
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

 

השם. -משה היא מצות קידוש-היסודיות ביותר בדתאחת המצוות 
ישראל נאלץ -שנות גלות היו לא מעט פעמים שעם 2000במשך 

השם זכינו בדורות -השם. ברם, ברוך-למסור את נפשו בעבור קידוש
האחרונים למדינה עצמאית ולצבא חזק ואימתני, אשר מבטיחים 

כמו שהיה השם כצאן לטבח יובל, ו-שלא נזדקק עוד למות על קידוש
י ָעֶליָך ֹהַרְגנּו ָכל ַהּיֹום ֶנְחַשְבנּו ְכֹצאן שנות גלות. " 2000במשך  כִּ
ְבָחה  " )תהלים מד, כג(.טִּ

לאור דברים אלה, עולה השאלה המתבקשת: שמא בימינו מצוה זו 
איננה קיימת? שהרי הגדרותיה הבסיסיות של מצוה זו הן הנסיבות 

נסיבות שכבר אינן קיימות מזה שנים שבהן עלינו למסור את נפשנו, 
השם כוללת בתוכה עניינים -רבות. התשובה פשוטה, מצות קידוש
ת הנפש, אלא גם התובנה ונוספים חשובים מאד, לא רק מסיר

החשובה מאין כמותה, כי חלה עלינו חובה להרים על נס את דת 
 האמת, ללא חשש וללא מורא.

הגויים, אלא חשוב  הרמת דת האמת על נס איננה רק למול עיני
מכך, למול עיני אחינו שאינם שומרים תורה ומצוות, ועוד יותר 
חשוב מכך, למול אחינו שהולכים לכאורה בדת משה, אך רחוקים 
מדרך האמת מרחק רב. בכל שלושת המקרים הללו, למול הגויים או 
החילונים או העולם הדתי הרחוק מדרך האמת, הרמת דת האמת 

ה כלל ועיקר, והיא גוררת עמה אלימות מילולית, על נס איננה פשוט
 (, ולעתים אף אלימות פיזיתShamingגינויים חריפים, הלבנת פנים )

 .כלפי נושאי נס דת האמת

הקושי לשאת את נס דת האמת קשה ביותר, כי ההליכה נגד הזרם, 
-מבאיש ככל שיהיה, דורשת כוחות נפש אדירים, ואהבה בלתי

מת. ברם, כאשר אדם מתרומם באמת מתפשרת לה' יתעלה ולא
למעלת אהבת האמת, ומתענג על מושגי האמת עונג שלא ידמה ולא 
ישווה לשום עונג אחר שבעולם, הוא מבין שהמחיר החברתי כביכול 
שעליו לשלם הוא כאין וכאפס לעומת עונג אהבת האמת ורוממות 

ין מושגי האמת. ואמרתי "כביכול" כי " נֵּה עֵּ ָא ה'הִּ ים ֶאל ְירֵּ יו ַלְמַיֲחלִּ
 " )תהלים לג, יח(.ְלַחְסּדוֹ 

ויתרה מזו, התעלמות או התרחקות מאנשים ההולכים בדרך האמת, 
היא זכות וחסד שעשה ה' להם, מפני שהוא מסנן בעבורם את 
האנשים הנבערים מדעת, הפרימיטיביים, ובעלי המידות הרעות, 

ומר, ומותיר בקרבתם רק את האנשים הטובים אנשי העלייה. כל
ם את הקוצים נתיבללא שום מאמץ מצדם, ה' יתעלה מסלק מ

דרכם לפניהם, ללא הפרעות והטרדות מאנשים וסולל  ניםקברוה
שאינם ראויים. נמצא שאותם אנשים אולי מנודים בעיני השוטים, 

 המעט שזוכים לחשוב ולהבין.-אך נבחרים בעיני ה', מאותם מתי

ת הנפש, נלמד ויה בענייני מסירנחל עתה לעיין במצוה זו, ומהגדרות
עד כמה חשוב להיות אמיצים, איתנים ועקביים בהליכה בדרך 
האמת, ללא מורא וללא חשש משום סמכות רבנית או אחרת 
מפורסמת ונודעת ככל שתהיה, כי אם מה' יתעלה שאין בלתו ואין 

ולא כפי שנאמר בספר  ולו לבדו היראה הגאווה והאדנות.כיוצא בו, 
ים ַבָשָנה יֵָּרֶאה ָכל ְזכּוְרָך לח ע"א(: "וכתוב: ' הזהר )בא, ָשֹלש ְפָעמִּ

י ָהָאֹדן  ' ר ]=זהו[ דא ה'?ְפנֵּי ָהָאֹדן מאן פני ה' ]שמות לד, כג[' ֶאת ְפנֵּ
ר מספר הזהר, כי החלפת האשמעון בר יוחאי ָזהֵּ לוה ·". ואכן יש ְלהִּ

 זרה.-ודם עפר מן האדמה, הינה עבודה-בבשר

 המצות-המצוה בספר הגדרת

המצוות שחיבר, וזה -השם בספר-רבנו מגדיר את מצות קידוש
 לשונו:

השם, והוא אמרֹו: -"והמצוה התשיעית, הציווי שנצטווינו על קידוש
ל' ְשָראֵּ י יִּ י ְבתֹוְך ְבנֵּ ְקַּדְשתִּ שאנו ' ]ויקרא כב, לב[, ועניין מצוה זו ְונִּ

לא נירא בכך מהיזק מצווים לפרסם את דת האמת הזו ברבים, וש
עד שאפילו יבוא לנו אנס עריץ ויקרא אותנו לכפור בו  שום מזיק,

יתעלה לא נשמע לו, אלא נמסור עצמנו למות בהחלט, ולא ניתן לו 
 לחשוב שכפרנו אף שלבנו מאמין בו יתעלה".

דבריו ברורים שחלה עלינו חובה לפרסם את דת האמת ברבים, ולא 
את, הרמב"ם ממשיך ואומר, שהעדר לחשוש משום מזיק. ויתרה מז

ישראל, וזה -אדם שמפרסם את דת האמת היא חרפה גדולה לעם
 לשונו:

ישראל, כלומר -"וזו היא מצות קידוש השם שנצטוו בה כל בני
שנמסור עצמנו למיתה בידי העריץ על אהבתו יתעלה והאמונה 
באחדותו, כדרך שעשו חנניה מישאל ועזריה בימי נבוכדנצר הרשע 

ר הכריח להשתחוות לצלם, והשתחוו אז כל בני אדם וישראל כאש
והיה בכך חרפה גדולה בכלל, ולא היה שם מקדש שם שמים. 

לישראל שאבדה מצוה זו מכולם, ולא היה שם מי שמקיים אותה, 
ואין חובת מצוה זו אלא לכגון אותו המעמד העצום  אלא הכל פחדו.

את הייחוד ולהכריז והיה חובה לפרסם שבו פחדו כל באי העולם, 
 ".עליו באותה העת

וזו הסיבה שהקמנו את אתר "אור הרמב"ם" מפני שראינו חרפה 
ישראל בהעדר השקפות נכונות ודעות ישרות. המעטים -גדולה לעם

היודעים את האמת חוששים לאמרה, ומרוב פחדם ומוראם אינם 
מסוגלים להציג את דעת רבנו הרמב"ם כמות שהיא ללא עיוות 

ף, ולכן הם מסתירים את האמת תוך שהם מחניפים לאדוניהם. וסילו
דא עקא, פחדם ומוראם גרמו להם ברבות השנים, שאף עיניהם כהו 
וטחו מראות את האמת הבהירה, ושקרי הרחוקים מדרך האמת כבר 

 חדרו ללבם והיטו אותו מדרך האמת.

 וממשיך הרמב"ם ואומר שם:

יה חרפת ישראל גמורה ידי ישעיהו שלא תה-"וכבר הבטיח ה' על
באותו המעמד, ושיופיעו בהם בחורים באותו המעמד הקשה שלא 

ויפרסמו את האמונה ויקדשו את ירתיעם המוות, ויפקירו דמם 
ֹלא ַעָתה והוא אמרו ' ידי משה רבנו,-השם ברבים כמו שנצטווינו על

ְרֹאתֹו יְ  י בִּ ְרבֹו יֵּבֹוש ַיֲעֹקב ְוֹלא ַעָתה ָפָניו ֶיֱחָורּו: כִּ ה ָיַדי ְבקִּ ָלָדיו ַמֲעשֵּ
י ישּו ְשמִּ ישּו ֶאת ְקדֹוש ַיֲעֹקב ְוֶאת אֱ  ,ַיְקּדִּ ְקּדִּ יצּו·ְוהִּ ל ַיֲערִּ ְשָראֵּ י יִּ ' ֹלהֵּ

 כג[".–]ישעיה כט כב

השם ופרסום -הפסוק בישעיה שלאחר מכן מסכם את תכלית קידוש
י"דעות נכונות והשקפות ישרות:  יָנה ְוָיְדעּו ֹתעֵּ ים ,רּוַח בִּ ְלְמדּו  ְורֹוְגנִּ יִּ

כלומר המטרה היא להציל את התועים מחושך הסכלות,  ",ֶלַקח
 .לקחוללמד את הרוטנים, המתאוננים והנרגנים, 

  

 רי המחשבה,קנדיבי הלב ויתודה ל

 כנסת "מקור חיים" נתניה,ה-אנשי בית

 אהבה לאמת ולשלוםעל תמיכתם בעלון מתוך 

 !ויזכו לברכת אבות יבורכו ממקור הברכות

ת קידוש השם  הלוי יצ"ו-אדיר ב"ר יוסף דחוח  מצַו

. 

 

 תשע"ח תמוז
י ְשַטרֵּ  בשכ"ט לִּ

 

 14לק"י, גיליון 

 הלוי-הודיה לבורא עולם / מאת הדר דחוח
 ל כל חסדו, אנסה בשיר לתמצתעהודו לד' 

 את הבלתי אפשרי, תודה על חיים
 המערכתתודה על הנשמה, תודה על כל 

 בגוף שעובדת נאמנה, תודה על המשפחה
 תודה על הכל, כי בלעדיך אנו גרגר חול

 

 משך בעמ' הבאה



 

יטּו ֶאל צּור ֻחַצְבֶתם " יטּו ֶאל ַאְבָרָהם ]...[ַהבִּ יֶכם" ַהבִּ  ֲאבִּ

"שאנו מצווים לפרסם את דת המצוות: -דברי רבנו המפורשים בספר
זק שום מזיק", מובילים ת הזו ברבים", ו"שלא נירא בכך מהיהאמ

אותנו להיזכר ולהזכיר את אברהם אבינו. אברהם אבינו היה ראשון 
ענפיה שהם כמובן כל -הזרה, בענפיה ובענפי-הלוחמים בעבודה

 ענייני המיסטיקה, הסגולות, הקמיעות, ושאר אמונות ההבל.
ינו סיכן את נפשו פשוטו כמשמעו, בקדשו מלחמה למען אברהם אב

ה' יתעלה, מתוך אהבתו העמוקה אליו ולאמת, ובכל מקום שנוגע 
זרה, אין לרחוש כבוד לשום זקן או זקנה, ולשום -בענייני עבודה

מארי או מקובל, ויהיה מפורסם ונערץ ככל שיהיה. כי זו דרכו של 
ו הרמב"ם, שהאמת ורק אברהם אבינו ובעקבותיו משה רבנו ורבנ

 האמת הניעה אותם לפעול את פעולותיהם האדירות.
נצטט מעט מדברי הרמב"ם בתארו את אברהם אבינו, וקשה שלא 
לחוש בתחושת ההזדהות העמוקה שחש רבנו הרמב"ם עם אברהם 

-הזרה ובסעיפיה, וזה לשון רבנו במורה-אבינו במלחמתו בעבודה
 הנבוכים )עמ' שמ(:

ם אבינו ע"ה גדל באומת ה'צאבה', ושיטתם שאין "ידוע כי אברה
לוה כי אם הכוכבים ]...[. ותמצא שהזכירו באותם הספרים ודברי ·א

הימים שלהם עניין אברהם אבינו, ואמרו בלשון זה: אבל אברהם 
]חכמיהם והמוניהם[  חלק על דעת הכלאשר גדל בכותא הרי כאשר 

וטען שיש שם עושה זולת השמש הוכיחּו נגדו בכך וכך ]בהוכחה 
ויכוחית לא הוכחה מדעית גמורה, כי לא תתכן[ ]...[. ובסוף אותה 

השלום, ושהוא -הפרשה אמרו, שהמלך כלא את אברהם אבינו עליו
המשיך להתווכח עמהם ימים כשהוא בכלא, ואחר כך ירא המלך פן 

את מדינתו ויוציא בני אדם מדתיהם, ואז הדיחֹו לנפת  ימריד עליו
 ישראל[ אחר שלקח את כל רכושו ]...[.-ה'שאם' ]=ארץ

כאשר חלק על השלום, -ואין ספק אצלי שהוא ]אברהם אבינו[ עליו
אדם, היו מקללים ומבזים אותו ומזלזלים בו אותם -שיטת כל בני

נסה[, וכיון ]רבנו אומר את זאת גם מתוך הניסיון שנת התועים
והעדיף את האמת על שסבל את כל זה בשל אמונתו בה' יתעלה, 

]כלומר שאברהם אבינו ויתר על כבוד עצמו וסבל רדיפות  כבודו
ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶלְלָך ָאֹאר וביזיונות למען האמת[, נאמר לו '

ְשְפֹחת ָהֲאָדָמה ְבְרכּו ְבָך ֹכל מִּ . והיה תכלית עניינו ' ]בראשית יב, ג[ְונִּ
]כלומר, בוא וראה למה זכה בשכר מסירותו[ מה שאנו רואים היום 
מהסכמת רוב אנשי תבל לרוממֹו ולהתברך בזכרו, עד שמתייחס 
אליו ]גם[ מי שאינו מזרעו, ואין חולק עליו ולא בלתי יודע את 

 גדולתו".
 הזרה-אברהם אבינו סיכן את נפשו ולחם בעוז כנגד עובדי העבודה

שהיו סביבו עד שביקשו להרגו, וקשה מאד להבין את תעצומות 
אומה גדולה  כנגד יחידיהנפש האדירות שהיו לאברהם אבינו לעמוד 

ָעה. ההסבר היחיד לעמידתו האיתנה והעקבית ְש רִּ וחזקה אכזרית וְ 
י"עולם: -היא אהבתו העצומה לבורא )ישעיה מא, ח(  "ַאְבָרָהם ֹאֲהבִּ

הידיעה אשר נטעה בו את האהבה -היאמכוח ידיעתו אותו, ו
האדירה לאמת, ואת כוחות הנפש המופלאים לקדש את שם השם 
בעוז ותעצומות בלתי נתפסים, ולהתמודד בהצלחה עם כל הרדיפות 

 שהיו מנת חלקו.
ונסיים פרק זה בדברי רבנו הרמב"ם על החובה ללכת בדרכיו של 

 :הנבוכים )א, טז(-אברהם אבינו, וזה לשונו במורה
ב אשר ממנו חוצבים את אבני המתכות  צור" ]...[ והוא שם המחצֵּ
יטּו ֶאל צּור ֻחַצְבֶתם' ]ישעיה נא, א[. ומן העניין הזה הושאל שם ' ַהבִּ

יטּו ֶאל צּור זה ליסוד כל דבר ומוצאו, ולפיכך אמר אחר אמרו: ' ַהבִּ
יטּו ֶאל ַאְבָרָהם' ' ]אמר:[ֻחַצְבֶתם יֶכם' וכו', ַהבִּ כאילו פירש כי  ֲאבִּ

אשר ֻחצבתם ממנו הוא אברהם אביכם, ולכן לכו בעקבותיו  הצור
ויהיה דתכם דתו והתנהגו במידותיו, כי טבע המתכת הכרחי שיהא 

 מצוי בדבר שנחצב ממנו".
(: "והכוונה כי היסוד המתכתי 7ומסביר שם ָמרי יוסף קאפח )בהע' 

לא הייתה  א, אחרתצָ הכרחי שיהא נמצא באבנים ובעפר שמהן הּו
יוצאת מתכת, כך אנו בני אברהם הכרחי שיָמצאו בנו תכונותיו 
מידותיו דתו והנהגותיו". ועדת יהודי תימן היא העדה היחידה, שעד 
לפני כמה מאות שנים בודדות היו לבניה תעודות יוחסין עד יעקב 
אבינו, ולכן אין ספק שיש בה את יסודותיו הרוחניים והנעלים של 

 .אברהם אבינו

ם " ל עֹוָלם ה'ְבשֵּ  קריאת אברהם אבינו לדרך האמת –" אֵּ

בקריאתו ההיסטורית המהדהדת של אברהם אבינו )בראשית כא, 
לג(, פותח רבנו הרמב"ם את כל ספריו. וכך אומר ָמרי בהערתו 

הנבוכים: "ברור כי פתיחה זו באה בעקבות -לפסוק זה בראש מורה
המשך האמור באברהם אבינו ]...[, לרמוז כי פעולתו בספר זה היא 

תַ  ". הרמב"ם ת ייחוד ה' בעולםקריאתו של אברהם לפרסם את אמִּ
ראה את עצמו כממשיך דרכו של אברהם אבינו, ממשיך דרכו 

פילוסופית, ממשיך דרכו בקריאה לכל באי עולם -המחשבתית
לייחוד ה', וממשיך דרכו בעמידה איתנה ונחושה כנגד דעות נפסדות 

 והשקפות זרות.
כט(,  הנבוכים )ג,-זרה א( ומורה-תורה )הלכות עבודה-בספריו משנה

מתייחס הרמב"ם לקריאתו של אברהם אבינו. בפסקה הראשונה 
תורה ובזו שלאחריה מובאים דבריו -להלן מובאים דבריו במשנה

 הנבוכים:-במורה
זרה[, -"ועל דרך זו היה העולם מתגלגל והולך ]בשגייה אחר עבודה

]...[ כיון שנגמל עמודו של עולם שהוא אברהם אבינו עד שנולד 
חיל לשוטט בדעתו ]...[ ולבו משוטט ומבין עד שהשיג איתן זה, הת

לוה אחד ·וידע שיש שם א והבין קו הצדק מדעתו הנכונה דרך האמת
]...[ וידע שכל העם טועים ]...[ וכיון שהכיר וידע, התחיל להשיב ]...[ 

]...[, כיון שגבר עליהם שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה ולומר 
קש המלך ל והתחיל לעמוד הרגו ונעשה לו נס ויצא לחרן. בראיותיו בִּ

]...[, עד לוה אחד ·ולקרות בקול גדול לכל העם ולהודיעם שיש א
ְקָרא ָשם 'שהגיע לארץ כנען והוא קורא ]לייחוד השם[ שנאמר  ַוּיִּ

ם  וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ]...[, היה  ]...[.' ל עֹוָלם·אֵּ  ה'ְבשֵּ
הו לדרך האמתתו מודיע לכל אחד ואחד כפי דע  ".עד שיחזירֵּ

ְבָּדל, לא ·ונתברר לו שיש שם א עמודו של עולם"וכאשר גדל  לוה נִּ
גוף ולא כח בגוף, ושכל אלה הכוכבים והגלגלים מעשיו, והבין 
אפסּות אותם ההבלים אשר נתחנך עליהם, החל לסתור שיטתם 

ם ֶהְפָכם, וקרא  ְרסֵּ ם 'ולבאר הפסד השקפותיהם, ּופִּ ', ל עֹוָלם·אֵּ  ה'ְבשֵּ
 ".לוה·קריאה הכוללת מציאות ה' וחידוש העולם מאת אותו הא

לידיעת ה' ולהשקפת כאן מבאר הרמב"ם שקריאתו של אברהם היא 
, ולפני כן הבאנו בדברינו את דברי ָמרי יוסף קאפח חידוש העולם

בעולם, ייחוד ה'  שכותב, שקריאה זו נועדה לפרסם את אמיתת
הנבוכים. ברור אפוא, -"ם בראש ספרו מורהומשום כך קבעּה הרמב

ידיעת ה' וייחוד ה' וכל יסודות הדת שקריאה זו כוללת את מצוֹות 
, והמושג "ידיעת השם" במשמעותו הרחבה כולל את המחשבתיים

כל העניינים האלו. ובמשמעותו המצומצמת הוא מתייחס למצות 
 המצוות(.-ידיעת השם בלבד )המצוה הראשונה בספר

 ז"לפרק זה בנקודה למחשבה, פעם נשאל הרב אהרן חמדי  ונסיים
, אנחנו שהולכים בדרכו של הרמב"ם, אולי אנחנו טועים? ברק-מבני

וכי יעלה על שהרי אנו מתי מעט? והשיב, אברהם אבינו יחיד היה, 
 דעתך שאברהם אבינו טעה?

 השם-הלכות קידוש

 רבנו פוסק בהלכות יסודי התורה )ה, א(, וזה לשונו:
השם הגדול הזה, שנאמר -ישראל מצווין על קידוש-כל בית"
ל' ְשָראֵּ י יִּ י ְבתֹוְך ְבנֵּ ְקַּדְשתִּ ' ]ויקרא כב, לב[. ומוזהרין שלא לחללו, ְונִּ

ישנאמר: ' ם ָקְדשִּ ' ]שם[. כיצד, בשעה שיעמוד גוי ְוֹלא ְתַחְללּו ֶאת שֵּ
או  ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה

ֲאֶשר ַיֲעֶשה ֹאָתם ָהָאָדם יהרגנו, יעבור ואל ייהרג, שנאמר במצוות: '
ולא שימות בהם. ואם מת ולא  – ָוַחי ָבֶהם' ]שם יח, ה[. ָוַחי ָבֶהם

 עבר הרי זה מתחייב בנפשו".
הרמב"ם קובע כי האדם חייב לעבור על המצוות ולא ליהרג, והסיבה 
שהוא פותח בכלל זה, אף שישנן נסיבות רבות שבהן על האדם 
ליהרג ולא לעבור )וכפי שנראה בהמשך(, היא כדי ללמד אותנו על 

, ולהורות לנו שבכל מקום שנאמר לנו לעבור ולא קדושת החיים
רג כדי לקדש את ה'. וכבר שגו ליהרג, אסור לנו באיסור חמור ליה

בזה לא מעטים בארצות אירופה במהלך הדורות, וחשבו שיש מצוה 
השם גם במקום שלא נצטווינו למסור את נפשנו. -ליהרג על קידוש

השם לפי -ואיני יודע אם היו מוסרים את עצמם באמת על קידוש
 כדי לרומם את גדולתם המדומה. לאחריםשיטתם, או רק הורו כך 
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קאפח-/ גולי חוברי גחלק  םיִּ לַ שָ ירּובִּ  הָאבָ הַ  הנָ שָ לַ   

 הסָ מּועֲ הָ  יתאִּ שָ מַ הַ 
 דעַ ּיַ הַ  לאֶ  היעָ גִּ מַ 
יּו  יבבִּ סָ  היטָ בִּ מַ  ְגאּולִּ
 .דעַ רַ בְ 
 שעַ רַ , ןאֵּ סוֹ  ישבִּ כְ 
 ...הלָ מֻ הֲ וַ 

 !"הלָ כוֹ יְ  ינִּ ינֶ אֵּ  אןכָ  תיוֹ חְ לִּ "
 ,סנֵּ כָ הִּ לְ  תנֶ אֶ מָ מְ , הבָ צּועֲ  יאהִּ 
 ...סנֵּ  היזֶ אֵּ  שחֵּ רַ תְ יִּ  ילַ אּושֶ  הּוָ קַ מְ 
 תעוֹ נָ  אֹל טעַ מְ כִּ , תכֶ לֶ לָ  תנוֹ אֲ מָ מְ  יהָ לֶ גְ רַ 
 ...תעוֹ מָ ּדְ  תווֹ קְ נִּ  רבָ כְ  יהָ ינֶ עֵּ בְ  קרַ וְ 
 ...היבָ בִּ סְ הַ  זוֹ לְ  הבָ הֲ ַא םּוש ילִּ  יןאֵּ "
 ?ףפּוצָ  הכֹ  תיִּ בַ הַ  המָ לָ וְ 
 !"ףאּו !...תוֹ אוֹ  תבֶ הֶ אוֹ  אֹל
ְחיֵּא' ר  ,שגָ נִּ  יהָ לֶ אֵּ , יהָ בִּ ָא, יִּ
 .שגָ ְר נִּ  וֹ לכֻ , בחָ רָ  ְךּוּיחִּ בְ 
 !בחָ רָ  בלֵּ הַ  ְךאַ , םקוֹ מָ הַ  רצַ  ןכֵּ ָא" –
 .בחָ  ינִּ אֲ  – וֹ ּדסְ חַ  לעַ  ל·אֵּ לָ  תדוֹ הוֹ לְ 
 הכֶ זְ נִּ  לגֶ רֶ הָ  ילֵּ עוֹ  תלַ עֲ מַ בְ שֶ  ןצוֹ רָ  יהִּ יְ 
 יברִּ קְ הַ לְ  שּדָ קְ מִּ הַ  יתבֵּ לְ  אּובָ שֶ כְ  ,תיוֹ הְ לִּ 
 יםדִּ מְ עוֹ  יּוהָ  .תווֹ חֲ תַ שְ הִּ לְ ּו ןבָ ְר קָ 
 ...יםחִּ וָ ְר  יםוִּ חֲ תַ שְ מִּ ּו יםפִּ פּוצְ 
 יםגִּ גְ חוֹ  קרַ ! יםינִּ לִּ מְ  יּוהָ  אֹל
 ..."יםחִּ מֵּ שְ ּו
 תחוֹ פָ לְ  תָ לְ כֹ יְ , ַאָבא, אתזֹ  לכָ בְ ּו" –
 הבֵּ ְר הַ , תשֶ עֶ רוֹ  תחוֹ פָ  היבָ בִּ סְ  אצֹ מְ לִּ 
 ...לדוֹ גָ  רתֵּ יוֹ  תצָ קְ  ...תיִּ בַ ּו ...הבָ טוֹ  רתֵּ יוֹ 
 ..."לכוֹ יָ  ןכֵּ  התָ אַ שֶ  יתִּ בְ שַ חָ 

 ,יתִּ ירָ קִּ יַ  ,יתִּ בִּ " –
 !יתִּ עְ ּדַ  ףסוֹ לְ  תדֶ רֶ יוֹ  ְךינֵּ אֵּ 
  ,רבָ כְ  ְךלָ  יתִּ ְר מַ ָא
 ,רקָ עִּ הָ  ינוֹ אֵּ  – הזֶ  תיִּ בַ שֶ 
 ,יעִּ רָ אֲ , ינִּ מַ זְ  קרַ  אהּו
 ..."יעִּ צָ מְ אֶ  קרַ  אהּו – דעַ ּיַ לַ  העָ גָ הַ לְ 
 ?העָ תָ פְ הַ  דעוֹ  יילִּ בִּ שְ בִּ  ָךלְ  שיֵּ ! יּדַ , נּו" –
 !"העָ גּוְר  אֹל רבָ כְ ! הינָ בִּ מְ  אֹל ינִּ אֲ 
 :דחָ יֻ מְ  דסוֹ , יתִּ בִּ , ְךלָ  הלֶ גַ אֲ " –
 "!דחָ אֶ  תיִּ בַ  דעוֹ  ְךמֵּ אִּ לְ ּו ילִּ  יתִּ שְ כַ רָ  רבָ כְ 
םבִּ  אןכָ  ףסָ נוֹ  תיִּ בַ  דעוֹ " –  ?ירּוָשַליִּ
 ?"םיִּ נַ שְ  יםיכִּ רִּ צְ  ללָ כְ בִּ  המָ לָ 
 יתבֵּ . 'עבַ ֶשל קֶ  תיִּ בַ  ייתִּ נִּ קָ ! אֹל" –
 '...יןלִּ קְ רַ טְ 'הַ  אהּו', יםּיִּ חַ הַ 
 ןכֵּ לָ וְ  ,'רדוֹ זְ רוֹ פְ 'הַ  קרַ  אהּו אןכָ  נּויתֵּ בֵּ  יכִּ 
 ..."יןלִּ נָ  אֹל יולָ עָ 
 !הינָ מִּ אֲ מַ  אֹל ינִּ אֲ " –
 ?הנָ מּואֱ הָ  ָךתְ אוֹ  אתשֵּ נוֹ  ןיכָ הֵּ  דעַ 
 רבֶ קֶ  תקַ לְ חֶ  אמָ אִּ לְ ּו ָךלְ  יתָ נִּ קָ 
םבִּ   ?ירּוָשַליִּ
 !"םיִּ נַ זְ ָאהָ  עמַ שְ מִּ לְ  הינָ מִּ אֲ מַ  אֹל ינִּ אֲ 
 ,המָ הֵּ דְ תַ בְ ּו ששָ חֲ בַ  היזָ רִּ כְ מַ 
 .ּהמָ צְ עַ לְ  הזֶ  דסוֹ  רמֹ שְ תִּ  דיצַ כֵּ  תגֶ אֶ וֹ ּד

ְחיֵּא' ר, יהָ בִּ ָא םלָ אּו  :ץצֵּ לוֹ תְ מִּ ּו ְךּיֵּ חַ מְ , יִּ
, יבהִּ ְר מַ  ףנוֹ  ףקָ שְ נִּ  – ילִּ שֶ  עבַ קֶ הַ  יתבֵּ מִּ "

 !ץצֵּ נוֹ 

ם  םלָ כֻ וְ  ,ּהלָ  יבבִּ סָ  יםרִּ הָ  – ְירּוָשַליִּ
 !...יםטִּ בָ נִּ  ילִּ שֶ  עבַ קֶ הַ  יתבֵּ מִּ 
 יןבֵּ  היֶ הְ נִּ  ...םשָ מִּ  תאוֹ צְ יוֹ  תוֹ ברַ  יםכִּ רָ דְ ּו
 ..."יםתִּ מֵּ הַ  תּיַ חִּ תְ בִּ  יםנִּ וֹ אשרִּ הָ 
 !יקחִּ צְ מַ  אֹל הזֶ  יתִּ אוֹ , ַאָבא! יּדַ " –
 ..."יקעִּ מֵּ  קרַ  ילַ עָ  – הזֶ  רּובּדִּ 
 ּהיָ פְ יָ בְ  תאוֹ ְר לִּ  אצֵּ נֵּ וְ  ,יתִּ בִּ  ,יאִּ וֹ ב זָא" –

 דעוֹ  שיֵּ , אןכָ  נּוָא יםשִּ דָ חֲ  ירֵּ הֲ  ,ירעִּ -ֶשל
 ..."ירכִּ הַ לְ  הבֵּ ְר הַ 
םבִּ  לּיֵּ טַ לְ  םיִּ נַ שְ הַ  יםאִּ צְ יוֹ   ,ירּוָשַליִּ
 .םיִּ לַ גְ רַ הָ  םתָ אוֹ  אּושְ ּיִּ שֶ  ןָאלְ 
ְחיֵּא' ר  ,הנָ פִּ  לכָ בְ  רצֵּ עוֹ  יִּ

 ּהנָ יָ נְ בִּ בְ  ירעִּ הָ  תאֶ  האֶ רוֹ 
 ."הנָ מָ לְ ַא לבּוגְ  יבצִּ מַ  ְךרּובָ : "רמֵּ אוֹ וְ 

י  ,םיִּ לַ גְ רַ  תרֶ רֶ וֹ ג רבָ כְ ּו הפָ יֵּ עֲ  ְגאּולִּ
ְחיֵּא' ר לבָ אֲ   יִּ
 אֹללְ  יְךשִּ מְ מַ 
 אשֵּ נוֹ וְ  תאּולֵּ 
 :םיִּ דַ יָ  םרוֹ מָ לַ 
 אהּו ְךרּובָ "
! מוֹ שְ  ְךרּובָ ּו
 הנֵּ וֹ ב ְךרּובָ 

ם !"ְירּוָשַליִּ

 לקחקת וב-חקת, חצי-חלוקת הפרשיות: קרח וחצי   המשך מעמ' קודם  מצות קידוש השם

השם, וזה לשונו -גדרי מצות קידושבהמשך דברי רבנו הוא מבהיר את 
זרה וגילוי -"במה דברים אמורים? בשאר מצוות, חוץ מעבודה )שם, ב(:

עריות ושפיכות דמים. אבל שלוש עבירות אלו, אם יאמרו לו עבור על 
אחת מהן או תיהרג ייהרג ואל יעבור. במה דברים אמורים? בזמן שהגוי 
מתכוון להנאת עצמו, כגון שאנסֹו לבנות לו ביתו בשבת, או לבשל לו 

ה לבעלּה, וכיוצא בזה. אבל אם נתכוון להעבירו על תבשילו, או אנס אש
יעבור  –המצוות בלבד, אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל 

ייהרג ואל יעבור,  –ואל ייהרג. ואם אנסֹו להעבירו בעשרה מישראל 
 ואפילו לא נתכוון להעבירו אלא על מצוה משאר מצוות בלבד".

זרה, -ירות החמורות ביותר: עבודהמהלכה זו אנו למדים על שלוש העב
גילוי עריות ושפיכות דמים. עוד למדנו מהלכה זו, כי אם הגוי אונס את 

 לאלעולם ייהרג ו –ישראל לעבור על שאר מצוות, ומתכוון להנאת עצמו 
 ייהרג רק אם יש שם עשרה מישראל. –יעבור. ואם נתכוון להעבירו 

אחרון לנסיבות שבהן גוי השם בביאור -הרמב"ם חותם את הלכות קידוש
 אונס יהודי לעבור על המצוות, וזה לשונו:

"וכל הדברים האלו שלא בשעת השמד, אבל בשעת השמד והוא שיעמוד 
מלך רשע כנבוכדנצר וחבריו ויגזור שמד על ישראל לבטל דתם, או מצוה 
מן המצוות, ייהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר מצוות, בין נאנס בתוך 

 ין נאנס בינו לבין הגויים".עשרה, ב
מהלכה זו ניתן ללמוד לכאורה, כי בשעת השמד לעולם יעבור, גם אם הגוי 

השם" הרמב"ם מבהיר, -מתכוון רק להנאת עצמו. ברם, ב"מאמר קידוש
שבמקום שהגוי מתכוון להנאת עצמו גם בשעת השמד לעולם יעבור, וזה 

אלה, אם אָנסֹו עליהן  לשונו שם )עמ' קיד(: "ושאר כל המצות מלבד שלוש
אם להנאת עצמו נתכוון יעבור ואל ייהרג בין בשעת השמד אֹונֵּס, רואה, 

 ".בין שלא בשעת השמד בין בסתר בין בפרהסיה
 –השם כך: שלוש החמורות -ניתן אפוא לסכם את גדרי מצות קידוש
לעולם יעבור; שאר מצוות  –לעולם ייהרג; שאר מצוות להנאת עצמו 

לעולם ייהרג למעט בצנעא ושלא בשעת השמד )ושני  –ת להעבירו על ד
 התנאים הכרחיים כדי לעבור(.

המצוות בצטטו את מדרש ספרא: -ונסיים מאמר זה בלשון רבנו בספר
שתקדשו מנת -מצרים, על-"ולשון ספרא: על מנת כך הוצאתי אתכם מארץ

  ".את שמי ברבים

ורי תימן, יד העתיקים ובכל לוחות העיבורים שבסיד-"בכל כתבי
לעולם אין מחברים חקת ובלק, אלא אומרים בשבת ראשונה קרח 

חקת ובלק. וכן הוא בסידור רס"ג, וכן הוא -חקת, ובשניה חצי-וחצי
הגדול" )דברי ָמרי בפירושו לספר אהבה, עמ' תשלט(. וכך -במדרש

 תורה להרמב"ם:-היא חלוקת העולים כפי שהיא מובאת במשנה

 ג(וידבר, דבר אל )יז, טז(  ב(ויקח קרח )טז, א(  חקת: א(-קרח וחצי
ולבני לוי  ה(וידבר ה' אל אהרן )יח, ח(  ד(ויאמר ה', השב )יז, כה( 

 ויבאו בני ישראל )כ, א(. ז( וידבר ה', זאת חקת )יט, א( ו()יח, כא( 

וישלח ישראל )כא, כא(  ב( ויסעו מקדש )כ, כב(חקת ובלק: א( -חצי
וישמע בלק כי בא  ה( ויקם בלעם )כב, כא(ד( וירא בלק )כב, ב(  ג(

 ויאמר בלק אל בלעם )כג, כז(. ז(ויאמר אליו בלק )כג, יג(  ו()כב, לו( 

ושם, בעמ' תשלד, הרמב"ם מציין את קריאת הפסוקים לשני 
סימן", ושם באות סד אומר  דדגוחמישי: "ויסעו מקדש יא פסוקין 

מימות הגאונים הוא  ָמרי: "כבר העירותי כי המנהג העתיק המסור
שאין מחברים חקת ובלק, אלא חולקין פרשת חקת וקורין חציה עם 

וכן הוא בכל פרשת קרח, וחציה מן ויסעו מקדש עם פרשת בלק. 
-סידורי תימן העתיקים. וכן הוא בסידור רס"ג. וכן הוא במדרש

 ".הגדול, ובכל מדרשי תימן העתיקים

כך: "ומנהג תימן העתיק, הוא אומר  14בהע'  845ובכתבים ב, עמ' 
חקת עד ויסעו מקדש, ולשבת הבאה מן ויסעו -מחברים קרח וחצי

הגדול ובהרבה -מקדש עד סוף בלק, וכן הוא בסידור רס"ג, ובמדרש
 גאונים, וכן אנו נוהגים עד היום".

הביאור אומר ָמרי יוסף כך )עמ' שע, אות א(: "דע כי בכל -ובמדרש
יקים אין מחברים חקת ובלק התכלאלים וסידורי התפילה העת

חקת עד ויסעו מקדש. ומן ויסעו -לעולם, אלא אומרים קרח וחצי
הגדול, וכך -מקדש בשבת הבאה עם פרשת בלק. וכך הוא במדרש

. ואף מחברנו כך היה מנהגו, ולכן היא החלוקה בסידור רס"ג ועוד
 התחיל ויסעו מקדש, ולקמן הטעים טעם חלוקה זו, וטעם זה שמעוֹ 

 חיים".-פה ולא ידע מקורו הקדום, והביאו בסידור עץ-על מהרי"ץ
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 בסימן טוב יהא לנו ר"ח תמוז... מאיר בן אברהם עפארי יצ"ו 

חודש על כל חודש וחודש, -בשבת שלפני ראשכך אנו נוהגים להכריז 
-ומשום מה אין אנו שמים לב שחודש תמוז נקרא על שם עבודה

זרה. תמוז הוא אל הצומח או לפי דעה אחרת אל הפריון במיתולוגיה 
 השומרית והאכדית בבבל העתיקה.

הנבוכים )ג, כט( מקור מספרות -רבנו הרמב"ם מצטט במורה
הזרה אשר -יה אחד מנביאי העבודהה"צאבה", ובו סופר שתמוז ה

עשר המזלות, והרגו -"קרא למלך לעבוד את שבעת הכוכבים ושנים
אותו המלך במיתה משונה, ובליל מותו נתקבצו כל הצלמים מקצווי 
תבל אל ההיכל אשר בבבל, אל צלם הזהב הגדול שהוא צלם השמש. 
 והיה אותו הצלם עומד בין השמים והארץ ונתייצב באמצע ההיכל,

וכל הצלמים סביבו, והחל לקונן על תמוז ולתאר מה שאירע לו, וכל 
הצלמים בוכים ונדים כל הלילה. וכאשר האיר הבוקר, עפו הצלמים 
וחזרו להיכליהם שבקצווי תבל. ונעשה זה נוהג תמידי ביום ראשון 
מחודש תמוז, נדים ובוכים על תמוז, וסופדות אותו הנשים 

ה, היאך היו השקפות בניומקוננות עליו. חשוב והתבונ אדם -ן וראֵּ
באותם הזמנים, וסיפור זה של תמוז קדום מאוד אצל הצאבה, 

 ומאותו הספר תכיר את רוב הזיות הצאבה ומעשיהם וחגיהם".
זרה ולא אליל כמובא באגדה -דברי רבנו, שתמוז היה נביא עבודה

השומרית העתיקה, אינם בהכרח סותרים זה את זה. כי לפי האגדה 
ע ונולד מחדש מידי שנה יחד השו מרית, תמוז הוא אל צעיר אשר גווֵּ

עם חידוש הצמחייה, חייו קשורים בתהליכי הטבע והצומח, ולכן 
האלילים לנטוע "אילן קדוש" לכבודו ולשמו )גם היום -נהגו עובדי

ישנם כאלה המקדשים עצים, וקושרים עליהם סרטים בצבע מסוים 
 ה שבגליל ניתן לראות זאת(.להצלחה בזיווג ובפריון, ובעמוק

דברי רבנו אינם סותרים את האגדה הזו, כי "הנביא" עשוי להיקרא 
בשם האליל אותו הוא עובד, כך שהאגדה שמצטט רבנו במורה היא 

 "תוספת" לאגדה הקדומה.
בבבל העריצו את תמוז בפולחנים מתועבים, שכללו טקסים שבהם 

רחיק רוחות רעות חיים, כדי שהוא י-העלו קרבנות אדם ובעלי
ומזיקים בשעת הקציר, ושיאפשר ליהנות מתנובת הארץ באין 

מפריע וללא חשש מסכנות ופגעים )מעין אלה המצויות 
 בדמיונותיהם של אנשים שונים בתקופת "בין המצרים"(.

הנביא יחזקאל )ח, יד( ראה את פולחן הבבליים לאליל תמוז, וֹכה 
י ֶאל ֶפתַ דבריו: " א ֹאתִּ ית ַוָּיבֵּ נֵּה ָשם  ,ֲאֶשר ֶאל ַהָצפֹוָנה ה'ח ַשַער בֵּ ְוהִּ

ים ֹיְשבֹות ְמַבכֹות ֶאת ַהַתמּוז ". יחזקאל כולל את המעשה הזה ַהָנשִּ
בכלל התועבות שהתרחשו בפתח שער בית השם. יתכן שהנשים 

ל לבכות לאליל משוקץ בשער בית הנזכרות בפסוק אינן יהודיות אב
 ?!ה'

 הנשים את תמוז?מדוע ביכו 

לפי המיתולוגיה האשורית העתיקה, תמוז היה אל צעיר ואהובה של 
האלה עשתורת, שהיא אלת הפוריות והאהבה המוכרת לנו מספר 

יםמלכים א )יא, ה(: " ֹדנִּ י צִּ י ַעְשֹתֶרת ֱאֹלהֵּ ". בספר ַוּיֵֶּלְך ְשֹלֹמה ַאֲחרֵּ
ושו פוריות הצאן, ומכאן ", שפרְוַעְשְתֹרת ֹצאֶנָךדברים נאמר )ז, יג(: "

נבין שהנשים שהיו רגילות בסוף הקיץ לבכות על הסתלקות תמוז, 
היו נשים עקרות שלא התעברו בתקופת השנה שבה שלט האל 
תמוז, אהובה של האלה עשתורת, ועל ידי הבכי והקינה התכוונו 
הנשים להסב את תשומת לבו של תמוז אליהן, כדי שיברך אותן 

ה, כאשר הוא יקום לתחיה יחד עם הצמחייה בפוריות בשנה הבא
 הפורחת.

האימהות שלנו, שרה רבקה רחל ולאה, וכן חנה אשת אלקנה, כולן 
התפללו אל ה' כדי להיפקד בבנים, אך בימי יחזקאל פנו הנשים אל 

זרה זו הרגיזה את יחזקאל הנביא, מפני שהוא -האליל תמוז. עבודה
נו הקדמונים, התבוללות ראה בה חטא ותועבה, סטייה מדרך אבותי

 בעמים זרים, והשתתפות בפולחנים אליליים מכוערים.
מעניין מה היה אומר הנביא יחזקאל על השרוכים האדומים, 

פתקים בסדקי הכותל... אתה חונן הקמיעות, זריקת הנרות ותחיבת 
 לאדם דעת.

  

/  הלוי יצ"ו-אדיר דחוח קודםהעמ' ההמשך מחלוקת הפרשיות 

הביאור את הטעם לחלוקת פרשת חקת: -וכך מבאר בעל מדרש
בחלוקת פרה אדומה ]=חקת[ לשתי שבתות כי יש בה "והטעם 

שמיעת מיתת שני צדיקים ]=אהרן ומרים[, ויקשה על ההמון 
 שמיעת מיתת שני צדיקים בשבת אחת".

 קיום המנהג הקדום
והאמת שאין אנו זקוקים לטעם זה לאחר שראינו כי מנהג זה הוא 

היא. המנהג הקדום, ועלינו לקיים את מסורת הגאונים כי תורה 
ובימינו נשתכח מנהג עתיק זה, ואין מי שמקיימו. ברם, במקום שאין 
אנשים היה איש, ולכן חלה עלינו חובה גדולה ונעימה לשמר מנהגי 
אבות קדמונים, ולהרים על נס את חכמתם ותפארתם, למען ישמעו 
ולמען ילמדו, וחלילה חלילה לנו למעול בתפקיד הנכבד ובייעוד 

 הקדוש שזכינו לו.
כוונתי גם לאותם אלה שמקשים על מנהגנו זה ואומרים, ומה ו

יעשה אדם שנסע לשבת למקום אחר, ושמע נניח פרשת קרח לבד, 
חקת, ועתה -הכנסת קראו את פרשת קרח וחצי-בשעה שבבית

הכנסת את פרשת -בשבת שלאחריה, חזר למקומו, וקוראים בבית
ד שמיעת חקת ובלק(, ונמצא לכאורה שהפסי-"ויסעו מקדש" )חצי

 חצי פרשה.
מבחינת ההלכה, אין חובה לשמוע מילה במילה את הפרשה, אלא 

שמתכנס לתפילה ביום שבת לקרוא בציבור  הציבוריש חובה על 
את פרשת השבוע. ומי שלא שמע ואפילו מברכים שלמים, מכל 
סיבה שהיא, אינו חייב לשמעם שוב במעמד של עשרה, ואף אינו 

 חייב להשלימם בביתו.
ניין מאד הדבר, שאותם אנשים שאינם מבינים את חשיבות ומע

שימור מנהגי אבות, מקשים על המקיימים והמחזיקים בכל כוחם 
ומאודם במנהגי אבות, כנגד כל גלי הרפש והטיט המבאישים, 
ובמקום לחזק אותם ולעודד אותם או לפחות לשתוק, טוענים 

א שמעו כלפיהם שהדבר יוצר אצלם בעיה הלכתית דמיונית "של
 חצי פרשה".

-כך שלא להירדם בבית-ולא ראיתי את אותם האנשים נזהרים כל
הכנסת בעת שמיעת קריאת ספר תורה, ורבים ישנים ולעתים שינה 

עמוקה, וראיתי אחד אף נחר בלא בושה, ואינם חוששים להפסד 
 שמיעת קריאת התורה בעת שינתם...

דו על חיוב הלכתי ועד שהם מקפידים על חיוב הלכתי דמיוני שיקפי
אמתי, והוא קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, ואולי אם היו 
מקפידים על מה שראוי להקפיד עליו, לא היו נגררים להקפיד 
במקום שאין שום עניין להקפיד בו. ואדרבה, הקפדה כביכול על 
עניין זה, מחלישה את ההולכים בדרך האמת הנאבקים לשמר 

 .מנהגים שיסודתם בהררי קודש

 אלו הפטריות קוראים?
כתב ָמרי יוסף קאפח בספר אהבה עמ' תשלב, אות נה: "לפי מנהגנו 

חקת עד ויסעו מקדש, -שחולקים פרשת חקת, וקורין קרח וחצי
ולשבת שניה קורין מן ויסעו מקדש עד סוף בלק, מפטירין הפטרת 
 הרוב, כלומר שבת ראשונה הפטרת קרח, ושבת שניה הפטרת בלק".

 אוניםמסורת הג
מרי יוסף קאפח בהלכות תפילה יג, אות ד, מביא את מסורת 

 הגאונים כפי שהובאה בסידור רס"ג עמ' שסד, וזה לשונו:
"כבר אמרנו כי ]מספר[ הפרשות נ"ג, וראוי שנבאר כי שמונה מהן 

שתים ונקראות בארבע שבתות, והם, -פעמים מתחברות שתים
ות וקדושים, בהר סיני ויקהל ואלה פקודי, אשה וזאת תהיה, אחרי מ

ומהן שלוש נקראות בשתי שבתות, אחת ומחצה בכל ואם בחקותי. 
שבת והן, ויקח קרח וזאת חקת ּוַוירא בלק, ]ופרשת[ זאת חקת 
נחלקת לשני חצאין, עד ויסעו מקדש, וקורין חציה הראשון עם ויקח 

 ".קרח והאחרון עם וירא בלק
ידי -ומעיר שם ָמרי יוסף קאפח על דבריו אלה: "מסורת זו נזנחה על

הגדול, וכך -הרבים ונשתמרה רק אצלנו, וכך היא החלוקה במדרש
וכך אנו  בכל סידורי תימן העתיקים, וכך בכמה מדרשים עתיקים.

נו מה טוב חלקנו בהחזיקנו מסורת האבות ינוהגים עד היום, ואשר
 הקדושים".

-יקיר !יראִּ מֵּ תודה לרב הַ 
 לבנו מאיר עפארי הי"ו

 

ה במות האיש היקר והנעלה ר' היקר משפחת נחוםתנחומים ל
 תנוחמו מן השמים ולא תוסיפו לדאבה עוד.חיים נחום ז"ל. 

תודה מקרב לב לכל ברי הלבב זכי המחשבה, אשר 

 מעודדים ותומכים במיזם אור הרמב"ם!


