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עמלויהאעולםשלמלכובחקותילךאשרלעםהצפונותההבטחותבין
.הארץמןרעהחיהוהשבתי:('וכוויקרא)היאבתורה

החיהאתלראותמצפהיהודה'שרובעוד,במימושהרבותינוונחלקו
-שמעון'ר-ההילולאהעלמבין,העולםמןכלילוחולפתעוברתהרעה

הואסבורולפיכךמזיקיןואינםמזיקיןכשישהואה"הקבשלששבחו
שומעהואוכן.יזיקושלאישביתםכאשרתתגשםהרעההחיהשהשבתת

שלאהעולםמןמזיקיןלמשבית-העולמיםולחיישבתשכולוליוםבשיר
.יזיקו

וגר:(ח-ויאישעיה)לבואלעתידלנוהמובטחעלאמוץבןשלנבואתוהיאוזו
נוהגקטןונעריחדיוומריאוכפירועגל,ירבץגדיעםונמר,כבשעםזאב
ושעשע,תבןיאכלכבקרואריהילדיהןירבצויחדיותרעינהודובופרה.בם

תינוקשיהאמלמד.הדהידוגמול-צפעונימאורתועל,פתןחורעליונק
פיומתוךמרהומוציאצפעונישלעיניולתוךאצבעומושיטמישראל

.ן"רמב-הארץמן(החיתיות)החיותרעתישבית-שמעון'רדעתעל(תרעבילקוט)

וכדכתיבלאכלההעשבלהםשניתןבחיותנאמרעולםשלבבריאתווהנה
את...הארץעלרומשולכלהשמיםעוףולכלהארץחיתולכל('ל'אבראשית)

כ

(.לגברכות)שאמרווכמו,האדםממיתורמשחיהאיךהראשוןאדםשלטאוח

היוצאהגואלימיעלהכתובאמרכןועלממיתהחטאאלאממיתערודאין
הרמשוכלהבהמהורעתהטרףויחדלבעולםהשלוםשישובישימגזע

(בחוקתין"רמב).מתחילהטבעםהיהכאשר

הדיןוגזרהחטאאלאממיתהערודאיןשלעולםשמעון'רהואובטוחיודע
ח

במערהשבתומשנותבצאתוהואשומעכךשהרי,הממיתהואעמוהכרוך
ואמרהקולהבתשיצאהשכללמולןחיציםהמשלחהעופותבציידוצופה

הוה"ספיקולא"קולהבתובהכרזת,יקושהפחמןהעוףנמלט"דימוס"
ניצודתלאהקלהכנףצפורשאםמזהוהסיק,בפחונלכדתמתצדא
.(דימוסה"תוד:טזז"ע)אינישברשכןכל,שמיאגזירתמבלעדי

לפיודנותמביאותוהסתכלותווהכרעתו,מאדנשערהסביביואמנם
הקברותביתאתיוחיבןשטיהרהמכריזבסבאעיניוהואנותן.מפיוהיוצא

ומוסיף,זהאתזהמפרכסיםחכמיםשתלמידייאמרושלאכדינפשיהונח
(.לדשבת).עצמותשללגלשעשאועדגריםבןביהודהעיניוליתן

עלכעונשבאהבפהוגומרתמעייםבבניהמתחלתזומכהכיהואבטוח
עלבאסכרהשמתותונשותיהם,עצמםהלומדיםשלתורהבטול

לחמהלהוליכןאביהםאתהמבטליםוהתינוקות,בעליהןאתשמבטלות
.(:לגשבת)באגוזיםולפייסםולצונן

וסומךבשביעיתכרובספיחיללקוטשמקלאדםעיניומולרואהכשהוא
וכןנחשישכנוגדרפורץעליווקראעליוהקפידהמתירש"רשלדעתועל

.(אניה"תוד:נאפסחים)ליההוית

מתחתועונשתקלהתצאשלאאישיתאחריותעליומקבלכשהואואפילו
בנואלעזר'בריפגעשלאחלפתאבןיוסי'לרשהאצילהבטחהוכאותהידו

ולמרות,שחלתההקיסרבתאתלהצילבניסיםהמלומדי"לרשבהמתלוה
אביואצלהבןיחזוראלואמרהקפידי"רשבבפנילענותפיוכשעקםכן

.רחמיםעליוובקשלאביומהבטחתוי"רשבשנזכרעדלמותנפשוונטה
(:יזמעילה)

גובהשהיההסקילהמביתהנדחיןהנסקליןאתשמעון'רכשראהאשתקד
מתערבים(.מהסנהדרין)מתניועלוהאחרלבועלזהנהפכיםקומותשתי

נדוניםשיהיועליוהחולקיםעםהסכיםהמשואותובמדליקיבשורפים
לעובדשניתנהמפני(:עטסנהדרין)לשיטתוהחמורהבשריפהולאבסקילה

.(במשנהשם)בעיקרידהפושטז"ע

!הקוציםאתוהכרית-עריציםזימרקולו|

.ב

(.סביבמות)!אדםקרוייםאתם|

יצורילפניוחולפיםוכאשר.לפניובסךהעובריםאתהואבוחןנוקבבמבט
מהלכיאתהואמזההכבמדין-ובקרחמורים-החייםבעליעםיחדאנוש

יודעיםשאינםכמישפלההרוחניתדרגתםתהאולו,אדםכנפששניםעל
רבואד"כינידוניםלהיותהםראויים-נינוהוכאנשי-לשמאלםימינםבין

.אדם

קרובועםלישראלהמסורהבתורהלעסוקדעתונחהבןנתןובאם
עליושנאמרגדולככהןהואוחשוב"האדם"בנזרלהתעטרהואמתעלה

דרךעלשהואאדםלשםזוכהלאאבל(.נטסנהדרין)האדםאותםיעשהאשר
דיןולפיכך(ת"רבשםאלאה"בתודשם)'הבתורתוהמעוטרהמעולההיתרון
מאטמוייקראמעטינהו-באהלימותכי-באדםהאמורהאהלטומאת

(.סאיבמות).באהל

ויוצרנובוראנושמשתבח(לאלדפרק)בוזיבןלנבואתשמעון'רצייןועוד
לצאןלוהמהוכיאלקיהם'ההואכיישראלביתעמוידעולבאשלעתיד
.אדםקרוייםאתםרק,(י"רש)בעיניכבהמותאינכם-אתםאדם-מרעיתו

עבדוודודלאלקיםלנו'הויהאנזכהשכאשר(כט-כדפסוקים)שםעודומבואר
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,ועל כן
בהתאסף המוני ישראל 
על ציון הקדוש  

לקיים  דהילולאביומא
"  ואתכנשועולו "בקשתו 

והכניסה לפני ולפנים  
כי ימות  "כרוכה בבחינת 

מפני דוחק ההמון  " באהל
שומה על , העםורבוי
לידע כי נבחנים  הכל

המה ונבדקים הם באם 
אדם אשר  האכן אינם רק 

(רוטל)י "יעשה אותם וח
אלא באם התעלו  , בהם

לאור מופלא רום מעלה  
שתאותםאתם אדםשל 

ושאיפתם להתקבץ  
ולהיות מונהגים על ידי  

הנשיא  ' דוד עבד ה
.בתוכם

,לאכלהעשבירקכל
כי"כןויהי"הכתובואמר

הושםאשרהטבעהוא
היהולא,לעדבהם

רקהרעותבחיותהטרף
כיאדםשלחטאומפני
טרףלהיותעליונגזר

הטרףוהושםלשיניהם
זולטרוףגםלהםטבע

בטרפםכיוכידוע,זואת
יוסיפואחתפעםהאדם
יותררעיםלהיות

(גיט)יחזקאלוכמאמר

אדם-טרףלטרוףוילמד
.אכל

אחרילאדםוכשהותרה
בעלישחיטתהמבול
הריגתעלוהזהירהחיים

דמכםאתואך('ה'ט)אדם
אתאדרשלנפשותיכם

חיהנפשולאהאדםנפש
נשארובחברתהחיהמיד
.לטרוףמנהגםעל

אםכיההבטחהוזו
תהיהתלכובחוקותי

היהכאשרישראלארץ
קודםמתחילתוהעולם

ח
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י לאור התקופה"תורתו של רשב| והשבתי חיה רעה 



העתקהשהיאשלוםבריתועמנולנוויכרתנזכהבתוכנוומלךנשיאיהא
בפרשתנולזוכיםהבאהאתכםבריתיאתלוהקימותיומושלמתמדויקת

.בתורתוומהעמליםבחקותיומההולכיםלהיות

...יהיוברכהגשמיבעתוהגשםוהורדתי...הארץמןרעהחיהוהשבתי"
כלמתעודישאוולא...מחרידואיןלבטחוישבולבטחאדמתםעלוהיו

(שם)."הגויים

!ולמדצא|

מזיקיןשישה"הקבשלושבחו(ש"רלשיטת)הארץמןהחיתיותהשבתת
מרעיתוצאןאתכשמוצאשלוםובריתעולםבבריתכרותהמזיקיןואינם
הצאןמתעליםובכך-אחדלרועהלהםוהואעבדודודידיעלומונהגכפוף

.אתםאדםלהקרא

!בעבורךנאמראדםנעשה|

לקייםדהילולאביומאהקדשציוןעלישראלהמוניבהתאסףכןועל
ימותכי"בבחינתכרוכהולפניםלפניוהכניסה"ואתכנשועולו"בקשתו

המהנבחניםכילידעהכלעלשומההעםורבויההמוןדוחקמפני"באהל
בהם(רוטל)י"וחאותםיעשהאשראדםהרקאינםאכןבאםהםונבדקים

שתאותםאתםאדםשלמעלהרוםמופלאלאורהתעלובאםאלא
.בתוכםהנשיא'העבדדודידיעלמונהגיםולהיותלהתקבץושאיפתם

"לשהשהביןשופטהנני"היא'יתהבוראידיעלהצאןהנהלתומסממני
השריםהם-לעתודיםהאיליםוביןלחלשיםאגרופיםבעליבין(יזלדיחזקאל)

.(י"רש)זהאתזהשגזלו

מכלעצמןשהשמינואלובין-('כפסוק)רזהשהוביןבריהשהביןושפטתי
.והוצמאושהורעבוהענייםאתוחמסווגזלועולםמעדני

.ג

!הלחוציםאתוהציל|

שניםג"ימערהבצערעמוהמצטעראלעזר'לרבן-שמעון'לרלוהיהנכד
נפקדמקומו.זורםלמשפחתהמתאיםהישרמדרךוסרסררואשר-
ח

מחמתעסוקווכלנעדרהיההעבודהממקומותואף,המדרשביתמיושבי
.(.פהמ"ב)עבירהבדברהיהיופיו

הואנואשלאכילכלומגלהקבורתווממערתציונוממרוםהואפונהוהנה
סגרלא,הנלוזיםודרכיומעשיולרועידיובשתידחאוולאנכדמאותו

'ר-אביואצללקברוהיוסבוריםנפשוצאתשלעתעדקירובשעריבעדו
פתחאתשסובבהעכנאעקבכןלעשותהצליחוולא,י"רשבוזקנו-אלעזר

ממרומיםקולבתיצאהואמנם,אליההנכדמטתמלהכניסומנעםהמערה
היהלאשהנכדאלאמזהגדול[האב]שזהמפניזהשאיןכולולעםלבאר
(שם).מערהבצער

דלהוקםוכיצד,מאשפתותשמעוןר"באלעזרר"ביוסיהורםוהיאך|
?מעפר

'להלעשותכדיתורהוהמפרפהשבעלהתורהמקבץ-הקדושרבנו
לזכותכדיבןלהםישאםולחקוראחריםבניעללחזרכחובכלמשתדל
.תהיהכפי:ירמיהבדבריקצובששכרומזולליקרולהוציא

בןאליסיבןשמעון-האםאחיהגדולהדודאתנפשותחכםלקחכןועל
זקניםובסמיכתחכמיםבעיטורהרחוביהבחוראתעטר-לקוניא

לבווישיםמתקנאשיהאופתרוןעצהרביליקרותהואשראויהמאשרת
המתאיםמשותףלימודללמודחברותאיחדוקבעו(י"רש)תורהתלמודעל

.הבחורלרמת

לבחורנקרוועסקיםתירוציםספורואיןננעלולאתירוציםששעריוכידוע
לווענה,לעירלילךומוכרחחייבבאמתהואשהיוםלדודומודיעה'והי

המעותדהראשילרבמתאיםהיאךרבהכיובחכמתולשונובמתקהדוד
אתבידוולאחוזצ"הראשלגלימתאתללבושהמעותדהראשילרבללבוש

בעיסוקיולעסוקלילך"ימים"בשירתיקדמוהומקוםובכל,הזהבמקל
.העיר

אתולהמשיךשגיונותיוומכללחציומכלקדושיםשלהבנןזכהוכך
בנוובן,חכםתלמידובנו,חכםתלמידשהואמיכלשלהזהבשושלת
!לעולםמזרעופוסקתהתורהאיןששובלושמובטחחכםתלמיד

!יוחאיבראדוננו-בעדנוטובימליץהוא-עינינומאירתהיא-לנומגןתורתו

בסייעתא דשמיא

מבית הסקילה שהיה גבוה שתי קומות  הנדחיןהנסקליןשמעון את ' אשתקד כשראה ר
,  מתערבים בשורפים ובמדליקי המשואות.(סנהדרין מה)נהפכים זה על לבו והאחר על מותניו 

:(סנהדרין עט)הסכים עם החולקים עליו שיהיו נדונים בסקילה ולא בשריפה החמורה לשיטתו 
.(שם במשנה)ז הפושט יד בעיקר "מפני שניתנה לעובד ע

!הקוציםוהכרית את–עריציםזימרקולו

077-52-80-989: לתרומות והנצחות| א "י המכון להוצאת כתבי הגאון רבי חיים יוסף אקרמן שליט"ל ע"יו

:הגיליון מוקדשזכות|בחוקותיהשבוע פרשת 

'  שתחיאסתר לאהבת חיהובריאות שלימה למרת | י"בתושחו "הישריתבן חגי שמעוןח"לבהלרפואה שלימה 


