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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעטבת ' כג

ָלֶהםַוַיַעׂשלִֹקיםָהאֱ ֶאתַהְמַיְלֹדתָיְראּוִכיַוְיִהי
('כאפסוקאפרק).ָבִתים

שקרוייןומלכותולויהכהונהבתי.בתיםלהםויעש

ֶאתִלְבנֹותְשֹלֹמהְכַכּלֹותַוְיִהי"[:שכתובכמו].בתים

ית יתְוֶאת'הבֵּ כהונה.('אטא-מלכים)"ַהֶמֶלְךבֵּ

(שמובאכפי)כדאיתא,ממריםומלכות,מיוכבדולויה

.(:יא)סוטהבמסכת

אתמקיימותולא',הרצוןאתעושותויוכבדמרים

להםנותן'הולכן.זכרכללהרוגפרעהגזירת
ים" תִּ שליחוס.יחוסזהשבתיםמפרשי"רש."בָּ

.ומלכותלויהכהונה
זוכהומרים,ואהרוןלמשהזוכהיוכבדוכך

הואזהשכר.בניהמבנייוצאיםדודביתששושלת
אתלהצילשהשתדלתןכמו.מידהכנגדמידה

ושמרתםלפיהםהולךביהדותשהייחוסהזכרים

חלקשתהיותזכוכך,ישראלבעםהייחוסעל
.ישראלבעםשישמהייחוסחשוב
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16:4817:4018:13ם-י

16:4417:3618:09א"ת

16:4417:3618:09חיפה

,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה , ל"זבנה בתחזימה, יסמיןבתל"זתהל תקווה

,ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

מתוך).הואברוךלישראלהבטחתושומרברוך

אתחישבהואברוךשהקדוש(פסחשלההגדה

אבינולאברהםשאמרכמולעשותהקץ

:(’יד-’יגטובראשית)שנאמר,הבתריםביןבברית

ֹּאֶמר“ םַוי עְַַלַאְברָּ ַדעיָּדֹּ י.תֵּ רכִּ ְהֶיהגֵּ ַזְרֲעָךיִּ

ֹּאְבֶאֶרץ ֶהםל דּום.לָּ ּנּוַוֲעבָּ םְועִּ תָּ ַאְרַבעאֹּ

אֹות נָּהמֵּ דּוֲאֶשרַהּגֹויֶאתְוַגם.שָּ ןיֲַעבֹּ ידָּ כִּ נֹּ .אָּ

י ןְוַאֲחרֵּ ְרֻכשיְֵּצאּוכֵּ דֹולבִּ ”ּגָּ

עםצריכיםשהיוהשנה400-המנייןאת

לספורהחל,במצריםבעבדותלהיותישראל

יצחק.יצחקמהולדתהחלברחמיוה”הקבלנו

,(’כוכהבראשית)60בגיליעקבאתהולידאבינו

שנה130בגיללמצריםיורדאבינוויעקב

היהישראלשעםיוצאוכך.(’טמזבראשית)

היהלאשמתוכם,שנה210רקבמצרים

האריךלוי.בחייםהיוהשבטיםעודכלשעבוד

137בגילונפטרהשבטיםמכליותרימים

117נותרומצריםיציאתועדלויומשמת.שנה

קושי.השעבודשלהשניםשהםשנה

עלשנקראה]מריםשנולדהמרגעהחלהשעבוד

יציאתלפנישנה86,[בשעבודשהחלההמרירותשם

הנחהזו400במקוםבלבדשנה86.מצרים

לאמדועהנחהקיבלנוכבראםאך,רצינית

נשאריםפשוטוהיינולגמריהשעבודבוטל

?שנה400-הסוףעדבמצריםבגלות

:(אשמותשמעוניילקוט)המדרשכךעלעונה

עמליםהיו,גושןבארץישראלכשנתיישבו

יעקבלהםשתיקןהמדרשותבבתיבתורה

כךעלומצטעריםְמֶצריםוהיו,ובניואבינו

ובזה,אבותיהםמארץבגלותהםשנמצאים

מאותו[זהבזכות]נפטרו,צערבאותושהיו

ומתו,יוסףשמתוכיון.הקשההשעבוד

הםמחסריםהתחילו,דוראותווכלהשבטים

להםשהיהצעראותומןובטלו,מתלמודם

והסיחו,אבותיהםארץאתשעזבוכךבשל

.כמצריםנהיההבה:ואמרו,הישועהמןדעתם

.לוימשבטחוץ,מילהבריתהפרווכולם

:שעדמצריםארץבכללהתפזרוהחלו

א“ לֵּ מָּ ֶרץַותִּ אָּ םהָּ תָּ :יוחנןרביאמר.”אֹּ

קירקסיאותובתיטרטיאותבתישנתמלאו

.ל”עכ.מהם(במצריםהבילוימקומות)

לצאתהחלישראלעם,אחרותבמילים

אתעזב,גושןשבארץהקטנותמהעיירות

מופעילעברונהרהמדרשביתספסלי

הגדולותשבעריםוהבידורהספורט

לימודילטובתתלמודםאתזנחו.שבמצרים

באומהלהשתלבורצואליליםועבודתהשכלה

אתשאיבדווכמעט,תחוםבכלהמצרית

ה”הקבכלשהובשלבאך.ישראלכבניזהותם

לָּה“:ואומרהחגיגהאתעוצר עֹּ ,רּוֲחֶכםַעלְוהָּ

יֹו ְהֶיהלֹּאהָּ יםַאֶתםֲאֶשר!תִּ ְמרִּ ְהֶיהאֹּ םנִּ ַכּגֹויִּ

ְשְפחֹות צֹותְכמִּ ֲארָּ תהָּ רֵּ ץְלשָּ ֶבןעֵּ כיחזקאל)”וָּאָּ

עלהעולהככללעשותיכוללאיהודי..(’לב

חשובמאודתפקידישליהודים!רוחו

,אותולאבדמתחיליםשאנווברגעבהיסטוריה

”מתכנת”והגוייםאלפונההואברוךה”הקב

המלךדודשכותבכפי.החדשלמצבאותם

ַפְך“:(’כהקה)בתהילים םהָּ בָּ ֹּאלִּ ְשנ ַעמֹולִּ

ל ְתַנכֵּ יוְלהִּ דָּ שלהלבאתהופךה”הקב.”ַבֲעבָּ

בכדיזאתוכל,ישראלעםאתלשנואהגויים

להידמותצורךלנוואין,כמוהםלאשאנושנבין

:מקוצקר”האדמואומרשהיהכפי.להם

כלומר,קידושלעצמועושהלאהיהודיאם

.הבדלהלועושההגוי,עצמואתמקדשלא

הגוי,הבדלהלעצמועושההיהודיאםאבל

.אותומקדש

תקופהבאותהיהודיםכמהעוצריםהיינואם

תקופתבתחילת,מצרייםבארץאזשל

מדוע,תגידו:אותםשואליםוהיינוהשעבוד

מדוע?כלפינוהמקוםבנישלהיחסהשתנה

?המצריםמצדהזאתהגדולההשנאההחלה

.אחתתשובהנקבלולאחלוקותיהיוהדעות

שהתחלנובגלל,שאכןשיאמרוכאלהיהיו

’ההפך,כמוהםולנהוגהגוייםאללהתקרב

מהוכל.למוטבאותנולהחזירבכדיליבםאת

אלבתשובהלחזורזהלתקןבשבילשצריך

שבטוחיםכאלויהיוהשניומהצד.’ה

דומיםמספיקהיינושלאבגללהיאשהשנאה

להםשגרםזההואוהשוני,המצרילעם

צריכים?לעשותצריךמה.הגדולהלשנאה

.שוניםלהראותולאלהםלהידמותיותראנו

ואתהשמותאתנחליף,הזקןאתנוריד

יותרמתמצאיםשאנולהםנראה.הבגדים

?!..אותנויאהבוודאיהםואזשלהםבתרבות

שאותםהוכיחהישראלעםשלההיסטוריה

,שמסביבםלגוייםלהידמותשחשבואלו

ההיסטוריהממפתונעלמוהתבוללו

.ישראלמעםחלקכברואינםהיהודית

היציאהשלפניאותנומלמדתהתורה

שמםעלשמרושלאאלהכל,ממצרים

וניסו![80%]ישראלמבניומנהגיהםלבושם

ממצריםלצאתזכולאלמצריםלהידמות

להביןהשכילושלאמשוםוזאת.(אבשלחתנחומא)

אתלקבלהיאישראלעםשלשהתכלית

לחייולזכות,ישראללארץלהגיע,התורה

.ביסוריםשנקניםדבריםשאלו,הבאעולם

.היוםגםמאודנכון,לעברנכוןשהיהמה

ן“:בתפילהאנואומרים יהֵּ ַאְלתִּ ֶאְתֶכםּגָּ

ית יתַאֲחרִּ אשִּ הגאולה.(שבתשלמוסףקדושת)”ְכרֵּ

.[במצרים]הראשיתכמותהיה,[הימים]באחרית

ששמרואלודווקאהיומצריםשיוצאיכמו

בימינוגםכך,ומנהגיהםלבושםשמםעל

אחרינסחפיםלאשאנולדאוגחובה

לא.לידינוממששקיימתהניכרתרבות

אתלאבדלנושמותרולחשובלהתבלבל

להישארכי,קידמהשלמסווהתחתזהותנו

.ממצריםליציאההתנאיזהכאבותינויהודי

('זפסוקאפרק)!ֹאָתםָהָאֶרץַוִתָמֵלא,ֹאדמְֱִבְמֹאדַוַיַעְצמּוַוִיְרבּוַוִיְשְרצּוָפרּוִיְׂשָרֵאלּוְבֵני

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

ְבֹכלְצַרִיםמֱִֶאתְוִהֵכיִתיָיִדיֶאתְוָשַלְחִתי
ֶׂשהֲאֶשרִנְפְלֹאַתי ְיַשַלחֵכןַאֲחֵריוְְֱבִקְרבֹוֶאע 
('כפסוקגפרק)ֶאְתֶכם

כןלהיותהדברהכריחומה:ליעמדהשאלתיואחת

?ישראלבניאחריהמצריםלרדוף

לאה"הקבלמה:('יחפסוקג)החייםאורהשואל

להםושםהמצריםעלהיאוראתהציףפשוט
היוהחושךמכתשבזמןאו,אחדברגעסֹוף

היהלמה.ויוצאיםהרכושכלאתלוקחיםישראל
בכדיישראלבניאחרירדפושהמצריםחשוב

ויטבעו,מהם"הושאל"שרכושםאתלהשיב
?סוףיםבתוךבסופם
:בדברסיבותשתיהחייםהאורונותן

גדולתופרסמוופלאיוסוףיםקריעתכי.האחד

היהשלאמהכידוע,עולםמלאוכבודויתברך
מודד'הכי.השניהטעםו.אחרבאופןכןנעשה

המצרייםכי:(:א''יסוטה)ל''זואמרו!מדהכנגדמדה
,ַרְךְבֶפהבתחלהלשעבדםישראלעלנתחכמו

ֶרְךכךואחר [אותה]במדד['ה]בצדקוהשופט.בפָּ

[ו],ימים'גנלכה,ַרְךְבֶפהמתחלהכי.עצמהמדה

ֶרְךכךואחר,שמלותיכםכספיכםהשאילונו .בפָּ

ישראלעםאתלשעבדהחלושהמצריםכפי

מפרעהנפטרה"הקבכך,ובהדרגהבעורמה
.מדהכנגדמדה,ובהדרגהבעורמהומהמצרים

אור החיים הקדוש

זמני השבת



ר ה ַוי ֹאמֶׁ ֶׁ ַען ֹמש  ֹקִלי: ַוי ַ ְמעו  ב ְ יָך ה, ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינו  ִלי ְולֹא ִיש ְ י ֹיאְמרו  לֹא ִנְרָאה ֵאלֶׁ (’פרקַדַפסוקַא)! ’כ ִ

ונמצאים שם פסוקים וברכות  , ל"או מדרשי חז, הלומד גמרא

כדרך ' האם מותר לו להזכיר שם ה', שיש בהם הזכרת שם ה

?"השם"או עליו לכנות ולומר , קריאתו

,(יגסימןגחלק)דעתיחוהת"שובספרול"זצמרןדןזובשאלההנה

לגבי,שנינו(.כב)ברכותבמסכתבבריתא:דבריועיקריאתנביאולהלן

היהשכך,שיטבולעדשמיםשםלהזכירלוואסור,קריבעלשהוא)טמאאדם

נתןרבי".(ולהתפללולברךללמודקרילבעלמותרבזמנינואבל,ל"חזבזמןהדין

יאמרשלאובלבד,תלמודללמודקרילבעלמותר,אומראבשלוםבר

."בתלמודהנזכרים('השםאת)האזכרותאת

בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך   (' דברים ד לט) ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהש ֵׁ

ר  כֹל ֲאש ֶ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ּכְ (' ייזדברים ) יֹורּוךָ ְוש ָ

,כךשקוראבמיהגאוןגוערהיה,כקריאתוולא,בכינוי'השםקוראים

מהגמראלזהראיהוהביא.בתורהכקורא'השםלקרואלנווהורה

היובזמנםקרילבעלשדוקאבפירוששמבואר,ל"הנ(א"עכבברכות)

והביא.מותראדםבנילשאראבל,כקריאתוהשםשיזכיראוסרים

.האחרוניםמרבותינועודכתבושכןל"זצמרן

מותרשאז,וכדומהשבמדרשיםפסוקיםלגבידוקאזהכלאולם

נוסחבגמראמוזכרכאשראבל,הקריאהבדרך'השםאתלהזכיר

אסור',וכו"העולםמלךאלהינו'האתהברוך",כגון,ממשברכה

.לבטלהברכהזושהרי',השםאתלהזכיר

ר ְקַרבַאל:ַוי ֹאמֶׁ ל!ֲהלֹםת ִ יךָ ש ַ יֵמַעלְנָעלֶׁ י,ךָ ַרְגלֶׁ קֹוםכ ִ ָ רַהמ  ֶׁ הַאת ָ ֲאש 
ש  ַאְדַמתָעָליועֹוֵמד ('הפסוקגפרק)!הו אֹקדֶׁ

היינו:ל"זצסופרזוסמאןאליעזרק"הרה"אליעזרילקוט"הכותב

היאשם,קודשאדמתהואשם,עומדאתהאשרמקוםבכל

עללהישארתוכלרק,הלוםלהתקרבצריךאתהאיןלכן.השכינה

.מקומך

בכךהמצפוןאתלעצמינומשתיקיםאנובהםהנושאיםרבים

התנאיםהתמלאולאעוד,הזמןלאזהשעתהאומריםשאנו

חשובותמצוותלקיים,לתורהעיתיםלקבועלהתחיל.הדרושים

,שלנולכיווןצעדלעשותצריךה"שהקבחושביםאנו,שהזנחנו

,יתרחשושתהליכיםאנומצפים.הזמןהגיעשכעתלנולהראות

עללנושתתפחמהשמייםזרועתשלחואוליתשתנההמציאות

ַשל":היאהעצה!לקרותעתידלאזהשכל,הםהחדשות...השכם

ֶליָך ַעלְנעָּ י"?למה!מעשיםלעשותתתחיל,"ַרְגֶליָךמֵּ קֹוםכִּ ַהמָּ

הֲאֶשר דַאתָּ יועֹומֵּ לָּ ֶדשַאְדַמתעָּ אתהכברשבההמציאות"!הּואקֹּ

ֶדשהיא,נמצא עםכי,אותךשםה"הקבשבההמציאותזו!קֹּ

שאתהתחשובאל!אותושתעבודרוצההואהזאתהמציאות

צריך,לפנסיהלצאתאוכלכליתלהתרחב,להתקרבקודםצריך

!ועכשיולהשתנותלהתחיל

ךְ  לֶׁ יתִאיש  ַוי ֵ ח,ֵלִויִמב ֵ ק ַ תַוי ִ תאֶׁ ('אפסוקבפרק).ֵלִויב ַ

,שלושיםמאהבתשהייתהיוכבדזוהיכי:מבארי"רש?לויבתזומי

האבןמקשהלעומתו.ואהרןמשהאתוילדהלנערהוהפכהשחזרה

בגילילדהשיוכבדהנסאתבמפורשהתורההזכירהלאמדוע:עזרא

?תשעיםבגילשילדהאימנושרהמשליותרגדולנסזהוהרי?130

אחתפעם:דומההדברלמהמשלבדרךזאתמבארמדובנאגידהמ

הירידהועלהקשהמצבםעלבשיחהופתחובחבורהענייםישבו

נותןלאכברהגדולהעשיראפילו".הצדקהבמתןשחלההגדולה

–!"?מדבריםאתםמהעליודעאינני".לחבריומהםאחדשח–"מאומה

!"רחבהבידלינתנוכולם,בבתיםעברתיכשאני"–מהםאחדהגיב

"...מידהשיב.!"בפורים"...אחדפהכולםפצחו"?זההיהמתי"

מרבהאחדכלבפוריםשהרי-כולםגיחכו-!ראיהזואיןכךאם

..."לאביוניםבמתנות

נסהיהזה,תשעיםבגילללדת,שרהבזמן:שלנובענייןהנמשלהואכן

נולדושישה",ניסיםהרבהכךבכלמלומדיםהיובמצריםאך...עצום

לאלכן...שלושיםמאהבגילללדתחריגהיהלאשכללכך"אחתמכרס

ההתנהלותכלכי,130בגילילדהשיוכבדהנסאתהכתובהזכיר

.ניסיתהייתהבמצריים

ּבֹון  ִלים ּבֹאוּ ֶחש ְ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ ('כזכאבמדבר )ַעל ּכֵׁ

בעתרבינוממשהלמדיםשאנוהדבריםאחד

שישזה,לראשונההאלוקיםאליושמתגלה

שבאאדםלכלעיוורתבצורהלהאמיןאיסור

אומרה”שהקב.אלוקיםעםקשרלושישוטוען

,אתךשדיברתיישראללעםותאמרלך:למשה

ן“:טועןמשהישר ֹּאְוהֵּ ינּול יַיֲאמִּ ְשְמעּוְולֹּאלִּ יִּ

י לִּ י,ְבקֹּ ֹּאְמרּוכִּ ֹּאי הל ְראָּ ֶליָךנִּ ה”והקב.”!’האֵּ

,עליהםיכפה,אותםשישכנע,לושיענהבמקום

לונותן,מאמיןשכןבמיאותםשיחליףאו

.אליוהתגלהאלוקיםשאכןשמוכיחיםסימנים

י“רקכי יןֶפתִּ לַיֲאמִּ ר-ְלכָּ בָּ אומר(’טוידמשלי)”דָּ

כמומשמעותייםבדבריםשכןכל.המלךשלמה

.הבוראומציאותהחייםתכלית

תכליתבשבילניתנהבמצריםומכהמכהכל

המכותנתינתבמהלךולכן,ה”הקבידיעתשהיא

ַמרכֹּה“:’האומרמצריםעל ֹּאת:’האָּ ַדעְבז יתֵּ כִּ

י ֹּאֶמר“.(’יזזשמות)“השםֲאנִּ ְרָךַוי ְדבָּ ַדעְלַמַען.כִּ יתֵּ כִּ

ין ינּו’ַכהאֵּ ַדעְלַמַען“.(’וחשמות)”ֱאֹלקֵּ יתֵּ יכִּ ’הֲאנִּ

ֶרץְבֶקֶרב אָּ ַדעַבֲעבּור“.(’יחחשמות)”הָּ יתֵּ יןכִּ יאֵּ נִּ מֹּ כָּ

ל ֶרץְבכָּ אָּ משתמשה”הקבתמיד.(’ידטשמות)”הָּ

שעםהואיודעכי.אמונהולאידיעהשלבלשון

ערךהואאצלםוהלימודשההשכלהישראל

בשבילחייודרךאתלשנותיתפתהלא,עליון

!הוכחהצריך.הידיעהנצרכתאלה,בלבדאמונה

תַָּ,ַהיֹוםְויַָּדְעתָּ “:הפסוקשכותבכפי בֹּ -ֶאלַוֲהשֵּ

ֶבָך ,קודםלדעתמחויבשאדם,(’לטדדברים)”ְלבָּ

שקודמתברורהידיעה.הלבאללהשיבכ”ואח

בבוראהאמונהשבעזרתהידיעה,לאמונה

שלנגזרתהיאאמונההמילה]חזקהיותרהיאהעולם

ולכן.[מסוימתידיעהלחזקבשביללהתאמן.אימוניםהפועל

[פה-בעלוהןבכתבהן]לנונתןה”שהקבהתורה

החל,לאמיתותהרבותבהוכחותמלאה

עלעצוםמדעיידעועד,מדהימותמנבואות

.והבריאההאדםנסתרות

התורהשלחזקיםהכיהמנגנוניםאחד

,להפרכהניתנתשבלתילידיעהאותהשהופכים

במשךרואהישראלשעםשלאחרהעובדההיא

מוכיח’השבהםבמצריםניסיםשלימהשנה

הנבחרלעםקורע,הבריאהבכלשולטשהוא

להםונותן,מהאויביםאותםמציל,סוףיםאת

,העםכלאלמדברהואשבובמעמדהתורהאת

א“:ואומרהעםכלאלרבינומשהבא ְקרָּ ֶשהַויִּ מֹּ

לֶאל לכָּ אֵּ ְשרָּ ֹּאֶמריִּ ֶהםַוי תְרִאיֶתםַאֶתם:ֲאלֵּ אֵּ

ל הֲאֶשרכָּ שָּ יֶכם’העָּ ינֵּ םְבֶאֶרץְלעֵּ ְצַריִּ המִּ ְלַפְרעֹּ

ל יוּוְלכָּ דָּ לֲעבָּ ן“(’אכטדברים)”ַאְרצֹוּוְלכָּ םמִּ ַמיִּ ַהשָּ

לֹוֶאתִהְשִמיֲעָך ֶרץְוַעלְלַיְסֶרךַָּקֹּ אָּ ֶאתֶהְרֲאָךהָּ

שֹו יו,ַהְּגדֹולָּהאִּ רָּ ַמְעתָּ ּוְדבָּ תֹוְךשָּ שמִּ אֵּ דדברים)”הָּ

שיצאהעם!ישירהעדותעלהואהדגש.(’לו

זהוהוא,התורהאתשקיבלהעםהואממצרים

.הזההיוםעדלבניואותהשמעביר

העםכלבפניטועןשמשהמהנסיםאחדאם

ישר,מתרחשהיהלאושמעראהבעצמושהוא

לקבלרוצהשלאשלםעםשלמרדפורץהיה

אףהיוםועד.אותושמגביליםחוקיםעצמועל

לדורעד]ההיסטוריהבמהלךיהודיםקמולאפעם

לעםהתגלהלאשאלוקיםוטענומרדשעשו[הזה

יציאתעדלבןמאבשקיבלנודברכי,ישראל

.להכחישניתןלאמצרים

ֱאֶמתשחפץאדםכלהיוםוגם לבואיכול,בָּ

המדיותבעזרתאו,בסמינר]אותהולהשיגלהתעמק

זהשצריךמה!לדעתאנומצוויםהריכי,[השונות

!הכנעהחשובוהכירצוןרק

”אמת”מהשונהשהאמתלגלותמוכןתהיה

לךשסיפרוממהאועליהשגדלתוהקלההנוחה

.להשתנותמוכןותהיההספרבבית

ר   ים ּתֹוְכחֹות מּוָסָֽ (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּ

בלימוד'השםאתלהזכירלהםשמותר,אדםבנישארלעניןללמודישומכאן

אסרולא,אדםסתםאבל,טמאלאדםאלאכןאסרולאשהרי,וכדומהבגמרא

למלמדיראיתי,שכתב,עמדיןיעקברבילהגאוןמצאנווכן.כןלעשותעליו

דרךבקריאתו'השםיזכירושלאתלמידיהםעלמקפידיםשהיותינוקות

ויהיו,לבטלהשםלהזכרתחששבזהשישסבוריםשהיומפני,ס"בשהלימוד

אבל,"לשואאלהיך'השםאתתשאלא"(שנאמרמה)משום(עבירה)עוברים

(הזקניםהרבנים)קשישאילרבנןראיתילאומעולם,בידםהואטעותבאמת

אבימרבפניבתלמודגורסיםוהיינו,קטןבהיותיכיוזכורני.כךכלשיקפידו

והיינו,שבתלמודלפסוקיםמגיעיםוכשהיינו,ל"זצ(צביהחכםהדורגדול)הגאון

כקריאתו'השם,לימודודרךאומרשאם,ןגאונחשוןרבבפירושכתבוכן

שעובר,לבטלהשמיםשםכמוציאהואהרי,בתלמודשנזכרהברכהבנוסח

.לשואאלהיך'השםאתתשאלאמשום

עליו,ספרבאיזהלימודוכדיתוך,בפסוקאדםנתקלכאשר:לסיכוםולפיכך

,פסוקבמחציתנתקלכאשרהדיןוכן.בפסוקיםבקריאתו'השםאתלהזכיר

כאשראולם.כקריאתו'השםאתלהזכירלומותר,משמעותלדבריםשישכל

,בברכה'השםאתלהזכירלואסור,ספרבאיזההמובאברכהבנוסחנתקל

בנושיקוייםרצוןויהי:תשובתואתל"זצמרןוסיים.לבטלהברכהזושהרי

.וברכתיךאליךאבואשמיאתאזכיראשרהמקוםבכל:הפסוק


