
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

  

 

 

  ח"תשע ואתחנן 
  

  

  המדברים = כל  העומדים בהר סיני!
 'ארץ חמדה'כולל  , ראשהרב יוסף כרמל

  
צאצאי יעקב  -מעמד הר סיני, מעמד נורא ההוד, שכלל גם את קבלת עשרת הדיברות ואשר הפך את העבדים (שיא החומריות) 

  אבינו לעם ישראל, מתואר שוב בפרשתנו. 
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִריםֶאת  ...ְוא ֲעִליֶתם ָּבָהר ֵלאֹמר: ָאֹנִכי ָהֵאׁשְיֹקָוק ִּכי ְיֵראֶתם ִמְּפֵני ְּדַבר ָאֹנִכי ֹעֵמד ֵּבין ְיֹקָוק ּוֵביֵניֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת "

 ָּבֵאׁשַוְיִהי ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹו ַהֹחֶׁש ְוָהָהר ֹּבֵער  ...ֶהָעָנן ְוָהֲעָרֶפל קֹול ָּגדֹול ְוא ָיָסף  ָהֵאׁש ְיֹקָוק ֶאל ָּכל ְקַהְלֶכם ָּבָהר ִמּתֹו ִּדֶּבר
ַהּיֹום ַהֶּזה ָרִאינּו ָהֵאׁש ְדלֹו ְוֶאת ֹקלֹו ָׁשַמְענּו ִמּתֹו ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ָּכל ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ְוִזְקֵניֶכם: ַוֹּתאְמרּו ֵהן ֶהְרָאנּו ְיֹקָוק ֱאֵהינּו ֶאת ְּכֹבדֹו ְוֶאת ּגָ 

 ִמּתֹוְמַדֵּבר ִּכי ִמי ָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ָׁשַמע קֹול ֱאִהים ַחִּיים ...ַהְּגֹדָלה ַהֹּזאת  ָהֵאׁשּות ִּכי ֹתאְכֵלנּו ֱאִהים ֶאת ָהָאָדם ָוָחי: ְוַעָּתה ָלָּמה ָנמְיַדֵּבר  ִּכי
ְיֹקָוק ֱאֵהינּו ֵאֶלי ְוָׁשַמְענּו ְוָעִׂשינּו: ְיַדֵּבר  ֵאֵלינּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשרְּתַדֵּבר ָּכֹמנּו ַוֶּיִחי: ְקַרב ַאָּתה ּוֲׁשָמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֹיאַמר ְיֹקָוק ֱאֵהינּו ְוַאְּת  ָהֵאׁש

  "ִּדֵּברּוֵאֶלי ֵהיִטיבּו ָּכל ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר  ִּדְבֵריֵאָלי ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֵאַלי ָׁשַמְעִּתי ֶאת קֹול  ִּדְבֵריֶכם ְּבַדֶּבְרֶכםַוִּיְׁשַמע ְיֹקָוק ֶאת קֹול 
   כה). -' הה דברים( 

(בפסוק האחרון והמסכם של הפרשיה הוא מופיע חמש  ִדבורהנושא  -הדגשנו בתוך הפסוקים, שני נושאים עקרוניים, האחד 
  המכלה וההורגת. ננסה להסביר את שני המושגים והקשר ביניהם. ָהֵאׁשהפחד מפני  -פעמים), והשני 

  מעמד הר סיני הוא לכאורה מעמד פרדוקסלי. 
בורא עולם, שאין כל קשר בינו לבין עולם החומר. אפילו אי אפשר להגדיר אותו במושגים חומריים כ'נמצא' ו'חוץ', כי  - הנותןבצד 

  .ברור שהוא נמצא מחוץ לעולם החומרי
חומר, החיים בעולם הטבע ועל פי חוקיו. כל ניסיון של בני האנוש לצאת מעולם הטבע, משמעותו  בני אנוש, קרוצי -בצד המקבל 

(הנוצרת תמיד מכילוי של  ָהֵאׁש מתוך ַהְּדָבִריםשל גילוי שכינה, קיבלנו את  במעמד חד פעמי היא חדלון מבחינה גשמית. אע"פ כן,
   שרפה). -חומר

  מעבר לחומר, שמבחינה גשמית פרושו מות. עם ישראל חשש שהקשר ייקח אותם אל מה ש
, עם שיכול לקבל נבואה ישירות=נביאים (מי שיגיע למדרגה רוחנית מאוד מדבריםהפתרון היה להפוך את עם ישראל לעם של 

  בני נביאים (כל יהודי באשר הוא). גבוהה), או לשמוע נבואה=דיבור מהנביאים, ולהיות במדרגת
ַוְיִהי " :', מה שמעלה אותו מעלה מדרגת 'חי'. כך מוכח לכאורה, מפרשת הבריאה מהפסוקמַדברגת 'לכאורה, כל בן אנוש הוא בדר

אך זו של אדם חיה שבכולן, שנתוסף בו " (שם):רש"י " ומלרוח ממללא" (שם):רגום אונקלוס מת .' ז)ב בראשית( "ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה
  בדעה, היא המעלה את האדם ככלל ממדרגת 'חי' למדרגת 'מדבר'.-מופשטים". לפי זה, יכולת הדיבור בעניינים דעה ודבור

  נציין כי פרשתנו מגלה לנו שיש הבנה הרבה יותר מעמיקה ועליונה של המושג חיים ושל המושג דיבור. 
ור לחיי הנבואה, ולהיות קש=במעמד הר סיני עם ישראל קיבל מתנה מיוחדת במינה, הוא זכה ביכולת לשמוע את הדיבור האלקי

  הנצח הרוחניים, גם בתוך עולם החומר.
ספר דברים הוא ספר נבואות.  יא). ז"ל(שם,  "ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר"' פירושו נבואה, כמו בפסוק: ָּדָברכבר הזכרנו הרבה פעמים כי '

  נביאים ובני נביאים.מ'העולמות העליונים', הפך אותנו לעם של במעמד הר סיני שהוריד את הדברים  ,משה רבנו
בדברי תורה, נותנת לנו את היכולת לחזור כל יום אל מעמד הר סיני, לקבל מחדש את התורה ולהיות  ,היכולת לחשוב מופשט

בקשר מתמיד עם נותן התורה. כאן החיוב להקדיש את יכולות הדיבור שלנו, בעיקר לתחום זה (אע"פ שמותר וצריך להשתמש בו 
  מרי)וכן עוד יותר להקפיד על טהרת המחשבות, כדי לא להפסיד את החיים האמתיים. גם לפיתוח העולם החו

  
  ". ִּדֵּברּוֵהיִטיבּו ָּכל ֲאֶׁשר "הבה נתפלל כי נזכה לרומם את כלל ישראל, ויחד אתו להיות תמיד בבחינת: 

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
  ט' בכסלו תשס"ט

 

  לע"נ
  ע''ה שרה ונגרובסקי מרת

   בת ר' משה זאב
  נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

  לע"נ
  ז"ל מאירר' 

  יחזקאל שרגא בן
 ברכפלד  

  לע"נ 
זצ"ל  הרב ישראל רוזן

  נלב"ע 
 י"ג בחשוון תשע"ח

  לע"נ
  ז"ל אליהו כרמלר' 

   נלב"ע
    ו"עתש באייר' ח

  
  

  לע"נ
  ז"ל שמואל שמשמר 

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה' 
   נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 

  

  לע"נ
  ה"ע שמש אסתר

  נלב"ע
  כ' באב תשע"ז

  

 לע"נ 
  ז"ל  דוד צבי טרשנסקי

  הי"ויצחק ונעמי  בנם של
  נלב"ע כ"ח באייר

  

  לע"נ
  זצ"ל  ראובן אברמן הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

  

  לע"נ
  זצ"ל  שלמה מרזל הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
  נלב"ע י' באייר תשע"א

  

  דהי" על הגנת המולדת הנופלים במערכהלע"נ 
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  ואתחנן
  

  
  

  הפרשה באנציקלופדיה התלמודית
  

  ברכת המזון

  מתוך האנציקלופדיה התלמודית כרך ד, ברכת המזון: מבוסס על הערך

ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת  ְוָאַכְלתָּ " ר ָנַתן ָלךְ  ה'ְוׂשָ   י)  ,(ח "ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

  ?איך אמרו שמשה תיקן ברכת הזן ויהושע תיקן ברכת הארץ ודוד ושלמה תיקנו ברכת בונה ירושלים, אם ברכת המזון מן התורה

ברייתא ( ר ָנַתן ָלֱאֶהי ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאׁשֶ  ה'ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת : כאןחייב אדם לברך אחר אכילת מזון, שנאמר חיובה. 
כל שהוא  :רבן גמליאל אומר - ). נחלקו תנאים אחר איזו אכילה מברכים ברכת המזוןבברכות מח ב; רמב"ם ברכות פ"א ה"א

משנה ברכות מד א ורש"י, ותוספתא שם פ"ד משבעת המינים שנשתבחה בהן ארץ ישראל מברך אחריו שלש ברכות של ברכת המזון (
ֱאֶהי ַעל  ה'ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת וגו' ֶאֶרץ ֲאֶׁשר א ְבִמְסֵּכנֻת ֹּתאַכל ָּבּה ֶלֶחם וגו' אמר: ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ), שנובבלי שם לז א

וחכמים אומריםגמרא שם מד אהחיוב "וברכת" מוסב על כל האמור למעלה ( ,ואם כן .)י- ח חדברים ( ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל .(: 
ש"וברכת" אינו מוסב אלא על  .חטים ושעורים וכוסמים ושבולת שועל ושיפון - אינו מברך אלא על לחם, שהוא מחמשת מיני דגן

א שלאחריו "ֶאֶרץ ֲאֶׁשר א ְבִמְסֵּכנֻת ֹּתאַכל ָּבּה ֶלֶחם", ולא על הכתוב ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה וגו', ש"ארץ" שכתוב במקר, הכתוב שלפניו
רמב"ם ברכות פ"ג ה"ב, ). הלכה כחכמים (גמ' שם ורש"י, ועי' במשנה שם דעת רבי עקיבאהפסיק הענין ( -ארץ אשר לא במסכנת וגו'  -

  ).ועי' טור ושולחן ערוך רח א
  

תו דע יאלא מן התורה כל אחד מברך לפ .אין מטבע הברכה מן התורה ,אף על פי שברכת המזון מן התורה מטבע הברכה.
ובקיאותו בלשון, ובאו הנביאים ותיקנו לנו נוסח מתוקן בצחות הלשון, כמו שאמרו: משה תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה 

שירד להם המן, יהושע תיקן להם ברכת הארץ בשעה שנכנסו לארץ, דוד ושלמה תיקנו ברכת בונה ירושלים, וביבנה תיקנו ברכת 
רמב"ן בהשגות לספר המצוות שורש א; חידושי נוסחאות הברכות אלא מתיקון הנביאים ( הרי שאין .)ברכות מח בהטוב והמטיב (

זו  -זו ברכת המזון, "את ה' אלקיך"  -). ומכל מקום עיקר מנין הברכות הוא מן התורה, כמו שאמרו: "וברכת" הרשב"א ברכות שם
זו ברכת הזן, וכן גירסת התוס' מו א  -ת הזימון, את ה' אלקיך זו ברכ - ובתוספתא פ"ו ובירושלמי פ"ז ה"א הגירסא: וברכת ברכת הזימון (

): ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבֹנן דברים ג כהזו בונה ירושלים, וכן הוא אומר ( -זו ברכת הארץ, "הטובה"  - ), "על הארץ" ד"ה עד היכן
ולכן ברכו  .)שיטה מקובצת ברכות שםירושלים (ולהזכיר הארץ ו ,הרי שמן התורה צריך להזכיר המזון .)תוספתא שם וברכות שם(

רא"ש ברכות פ"ז סי' אלא דוד ושלמה תיקנו המטבע לפי מה שניתוספה טובה לישראל ( .אותן ברכות גם קודם שבאו דוד ושלמה
אנו אומרים ), שקודם כיבוש הארץ ובנין ירושלים לא היו אומרים כמטבע שאמרו לאחר כיבוש ובנין, וכמו שאין כב; טור סי' קפח

והם היו מבקשים להעמיד המלכות ולהעמיד  ,באותה מטבע שתקנו דוד ושלמה, שאנו מבקשים להחזיר המלכות ולבנות הבית
  ). רשב"א ברכות שם; טור שםת הארץ (ווהבית ולהמשיך של

  

תא ברכות מח ב; רמב"ם ר' אליעזר בברייכל שלא אמר "ארץ חמדה טובה ורחבה" בברכת הארץ, לא יצא ידי חובתו ( ברכת הארץ.
וגם האבות חמדו להכנס לשם ולהיקבר שם, וכיון  ,), לפי שראה יהושע את משה רבנו שחמד להכנס לארץה"ג; טוש"ע שם ב בפ"

). וצריך שיזכיר בה ברית שבלי הלקט השלם סי' קנז; בית יוסף שםשזכה הוא להיכנס לשם תיקן בברכת הארץ "ארץ חמדה" (
), שעל ידי הברית ניתנה הארץ לאברהם, שבפרשת מילה נאמר: ' יוסי בברייתא שם; רמב"ם שם; טוש"ע שםנחום הזקן ורותורה (

) ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶרי ַאֲחֶרי ּוְלַזְרֲע ואף בזכות התורה ירשו ישראל את הארץ, שנאמר: ְלַמַען ִּתְחיּון ּוְרִביֶתם בראשית יז חְוָנַתִּתי ְל ,(
ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹוֹרָתיו ִיְנֹצרּו וגו' ), ונאמר: ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים דברים ח א. רש"י ברכות שםם ֶאת ָהָאֶרץ (ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּת 

  ). מה. ירושלמי ברכות פ"א ה"ו -תהלים קה מד(
  

) אינו יכול לומר "שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה וכו'", בתוס' בבא בתרא פא א ד"ה למעוטיבגר נחלקו ראשונים: לדעת רבנו תם (
) שגר יכול לומר שם) והנמוקי יוסף (בתוס' ב"ב שםשהרי הגרים לא נטלו חלק בארץ, ולכן ידלג תיבות אלו. אבל דעת הר"י (

) לשעבר בכורים פ"א ה"דרושלמי (), ואמרו ביבראשית יז ה"שהנחלת לאבותינו וכו'", שבאברהם נאמר: ִּכי ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתי :(
  ).וכן דעת רוב הראשונים .קצט דמכאן ואילך אתה אב לכל הגוים. וכן פסקו הטור והשולחן ערוך ( ,היית אב לארם

  

בבת אחת, אלא דוד תיקן "על ישראל עמך ועל ירושלים עירך", ושלמה תיקן  מטבע ברכה זו לא ניתקנהברכת בונה ירושלים. 
), וכל שלא אמר מלכות בית דוד טוש"ע קפח ג). צריך להזכיר מלכות בית דוד בברכה זו (ברכות שם"על הבית הגדול והקדוש" (

), שעל ידי דוד נתקדשה שו"ע שםים אותו (ומחזיר ,)גמ' שם מט א; רמב"ם שם ה"ד; שו"ע קפז דבבונה ירושלים לא יצא ידי חובתו (
  .  1)רמב"ם שם), ועוד שהיא מעין הברכה שאין נחמה גמורה אלא בחזרת מלכות בית דוד (רש"י שםירושלים (

  

  זימון
). זימון זה הוא משנה ברכות מה א; רמב"ם ברכות פ"ה ה"ב; טוש"ע או"ח קצב אחייבים לזמן ( -פת  -שלשה שאכלו כאחת גדרו. 
ברכת  -). וענין הזימון שהוא דרך אזהרה והתראה להתעורר לברכה רש"י שםין יחד לצירוף ברכה בלשון רבים, כגון "נברך" (להזמ

), והוא ריבוי שבח וגדולה להשי"ת שמזמנים ומתרים זה את זה ומתוועדים יחד להודות לו מאירי ברכות שםמתוך כוונה ( - המזון 
), והוא מפני כבוד הבורא כשהם מתחברים ומתרים זה לזה תהלים לד דּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו (ולשבחו על שפע טובתו, כמו שנאמר: 

אמרו שההזמנה היא כדי ) בלק קפו ב(). בזוהר ארחות חיים ברכת המזון סי' לא וכלבו סי' כחמלך ( הדרת עם בולברכו ומשום בר
  להמשיך הקדושה ולסלק הסטרא אחרא.

  

) שאין טעם הדבר משום שעמי הארץ שם). וכתב המאירי (ברייתא ברכות מז בעם הארץ אין מזמנים עליו ( מון.יזלים מצטרפה
סעודה בובדרך שיהא ראוי לתלמידי חכמים להתחבר עמהם ולשבת בקבע  ,אינם בני תורה, אלא מפני שאינם מתנהגים כראוי

הובא ברשב"א ובשיטה מקובצת ברכות שם ובאשכול אי גאון (שלהם, אבל יכולים עמי הארץ לזמן לעצמם אם היו שלשה. וכתב רב ה
חגיגה כב א ד"ה כמאן בשם ה"ר ) שבימינו אין החכמים נזהרים בדבר זה ומקילים בו, וכן כתבו התוספות (47הוצאת רצב"א ח"א עמ' 

מן הזה אפילו על עם הארץ ), ועוד, שמזמנים בזקצט ג) והשולחן ערוך (שם) ותוספות רבי יהודה החסיד ותוספות הרא"ש (אלחנן
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גמור, מפני שחוששים לאיבה, כדי שלא יהא כל אחד הולך ובונה במה לעצמו. וכן כתב המאירי שלא נאמרו דברים אלו אלא 
באותם הימים שהיו נזהרים מלישב במעמד עמי הארץ, אבל מימות התלמוד ואילך לא ראינו מי שהקפיד על כך, ואפילו עם 

) נתן טעם שאנו מזמנים היום על עם הארץ , לפי שלא כל הרוצה בתוס' חגיגה שםמזמנים עליו. ור"י ( הארץ שאינו יודע לענות
הארץ בידו ליטול, ואין אנו מחזיקים עצמנו לתלמידי חכמים לענין עם ליטול את השם להחזיק עצמו לתלמיד חכם שלא לזמן על 

כל אחד בונה במה לעצמו, הכוונה היא להיפך, שלא יהא כל אחד  ) שאותה שאמרו שלא יהאשם אות אזה, ולפי זה פירש הדרישה (
  מחזיק עצמו לתלמיד חכם ויפרוש מההמון.

  

), מגן אברהם שם ס"ק במי שהוא רשע בפרהסיא, וכל שכן מומר, ודאי אין מזמנים עליו, שאינו עדיף מעם הארץ בזמן התלמוד (
  ).מחצית השקל שםמבלי זה ( ואין לחוש בהם שמא יפרשו מדרכי צבור, שכבר הם פורשים

  

ברכות מז א; שבמסובים מברך לכולם ( -) רמב"ם פ"ה ה"ט; שו"ע הרב רא א; משנה ברורה שם ס"ק א( בחכמה - . הגדולהמברך
) והראב"ד סי' קכד) והראבי"ה (מז א ד"ה והלכתא ע"פ גמרא שם מג אברכות ). אבל כתבו התוספות (רמב"ם פ"ה ה"ט; טוש"ע רא א

) שרשאי הגדול לתת רשות לקטן לברך, שלא ניתן לגדול אלא מפני כבודו, שם) והטור והשולחן ערוך (ו למאור סוף פ"ובהשגותי(
  אבל לא שחובת הברכה מוטלת על הגדול.

  

), שכן אמרו רמב"ם פ"ז ה"ב; טוש"ע רא אכשאין שם אורח, אבל כשיש שם אורח הוא מברך ( ,במה דברים אמורים שהגדול מברך
), כי ם שם; טוש"ע שם"גמ' שם; רמבואורח מברך, כדי שיברך לבעל הבית ( -מברך ברכת המוציא  - ): בעל הבית בוצע מו אברכות (

) שכל דין קדימת גדול, מכיון שהוא מדיני רא). וכתב הלבוש (ראבי"ה שםבעל הבית חפץ בכך ומוחל על כבודו כדי שיברכו אותו (
או לריב עם בעל הבית לומר לו זה הגון וגדול, אלא בעל הבית נותן לזמן למי וי שלא יבדרך ארץ, בימינו אין מקפידים בזה, כד

) כתב שבני ספרד מקפידים גם ס"ק גם (ישירצה במקרה בעלמא, בלי שום הקפדת גדול או קטן, הגון או אינו הגון. אבל הכף החי
ח"א סי' ודם. אף בקדימת אורח כתב בשאלת יעב"ץ (היום, וגם האחרונים לא הביאו את דברי הלבוש להבדיל בין ימינו לזמן ק

) שהדברים אמורים בימיהם שהמזמן היה מברך ברכת המזון וכל האחרים היו יוצאים בברכתו, אבל בימינו שנוהגים שכל עד
  אין דין קדימה לאורח. ,אחד ואחד מברך לעצמו ואינם מתכוונים לצאת בברכת המברך

  

בחכמה עם שאר המסובים, מצוה מן התורה להקדימו שהוא יברך, כמו שהוא קודם לכל דבר שבקדושה  היה שם כהן, והוא שוה
תשובת ). אם הכהן מוחל על כבודו ונותן רשות לישראל לברך, רשאי (רי"ף ברכות שם ורא"ש סי' כ ע"פ גיטין נט ב; טוש"ע רא ב(

). אם הכהן אינו חכם סמ"ג עשה כז; טור רא ומגן אברהם שם ס"ק במהר"ם בר"ב דפוס פראג סי' קז והובאה במרדכי מגילה סי' תא; 
כהישראל, אף על פי שגם הוא תלמיד חכם, הישראל הגדול קודם לו, ומכל מקום טוב שימחל הישראל החכם על כבודו ויקדים 

רי"ף ימו לחכם ישראל (). היה הכהן עם הארץ אסור להקדשו"ע הרב שם ג ומ"ב ס"ק יב ע"פ רמ"א בשו"ע קסז ידאת הכהן לברך (
). כשאין שם כהן, ויש לוי, נחלקו ראשונים אם יש לו בברכת המזון דין קדימה ורא"ש ברכות שם ע"פ מגילה כח א; טוש"ע שם

  .2)שו"ע הרב שם ומ"ב ס"ק יג), וטוב להקדימו לישראל אם הם שוים בחכמה (עי' טור רא וב"ח שםלישראל (
____________________________________________  

  
  מתוך ע' ברכת המזון, כרך ד, פרקים א, ב, ד, ה   1
  מתוך ע' זמון, כרך יב, פרקים א, ח, י   2
  
  

  
  
 
  

  

  הרב מרדכי הוכמן
  

  המשוררים של יהושפט
  

בספר דברי הימים מסופר שבני מואב ובני עמון ויושבי הר שעיר באו להלחם כנגד ממלכת יהודה, וכאשר יהושפט מלך יהודה שמע זאת הוא 
  ):ו-דברי הימים ב כ, גקרא לבני ממלכתו לצום ולהתכנס בבית המקדש לתפילה (

ן" ָרא ַוִיּתֵ ל עָ  ַויִּ ם ִמּכָ ׁש ֵמד' ּגַ ְבצּו ְיהּוָדה ְלַבּקֵ ּקָ ל ְיהּוָדה: ַויִּ ְקָרא צֹום ַעל ּכָ ָניו ִלְדרֹוׁש ַלד' ַויִּ ָפט ֶאת ּפָ ְקַהל ְיהֹוׁשָ ָפט ּבִ ׁש ֶאת ה': ַויֲַּעֹמד ְיהֹוׁשָ אּו ְלַבּקֵ ֵרי ְיהּוָדה ּבָ
ם  ַלִ ֵבית ד' ִלְפֵני ֶהָחֵצר ַהֲחָדשָׁ ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ כֹל ַמְמְלכֹות ַהּגֹוִים ּוְבָיְד  ה:ּבְ ל ּבְ ה מֹוׁשֵ ַמִים ְוַאּתָ ָ ׁשּ ה הּוא ֱאלִֹהים ּבַ ָך ּכַֹח ַויֹּאַמר ד' ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינּו ֲהלֹא ַאּתָ

  ..."ּוְגבּוָרה
פות שם) ש"החצר , וראו בתוסבבלי פסחים צב, אלפני "החצר החדשה". רבי יוחנן מבאר בתלמוד ( 'מסופר שהם באו להתפלל ועמדו בבית ד

 -מאי חצר החדשה החדשה" היא "עזרת הנשים", והיא היתה בנויה שם עוד לפני כן, אלא שנקראה "חדשה" משום שחידשו בה דין חדש: "
  ."הישחדשו בו דבר, ואמרו: טבול יום לא יכנס במחנה לוי

  

זרה הפנימית' שבבית המקדש (החלק שלפנים משערי שהוא 'הע 'הנקרא גם 'מחנה שכינד 'כלומר, לבעל קרי אסור להיכנס ל'מחנה כהונד
שהוא 'הר הבית'. וגם לאחר שטבל ונטהר, והוא נקרא אז 'טבול יום' אסור לו  'ניקנור). אך מדין תורה מותר לו להיכנס ל'מחנה לוייד

  '.מהתורה להיכנס לעזרה הפנימית, ובאו וחידשו שאסור לו להיכנס גם לעזרה החיצונית שנקראת 'עזרת נשים
  

, ז בהלכות בית הבחירהרמב"ם (כמבואר בתוספות שם, וכמבואר ב 'אך דברי רבי יוחנן צריכים בירור, שהרי הר הבית כולו הוא 'מחנה לוייד
, ותוספות ורמב"ם שם). ורק לעזרת הנשים חמ" אפ"כלים ), וגם לאחר התקנה מותר היה לטבול יום להיכנס להר הבית (ראו משנה יא

(שהיא חלק קטן ממחנה הלוייה) חידשו את הדין שאסור לטבול יום להיכנס לשם. ומדוע תלו את האיסור הזה ב'מחנה לוייה'. מה פשר דברי 
  רבי יוחנן?

  

 לע"נ
   עליזהבת  סוזי

 כהן ז"ל
 נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
  בן  חיים משה

  ז"לכהן  קוקה יהודית
 נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

  לע"נ
  ז"ל יעקברבי 

   וחנה ועיישה אברהםבן 
  סבג יעיש ושמחה בת

  

  לע"נ 
   ע"ה מרים ריגלר

  הי"ו מיכאל ריגלררעייתו של ד"ר 
  נלב"ע אייר תשע"ח

    הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ                                                             
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  מחנה לויה סמלי
במדבר וחנן במשמעות השניה שהיא סמלית. לפי דין התורה (יש שתי משמעויות בדברי חז"ל, והוא מוזכר בדברי רבי י 'נראה של'מחנה לוייד

) הלויים היו מקבלים מעשר ('מעשר ראשון') מתוך היבול של בני ישראל, ופרנסתם היתה מצויה. ומן הסתם הם היו אמורים לנצל את יח, כד
בוחרים לתת את המעשר שלהם לאותם הזמן הפנוי שלהם ללמוד תורה וללמדה את בני ישראל. ומסתבר שמטבע הדברים בני ישראל היו 

הלויים שהיו מעניקים להם תמורה בכך שהיו מלמדים אותם ואת בניהם תורה, ולא ללויים אחרים. לעובדה זו שהלויים היו משמשים 
  ".ְוַהְלִוִּים ְמִביִנים ֶאת ָהָעם ַלּתֹוָרה): "נחמיה ח, זכמלמדי התורה יש אישור מכמה מקומות בתנ"ך, כגון (

כרח לאכול מעשר ראשון בטהרה, ומותר לאוכלו בטומאה. אולם בתקופה הקדומה כאשר ניתן היה להקפיד על דיני טומאה וטהרה, אין ה
מקובל היה שתלמידי חכמים השתדלו לאכול חולין בטהרה, ואם הם היו נטמאים הם היו משתדלים להזדרז ולהיטהר. וכן ידוע התואר 

הוא גם תואר ל'מחנה  'להיות טהור ולאכול את מאכליו כשהם טהורים. ונמצא ש'מחנה לוייד'חבר' שמשמעותו מי שמקפיד ומשתדל 
חברתי', שרוב חבריו היו הלויים מלמדי התורה, אך מצויים בו גם תלמידי חכמים רבים משאר השבטים, שהמשותף להם שהם עוסקים 

ירושלמי ההבנה שטהרה מביאה לידי קדושה ורוח הקודש (בתורה ומשתדלים להיות טהורים ולאכול את מאכליהם בטהרה. וזאת מתוך 
  פ"ג ה"ג).שקלים 

  

כאשר יהושפט קרא לכולם לצום ולהתכנס בבית המקדש, וכולם באו והתכנסו בהר הבית היה בכינוס זה מימד של ביטול הקבוצתיות 
שהם 'נושאי  'ניק לחברי קבוצת 'מחנה הלויידשבתוך עם ישראל. אולם בכינוס מאחד זה היתה גם סכנה של ביטול הכבוד המיוחד שיש להע

שמקפידים על הטהרה ומשתדלים להשיג את רוח הקודש המסייעת לצורך לימוד התורה לבני ישראל. ומסתבר, שכדי לשמור על  'התורד
שהיו טהורים  'ויידמחנה הל'הכבוד המיוחד המגיע להם, תיקנו וחידשו אז ש'טבול יום' אסור בכניסה ל'עזרת הנשים'. רוב חברי קבוצת 

ממילא מרבית הזמן, יכלו להיכנס לעזרת הנשים עוד ביום הכינוס עצמו, שהרי היו טהורים עוד מיום אתמול. אך שאר האנשים, שמן הסתם 
לא הקפידו להיטהר במשך השנה, אלא שטבלו והיטהרו באותו היום לצורך הכינוס במקדש, נכנסו להר הבית, אך לא היו רשאים להיכנס 

, שרק הם 'מחנה הלוייה'ום הכינוס עצמו לעזרת הנשים, ומשום שהיו 'טבולי יום'. ובכך נשמר הכבוד המיוחד שיש לתת לחברי קבוצת בי
  נכנסו כבר ביום הכינוס לעזרת הנשים.

  

  השתדלות לשמירת האחדות
ע להם, אך היה בו צד של פגיעה בכבוד שאר היה צורך השעה כדי לשמור על הכבוד המיוחד המגי 'מתן הכבוד המיוחד לחברי 'מחנה הלוייד

העם שהשתדלו ובאו לכינוס הצום והתפילה. ולכן כדי לשמור על האחדות יהושפט עצמו יצא אל רוב העם שהיו מחוץ לעזרת הנשים, כאמור 
ם ְּבֵבית שם: " החצר החדשה אלא יחד עם קהל  בתוךהיה  לאכלומר, הוא  ",ִלְפֵני ֶהָחֵצר ַהֲחָדָׁשה 'דַוַּיֲעֹמד ְיהֹוָׁשָפט ִּבְקַהל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִ

ולא רק יהושפט היה שם, היו גם מהלויים שויתרו על הכבוד המיוחד שניתן להם. שאמנם כיוון  ".ִלְפֵני ֶהָחֵצר ַהֲחָדָׁשהיהודה וירושלים "
לצורך האחדות הם העדיפו להיות עם רוב העם  שהיו רגילים להיות טהורים הם היו יכולים להיכנס עוד באותו היום לעזרת הנשים, אך

  ):יט- דברי הימים ב כ, ידשהיה מחוץ לעזרת הנשים, כמסופר (
ְנָיה " ן ַמּתַ ן ְיִעיֵאל ּבֶ ָנָיה ּבֶ ן ּבְ ן ְזַכְרָיהּו ּבֶ ִויְוַיֲחִזיֵאל ּבֶ ֵני ָאָסף ָהְיָתה ָעָליו  ַהּלֵ ָהל:ִמן ּבְ תֹוְך ַהּקָ ֶלְך ַויֹּאֶמר ַהְקשִׁ  רּוַח ד' ּבְ ם ְוַהּמֶ ַלִ ֵבי ְירּוׁשָ יבּו ָכל ְיהּוָדה ְויֹׁשְ

ְלָחמָ  י לֹא ָלֶכם ַהּמִ ֵני ֶהָהמֹון ָהָרב ַהזֶּה ּכִ ַחּתּו ִמּפְ יְראּו ְוַאל ּתֵ ם ַאל ּתִ ָפט ּכֹה ָאַמר ד' ָלֶכם ַאּתֶ יץ ְיהֹוׁשָ ַמֲעֵלה ַהּצִ ם עִֹלים ּבְ י ֵלאלִֹהים: ָמָחר ְרדּו ֲעֵליֶהם ִהּנָ ה ּכִ
בּו ִעְמדּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּועַ ּוְמ  זֹאת ִהְתַיּצְ ֵחם ּבָ ר ְירּוֵאל: לֹא ָלֶכם ְלִהּלָ ֵני ִמְדּבַ ַחל ּפְ סֹוף ַהּנַ ַחּתּו ָצאֶתם ֹאָתם ּבְ יְראּו ְוַאל ּתֵ ם ַאל ּתִ ַלִ ֶכם ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ת ד' ִעּמָ

ָפט אַ  ּקֹד ְיהֹוׁשָ ֶכם: ַויִּ ֲחֹות ַלה': ַויָֻּקמּו ָמָחר ְצאּו ִלְפֵניֶהם ַוד' ִעּמָ ּתַ ם ָנְפלּו ִלְפֵני ד' ְלִהׁשְ ַלִ ֵבי ְירּוׁשָ ִים ָאְרָצה ְוָכל ְיהּוָדה ְויֹׁשְ ֵני  ַהְלִויִּםּפַ ָהִתים ּוִמן ּבְ ֵני ַהּקְ ִמן ּבְ
דֹול ְלָמְעָלה: קֹול ּגָ ָרֵאל ּבְ ל ַלד' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ְרִחים ְלַהּלֵ   "ַהּקָ

עם כולם. אך מצד שני הכתוב מדגיש  "ְּבתוֹ ַהָּקָהל"היתה יחזיאל בן זכריהו כאשר הוא היה  'ח דואמנם מצד אחד, הכתוב מדגיש שרו
 –מיוחסים  לוייםוכמו כן הוא מדגיש שהצבור הגדול השתחווה לה', אך מי שקמו אז להודות ולהלל היו  אסף,מיוחס מבני  לוישיחזיאל היה 

נראה ששאר בני ממלכת יהודה חשו עדיין כאילו הם מופלים לרעה וכאילו הם אנשים מסוג ב'. הם לא היו  הקרחים.ומבני  הקהתיםמבני 
יכולים להיכנס באותו היום לעזרת הנשים, וכמו כן אף נציג מתוכם לא היה בין אלו שקמו להודות ולהלל לה'. ונראה שתחושה זו הובאה 

  לידיעת המלך יהושפט, וכפי שיתבאר לקמן.
  

  ההתייעצות עם העם
  ):כח- דברי הימים ב פרק כ, כלמחרת הכינוס הם יצאו למלחמה ומסופר (

בֵ " ָמעּוִני ְיהּוָדה ְויֹׁשְ ָפט ַויֹּאֶמר ׁשְ קֹוַע ּוְבֵצאָתם ָעַמד ְיהֹוׁשָ ר ּתְ ימּו ַבּבֶֹקר ַויְֵּצאּו ְלִמְדּבַ ּכִ ם ַהֲאִמינּו בַּ ַויַּׁשְ ַלִ נּו ַהֲאִמינּו ִבְנִביָאיו ְוַהְצִליחּו: ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵתָאמֵ  'די ְירּוׁשָ
ַעץ ֶאל ָהָעם ּוָ י ְלעֹוָלם ַחְסדּ  ַויִּ ֵצאת ִלְפֵני ֶהָחלּוץ ְוֹאְמִרים הֹודּו ַלד' ּכִ הֹו: ַויֲַּעֵמד ְמׁשֲֹרִרים ַלד' ּוְמַהְלִלים ְלַהְדַרת קֶֹדׁש ּבְ ה ּוְתִהּלָ ָנַתן ד'  ּוְבֵעת ֵהֵחּלּו ְבִרּנָ

ֵני ַעּמֹון ּומֹוָאב עַ  ֵגפּו: ַויַַּעְמדּו ּבְ ּנָ ִאים ִליהּוָדה ַויִּ ִעיר ַהּבָ ֵני ַעּמֹון מֹוָאב ְוַהר ׂשֵ ִעיר ָעְזרּו ְמָאְרִבים ַעל ּבְ ֵבי ׂשֵ יֹוׁשְ ִמיד ּוְכַכּלֹוָתם ּבְ ִעיר ְלַהֲחִרים ּוְלַהׁשְ ֵבי ַהר ׂשֵ ל יֹׁשְ
ִחית:  ֵרֵעהּו ְלַמׁשְ ם ִאיׁש ּבְ ְפנּו ֶאל ֶהָהמֹון ְוִהּנָ ר ַויִּ ְדּבָ ה ַלּמִ ְצּפֶ א ַעל ַהּמִ ָגִריםִויהּוָדה ּבָ ְמְצאּו  ּפְ ָלָלם ַויִּ ָפט ְוַעּמֹו ָלֹבז ֶאת ׁשְ ֵליָטה: ַויָֹּבא ְיהֹוׁשָ ֹנְפִלים ַאְרָצה ְוֵאין ּפְ

לּו ָלֶהם ְלאֵ  ּוְפָגִריםָבֶהם ָלֹרב ּוְרכּוׁש  ָרָכהּוְכֵלי ֲחֻמדֹות ַוְיַנּצְ י ַרב הּוא: ּוַביֹּום ָהְרִבִעי ִנְקֲהלּו ְלֵעֶמק ּבְ ָלל ּכִ ָ ה ּבְֹזִזים ֶאת ַהׁשּ לֹוׁשָ ְהיּו ָיִמים ׁשְ א ַויִּ ָ ם  ין ַמׂשּ י ׁשָ ּכִ
ל ִאיׁש ְיהּוָדה וִ  בּו ּכָ ָרָכה ַעד ַהיֹּום: ַויָּׁשֻ קֹום ַההּוא ֵעֶמק ּבְ ם ַהּמָ ן ָקְראּו ֶאת ׁשֵ ֲרכּו ֶאת ד' ַעל ּכֵ י ּבֵ ְמָחה ּכִ ׂשִ ם ּבְ ַלִ ם ָלׁשּוב ֶאל ְירּוׁשָ רֹאׁשָ ָפט ּבְ ם ִויהֹוׁשָ ַלִ ירּוׁשָ

ם  ַלִ ְמָחם ד' ֵמאֹוְיֵביֶהם: ַויָֹּבאּו ְירּוׁשָ רֹות ּוַבֲחֹצְצרֹותׂשִ ְנָבִלים ּוְבִכּנֹ ית ה': ּבִ   ֶאל ּבֵ
"), ובעקבות ההתייעצות הוא העמיד משוררים לפני כוח ָהָעם לאֶ ַוִּיָּוַעץ ("ולהתקרב אליו  הכתוב מספר שיהושפט ראה צורך להתייעץ עם העם

 'החלוץ, ולא מפורט מי היו המשוררים. מסתבר שבני העם הפשוט לא רצו להרגיש כמו אנשים מסוג ב' שאינם רשאים להודות ולהלל לד
. אך לא היה הכרח 1ו את השירהבעצמם. ואמנם בבית המקדש בעת שאומרים שירה על הקרבנות נקבע בתורה שהלויים הם אלו שיאמר

  למנוע משאר העם לשיר ולהודות בעצמם שלא בעת הקרבת הקרבנות. והיתה בכך גם תועלת מרובה וכדלקמן.
  

  ה'פגרים'
בין הבתרים' ראה אברהם צורך שבתוך העם שיצא ממנו יהיו שתי קבוצות בסיסיות,  " התבאר שב'בריתהמנגנים של דודבמאמר הקודם "

קבוצה שעוסקת בעיקר ברוחנית ומוגדרת באופן סמלי כ'ציפורים', וקבוצה שעוסקת בעיקר בגשמיות ומוגדרת כ'בהמות'. והוא ראה במחזה 
' ומתייחסת אליהם כמו ל'פגרים', אך הוא לא רצה בכך אלא כיצד בשלב הראשוני קבוצת ה'צפורים' משפילה ותוקפת את קבוצת ה'בהמות

רצה שהם ינהגו כבוד זה בזה, ולכן הוא איחד בין ה'צפורים' לבין ה'פגרים' ונשב בהם רוח של תחיה, שמשמעותה שכל קבוצה תכבד את בני 
ים, יהיו שילוב של מנגנים מבני ישראל הקבוצה השניה. והתבאר שמחמת הסיבה הזו דוד קבע שהמנגנים שמנגנים במקדש בעת שירת הלוי

ומנגנים מהלויים. שאמנם נקבע בתורה שהלויים הם אלו שיאמרו את השירה, אך לא נקבע שדווקא הלויים הם שינגנו, ולכן דוד קבע 
. וכך יתייחסו שהמנגנים שבמקדש יהיו שלוב של ישראלים ושל לויים כדי שהכבוד ההדדי שינהגו המנגנים זה הזה יחדור לכל שכבות העם

  אלו לאלו בתור אנשים חיים ולא בתור 'פגרים'. 
  

כפי שנאמר לעיל, מסתבר שבני העם הפשוט הרגישו פגועים מהתקנה שתיקן יהושפט בענין 'החצר החדשה', תקנה שנתנה כבוד לחברי 'מחנה 
האחדות לפני היציאה לקרב, יהושפט התייעץ  הסמלי, שהם נושאי דגל התורה שמקפידים על הטהרה. וכיוון שחשוב היה לשמור על 'לוייד

עימם והסכים שהם יבחרו מתוכם אנשים שישירו ויהללו את ה'. ואז, כאשר כולם ראו שגם אלו שאינם מנושאי דגל התורה שרים בעצמם, 
בסוף הכינוס דווקא (שלא בשעת הקרבת הקרבנות) אינו מחוייב שיישאר רק בידי הלויים (כפי שארע ביום הקודם, ש 'ותפקיד השירה לד
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  ואתחנן

 'הלויים הם אלו ששרו והודו לה'), הבינו כולם שבכל אחד מבני העם יש צד רוחני, והם אנשים חיים, ואינם 'פגרים'. גם חברי 'מחנה הלוייד
  התייחסו אליהם כמו לאנשים חיים.

  

, ולעומת זאת את היחס הבזוי כמו ל'פגרים' ואכן, כאשר הקב"ה ראה שבניו מכבדים אלו את אלו, ומתייחסים אלו לאלו כמו לאנשים חיים
הם שומרים עבור אויבי ישראל שבאו אליהם למלחמה, הקב"ה סייע בידם במלחמה. וכפי שמסופר אויבי ישראל נלחמו אלו באלו, והפרשה 

  מדגישה שאנשי יהודה שיצאו למלחמה התייחסו כמו ל'פגרים' לאויבים, אך לא שהתייחסו כך אל מישהו מבני עמם.
". לא מסופר מי ברך את ָרָכהּוַבּיֹום ָהְרִבִעי ִנְקֲהלּו ְלֵעֶמק ְּבָרָכה ִּכי ָׁשם ֵּבֲרכּו ֶאת ד' ַעל ֵּכן ָקְראּו ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵעֶמק ּבְ ומסופר בהמשך: "

  לא כולם נטלו בו חלק.בלבד, א 'ה', משום שכולם ברכו שם את ה', ותפקיד השירה וההודאה לא היה שמור לחברי 'מחנה לוייד
  

_____________________________________________________  
  
ויהיו מהן משוררין לשורר על הקרבן בכל יום, שנאמר  ...את שבט הלוי 'דזרע לוי כולו מובדל לעבודת המקדש שנאמר בעת ההיא הבדיל "  1

רמב"ם ..." (הוי אומר זו שירה, ומתי אומר שירה על כל עולות הציבור 'דאלהיו ככל אחיו הלוים, אי זהו שירות שהוא בשם  'דושרת בשם 
 ב).-א הלכות כלי המקדש ג

  
  לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימין בונים ע"ה

  
 

  
  

  (מתוך ח"ב)
  

   Cali, Colombia                              קאלי, קולומביה
  ניסן תשנ"א

  

  שימוש בסידור של התנועה הקונסרבטיבית
  

 שאלה
דור יהיה מתורגם לשפה ספרדית סיתפילה לשימוש המתפללים. הדרישה שה סידור ותלקנמבקשים בעיר הכנסת האשכנזי -בבית
ת אמכיר אני . סידור מתאים תים רבושנור לפני אל אההוציקונסרבטיבית ת ארגנטינה התנועה הינה על המשימה. במדמקש

האם  -שאלתי יזור שעושים בו שימוש. אב "כנסת "כשרים-על בתי ידוע ליגם . שינויים מהותייםי בו מצאת ולאהסידור היטב 
 ?כנסת כשר-פן קבוע בסידור כזה בביתאותמש בשלהוראוי מותר 

  

 ובהתש
האפשר, הן משום שהדבר מחזק את  מידתוי להימנע ממנו באור יינו דבר רצוקונסרבטיבי אהכנסת בסידור - קבוע בבית ששימו

סרבטיבים, ונטימאציה להשקפת הקלגיהכנסת כמתן - ע"י מתפללי בית ששהדבר עלול להתפרעה הפסולה הזאת, הן משום נוהת
 .לו"חדת בעיקר בחיושות מרגיבעל שהוא דבר 

רעיוני -יומכל מקום, במישור הערכשאז אמנם אין בדבר איסור הלכתי, בל, קוהמהנוסח שום שינוי מן בסידור אם אין זה, אף  כל
 ו.תנועה זנו משל לספרדית שאי םמתורגלמצוא סידור להשתדל יש בכך פגם, ולכן יש 

-דףבראשיתו רצוי שתדביקו להכניס סידור משל הקונסרבטיבים,  י)מוכרחים (באופן זמנשאתם  איםמוצ םהנכאופן אם  בכל
 יב, דבר המחיניי וקבלת התורה למשה מסיינה שלמה במעמד הר סונהמבוססת על אמשלנו ו הבדלי ההשקפה ינהסברה שבו יצו

הסוטה מעיקרי  יםחי-באורח גםרבטיבית המתבטאת נסהקו סהולה מעיקרה את התפיסה כפאהאורטודוקסית ורו סהאת התפי
אם יש איזה שינוי, ולוא קטן (אפילו אינו מהותי), והוא נובע , ואולם. ישראלהמסורת ההיסטורית של זיוף של היהדות, ויש בה 

 .1בכלל תהכנס-בבית שידור זה לשימוס יסלהכנאסור  -ינו תבקהילוואינו מקובל דת סהנפמהשקפתם 
  

שינויים נו בו אכן מצאלספרדית, ו גוםתר םרבטיבית בארגנטינה ענסהתנועה הקו אתדור בהוצסיו ינליד הניע לאחר זמן :הערה
  .להשתמש בסידור זה איןהנפסדת, ועל כן  םפתשקהנובעים מהמהותיים 

_______________________________________  
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  ם צוות המשיבים ובברכת התורה,בש
  

  ה ארנרייך          הרב יוסף כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  אני מאשר: גם
  שאול ישראלי הרב

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :השלימה של םמתפללים לרפואת
  

  אליעזר יוסף בן חנה ליבא  רועי משה אלחנן בן ג'ינה ֶדבָרה  בן חנה )(יוסייוסף 
  יפה בת רחל יענטע  מאירה בת אסתר  Rassaדוד חיים בן רסה 

  שושנה בריינאבת  נחמה צביה  ליליאן בת פורטונה  רבקה רינה בת גרונה נתנה

  
  

    איילת חן בת שולמית

    בתוך שאר חולי עם ישראל  


