הפטרה" :והיה שארית"

בסיעתא דשמיא ,ערש"ק ט"ז בתמוז התשע"ב

מופץ ב 7000-עותקים בכל הארץ

פרשת "בלק" – גליון מס' 177
העלון טעון גניזה

שנה ו'  -עלון דו שבועי

אין לקרוא בשעת התפילה!

"וַ יַּ ֲעמֹד ַמ ְל ַאְך ה' ְבּ ִמ ְשׁעוֹל ַהכְּ ָר ִמים גָּ ֵדר ִמזֶּ ה וְ גָ ֵדר ִמזֶּ ה .וַ ֵתּ ֶרא ָה ָאתוֹן ֶאת ַמ ְל ַאְך
ה' וַ ִתּ ָלּ ֵחץ ֶאל ַה ִקּיר וַ ִתּ ְל ַחץ ֶאת ֶרגֶ ל ִבּ ְל ָעם ֶאל ַה ִקּיר וַ יּ ֶֹסף ְל ַהכּ ָֹתהּ") .כב ,כד-כה(.
מפני מה תחילה נקט הכתוב לשון "גדר" ואחר כך נקט לשון "קיר".
ביאר הגרמ"ד סולוביצ'יק שליט"א ,ראש ישיבת "בריסק" :הבדל יש בין לשון "גדר" ללשון
"קיר"" .גדר" היינו דבר שבא להפריד בין שני דברים ולגדור מקום אחד מהמקום השני,
וכלשון המשנה (ריש מסכת בבא בתרא) "וכן בגינה מקום שנהגו לגדור ,מחייבין אותו" ,ששם
הנדון בחלוקת השותפים ועשיית גדר להפריד ביניהם .מה שאין כן לשון "'קיר" ,עצם החפצא
קרוי כן ,וכל "גדר" קרויה גם כן "קיר" אם לא מצד זה שהיא משמשת גם כמפריד.
לכן תחילה כשהזכיר הכתוב את משעול הכרמים ,קראו "גדר" ,כי הוא מפריד בין הכרם
לדרך .אולם כשדיבר הכתוב על שנלחצה רגלו קראו "קיר" ,כי לגבי זה אין נפקא מינה לְ מה
(טללי אורות)
ואיזה תפקיד משמשת גדר זו ,ועתה אין היא אלא "קיר".

ית ִלי ָלקֹב אֹיְ ַבי ְל ַק ְח ִתּיָך וְ ִהנֵּ ה ֵבּ ַרכְ ָתּ ָב ֵרְך" )כג ,יא(.
ֹאמר ָבּ ָלק ֶאל ִבּ ְל ָעם ֶמה ָע ִשׂ ָ
"וַ יּ ֶ
ביאור נפלא בדרך רמז הובא בספר "ברית אבות" :חז"ל מלמדים אותנו ששמו של האדם
מורה על תכונות נפשו ומהותו.
והנה אותיות "בלק" הם" :לקב" והדבר מורה על עיקר מהותו של בלק ורצונו העז לקלל
את ישראל .משום כך ,כאשר בלעם שינה ובמקום לקלל את ישראל בירך אותם ,התרעם בלק
ואמר" :מה עשית לי?! לקב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך!".
על כך משיב בלעם ואומר" :הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה" .בלעם טען ואמר לבלק
ששמו מורה לא רק על קללה אלא גם על ברכה ,שהרי המילים :ברך לקחתי" ,הם ראשי
תיבות" :בלק" ומשום כך מצא לנכון לברך את ישראל ולא לקללם.
ואם יטען בלק :מפני מה העדפת לפרש את שמי באופן של ברכה ולא באופן של קללה?
על כך משיב בלעם" :ולא אשיבנה" ,דהיינו יותר יש לפרש את השם לברכה ,כי באופן זה אין
(וקראת לשבת עונג)
צורך להפוך את האותיות ,על כן ראוי יותר שאברך את ישראל!

ֶ"הן ָעם כְּ ָל ִביא יָ קוּם וְ כַ ֲא ִרי יִ ְתנַ ָשּׂא" )כג ,כד(.
סיפור חייו הבלתי נתפס של חכם משה יחזקאל זצ"ל ,שהיה פועל בנין ורפתן ,אבל ניצל
כל דקה ללימוד תורה ,עד שידע את כל מכמני התורה ,הגיע לדרגת ראש ישיבה והעמיד
תלמידים הרבה  -מחייב את כולם .הוא נולד בבגדאד ועלה לארץ בשנת התש"י ,בשנות
השלושים וחמש לחייו .הפרטים המלאים מובאים בספר "בסתר המדרגה" ,שנכתב ע"י נכדו
שקרוי על שמו ,הרב משה יחזקאל.
חכם משה יחזקאל ,שהיה ראש ישיבת "רבינו יוסף חיים" הקרויה ע"ש ה"בן איש חי"
זיע"א ,חתם לציבור האברכים בישיבתו על המסמך "תורתם אומנותם" לקבלת דיחוי
מהצבא .בשלב מסוים התפרסמה תקנה ולפיה ראש הישיבה החותם לקבלת פטור מהצבא,
מחוייב לשהות בעצמו כ 8-שעות בישיבה ,ואם הוא אינו מקיים את התנאי הזה ,אין לו זכות
לחתום.
כידוע ,תצהירים אלו נשלחו בזמנו לכל ראשי הישיבות ,והם היו צריכים להצהיר על מספר
השעות שהם לומדים בישיבה .כאשר הגיע מילוי התצהיר לחכם משה ,כתב שהוא שוהה
בישיבה לא  8שעות ,אלא  !18היה זה לאחר שיצא לפנסיה מעבודתו.
הצבא קיבל את תצהירו כבלתי אמין ,ופסלוֹ" .הדבר איננו סביר" ,אמרו בלשכת הגיוס בתל
השומר" .אדם מעל גיל שמונים ,גם אם ירצה להיות בישיבה חצי מהזמן הזה  -לא יוכל".
אולם החכם הגיש תצהיר נוסף ,וגם בו ציין את מס' השעות הנ"ל.
הפעם קיבלו את התצהיר ,אך בצבא הנחו את הגורמים המתאימים לפתוח במעקבים
ובתצפיות כדי להוכיח האם התצהיר אמין ,ובמידה שיתברר שהוא כוזב  -יצטרכו לפסול את
חתימת ידו על טפסי הלומדים  -וממילא לבטל את הדיחוי לכל האברכים.
המעקבים החלו ,אבל חכם משה ניצח .מול עיניהם המשתאות ראו החיילים העוקבים
יהודי קשיש שכוחו במותניו ועוסק בתורה במשך כל שעות היממה ,ללמוד וללמד.

טל' המערכת03-9094245 :

להבין ,מדוע עם ישראל זעיר האומות היווה מושא לעין הרע?
בעל ה"כלי יקר" (ריש פר' "כי תשא") מלמדנו דבר נפלא ,ש"אין העין שולט אלא במספר
שהוא חידוש" .והמשיל משל לעני ועשיר ,שכשמוצאים אצל העני מאה זהובים ,יותר
הוא צריך ליזהר מעין הרע ממה שרואים אצל העשיר כמה אלפים .ולמרות שגם בעשיר
מקנאים על רוב עושרו ,אך מאחר שמהעני מתפעלים מהסכום שבידו ,עלולה העין הרע
להזיק כאן יותר .כך עם ישראל ,לפי שיצאו ממצרים מתי מעט ובשנים כה מועטות התרבו
כ"כ ,לפיכך היו מושא לעין הרע.
כיצד ניצלו עם ישראל מעין הרע זו? מביא הזוהר בכמה מקומות ,שהקב"ה הקדים
רפואה למכה והשרה את שכינתו על עמ"י וכך הסתיר אותם מעיני בלעם ,ולכן לא היה
בכוחו לשלוט בהם.
בשכר מה זכו לכך עמ"י? מבאר זאת ר' קלונימוס עפשטיין זצ"ל ,בעל ה"מאור ושמש"
(עה"ת) ,שבני ישראל זכו להגנה זו מידה כנגד מידה על שהיו נשמרים מלתת עין הרע זה
בזה ,ולא הסתכלו כל אחד בעסקי השני ,כמו שנאמר" :וירא את ישראל שוכן לשבטיו",
וראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה.
נמצאנו למדים ,אם כן ,עצה מופלאה להגנה מפני עין הרע :מי שנשמר מלהביט ולקנא
בטובותיו של זולתו  -הקב"ה שומרו מעינא בישא ,ועל אחת כמה וכמה כאשר מביט בו
בעין טובה.
הדברים מתבארים ביתר שאת עפ"י המתבאר במהותה של עין הרע בדברי רבינו בחיי
(בראשית טו ,יג) ,כי כוחה של העין הרע לגרום להביא רע על האדם ממידת הדין .והביאור,
שכשאנשים רואים איך אדם מסויים מצליח בלימודו או בעסקיו ,הם מתפעלים ממנו או
מקנאים בו בגלל שלשיטתם אדם זה אינו ראוי לטובה זו .ואז מתעורר קטרוג בשמיים (עיין
ב"ק דף צג .ודו"ק) על אותו אדם שאינו ראוי לטובה זו ,וקטרוג זה מביא את מידת הדין
לשפוט אם אותו אדם ראוי לכך בהתאם לחטאיו .ומפני שאין האדם יכול לזכות במשפט
לפי עומק מידת הדין המדקדקת על מעשיו כחוט השערה ,הוא נשפט לרעה וניזוק .וכך
מבואר בדברי ר' אריה לייב קארו זצ"ל (חי לפני כ 400-שנה) ,בספרו "איל מילואים" עה"ת.
והנה ,כהמשך לדברי רבינו בחיי ,במדרש (עיין שפת אמת בראשית פ' תולדות – תרמט)
מובא עה"פ "ויתן לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ" ,שמודגש בברכה שם
"אלוקים" שהוא מידת הדין ,למרות שבד"כ בבקשת טובה אנו מזכירים שם אדנות ממידת
הרחמים ,משום שכל דבר שניתן לאדם בדין לא יכולה לשלוט בו עין הרע ,ולפיכך אנו
מבקשים שטובותינו יותנו לנו ממידת הדין ע"מ שלא תשלוט בם עין הרע .אם כן ,כאשר
אדם לא מטיל עין הרע בזולתו ומביט בו בעין טובה הרי שטובותיו ראויות להישמר לו מן
הדין וממילא כבר לא שלטא ביה עינא בישא בכל ענייניו ככל דבר שניתן לאדם מן הדין.
בעונשו של בלעם מובא במדרש תנחומא ,שראה הקב"ה שהיתה עינו של בלעם צרה,
ולכן סימא אותו באחת מעיניו.
(עין הרע בעין היהדות  -יש"כ למחבר הרב משה יגודיוב שליט"א)

"אוֹי ִמי יִ ְחיֶ ה ִמ ֻשּׂמוֹ ֵאל" )כד ,כג(.

פירוש נפלא על כך בדרך הפלפול הובא במפרשים :בגמרא בבא קמא (דף עה ).נחלקו רב
ושמואל ,בדין מודה בקנס .הדין הוא ,שאדם שנתחייב בתשלומי כפל והודה בקנס מעצמו,
פטור מהכפל .אך כשהודה ואחר כך באו עדים שחייבוהו ,בזה סובר רב שפטור מהקנס,
אך לשמואל חייב.
ואם כן ,עם ישראל ביום הכיפורים הוא כעין זה ,שהרי אנו מודים בעוונות שלנו ומתוודים
עליהם ,וכך ה' סולח לנו ,אך לאחר מכן באים עדים  -השטן (עיין בבא בתרא ,דף טז ).ומעיד
עלינו .וידוע הרי שהלכה כשמואל בממונות ,וכרב באיסורים.
וזהו שנאמר" :מי יחיה משמו-אל" ,כלומר  -מי עוד יוכל להתקיים בעולם הזה אם יפסוק
הקב"ה הלכה כשמואל ,שמודה בקנס ואח"כ באו עדים חייב ,ועל זה אנו מבקשים מהקב"ה
שיפסוק הלכה כרב ,שהרי זה לא ממונות אלא איסורים ,והרי הבי"ד של מעלה פוסקים
(ברכי נפשי) הלכה כבי"ד של מטה.
ועל זה אנו מבקשים בתהילים (כה ,יא)" :וסלחת לעווני כי רב הוא" ,שהקב"ה יסלח לנו
על העוונות ויפסוק כרב...
"וַ יִּ ָשּׂא ִב ְל ָעם ֶאת ֵעינָ יו וַ יַּ ְרא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל שֹׁכֵ ן ִל ְשׁ ָב ָטיו" )כד ,ב(.
ומצאנו "סימן לדבר" בתרגום יונתן בן עוזיאל ,שפירש בפסוקינו" :מי יוכל להתקיים
מביא רש"י ,שבלעם ביקש להכניס בהם עין הרע ,ולהזיק את ישראל בהסתכלותו .אך יש כשיתגלה דבר ה' לתת שכר טוב לצדיקים ולהיפרע מהרשעים וכו' "( .ספר הזיכרון עט מאיר)

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת
מעצב השיער  -אסי פרץ
השקעות נדל"ן בחו"ל
עבודות גמר ושיפוצים

שבת שלום ומבורך!

משרד03-9734447 :
אתרwww.hadekel.com :

סיפור לשבת

אבי הבחור ויתר בעל כורחו על התביעה
של ה ₪ 120,000-ממשפחת הכלה...

שני מסרים אפשר לשאוב מהסיפור שלפנינו.
האחד ,שבעוד שהאדם יכול להתמרד נגד חבריו ונגד כל העולם ,ולא יקרה לו מאומה,
אם הוא מתמרד חלילה נגד ה' ,נותן להם השי"ת אות ,ומוכיח להם שכוחם מוגבל מאד.
המסר השני ,יצביע על כח התפילה ,כמה גדול הוא! שאפילו במצב שלכאורה כלו כל
הקיצין ,ונראה לכאורה שאפסה כל תקוה ,אם גם אז הוא זוכר ומזכיר לכל סביבותיו את
כח התפילה ,ומתאמץ לאחוז בה בכל כוחו ,צפוי הוא לישועה גדולה.
את הסיפור הבא שיגר לנו ת"ח מפורסם המתגורר באחת מרחובותיה של שכונת
'רמות' הירושלמית ,ומעיד שהדברים קרו אצלו ,ובקשתו היא לחזק את הציבור בכוחה
של תפילה.
המדובר היה במעשה שהתרחש לפני כמה שנים ,ולמרות זאת "אינני יכול לשכוח
מהישועה הגדולה שהביאו עלי מן השמים ,ובתוך תוכי אני מרגיש שמצוה עלי לפרסם
את שאירע" ,כותב הת"ח.
בביתו של ת"ח זה אירעה התרחשות מעציבה ,כאשר הבת המצוינת שהשתדכה עם
בחור מתמיד ויר"ש ,שרבותיו ניבאו לו גדולות ונצורות ,נאלצה לאחר זמן קצר לעזוב
את השידוך.
ויהי לאחר המקרה המצער ,שבכורח הנסיבות נחשב לאקט שהיה מובן מאליו ,ניגש
אבי הבת לאביו של הבחור ,וביקש לסדר כתב מחילה בין הצדדים.
ברם ,אבי הבחור סירב לדבר על כך ,ודחה את הבקשה .כל ההפצרות והבקשות נדחו
על ידו בתוקף ובעקשנות רבה ,עד שההרגשה היתה שאין עם מי לדבר.
בשלב מסוים ,ממשיך הת"ח אבי הבת במכתבו ,חזר בו אבי הבחור מסירובו ,ואמר
שמשפחתו תהיה מוכנה לסדר כתב מחילה ,אם נשלשל לידיהם סך – תקראו טוב – של
 120,000שקלים .לא פחות .לא עשרת אלפים ,לא עשרים אלף ,לא שלושים ,וגם לא
מאה .מאה ועשרים אלף שקלים!
אבי הבת ,בהיותו אברך כולל ,בודאי אינו מסוגל לאסוף סכום כסף שכזה ,ולמרות הכל
ניסה להתמקח ולהציע סכום של  20,000שקלים (כל זאת למרות שהוא לא היה הצד האשם
בעזיבת השידוך ,ולכן היה בעצם התביעה הכספית משום חוצפה יתירה).

אבי הבחור ,בשומעו את הסכום שהציע הצד השני ,ניתק מגע ,ואמר שאם לא יקבל
את מלוא הסכום שנקב ,עד הפרוטה האחרונה ,לא יהיה על מה לדבר.
בלית ברירה הפסיק אבי הבת את מסכת השכנועים שלו ,ולא בא יותר לבקש את
המחילה מהצד השני (שהיה אשם בכל מה שאירע) .מצידו הוא הודיע אבי הבת לכל מי
ששאל אותו ,שהוא ,ביתו וכל משפחתו ,מוחלים לצד השני בלב שלם.
כותב המכתב ,בהיותו מקושר לאחד הרבנים המפורסמים באיזור בו הוא מתגורר,
הגיע אל הרב ההוא וביקש שיעניק את ברכתו באשר למציאת שידוך נוסף .המדובר ברב
ירושלמי ידוע ,שרבים המתדפקים על דלתותיו לבקשת ברכה וישועה .והנה ,האכזבה
קידמה את פניו.
"במקרה של עזיבת שידוך אינני נוהג לברך ,עד שמבקשים – ומקבלים – את סליחתו
ומחילתו של הצד השני" ,אמר הרב .הת"ח סיפר שניסה לבקש מהם מחילה אינספור
פעמים ,ולא הסכימו ,אבל הרב עומד בשלו ,ומצהיר "שיתכן שאינך אשם באי קבלת
המחילה ,אבל לי יש כלל ברזל ,שאינני מברך עד שמוצג בפניי כתב מחילה" .גם כאן לא
עזרו לת"ח כל ההפצרות והבקשות .הרב עמד על שלו ,ולא רצה לברך.
נחשוב לרגע ,מה היה על הת"ח שלנו לעשות במקרה כגון זה? הרי המשפחה שלו

לא היתה אשמה בעצם עזיבת השידוך (ועל כך העיד כל מי שהיה מעורב בפרשה) ,וגם לאחר
שקרה מה שקרה ,לא שמרה משפחת הת"ח על כבודה ,אלא באה מעצמה אל הצד
השני וביקשה מחילה ,בעוד שמשפחת הבחור היתה צריכה לעשות זאת.
המשפחה של הבחור לא הסכימה לכתוב כתב מחילה ,ותבעה סכום כסף לא הגיוני
ולא מוצדק בעליל .והנה עכשיו מגיע הת"ח אל הרב ,ומבקש שיאציל עליו את ברכתו,
וגם כאן הוא נתקל במחסום .הרב לא מוכן לברך אותו .אז מה עושים? הלא לכאורה
תמו כל התקוות!
ת"ח זה היה מצוי לכאורה בצומת חסומה הרמטית .אין לו לאן ולמי לפנות .אפילו
לא לרב שלו ,שאיש כמובן איננו מערער על גדלותו בתורה ,ועל העיקרון שאימץ
לעצמו בענין הברכה!
ישבתי עם עצמי וחשבתי ,כותב הת"ח ,מה הקב"ה דורש ממני לעשות במצב
כזה ,והגעתי למסקנה שהדבר היחיד שבאפשרותי לעשות הוא להתפלל ,להתפלל,
ולהתפלל.
וראו זה פלא; מרגע שהגעתי למסקנה זו ,ואף ישמתי אותה בפועל ,הואצלה עליי
ממרום שמחה גדולה ,ובליבי פיעמה תקווה שהעניינים יסתדרו על הצד הטוב ביותר.
לא עזבתי את התפילה ולו לרגע .ישבתי ושפכתי את שיחי לפני רבונו של עולם
שישלח לנו את עזרו ממעל.
ומה קרה בסופו של דבר? – ממשיך הת"ח וכותב" :לא עברה תקופה קצרה ,והכל
הסתדר על הצד הטוב ביותר"! יום אחד אני יושב בביתי ,ואוחז בסידורי ומתפלל
בדביקות לקב"ה ,והנה נשמעות דפיקות בדלת .קמתי לפתוח ,וכמעט שהתעלפתי
בראותי על המפתן את אבי הבחור הנ"ל שכבר על פניו אפשר היה לראות שהוא בא
במצב של הכנעה.
לא אאריך בדברים ,מספר הת"ח .מה שקרה הוא שהבחור שלהם נפגש עם בת
פלונית ,והשידוך התקדם .משהגיעו השלבים הסופיים ,והשידוך היה אמור 'להיסגר',
שאלו הורי הבת את הורי הבחור שעזב את השידוך ,האם יש להם ...כתב מחילה.
פניהם של ההורים נתכרכמו מרוב בושה ,והם נאלצו להשיב בשלילה" .אם כך ,אין
על מה לדבר ,ואנחנו לא עושים אתכם את השידוך .בלי כתב מחילה לא נשתדך"! –
הודיעו הורי הבת בצורה חד משמעית.
להורי הבחור לא היתה הפעם שום ברירה ,אלא להתקפל בהכנעה גמורה ,ולבוא
אל הורי הבת הראשונה ,ולהציע להם לעשות ...כתב מחילה .והפעם ,ללא כל תמורה.
כתב המחילה נערך בתוך דקות ספורות" ,וכמובן לא הייתי צריך לשלם על כך
אגורה אחת" ,מסיים הת"ח את סיפורו ,ומוסיף לציין שהבת שלו שעזבה את השידוך
התחתנה מזמן וחיה כיום באושר רב עם בעל ת"ח ,ונולדו לה כבר כמה ילדים...
מה למדנו? – ראשית ,שהאדם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה ...ואם הוא מקשיח
את עורפו ,יש להשי"ת דרכים רבות כיצד להשיבו אל המסלול...
ושנית ,שלמילה 'יאוש' אסור להיות בלקסיקון של יהודי .גם אם נראה לך שלכאורה
אבדה כל התקוה ,אל תאבד אותה ,את התקוה ,אלא תמשיך לאחוז במה שאחזו
אבותיך ואבות-אבותיך ,הלא זו היא התפילה .תתפלל ותתפלל ,עד שתראה את הישועה מן
(ברכי נפשי)
השמים!

מחיקת תיבת "מהרה"
בברכת אהבת עולם

הלכה לשבת
ראיתי להעיר כאן ,במה שראיתי לאחד מחכמי הזמן שכתב למחוק בנוסח אהבת
עולם בשחרית ,מהר והבא עלינו "מהרה" שיש למחוק תיבת מהרה ,אחר שהוא
כפילות ,וכתב ,דאף שבשער הכוונות מבואר שיש לומר כנוסח הנז' ,מ"מ בעניותינו
לא נראה כן.
אולם אחה"מ הרי אין בכוחנו לחלוק מדעתינו לבד על שער הכוונות ,בלי שום
ראיה והסתמכות על איזה קדמונים .בפרט בעניני תפלה .ועיין בשער הכוונות (דף
י"ט ע"א) בביאור כוונת תיבות מהר והבא עלינו ,ומבואר עוד שם ,שצריך בתיבות
אלו להגביה הטלית שהיתה מושפלת סביב גופו וזרועותיו למעלה על כתפיו ,שנים
מלפניו ושנים מאחריו .וכ"כ בסידור הרש"ש ז"ל בכוונת התיבות הנזכרות ,דמפורש
יוצא מזה דעד תיבות מהר והבא עלינו צריך שיהיה הטלית מכסה גם זרועותיו.
שוב הראוני שהחסיד היעב"ץ הראשון [שהיה ממגורשי ספרד ,לפני כחמש מאות

שנה] ,וקדם למהרח"ו ,כתב לבאר כפל הלשון ,וזה לשונו :אני ה' בעתה אחישנה,
יאמר כי בעת הגאולה ,נגאל מהרה ולא נתאחר ימים מתחילת בואה עד תשלומה,
כמו שקרה למלכים שמתחילת מלכותם עד שיתיישבו במלכותם יעברו ימים
ושנים ,אבל גאולתנו אינה כן ,ותשועת ה' כהרף עין ,כי מאת ה' תהיה ,ולכן תפלא
בעינינו למהירותה ,וע"ז אנו מתפללים מהר והבא עלינו ברכה ושלו' מהרה ,הראשון
למהירות הזמן ,הב' למהירותה בעתה .ע"כ[ .ומה שענו בס' ויען שמואל ח"ג שד'
היעב"ץ סברא יחידאה ,אינו מובן ,דהא לא מצינו למי שחלק על דבריו ,והוא קדמון].
וגם בשו"ת יצחק ירנן ח"ד (סי' ה) ,וציין ,שראה בכתי"ק של מהרח"ו גופיה ,וז"ל :יאמר
מהר והבא עלינו ברבה ושלום מהרה וגו' בלשון כפול .עכ"ל .ותמוה יותר שגם לאחר
שראו דברי המהרח"ו נשארו בדעתם למחוק תיבת מהרה.
(מכתב ידו של הרב הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א ,ראש ישיבת "חזון עובדיה")

היכן כתב רש"י
"והקללה על הזכרת עונותיהם תחול"?

חידה לשבת

העלון מוקדש להצלחת שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ' ,אילה בת פורן שושנה וכל משפ' ,שמעון בן דבורה שירה ושירן תהילה בת שרה
אורלי הי"ו ,מיכאל (מיקי) אפל הי"ו בן שמעה ,ישי ארז הי"ו וכל משפ' ,עמוס בן מזל הי"ו ,איתמר (תומר) בן אביגיל הי"ו ,יצחק בן לבנה הי"ו ולימור בת מרים
תחי' ,ישי בן אורנה וישי בן אילה הי"ו .זיווג הגון והצלחה לפנחס הי"ו בן אביגיל תחי' .לרפואת סעידה בת סאלם תחי' ,מיכל בת אסתר תחי' ,יעל ג'ולי בת איווט
פורטונה תחי' .לע"נ מוסא בן יחיא ואהרון בן יחיא אהפל ז"ל ,מאיר אהרון ז"ל בן עישה הי"ו ,תמר בת זוהרה ע"ה ,יעל בת רבקה ע"ה ,עדיה ע"ה בת סיון תחי'.

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת
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