
        אכילת בשר ושתיית ייןאכילת בשר ושתיית ייןאכילת בשר ושתיית ייןאכילת בשר ושתיית יין
להימנע מאכילת בשר בקר או עו� ושתיית מעיקר הדי על הספרדי�   .א

נוהגי� להימנע מאכילת יש מהספרדי� הו ,באב' יי בשבוע שחל בו ט
מנהג האשכנזי�  ו.בשר בקר או עו� ושתיית יי החל מראש חודש אב

  .להחמיר בכל זה החל מראש חודש אב כולל
 מעיקר הדי מותר לשתותו, באב' ל בו טיי של הבדלה בשבוע שח  .ב

  .  שנוהגי� לתת אותו לקטני��מהאשכנזיויש , וכ� מנהג הספרדי�
יש אומרי� שמותר לאוכלו לאחר , בשר שנשאר מסעודות שבת חזו  .ג

ובלבד , לסמו� י שיש לה� על מבמקלי�אי למחות . ויש אוסרי�, מכ
  . תיר לחולשלא ינהגו בערמה לבשל יותר מדי לשבת בכוונה להו

מותר , אפילו מי שמחמיר שלא לאכול בשר שנשתייר מסעודות שבת  .ד
  . בסעודה רביעית, לו לאכול בשר זה במוצאי שבת

�א, מותר לתת מאכלי� אלו ביו� ראשו לקטני� שהגיעו לחינו�  .ה  אי
 .בשל בשר בימות החול לצור� ילדי� שהגיעו לגיל חינו�הערי� ולל

 חורב בית המקדש וגלות השכינה כל ילד שיודע ומבי את עניי  .ו
ותינוק חלש קצת אפילו הגיע לגיל  .נחשב שהגיע לחינו� לעניי זה

  .חינו� מותר לאכול בשר בשבוע זה

        גילוח ותספורתגילוח ותספורתגילוח ותספורתגילוח ותספורת
, באב' מנהג הספרדי� להימנע מגילוח ותספורת בשבוע שחל בו ט  .ז

 .ויש מהספרדי� המחמירי� בזה החל מראש חודש
  .אכילה וכדומהלגלח שיער המפריע למותר   .ח
ויש מהנשי� שנהגו להחמיר , איסור התספורת מתייחס רק לגברי�  .ט

  .על עצמ ולהימנע מתספורת בימי בי המיצרי�

        כיבוס בגדים כיבוס בגדים כיבוס בגדים כיבוס בגדים 
ואי , באב' באב אי לכבס אפילו בשביל אחרי ט' בשבוע שחל בו ט  .י

האיסור מתייחס ה לביגוד  .א� א� כובס לפני כ, ללבוש בגד מכובס
  .ו וה לסדיני� ומפות השולח וכדומהשלובשי� אות

א� בגדי ילדי� שמתלכלכי� , האיסור מתייחס בעקרו ג� לבגדי ילדי� .יא
  .המנהג להקל לכבס� בימי� אלו, ומטנפי�

קשה להימנע מהחלפת הבגדי� , � חמי� כגו באר� ישראלבאזורי .יב
 נוהגי� ללבוש מספר בגדי� לכ , באב' במש� כל השבוע שחל בו ט

ומה� ,  ומניחי� אות�שעהכחצי למש� , באב'  שחל בו טלפני השבוע
  .באב' מחליפי� בשבוע שחל בו ט

, בשבוע שחל בו תשעה באב אי למסור בגדי� לכביסה אפילו לגויי�  .יג
א� מותר למסור לפני כ אפילו א� יודעי� , משו� מראית העי

  .שיכבסו אות� בשבוע זה
  .  אסור ליהודיות לכבס בגדי גויי� בשבוע זה .יד
מנהג האשכנזי� להחמיר בכל האמור מראש חודש אב עד אחרי  .טו

  .אלא א� נדרש לצור� מצווה, התענית

        אכילת בשר ושתיית ייןאכילת בשר ושתיית ייןאכילת בשר ושתיית ייןאכילת בשר ושתיית יין
וע ויש שאי נמנעי� אלא בשב, יש נוהגי�  שלא לרחו� מראש חדש .טז

 ולכ נדה רוחצת וטובלת ,ולצור� מצווה מותר. שחל בו תשעה באב
מותר לה לרחו� בערב תשעה , באב'  ואפילו א� טובלת ליל י)ל"מהרי(

  .'באב א� אי אפשר לה לרחו� בליל  עשירי באב
המנהג כיו� להקל ברחיצה להסרת הזיעה והלכלו� א� אינה רחיצה   .יז

  .של תענוג

        באבבאבבאבבאב' ' ' ' באב אחר חצות היום ויום טבאב אחר חצות היום ויום טבאב אחר חצות היום ויום טבאב אחר חצות היום ויום ט' ' ' ' ערב טערב טערב טערב ט
חלה עליה ברמת האבלות על חורב , באב אחר חצות היו�' בערב  ט .יח

הופכי� להיות מצד הדי ולא מצד וחלק מהאיסורי� , בית המקדש
  .באב  ויומו' להל  מקצת מההלכות הנוגעות לערב ט. המנהג

        אכילה ושתיה וסעודה מפסקתאכילה ושתיה וסעודה מפסקתאכילה ושתיה וסעודה מפסקתאכילה ושתיה וסעודה מפסקת
אי לאכול בשר כולל עו� מצד הדי ערב תשעה באב אחר חצות היו�  .יט

 .איסור זה מצד הדי ולא המנהג. ובשר מלוח בסעודה המפסקת
 .ל שנתבשל בו בשרותבשי, המנהג להחמיר שלא לאכול דגי�  .כ

: עליו הכתוב אומר, כל האוכל בשר או שותה יי בסעודה המפסקת  .כא
  ).  כז, יחזקאל לב(ותהי עונות� על עצמות� 

והוא הדי לבירה ושאר , כר בסעודה המפסקתיאי לשתות יי וש  .כב
 . משכרי�משקאות

 למי שהורגל בכ� ,עיכולשיפור הלצור� כר ייש מתירי� לשתות קצת ש  .כג
  .וקשה לו בלא זה

וא� שקשה להגדיר באופ , בסעודה המפסקת אסור לאכול שני תבשילי� .כד
כל מה , הכלל הוא, ברור מה נחשב לתבשיל אחד ומה לשני תבשילי�

המבושלי� כגו אפוני� ובצלי� , שדרכו בשאר ימות השנה להתבשל יחד
ומה שמתבשל , נחשב כתבשיל אחד, ביצי� טרופות וכדומהיחד ע� 

  .בנפרד כגו אורז וירקות מבושלי� דינו כשני תבשילי�
אבל פירות , פירות וירקות חיי� מותר לאכול מה� אפילו כמה מיני�  .כה

ולכ אי לאכול ע� תבשיל אחר , וירקות כבושי� נחשבי� כמבושלי�
  .מלפפוני� או קישואי� כבושי� במי� ומלח או בחומ�

, תבלי� אות� במלח ושאר תבליני�סלט מעגבניות ושאר ירקות א� שמ .כו
  .ויש מחמירי�, מעיקר הדי דינו כפירות חיי�

א� יש להניח איזה , המנהג לשבת על גבי קרקע בסעודה המפסקת  .כז
  .שטיח או בגד להפסיק ב האד� לבי הקרקע

ואפילו א� ישבו , כדי שלא יתחייבו בזימו, אי לשבת שלשה לאכול יחד  .כח
  .ד לעצמו בלי זימוכל אח, ואכלו יבר� שלשה יחד

היות וקשה להגדיר באופ ברור מה נחשב לשני תבשילי� ומה לתבשיל   .כט
יש נוהגי� לאכול , ולקיו� עוד מנהגי� הקשורי� לסעודה המפסקת, אחד

, כשעה וחצי עד שעתיי� לפני הסעודה המפסקת בדר� סעודה רגילה
 כגו, וסמו� לתחילת הצו� לסעוד סעודה מפסקת באכילת תבשיל אחד

  . לח� וביצה וכדומה על גבי הקרקע על פי כל מנהגי הסעודה המפסקת

        לימוד ותפילה לימוד ותפילה לימוד ותפילה לימוד ותפילה 
אפילו , ירושלי� ללבוש בגדי שבת ולהתפלל בנעימה ככל שבתנהג מ  .ל

 .בשבת חזו
אי אומרי� וידוי ונפילת אפי� במנחה של ערב תשעה באב מפני   .לא

א�  בליל תשעה ". קרא עלי מועד לשבור בחורי"שנאמר , שנקרא מועד
  .באב אומרי� תיקו חצות כרגיל

אלא מהדברי� , ות היו�נכו שלא ללמוד בערב תשעה באב אחר חצ  .לב
הלכות תשעה באב , כגו מדרש איכה, המותרי� ללמוד בתשעה באב

ואי . מותר לו ללמוד במקו� שלבו חפ�, והמצטער מכ�. והלכות אבלות
  .לטייל בערב תשעה באב

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא

 יהיה פ לתוויוכא כסיל ענה): "ה כו משלי (כדכתיב, רעה השתיקה לפעמי�
, חכמי� דברי על מלגלגי� שהכסילי� רואה א�, תורה בדברי". בעיניו חכ�
 עובר אד� רואה א�. בעיניה� חכמי� יהיו שלא מטעות� להשיב� יענה

 ישיב ר� מענה): "א טו משלי (שלמה אמר וכבר. ויוכיחהו בידו ימחה, עבירה
 לו שיהיו אד� ירגיל לכ, "גר� תשבר רכה ולשו): "טו כה משלי(, "חמה

  .קשי� בדברי� רגיל יהיה ולא רכי� דברי�
 לו מחתה כסיל פי "כי, עי בת כאישו אותה שתשמור בלשונ� והיזהר
 ולשונו פיו שומר): "כג כא משלי (וכתיב, )ז יח משלי" (נפשו מוקש ושפתיו

 לכ� ותהי תחרישו החרש ית מי): "ה יג איוב (ונאמר, "נפשו מצרות שומר
 אתה מה! דבר "ל� שיאמרו טוב, ]בחבורה) [בתבונה (תשב וא�". לחכמה
 ל� ויאמרו, למשא לה� דברי� ויהיו מדבר שתהיה ממה? "כ� כל שותק

  ) תיקהש שער ה) על פי אורחות צדיקי� ("! שתוק"

   'זתשס'   ה               ד    "בס
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  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" זש ששו ב שמחה לבית בוחניק"ע
  



  אחר ישרלהוכיחני 
מוכיח אד
 : "זהו שאמר הכתוב � )א�א" (אלה הדברי
 אשר דבר משה"

כביכול משה הוכיחני אחר : ה"אמר הקב? מהו אחרי". אחרי ח� ימצא

  ) מדרש(ישראל והוכיח את ישראל אחרי 

ל היה מקפיד מאד כנגד המגידי
 שהיו מוני
 "ט זצ"בי ישראל בעשר

 –שכ� , כדי להטי" לה
 מוסר, ישראלבדרשותיה
 את חטאיה
 של 

זהו שאמר . אמר בזה הריה
 מעוררי
 קטרוגי
 ודיני
 נגד ישראל

לפי , כי תוכחתו של משה רבנו אכ� מצאה ח� בעיני הש
 יתבר#, המדרש

אלא כדי , שלא נתכווי� בזה למנות לפניו את חטאיה
 של ישראל

  .להכניע
 ולהביא
 לידי תשובה

מנה את , הש
 יתבר# הפליג בשבח
 של ישראלמשבא לפני , לעומת זה

הוכיח את : "היינו. מה
 טובותימעלותיה
 ודרש מלפניו לעשות ע

 כל …לבל אדע על כ#,  הוא הוכיח
 מאחורי גבי כביכול–" ישראל אחרי

, אבל לא השי
 אות
 חוטאי
 אדרבה, רצונו היה רק לעורר
 לתשובה

ה טוב ומה יקר ע
 הוכיח לי מ" הוכיחני אחר ישראל"משבא לפני 


  )יקר מפז. (סגולתי ודרש ממני רק טובות וישועות למענ

  גידי עתידותמ
מתכוו� הכתוב " בחצרות"י מפרש ש"רש)  א–א (וחצרות ודי זהב 

כאמור לעיל לפירושו לכאורה . לחטא העגל" די זהב"וב, למחלוקת קורח

ולמה , הלא חטא העגל התרחש שני
 רבות לפני מחלוקת קורח, קשה

  ? הזכירו הכתוב אחרי מחלוקת קורח

רואי
 אנו בחיי היו
 יו
 שיש אנשי
 : נראה לענות על שאלה זו כ#

ומאיד# שטופי
 ה
 , אשר אינ
 מאמיני
 בכל ער# נעלה ונשגב

  . באמונות תפלות ואוויליות

ובעת ובעונה אחת , על הצדיק האמיתי שופכי
 ה
 קיטונות של לעג


מנחשי
 בקלפי
 וברופאי , גידי עתידותלהבדיל לכל מיני מ, רצי
 ה

חטאו של ב� אד
 כזה גדול פי כמה . מדומי
" רבני
"אליל רמאי
 ו


  .וכמה מחטאו של אד
 המאמי� בכל ומתו# כ# מאמי� לפעמי
 להבלי

', שלא רצו להאמי� במשה רבינו בתור נביא ה, מחלוקת
 של קרח ועדתו

הב האמ� האמנת
 בעגל של ז: עוררה במידה מוגברת את חטא העגל


  !...?ואילו במשה רבינו בתור מנהיג אינכ
 מאמיני

מדוע א
 כ� לעגל יצאת
 , א
 מותחי
 את ביקורת על משה רבינו

 !...?"אלה אלוהי# ישראל:"במחולות תו# קראות אמונה נלהבות

  דונות נעשות זכויותז
 והזכיר� …לפי שה� דברי תוכחות) א�א" (אלה הדברי
 אשר דבר משה"

הלא החטאי
 , מקשי
 כל המפרשי
 )י"רש(אל ברמז מפני כבוד� של ישר


  ? הללו המוזכרי
 כא� ברמז נמני
 להל� במפורש תו# פירוט כל הפרטי

, מצאנו במדרש שמכיו� ששמעו בני ישראל דברי התוכחה, נראה לומר

והרי בידוע שהחוזר בתשובה , מיד חזרו בתשובה שלמה ואמיתית

ילא הפכו כל החטאי
 א
 כ� ממ, מאהבה זדונותיו נעשי
 לו כזכיות


כיו� שביקש להזכיר ככל , למצוות ולכ� מנה אות
 משה לפרטי פרטיה

   …היותר את זכויותיה
 של ישראל

י� די בכ# א, כדי שיהיה מותר לאד
 על פי הדי� לשמוע דברי רכילות

בסיפור  שתהיה לו ובהמספר חל ג
 אלא, שלשומע תהיה הצדקה לכ#


 המספר מודע לכ# שהדברי
 שהוא א
 אי�.  כוונה לתועלתהדברי

  . הרי הוא עובר על איסור רכילות, מספר ה
 בעלי חשיבות לגבי השומע

שהשומע הוא הגור
 לעבירה של המספר והוא עובר על , 
 כ�יוצא א

  .האוסר עלינו להחטיא את זולתנו" ולפני עור לא תת� מכשל"האיסור 

 את הדברי
  השומע להסביר למספר שחשוב לו לשמועמחויבעל כ� 

  .המסופרי
 ולפיכ# אי� ה
 בגדר סיפור רכילות

הרכילות לאחרי
 לפני הופעת האד
 א
 המספר כבר התחיל לספר את 

ג
 . אי� אותו אד
 אש
 בהחטאת המספר, שהדברי
 חשובי
 עבורו

במקרה כזה ראוי שהשומע יסביר מדוע הוא שומע את הדברי
 כדי 

, ושהוא יודע ששמיעת
 שלה
שהאחרי
 ידעו שאי� הוא עובר עבירה 

  .עבירה היא, שאיננה לתועלת

, לבנה במשיחה תורה ספר של קל" למשוח מותר הא
    :שאלה

 כשר המשיחה על כ� שנכתב תורה ספר והא
. המשיחה לע תובלכו

  ? התורה ברכות ע
 בצבור בו לקרוא

, זה בנידו� העלה 'לב סימ� �' ג חלק "מאירות פני
" ת"בשו :תשובה

 אינו לנאותו שכל משו
, לקל" הכתיבה בי� חוצצת שיחההמ שאי�

 כ� לכתוב המובחר מ� והושמצ, והוסי" .לז סוכהכמובא במסכת , חוצ'


 סימ� �" פינחס גבעת" ת"שוב להכשיר העלה וכ�. ואנוהו אלי זה משו

 גדולות אבני
 ל# והקמות" בתורה שנאמר ממה לזה ראיה והביא, 'נו

דברי
 ..." (הזאת התורה דברי כל את יה
על וכתבת, בשיד אות
 ושדת

 על יהודה שלרבי, שמעו� ורבי יהודה רבי נחלקו: לה סוטהמסכת וב )'כז

 הסיד גבי על שמעו� ולרבי, בסיד אות
 סדו כ"ואח, כתבוה אבני
 גבי

 הסיד שאי� ומשמע. שמעו� כרבי שהלכה בגמרא ש
 ומוכח, כתבוה

  . תורה ספר לגבי הדי� והוא. לאבני
 הכתיבה בי� חוצ'


 הראיה ודחה,  משו
 חציצהבזה לפסול כתב "יונה בני" בספר אול

 חציצה שלשו�, כתב ש
 סופר חת
 בעל הגאו� ובהגהת ,ל"הנ מסוטה

 פר תורההס נכתב שלא שמאחר אלא, קאודו לאו, יונה בני בספר שכתב

 הטיחה את וכשגוררי
, הקל" שעל המשיחה טיחת על אלא, הקל" על

 נכתבפר תורה שהס נמצא, הקל" על מהכתיבה רוש
 שו
 נשאר לא

 וכתב הקל" על לב� ניר הדביק א
 וכי, אחר דבר על אלא הקל" על שלא

 אי�ולכ� . המשיחה טיחת לי ומה ניר לי ומה, לקריאה כשר יהיה עליו


  . בזה שהכשיר מאירות הפני
 לדברי מקו


, דיד� בנידו� �כ 
ג נשאל 'קלה סימ� � 'גלק ח "אמת זרע" ת"בשו אול

 מידי, הקל" לגבי היא בטלה, הכתב ליפות היא שהמשיחה שכיו� והשיב

 בה
 חששו ולא, התלמוד בזמ� בה
 נוהגי
 שהיו בסיד או בעפצי
 דהוי

 אינו לנאותו שכל 'לב סימ� �' ג חלק מאירות הפני
 פסק וכ�. לחציצה

 הקל" על לב� צבע למשוח הסופרי
 שנוהגי
 יו
 בכל מעשי
 וכ�. חוצ'

 ניר בי� לחלק צרי# לדבריו. ומצפצ" פה פוצה ואי� המורי
 גדולי לפני

 לגבי בטלי
 שה
 וסיד למשיחה, זר גו" שהוא, הקל" גבי על הדבוק

  . ל"הנ "פינחס גבעת "בו שכתב וכמ, הקל"

 על שנכתבו תורה שספרי) פז סימ� ד"חיו (סופר שבט ת"בשו כתב וכ�

 א
 שאפילו והעלה, הקל" של ב�הלו להברקת ק"בלא המשוח קל"

 על ניכר הכתיבה רוש
 אי� האותיות את גוררי
 שא
 עד בלאק נמשחו

 לכתחלה זהירות משו
 בזה יש רק, בדיעבד לפסול ראיה לנו אי�, הקל"

 ל"הנ תורה הספרי את להוציא אי� ולכ�, יונה בני בספר ש"למ לחשוש

 עד כ# כל עב הלאק א
 ורק, בלאק שנמשחו מפני כשרות
 מחזקת

  . בדיעבד א" להחמיר מקו
 יש עצמו מהקל" יותר שהוא

 ובעל אמת זרע בעל הגאוני
 שהעידו וכמו, להקל המנהג שפשט ומאחר

 על לה
 שיש לישראל לה
 והנח. בזה להחמיר שאי� נראה, סופר שבט


"הרמב שכתבו כמ. ההוראה עמודי ה
 והמעשה קבלהוה. שיסמוכו מה 

   .'ו הלכה ויובל שמטה מהלכות' י בפרק

, 'ט סימ� "הדור פאר" ת"בשו 
"הרמב שיטת "וריצב, תורה ספרב זה כל

 ושכ�, כהלכה כשר שאינו תורה ספר על התורה ברכות לבר# שמתיר

 לחוש מאד נכו� לי�יתפ לגבי אבל. ולמעשה להלכה עול
 גאוני דעת

  . 'ה מאת ברכה ישא והמחמיר, משוח קל" על לכתוב האוסרי
 לדברי

כשרותו של ספר תורה הכתוב על קל" משוח שנויה במחלוקת  ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום


 י�ילענ זה כל .בזה להחמיר אי�שולכ� , להקל המנהג פשטו, הפוסקי

 על לכתוב האוסרי
 לדברי לחוש מאד נכו� לי�יתפ לגבי בלא, תורה ספר

 )'נה �'ו חלק דעת יחווה ת"שו(. 'ה מאת ברכה ישא והמחמיר, משוח קל"

למד אצל דודו רבי . ב"נולד בשנת תקע � מיכאל הופמן רבירבירבירבי

.  ובגיל בר מצווה עבר ללמוד אצל החת
 סופר, ד פאפא"מאיר פולק ראב

 ורנההתמסרותו הרבה לתלמידי
 התפרסמו בצבור ורבי
 הנהגותיו ו

לבית מדרשו ולהתבש
 מהקדושה העצומה שהיתה חופפת על הרב 

, היה אומר לתלמידיו"....ומתמידי
 'ותלמידיו שהיו מצוייני
 ביראת ה

בתורה " בקולו"כאשר יעקב עוסק " הקול קול יעקב והידי
 ידי עשיו"


 ידי עשיו הידי"או , ובתפילה "–
כמו ,  ה
 יעשו המלאכה בשבילכ

 ו כשמלא לרבי"בשנת תרל".  ועמדו זרי
 ורעו צאנכ
"שאמר הכתוב 

   .ח שני
 נתבקש לישיבה נתבקש לישיבה של מעלה"מיכאל  פאפא ס

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבוע

  )על פי חפ' חיי
 השיעור היומי(שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 



        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
הדי
 עמומי
 של שירה נשאו  :ו שעברותתקציר משבוע

, במרת� בניי� התקיימה חתונה, לתו� הלילה החורפי והקר
  .וצמת השמחה שהייתה בואור שבקע מעבהמרת� מואר 

חו עסוקי
 ולבו ומ, החת�יענקל על כסא מרופד ישב " מזרח" ב
יה הקהל שקוע ה. הקשור לגדלות יו
 החפה" מאמר"היו ב

  . השמחה היהודית נתנה את העוז והתקומהו, בניגו� דביקות
.  אחר השמחה היהודיתנותרבעעקבו , רע י
 חורשותיזוג עינ
המשטרה . ב.ג.ק  לאחר שבע הברכות הופיעו שליחי,למחרת

הוא  .הוא לא אמר דבר . צוו על החת�!!"בא עמנו", החשאית
בא " . מה��פחד נשקש, י
יעינב  באשתו שעמדה מהצדהביט
רבי יענקל הל� אחריה
 ככבשה ,  בתוק�על הפקודהחזרו " עמנו

בפני
 ו, טר
 צאתו הניח ידו על המזוזה .המובלת לטבח
" אמ�" "'יהיה טוב בעזרת ה: "יו� ואמרחניסה להעלות , כאובות

  .תיפחיוצנחה על הכסא מת, השיבה האשה הצעירה

אות י
 מלבעיניבו הביט שישב איש מקריח , במשרד המחומ

 חומר מצוי  בידינו על –! חבר" " ואמר ,  ברבי יענקלנאהש
מדוע " .ולא ענהרבי יענקל הביטו בו !" פעולותי� כנגד המשטר

ענה רבי יענקל  ". משמע מודה אתה בהאשמות–?  שותקאתה
 .ובפקודת רבי עוסק אני בהפצת התורה,  יהודי אני, איני בוגד–

מד יאות
 ל, בתלמידיוהוא נזכר . סטירת לחי הונחתה על לחיו
 ידיי
 גסות ,מה ארע אחר כ� זכר במעורפל .תורהבמחתרת 

לזוגתו הצעירה . אותו הצידהדחפו הלבישו אזיקי
 לידיו ו
  ". שני
10הבוגד יענקלבי% נשלח לסיביר ל  ":הודעהנשלחה 

עצי
 לכל אור� ה, סיבירשבועיי
 עשה רבי יענקל את הדר� ל
בתו�  .מוחלטשולט שלטו� ה, הדר� עמוסי
 במעטה של שלג

מקדש כשהוא , על אדמת סביר, עד רבי יענקלצ,  של אנשי
טור
   .קטעי גמראו פרקי תהלי
, משניותב את מוחו

טות שיריעות יובב בי� המסתההשומר , בלילה הוכנסו למכלאה
 רק מסתלק ,אול
". שקט"וציווה שיהיה . גסות מחפות עליה�

בקצה החדר מתייפח . 
מתחילה לשקוק חיי" המכלאה"השומר ו
יושב הוא הוא ,  ששלחו לו מ� הבית נגנב ממנונקניק, אחד מרה
  ...?איש אינו ש
 לבו לכ� והגנבאול
  ,ומתייפח

שמונה שני
 !   בתופתשמונה שני
 :המשך משבוע שעבר

  .חלו
 בלהות המתיישב במציאות, סורי
יארכות מלאות סבל וי

ות השוברות את הגו� עבוד, שמונה שני
 של עבודת פר� וכפיה

הפני
 העדינות . א� לא את נפשו של רבי יענקל, והנפש

, הגב נכפ�, העיניי
 הכחולות העמיקו, התקמטו והזדקנו

ל רבי הנפש היהודית החסידית ש, א� הנפש, העצמות נתעקלו

, שבר לא נשברה וכת
 לא הכתימה, רבב של פג
 אי� בה, יענקל

רבי יענקל  .א צלמות זהלהיפ� היא רק נתחזקה והתעצמה בגי

  .צל
 החסיד, קי
וצל
 האל, שמר על הצל
 הטהור

רבי יענקל טוב ? רופי אפשר לסא? כמה שבתות בילה בצינוק

ששמו יצא לתהילה בקרב האסירי
 בשל עידודו וחיוכו , המזג


, לו דאגה לאחרי
ושהפקיר את גופו שלו כעפר וכל כ, המנח

  .בתאותו רבי יענקל נאבק למע� קדושת הש

דבר זה עלה לו בעמידה של שעות וימי
 בצינוק צר וטחוב 

א� נפשו הקשורה ,  עשרי
 מעלות מתחת לאפס–שמידת חומו 

עמדה לגופו בשעות , בחומה של החסידות, כשלהבת לפתילה

  . ולא עינויי
 או יסורי
 שינו את דעתו, הקשות

המופלא עורר את זעמ
 של הממוני
 ולאחר שלא " הסובוטניק"

יהודי ",  רבתילמוסקבהשלחו ידיעה , ו להכניעו בעונשיה
יכל

 ושומר שבת אשר בז לנו ולחומרת ידינו, אחד יש עמנו כא�

הרי כל כוונתו הייתה לעקור .   התפל%ההשט� במוסקב". כהלכתה

כתבו לכ
 על "ו� הרשעה וככוונת י, תורה מישראל חס וחלילה

  ". קר� השור כי אי� לכ
 חלק באלוקי ישראל

הבוקר . בדר� אחרת" סובוטניק"ולה להתחכ
 לוייעצו עושי העהת

האפרורי פגש את האסירי
 בהצלפות חוצפניות של פתיתי שלג 


האסירי
 נצטוו לפנות את .  הישר לפרצופי
 הצנומי
 והמעוני

אישיות בכירה . השלג מבי� הצריפי
 ולכבד את המקו
 כיאות

בירה בחלונות אישיות בעלת השפעה כ. הבעומדת להגיע ממוסק


  .ברצותה יוטב לאסירי
 וברצותה יורע גורל
, הגבוהי

שחוטמו , הרכבת של אחר הצהרי
 פלטה את הפקיד גבה הקומה

. אדמוני וכובעו העשוי פרוות שועלי
 עוטפת יפה יפה את פדחתו

 העבות מכוסות היו ל החדש הג� עליו היטב מהקור וידיוהמעי

בימינו החזיק תיק שחור . ושכאילו אתמול נתפר, בכפפות טובות


הקובעי
 גורל של אסיר זה למיתה , ובו קבצי
 ומסמכי
 חשובי


  .   ..ואחר לחיי

        ותותותותרכרכרכרכבבבב
תושבי ,  הסביבהישוביתושבי מודיעי� ו, תושבי הישוב חשמונאי
לכל 


אלוקי השמי
 ' הרצו� שיהי . אר% ישראל ולכל היהודי
 באשר ה
את הגאולה יחיש , גאל את אבותינו ממצרי
 ומגלות בבלוהאר% אשר 

        .בביאת הגואל ובניי� אריאלבקרוב מאוד ותיזכו לראות 
            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה

  : ה
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פינחספרשת הזוכה בהגרלת שבוע הלא יפורס
 , אילוצי
עקב 
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ל              " רחמי
 ב� ורדה נחו
 ז         ל"ב� יוס� ונעמה ארז ז) יחיא(יחיאל         ה  " עמשה וסולטנה חורי' ב� ר) מימו�(מורי ורבי יעקב 

  ל    "ל    שלו
 ב� מזל מזרחי ז"אפרי
 ב� עזורי יעקובי זל     "חיי
 ב� אליס עצי% ז

  ל  "ל    רחל בת מסעודה אלבז ז"בת בודה עמור ז) חנינה(  חנה 
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