¸À¿´½»³Á¸À¿³»º»¸´½¾´ÃÀ¸´Ç £̄
 ´¸Ã½¯¸Å´½¯´³ÈÇ´°¸²¼ÁkÉ´¸Á°k´»È¸È¸²´³¸¯Å½¿²´ÁÈ
sss
³Ç´ÉÉ°¸È¸È¯Ç»Åµ¸ÆÅ¿½Æ°ÆÁ¸¸°Ç¾´¯±³È¼¸ÇÃÀ½
³¿È¼¸ÁÈÉ»¸±»´Á¸±³°¼É´¿¸°Ç²¾¸»¸ÃÉÈ´°»»»¸¶É³ÉÁ²´
¼¸½¸»Ç¸ÁÅ¹Ç°¯³¸³ÈºÈ¼³»ÇÃ¸ÀÇ°²³ÇÈÃ»´³´»¯ÈÈº´
¸²¸À¶¸²´³¸´°È±Ã¼È¼¸´À½ÉÀ¿ºÉ¸°°É¶¯¼ÁÃ»»ÃÉ³
¼É´¿¸°Ç²¾¸»¸ÃÉÈ°´»´¿¸¯È´³¯ÇÈºÈp¼¸ÁÈÉ¾°ºp¾Æµ
kÇ´»°¸È³´¹»È¼É´¿¸°Ç²¾¸»¸ÃÉ³¼³¾º¸³¹´¸¶°´É´¯»¯È
¼É´¿¸°Ç²¾¸»¸ÃÉ¾º¼±¶¸¿¯µ¯¹»È¹¸É´¿È»Á¸±¯Èº°ÆÁ¸
¾Æµ´É´¯»È´¸É´¿È»¸ÉÁ±³´¸ÈºÁÇ½¯´°ÆÁ¸¸°Ç¹¸È½³
µÁÈÉ¸ÁÀ½É´·½k³½»È»¾´¸ÇÃ¯k¹´É½

(ď"ė ,'Đ ęĕĤčď) "ĕ ĀĘČý ę þėĤø þŁďÿ øŁ ę þėĕĤý øčŃü ĘŖģ ĦČþ 'Đ ĞĚÿ ĺø üň ÿđ"
¸²¸À¶¸°´È¶½´¸³¾¯½¸¸¿´³¸»¯³´½¶³Ç³¸Ã½¸ÉÁ½È
É´Ç¸³µ³É°´¶»²´±°²´¯½²Á¯»Ã¿Ç´Ã¸À¸À¿´½Ä¸¿kµ¸´
³Ã³¾½¼¸¯Å´¸³¼¸Ç´°¸²³»ÁÇ´½È»
Ç´½²¯¾Ç½Æº°°À³»ÈÉÉ¿È°´¸³´³¸»¯kÇÇÃ¸À³º´
»´Æk»Á¼½¸É¶³»¼¸¿°Ç´¼¸Ç´½²¯¸¶ÉÃ»ÁÁ¸µ¾Á»´ÆÀ½
kÆ³´¸É´²À´½À´À¸°´ÉÆµ¶³¾Á½»¼Á°¼¸°¸²¿³¸°¶¯»k¯Ç´Æ
¾½²À°´¸É´Á°Å¯ÇÈÁ°¼½¸Æ³´½ÅÁ°¯´³È¼³Ç°¯»²À¶
Á¸µ¾Á»´ÆÀ½Ç´½²¯³Á¸±³´¸É´ÁÀ½¾¸°É´¶Ã·³²Á´²À½³
¸À¿´½Ä¸¿kµ¸´½Ç´½²¯¾Ç½Æº»¯À¿º¸³»´ÉÁ²°Èº¸À¿´½»
»Á¯´³¼±¼´É¶¸È´¿½½ÈÆ°»¯·¸»È
¼³Ç°¯»²À¶Ç´°Ák¯Ç´Æ»´Æk³
Ç¶¯´¯·¸»ÈÇ´½²¯³»¯À¿º¿ÈÇ¶¯»
¯´³È»Åµ¾Á»´ÆÀ½Ç´½²¯³Ç½¯³ºÇ°¸Ç°²
k¯Ç´Æ»´Æk³»Á¯·¸»È¸°Ç³É¯¼¸É¶³»Á¸±³
´¸¿Ã»¶¸¿³´k¼³Ç°¯»²À¶k´¸É´²À´½ÉÆµ¶³»
´¸»Á´É½¸É¶É¯ÂÇÅ¸Èk¯Ç´Æ»´Æk³É¯
¾º¯Ä¸¿kµ¸´½¯·¸»È¸°Ç³´»Ç½¯µ¯¼Ç°
¼¸»Á´Ã¼É¯ÈkÆ³¼º¸É´²À´½»ÁÉ´°Ç¸ÉÁ½È
¼³¸°¯»¼¸¿°°ÇÆ»É´Ç´Å¿´É´»´²±¼³°
¼º»ÁÃ½ É¯ ¹¸ÇÁ½ ²´¯½ ¸¿¯´ ¼¸½È°È
¯»ÈÇ²±¸»¸ÉÇ²±ÈÉ´¸³°¼¿½¯È´²Æ³
²À´½¼´È»k¯Ç´Æ»´ÆkÉ¯¸ÇÆ»Á¼´É¶»
¸¿¿¸¯¾º»Á¸²½ÁÀ´½º³¼Á·½¯´³ÇÈ¯°
¾º´½º´k¯Ç´Æ»´Æk³»Á¼´É¶»»´º¸¸¿¿¸¯´¸Ç²±½É¯Å»»´º¸
¸¿Ã»Á¼º¸É´²À´½É¯Â¸²Á³»´k¼¯¿À¸´¯kÉ´ÈÁ»³Å´Ç¸¿¸¯
É´²À´½¸»³¿½¼±´¯´°¸¼º»¼´É¶¯ÇÈ¯º¾ºÈ¼¸Ç¶¯É´²À´½
¸¿¿¸¯p¯·¸»È¸°Ç³»Å¿É³p¾º»Á¸É½¸É¶É¯ÈÆ°»¼¸Ç¶¯
k¯Ç´Æ»´Æk³»Á¾¯º¼±¼É´¶
»ÁÇÉ´´»»Æ¿°¹º»º³ÅÇ¯»Á¸µ¾Á»´ÆÀ½Ç´½²¯³¼¿½¯
Æ´ÀÃ³É¯´»Ç½¯¾º»Á´¯·¸»ÈÄ¸¿kµ¸´½¸°Ç³»È´É½¸É¶
³µ¾Ã´¯°¼ÁÃ¸ÉÈÇ¸Ã k¶´·¼¸Ç°²¹¸²¸É¯¶ÉÃÉ¶´ÉÃ
É¯É´´Å»p¾´½½É¿¸É¿¾¸¿Á»Á¯Æ´´²°´¿¸¯°´Éº³É¿´´ºÈ
»Á¼±³¿´´º³¼¸½ÁÃ»¯»¯p¾´½½¾É¸»´²¸³É¯¶´ÉÃ»¼²¯³
³½´²º´k¯Ç´Æ»´Æk»Ák¼´É¶»k²¸³É¶¸ÉÃ
ÂÇÅ¸´´²¸É¯¶ÉÃ¸È¯·¸»È¸°Ç³½ÈÆ°¯´¿¿¸¸¿Á°¾º´½º´
ÇµÁ»¸»³¸³É¼º²¸É½¸É¶È¸¿Ã½k¯Ç´Æ»´Æk³»Á´É½¸É¶É¯
¯¸³¸ÉÁ²´pÈ²´Æ³É²´°Á°¸²¸É¯Æµ¶¸´kÆ³¸¸É´²À´½»»´²±
³µ³ÇÆ½°´´É·»¶³É¯É´¿È»´´Ç²±½¾¯ºÉ¯Å»¸°Ç³»ÁÈ
²À´½¾¸¯È¸¿Ã½k¯Ç´Æ»´Æk³»Á¼´É¶»´k¼¯¿À¸´¯kÉ´ÈÁ»´¸»Á
k»¯ÇÈ¸»»ºk»È²À´½¯´³¯»¯k¸»Èk²À´½³³µ
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ĕďčėĜ ĕĜĠĚ ĐĕĐ ĥđčđ ,Ħđĥģ čĒėČĦĐ Ğ"ĕĒ ġĕĥčĕĕČ ěĦĜđĕ ĕčĤ
Ĕģĥč ęčĤ ĦčĕĒĞ Ęĥ ĦđĤĥĠČĐ ĦČ đĘčĕģĥ ĎČĤĠ ĦĘĕĐģ
ęĜĞĚĘ ĐĎČďđ ĦđĤĕĝĚ Ęĥ ęĕĜĥ ĤēČĘĥ ĐĕĐ ēđĔč .ĐđđĘĥčđ
ĐĕĐ ČĘĠĘđ ,ęĚĞ ĤČĥĐĘ ęĕĜđĜēĦč đĜĚĚ ęĕČčĎĐ đĥģčĕ
ĤĞĢ ęđĥ đĞĕčĐ ČĘ ęĕČčĎĐĥ đĕĜĕĞč
³°´·É´¸Ãº½É´Ç¸³µ³»Á»Åµ¾½À´Ç±»¯ÇÈ¸¸°Ç¾´¯±³
ÇÃ´ºÂ´À°»´Ç¸°¶»È´É°´·°ÇÃ´º³»º»µ¶´Ç½¯³¿³´
¯»¼ºÇ¸³µ³»¸¿¿³´²´¯½ÈÈ´¶¸¿¯¾º»Á´¼´Æ½»È´É°´·°
É´´Å½³´³Ç´É³ÉÇ¸½È°¼¸Ç¸³µÉ´¸³»´¼´Æ½»È´É°´·°Ç´Ãº»
³¿´½´ÇÃ´À´²½´Á³Á´¿¸°Ç³È½´¿ÉÈÇÃ°Ç¯°»È¸¾º´½º´
´É´¿½¯¿´´É´Ç¸À½»ºÉ¯´³°Æ³¼½Á³ÈÁÈÉ´°´·³»ºÉ¯
´¿¯Å½¯»´³°´·³ÄÇ¯³»¯¯´°¸É»°»´¸»ÁÇµ±¿Â´À°»´¼»¸°È°
³½»Á³°Æ³´»»´¶½¸È³È½¾Á½»´»»ÃÉ³´´ÈÆ¸°»¯ÇÈ¸¸¿°È
´½º´B³»·°»Ä½¯É³»¸»°½³Ç¸µ±³É¯´»°¸Æ¼³´¸»ÁÇµ±¿È
³°Ç¼¸Ç°²ÈÇ²½°¯É¸¯²
Æ¶Å¸Ç°»¯´½ÈÇ¯ ¸µ
¯»´É´½»³È½³·¿È¾´¸º
À¿º¸È¼¸½¶Ç´¸»Á´ÈÆ°
»¸¶É³´¾É´¯À¿ºÄÇ¯»
²¶¯¼³»Ç½¯ ¾¶¸º´½
»±Á°¯°Ç¼¸ÈÈ³²Ã
´¸³¯»¯´°Ç¼¸ÈÈ´p
²¶¯¼²¯É´²Ã»¾¸»´º¸
°»¼º»k³¾É¿¯»´¸Ç³
¼É¯¸¯¼³»Ç½¯ ÉÁ²»
¸É±³¿³È³½»º¼¸Ç´ºµ
@k´±´Ç°²½°³¿È¼¸Á°Ç¯¼ºÉ¯¹»´¯´Ç½¯¿ÈÇ°²½°¼ºÉ¯
É´¸Ãº¸²¸»»¯ÇÈ¸´¯´°¸¯»´¶È´¿¸°Ç³È½ÈÈ¶¾º»Á
¼Ç¸³µ³´²½Á¹º»´´»È´É°´·°´ÇÃºÈ¼Èº¼´Æ½»È´É°´·°
´¸Çµ¸°¯´³Çµ³²´°Á¯·¶¸¿Ã½É´Ç´½¶É´Ç³µ¯°
ĦčĥĐ ĦđėĒč ęĕĕēĘ ĦđđĚĚ
(Ď"ĕ ,'Đ ęĕĤčď) "ŝĕģŞČù 'Đ ÿĘ Ħ ĀŁĺÿ ĕĞĕü üčĈŔø Đÿ ęŖĕ øđ"
È²´ÆÉ°È»¸»»º°ÇÁÉ´¸³»³¸³»Åµ¸°¯»ÈÁ´°Æ³´±³¿½
É´Ç¸À½°´³²¸ÃÆ°´µ³±³¿³»ÁÇ´½È»»²ÉÈ³¯´³ÇÆ´°³²Á
Çº¿³ÄÇ¯°³³ÈÈ³º´Ç¯³³Ã´ÆÉ°´»¸Ã¯´¼´Æ½»º°´¾½µ»º°
³Ç´É»³»¸»³»ºÉ¯È¸²Æ³»´¶´º»º°±¯²É¸Ç°³É´ÅÇ¯°
´µ³±³¿³É´ºµ°ÈÇ½´¯³¸³¯°¯É´¶°ÈÉ´É´Ç¸È»´³»¸ÃÉ»´
´·´ÈÃº¼¸¸¶»É´´½½»Å¿³»³ºµ
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sss
¸ÃÁ´»»³¼¸Æ´ÀÃ³É¯¾¸°³»Åµ¸ÆÀ¿¸»±°ÆÁ¸¸°ÇÅ³±³
¯·¸»É¯´È°º¼¸À´Ç³ÇÈ¯º¼»´Á³É½¶»½°´É¸¯³¸³È³ÈÁ½
³Ç´É²´½»»´ÇÀ¯¼³
ÉÇÉ¶½»³²Ç¸³°¸È¸³
°°´ÉÀ³»³¸³»´²±²¶Ã
ÀÃÉ¿È¸½É´°´¶Ç°
³Ç´É²½»¯»¼¯Â¯
³²´°Á²¸½´Ç´°Á´ÈÃ¸¶
¾´´Á³É¸³³»·°³¸º
¸À´Ç³Ç·È½°¸»¸»Ã
¸°ÇÇÃÀ½p²¶¯¼´¸
¸É´¯ ´¯Å½ p °ÆÁ¸
Ç´Æ¶»´»¶³´¼¸Ç·´È³
¸¯Å´½ É´²´¯ ¸É´¯
·¸»Ã¸¿¯È¼³»¸ÉÇ½¯
¼Ç·k³¸´ÃÅ³³»¯È³³¯°Âº¸Ék$²°´Á³É¯¾º¸³k³¸¿»´Ã½
¹»Ç²À¿´´¿½Á¯´°³µºÇ°²¾¸¯k¼³»¸É¸¿Ák³²´°Á¸É¯Å½
¸É´¯´»¸°´³¼³´¼³¸Ç¶¯¸Éº»³³Ç¸Ç°¸²¸°³É¸³¯»k³²´°Á
¸À´Ç³ÂÇ´¶³Ç´°ÁÉ´°ÁÇ½Å¸°Ç±´ÇÅ¸¸¼È¼¸¸°Ç±»ÁÃ½»
¯»¼¯´¸»Á¶ÆÃ¸È´»´Ç´³´»ÁÃ½³»³¿½¸²¸°¸É´¯´ÇÀ½¼³
³Ç·È½»²¸½ºÁÁ¸²´³»´¸»Á³²´°Á»°Å¸¸É¯
¸»Á²Å¸º¸»Ç¸°À³´³Ç¸ÃÉ³É¿´º½²¸»¸É´¯²¸½Á³»³¿½³
ÇÃÉ³¯Å¸¯»¼¯ÇÈ¸¯Å¸ÇÃÉ³È²¸ÃÆ³»´»±»±³É¯°°´À»
Ç´Å¸°³»°¶pkkµ·´°¯Àk³µ¸Ç³p»ÁÃ½³»Á°¸É´¯Ç¸³µ³ÇÈ¸
²´¯½Ç´½¶ºÁÈ¿´Á³´
¸ÉºÈ½³´·¶½´Ã¸»¶³³Ç°È¿·¶½³´ÄÇ½°°°´À»¸É»¶É³
¼¸·¶½³¸ºÉ´¿¸²Á°°°´À¯È¸É´¯Ç¸³µ³»³¿½³¹¯¸É²´°Á°
³Á´È¸³¶½ÅÉ¾¯º½¸½ÅÁ»¸ÉÇ½¯¹º¼¯É´ÇÆ¸²´¯½
¼¸¿ÈÇ´°È»¸ÉÆÃÀ³ÉÇ½È½³¼´¸À»²Á´¶´º³»º°¸É°°´À
¼¸·¶½ÇÈÁ
¼¸¸°Ç±¾´¸½ÉÇ¶¯³²´°Á°²´°Á»É¸°³»Á°¸»Á¸Å³ÉÇ¶½»
k¾¯ºÇ¯È¿¸¿¯¾¯º»¸É´¯´¯¸°³¼¸Ç·´È³k´»¸ÉÇ½¯¸É°ÇÀ
¼¸·¶½¸ÉÇ°È¼´¸³¼±´ÄÇ½³¿È½°»±»±³°´°¸À°¸ÉºÈ½³
´µÇ¶¯´µ°
¸É´¯ÇÇ¶È½¯´³È¸»ÇÈ¸°´»³¿½³¸»¯¯Ç´Æ³²´°Á³¼´¸¼´É°
¼¸¸Á´°ÈÇ´°Á¹»¼»È¯kÉ´½¸½É°¸É³½É$Á´²½³²´°Á³½
¸¯¿É°´¸»Å¯²°´Á³É¯ÈÉ´¿´·»È»Ç¸³Å¯´kp¸»³¿ÁpkÈ¯Ç½
kÇÉ´¸¾¯º²´°ÁÉ¯»´Æ»ÉÀÉÈ

È´¸»»¯ÇÈ¸°Ç³
('ĕ ,'Ē ęĕĤčď) "Ŗďĕ üčČú Đÿ øĘ đĕ ĀĜŐĀ ĘČþ đĕČøĜāĀ Ļ øĘ ę ýŋĺÿ ĚŅ"
ø
»È¼ÇºÈÆ´»¶¹¯³¸Ç°´³¸Ç°»ºÇºÈ¶ÃÆ½´¿¸¯³°Æ³
¼¸Æ¸²Å³ÇºÈ¼¸°´·³¼³¸ÈÁ½»Á¼¸ÁÈÇ³»È¼ÇºÈ½¼¸Æ¸²Å³
¼»´Á°¾¯º²¸½¼³»¼»´È½¼¸ÁÈÇ³ÇºÈ´»¸¯´¯°³¼»´Á»¾´ÃÅ
¯°³¼»´Á³¾½¼²¸°¯³»¸²º³µ³
¹Éº¯»½»Á°¯´³¾½¯¿´ µ·²É´°¯°³¿È½°Ç½¯¿È¸Ãº´
¼¸Æ¸²Å»È¾ÇºÈ¾É½Á²´¹É»´ÁÃÇºÈ¹»¼»È¸È
¯°»²¸ÉÁ»
¯´³¾½¯¿È³°Æ»¯´³¶°È³½¼¸ÈÇÃ½³´»¯È
²½´Á·´ÈÃ¼²¯»º¸Ç³´´É´¯¼¸²°´Á»ÇºÈ¼»È»
¸Ã»º¯¸³¯É´°Ç³½´´¸»Á´Ã»ÇºÈ¼»È½´´Ç´°¸²°
´¸¯Ç¸»ÇºÈ¼»È»¾½¯¿¯´³Â¯È³°Æ³
³ÈÁ½¯»Ã¿»È½¼¸¸¶ÄÃ¶³ºÁ»¸È½³¯»¯
¯»¯´³¹¯¾½´¯»Å¯³¸»´Èº²´°Á»ÈÆ¸°ÈÇÁ¿°
È½¶°¸ºÉ¸°³»Á°´É¸¯¼º¸À³º¯»½³É¯Á²¸
²°°²°´³Ç´½É¯»»´»Å¯²´°Á¸É´¿´È¯Ç³¼¸¿È
»Á°´»±¯²¸ÂÀ´¿°´³¸µÇ´³º¯»½³É¯´»Å¯²½»¸
Ç¶¯»³¿¸»´È´°»½³¸ÉÈ³»¸º¯´¸ºÇÅ»º»É¸°³
´É²´°ÁÇ´°Á¾·Æ¼´ºÀÉ¸°³»Á°´»¼»È¸¼¸¿ÈÈ½¶
²½»´ÇÁ¿³²°ÁÉ´¿´È¯Ç³¼¸¿È°³¸³¹º´Á´°È»»°´Ç¸Å¶p
²°Á³º¯»½³É¯Á²¸Ç°ºÇÈ¯ºÉ´¯°³¼¸¿È°´³º¯»½³É¯
¼º´ÀÈ¸Ãº³·´ÁÃ³ÉÇ´ºÈ½°ÇºÉÈ³´ÇÁ¿³
¼¸»Á´Ã³ÇÉ¸»É´Ç´ºÈ½Æ»¶½¾½´¯³ÈÇÁ¿³³¯Ç²¶¯¼´¸
¼ºÀ³³¸Ã»¯ºÁ´°È»»°´ÇÈÈ¸¿È»´Á´°È»»°´ÇÈ½¶³µ»
¹¿¸¯¸º´k³¸¿´Ç·°É¸°³»Á°»¯¯°´Ç°²³´»³Ç¶°·¸³´½Á
Á´°È»»°´Ç¸Å¶ÆÇ¸»¼»È½³É¯Á´²½$¸É²´°Á½³Å´Ç½
¼É²´°Á¸º´$³½º´³½º¸Ã¼»È½³É¯¼¸²°´Á³ÇÉ¸»´»¸¯´
k$¸É²´°Á½ÇÉ´¸³°´·
ÉÇÅ´É¾º¯$¾¸°½¹¿¸¯³½kpÉ¸°³»Á°´»³¿Ápk¹´½ºÈ³·´Èk
¹É´¯¸É²½¸»¸¿¯ÈÉ´Á¸²¸³¼Á²°´Á³É¯¹¯³´´È¼¸²°´Á³»º
»»º³²´°Á³É¯ÉÁ²¸È¯»°¹É´¯¸ÉÆÀÁ³¼¸¿ÈÈ½¶¹È½°
¼±É¸Á´ÅÆ½¯»³¹É²´°ÁÉ½¶½´»Æ»ÆÉ³¸»È³º¯»½³¸»º´
¸»¯´¯°¼¸Ç¶¯³¼¸»Á´Ã³´»¸¯´¸»È¼¸»º³¼Á²°´Á¹¿³¼´¸º
¸Éº¯»½¸»º´³º¯»½³¸µÇÉ¯¼²½»»¹¸ÇÅ¸É¸¸³¯»¼¸À´¿½
¼¸¸·ÇÃ³¼³¸»º¼Á¼¸²°´Á¼³ÉÁº´¼²¸É¶É´»Æ»ÆÉ³¯»
¹»kp´É´Á·»ÁÇÁ¿³É¯²¸½Á³»É¸°³»Á°Â¸À´³pkÂÀ´¿°
¼³´»¸¯´³¿¸»´È´°»½³ÉÈ½´»º¯½¹Ç´À¶½»º»±¯´²¸¿¯
k¸·ÇÃ³¼À¸º½¼¿´°È¶»Á¼¸¸¶
Ç¯¸°pÉ´´Å½³¼´¸ÆÇ´°Á´¿»Á¸±½³ÇºÈ¸°±»¼±Ç°²³¾º
´¿»¾É¿È¼¸»º³¼ÁÉ´´Å½³É¯¼¸½¸¸Æ½´¿¯¸Ç³¼¸¸¶ÄÃ¶³
¶°È½³´¿¸Ã´¿»¾É¿¯´³ÈÁ´Çµ³»Á¾¸»¸ÃÉ¼¸¶¸¿½´¿¶¿¯É¸³
Ä´Ç»É´Ç³½½³´¿¸»±Ç¯´³´¿½½p¹Ç°É¸¯Ç´°³É¯»»³½´

!!!¯°³²´½Á°¹È½³



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

,Ē"ĕĤĎĐ đĜčĘ Ę''ĢĒ ģĝĕĤčĚ ē''ĤĎĐ ěĤĚ ĥēĤ ĐĘđďĎ ĐĢĤĞĐ
ęģ ĐĕĐ ĦĕčĘ ĝĜėĜ Ē"ĕĤĎĐ đĜč ĐĕĐĥ ĦĚĕČ Ęėčĥ ĎĐĜ Ėėđ
$´¸°¯½´µ³¶Ç·»kkÅµÆÀ¸Ç°½µ¸Ç±³¾Ç½Á¿½²Å¸º´
³¯Ç³¿³´³¸¸»Á³¾½¾È¸³²±°³É¯²¸Ç´³´´¸°¯Ç°²º³ÈÁ¾°³
¼¸Æ»¶¸¿È»²±°³É¯¹É¶½¯´³´¼¸¸ÇÃÀ½¶Æ»¾°³¸º´¸°¯
Á´²½$¼¸¸¿È»´ºÉ´¶³É¯Á´²½¾·Æ³´¿°»ÁÇ¸°±³°¯³³½É´
¸É°È¸¶¾°³´³¿Á$¾Æµ³¹°À¯´³¸°¯»²±°³»ºÉ¯¯¸°½¹¿¸¯
³Å´¶³¹É´¯¹¸»È¯µ¯Ç±°ÉÉ³É¯´ÉÁ³Á¸±ÉÇÈ¯ºÈ¯°¯
É´°´¶Ç°³É¯¼±°°´ÉÀÉ´³´½º´¹¸°¯»ÉÁº³É¯³È´ÁÇÈ¯º
¾º¸³½¼È±³´³¿¸Å³¸¿Ã½²Á´Ç³¸³ÉÇÈ¯º´»ºÇÀ´¶°´¼´Ç¸Á°
¾È¸³²±°³É¯¸ÉÇµ±¾º»Á$³¿¸Å³¸¿Ã½¼¸È´°»½¹Ç´°Á¸»´¸³¸
¹¸°¯¯´³¯»³¸¿Æµ»Á±Çº¾É¯²¶¯³´¸Å¶¼¸Æ»¶¸¿È»³µ³
°¯³Á´½Èº³°¸È´³¿ÆµÉÁ»Á¸±ÉÈº¹Ç´°ÁÇ´½È¯¸¿È³´¸Å¶´
É¯¾¸°³»»¶³µ¯²ÁÇ¿´ÁµÁ²µ¿É´¿º°´°»½´¯Å¸È¾°³¸Ç°²
¸¿Ã»Á´¶¸¿³°´»»»´Á½ÇÈ¯É¯¾Æµ³´¸°¯°±³¿È³ÁÇ³»²´±
´¸ÈÁ½°¸º´¼¸Á¸±½¼¸Ç°²³¾º¸³²Á¾¿´°É³Â¶¸´¼´ÇÁÉ´Å´¶
±³¿¸¯´³¼±³»¸»¶È´±³¿É³»²Å¸º´¸Ç¶¯´¿°»¹Ç²³Ç´½¯´³
¾´»»¼´Æ½´»¾É¿´´É¸°»¾Æµ³´¸°¯É¯À¸¿º³²¸½´³ºº´½Á
³²°´Á³ºkkÁ´Ç´À¶½¸²´²´°º¸Ã»È´°»»²±°´»´º¯»¼¶»´°
Á²¸´³¸¾°³¯¸°³È
´É¸°°È³À¸¿º³Ç²¶°É°È»±³´¿³¸³»kkÅµÆÀ¸Ç°½¶kkÇ±³¾Ç½
»º´É¸°³»¯¼¸À¿º¿³»ºÈ¯Å¸¹º¼´¸³»º¹È½°³Ç´É²´½»»´
¼À¿º¸³¼Á²¸½´°¼¸È±´Ã´¸³¶kkÇ±»¼¸¯°³
Æ¶Å¸kÇÇ½´¯³¸³¹º´µ¸Ç±³´¿°»¶kkÇ±³È¶Ç³»´²±³ÅÇÁ³
ÇÃÀ¸¿Ã½¼¸½ÆÈ¸Ãº´¸¿Ã½¼´Æ»È¸´¼º¶²¸½»É¯´³¸¿°°¯µ
É½¸¯»º°¶kkÇ±³±³¿¹º´¸¶³Ç´ÉÇÃÀ¯´³¶kkÉ¸Ç³¸º³Ç´É
ÇÁ·Å³°ÇÇÁÅ´²´°º»¼Æ³¸³É¸°»À¿º¿³¸³µ¸Ç±³´¿°È
¼ÁÃ»º°´²´°º»¼Æ´´½ÅÁ¶¸Ç·½»´²±³´¸°¯È³¯ÇÈºµ¸Ç±³
¯´´È»¼»´¯´¸¿Ã½¼´Æ¸¯»ÈÂÇ³¯»»´¸°¯°Ç¸ÅÃ³¯´³È²¶½
´»¸Á´³¯»´¸°¯°Ç¸ÅÃ³ÈÉ´ÇÅÃ³³»º´µ¸Ç±³»È´¸É´ÈÆ°»º
À¿º¿°¯µÆ¶Å¸¸°Ç³¸³ÈÉ½¸¯»ºÈ´±³¿½°ÈÆ¸Á³¸³¶kkÇ±³´
´²´°º»¼Æ´¸°¯³¸³³É¸°³
¸Ç³°¯³¸º»´º¸³¸³¯»´¸°¯½Æ½¶É³»¾ºÈµ¸Ç±³³¸³¹´°¿
³½´³É¸°³´À¿º¸³¼Á²¸½´°¾¸¶°½³¸³´³À¸¿º³Ç²¶°°È¸
Æ´½¶»¶¸»Å¸²Å¸º$¯°¯³½³ÇÉ¸³¶Ç·Á´¿½»¸²º¾°³³ÈÁ¸
Á¿½¸²Å¸ºÇ³Ç³½¯´³²´Á°$´É´½²É¯´²´Å¸´¸¿ÁÈ¸»°½´¿½½
¹Ç²´Ç²¶»À¿º¸³»¼´Æ½°¾´¸ÁÇ´¶´½°ÄÅ´²´°º»¼´Æ»´¸°¯½
³½¸¿ÃÄÃÆ´¾´»¶³¾²¯»Áµ¸Ç±³ÀÃ¸·»°´Æ½ºÉ¸°³¶ÉÃ
¯»¸²ºÁ´°Æ¾Ã´¯°³É¸°³À¿º¸³»±³´¿³¸³¹º´É¸°³¹´É»¯
´²´°º»¼´Æ¸È´¸°¯É¯¶¸Ç·³»

¾³¯µÆ¸»±³È¿½°Ç³
(đ"Ĕ ,'Đ ęĕĤčď) "ŝŌþ Čü ĦČþ øđ ŝĕ üčČĀ ĦČþ ď ýŁ ÿŊ"
É°ÈÉÇ¸½È»È¼¸Æ´ÀÃ³É´º¸½ÀÉ¯Ç¯°½¸¿´Á½È·´Æ»¸³
¸º´¹¸°¯É¯²°ºÉ°È³¼´¸É¯Ç´ºµ»kkµ´¼¸Ç´³²´°¸ºÉ´´Å½»
»´»¸¶¾¸¯´½¯´´¸°¯²°º½È¸½»º²½»»¯»¯$³µ»³µ¾¸¿Á³½
»¯´»»¶½Ç½¯É»¯k´±´È´¿¯¸ÇÈ¯Ç½¯¿È´²¸»Á³¯°É´É°È
³»¸¶É¸¿½¸²Æ³¼¸½È°È¸°¯´»¸¯´³¼²¯Ç½¯¸»¯´»»´¶½
»ºk´º´¸½¯²´°º´¸°¯²´°º¶¸¿¯´¼¸½È°È¸°¯¾´ÅÇ³ÈÁ¯
¼¸¸¶´³µ³¼»´Á°¼¸¸¶´²´°º´¼¸Àº¿´ÇÈ´Á´¼¸¿È´¼¸½¸ÈÆ°½³
´½¯´´¸°¯²°º¸´¼¸½È°È´¸°¯¾´ÅÇ³ÈÁ¸¯°³¼»´Á»¼¸°Ç
¸Ç°²¹È½³»Á¯»Ã¿È´Ç¸Ã°ÉºÉkk³ÁÈ²¶³ÂÀ´¸À²ÇÃ°
¾´º¸Ç¯¸¾Á½»Æ´ÀÃ³
¹»°·¸¸¾Á½»´¹¸½¸
É¯²°º¸¾°³¼¯È´¿¸¸³
´¯¸Á°²º´½¯É¯´´¸°¯
»¸±»Á¸±¸Èº¯´³³ºµ¸µ¯
ºkk±´¸¿°´³´²°º¸É´Ç´°±
´¸Ç´³É¯²°¸º¯´³È¼Èº
¯¸°¿É´¯°³É´Ç´È°
ÉÃ»¯½´³¯Ç´¿³²°´Á
³²¸½²±¿º³²¸½¾¸¸¿Á°
¼¯´°¯²´°¸ºÉ´´Å½°È¸È
Á²¸´³¸¾°ÇÃÀ°¯°´½
¾Ç½»ÈÉ´¯»Ã´½³´¸É´±³¿³É¯¾º´ ¯kkÁ±kk»¯Á¸Å½¯°°
ÇÃÀ°´¯°´³ÇÈ¯¼¯´°¯²´°¸ºÉ´´Å½°»kkÅµÆÀ¸Ç°½µkkÇ±³
¯²°´Á¸´´³¸²¸²°
É´°´¶Ç°Ä´¶°¹»³É½³¸³´¾´¸°¯´¸¿Á³¸³È²¶¯¾Æµ°³ÈÁ½
³¸³È¼¸Àº¿Ç¸ÉÁ´²¸½¯¾°´»³¸³´³ÇÆ°É´Àº¸»°½Â¶¸´¼´ÇÁ
´É¸°°Ç´²»¸¿Á³¾Æµ³´¸°¯É¯¶¸¿½³¸³¯»´»´²±´³Ã¸É¸°´»
¸¸´»°È´°»³¾Æµ³É¯Ç²´³½³´É¸°»À¸¿º³»³¯¿´»³¸³¯»¸º
²º¿³´Ç¸°±´É´¯»È¾°¾·Æ²º¿³¸³¾ºÀ½¾Æµ´É´¯»É´°¶À
´¸É¶ÉÀ¿º¸³»±±ÉÇ´Æ´»¾¸¯´²´¯½´»ÇÅ¸º´¿Æµ°Å½´É´¯Ç°
´¸»Á´¸½¶Ç´Ç½º¿Ç·½½´¼Çµ½É´À¶»´³¿¸Å³´¼¸½È±³¸¿Ã½
¼¸Ç°²°´»²È»»¶³´Ç¸°±³´¸°¯»³¿Ã´¼Æ³ÈÁ½É´ÈÁ»·¸»¶³´
Â·ÁÉ³»´´È°´»»³µ³¾·Æ³»È´¿Æµ¯´³´¸°¯»¼¶²±°¾É¸¸È
´»Ç½¯´¿°ÉÈÆ°É¯´Á½´È°Ç¸°±³´Ç´Æ³´¼¸½È±³¸¿Ã½´°
³»Á¼¸ÁÇÆ¯»½¾È¸²±°³µ¸¯¶¿´½±±³É¸¸»Á°³»Á½»³¿³
¸¿Á³¹¿Æµ»´É´¯¾É´´É´¯¯°³´³»Á½»¯¿
¼²´Æ²´½Á½¹È½³!!!

»°¯³¿´Ç¶¯³³·´ÇÃ³²Á¼³»¼»È¯¸¿¯Â´À°³±¯²»¯Ç¶¯
³½º¶Æ¼¸Æµ¿¸»°À½ÆÇ³É¯ÉÁ±³Èµ¯½¹¸ÇÅ¸¿¿¸¯¹É´¯
k¹»ÉÈÇÆ¸Á³³ÅÇÉÈ
ÇºÈ¹»¼»È¸È¹Éº¯»½»Á°¯´³¾½¯¿k³¿È½³¸Ç°²É¯¸É¿°³
k´²¸°¯³»´¸¿Ã»¯´¸¯¿´È»¼»È½´kÆ´ÀÃ³¸Ç°²É¯¾º´k¹É»´ÁÃ

¼¸²°´Á»ÁÃ½°»´¯È»¸»³ÈÇ´¸¼¯¹¯k´ÉÁÅ³»¸É½ºÀ³pk°´·k
Ç°º¼ÉÇ´ºÈ½É¯´»°¸Æ¯»³½¶»½³É´°ÆÁ°È¼¸²°´ÁÉ´ÇÈÁ
²´Á³²´°Á³½¸É´¯¼¸ÇÇ¶È½È²°»°´µ¯»¸¿¯´É´Á´°È³½º
k$È¯Ç½¼¸¸Á´°ÈºÁ¸»¼¸½»È½
¸¿¯´»»³¼¸²°´Á»kp»ÁÃ½³»Á°¸»Ç¸°À³pk¾¸°½¹¿¸¯³½k
³²´°Á¼´Æ½ÈÃ¶»¼¸»´»Á¼³ÉÇ´ºÈ½¼³»¼»È¯¼¯Æ´Æµ
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?ĐĐčĎĐĐ ĦĞĥč Ħ"ĝĐ ĕĠĘė ĞčĢČč ĦđČĤĐĘ ĤđģĚĐ ĐĚ
»»º¯ÈÈ¶¾¸¯»¿³ÈÇ²½³¸Ã»´
³²´³¸°Ç³»É´¸´¶ÉÈ³³´É´Á¸Çº³¸¿¸¿Á»´°»ºÄ°ÇÁÇºÇÃÀ°´
É´Å½´²´À³¿Æ³ÇÃÀ½¯¸°³ ´ÁÇk½Á¯·¸»È²´²¾°¯¸°»
º¯»µ´ µ»p»º¸³°ÉÀÉÈ´²Æ´³É°¸Éº´ÉÀ
É¯µ³¸¯½´É¯¸¯½³Ç¸È³¼º»´°Éº°´Éº¸
¼Á³»´»º¯³ÉÈ³Ç¸È³´³Ç´É³¼º»´°ÉºÆ³»¯
Ç°²½³¼²¯º³¸¿Ã»É¸¯Ç¿¯³ÉÈ²Áºº³Ç´É³
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Ç¶¯Ç°²É´ÁÅ½¯¯»°È´Ç¸Ã
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$³¿´´º³¼¸Ç°²´»¸¯»kk³°Ç³¼¸Ç°²»³º´µ³½È»³Ç´É°ÆÀ´Á³»ºkks
$k³»´ÆÉ¯¼´¸ºÁ´½È»ÇÈÃ¯²Å¸ºs
$É´¿Á¿¾¿¸¯ÈÉ´»¸ÃÉÈ¸È¾ºÉ¸³s
$²´°º´ÇÈ´Á»³º´µ³½È»¯»È³Ç´É²½´»³Á´²½s

´ÇÈÆÉ³³È¸ºÇ»k³Ç´É³»Á²´²ÈÇ²kÇÃÀ°É´°´ÈÉ³»º
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²´½Á½¹È½³!!!

¶ÉÃ°³°¸È¸°³¶¸ÈÇÀ½»Åµ²Ç°À´Ç±¯°¯kÇ¶¸±È½³³¿³´
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´ÁÈÉ³³Å¾´¸»±k°ÆÁ¸¾´¯±k¾´»Á°¯°´½²ÁÈÉ¾À¸¿kµ°¸¿´Ã
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²´°Á»°¸¸¶¯»¯´³¸º¼É´¯³²¸Ç´³É¸¯È½³È¼´Æ½»³½¸ÇÁ»
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³Ç´É°¼¸ÆÀ´ÁÈ³»¯´³¿È³»º³À¿ÇÃ´¿»¾É´¿³°Æ³
¾¸¯¼¸¿½µ³¾¸°°³Ç´É°Æ´ÀÁ»¼È³¾´ÅÇ°¼¸ÆÀ´Á¼ÅÁ°
$¼¸¿½µ³¾¸°°¼¸È´Á¾º³½»°¯³°¸È¸³»È¼¸Á´°Æ¼¸Ç²À
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¸´´¸Å²´Á³µk´¯º»k¼¸È´²Æ¼É¸¸³´k¸´´¸Å³µk¼ÉÈ²ÆÉ³´k
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³¸³ÈÇÁ¸´É´¯°Á¸µk¼¸¸¶¸Ç½¯k³Æ³Ç³¼Á¸É¸¸³È»´¸·³
¹È½°È¸ÉÁ²¸¯»¹¯ÇÉ´¸°³Ã¸´¾¸Á°¸³Ç½¼´Æ½¼¸½¸¼É´¯°
¾º»´´Ç²³´´¸Ã´¸É¯¸Ç½±»²°¸¯¯´³´¼´Æ½³É¯´¶¸¿µ³¼¸¿È³
²´¯½¸ÉÈ±Ç³´¼¸¿ÆÇ°´¼¸Å´Æ»ÁÉº»»´¿Å»¯¿ÇÁ¸»´¿Á±³Èº
³¯ÇÈ´¿¸°Ç¹¯³µº¼´Æ½»´¿¸°ÇÉ¯´¿¶Æ»È¹º»Á¼¸Á¿¯»
¹Ç²³É»¸¶É°Ç°º´ÉÅÆ¸É´¯¶½È»ÈÆ¸°¸¸¿Ã»Á³¿¿Á³É¯
³Á¸ÀÃ»ºÈÉÇ½¯ÇµÁ¸»¯¼¶¿½´¿k¸¿»¯È´É´¶Å°¸»¯³¿Ã
¼´Æ½»¼¸¯É½Æ´ÀÃ³µ¸¯É´ÇÃ´ÈÉ´¿´ÇºµÉ´¸´º»½°Æ´ÀÃ¯¸³
¯»ÄÇ¯°Ç°²½°¸Ç¶¯¹Éº»kÉ´¶Å°ÇÉ¯»Á¸É°È³k$³µºÈ
¯´³¼±È¸»Ç½¯´ÉÁ»´Æ³¸É°´ÈÉ½²´¯½³¿³¿´¿°Çk³Á´Çµ
¼´Æ½³É¯²´¯½¼¯´É³³µÆ´ÀÃ»Á°È¶
»Á½ÇÆ²µ½³p Æ½Çk±³¾´Ç¸½Ç³»Á´À¿»´¿°ÇÈÆ¸°ÉÇ¶½»
¸½´Ç½°¶Å³Ç¸´´¯°³º¸»³»´¿¯Å¸¼È¾´Ç¸½¯È¸²Æ¯ÇÉ¯

²´½Á½¹È½³!!!

À¿º´³¼Èp¼¸»´¶³É¸°»´³´Ç¸°Á³´É´Ã¸¶²°ÆÁµ´³À¿»´°½¯
³¸³´k·¸Å¸²¿Ã¯k°ÂÆÉ¿¸º¾¶°´¯ÈÇ¶¯»¼¸¶´É¸¿³Ç²¶»²¸½
³ÁÈ¸Å¶Á¸±½³¸³¼¯È´Ç½¯¼¸¯Ã´Ç³Â´±³»º°¼´³¸µ»ÈÈ¶
·ÈÃÉ³È¼´³¸µ³½´»¸Å³»¼¸¶¸»Å½´¸³È¶´·°¯»ÇÉ´¸Ç¶´¯½
ÁÇ¸¯È»´²±³À¿³É¯É´È±ÇÉ³°ÇÃÀ½³¸³»Åµ¸°¯Â´±°Ç°º
³¸³¼¯¸Ç³È¶´·°É´´½½»Å¸¿É°È³É´ºµ°È´Ç½´¯°´½Á
³º³ÁÈ°´ÇÆ°»´ÉÁ²»Á³»Á½³¸³¸½É°È»¸»°¾´È¸»±³´¿
¼²Ç³»»º´¸¯»¸½»È´Ç¸³¸²´³¸³È³°Æ³°°À¹º´ÉÇ¶´¯½
¶¸»ÈÉ´¸³»¸²º´É¸°»²Á´³´º¸»´³¼¸½È³¾½´»¸¸·»¯Å¸¸´
»¯ÇÈ¸½ÈÃ¿»¸Å³»
k»¯ÇÈ¸°»k¹´É½

²¯½°´ÇÆ³ÈÁ½»¯Å½¿¯´³È¶Ç´¯³¾¸¶°³¼´¯ÉÃ´¿¿´ºÇ°±
¯¿²¯½²Æ½¸°¯É¯´Ç¸º³°¾½À´Ç±¾½»µ¸°Ç¶³Ç³»È´É¸°»
¯´Ã¸¯°È¶´É°È»¸»»º°ÇÁÉ´¸³»Á´°Æ³´±³¿½É¯Á²¸p
¼¸¶¯É°È°É°È³±¿´Á½¼È°É³»¸°¯É¸°»É´»Á»
¾¸¯´»´Æ¾¸¯´É»²°ÈÆ¿¸°¯»È¼¸Ç´±½³É½´Æ»³»Á¯´³
¾ºÉ¸¯»ÉÇ¶´¯½³³ÁÈ³É´Ç½»¸º´°»°Ç½¯È¶Ç´¯³³¿´Á
»´Æ´Á½´È°²¯½»³°¿´É»²»´¿µ¯²¸½Å³p¾È¸¾½»µ¸°ÇÈ
¼ÈÇ°Á´»µ½»´Ç¸Á³°´¶Ç»³·½»²Ç¸²¸½´Âº¸É³¶¿¯´³¶¸¿±
´ÅÇÃ³»Á½»´»Á¼¸Ç·´È³Ç´ÅÁ»¼³»¾½¸À¯´³³Ç·È½°ºÇ
¼¸°¯º½»ÉÃÉ½³ÃÅÇ³»Á°º´È¸°¯É¯´¯Å½´É¸°³É»²É¯
³Çº³³²´°¸¯ÂÀ»Áp´¿·°°¼¸µÁ
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Č"ĔĕĘĥ čĘ ĐďđĐĕ ĕčĤ Ď''ĐĤĐ
''ęĕďĞđĚĐ čĘ'' ĝ''ēĚĞč

ęĕďĞđĚĐ čĘ

ęĕĎĐĜĚđ ęĕĚĞĔ ĦđėĘĐ

đĕĐ ČĘ ĞđďĚ ęĕĚĞĔđ Ħđčĕĝ 6
čČč ĤĥĞ ĐĥĚēė ĘČĤĥĕĘ ęĕčđĔ ęĕĚĕ
³½¶¿³É´É°È»ÈÉ´Ç·Ã³³Ç²À°¼Á·³³½´
čČč đ"Ĕ
°¯°ÇÈÁ³È½¶º»¯ÇÈ¸»¼¸°´·¼¸½¸´¸³¯»±kk°¾´Á½ÈÇkk¯
È¸¸°»¯»È¾¸»´¯È¾°»¸»º°É´¯Å´¸¼¸»È´Ç¸É´¿°¾³°Èºkk³´¸º´
 ¯¯ºÆ°°°»É¸¿ÁÉ´»¾¸¯È¸½É¯
¯´°»¼¸·°È´ÇÉ´³È¼´¸»¯´½ÈÇ½¯³²´³¸°ÇÇ½¯Ç¶¯¼Á·
³µ¾É¶É³»¼¸·°È³´ÇÉ´³È¼´¸Ç´¯¸° ¼ÈÉ¸¿ÁÉ³µ°³µ
É°³Á´¿°Ç³È½É´½¸½È»³Æ°¯°»¾¸½¸¿°·°ÈÇÉ´³´³µ°
²°»°³·°È¾°»¯»¯¯È¿¸³»³»º¸¯»³¸°¯·°È½³»¶¿ÉÈÇ´¸³
´ÇÉ´³°¯°´·°´³·½»³·½½³»¶¿Ç´°ÁÉ¯»È¸²º
ÇÉ´³È¼´¸¾½¶¿°ÇÇ½¯ÂÀ´¸°ÇÇ½¯Ç¶¯¼Á·
 ¼ÈÉ¸¿ÁÉ»³Æ°¯´°»¾¸½¸¿°·°È
´Á°È¿ ¯º·¸¼¸·Ã´È³Á°±°È±»Ã¸½¸°Ç´¯¸°
´É°¾É¸¯»´¿½½È¸¯ ¯¯º¼ÈÇ½¯»³ÃÅ½°»¯ÇÈ¸
³Á°±°È±»Ã°¸¿¸½¸¿°³ÈÁÈ¸¯¿±³°ÆÁk³È¯»¾¸½¸¿°»
¼¸ÈÆ´¸³³´Å½º´³Ç´Éº´ÈÁ¿ÈÂ¯³»¯¼¸Ç´À¸¯¸¿È
´ÇÉ´³È¼´¸°³»´²±³¶½È¼³»³É¸³¾º»»¯ÇÈ¸»Á
´»ºÈ¼´¸¾¿¶´¸Çkk¯³¿¶Ç°Ç°³°ÇÇ½¯Ç¶¯¼Á·
»¯ÇÈ¸½¯´°Ç¼¸ÈÈÇ´¯¸° ¼ÈÉ¸¿ÁÉÇ°²½¸É½´°
´É´½¸¼È´´½É¸³µ³Ç°²½°ÉÇµ±³Çµ±¿¼³¸»ÁÈ
°¯°³ÁÈÉ»º°Â»¯´·¼³½´É½´ ³»²¸Ç°²½°
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Ç¸È»°ÆÃÉÀ½¯»¯´³¼¸³ÉÇ¸ÈÉ¯ÇÈ»¯ÇÈ¸¼ÁÇÈ¯º
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²´½Á½¹È½³!!!

»¯³É¸°³ÉÀ¿º³É¸°½¼±´¿ÅÇ¯°É´½¯Á°Ç¯»ºÉº»»¯´³
¼É´¯°´¿²ÁÅÈÉ´Ç½»³µ´¸Ç¶À½³µºÇ½³´¯»»´º³ÈÇ²½³É¸°
¼°½Ç³¸Ç°²É´Á½È½É¯µ²°»½¼¸½ÁÃÇ´ÃÀ¾¸¯É´½´Æ½³
°ÆÀ¸°°°À¯Ã¾¶»´È³É¯Ã³Ç¯¸°È¸Ãº ¯¸³¼¸º»½
 ºÀ¯·¸¸Æ²¸³»È´µÃÉ½¯É¶´¿½k¸Á´¶º²´¸·¸Ç³½°³º´
¸½¼±¯»¯³»Á½¾°»°È¶¿»¯ÇÈ¸ÄÇ¯°Ç²³ÆÇ¯»È¯´³
É´¸³»¯´³³º´µÇ°ºÉ´½¯Á°Ç¯³°¹»´³ÆÇ´¸¯°Ç±¯»È
¹¸ÇÅ»¯ÇÈ¸ÄÇ¯°ÇÇ´±É½³È³¸¯Ç¾¸¯¹¯¯°³¼»´Á³¸¿°½
É´½¯Á°Ç¯²´Á´²´Á³°Éº»»
ÉÇ¸À½»Á¯·¸»È·´¿±¹´Ç°»¯´½È¸°Ç±³Ç³´¿²¸²¸»ºÈ¸¸
¼¸Ç°²³
´ÁÈÉ¼¸¿½µ³¾¸°¶¸È¸Ç°²¹´É½

¾´´º»¹¸ÇÅ¸º¹º¾´´º»¹Ç´Å´¾¸¸¿Á¾¸¯È°Éº½°¶Ç±³¸»°¸È³
´²½´ÁÉ»¸¶É°´¯ÄÇ¯»´ÉÀ¸¿º°»¯ÇÈ¸ÄÇ¯°´È¸É´Å½¼È»
³´Å½¼È»¾´´º»¾¸¸¿Á¾¸¯´È²´Æ³ÄÇ¯°¯Å½¿ÈÁ²´¸´´ÉÁ²»Á
³¸Ç³´³¸ÇÁ³¸ÇÉ¯°Ç´¸À´¯³º¸»³»º°´µ
Ħđĥďē ĦđĚČ ĞčĤČ
É´È²¶É´½¯Á°Ç¯¹»³½³»ºÈ¾¸¸¿Á°··Å»±³´¿¼»´Á³
¼¸Ç²³½³¼¿È¸¾º»´¯°³¼»´Á¾°¯´³¸Ç³»¯ÇÈ¸ÄÇ¯°
´¿ÅÇ¯°É´Çº´½¯»´É´È²¶É´½¯Á°Ç¯²´Á´²´Á»È³º¸»³°
Ç½¯½¾¸¯È¯·¸»È¸ÆÀ°¸¸¿Æ¶Ç±³¾Ç½Ç´½½¸ÉÁ½È¯»¹¯
³µº»µ¶
ÄÇ¯°É´½¯k²¹»³½³»ºÈÇ½¯¿ ¯¯¸ÆÉ´°´Éº°¯Ç½±°
¾¸¸¿Á³´³´Å½³¹º¸Ã»´¯°³¼»´Á¾°¯´³È´»¶·°´½»¯ÇÈ¸
²´½Á½¹È½³!!!

¼Èk¸Á@¯Ç°±¶º»°È¶¿¯»¸¿È¶´»¸Æ´B¸´¯Çº´²¸´°»´·¸»
 Á´È°¼ÈÇ¯´°½´É¸°¶»ÈµÇ°¾¸¿Á»¯Æ´²Ç½¯¿³µ»º¼»´¯
¼¸Ç°´¶½´¿»È¼¸µÇ°³¸º³µ¾´ÇÉÃ»¸Á´½¾¸¯´¿»È¼¸µÇ°°»°¯
¼±³¾º¼¯´ÁÆÇÆ»¼¸Ç°´¶½¼¿¸³¼¸¿±°È¼¸µÇ°º´½º´É¸°»
»»º¸»º¼È¼³¸»Á¾¸¯¸º»¸Á´½³µ¾¸¯¯Ç°±¶º¼É¶¸ÉÃ°È¸
 ¯·¸»ÈÄ¸»ÇÆ¿Ç±³³Ç´³¾º´²°Á¸²°´»¸Ã¯³»´ÀÃ´µ³»¸·¿´
ĘėđČĐ ĞĢĚČč đĤĢēĘ đČ ĎĎĘ ĐĘĞ
³ºÇ°¾¸¿´Á·¾¿¸¯È¾¸»º´¯´¯¾¸ÆÈ½´É¸°°»º´¯´¯³É´È³
³»ÁÁÅ½¯°´@É´ÈÃ¿¯Ç´°´ÉºÇ°È¾´±ºB³½´Æ½°³¿´Ç¶¯
°È¶¿É¶¯±±ÉÇ´ÆÉ¶É¯´³¾¸¯È¾´´¸º½ÇÇ´´¯É³»¸²º±±»
³¸ÉÈ°´¯³»¸º¯°¹¸È½³»³Å´Ç¼¯¾º»´ÇÅ¶»¯Å¸´»¸¯ºÇ°²³
¸´»³·°È»Á°³¿´È¯Ç³ºÇ°¹Ç°»´Ç´µ¶»°¸¸¶»³·´¿ÉÁ²³
 ¯·¸»ÈÄ¸»ÇÆ¿Ç±³»Åµ
Ħčĥč ĘđĔĘĔ
°´Ç¸Á¼ÈÈ¸¼¯ÇÇ°»È¸ÈÃ´¶°Ç¶¯¼´Æ½»¼¸ÁÀ´¿Èº
Ç°²¼´È»·»·»Ç´À¯°´Ç¸Á¼È¾¸¯¼¯´´¸»Á¹´½À»ÇÈÃ¯È
¶ÉÃ½³´¸»Á¾É¸»´³Ç´±¶É°È¸¿Ã»¾¸º³»´»È¸´¶ÉÃ½³´»¸Ã¯
³Ç´±¶³Æ¸µ¶³»´¯³Ç´±¶³É¯Ç´±À»È½È¸¶ÉÃ½³È¾Ã´¯°
 ³½ÆÀ¯Èk¸À°¿È½
´É´ÈÁ»¹¸¯³¶½´½´¯°Ç»´¯È»È¸´½ÅÁ°°´Ç¸Á³È´Á¼¯
É°È»»¶»¼¸Ç½´½´¯¼¸¸´±¼È¼¸Ç±¼¯·ÇÃ°´
čđĤĕĞ ěĕČĥ ęđģĚč ČĢĚĜ
»Á¹´½À»¯»ÈÇ¸½¶½¯´³È´¯B°´Ç¸Á´°¾¸¯È¼´Æ½»ÁÀ´¿³
ÄÃ¶¯¸Å´³»Ç´À¯ÂÉ´È½É¸°°³Ç¸²°¾Àº¯É½¼¯@°´Ç¸Á³
É°È¸¿Ã»É´ÇÅ¶°´Ç¸Á³ÈÁ¼¯¯»¯É´±Ç²½³Ç²¶»´ÉÇ¸²½
ÇÉ´½´½ÅÁÉ´±Ç²½Ç²¶°²¸Ç´³»´¯É´»Á³»»°¯
k¼¸¸¶¼¸½k¾´»Á¹´É½





¹¸ÇÅ¾¸¯´½ÅÁ»³»¸ÃÉ³µ¸¯Â¸À´½¼¯»°¯¼¸Ç¶¯¼Á²¶¸°
 ¼È°¿È½´²ÀÁ´È¼¸°Ç¾´È»°³Ç½¯»
ĘđģĚĤ
È¸»´Æ½Ç°¹Ç²³É»¸ÃÉ¼¸Ç½´¯´À´°´·´¯°¹Ç²°¼¸ÁÀ´¿Èº
¾´¸º½³Á¸½È¸ÁÉ¯Å»¯»´´¸ÉÃÈ°¼¸»¸½³¯¸Å´³»Ç³µ¸³»
»´Æ½Ç³¸»±¯»¯¹Ç°½³»´ÆÁ½´È´¿¸¯È
ĐėĕĘĐ ĘđĘĝĚ
Ç·½B³ÀÇÃÇ´Á¸È½ÇÉ´¸»±Ç°³º¸»³°¼¸»´¸·¼¸È´Á³
@±»ÆÀ³Ç´É»È¾¸Ç´Á¸Èk¸Á³¯¿¶Ç±³»Ç·½´¯´µ¶»
°´È¸³¼´Æ½½³½¯¼¸Á°È¼¸¯Å´¸Èº²¸½¹Ç²³É»¸ÃÉ°¼¸°¸¸¶

ĦđĕđĢĚĐ ĦđĘČĥ
ĐĥĠđē ĕĤđĎĚč ĐĒđĒĚ
¼È¾É¸»¼¸°¸¸¶ÇÉ´¸´¯¼´¸¼¸È´»È»»´¶°É¸°¼¸Çº´È¼¯
³²¸Ç´³»ÇÉ´½¼´ºÁÉ´ÈÇ´³µÈÇ¶¯½¯Å´¸ÈÇ¶¯»´³µ´µ½
³µ´µ½°´¸¶È¸·Á´½¾½µ»ÆÇ´»¸Ã¯É¸°Çº´ÈÈº»¯ÇÈ¸ÄÇ¯°´
¯Å´¸Èº¾²¸Ç´³»¾¸¯É´µ´µ½³²¸ÀÃ¸Ç¸ºÈ½³ÈÈÈ¶¾¸¯¼¯´²¸½
 ´ÃÇkÀ²´¸Á´È
ĒĤčĚ ęĕďĕ ĦĘĕĔĜ
³»¯È
³Ç´Æ¼¸Æ´¶ÇÉ´½´Æ½»»¸¸·»¼¸ÁÀ´¿ÇÈ¯º³ÈÃ´¶³¸½¸°
¼¸½µÇ°¼¸¯Å´½ÈÉÃÉ»¸º¯»¼¸²¸»´·¿»¼¸Å´ÇÈº¼¸½ÁÃ»
$¼¸È´Á³½³»¸·¿»¸»º¼È¾¸¯¹¯
³°´ÈÉ
¸»º¾¸¯´µÇ°È¸È¼´Æ½°È ·À·¿Æk¸ÀÁ´È°Ç¯´°½³¿³
³º¸ÃÈ»º°Ç´±À»´µÇ°³É¯¶´ÉÃ»»´º¸¼¸²¸»´·¿»³Å´Ç³
³¿È½³Â¸À´³´¸»º´½º¯Ç°±¶º»É°È¶¿´µ³»´ÁÃ´³º¸ÃÈ´
¼¸½ÁÃ³½º¶´ÉÃ»´Ç´±À»¹¸ÇÅÈ¼¸¿´Ç¶¯¼È° ²ÀÆÀ³Ç´Ç°
¾´È¯Ç³¶´»¸Æ°¼¸½¸²¾¸¯´Æ²¯´³µÇ°³È¾´¸º½²¸´²¸»º°
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Č"ĔĕĘĥ ďĤđčĢĤđđĥ ĕđĘĐ ĕėďĤĚ Ď"ĐĤĐ
ĦĕĘĕĞ ěĕĞĕďđĚ À ĐēĚĥ ĦđČĜ ĐČĤđĐ ĐĤđĚ

ĦĕĦėĘĐ ĦĕđđĒ
'ĕĚđĕĐ ğď'č

?ĤđďĘ ĤđďĚ ěĕĤďĐĜĝĐ ĦėĕĚĝ ĐģĝĠ ĐĠđģĦ đĒĕČč
ēĕĥĚ ĦČĕč ĕĜĠĘ ĐėĕĚĝĐ ĦČ ĥďēĘ ěėĦĕ ęČĐđ
Ç¶¯½È°Éº´ÂÆ´É°³º¸½À»²±¿É³¶°»Ç³½´¾É½ºÀ³É¯
ÁÇº½´¿¸¯È¸Ç³ÁÇº³¹¸ÇÅÇ°²³È°Éº´¸ÆÀÃ°¼°½Ç³È
´È²¶¸ÈºÈ¶¸º´³»¹¸Ç¯³¼±´³º¸½À³É¯È²¶»´»º´¸È³º»³»
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Ç°´Á»ÆÇ»¸Á´¸¯»È°ÉºÉ´Æ»½³¾¸¸¿Á½¼±´³¸¸¯Ç³ÃÁÈ²Æ»
³¯ÇÉ³°´¸´»±°Ç´°Á»¸´Å½´¿¸¯³µ´³¯ÇÉ³´¼¸²Á¸Á²¸µ½°
´»º´¸¯»¼¸½¸ºÀ½»¯ÇÈ¸ÄÇ¯¸½º¶»º¾¸¯È²¶¯½È°Éº´
³º¸½À³É¯È²¶»
¾Ã´¯°¼°½Ç³°Éº½³¸Ã°È°Éº´´¸Ç°²Æ¸µ¶³°Ç¸°¸Ç³½³
¹¸ÇÅÇ°²³È´¸ÆÀÃ°ºÈ½´³º¸½À³É¯È²¶»ÇÈÃ¯ÈÇ´Ç°
´¯¹´½À»¸²º²¶¯¹´½ÀÆ¸ÃÀ½¼¯Ç¶¯¾´²¿»Á¯´³ÁÇº³
°´ÇÉ½ºÀ³Æ¸ÃÀ½È¸ÉÁ²¼±´³È»È
¼¸º»´³ÈÉ´º»³³»ºº»¯ÇÈ¸ÄÇ¯¸½º¶
ÀÇ·¿´Æ°³µ°´º¸Ç¯³²´Á´°´Ç³Ç¶¯
¶°»Ç³½³É´ÈÂ´À°ÀÃ²¿È³º¸½À³
É¸Å½É°¼¸Ç°²³¸ÇÆÁÆÇ´É¯°³´
¾¸Ç²³¿ÀÉ´º»³¼°½Ç³»Áµ°²Ç³
É¯ È²¶» ÉÃÅ ¸½º¶ ´ÅÇÈ ¯¸°³
¼º¶³È¸Ã»¼²¸°³»Á¯»´³º¸½À³
¯´³B¼³½Á¼¸ºÀ³¯»¼¸»È´Ç¸°³¸³È
´É´¸³°´É´¯´»¯ÈÈ°Éº´@¶°»Ç³½³
Ç°²³ÈºÈ½È³Ç´½¼°½Ç³¾´È»È°Éº´¼¸ºÀ³¯»´¼¸ÇÅ½°
´»·´ÈÃ¯»´½ÅÁ¯´³¼¯´³º¸½À³È´²¸¶»Á¯´³³ÁÇº³¹¸ÇÅ
³Ç´É³»º°¸Æ°¹½À¿³³¸³¸È¹¸ÇÅÈ°Éº²´Á³ÈÁ½³ÈÁ¿¹¸¯
³»´º³Ç´É³»º°É´Ç´³»¸´¯ÇÈ¸½³µ³Ç´²°È¸È¸¿¸Á°Æ´¶Ç´
¯»³³º¸½À³È²´¶É´´¿¸·Ã´È´°´È¸³µµ¸ÁÈ¼°½Ç³ºÈ½´
¹´½À¸¯´³´¹´½À¸Ã½¹´½À¯´³´¶¸È½³¸¿Ã»¯´°¸¯¸°¿³´³¸»¯
¶¸È½³É¯¸°¸¿Ã»¼¸Ç¶¯
É¯È²¶»¾´²¸¿³É¯¼¸¿´È¼¸½Ç´±´»Á³³¿¸²½³¼´ÆÉ¸È¯Ç°
k¯k¸À½´¶»¯ÇÈ¸É¸Ç¯ÈÉ´È¸´Á¸¾¸Ç²³¿À¼¸¸Æ»´³º¸½À³
¹¸Ç¯³´³º¸½À³È´²¸¶É¯»»È k¯k¸À¼¸·´Æ¸»½´¶È¸¯¾´µ¶³´
¹¸ÇÅÇ°²³È¼¸¸À¼°½Ç³È¾´¸º³º¸½À³È²¶»¯¯²Á¸Çº³»
¯Ç´¿·Ç°³¾º´³º¸½À³È´²¸¶»Á³¿´´º³Èk¸Ã½Àº³´³ÁÇº³
´¿½µ»Á°ÉºÈµ°²¸Ç³¸Ç°²¯¸°³²´Ák¯Ã¾¸Ç²³¿À°·¸´É³´
¯¸°½¾É½´¯È½³¸½É¸²¸½É¸¾¿¯º¯´¹º»¸´¯ÇÈ¸½¾¸¯È
ÉÃÅ¸½º¶¼±È²½»¿µ°²¸Ç³»È¸É´²Á½È°Éº´¹´¶¸±¸²¸»
³¸³¼³¸²¸½»ÉÉ¯´º½ÀÈ³½´É´À¿Æ¸¿¸²¾´²»½¼³°´Çµ¶
»¸¯´³³Ç¸É¸³»Á½³µ°³¸³´µ³µ°²¸½»É»°ÇÉº¸½À¹Ç²º
³º¸½À³µ°È¸È´Ç°À´
¸²¸»Á³»¸¶É°º´¿ÅÁ´¸´´¿²Á´¸´³¿´È¯Ç°º´¿¸·Ã´È°¸È¸É¸È³´
¾½¯´¿¸½¸°³Ç³½°´¿Æ²Å¶¸È½É¯¸°°°´·»Ç´ºµ¯¸°¿³´³¸»¯
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É¯È²¶»´ÅÇÈ¼»´Á¸»´²±¸Á³»¯È³³É»Á¼¸½²´ÆÉ´Ç´²°
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±½¯Ã¾¸Ç²³¿À°½³¸Ã°¼°½Ç³
É´¿½»¼¸½º¶³»º´½¸ºÀ¸ÈºÈ´»³¯Ç¿È
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גליון רס"ז
שנה ו' תשע"ז

וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך

מקום בו יוכל ללון ,והבחין בחלון

מעשה ברבי אלעזר שהיה מכניס

)ו'  -ט'(

מואר ,באחד הבתים דלק נר .בעל

אורחים .יום אחד כשחזר ר' אליעזר

מסופר :פעם קרא המגיד הקדוש

התניא הלך לכיון האור ,נקש על

לביתו שאל את בני ביתו מה היה עם

לתלמידו

הדלת ,וכשנפתחה ,ראה לפניו את ר'

האורחים בזמן שלא היה בביתו? אמרו

הרה"ק בעל התניא זיע"א ואמר

דוד הסופר .כשראה ר' דוד את

לו בני הבית ,היום באו לכאן קבוצת

לו" ,בעולמות העליונים התעורר

האורח שמח מאד וקיבלו בכבוד רב.

אורחים עניים ,ואכלו ושתו ,וכשסיימו

קטרוג ,מפני שאין התאמה בין

נכנס בעל התניא ויחד התקרבו אל

לאכול בירכו האורחים את בעל הבית.

אותיות הסת"ם של הפוסקים,

השולחן ,לאחר שהכין שתיה חמה

אמר להם ר' אליעזר אם כן ,שהם בירכו

לאותיות הסת"ם של המקובלים,

לאורחו החשוב ,חזר ר' דוד להמשך

אותי ,אין שכרי מרובה על כך .פעם

אני מטיל עליך לעיין בכתבי

כתיבת ספר תורה .כשראה בעל

אחרת לאחר זמן כשחזר שוב לביתו

הפוסקים והמקובלים ולמצוא את

התניא את כתב הסופר ,ראה שהוא

ושאל את בני הבית מה היה עם

הכתב שיתאים לשתי השיטות".

כותב בדיוק באותו כתב עליו כה

זמן רב התייגע בעל התניא עד

התייגע אמש .כיצד למד את הכתב

אותיות

החדש? הרי הוא לא היה במעזריטש,

שיתאימו לשתי הדעות גם יחד.

ניקרה השאלה במוחו של בעל

עבודתו

התניא .מי לימד אותך לכתוב כך את

המורכבת הראה את האותיות

האותיות? שאל בעל התניא כשהוא

לרבו" .ברגע זה הוכרז בפמליא

לא מסתיר את פליאתו הגדולה.

של מעלה שכך צריכות האותיות

היום אמר לי הרה"ק רבי זושא

להיראות" אמר המגיד בקורת

זיע"א ,שהכריזו בפמליא של מעלה

במלאכת

הן

ממעזריטש

שהצליח

לאחר

רוח,

זיע"א

לשרטט

שסיים

לאחר

את

שעיין

על

צורת

אותיות

המחשבת שהוצגה לפניו .למחרת

לשיטת

עזב בעל התניא את מעזריטש,

המקובלים .ושרטט לי במדויק את

ובדרך לביתו עבר דרך העיר

האותיות

הסופר

האניפולי ,החושך שלט ברחובות,

בתמימות .בעל התניא התפעל מאד

בני העיר כבר נמו את שנתם,

מקדושתו וגדלותו של רבי זושא

בעל התניא הביט סביבו ,תר אחר

מהאניפולי זיע"א.

זמני כניסת השבת
ירושלים 6:58 :ת"א7:13 :

הפוסקים

התואמת

הללו.

והן

סיפר

האורחים? אמרו לו בני הבית היום באו
קבוצת אורחים ואכלו ושתו ,וכשסיימו
לאכול קיללו את בעל הבית .אמר להם
ר' אליעזר ,אם כן שקיללו אותי עכשיו
שכרי מרובה.
)ירושלמי מסכת פאה פ"ח ה"ו(

לשיטת

פרשת ואתחנן-נחמו

זמני יציאת השבת
ירושלים 8:12 :ת"א 8:14 :ר"ת8:50 :

אמירת התהילים של היהודים הפשוטים

לרחוק ולקרוב" ,ואמרו חז"ל "מקום שבעלי תשובה עומדין

נהוג היה אצל רבנו רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש

שם ,צדיקים )גמורים( אינן עומדין שם" )ברכות לד ,ב ,(.ודקדק

זיע"א ,שהאורחים הבאים אליו ,היו סועדים רק שתי סעודות

את הנוסח "צדיקים" ,וביאר הבעש"ט הקדוש ,שישנן שתי

משלושת סעודות השבת ,כי סעודה אחת מיועדת רק

דרכים בעבודת ה' ,עבודת הצדיקים ועבודת בעלי תשובה,

לתלמידיו הקבועים .היה זה באחת משבתות הקיץ בשנת

ועבודתם של האנשים הפשוטים היא בדרגה של בעלי תשובה,

תקי"ג -תקט"ו .אל הבעש"ט הגיעו הרבה אורחים ובהם

כי הם נמצאים תמיד בהכנעה ושפלות בעצמם ,כעין חרטה על

אנשים פשוטים בעלי מוכסין ,עובדי אדמה ,בעלי מלאכה,

העבר וקבלה על העתיד .כאשר סיים הבעל שם טוב תורתו זו,

סנדלרים ,חייטים ,נוטעי כרמים וגנות ,מגדלי בהמות

התחילו לנגן שירים וניגונים שונים .התלמידים מה"חבריא

ועופות ,סוחרי שוק וכדומה .הבעל שם טוב הקדוש הראה

קדישא" שהרהרו קודם על הקירוב הגדול שמורם ורבם מראה

להם קירוב גדול בסעודת ליל שבת קודש .לאחד נתן בכוסו

לאורחיו האנשים הפשוטים ,הבינו היטב שהבעל שם טוב

מעט מהיין שנשאר בכוסו מהקידוש ,לשני נתן את כוסו

הרגיש במחשבתם והרהורם ולכן אמר תורה זו ,בה ביאר

המיוחד שיקדש עליו ,לאחדים נתן פרוסת לחם מהחלות

מעלת עבודתם של האנשים הפשוטים ,שהיא במעלה נפלאה

שבירך עליהן ברכת המוציא .ולאחדים נתן דגים ובשר

כעין מעלת עבודתם של בעלי תשובה על מעלת עבודת

מקערתו .ועוד קירובים שונים שהפליאו את תלמידיו

הצדיקים הגמורים.

ה"חבריא קדישא".

הבעל שם טוב היה בדביקות וכאשר סיימו לנגן ,פתח את

האורחים ביודעם שלסעודה השניה אין להם רשות

עיניו הקדושות ,הסתכל בפניהם של תלמידיו בהסתכלות

להיכנס לשולחנו של הבעל שם טוב ,משום שמיוחדת היא

מרובה ,ואמר שכל אחד מהם יתן יד ימינו על כתף חברו

רק לתלמידיו הקבועים ,התקבצו בבית הכנסת אחרי שסיימו

היושב לידו באופן שכל התלמידים היושבים סביב השולחן

לאכול סעודת שבת ,ובשל היותם אנשים פשוטים שלא ידעו

יהיו משולבים אלו עם אלו ,כמו שישבו משני עברי השולחן

מאומה ,רק אמירה בלשון הקודש של חומש ותהלים ,התחיל

הקדוש והטהור .הבעל שם טוב ישב בראש השולחן ואמר

כל אחד ואחד מהם לומר תהלים .כשישב הבעל שם טוב

לתלמידיו לנגן איזה ניגונים כשהם יושבים משולבים,

לשולחנו בסעודה השניה ,סידר את תלמידיו איש איש על

וככלותם לנגן ציוה להם שיעצמו את עיניהם ולא יפתחון עד

מקומו בסדר מסודר כרגיל אצלו שהכל יהיה בסדר מעולה,

אשר יצוה להם .וישם את ידיו הקדושות ,יד ימינו על כתף

והחל לומר תורה וה"חבריא קדישא" התענגו בנועם אלקי.

התלמיד שישב מימינו ויד שמאלו על כתף התלמיד שישב

הסדר בסעודת השבת היה שהיו מזמרים בשיר ובניגונים

משמאלו.

שונים ,ובראות ה"חבריא קדישא" שמורם ורבם רוחו טובה

לפתע ,שמעו התלמידים שיר וזמרה נעימה וערבה ,בלולה

עליו ,היתה שמחתם ועליצות נפשם גדולה בחדווה ובטוב

בקול תחנונים המחריד את הנפש .זה מזמר ואומר :ריבונו של

לבב ,על כל הטוב והחסד שעשה אתם הקב"ה שזיכם להיות

עולם "אמרות ה' אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ

מתלמידיו של הבעש"ט הקדוש.

מזוקק שבעתיים" )תהלים י"ב  -ז'( וזה מזמר ואומר :איי ריבונו

בעת ישבם כך מסביב לשולחנו של מורם ורבם ,הרהרו

של עולם "בחנני ה' ונסני צרפה כליותי ולבי" )תהלים כ"ו -

אחדים מה"חבריא קדישא" שלעת עתה בסעודה השניה

ב'( זה שר ואומר :אבא רחימאי "חנני אלקים חנני כי בך חסיה

המצב הוא טוב מאד ,מה שאין כן כשמתקבצים האנשים

נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבור הוות" )תהלים נ"ז  -ב'( וזה

הפשוטים שאינם מבינים כלל מה שרבם אומר .ולאור

שר ואומר :איי געוואלד אבי שבשמים "יקום אלקים יפוצו

מחשבות אלו ,החלה שאלה לנקר במוחם ,מדוע מורם ורבם

אויביו וינוסו משנאיו מפניו" )תהלים ס"ח  -ב'( זה צועק בקול

מקרב את האנשים הפשוטים האלה בקירובים נעלים

מר ואומר :הוי הוי אבא רחימאי "גם צפור מצאה בית ודרור

ונשגבים כאלה ,לתת להם מיינו בכוסותיהם ,ומה גם לתת

קן לה אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך ה' צבא -ות מלכי

את כוסו המיוחד לאחד מהאנשים הפשוטים? עודם טרודים

ואלקי" )תהלים פ"ד  -ד'( וזה צועק בקול תחנונים ואומר :אבי

במחשבותיהם ,ראו שפני מורם ורבם נעשו רציניות והוא

אהובי רחימאי "שובנו אלקי ישענו והפר כעסך עמנו" )תהלים

יושב בדביקות גדולה ,ומתוך דביקותו אמר" :שלום שלום

פ"ה  -ה'(.

ה"חבריא קדישא" בשמעם קול השיר והזמרה של
אמירת תהלים -חלו ורעדו .אם כי עיניהם הקדושות היו

אפילו מחט אי אפשר לקחת לעולם הבא
משל לסוחר עשיר אחד שהיה קמצן מאין כמוהו .לבוש

עצומות ,הנה דמעותיהן ניגרות מעצמן ולבם שבור ורצוץ

היה בבגדים בלויים ,נעל נעלים מרופטות ,גר בבית קטן

מקול תחנוני בעלי השיר והזמרה ,וכל אחד מהם מתברך

ועלוב ואכל מאכלים פשוטים וזולים .חבל על הכסף!

בלבבו שיעזרהו השי"ת שיזכה לעבוד את השם יתברך

חברים רבים לא היו לו .פה ושם היו אנשים טובי לב

במעין עולם הבא זה .הבעל שם טוב הסיר ידיו הקדושות
מעל כתפי שני התלמידים אשר ישבו מימינו ומשמאלו,

שהתעניינו בשלומו והחליפו איתו מילים מספר ,מתוך
רחמנות על עליבותו .גם לקרובי משפחתו לא היו הרבה
סיבות להתגאות בו ולשמור עימו על קשר .יום אחד נפל

ובכך הפסיקו אזניהם מלשמוע עוד את קול השירה

למשכב ,מחלה קשה תקפה אותו .הרופאים לא נתנו לו

והזמרה באמירת תהלים כבתחילה .ויצו לתלמידיו

תקווה ,והמצב נראה נואש .שכנים ומכרים באו להיפרד.

לפתוח עיניהם ולנגן ניגונים שונים.

קרובי המשפחה המועטים עמדו ליד המיטה מעמידים פני
כואבים ,אך בתוככי ליבם קיוו כי אולי רשם משהו על

כששמעתי את השיר והזמרה של אמירת מזמורי

שמם בצוואה .בין הבאים להיפרד היה גם בנו של החייט,

תהלים  -סיפר הרה"ק רבי דובער הרב המגיד הקדוש

שמת לא מכבר ממחלה דומה .החייט היה בין המעטים

ממעזריטש זיע"א לתלמידו הרה"ק בעל התניא" זיע"א -
היה לי כעין השתפכות הנפש וגעגועים גדולים באהבה

שדרשו בדרך כלל בשלומו של הסוחר העשיר ,כך שהבן
התקבל בידידות רבה .רוח של רגשנות עברה על הסוחר
החולה ,והוא יבב באוזנו של בן החייט" :ראה ,אני עומד

בתענוגים אשר כמוהו לא זכיתי עד אז .ואף נעלי רטובות

למות .לא עשיתי הרבה בחיי ,לא הספקתי את כל

היו מזיעה ודמעות של תשובה פנימית מעומקא דליבא.

הדברים שרציתי לעשות ,לא ניצלתי מספיק את

כשפסק הבעל שם טוב לנגן נשתתקו כל ה"חבריא

עושרי "...בן החייט הנהן בראשו ואמר" :כן ,אתה באמת

קדישא" וכעבור משך זמן שהיה בו בדביקות עצומה פתח
עיני קדשו ואמר:
"השיר והזמרה אשר שמעתם ,הוא השיר והזמרה של
אנשים פשוטים האומרים תהלים בתמימות מקרב לב

נראה גוסס .כנראה ,הינך הולך למות .אבל לפני שאתה
מת ,יש לי בקשה קטנה אליך ,האם תהיה מוכן לעזור
לי?" האיש חיבב את הבחור ,ואף התרכך מעט בימי
מחלתו ,והוא השיב בחיוב ,אף שלא ידע עדיין מה
הבקשה" .אבא שלי ,החייט ,שמת לפני כמה חודשים,
התגלה אלי אתמול בחלום הלילה והתלונן שחסרה לו

עמוק באמונה פשוטה .ואתם תלמידי קדושי עליון הביטו

שם למעלה מחט .אילו היתה בידו מחט ,היה יכול לתפור

וראו -ומה אנחנו שאין אנו אלא שפת אמת ,כי הגוף אינו

שם חליפות ובגדים .הוא ביקש את עזרתי"" .איך אוכל

אמת ורק הנשמה היא אמת ,בכל זאת הנה גם אנחנו

לעזור לך בעניין?" שאל העשיר .הבן הוציא מחט מכיסו,

מכירים את האמת ,מרגישים אותה ומתרגשים ממנה
בהתפעלות עצומה ,כל שכן וקל וחומר השם יתברך

הושיט לאיש ואמר" :לא אבקש ממך הרבה ,רק אם
תוכל ,כשאתה עולה למעלה ,קח אתך את המחט הזאת
ותן אותה לאבא"" .בשמחה רבה!" השיב האיש .נטל את

ויתעלה שהוא אמת לאמיתו ,מכיר את האמת של אמירת

המחט ונפרד ממנו לשלום .בלילה נדדה שנתו של

תהלים של אנשים פשוטים".

העשיר .המחט הטרידה את מנוחתו" .היכן אשים אותה?"
חשב .בתחילה תקע אותה בדש בגדו ,אבל אחר כך חשב,

ואכן דרך זו של קירוב האנשים הפשוטים ,הוריש

הרי לא יקברו אותי בבגדי ,והמחט מה יהיה עליה? ככל

הבעל שם טוב לתלמידיו ולתלמידי תלמידיו מנהיגי

שהפך בעניין ,התבהרה לו העובדה שאין לו שום דרך

תנועת החסידות לדורותיהם עד דורנו אנו ,הנותנת פריה

לקחת איתו את המחט.

הטוב ברוממותו וחיזוקו של העם הפשוט ושעזרה רבות
ליציבותו של חוט השדרה של המוני העם בהשלמת
תעודתם האמיתית עלי ארץ.

הנמשל :בשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא
כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות ,אלא תורה
ומעשים טובים בלבד ,אם אין שום אפשרות לקחת מחט
אחת קטנה ,ודאי שאת כל הרכוש שצבר האדם בימי חייו
לא יוכל לקחת עימו.
)אחד המגידים(

שבת קודש י"ג מנ"א
הרה"ק רבי נתן נטע שפירא ב"ר שלמה )ה"מגלה

כל יהודי צריך לזכות בצדקה

הרמ"א ,שבורר לו ממי לקחת

מעשה שהיה אצל הרמ"א זיע"א

לצדקה ,והולך רק לגבירים ואינו

שהיה הולך לעניני צדקה רק אל

מזכה

העיר

גבירי עירו קראקא ,אך לא היה

בצדקה .וסיפר יענקלה לרמ"א,

מבקש מהמוני העם .והיה בעיר

כי בזכות הצדקה שעשה לפני

שואב מים שכולם כינוהו יענקלה

מותו ,שלחו דווקא אותו .ציוה

שיכור ,כי מנהגו היה בכל יום ששי

עליו הרמ"א לומר בשמים ,כי

הרה"ק רבי אשר )השני( מקארלין ב"ר אהרן

כאשר גמר את עבודתו הקשה,

מהיום והלאה הרי הוא מתחייב

מסטאלין )תרל"ג(

היה הולך וקונה בכל הכסף משקה

לעסוק בצדקה עם כל תושבי

הרה"ק רבי דוד יוסף בידרמאן מלעלוב ב"ר שלמה

מיוחד לכבוד שבת .ופעם בדרכו

העיר ,ואמנם כך הוה והכל בא

יחיאל )תרנ"ז

לקנות את המשקה כמנהגו ביום ו',

אל מקומו בשלום.

את

תושבי

כל

בידה

יום ראשון י"ד מנ"א
הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא ב"ר אהרן )אך פרי
תבואה – תרל"ד(
הרה"ק רבי יצחק מבאהוש ב"ק שלום יוסף )תשנ"ב(
יום שני ט"ו מנ"א
הרה"ק רבי מאיר נתן ב"ר חיים האלברשטאם
מצאנז )תרט"ו(

הרה"ק רבי יעקב מראדזין ב"ר מרדכי יוסף )תרל"ח(

יום שלישי ט"ז מנ"א
הרה"ק רבי מנחם מענדל מטארנא אב"ד סטריזוב

ראתהו אשה עניה והיא לא היה
לקנות אף

עמוקות"  -שצ"ג(

)תלמיד ה"חוזה"  -תקצ"א(
יום רביעי י"ז מנ"א

נרות לשבת,

הרה"ק רבי אברהם מרדכי מפינטשוב ב"ר בנימין

והתבטאה בקול ,הנה יענקלה כבר

מעשה רב הכרת הטוב

הולך לו לקנות לשתות ואני אין לי

מסופר על הגה"ק רבי יחזקאל

אף כסף לנרות .כששמע יענקלה

לוינשטיין זיע"א ,שלעת זקנתו

כדברים האלו ,שם את צרור כספו

היה

עזרה

על החלון של האישה והלך לביתו,

מבחור ,וחיכה עד שיגיע אליו

עלה על יצועו והשיב את נשמתו

בחור פלוני ,וביקש ממנו שיעזור

הרה"ק מנחם נחום מבאיאן טשערנוביץ ב"ר יצחק

לבוראו ,ועוד באותו יום לפני

לו .מקורביו התפלאו על כך

)תרצ"ו(

כניסת השבת נטמן בקבר ישראל.

ושאלו אותו על מה ולמה חיכה

במוצאי שבת והרמ"א יושב בביתו

בדוקא לבחור פלוני ,בו בזמן

ולומד ,נכנס אליו יענקלה ומזמינו

שהיה

זאת

לדין תורה לפני בית דין של

ממקורביו? ענה להם ר' יחזקאל,

מעלה .הרמ"א חשב כי השיכור

לאותו בחור אני חייב כבר הכרת

חמד לצון וגירשו מעל פניו .אחר

טובה על עזרה שקיבלתי ממנו

כך הרהר בדברים והתפלא עד

בעבר ,ועי"ז אזכור להחזיר לו

מאד ,משום שהדלת היתה נעולה,

טובה על הכל ביחד ,אבל אם

יצא לבית המדרש ושם סיפרו לו

הייתי

אחר,

כי יענקלה שואב המים נפטר עוד

מסופקני אם אצליח עוד להחזיר

ביום ששי .ראה כי יש דברים בגו

לו טובה ,וקשה לי עכשיו לעת

והמתין לבואו שנית .ואמנם כאשר

זיקנה להיות בעל חוב לאדם

חזר ונשנה הדבר ויענקלה בא אל

נוסף .והדברים נפלאים כיצד

הרמ"א להזמינו .שאלו הרמ"א מה

הרגישו הגדולים ענין של הכרת

זה ועל מה זה? אמר לו יענקלה כי

טובה בדיוק כמו שעבוד של

בבית הדין של מעלה טוענים על

החזרת חוב ממון.

בחסות רשת חנויות

גל פז
ר

צריך

פעם

יכול

מבקש

איזה

לבקש

מבחור

זאב יעקב )תקפ"ד(
הרה"ק רבי שמואל מוורקא -אפטא )תלמיד
ה"חוזה"( ב"ר נפתלי הירש )ת"ר(
יום חמישי י"ח מנ"א
הרה"ק רבי שלמה חנוך מראדומסק ב"ר יחזקאל
)תש"ב(
יום שישי י"ט מנ"א

הרה"ק רבי שמעון שלום קאליש מאמשינוב ב"ר
מנחם )תשי"ד(

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

הרה"ק בעל "מאור ושמש" זיע"א
העיד על הרה"ק רבי אברהם מרדכי
מפינטשוב זיע"א) ,יומא דהילולא
י"ז מנ"א( .כי בעמדו בתפלה אצל
ה"חוזה" הקדוש מלובלין זיע"א,
ראה כי בשעה שהזכיר את שם ה',
יצא מפיו לפיד אש ,וכיוון אז את
הכוונה שכיוון הכהן הגדול ביום
הכיפורים.

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

בס"ד
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פרשת ואתחנן ,שבת נחמו ,י"ג במנחם־אב תשע"ז

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

יכם )ד ,טו(
וְ נִ ְׁש ַמ ְר ֶּתם ְמאֹד ְלנַ ְפ ׁש ֵֹת ֶ
ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ַס ַּלנְ ֶטר ָח ָלה ּ ַפ ַ ם וְ א ׁ ְש ּ ַפז ְ ּבבֵ ית־ ְרפו ָּאה ְל ַה ְח ָל ָמהַּ ,ת ַחת ּ ִפ ּק ּוחוֹ
ׁ ֶשל ּ ְפרוֹ ֶפסוֹ ר נוֹ ָדעַ .ה ָּלה ִה ְת ַר ּ ׁ ֵשם ֵמ ֲא ִצילוּתוֹ  ,וּבְ יִ חוּד ֵמ ַה ְק ּ ָפ ָדתוֹ ַ ל ְּכ ָל ֵלי
ַה ְ ּב ִריאוּת ִמדִּ ין 'וְ נִ ׁ ְש ַמ ְר ֶּתם' ,וְ ָא ַמר ְ ּב ִה ׁ ְש ָּתאוּתְּ " :כ ֶא ֶלף חוֹ ִלים נִ ְמ ָצ ִאים ַּת ַחת
ַה ׁ ְש ָּג ָח ִתי ,וְ ַאף ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵאינוֹ נִ ׁ ְש ָמע ְלהוֹ ָראוֹ ַתי ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ָה ְרפו ָּאהֶ ,א ָּלא
יפ ִקיןֶ ׁ ,ש ְּמ ַמ ֵּלא
ִמ ְת ַר ּ ׁ ְש ִלים ּו ִמ ְת ַח ְּמ ִקים ֵמ ֶהםַ .א ְך ֶא ָחד נִ ְמ ָצא ָּכאן ּו ׁ ְשמוֹ ִל ּ ְ
ַא ַחר ָּכל ַאזְ ָהרוֹ ַתי ְ ּב ִד ּיוּק נִ ְמ ָרץ ְ ּב ִלי ְל ַה ְח ִסיר ְמא ּו ָמה" .וְ ָכ ְך ְמס ּ ָפר ַ ל ֶה ָ'ח ֵפץ
ַח ִ ּיים'ֶ ׁ ,ש ִ ּב ְצ ִעירוּתוֹ ָח ָלה ֵמרֹב ַה ְת ָמ ָדה ַ ,ד ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַלץ ְל ַה ְפ ִסיק ֶאת ִל ּמ ּודוֹ ָּכ ִליל
ימהְ ,ל ִפי ּ ְפקדַּ ת ָהרוֹ ְפ ִאיםֵ .מ ָאז ָהיָ ה ַמזְ ִּכיר ָּת ִמיד ֶאת ַה ּ ׁ ָשנָ ה
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנָ ה ְּת ִמ ָ
יא ּה ְּכדגְ ָמה ַ ל ֲח ׁ ִשיב ּות
ַה ּזוֹ ֶ ׁ ,ש ִה ְת ַ ּב ֵּטל ְ ּב ַמ ֲה ָל ָכ ּה ִמ ִּל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ,וֶ ֱהבִ ָ
ּ
ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִריאוּתִ " .מיה ּו ַמ ְת ִמיד"? ִה ִּסיק ִמ ָּכ ְך ֶה ָ'ח ֵפץ ַח ִיים'ִ " ,מי ׁ ֶשאוֹ ֵכל
ילה ,יָ ׁ ֵשן ִ ּבזְ ַמן ׁ ֵשנָ ה ,לוֹ ֵמד ַ ּב ִּל ּמוּד ,וּפוֹ נֶ ה ִל ְמנו ָּחה ְ ּב ֵ ת ַה ּצ ֶֹר ְך".
ִ ּבזְ ַמן ֲא ִכ ָ
ְׁש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל ה' ֱאל ֹ ֵקינ ּו ה' ֶא ָחד )ו ,ד(
נוֹ ֵהג ָהיָ ה ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפרֶ ׁ ,ש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה לוֹ ֵמד ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו ֶאת ּ ָפ ָר ׁ ַשת בּ ֹא
ו ָּפ ָר ׁ ַשת וָ ֶא ְת ַח ַּנןּ ָ ,ב ֶהן מזְ ֶּכ ֶרת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ַמעָ ,היָ ה ִמ ְת ַ ֵּטר ִ ּב ְת ִפ ִּליןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּבלֹא ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,שהוּא ְּכ ֵמ ִעיד ֵ ד ּות ׁ ֶש ֶקר ְ ּב ַ ְצמוֹ .
יִ ְהיֶ ה ְּכקוֹ ֵרא ְק ִר ַ
יְ הו ִּדי ָח ְפ ׁ ִשי ׁ ֶש ִה ְת ַר ֵחק ִמ ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹתָּ ,ת ַמ ּה ּ ַפ ַ ם ִ ּב ְפנֵ י ַה ִחדּ ּו ׁ ֵשי ָה ִרי"מ:
יאת ׁ ְש ַמע נֶ ֱא ַמר'ִ ,ה ּ ׁ ָש ְמר ּו ָל ֶכם ּ ֶפן־יִ ְפ ֶּתה ְלבַ ְב ֶכם ,וְ ָ ַצר
" ֲה ֵרי ִ ּב ְק ִר ַ
ם־כןַ ,מדּ ּו ַ ַצדִּ ִ
יקים יוֹ ׁ ְש ִבים ְ ּב ַצ ַ ר ,וַ ֲאנִ י ׁ ֶש ָח ְפ ׁ ִשי ֲאנִ י ,נֶ ֱהנֶ ה
ֶא ַ
ת־ה ּ ׁ ָש ַמיִ ם' ,וְ ִא ֵּ
ְ
ְ
ִמ ָּכל־ט ּוב ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם"? ָא ַמר לוֹ ָה ַר ִ ּביִ " :מ ָּכך ׁ ֶש ַא ָּתה ׁשוֹ ֵאל ִמ ּק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע,
יאת ׁ ְש ַמע ְל ָפחוֹ ת ּ ַפ ַ ם ַא ַחת ְ ּב ַח ֶ ּי ָ
יך" ,ו ְּכ ׁ ֶש ַה ָּלה
את ְק ִר ַ
ָל ֵמד ֲאנִ י ׁ ֶש ְ ּבוַ דַּ אי ָק ָר ָ
ֵה ׁ ִשיב ְ ּב ִח ּיוּבָ ,א ַמר לוֹ ָה ַר ִ ּביִ " :אם ָּכ ְךּ ְ ,ב ַ ד ֲא ִמ ָירה ַא ַחת ׁ ֶשל ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע,
ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ָך הוּא ְמ ַ ט ִמדַּ י ,ו ַּמ ִּגי ַ ְל ָך שָׂ ָכר ָּכפ ּול ו ְּמכ ּ ָפל ַ ל־ ָּכ ְך"...
וְ ָהי ּו ְלט ָֹטפֹת ֵ ּבין ֵ#ינֶ ָ
יך )ו ,ח(
יש ֶאבְ יוֹ ןּ ,ו ִב ָּכה ְל ָפנָ יו
ֶאל ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם יְ הוֹ ׁש ַ ֶה ּ ׁ ִשיל ִמ ְּס ְקוִ ָיראִ ,ה ִּגי ַ ּ ַפ ַ ם ִא ׁ
ֶאת ֲ נִ ּיוּתוֹ ַה ְּגדוֹ ָלה ַ ,ד ׁ ֶש ֵאין יָ דוֹ ַמ ּ ֶשׂ גֶ ת ֲא ִפ ּל ּו ִל ְר ּ ֹכשְּ 2ת ִפ ִּלין ְּכ ׁ ֵשרוֹ ת ַ ּב ֲ בוּר
ְ ּבנוֹ ׁ ֶש ִה ִּגי ַ ְל ִמ ְצוֹת .עוֹ ָדם ְמ ַד ְ ּב ִרים ,וְ ַ ל־ ּ ְפנֵ ֶ
יהם ָ בַ ר יְ הו ִּדי ֲחשׂ ו ְּך ָ ּבנִ ים,
וְ ָה ַר ִ ּבי ִהצִּ י ַ לוֹ ִל ְר ּ ֹכשֶ 2את ַה ְּת ִפ ִּליןּ ,ו ִבשְׂ ַכר ַה ִּמ ְצוָ ה יִ זְ ֶּכה ְלבֵ ן זָ ָכרַ .ה ָּלה ִמ ֵּלא
ַּכ ּמוּבָ ן ִמ ָ ּיד ֶאת ַה ַ ּב ָּק ׁ ָשה ,וְ ִל ְתקו ַּפת ַה ּ ׁ ָשנָ ה נוֹ ׁ ַשעָ .היָ ה ַהדָּ בָ ר ְל ֶפ ֶלא ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר
ִה ִּגי ַ ַה ְּמא ָֹרע ְל ָאזְ נָ יו ׁ ֶשל ָאבִ יו ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ִמ ְּס ְקוִ ָיראָ ׁ ,ש ַאל ֶאת־ ְ ּבנוֹ ְל ֵפ ׁ ֶשר
ָה ִענְ יָ ן ,וְ נַ ֲ נָ ה" :וַ ֲה ֵרי ִמ ְק ָרא ָמ ֵלא דִּ ֵ ּבר ַה ָּכתוּבֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר 'וְ ָהי ּו ְלט ָֹטפֹת ֵ ּבין
ֵ ינֶ י ָך'ַ ,אל ִּת ְּק ֵרי ֵ ּביןֶ ,א ָּלא ֵ ּבןִ ,אם ְּתזַ ֶּכה יְ הו ִּדים ְ ּבטוֹ ָטפוֹ ת ָאז וְ ָהי ּו ְלבֵ ן"...

ל ֹא־ ִת ְכרֹת ָל ֶהם ְ ּב ִרית וְ לֹא ְת ָח ֵּנם )ז ,ב(
'שׂ ר ׁ ָשלוֹ ם' ִמ ֶ ּב ְלז ִה ְתגּ וֹ ֵרר ַסנְ דְּ ָלר נָ ְכ ִרי ,וְ ֵא ָליו ָהיָ ה ׁשוֹ ֵל ַח ֶאת
ִ ּב ׁ ְש ֵכנ ּות ַה ּ ַ
ִמנְ ָ ָליו ְל ִת ּקוּן ָ .בְ ר ּו יָ ִמים ,וּבַ ָּמקוֹ ם ִה ׁ ְש ַּת ֵּקע ַסנְ דְּ ָלר יְ הו ִּדי .שָׂ ַמח ָה ַר ִ ּבי
וְ ֵה ֵחל ְל ׁ ַש ֵּגר ֵא ָליו ֶאת ַה ִּמנְ ָ ִליםִ .ל ְפ ִל ַ
יאת ְמק ָֹרבָ יו " ּו ְלשִׂ ְמ ָחה ַמה־ ּזֹה עֹשָׂ ה"?
ִה ְס ִ ּבירֵ " :מ ָאז ו ִּמ ָּת ִמידַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָמ ַס ְר ִּתי ִמנְ ָ ִלים ָלא ָּמן ַה ָּנ ְכ ִרי ,נְ ָק ַפנִ י ִל ִ ּבי,
ׁ ֶש ֲה ֵרי נִ ְצ ַט ִּוינ ּו ַ ל ִא ּסוּר 'לֹא ְת ָח ֵּנם' ,וְ ִאם ּתוֹ ֵב ַ הוּא ְמ ִחיר ָּגבוֹ ַּה ִמדַּ יֲ ,ה ֵרינִ י
יפי ַ ל־שְׂ ָכרוֹ  .וְ ַ ְכ ׁ ָשו ׁ ֶש ִא ָּנה ַה ָּק ָ ּב"ה ַסנְ דְּ ָלר יְ הו ִּדי
עוֹ בֵ ר ַ ל ָלאו זֶ ה ְ ּבהוֹ ִס ִ
ְל ִע ִירי ,ו ְּלגַ ָ ּביו לֹא יִ ְהיֶ ה ָּכל ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶשל ַּת ׁ ְשלוּם ָּגבוֹ ַּה ִמ ּ ְשׂ ָכרוֹ  ,לֹא ֶאשְׂ ַמח"?!

זמני השבת  -ירושלים
הדלה"נ  6.58צאת השבת  8.12רבנו תם 8.50

ֶא ְפ ָׁשר ֲַ #דיִ ן ִל ְׁשל ַֹח ְּתמוּנוֹ ת
יש' ד'!
ׁ,ש ְל ַחן ַה ּ ַׁש ָ ּבתְ ,ל ַׁ
'ש ָ ּבת ִט ׁ
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

ַ ּבצַּ ר ְל ָך )ד ,ל( ּ ֶ -ב ֶצ"ר נוֹ ָט ִריקוֹ ן ַרנְ נ ּו ַצדִּ ִ
יקים
ימת ׁ ֶש ַא ָּתה ׁ ָשר ּוי ְ ּב ָצ ָרה
ַ ּבה'ְ ,ל ַל ֶּמ ְד ָך ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֵא ַ
ילהָ ,ה ֵ ָצה ְל ָכ ְך ִהיא ְל ַר ֵּנן ַלה') .אמרי חיים(
ָח ִל ָ
ָ
וַ יּוֹ ִצ ֲאך ְ ּב ָפנָ יו ְ ּבכֹחוֹ ַה ָ ּגדֹל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם )ד ,לז( ּ ִ -ב ְפנֵ י
יאם? ִ ּב ְפנֵ י יַ ֲ#קֹב ָאבִ ינ ּוֶ ׁ ,שהוּא יָ ַרד
ִמי הוֹ ִצ ָ
ְל ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַה ָּק ָ ּב"ה ֱה ִביאוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶאה ְ ּב ֵ ינָ יו ֶאת
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ַ ד־יַ ֲ בֹר
ְּגא ַּלת יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ נִ ְר ַמז ְ ּב ָר ׁ ֵ
ימ ְט ִר ָ ּיה יַ ֲ#קוֹ ב) .דברי עמוס(
ית ,וְ ֵהם ְ ּבגִ ַ
ַ#ם־ז ּו ָקנִ ָ
וְ יָ ַד ְע ָּת ַהיּוֹ ם וַ ֲה ֵׁשב ָֹת ֶאל־ ְל ָב ֶב ָך )ד ,לט( ַ -היּוֹ ם
ימ ְט ִר ָ ּיה ס"אְ ,ל ַר ֵּמז ְלס"א יְ ֵמי ְּת ׁשוּבָ ה
ְ ּבגִ ַ
ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ַ ל ָה ָא ָדם ְל ַה ִּגי ַ ֶאל וַ ֲה ֵׁשב ָֹת ֶאל־ ְל ָב ֶב ָך.
וְ ֵהם מ' יָ ִמים ִמ ּט" ּו ְ ּב ָאב וְ ַ ד כ"ה ֶ ּב ֱאלוּל יוֹ ם
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה
ְ ּב ִר ַ
יאת ָהעוֹ ָלם ,וְ עוֹ ד כ"א יוֹ ם ֵמר ׁ
וְ ַ ד ַא ַחר הוֹ ׁ ַש ְענָ א ַר ָ ּבה ,ו ָּב ֶהם ֲח ֵמ ֶׁשת ַה ָ ּי ִמים
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה) .לחם עֹני(
ׁ ֶש ִּמ ּיוֹ ם כ"ה ֶ ּב ֱאלוּל וְ ַ ד ר ׁ
ש ָ ֵרי ַה ִּמ ְק ָלט
ֶאת־ ֶ ּב ֶצר ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר )ד ,מג( ּ ִ -ב ׁ ְש ֹל 2
נִ ְר ֶמזֶ ת ַה ְּת ׁשו ָּבה ׁ ֶש ַ ל ָה ָא ָדם ָל ׁשוּבְּ ,כרוֹ ֵצ ַח
ַהבּ וֹ ֵר ַח ְל ֵָ #רי ִמ ְק ָלט ,וְ ַאף ַהחוֹ ֵטא דּ וֹ ֶמה ְלרוֹ ֵצ ַח
ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִחית נִ ׁ ְש ָמתוֹ ַ ּב ֵח ְטאּ ֶ .ב ֶצר ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר  -יְ ַמ ֵ ט
וְ יִ ָ ּב ֵצר ִמדִּ בּ וּרּ ֶ ,ב ֶצ"ר נוֹ ָט ִריקוֹ ן ֵ ּבינוֹ נִ ים ַצדִּ ִ
יקים
ְר ׁ ָש ִעיםֶ ׁ ,שכּ ָּלם זְ קו ִּקים ָלזֶ הִּ ,כי ָא ָדם ֵאין ַצדִּ יק
ָ ּב ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר יַ ֲ שֶׂ ה־ ּטוֹ ב וְ לֹא יֶ ֱח ָטאּ ְ .ב ֶא ֶרץ
ישֹ"ר נוֹ ָט ִריקוֹ ן יְ ֵהא
ישֹר ְ -מ ַר ֵּמז ַל ֲ#נָ וָ הִ ,מ ׁ
ַה ִּמ ׁ
ְׁש ֵמ ּה ַר ָ ּבא ְמבָ ַר ְךֶ ׁ ,שדִּ בּ וּרוֹ יִ ְהיֶ ה ַרק ְ ּב ִדבְ ֵרי
ּתוֹ ָרה ּו ְת ִפ ָּלהָ .ראמֹת  -אוֹ ִת ּיוֹ ת ְר ֵאה ָמוֶ ת,
יתה וְ יָ ׁשוּב יוֹ ם ֶא ָחד ִל ְפנֵ י
ׁ ֶש ַ ּיזְ ִּכיר לוֹ יוֹ ם ַה ִּמ ָ
יתתוֹ  ,וְ נִ ְמ ָצא עוֹ שֶׂ ה ְּת ׁשו ָּבה ָּכל־יָ ָמיו .גּ וֹ ָלן -
ִמ ָ
ְל ׁשוֹ ן ָ ּגלוּת ׁ ֶשהוּא ֶא ָחד ִמ ְּתנָ ֵאי ַה ְּת ׁשוּ ָבה ,וְ ֵכן
גּ וֹ ָל"ן נוֹ ָט ִריקוֹ ן וְ שָׂ א נֵ ס ְל ַק ֵ ּבץ ָ ּגל ּיוֹ ֵתינ ּו,
ׁ ֶש ִ ּבזְ כוּת ַה ְּת ׁשו ָּבה נִ זְ ֶּכה ַל ְ ּג ,א ָּלה) .תפוחי חיים(
ַּכ ֵ ּבד ֶאת־ ָא ִב ָ
יך )ה ,טז( ַּ -כ ֵ ּב"ד נוֹ ָט ִריקוֹ ן ְ ּב ָרא
ַּכ ְר ֵ ּה דַּ ֲאבו ּּהִּ ,כי ְּכ ִפי ׁ ֶש ָה ָא ָדם ְמ ַכ ֵ ּבד ֶאת־ ָא ִביו
ׁ ֶש ּלוֹ ָּ ,כ ְך יְ ַכ ְ ּבד ּו אוֹ תוֹ ָ ּבנָ יו ׁ ֶש ּלוֹ ) .ויקח משה(
ְׁש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל )ו ,ד( ְׁ -ש ַמ"ע נוֹ ָט ִריקוֹ ן שְׂ א ּו ָמרוֹ ם
ימ ַתי קוֹ ְר ִאים
יכםַׁ ,שדַּ י ֶמ ֶל ְך עוֹ ָלם .וְ ֵא ָ
ֵ#ינֵ ֶ
אוֹ ָת ּה? ַׁש ֲח ִרית ִמנְ ָחה ְַ #ר ִבית .וְ ָכל ָהעוֹ שֶׂ ה ֵּכ ן
ְמ ַק ֵ ּבל ָ ָליו עֹל ַמ ְלכ ּות ָׁש ַמיִ ם) .אוצר חיים(
וְ ִׁש ַּננְ ָּתם ְל ָבנֶ ָ
יך וְ ִד ַ ּב ְר ָּת ָ ּבם )ו ,ז( ַ -ה ֵּתבוֹ ת ֵהן
ימ ְט ִר ָ ּיה ַּת ְלמוּד ַ ּב ְב ִלי וִ ירוּ ַׁש ְל ִמי וַ ֲה ָל ָכה
ְ ּבגִ ַ
וְ ַא ָ ּגדוֹ תִ ,ע ַּקר ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַ ל־ ּ ֶפה) .איל וצבי(

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

שה ׁ ָשלֹשִ #ָ 1רים
מֶ1
ָאז יַ ְב ִ ּדיל ֹ

ְמאוֹ רוֹ ת

ַר ִּבי ָמ ְרדְּ ַכי ַ ּב ֶ ּנט ִמ ִ ּנ ָ
יק ְל ְשׂ בּ ּו ְרג

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא י"ג ִ ּב ְמנַ ֵחם־ ָאב תקפ"ט

ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי דּ וֹ רוֹ ֲ ,אבַ "ד נִ י ָק ְל ְׂשבּ ו ְּרג וְ ַר ָ ּב ּה ַה ּכוֹ ֵלל ׁ ֶשל
מוֹ ַרבְ יָ הֶ .צ ֱא ָצא ְל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזי נֶ ְכ ֵדי ַה ֲ'ח ַכם
יכת ֲח ָכ ִמים' ,וְ נִ ְק ָרא
ְצבִ י' ,וּ ִמצַּ ד ִא ּמוֹ ִמ ֶ ּגזַ ע ַה ְּ'ס ִמ ַ
ְּב ׁ ֵשם ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ַּב ֶ ּנט ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּג ַדל ֵא ֶצל ָסבָ תוֹ
ִמ ַּי ְלד ּותוֹ ָ .ל ַמד ִמ ּ ִפי ְ ּגדוֹ ֵלי דוֹ רוֹ  ,וּ ְבבַ ֲחר ּותוֹ נָ ַסע
ִל ְפ ַרג ְו ָהיָ ה ַּת ְל ִמידוֹ ׁ ֶשל ַה'נּ וֹ ָדע ִּביהוּ ָדה'ְ .ל ַא ַח ר
וּאיו ָל ַמד ִמ ּ ִפי ַר ִ ּבי ׁ ְש ֶמ ְל ָקא ִמ ִ ּנ ָ
יק ְלשְׂ בּ ו ְּרג ,
נִ ּשׂ ָ
ְו ִה ְת ַמ ָּנה ׁ ָשם ְל ַד ָּיןִּ .כ ֵהן ְ ּב ַר ָ ּבנוּ ת ְק ִה ּלוֹ ת ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל,
וּ בִ ְפ ִט ַירת ַרבּ וֹ ִה ְת ַמ ָּנה ַ ל ְמקוֹ מוֹ ְל ֶמ ׁ ֶש ְך ַא ְר ָּב ִעים
ישיבָ תוֹ ָ ּב ּה ָל ְמד ּו ְּכ ַא ְר ַ ּבע
ׁ ָשנָ הְ ,ו ִה ְר ִּביץ ּתוֹ ָרה ִ ּב ׁ ִ
ֵמאוֹ ת ַּת ְל ִמ ִידים .נִ ְפ ַטר ְּב ַק ֶר ְל ְס ַּבד וְ נִ ְק ַ ּבר ַ ל ְּתנַ אי,
ּו ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָה ֳ ַבר ְלנִ ָ
יק ְל ְׂשבּ וּ ְרג ְּבהוֹ ָר ַאת ַה ֲח ַת"ם
סוֹ ֵפרְ .ל ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ נִ ְמ ְצא ּו שַׂ ִּקים אוֹ ָתם ָהיָ ה
ָרגִ יל ִל ְלבּ ֹשַּ 2ת ַחת ַמ ְלבּ ו ׁ ָּשיו ְל ִסגּ וּףְ ,ו ֵהם נִ ְמ ְּכרוּ
ִּב ְמ ִחיר ָ ּגבוֹ ַּה ְל ֵא ּל ּו ׁ ֶש ָר ְכ ׁש ּו אוֹ ָתם ִּכ ְסג ָ ּלה וּבִ ְק ׁשוּ
ְל ִה ָּקבֵ ר ָּב ֶהם ְּב ַה ִ ּגי ַ זְ ַמ ָ ּנםִ .מ ּ ְמ ִכ ַירת ַה ּ ַשׂ ִּקים נֶ ֱא ַסף
הוֹ ן ַרב ׁ ֶש ִה ְס ּ ִפיק ְל ַפ ְרנָ ַסת נְ ָכ ָדיו ַהיְ תוֹ ִמים
יהםַ ּ .פ ַ ם נִ ְכנַ ס ְל ָ ׁ ִשיר ֶא ָחד ,וּבִ ֵּק ׁש
ּו ְלנִ ּ ׂשוּ ֵא ֶ
ְל ַה ְת ִרימוֹ ְל ָצ ְר ֵכי ְצ ָד ָקה .אוֹ תוֹ ָ ׁ ִשיר ָהיָ ה ַק ְמ ָצן
מ ְפ ָלג ,וְ ִרנְ נוּ ַא ֲח ָריו ׁ ֶש ַּב ֵּס ֶתר הוּ א עוֹ בֵ ר
ִּב ׁ ְש ַאט־נֶ ֶפ ׁש ַ ל ִמ ְצ ֹות ַה ּתוֹ ָרה וְ הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ַּת ֲא ֹות
ִלבּ וֹ ִ .ה ְת ַח ֵּמק ֶה ָ ׁ ִשיר ִמ ַּב ָּק ׁ ָשתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ,וְ לֹא נָ ַתן
ְליָ דוֹ ֲא ִפ ּל ּו ּ ְפרוּ ָטה ַא ַחת" .נוֹ ֵהג ֲאנִ י ָל ֵתת ְצ ָד ָקה
ְּב ִצנְ ָ הִ ,מ ּ ׁשוּם ַמ ַּתן ַּב ֵּס ֶתרְּ ,ב ִלי ׁ ֶש ֵּי ְדע ּו ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת
ׁ ֶש ֲאנִ י נוֹ ֵתן וְ לֹא יַ ְח ְלק ּו ִלי ָּכבוֹ ד ְּב ִח ָּנם"ָ ,א ַמ ר
ְּב ִה ְצ ַטדְּ ק ּות ְמ ּ ָ ׂשה ,וְ נַ ֲ נָ ה" :מוּזָ ר ַהדָּ ָבר ְמאֹד,
ָה ֲ בֵ רוֹ ת ׁ ֶש ַא ָּתה עוֹ בֵ ר ַּב ֵּס ֶתרּ ְ ,גל ּיוֹ ת וִ ידוּ עוֹ ת ְל ָכל
ְ ּבנֵ י ָה ִעירְ .ו ִא ּל ּו ַהצְּ ָד ָקה ׁ ֶש ַא ָּתה נוֹ ֵתן ַּב ֵּס ֶתר ,
יש יוֹ ְד ָ ּה"...
נִ ְס ֶּת ֶרת ִהיא ֵמ ֵ ין ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ְו ֵאין ִא ׁ

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ#ת

הוּדי' – הכישרון וכוח היוצר של העם היהודי,
ַ'הגֶּ נְ יוּס ַהיְּ ִ
היא עובדה ידועה .מבין  804זוכי 'פרס נובל' 176 ,מתוכם
הם יהודים ,דהיינו כ־ ,22%שהם פי  100מיחסם
באוכלוסייה ,כ־ 14.5מיליון כ"י מתוך כ־ 7.5מיליארד
באנושות כולה .רובם זכו בפרסים על תגליות ריאליות
ומדעיות ,ולא על שלום מדומה 30% .מזוכי הפרסים על
מחקרים ותגליות בעולם הרפואה הם יהודים ,וכן 51%
מזוכי פרס פוליצר לספרות ,ו־ 55%מאלופי השחמט
בעולם כיום הם יהודים .התופעה בלטה גם בעבר,
ולדוגמה במחקר שנערך על התפתחות המדע עד לפני
כ־ 600שנה עולה ,כי קרוב ל־ 20%מחכמי המדע בעולם
היו יהודים ,למרות שחלקם באוכלוסייה היה אחוז אחד.
בספרד היו למעלה מ־ 40%מדענים יהודים ,וחלקם
היחסי במדינה היה פחות מ־ .3%ממחקרים שנערכו
עולה ,כי ממוצע האי־קיו אצל יהודים גבוה מאוכלוסיות
אחרות ,ובעלי כשרון מצויים אצלם פי  6מאחרים.
החוקרים תולים את הסיבה בכך שעם ישראל הצטיין
תמיד בשקידה על לימודי התורה מילדות ,העברת
המסורת מדור לדור ,היותו העם היחיד שבכל התקופות
ידעו כל בניו קרוא וכתוב ,לעומת עמים אחרים שרובם
היו אנאלפביתים ,ודווקא הרדיפות שעבר עמנו
וההסתגרות בקהילות ,תרמו לחיזוק הידע והחכמה ,אך
לצד זאת גם להגברת שנאת עשו ליעקב .אנו לא זקוקים
למחקרים אלו ולמסקנותיהם ,וכבר התנבא עלינו משה
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם וַ ֲע ִשׂ ֶיתם ,כִּ י ִהוא ָחכְ ַמ ְתכֶ ם וּבִ ינַ ְתכֶ ם לְ ֵעינֵ י
רבנוְ " :
ָה ַע ִמּיםֲ ,א ֶשׁר יִ ְשׁ ְמעוּן ֵאת כָּ ל־ ַה ֻח ִקּים ָה ֵאלֶּ ה ,וְ ָא ְמרוּ ַרק
ַעם־ ָחכָ ם וְ נָ בוֹן ַהגּוֹי ַהגָּ דוֹל ַהזֶּ ה" .מן העניין להזכיר את
התבטאותו של המלומד היהודי הנודע אלברט
איינשטיין ,שהיה יהודי מאמין ,במכתבו למערכת
ה'טיימס'" :כעת ,לאחר שהוכחה אמיתות תורת היחסיות
שלי ,תטען גרמניה שאני מלומד גרמניה ,וצרפת שהנני
אזרח העולם .אילו נתבדתה תורתי ,היתה צרפת טוענת
שאני גרמני ,וגרמניה היתה אומרת שאני יהודי שוֵ יצרי"...

אשוֹ ן ַר ִ ּבי ׁ ְשמ ּו ֵאל ִ ּבנְ יָ ִמין ,
ֶ ּבן ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ּו ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ָשנָ ה ָהיָ ה ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפרּ ְ ,ב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶשנּוֹ ַלד לוֹ ְ ּבנוֹ ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ הִ ,ע ָּמ ּה ַחי ֲ שָׂ רוֹ ת ַ ּב ּ ׁ ָשנִ ים ,נִ ְפ ְט ָרה ָ ָליו ְ ּב ִלי ָ ּבנִ ים,
"כ ַתב סוֹ ֵפר"ָ .היָ ה זֶ ה ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִא ׁ ְש ּתוֹ ָה ִר ׁ
ַה ְּ
יבא ֵאיְ ֶּגר ,ו ִּמ ֶּמ ָּנה נוֹ ְלד ּו יְ ָל ָדיוַ ,א ְר ָ ּב ָ ה ָ ּבנִ ים
וְ ֵה ִקים ֶאת־ ֵ ּביתוֹ ַ ּב ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה ִעם ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ְּגאוֹ ן יִ שְׂ ָר ֵאל ַר ִ ּבי ֲ ִק ָ
וְ ׁ ֶשבַ ע ָ ּבנוֹ תִ .מ ַ ּי ְלד ּותוֹ ִה ְת ַ ּב ֵּלט ַה ֵ ּבן ְ ּב ִכ ׁ ְשרוֹ נוֹ ָתיו ַה ְמי ָח ִדים ,וְ ָאבִ יו ִה ְר ָ ּבה ָ ָליו ְּת ִפ ּלוֹ ת וְ ַת ֲחנוּנִ ים
ְל ַה ְצ ָל ָחתוֹ ַ ּב ּתוֹ ָרהְ .ליָ ִמיםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַאיְ זֶ נְ ׁ ְש ַט ֶּטר ִה ְת ָא ֵר ַח ְ ּבבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר ,וְ ִה ׁ ְש ָּת ָאה
ַ ל ְ ּב ִקיאוּתוֹ ׁ ֶשל ַה ֵ ּבן ׁ ֶש ָהיָ ה ָאז ּ ָפחוֹ ת ִמ ֶ ּבן ֶ שְׂ ִריםָ ,א ַמר לוֹ ָה ָאב" :יַ ֲא ִמין ִלי ְּכבוֹ דוֹ ַּ ,כ ָּמה ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל
שתְּ ,כ ִפי
אתיו ַ ּב ּ ׁ ֵשם ְמ ִפי ֹב ֶ 2
דְּ ָמעוֹ ת ׁ ָש ַפ ְכ ִּתי ַּכ ַּמיִ ם ְל ַמ ַ ן ּתוֹ ַרת ְ ּבנִ יּ .ו ְת ִה ָּלה ַלה'ֶ ׁ ,ש ַּכ ָּמה ּ ְפ ָ ִמים ְק ָר ִ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ִ ּבבְ ָרכוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַב ֵ ּי ׁש ֶאת דָּ וִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ַ ּב ֲה ָל ָכה ,וְ ָכ ְך ֵא ַרע ִלי ִעם ְ ּבנִ י ׁ ֶש ִּנ ְּצ ַחנִ י ִ ּב ְדבָ ָריו"...
ַה ֵ ּבן ַה ָּק ָטן ָה ַל ְך וְ גָ ַדל ְלשִׂ ְמ ַחת הוֹ ָריו ,א ּו ָלם ְ ּב ַה ִּגיעוֹ ְלגִ יל ׁ ֵש ׁש ֵא ַרע ָאסוֹ ן ָּכבֵ דּ ָ .ב ִעיר שָׂ ְר ָרה ָאז
ילה ְל ִמ ׁ ְש ָּכב ֶאת ָּכל ְ ּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶשל ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר ,או ָּלם ְ ּב ִע ָּקר ּ ָפגְ ָ ה ַה ַּמ ֲח ָלה
ַמ ֵּג ָפה ָק ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ִה ּ ִפ ָ
ַ ּב ֶ ּי ֶלד ַה ָּק ָטן .הוּא ָה ַל ְך וְ נֶ ֱח ַל ׁש ,וְ ָהרוֹ ְפ ִאים ׁ ֶשהזְ ֲ ק ּו ְל ִמ ָּטתוֹ ָא ְמר ּו נוֹ ָא ׁשִ .ל ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַה ֶ ּי ֶלד ׁ ְשמו ֵּאל
ִ ּבנְ יָ ִמין ,נוֹ ַסף ַּגם ַה ּ ׁ ֵשם ַאבְ ָר ָהם ִּכ ְסג ָּלה ,וּבְ נֵ י ָה ִעיר ׁ ֶש ָא ֲהב ּו ֶאת ַר ָ ּבם ַה ַּנ ֲ ָרץ ַא ֲהבָ ה ְ ּב ִלי ְמ ָצ ִריםָ ,ק ְרעוּ
ׁ ַש ֲ ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם ְל ַה ְח ָל ַמת ְ ּבנוֹ ָה ָאהוּבֶ .א ָּלא ׁ ֶש ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ִּכי ַה ּ ׁ ְש ָ ִרים נְ עו ִּלים וְ ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת ׁ ָשבוֹ ת ֵר ָ
יקם.
ַה ַּמצָּ ב ָה ַל ְך וְ ֶה ְח ִמיר ַ ,ד ׁ ֶש ָהרוֹ ְפ ִאים נִ ְ ּבא ּו ׁ ְשחֹרוֹ ת וְ ִה ִּסיק ּו ִּכי ֵא ּל ּו ׁ ְשעוֹ ָתיו ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ַה ֶ ּי ֶלד
ישא ׁ ֶשל ָה ִעיר ּ ְפ ֶרשְׂ בּ וֹ ְרג ,וְ ַה ָּלל ּו ִה ְת ַּג ְ ּבר ּו ַ ל ַצ ֲ ָרם ַה ָּכבֵ ד,
ַה ָּק ָטןֶ .אל ַה ָּמקוֹ ם הזְ ֲ ק ּו ַאנְ ׁ ֵשי ַה ֶח ְב ָרה ַקדִּ ׁ ָ
יהם ָה ְרגִ ילוֹ תִ .ל ְמ ַר ֲא ׁשוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ֶ ּי ֶלד ה ְד ְלק ּו נֵ רוֹ ת ֲא ָח ִדים ,וְ ַה ֲחבֵ ִרים ֵה ֵח ּל ּו ַ ּב ֲא ִמ ַירת
וְ ֵה ֵח ּל ּו ַ ּב ֲה ָכנוֹ ֵת ֶ
יהם ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ַה ַ ּביִ ת.
יהם ּו ְב ִכ ּיוֹ ֵת ֶ
ְּת ִפ ּלוֹ ת ו ְּת ִח ּנוֹ ת ַּכ ָּנהוּג ְ ּב ֵ ת ֲ ִל ַ ּית ַה ְּנ ׁ ָש ָמהְּ ,כ ׁ ֶש ּקוֹ ָלם נִ בְ ָלע ְ ּב ַאנְ חוֹ ֵת ֶ
ָּכל אוֹ תוֹ זְ ַמןַ ָ ,מד ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר ִמן־ ַה ַּצדְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ׁ ָשק ּו ַ ְ ּבשַׂ ְר ַ ּ ָפיו ,וְ ַ ל־ ּ ָפנָ יו נְ ס ּו ָכה ֲ נָ נָ ה ׁ ֶשל
אבין ָקדוֹ ׁשֲ .ה ֵרי יָ ד ּו ַ ַלכּ ֹל ִּכי ֱאל ִֹקים ָקדוֹ ׁש
ּתוּגָ ה ּו ְד ָאגָ ה .וְ ִה ֵּנה ּפוֹ נִ ים ָהרוֹ ְפ ִאים ֵא ָליו וְ אוֹ ְמ ִריםַ " :ר ִ ּ
יך וּבַ ָּק ׁשוֹ ֶת ָ
יךַ .א ְך ִאם ִ ּב ְת ִפ ּלוֹ ֶת ָ
ַא ָּתה וְ ָקרוֹ ב ַא ָּתה ֵלאל ֶֹק ָ
יש יְ ׁש ּו ָ ה ּו ָמזוֹ ר ְלבִ נְ ָך
יך ֵאין ַא ָּתה יָ כוֹ ל ְל ָה ִח ׁ
ֲאהו ְּב ָךֲ ,ה ֵרי ׁ ֶש ָא ְפ ָסה ֵמ ִא ָּתנ ּו ָּכל־ ִּת ְקוָה וְ ֵאין לוֹ ָּכל־מוֹ ָצא וְ תוֹ ֶח ֶלת"ַ .הדְּ בָ ִרים ַה ֶּנ ֱח ָר ִצים ְּכמוֹ ִה ְר ִעיד ּו
א ֶמר ו ְּדבָ ִרים ּ ָפנָ ה ֶאל יַ ְר ְּכ ֵתי ַה ֶח ֶדרָ ׁ ,שם ָ ַמד ֲארוֹ ן ְס ָפ ִרים ַ ִּתיק ,וּבוֹ נִ ְצ ְ ּברוּ
ֶאת ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר ,ו ְּללֹא ֹ
ְּכ ָת ָביו ַה ְמר ִ ּבים ַה ְמ ֵל ִאים ִחדּ ו ׁ ִּשים ִמ ַ ּזן ֶאל־זַ ן ְ ּב ָכל ִמ ְקצוֹ עוֹ ת ַה ּתוֹ ָרהֶ .ח ֶר ׁש־ ֶח ֶר ׁשַ ָ ,מד ָה ָאב ַה ָּגדוֹ ל
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שה ֶאת־ ּ ְפנֵ י ה' ֱאלֹ ָקיו ,וְ ׁ ָש ַפ ְך ָצקוּן ַל ַח ׁש ִל ְרפו ַּאת ְ ּבנוֹ ֲאהוּבוֹ ַ .ה ֵ ּבן ִמ ִּצדּ וֹ
ִ ּב ְת ִפ ָּלה וְ ַת ֲחנוּנִ ים ,וַ יְ ַחל ֹ
ָ ַקב ְ ּב ֵ ינָ יו ַא ַחר דְּ מוּתוֹ ַה ַּכ ִ ּב ָירה ׁ ֶשל ָאבִ יו ,וְ ַאף הוּא ִה ְת ַא ֵ ּזר ְ ּבכֹחוֹ ָתיו ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ְּכ ֵדי ְל ִה ְתדַּ ֵ ּבק
'ש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל' ַ ,ד ׁ ֶש ַה ָּמקוֹ ם ָהיָ ה
יעים ,ו ְּבקוֹ ל לֹא־לוֹ ֵ ,ה ֵחל ִלזְ עֹק ֶאת ַה ּ ָפסוּק ׁ ְ
ק ַ ְר ִק ִ
ִ ּב ְת ִפ ָּלתוֹ וְ ִלבְ ֹ
ּ
ְל ֶח ְרדַּ ת ֱאל ִֹקים .וְ ִה ֵּנה ֵא ַרע ַה ֵּנס ַה ְמי ָֹחלַ .אט־ ַאט ֵה ֵחל ַהצֶּ בַ ע ַל ֲחזֹר ֶאל ּ ָפנָ יו ַה ִח ְּורוֹ ת ׁ ֶשל ַה ֶי ֶלד,
יאהָ .הרוֹ ְפ ִאים ָ ְמד ּו ֲהמו ִּמים ֶאל
נְ ׁ ִשימוֹ ָתיו ֵה ֵח ּל ּו נַ ֲ שׂ וֹ ת ְס ִדירוֹ ת יוֹ ֵתר ,וְ הוּא ׁ ָש ַקע ְ ּב ׁ ֵשנָ ה ֲ מ ָּקה וּבְ ִר ָ
יהם רֹ ֶש2ם ַ ז ׁ ֶש ּלֹא נִ ׁ ְש ַּכח ֵמ ֶהם
יהם ,וְ ַה ְּמא ָֹרע הוֹ ִתיר ֲ ֵל ֶ
מוּל ַה ֵּנס ַה ַּכ ִ ּביר ׁ ֶש ִה ְת ַר ֵח ׁש מוּל ֵ ינֵ ֶ
ישא ִּכבּ ּו ַּכ ּמוּבָ ן ֶאת
יהםּ ִ .ב ְמ ִהירוּת ּ ָפנ ּו ְל ַט ּ ֵפל ַ ּב ֶ ּי ֶלד ׁ ֶש ִּג ָּלה ִס ָּמנֵ י ַח ִ ּייםַ ,אנְ ׁ ֵשי ַה ֶחבְ ָרה ַקדִּ ׁ ָ
ָּכל־ ַח ֵ ּי ֶ
יהם וְ יָ ְצא ּו ִּכ ְל ַּמת ׁ ֶש ָ ּבא ּוּ ,ובְ נֵ י ָה ִעיר ׁ ָש ְמע ּו ַ ּב ֲה ַק ָּלה ֶאת ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ַה ּטוֹ בָ הַ .חדֵּ י־אֹזֶ ן ִס ּ ְפר ּוִּ ,כי
נֵ רוֹ ֵת ֶ
מ ַ ֵּכ ַ
יצד ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר לוֹ ֵח ׁש ִ ּב ְד ֵבקוּת ְל ַא ַחר ִס ּיוּם ְּת ִפ ָּלתוֹ ַה ּיוֹ ֶק ֶדתָ ּ " :פ ַ ְל ִּתי ַ ּב ֲ בוּרוֹ
ִה ְצ ִליח ּו ִל ׁ ְש ֹ
ְלעוֹ ד יוֹ בֵ ל ׁ ָשנִ ים" ,וְ ָא ְמנָ ם ְל ַא ַחר ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ׁ ָשנָ הּ ְ ,בי"ט ְ ּב ֵט ֵבת ַּת ְר ַל"בּ  ,נִ ְפ ַטר ַה" ְּכ ַתב סוֹ ֵפר" ְל ֵבית עוֹ ָלמוֹ .
ָ בְ ר ּו יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּגי ַ ַה ַּנ ַ ר ְלגִ יל ִמ ְצ ֹות ,נֶ ֱ ַמד ְ ּב ַמ ְק ֵהלוֹ ת ָ ם ְלבָ ֵר ְך ֱאל ִֹקים ,וְ נָ שָׂ א
יהםַּ .כ ָּנהוּגֶ ,ה ֱ נִ יק ּו לוֹ ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים
יאה ֶאת ַה ְמס ִ ּבים ו ָּמ ְצ ָאה ֵחן ְ ּב ֵ ינֵ ֶ
דְּ ָר ׁ ָשה ְ ּבנוּיָ ה ְל ַת ְל ּ ִפ ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ִה ְפ ִל ָ
ְּת ׁש ּורוֹ ת ּו ַמ ָּתנוֹ ת ,או ָּלם ִמכּ ָּלן ָ ּב ְל ָטה ק ְפ ַסת־ ֶּכ ֶסף ָצ ָרה וַ ֲאר ָּכהֶ ׁ ,ש ּ ׁ ָש ְב ָתה ֶאת ֵ ינָ יו ׁ ֶשל־ ַה ַּנ ַ ר.
ְ ּב ַס ְק ָרנוּת ּ ָפ ַתח ֶאת ַה ּק ְפ ָסה ,וְ נִ ְד ַהם ִל ְראוֹ ת ִ ּב ְפנִ ים ַּכ ָּמה נֵ רוֹ ת ׁ ַש ֲ וָ הֶ ׁ ,ש ִּנ ָּכר ָהיָ ה ִּכי ְּכבָ ר נַ ֲ שֶׂ ה ָ ּב ֶהם
יש ׁ ֶש ֶה ֱ נִ יק לוֹ ֶאת
ׁ ִש ּמ ּו ׁש ָמה ִל ְפנֵ י ׁ ָשנִ יםְ ּ .פ ִל ָ
יאתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּנ ַ ר ָּג ְב ָרה ,וְ הוּא נֶ ְח ּ ַפז ְלבָ ֵרר ֵא ֶצל ָה ִא ׁ
ַה ְּת ׁשו ָּרה ְל ֵפ ׁ ֶשר ַהדָּ בָ ר" .נֵ רוֹ ת ֵא ּל ּו דָּ ְלק ּו ִל ְמ ַר ֲא ׁשוֹ ֶת ָ
יש,
יך ְ ּב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַכ ְב ָּת ַ ל ֶ ֶרשׂ ־דְּ וַ י"ִ ,ס ּ ֵפר לוֹ ָה ִא ׁ
ישא ִ ּב ְפ ֶרשְׂ בּ וֹ ְרגּ ִ " .בזְ כוּת ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת ַה ִּנ ְל ָהבוֹ ת ׁ ֶשל ָאבִ ָ
יך ַה ָּגדוֹ ל ,נֶ ְה ּ ַפ ְך
ׁ ֶש ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ַחבְ ֵרי ַה ֶחבְ ָרה ַקדִּ ׁ ָ
ַה' ֵּנר' ְל ָ'רן'ּ ְ ,ב ָרן־יַ ַחד כּ וֹ ְכבֵ י בֹ ֶקר ,נֵ ר ֱאל ִֹקים ֶט ֶרם יִ ְכ ֶ ּבה ,וְ ַא ָּתה ָ ִתיד ְל ָה ִאיר ֶאת ָהעוֹ ָלם ְּככוֹ ְכבֵ י בֹ ֶקר".
ְליָ ִמיםְ ָ ,מד ּו ַר ִ ּבים וְ ָת ְמה ּוַ ,מדּ ּו ַ ִה ְמ ִּתין ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר ְ ּב ֵ ת ח ִֹלי ְ ּבנוֹ  ַ ,ד ׁ ֶש ָא ְפ ָסה ָּכל־ ִּת ְקוָה ,וְ ַרק
ילתוֹ ְל ִמ ׁ ְש ָּכב? או ָּלם ְּת ׁשוּבָ ה ַ ל־ ָּכ ְך
ָאז נֶ ֱ ַמד ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֵמע ֶֹמק ִלבּ וֹ  ,ו ַּמדּ ּו ַ לֹא ָ שָׂ ה ֵּכן ִמ ָ ּיד ִעם נְ ִפ ָ
יאה ַ ל־ ַה ּ ָפסוּק
נִ ְמ ֵצאת ְ ּב ִחדּ ּו ׁ ָשיו ׁ ֶשל ַה ֶ ּי ֶלד ַ ְצמוֹ ּ ְ ,ב ִס ְפרוֹ " ְּכ ַתב סוֹ ֵפר" .הוּא ַמזְ ִּכיר ׁ ָשם ִמ ְד ַר ׁש ּ ְפ ִל ָ
מ ֶש2ה ַ ל־ ָּכ ְך,
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ש ָ ִרים" ֵּ " -כיוָ ן ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ַה ָּק ָ ּב"ה ַה ְפ ֵר ׁש ָ ֵרי ִמ ְק ָלטָּ ,ת ַמ ּה ֹ
" ָאז יַ בְ דִּ יל ֹ
שהִ ׁ ,שי ָרה ֲאנִ י ַח ָ ּיב לוֹ ַמר
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וְ ַה ָּק ָ ּב"ה ָא ַמר לוֹ ׁ ֶש ִאם יְ ֵהא ָא ָדם הוֹ ֵרג ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג יְ ֵהא בּ וֹ ֵר ַח ְל ׁ ָשםָ .א ַמר ֹ
מ ֶש2ה' ,וְ ֵאין ָ'אז' ֶא ָּלא ְל ׁשוֹ ן ׁ ִש ָירה
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שה' ֵאינוֹ אוֹ ֵמרֶ ,א ָּלא ָ'אז יַ ְבדִּ יל ֹ
ׁ ֶש ָה ַרגְ ִּתי ֶאת־ ַה ִּמ ְצ ִרי' .וַ ַ ּיבְ דֵּ ל ֹ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ָ'אז יָ ׁ ִשיר'" .וּבֵ ֵאר ַה" ְּכ ַתב סוֹ ֵפר"ִּ ,כי ַאף ׁ ֶש ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ
מ ְך ַ ל־ ַה ֵּנס.
יך ִל ְבט ַֹח ְ ּבקוֹ נוֹ ָ ,אסוּר לוֹ ִל ְס ֹ
וְ ָהא ְר ָאיָ הֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ְל ָה ִכין ָ ֵרי ִמ ְק ָלט ְּכ ֵדי ָלנוּס ׁ ָש ָּמה ָּכל־רוֹ ֵצ ַח ,וְ ֵאין ָהרוֹ ֵצ ַח סוֹ ֵמ ְך ַ ל־ ַה ֵּנס ׁ ֶש ַה ָּק ָ ּב"ה
מ ֶש2הֶ ׁ ,ש ֵהבִ ין ִּכי טוֹ ב ָ שָׂ ה ְ ּב ָכ ְך ׁ ֶש ָ ּב ַרח ֵמ ַה ִּמ ְצ ִרי וְ לֹא ָס ַמ ְך
יַ ִּצילוֹ ִמ ַ ּיד גּ וֹ ֵאל ַהדָּ ם .ו ִּמ ָּכאן שִׂ ְמ ָחתוֹ ׁ ֶשל ֹ
ְ
ַ ל־ ַה ֵּנס .ו ִּמ ָּכאן ֵאפוֹ א ַהנְ ָהגַ ת ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפרֶ ׁ ,ש ִה ְמ ִּתין ַ ד יֵ א ּו ׁש ָהרוֹ ְפ ִאים ֵמ ִר ּפוּי ְ ּבנוֹ ְ ּב ֶד ֶרך ַה ֶּטבַ ע ,
וְ ַרק ָאז ּ ָפנָ ה ְל ַב ֵּק ׁש לוֹ ְרפו ָּאה ְ ּב ֶד ֶר ְך נֵ סִּ .כי ָּכל עוֹ ד יֵ ׁש ָמקוֹ ם ַל ֶּטבַ עֵ ,אין ָמקוֹ ם ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַ ל ַה ֵּנס.

ַּכ ֵ ּבד ֶאת־ ָא ִב ָ
יך וְ ֶאת־ ִא ֶּמ ָך
אשי ׁ ֶשל ָר ַמת־ ַּגן ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן
יש ּתוֹ ָרה וְ ִח ּנו ְּך מבְ ָהק ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵא ִל ָ ּיה ּו ּ ִפינְ ָחס ּ ַפ ְרדֵּ סַ ,ר ָ ּב ּה ָה ָר ׁ ִ
ִא ׁ
אשית יָ ָמיו ִל ְפנֵ י ִּכ ׁ ְשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָ ה ,נָ ַסע ְל ִמ ְצ ַריִ ם ו ְּלבָ נוֹ ןָ ׁ ,שם
ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ,עוֹ שֶׂ ה ֶח ֶסד ו ַּמ ְר ִ ּביץ ּתוֹ ָרהּ ְ .ב ֵר ׁ ִ
יהם ָהרו ָּחנִ ִ ּיים.
ִה ְר ִ ּביץ ּתוֹ ָרה וְ נָ שָׂ א ֶאת ַמ ּ ָשׂ א ִח ּנו ְּך ְ ּבנֵ י ַה ָּמקוֹ ם ַ ל־ ְּכ ֵת ָפיו ,וְ ַר ִ ּבים ֵמ ֶהם ָחב ּו לוֹ ֶאת ַח ֵ ּי ֶ
ֹאש
ְליָ ִמים ָחזַ ר ְל ֶא ֶרץ־ ַה ּק ֶֹד ׁש ,וּבְ ֶמ ׁ ֶש ְך ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ָ שׂ וֹ ר ׁ ָשנִ יםּ ֵ ,בין ַה ּ ׁ ָשנִ ים תר"צ  -תשי"בַ ָ ,מד ְ ּבר ׁ
שה' ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ,וְ ָ ַמד ִ ּב ְמ ִסיר ּות ַ ל ִמ ׁ ְש ַמר ַה ִח ּנו ְּך ַה ָּטהוֹ ר וְ ַה ָּמ ָס ְר ִּתי.
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ֵ ּבית־ ַה ִח ּנו ְּך ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְשכוּנַ ת 'א ֶֹהל ֹ
יצד הוּא ַמ ׁ ְש ִל ְ
יך ַהצִּ דָּ ה
ְמ ִסיר ּותוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ּ ַפ ְרדֵּ ס ַל ֲ בוֹ ַדת ַה ִח ּנו ְּךָ ,היְ ָתה ְל ֵס ֶמל וְ דגְ ָמה .כּ ָּלם ָרא ּו ֵּכ ַ
ֶאת ָּכל ִט ְרדּ וֹ ָתיו וְ ִע ּס ּו ָקיו ְל ַמ ַ ן ִח ּנו ְּך יַ ְל ֵדי יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ֵאין לוֹ ְלנֶ גֶ ד ֵ ינָ יו ֶא ָּלא ַה ְצ ָל ָח ָתם ׁ ֶשל ַה ַּת ְל ִמ ִידים
וַ ֲ ִל ָ ּי ָתם ַ ּב ּתוֹ ָרה ִמ ּתוֹ ְך יִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם ְצרו ָּפהִ .מדֵּ י בּ ֶֹקר ָהיָ ה ִמ ְתיַ צֵּ ב ְ ּב ַת ְפ ִקידוֹ ְּכ ַח ָ ּיל ַהדָּ רו ְּך ַ ל
ִמ ׁ ְש ַמ ְר ּתוֹ  ,יוֹ ם וָ ַליְ ָלה לֹא יִ ׁ ְשבּ ֹת ּו ,וְ ַדיְ ָקנוּתוֹ ָה ְפ ָכה ְל ׁ ֵשם־דָּ בָ ר .או ָּלם ַל ְמרוֹ ת דְּ ֵבקוּתוֹ ַה ִּנ ְפ ָל ָאה ַ ּב ֲ בוֹ ַדת
יש
ַה ִח ּנו ְּךָ ,היְ ָתה לוֹ ְמ ִסיר ּות נַ ֲ ֵלית ִמ ּזוֹ ְל ִמ ְצוַ ת ִּכבּ וּד ָאבָ .אבִ יוַ ,ר ִ ּבי ֶ ּבן־ ִצ ּיוֹ ן נִ ִּסים ּ ָפ ִ
אר ִידיסָ ,היָ ה ִא ׁ
נַ ֲ ֶלה וְ ָח ׁשוּבְ ,מק ָ ּבל וְ ַד ְר ׁ ָשן ,ו ְּבקוֹ לוֹ ֶה ָ ֵרב ָהיָ ה ַמנְ ִעים ְ ּב ִפ ּיו ִּטים ׁ ֶש ֶח ְל ָקם ִח ֵ ּבר ְ ּב ַ ְצמוֹ  ,ו ְּמ ַר ֵּנן ִל ְכבוֹ ד
ה'ִ .מ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה וָ ִת ָ
יה ִה ִּגיע ּו ִמ ִ ּי ּ ׁשוּב ְ ּב ׁ ֵשם ּ ָ'פ ֶר ֶדס דֶּ ה נָ אבָ ה' ׁ ֶש ִ ּב ְצפוֹ ן־ ַמ ֲ ַרב
יקה ו ְּמי ֶח ֶסת ָהיָ ה ,וְ ׁ ָש ָר ׁ ֶש ָ
ְס ָפ ַרד ,ו ְּל ַא ַחר ֵּגרו ׁ ָּשם ָ ל ּו ַא ְר ָצה ,וְ ָת ְקע ּו ָ ּב ּה יָ ֵתד ַ ד ַה ּיוֹ םַ .ר ִ ּבי ֶ ּבן־ ִצ ּיוֹ ן נִ ִּסים ִה ְפ ִליג ְ ּבזִ ְקנָ ה ְל ַמ ְע ָלה
ִמ ְּגב ּורוֹ ת ׁ ָשנִ ים ,וְ ַה ֵ ּבן ַר ִ ּבי ֵא ִל ָ ּיה ּו ָהיָ ה ְמ ַכ ְ ּבדוֹ ְ ּביוֹ ֶת ֶרת ַה ָּכבוֹ ד ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶשעוֹ ֵרר ִה ׁ ְש ָּתאוּת ְ ּב ֶק ֶרב סוֹ ְבבָ יו.
ש ַא ְחיוֹ ָתיוַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִמדֵּ י בּ ֹ ֶקר ְ ּב ׁ ָש ָ ה
ו ִּמנְ ָהג ׁ ֶשל ֶקבַ ע ָ שָׂ ה לוֹ ַה ֵ ּבןֶ ׁ ,ש ָהיָ ה יָ ִחיד ְלהוֹ ָריו ְלבַ ד ִמ ּ ׁ ְשלֹ 2
ש
שה' ,וּפוֹ נֶ ה ְל ֵבית ָאבִ יו ׁ ֶש ְ ּב ִק ְר ַבת ָמקוֹ ם ְּכ ֵדי ִל ְדרֹ 2
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ְקב ּו ָ הָ ,היָ ה ּפוֹ נֶ ה ִמ ֵ ּבית־ ַה ִח ּנו ְּך ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְשכוּנַ ת 'א ֶֹהל ֹ
ִ ּב ׁ ְשלוֹ ם ָה ָאב ַה ָ ּז ֵקןּ ִ .בזְ ִריזוּת וּבְ יַ ד ֲאמוּנָ ה ָהיָ ה ַה ֵ ּבן ׁשוֹ ֵפת ֶאת־ ַה ּקו ְּמקוּם ַ ל־ ָה ֵא ׁשֵ ,מ ִכין ְל ָא ִביו כּ וֹ ס
ימא ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ְליָ דוֹ ְמ ַ ט וְ דוֹ ֵר ׁש ִ ּב ׁ ְשלוֹ מוֹ ָ ,היָ ה ָאץ ְל ִסבְ לוֹ ָתיו ְ ּבבֵ ית־ ַה ִח ּנו ְּך.
ַח ִּמין ְ ּב ִל ּווּי ִמינֵ י ַּת ְר ִּג ָ
וְ ִה ֵּנה ָל ַב ׁש ֵ ּבית־ ַה ִח ּנו ְּך ַחגַ .ה ָּמקוֹ ם כּ ּלוֹ ָהיָ ה ֲאחוּז ַקדַּ ְח ָּתנוּת ו ְּפ ִעילוּת נִ ְמ ֶר ֶצת ,וְ ַה ִ ּבנְ יָ ן כּ ּלוֹ ָה ָמה
ְּכ ַכ ֶּו ֶרת דְּ בוֹ ִרים .כּ ָּלם ָהי ּו דְּ ר ּו ִכים וַ ֲאח ּוזֵ י ִצ ּ ִפ ָ ּיהֶ ׁ ,ש ֵּכן ִ ּב ּקוּר ָח ׁשוּב ָ ִתיד ְל ִה ְת ַק ֵ ּים ַה ּיוֹ ם ַ ּב ָּמקוֹ ם'ַ .ה ְּנ ִציב
יטנְ יָ הִ ,מ ְת ַ ֵּתד ְלבַ ֵּקר
ָה ֶ ְליוֹ ן ִליהו ָּדה'ִ ,סיר ֶה ְר ֶ ּב ְרט ָסמ ּו ֵאלַ ,ה ְּמ ִדינַ אי ַה ְ ּיהו ִּדי ,נְ ִציגָ ּה ׁ ֶשל ֶמ ְמ ׁ ֶש ֶלת ְ ּב ִר ַ
ּ
מד ִמ ָּקרוֹ ב ַ ל ִס ְד ֵרי ַה ִּל ּמוּד וְ ַה ִּנהוּל ַ ּב ָּמקוֹ ם .וְ ָכאן ֵא ַרע ְל ַר ִ ּבי ֵא ִל ָיה ּו ּ ַפ ְרדֵּ ס דָּ בָ ר ׁ ֶש ּלֹא
ְ ּבבֵ ית־ ַה ִח ּנו ְּך וְ ַל ֲ ֹ
ֵא ַרע לוֹ ִמ ָ ּי ָמיו .הוּא ׁ ָש ַכח ְל ַב ֵּקר ִ ּב ׁ ְש ַ ת בּ ֶֹקר ְּכ ֶה ְר ֵּגלוֹ ֶאת ָא ִביו ַה ָ ּז ֵקןֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָהיָ ה נָ תוּן כּ ּלוֹ ְ ּב ַקדַּ ַחת
ַה ֲה ָכנוֹ ת ִל ְק ַראת ַה ִ ּב ּקוּר ֶה ָח ׁשוּבּ ֵ .בית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַכן ַ ּב ִ ּבנְ יָ ן ,הו ַּכן ָּכ ָראוּי ִל ְק ַראת ָהאוֹ ֵר ַח ַה ִּנ ְכ ָ ּבדַ ,ה ִ ּבנְ יָ ן
כּ ּלוֹ נ ָּקה וְ צ ְח ַצח ְל ִמ ׁ ְש ֵ י ,וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִה ְתכּ וֹ נְ נ ּו ַאף ֵהם ְ ּב ִה ְת ַר ְּג ׁש ּות ִל ְק ַראת ַה ַּמ ֲ ָמד ַה ָּגדוֹ ל ,וְ ת ְד ְרכ ּו
יהם ּובְ ִה ְתנַ ֲהג ּו ָתם .וְ ִה ֵּנה ִמ ְת ָק ֶר ֶבת ַה ּ ׁ ָש ָ ה ַהיְ עו ָּדה ָ ּב ּה ֲ ִת ָיד ּה ַה ּ ָפ ַמ ְליָ ה
ְל ַקדֵּ ׁש ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ַ ּב ֲה ִליכוֹ ֵת ֶ
ַה ְמכ ֶ ּב ֶדת ְל ִה ָּכנֵ ס ְ ּב ׁ ַש ֲ ֵרי ֵ ּבית־ ַה ִחנּ ו ְּך ,ו ְּל ֶפ ַתע נִ ְר ֲא ָתה ַ ּב ּ ׁ ַש ַ ר דְּ מוּת ׁ ְשח ּו ָחה ֵמרֹב יָ ִמיםַ ,ה ּפוֹ ַס ַ ת
יש ַר ִ ּבי ֶ ּבן־ ִצ ּיוֹ ן נִ ִּסיםֶ ׁ ,ש ִה ְתנַ ֵהל ְל ִא ּטוֹ ֵמרֹב זִ ְקנ ּותוֹ ַ ,א ְך ּ ָפנָ יו ָהי ּו
ִ ּב ְכבֵ דוּת ּ ְפנִ ָ
ימהָ .היָ ה זֶ ה ָה ָאב ַה ָ ּי ׁ ִש ׁ
את ְלבַ ְּק ֵרנִ י ְּכ ַד ְר ְּכ ָך יוֹ ם־יוֹ ם"? ָּת ַמ ּה,
ית"? ּ ָפנָ ה ֶאל־ ְ ּבנוֹ ַ ּב ֲח ָר ָדהַ " ,מדּ ּו ַ לֹא ָ ּב ָ
יכן ָהיִ ָ
ְמ ֵל ִאים דְּ ָאגָ הֵ " .ה ָ
ילה וְ ַחס! ׁ ָשר ּוי ֲאנִ י ְ ּב ַקו ַה ְ ּב ִריאוּת
" ׁ ֶש ָּמא ֵאינְ ָך ָח ׁש ְ ּבטוֹ ב"? ַה ֵ ּבן ָח ַרד ֶאל־ ָא ִביו ,ו ִּמ ֵהר ְל ַפ ְ ּיסוֹ ָ " .ח ִל ָ
ָ
ְּת ִה ָּלה ָל ֵקלֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַּת ָּק ָלה ֵא ְר ָ ה ִלי ַה ּיוֹ ם וְ ׁ ָש ַכ ְח ִּתי ָלבוֹ א ֵא ֶל ָ
יך ְּכ ֶה ְר ֵּג ִלי ו ְּל ַכ ֶ ּב ְדך ָּכ ָראוּי"ִ .מ ָ ּיד ְל ַא ַחר
ִמ ֵּכןָ ּ ,פנָ ה ֶאל ְסגָ נוֹ ר' ָמ ְרדְּ ַכי כּ ֵֹהן ,וְ ָא ַמר לוֹ ִ ּב ְמ ִהירוּתֲ " :אנִ י ּפוֹ נֶ ה ִעם ָאבִ י ֶאל ֵ ּביתוֹ ְּכ ֵדי ְל ַכ ְ ּבדוֹ וְ ִל ׁ ְשהוֹ ת
ְמ ַ ט ִ ּב ְמ ִחצָּ תוֹ ּ ,ו ְבטו ַּחנִ י ִּכי ֵּת ַדע ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ּ ְפנֵ י ָהאוֹ ְר ִחים ַה ִּנ ְכ ָ ּב ִדים ַ ּב ָּכבוֹ ד ָה ָראוּי ָל ֶהם"ַ .ה ְּסגָ ן נִ ְד ַהם
כּ ּלוֹ ֲ " .ה ֵרי ְמד ָ ּבר ַ ל ִ ּב ּקוּר ָח ׁשוּב וְ ַרם־דֶּ ֶרג ,וְ ָהאוֹ ְר ִחים ֲאמו ִּרים ְלהוֹ ִפי ַ ְ ּב ָכל־ ֶרגַ עֶ ׁ .ש ָּמא ְּתבַ ֵּק ׁש ֵמ ָאבִ ָ
יך
ְל ַה ְמ ִּתין ְל ָך ,וְ ַא ָּתה ְּת ַק ֵ ּבל ְ ּב ַ ְצ ְמ ָך ֶאת ּ ְפנֵ י ָהאוֹ ְר ִחים"? או ָּלם ַר ִ ּבי ֵא ִל ָ ּיה ּו לֹא ׁ ָשת ִלבּ וֹ ִל ְד ָב ָריוִ ,ה ְמ ׁ ִשיךְ
ִל ְצעֹד ִעם ָאבִ יו ַה ָ ּז ֵקןְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ּתוֹ ֵמ ְך בּ וֹ ִ ּב ְמ ִסיר ּות וְ נֶ ֱא ָמנוּת ,ו ְּב ֶה ֵּנף־יָ ד ִהבְ ִהיר ִל ְסגָ נוֹ ִּ ,כי ִמצִּ דּ וֹ ָּכל
ַה ִ ּב ּקוּר ַה ַּמ ְמ ַל ְכ ִּתי ֵאינוֹ ׁ ָשוֶ ה ֲא ִפ ּל ּו ִּכ ְק ִל ּ ַפת ַה ּ ׁשוּםְ ,ל ַּמת ִמ ְצוַ ת ִּכבּ וּד ָאב ׁ ֶשהוּא זוֹ ֶכה ַ ָּתה ְל ַק ֵ ּים.
ַא ְך יָ ְצא ּו ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ֵמ ַה ּ ׁ ַש ַ ר ,וְ ִה ֵּנה ִה ִּגי ָ ה ַה ּ ָפ ַמ ְליָ ה ַה ְּכב ּו ָדהְ .מנַ ֵהל ֵ ּבית־ ַה ִח ּנו ְּך ׁ ָשר ּוי ַ ָּתה ְ ּב ַביִ ת
ָאבִ יו ,יוֹ ׁ ֵשב ְל ִצדּ וֹ ְ ּבנִ יחו ָּתא ְּכ ֶא ָחד ׁ ֶש ִע ּתוֹ ָתיו ְ ּביָ ָדיו ,וְ הוּא ְמשׂ וֹ ֵח ַח ִעם ָאבִ יו ַ ל־דָּ א וְ ַ ל־ ָהא ְּכ ֵדי ְל ָה ׁ ִשיב
ֶאת־רוּחוֹ ו ְּלשַׂ ְּמחוֹ ַ .ה ְּסגָ ן ָהיָ ה זֶ ה ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ְּנ ִציב ָה ֶ ְליוֹ ן וּבְ נֵ י ִלוְ יָ תוֹ  ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ִּציג ֶאת ַהצֶּ וֶ ת
ַה ִח ּנו ִּכי וְ ֶאת ַּת ְל ִמ ֵידי ַה ָּמקוֹ םִ ,ס ּ ֵפר ִ ּב ְמבו ָּכה ִּכי ַה ְמנַ ֵהל נֶ ֱא ַלץ ְל ֵה ָ ֵדר ֵמ ַה ִּמ ְפ ָּג ׁש ַה ְמי ָֹחל ,וְ הוּא זֶ ה
ׁ ֶש ְּמ ַמ ֵּלא ֶאת־ ְמקוֹ מוֹ ַ .הדָּ בָ ר ִה ְפ ִליא ְמאֹד ֶאת ַה ְּנ ִציב ,וְ הוּא ָּת ַמ ּה ְל ֵפ ׁ ֶשר ֵה ָ ְדר ּותוֹ ׁ ֶשל ַה ְמנַ ֵהל ,וְ ַה ָּלה
נֶ ֱא ַלץ ְל ַס ּ ֵפר ֶאת־ ָה ֱא ֶמתָ " .אב זָ ֵקן יֶ ׁש לוֹ ַל ְמנַ ֵהל ׁ ֶש ָּלנ ּו ,ו ִּמדֵּ י בּ ֹ ֶקר הוּא יוֹ ׁ ֵשב ִ ּב ְמ ִחצָּ תוֹ ֵ ,מ ִכין לוֹ כּ וֹ ס
ַח ִּמין וְ יוֹ ׁ ֵשב ִע ּמוֹ זְ ַמן־ ָמה ְּכ ֵדי ְלשַׂ ְּמחוֹ ַ .ה ּיוֹ ם ,נִ ׁ ְש ַּכח ַהדָּ בָ ר ִמ ִּלבּ וֹ ֵמרֹב ֲה ָכנוֹ ת ִל ְק ַראת ִ ּב ּק ּו ְר ָך ,וְ ַא ְך זֶ ה
ש ִ ּב ׁ ְשלוֹ מוֹ " .עוֹ ָדם ְמ ַד ְ ּב ִרים ,וְ ַר ִ ּבי ֵא ִל ָ ּיה ּו נִ ְכנַ ס ַ ּב ּ ׁ ַש ַ ר
ִמ ָּקרוֹ ב יָ ָצא ְלבֵ ית ָא ִביו ְל ַא ַחר ׁ ֶש ֶ ּזה ָ ּבא ֵא ָליו ִל ְדרֹ 2
אשי ָהעוֹ ְמ ִדיםְ " .ס ַלח נָ א ִלי ַ ל ִאח ּו ִרי",
ו ִּמ ְת ָק ֵרב ֶאל ַה ְּנ ִציבֶ ׁ ,ש ּקוֹ ָמתוֹ ַה ְּת ִמ ָירה ִה ְת ַ ּב ְּל ָטה ָּגבוֹ ַּה ֵמ ַ ל ָר ׁ ֵ
חם וְ ָא ַמרַ " :א ׁ ְש ֵרינ ּו
ָא ַמר ,ו ְּכ ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש ְלהוֹ ִסיף ִמ ּלוֹ ת ִה ְתנַ ְּצלוּת נוֹ ָספוֹ תָ ,א ַחז ַה ְּנ ִציב ִ ּב ְכ ֵת ָפיוִ ,ח ְ ּבקוֹ ְ ּב ֹ
יהם ָּכ ָראוּי וְ זוֹ ִכים ְל ַק ֵ ּים ֶאת ִמ ְצוַ ת ַה ּתוֹ ָרהַ .אל
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָלנ ּו יְ הו ִּדים יְ ָק ִרים ָּכמוֹ ָךֲ ,א ׁ ֶשר ְמ ַכ ְ ּב ִדים ֶאת־הוֹ ֵר ֶ
ְל ָך ְל ִה ְתנַ ֵּצל"ַ .ה ִ ּב ּק ּור ָהיָ ה מ ְצ ָלח וּפוֹ ֶרה ,וְ ַה ְּנ ִציב יָ ָצא ֵמ ַה ָּמקוֹ ם מ ְק ָסם ִמ ַּמ ְר ֵאה ֵ ינָ יו" .דְּ בָ ִרים ַר ִ ּבים
ָל ַמ ְדנ ּו ֵמ ָאבִ ינ ּו"ְ ,מ ַס ּ ְפ ִרים ֶצ ֱא ָצ ָאיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵא ִל ָ ּיה ּו ּ ַפ ְרדֵּ ס" ,וְ ֶא ָחד ַה ֲח ׁשוּבִ ים ָ ּב ֶהם ִּ -כבּ וּד הוֹ ִרים ַמה ּו"!
יֵ ׁש ְל ָה ִעירִּ ,כי ֶה ְר ֶ ּב ְרט ָסמ ּו ֵאל ִּכ ֵהן ְ ּב ַת ְפ ִקידוֹ ַּכ ְּנ ִציב ָה ֶ ְליוֹ ן ִמ ּ ׁ ְשנַ ת תר"פ ַ ד ׁ ְשנַ ת תרפ"ה ִ ּב ְלבַ ד,
וְ יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ַה ַּמ ֲ שֶׂ ה ֵא ַרע ִעם נְ ִציב ַא ֵחר ,אוֹ ְ ּב ֵ ת ִ ּב ּקוּר ּ ְפ ָר ִטי ׁ ֶש ּלוֹ ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ַא ַחר ִס ּיוּם ַּת ְפ ִקידוֹ .

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

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

ֶא ְע ְּב ָרה־ ָּנא וְ ֶא ְר ֶאה )ג ,כה(  -עוֹ ד יִ ְת ָ ּב ֵאר ַ ל־דֶּ ֶר ְך אוֹ ְמ ָרם
מ ֶש&ה ַ ְצמוֹ ,
זַ "לִּ ,כי ַהגּ וֹ ֵאל ַה ְמ %קוֶּ ה ָל ָ ם ַה ְמ ַק ִּוים הוּא ֹ
ו ְּב ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַ ּגם־ ֵּכן ְר ָמז ּו ָה ַּב ּ ָפסוּ ק ַמה־ ּ ׁ ֶש ָהיָ ה ה ּוא
מ ֶש&ה יָ ַדע ַהדְּ ָב ִרים ִּכי ִ ּג ָּלה ה' סוֹ דוֹ
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ הְ ,ו ֵהן ַה ָ ּנ ִביא ֹ
ֶאל ַ ְבדּ וֹ נֶ ֱא ַמן ֵ ּביתוֹ ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א זְ ַמן ַא ֵחר ׁ ֶש ַ ּי ֲ בֹר ֶאת־ ַה ַ ּי ְרדֵּ ן
ֶאל ָה ֶא ֶרץ ְוגוֹ ֵמרָ ,לזֶ ה דִּ ְקדֵּ ק ִּב ְת ִפ ָּלתוֹ ִּכי ַמה ּ ׁ ֶש ּ ׁשוֹ ֵאל
הוּא ׁ ֶש ַ ּי ֲ בֹר ַ ָּתהְ ,והוּא אוֹ ְמרוֹ ֶא ְע ְ ּב ָרה־ ָּנא ִּבזְ ַמן זֶ ה:
וְ יָ ַד ְע ָּת ַהיּוֹ ם )ד ,לט(  -יִ ְת ָ ּב ֵאר ַ ל־דֶּ ֶר ְך אוֹ ְמ ָרם זַ "ל ׁ ָשקוּ ל
ׁ ַש ָּבת ְּכנֶ גֶ ד ָּכל־ ַה ּתוֹ ָרה ּ%כ ָּל ּהְ ,ו ִה ֵ ּנה ְל ִפי ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ַה ֵ ּי ֶצר
ֹאמר ָל ָא ָדם ַמה ּ ֹכ ֲח ָך ִּכי ְּתיַ ֵחל ְל ַק ֵ ּים ָּכל־ ַה ּתוֹ ָרה ּ%כ ָּלה
ְוי ַ
ׁ ֶש ִהיא ׁ ְש ֵלמ ּות ָה ָא ָדם ,ו ַּמה ַ ּגם ָא ָדם ׁ ֶש ֲ ָבר ּוה ּו ָרעוֹ ת
ַרבּ וֹ ת יַ ְר ִח ֵ
יקהוּ ַה ֵ ּי ֶצרַ ,מה ּתו ַּכל ְל ַת ֵּקן ֵאת ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ֲ לוּ
יָ ֶד ָ
מ ֶש&ה ְויָ ַד ְע ָּת ַהיּוֹ ם ,אוֹ תוֹ
יך ֵמ ָה ָרעוֹ תָ ,לזֶ ה ָא ַמר ֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב בּ וֹ ַהיּ וֹ ם ׁ ֶשהוּא ַה ּ ׁ ַש ָּבת דִּ ְכ ִתיב ִּכי ׁ ַש ָּבת ַה ּיוֹ םֵּ ,תן
דַּ ְע ְּת ָך ָ ָליו וּבוֹ ָּת ׁ ִשיב ֶאל־ ְל ָב ְב ָך ִּכי הוּא ׁ ָשק ּול ְּכנֶ גֶ ד
ָּכל־ ַה ּתוֹ ָרהְ ,וזֶ ה יוֹ ִעיל ִל ְס ּתֹר ׁ ְש ֵּתי ְט ָ נוֹ ת ֵ ּבין ְל ַת ֵּקן ַמה
ּ ׁ ֶש ֲ ָבר ּוהוּ ֵמ ַה ּ ְמ ָר ִדים ֵ ּבין ְל ַה ׁ ְש ָל ַמת ַה ֶּנ ֶפ ׁשֶ ׁ ,ש ַ ל יְ ֵדי
ׁ ְש ִמי ָרתוֹ ֲה ֵרי הוּא ְּכ ִא ּל ּו ִק ֵ ּים ַּת ְריַ "ג ִמ ְצוֹת:
מ ֶש&הְ ,ו ַה ַּכוָּ נָ ה ִּכי יוֹ ם
וְ זָ ַכ ְר ָּת וְ גוֹ ' )ה ,טו( ֵ -הם דִּ ְב ֵרי ֹ
ַה ּ ׁ ַש ָּבת יֶ ׁש בּ וֹ ַ ּגם־ ֵּכן ֶה ָ ָרה ָל ָא ָדם ִלזְ ּ ֹכר יְ ִצ ַ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם,
יח
יש ִּכי ה' הוּא ַה ּ ֵמנִ ַ
ְּכ ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ ֵבת ְ ּבלֹא ׁ ִש ְעבּ וּד יַ ְר ִ ּג ׁ
יהם ְויִ ֵּתן ִלבּ וֹ ְל ַק ֵּבל ְ ּגזֵ רוֹ ת ַה ּמוֹ ִציא
ְל ַ ּמוֹ ִמ ָּכל־ ָצ ֵר ֶ
ֵמ ַ ְבד ּותְ ,ו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ "ל ָא ְמרוּ ִמ ָּכאן ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ְל ַהזְ ִּכיר
ֹאמר ָל ּ ָמה ִה ׁ ְש ִמיט
יאת ִמ ְצ ַריִ םְ .ו ִאם ּת ַ
ְ ּב ִקדּ ּו ׁש ַה ּיוֹ ם יְ ִצ ַ
אשוֹ נוֹ ת ִּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים
ַט ַ ם ַה ּ ׁ ַש ָּבת ׁ ֶש ָא ַמר ה' ְ ּב ִד ְּברוֹ ת ִר ׁ
ְוגוֹ 'ַ ,ט ַ ם זֶ ה הוּא ַט ַ ם ַה ִּמ ְצ ָוה ֵמ ִע ָּק ָרא לֹא ַט ַ ם ַה ִח ּיוּב,
מ ֶש&ה ָא ַמר ַט ַ ם ִחיּ וּב ֱאמוּנַ ת ַט ַ ם ַה ִּמ ְצ ָוה וכו'ְ ,וה ּוא
ּו ֹ
יא ָך ְוגוֹ ' ְּביָ ד ֲחזָ ָקה וּ ִבזְ רֹ ַ#
ַמה ּ ׁ ֶש ָר ׁ ַשם וְ זָ ַכ ְר ָּת ְוגוֹ ' וַ ּי ִֹצ ֲ
וּבזֶ ה יִ ְת ַא ּ ֵמת ְל ָך
ית ִּכי הוּא ֲאדוֹ ן ַה ּכֹלָ ,
נְ טוּיָ הְ ,ו ׁ ָשם ָר ִא ָ
אשוֹ נוֹ ת ִּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ְוגוֹ ':
ַט ַ ם ָה ָאמ ּור ְּב ִד ְּברוֹ ת ִר ׁ

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בשבת ואתחנן־נחמו תר"פ ,אירע בירושלים מאורע
היסטורי ונדיר .היה זה כשנתיים לאחר תום מלחמת
העולם הראשונה ,כאשר הממשל הבריטי הודיע על
מינויו של היהודי הרברט סמואל כנציב העליון.
השמחה היתה גדולה ורבים ראו בכך את פעמי
הגאולה ,ואף מצאו רמזים שונים לשמו ומעמדו.
בשבת התארח הנציב במלון אמדורסקי שבעיר
העתיקה ,ובדרכו לבית הכנסת שחורבת רבי יהודה
חסיד בליווי משמר כבד ,התיזו עליו מי־ורדים
והמונים נהרו אל המקום .בבית־הכנסת התכבד
במפטיר" ,וכשעלה לתורה ,עמד כל הקהל על רגליו,
ואחרי קריאת התורה קרא את הפטרת 'נחמו נחמו
עמי' ,וכשהגיע לברכה 'על־כסאו לא ישב זר' ,עבר
רעד בקהל" ,כהתרשמותו של סופר בימים ההם .לא
ארכו שלושה חודשים ,ורבים מאלו שראו בנציב
גיבור ישראל ,התבדו ונחלו אכזבה .השלטון הבריטי
הקשה את עולו על היישוב היהודי ,הגביל את
מכסת העולים ארצה ותמך בערביי הארץ .אנקדוטה
מעניינת מביקור זה ,מספר שמש החורבה ר' שלמה
פריימן בזכרונותיו" :כידוע יש מנהג בבית הכנסת,
שבעת שהכהנים עולים לדוכן לברכת כהנים,
השמש קורא 'כהנים' לפני הברכה .בא אחד הגבאים
ואמר לי ,שהוא כבר העמיד אחד שיכריז כהנים,
וכמובן שאני לא נתתי לו רשות לזה .ביום שבא
הנציב ביקשתי מעשרות אנשים שיצעקו 'כהנים'
לפני ברכת כהנים ,ובאמת לפני ברכת כהנים צעקו
כמה עשרות אנשים 'כהנים כהנים' ...אז אמרתי
לגבאי הנ"ל ,עוד הפעם לא תשנה מנהג מה ששייך
לשמש" ...מעניין לציין ,כי את לוח ארץ ישראל
הנודע ,החל הרי"מ טוקצ'ינסקי לערוך לבקשת
אשת הנציב ,שביקשה לדעת את מועדי הדלקת
נרות השבת בירושלים ,ומאז הוא ממשיך עד היום.

יסה ְלבֵ יתוֹ  ,וְ ׁ ָשם ָקבַ ע ֶאת ְמקוֹ ם ִל ּמוּ דוֹ ְ ּב ָכל ׁ ְשעוֹ ת ַה ּיוֹ םַ .ה ִּס ָ ּבה
יסק ָהיָ הָ ,ל ׁ ֶש ֶבת ַ ּב ְּכנִ ָ
ִמנְ ָהגוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי ַח ִּיים ִמ ְ ּב ִר ְ
ַלדָּ בָ ר ָהיְ ָתהֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ְמבַ ֵּק ׁש ְל ַח ּלוֹ ת ֶאת־ ּ ָפנָ יו ּו ְלבַ ֵּק ׁש ֵ ָצה וְ תו ׁ ִּש ָּיה ,יו ַּכל ַל ֲ ׂשוֹ ת זֹאת ַ ל־נְ ַק ָ ּלה ,וְ לֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך
ִל ְטר ַֹח ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל ּ ְפנִ ים ַה ַּביִ ת .א ּו ָלם ְ ּב ָכל־ ּ ַפ ַ ם ׁ ֶש ָהיָ ה ְּבנוֹ ַר ִּבי יִ ְצ ָחק זְ ֵאב נִ ְכנָ ס ַל ַּביִ תָ ,היָ ה ָאבִ יו ָקם ִל ְכבוֹ דוֹ
ְמלוֹ א קוֹ ָמתוֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן ָסבַ ר ִּכי ִל ְבנוֹ יֵ ׁש דִּ ין ׁ ֶשל ַּת ְל ִמיד־ ָח ָכם ְו ָ ָליו ְל ַכ ְּבדוֹ ְּכמוֹ ִ ּב ְפנֵ י ֵס ֶפר־ ּתוֹ ָרהַ .הדָּ בָ ר ִצ ֵ ר ְמאֹד
ֶאת־ ַה ֵ ּבן ,וְ ַל ּ ׁ ָש ְוא ָהי ּו ָּכל ַה ְפ ָצרוֹ ָתיו ִ ּב ְפנֵ י ָאבִ יו ׁ ֶש ּלֹא יָ קוּם ִל ְכבוֹ דוֹ ְ .לבַ ּסוֹ ף נָ ַפל ַר ְעיוֹ ן ְּבמֹחוֹ ׁ ֶשל ַה ְ ּג ִרי"זּ ,ו ֵמ ָאז
ֵה ֵחל ְל ִה ָּכנֵ ס ְלבֵ ית ָאבִ יו דֶּ ֶר ְך ַה ַח ּלוֹ ן...
ימ ֶל ְך ִמ ִּליזֶ 'נְ ְסקֶ ׁ ,ש ָהיָ ה אוֹ ֵמר ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ָא ָדם ׁ ָשב
ַה"דִּ בְ ֵרי ַח ִּיים" ִמצַּ נְ ז ָהיָ ה ְמ ַס ּ ֵפר ַ ל ַרבּ וֹ ָה ַר ִּבי ר' ֱא ִל ֶ
יה ֶאת ָה ֲ ֵברוֹ ת ַה ָ ּבאוֹ תִ ,מ ּ ׁשוּם ֲ בֵ ָרה
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ָ ּג ְר ָרה ַא ֲח ֶר ָ
ִּב ְת ׁשוּ ָבהַ ,ח ָּיב הוּא ָל ׁשוּב ַל ֲאחוֹ ָריו ֶאל ָה ֲ בֵ ָרה ָה ִר ׁ
ימ ֶל ְך ַּב ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלהְ ,ו ִה ְר ֵהר
יהַ ּ .פ ַ ם ִה ׁ ְש ִּכים ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
אשוֹ נָ ה ְו ֶאת ַה ָ ּבאוֹ ת ַא ֲח ֶר ָ
גּ וֹ ֶר ֶרת ֲ בֵ ָרהְ ,ו ָ ָליו ְל ַת ֵּקן ֶאת ָה ִר ׁ
ימי ַח ָּייוֶ ׁ ,ש ְּב ִע ְקבוֹ ָתיו ָה ַפ ְך ִל ְהיוֹ ת ' ַ ּב ַ ל־ ֲ ֵב ָרה' ּכֹה ָ ּגדוֹ לְ .ל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְר ֵהר
אשוֹ ן ׁ ֶש ָח ָטא ִּב ֵ
ְּב ִלבּ וֹ ַמה ּו ַה ֵח ְטא ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ָהיָ ה ְּב ָכ ְך ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ֶּכה ֶאת ִא ּמוֹ ְ ּב ַק ְטנ ּותוֹ  ,וְ ִכ ְת ׁשוּ בַ ת ַה ִּמ ׁ ְש ָקל ַ ל־ ָּכ ְך
ַרבּ וֹ ת ִה ִ ּגי ַ ַל ּ ַמ ְס ָקנָ הִּ ,כי ֶח ְטאוֹ ָה ִר ׁ
שָׂ ַרף ֶאת ַּכף־יָ דוֹ ַ ּב ֵּנר ׁ ֶשדָּ ַלק ַ ל־ ׁש ְל ָחנוֹ .
יבה
ַמ ֲ ֶׂשה ִ ּביהוּ ִדי ׁשוֹ ֵמר ּתוֹ ָרה וּ ִמ ְצ ֹותֶ ׁ ,ש ָ ּנ ַפל ִס ְכסו ְּך ֵּבינוֹ וּבֵ ין הוֹ ָריו ְ ּב ִענְ יָ נִ ים ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּת ִּייםּ ,ו ְכתוֹ ָצ ָאה ֵמ ַה ְּמ ִר ָ
ָח ַדל ַה ֵ ּבן ְל ַד ֵּבר ִע ָּמםִ .ה ִ ּגיע ּו ַהדְּ בָ ִרים ִל ֵידי ָּכ ְךֶ ׁ ,ש ַאף ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ְתגּ וֹ ֵרר ְ ּב ָס ְ
מוּך ְלבֵ י ָתם ,לֹא ָהיָ ה ְמ ָב ְר ָכם ְל ׁ ָשלוֹ ם
ימן
ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְת ַקל ָּב ֶהם ְּב ַד ְר ּכוֹ  ,וַ ֲא ִפ ּל ּו ְּב ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת וְ יָ ִמים־טוֹ בִ ים לֹא ָהיָ ה ּפוֹ ֵרס ִ ּב ׁ ְשלוֹ ָמםַ .הדָּ בָ ר נוֹ ַדע ְל ַר ִּבי סו ִּל ַ
יש ּ ְפ ָ ִמים ַרבּ וֹ ת ַ ל־ ַהדָּ בָ רַ ,א ְך ַל ּ ׁ ָשוְ א ָהיְ ָתה ּתוֹ ַכ ְח ּתוֹ  ,וּ ְדבָ ָריו נָ ְפל ּו ַ ל ָאזְ נַ יִ ם
מ ּו ָצ ִפי ,וְ הוּא הוֹ ִכ ַ
יח ֶאת־ ָה ִא ׁ
ימן
ֲ ֵרלוֹ תְ .ל ַא ַחר ׁ ֶש ָ בְ ר ּו יָ ִמים ַר ִ ּבים ְו ַה ֵּבן נוֹ ַתר ְ ּב ֶמ ְריוֹ ָ ּ ,פ ְק ָ ה ַסבְ ָלנ ּו ָתם ׁ ֶשל הוֹ ָריו ,וְ ֵהם ׁ ָש ְלחוּ ֶאל ַר ִּבי סו ִּל ַ
'ש ַּבת
ְ ּבבַ ָּק ׁ ָשה ׁ ֶש ְּי ַד ֵ ּבר ַ ל־ ִלבּ וֹ ׁ ֶשל ְ ּבנָ םִּ ,כי ַהדָּ ָבר הוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמ ּכ ָֹחםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַה ֵ ּבן ֵאינוֹ ֵמ ׁ ִשיב ֲא ִפ ּל ּו ַ ל ִ ּב ְר ַּכת ׁ ַ
ימן ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב וְ ֶה ְע ִּתיק ִק ְט ֵ י מ ּו ָסר וְ תוֹ ָכ ָחה
ישי ְּב ׁ ַש ָּבתְ ,ו ַר ִּבי סו ִּל ַ
ׁ ָשלוֹ ם' ׁ ֶש ֵהם ְמבָ ְר ִכים אוֹ תוֹ ָ .היָ ה זֶ ה ְ ּביוֹ ם ֲח ִמ ׁ ִ
יש.
אשית ָח ְכ ָמה' וְ ׁ ֵ
ֵמ ַה ְּס ָפ ִרים ֵ'ר ׁ ִ
'ש ֶבט מוּ ָסר'ַ ,הנּוֹ גְ ִעים ְל ִמ ְצ ַות ִּכבּ וּד ָאב וָ ֵאםּ ,ו ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָה ַל ְך ְלבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
יהם ׁ ֶשל ְ ּגדוֹ ֵלי יִ שְׂ ָר ֵאל" ,וְ ֶה ְר ָאה לוֹ ֶאת
" ִאם ֵאינְ ָך ׁשוֹ ֵמ ַ ִל ְדבָ ַרי"ָ ּ ,פנָ ה ֵא ָליו ְ ּבקוֹ ל נוֹ ֵקבְ " ,ל ָפחוֹ ת ׁ ְש ַמע ְל ִד ְב ֵר ֶ
ָה ָר ׁשוּם ַּב ּ ֶפ ֶתק ׁ ֶש ְ ּביָ דוֹ ַ ,א ְך ַה ָּלה נוֹ ַתר ְּב ִלבּ וֹ ֶה ָ ֵרל וְ לֹא ׁ ָשת ִלבּ וֹ ַ ּגם ַלדָּ בָ ר ַה ֶ ּזהְ ַ .ק ׁ ָשנוּ תוֹ ִצ ֲ ָרה ְמאֹד ֶאת ַר ִּבי
ימן ַ ,ד ׁ ֶש ָח ָרה ַא ּפוֹ וְ ָק ָרא ֵא ָליו ְ ּבתוֹ ַכ ַחת ְמג ָּלה" :דַּ ע ְל ָךִּ ,כי ִמי ׁ ֶש ְּמבַ ֶ ּזה ֶאת־ ָא ִביו וְ ֶאת־ ִא ּמוֹ ְ ,ועוֹ ֵבר ַ ל
סו ִּל ַ
ַהדִּ ֵּבר ׁ ֶשל ַּ'כ ֵּבד ֶאת־ ָאבִ ָ
יך וְ ֶאת־ ִא ּ ֶמ ָך'ֵ ,אינוֹ ׁשוֹ נֶ ה ִמ ִּמי ׁ ֶשעוֹ בֵ ר ַ ל ַהדִּ ֵּבר ָ'אנ ִֹכי ה' ֱאל ֶֹקי ָך' ,אוֹ 'זָ כוֹ ר ֶאת־יוֹ ם
שב ְּב ִל ְּב ָך,
מֶ2
שה ַר ֵּבנ ּו ְּב ִסינַ יְ ,ו ֵא ּלוּ ְו ֵא ּל ּו ְּכתוּבִ ים ַ ל לוּ חוֹ ת ַה ְ ּב ִריתְ .ו ַאל ַּת ְח ׁ ֹ
ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ְל ַקדְּ ׁשוֹ 'ִּ .כי ֵא ּל ּו ְו ֵא ּל ּו נִ ְּתנוּ ְל ֹ
יה ּ ֹנם ַ ל ֶח ְסרוֹ ן ַהדִּ ֵּבר ׁ ֶשל ַּ'כ ֵּבד ֶאת־ ָאבִ ָ
יך'" .א ּו ָלם ַ ּגם
ִּכי ִאם ְּת ַק ֵּים ֶאת ִּת ׁ ְש ַ ת ַהדִּ ְ ּברוֹ תֲ ,אזַ י ִּת ָ ּנ ֵצל ִמדִּ ינָ ּה ׁ ֶשל־ ֵ ּג ִ
דְּ בָ ָריו ֵא ּל ּו ָהי ּו ָל ִריקְ ,ו ַה ֵ ּבן ַה ּסוֹ ֵרר ִה ְמ ׁ ִש ְ
ימן ְו ָא ַמר
מד ַ ל־ ׁ ֶש ּלוֹ וְ ֵס ַרב ְל ִה ָּכנַ ע .אוֹ ־ ָאז ּ ָפנָ ה ֵא ָליו ַר ִּבי סו ִּל ַ
יך ַל ֲ ֹ
ישים ֶא ָ ּלא ִאם־ ֵּכן ַמזְ ִה ִירים ְּת ִח ָּלה .וּ ְב ֵכןִ ,הנְ נִ י
ְ ּבקוֹ ל ַּת ִּקיףֲ " :ה ֵרינִ י ְלהוֹ ִדי ֲ ָךִּ ,כי ֵ ּבית־דִּ ין ׁ ֶשל־ ַמ ְע ָלה ֵאינָ ם ַמ ֲ נִ ׁ ִ
שה יָ ִמים ֶאת ַה ְמ וָּ ת ,חוֹ ׁ ְש ׁ ַשנִ י ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ָ ִתיד
יח ׁ ֶשל ֵ ּבית־דִּ ין זֶ הַ ,ו ֲה ֵרינִ י ַמזְ ִה ְיר ָך ׁ ֶש ִאם לֹא ְּת ַת ֵּקן ּתוֹ ְך ׁ ְשלֹ ָ 2
ׁ ָש ִל ַ
ָלבוֹ א ָ ֶל ָ
ּ
ימן ֶאת
ישי ְ ּב ִדיוּק ְ ּבאוֹ תוֹ זְ ַמן בּ וֹ נִ ֵ ּבא ַר ִ ּבי סו ִּל ַ
שה יָ ִמים ֵמ ֵ ת ְל ֵ ת ,ו ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּגי ַ ַה ּיוֹ ם ׁ ְש ִל ׁ ִ
יך" ָ .בְ ר ּו ׁ ְשלֹ ָ 2
ֲ ִתידוֹ ַה ַּמר ,נִ ָּסה ׁשוּב ִל ְפנוֹ ת ֵא ָליו ְּכמוֹ ָצא ַא ֲחרוֹ ןֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַה ָּלה ָהיָ ה ָ סוּק ְּב ִענְ יְ נֵ י ִמ ְס ָחרוֹ ְו ַכ ּ ָמה ֲאנָ ׁ ִשים ָ ְמדוּ
ימן ֵמ ַה ַ ּביִ תְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשב ְל ַא ַחר ְּכ ֶר ַבע ׁ ָש ָ הָ ,ר ָאה ְל ֶח ְרדָּ תוֹ ִּכי ַא ְמבּ וּ ַלנְ ס יוֹ ֵצא ֵמ ֲח ַצר ַה ַ ּביִ ת
ְל ָפנָ יו .יָ ָצא ַר ִ ּבי סו ִּל ַ
יש ְללֹא רו ַּח ַח ִּייםַּ .ת ּמ ּו יְ ֵמי ַה ּ ׁ ִש ְב ָ הְ ,ו ֶא ָחד ִמ ְּקרוֹ בֵ י ַה ָּמנוֹ ַח ָר ָאהוּ
יש ,וּבִ ְפנִ ים ׁשוֹ ֵכב ָה ִא ׁ
ְ ּבקוֹ ל צוֹ ָפר ַמ ְר ִע ׁ
ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ אוֹ בֵ ד ִמ ְ ּב ִלי ְלב ּו ׁש ְו ֵאין ְּכסוּ ת ָל ֶאבְ יוֹ ןְ ,ו ִה ֵּנה הוּא דּ וֹ ֵר ְך ִּב ׁ ְש ַאט־נֶ ֶפ ׁש ַ ל ׁ ְשנֵ י לוּ חוֹ ת ַה ְ ּב ִרית אוֹ ָתם ִה ׁ ְש ִל ְ
יך
ימן וְ ִס ּ ֵפר
יש ִה ְתעוֹ ֵרר ְ ּבבֶ ָה ָלה ִמ ּ ׁ ְשנָ תוֹ ַ ,א ְך זָ ַכר ֶאת ַה ֲחלוֹ ם ִּב ְמלוֹ אוֹ  ַ .ל־ ֲא ָתר ּ ָפנָ ה ְלבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי סו ִּל ַ
ִמ ָּידוֹ ָ .ה ִא ׁ
לוֹ ַ ל ֲחלוֹ מוֹ ַהנּוֹ ָראְ ,והוּא ִהזְ ִמין ֶאת יְ ִדידוֹ ַר ִ ּבי נִ ִּסים ַּכדּ ּו ִרי ֶאל ַח ְדרוֹ ׁ ֶש ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ,וְ ִס ּ ֵפר לוֹ ֶאת ַה ְּמא ָֹרע
ימן ָא ַמר" :לֹא
יכן ׁ ָש ַא ְב ָּת א ֶֹמץ ְועֹז ְּכ ֵדי לוֹ ַמר דְּ בָ ִרים ּכֹה נוֹ ְקבִ ים"? ָּת ַמ ּה ַה ָּי ִדיד ַר ִּבי נִ ִּסים ,וְ ַר ִּבי סו ִּל ַ
ּכ ּלוֹ ֵ " .מ ֵה ָ
ִה ְר ַה ְר ִּתי ַּבדָּ בָ רִּ ,כי ִאם ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ָׂשמוּ ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ְּב ִפיְ .ו ֵכיוָ ן ׁ ֶש ַח ׁ ְש ִּתי ִּכי ִקצּ וֹ ָק ֵרבִּ ,ב ַּק ׁ ְש ִּתי ְל ַהצִּ ילוֹ ֵמ ֶר ֶדת
ׁ ַש ַחתַ ,א ְך הוּ א ִה ְת ַ ֵּק ׁש ַ ל־ ׁ ֶש ּלוֹ " .ו ְּכ ֵדי ַל ֲ ר ְֹך ִּת ּקוּ ן ְלנַ ְפ ׁשוֹ ִּ ,כ ְ ּנסוּ ׁ ְשנֵ י ַהצַּ דִּ ִ
יקים ֲ שָׂ ָרה ַּת ְל ִמ ֵידי־ ֲח ָכ ִמים
ילה ו ְּס ִל ָ
ׁ ֶש ָ ּל ְמד ּו כ"ד ׁ ָשעוֹ ת ְל ִע ּלוּי נִ ׁ ְש ַמת ַה ָּמנוֹ ַח ,וּבִ ְק ׁש ּו ַ ּב ֲ דוֹ ְמ ִח ָ
יחהְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכןִּ ,ב ֵּק ׁש ַר ִּבי נִ ִּסים ִמ ִידידוֹ
ְל ַס ּ ֵפר ֶאת ַהדָּ ָבר
ְּב ִצנְ ָ ה ,ו ְּל ַצוּ וֹ ת
ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ְמלֹאות
יָ ָמיו ו ׁ ְּשנוֹ ָת יו
יְ ַס ּ ְפר ּו
ֶאת־ ַהדָּ בָ ר
ָּב ַר ִ ּביםְ ,ל ַמ ַ ן
יֵ ְדע ּו ּכ ָּלם ֶאת
ַהדִּ ין
עֹנֶ ׁש
ְּב ִמי
ַהנּוֹ ָרא
ׁ ֶש ּ ְמזַ ְלזֵ ל ִּב ְכבוֹ ד
ָאבִ יו ְו ִא ּמוֹ .
ִאי" ׁש
ַה ֲחזוֹ ן
ִּב ֵּקר ּ ַפ ַ ם ְּב ַת ְלמוּ ד־ ּתוֹ ָרהְ ,ו ֶה ֱ ִמיד ֶאת ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְּבכ ּור ַה ִּמבְ ָחן ַ ל ַּת ְלמ ּו ָדםְּ .ב ֶא ְמ ַצע ַה ְּב ִחינָ ה ִה ְצ ִּבי ַ ַא ַחד
ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִּכ ְמ ַב ֵּק ׁש ִל ׁ ְשאֹל ׁ ְש ֵא ָלהַ ,א ְך ַה ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ּלוֹ ִס ֵּמן לוֹ ְלהוֹ ִריד ֶאת ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ְל ַה ְט ִריד ֶאת ְ ּגדוֹ ל
ית
ַהדּ וֹ רַ .הדָּ בָ ר לֹא נֶ ֱ ַלם ֵמ ֵ ינֵ י ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁשּ ,ו ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִּס ֵּים ֶאת ַה ְּב ִחינָ ה ּ ָפנָ ה ֶאל אוֹ תוֹ ַּת ְל ִמידְ ,ו ָא ַמרָ " :מה ָר ִצ ָ
יתי ִל ׁ ְשאֹל ֶאת־ ָה ַרבּ ִ ,בזְ כוּ ת ָמה זָ ָכה ִלגְ דֹל וְ ַל ֲה ֹפ ְך
ִל ׁ ְשאֹל ְּב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶש ֵה ַר ְמ ָּת יָ ְד ָך"? ְו ַה ַּת ְל ִמיד ָא ַמר ִּב ְת ִמימוּתָ " :ר ִצ ִ
ִל ְהיוֹ ת ַה ֲ'חזוֹ ן ִאי" ׁש'"? ַּב ָּמקוֹ ם ִהשְׂ ָּת ְר ָרה דְּ ָמ ָמהְ ,ו ַה ְמ ַל ּ ֵמד לֹא יָ ַדע ֶאת־נַ ְפ ׁשוֹ  .א ּו ָלם ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁש ִה ְק ׁ ִשיב
ְּב ַסבְ ָלנוּת ִל ׁ ְש ֵא ַלת ַה ַּת ְל ִמידָ ,ח ׁ ַשב ְמ ַ טּ ,ו ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָא ַמר" :חוֹ ׁ ְשבַ נִ י ׁ ֶש ֶ ּזה ִ ּבזְ כוּ ת ִמ ְצוַ ת ִּכבּ וּד ָאב ָו ֵאם ׁ ֶש ִּק ַּי ְמ ִּתי".
וּבְ ִהזְ דַּ ְּמנוּת ַא ֶח ֶרת ָא ַמר ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁשִּ ,כי ֶא ְפ ׁ ָשר ִלבְ דּ ֹק ו ְּל ַה ְב ִחין ֶאת ִמדַּ ת יִ ְר ַאת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַה ְּספ ּוגָ ה ָּב ָא ָדםְּ ,כ ִפי
וּכ ִפי ׁ ֶש ִּמ ְת ַמ ֵּסר ְל ַמ ֲ נָ ם ָּ -כ ְך ְ ּגדוֹ ָלה יִ ְר ָאתוֹ .
ִמדַּ ת ִה ְת ַמ ְּסר ּותוֹ ְו ִכבּ וּ דוֹ ֶאת הוֹ ָריו ַה ְ ּז ֵקנִ יםְ ,

,מ ְט ָ#ם
ְו ֵה ִפיץ ה' ֶא ְת ֶכם ָ ּ ֽב ַ ִּמים

)ד ,כז(

ְ ּב ַט ֲֵ #מי דַּ ְר ָ ּגא ְּת ִבירְ ,ל ַר ֵּמז ׁ ֶש ָּכל ַמ ּ ְט ַרת ַה ֲה ָפ ָצה
וְ ַה ּ ִפ ּזוּר ֵּבין ָה ,א ּמוֹ תְּ ,כ ֵדי ְל ׁ ַש ֵ ּבר ַּג ֲאוָ ָתם ו ְּלהוֹ ִר ָידם
ִמדַּ ְר ָּג ָתם .וְ ֵכן ,מ ְט ָ#מוֹ ת ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ֲא ׁ ֶשר
ש ּ ָמה ְ ּב ַד ְר ָ ּגא ְּת ִביר) .דרושי הרמבא"ד(
יְ נַ ֵהג ה' ֶא ְת ֶכם ׁ ָ ֽ

ָ
ָ
יש גּ וֹ יִ ם ְוגוֹ ' ִמ ּ ְמך ִמ ּ ָפנֶ יך )ד ,לח(
ְלהוֹ ִ #ר ׁ

יש ִמ ּ ָפנֶ ָ
יך גּ וֹ יִ ים
ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"יָ ,ס ְר ֵסה ּו וְ ָד ְר ׁ ֵשהוּ ְ .להוֹ ִר ׁ
ְּגדוֹ ִלים וַ ֲ#צו ִּמים ִמ ּ ֶמ ָּךְ .ו ַאף ַט ֲֵ #מי ַה ִּמ ְק ָרא
יחים ֵּכןֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ֵּת ַבת ִמ ְּמ ָך ,מ ְט ֶֶ #מת ְ ּב ִט ּ ְפ ָחא
מוֹ ִכ ִ
ׁ ֶשהוּא ַט ַ#ם ַמ ְפ ִסיק ,ו ִּמ ָּכאן ׁ ֶש ִהיא מו ֶּס ֶבת ַ#ל ֵּת ַבת
ָ
יש ׁ ֶש ִ ּב ְת ִח ַ ּלת ַה ּ ָפסוּ ק ,וְ ל ֹא ַ#ל ִמ ּ ְמך) .דיוקים(
ְלהוֹ ִ #ר ׁ

ָלנ* ס ׁ ָ(ש ָּמה רוֹ ֵ#צ ַח

)ד ,מב(

ְ ּב ַק ְד ָמא ְו ַאזְ ָלאֶ ׁ ,ש ַ#ל ָהרוֹ ֵצ ַח ְל ַה ְקדִּ ים ְו ָל ֶל ֶכת ְל ִעיר
ִמ ְק ָלטֶ ,ט ֶרם יַ ּ ִשׂ יגוֹ גּ וֹ ֵאל ַהדָּ ם ְויַ ַה ְרגֶ נּ ּו) .זה השער(

שר ָ ֽאנ ִ ֹ+כי ְמ ַצ ֶּו ָ-ך
*ח ּק ָ ֹ+תיו ו ִּמ ְצ ֹו ָתיוֲ .א ׁ ֶ +

)ו ,ב(

ֵּת ַבת ְמ ַצ ֶּו ָ-ך ְ ּב ַט ַ#ם ֶס ּ ֹגלֶ ׁ ,ש ַ#ל־יְ ֵדי ִק ּיוּם ַה ּ ִמ ְצוֹת
הוֹ ֵפ ְך ַ#ם יִ שְׂ ָר ֵאל ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְל ַ#ם ְסגּ ָ ,לה) .דברי יחיאל(

ו ָּב ִּ (תים ְמ ֵל ִ +אים ָּכל־טו ּ.ב

)ו ,יא(

ׁ ִש ְב ֵחי ַה ָּב ִּתים ׁ ֶש ֵהם ְמ ֵל ִאים ָּכל־טוּ בְ ,ל ַּ #,מת ַהבּ וֹ רוֹ ת
יתים ׁ ֶש ּלֹא נָ ַט ְע ָּתְ ,ל ַר ֵּמז
ׁ ֶש ּל ֹא ָח ַצ ְב ָּת ְּכ ָר ִמים וְ זֵ ִ
ׁ ֶש ַה ָ ּב ִּתים עוֹ ְמ ִדים ַל ֲה ִר ָיסה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְמ ְצאוּ ֶאת
ָהאוֹ ָצרוֹ ת ׁ ֶש ,ה ְח ְּבא ּו ָּב ֶהם ,וְ ָל ֵכן ֵּת ַבת ו ָּב ִּתים ְ ּב ַק ְד ָמא
וְ ַאזְ ָלאֶ ׁ ,ש ּ ַמה ּ ׁ ֶש ִה ְקדִּ ימ ּו ִל ְבנוֹ ת יֵ ָה ֵרס) .צמח הצבי(

,מ ְד ָ ּג ׁש
ַר ִּבים ִמ ְת ַח ְ ּב ִטים ַּב ּ ׁ ֵשם ' ֲ#שֶׂ ֶרת ַהדִּ ְּברוֹ ת'ֶ ׁ ,ש ּ ָמא הוּ א
ִּב ְל ׁשוֹ ן נְ ֵק ָבה וְ ִאם־ ֵּכן ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ֶ#שֶׂ ר ַהדִּ ְּברוֹ ת,
יצד ְמ ַח ְּל ִקים אוֹ תוֹ ְל ִדבּ ו ִּרים
וְ ִאם הוּ א ִּב ְל ׁשוֹ ן זָ ָכר ֵּכ ַ
ֲא ָח ִדיםַּ .ב ּתוֹ ָרה נֶ ֱא ַמר ֲ#שֶׂ ֶרת ַהדְּ ָב ִרים ,ו ִּב ְל ׁשוֹ ן ֲחזַ "ל
ֲ#שֶׂ ֶרת ַהדִּ ְּברוֹ תְ .ו ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשהוּא ִּב ְל ׁשוֹ ן זָ ָכרְ ,ו ַה ָ ּי ִחיד
ׁ ֶש ּלוֹ הוּא 'דִּ ֵּבר' וְ לֹא 'דִּ ְ ּב ָרה' ְּכ ִפי ַה ּ ָׁשגוּר ְ ּב ָטעוּ ת ְּב ִפי
ַה ְ ּב ִריּוֹ תּ ,ו ִמ ָּכאן ׁ ֶשצָּ ִר ְ
אשוֹ ןַ ,הדִּ ֵּבר
יך לוֹ ַמר ַהדִּ ֵּבר ָה ִר ׁ
ַה ּ ׁ ֵשנִ י ,וְ ֵכן ַ#ל־זֶ ה ַהדֶּ ֶר ְךְ .מקוֹ ר ַהדָּ ָבר ְּביִ ְר ְמיָ ה
יאים יִ ְהי ּו ְלרו ַּח ְו ַהדִּ ֵ ּבר ֵאין ָּב ֶהם"ּ ,ו ְמ ָפ ֵר ׁש
"וְ ַה ְ ּנ ִב ִ
ַר ּ ׁ ִש"י "וְ ַהדִּ ֵּבר ׁ ֶשל ְק ,ד ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ֵהם אוֹ ְמ ִרים ָלנוּ ְּב ׁ ֵשם
וּמ ָּכאן ׁ ֶשדִּ בּ ּור ַה ּ ׁ ֵשם ְּב ִפי
ַה ַָּק ָּב"ה ֵ -אינוֹ ָּב ֶהם"ִ ,
ַה ָ ּנ ִביא נִ ְק ָרא 'דִּ ֵ ּבר' .דּ וֹ ֶמה ְל ָכ ְך ַּב ּ ׁ ֵשם ִּכ ֵּסא ׁ ֶשה ּוא
וּב ַר ִ ּבים ִּכ ְסאוֹ ת ,וְ ל ֹא ִּכ ָּסאוֹ ת ְּכ ִפי
ִּב ְל ׁשוֹ ן זָ ָכרְ ,
ַה ּ ׁ ָשגוּר ,וּ ָפסוּ ק ְמפ ָֹר ׁש ה ּוא " ִּכי ׁ ָש ָּמה יָ ׁ ְשב ּו ִכ ְסאוֹ ת
ְל ִמ ׁ ְש ּ ָפטִּ ,כ ְסאוֹ ת ְל ֵבית דָּ וִ יד" .וּ ִמ ָּכאן נַּ ,סח ַה ְּת ִפ ָ ּלה
ֹאש ַה ּ ָׁשנָ ה "וְ ִד ְּברוֹ ת ָק ְד ׁ ְש ָך ִמ ַּל ֲהבוֹ ת־ ֵא ׁש".
ְּב ַ
מוּסף ר ׁ

ְמ ,מ ָּלח

"יוֹ ְד ִעים ַא ֶּתם ִ ּ ֵפ ׁ ֶשר ִמנְ ָהגוֹ ׁ ֶשל־עוֹ ָלם"ָ ,א ַמר ּ ַפ ַ#ם ָ#נִ י
ַמר־נֶ ֶפ ׁשַ " ,מדּ ו ַָּ #ה ֲִ ׁ #ש ִירים עוֹ שִׂ ים ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּל ָ ּבם ָח ֵפץ
וְ ֵאין ִא ׁ
יש גּ וֹ ֵ#ר ָּב ֶהם ,וְ ִא ּל ּו ֶה ָ#נִ י ַא ְך ֵמ ִהין ְּבנַ ְפ ׁשוֹ
ַל ֲ#שׂ וֹ ת דְּ ַבר־ ָמהּ ,ו ְכ ָבר גּ וֹ ֲִ #רים בּ וֹ ְּב ,ח ְמ ָרה? ִמ ּ ׁשוּם
ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ׁ ְש ִל ְ
יך ֹ
מ ֶש1ה ֶאת ַה ּלוּ חוֹ ת ִמ ָ ּידוֹ  ,נַ ֲ#שׂ ּו ַה ָּללוּ
יכה
ׁ ְש ָב ִרים ּו ְר ִס ִיסים ְּגדוֹ ִלים וּ ְק ַט ִּניםֵ .א ּל ּו ׁ ֶש ָח ְטפוּ ֲח ִת ָ
ְּגדוֹ ָלה ֵמ ָה ֶא ֶבן ַהיְ ָק ָרה נַ ֲ#שׂ ּו ֲִ ׁ #ש ִירים ,מ ְפ ָלגִ ים ,וְ ֵא ּלוּ
ׁ ֶש ָח ְטפ ּו ְר ִסיס ָק ָטן נוֹ ְתר ּו ַּב ֲ#נִ ּי ּו ָתםּ .ו ְר ֵאה זֶ ה ּ ֶפ ֶלא,
ָּב ְר ִס ִיסים ַה ְּגדוֹ ִלים ַמה ֶּנ ֱא ַמר ָּב ֶהם? ִּ'ת ְר ַצח''ִּ ,תגְ נֹב'
ִּ'תנְ ָאף' .ו ַּמה ָּכתוּב ָ ּב ְר ִס ִיסים ַה ְּק ַט ִּנים 'לֹא'' ,לֹא'' ,ל ֹא'.
ו ֵּמ ָאז ,מ ָּתר ַל ֲִ ׁ #ש ִירים ַה ּכֹלְ ,ו ַל ֲ#נִ ִ ּיים  -ל ֹא ,ל ֹא ,ל ֹא"!

וּב ָכל־ ָמקוֹ ם ַמ ְׁש ִוים ְַ #צ ָמם ְּכ ֶא ָחד
יתם ָל ֶכם ּ ֶפ ֶסל ְּתמוּ נַ ת ּכֹל" ָ ּ -פסוּ ק זֶ ה ְמ ַר ֵּמז ַ#ל אוֹ ָתם ֲאנָ ִׁשים ְצבוּ ִעיםֶׁ ,ש ֵהם ַמצִּ יגִ ים ְַ #צ ָמם ִּכ' ְתמוּ נַ ת ּ ֹכל'ְ ,
" ַו ֲ#שִׂ ֶ
ִמן־ ַה ֲחבוּ ָרהָּ .כאן הוּ א ָח ִסידָּ ,כאן הוּ א ָ ּגאוֹ ןָּ ,כאן הוּ א ַרבְ ,ו ָכאן הוּ א סוֹ ֵחרַ ,ה ּכֹל ְל ִפי ַה ָּמקוֹ ם ְו ַה ְּז ַמןַ ,ו ֲה ֵריהוּ דּ וֹ ֶמה ְל ֶפ ֶסל ַ ּב ַ#ל ְּתמוּ נַ ת ּ ֹכל...

)ילקוט הגרשוני(
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העלון מוקדש להצלחת
חגי חיים וב"ב
יצחק אריאל בן טובה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
חיים בן בכוריו
משפ' שטרית
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
יהודה אריה בן רחל ברכה
ארז בן שושנה
רונן אברהם וב"מ
עינת בת רחל ברכה
רחל ברכה בת פדילה דליה ארז מזרחי וב"ב
נעם יצחק בן רחל ברכה חי הפקות ואירועים

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

ח ַ
ת ַ
ּפ ָר ַ
ׁשה
ָ
ׁשל מ ֹ ֶ
ּנן ּ -פְ ִריׁשּותֹו ֶ
ָא ְ
ׁשת ו ֶ

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

"ּבַעֲ ֹלתִ י הָ הָ ָרה לָקַ חַ ת לּוח ֹת הָ אֲ ָבנִים לּוח ֹת הַ ּב ְִרית אֲ ׁשֶ ר ּכ ַָרת ה' עִ ּמָ כֶם
ְַארּבָעִ ים ַליְלָה לֶחֶ ם ֹלא ָא ַכלְּתִ י ּומַ י ִם ֹלא ׁשָ תִ יתִ י"
ַארּבָעִ ים יֹום ו ְ
ו ָאֵ ׁשֵ ב ּבָהָ ר ְ

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
דוד עומרי בן יהודית
אסף בן סופיה
מאיר בן שרית ואליהו
מיטל בת מלכה
אילן בן ג'וליאט

)דברים ט ,ט(
מובא בגמרא )בבא-מציעא דף פ"ו ע"ב( :אמר בכינוי "אִ יׁש הָ אֱ ֹלקִ ים" אשר מופיע במספר
רבי תנחום בר חנילאי ,לעולם אל ישנה אדם מקומות) -יהושע יד ,ו( )דברים לג ,א( ,וגם בתהלים:
מן המנהג ,שהרי משה עלה למרום ולא "ּתְ ִפּלָה לְמ ֹׁשֶ ה אִ יׁש הָ אֱ ֹלקִ ים )תהלים צ ,א(".
אכל לחם  -מלאכי השרת ירדו למטה משה רבינו כל כך זיכך את החומר שלו
ואכלו לחם.
בעולם הזה  -עד שהיה רוחני לחלוטין,

זיווג הגון וכשר במהרה

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
משה מנחם בן רחל
נועה בת מזל טוב
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
י"ג אב תשע"ז
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פרשת ואתחנן
הפטרה" :נחמו נחמו" -ישעיה מ
מוצאי ט' באב

כניסה

יציאה

ר"ת

י"ם

18:58

20:09

21:01

מקשה הרב 'מקדש הלוי' :לכאורה כיצד ניתן
ללמוד מכך ,שמשה רבינו לא אכל בשמים -
לכך שאין לשנות מן המנהג?
הרי הסיבה ,שבני אדם אוכלים אינה מחמת
"מנהג" אלא מכורח המציאים ,שאינם
יכולים להתקיים מבלי אכילה ושתיה .בעוד
המלאכים שהם רוחניים במהותם  -אינם
זקוקים כלל למזון ,ועל כן הם אינם אוכלים,
ולא משום שיש להם איזה "מנהג"?
אילו היו המלאכים אוכלים ,אלא שהיו
שני-חמישי-שני(
)ימים
מתענים בה"ב
ושובבי"ם )ימים שני וחמישי של פרשות שמות,
וארא ,בא ,בשלח ,יתרו ומשפטים ובשנה מעוברת
גם פרשות תרומה-תצווה( ,ומשה רבינו היה

נוהג כמותם ניתן היה לומר ,שנוהג כאנשי
המקום.
אולם כיוון שאצל המלאכים כלל לא שייך
המושג אכילה ,ואין זה "מנהג" שלהם ,הרי
שאין לומר ,שמשה נמנע מלאכול בהיותו
בשמים מחמת "מנהג" המקום ,שהרי
האכילה או היעדרה אינם נוגעים כלל
למנהגים כלשהם!
וכתב לתרץ ,שלא בכדי זכה משה רבינו

ת" א

19:16

20:07

20:58

חיפה

19:19

20:09

21:01

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

19:16

20:07

20:58

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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וכשלעצמו יכול היה להסתדר כל חייו מבלי
אכילה ושתיה.
וכן מצינו שעשה כן בהיותו במרום -אז לא
אכל ולא שתה במשך ארבעים יום וארבעים
ַארּבָעִ ים
לילה )כפי שהעיד על עצמו" :ו ָאֵ ׁשֵ ב ּבָהָ ר ְ
ְַארּבָעִ ים ַליְלָה לֶחֶ ם ֹלא ָא ַכלְּתִ י ּומַ י ִם ֹלא ׁשָ תִ יתִ י"
יֹום ו ְ
]דברים ט ,ט[ (.

אלא מאחר ששאר בני האדם אוכלים ושותים
כדי לקיים את גופם -לא רצה משה רבינו
להיות שונה מהם ,ואף הוא אכל מעט
כשיעור הנחוץ לקיום גופו של אדם מן
השורה.
אכן ,במנהג זה של הקפדה על הנהגה
כהנהגות בני אדם -נהג משה רבינו רק
בהיותו בארץ .לעומת זאת ,כאשר משה
רבינו עלה למרום במשך ארבעים יום
וארבעים לילה ,שם היה מוקף במלאכים,
שאף הם אינם אוכלים מאומה  -שם הוא
הרשה לעצמו לשנות מאותו "מנהג" שנהג בו
בחייו .מכאן ,למדו חז"ל ,כי לעולם אל
ישנה אדם מן המנהג.
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"ג

ההלכות מוקדשות לעילוי נשמת משה בן גורג'יה ז"ל
האם יש איסור של בישולי גוים בקפה ותה?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
מותר לקנות אבקת קפה ,העשויה מפוליםׁ ,שֶ קלה גוי וטחן אותם ,אם אין חשש תערובת איסור ,כיוון שהאבקה כמות שהיא
אינה עולה על שולחן מלכים .הערה :לכן פולי קפה המגיעים מברזיל/קולומביה אין חשש אף שגוי קלה אותם .וע"ע כף החיים )יו"ד סימן קיג
ס"ק כג( ,דרכי תשובה )שם סק"ב( .ראה עוד קובץ בית הלל )כסלו תשס"ו עמוד קכח( מאמרו של הרב רובין .ולעניין אבקת נס קפה של גויים,
מותר ,אם אין בה חשש תערובת איסור  -נוסף על הקפה עצמו .כן העלה בשו"ת שבט הלוי ח"ה )סימן צג( .וכיוון שאין ידוע רכיבים שלו ,יש
לקנות בכשרות בלבד.

מותר לשתות קפה או תה שהכין גוי ,אם אין בו חשש איסור אחר ,כיוון שהעיקר בתערובת הוא המים ,והקפה בטל אליו
ומותר אף בבית הגוי לשתות .מקורות :שו"ת יחוה דעת ח"ד )סימן מב( .ומוכח מדברי האחרונים ,שלא חששו לביטול איסור לכתחילה,
היות שהוא מדרבנן .וכן פסק בשו"ת תשובות והנהגות ח"ד )סימן קצג( ובפרט כאשר היהודי נותן את הסוכר דהוי גמר מלאכה על ידי ישראל.
ושוב ראיתי בשו"ת שאלו לברוך -טולדאנו )חיו"ד סימן מז( שבמשקה תה אין משום בישולי גויים היות ,והרוב הוא המים ,ואין בישול גוי במים.
ע"ש .וכאשר אבקת הקפה עבר תהליך קליה או בישול בבית החרושת ]כפי שעושים חברת "עלית"[ ,מה שהגוי נותן את המים ,אין בו איסור
כלל של בישול גוי ,היות שאין בישול אחר בישול.
מכל מקום ,לא ישתה בקביעות משקאות חמים אצל גוי שבישלם ,אלא דרך עראי מישום מושב לצים .מקורות :בן איש חי )חוקת
ש"ש אות טז( .וכן לא ישתה בבתי קפה שלהם .וכן דעת הראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל הובא בשו"ת עמא דבר ח"א )עמוד קעד( וכתב ,מוטב,
שהיהודי ידרוש ,שיביאו לו את המים הרתוחים בנפרד ,והקפה או התה בנפרד ,וישימם בכוס יחד עם הסוכר ואח"כ ימזוג עליהם את המים
הרותחים ,ונמצא שהוא בעצמו בישל ,וגם כן הוא בודק את מה ששותה.

ּתפִ ּלָ ה
ּכ ֹ ָ
ׁשל ְ
חּה ֶ
עד כמה גדולה כוחה של תפילה  -אין אנו מסוגלים להבין .משה רבינו התפלל כידוע  515תפילות! )כמניין 'ואתחנן'( לפני מי
שאמר והיה העולם ,כאשר בורא העולם כבר נשבע שלא יאפשר למשה להיכנס לארץ ישראל .אם כן ,מה הטעם להתפלל?
הרי כאן הייתה שבועה של בורא עולם ,שמשה ואהרון לא יכנסו לארץ ישראל!
אולם משה רבינו לא מתייאש ,ואנו מבינים ,עד כמה התפילה יכולה לשנות אפילו גזר דין ,שהרי הבורא מבקש ממשה שלא
ימשיך בתפילותיו .להלן סיפור מפי בעל המעשה ובו ניתן ללמוד על מוטיב זה :הכל החל ,כאשר פצע קטן באצבע צץ משום
מקום .לצערי הרב ,הדבר הצליח לשבש את יומי ואף פעולות פשוטות שאנו עושים מדי יום ביומו  -לא ניתן היה לבצע .ניסיתי
לכתוב ,אולם כאב חד גרם לי לוותר על כך .יתר על כן ,כל מכה ,ואפילו הקלה ביותר ,גרמה לי לחוש כאבים עזים! נאלצתי
לפנות לפנות לרופא המשפחה ,אשר טיפל בי ונתן לי הוראות להמשך טיפול בימים הקרובים ואכן הפצע נעלם כלא היה.
שבועיים לאחר מכן הפצע צץ בדיוק באותו מקום ,ושוב נאלצתי לפנות לרופא המשפחה ולקבל טיפול רפואי .כאשר הפצע צץ
בפעם השלישית באותו מקום ,חשש רופא המשפחה מכך ושלח אותי לבדיקה אצל רופא בכיר מחשש שמדובר בגידול.
הרופא הבכיר אכן אישר את הממצאים והפנה אותי לבדיקות מקיפות נוספות ואולי אפילו הסרת הממצאים בניתוח .התור
הפנוי שנקבע היה רק לאחר מספר חודשים!
אחד מחבריי המליץ לי על רופא בכיר ,המשמש בבית-חולים אחר .התקשרתי ,ולהפתעתי ,קיבלתי זימון כבר ליום המחרת.
הרופא בדק את ידי והסביר ,כי מדובר בתהליך פשוט להסרת הגידול וניתן לבצעו כבר למחרת היום .אולם ,עליי להביא
הפניה מקופ"ח .וָלא ,הטיפול יעלה לי  4,000ש"ח מכיסי הפרטי.
כשניגשתי לקופ"ח כדי לקבל את ההפניה המיוחלת התאכזבתי קשות .הפקידה סירבה בכל תוקף ,בטענה שקופ"ח אינם
עובדים עם בתי חולים מחוץ לאיזור מגוריי .הפעלתי את כל הקשרים העומדים לרשותי -לצערי הרב התשובה נשארה
שלילית .מאחר ולא עמדו ברשותי  4,000ש"ח נאלצתי להמתין לתורי בסבלנות כשאני מנצל את הזמן להתפלל בפני מי
שאמר והיה העולם ומבקש ממנו רפואה שלימה .לאחר כחודשיים הגעתי לפרופסור לצורך ביצוע ניתוח ובדיקת מקור
הגידול .הגשתי את אצבעי החבושה לרופא .הלה הסיר את התחבושת ,ולאחר מבט קל ביקש לראות גם את ידי השניה .הוא
הביט בשתי ידיי לסירוגין .התחלתי להילחץ ושאלתי אותו" :האם ,חלילה ,המצב כה גרוע?!".
הרופא הביט בי בתימהון רב ושאל" :אמור נא לי ,האם באת לכאן כדי לצחוק עליי? היכן הפצע שדיברת עליו .אני לא
רואה אותו!?" .הסתבר ,שהגידול נעלם לגמרי ללא כל התערבות חיצונית .הלה קרא לרופא נוסף כדי לאשש את טענותיו
ושניהם אמרו באופן חד משמעי" :בשפה הרפואית קוראים לזה נס רפואי! שכן בבדיקות המקדימות ראו בפירוש ,כי
מדובר בגידול!".
מְ נּוי ִים
הַ קְ ָּדׁשַ ת הֶ עָ לֹון
לִ ׁשְ אֵ לֹות ּבַהֲ לָ כָה
נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים
052ּפִ נְחָ סִ י ּבְטֵ ל' 052-6329144
)הנייד באישור ועדה רוחנית(

פניני עין חמד |

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

649
פרשת ואתחנן | י"ג אב תשע"ז | גיליון 649

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

ירׁש הָ לְ ּב ְֵרׁשטֵ אם זצ"ל
ּכמַ לְ ָאכִים -האדמו"ר הָ ַרב ְצ ִבי הִ ְ
ְ
האדמו"ר הרב צבי הירש הלברשטאם זצ"ל -נולד בשנת ה'תר"י ) (1850ברודניק כבן
שני לאביו .נקרא ע"ש ה'חכם צבי' .בהיותו כבן שש שנים עבר אל בעל 'יטב לב' )סבא
מצד האם( לדראהביטש ואביו העתיק את מקומו לצאנז כדי להיות סמוך לאביו ורבינו
במשך  4שנים למד מסבו )ר' יקותיאל יהודה( .בשנת ה'תר"ך ) (1860בהיותו כבן עשר
אביו התעטר בכתר הרבנות בעיר רודניק ורבינו נשלח ללמוד בעיר אוליינוב בגלילות
רודניק אצל ת"ח מופלגים .בהיותו כבן  14נישא לראשונה וישב כשלוש שנים על שולחן
חותנו בבארנוב .לאחר מכן עבר לצאנז ורבינו עלה ונתעלה ולמד מסבו השני )ר' חיים(.
עשרה ילדים נולדו לרבינו בזה אחר זה וכולם חיו רק תקופה קצרה ונסתלקו על פניו
עד שנולד בנו נפתלי .בשנת ה'תרל"ה ) (1874כשנה לפני פטירת סבו ר' חיים מצאנז
נסע בהוראתו לסבו השני ר' יקותיאל יהודה מסיגט .שם השתלם בש"ס ופוסקים עד
שעטרוהו בכתר ההוראה .בהיותו כבן  28שנה התמנה כרבה של קרטשנוף ,שם כיהן
למעלה מעשור שנים .בשנת ה'תרמ"ז ) (1886התמנה אביו לרב בגורליץ ורבינו משנת
ה'תרס"ו ) (1905לאחר פטירת אביו מילא את מקומו באדמורו"ת ברודניק .בין השנים
תרע"ד-תרע"ח ) (1914-1918כשרעדו עולם ומלואו בפרוץ מלחמת העולם הראשונה
עבר לרודניק .בשנת ה'תרע"ה ) (1915עבר לקליינוארדיין .בעל רוח-הקודש .רבים פנו
אליו ונושעו .נפטר ב-ט"ו באב ה'תרע"ח ) .(1918חי כ 68-שנים .ציונו בגארליץ.

סבא )מצד האב( :האדמו"ר ר' חיים )אב"ד צאנז בעל ה'דברי חיים'( .סבא )מצד האם(:
האדמו"ר ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים )בעל 'יטב לב' מסיגט( .אביו :האדמו"ר ר' ברוך
מגארליץ .אמו :מרת פסיל .נשותיו :מרת הדס )בת ר' ישראל הורוביץ מבארנוב -זיווג
ראשון .נישא בהיותו כבן  ,(14חיה מינדל )בת ר' מאיר משולם שפירא מלנצהוט -זיווג שני(.
מרבותיו :סבא ,ר' חיים והסבא ר' יקותיאל יהודה .ילדיו )מזווג ראשון( :ר' נפתלי )רבה
של רודניק ,חתן ר' ישעיה צבי הלר ,רב בפרמפהל( .חתניו )מזיווג ראשון( :ר' אברהם דוד
הורביץ )רבה של שטרסבורג וחבר הבד"צ של העדה החרדית( .ילדיו )מזיווג שני( :מרת פסיל
)נישאה לר' משה הלברשטאם בזיווג ראשון( ,ר' שלום שפירא מפשיטיק )חתן ר' דוד
הלברשטאם מקשאנוב( ,ר' אברהם הי"ד )אב"ד רודניק – נרצח בשואה( ,ר' צבי הירש
)האדמו"ר מרודניק בלוס אנג'לס( ,ר' יקותיאל יהודה )האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג(.
מספריו• :צבי תפארה -שו"ת ,מנהגים ,נוסחאות בתפילה ודברי תורתו.
חורף ה'תרע"ח ) .(1917מחיר הדמים הנורא של מלחמת העולם הראשונה לא פסח על היהודים .רבים מהם אולצו להשתתף במלחמה.
לא אחת יהודים מצאו את עצמם בחזית ,נלחמים באחיהם ממדינה אחרת .מצבן של הקהילות היהודיות אחרי המלחמה היה בכי רע.
רבים איבדו קרובי משפחה ,ואחרים נאלצו לגלות למקומות זרים כשהם חסרי כול .העוני והרעב היו נחלת הכול.
רבינו החליט לצאת למסע חיזוק ועידוד .על אף מצבו הבריאותי הרעוע לא נמנע מלצאת לדרך בימי החורף הקשים .עוד כוונה ,נסתרת,
עמדה מאחורי המסע .רבינו ביקש לערוך ביקור פרידה אצל חסידיו בטרם יסתלק מהעולם .בכמה עיירות אף ציין זאת במפורש .רוב
תושבי יריצ'וב היהודים היו חסידים .ארשת פניהם הייתה קודרת .איש-איש וסאת צרותיו .רבים צבאו על הבית שבו התארח ,עם פתקאות
שנכתבו בדם ליבם ,וביקשו ישועה בעבורם ובעבור יקיריהם .הרבי נאנח עמם בכאבם ,האזין למצוקותיהם ,ניחמם ובירכם.
בין הבאים היה יהודי ושמו ר' משה-ליבר אופר ,שנמנה עם חסידי טריסק .כאשר הגיש את בקשת הברכה פרץ בבכי מר" .רבי ,הושיעני!",
קרא בזעקה" .הירגע נא!" ,השיב הרבי .הלה הסדיר את נשימותיו והחל לספר .הוא התגורר בקראסנוברוד ,שהייתה בקו החזית .הרוסים
ֵ
לשרפת בתי העיירה וכבשו אותה במתקפת בזק .אנדרלמוסיה השתררה.
תקפו את העיר באש ארטילרית ,גרמו
"מאז אבדו עקבותיהם של רעייתי ושלושת בניי" .הוא עצמו נמלט מפני הצבא הרוסי ,שכן גליציה השתייכה לקיסרות האוסטרו-הונגרית
ואל אזרחיה התייחסו כאל אזרחי אויב .בחלוף הזמן שב הצבא האוסטרי וכבש את העיר .הוא חזר לעיר עם עוד פליטים יהודים ,ומיד פתח
בחיפושים אחר משפחתו" .כבר שנה שלימה אני מחפש אחריהם!" ,בכה" ,והעליתי חרס בידי! פניתי לארגוני סיוע בין-לאומיים ,ניסיתי את
כל הכיוונים האפשריים – ואין בדל של מידע על אודותיהם .אנא רבי ,אמור לי ,האם אזכה לראות אי-פעם את בני ביתי?" .דממה מתוחה
שררה בחדר .הצדיק השעין את ראשו על ידיו ,אחוז שרעפים ושקוע במחשבותיו .עשר דקות תמימות חלפו .בעיניו של ר' משה-ליבר נדמו
הדקות לנצח .לפתע התנער הצדיק ,הרים את ראשו והביט בעיניים יוקדות בר' משה-ליבר" .איש צעיר!" ,קרא בקול" ,אין לך סיבה לדאגה!
ראיתי את בני משפחתך ,את אשתך ואת ארבעת ילדיך – בינתיים נולדה לך בת – והם בריאים ושלמים!".
עיניו נפערו לרווחה ,והוא התקשה לעכל את משמעות הדברים .האּומנם שמעו אוזניו נכונה?! לדברים מפורשים מאלה לא ייחל בחלומותיו
הוורודים ביותר .הוא פנה לצדיק בדמעות תקווה" :רבי ,אנא אמור לי מתי אזכה לראות אותם!"" .בעוד שלושה ימים!" ,נקב הרבי במועד
מפורש" .אשתך וילדיך יבואו לעיר הזאת ,ותתאחדו מתוך שמחה ,בריאים ושלמים!" .שלוש יממות של המתנה נרגשת חלפו על מיודענו.
לא היה לו צל של ספק כי הבטחת הרבי תתממש .ואכן ,דבר מדבריו לא נפל ארצה :בדיוק כעבור שלושה ימים ,באו לעיר אשתו
וארבעת ילדיו – ובהם תינוקת שנולדה במרוצת הזמן ושאותה לא הכיר כלל.
בחלוף ההתרגשות הראשונית סיפרו על המאורעות שעברו עליהם בתקופת הנתק .האישה סיפרה כי הם נפלו בשבי הרוסים כשכבשו את
העיר ,וכשהחריפה המלחמה אסרו עליהם הרוסים לשוב לשטח אוסטריה" .רק לפני שלושה ימים" ,הוסיפה בהתרגשות" ,קיבלנו אישור
לחצות את הגבול לאזור שנכבש בידי הצבא האוסטרי ,ויכולנו להגיע לכאן!"" .לפני שלושה ימים!" ,חזר אחריה בעלה ,נרעש ומשתאה,
"הלוא זה היה בדיוק בשעה שבה הייתי בחדרו של הצדיק! עיניו הצופיות למרחקים חזו הכול בבהירות!") .מעובד מתוך צבי תפארה(
פניני עין חמד |
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ׁשֹּלא לִ פְ גֹעַ
ּובִ לְ בַ ד ֶ
עד כמה עלינו להיזהר שלא לפגוע ברגשות הזולת .להלן
סיפור מופלא אותו סיפר הרב אהרון מרגלית שליט"א ובו
ניתן ללמוד עד כמה היהודים רגישים למצבו של הזולת
ומשתדלים ככל יכולתם שלא לפגוע חלילה בו גם כאשר
זה יבוא על חשבונם .ומעשה שהיה – כך היה:
היה זה לפני מספר חודשים .התבקשתי לרכוש מספר
מוצרים שהיו חסרים בבית ,לפיכך ירדתי למכולת
השכונתית.

ממך ,אל תסתיר ממני דבר ,שכן ברור שיש דברים בגו-
מדוע עזבת את התור בפתאומיות והחזרת את
המוצרים ,שביקשת לרכוש?".
המשכתי להקשות" ,הרי בדיוק הגיע תורך ,אחרי
שחיכית כל כך הרבה זמן ,ומדוע דווקא אז יצאת מן
החנות? אנא גלה לי את פשר מעשיך".
מיודענו הרכין את ראשו בענווה ואמר" :היות ששאלת -
אסביר לך מדוע כך נהגתי .רעייתי הבחינה ,כי חסרים
בבית מטרנה וטיטולים לתינוק הקטן שלנו".

נכנסתי למכולת ,עברתי בין המדפים ומילאתי את העגלה
עם הפריטים הנדרשים ,כשאני מוודא ,שלא שכחתי דבר.
כשסיימתי לקחת את כל המוצרים המופיעים ברשימת
הקניות ,צעדתי לכיוון הקופה.

"לפיכך היא ביקשה ממני ,שארד אל המכולת ואביא
כעת את המוצרים ,כדי שלא ניתקע בלילה ללא אותם
מוצרים הכרחיים".

מאחר ומדובר במכולת שכונתית ,באותה שעה הייתה שם
קופאית אחת בלבד והתור לא היה קצר כלל ועיקר .על אף
שמיהרתי מעט באותה שעה ,לא הייתה לי ברירה אחרת,
ולפיכך תפסתי את מקומי בתור והמתנתי בסבלנות ,עד
שיגיע תורי.

"איני יודע אם הבחנת ,אבל באותו הרגע ,שבו הגיע תורי
להעביר את החפצים בקופה ,הודיעה הקופאית לאחראי
המשמרת באותה שעה ,כי היא סיימה את עבודתה להיום,
והמשמרת שלה הסתיימה ,והיא ממהרת לשוב לביתה
לאחר יום מעייף".

לפניי נעמד יהודי בן תורה עם שקית קטנה ,בה הכניס
מספר מוצרים בודדים .התור התקדם לאט ,וכולנו המתנו
דקות ארוכות.

"לפיכך היא קמה ממקומה ויצאה מן החנות ,ובמקומה
ביקש אחראי המשמרת מאחת העובדות שתתפקד
כקופאית במקומה .עובדת זו היא תושבת שכונתנו ,והיא
ישבה כעת בקופה וחיכתה ,שאעביר את מה שרכשתי".

ואז כאשר סוף כל סוף הגיע תורו של אותו יהודי שעמד
לפניי להעביר את חפציו בקופה -הוא עזב לפתע את
התור במהירות ,הניח את השקית עם המוצרים ,שאותם
ביקש לרכוש בצד ויצא מהמכולת.
אף אחד מהקונים שנכחו בחנות לא הבין ,לפשר מעשיו,
הרי הוא המתין כמונו דקות ארוכות ,ומדוע דווקא,
כשהגיע לבסוף תורו ,הוא החזיר את הדברים ויצא
מהמקום?
מעשהו היה חידה בעיני כולם ,ואף אחד לא הבין לפשר
מעשיו ,אך מאחר שאותו אחד ויתר על תורו ,לפיכך הגיע
תורי ,ואני התחלתי בהוצאת המוצרים מתוך העגלה
והעברתם בקופה .לאחר קבלת החשבון שילמתי על
הקנייה ויצאתי מהמכולת.
והנה ,ביציאה מהמכולת רואה אני את אותו יהודי עומד
וממתין בחוץ .אני מביט בו ומסתקרן כולי להבין למעשיו
התמוהים.
לבסוף לא יכולתי יותר להתאפק ,ניגשתי אליו ושאלתי
אותו" :רבי יהודי ,אוכל לשאול אותך בבקשה שאלה אחת
קטנה?"" .בבקשה" ,השיב הלה.
"אבקשך ,שתשיב לי תשובה על מעשיך התמוהים .אנא
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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"אך דא עקא ,כי אותה אישה ידועה לכל בשכונתנו
כאחת אשר שנים רבות כבר לא זכתה לילדים) .יהי רצון
ובורא עולם יפקוד את כל העקרות( .הבית שלה ריק מילדים,
וכבר שנים רבות שהיא מפצירה ,בוכה ומתפללת לבורא
עולם ,שיזכה אותה בפרי בטן".
"יתר על כך ,בבתי-הכנסת ובאמירת התהילים בשכונה
ובשיעורי התורה מזכירים את שמה בכל פעם ,שתזכה
היא ובעלה לחבוק בן ,אך עם כל זאת ,היא עדיין לא
זכתה לכך".
"מיד כשראיתי אותה ,הבנתי וידעתי ,כי בעת שאעביר
לידה את המטרנה והטיטולים בקופה ,צער גדול ימלא את
ליבה ויעלה עד לשמיים .אין לי צל צלו של ספק,
שלהחזיק טיטולים ומטרנה בידיים ,כשאין לך ילדים,
ואת כמהה עד עמקי נשמתך לכך -זהו הכאב המר
ביותר!".
"על כן עזבתי מיד את הקופה והנחתי את הדברים בצד,
כדי שהיא לא תבחין בדבר ,ובלבד שלא לגרום צער
לאותה אישה .את הטיטולים והמטרנה – אקנה במקום
אחר ".
הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל ולד יחיא בן יוסף ז"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
סעידה בת תופחה ע"ה
שרה בת נרקיס ע"ה
גאולה בת טובה ע"ה
אביבה בת איירין ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל מסעוד בן יקוט ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל מזל בת שמעון ע"ה
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה
יוסף בן סעדה ז"ל
יעקב בן אסתר ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
מאיר בן נעמי ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
יעקב בן סלימה ז"ל
זילפה בת רנדה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
אברהם בן דינה ז"ל
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© כל הזכויות שמורות למו"ל .אין לקרוא בזמן התפילה וקריה"ת.

בס"ד ,בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"לg.agedank@gmail.com :

אעברה נא (ג ,כה)
בגמ' סוטה (יד ,א) "דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי
לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא ,כך אמר משה ,הרבה
מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י ,אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן
על ידי .אמר לו הקדוש ברוך הוא ,כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר ,מעלה אני
עליך כאילו עשיתם" .שואלים המפרשים ,וכי משה רבינו קיים המצוות "אלא
לקבל עליהם שכר"? והרי המשנה אומרת (אבות א ,ג) אל תהיו כעבדים
המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס?!
בספר עלי ורדים הביא תירוץ בשם הגר"ח מוולוז'ין זצ"ל בפירושו "רוח חיים" על
פרקי אבות (א ,ג) ,דהנה עיקר כוונת הבריאה שהקב"ה ברא את העולם הוא כדי
להיטיב עם ברואיו ,וא"כ לפי"ז יתכן כי מן הראוי יותר לקיים המצוות על מנת לקבל
שכר ,כי אז עובד ע"מ שייטיב לו ויגיע מזה נחת רוח להקב"ה .אולם כ"ז שראוי
לעשות ע"מ לקבל שכר זהו דוקא אם כל כוונתו בקבלת השכר רק לשם שמים
לעשות נחת רוח להקב"ה ,אבל אם מכוין להנאתו אין בזה כל מצוה .ומזה הזהיר
התנא במשנה שלא לעבוד ע"מ לקבל פרס דהיינו שלא יהיה הרצון העצמי של
האדם לקבל שכר.
ומה הסימן והמודד אם האדם ברצותו את השכר מתכוון לשם שמים או לא?
המבחן הוא אם האדם מוכן לעשות את המצוה על מנת שחבירו יקבל את השכר
ולא הוא עצמו ,כי גם בזה הרי יהיה להקב"ה את אותה נחת רוח שמיטיב לברואיו,
והיה אם אז לא יחפוץ האדם בעשיית המצוה כשחבירו מקבל את השכר ,זהו אות
שכל כוונתו בשכר המצוות אינה כי אם לטובת עצמו ולא למלאות בזה את רצון
ה' ,אבל אם ירצה לעשות המצוה כדי שייטיב לחבירו ויבא מזה נחת רוח להשי"ת
אם חסיד כזה יעבוד ע"מ לקבל שכר זוהי המעלה הגדולה ביותר העולה היא
למעלה כי זה תכלית הבריאה להיטיב לברואים.
והנה משה רבינו לאחר חטא העגל שהקב"ה אמר לו "הרף ממני ואשמידם ואעשה
אותך לגוי גדול" היה מוכן למחוק עצמו משני העולמות שנאמר (שמות לב ,לב)
"ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" וכל זה על מנת שיהיה טוב לעם ישראל,
והיינו שמשרע"ה הגיע למדרגה גבוהה זו שכל שאיפתו היתה שרצון ה' יתקיים
בעולם להיטיב ,גם אם הוא עצמו לא יהיה באותו שכר ,ממילא ברור שאצל
משרע"ה הרצון לקבל שכר אינו אלא כדי לקיים את רצון הקב"ה לתת שכר ,וע"כ
א"ל הקב"ה שאם רצונו לעשות לו נחת רוח ולקבל שכר יקבל אותו.
יש מעשה מרה"ק מבארדיטשוב זי"ע שבשנה אחת לא מצא אתרוג בשום אופן,
והנה בערב החג מצאו נוסע אחד שעבר בעיר בארדיטשוב ובכוונתו להמשיך
לנסוע לביתו לחג הסוכות ,והוא היה לו אתרוג ,בקשו לו אנשי העיר בארדיטשוב
שישאר לחג הראשון אצלם בעיר ,כדי שאנשי העיר יוכלו לברך על האתרוג שלו,
אבל לא הסכים להישאר בשום אופן שם לחג .הביאו אותו אל הרב ,והרב ביקשו
ג"כ שיואיל בטובו להישאר איתם חג ויזכה את כל אנשי העיר במצוות ארבעת
המינים ,אבל הוא התעקש שלא להישאר ,עד שפתח ואמר לרב שבאם הרב
יבטיח לו הרב חלק לעוה"ב אזי מוכן הוא להישאר שם לחג ,ויתן את האתרוג .אמר
הרב שהוא מסכים לזה והבטיח לו עוה"ב .בלילה ,עם התקדש ליל החג ,נתן הרב
הוראה לכל אנשי העיר שאף אחד לא יתן לאורח הזה להיכנס אל הסוכה בשום
פנים ואופן .אחרי התפילה חיכה האורח שמאן דהוא יזמינו לאכילת הכזית של
מצוה בסוכה ,והנה אף אחד אינו מזמינו ,הלך האורח והתחיל לסובב על פתחי
הסוכות ,בבקשה שיתנו לאכול כזית של דאורייתא בסוכה ,אבל אף אחד לא
הסכים .ראה האורח שכלתה איליו הרעה ,והלך ובא אל סוכת הרב מבארדיטשוב,
והתחיל לבכות שברצונו לאכול כזית בסוכה ,אמר לו הרב ,שהוא מוכן לתת לו
להיכנס רק בתנאי שיוותר על ההבטחה של העוה"ב! שמע האורח ,שקל את
הדברים ,ואמר לרב ,אני מוכן לוותר על העוה"ב בשביל קיום המצווה! נתן לו הרב
להיכנס .א חרי הסעודה אמר לו הרב ,תדע לך שתקבל את מה שהבטחתי לך ,רק
פשוט לא רציתי שתקבל את זה בחינם ,וכעת שהראית שאתה מוכן להפסיד את
כל העוה"ב בשביל קיום המצווה הרי שבדין הוא שתטול את שכרך( .ציוני תורה)
ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד
בדבר הזה (ג ,כו)
כתב בספר תפארת הגרשוני ,שהטעם שמשה רבינו חי מאה ועשרים שנה ,הוא,
כיוון שהעולם קיים ששת אלפים שנה ,ומשה רבינו הוא התרומה של העולם,
ובתרומה עין בינונית זה אחד מחמישים ,לפי זה כשנחשב שניים ממאה מתוך
ששת אלפים הרי זה מאה ועשרים שנה .אלא ,שלפי זה נשאלת השאלה למה אם
כן אמר הקב"ה למשה שלא יכנס לאר"י יען אשר לא קידש את שמו במי מריבה,
והרי סוף כל סוף לא יכול משה לחיות יותר ממאה ועשרים שנים? וכן למה האשים
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משה רבינו את עם ישראל "ויתעבר ה' בי למענכם" בסיבה שלא יכול להיכנס
לארץ ישראל? הרי בין כה וכה לא יכול לחיות יותר ממאה ועשרים שנה?
ויש לתרץ שמאה ועשרים שנה זה אכן לפי מדת "עין בינונית" של אחד מחמישים,
אבל "עין יפה" זה אחד מארבעים ואחד ממ' מששת אלפים זה יוצא מאה
וחמישים שנה .ולכן נענש משה כשהכה את הסלע ,שאם היה מדבר אל הסלע
היה הנס יותר גדול וב"עין יפה" ,ואז היה חי מאה וחמישים שנה ,אבל כיון שהכה
את הסלע היה הנס רק משהו "בינוני" ,לכן חי רק כמדת "עין בינונית" מאה ועשרים
שנה .וזה מרומז בפסוק זה "אל תוסף דבר "אלי" א  -ל"י דהיינו אחד ממ' ,שאמר
לו הקב"ה שלא יוסיף לבקש שיחשבו את שנותיו במידת עין יפה( .בן איש חי)
ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ד' אלוקי לעשות כן בקרב הארץ.
(ד ,ה)
מבאר בספר הקדוש "תפארת שלמה" וכן הוא בספר "בן איש חי" ,שמשה רבינו
הוכיחם כאן שילמדו ממנו ,שכשמשה רבינו למד מפי הקב"ה לא השאיר לעצמו
שום דבר בשביל להתפאר בו שרק הוא יודע סודם של דברים וכדומ' ,אלא העביר
ולימד את בנ"י כל מה ששמע מיד .ועוד ,שהעבירם באותו צורה ששמע מפי
הקב"ה ,כן אמר משה לבנ"י גם אתם תראו ללמד את כל מה שזכיתם להבין .וזה
מה שרמוז כאן בפסוק" :ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני ד'
אלוקי" שלא השא רתי אצלי כלום ,כן גם אתם תלמדו ממני "לעשות כן בקרב
הארץ".
כעין דרך זו ביאר פעם בעל ה"עטרת משה" ממאקאווא זצ"ל( ,עטרת משה -
שבועות) את מאחז"ל הידוע שדימו את הרב והתלמיד "יותר ממה שהעגל רוצה
לינק רוצה הפרה להניק" ,ויש להבין למה דימו חז"ל עניין זה דייקא לעגל ופרה,
למה לא יכלו לדמות לאם ותינוק שרוצה לינוק? וביאר ,שלכן לא רצו לדמות לאם
ותינוק שכן האם יש לה לפעמים חשבונות :אם להניק יותר מאוחר או יותר
מוקדם ,בתחילת הלילה או באמצע הלילה וכדומ' ,אבל הפרה אין לה שום
חשבונות ובכל עת ובכל זמן שהעגל בא לינוק הרי היא מניקה אותו ,וזה לימוד
גדול בדרך לימוד הרב עם התלמיד ,שכן יש לפעמים שלרב יש איזה חידוש ,והוא
נמנע מלאמרו תיכף לתלמידיו כיוון שרוצה לשמרו להזדמנות מיוחדת או לאיזה
"שיעור כללי" וכדומ' ,ועל זה באו חז"ל ולמדוני שכמו שהפרה לא עושה חשבונות
לעגל ,כנ"ל ,כן הרב שלא ישמ ור כלום ולא יעשה שום חשבונות אלא כל חידוש
(ציוני תורה)
שיש לו תיכף ומיד יזכה בזה את תלמידיו.
כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כד' אלקינו בכל קראנו אליו (דברים ד ,ז).
הקב"ה מאזין לכל תפלתינו ,ואם רואים שלא נענים הרי זה משום שלא היה בכוונה
מספקת .המפרשים מביאים יסוד זה גם מריש פרשה זו שאמר הקב"ה למשה "רב
לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" ,דהנה אחד שהוא חלש באופיו אזי כשמאן
דהוא מתחנן אליו ,ויודע שלא יוכל לעמוד בהפצרותיו ,מבקש הוא ממנו שלא
יפציר בו ,אבל מי שהוא חזק בטבעו אומר למתחנן הזה :לא יעזור לך שום דבר,
כמה שרק תבכה ,אתה לא תקבל! ...וא"כ נשאלת השאלה למה הוצרך כביכול
הקב"ה לומר למשה "אל תוסף דבר וכו'" ,שיאמר לו "כמה שתבקש לא יעזור לך
שכבר נגזרה גזירה" ,רואים מכאן יסוד עצום ,שהתפילה כביכול מכריחה את
הקב"ה למלאות הבקשה ,עד שהוצרך כביכול לומר למשה שיפסיק לבקש כי אם
ימשיך לבקש לא יוכל כביכול הקב"ה לסרב לתפילתו .וזה דבר נורא בכח התפילה.
ישנו זוהר חדש פלאי וזה לשונו" :בגין דאיהו חד לית כאן וי"ו ,הדא הוא דכתיב
קרוב ד' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת" .בביאור הדבר מביא בספר שמחת
ישראל ,שפעם נכנס הגאון רבי עזריאל ה"ראש הברזל" אל הרבי רבי בונים
מפשיסחא ושאלו פשט בזוהר זה ,אמר לו ,שבכל הפסוקים באשרי יש ו' באמצע
הפסוק כגון :בכל יום אברככה ו אהללה שמך וכו' ,גדול ד' ומהולל מאוד ולגדולתו
וכו' והפסוק היחידי שאי ן ו' זהו פסוק זה של "קרוב ד' לכל קוראיו לכל אשר
יקראוהו באמת ,ולמה באמת אין ו' ,כי סוף הפסוק מחובר לתחילת הפסוק
כדאיתא במדרש רבה פר' מצורע (יז ,א) "קרוב ד' לכל קוראיו ,יכול לכל? ת"ל לכל
אשר יקראוהו באמת" ,שד' קרוב רק למי שקורא לו באמת ,וזה הפשט בזוהר חדש
" בגין דאיהו חדא" בגלל שכל הפסוק הזה הוא מקשה אחת שתחילתו נעוץ בסופו
(טעם הצבי)
כנ"ל "לית כאן ו'" לכן אין ו' באמצע פסוק זה.
שמור את יום השבת לקדשו ...לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך
וגו' (ו ,יב-יג)
מסופר על החפץ חיים זצ"ל שנסע פעם ברכבת ,ויחד עמו היו חתנו ורבי זלמן
סורוצקין זצ"ל.
בדרכם עברו ליד עיירה אחת ,כשעצרה הרכבת בתחנה ניגש יהודי אל רבי זלמן
ואמר לו" :יש כאן יהודי שכבר הרבה זמן חולה מאוד ,וברצונו לבקש ברכה
מהחפץ חיים .אבל דע לך ,בנו של היהודי הזה מחלל שבת ,ובכך גורם רפיון

א

בשמירת השבת של כל בני העיר .עליך לספר זאת לחפץ חיים ,כדי שיתנה את תגובתו של ר' משה היתה ספונטאנית ,ללא כל הכנה מוקדמת .באופן טבעי הוא
סבל את היסורים והמתין עד שהאברך ילך ,והכל כדי שלא לביישו.
ברכתו בכך שהבן יפסיק לחלל שבת".
רבי זלמן אמר לחתנו של החפץ חיים שצריכים לומר זאת לרב ,והם נגשו איליו עבור אדם בר מעלה כזה כדאי היה לברוא את העולם! (תפארת תורה)
ביחד ,אך ראו שאחרו את המועד .היהודי ההוא כבר מדבר עם הרב .נעמדו ,איפה,


שניהם והקשיבו לשיחה.
הם שומעים שהיהודי מספר לרב שהוא חולה הרבה זמן ,ובלילה באה איליו אמו "ואהבת את ה' אלקיך" בין אם נוהג עמך במדת הרחמים הרמוזה בשם הוי"ה ,בין אם
נוהג עמך במדת הדין הרמוזה בשם אלקים" ,בכל מאודך" ,הכל מדה ומדה שהוא מודד
בחלום ואמרה לו שלמחרת יעבור בעיר צדיק גדול ,ושילך לבקש ממנו ברכה ,אז
לך הוי מודה לו במאוד מאוד( .ברכות נד,א).
הנה הוא בא כעת לבקש ברכה.
אומר לו החפץ חיים" :ממני לקבל ברכה? מי אני בכלל ,ישראל מאיר יכול לברך? זהו שאמר דוד" :באלקים אהלל דבר ,בה' אהלל דבר" (תהלים נו ,יא) ,אם במדת הדין
ואם במדת הרחמים ,אהלל –
השבת הקדושה – היא מקור הברכה ,תבקש ממנה!"
"אומר לך משהו" – המשיך החפץ חיים – "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא" .חסד ומשפט ,אשירה" (שם קא ,א) ,אם חסד אשירה ואם משפט אשירה –
"כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא ,צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא" (שם קטז ,ד)!
אם השבת לא תזעק כי מחללים אותה – הרפואה תהיה קרובה לבוא!"
הלא נראה ,שספרו בגמרא (סנהדרין צב ,א) שכאשר ראה נבוכדנצר הרשע שחנניה
אמר היהודי" :אני ,ברוך ה' ,שומר שבת".
"כן" ,אמר החפץ חיים" ,אבל בודאי זוכר אתה מה כתוב בפסוק" :אתה ובנך ובתך" מישאל ועזריה ניצלו מכבשן האש ויחזקאל החיה מתים בבקעת דורא פתח פיו לשבח
– כולכם צריכים לשמור את השבת .אם אתה ובנך לא תחללו את השבת – השבת לקדוש ברוך הוא ,ואלמלא בא מלאך וסתרו על פיו היה מאפיל על כל השירות
לא תזעק ,וממילא הרפואה תהיה קרובה לבוא( .ומתוק האור – שבת קודש) והשבחות שאמר דוד בספר תהלים –
ותמוה –
את ה' אלקיך תירא (ו ,יג)
כתב בעל הטורים "תירא בגימטרי' תלמידי חכמים" ,ובגמ' פסחים (כב ,ב) "שמעון הלא העולם הזה עולם הבחירה הוא ,ואם בקש נבוכדנצר לומר שירה שלא נשמעה
העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתים שבתורה ,כיון שהגיע כמותה ולהאפיל אף על דוד המלך ,למה מנעוהו?!
לאת ה' אלקיך תירא פירש ,אמרו לו תלמידיו :רבי ,כל אתים שדרשת מה תהא ובאר הרבי מקוצק זצ"ל שאכן לא מנעוהו!
עליהן? אמר להם :כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך אני מקבל שכר על ולמה סתרוהו? כי אמרו לו :דוד המלך שורר בין בעת רווחתו ובין בעת צרתו .אתה,
הפרישה .עד שבא רבי עקיבא ודרש את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמים" .נבוכדנצר ,משורר בעת גדולתך ורווחתך ,אין זו רבותא .נסתור לך ,ונראה איך תשורר
מן הראוי להביא כאן סיפור מופלא אותו מספר הרב שלמה לוינשטיין :רבי אליהו –
מן סיפר לי כך :יום אחד מתקשר אלי יהודי מאמריקה ואומר לי שבנו בן השש ואז ,נדם...
חלה ,והוא עשה חשבון נפש למה זה קרה לו ,והגיע למסקנה ,שהיות והוא מלמד,
ובעניין זה שמעתי אמרה בשם הצדיק רבי יששכר דוב מבעלז זצ"ל ,ויש בה עומק כה
והרבה פעמים ,כדי לעודד את התלמידים החלשים הוא אומר להם שבשביל
רב! תשאלו :מהיכן הגיע אלי ווארט של הרבי מבעלז? הו ,זה סיפור ארוך –
לגדול תלמיד חכם לא צריך להיות "בעל כשרון" ,והראי' שהנה רבי חיים קנייבסקי
לאחר מלחמת העולם השניה שוחררנו מסיביר ,והתגלגלתי לאוזבקיסטאן שבמזרח
בצעירותו לא היה בעל כשרון ואפי' ככה נהיה גדול הדור .אמר אותו יהודי לרבי
דרום רוסיה .הטשיבינער רב ,ה"דובב מישרים" זצ"ל ,מגדולי הדור ,עם רבנים חשובים,
אליהו מן" ,חוששני שאולי בגלל דברים אלו שאולי יש בהם משום פגיעה בכבוד
נשארו בסיביר .נעשו מאמצים רבים לחלץ את הרב מטשיבין והשלטונות לא אפשרו
רבי חיים ,הג יעני כל זאת" וביקש מרבי אליהו מן שיכנס אל רבי חיים ויבקש ממנו בשום פנים ואופן להגר מגן העדן הקומוניסטי ,לבל יתגלה אלו פנים יש לגן עדן זה...
מחילה משמו .אמר לו רבי אליהו מן שלא נעים לו להגיד לרב בפה את הדברים
מובן שהשלטונות ,שהכפירה במלכות שמים היתה מעקרי שיטתם ,לא הרשו להתכנס
האלו "שהרב לא היה בעל כשרון" ,לכן ביקש מאותו מלמד שיעלה את הדברים
בבתי כנסת ,וכל התכנסות נחשבה בעיניהם כחתרנות ופעילות כנגד המהפכה שלהם.
על הכתב ויפקסס לו את זה והוא כבר יכניס את זה אל הגר"ח.
בסכנת נפשות ארגנו מנין בסתר ולמדנו תורה.
אותו יהודי אכן כתב את כל הדברים ,ורבי אליהו מן הגיש את זה לרבי חיים אחרי
יום אחד הופיעו במנין שלשה יהודים מזוקנים ,והודיעו בשמחה שהמאמצים נשאו
תפילת שחרית .רבי חיים קרא את המכתב ,והתחיל לצחוק .אומר רבי חיים לר'
פירות ,השאה הפרסי בעצמו התקשר לסטאלין ,רודן ברית המועצות ,שיאפשר לרב
אליהו מן ,יש ספר שהיה של אבי הסטייפלר ושם בספר כתוב על החזון איש שהוא
מטשיבין לעבור לארצו ,ומשם הדרך פתוחה לארץ ישראל .יש רק בעיה אחת :את
לא היה בעל כשרון בצעירותו ,ואבי הסטייפלר הגיה "זה שקר והוצאת שם רע" ,אישור היציאה עבורו אפשר להשיג אך ורק במוסקבה .אין אפשרות לעלות לרכבת
כי החזו"א כן היה בעל כשרון" ,אבל כאן" אומר הגר"ח "זה הרי נכון .אני באמת לא ולנסוע למוסקבה בלי אישור מסע מהשלטונות ,והם לא ינפיקו אשרת מסע לצורך זה.
הייתי בעל כשרון ,מה שכן ,אותו מלמד אומר שרק לא הייתי בעל כשרון בעבר אדרבה ,המבקש מסתכן במעצר :מאין לך המידע? מצוי אתה בקשרים עם חוץ לארץ
וכאילו שהיום אני כבר כן בעל כשרון ,אבל האמת היא שגם היום אני לא בעל – הרי זו סיבה מספקת להיאסר בעוון ריגול...
כשרון ...אז אולי על זה הוא צריך תיקון"...
הצעד הראשון שהתבקש היה לוודא שהסיפור נכון .פניתי אליהם ושאלתים מנין להם
רבי
הגאון
אל
הזדמנתי
יום
באותו
לספר,
עד כאן הקפה א' .ממשיך ר' אליהו מן
המידע .רב היה החשש שאילו שוטרי חרש ,קומוניסטים יהודים פעילי הייבסקציה,
מיכל יהודה לפקוביץ ,וכפי שאתם יודעים שר' מיכל יהודה בצעירותו שימש כר"מ המבקשים להפליל את אחיהם .ענו שהם בקשר עם הרב מטשיבין ועם פעילי החילוץ,
ב"תפארת ציון" ושם למדו אצלו הגר"ח והגר"נ קרליץ ,אומר ר"א מן שאלתי את אלא שקצרה ידם להגיע למוסקבה.
ר' מיכל יהודה האם זה נכון שר' חיים לא היה בעל כשרון? אמר לי" :ממש לא!" .אמרתי להם" :הרב מטשיבין כולו תורה .אם אתם בקשר עמו ,ודאי שמעתם מפיו דבר
"רבי חיים היה בעל כשרון והיה אהוב על כולם" ,והוסיף שההוא צריך לבקש תורה" –
מחילה .שאל ר"א מן את הגמי"ל "האם אני יכול לומר לגר"ח את מה שהראש
אמרו" :אכן ,גם את מצבו הגדיר בדבר תורה .אמר אימרה ששמע מפי הרבי במעלז
ישיבה אומר?" אמר לו הגרמי"ל "כן ,תגיד לו את זה בשמי" .חזר ר"א מן אל הגר"ח זצ"ל ,בפסוק" :קול ה' יחיל מדבר ,יחיל ה' מדבר קדש" (תהלים כט ,ח) .לאמור :ידע
ואמר לו "הראש ישיבה אמר שהרב כן היה בעל כשרון והיה אהוב על כולם" ,מיד שהעולם נחלק לשליש ישוב ,שלשי ים ,ושליש מדבר (תוספות פסחים צד ,א).
נענה רבי חיים "אני מוחל אני מוחל" וכמובן שאותו ילד אכן הבריא.
הים אינו מקומם של בני אדם (נדרים ל ,ב) ,אבל המדבר הוא חלק מהיבשה.
)
לוינשטיין
הר"ש
(
ו המדבר בא בטענה :רבונו של עולם ,למה אגרע? מדוע בישוב נשמע קול תורה
בך בחר ה' אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים (ז ,ו)
ותפילה ,דבורי קודש ,ואילו אני מקום חיות רעות וגדודי ליסטים! וזהו שנאמר:
תמיד
".
בחרתנו
אתה
"
ענין
עם ישראל נקרא העם הנבחר נהרות של דם נשפכו על
"קול ה' ,יחיל מדבר" .יחולו וכיסופיו של המדבר ,שישמע גם בו קול ה' .ובאמת
הגויים קנאו בנו על היותנו עמו הנבחר של הקב"ה.
זהו גם יחולו של הקדוש ברוך הוא ,שהמדבר יתקדש" :יחיל ה' ,מדבר קדש"!
שכן" ,אתה בחרתנו" אין הכוונה רק שהקב"ה בחר בנו ואז נעשינו עמו ,אלא
ואמר הרב מטשיבין :לכל אדם יש בחייו תקופות "ישוב" ותקופות "מדבר" .בעת
הקב"ה בחר בני אדם כאלו הראויים להיבחר.
הטובה ,אין זו רבותא שהוא לומד ומתפלל כדבעי .אבל עליו לראות שתקופת
הבה ונתבונן :אם לפני ששת אלפים שנה הקב"ה היה שואל בני אדם האם כדאי
המדבר שלו לא תהיה מקום חיות רעות וגדודי ליסטים ,שממה ותוהו ,אלא:
לברוא את העולם ומדוע ,מה היו עונים?
"מדבר קדש"!
אחד היה אומר :כדאי לברוא את העולם כדי שתהיה לאנשים פרנסה .השני יאמר:
כדאי כדי שימציאו את הטכנולוגיות המתקדמות שישנן כיום ,ועוד תשובות מעין איי ,ומי כרב מטשיבין הפך את תקופת המדבר ,גלותו בסיביר ,ל"מדבר קדש",
וכתב את שפעת חידושיו על פיסות נייר אריזה שליקט בשקידה...
אלו.
כל זה הוא שטות ,שכן רק אחרי שיש עולם צריך פרנסה או טכנולוגיה ,וללא שיש ידעתי איפוא שאינם סוכני חרש המבקשים להפלילנו ,וקיבלתי על עצמי לנסוע
עולם אין שום צורך וטעם בהם ,איננו מחפשים מעלה יחסית אלא מעלה בעצם ,למוסקבה ולהשיג את אישור היציאה .הכיצד? נפלאות ההשגחה הפרטית:
באוזבקיסטאן נשאתי את אשתי ,ילידת מוסקבה .לשם כך נצרכו אישורים
שהיא תהיה סיבה לברוא את העולם.
לעם ישראל יש מעלות כל כך עצומות ,שלמענן ראוי וצריך לברוא את העולם .יש ממרשם התושבים שם .החלטנו לוותר עליהם ,די לנו בסידור קידושין ,לא נהיה
לכך אינספור דוגמאות ,ונביא מעשה אחד מופלא על הגאון רבי משה פיינשטיין רשומים כנשואים .עתה היה בידי נימוק מצויין לנסיעה למוסקבה :לקבלת
האישורים לצורך רישום הנישואין .היו עוד עיכובים שנפתרו בניסים ,ואין כאן
זצ"ל:
פעם הוא נסע במכונית עם אברך .כשהגיעו למחוז חפצם אמר ר' משה לנהג מקומם .סוף ד בר העניין סודר ,ובערב הפסח תש"ו היה הרב מטשיבין בארץ
שימתין רגע ,ואחרי שהלך משם אותו אברך ,ביקש מהנהג שיפתח לו את הדלת ישראל.
כשהגעתי לארץ ישראל ועליתי לבקרו ,קם למזוג לי כוס קפה ,באמרו" :אני חייב
כי ידו היתה תפוסה בדלת מחמת שהאברך סגר עליו)!!!(.
לך הכרת הטוב".
תמה הנהג :מדוע כבוד הרב לא צעק קודם לכן שנשחרר לו את היד מהדלת?
תשאלו איך הסכמתי שגדול הדור ישרתני? כך למדוני :אם מישהו חש צורך להביע
ענה ר' משה :לא רציתי לבייש את אותו אברך שסגר את הדלת על ידי.
נגדיר מה מונח במעשהו של גדול הדור .לפעמים אדם יודע שהוא עומד לעבור לך תודה ,החסד שאתה יכול לעשות עימו כעת הוא לקבל את הבעת התודה .גם
יסורים או ניתוח וכדומה ,והוא מתכונן ,פיזית ונפשית ,לקראתם .אבל במעשה זה ,זה בכלל "הוה רך כקנה" (תענית כ ,א) לבטל רצונך מפני רצונו.

מאוצרות המגידים

ב

על כל פנים ,זו האימרה וזה לקחה –
לעבוד את ה' ,בכל מצב!
"בשמים ממעל ועל הארץ מתחת"
ידוע פרושו של הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע ("קדושת לוי" פרשת
אמור) בביאור" :בשמים ממעל ועל הארץ מתחת" (דברים ד ,לט) כלומר
ש"בשמים" ,בעניינים הרוחניים" ,ממעל" ,שא עיניך וראה שיש גבוהים ממך
ותשתדל להעפיל לדרגתם ,בבחינת "קנאת סופרים תרבה חכמה" (בבא בתרא כא,
א) .וידועים דברי רבינו יונה (אבות פ"ב מ"ז) "במקום שאין אנשים השתדל להיות
איש" .כי "אנשים" הם החשובים והנעלים (רש"י במדבר יג ,ג) .במקום שיש גדולים
ממך ודאי תשאף להגיע למדרגתם .אבל גם במקום שאתה הגדול ,ולכאורה הגעת
לפסגה ,גם אז השתדל להיות "איש" ,נעלה ומרומם עוד יותר .הכיצד? "תראה
עמך כאילו בדור חכמי התלמוד אתה ,ועימהם במקום אחד .וגם אם תשיג
למעלתם ,תחשוב כאילו אתה עומד עם הנביאים ,ועם משה רבינו עליו השלום,
ומתי תשיג לחכמתם! ובזה ,לא תתרשל לעולם מללמוד ,ותהיה כמעיין המתגבר!"
איזו תביעה!
ה"חפץ חיים" זצ"ל היה מספר על אותו "ידען" בכפר ,שהיה לו סידור עם הלכות
"דרך החיים" וידע לפסוק מתי אין אומרים "אב הרחמים" .גם לוח שנה היה לו,
וידע לומר מתי ראש חודש ומתי חל המולד .והיו מכבדים אותו במנין שבכפר,
וקוראים אותו "רבי".
פעם נקלע לוילנה ,ועלה לבית המדרש של הגר"א .מצא את הלומדים מתנצחים
בהלכה חמורה ותמה על המחזה .פנה אליהם לפשוט להם ספיקם ,שהרי "רבי"
הוא .על מה רבים כאן ,שאל.
סחו לו בקצרה :מה יהי הדין במקרה פלוני ,לשיטת הרמב"ם בסוגיא פלונית .על
הרמב"ם שמע ,על הסוגיא לא...
כך ,אמר ה"חפץ חיים" ,כאן מכבדים אותנו וקוראים לנו "רבי" ,כשנעלה למרום
הרי לא נדע על מה מדברים שם ,במתיבתא דרקיעא!...
וזהו" :בשמים ממעל" .בעניינים הרוחניים שא עיניך לאלו שמעליך ,ותשתדל
להעפיל למדרגתם.
ברם" ,ועל הארץ" ,בעניינים הארציים" ,מתחת" .תראה שיש פחותים ממך,
ותשמח בחלקך .לא בכדי "השמח בחלקו" הוא מקנייני התורה (אבות פ"ו מ"ו)!
נלמד קטע גמרא (נדרים נ ,א) ,וננסה להבינו :רבי עקיבא ,התקדשה לו בתו של
כלבא שבוע ,מעשירי ירושלים .שמע אביה  ,והדירה מכל נכסיו .התגוררו במתבן,
וכל בוקר היו מלקטים את התבן שהסתבך בשערם .אמר לה" :אילו היה לי ,הייתי
קונה לך 'ירושלים' של זהב [תכשיט זהב ,וירושלים מגולפת בו (ר"ן) .שכך ראוי
לנחם ולפייס (עירובין ק ,א) ,ולבסוף אכן העניק לה תכשיט זה (שבת ק ,ב)].
בא אליהו ,נדמה להם כאדם וקרא על הפתח" :תנו לי מעט תבן ,שאשתי ילדה ואין
לי דבר להניח על הארץ עבורה ועבור התינוק!"
אמר רבי עקיבא לאשתו " :ראי אדם ,שאפילו תבן אין לו!" כמה עלינו לשמוח
בחלקנו ,תבן יש לנו!
אמרה ליה" :זיל הוי ביה רב" ,לך ותלמד תורה.
הלך ולמד שתיים עשרה שנה לפני רבי אליעזר ורבי יהושע ,ולאחר עוד שתיים
עשרה שנה חזר בראש עשרים וארבעה אלף תלמידים ואמר להם" :שלי ושלכם,
שלה הוא".
ידוע.
ויש לי שאלה :הן לא פחות מכך ,ידוע המדרש אודות "איש חסיד היה ,בלי מזון
ומחיה" ,שיצא להביא טרף לביתו והנה אליהו הנביא לקראתו ,נמכר עבורו לעבד
תמורת שמונה מאות אלף זהובים ,גייס מלאכי מרום שיעזרוהו לבנות ארמון בין
לילה ,ושוחרר למחרת .ובמדרשים נוספים גילה אליהו מטמוניות והנחיל עושר.
מדוע כאן לא בנה להם ארמון ולא העשירם?
והתשובה ,שאילו היה מעשירם היו נחלצים מענים ,אבל היינו מפסידים את רבי
עקיבא! כי יש לו מנה רוצה מאתיים ,ויש לו ארמון רוצה שבעתיים .מה שעשה
אליהו הנביא ,השריש בהם את ה"על הארץ ,מתחת" ,וברגע שהשתרשה ההכרה
מיד שלחתו ללמוד תורה! להעפיל אל "השמים ,ממעל"!
כמה נפלאים דברי החידושי הרי"ם מגור זצ"ל ,שכאשר קטרגה הלבנה שאי אפשר
לשני מלכים להשתמש בכתר אחד והקדוש ברוך הוא מיעטה ,הירבה צבאיה
בכוכבים להפיס את דעתה (רש"י בראשית א ,ט"ז) .ואינו מובן :גדולה היתה,
והתמעטה .במה יפייסו הכוכבים את דעתה?
וענה :תתנחם בכך שיש קטנים ממנה" .על הארץ – מתחת"!
וכאשר נרכוש נקודת מבט זו ,ונהיה שבעי רצון בחלקנו בגשמיות ,נוכל להפנות
(והגדת)
המבט להתעלות ברוחניות" :בשמים – ממעל"!
"ונושנתם"
"כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל
ועשיתם הרע בעיני ה' אלקיך להכעיסו ,העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ
כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה לא
תאריכן ימים עליה כי השמד תשמדון .והפיץ ה' אתכם בעמים ונשארתם מתי
מספר בגוים אשר ינהג ה' אתכם שמה" (דברים ד ,כה-כז) .במילים אלו פותחת
קריאת התורה בתשעה באב ,יום החורבן ,אותו צפה ומפניו הזהיר הקדוש ברוך
הוא" ,קורא הדורות מראש" (ישעיה מא ,ד).
ויש לי שאלה :מתי שמחים יותר ,בערב ראש חודש אב ,או בערב ראש חודש אדר?
נתבונן" :משנכנס אדר מרבין בשמחה" (תענית כט ,א) .מרבים ומרבים ומרבים,
עוד ועוד ,באדר ובניסן באייר ובסיון ,ממשיכים להרבות בתמוז מגיעים לפסגה,
(והגדת)

ואז" :משנכנס אב ממעטין בשמחה" (שם)  .ממעטים וממעטים ,עד שמגיעים
לשפל בערב ראש חודש אדר...
מובן שאני אומר זאת בדרך צחות ,בהלצה .אבל בכל זאת ,תשעה באב קרוי
"מועד"" ,קרא עלי מועד [לשבור בחורי" רחמנא לצלן] (איכה א ,טו) ,ואין אומרים
בו תחנו (ארח חיים תקנט) ולא צידוק הדין על המת (בית נוסף יור"ד תא) .וכתה
ה"פרשת דרכים" (דרוש לג) "ולא ידעתי מועד זה מה כוונתו .וראיתי במרדכי
במועד קטן שאין אומרים תחנון בתשעה באב משום דכתיב "קרא עלי מועד" ,ולא
ידעתי למה נהפך יום זה מאבל ליום טוב מיגון לשמחה".
והתשובה כתובה ברש"י על הפסוק "וכי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ",
ומקורה בגמרא (גיטין פח ,א) :רמז להם שיגלו מארצם לסוף שמונה מאות
חמישים ושתים שנה כמנין "ונושנתם" והוא הקדים והיגלם לסוף שמונה מאות
וחמישים ,והקדים שנתים ל"ונושנתם" ,כדי שלא יתקיים בהם "כי אבוד תאבדון".
וזהו שנאמר "וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק הוא ה' אלוקינו (דניאל
ט ,יד) ,צדקה עשה עמנו שמיהר להביא הרעה שנתיים קודם זמנה.
נחשוב :מה חשבו בני ישראל כשהגיע החורבן ,כשניתך זעם ה'" ,בהיעטף עולל
ויונק ברחובות קריה ,שכבו לארץ חוצות נער וזקן ,בתולותי ובחורי נפלו בחרב ,ידי
נשים רחמניות בשלו ידיהן" כל מגילת איכה –
ולמעשה" ,צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שהקדים שנתיים
ול"ונושנתם " (גיטין פח ,א) ,ו"מועד" הוא! שאילו היו חוסכים צרות אלו ,מגיעים
היו חלילה ל"אבוד תאבדון" והשמד תשמדון" רחמנא לצלן!
ובענין זה ,סיפור –
בשעתו ,כבש הקיסר נפוליאון את כל אירופה בסערה ,ופלש לרוסיה .צר על עיר
אחת ,ולא נכבשה .הנצורים השיבו מלחמה שערה ,ולא נכנעו .המצור עכב את
התקדמות הצבא ונתן לגדודי הצאר הרוסי שנסוגו בבהלה שהות להתארגן
לבלימה.
אזר אחד המצביאים הצרפתים עוז ,ופנה למלכו .הציע להשאיר חיל מצב שימשיך
את המצור ,והצבא יאגף את העיר וישמיד ברדיפה אחר צבא הרוסי הנמלט,
לכתשו הדק .אין טעם בהמשך המצור ועצירת ההתקדמות.
שאלו נפוליאון" :אתה יודע רוסית ,אמת?"
אישר המצביא.
הורהו נפוליאון" :לבש מדי אחד הקצינים הרוסיים שנפלו בשבי ואמץ את זהותו.
קח אותי כמשרתך ,ונתגנב אל העיר .נעמוד על הלך הרוח בה ,ונדע לכלכל את
צעדינו".
לא הועילו המחאות ,שאסור לנפוליאון לסכן את עצמו .הסכנות היו לחם חוקו .לא
קיבל את ההצעה שהמצביא ילך לבדו .לבש נפוליאון בגדי משרת ,והתלוה אל
המצביא .השמיעו את הסיסמא ,ונתנום לעבור .הגיעו לעיר הנצורה ועלו לפונדק.
בקש המצביא כוס שיכר ,והמשרת יושב לצידו בהכנעה.
שמעו חיילים מתאוננים באזני מפקדם :אינם אוכלים לשבעה ,הם חסרי כח .אם
תהיה מתקפה לא יחזיקו מעמד .במיוחד ,שהאגף הדרומי אינו מתוחזק כראוי
ורבות בו הפרצות.
הסיכון היה איפא כדאי ,שמעו מה שקיוו לשמוע.
לפתע נדרך אחד החיילים .פניו קדרו ואמר למפקדו" :כמדומני ,שמשרתו של
הקצין שם הוא נפוליאון ,הקיסר הצרפתי!"
רעמי צחוק נשמעו ,אך הלה עמד על דעתו" :ראיתיו פעם ,סוקר מסדר צבאי .הוא
האיש!
"מה אתה מדבר" ,גער בו המפקד" ,האינך רואה שהוא משרתו של הקצין?"
"אולי גם הקצין מתחזה .מה איכפת לך ,דרוש מהם להזדהות!"
המפקד קם ,ובאותו רגע התעשת הקצין המתחזה" .קום" ציוה בקול רועם על
משרתו" ,הבא לי כוס נוספת!"
נפוליאון קם בחרדה ,כעבד הנכנע לאדוניו ,נטל את הכוס – והשתטח ארצה .הכוס
התנפצה .הקצין תפסו בגסות בצווארונו ,הקימו על רגליו וסטר לו אחת ושתיים.
המפקד שב אל חייליו" :הלא ראיתם ,הקצין אחד משלנו ,ואיך סתר למשרתו!"
בינתיי ם קם הקצין והטיל מטבע זהב לשולחן .עזב את השולחן בזקיפות קומה,
ומשרתו הולך אחריו בהכנעה.
יצאו מן העיר ,השמיעו את הסיסמה וחזרו למחנה .בדרך ,אמר המצביא בהכנעה:
"אדוני הקיסר ,לא אסלח לעצמי לעולם – סטרתי לך פעמיים!"
"סטירותך הצילוני" השיבו הקיסר" .אילו לא היית סותר לי ,הייתי תלוי עתה על
העץ הגבוה ביותר בעיר!"...
(והגדת)
היש לנו מושג ,כמה היצילונו הסטירות שקיבלנו?!

בין הזמנים  -רבי יעקב גלינסקי זצ"ל
כמדומה לי ,כי אם נתעמק במאמר דלהלן נוכל לדעת היכן מעמדנו בחיים.
חז"ל אומרים בחולין דף קכז" :כל בעלי החיים שיש ביבשה – כנגדם יש בים ,חוץ
מחולדה .לכן אנו נקראים "יושבי חלד" כי מעלת יושבי היבשה על הים ,היא
החולדה האחת" ...יושבי חלד".
עוד הורו חז"ל כי בעלי החיים הטהורים שביבשה כנגדם בים – טמאים ,וכל
הטמאים שביבשה  -טהורים בים ,חוץ מכלב הים ,שהוא טמא בין ביבשה ובין בים.
הכלב יוצא מן הכלל ,כיוון שכאשר הציידים מנסים לצוד אותו הוא בורח ליבשה,
א"כ אינו נחשב כחיה של ים .נכון ,שכל ימות השנה הוא שוחה עמוק בים ,כך כולם
מכירים אותו – כלב הים ,אך המודד והמבחן הם בשעה שרודפים אותו להיכן הוא
בורח.
"ד' עוזי ומעוזי" מה כור המבחן האם ד' הוא עוזי ומעוזי? "ומנוסי ביום צרה" להיכן
שאני נמלט ביום צרה.

ג

חז"ל הקדושים אמרו בעירובין דף סה "בשלשה דברים האדם ניכר – בכוסו ,בכיסו
ובכעסו" היינו? ברגעים קשים.
כלב הים בשעה שלוחצים אותו לאן בורח.
אתם .תלמידי ישיבת בין הזמנים מראים להקב"ה – לאן אנו בורחים .אשריכם.
הנכם מליצי יושר על העיר כולה .כי על ידיכם ומחמתכם אפשר לבוא לריבונו של
עולם ולומר לו – תראה את הבנים שלך ,הם יכולים לנסוע לשם ולשם ,והם
נשארים בבית מדרש קשורים איתך ,נמלטו לכאן .ואין לנו זכות גדולה מזה.
הרבי מקוצק זי"ע אמר פעם :מפני מה זכה הרב מביאלה לבן כמו האבני נזר זי"ע?
מפני שלמד ביום פורים ,בזמנים שהולכים לאיבוד.
באוזני שמעתי מיהודי ששמע מהחפץ חיים זצוק"ל ,כי שעה אחת לימוד בבין
הזמנים נחשבת בשמים כחמש שעות ,איך החשבון אינני מבין אבל כך הוא אמר.
נסיים בווארט חדש ממרן החפץ חיים זצוק"ל
ישנן שתי שאלות על חזקיה המלך.
בשעה שסנחריב צר על ירושלים ועמו אלף ראשי גייסות (כלומר בכזו כמות רבה
של חיילים) מה עושים? נעץ חזקיהו חרב בבית המדרש ואמר כי "כל מי שלא
יעסוק בתורה ידקר בחרב!".
ראשית כל ,לא מובן מהיכן הוא למד את ההלכה שמי שממאן לעסוק בתורה חייב
מיתה? שאלה שניה ,מדוע נעץ חרב בבית המדרש שינעץ חרב בפתח הקולנוע
(שהם יזכו לקיים את היהרג ואל יעבור) שיגיד להם :לכו לבתי מדרשות ומי
שיישאר כאן ידקר בחרב?! .שאלה.
מרן החפץ חיים הסביר בהזדמנויות רבות כי אנו עומדים בעיצומה של מלחמה עם
היצר הרע .הוא לוחם מלחמת הישרדות .כי כיון שהיצר מתקרב לקראת איבודו
מן העולם ,בימות המשיח ,הוא מנסה להתחזק במאמץ רב ,כמו נר העומד לכבות.
המלחמה קשה ועקובה מדם .ובשעת מלחמה הקשר האלחוטי הוא החשוב
ביותר ,השונא משקיע את המאמץ הגדול ביותר לנתק את הקשר הטלפוני ולבלבל
את השדרים האלחוטיים.
מהו הקשר האלחוטי ,כביכול ,בין עם ישראל לאביהם שבשמים ,מהו הטלפון?
"קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא חד הוא" התורה מקשרת בין ישראל היודעים
שאין להם להישען אלא על אבינו שבשמים.
לכן כאשר חזקיה ראה את עוצמת הסכנה בה שרוי היה אז עם ישראל ,כאשר
מסביב שורר יאוש ,אובדן תקוה ,ידע המלך כי נותר דבר אחד :הידוק הקשר
הישיר האלחוטי בין ישראל לבורא העולם .ולכן הכריז כי המנתק או מחבל בקשר
זה  -ידקר בחרב.
מי שבתוך בית המדרש ואינו עוסק בתורה ,זה ענין של פיקוח נפש! יש לו דין של
'רודף'! הללו היושבים בבתי קירקסאות אינם ממונים על הקשר האלחוטי.
ישיבת בין הזמנים היא הנשק המוצלח ביותר בימים קשים אלו כאשר השונאים
מקיפים אותנו מכל עבר .כאשר בן תורה ממלא את עצמו על גדותיו הוא משפיע
ממילא על הסובבים אותו ומקדש שם שמים "ואהבת את ד' אלוקיך  -שיהא שם
שמים מתאהב על ידך" ,הינו החייל הטוב ביותר להגן על אבא ואמא על האחים
(להגיד)
והאחיות ועל כל יושבי העיר הזאת .אמן כן יהי רצון.
ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך (ד' כט)
כשמדברים על נושא התפילה ,לא שייך שלא להזכיר את הסיפור שסיפר
ההייליגער בריסקער רב זצ"ל ,ששמע אותו מה'בית הלוי' ,והוא מגיע עד רבי חיים
מוולוז'ין זצ"ל:
בזזמנו של רבי חיים מוולוז'ין היה יהודי בשם רבי חיים זלאטעס ,שהיה ידוע כי
תפילותיו מתקבלות .התפילה שלו היתה תפילה! בעת שהתפלל ,לא היה זז
ממקומו ,לא התנועע ,ללא שום חיצוניות ,רק פנימיות .הוא היה כל כך דבוק בה'
עד שלא הרגיש כלום מכל הנעשה סביבו ,כמו שכתב הרמב"ם (הלכות תפילה פ"ה
ה"ד) "ונותן עיני ו למטה ,כאילו מביט לארץ ,ויהיה ליבו פנוי למעלה ,כאילו הוא
עומד בשמים ...ועומד כעבד לפני רבו באימה ביראה ופחד".
רבי חיים היה עובד בבית חרושת שהיה בבעלותו של גוי .כל יום היתה הפסקת
צהריים שנמשכה שעה ,והפועלים היו יוצאים מבית החרושת ,איש איש לענייניו.
בית החר ושת היה נותר ריק מאדם .יום אחד החליט רבי חיים להתפלל בשעה זו
תפילת מנחה .בידעו כי לא אמור לבא לשם איש .הוא נעל את דלת בית החרושת
מבפנים ,ונעמד להתפלל.
דא עקא ,בדיוק באותו יום צריך היה בעל הבית להיכנס ,ובידעו כי רבי חיים נשאר
בפנים ,הוא דפק על הדלת הנעולה ,וביקש ממנו שיפתח.
אין קול ואין עונה.
הוא הגביר את עוצמת הדפיקות ,ועדיין ,אין קול ואין עונה.

הוא עלה בסולם ,והביט מבעד לחלון ,לראות האם רבי חיים אכן נמצא בפנים ,ואכן
הוא ראוה את רבי חיים עומד ליד הקיר ,לא נע ולא זע.
הוא קרא לו מהחלון" :חיים! תפתח את הדלת".
אין קול ואין עונה.
"חיים! אתה עושה ממני צחוק? אני צריך להיכנס!"
ורבי חיים לא שומע כלום ,לא רואה כלום ,לא זז מהמקום.
הגוי לקח מוט ברזל והחל לדפוק על דלת הברזל ,עד שכל השכנים נזעקו למקום.
"היהודי עושה את עצמו כאילו אינו שומע" ,הוא מסביר לקהל שהתאסף" .גם אם
נניח שהוא נרדם בעמידה – אי אפשר שלא לשמוע דפיקות חזקות כל כך .אין זאת
אלא שהוא עושה ממני צחוק".
כל הנאספים החלו לקלל את היהודי החצוף וחמתו של בעל בית החרושת בערה
בו" .האמת היא" ,אמר" ,שיהודי זה תמיד עבד אותי ביושר ובנאמנות שאין
למעלה מהן .פשוט ענוג לעבוד אי תו .איני יודע מה קרה לו" .והוא עלה לחלון
וקרא" :חיים! אין לי הרבה זמן .אם אינך פותח  -אני יורה בך!".
אין קול ואין עונה.
כעסו גבר .הוא ידע כי באמת הוא לא רשאי להרוג אותו ,אך החליט להגביר את
איומיו וירה מספר כדורים ,שעברו במרחק סנטימטרים ספורים ליד אזנו של רבי
חיים ,פגעו בקיר ונקבו אותו.
 ורבי חיים לא רואה ,לא שומע .הוא מתפלל.כל הנוכחים הביטו בהשתאות באדם המופלא ,שיריות לא מזיזות אותו ממקומו...
כעבור מספר דקות נוספות הם ראו אותו שהנה הוא זז ממקומו ופוסע לאחור.
כשבעל הבית ראה זאת הוא מיהר לצעוק" :חיים! תפתח את הדלת מיד!" רבי חיים
סיים את ה"עושה שלום" ומיהר לפתוח לו את הדלת.
בעל המפעל החל לצעוק עליו בכעס רב" :מדוע לא פתחת לי את הדלת?"
ורבי חיים מתפלא ומשיב" :הרי פתחתי לך מיד כשביקשת"...
"וכי לא שמעת את הצעקות ,הדפיקות ,היריות שאת חוריהן תוכל לראות כאן על
הקיר"?
"לא .לא שמעתי כלום"!
א מורידיגע מעשה!
פעם שאלו אותו :איך אתה עושה את זה? יש אנשים שבשעת התפילה מתנענעים,
צועקים ,סופקים כפיים ,והחיצוניות משפיעה עליהם פנימה .אבל אתה לא נע ולא
זע ,ובכל זאת מצליח להגיע לריכוז ולכוונה עצומים ,כלשון הרמב"ם" :כאילו הוא
עומד בשמים" ,כיצד?
נענה רבי חיים ואמר ,אמשול לכם משל:
מלך אחד הוציא כרוז בכל המדינות :מי שיבנה לי ארמון ,שיכולים להכניס בתוכו
שלשה מליון מטבעות זהב ,בדיוק נמרץ ,שורות שורות מהרצפה עד התקרה –
יקבל את כל המטבעות לעצמו .כל המומחים ,האדריכלים והמהנדסים ,ניסו
לחשב את הגודל המדויק ,אך המלאכה היתה קשה ,שכן כל סטיה של סנטימטר
אחד ,עלולה להביא לכך שכל הבניה תרד לטמיון.
אדריכל אחד ,בעל שם עולמי ,טען שהוא יכול לבצע את המלאכה .הוא החל
ב בניה ,ולאחר שסיים הביאו את שלשת מליון המטבעות ,שנספרו שוב למניעת
טעויות ,והחלו להכניסן אל הארמון .העמידו את השורות בסדר מופתי...
מהרצפה עד התקרה...
והנה...
מטבע אחת נשארה בחוץ! לא נכנסת!
מנסים לדחוף בכוח – לא הולך!
המומחה העולמי חייך ואמר" :לא צריך לדחוף! אם אמרתי שזה יכנס – זה חכנס
גם בלי דחיפות" .הוא הורה להוציא את כל המטבעות ,והחל לסייר בארמון .לפתע
הבחין בחתיכת בוץ שנדבקה לרצפה .הוא גרד אותה ,ניקה את הרצפה ,ושלושת
מליון המטבעות נכנסו בדיוק נמרץ.
הנמשל – אמר רבי חיים זלאטעס – הקב"ה ,שברא את כל העולם ,ברא את האדם
שהוא "עולם קטן" בפני עצמו .במרכזו הוא ברא את הלב ,וציוה בתורתו הקדושה:
"ולעבדו בכל לבבכם" ואמרו רבותינו" :איזוהי עבודה שבלב – זו תפילה" .כלומר,
הלב מתאים לתפילה ,והתפילה מתאימה ללב .אין צורך לדחוף ,להתנדנד ,לצעוק
– אם הלב מספיק נקי ,התפילה נכנסת בו וממלאת אותו בדיוק נמרץ!
אם רואים שמתפללים ו"זה לא הולך" – יש לדעת שהלב נקי לגמרי! דבק בו בוץ!
כי כשהלב נקי" ,ולעבדו בכל לבבכם" – התפילה ממלאת את כולו! מגיעים לדבקות
מוחלטת בקב"ה ,לא נותר בו מקום לכל "גשמיות" שהיא ,ואין צורך בשום פעולות
(יחי ראובן)
חיצוניות לשם כך!

 בדרך הדרוש 
אנכי ד' אלקיך "אנכי ולא יהי' לך בדיבור אחד נאמרו" .קשה למה דוקא
אלו שני דברים בדיבור אחד נאמרו .ולתרץ דהמפורשים הקשו למה
אמר הקב"ה אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אמר אשר
בראתיך שהוא יותר חידוש ותי' משום דאיתא בגמרא נוח לו לאדם שלא
נברא משנברא ופי' המהרש"א משום דהם רמ"ח מצות עשה ושס"ה
מל"ת ועל מצות עשה אם עבר עליו אין לו שכר ואין לו עונש ואם עבר
על ל"ת יש לו עונש והם מרובים על מצות עשה לכך נוח לו לאדם שלא
נברא יותר משנברא ,איתא בגמ' מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה
א"כ קושית המהרש"א במ"ע וא"ל כתירוץ המהרש"א דהל"ת המה
מרובים הלא מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה וא"כ המ"ע המה
מרובים מל"ת אבל איתא בגמ' דשבת (דף ק"ה ע"ב) לא יהי' לך אלקים
אחרים על וכו' דהיינו אפילו בך שאין אדם בעולם יודע אלא אני דהיינו
היצה"ר לא יהי' לך ממילא כלל עולה שמכח לא יהי' לך משמע דאפילו
על מחשבה רעה נענש דהיינו היצה"ר שבלב וא"כ אין מקום לקושית
המפורשים דהא מחשבה רעה נמי הקב"ה מצרפה למעשה וא"כ הל"ת

המה מרובים והשתא אתי שפיר אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ
מצרים וקשה למה לא אמר אשר בראתיך וצ"ל דנוח לו לאדם שלא נברא
כדפי' מהרש"א דל"ת המה מרובים אבל קשה הלא מחשבה רעה אין
הקב"ה מצרף למעשה וממילא הוי מ"ע מרובים מלא תעשה לז"א לא
יהי' לך אלקים אחרים ממילא מוכח שאפילו על המחשבה של עבירה
הקב"ה מצרפה למעשה ממילא הוי מל"ת מרובים מעשה וק"ל( :מדרש
יהונתן)
אעברה נא איתא במדרש וזה לשונו אמר הקב"ה למשה אם אעברה נא
אתה מבקש אם כן בטל סלח נא וכו' עד כאן .ותמוה מה ענין יש זה לזה.
וכדי ליישב נקדים מה דאיתא במדרש ב' פירושים על הפסוק ויחן שם
ישראל נגד ההר דכתיב בלשון יחיד חד אמר דקאי על ישראל סבא שגם
יעקב היה שם בשעת קבלת התורה .וחד אמר שכל ישראל היו שם בלב
אחד כאיש אחד לכך נקראו בלשון יחיד עד כאן .והנה איתא גם כן
במדרש דמשה היה מלמד סנגוריא על ישראל לאחר מעשה העגל וטען
אנכי ה' אלקיך כתיב בלשון יחיד לי צוית ולא להם .והנה זאת ניחא דוקא

ד

אם נאמר כפירוש הראשון הנזכר לעיל על הפסוק ויחן שם ישראל .אבל
אם נאמר כפירוש הב' הנזכר לעיל דכל ישראל היו נקראים אז בלשון יחיד
אם כן מליצת משה לאו מליצה היא דאנכי ה' אלקיך לכל ישראל נאמר.
והנה איתא במדרש דבשעה שהיה משה מבקש לכנוס לארץ ישראל
אמר לו הקב"ה אברהם יצחק ויעקב למה לא באו והשיב על כל אחד
ואחד ועל יעקב השיב דלא קיבל התורה .אך זה ניחא כפירוש השני הנזכר
לעיל אבל אי אמרינן כפירוש הראשון דקאי על ישראל סבא אם כן גם
יעקב היה בשעת קבלת התורה ואם כן התירוץ של משה לאו כלום הוא.
והשתא אתי שפיר דברי המדרש הנזכר לעיל שהתחלנו בו .אם אעברה
אתה מבקש יקשה מדוע לא בא יעקב .ואין לומר דהוא לא היה בשעת
קבלת התורה .הא כפי הפירוש הראשון של ויחן מוכח שגם יעקב היה
שם .אלא על כרחך צריך לומר דסברת כפירוש הב' דקאי על כל ישראל
דנקראים בלשון יחיד ,אם כן בטל סלח נא דמליצתך לאו כלום הוא דאנכי
ולא יהיה לך לכל ישראל אמרתי דהא נקראים בלשון יחיד:
(חנוכת התורה)

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ָו ֶא ְת ַח ַ ּנן

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

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

חוֹלה
פוּאת ַה ֶ
ִ'מי ֶשׁ ֵבּ ַרִ 'ל ְר ַ
"וָ ֶא ְת ַחנַּ ן ֶאל ה'" )ג כג(
תּוֹספוֹת:
כָּ ַתב ַר ֵבּנוּ ֲא ִביגְ דוֹר ָצ ְר ָפ ִתי ִמ ַבּ ֲע ֵלי ַה ָ
א נֶ ֱא ָמר כָּ אן 'וְ ִה ְת ַחנַּ נְ ִתּי'ֶ ,א ָלּא 'וָ ֶא ְת ַחנַּ ן'ְ ,ל ַל ֶמּ ְדֶ שׁמּ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ
א ִה ְס ַתּ ֵפּק ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ַעל ַע ְצמוֶֹ ,א ָלּא ִבּ ֵקּשׁ ֵמ ָה ַר ִבּים ֶשׁיְּ ַב ְקּשׁוּ
ָע ָליו ַר ֲח ִמיםִ .מכָּ אן נוּכַ ל ִל ְלמֹד ַעד כַּ ָמּה גָּ דוֹל כּ ַֹח ְתּ ִפ ַלּת ָה ַר ִבּים.
ֹאמר ָבּ ַר ִבּים ִ'מי
חוֹלה ְבּתוֵֹ בּיתוֹ ,י ַ
וְ ַעל כֵּ ן ִאם יֵ שׁ ְל ָא ָדםָ ,ח ִל ָילהֶ ,
פוּאתוְֹ ,וּבכָ ֶ שׁיִּ ְצ ָט ְרפוּ ַה ָקּ ָהל ִל ְת ִפ ָלּתוֹ ַבּ ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן',
ֶשׁ ֵבּ ַרִ 'ל ְר ָ
ֵתּ ָה ֵפְ תּ ִפ ָלּתוֹ ִל ְת ִפ ַלּת ַר ִבּים.

ֶשׁ'יַּ ֲעשׂוּ' ַהיְ נוּ 'יַ זְ כִּ ירוּ'.
עוֹלם,
ְלכָ ָ ר ַמז מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ִבּ ְת ִפ ָלּתוִֹ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
"ל ַה ְראוֹת ֶאת ַע ְב ְדֶּ את גָּ ְד ְלֶ – "...את
לּוֹת" זֶ ה ִמכְּ ָברְ ,
"א ָתּה ַה ִח ָ
ַ
"א ֶשׁר",
ְשׁלוֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ִמדּוֹת ָה ַר ֲח ִמים ֶשׁ ֵהן ַה ֵסּ ֶמל ִלגְ ֻד ָלּ ְתֲ ,
"מי ֵא-ל ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָוּב ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה כְ ַמ ֲע ֶשׂי"...
ָה ֻע ְב ָדּה כִּ י ִ
ישׁוּעה ,וְ ַעל כֵּ ן ֲאנִ י ַמזְ כִּ ָירן
יחה ֶשׁ ַדּי ְבּ ַהזְ כָּ ָר ָתן כְּ ֵדי ִלזְ כּוֹת ִבּ ָ
מוֹכִ ָ
ִבּ ְת ִפ ָלּ ִתי ְ
כוּתן ֵתּ ָע ֵתר ִל ְת ִפ ָלּ ִתי ְוּת ַא ְפ ֵשׁר ִלי ְל ִהכָּ נֵ ס
וּמ ַב ֵקּשׁ כִּ י ִבּזְ ָ
ָל ָא ֶרץ.
'יַ ְלקוּט ַהגֵּ ְר ֻשׁנִּ י'

ֶל ֱאכֹל כְּ ֵדי ְל ָב ֵר

וּפ ָס ִקים ְל ַר ֵבּנוּ ֲא ִביגְ דוֹר ֵצ ַר ְפ ִתּי' ְפּ ָסק שיט
רוּשׁים ְ
ֵ'פּ ִ

טּוֹבה" )ג כה(
"א ְע ְבּ ָרה נָּ א וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ָ
ֶ

ַה ְתּ ִפ ָלּה ָה ַא ֲחרוֹנָ ה ַבּ ַחיִּ ים
"וָ ֶא ְת ַחנַּ ן ֶאל ה' ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר" )ג כג(
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ֶא ְל ַריְ יֵ מ ַר ָבּנֵ י ְק ַר ְשׁנוֹב ָדּ ַרשׁ ַעל ָפּסוּק זֶ ה:
"וָ ֶא ְת ַחנַּ ן ֶאל ה'" – ְבּגֶ ֶשׁת ָה ָא ָדם ַל ֲעמֹד ִבּ ְת ִפ ָלּה ִל ְפנֵ י ה' ,יְ ַד ֶמּה
ְבּנַ ְפשׁוֹ כְּ ִאלּוּ ְתּ ִפ ָלּה זוֹ ִהיא ַה ְתּ ִפ ָלּה ָה ַא ֲחרוֹנָ ה ְבּ ַחיָּ יו ,וְ א ִתּ ְהיֶ ה
"בּ ֵעת ַה ִהוא".
אוֹמ ָרהּ ִמ ְלּ ַבד ָ
נוֹס ֶפת ְל ְ
לוֹ ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ֶ
כָּ ֵ ה ִעידוּ ַאף ַעל ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ְצ ִבי ִה ְירשׁ ִקינְ ְס ְט ִליכֶ ר ַר ָבּהּ ֶשׁל
לוֹחשׁ ְל ַע ְצמוֹ ִבּ ְד ִחילוּ
ַה ְר ַמנְ ְשׁ ָטט ,כִּ י ִל ְפנֵ י כָּ ל ְתּ ִפ ָלּה ָהיָ ה ֵ
"צ ִבי ִה ְירשֵׁ ,תּן ִל ְבְּ לנַ ֵצּל כָּ ָראוּי ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ָה ַא ֲחרוֹנָ ה
ְוּר ִחימוְּ :
עוֹלם ,"...וְ ַה ָדּ ָבר ָהיָ ה
נּוֹת ָרה ְלְ ל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶט ֶרם יְ ִצ ָיא ְתִ מן ָה ָ
ֶשׁ ְ
עוֹררוּת נִ ְפ ָל ָאה.
עוֹררוֹ ִל ְת ִפ ָלּה ְבּכַ וָּ נָ ה ְוּב ִה ְת ְ
ְמ ְ
סוֹפ ִרים' ְר ֵאהֶ ,ה ָע ָרה לו
'ק ֶֹבץ ִשׂ ְפ ֵתי ַצ ִדּ ִיקים' ק ֶֹבץ ד עמ' טז; ִ'מ ִפּי ְס ָפ ִרים וְ ְ

טּוּבהּ הוּא ָצ ִריֶ ?א ָלּא
"וְ כִ י ֶל ֱאכֹל ִמ ִפּ ְריָ הּ הוּא ָצ ִרי ?אוֹ ִל ְשׂבּ ַֹע ִמ ָ
כָּ ָ א ַמר מ ֶֹשׁה'ַ :ה ְר ֵבּה ִמ ְצוַ ת נִ ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֵאין ִמ ְת ַקיְּ ִמין ֶא ָלּא
)סוֹטה
ָ
ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,אכָּ נֵ ס ֲאנִ י ָל ָא ֶרץ כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְת ַקיְּ מוּ כֻּ ָלּן ַעל יָ ִדי'"
יד א(.
הוֹסיפוּ ְבּ ִב ְרכַּ ת ֵ'מ ֵעין
ַהטּוּר )או"ח רח( ֵה ִביא ְבּ ֵשׁם ַה ְסּ ַמ"גֶ ,שׁיֵּ שׁ ֶשׁ ִ
טּוּבהּ"ַ ,אָ תּ ַמהּ ַעל
ָשׁלוֹשׁ' ֶאת ַבּ ָקּ ַשׁת" :וְ נֹאכַ ל ִמ ִפּ ְריָ הּ וְ נִ ְשׁ ַבּע ִמ ָ
כָּ ַ על ִפּי ָה ָאמוּרֶ :שׁ ֲה ֵרי ִממּ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ָל ַמ ְדנוּ ֶשֹּׁלא ָראוּי ַל ֲחמֹד
טּוּבהֶּ ,א ָלּא כְּ ֵדי ְל ַקיֵּ ם ֶאת
ֶאת ָה ָא ֶרץ כְּ ֵדי ֶל ֱאכֹל ִמ ִפּ ְריָ הּ וְ ִל ְשׂבּ ַֹע ִמ ָ
ַה ִמּ ְצווֹת ַה ְתּלוּיוֹת ָבּהּ.
יוֹסף' ָ
שּׁוּבם ֶשׁל ְדּ ָב ִרים כָּ ַתב ַה ֵ'בּית ֵ
ְליִ ָ
)שׁם( ,כִּ י ֶאת ַבּ ָקּ ַשׁת
טּוּבהּ" יֵ שׁ ִל ְקרֹא ְבּ ֶר ֶצף ִעם ַבּ ָקּ ַשׁת:
"וְ נֹאכַ ל ִמ ִפּ ְריָ הּ וְ נִ ְשׁ ַבּע ִמ ָ
"וּנְ ָב ֶרכְ ָ ע ֶל ָיה ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ְוּב ָט ֳה ָרה"ֵ ,לאמֹרְ :מ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ֶל ֱאכֹל
וּל ַא ֲח ֵר ֶיהם.
רוֹת ָיה ,כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּכָ  נִ זְ כֶּ ה ְל ָב ֵרִ ל ְפנֵ ֶיהם ְ
וְ ִל ְשׂבּ ַֹע ִמ ֵפּ ֶ

מ ֶֹשׁה ִבּ ֵקּשׁ ַעל ַה ְק ָדּ ַמת ַהגְּ ֻא ָלּה
"וָ ֶא ְת ַחנַּ ן ֶאל ה' ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר" )ג כג(
גוֹמ ְיר ְשׁט
ְבּ ֶד ֶרְ דּרוּשׁ ָא ַמר ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ַשׁ ִפּ ָירא ַר ָבּהּ ֶשׁל ְד ַּר ִ
כִּ י ְבּ ָפסוּק זֶ ה ִבּ ֵקּשׁ מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ַעל ַה ְק ָדּ ַמת ַהגְּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָידה:
"וָ ֶא ְת ַחנַּ ן ֶאל ה'" – כְּ ֶשׁיֵּ ְצאוּ ָבּנֶ יַ לגָּ לוּתָ ,אנָּ א ַה ְק ֵדּם וְ ָה ֵחש ָל ֶהם
"לאמֹר"
"בּ ֵעת ַה ִהוא" ֶשׁ ִה ְב ַט ְח ָתּ ָל ֶהם ַעל יַ ד נְ ִב ֲיאֵ 
בוּאת ָ
ֶאת נְ ַ
שׁוּבי
"בּ ֵעת ַה ִהיא ָא ִביא ֶא ְתכֶ ם ָוּב ֵעת ַק ְבּ ִצי ֶא ְתכֶ םְ ...בּ ִ
ְ)צ ַפנְ יָ ה ג כ(ָ :
בוּתיכֶ ם ְל ֵעינֵ יכֶ ם ָא ַמר ה'".
ֶאת ְשׁ ֵ
'מֹאזְ נֵ י ֶצ ֶדק'

ַ'ל ֲעשׂוֹת' כַּ ֵסּ ֶדר ַהזֶּ ה

ָא ֵמן – ִחזּוּק ָה ֱאמוּנָ ה
"א ָתּה ָה ְר ֵא ָת ָל ַד ַעת כִּ י ה' הוּא ָה ֱאקִים ֵאין עוֹד ִמ ְל ַבדּוֹ"
ַ
)ד לה(

יכוּתן
וּמ ְסּ ִמ ָ
קים ֵאין" ִהנָּ ם ָ'א ֵמן'ִ ,
סוֹפי ַה ֵתּבוֹת" :הוּא ָה ֱא ִ
ֵ
"אין עוֹד ִמ ְלּ ַבדּוֹ" נוּכַ ל ִל ְלמֹד ,כִּ י ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
ַל ֵתּבוֹתֵ :
וּמ ִעיד ְבּנַ ְפשׁוֹ
ְמ ַק ֵבּל ָה ָא ָדם ַעל ַע ְצמוֹ עֹל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִ ם ֵ
)שׁ ָבּת קיט ב(:
כִּ י ֵאין עוֹד ִמ ְלּ ַבדּוֹ יִ ְת ָבּ ַר ,כְּ ִד ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ַ
וּפ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י ֶשׁ ַבּ ֲא ִמ ַירת
"מאי ָא ֵמן?'ֵ ...א-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן"ֵ ,
ַ
בּוֹראוֹ כִּ י הוּא ֵ'א-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן'.
ָ'א ֵמן' ֵמ ִעיד ָה ָא ָדם ַעל ְ
'וַ יֶּ ְע ַתּר יִ ְצ ָחק' ַשׁ ָבּת קיט ב

וּב ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה כְ ַמ ֲע ֶשׂי וְ כִ גְ בוּר ֶֹת"
"א ֶשׁר ִמי ֵא-ל ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
ֲ
)ג כד(

בּוּרג:
ָא ַמר ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ַבּנֶ עט ָא ָב"ד נִ ְיק ְל ְשׁ ְ
יח כִּ י ָבּ ֵעת ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵלּל מ ֶֹשׁה ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה ְל ִהכָּ נֵ ס ָל ָא ֶרץ
יֵ שׁ ְל ַהנִּ ַ
דוֹשׁהִ ,הזְ כִּ יר ֶאת ְשׁלוֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ִמדּוֹת ָה ַר ֲח ִמים ֶשׁ ְלּגַ ֵבּ ֶיהן
ַה ְקּ ָ
ֻה ְב ַט ְחנוּ ִמ ִפּי ַהגְּ ָ
חוֹט ִאין יַ ֲעשׂוּ
בוּרה )ר"ה יז ב(" :כָּ ל זְ ַמן ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְ
מוֹחל ָל ֶהם".
ְל ָפנַ י כַּ ֵסּ ֶדר ַהזֶּ ה וַ ֲאנִ י ֵ
וְ ִהנֵּ הָ ,היָ ה ָמקוֹם ְל ַדיֵּ ק ִמ ְלּשׁוֹן 'יַ ֲעשׂוּ' כִּ י ְסגֻ ָלּ ָתן ֶשׁל י"ג ַה ִמּדּוֹת
ְתּלוּיָ ה ַבּ ֲע ִשׂיָּ ָתן ַבּפּ ַֹעלַ ,אָ ה ֻע ְב ָדּה כִּ י ַה ִמּ ָדּה ָה ִראשׁוֹנָ ה – ֵ'א-ל'
אוֹתנוּ ְל ָפ ֵרשׁ
יחה ָ
מוּתהַ ,מכְ ִר ָ
ֵאינָ הּ נִ ֶתּנֶ ת ְל ִקיּוּם ַעל יְ ֵדי ֶבּן ְתּ ָ

˘ ַחר
ּ ƒב ¿רכוֹ ˙ ַה ּ ַ ׁ

לּוֹתיו ֶשׁל מ ֶֹשׁה
ְל ַהגִּ ַיע ָל ָא ֶרץ ְבּכ ַֹח ְתּ ִפ ָ
"וַ יִּ ְת ַע ֵבּר ה' ִבּי ְל ַמ ַענְ כֶ ם וְ א ָשׁ ַמע ֵא ָלי" )ג כו(
יוֹרק ִעיר
אפּאִ ,מנְּ יוּ ְ
יוֹסף' ִמ ָפּ ָ
ִבּ ְשׁנַ ת תש"ט ִה ְפ ִליג ַבּ ַעל 'וַ יְ ִחי ֵ
הוֹב ָילה
גוּריו ְל ִבקּוּר ְבּ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשְׁ .בּ ָע ְמדוֹ ַעל ִספּוּן ָה ֳאנִ יָּ ה ֶשׁ ִ
ְמ ָ
אוֹתוֹ ָל ָא ֶרץ ָפּ ַתח וְ ָא ַמר ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ַל ֲח ִס ִידים ֶשׁ ְסּ ָבבוּהוּ:
"תקט"ו ְתּ ִפלּוֹת ִה ְת ַפּ ֵלּל מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה ְל ִהכָּ נֵ ס
ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ א נַ ֲענָ הְ .דּעוּ ָלכֶ םֵ ,אין ְתּ ִפ ָלּה ַהחוֹזֶ ֶרת ֵר ָיקם!

¿ ּב˜וֹ ל < ¿ ּבכַ ָּונָ ה < ¿ ּב ַח ¿ברו ָּ˙‡

יוֹמא ְדּ ִהלּוּלָ א ֶשׁל ַר ָבּן ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְבּ ַשׁ ָבּת ָפּ ָר ַשׁת וָ ֶא ְת ַחנַּ ן י"ג לְ ח ֶֹדשׁ ְמנַ ֵחם ָאב יָ חוּל ָ
אוֹדוֹתיו ֵה ִעיד ְבּנוֹ ַר ִבּי יַ ֲעקֹב:
ָ
צוּק"לַ ,על
ַר ֵבּנוּ ָמ ְר ְדּכַ י ַבּנֶ עט זְ ָ

"בּכָ ל בּ ֶֹקר ָהיָ ה הוּא ַמ ְק ִפּיד לִ ְשׁמ ַֹע ִמכָּ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמ ְבּנֵ י ֵבּיתוֹ ֶאת
ְ
לוֹמר ִבּ ְפנֵ ֶיהם
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר כְּ ֵדי לַ ֲענוֹת ָא ֵמן ֲעלֵ ֶיהן ,וְ ַא ֲח ֵרי כֵּ ן ָהיָ ה נֶ ֱע ַמד ַ
ְבּ ַע ְצמוֹ ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּקוֹל נָ ִעים ְוּבכַ וָּ נָ ה".
'תּוֹלְ דוֹת ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ַבּנֶ עט' עמ' 16

הוּדי נִ כְ ָסף
לּוֹתיו א ִה ְת ַק ְבּלוּ ַבּ ֲעבוּרוַֹ ,אְ בּכָ ל ֵעת ֶשׁיְּ ִ
ָא ְמנָ ם ְתּ ִפ ָ
כּוּבים ,יָ כוֹל הוּא
ְל ַהגִּ ַיע ְל ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ וְ נֶ ֱע ָר ִמים ְבּ ַד ְרכּוֹ ְק ָשׁיִ ים וְ ִע ִ
לּוֹתיו ֶשׁל מ ֶֹשׁה".
ְל ִה ְתגַּ ֵבּר ֲע ֵל ֶיהם וְ ַל ֲעלוֹת ַא ְר ָצה ְבּכ ַֹח ְתּ ִפ ָ
אפּא' ח"ב עמ' נז
יוֹסף ִמ ָפּ ָ
'תּוֹלדוֹת ַבּ ַעל וַ יְ ִחי ֵ
ְ

תּוֹסף ַדּ ֵבּר" – ֶשֹּׁלא ֵא ָע ֵתר
"אל ֶ
ַ
תּוֹסף ַדּ ֵבּר ֵא ַלי עוֹד ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּ ה" )ג כו(
ַ"רב ָלַ אל ֶ

קּוֹלוֹמיָ א:
ְ
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ִה ֵלּל ִליכְ ֶטנְ ְש ֵׁטיין ִמ
תּוֹסף ַדּ ֵבּר
"אל ֶ
ִמכָּ ֶ שׁ ִה ְק ִדּים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִוּב ֵקּשׁ ִממּ ֶֹשׁהַ :
ֵא ַלי" ,וְ א ִבּ ֵשּׂר לוֹ ִמיָּ ד" :כִּ י א ַת ֲעבֹר ֶאת ַהיַּ ְר ֵדּן ַהזֶּ ה" ,נוּכַ ל
ְל ַק ֵבּל ֻמ ָשּׂג ַעל גּ ֶֹדל ַמ ֲע ָלתוֹ ֶשׁל מ ֶֹשׁהֶ ,שׁ ִאלּוּ ָהיָ ה ַמ ְמ ִשׁיְ ל ַב ֵקּשׁ
ָהיָ ה נַ ֲענָ ה .וְ ַעל כֵּ ן ָא ַמר לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא"ַ :רב ָל – "כֵּ יוָ ן
תּוֹסף ַדּ ֵבּר ֵא ַלי עוֹד ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּ ה" ,כְּ ֵדי
"אל ֶ
יבוּתַ ר ָבּה ְבּ ֵעינַ יַ ,
ֶשׁ ֲח ִשׁ ְ
ֶשֹּׁלא ֶא ְצ ָט ֵרְ ל ֵה ָע ֵתר ְל ַב ָקּ ָשׁ ְת.
תּוֹרה( ִבּ ְמנוֹתוֹ ֵבּין
יוֹצרוֹת ְל ַשׁ ֲח ִרית ֶשׁל ִשׂ ְמ ַחת ָ
ְלכָ ָ ר ַמז ַאף ַה ַפּיְ ָטן ְ)בּ ְ
תּוֹסף ַד ֵּבּר"; כִּ י כָּ ָאמוּר
"טהוֹר ָענָ הוּ ַרב ָלַ ,אל ֶ
ְשׁ ָב ָחיו ֶשׁל מ ֶֹשׁהָ :
תּוֹסף ַדּ ֵבּר"
"אל ֶ
ֶשׁ ַבח הוּא ְלמ ֶֹשׁה ֶשׁ ִבּ ְקּשׁוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאַ :
וְ א ָדּ ָחה ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁתוֹ.
ַ'א ְב ַקת רוֹכֵ ל' כְּ ָלל ב' ְפּ ָרט יב

עוֹשׂה ֶמ ֱח ָצה
ְתּ ִפ ָלּה ָ
"ע ֵלה רֹאשׁ ַה ִפּ ְסגָּ הְ ...וּר ֵאה ְב ֵעינֶ י) "ג כז(
ֲ
דוּע הוּא ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ֵמינוּ
סוֹרוֹצ ִקין :יָ ַ
ְ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי זַ ְל ָמן
עוֹשׂה ֶמ ֱח ָצה" ,וְ ַאף כָּ אן נֶ ֶענְ ָתה ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל מ ֶֹשׁה
"תּ ִפ ָלּה ָ
ה(ְ :
"א ְע ְבּ ָרה נָּ א וְ ֶא ְר ֶאה" ,וְ ַעל ַא ַחת
ַל ֲח ָצ ִאין; ַעל ְשׁ ַתּיִ ם ִבּ ֵקּשׁ )פס' כה(ֶ :
"וּר ֵאה ְב ֵעינֶ י."
נַ ֲענָ הְ :

)ויק"ר י

תּוֹרה'
ָ'אזְ נַ יִ ם ַל ָ

ְשׁ ֵתּי ְדּ ָרכִ ים ְל ַא ֲה ַבת ה'
"וְ ָא ַה ְב ָתּ ֵאת ה' ֱאקֶי) "ו ה(
סוֹפר ְשׁ ִל ָיט"א רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת 'כַּ ף
ָא ַמר ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ַחיִּ ים ֵ
ַה ַחיִּ ים':
עוּתן
בּוֹתינוּ יִ ְמ ָצא כִּ י ָמנוּ ְשׁ ֵתּי ְדּ ָרכִ ים ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
ַה ְמּ ַעיֵּ ן ְבּכִ ְת ֵבי ַר ֵ
תּוֹרה ,כְּ ִד ְב ֵרי
נִ ָתּן ְל ַהגִּ ַיע ְל ַא ֲה ַבת ה'ָ :ה ִראשׁוֹנָ ה ַעל יְ ֵדי ָה ִעסּוּק ַבּ ָ
ַר ִשׁ"י ַבּ ָפּסוּק ַה ָסּמוּ ,וְ ַה ְשּׁנִ יָּ ה ַעל יְ ֵדי ִה ְתבּוֹנְ נוּת ְבּנִ ְפ ְלאוֹת
תּוֹרה )ב א(.
סוֹדי ַה ָ
ַה ְבּ ִר ָיאה ,כְּ ִפי ֶשׁכָּ ַתב ָה ַר ְמ ָבּ"ם ְבּ ִה ְלכוֹת יְ ֵ
דוֹלה ,כְּ ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ
נִ ְר ֶאה כִּ י ִל ְשׁ ֵתּי ְדּ ָרכִ ים ֵאלּוּ כִ ּוְּ נוּ ַאנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
אוֹמ ִרים ֶאת ָפּ ָר ַשׁת
ְל ַה ְק ִדּים ְל ֵס ֶדר ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמעֶ ,שׁ ָבּהּ ָאנוּ ְ
'יוֹצר ַה ְמּאוֹרוֹת' וְ ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' ְבּ ַשׁ ֲח ִרית,
'וְ ָא ַה ְב ָתּ' ֶאת ִבּ ְרכוֹת ֵ
עוֹלם' ְבּ ַע ְר ִבית; ִמשּׁוּם
ָ
ִוּב ְרכוֹת ַ'ה ַמּ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים' וְ ַ'א ֲה ַבת
עוֹסקוֹת ְבּ ֵתאוּר
'יוֹצר ַה ְמּאוֹרוֹת' וְ ַ'ה ַמּ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים' ְ
ֶשׁ ִבּ ְרכוֹת ֵ
עוֹלם'
נִ ְפ ְלאוֹת ַה ְבּ ִר ָיאה ,וְ ִאלּוּ ִבּ ְרכוֹת ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' וְ ַ'א ֲה ַבת ָ
דוֹשׁה.
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
עוֹסקוֹת ְבּ ֶשׁ ַבח ַה ָ
ְ
ֲ'ה ַדר יַ ֲעקֹב' ח"ג סי' מב

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּללהה

ִ ּב ְר ַּכת ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה )ד'(
תּוֹרה נִ ְצ ָרכִ ים ְל ַר ֲח ִמים ְלא גְּ בוּל
ִלזְ כִ יָּ ה ַבּ ָ
ְבּ ִב ְרכַּ ת ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' ְ
מוֹצ ִאים ָאנוּ ְלשׁוֹנוֹת ַבּ ָקּ ָשׁה ְוּת ִחנָּ ה ֲא ֶשׁר כְּ ֻדגְ ָמ ָתן ֵאין
דוֹלה וִ ֵית ָרה ָח ַמ ְל ָתּ ָע ֵלינוּ,
"א ֲה ָבה ַר ָבּה ֲא ַה ְב ָתּנוֶּ ...ח ְמ ָלה גְ ָ
ַבּנִּ ְמ ָצא ְבּשׁוּם ְבּ ָרכָ הַ :
"א ִבינוּ ָה ָאב ָה ַר ֲח ָמןַ ,ה ְמ ַר ֵחם ַר ֵחם ָע ֵלינוּ."...
ָא ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ ,"...וְ שׁוּבָ :
וּמ ְת ַחנֶּ נֶ תַ ,רק ַעל
ַעל ַאף צ ֶֹרִ מ ָצּ ְרכֵ י ַהגּוּף ֵאינֶ נּוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְבּ ָלשׁוֹן כֹּה ַמ ְפ ִצ ָירה ִ
תּוֹרה ִהיא
קּוֹדםַ ,ה ָ
דוֹשׁה .זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁכְּ ִפי ֶשׁכְּ ָבר ִה ְת ָבּ ֵאר ַבּ ַמּ ֲא ָמר ַה ֵ
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
ַה ָ
סוֹד ִקיּוּם ַה ַחיִּ יםֵ :
"עץ ַחיִּ ים ִהיא ַל ַמּ ֲחזִ ִיקים ָבּהּ" ִ)מ ְשׁ ֵלי ג יח(ִ .היא זוֹ ֶשׁ ִמּכּ ָֹחהּ
כוּתהּ ָה ָ
עוֹלם ,וְ ַרק ִבּזְ ָ
יוֹרד ֶשׁ ַפע ָל ָ
ֵ
"אם
עוֹלם ִמ ְת ַקיֵּ ם ,כַּ נֶּ ֱא ָמר )יִ ְר ִמיָ ה לג כה(ִ :
יוֹמם וָ ָליְ ָלה ֻחקּוֹת ָשׁ ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ א ָשׂ ְמ ִתּי" .נִ ְמ ָצא ֶשׁ ֵאין ְלַ בּ ָקּ ָשׁה
א ְב ִר ִיתי ָ
ֶשׁיְּ ָ
תּוֹרה ,כִּ י ִהיא כָּ ל ָה ָא ָדם.
כוּתהּ ַל ַבּ ָקּ ָשׁה ַעל זְ כִ יָּ ה ַבּ ָ
כוֹלה ְל ִה ְשׁ ַתּוּוֹת ְבּנִ ְצ ָר ָ
שׁוֹפכִ ים ָאנוּ ֶאת ִל ֵבּנוּ כְּ ֵדי ִלזְ כּוֹת ָבּהּ ְ)ר ִא"י ַס ַלמוֹן ֵמ ַח ַרקוֹב,
ְ
דּוּע
מוּבן ַמ ַ
וּמכָּ אן ָ
ִ
ַה ְק ָדּ ָמה ִל'נְ ִתיבוֹת ַהקּ ֶֹדשׁ'(.
יוֹתר
שׁוּבה ִהיא ְתּ ִפ ָלּה זוַֹ ,עד ֶשׁ ֵה ִעיד ַעל ַע ְצמוָֹ ,מ ָרן ַה ֲ'חזוֹן ִאישׁ' זָ ָצ"ל ,כִּ י ֵ
כֹּה ֲח ָ
ִמ ָמּה ֶשׁ ִה ְתיַ גֵּ ַע ְבּ ִעיּוּן ַבּסּוּגְ יוֹת ַה ֲחמוּרוֹת ַבּ ַשּׁ"סִ ,ה ְתיַ גֵּ ַע הוּא ִבּ ְת ִפ ָלּה ִל ְפנֵ י ה'
תּוֹרתוַֹ .ר ִבּים ֵמ ֵאלּוּ ֶשׁ ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ִבּ ְמ ִח ָצּתוֹ ֵה ִעידוּ כִּ י כָּ ל
ֶשׁיָּ ִאיר ֶאת ֵעינָ יו ִבּ ְמאוֹר ָ
רוֹעד ַבּ ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכַּ ת ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' ַ
גּוּפוֹ ָהיָ ה ֵ
)'מ ֲע ֵשׂה ִאישׁ' ח"א עמ' קנא; ח"ה עמ' קטז(.
רוֹתיו ַ)ח"ג סי' קנא(" :וְ ִהנֵּ ה ָא ְמרוּ – ִמיּוֹם ֶשׁ ָח ַרב
ֲה ָלכָ ה ְל ַמ ֲע ֶשׂה כָּ ַתב הוּא ְבּ ִאגְּ ָ
ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ כָּ ל ַה ְשּׁ ָע ִרים נִ נְ ֲעלוּ ,חוּץ ִמ ַשּׁ ֲע ֵרי ְדּ ָמעוֹת; ִאם יִ זְ כֶּ ה ָה ָא ָדם ְל ַה ְרגִּ ישׁ
תּוֹרהַ ,עד ֶשׁיִּ ַמּס ְל ָבבוֹ ְבּ ֶבכִ י ִל ְפנֵ י ַה ָמּקוֹם
ֶאת ָה ַרע וְ ַהנִּ ְמ ָאס ְבּ ֵה ָע ֵדר יְ ִד ַיעת ַה ָ
ָבּרוּ הוּאִ ,הנֵּ ה יֵ ַדע ָה ָא ָדם כִּ י כְּ ָבר זָ כָ ה ַה ְר ֵבּה וְ ַא ְשׁ ֵרי ֶח ְלקוֹ ,וּכְ ָבר ֻמ ְב ָטח הוּא
ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּתוֹ נִ ְשׁ ַמ ַעת".

ַר ֲח ֵמי ָאב ַעל ְבּנוֹ
"א ִבינוּ ָאב ָה ַר ֲח ָמן
עוֹר ִרים ָאנוּ ִבּ ְמיֻ ָחד ֶאת ַר ֲח ֵמי ה' ַבּ ֲא ִמ ַירתָ :
ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ְמ ְ
ַה ְמ ַר ֵחם ַר ֵחם ָע ֵלינוּ"ֶ .את ַה ִסּ ָבּה ְלכָ  נוּכַ ל ְל ָה ִבין ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַה ַ'בּ ַעל ֵשׁם טוֹב':
כַּ ָמּה ִמינֵ י ַר ֲח ִמים ַקיָּ ִמים ָבּ ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ,וְ ַהנַּ ֲע ֶלה ִמ ֵבּינֵ ֶיהם הוּא ַר ְח ָמנוּת ָה ָאב ַעל
דּוֹאג
יוֹתרֵ ,
ְבּנוֶֹ .שׁ ֲה ֵרי ֲא ִפלּוּ ִאם יֵ שׁ ַל ֵבּן כָּ ל ָצ ְרכּוֹ ,וְ ַרק ָח ֵסר לוֹ ֵאיזֶ ה צ ֶֹרָ ק ָטן ְבּ ֵ
פּוֹס ִקים
ָא ִביו ְל ַמ ֵלּא ֶאת ֶח ְסרוֹנוֹ ,וְ זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁ ַר ֲח ֵמי ָה ָאב ֵהם ְתּ ִמ ִידיִּ ים וְ ֵאינָ ם ְ
ְל ֶרגַ ע.
אוּלם
פּוֹס ִקים ְל ֶרגַ ע ֵמ ָע ֵלינוַּ ,עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,
ַאף ַר ֲח ֵמי ָ'א ִבינוּ ָאב ָה ַר ֲח ָמן' ֵאינָ ם ְ
תּוֹרה .וְ זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁכְּ ִפי ֶשׁ ֵבּין ָאב ִל ְבנוֹ,
סּוּקנוּ ַבּ ָ
ִבּ ְפ ָרט ִמ ְתגַּ ְבּ ִרים ֵהם ְבּ ֵעת ִע ֵ
קוֹרא ְל ָא ִביו ְבּ ָת ֳארוֹ ִמ ְתגַּ ְבּ ִרים ַר ֲח ָמיו ְבּ ֵ
כַּ ֲא ֶשׁר ַה ֵבּן ֵ
יוֹתר ,כָּ  כְּ ֶשׁ ָאנוּ הוֹגִ ים
מוֹתיו ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא )ז ַֹהר ָפּ ָר ַשׁת אח"מ ַדּף
תוֹרת ה'ֶ ,שׁכָּ ל כֻּ ָלּהּ ִהיא ְשׁ ָ
ְבּ ַ
)'בּ ַעל ֵשׁם טוֹב'
דוֹלים ִמ ִלּ ְפנֵ י ָא ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ַ
עוֹר ִרים ָאנוּ ְבּכָ ַ ר ֲח ִמים גְּ ִ
עג א(ְ ,מ ְ
וָ ֶא ְת ַחנַּ ן אוֹת כב(.

ַ'ה ְמ ַר ֵחם' ַאף כַּ ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ְראוּיִ ים ְל ַר ֲח ָמיו
כּוֹפ ִלים ְל ָת ֵאר ֶאת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַבּתּ ַֹאר'ָ :ה ַר ֲח ָמן ַה ְמ ַר ֵחם'
ֶאת ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ָאנוּ ְ
ֵבּ ֲארוּ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים ִ
)'עיּוּן ְתּ ִפ ָלּה''ִ ,א ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל' ,ע"פ ִ'שׂ ְפ ֵתי ַחיִּ ים' – ִ'רנַּ ת ַחיִּ ים'(:
הוֹציא ֶאת ַר ֲח ָמיו ֶאל
ַאף ִמי ֶשׁהוּא ַר ֲח ָמן ִמ ַצּד ֶע ֶצם ַמהוּתוֹ ,יִ ְת ַק ֶשּׁה ַעד ְמאֹד ְל ִ
ַהפּ ַֹעל כַּ ֲא ֶשׁר ַקיֶּ ֶמת ִס ָבּה ַהמּוֹנַ ַעת זֹאת ִמ ֶמּנּוּ .כְּ ֻדגְ ַמת ָאב ַה ְמּ ַב ֵקּשׁ ְל ַר ֵחם ַעל ְבּנוֹ
פּוֹסק ִמ ְלּ ַהכְ ִעיסוֹ.
וּל ַסיֵּ ַע ְבּיָ דוַֹ ,אַ ה ֵבּן ֵאינוֹ ֵ
ְ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאְ ,ל ֻע ַמּת זֹאתִ ,מ ְלּ ַבד ֶשׁהוּא ָתּ ִמיד ָ'ה ַר ֲח ָמן' ִמ ַצּד ַא ֲה ָבתוֹ ְל ַעמּוֹ,
חוֹט ִאים כְּ ַל ָפּיו וְ כִ ְביָ כוֹל
מוֹסיף הוּא ִל ְהיוֹת ַ'ה ְמ ַר ֵחם' ַאף כַּ ֲא ֶשׁר ָאנוּ ִמ ִצּ ֵדּנוּ ְ
ִ
מוֹנְ ִעים ֵמ ַר ֲח ָמיו ָל ֵצאת ֶאל ַהפּ ַֹעל .כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה )ר"ה יז ב
עוּתן:
ע"פ ַר ִשׁ"י ָשׁם(ֶ ,שׁ ְשּׁ ֵתּי ַה ִמּדּוֹת ָה ִראשׁוֹנוֹת ִמי"ג ִמדּוֹת ָה ַר ֲח ִמים "ה' ה'"ַ ,מ ְשׁ ָמ ָ
"אנִ י ְמ ַר ֵחם ק ֶֹדם ֶשׁיֶּ ְח ָטא ,וַ ֲאנִ י ְמ ַר ֵחם ַא ַחר ֶשׁיֶּ ְח ָטאִ ,אם יָ שׁוּב".
ֲ
יח ַה ָ
נוֹסף ִלכְ ִפילוּת ָלשׁוֹן זוֹ כָּ ַתב ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ֵבּאוּר ָ
ילר זָ ָצ"ל )'אוֹר
נּוֹדע ַר ִבּי ֲא ִביגְ דוֹר ִמ ֶ
עוֹלם' ח"ד עמ' :(226
ָ

ִל ִיד ָיעה זוֹ יֶ ְשׁנָ ה ֲח ִשׁיבוּת ַר ָבּהַ ,בּ ֲא ֶשׁר א ַפּ ַעם ְמ ַפ ֵתּ ַח ָה ָא ָדם ְתּלוֹת ְבּ ֵמ ִיטיבוֹ,
וְ כַ ֲא ֶשׁר ָח ֵדל ַה ָלּה ִמ ְלּ ֵה ִיטיב לוֹ ֵ
נוֹפל הוּא ְל ִדכְ דּוִּ .אם כֵּ ןָ ,ע ָליו ָל ַד ַעת כִּ י ַאף
טּוֹבה ָה ֲא ִמ ִתּי – הוּא
יח ֶשׁל ַבּ ַעל ַה ָ
כַּ ֲא ֶשׁר ֵה ִיטיב לוֹ ֲח ֵברוָֹ ,היָ ה הוּא ַרק ָשׁ ִל ַ
ַה ֵ
וּל ַב ְקּשׁוֹ ֶשׁיַּ ְשׁ ִפּ ַיע ָע ָליו
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר ,וְ ַעל כֵּ ן ָתּ ִמיד יָ כוֹל הוּא ִל ְפנוֹת ַל ָמּקוֹר ְ
ְבּא ֶֹפן יָ ִשׁיר ,וּכְ ִפי ֶשׁ ָא ַמר ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלָ ע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ִבּ ְת ִה ִלּים )כז י(" :כִּ י ָא ִבי וְ ִא ִמּי
ֲעזָ בוּנִ י – וַ ה' יַ ַא ְס ֵפנִ י".

הוֹב ָילה ִל ְמ ִח ָילה
תּפלּה ֶשׁ ִ
ְתּ ִפ ָלּה
חוֹבת ַהזְּ ִהירוּת ִבּכְ בוֹד ֲח ֵברוֹ ,וְ ַאף
בּוֹתינוּ ַעל ַ
ַרבּוֹת ִדּ ְבּרוּ ַר ֵ
ֶה ֱח ִמירוּ וְ ָא ְמרוּ )יְ ַ
רוּשׁ ְל ִמי ֲחגִ יגָ ה ב א( ַעל ַה ִמּ ְתכַּ ֵבּד ִבּ ְקלוֹן
נּוֹרא ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ
עוֹלם ַה ָבּאַ .בּ ִסּפּוּר ַה ָ
ֲח ֵברוֹ כִּ י ֵאין לוֹ ֵח ֶלק ָל ָ
וּל ַה ְת ִר ַיע ַעל ֻח ְמ ָרתוֹ,
יֵ שׁ כְּ ֵדי ְל ַח ֵדּד ֶאת ֲח ִשׁיבוּת ָה ִענְ יָ ן ְ
הוֹד ַיע ָבּ ַר ִבּים ָמה גָּ דוֹל הוּא כּ ָֹחהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה,
וּבד ְבּ ַבד ְל ִ
ַ
כוֹלה ִל ְסל ְמ ִסלּוֹת ֶאל ַמ ֲע ַמ ֵקּי ַה ֵלּב ְ
ֶשׁיְּ ָ
וּל ָה ִביא ָמזוֹר
דּוֹאבוֹת.
ִלנְ ָפשׁוֹת ֲ
עוֹלם א ָשׂ ְררוּ יַ ֲח ֵסי ִח ָבּה
ֵבּין ָשׁלוֹם ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ֵמ ָ
אוֹתהּ ַהכִּ ָתּה
ְמיֻ ָח ִדיםָ .א ְמנָ ם ָח ְבשׁוּ ַה ְשּׁנַ יִ ם ֶאת ַס ְפ ְס ֵלי ָ
ַבּ ַתּ ְלמוּד ַה ָ
אוּלם
יוֹמם וָ ַליְ ָלה'ָ ,
תּוֹרה ַה ְמּ ֻפ ְר ָסם ְ'בּ ִר ִיתי ָ
ָא ְפיָ ם ָהיָ ה שׁוֹנֶ ה ְבּ ַתכְ ִלית; ָשׁלוֹם ָהיָ ה יֶ ֶלד ַמ ְר ִשׁיםָ ,חסוֹן
סוֹב ָביו .יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר
ָוּב ִריאַ ,בּ ַעל כִּ ָשּׁרוֹן וְ נַ ֲע ָרץ ַעל ְ
נוֹסף
וּמ ְפנָ םֶ ,שׁ ְבּ ָ
ְל ֻע ָמּתוֹ ָהיָ ה יֶ ֶלד ַח ָלּשׁ וְ ַשׁ ְב ִר ִיריָ ,שׁ ֵקט ֻ
ָס ַבל ִמ ְצּ ִל ָיעה ֲח ָ
מוּרה ֶשֹּׁלא ָתּ ְר ָמה ַה ְר ֵבּה ְל ִב ְטחוֹנוֹ
ָה ַע ְצ ִמי.
בּוֹת ֶיהם ֶשׁל ֲח ֵב ָריו א ָתּ ִמיד ָהיְ ָתה
ַדּ ְרכּוֹ ֶשׁל ָשׁלוֹם ְל ִל ֵ
כְּ ֵשׁ ָרה ְוּראוּיָ הְ .ל ִע ִתּים נֶ ֱעזַ ר הוּא ְבּ ֵאי ֵאלּוּ ַמ ֲע ֵשׂי ֻקנְ ָדּס
ה'מן'ְ .בּ ֶד ֶר כְּ ָלל ָהיוּ ֵאלּוּ
כְּ ֵדי ִל ְקנוֹת לוֹ תּ ַֹאר ֶשׁל ֶ'ח ְב ֶר ָ
אוּלם ָהיוּ ְפּ ָע ִמים ֶשׁ ַאף הוּא
ַמ ֲע ִשׂים ִבּגְ בוּל ַה ַטּ ַעם ַהטּוֹבָ ,
ַע ְצמוֹ ָחשׁ ֶשׁ ִהגְ זִ ים.
כָּ ֵ א ַרע ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם ֶשׁבּוֹ ֶה ֱח ִליט ָשׁלוֹם ִלנְ קֹט ַתּ ֲעלוּל
ָח ָדשׁ וְ ַאכְ זָ ִריָ .היָ ה זֶ ה ִבּ ְשׁ ַעת ַה ַה ְפ ָס ָקהָ .שׁלוֹם ָע ַמד
וּפ ְתאוֹם ָצדוּ ֵעינָ יו ֶאת
ֶבּ ָח ֵצר כְּ ֶשׁ ְסּ ִביבוֹ ֲע ַדת ַמ ֲע ִר ָיציוִ ,
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ְמיֻ ָדּ ֵענוָּ .שׁלוֹם ֵה ִבין כִּ י ְל ָפנָ יו ִהזְ ַדּ ְמּנוּת
וּמיָּ ד נִ ְצּ ָלהּ :הוּא ָצ ַעד ַבּ ָלּאט
בוּרתוִֹ ,
ְל ַה ְראוֹת ֶאת גְּ ָ
חוֹרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ,כְּ ֶשׁהוּא ַמ ְצ ִל ַ
ֵמ ֲא ֵ
יח ְל ַחקּוֹת ִבּ ְמ ֻדיָּ ק
חוֹקם ֶשׁל ֲח ֵב ָריו.
ֶאת ְצ ִל ָיעתוֹ ְבּכִ ְשׁרוֹנוֹ ָה ַרבְ ,לקוֹל ְצ ָ
ַה ֶטּ ֶקס נִ ְמ ָשׁ כַּ ָמּה יָ ִמיםָ :שׁלוֹם ִח ָקּה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר
וְ ָל ַעג לוֹ ,וַ ֲח ֵב ָריו ָצ ֲחקוּ ִמן ַה ַצּדְ .בּכָ ל ַפּ ַעם ֶשׁ ִה ִבּיט
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ְל ָאחוֹרָ ,היָ ה ָשׁלוֹם ַמ ֲע ִמיד ְפּנֵ י ַתּם כְּ ִאלּוּ
א ֵא ַרע ָדּ ָברֶ .א ָלּא ֶשׁ ְבּב ֶֹקר ֶא ָחד ֵא ַרע ְמא ָֹרע ִבּ ְל ִתּי ָצפוּי.
חוֹקם ַה ִמּ ְתגַּ ְלגֵּ ל ֶשׁל ֲח ֵב ָריו ֶשׁ ִה ְד ֵהד ְבּ ַר ֲח ֵבי ֶה ָח ֵצר
קוֹל ְצ ָ
גָּ ַרם ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ְל ַה ְפנוֹת ֶאת ַמ ָבּטוֹ ְבּ ַא ַחת ְל ֵע ֶבר
ְמקוֹר ַה ְצּחוֹק ,וְ כָ ִ ה ְס ִפּיק הוּא ִל ְתפֹּס ַ'על ַחם' ֶאת ָשׁלוֹם
כְּ ֶשׁהוּא ְמ ַח ֶקּה ֶאת ְתּנוּעוֹת ְצ ִל ָיעתוֹ.
אוֹתם
כַּ ָצּפוּי ,נֶ ֱע ַלב יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ַעד ע ֶֹמק נִ ְשׁ ָמתוְֹ .בּ ָ
ְרגָ ִעים ַמ ְשׁ ִפּ ִילים הוּא יִ ֵחל ְל ַע ְצמוֹ ֶשׁ ָה ֲא ָד ָמה ִתּ ָפּ ַתח
ַתּ ְח ָתּיו וְ ִת ְב ַלע אוֹתוֹ ֶאל ִק ְר ָבּהּ ָלנֶ ַצחִ .מ ְשׁ ַא ְלתּוֹ א
ִה ְתגַּ ְשּׁ ָמה ,וְ הוּא ִמ ֵהר ָלשׁוּב ֶאל ַהכִּ ָתּה .יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר
ִהנִּ ַ
רוּרים ַעל
יח ֶאת ָהרֹאשׁ ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן וְ גָ ָעה ִבּ ְבכִ י ַתּ ְמ ִ
ַמ ָצּבוֹ ָה ֻא ְמ ָלל.
יָ ִמים ְשׁ ֵל ִמים ְל ַא ַחר אוֹתוֹ ַמ ֲע ֶשֹה ִה ְת ַק ָשּׁה יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר
ָל ֵצאת ִמ ֵבּיתוֹ ֵמרֹב ַצ ַער וּכְ ֵאב ,וְ ַאף כְּ ֶשׁ ָשּׁב ַלכִּ ָתּה א
ִה ְצ ִל ַ
יח ָלשׁוּב ְל ַע ְצמוַֹ .מ ֲע ָמדוֹ ַה ֶח ְב ָר ִתי יָ ַרד ַעד ָע ָפר ,וְ ַאף
יח ַל ֲעשׂוֹת ַחיִ ל.
מּוּדיו א ִה ְצ ִל ַ
ְבּ ִל ָ
כְּ ח ֶֹדשׁ ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ָעזַ ב יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ֶאת ַה ֵח ֶידר וְ נִ ְשׁכַּ ח
ִמ ֵלּב ֲח ֵב ָריו.
***
ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ָח ְלפוּ ֵמ ָאזָ .שׁלוֹם וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ,כְּ מוֹ יֶ ֶתר
יַ ְל ֵדי כִּ ָתּ ָתם גָּ ְדלוּ וְ ֵה ִקימוּ ָבּ ִתּים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלֶ .א ָלּא ֶשׁ ְבּעוֹד
כָּ ל ַח ְב ֵר ֶיהם זָ כוּ ְלגַ ֵדּל ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ְבּרוּכוֹתָ ,שׁלוֹם ִה ְמ ִתּין
ישׁוּעתוָֹ .א ְמנָ ם זָ כָ ה הוּא ְבּ ִשׁדּוְּ מ ֻציָּ ןַ ,אִ בּ ָיל ִדים
ֲע ַדיִ ן ִל ָ
א ִה ְת ָבּ ֵר.
ָשׁלוֹם וְ ַר ְעיָ תוֹ ָעשׂוּ ַהכֹּל כְּ ֵדי ְל ִהוָּ ַשׁע; ֵהם ִה ְשׁ ִקיעוּ כְּ ָס ִפים
ְמ ֻר ִבּים ְבּ ְ
רוֹפ ִאים ִוּב ְרפוּאוֹת ,א ָח ְסכוּ ִבּ ְסגֻ לּוֹת וְ ַאף ָבּ ְקעוּ
שׁוּע ָתם ָר ֲח ָקה ִמ ָלּבוֹא.
לּוֹת ֶיהםַ ,א יְ ָ
ַשׁ ֲע ֵרי ָשׁ ַמיִ ם ִבּ ְת ִפ ֵ
ִבּ ְמאת ָעשׂוֹר ְלנִ ָ
שּׂוּאיו ָע ְמדוּ ַרגְ ָליו ֶשׁל ָשׁלוֹם ְבּ ֶפ ַתח
ֵבּיתוֹ ֶשׁל ַרבּוֹ ְל ֶשׁ ָע ַברֲ ,א ֶשׁר ִבּ ְרבוֹת ַה ָשּׁנִ ים ִה ְת ַפּ ְר ֵסם
דוֹלי ַהדּוֹר ֶשׁ ַר ִבּים ְמ ַשׁ ֲח ִרים ְל ִפ ְתחוֹ
ְשׁמוֹ כְּ ַא ַחד ִמגְּ ֵ
ְל ֵע ָצה וְ ִל ְב ָרכָ ה .כְּ ֶשׁ ָפּנָ יו כְּ בוּשׁוֹת ְבּ ַק ְר ַקע ִתּנָּ ה ָשׁלוֹם
קוֹרוֹתיו
ָ
גּוֹלל ְבּקוֹל בּוֹכִ ים ֶאת
ֶאת ָצ ָרתוֹ ִבּ ְפנֵ י ַרבּוֹ .הוּא ֵ
שּׂוּאיו וְ ִטכֵּ ס ֵע ָצה
ְבּ ַמ ֲה ַלַ ה ָשּׁנִ ים ַה ָקּשׁוֹת ֶשׁ ָע ְברוּ ֵמ ָאז נִ ָ
כַּ ָדּת ָמה ַל ֲעשׂוֹת.
ְשׁ ִת ָיקה כְּ ֵב ָדה ִר ֲח ָפה ַבּ ֲח ַלל ַה ֶח ֶדרָ .ה ַרב ָע ַצם ֶאת ֵעינָ יו
ימ ִאיּוֹת
הוּריםְ .ל ַבסּוֹף ִה ְפנָ ה ֶאת ֵעינָ יו ָה ְר ִח ָ
וְ ָשׁ ַקע ְבּ ִה ְר ִ
אוּלי יָ כוֹל ַא ָתּה
כְּ ַל ֵפּי ַתּ ְל ִמידוֹ וְ ָת ָהה"ַ :ר ִבּי ָשׁלוֹם יַ ִקּ ִיריַ ,
ישׁהוּ? ֶשׁ ָמּא
ְל ִהזָּ כֵ ר ַה ִאם ַבּ ֲע ָב ְרָ ה ָרחוֹק ָפּגַ ְע ָתּ ְבּ ִמ ֶ
ְ'ק ֵפ ָדא' ִמ ַצּד ֵאי ִמי ִמ ַמּכָּ ֶריֵ מ ֶה ָע ָבר ִהיא זוּ ֶשׁמּוֹנַ ַעת ֶאת
שׁוּע ְת"?
יְ ָ
בוּשׁה .הוּא א ָהיָ ה זָ קוּק ִלזְ ַמן ַרב
ָשׁלוֹם כָּ ַבשׁ ֵעינָ יו ְבּ ָ
צּוֹל ַע' ָצ ָפה וְ ָע ְל ָתה ְבּמֹחוֹ,
ִמ ֵדּי כְּ ֵדי ְל ִהזָּ כֵ רְ ...דּמוּתוֹ ֶשׁל ַ'ה ֵ
בוּשׁה; כֵּ ַיצד יָ כוֹל ָהיָ ה ִל ְפגּ ַֹע בּוֹ ְבּ ַאכְ זָ ִריּוּת
וְ הוּא ִה ְת ַמ ֵלּא ְבּ ָ
ֶשׁכָּ זוֹ?!

ְל ֵ
יוֹתר ִמכָּ  א ָהיָ ה הוּא זָ קוּק .הוּא נִ ְפ ַרד ֵמ ַרבּוֹ ,וּבוֹ
פּוּשׂים ַק ַדּ ְח ָתּנִ י ַא ַחר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר.
ַבּיּוֹם ָפּ ַתח ְבּ ַמ ַסּע ִח ִ
שׁוּטה,
וּפ ָ
מוּרה ָהיְ ָתה ִל ְהיוֹת ַק ָלּה ְ
ימה ֶשׁ ֲא ָ
ֶא ָלּא ֶשׁ ַה ְמּ ִשׂ ָ
צּוּע.
ִה ְת ָבּ ְר ָרה כְּ ָק ָשׁה ַעד ְמאֹד ְל ִב ַ
גּוֹרר
שּׂוּאיו ְל ִה ְת ֵ
ִמ ְס ַתּ ֵבּר כִּ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ָע ַבר ְל ַא ַחר נִ ָ
גּוֹלה ,וְ ֵשׁם ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ַהנָּ פוֹץ
ְל ַצד ָח ִמיו ְבּ ַא ַחת ֵמ ַא ְרצוֹת ַה ָ
יח
בוֹתיו .כְּ ֶשׁ ִה ְצ ִל ַ
ִה ְק ָשׁה ַעל ָשׁלוֹם ְל ִה ְת ַחקּוֹת ַא ַחר ִע ְק ָ
ְל ַבסּוֹף ְל ַה ִשּׂיגוֹ ַבּ ֶטּ ֶלפוֹן ,הוּא א ִה ְסכִּ ים ְל ַה ֲח ִליף ִעמּוֹ
וְ לוּ ִמ ָלּה ַא ַחתָ ,מה ֶשׁ ֶה ֱע ִצים ֶאת ִדּכְ דּוּכוֹ ֶשׁל ָשׁלוֹם ְל ֵאין
ֲערֹ.
לּוֹתיו ִל ְפנֵ י
ְבּ ַמ ְק ִבּיל ְל ַמ ֲא ַמ ָצּיו ִה ְר ָבּה ָשׁלוֹם ְל ַב ֵקּשׁ ִבּ ְת ִפ ָ
דּוֹתיו
ה' ֶשׁיִּ ֵתּן ְבּ ִלבּוֹ ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ְל ַה ֲע ִביר ַעל ִמ ָ
וּל ַא ְפ ֵשׁר לוֹ ְל ַת ֵקּן ֶאת ֲא ֶשׁר ִעוֵּ ת.
ְ
ֳח ָד ִשׁים ַר ִבּים ָח ְלפוּ ֵמ ָאזְ .בּ ָב ְקרוֹ ֶשׁל יוֹם ל"ג ָבּע ֶֹמר ָמ ָצא
ָשׁלוֹם ֶאת ַע ְצמוֹ ְמ ַט ֵפּס ְבּ ַמ ֲע ֵלה ַהר ִמירוֹן ,יַ ַחד ִעם ֲהמוֹנֵ י
בּוֹאכָ ה ִק ְברוֹ ֶשׁל ַר ְשׁ ִבּ"י ַה ָקּדוֹשׁ.
ַע ְמֵּ בּית יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ ,
ישׁוּעה,
ַבּ ֶקּ ֶבר ִבּ ֵקּשׁ ִל ְקר ַֹע ַשׁ ֲע ֵרי ָשׁ ַמיִ ם ִבּ ְת ִפלּוֹת ִל ָ
יחה וְ ִל ְמ ִח ָילהְ .ס ִביבוֹ ִה ְת ַה ְלּכוּ ָאבוֹת ָוּבנִ יםָ ,מה
ִל ְס ִל ָ
ֶשֹּׁלא ָתּ ַרם ְל ִשׁפּוּר ַמ ַצּב רוּחוֹ ַה ָשּׁפוּף.
כְּ ֶשׁ ִהגִּ ַיע סוֹף סוֹף ְל ִעקּוּל ַהכְּ ִבישׁ ָה ַא ֲחרוֹן ֶשׁ ִלּ ְפנֵ י ַה ִצּיּוּן
יהוּדי ַבּ ַעל ָחזוּת ָא ֶמ ִר ָיק ִאית
נִ ְת ְקלוּ ֵעינָ יו ֶשׁל ָשׁלוֹם ִבּ ִ
ֶשׁ ָע ַמד ְבּ ַצד ַה ֶדּ ֶרִ עם יְ ָל ָדיוַ .מ ֶשּׁהוּ ְבּ ָפנָ יו ֶשׁל ָה ִאישׁ ָהיָ ה
יח ְל ִהזָּ כֵ ר ֵמ ֵהיכָ ן.
ֻמכָּ ר לוַֹ ,א הוּא א ִה ְצ ִל ַ
ָשׁלוֹם נָ ַעץ בּוֹ ַמ ָבּט ָארָֹ בּ ִאישָׁ ,מה ֶשׁגָּ ַרם ָל ִאישׁ
זוּע ְבּ ִאי-נוֹחוּתַ ,וּבד ְבּ ַבד ַל ֲחשֹׁף ֶאת זֶ הוּתוַֹ .ה ְצּ ִל ָיעה
ָל ַ
בּוֹל ֶטת ִהזְ כִּ ָירה ְל ָשׁלוֹם נִ ְשׁכָּ חוֹת' .א יֵ ָא ֵמן' ,כִּ ְמ ַעט
ַה ֶ
וְ ָק ָרא ְבּקוֹלֶ ,א ָלּא ֶשׁ ִמּיָּ ד ֵה ִבין כִּ י ַה ִה ְת ַל ֲהבוּתְ ,בּ ִמ ְק ֶרה
לוּלה ְל ַהזִּ יק לוֹ.
זֶ הֲ ,ע ָ
הוּא ִה ְמ ִתּין ֵאפוֹא ְבּ ִפנָּ ה נִ ְס ֶתּ ֶרת ,וּכְ ֶשׁ ִהגִּ ָיעה ְשׁ ַעת ַהכּ ֶֹשׁר
"ה ִאם ִשׁ ְמ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָפּנָ ה ַבּ ֲח ָשׁשׁ ְלאוֹתוֹ ָא ָדם וְ ָת ָההַ :
ֵמ ִאיר?"
ישׁהְ .בּנִ גּוּד
שׁוּבה ִק ֵבּל ָשׁלוֹם ְמ ִשׁיכַ ת כָּ ֵתף ֲא ִד ָ
ִבּ ְמקוֹם ְתּ ָ
ֵא ָליו ,יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר זִ ָהה אוֹתוֹ ִמיָּ ד וְ ֵס ֵרב ְל ַה ֲח ִליף ִעמּוֹ
ִמ ָלּה.
פּוֹרץ ְבּ ֶבכִ י ַמר
עוֹתיוָ .שׁלוֹם ָמ ָצא ַע ְצמוֹ ֵ
וְ ָאז נִ ְפ ַרץ ֶסכֶ ר ִדּ ְמ ָ
ֶשֹּׁלא ָבּכָ ה ִמזֶּ ה זְ ַמן ַרבֶ .בּכִ י ֶשׁנִּ ֵקּז ֵא ָליו ַצ ַער ,כְּ ֵאב וַ ֲח ָר ָטה
כֵּ נָ הַ ,
"ה ִאם ֵאינְ ְ מ ַר ֵחם ָע ַלי? ֲהלוֹא ְבּיָ ְדַ ה ַמּ ְפ ֵתּ ַח ַל ֲהפֹ
וּמ ַחל
ֶאת ַחיַּ י ֵמ ַחיִּ ים ֶשׁל ֵס ֶבל ְל ַחיֵּ י א ֶֹשׁרָ .אנָּ א ְס ַלח ִלי ְ
דוּתיָ .היִ ִיתי ְמ ַשׁ ֵלּם ַע ָתּה
אתי ְבּיַ ְל ִ
ִלי ַעל ֲא ֶשׁר ָעוִ ִיתי וְ ָח ָט ִ
כֹּל ֶשׁ ִבּ ְר ִ
שׁוּתי כְּ ֵדי ְל ָה ִשׁיב ֶאת ַהגַּ ְלגַּ ל ְל ָאחוֹרִ .מ ְת ָח ֵרט
ֲאנִ י ְבּכָ ל ִל ִבּיָ ,אנָּ א ִמ ְמְּ ס ַלח ִלי".
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ִה ְשׁ ִפּיל ֶאת ַמ ָבּטוֹ ,הוּא א יָ כוֹל ָהיָ ה ַל ֲעמֹד
אוּלם ֵמ ִא ָיד
ִבּ ְפנֵ י ִבּכְ יוֹ ֶשׁל ָה ִאישׁ ַה ְמּ ֻבגָּ ר ֶשׁ ְלּ ָפנָ יוָ ,
ַה ְפּגִ ָיעה ֲע ַדיִ ן ָצ ְר ָבה ְבּ ִלבּוֹ וְ הוּא ִה ְת ַק ָשּׁה ַעד ְמאֹד ִל ְמחֹל.
וּל ֶפ ַתע ָע ָלה בּוֹ ַר ְעיוֹן.
ְ
"ה ֱא ֶמת ִהיא ֶשׁ ָקּ ֶשׁה ִלי ְמאֹד
הוּא ָפּנָ ה ְל ָשׁלוֹם וְ ָא ַמר לוָֹ :
ִל ְס ַ
ח ְל .א ָשׁכַ ְח ִתּי וְ לוּ ְליוֹם ֶא ָחד ֶאת ְפּגִ ָיע ְתַ ה ָקּ ָשׁה
ֶשׁ ַאְ בּק ִֹשׁי ִה ְצ ַל ְח ִתּי ְל ַשׁ ֵקּם ֶאת ַחיַּ י ַא ֲח ֶר ָיהְ ,בּ ִסיַּ ְע ָתּא
הוֹרי ַהיְּ ָק ִרים ֶשֹּׁלא ָמנְ עוּ ִמ ֶמּנִּ י שׁוּם
כוּתם ֶשׁל ַ
ִד ְשׁ ַמיָּ א ִוּבזְ ָ
לוֹתנִ י ַעל ֶדּ ֶרַ ה ֶמּ ֶל.
ִטפּוּל ֶשׁיָּ כוֹל ָהיָ ה ְל ַה ֲע ֵ
ְוּבכָ ל זֹאת ,גַּ ם ַא ָתּה ָס ַב ְל ָתּ ַמ ְס ִפּיקֲ .אנִ י ָחשׁ ֶשׁ ַבּ ָקּ ַשׁת
יחה ֶשׁ ְלֵּ אינָ הּ נֶ ֱא ֶמ ֶרת ִמן ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץָ .ה ָבה נִ גַּ שׁ
ַה ְסּ ִל ָ
שׁוּע ְת,
ֵאפוֹא ֶאל ַה ִצּיּוּן ַה ָקּדוֹשֲׁ :אנִ י ֲא ַב ֵקּשׁ ַבּ ֲעבוּר יְ ָ
יח ִל ְמחֹל ְלְ בּ ֵלב ָשׁ ֵלם".
בוּריֶ ,שׁ ַא ְצ ִל ַ
וְ ַא ָתּה ְתּ ַב ֵקּשׁ ַבּ ֲע ִ
ַה ַה ָצּ ָעה ָמ ְצ ָאה ֵחן ְבּ ֵעינֵ י ָשׁלוֹםֵ .הם נִ ְפ ְרדוּ כְּ ֶשׁדֹּק
וּפנוּ ְל ִה ָדּ ֵחק ֵבּין ְק ַהל ַה ֲהמוֹנִ ים
ֶשׁל ִתּ ְקוָ ה ְבּ ֵעינֵ ֶיהםָ ,
גּוֹד ִשׁים ֶאת ְמבוֹאוֹת ַה ִצּיּוּן ַה ָקּדוֹשׁ ,תּוֶֹ שׁ ֵהם ְמ ַסכְּ ִמים
ַה ְ
ֵבּינֵ ֶיהם ָלשׁוּב ְ
וּל ִה ָפּגֵ שׁ ַבּ ֵשּׁנִ ית ְבּעוֹד כְּ ָשׁ ָעה.
ַבּ ַדּקּוֹת ַה ְסּפוּרוֹת ֶשׁ ִה ְצ ִליחוּ ִל ְשׁהוֹת ַבּ ֲח ַדר ַה ִצּיּוּן ָשׁ ְפכוּ
דּוֹמים ָהיוּ
ַה ְשּׁנַ יִ ם ְתּ ִפ ָלּה ִאישׁ ַעל ֵר ֵעהוּ ,וּכְ ֶשׁ ָשּׁבוּ וְ נִ ְפגְּ שׁוּ ִ
טוֹבת
רוֹביםַ .ה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁנָּ ָשׂא ֵמע ֶֹמק ִלבּוֹ ְל ַ
ִל ְשׁנֵ י יְ ִד ִידים ְק ִ
ָה ִאישׁ ֶשׁ ֵא ָליו ָחשׁ ִטינָ ה ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁנִ ים ַרבּוֹת כָּ ל כָּ ֵ ,ה ֵמ ָסּה
ֶאת ִלבּוֹ ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ,וְ גָ ְר ָמה לוֹ ִל ְמחֹל ְבּ ֵלב ָשׁ ֵלם.
יח ְל ַדוֵּ ַח ִל ִידידוֹ
ֵהם נִ ְפ ְרדוּ כִּ ִיד ִידים וָ ִת ִיקיםָ .שׁלוֹם ִה ְב ִט ַ
שׁוּעה ,וְ זוֹ ָאכֵ ן א ִא ֲח ָרה ָלבוֹאָ .פּחוֹת ִמ ָשּׁנָ ה
כְּ ֶשׁ ָתּבֹא ַהיְּ ָ
ְל ַא ַחר אוֹתוֹ ַמ ֲע ֶשֹה זָ כָ ה ָשׁלוֹם ַל ֲחבֹק ְבּיָ ָדיו ֵבּן ְל ַמזָּ ל טוֹב.
ְשׁמוֹ נִ ְק ָראֵ ,אי אִ ,שׁ ְמעוֹןַ ,על ֵשׁם ִמי ֶשׁזְּ כוּתוֹ ָע ְמ ָדה
שׁוּעה...
ְל ַה ְשׁכִּ ין ָשׁלוֹם וְ ִל ְמשֹׁ יְ ָ
ֵ'מה' יָ ָצא ַה ָדּ ָבר' עמ' 814

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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בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר הוּא נְ ֻק ַדּת
ַבּתּ ַֹאר ַ'ה ְמ ַר ֵחם' ָאנוּ ַמ ִבּ ִיעים ֶאת ַהכָּ ָר ֵתנוּ ְבּכָ ֶ שׁ ַה ֵ
מּוֹצא ֶשׁל כָּ ל ִרגְ שׁוֹת ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ֶח ְמ ָלה ַה ַקּיָּ ִמים ֲע ֵלי ֲא ָדמוֹת .כַּ ֲא ֶשׁר ָה ֵאם
ַה ָ
סּוֹעד
ְמ ַר ֶח ֶמת ַעל ְבּנָ הּ ,אוֹ ָה ַרב ַעל ַתּ ְל ִמידוֲֹ ,ה ֵרי ֵהם ִבּ ְב ִחינַ ת ֶמ ְל ָצר ַהמּוֹזֵ ג ַל ֵ
טּוֹבה ֶשׁ ִה ְשׁ ִפּ ַיע ָע ָליו ֲח ֵברוֹ ְבּ ַר ֲח ָמיו,
ִמיֵּ ינוֹ ֶשׁל ַבּ ַעל ַה ַבּיִ תַ .על ַהנֶּ ֱהנֶ ה ִמן ַה ָ
בּוֹרא
טּוֹבה הוּא ַה ֵ
אוּלם ַבּד ְבּ ַבד ִלזְ כֹּר ְבּ ִלבּוֹ כִּ י ְמקוֹר ַה ָ
ְלהוֹדוֹת ַל ֲח ֵברוֹ ַעל כָּ ָ ,
יִ ְת ָבּ ַר ,וְ כַ ִפּ ְתגָּ ם ֶשׁ ָא ְמרוּ ַר ֵ
יבוּתא ְל ָשׁקְיֵ ה?!"
"ח ְמ ָרא ְל ָמ ֵריהִּ ,ט ָ
בּוֹתינוּ )ב"ק צב ב(ֲ :
טוֹבה ַרק ַלמּוֹזֵ ג ֶשׁ ִה ְשׁ ָקהוּ ִמ ֶמּנּוּ?
– ַהיַּ יִ ן ַשׁיָּ ִ ל ְב ָע ָליוַ ,ה ִאם יֵ שׁ ְל ַה ֲחזִ יק ָ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה
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הואיל שעשה דייתיקי לא יתפלל עוד ,אלא יתפלל ,שאין הקב"ה פוסל תפלת כל בריה וכו'.
לכאורה יש לתמוה על עצם זה שתתכן מציאות כזו של תפלה בקשה ותחינה להשי"ת שחוזרים
ונשנים עוד ועוד .ולא רק שאין זה חסרון כלפי שמיא מה שמטריח ומפציר בכיכול נגד רצונו יתברך,
אלא אדרבה ,למדים אנו שזו מעלה גדולה ויש בכח זה להשפיע ולשנות ,כביכול ,מגזירת השי"ת ,כפי
שמצינו כאן שאחרי בקשות כמנין "ואתחנן" אמר הקב"ה למשה "אל תוסף דבר אלי" ...שאם היה
מוסיף היה נכנס לארץ .וכך גם הורו לנו חז"ל )ברכות לב( וכן מצינו אצל האבות הקדושים שהרבו
והפצירו בתפלה ומכח זה נושעו .וכן מצינו הרבה בכל הדורות ויקצר המקום לפורטם .וצ"ע.
וכעין זה כבר הקשה המבי"ט )בספרו בית אלוקים שער התפלה פ"ב( בלשון זו" :בלתי הגון ונאה לשאול
שאלה אחת כמה פעמים ,כי לפני מלך בשר ודם ,אם ישאלו ממנו דבר אחד פעמיים או שלוש יחרה אפו
על השואל ,כי אם היה רוצה המלך להשלים לו שאלתו בפעם הראשונה או השניה היה משלים חפצו.
וא"כ ההפצר הוא דבר מיותר ומזיק לשאלה ,ואנחנו מתפללים בכל יום ערב ובוקר וצהרים" וכו' .עכ"ל.
זאת ועוד :הרי הקב"ה טוב ומטיב ויודע כל מה שחסר לנו ונותן לנו כל מה שאנו צריכים וכל
מה שטוב לנו ,וכמו שמברך כל אדם "שעשה לי כל צרכי" .וא"כ ,מן התימה הוא שאנו צריכים
לפרט לו בתפלותינו כל מה שחסר לנו ולבקש על זה כאילו ח"ו אינו יודע ,והרי הוא יודע טוב
מאיתנו מה טוב וראוי לנו ומה לא ,ואינו כמלך בשר ודם שצריכים לגלות לו מה חסר?!
ומה עוד שפעמים ,הבקשה עצמה אינה ראויה .פעמים שמבקש אדם דבר שלא טוב עבורו ואינו
יודע ,ופעמים לא מבקש אדם דבר שהוא חיוני עבורו שהיה צריך לבקשו ,ואינו מודע לכך ,ועם זאת
הקב"ה נותן לאדם כל מה שמגיעו ,ומונע ממנו מה שלא ראוי לו ,וא"כ לשם מה נצרכת בקשתינו?!
ויתרה מזו :היאך אפשר בכח התפלה לשנות ממה שגזר הקב"ה .וכפי שכתב רבינו בחיי זצ"ל )בפי'
עה"ת -עקב( "כי כח התפלה גדול אפילו לשנות הטבע ,ולהנצל מן הסכנה ולבטל הנגזר" הרי רק
אצל בשר ודם שייך שישנה דעתו ויחזור בו ,אך מה שייך זה אצל הקב"ה שהכל גלוי וידוע לפניו?!
התשובה לכל השאלות הללו היא אחת ,ופשוטה בתכלית :כל התפלות הרבות ופירוט הבקשות לא
נועדו אלא בשבילנו .שעי"כ נחדיר להכרתנו יותר ויותר כי בלי רחמי וחסדי השי"ת עלינו ,איננו
יכולים להשיג מכוחינו מאומה .ובוודאי הקב"ה לא צריך לא את הריבוי וההפצרה ולא את הפירוט
כדי לתת .אך ככל שמשליך אדם יהבו ותלותו רק בהקב"ה ,כך הוא זכאי לקבל .והריבוי וההפצרה
בתפלה הם רק סימן לתלות הזו.
נמצא שריבוי ההפצרה ,הוא גדר ושיעור עד כמה תלותו בה' .ומראה בזה כי אין מבלעדי ה' מי
שיכול לעזור ולתת לו ולכן לא פוסק מלהפציר .וכך גם כשמרבה לפרט בקשותיו ,מראה שכל דבר
קטן כגדול הכל מאת ה' ולא יוכל לקבל דבר ממישהו זולתו .וכשעולה לדרגה נשגבה כזו ,נעשה
כאדם אחר לגמרי שלא עליו נגזרה הגזירה ,ומיושבות כל הקושיות.

מצוה חמורה זו של כיבוד אב ואם,
נלמדת מהפסוק" :כבד את אביך ואת
אמך כאשר ציוך ה' אלוקיך למען יאריכון
ימיך ולמען יטב לך" )פרק ה-טז( !
ואמרו חז"ל :כיבוד אב ואם הוא אחד מן הדברים שאדם
אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא,
דכתיב ביה למען יאריכון ימיך ולמען יטב לך )קידושין מ.(.
בדברות השניות שבפרשתינו נאמר "כבד את אביך ואת
אמך כאשר ציוך ה' אלוקיך" ...וטעון ביאור :מה פשר ההוספה
הזו "כאשר ציוך ה' אלוקיך" שלא נאמרה בדיברות הראשונות
שבפרשת יתרו?! ישנם מספר תרוצים על כך ונביא אחדים
מהם:
א( המלבי"ם מבאר :אחרי שהובטח מתן שכר על מצוה
זו ,בא הכתוב להזהירנו שנעשה המצוה מפני שכך "ציוך ה'
אלוקיך" ולא על מנת לקבל שכר.
ב( באופן אחר יש לומר ,שבא הכתוב ללמדינו בזה ,שלא
נקיים המצוה מצד הגיון השכל ורגש המוסר ,כפי שמצוי אצל
שאר אומות העולם ]וכפי שמסופר בגמרא על כיבוד אב של
דמא בן נתינה[ ,אלא נקיים המצוה רק מפני ש"כך ציוך ה'
אלוקיך".
הבדל גדול ישנו בין אם מקיימים המצוה מצד השכל
והרגש ,או מצד ציווי ה' .בדיוק כמו ההבדל שישנו בין "גדול
המצוה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה" ...ולכן אין פלא מה
שמצינו אישים באומות העולם שהחזיקו והטיבו במצוה של
כיבוד אב ואם יותר מאשר ישראל .משום שלא היה להם
את הקושי הנוסף והמיוחד הזה של השטן המערים קשיים
על זה שמצווה.
ג( עוד יש לתרץ ,לפי מה שקיימא לן לדינא ,שאסור לבן
לשמוע לאביו כאשר מצווהו לעבור על דברי תורה ,ח"ו .וטעם
הדבר משום ש"כולכם חייבים בכבודי" כדרשת חז"ל בגמרא
)יבמות ה .(:וזה מה שלימדנו הכתוב שקיום מצוות "כבד את
אביך" הוא רק בתנאי שאינו סותר את ה"כאשר ציוך ה'
אלוקיך".
ד( בדרך נוספת נוכל לבאר את פשר התוספת "כאשר ציוך
ה' אלוקיך" עפ"י מה שנסתפק במנחת חינוך )מצוה לג( האם
מצות "כיבוד אב" היא מצוה שבין אדם למקום או מצוה
שבין אדם לחברו ,והנפקא מינה :שאם היא מצוה שבין אדם
לחברו ,הלא אין יום כיפור מכפר עד שיפייסנו] .וישנן ראיות
לכאן ולכאן[.
מעתה ,אם נימא ש"כיבוד אב" היא מצוה שבין אדם למקום,
שכשם שציווהו הקב"ה להניח תפילין כן ציווהו לכבד אביו
ואמו ,מובן תוספת הכתוב "כאשר ציוך ה' אלוקיך" ,ללמדינו
שיש לראות את מצות כיבוד אב ואם כשאר המצוות שבין
אדם למקום.
ה( באופן נוסף יש להבין את התוספת "כאשר ציוך ה'
אלוקך" .דהנה אמרו חז"ל )מגילה טז (:על יעקב אבינו שנענש
על ביטול כיבוד אב ואם שביטל כ"ב שנה .והקשה על כך
החיד"א זצ"ל )בספרו כסא דוד( :הרי קיימא לן דאב שמחל על
כבודו ,כבודו מחול ,ויצחק אבינו מן הסתם מחל ליעקב על
מה שלא שמשו כ"ב שנה וכבודו מחול?!
ותירץ החיד"א עפ"י מש"כ רבי יהודה החסיד ז"ל )בספר
חסידים  -תקעד( דאף שאב שמחל על כבודו ,כבודו מחול,
מכל מקום נענש בידי שמים .וכל כך למה? משום שכאשר
חטא לאביו ,חטא בזה גם לה' שציוה לכבד את אביו ,וממילא
על החלק הזה שבינו להשי"ת אינו יכול למחול.
זהו שהדגיש הכתוב "כאשר ציוך ה' אלוקיך" .כלומר:
עליך לכבד את אביך כמו שצויתי ואין מועיל בזה מחילת
האב.

הוזהרנו שלא לפגוע בכבודם של תלמידי
חכמים !
נלמד מהפסוק" :את ה' אלוקיך תירא" )פרק ו-יג(
ואמרו חז"ל :שמעון העמסוני ,ואמרי לה נחמיה העמסוני ,היה דורש כל
אתין שבתורה ,כיוון שהגיע ל"את ה' אלוקיך תירא" פירש ...עד שבא רבי
עקיבא ולימד" :את ה' אלוקיך תירא"  -לרבות תלמידי חכמים )פסחים
כב :ב"ק מא .קידושין נז .(.וכתב בעל הטורים" :תירא" בגימטריה "תלמידי
חכמים" .ואמרו חז"ל )סנהדרין צט (:מיהו אפיקורס? זה המבזה תלמיד חכם.
והמבזה תלמיד חכם הריהו מבזה דבר ה' ואין לו חלק לעולם הבא .וכן אמרו
חז"ל )שבת קיט :(.לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים.
ביזוי תלמידי חכמים מתחיל בכך שלא מעריכים מספיק את סגולות
התורה .וממילא לא מחשיבים את יקרת מעלתם של אלו שגדשו עצמם
בחכמת התורה .והמצב הולך ומתדרדר עד שהריקים והפוחזים מבטלים
כליל את מעלתם היחודית כעפרא דארעא .ואמנם ההתחלה היא ביזוי
תלמידי חכמים ,אך ההמשך ,בביזוי גדולי התורה ,זקני הדור עיני העידה,
עד שהשכינה השורה עליהם אינה חשובה כנגדם ,ודעתם אינה נחשבת
ח"ו ומכאן הדרך קצרה לפעור פיהם בדברי גידוף ונאצה רח"ל כקללת
הנביא ישעיהו" :ירהבו נער בזקן והנקלה בנכבד".
מצב נורא זה ,טומן בחובו סכנת חורבן רוחני וגשמי כאחד .וכפי
שמספרים חז"ל )בגמרא גיטין נו (.על התקופה ההיא שאספסינוס קיסר,
עשה מצור על ירושלים שלוש שנים על מנת לכבוש אותה ,והיו בה
שלושה עשירים גדולים ,נקדימון בן גוריון ,ובן כלבא שבוע ,ובן ציצית
הכסת ,אשר היה באפשרות עושרם הרב לפרנס את כל תושבי ירושלים
שנים רבות ,עיי"ש.
אלא שלדאבון הלב היו בין תושבי העיר "הנהו בריוני" ]ריקים ופוחזים[
שחשקה נפשם להתעמת ולהלחם עם הרומאים .אמרו גדולי ישראל
לאותם בריונים ,נצא ונעשה שלום עם הרומאים .כי כך סברו בדעת
התורה שלהם ובעיניהם הצופיות למרחוק ,שצריך לנהוג עם הרומאים
בדרכי שלום ולא בדרך המלחמה ]כי לא יוכלו לנצחם[ .אך הבריונים
שתכונתם "לשוש עלי קרב" ביטלו דעתם של גדולי ישראל ולא אבו
לשמוע להם .וכדי לכפות את 'רצונם הבריוני' על כל תושבי העיר
ולאלצם לצאת למלחמה ,שרפו את כל אוצרות החיטים והשעורים ואז
החל הרעב בעיר.
כשראה רבן יוחנן בן זכאי את מעשי ההרס של הבריונים ,ניסה להציל
לכל הפחות הצלה מועטת את מה שאפשר להציל ,ובא בדברים עם בן
אחותו ,אבא סיקרא ,שהיה ראש הביריונים ,שיסייע בידו לצאת מן העיר
בהחבא ולהדבר עם אספסינוס ,עיי"ש כל המעשה .עכ"פ רואים מה
גודל החורבן שיכולים להמיט על כל עם ישראל אותם בריונים שאינם
נשמעים לדעת תורה של זקני העדה.
ועתה נשאלת השאלה :במה ינוחמו לומדי התורה ובמה יתחזקו כל
החרדים לדבר ה' בזמננו ובמקומותינו ,כאשר רואים במוחש כיצד כבוד
גדולי ישראל נרמס ומושפל ע"י "הנהו בריוני" )שנאת ע"ה לת"ח( ושהצביון
הרוחני בסכנה מתמדת מפני השפעתם של המכשירים הטמאים והעיתונות
הפסולה שאסרום גדולי התורה ,ושעדיין חודרים פה ושם למחננו?!
אין לנו אלא להתחזק ולהתנחם עפ"י מה שסיפרו לנו חז"ל )בגמרא
מכות כד :(:פעם אחת היו עולין )רבי עקיבא ,וחבריו התנאים( לירושלים,
כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדש הקדשים .התחילו הן
בוכין ורבי עקיבא מצחק .אמרו לו :מפני מה אתה מצחק :אמר להם :מפני
מה אתם בוכים? אמרו לו :מקום שכתוב בו "והזר הקרב יומת" ועכשיו
שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להם :לכך אני מצחק .דכתיב ואעידה
לי עדים וכו' עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה )="ציון שדה תחרש"(
הייתי מתירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה )="עוד ישבו זקנים וזקינות
ברחובות ירושלים"( ,עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה ,בידוע שנבואתו
של זכריה מתקיימת .אמרו לו :עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו".
לאור זאת ,אף לומדי התורה יש להם להתנחם ולומר :אם רואים
אנו במוחש ,יותר מאי-פעם ,כיצד מתקיימים עתה הסימנים שמסרו לנו
חז"ל לתקופת "עקבתא דמשיחא" ]=חוצפא יסגא ,יראי חטא ימאסו,
נערים פני זקנים ילבינו ,זקנים יעמדו מפני קטנים וכו'[ .ורואים כיצד
"שועלים קטנים" מחבלים כרמים ופוגעים בקדש הקדשים ,כפי שצפו
חז"ל ,בידוע ,שהנה עת גאולתינו באה ,ומשיח צידקנו עומד לפתחינו
ותיכף ומיד יגאלנו אכי"ר.

'דלתון' היהודית בצפון הארץ ,היא 'א-דלאתה' הערבית ,היא
'דלתון' היהודית הקדומה עוד מימי חז"ל .לפני כ 65-שנה התיישבו
בכפר הנטוש יהודים תמימים ,עולי 'טריפולי' לוב .כל משפחה זכתה
בדונם קרקע בצמוד לבית ,וארבעה דונם נוספים במרחק.
העולים הצפון אפריקאים הורישו לבניהם את מסורותיהם
ומנהגיהם ,שכלל  -איך לא  -שחיטה לקראת החגים .אם במשך
השנה אפשר להסתפק ברכישה של בשר משחיטה ממוסדת ,אין זה
אומר שהדבר אפשרי לכבוד החג .במיוחד כאשר מדובר בשחיטת
כבש טרי טרי...
הרה"ג רבי משה בוזגלו שליט"א ,כיהן שם כרב לפני  22שנה
ואחד מתפקידיו היה לשחוט" .זה היה תפקיד טבעי של רב מקומי,
והשחיטה לא יועדה רק למושב אלא גם לסובב .גם מצפת הגיעו
קצבים שביקשו לשחוט .למרות שהייתי בקי במלאכה ,תמיד רציתי
לברוח מהתפקיד הכל-כך אחראי הזה".
*

*

להכין את שיעוריו ולפתע מצא את עצמו מדבר עם ריבונו של
עולם:
אתה ידעת שאני לא רוצה לשחוט .צריך בשביל זה הרבה יראת-
שמים ,ולי  -זה עושה סיוטים .מצד שני ,הם הרי צריכים זקוקים לשוחט.
מצד שלישי הסכינים שלי כבר כהות ,אני אתקשה לשחוט עבורם כאלו
כמויות .אז בוא נעשה עסקה אבא שבשמים! אם אתה שולח לי סכין
שחיטה  -אשחט .ואם לאו  -לאו .אבל שהסכין יבוא אלי ,לא שאצטרך
לנסוע עבורו למומחים בתל אביב- - -
"מצד ההכנסה בהחלט השתלם לי לעשות שחיטה לחגים ,אך
כאמור אני כבר התנתקתי מהנושא ולכן אמרתי שרק אם יהיה
סימן מיוחד מהשמים אסכים לשחוט .אחרי ש"הודעתי" לריבונו של
עולם על ההחלטה שלי הייתי רגוע ומסופק .ידעתי שמי אני ומה אני
שישלחו לי סכינים משמים  -ולפיכך משמעות הדבר שההחלטה שלי
להפסיק לשחוט עומדת בתוקפה"...

*

ויהי היום והציעו לו לפעול כרב ב'ספסופה'  -מושב שאף הוא
ממוקם במועצה האזורית 'מרום הגליל' .אבל כאן כבר היה ברור
מראש שהוא לא יידרש לשחוט!...
בסוף חודש אב ,לקראת שנת הלימודים החדשה ,הוא עקר מדלתון
לספסופה  -ואם תרצו ל'כפר חושן' בשמו הרשמי" .שמחתי שסיימתי
עם תקופת השחיטה בחיי ,ושהיא מאחורי לחלוטין".
ראש השנה מתקרב" ...מה יהיה השנה עם ראש כבש?" מסתודדים
ומתלבטים המושבניקים של דלתון .הרב בוזגלו הלך  -ושוחט אחר
אין בשטח .הם מאוד מקפידים על ראש כבש ,וצריך לראות מה
לעשות .מתקשרים להרב בוזגלו אך הוא מסרב לחזור לשחוט" .למעשה
הסכינים שלי כבר היו קהות .אמנם ,יכולתי למעשה לשחוט עשרה
כבשים ביום עם עבודה רבה של השחזה ,אך כאמור לא חפצתי בכך.
וודאי שלא עלה על דעתי להשקיע  ₪ 1,500ברכישת סכין שחיטה חדש
)זה המחיר של שחיטת דקה ,סכין לבקר עולה כ(!₪ 4000-
אבל מושבניקים כמו מושבניקים לא חושבים לוותר על המנהג .הם
התקשרו שוב ושוב להרב בוזגלו עד שהוא סגר את הטלפון והפסיק
לענות .אבל בעצם ,אין בעיה .אם הרב בוזגלו לא בא אל דלתון -
דלתון תבוא אליו!...
המרחק מדלתון לספסופה ,דרך גוש חלב ,הוא בסך הכל  5ק"מ.
אז בוקר אחד הגיעו המושבניקים לספסופה ,דפקו בדלת ,ולא הניחו
לנפשו :מה עזבת אותנו? למה ברחת? נסעת למנוחות ועזבתנו לאנחות.
אנחנו בלי שוחט!
הכאב הכנה והתמים נגע לליבו" :תנו לי לחשוב  -תתקשרו בערב".
לולי תורתך שעשועי ...הרב בוזגלו ברח לבית הכנסת ,התיישב

*

*

*

כל זה התרחש בערך בתשע בבוקר.
חולפות שעתיים ומנוע טרקטור מרעיש בקרבת בית הכנסת .בפתח
נראות פניו החביבות של השמש מספסופה ר' רפאל דוויק ז"ל שהפעם
נסער" :איפה אתה? אני מחפש אותך בנרות כבר שעתיים!"
אני פה! מה קרה?אל תשאל!
אני לא שואל.הגיעה לפה משפחה משווייץ .ישבו אצלי .השאירו סכין-שחיטה
חדש ושאלו אולי הרב פה צריך את זה? אני לא יודע  -הרב מתעסק
עם שחיטות?!
"חשתי צמרמורת בכל הגוף .השערות עמדו לי .אך עדיין חשבתי
אולי הכל טעות .שאלתי :איזה סכין שחיטה  -של עופות?"
באמת כבוד הרב אני לא מבין בזה  -הגיב השמש ומיד רץ להביא
את הסכין.
סכין שחיטה של כבשים כמובן!
"ואיזו מתכת? מיוחדת! מעולה! סכין יותר יקרה מהסכינים
המצויות".
כבר באותו יום זכו תושבי דלתון בשחיטה מהודרת בסכין שנשלח
אליהם משמים.
"ובאותה שחיטה ראיתי כזו סייעתא דשמיא  -לעילא ולעילא!"
ללמדך :כשהקדוש ברוך הוא רוצה שתסייע ליהודי  -לא תוכל לחמוק
מכך!...

תודה למשתתפים הרבים במבצע החיבורים השלישי
לאחר סיום המיון יקבלו הזוכים הודעה אישית ויוזמנו לקבל את הפרס באירוע חלוקת פרסים חגיגי
ומפתיע ) 50%מהפרסים בהתאם לאיכות החיבור ו 50%-מהפרסים בהגרלה בין כלל השולחים(

אשריכם שזכיתם ליטול חלק ביזמה מבורכת זו !
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פניני הפרשה
עדיין חביבים לפני ה'
"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"
בשיחה למען הארגון "לב לאחים" בשידור ישיר לחו"ל אמר רבנו
בתו"ד :והנה אחד מהדברים שצריך לחזק וזה מהדברים הכי חשובים,
מה שידוע שהיה תמיד בכלל ישראל שהכי חשוב!
זה הענין של קריאת שמע "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" .מה כתוב
כאן? כתוב כאן שקבלת "מלכות שמים" צריך כל יהודי כל יום לקבל
על עצמו כמה פעמים ביום! וזה מהדברים הכי חשובים שבכלל ישראל.
כי בן אדם ,כל זמן שהוא לא מקבל על עצמו מלכות שמים ,חסר
בכל ה"יידישקיט" שלו ,ולכן שמע ישראל היה תמיד הדבר הכי חשוב!
ויש הרבה אנשים שהם כ"כ רחוקים ,שהם לא יודעים בכלל שיש
מלכות שמים בעולם ,ודבר זה מנסים להשריש בלב ילדי ישראל ואצל
המבוגרים דבר ראשון "לקבל על עצמם מלכות שמים".
ונזכיר דבר אחד ,מה שמוזכר דבר נורא! בספר אבודרהם [בענינים של
קריאת שמע] וז"ל :כתב ר' אליעזר מגרמיזא (הוא בעל הרוקח ,שידוע שהיה
בעל רוה"ק והיה לו גילוי אליהו שלמד עמו ,והי' אדם גדול מאד ,אחד מבעלי התוספות).
מפני מה נתן לישראל לייחד שמו של הקב"ה בלשון שמיעה " -שמע
ישראל" (מה פתאום אמר הקב"ה שיאמרו בלשון שמיעה? "שמע ישראל" .הרי שמע
(ואתחנן ו ,ד)

ישראל ,זוהי לא כפי הכונה הנכונה שהרי לא מתכוונים שישמעו ,רק שיקבלו ויבינו ,ולא
רק שמיעה ,דוכי שמיעה לחוד זה מה שחשוב כאן?) ולא נתן בלשון הסכת ישראל

או בלשון האזנה שכך פירושו של שמע ,הבינו או השכילו שה' אלקינו
ה' אחד( .ומפרש הטעם) משלו משל למה הדבר דומה ,למלך שזמן כל
עבדיו לסעודה ,הושיבם בקתדראות של זהב (כמין כסאות של זהב) והעלה
להם כל מעדני עולם על גבי שלחנות של זהב ,והכין לעצמו שלחן
אחד קטן של זהב ,כמו שסדר לעבדיו (אותו הדבר כמו שעשה לעבדים)
והעלה עליו מאותם המעדנים שהכין לעבדיו( .הכל בדיוק כמו שעשה
לעבדיו) .אמר המלך ,במה יהא ניכר שאני מלך? (האיך יכירו שאני אחרת
מכולם ,שאני המלך) לך הבא לי שני כוסות של "מרגליות" שיש לי בבית
גנזי .ושים אותם על שלחני ,ובהם יכירו כל הנכנסים שאני מלך( .דבזה
יראו שיש משהו אחרת מכולם .ובזה יהא ניכר שהוא המלך) .הלך העבד להביא
שני הכוסות ,וכשהוציא הכוס הראשון מן התיבה ,נפל מכסה התיבה
ונשבר! נתרשלו ידיו של עבד( .שלא היה יודע מה לעשות) .אמר המלך ,ולמה
העבד מעכב? (למה הוא מחכה) אמרו לו ,אדוננו המלך ,נשבר כוס אחד
שבידיו .אמר להם ,יבוא בכוס השלם ואשתמש בו ,ויכירוני שאני מלך
(אם אין שתים ,לכל הפחות שיהיה אחד ובכך יכירו שהוא המלך) והמלך זה הקב"ה,
והעבדים אלו ישראל ,שזמנם לסעודה בהר סיני ,ביום מתן תורה( ,זוהי
הסעודה ,מה שנתן את התורה זוהי סעודה!) והשרה שכינתו עליהם ,והם אמרו
(שמות כ"ד ,ז') "נעשה ונשמע" (אלו הם ב' הכוסות ,כוס אחד זה נעשה ,וכוס אחד
זה נשמע!) חטאו בעגל ואמרו (שם ל"ב ,כ"ג) קום עשה לנו אלהים ,ואבדו
זכות של נעשה (ע"י שעשו את העגל).
אמר הקב"ה ,במה שנשאר בידם ,והוא זכות של "נשמע"( ,שזה נשאר
עדיין ,הנשמע!) בו יהיו מיחדים את שמי בכל יום ,ותעמוד להם זכות
לדורות .לפיכך נתן להם יחוד שמו הגדול בלשון שמיעה ,עכ"ד.
אומר כאן הרוקח ,דבר נורא! דבשעה שמזכירים "שמע" הקב"ה שמח
מפני שנזכר שכלל ישראל עדיין טוב .יש לכלל ישראל עדיין מעלה,
כוס אחד עוד נשאר  -ה"נשמע".
אמנם ה"נעשה" התקלקל ונשבר ,אבל הקב"ה הרי כ"כ אוהב את כלל
ישראל ,ואפי' אם רק מזכירים משהו מהאהבה שהקב"ה אוהב את כלל
ישראל ,יש כזו שמחה לפניו ,ומבקש לכל הפחות שיזכירו תיבת "שמע"
שבזה מרמזים על הענין הזה שנשאר ה"נשמע".

זה מה שצריך לטעת ולהשריש בלב של ישראל ,לידע כי אנחנו עדיין
חביבים אצל הקב"ה .ובזה שמכניסים את כלל ישראל להאהבה לדעת
האיך הקב"ה אוהב אותנו ,זה הרי מרומם אותנו והקב"ה שמח במה
שאנחנו מתייחדים עמו וזוהי ההנאה הכי גדולה כשרואה שכלל ישראל
מתקרבים ומתדבקים אליו ,ומזכירים תיבת נשמע ,שזה מזכיר את
"הגעגועים" שהיו בשעת מתן תורה.
והנה בודאי כולנו יודעים שתורה זה "געוואלדיג" [זה הדבר הכי גדול] ואין
שום דבר כ"כ גדול כמו תורה .אבל בכל זאת ,כמו שהזכרנו קודם ,מה
שרואים יותר בחז"ל ,עד כמה שמחשיבים את הענין של תורה ,שזה יוצא
מגדר הרגיל ואי אפשר לתאר בכלל! זה צריך להביא שיראו להכניס יותר
ויותר אנשים "ביתר התלהבות" ,כדי שידעו להחשיב את התורה.

עניני לא תחמוד
"ולא תחמד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו
וחמרו וכל אשר לרעך" (ואתחנן ה ,יח) ויתכן שבא לאפוקי עניני כבוד
וכדו' שאין עוברים בלא תחמוד.
ויל"ע החומד ב' חפצים האם עובר בב' לאוים? ועוד יל"ע החומד
קופסה ובה כמה מיני פירות וכדו' האם הכל כאחד או כמנין הדברים
שבתוכה? החומד חפץ ששייך לכמה אנשים מסתבר שעובר ב' לאוין.

כנגד עישון הסיגריות
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
דברים שאמר רבנו לת"ח א' כדי שיפסיק לעשן .הטענה הראשונה
היא "למה אתה הולך לקנות סיגריות" ומה שלוקח מאחרים הרי
זה רק יחידים ,אבל כשאתה קונה ,אתה מעשן בכמויות ,כי כשיש
בכיס כבר מעשנים[ ...וכמו שמספרים שבפולין הי' חוק שאסור
לקנות י"ש בבוקר כדי שלא ישתכרו לפני שמתחילים לעבוד ,ואם
תטען מה יועיל עכשיו החוק ,הרי הוא יכול לקנות אחר הצהרים
וישאיר לבוקר ,התירוץ הוא שאין כזה דבר כי אם יש אצלו י"ש,
אין חשש שישאיר עד הבוקר ...בלילה כבר לא יהי' זכר מזה] ,וכך
גם כאן אם יש בכיס בסוף אין זכר מזה...
אני לא זוכר בכל משך חיי שעישנתי סיגריא ,ובכל זאת אני לא
יותר בריא מאחרים ,ואני לא פחות עצבני מאחרים ...יש לכם
טעות ,יש לי יצר הרע כמותכם ,ואולי עוד יותר ...ב"ה כל אחד
הקב"ה נותן לו סייעתא דשמיא.
אם אתה רגיל לעשן עשרים סיגריות ליום ,תעשן עשר ,ואחרי
כמה שבועות שתתרגל לעשר ,תרד לחמש ,ומחמש יהי' שתים,
ושתים כבר לא יזיק לך .ולהפסיק באופן חד פעמי יותר קשה.
העיקר הוא שיש דברים שהאדם שולט עליהם ויש דברים שקשה
לו לשלוט ,ובזה הרי האדם שולט על עצמו!
המציאות היא וכך השכל מחייב שזה מזיק לבריאות ,כיון שנעשה
לו כתם על הריאות ,ובשנים קודמות זה באמת לא הי' מזיק כי
אנשים היו יותר בריאים ,והכל הי' יותר קל ,וכך יש הרבה דברים
שנשתנה בגלל המציאות,
תפסיקו לעשן!!
ה' יעזור שבזכות זה תלמדו יותר טוב ,ותקיימו את המצות יותר
טוב ,וממילא תחיו יותר טוב ,ותוכלו לחתן את הילדים יותר טוב,
הכל יהי' בסדר.
ולא צריך לחשוב שזה כבר אבוד ,והגוף כבר ניזוק ,כי אם תפסיק,
אחרי זמן קצר תרגיש יותר טוב ,וכשמפסיקים לעשן מסתמא במשך
זמן קצר הגוף מתנקה.
תקח את עצמך בידים! ולאט לאט ,בהתחלה יהי' קשה אך לאט
לאט יהי' יותר ויותר קל ,עד שתפסיקו לגמרי.

הלכות והליכות
מקום ברכת האורח
מובא בשם הגרי"ז זצ"ל שצריך לברך ברכת האורח
מיד לאחר אל יחסרנו ולענות אמן לאחר ברכת
האורח ,ולא לענות אמן אחר אל יחסרנו ודייק זה
ממש"כ ברמב"ם הל' ברכות (פ"ב ה"ז) "ברכה רביעית
צריך להוסיף בה ג' מלכיות וכשמברך האורח אצל
בעל הבית מוסיף בה ברכה לבעל הבית כיצד אומר
יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה ולא יכלם
לעולם הבא" וכו' הרי שזה חלק מברכה רביעית
וכעי"ז כתב גם באבן האזל (על הרמב"ם שם) עיי"ש.
ויל"ע דהרמב"ם ממשיך :ויש לו רשות להוסיף
בברכת בעל הבית ולהאריך בה ,וקשה לומר דזמן
עניית אמן יהא תלוי כפי כמה שיוסיף בברכת
בעל הבית ,ועוד יל"ע דהרמב"ם בסדר התפילות
לא מזכיר בברכת המזון את ברכת האורח ,ואם זה
נ"מ בדין ברכה רביעית למה הרמב"ם לא הביא שם
בנוסח הברכה הרביעית את ברכת האורח.
והנה מדאמרינן בברכות (מו ,א) דאורח מברך כדי
שיברך לבעל הבית ,משמע כהרמב"ם שזה המשך
לברכה רביעית ,דאל"כ אע"פ שאינו מברך ברהמ"ז
הוא יכול ברכת האורח ,אמנם באבודרהם נראה דאין
זה שייך לברכה אלא זה כמו הרחמן עי"ש( .ימלא פי
תהלתך עיונים בתפילה)

ספק אם בירך ברכהמ"ז
בשו"ת רעק"א ח"א סימן ו' .מביא במי שנסתפק אם
בירך ברכה"ז דהדין דמברך מספק ,אם יכול להוציא
לאחר שהוא מסופק ג"כ בזה מדין ס"ס ,ספק שמא
המברך כתה הוא לא בירך עדיין ,ואת"ל בירך שמא
השומע ממנו ג"כ כבר בירך עכ"ד.
יל"ע אם ספיקו הוא דלכתחילה יעשה כן או לענין
דיעבד ,ואולי אף לכתחילה יש סברא דעדיף שאחד
יכנס לספק ברכה לבטלה ולא שניהם יברכו ויכנסו
לספק ברכה לבטלה.
ובעצם הדבר דפשיטא להגרע"א וכן מבואר
מהאחרונים שהביא בהמשך דבריו ,דס"ס מהני
לפטור ממצוה יל"ע בזה דמה שמצינו להקל בספק
ספיקא הוא להתיר ספק איסור ,אבל מנא לן דס"ס
מהני שיפטר מלקיים מצוה מספק.
ויש להוסיף דהנה למשל בספיקא דרבנן כשיש
לאחד ספק אם קרא פרשה שני' של קריאת שמע
הואיל והוי ספק דרבנן אינו צריך לקרות מספק ,אך
מ"מ אם כלפי שמיא גליא שלא קרא פרשה שני',
הרי לא יקבל שכר ,כיון שלמעשה לא קרא .וא"כ
בספיקא דאורייתא דמחוייב לחזור ולברך ,מנ"ל
דכשיש ס"ס פטרוהו כיון שיכול להיות שיפסיד את
המצוה אם באמת לא יצא עדיין ,שזה יכול להיות
פטור מעונש אבל לא נעשה בזה עדיין קיום מצוה.

הערה אחרי ברכת המזון
כמה מופלא הדבר לראות כמעט כל שבת אחר
ברכת המזון רבינו מעיר איזה הערה ,שכן דרכו
של רבינו כל דבר שאומר ברכה או זמירות חושב
על הדברים בעיון .ונדפסו זמירות שבת קודש אילת
השחר עם ביאורים והערות על ברכת המזון.

ברכת המזון מתוך ברכון
(כסלו תשע"ה) אברכים שואלים רוצים לעשות דבר
חיזוק לזכות חבריהם שיפקד בזש"ק ,אמר רבינו
שמרן הרב שך זצ"ל היה אומר לברך ברכת המזון
מתוך ברכון.
ורבנו שליט"א מקפיד מאוד בזה לומר ברכת המזון
מתוך ברכון או סידור [ומחזיקו בידיו ולא מניחו על
השולחן מחשש תולעי ספרים]

נוסח הרחמן
שמעתי מרבינו שאומר בהרחמן הוא יברך וכו' ,את
יוצאי חלצי וזיווגם ,דהא הזרים שבאו למשפחה לא
כלולים בזרעי( .כ' צדיק כתמר יפרח) [א"ה מרן הגרח"ק
מאד נהנה מכך]

בונה ירושלים
בברכת ירושלים בברהמ"ז אומר בונה ירושלים אמן
משמיט תיבת ברחמיו ואומר בנשימה אחת תיבת

אמן כנוסחת הגר"א.
בדרך כלל לא אמר בשבת הרחמן והי' מסיים
הברכה אל יחסרנו ובשנים אחרונות לפעמים אומר
עד הסוף וסיפר מהגרי"ז שנהג כד' הגר"א לא לומר
הרחמן בשבת עד שפעם שהה באכסניא וחמותו
ששהתה שם תמהה היתכן שאינו אומר הרחמן ומאז
החל לומר אף בשבת.
ונראה לכאורה שכך מנהג רבינו כשאחר עמו שעוקב
אחריו אומר עד הסוף.

אמנם בשם הגראי"ל שטיינמן שליט"א שמעתי
לחלק דהתם בירך סתמא ודעתו שהברכה תועיל עד
כמה שהיא יכולה להועיל אלא דטעה וסבר שעל
פרי זה אין מועיל הברכה ולקושטא מועלת גם ע"ז,
אבל הכא שיודע שיש ב' מינים שאין ברכותיהן
שוות ודעתו היתה לברך על פה"ע ולא על פה"א
אלא שאיתקיל מילוליא בזה כיון שכוונתו היתה
רק לפה"ע ולא לפה"א אין הברכה עולה ע"ז וצריך
לחזור ולברך( .שיעורי שלמי תודה עניני ברכות עמ' י"א)

אכל מזונות או פירות מז' המינים ונתחייב
בברכה מעין ג' ואכל פרי או שתה משקין
שברכתן בורא נפשות איזה מהן יברך ראשון? אם שתה רביעית יין ורביעית משאר משקין ,ברכת
בדין יין פוטר כל מיני משקין מברכה
ראשונה ואחרונה

המ"ב בסי' ר"ב סי"א בביה"ל ד"ה ברכה אחת הביא
בשם הפמ"ג דיברך המעין ג' קודם דהיא חשובה.
ויל"ע בזה דהנה המג"א בסי' קס"ה סק"ג כתב
בשם המהרש"ל בתשובה סי' צ"ז דמי שאכל
ונתחייב בברכה אחרונה והטיל מים ונתחייב באשר
יצר ,מברך תחלה אשר יצר דהיא תדירה ותדיר
קודם והביאו המ"ב בסי' ז' סק"ב ,והגרעק"א שם
בסי' ז' ס"א נסתפק אם הטיל מים קודם ברהמ"ז
מה קודם האם אשר יצר קודם דתדיר עדיף ,או
ברהמ"ז שהוא דאורייתא קודמת דאפשר דדאורייתא
לגבי דרבנן הוי כמו מקודש ,ותליא באיבעיא דהש"ס
בזבחים "תדיר ומקודש מה עדיף" ופסק הרמב"ם
דיכול להקדים מה שירצה ונשאר בצ"ע לדינא ,ועי'
בצל"ח בברכות ריש פרק אלו דברים דף נ"א ע"ב
שכתב דמצוה דאורייתא כנגד תדיר הוי בגדר תדיר
ומקודש ,ועי' בשאג"א סי' כ"ב שחולק וס"ל שאין
דין קדימה של דאורייתא לגבי דרבנן ,שדרבנן לגבי
דאורייתא הוי כמו מידי דרשות ואפשר להקדים
עשיית מידי דרשות לפני קיום מצוה דאורייתא.
ולהלכה יברך קודם אשר יצר ,חדא דאפילו אי
ברהמ"ז חשיבא מקודש מ"מ הוי בעיא דלא
איפשטיא אי בתדיר ומקודש יקדים למקודש ופסק
הרמב"ם דאיזה מהם שירצה יקדים ,שנית דיש צד
באחרונים שצריך להקדים אשר יצר מדין תדיר.
ולכאורה ה"נ הרי בר"נ תדירה יותר ממעין ג' וא"כ
אולי יקדים בר"נ קודם דתדיר עדיף ובפרט למאי
דקי"ל לעיקר דינא דברכה מעין ג' דרבנן וגריעא
מברהמ"ז וכן שמעתי להלכה מהגראי"ל שטיינמן
שליט"א דאיזה מהם שירצה יקדים כדמוכח ברעק"א
ועי"ש מש"כ לדון בזה הגרב"צ זצ"ל( .שיעורי שלמי
תודה עניני ברכות עמ' נ"ז)

טעה ובירך בפה"א על פה"ע ולפניו פה"א
מעשה באחד שהיו לפניו כמה מינים דפרי העץ
וכמה מינים דפרי האדמה וחפץ לאכול לכולם ,ונטל
פרי העץ ודעתו היה לברך עליו בפה"ע ולפטור את
כל פה"ע ,ואח"כ לברך בפה"א ואיתקיל מילוליא
ובירך על פה"ע בפה"א.
והנה לכאורה כיון דקי"ל דאם בירך על פה"ע בפה"א
יצא א"כ ה"נ נפטרו כל פה"ע בברכה דבפה"א כיון
שהוא היה מכוון בברכה זו לפטור את פה"ע .אלא
דלענין פרי האדמה לכאורה צ"ע אי נמי נפטרו בהך
ברכה דבפה"א כיון שהיו לפניו ודעתו לאכלן וזה
ברכה הראויה להם ,או דאחר דהוא כיון בברכה זו
לפטור לפה"ע בלחוד ואח"כ לברך על פה"א ולא
רצה להוציא בברכה זו לפה"א ,א"כ י"ל דיברך תו
על פה"א בפה"א.
והגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר דלכאורה כן נראה
דיברך שנית על פה"א בפה"א.
ואפשר שזה תלוי בספק שהביא רעק"א בסי' ר"ו
ס"ה בשם התבואת שור יור"ד סו"ס י"ט במי שלפניו
כמה מינים של פרי העץ ובריך בפה"ע לפטור הכל
ועל מין אחד טעה וחשב שהוא פה"א וכיון שאח"כ
יברך עליו בפה"א ואחר שבירך בפה"ע נודע לו שגם
זה פה"ע האם חוזר ומברך עליו דשמא כיון דסו"ס
בירך בפה"ע שזהו ברכתו הראויה א"כ חייל גם על
זה ,ולא דמי לנמלך כיון שהיה בדעתו לאכול ולא
נתחדש לו כלום וא"כ ה"נ כיון שבירך בפיו בפה"א
שזהו הברכה הראויה לפה"א והיה בדעתו לאכול
חייל הברכה גם על פה"א.

מעין ג' של היין פוטרת מבורא נפשות ,והסתפק
השעה"צ סי' ר"ח סק"ע בשתה רוב רביעית יין איך
יעשה לענין ברכה אחרונה דמשקין דהרי יש דעות
דסברי שאפילו על רוב רביעית צריך לברך מעין
שלש ולשיטות אלו הרי אינו יכול לברך ב"נ על
המשקין ,אלא שלמעשה המנהג מספק לברך מעין
ג' רק על רביעית יין ,אבל עכ"פ מידי ספיקא לא
נפקא וא"כ וכי מפני שאין אנו יודעין לברר ההלכה
יחוייב עי"ז לברך ב"נ וצ"ע.
ובספר עמק ברכה הלכות ברכת הנהנין אות ה'
הקשה על השעה"צ דהרי ברכת היין דמעין ג'
דפוטרת שאר משקין אין פירושו דכששתה יין
אינו חייב בבורא נפשות על המשקין ,אלא פירושו
דהברכה מעין ג' של היין פוטרת את החיוב ב"נ כי
הטפל נפטר בברכת העיקר ,וא"כ היכא שבפועל,
אינו מברך ברכה אחרונה על היין כגון ברוב רביעית
שאינו מברך מטעם ספק ממילא שוב חייב בב"נ על
המשקין דאין מה שיפטרנו ,ולדבריו ה"ה אם אינו
יכול לברך מעין ג' משום איזה אונס שהיא כגון
שאינו יודע הברכה ואין לו מי שילמדנו ה"נ יברך
ב"נ על המשקין אפילו ששתה רביעית יין דס"ס
אינו נפטר בברכה אחרת.
ושמעתי מהגראי"ל שטיינמן שליט"א ליישב סברת
השעה"צ ,דהנה מי שאכל פירות או שתה משקין
בתוך הסעודה דקי"ל שהפירות נטפלים לסעודה
ויוצא בברהמ"ז על הכל ,בזה ודאי דאף אם אינו
יכול לברך ברהמ"ז משום איזה סיבה שהיא לא יברך
ב"נ על הפירות משום שאכילת הפירות נטפלים לגוף
הסעודה ואין להם כלל חיוב עצמי של ברכה אחרונה
דב"נ כ"א חיוב ברכה דסעודה דהוא ברהמ"ז ,וא"כ
ה"נ ס"ל לשעה"צ דהא דשאר משקין נטפלים ליין אין
פירושו שרק החיוב ברכה של זה נטפלת לזה ,אלא
דשתיית המשקין טפלים לשתיית היין והוי כסעודה
על היין ואין למשקין חיוב עצמי של ברכה כלל אלא
כל עיקר חיוב ברכה אחרונה דידהו זהו מעין ג' ולא
ב"נ ,וא"כ לשיטות הפוסקים דעל רוב רביעית מחויב
במעין ג' ה"נ דאינו יכול לברך על המשקין ב"נ אע"פ
שבפועל מספק לא יברך מעין ג' וכמש"כ השעה"צ.
(שיעורי שלמי תודה עניני ברכות עמ' י"ב)

והגה"צ רבי זאב איידלמן זצ"ל אמר דלפ"ז לכאורה
אם שתה מים מתחילה ואח"כ שתה יין ,בכה"ג
ברכה אחרונה דיין לא תפטור כיון דאין שתיית
המים טפלה ליין ,ומסתימת הפוסקים נראה דבכל
גווני פוטרת ומשמע שהברכה רק פוטרת ואינו דין
בעצם השתיה דנטפלת( .שם עמ' מח)

התחיל לברך ברכה אחרונה
שאלה :מי שאכל באמצע סעודתו פרי ,ושכח והתחיל
לברך ברכה אחרונה ,במקום שברכת המזון יפטרנו ,מה
עליו לעשות האם יגמור ברכתו או שיאמר ברוך שם וכו'?
תשובה :ע"פ המבואר לעיל בקטע הקודם דהם
נטפלים לברכה ,דהוה גדר דברכה לבטלה וא"כ
יצטרך לומר ברוך שם.
אלא דיש להבין לכאו' דיסיים הברכה כיון דכבר
אמר שם ומלכות ואח"כ יאמר ברוך שם ,אלא דיש
לדון אם ברוך שם מהני רק בשוגג או אף במזיד
ואם נימא דבמזיד לא מהני ברוך שם ,א"ש דאם
ימשיך הברכה כבר הוי מזיד ולא יועיל אמירת ברוך
שם( .כ' צדיק כתמר יפרח)

ישיבת נחלת דן

ישיבת נתיבות עולם

הוקמה בקיץ תשע"ו ע"י ישיבת בית מדרש עליון שבראשות הגאון רבי
ירחמיאל אונגרישר שליט"א .רבנו שלח את ברכתו למעמד הפתיחה ע"י
הגרמ"ב זילברברג שליט"א וכך אמר:
"הקמת ישיבה יש שבזה משום להגדיל תורה והאדירה ,ואמרו חז"ל בסנהדרין
שזכה עמרי למלכות מפני שהוסיף כרך בא"י ואפי' שא"א לדעת מי האנשים
שיבאו לשמה .ודאי שהמוסיף כרך של תורה באר"י שכרו גדול".
והוסיף שהמקיים ישיבה אפי' אם יצא משם רק ת"ח אחד כמה גדול דבר
זה ,ובפרט שמקווים שיצאו הרבה ת"ח זה שמחה גדולה מאוד .וכל אלו
ששותפים לזה א"א לשער את שכרם.

בל"ג בעומר תש"מ הוקמה הישיבה לחוזרים בתשובה ע"י הרבנים הגאונים :רבי
שמחה כהן שליט"א ,רבי יוסף ברוק שליט"א ,רבי נחמן בלומנשטוק שליט"א
ורבי משה רייכנברג שליט"א ,בברכתו ובהכוונתו של מרן הגרא"מ שך זצ"ל.
במשך השנים למדו בישיבה מאות תלמידים שהקימו ומקיימים בתים נאמנים
לה' ולתורתו ,וב"ה זוכים לעצתו וברכתו והכוונתו של ראש הישיבה ,מרן
הגריא"ל שליט"א.
רבנו הגיע כמה וכמה פעמים לישיבה לחזק את לומדי התורה דשם .וכמה
תלמידים יקרים מבני הישיזה זכו במשך השנים להתקרב מאוד למרן רבנו
שליט"א שקיבלם בחביבות יתירה והיו לשומעי לקחו הקבועים.

ישיבת נחלת שלמה
ישיבת "נחלת שלמה" בקרית הרצוג בבני ברק בראשות הרה"ג ר' אברהם
ארלנגר שליט"א נוסדה בשנת תשנ"ו בעידודו ובהכוונתו של מרן ראש
הישיבה שליט"א.
ראשיתה של הישיבה החלה בתקופה בה היו בני ישיבות רבים שבקשו
ישיבה שתהווה עבורם מקום שלבו חפץ בו .ישיבה שתבין ללבם של אלו
שנמצאים בישיבות אך דווקא ההמוניות והכלליות גרמה להם לחוש כי הם
היו יכולים יותר ,לו הייתה להם ישיבה שתלווה אותם ותצעיד אותם מעלה
מעלה .אז היה זה רעיון חדשני .אך מאז קמו עשרות ישיבות בסגנון דומה
שמטרתם לקבל את הבחורים מהמקום בו פחות הצליחו ולמנף אותם.
ישיבת "נחלת שלמה" זכתה לברכתו של מרן ראש הישיבה שתמיד התעניין
במצבה ,דאג לרוחניותם של הבחורים ואף הביא לסיוע רב בכלכלת הישיבה
ובבניית הבניין החדש ההולך ונבנה[ .אגב כשבקשו ראש הישיבה להשתתף
במעמד הנחת אבן הפינה אמר מרן כי אין צורך ,כי זה מביא לעין הרע]

בעינו הפקוחה ובהבנה עצומה לבני הישיבות בדור הזה .יעץ לרבני הישיבה
בחכמתו כי רבה ,בעניינים הנוגעים לנפשם .כמה הזהיר וכיוון את ראש
הישיבה להימנע ככל האפשר מלהוציא בחור מהישיבה .ישנם בחורים אשר
כלו כל הקיצים והוחלט להוציא אותם מהישיבה ,ומרן ביקש לנסות עוד פעם
אחת וכיום הם אברכים ובעלי משפחות לתפארת .באחת הפעמים כשראש
הישיבה ניסה וניסה והרים ידיו ביאוש ,אמר לנו מרן" :אם אביו היה עשיר
היית עושה עוד ניסיון? והניסיון הזה הוסיף לעולם התורה אב למשפחה
מפוארת של בני תורה .רבים הם ההנחיות שקבלו ממרן והכל מתוך אחריות
מאוזנת בין טובת הבחור לטובת הישיבה.
במרוצת השנים זכתה הישיבה להעמיד כ 400-משפחות של בני תורה
שהודות לפעילות הצוות ומסירותם הקימו בתים לתפארת ואף שומרים
קשר עם רבני הישיבה עד היום ,הן בשיעורים קבועים לבוגרי הישיבה
בערי הארץ והן בקשר של התייעצויות וכדו'.
במהלך השנים זכינו פעמים לביקורו של מרן רבנו שליט"א ,כשהראשון
שבהם היה בסיום מסכת של אחד הבחורים כשמרן ראה צורך גדול לחזקו.
מאות בתים ואלפי ילדיהם חבים את חייהם למרן שיסוד הישיבה וקיומה
היו בנפשו .ודאגתו לכלל הבחורים מהווה עוגן הצלה עבורם ועבור כלל
עולם התורה.

ישיבת נתיב התורה

הישיבה הוקמה עבור בחורים שהתקשו בלימודם בשנת תשנ"ד ע"י הרה"ג
פנחס אלימלך רונס זצ"ל והרה"ג ר' משה בלוי שליט"א .וכיום היא
בראשות בנו הרה"ג ר' משה רונס שליט"א.
בס"ד .ח' סיון תשנ"ה .בני ברק יצ"ו .הנה כשנה שנוסדה כאן ישיבה בשם
"נתיב התורה" הישיבה נועדה בשביל אלה שלא הצליחו בישיבות אחרות
ומטרתם להעמיד ולחנך תלמידים ולקרבם לתורה וליראת שמים ומנוהלת
ע"י אברכים המתמסרים לזה ומעודדים הבחורים והצעירים שיתמודדו עם
הקשיים בהם נתקלים בדרך עלייתם ,בס"ד ניכר הצלחה שהרבה מהם טעמו
טעם של תורה ועלו על דרך הישר ,אמנם כידוע צריך תמיכת הציבור כדי
שיוכלו להמשיך עבודת הקודש ויבורכו בזה כל התורמים והמסייעים כי
בודאי הם נכללים במש"כ ותומכיה מאשר .הכו"ח למען המצוה.
אהרן יהודה ליב שטינמן

כ' טבת תשס"ו לפ"ק

גם כעת הישיבה ורבניה ממשיכים עבודתם עבודת הקודש ונקוה שהציבור
ידע להעריך את הענין החשוב לתמוך בהנ"ל ויבורכו התומכים והמסייעים
הנ"ל
בברכת "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת".
ובה' אב תשס"ח הגיע רבנו לישיבה לפתח תקוה למסור בה דברי חיזוק.
וכן הגיע כמה פעמים לדינרים עבור הישיבה.

שיחת רבנו בתמוז תשנ"ח
בעצם כשבאים לדבר לקהל אנשים שיש להם נסיונות קשים בחיים ,כל
בן אדם יש לו נסיונות קשים ,אבל אנשים כאלה שהיה להם דרך אחרת,
יש להם נסיונות מאד קשים וממילא "לפום צערא אגרא" מה שיש יותר
נסיונות והאדם יותר מתחזק ,השכר לזה הוא כפול פי כמה ממה שמקבל
אדם עם פחות נסיונות קשים .ובכל זאת חיזוק צריך תמיד - .והאריך
בענין אין לך בן חורין לא מי שעוסק בתורה.
וסיים :תראו ,הנה לדאבוננו יש היום כ"כ הרבה צרות ,שומעים איך שאנשים
נשברים כל כך ,ויש דיכאון .אנשים מדוכאים כ"כ ומה מעיק עליהם? הוא
מה שיש להם ,קנאה ,תאוה ,וכבוד ,דאף אחד אינו נחלה מחמת שהוא לא
אוכל מספיק ,או משום שאין לו דירה כ"כ יפה ,או דברים אחרים שחסר לו.
ותשאלו ג"כ אנשים שעוסקים בזה .ותראו ממה נעשים חולים רק מקנאה,
תאוה וכבוד .זה העיקר .אך הבן חורין שעוסק בתורה ובמצוות .הוא יש לו
אפשרות להתרומם מזה ,להיות רחוק קצת מקנאה ,תאוה וכבוד .אמנם אי"ז
קל כ"כ ,אדם כזה הולך בכוון שיכול להגיע לזה .ומה שאדם יתמסר יותר
לתורה ולמצוות ,יש לו יותר סכויים שהקנאה ,התאוה והכבוד לא ישלטו בו,
ומה שאדם מתרחק מזה יותר ,זה יותר בריא ,והוא המאושר! הוא הבן חורין
מפני שעוסק בתורה .ומי שאינו בן חורין כזה יש בו לעולם קנאה ותאוה
וכבוד .וזה שובר את רוב האנשים .ויש עשירים גדולים ,שהם אומללים!
אומללים! אמנם הם בריאים אבל הם אומללים! למה ,מפני שיש בהם קנאה
ותאוה וכבוד .וזה שובר את האדם.
והאושר הכי גדול הוא ,ה"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה ובמצוות",
ומי שעוסק בתורה ומצוות ,אם יעבוד על זה במסירות ,לא לרמות את עצמו,
הוא יכול להגיע לפחות קנאה .פחות תאוה ,פחות כבוד .הוא יגיע לתכלית
שלו .ואז הוא יהיה המאושר .והיה בן חורין כל ימיו ,שעשה כל הזמן לעצמו,
לעצמו האמיתי ,שזהו התכלית שנברא בשביל זה ,להתענג על ה' וליהנות
מזיו שכינתו ,כמו שהביא המסילת ישרים .ואז האדם חי בעולם אחר ,כי אם
פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה .כתוב על זה במשנה "אשריך בעולם
הזה" .הוא מרגיש את עצמו כי ,אשריך בעולם הזה ,ואמנם היום לא מדברים
על מדריגות כאלו ,כי בזמנינו אנחנו רחוקים מזה ,מדרגה של פת במלח תאכל
ומים במשורה תשתה אך מ"מ גם לפי מדרגתנו ,מה שפחות שואפים לעניני
עוה"ז ,פחות עבדות של עוה"ז ,הוא יותר מאושר ,וזהו אשריך בעולם הזה.
ובעצם כמה צריך האדם להיות מאשר ,ולחשוב על דבר זה ,איך שזכה
להתקרב להקב"ה ,ולא כל אחד זכה לזה ,והאנשים שנמצאים כאן ,כפי
ששמעתי ,היו להם זמנים שהם היו רחוקים מזה .ועכשיו ב"ה הם צריכים
לשמוח ממש ,אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו .שנתקרבנו להקב"ה ויש לנו
האפשרות להיות רחוקים משעבוד עוה"ז .רק לעבוד לשם הקב"ה .להיות
בן חורין מיתי ,שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה ובמצוות.
יעזור לנו הקב"ה שנתקרב יותר ויותר אליו ,לעבוד אותו ולהרגיש את
החירות ולהיות מאושר ,אשריך וטוב לך בעולם הזה ובעולם הבא.
הוספה על מכתב של מרן הגרא"מ שך זצ"ל משנת תשנ"ב  -בס"ד י"ג סיון
תשס"ה .הישיבה ממשיכה ובמשך השנים יצאו הרבה תלמידים וגם חלק
ת"ח לומדים בכוללים גם כאלה משפיעים תורה ויראת שמים ,ומצוה לתמוך
והתומכים יתברכו בכט"ס .א.ל .שטינמן
מכתב ברכה  -כבוד ראשי ומנהלי ישיבת נתיבות עולם שלוכט׳ס כפי מה
ששמעתי מתכנסים תלמידי הישיבה לשעבר לרגל  35שנה ליסוד הישיבה
הק׳ ,וחושבים שזה יוסיף חיזוק להתלמידים לשעבר .ובודאי יש כאלה
שכעת ממשיכים בלימוד ותורתן אומנותן ,ויש אולי גם כאלה שמצבם גרם
להם שהם לא יכולים להיות כל ימיהם בלימוד התורה ,ואלו ואלו צריכים
חיזוק .ויש לקוות שע״י הכינוס יתחזק הקשר בינם לראשי הישיבה וממילא
יהי' תוצאות חיוביות ללימוד התורה ולהיות ממקיימי מצות כדת .וברכתי
אמורה לכולם שיזכו לבתים טובים להקב״ה ולתורתו ,ויקויים בהם הברכות
הנאמרות ומובטחות לעושי רצונו ית׳״ש.

ישיבת סלבודקה
הישיבה הוקמה בארץ ישראל בקיץ תש"ז ע"י מרן הגאון רבי איזיק שער
זצ"ל וחתנו הגאון רבי מרדכי שולמן זצ"ל ,ולאחר מכאן המשיכה ע"י
הגאון רבי ברוך רוזנברג זצ"ל והגאון רבי נתן שולמן זצ"ל והגאון רבי
עמרם זקס זצ"ל ויבלדח"ט הגר"ד לנדו שליט"א והגרמ"ה הירש שליט"א,
הגר"י שורץ שליט"א ושאר ראשי הישיבה שליט"א.

החזון איש
סיפר רבנו ,כי מרן החזו"א ז"ל שלח את אחד מבני משפחתו לשמוע
שיעורים אצל הג"ר אליעזר פלצינסקי זצ"ל שהיה אז בישיבת סלבודקא.
(אעלה בתמר מתורת החזו"א)

שיחות בישיבה

בכלות השבעה לפטירת הגר"ח ברים (אדר תשס"ב) הגיע רבנו לישיבה
למסור שיחה לזכרו ונדפס בגליון כאיל תערוג פר' ויקהל תשע"ו.
ובכלות השנה לפטירת רה"י הגר"ב רוזנברג זצ"ל [כ"ט שבט תשס"ה] הגיע
רבנו לישיבה למסור דברי חיזוק בענין עשית חסד עם הנפטר ע"י עשית
תורה ומצוות .וכן היה מגיע רבנו כמעט מידי שנה בשנה בימים הנוראים
למסור שיחה בישיבה .בי"ב אב תשס"ו שהמשיכו את הזמן לרגל המלחמה
שהיתה אז בצפון ,הגיע רבנו למסור בה דברי חיזוק והתעוררות.

רבי עמרם זקס זצ"ל
בעשי"ת האחרון לחיי הגר"ע זצ"ל בא רבינו לבקרו ביקור חולים ,וכשביקשו
בני משפחתו שיברכנו רבינו מיט אגאנצע רפואה - ,רפואה גמורה ,שאל
אותם רבנו וכי יש חצי רפואה? וכשנסתלק בעוה"ר ,השתתף רבינו בהלוייתו
אל אף חולשתו[ .אביו של ר' עמרם הרה"ג ר' זלמן זקס זצ"ל היה גר ברח'
חזון איש  7ליד רבנו והיה תקופה שלמד עם רבנו].

ישיבת עטרת ישראל
הוקמה בקיץ תשל"ו ע"י הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א.
בחודש שבט תשנ"ט הגיע רבנו לישיבה למסור שיחה והיה למעמד גדול
בכל השכונה ונביא את עיקרי הדברים[ .ראה קו' קב חומטים עמ'  11את
השיחה במלואה]

מן הדברים העיקריים ,הוא ידיעת השם ,ובעצם האדם יכול לראות ולדעת
את השם תמיד ,איפה שבן אדם רק מסתכל יכול לראות השגחה של הקב"ה,
בפסוק כתוב "כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת",
"מה רבו מעשיך ה'" ,מסתכלים בבריאה ,רואים שיש מנהיג שהוא משגיח!
וכל דבר נעשה רק על פיו.
אבל זה עדיין לא מספיק ,כי האדם מתרגל וכבר לא רואה כל כך ,אז הקב"ה,
מזמן לזמן מביא לבני אדם אפשרויות להכיר ידיעת ה' ,השגחה של הקב"ה,
ומכל מה שרואים אפשר ללמוד השגחה .אם ח"ו קורה מלחמות בעולם ,אפי'
לא בכלל ישראל ,רואים השגחה" ,הכרת גויים נשמו ארצות אמרת אך תראי
אותי תקחי מוסר" ,בן אדם רואה שיש מלחמות ,יש חורבנות בעולם ,אסונות,
צריך ללמוד שיש בזה השגחה ,זה לא סתם – פתאום קורה אסון ,יש הרבה
פעמים שיטפון שאלפים אנשים נהרגים  -זה השגחה! ומה הסיבה לזה אנחנו
לא יודעים ,אבל על הכל יש השגחה ,והרבה פעמים רואים הצלות באופן
מיוחד ,אפשר ללמוד מזה השגחה .אמנם גם את זה לא רואים יום יום ,אבל
אם בן אדם רוצה הוא יכול לראות מהחיים שלו ,מהעבר שלו ,כמה פעמים
היה אצלו הצלות ,או ח"ו הפוך ,הכל בהשגחה.
בחז"ל ראינו ,שהרבה פעמים יש בחז"ל בגמ' "סיפורים" ,ולכאו' סיפורים זה
סיפורי מעשיות ,אך הרי בסיפורים שהגמ' מביאה כתוב ע"פ רוב "תנו רבנן",
תנו רבנן זה ברייתא ,לימוד ,רבנן למדו ,גם את הסיפורים רבנן למדו ולא
סתם סיפרו סיפורים אלא למדו! וכל הברייתות צריך ללמוד ,אך ברייתא אחת
נראה לעמוד עליה עכשיו.
בשבת (דף נ"ג ע"ב) מביאה הגמ' ת"ר מעשה באחד שמתה אשתו ולא היה לו
שכר מניקה ליתן ונעשה לו נס ונפתחו לו שני דדין כאשה והניק את בנו ,אמר
רב יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה ,דבר נורא! כזה נס!
לא היה לו שכר ליתן למינקת ,ועשה הקב"ה שהניק את בנו ,כזה נס! אמר ליה
אביי ,אדרבה! "כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית" .ע"כ הגמ'.
ולכאו' בעינינו יפלא מאד סברת אביי ,האם כזה נס קורה לאדם גרוע ,האם
שמענו כזה דבר ,שאיש כזה גרוע .יקרה לו נס כזה? הרי אדרבה מה שנשתנו
עליו סדרי בראשית זה מורה על נס יותר גדול ,וא"כ היה צריך להיות אדם
גדול מאד כמו שאומר רב יוסף.
ואפשר לומר ביאור בזה כך :כי זה בודאי שכל המצבים שמביאים לאדם הוא
צריך ללמוד מזה ידיעת ה' ,הוא צריך ללמוד מזה השגחה ,ולעלות ,ולעלות

יותר ויותר ,כי גם בזה שייך לעלות ,דהיינו להבין יותר את ההשגחה ,ובכל
מעשים שרואים שקורה בבריאה צריך לעלות מזה ולגדול.
ובאדם זה ,כנראה שהילד נגזר עליו שיחיה ,וכמו שרואים באמת שעשה
הקב"ה שנשאר הילד לחיות ,וכל הנידון היה – איך הוא יחיה ,ויש בזה
אפשרויות ,או שהקב"ה ישנה את מעשה בראשית ,או שהקב"ה יתן לו
פרנסה ,ויהיה לו שכר למינקת ,ואי"ז דומה למעשה עם ר' אלעזר בן פדת
כי שם נגזר שלא יהיה לו פרנסה ,אבל כאן הרי הילד היה צריך להתפרנס
והיה צריך להיות לו מזונות .רק השאלה איך ,ואם יקבל הילד מזונות בדרך
רגילה או לא ,זה כבר תלוי בדרגתו של האבא.
והאבא שצריך לעלות ,אם היה צריך לעלות על ידי שיראה שכל מה שקורה
אתו יראה בזה השגחה ,יראה בזה גדלות השם .ויעלה בזה ,אז מה צריך לעשות
כזה דבר שיהיה אצלו שינוי ממעשה בראשית ,תעשה לו שיהיה לו פרנסה,
ומזה ילמד את ההשגחה של הקב"ה?! ממה שהקב"ה נותן לו פרנסה .מזה
יראה את ההשגחה של הקב"ה ,ולמה צריך לעשות לו שינוי ממעשה בראשית,
משמע שדוקא ע"י שינוי ממעשה בראשית הוא ילמד השגחה ,ובלי זה לא
ילמד השגחה ,ולכן אומר אביי "כמה גרוע אדם זה" ולא אמר שאיננו אדם
גדול ,בודאי הוא אדם גדול .אבל גדול כזה ,הוא גרוע בגדלות ,שצריך ללמוד
השגחה כדי לעלות רק ע"י שינוי ממעשה בראשית .ולמה לא יכול ללמוד מחיי
יום יום – גדלות ,זה הטענה של אביי ...עכ"פ מה שאנו רוצים לומר בזה ,שבן
אדם צריך להסתכל ,ורבנן בשביל זה עשו מזה ברייתא .הביאו ברייתא ולמדו
בזה ,כמו שרואים ,רב יוסף למד ,אביי למד ,כי זה היה לימוד שלם .איך לגדול,
איך להכיר את הבורא ,השגחה של הבורא .אנחנו יודעים שכל אחד ואחד ,יכול
לראות ממש כל יום ויום ,הרי היום יש עיתונים ,והם נכנסים לכל אחד בראש
ורואה כל יום מה שקרה בעולם ,וזה היה צריך להביא שבן אדם יעלה ,ומכל מה
שיודע וכל מה ששומע צריך לראות גדולת ה' .האיך ההשגחה של הקב"ה במה
שמנהיג את כלל ישראל ,האיך ההשגחה במה שמנהיג את כל אחד ואחד ,איזה
מצבים! כאן אתה רואה איך שהיה יכול לקרות מי יודע מה ,ממש כל יום ויום
רואים חסדי ה' .ואם בן אדם לא גדל ,זה חסרון ,ובאדם גדול כזה ,אפי' שמדברים
של חיי יום לא מספיקים כדי שיתעלה ,רצו לתת לו לכה"פ אפשרות שישתנו
מעשה בראשית .ואנחנו לא בדרגה כזאת ורחוקים מדרגה זו.
וכשבן אדם מסתכל על כל דבר ודבר והוא רואה בזה השגחה ,ממילא
הוא יכול לעלות בכל הענינים! כשהוא לומד תורה ,כשעושה מעשה מצות,
הכל יראה עם זה ביחד השגחה של הקב"ה .אז ממילא גם מעשה המצות
יהיו אחרת ,ולימוד התורה יהיה אחרת ,וגם אי אפשר לבא לזה רק ע"י
תורה ועל ידי מעשה מצות ,דאחד כלול בשני .וכל אלה שנמצאים ב"ה
בין כתלי הישיבה ,יש להם אפשרות ,תראו כי לבן אדם מהשוק אי אפשר
לדבר בכלל ,הוא לא יודע מה זה ידיעת ה' ,לא יודע מה זה השגחה,
ועושה דברים בלי מחשבה ,בלי כלום .אבל בני תורה ,שנמצאים בין כותלי
הישיבה ,הם צריכים ללמוד כל דבר להוציא מסקנא שיהיה להם תועלת,
לעליה ברוחניות ,לעליה בתורה ,לעליה ביראת שמים ,לעליה בידיעת ה'.
וכל אחד ואחד יהיה מאושר שנמצא בישיבה ,כי הם השנים הכי מאושרים,
וכל אחד צריך לשמוח ,ולראות להשתדל לנצל את הזמן ,לעלות בתורה,
ביראת שמים ,בידיעת ה' ,להסתכל על כל החיים – כל מה שרואים ,להסתכל
האיך שיש בזה השגחה .ובזה שרואים איך שהקב"ה מנהיג את העולם
רואים איך שצריך להיות בן אדם .איך שצריך להתנהג .כי הרי צריך ללמוד
מהקב"ה ,כמ"ש מה אני אף אתה ,לכן כל הדברים ששייך ללמוד מהקב"ה
צריך לעשות ,וזה צריך ללמוד איך ללכת בדרכי ה' ,ולעלות.
יעזור הקב"ה שכל אחד יעלה באמת בתורה ויראת שמים ,יעלה בידיעת
ה' ,יעלה להסתכל על כל הדברים במבט של רוחניות ,לא שטחי ,רק
לעבוד על זה ,ולעלות ,ויעזור הקב"ה לכולם.

מחנה בני תורה
הנה כיובל שנים שנערך ע"י הישיבה הקדושה בראשות הגאון הגדול
הגרב"מ שליט"א "מחנה בני תורה" לקרב אלפי בחורים לעולמה של תורה,
ורבנו טרח ליסוע כמה וכמה פעמים לדבר בפני הבחורים[ .ופ"א אמרו
לרבנו שלא צריך לטרוח לתת יד אחרי הדרשה לכל הבחורים ,אבל רבנו רצה
לתת לכל אחד את ידו הקדושה לקרבו ליר"ש].

ישיבת עטרת שלמה
הוקמה ע"י הגרש"ב סורצקין שליט"א בקיץ תשע"ד ,ורבנו הגיע לכבוד
הכנסת ספרי התורה בתשרי תשע"ז .לחזק את העוסקים במלאכת הקודש
בהחזקת אלפי אברכים ובחורים באהלה של תורה[ .אודות רשת הכוללים
עטרת שלמה והישב"ק יבוא אי"ה במאמר נפרד]
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סיפורים נפלאים
פרשת ואתחנן
"שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ה'
אלקיך" (ה ,יב)
באחת הפעמים כאשר נסע רבי שלום דובער מלובביץ לחוץ
לארץ ,למעיינות מרפא ,נפגש עם יהודי אחד שבימי ילדותו היה
בלובביץ .היה זה בעת שאביו חסיד לובביץ הביאו פעם לרבי
כדי לקבל ממנו ברכה .כששמע היהודי שהרבי נמצא בעירו -
נזכר בגעגועים בימים שעברו ובא אל הרבי לקבל פניו.
הרבי קיבלו בסבר פנים יפות ,ושוחח עמו על עיסוקיו ,ושמע
שהוא מקבל סחורות ברכבת ודואג להעבירם לבעליהן .עוד
סיפר היהודי כי עסקן גדול הוא ומצליח מאוד.
שאלו הרבי" :כיצד אתה נוהג בשבת?"
השיב האיש בפשטות ,כי אין ברירה ומוכרח לעבוד גם בשבת.
אמר לו הרבי "הרי אפשר להמתין יום אחד ולשחרר את
הסחורות ביום ראשון?"
הסביר לו האיש שאת הסחורות שהגיעו בשבת חייבים לשחרר
בשבת ,אחרת יהיה לו נזק כספי גדול.
המשיך הרבי ושאלו הרי אפשר למסור את שחרור הסחורות
לגוי? השיב האיש כי אינו יכול למסור את העבודה לאיש שאינו
בקי במסחרו .הציע הרבי כל מיני עצות כיצד יוכל להשתחרר
מעבודתו בשבת ,אך היהודי תירץ כיצד לא ייתכן הדבר.
אמר לו הרבי "אם באמת אין עצה להיזהר מחלול שבת ,בעסק
כזה ,הרי שאתה מוכרח להפסיק ולעזוב את העסק הזה".
"לא רבי" ,השיב האיש "נתח שמן הוא העסק הזה ואי אפשר
להסתלק ממנו".
השיב הרב" :עתה אני מבין פסוק אחד בתורה "לא תביא
אתנן ...ומחיר כלב בית ה' אלקיך" נראה לנו חלק פסוק לא
מובן מודע אסור להביא קרבן שנקנה מהמחיר שנמכר כלב,
במה חטא הכלב? אלא שהכלב ,אף על פי שהוא ידיד נאמן של
בעל הבית ומאוד מסור לבעליו ,בכל זאת אם יראה מרחוק
איזה נתח שמן ,יעזוב מיד את בעל הבית וירוץ אל הנתח השמן.
( 613סיפורים על תרי"ג).

"כבד את אביך ואת אמך" (ה ,טז)
שקועים היו ה"יהודי הקדוש" מפשיסחא ותלמידיו בלמוד ,והנה
הגיע ענין קשה מאד .התעמק הצדיק בלימודו ,וכלל לא חש
בנעשה סביבו .כל אותה עת ישבו סביבו התלמידים והמתינו
עד אשר ימשיך רבם בשיעורו .ואולם ,עיונו של הצדיק באותה
סוגיה חמורה ארך זמן רב.
לפתע חש אחד התלמידים הממתינים ברעב .אמר אפוא
לנפשו' :בוודאי יוסיף הרבי להגות בסוגיה עוד זמן רב .בינתיים
אמהר לבית אמי ואטעם דבר מה על מנת להשקיט את רעבוני.
עתה ,מציק לי הרעב ומונע ממני להתעמק בלמוד .ואם לא
אוכל כעת כיצד אצליח להתרכז בלמוד מאוחר יותר?'
במחשבה זו מיהר אל ביתו ,אכל דבר מה ופנה לשוב אל בית
המדרש .עודנו על סף הבית ,וקולה של אמו השיגו" :אנא ,בני,
התוכל לעלות אל עליית הגג להוריד חבילת שחת? הן יודע
אתה ,בני ,שאינני מסוגלת לטפס לגג ,וכה זקוקה אני לשחת!"

"אבל ,אמא" ,השיב הבן" ,עלי לחזור מיד אל בית המדרש .הן
הרבי יסיים עד מהרה את עיונו בסוגיה ויתחיל להסביר את
הדברים באזני התלמידים!"
"מוטב ,בני" ,הבינה האם והפטירה אנחה" ,שתשוב ללימודך.
סלח לי על שבקשתיך לטפס אל עלית הגג .אך מה לעשות,
ואני זקוקה לעתים קרובות לעזרתך .כן "...דמעה נגרה מעיניה,
"לא קל להיות אשה אלמנה"...
כשהמילים של אמו מלוות אותו יצא הבן מהבית ופסע לעבר
בית המדרש .תחילה צעד במהירות ,חושש היה שמא יפסיד
שמץ מדברי רבו .אך הנה נעשו צעדיו מתונים קמעה ,ולפתע
עצר על מקומו בבהלה" .לשם מה אני לומד?" שאל את עצמו
שאלה נוקבת" .לאיזו מטרה אני כה ממהר אל בית המדרש?
האם כדי ללמד ולדעת עוד ועוד? וכי מה אשיג אם אוסיף
לעצמי ידיעות והרי כל מטרתו של הלמוד היא על מנת לקיים
את הדברים!
"והנה ,עתה" ,הכהו לבו" ,לא מילאתי את בקשתה של אמי.
אמנם למדתי הלכות כיבוד הורים ,וההלכות שגורות על פי .אך
כאשר הגיע הרגע לקיימן מה עשיתי? עזבתי את אמי ולא
מילאתי את משאלתה .האם לשם כך למדתי את ההלכות?
"לא! כל מטרת הלמוד היתה על מנת לקיים את הדברים .ולכן,
עלי למהר הביתה ולעשות את שבקשה אמי!"
וחיש סב הנער על עקבותיו ושב לבית אמו .הוא טיפס אל
עלית הגג ,חיטט בין החפצים עד אשר מצא את חבילת השחת
המבוקשת.
"הנה ,אמא ,השחת שבקשת" הגיש את החבילה לאמו בעיניים
מושפלות מבושה" .אנא ,מחלי לי על שלא מילאתי את
בקשתך מיד".
על פניה של האם הסתמן חיוך של קורת רוח" .רוב תודות ,בני.
ועתה ,רוץ ללימודיך ,מקווה אני שלא הפסדת ולו גם מעט
מדברי רבך!"
כשלבו קל עליו מיהר הנער אל בית המדרש" .אנא ה'" רחשו
שפתיו" ,אינני רוצה להפסיד את דברי הרבי ,עשה שלא
אאחר!"
בידיים רוטטות פתח את דלתו של בית המדרש .בחלל החדר
עמדה דומה .ה"יהודי הקדוש" שקוע היה עדיין בעיונו .והנה ,אך
נפתחה הדלת ,הרים הצדיק ראשו מן הספר וחיוך האיר את
פניו הקדוש .הוא קם ממקומו ופנה אל התלמיד הניצב על הסף.
"האם ידוע לך מי מלווה אותך כעת?"
הנער היתום השפיל פניו במבוכה .חבריו התבוננו חליפות
ברבם ובחברם אך זולת הנער שבפתח לא ראו מאומה.
"אמור נא" ,שב ה"יהודי הקדוש" לשאול" ,איזו מצוה חשובה
קיימת זה עתה ,שבזכותה בא עמך מלווה כה נכבד?"
והנער עדיין שותק במבוכה.
"כשנכנסת הנה" ,המשיך ה"יהודי הקדוש"" ,ראיתי כי האמורא
אביי מלווה אותך .ובהיכנסו ,האיר את עיני וישב את הקושיה
החמורה שהתלבטתי בה שעה ארוכה .אמור לי אפוא ,על מה
ולמה זכית למלווה גדול שכזה?"
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סיפורים נפלאים
פרשת ואתחנן
או אז פצה הנער את פיו ובקול לחש סח את אשר עבר עליו
בשעה האחרונה" .הבנתי שטעיתי" ,סיים" ,ולכן שבתי הביתה
ומילאתי את רצון אמי".
"אכן" ,פנה הצדיק אל תלמידיו" ,ברור כשמש על שום מה זכה
חברכם לליוויו של אביי .אביי יתום היה מאביו ומאמו .ושמו הנו
ראשי תיבות של המלים" :אשר בך ירחם יתום .האמורא אביי
לא זכה בימיו לקיים את המצווה החשובה ,מצות כבוד אב ואם,
ולפיכך מאז פטירתו נוהג הוא ללוות את המקימים את המצווה
הזו ,שכן עז רצונו להצטרף אל אלו הזוכים לקיים את המצווה
החשובה ,מצוות כבוד אב ואם" (מעשיהם של צדיקים) .

"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך" (ו ,ה)
בעת שיצאה הלווייתו של רבי אברהם זצ"ל (בנו של ה"חפץ
חיים" זצ"ל ,אשר חלק מחידושי התורה שחידש בבחרותו
מובאים על ידי ה"חפץ חיים" בספר "ליקוטי הלכות") בדרך
לבית העלמין ,עמד ה"חפץ חיים" ופתח בהספד על בנו :בשנות
השמד והגזירות ת"ח-ת"ט ,שפך ה' את כל חרון אפו על
עשרות קהילות ,ואלפי יהודים נהרגו ונשחטו על קידוש שמו
הגדול  -התגוררה באחת העיירות אם עם בנה היחיד שהיה יקר
לה יותר מבבת עינה .הבית שבו התגוררו האשה ובנה עמד
בקצה העיירה ,ובשעה שפרצו שונאי ישראל ימ"ש לעיירה
התנפלו מיד על בית האלמנה ושחטו את בנה יחידה לעיניה.
עמדה האשה באלם יגונה על יד גופתו של בנה וכפיה פרושות
לשמים .יבש מקור דמעותיה ,אולם שופכת היא מרי שיחה
וקובלת לפניו יתברך" :ריבון העולמים! בחזהו של כל אדם
ואדם נטעת לב כדי שיאהב אותך .רק אני ,שפחתך החוטאת,
לא יכולתי לאהוב אותך בכל לבי ,מחצית האהבה הייתה לבני
אשר ילדתי .אולם עתה ,לאחר שנעשה רצונך ובני נלקח ממני,
שוב אוכל לאהוב אותך בכל לבי!"
כל ימי  -כך סיים ה"חפץ חיים" הספדו  -רציתי לאהוב את ה'
בכל לבי .אולם הרי אין אני אלא בשר ודם ואב לילדים ,ורחמי
אב על בניו ואהבתו להם ,טבע הוא באדם .עמדתי וחילקתי את
האהבה לחלקים  -חלק לילד זה וחלק לילד זה .ואת החלק
הגדול חילקתי לה' .אולם עתה ,משלקח הקב"ה ממני את אחד
מילדי ,הרי נשאר לי עוד חלק אחד של לבי לאהבתו יתברך"
(לקח טוב).

"ודברת בם ...ובלכתך בדרך" (ו ,ז)
בבחורתו היה רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנא שרוי בעניות
גדולה .הגיעו הדברים לידי כך שבתקופה מסויימת לא היה לו
כסף אפילו לקנות נעליים לרגליו ,לכן לא יכול ללכת ללמוד
בבית המדרש ונאלץ להישאר בבית.
במצוקתו ,פנה יום אחד לבחור בן גילו שהיה בן עשירים ועמד
להינשא ,וביקש ממנו" :ראה נא את מצבי הכספי הירוד ,עד
שאין ביכולתי לרכוש לעצמי זוג נעליים חדשות .הואיל ואתה
עומד להתחתן בימים הקרובים ,מרשה אני לעצמי להניח כי
קנית לך בגדים חדשים ליום שמחת לבך .אנא בטובך ,תן לי את

הנעליים הישנות שלך ,אשר בוודאי כבר לא תזדקק להן אחרי
נישואיך ,ואז אוכל שוב ללכת ללמוד בבית מדרש".
החתן העשיר הביט אליו בבוז ואמר" :אם תלך לעבוד ותרוויח
כסף לא תזדקק למתנת בשר-ודם ותוכל לקנות נעליים
בכספך!"
חלפו שנים ,רבי יצחק אלחנן התפרסם בכל אתר ואתר
כתלמיד חכם מופלג וכפוסק הדור .יום אחד הגיע ר' יצחק
אלחנן לווילנה כאשר באמתחתו כתב-יד של אחד מספריו כדי
להדפיסו .קהל רב יצא לקראתו וקיבלו בכבוד מלכים .מספרים
שהקהל הרב שיצא לקראתו מנה כעשרים אלף איש ,והדבר
השאיר רושם כה גדול עד שמושל מחוז ווילנה אסר עליו לשוב
ולבוא לשם ,מאחר שהכבוד שניתן לו ,היה גדול מן הכבוד
שניתן לצאר בבואו לווילנה ,והייתה זו פגיעה בכבוד הצאר.
בין הבאים לחלות את פני הגאון היה גם אותו בן עשירים .הלה
ידע שר' יצחק אלחנן עומד להדפיס את ספרו ולכבוד הייתה
נחשבת בעיניו הזכות לממן את הוצאת הספר לאור .ולכן אמר
האיש לאורח הנכבד" :הנני מוכן לקבל על עצמי את כל הוצאות
הדפס הספר והכריכה ואף את הפצתו" .הביט ר' יצחק אלחנן
באיש וזיהה אותו כאותו בן עשירים אשר בזמנו סירב להעניק
לו זוג נעליים משומשות ,ואמר לו" :איחרת את המועד!"
בניו של הרב שהיו נוכחים במקום תמהו על אביהם .מדוע
בניגוד לטבעו דחה את העשיר .הסביר להם ר' יצחק אלחנן:
"אל תתמהו בני ,שמעו ואספר לכם :בצעירותי הייתי יתום ועני,
הגיע חורף קשה ,נעלי היו קרועות ,והייתי זקוק לזוג נעליים
טובות כדי ללכת בגשמים ובשלגים .ניגשתי לאדם זה ובקשתי
את עזרתו ,אך הוא דחני .דעו לכם בני ,ייתכן שאילו היה לי אז
זוג נעלים טובות ,אולי הייתי מוסיף חיל בתורה ,אולי הייתי
מגיע להישגים גדולים יותר ,ואז היה לאותו אדם חלק הגון
בתורתי ,אולם מאחר שלא זכה העשיר לתמוך בנער הקטן ,אין
הוא ראוי עתה לתמוך בהוצאות הדפס הספר".
(מורשת אבות)

לתשעת הימים:
לאכול ׳ימים׳...
הגה״ק רבי דוד דייטש בעמח״ס אוהל דוד היה מפורסם כגדול
בתורה וכצדיק נשגב [וחמיו של המהר״ם שיק) ,והיתה לו זיקה
להומור ,ומתהלכים בשמו הרבה שיחות חולין משמחי לב.
מסופר (עולמו של אבא עמ' רז) שפעם ביקר בפרעשבורג
ונפגש עם בחורי ישיבה .שאל אותם ״מה אתם אוכלים״?
והשיבו אנחנו אוכלים ״ימים״ (טעג  -כלומר שאכלו כל יום אצל
בעל הבית אחר שאירח אותם) .התפעל רבי דוד ואמר :אם
אתם מסוגלים לאכול ימים ,אבקשכם שתאכלו את תשעת ימי
האבלות (מר״ח אב ועד ט' באב) ,שלא יישאר מהם זכר ,והם
יהפכו לימי ששון ושמחה...

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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ליקוטים נפלאים
פרשת ואתחנן
"אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" (ג ,כה)
לכאורה הרי ברור מאליו שאם יעבור בארץ יראה אותה? ברם,
צריך אדם לבקש תמיד כי יראה לו ה' יתברך את הטוב שבכל
דבר ודבר ,לפיכך ביקש משה רבינו "ואראה את הארץ הטובה"
שאראה רק את הצד הטוב של ארץ ישראל.
(אהל תורה)

"רב לך אל תוסף דבר אלי עוד" (ג ,כו)
בעל החתם סופר היה רגיל להאריך בתפילתו .שאל אותו אחד
מגדולי זמנו ,הרי ע"י כך הוא מבטל לימוד תורה ,ונאמר "מסיר
אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה" (משלי) ענה לו החת"ס:
הרי נאמר "המאריך בתפילתו מאריכין לו חייו ושנותיו ,נמצא
שאם אאריך בתפילתי אזכה לאריכות ימים ,ואשלים ע"י זה
בלימוד התורה מה שחסר לי ע"י אריכות התפילה.
(מגנזנו העתיק)

"ויתעבר ה' בי למענכם" (ג ,כו)
ידוע שאנשים מעוניינים שיהיה להם רב גדול וקדוש ,כדוגמת
הגאון מווילנא או הבעש"ט .דא עקא ,שלא תמיד אותם אנשים
ראויים להיות תלמידים של רב בסדר הגודל שהם מבקשים...
פעם ,כשביקשו למנות את אחד האדמו"רים ,היו שהתנגדו לכך
בטענה שהוא צעיר מדי .אמר אחד מגדולי הדור :רב הם רוצים
כמו של פעם ,והם רוצים להיות חסידים של היום ,זה לא ייתכן.
לפי זה – אומר ה"לחם לפי הטף" – נראה שזו כוונת משה רבינו
במלים" :ויתעבר ה' בי למענכם" .לפעמים הפרנס ,הרב ,יכול
להיות גדול מאוד ,רק שהוא נמצא בדור נמוך ,ולכן הקב"ה לא
מניח לו להגיע למדרגה הגבוהה שהיה יכול להשיג לפי עבודתו.
"ויתעבר ה' בי" – לא הניח לי להתעלות כפי רצוני .וזאת על
שום מה? "למענכם" – כי זו מדרגת אנשי הדור.

"רב לך אל תוסף דבר" (ג ,כו)
מובא בזוהר שלכל אדם הוקצבו מספר מילים לדבר במשך כל
ימי חייו ,וכשהוא מרבה לדבר מקרב מיתתו ,חוץ מדברי תורה
שמרבים חיים .לכן אמר קהלת "אל תהי כסיל ,למה תמות בלא
עתך?" כי הכסיל מרבה דברים ויצטרך למות קודם זמנו.
(פניני התורה).

"ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם
היום" (ד ,ד)
אם האדם רוצה להיות דבק בקב"ה לבלתי יסור ימין ושמאל

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

מאתו יתברך ,עליו לחשוב שהוא חי רק היום ואין הוא יודע מה
ילד יום המחרת ,ואם האדם הוא במחשבה זו ודאי שיהיה דבק
בהקב"ה ,וזהו מה שאמרה המשנה באבות רבי אלעזר אומר
שוב יום אחד לפני מיתתך ,ואמרו לו תלמידיו וכי יודע האדם
מתי ימות שישוב יום קודם ,אמר להם אדרבא ,ישוב היום שמא
ימות למחר ,ונמצא שאם בכל יום חושב האדם על זאת הרי
הוא דבק בה' יתברך ויחזור בתשובה בכל יום ,כי יודע שאין
לפניו אלא יום זה בלבד שהוא עומד בו ,וכפי שרמז החכם מכל
האדם בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר ,ולכן
על זה רמז הכתוב ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם
היום ,שאין לאדם להצר על צרת מחר אלא היום בלבד לפניו
ומשום כך יהיה דבק עם הקב"ה.
(וידבר יוסף)

"ראה לימדתי אתכם ,כאשר ציוני השם
אלוקי לעשות כן בקרב הארץ" (ד ,ה)
היו הרבה פילוסופים שחשבו לחיות חיים קדושים ולהגיע
לשלמות נפשם באופן שצריך לברוח מן היישוב למדבריות
ולחיות בסגופים ולפרוש מחיי העולם הזה ,אבל טעות בידם,
לא כן דרכה של תורה הכתוב אומר ראה לימדתי אתכם חוקים
ומשפטים וטהרה ולעמוד בניסיונות בכל מה שהוא רואה וכו’
זהו בקרב הארץ.
(ערבי נחל לוקט מאהבת חיים)

"רק השמר לך ושמור נפשך מאוד" (ד ,ט)
"רק השמר לך" -לעניינים של הגוף די אם תקדיש את הזמן
המינימלי הדרוש לשמור עליו ,וזה שנאמר "רק" בלשון מיעוט.
לעומת זאת" ,ושמור נפשך מאוד" – בדברים של שמירת
הנפש עלינו להשקיע מאוד.
(ה"חוזה" מלובלין)

"ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם
לבניך ולבני בניך" (ד ,ט)
יש לפרש ,שהתורה מצווה כאן 'ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך' –
ימי חייך הם הימים ,ו"כל" ימי חייך אלו הלילות ,דהיינו שהאדם
צריך להגות בתורה תמיד כדכתיב והגית בו יומם ולילה .וזהו
דבר שא"א שכל ישראל יעמדו בו ,לכך נתנה התורה עצה
'והודעתם לבניך ולבני בניך' שאלו התלמידים ,כמו שאחז"ל
שכל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו .וא"כ ע"י שילמד
לאחרים והתלמידים ישלימו על ידו ,שיהיו זמנים שהוא לא
ילמד אך תלמידיו ילמדו ,והרי זה כאילו הוגה בתורה תמיד.
(תפארת יהונתן)

"וההר בוער באש עד לב השמים" (ד ,יא)
ההר  -אמר הרה"ק מקוצק  -בער עד שהלבבות נעשו שמים.

~~2

ליקוטים נפלאים
פרשת ואתחנן
"ובקשתם משם את ה' אלוקיך ומצאת כי
תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך" (ד ,כט)
הקדוש ברוך הוא נתן שטר חוב לישראל "וביקשתם משם את
ה' אלוקיך ומצאת" ,כלומר אם תבקשהו תמצאהו ,אך התנאי
לקיום פירעון השטר הוא "כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך"
(היהודי הקדוש)

"וידעת היום והשבת אל לבבך" (ד ,לט)
רבנו האור החיים הקדוש מסביר ,שהיצר הרע מגיע אל האדם
עם שתי טענות חזקות ,א ,כיצד תצפה ותייחל לקיים את כל
התורה כולה שהיא שלימות האדם .ב ,איך תוכל לשוב בתשובה
ולתקן את כל מה שפגמת ,הרי עשית המון חטאים .ועל זה
אמר הכתוב 'וידעת היום והשבת אל לבבך'' ,היום' רומז לשבת
כמו שנאמר 'כי שבת היום' ,שעל ידי שמירת השבת ששקולה
כנגד כל התורה ,יחשב כאילו קיים את כל התרי"ג מצוות ,וכן
יתקן על ידה את כל מה שפגם בחטאיו .וכמו כן 'וידעת' רומז
לשבת ,כמו שנאמר על השבת 'לדעת' כי אני ה' מקדשכם.
(אור החיים)

"אנכי ה' אלוקיך" (ה ,ו)
עשרת הדיברות נאמרו ,מתחילתן ועד סופן ,בלשון יחיד.
התורה הורתה לנו בזה ,שכל אחד ואחד מישראל צריך לומר
לעצמו ,שבשבילו ניתנו עשרת הדיברות ,ועליו מוטלת החובה
לקיימן .באותו עניין אמר ה"חוזה מלובלין" ,שלשון היחיד
שבעשרת הדיברות נועדה לומר לכל אדם בישראל :גם אם כל
העולם כולו יסור ,חלילה ,מדרך התורה ,זכור כי לך אישית
ניתנה התורה ,ואתה לא תלך אחריהם.

"מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי"...
(ה ,כו)
אמרו חכמינו זכרונם לברכה :צדיקים ליבם ברשותם ,רשעים
הם ברשות ליבם .היינו הצדיקים מושלים ביצרם ובתאוות
ליבם ,והרשעים הלב מושל עליהם והם משועבדים
לתאוותיהם .וזה שאמר "מי יתן והיה לבבם זה להם"  -שהלב
יהיה שלהם ואדם ישלוט על ליבו.
(אהבת חיים)

"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך וגו'" (ו ,ה)
שאלו הפילוסופים :כיצד ייתכן ציווי לאהוב ,הלא אהבה היא
בטבעו של האדם כשבאמת אוהב את הדבר ,אחרת לא תהיה
אהבה ,ואם כן כיצד אפשר לאהוב את בורא עולם רק בגלל
ציווי?
והאמת היא כי התירוץ נעוץ בקושיה עצמה ,כי מזה שציווה ה'
יתברך "ואהבת" יש להסיק שאכן יש בטבעו של כל אדם

מישראל לאהוב את הבורא ואין צריך אלא לעורר את הכוח
הטבעי הזה .ואכן זוהי הדרך להגיע למצב של "ואהבת"
שתעשה את כל הפעולות הדרושות כדי לעורר את הכוח
שמוסתר בקרבך לאהוב את ה' יתברך (שפת אמת).
וכתב הרמב"ם שעל ידי שיתבונן האדם בפלאי העולם ,ובראותו
את התכנון המופלא של גופו( ,כמו שמתגלים על ידי המדענים
בכל יום גילויים נוראיים ומרעישים על כל פרט בגוף האדם),
מיד הוא יאהב את הקדוש ברוך הוא אהבה עצומה.
(לבוש יוסף)
"בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך" (ו ,ה)
בפרשת השבוע אנו קוראים את הפרשה הראשונה של קריאת
שמע שצווינו לאומרה "ובשכבך ובקומך" – בבוקר ובערב .וכך
נאמר בה" :בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך" .לכאורה מדוע
יש צורך להדגיש לנו כי מדובר בלב ובנפש שלנו ,ולא ניתן
להסתפק בצווי של אהבת ה' בכל לב ,נפש וממון וודאי
שהכוונה שלנו ושל סביבתנו?
ופירשו זאת צדיקים "בכל לבבך" – עם הלב שלך: .ובכל נפשך"
– עם הנפש שלך" .ובכל מאדך" – עם המצב הכלכלי שלך.
דהיינו שהאדם צריך לעבוד את הקב"ה לפי מצבו האישי
והנתונים והסביבה בה הוא נמצא .הוא איננו יכול לומר שהאחר
יתן צדקה כי יש לו יותר ממנו .חובתך לקיים מצוות השי"ת
"בכל מאדך" לפי היכולת שלך ,והאחר כמובן עם היכולת שלו.
מסופר על אדם שנכנס לאחד מגדולי התורה והציג בפניו את
קשייו ונסיונותיו אותם הוא חווה .ציווה עליו הרבי שיתקרב
לתמונה שהתנוססה בפתח הבית .שאל הרבי את האדם ,מה
אתה רואה? ענה האיש :את צורת אביכם הרבי זצ"ל .אמר לו
שוב :קרב לתמונה ואמור לי ,מה אתה רואה? התקרב יותר
לתמונה ושוב אומר :את תמונת הרבי זצ"ל .נענה הרבי ואמר
לו :הורד משקפיך ותעיין היטב מה מכילה התמונה .קרב האיש
כמצוות רבו אל התמונה והבחין כי התמונה עשויה מעשרות
אלפי נקודות שחורות ,שייצרו יחדיו את התמונה של הרבי.
נענה הרבי ואמר לו :אתה יודע איך אדם זוכה להיות רבי?
מעשרים אלף נקודות שחורות ('שווארצע פינטלעך') .על ידי
ההתמודדות עם אלפי נקודות שחורות ,ותיקון המידות
והמעשים – אדם יכול להיות גדול ורם.
"דע לך" הוסיף לו הרבי" ,כאשר עוברים את כל הנקודות
השחורות ,אזי התמונה מושלמת" .לכל אחד יש את המכשלות
שלו וקשיים המיוחדים לו ,ותפקידו לעבוד את הקב"ה בכל
לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך – שלו הפרטיים.
חז"ל מספרים (חגיגה טו ע"א) כי "יצאה בת קול ואמרה שובו
בנים שובבים חוץ מאחר" .דרשו המגידים בדרך דרש ,כי
הכוונה היא ,שלכולם יש דרך של תשובה ,מלבד האדם המטיל
את האשמה על האחר" .חוץ מאחר" – חוץ מזה שטוען ,שזה
הפריע לו וההוא אשם ,אדם כזה לא יצליח לשוב בתשובה.
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