
הכהונה,  שבט  בהן נצטווה  על הלכות מיוחדות  אנו קוראים  אחרי-מות  בפרשת 
בקרבתם  אהרן  בני  ואביהוא  נדב  של  בהסתלקותם   שארע  הנורא  האסון  לאחר 
לפני ה', כאשר בראשונה שבהן הצטווה אהרן בפתיחת פרשתנו (טז ב) "ְוַאל ָיבֹא 

ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ...ְוא ָימּות".
ציווי זה אמנם ניתן לאהרן ולבניו, במטרה להרחיקם מן הקודש כדי שלא ייכשלו 
חלילה בזלזול בו, אולם למעשה הוא נוגע הוא לכל אחד ואחד מאיתנו, כפי שנוכל 

להיווכח במאמר שלפנינו.
נפתח בדבריו של רש"י בביאור הציווי הנזכר: "כי תמיד אני נראה שם עם עמוד 
ה'  ששכינת  כיון  כלומר,  לבא",  ירגיל  שלא  יזהר  שם  שכינתי  שגילוי  ולפי  ענני, 
מצויה תמיד בקודש הקדשים, על כן הוזהר אהרן שלא יבוא לשם בכל עת, כדי 

שלא יהפוך אצלו הדבר להרגל.
על דברי רש"י אלו, מביא ראש ישיבת מיר, הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל (שיחות 
מוסר מאמר סו) את דבריו הנפלאים של החסיד יעבץ בפירושו למס' אבות (א ד) בהסבר 
ָצפֹון  ַׁשַער   ֶּדֶר ַהָּבא  ַּבּמֹוֲעִדים  ה'  ִלְפֵני  ָהָאֶרץ  ַעם  ּוְבבֹוא   " ט):  מו  (יחזקאל  הפסוק 

 ַׁשַער ֶנֶגב ֵיֵצא ֶּדֶר ַׁשַער ֶנֶגב ְוַהָּבא ֶּדֶר ְלִהְׁשַּתֲחוֹת ֵיֵצא ֶּדֶר
ַׁשַער ָצפֹוָנה א ָיׁשּוב ֶּדֶר ַהַּׁשַער ֲאֶׁשר ָּבא בֹו ִּכי ִנְכחֹו 

ֵיֵצא".
יראה  שלא  השי"ת  הקפיד  "כי  יעבץ:  החסיד  וביאר 
השער שתי פעמים, פן ישוה בעיניו לשער ביתו וקירות 
העגל,  מעשה  עוון  היה  זה  ...והנה  לקירותיו  הבית 
שהיה אוהל מועד בתוכם עד שמאסו בו ...ומשה רבינו 
מחוץ  האוהל  את  כך  אחר  נטה  ולכן  בזה  הרגיש  ע"ה 

למחנה הרחק מן המחנה".
בדבר זה נוכל להיווכח אף מן העובדה המעניינת, שכל 
עוד היו בני ישראל במדבר - קצו באכילת המן, ככתוב 
לארץ  שנכנסו  וברגע  הקלוקל",  בלחם  קצה  "ונפשנו 
והשתוקקו  במעלתו  הכירו  מיד  מלרדת,  המן  ופסק 

לשוב ולאוכלו כבראשונה (ראה רש"י יהושע ה יא).
ריבוי ההליכה למקומות קדושים 

קדושה  רגש  כל  של  הגדול  האויב  הוא  "ההרגל 
הנעלה  מול  אל  האדם  שניצב  בשעה  והתרוממות. 
בא  קודש,  אש  של  זיקים  מתנוצצים  ובנפשו  והנשגב, 
האש  תדעך  כי  עד  זו,  אחר  בזו  אותם  ומכבה  ההרגל 

כליל" (שיחות מוסר שם).
ונאים הדברים למי שאמרם, שכן כידוע החשיב הגר"ח זצ"ל עד מאוד את התפילה 
כדי  רבים  סביבו  מתקבצים  היו  לשם  בא  שהיה  עת  בכל  ואף  המערבי,  בכותל 
רגיל  היה  זאת  למרות  אולם  והפרט,  הכלל  לישועת  הנרגשת  בתפילתו  לחזות 
לפניהם  בהזכירו  תכופות,  לעיתים  לשם  יבואו  שלא  תלמידיו  את  להזהיר  תמיד 
את דברי החסיד יעבץ הנ"ל, מהם ניתן ללמוד כי ריבוי ההליכה למקומות קדושים 
שכאלו, עלול דווקא לגרום לאדם לקוץ בהם ולזלזל חלילה בכבודם ('בשבילי המנהג' 

ח"ב עמ' שיא).

התחדשות יומיומית
על הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זצ"ל סיפרו, כי בשהותו פעם בשמחת נישואין, 
בקש ממנו ה'בדחן' רשות לחקותו בפני הציבור למען הרבות שמחת חתן וכלה. 
כאשר השיב בענוותנותו בחיוב, עלה האיש אל הבמה והחל לחקות את האדמו"ר 
כידו כשרונו הטובה עליו, בתפילותיו ודרשותיו וכו', אולם לפתע הבחין לחרדתו 
באדמו"ר,  ופגע  לכת  הרחיק  כי  סבר  לתומו  בבכי.  למרר  החל  האדמו"ר  כי 

על כן ירד מיד מן הבמה ופנה לחלות פני הרבי ולבקש את סליחתו, תוך שהוא 
ממלמל "והלא קיבלתי רשות...".

אולם הרבי הניח יד מרגיעה על כתפו והרגיעו, "אל לך לחשוש, לא בכיתי משום 
ה'  ועבודת  בתפילה  תנועותיי  את  אתה  מחקה  כיצד  שבראותי  אלא  בי,  שפגעת 
באופן כה מדויק, עלתה בלבי התמיהה - ואולי אף אני מחקה את עצמי... אולי 
מן  זאת  העושה  אלא כחקיין  מתוך התחדשות יומיומית,  ה'  את  עובד  כבר אינני 

השפה ולחוץ - ועל כך בכיתי" (ילקוט לקח טוב - חיים של תורה ח"ב עמ' צו).
הכלב לא יירש גן עדן

הנוגע  בכל  ה'מלומדה'  גנות  על  ללמוד  נוכל  ממנו  לב,  חדרי  ונוקב  נפלא  משל 
בשיחתו  זצ"ל  לופיאן  אלי'  רבי  הגה"צ  המשגיח  אמר  שבקדושה,  לדברים 

לתלמידיו, ונתאימו ללשון זמננו:
כבכל בוקר הייתה התחנה השוכנת ביציאה מן העיר שוקקת חיים, עשרות רבות 
של בני אדם עמדו והמתינו בה בקוצר רוח לאוטובוס שיסיעם למחוז חפצם. על 
פני רבים מהם ניכרת הייתה ארשת של קוצר רוח - מי לא ממהר בשעה לחוצה 

שכזו...
הבוקר,  אוויר  את  חתכו  מבעיתות  נביחות  ופתאום, 
"מהר,   - מבוהלת  צעקה  נשמעה  אחריהן  מיד  כאשר 

להתרחק!!".
היו  בארץ,  ימים  באותם  ששרתה  הפחד  באווירת 
שנמצא  כנראה  שכזה,  למצב  מתורגלים  כבר  האנשים 
אבודה  כחבילה  יתברר  מאוד  שמהר  חשוד"  כאן "חפץ 
האנשים  הרהרו  הנוסעים,  אחד  ידי  על  כאן  שנשכחה 
בבד  ובד  המיותר  העיכוב  על  רוטנים  כשהם  לעצמם, 

מתרחקים במהירות מן התחנה.
שאולף  כלב  כשלצידו  הביטחון,  איש  רק  נותר  בתחנה 
במיוחד לגילוי חומרי נפץ. הכלב הראה אותות עצבנות 
ולא חדל מנביחותיו, ולפיכך החליט אף בעליו להתרחק 
במרחק  שהמתינו  הנוסעים  ליתר  ולהצטרף  מהמקום 

בטוח.
עז  נפץ  קול  נשמע  והנה  הדקה  מחצית  חלפה  לא 
הבהירו  עבר,  לכל  שהתעופפו  התחנה  רסיסי  ומהדהד. 
מעל לכל ספק כי הפעם מדובר היה בעניין רציני - נס 

גלוי שאינו ניתן לערעור.
מי יודע מה היה קורה אילולא שלח הקב"ה ברוב רחמיו 
את הכלב שגילה את העומד להתרחש בדיוק ברגע הנכון... הרהרו הכל לעצמם.

אלי'  רבי  זעק   - א)  לז  (סנהדרין  מלא"  עולם  קיים  כאילו  מישראל  נפש  המציל  "כל 
לאחר שסיים את המשל, "האם גם כלב זה יזכה להיכנס לגן עדן?!" - תהה באוזני 

השומעים.
מדוע לא?! - הסביר המשגיח מיד, משום שהוא לא עשה בעצם כלום! הוא בסך 

הכל אּוַלף להריח ולגלות חומרי נפץ, וכפי שאילפוהו עשה.
אף אנו - סיים הצדיק בנמשל: כאשר אנו חושבים על השכר המצפה לנו בעולם 
העליון, שומה עלינו להתבונן ולחקור האם המצוות נעשות על ידינו מתוך רגש 
כן,  לעשות  אולפנו  כביכול  מלומדה,  אנשים  כמצות  חלילה  או  פנימית,  והבנה 
שכיון שלעבודה שכזו אין ערך בשמים, ראוי לכל אחד מאיתנו לעשות כל טצדקי 
בראשית  (ניצוצות'  כ'מלומדה'  ולא  והבנה  רגש  מתוך  המצוות  בעשיית  להתאמץ  כדי 

עמ' מב).

פרשת אחרי קדושים

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  בנבנתיבות אמונים

ח

מע ם
ואל יבוא בכל עת אל הקודש

השלמת מאה ברכות על ידי אמן
ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ֶאת  ְוִעִּניֶתם  ָלֶכם  ִהיא  ַׁשָּבתֹון  "ַׁשַּבת 

ֻחַּקת עֹוָלם" (ויקרא טז לא)

סופי התיבות 'שבתון היא לכם' הם 'אמן', מכאן 
שבשבתות  כד)  פ"ט  (ברכות  הרא"ש  לשיטת  רמז 
ובימים טובים [המכונים 'שבתון'] בהם חסרות 
אמירת  חובת  להשלמת  ברכות  וכמה  כמה 
 - הכיפורים  ביום  [ובפרט  ביום  ברכות  מאה 
אליו מתייחס פסוק זה - בו חסרות 47 ברכות 
(ראה מגן אברהם מז ח)] נוכל להשלים למאה ברכות 

על ידי עניית אמן על ברכותיהם של העולים 
בספרי  כמבואר  ההפטרה,  ברכות  ועל  לתורה 

הפוסקים.
'פרי יצחק' מערכת א

̇ ‡מן ‡ני י'י רופ‡ך בזכו
[-ב‚ימטרייה  '‡מן'  ועונים  הברכו˙  ˘ומעים ‡˙  ˘י˘ר‡ל  בע˙  כי  בזוה"˜ ‡מרו 
ה˜„ו˘ה  ה˘כינה  ל˘ם  מז„מנ˙  ומי„  י„ם  על  ה'  ˘ם  מ˙ייח„  הרי  הוי"ה ‡„נ"י] 
כ„י ליהנו˙ מהייחו„ הנור‡ הזה, ובכך נפ˙חים ˘ערי ‚ן ע„ן ונ˘לח˙ לי˘ר‡ל מן 

ה˘מים רפו‡˙ הנפ˘ ורפו‡˙ ה‚וף.
רמז לכך נוכל ללמו„ מל˘ון הכ˙וב "כי ‡ני ה' רופ‡ך" - 'כי ‡ני' - 

ב‚ימטרייה '‡מן', ללמ„ך ˘על י„י עניי˙ה זוכים ל'ה' רופ‡ך'. 
'‡מרי ‡הרן' לה‚ה"˜ רבי ‡הרן ר‡טה בעל ה'˘ומר ‡מונים' זי"ע
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"א ַתֲעׂשּו ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט ַּבִּמָּדה ַּבִּמְׁשָקל ּוַבְּמׂשּוָרה. ֹמאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני ֶצֶדק ֵאיַפת 
ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם" (יט לה).

התהלכו  כבר  בשוק  הבריות  מלהגיע,  בושש  שהגשם  חודשים  מספר  כבר 
שפתיהם  דל  מעל  'בצורת'  המילה  את  להוציא  מתקשים  כשהם  קדורנית 
החרבות. עוללים שאלו מאמותיהם מים - ואין, מחירו של הלחם נסק לגבהים 

והשדות מכוסות היום במרבד צהוב קמל.
טרם הגיע הסבל לקצה גבול היכולת, וכבר עמדו חכמי העיר וגזרו תענית על 
הגשמים. צמו שני חמישי ושני - ולא נענו, חזרו שנית על זה הסדר, אולם שערי 

שמים נותרו סגורים.
בצר לו עמד רב העיר בתחינה לפני ה' ובקש מלפניו שיורה אותו את המעשה 
אשר יעשה - כיצד יוכל להקל ולו מעט את סבלם של תושבי העיר הנמקים 

ברעב.
עד  ירדו,  לא  הגשמים  כי  לך  "דע  בחלום:  לו  גילו  כאשר  הרב  הופתע  בלילה 
מיד,  התעורר  הרב  עליהם".  בתפילה  התיבה  לפני  ויעבור  פלוני  חנווני  שיבוא 
אולם לבו החל לפקפק בדבר החלום, שהלא כיצד ייתכן שחנווני זה שנודע היה 
וגדולים  רבים  הצליחו  שלא  מה  בתפילתו  לפעול  יצליח  והמוני,  פשוט  כאדם 

ממנו?!
החלום  אליו  נגלה  והנה  שנתו,  את  לנום  הרב  שחזר  מעת  חלף  לא   רב  זמן 
בפעם השנייה, ושוב הורוהו לבקש מן החנווני שיעבור לפני התיבה ובכך תחדל 

הבצורת.
הפעם כבר לא היה מקום לפקפוק. החנווני נקרא מיד לבית הרב, והקהל נקרא 
להתאסף שוב לעצרת תפילה וזעקה. מי יעבור הפעם לפני התיבה? - היה מי 
ששאל, אולם הרב לא השיב. חשש הוא פן אם יידעו את מי עומד הוא להעלות, 
אות,  צורת  יודע  שאינו  כמי  החנווני  היה  מוכר  שכן  זאת,  לעשות  יניחוהו  לא 

וכיצד יוכל אפוא לעבור לפני התיבה.
מלווה  הרב  נכנס  פה,  אל  מפה  מלא  הכנסת  בית  והיה  העם  כל  נאספו  כאשר 
בחנווני והורה לו לגשת לתיבה. ראשי הקהל לא יכלו לכלוא את פליאתם והם 
ניגשו מיד אל הרב ואמרו: וכי לא יכול היה מר למצוא אדם ראוי ממנו?! הלא 

קהילתנו התברכה באנשים גדולים ובעלי שם!
גם החנווני לא אבה לגשת לעמוד וטען: הלא איני יודע צורת אות, ואף פרשה 
לפני  לעבור  אוכל  וכיצד  כראוי,  להגות  יודע  איני  שמע  קריאת  של  ראשונה 

התיבה?
אולם הרב היה נחרץ בדעתו והורה לו: "גש אל התיבה ותתפלל כפי יכולתך, כי 

אין לנו דרך אחרת להיוושע!".
שמע זאת החנווני, ובטרם הספיק אי מי לפצות את פיו, נשא רגליו וברח מבית 

הכנסת.
ייפול  כיצד  ונראה  מעט  "נמתין  הקהל.  ראשי  תמהו   - עכשיו?"  נעשה  "ומה 

דבר" - השיב הרב בנחת.
נאמנה  אותו  ששימשו  המאזניים  כשבידיו  החנווני  שב  דקות  מספר  לאחר 
במלאכתו, הביטו בו הכל תמהים והוא פתח ואמר: "רבונו של עולם, הנה שתי 
כפות מאזניים אלו הם כנגד שתי אותיות ה' שבשם הוי"ה, המוט שבאמצע הוא 

כנגד ו' שבו, והטבעת שבראשו כנגד אות י'.
עתה, העד נא בי, אבי שבשמים, קבל עם ועדה: וכי אי פעם עשיתי עוול בכפות 
מאזניים אלו, האם פעם שקלתי בהם לאחד מלקוחותיי פחות מן המגיע לו?! 
אם כן - תרד נא אש מן השמים ותשרפני על עומדי, אולם אם לא עשיתי בהם 
עוול, הריני מחלה פניך בתפילה - אנא, הורד מיד גשמי ברכה ונדבה לקהל עם 

מבקשיך, בזכות שקיימתי כראוי את מצוותך הזאת!
טרם סיים החנווני את דבריו הנרגשים, וכבר נוכחו הכל לראות כיצד מתקשרים 
השמים בעבים וגשמי עוז החלו לרדת, עד שאי אפשר היה לצאת מבית הכנסת 

אל הרחוב.
או אז פתח הרב בדברי כיבושין ואמר: בואו וראו מה גדול עונשם של מעוותי 
גדולים  כמה  שהרי  בהם,  הזהירים  של  שכרם  גדול  ומה  והמשקלות,  המידות 
התפללו כאן ולא נענו, והנה בא חנווני זה, ובתפילתו הפשוטה הוריד את הגשם.
('ילקוט מעם לועז' ויקרא יט לה)

תשובה, תפילה וצדקה

ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש (טז ג)

שלושה דברים יכולים לסייע לביטול הגזירה, כך קבעו לנו חכמים (ירושלמי תענית 
ב א): קול (-תפילה), צום (-תשובה) וממון (-צדקה). והנה המתבונן יראה כי הגימטרייה 

של כל אחד משלושה דברים אלו הוא 136 ויחדיו הם עולים לגימטרייה 308 
כמניין 'זאת'.

לפי זה נוכל לפרש את הכתוב בדרך רמז: "ב'זאת' יבוא אהרן אל הקודש - בכח 
שלושת הדברים הנרמזים במילה 'זאת' יוכל אהרן לבוא אל הקודש ולכפר על 

'נחל קדומים'; 'חומת אנך' לחיד"אבני ישראל ביום הכפורים.

לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל

א ִּתְגנֹבּו (יט יא)

 - בשנה  ביותר  והנעלה  המרוממת  בשעה  דווקא  כי  העובדה  על  תמהו  רבים 
ישנם  הלא  ידינו",  מעושק  נחדל  "למען  מבקשים  אנו  אז  נעילה,  תפילת  בעת 

חטאים רבים מספור שיש לבקש עליהם, ומדוע נבחר דווקא חטא זה?

לביאור הדברים הביא המהר"ם שיף את דברי הגמרא (סנהדרין קח א) שלא נחתם 
נוכל  זה  ולפי  בגזל,  ידיהם  שפשטו  על  אלא  המבול,  דור  אנשי  של  דינם  גזר 
הראוי  הזמן  זהו  החיתום,  עת  הנעילה,  בשעת  שדווקא  בענייננו  אף  להבין 

להתפלל על הגזל, שחלילה לא ייחתם גזר דיננו לרעה מחמתו.

מהר"ם שיף בסוף ב"ק

חברים כל ישראל ונאמר אמן

ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו (יט יח)

את מצות 'ואהבת לרעך כמוך' ניתן לקיים בדרכים רבות, אחת המיוחדות שבהן 
הינה בתפילה עבור אדם השרוי חלילה בצער או בצרה, כמבואר בספר חסידים 

(תקנג).

המתפלל  רק  לא  כי  א)  רטו  (או"ח  השולחן'  'ערוך  בעל  ומזכיר  מוסיף  זה  בעניין 
'ואהבת לרעך כמוך', אלא אף העונה אמן אחר  בפועל על חברו מקיים מצות 

ברכת 'מי שברך' שעושה החזן לחברו, מקיים בכך מצות עשה זו.

התלמיד לא הצליח לכוון בתפילתו

ּוֶבֶגד ִּכְלַאִים ַׁשַעְטֵנז א ַיֲעֶלה ָעֶלי (יט יט)

בתפילתו,  שעטנז  "הלובש  קדמונים:  בשם  ציוני  המהר"ם  הביא  זה  פסוק  על 
סנדלפו"ן המלאך הקושר קשרים לקונו אינו מקבל תפילתו עם שאר התפילות, 
שנראה לו כעובד עבודה זרה בכך שנותן כח לרוח הטומאה הנקראת שעטנ"ז...".

סיפור מעניין ארע בישיבת מיר בשהותה בגולת יפן בשנות הזעם: בעיצומו של 
יום הכפורים נראה אחד מחשובי התלמידים חומק לפתע מבית המדרש, ואחר 

כמה דקות שב אליו כשעליו חליפת יום חול פשוטה ודהויה.

שאין  לפתע  חשתי  התפילה  באמצע  הדגול:  התלמיד  סיפר  חבריו  לתמיהת 
התפילה שגורה בפי כמימים ימימה, ניסיתי להתרכז יותר, שיניתי את מקומי, 

עיינתי בספר מוסר - אולם דבר לא הועיל.

לבית  מחוץ  יצאתי  עיני.  אורו  ומיד  האמורים  ה'ציוני'  בדברי  נזכרתי  פתאום 
הכנסת, פשטתי את חליפת השבת ותחתיה לבשתי את חליפת החול הבדוקה 
אלי  שבה  רוחי  כיצד  הרגשתי  ומיד  הכנסת  לבית  שבתי  מכן  לאחר  משעטנז, 

ותפילתי יוצאת מפי כהוגן כמימים ימימה.

לאחר יום הכיפורים נשלחה החליפה הסוררת לבדיקת מומחה ואכן נמצא בה 
שעטנז, ויהי לפלא.

'נס ההצלה של ישיבת מיר' פרק כח

להבדיל בין 'דם' ל'אדם'

א תֹאְכלּו ַעל ַהָּדם (יט כו)

במסכת ברכות (י ב) דרשו חכמים על כתוב זה: "לא תאכלו קודם שתתפללו על 
דמכם". והנה יש להבין היכן מוזכרת התפילה בלשון הכתוב?

הוא  ה'דם'  כי  להזכיר  כדי  בשמו  נקרא  האדם  הנה  ממעזריטש:  המגיד  מבאר 
לפני  מתפלל  הוא  שכאשר  אלא  'דם',  להקראות  עליו  היה  ואכן  חיותו,  מקור 
הקב"ה שהוא אלופו של עולם, נוספת האות אל"ף לשמו ומכאן ואילך נקרא 

'אדם', אך אם חלילה אינו מתפלל, עליו להקראות בשמו הראוי 'דם'.

קודם  תאכלו  אל   - ה'דם'"  על  תאכלו  "לא  הכתוב:  בלשון  לבאר  נוכל  מעתה 
התפילה, בעת שהאדם עדיין נקרא 'דם', אלא רק אחר התפילה, שאז הוא ישוב 

'פרדס יוסף'להקראות אדם.

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים

עעעי
 sh

a
sh

ayy
sh

ayy פנינים משולחנם של גדולי ישראל 
בשגב גדולתה של עניית אמן משולחן אמונים

המאזניים שהורידו גשמים

מעעפני
תשובה,

פנינ סיפם ם
שה ים

שערי גן עדן בעולם הזה  
אמרו חז"ל: "כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן" (שבת קיט 
ב). והרי לנו דבר נפלא בפשטותו, שאם האדם מתמסר לדבר יקר כזה, כמו 
יזכה  הרי  מאוד,  האדם  אל  וקרוב  קל  דבר  שהוא  כוחו,  בכל  אמן,  אמירת 
שיפתחו לפניו שערי גן עדן. ואולי יש לומר שיפתחו לפניו שערי גן עדן גם 
בעולם הזה, שהוא בחינת הטוב הגנוז שבכל יום. ובזכות זה יתחיל להרגיש 
ציון  שערי  הרבה,  בשערים  להיכנס  יזכה  זה  ידי  ועל  ה',  בעבודת  טעם 

המצוינים בהלכה, שהם שערי גן עדן, ויזכה להרבה טוב ולאריכות ימים.
'ונכתב בספר' [משיעורי הגה"צ רי"מ שכטר] חלק ב עמוד ערה

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


