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', ואי� עצה ואי� תבונה נגד ה, מדבר על חובות האד� כלפי בוראו) ב"ד מכ"פ(התנא באבות 

ועל כרח� אתה ', וכו שעל כרח� אתה נוצר, ואל יבטיח� יצר� שהשאול בית מנוס ל�"
  ".� הואעתיד לת� די� וחשבו� לפני מל� מלכי המלכי� הקדוש ברו

 
נא באזני !דבר", יתבר� מצווה את משה שיאמר לע� ישראל בטר� צאת מאר  מצרי�' ה

אלא לשו� " נא" אי� .)ט(על פסוק דרשו בגמרא ברכות , "זהב כס# וכלי! כלי...הע� וישאלו
, בבקשה מכ�: ל� ואמור לה� לישראל, בבקשה ממ�: ה למשה"אמר לו הקב. בקשה

ועבדו�  ")ה"אברה� אבינו ע(צדיק שלא יאמר אותו ! הבשאלו ממצרי� כלי כס# וכלי ז
  . לא קיי� בה�) יד, ש�" (כ� יצאו ברכוש גדול ואחרי" �קיי� בה )יג, בראשית טו(" ועינו אות�

  
צרי� לבקש מבני ' אז ה, הא� רק בשל טענה זו של אברה� אבינו, מדרש זה אומר דרשני

כלו� ,  ואילולא השמיע אברה� טענה זו? ברכוש גדולישראל לקיי� מאמרו ואחרי כ� יצאו
ה לא יקיי� הבטחתו המפורשת לישראל בברית בי� "שהקב, אפשר להעלות על הדעת

חרות ורצו� להינתק מכבלי השעבוד במצרי� היו ל ואפי�שה  נית� לבאר שאות�?הבתרי�
 מ�" רכוש גדול"על אותו ונפש חפצה  בלב של� רעד שהיו מוכני� לוות, �כה חזקי� בקרב

ובלבד שלא להתעכב אפילו שעה נוספת אחת , 'שהובטח לה� בשעתו מפי ה, המצרי�
בקש מה� ": נא!דבר" באמצעות משה לע� במלי� 'המשו� כ� פנה . באר  השעבוד

כש� שגזירת הגלות והשעבוד הוטלה על ישראל ! שישאלו מ� המצרי� כלי כס# וכלי זהב
אפילו , כרכ�! צריכה להתקיי� בעל!דולכ� יצאו ברכוש ג!ואחרי"ג� ההבטחה , כרח�!בעל

  .וכא� צריכי� לשאול מה מנע מישראל ליטול המגיע לה�, אי� ישראל רוצי� בכ�
  

ועל כרח� אתה , ועל כרח� אתה חי, על כרח� אתה נולד", נחזור למשנה באבות דלעיל
ולא , אשר בחר בנו, להופכו לע� הנבחר,  ישראלו את ע�גלותרצה בהיתבר� '  ה".מת
יתבר� חפ  ' ה,  העכשוית והיא מצרי� מהמציאותורחב כלי הלשברלה להפו� אותו חלי

  .  יו� מיציאת� ממצרי�50והיא התורה שיקבלו אותה בתו� , בחיי�שע� ישראל יבחרו 

  
פ "דוקא ע, שהוא יברור את דרכו ,ברחמיו חפ# שע" ישראל יהפו  את חייו לבחירה' ה
 . ליזו" ולא להיות רק מושפעי" ומגיבי",את הטובויסיר מתוכו את הרוע ובכ  לחזק , 'ה

, המבדיל אותו מ� הבהמה החיה חיי הכרח, יחודו של האד" הוא בכח הבחירה שלו
 .בזכות קיו" המצוות שבזה נבחרנו מכל העמי", כ האד" המתעלה על עצמו"משא

   
פרשת פרשת פרשת פרשת , , , , צאת השבתצאת השבתצאת השבתצאת השבתהמרה בהמרה בהמרה בהמרה ב ע� היוודע הבשורה  ע� היוודע הבשורה  ע� היוודע הבשורה  ע� היוודע הבשורה  ויגו ויגו ויגו ויגועול� התורה התעט� באבלעול� התורה התעט� באבלעול� התורה התעט� באבלעול� התורה התעט� באבל

והוא והוא והוא והוא , , , , לללל""""זצזצזצזצ יששכר מאיריששכר מאיריששכר מאיריששכר מאיר ביביביביו הגדול רו הגדול רו הגדול רו הגדול רהגאהגאהגאהגא, , , , הסתלקותו של ראש ישיבות הנגבהסתלקותו של ראש ישיבות הנגבהסתלקותו של ראש ישיבות הנגבהסתלקותו של ראש ישיבות הנגבבבבב, , , , וווואאאארררראאאא
         . . . . ���� שני שני שני שני83838383ב ב ב ב

  

ובשנת , ז"תרפ' באדר א' אבתארי�  גרמניה שבהמבורג מאיר נולד בהגאו רבי יששכר
 פתח תקוה בה'ישיבת לומזלמד בבתחילה . אר& ישראלעלה ל) 1938(ח "התרצ

, לאחר נישואיו. 'ישיבת פוניבזומאוחר יותר היה מקבוצת התלמידי� הראשונה ב
ש� , מרוקו שבקזבלנקהלעיר , ל" זציוס� שלמה כהנמ ירבגאו ה, נשלח על ידי רבו

, שוויי&מש� עבר ל, יר'טנגלאחר מכ גורש ל, סמינר חרדי לבנות וישיבה גבוההייסד 
  .ולאחר מכ חזר לישראל

  
לאחר כשנתיי� עבר . ה"אישיבת בני עקיבא כפר הר במ"ר כיה כ50'שנות הב

" ישיבת עזתה"ה ייסד את "ויחד ע� קבוצת תלמידי� מכפר הרא, נתיבותלהתגורר ב
 דונ� ועליו הוקמו בנייני 34 שטח של הישיבה קיבלה". ישיבת הנגב"שנקראה לימי� 

תו� . ובהמש� תלמוד תורה לבני� ובית ספר וסמינר לבנות, ישיבה ובניני מגורי�
" מגדלור"ישיבה זו הפכה עד מהרה ל.  תלמידי�200'שני� ספורות גדלה הישיבה לכ

. ואלפי תלמידי� למדו בה במש� עשרות השני� האחרונות, של תורה לכל האיזור
שהילולא " (בבא סאלי" ה–ל אצל קדוש ישראל "י מאיר זצ"ירה זכה הגרקירבה ית

שבהתבטאות נדירה אמר ,  )יו� ראשו הקרוב, בשבט' הצדיק תתקיי� בנתיבות בד
פעמי� רבות נהג . כי ראש הישיבה הרב מאיר הוא אוהב אהבה יתירה ללא גבולות

י החכמי� השקועי� להתענג על צורב, ע לבוא ולבקר בהיכל הישיבה"הבבא סאלי זי
ומוסר בידי ראש הישיבה סכומי כס� גדולי� שאות� שהופקדו בידו , בתלמוד�

  . ע"זכה המנוח הצדיק להיטמ בסמו� למר הבבא סאלי זי, לחלוקה לצדקה
  

והותאמו תוכניות לימודי� , רנוביל'צהישיבה קלטה עשרות נערי� תושבי אזור 
 חרדי�הרב יששכר מאיר קיד� פרויקטי� שוני� שכללו הבאת . מיוחדות בעבור�

  .תורה ולשמירת מצוותכמו כ פעל לקירוב תושבי האזור ל. לנגב
  

מאות תלמידיו מכל רחבי האר& התכנסו לאחרונה כשהחל מצבו הרפואי להידרדר 
אפשר לומר כי ,  לרפואתותפילות  לתפילה המונית ברחבת הכותל המערבי והעתירו

 תורה רבי� ומוסדותישיבות , � את חייה� התורנייצדיק בוגרי� חבי� להמרבי� 
הצדיק מאחר ולמרבה הצער לא זכה ,  שחשו כבניותלמידיו הרבי� ידי'הוקמו על

  . י�לילד
 

 אוהבי רבנ ותלמידהו, רב פעלי� לתורה ולתעודה, ת להצלחת ידידינו היקרי�"ד
  העור�, החפצי� בעילו� ש� שיזכו לכל משאלות לב� לטובה ולברכה

  קווים לדמות ההוד מאיר עיני חכמים
 ה"הגאון�רבי�יששכר�מאיר�זצוקללה�

 עטרת�פז



  
  

 
  

  

  

  

        

   

 
 
  

  
 

  

  

  

  

 
  

 
 

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
וגם מי שתורתו . מצוה לרחוץ בערב שבת במים חמים:) כה(שנינו בגמרא במסכת שבת 

בכדי , וילך לרחוץ את עצמו בערב שבת, כתבו הפוסקים שיתבטל מלימודו מעט, אומנותו
ויש להזהר כמה שאפשר שלא להתרחץ בסמוך מאד . שיכנס לשבת בנעימות כשהוא נקי

וכן בכדי שלא יכנסו לשבת בבהילות , ל שבתבכדי שלא יבאו לידי חילו, לכניסת השבת
 .כשהם טרופים

  

, בכדי שיהיה ניכר הדבר, ולא ביום חמישי, ומכל מקום נכון מאד להתרחץ ביום ששי דוקא
שאם אינו יכול לרחוץ ביום , ומכל מקום כתב המרדכי. היא לכבוד שבת קודש, שרחיצה זו

או אפילו ביום חמישי , ישי בלילהביום חמ, כלומר, רשאי לרחוץ גם כן בליל ששי, ששי
ניכר יותר שהוא , כי כל מה שהוא סמוך יותר לשבת, כל שאין לו אפשרות אחרת, ממש

  .א ועוד"ומרן החיד, ח"הב, והביאו דבריו רבותינו האחרונים. לכבוד שבת
   

ואין אפשרות שכל בני הבית , ומכאן שמי שהמים בביתו מתחממים על ידי דוד שמש וכדומה
ובני הבית , הרי שהם רשאים לרחוץ את הילדים הקטנים ביום חמישי,  ביום ששיירחצו

שמי ששערות ראשו ארוכות והוא , וכמו כן הדין לגבי תספורת  .המבוגרים ירחצו ביום ששי
וכן מי שהוא מספר את שערות . מצוה שיסתפר כמה שיותר סמוך לשבת, צריך להסתפר

, ואם אינו יכול להסתפר ביום ששי. ת כמה שניתןמצוה שיסדר את זקנו סמוך לשב, זקנו
  . שיש לגזוז אותם בערב שבת לכבוד שבת, וכן הדין לענין גזיזת הצפורניים. יסתפר בחמישי

  

שכאשר גוזז את צפורניו לא יגזוז אותן , א בשם אבודרהם"כתב הרמ. ולענין גזיזת הצפורנים
, בשמאלו" א"דבהג"גזוז אותן כסדר אלא י, כי יש סכנה בדבר, אחת אחרי השנייה, כסידרן

וכן כתבו הרבה . בימינו" ה"בדאג"וכסדר , )'ואחר כך השנייה וכו, האמצע הרביעית תחילה(
  .פוסקים לנהוג על כל פנים לכתחילה

  

שכל סודות התורה היו גלויים , ל"י ז" האררבנוש, א" החידרבנוכתב מרן , אולם למעשה
וכן היה גוזז צפרני ידיו . אחת אחרי השנייה. וזז צפורניו כסדרןוהיה ג, א היה נזהר בזה! ל, לפניו

י "ואם רבנו האר. שיש חשש סכנה בדבר, אף על פי שיש מי שהזהיר על כך, ורגליו באותו יום
ולכן מנהגינו לגזוז את הצפורניים  .בודאי שאין שום חשש סכנה בדבר, לא חש לדברים אלו

   .ני הרגליים והידיים באותו יוםוגם גוזזים צפור, בזה אחר זה, כסדרן
 

ויש להסמיך את הרחיצה כמה שניתן . מצוה לרחוץ במים חמים בערב שבת: ולסיכום
. או בחמישי ביום, ירחץ בחמישי בלילה, ואם אי אפשר. לרחוץ ביום ששי, כלומר. לשבת

. וכן מצוה לגזוז את הצפרניים בערב שבת. ומצוה להסתפר במקום הצורך בערב שבת
ואין אנו חוששים למה שהזהירו בזה , גינו לגזוז את הצפרניים אחת אחרי השנייהומנה

 .בכמה ספרים

  ל" ב� מחו ז)ו'את'ת(ה ויקטור "ההמנוח נשמת לעילוי 
  להצלחת בניו ובנותיו וכל אשר לה"

        """"ושמרת� את המצותושמרת� את המצותושמרת� את המצותושמרת� את המצות""""
, "את המצות"אל תהי קורא : אמר רבי יאשיה: על כתוב זה שנינו במדרש מכילתא    

דוחי� (=מחמיצי כ� אי , כדר� שאי מחמיצי את המצות". את המצוות"אלא 
  .את המצוות) ומשהי�

כש� ): ט"מגדולי תלמידיו של הבעש(העיר על מדרש זה הצדיק רבי פנחס מקורי& 
אלא ג� חייבי� ,  לו זו בלבד שאי באכילתה בפסח משו� מצווה'שמצה שהחמיצה 

 לא רק מפסידי� 'שכאשר מחמיצי� מצווה כלשהי , כ� עלינו לדעת; על כ� עונש כר&
  .אלא ג� נענשי� על כ� בעונש חמור מ השמי�, השכר מצוו

  
        ..."..."..."..."ויקרא למשה ולאהר לילהויקרא למשה ולאהר לילהויקרא למשה ולאהר לילהויקרא למשה ולאהר לילה""""
והול� , היה פרעה מחזר על פתחיה� של עבדיו ומעמיד� כל אחד ואחד ממקומו    

והיו ? והיכ הוא דר, היכ הוא משה: עימה� וקורא בלילה בכ� שוק ושוק ואומר
: והוא אומר לה�? היכ אתה הול�ל, פרעה: בניה� של ישראל לועגי� לו ואומרי� לו

ומשחקי� בו עד ; כא הוא דר, כא הוא דר: וה� אומרי� לו, את משה אני מבקש
וכי : אמר לו משה). לא, יב!" (קומו צאו מתו� עמי: "אמר לו פרעה. שמצאו למשה

" לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר: "ה"כ� ציוונו הקב? גנבי� אנו שנצא בלילה
  ".לעיני כל מצרי�,  נצא אלא ביד רמה לא') כב, ש�(

  

        ''''התפלי והקשר של ישראל לההתפלי והקשר של ישראל לההתפלי והקשר של ישראל לההתפלי והקשר של ישראל לה
? מתי צרי� ליש� מצוה זו). מט, יב" (תורה אחת יהיה לאזרח לגר הגר בתוככ�"

למצוה זו יש משמעות חזקה בע� . כשיגיעו בני ישראל לאר& כנע היא אר& נחלת�
חוזרת פעמי� מספר , מצות  מת זכויות לגר ולתושב ומצות שחרור העבדי�. ישראל
כא אנו רואי� כי נצטווינו על קשר . כא כבר נקבעו חוקי שחרור העבדי�. בתורה

יד� 'והיה לאות על :מוחשי בסו� הפרשה בי בני ישראל לבי אלקיו על כ� נאמר
מדובר בקשר ממשי של התפלי ). ט, יג(בפי� ' ולזכרו בי עיני� למע תהיה תורת ה

כשהתפלי מכילי� את הדברי� המהווי� את עיקרי האמונה של . ינועל ידינו ובי עינ
מצות התפלי איננה . אחד' אלקינו ה' ה שמע ישראל ה"כל אד� מישראל ע� הקב

זו מצוה אישית שחלה . ל"א� באר& או בחו, קשורה למקו� המצאו של אד� מישראל
רת את החקה הזאת ושמ:  שנאמר, על האד� מישראל בכל מקו� שהוא ימצא

זו היא החוליה המקשרת כל אחד מישראל לאלקי ) י, יג. (למועדה מימי� ימימה
  'מצוה התפלי נועדה לחזק את הקשר של ישראל ע� אלקי ישראל . ישראל ולתורה

  .יתבר�' בהולאמונה 

        

        כח השבתכח השבתכח השבתכח השבת
אלקי� ִמָ=� ' ִי� ַו>ִֹצֲאָ� הְוָזַכְר9ָ 8ִי ֶעֶבד ָהִייָת 6ְֶאֶר& ִמְצַר) "יד, דברי� ה(ועוד מצינו 

סיכומ� של ". אלקי� ַלֲעA@ת ֶאת י@� ַהַ=6ָת' 6ְָיד ֲחָזָקה <ִבְזרַֹע ְנט<ָיה ַעל 8ֵ ִצְ<ָ� ה
כשזרועו נטויה , ה על ידי משה ואהר"מכות מצרי� והאותות והמופתי� שעשה הקב

בד את בני ישראל אלא עליה� נועדו בנוס� לענישת פרעה על הסבל והשעבוד ששע
דהמטרה של , ועוד נוסי�. ג� לחזק את האמונה וההכרה בשבת וקיו� כל מצוותיה

מכות מצרי� לומר לכל הספקני� שהיו בבני ישראל שה� צריכי� להאמי ולהתלכד 
ה הביאה את "לכ היד החזקה והזרוע הנטויה של הקב. יחדיו בשאיפה לצאת לחופשי
ובמשה ' ויאמינו בה' וייראו הע� את ה: שראל שנאמרבני ישראל להאמי באלקי י

  ). לא, יד. (עבדו
-בבית הכנסת ברחוב מורדימנין חדש שחרית נפתח ברמת אפרים , היקר והחשובלציבור 
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