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

ְרַעב לַותִּ םֶאֶרץכָּ ְצַריִּ ְצעַַמִּ םקַויִּ עָּ ַפְרֹעהֶאלהָּ
ֶחם לַפְרֹעהַויֹאֶמרַללָּ ְצַריְִַּלכָּ יֹוֵסףֶאלְלכּוםמִּ
ֶכםיֹאַמרֲאֶשר ('נהפסוקמאפרק)ַתֲעׂשּולָּ

להםאומריוסףשהיהלפי.תעשולכםיאמראשר

מֹוּלּו הואכך:ואומריםפרעהאצלוכשבאו,שיִּ

?ברצברתםלאולמה:[פרעה]להםאמר.לנואומר

:לואמרו.באיםהרעבששנילכםהכריזוהלא

כל,כןאם:להםאמר!והרקיבההרבהאספנו

התבואהעלגזרהרי.תעשולכםיאמראשר

!?ונמותעלינויגזוראםמה,והרקיבה

ראהיען,הוא[למּול]מהםזאתשבקשוהטעם

וכאשר,רבזמןבמצריםישארוישראלשבני

.חלילהתקומהלהםתהיהלאמילהמצותיבטלו

לאממילא,שימולוהמצריםאתגםהרגיללכן

המצריםגםאשרהיות,זומצוהישראליבטלו

(דבשיערות).עצמםאתמלים
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16:3017:2217:54ם-י

16:2717:1817:49א"ת

16:2617:1817:49חיפה

,  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

שנשלחיוסףעלקראנוהקודמתבפרשה

עווללאעלוהואשםהמצריהאסוריםלבית

הפסוקעל.אדוניואשתעםשחטאבכךבכפו

ַקח" ֵנהּו,ֹאתֹויֹוֵסףֲאֹדֵניַויִּ תְּ "ַהֹסַהרֵביתֶאלַויִּ

שאדוניו:('ט'פזרבהבראשית)המדרשאומר,('כלט)

:לואמר,"בדבריםלקחו"פוטיפר,יוסףשל

שלאאלה,הדברהיהממךשלאאנייודע

:יאמרושלא,אוסרךאניבבניפסולתלערב

."אחריםתבעהכך,זהאתשתבעהכשם"

גם,כלומר.האסוריםבביתוהושיבוונטלו

ידעהאסוריםבביתיוסףאתששםפוטיפר

.בכפועווללאעלאותושםשהוא

שמרגעליוסףלהיותיכולההרגשהאיזו

מאביומנותקהוא,אחיוי"עשנמכר

הואמנסה,המצריבניכרלבדוממשפחתו

,אדונוממנומבקשאשרכלאתלעשות

.המצרי"בור"האלבביזיוןמושלךזאתולמרות

ולשאולהעולםבוראאללפנותרוצההוא

כלהשתדלתי??לימגיעזהלמה?למה:אותו

שלאשתועםמנשואקשהבניסיוןלעמודכך

אתפתהשאניבכדיהכלשעשתה,שליהאדון

וברחתי!כלוםעשיתיולאעבירהלדבר

עלשכריוזהואבאולכבודלכבודךמהעבירה

אתשמלווהומבלבלתקשהתחושהאיזו!?כך

שניםעשרשעוברותעדשנהועודשנהיוסף

מחראולי"שציפייהישנהמתוכםיוםשבכל

.."ובריחלסורגמחוץלהיותאחזור

מביתמשתחררהמשקיםששרלאחר

לפניאותושיזכירממנומבקשויוסףהאסורים

רגעשבכלמחדשתקוהיוסףמתמלא,פרעה

..מהבוראותולהוציאיבואו

לפלטיןחוץעומדהיה"מצידוהמשקיםושר

!עליופרעהאלואומראלך:ואומרפרעהשל

תנאיםמתנההיוםכל.שוכחומידנכנס

(לזכורסימנים)קשריםוקושר.והופכםבאומלאך

שישכח,יוסףעלנגזר]ולמה.ומתירןבאומלאך

בטחונויוסףשתלהמפני?[המשקיםשראותו

שםשיוסףכךעל.('גמקץתנחומא)"ודםבבשר

מקבל,ה"בהקבולאודםבבשרמבטחואת

רעשבכל,ותקוותצפיותשלשנתייםעודיוסף

הרגעהגיעשהנההואחושבדלתפתיחתשל

!הקץשהגיעעד..יוםועודיוםוכך

י" הִּ ֵקץַויְּ םמִּ ָנַתיִּ יםשְּ ֹעהָימִּ כיון-"ֹחֵלםּוַפרְּ

פטרבהבראשית)חלוםפרעהחלם,הקץשהגיע

החכמיםוכלמצריםחרטומיכלמנסים.('א

כלאך,פרעהלחלוםפתרוןלמצואהגדולים

הפתרוןאתיודעפרעהכי,לשוואניסיונותיהם

עד.מהמשוםשכחבבוקראך,עליווחלם

המשקיםשרהעמוקהמתרדמתושמתעורר

זזהכלזהמרגעוהחל.יוסףאתומזכיר

ַלח"!מסחררתבמהירות שְּ ֹעהַויִּ ָראַפרְּ קְּ ַויִּ

יֻצהּו.יֹוֵסףֶאת רִּ ןַויְּ ַגַלחַהבֹורמִּ ַחֵלףַויְּ ַויְּ

ֹלָתיו מְּ ֹעהֶאלַוָיבֹאשִּ :שעותכמהולאחר."ַפרְּ

ֹעהַוָיַסר" תֹוֶאתַפרְּ ֵתןָידֹוֵמַעלַטַבעְּ ֹאָתּהַויִּ

ֵבש.יֹוֵסףַידַעל ֵדיֹאתֹוַוַילְּ גְּ דַוָיֶשםֵששבִּ בִּ רְּ

ֵכב.ַצָּוארֹוַעלַהָזָהב ֶכֶבתֹאתֹוַוַירְּ רְּ מִּ ֶנהבְּ שְּ ַהמִּ

אּולֹוֲאֶשר רְּ קְּ ָפָניוַויִּ ֵרְךלְּ ָנתֹון.ַאבְּ ָכלַעלֹאתֹווְּ

םֶאֶרץ ָריִּ צְּ ֹעהַויֹאֶמר!מִּ י:יֹוֵסףֶאלַפרְּ ֲאנִּ

ֹעה ָעֶדיָך!ַפרְּ לְּ יםלֹאּובִּ ישָירִּ ֶאתָידֹוֶאתאִּ וְּ

לֹו ָכלַרגְּ םֶאֶרץבְּ ָריִּ צְּ עמיקתאמבירא..."מִּ

מאסיר(גבוהלמקום-עמוקמבור)!רמהלאיגרא

יוסףהופך,חמוריםבפשעיםשנאשםבזוי

!מצריםארץכלעללשליט

תגיעגםכךשאותנומלמדיםל"זרבותינו

יֻצהּו"ישר,הקץזמןשיגיעברגע.גאולתנו רִּ וַיְּ

ן כהרףשמגיעה'הישועתכלכדרך,"ַהבֹורמִּ

ָשםֵקץ":('אפטרבהבראשית)המדרשכותב.עין

ַמן!ַלחֶשְך יםַכָמהָלעֹוָלםָנַתןזְּ ַיֲעֶשהָשנִּ

אוריזרח,והאפילההחושךולאחר.."ָבֲאֵפָלה

ָחה"גדול ָזרְּ ֵאיָלֶכםוְּ רְּ ייִּ מִּ ָדָקהֶשֶמששְּ צְּ

ֵפא ָנֶפיהָָּוַמרְּ כְּ .('כגמלאכי)"בִּ

מתיעד?בחושךלהיותנוכלמתיעדאך

שמינזכהמתי?באפילהכמגששיםנמשיך

תנחומא)?דילצרותינויאמר,דילעולמושאמר

!בפרשתנומונחתהתשובה('ימקץ

מתוךיוצאהצדיקשיוסףשלפניאנורואים

מצריםחרטומיכלקמים,המצרי"בור"ה

כךאולי.הצעותלהעלותומתחיליםוחכמיה

מלהציעשמתייאשיםלאחרורק...כךואולי

הפתרוןאתיודעיםשאינםלהביןומוכנים

יֻצהּו"אזרק.שטעוומודים רִּ ןַויְּ רק"!ַהבֹורמִּ

!אצלנוגםדבראותוו!"ַלחֶשְךָשםֵקץ",אז

גלותלאחרמדינהלהםהקימוהיהודים

קצרזמןבעודשהנהנראההיהוכבר,ארוכה

.בתפארתוהמלךשלמהלימישבישראלַעם

חרטומיםמיניכללהםקמולפתעאך

מנסהאחד.הצעותמיניכללהציעוהתחילו

אתלכאןשמביאבכךישראלעםאתלקדם

מנסהאחד.מאירופהההרסניתהתרבותכל

מוחלטתוהעלמהלכפירההנועראתלחנך

ואז.הלימודיםמתוכניתישראלתורתשל

אחד,במדינה"דתיות"האתלאזןבכדיכמובן

גויםאלפילמאותהשעריםאתלפתוחמציע

בראשחזירימכרו,בשבתחנויותשיפתחו

מתכותגלאי.מהיזנותאותנווילמדוחוצות

וסכינאותחוצפהשלתרבות,הספרבבתי

.בלילהישניםלאשכברלנערותהוריםועוד

חרטומיםכמהעודלהםקמיםזהברגעואף

שמצאוובטוחיםדברםאתעדייןאמרושלא

.הבעיותלכלהמתאיםהפתרוןאת

רקשישנביןשלאעד!כלוםלנויעזורלא

!הקדושההתורהדרךוהואאחדפתרון

!הגלותשלהחשוךמהבורנצאלאפשוט

הואשלנולבעיותשהפתרוןלנונדמהרק

חושךבאנו".'וכוחברתיאומדיניפתרון

אורבידינו"?חושךמגרשיםאיך"לגרש

,לתורהעיתיםלקבועאנוחייבים"!ואש

.חסדיםבגמילותיכולתנוככלולהרבות

ועודלעודנגרום,במעשינויותרשנאירככל

נמצאהאמיתישהפתרוןלהביןמאחינו

להביןשמסרביםהחרטומיםאצלולאבתורה

-אחדברגעואז.חרוץכישלוןשנכשלו

יֻצהּו" רִּ ןַויְּ "!ַהבֹורמִּ

!אמן-נצא ונזכה לגאולה השלימה בקרוב 

י ֵקץַוְיהִּ םמִּ ַתיִּ יםְשנָּ מִּ ֵנהֹחֵלםּוַפְרֹעהיָּ ('אפסוקמאפרק)ַהְיֹארַעלֹעֵמדְוהִּ

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

ה ֶלינָּ בְשֵניֶשַבעַוְתחִּ עָּ רָּ ַמרַכֲאֶשרבֹואלַָּהָּ יֹוֵסףאָּ
('נדפסוקמאפרק)

למה:(.ותחילנהה"ד)הקדושהחייםאורהשואל

התורה,הרעבשנותשבעשמתחיליםברגע

הרי,"יֹוֵסףָאַמרַכֲאֶשר"קרהשזהלנומדגישה

ידעוכולםאזכבר,השבעשנותבעת,כןלפניגם

?יוסףשאמרמהפיעלשזה

שהגיעוברגע,אחתה:תשובותשתיכךעלועונה

יוסףשלחלומופתרוןהושלם,הרעבשנות

.יוסףשאמרכפישזההוזכרולכן,בכללותו

שיגיעושברגעאמרהחלוםבפתרוןשיוסף,ועוד

כפי.תזכרנהלאהשבעשנות,הרעבשנות

לֹא":שכתוב ָּוַדעוְּ ֵניָבָאֶרץַהָשָבעיִּ פְּ ָהָרָעבמִּ

שדברלהאמיןקשהלאנשיםוהיה.('לאמא)"ַההּוא

שבעשהיהלשכוחניתןאיך.להתרחשיכולכזה

במחסניםששמרנולאחר,במצריםגדולכךכל

?..הרעבשנותלטובתתבואההרבה

כלוראו,הרעבשנותשהתחילוברגעולכן

משלחוץ,שאצרותבואתםשהרקיבה"מצריים

הרבהחוכמתואתהבינו.(.ה,צארבהבראשית)"יוסף

.דבריובכלשצדק,יוסףשל

ֶליָנה":התורהכאןהדגישהלכן חִּ ֵניֶשַבעוַתְּ שְּ

רָלבֹואָהָרָעב ֲאשֶׁ רכַּ ."יֹוֵסףָאמַּ

אור החיים הקדוש

זמני השבת

-ההם בימים 
הזהבזמן 



ץ " ָנַתִיםַוְיִהי ִמק ֵּ ךְ ", ('אמאבראשיתָ)" ָיִמיםש ְ ֶׁ ם ַלחש  ץ ש ָ ִנים ַיֲעש ֶׁ , ('גכחאיובָ)" קֵּ ה ש ָ ָ מ  ָלהְזַמן ָנַתן ָלעֹוָלם כ ַ ֲאפֵּ ('בראשיתָרבהָפרשהָפטָא)! ה ב ָ

ָעְמָדה ֶׁ ש  ָעהָיָוןַמְלכו תכ ְ ךָ ַעלָהְרש ָ ָראֵּ ַעמ ְ ָחםלִיש ְ כ ְ ֹוָרָתךְ ְלש ַ ְלַהֲעִבירָ ת  םו 
י ֻחק ֵּ ("הניסיםעל"מתוך)...ְרצֹוָנךְ מֵּ

ישאפילהשלכלאותנומלמד(מקץ,רבה)המדרש

לאשבעולםהרעכל.ה"הקבלושקבע"קץ"

,נצרךהואשבהתקופהיש.לנצחמתקיים

!ברגענעלם,תפקידואתהואשמסייםולאחר

שלפניההכנהימישלהקץשאותנולימדול"חז

,בפתאומיותממשיסתיימו,המשיחשלבואו

.המשיחיופיעואז,מוקדמתהתראהכלללא

באיםדבריםששלושה,(.'צזסנהדרין)לכךמשלונתנו

.עקרבומציאה,משיח:הדעתבהיסח

שקורהלדברהמשיחביאתרגעאתממשילים

"מציאה"כמו.מוקדמתהכנהללא,אחדברגע

לפתעאלה,מציאהלחפשהולךאדםשאין

זהדברואותו.מציאהמוצאאדםפתאום

.מוקדמתהתראהכלללאלפתעשצץ,"עקרב"

.ידעלאאדםאף,המשיחשלבואורגעאתואכן

והסוףהקץעליחליטה"הקבשבוזמןזהו

ומכלמצרותינואותנוויגאל,שמסביבנולחשיכה

.פתאוםלפתע,אחדברגעיקרהזהוגם,אויבינו

שלבואורגעאתיודעיםאנושאיןלמרות

סימניםהרבהלנונתנווהנביאיםל"חז,המשיח

רגעבעולםשיהיוהאחרוניםהמהלכיםעל

הרוחניבמישורגם,המשיחשלבואולפני

.המדיניבמישורוגם

:('ספרקישעיהו)שמעוניילקוטהמביאוכך

בונגלההמשיחשמלךשנה:יצחקרביאמר

פרסמלך.בזהזהמתגריםהעולםאומותכל

,(ידועלא-ערבממדינותאחת)ערביאבמלךמתגרה(אירן)

עצהליטול(ב"ארה)לאדוםערביאמלךוהולך

העולםכלאתומחריבפרסמלךוחוזר.מהם

העולםאומותוכל.('אטום'עםרקאפשריזה)כולו

פניהםעלונופליםומתבהליםמתרעשים

וישראל.יולדהכציריציריםאותםויאחוז

נלךלהיכןואומריםומתבהליםמתרעשים

!?נבואולהיכן

זמןהגיע,תיראואלבני:[ה"הקב]להםואומר

כך,(מצריםשל)ראשונהכגאולהולא,גאולתכם

לכםהיהראשונהגאולהכי.אחרונהגאולה

גאולהאבל.אחריהמלכיותושיעבודצער

מלכיותושיעבודצערלכםאין,אחרונה

...[השלימההגאולהכברזוכי]אחריה

מאתגרתתקופההיאלגאולהשתובילהתקופה

שמתוארשלםמהלך,פשוטיםלאניסיונותשל

אנואיןזאתכלעםאך.ל"ובחזבנביאיםלפרטים

תשמעשבוהמדויקהרגעאתלצפותיודעים

אתל"חזדמולשוואלא,ולכן.השופרתקיעת

.עקרבומציאהלהמשיחשלבואורגע

בשיעוריהמשיחשללבואולהתכונןצריךאדם

פניואתיקבל,יתכונןאם.חסדיםוגמילות,תורה

זה,ל"חזמסבירים,לאוואם.מציאהעלכשמח

...עקרבכעקיצתלוידמה

עםאתלחסלשבכדיהיווניםידעו

מהיעזורלא,מוחלטבאופןישראל
ובמוצהרבגלויהרשעהמןשעשה

לפעולצריךאלה."ולהרוגלהשמיד"
לעםלתת,השטחלפנימתחתבשקט

ועם,ו"חהמצוותאתלזנוחישראל
שוםבכךשאיןהרגשהלהםלתתזאת
.נוראדבר

אתלבקרשבארוסיהלנשיאמשל
אתהכניסב"ארהנשיא.ב"ארהנשיא
בעלמחשבעםלחדררוסיהנשיא

לוואמר,אדומיםכפתוריםשלש
!תיגעאלהאלההכפתוריםבשלושת
נשיא.החדראתעזבמכןולאחר
הכפתורעלולחץהתגרהרוסיה

ימיןמצדיצאהכפפהעםזרוע,הימני
אךמופתע.בפניואגרוףוהכניסה

,השמאליהכפתורעללחץ,סקרן

.שמאלמצדאותוהכתהזרועושוב
כיסה,העסקאתשהביןחשבשכבר

עלברגלוולחץידיובשתיפניואת
יצאהרגל.האמצעיהכפתור

לקולבראשואותווחבטהמהאמצע

ב"ארהנשיאשלהמתגלגלצחוקו

.לחדרלפתעשנכנס
וגםלרוסיהב"ארהנשיאהוזמןלימים
לבדרוסיהנשיאאותוהשאירכאן

והזהירכפתוריםשלושהעםבחדר

שוםעלילחץשלאביותראותו
ולחץהסתקרןב"ארהנשיא.כפתור

שלאורואהאחדועוד,אחדכפתורעל

..דברושוםשלישיכפתור.כלוםקורה
אליופנה,לחדרנכנסרוסיהשנשיא
:לוואמרמתנשאבזלזולב"ארהנשיא

לחצתי!עובדתלאבכללשלךהמכונה
!כלוםקרהולאהכפתוריםשלושתעל

ויספרב"לארהחזרהיגיעשאניחכה
...לכולםזהאת

?ב"לארהחזרה:רוסיהנשיאלוענה
לשםשלחתהרגע?ב"ארהאיזה
לאלךאמרתי..!אטוםפצצותשלוש

...!בכפתוריםלגעת
ועםישראלעםאתלחסלרצויוון

דברששוםהרגשהלהםלתתזאת
בתחילהניסוולכן,קורהלארע

.ישראלמעםהתורהלהשכיח

.  בן נשוי המתארח אצל אביו לשבת

?היכן ידליק נרות במוצאי שבת

בעלשרק,הספרדיםלמנהג,אביואצלהמתארחנשויבן

שלהנרבהדלקתחובהידייוצאהבןהרי,נרותמדליקהבית

,האשכנזיםולמנהג).משולחנוואוכלאצלומתארחשהוא,אביו

.(עצמובפנימדליקהביתמבניאחדכלהכיבלאו

הספרדיםלמנהגהן,שבתמוצאילגביהיאהנשאלתוהשאלה

?חנוכהנרותלהדליקצריךהבןהיכן,האשכנזיםלמנהגוהן

או,שבתמוצאיעדואוכלמתארחהואששם,אביובביתידליקהאם

?לישוןהולךהואששם,בביתויותרמאוחרתבשעהשידליק

חנוכהנרותהדלקתלגביהאדםמקוםאתשקובעמההאם,כלומר

."לינה"האו,"אכילה"ההיא

כשלושיםלפניהבריתארצותמגאונישהיה)ל"זצקמינצקייעקברביוהגאון

אוחמיואצלהמתארח",(תרעזסימן)ליעקבאמתבספרוכתב(שנה

לביתולחזורומתכונן,חנוכהשלקודשבשבתאחריםאנשיםאצל

שזה,בשבתשםשמתארחבמקוםלהדליקצריך,שבתבמוצאי

סימן)יוסףשאריתת"שובספרושכתב,(ל"ומהרשא"הרמבזמןבקראקא

נרהדלקתזמןוהגיע,חברואצלבסעודהושותהשאוכלמי":(עג

מקוםאחרהולךאינוהחנוכהנרותהדלקתשעיקרנראה,חנוכה

.כאןעד."לינהמקוםאחראלא,בקביעותאכילההיאאפילו,האכילה

ראיותעודוהוסיף,בזהשדנוהפוסקיםמדבריעודל"זצוקמרןוהביא

עליו,חנוכהשלבשבתשמתארחמיש,ולהורותלדון,לדברוחיזוקים

בשעהיחזוראםאפילו,בביתושבתבמוצאינרותלהדליק

.שלוהמארחיםשבביתההדלקהעליסמוךולאידליקולא,מאוחרת

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

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

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

ֹוִריםָמַסְרת ָ  ַידִגב  יםב ְ ש ִ יםַחל ָ יםַידב ְ ְוַרב ִ ִאיםְמַעט ִ ַידב ְ ו ְטמֵּ
ִעיםְטהֹוִרים ַידו ְרש ָ יִקיםב ְ ִדיםַצד ִ יַידב ְ ְוזֵּ ךָ עֹוְסקֵּ ...תֹוָרתֶׁ

("הניסיםעל"מתוך)

,החשמונאיםביןשהיוהבדליםחמשהעלאותנומלמדיםל"חז

שגרמואלהשהםהבדליםחמישה.היווניםאויביהםלבין

הסיבותאתלנתחבאיםשאנוברגע.לנצחלחשמונאים

שלהיותםשבעצםלנומובן,[יהודיותבעיניים]לניצחון

ואלו,טהוריםאלו,רשעיםוהיוונים,צדיקיםהחשמונאים

מאמיניםהיווניםבעוד,בתורהעוסקיםהחשמונאים,טמאים

ָשתֹוָאכֹול"ב יוְּ שהביאוטובותמספיקסיבותאלו,"ָנמּותָמָחרכִּ

.הניצחוןאתישראללעם

והם,לניצחוןשגרמוסיבותשניעודמוניםל"חזאך

היוושהחשמונאים,חזקיםוהיוונים,חלשיםהיושהחשמונאים

?לניצחוןלסיבותקשורזהמה,ולכאורה.רביםוהיוונים,מעטים

אתלהמחישבאהאלהדבריםבשניההשוואהכאילונראהזה

...לניצחוןהסיבותאתולא,קרבותבאותםששררוהתנאים

,המופלאולניצחוןהניסיתשלתשועהל"חזלנומגליםאך

משוםדווקא.ומעטיםחלשיםשהיומשוםדווקאאבותינוזכו

אלאלא,לשאתלהםאיןעיניהםאתכיוהכירובבירורשידעו

!שבשמיםאביהם

ועדיין,וכדומהמספריתעליונותלוואיןחלששהואיודעשיהודי

אמונה!שלוהחזקההאמונהעלמראהזה,להילחםיוצאהוא

יודעאניכי[ה-יבאליםכמוךמי]"מכבי"לעצמיקוראאנישבגללה

...עוזר'הואז!שבשמייםאבינועלאלהלסמוךמיעללנושאין

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

אדםואותומאחר,כלומר."משםשילךעדכביתונחשב

,ביתוהואשביתםהרי,שלוהמארחיםבביתואוכלמתגורר

בשעהבביתוידליקולא,בביתםנרותלהדליקעליוולכן

רביהגאוןגםכתב,קמינצקיי"הגרדבריוכעין.יותרמאוחרת

.(רעטעמוד)שלמההליכותבספרל"זצאוירבךזלמןשלמה

עובדיהחזוןבספרול"זצוקיוסףעובדיהרבינומרןאולם

רבותינומגדוליאחדדבריאתבזההשמיענו,(קנהעמוד)

הדיןביתאב)כץי"מהרהגאוןהואהרי,הקדמוניםהאחרונים


