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 (כא, ב) ולאחיו ולבתו ולבנו ולאביו לאמו אליו הקרב לשארו אם כי

יש להבין מדוע הקדים להזכיר את האם קודם האב, בשונה מכל התורה 
 בכל לאם קודם שהאב מוקדם לאם כדאיתא במשנה סוף כריתות "האב

 מקום"?
 כי האב קודם אמו להזכיר ב"אבן עזרא" כאן, כתב תירוץ פלאי: "וטעם

אמנם יש להבין, שבהמשך הפסוקים לגבי כהן  ברוב". מהנקבה יותר חי הזכר
 ראשו על יוצק אשר מאחיו הגדול יא) "והכהן -גדול, אומרת התורה (כא, י 

יטמא", והקדים את האב  לא ולאמו לאביו יבא לא מת נפשת כל וגו' ועל
 לאם, ולפי האבע"ז הרי האב מאריך ימיו יותר?

 כהנים של תיהןואפשר לתרץ עפ"י דברי חז"ל (מכות יא, א) "אימו
שימותו", דהיינו  בניהם על יתפללו שלא כדי וכסות מחיה להן מספקות

שאימותיהם של הכהנים גדולים היו מספקות מזון ובגדים לתושבי העיר 
מקלט בכדי שלא יתפללו על הכהנים הגדולים שימותו. והנה איתא בגמ' 

 אביי שנין, ארבעין חיה בתורה דעסק רבה קאתו, עלי מדבית ואביי "רבה
שנין". חזינן מכאן שגמילות  שיתין חיה חסדים ובגמילות בתורה דעסק

 חסדים מאריכה את ימיו של האדם. 
ובזה מיושב הקושיא שהבאנו, שאכן בדרך כלל האנשים מאריכים ימים 
יותר מהנשים כנ"ל מהאבן העזרא, אבל אצל כהן גדול, שאמו עסוקה תדיר 

לתושבי ערי מקלט, היא מאריכה ימים  בגמילות חסדים לספק מים ומזון
 יותר, ולכן כתוב אצלו "לאביו ולאמו" שכן אמו מאריכה יותר ימים.

 (ציוני תורה)
בספר "טעמא דקרא" מביא הגר"ח קנייבסקי לתרץ בשם אביו, שהיות 
וה"כהונה גדולה" בדרך כלל עוברת בירושה, א"כ אביו של הכהן גדול הרי גם 

 מקברת בעליה", לכן מת אביו קודם לאמו.היה כהן גדול ו"הרבנות 
 (טעמא דקרא)
בספר "אמרי בינה" כתב לתרץ, שלכן כתיב אצל הכהן הגדול קודם 

בר"ח ניסן, היו ג'  –'לאביו' ואח"כ 'לאמו', שכן בזמן שנאמרה פרשה זו 
כהנים בעולם: אהרן, אלעזר ואיתמר. והנה אצל אהרן לא שייך לומר שלא 

אביו ואמו כבר לא היו אז בעולם, על כרחך  יטמא לאביו ולאמו שכן
שהכוונה היא לאלעזר, שכשיתמנה לכהן גדול לא יטמא לאביו ולאמו. והנה 
באם אמו תמות לפני אביו, עדיין לא יהא כהן גדול כי אביו אהרן עדיין 

אהרן, אז יתמנה הוא במקומו  –משמש ככהן גדול, ורק אם קודם ימות אביו 
תורה שלא יטמא לאביו, ולאחמ"כ כשאמו תמות, ג"כ לכה"ג, וע"ז מזהירה ה

 (אמרי בינה)                                                             לא יטמא לה שכן הוא כה"ג.
בספר "ציוני תורה" מבאר עפ"י ה"אמרי בינה" הנ"ל אף את הטעם למה 

שדברה  תהיואצל כהן הדיוט בתחילת הפרשה מזכיר קודם "לאמו ולאביו": 
התורה אל "בני אהרן", ובאם ימות קודם אביהם אהרן הרי אחד מהם יהפוך 
לכהן גדול ולא שייך לומר עליו "יטמא" שהרי אסור לו להיטמאות לאביו, 

הדיוטים שמצווים  לכן כתב "לאמו ולאביו" שקודם מתה אמו ונשארו כהנים
להיטמא, ואין זה סתירה לדברי ה"אמרי בינה", כיוון שכשדיבר הכתוב 

הראוי למקרה זה וכשהזהיר על כהנים  רמעניין כהנים הדיוטים כתבם בסד
גדולים כתבם בסדר הנכון לעניין זה, והרי נאמר זה לדורות, אלא שסדר 

                                                  הכתובים כפי העניין באותו שעה.
 (ציוני תורה) 

 
     (כא, יג) יקח בבתוליה אשה והוא

 ולא "הוא) ב"ה ג"פ (הוריות וכן בירושלמי ז), ב (אמור כהנים בתורת
הביא ב"פרדס יוסף" בשם "פרפראות לחכמה", לפרש את  ,ונזיר" המלך

רגלי",  מרשת יוציא הוא כי הוא אל תמיד "עיני הפסוק בתהילים (כה, טו):
 עביד היה עדיין אך, לאשתו כותב דגט שבע, בת על לדוד תירוץ שהיה
 מיתה חייב דאינו ג"ואע, בעולה היתה דהיא אבתולה מוזהר היה אם איסור
 עיני אמר לזה, איסור מצודת ברשת נלכד היה מקום מכל איש אשת משום
 מלך למעט הוא תיבת, מרשת יוציא "הוא" כי' ה אל פעם באותו אפילו תמיד
  הבתולה. על מצווה שאינו

 (פרדס יוסף)                                                              
 

 בני יקדישו אשר הקדשים אל זרעכם מכל יקרב אשר איש כל
 (כב, ג) ה'. אני מלפני ההוא הנפש ונכרתה עליו וטמאתו לה' ישראל

 ויתיישב ממקומו יכרת זה לצד זה מצד יכול -' וגו "ונכרתהכתב רש"י: 
 אני". מקום בכל' ה אני ל"ת אחר במקום

 פריץ אצל חוכר שהיה אחד ליהודי פעם שאירע נורא מעשה שמעתי
 על עמו לעבור כדי פסח מ''בחוה הפריץ בית אצל והלך, גאליציה במדינת

 הגיעו,  בחשבונות טרודים שהיו ארוך זמן אחר, דבר וסוף, החכירה חשבונות
 בקבוק הפריץ והוציא, ונכון ישר, טוב היותר הצד על הוא שהכל למסקנה

 היהודי ששתה ואחרי, החשבונות גמר על לחיים לשתות כדי שכר - ש''יי
 חמץ ושתה שנכשל על רעדה ויאחזנו היום שפסח פתאום נזכר לדרכו והלך
 .בפסח גמור

 נאטאנזאהן שאול יוסף ר''הג, ומשיב שואל בעל הגאון אל היהודי הלך
. הנורא חטאו על תשובה סדרי הרב לו שיסדר ובקשו, לעמבערג ד''אב, ל''ז

 אתמעריך היה החסידות לתנועת התנגדותו למרות, כידוע אשר, מ''השו
, לצ"ז ע'יהושעל בירהרה"ק , האמצעי מבעלזא ר''האדמו על המליץ, ראשיה
 עליו וציוה שהוסיף אלא. לבו תוגת את לפניו ויציע אליו שיסע ליהודי ואמר
 שישאל לעשות מה עצה לו יתן כשהרב אלא, תמים חסיד כמו לשאול לא

 . זו עצה דווקא לו נותן למה ממנו
' ר ר''והאדמו, לבעלזא ונסע, ומשיב שואל בעל הרב כמצות האיש עשה
 אתשימכור לו אמר היהודי של סיפורו את ששמע אחרי ל''ז לה'יהושע
 .ישראל בארץ דירתו את ויקבע ממקומו ויעקור עסקו

 ליתן ככה על ראה מה יהודי אותו שאל ומשיב שואל בעל הרב וכמצות
 מכח הוא האחד, עמי נימוקים שני, ר''האדמו לו אמר, זו עצה דווקא לו

 חמץ שאכלו על מעוני יהודה גלתה נאמר לכך) "כח, א( רבה באיכה מדרש
 ועוד, חמץ אכילת עוון על תיקון יש שבגלות הרי, עוני" כדכתיב "לחם בפסח
' וגו הנפש ונכרתה מחמצת אוכל כל כי) יט, יב שמות( שבפסוק,  שני טעם

 שכתוב מקומות משאר בזה ושונה", גרשיים" היא ונכרתה תיבת על הנגינה
 לצאת אפשר" גירוש"דב רמז יש ובזה, אחרת נגינה להם שיש, ונכרתה בהם
 אז אחר למקום ממקומו לגלות צורך כבר יש ואם. הזה ''ונכרתה''ה חובת ידי

 ק.''לארה לנסוע עדיף בוודאי
 חומש הוציא, הדברים את לפניו והציע מ''שו בעל הגאון אל חזר כשהלה

 אמור' שבפר שמצא עד ונכרתה בהם שכתוב המקומות בכל לבדוק והתחיל
 זרעכם מכל יקרב אשר איש כל" גרשיים ונגינתו ונכרתה שכתוב פעם עוד יש
 הנפש ונכרתה עליו וטומאתו' לה ישראל בני יקדישו אשר הקדשים אל

 י''לאר לנסוע לדרך צאתך לפני בוודאי מ''השו לו ויאמר'". ה אני מלפני ההוא
, פרידה ברכת ממנו לקבל כדי מבעלזא ר''האדמו בית את פעם עוד תפקוד

 תיבת על גרשיים נגינת נמצאת בו שגם הזה המקרא עם מה ממנו תשאל ואז
  .ונכרתה
 כפקודת שאלתו את ושאל לבעלזא' א פעם עוד נסע היהודי, הוה וכך

 מה י''ברש שם שיעיין לו ויאמר ל''ז מבעלזא ר''האדמו ויען, מ''שו בעל הרב
' וגו ונכרתה: ל''וז י''רש זה על וכתב' ה אני הכתוב בו מסיים ששם, שכתב
 בכל' ה אני ל''ת אחר במקום ויתיישב ממקומו יכרת זה לצד זה מצד יכול

 המקום הוא שזה תמוה ולכאורה). כהנים מתורת והוא( ל''עכ" אני מקום
 חש לא מקומות בשאר ולמה, ונכרתה על כן שהוסיף שבתורה היחידי

 האריך כאן ודווקא' אחר במקום וישב ממקומו יכרת זה לצד מצד' שנפרשנו
 . כזו אמינא הוה מלבנו להוציא כדי בדבריו הכתוב

 ולחשוב לטעות מקום והיה גרשיים היא ונכרתה על הנגינה שכאן אלא
' ה אני מלפני" לומר האריך לכן, אחר במקום וישב ממקומו שיכרת בזה שדי
 ולא גרשיים היא הנגינה ששם דחמץ 'ונכרתה'ב שרק נמצא. אני מקום בכל
 בגירוש חובתו ידי לצאת שיכול לדייק מקום איפוא יש ''ה אני מלפני' אמר

 (אוצר אפריים)                         בלבד.
 (כב, כז)שור או כשב כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו וגו' 

באר המהר"י  איתא במדרש: "מכאן לתחיית המתים מן התורה". ותמוה.
אסאד: האדם הוא נזר הבריאה. והנה למרבה הפלא, בעת שהוא נולד, אין 

יטפלו בו במשך בכוחו לדאוג לעצמו. הוא נזקק לאחרים שיאכילו אותו ו
שוב זקוק הוא  –כמה שנים עד שיעמוד על רגליו. וכשמגיע לימי הזקנה 
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לעזרה ולסיעוד. לעומת זאת השור, הכשב או העז, שבוע לאחר לידתם הם 
 כבר עצמאיים, ומשום כך "ביום השמיני והלאה ירצה לקרבן".

 נזר הבריאה? –יראה האדם  היתכן שכך

שישנו המשך לאחר המיתה, והרי לנו תחיית המתים מן  על כרחך
 התורה.

 ובעניין הזה ראוי להזכיר את המעשה הבא:

בחור שעמד להתקלקל ולסטות מן הדרך, בא לשוחח עם רבי שלום 
 שבדרון זצ"ל.

"אני" ענה  שאל אותו רבי שלום: "מי יותר מאושר אתה או הפרה?"
 "מדוע?" - הבחור

ם ואוכלת קש, ואילו אני שותה קפה ואוכל "מפני שהפרה שותה מי -
עוגות. הפרה ישינה בבוץ ואילו אני יושן במטה על מזרון. על הפרה יורד 

 גשם ולי נעים בבית".

 "לא". - "האם ראית פרה שהולכת לרופא כי כואב לה הגב?" -

 "לא". - "האם ראית פרה שהולכת לרופא להתלונן על קלקול קיבה?" -

לך לישון על מזרון ולחיות בבית חם ונעים בחורף, או  "אם כן מה יעזור -
 לאכול מאכלים משובחים?!"

 התחיל הבחור לבכות.

 "מדוע הנך בוכה?" שאל רבי שלום.

 ענה הבחור: "אני בוכה על כך שאינני בהמה..."

 אמר לו רבי שלום: "תנוח דעתך, אתה באמת בהמה"...

 (ומתוק האור) 

 , ג)(כג מושבתיכם בכל לה' הוא שבת

יש להבין מה הכוונה "בכל מושבותיכם", וכי תעלה על דעתך שאין צריך 
 לשמור שבת בכל מקום?

אלא, ידוע שבכל העמים בחרו להם יום אחד למנוחה, ואפי' במצריים, 
ש שמשה רבינו פעל אצל פרעה שישבתו יום אחד בכדי שיהא רמצינו במד

באם כוונת האדם בשמירת  להם כח לעבוד כל ימי השבוע, והנה איך נידע
 השבת היא בכדי לנוח יום אחד או שכוונתו לקיים מצוות ה'?

באם נראה שהאדם מתגורר בין האומות ששם קבעו למנוחה יום אחר 
 ע"כ שכוונתו במנחותו –בשבוע, ואעפ"כ מוסיף לשבות גם ביום השבת 

לקיים מצוות בוראו שהרי לצורך מנוחת הגוף כבר שובת ביום אחר. וזה 
שיש לקיים את השבת כי היא מצוות השם,  –כוונת הכתוב " שבת היא לה' 

 והיכן זה ניכר. באם תשמרו שבת "בכל מושבותיכם" גם ביון האומות, כנ"ל.

 (עפ"י כתב סופר)

 תעשה ימים תשש' וגו' ה מועדי אליהם ואמרת ישראל בני אל דבר
 (כג, ב) שבתון שבת השביעי וביום מלאכה

 רמז דרך על לפרש ויש. מועדות אצל שבת ענין מה הידוע הקושיא הנה
 שבועות של' וא פסח של' ב ימים ששה הם טובים הימים של המספר דהנה

 מלאכה לעשות מותר טוב יום בכל והנה. סוכות של' וב השנה ראש של' וא
 ימים ששת רק מועדות על הכל דקאי הכונה הוא וזאת. נפש אוכל צורך של

 השביעי וביום אבל נפש אוכל לצורך מלאכה תעשה המועדות כל דהיינו
 אוכל צורך אפילו תעשה לא מלאכה כל הוא שבתון שבת כיפור יום דהיינו
 אסור. נפש

 (חנוכת התורה)

 בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסכות כי דורותיכם ידעו למען
 ) מג. כג(  'וגו מצרים מארץ אותם

 היקף נגד שהוא כיון בתשרי סוכות עושים אנחנו למה מקשים רבים הנה
 אמנם, עננים היקף תחילת היה בניסן כי בניסן לעשותו ראוי היה כבוד ענני

 שהתחילו עד חזרו לא ואז העננים נסתלקו העגל את שכשעשו לפי ל"י
 משה ויקהל הכפורים יום וממחרת הכפורים ביום ירד ומשה, המשכן לעשות
 והעם) ג. לו שמות( וכתיב, בתשרי א"בי היה וזה, המשכן מלאכת על וצוה

 בתשרי ד"ובי, בתשרי ג"י הרי, ימים' ב עוד בבוקר בבוקר נדבה עוד הביאו
 התחילו עשר ובחמשה, ומשקל במנין הזהב את ממשה לב חכם כל נטלו

 .בתשרי ו"בט סוכות עושים אנו ולכך כבוד הענני חזרו ואז, לעשות

 להגר"א) –(קול אליהו 

 (כד, י) ישראלית אשה בן ויצא

 בכל חמה פת לאכול המלך דרך יערכנו השבת ביום ואמר וברש"י: "לגלג
 .בתמיה" ימים תשעה של צוננת פת שמא יום

 התורה מצוות את לקיים האדם על חובה כתב בספר "אזנים לתורה"
 בלבו להשריש האדם על. לאו אם ובין טעמן מבין אם בין, וכמשפטן כהלכתן
 מצוה איזו או ת"השי מהנהגות הנהגה איזו ומשיג מבין אינו שכאשר
 יפגום לא ולפיכך, המשיג ומיעוט קוצר מחמת אלא זאת אין, התורה ממצוות

 . בשלימות בקיומה זה כהוא

 על שלגלג בכך היתה חטאו תחילת. המקלל של ממעשהו לנו ראיה
 שם וגידף שקילל וסופו, בעיניו תמוה היה שעניינו לאחר, הפנים לחם מצות

 . בסיני ששמע המפורש

 פת ולא יום בכל חמה פת לאכול המלך ראוי הבנתו פי על אכן והנה
, יחדיוצדקו אמת' ה שמשפטי מאמין היה לו, ברם, ימים תשעה של צוננת

 הפת עדיין היתה ימים שמונה לאחר כי לדעת נוכח היה, ימים שבוע וממתין
 .ומעונשו זה חמור מחטא ניצל היה ואז, חמה

 (טללי אורות)

 

 מאוצרות המגידים  
 להיראות בן תורה -עיקר קידוש השם 

ושמרת מצוותי ועשיתם אותם אני ה', ולא תחללו את שם קדשי 
 ל"ב)-(כ"ב, ל"א ונקדשתי בתוך בני ישראל

יומא (פ"ו.) להבין ולהתבונן  הבה נלמד ונחדיר ללבנו את דברי חז"ל בגמ'
 מהו קידוש השם:

"מי שקורא ושונה ומשמש ת"ח, ומשאו ומתנו באמונה, ודיבורו בנחת 
עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו, אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו 
שלמדו תורה, ראו פלוני שלמד תורה כמה נאים דרכיו וכמה מתוקנים 

 אתה עבדי אשר בך אתפאר". מעשיו, עליו הכתוב אומר ישראל

הנה אנחנו מורגלים במושג "קידוש השם" למסור נפש ולמות על קידוש 
השם. אולם כאן מלמדים אותנו חז"ל, שדבר ראשון חובתינו "לחיות על 
קידוש השם"!! וכן רח"ל בהיפוך כמו שחז"ל ממשיכים שם עיי"ש, זהו לחיות 

 בחילול השם רח"ל.

 ומהו לחיות על קידוש השם?

 הנה שמענו ולמדנו בגמרא זו שלושה יסודות.

א) שאפי' ה"בריות" הפשוטים שאינם ת"ח, מכירים ויודעים שיש הנהגת 
עדינות פנימית והנהגת אמת של בן תורה!!! וגם יודעים הם כולם ומכירים 

 שיש הנהגת נימוסין של אדם רגיל.

 שמייחסות את -"ראו"  -ולכן גם הבריות מראות באצבע ואומרות 
אצילות הנפש לכך ש"פלוני שלמד תורה כמה נאים דרכיו וכמה מתוקנים 
מעשיו", וזהו האמת שבלי תורה ובלי שימוש ת"ח, אין ולא שייך "נאים 

 דרכיו". אין ולא קיים "מתוקנים מעשיו", ואיננו בנמצא כלל!!

להבחין, ושיבחינו כולם את  -ב) למדנו, שזהו עיקר הקידוש השם 
, שבלי תורה אין הנהגה ראויה גם בבנ"א לחבירות, הנקודה הזו קופא

שבשעה שרואים את ההנהגה הראויה של בן תורה, מבחינים ולומדים מתוך 
כך שכל ה"יפת אלוקים ליפת" כל ההתיפיפות של הרחוקים מתורה 
המתיפים בהליכות נועם, אינו אלא מן השפה ולחוץ וכחתול מאולף, עד 

 שרואה את העכבר...

פא מקדש את הקב"ה שנתן לנו את התורה, שדרכה ורק ואשר זהו גו
דרכה אנחנו נעשים בני אדם, והמתנהג כבן תורה, וכבן אדם אמיתי 
שמשתקף ממנו רוממות האדם הנמצאת רק בבן תורה, מוכיח שתורתו של 
הקב"ה אמת, וחותמו של הקב"ה אמת, שרק דרך התורה בלבד ניתן 

 זהו מקדש את השי"ת!!להחתים חותם 'אדם' על הנבראים!! ורק 

 איננה קידוש ה' -הלאומיות והעדינות המזויפת 

ואילו כל המצפצפים באימרות שונות, ובפרט כאשר לא מוצא חן 
בעיניהם ההנהגה של בני התורה ששונה ויוצאת דופן מעמי הארץ, ומיד 
 נתלים ב"חילול השם" ואומרים 'זה לא יפה שיאמרו כך וכך' וכדו' הרי"ז

 השם!! וחילולקידוש הלאומיות... 

שמי שלא מבין יסוד זה ועדיין סבור שאפשר להיות בנ"א ישר  -ג) למדנו 
דרך ושכולו טוב והגינות, גם בלי כל שייכות ל"קורא ושונה ומשמש ת"ח", 
הרי ממילא מעיד על עצמו שאפי' בכלל ה"בריות" הפשוטות שמזכירים 

 פלה ומושפלת!...חז"ל, אינו נכלל! ואינו אלא בריה ש

*** 

 הבריות מדקדקים בהתנהגות "הבן תורה"

וכך עלינו להתעורר ממילא בצד השני של חילול השם, שמנו חז"ל ואמרו 
במי שקורא ושונה וכו' ואין משאו ומתנו באמונה ואין דיבורו בנחת עם 
הבריות, מה הבריות אומרות עליו, אוי לו לרבו שלמדו תורה וכו' ראו פלוני 

 תורה כמה מגונים מעשיו כמה מקולקלים דרכיו.שלמד 

שהבריות ועמי הארץ כאשר יראו בן תורה שמתנהג לא כשורה מיד 
יאשימו את הבן תורה שבו. וכי לא נפגשים המה במי שמתנהג לא כראוי גם 

 אם לא למד תורה?!...

אבל אם כן למד, אז דווקא התורה אשמה!... למה? כי מחפשים מומים 



 

 ג 

מחפשים מומים בכל שומר תורה ומצוות, והכל לתת לעצמו בבני התורה! ו
 - -תירוץ למה לא לקיים מצוות ולמה לא להיות בן תורה! 

ולכן עלינו להיזהר במשנה תוקף שלא ימצאו תירוץ להתרחק מהתורה 
והמצוות דרך הנהגה לא ראויה שלנו, וזהו החילול השם! כשגורם להתרחק 

 נו לעיל.רשביאמן התורה, בהיפוך מהקידוש השם 

*** 

 בן תורה יכול להיכשל בכפליים

ובתוך הבית מדרש פנימה נוכל להוסיף, ולהעמיס ברמיזת חז"ל, שבן 
תורה המקולקל במידות יכול ויראה גרוע ממי שאינו בן תורה, כי את 
הנימוסים החיצונים פרק מעל צווארו, ואת עדינות התורה לא לבש. וע"כ 

 פיו כחץ מקשת לכל דבר וענין.נראה גרוע שבעתיים ברמיסת 

"כי כיון שלמד אדם תורה נכנסה בו ערמומיות" ומנצל אותה לרעה 
בבחינת ת"ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו שאותה לכל הפחות וקברים 

 ואינה מדיפה ריח לכל עובר ושב. ה' ישמרנו.

נסיים את הדברים בשתי מעשיות, על "כמה נאים דרכיו" שקיים רק אצל 
 התורה, כאמור: גדולי

הגאון ר' שלמה היימן זצוק"ל, שהיה מגדולי תלמידי ר' ברוך בער 
זצוק"ל, נפטר צעיר לימים כבן חמישים שנה, והוא ערירי ללא בנים, ובימי 

 "השבעה" לא היה את מי לנחם כי אם את אשתו הרבנית, בלבד.

 תלמידיו הרבים קיימו מנינים כסידרם בביתו בזמן השבעה, והיו אח"כ
 מנחמים את הרבנית והולכים לדרכם.

פעם אחת, לאחר התפילה עת ישבו התלמידים בדומיה, נכנסה הרבנית 
 מהחדר הפנימי, נעמדה בפתח וביקשה את רשות הדיבור, וכה אמרה:

אתם שמעתם מבעלי הגדול שיעורים רבים בגמרא ובהלכה, כעת שמעו 
ל בעלי ר' שלמה נא ממני שיעור במידות! אותו תלמדו ממה שאספר לכם ע

ע"ה מתוך חייו האישיים שחי עמי. כולם כרו אוזנם כאפרכסת, והרבנית 
 המשיכה ואמרה:

דעו לכם, כי בעלי ז"ל, חי איתי כעשרים ושש שנים ובלא בנים, כפי 
שאפשר להבין מאליו, הרי בדרך הטבע, שבכזה מצב שאין לבני הזוג ילדים, 

וכמובן שהמצב רוח בבית ירוד  נוצרים חיכוכים ונערמות טענות בלב וכו'
 ואפלולי, מה שגורם לכך שהכבוד ההדדי, לא שלם.

 נאים דרכיו

ועתה, מעידה אני על בעלי ז"ל, שבכל העשרים ושש שנים, עד יומו 
האחרון, ועד רגע הפטירה, לא שמעתי ממנו ולו מילה אחת שיכולה היתה 

והשלום להתפרש כאילו ישנה איזה תרעומת או איזה תביעה כלפיי, 
והשלוה, הכבוד והאחוה, שררו בינינו כל חיינו, כמו בשנה הראשונה 

 לנישואינו!!

 מתוקנים מעשיו

ועוד יתרה מזאת, שהיו פעמים שכאשר הייתי ממהרת לצאת, ולפיכך 
לא הייתי מכינה בשבילו ארוחת ערב, לא די שלא הקפיד, אלא שכאשר 

יכות עוגה, לצידם היו הייתי שבה הביתה, היו מוכנים על השולחן שתי חת
ערוכים שני כוסות עם קפה, והקומקום אף הוא היה חם, מוכן למזיגה. הכל 

 ערוך ומסודר בשבילי!!

הנה שמעתם ממני, שיעור במידות ממנו! סיימה הרבנית את דבריה. 
וכפי ששמעתי את כל זה מהגה"צ ר' משה אהרן שטרן זצ"ל שהיה נמנה על 

 תלמידיו.

ם דרכיו וכמה מתוקנים מעשיו" עליו אפשר הנה ראינו "כמה נאי
להראות באצבע ולראות בעין פשוטה, שאין אלא תוצאה של "ראו פלוני 
שלמד תורה" שרק מתוכה שייך לעלות לדרגה כזו של מתוקנים מעשיו! שכן 
כולנו יודעים שאצל הלו הרחוקים מתורה וקרובים לחיוכים בחוצות, 

 ט ושלווה, ואין כוס קפה עם עוגה...במקרים כמו אלו, בבית פנימה אין שק

 גם השפחה מכירה בעדינות הת"ח

וכעת נראה עוד, איך שלא רק לאחר מעשה אפשר לראות בבירור את 
הקשר שבין תורה למידות, אלא שגם קודם מעשה, יכולים ויודעים אפי' 
ה"בריות" הפשוטות, שאצל גדולי התורה, אפשר לדעת ולצפות מלכתחילה 

מרוממת, ולחזות מראש את תגובתם השונה מכל אדם! את התנהגותם ה
 ולהערים עליהם בהתאם לכך!!... הבה ונראה מעשה פלא ממש.

היה זה אצל ר' איצל פטרבורג זצ"ל, כפי שסיפר לי ר' שמחה באקשט, 
בשם אביו הגה"צ ר' אהרן באקשט זצ"ל, שסיפר לו על הזדמנות אחת בה 

חולה היתה  -אשתו של ר' איצל  -ת נתארח בביתו של ר' איצל זצ"ל, והרבני
 ושכבה במיטתה ולא יכלה לקום ולכבד את האורח.

בשל כך הביאה הרבנית אשה אחת, שתבשל במקומה ותגיש ותכבד את 

בעלה ואת האורח הנכבד, כשהיא שוכבת במיטתה ונותנת משם את 
 ההוראות המפורטות למבשלת.

מספר ר' אהרן,  -ני והנה בעודי שוהה מעט בבית קודם הסעודה, שומע א
איך שהרבנית מדריכה את האשה בפירוט, איזה דגים ואיזה בשר, ואיך 

תערכי הכל בטוב טעם  -להכין, ומפרטת היכן נמצא כל דבר. בהטעימה 
 וברוחב לב כמו "יום טוב", לכבוד האורח.

. הרבנית לא נחה ועמדה על המשמר לאחר שנטלנו ידיים, אני ור' איצל
וצעקה ממיטתה לאשה, נתת כבר את הדגים? והיא משיבה "כן", כשהוונה 
בפועל היתה שנתנה את כל הדגים שבישלה לתוך הסל שהכינה מראש 

"בסדר" משיבה  -לעצמה... "כעת תגישי את הבשר" צועקת הרבנית. 
 בדומיה...האישה ושוב הסל המיועד פער את פיו ובעל הכל בשקט ו

כך התנהלה לה ה"סעודה הדשנה" שהכינה הגברת לעצמה, ואילו לנו, 
 לא הגישה אלא חתיכה קטנה של כבד וקצת מרק וחסל...

והכל לאור היום ולעין כל, ממשיך ר' אהרן ומטעים את מה שראה 
והרגיש, שהטעם לכל ההתנהגות הזו נבעה מתוך כך, שברור היה לה שני 

, שהרבנית לא יכולה לקום, והשני שר' איצל לא דברים פשוטים, הראשון
 יפצה פה לא בהווה ולא בעתיד!!

לכן עשתה את כל מה שעשתה, ללא חת וללא מורא, ללא כל חשש 
וללא כל בושה, הרבנית אומרת תני את זה ואת זה, והיא משיבה, כן כן... 

 והכל נערם בפינת החדר ונלקח לביתה, אוכל כיד המלך...

כנראה איפה שאשה זו היתה רגילה, כמו הגר בבית אברהם שראתה 
בדמותו  -מאן מלכי רבנן  -מלאכים, כך גם היא היתה רגילה לראות מלאכים 

של ר' איצלה בלאזר זצוק"ל, ומשלמדה והכירה את ר' איצל, כבר ידעה יפה 
אומרות עליו"... כאשר היא כמשרתת  הבריותמאיתנו את הפשט ב"מה 

 הווה את הדוגמא הנאותה לענין זה.שפילה, מ

ואם יש עדיין מאן דהוא שחושב למצא "נאים דרכיו ומתוקנים מעשיו" 
מחוץ לכותלי בית המדרש, יילך נא אצל המשרתת של ר' איצל לשמוע קצת 

 מוסר... ...!!

ואנן נענה אבתריה, ראתה שפחה על ר' איצל, מה שלא רואים 'העדינים 
 לתם'...והמעודנים הלאומיים בה'שכ

 (לב שלום) 

 

 ' ה לכבוד בתמימות מעשה חשיבות

 ) ח כד( תמיד' ה לפני יעדכנו השבת ביום השבת ביום

 בזמן שהיה מעשה מסופר ב)"י (אות חאגיז למהר"ם חכמים משנת בספר
 שמע בצפת, והתיישב העליון לגליל מפורטוגל שבא מהאנוסים אחד ל:"ז י"האר

 אותו בשבתו, שבת מדי המקדש בבית שהקריבו הפנים לחם על הרב של דרשה
 בית לנו אין הרבים בעוונותינו שעכשיו צער, מתוך ואמר בדרשתו נאנח רב

 . הפנים לחם את מקריבים ולא המקדש,

 הדבר את שמע באמונתו, תמים מאוד היה אך תורה, למד שלא אנוס, אותו
 לחם ככרות' ב לו תכין היא שישי יום שבכל לאשתו ואמר לביתו, לב בתום הלך

 אותו ותאפה בטהרה, הלחם את שתלוש ממנה ביקש הוא נפות, ג"בי מנופה
' ה יקבל אולי ,'ה היכל לפני הלחם את להקריב שרצונו מפני שבבית, בתנור היטב
 היה שישי יום ובכל ככרות,' ב לו אפתה אשתו לפניו. עורך שהוא הלחם את

' ה לפני ומתחנן ומתפלל הכנסת, שבבית קודש הארון' ה היכל לפני עומד
  לו. והולך קודש, בארון הכיכרות שני את מניח והיה ברצון, שיקבלם

 בארון מוצא והיה הכנסת, בית את לסדר שישי יום בכל בא היה השמש,
 בשעת הביאם. ומי באו, מהיכן ולחקור לדרוש בלי לוקחם היה כיכרות,' ב קודש
 את מוצא היה שלא וכיון קודש, הארון אל איש אותו רץ היה שבת בליל מעריב

 וההודאה השבח לאשתו, ואומר והולך בלבו, רבה שמחה שמח היה הכיכרות,
 בשבועות בעשייתם שתיזהר אותה וחיזק הלחם, את קיבל שכבר יתברך, לקל

 מסויימת. תקופה הדבר נמשך וכך הבאים

 בבית הפנים, לחם על הדרשה את שדרש הרב שהה שישי, מימי באחד
 הקודש, ארון אל וקרב הכיכרות, עם כמנהגו, בא ההוא האיש והנה הכנסת,
 מרוב הכנסת, בבית נמצא שהרב להרגיש מבלי ותחינותיו לסדר דבריו והתחיל

 שם לא המקום, לפני זה דורון מביא שהיה בעת לו שהיו והשמחה ההתלהבות
 .אחר לדבר כלל לב

 לו, ויאמר בו, וגער לו קרא האיש, אותו של דבריו על מאוד לו חרה הרב
' שה סבור ואתה הכיכרות, את לוקח השמש ודאי ושותה?! אוכל' ה וכי שוטה!

 השמששבא עד האיש, באזני מוסר דברי באמירת המשיך הרב המקבלם! הוא
 תמיד, לוקחם שהיה הוא שהשמש התברר ואכן הככרות, את לקחת כמנהגו
 טעה הוא כי לו, שימחול לרב ואמר לבכות התחיל הדברים, את כששמע והאיש,

 עבירה. אלא עשה לא דבריו ולפי מצוה, לעשות חשב שהוא בדרשתו,

 וצו לביתך לך לו: ואמר ל,"ז י"מהאר מיוחד שליח לרב הגיע מכן לאחר מיד
 והלך השמועה, על נבהל הרב תמות! מות לדרוש, לך שהיה בעת מחר, כי לביתך,

 שעוונך שמעתי י,"האר לו והשיב חטאתו, ומה פשעו מה לו שיגיד י"האר אל
 רוח נחת היה לא ק"ביהמ שחרב שמיום ה,"לקב לו שהיה רוח נחת שביטלת הוא



 

ד 

 לבו, בתמימות הלחם שני את מביא היה הזה שהאנוס שעה כאותה' ה לפני
 אותו שביטלת ומפני ממנו. קיבלם' שה היה וסבור היכלו, לפני ומניחם

 לביתו, ויצו הרב והלך לפניך. הצלה פתח שום בלי מיתה עליך נגזרה מלהביאם,
עולמו.לביתנפטרלדרוש,לושהיהבשעהקודש,שבתביוםואכן

 יהודי אודות על ששמע מעשה מביא מטות) (פרשת חי' יוסף 'עוד בספר
 ידע ולא הפסוקים, של המילים פירוש את אפילו ידע שלא הארץ, ועם תם אחד

 לא שהרי בידו, הסדור את אוחז היה לא הכנסת לבית הולך וכשהיה להתפלל.
 צבור. לשליח מאזין היה רק להתפלל, ידע

 בקול מתפלל והיה ערב, קולו שהיה אחד, אדם הכנסת בבית שם היה
 בנעימה קורא היה זבחים' של מקומן 'איזהו למשניות וכשהגיע העקדה. מפרשת

 אותו ובסלסול. בנגון מאריך היה הדשן" בבית נשרפין ואלו "אלו ובמילים ערבה,
 לבטח הן תיבות חמש שאותן לעצמו וחשב המילים, פירוש את ידע לא בור

 זמן, מאותו, כן על... קולו את בהן מגביה אדם אותו ולכן ונשגבה, גדולה ברכה
 מניח היה ברכתו, את לקבל סביבו מתקבצים בניו כל היו כאשר שבת ליל בכל
 בבית נשרפין ואלו 'אלו ובשמחה: גדול בקול וקורא אחד כל ראש על ידו את

 מזו. גדולה ברכה שאין בטוח והיה !'הדשן

 נזעק ברכתו דברי את וכששמע אחד, ח"ת בביתו התארח שבת בליל פעם
 לשריפה ומביאם קדש שבת בליל בניך את אתה מקלל עושה?! אתה מה ואמר:
 לאותו אמרו בלילה חרדה, מרוב נפשו את ידע ולא האיש נבעת הדשן!!! בבית
 לפי הדברים את שאמר כיון ממנהגו, אותו שבטלת עשית טוב 'לא בחלום חכם

 בהן ועושה אלו תבות חמש נוטל ה"הקב היה שלמד, לברכה והתכוון תומו,
 (אוצרות התורה)                                ברכות. של צרופים

 

 (כב, לב). ישראל בני בתוך ונקדשתי

 את לקדש בקדושה ביותר לכוין צריך) ד"סק קכה סימן( ברורה המשנה כתב
 הפסוק לקיים ויכון, מלמעלה קדושה' ית' ה עליו ישרה זה ובזכות, יתברך' ה

  זה על מאוד מזהיר היה ל"ז י"והאר ישראל בני בתוך ונקדשתי

 כשאומרים מקיימים הזוהר שלדעת הבית תורת בספרו דבריו ושנה ד"עכ
 ".ישראל בני מתוך ונקדשתי" של עשה מצות וקדושה קדיש

 מרכבה בספר המובא נורא ענין כותב) רנט עמוד( אמונים שומר בספר
 שר ססגיאל לי סח ישמעאל רבי אמר: ל"וז גדול כהן ישמעאל לרבי שלמה
 בוכה והיה בחיקו ישבתי, ישראל על תהא מה לך ואגיד בחיקי שב ידידי, הפנים
, בוכה אתה מפני זיוי הדר לו אמרתי, עלי ונופלות מעיניו יורדות דמעות והיו
 בידו תפסני, הקדוש עם לישראל גנוז מה ואראך ואכניסך בא ידידי לי, אמר

 אגדות והראני הפנקסים את ונטל ולאוצרות גנזים ולגנזי חדרים לחדרי והכנסני
 אמרתי, לישראל לי אמר, הן למי הללו לו אמרתי, מזו זו משונות צרות כתובות

. מאלו משונות צרות ואודיעך למחר בא, לי אמר? בהם לעמוד ישראל יכולים לו
 מן משונות צרות והראני חדרים ולחדרי גנזים גנזי לבית הכניסני למחר

 לרעב לרעב ואשר לחרב לחרב ואשר למוות למוות אשר, וקשות הראשונות
 יום בכל לי אמר, ישראל חטאו כך כל זיוי הדר לו אמרתי, לשבי לשבי ואשר

 ולבתי כנסיות לבתי ישראל שנכנסים וכיון, מאלו קשות גזירות מתחדשות
 חדרים מחדרי לצאת אותם מניחים אנו אין, רבא שמיה יהא ועונים מדרשות

 . ד"עכ

 יהא עניית ידי על גזירות כמה ישראל על נגזר שאפילו אהובי אחי תראה הרי
 . כ"ע לחוץ לצאת שלא הגזירות מתעכבים רבא שמיה

 להתחזק האדם צריך מאוד מה): הלשון שמירת ספר סוף( חיים החפץ כתב
 מה ידוע דהנה, רבה שמיה יהא ואמן הקדושה אמירת לבטל שלא לשמור
 קדושה שאומרים השרת מלאכי רבבות אלפי כמה יש דלמעלה ל"חז שאמרו

 מאות ארבע יש) טז פרק( אליהו דבי בתנא ואיתא. וביראה באימה תמיד יום בכל
 שמו ומקדשין לפניו שעומדין השרת מלאכי רבבות אלפים וששהותשעים 

, קדוש קדוש קדוש אומרים שקיעתה עד החמה מיציאת תמיד יום בכל הגדול
 . ממקומו' ה כבוד ברוך אומרין יציאתה עד החמה ומשקיעת

 היוצא הגדול הרעש כל את ויראה העליון לעולם בבואו האדם יתבייש וכמה
 שיצרם ה"הקב של שמו ומשבחים שמקדשים קדושים מלאכים רבבות מאלפי
 כן גם ה"הקב לו נתן העשיה בעולם דכשהיה כשיזכור, ובשמחה בחדוה ובראם

 המרום כצבא עת בכל תמיד הגדול שמו את ולהקדיש לפאר הזאת המעלה את
 שיבוא חייו בימי שיתבונן והעיקר. נפשו בחפץ זאת וביטל התעצל והוא במרום

 זה על רשות לו תהיה לא אבל' ה שם את ולקדש לפאר נפשו בכל שיחפוץ עת

 בחייו בעודו אם כי', ה שם את לקדש וכן בתורה לעסוק רשות לו אין דאדם
 .בזה שהאריך ש"ע. כידוע הזה בעולם

  

  הקדיש אמירת של חשיבותה על נורא מעשה

 ל"זצ זוננפלד חיים יוסף רבי של לזכרו שנכתב" החומה על האיש" בספר
 : מסופר

 נוהגת הייתה, שבהונגריה פרשבורג בעיר מבוסס עסק ובעלת מכובדת אשה
 קדיש שיגידו בתנאי, לישיבה הגונה תרומה פעם מידי להביא רבות שנים במשך
 הישיבה. קדיש אחריהן שיגיד מי שאין גלמודות נשמות אותן לעילוי תמיד

 . אלו נשמות לטובת קדיש שאמר מיוחד בחור העמידה

 העסק את ניהל שהוא ומכיוון, אשה אותה של בעלה לעולמו הסתלק לימים
 מצבה. כליל שנסגר עד, והלך שהצטמצם בעסק פטירתו פגעה, איתה ביחד
 הגיעו כאשר, נוסף עול עליה נפל הימים וברבות, והחמיר הלך האשה של הכללי
 ... אין וכסף, לפרקן בנותיה שתי

 דבר על אולם, שמים דין את עליה קיבלה, בדומיה סבלה את האשה נשאה
ענין  והוא, מאוד עד לה והכאיב ביותר עליה מר היה ולבה, לוותר יכלה לא אחד

נפשה  במר. זו למטרה הקצבתה את שהפסיקה אחרי להתבטל שעלול הקדיש
 גםלהמשיך תיאות שהישיבה, בקשתה את ושטחה הישיבה להנהלת עלתה
 ותחזור גבולה' ה שירחיב עד, גלמודות נשמות לעילוי הקדיש אמירת את הלאה
 הבטיחו ובהתרגשות בקשתה את הישיבה ראשי שמעו, כמקודם בישיבה לתמוך

 . מבוקשה את למלא לה

 כשזקן, נדירה פנים הדרת בעל ישיש יהודי למולה בא הישיבה מן בצאתה
 הפנים מהסברת האשה הופתעה, לשלום ובירכה מדותיו פי על יורד כשלג צח

 שהזקן בעת שבעתיים גדלה הפתעתה, לה מוכר הבלתי הזקן של הלבבית
 . בנותיה ובמצב במצבה התעניינות תוך בשיחה איתה ונכנס אליה התקרב

 רמה מאיגרה נפילתה ואת גורלה את לפניו ושטחה קשות האשה נאנחה
. הבוגרות בנותיה את להשיא ההכרחיים האמצעים לה שאין עד, עמיקתה לבירא
 שלף, מסויים סכום האשה אמרה, הזקן שאל? לך הדרוש המשוער הסכום מהו
, שנקבה הסכום את לאשה לשלם המקומי לבנק הוראה ורשם נייר גליון הזקן
  אולם

 רציני בסכום ומדובר שהיות משאלתו הביע הוא, חתימתו את שם בטרם
 בחורים משני ובקשה האשה עלתה, עדים בנוכחות חתימתו שתהא רצוי, מאוד

 . ולדוגמא למזכרת חתימתו את וחתם, אליה להילוות

 הוא ההמחאה את הבנק פקיד כשבחן, לבנק בבוקר למחרת האשה הלכה
 הבעת תוך, ומשתאה נבוך וכולו פעמים פעם מסתכל, תוהה במבט באשה הביט
 כשראה, הבנק למנהל ההמחאה עם נכנס והוא, להמתין מהאשה ביקש מבוכה
 ...והתעלף מכסאו נפל ההמחאה את המנהל

 האשה את הכניסו, המתרחש על ששמעו הפקידים, מהומה קמה בבנק
 עם ענין כאן שיש חשד תוך, תתחמק לבל שומר עליה והפקידו צדדי לחדר
 האשה את לראות ביקש הוא המנהל של רוחו ששבה אחרי, מרמה מעשה

, ההמחאה את קיבלה וכיצד אימתי המנהל שאלה, ההמחאה את שהגישה
 וישנם, פנים הדרת בעל מכובד מיהודי אותו קבלתי אתמול רק האשה אמרה
 תמונת את לפניו להביא המנהל הורה. לדבר עדים שהם בחורים שני אפילו
 היסוס ללא הצביעה, האשה בפני התמונה וכשהוצגה, המנוח אביו של דיוקנו
 .ההמחאה את לה שנתן האיש כעל עליו

 את לנוכחים המנהל סיפר שהלכה ולאחר. ההמחאה את לפרוע המנהל ציוה
 שהלך אביו אלא אינו, לאשה ההמחאה את שמסר האיש, המוזרה הפרשה פשר

: הלשון בזה לו ואמר, בחלום אביו הופיע, הקודם בלילה. שנים עשר לפני לעולמו
 לשמור והפסקת, נכרית אשה עם והתחתנת, הישרה מדרך שסרת שמאז לך דע
 שאמרו הזה שהקדיש לי עמדה וזכותי, אחרי קדיש אומרים לא, הקדיש את

 מחר תופיע זו אשה. לנשמתי רוח ונחת לוייע לי גרם האשה פקודת לפי בישיבה
. בנותיה שתי נשואי הוצאות לכיסוי לה שמסרתי ההמחאה עם שלך בבנק בבוקר
 אולם, הענין לכל שלעגה לאשתי ספרתי, מהחלום נפעם בבוקר קמתי

 . היה אמת החלום שאכן לי נתאמת, ההמחאה עם האשה משהופיעה

? הבחורים שני היו מי: ואמר סיפורו את זוננפלד חיים יוסף רבי מורנו סיים
, תשובה לבעל נהיה האיש), דסטמאר ד"אב( גרינוולד יהודה ביר וחברי אני

 )(אוצרות התורה                .בישראל נאמן בית להקים וזכו, כדין התגיירה אשתו

 בדרך הדרוש  

 תקראו אשר ה' מועדי אלהם ואמרת ישראל בני אל דבר
   ) כג, ב: (מועדי הם אלה קדש מקראי אתם

 האבני ל"ז מסוכוטשוב הקדוש מהגאון נפלא דבר ראיתי
 עירובי אפילו אבינו אברהם קיים.) ח"כ( דיומא בהא, נזר

 האי נקט למה] אפילו ה"ד[ ישנים בתוספות והקשו, תבשילין
 משום תבשילין עירובי דצריך דהא, מכולהו טפי קילא אמאי
 וקשה.), ו"מ( בפסחים לן קיימא דכרבה לשבת מכין ט"יו דאין
 מלאכה דמותר קלה קדושה ט"יו הא לשבת מכין ט"יו אין למה
 מקדושה להכין מותר יהיה לא ולמה, חמורה ושבת נפש אוכל
  :לחמורה קלה

 אמאי) רב ה"ד ב"ע ב"ק( פסחים' תוס י"עפ לומר וצריך
 יתירה נשמה ליכא ט"דביו נאמר ואם, בשמים תיקנו לא ט"ביו

 שבת במוצאי בשמים ליתקנו ט"יו הוא ראשון יום אם כ"א
 נשמה איכא ט"ביו גם דבאמת ן"הרמב ותירץ. ט"יו שהוא
 נפש אבדה וי ששבת כיון אמרינן שבת במוצאי רק, יתירה

, אצלו ונשאר הנפש נאבד אין ט"יו במוצאי אבל.], ז"ט ביצה[
 אבל, הקדושה נאבד הזמן בכלות זמן על נותן' שה דקדושה
 קביעא ושבת אצלם נשאר נוטלין בעצמם שישראל קדושה
 שפיר ואתי, נשאר ולכן מקדשים דין בית ט"יו כ"משא, וקיימא
 ובמוצאי, נאבד הנפש שאין בשמים תיקנו לא ט"יו במוצאי
 איכא ט"ביו דגם כיון בשמים תיקנו לא כ"ג ט"יו שהוא שבת
    :יתירה נשמה

 נזיר יטמא מצוה מת שמצאו ונזיר כהן) א"מ ז"פ( ובנזיר
 קדושת קדושתו כהן כ"משא עולם קדושת קדושתו שאין

 חשוב כ"אעפ כהן מקדושת חמור נזיר שקדושת ואף, עולם
  :עולם קדושת שקדושתו בזה וחמור כהן קדושת

 כיון רק קיל ט"שיו אף לשבת מכין ט"יו שאין שפיר ואתי
 כל קייםאברהם אבל, חמור ט"יו עולם קדושת דקדושתו
, לעצמו נטל שבת קדושת גם כ"א ניתנה שלא עד התורה
 לו מותר והיה לעולם שבת קדושת גם אצלו נשאר וממילא
 כיון רק, קלה ט"יו קדושת דלדידיה לשבת ט"מיו להכין

 דקיים רבותא והוי, זה גם קיים תבשילין עירובי תיקנו שחכמים
 :ח"ודפח, תבשילין עירובי גם

 (פרדס יוסף)

 



 

  

 

 

 קידוש השם
מצות קידוש ה' כתובה בפרשתינו, שנאמר 

ל", והמצוה היא ְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָראֵ ְונִ "
שצריך למסור את נפשו על קידוש שמו 

 יתברך.
 שלש מצוות

ידוע הוא שיש שלש מצוות שעליהם  
 חייבים למסור את הנפש, והם: עבודה זרה,

לוי עריות, שפיכות דמים. שאף אם נמצא יג
 במצב סכנה, אסור לו לעבור על מצוות אלו. 

על העברות עצמן חייבים למסור את  לא רק
הנפש, אלא גם על אביזריהם, כלומר כל דבר 
ששייך לענין זה, כגון לנשק עבודת כוכבים 

 שאינה עובדה ממש.
 ושעת השמד ברבים

אם גוי כופה על יהודי לעבור על שאר 
אסורים שבתורה, אם זה בפני עשרה עשרה 
 מישראל, ואין כוונת הגוי להנאת עצמו, אלא

כדי שהיהודי יעשה עבירה, חייב למסור את 
נפשו. ולא רק על איסור, אלא אפילו על 

 הלבוש היהודי צריך למסור נפשו.
וכן הדין גם אם הוא שעת השמד שהגויים 
רוצים להעביר ישראל על דתם, צריך למסור 

 .)1נפשו על כל דבר, ואף על בוש או מנהג יהודי
 הלבנת פנים

נמצאים אנו בימי הספירה, בהם צריך 
תוספת זהירות בכבוד חבירו, על כן נביא נידון 

 מענין בדין מסירות נפש.
חבירו ברבים  לבין פני"כל המ: )2חז"ל אמרו

נשאלת השאלה האם כאילו שופך דמים", 
חייו על ידי הלבנת פני חבירו מותר להציל 

 ברבים, או שחייב למסור נפשו על כך. 
 

הדינים מפורטים יותר  ,ם רק תמציתה הדברים כאן )1
בבא מציעא נח, ב. )2 קנ"ז, ובנושאי כלים שם. "דיו "עבשו
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  וגו'. ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת 
בעיני עצמם, אלא יזכרו יוצר מדי אל יהיו שפלים ש

 (דברי ישראל) הם. שם יחוסם הר
 

הם  בכהניםמחמת גודל יראת שמים שְלֶנֶפׁש א ִיַּטָּמא. 
 (אמרי אש) לילך למת כדי להזכיר יום המיתה. כיםצרי

 
ֵאׁש ּבָ ֶאת ָאִביָה ִהיא ְמַחֶּלֶלת ּוַבת ִאיׁש ּכֵֹהן ִּכי ֵתֵחל ִלְזנֹות 

 נותןהוא ,  -חלילה  חוטא כשאדם ִּתָּׂשֵרף.
לזה  והרפואה, ומחלל את אביו שבשמים לקליפות כח

 הבורא לעבודת שיתלהב התלהבות ידי על -  היא
 הקליפות. ף ויבטל את כלוישר -  ה"ב

 (קדושת לוי) 
 

 ם ַמְקִריִבים.ֶלֶחם ֱאֵקיֶהם ֵה ה' ִּכי ֶאת ִאֵּׁשי 
שהוא  אלהי"םראשי תיבות  

 המכפרים על ידי הקרבנותשם מדת הדין, והכהנים 
 .ומהפכים אותה לחסדכובשים את מדת הדין 

 (נפלאות חדשות) 
 
בתפלת מוסף של שבת ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַיַעְרֶכּנּו ִלְפֵני ה'. 

ל התפילות של ישראל של כל מעלה הצדיק את כ
את תפלות הצדיק,  השבוע, וזהו 

 )ובטם של בעה( .ישראל 

 עבודת ימי הספירה תקון ושמירת הפה
א ּמָ ּבוּ  ּכֹחַ ל עַ ז ְמַרּמֵ  "ֶנֶפׁש " .ְלֶנֶפׁש לֹא ִיּטַ ר ַהּדִ

ָאָד  ּבָ מוֹ ם, ׁשֶ ַתְרגֵּ  ּכְ ּמְ סוּ ל עַ ס אּוְנְקלוּ ם ׁשֶ י ַוְיהִ ק "ַהּפָ
ֶר  ְלרּוחַ [ 'אְמַמְללָ  ְלרּוחַ ' -ה" ַחיָּ  ְלֶנֶפׁש ם ָהָאָד  ל ְועַ , ת]ְמַדּבֶ

תוּ ר ִהְזִהיה זֶ  ּבוּ  ּכֹחַ  "ְלֶנֶפׁש ב "ַהּכָ ּלוֹ ר ַהּדִ מֹ  ׁשֶ ר ִיׁשְ
אּלֹ "ׁשֶ  ּמָ ּבּוִריי ְיֵד ל עַ  "א ִיּטַ יׁש ַיְק א ֶאלָּ ם, ֲאסּוִרים ּדִ  ּדִ
ית אֶ  ּבוּ  ְוֹכחַ ו ּפִ ְבחוֹ ר ּוְלַסּפֵ ה ּוְתִפלָּ ה ְלתֹוָר ר ַהּדִ ל ׁשֶ  ׁשִ

 ם.ָמקוֹ 
ּקוּ  ְוזֶהוּ  ׁש ר ְלַטהֵ ר ָהֹעמֶ ת ְסִפיַר י ְימֵ ת ַוֲעבֹוַד ן ּתִ  ּוְלַקּדֵ

ּבוּ  ִפיָר ר, ַהּדִ ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ה "ַמְתִחילָ  הַהּסְ
נּוָפה נּוָפה' - "ַהּתְ נוּ 'ן ִריקוֹ נֹוְט  'ּתְ אֶ  'הּפֶ  ּתְ ה ַהּפֶ ת ׁשֶ

נוּ  יׁשוּ  ִיּתְ חַ  תַמְתֶחלֶ  םגַּ א ְוִהיה'. לַ  ְוַיְקּדִ סַ ג ּבְ  -ח ַהּפֶ
סַ ' אָ  'חסָ ה ּפֶ 'ן נֹוְטִריקוֹ ח' ּפֶ ְצוָ ז ׁשֶ תוֹ ר ְלַדּבֵ ה ַהּמִ ְגֻדּלָ  ּבִ

רּוְך הּואל ׁשֶ  ּוְגבּוָרתוֹ  דֹוׁש ּבָ ו, ִנְפְלאֹוָתיר ּוְלַסּפֵ  ַהּקָ

אּולָ ה ָהְיָת ם ִמְצַריִ ת לַּ ּוְגאֻ  ְרעֹ 'ד ִמיַּ ה ּגְ ה ּפֶ 'ת אֹוִתּיוֹ  'הּפַ
ּבּוִרים הֵ  - 'עַר  הֵ ם ָהָרִעים ַהּדִ ם ן ֵמְרצוֹ  ַהֵהֶפךְ ם ׁשֶ ֵ ַהׁשּ

ַרךְ   בעריש מביאלע) בי דוב(הרה"ק ר .ִיְתּבָ

י דֹוִלים ֲאָנׁשִ  תַקְטנוּ ל עַ ר ְלַהְזִהי ָצִריךְ ם ּגְ
ֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהםֱאֹמר ֶאל ַהּכֲֹהִנים   .ּבְ

ַטִנים'"י ּוְבַרשִׁ  ַעל ַהּקְ דֹוִלים . 'ֱאֹמר ְוָאַמְרּתָ ְלַהְזִהיר ּגְ
א ַעל , ֹוד ֵיׁש לֹוַמרע ִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאּלָ ְ ִהּנֵה ֵאין ַהׁשּ ּדְ

ִחינֹות , ְנמּוֵכי ָהרּוחַ  ַוֲעָנָוה ִהיא ֹראׁש ְלָכל ַהּבְ
דֹוׁשֹות ּדֹות .ַהּקְ ֵלמּות ַהּמִ ׁשְ הּוא ֲעַדִין ֵאינֹו ּבִ , ָאְמָנם ִמי ׁשֶ

ּסוּ  ֵני ּגַ אי ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְזִהירֹו ִמּפְ ַוּדַ אי , תהּוא ּבְ ַוּדַ י ּבְ ּכִ
ֶאה, ַהְמֻקְלָקִליםרֹוֶאה ֶאת ְנָגָעיו ּוִמּדֹוָתיו  ה ִיְתּגָ . ּוַבּמֶ

ֱאֶמת סּור ֵמָרע ֵמֲחַמת ּגֶֹדל ִיְרַאת  הּוא ּבֶ ה', ַאְך ִמי ׁשֶ
ה טֹוב ֵמֲחַמת ַאֲהַבת  ֱאֶמתה' ְועֹוׂשֶ ָהיּו , ּבֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֱאמֶ  ּדֹות ּבֶ ֵלמּות ַהּמִ ׁשְ ִהְקִריבּו , תַהּכֲֹהִנים ּבִ ַעד ׁשֶ
עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ֶזה ִיֲחדּו ִיחּוִדים ּבְ ּבָ נֹות ַלה' ׁשֶ , ָקְרּבָ

ְחּתֹוִנים עֹוָלמֹות ּתַ ה ּבְ ָ ַפע ּוְקֻדׁשּ יכּו ַרב ׁשֶ ֵאין לֹו , ְוִהְמׁשִ
ַמה ְלַהְכִניַע ֶאת ְלָבבוֹ  תּוב . ּבְ ן ִהְזִהיר אֹוָתם ַהּכָ ַעל ּכֵ

י ֵכן  ַאף ַעל ּפִ ִחיַנת ֲעָנָוהׁשֶ ל , ִיְהֶיה ָלֶהם ּבְ ּכָ ְדעּו ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ
ם ֵמה' ַנת ִחּנָ ׁש ָלֶהם ִהיא ַמּתְ ּיֵ ֶ ְוֶזהּו 'ְלַהְזִהיר  .ַמה ׁשּ

דֹוִלים'  ְוקָ ּגְ ּדַ ַמֲעָלהא ׁשֶ דֹוִלים ּבְ ים ּגְ ָצִריְך , ֲאָנׁשִ
ַטִנים'  םְלַהְזִהירָ  ַקְטנּות ַוֲעָנָוה'ַעל ַהּקְ ְחִזיקוּ ַעְצָמם ּבְ ּיַ  .ׁשֶ

 ּוַבּיֹום ְמָלאָכה ֵּתָעֶׂשה ָיִמים מֹוֲעָדי ֵׁשֶׁשת ֵהם ֵאֶּלה
ִמְקָרא קֶֹדׁש ָּכל ְמָלאָכה א ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת ַהְּׁשִביִעי

צריך להבין מה ענין שבת אצל מועדות, . ַתֲעׂשּו
ם ב"ששת הרי פתח ב"אלה הם מועדי" ומסיי

ימים" וגו'? ויש לומר דכל הפסוק על המועדים 
קאי, דהנה ידוע שכל המועדים מותרים במלאכת 
אוכל נפש חוץ מיום הכפורים שאסור אף 
במלאכת אוכל נפש. וזה מרומז בפסוק "ששת 
ימים תעשה מלאכה" הכונה למלאכת אוכל נפש 
שמותר בשש ימים מהמועדים, והם: פסח 

[יום אחד, ות, ראש השנה ושביעי של פסח, שבוע

, סוכות ושמיני שהרי מן התורה ר"ה רק יום אחד]
עצרת, הרי "ששת ימים" שבהם "תעשה 

 חיים מאיר פרנקל  תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

מלאכה", אבל "ביום השביעי" הוא המועד 
יום הכפורים "שבת שבתון כל מלאכה  -השביעי 

 לא תעשו" אף לא לצורך אוכל נפש.
 (הגאון מוילנא זי״ע)  

במדרש, כיון ב וכת .ת וגו'ֵאִליַוֵּיֵצא ֶּבן ִאָּׁשה ִיְׂשְר 
ששמע "למשפחותם לבית אבותם" עמד וגידף. 
ותמוה הוא מה יש לגדף בגלל "למשפחותם 
לבית אבותם". ויש לפרש על פי מה שכתב בספר 
צרור המור, דחטאו של המגדף היה שרצה להפוך 
את הדל"ת של 'אחד' ולעשותו רי"ש, וזהו 

"ויקוב בן האשה הישראלית", ובמקום שכתוב 
אחר כתיב "ויקוב חור בדלתו" דהיינו שעשה חור 
בדל"ת לעשותו רי"ש. והנה כתוב במדרש 
שיעקב אמר לבניו שמא תעבדו לאלהות הרבה 
כמו שיש לכם אמהות הרבה, השיבו לו 
'למשפחותם לבית אמותם' אין כתיב כאן אלא 

חד "לבית אבותם", כשם שאין לנו אלא אב א
ל -ל אחד כך אנו אין עובדים אלא לא-ועובד לא

ל אחד' 'אל -אחד. וזה הכוונה שרצה לעשות מ'א
אחר' דהיינו שהוא רצה ללכת אחר משפחת 
האם, ואמרו לו "למשפחותם לבית אבותם" 

ל אחד כמו שיש לנו אב -כתיב, שאנו עובדים לא
אחד, לכן רצה למחוק הד' של אחד, לומר 

ות, כמו שיש כמה שאפשר לעבוד כמה אלה
 )התורהחנוכת (  אמהות וילכו אחר משפחת האם

במגדף כתוב "וירגמו אותו אבן"  .ַוִּיְרְּגמּו אֹותֹו ֶאֶבן
"וירגמו אותו באבנים" נאמר יחיד, ובמקושש  -
רבים, דאצל המגדף הכירו בו וידעו כל ישראל  -

וכי המקלל רשע הוא, כי נאים המעשים לעושם 
הלכו בלב אחד ובכוונה אחת כשהלכו להרגו לכן 

ולכן כתיב "אבן" לקיים "ובערת הרע מקרבך", 
כי כל האבנים היו שוות. מה שאין כן אצל 

הוא צלפחד, איש נודע בחכמתו שהמקושש 
ויראתו ולכן לא כל רוגמיו היו שווים בדעות, 
הצדיקים שבדור ידעו כי בוודאי לשם שמים 

ריכם נתכווין והלכו לרגמו מתוך שברון לב בהע
גודל מסירות נפשו, והרשעים הלכו לרגמו מתוך 
שמחה באמרם ראו נא אותו איש שכל ימיו 
התחסד, אך זה מכבר ידענו שאין תוכו כברו 
ובסתר הוא עובר כל עבירות שבתורה, והטילו בו 

 אבניהם בחימה ולכן שפיר כתיב "אבנים".
  (אמרי דעת) 

בשעה יה יהודי שהתחיל לגלח זקנו, בעיר אחת ה
שכל בני העיר היו יראי ה' ולא נגעו בזקן. לאט לאט 
התחיל לירד מדחי אל דחי, עד של"ע המיר את דתו 
ונעשה 'גלח' (כומר), היה שם יהודי פשוט שאמר: 
כבר מזמן שהתחיל לגלח זקנו ידעתי כי עתיד 
להיות 'גלח', שאלו אותו: מהיכן ידעת? אמר להם כי 

, הרי מפרש שאם ְזָקָנם א ְיַגֵּלחּומדתי בחומש ל
נעשה  -" יגלחו" מי שאין לו זקן לבסוף "זקנם לא"

 'גלח'.
 מ

ואמר דברי תורה  'חתם סופרפעם ישב ה'
בהתלהבות לפתע נפלט מפיו הק' שהוא יודע כל 
נשמה היכן הוא מרומז בתורה. היה שם תלמיד 

ים בספרי המשכיללהחמיץ והיה קורא שהתחיל 
 'חתם סופר, ושאל בעזות ל'ולבו נטתה כבר למינות

איפה מרומז הרמב"ם בתורה? ענה לו החתם סופר: 
ראשי  -צרים מ'ארץ ב'ופתי מ'בות ר'בפסוק למען 

(שהיה גר במצרים). המשיך  רמב"םתיבות 
המחוצף לשאול: והיכן מרומז משה בן מנחם 
בתורה (כוונתו למשה מנדלסון שר"י ראש 

 :נה החתם סופר ואמר כתובהמשכילים) ע
ן ב'שה מ'ר"ת כמו  - 'םּום ָּב 'ֶהם מ'ְׁשָחָתם ָּב 'ָמ 
 רלין (שהיה דר בעיר ברלין).ב'נחם מ'

 וןשמוד ראהמשך מע  טִאיְנְטֶרעַסאנְ 
"נוח לו לאדם שיפיל  :)3כך אמרו חכמינו ז"לוהנה 

 , ואל ילבין פני חבירו ברבים".עצמו לתוך כבשן האש
 )5מדייק מדברי תוספות )4שו"ת 'בנין ציון'בו

שהלבנת פנים  )6ומדברי רבנו יונה ב'שערי תשובה'
על זה, וכן דינו כרציחה ממש שחייבים למסור הנפש 

 הוא פוסק הלכה למעשה.
הלשון 'יפיל עצמו לתוך כי  כתב )7אך המאירי

כבשן האש' היא לשון מליצה כדי להדגיש חומר 
 הענין, ומשמע מדבריו שאין זה הלכה למעשה.

כמובן לא באנו כאן לפסוק הלכה למעשה, אך מכאן 
 ילמדו חומר עון הלבנת פנים.

 לרבי יעקב עטלינגער (בעל 'ערוך לנר'), סימן קעב.) 4  .ב י,סוטה  )3
דלא חשיב ליה בהדי אמרו שם דהטעם ש ד"ה נוח לו. סוטה שם )5

ג' עבירות שצריך למסור עליהם הנפש, משום שאינה מפורשת 
 .בתורה, משמע דאכן צריך למסור נפש על זה, אך לא חשיב ליה

שהם  שמפרט שם העברות החמורות קלט.-ופרק ג אות קל )6
וכמו ", ומביא שם שאבק רציחה היא הלבנת פנים, ואל יעבור ביהרג

כי יהרג ולא ירצח, ודומה לזה אמרו שיפיל עצמו לתוך כבשן  שאמרו
סוטה שם, וברכות מג, ב. )7 האש ולא ילבין פני חבירו ברבים.



 

 

 (א) ֵּבין ִמירֹון ִלְצַפת
ם ַהַּמֲאָמִרית ֶא ד ְנַיֵח  ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבהר ָּבעֶֹמ "ג לַ ת ִלְקַרא
 .תִלְצפָ ן ִמירֹון ֵּביֶׁש  ְוַהֻּמְפָלאד ַהְּמֻיָח ר ַהֶּקֶׁש ל ַע ם ַהָּבִאי

ֵׁשם ֶׁשְּמעֹוֵרר ְרָגׁשֹות ַעִּזים ְוַגֲעגּוִעים  'ִמירֹון'
ֲאָבל ִחָּבה . ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא, ֲעצּוִמים ְּבֶלב ָּכל ְיהּוִדי

ל ְיֵתָרה נֹוַדְעָּת ִלְבֵני ָהִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצַפת ַהִּנְׁשָקָפה ֶא 
ר ְּפֵני ַהּקֶֹדׁש ִצּיֹון ַהְּמֻצֶּיֶנת קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְּדַהַּתָּנא ֵעֶב 

ָהֱאִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ִזי"ע, ְצַפת ּוִמירֹון ֵהם 
ֱהיֹות ּוְבָכל ַהָּׁשִנים א ִהְתַקְּיָמה ִיּׁשּוב  ,ַּכֲחִטיָבה ַאַחת

ֲחרּו ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבֵצל ְיהּוִדי ְּבִמירֹון, ַעל ֵּכן ֵאּלּו ֶׁשָּב 
ַהּקֶֹדׁש ְּבִקְרַבת ָמקֹום ְלִצּיֹון ַהּקֶֹדׁש ְדָהַרְׁשִּב"י ּוְבנֹו 
 ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ִאּוּו ֶאת ִעיַה"ק ְצַפת ת"ו ְלמֹוָׁשב ָלֶהם. 

ָּכ ָאנּו רֹוִאים ִמִּדְבֵרי ַהֲחַתם סֹוֵפר ִּבְדָרָׁשתֹו 
ה ֶׁשֵאַרע ְּבכ"ד ֵטֵבת ֶׁשָּנָׂשא ַעל ְרִעיַדת ָהֲאָדָמ 

ְוִהֵּנה ְלַגְמֵרי ֶזה ִמָּקרֹוב ֵמָאה ָׁשִנים ", ְוֵאּלּו ְּדָבָריו: 1תקצ"ז
ָׂשמּו ְּפֵניֶהם ִלְצַפת, ִּכי ָׁשם ָקבּור ִאיׁש ֱאִקי ָהַרְׁשִּב"י ְּבִמירֹון 

ם ְוָהֲאִר"י ִּבְצַפת, ְוָכל ָהעֹוִלים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל א ָׂשמּו ְּפֵניֶה 
 .2"ֶאָּלא ִלְצַפת ְוִלְטֶבְרָיא

 ֻקָּפה ַעל ֵׁשם ַרְׁשִּב"י
ֶׁשַהֻּקָּפה ִמֶּמָּנה , ִּבּטּוי ָחָזק ָאנּו מֹוְצִאים ְלָכ

 .3'ֻקַּפת ָהַרְׁשִּב"י'ִהְתַּפְרְנסּו יֹוְׁשֵבי ְצַפת ִנְקְרָאה ְּבֵׁשם 
ּסּור ַהְמַדֵּבר ַעל ָהִא  4'ְׁשֵדי ֶחֶמד'ְוָכ ּכֹוֵתב ְּבֵסֶפר 

ֶׁשָאְסרּו ַהְּגדֹוִלים ֶׁשֹּלא ְלַׁשּנֹות ִמְּמעֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ְּבַוַּדאי  -ֻקַּפת ָהַרְׁשִּב"י "ְלצֶֹר ַאֵחר, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: 

ֶׁשַהּנֹוְתִנים ָנְתנּו ִלְזכּות ֲעִנֵּיי ִעיַהק"ֹו ְצַפת ַהִּמְסּתֹוְפִפים ְּבֵצל 
ּה ֲעִנֵּיי ְצַפת ְוֵאין ְיכֹוִלים ְלַׁשּנֹות... ֶׁשָּידּוַע ָהַרְׁשִּב"י ּוְכָבר ָזכּו ָּב 

 ..."ַלּכֹל ֶׁשֻּקַּפת ָהַרְׁשִּב"י הּוא ַלֲעִנֵּיי ְצַפת ַהִּמְסּתֹוְפִפים ְּבִצּלֹו
 ֶקֶׁשר ֶׁשל ַקָּיָמא

ַאְתָרא ַקִּדיָׁשא ְּבִמירֹון ִׁשֵּמׁש ֲעבּור ְּבֵני ְצַפת ֵהן 
ד ְוֵהן ִּכְמקֹום ִלּמּוד ְוֵעֶסק ַּבּזַֹהר ִּכְמקֹום ְּתִפָּלה ְמֻיָח 

ַהָּקדֹוׁש, ְוַגם ַלֲעִלָּיה ְלֶרֶגל ִּבְזַמִּנים ְמֻיָחִדים ֶׁשָהיּו 
 ׁשֹוִהים ָׁשם ְזַמן ָמה.

                                                      
"ס החתם ָאְמנָ ר. ֱאמֹת ָּפָרַׁש ה ַהּתֹוָר ל ַע ר סֹוֵפ ם ַּבֲחַת א מּוָב  1

 ל.ַהְּכלָ ל ַע ה ַמְרֶא ה זֶ  ַאר, יֹוֵת ת ְמֻאֶחֶר ת ְקצָ ה ְּתקּופָ ל ַע ר ְמַדּבֵ 
ת זֹאה ָעָׂשָת ם ְירּוָׁשַליִ  ִּכי ִקְנַאתר סֹוֵפ ם ַהֲחַת ן טֹוֵע ם ָׁש ו ִּבְדָבָרי 2

 .ֶעְלּבֹוָנּהה ָּתְבָע ם ִוירּוָׁשַליִ 
 ס.ַהּנֵ ל ַּבַע ר ֵמִאיי ַרִּב ם ָׁש ל ַע ה ִנְקְרָא ה ְטֶבְריָ  תֶׁשֻּקַּפ י ְּכפִ  3
 .אֹות ז לִיְׂשָרֵא ץ ֶאֶר ַמֲעֶרֶכת  םִּדיִנית ֲאִסיַפ  4
ם ַהַּמיִ ת ְנִביַע ס ְונֵ י ֵׁשנִ ח ְּבֶפַס ן ְּבִמירֹום ַהְּקָבִרית ְּפִקיַד ל ַע  5

 ).128ד (גליון ֶאְׁשָּתַק ר ֱאמֹות ָּפָרַׁש ן ְּבִגָּליֹו ָּכַתְבנּו
ַעְרִבי ֲעִלָּיה ְלֶרֶגל ְּפִקיַדת ִקְבֵרי ן ִּבְלׁשֹוָּכ ִנְקָרא  ,'ֵזייַאָרה' 6

ָאנּו , ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַּבאסּוָלה ִמְּׁשַנת רפ"ב ְּבִאַּגְרּתֹו
ל חֶֹדׁש מֹוְצִאים ַעל ִמְנַין ָקבּוַע ֶׁשָהָיה הֹוֵל ְּבכָ 

ִניָסן ב' כ"ד ְּביֹום "ְוכֹה הּוא ְמַסֵּפר: , ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמירֹון
ָאָדם ֶׁשָהיּו ְקבּוִעים ָאז ָלֶלֶכת  ָחַזְרִּתי ְלִמירֹון ִעם ֲעָׂשָרה ְּבֵני
ְּבָכל חֶֹדׁש ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְמָעַרת ַרְׁשִּב"י... ְּבט"ו ִאָייר ֶׁשּקֹוִרין 

ְּגדֹוָלה, ָהיּו ָׁשם יֹוֵתר  6ָעׂשּו ָׁשם ְּבִמירֹון ֵׂשַייָרה 5לֹו ֶּפַסח ֵׁשִני
ֵמֶאֶלף ְנָפׁשֹות ִּכי ָּבאּו ַרִּבים ִמַּדֶּמֶׂשק ִעם ְנֵׁשיֶהם ְוַטָּפם, ְורֹוב 

ּוְׁשֵני  7ְקַהל ְצַפת ְוָכל ְקַהל ְלּבּוַקְיַע  ְוָעַמְדנּו ָׁשם ְׁשֵני ָיִמים
ִהְתַּפַּלְלנּו ַעל ָּכל ִצּיּוֵני ַהַּצִּדיִקים ֵלילֹות חֹוְגִגים ּוְׂשֵמִחים, וְ 

 ֲאֶׁשר ָׁשם".
 ַּפֲעַמִים ְּבָׁשָנה

ִּבְתקּוַפת ָזֳהָרּה ֶׁשל ְצַפת ָאנּו מֹוְצִאים ֶׁשַחּבּוַרת 
ָׁשם ָהיּו , ַהְּמֻקָּבִלים ָהיּו עֹוִלים ַּפֲעַמִים ְּבָׁשָנה ְלִמירֹון

ְוֵכן ּכֹוֵתב ַרֵּבנּו . ּלֹותעֹוְסִקים ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוִבְתִפ 
"ִּבְהיֹות ֶאְלָעָזר ַאְזְּכִרי ַּבַהְקָּדָמה ְלֵסֶפר 'ֲחֵרִדים': 

ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ֶאל ִצּיֹון ָהַרְׁשִּב"י , עֹוְסִקין ְּבִאְמרֹוָתיו 
ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות ְּכַדְרֵּכנּו ַּפֲעַמִים ַּבָּׁשָנה ֵמֵעת ְלֵעת ּוִמְּפִקיָדה 

יָדה, ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו ָצַעְקנּו ִּבְמִרירּות ִלֵּבנּו ַוִּיְּתכּו ִלְפִק 
 ... ַּכַּמִים ֲׁשַאּגֹוֵתנּו"

ָּכ ּכֹוֵתב ַּגם ַרִּבי ְׁשמֹה ְׁשִליְמל ֵמִעיַה"ק ְצַפת 
ּבֹו ְמָפֵרט יֹוֵתר ֵסֶדר , ְּבִמְכָּתבֹו ִמּיֹום כ"ה ֶחְׁשָון שס"ז

"ִלְהיֹות ֶׁשְּׁשֵּתי ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה חֹק ְוא ירֹון: ַהְּיִׁשיָבה ְּבִמ 
הֹוְלִכים ָּכל ַחְכֵמי ְסגּוָלה ַהְּבִקיִאים ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת  ,ַיֲעבֹור

ֶׁשָּׁשם ָקבּור ַרְׁשִּב"י ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו  ,ִמָּכל ַהֲחָכִמים ְלִמירֹון
ְוַעל ָּכל ֶאָחד ָּבנּוי ְּכמֹו ִמְגָּדל  ,ְּדָלרְוִהֵּלל ְוַׁשַּמאי ְוַרִּבי יֹוָחָנן ַהַּסנְ 

ָּגבֹוַּה ַאְרַּבע קֹומֹות ִאיׁש ְוַהַּתָּנא ָקבּור ִמִּבְפִנים ְוַהָּגֵדר ַמִּקיפֹו 
, ְוָׁשם ּפֹוְרִסים ֹאֶהל ֶאָחד ִמן ִקְברֹו ֶׁשל ַרְׁשִּב"י ַעד 8ִמָּכל ַצד

ם ֵּבין ַרְׁשִּב"י ּוֵבין ַרִּבי ְויֹוְׁשִבים ָׁש  ,ִקְברֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר
ֶאְלָעָזר ֲעָׂשָרה ָיִמים ַוֲעָׂשָרה ֵלילֹות ְרצּוִפים ְועֹוְסִקים ְּבִסְפֵרי 
ַהֹּזַהר... ְוֵיׁש ָלֶהם ַׁשָּמׁש ַהֵּמִכין ָלֶהם ַמֲאָכל, ְוַאְרָּבָעה ּגֹוִיים 

י ִלְׁשמֹר אֹוָתם ֲחגּוִרים ִּבְכֵלי ַזִין עֹוְמִדים ְּבָכל ַלְיָלה ִמַּבחּוץ ְּכֵד 
ִלְהיֹות ֶׁשֶּזה ָרחֹוק ִמְּצַפת"ו ָקרֹוב ְלב' ַּפְרָסאֹות...  ,ֵמַהַּגָּנִבים

ְוֶזה ַהֵּסֶדר ֵהם עֹוִׂשים ֲעָׂשָרה ָיִמים קֶֹדם ָׁשבּועֹות ַוֲעָׂשָרה ָיִמים 
 .9קֶֹדם רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָּתִמיד"

 .ַהַּצִּדיִקים
 ן.ְּפִקיִעי  ר ְּכפָ  7
ֶד י ְּפנֵ ל ַע ם ְּפתּוִחי ּוְבנֹו"י ַרְׁשּבִ י ִקְבֵר  ָהיּוה ְתִחּלָ ִּב  8 י ְוַרּבִ ה, ַהׂשָּ

י ְּכֵד ב, ָסִביר ֵד ּגָ  ָּבָנה"ק ָהְרַמ ד ַּתְלִמית ִמְּצפַ  ַגאַלאְנִטים ַאְבָרהָ 
 . ְמקּוֶרהה ָהיָ א ן ֲעַדיִ ם ַהָּמקֹו ַאם, ָׁש ת ִלְׁשהֹום ַהְּמֻקָּבִלי ֶׁשּיּוְכלּו

ס הנדפ(ת, ַמְרָּגִלּיֹו"ז ְלריא 'י"ִעְנָיֵני ִהּלּוָלא ְּדַרְׁשִּב ' סְּבקּוְנְטֵר  9
 םְמַסְּיִמי ֶׁשָהיּו בּכֹוֵת  )'ל הערה - לאשכו סדפו ם'המנהגי יטעמ'ב

ה זֶ ם ֶׁשְּביֹו תַהָּטעּו ִנְׁשַּתְרְּבָבה הּוִמּזֶ  לֱאלּו ה"כ םְּביֹו רַהּזַֹה  רֵסֶפ 
 .י"ְּבַרְׁשּבִ ר ֶאְלָעזָ י ְּדַרּבִ א ְּדִהּלּולָ א יֹוָמ א הּו

 comtt.basayin@gmail.  גובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובתתלת
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 נפלאים ליקוטים  
 אמורפרשת 

 
 )א, כא" (הכהנים אל אמור"

 . מזהירים)י"רש( הקטנים" על גדולים להזהיר ואמרת "אמור
 של וגדולתם כוחם כי, בקטנים יזלזלו שלא הגדולים את
 ...בא הוא" קטנים"מה" גדולים"ה
 

 )א, כא" (בעמיו יטמא לא לנפש"
 גחלים'' מלשון'' בעמו('' בעמעום הנפש את לטמא אין

 האלוקי הניצוץ של דעיכתו את למנוע יש. ובקרירות'') עוממות
 ... הרף בלי להלהיבו אלא, האדם בנפש

 ).מאלכסנדר ל''ז ה''רח ק''הרה(
 

 )א, כא" (הכהנים אל אמור"
 .י"רש -" הקטנים על גדולים להזהיר"
 נותנים יהיו, המת שמלבד מוזהרים, במת המטפלים", גדולים"ה

 .הנפטר שהניח היתומים", קטנים"ה על גם דעתם את
 

 ) א, כא( אהרן" בני הכהנים אל "אמור
 ישראל את מזהיר ה''הקב למה, טהורות אמרות' ה אמרות
 ). תנחומא מדרש( וטהרתן קדושתן בשביל

 להיות עליהם לפיכך, וטהורים קדושים כה הם ישראל שבני כיון
 מלך בן. אחרת אומה מכל יותר ותועבה טומאה מכל מופרשים
 פשוט כפר איש אבל, בחולי לוקה הוא מיד גס מאכל שאוכל

 רגישים, ועדינותם קדושתם מפאת. מהר כה לחלות נוח אינו
 יש כן ועל, להם שמזיקה קלה טומאה לגבי מאוד ישראל בני

 . כך על מאוד להזהירם
 ) חיים שערי דברי(

 

" אליהם ואמרת אהרן בני הכהנים אל אמור"
 )א, כא(

 שהם מכך נובעת הכהנים קדושת שאמנם, לדעת אנו צריכים
 אבא: "ולומר אבות בזכות להסתפק די לא אבל, אהרן מזרע
 .וכהנה כהנה ועוד..." וכך כך היה שלי סבא" או..." רב שלי
: אומר הפסוק זה ועל, להיטהר בנפרד אדם כל צריך, אלא

 יסתפקו שלא אהרן בני את למד -" אהרן בני הכהנים אל אמור"
 שהדיבור -" אליהם ואמרת" אלא", הגדול הכהן של בניו" שהם
 בזכות ולהיטהר להתעלות חייב אחד כל כי אליהם ישר מופנה
 .עצמו

 

 ) ב, כא'' (ולאביו לאמו''
, "אביו" לפני "אמו" הכתוב אמר שלפיכך, אומר עזרא" ה"אבן
 והאם נקבה של מחייה ארוכים זכר של חייו רוב פי שעל משום
 . קודם מתה

 באותה להלן נאמר הלא, עזרא" ה"אבן על העולם ומקשה
 ? אמו לפני אביו – יטמא" לא ולאמו "לאביו): יא פסוק( פרשה

 תירוץ מוורשה ל''ז גזונדהייט לה'יעק רבי הגאון השיב כך על
 כהן והרי, גדול בכהן מדובר הן י"א בפסוק להלן. וברור פשוט
 את ממלא והוא מת שאביו אחרי ההדיוט הכהן נמשח גדול

 המשיח הכהן: מקומות בהרבה התורה שאמרה כפי( מקומו
 טומאת תמיד קודמת גדול כהן אצל כן אם –) מבניו" תחתיו

 לא עדיין הרי קודם מתה אמו אם שאף משום, אם לטומאת אב
 . גדול כהן אז היה
 לפיכך: ''מקלט לעיר הגולים לגבי הגמרא אומרת כן על

 כדי וכסות מחיה להם מספקות גדולים כהנים של אמותיהם
 שבהיותם לפי –) י"א מכות( שימותו" בניהן על יתפללו שלא
 ...אמהות רק אם כי אבות להם היו לא כבר גדולים כהנים

 

    " קודש והיו... לאלוקיהם יהיו קדושים"
 )ה, כא(
 עצמם על ואוסרים הדין משורת לפנים להתקדש שרוצים יש

 קודם, לו מותר להתחסד הרוצה כל לא אולם, המותרים דברים
 לו מותר זה אחרי ורק לקיים ציוותה שהתורה מה לקיים עליו

 קדושים" כל קודם: שכתוב וזהו, שמותר מה על סייגים להוסיף
 שייקימו לאלוקיהם שנוגע במה קדושים שיהיו" לאלוקיהם יהיו

 להתקדש הם יכולים" קודש והיו" זה ואחרי, הבורא מצוות
 .וסייגים חומרות ביתר מעצמם

 )קלוגר ש"ר(
 

 שם יחללו ולא לאלוקיהם יהיו "קדושים
 ) ו, כא( אלוקיהם"

 אלוקים "כי: הכתוב על אחד מין ששאל, בירושלמי מצינו
 על מוכיחה הכתוב שנקט רבים לשון והלא – הוא" קדושים

 קדושים 'אלקים נאמר לא "הן: לו והשיבו? חלילה רשויות שתי
 שהם ישראל של אלוקיהם שהוא והיינו, "הוא" אלא' הם

 . קדושים
 באמת הם שישראל בעת רק לאומרו ניתן זה דבר, ברם

 קושייתם את להקשות המינים יכולים כן לא אם אבל, קדושים
 '. ה לחילול לגרום עשוי וזה

 באמת שיהיו – לאלוקיהם" יהיו "קדושים: הכתוב אמר לפיכך
 שהוא, הם" קדושים "אלקים לפרש אפשר שיהיה כך, קדושים
 שם יחללו "ולא ממילא אז כי – קדושים של אלקיהם

 חלילה שיש, לומר למינים פה פתחון יהיה שלא, אלוקיהם"
 ... רשויות שתי

 ) הקדמון משה תורת בשם טוב ילקוט(
 

 )ו, כא" (לאלוקיהם יהיו קדושים"
 רק ידוע שהוא - במחשבתם אפילו קדושים להיות שיזהרו רמז

 .אדם לכל שנראה בגופם רק ולא, לאלוקיהם
 



 

 ~2 ~  

 נפלאים ליקוטים  
 אמורפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 )יא, כא" (יטמא לא ולאמו לאביו"
 כדי, ולאמו לאביו אפילו להיטמא גדול לכהן התורה אסרה לכן

 . יהודי סתם לכל מאשר יותר למשפחתו שייכות לו שאין ללמדו
 )מקוצק מ"ר(

 משאני יותר בני את אוהב שאני זמן כל: אומר היה ט"הבעש
 אפילו הגעתי שלא משמע, קרובי שאינו אחר יהודי סתם אוהב
 !ישראל אהבת מדרגת לחצי

 

 )יא, כא" (יבוא לא מת נפשות כל על"
 אחד לכל מתמסר, ישראלית כלל אישיות הוא הגדול הכהן
 תהיה משפחתו בני אל הקרבה שתחושת אסור .מישראל ואחד
 לאביו" כ"וע .מישראל אחד כל כלפי שחש ממה גדולה אצלו
 ".יטמא לא ולאמו

 

    '' הוא לחמו כי הקדשים מן יאכל ואחר''
 ) ז, כב(

 לא דאמת אליבא, אלא''? הוא לחמו כי'' שבטעם הכוונה מה
 לחמו כי, ''אולם. היום יאיר אשר עד תרומה לאכול צריך היה
 בחינת שזוהי עד, הקדושה אל משתוקק כה שהוא כיון –'' הוא

. בלעדיו להתקיים יכול שאיננו במעלה ראשון צורך'', לחמו''
 . השמש הערב לאחרי מיד תרומה לאכול לו התירו, לפיכך
 הפנים מלחם המלך דוד אכל שלפיכך, ל''בחז מצינו כן כמו

 של בולמוס שאחזו משום), כא-א שמואל( אחימלך לו שנתן
 השתוקקות אותו שתקפה, כדלעיל היא הכוונה כאן וגם. רעב

 וממילא, לשאתה כח עוצר היה שלא עד, הקדושה אל עצומה
 ... הפנים מלחם לאכול לו היה מותר

 ). ל''זצ מגור מ''רא ר''אדמו בשם(
 

 מן יאכל ואחר... וטהר השמש ובא"
 )ז, כב" (הקדשים

 לגמרי אחר לאיש נהפך, תשובה ועשה עצמו את שטיהר אחרי
 מן יאכל) לגמרי אחר איש בבחינת( ואחר: "הכתוב שאמר וזהו

 ". הקדשים
 )טרונק הרב בשם(

 

 קודש מקראי אותם תקראו אשר' ה מועדי"
 מלאכה תעשה ימים ששת מועדי, הם אלה
 )ג-ב, כג" (שבתון שבת השביעי וביום
 ימים שבעה ישראל לעמו ה"הקב נתן: מוילנא הגאון מסביר
 שמיני, סוכות של הראשון יום, כיפור יום, השנה ראש - טובים
 .השבועות וחג פסח של שביעי, פסח של הראשון יום, עצרת

" מלאכה תעשה ימים ששת" הפסוק מדבר הללו ימים ולשבעה

 אבל, נפש אוכל לצורך מלאכה לעשות אלו בימים שמותר
 כל... שבתון שבת" שזהו כיפור יום דהיינו", השביעי ביום"

 לעשות אסור נפש אוכל מלאכת אפילו", תעשו לא מלאכה
 ..בה

 

" במועדם אתם תקראו אשר'... ה מועדי אלה"
 )ד, כג(

', אתם' שכתוב כאן אם. ו"ק הדבר: ניץ'מקוז המגיד אמר
 במקרא -' וכו מזידין אפילו', אתם' כתוב כאילו דורשים, בחולם

 אחת על', אתם' בפירוש שכתוב", אלקיכם' לה אתם בנים"
 .בנים נקראים אז שגם, מזידין אפילו אתם שנדרוש וכמה כמה

 

 לחודש בתשעה נפשותיכם את ועיניתם"
 )לב, כג" (בערב

 תשיעי התענה כאילו הכתוב עליו מעלה, בתשיעי האוכל שכל
 .ועשירי

 היוםנורא כמה מתבונן אדם כאשר: אלימלך' ר אמר הרבי
 עינוי לך יש וכי? פיו אל אוכל להביא יוכל כיצד, הזה הקדוש

 ?מזה גדול
 

 " ימים שבעת אלקיכם' ה לפני ושמחתם"
 )מ, כג(
 ראינו לא, השואבה בית בשמחת שמחים כשהיינו, יהושע ר""א

 אלא?בעיניים שינה לראות אפשר כיצד .בעינינו" שינה
 השינה את רואה הוא ואז", דמי כישן בטל יושב" כשאדם
 .בעיניו

 

 )כ, כד" (בו יינתן כן באדם מום יינתן כאשר"
 נותן ו"שח ומי, ממעל אלוקי חלק היא מישראל אדם כל נשמת
באדם  מום יתן כאשר! "בשכינה פגם נותן כאילו, בישראל פגם

. ה"בקב" בו" המום את נתן חלילה חס כאילו" בו ינתן כן -
 )הזהב רביד(
 

)כ, כד" (בו יינתן כן באדם מום יתן כאשר"
 כן" - בדבר יש סימן, הזולת אצל חסרונות מוצא שאדם שעה
 .מומים מלא עצמו שהוא", בו יינתן

 ".פוסל במומו הפוסל כל"
 

 

 א גוט שבת 
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 נפלאים   סיפורים
 אמורפרשת 

 
 )א, כא( "בעמיו יטמא לא לנפש"

 בקיץ זה היה ).י"רש( מצוה מת יצא, עמיו בתוך שהמת בעוד
 עקיבא רבי ברחוב, ל"רח, למוות נדרסה אישה. ט"תשי שנת
 אנשים התאספו במקום .הגדול הכנסת בית ליד, ברק בבני

 את בתיקה ומצאו חיפשו. אותה הכיר לא אחד אף אך, רבים
. חולון בעיר וכתובתה שמה הופיעו בה, שלה הזהות תעודת

 חזרו. משפחה לנפטרת יש אם מגוריה בעיר לברר שלחו
, גלמודה אישה שהיתה מספרים השכנים כי, ואמרו השליחים

 והרופאים, 'מתים ניתוחי ימי' היו הימים אותם .ופשוטה שקטה
 פסקו זאת לאור. הנפטרים באברי מאוד זלזלו הפתולוגים

, אותה ינתחו בוודאי כי, החולים לבית להעבירה שאין הרבנים
 להביאה ומשם, הגדול הכנסת לבית להכניסה הוחלט ולכן

 שעל וטענה, המשטרה למקום הגיעה .מצוה מת כדין, לקבורה
. ולנתחה פתולוגי במכון לבדיקות לקחתה חייבים הם, חוק פי

! "לא אופן בשום" התנגדו מסביב שהתגודדו האנשים
 בבני עברה השמועה אבל, מתוגברים כוחות הזמינו השוטרים

, הכנסת לבית מסביב איש אלפי כנגדם התאספו וכך ...ברק
 בית בתוך לנפטרת מסביב תהילים אמרו נוספים מאות בעוד

 האנשים טבעת את בכוח לפרוץ התעקשה המשטרה. הכנסת
 יוזמה עסקנים כמה לקחו, שכך מכיון. הגופה את לקחת כדי

, 'ומתן משא' לאחר. המצב את המשטרה לקציני והסבירו
 גופת על לשמור שנלחמים האלפים את הקצינים ובראות

 התחילו מיד .המקום את לעזוב לשוטרים הורו, הנפטרת
 כל תחושת. אותה מלווים יהודים כשאלפי, האשה בהלוויית

 שרשרת: ביותר מופלא הדבר כי, היתה בהלוויה המשתתפים
, ברק לבני מחולון מגיעה האשה - התרחשויות של שלימה
 תהילים אומרים איש מאות ,הרחוב באמצע כאן נפטרת
, משתתפים רבת הלוויה, ינתחוה שלא נלחמים אלפים, למענה

 מה על, הוא פלא ...עבורה קדיש שיגיד אדם וממנים, הספדים
 אימי: א"שליט קניבסקי חיים רבי הגאון מרן סיפר ?ולמה

 עיירתם ילידת היתה שהיא ואמרה, הנפטרת את הכירה
, ליהדות כך כל קרובה שאינה פשוטה אשה והיתה, קוסובה

 לבסוף ?!גדול כזה כבוד לה נתן ה"הקב מדוע התפלאה ומאוד
, תומו לפי וסיפר, ל"מחו אותה שהכיר אחד הגיע - הדבר נודע

 נפש במסירות, בגטו קוברת היתה זו אשה המלחמה בעת כי
 אין, להסביר מיותר זה כל אחרי .שנפטרו הנשים את, ממש
 שאין כולם ראו - מידה כנגד מידה לה שילם ה"הקב; פלא
 ).מתוק ופריו! (בריה כל שכר מקפח ה"הקב

 
 )לב, כב( "ישראל בני בתוך ונקדשתי"

 ביותר לכוין צריך) ד"סק קכה סימן( ברורה המשנה כתב
 'ית 'ה עליו ישרה זה ובזכות, יתברך 'ה את לקדש בקדושה

 בני בתוך ונקדשתי הפסוק לקיים ויכון, מלמעלה קדושה
 דבריו ושנה ד"עכ זה על מאוד מזהיר היה ל"ז י"והאר ישראל
 קדיש כשאומרים מקיימים הזוהר שלדעת הבית תורת בספרו

 בספר ."ישראל בני מתוך ונקדשתי" של עשה מצות וקדושה
 בספר המובא נורא ענין כותב) רנט עמוד( אמונים שומר

 ישמעאל רבי אמר: ל"וז גדול כהן ישמעאל לרבי שלמה מרכבה
 תהא מה לך ואגיד בחיקי שב ידידי, הפנים שר ססגיאל לי סח
 מעיניו יורדות דמעות והיו בוכה והיה בחיקו ישבתי, ישראל על

 ידידי, לי אמר ,בוכה אתה מפני זיוי הדר לו אמרתי, עלי ונופלות
 בידו תפסני, הקדוש עם לישראל גנוז מה ואראך ואכניסך בא

 את ונטל ולאוצרות גנזים ולגנזי חדרים לחדרי והכנסני
 אמרתי, מזו זו משונות צרות כתובות אגדות והראני הפנקסים

 ישראל יכולים לו אמרתי, לישראל לי אמר, הן למי הללו לו
 .מאלו משונות צרות ואודיעך למחר בא, לי אמר? בהם לעמוד
 צרות והראני חדרים ולחדרי גנזים גנזי לבית הכניסני למחר

 לחרב ואשר למוות למוות אשר, וקשות הראשונות מן משונות
 זיוי הדר לו אמרתי, לשבי לשבי ואשר לרעב לרעב ואשר לחרב

 קשות גזירות מתחדשות יום בכל לי אמר, ישראל חטאו כך כל
 מדרשות ולבתי כנסיות לבתי ישראל שנכנסים וכיון, מאלו

 מחדרי לצאת אותם מניחים אנו אין, רבא שמיה יהא ועונים
 .ד"עכ חדרים

 על גזירות כמה ישראל על נגזר שאפילו אהובי אחי תראה הרי
 לחוץ לצאת שלא הגזירות מתעכבים רבא שמיה יהא עניית ידי

 .כ"ע
 צריך מאוד מה): הלשון שמירת ספר סוף( חיים החפץ כתב

 יהא ואמן הקדושה אמירת לבטל שלא לשמור להתחזק האדם
 אלפי כמה יש דלמעלה ל"חז שאמרו מה ידוע דהנה, רבה שמיה

 באימה תמיד יום בכל קדושה שאומרים השרת מלאכי רבבות
 מאות ארבע יש) טז פרק( אליהו דבי בתנא ואיתא. וביראה

 לפניו שעומדין השרת מלאכי רבבות אלפים וששה ותשעים
 עד החמה מיציאת תמיד יום בכל הגדול שמו ומקדשין
 עד החמה ומשקיעת ,קדוש קדוש קדוש אומרים שקיעתה
 .ממקומו 'ה כבוד ברוך אומרין יציאתה

 הרעש כל את ויראה העליון לעולם בבואו האדם יתבייש וכמה
 שמקדשים קדושים מלאכים רבבות מאלפי היוצא הגדול

, ובשמחה בחדוה ובראם שיצרם ה"הקב של שמו ומשבחים
 את כן גם ה"הקב לו נתן העשיה בעולם דכשהיה כשיזכור
 עת בכל תמיד הגדול שמו את ולהקדיש לפאר הזאת המעלה

. נפשו בחפץ זאת וביטל התעצל והוא במרום המרום כצבא
 לפאר נפשו בכל שיחפוץ עת שיבוא חייו בימי שיתבונן והעיקר
 לו אין דאדם זה על רשות לו תהיה לא אבל 'ה שם את ולקדש
 בחייו בעודו אם כי, 'ה שם את לקדש וכן בתורה לעסוק רשות

 .בזה שהאריך ש"ע. כידוע הזה בעולם
 

 ראיתי: אמר. לב בשברון ל"זצ "חיים חפץ"ה לפני בא אברך
 ומצוות שהתורה הקדוש מהזהר שהביאו, הקדושים בספרים

 אינן, לעילא פרחת לא, ואהבתו 'ה יראת ורחימו דחילו בלא
 דברים כתב הקדוש י"האר מגורי כהן והשפתי -למרום עולות

 תחללו ולא, 'ה אני אותם ועשיתם מצותי ושמרתם": נחרצים
 "מקדשכם 'ה אני, ישראל בני בתוך ונקדשתי קדשי שם את

 להם והמתינו שמרו, "מצותי ושמרתם"). לב-לא, כב ויקרא(
)]. יא, לז בראשית( "הדבר את שמר ואביו" מלשון[ יבואו אימתי

 וחיבה באהבה ותעשום לשמה עשיה תהיה שכשיבואו כדי
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 ולא". לשמי כלומר ,"'ה אני אותם ועשיתם": זהו, והשתוקקות
 לשמה שלא המצוה עושים וכשאתם, "קדשי שם את תחללו

 ואתם לצרככם במצוה משתמשים אתם הרי פניה לאיזו אלא
 :ש"ב-ת"בא צ"מ "מצוה". ה"הקב של שמו את בזה מחללים

, לחולין שמו מוציאים כן ואם. ה"הוי שם הרי ה"ו ועם, ה"י
 רחוק שכה בי אני יודע, אברך אותו אומר, ואני - שלכם לפניה

 ולאן, בא אני ואנא, ורחימו בדחילו, לשמן מצוות מקיום אני
 לפני - ואספרה, שמעני: חיים החפץ ענהו ...מצוותי הולכות

. מאפיה בבעל פגשתי - הראשונה העולם מלחמת - המלחמה
 הלילה כל הוא טורח: כרימון תלונות בפיו והיו, למצבו שאלתיו

 עקרות באות ולבסוף, ורודה ואופה ועורך ומקטף לש, בפרך
 תפחה וזו דיה תפחה לא זו: עינים בשבע ככר כל ובוחנות הבית

 וזו יפה אינה זו, נחרכה וזו דיה אפויה אינה זו, המידה על יתר
 להן שאין מיותמות ככרות עשרות נותרות היום בסוף. חסרה
 ברכת וברכתיו בצערו הצטערתי .לטמיון יורדים ורוחיו, דורש

 קודרים הלכו הכל. אותותיו נתן והמחסור, פרצה המלחמה .כהן
 ?הענינים מה .באושר זורח, לקראתי האופה והנה, ועצבים

 או כך אפוי, יחסר בטרם וחוטפים באים האנשים: שמים חסדי
 את ומרוקנים, ליד הבא מכל לוקחים, כך או כך נראה ,כך

 'הק הזוהר דברי "חיים חפץ"ה סיים, אתה מבין !המדפים
 אז. דעה בדור, קודש שרפי, התנאים רבותינו של בדורם נאמרו

 )והגדת, (בדורנו - דחו וחלק קבלו חלק ,ומצוה תורה כל בחנו
 

 "שכםמקד 'ה אני ישראל בני בתוך ונקדשתי"
 )לב ,בכ(

 וכשהוא, שמי וקדש עצמך מסור -"ונקדשתם" י"רש ופירש
 חיים החפץ כתב וכן .למות מ"ע 'אפי עצמו ימסור, עצמו מוסר
: שנאמר ברבים 'ה את לקדש עשה מצות: המצוות בספר

 במסירות לעשות צריכים אנו וזה, "ישראל בני בתוך ונקדשתי"
 שאם ,שמו יתברך אמונתו לפרסם, מאודנו ובכל, למות נפשנו

 וימסור, ישמע ולא יאבה לא, מהאמונה להסירו להכריחו ירצו
 הנאמן החייל כי: כותב ישרים המסילת .זה בשביל למיתה נפשו
, אהבתו להראות הקשות העבודות את ע"ע נוטל, למלך

 הרב סיפר .הזכייה טמונה ושם, למלך ומסירותו נאמנותו
 גודל את בתוכו שרואים מצמרר סיפור א"זיע ב'מלובזו הקדוש

 הוא וכך! יהודית אם של שמים שם וקידוש נפש המסירות
, ש"ימ הנאצים של הכפייה ממחנות באחת כשהייתי :סיפר
 הרוצחים כי לאוזני שמועה הגיע, פרך עבודות עובד בעודי

 טעמו שלא תינוקות אלפי של משלחת הערב להביא הולכים
 ענק במדורת לשורפם והולכים ,אמותיהם עם יחד חטא טעם

 רוחנו את שברה, כך על המחשבה שרק כמובן... המחנה בקצה
 המשאות את סוחב אני ובעוד. גדול לפחד אותנו והכניסה
, תינוקה את נושאת אם למרחוק רואה אני פתאום, הכבדים

 מה לשם להרהר מתחיל אני בעוד. לעברי במהירות ומתקרבת
 ואז! סכין צריכה אני: מרחוק לעברי צועקת היא, הזאת הריצה

? סכין צריכה את מה לשם אותה שואל אני מתקרבת כשהיא
 רעות מחשבות איזה יודע מי בליבי חשבתי. מגיבה לא והיא

 כדי סכין רוצה היא ולכן, ל"הנ השמועה עקב לליבה נכנסו
 ניסיתי! לאש מושלך עוללה את לראות ולא עצמה את לאבד
 חדה חרב ואפילו, הזה כדבר עושה אינו שיהודי ליבה על לדבר

 הגיח -ואז. הרחמים מן יתייאש אל אדם של צווארו על מונחת
 מה: בקול ושאל דיבורינו את ושמע, רשע נאצי קצין פתאום

 את לו אמרתי אבל בגופי שרעדתי כמובן? הזאת האישה רוצה
 את בשומעו הרשע הקצין !סכין רוצה הזאת האישה: האמת

, חרבי את קחי הנה :בשחצנות לה ואמר, חרבו שלף, הדברים
 התינוק את האם לקחה! לעשות יכולה את מה נראה בואי

 ברוך":ושאגה, בידה החרב את תפסה, הארץ על אותו והניחה
 את ומלה, "המילה על וציונו במצוותיו קידשנו אשר... אתה

 פעורות בעיניים מביטים ואני הגרמני ובעוד... בנה עורלת
 יכול אתה עכשיו: ואומרת הילד את מרימה היא, הזה למראה

 האם נשרפו, יום באותו ואכן! יהודי כשהינך 'ה קידוש על למות
 ברגעים דבר שום בער לא אמא לאותה כי... 'ה קידוש על ובנה

 ונתקדשתי ":הכתוב בבנה שיתקיים אלא לחייה האחרונים
 זה... מהול כשהוא, יהודי כשהוא שימות -"ישראל בני בתוך
 )לוי בית פניני! ('ה קידוש נקרא

 

 עשרה שתים אותה ואפית סולת ולקחת"
 )ה, כד( "'וגו חלות

 על להניח להשתדל יש קודש שבשבת א"זיע י"האר רבינו כתב
, חסידות מנהג אלא חובה זו אין הפשט ולפי( חלות 12 השולחן

 ).משנה לחם שיהיה הפחות ולכל
 של הלחמים 12 בעניין קודש בשבת שדרש גדול ברב ומעשה

 אדם בקהל והיה, קיים המקדש בית שהיה בזמן הפנים לחם
 את לה וסיפר לאשתו הלך. בספרד מהאנוסים שעלה תמים
 והיא, הלחם את ה"לקב להביא רוצה שהוא לה ואמר, העניין
 את יקח והוא החלות את תאפה, פעמים 13 הקמח את תנפה

 .עשתה כן, בתמימותה, אשתו. זה
 ארון בתוך אותן הניח, המשובחות החלות את לקח ל"הנ האיש

 לאחר. והלך - מידו מנחתו את שיקבל ה"מהקב ביקש, הקודש
 ולקח החלות את ראה, התורה ספרי את להכין השמש בא זמן

 כשראה, לתומו חשב התמים והאיש. קודש לשבת לביתו אותן
 ושמח הלחם את לקח ה"שהקב, הלחם בלי הארון את למחרת

 .שבועות כמה במשך לעשות החל וכך. מאוד
 בו גער. שם היה והרב, הכנסת לבית החלות עם הגיע אחד יום

. 'השמש זה? הלחם את לוקח ה"שהקב, חושב אתה מה' הרב
 מטעם שליח בא ובינתיים. לביתו וחזר מאוד נצטער האיש
 לא המקדש בית חורבן מיום' ל"הנ לרב ואמר ל"ז י"האר רבינו

 גרמת ואתה, הזה האיש של התמימות כמו 'לה רוח נחת הייתה
 תשיב, בשבת לדרוש עתיד שאתה בשעה, מחר לכן. יפסק שזה

 .הנורא המעשה כאן עד. היה וכן. 'ליוצרך נשמתך
 מנהג זה אם גם, רואים שאנו דבר שכל זה מכאן שלומדים ומה

 זה כן אם אלא, להתערב לנו אסור - חשוב לא שנראה דבר או
 .ממש התורה נגד מנהג
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 שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור לקט 
 21:45ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

 449ספר ון מגלי                                      ו"תשע שנת אמורפרשת 
ֱאֹמר ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש לֹא ִיַּטָּמא "
 , א)כא( "ַעָּמיוּבְ 

ֱאֹמר : "ֶדֶר ֶרֶמזּבְ  ָּפסּוקֵּפֵרׁש ֶאת הַ " ַיְלקּוט ַהֵּגְרֻׁשִּני"ַּבֵּסֶפר 
חֹוב , ְּכלֹוַמר", ְּבֵני ַאֲהֹרן"ֶׁשִּיְזְּכרּו ָּתִמיד ֶׁשֵהם ", ֶאל ַהֹּכֲהִנים

 .יוֹות ְלַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְוֵליֵל ִּבְדָרכָ ּמָּכֵבד מּוָטל ֲעֵליֶהם ְלִהּדַ 
 ? ַמּדּועַ 

ר טֹוב ַעל צֶ ְלעֹוָלם ַיְרִּגיז ָאָדם יֵ ): "א"ְּבָרכֹות ה ע"ל (ָאְמרּו ֲחזַ 
ַיֲעֹסק ַּבּתֹוָרה; ִאם  –מּוָטב, ְוִאם ָלאו  – ִאם ִנְּצחֹו .ר ָהַרעצֶ יֵ 

 – ַמע; ִאם ִנְּצחֹוִיְקָרא ְקִריַאת ְׁש  –מּוָטב, ְוִאם ָלאו  – ִנְּצחֹו
  ".ִיְזֹּכר לֹו יֹום ַהִּמיָתה –מּוָטב, ְוִאם ָלאו 

ֲאָבל ַהֹּכֲהִנים ֵאיָנם ְיכֹוִלים , ָּכל ֶזה טֹוב ֵאֶצל ִיְׂשָרֵאל, ָאְמָנם
ִּכי ֲהלֹא , ִלְׁשֹּבר ּוְלַהְכִניַע ֶאת ִיְצָרם ַעל ְיֵדי ִהְתַעְּסקּות ַּבֵּמִתים

 ".א ְּבַעָּמיוּמָ ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש לֹא ִיּטַ "
ק ִּבְדָרָכיו ֶׁשל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ִהִּׂשיג ּבֹ ְד ְצִריִכים ֵהם לִ , ַעל ֵּכן

(א, ְּכִדְבֵרי ַהַּתָּנא ְּבָאבֹות , ֶאת ַמְדֵרָגתֹו ְּבֶאְמָצעּות ֵעֶסק ַהּתֹוָרה
אֹוֵהב ֶאת ַהְּבִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ... י ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאֲהֹרןוֵ הֱ יב): "

ִיְזּכּו , ַעל ְיֵדי ֶׁשַּיַעְסקּו ַּבּתֹוָרה ָּתִמיד –ֹּכֲהִנים ְוַגם הַ ", ֹוָרהּתלַ 
 .ְלַהְכִריַע ֶאת ִיְצָרם

 
 (כא, ח) "ָקֹדׁש ִיְהֶיה ָּל"

ְנֹהג ּבֹו ְקֻדָּׁשה ִלְפֹּתַח ִראׁשֹון ְּבָכל ָּדָבר ּוְלָבֵר ִראׁשֹון ִּבְסֻעָּדה 
 (ַרִׁש"י)

ְּבִמְנָין ַיֲעֹקב ַקִמיֶנְצִקי  ַרִּביַּפֵּלל ָׁשָנה ַאַחת ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה, ִהְת 
 ֶׁשָהָיה ּבֹו ַרק ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶאָחד. 

ְּכֵדי ַלֲחֹס ְזַמן, ֶהְחִליטּו ַהַּגָּבִאים ְלַהֲעלֹות ַלּתֹוָרה ֲחִמָּׁשה 
ָׁשה ִיְׂשְרֵאִלים, ְוַאֲחֵרי ֵכן, ַּב'ִסּבּוִבים'  –ְקרּוִאים  ֹּכֵהן, ֵלִוי ּוְׁש

ים ֶׁשל ַהְּקִריָאה ְיַבְּקׁשּו ֵמַהֹּכֲהִנים ֶׁשֵּיְצאּו ַהחּוָצה, ְוָכ ַהָּבִא 
 ַיְרִויחּו ֶׁשַּיֲעלּו עֹוד ְׁשֵני ִיְׂשְרֵאִלים ְּבאֹוָתּה ְקִריָאה. 

ְּבִסּיּום ַהְּקִריָאה ָהִראׁשֹוָנה ָּפנּו ֶאל ַרִּבי ַיֲעֹקב, ֶׁשָהָיה ֹּכֵהן, 
 א ֵסֵרב. ּוִבְּקׁשּוהּו ָלֵצאת, ַא הּו

?"ָׁשֲאלּו אֹותֹו:    "ַוֲהלֹא ִּביִׁשיָבה ְּפלֹוִנית נֹוֲהִגים ָּכ
ַעָּתה ִהְתַיְּׁשָבה ִלי ֻקְׁשָיה. אֹוָתּה ְיִׁשיָבה ֶנְחֶׁשֶבת "ָעָנה ָלֶהם: 

ֶקת אֹוֶכֶלת ָּבּה ְללֹא  ִליִׁשיָבה ְמֻצֶּיֶנת, ְוִעם ָּכל זֹאת ֵאׁש ַהַּמֲח
מּוָבן  –ֵהַבְנִּתי ַמּדּוַע. ַא ְלאֹור ַמה ֶּׁשִּסַּפְרֶּתם  ַרֵחם, ְוָתִמיד לֹא

ַהָּדָבר ֵהיֵטב, ֶׁשֵּכן ֲחַז"ל ָאְמרּו ֶׁשִּתְּקנּו ֲעִלּיֹות ְלֹכֵהן ֵלִוי ְוִיְׂשָרֵאל 
ִמְּפֵני ַּדְרֵכי ָׁשלֹום, ְוִאם לֹא ַמְקִּפיִדים ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהֹּכֲהִנים ֵּדי 

 ..."ֶלא ֶׁשִּמְתַּגְּלעֹות ַהַּמְחלֹוקֹותֵאין ּפֶ  –ַהֹּצֶר 
 
ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד ְוָהָיה ִׁשְבַעת ָיִמים ַּתַחת ִאּמֹו "

 (כב, כז) "ּוִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַלה'
 ִמָּכאן ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים ִמן ַהּתֹוָרה (ִמְדָרׁש) 

 ֶּקֶׁשר ֵּבין ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ַלָּפסּוק?ַמה הַ 
: ָהָאָדם הּוא ֵנֶזר ַהְּבִריָאה. ְוִהֵּנה ְלַמְרֵּבה ַהַּמֲהִר"י ַאַסאדֵּבֵאר 

ַהֶּפֶלא, ְּבֵעת ֶׁשהּוא נֹוָלד, ֵאין ְּבֹכחֹו ִלְדֹאג ְלַעְצמֹו. הּוא ִנְזָקק 
ֶמֶׁש ַּכָּמה ָׁשִנים ַעד ַלֲאֵחִרים ֶׁשַּיֲאִכילּו אֹותֹו ִויַטְּפלּו ּבֹו ּבְ 

ׁשּוב ָזקּוק הּוא  –ֶׁשַּיֲעֹמד ַעל ַרְגָליו. ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ִליֵמי ַהִּזְקָנה 
ְלֶעְזָרה ּוְלִסעּוד. ְלֻעַּמת זֹאת ַהּׁשֹור, ַהֶּכֶׂשב אֹו ָהֵעז, ָׁשבּוַע 

ַהְּׁשִמיִני ְלַאַחר ֵליָדָתם ֵהם ְּכָבר ַעְצָמִאִּיים, ּוִמּׁשּום ָּכ "ִמּיֹום 
 ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרָּבן".

 ֵנֶזר ַהְּבִריָאה?  –ֲהִיָּתֵכן ֶׁשָּכ ֵיָרֶאה ָהָאָדם 
ַעל ָּכְרֲח ֶׁשֶּיְׁשנֹו ֶהְמֵׁש ְלַאַחר ַהִּמיָתה, ַוֲהֵרי ָלנּו ְּתִחַּית 

 ַהֵּמִתים ִמן ַהּתֹוָרה.
 

ְׁשִמית, ַחֶּייָה ֶׁשל ַהְּבֵהָמה ָּברּור ְלָכל ִמְתּבֹוֵנן, ִּכי ִמְּבִחיָנה ּגַ 
לֹא ַחֵּיי ַהּגּוף ֵהם ִעַּקר ַחָּייו ֶׁשל ָהָאָדם,  –טֹוִבים יֹוֵתר, ְוִאם ָּכ 

ֶאָּלא ַחֵּיי ַהֶּנַצח ַהַּמִּגיִעים ְלַאַחר ִמיָתתֹו, ּוְבִעְנָין ֶזה ִמן ָהָראּוי 
 ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּבא: 

, ָּבא ְלׂשֹוֵחַח ִעם ָּבחּור ֶׁשָעַמד  ַרִּבי ְלִהְתַקְלֵקל ְוִלְסטֹות ֵמַהֶּדֶר
 . ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹון ַזַצ"ל

 ָׁשַאל אֹותֹו ַרִּבי ָׁשלֹום: "ִמי יֹוֵתר ְמֻאָּׁשר ַאָּתה אֹו ַהָּפָרה?"
 "ֲאִני", ָעָנה ַהָּבחּור

 "ַמּדּוַע?" -
, ְוִאּלּו ֲאִני ׁשֹוֶתה "ִמְּפֵני ֶׁשַהָּפָרה ׁשֹוָתה ַמִים ְואֹוֶכֶלת ַקׁש -

ָקֶפה ְואֹוֵכל עּוגֹות. ַהָּפָרה ְיֵׁשָנה ַּבֹּבץ, ְוִאּלּו ֲאִני ַּבִּמָּטה ַעל 
 ַהִּמְזָרן. ַעל ַהָּפָרה יֹוֵרד ֶגֶׁשם ְוִלי ָנִעים ַּבַּבִית".

 "ַהִאם ָרִאיָת ָּפָרה ֶׁשהֹוֶלֶכת ָלרֹוֵפא ִּכי ּכֹוֵאב ָלּה ַהַּגב?" -
 "לֹא". -
ִאיָת ָּפָרה ֶׁשהֹוֶלֶכת ָלרֹוֵפא ְלִהְתלֹוֵנן ַעל ִקְלקּול "ַהִאם ָר  -

 ֵקָבה?"
 "לֹא". -
"ִאם ֵּכן ַמה ַּיֲעֹזר ְל ִליׁשֹון ַעל ִמְזָרן ְוִלְחיֹות ְּבַבִית ַחם  -

 ְוָנִעים ַּבֹחֶרף, אֹו ֶלֱאֹכל ַמֲאָכִלים ְמֻׁשָּבִחים?!"
 ִהְתִחיל ַהָּבחּור ִלְבּכֹות.

 ֹוֶכה?" ָׁשַאל ַרִּבי ָׁשלֹום."ַמּדּוַע ִהְּנ ּב
 ָעָנה ַהָּבחּור: "ֲאִני ּבֹוֶכה ַעל ָּכ ֶׁשֵאיֶנִּני ְּבֵהָמה..."

, ַאָּתה ֶּבֱאֶמת ְּבֵהָמה"...  ָאַמר לֹו ַרִּבי ָׁשלֹום: "ָּתנּוַח ַדְעְּת
 
 , ב)כג( "ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו ֹאָתם ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ה'מֹוֲעֵדי "

 ? "ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש"ים ַהּמֹוֲעִדים ַמּדּוַע ִנְקָרִא 
ִהֵּנה ְׁשמֹוָתיו ֶׁשל  :)ב ע"ב (ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמאַהַּמַהְרָׁש"א ר ֵא ּבֵ 

ֻמְרָּכִבים  – ה'ו'ה''י–ה" וְ "ה ֲאֶׁשר ֶאְהיֶ "ֶאְהיֶ " –"ה ַהָּקּבָ 
אֹוִתּיֹות ַהָּללּו ְרמּוִזים ָּכל ַהּמֹוֲעִדים י. ּבָ , ו, ה, ֵמָהאֹוִתּיֹות א

 ֻּמְזָּכִרים ַּבּתֹוָרה: הַ 
 רֹאׁש ַהָּׁשָנה. ,ְּבִתְׁשֵרי – 'א
 יֹום ִּכּפּור. ,ְּבִתְׁשֵרי – 'י
ל יֹום טֹוב חָ  ,ְּבִתְׁשֵרי"ו ְּבט, ר ִמֵּכןֲחִמָּׁשה ָיִמים ְלַאחַ  – 'ה

 ִראׁשֹון ֶׁשל ֻסּכֹות.
 ל הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה.ר ִמֵּכן חָ ִׁשָּׁשה ָיִמים ְלַאחַ  – 'ו
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ֶרֶמז  ם,יִ ַּת ְׁש ַמִּגיַע ְלֶעְׂשִרים ּו"ל ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ַהּנַ  ְסכּום
 ל ְּבכ"ב ְּבִתְׁשֵרי. חָ ִלְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת הֶ 

 רֹאׁש ֹחֶדׁש.  ,ְּבִניָסן – א'
 ַׁשָּבת ַהָּגדֹול. ,ְּבִניָסן – י'

ל יֹום טֹוב חָ  ,ְּבִניָסן"ו ְּבט ,ר ִמֵּכןֲחִמָּׁשה ָיִמים ְלַאחַ  – ה'
 ן ֶׁשל ֶּפַסח.ִראׁשֹו

 ל ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח.ר ִמֵּכן חָ ָיִמים ְלַאחַ  ִׁשָּׁשה – ו'
 ָׁשבּועֹות. ,ְּבִסיָון –ו' 

ֵּכיָון ֶׁשֵהם ְרמּוִזים  ",ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש"' ִנְקָרִאים הָלֵכן מֹוֲעֵדי 
 ."הִּבְׁשמֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקּבָ 

 
 ) טז-(כג, טו "ֲחִמִּׁשים יֹום ...ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחָרת ַהַּׁשָּבת"

ְּבָׁשבּוַע ֶׁשָחל ּבֹו ֶּפַסח ִמְתַרֶחֶׁשת ּתֹוָפָעה ִיחּוִדית: ַּפֲעַמִים 
ְּבָׁשבּוַע ֵיׁש ַׁשָּבת, ַּכֲאֶׁשר ַּגם יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח ִנְקָרא 

ָּגדֹול ְמֻכָּנה ְּבֵׁשם ַׁשָּבת, ְוזֹוִהי ַאַחת ִמן ַהִּסּבֹות ְלָכ ֶׁשַּׁשָּבת הַ 
ְּבֵׁשם ֶזה, ֶׁשֵּכן ֶיְׁשָנּה עֹוד ַׁשָּבת ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע, ְונֹוָצר ֹצֶר 

 ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהַּׁשָּבתֹות ַהָּללּו.
ֶזה עֹוֵרר ּפּוְלמּוס ִעם ַהְּצדֹוִקים, ֶׁשָּטֲענּו ִּכי "ִמָּמֳחַרת ִּכּנּוי 

ַהַּׁשָּבת" ַהַּכָּוָנה ִהיא ְליֹום ִראׁשֹון, ּוְבִעְּקבֹות זֹאת ִנְהְיָתה 
ֶקת ְּגדֹוָלה.  ַמְח

ַמִהי ַהִּסָּבה ְלִכּנּוי יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח ְּבֵׁשם "ַׁשָּבת"? 
 ָרה לֹא ָּכְתָבה ְּבַפְׁשטּות "יֹום טֹוב"?ַמּדּוַע ַהּתֹו
 ":ָראֵׁשי ְּבָׂשִמים" ְּבֵׁשם "ַיְלקּוט ִיְצָחקאֹוֵמר ַה"

ֶיְׁשנֹו ֶהְבֵּדל ֵּבין יֹום טֹוב ְלַׁשָּבת. ְּבעֹוד ֶׁשּיֹום טֹוב ִנְקָּבע ַעל ִּפי 
ָּיִמים ִיְׂשָרֵאל ַהְמַקְּדִׁשים ֶאת ַהְּלָבָנה, ּוְלִפי ֶזה קֹוְבִעים ֶאת הַ 

ֶאת ַהַּׁשָּבת קֹוֵבַע ַהָּקָּב"ה ְוֵאין ְלָאָדם ֶאְפָׁשרּות  –ַהּטֹוִבים 
.  ְלִהְתָעֵרב ְּבָכ

ְוִהֵּנה, ִּבְהיֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים לֹא ִנְּתָנה ָלֶהם ָהֶאְפָׁשרּות 
רּוִיים ִלְקֹּבַע ֶאת יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח, ֵמַאַחר ְוֵהם ָהיּו ְׁש 

ֲעַדִין ְּבמ"ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה, ְוַרק ֵּבית ִּדין ֶׁשֵּיׁש לֹו ְקֻדָּׁשה ְמֻסָּגל 
, יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח  ִלְקֹּבַע ֶאת מֹוֵעד ֶהָחג. ִמּׁשּום ָּכ
ִנְקָּבע ַעל ְיֵדי ַהָּקָּב"ה, ְוהּוא ִנְקָרא ַׁשָּבת, ְּכמֹו ַהַּׁשָּבתֹות 

 ַעל ְיֵדי ַהָּקָּב"ה. ֶׁשִּנְקְּבעּו
ֶהְבֵּדל ֶזה ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ּוְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב, ָּבא ִליֵדי ִּבּטּוי ַּגם 

ַרִּבי  –ְּבִזְכרֹונֹוָתיו ֶׁשל רֹאׁש ְיִׁשיַבת "ֵנר ִיְׂשָרֵאל" ְּבּבֹוְלִטימֹור 
הי"ד  ָנן ַוֶסְרַמןַרִּבי ֶאְלחָ ַזַצ"ל ִמִּבּקּורֹו ֶׁשל  ַיֲעֹקב ִיְצָחק רּוֶדְרַמן

 ָׁשם.
, ֲחׁשּוֵבי "ַׁשֲעֵרי ְּתִפָּלה"ָהָיה ֶזה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ַהָּקָהל ָעְרכּו ְמִסָּבה ַרָּבִתי ְּכֵדי ְלַהְקִּביל ֶאת ָּפָניו. ּוְבִמְסֶּגֶרת 
ַהֻּׁשְלָחן  ַה"ְמַלֶּוה ַמְלָּכה" ִנְתַּכֵּבד ָהַרב רּוֶדְרַמן ָלֶׁשֶבת ְּברֹאׁש

 ּוְלַהִּציג ֶאת ָהאֹוֵרַח ַהָּדגּול ִּבְפֵני ַהִּמְׁשַּתְּתִפים.
ַרִּבי ֶאְלָחָנן ַוֶסְרַמן, ָרַכן ְלֶעְברֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו, 

 ִּבְלִחיָׁשה: "ְּבִלי ְּתָאִרים, ְּבִלי ְׁשָבִחים!"
ַּבֵּסֶפר "אֹור ֶאְלָחָנן" ַעל ֶהְמֵׁש  ִסֵּפר ָהַרב רּוֶדְרַמן, ְוָכ הּוָבא

 ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהְּדָבִרים :
"ִהְסַּבְרִּתי ֵאפֹוא ַלָּקָהל, ִּכי ֶיְׁשנֹו ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשהּוא ְּבֶגֶדר 

ַּכּמּוָבא  –"ַׁשָּבת" ְוֵיׁש ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת "יֹום טֹוב" 
 ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.

ה ֵּביֵניֶהם? יֹום ַהַּׁשָּבת, הּוא יֹום ָקבּוַע ְוַקָּים ְוָקדֹוׁש ִמַּצד ּומַ 
ַעְצמֹו ְוֵאין ׁשּום ֹצֶר ְלַקֵּדׁש אֹותֹו. ְלֻעַּמת זֹאת יֹום טֹוב, 
ִיְׂשָרֵאל ָּתִמיד ְמַקְּדִׁשים אֹותֹו, ְורֹוְמִזים ַעל ָּכ ַּבִּמִּלים "ְמַקֵּדׁש 

 ם". יֹום טֹוב ֵאיֶנּנּו ִמְתַקֵּדׁש ִמַּצד ַעְצמֹו".ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּני
ִהְמִׁשי ָהַרב רּוֶדְרַמן ְוִהְסִּביר אֹודֹות ַרִּבי ֶאְלָחָנן ַוֶסְרַמן: "ַּגם 
ַּתְלִמיד ָחָכם, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת "ַׁשָּבת" ֵאין ָצִרי ְלַקֵּדׁש אֹותֹו... 

ר ִמן ַהָּׁשַמִים ִקְּדׁשּו אֹותֹו! הּוא ָקדֹוׁש ִמַּצד ַעְצמֹו! ֶׁשֵּכן ְּכבָ 
ּתֹוָרתֹו ֶׁשּלֹוֵמד ִקְּדָׁשה אֹותֹו! ּוְכִפי ֶׁשֵּיׁש ַאְזָהָרה ְּבֶקֶׁשר ְלַׁשָּבת 

ַהְינּו ֶׁשּלֹא  –"ֶׁשּלֹא ְיֵהא ִּדּבּוְר ֶׁשל ַׁשָּבת ְּכִדּבּוְר ֶׁשל חֹול" 
ַהִּדין ְּבנֹוֵגַע ְלַתְלִמיד ְיׂשֹוַחח ְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש ִׂשיַחת ֻחִּלין, הּוא 

ָחָכם ֶׁשהּוא ְּבֶגֶדר "ַׁשָּבת"! ֵאין ְמַדְּבִרים ּבֹו, ְוַעל ֵּכן ֵאיֶנִּני ָצִרי 
 ְלַהְרּבֹות ְּבִׁשְבחֹו..."

ָּכ ִקֵּים רֹאׁש ְיִׁשיַבת "ֵנר ִיְׂשָרֵאל" ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָחָנן, 
 בֹודֹו.ִמְּבִלי ְלַהְמִעיט ִּבכְ 

 
 (כד, ח). "ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַיַעְרֶכּנּו ִלְפֵני ה'"

ִנְכְּתבּו ַּפֲעַמִים. ִלְכאֹוָרה ֵהן אֹוָתן  "ְּביֹום ַהַּׁשָּבת"ַהִּמִּלים 
ַהִּמִּלים, אּוָלם ַהִּמְתּבֹוֵנן ִיְרֶאה ֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהן ְּבַטֲעֵמי ַהִּמְקָרא. 

 "ְּביֹום ַהַּׁשָּבת"ֶׁשַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ִנְכְּתבּו ַהִּמִּלים  ִּכי ְּבעֹוד
"ְּביֹום ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ִנְכְּתבּו ַהִּמִּלים  "ַקְדָמא ְוַאְזָלא",ַּבְּטָעִמים 
 ְוֵיׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע?"ֻמַּנח ְרִביִעי". ַּבְּטָעִמים  ַהַּׁשָּבת"

ֶׁשִהֵּנה, ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים  "אֹור ְלֵמִאיר",ְוָכַתב ַעל ָּכ ַּבֵּסֶפר 
ָּכתּוב ֶׁשְּקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ַמְׁשִאיָרה ֹרֶׁשם ַעד יֹום ְׁשִליִׁשי ַּבָּׁשבּוַע 
ֶׁשַאֲחֶריָה, ּוִמּיֹום ָהְרִביִעי ְוֵאיָל ִנֶּכֶרת ְּכָבר ְקֻדָּׁשָתּה ֶׁשל ַהַּׁשָּבת 

ָּבה ְלָכ ֶׁשְּלַאַחר ִׁשיר ֶׁשל יֹום ְרִביִעי ַהָּבָאה. ְוזֹאת ַּגם ַהִּס 
ַלְמרֹות ֶׁשֵאינֹו ַׁשָּי  "ְלכּו ְנַרְּנָנה ַלה'",ַמְזִּכיִרים ֶאת ַהָּפסּוק 

. ְוַהְינּו ִמְּפֵני ֶׁשַהָּפסּוק "ְלכּו ְנַרְּנָנה ל ְנָקמֹות ה'"-"קֵ ַלֶּפֶרק 
 ִביִעי ָאנּו ְּכָבר ָחִׁשים ָּבּה. ַלה'" ּפֹוֵתַח ֶאת ַקָּבַלת ַׁשָּבת, ּוְביֹום ְר 

ְוַעל ִּפי ֶזה מּוֶבֶנת ֵהיֵטב ִסַּבת ַהִחּלּוק ֵּבין ַהְּטָעִמים ֶׁשל ַהִּמִּלים 
ִּכי ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּנְכְּתבּו, ְמַרֶּמֶזת ַהּתֹוָרה  "ְּביֹום ַהַּׁשָּבת",

ָׁשה ָיִמים ֶׁשִּלְפֵני ַהַּׁשָּבת, ׁשֶ  "ַקְדָמא ָּבֶהם ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ַלְּׁש
ְּכלֹוַמר ַמְקִּדיָמה ְוהֹוֶלֶכת ּוַמְקִּדיָמה ָלבֹוא ִלְפֵני  – ְוַאְזָלא"

רֹוְמזֹות  "ְּביֹום ַהַּׁשָּבת"ַהַּׁשָּבת. ּוַבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ַהִּמִּלים 
ֶׁשת ַהָּיִמים ַהָּבִא  ים ַאֲחֶריָה, ְלַהְׁשָּפַעת ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ַעל ְׁש

 ֶׁשַהְּקֻדָּׁשה ֻמַּנַחת ַעד יֹום ְרִביִעי. "ֻמַּנח ְרִביִעי",ְוֶזהּו 
 

, ֶנְכּדֹו ֶׁשל ַּבַעל ַרִּבי ְצִבי רֹוְזְנֶּבְרגעֹוד ְּבִעְנָין ֶזה מּוָבא, ִמְּׁשמֹו ֶׁשל 
 "ְּביֹוםֵמָראְצֶּפעְרט, ֶׁשַהִּסָּבה ְלָכ ֶׁשַהִּמִּלים  ַה'ֶחְמַדת ָׁשאּול'

ַקְדָמא ְוַאְזָלא ֶׁשִּנְכְּתבּו ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ַּבְּטָעִמים  ַהַּׁשָּבת"
ִהיא, ְלַרֵּמז ַעל ִעְנָין ּתֹוֶסֶפת ַׁשָּבת, ֶׁשַּמְקִּדיִמים ֶאת ַהַּׁשָּבת 
ּומֹוִסיִפים ֵמֹחל ַעל ַהֹּקֶדׁש. ּוַבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ִנְכְּתבּו ַהִּמִּלים 

ְּכֵדי ְלהֹורֹות, ֶׁשּמֹוִסיִפים  ֻמַּנח ְרִביִעי,ַּבְּטָעִמים  ת""ְּביֹום ַהַּׁשּבָ 
ִמֹּקֶדׁש ַעל ַהֹחל ְולֹא מֹוִציִאין ֶאת ַהַּׁשָּבת ִמָּיד, ֶאָּלא ַמְמִּתיִנים 

ם. ְּכֵדי ִהּלּו ד' ִמיִלין. ְוֶזהּו ַּכּמּוָבן ַלַּמְחִמיִרים ְּכִׁשיַטת ַרֵּבנּו ּתַ 
יִעי, ְּכלֹוַמר ַמְמִׁשיִכים ַּבְּמנּוָחה, ַעד ֹּתם ַהִּמיל ְוַהְינּו ֻמַּנח ְרבִ 

 ָהְרִביִעי...

 

 



 
 
 
 
 

 י)"א א' רש"(כ ."להזהיר גדולים על הקטנים –אמור אל הכהנים "
 

 א' 'להזהיר'
 

 הקפידו מאד על חינוך תלמידי הישיבה "קול תורה"בישיבת 
שנמצא כי מיטתו אינה  , בחורזוכר אני. למידות טובות וסדר

 , אף באמצע השיעור! המיטהמסודרת, נשלח לחדרו לסדר את 
 

 לי תלמיד חכם נכבד, שלמד לפני כיובל שנים בישיבה: סיפר
הגאון רבי יחזקאל כי גם בשבת הקפידו על כך, וביתר חומרה. "

מסר שיעור לבעלי בתים בישיבה, ואם חלילה אחד  אברמסקי
 מהם יעבור ויראה חדר לא מסודר, יהיה זה חילול ה'.

 

היה צריך  כל בוקרהשנים היינו ישנים על מזרוני קש.  םבאות
להפוך את המזרון, לנערו מצד לצד, ליישרו, ולהניח עליו את 
השמיכה מקופלת ומסודרת. בשבת לא סידרתי את המיטה, כי 

 שתי לאיסור. חש
 

גאון רבי אלחנן קונשטט. הראתי לו שיש ה לאהמדריך שלח אותי 
אסור, כי זה מכין לחול! והוספתי: שהדבר  "באר שבע"תשובה ב

, "האמת שחשבתי לתלות מודעה בשם המעוררים שהדבר אסור"
 "ש שלא תליתי..."עוד מגיע לי צל" :ובעזות הוספתי

 

כמובן שבעקבות דברי היתה מהומה בישיבה... קראו לי לבוא 
 לפני מרן ראש הישיבה, הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך. 

 

ואמר: "כבוד השבת שהחדר יהיה  רבי שלמה זלמן נתן לי מנה
מסודר! ומה שכתבו באחרונים לאסור, כוונתם ליישר את המזרון 

ה למוצאי שבת, מצד לצד כדי שאפשר יהיה לישון עליו, זו הכנ
אבל לסדר את השמיכה על המזרון זה לא מכין, אדרבה הוא 

  )"נר לשולחן שבת"(                          .      "מרחיק את עצמו בזה משינה

 
כדי להכינה לשינה במוצאי  ,אסור להציע את המיטה בשבת

אך אם מסדר את המיטה כדי שהחדר יהיה מסודר  (שבת קיג.)שבת. 
אם המיטה עומדת בחדר שנמצאים בו, ואין  ט)"ב י"ב ש"(משנמותר. 

ן אף אם בזה מכי ,זה מכבוד השבת שתעמוד כך, מותר לסדרה
 ) קס"ט ב"כ "ארחות שבת"(   לשינה, כיון שעושה זאת לצורך היום.אותה 

 
 'ב 'להזהיר'

\ 

והנה רעה חולה  כבר הזהרתי בכל הדרשות על שמירת שבת...
, בבתי העסק שמוכרים שיבולת שועל ושחת פראג פה בעיר

בשבת עוברים על כמה איסורים: פעמים שיהודי קונה כדי ליקח 
 לדרך, פעמים פוסק דמים בשבת ... טוב לתקן מה שנוכל...

 

הרי בכך יעשה עוגמת נפש לנשמה יתירה שבאה ביום השבת. 
שראוי לחדש בכל שבת חידושי תורה לכבודה, כל אחד לפי 

מדרש ומוסר, ואף עם הארץ ילמד פירושי  ,הבינוני...  דרגתו
ה "התורה. שהרי במוצאי שבת בחזרת הנשמה היתירה, הקב

 . והיא משיבה: 'דבר זה חידשתי'.'שואל: 'מה פעלת בעולם
 

ואותם המוכרים, גם נשמתן עולה במוצאי שבת בין כל הנשמות, 
. וכל אחת 'ה שואל לכל הנשמות: 'מה חידשו בעולם"והקב

אומרת לפי ערכה. ונשמתו של אותו רשע אומרת: 'כך וכך 
 ח דרוש ד')"(דרושי הצל                  שיבולת מכרתי', אוי לה לאותה בושה...

 
 'ג 'להזהיר'

 

כבר הוכחתי כמה פעמים על שיחה בטילה בבית הכנסת, ובפרט "
ץ... וכבר הזהרתי על זה ורואה אני שלא פעלתי "בעת חזרת הש

כלום, לכן אוכיח עוד כמצוה 'הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים'... 
ץ הם מבלבלים את שכניהם שלא יוכלו "וגם באמצע חזרת הש

 לענות אמן. 
 

כי מחמת  ,והייתי רגיל להשגיח באמצע התפילה על כל הצדדים
לא יבושו וההרגל בושתם ממני היו נמנעים, ועכשיו גם בוש 

נעשה אצלם טבע... ואני מקיים בעצמי עוצם עיני מראות ברע, 
 והם גורמים רעה לנפשם, אוי להם... 

 

ובכן יקבלו עליהם לעזוב חטא זה, ולפחות מברכות השחר עד 
 )שם(                                                   ".אחר עלינו לא ישיחו כלל

 
 
 
 

  'המעוררים'
 

 הגאון רבי אליהו גוטמכר:כתב 
ץ טעה בקריאת התורה או בתפילה, שהתחיל "אם הש ,נשאלתי

במקום שלא שייך, או דילג, או השתתק, ויש לחשוש שנתבלבל 
להעיר לו? ואם יש חיוב, על  ואינו יודע היכן אוחז, האם יש חיוב

מנהיג הקהילה, או שמא על כל יחיד ויחיד  ,מי הוא מוטל: על הרב
 שהרגיש בטעות? 

 

שהיה ביחיד שהעיר, ורגז עליו ראש הקהל וביישו ברבים  ומעשה
 על אשר הוא שהעיר את הש"ץ, מה דינו?

 

ואין בזה  ,בכל האופנים האלה הורו הפוסקים שיש להעירתשובה: 
ידיעה בהלכה זו רב משאר המתפללים, כיון שאין החיוב יותר על 

 אין לראש הקהל קדימה, דאינו תלוי וכמו הוראה ופסק. 
בתקנת הקהילה. ודינים אלו מסורים לנו מהרבה מאות בשנים 

 וידועים לכל. 
 

לפעמים דברים אלו תלויים בתוך כדי דיבור ורגע מועט, ואם הרב 
מכשול  ון תפילה או לימוד תורה ולא ירגיש, יצאיהיה שקוע בעי

יתבזה  ץ לחזור לראש התפילה. וכמה"שלעיתים יצטרך הש
התפילה, לכן בכל טעות  עלבראש השנה ויום כיפור שיחזור 

ץ מיד את טעותו. "החיוב על כל יחיד מן המתפללים להזכיר לש
לפני  הוא עומדכי וכל המקדים מקבל שכר מן השמים, שמראה 

 וגם להיפך, מי ששם לב לטעות ויודע שעליו להזכירה' יתברך. 
 ואינו מזכיר, נענש, שאינו חס על כבוד הקב"ה חלילה.

 

, הייתי רב ואב"ד קרוב לעשרים שנה בק"ק פליישן יש לי לומר
וגם פה בגריידיץ קרוב לעשרים ואחד שנה. ופעמים רבות קרה 

וגם אני עמהם שהיה צריך להעיר לשליח ציבור, והיו יחידים 
שהעירו לו. וכן ראיתי בקהילות גדולות, ובכולן הגם שהיו שם 
רבנים גדולי תורה ומחברי ספרים, מעולם לא ניתנה קדימה לרב 

 כל הקודם זכה! אלאאו למנהיג, 
 

לבקש מהקב"ה כפרה על אשר  לראש הקהלפשוט שיש לכן 
שטעה וחשב שלא היה  ולהתנצל ,ש ממנוי, לפייס את המבויעשה

 ואז ינקה! ,לו ליחיד הזכות לתקן
 

כל מה שכתבתי הוא לא רק על פי דין הפוסקים, אלא גם על פי 
 ב)"ו קמ", ועיין קכא"ח י"או ת רבי אליהו גוטמכר"(שו          מנהג קהילות ישראל.

 
 
 
 
 
 
 

 ".ואשה גרושה מאישה לא יקחו –אמור אל הכהנים "
 

יום ערב בגרושה.  תשאעמד לכהן שבמושבה מגדיאל היה 
בקריאת התורה של שני לגבאי ודרש כי מחר  ניגש הכהן ,תותונח

 . 'חתן צריך לעלות לתורה' :באומרו ,הוא צריך עליהוחמישי 
 

ושאל מה  ,ניגש הגבאי לרב המושבה, הגאון רבי פרץ אריאל
היה יכול הוא , "גברא אלימא"היה  אדםלעשות. יש לציין כי אותו 

והיה צריך להתנהג עמו  ,את מגדיאלבאש המחלוקת להבעיר 
 ..בחכמה.

 

ר שאכ ,תמאוחר שעת לילהב .הרב אריאל עשה מעשה ,בפקחותו
יצא הרב עם בנו לבית הכנסת.  ,תושבי מגדיאל נמו את שנתם

הניח כסא על שולחן, טיפס והזיז את מחוגי השעון חצי שעה 
 ,היתה תקופה אחרת שנה, זו ישיםכשארע לפני קדימה. המעשה 

 .יד לא לכולם היו שעוני
 

לפני התפילה. ש הקבוע המתפללים הגיעו לשיעור ,למחרת
 .השיעור הפעם היה קצר... כך החלו להתפלל חצי שעה קודם

הרב סימן לחזן שלא ימתין לו. הכהן  "שמונה עשרה"בתפילת 
 א) "ג י"הרהידידי מפי  – "נר לשולחן שבת"(          ...לאחר קריאת התורההגיע 
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, לגאון רבי משה בארקי "מזכרת הגיטין" מתוךנמשיך בענין: 
 איזמירעיר תנו לפני כמאה שנה ביגיטין שנ ,ד איזמיר"גאב

 

 בשני בשבת ... גירש יוסף הכהן בן יהושע הכהן את ארוסתו ...
מפני היותה אסורה  ,ונתגרשה זאת הארוסה אחר שנתקדשה

לכהן... ואחר קבלת גט נשבעה שלא תנשא ולא תארס תשעים 
  ס"א) "מזכרת הגיטין"(        יום ... וקיבלה חרם גם כן שלא תנשא לכהן.

 
 !אייר?חודש גט ב

 

גירש שלמה  ,ב"בשני לשבת, חמישה ימים לירח אייר, שנת תרס
כמו  ,בשני יודין 'איירבגט '... ונכתב  בן יוסף את אשתו סולטנה

. וכתב ג)"ו כ"ז קכ"(אהע "אייר יש לכותבו בשני יודין"שכתב מרן: 
יש נמנעים ליתן גט באייר, אך במקום הדחק נותנים "ש ,א"הרמ

כתב דיש  "עבודת משא". וב(שם ז' ועיין לבוש) "וכותבין בשני יודין
 מפני שיש מי שסובר דלכתחילה די ביוד אחת.  ,נמנעים

 

שעת הדחק, שהבעל בוכה ומתחנן שנמהר ליתן הגט  ובגט זה היה
שה ישמא תתחרט הא ,היום, ושלא נניח אותו אפילו למחר

שאין  ,מלקבל גיטה, כי היא קשת רוח ואינם דרים יחד זמן רב
עד  ,טרחו לקבל את הסכמתה ולא הועילורב מן וז... עם אדם דר

 סיון ודאי שתתחרט.חודש עד  נמתיןואם  ,שנתרצתה היום
 

מלבד זה כבר נהוג בעירנו לתת גט באייר בשני יודין, ואפילו שלא 
 )ל"מהרי –יש מחמירין ליתן באייר שני גיטין  – ח"(שם י  בשעת הדחק. 

 
אברהם, יצחק, יעקב, רחל שהם  ראשי תיבות: -חודש זיו הוא אייר 

 ו ה')"א בהגהות קכ"הביאו רע' ד "נחלת שבעה"(                                       סוד המרכבה!

 
 ...לא כל אחד זוכה - ג בעומר"ל

 

... גירש יוסף בן מרדכי  בשישי בשבת, שמונה עשר לירח אייר"
 את אשתו סולטנה בת אהרן ...

 

לכתחילה יש להזהר מליתן גט בערב שבת, כמו שכתבו שהגם 
ומפני רוע  ,הפוסקים, שעת הדחק היא, כי הוא איש רע ובליעל

מעלליו פירשה אשתו ממנו יותר משנתיים. וכמה בני אדם 
 הפצירו בו רבות שיתן גט, ולא עלה בידם כי כל חפצו לעגנה.

 

ואחר עמל וטורח, הורה ליתן לה גט השבוע, אך כשישבנו לסדר 
 את הגט ברח והלך לו, ולא חשש לטורח וזלזול בבית הדין. 

 

הו בדברים והביאו לפני בית והנה כיום הזה שמש בית הדין פית
ולא להניחו עד יום ראשון,  ,הדין, הוכרחתי לשבת ולסדר הגט

במקום ש "בתי כהונה"שמא יתחרט ויחזור בו, וכבר כתב מוה"ר 
 כ"ח)  "מזכרת הגיטין"(                          .      "עיגון או שעת הדחק מותר

 
 בית דין צדקמושב רבי עזרא עטיה ישב ב הגאוןארע מעשה ש

שאינו רוצה ליתן הגט.  של הספרדים בירושלים, ואמר המגרש
                    ונתנו לה. ולא חששו להחשיב אימרה זו כביטול הגט.                 ,ופייסוהו

 עמ' ס')בי עזרא עטיה לגאון ר(ספר הזכרון                                                                                 

 
גירש ברוך בן  ה,"שנת תרס ,בשני בשבת, עשרה לירח אייר

ונכתב בגט "דמתקרי ברוך", כי הוא סיפר  ...ישראל את אשתו
ו אועשו לו בבית הכנסת שינוי השם וקר ,שפעם חלה חולי גדול

לו נסים, אולם לא נקרא בשם נסים כלל, לא בעליה לתורה ולא 
בחתימה, כי אם בשם ברוך בלבד, לכן נכתב 'דמתקרי' לרמוז 
לשם נסים שקראו לו בפומבי בבית הכנסת, אע"פ שלא הוקבע, 

                                נ"ה) "מזכרת הגיטין"(               כיון שהוא ובני ביתו זוכרים מזה.           

   
מעשה הבא ארע בדמשק, הגיע לפני בית הדין בראשות הגאון רבי ה

 ונשלח לבית הדין באיזמיר לשמוע תשובתם:  ,יצחק אבולעפיא
 

העיד ר' נסים עובדיה: בליל ראשון שעבר נכנסתי לביתו של מאיר 
וראיתי את מאיר אשכנזי והבחור אברהם צאיג יושבים  ,אשכנזי

לפני גוי ולומדים את מלאכת הצורפות. קנה אברהם מהגוי טבעת 
ואמר  ,קרא למשרתת לאה בת יוסף הכהן ,כסף בשני גרוש

'הרי את מקודשת לי  :ותיכף אמר לה ,"תעידו עלי" :לכולנו
 וענד לה את הטבעת. , בטבעת זו'

 

שאחר כך אמר לנו ולערל " :עיד כן וסיפרגם ר' מאיר אשכנזי ה
  ".האות דשתייאתם ראיתם איך ק ,צורפותהמלמד 

 

בנקיטת חפץ על נפשם ויהדותם שכך היה, והבת שניהם נשבעו 
ואמר  ,המקדש הכחיש את הדברים הנזכרת הודתה שכך היה.

העד נסים כי שהטבעת היתה שאולה מאשתו של מאיר, וטען 
 הקידושין אלא בא אחר כך.לא היה בעת בכלל 

 

 בחורהורי הווהוריה עניים מרודים ממש.  ,הנערה כהנת בת כהן
 שה מכמה טעמים: יאינם חפצים בנערה שתהיה לבנם לא

 

בגלל שהיא כהנת, ובעירנו יראים מאד להנשא לכהנת,  א.
ווגן יכהן לישראל אין ז בת' - (פסחים מט.) דחוששים לדברי הגמ'

  .'לידי עניות ביאתומ או ,קוברה, או קוברתו, או עולה יפה
 

עניים ואין לאל ידם להשיא לבנם עניה הינם הורי הבחור  ב.
שדרך העולם  ,בשנים הרבהמהמקדש הנערה גדולה  ג.מרודה. 

 שאינם מתחתנים.
 

... ושכנעו את בנם לחזור בו. והוא, בראותו ולחצו ההורים לחצו
זאת, גמר אומר שאם על את אביו ואמו זועקים מרה איך עשה כ

פי הדין קידושיו קידושין הוא מוכן ומזומן לגרשה בגט ולא 
 ישאנה כלל.

 

והנה אם נחמיר להצריכה גט, לא תוכל להנשא לכהן, ומלבד זאת 
שום איש ישראל לא ינשא לה בשל היותה כהנת ועניה, ועל הרוב 

 תשאר עגונה כל ימיה, או חלילה תצא לתרבות רעה.
 

עלה בדעתי לפוטרה בלא " כתב רבי יצחק אבולעפיא:בשל כל זה 
גט, בסומכי על כמה ספקות אשר בהצמדם יחד אפשר להקל 

 ולהתירה, ואלו הם:
 

ש "הסכמה היא בעירנו דמשק בחרם חמור בגזירת נח הראשון:
שה בצנעה בשני עדים, אלא ילבל יוכל איש מישראל לקדש א

בעשרה, שני יחידי העיר ומרביץ תורה, והאיש אשר יעשה  רק
לקידושיו  הפקיעו חכמיםש "בזדון מלבד שנלכד ברשת נח

 והפקירו את כסף הקידושין הפקר בית דין לגמרי.
 

תקנה זו העשויה ברוב חוזק ותוקף חזרה והוכרזה בזמננו בבתי 
כנסיות ומדרשות. ומכח הסכמה זו פסקו גאוני ירושלים דלרוב 
הדעות יצאנו מחשש קידושי תורה וצריך גט רק מספק דרבנן. 

רוב הפוסקים סברו להקל לגמרי, ואפילו כת המחמירים  ,למעשה
 להצריכה גט אינו אלא מצד חומרא.

 

ן שני העדים קרובים מצד האם ולרוב הפוסקים פסולים מ השני:
פ "ם יש סוברים שפסולים מדרבנן. ואע"התורה, ורק לדעת הרמב

ום טוב אלגאזי לא הסכימה דעתו הרמה להקל בעדים שרבי י
 קרובים מצד האם, האריכו האחרונים וחלקו עליו.

 

זמין לערל בפיו וצירפו מקדש הריעותא גדולה היא שה ועוד:
שיהיה בין העדים. ופירש הדבר פעמיים, קודם הקידושין 

תורה. וכיון שהזמינם ודאי מהואחריהן. והנה גוי פסול לעדות 
נפסק כל העדות, שהרי שנתבטלה , נמצא העידראות וללנתכוונו 

 'נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה'. שאם 
 

לא נתבטלה  קרוב או פסולאמנם 'יש מורים' שגם אם נמצא [
יש לחוש לדעת אולי אלא רק אותו העד נתבטל, ואם כן  ,העדות
מכל מקום אלא דאחד ולהצריכה גט, ג החושש לקידושי עד "הסמ

 .]כל האחרונים כתבו דאין לחוש
 

הסכימה דעתי קלה כמות שהיא לפוטרה בלא גט,  ,איך שיהיה"
 ."שלא לאוסרה על כהנים, וכל זה אם יסכימו עמי רום מעלתם

 

יפה הורה,  ,יפה דן .ראינו כי ראויים הדברים" :פסקוחכמי איזמיר 
והגם שכל הספקות הררים התלויים בשערה... הנערה הנזכרת 
רשאית להנשא לכל אדם, ואין אנו רשאין להחמיר במקום 
שהיתרו ברור, דאם כן אתה בא לפוסלה מן הכהונה ותשאר עגונה 

 ".להכותה בלחי החמּור דיןולא מן ה ,כל ימיה
 

רבי אברהם הגאונים  :י איזמירדולעל הפסק חתומים ארבעה ג
 פאלאג'י, רבי אליה אבולעפיא, רבי דוד הכהן ורבי משה בארקי.

 ט)"ח י"י "מזכרת משה"ת "(שו                                                                  

 
בצעירותו היה נוכח בסידור גט ש, סיפר הגאון רבי נסים בן שמעון

שערך הגאון רבי יוסף שלוש. שאל את העדים את השאלות 
 הרגילות, האם נכתב הגט לשמה, לשמו, והם ענו כן, כן. 

 

לאחר זמן הרגיש רבי יוסף שהם עונים סתם, בלי מחשבה. 
 שאלם: 'ועגבניות בשוק כמה עולים, חמש?' והם ענו לו 'כן'...

 )("דברי יוסף"      אז הוכיחם על שאינם מרוכזים במעשה הגט כהלכתו.
 



5806777@gmail.com :ל C לתגובות: דוא
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 "כוחה של קבלה" - אמורפרשת 

...אמור אל הכהנים וגו' ואמרת על הפסוק בפרשתינו" 
פרשת (כא,א) כתב בספר "ברכת דוד" כי  אליהם וגו'

כל המועדים, מזכירה לנו כי ראש  אמור, בה נסקרים
השנה מתקרב! נכון, יש עוד כחצי שנה עד ליום הדין, אבל 

עשרה שנה, אם -אם אנשים חוסכים בקופות גמל חמש
פותחים תוכנית חיסכון לשלוש שנים, מדוע לא נפתח 

שמפירותיה נהנה במשך שנה  –קופת חיסכון לחצי שנה 
ום שבדרון הצדיק רבי שלבמה דברים אמורים?  שלמה?

זצ"ל נוהג היה לספר, כי כשניגש הוא לפני רבו רבי לייב 
חסמן זצ"ל לקבל עצה והדרכה הכיצד יוכל להתחזק 

שיקבל על עצמו  –ולעלות בתורה והיראה, השיב לו רבו 
קבלה אחת!... וגם זה בתנאי ש"אין לך שום ספק 

 שתוכל לקיים את הדברים". 
כאשר אדם רוכש מועדים" כתב כי  –בספר "בנועם שיח 

מכונה ורצונו להפיק ממנה את התועלת המקסימלית, 
הרי שעליו ללמוד היטב את כל מרכיביה וחלקיה של 
המכונה, את יעודיה ואת הצורה בה יש להשתמש בכל 
חלק וחלק, בכדי להשיג, כאמור, את התוצאות הרצויות 
למענן נרכשה. האדם הוא מכונה נפלאה, מנפלאות 

וידע  תיו,והאדם את כוחותיו ותכונהבריאה. אם יכיר 
להשתמש בהם בצורה הנכונה, אזי יוכל להרקיע שחקים 
בעלייה רוחנית (ואף גשמית). לצורך זה ההכרח הוא 
שילמד היטב מה הן כוחותיו וכיצד משתמשים בהם. מי 
שלא מכיר את תכונות נפש האדם לא יוכל להפיק 

ות את התוצאות המפליג –האדם  –ממכונה נפלאה זו 
אחד מכוחות הנפש הנפלאים של האדם  שניתן להפיק.

כאשר אדם מקבל על עצמו ומחליט  "כוח הקבלה".הוא 
כמעט ואין  החלטה ברורה ונמרצת ללכת בדרך מסוימת,

מעצור לפניו להגיע למטרה אשר הציב לעצמו, כדבר 
  הפתגם: "אין דבר העומד בפני הרצון".

הוא שואף  ניצבת משימה קשה לפני האדם. ,עמיםפל
להגיע למעלה רוחנית מסוימת, ונרתע מפני שחושש שזה 

את זמנו או דבר זה יהיה קשה מדי עבורו, או שמה יגזול 
ג אהוא רוצה להשתתף בשיעורי תורה, אך דו את מנוחתו.

שמא לא יוכל להתמיד בהם. הוא רוצה לקיים מצווה 
ימת, אך נרתע מקשיים הניצבים בדרך לקיומה. עליו ומס

אחרי אמנם, ה"קבלה".  התחלתשהקושי הוא  לדעת
שמקבל האדם לעשות דבר, בקבלה כנה ואמיתית, 

כל  כלומר, ההמשך בא בקלות בטבעיות, כמעט מאליו.
תנו הוא ה"קבלה", שכן ימה שהקדוש ברוך הוא דורש מא

"אם עתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך, שכל 
מנם כן, "כל ש"י). אור - ההתחלות קשות" (שמות יט, ה

ההתחלות קשות" ולכן אנשים נרתעים מלהתחיל 
ביוזמות חדשות. אבל אחרי שעוברים את שלב ההתחלה 

ומהי ההתחלה? "אם עתה  "יערב לכם מכאן ואילך". –
אולם  .כל הקושי הוא "הקבלה" תקבלו עליכם". לאמר:

 ואדם מקבל על עצמו דבר מה, ההמשך בא להמשעה ש
 .כוח ההחלטה הוא כוח עצום בנעימות ובעריבות, שכן

חדש זצ"ל היה מרצה דברים אלו בלי  רבי מאירהמשגיח 
הרף לפני תלמידיו, והיה מדרבן אותם לקבל על עצמם 
קבלות רוחניות נשגבות, אם להספיק מספר מסוים של 
מסכתות, אם ללמוד מספר מסוים של שעות ביום וכד', 
, והיה מבטיח להם נאמנה, שברגע שיקבלו על עצמם

פעמים התלוננו תלמידיו לפניו שהם  ההמשך יבוא בקלות.
אומנם קיבלו על עצמם קבלות, אך בכל זאת נתקלו 

וא תמיד נשאר בשלו: אם יש הבקשיים ביישומן. אבל 
 קשיים בישום, סימן שה"קבלה" לא הייתה שלמה וכנה,

 
 

נו נאמנה, שמשעה שאדם מקבל על ותישכן הבטיחונו רב
 ב לו המשך דרכו. יער -עצמו דבר מה  

כמה פעמים אמנם הבטחנו לעצמנו, שזהו זה את 
ההחלטות שקיבלנו על עצמנו נקיים ויהי מה. ולמרות הכל, 
זה קרה ושוב נכשלנו?... מדוע רובנו נכשלים ולא מצליחים 
להגשים את ההחלטות הרבות שקיבלנו על עצמנו לשפר 
את מעשינו מכאן ולהבא? מדוע אנו לא מצליחים 

ות, חרף כל המאמצים הרבים והרצון הטוב? להשתנ
מבהיר הגאון רבי יונתן אבר שליט"א (מתוך  –ההסבר לכך 

כי יש אנשים רבים,  –מהות התשובה)  –חוברת שנושאה 
רבים מאוד, שבאמת ובתמים מנסים להשתנות ואינם 
מצליחים. הם מחליטים לקחת את עצמם בידיים. 

מיד לאחר שנה מתכננים תכניות ומקבלים קבלות, אך ת
מתברר להם שהם נותרו באותו מצב בדיוק. דבר לא נותר 
מכל התכניות היפות. ואז הם שוב מנסים, משנסים 
מותניים ומתחזקים עוד יותר, ומקבלים על עצמם 

ושוב, המציאות טופחת על  –להשתפר בחירוק שיניים 
פניהם, כשכל ההחלטות קורסות כמו מגדל קלפים... 

אלו בדרך כלל אוחז בהם הייאוש והם לאחר שנים רבות כ
גם בטוחים שלא יצליחו לעולם. בתוך לבם הם כבר 
מפקפקים אם בכלל ניתן להשתנות. כיוון שכך, צריכים 
אנו לשאול את עצמנו: מה קרה? למה עצרנו? למה לא 
הצלחנו למלא את רשימת ההתחייבויות שלנו? הרי היינו 

ז, וכלום...? כה בטוחים שהשנה משהו ישתנה, משהו יזו
את התשובה ננסה להעביר בעזרת משל בעל ניחוח עתיק, 

בכפר קטן ברוסיה הגדולה שהמשיל אחד מחכמי ישראל: 
החליט בחור צעיר שנמאס לו לחיות בכפר ורצה לעבור 
למוסקבה, העיר הגדולה והמפורסמת. הוא רוצה לראות 
עולם, הוא רצה לעשות 'משהו' עם עצמו. הוא לא יישב 

כאן יחד עם העזים, הפרות, הגמלים וזקני הכפר.  ויירקב
סיבירית, עוברת לא -הייתה לו תכנית. הרכבת הטרנס

הרחק מן הכפר. הוא יוציא את חסכונותיו, יעורר את 
רחמיהם של הזקנים ויוציא מהם עוד כמה פרוטות, ואז 
הוא פשוט יהיה אדון לעצמו. הרכבת תיקח אותו 

ל. כמה ימים אחר כך, למוסקבה, ושם, השמיים הם הגבו
עמד הבחור שלנו בתחנה ובירר על מחירי הכרטיסים. 
הכסף שהיה בכיסו הספיק בדיוק לכרטיס במחלקה 
החמישית לנסיעה של חמישה ימים עד למוסקבה. הוא 
כמעט קנה. אלא שאז נזכר במה ששמע פעם מעובר אורח 
מזדמן על הזוועות שבמחלקה החמישית. 'קטסטרופה'! 

האורח. 'קרונות ישנים, חלונות שבורים וקור הגדיר זאת 
אימים פורץ, ספסלי עץ גס, לכלוך רעש וטינופת, הרבה 
טינופת. מי שרוצה להרגיש בן אדם', הוסיף האורח, 'מי 
שלא רוצה להרגיש כמו כלב, שייסע במחלקה הראשונה. 
שם יודעים לחיות, שם יודעים גם ליהנות מהחיים. 

מוסקים היטב, כורסאות חדרים פרטיים, מאובזרים, 
נוחות, מיטות מרופדות, ומלצרים אישיים שדואגים לכל 
דבר. והעיקר שקט, והרבה שקט'. 'כמה תחנות אוכל 
לנסוע במחלקה הראשונה עם הכסף הזה?' מצא את עצמו 
שואל את הכרטיסן. 'שתיים! בערך חצי יום של נסיעה'. 

עיקר לקנות?... לא לקנות?... כדאי?... לא כדאי?... ה
לנסוע כמו בן אדם! החליט. בן אדם צריך ללכת על 
המקסימום. אחרת לא מגיעים לכלום! אימץ לעצמו 
פילוסופיית חיים בגרוש. נתחיל בשתי תחנות, נראה לאן 
נגיע, אחר כך נמשיך, נסתדר כבר. 'תן לי כרטיס בבקשה! 
כן, למחלקה הראשונה! כן אדוני, אני יודע לאן אני 

 ווח על הכורסה בתא הפרטי במחלקה נוסע!'. הוא התר
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הראשונה. הוא עצם את עיניו והרגיש כמו 'מלך'. הכל 
היה יפה כל כך, נעים כל כך, מושלם כל כך. בן רגע הפך 
מקבצן למלך. לפחות לשתי תחנות. 'אדוני צריך לרדת'! 
הזכיר לו הכרטיסן כשהגיעו לתחנה השנייה. כן, נכון, 

י כמו בן אדם. הלכתי על לרדת צריך. אבל לפחות נסעת
המושלם, לפחות שתי תחנות. חצי יום זה גם משהו. 
הרכבת עצרה, איש לא ירד, רק הוא, לבד, בודד, באמצע 

אז זהו, שום מקום, בתוך השממה. לא היה שם כלום! 
שההחלטה ללכת על הטופ שבטופ, על הכי גבוה שיש, היא 
א לא תמיד ההחלטה הנכונה. היא טובה בתיאוריה, הי

טובה כחזון, היא טובה כתכנית עבודה בעלת מטרה. אבל 
היא לא עובדת במיידי, היא עוצרת בשממה. באמצע 
הכלום. מה שבדרך כלל כן עובד, זו התקדמות איטית 
אבל בטוחה. התחייבות אחת אבל משמעותית ויציבה. 
נסיעה במחלקה החמישית, אבל כזו שמובילה אותך לעיר 

ויציבה, שווה יותר מרשימה  הגדולה. החלטה אחת קטנה
ארוכה שנכתבה בדיו נעלם! כלל ברזל ראשון במעלה אם 
כן , שצריך לדעת כשבאים להשתנות: אדם לא יכול 
לשנות את מעשיו במחי יד! זו עובדה בסיסית. טבע האדם 
אינו מאשר זאת. מי שמקבל על עצמו ביום אחד ללמוד 

בר לשון בלי להתבטל, או לכוון בתפילה, או להפסיק לד
הוא טועה ושוגה באשליות. לא יעזרו כל הקבלות  –הרע 

הכי נחרצות והשאיפות החזקות ביותר. אדם אינו מסוגל 
חי  –לשנות את הרגליו ברגע אחד! מי שחושב אחרת 

בהונאה עצמית חמורה, שלרוב מקורה במין גאווה סמויה 
של האדם, אשר בסתר לבו איננו מוכן להודות כי דרגתו 

כרגע נמוכה מכפי שהיא באמת. הגאון  האמיתית
צריך שילך בהדרגה  –מווילנא" כתב  כי ההולך בדרכי ה' 

היא מילת המפתח. שלב  –ממדרגה למדרגה". ההדרגה 
אחר שלב. העבודה המוטלת על האדם היא להוסיף בכל 
מצב רוחני צעד אחד. רק את המעט שבו הוא יכול 

גל אליה ואז להחזיק כעת, ולהתמיד בתוספת זו עד שיתר
יוכל להמשיך לעלות. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא 

שיעשה את מה שביכולתו לעשות עכשיו.  –מצפה מהאדם 
את כל מה שהוא יכול, אבל רק את זה לא פחות וגם לא 
יותר. על יותר לא יתבעו אותו כלשון רבותינו (פסיקתא 
נשא) "לא נתן הקדוש ברוך הוא חוקים כדי לייגען וכדי 

ורדם מן העולם... ואין הקדוש ברוך הוא מביא את לט
האדם בדין אלא על דבר שנצטווה ובידו הכוח לעשות, עד 
היכן שידו מגעת.  להבנת הדברים נתבונן בסיפור הבא 

במלחמת יום הכיפורים היו אבדות רבות בנפש, שלפנינו. 
החיילים היו מדוכאים ונכאי רוח והמפקדים ניסו בכל 

מורל. באחד הימים הוזמן המשגיח דרך להעלות את ה
הגאון רבי שלמה וולבה זצ"ל להרצות בפני החיילים 
בבסיס רפידים אשר בקצה חצי האי סיני. כיוון שמביתו 
שבירושלים ועד קצה חצי האי סיני מפרידה דרך ארוכה 
ומייגעת, הוא התבקש להגיע לנמל התעופה בשדה דוב, 

חיילים, ומשם נלקח במטוס תובלה, שהביא אספקה ל
עד בסיס רפידים, וגם חזר באותה הדרך. הטיסה עברה 
במהירות והכל היה נראה תקין עד שהחל המטוס 
להיכנס לאיזור הקרבות בחצי האי סיני. לפתע הבחין 
רבי שלמה וולבה לחרדתו שהמטוס טס בטיסת גחון 
במהירות ובגובה נמוך מאוד, וכמעט נושק לגבעות. 

, והוא נאחז חלחלה: סטייה גבעות המדבר טסו מול עיניו
קטנה של המטוס והוא מתרסק אל גבעות החול 
השוממות. הוא ניגש במהירות לתא הטייס ושאל: מדוע 
הנמכת טוס? אתה לא רואה שאנו בסכנה? הטייס 
הסביר לו שלא קרתה כל תקלה, אלא שכעת נכנסים 
לתחום הרדאר המצרי, ולא רצוי שהוא יבחין במטוס 

בגובה נמוך כל כך, אין הרדאר יכול ישראלי. וכשטסים 
להבחין, כי הוא מבחין רק במה שנמצא מעל הגובה שלו. 
כששמע הרב וולבה את תשובת הטייס, הקיש את 
התקרית למאורעות החיים וחשב לעצמו: מדהים!! 
והלא גם נפש האדם פועלת באותה הדרך. השינוי 

 מתחיל בטיסה נמוכה, סמוך לגובה הארץ ומתחת
 
 

של היצר הרע. היצר הרע לא יתן לנו בשום דרך  ל"רדאר"
שבעולם לערוך מהפך בבת אחת. אם נקבל עלינו לא 
לכעוס כלל, היצר יזמן לנו תיכף ומיד משהו שיוציא אותנו 
מן הכלים. הוא יביט בנו בלגלוג וישאל: הלא אתה רצת 

נראה לך שתצליח לשנות את  –בעקבותיי ארבעים שנה 
בין חכם לפיקח. פיקח מכניס  המסלול?... וזהו ההבדל

את עצמו לבעיות, ואחר כך מחפש דרכים כדי להיחלץ 
מהן, פעם בהצלחה ופעם בכישלון. חכם אינו נכנס מראש 
לטווח הקרבות. אם יכנס אדם לחדר כושר וינסה להרים 
משקולת של מאה חמישים ק"ג הוא יחטוף מיד פריצת 

ם בליווי דיסק. רק באמצעות תכנית איטית, וצעדים קטני
מדריך, יתרחש המהפך לאט לאט. כן, גם בעניינים 
הקשורים לנשמה עלינו לכלכל את צעדינו בקצב איטי, רק 
באופן הזה נוכל להשיג שינוי אמיתי ולהתעלות מתהומות 

  החטא אל פסגת הקדושה והטהרה.
ונשאלת השאלה, כיצד אפשר לרצות לקבל קבלות, בלי 

תעלות", חלק א' כתב להיתקל בכוח המרידה? בספר "לה
כי אנו מתוודעים כאן לתופעה המופלאה, כי הדרגות 
הגבוהות והנפלאות שבכוחו של האדם להגיע אליהם, 
נרכשות דווקא על ידי המעשים הקטנים. הלא דבר הוא! 
-אך זוהי באמת החכמה של בנין האדם. גם העולם הגדול

 אינו נבנה מגושים –מדגיש רבי שלמה וולבה וולבה זצ"ל 
גדולים, אלא מאטומים זעירים שאין העין יכולה לראותם, 
וגופנו מורכב מתאים זעירים אשר ניתן לראותם רק 
במיקרוסקופ המגדיל פי מאה אלף. וכך גם בניינו הרוחני 
של האדם, הוא נבנה דווקא ממעשים קטנים שאדם דש 
בעקביו, אם לטוב או למוטב. ידיעה זאת צריכה לחולל 

שבתית. באופן טבעי, אדם הרוצה לתקן אצלנו מהפיכה מח
את העולם, חושב על שיטות חובקות עולם, על ארגון 
עולמי לשלום או לצדק וכדומה, כך גם הרוצה לתקן את 
עצמו, חושב מיד על מעשים גדולים וכבירים של חסד, 
קדושה והתעלות. אבל מעשים קטנים, קבלות קטנות כאלו  

שים רושם רב, ואין שאינם מכבידים עליו, הרי אינם עו
הוא יכול להאמין כי דווקא מהם תצמח שלימות גדולה. 

כי דווקא מעשים זעירים  –כפי שלמדנו כאן  –והאמת היא 
ועקביים, דווקא מהם נבנה האדם. והנה, די בידיעות אלו 
כשלעצמן, אך לנו יש עניין נוסף במעשים הקטנים: הם 

ו דברים אינם מעוררים את כוח המרידה. המקבל על עצמ
גדולים שמכבידים עליו, מעורר את כוח המרד הפנימי 
שבו, שאיננו מוכן להתאמץ. אך קבלות קטנות מתקבלות 
בלי התנגדות ובלי דחיקת הקפיץ. קבלות אלו הן בבחינת 
"זביחת היצר", ולא "כבישתו". הקפיץ נותר רפוי, ואיננו 

 ממתין להזדמנות הראשונה כדי להשתחרר....
הם דברי רבותינו (סוכה נב.) ש"כל הגדול  והנה, ידועים

יצרו גדול הימנו", ולכן בשל ירידת הדורות דורנו  –מחברו 
היתום יצרו קטנטן, ואינו מכשילנו בעבירות חמורות. אבל 
כולנו שקועים בבינוניות ורדידות בעבודת הקדוש ברוך 
הוא, ועל כך ידווה ליבנו, ועל זה יבואו במשפט עמנו: מדוע 

ינו עוד קצת, עוד קצת מאמץ, מעל הנקודה אליה לא התעל
הגענו. ברור הוא שאין אדם בעולם שיוכל לומר שדרישה 
זו, להתקדם כל הזמן מעט מעט, הינה בלתי אפשרית, 
וממילא אם חלילה אנו מתרשלים בזה הרי זה משום 
שרגשות החרטה החלו מתעוררות בנו, כיוון שהמעט הזה 

ה ענקית שאי אפשר פה בעולם המעשה מתבטא בהחמצ
לשער כלל אלא בעולם הנצח והרוח. ואולי זו ההבנה 
בדברי רבותינו (סוכה נב.) דרש ר' יהודה: לעתיד לבוא 
מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים 
ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם היצר הרע כהר גבוה 
ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו 
בוכים. צדיקים בוכים ואומרים: איך יכולנו לכבוש הר 
גבוה כזה? ורשעים בוכים ואומרים: איך לא יכולנו לכבוש 
את חוט השערה הזה? ואף הקדוש ברוך הוא תמה עמהם, 
שנאמר (זכריה ח) 'כה אמר ה' צבאות כי יפלא בעיני... גם 
בעיני יפלא' ". והשאלה מתבקשת מאליה: כלום איפה 

 כאן? האם יצרם של הצדיקים אכן שונה כל כךואיפה יש 
 
 



מזה של הרשעים? וההסבר הוא כזה: היצר אכן נלחם 
עמנו על חוט שערה בלבד, על טיפ טיפה של מאמץ נוסף, 

ולו כחוט  –לעוד התקדמות קטנטנה. הרשע, שלא התעלה 
השערה מעבר למקום הימצאו בוכה מכיוון שהוא יודע 

הצדיק, כל חייו התקדם  שהיה יכול לעשות זאת. ואילו
לאט לאט, מעט מעט, כל פעם קיבל קבלה כחוט השערה 
בלבד, וכך הצטברה התקדמותו כל חייו להר גבוה. הוא 
הצליח כיוון שבכל שלב ושלב נאבק רק כחוט שערה. על 

כהורים,  כוחה של קבלה שכזו בסיפור הבא שלפנינו.
אשר עברו בעבר מצבים לא קלים בהשאת ילדיהם, 

אשר  –ים אנו בזאת לפרסם סגולה בדוקה ומנוסה מבקש
יש בכוחה לעורר רחמים במקום ולהחיש ישועה. שמענו 

ו נושעו. את הענין ממשפחה שניסו הכול, ולאחר סגולה ז
ברם,  -אנו כבני אדם  איננו יודעם ומבינים דרכי שמים

למדנו מהם למצבנו אנו, ובה ראינו ישועה. יש לנו סיפור 
אישי בנושא, שנספרו להלן, אך ראשית כול נבהיר את 
דבר הסגולה: לארגן חבורה של אנשים כאשר כול אחד 
מהם מקבל על עצמו מספר שעות ביום לשמור על הפה 

וכל זאת במשך ארבעים יום רצופים, ולהקדיש והלשון 
את הזכות לישועת פלוני בן פלונית. ארבעים יום רצוף, 

שעות, בהן ימנעו חבורה של בני אדם מלשון הרע,  960
כשהכל מייחלים שהזכות תעמוד לישועת פלוני בן 
פלונית בזיווג הגון במהרה. למקור הסגולה לא הצלחנו 

ל הרב הצדיק רבי יהודה להגיע, אולם ידועה קביעתו ש
סגל זצ"ל, אשר "אין לך משפחה בעולם שלא נשתנו 
עניניה לטובה לאחר שקיבלו על עצמם להיטיב דרכם 

 בשמירת הלשון".
הגענו לעניין זה לאחר שהעניינים עם בתנו המבוגרת 
התנהלו בכבדות, ואחריה חיכה בננו שגם הוא הלך 
ם והתבגר. והנה במהלך הזה שערכנו את "ארבעי

היממות" הללו, התחיל שידוך מסוים לקרום עור 
וגידים. לבנו התרונן, הודינו לה' יתברך בכל לב. ביום 
העשרים ושמונה זכינו בסיעתא דשמיא לשדך את הבת 
המבוגרת בשעה טובה ומוצלחת. החבורה הנלהבת (אשר 
קיבלה על עצמה את הקבלה על שמירת הלשון) היתה 

מספר ימים כי ימשיכו  נרגשת כולה, והם החליטו אחר
הלאה ובזכות שמירת הלשון יעזור ה' יתברך גם עם הבן 
הבוגר המחכה... התחלנו מחדש באותו עניין ובאותן 
שעות, היו נסיונות אך באנו ליטהר וסייעו בידנו. לאחר 
עשרה ימים מיום ההתחלה, התחילו העניינים 

שבועות ספורות בלבד אחר  –להתקדם. ביום השלושים 
זכינו ובננו שיחיה היה לחתן. מאז,  –ך הבת שידו

המלצנו את העניין לכל מכרנו. מה נאמר ומה נדבר? 
 –רואים ניסים ונפלאות בכך, ממש ישועות כהרף עין 

זאת רק באם הקבלה נלקחה ברצינות ונשמרה היטב. 
כנראה שכוח שמירת הלשון עצום במרומים, אף אם היא 

 מספר בני אדם. מתחילה כ'קבלה' קטנה לתקופה, בין
אחד הלקחים הנלמדים מהסיפור הנ"ל, שבוודאי בכל 
התעוררות אנו עולים לגבהים. וגם אם נראה שאנו 
נוסקים ועולים ולאחר זמן יורדים ונשארנו כשהיינו, בכל 

ולו כחוט השערה.  –זאת, כל התעלות הותירה רישומה 
וחוט שערה זה הוא הנרצה, ועבורו כדאית היתה 

חוט השערה לחוט השערה אנו משנים ההתעלות, ומ
 מיקומינו לטובה. 

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 
כוחה של קבלה אמיתית קטנה ואמיצה עד היכן היא 

 מגעת...
סיפורי התרחש לפני שנה בדיוק, סיפור על שידוך וישועה  
 שהפתיעו אותי ממקום לא צפוי. הייתי בחורה רווקה וסיימתי את
לימודי בתיכון. עדיין לא הייתי מאורסת, והייתה זו כמעט הפעם 
הראשונה בחיי שבה משהו לא 'זרם' לפי התוכניות. מעולם לא 
התכוננתי לכך שבדיוק אני מכל הנערות, אסיים את התיכון בלי 
להיות 'מסודרת'. פתאום הושלכתי אל מציאות החיים, בלי עתיד 

עבודה, אך לא מצאתי. מוגדר, ואפילו לא עבודה. חיפשתי 
 התעוררתי מידי בוקר אל בית שקט חסרת סיפוק ותעסוקה. רציתי

 
 

יתה ההתמחות שלי. אך לא היה לי סיכוי. יללמוד דקדוק, כי זו ה
אתם יודעים איך זה: כל הכישרונות יכולים לחכות בצד, עד 
שתבוא שמש הפרוטקציה ותזרח עליהם. בינתיים חיכיתי לי בבית, 

זבזת' כמו שאומרים, עם 'פוטנציאל' ו'כשרונות' 'בחורה מבו
'מוטיבציה' ו'אמביציה', וכל מה שלא עזר לי להתקדם מן הבטלה 
שלי. בינתיים שמחתי עם כל עבודה קטנה מן הבית. מדי פעם 
הייתי מקבלת מבחנים לבדיקה, או עבודות הקלדה וניקוד, שהיו 

בר אחד מפרות קצת את בטלה ומכניסות כמה פרוטות לכיסי. ד
זהבה.  ההיה חוזר על עצמו כל בוקר, ומרגיז אותי ביותר. זו היית

מרבה לדפוק בביתנו,  הייתההשכנה ממול. היא  הזהבה היית
מכיוון שלא היה לה חברות. אם תרשו לי להיות צינית, אוכל לגלות 
כי עד מהרה הבנתי למה אין לה חברות. זהבה לא ידעה להגביל את 

 הרא בשפה פשוטה 'חוסר טקט'. היא הייתהידידות שלה, מה שנק
נוקשת על דלתנו בשעה שתיים בצהריים, אחת עשרה בלילה או 

צריכה  השבע בבוקר, ותמיד מפטפטת שעה ארוכה, עד שהיא היית
ללכת. אף פעם לא חשבה להפסיק את דיבוריה בגלל שאנחנו 
צריכים ללכת. היא לא רעה, זהבה, אבל היא ממש לא מבינה 

 הי מרגיז היה, שאמא שלי אפילו לא רמזה לה. היא הייתרמזים. הכ
ממשיכה בעבודות הבית שלה, מקלפת ומטאטאת, מבשלת ומנקה, 
וזהבה מוזמנת לנאום ברקע. בחופשה הגדולה הראתה לנו זהבה 
את המודעות שהיא תכננה. "בשנה הבאה בעזרת השם אפתח בבית 

אני אישית  פיצי גנון!" היא סיפרה בהתלהבות. שמחנו בשמחתה,
קיוויתי שזהבה תהיה עסוקה יותר, וכך תטריד אותנו פחות. לא 
ידענו שההיפך הוא הנכון. ה'פיצי גנון' התגלה כמטרד רציני, 
אצלנו בבית... מאז נפתח ה'פיצי גנון' של זהבה, היה לה קצת 
משעמם. היא אהבה את שלושת הפעוטות שהיו אצלה, אבל לא 

הבות מהם. נמאס לה לשבת אתם היה לה עם מי לחלוק את ההתל
לבד בבית, ולהאכיל אותם בשקט. עדיף לפטפט בינתיים, לא? 
זהבה מצאה אלף סיבות לדפוק אצלנו (יש לכם בננה? או איך 
פותחים את הגרבר הזה?) זהבה התייעצה בבעיות קלות, ומיד 
גלשה אל תוך ביתנו. היא לוותה כמובן בשלישיית הקטנטנים, 

פטפוטיה של זהבה. ה'פיצי גנון' החליק אל  שזחלו פנימה לקול
תוך ביתנו בטבעיות גמורה, ותפקד בבית שלנו במשך שעה יומית 
לפחות. ואמא שלי לא אמרה לה אף מילה! בתחילה נדהמתי, אחר 
כך התפוצצתי. די! אמא, תגידי לה שאנחנו לא יכולים! מה, הבית 

קר היו שלנו גנון? מי פתח פעוטון? זהבה או אנחנו? בכל בו
הפעוטות זוחלים אצלנו במסדרונות הבית וזהבה מוזמנת לשתות 
לה בינתיים קפה. שיגידו לאימהות להביא את הילדים ישר לכאן... 
אם היה צורך להאכיל ילדון אחד בכפית או לחתל אותו, זהבה לא 
היתה הולכת, אלא עושה את כל מה שדרוש אצלנו בבית. אם כבר, 

לך?" שאלה אמי, "היא כל כך נהנית, אז כבר. לא? "מה מפריע 
זהבה. ולנו זה לא כל כך מפריע". בתחילה התלוננתי על הרעש. 
איך אפשר להתרכז בעבודות הקלדה כשיש לנו גנון פעיל בבית? 
מתחת לשולחן המחשב מזדחל פתאום איזה תינוק ומושך בחוטים. 
כן, זה מפריע. אחר כך זנחתי את העניין הזה, ואת כל הפרטיות 
שאיננה, כי הציק לי כבר משהו אחר: זהבה החליטה להיות 

דופקת עם איזו הצעת שידוך שבדרך  הייתהשדכנית! מדי בוקר 
הולמת אותנו בכלל. "בואי, ריקי. יש לי שידוך  הכלל לא היית

בשבילך. יש לי הרגשה שזה ה'זיווג' שלך!" היא רצתה לעודד 
תאים לי. ההורים שלי אותי, ואני התכווצתי. זה לא נעים לי, ולא ה

עסקו בשידוכים שלי, ואני גם לא רציתי להיות מעורבת בכל 
הצעה. (בטח לא של זהבה). היא הציעה הרבה בחורים מהחוג 

סבלנות להסביר לה,  השלה, ולא הבינה מה זה משנה. לי לא היית
וממילא לא התייחסתי להצעות שלה ברצינות. מה שעוד היה מרגיז 

צריכה ללכת, זהבה נשארה  הם אמא הייתבהצעות שלה, זה שא
לשוחח אתי. בתחילה היתה זהבה עוזבת את הבית כשאמא שלי 
יצאה, אבל מאז חזון השדכנות היא פשוט הזמינה אותי לשיחות. 
חלפו ארבעה חדשים כאלו. לא נעים להודות, אבל כשאמא לא 

בבית הייתי מתעלמת לפעמים מדפיקותיה של זהבה.  ההיית
נוהגת כך,  הנו לא בבית! ידעתי שאמא לא הייתשתחשוב שאנח

אבל מה לעשות? היא גיבורה, אני לא. אחרי ארבעה חודשים כאלו 
הייתי מודאגת מאוד מעצמי. מה יהיה אתי? מתי אתארס? הנה אני 
כבר הופכת להיות 'בחורה מבוגרת' באופן רשמי, וזה בוודאי לא 

פתחתי את מעלה את המניות שלי בשוק השידוכין. בכל בוקר 
 העיתון היומי, ומיד לאחר רשימת המאורסים, צדו את עיניי

 
 



מודעות ה'קיבלנו ונושענו'. קיבלנו על עצמנו לומר ארבעים יום  
פרק שירה, הבטחנו לפרסם ונושענו... נסענו ארבעים יום לכותל 
ונושענו... היו שם שיר השירים וקבר רחל, הפרשת חלה והכנסת 

ם אני רוצה לעשות משהו. רציתי לקבל כלה, מה לא? הרגשתי שג
על עצמי איזו קבלה טובה. להתחזק בעניין מסוים. אבל מה יכול 
להיות? חשבתי על שמירת הלשון, ועל נסיעה לכותל במשך 
ארבעים יום רצופים. חשבתי על פרק שירה ועל אמירת ספר 
תהלים. העליתי כל מיני הצעות, ולא ידעתי במה לבחור. פעם 

אה שיש עניין גדול ליטול עצה מן התנ"ך. החלטתי שמעתי בהרצ
לנסות. פתחתי את התנ"ך ובדקתי איזה פסוק יצא לי. אולי הפסוק 
שעליו אניח את ידי ירמוז לי מה עליי לעשות. הפסוק שיצא לי 
היה הפסוק בפרק נ"ח בישעיהו "עניים מרודים תביא בית". 

ודים התפלאתי. זה מה שהשם רוצה ממני? להביא עניים מר
הביתה? הרי אין לי בית. כוונת הפסוק היא תרומה וצדקה, והרי 
אין לי כמעט כסף משלי. אולי אפריש סכום כסף לצדקה? אולי 
אתרום לקופת העיר שלנו? שמעתי שדבר כזה פועל ישועות 
גדולות. לא ידעתי באיזו קבלה לבחור, והתייעצתי עם אבא שלי. 

ו משהו שיותר מתאים אולי באמת עדיף לבחור בפרק שירה, א
לגיל ולמצב שלי? "אם את רוצה לקבל על עצמך משהו, תחשבי 
מה ה' אלוקיך רוצה מעמך", אמר לי אבא. "תעשי משהו שתיקחי 
מתוך תוכך ותיתני אותו לאלוקיך. איני יודע אם כסף, או פרק 
שירה יעשו בך שינוי פנימי. תני משהו מעצמך, מתוכך, ריקי". 

סוק שנפל לי בתנ"ך. "עניים מרודים אינם רק סיפרתי לאבא על הפ
בממון. אפשר לתרום לעניים שהם מרודים משמחה, מרודים 
מידידים, מרודים מחכמה. אולי יש לך איזו חברה שהיא ענייה 
בדעת, ותלמדי איתה למבחנים?". אבא ראה את העווית על פני, 

ום ונזכר שכבר עברתי את ימי המבחנים והלימודים. מה עוזרים הי
דעת ולימודים, למי שהיא מרודה בהצעות שידוכין... ואז נזכרתי 
בזהבה. זהבה מתאימה להגדרה הקודמת של אבא. זהבה היא 
עניה מרודה בידידות. דחקתי את הרעיון. אין לי כוח! הרבה יותר 
קל לי ו'נורמלי' להגיד שיר השירים ואפילו להפריש חלה. אבל 

גדול. רצית להשתדל, רצית  בכל זאת, ריקי. רצית לעשות משהו
לרצות. רצית לגרום נחת רוח ולבקש ישועה. אבל זה נורא קשה! 

שבועיים תמימים הסתובב במוחי הרעיון הזה. שבועיים שבסופם 
הרגשתי שיש לי את הכוח. "אני מקבלת על עצמי בלי נדר לקרב 
את זהבה ולכבד אותה במשך ארבעים יום". לחשתי בשקט 

ך ארבעים הימים הקרובים לא ארמוז לה ובכוונת הלב. "במש
שהיא מטרידה אלא אשמח עמה וארחיב איתה את השיחה". 
הרגשתי שמשהו באמת נקרע מתוכי, וגם אם אין זו סגולה בדוקה, 
הריני בטוחה שהיא רצויה למעלה, בשמיים. אבא לא שאל אותי 
מה החלטתי, לא סיפרתי לאיש על ההחלטה הקשה. בתחילה הייתי 

היה קשה לי לגלות כלפי זהבה גילויים של סבלנות  הססנית,
ואהדה. בהמשך הצלחתי לרשום לעצמי עוד ועוד ניצחונות קטנים. 
הכנתי לזהבה קפה, הקשבתי לרעיונות שלה. הודיתי לה על כך 
שהיא חושבת עלי! זה היה קשה פי אלף מאמירת תהילים, ואפילו 

, ואת כוחות מתרומה לצדקה. תרמתי את עצמי, את הסבלנות שלי
הנפש שלי! סיפוק פנימי ושקט נתן לי את הכוח להמשיך. אחרי 
שבוע כזה, בה מתארכת שהותה של זהבה בביתנו, החלטתי "אם 
אזכה להתארס בחודש הקרוב אפרסם את הסיפור שלי, ולעולם, 
לעולם, לא אפגע בזהבה". בוקר אחד לא דפקה זהבה. הצעתי 

תעת מפרץ טוב הלב שלא מופ הלאמא שנזמין אותה. אמא היית
אפיין אותי עד כה, אבל הסכימה. עיניה של זהבה אורו. "מה, זה 
לא מפריע לכם?", "מה פתאום?" אמרתי לה. "זה העונג שלנו". 
זהבה הפכה להיות אורחת רצויה בביתנו. מה שמוזר הוא, שזהבה 
דווקא מיעטה יותר להגיע, מן הרגע שהרגישה שאנחנו רוצים בה, 

נופלת רק עליה האחריות לקשר שלנו. פתאום גם אנחנו כאילו לא 
רוצים, מזמינים, מתעניינים, ומתחלקים בקשר ההדדי. ואז זה קרה. 
השידוך  שלי הוצע ביום העשרים ושישה לקבלה שלי. ביום 
השלושים ותשע התארסתי (ולא היתה זו הצעה של זהבה). פרחים 

ק כף ידי. השם ריחניים הציפו את הבית ושעון זהב נענד על פר
הטוב נענה לתפילותיי ונתן לי עוד הרבה מעבר למה שיכולתי 
לבקש. האושר מלא את הלב, וסחרר אותי בסערת רגשות חלומית. 
אבל חוץ מבליל הרגשות של כלה, נסחפתי בתחושה אחת מתוקה 
ומרגשת, כי רצה השם את מנחתי. את ההבטחה האחרונה אני 

 י האמיתי...!מקיימת היום, בפרסומו של סיפור
 

 

 אחים יקרים!
בכל לילה בתפילת ערבית, מודים אנו לה' "אשר בדברו מעריב ערבים בחכמה, פותח שערים בתבונה, משנה 
עיתים... בורא יומם ולילה, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור...", אנו מודים לה' שהוא גולל את האור מפני 

ו, זה בשלבים, הדבר לא נעשה בפתאומיות. כך היום והלילה מתחלפים החושך, כמו שגוללים ספר מתחילתו לסופ
בחכמה ובתבונה, לאט לאט שוקעת השמש ולאט לאט היא זורחת. אדם לא בנוי פיזית למעברים חדים, כמו שאם 

הוא לא יראה כלום, וכן בן אדם  –ניקח בן אדם ששרוי במקום חשוך לגמרי, ונכוון מולו אלומת אור בפתאומיות 
על  –הוא עלול ללקות בדום לב חלילה! אם פיזית זה כך, נפשית ורוחנית  –ם לו והוא יקפוץ למים מאוד קרים שח

אחת כמה וכמה שאיננו מסוגלים למעברים חדים. בא הגאון הצדיק רבי ישראל מסלנט זצ"ל, אבי תנועת המוסר, 
ות ביום אחד, ואין באפשרותנו לקבל על ונותן לנו את המפתח להצלחה: אכן כך, בוודאי שאיננו מסוגלים להשתנ

עצמנו להפסיק בפתאומיות עם כל הרגלינו הרעים, אולם "גם המעט טוב מאוד! לראות לכל הפחות, שתהיה איזה 
קבלה להבא ובכל בחינה קטנה שבקטנות, אשר יכין האדם את עצמו להגדיל בקבלה הקטנה שלו, אין ערוך ואין 

 ת רבות ונצורות, ואין לנו ריווח גדול מזה" ("אור ישראל" מכתב ז). די באר הצלחת נפשו להינצל מצרו
אנו לא נתבקשנו לעשות את מה שמעבר לכוחנו וליכולת שלנו. רק צעד אחד. צעד שלי, שלך... מאיפה שאנחנו 
אוחזים היום, מהדרגה שהננו נמצאים בה, לא יותר. זה בתחום האפשרות. זה בידנו. בשמיים מחכים לנו שנפתח 
פתחים קטנים כאלה כחודו של מחט, ובקרוב בעזרת ה' יפתחו לכולם שערים כפתחו של אולם, במהרה ובנקל, 

 אמן. 
 

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 

 קוראים יקרים!
 כל תרומה תתקבל בברכה –אנו צריכים את עזרתכם להדפסת העלון 

אלפי אנשים כל שבת בתרומה קטנה אתם שותפים מלאים בזיכוי רבים והפצת דברי תורה ל
 052-3939551אברהם מלכה  –קודש לכבוד ה' יתברך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 
 
 

, ויטו בן חנה,טוהר חיה בת איילהיצחק לבל בן ציפורה,    לרפואת:
 שלמה (שלומי) בן יעל, איתן חיים בן אורטל,

 אסתרינה בת זולה, ן זהרי,הרב יאשיהו יוסף ב רפאל בן אסתר,
 גלית בת רחל, ענבל בת סימי,  חנה בת רבקה, ג'ינה בת בובה.

 מזל.דרור בן  .אברהם בן אסתר

 

 רפאל (רפי) בן שלבייה, גוליט בת תפחה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 עפרה בת שרה,   ציון בן אברהם,  שושנה שמעה בת סעדה. 

 רפאל בן לאה,  ר, אפרים בן זו'רה,שלום בן לאומה, יהודה בן אסת
  עדי בן חנה, חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה,
 קלמנט עמוס בן אסתרינה, , ליליאן בת חנה. , אליס בת חנה

ל ל



             
    

אמור  •  82ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

 (כג, ב)  
כיוצא בזה להלן "וידבר ה' אל משה לאמור: דבר אל בני ישראל..." 
(שם י) בדברו על העומר ועל ספירת העומר. גם בנוגע לתקיעת שופר 

אמר באותו סגנון "וידבר ה' אל משה לאמור: דבר אל נ
כד). אולם כשהפרשה עוברת ליום הכיפורים -..." (שם כג

בעשור לחודש..." (שם  : אךנאמר רק: "וידבר ה' 
מר בעל וכז). כאן לא מוזכר שיש לומר זאת לבני ישראל. א- כו

ם אינן סומכות את "הפלאה", כי חז"ל אמרו בקשר לסמיכה, שנשי
ידיהן על הקרבן, כי כתוב שם "בני ישראל", מזה למדו "ולא בנות 
ישראל". כיוצא בזה כאן. העומר, תקיעת שופר, לולב וסוכה, הם 
מצוות עשה שהזמן גרמן ונשים פטורות מהן. לכן נאמר, שיש לומר 
זאת "לבני ישראל" בעיקר ולא לבנות ישראל. כאשר התורה מגיע 

הכיפורים, שאין הבדל בין בני ישראל לבנות ישראל, כי  לפרשת יום
  נשים חייבות בזה כמו האנשים, לכן לא נאמר כאן "בני ישראל".

  
 (כג, ג)  

אב"ד מעז'יבוז', שם את ליבו לדיוק  הגאון רבי דב בער רפאפורט,
  ים בציווי שמירת השבת.לשוני מעניין כאן ובפסוקים אחרים העוסק

בפסוק שלפנינו, וכן בפרשת ויקהל  –בשלושה מקומות בתורה 
(שמות לה, ב) וכן בפרשת כי תשא (שמות ל"א, ט"ו), מופיע הלשון 
"שבת שבתון". לעומת זאת בעשרת הדברות שבפרשת יתרו (שמות 
כ, ט) וכן בפרשת ואתחנן (דברים ה, יג) לא נאמר "שבת שבתון" 

  ום השביעי שבת".אלא רק "ובי
  מה פשר השינוי?

הגאון הנ"ל ביאר זאת על פי דברי הגמרא (ברכות לה:): "בזמן 
מלאכתן נעשית על ידי אחרים".  –שישראל עושין רצונו של מקום 

ואם כן, אלו שעושים רצונו של מקום וזוכים שמלאכתם נעשית על 
 ידי אחרים, לגביהם כל ששת ימי המעשה הם שבת, שהרי אף בשאר
ימות השבוע הם שובתים ממלאכה, ומכיון שלגביהם ימי החול הם 

שבת לגביהם הרי היא כ"שבת שבתון". לעומת זאת אלו  –כשבת 
שאינם בגדר של "עושים רצונו של מקום", ועושים הם בעצמם את 
מלאכתם בששת ימי המעשה, עבורם השבת היא רק שבת ולא "שבת 

  שבתון". 
רח: הן אצלנו והן בפרשת ויקהל מעתה יישבו הדברים כפתור ופ

ובפרשת כי תשא, הניקוד מתחת לאות ת' שבמילה "תעשה" או 
מתחת לאות י' שבמילה "יעשה" היא צירי, והרי זה כאילו כתוב היה 
"ששת ימים תיעשה מלאכה" או "ייעשה מלאכה", ומכאן שאותם 
פסוקים עוסקים באלו העושים רצונו של מקום, שעל כן נאמר 

מלאכה "תיעשה" בשאר ימי השבוע, מאליה, ולכן בכל לגביהם שה
  אותם פסוקים נאמר גם "שבת שבתון".

בעשרת הדברות וכן בפרשת ואתחנן, לעומת זאת, נאמר במפורש 
"ששת ימים תעבוד", הרי שהפסוק מדבר באלו שאינם עושים רצונו 

  בששת   מלאכתם את  בעצמם  של מקום, ועל כן נאלצים הם לעשות 
  

  
עשה, ועל כן ביום השבת נאמר לגביהם רק "וביום השביעי ימי המ

   קונטרס "אוצרות חיים)- (כמוצא שלל רב בשם שו"ת "מים חיים"שבת", ולא "שבת שבתון". 
  

 (כג, יא)  
  אין כופים את הציבור על כרחו". –אמרו חז"ל בספרא: "לרצונכם 

בכל הקרבנות נאמר: "יקריב אתו שונה מנחת העמר משאר הקרבנות. 
מלמד  –: "תניא: 'יקריב אותו' (ר"ה ו.), ואמרו חז"ל (לעיל א, ג)לרצנו" 

תלמוד לומר 'לרצונו'. הא כיצד?  –שכופין אותו, יכול בעל כרחו 
כופין אותו עד שיאמר רוצה אני". ידועים דברי הרמב"ם בהלכות 

ד שיאמר רוצה אני", בבאור המושג "כופין אותו ע(פ"ב ה"כ) גירושין 
ש"מאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצות 
ולהתרחק מן העברות ויצרו הוא שתקפו, וכיון שהוכה עד שתשש 
יצרו ואמר רוצה אני, כבר גרש לרצונו". אמנם כל זה בשאר 

 –הקרבנות. אבל מנחת העמר צריכה להיות מוקרבת "לרצונכם" 
כי העמר ענינו שהאדם ירגיש שהכל מאת ברצון מלא, ללא כפיה, 

הקב"ה. הוא אמנם חורש, זורע, טוחן מרקד וכו', אבל באמת אין 
הכל ממנו יתברך. להרגשה זו אי אפשר להגיע  –הוא עושה כלום 

  (יחי ראובן)מתוך כפיה, לכן הקרבת העמר צריכה להעשות "לרצונכם". 

       
 (כג, טו)  

"אימתי הן תמימות? בשעה שישראל עושין רצונו של מקום" 
של מקום לשבע (מדרש). הסביר הר"ר השיל את הקשר בין רצונו 

ומר שבתות תמימות. את הע   וכן את ספירת העומר
 אולם, אם מכל סיבה שהיא לא ניתן היה לקצור אותו .

ילה, קוצרים אותו בבוקר (מנחות מ"ו). במצב כזה יקריבו את בל
ימי הספירה. בין עשרה נסים  49חדשה" בטרם תמו -ה"מנחה

שאירעו בבית המקדש נמנה גם, שלא נמצא פסול בעומר. במדרש 
נאמר, שנסים אלו אירעו רק כאשר עשו רצונו של מקום. מכאן הקשר 

א יצטרכו לקצרו בבוקר בין רצונו של מקום ל"תמימות תהינה", של
  (הפרשה לדורותיה) במקום בערב ולפגום בזה ב"תמימות".

  

 (כד, י)  
ענין לשם מה הקדימה התורה וסיפרה "ויצא" "וינצו", והלא עיקר ה

  א הגידוף שגידף ופסק דינו.הו
  המריבה. –ברם, רמזה לנו התורה מה היה שורש החטא הנורא 

כן, אלמלא היה בא לידי ריב עם "איש הישראלי", לא היה מגיע א
לידי "ויקוב". ללמדנו, שכל המתקוטט ומבזה אדם מישראל כאילו 
ביזה מלכו של עולם. ואמרו חז"ל: כל הסוטר לועו של חברו כאילו 

  סוטר לועה של שכינה (סנהדרין נח:).
של צא ולמד, כשם שכל המבזה אדם מישראל כאילו ביזה מלכו 

עולם, כך מי שמכבד אדם מישראל כאילו מכבד את המקום ברוך 
  (טללי אורות, בשם רבי לייב חסמן)(שמואל א, ב, ל)    הוא.  "כי מכבדי אכבד" 

     
  

  איזה פרק בתהילים מתחיל ומסיים באותו פסוק?            

  לא הביאו קרבן העומר ממילא הספירה תהיה עדיין רק מדרבנן, שאין כאן "מיום הביאכם את עומר התנופה".אם נבנה ביהמ"ק בין פסח לשבועות, מכיון שתשובה לחידה משבוע שעבר: 

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 סיפור השבוע   
  

  סיפור מרגש על חשיבות אמירת הקדיש –"ונקדשתי בתוך בני ישראל"   
נוהגת שנים רבות להביא מידי פעם  בספר "האיש על החומה" מסופר על אשה מכובדת ובעלת עסק בעיר פרשבורג שבהונגריה, שהיתה 

גלמודות שאין מי שיגיד אחריהן קדיש. הישיבה העמידה בחור מיוחד  תרומה הגונה לישיבה, בתנאי שיגידו קדיש  לעילוי אותן נשמות 
לימים הסתלק לעולמו בעלה של אותה אשה, ומכיוון שהוא ניהל את העסק ביחד איתה, פגעה פטירתו  .שאמר קדיש לטובת נשמות אלו

עליה עול נוסף, כאשר הגיעו שתי  בעסק שהצטמצם והלך, עד שנסגר כליל. מצבה הכללי של האשה הלך והחמיר, וברבות הימים נפל  
   …בנותיה לפירקן, וכסף אין

הקדיש שעלול להתבטל אחרי  על דבר אחד לא יכלה לוותר,  והכאיב לה עד מאוד, והוא ענין  נשאה האשה סיבלה בדומיה, אולם
לעילוי ושטחה את בקשתה, שהישיבה תמשיך את אמירת הקדיש  שהפסיקה את הקצבתה למטרה זו, במר נפשה עלתה להנהלת הישיבה 

   ת בקשתה ובהתרגשות הבטיחו לה למלא את מבוקשה.בישיבה כמקודם, שמעו ראשי הישיבה א נשמות גלמודות, עד שתחזור לתמוך 

ובירכה לשלום, הופתעה האשה  בצאתה מן הישיבה בא למולה יהודי ישיש בעל הדרת פנים נדירה, כשזקן צח כשלג יורד על פי מדותיו 
ה בשיחה תוך שבעתיים בעת שהזקן התקרב אליה, ונכנס אית מהסברת הפנים הלבבית של הזקן הבלתי מוכר לה, הופתעה האשה 

   התעניינות במצבה ובמצב בנותיה.

את בנותיה הבוגרות. מהו הסכום  נאנחה האשה קשות ושטחה לפניו את גורלה ואת נפילתה, עד שאין לה האמצעים ההכרחיים להשיא 
לאשה את הסכום  הזקן גליון נייר, ורשם הוראה לבנק המקומי לשלם המשוער הדרוש לך, שאלה הזקן? אמרה האשה סכום מסויים, שלף 

עלתה  חתימתו, הוא הביע משאלתו, שהיות ומדובר בסכום רציני מאוד, רצוי שתהא חתימתו בנוכחות עדים,  שנקבה, אולם בטרם שם את 
   האשה ובקשה משני בחורים להילוות אליה, וחתם את חתימתו למזכרת ולדוגמא.

מסתכל פעם פעמיים וכולו נבוך  וא הביט באשה במבט תוהה, הלכה האשה למחרת בבוקר לבנק, כשבחן פקיד הבנק את ההמחאה ה
ההמחאה למנהל הבנק, כשראה המנהל את ההמחאה נפל מכסאו  ומשתאה, תוך הבעת מבוכה ביקש מהאשה להמתין, והוא נכנס עם 

למעשה חשד  צדדי והפקידו עליה שומר תוךהפקידים ששמעו על המתרחש, הכניסו את האשה לחדר  בבנק קמה מהומה, … והתעלף
המנהל כיצד קיבלה את ההמחאה,  שאלה  ת את האשה שהגישה את ההמחאה,מרמה, אחרי ששבה רוחו של המנהל, הוא ביקש לראו 

וישנם שני בחורים העדים לדבר. הורה המנהל להביא לפניו את תמונת  אמרה האשה, אתמול קבלתי אותו מיהודי מכובד בעל הדרת פנים, 
   וכשהוצגה התמונה בפני האשה, הצביעה ללא היסוס עליו כעל האיש שנתן לה את ההמחאה. , דיוקנו של אביו המנוח

האיש שמסר את ההמחאה לאשה,  ציוה המנהל לפרוע את ההמחאה, ולאחר שהלכה סיפר המנהל לנוכחים את פשר הפרשה המוזרה, 
ום ואמר לו בזה הלשון: דע לך, שמאז שסרת מדרך הישרה אביו בחל אינו אלא אביו שהלך לעולמו לפני עשר שנים, בלילה הקודם הופיע 

לפי  והפסקת לשמור את הקדיש, לא אומרים קדיש אחרי, וזכותי עמדה לי שהקדיש הזה שאמרו בישיבה  והתחתנת עם אשה נכרית 
כיסוי הוצאות נשואי ההמחאה שמסרתי לה ל פקודת האשה, גרם לי עילוי ונחת רוח לנשמתי, אשה זו תופיע מחר בבוקר בבנק שלך עם 

שלעגה לכל הענין, אולם משהופיעה האשה עם ההמחאה נתאמת לי שאכן  שתי בנותיה. קמתי בבוקר נפעם מהחלום, ספרתי לאשתי 
דסטמאר),  סיים רבי יוסף חיים זוננפלד את סיפורו ואמר: מי היו שני הבחורים? אני וחברי ר' יהודה גרינוולד (אב"ד   החלום אמת היה.

   נהיה לבעל תשובה, אשתו התגיירה כדין, וזכו להקים בית נאמן בישראל.האיש 

  שו"ת בעניני הפרשה ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
עליו ארור שזו ילד ארור שזו גידל. וצ"ב  "את אביה היא מחללת" (ויקרא כ"א,ט) פרש"י חללה ובזתה את כבודו שאומרי  שאלה:

אנחנו יכולי לדעת שהוא אש בדבר ולומר עליו ארור שזו ילד (והיו גדולי עול  ובעו על זה, אבל אי דהנה בדיני שמי יכולי לת
הבית אבי' דאומרי לה ראו  יצאו לתרבות רעה רח"ל), וכ צ"ב בדי שנאמר בנערה המאורסה שסוקלי אותה על פתח  שילדיה 

?    גידולי שגדלת
   בודאי לא התפללו כראוי. תשובה:

שא אי לו ממו כל הכהני נותני לו  "והכה הגדול מאחיו" (ויקרא כ"א,י) הרמב" (הלכ' כלי המקדש פ"ה ה"א) כתב  לה:שא
, שצרי לראות שהכה הגדול יהא  משלה כל אחד לפי עשרו עד שיעשיר יותר מעשיר  שבכול עכ"ל, ויל"ע א חיוב זה ממשי כל הזמ

,  יותר     או שזה די רק בשעת המינוי?עשיר מכל אחיו הכהני
   מצוה. תשובה:
(הלכ' ביאת מקדש פ"ח ה"ו) כתב מי   "איש עור" (ויקרא כ"א,י"ח) יל"ע א כה שלא רואה טוב כשר לעבודה, והרמב"  שאלה:

, ויל"ע כמה השיעור של חלישות הראי' שי שמקב ריסי עיניו בשעה שהוא רוצה לדקדק בראי'  ?הוא בכלל המומי שבעי    חשב למו
   לכתחילה לא. תשובה:

. צ"ב מאי קמ"ל הרי (ויקרא כ"ג,ל"ב) "ולא תחללו"  שאלה:    לא שיי להזהיר על שוגג ופשיטא שהאזהרה היא על מזיד? פרש"י לעבור על דברי מזידי
   להזהר ג שלא יבוא לידי שוגג ולהתפלל ע"ז. תשובה:

  

בע נחושת, מטבע כסף ומטבע זהב. אם תאמר את האמת תקבל אחד מהם. אם תשקר לא ש לי מטי                                  
  תקבל שום מטבע. האם יש לך משהו שאתה יכול להגיד כדי להכריח אותי לתת לך את מטבע הזהב?

  

  : שמעלה גולדשטיי נ"יש הזוכה. דקות 9: עברתשובה לחידה משבוע ש

  
  

  משפחת רובינשטיין להולדת הבן     הנכד –משפחות דוידוביץ להולדת הבן      הנכדה להולדת הבתגליק  –לנדסמן ת ומשפח : מרכז העיר
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ת ֱאמֹר ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְזִהירּות ֵמִחּלּול ֵׁשם ָׁשַמִים
"ְקדִֹׁשים ִיְהיּו ֵלאֵקיֶהם ְוא ְיַחְּללּו ֵׁשם ֱאקֵיֶהם" (כא ו)

ָּתַמּה ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ַנְיָמן רֹאׁש ְיִׁשיַבת 'אֹור ִיְׂשָרֵאל':

ַאַחר ֶׁשִּצְּוָתה ַהּתֹוָרה ַעל ַהּכֲֹהִנים ֶׁשִּיְהיּו ְקדֹוִׁשים יֹוֵתר ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשל  ַהְּׁשֵפָלה  ַלַּמְדֵרָגה  ְלִהְתַּדְרֵּדר  ֶׁשֹּלא  אֹוָתם  ְמַצָּוה  ִהיא  ָמה  ְלֵׁשם 

ִחּלּול ה', ֲהלֹוא ַהִּצּוּוי ָּברּור ֵמֵאָליו?

'ֶאְמַצע'.  ְוֵהִׁשיב: "ְּכָלל ָּגדֹול ָלַמְדנּו ִמָּכאן: ַּבֲעבֹוַדת ה' ֵאין ֻמָּׂשג ֶׁשל 
אֹו  ִּתְהיּו'  'ְקדֹוִׁשים  ַהְּבִחינֹות;  ִמְּׁשֵתי  ְּבַאַחת  ַרק  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָהָאָדם 
'ְמַחֵּלל ֵׁשם ֱאָקיו'! ְּכִפי ֶׁשּנּוַכל ְלִהָּוַכח ַּגם ִמְּלׁשֹון ָּפָרַׁשת 'ְוָהָיה ִאם 
'ִהָּׁשְמרוּ  ֶנֱאָמר:  ְלַבְבֶכם',  ְּבָכל  'ּוְלָעְבדֹו  ַההֹוָרָאה:  ַאַחר  ֶׁשִּמָּיד  ָׁשמַֹע', 
יא  (ְּדָבִרים  ֲאֵחִרים'  ֱאִהים  ַוֲעַבְדֶּתם  ְוַסְרֶּתם  ְלַבְבֶכם  ִיְפֶּתה  ֶּפן  ָלֶכם 

טז)".

ְּביֹום  ֲעָריֹות  ָּפָרַׁשת  ֶׁשִּנְקֵראת  ַהִּסָּבה  ֶאת  ְלָהִבין  נּוַכל  זֹו   ֶּדֶר ַעל 
ְּכֵדי  ַהָּקדֹוׁש:  ַהּיֹום  ְלִסּיּום  ָקרֹוב  ַּדְוָקא  ַהִּמְנָחה,  ִּבְתִפַּלת  ַהִּכּפּוִרים 
ְּגבֹוָהה  ְּבַמְדֵרָגה  ָּכֵעת  הּוא  ִנְמָצא  ֶׁשָאְמָנם  ְלַעְצמֹו  ַיְזִּכיר  ָאָדם  ֶׁשָּכל 
ְּבַמְדֵרָגה  ַהָּׁשָנה  ְימֹות  ָּכל   ְּבֶמֶׁש ַעְצמֹו  ִיְׁשמֹר  א  ִאם   ַא ְמאֹד,  ַעד 
זֹו, ָיכֹול ְּבָנֵקל ְלַהִּגיַע ַלַּמְדֵרָגה ַהְּפחּוָתה ְּביֹוֵתר ּוְלִהָּכֵׁשל ֶּבָעוֹון ַהּנֹוָרא 

ֶׁשל ֲעָריֹות, ַרְחָמָנא ִליְצָּלן.
'ַּדְרֵכי מּוָסר'

ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן
"ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָּכל מּום א ִיְהֶיה ּבֹו" (כב כא)

ִּכי  ב)  סד  ְמָנחֹות  א;  כח  (ְמִגָּלה  ַהָּקְרָּבנֹות  ְּבִעְנַין  ִהיא  ְמפֶֹרֶׁשת  ֲהָלָכה 
'ַהְּמֻיָחד  ֶאת  ַּדְוָקא  ְלָקְרָּבן  ִלְבחֹר  ֵיׁש  מּום,  ֵאין  ָהֵעֶדר  ְּבָכל  ִאם  ַאף 
ֶׁשָּבֵעֶדר'. ְוא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשַאף ִאם ָׁשַחט ְּכָבר ְּבֵהָמה ְּכחּוָׁשה ְלָקְרָּבן 
ּוָמָצא ְּבֵהָמה ָנָאה ּוְבִריָאה ֵהיֶמָּנה, ֻמָּתר לֹו ְלָהִביא ְּבֵהָמה ְּבִריָאה ְוָנָאה 

יֹוֵתר ּוְלַהְקִריָבּה ַּתְחֶּתיָה, ְוֵיׁש ִּבְפֻעָּלה זֹו ִהּדּור ִמְצָוה.

ִמְסַּתֵּבר ִּכי ְּדָבִרים ֵאּלּו ֲאמּוִרים ַאף ְּבִעְנַין ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּנְתְקָנה ִּבְמקֹום 
ֵמַהְּבָרָכה (ָרָמ"א  ֵחֶלק  ִהָּנּה  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית  ֵּכיָון  ב).  כו  ַהָּקְרָּבנֹות (ְּבָרכֹות 
או"ח קסז ב), ּוְבָרָכה ֶׁשֹּלא ֶנֶעְנָתה ְּבָאֵמן ֵאיָנּה ְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת (זַֹהר פר' 
ָּתִמיד  ּוְלִהְׁשַּתֵּדל  ַהָּקְרָּבנֹות  ֵמִהְלכֹות  ִלְלֹמד  ָעֵלינּו  א),  רעא  ַּדף  ֵעֶקב 
לֹוַמר ִּבְרכֹוֵתינּו ִּבְפֵני ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן, ְוֵכן ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר 

ִּבְרכֹות זּוָלֵתנּו, ְּכֵדי ֶׁשָחִליָלה א ְּתֵהא ְּתִפָּלֵתנּו ְּכָקְרָּבן ָּכחּוׁש ְוַדל.

'ֱאמּוַנת ִיְצָחק' ח"א עמ' קפ"ד

ִּבְרַּכת ִקּדּוׁש ה'
"ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כב לב)

ִלְמסֹר  ָהָאָדם  ִחּיּוב  ַעל  א)  עד  (ַסְנֶהְדִרין  ֲחָכִמים  ָלְמדּו  ֶזה  ִמָּפסּוק   
ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  ְוָכַתב   .ִיְתָּבַר ְׁשמֹו  ִקּדּוׁש  ַעל  ְלִמיָתה  ַעְצמֹו 
ַהֵּׁשם  ֶאת  "ַהְּמַקְּדִׁשים  ע):  ִסיָמן  (ְּפָסִקים  ָהִראׁשֹוִנים  ִמְּגדֹוֵלי  ֵרָקאָנִטי 
ַחָּיִבים ְלָבֵר ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא, ֵּכיָון ְּדהּוא ִמְצַות ֲעֵׂשה 

ְּדאֹוָרְיָתא ִּדְכִתיב: 'ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל'".

ְוִהֵּנה, ָקְבעּו ָלנּו ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשֵאין ְמָבְרִכים ַעל ִמְצָוה ֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה 
ַעל  ְמָבְרִכים  ֵּכן  ִאם  ַמּדּוַע  יח).  א  ָהַרְׁשבָּ"א  (ׁשּו"ת  ָהעֹוֶׂשה  ְּבַיד  ֻּכָּלּה 

ִמְצַות ִקּדּוׁש ה' ֶׁשְּתלּוָיה ַּגם ִּביֵדי ַהּמֹוִציא ַלהֹוֵרג?

ְנכֹונּות  ַמִּביַע  ֶׁשָהָאָדם  ֶׁשְּבֶרַגע  נט)  א  ָהאֹוִתּיֹות  (ַׁשַער  ַהְּׁשָל"ה  ּוְמָבֵאר 
ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ְלִמיָתה ַעל ִקּדּוׁש ה' ִקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה זֹו, ַּגם ִאם ְלַבּסֹוף 

ַנֲעָׂשה לֹו ֵנס ְוִנַּצל, ְּכָדִנֵּיאל ַוֲחֵבָריו. 

ִקּדּוׁש  ִמְצַות  ְלָידֹו  ֶׁשָּבא  (ָׁשם): "ִמי  ַהְּׁשָל"ה  ָּכַתב  ַהְּבָרָכה  ֻנַּסח  ְּבִעְנָין 
ַהֵּׁשם ּוְמַקֵּים ִמְצַות ָעָׂשה ְּד'ְוִנַקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל' – ֶׁשְּמֻפְרָסם 
ְּבִׂשְמָחה:   ְיָבֵר ֶׁשַּיַהְרגּוהּו  קֶֹדם  ָאז  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ַלֲעָׂשָרה  (ַהָּדָבר) 
ְלַקֵּדׁש  ְוִצָּונּו  ְּבִמְצוֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ֱאֵקינוּ...  ה'  ַאָּתה   ָּברּו'

ְׁשמֹו ָּבַרִּבים'".

ּוַבֵּסֶפר 'יֹוֵסף אֶֹמץ' (תפג) ֵהִביא ֻנָּסח ַאֵחר ַלְּבָרָכה: "ָּברּו ַאָּתה... ֲאֶׁשר 
ִקְּדָׁשנּו... ֶלֱאהֹב ֵׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא – ֶהָהָיה ְוַההֹוֶוה ְוֶהָעִתיד ִלְהיֹות 
– ְּבָכל ְלָבֵבנּו ּוְבָכל ַנְפֵׁשנּו ּוְלַקֵּדׁש ְׁשמֹו ָּבַרִּבים, ָּברּו ַאָּתה... ְמַקֵּדׁש 

ִׁשְמ ָּבַרִּבים".

ֵהִעיד ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְפַרִים ַאְׁשֵרי ָזָצ"ל, ְּבֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִמַּוְרָׁשה 
הי"ד, ִּכי ְּבֶטֶרם ָעלּו ַהְּקדֹוִׁשים ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְלָחָנן ַוֶסְרָמן ּוְבנֹו ָהִעּלּוי 
ֵמַרּבֹו  ֶׁשָּׁשַמע  ֶאת  ִלְבנֹו  ַהָּגאֹון  ֶהֱעִביר  ַהּמֹוֵקד,  ַעל  הי"ד  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי 
ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ִזי"ַע ִּבְתקּוַפת ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה, ֶׁשְּבֵעת 
ַהְּבָרָכה  ֶאת   ְלָבֵר ָעָליו  ה',  ִקּדּוׁש  ַעל  ַנְפׁשֹו  ִלְמסֹר  ָהָאָדם  ֶׁשּזֹוֶכה 

ׁשּו"ת 'ִמַּמֲעַמִּקים' ח"ב סי' דַּכֻנָּסח ֶׁשֵהִביא ַהְּׁשָל"ה. 

ִמְצַות ֲעֵׂשה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ְּביֹום טֹוב
"מֹוֲעֵדי ה' ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש" (כג ב)

ַהְּקבּועֹות  ַהְּתִפּלֹות  ְלַגֵּבי  ְוָהַרְמָּב"ם  ָהַרְמָּב"ן  ַמֲחֶקת  ִהיא  ְידּוָעה 
ְּבָכל יֹום ָויֹום, ַהִאם ֵהן חֹוָבה ִמן ַהּתֹוָרה אֹו ִמְּדַרָּבָנן: ַּדַעת ָהַרְמָּב"ם 
(ְּתִפָּלה א א) ֶׁשַהְּתִפָּלה ִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה, ְוִאּלּו ַּדַעת ָהַרְמָּב"ן 
ּוִמְּדאֹוָרְיָתא  ִמְּדַרָּבָנן,  ִמְצָוה  ֶׁשּזֹאת  ִהיא  ה)  עשה  סה"מ  ַעל  (ַהָּׂשגֹות 

חֹוָבה ְלִהְתַּפֵּלל ַרק ְּבֵעת ָצָרה.

ִּדְבֵרי  ְלאֹור  ב)  במשב"ז  תצ  (או"ח  ְמָגִדים'  ַה'ְּפִרי  ָּכַתב  ִנְפָלא  ִחּדּושׁ 
ָהַרְמָּב"ן ְּבֵבאּורוֹ ְלָפסּוק ֶזה: ַאף ְלִׁשיַטת ָהַרְמָּב"ן ַהּסֹוֵבר ֶׁשְּבָכל ְימֹות 
ֶׁשֵּיׁש  הּוא  מֹוֶדה  טֹוב  ְּביֹום  ִמְּדַרָּבָנן,  ַרק  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ִמְצַות  ַהָּׁשָנה 
ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין. ְּכִפי ֶׁשֵּבֵאר ָהַרְמָּב"ן ֶאת ְלׁשֹון 
ַהָּפסּוק ִמָּפָרָׁשֵתנּו: "ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש": "ֶׁשִּיְהיּו ַּבּיֹום 
ַהֶּזה ֻּכָּלם ְקרּוִאים ְוֶנֱאָסִפים ְלַקֵּדׁש אֹותֹו, ִּכי ִמְצָוה ִהיא ַעל ִיְׂשָרֵאל 

ִּבְתִפָּלה  ְּבַפְרֶהְסָיא  ַהּיֹום  ְלַקֵּדׁש  מֹוֵעד  ְּביֹום  ָהֱאִקים  ְּבֵבית  ְלִהָּקֵבץ 
ְוַהֵּלל ָלֵא-ל...".

ְלהֹוִציא ִמִּלָּבם ֶׁשל ְצדֹוִקים
"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת" (כג טו)

ְּבֻנַּסח  ֲחָז"ל  ִּתְּקנּו  ַמּדּוַע  ָנַתְנזֹון:  ָׁשאּול  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָּתַמּה 
ְוא  ָּבעֶֹמר",  ֶאָחד  יֹום  "ַהּיֹום  ָהִראׁשֹון:  ַּבּיֹום  ִלְסּפֹר  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת 
ְּכִפי  ָּבעֶֹמר",  ִראׁשֹון  יֹום  "ַהּיֹום  ִלְסּפֹר:  יֹוֵתר  ַמְתִאים  ֶׁשִּלְכאֹוָרה  ְּכִפי 

ִהְזִּכיָרה  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ְוַאף  ה),  (א  ִּבְבֵראִׁשית  ַרִׁש"י  ִמִּדְבֵרי  ֶׁשַּמְׁשָמע 
ַהּתֹוָרה ַּכָּמה ְּפָעִמים: "ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון"?

ּוֵבֵאר: ִנְרֶאה ֶׁשֲחָז"ל ִּתְּקנּו ָּכ ְּכֵדי ְלַהְפִקיַע ֶאת ַּדְעָּתם ַהְּמֻעֶּוֶתת ֶׁשל 
ַהְּצדֹוִקים ֶׁשָּדְרׁשּו ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב: "ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת", ֶׁשָּקְרַּבן ָהעֶֹמר 
ָהִיינּו  ְוִאּלּו  א),  סה  ְמָנחֹות  (ְרֵאה  ַּבָּׁשבּוַע  ִראׁשֹון  ְּביֹום  ְוַרק   ַא ֻמְקָרב 
ְּכִׁשיָטָתם,  ְוִלְסּבֹר  ָחִליָלה  ִלְטעֹות  ָמקֹום  ָהָיה  ִראׁשֹון"  "יֹום  מֹוִנים 

ְלִפיָכ ַמְקִּפיִדים ָאנּו ִלְמנֹות "יֹום ֶאָחד".
'ִּדְבֵרי ָׁשאּול' ַאָּגדֹות, ְמָנחֹות סו א

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'ָסְלָחן ּוָמֳחָלן'
"ִּכי יֹום ִּכֻּפִרים הּוא ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם" (כג כח)

ה ַּבַּצִּדיק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרֹוִז'ין ֶׁשָּפַגׁש ְּבָבחּור ֶׁשְּׁשמֹו ֵמִאיר, ֶנְכּדֹו  ַמֲעֹשֶ
ּוְלַאַחר  ָרָעה,  ְלַתְרּבּות  ָיָצא  ֶׁשִּבְצִעירּותֹו  ַהּדֹורֹות  ִמְּגאֹוֵני  ֶאָחד  ֶׁשל 
ָעָמל ְוַהְׁשָקָעה ַרָּבה ִהְצִליַח ָהַרִּבי ְלַהּטֹות ֶאת ֵלב ַהַּנַער ְלֶדֶר ַהָּיָׁשר 

ְוַלֲהִׁשיבֹו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.

ַהָּבחּור,  ֶׁשל  ָּפָניו  ַעל  ׁשֹוֶרה  ַצַער  ִּכי  ַהַּצִּדיק  ִהְבִחין  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ּוְכֶׁשִהְתַעְנֵין ְלֵפֶׁשר ַהַּצַער, ֵהִׁשיב ַהָּבחּור: "ָהֵכיַצד א ֶאְתַעֵּצב ֶאל ִלִּבי 
עֹוד  ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשַּׁשְבִּתי  ְלַאַחר  ְוַאף  ְּבַחַּיי,  ָעַבְרִּתי  ַרּבֹות  ּכֹה  ַוֲעֵברֹות 

הֹוַסְפִּתי ַלֲחטֹא?"

ִהְרִּגיעֹו ָהַרִּבי ְוָאַמר לֹו: "ֵמִאיר ַיִּקיִרי, ֵהן ְּכָבר ָיָצא ִׁשְמ ְּכַלְמָדן ְוִעּלּוי. 
ְלִפיָכ ָאִׁשיב ְל ְּכֶדֶר ַהַּלְמָדִנים: ִּבְתִפּלֹות ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים אֹוְמִרים 
ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה  ְיׁשּורּון',  ְלִׁשְבֵטי  ּוָמֳחָלן  ְלִיְׂשָרֵאל  ָסְלָחן  ַאָּתה  'ִּכי  ָאנּו: 
ְלָהִבין ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהִּכּנּוי 'ָסְלָחן ּוָמֳחָלן', ַמּדּוַע א 'סֹוֵלַח ּומֹוֵחל'? 
ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ַעל  ּדֹוֶרֶׁשת  א)  (לג  ְמִציָעא  ָּבָבא  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא  ְּבָרם, 
(ְׁשמֹות כג ה): 'ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲא רֵֹבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו' – 'רֹוֵבץ ְוא 

.ַרְבָצן', ּוֵבֵאר ַרִׁש"י ֶׁש'ַרְבָצן' ַהְינּו ֲחמֹור ָהָרִגיל ְּבָכ

 ְלאֹור ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִׁש"י נּוַכל ְלָהִבין ַמּדּוַע ְמַכִּנים ָאנּו ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר
ֶׁשֵאינֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח  ָאנּו  –ִמְתַּכְּוִנים  ּוָמֳחָלן'  'ָסְלָחן 

סֹוֵלַח ּומֹוֵחל ַרק ְלִעִּתים, ֶאָּלא ָּתִדיר מֹוֵחל הּוא ְוסֹוֵלַח ַלֲעוֹונֹוֵתינּו.

ָאִבינּו  הּוא  ּוָמֳחָלן'  'ָסְלָחן  ֲהלֹוא  ּדֹוֵאג?!   ְל ָמה  ַיִּקיִרי,  ֵּכן,  ִאם 
ּוְלַקְּבָלּה  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ְלַסֵּיַע  ָּתִמיד  ּוְמֻזָּמן  ּומּוָכן  ֶׁשַּבָּׁשַמִים, 

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְּבַאֲהָבה, ַאף ִאם ָחִליָלה ָׁשָבה ִהיא ַלֲחטֹא".

'ֵּבית רֹוִז'ין' עמ' צ

ַאְרַּבע ִמּדֹות ִּבְׁשֵלמּות
"ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר" (כג מ)

ִהֵּנה ָידּוַע ִּכי ַמהּותֹו ֶׁשל ָהֶאְתרֹוג ִהיא 'ְׁשֵלמּות'. ְוָתִעיד ַעל ָּכ ַהֲהָלָכה 
ֶׁשֶאְתרֹוג ֶׁשָחֵסר ּבֹו ָּכל ֶׁשהּוא ָּפסּול ְלִקּיּום ַהִּמְצָוה (ֻסָּכה לד ב).

ִעְנָיִנים  ְלַאְרָּבָעה  רֹוֶמֶזת  'ֶאְתרֹג'  ַהִּמָּלה  ִּכי  ָאְמרּו  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי 
ֶׁשֻמְזֶּכֶרת ָּבֶהם ַהְּׁשֵלמּות:

ְמֻׁשֶּלֶמת!  ִלְהיֹות  ְצִריָכה   ִיְתָּבַר ַּבּבֹוֵרא  ָהֱאמּוָנה  ְׁשֵלָמה:  ֱאמּוָנה  א – 
ֵאין ֱאמּוָנה ַלֲחָצִאין. ְּכִפי ֶׁשַּמְצִהיִרים ָאנּו ְּבִסּיּום ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית: "ֲאִני 

ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה".

ְּכֻנַּסח  ִּבְׁשֵלמּות,  ּבֹוְראֹו  ֶאל  ָלׁשּוב  ָהָאָדם  ַעל  ְׁשֵלָמה:  ְּתׁשּוָבה   – ת 
ִּבְתׁשּוָבה  "ְוַהֲחִזיֵרנּו  ֶעְׂשֵרה':  ִּב'ְׁשמֹוֶנה  ַהֲחִמיִׁשית  ַּבְּבָרָכה  ְּתִפָּלֵתנּו 

."ְׁשֵלָמה ְלָפֶני

"ְוַהֲעֵלה  ְרָפֵאנּו:  ְּבִבְרַּכת  ָאנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ְּכִפי  ְׁשֵלָמה:  ְרפּוָאה   – ר 
ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל ַמּכֹוֵתינּו".

ג – ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה: ְּכֻנַּסח ִּבְרַּכת ַהְּגֻאָּלה ֶׁשָּבּה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ּוְגָאֵלנּו 
ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה".

'ַחִּיים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם' ח"ב עמ' תנג

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּכֶנֶגד ִּתְׁשִעים מּוִמים
"ִאיׁש ִמַּזְרֲע ְלדֹרָֹתם ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום א ִיְקַרב ְלַהְקִריב 

ֶלֶחם ֱאקָיו" (כא יז)

ֶאת  ַהּפֹוְסִלים  מּוִמים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַהּתֹוָרה  מֹוָנה  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
הֹוִסיף  א)  ח  ִמְקָּדׁש  (ִּביַאת  ְוָהַרְמָּב"ם  ֵמָהֲעבֹוָדה,  ַהּכֲֹהִנים 
ַהּכֵֹהן  ֶאת  ַהּפֹוְסִלים  ׁשֹוִנים  מּוִמים  ִּתְׁשִעים  ּוָמָנה  ֲעֵליֶהם 

ַהּלֹוֶקה ָּבֶהם.

ֵמָאה  ַּתָּקַנת  ְׁשִליָט"א:  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָאַמר 
ִמְּמַאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַהִּציל  ְּכֵדי  ַּכָּידּוַע  נֹוְסָדה  ְּבָרכֹות 
ֶׁשַּתָּקַנת  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ֵּכן,  ִאם  ַּבּתֹוָרה.  ַהֻּמְזָּכרֹות  ַהְּקָללֹות 
ֲעִנַּית ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּביֹום (תיקו"ז יח דף לג א) ַאף ִהיא נֹוֲעָדה 

ְּכֵדי ְלַהִּציֵלנּו ִמִּתְׁשִעים ַהּמּוִמים ַהּפֹוְסִלים ֶאת ַהּכֲֹהִנים.

'ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח' ח"ג ׁשּו"ת עח 

ְּבִגיַמְטִרָּיה  'ַהּמּום'  ִּכי  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר ֹנֶפְך   ְלָכ ְלהֹוִסיף  ֶאְפָׁשר 
'ָאֵמן' – ִּתְׁשִעים ְוַאַחת.

'ְמאֹורֹות ַהַּדף ַהּיֹוִמי' ְּבכֹורֹות מג א

ּוִמַּטֲהִרים,  ִמְתַקְּדִׁשים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהם  ָיִמים  ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ִּביֵמי 
 ַנְמִׁשי ְוַהִּיְרָאה,  ַהּתֹוָרה  ְּבַמֲעלֹות  ְלַדְרָּגה  ִמַּדְרָּגה  ְועֹוִלים 
ָלרֹב, ַוֲאֵמִנים  ְּבָרכֹות  ְוִלְסּפֹר  ִלְׁשמֹר  ַהְּמֻקָּדׁש,  ַּבִּמְנָהג 
ְורּוחֹוֵתינּו  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ֶאת  ּוְלַתֵּקן  ָהעֹוָלמֹות  ְּבָכל  ַרב  ֶׁשַפע  ֻיְׁשַּפע  ֶזה  ְיֵדי  "ְוַעל   
ֶסָלה". ָאֵמן  ָהֶעְליֹוָנה.   ִּבְקֻדָּׁשְת ּוְלַקְּדֵׁשנּו  ּוְלַטֲהֵרנּו  ּוְפַגם .  ִסיג  ִמָּכל  ְוִנְׁשמֹוֵתינּו 

ּומּטהרים מתקּדׁשׁשים אנּו ׁשׁשּבהם ימים הֹעמר ספירת ּבימי

 ַהְּמָבֵר ִמִּפי  ַהּיֹוֵצאת  ּוְבָרָכה  ְּבָרָכה  ְלָכל  ֶׁשְּמַכֵּון  "ּוִמי 
ַהְרֵּבה  ְקֻדָּׁשה  ְלַמְעָלה  ּגֹוֵרם  ּוְכִדינֹו,  ְּבַכָּוָנה  ָאֵמן  ְועֹוֶנה 
ּפֹוֵתַח  הּוא  ִּכי  ָהעֹוָלמֹות,  ְלָכל  טֹוב  ַרב  ְוֶׁשַפע  ְמאֹד, 

(ְׁשָל"ה ַמֶּסֶכת ָּתִמיד פ)ַהָּמקֹור ָהֶעְליֹון ְמקֹור ַמִים ַחִּיים..."
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ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה  ַרֲאַב"ד  ָזָצ"ל  ֶאְּפְׁשֵטין  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ָהַאִּדיר  ַהָּגאֹון  ָהָיה  ָידּוַע 
ֶׁשל  ַהִּדין  ְּבֵבית  ַּתְפִקידֹו  ִמּתֶֹקף  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה.  ָּדָבר  ְלָכל  ְּבִקְנָאתֹו  ִּבירּוָׁשַלִים, 
ָהֵעֶסק  ְלָבֵּתי  ְמֻהֶּדֶרת  ַּכְׁשרּות  ְּתעּוַדת  ַהֲעָנַקת  ַעל  ַאְחַראי  ָהָיה  ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה 

ְוַהִּמְפָעִלים ֶׁשָעְברּו ֶאת ֵׁשֶבט ִּבָּקְרּתֹו ַהְּמֻדְקֶּדֶקת.

ְּבתֶֹקף  ֶׁשָעַמד  ִמּׁשּום  ֶׁשָּכזֹו,  ַּכְׁשרּות  ְּתעּוַדת  ִמֶּמּנּו  ְלהֹוִציא  ִנָּתן  ָהָיה  ְּבָנֵקל  א 
ְלא  ִּבְמֻדָּיק  ֶׁשְּיֻקְּימּו  ַהִּדין,  ֵּבית  הֹוָראֹות  ֶׁשל  ְוָתג  ָּתג  ָּכל  ַעל  ְיֵתָרה  ּוְבַהְקָּפָדה 
ַּכְׁשרּות  ֶׁשל  ְוַהְצָלָחָתּה  ְלִבּסּוָסּה  ֶׁשֵהִביָאה  ִהיא  זֹו  ַהְנָהָגתֹו  ּוְפָׁשרֹות.  ִוּתּוִרים 

ַהָּבָד"ץ ּוְלָכ ֶׁשְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל סֹוְמִכים ָעֶליָה ְלא עֹוְרִרין.

ֶׁשִּיְּצרּו  ְלִמְפָעִלים  ֶהְכֵׁשר  ִמָּלֵתת  ָהַרֲאַב"ד  ִנְמַנע  ַהַּכְׁשרּות,  ַהְקָּפדֹות  ִמְּלַבד 
מּוָצִרים ֶׁשָהיּו ְּבֶגֶדר מֹוָתרֹות. הּוא ָטַען ִּכי ֵאין ַהְצָּדָקה ִלְנהֹג ְּבַאֲחָריּות ּכֹה ְּכֵבָדה 

ּוְלַסֵּפק ֶהְכֵׁשר ַעל מּוָצר ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא מֹוָתרֹות.

ְּבִמְפָעִלים  ֶּפַתע  ִּבּקֹורֹות  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  הּוא   עֹוֵר ָהָיה  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַאֲחָריּותֹו  ְלרֹב 
ְּבִפְתאֹוִמּיּות  מֹוִפיַע  ָהָיה  ַהָּבָד"ץ  ַחְבֵרי  ַהְּגאֹוִנים  ֲעִמיָתיו  ִעם  ַיַחד  ֵעֶסק.  ּוָבֵּתי 
ְּכֵדי ַלֲעקֹב ִמָּקרֹוב ַאַחר ַהִּצּיּות ְלהֹוָראֹות ֵּבית ַהִּדין. א ַּפַעם ְוא ַּפֲעַמִים ֵאַרע 

ֶׁשִּמְפָעל ָׁשֵלם ִנְפַסל ְוִאֵּבד ֶאת ְּתעּוַדת ַהֶהְכֵׁשר ְּכתֹוָצָאה ִמִּבּקֹורֹות ֶּפַתע ֵאּלּו.

ְּבִמְפַעל  ִׁשְגָרִתית  ֶּפַתע  ְלִבּקֶֹרת  ִּדינֹו  ּוֵבית  ָהַרֲאַב"ד  ִהִּגיעּו  ַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת 
ִמּיֹוְצֵאי  ָׁשַמִים  ִויֵרא  אֹוְרָין  ַּבר  ָיָקר,  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ַּבֲעלֹותֹו  ַּתַחת  ֶׁשָעַמד  ַמְמַּתִּקים 

ְקִהּלֹות רֹוַמְנָיה.

ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ַלִּמְפָעל ֻהְפַּתע ַּבַעל ַהַּבִית ִלְראֹוָתם, ַא ְּבִׂשְמָחה ִהְתַלָּוה ֲאֵליֶהם ְלִסּיּור 
ִנְרָחב ּוַמֲעִמיק ְּבָכל ַמְחְלקֹות ַהִּמְפָעל, ּתֹו ֶׁשהּוא עֹוֵמד ִמן ַהַּצד ְּבִחיל ּוִבְרָעָדה, 
ְּבִיְרָאתֹו ֶּפן ָחִליָלה ִיְמְצאּו ְּדַבר ָמה ֶׁשִּיְגרֹם ַלֲהָסַרת ְּתעּוַדת ַהַּכְׁשרּות ֵמַהִּמְפָעל.

ֶׁשֵהם   ַהִּמְפָעל, ּתֹו ְּבַרֲחֵבי  ַהִּדין  ְוַחְבֵרי ֵּבית  ָהַרֲאַב"ד  ִסְּירּו  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה   ְּבֶמֶׁש
ַמֲעִביִרים ֶאת ֵׁשֶבט ִּבָּקְרָּתם ַעל ָּכל ְמכֹוָנה ּוְמכֹוָנה, ְמַסְּיִרים ַּבַּמְחָסִנים ּוְבאּוָלמֹות 

ַהִיּּצּור ּוַמֲאִזיִנים ְלֶהְסֵּבָריו ֶׁשל ַאְחַראי ַהַּכְׁשרּות ַּבָּמקֹום.

סֹוף סֹוף ִהְסַּתְּיָמה ַהִּבּקֶֹרת ִלְׂשִביעּות ְרצֹוָנם ֶׁשל ַחְבֵרי ַהִּמְׁשַלַחת. ַהִּמְפָעל ָעַמד 
ְּבָכל ְּדִריׁשֹות ַהַּכְׁשרּות, ְוָהַרָּבִנים ַאף ִהִּביעּו ֶאת ִהְתַּפֲעלּוָתם ִמִּסּדּוֵרי ַהַּכְׁשרּות 

ַהְּמֻיָחִדים ֶׁשֻהְנֲהגוּ ּבֹו.

ִמַּבַעל  ְלָׁשלֹום  ְלִהָּפֵרד  ַהִּדין  ֵּבית  ְוַחְבֵרי  ָהַרֲאַב"ד  ָּפָנה  ְלַדְרָּכם  ָיְצאּו  ְּבֶטֶרם 
ַהִּמְפָעל, ּוָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעָתם ַּכֲאֶׁשר ָּפָנה ֲאֵליֶהם ָהִאיׁש ְוָאַמר:

"ַרּבֹוַתי, ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (לא ב) ּדֹוֶרֶׁשת ַהְּגָמָרא ִמְּדָבָריו ֶׁשל ֵעִלי ַהּכֵֹהן ְלַחָּנה ֵאם 
ְׁשמּוֵאל, ַאַחר ֶׁשֲחָׁשָבּה ְלִׁשּכֹוָרה (ְׁשמּוֵאל א' א יז): 'ְלִכי ְלָׁשלֹום ֵואֵהי ִיְׂשָרֵאל 
'ִמָּכאן ַלחֹוֵׁשד ֶאת ֲחֵברֹו ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו,  ִיֵּתן ֶאת ֵׁשָלֵת ֲאֶׁשר ָׁשַאְלְּת ֵמִעּמֹו' – 
ֶׁשָּצִרי ְלַפְּיסֹו, ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָּצִרי ְלָבְרכֹו'. ֵמאֹוָתּה ְּבָרָכה, ְּכִפי ֶׁשָּידּוַע ִלְכבֹוד 

ּתֹוַרְתֶכם ָזְכָתה ַחָּנה ִליׁשּוָעה ֵמַעל ְלֶדֶר ַהֶּטַבע, ְוִנְפְקָדה ִּבְפִרי ֶּבֶטן".

ְוָכאן ָּפַרץ ָהִאיׁש ִּבְבִכי ְוִהְמִׁשי ִּבְדָבָריו: "ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְעֶּתם ֵהָּנה ְלִבּקֶֹרת ֶּפַתע, ֲהֵרי 
ֶׁשֲעִׂשיֶתם זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשֲחַׁשְדֶּתם ּוִפְקַּפְקֶּתם ְּבֶנֱאָמנּוִתי. ַעָּתה ֶׁשָעְבָרה ַהְּבִדיָקה 
ֲאִני  ְוִהֵּנה  ִּבי.  ֶׁשֵאין  ְּבָמה  ֶנֱחַׁשְדִּתי  ְּכַחָּנה  ֲאִני  ֶׁשַאף  ִנְמָצא  ה',  ְּבַחְסֵדי  ְּבַהְצָלָחה 
ְוִאְׁשִּתי ֲחׂשּוֵכי ָּבִנים ֶזה ָׁשִנים ַרּבֹות ּוְכָבר ָאְמרּו ָהרֹוְפִאים נֹוָאׁש, ָלֵכן ְמַבֵּקׁש ֲאִני 
ֶׁשָּיחֹּנּו  ִּדין  ֵּבית  ִּבְגֵזַרת  ְוִתְגְזרּו  ְּתַפְּיסּוִני  ַאֶּתם  ַאף  ִּבְׁשָעתֹו,  ַהּכֵֹהן  ֶׁשְּכֵעִלי  ִמֶּכם 

אֹוָתנּו ִמן ַהָּׁשַמִים ִּבְפִרי ֶּבֶטן!"

 ַא ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  ְּדָבָריו  ֶאת  ָאַמר  ָהִאיׁש  ַהִּמְׂשָרד.  ַּבֲחַלל  ִרֲחָפה  ֲעֻמָּקה  ְׁשִתיָקה 
ַטֲעָנתֹו ָהְיָתה ֲערּוָכה ּוְברּוָרה!

ְלַאַחר ִהְתַיֲעצּות ְקָצָרה ָּפַתח ָהַרב ֶאְּפְׁשֵטין ְוָאַמר ְּבקֹול ּבֹוֵטַח: "ַאַחר ֶׁשּנֹוַעְצנּו 
ַיַחד ָּכל ֲחֵבַרי ֵּבית ַהִּדין ְוַדּנּו ִּבְדַבר ַטֲעָנתֹו ֶׁשל ָהִאיׁש, ָמָצאנּו ִּכי ָאֵכן צֹוֵדק הּוא 
ִּכי  ָּבזֹאת  ָאנּו  ַמְבִטיִחים   ּוְלִפיָכ ּוְלָבְרכֹו,  ְלַפְּיסֹו  ֵאפֹוא  ָעֵלינּו  ַהְּנכֹוִחים.  ִּבְדָבָריו 

ִלְתקּוַפת ַהָּיִמים ִיְזּכּו הּוא ְוִאְׁשּתֹו ְלֵבן ָזָכר ְּבֶעְזַרת ה'".

ְוָאֵכן, ְּכִפי ֶׁשָּפְסקּו ֵּבית ַהִּדין ֵּכן ָהָיה. ְּכֶנֶגד ָּכל ַּתֲחִזּיֹות ָהרֹוְפִאים, ְלַאַחר ְּכָׁשָנה ָזכּו 
ְּבֵני ַהּזּוג ַלֲחבֹק ֵּבן ָזָכר ְלִׂשְמַחת ֵלב ָּכל ַמִּכיֵריֶהם.

ִמָּיד ְלַאַחר ַהֵּלָדה ִמֵהר ָהָאב ַהִּנְרָּגׁש ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהַרֲאַב"ד ְּכֵדי ְלַבְּׂשרֹו ִּכי ִּבְרָכתֹו 
ֶׁשֶּנֶעְרָכה  ַּבְּבִרית  ַהּנֹוָלד  ַלִּתינֹוק  ְּכַסְנָּדק  ְלַׁשֵּמׁש  ּוְלַהְזִמינֹו  ְלטֹוָבה  ִהְתַקְּיָמה 
ָהָאב  ְּבִׂשְמַחת  ָׂשַמח  ָהַרב  חֹוִלים'.  'ִּבּקּור  ַהחֹוִלים  ֵּבית  ֶׁשל  ַהְּׂשָמחֹות  ְּבאּוַלם 

ַהִּנְרָּגׁש, ִאֵּׁשר ֶאת ַהַהְזָמָנה ּוֵבְרכֹו ְּבחֹם.

ַׁשייְנֶּבְרֶגר  ַאֲהרֹן  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ַהַּכְׁשרּות  ִלְמֻמֶּנה  ָהַרֲאַב"ד  ָאַמר  ֶׁשָּיָצא  ְלַאַחר 
ֶׁשָּיַׁשב ְלִצּדֹו: "ְּבַוַּדאי עֹוד ְמַעט ְיַדְּברּו ֻּכָּלם ַעל ַה'ּמֹוֵפת' ֶׁשֵאַרע ָּכאן, אּוָלם ַּדע 

ְל ֶׁשֵאין ָּכאן 'מֹוֵפת' ְּכָלל".

ִהְמִׁשי ְוִסֵּפר ָהַרֲאַב"ד: "ַּכֲאֶׁשר ַׁשְבִּתי ְלֵביִתי ְלַאַחר ַהִּבּקּור ֶׁשָּלנּו ְּבֵבית ַהֲחרֶֹׁשת, 
ִהְרַהְרִּתי ְלֶפַתע ַעל ָהַאֲחָריּות ַהְּכֵבָדה ֶׁשָּנַטְלִּתי ַעל ַעְצִמי; ֲהֵרי ַהְּיהּוִדי ַהָּפׁשּוט 
ִלְגזֹר  ּכֹחַ  ֵיׁש  ְירּוָׁשַלִים  ְלַרֲאַב"ד  ִּכי  ָּבטּוַח  הּוא  ָּגדֹול.  ְלָאָדם  אֹוִתי  חֹוֵׁשב  ַהָּלֶזה 
ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ּוָמה ִיְהֶיה ִאם ָחִליָלה א ִיְתַקְּימוּ ַהְּדָבִרים, ֲהֵרי ָעלּול ַהָּדָבר 

ִלְגרֹם ְלִחּלּול ה'...

ִמָּיד ָנַטְלִּתי ְּבָיִדי ֵסֶפר ְּתִהִּלים ּוְבֶמֶׁש ַּכָּמה ָׁשעֹות ָׁשַפְכִּתי ִׂשיַח ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש 
ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ִּבְדַבר  ָהִאיׁש  ֶאת  ְויֹוִׁשיַע  ְּדָברֹו  ֶׁשִּיְׁשַלח  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ָאִבינּו  ִלְפֵני 

ּוָברּו ה' ִהְתַקְּבָלה ְּתִפָּלִתי, ְוָהִאיׁש נֹוַׁשע".

'ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל' ח"א עמ' 168; 'ִטיב ַהְּקִהָּלה' ַחג ַהֻּסּכֹות עמ' תשעה

ְלַאַחר ָּפָרַׁשת ָהֲעֵקָדה נֹוֲהִגים לֹוַמר ֶאת ְּתִפַּלת "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם". ְמקֹוָרּה ֶׁשל ְּתִפָּלה זֹו ָקדּום הּוא ַעד 
ְמאֹד, ְּכִפי ֶׁשֵהִביא ַה'ִּׁשּבֹוֵלי ַהֶּלֶקט' (ְּתִפָּלה ו):

"ַּתְנָיא ְּבֵסֶדר ֵאִלָּיהּו ַרָּבא: 'ָהֲעטּוִפים ְּבָרָעב ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות' (ֵאיָכה ב יט) – ֵאין ָרָעב ֶאָּלא ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה, 
ְוא  ַלֶּלֶחם  ָרָעב  א  ָּבָאֶרץ  ָרָעב  ְוִהְׁשַלְחִּתי  ֱאִקים  ה'  ְנֻאם  ָּבִאים  ָיִמים  'ִהֵּנה  יא):  ח  (ָעמֹוס  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּכמֹו 
ָׁשַמִים  ְיֵרא  ָאָדם  ְיֵהא  ְלעֹוָלם  אֹוֵמר:  הּוא  ַהּדֹור  אֹותֹו  ְוַעל  ה''.  ִּדְבֵרי  ֵאת  ִלְׁשמַֹע  ִאם  ִּכי  ַלַּמִים  ָצָמא 
ַּבֵּסֶתר ּוַבָּגלּוי ּומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת ְודֹוֵבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו ְוַיְׁשִּכים ְויֹאַמר: ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים א ַעל ִצְדקֵֹתינוּ 
ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶני ִּכי ַעל ַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְוכוּ'. ְוַקְדמֹוֵנינוּ ָז"ל ִהְנִהיגּו ְלאֹוְמרֹו ְּבָכל יֹום קֶֹדם 

ֶׁשַּיְתִחילּו ַּבְּזִמרֹות". 

ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ֶׁשֹּלא  ְׁשָמדֹות  ָּבֶהן  ֶׁשָּגְזרּו  ּדֹורֹות  ְּכֶנֶגד  ִנְתְקָנה  זֹו  "ְּבָרָכה  ָּכַתב:  ח)  מו  (או"ח  ְוַה'ְּלבּוׁש' 
ַאף  ְּכלֹוַמר;  ְוכוּ',  ַּבֵּסֶתר'  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ָאָדם  ְיֵהא  'ְלעֹוָלם  ַמְתֶחֶלת:   ְלָכ ַּבֵּסֶתר,  ִלְקרֹוָתּה  ְוֻהְצְרכוּ  ְׁשַמע 
ַאף  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ָאָדם  ָּכל  ֶׁשְּיֵהא  ַמְזִּכיִרין  ָמקֹום  ִמָּכל  ַּבָּגלּוי,  אֹותֹו  ִלירֹא  ְוַרָּׁשִאין  ַהְּׁשָמד  ֶׁשִּנְתַּבֵּטל  ַאַחר 
 ָּבַרִּבים', ֶׁשּנֹוְתִנים ּתֹוָדה ְוֶׁשַבח ַלֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּבֵּסֶתר, ְּכלֹוַמר ֶׁשְּיֵהא ּתֹוכֹו ְּכָברֹו... ּוְמַסְּיִמין: 'ְמַקֵּדׁש ִׁשְמ

ֶׁשִּנְתַּבְּטָלה ְּגֵזַרת ַהְּׁשָמד ְוַרָּׁשִאין ָאנּו ְלַקֵּדׁש ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ְּבָגלּוי ָּבַרִּבים".

ַמְׁשָמעּות 'ְיֵרא ָׁשַמִים'
'ְיֵרא ָׁשַמִים' ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹולֹוזִ'ין ָזָצ"ל ('רּוַח ַחִּיים' ָאבֹות ד ד) ֶׁשהּוא ָאָדם  ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהֻּמָּׂשג 
ַהָּיֵרא ֵמַהִּקְלקּול ַהַּנֲעֶׂשה ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְּכתֹוָצָאה ִמָּכל ְּפֻעָּלה ְׁשִליִלית ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
ְּכִפי ֶׁשָּדַרׁש ַרֵּבנּו ַחִּיים ִויָטאל ַעל ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ַּבִּמְדָּבר ל ג): "א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה": ִיָּזֵהר 

ָהָאָדם ֶׁשֹּלא ְיַחֵּלל ֲאִפּלוּ ִּדּבּור ַקל ֶׁשּלֹו, ֵּכיָון ֶׁשָּכל ָּדָבר ַהּיֹוֵצא ִמִּפיו עֹוֶׂשה רֶֹׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים.

ּוְבִסּדּור 'ִעּיּון ְּתִפָּלה' ְלַבַעל 'ַהְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה' ֵּבֵאר ֶׁש'ִּיְרַאת ָׁשַמִים' ַמְׁשָמעּוָתּה ִיְרַאת ָהרֹוְממּות ִמְּפֵני ַּפַחד 
'ִיְרַאת  'ְלעֹוָלם' הּוא, ִּכי ֵאין ְל ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ָזקּוק ְלִמָּדה זֹו ֶׁשל  ה' ַוֲהַדר ְּגאֹונֹו. ְוַהַּטַעם ֶׁשָאנּו ְמַצְּיִנים 
ָׁשַמִים' ְּכֵדי ְלִהָּׁשֵמר ִמן ַהֵחְטא, ְוַאף ֶהָחָכם ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות ְויֹוֵדַע ַּדְרֵכי ה', ֻמְכָרח 
הּוא ֶׁשְּיֵהא מֹוָרא ָׁשַמִים ָעָליו. ִּכי ֲהֵרי ֵאין ָּכל ַהְּזַמִּנים ָׁשִוים ְלטֹוָבה, ְוַאף ָלָאָדם ֶהָחָכם ֶיֱאַרע ֶׁשִּיּפֹל ְלֶעֶצב 
ְוָיגֹון ַּבֲעבֹוַדת ה', ְוָאז ַיֲעלּו ְּבִלּבֹו ַמְחָׁשבֹות ָרעֹות, ּוְכֶׁשִּיְתקֹף אֹותֹו ִיְצרֹו ְוֵאין ּבֹו ּכֹחַ ַלֲעמֹד ְּבָפָניו – ִיָּכֵׁשל 
ָחִליָלה ִּבְפֵני ִּפּתּוֵיי ַהֵּיֶצר ָהַרע, ְותֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו א ַיַעְמדּו ְלֶעְזרֹו. ִאי ְלָכ, ַעל ָּכְרֲחָך ֵאין ֶּדֶר ָלָאָדם 

ְלִהָּנֵצל ִמן ָהֲעֵבָרה ֶאָּלא ְּבכֹחַ ִיְרַאת ָׁשַמִים ְוִיְרַאת ָהֹעֶנׁש, ּוְלָכ ֶנֱאָמר: 'ְלעֹוָלם'.

ַּבֵּסֶתר ּוַבָּגלּוי
ְלִפי ֵסֶדר ֲחִׁשיבּות ַהְּדָבִרים ָהָיה ָצִרי ְלַהְקִּדים, ִלְכאֹוָרה, ֶאת ַה'ָּגלּוי' ַל'ֵּסֶתר', ֶׁשֲהֵרי ַקל יֹוֵתר ְלָאָדם ִלירֹא 

ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָגלּוי ֵמֲאֶׁשר ַּבֵּסֶתר?

ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲעַזְרָיה ִפיג'ֹו ְּבִסְפרֹו 'ִּביָנה ְלִעִּתים' (ח"א ְּדרּוׁש לז): ַקל יֹוֵתר ָלָאָדם ְלַקֵּים ִמּתֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים 
ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁשַּטֲעָמן ִנְסָּתר ִמֶּמּנּו, ַא ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁשִּנְדֶמה לֹו ִּכי ֵמִבין הּוא ֶאת ַטֲעָמן, ְּבֶדֶר ְּכָלל ְמַקֵּים 
הּוא ִמּתֹו ֲהָבָנה ְוא ִמּתֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים ְּפִניִמית. ַעל ָּכ ָאנּו אֹוְמִרים: "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ְיֵרא ָׁשַמִים 
ֶאת  ַאף  ֶאָּלא  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת   ִמּתֹו ְיַקֵּים  ִמִּביָנתֹו  ִנְסָּתר  ֶׁשַּטֲעָמן  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ַרק  א   – ּוַבָּגלּוי"  ַּבֵּסֶתר 

ַהִּמְצוֹות ֶׁשַּטֲעָמן ָּגלּוי לֹו ְיַקֵּים ִמּתֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים, ְלַקֵּים ְּגֵזַרת ַהֶּמֶל, ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם.

ּוְבֶדֶר ְּדָרׁש ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֲעַזְרָיה ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְּדָבִרים כט כח): "ַהִּנְסָּתרֹת ַלה' ֱאקֵינּו ְוַהִּנְגת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו 
"ַלה'  ַרק  ָּגלּוי  ֶׁשַּטֲעָמן  "ַהִּנְסָּתרֹת"  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ֵהן   – ַהּזֹאת"  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  עֹוָלם  ַעד 
ֱאֵקינוּ", ְוֵהן ֶאת ַהִּמְצוֹות "ַהִּנְגת" ֶׁשַּטֲעָמן ָּגלּוי "ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם", ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות ַא ְוַרק ֵמֲחַמת 

ִצּוּוי ה': "ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת", ְוא ֵמֲחַמת ֲהָבַנת ִׂשְכֵלנּו.

ְּבֹאֶפן ַאֵחר ֵּבֵאר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ִיְׂשַמח מֶֹׁשה' (ָּפָרַׁשת נַֹח): ִלְכאֹוָרה ִנְרֶאה ִּכי ֲעבֹוַדת ה' ַהַּנֲעֵׂשית ַּבֵּסֶתר 
ְלא ִּפְרסּום ְוִהְתָּפֲארּות ָקָׁשה ְלִקּיּום יֹוֵתר ִמּזֹאת ֶׁשַּנֲעֵׂשית ְּבָגלּוי ּוְבִפְרסּום, אּוָלם ַּבְּמִציאּות, ָלעֹוֶׂשה 
ֶאת ַמֲעָׂשיו ַּבֵּסֶתר ַקל יֹוֵתר ְלַכֵּון ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ְוָהֲעבֹוָדה ַהְּגדֹוָלה ִהיא ַלֲעׂשֹות ַּגם ֶאת ַהְּדָבִרים ַהַּנֲעִׂשים 

ְּבָגלּוי ְלֵׁשם ָׁשַמִים ְוא ְלֵׁשם ָּכבֹוד.

ְלִפיָכ ָאנּו אֹוְמִרים: "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ְיֵרא ָׁשַמִים ַּבֵּסֶתר ּוַבָּגלּוי", ֶׁשַאף ַּבַּמֲעִׂשים ֶׁשָּצִרי ַלֲעׂשֹות ְּבָגלּוי, 
א ִיְמַנע ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ִמְּלַקְּיָמם ָּכָראּוי ֵמֲחַׁשׁש ָּכבֹוד ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ֶאָּלא ַיְכִריַח ַעְצמֹו ְלִהַּדֵּבק ְּבַאֲהָבתֹו 

ִיְתָּבַר ּוְלַכֵּון ַמֲעָׂשיו ַלָּׁשַמִים.

ְוזֹו ַּכָּוַנת ַהָּכתּוב: "ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" ֶׁשִּמֶּמּנּו ָּדְרׁשּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות כא ב) ֶׁש"ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 
א ְיֵהא ְּבָפחֹות ֵמֲעָׂשָרה". ְוֵיׁש ְלָבֵאר ֶׁשָּכְתָבה ַהּתֹוָרה 'ְּבתֹו', ִּכי 'ּתֹו' ַמְׁשָמעּותֹו ִהיא ְּפִניִמּיּות ַהָּדָבר. 
ְוַכָּוַנת ַהָּכתּוב ִהיא ֶׁשַעל ַאף ַהִּמְצָוה ְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים ָּבַרִּבים, ִמָּכל ָמקֹום ַעל ָהָאָדם ְלִהְתַאֵּמץ ְלַקֵּדׁש 
ֶאת ְּפִניִמּיּות ִלּבֹו, ֶׁשַאף ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ַמֲעָׂשיו ָּבַרִּבים ִּתְהֶיה ְּפִניִמּיּות ַּכָּוָנתוֹ ַא ְוַרק ְלֵׁשם ָׁשַמִים ְוא ְלֵׁשם 

ָּכבֹוד ּוִפְרסּום.

ַּגם ְּבָגלּוי ִאי ֶאְפָׁשר ְּבִלי ִיְרַאת ָׁשַמִים
ָהָיה ֶזה ְּבֵעת ֶׁשָּנֲעָצה ַהַהְׂשָּכָלה ֶאת ִצָּפְרֶניהָ ְּבַיֲהדּות ֵאירֹוָּפה. ַרָּבֵני ַהְּקִהּלֹות ְוָראֵׁשי ַהְּיִׁשיבֹות ָעְמדּו ִּבְפֵני 
ְמִציאּות א ְּפׁשּוָטה ֶׁשָּבּה ֶהֱחִדירּו ִרְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶאֶרס ִּכְתֵביֶהם ֶאל ּתֹוְכֵכי ֵהיְכֵלי ַהּתֹוָרה ְוִהִּפילּו 

ֲחָלִלים ַרִּבים ִמָּבֶניָה.

ִנְכְנסּו ַּכָּמה ַרָּבִנים ִלְפֵני ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִאיַצֶל'ה ְבַּלאֶזער ָזָצ"ל ְוִסְּפרּו לֹו ְּבִהְתַּפֲעלּות ַעל ַּגְדלּוָתם ֶׁשל ַּכָּמה 
ַּבחּוֵרי ְיִׁשיָבה ֶׁשָּמְצאּו ֵעָצה ְּכֶנֶגד ִּפְגֵעי ַהְּזַמן ְוָעְקרּו ֶאת ְמקֹום ִליָנָתם ֵמָהַאְכַסְניֹות ֶׁשִּסְּפקּו ָלֶהם ַּבֲעֵלי 
ַהָּבִּתים ֶאל ּתֹוְכֵכי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ָמקֹום ֶׁשּבֹו ִיְהיּו ְּגלּוִיים ְלֵעיֵני ּכֹל, ְוָכ ֵיַקל ֲעֵליֶהם ְלִהָּׁשֵמר ִמְּקִריָאה 

ַּבְּסָפִרים ָהֲאסּוִרים.

ִלּמּוד  ֶאת  ַיְזִניחּו  ֶׁשֹּלא  ִלְדאֹג  ַהחֹוָבה  מּוֶטֶלת  ֲעֵליֶכם  "אּוָלם  ִאיַצֶל'ה,  ַרִּבי  ֱהִׁשיָבם  ְמאֹד",  ַהָּדָבר  "טֹוב 
ַהּמּוָסר. ִּכי ְּבא מּוָסר, ַאף ִאם ִיָּכְנסּו ָללּון ְּבתֹוְכֵכי ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, ַיְדִליקּו ֵנר ְוִיְקְראּו ְּככֹל ֶׁשַּיְחְּפצּו..."

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ֶּבן ָזָכר – ִּבְגֵזַרת ֵּבית ִּדין

ע ַמעּתַ ט ססִספפּפום  ַמּבָ ם
ּבגזרת ת 'ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם' (א) ִפּלַ ּתְ

"ן) ֶרת ָהַרְמּבָ מֹו. (ִאּגֶ ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ







 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 החיבוק קודש לשבת סיפור
  
 
 

 .מכתב
 שהשני ,ילדים לארבעה אם ואני אודליה שמי .לוי לרב שלום

 .אוטיסט – רפאל – מתוכם
  ,וחצי שנתיים בגיל היה כשרפאל קיבלנו הזו האבחנה את

  פאריז בלב – המובנים בכל – קר חולים בבית בדיקה בסיום
  .המושלגת

  עדיין כשהילד ואני בעלי ,החולים בית בפרוזדור שם עמדנו
  אותנו לוקחת לאן בכלל להבין בלי MRI-ה מבדיקת מורדם

 .אוטיסט – הזו ההגדרה
 - כמובן מחייבת לא הגדרה – מסורתית כמשפחה אז עד חיינו

  בייצור הפגם זה מה ,היו במוחישעלו הראשונות והמחשבות
   ?הזה
   ?עשינו לא או עשינו מה
   .!?אנחנו למה

  .כיוון משום זה את "לאכול" איך ידענו שלא לאמר אפשר
  הילד שעל ברור לי היה אך ,אבודים אולי ,המומים הרגשנו

 !אוותר לא ,הזה
  של בתהליך ,בהמשך קיבלנו המנחמות התשובות את

  גיסותי עם ומתמידות ארוכות שיחות דרך ארוך תשובה
  וספרים בשיעורים וכן ,התורה בדרך בקיאות שהיו הצדיקות

  ,המחבקת היהודית ההשקפה אתלהכיר למדנו משם אשר
   .רפאל ועל ,המצב על אחרת והסתכלות

  שלא ,ה"הקב של אינסופית באהבה עטופים שאנחנו למדנו
  גם במקרה ולא ,משפחה לכל אלה מיוחדות נשמות שולח
 .אלינו

  מעל ,לטבע מעל הם כשהדברים ,הזה שבמקום ,אז הבנתי
  ולהתחבר ברוחניות לעלות צריכים אנו גם כאן ,שלנו לשליטה
  ,הילד את לנו והביא אמר ,העולם והיה שאמר למי ,למקור
  .ה"הקב עם ובמיוחד עצמנו עם להשלים ,אלינו הזה המלאך

  מיוחד וקשר לאהבה שהתפתח הבורא עם חיבור נוצר כך
 .ה"הקב לבין ביני בחיינו פעולה שיתוף עם ,עמוק ,במינו

  מנותק או סיפורי נשמע !ביד יד ה"והקב אני ,ביחד ,כן
  צדיקים בסיפורי .רגילים ,פשוטים אנשים של שלנו מהמציאות

 .יותר טוב נשמע זה
  הקוראים בפני להביא רציתי ולכן .קורה זה שם רק לא !לא אז
  ירושלמית אישה ,אודליה של ,שלי האישי הסיפור את

 .לכם לתת מתנה יש לי גם .פשוטה

 .וגן בית ,בירושלים ב"תשע האחרון בקיץ זה היה
 הוא כי ,לרפאל אופן בכל ,פשוט לא גיל ,16 בן כבר רפאל
 שזקוק ,עדיין מדבר לא ,נמוך בתפקוד אוטיסט נחשב

"  לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  
 גליונות לפי השבוע

 וכשמגיעים ,מיוחד ולטיפול להכוונה ,מתמדת ותמיכה להשגחה
  שלנו הבית ,חופש יש המיוחד בחינוך כשגם ,הגדול החופש ימי
 "!היכון"ב
 .זעם התפרצויות לרפאל יש שבהם במיוחד קשים ימים יש

  כלפי שלו קשה באלימות שמתבטאים לחץ בהתקפי מדובר
 מאז במיוחד ,אותו ולהרגיע ,עליו להשתלט קשה ואז עצמו
   .אחרים ומגברים ,ממני יותר בהרבה וחזק גדול בחור נעשה
  או ,ציבוריים למקומות איתו מלצאת נמנעת אני כאלה בימים

  לו ,נפשות סכנת של למצב להגיע יכול זה כי ,לסידורים
   .ולסביבה
 לקחת,הילדים עם לצאת חייבת הייתי לוהט יום באותו

  שסבלה ,הקטנה לאחותו שהוזמנו משקפיים בדחיפות
  יכולתי שלא כך ,שבוע באותו בארץ נמצא לא בעלי .ממיגרנות
 .בו להיעזר
  התביישו הם .גם והילדים ,רפאל עם לצאת מאד חששתי
 צריך .ברירה היתה לא אך ,ברחוב שלו מהתגובות לעיתים
   .איתו לצאת
 ,לי שיעזור מישהו או מוצא דרך למצוא ומנסה חושבת בעודי
  לבורא מדברת עצמי מוצאת אני ...לצידי ...וישגיח שילווה
  בא אתה הלוא !מפחדת לא אני ,מה יודע אתה ,אבא" !עולם
  הזמן כל אתה !?זה על חשבתי לא איך ,אני טפשונת איזו !איתי
  ומיומן חזק יותר ומשגיח מלווה היש .שלי המלווה אתה !איתי
 ."ממך

  השמחה ובתוך .אליו אותי הוליך השם איך עצמי את הפתעתי
  באותה ,לי שמצאתי "מלווה"ה על מהמחשבה וההתלהבות

  קטנה ילדה של הזו הכנה ,הילדותית התמימות בשיא ,שניה
 ,אבא" :לו ואמרתי המשכתי ,שלה אבא את פתאום שמצאה

  שבאפשרותי מה כל עושה ,משתדלת כך כל אני ,יודע אתה
 ויותר .אחיו ואת הזה הילד את ולרומם ולטפח לגדל בשביל
 בטיפול לתאר יכול לא אחד שאף ייסורים עוברת אני ,מזה

 .בשבילו כוחות מאפיסת מתמוטטת אני לפעמים ,ברפאל
 ואותך ,אותו אוהבת אני ,לי דווקא ,לי שנתת הזה המלאך
 .חיבוק ...ממך מבקשת אני ולכן .ויותר יותר עולם של ריבונו
 את מחבק ואבא ,אבא הרי אתה ?מחבק אלוקים איך .איתות
 רמז לי תן ,בסדר שאני לי שתגיד ?ביקשתי מה ?לא למה .בתו

  ואתה ,הכל ורואה יודע שאתה ,טובה אמא שאני חושב שאתה
 ,שלוהאחים ולמען למענו עושה שאני קטן דבר כל ,בכל מבחין

 .!"חיבוק כן ,חיזוק ,סימן רוצה אני
 .כוח המון לי הוסיף ,הזה הפשוט הדיבור
 בהרגשת מתארגנת ,אני גם כך .רצות הצהרים-אחר שעות
 בעיניים מודרך בדמיון וכמו .איתי ה"שהקב מלאה ביטחון
 .אותו ורואות ,פקוחות שלי אך ,עצומות

  אותי מוביל לשם פלאפל חנות ניצבת האופטיקה חנות ליד
 "זורמת" כמובן ואני ,רפאל מתאימות לא בתגובות להסתבך

 ומסבירה אליו פונה אני כהרגלי ולא ,אותו להצית לא כדי איתו
  

 
 אליהו בן מזל   שאנן בן פנינה:  נ"העלון לע

 נ שאנן בן פנינה"לע



 המשך סיפור לשבת קודש

  ורגיה'גג רבנו עובדיה יוסף בן ''רשכבה ע''גנ מרן ''לע
 ל''ה הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק''זצוקללה

  בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה

 ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת
  צחיינש  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל
  בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת
  בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה

  מנשה ,הלן בן מאיר ,מרים בת הלן ,טליה בן רותם .מסעודה
  הרב ,מרים בן דניאל ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע ,שרה בן
  בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה

תפילת רבים לא חוזרת   
 :  ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא  
זכו לזרע של קיימא כעשרים  

יחזקאל בן מהין  : שנה
מנשה בן  , וכוכבה בת שרה

  כתוןהרצל בן , טובה ורעייתו
יצחק בן תמר  , ורעייתו

ורעייתו דוד בן שושנה  
ודליה שרה בת   כמסנה

 .שפיקה
ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''מחפוד שליט ש''הגר

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 
 ,ל''זסעיד חיים בן מונירה : נ''העלון לע

 ל''ז אמלימרדכי בן 
, צוהלהבת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן 

  כמו וברורה אוהבת ,סבלנית בצורה ,שלפניו האפשרויות על לו
 .תקשורת בעיות עם לילד

 גם זה ,שתייה פחית תרצה אם ,פלאפל יש ,גלידה יש"
  ."אפשרי
  אלי פונה ,סבר-נעימת אך צעירה לא אישה המקום בעלת
 ומביעות קורנות עיניה .הזה המיוחד בילד ומתעניינת בחיוך

  זו עבורי כאשר רפאל לבין ביני שמתרחש ממה התפעלות
נפש תעצומות דורשת גם היא כי אם .יומיומית ,רגילה סצינה

   .וסבלנות
 את ,גברת" :ואומרת גדולה בהתרגשות אלי פונה היא לפתע
  בכזו איתו מדברת את ,שלך הילד אל טובה כך כל אמא

 את כמה ,בחיבה ,בנעימות לו מסבירה את איך ,סבלנות
 את !מדהימה אישה את ,נהדרת אמא ממש את !אותו אוהבת

 יעזור השם ,איתך יברך השם ,אותך אוהב ה"הקב ,ענק לב עם
  ."טוב רק ...לך ויתן ,לך
 מרגשת כך כל את ,גברת" :ומוסיפה ,בקצב אותי משבחת היא
 ."הלב על טוב לי עושה את !!!אותך לחבק חייבת אני ,אותי

 .רפה בשפה לה עניתי "הזה לחיבוק זקוקה אני גם ,בסדר"
אמא של עוטף חיבוק ,אותי חיבקה ,הדלפק מאחורי יצאה היא

  נישקה .ושמחה הערכה אהבה רוך מלא ענקי חיבוק ,טובה
 מכל לנחת שאזכה ...סוף בלי אותי ובירכה מצחי על אותי

   .מרפאל ובעיקר ,צאצאי
 לטוב ,הסוגים מכל תגובות שמעתי ,רפאל של חיים שנות 16-ב

 מעולם ,תגובה כזו אך ,ל"ובחו בארץ אנשים מיני מכל ,ולמוטב
 .לא מעולם ,שכזה חמים ותמריץ עידוד ,שכזה חיבוק !לא

  ספוגה  ואני ,ורגוע שמח כולו מיץ בקבוק עם רפאל ,משם יצאנו
ולא ראיתי לא שמעולם אשה מאותה האדיר בחיבוק עדיין

  שהעזתי חיבוק מאותו מיין ולא ושיכורה מבושמת ,הכרתי
 .שבשמים מאבינו הבוקר לבקש
 ,אפשרי שזה ראיתי .העממי כמאמר אסימונים הרבה ירדו מאז
 חולמים אנו שעליו האוהב הבורא עם הזה החיבור ,אמיתי זה
ומבקש לימיננו שנייה כל שהוא וחשים מאמינים מספיק לא אך

  ."חיבוק בקשו ,אהוביי ,ילדיי" מאיתנו
 ,הזה בחיבור בלהיות שנתרגל וככל באמונה אימון של ענין הכל

  ונזכה ,האמיתי החיבור ייברא ,אליו ולדבר ה"הקב את לחפש
   !ה"מהקב לחיבוק אפילו
 בדיוק המסרים את לנו לשלוח ,יתברך בו יש חכמה כמה

אבא ,ה"שהקב לכם תארו !שלנו ברמה ,שלנו העיניים בגובה
הוא !אפשרי בלתי זה !אמות הרי !אותי לחבק ירד בעצמו שלנו
   .אינסוף – אור
 ,לב-טובת מתאימה שליחה ומינה ,במדויק הכל סידר הוא אך

 ובכך מסויים ובזמן במקום אותי ולשבח לחבק שתרצה אישה
 בדרך בדיוק לבקשתי השיב הוא ,כן .ורצוני רצונו התמלא
 האוהב המסר את בבירור אבין גם זמנית ובו ,בה שהלכתי

 .שלו
 לעבוד להמשיך לי נתת גבית רוח כמה ,שבשמים אבא תודה 
 
 

 .רוח נחת לך ולעשות ילדי את לגדל ובעיקר ,באהבה ,אותך
 .אודליה

 הסיפור מאחורי קטן פרי 
 לעת כשמעת ,חודשים מספר בקלסרי מצוי זה מרגש מכתב

  כל .סיפור ממנו להוציאדרך ומחפש ,בו ומעיין קורא אני
  כפי להכניסו ,בליבי החלטה גמלה לבסוף .לטובה עכבה

  ובתמימות באותנטיות יש .קלים סיגנון שינויי עם ,שנכתב
 .לרומם יוכל לא מוכשר הכי סופר שגם עוצמות הללו
  ששמה הסכימה ואף ,בשמה חתמה אודליה ,ועוד זאת

  המיוחד והמקרה ,רפאל ואת אותי מכירים כולם" .יפורסם
  יהי .שמי את שאעלים צורך שום ואין אור שיראה ראוי הזה
 ,ריבונם עם לשוחח הרעיון את יאמצו וטובים שרבים רצון
 ."אני שזכיתי כפי...שמימי חיבוק לאותו הם אף ויזכו
 )7 העיתונאי( .הלב אל לאמצם הדברים וטובים ויפים

 
 'חלק ב, כלל ז, נר ג –מנורת המאור 

 ונדבת אדם של הסתפקותו ורואה השם דורש לבבות כל
  ברוך הקדוש קיים המקדש שבית שבזמן וכשם .וכוונתו לבו
  ,הזה בזמן כך ,בקר בן פר כמו קמח מנחת מקבל הוא

  ידו שאין למי פרוטה נדבת מקבל ,בעונותינו מקדש שחרב
  הממעיט ואחד המרבה ואחד.לעשיר מנה כמאה משגת
 .לשמים לבו שיכוון ובלבד

 בפרקא כדגרסינן ,שכינה פני להקביל זוכה מועטת ובמתנה
  ,וראה בוא :ינאי בר דוסתא רבי דרש :)א ,י( דבתרא קמא
 בשר מדת .הוא ברוך הקדוש מדת ודם בשר כמדת שלא
  מקבלין אין ספק ממנו מקבליו ספק – למלך דורון מביא ,ודם
  ספק המלך פני רואה ספק ,ממנו מקבלין תאמר ואם ממנו
  נותן אדם ,כן אינו הוא ברוך והקדוש ;המלך פני רואה אינו

  בצדק אני" :שנאמר ,שכינה פני ומקבל זוכה לעני פרוטה
  רב אמר )שם(?"תמונתך בהקיץ אשבעה" מאי ."פניך אחזה
  מעיניהם שינה שמקיצין ,חכמים תלמידי אלו :יצחק בר נחמן

  לעולם שכינתו מזיו מׂשביען הוא ברוך והקדוש הזה בעולם
  דל חונן השם מלווה" :דכתיב מאי :יוחנן רבי אמר .הבא
איכתובמקראאלמלא?)יז,יטמשלי("לוישלםוגמולו
 ."מלווה לאיש לווה עבד" כביכול לאמרו אפשר
  ,צדקה ממנו יעשה הצדקה מן המתפרנס עני ואפילו

  זמנין ,עוירא רב דרש :)א ,ז( דגיטין קמא בפרקא כדגרסינן
  אסי דרב משמיה לה אמר וזמנין אמי דרב משמיה לה אמר
  נגוזו וכן רבים וכן שלמים-אם השם אמר כה" :דכתיב מאי
  אדם רואה אם ,)יב ,א נחום( "עוד אענך לא וענתיך ועבר

  כשהם שכן וכל ,מהםצדקה יעשה מצומצמים שמזונותיו
 .מרובים

  
  ויכולת כח לנותנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו 

 אנו ."חזקיה דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך
 לנו ואין הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים
!עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות

  ,שגי ניצה בן עידו נחמן אסי הילד לרפואת להתפלל נא
  ,יצחק בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית
 בן בנימין ,מרים בת שושנה ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה
 מזל בת ומרים אסתר
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 .אליהו בן רינה, נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. בן אסתר

 ,  הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקהכל 

,  צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי: ופרנסהלהצלחה 
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

אמור

בס"ד

381 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 20:09, ת"א 20:12גלי

”ולא תחללו את שם קדשי“
המצווה  על  התורה  מזהירה  השבוע  בפרשת 
הגדולה של קידוש ה‘ ובנוסף ישנה האזהרה מפני 
ונקדשתי  קדשי  שם  את  תחללו  ”ולא  ה‘:  חילול 

בתוך בני ישראל“.
בית  ”כל  התורה:  יסודי  בהלכות  פסק  הרמב“ם   
שנאמר:  הזה,  הגדול  ה‘  קידוש  על  מצווין  ישראל 
’ונקדשתי בתוך בני ישראל‘, ומוזהרין שלא לחללו, 

שנאמר: ’ולא תחללו את שם קדשי‘“.
שבכלל  מביא:  היראה  בשער  יצחק‘  ’שיח  בספר   
דברי  הכנסת  בבית  המדבר  הוא  השכינה  קלון 

חולין!
בבית  לדבר  חמור  כך  כל  ”מה  השאלה:  נשאלת   

הכנסת?“ ולמה זה חילול ה‘?
’מעיין  ספר  שמביא  משל  פי  על  תובן  התשובה   

השבוע‘:
מלך חשוב ומכובד ביקש לעשות לו עטרת מלוכה. 
הצורף  אל  ומרגליות  טובות  אבנים  רב,  זהב  שלח 
כס  על  בשבתי  לראשי  אענוד  זה  ”כתר  לו:  ואמר 
לחזות  ברצוני  כך  בשל  עמי,  בני  לעיני  המלוכה 
בא  ידך.  ממעשה  וליהנות  עיצובו  בעת  בעבודתך 
איזה  למרגלותי“.  ושב  המלוכה  לארמון  ועלה 
לארמון.  ועלה  צרורו  את  הצורף  נטל  ויקר!  כבוד 
אל  ליווהו  משרתים  לעבור,  היניחוהו  המשמרות 
הטרקלין והמלך האיר לו פנים. ישב הצורף לרגלי 
מכנסיו  את  מתוכו  והוציא  צרורו  את  פתח  המלך 
בהן  לתקן  וישב  ומחט  חוט  השחיל  המטולאים. 

חורים...
 אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה – אוי להעזה 

מה נורא יהיה חרון האף!...
 – מלך  של  לארמונו  שבא  אדם  הנמשל:  הוא  כן   
שהוזמן  בשעה  חולין  דברי  בו  ומדבר  הכנסת  בית 
לעשות מלאכתו – לשבח לרומם ולגדל את שם ה‘ 

יתברך, האין הוא דומה לאותו צורף?!...
אדם  אם  וגם  ה‘!  בחילול  נדרשת  זהירות  כמה   
מבין  הקב“ה  אפילו  להגיד  לו  שיש  שמה  חושב 
הסובבים  יאמרו  מה  הוא  חשב  האם  חשוב...  שזה 

אותו?!...
הקדוש  שהאר“י  קנ“א:  סימן  היטב  ב‘באר  מובא   
יימשכו  שמא  הכנסת  בבית  מלדרוש  נזהר  היה 

הקהל לדברי חולין...

נלמד מהפרשהכוחה של צניעות

ושם  משה  אל  אותו  ויביאו  ויקלל  השם  את  הישראלית  האשה  בן  ”ויקב 
אמו שלומית בת דברי למטה דן“ (כד-יא).

והדבר מפליא כיצד אותו יהודי שראה את כל הניסים והנפלאות שעשה 
ה‘ לעם ישראל ביציאתם ממצרים ובלכתם במדבר ועתה עומד ונוקב את 
שמו המפורש של הקב“ה ומקלל! איך יתכן שאדם יורד לדיוטא תחתונה 
כזאת? ונראה שהתשובה לכך נמצאת בדברי התורה הקדושה האומרת – 
”ושם אמו שלומית בת דברי“ ומסביר רש“י הקדוש: ”שלומית“ – שהיתה 
מפטפטת ואומרת שלום לכל, ”בת דברי“-  דברנית היתה מדברת עם כל 
אדם אשה ששואלת בשלום כל אחד ומדברת עם כל אחד הרי היא פוגמת 
לעמוד  בן  אותו  שמסוגל  עד  אחריה,  לבניה  נמשך  זה  ופגם  בנשמתה 

ולנקוב בשם ה‘ ולקלל!
פעם התבטא אחד  הגדולים שבשמים יתבעו את הגברים על ביטול תורה 
בנות  הבינו  הקודמים  שבדורות  ובאמת  צניעות.  חוסר  על  הנשים  ואת 
לזכות בזכות  מעלת הצניעות, ואת אשר ניתן  של  את חשיבותה  ישראל 
כך. וכמו שכותב נין החתם סופר אודות זקנתו ומעשה צידקותה: מקובלני 
מבית אבא זצ“ל שזקנתי הצדקת מרת גיטל ע“ה היתה יפת מראה מאוד. 
יצאה  ולא  רואים  מעין  האפשר  ככל  עצמה  הסתירה  הגדולה  בצידקותה 
אחד  שאיש  הרגישה  ברחוב,  בלכתה  אחת  ופעם  גדול  בהכרח  רק  בשוק 
להביט  הלה  רצה  מפניו  להסתתר  תחבולותיה  כל  ולמרות  אחריה  עוקב 
בפניה ותצטער על זה מאוד, ובשובה לבית אביה לקחה ספר תהילים שבו 
ה‘  לפני  והתחננה  ובכתה  להתפלל,  סופר  החתם  הקדוש  אביה  רגיל  היה 
בדמעות  מתפללת  מצאה  לבית  אביה  וכשבא  פניה  תואר  ממנה  להסיר 
שליש, ויחרד על המראה ויאמר: בתי  למה תבכי מרה ולמה ירע לבבך? 
ותען ותאמר: הנה נא ידעתי אבי,  אומרים עלי כי יפת מראה אנוכי ובלכתי 
ברחוב בחוץ מביטים בי קלי דעת ונכשלים בעבירה, וכן אירע לי גם עתה 
תבוא  ולא  ממני,  פני  אור  שיסיר  לריבוני  התפללתי  כן  ועל  בשוק  בלכתי 
עוד תקלה על ידי. ויתפעל אביה הקדוש מאוד לשמוע את דבריה ויאמר 
לה: ברוכה את לה‘ היטבת כל אשר דיברת. ומאחר שכוונתך לשם שמים 
שאלת  אשר  שאלתך  ה‘  יתן  דברייך.  את  ומלאתי  אחריך  אבוא  אני  גם 
עיני  את  שיאיר  לבן  תזכי  גשמי  יופי  על  מוותרת  את  אשר  ותחת  מעמו, 
ישראל בתורתו וצדקותו, ולאחר זמן קצר, נחלתה במחלה קשה, ולמרות 
ששבה לאיתנה כבראשונה, בכל זאת פניה לא היו לה עוד פנה הודה פנה 

זיוה. 
מופת  היה  אשר  זצ“ל  סופר  החשב  הצדיק  הגאון  בן  לה  נולד  זה  ואחרי 
לרבים בגדולת תורתו וקדושתו הנשגבה ככל אשר אמר לה אביה מלאך 

ה‘. 
שכרה  הוא  רב  פנימה“,  מלך  בת  כבודה  הקדושות. ”כל  אמותינו  נהגו  כך 
נפשה  מסירות  וכגודל  וטהרה.  בקדושה  צניעות  על  השומרת  אשה  של 
ולבנים  וטהרה  קדושה  של  לבית  לזכות  הרוצה  ואישה  שכרה.  גודל  כך 
תלמידי חכמים תדע לשמור הצניעות בביתה ומחוצה לו ובזכות זה בניה 

יהיו קדושים וטהורים.
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 18:52, ת"א 19:08



סיפור השבוע

כהן,  א‘  הרב  לו  גר  בארץ  המכובדות  הקהילות  באחת 
לפנסיה.  ולצאת  מעבודתו  לפרוש  העומד  מבוגר  יהודי 
שעותיו  מרבית  ואת  למחייתו  הקדיש  משעותיו  חלק 

הקדיש ללימוד תורה.
זמן  מהשעורים  ונעדר  כהן  הרב  חלה  הימים  באחד 
המשפחה  לעזרת  נחלצו  מחלתו  על  שידעו  חבריו  רב. 
בתחומים שונים ואף סייעו ונרתמו לשהות ליד מיטתו 

בביה“ח.
מצבו הבריאותי עלה וירד, אבל בעיקר ירד. המצב הגיע 
תפילה  ערב  על  הוחלט  הקהילה  ובוועד  סכנה  כדי  עד 

לרפואתו.
כל הקהילה התאספה בביהכ“נ לתפילה. פרק ועוד פרק 
מצבו  את  ביררו  וכאשר  לרפואתו,  גדולה  בהתעוררות 
הייתה התשובה: ”המצב קשה!“ – זעק התורן בפלאפון.

מיד נפתחו שוב כל התהילים בכוונה גדולה. איך אפשר 
ללכת לישון כאשר אחד מיקירי הקהילה נמצא בסכנה? 
כל אחד נתבקש לקבל על עצמו משהו לזכות הרב כהן, 

ואמירת התהילים התחדשה.
החששות.  את  החמירה  רק  ביה“ח  עם  הבאה  השיחה 
מתברר כי הרב כהן כבר אינו נקרא בלשון הרופאים חי. 
הוא קיבל דום לב תוך כדי הטיפולים ונמצא כרגע במצב 

המאובחן מקצועית בשפת הרופאים ”מוות קליני“.
עד  מעמד  להחזיק  סיכוי  לו  נותנים  לא  ”הרופאים 

הבוקר!“ יבב התורן אל השפורפרת.
לתורן  ביהכנ“ס  רב  אמר  ודם!“  בשר  רק  הם  ”הרופאים 
יוכל  לא  בוודאי  הוא  אבל  לרפא  לרופא  רשות  – ”ניתנה 

לקצוב את חייו של האדם“.
מיד חזר כל הקהל להגיד תהילים בבכיות ובהתעוררות 
ובלי להתאפק התקשרו שעה אחר כך אל ביה“ח. התברר 

שהמצב קריטי. עניין של דקות...
הרב דפק על הבימה וביקש את רשות הדיבור. הוא אמר 
לדבר  וביקש  כזה,  למעמד  כראוי  התעוררות  דברי  כמה 

על החולה ולומר מילים לזכותו.
”אני מכיר את הרב כהן“ – אמר הרב - ”מזה כמה עשורים, 
שעל  הראשון,  דברים.  שלושה  עליו  להעיד  אני  ויכול 
אף היותו בעל משפחה ואבא לילדים, מעולם לא ביטל 
ולא  לתורה,  עיתים  קבע  שהוא  השני,  בציבור.  תפילה 
שבכל  הוא,  השלישי  והדבר  אחת.  פעם  ולו  מהם  ביטל 
עשרות שנות הכרותנו לא שמעתי מפיו ולו מילה אחת 
של לשון הרע על מאן דהוא. בורח הוא מכל חשש של 
לשון הרע ובקיא בהלכות עד לדקדוק בהלכות הקטנות 
והנשכחות ביותר. מעולם לא שמעתי ממנו דבר מה שיש 

בו אפילו משום אבק לשון הרע. יהא הדבר לזכותו“.
התפזר  ותיקין  תפילת  ואחרי  תהילים  עוד  אמרו  אח“כ 
הבשורה  את  ששמעו  לאחר  לבתיהם  העייף  הקהל 

שהרופאים אמרו נואש...

הכל רואים מלמעלה
הרב בא לבקרו בערך אחת ליומיים, ולא הירבה להישאר 
אבל  איתו,  לשוחח  היה  אפשר  אי  ממילא  שהרי  בחדרו, 
שבועיים לאחר ליל השימורים של התפילות היה אפשר 
לחש  מיטתו,  ליד  ישב  הרב  כאשר  אחד  יום  מעט,  לדבר 
שהתפללתם  נכון  ”הרב  והעייף:  הצרוד  בקולו  כהן  הרב 

להחלמתי? ונכון שכבוד הרב אמר דברים לזכותי?
הרב אישר שכך היה.

”מי סיפר לך?“ – שאל הרב.
”ראיתי אתכם...“ – השיב הרב כהן.

לא.  אבל   - לחש   – השתגעתי.“  שבוודאי  חושב  ”כבודו 
ראיתי אתכם. ידע כבוד הרב, כל מה שמספרים על האור 
המסע  על  והחזק,  הבוהק  אור  על  והטוב,  החם  הגדול 
שם!  הייתי  אני  נכון!  הכל   – הרועם  הקול  ועל  במנהרה 
מלמעלה.  הכל  ראיתי  בכלל,  כאן  הייתי  לא  כבר  בעצם, 
ראיתי אותי שוכב בחדר ומעלי גוחנים אנשים רבים. היו 
והמון  בשמותם),  נקב  (הוא  שלי  חברים  שני  גם  בחדר 
רופאים. שמעתי אותם אומרים שאין תקווה, שאני בעצם 
שישבו  חברינו  לשני  זאת  אומרים  אותם  שמעתי  גמור. 
מודיעים  אותם  ושמעתי  בבכיות,  תהילים  ואמרו  בצד 
לכם בטלפון את הבשורה המרה. ואז ראיתי אתכם, את 
בבכיות  תהילים  ואומרים  עומדים  היקרים  החברים  כל 
הרב  כבוד  את  ראיתי  בביהכנ“ס.  עצומה  ובהתעוררות 

עומד על הבימה ואומר את דבריו.
זה נכון, כבוד הרב, רואים למעלה כמו בסרט מהיר מאוד, 
עוברים  חיינו  כל  את  בחושינו  לתפוס  אפשר  שאי  דבר 
לפנינו. אין דבר נסתר. כל העבירות וכל העוונות נשקלים 
ונמדדים. הייתי שם בבית דין של מעלה. אינני יכול לתאר 

את גדול המעמד.
יתאר לו הרב כל מה שהוא מכיר על מעמדים בהם חשים 
פי  אלף,  פי  ויכפיל  ואהבתו,  וכבודו  אלוקים  יראת  את 

מליון... וכך אני עומד רועד ופוחד...“
קולו נחלש, ניכר בו שהוא נחלש. ”עברותיי הכריעו את 
הדקה  לפני  ואז,  העולם.  את  לעזוב  עלי  כי  ונקבע  הכף 
האחרונה בחיי, ראיתי אותך, הרב עומד על הבימה ואומר 

את דבריך.
כל  עם  ושומע  מעלה,  של  דין  בית  לפני  אני  עומד 
תפילה  איחרתי  שלא  אמר  וכבודו  דבריו,  את  המלאכים 
בציבור, ואני בטוח שהנה יכריעו דבריך את דיני לזכות, כי 
אין זה פשוט לא להפסיד מעולם תפילה בציבור, ושומע 
ואני  מספיק!  לא  אבל  חשוב,  דבר  טוב,  רועם: ”דבר  קול 
רועד, האם נקבע דיני? ואז הרב ממשיך ואומר כי מעולם 

בכל עשרות שנות היכרותו עימי לא דיברתי לשון הרע.
שמירת  הדין,  גזר  בטל  כך,  הקול הרועם: ”אם  אומר  ואז 

עניין לשון הרע הכריע את הכף!“
האור  נעצר,  הסרט  הארץ,  אל  בטלטלה  נזרקתי    - ואז 

כבה, נהיה שקט וזהו...“



”אמור אל הכהנים בני אהרון“
מובא בספרים הקדושים שיש שני סוגי יראה.

יראת הרוממות - יראה מה‘, הנובעת מההבנה של שיפלות האדם המתבונן אל גודלו ועוצמתו של הקב“ה.
 יראת העונש - יראה מה‘ הנובעת מהפחד שמא אקבל עונש אם אעשה דבר נגד רצונו.

 מובן שהראשונה - יראת הרוממות גדולה עשרת מונים מהשנייה - יראת העונש וקשה להגיע להשגה זו... 
 במדרש ויקרא רבה מבואר על הפסוק הפותח את הפרשה: ”אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו“, 

הדא הוא דכתיב ’יראת ה‘ טהורה עומדת לעד‘ (תהלים י“ט, י“א).
 אמר ר‘ לוי: מיראה שנתיירא אהרון מלפני הקב“ה זכה וניתנה לו הפרשה הזו, שאינה זזה ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף 

כל הדורות ואיזו זו? זו פרשת המת.“
 דהיינו בזכות שיפלותו אל מול הבורא = יראת הרוממות שבו זכה שהוא וזרעו לא יטמאו בטומאת מת לעולם.

 השגת מדרגתו של אהרון איננה פשוטה אך לא פעם גם את המדרגה של יראת העונש איננו משיגים...
דברים שעושים עלינו רושם מתנדפים בתוך כמה רגעים....

 ניתן דוגמא לכך: אדם נכנס למחלקת ילדים בבית הרפואה, הוא מסתכל על הילדים הרכים על הכאב והסבל שהם והוריהם עוברים. 
הוא מבין כיצד הקב“ה יכול להעניש - הוא רועד מפחד - מקבל פרופורציות לחיים ומחליט להפוך לאדם אחר. אחד שלא צועק על 

אנשים, סובלני יותר...
להם  התנדפו  שקיבל  וההחלטות  הפחד  המראה,  כל  רכבו.  את  חוסם  צעיר  בחור  והנה  לרכבו  יורד  הוא  ומפוחד  מזועזע  כשהוא 

ברגע... הוא צועק על הנהג ומתקוטט עימו...
 יראת הרוממות אכן עדיפה אך בואו ננסה לשמר לכל הפחות את יראת העונש... 

 מספרים בתור הלצה: אחד היה צריך להגיע לעיר תל אביב לפגישה. הוא היה בלחץ של זמן, בדמיונו כבר ראה איך התנועה פקוקה, 
הכל עמוס ואין חנייה... 

בצר לו, הוא מרים ידיו לשמיים ואומר לה‘ בתחנונים: ”ה‘ אם אתה מסדר ומוצא לי חניה... אני חוזר בתשובה שלימה, מניח תפילין, 
מתפלל שלוש תפילות ביום, עוזר לזולת“... לאחר שתי דקות הוא מגיע למקום וכשעדיין שפתותיו רוחשות התחייבויות למכביר: 

”אוכל כשר, שיעור בכל יום“... 
התפנה מקום חניה סמוך למקום הפגישה...

הוא פונה מיד לה‘ ואומר: ”בעצם... תודה אני כבר לא צריך... הסתדרתי!“...
 אומנם הלצה אבל כואב שכך הדברים נראים...

פרפראות לתורה

פינת ההלכה - הלכות ספירת העומר

א.   נאמר בתורה (ויקרא כא טו) ”וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה“. וקיבלו 
רבותינו ז“ל, שפירוש ”ממחרת השבת“ היינו מחרת יום טוב הראשון של פסח שהוא יום שבתון, ולא שבת בראשית, להוציא מלב 
הצדוקים שהיו אומרים ממחרת השבת זה שבת בראשית. לפיכך מצות עשה לספור ספירת העומר החל מליל ט“ז בניסן עד סוף 

שבעה שבועות. 
ב.   הואיל ונאמר (דברים טז ט): ”שבעה שבועות תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות“, דהיינו משעת קצירת 
העומר, בזמן הזה שאין לנו קצירת העומר, ולא את קרבן העומר שהיה קרב בבית המקדש בט“ז ניסן, אין מצות ספירת העומר אלא 
מדרבנן, זכר למקדש. וכן היא דעת רוב הפוסקים ומרן הש“ע, ולפיכך יש להשמיט מנוסח ”לשם יחוד“ שלפני ספירת העומר את 
הנוסח: ”הרינו באים לקיים מצות עשה של ספירת העומר כמו שכתוב בתורה וספרתם לכם וכו‘“, מאחר שספירת העומר בזמן הזה 

מדרבנן.
שבע  וכו‘  לכם  ”וספרתם  הפסוק  את  העומר  ספירת  של  האחרון  ביום  העומר,  ספירת  שלפני  יחוד“  ”לשם  בנוסח  לומר  ג.   הנוהגים 
מקום  ומכל  למחות בידם.  את העומר בברכה, ואין  לספור  כך  אחר  מה שיסמוכו. ורשאים  על  להם  יש  שבתות תמימות תהיינה“, 

לכתחילה נכון להשמיט פסוק זה, ודי לומר ”הרי אנחנו באים לקיים מצות ספירת העומר וכו‘“.
ד.   מי שבירך על ספירת העומר, ובעת ברכתו היה סבור שהיום הוא כך וכך לעומר, ולפני שספר נזכר מיד שהיום אינו כך וכך, ימשיך 

ויספור את העומר, ולא יחזור לברך.
במוצאי שבת סופרים העומר קודם ההבדלה. וכן כשחל יו“ט האחרון של פסח במוצ“ש, יספרו את העומר קודם ההבדלה. ה.  

פי  על  ואף  העומר“.  ספירת  על  וצונו  במצותיו  קדשנו  אשר  העולם  מלך  אלהינו  ה‘  אתה  העומר: ”ברוך  שיספור  קודם  לברך  ו.   צריך 
שספירת העומר בזמן הזה מדרבנן, מכל מקום אפשר לומר בנוסח הברכה ”וצונו“, הואיל ונאמר בתורה ”ושמרת לעשות ככל אשר 
יורוך“, והוי כאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו צונו לקיים מצות רבותינו ז“ל, ולכן שפיר יש לומר ”וצונו“. וכמו שמברכים בנוסח כזה 
שאין  חובתו,  ידי  יצא  ברכה  בלי  העומר  ספירת  ספר  אם  מקום  ומכל  דרבנן.  מצות  ושאר  ידים  נטילת  ועל  חנוכה  נרות  הדלקת  על 

ברכות מעכבות.
ז.   מצות ספירת העומר בכל לשון שהוא מבין. ואף בלשון הקודש צריך לכתחילה להבין הספירה. ואם אינו מבין לשון הקודש, וספר 
בלשון הקודש לא יצא, ויחזור לספור בלשון שמבין בלא ברכה. ונוסח הספירה הוא ”לעומר“ ולא ”בעומר“. וכשמגיע לשבעה ימים, 

אומר היום שבעה ימים לעומר, שהם שבוע אחד.
אין לברך שהחיינו על ספירת העומר, כיון שהספירה נתקנה זכר למקדש, וגם אין מברכים שהחיינו על מצוה שבדיבור. ח.  

בלי  לספור  רצו  ואם  פטורות.  נשים  גרמא  שהזמן  עשה  מצות  וכל  קבוע.  זמן  לה  ויש  הואיל  העומר,  ספירת  ממצות  פטורות  ט.    נשים 
ברכה רשאות. אבל אינן רשאות לברך, שהיא ברכה לבטלה. ועל פי הסוד טוב שהנשים לא תספורנה כלל העומר אף בלי ברכה.

י.   מצוה לחנך את הקטנים לספור את העומר בכל יום, ויש לחנכם לספור עם ברכה כדת. וקטן ששכח לספור איזה לילה בימי הספירה 
רשאי להמשיך לספור בברכה משום חינוך, כדי להרגילו לברך בכל שנה לכשיגדיל.
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ë³× ë îò ëþó ìí þ®îê )ï¾ íî®ô , êþš î  

ë³× ×þ(. ôí¾¼ ³î® ë¾ ¼ë¾ þîõ½ñ³î³ 
³îô ô³êëí óî ô ³þôî¼í ,¾ òþôê ) êþš î

î¬ è×( þõ½îó³þìôô ó×ñ ³ë¾í ³  óî ô
 íõîò³í þô¼ ³ê ó×ê ëíë¾ ¼ë¾³î³   

  íò í³ ³ô ô³ .  

ò ðô íî®ôí.ô ôñ ò ñ×ë ¼îë¾î ôî    
ò ðô íñ ñ, î î í ¾³îô ô³, î íþ õ½í ö òô
ñ× íñ ñêîí  ô šñì®õë íî ò¼îô®. î ö×ñ

×¾ óêì íòîô íñ ñë íòô êñî  óî ë
í×þëë.êî ó þê¾ë íòîô ì×¾ óî ë óè 
îñ ñ³ñêþ¾  ñ× ó¼  í×þëë . ³¼ð êîí ×

ó òî¾êþí ñ× ,ðìê š½îõ ð ë ö êî 
¼ þ×íñèò  ðë ëîþòëîþî ö ö òô,íòí ×î  è
îôêê"þ ] ëþêòþôêšô þðò¼½ þðò½×ñê[   

  ®ï"ñ,ó š ð®í ñ×î .   

      
     

îšñìò ó òî¾êþí óê ì×¾ þîõ½ñ íñ ñë   
îšñìò óêí þîõ½ óî ë í×þëë. ³¼ð 
íëí"è )ñí’ ³þ®¼ ñ ¼"ð( óê¾ ì×¾ þëñ ñ× 

íñ ñí þîõ½ ¾ óî ë, î×"× í³îõ½î³ )³îìòô 

î½. ð"í þ×ï( îô¾ë, îë³×î ö×¾ íêþò îò³ðô 
)ó¾ ê¼(. î³î®ô íñ ñë þî®šñ óêî þ®šò 

óî ë þ¾×. þî"³ þëî½ îò ê¾ ½þõî óî ë 
¾ô×"× ½î³ë’ )ó¾( ×î"í ëþõ½ þ¾ í )ì"ð 

½’ ³( ë³×¾ ñëê íêþò þñ"³ þš ¼ ð ê 
êô³½ šþõð ë’ íñ èôð )×(: ³ ôî íñ 
¹î½ë ö šþ õ )ë¼(. ñ× íñ ñí þ¾× ³þ ®šñ 

þôî¼í, öò š ðî íò ô ò³šð íñ ñ ê ôîð 
óî ð íô óî ð íñ ñë êñ ¹ê íñ ñð óî ë   

  êñ.   

ë³×î ëí" òõôî × íñ¼í êþí"¾ ¹î½ë   
ë³×î ó ì½õ )½öô êô( ,þíî"ö ) íñ èôï(. 

×ðþôíî ) ó¾½ ’è³³( óê¾ ì×¾ êñî þõ½ 
íñ ñë þîõ½ óî ë êñë í×þë ,×¼"ñ .×î" ×
î¾ë"¼ )½ ¬õ³ öô ½"ï( . ³¼ðñ ñëêíëí" è

ëôþíî"ó )õ ö õ½îôî ö ð ô³"×í ï"è( þëô 
óî ë þîõ½ ¾× . ê¬ ¾õ êëíñî öê×ôî

ë íñ ñ ñ×ë þõî½ðí×þë ,¾ô×"í ×ò¾ô"ë 
)ñš½"ð( ö ¼î í¼¾ë"® )ôš½"í(îô¼¬  . ×î

ë îò ëþ š½õó ìí þ®îêó¾  ,ñ×î  íñ ñ
 êîíô šñì®õë íî ò¼îô®,î  ö×ñ×¾ óêì   
  íòîô íñ ñë íòô êñî í×þëë óî ë.  

        
     

í¼îð ³šîñìô ó òî¾êþí óê ³þ õ½   
í¼îð   þôî¼í×ñ íñ ñ íñ ñî íî®ô õë ò

¼íô® ê í ,îê ñ× ³îñ ñí óñî× íî®ô 
³ìê öí ë ³×ð× ³îô ô³ íò í³ . ³¼ð

ííë"è )ñí ’³îìòô èñš ¼"è( óê¾ ì×¾ þëñ 
ðìêë öô ó ô í êñ¾ þë ðî¼ ó ô ë 

î þìêñ¾ .î×"× ³îõ½î³í )³îìòô î½ .ð"í þ×ï( 
îô¾ë, îô¼¬î óî¾ô öò ¼ëð ³îô ô³, 

íî½î³’ îë³× î ñ¼ ’³îíô íñîðè êîí êñî 
ö×³’. óèî êþí"¾ )ó ì½õ ½ ’êô(ë³×  

’îò êð íêþò þñ" ñ×ð íñ ñ íñ ñî íî®ô 
òõë íô®¼’ . ó òî¾êþ ñ¾ ñëì îòê®ô ö×î

 í×þëë ó ô í þê¾ë þîõ½ñ ñî× ¾ îë³×¾
í"í :ë¬ þí"ê )íñ èô ê×(: ö×¾î ³¼ð 

î ³îëþ êþí"ëôþíî í"ö. þ êôíî )¹î½ õ šþ

¼"õ(, íðîèêíî ) íñ èôó¾(, þíôî"ó 
èþëò¬îþô )½öô ë¾(,  ö×îîò ìí )î¾ íî®ô( 

íëí ³¼ð ê ëí" ë³×¾ ³êï íìðî è’ êñî
îï êþë½ñ îò þîðë¾ îò þîô îðîí’ .×î"× 

ëñîë¾ ¬šñí )½ ’ðñþ(íëí ñ¼ íô³î " è
 óê ê í ³ìê íî®ô þôî¼í ³þ õ½ óêð

óî  ñ×ë þëô êô¼¬ êô ö×, î ë³×ö×¾ 
³¼ð îò ëþ í ¼¾ .×î"í ½ëþõ ôí¼ þ× 

)½öô ¬×( .¼î"¼ ½ëþõ ó êþ )½"½ ð š( ó¾ë 
ëþ êðîí öîêè ,×¾ë³ ê× í ¾ò êð êñî 
þë ½ ³þ õ¼íþôî ðìë êôî þëô 

þê¾ë ôî .×îë³ î ñ¼ ,íêþòî þëðí, 
¼"¾ .½ëîþõ íêô ó þ¼¾ þñ"± ³ê è 
)ðîô¼ ìš( ,×ë³ ó¾ë ëþ êðîí öîêè ,ëþî 

í ð¼½ öîêè ,óê¾ êñ þõ½ íñ ñë 
íòî¾êþí ëî¾ îò ê þëô þê¾ë ³îñ ñ 

ññ× ,³îô ô³ð öò ¼ë ê× ñî, ëþî öí× šð® 
šñîì þôîêî þëô¾ ñîíî þê¾ë ³îñ ñ, 

ö×¾î ³¼ð þ ëí êèöîê êñ¾ šñìñ ö ë 
íñ ñ êí ’þê¾ñ ³îñ ñ, þíî"® ³ê è 
íñ¼í ëþ× êðîí êñ¾ îñ¼ îð ë ³îô ô³ 
î ×ë"ë ,ôî"ô ó ½ ,ñëê ë×¼³íñ þîõ½ñô 
þê¾ ³îñ ñ îò ê ¼³ôë× êñê þõî½ ñîíî .  

  ¼"× .¼ô¾ôî í×þëëð þôêš.  

íïî ¾ô"ë îò ëþ ×ó ìí þ®îê¾ ó¾  ×  
íïî ó òî¾êþí ñ× ³¼ð êîí , ð ë ö êî

ðìê š½îõíëí îò íð "è ,¼ þ×íñèò  ð ëîþ  
  ëòëîþî ö ö òôê..  

       

 ~  ~  
     

þ®îêë ó ìíó¾ ïî ó¼¬í ¹ ½îí "ñ : ×  
ëþ®îê í×ñí óîèô è ñë íšî½õ, ¾ óê

³îñ ñ þê¾ë þõî½ ðìê óî  þîõ½ñ ì×¾ 
í×þëë,ê¾ óþë  êñ¾ îñ þôîê í³ê , 

 þõî½ îò ê êîí óèëîî×òí , ñ¼ êîíîóòì,   
  ó òî¾êþí ñ×ë íšî½õ í×ñí ×¾î×î ’.  

î³òîî×î ê¾óîñ þôîê í³ê  þ ôìíñ  êñ¾  
î³òîî×î þë,š íïô ê®ôò êñî ,ïê ×  óè

 þõî½ îò ê êîíëîî×òíšîðšðëî  , öî ×
í×þë êñë þõî½¾ ,êîíî êþôîì  ñ¼óòì, 

 öî ×ó òî¾êþí ñ×ë íšî½õ í×ñí ×¾   
  þëñ þ¾õê¾.  

ó¼¬  ê®ôò¾ ó òîêèíô ðî¼ êëîô íï  
ó¼¬ íòîþìêñ ,î¾ë" ó òîêèí ³’ þ¼¾

íëî¾³’ )ðôþ öô ½( ó¾ë  ëþšð® öí×ï "ñ 
ë³×¾ , óî ë þ ë êñ¾ ô ñ¼ öî¾êþ

þôî¼í ³þ õ½,ó ô í ñ× þë î þîïì  ,   
  ¼¾õ  êñ¾ ]-ñ¾þ³[ð ïôë ³î®ôë  ,¼"×.  

ë¬ íî  þõ½ë íï ó¼¬ þê ë ó þ¼¾  
ë¬ íî í×ñíë ó ò î®ô )î¾®š ñ¼" ×š öô ½ ¼

ð ³îê( îò ëþ ³¼ð ê ëí óðîšôî  óê¾
ì×¾ í×þëë íêñíñ þîõ½, ëîþ¾ öî × 

ó òî¾êþ  íñ ñî íñ ñ ñ×ð îíñ êþ ë½
ë íî®ôòõ íô®¼,®í ñ×¾ ð ð ôñ³ô ó š

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ê. ¾ îíîô³ñ  , ëî³×í þíð)î¬ è× êþš î( þôîê ’íò í³ ³îô ô³’ , èñ ð¾ íïëî  

ê. ³îô ô³ë îñ þ½ì ðìê óî ,×þëë þîõ½ ñ ¾ôô êíîí .ð þôîñ þ®î½ëþõ 

íêô ó þ¼¾ þñ"± ³ê è )ðîô¼ ìš , êëîôíê ëë"ñð ¬õ³ öô ½ "þõî½ í(  ë³×

þ ó¾ë ëíêöîêè ¼îë¾ë ³îô ô³ ó šôð , þôîê¾× ¼îë¾ óñ¾ô ñ×ë¾ îò íð 

 ó šô ¼îë¾í öîë¾ì’íò í³ ³îô ô³ ³î¼îë¾ í¼ë¾’. × íð ó¾ ±þ ³ ðî¼î 

 ³¾ ò¾ ñ ñë þîõ½  ðìê óî  ñ³¾ êð³îþ õ½í, íòî¾êþ íþ õ½ ì×¾ë öîè× 

 í ò¾ íþ õ½ë þôê’êþôî¼ë þ³ ö ð êôî î þôî¼ë ðìê í í ñîô³ê,’ òôð öî ×î 

¼ íò í³ ³îô ô³ ññ×ô šõò êñ ñîô³ê ñ¾ óè"¾.×î "×  ñîë¾ëí¬šñ ) öô ½

ðñþ( ³ëî¾³ ó¾ë ó òîêèí¼ "¾,  ö×îêë"þ )×š½"ð(  ëþ þëðñ ¾îìñ ëî¬¾ ë³×

í î®îþ ³ë öîêè êíðì ë ñîô³ê ñ¾ íþ õ½í óè þîõ½ñî ò¾. íê ëíî"ñ )ó¾( 

 ö×ê ë³×þê¾îï êþë½ îþ ×ïí êñ ó š½îõ , êš íò í³ ³îô ô³ êíð îë³×î 

ëþ¼ëô þîõ½ñ ñ ì³í¾ êôî  ñ×ê, ³îìòôë öò ¾þðð îô×î )î½ ¹ð(. íñ èôëî ) ¹ð  

  ×(.,íï ³ê íï îë×¼  ó ô í ñ×¾ ö ò¼ñ êñ ñëê , ¼"¾ .  

íþîê×ñ  þîë½ëþîò¾ ó š½îõí þê¾ þëð× îï êþë½ îþ ×ïí êñ , þ® ö êî  

íþîê×ñ ñîô³ê ñ¾ íþ õ½í óè ³îòôñ . þëðô óòôêîò ëþ ñ ¼ñ ë³×¾ ô ôñò 

¼îë¾î ôî  î í ¾ íñ ñ ñ×ë³îô ô³ ,ñ×î  íñ ñ’šñì’ô ®õë íî ò¼îô®, íîô³ð 

íëí ðèò ó òî¾êþí þê¾× þëî½ óêð"è , êò¾ ñ ¬šò êôê’íî®ô šñì’ êñî 

í ó òî¾êþí þëð×" íêþí"¾ )ó ì½õ ½ ’êô( ë³×¾ ñ×ð íñ ñ íñ ñî íî®ô òõë 

íô®¼ ,íî®ô šñì êîí¾ ¬šò êñî , šñì êîí¾ î¬šò êñ ó òî¾êþí þê¾ ö×î

íî®ô .ê íî®ô šñì ë³×¾ íïëð þôîñ þ¾õê í íî" þ½ì ³ìê íþ õ½ þ½ ì¾× ×

ô ³îòôñ ³îô ô³í ³îî®ôô šñì îñ"óî  ¬ ,³þìôñ þõî½¾× ñëê ñîô³ê ñ¾ óè î  

  îñ þ½ìò¾ ³îô ô³í ó ñ¾í ,òí ò¾í ±îþ ³í×"ñ ,®î"¼. 

þîí¬í öìñî¾þîí¬í öìñî¾  
     "     

       ,         

 



~~~~~~ ¾¾îîöìñöìñ  þîí¬íþîí¬í ~~~~~~  

í¾¼ë"¬ × îò íòí . ¹ ½îíî- ³¼ô¾ òêî 
ó¼¬í ¾í× êñ íïë îò íòí¾î"¼, êñð 

ó òîþìêí ó ô  ó òî¾êþ ó ô ×, óðšôð 
òþôî¼í ³þ õ½ë ó¼í îþíï, îì×¾ óêî 

õ þîõ½ñ³ìê ó¼íñ óè îþõ½  êñë íêñ
ëí×þ,³îë×¼ô öò ê ³î×þëí êíð , ñëê 

³îêñõ ³ðþî  ³ ðþìí ³îðí í¾ îò òôïë, 
 êñë íêñíñ þîõ½ ¾ ðìêñ îþî  óêî

í×þë, íïë ó šô îò ê¾ îô®¼ñ ë¾îì 
íî®ôí,íêñíñ þîõ½ñ šðšðô îò êî , ö×ñî 

í×þëë þîõ½ ¾ ñîê¾ñ ó êëíñ îþîí, öî ×   
  êñë¾"ö× ó³¼ð ó òî¾êþí ëîþ í.  

 ~ ~    
     

ë³× ë îò ëþþîí¬í öìñî¾ )î öô ½ ,’ ëíï þï  

ë³× š½"ì ³îê í¼îô¾í ññ× ð’(ïî "ñ : šõ½
þëñ ñšíñ ³î×þë.íï ññ×ëî , ¾  óê 

 í¼þ×í ó¾ ö êî ó š½îõí ö ë ³šîñìô
íþîþë, ôþë . ³îñîðè ³î×ñí óí îñê ñ×

ó þîþë ó þëðî,× èîíò ñ í®îþíî , êîë³ 
í×þë î ñ¼ . ô ô ô®¼ë ñõ¾í òê ñëê

 ñ¼ ö šñîìí þ ëì þëð ñ¼ ³þë¼ êñ
íïí þëðë , ó š½îõí ö ë šõ½ô ±îì

óíô ðìê× ³¼þ×ô ³¼ðíî, ñë þëô òê 
þëð óî¾,ó þìêñ íþîô òê ×î  .’ öîè×
íþ õ½ë,ñ ðìê óî  ì×¾  þõî½ þîõ½

ìê"í×þëë ×, óî ë þõî½ íñ ñë ì×¾   
  í×þëë’. î×î’. íïë ê®î × ñ×î, ¼"×.  

í¼îð  ñšíñ ³î×þë šõ½ë îò ëþ ³¼ð  
í¼îð  îð ë ³î¾þí¾ î¾îþ õ¾þëñ ,

 ó¾ îò ëþ íïë þêíî)ð"³ìê ðî¼î í( 

ôèí þëðô ’) ³î×þëò¬(: ¾þî"½î³î  ’ ó¾
þëñ ñšíñ ³î×þë šõ½ ³òîî×¾ , ³×þêíî

ë ó¾’öìñî¾í ³þè½ô ’þë½ ö×¾ ½î³í ’
þíî"ö³î  ³ôîþðíö¾¾ë óó òîêèí  ,×î 
ô¼ô¾³¼ð  îò ìíî ³î³ñ ê¾í, ¾  ö×î 

ëôþí þëð ¾þõñ"óö×  ,¼"¾ . ³êëí ö×î
ö× îèíòî ö× þë½ð ó òîþìê ñ¾ ñëì ,  

  ¼"¾.  

óòôê  îò ëþ è ³½ô ó¾ í¼îô¾í ññ×ë  
óòôê ð ô³ þëñ ñî× ¾ îš½õë , ë³×î

 ³þë¼ êñ ô ô ô®¼ë ñõ¾í òê ñëê
íïí þëðë ñ¼ ö šñîìí þ ëì þëð ñ¼ ,

îõí ö ë šõ½ô ±îì ³¼þ×ô ³¼ðíî ó š½  
  óíô ðìê×,þëð óî¾ ñë þëô òê .   

îò íð  ì×¾ë þôî¼í ³þ õ½ë îô× óî  
îò íð ñ ðìêìê þõî½ þîõ½"í×þëë ×, 
ë îêí×þëë óî ë þõî½ íñ ñë ì×¾ , þë×

 ó š½îõí ö ë šõ½ ¾ ¾ ñ ¼ñ îò×þêí
ëî¾ þëñ ñî×  óêí , ³¼þ×ô ³¼ðíî

óíô ðìê× ,¾ô×" öî¾êþí ó¼¬ë ñ ¼ñ ×
íïë, þëñ îñ þ¾õê¾ öò þôê êðîîë íïë   

  ëî¾  .  

 ~ ~    
      

ê³ ê  íò¾ôë)õ ³îìòô"ô "¬( ¼í ³î®ôî þô

íôší öô êîëñ .ê®ô êñ , öô ê ë
ó þô¼í .ìñí öô êîëñ î³î®ô .ê®ô êñ ,

¾ë í öô ê ë .íñ ñë þî®šñ î³î®ô . þ®šò  
  óî ë ,þ¾× .³ë¾í ³ê íìîðî.  

îë³×  î¾îþ õë îò ëþöð¼ ®¼ )ó¾( ’ þ®šò  
ë³×î þ¾× óî ë ,’ êñ îñê× í ñ íîíð

íôší öô ê®ô , ó þô¼í öô ê ë ¾
ì½õí óðîš îþ®šò¾ ,¾ë í öôî . ñëê

íþ ®š ³î®ô ó š êñ ³ôêë , ³î®ôð
íñ ñë êñê îò ê íþ ®š ,ö³ ò³ôð êô³½× 

)× íñ èô(: þôî¼í ³þ ®šñ þ¾× íñ ñí ñ× .
’ íìîðî]í ³ê[³ë¾ ,’íñ ñ ³þ ®šë ,¼êð" è

 íñ þ¾õê¾ í×êñô ñ× êë š¼ ëþ þôêð
³ë¾ í ìð êñ ³ë¾ ëþ¼ë í³î¾¼ñ ) ³ë¾

ñš(. , óíñ ö êð íî®ô þ ¾×ôë ñ ô òí
¼îëš öôï , íî®ô íë ëì íõîè íî®ô ñëê

³ë¾ ê ìðî í³¼¾ë ,í×ñí ×î. )×" ×

ëôþí"óõ ³îòëþší í¾¼ô ³î×ñí "í ð"è(.  ¹î½î
êþôèí þëð )ë¼ ³îìòô(. ìðêîí êôñ¼ë í,   

  ¼"×.  

î³òîî×  ê³ êð þôîñêþôèëó¾  , þ®šò  
î³òîî× þ¾× óî ë. þ¾× íñ ñí ñ× öò³íî 

ó þëêî ó ëñì þ ¬šíñî þôî¼í ³þ ®šñ, 
 ñ× þ¾× óî í ñ× î³î®ô¾ þëð ññ×í íï
íñ ñí ñ× þ¾× íñ ñë î³î®ô¾ þëð óî í. 

óî ð ê ôîð íñ ñ ò³š, íñ ñë óî ð íô 
êñ ôò óî ë íñ ñð ¹ê êñ.  êñ íëþ þôê

ê ¾š,þ êíî ëþ êí  ’þë þï¼ñê ’öî¼ô¾, 
ê ò³ð í í ðôî¼ ë þšôî ³ìòô þôî¼í   

 
 



~~~~~~ öìñî¾öìñî¾  þîí¬íþîí¬í ~~~~~~  

 êëí îñ þôîê ³þìê ¾  óê ³êô¬òî
í ³ì³ ³þìê, îí îñ þôîê îêñ óêî 

ëþ þëð šî³¾î ìšõ.þ  ’þë þï¼ñê ’
þôîê öî¼ô¾, îí îñ þôîê × ö ëî × ö ë 

 ìšõšî³¾î, êñ¾ þ®šò¾ þôî¼í ñ×¾ 
ñî½õ î³î®ô× ,]¾þõî" -  íñ ñë íþ ®š ³î®ôî

óî ë êñî, ëþ þ¾× óî ë þ®šò ñ ¼ñ ò³ð êí ×ñí 

ê í,öî¼ô¾ ëþë þï¼ñê ëþ ñî½õ ê ò³ð êíî [. 
öòìî  ëþ þôê íòì þë þë íëþ þôê,þ  ’

þë þï¼ñê ’ îëþ êë š¼ ëþ ³¬ ¾ë öî¼ô¾
íþôê î ëê ñ¾, þôê ññ× öò³ð þ ’êë š¼ 

]þ ô êš íñ ôë[ îñ þ¾õê¾ í×êñô ñ× 
 ³ê íìîð íò ê ³ë¾ ëþ¼ô í³î¾¼ñ

³ë¾í.íñ þë½î  ]þ ’þï¼ñê[ ñê¼ô¾  ëþ× 
íî®ô þôî¼í ³þ ®š þôêð ]³ë¾ íìîðî[, 

 ³î¾þ ¾ þì íô þôîê ñê¼ô¾  ëþ öò³ð
³î¾þ þ ®š ¹ê, ê í¾ þôî¼í þ ®š ê®  

íî®ô, êñ¾ þ®šò ³¼ð êšñ½ êî 
þ¾× î³î®ô×,ôê ³ë¾ ìð ê ,] êþ ë½ êí

þ× öñ"¼ô í³î¾¼ñ þ¾õê¾ ñ×ð ¼" íìîð íò ê ¾

³ë¾[,³ë¾ ëþ¼ô í þ®šò , ìððô êñê 
ñî½õ î³î®ô× êñ¾ þ®šò íò ô ¼ô¾ ³ë¾ ,

] ê®îôë êñê ê îí êñ î³î®ôîî"¬, ôò íñ ñ ëèî 

óî ë êñî íñ ñë î³î®ô[ .¼" í³ìð¾ íô ðî¼ ¾  
  ôèí ’³êï.  

¹ ½îôî ë îò ëþöð¼ ®¼ó¾  ,ê ³ôêí ñë

ëôþí ³¼ð îò¾þõ¾ îô×"ó )ö ð ô³ ö õ½îôî 

õ"ï í"î( , ³îô³½ îíòí ñ×ô ìþ×îô ö×î
³ë¾ íìîð þôî¼ ³þ ®šð , ¾ë í öô êëî  

  ë¬ í šîðî ó þô¼í öô îê.  

êîíî  ë³×ð×ëôþí"óó¾  :’î³î®ô þ®šíñ   
êîíî íñ ñë ñ ñë í¾¾ þ¾¼ ,ö ë ñîìë 
ö ë ³ë¾ë’ . ó òîþìêí îò ³îëþ óìñí

íò¾ô )ó¾( íî¾" )î"š½ ë½þ öô ½ ð"ë( 
ìô¾ þîêíî )ó¾(ðî¼î  ,ëôþí ñ¼ îíô³" ó

³ë¾ íìîð êôêð , ë³× þí¾)ï í×ñí’( 
’ñ×î íñ ñí þ¾× ³þ ®šñ þôî¼í ,óêî 

îíîþ®š óî ë þ¾×’ .½õ þíš þ®šò êñ¾   
  ö³î®ô× þ¾×, õ¼êî"× š½õ íìîð ³ë¾.    

ïî"ñ ìñí"ô :íô ³ ¼ô¾ôð šþõë ëþ   
ïî"ñ ñê¼ô¾ )ë¼.( öêôð ³ êð í ñ 

³þ ®šð þôî¼í íìîð ³ë¾ ³ ê í ñ 
þ®šòð óî ë ñî½õ, êð êšñ½ ³¼ð þ¾×, 
êôê íìîð ³ë¾, öî × þôî¼ð þ®šò¾ 
êñ¾ î³î®ô× þ¾× í þ®šò ëþ¼ô ³ë¾, 
êíð ×"¼ ³ ê îíñ ëþ× êë š¼ þôêð ñ× 

í×êñô þ¾õê¾ í³î¾¼ñ ëþ¼ô ³ë¾ íò ê 
íìîð ³ë¾, ö×î š½õ îò ëþ ï"ñ õë"ê 

³î×ñíô öëþš ½õì, óêî ö× îò ëþ ï"ñ ê 
š½õ ó þëð ó þ³î½ íìîð¾ ³ë¾ óêî 
þ®šò óî ë þ¾×, ö×î ½î³í ’ï"ñ õëšþ þë 

ñê¼ô¾ )î½.( þîë ðë þ×ï ¾ðšôñ î× ’îš½õ 

þ®šòð ñî½õ, îì þ×íî þëðí ³î êþë, êðìî 
îí ò ô óî¾ô šð"ñ ìðð ³ë¾ öî ×î 

ìðð ³ë¾ ¼"× þ®šò óî ë ñî½õ, îò ëþñî   
 ï"ñ šñ ì¾ ëðíó þ êñ ³¼ð ó¼¬, ®î"¼.  

ö×î ¾í" ë³×î íô³ - ô óèî"ëôþí ¾" ó  
ö×î )ï šþõ ’ñíô ’î ö ð ö õ½îôî ö ð ô³’( þôî¼ ëè 

 ñîìë ö ë þ¾¼ í¾¾ ñ ñë þ®šíñ î³î®ô
³ë¾ë ö ë, þôî¼ ³þ ®šñ þ¾× íñ ñí ñ×î 

×¼ þ¾× óî ë îíîþ®š óêî"ñ. íîô³ êîí 
¾ë ê ðíñ ê³ êð×" ìðð ó¾ ³îìòôð ½

 þ®šò ³ë¾ñî½õ î³î®ô× êñ¾ óî ë, ëþî 
 êþ ë½ þ¾× óî ë þ®šò ó³í í ñ ³ êð

³ë¾ ìð êñð í ñ, ê ðíñ × þêîëôî   
  ê èî½ íñî×ë,®î "¼.   

þëðñî îò ëþ ë³×¾ ’ íõîè íî®ô ñëê  
þëðñî ³ë¾ ê ìðî í³¼¾ë íî®ô íë ëì’ 

þ õ¾ ³ê ,š½õðëôþí "ó óî¾ô íë ëì 
íî®ô í³¼¾ë, óèî þ¾õêë î¼ëô ðóî 
íìîð³ê ³ë¾í  ,ôèí¾ íôî ’ìê" í³ìð ×

¼ íï ö ð ó¾" ë³× ï’ êþôèí þëð ¹î½î  
  êîí êôñ¼ë í ìð’þ õ¾ ³ê .   

íô×î ¾ô× î®þ ³ ó òîþìê"îò ëþ × , ö ¼  
íô×î ëî¾"³ ó×ì ë® )öô ½ î½š( ë³×¾ 

ïî îò ëþ þëð×"ñ :ñëê ³ôêí þîþëí 
ò ¼ë ³¼ðë þ"ô êîí ½ð"ñ òíð îò ¾   

  

 



~~~~~~ ¾¾îîöìñöìñ  ¬í¬íþîíþîí ~~~~~~  

îþô³ êð ôèë ’îò ¾ š ìð îíò ò êñî 
öò ×ô½ îí ñ¼, êñî ñ×ê í êñš¾ ê þ¬î, 

öò þôêð×î êôñ¼ë öòêî ê îò ¾ê óîš ò 
îô½ òî, ê íî þð íëìþ íñîñ½î íî¾ë×¾ 

ó òîêèí þíî"¹ ëôþíî"ó íëþíë ³îôîšô, 
îòêî ö ê îòñ êñê ñ×× òí ô³½ 

îò ³ò¾ô, î í î ñ× þëð ó ô×ì šó ô, 
¹êî þ®šòð óî ë þ¾× ô"ô þš ¼ î³î®ô 

íñ ñë, ê íí×î ó ì½õð )ì½(: þêð"¾ êë 
íêþî íô× íë ëì íî®ô í³¼¾ë, þí¾ 
þ¬ší ó ëñì ó þëêî î×î’, ¼êî"è ó³íð 
þë× í³ìð í¬ ì¾ ³ê ³ë¾í, ô"ô ê×í 
ñ× þš ¼ î³î®ô íñ ì³×ñ êîí ñ ñë ³ë¾ 

êîí¾ îòôï, ö×ñî ö ðë êîí íìð³¾ ³ë¾   
  ¹ê óê šòþ® óî ë þ¾× ,î×î ’¼"¾.  

¹ ½îôî ë îò ëþöð¼ ®¼ ó¾  ³þ õ½î  
¹ ½îôî íþ ®šë ê ñ³ êñ þôî¼í , ×ð

 êñ ó þô¼í öô ê ëí óêð ³¼ð êšñ½
ö þõî½ î í’ , íñ ñë þîõ½ ñ ì×¾ óê ö×ñî

í×þëë óî ë þõî½ , ì×¾ óî ë óè óêî
í×þëë ³îñ ñ þê¾ë þõî½ ,’ í×ñí ×î  

 ë¬ í šîðî ,þí ³î×îëô îšñ³½ îíë,¼ "×.  

êîíî  êîí ö×ð ñ ¼ñ îòë³× þë×¾ îô×  
êîíî  ³¼ðíëí"è )ñí ’³þ®¼ ñ ¼"ð( óê¾ 
ì×¾ þëñ ñ× íñ ñí þîõ½ ¾ óî ë, î×"× 

í³îõ½î³ )³îìòô î½ .ð"í þ×ï( îô¾ë, îë³×î 
ö×¾ íêþò îò³ðô )ó¾ ê¼(. î³î®ô íñ ñë   

  þî®šñ óêî þ®šò óî ë þ¾× .  

³òîî×î îò ëþõ¼ê¾ " íþ ®š ³î®ô þš ¼¾   
³òîî×î íñ ñë êîí ,õ¼ê" þôî¼í ³þ õ½ ×

 îô®¼ òõë íî®ô êîíî íñ ñë êšîîð îò ê
íþ ®šë îñ³ êñ¾ ,¾ôïî" ×’ ³þ õ½î

íþ ®šë ê ñ³ êñ þôî¼í’ , í êþ êíî’ ×ð
ó þô¼í öô ê ëí óêð ³¼ð êšñ½’ 

 ñ¾ îô¾ñ íþ ®š öò ¼ë íñ ì³×ñ¾ îò íð
þôî¼í ³î®ô , ñ×í þ®šò þë× óê ñëê

ó þô¼í öô ê ëô, ³î®ô îô š êñî 
íþ ®š , óêí’ö þõî½ î í êñ’ ³þ õ½ 
þôî¼í , þîõ½ñ ëî ì ¾  ö ð¼ êðîë þí

þôî¼í ³þ õ½ , òõë íî®ô êîí¾ öî ×
îô®¼ ,íïë íï îñ³ êñ¾ ìþ× ñ¼ ,’ ö×ñî

 óî ë þõî½ íñ ñë þîõ½ ñ ì×¾ óê  
  í×þëë’.  

 ~ ~    
     

ê³ ê ëó òí× ³þî³ )õ þîôê"í ¹î½ ë"î(   
ê³ ê  íñ ñë þîõ½ î íñ ñë þî®š  ñî×

íñ ñë ê ë î,³  ðîôññ þôî)î¬ è× êþš î( 
ó×ê ëí óî ô,óî ë êñê íêëí ö ê , êí   

 óî ë íêëíî íñ ñë íþ õ½î íþ ®š ð® × .  

ë³×î  íõ êí ³ þ ¾¼ î¾îþ õë îò ëþ)ó¾(   
ë³×î ’ ñî×óñî×³ íñ ñë  ðîôññ þôî óî ô

ó×ê ëí’ . êñðó×ê ëíô þôê .’ ð® × êí
íñ ñë íþ õ½î íþ ®š’ . ìþ×íë íþ ®šî

ë ³×ð× íñ ñë í í ¾ )¬ ï¬ ó þëð(  ñìíô
¾ôþì .³îô ô³ î í ¾ ð× íñ ñë íþ õ½î 

)ó¾ êþš î(.’ óî ë íêëíî’ . óî ô ë ³×ð
ó×ê ëí ,ó×ê ëí óî ô ë ³×ð ëè ñ¼ ¹ê 

î×î’ îþõ½³ , óðîš íêëí í í ¾ îêñ
 ó×ê ëí óî ô êíð íþ õ½í êñî ë ³×

ë ³× ó×ê ëí ³¼¾ô , í×¾ìð öî ×î
êîí ó×ê ëí óî  ëþ¼ëô , þôêð öêôñî

ñ ¼ñ )î³"í  ê³¾þõ ó¾ ×"(  ö ê¾ öôïë
þ ³ô ìþïôí þ êí ¾ðšô , öôïë íþ õ½

ê³ þîêð íïí’ , íñ ñë þîõ½ñ ì×¾ óêî  
  í×þëë óî ë þõî½ ,’ðî"ñ.  

¾ô"×  îò ëþ’ê³ þîêð íïí öôïë íþ õ½’ .  
¾ô"× ×" ³¼ð ííëôþ"ó )ö ð ô³ ö õ½îôî õ" ï

×í"ð( ë³×¾ - íî®ô îï ñ¼ ñ× ¾ ê 
ñêþ¾ ô ñ×ëî óîšô ñ×ëî öôï ,×¼"ñ .

ëî¹½× íò¾ô  ë³× ó¾- ôî"¾ ñ×ë óîšô 
ñ×ëî öôï, ³¼ð îò ëþ ¹ê¾ öôïë íïí ê í 
íî®ô öô íþî³í, šþõëî þ ’ñê¼ô¾ ) ³îìòô

½î.( öò þôê þôê ëê íî®ô òô ôñ ôî 
íî®ôî òô ôñ ¼îë¾ ]öòëþ[ ëð ëþ ¾ê 

òô ôî òôî ¼îë¾ þô ôê òô ôî êñî 
òô ¼îë¾ þôê þ×ï ¾ðšôñ ]êîí[ .¾þ õî" 
êñî òô ¼îë¾ þôê êí êò òô ê³¾íð 
îêñ íëîì êîí êíð ê× ñ þôî¼ êñê þ×ï 

¾ðšôñ êôñ¼ë êîí ×ñ í ôî ë è½ 
×¼"ñ .¼ô¾ôî ëêð ëþî ¾ê ôò þë½ 

þ×ïð ¾ðšôñ êôñ¼ë êîí êîõ"í íî®ô 
òô ôñ ¼îë¾ .þëðôî îò ëþ íêþò êîí¾ 
¾þõô êð íîí êþ ë½ îíñ þ×ïð ¾ðšôñ 
êôñ¼ë êîí êñ îîí ×þ®ô òô ôñ ¼îë¾ 
óî¾ôî êþ ë½ð í ñ óèð öôïë íïí íî®ô 

öô íþî³í ×þ®ô òô ôñ ¼îë¾ š½õî 
îí ³îî× ,×î"× þí"ö ³¼ðñ îò ëþ ,¼"×.   
  ×î" íëë" )¬õ³ öô ½(¼ "¾ .  

ö×î ëþ îòó ìí þ®îêë )¾ íî®ô"×þ êþš î ï(.   
ö×î  ë³× - èíîòî óîšô ñ×ë’ ×ëîñöôï ’ .

ëôþí þëð× êîí þí" ³þ õ½ð þëî½¾ ó
ê³ þîêðô êîí íïí öôïë þôî¼í.  ³ôêëî

 þõ½ëîò ìí ë³× êñ ’öôï ñ×ë ’ ñ×ë šþ
ó þ×ïë óîšô , öòëþðô êîí¾ þëî½ð óî¾ô

 þêëñ þêí¾ îô×îò ì ³ìòôë )í ³îê( 
¼"¾ . þõ½ë ö×ñîó¾í ³î®ôõ¼ ð½î ô¾ "   

  ëôþí"öôï ñ×ë óè ë³× ó.  

³òîî×î îò ëþ¾ôð êîí " ×óî ë íêëíî   
³òîî×î ¾ îò íðêëíþôî¼í ³  ³î íñ þ®
óî ë öî × ó×ê ëí óî ô ë ³×ð, ñêî¾î  ¹ê

î×î ó×ê ëí óî ô ë ³×ð ëè ñ¼ ’îþõ½³, 
ê" þôî¼í ³ê óðîš ê ëíñ þ® í í ×

ìêî"í ³þ õ½ þîõ½ñ ×þôî¼ , ±þ³ôî îêñ
íþ õ½í óðîš íêëí í í ¾ , êíð öî ×

 ó×ê ëí ³¼¾ô êñî ë ³× ó×ê ëí óî ô
ë ³×, þôî¼í ³ê ó ê ëô¾ óî íô îò íð 

 þ® íêëí þìê¾ êñî þîõ½ñ þ®
þîõ½ñ , ö×ñî þë× êîí ëþ¼ëô í×¾ìð öî ×

êîí ó×ê ëí óî  ë¾ìò, þë× ó þõî½ ö×ñî 
íêëíí òõñ¾ íñ ñíô . öôïë šþ íïî

ôí¾ðìí þ ³ô þôî¼í ³êëíë¾ ¾ðš ,
 ëþ¼ëô¾ íòîî×í¾ ó×ê ëí óî ô öò þôê
 þîõ½  êñ¾ ð× ó×ê ëí óî  ë¾ìò êîí
íêëíí òõñ¾ íñ ñë êñê íêëí þìê ,

 ñëêôñ"ð ê³ þîêð íïí öôïë íþ õ½ 
 ö×ñî¾ðšô ö ê¾ öôïë ³êëí ê× ñî 

 þí þôî¼íþ ³ô ìþïôí þ êí, íò êî 
þôî¼í ³êëíë í îñ³ ,õë íî®ô êîíî ò

íô®¼ , íôî óî ë óè êîí íþ õ½í ö×ñ
³îô ô³ ññèë êîí íñ ñë ó þõî½¾ , ö×ñî  

 í×þëë óî ë þõî½ íñ ñë þîõ½ñ ì×¾ óê.  

      

þî¬í )¬õ³ öô ½( ë³× - ëþî êíöîêè  ë³×   
þî¬í ö ë íñ ñë öî¾êþí ö ë þê¾ë ³îñ ñ 
óê ì×¾ êñî þ ë îë þë þê¾ë ³îñ ñ 
×î"× þí" . ë³×îëí" - îò ëþ¾ ]þî¬í[ 

ë³× ³¼ð¾ îò ëþ êí ³¼ð× þ", þñî" 
öî × ê ñ³ð êô¼¬ ñ×ëð íñ ñ íñ ñî íî®ô 
òõë íô®¼ ê í êðî îñ õê óê êñ þ×ïò   

  óî ë ôò þëô þê¾ë ³îñ ñ.  

î¾ë"¼ )ì ¹ ¼½ ó¾(íëí× š½õ "ð è ì×¾ óê  
î¾ë"¼ ó ô íô ðìêë þëñ , óî  ö ë

 þê¾ô ö ë öî¾êþó ô , ó ô  þê¾ë þõî½
êñëí×þë  . í¾šíîôõí"è )ê"š½ ê"è( - 
ôî"êë ì×¾ þëìôí ¾ðì þõî½ ó ô íô 

í×þë êñë ó ô í þê¾ë,è " šõ½ ³ôìô ×
 ñ× êô¾î íî®ô êðì ôî  îíñî× êô¾

ê³ìõë íî®ô íô®¼ ò,í×þë êñë þõî½î  .
î" ñ×ë ö ×þëô ê íî®ô êðì îíñî× ê ñ

íñ ñ ,®î"¼ .]îòêëí îï ê ¾îš ñîë ¾ô ñ ¼ñ   

  íëí ñ¼ ¬šñí"è[ .  

ó ëþî  þëìôí š½õ ñ¼ îíô³ ó òîþìêô  
ó ëþî íëí×"³ ð ì  í¼ð ê íð è , ö ¼

ðôì ð¾ë )è öô ½ ³î×þë ³×þ¼ô ó ò ð ³õ ½ê( 
 êô¼¬ êô ³ôêë ³êñõò ðî¼ôî ë³×¾
 þî¬ëî î³îô× í×ñí ¼îëšñ ö× þôîêí í×ï  

  )¬õ³ öô ½(³ ð ì  í¼ð ê í  ,¼"¾ .  

ó ëþî êô š½õ îê ëí ó òîþìîò ëþ ö ¼   
ó ëþî ó ì ³îìþêë ) ³îê ¬õ³ öô ½ êšò õ½

ð( þõ½ëî þôî¼ ³ìòô )ñ ³îê ó¾( ó¾î 
 îõî½ëíìòô þ ¾ )ê ³îê î öô ½(î¾ " ³

ê³½šþõê ê ò¼ð )ì"¬® öô ½ ê(î¾ " ³ ì ¾
šì® )î×þ öô ½(ðî¼î  , þõ½ë ö×î ó þ¼¾

í×ñíë ó ò î®ôî¾®š ñ¼ " ¼)ð ³îê ×š öô ½( 
ëí í¾¼ôñ í×ñíñ ö× ¬šòî îò ëþ ³¼ð ê
¼"¾ . ö×îïòê®ô ó ì þëðí®ï " íþîí ñ

 ñî× ¾ îò ëþ ³¼ð× í¾¼ôñ í×ñíñ
í×þëë ó ô í þê¾ þîõ½ñ ¾ôíñ ,

ôþèí ³îð¼×"®ï ðò þõ ê"ëêè ñ"í ¼ë ð" š
³ ó ñ¾îþ"î ,î¾ë êëîô" í¾ô þëð ³  
  )óê¬¾þëñí ,ì"ñ öô ½ ê(.  

ôê"±  
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   êòþôêš ñîš– 0772223556 

êð"×ô ì"îôðê öþô š"þ¬ ñ¾ "êòê òëþ õô ó þî¼ ¾ " ¾¾ðîší þ®ìë ¼ô¾òíî í¾¼òíô  
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 îòòí¾ðîší ñíš ñ× ³ê ö ôïíñ ó ðë×³ô  
 ¾îðší öîêèí îò ëþð êñîñ íð êôî  ñèþñ  

î íþî³í þ¾ šîñêí ñëîšôí ³ ë þ¾íë×¾þ þíîïí"è 

îò ëþ öþô ñê ì  íðîí  š ï ê šì® ï¼"ê  
êòþôêšô   

í ñ¼ë’í×þëí ñ× í’   
þ®îê ó ìí, þíîï ì, ë ³ò ³î®ô, þ®îò ð½ì, í¾¼ô èþîê, òõ öšï, ®¼ 
öð¼, öìñî¾ þîí¬í, ³ þ ¾¼ íõ êí, ó³× þ õîê, óðê þ¾, ³ñ èô ó þ³½. 

îþ¼  
×"îôðê öþô š"¬ ñ¾ þ"ê  

þîí¬í îòìñî¾ ³ê  

ñ þîê ¾ ñ¾ óî ë ’þ ê ³¾þõ þíë 
×"òîô¬ôñ í"ëôñ ó" ì®òë¾ ì®ò  

 í¼¾ë8:30ëþ¼ë   

îò ¾þðô ³ ë ñ× íë  
ò ëþ ³î×ï×ê îò ð¼ë ëî¬ ± ñô  ¾îðší î"þ 

³îð½îôí ³ñíòí  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 šò¼ ¼®ëô- êòþôêš þõ½  
¼ ï êòþôêšô ó ¾îðší îò ³îëþð êñîñ íí ñèþñ" ê ’ þ ê-× "þ ê ð  

ñïîô þ ìôë ó ¾îðší óí þõ½ ³þ ×ô ó š³³  
íîëþ þõ½ ñ× è ¾íñ ö³ ò"š . ¾þðôí ³ ëë ó š³³ íþ ×ôí  

 óîñ¾ ³þ¬¼–ìþ êòþôêš  ’ íþ ëí ïþê48³î¼¾í ö ë ó ñ¾îþ   :8:00 – 3:30  
ó ¬þõñ ±þêí ñ×ñ ó ìîñ¾ôñ ³îþ¾õê ¾ :052-7643092  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

¾ôîìí ³þ ×ô óîšôë ó š³³ êñîñ íí ñ ñë’ í×þëí ñ× í’  ð½ëî½ô þ ìôë120¾ "ì  
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