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   pk@hotmail.com-rk:הבאהל "ניתן לשלוח הודעה לכתובת הדוא -לפניות בעניין העלון
ולמועדי  ׁשעלון שבועי לשבת קֹודֶ -ִתְפֶאֶרת ַיַעֹקב ּוַפְרַחה: עשו לנו לייק בדף שלנו בפייסבוק

 ישראל

 820'מס גליון –  (למניינם 20  -> 22 \מאי  \ 2202),  ב"תשפ-ה , 'אייר' כ< - 'טי , "ְבֻחֹקַתי"פרשת ֹקֶדׁש ת ַׁשב   ערב                                                                  ד  "בס
 

לכבוד  -(כמו כל העלון כולו)אקדיש מאמר זה  -ראשית
והיחיד בכל היקום האחד  -הבורא יתברך ויתעלה שמו

. הווה ויהיה, היה. בעל כל הכוחות כולם. ל מקוםובכ
 !!!ואין איתו חלילה שום כח אחר ושום דבר נוסף 

שאין בכוונת מאמר זה לפגוע , אבהיר מראש  -שנית
. עפר ינוכשמבין אם בחיים ובין אם , שום צדיקחלילה ב

 -ונו של צדיק כלשהווכן שלא לפגוע באף אדם העולה לצי
' ה -אל אבא שבשמיים שפוך שיחו ולבולהתפלל שם ול

 .יתברך

. יפה הוא לעלות לקברי צדיקים ולהתפלל שם נהגמ
הילולת רבי  -בתחילת השבוע. השבוע חווינו שתי הילולות

הילולת רבי שמעון בר  -ולקראת סופו, מאיר בעל הנס
זכותם תגן עלינו ועל . צדיקי עליון, שניהם תנאים. יוחאי

 .כל ישראל אחינו
ובפרט , רי ציונם הקדוש של הצדיקיםים הבאים בשערב

נה נהפכה רק לפני כש. לציון רבי שמעון ורבי אלעזר בנו
, עת נדחקו ומעדו זה על זה -החגיגה במרון לאבל גדול

 . אנשים תואומ עשרות
. התרגלנו למראות עשרות אלפי החוגגים בכל שנה
ת והשאלה מה יש המושך המונים למקום זה ולמקומו

ציונו , באומן רבי נחמן נוציו)ם דומים לו ברחבי הארץ וגם בעול
, ב'ציונו של רבי לוי יצחק מברדיצ', ציונו של הרבי מלובביץ, ט"של הבעש

 ?(ועוד
בערבית חג השבועות איך קוראים להאם יודעים אתם 

. חג הנסיעה ,כלומר – "אר  יי  ל זִ יד אַ עְ " ?בניב יהודי עירק
במשמעות  גם –' יטייל' -' ְיזּור'}. חג העליה למקום קדוש

ומכאן ) לעולםמסביב , ונוסע ממקום למקוםשל לטייל 
א"המשמעות   -'שר החוץ'כלומר " ַוואְזיר ַאל ְזיי ר 

, (   הרבה מחוץ לארצו 'מטייל'שמתוקף תפקידו 
  .{'הולך לאתר קדוש וכו, "עולה לרגל"וגם במשמעות של 

מפני שנהגו רבים מיהודי ? ולמה נקרא כך חג השבועות
, הנביא יחזקאל בן בוזי הכהןלעלות לקברו של , עירק

 להשתטח , (איזור חבל כורדיסטאן העירקית)בצפון עירק 

כי  -ל חוגגים יומיים"בחו)ימי החג  2 -צדיק בהעל קברו של 
שלא  אין כמעט יהודי בעירק(. טוב שני של גלויות יש גם יום

זכה לפחות פעם אחת בחייו לעלות לרגל לקברו של הנביא 
בזכות  -יתברך' לבקש מאת ה, להתחנן, להתפלל. יחזקאל
 .כל אחד כפי צורכו -לישועה ולרחמים -הצדיק

ַמר : "נביא ירמיה אומר בהפטרת השבועה רּור  'הֹכה א  א 
ר ְזֹרעֹו ּוִמן  ש  ם ב  ם ְוש  ד  א   -" י סּור ִלבֹו 'הַהֶגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ב 

וחושב , יתברך' אדם הבוטח באדם אחר ושוכח את ה
עליו   -בשר ודם כמותו -שהצלתו תלוייה רק באותו אדם

ה ְולֹא ִיְרֶאה ִכי י בֹוא טֹוב  : "אומר הנביא ב  ֲער  ר ב  י ה ְכַעְרע  ְוה 
ה ְולֹא ֵתֵׁשב ר ֶאֶרץ ְמֵלח  ַכן ֲחֵרִרים ַבִמְדב  כלומר לא  ". ְוׁש 

וזאת , (" ְולֹא ִיְרֶאה ִכי י בֹוא טֹוב")יראה ישועה ולא יצליח 
ומסיר ליבו  ךיתבר' ה -מכי הוא מסיר את בטחונו ? למה

 . אבורהמ
ומחזק את בטחונו  -יתברך' את ה שלא שוכחאבל האדם 
רּוְך ַהֶגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח : "אומר הנביא ירמיה -בבורא עולם ב 

י ה  'ה -בַ   -בח את מי שבוטח בהנביא מש -" .ִמְבַטחֹו 'הְוה 
תּול ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל : "ועליו אומר הנביא. 'ה י ה ְכֵעץ ׁש  ְוה 

י ׁש  ר  ן [ ִיְרֶאה] ִיְראֶ  ו ְולֹאְיַׁשַלח ׁש  ֵלהּו ַרֲענ  י ה ע  ִכי י בֹא ֹחם ְוה 
ג ְולֹא י ִמיׁש ֵמֲעשֹות ֶפִר   -כלומר ".יּוִבְׁשַנת ַבֹצֶרת לֹא ִיְדא 

יחזק אותו לעמוד גם  -שהביטחון שלו בבורא יתברך
 .ויראה סייעתא דשמייא, ים הקשים ביותרבמצב

יש )הרבה מסורות נקשרו לגבי עליה לקברות הצדיקים 
. הנים אסורים להכנס למתחם הקברים ממשלשים לב שכ

ות כל צדיק והישועות שמיוחס, !!!(גם לא לקברי הצדיקים 
שיש לומר לזכותם של , אבל ישנה טעות גדולה מאד. לו

הרבה מספרים שהתפללו . עושים בלא יודעיןש -המוני העם
כלומר שמו מבטחם בצדיק והתפללו אליו ...  קהצדי אל

ולא כן .  ותלו את הצלחתם וישועתם בכח הצדיק
ולא  רק האמצעיהצדיק הינו  !!!!!היא

בין אם , אלה שבוטחים באדם  !!!המטרה עצמה 
הוא באמת שמי שושוכחים , הוא חי ובין אם אינו בחיים

עושים טעות , הוא הבורא יתברך ואין זולתו, בעל השפע
 היחיד שהוא -בלבד 'ה אל לפנות לזכור יש!!!  חמורה 
 .ולהציל להושיע בידו ורק כולם הכוחות כל ובעל והמיוחד

. לאחר פטירתו -ופי כמה וכמה יותר מכך -כך בחייו. מקיים' ה, וכשצדיק גוזר, צדיקים במותם נקראים חיים
  .ולא אל הצדיק יש להפנות אל הבורא יתברך -והתפילות התחינות,  לזכור שאת הבקשות אבל יש 
ולבקש .  'תתקבלנה תחינתנו לפני ה, ניתן להזכיר שבזכות הצדיק הטמון באותו אתר -יתברך' בפניה אל ה

גם בקבר , י ובנו הקדושים"גם בקבר רשב. יתברך ויתחנן למעננו וזוהי הדרך הנכונה' שיעמוד לפני ה מהצדיק 
  .קברי הצדיקים החשובים כל גם ב, רבי מאיר

ַמר ֹכה" רּור 'ה א  ם ִיְבַטח ֲאֶׁשר ַהֶגֶבר א  ד  א  ם ב  ר ְוש  ש   . ... ִלבֹו י סּור 'ה ּוִמן ְזֹרעֹו ב 
רּוְך י ה 'ה -בַ  ִיְבַטח ֲאֶׁשר ַהֶגֶבר ב    ('ו – 'ה םיפסוק ,'זי פרק, ' ְבֻחֹקַתי רתטפה ,הירמי' ספר)":ִמְבַטחֹו 'ה ְוה 

א ִיחּוד ְלֵׁשם  !!!!מלכה השבת קודש  ה של לכבוד בורא עולם ולכבוד. ּוְׁשִכיְנֵתּהא הּו ְבִריְך קּוְדׁש 

 לעילוי נשמת 
   :ה"ע היקרים הורי

ֹקב אבי מור  'ו 'נפ-ל"ז רחל בן ַקִמְלַיאן יֲע 
הלִ ַא  ְרַחהפַ  מרת וִאִמי ח''תשע-ה ניסן  יז 
 – א"תשס-ה תמוז 'הכ 'נפ ל"ז ַחִביֲבה בת

 .עדן מנוחתם
יוסף חיים  וג שמריה"מרן הרה שר התורהנ "לע
עלה בסערה   .ל"זצוק –בן פעשא מרים ( קנייבסקי)

יום שושן , "צו"ערב שבת קודש לסדר  -השמיימה
ונטמן ביום אחד , ב"תשפ-ה'  באדר ב' טו , פורים

 .ב"תשפ-ה' באדר ב' יז, בשבת
' ויחזקאל שבשבת זו חבת קמרה ( מרימה)נ לולו "לע

 יום פקודתה -בניסן
 54 נ"לע ;אסתר בת מרים, בן רחל( חשדי)שלום 
  ;א"התשפ בעומר 'לג מרון בהר האסון הרוגי

ד בן אבי ודבורה "דוד קיי הי( אלי)אליהו נ "לע
נרצח ביום ראשון בשבת לסדר  - א"שיבדלחט

, ונטמן ביום שני בשבת  ב"כסלו התשפ' יז, "וישב"
 ב"כסלו התשפ' יח

 בן ד"הי חדריה אחיה בראל הגבול משמר לוחם נ"לע
 'כב 'ב ביום נפטר-תצא כי פרשת בשבת נפצע<-ניצה
  א"התשפ באלול 'כג 'ג יום בליל ונטמל א"התשפ אלול
-ל"זצוק יוסף עובדיה מרן אחות) יה'נג בת שושנה מרת

 (ב"התשפ הכיפורים יום ערב נפטרה

בן שירה שירן  (למשפחת מדלעי)נ הילד הראל "לע
 -ונלחם כשבוע על חייו, ים -שטבע  בבריכה בבת

, פרשת פינחס-נפטר ונטמן ביום רביעי בשבת קודש
 א''תשפ -תמוז ה' כ

סיון ' יא-ק פרשת נשא"שב' ליזה בת סעייד נפ
 א"סיון התשפ' יב', יום א' נטמ-א"התשפ

נפגע  -בן שושנה ( יהושוע)נ הנרצח יגאל "לע
אייר ' ביום כט, לוד-מאבנים בכניסה לגני אביב

בסיון ' ו,א ונפטר מפצעיו ביום חג השבועות''התשפ
 ד"א הי''התשפ

' נפטרה ונטמנה ביום כה-בת בוקט (מארי)נ מזל "לע
ערב שבת ' ְפֵרַחה נפבן  (כהן)עמרם   ; א''תמוז התשפ

ונטמן  ב"תשרי התשפ' קודש חול המועד סוכות  יח
 ב''תשרי התשפ' ביום ראשון כ

ז "נפטרה י, ה גרוסמן"דובער ע' נ תמר בת ר"לע
 ב"חשון התשפ-במר

ונטמן  ' גבריאל ענתבי בן שושנה נפ
 א"שבט התשפ' יט -ק פרשת יתרו"ערש
 ב"בשבט התשפ' נטמן כג בן חנה נינט( אוזן)מרדכי 

 -ונטמנה ב' נפ, בת חנה ושלום( בן דוד)נ עיישה "לע
אסתר בן ( יניילח) מעוןנ ש"לע ;ב "התשפ' באדר א' ה

נ גאולה "לע ; ב"התשפ' אדר ב' נטמן כז ויוסף 
 ב"התשפ' כו אדר א' בת מרחביה נפ( טוברי)

 ה.ב.צ.נ.ת
 ולהבדיל לרפואת ולהצלחת 

 :כל עם ישראל ובניהם
 חיהרב ,חיים אבינר בן מאיה, אליצור בן שרה

רוני ,רחל חיה בת אסתר, ישראל מאיר בן שמחה
פזית זלדה מרשיה בת מריון , אהֹרן בן פרחה אליזה

נוה מיכאל , ניסים ביבי בן רשל שירה, מונה אסתר
, מרינה בת חוה,רז מיכאל בן רינת, בין אסנת אסתר
יַששַכר תעיזי , דניאל בן מוחתארם ,תהילה בת יעל

שיהו יוסף ר רבי יא"לרפואת האדמו, בן מרים
להחלמה מהירה ולרפואה  בן הרבנית זרי( פינטו)

ברוריה הרבנית , לרפואת שיר לוי בת קרן ,שלימה
רבי , (א"אשת הרב ברוך רוזנבלום שליט)בת מלכה 

יעקב  ;בן שרח  (כהן)רחמים ,  י ה'בן ַנגִ ( בּוִבי)רפאל 
אסעד בן ; לה בת ברוניה 'לרפואת אנז ;בן אסתר 
 (דנינו)גבריאל  ;ברוך אליאור בן אורלי  ;ויקטוריה 

 הרוש שלום הרב ;אילנה פרחי ; בן חסיבה ועזר 
לרפואת החתן  ; הודיה בת רגינה ימנה בן א"שליט
 בן אהובהחיים איתי 

' לרפואת כל פצועי האסון בהר מרון לג
 א"בעומר התשפ

ולכל הפצועים והחולים בתוך כל שאר חולי 
 .אמןאמן ו, רפואה שלימהעמו ישראל 

 השבת ויציאת השבת  זמני כניסת
 " ְבֻחֹקַתי": שבת פרשת  

 (לממניינם 2022)  ב"פתש-ה
 
 

               

                        
 

 יציאה      תאיצי    תכניס                            
 (תם רבנו ן זמ)  שבתה    שבתה                            

 21:03 *      14:20     85:81         -ירושלים
 :9520         20:22     61:91       -אביב -תל

 75:20 *      20:18     90:91              -חיפה
 00:12 *      :1420     61:19       -שבע-באר

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ג"חשון התשפ-ז במר"נפטרה י, ה גרוסמן"דובער ע' נ תמר בת ר"לע
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ִרימּו ִמְכׁשֹול ִמֶדֶרְך ַעִמי"  !!!שלא יצא שכרו בהפסדו  -נא לא לעיין בעלונים בזמן התפילה וקריאת התורה *  -( 'יד \' ישעיהו נז." )ה 
 העלון טעון גניזה -! נא לא לטלטל העלונים במקום שאין בו ערוב כהלכה * 

 !!!!מלכה השבת קודש  ה של לכבוד בורא עולם ולכבוד. לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה

 :ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת הדוא -לפניות בעניין העלון
pk@hotmail.com-rk   

 ׁשעלון שבועי לשבת קֹודֶ -ִתְפֶאֶרת ַיַעֹקב ּוַפְרַחה: עשו לנו לייק בדף שלנו בפייסבוק
 ולמועדי ישראל

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ם ַוֲעִשיֶתם ִתְׁשְמרּו ִמְצֹוַתי ְוֶאת ֵתֵלכּו ְבֻחֹקַתי ִאם'    ('ג פסוק ',וכ פרק ',ְבֻחֹקַתי'  פרשת ',ויקרא' ספר)  'ֹאת 

 ☆לכולם םולש תשב ,אחים יקרים ואהובים☆
  למה כינתה התורה את עסק התורה בלשון 'הליכה'?  

  .  שתהיו עמלים בתורה 'ִאם ְבֻחֹקַתי ֵתֵלכּו'מביא את דרשת חכמינו על המילים  רבנו האור החיים הקדוש
 ???'תלמדו ִאם ְבֻחֹקַתי 'או ' קותעס ִאם ְבֻחֹקַתי 'והיה לתורה לומר ', הליכה'בלשון , מדוע כינתה התורה את עמל ועסק התורה, רבנו הקדוששואל 
 : ואלו הן, פירושים 01-וש מפרש את הענין בנו הקדבר

 .וזה סגולה לשמירת האדם בדרך. התורה באהבתהכדי שנתקשר עם , שצריך לעסוק בתורה גם בשעת הליכה בדרך .2
ועל ידי שנקבע בלבנו אהבה וחשקה , לרוב הרגילות והחשק שלו, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום שהיו רגליו מוליכות אותו מעצמם לבית המדרש .2

 .על ידי כן ילכו הרגליים שלנו מבלי ידיעתנו אל בית המדרש, לתורה הקדושה
 .יכוון שעושה אותם כדי שיוכל לעסוק בתורה ולקיים המצוות, אכילה ושתיה ושינה, שאדם הולך ונוהג בהם לצורך גופו שכל ההליכות הגשמיים .3
של התורה עליו ( ודס, רשד, מזר, שטפ) ס"בפרדשאם האדם רוצה לחדש בתורה הקדושה ורוצה לילך ולהיכנס , הליכה בתורה הכוונה לדרוש את התורה .5

 . שלא יגלה פנים בתורה שלא כהלכה' תי תשמרוואת מצוו'ליזהר שיקיים 
 . צריך ללכת מביתו, שבשביל לימוד התורה 'ַתי ֵתֵלכּוִאם ְבֻחקֹ  'וזה הפירוש , כדי שלא יטרד ויתבטל בביתו, שצריך האדם להיות גולה למקום תורה .4
אם בחוקותי 'וזה הפירוש , ר על התורה שלמדואין עבירה שהאדם עושה גורעת ממנו שכ, לקבל שכר על לימוד התורה שלמד, האדם הולך לעולם הבא .6

 .וילך לפניו צדקו באחריתו, לעולם הבא לקבל שכרם למרות שחטאו' ילכו'הם , שבשכר לימוד התורה', תלכו
יזכו , תורהשיעסקו ויעמלו ב 'ִאם ְבֻחֹקַתי'וזה הפירוש , הקדוש ברוך הוא מטייל איתם בגן עדן לעולם הבא, שאלו שעוסקים בתורה ובמצוות בעולם הזה .2

 .יטייל עמם בגן עדן, יתברך' שה' תלכו' -ל
שיעסקו בתורה , 'ִאם ְבֻחֹקַתי'וזה הפירוש , והוא מרגיש כאדם שהולך ממקום למקום בלי צער, אינו מרגיש בצער המיתה, צדיק וקדוש שעוסק בתורה .8

 . בהליכה בלי צער, שתזכו לילך לעולם הבא' תלכו'
' תלכו'וזה הפירוש שעל ידי התורה , ויכול להתעלות עד שמגיע לדרגה יותר ממלאכים, גהגה למדרעולה ממדראדם , על ידי לימוד התורה הקדושה .9

 . ותתעלו ממדרגה למדרגה גדולה יותר
, ורק מי שיש בו זכות התורה הוא ניצל מהם שהתורה מאירה לו את הדרך, הנשמה עולה בשבילים ודרכים חשוכים ומלאים מזיקים, אחרי פטירת האדם .20

 .הלאור התור, שעל ידי התורה תזכו לילך בדרכים האלו באור גדול' ִאם ְבֻחֹקַתי ֵתֵלכּו'וזה הפירוש ' כי נר מצוה ותורה אור'וכמו שכתוב 

 .לוד, ביבק היכל יהונתן גני א"משה בובי רב ק. בשורות טובות לכל בית ישראלו, שבת שלום

 
 
 
 
 

 הלכות חג השבועות –סימן תצד  מתוך
 .א"צ יצחק יוסף שליט"ג הרשל"מתוך הילקוט יוסף לרבנו מרן הרה

שבעה שבועות “: וכמו שנאמר. ולכן נקרא חג השבועות, שהם שבעה שבועות, לאחר ימי ספירת העומר שנמשכו ארבעים ותשעה ימים, חל יום חג השבועות בששה בסיון[ א] .א
נתבשרו ישראל לצאת לפי שכאשר , מה שאין כן בשאר מועדות, למה תלה הכתוב יום חג שבועות בספירה: ל”ואמרו חז. ”אלהיך’ ועשית חג שבועות לה, ’תספור לך וכו

” תעבדון“יתרה של ’ נ, שנאמר בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה, ממצרים נתבשרו שהם עתידים לקבל התורה לסוף חמשים יום ליציאתם
וכן , הרי עברו שני ימים, הרי עבר יום אחד: יום ויוםובצאת ישראל ממצרים מרוב חיבה היו מונים בכל , יום לצאתם יקבלו התורה בהר חורב’ לרמז שמקץ נ, במקום תעבדו

 [.ילקוט יוסף על המועדים עמוד תלו]. לכך נקבעה הספירה לדורות, והיו מצפים ומייחלים לקבלת התורה, מפני שהיה נראה להם כזמן ארוך מתוך חיבתם הגדולה לתורה, הלאה
ט ”שאם יקדש מבעוד יום הרי הוא כמחסר קצת מיום מ[. שהוא כרבע שעה לאחר שקיעת החמה], יה ודאי לילהיש אומרים שבליל חג השבועות אין לקדש על הכוס עד שיה [ב] .ב

ולכן לכתחילה נכון להמתין מלקדש עד , ושכן פשט המנהג לקדש אף מבעוד יום, ויש חולקים ואומרים שאין לחוש לכך "תהיינה” תמימות“שבע שבתות ": וכתוב, לספירה
ומכל מקום בשעת הצורך הרוצה לסמוך . שנכון לעשות כן, ובפרט במקומות אלו שאפשר לחשוש לדברי האחרונים ולהמתין עד הלילה, דקות מהשקיעהלאחר שעברו עשרים 

שהשקיעה , ה וכדומהובפרט בארצות אירופ. וגם המנהג כן, שכן הוא מעיקר הדין. ולקדש על הכוס מבעוד יום ולהוסיף מחול על הקודש יש לו על מה שיסמוך, על המקילים
כפי שנוהגים על פי הזוהר הקדוש , וגם זה גורם הפרעה לסדר לימוד הלילה בספר קריאי מועד, ובני הבית מצטערים לשבת ולהמתין עד הלילה, מתאחרת מאד בימי הקיץ

וטוב שיאכלו כזית . ואז יקדשו ויסעדו, השמש מתכסית מעינינובאופן ש, ואם אפשר טוב שימתינו עד תחילת השקיעה. שיש להקל להם לקדש ולסעוד מבעוד יום, ל”י ז”והאר
 [. ’עמוד ג’ הליכות עולם חלק ב. ה”סק’ ו’ ח סי”או’ יביע אומר חלק ה. ’סימן א’ ת חזון עובדיה חלק א”שו. סימן ל’ יחוה דעת חלק ו]. ועליהם תבוא ברכת טוב, לחם בצאת הכוכבים

. שרק לגבי הקידוש טוב להחמיר כנזכר. ואין צריך להזהר בזה להתפלל רק לאחר צאת הכוכבים, כנהוג בכל יום, ום לפני הלילהמותר להתפלל ערבית בשבועות מבעוד י [ג] .ג
 [.שם]

 [.ת פסח עמוד קלדחזון עובדיה על הלכו]. אף לא בתוך שבעה ימים שאחר החג, אינו יכול לברך ברכה זו לאחר החג, הדבר ברור שמי ששכח לברך בחג השבועות ברכת שהחיינו [ד] .ד
  [.ג”סימן לז סק’ יחוה דעת חלק ד]. ואין בזה קפידא. מותר לאכול הפת עם סלט ירקות ומיני חמוצים, בליל חג השבועות [ה] .ה
ם הראשונים לא היו חסידי“: וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, עד עלות השחר, פשט המנהג בכל תפוצות ישראל להיות נעורים כל הלילה בליל חג השבועות ולעסוק בתורה [ו] .ו

כל אלו שמתקנים התיקון בלילה “: וכן אמרו עוד בזוהר הקדוש. ”בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות: ואומרים, והיו עוסקים בתורה, ישנים בלילה הזה
שהטעם , והסבירו האחרונים. ”ברכות וכתרים של עולם העליון והקדוש ברוך הוא מברך אותם בשבעים, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזכרונות, הזאת ושמחים בו

והוצרך הקדוש ברוך הוא להעירם משנתם על ידי קולות וברקים שהיו לפני מעמד הר , לפי שבשעת קבלת התורה היו ישראל נרדמים כל הלילה, למנהג זה בליל חג השבועות
ב אין מנהג זה אלא לאנשים ולא [. ילקוט יוסף על המועדים עמוד תלח. ]לה הזה ונעסוק בתורה כל הלילהולכן צריכים לתקן הדבר על ידי שנעמוד על המשמר בלי. סיני

 [.בסוד ישרים סימן ט’ ת רב פעלים חלק א”שו]. לנשים
בכנופיא , דפס בספר קריאי מועד לחג שבועותונ, וללמוד בליל שבועות את התיקון שנתקן ונסדר על פי הזוהר והמקובלים, מהיות טוב נכון לחוש לדברי רבותינו המקובלים [ז] .ז

אין , ומכל מקום אברכים ובני ישיבות שחשקה נפשם לעסוק בגמרא בלילה הזה בשקידה ובהתמדה. ולהעדיף סדר לימוד זה על פני לימוד בתלמוד ובפוסקים, ובחבורה
ם רוב הציבור קוראים התיקון אין ראוי ליחידים לפרוש מהם וללמוד תלמוד או וא. ם”ויש שנהגו ללמוד בספר המצוות להרמב. שיש להם על מה שיסמוכו, למחות בידם

 [.סימן לב’ יחוה דעת חלק ג. ילקוט יוסף על המועדים עמוד תלט]. ם”רמב
ולפני נקודת חצות . נה בלילה זוועל פי הקבלה אין לקרות מש. ויושב בטל כישן דמי. ולא יאבד זמן יקר זה בשיחה בטילה, יש להזהר מלדבר דברים בטלים בלילה הזה [ח] .ח

דבר , ג מצות”ואם יש תלמיד חכם בין החבורה טוב ונכון שיבאר לקהל דברי הגמרא והמדרש ותרי. בפרט לאלה שהתפללו ערבית מבעוד יום, הלילה יש לקרות קריאת שמע
 [.המועדים עמוד תמילקוט יוסף על ]. כדי שלא יבואו להתנמנם, בדברי אגדה המושכים את הלב, דבור על אופניו

 .לוד, ק היכל יהונתן גני אביב"משה בובי רב ק, שבת שלום ומבורך
וסוף זמן תפילת עמידה של ( מגן אברהם)– זמני צאת הכוכבים וקריאת שמע

   "ְפֵאר ַהלּוח"על פי לוח  – ְבֻחֹקַתילשבת פרשת שחרית 
 באר שבע חיפה אביב-תל ירושלים

 19:52 19:55 19:52 19:54 (שישי בערב) ְבֻחֹקַתישבת פרשת ליל  הכוכביםצאת 
 08:26 08:23 08:26 08:22 (א"מג)מגן אברהם - ְבֻחֹקַתיריאת שמע בשחרית בבוקר שבת פרשת סוף זמן ק

 10:17 10:15 10:18 10:15 ְבֻחֹקַתישחרית בבוקר שבת פרשת סוף זמן תפילת עמידה של 

 



 ג"חשון התשפ-ז במר"נפטרה י, ה גרוסמן"דובער ע' נ תמר בת ר"לע
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ִרימּו ִמְכׁשֹול ִמֶדֶרְך ַעִמי"  !!!שלא יצא שכרו בהפסדו  -נא לא לעיין בעלונים בזמן התפילה וקריאת התורה *  -( 'יד \' ישעיהו נז." )ה 
 העלון טעון גניזה -! נא לא לטלטל העלונים במקום שאין בו ערוב כהלכה * 

 !!!!מלכה השבת קודש  ה של לכבוד בורא עולם ולכבוד. לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה

 :ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת הדוא -לפניות בעניין העלון
pk@hotmail.com-rk   

 ׁשעלון שבועי לשבת קֹודֶ -ִתְפֶאֶרת ַיַעֹקב ּוַפְרַחה: עשו לנו לייק בדף שלנו בפייסבוק
 ולמועדי ישראל

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 על ידי הורים לתינוק רךנשאלתי 

 ?האם ניתן לתת לבנם פורמולה המכילה אבקת חלב נוכרי

חלב …אסוריןאלו דברים של גויים "היא מגזירת חכמים ( עובדי כוכבים ומזלות -ם"עכו)איסור חלב נכרי  ,קדיםא
, חלב שנחלב על ידי גוי ויהודי לא ראה את תהליך החליבה אסור( ו"ב מ"ז פ"משנה ע")…שחלבו גוי ואין ישראל רואהו

כיוון שהגויים אינם " גילוי",השנייהו( 'ה ב"עבודה זרה ל)חשש לעירוב חלב טמא , האחת, הסיבות לגזירה שתיים
חלב שחלבו גוי ואין ישראל "ולהלכה ( ח"ב ה"ז פ"ירושלמי ע)ו ארס מקפידים לכסות את החלב קיים חשש שמא הוטל ב

 .('א' ו סעי"קט' ד סי"יו" )מותר…לפיכך היה חולב בביתו וישראל יושב מבחוץ…רואהו אסור שמא ערב בו חלב טמא
    :נראה להקל ולהתיר מן הסיבות הבאות  -לעניינינו

שיש מי , כגון שאין מצויות במקום בהמות טמאות, קיימת מחלוקת הפוסקים ביחס למקרה בו לא קיים חשש שעירבו חלב טמא   - הראשון 
על אף שלא ראה ישראל את , במקום כזה שאין מצויות בהמות טמאות מותר, שסברו שכיוון שסיבת האיסור הוא מפני חשש תערובת חלב טמא

שזוהי גזירה , ויש מי שחלקו על כך וסברו שהגזירה בעינה עומדת והחלב אסור( ב"ל' ד סי"ץ ח"ותשב, ז"קמ אלף' ז סי"ת רדב"שו)תהליך החליבה 
לדעה זו מנהג זה דינו כנדר האסור מן התורה ולא רק ( 'שער ו' א תורת הבית בית ג"רשב)שנאסרה במניין ואפילו בטל הטעם לא בטלה הגזירה 

 .('ו' ו סעי"ד קט"ח יו"פר)להלכה מקובל לפסוק כדעה ראשונה (. ז"ק' ד סי"ס יו"ת חת"שו)מגזרת חכמים 
ובין מוצר המופק מחלב כגון אבקת חלב , יש פוסקים שהבדילו בין החלב עצמו עליו גזרו חכמים איסור כשישראל לא ראה את החליבה  - השני

יש מי (. ג"ק' ד סי"הר צבי יו)פני שחלב טמא אינו מתגבן ם המותרת לישראל מ"ראיה לכך מגבינה וחמאה של עכו. שעליה לא נגזרה הגזירה כלל
א "חזו)חלב ועליו נגזרה הגזירה  –לדעתו אבקת החלב אינה כגבינה אלא כחלב שנתייבש וכעת כשמערבים אותו חוזר שמו , שחלק על סברה זו

 .('ק ד"א ס"מ' מאכלות אסורות סי' ד הל"יו
אין לחשוש , ואוכפים את החוק על זייפנים המשנים רכיבים המופיעים ברשימת הרכב המוצר במקומות בהם קיים פיקוח ממשלתי  -  השלישי

, כשהוא עומד מותר, והישראל יושב מבחוץ, היה לו דבר טמא בעדרו"לגזירת עירוב חלב נכרי שהרי ההלכה קבעה שבמקום בו חושש הגוי לערב 
אם הגוי חושש שמא יכנס ישראל ויראה את מעשיו אין (. 'ו סעיף א"ד קט"יו)"והוא שידע שחלב טמא אסור לישראל, שירא שמא יעמוד ויראהו

ה אפילו אינו יושב תמיד אלא יוצא ונכנס ויושב "דה …ז נראה דאפילו יוצא ונכנס מותר כיון דטעמא הוא משום דמירתת"ולפ… "לאסור 
 .(ט"מ' ו וסי"מ' א סי"ד ח"יואגרות משה , והר צבי שם, א שם"חזו( )'ק ג"ז שם ס"ובט' ק ד"ך שם ס"ש")…שרי

מטעם זה פסק אחד האחרונים להקל בחלב , חולים ואף אלו שאין בהם סכנה מקובל להקל ביחס לאיסורים שמקורם בגזירת חכמים  -  הרביעי
(. 'ב' ז סעי"הלכתה פרק לשמירת שבת כ)מוגדרים כחולים שאין בהם סכנה  9-01עד גיל  –ילדים קטנים (. ג"ל' ד סי"ת מלמד להועיל יו"שו)ם "עכו

 (.ג"ל' ד סי"א הרצוג יו"ת הגרי"שו)לעניינינו הורה הרב הראשי לישראל שילד שהגיע לגיל חינוך אין להחמיר ולאסור עליו חלב וגבינות של נכרי 
 

 א"מאת הרב משה בובי שליט -' ְבֻחֹקַתי'לשבת פרשת  בר תורהד
םִאם ְבֻחֹקַתי ֵתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹו"  : "ַתי ִתְׁשְמרּו ַוֲעִשיֶתם ֹאת 

  ('גפסוק ', וכפרק ', ְבֻחֹקַתי' פרשת ', ויקרא'ספר ) 

   'ִאם ְבֻחֹקַתי ֵתֵלכּו' 
הא מה . הרי קיום מצוות אמור', ְוֶאת ִמְצֹומַתי ִתְׁשְמרּו'כשהוא אומר , יכול זה קיום המצוות: ה"י ע"רש פירש

 .שתהיו עמלים בתורה –? ' ִאם ְבֻחֹקַתי ֵתֵלכּו'ם יֵ קַ אני ְמ 

 ?"שתהיו עמלים בתורה"היינו " ִאם ְבֻחֹקַתי ֵתֵלכּו" -ש  י"מנין לרש, ועדיין קשה

מעתה יושב הוא . כשמסתיים החג מסתיימת המצוה לפי שעה. יושב אדם בסוכה בחג הסכות ומתענג מן המצוה": רקֶ בהיות הבֹ " -באר ה
 .לכל מצוה יש זמן קבוע ואי אפשר להקדימה או לאחרה –וכן בכל מצוה ומצוה . ומצפה ששוב יגיע זמנה ויזכה לשוב ולקיימה

. כדי שיוכל לקיימן צריך שיתקיימו הנסיבות ותזדמן המצוה לפניו. ת שירצהלא יכול האדם לקיימן כל אימ, גם מצוות שאין הזמן גרמן
ישנה . וכן שאר המצוות, כדי לברך על לחמו עליו לאכול מן הלחם; כדי שיוכל האדם לקיים מצות השבת אבידה עליו למצוא אבדה: וכגון

תורה מנחת בקרן זוית . לתורה אין זמן ואין מקום .מצות תלמוד תורה: שעה למצוה אחת שהיא עומדת הכן ומזומנת לאדם בכל עת ובכ
אם : אין אדם לומד אלא ממקום שלבו חפץ. אין חובה והכרח לאדם לעסוק בתורה בענין מסוים, יתר על כן. וכל הרוצה לטול יבוא ויטול

ואם רוצה לעסוק בסוגיא ; נוטל כרך של אותה מסכת ולומד –אם לבו נמשך לסוגיא במסכת פלונית ; משנה –ואם משנה , מקרא –מקרא 
 .שמעכב בעדו אין מי–במסכת אחרת 

ועל כן את , במקום או בנסיבות שיזמנו לו את המצוה, קיום המצוה תלוי בזמן". ַתי ִתְׁשְמרּוִאם ְבֻחֹקַתי ֵתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹו: "זהו שאומר הכתוב
" ממתין ומצפה מתי יבוא"  ואביו שמר את הדבר"מלשון  –" ְׁשְמרּוִת ]"היינו יושב ומצפה להן שיזדמנו לפניו ', שומר'המצוות האדם 

 ([.י"רש)

ונה לעמל והכ –" ִאם ְבֻחֹקַתי ֵתֵלכּו" -ש ךכורחעל , ומצפה להן' שומר'מסבות על המצוות שהאדם " ַתי ִתְׁשְמרּוְוֶאת ִמְצֹו: "ואם המלים
 .בכל עת ובכל שעה, אלא יכול לעסק בתורה כל אימת שיחפץ, "שמורל"ריך צואין האדם , י לא בזמן ולא במקוםשאינו תלו, הרהתו



 ג"חשון התשפ-ז במר"נפטרה י, ה גרוסמן"דובער ע' נ תמר בת ר"לע
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ִרימּו ִמְכׁשֹול ִמֶדֶרְך ַעִמי"  !!!שלא יצא שכרו בהפסדו  -נא לא לעיין בעלונים בזמן התפילה וקריאת התורה *  -( 'יד \' ישעיהו נז." )ה 
 העלון טעון גניזה -! נא לא לטלטל העלונים במקום שאין בו ערוב כהלכה * 

 !!!!מלכה השבת קודש  ה של לכבוד בורא עולם ולכבוד. לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה

 :ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת הדוא -לפניות בעניין העלון
pk@hotmail.com-rk   

 ׁשעלון שבועי לשבת קֹודֶ -ִתְפֶאֶרת ַיַעֹקב ּוַפְרַחה: עשו לנו לייק בדף שלנו בפייסבוק
 ולמועדי ישראל

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ת    ֵתֵלכּו  - ֹקַתיְבחֻ  ִאם - מירון אסון – 'ְבֻחֹקַתי' פרשת ַׁשב 

 

 

חלק המכונה גם , כשחלק ניכר מנה תופס פירוט של הברכות והקללות' בחקותי'השבת נקרא את פרשת . בחקותי –חל בסמיכות לפרשות בהר  בעומר ג"ל
ובין יום , בין פסח לשבועות פרשתנו ניצבת. ישמרו אותןהתורה או אם לא  מצוות שיהיו לבני ישראל אם ישמרו את השכר והעונש זהו תיאור". פרשת התוכחה"

וִהְתַהַלְכִתי ְבתֹוְכֶכם " הוא' בחקותי'פרשת הפסוק שמבטא את אחת הברכות הגדולות מברכות , ספירת העומר'על ציר הזמן המכונה , העצמאות ליום ירושלים
ֶכם ֵלא ִייִתי ל  ם-ְוה  אֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות...ֹלֵקיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים-א  ' ה ֲאִני, ֹלקים ְוַאֶתם ִתְהיּו ִלי ְלע  ֶאְׁשֹבר ֹמֹטת ֻעְלֶכם ו  -ג"י, ו"כ, ויקרא)" ו 

זכה הפסוק שלנו להיכנס כל בוקר . וזוקף את ראש כשהוסר העול - קוממיותמפרש  ם"הרשב ".בקומה זקופה -ואולך אתכם קוממיות ", י מפרש"רש(. ג"י
הרחמן הוא ישבור עולנו מעל צווארנו והוא יוליכנו קוממיות ", כלשון הפסוקבהרחבה מלאה כמעט ובברכת המזון , באהבה לפני קריאת שמע של שחרית

כיון שלא נהגו כבוד אחד , ה בימי הספירהבטרגדיה שפקדה את שנים עשר אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו במגפ, מים אלו מאופיינים כימי אבלותי ".לארצנו
 ".עיניהם הייתה צרה איש ברעהו" בשני

   

 

יש לזקוף את , מלמדת כי אין די בהסרת העול מעל העםבפסוק ההכפילות ן פירש את 'ב מוולוזי"הנצי ?מהי אותה קומה זקופה בה אנו נדרשים ללכת כאומה
" עולת ראיה"הרב קוק בסידור  .(א"ה ע"עבבא בתרא ) "כשתי קומות של אדם הראשון...רבי מאיר אומר-אתכם קוממיות ואולך", ל במדרש כתבו"חז. קומתם

ושמעמדו יהא בלתי , האדם מוכרח הוא שיהיה לו מעמד"...כך כותב הרב קוק . כקומה גופנית וקומה רוחנית -כשתי קומות , המדרשמסביר את משמעות 
פורח , מתנודד, הרי הוא תלוש -שבמובן ידוע ועיקרי איום מאוד הדבר שהאדם מרגיש. התלישות, הווה אומר? צרתה מהו עיקר, הגלות. מתנודד
כל אדם , איננה קניינו ולא קניין עמו –מפני שבכל ייחוסיה , מפני שאין הקרקע שלו, אינה עמדה כלל, על גבי הקרקע, עמדתו על הבסיס הטבעי...באוויר

האדם ", הרב מסכם וכותב(. 060' עמ, ה"מאמרי הראי)" מאז נדד בגויים, מאז גלה מארצו, צרת הדורות של ישראל, זאת היא הצרה, דםשאין לו קרקע אינו א
                                                                          . ושמעמדו יהיה בלתי מתנודד, מעמדהאדם מוכרח הוא שיהיה לו  ,"זו היא הזוועה היותר מחרידה את הנשמה –התלוש 

בין שתי קומות אלו ניטש ויכוח כיום . היחיד שמשלב בין התחומים האלה עםהעם ישראל הוא . מדינת ישראל היא מדינה בעלת קומה רוחנית וקומה גשמית
ה בוצה שמדברת על שורשים לארץ וממעטת בחשיבותוישנה ק, ישנה קבוצה בעלת נאמנות גדולה לתורה אך ממעטת בחשיבות האחיזה בארץ. במדינת ישראל

לבין ' בהר'בין , מתוח בין פסח לשבועות גשר הקוממיות והגאולה .המשימה שלנו היא לבנות את מדינת ישראל עם שתי קומות יחדבין . הקומה הרוחנית של
צריך לדעת להפיק לקחים , אדם הרוצה להתהלך בעולם בתבונה. בתולדותיה של מדינת ישראל המתחדשת על גביו ניצבים אירועים מכונניםגשר ש', בחקותי'

האפשרות לביאה במקום , הפקת הלקחים הייתה מידית, על מות שני בני אהרון, 'מות-אחרי'רק לפני זמן קצר קראנו בפרשת . מהצלחות ומכישלונות
ל ֵעת -ספונטאנית  התמורה . ביטול הספונטאניות הוא המחיר .ְבזֹאת -מעתה יש פרוצדורה קבועה . ביאה קבועה בכל יום הכיפורים -במקומה , אל הקודש - ְבכ 

דומני שלא ניתק לנתק את . הכניסה אל הקדש מחייבת זהירות ואחריות, כדי שאירוע שאירע בעבר לא יישנה. קבוע ועל כן צפוי מראש, היא שהכל שמור יותר
ֶהםו"באותה פרשה מעט מאוחר יותר באת המומצוות פיקוח נפש  ַחי ב  ם ו  ד  א  ם ה  ַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶשה ֹאת  מסכת חייו (. 'ה, ח"ויקרא י)..." ְׁשַמְרֶתם ֶאת ֻחֹקַתי ְוֶאת ִמְׁשפ 

העלייה לקברו היא הניסיון לטפס למחוזות שאליהם רק מתי , הפכה אותו ללא ספק לדמות מורמת מעם, וקשירתו במשנת הסוד לוקי-אותו תנא א, י"של רשב
יש לבחון תחילה היטב את פרשת , ומבקשים את הקומה הרוחנית, כאשר מטפסים להר מירון, היא מיועדת ליחידים, אין מדובר בעלייה המונית, מעט זכו לעלות

  ..'תלכו' -ורק אז' אם בחקותי, 'האם התשתית בטיחותית, הקומה הראשונה האם, בחקותי

  .א"שליט הרב אברהם רזניקוב -ובריאות איתנה לכולנו , שלום ומבורך בברכת שבת
  /http://resnikov.co.il: האתר של כבוד הרב  – avire30@gmail.com:  ל של כבוד הרב"יתקבלו בברכה לכתובת הדוא,  בעניין מדור זה בלבד, הארות והערות

 
 

 'דפרקי אבות פרק 
 'דמשנה  'דפרק 

ס ִאיׁש ַיְבֶנה אֹוֵמר ֵוי ְׁשַפל רּוחַ : ַרִבי ְלִויט  ה, ְמֹאד ְמֹאד ה  נֹוׁש ִרמ    .ֶׁשִתְקַות א 
א אֹוֵמר ן ֶבן ְברֹוק  נ  ל: ַרִבי יֹוח  ַמִים ַבֵסֶתר כ  לּוי, ַהְמַחֵלל ֵׁשם ׁש  ִעין ִמֶמּנּו ַבג  ד. ִנְפר  ד ׁשֹוֵגג ְוֶאח    :ֵמִזיד ְבִחלּול ַהֵשם ֶאח 

 חילול השם
: ְמָיהּואּוָלם ְכָבר ָאַמר ַהָנִביא ִיְר . ֵאין ִמי ֶשְיַגֶלה ֶאת ַמֲעָשיו, ְוַיֲעֶשה ָדָבר ְמֻסָים ֶשֵאין לֹו ֶהֵתר ַעל ִפי תֹוָרֵתנּו ַהְקדֹוָשה, ִלְפָעִמים ִנְדֶמה ָלָאָדם ֶשִאם ִיָסֵתר ְבַחְדֵרי ֲחָדִרים

ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ה" ֵתר ִאיׁש ְבִמְסת  ֵלא ְנֻאם', ִאם ִיס  ֶרץ ֲאִני מ  א  ַמִים ְוֶאת ה   ." 'ה ֲהלֹוא ֶאת ַהש 
ְוִהֵנה , ְולֹא ָרָאהּו שּום ָאָדם, ְוהּוא ָהָיה ְלַבד ְבֵביתֹו, ַמֲעֵשה ְבִאיש ֶאָחד ֶשָאַכל ְביֹום ַתֲעִנית ִצבּור[ ם"ֶנֶכד ָהַרְמבָ  ְבנֹו ֶשל ַרֵבנּו ַאְבָרָהם ֶהָחִסיד]ְמַסֵפר ַרִבי ָדִוד ַהָנִגיד 

ְולֹא ִהְסִפיק , ּוָמְצאּו ַפת ֶלֶחם ְבִפיו ְוִגילּו ֶשאֹותֹו ָאָדם ָאַכל ַפת ֶלֶחם ְבצֹום, ַמֹפֶלתּוְבאֹוָתּה ָשָעה ָבאּו ְוֵהִסירּו ֵמָעָליו ֶאת הַ , ֵמֵאת ַהֵשם ִיְתָבַרְך ֶנְחַרב ַהַבִית ְוָנַפל ָעָליו
 .ְוִהְתַפְלאּו ָהעֹוָלם ַעל ַמֲעֵשה ַהֵשם ִיְתָבַרְך, ִלְלֹעס אֹותֹו ּוְלָבְלעֹו

* * * *  
 'זהירותו של יוסף הצדיק מחלול ה

ַזָכה ֶשהֹוִסיפּו לֹו אֹות , ַאף ַעל ִפי ֶשלֹא ָהָיה ִאיש ַבַבית ְבאֹוָתּה ָשָעה, יֹוֵסף ֶשִקֵדש ֵשם ָשַמִים ַבֵסֶתר ָבֶזה ֶשלֹא ָחָטא ִעם ֵאֶשת פֹוִטיַפר: ָאְמרּו:( ף לודַ )ְבַמֶסֶכת סֹוָטה 
 ".ֵעדּות ִביהֹוֵסף ָשמֹו ְבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים: "ְתִהִליםַאַחת ִמְשמֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶשֶנֱאַמר בִ 

ה ֶשִתָכֵנס ַלֲאַחְשֵורֹוש ֶאָלא ָשְלָחה ֵשַדה ִבְדמּוָתּה ּוְבַצְלמָ , ֶשֶאְסֵתר לֹא ָשְכָבה ִעם ֲאַחְשֵורֹוש, ל''י ז"ִהֵנה ָידּוַע ַמה ֶשִגָלה ַרֵבנּו ָהֲאִר ": ְיָערֹות ְדָבש"ְוִהְקָשה ְבֵסֶפר 
 .ּוָבֶזה ָהָיה ִנָצל ֵמאֹוָתּה ֵמִרְשַעת ְבַקלּות, ַמדּוַע יֹוֵסף ַגם ֵכן לֹא ָשַלח ֵשד ִבְדמּותֹו ֶשִיָכֵנס ִלְשַכב ִעם ֵאֶשת פֹוִטיַפר, ְוִאם ֵכן ָצִריְך ֵבאּור. ִבְמקֹוָמּה

ְלָכְך ', ְוֵיש ָבֶזה ַצד ֶשל ִחלּול ה, ָאז ָהָיה ִנְרָאה ְבֵעיֶניָה ֶשָאֵכן ָעַבר ֲעֵבָרה ִעם ֵאֶשת ִאיש, ף ַמְכִניס ֵשד ִבְמקֹומֹוֶשִאם ָהָיה יֹוסֵ , ְוִתֶרץ
ל ֶאת יֹוֵסף ֶשִקֵדש ''ִחדּוש ֶשִשְבחּו ֲחָכֵמינּו זְוֶזהּו הַ , ַעל ָידֹו' ְכֵדי ֶשלֹא ִיְצָמח ַחס ְוָשלֹום ִחלּול ה, ֶהְעִדיף ְלַהְכִניס ַעְצמֹו ְבַסָכָנה זֹו

 .ֵשם ָשַמִים ַבֵסֶתר

 

 שנגרמו בתדחוקת חנקעקב מעיכה ו בו. אזרחי החמור ביותר בתולדות המדינהה אסוןתרחש הה, מירוןב הילולת רבי שמעון בר יוחאיב
 .בני אדם 254ונפצעו , גברים וילדים 54נספו , הקהל

 

בפי החסידים מכונות , בהתרחשות אחת נועדה לאפשר לקהל רב לצפות  הטריבונה, עקב קריסת טריבונה, נפגעים-בבית הכנסת בגבעת זאב היה אירוע רב
  .פצועים במצב קשה 24  בהם , מתפללים 229ונפצעו  3כתוצאה מכך נהרגו ". עס'פרנצ"הטריבונות בשם 
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