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  שבועות

  9'       מס               .פתח תקווה 32 רחוב מונטיפיורי –י בית אבות מונטיפיורי "עלון זה יוצא ע| ד "בס

  אא"" שליט שליטויסטוךויסטוך  יוסףיוסףהגאון רבי הגאון רבי הרב הרב  
  ומגיד שיעור בבית האבותומגיד שיעור בבית האבות  ראש כולל זכרון אבותראש כולל זכרון אבות

  .. עמל התורה עמל התורהבעניןבענין

  'חוקותי נאמר אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם וכובפרשת ב
כשהוא אומר ואת מצוותי , אם בחוקותי תלכו יכול אלו המצוות"ל "י את הספרא וז"ומביא רש

תשמרו ועשיתם אותם הרי המצוות אמורות הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו להיות עמלים 
   .בתורה

כה תלויה בעיקר בעמל התורה יותר מקיום המצוות ויש להבין מהי ל אלו שהבר"מבואר מדברי חז
  ?המעלה הגדולה של עמל התורה יותר מקיום המצוות

בשבת פח אומרת ' פ המדרש תנחומא בפרשת נח דהנה הגמ"ומבאר בספר באר יוסף על התורה ע
התורה מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את " ויתייצבו בתחתית ההר"

  מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם
תירצו שהיה צריך ' הרי כבר קיבלו את התורה במה שאמרו נעשה ונשמע ובתוס' והקשו בתוס

  .לכפותם שמא יחזרו בהם כשיראו את האש הגדולה
אולם במדרש תנחומא מבאר שמה שאמרו ישראל נעשה ונשמע זה על התורה שבכתב ומה שהיה 

  . שבעל פהצריך לכפותם זה על התורה
והסיבה לכך משום שבתורה בכתב יש בה את המצוות בכללות והתורה שבעל פה בפרטות ועל תורה 

  .שבעל פה נאמר ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים
ואומר המדרש שבתורה שבעל פה לא תמצא אצל מי שיבקש עונג העולם ותאוה וכבוד אלא במי 

ל לקבל את התורה שבעל פה כי זה קשה לקיים וכיון שכך לא רצו עם ישרא. שממית עצמו עליה
  .ולכן היה צריך לכפות אותם לקבלה

ומבאר הבאר יוסף שודאי אי אפשר לומר שעם ישראל לא רצו כלל לקבל את התורה שבעל פה 
שהרי אי אפשר לבאר את המצוות והאיסורים שבתורה שבכתב לולי הפירוש של התורה שבעל פה 

כ הם בודאי קיבלו את כל המצוות "מע וקבלו את התורה שבכתב ואוהרי הם עצמם אמרו נעשה ונש
י התורה "עם פירושם ולכן הוא מבאר שבודאי שהם רצו לקבל את הפירושים של התורה שבכתב ע

שבעל פה רק הם רצו שהכל יהיה כתוב במפורש ולא רצו להיות עמלים ולהתייגע כדי להבין את 
פ שתבאר "תורה תהיה בכללות ותהיה תורה שבעה רצה דוקא שה"התורה שבעל פה אולם הקב

י עמל התורה אפשר להתגבר על היצר הרע "אותה ושיהיו עמלים להבין אותה משום שרק ע
ה שברא את היצר הרע הוא מכיר יותר מכל אחד "המתחדש בכל יום ומתגבר על האדם וכיון שהקב

י עמל התורה "ורק ע" תבליןבראתי יצר הרע בראתי לו "את כוחו של היצר הרע והוא שאמר לנו 
ה דורש מאתנו בראש ובראשונה עמל התורה שהוא התבלין "אפשר לשבור את היצר הרע ולכן הקב

  .ליצר הרע
תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל "אומרת בסוף מסכת נדה ' י זה הוא מבאר את מה שהגמ"ועפ

  ".רי הליכות אלא הלכותיום מובטח לו שהוא בן עולם הבא שנאמר הליכות עולם לו אל תק
ובראשונים ' דהנה השונה הלכות בכל יום זה תורה שבעל פה שבכל הלכה יש לה מקור בגמ

ובפוסקים ולהגיע להלכה צריך להתייגע הרבה ולכן מובטח לו שהוא בן עולם הבא משום שהשכר 
  .שמקבלים בעבור עמל התורה שהוא אין סופי גם הוא רק בעולם הבא שהוא שכר אין סופי

ויבואר גם מה שנאמר הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות והכוונה שבזכות התורה שבעל 
' פה קיים העולם כמו שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי והרי הגמ

ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבעל פה שנאמר על פי הדברים האלה ' אומרת שלא כרת ה
  .רית ועם ישראלכרתי אתך ב

 בצהריים ובכל יום אנו לומדים 1:45-2:45ה שזכינו להקים שיעור בהלכות כל יום ביו השעות "ב
עמוד במשנה ברורה עם התייחסות לנושאים שונים הקשורים להלכות שבעמוד הנלמד אנו תקווה 

הקדמה שרבים הצטרפו למסגרת זו שיש בה מעלה גדולה מאוד וכפי שכבר כתב זאת החפץ חיים ב
לספרו משנה ברורה שכדי לחיות חיים של תורה ומצוות חובה על כל אחד להיות בקי בהלכות אורח 

  .חיים

���  
 י בית האבות" בצהריים בבית המדרש שע1:45-2:15השיעור כאמור מתקיים כל יום בין השעות 

  .אדירהתקוה הציבור נקרא להשתתף ולהגדיל תורה ולה- פתח34מונטיפיורי רחוב מונטיפיורי 

 

  

 

  

  אא"" שליט שליטהרב אליהו סלומוןהרב אליהו סלומון
  מגיד שיעור בבית האבותמגיד שיעור בבית האבות

  חג השבועותחג השבועות

 מתקרבים לחג השבועות זמן מתן תורתינו הקדושה  אנו

ה וירד על הר סיני ונתן לנו "זה היום אשר בחר בנו הקב

ושואלים למה לא נצטווינו , את תורתו במעמד ענק ומרומם

ום בו קיבלנו את התורה כמו שאנו מהתורה לשמוח בי

מצווים לחגוג ולשמוח בפסח ובסוכות זכר ליציאת מצרים 

ועוד למה התורה לא ? ולענני הכבוד שהיו לנו במדבר

  ?כתבה בפירוש את היום המדוייק בו התורה ניתנה לנו

אפשר להגיד שהטעם של דבר זה מכיוון שהיציאה עצמה 

אפילו שאנחנו ממצרים זאת הייתה יציאה חד פעמית ו

מזכירים בכל יום את יציאת מצרים בכל זאת רק בליל 

חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא "הסדר 

ולכן אנו חוגגים שבעה ימים את פסח וסוכות " ממצרים

כ ביום קבלת "בכדי שנזכור תמיד את יציאת מצרים משא

התורה זה לא מאורע חד פעמי של יום אחד אמנם אנו 

ר את היום הגדול הזה בכל זאת אין לנו שמחה צריכים לזכו

עצומה ונעלה יותר משמחת התורה שאנו שמחים בה בכל 

יום ויום כיום נתינתה בסיני ומתלהבים ומשתוקקים מכל 

 אנו משבחים את  איזה חידוש שאנו שומעים ובכל יום

   .ה שבחר בנו כעם ישראל ונתן לנו את תורתו"הקב

ני בנינו ללמוד תורה בשמחה י שנזכה אנו ובנינו וב"בעזה

כמו שכתוב במסכת קידושין שכל המלמד את בנו ואת בן 

  .בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני
  

���  



  ט"דיני הבדלה בין שבת ליו
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  :הבדלה וקידוש מבעוד יום

בשבועות אין לקדש מבעוד יום 

 )א"ב סק"ד מ"תצ(כיון שצריך תמימות 

אולם מי שצריך לקדש לחולה 

וכדומה יעשה שאלת חכם כי כל 

אולם צריך . דבר תלוי לגופו

  . לא לעשות מלאכהרלהיזה

 יש להזכיר לנשים קודם �

הדלקת נרות יום טוב וכן קודם 

רות ביום טוב מלאכות המות

להגיד , כגון לצרכי אוכל נפש

 .ברוך המבדיל בין קודש לקודש

���  

  :הבדלה בתפילה

רב ושמואל תקנו נוסח ברכת 

  :)ברכות לג(ותודיענו 

-בשמונה עשרה של מוצאי שבת

אומרים , ט של שבועות"ליל יו

שהוא נוסח , נוסח ותודיענו

הבדלה בין קדושת שבת לקדושת 

 אתה ואין אומרים, יום טוב

  .חוננתנו

את נוסח ותודיענו אומרים 

בברכת אתה בחרתנו קודם ותתן 

  .לנו

שכח לומר ותודיענו ונזכר קודם 

  . שהזכיר השם חוזר לותודיענו

שכח לומר ותודיענו ונזכר לאחר 

מסיים הברכה ואינו ' שהזכיר ה

  . חוזר

' נחלקו הפוסקים שאם הזכיר ה

' שאינו חוזר על איזה הזכרת ה

א כבר "י: א יחזורגורם לו של

כבר אין לו ' כשאמר ותתן לנו ה

ט "שבט הלוי ח', ט ז"מטה אפרים תקצ(לחזור 

א שכל זמן שלא "וי, )ב"ג או"כ' סי

סיים את כל הברכה של אתה 

בחרתנו והיינו עד מקדש ישראל 

והזמנים חוזר להגיד ותודיענו 

ויש , )א"א צ"ד ח"ע יוסף ביחוו"הגר(

ענו אומרים דאינו חוזר לותודי

וממשיך כל הברכה אלא שאומר 

היכן שנזכר כל זמן שהוא עדיין 

אם : למשל, בברכה האמצעית

נמצא קודם יעלה ויבוא אומרה 

שם וממשיך יעלה ויבוא ולא 

ש "הגר(חוזר את כל ותתן לנו 

  .)דבילצקי

שכח ולא אמר כלל בתפילה 

יאמר אחר שמונה עשרה , הבדלה

בלא ' לקודש'המבדיל בין קודש 

ויש . )ג"ט סקי"א רצ"מג(כות שם ומל

" המבדיל"נוהגים לומר כל נוסח 

מטה אפרים , י"לוח לאר(בלי שם ומלכות 

ויש נוהגים לומר כל . )ה"ט ס"תקצ

נוסח המבדיל עם שם ומלכות 

  .)טורנא-מובא בספר הגהות לספר מנהגים(

אם אמר ותודיענו מותר 

ביאור (במלאכה אבל לא בטעימה 

  .)יןה אין עוש"א ד"הלכה תקי

 אם לא אמר ותודיענו ולא �

אמר המבדיל בין קודש לקודש 

ועשה מלאכה או שאכל קודם 

  .שעשה הבדלה חוזר להתפלל

���  

  :דיני הבדלה

מבדילים בקידוש ומברכים גם 

  . על הנר בורא מאורי האש

סדר הברכות בקידוש הוא 

, ברכת הגפן-יין, ז"יקנה: כדלהלן

, ט"נוסח קידוש של ליל יו-קדוש

, רכת בורא מאורי האשב-נר

-זמן, נוסח ההבדלה-הבדלה

בסיום ברכת . ברכת שהחיינו

ההבדלה אומר המבדיל  בין 

 אין מברכים –.  'לקודש'קודש 

  .בהבדלה זו על בשמים

���  

  :מנהגים בענין הנר

,  יזהר שלא להדליק גפרור�

אלא רק יעביר אש מאש שדלקה 

  . מערב שבת

 גפרורים ביחד 2יש שנהגו לחבר 

י שיראה כאבוקה ולא בכד

אורחות רבינו (הקפידו על הפרדתם 

 אבל )א הנהגות בעל הקהילות יעקב"קי' ב עמ"ח

רבים נהגו שלא לעשות זאת ולא 

קירבו הנרות אלא רק השלהבת 

ויש . )ש"ש אלישיב מובא בהגדת הגרי"הגרי(

שבירכו רק על נר אחד כדי לא 

  .ללהיכש

���  

  :הבדלה במוצאי חג השבועות

כים על הבשמים כי הרי אין מבר

לא היתה נשמה יתירה שאבלים 

  ).א"א ס"לבוש תר(על הסתלקותה 

אין מברכים בורא מאורי האש 

כיון שהאש נבראה רק במוצאי 

שבת וכן מפני שהיה מותר בחג 

שבועות להעביר אש לצורך החג 

  . )ד"א סק"ח תר"פ(

לנוהגים לשבת בקידוש הלילה 

לא הטריחו , ט"גם בליל יו

לעמוד בעת ההבדלה חכמים 

ב "ע משנ"וע, פוסקים(שבתוך הקידוש 

א "וי. )ח"תרי' מטה משה סי, ק ג"ג ס"תע

להגיד גם הקידוש וגם ההבדלה 

  .)י"פ האר"כ ע"ג סק"כף החיים תע(מעומד 

טעה ואמר המבדיל בין קודש 

ט "בהבדלה שבין שבת ליו' לחול'

שמירת (א דלא יצא וצריך לחזור "י

ת ויען דוד "שו, א" סכב"ב פס"שבת כהלכתה ח

ה בשם "ב סקמ"ת רבבות אפרים ח"שו, ב"ח ספ"או

א דיצא "וי, )ו אות ד"ו סקע"וח, רבנים
' ב סי"וח' י אות י"ו סת"ת רבבות אפרים ח"שו(

ב "ת אבני ישפה ח"שו, ש אלישיב"ה בשם הגרי"קמ

  )י טשזנר"הגר, ט"סמ

נער שנעשה בר מצוה בשבועות 

 אינו מוציא ידי חובה גדולים

ז כי בשבת הוא "בברכות יקנה

ח "הלכות והליכות בר מצוה פ(. היה קטן

   )ג"סכ

הנשים יכולות לטעום מטעם 

ט אף שהוא "הקידוש של ליל יו

ד "ש וואזנר שבט הלוי ח"הגר(גם הבדלה 

ד "ש דבילצקי שובע שמחות פ"הגר, ו"נ' ח סי"או

  .)ו"ק קצ"ס
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  אלוקיךאלוקיך' ' אנכי האנכי ה

הגאון רבי צבי הירש חריף
1

 מלבד גאונותו,יה נחשב בדורו לשר התורה ה
2

 הוא . היתה בו טהרת הנפש וגבהות הרוח,

   . שעל יד בריסק דליטא,בחר לשבת בשקט ובשלוה על התורה ועל העבודה בעיר ביאלה הקטנה

 -,  ראה אותה הפריץ של ביאלה.ארו יפת ת, היתה לו בת יחידה.ון איום ונוראסאולם במשך שנות שבתו שמה קרהו א

ורי הישיבה ח הדבר נודע להוריה והם מהרו להביאה בברית הנשואין עם אחד מטובי ב. וחשק בה מאוד.הנסיך ליובמירסקי

 שמלבד גדלותו בתורה,משה מבריסק' של הרב ר
3

   .יל ואמיץ לבחה גם גבור י ה

 בשעת ,החתונה וביום , תאותו סערה.שנעשה בבית הרבמה  את כל ם שלובלשיה וםמרגליהליובמירסקי ידע מפי 

 , בחרבו הבקיע לו הפריץ דרך בתוך קהל הנאספים, נשמעה פתאום נהמת פרא, כשרק גמר הרב את ברכת הנשואין,החופה

  :  וקול פקודה התגלגל ופלח באויר,זיק את חרבו השלופהחה הינשבידו האחת תפש בחזקה את זרוע הכלה בידו ה

   !כל הקרב יומת - 

 רטט פלצות עבר את כל ,זרועה בכל תוקףב החזיקה ,דיו אבל יד הפריץ הגסההכלה האומללה נסתה להשתמט מי

   . מיתר דק של אימת מות נמתח יותר ויותר מסביב להם, רגע נהפכו והיו לנציבי אבן,הנאספים

ו כדי לאמץ את כל רי דורך את שרי,אשתו הנפחדה -רק החתן לבדו לא אבד את עוז רוחו הוא נשאר עומד על יד כלתו 

 והדהימהו בחביטת אגרוף אחת על ראשו עד כי נפל מתעלף ,השודד –ובתנועת חימה פתאומית הזדקר כלפי הנסיך , וכוח

   .ארצה

 שמרוב חרדה כמעט שפרחה , והחתן אחז ביד רעיתו הצעירה,נואשים התחילו הנאספים לברוח ולהמלט -נדהמים 

   .ד אתה מהר להמלט ולהסתתר עד יעבור זעםח וי,נשמתה

 ועל פי פקודתו האכזרית הובאו הרב ובני ביתו ,ורר הנסיך הפריץ מעלפונו וזכר את כל אשר קרהו חזר לארמונוכשהתע

 להצלתם של הרב ומשפחתו נזדמן אז לורשה בירת פולניה השתדלן רב .כבולים בשלשלאות של ברזל לבית האסורים

 ניתנה ,י מלך פולין וזכסוניה אויגוסט השלישי ועל פי השתדלותו הנמרצה לפנ,הפעלים רבי ישכר בר להמן מהלברשטט

   .פקודה חמורה לקרוא לאסירים דרור

רב ת ו, מרוב פחד בהלה וחלחלה מתה שלשה ימים לאחר נשואיה,אולם בצאתם לחפשי נודע להם כי בתם יחידתם

  .בבית הרב תאניה ואניה

 אמונתו באלקי ישראל היא שעמדה לו .ת נפשחרק הרב בעצמו קבל את הבשורה המעציבה והמחרידה הזאת מתוך מנו

   . ובכל מאמצי כוחו השתדל להשפיע גם על אשתו ובניו לקבל את היסורים באהבה,להבליג על אסונו

מעשה בהלל הזקן שהיה בא ' )ברכות ס(בתוך דברי הנחומים שהטיף על לבם אמר את המלים הבאות חכמינו מספרים 

 שהיה לאות ולמופת במדת , והדבר יפלא הלל הזקן.' שאין זה בתוך ביתיבדרך ושמע קול צווחה בעיר אמר מובטח אני

 והלא גם יעקב אבינו נאמר ? כיצד היה כל כך בטוח בזכות עצמו',לעולם יהא אדם ענוותן כהלל' )שבת ל( עד שאמרו ,ענותנותו

 מאין באה להלל הענוותן 'א יגרום החטאכי לבו היה נוקפו שמ' )ברכות ד(,  ואמרו חכמינו) ח,בראשית לב( "ויירא יעקב מאד" :בו

   ?הוודאות הזאת לומר מובטח אני שאין זה בתוך ביתי

ן ונ והרגילם לא להתא,כי הלל הזקן השפיע על אנשי ביתו מתוך אמונתו החזקה ברור הדבר -אולם הוסיף הרב לנחם 

 לקבל הכל באהבה ועכשיו כששמע קול  כי אם,ה" ולא יקראו תגר על מדותיו של הקב,ח על איזו צרה שלא תבואווולא לצ

 בלי , בני ביתי לא יצעקו ולא יצווחו אלא יקבלו את יסוריהם באהבה',מובטח אני כי אין זה בתוך ביתי' : אמר,צווחה בעיר

   .קורטוב של קובלנה

 ,גם אנחנו סיים הרב את דברי התנחומים שלו עלינו לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה

ב טוכל מה דעביד רחמנא ל, פשה והיא לא נטמאה נשמתה יצאה בטהרה ובקדושהבתנו היקרה נת

   .דעבי

זעים ומדוכדכים מן ע אבל מזו,ואמנם אשתו הצדקת ובניו גדולי התורה קבלו את התנחומים והצדיקו עליהם את הדין

 ואז הסכים רבי צבי .כבדה להם בכל פנה את צערם הגדול ואת יגונם הר המזכי,האסון הנורא לא רצו להשאר בעיירה זו

א דרבקין "ג ר"להרה, חזון אליהו(. הירש חריף לעצתו והצעתו של רבי ישכר בר להמן לבוא ולשבת על כסא הרבנות בעיר הלברשטט

  .)רפב' עמ, ל"זצ

                                                           
1

  . ד לובלין"חתנו של הגאון רבי שמחה כץ רפפורט ראב, בי נפתלי הירץ אשכנזי רבה הראשי של לבובבנו של הגאון ר 

  .חי במחצית השניה של המאה החמישית לאלף הנוכחי
2

  .ס"שת עטרת צבי ושני כרכי כוס ישועות על ה" שו:ספריו החשובים 

3
  היה אחרי כן רב בפרשבורג 



 דיני כיבוד אב ואם
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 בהתייחסות לאביו ואמו קיימים שתי :מצוות עשה

ומצוה שניה עניינה , מצוה אחת עניינה מורא: מצוות

  . כיבוד

 לא יעמוד או ישב במקום ההורים - מורא : המצוהצורת

להשקות ,  צריך להאכיל-כיבוד . וכן לא יסתור דבריהם

ו מהלכות "ם פ"פ רמב"ע( ולהלביש את ההורים מממון ההורים

  . )ב"וכן בחינוך מצוה ה, א"וספר המצוות רי, א"ממרים ה

 האם כמצוות של בין אדם :כיצד נחשבת מצוה זו

הנפקא . צות של בן אדם לחבירואו שזה ממ, למקום

אם תועיל תשובה ביום כיפור אפילו שלא ריצה : מינה

את הוריו כשלא כיבדם אם זה מצוה של בין אדם למקום 

מועיל תשובה ואם זו מצוה של בן אדם לחבירו אינו 

  .)ג"ספר מנחת חינוך מצוה ל( נמחל לו עד שירצה

בל מק, מי שהוריו ציווהו לעשות בשבילם דבר ועושה

ה "ד: המקנה קידושין לא( .'מורא'וגם בגלל ' כיבוד'שכר גם בגלל 

  . )ר"שם ת

: והטעם.  אין מברכים על מצוה זו ברכה:הברכה

א "רשב( י שמוחלים על כבודם"שאפשר לעקור מצוה זו ע

  .)ח"י' תשו

כאשר מזלזל ומבטל בליבו את חשיבות ההורים : ארור

   :.) כזדברים( "ארור מקלה אביו ואמו"עובר על 

 בין בדברים בין ברמז בין בתנועות גנאי :צורת הזלזול

  . ואפילו בלב

���  

  ::הלכות כיבוד אב ואםהלכות כיבוד אב ואם

מצות כיבוד ההורים הוא מחמת היותם הוריו וגם אם 

  .)ואתחנן' ס פר"כת( לא נהנה מהם כלל חייב בכבודם ובמוראם

מצות כיבוד אב ואם היא גם כשההורים דרכם שונה 

 הורים שאינם שומרי תורה ומצוות :כגון, משל בניהם

  . ובנם שומר תורה ומצוות

ישנם דברים שהבן פטור מלשמוע להוריו כגון אם זה נגד 

ה או נגד כבודו או נגד כבוד אשתו או נגד "ציווי הקב

  .כבוד ההורה השני או נגד כבוד ההורים בעצמם

וכן אם בזים , אם ההורים אינם מכבדים את דרך הבן

  .כנגדו אינו חייב  במצות כיבוד אב ואםלדרכו ומסיתים 

 המנהג לדבר אל ההורים בלשון :דיבור ויחס של כבוד

נוכח ולא בלשון נסתר כמו שמצינו אצל יעקב אבינו 

ולא כמו שאמר עשיו ליצחק " קום"שאמר ליצחק 

' אתה'ולכך כשבן מדבר עם אביו או אמו אומר ". יקום"

, נ אדלר"תולדות בשם הגר'  פרס"תורת משה לחת( .'אתם'ולא אומר ' את'

  )ב לח"ד רמ"ערוך השולחן יו

  .ילך לשמאלו, כשהולך עם אביו

מי שהזמין את הוריו להתארח לחג או לשבת ראוי לכבד 

וכן ראוי לכבד את האב , את האב לשבת בראש השולחן

   )י"הגרע, מנהגים( לקדש

ישנם שנוהגים שאף שהאב , לגבי בציעת הלחם משנה

, שאם בעל הבית יבצע: וטעמם,  את הפתקידש הבן יבצע

  . יבצע בעין יפה

ויש מחלוקת . לא יושבים במקום המיוחד להורים

כשההורים לא נמצאים ואין עוד אנשים האם מותר 

 א שאסור"וי )ראשון לציון( א שמותר"לשבת במקומותיהם י
בן איש חי שנה שניה ( וראוי מאוד להחמיר )ט"ב וערוך השולחן ס"ז סק"ט(

  )'טים אות בשופ

ענין גדול הוא לגור בקרבת ההורים  :חיוב לדור בקרבתם

  .)ספר חסידים תקסד( בכדי לשרתם כשנצרכים

גם באם הוריו אינם צריכים לכך ואף אם אומרים לו 

ומקור לדין זה , לגור במקום אחר מצוה לגור בקרבתם

שיצחק אביו צווהו ללכת , אנו מוצאים ביעקב אבינו

על אותן שנים שהיה שם נענש ואפילו ו, לחרן לבית לבן

נענש על כך שלא , שאביו צווהו וקיים מצות כיבוד אב

  .:)מגילה טז( היה באותן שנים ליד אביו

ישנם מקרים בהם אין צריך לגור  :הפטור לדור בקרבתם

לצורך חינוך , בקרבת ההורים כגון לצורך פרנסה

או או באם הדבר יכול להוות בעיות בשלום בית , הילדים

  .)ק שסו"י מהרי"עפ( ב מכל מיני טעמים"צער לב

לכתחילה ראוי שכשההורים מבוגרים שילדיהם יביאום 

לביתם ויטפלו בהם אולם אם יותר טוב להורים בבית 

או שזה יגרום לקשיים בבית יוכלו להביאם ' אבות וכדו

  .)י זילברשטיין"הגר( .לשם

לקבל חייב , אם אין בעיות בשלום בית כגון בילד רווק

את הוריו בביתו ואפילו אם לצורך כך יפסיד פרנסה כיון 

שכל מה שאינו מחוייב זה להוציא משלו אבל מניעת 

אולם אם יזדקק לחזר על הפתחים , רווח הוא מחוייב

  .)י זילברשטיין"הגר( אינו חייב לקבל את הוריו בביתו

מי שאינו גר בקרבת הוריו  :הנהגות באינו דר בקרבתם

ו הוריו שיבוא לבקרם לצורך גופם כגון ומבקשים ממנ

להאכילם לרוחצם וכדומה חייב הבן לעשות זאת ואפילו 

  . שהדבר יגרום לו לביטול תורה

אבל אם מבקשים ממנו לבוא לבקרם לצורך געגועים או 

לצורך שמחה משפחתית וזה על חשבון ביטול תורה אין 

  .הבן מחוייב לקיים החייב
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  .)א"ח תקכט ס"ע או"שו( ביום טוב ראוי ללבוש בגדים יותר טובים משל שבת

  ט אחר השבת"השנה חל יו �

 כיון שזה ,ט"ט להחליף בגדי שבת לבגדי יו"ט כיון שאסור בזמן הסמוך ליו"ת בגדי היו יש בעיה גדולה מאוד מתי ילבש א

   .ט שאסור"נקרא מכין משבת ליו

 לא הספיק אינו יכול ללבוש בגדי ובאם,  ללבוש בגדי היום טוב גם בשבת דהיינו כבר מיום שישי:לכן העצה הטובה �

  . )א"י' ב ס"חק לישראל ח, ד"ל' ד ס"יעזר חיציץ אל(ט ולא קודם לכן "ט אלא רק בלילה של יו"יו

והדבר ( בלבו שיבוא לבקרםמי שהודיע להוריו או שחשב 

ולבסוף אינו יכול צריך  )נחשב כנדרי מצוה שאפילו בלב נחשב כנדר

התרת נדרים ולכך עדיף שיבקש מהם שימחלו לו כדי 

א דלא מועיל שיגידו שמחלו "שלא יכשל בעוון נדרים וי

  .)ט' ד סי"ד ח"התעוררות תשובה יו( אלא יגידו הרינו כאילו התקבלנו

בן הרוצה ללמוד תורה  :ומרא וחסידותהנוהג בהנהגות ח

ואילו הוריו , והיינו בכל שעות היום, בישיבה קדושה

אפילו רק במקצת , ה"רוצים שילמד גם לימודי חול וליב

' ט סי"י ח"ת מנח"שו, ח קנייבסקי"הגר( היום אין הבן חייב לשמוע להן

  .)ג"ק

מי שנוהג חומרות והידורים והוריו אינם נוהגים זאת 

כילת אוכל בכשרויות מסויימות אין לבן לנהוג כגון בא

  . חומרות אלו בבית ההורים

  :הנהגות טובות האסורות כלפי אביו ואימו

וכן אם קוץ תחוב , לא יעשה בדיקות דם וכדומה להוריו

כיון , אף על פי שזה לצורך רפואה. להוריו לא יוציאנו

שיש חשש שיעשה משהו בשוגג שלא לצורך הרפואה 

  . לכך שמשיהו אחר יטפל, ב מיתה בשוגגויעבור חיו

יש מתירים , אולם אם אין אחר והאב או האם מצטערים

  .)ע שם"שו( ויש שכתבו שאסור )ב, רמא' א סי"רמ(

  :דיני קדימה בין אב לאם

וכל אחד , כשאביו ואמו מבקשים לעשות להם דבר מה

מבקש בקשה נפרדת מחוייב קודם לעשות את מה 

 האמא מחוייבת בכבוד האב כיון שגם, שמבקש אביו

אולם אם הם גרושים אין דין קדימה . שהוא בעלה

  . )ד"מ סי"ר' ע סי"שו. בקידושין לא(ויקדים מי שהוא רוצה 

ואמו , אולם אם האב ציוה לעשות דבר לאחר מותו

האלמנה מבקשת שלא יעשה או שיעשה דבר להיפך ממה 

י יקיים בקשת האם כיון שכבוד הח, שציוה אביו בחייו

  )א"ב וגרעק"א מהנו"וי' מ י"ת ר"פתח( ויש חולקים, עדיף

  .)ש אלישיב"הגרי( אשתו קודם, בהצלת אשתו ואמו

  :כיבוד אב ואם משל אב

מי שאביו חייב לו ממון יכול לתבוע : לתבוע את האב

אולם אין ראוי שיתבע את , )ד"ך סק"ח וש"ב, ח"מ ס"א ר"רמ(אותו 

  .)מ ח"י ר"ברכ(אביו 

כשאין להורים ממה : ים לפרנס עצמםכשאין להור

או שהבנים משלמים , ובניהם מפרנסים אותם, להתפרנס

משלמים הבנים העשירים והעניים פטורים , לבית אבות

  .)ע יוסף"הגר(

כשאין להורים ממה להתפרנס ולבנים יש לתת רק לאחד 

האמא קודמת כיון שאין זה מן הראוי שאשה , מההורים

אולם אם טובעים בנהר .  קהתחזר על הפתחים לבקש צד

, ח"א ס"א רנ"רמ, ט"ב ס"ד רנ"ע יו"שו( אביו קודם' להציל רק א' ואפש

  )ח"ד רנא ס"ע יו"פ השו"י ע"הגרע, ב"מ סקי"ת ר"פתח

, הורים שאין להם ממה להתפרנס כי אין להם מזומנים

לאחר פטירתם קודם חלוקת , אבל יש להם נכסים

 ששילמו בחייהם או הצואה נותנים לילדים/הירושה ו

, מ"ר' י ברוח חיים סי'ח פלאג"מהר( עבור פרנסתם עבור הוצאותיהם

   .)ד"קל' חוות יאיר סי

אולם יש פעמים שאין הבן חייב בכבוד הוריו כגון 

שמבקשים ומצווים אותו לישא אישה פלונית והבן אינו 

  .)ה"מ כ"א ר"רמ( חפץ בה

  :כבוד חמיו וחמותו

וישנם שכתבו שהחיוב הוא חייב אדם בכבוד הורי אשתו 

מאכילו [החיוב אינו כחיוב של הוריו . מדאורייתא

אלא חיוב של קימה והידור כמו שחייב לכל ] משקהו

  .)ד"ע כ"שו( אדם זקן

וכל זה דוקא אם , מצות כיבוד אב ואםבאשה חייבת 

ואין חשש לשלום , מפריע לה לשרת את בעלהלא הדבר 

   .)ח" רחובות תשמ–א "יני אוש אלישיב מובא בקיצור ד"הגרי(בית 

ובעלה , ב חודש לפטירת הוריה"אשה שנמצאת בתוך י

רוצה שתלך עמו למשתה ויש חשש בשלום בית אם לא 

  .)ה"א רנ"ד ח"מ יו"אג( תלך, תלך
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  7' המשך מעמ

  ו"הי' הרב משה רבינוביץ

אותו אדם צבת , כעבור דקה פסקו הצעקות והתחילו הצביתות
באותם רגעים הרגשתי את הגרוע מכל שאין . אותי לבקשת עזרה

ייתי חסר אונים וכמובן התנועה ה, לי איך לעזור לא לו ולא לי
  . היחידה שעשיתי עם הראש והידים תנועה של משווע לעזרה

ואני שם לב , ע קבלות"קיבלתי ע, ראיתי שהעסק נהיה יותר רציני
צעקתי בקול , שמע ישראל' שעוד רגע כבר לא אצליח להגיד אפי

. שמתי לב שאני לא היחידי שצורח שמע ישראל, ...'שמע ישראל'
הבטתי מסביב וראיתי אנשים , כן היתה דממה מוחלטתלאחר מ

הבנתי שאני , המראה היה מזעזע. בקושי נושמים, עם חוסר חמצן
נמצא ברגעי האחרונים וחשבתי באותו רגע בהרהורי תשובה 

  .ה"קודם שאגיע אל הקב

הוא היה , כיצד שוטר גדול ניסה למשוך אותי, אני זוכר במעורפל
מ "ה בשתי ידי כטובע הנאחז בקנה עתפסתי את ידיו בחוזק, ענק

באותו רגע אבדתי את ההכרה . אך הוא עזב אותי, לא להיטבע
וחשתי אנשים , והתעוררתי כשהוקל טיפה הלחץ מלמעלה

ואז הצלחתי טיפה ללחוץ וניסיתי להרים , מתגלגלים מעל ראשי
  .    את הראש והגיעו שני אנשים ומשכו אותי חזק לתוך האמבולנס

כל מילה ,  של אחד מהמשתתפים באותו אירועזהו תיאורו
  ......מיותרת

 באותו בית ובאותם , אני והיא ראינו את אותם מראות הרי, הבנתילא
הכרה רואים בו כיצד זה שאני מתפעל איך אדם שאין לו . אנשים

ות תנוע, ואילו היא ראתה דברים צדדיים. רצון לרוחניות, זוהר, פנימיות
 ההבדל - ?משונות וכדומה

  תרבויות שונות2הוא שזה 
  .מבטים שוניםעלי ב

סיפר לי רב , דוגמא נוספת
בערכים שהם נוהגים 
שכשיש קבוצה של אנשים 
, חכמים ורוצים לרגש אותם

נ של "מעלים אותם לעז
ת מיר שיראו בית ישיב

מדרש באמצע הסדר של 
 איש וזה מרגשם 1500
ויהי היום לקחו . מאוד

מיר והם ישיבת קבוצה ל
עמדו משתהים נוכח המראה 
המרטיט והמרגש של מעמד 

 איש 1500הר סיני של 
. קדים בתורהועמלים וש

אחד מהאנשים היה 
 הוא .פרופסור למתמטיקה

, מתרגשהסתכל על המראה 
למרות שבמהלך הסמינר 

הרב שמח . הוא היה אדיש
שסוף סוף משהו הזיז אותו 

.  מדבר רוחניוהוא מתרגש
 זה -הוא ענה ? ניגש הרב לפרופסור ושאלו מה ראית, בסיום הביקור

 דקות ואני לא 20אני כבר עומד במשך , גשמרהיה מדהים מיוחד ו
איך כל אחד , ליפות מגבעות וח1500ויש פה ,  איש1500יש פה , קולט

 כל אחד ,זה לא מסתדר לי במתמטיקה. יודע מה שלו ולא מתבלבל
  . רואה לפי ראות עיניו

, נסחפתי עם הזרם, ל היה ציבור ענק"בלוויה של מרן הרב עובדיה זצוק
ופתאום אני רואה אנשים פשוטים 
 שכנראה אינם שומרי תורה ומצוות

אחד נראה אבא , ושניהם מגודלים
 -אומר הבן לאב , נואה ב נרהשניו
. תראה איזה זרם של אנשים! אבא'

זה מראה כמה הם , אמר לו האבא
אנו צריכים , אוהבים את התורה

ושניהם פרצו בבכי . 'ללמוד מהם
למראה המחזה הרוחני מהתרגשות 

המפעים בו אלפי אנשים באים 
  . כבוד התורה-למטרה אחת 

כל אחד . ויש מבט, יש מבט
אם רוצים לראות . והעיניים שלו

אפשר לראות מראה של כבוד 
שיהודים יודעים , והערכה לתורה

. לכבד את התורה ולהתבטל לתורה
בלווית מרן הרב ו עמדאנשים 

 שעות עד לפנות בוקר ל"וואזנר זצ
לא זמר , לא היה שם לא הופעה

 ,שימשוך את ההמונים מבתיהם
אנשים הגיעו , אלא רק כבוד התורה

, במוצאי חגק הרחוהצפון ממהנגב ו
. לשיר הלל לרוחניותרק על מנת 

, וחניתוממות רבמצב כזה של ר
 או...  מכותרואים רק... ות וחליפותמתמקדים רק במגבעחבל שאנשים 

של אנשים שכל והיפה במקום לראות את הנקודה הגבוהה ... שיכורים
פ מה "קרה מוסבר עשבכל אופן כולם התבטלות לתורה הקדושה ומה 

  .חילהשהסברנו בת

  

  

  

  :סעודה שלישית 

א "רצ' ע סי"שו( לאחר שש וחצי שעות ולא קודם לכן -מעיקר הדין שזמן סעודה שלישית הוא משיגיע זמן מנחה 

  ). ב"ס

בדיעבד כגון מי שיש לו מזון רק של סעודה אחת פסק שיחלק הסעודה לשניים והיינו שיאכל סעודה שלישית 

  ).א"מג(קודם חצות 

  .  סעודה שלישית אחר מנחהלכתחילה יאכלו

  .אולם מי שאין באפשרותו להתפלל קודם סעודה שלישית יעמיד שומר שיזכיר לו להתפלל מנחה לאחר הסעודה

: לכתחילה יגמרו סעודה שלישית לפני תחילת שלש שעות אחרונות של היום הזמן
07
בכדי שיוכל לאכול  4:

א שיאכל פחות מכביצה "וי )ב"משנ(ת יותר מכביצה לתאבון בליל שבועות אולם מי שלא הספיק יאכל פת קצ
   )י"הגרע(

  . בכל מצב אין לאחר את השקיעה�
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  וו""היהי  ''רבינוביץרבינוביץ  הרב משההרב משה

לפנינו תיאור מאחד האנשים שהיו בתוך בית 
  .בעת הוצאת המיטה, המדרש

היה חם . בית המדרש לא היה בתפוסה מלאה של אנשים"
בשלב מסויים הגעתי . הביאו כוסות מים והיה ארגון יפה, מאוד

כפי שידוע בשם המקובלים , במיטהסמוך למיטה וזכיתי לגעת 
  . היו מחסומים והצלחתי להגיע עד המחסומים. שזו זכות גדולה

. נגמרו ההספדים והיו התלבטויות כיצד להוציא את המיטה
, בסופו של דבר הרימו את המיטה ולקחו אותה לכיוון אחד

כי , ונוצר סביב המיטה דוחס עצום ורב, הוציאו את המחסומים
מרוב צפיפות של , רב ולזכות לגעת במיטהכולם רצו להתק

  . אנשים בקושי הצליחו להתקדם עם המיטה

ומחמת , פתאום היתה עצירה כל שהיא בתוך בית המדרש
. העצירה נפלו כמה אנשים ומיד הצליחו לקום ללא פגע

נוצר לחץ יותר חזק מחמת המקום , וכשיצאו מבית המדרש
המדרגות . רגותעד שהגיעו אל המד, הצר של חצר בית המדרש

 שלא אצליח - ובתוכי היתה תחושה של פחד מסויים היו רטובות
, ואף חשבתי לא רק על עצמי, לשלוט על רגלי בירידת המדרגות

  .אלא על חוסר שליטה של כל הסובבים אותי גם כן

מבלי יכולת של , שהכל אירע בתוך כמה שניות בודדות, כמובן
ות כמעט שהמיטה ומרוב צפיפ, מישהו לשלוט במצב שנוצר

ו לא יקרה הגרוע מכל "היו צעקות וצרחות שח. נפלה על צידה
מרוב פחד . ו יפול על הריצפה"שהמיטה תיפול על צידה ומרן ח

אך אף אחד מהסובבים לא הצליח . תפסנו את הרגליים של הרב
  .לצאת מהמקום בכדי להקל על הדוחק

ום אני ופתא, בשלב מסויים ניסיתי לצאת בכוח מאיזור המיטה
מתחיל להחליק במדרגות ביחד עם זרם , שם לב שרגלי באויר

לא היתה . מבלי יכולת לזוז לצדדים או לעצור, של אנשים

אלא מצב שכל הגוש התקדם ללא יכולת לעצור , אלימות חלילה
עד שבשלב מסויים אני מוצא את . או לשלוט בקצב ההתקדמות

  .עצמי מונח על הרצפה ללא כל חבטה

בצורת שתי וערב קשורים , צת אנשים אחד על השנינפלנו קבו
הייתי מהראשונים . ומיד ניסו למשוך אותנו החוצה, אחד בשני

  .שניסו למשוך החוצה ולא הצליחו

והייתי בטוח שעוד מעט זה , עדין לא קלטתי את חומרת המצב
אבל הבעיה שמחמת המים וההחלקה והדוחק של , יסתיים

הרגשתי , השני בלי לשים לב נפלו אחד על המדרגות האנשים
. איך שהדוחס מתהדק סביב גופי ואני מתחיל לאבד נשימה

  ....'ממעקים '-אמרתי פרק תהילים 

אתה חונק  '-ופתאום אני שומע צעקות מהאדם השוכב תחתי 
גם , אך ללא הועיל, ניסיתי לעזור לו ולשנות תנוחה. 'אותי

   .הייתי מנוטרל לחלוטין, לעזור לעצמי לא הצלחתי

 6' משך בעמה

  

  

¯ÚˆÓ ÚÂ¯È‡ ‰ÊÎÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Â�‡ „ˆÈÎ , Ì„‡ ˙ÈÈÂÂÏ ˙Ú˘·˘
Ï‡¯˘È· ÏÂ„‚ ,ÌÈ˜�Ú·˘ ˜�Ú , ‰¯Ó‚�˘ ÌÈ˘�‡ ˙ÏÂÙÓ Ï˘ ·ˆÓ Ú¯È‡

¯" ÌÈ„Â‰È È�˘ ˙¯ÈËÙ· Ï
ÌÈ˜È„ˆ ?  

שאנו מנתחים את  לפני
אני רוצה לספר , הדברים

  : סיפור

בביטוח לאומי יש נוהל 
שכאשר אזרח הארץ מגיע 

ביטוח לאומי שולח , 100ל לגי
  . נציג לבקר אותו

כשהגיע מרן הרב וואזנר 
הגיע נציג , 100ל לגיל "זצוק

איך , ביטוח לאומי ושאל אותו
זכה לאריכות ימים יפה 

אמר לו הרב וואזנר . ומכובדת
 - כמה מילים - אגיד לך זאת ב

  . 'כל ימי ברחתי מהמחלוקת'

זה היה בסיכום קצר מסכת 
  . ל"שראל זצימיו של הגדול בי

 ÁÒ�‡˙‡ ‰Ï‡˘‰  ‰¯Âˆ·
‰�Â˘ , Ï˘ ‰ÈÂÂÏ·˘ ÔÎ˙È ÍÈ‡

 ¯Â„‰ ÏÂ„‚ ‰È‰˘ Ì„‡‰
˙˜ÂÏÁÓÓ ˜ÂÁÈ¯· ,

Â˙ÈÈÂÂÏ‰·˘  ÌÈ˘�‡ Â¯ËÙ�
Â˙ËÈÓ ˙Á˙ ÌÈ˜È„ˆ .  

סאלי  אחרי הלוויה של הבבא
היו שם מאות אלפי , ל"זצ

והיה דוחק עצום והלוויה , איש
אבל בחזור , עברה בשלום

ידה מהלוויה היתה תאונה מחר
, ק" חסידים בנש4בה נהרגו 

וכולם לא הבינו איך זה יכול 
  . להיות

אמר אז מרן הרב וואזנר 
, ל בשם האור החיים"זצוק

שכשנפטר אדם גדול יש 
תביעה על עם ישראל ללכת 

ואם , בדרכיו של האדם הגדול
לא הולכים בדרכו יש דינים 

ה לוקח קרבנות "גדולים והקב
מסביב להלוויה כדי שאנשים 

עוררו לנקודה של האדם ית
, הגדול הזה וילכו בדרכיו

וכשהבבא סאלי נפטר לא 
כ בדרכו ולכן לקחו "הכירו כ

את הקרבנות האלו כדי 
  .שיתעוררו יותר חזק

צריכים היו לדבר חזק על בריחה , ואף כעת. נאים הדברים למי שאמרם
, ה לקח שני אנשים נוספים"והנה הקב. אבל לא עשו זאת, ממחלוקת

תעוררו חזק לנקודה כדי שי
 הזאת של משא חייו של מרן הרב וואזנר

  .לברוח ממחלוקת - ל"זצוק

זה קודם כל להבין את ההשגחה האלוקית איך זה פועל 
וזה לא , ל בעצמו הסביר זאת"מרן הרב וואזנר זצוק. במהלכי שמים

  .מקרה בעלמא שקרה דוקא בלוויה שלו

ÔÈ�Ú Ï˘ ÂÙÂ‚ÏÂ , נפנה להסבר מה
גע אחד לפני שהלוויה ר. קרה שם

היו בבית שכל הבחורים , יצא לדרך
, שמעו את ההספדים, המדרש

אנשים היו , םודמעות בעיניה
מחוברים חזק לרב והיו בתחושות 

של  רוחניות מאוד גבוהות
עם , ' לההתעוררות והתקרבות

המטען הרוחני הגבוה הזה החל 
  . משא ההלוויה

לאחר הכנה האם אפשר לצפות 
ך גדולה לפעולות רוחנית כל כ

 מידות רעות ,ברוטאליותותגובות 
כל מיני מושגים השייכים או 

 הרי במגרש ?למגרש כדור רגל
כדור רגל זה נובע מהמידות 

מהפסד של , השליליות של האדם
זה היה  אך כאן. צד זה או אחר

מתוך התעלות של התחברות ומשא 
ם נוצרכל אבא שמבנים של פרידה 

  . ליגע באבא מתוך אהבה

˙Â‚¯„ÓÏ ÂÚÈ‚‰˘ÎÂ?   

מי שעמד , מה שקרה במדרגות
מהצד לא ראה פעולה אלימה 

לא היו בעיטות או , משום כיוון
זה היה , מכות או קללות או צעקות

משא דומם כאוב מתייסר של ציבור 
ענק שמלווה את האבא הרוחני שלו 

אי אפשר לחבר . בדרכו האחרונה
, זאת בשום אופן למשהו אלים

ת היו רטובות ובפרט שהמדרגו
  .כעדות בני

 ÌÈ˜ÂÁ¯‰ ÌÈ˘�‡Ï ˙‡Ê ¯È·Ò� „ˆÈÎ
È˙·È˘È‰ ÈÂÂ‰‰Ó ˙‡Ê?  

פעם הוזמנה לביתי אשה שאיננה 
. לסעודת פורים מהמגזר שלי

, סעודת פורים מלווה בשתיית יין
  . לשיכרות ומהם הגיעו

מה כן ', אין אלימות', 'אין מכות'
בחורים שיכורים שבוכים  '–יש 

' את שמיםרוצים להתעלות ביר'
, חשבון נפש בקולי קולותעורכים 

היו בחורי ישיבה , ווידויים פומביים
ששרו ולמדו מוסר ועשו גם כל 

    . ת משונותתנועומיני 

איך : לסיכום הערב שאלתי אותה
, מדברים לא לענין, גועל נפש, מזעזע'  לתדהמתיוהיא השיבה? היה

  .'ממש לא נהנתי

  6' משך בעמה



כל יום ב˘עה 13:45-14:15

מנחה 13:20 | ˘יעור מ˘ניו˙ 13:30 | ˘יעור מ˘נה ברורה 13:45

̇ים כולל בעלי ב
בי˙ המ„ר˘ ˘ע"י בי˙ ‡בו˙ מונטיפיורי

ימים ‡',ב',„',ה' ב˘עו˙ 10:30-12:30

י˙˜יים ‡י"ה ביום חמי˘י י' בסיון ב˘עה 12:00 בבי˙ הכנס˙

סעו„˙ מˆווה לע"נ הרב חיים ˘למה סלומון זˆ"ל
נלב"ע י' סיון ˙˘נ"‚

מ‚י„ ה˘יעור הרב „ו„ ˆור ˘ליט"‡
‡ורח כבו„

הרה"‚ רבי מיכה הלוי ˘ליט"‡
מר‡ „‡˙ר‡ פ˙ח ˙˜ווה

בה˘˙˙פו˙:

כל ה˘ונה הלכו˙ בכל יום מובטח לו ˘הו‡ בן עולם הב‡

ב‡ לרכו˘ י„ע בהלכה
בלימו„ מ˙ון ובהבנה מל‡ה

˘יעור במ˘נה ברורה (˘ע"י „ר˘ו)

סיום מסכ˙ כ˙ובו˙

‰ˆיבור מוזמן ל‰‚„יל ˙ור‰ ול‰‡„יר‰

ח„˘!


