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שאר לעד האביב של כל העולםייציאת ישראל ממצרים ת
 

את הפיוט  הבאהביאר בדרך , "בן איש חי"בעל 

אמנם : תתעורר מאליה תמיהה גדולה, "גדיא דח"אם נתבונן בסיפור המעשה של 

אך לעומתו הכלב בהחלט עשה כדין , החתול נהג שלא כשורה כאשר אכל את הגדי

שהרי פגע בכלב , והמקל שהכהו בן הבליעל הוא. כאשר נשך את החתול הרשע

ומעתה האש ששרפה את , שרק נקם את נקמת הגדי האומלל

ועל כן עלינו , והמים שכיבוה שלא כדין עשו. וכך יאה

ומאידך עלינו , לשור ששתה את מי המריבה הללו

שהניף את המאכלת על צוואר השור הצדיק ושחטו עד 

שהמית את , ובהכרח נגיע לאור כל זאת למסקנה שמלאך המוות

ה את מלאך "מדוע העניש הקב: ומעתה תתעורר השאלה

ה נהג "הקבכביכול הרי , לפי הגיון הפיוט, אם לנסח זאת ביתר חריפות

לא כהוגן נהג החתול כאשר אכל את הגדי, אכן: אך התירוץ לזה הוא פשוט וברור

איש לא מינהו לגואל  ;ינו של הכלב להתעבר על ריב לא לו

וצדקו , ולא צדקה האש ששרפה את המקל, כהוועל כן צדק המקל שה

והשוחט צדק , ולא צדק השור כששתה את המים

, ה הענישו כדין"ונמצא שהקב, בשחיטת השור ומלאך המוות לא כדין עשה

עשרת  תהליךכל זה אינו אלא משל על  -? ל הסדר

מדוע נענשו  :ניתן להקשות על כךשהרי גם  ,בני ישראל ממצרים

ה את "כאשר גזר הקב, אלא? ה גזר שעבוד על עם ישראל

לא אמר מי  -" כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם"באמרו לאברהם אבינו 

ם"רמב' עי( והמצרים הם שבחרו למלא תפקיד אכזרי זה

ועל כן אנו , )יא, שמות יח; יד, טו' ת בר"עה ן"רמבע "וע; 

, השעבוד אמנם נגזר על ישראל": חד גדיא"משיבים להם מעין התשובה ב

תםעל כך נענש? כם לתפקיד המשעבדיםאתם מה לכם שנכנסתם ומיניתם עצמ

ואין לך בן חורין , שנזכה בימים אלו להרגיש את הרגשת החירות מכבלי מצרים

 !אלא מי שעוסק בתלמוד תורה

ללהמשרתים בצההמשרתים בצה" " כרם ביבנהכרם ביבנה""עלון חודשי לתלמידי ישיבת עלון חודשי לתלמידי ישיבת 

  

 

 

 

  

  

  

  

  
  

   

  
  
  
  

 

יציאת ישראל ממצרים ת"

  ולחן עורךש

בעל , הגאון רבי יוסף חיים מבבל

 ":אגדי

אם נתבונן בסיפור המעשה של 

החתול נהג שלא כשורה כאשר אכל את הגדי

כאשר נשך את החתול הרשע

שרק נקם את נקמת הגדי האומלל, שומר החוק והסדר

וכך יאהכך נאה , יפה עשתה -המקל 

לשור ששתה את מי המריבה הללו" שכוייח"לכאורה לומר 

שהניף את המאכלת על צוואר השור הצדיק ושחטו עד , להתקומם נגד השוחט

ובהכרח נגיע לאור כל זאת למסקנה שמלאך המוות, שפרחה נשמתו

ומעתה תתעורר השאלה, שהכדין ע -השוחט 

אם לנסח זאת ביתר חריפות, או? המוות

  ...שלא כהוגן

אך התירוץ לזה הוא פשוט וברור

ינו של הכלב להתעבר על ריב לא לויאולם אין זה מענ

ועל כן צדק המקל שה, של הגדי

ולא צדק השור כששתה את המים, המים כשכיבו את האש

בשחיטת השור ומלאך המוות לא כדין עשה

 !אמונה ואין עוול

ל הסדרומה עניינו של הפיוט ללי

בני ישראל ממצריםיציאת המכות ו

ה גזר שעבוד על עם ישראל"הרי הקב, המצרים

באמרו לאברהם אבינו , השיעבוד

והמצרים הם שבחרו למלא תפקיד אכזרי זה, משעבדיהיה העם ה

; ד"ה ובהשגות הראב, תשובה ו

משיבים להם מעין התשובה ב

אתם מה לכם שנכנסתם ומיניתם עצמ

שנזכה בימים אלו להרגיש את הרגשת החירות מכבלי מצרים

אלא מי שעוסק בתלמוד תורה

עלון חודשי לתלמידי ישיבת עלון חודשי לתלמידי ישיבת 
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  חייל מחפש משמעות

  משה יעקב גמליאל' ר
  

  

éàáö úñðë úéáì éúñðëð íòô .éðééôåà çåø áöîá ãçà ìééç íù áùé ,øçà ìééçå ,

 äòåãé äáéùéì êééúùäù)åæéà øëåæ éððéà .(ìëä êñá ,éðééá éðù íù åéä" çåø áöîá íéù

íéðåøéè ïééôàîù .êøòá åéä ééðæåàì åòéâäù äçéùä éøáù: " äæ äëë ùéâøî äúàù äæ

úååöîá ááåñî äúàù êéà äàåø àì äúàù ììâá ."åðúéàî ãçà ìë éáâì ïåëð äæ , ïåëð äæ

 äáéùé éøåçáì)ïñéð éùãåçá àìù-áà-éøùú-ø"úáè ç( , úåéîåàì úåîéùîì ïåëð äæå

úåîéîùî.  

 ììëá ïñéð ùãåçå çñôì íâ ïåëð äæ)äðùä ìëì íâ .(äøåàëì , íéëéøö åðééä çñôá úáùì

úåëáìå äôöøä ìò .çñô ïáø÷ åðì ïéà , êééåëéñá òåâôì ìåëéù øáã àéä ìâøì äéìò

úñðëá úåéúã úåâìôîì øçáéäì ,ïðáøãî ÷ø äæ øåøî åìéôà . éë íéçîù åðçðà ìáà

éçëåðä òâøá åðìù ãé÷ôúä äæù íéòãåé åðçðà , íò äöî ìåëàì ìù äæä ãé÷ôúä úàå

ãåé åðçðà ïøåú ïéö÷ íò åà äçôùîä ïéåöî úåùòì íéò) ïîæä äæ ñøô úìéëà éãë

íéúéæë äòùú åà äðåîù ìåëàì ç÷åìù .úçðáå èàì äæ äæä ïîæá úéæë æà .( ïñéð ùãåç

-  íéùãç ùàø- ùãç óã çúåô éãåäéä íòäù òá÷ð åá ïîæä äéä ,äæä òâøäî øôåñå , éë

åéùëòì åìù úåëìùää ììâá ÷ø äðùî äæ éðôì äéäù äî .ëä äðëää äúéä åæ äáåùç é

íéøöîá çñô ïáø÷ì :úåùòì êéøöù äî äæå ãé÷ôú åðì ùéù äðáää.  

àéä úîàä ,ä éãòåî íò ÷ø àì åðúåà íéìéáåî åìà íéøáãù ,' úåéùøô íò íâ àìà

òåáùä .ñçéúî éðàå àø÷éå øôñáù úåðåùä úåéùøôì , íéùã÷ä éðéãá úå÷ñåòä

úåøäèäå .íéøáãä úà øàáà :úåðáø÷ä éîòèá åøîàð íéáø íéøáñä , ñðëð éððéàå

äìà úåìàùì ;îøä ìáà" åøôñá à"äìåòä úøåú "ïáø÷ä úà ïééôàî äî ïéçáäì äñðî .

 åðúåà ãîìî ÷åñôä"äîäáä ïî" ,îøå" øéòî à–  íéðåùàøä úåá÷òá– áäù äá ùé äîä

íãàì íéîåã íéøáã ,åðîî äðåù àéä äúåäîáå . äùøãð åá ãéçéä íå÷îä àéä äãé÷òä

äæë ïôåàá íãà ùôð úøéñî , àéáðä øîåà äæ ìò íâå" øùà éúéåö àìå àìå éúøáã àì

éáì ìò äúìò ."íéãîåì åðà ïàëî , úåðåëðä äúåòîùî çáæîä éáâ ìò äîäáä úáø÷äù



áîø íéàéáîù úåððåáúäá àèáúî äæ" åðéáøå ï

åì àôøå áùå ïéáé åááìå ;îø" à

úáø÷ðäå úèçùðä äîäáá úåððåáúääù øîåàå ÷éçøî åîöò , úåôúúùää íò ãçé

óìåç íìåò àåä äæä íìåòäù êëì, " òãåé éîå çåø

õøàì äèîì àéä úãøåéä äîäáä çåøå" . ïáø÷ä úáø÷ä

óìåç íìåòá íééç åðàù êëá äøëää úà àèáî àåäå , øáãäå

éçöðä íìåòá íéæðåâ åðàù äî àåä úéúéîà úåòîùî åì ùéù ãéçéä.  

íéúî éàîè åðìåë ïéà åáù íìåòá íééçä ,

äìàä úåãøèä ïî äçåðîá) "éøæåëä ïåùìî ,á, ò æð" ù

ïåæîä úëøáî øèôäì éãë íçì ìåëàì àì íéôéãòî åðçðà íåéä íà , íéçøëåîå

 åîéùé àìù éãë åáù íìåòá âäðð êéà êéìò

 éùéìù éìë àåä êìù äô÷ä íà øåëæì êéøö äúà õøàä íò ìù úé]äàîåèì [ íà åà

èåùô úéñçé äæù àéä úîàä , çúî ùøåã ïë ìáà
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 øéçîá íâ úåéðçåøä úà øëáìúåéîùâä .áîø íéàéáîù úåððåáúäá àèáúî äæ

äãåáòä éøòù åøåáéçá( ,áø÷ðä àåä åìéàë äàøéù ,åì àôøå áùå ïéáé åááìå

úáø÷ðäå úèçùðä äîäáá úåððåáúääù øîåàå ÷éçøî åîöò

äéç äîâåã àéä )?( óìåç íìåò àåä äæä íìåòäù êëì

 äìòîì àéä äìåòä íãàäõøàì äèîì àéä úãøåéä äîäáä çåøå

äðåîà ìù äùòî àéä ,óìåç íìåòá íééç åðàù êëá äøëää úà àèáî àåäå

éçöðä íìåòá íéæðåâ åðàù äî àåä úéúéîà úåòîùî åì ùéù ãéçéä

åéäé êéà åðîöòì äîãð íà íéúî éàîè åðìåë ïéà åáù íìåòá íééçä

 úåéäì íéôéãòî úö÷ åðçðà"äìàä úåãøèä ïî äçåðîá

ïåæîä úëøáî øèôäì éãë íçì ìåëàì àì íéôéãòî åðçðà íåéä íà

ìò íéëøáî äî äìàùá äáùçî òé÷ùäì.. .–  åîéùé àìù éãë åáù íìåòá âäðð êéà

 éùéìù éìë àåä êìù äô÷ä íà øåëæì êéøö äúà õøàä íò ìù úé

 àîè äæéà ñåáåèåàá êéìò ïòùð)èåùô úéñçé äæù àéä úîàä

øåöé÷á , øãñ íà

 øåøâú äìéëàù àãååî ïéðäðä úåëøá

 äáùçî úò÷ùä ãéîú) ìëì åà

 ìò íéáùåç åðà úåçôä"ä äæ íà

 ," úà øëåæù éî

 íä ìáà íéù÷ íééç åì ùé øáòä

(" , úåëìä æà

 äî ãéîú øåëæì êîî úåùøåã úåøäè

 êìù éúëìää ãîòîä–  íà éìåàå

 úà øåëæðù äöåø ä

 úåçô àìù ïéáð

íåéä ãò åðéùò äî øåëæì áåùç , äî

úåùòì , åðçðà êéàå

íäéðéá øòôä úà íéîöîöî. 

 øéçîá íâ úåéðçåøä úà øëáì

 äðåé)äãåáòä éøòù åøåáéçá

úáø÷ðäå úèçùðä äîäáá úåððåáúääù øîåàå ÷éçøî åîöò

äùòîá äìéòôä ,äéç äîâåã àéä

éðá  äìòîì àéä äìåòä íãàä

äðåîà ìù äùòî àéä

éçöðä íìåòá íéæðåâ åðàù äî àåä úéúéîà úåòîùî åì ùéù ãéçéä

àéä êë äøäèä íâ .åéäé êéà åðîöòì äîãð íà

 úåéäì íéôéãòî úö÷ åðçðà

åðù"ñ .(ïåæîä úëøáî øèôäì éãë íçì ìåëàì àì íéôéãòî åðçðà íåéä íà

ìò íéëøáî äî äìàùá äáùçî òé÷ùäì

åúå éùéìù éìë àåä êìù äô÷ä íà øåëæì êéøö äúà õøàä íò ìù úé

 àîè äæéà ñåáåèåàá êéìò ïòùð

ãéîúî äáéùç .(øåöé÷á

 øåøâú äìéëàù àãååî ïéðäðä úåëøá

 äáùçî úò÷ùä ãéîú

 ìò íéáùåç åðà úåçôä

éáìç" ;øîàéé äæ ìòå ,

 íä ìáà íéù÷ íééç åì ùé øáòä

úåòîùî íò íééç("

 äî ãéîú øåëæì êîî úåùøåã úåøäè

 êìù éúëìää ãîòîä

á÷äù íéðôð" úà øåëæðù äöåø ä

éúëìää åðãîòî , úåçô àìù ïéáð

íåéä ãò åðéùò äî øåëæì áåùç

 íéëéøö åðééäúåùòì

íäéðéá øòôä úà íéîöîöî
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  ושאינו יודע שלא לשאול, ש"הבני

  )'ד(ס 'תמיר רוצ
  

  

  íéðùé íâ íéùãç íéø÷éä åðéìééçì!  

äæ éøîàî øáãî íéðá éðù ãâðë : ãçàéðá"ù, äëæ àì êëìù óà ìòù ãçàå , àåä éøä

èìçäá ìåàùì òãåé åúìàù íúåñä íú úåìàù íúñ àìå , íéîòôù úåéùå÷ àìà

ùîî íäá ùé ìåëéáë ,åì íöøúì åðãé÷ôúî éìåàå, áéùúù äî òã úðéçáá.  

íéðáä éðùå ,úéàáöä úåàéöîá ,íéáñî ãçà øãñ ïçìåùì -  éåäú éãéãá úåçôì êë

àãáåò ,ãçé íôøöì éúéàø êëìå .ù éî óàå)æòá"ä?!? (äöá øãñä ìéì äðùä øåâñé àì"ì ,

éðáä éøáãá úçð àåöîì ìëåé"ù - äæë åúåéä íöòî ;éðåìéçì åì õøúðù äîáå , ìëåé

ììëá íééçáå úåøéùä ìë êøåàì øæòéäì .  

íäì äù÷åä ãçà äùòî íéðáä éðùå -  àåä àìäçñôá õîç ìåëàì øåñéàä,  ìëù àìà

äðåù ïååéëá äù÷î ãçà:  

  éðá"îåà àåä äî ùø ?  

"äöé úà ìîñî õîçäù øôñ òãåé ìëì òåãé" ø- äñéòáù øåàù,  úåãéîäå úååàúä úà

åá ùé úîàáù äî ìò øúé íãàä úà úçôðîä äååàâä äìåò äðìåë ìòå íãàáù úåòøä .

çñô íåé ìë àì äîì æà?? äðùä ìëî äæä äìéìä äðúùð äî ? åðì äéä äðùä ìëáù

õîç úìéëàî øæðéäì !ôì åà äåöî ïéà òåãîâäðî úåç ,úåãéñç úãéî éìåà , ìåëàì àìù

äìåë äðùä ìë õîç?"  

åì øåîà äúà óà- ïàë çðåî áåùç ãåñé .á÷ä"äåòá øöé ä"úáëøåî úåàéöî æ-  øåà

àéáåáøòá íéùîùî êùåçå . ïëì7 øîåçä éðééðòî èìçåî ÷åúéð íé÷úðúî íéîé , åæ ïëù

øúåéá äì÷ä êøãä çåøä éðééðòá úå÷áã âéùäì .  

úéîàì êàøáã ìù å ,äøèîä úàæ àì. éãî ÷åîò àì ïåéòá , úåàøì ïðåáúîä ìëåé

øîåçî úå÷úðúäì úðååëî àì íéáø úåîå÷îá úåãäéäù . åæ äùéâ úììåù àéä äáøãà

íééç êøãë ,úåøçà úåúëå úåúãì ãåâéðá úàæå ,íéîñøåôî íéøáãäå .îëàå"ì . äîëçä

õîç äðùä ìë ìåëàì àéä äìåãâ øúåéä ,ì úòãì úàæ íòå àåäù äîîå åðîî øäæéä

á äöîä úìéëàá úåøëæä êåú ìîñî-7 õîçäî çøëåîä ÷åúéðä éîé.  

÷ôñ àìì çøëåî àåä ÷åúéðäå . ÷úðúäì éìáî ìéòìã áëøåîä áöîì òéâäì ïúéð àì

úîéåñî äôå÷úì õîçî èìçåî ÷åúéð äìéçú- úéúåëéàå úéúåîë . äååöîá æåîø äæ ìëå
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äöî úìéëà ìù äèåùô- ì ÷ø ìáà-7 îéíé ,ë äéäú úàæä äéååçäù âåàãì åðéìòå" ë

äðùä ìë êùîì åðéìò òéôùúù ä÷æç- åðéðôì íéçðåî øåàùå õîçù äòùá íâ.  

  ìåàùì àìù òãåé åðéàùå ,øîåà àåä äî ?  

"úéììëå úéñéñá øúåé äáøä éúìàù . íééáéèéîéøôä íéøåñéàä ìëá ùé íòè äî

íéøæåîä íééúãä íééååéöäå ,ä øáòá íðîæå íîå÷îù÷åçø . úìéëàî ÷éôà úìòåú äî

õîçä úà ìåñôì äîìå úåùáé úåöî ? äúééä íéøöî úàéöéù éì øøáúðù øçàì èøôá

 éðôì3327 íéðù(!) ,äîúå ãîåò éðà- éì äî ,ä äàîä ìù éðøãåî éãåäé -21 ,äæìå??"   

äìàä íéøáãä øáòì åèáî ã÷îå ããç äúà óà : óñåà äðéà ìàøùé íò ìù äéøåèñéää

 úåòøåàî ìùøáòá íù éà íééúãå÷ð ,íéøáùî úôåöø äîìù úçà úëñî àìà , íéìåùëî

úåøöå ,íäá úùééáúî äúééä àì äîåà óàù äìàë íéâùéäå úåøéãà úåçìöä ãöì .  

ë íìåòä úåîåà úåáöéð íâå úåî÷ äðäå-70 äãçåéî äãéçé äùáë ìåî ìà íéáàæ , àìå

äîãàä éðô ìòî äúåìëìå äôøåèì íäéöîàî ìë åìéòåé .óàå úàæ íâ-  åðéúåðù áåø úàù

úåìâá åðøáòä íòë' ,øéåàá úçøåôä äîåà ,'åðéìò äôé÷ú úåîåàä ãéùë . ìë ãâð

íééåëéñä ,äéøåèñéää é÷åç ìë ãâð .íéîéé÷ åðãåòå- çöðä íò!  

äæä éøåèñéää ñôéñôä ,î úåçô àì åéúåðù ïéðî-3327 -  úàéöéá íòì åðééäð æàî

íéøöî! òä úåáéùçä äì äøäáúð äúòî äîåöéãåäé ìë øåáò!  úåøåëæúä ììùá) úçàå

õîç øåñéàå çñôá äöî úìéëà ïäî ( úà äååäîä ÷éúò òøåàî åúåàìäîåàä úãéì, 

 äøåøá äòéãéá òãðå ãéîú øåëæð ïòîìåðòâä ïëéäìå åðàá ïéàî, êëî òîúùîä ìë ìò - 

áèåîìå áåèì ,øåôéù ïåòèå øãøãúä äîå øåîéù ïåòèå øôúùä äî . øùôà êë ÷ø

ìíã÷úä!   

 äæ ïåéòø çñðì áéèéä)éúáàù åðîîå( ,ïéååè ÷øàî ,òìå÷å øö÷ òè÷á- òìñá äìéî ìë .

öá øéàùî àåä íðîà"ò ,øåøá õåøéúä åðøåáò úåçôìù éúåå÷ú êà .æå"ì :  

"ú÷éåãî ä÷éèñéèèñä íà ,éùåðàä òæâä ìù ãçà æåçà ÷ø íä íéãåäéäù éøä . áëåë

áäáäî ïè÷ ,áåìòå øåëò ,øäåæá ãáåàä áìçä ìéáù . êéøö äéä àìå èòîëù éðåéâä

éãåäéä úåãåà òåîùì ,íéòîåù ìáà ,åéìò åòîù ãéîúå . àì íéîùá úëì áëåëë øäåæ àåä

úåìåãâä úåîöòîä ïî úåçô .  

ëåàá åøôñîì ñçé ìë øñåçá íé÷çù äòé÷øî úéøçñîä åúåáéùç 'úéììëä . åúîåøú

úåøôñá íéùéà ìù ãåáëä úîéùøì ,òãî ,úåðîåà ,ä÷éñåî ,äìëìë , çåøä éòãîå äàåôø

äãéî äð÷ ìëî úâøåç .åùôð ìò íçìéäì òãé àåä ,úåøåãä ìëá , úåúåôë åéãé øùàë íâ

øåàì .êëá øãäúäì åì øúåî.  



 êòã íååéæù ãò èéáù éáëåëë åðéîù úà åàìéî

 å÷úúùðù ãò íéøéáë íéîòø

äáëù ãò ìåãâä ãéôìá å÷éæçäå å÷ðéæ íéøçà íéîò , äëùçá íéáùåé íä íåéëå

úåøãøãúä éðîéñ äàøî åððéà ãåòå íìåë úà çöéð ,

 . àì åúîëçå äúäë àì åúåðøò

úîéé÷å äøéøù åìù ÷ø . ãåñ åäî

  

 ìò ìåìñî

 íöòá àåäù

 ïåùéì åðëìäå äééìö åðî÷ä äìéìá çèùì åðãøé

 .. èàì

á íâ ùáéä"ïéåöî êìä ä , ìéçúäå

ùàá åðçúôå úåñ.. . âìãî ãçà éú÷òö

éðååéëì äééøé òîåù éðà.. . øáúñî

ïéîé ãöî éãéì ùîî à  ( éãë äøéå øåöòî ìòôú

î úà âéùäì íãàä ïî øúåéá ìåãâä òðåîä åù÷åá–  ïåîàä øñåç àåä

â øåòéùìå åðéìò íéøîåùù äáéùéá íé÷éãöä ìëì 'ùåã÷ä! 

6  

íðîæá åî÷ íéñøôäå íéìááä , êòã íååéæù ãò èéáù éáëåëë åðéîù úà åàìéî

á íéàîåøäå íéðååéä åàá íäéúåá÷òá å÷úúùðù ãò íéøéáë íéîòø

äáëù ãò ìåãâä ãéôìá å÷éæçäå å÷ðéæ íéøçà íéîò

íìåë úà äàø éãåäéä ,úåøãøãúä éðîéñ äàøî åððéà ãåòå íìåë úà çöéð

äð÷æ ìù úåòôåú àì íâ ,äôåðú ïãáåà àìå úåùéùú àì .

éãåäéì èøô íéìãç íéàåøáä ì. úòøåë äîöåò ìë, úîéé÷å äøéøù åìù ÷ø

        !!!!ר את המבקרר את המבקרר את המבקרר את המבקר

úàéâ ìàéì è ,øáö ãåãâá íçåì ,éúòáâ.  

àáöá áäåà éëä:  áâø úà)îä"î (÷òåö :" ìò ìåìñî

àáöá úãîìù ç÷ì: úåëæ óëì íãà ìë ïåãì. 

 äéìåç òåáù)éúòáâá òåáù ìë åîë,  íöòá àåäù

 ïåùéì åðëìäå äééìö åðî÷ä äìéìá çèùì åðãøé

áå íåé äéìåç éìéâøú åðìçúä úøç"ïéåöî êìä ä. ..

äìéì äéìåç éìéâøú åðìçúäå äìéìä ãøé èàì , á íâ ùáéä

 áåèøä ìéâøúä– åðì÷úåä ,çî éøåçàî åðáëùðùàá åðçúôå úåñ

íåàúôå õåøì éúìçúäå éúìâìâúä ,äöéøä òöîàá ,éðååéëì äééøé òîåù éðà

 íéøáçä ãç)ñî àåäù '3 äéìåçá ,æ"ïéîé ãöî éãéì ùîî à

áåè ìòôú àåä íà ÷åãáì... 

î úà âéùäì íãàä ïî øúåéá ìåãâä òðåîä

 åçåëá øáãäù åìù)ø 'ïîçð.( 

â øåòéùìå åðéìò íéøîåùù äáéùéá íé÷éãöä ìëì

íéøöîä ,íðîæá åî÷ íéñøôäå íéìááä

ïéèåìçì âåîðå .á íéàîåøäå íéðååéä åàá íäéúåá÷òá

åîìòðå .äáëù ãò ìåãâä ãéôìá å÷éæçäå å÷ðéæ íéøçà íéîò

ùîùä úçú .íìåë úà äàø éãåäéä

äð÷æ ìù úåòôåú àì íâ

äâô .  

ëéãåäéì èøô íéìãç íéàåøáä ì

çöðä ééç?"   
  

  

  

  

ר את המבקרר את המבקרר את המבקרר את המבקרהּכ הּכ הּכ הּכ 

� íòôäå :áø"úàéâ ìàéì è

• àáöá áäåà éëä

íééìâøä". 

• àáöá úãîìù ç÷ì

• øåî"÷:  äéìåç òåáù

íééîåé ( ïåùéì åðëìäå äééìö åðî÷ä äìéìá çèùì åðãøé

îìáå íåé äéìåç éìéâøú åðìçúä úøç

äìéì äéìåç éìéâøú åðìçúäå äìéìä ãøé èàì

 áåèøä ìéâøúä

íåàúôå õåøì éúìçúäå éúìâìâúä

àù íéøáçä ãç

áåè ìòôú àåä íà ÷åãáì

• äîåàì øñî: î úà âéùäì íãàä ïî øúåéá ìåãâä òðåîä

 åçåëá øáãäù åìù

• ã"íç ù: â øåòéùìå åðéìò íéøîåùù äáéùéá íé÷éãöä ìëì
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  ראש קטן תשאירו בצבא

  )'ה(יוסף שיליאן 
  

çñôá øãñä ïçìåù ìò ãéâäì äî íëì äéäéù éãë äëë ,äøåú øáã äæéà íëì éúðâøô æà .

éðá íúà úàæ ìëá" íéìééç íúàù éðôì íéù)íéøéòö .(..  

 øå÷çìå úåìàù ìåàùì éìá íééçá úåîåéñ÷àë íéøáã ìá÷ì íéèåð íéîòô ïåîä åðçðà

)áãðä äôùá ïè÷ ùàø" úéø- íéã÷ôîä úà åìàùú íéøéòöä .(...ðà äîëá úòâì äöøà é

úåøå÷î ,íúåà øòøòì úö÷å ,íé÷æåçî øúåé àöð íùîå ,íéðéáî øúåé.  

à. "á÷ä åðàéöåä àì åìéàù" íéãáò åðéðá éðáå åðéðáå åðà éøä íéøöîî åðéúåáà úà ä

íéøöîá äòøôì ."úîàá ?÷ìéçã ,íù åðééä ïééãòù éåëéñ ïéà ! øåàðä íìåòá íåéä

íéãáòá øçñ øåñéà ÷åç ùé .îá ãåòåíéøö , øáë äáøç æàã äòøô ìù íéøöî

ïîæîî .åðì øîåì äãâàä ìòá àá úîàá äî æà? 

á. ä äøåú ïúî éðôìù ùøãîä øëåî ' äøåúä úà ìá÷ì íäî ù÷éáå úåîåàä ïéá øáò

åáøéñ íäå ,îòì òéâäùë"é òîùðå äùòð åøîà . úåãìéäî ùøãîì àîâåã ãåò äðäå

åéìò áùç úîàá àì ãçà óàù ... åà åéùò úà åìàùù íå÷î íåùá åðéöî àì éøä

äøåúä úà ìá÷ì ìàòîùé úà ,êëì á÷òé ìù åòøæ ãòåé äìéçúëìî éøä! 

â.  êåúî613  íðùé úååöî60  íéøöî úàéöéì íé÷åñôá øù÷ íäì ùéù úååöî êøòá

úáù åîë ,éáéøú ,úåìå÷ùî ,ïéìéôú , íéøéëæî åðà íåéá íééîòôù ãåòå"ä éðà '

íéøöî õøàî íëúà éúàöåä øùà íëé÷åìà ." éôìë äæä øáñåî éúìáä óçãä äî

äúøëæäå íéøöî úàéöé? 

ã. "äøåúá ÷ñåòù éî àìà ïéøåç ïá êì ïéà ." òöîàá åäùìë ùîåç åéùëò åçúô-  ìò

 éååéö åà øåñéà åäùæéàá åì÷úú ïåùàøä óãäúåùòì êéàå úåùòì äî , ùéâøî àì

ïéøåç ïá éëä ÷åéãá éì... 

ä. úåòåáùì ïðåëúäì íéìéçúî øáëå çñôä âç úà úåöîì åð÷ôñä àì ãåò , úøéôñ

øîåòä .äøåúá ÷éåãî êéøàú àìì ãéçéä âçä àåä úåòåáù , ÷ø àìà" úøçîî

íåé íéùéîç åøôñú úáùä" ,äæ äîì ?ëä øù÷ä äîå" çñô ïéá ãøôéé ìá ë

åòåáùìú?  

úîàä, úåìàù ìåàùìå êéùîäì éúìåëéù ,ïååéëä úà íúñôúù äåå÷î éã éðà ìáà.  
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 òãåðä øîæä øîåà"ììëá ùôåç äæ äî ,åîöò ìò íãàä ïåçöéð àì íà."  

åðîöòì íéãáòåùî êà úéæéô íéãáòåùî åðééä àì äàøðë íéøöîî åðàéöåä àìåì úîàá ,

åðééä éàãå åðëåúá äòøôì !ìëåàì íéãáòåùî ,ñòëì ïåôàìôì... ìëäì !äøåúä àìåìéà !  

îò ìù òáèä àéä äøåúä"é ,íéàúî àì äæ äìá÷ì íéìåëé àì èåùô úåîåàä øàù .

ãìåð íòä íù ìàøùé íòá ãåñéä ïáà àéä  íéøöî úàéöé ,ìéçúä ìëä íùî . úååöîä ìë

íéøöîî äàéöéì ÷åãà øù÷á íéøåù÷ íðéä , íìù íòì íéããåá ùéà íéòáù ìù äëéôäì

åðùå éøöîä êåúéää øåëá øöùá øøçúùäíéøöî úàéöéá éæéôä åãåáò . ÷ìç ÷ø äæ êà

àìîä øåøçùäî ãçà ,íééîöòä åéìáëî íãàä úà øøçùì íéëéøö åéùëò , úååàúäî

úåëåîðä ,úéøñåîä úåãéãøäî ,äøåú ïúî àåä íéøöî úàéöé ìù øéùéä êùîää , âç

úåòåáùä .  

ù äëìää ìò éùå÷ä òåãé" ãò åúåà ïéôåëéðà äöåø øîàéù" , úà øøçùì äöåø àìù íãà

åúùà ,ïàë ïåöøä ÷åéãá äôéà ,åúåà ïéôåë éøä! ?àìà ,áîøä éøáãë" í)áé ïéùåøéâ ,ë (

á÷ä ìù åðåöø úåùòì äæ éãåäé ìë ìù éúîàä éîéðôä òáèä"ä ,äøåúä úà . ìåëé íãà

åä ïéøåç ïá àì êà úëìì ïëéäìå úåùòì äî åì øîåà àì ãçà óàù ùéâøäìà , àåä

åéúåðåöøå åéøöéì ãáòåùî .åðì äìâî äøåúä ,åðìù éúîàä ïåöøä ìà åðúåà äëéøãî . åîë

íéðëåñîù úåîå÷îì úëìì äöåø ïëå åì íéàéøá íðéàù íéøáã ìåëàì äöåøù ãìé , àåä

ïéøåç ïá àåä äéäé íéøáãä åìàáù áùåç , åëéøãéù íéøåä ùé åðúàî ãçà ìëìù ìæî

 úéúîàä úåøéçä ìà åðúåàåðìù . åðàù äî äæ íéöåø åðçðàù äî ìë àì åðçðà íâ êë

íéëéøö . äøåú ïúî àéä úéôåñä äúéìëú íéøöî úàéöé"åéúàöåä... éúìöäå ...éúìàâå ...

íòì éì íëúà éúç÷ìå" .çñôä âç ìù úéúîàä úåòîùîä éäåæ ,úåøéçä âç , ÷ø àì

åìà úéîéðô úéîöò úåøéç àìà íéãáòùîä íééøöîäî úéîùâ úåøéçúé÷ .  

ä úà íéðôðå ïéøåç éðáë âäðúð äáåèì åðéìò àáä çñôä âçáù ïåöø éäé"äøåú øáã " äæä

àáöá ïéáå äáéùéá ïéá åðééç ìëì ,íìù ááìá êãáòìå êðåöøë åððåöø úåùòì      . 

  מזל טוב

  לארוסיובי 'אביחי חגל
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1111כושלות אמצווברכים , חזקו ידיים רפות
  

  )'ד(מרדכי דצקובסקי 
  

  

åðéðô øãä äøéñäù åðòîù äòåîù ,åðúìéä÷ ìò äéìò åìçå åæâøå , åðéøåçá éáåèù ìò

úéáø÷ äñãðäì åñééâúä åðúáéùéî , ìò åàø äî ìò úàæ úøâà áåúëì åðáùééúä ïë ìòå

íäì òéâä äîå äëë ,úåìùåë íéëøá õîàìå úåôø íééãé ÷æçì , úåòáöà óåñàìåúåãåøô.  

íéø÷éä éòøå éøáç åàø äðäå ,á÷ä ìù åéúåãîá ÷áãäì íëãéì úàæ äøéáë úåëæ äìôðù" ä

 ÷åñôä úà íéé÷ìå"äìéñîä åì Éñ åì Éñ ,íéîò ìò ñð åîéøä ïáàî åì÷ñ ."  

éìò úìôåð äìåãâ äîãøú äðäå , ìà óúë íéàùåðä äáéùéä éãéîìú úà äàøàå ïðåáúàå

ä úåîçìî íçìäì íéðëåîå óúë ,'äëå éúéàø:  

úéáø÷ä äñãðää ìéç íäéìâã ìò åòñé äðåùàø ,ïáà ìë íéì÷åñå êøã íéøùééî . äàåøå

òâøì íä íéçð íðéàå íéì÷ íðéà íäééçù áø éá øá ìë .åòéâé àì íà óàå ,äàøðä ìëë ,

ø ìù åúâøãîì ' íìåòî äðäð àìù øîàå äìòîì åéúåòáöà øùò íéøäù àéùðä äãåäé

äðè÷ òáöàá åìéôà äæä ,ìëá ä ïéà úàæ 'äéøáå äéøá ìë øëù çô÷î , àøòö íåôìå

àøâà2 .  

 íéøðåéøùäå íé÷éðøéôëä íäéìâãì åòñé íäéøçàå– íéàùðúîå íéàìéò3 , úà òéðëäì

åðéìò íéî÷ä åðéáéåà ,íéîã øàáì íãéøåäìå , åìéàë ìàøùé ìò ãé íéøîäù øîàðù åîë

ä ìò ãé íéøä' .åù úåðòèî úåðòè åðòèù åìàë åéä íà óàå ïåâë úåð' àøéå-  âåøäé àîù

íéøçà ,'åãëå äîçìîá åðàùë úåéðåöé÷ éëøãá úëìì ïéàå ,' åîùëù äæ íäì áéùä øáë

åø÷éá õôç äìéâîá êìîä ,íäéúåðòè ìë åîúúñðå åéðôåà ìò øåáã øáã .  

ä øåòéùã éðìåâ éìééç íéëìåä íäéøçàå ,' øëæ øàùð àì úîàáù íé÷ãñáå íéøåçá úåàøì

 íéî÷ì úéøàùìåðéìò ,éå"íéøéöä úà çèáàì à . íðéà òåãî øîàì íãà êìàùé íàå

éðìåâä úåáéèç ìëáù äìåòîä äáéèçä àéäù åðéàø éøäù äðåùàø íéàöåé , íâîâú ìà

éðéáä åâäðù ãéî åì øåîàå" íéðåîàäå äîçìîä úåîå÷îá úéáøò äçðî ïéðî úåùòì íéù

                                                           
ועל . לאחר קיום מצות היום בהידור רב, בשעה שקול המולת היין הולם בראשי, הדברים הבאים נכתבו בשעת רעוא דרעוין 1

חבל  שלא . 'כתבוני לדורות'שביקשה מחכמי ישראל , אחריות למה שנאמר ונכתב היא על אסתר המלכה בלבדכל , כן
  ...ס"הצטרפה למועצת הנשים של ש

ם ניבאו ואינם יודעים תהרי מבחינ', הקשב'שמה שנהגו מקדמא דנא לצעוק למפקדים , וכבר היו דורשי רשומות דורשים 2
 . 'ביעור שרבית קנדסה ה'שהרי זה נוטריקון , מה ניבאו

 . רישא ארישא וסיפא אסיפא 3



ò" äðåîúä úà íñøôì î

úåøåîæá , êéøö äæ ìéáùá êà

ïéðî úåçôì íéùðà  . íä åëæå

 äìéçúëì äîçìîì úàöì

úåòãä ìë éôìå4 .  

 íéðçúåúä éìééç íäéøçàìå

 íä éøä äøåçàî íä íà óàù

 íéòì÷ä éøåçàî íéìòåôë

 íéììç íéìéôîå íéìéäáîå

áéåàá . úà íéé÷ì íä åëæå

öæ áøä éøáã" úà íéùã÷îù ì

å íä íéëçî ò÷øì ãéîú íä íéìçééî

  

 íéôñàîäúà úåðçîä (– ñéä"ø !

úéèðååìø àì øáë úåøàùðä úåòáöàä úåîëù åìàá ú÷ñòúîù äãéçéä ,îëàå"ì( .  

 úæåæú ìå÷ì äìåãâ äúòá ìå÷á éúøøåòúä

ד "ומ. כבר חזינו שדין שיוצא חתן מחדרו הוי ליה כהלכתא למשיחא

10  

íéîåãà íéùåáìî àðã àîã÷î åøñàðù óàå ,å íä íéëçî

"äîäîúäì êéùîéå äîäîúîù ô ...  

îä úà åðçëù èòîëå   úåðçîä ìëì íéôñà)äå"â : íéôñàîä

úéèðååìø àì øáë úåøàùðä úåòáöàä úåîëù åìàá ú÷ñòúîù äãéçéä

àøîä ìë úà éúéàøù øçàìåäæä ìåãâä ä , úæåæú ìå÷ì äìåãâ äúòá ìå÷á éúøøåòúä

 ú÷òöìå úåàñëä

 úáù

 úåìòì

 íéøáãä úà áúë éìò

 åçëúùé àìù

 íéøëæð åéäéå ìàøùéî

                                         

כבר חזינו שדין שיוצא חתן מחדרו הוי ליה כהלכתא למשיחא, ד שבמלחמת הרשות עסקינן
  .בדותא היא

ìåçä ,íéîåãà íéùåáìî àðã àîã÷î åøñàðù óàå

òéâé éúî íåãàä ,òàå"

îä úà åðçëù èòîëå

)ôéùåø :úéèðååìø àì øáë úåøàùðä úåòáöàä úåîëù åìàá ú÷ñòúîù äãéçéä

àøîä ìë úà éúéàøù øçàìå

 ú÷òöìå úåàñëä

 ïæçä'åëøá...' .  

 äàöéùë ãéîåä úáù

 éúáùééúä éãë úåìòì

 íéøáãä úà áúë éìò

åìàä,  åçëúùé àìù

 íéøëæð åéäéå ìàøùéî

ñåéâå ñåéâ ìëá .  
  

                                                          

ד שבמלחמת הרשות עסקינן"גם למ: פירוש 4
בדותא היא –שבמלחמת עברה עסקינן 
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        מהחזיתמהחזיתמהחזיתמהחזיתעדכונים 
 איש איש טירונים כי"כמ שיבוצם על מפקדינו התבשרו כים"מ קורס סיום עם

 � )בגבעתי( סגל הכנת את החלו -  אדר' בה וכבר �המקורית  ביחידתו

י �! בהצלחה נו  החדשה דים"הבה לעיר הדרום בסיסי של האיסוף תחנת שי

ן למפגש הביא נו בי ילי  ביקר בשיבטה א"שליט אורי פישר הרב �המדרימים  חי

ילי תותחנים של מסלול סוף לרגל טקס  הלל למעט( ה'החבר �החדשים  חי

ו קו שתופסים לחבריהם יצטרפו) ...כים"למ שיצא שחור  3 וכוכב ברמה ש"אי

יעלו ילי  �לקלקיליה  הבא בשבוע ו יסו רוב חי ומוצלחת התגי בשעה טובה 

וי המשפחות' שיעור ב ו  - א באדר "ביום חמישי כ �תלמידים ורבנים , בלי

ן כ, צנחנים ן - ד באדר "ביום ראשו ו יסו , שרי והמיועדים להנדסה קרבית התגי

יסו בע. ז באדר"ביום שלישי כ יתגי ות  ילי היחידות העורפי ו"חי ' ה ביום חמישי 

  !המערכת מאחלת לכולם שירות משמעותי ומועיל למען כלל ישראל �בניסן 

  

    

  

  

 הראשון נערך, פרשת תרומה ש"במוצ ::::לללל""""י זצי זצי זצי זצ""""שנה לפטירת מרן רהשנה לפטירת מרן רהשנה לפטירת מרן רהשנה לפטירת מרן רה    20202020

 יעקב חיים הרב, י"רה מרן של להסתלקותו שנה 20 לציון אירועים בשרשרת

 יומא, אדר' ז- ל אור שנערכה המרכזית בעצרת �ש "בגב בישיבה ל"זצ גולדוויכט

 כהן אורי הרב, א"שליט המשגיח, א"שליט י"רה: דברים נשאו ל"זצ י"לרה דהילולא

 �ל "זצ י"רה של נכדו א"שליט מיירניק יוסף הרב, צ"מר כולל ראש א"שליט

 למרן הזיכרון עצרות את החותם האירוע בירושלים תצוה התקיים' פר ש"במוצ

 בשבת  �לדורותיהם  הישיבה מבוגרי רבים חלק לקחו באירועים �ל "זצ י"רה

 עם יצאו בינו"מלש �' ב שיעור של לגיוס הכנה שבת התקיימה תרומה שתפר

 של' ב שיעור ואילו, ש"בקרנ ההסדר בישיבת לשבות א"שליט מים"והר י"רה

, )ש"בער להבות חוצבת שיחה שנשא( הבר הרב, ישיבתם ראש בראשות הגיע ש"קרנ

 ::::הפוריםהפוריםהפוריםהפוריםאירועי אירועי אירועי אירועי  �' הק בישיבתנו לשבות..) .של אבא( שראל הרב, השיעור מ"ור

 פאשקעווילים החל מתליית החודש לאווירת הישיבה את הכניסזכה ל' ד שיעור

והשיא בהרקדת , דרך טיש מרכזי בשבת זכור, הישיבה שונים ומשונים ברחבי

לקראת חג הפורים יצאה  �א "ליל פורים וסעודת פורים ברוב פאר והדר בחד

 �מפרי עטם של אברכי ותלמידי הישיבה , לאור חוברת רעיונות על המגילה

רעיונות ומאמרים בהלכה לליל הסדר  - ולקראת חג הפסח יצאה חוברת נוספת 

 ! פסח כשר ושמח לכם ולכל בית ישראלחג בברכת  � מאת רבני הישיבה
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