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  'חולקין כבוד זה לזה, ואומרים זה לזה למדני '

øîàì ìàøùé úãò ìë ìà åøáã' ç÷éå äæä ùãåçì øåùòá'úéáì äù úåáà úéáì äù ùéà íäì å (â ,áé).  

  

כבוד זה  וכי אהרן מדבר, והלא כבר נאמר אתה תדבר, אלא חולקין -'דברו אל כל עדת  -רש"י 

  לזה, ואומרים זה לזה למדני, והדיבור יוצא מבין שניהם, כאילו שניהם מדברים'.

  

קשה מדוע האריך רש"י בדיבור המתחיל ולא כתב רק תיבת 'דברו' שאותה פירש, ומאידך מדוע י �

היה יכול אהרן ללמד את משה מה  ,'אומרים זה לזה למדני'מהו יקשה  �  'ישראל'השמיט את תיבת 

משה הוא זה רק כל ישראל ראו ושמעו שכשתמה היאך הדיבור היה יוצא מבין שניהם, י � ידע שלא

ובמצוות השבת  ,ן ידברשגם אהרדווקא במצוות הפסח נאמר מדוע שאל י�  סר להם את הדיבורושמ

ן הכהן היתה לקרב את ישראל אהרשעבודת  האמרי אמתיביא דברי  � נאמר שרק משה ידבר

, ועבודת משה היא לקרב את אבינו שבשמים לבני בחינת איתערותא דלתתא - לאביהם שבשמים

היא כי  ,ר עפי"ז שאהרן נצטווה להורות על מצות הפסחאבי � בחינת איתערותא דלעילא - ישראל

ן היה צריך ר שאהריבא �  באיתערותא דלתתא היתה המכשיר לקרב את ישראל לאביהם שבשמים

 מעבודה זרה שהיו דבוקים בה שיסכימו להקריב את קרבן הפסח לעמול קשות למשוך את בני ישראל

בני ישראל שעבדו ו ,שכל מצוות הפסח נעשו בכדי לבזות את אלוהי מצרים יםונשארהדברי יביא  �

 � לשחוט את הקרבן להקריב הקרבן, ואפילו משה רבינו חשש מהמצריםלא רצו את אלוהי מצרים 

 ,וה שאין בה מעשה, והיא נתונה כמתנה טובה לישראל באיתערותא דלעילאר שהשבת היא מצאבי

צטווה להורות על משה רבינו שנשר אבי � בינו לקרב את אבינו שבשמים לבניווזוהי עבודת משה ר

ן שילמדו כיצד אפשר למצוא מסילות ללב בני ישראל שירצו למשוך הפסח יחד עם אהרן, ביקש מאהר

 ,כוונת רש"י בהאריכו בדיבור המתחילשעפי"ז  ראיב �ידיהם מעבודה זרה ולהקריב הקרבן 

שהדיבור ענין 'עפי"ז ר איב �להורות שאז לא היו עדיין בדרגת 'ישראל'  ,'ישראל'ובהשמיטו תיבת 

ן הלך לכל אחד ואחד את מצוות הפסח, ואהריחדיו  שמשה הורה לכל בני ישראל ,'יצא מבין שניהם

על ידי שהיו חולקין באה גאולת מצרים ורה שכשם שי � שיוכל לעשותו רהזבודה מישראל ומשכו מע

יכול  והאוחז במידת הענרק הר שיבא � כך גם בגאולה העתידה ,כבוד זה לזה ואומרים זה לזה למדני

   � קטנים הימנו 'למדני'אפילו ולומר לאחרים  ,לחלוק כבוד לזולתו
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  חולקין כבוד זה לזה, ואומרים זה לזה למדני

  

  ת שה לבית'. ודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבור לחו'דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעש (יב, ג)כתיב 

  

 ,, אלא חולקין כבוד זה לזה'אתה תדבר'ב)  ,(שמות זוהלא כבר נאמר  ,וכי אהרן מדבר -ופרש"י 'דברו אל כל עדת 

  לו שניהם מדברים'.יבור יוצא מבין שניהם, כאיואומרים זה לזה למדני, והד

  

  ן ללמד את משה רבינומה היה לאהר

  

 ,ונפתח בקושיא שלא מצינו במפרשים .מהקושיות שהקשועל כמה נעמוד ו, רש"י אלו ירבדבמפרשי רש"י האריכו 

לפרש אלא בא לא בדיבור זה של רש"י יש לעיין בזה, הלא כל פירושו ו, 'דברו אל כל עדת'בדיבור המתחיל כתב  רש"י

בדיבור המתחיל אלא אך ורק את תיבת  מיכתבללרש"י  וי ליהלא השנאמרה בלשון רבים, ואם כן  'דברו'תיבת את 

הוי ליה לא לכאורה  ,'אל כל עדתגם את תיבות 'וכתב מכל סיבה שהיא אם כבר המשיך מאידך, ו ,ותו לא מידי 'דברו'

  ., והוא פלאי'דברו אל כל עדת ישראל'הוי ליה למיכתב אלא  ,'ישראל'תיבת לפני ק יפסהל

  

רק הלא ן ללמד את משה רבינו, לתמוה מה היה לאהר יש, 'אומרים זה לזה למדני'שכתב  , במההמשך דברי רש"יב

ולא  ןאהראת למד יכול למשה רבינו היה רק על כן ן, וולא אהר ,משה רבינו שמע את הדברים יוצאים מפי הגבורה

ושנה לו משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרן  'תנו רבנן, כיצד סדר משנה,(נד:) עירובין במרא בגלהדיא אמרו  וכך ,להפך

, נסתלקו זקנים, נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקןנכנסו זקנים  ושנה להן משה פירקן,. נכנסו בניו משה פירקו

  .'פירקןושנה להן משה 

  

ואם  ,ן פעם פעמים ושלושאהר אחר שלימד כבר אתגם  ,י ישראלאת עם בנהיה היחיד שלימד חזינן שמשה רבינו 

  ן.אהרללמוד ממשה רבינו ביקש מה צ"ע כן 

  

כל בני ישראל ראו בעיניהם , והלא סוף כל סוף 'מבין שניהםא הדיבור יוצ'ורש"י במה שכתב יש להקשות עוד 

, יוצא מבין שניהםדיבור וכיצד אם כן היה ה ,ןולא אהר את משה רבינו מוסר להם את צו הקל,רק ושמעו באוזניהם 

  .היה נראה כאילו שניהם מדבריםכיצד ו

  



  ב             קודש       "דתשע בא פרשת        ותשיח     בה"י
 

  ן ובמצוות השבת נצטווה רק משה ה גם אהרומדוע במצוות הפסח נצטו

  

כשהכוונה  ,בלשון רבים 'דברו'נאמר זו  והמצעל ש ,הפסחקרבן ת ובמצוהמדבר פסוק דידן הבדברי  ש לבארעוד י

הוא הפסוק דלהלן בפרשת עם הקב"ה  הביא רש"י לראיה שרק משה רבינו דיברשהפסוק הנה ו .הכהן ןאהרלגם היא 

בקצת שכתב 'מצאתי  במזרחיבמזרחיבמזרחיבמזרחיי' , אך עוכוונתו לפסוק בפרשת וארא ,(אמנם ברש"י דידן נאמר 'אתה תדבר' 'ואתה דבר אל בני ישראל' לא, יג)(כי תשא 

והנה פסוק  ,), וכך הוא גם לשון המכילתא, שהיא מקור דברי רש"ינוסחאות שכתוב בהם 'והלא כבר נאמר (לא, יג) ואתה דבר אל בני ישראל' שהוא בפרשת כי תשא

במצוות דווקא מאי טעמא מעתה יש לבאר  ,ן הכהןולא אהר ברידרק משה רבינו נאמר שה בומצות השבת, במיירי זה 

יכות מיוחדת בין משה רבינו לבדו, ובוודאי יש שירק במצוות השבת נצטווה אילו ו, לדבר ןאהרגם הפסח נצטווה 

   נו רעיא מהימנא.יבישא, ובין מצוות השבת לבין משה רן כהנא קדות הפסח לאהרומצ

  

  הרן קירב את ישראל לאביהם שבשמיםלישראל, וא 'משה קירב את ה

  

דברו אל כל עדת ישראל, 'תרע"א)  -תרס"ט בא ( ,ןפרשתב    ''''אמרי אמתאמרי אמתאמרי אמתאמרי אמת''''מרן הנפתח בדברי הדברים, כל את בכדי ליישב 

היה אהרן  ,אלא כשהיה משה מדבר ,והלא כבר נאמר ואתה דבר וכו' ,וכי שניהם מדברים היו )'בא פר' ג( איתא במכילתא

דאיתא שמשה  ,על ידי ההכנה שהכין ,הכוונה שאהרן היה מסייע למשה רבינו ע"ה באימה וכו', מרכין אזנו לשמוע

 ,היינו שאהרן הכהן היה מטה לבות בני ישראל להקב"ה ,ואהרן שושבינא דמטרוניתא ,רבינו היה שושבינא דמלכא

ואהרן קירב את ישראל לאביהם  ,משה קירב את השמים לישראלאוהב את הבריות ומקרבן לתורה, (אבות א, יב)  כדאיתא

כך היתה השכינה מדברת מתוך גרונו של משה,  ,, וכפי מה שהיתה הכנת התחתונים'מרכין אזנו'וזה הפירוש  ,שבשמים

  ע"כ. '.ואהרן עשה ההכנה על ידי שהרכין אזנו לשמוע באימה ,דברו הוא לשון הנהגה ששניהם הנהיגו ביחד

  

עבודת כאמור שהרי ן יחד עם משה רבינו, דווקא במצוות הפסח הוזכר אהר דועמ ,נביןהק' פי דבריו  לעמעתה 

קרבם לולעוררם לבחינה זו של איתערותא דלתתא, בכדי  ,את לבבות עם בני ישראלולהכשיר להכין  היתהן הכהן אהר

  .לאביהם שבשמים

  

במכילתא כך גילו לנו חז"ל הלא ש ,יציאת מצריםלומכשיר הכנה  היתה של מצות קרבן הפסח,כל תכליתה  הנהו

'היה רבי מתיא בן חרש אומר, הרי הוא אומר ואעבור עליך ואראך והנה  )עיי"ש .הובא ברש"י להלן יב, ו ,(בא  הדרבי ישמעאל 

ולא היה בידם מצות הגיע שבועתו שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם שיגאל את בניו,  ח). ,(יחזקאל טזעתך עת דודים 
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נתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצוות, דם פסח ודם מילה שיתעסקו בם כדי שיגאלו,  ,שיתעסקו בהם כדי שיגאלו

הרי שתכלית  "כ.ע .'שאין נוטלין שכר אלא על ידי מעשהלכך הקדים הכתוב לקיחתו של פסח לשחיטתו ד' ימים 

  מצוות הפסח היתה על מנת שיגאלו, ובלא עשיית מצוות הפסח לא היו יכולים להיגאל.

  

 לקחת ,וה הזומצהם לקיום הביאעורר בבני ישראל את האיתערותא דלתתא וללעל כך, ממונה היה ן הכהן אהרו

על מנת להכשירם להגיע למדרגת היותם ראויים להיגאל כל זאת , את כל מצוות הפסח תעשולו ,את מקחו מבעשור

  .על ידי משה רבינו שפעל את האיתערותא דלעילא

  

  אמור להן שיניחו מעשיהן הרעים ולכפור בעבודת כוכבים לך

  

במשך רד"ו שנים לראות הורגלו שבני ישראל שהרי עם , בהכשרה זאתקשות ן הכהן היה צריך לעמול אהרהנה ו

 ולמשכו ברחובה של עיר ,לעיניהםשל מצרים את יראתם  תקחלמאוד חששו ובוודאי יראתן של מצרים, הצאן כאת 

שקעו בטומאות מצרים, ר אחר שהם עצמם בפרט הוקשה להם הדבו ,ולצלותו לשוחטועל מנת ולבזותו בפומבי, 

עובדי עבודה בני ישראל ששרהב שר של מצרים אמר לקב"ה (ח"ב קע:)  בזוה"קאת יראתן זו, וכמו שאיתא גם הם ועבדו 

כל באיה לא ישובון ' .)יז ז"ע(כמו שאיתא בחז"ל  ,בעבודה זרה קשה לו מאוד לפרוש הימנההדבוק , וכמו בני מצרים זרה

כל  -לא ישובון '. וברש"י שם פירש בהאי לישנא 'דכל הפורש ממינות מיית למימרא(משלי ב, יט),  ולא ישיגו אורחות חיים

וזו  ,ממהרין למות מתוך צרה וכפיית יצרםואם שבין  ,המשתמדים לעבודת כוכבים אחר שנאבקו במינות אינם שבין

   .'גזירת מלך עליהם למות

  

'אתה מוצא לישראל כשהיו במצרים היו עובדין עבודת כוכבים  (שמו"ר טז, ב)להדיא דרשו כך חז"ל באמת מצינו שו

ואמור  ולא היו עוזבין אותה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כל זמן שישראל עובדין לאלהי מצרים לא יגאלו, לך

, כלומר משכו ידיכם מעבודת 'משכו וקחו לכם' ), כא(שמות יבלהן שיניחו מעשיהן הרעים ולכפור בעבודת כוכבים, הה"ד 

 ), טו(ישעיה לוקחו לכם צאן ושחטו אלהיהם של מצרים ועשו הפסח, שבכך הקדוש ברוך הוא פוסח עליכם, הוי  ,כוכבים

  בשובה ונחת תושעון'. 
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  הפסח נעשו בכדי לבזות את אלוהי המצרים כל מצוות קרבן 

  

ביזוי למען הפסח וכל דיניו משעת משיכתו וקיחתו ועד לשעת אכילתו ושריפת הנותר, נאמרו מצוות כל והנה 

עבודה אותה מאת עצמם  וךמשלשיוכלו לסייע בידם בכך ו, שעבדו לו בני ישראלהמצרים ובעיני בעיני  מצריםהאלוהי 

'אמר רבי אלעזר אלוה של מצרים שה היה, וצוה הקדוש ברוך הוא לעשות  (ח"ב יח.) בזוה"קוכמו שאיתא . לכפור בהזרה ו

, כדי שיהא ריחו נודף, ועוד 'פסילי אלהיהם תשרפון באש' ), כה(דברים זבו שפטים, לשרוף אותו באש, כמה דאת אמר 

  , ועוד שעצמותיו מושלכים בשוק, וזאת היתה למצרים קשה מכולן'. 'וראשו על כרעיו ועל קרב') , ט(שמות יב

  

יריחו ריחו ולא יוכלו להציל בענין ש ,וה לצלותו באשיצוז"ל ' ,מדרש הנעלםבשם  )ג ד"ה ויקחו ,(יבהביא  ובצרור המורובצרור המורובצרור המורובצרור המור

  .שיכירוהו שהוא טלה' בענין ,נתחוהושלא י -ראשו על כרעיו ועל קרבו וכו' אבל המבושל אין ריחו נודף.  ,מידם

  

'טעם למה ציוה לנו השם יתברך באכילת  הגה"ה על הגליון פ"ה הל' פסחים)ב(כת"י תימני  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"םהביא בשם  ובתורה שלימהובתורה שלימהובתורה שלימהובתורה שלימה

על  .מצאתי כתוב שיהא ריחן הולך ונודף בחוטמן של מצריים, וידעו שאתם אוכלים את יראתם ,בשר הפסח צלי

כלומר עם מרורים כל זה דרך בזיון, שיאכלוהו עם דבר רע ומר, ולא עם דבר חשוב ומתוק, ומה טעם שורפין  -מרורים 

ומה שציונו השם לאכלו צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרנו, לומר לך  ,את הנותר, כל זה דרך בזיון ליראתם של מצרים

   .לויה ולא הצילה עצמה משחיטה ושריפהשיהא ניכר לעינם של מצריים שיראתם כולה שלמה וצ

  

 אל תאכלו ממנו נאוזה לשונו ' ,כתב שזהו גם הטעם לאיסור אכילת נאוהוסיף ו ,בחזקוניבחזקוניבחזקוניבחזקוניככל החזון הזה כתב גם ו

וכל כך תאמרו  ,אל תסלקוהו מן האש לומר צלוי יפה ועדיין הוא נא ,א לביתכם בשעת צלייתוואם מצרי יב - (יב, ט)

   '.נאמר שלא תירא מהםלכך  ,מתוך יראה

  

  בני ישראל חששו לעשות הפסח

  

עצמם ני ישראל עיני בובולבזות בעיני המצרים  ,לשגר גירא בעינא דשיטנאנאמרו בכדי שכל מצוות הפסח הרי 

כך מעשה זה, שחשש מאפילו משה רבינו עצמו וומסתבר שקיום מצוה זו היה לישראל קשה מאוד, את אלוהי מצרים, 

'בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לשחוט הפסח, אמר לו משה רבון העולם הדבר הזה היאך  טז, ג)(איתא בשמו"ר 

הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ' ), כב(שמות חאני יכול לעשות, אי אתה יודע שהצאן אלוהיהן של מצרים הן, שנאמר 

שאודיע  ,מכאן עד שישחטו את אלהי מצרים לעיניהם , אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך אין ישראל יוצאין'ולא יסקלונו
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ובו בלילה שחטו ישראל  ,להם שאין אלהיהם כלום, וכן מצינו שעשה, שבאותו הלילה הכה בכוריהם של מצרים

  והיו המצרים רואים בכוריהם הרוגים ואלהיהן שחוטין ולא היו יכולין לעשות כלום'. ,פסחיהן ואכלו

  

ששקעו  , לקחת את נשמות בני ישראלשושבינא דמטרוניתאן הכהן אהרודתו של מעתה מובן כמה קשה היתה עב

, ולצלותה ולאוכלה ולשורפה שוחטהעד שיהיו מסוגלים ל ,ולכפור בהזו מעבודה זרה ולמושכן  ,במ"ט שערי טומאה

מוכשרים נעשו בני ישראל בחינת איתערותא דלתתא, הללו בפועל ממש בכל מצוות הפסח על ידי עשיית אמנם ו

  .ומוכנים להתקרב לאביהם שבשמים, ולהיותם ראויים להיגאל ממצרים

  

  מצוות השבת היא מתנה טובה מאיתערותא דלעילא

  

וה מעשית, ובאה בכדי לעורר את האיתערותא מצ כאמור במהותה היתהלעומת מצות הקרבת קרבן הפסח שו

 מהותהמכל כל, כי כל כל בממנה ות השבת שונה מצאת עם בני ישראל להיותם ראויים לגאולה,  כשירהלדלתתא, ו

לעילא, וכמו איתערותא דמאך ורק באה של מצוה זו כל כולה שבת וינפש, ו , בחינתיההפך העשהיא ות השבת מצשל 

'אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש  (י:)בגמרא שבת חז"ל שאמרו 

ללא שום , מעשי בני ישראלהשבת קביעא וקיימא ומקודשת ללא שום שייכות ללך והודיעם'.  -ליתנה לישראל 

ינת בבח ,לקרב את אבינו שבשמים לבני ישראל ,היתה עבודת משה רבינו כאמורהרי וזו  ,איתערותא דלתתא

עבודה זו היא כי  ,משה רבינואתה היינו רק , 'דבר אתה'למשה רבינו ות השבת נאמר איתערותא דלעילא, ועל כן במצ

  ן הכהן.וחדת למשה רבינו בדייקא ולא לאהרמיעבודה הה

  

 ,ן ללמד את משה רבינו, והקשינו מה היה לו לאהר'נוכל להבין את דברי רש"י שכתב 'ואומרים זה לזה למדנימעתה 

, אך לפי האמור על דבר שלא שמע בעולם ן ללמדוומה יכול אהר ,הציווי מפי השי"תשמע את רק משה רבינו הרי 

 ,בני ישראל לאביהם שבשמיםלבב עם לקרב את ן רמיא עליה דאהרהפסח הקרבת קרבן ות מצעבודת ן שוכיש ,נבין

ן אהררבינו מ אשר על כן ביקש משהן הכהן, ווה גם הוא להודיע לבני ישראל מצוה זו יחד עם אהרומשה רבינו נצט

ו שיקח ולומר להם ,זו כל ימיהםעבודה זרה שקועים בבני ישראל ההיאך אפשר לבוא ל שילמדו היאך נעשית עבודה זו,

זאת , ולצלות אותה הממיתה, ולשחוט אותההיא היא המחיה והיא  את אותה עובדה זרה שעד עתה האמינו בה שהיא

מה וזהו מסילות בלב בני ישראל לעבודתו ית"ש,  יםאצויצד מן, את דרכי העבודה כביקש משה רבינו ללמוד מאהר

ילמד אותו את כל אשר נצטווה בהלכות שמשה רבינו ן הכהן ביקש מהיינו שאהר, 'ואומרים זה לזה למדנישכתב רש"י '

שירצו ן הכהן שילמדו היאך אפשר למשוך את לבב בני ישראל הפסח, ואילו משה רבינו ביקש מאהרהקרבת קרבן 

  .ה הזאתלקיים את המצו
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  ה'ן לימד את משה היאך מקרבין את לב בני ישראל לאהר

  

הסתפק ולא , 'דברו אל כל עדת'מה שהקשינו מדוע כתב רש"י בדיבור המתחיל  ,להביןגם נוכל על פי הדברים האלו 

רש"י שפלא, ', ולדברינו הנ"ל הכל אתי שפיר באופן נישראל'את תיבת שמיט הכשהמשיך מדוע מאידך , ובתיבת 'דברו'

כיון  ,בני ישראל מאותה עבודה זרהלבב ן כהנא קדישא למשוך את הגדול שהיה לאהרעל הקושי  ,ז"ל רצה ללמדנו

בבחינת ישראל לא היו עדיין כי באותה שעה  ,'ל'ישראאת תיבת השמיט דבוקים בה, ועל כן כתב 'אל כל עדת' ושהיו 

רש"י האריך מחד כן  היו עדיין שקועים בטומאות מצרים, ועלבאותה שעה שהרי  ,'לי ראש'בחינת  'שררה'בחינת  –

ן ללמדנו שזאת גופא היתה עבודת אהר ,תיבת ישראלהשמיט את מאידך , ו'דברו אל כל עדת'בור המתחיל וכתב ידב

  לדרגת 'ישראל'.כל העדה  העלות אתהכהן ל

  

דיני מפי משה רבינו את רק כל בני ישראל שמעו כי באמת  ',והדיבור יוצא מבין שניהם'מה שכתב מעתה גם מובן 

ועל כן , לעבודה זו הלך מאחד לאחד, ומשך את כל בני ישראלן הכהן אהראחר כך אך מצוות הקרבת קרבן הפסח, 

  הדיבור יוצא מבין שניהם.היה באמת 

  

  הגאולה העתידה על ידי שיחלקו כבוד זה לזה

  

ואת הדרך אשר נלך  ,מדברי רש"י את המעשה אשר נעשהנוכל גם ללמוד  ,אחר שהבנו את דברי רש"י כמין חומר

 חולקין'נעשתה דווקא באופן הזה של גאולת מצרים הנה כידוע גאולת מצרים היא שורש כל הגאולות, וכיון ש בה אנו,

עד כמה  ,שגם הגאולה העתידה תלויה ועומדת בענין זה כרחמו, 'אומרים זה לזה למדנישל 'זה באופן , ו'כבוד זה לזה

כל כי באמת לומר לזולתו 'למדני', ואחד ידע לחלוק כבוד לזולתו, ועד כמה לא יבוש כל אחד  תנוכל אחד ואחד מאי

'בן זומא אומר איזהו חכם  (ד, א)שאמר התנא באבות וכל אב יכול ללמוד מילדיו, וכמו  ,רב יכול ללמוד מתלמידיו

 (משלי ג, יח)דברי תורה כעץ, שנאמר למה נמשלו  ב נחמן בר יצחק'אמר ר (ז.)במסכת תענית הלומד מכל אדם'. ואמרו 

הגדולים.  אף תלמידי חכמים, קטנים מחדדים את -מה עץ קטן מדליק את הגדול  , לומר לך'עץ חיים היא למחזיקים בה'

   ומחבירי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולן'. ,הרבה למדתי מרבותי והיינו דאמר רבי חנינא

  

והשפלות, שככל שהאדם יותר בעל גאוה, כך הוא בוש יותר לבקש שילמדוהו,  הדת הענויבמנעוץ דה זו יושורש מ

ת הזמן והקריאה מעוררת אמתלמידיו ומבניו,  אדם, ובוודאי שלאאף ך ללמוד מנצרשאינו גם כן וכך הוא בטוח 
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ישא ן כהנא קדאהרמשה רבינו שושבינא דמלכא, ו ,וה והשפלות של שני מורי דרכנולהיותנו אוחזים במידת הענ

כמו  ,פילו מן הקטנים ואפילו מן הרשעיםשושבינא דמטרוניתא, ולחלוק כבוד לזולתנו, ולהיותנו לומדים מכל אדם וא

  אכי"ר. ,במהרה בימינושתבוא גאולה השלמה ואז נזכה אי"ה ל ,(לך לך ד"ה ואמר ועוד) תולדות יעקב יוסףתולדות יעקב יוסףתולדות יעקב יוסףתולדות יעקב יוסףכתב בספה"ק ש
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צריך כל אדם לחלוק כבוד לזולתו, ולהיות בבחינת 'לומד מכל אדם' גם מקטנים וגם מבניו 

הנהגה זו של כבוד זה לזה וה יכול ללמוד מכל אדם, ועל ידי תלמידיו, ורק האוחז במידת הענמו

 הגאולה העתידה בב"אתבוא 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  הוקדש

  על ידי ידידנו

   שליט"א ום שמוליהחפץ בע הרה"ח 

  ו ולזכות זכותל

  הי"ו בן שרה יהודה אריה בנו היניק

  הפצת התורה תעמוד לו זכות  

   ,לרוב נחת דקדושהממנו שיזכה 

 תבגשמיוברכה והצלחה בכל אשר יפנה, ול

, נהורא מעליאובריות גופא מתוך  ,וברוחניות

בשמחה  הרחבת ויישוב הדעת ומנוחת הנפש

תמיד, לאורך ימים ושנים טובות,  ובטוב לבב

 אכי"ר.
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