
אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או (י"ג ב')   
ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת 
 והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים,

 

כתוב, (אות תקנ"ו)  שמעוני פרשת תזריע  בילקוט  בילקוט  בילקוט  בילקוט  

, למה אינו אומר דבר אל בני ישראל כמו שכתוב בכל הפסוקים? התורה הייתה אדם כי יהיה בעור בשרו אדם כי יהיה בעור בשרו אדם כי יהיה בעור בשרו אדם כי יהיה בעור בשרו 

 צריכה מיד לדבר אלינו ולומר לנו את הציווי! מדוע התורה מתחילה בסיפור, אדם כי יהיה...?

שהקדוש ברוך   -וביאור הדברים  מה אקוב לא קבה אל!  מה אקוב לא קבה אל!  מה אקוב לא קבה אל!  מה אקוב לא קבה אל!    -זהו שאמר הכתוב אצל בלעם   -ומסביר במדרש 

ו, בכוחו של האדם “ הוא לא מביא קללה על אף אדם, האדם עצמו הוא שמביא על עצמו טובה, או רעה ח 

, האדם הוא זה ששולט בכל אדם כי יקריב מכם אדם כי יקריב מכם אדם כי יקריב מכם אדם כי יקריב מכם   -לעשות את עצמו מבורך, או להיפך, ולכן בקרבנות כתוב  

תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו, ממנו משפטו ושאתו תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו, ממנו משפטו ושאתו תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו, ממנו משפטו ושאתו תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו, ממנו משפטו ושאתו   -מה שברא הקב"ה בעולמו שנאמר בו  

שבשעה שהאדם חוטא מביא עליו יסורים מגופו (צרעת)! למה? שאין מדותיו של הקדוש ברוך הוא   יצא יצא יצא יצא 

כמדת בשר ודם, שמדת בשר ודם כשסרח עליו עבדו מביא אדם אחר ומכהו, הוא צריך שליחים, ואמצעים 

חיצוניים, אבל הקב"ה אינו כן אלא מגופו של אדם רודה אותו ומכהו שנאמר ממנו משפטו ושאתו יצא 

ע"כ, לומדים מהמדרש הזה שלשה דברים (ולא רשמתי כאן את כל לשון המדרש), האחד: שבהבאת קרבן 

כתוב דבר אל בני ישראל אבל בצרעת לא כתוב כך אלא כתוב אדם, והשני: שתמשילהו במעשה ידיך 

ומפורש גדולתו של אדם שהוא שולט בכל העולם על פי מעשיו, והשלישי: שאין מעניש את האדם מישהו 

מכת צרעת, וכל זה נאמר לגבי   -משפטו ושאתו יצא, דהיינו שהמכה היא בגופו  “ ממנו”אחר וחיצוני, אלא 

 לשון הרע.

 

, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב בכונת המדרש עוד, בפרשת ויקרא כתוב:  ונראה לומר  ונראה לומר  ונראה לומר  ונראה לומר  

למה נאמר? היה צריך להיות כתוב וכי תקריבו או לשון דומה, ולמה הזכיר את המילה “ אדם”ופירש רש"י 

מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל שהכל היה שלו, אף אתם לא   -י שזה בא ללמד  “ מסביר רש “?  אדם ” 

בעיקרו בא ללמד אותנו שאדם   “ “ “ “ אדם אדם אדם אדם ” ” ” ” תקריבו מן הגזל, והוא שהמדרש מבאר שהפירוש של המילה   

הראשון היה יחידי בעולם, וגם מי שמביא 

קרבן צריך להיות כמו אדם הראשון שלא היה 

עמו עוד בעולם, אדם הראשון היה לבד! לא 

היה גזל כי אין ממי לגזול! גם אתה אל תביא 

קרבן מהגזל!  ונראה שכאן בצרעת גם כן, 

כשבא נגע צרעת על האדם הוא צריך לדעת 

דהיינו   "אדם" "אדם" "אדם" "אדם" שבא לו הנגע בגלל שהוא  

בגלל מעשיו שלו בלבד ולא “,  יחידי “, ” לבד ” 

יתלה את מכתו בעוון ובסיבה של אחרים... 

הכל בגלל פלוני שהוא לא בסדר!  -שלא יאמר 

וזה נראה כוונת המדרש, זהו שאמר הכתוב איום ונורא הוא זה אדם ששולט בכל מה שברא הקב"ה בעולמו 

שנאמר בו תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו, ממנו משפטו ושאתו יצא שבשעה שהוא חוטא 

מביא עליו יסורין מגופו למה שאין מדותיו כמדת בשר ודם, מדת בשר ודם כשסרח עליו עבדו מביא אדם 

אחר ומכהו, אבל הקב"ה אינו כן אלא מגופו של אדם רודה אותו ומכהו שנאמר ממנו משפטו ושאתו יצא, 

ועל כן אין מלקה אחרים אלא הוא בגופו כי עוונו ממנו הוא, ודרך “,  לבד ” והוא מפני שבעוונו הוא "אדם",  

 העולם וטבע האדם לתלות סרחונם וכשלונם באחרים.
 

 ‘שבוע הבא עלון מיוחד להלכות פסח (שואלין ודורשין) בעזרת ה

 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין

 
 

 מזל טוב!
 ו“הייהושע שרבאני ורעיתו ‘ הר

 על הכנסת בנם בבריתו של
 אברהם אבינו

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
 

1 

    " א ד ם   כ י   י ה י ה   ב ע ו ר   ב ש ר ו   ש א ת " " א ד ם   כ י   י ה י ה   ב ע ו ר   ב ש ר ו   ש א ת " " א ד ם   כ י   י ה י ה   ב ע ו ר   ב ש ר ו   ש א ת " " א ד ם   כ י   י ה י ה   ב ע ו ר   ב ש ר ו   ש א ת " 

לפי חז"ל,   תורה תורה תורה תורה   –סופי תיבות    ת ת ת ת שא   ו ו ו ו בשר   ר ר ר ר בעו   ה ה ה ה יהי 

הנגעין באים על האדם בגלל גסות הרוח, ומרמז לנו 

הפסוק, אם ההתנשאות היא בגלל גדלותו בתורה גם 

 כן חטאו גדול ונגעים באים עליו.

 (חסד לאברהם)                                                        

    " ו מ ר א ה   ה נ ג ע   ע מ ו ק   מ ע ו ר   ב ש ר ו " " ו מ ר א ה   ה נ ג ע   ע מ ו ק   מ ע ו ר   ב ש ר ו " " ו מ ר א ה   ה נ ג ע   ע מ ו ק   מ ע ו ר   ב ש ר ו " " ו מ ר א ה   ה נ ג ע   ע מ ו ק   מ ע ו ר   ב ש ר ו " 

ח ז " ל   א ו מ ר י ם   ש נ ג ע י ם   ב א י ם   ע ל   ה ר ה ו ר י ם   ר ע י ם   

ו מ ח ש ב ו ת   ר ע ו ת   ו ל כ ן   צ ר י ך   ה כ ה ן   ל ב ח ו ן   ו ל ד ע ת   

 א ם   " מ ר א ה   ה נ ג ע   ע מ ו ק   מ ע ו ר   ב ש ר ו " . 

שסיבת הנגע היא יותר עמוקה מאשר נראה לעין, 

 שורש המחלה היא בלב, במחשבותיו הרעות.          

 (בספרי מוסר)                                                            

"אדם כי יהיה בעור בשרו שאת... ומראה הנגע עמוק "אדם כי יהיה בעור בשרו שאת... ומראה הנגע עמוק "אדם כי יהיה בעור בשרו שאת... ומראה הנגע עמוק "אדם כי יהיה בעור בשרו שאת... ומראה הנגע עמוק 

    מעור בשרו"מעור בשרו"מעור בשרו"מעור בשרו"

כאשר מבערים את החמץ לקראת חג הפסח, שורפים 

לכאורה את החמץ החיצוני אבל יש לכוון גם את 

" זה שאת שאת שאת שאת בשרו    בעור בעור בעור בעור שריפת החמץ הפנימי זה ש" 

שהרי   שאת שאת שאת שאת ביתר    עור עור עור עור בשרו" הדורש ב   בעור בעור בעור בעור שמצוי " 

ניסן הוא ראשון לחודשי השנה ודורש גם התבוננות 

 כמו באלול לקראת ר"ה ויוה"כ.                                                                          

 (משב"א)                                                                   

" ו ר א ה   ה כ ה ן   ו ה נ ה   ל א   ה פ ך   ה נ ג ע   א ת   ע י נ ו   ו ה נ ג ע   " ו ר א ה   ה כ ה ן   ו ה נ ה   ל א   ה פ ך   ה נ ג ע   א ת   ע י נ ו   ו ה נ ג ע   " ו ר א ה   ה כ ה ן   ו ה נ ה   ל א   ה פ ך   ה נ ג ע   א ת   ע י נ ו   ו ה נ ג ע   " ו ר א ה   ה כ ה ן   ו ה נ ה   ל א   ה פ ך   ה נ ג ע   א ת   ע י נ ו   ו ה נ ג ע   

    ל א   פ ש ה   ט מ א   ה ו א " ל א   פ ש ה   ט מ א   ה ו א " ל א   פ ש ה   ט מ א   ה ו א " ל א   פ ש ה   ט מ א   ה ו א " 

לא הפך הנגע את עינו, אפשר להסביר לפי מה שאמר 

 "ענג""ענג""ענג""ענג"ל   "נגע" "נגע" "נגע" "נגע" חז"ל, שאם נטהר הנגע מתהפך ה 

ע כמו נגנגנגנגהאותיות נו"ן וגי"מל  נשארות במקומן במילת 

העי"ן בסוף, ובמילת  עעעערק העי"ן נהפכת במילת נג נגנגנגנגבע

נג העי"ן  בראש,' וזה "וראה הכהן והנה לא הפך ע ע ע ע 

לא החליפה   נגע נגע נגע נגע הנגע את עינו כלומר, העי"ן של  

 טמא הוא".                                                          –"ענגענגענגענג" ל"נגענגענגענגעמקומה, שלא הפכה מ"

 (הרב מרגליות)                                                         

 
 מזל טוב!

 ו“הי ציון סולטן ורעיתו‘ לר
 על לידת הנכד והברית

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
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 מזל טוב!
 ו“הימשה וינברג ורעיתו הרב 

 על הולדת הנכד והכנסתו בבריתו של
 אברהם אבינו

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 פרשת תזריע



 

המוכר כליו בתוך מכירת מכירת חמץ 
האם צריך לאחר הפסח לטבול את 

 הכלים
במסכת עבודה זרה (דף עה ע"ב) מבואר, בגמרא  בגמרא  בגמרא  בגמרא  

שהלוקח כלי סעודה מן הגוי חייב להטבילם קודם 

שישתמש בהם, ואפילו היו הכלים חדשים שלא 

ר  בוא הטעם לזה מ ו י כלל.  ו הג בהם  ש  נשתמ

ת  כ ס מ ף  ו ס ) י  מ ל ש ו ר י ב

ו  צא שי פי  ל  , ה) זר ודה  עב

ו  ס נ כ נ ו ים  מ הע מאת  ו ט מ

ו  ב ת כ ו  . ל א ר ש י ת  ש ו ד ק ל

 , ם ש ש  " א ר ה ו ת  ו פ ס ו ת ה

י  שהמוכר כלי סעודה לגו

ב  י י ח ו  נ מ מ ם  א נ ק ו ר  ז ח ו

להטבילם, אפילו לא נשתמש 

בהם הגוי כלל, הואיל ונקרא 

 שם הגוי על הכלים. 

פסק השולחן ערוך  ביורה וכן וכן וכן וכן 

דעה סימן קכ סעיף יא וז"ל ,  

ישראל שמכר כלי לעובד 

כוכבים וחזר ולקחו ממנו,  צריך טבילה.  אבל אם 

משכנו בידו וחזר ופדאו ממנו, אינו צריך טבילה. 

הרי שדעת מרן השו"ע שצריך טבילה , אולם 

בהלכות פסח סימן תמ"ב סעיף י"א כתב , עריבות 

שלשין בהן חמץ,  אין לסמוך על מה שרוחצים אותן 

בחמין ומנקרין החמץ מהן כי  אי אפשר לנקרן שלא 

ישאר בהן בין הכל כזית, והכלי מצרפו וצריך ליתנן 

במתנה לא"י  עד לאחר הפסח, או לטוחן בטיט.  

וה"ה לבצק שבכלי נסרים שאינו יכול להוציאו. הרי 

כתב שאם נתן אותם במתנה לגוי כשחוזר ולוקח 

ממנו א"צ טבילה, באור לציון כתב לתרץ שכאן 

ם  י ל כ ב ן  ר מ ר  ב י ד

שאינם צריכים טבילה 

י  ו כל כלי עץ א ן  כגו

 חרס,

ולהלכה פסקו חלק מן 

נים, החכמת  האחרו

אדם (כלל ע"ג סימן 

ת  פ ס ו ת ב ן   כ ו  . ( ' ג

ת  ו כ ל ה ) ב  ר ה  ש ע מ

 ( ז " מ ת  ו א ח  ס פ

שהגאון מוילנא היה 

נזהר מלשתות בכלים של חמץ, שמאחר שנמכרו 

לעכו"ם עם החמץ שבהם קודם פסח, ואחר הפסח 

חזר וקנאם, צריכים טבילה שנית ע"כ.   והגאון בעל 

נודע ביהודה בנוסח שטר מכירת חמץ לגוי, וסיים, 

והנה הזכרנו בפרטות בשטר המכירה כל מיני 

אוכלים ומשקים של חמץ הנמצאים במחסן, ולא 

י  נ פ מ  , ן ס ח מ ב צא  מ נ ש ה  מ כל  ם  סת ב ו  נ ב כת

שלפעמים החמץ נמצא בכלי מתכות או בכלי 

זכוכית, ואם ימכרם לגוי עם החמץ ויחזור לקנותם 

אחר הפסח, יהיה חייב להטבילם מחדש ע"כ. וכן 

כתב בשו"ת חתם סופר (חלק אורח חיים סימן 

ק"ט), שהנוסח שהיה נהוג בשטר מכירת החמץ, 

שהוא מוכר לגוי כל החמץ עם הכלים שנמצא 

יתכן  י בתוכם, לא  ל כ ל  כ ן  כ ם  א ש  , ל ל כ

מתכות וכלי זכוכית יהיו צריכים טבילה כשיחזור 

ויקנם לאחר הפסח, לפיכך הנוסח הנכון בשטר 

מכירת החמץ אשר הנהגנו על פי הוראת מורינו 

ורבינו הגאון רבי נתן אדלר זצ"ל, שאינו מוכר לגוי 

אלא החמץ, כולל החמץ הנדבק בדופני הכלים, אבל 

לא הכלים עצמם, וכן יש לנהוג בכל מקום ע"כ. וכן 

כתב בשו"ת שבט סופר (חלק אורח חיים סימן כ"ה). 

 הביא כל זה ביחווה דעת חלק ג',

חלק מן האחרונים כתבו, שמנהג העולם שלא אמנם אמנם אמנם אמנם 

להצריך טבילה לכלי החמץ שנמכרו לגוי קודם 

הפסח, וחזרו לקנותם אחר הפסח, משום שמכירת 

החמץ עם הכלים היא רק הערמה בעלמא, ואינו 

ין שישארו לצמיתות  מתכו

בידי הגוי, ומכל מקום לענין 

א  ר י ר ש ה  ר י כ מ ה ץ  מ ח ה

וקיימת, כיון שכבר ביטל את 

החמץ והפקיעו מרשותו, ואין 

המכירה אלא לצאת ידי חובה 

מדרבנן שחייבו להוציא את 

החמץ מרשותו. ושפיר מהני 

הערמה בדרבנן. אבל לענין 

ו  נ שאי ן  ו כי ים  הכל ילת  טב

מחליט להשאירם בידי הגוי 

אינם צריכים טבילה ע"כ. וכן 

כתב בבן איש חי  פרשת צו 

סעיף ט וז"ל וגם הוא מוכר כל הכלים שמונח בהם 

החמץ, כי היכי דלא להוי ככליו של מוכר ברשות 

לוקח דלא קנה, משמע שאין צריך טבילה , אולם 

נוהגים היום לכתוב בשטר המכירה שמשאיל או 

משכיר את הכלים לגוי כדי להנצל מהבעיה של כליו 

של לוקח ברשות מוכר שלא קנה , ובספר אורחות 

רבנו פסח אות ט"ז שבשנותיו הראשונות של 

החזו"א בא"י היה מוכר עצם הכלים לנכרי והיה 

טובלם לאחר פסח, ובשנותיו האחרונות שהיה 

 טירחא בדבר היה מוכר הבלוע בכלים.

מן האחרונים שכתבו למכור את הבלוע בכלים, יש  יש  יש  יש  

אולם באור לציון כתב 

שלא צריך לכתוב את 

הבלוע בכלים א. בשו"ע 

שולחן ערוך סימן תנא 

ל   " ז ו ב  ת כ א  ף  י ע ס

ס   ר ח ל  ש ת   ו ר י ד ק

שנשתמש בהם חמץ כל 

השנה,  אפילו אותם 

שעושים בהם דייסא 

ומיני קמחים,  משפשפן 

היטב בענין שלא יהא 

חמץ ניכר בהם, ומותר להשהותן לאחר הפסח 

להשתמש בהם בין במינו בין שלא במינו.  ומצניען 

בפסח במקום צנוע שאינו רגיל לילך שם, כדי שלא 

יבא להשתמש בהם בפסח,  וטוב לסוגרם בחדר , 

ע"כ הרי שאין צריך למכור את הבלוע בכלים מפני 

שאין בהם ממש, וכן כתב במג"א שם , ב.  אין 

 המכירה חלה על דבר שאין בו ממש.

 

ביחוה דעת, ובאור לציון, ובעוד אחרונים   לסיכום: לסיכום: לסיכום: לסיכום: 

כתבו כדעת רוב הפוסקים להצריך לטבול את 

הכלים אם מכרם לגוי, כגון כלי זכוכית או כלי 

מתכות, אומנם מחמת המחלוקת יטבילם בלא 

 ברכה.

 

 הרב חיים דדש

המצוה נמדדת לפי מה שמעריכים 
 אותה

 
ְמֻסָּפר ַעל ְיהּוִדי ֶׁשָהָיה ָזקּוק ִלְסכּום ֶּכֶסף 
ְּכֶׁשָּבא  ִּבּתֹו.  ֶאת  יא  ְלַהׂשִּ ְמָנת  ַעל  ָּגדֹול 
ְוָאַמר  ֵּבְרכֹו ָהַרב  ְּבָרָכה,  ַרּבֹו ְלַבֵּקׁש  ִלְפֵני 
לֹו: ֵל ְלֵביֵת, ְוַהָּצָעה ִעְסִקית ָהִראׁשֹוָנה 
ְסָקה  ְׁשַבִעי ָון  ֵּכי  , ְתַקְּבָלה  ,ְל ֶׁשֻּתַּצע 
ִּבְרַּכת  ִּתְׁשֶרה   ,ְלָיְד ֹוא  ֶׁשָּתב ׁשֹוָנה  ָהִרא

  ה'.
 

ְוָהָיה  ְלֵביתֹו,  ַהְּיהּוִדי  ָחַזר  ָׂשֵמַח ּוְמעֹוֵדד 
 ָּבטּוַח ֶׁשִּדְבֵרי ַרּבֹו ִיְתַקְּימּו ִּבְמלֹוָאם. ַּבֶּדֶר
ָׁשָהה ַּבָּמלֹון, ּוָפַגׁש ָׁשם ְקבּוַצת סֹוֲחִרים 
ֶאָחד  ְּכֶׁשָרָאה   . ֶהם ְּבִעְסֵקי ּו  ְוָדנ ּו  ֶׁשָּיְׁשב
ָרָצה  ֶהם,  ֲאֵלי ִמְתָקֵרב  ַהְּיהּוִדי  ֶאת  ֵמֶהם 
ֹו  ְׁשָאל ְוָלֵכן  ֹו,  ֶחְׁשּבֹונ ַעל  ְמַעט  ְלִהְתַּבֵּדַח 

  ַהִאם ְרצֹונֹו ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ִעְסָקה?
 

ַהְּיהּוִדי ָזָכר ֶאת הֹוָרַאת ַרּבֹו, ֵהִׁשיב  ֵּכיָון ׁשֶּ
ִמַּיד ְּבִחּיּוב. ָאַמר לֹו ַהּסֹוֵחר: ַהִאם ַּתְסִּכים 
ְּבַמְטֵּבַע  ֶׁשִּלי  ַהָּבא  ֹוָלם  ָהע ֶאת  ֹות  ִלְקנ
ַאַחת? ָעָנה ַהְּיהּוִדי: "ֵּכן"! ִּבְתִמימּות ּוְלא 
ִהּסּוס, הֹוִציאּו ִּגָּליֹון, ְוִנְּסחּו ְׁשַטר ְמִכיָרה 
ּוְבִקְנָין  ֵעִדים,  ְׁשֵני  ְוֶהֱעִמידֹו   , ן ְוַכִּדי ְּכָדת 

  ָקָנה ֵמַהּסֹוֵחר ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשּלֹו.
 

ְלִאְׁשּתֹו  ְלֵביתֹו, ִסֵּפר  ַּכֲאֶׁשר ָׁשב ַהּסֹוֵחר 
 . ֹון ַּבָּמל ֹו  ל ֵאַרע  ׁשֶּ ַהְּמַבֵּדַח  ַהִּמְקֶרה  ֶאת 
ִאְׁשּתֹו  ֹו  ל ָאְמָרה   , ם ַהְּדָבִרי ְלֵׁשַמע 
ִּבְרִצינּות: ֵל ִמַּיד ֶאל ַהּקֹוֶנה, ּוְקֵנה ִמֶּמּנּו 
ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא ַּבֲחָזָרה, ְוִאם א ַּתֲעֶׂשה 

  ֵּכן, ֲהֵרי ּדֹוֶרֶׁשת ִמְּמ ֵּגט ִמַּיד...
 

א  ִהי ֶׁשַאף  ַהּסֹוֵחר  ָחַׁשב  ְּתִחָּלה 
ֶנִּני מּוָכָנה  ִמְתלֹוֶצֶצת, ַא ִהיא ְּבֵׁשָלה ֵאי
ֶאת  ֶׁשָּמַכר  ִאיׁש  ִעם  ִלְחיֹות  ְּבׁשּום אֹוַפן 
ָׁשב  ָרה  ְּבֵרי ת  ְּבֵלי ֶׁשּלֹו.  ַהָּבא  ֹוָלם  ָהע
ַהּסֹוֵחר ַלְּיהּוִדי, ּוִבְּקׁשֹו ִלְמּכֹור לֹו ַּבֲחָזָרה 

  ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא.
 

ֶאת  ְלַבֵּטל  ּות  ְּבַעְקָׁשנ ֵסֵרב  ּוִדי  ַהְּיה
ֶנִּני  ְוֵאי  , ֵעֶסק ֶזה  ֵעֶסק   : ְוָאַמר  , ָהִעְסָקה
ְלַהְרּבֹות  ָסה  ִני ַהּסֹוֵחר  ֹו.  ְלַבְּטל ם  ַמְסִּכי

ָטר, ַא א ָעַזר לֹו ָּדָבר.   ִּבְמִחיר ַהׁשְּ
 

ַאַחת   ָרה  ְּבֵרי ַרק  ַלּסֹוֵחר  ֹוְתָרה  ָלֶלֶכת   -נ
ַהּקֹוֶנה,  ֶׁשל  ַרּבֹו  ֶאל 
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 ברכת האילנות בשבת
השנה ראש חודש ניסן יוצא בשבת ומנהג הנה  הנה  הנה  הנה  

ישראל בכל מושבותם שנוהגים לברך ברכת 

 . האילנות ביום א' ניסן מפני שזריזין מקדימין

והדקדוק בזה שמברכין מיד בתחילת החודש הוא 

מפני שיש סוברים שאם לא בירך בראיה ראשונה 

שיוצא בחודש ניסן, ורואה אילנות מלבלבים אז 

שוב אין לברך. כמו שכתב המגן אברהם (סימן רכ"ה 

סק"ט) לגבי ברכת שהחיינו שמברך בראיה ראשונה, 

והרמ"א כתב שאם לא 

ה  נ ו ראש יה  רא ברך ב

מברך בשניה, וע"ז כתב 

המג"א שהר"מ והסמ"ק 

חולקים וס"ל שלא יברך 

וה"ה לדידן שלא יברך 

ת  ע ש ב ך  ר י ב א  ל ם  א

 אכילה. עכת"ד.  

שהב"ח (סימן ואע"פ  ואע"פ  ואע"פ  ואע"פ  

רכ"ו) כתב בפשיטות 

שאם לא בירך בראיה 

ראשונה מברך בראיה אחרת כל זמן שהאילנות 

ש  י ד ן  נ י ק פ נ לא  "ל  ב ס י  ד י מ מ  " מ הם,  י ח ר פ ב

מהפוסקים שכתבו שאין לברך. ואע"פ שיש לחלק 

בין הברכה של אילנות שי"א שהיא ברכת השבח 

(וי"א שאף היא ברכת הנהנין) לבין שאר ברכות 

הנהנין, שלאחר שנהנה אינו מברך מה שאין כן 

בברכת השבח שכל זמן שהשבח קיים ראוי לו 

שיברך ויהלל לקב"ה. ובכ"א ראיתי כאן לדון אם 

יכול לברך ברכת האילנות בשבת אפילו לכתחילה. 

ודברים אלו כתבתי לך בקצרה וכללים בהלכות 

 ברכות רבו מאוד. ועוד חזון למועד להאריך בזה.

ה   ר ו א כ ה  ל ר ו א כ ה  ל ר ו א כ ה  ל ר ו א כ א ל ר ו ס י א

א  ל ך  ר ב ל א  נ י ד מ

מצאנו, ואין חשש 

שאם מברך ועומד 

ליד האילנות ישכח 

י  ר ה ש ף  ו ט ק י ו

בגמ' (סוכה דף ל"ז:) 

ג  ו ר י את ב ג יתא  א

א  מ ש ו  ב ח  י ר ה ל

י  ו ה ו ו  נ מ מ ל  כ א י

ס  הד ל  ב א  . ש ל ו ת

מותר להריח בו ואין 

חשש שמא יתלוש. וכ"פ השו"ע או"ח (סימן של"ו 

סעיף י') וכ"ש הכא שאינו מריח בהם ואינו אוכל 

נן  ולגבי סידורים לא חיישי ן שום חשש.  דאי

לטילטול שהאילנות נמצאים ברשות אחת ועיין 

 להלן, ודו"ק. 

מועד לכל חי להגר"ח פלאג'י (סימן א' אות ובספר  ובספר  ובספר  ובספר  

ח') כתב וז"ל בעיר קושטא נוהגים לברך ברכת 

האילנות אפילו בשבת ויום טוב, אבל בעירנו איזמיר 

לא ראיתי ולא שמעתי מעולם שיברכו ברכת 

האילנות בשבת ויום טוב. ואם נאמר שהטעם לזה 

משום חשש שמא יקח בידו הפרחים להריח בהם 

ושמא יתלוש, אם כן אפילו בקושטא היה להם 

לחוש שלא יברכו ברכת האילנות בשבת עכת"ד. 

ולכאורה פשיטא דאין מברכים בעירו איזמיר משום 

חשש שמא יתלוש, שהרי גמ' מפורשת דאין חשש, 

אלא דרצונו לומר דאין ידוע הטעם למה אין מברכין 

בשבת ויו"ט. וע"ע בספרו שו"ת לב חיים (חלק ב' 

סימן מ"ד) שפסק בפשיטות דאפשר לברך ברכת 

האילנות בשבת. ובספר כף החיים (לרב סופר סימן 

רכ"ו אות ד') הביא דבריו בפשיטות דאין לברך 

בשבת ויו"ט ברכת האילנות שמא יקח בידו הפרחים 

להריח בהם. ועוד הוסיף שע"פ המקובלים בברכת 

האילנות מברר ניצוצי הקדושה מן הצומח יש 

 איסור נוסף של בורר בשבת. 

אלו של בירור ניצוצות ע"י תפילה ולימוד וענינים  וענינים  וענינים  וענינים  

תמצא רבות בספרי מרן הבן איש חי, וכבר ביארנו 

במקום אחר דאין בו משום מלאכה או איסור וכגון 

ף  ד שבת  ו ( מר שא מה 

קי"ט:) כל האומר ויכולו 

בתפילת ערבית כאילו 

ה  " ב ק ל ף  ת ו ש ה  ש ע נ

במעשה בראשית ועוד 

מקומות וא"כ נמצא בונה 

א  ל א ר  ו ס א ו ת  ב ש ב

מלאכה אסרה תורה וכל 

שאין בו מעשה לא הוי 

ו  ר ס שא ה  מ ו  . ה כ מלא

ם  ו ש מ ל  ו ח של  ר  ו ב י ד

עובדין דחול ושלא יבוא לידי מלאכה ולא דמי 

 לעניננו. 

למעשה נקטו רוב הפוסקים דאין מניעה ובכ"א  ובכ"א  ובכ"א  ובכ"א  

לומר ברכת האילנות בשבת וכ"כ בספר הליכות 

) שהגרש"ז אוירבאך זצ"ל 121שלמה (פכ"ג הערה  

היה מברך בשבת ויש מי שהיה בכונה אומרה בשבת 

על מנת להשלים מאה ברכות. וכ"פ בפשיטות מרן 

הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל. ובספר תשובות 

והנהגות לגר"מ שטרנבוך (ח"א סימן קצ"א) כתב 

דע"פ מה שכתב הרמב"ם שיוצא לגינות ולשדות 

 לברך יש חשש שיוציא עמו הסידור. 

זה ביארתי לך וכל  וכל  וכל  וכל  

ודלא כמו מי שכתב 

רך  ב ל לא  הג  נ מ דה

א  ל ד ן  ו י כ  . ת ב ש ב

ה  מ ר  מ ו ל ך  י י ש

המנהג בזה. דאין זה 

דבר שנעשה בכל יום 

וכמה פעמים  ום  י ו

בעשור שנים יוצא א' 

ניסן בשבת. לכך מי 

ה  ז ב ו  פ ק ו נ ו  ב י של

ש  ובפרט אם מרגי

בזמן הברכה את ברירת נצוצי הקדושה ומי כחכם 

יודע פשר וסוד ה' ליראיו, אז ראוי לו באמת לחוש 

לדברי רבותינו שדקדקו בזה. אבל היכא שנמצא 

בשבת אחרונה של ניסן וחושש שישכח ולא יברך 

בודאי שראוי לו לברך אפילו בשבת וכידוע חידוש 

 דין זה מהחזון עובדיה.  

 

 

 הרב עמנואל איפרגן

ֹו,  ד ַּתְלִמי ַעל  ַע  ַּיְׁשִּפי ׁשֶּ ו  ְלָפָני ּוְלִהְתַחֵּנן 
 , ַּבֲחָזָרה ֹו  ֹוָלמ ע ֶאת  ֹו  ל ִלְמּכֹור  ם  ַּיְסִּכי ׁשֶּ

לֹום ֵּביתֹו ָּתלּוי ָּבֶזה.   ִמׁשּּום ֶׁשׁשְּ
 

ַהְּצָדִדים,  ְטָענֹות  ֶאת  ָהַרב  ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע 
ּוַכל  א ֲאָבל   , ִדי ַּתְלִמי ֹוֵדק  צ  : ָהַרב ָאַמר 
ֶאת  ַּבֲחָזָרה   ְל ִלְמּכֹור  ו  ָעָלי ַע  ְלַהְׁשִּפי
ּוָרּה  ֲעב ֹו  ל ְתַׁשֵּלם  ִאם  ַרק  ַהָּבא  ֹוָלם  ָהע
ֲאֶׁשר  ָאַמר לֹו ַהּסֹוֵחר: ְּכָכל   . ְמִחיר ָהגּון

  ְּתַבֵּקׁש ֶאֶּתן.
 

יא  ָאַמר לֹו ָהַרב: ִהֵּנה ַּתְלִמיֵדי ָצִרי ְלַהׂשִּ
ֶאת ִּבּתֹו. ִאם ְתַׁשֵּלם לֹו ֶאת ָּכל ַההֹוָצאֹות 
 ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבִעְנַין ֶזה, ֲאַצּוֶה אֹותֹו ִלְמּכֹור ְל
ִהְסִּכים ַהּסֹוֵחר,   .ֶׁשְּל ַהָּבא  ֶאת ָהעֹוָלם 
ַנֲעָׂשה  ְוָאז  ַהִּנְדָרׁש,  ְוָנַתן ֶאת ָּכל ַהְּסכּום 
ְוַהּכֹל ָׁשב ַעל ְמקֹומֹו  ֵּבין ַהְּצָדִדים,  ִקְנַין 

  ְּבָׁשלֹום.
 

ֹו:  ּוְׁשָאל ָלַרב  ַהּסֹוֵחר  ִנַּגׁש   , ִמֵּכן ְלַאַחר 
ָאְמָנם ָעִׂשיִתי ְּכָכל ֲאֶׁשר ִציָוה ָעַלי ָהַרב, 
ֲהֵרי   ? ַהֶּצֶדק ָכן  ֵהי ּו  ַרֵּבנ ִלי  ַמר  יֹא  ַא
ֶאְתמֹול ִׁשֵּלם ִלי ַהְּיהּוִדי ַמְטֵּבַע ֶאָחד ֲעבּור 
ר  ַהְּמִחי ָעָלה  ַהּיֹום  ּוְכָבר   , " ֹוָרה ְסח ' ַה'

  ְּבַאְלֵפי ַמְטְּבעֹות?
 

ְלִפי  ִנְקָּבע  ַהְּסחֹוָרה  ָעָנה לֹו ָהַרב: ְמִחיר 
ֶעְרָּכּה. ֶאְתמֹול ִזְלַזְלָּת ְּבֵעֶר ֶחְלְק ָּבעֹוָלם 
ַמְטֵּבַע  ֶׁשל  ר  ִּבְמִחי ֹו  ֹות א ְוֶהֶעַרְכָּת  ַהָּבא 
ֶּבֵעֶני. אּוָלם  ֵּכן ֶזה ָהָיה ָׁשְויֹו  ֶאָחד, ִאם 
 ֶׁשְּל ַהָּבא  ֹוָלם  ָהע ֶאת  ֶׁשָּקָנה  ִדי  ַּתְלִמי
 ְּתמּוַרת אֹותֹו ַמְטֵּבַע, ְוָכֵעת הּוא ַמֲעִרי
ֵמַאְלֵפי  יֹוֵתר  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ֶאת  ּוַמְחִׁשיב 
ַמְטְּבעֹות, ִמֵּמיָלא ָעָלה ֵעֶר ָהעֹוָלם ַהָּבא, 
 , ַּבֲחָזָרה ֹו  ֹות ִלְקנ ְּכֵדי  ְלְמַּת  ְשִׁשי ַמה  ְוָכל 

  ְּבֶצֶדק ּוְביֶֹׁשר ִׁשַּלְמָּת.
 

ֶאת  ֹוֵתר  י   ֶׁשַּנֲעִרי ַּכָּמה   , ַהְּכָלל ֶזה 
ַנֲעֶׂשה],  ַהִמְצָוה  [ְוא ְמַׁשֶּנה ֵאיזֹו ִמְצָוה 

ָכר ֶׁשל אֹוָתּה ִמְצָוה.  ָּכ ַיֲעֶלה ָהֵעֶר ְוַהׂשָּ
ֲאָבל ִאם ָאָדם ְמַאֵּבד ְּתִפָּלה ְּבִצּבּור ִּבְגַלל 
ֲאַזי ַמְרֶאה הּוא  ֵריַוח ֶׁשל ַּכָּמה ְׁשָקִלים, 
ֹות  ָּפח ו  ָני ְּבֵעי ָׁשָוה  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשִּמְצַות 
ְיַקֵּבל ֶאת ְׂשָכרֹו  ִמַּכָּמה ְׁשָקִלים, ּוְלִפי ֶזה 
ֹות  ַהִּמְצו ְּבָכל  ּוא  ה ְוֵכן   . ָלבֹא ד  ֶלָעִתי

המצוה נמדדת לפי מה שמעריכים  ֻכָּלם. 
 אותה
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 "שיש" של המטבח –פסח 
איתא בגמ' פסחים (ל:), "אמר רבינא לרב אשי, הני סכיני בפסח היכי עבדינן להו? אמר ליה, לדידי,  הקדמה:הקדמה:הקדמה:הקדמה:

חדתא קא עבידנן. אמר ליה, תינח מר דאפשר ליה, דלא אפשר ליה מאי? אמר ליה, אנא כעין חדתא 

קאמינא כו', והלכתא איידי ואיידי ברותחין ובכלי ראשון". הט"ז מדייק בגמ', שיש ג' דרגות באדם לענין 

להשתמש בכלים של חמץ לצורך פסח. א. מעיקר הדין להכשיר כמו דרכו בשאר השנה אם נבלע בה איסור, 

. והביא שם (א) ב. חומרא להכשיר אותם באופן שיותר חמור מאופן ההכשר של שאר השנה (אם נבלעו לתוכם איסור), ג. מידת חסידות לקנות מחדש למי שאפשר 

. וכל זה הוא משום (ב) בט"ז בשם הפייט "חדשים הן משובחים", ובמהרי"ל "מצוה מן המובחר". וכ"כ שם במג"א ובמ"ב שלמי שידו משגת "מוטב לקנות חדשים" 

אפשר אי  "חומרא דחמץ". וכן נהגו הרבה בזמנינו להיות אצלם כלים מיוחדים לפסח, כפי מה שאפשר. כל זה לענין כלים, אבל בנוגע לה"שיש" שבמטבח, ש 

 להחליף אותה, מה העצה?

קודם כל, צריך לבאר האיסור להשתמש בה כמו שהוא. השיש של המטבח מסתמא להשתמש בה כמו שהוא: להשתמש בה כמו שהוא: להשתמש בה כמו שהוא: להשתמש בה כמו שהוא: 

יש בה בליעות של חמץ בפנים (כגון אם שמו עליה חלה חם, או נפל עליה עטריות חם), והוא אינו בן יומו 

כשהגיע פסח (בדרך כלל). לכן, מצינו באיסור והיתר של שאר השנה שכלי שנבלע איסור, ועכשיו אינו בן יומו, 

לכתחילה חייב להכשירה ובדיעבד אם משתמש בה אינו אוסרת את המאכל. אמנם, זהו הדין בנוגע לאיסור 

. (ג) והיתר רגיל, אבל בנוגע לפסח הרמ"א יותר החמיר בכלי אינו בן יומו, וסבר שאפילו בדיעבד אוסרת המאכל 

. היוצא מזה, לכאורה בנוגע ל"שיש", לפי הש"ע צריך להכשיר אותה לכתחילה (ד) והוא משום "חומרא דחמץ" 

כמו כל כלי שאינו בן יומו, ולפי הרמ"א אם לא הכשיר אותה גם אוסרת המאכל (חם) שנפל עליה בפסח אפילו 

 בדיעבד.  

אמנם, יש סברא לומר שלפי הש"ע אין צריך להכשיר ה"שיש" כלל, משום המוסג של "רוב תשמישו" וכדלקמ'. כלל הוא בנוגע להכשר כלים שכדי רוב תשמישו: רוב תשמישו: רוב תשמישו: רוב תשמישו: 

ריך הכשר ש צ להכשיר הכלי צריך להפליט (להוציא) הבליעות שבתוכה, והדרך להפליט הבליעות הוא הדרך שנבלע לתוכה. דהיינו, אם נבלע איסור לתכוה ע"י א 

. [שטיפה פי' (ה) פה שטי ע"י ליבון, ואם נבלע ע"י בישול צריך הכשר ע"י הגעלה, ואם נבלע ע"י עירוי צריך הכשר בעירוי, ואם משתמש באיסור בצונן צריך הכשר ע"י 

.] ויש מח' ראשונים בנוגע לכלי שעיקר תמשישו בבישול, ופעם נבלע איסור לתוכה ע"י אש, האם צריך הגעלה או (ו) שצריך לשפשף היטב להסיר כל הדבוק עליו 

. הסברא להקל הוא (ז)ליבון. אותה מח' לגבי כלי שעיקר תשמישו בצונן ופעם אחת נבלע איסור לתוכה ע"י בישול, האם מחוייבת בהגלעה או שמא מספיק בשטיפה

. למעשה, הש"ע פסק להקל ע"י (ח) משום שכיון שכלי שאינו בן יומו אינה מחוייבת בהכשר אלא מדרבנן, לא חייבו חכמים להכשיר אלא על דרך "רוב תשמישו" 

. היוצא מזה, בנוגע ל"שיש" שבמטבח, לכאורה בהבטה ראשונה יש לומר שרוב (ט) "רוב תשמישו", והרמ"א והמ"ב פסקו להחמיר לכתחילה ולהקל בדיעבד 

 תשמישו הוא בצונן, שרק לפעמים שמו עליה חמים, לפיכך י"ל שלפי הש"ע יהיה מספיק בשטיפה, ולפי הרמ"א יהיה מחוייב בהכשר.

אמנם, אי אפשר לומר שהש"ע מקיל ב"שיש" של המטבח בלי הגעלה. שהא הש"ע כתב בהדיא בנוגע לשולחנות, שיש להכשיר אותם ע"י עירוי, וע"ש שולחנות: שולחנות: שולחנות: שולחנות: 

. וצ"ב, למה לא מקיל הש"ע לומר שרוב תמשיש שוחלנות הם בצונן, ומספיק בשטיפה? אלא על כרחך (י)בב"י שהוא אפילו אם רק פעם אחת נשפך עליה מרק חם

. וצ"ב, למה זה ככה? אלא צריך לומר, שהגדר של "רוב (יא) מאיזה טעם שיהיה, סבר הש"ע ששולחן דינו כרוב תשמישו בעירוי. כן כתב שם בגר"א, ובשעה"צ 

. לכן, דווקא לגבי כוסות וכדומה היקל הש"ע להיות (יב) תשמישו" היינו מהו העיקר תשמישו של סוג של כלי זו, אף אם במקרה משתמש בה יותר באופן אחרת 

 אלאמספיק בשטיפה אף אם במקרה משתמש בה לחמים, משום שעיקר תשמיש של כוסות הוא לשתיית צונן. משא"כ שולחן אינו מיוחד יותר לצונן מחמים,  

תנו לגבי שאל מיוחד להניח דברים עליה ולקבל כל עירוי שנשפך עליו, ואף אם במקרה נשפך עליה יותר בצונן, לא אמרינן ש"רוב תשמישו" לצונן. א"כ ה"ה ב 

 ה"שיש" של המטבח, יש לומר שדומה להשולחנות של הש"ע, וצירך להכשיר גם להש"ע. 

קיסר וכדומה). [ובחומר שאין -עכ"פ יש להכשיר ה"שיש", אבל לא כל סוגי שיש שייך להכשיר, אלא שיש העשוי מאבן אמיתי (לאפוקי אבן  איך להכשיר אותה:איך להכשיר אותה:איך להכשיר אותה:איך להכשיר אותה:

ים שיש רונ שייך הכשר, אין עצה אלא לכסות אותה וכדלקמ'.] אופן ההכשר מדינא הוא ע"י עירוי מים רותחין מכלי ראשון וכדנ"ל. אמנם, דעת הרמ"א והאח 

. והמ"ב כתב בדיעבד יש לסמוך על המקילין (יג) להחמיר להכשיר ע"י הגעלה, אבל לא בהגעלה ממש אלא מספיק ע"י אבן מלובן (נבאר לקמ') שהוא כעין הגעלה 

 .(יד)להכשיר ע"י עירוי בלבד

 ע' באחרונים איך שהכשירו ע"י אבן מלובן בזמניהם. אבל התהליך שלהם מאוד קשה לעשות לרוב אנשים בזמנינו. אמנם, בזמנינו יש עצה להשתמשאבן מלובן: אבן מלובן: אבן מלובן: אבן מלובן: 

. ויש שגם מקילין להשתמש בקומקום חשמלי שעדיין (טו)במגהץ. דהיינו, לשפוך מעט מים ע"ג השיש, ולהניח המגהץ עליה כמה שניות עד שיעלו המים אבעבועות

 . (טז)רותחין, שסוברים שמים היוצאים ממנה בשעה שעדיין על האש, נחשב ככלי ראשון

אם לא יכול להכשיר אותה, או לא רוצה ליקח סיכוי להכשיר אותה ע"י מגהץ שמא ישבר, לכן יש עצה בכיסוי. ראוי לכסות אותה בחומר שמונע לכסות אותה:  לכסות אותה:  לכסות אותה:  לכסות אותה:  

. ואם מכסים אותה בחומר דק (שאינו מונע המים או החום מליכנס לשיש), יש להכשיר השיש מקודם ע"י עירוי (בלי אבן (יז)השיש מלהרגיש שום חום שהניח עליה

 מלובן), ואח"כ לכסות אותה. ובכל אופן יש לכסותה באופן שלא יקרע במשך כל ימי החג (תלוי במה שמתאים למשפחתו).  

היוצא מזה, אף שבהבטה ראשונה י"ל שלפי הש"ע אין צריך להכשיר השיש מחמת שרוב תשמישו בצונן, אמנם מצינו שהש"ע כתב להכשיר שולחנות. סיכום: סיכום: סיכום: סיכום: 

והרמ"א ומ"ב   וי, והסביר הגר"א ומ"ב שהיינו משום ששולחן נחשב כרוב תשמישו בעירוי. לכן לכאורה ה"ה בשיש שלנו. לכן, מדינא צריך להכשיר ה"שיש" ע"י עיר 

ה"שיש"   ונע מחמירים שלכתחילה צריך להכשיר אותה באבן מלובן. ואם לא רוצה או לא יכול להכשיר ה"שיש" ע"י אבן מלובן, לכתחילה, יש לכסותה בחומר שמ 

 מלהרגיש החום אם נתנו דבר חם עליה, או להכשיר ע"י עירוי ואח"כ לכסותה בחומר שלא יקרע במשך החגים.
 

   .ä"÷ñ àðú 'ñ æ"è (à)    .ì"ëò çñôì íéùãç äð÷éù øçáåîä ïî äåöî ,åì øùôàù éî î"îå ì"æå á"îá áúëå .å"÷ñ íù à"âî (á)   ò"ùäë àìãå ,íéæðëùàä åâäð ïëå ,ïéøéîçî ùé íùá é"ñ æî 'ñ à"îø (â)
  .ìé÷îù íù .åäùîá çñôá õîç øåñàì ì"æç åøéîçäù àäî äàöåú àåäù ,ù"àøä íùá å"ö÷ñ á"îá ù"ò (ã)      .åèìåô êë åòìåáëù ,ä"ñå ã"ñ á"ñ àðú 'ñ ç"åàáå ,à"ñ àë÷ 'ñ ã"åé ò"ù (ä)       á"î (å)

  .ì"ëò íéîá åôèù ë"çàå åéìò ÷åáãä ìë øéñäì éãë íéîá áèéä äìçú åôùôùù åðééäã ì"æå è"î÷ñ    .íù íéðåùàø 'çî ä"ëñå å"ñ àðú 'ñ é"áá 'ò (æ)   ïá åðéàù ìë ì"æå èòø 'ñ â"ç à"áùøä ú"åù (ç)
ë éáâìù å"î÷ñ á"îá ë"ëå .ö"÷ñ àðú 'ñ ç"äëä øéáñî ïëå .ì"ëò ïùéîùú ø÷ò øçà àìà íéîëç íäá åëìä àì êéëôìå ,(àúééøåàãî) øúåî åîåé  éì  .øéîçäì ò"åëì ,åîåé ïá   àðú 'ñ à"îøå ò"ù (è)

  .ì"ëò åùéîùú áåø øúá êìéì êéøö àðéãîã ì"æå ã"î÷÷ñ ö"äòùáå ,à"îøä úòãá è"î÷÷ñå æ"î÷ñ íù á"îå ,(úåñåë éáâì) ä"ëñ ò"ùå ,å"ñ   íäá íéòéðöîù úåáéúäå úåðçìåùä ì"æå ë"ñ àðú 'ñ ò"ù (é)
äéìò êåôùì êéøö ì"æå î"äâä íùá é"áá íùå .ì"ëò ïëåúì úåøéã÷ä ïî ÷øî êôùð íéîòôìù éôì ,ïéçúåø íäéìò úåøòì íéìéâø äðùä ìë íéìëåàî í êôùð íòô íåù àîù ïðéùééçã íåùî íéçúåø íé

  .ì"ëò íç ÷øî íäéìò  ã"î÷÷ñ ö"äòùá íù áúëå .ì"ëò éåøéò é"ò ïùéîùúù íéìë éåä ì"æå íù ò"ùä ìò à"øâ (àé)     .ù"ò éåøéò é"ò àåä ïçìåùä ìù ùéîùú áåøù   åè÷ð íéîòôìù íéðåùàøá 'ò (áé)
  .øúéäìå øåñéàì åúëàìîù éìëá úáù éáâì åðéöî äæ ïéòëå .(íù àøáñä éôì íéàúîå ,'ç 'òä 'òì à"áùøä ïåùì 'ò) "åùéîùú ø÷éò" ïåùì   øáã íåùî àåä øéîçäì àøáñä ,ã"é÷÷ñå ð"÷ñ á"îá 'ò (âé)

  .ù"ò ïåùàø éìë ïéòë ùåâ    .ã"é÷÷ññ íù á"î (ãé)    .ùéùä øåáùì àåáé àìù ÷åãáì øäæéì ùéù ÷ø .íé÷ñåôä íùá 'ìù á"éøî éúòîù ïë (åè)   ñåëä áùçéì ,úáù ïéðòì àøîåçì íâ úáù 'ìäá 'ò (æè)
è ë"ë åðéàù ,çñôì øùëä êøåöì äæ ìò êåîñì àì ìáà ,úáù ïéðòì øéîçäì éåàø ïëù 'ìù á"éøî éúòîù .ïåùàø éìë åîë äëåúì éåøéòù ïåùàøä.áå    .áø úìàù ìåàùì ùé ,éåñéë éìá æ"ò êåîñì äöåøä   (æé)

.ã"ì÷ñ àðú 'ñ á"îáå ,ç"ñ áö 'ñ ã"åé à"îø 'ò .äæî äæ íéòìåá íéìëù ïéùùåç äìéçúëìù íåùî àåäå 

 הרב יוסף שטילרמן

 

 ואלה יעמדו על הברכה בזכות המצווה הרמה של זיכוי הרבים בהחזקת העלון
 

 מתתיהו מסלטי וכל משפחתו


