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כשמרן בעל 'שבט הלוי' זי"ע
ורעייתו קפצו לים הגועש...

מרן בעל 'שבט הלוי' זי"ע

'מי שישרוד את הנחשולים ויחצה אותם בשחייה – חייו יהיו לו לשלל,
מי שלא יוכל למערבולות  -יהיה גופו לשלל עבור שוכני הים'
"נֶ ֶע ְרמוּ ַמיִ ם נִ צְּ בוּ כְ מוֹ נֵ ד נֹזְ לִ ים" )שמות ט"ו ,ח'(
בחודש כסלו שנת תרצ"ט ,בחופי הים התיכון ,עגנה אוניה כשני
ק"מ מנתניה ,ובתוכה נשמעה ההכרזה" :נוסעים יקרים ,אני מצטער
להודיע כי מלאי הדלק באוניה אזל .משמעות הדבר היא כי בתוך
שעה הספינה עוצרת בלב ים .מי שיודע לשחות – שיקפוץ בזריזות
למים ,וינסה להתקרב לחוף מבטחים בשחייה .אין לי עצה עבור מי
שאינו יודע לשחות".
ההכרזה הנואשת הזו נשמעה באישון ליל ,בלב ים ,בין דפנותיה
הרעועים של ספינה חורקת ,שיצאה בסתיו תרצ"ט מבירת אוסטריה
לכיוון חופי ארץ ישראל .הקריאה שנשמעה מפי הקפטן ,היתה שריקת
הסיום של ניסיון אומלל וחסר מזל ,של כמאה וחמישים נוסעים
מאירופה ,שביקשו להגיע לארץ ישראל .סירובם של השלטונות
הבריטים לאשר לאוניה לעגון ,גזר את גורלם של מרבית נוסעי הספינה.
לאחר מכן כינס הקפטן את צוות המלחים והודיע להם" :מלאי
הדלק הגיע לקו האדום התחתון ,ולכן גם האופציה להפליג חזרה
לאירופה אינה רלוונטית עוד .המשמעות היא ,שעל מאה וחמישים
הנוסעים יהיה להסתדר בכוחות עצמם .מי שישרוד את הנחשולים
ויחצה אותם בשחייה  -חייו יהיו לו לשלל ,מי שלא יוכל למערבולות
 יהיה גופו לשלל עבור שוכני הים".מול העיר נתניה ,במרחק שני קילומטרים מרצועת החוף ,הגיעה
הספינה לסוף דרכה .זעקות שבר נשמעו מבין מפרשיה  -ולאחריהן
קול דממה דקה .מנועיה דממו .תא הניווט ננטש .בין התאים התהלכו
שלדי אדם ,שעיניהם יצאו מחוריהם וגופם רועד מקור ומסיוט כאחד,
היצלחו את המסע המסוכן?
בין הנוסעים היה מרן בעל שבט הלוי זי"ע ,רבי שמואל הלוי וואזנר
ורעייתו ,לאחר חודשים של מסע טראגי ,עומדים בני הזוג מווינה
לקפוץ אל המים שאין להם סוף.
מתוך מאה וחמישים נוסעים ,רק שישה עשר אזרו אומץ להסתכן
ולקפוץ אל המים .כיון שמרן והרבנית ידעו לשחות  -הם פתחו במסע
ימי מסוכן ונועז ,לכיוון חופי ארץ ישראל .לימים ,סיפרה הרבנית
לילדיה ,כי גם אז ,במצב של סכנת טביעה מוחשית ,סירב מרן לזוז

מעקרונותיו כמלוא הנימה.
מסיבות של חסידות וצניעות ,אבי ואמי חתרו תחילה לעבר נקודה
ימית מרוחקת ,על מנת להתרחק מארבעה עשר פליטי הספינה
האחרים ,גם אם מדובר במלחמה על החיים ,בתוך גלים שוצפים
ומערבולות איומות.
נורא נוראות .אברך שנמלט מאירופה ונאלץ להותיר בה את בנו
יחידו .אברך שנאלץ לעשות עם רעייתו חודשים ארוכים של חוסר
ודאות בין גלי הים ,וכעת ,כאשר הוא מנסה לחצות את רצועת
החוף בשחייה  -הדבר הראשון שמעסיק אותו ,הוא הצורך לשמור
על חסידותו ופרישותו .כי זה היה מרן ,יראתו ,חסידותו וגדלותו
כרוכות זו בזו וניזונות זו מזו.
מערבולות איומות פגשו את מרן והרבנית .לפרקים חשו שהנה
הסוף מתקרב ,ובראשו של רבינו חלף הפסוק )תהילים סח ,כג(:
"אמר השם מבשן אשיב ,אשיב ממצולות ים" .לאורך המסע שארך
שעות ארוכות ,נשרו מרבית פליטי הספינה האחרים .מקרב שישה
עשר נוסעים שרדו רק שישה  -רבינו והרבנית וארבעה נוספים .כל
השאר טבעו במצולות.
"פעם נסעתי עם אבא לנתניה" ,סיפר בנו רבי יוסף צבי" ,כאשר
עמדנו בסמוך למלון גלי צאנז ,הצביע אבי על נקודה רחוקה בלב
ים ואמר לי' :כאן ,במרחק שני קילומטרים מכאן ,חצינו ,אני ואמך,
את הים בשחייה ,עד אשר הגענו חסרי כל ,אך בריאים ושלמים אל
חופי ארץ הקודש'".
"במקלי עברתי את הירדן הזה"
מדי שנה בשנה ,בפרוס ימי החנוכה ,אסף רבינו את צאצאיו וגדולי
תלמידיו ,ויגש מנחת תודה לאלוקיו על אשר הצילהו מן המים
הזדונים .לימים ,התבטא רבינו בלשונו של יעקב אבינו )בראשית
לב ,יא(" :כי במקלי עברתי את הירדן הזה ,ועתה הייתי לשני מחנות
– תלמידים בארץ ותלמידים בחוצה לארץ".
בנר שני של חנוכה הגיע רבינו בעל 'שבט הלוי' ארצה .רגיל היה
רבינו לומר ,כי את הנר הראשון הדליק באוניה ,ואילו את הנר השני
כבר הדליק בירושלים .רבינו הגיע לארץ ישראל בעירום ובחוסר
המשך בעמוד הבא <<<
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"לבכות גם אני יכול ...להשיג את התורה בבכי
זו אינה חכמה גדולה ,אני רוצה לעמול על התורה"...
התשובה הגאונית שנגלתה לרב מן השמים
הרב ישראל ליוש
"וַ יִּ צְ ַעק ֶאל ה' וַ ֵיּוֹרהוּ ה' ֵעץ וַ יַּ ְשׁלֵ ֶ אל ַה ַמּיִ ם וַ יִּ ְמ ְתּקוּ ַה ָמּיִ ם" )שמות ט"ו ,כ"ג(
הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל הביא בשם אחד האדמו"רים
פירוש על פסוק זה" ,אמנם אין זה פשט הפסוק" ,העיר רבי יחזקאל
על דברי האדמו"ר" ,אך המסר שבו נכון הוא עד מאוד".
האדמו"ר ביאר שפסוק זה משול הוא לדברי תורה ,שהרי אין מים
אלא תורה" ,ולא יכלו לשתות מים ממרה כי
מרים הם"  -פעמים קורה שהתורה היא מרה,
קשה ללימו ד ,הדברים אינם מובנים .עמל רב
נדרש ,ולא קלה היא המלאכה" .ויצעק אל ה'"
– דבר ראשון ,עלינו להתפלל להשי"ת שיאיר
עינינו בתורתו ,אך תפילה לבדה איננה מספיקה,
אלא "ויורהו ה' עץ" – ה' נותן לנו עצה ,מה עלינו
לעשות בעת הזאת:
"וישלך אל המים" – זרוק עצמך אל התורה,
אל תיפול ברוחך ,המשך לעמול למרות הקשיים,
"וימתקו המים" – או אז תאיר לך ההצלחה
פנים ,והתורה תהיה מתוקה בפיך.
דין ודברים נקרה לפתחם של שני סוחרים,
בדבר עסקה שעשו ביניהם .זה אומר בכה וזה אומר בכה ,והויכוח
נמשך ללא מוצא של פתרון .בדרכם נתגלגלו לטיסמניץ ,עירו של הגאון
רבי משולם איגרא זצ"ל .החליטו הסוחרים כי יסורו למעונו וישאלו
את פיו ,וכל אשר יאמר להם יעשו ,כדי שישוב השלום לשכון ביניהם.
שמע רבי משולם את שאלתם ,וכיון שהדבר היה נראה לו סבוך,
ונדרש לכך עיון רב ,ביקשם כי ישובו למחרת ,ובעזרת ה' עד למחר
ימצא תשובה לשאלתם .זמנם של הסוחרים דחק בעדם .לא היתה
להם שהות לחכות בעיר טיסמניץ עד למחר .והם שבו לביתם .בהגיעם
לעירם החליטו ,כי יציעו את הדין ודברים שביניהם לפני רב העיר,
אולי בידו ימצא הפתרון לבעיה.

שמע רבם את הצדדים ,וחשכו עיניו ,הלא שאלה לא פשוטה היא,
ואם לא יענה להם  -יתגלה קלונו בפני שני עשירי הקהילה .בצר לו
פנה לחדר צדדי וזעק אל ה' שיושיעו בעת צרתו וישלח לו תשובה
מן השמים .לאחר מכן ניגש לארון הספרים ,והנה פלא ,שמע ה' את
תפילתו ,ובמקום שפתח – מצא מיד תשובה מדויקת וגאונית למשא
ומתן של הסוחרים.
שמחו המתדיינים עם תשובת רבם ,וביותר שמחו על כי מצא תשובה
במהירות ובנקל .לימים ,כאשר נזדמנו שוב לטיסמניץ ,החליטו כי למרות
שכבר יש תשובה בידם ,יפנו לרבי משולם איגרא כדי לשמוע אף את
חוות דעתו .שמח רבי משולם בשובם והרצה בפניהם את תשובתו.
כאשר שמעו את תשובת רבי משולם ,חייכו הסוחרים במבוכה ,כי
היתה זו בדיוק תשובת רבם.
שם לב רבי משולם לחיוכם ,ושאלם" :על מה ולמה תחייכו? וכי
תשובתי איננה מוצאת חן בעיניכם?" "חלילה" ,ענו הסוחרים" ,תשובה
מצוינת היא זו ,אך חייכנו כי רבה של עירנו ענה לנו בדיוק את אותה
תשובה" .התפעל רבי משולם מחכמתו של רב העיר ,ואמר להם כי מן
הראוי שילך להקביל את פניו ,לבטח גאון גדול הוא" .אשמח בודאי
להשתעשע עמו בדברי תורה" ,הפטיר בהתעניינות.
כאשר הגיע רבי משולם לרבה של אותה עיר ,נבוך הרב מהופעתו
המכובדת של רבי משולם איגרא" ,מה לגאון הדור לבוא לבקרני?"
תמה רב העיר.
"שמעתי את תשובתו הגאונית של כבוד הרב" ,הסביר רבי משולם,
"והשתוממתי ,הרי לי ארך זמן רב עד שהגעתי לאותה התשובה ,ואילו
כבוד הרב בגאונותו ,מצא מיד".
"אומר לך את האמת" ,ענה לו רב העיר במבוכה" ,אינני גאון כלל ועיקר,
פשוט בצרתי קראתי אל ה' ,והוא ענני ושלח לי תשובה מן השמים".
"אם כך" ,השיב רבי משולם" ,לבכות גם אני יכול ...להשיג את התורה
בבכי זו אינה חכמה גדולה ,אני רוצה לעמול על התורה ,להתייגע
בהשגתה ולשוש בעמלה ,ולא רק ע"י תפילות ובכיות".

המשך מעמוד קודם >>>

כל ,ופעם התבטא ואמר" :יעקב אבינו  -היה לו לפחות מקל ,אני
 גם את זה לא היה לי ,את הכל הייתי חייב להשליך למים כדישלא יכביד עלי שום דבר בשחייתי בים ,לעבר הארץ המובטחת".
הוסיף רבינו וסיפר ברגש רב ,על אותו לילה מרטיט בו זכו הוא
וזוגתו בחסדי שמים להגיע לחוף לאחר שעות שחייה ארוכות.
רטוב עד לשד עצמותיו ,לבושו דל ,הגיע רבינו אל החוף בשעת
לילה מאוחרת .חיפש רבינו בית עם מזוזה שיוכל לדפוק שם כדי
להחליף את לבושו ,ושיש בו מעט אור ,כדי שיוכל לדפוק שם ולא
להעיר את בני הבית.
לאחר זמן רב מצא בית עם אור ,ובפתח מזוזה ,והחליט לדפוק
שם מחוסר ברירה .לאחר כמה דפיקות נפתחה הדלת .האיש שעמד
בפתח נבהל למראה רבינו ,ומיהר לסגור את הדלת עוד בטרם שמע
את בקשתו.
ברבות הימים סיפר רבינו ברעד ,שעד היום מצלצלת באוזניו
הטריקה הזו עם הכאב הנורא הנלווה אליה" ...אל תשכחו" ,הוסיף
רבינו" ,היה זה אחרי שאיבדתי בים את כל הרכוש שהיה עימי,
אחרי שעות רבות של שחייה בים ,הייתי עייף וסחוט ,הרגשתי שאני
מתמוטט מאפיסת כוחות ,אבל הצניעות בערה בי ,הייתי חייב לדאוג
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לפריטי לבוש הולמים .המשכנו לחפש ,עד שבחסדי שמים מצאנו
משפחה שתעניק לנו לחם לאכול ובגד ללבוש ,וכך התחלנו את
דרכנו בארץ ישראל"...
רבינו לא נשבר ולא התמוטט ,למרות שהגיע לארץ בחוסר כל.
אמונתו החזקה בהשי"ת ,שאיפותיו ותחושת היעוד שפיעמה בו הם
שהחזיקו אותו לאורך כל הדרך .הקו המנחה אותו היה ,שגם אם
המצב קשה ונואש ,גם כשאין כלום ,חייבים להמשיך במימוש החלום,
לכבוש את היעד ששאף מאז ומעולם ,להרביץ תורה בארץ ישראל.
למרות אותם רגעים קשים ומייאשים ,לא אמר לעצמו רבינו 'נחזור
חזרה לפרשבורג' ,אלא המשיך הלאה עם החזון והשאיפה .עד כדי
כ ך ,שלמחרת הגיעו לארץ ,כשעלה לירושלים עיר הקודש ,בעודו
עייף וממוטט מתלאות הדרך וחסר כל ,עמל לקבץ כמה יהודים
כדי למסור להם שיעור בהלכה...
וכל זאת כדי לעמוד בקבלה שקיבל על עצמו בצעירותו ,שלא
יעבור עליו יום ,בלא הרבצת תורה .בכח זה הצליח להגשים את
שאיפותיו העצומות ,לגדול בתורה וביראת שמים ,ולהרבות תורה
בארץ ישראל ובכל העולם כולו.
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)מתוך 'ולא שבט הלוי בלבד'(

חלפו השעות ,והפרסומת המיוחלת לא הוכיחה את עצמה
עבר במקום ידידו של הצייר ,והחל לפטפט עמו בידידות מופגנת.
הצייר המאוכזב התפרץ בכאב" :האם באמת אינך רואה??"
בשבת שירה רואים אנו בים הגדול ,בריאה מדהימה בעולמו של הבורא.
חובה עלינו להיעצר ולשאול את עצמנו :מי ברא את הים? מי שם לו גבול?

הרב ישראל מאיר שושן

"אז יָ ִשׁיר מ ֶֹשׁה וּבְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל" )שמות ט"ו ,א'(
ָ
מדי יום אומרים אנו בתפילת שחרית את פרשת
השירה .במשנה ברורה כתוב ,שיש להגיד אותה
בשמחה ,והאומר אותה בשמחה  -נמחלים לו כל עוונותיו.
עם ישראל נכנס לתוך הים בניסים עצומים .שניים עשר שבילים
נבקעו להם בתוך הים ,כל שבט פסע בשביל מיוחד ,כשקירות
שקופים מבדילים בין שבט לשבט .מסופר במדרש ,שבעת שעברו
בים ,היו מצויים להם שם כל המעדנים והמגדנות שבעולם .ראו
בחוש את יד ה' .ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי.
את ההתגלות העצומה הזו ,עלינו להחיות בתוכנו יום יום" .למען
תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך".
מסקנת השירה היא" :ה' ימלוך לעולם ועד" .קבלת עול מלכותו
יתברך .אדם ישן – חושיו רדומים ,אך אדם ערני וחי ,כשיתבונן על
הבריאה  -יצא מגדרו מרב התפעלות.
מספרים על צייר מקצועי אחד,
שהיה מומחה לצייר ציורים ,שנדמו
כאמיתיים ממש .יום אחד החליט
הצייר לפרסם את עצמו ע"י יצירת
פאר שתוצג בחוצות.
הוא צייר סוס בגודלו המקורי ,לפי
מידותיו המקוריות .קנה חומרים
יקרים והשקיע שעות רבות בהכנת
יצירת הפאר שלו .כשסיים את יצירתו
המיוחדת ,לקח את התמונה והתיישב
בפרשת דרכים ,כשהוא מציג אותה בפני העוברים ושבים ,ומצפה
לתגובות .אך מאומה .אף אחד לא שם ליבו לתמונה המדהימה
שניצבת לידו ,אחדים אף נעצרו לידו והחליפו עמו מילה ,אך שום
התייחסות לתמונה.
חלפו השעות ,והפרסומת המיוחלת לא הוכיחה את עצמה .עבר
במקום ידידו של הציי ר ,והחל לפטפט עמו בידידות מופגנת,
הצייר המאוכזב התפרץ בכאב" :האם באמת אינך רואה??" שאל
ודמעות תסכול בעיניו.
"מה קרה? מדוע אתה צועק עלי?" תמה הידיד.
"אמור לי ידידי ,מה אתה רואה פה?" שאל את ידידו.
"אני רואה אותך יושב ואומר תהילים על יד הסוס שלך"...

שיעורים
עכשיו בקו השיעורים של דרשו

"שמא תיגע בסוסי?" הציע הצייר
נגע הידיד בתמונה ונרתע" :האין זה סוס אמיתי? זוהי רק תמונה??
אתה בטוח?"
הבין הצייר שהתעלמותם של העוברים ושבים נבעה דווקא
מהצלחתו ,הכל היו בטוחים כי יצירתו המופלאה הינה סוס אמיתי
ורגיל ,ומה יש להחמיא על סוס רגיל? ...הצטער הצייר המוכשר,
אילו רק היה משקיע פחות בהכנת הציור ,היו מבינים את ערכה
של היצירה ...במפח נפש פנה לאדם חכם שייעץ לו ,מה כדאי
לעשות עם התמונה.
אמר לו החכם" :הקשב לי ,אם תרצה לפרסם את תמונתך ,גזור
אותה במרכזה!"
"מה???" נדהם הצייר" ,לאחר שעמלתי עליה שעות כה רבות,
אכלה אותה במו ידיי?"
"רוצה אתה להתפרסם כאומן ,אם כן ,לא נותרה בידיך ברירה,
עליך להוכיח לכולם כי מדובר בתמונה
ולא בבעל חיים אמיתי ,עשה כאשר
אמרתי וצפה לתוצאות!" הורה לו החכם.
בלב כבד גזר הצייר את התמונה,
והעמיד את שני חלקיה קרובים אחד
לשני .העמיד את התמונה הגזורה על
פרשת דרכים ,והתגובות לא אחרו לבוא,
העוברים ושבים הקיפו אותו בתדהמה
גלויה מהולה בהערכה לא מוסתרת.
הפרסומת אכן היתה מצוינת ,ועשתה את
שלה ,והוא הוצף בהזמנות עבודה שונות.
***
אף אנו נוהגים כך .רואים אנו את הים הגדול ,בריאה מדהימה
בעולמו של הבורא .היה עלינו להיעצר ולשאול :מי ברא את הים?
מי שם לו גבול?
פעם אחת בבריאה קרע לנו הקב"ה את הים" ,והמים להם חומה
מימינם" ,מיד ראו הכל את פלאי הבריאה ,והגיבו בהתרגשות
אדירה" :זה קלי ואנווהו!"
יש בורא לעולם!!!!!
זאת עלינו לזכור מידי יום ביומו ,כי אין עוד מלבדו.
"ד' ימלוך לעולם ועד!"

מידע

עדכונים
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האב דמע יחד עם הבן ונסעו האב עם בנו ל'דין תורה'
מרתק מאין כמוהו .שבעים ושבע שנה אח"כ ישחזר מרן הגאב"ד
את קורות אותה שאלה ותשובה ,שעסקו בו ובעתידו,
ויספר על חסדי ה' ונפלאותיו
גאב"ד העדה החרדית הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א ,על ניסי הצלתו
ועל מושב בי"ד מיוחד שהקים הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל להצילו מגיוס לצבא
"אני זוכר ,שבליל הסדר בשנה אחת ,התעלף אבא באמצע אמירת
"אז יָ ִשׁיר מ ֶֹשׁה" )שמות ט"ו ,א'(
ָ
מרן גאב"ד ירושלים ,הגרי"ט וייס שליט"א ,תולה את כל מה "רחם נא" מרוב התרגשות ,והיו צריכים להוציא אותו ישוב על
שזכה אליו באביו וברבותיו ,שחינכוהו והביאוהו לחיי העולם הבא ,כיסאו מהחדר.
כמו שנפסק בהלכה ,שאסור שיהיה סכין על השולחן בשעת ברכת
והקרן קיימת בעולם הזה" :כשזכה לעלות ולשבת על הכיסא הרם
של גאוני תקיפי מרי דארעא קדישא אבא )הרה"צ ר' שלמה הי"ד( ,המזון ,כיוון שחסיד אחד דקר עצמו מרוב צער ,כשאמר "רחם נא"...
השקיע בי כוחות רבים .אני זוכר עד היום ,כאשר למד עמי גמרא ,כשראיתי את אבא מתעלף ,הבנתי את ההלכה הזו ,אבל גם כשלא
היה מנתר לפתע בהתלהבות ואומר" :מה היינו עושים בלי רש"י? התעלף ,הוא בער בשעת ברכת המזון .כל ברכת המזון ,בכל יום
איך היינו מבינים את הסוגיה הזו ללא הפירוש המתוק של רש"י?! "...רגיל ,היתה תורה שלמה".
***
בילדותי התגוררתי בעיירה פעזינג הסמוכה לפרשבורג .אבא
שלהי שנת תרצ"ז .קול בכי מרטיט נשמע בבית משפחת וייס
היה יהודי צדיק ,שכל כולו מקשה אחת של עבודת ה' .אני זוכר
שבפעזינג ,הסמוכה לפרשבורג.
שהייתי ילד בן שש ,אבא לקח אותי אל
והנה קול נער בוכה ...היה זה הילד יצחק טוביה
גינה סמוכה ,ישבנו על ספסל ,והוא לימד
בן האחת עשרה ,בנה הצעיר של אחת המשפחות
אותי את הפירוש על המשניות של "איזהו
המפוארות בקהילה ,משפחת וייס .לא היה זה בכי
מקומן" שאומרים בכל בוקר .הוא אמר לי:
על משחק שנשבר או ממתק שנעלם .היה זה בכי
"אי אפשר לומר את המשניות הללו בלי
טהור ,רצוף אהבה וגעגועים לתורה הקדושה.
להבין את הפירוש".
"אבא רחימאי" ,בכה הנער ,שעתיד להאיר את
כשהייתי ילד קטן ,היה מביא לי פתקאות
שמי עם ישראל ברבות השנים ,ולשבת על כס
שבהן שמות של הזקוקים לישועה ,כתובות
הרבנות בעיה"ק ירושלים" ,אינני רוצה ללכת יותר
בשפת הדייטש )-גרמנית( ,וביקש ממני
לבית הספר הגויי ,אנא ,שילחו אותי ללמוד בישיבה
להתפלל על פלוני הזקוק לרפואה ,ופלוני
קדושה ,למען אוכל למלא את כל שעותיי בש"ס
הצריך פרנסה .הוא האמין באמת ובתמים
ובפוסקים "...דמעות נקשרו בעיני ההורים האוהבים,
שתפילתי ,תפילת ילד קטן ,מועילה".
אבא ותפילותיו הבלתי נשכחות
והתערבו דמעות הצער והכאב ,כהזדהות עם הילד,
גאב״ד העד"ח ,מרן רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א
עיניו של מרן הגאב"ד נעצמות ,קולו
בדמעות של התרגשות וגיל על ה'נחת' שזכו בה...
כי זאת יש לדעת :חוק חינוך חובה חל במדינת
נרגש" :התפילה של אבא? הא ,עוד חקוקה
בעצמותיי .היתה זו עבודת ה' מיוחדת במינה .מחזה מופלא עוד סלובקיה ,ולפיו כל ילד וילדה חייבים ללמוד בבית הספר המקומי.
עומד לנגד עיני ,ולא מש ממני עד היום הזה .אבא היה צריך לצאת בשל כך נאלץ הילד יצחק טוביה ללכת יום יום עם חבריו לבית
לעסקיו בשעת בוקר מוקדמת ,על כן הקדים להתפלל בבית .הספר הנוכרי ,ורק אחר הצהריים היו מתאספים בתלמוד תורה,
התעוררתי משנתי ,ואני שומע מתיקות כזו ,ערגה כזו ...שמעתי ולומדים לימודי קודש עד השעה שבע בערב.
בתקופת החופשה ,כאשר היו המורים והתלמידים מתענגים על
אותו אומר את "אז ישיר" בניגון שובה לב ,מילה במילה ,בהטעמה...
גם אמי הי"ד היתה יראה את ה' ובמצוותיו חפצה מאד .בכל בוקר ,מנעמי החופשה הארוכה ,התענגו נפשותיהם של התלמידים היהודים
בעת לכתי אל הלימודים ,היתה עוסקת בתפילתה ,שאותה החלה מזיו השכינה .באותם ימים ,ששון ושמחה שלטו בקהילה היהודית.
בשש בבוקר ,והיתה רק מנענעת לי בראשה לשלום".
הילדים למדו בתלמוד התורה כל היום ,מהבוקר עד הערב...
מה זוכר עוד הגאב"ד מעבודת ה' של אביו?
אך את יצחק טוביה זה לא סיפק .דרוש דרש מהוריו לעזוב את
"את ברכת המזון שלו ,שנאמרה תמיד במתינות ,בנוסח מרטיט העיירה ולגלות למקום תורה ,שם יוכל לתת פורקן לנפשו הכמהה
ומיוחד .אבא היה יוצא לעסקיו בכל בוקר ,אבל תחילה אכל פת והמתגעגעת לתורה ,ויוכל להרוות את צימאונו מים חיים ,הנחצבים
שחרית .וברכת המזון שלו? הלוואי שתפילת נעילה שלי ,לקראת מבארה של תורה.
האב דמע יחד עם הבן ואמר" :שאלה כזו צריך לשאול אדם גדול".
מוצאי היום הקדוש ,תדמה במשהו לברכת המזון שלו ביום רגיל".
"עיניו היו עצומות ,וקולו מלא טעם והתלהבות" .הגאב"ד משחזר נסעו האב עם בנו ל'דין תורה' מרתק מאין כמוהו ,בבית דינו של
מילה במילה ,בניגון מיוחד ,מלא ערגה ,כפי ששמע כילד ,את הגאון הקדוש רבי יהושע בוקסבוים זי"ע הי"ד ,גאב"ד וראש ישיבת
ברכת המזון יוצאת מפי אביו" :שלא ...נבוש ...ולא ...ניכלם ...ולא ...גאלאנטא ,מאור גולת הונגריה באותה תקופה.
שבעים ושבע שנה לאחר מכן ישחזר מרן הגאב"ד שליט"א ,את
ניכשל ...לעולם ...ועד".
המשך בעמוד הבא <<<
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<<< המשך מעמוד קודם

קורות אותה שאלה ותשובה ,שעסקו בו עצמו ובעתידו ,ויספר על
חסדי ה' ונפלאותיו.
הכרעה מפתיעה
"אני זוכר עד היום" ,נוצצות עיניו הטהורות של מרן שליט"א,
"המחזה הזה לא מש מנגד עיניי .זוכר אני את ההפתעה שהיתה
לי ,כאשר הרב מגאלאנטא לא היסס אפילו לרגע ,לפני שפסק
בנידון ,לאחר שאבא תיאר בפניו את בכייתי".
וכך אמר אותו גאון וקדוש" :טוב יותר ללמוד בבית ספר של
הגויים ,ולהיות סמוך אצל שולחן אביך ,מאשר ללמוד אצל היהודים
רחוק מאבא"---
הייתי מופתע מאוד .יותר מזה הופתעתי מהנחרצות שבתשובה,
שנאמרה ברגע ,ללא כל היסוס .אחרי זה כבר הבנתי"...
מן הסתם לא היתה זו הוראה לרבים;
תלוי מי הבן ,תלוי מי האב...
מרן הגאב"ד מסכים ,ומוסיף:
"כן ,אבא כזה ...הא "...הוא נאנח,
ונראה כי דמותו של אבא חופפת
עליו מעודו עד היום הזה...
והוא ממשיך" :הרב מגאלאנטא
פסק את פסוקו ,ושבנו הביתה.
שנתיים אחר כך פרצה המלחמה
האיומה ,שהפרידה ביני לבין אבא
לנצח ---היום מבין אני ומכיר
טובה לאותו צדיק וקדוש ,שגם
הוא נעקד על קידוש ה' .בזכות
הוראתו ,ובזכות שלא נטה לשמוע
קול בכיי ,זכיתי לשאוב מעיינות
של חיי תורה ויראת שמים מאבא
עוד שנתיים תמימות"...
מגלה לנו מרן הגאב"ד" :עד היום
נמצא באמתחתי מכתב ,שכתב לי אבא לפני שהוגלה לאושוויץ,
כאשר כבר הייתי בלונדון .במכתב כתב לי אבא יסודות חצובים של
אמונה .הוא כתב לי שם ,שעלי לדעת ,כי מה שהקדוש ברוך הוא
יעשה ויקבע – זה הטוב ביותר שיכול להיות .רק כך יכול להיות
טוב ,ולא אחרת' .תדעו קינדערלעך' ,הוא חזר וקבע במכתב' ,רק
כמו שהקב"ה ינהיג  -יהיה טוב ,לא בשום צורה אחרת!'
במכתב נוסף הורה לי אבא ,שאשיר את זמירות השבת בדיוק
כפי שהוא עצמו שר ,ואכן עד היום הזה אני נשמע להוראה זו
ועושה את רצונו .אני שר זמירות בדיוק כפי ששרנו בבית אבא".
מה היו דבריו האחרונים של אבא ,לפני שנפרדתם?
"היה זה בעת הפרידה בתחנת הרכבת )לנסיעה ללונדון( .הייתי
ילד בן שתים עשרה ,ורגע לפני שנסעתי אבא העניק לי סידור,

שבתוכו כתוב בנוסח יידישאי" :האלט זיך אין אייבישטער אימעטום
אין איבעראל" )-תחזיק בהקב"ה תמיד ובכל מקום( .הסידור הזה
נעלם לי ברבות השנים".
מרן הגאב"ד קם ממקומו ,ומוציא מבית גנזיו ספר עתיק של
'אורחות צדיקים' .שקיבל במתנה מאביו .הוא מראה לנו מה שכתב
בשער הספר לפני שנים רבות" :הספר הקדוש הזה ניתן לי בעת
נסיעתי מבית אבי מורי זצוקללה"ה הי"ד כדי ללמוד בו ולקיים
מה שנאמר בו ,בחודש סיון תרצ"ט .ובספר הזה למד א"א זצ"ל
בעצמו ,ועשה בו סימנים והגהות בכמה מקומות".
לונדון – סיפור של הצלה
"בימי הסליחות של שנת ת"ש ,משגברו ההפצצות ,ולאחר שהתברר
כי הנאצים מכוונים את הפצצות במטוסיהם דווקא אל השכונות
היהודיות ,הגעתי אל ישיבתו של מו"ר ,הגאון הצדיק ,רבי משה
שניידר זצ"ל ,מצויד במכתבו של הרב מפעזינג הי"ד".
הגאון רבי משה שניידר זצ"ל פרס את חסותו על
הנער הצעיר ,היתום מאב ואם ,ונפשו דבקה בנפשו.
צו גיוס לצבא האנגלי
לונדון הפכה באחת לחזית .המסוקים הגרמניים
השחירו את שמי העיר בהפגזות כבדות ,והמונים
ברחו מבירת המדינה .גם הנער יצחק טוביה נמלט
לגייטסהד ,אולם לא ארכו הימים ,והבחור היתום קיבל
זימון לצבא האנגלי כדי להשתתף במאמץ המלחמתי.
החשש גבר ,כאשר בתוך זמן קצר הגיע זימון שני.
בעל ה'חזון יחזקאל' ,הגאון רבי יחזקאל אברמסקי
זצ"ל היה נרעש .על אתר קם ונסע יחד עם הבחור
הצעיר ,כל הלילה ללונדון ,שם כינס מושב בית דין
מיוחד ותהה :וכי זהו 'זעלנער' )חייל(? הוא יעמוד
בחזית ומוחו יהגה באותם רגעים בסוגיית התוס'
במסכת בבא קמא ,העוסקת בזורק חץ  -אי בתר
מעיקרא ,אי בתר תבר מנא...
הרב אברמסקי ציווה להוציא מכתב מיוחד מבית הדין ,הממוען
לצבא האנגלי ,שבו 'הסביר' בית הדין את 'עמדתו' ,כי מדובר בבחור
ישיבה שלומד תורה ,ואין לו מה לחפש בצבא.
מרן הגאב"ד מחייך" :כנראה אותם גויים פחדו משליח בית הדין,
כי עד אז קראו לי פעמיים ,ומאז לא שמעתי מהם והם לא שמעו
ממני ...אני זוכר בחור אחד ויחיד ,שנאלץ ללכת לצבא ,והשאלתי
לו את ה'קיצור שולחן ערוך' שקבלתי כמתנה מהאדמו"ר מסאסוב
– לונדון זצ"ל .לאחר המלחמה הוא החזיר לי את הספר ,והוא עצמו
לא נחמץ ,אלא התעלה לכהן פאר ברבנות בבורו פארק שבארה"ב"...
עשר שנים למד מרן הגאב"ד בכולל לבני עלייה בגייטסהד .בכולל
למדו את כל סדר קדשים ומועד ,ש"ס ופוסקים.

בעל ה'חזון יחזקאל',
בעעל
הגאון רבי יחזקאל
אברמסקי זצ"ל היה
נרעש .על אתר קם
ונסע יחד עם הבחור
הצעיר ,כל הלילה
ללונדון ,שם כינס
מיוחד
מושב בית דין וחחד

)נלקט מתוך ראיונות ומאמרים ב׳מרוה לצמא׳ ראש השנה תשע״ז(

אנחנו לעזרתך בכל ענין ונושא בדרכך לעלות מעלה מעלה.
צוות מורחב של 'מוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב

1-800-20-18-18
בין ˘‰עו˙  7:30ל 10:30 -בערב

˘יח˙ חינם
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האדמו"ר לבית מודז'יץ הינו חניך אסכולת פוניבז'
שמוסר בכל יום שיעורי תורה עמוקים בעיונה של תורה,
אינו אומר את אותו השיעור פעמיים ,ועמל ויגע להכין שיעורים
רבים גדושים בהבנה ובבקיאות .עמל תורתו ושקידתו
אינם מפריעים לו להלחין מנגינות חדשות ,חדשים לבקרים
הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א על מקומה הגבוה של השירה
הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
"אז יָ ִשׁיר מ ֶֹשׁה" )שמות ט"ו ,א'(
ָ
לימוד התורה הינו חיוב הלכתי ,וצו אלוקי נשגב,
אך איננו יכולים לקיימו רק מתוך הכרח ואילוץ ,חובה
עלינו לזכור כי תורה היא שירה! " --את השירה הזאת!" – את
השיר אנו שרים לא מתוך כורח .שירה שרים מתוך אהבה ,מתוך
הנאה ו"גישמאק" .את שירת התורה הקדושה עלינו לשיר מתוככי
הלבבות ,מתוך שמחה ועונג צרוף.
האם כשעייפים לא שרים? שרים!! כשעייפים לא לומדים תורה?
לומדים!!...
בשונה מקריאת טקסטים ,בשונה מלימוד ושינון ,מחשבה וחזרה ,הרי
ששירה שייכת למקום שונה ,גבוה ונעלה יותר .שיר מגיע ממחוזות
אחרים במוח ובלב .שיר אינו מגדיר ,אין לו גדרות וסייגים ,הוא
פורץ ,עולה ומתרומם ,בדרכים שונות ,אחרות ,מיוחדות וקסומות.
הרה"ג רבי א .ט , .מחשובי הלומדים והמעיינים בעיונה של תורה
בעירנו ,סיפר לי באלול אחד בהתפעמות ,שהנה חלפו עברו כמעט
שבועיים מתחילת החודש ,וה"אלול" שלו אינו "אלול" .רבי א .הינו
גם בעל תפילה נודע וטוב ,וממילא מי שהאלול שלו אינו "אלול",
כיצד ייגש הוא לפני העמוד?!
"שום דבר לא עזר לי .לא שיחות ולא ספרי מוסר ,לא "קבלות"
ולא רצונות .הלב נאטם משום מה"  -סיפר לי ר' א .ברגש " -עד
שלפתע שמעתי שיר ,ניגון מצוין של הימים הנוראים .שמעתי את
השיר ,פעם ועוד פעם ,והנה נפתח לו לפתע הלב .הערלה שכיסתה
אותו נעלמה ,התנדפה ,ובמקומה הגיעה לה רוח של טהרה ,רוח
של "אלול" אמיתי"...
כשסיפר לי ידידי את סיפורו של השיר ,הזדהיתי עימו ,ובטוח
אני שכולנו מבינים במה המדובר .לשירים וניגונים דרכים ומסילות
משלהם ,כאלו שפורצים ,שמבקיעים ,שעולים וסוחפים .היכל השיר
והניגון קרוב הוא לעולם התשובה.
לחני האדמו"רים
האדם הראשון ששר שירה לריבון העולם היה ...האדם הראשון בעולם.
ב"פרקי דרבי אליעזר" מובא ,שלאחר שהפציע השחר בשבת קודש,
השחר הראשון שעלה לאחר החטא של אכילת עץ הדעת ,התפעם
אדם הראשון ושר את "מזמור שיר ליום השבת ,טוב להודות לה'".
בן הדור שמיני לאחר אדם הראשון ,יובל ,היה "אבי כל תופש
כינור ועוגב" ,וכפירושו של ה"אבן עזרא" ,שכינור ועוגב הן "מיני
כלי נגינות ,והיא חכמה גדולה".
המדרש מצביע על עשר שירות מפורסמות בהיסטוריה היהודית:
שירת אדם ,שירת אברהם ,שירת הים ,שירת הבאר ,שירת משה,

שירת יהושע ,שירת דבורה ,שירת דוד ,שירת שלמה של שיר השירים
והשירה לעולם הבא.
"כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה"  -מזהירה הגמרא
במסכת מגילה" ,עליו הכתוב אומר :וגם אני נתתי להם חוקים לא
טובים" .וזאת מדוע? מסבירים בעלי התוספות ,שהלומדים "היו
רגילים לשנות המשניות בזמרה ,לפי שהיו שונין אותם בעל פה
וכך היו נזכרים יותר".
השירה הקיפה ,ומקיפה עדיין ,את כל חיי היהודי .החל משירת
הלויים ,דרך "פרק שירה" ,שירת המלאכים ושירת שבת ומוע ד.
אדונינו הגר"א מוילנא זי"ע אמר ש"חכמת המוזיקה שבחה
הרבה ,ורוב טעמי שירת הלויים וסודותיה ,יסודות תיקוני הזוהר,
אי אפשר בלעדיה".
נשים לב גם לדברי ה"הושענות" ,הנאמרות בחג הסוכות" :הושע
נא למען חיך מכרכר בשיר ,המלמד תורה בכל כלי השיר" .השירים
נועדו להבנת התורה ,כדברי הגר"א ז"ל ,ולכן "המלמד תורה בכל
כלי השיר".
החסידות החשיבה ביותר את השירה והזמרה .הרה"ק רבי פנחס
מקוריץ זצ"ל העיד שהמהרי"ל ,אביהם של מנהגי אשכנז ,זכה
למדרגות עליונות ,מפני שעבר לפני התיבה כשליח ציבור בכוונת
הלב ובמנגינות יפות ומיוחדות ,שהעלו את תפילות הקהל לפני
הקב"ה .רבי פנחס מקוריץ זצ"ל אמר שאילו הוא עצמו היה "בעל
מנגן" ,היה מקבל על עצמו לנסוע מעיר לעיר ולעבור לפני התיבה
בבתי כנסיות ,לכבוד ה' יתברך .מרן החתם סופר אמר ,שמוכן הוא
להעניק שליש מתורתו למי שילמדו את עולם הנגינה.
בחסידות מודז'יץ משמש הניגון והשיר ,כמוטיב מרכזי בדרכה של
החסידות .כל אדמו"רי בית מודז'יץ הלחינו אלפי ניגונים ,מורכבים
וקלים ,שמחים ועצובים ,רציניים וקופצניים ,הכל לפי הצורך והשעה.
חסידי מודז'יץ ,וכמובן כל שושלת האדמו"רים ובניהם ,בקיאים היטב
בתווים ובחכמת הנגינה והם מלחינים שירים כיד ה' הטובה עליהם.
לחסידות מודז'יץ ישנו מכון מיוחד להוצאת מנגינות האדמו"רים
וחבר אברכים ומבינים במוזיקה יושבים ,כותבים תווים ,מקליטים
ומשמרים את אלפי אלפי סלילי הטייפים העתיקים ,הקלטות
והתקליטים ,עליהם נשמרו ניגוני בית מודז'יץ .על המלאכה מנצח
הר' חנוך וינדרבוים ,שלקח על עצמו ,כמשימה אמיתית שיש בה
ממש ,לשמר את ניגוני החסידות הזאת.
האדמו"ר ממודז'יץ בעל ה"דברי ישראל" מפליג בספרו ,בשבח
שבעת האוקטבות המרכיבות את התווים ,ומסביר שלא רק בחכמת
הנגינה ישנם רק שבעה קולות באוקטבה ,אלא אין בעולם בכלל
יותר משבעה סוגי קולות ,אלא שיש בהן אוקטבות חלוקות ,גבוה
המשך בעמוד הבא <<<
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מעל גבוה ,אין מספר ,והסימן לכל הם דברי חז"ל )פסחים קיב,
א( "שבעה קולות שאמר דוד על המים"...
האדמו"ר הנוכחי לבית מודז'יץ הינו חניך אסכולת פוניבז' .הרבי
מוסר בכל יום שיעורי תורה עמוקים בעיונה של תורה בהרבה בתי
מדרשות ,ליטאיים וחסידיים כאחד .האדמו"ר ,שכבר מזמן פרץ את
גבולות חסידות מודז'יץ האותנטיים ,וזכה להערצה גדולה בשדרות
נרחבות בציבור החרדי ,אינו אומר את אותו השיעור פעמיים ,ולכן
הוא עמל ויגע להכין שיעורים רבים ,גדושים בהבנה ובבקיאות.
עמל תורתו ושקידתו אינו מפריע לו להלחין מנגינות חדשות,
חדשים לבקרים ,לתועלת מבקשי מנגינות החסידות המשוררת
שבראשה הוא עומד.
כ"ק האדמו"ר מפרימשלאן שליט"א מלחין שירי קודש רבים.
הלחן הידוע על "י-ה ריבון" הולחן ע"י כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג
שליט"א ,שהלחין יצירות מופת רבות וחשובות.
השיר "מאי שבת" הולחן ע"י כ"ק האדמו"ר
מבעלזא שליט"א ,שהלחין לחנים רבים.
כ"ק מרן ה"אמרי חיים" מויז'ניץ זצוק"ל הלחין
מנגינות רבות ו"חיבר" מנגינות רבות לשירי קודש.
בחסידות סלונים ישנה הנחיה ,שנמסרה בשנים
האחרונות מכ"ק אדמו"ר מסלונים שליט"א,
שתיעשה השתדלות גדולה להלחין שירים מאנ"ש,
מתוככי החסידות ,ולא להסתפק בשירים שעברו
מדורי דורות .לסלונים ישנם שני מלחיני חצר
המתגוררים באלעד ,ואחד מהם הלחין את הלחן
הנודע "כי הרבית טובות אלי" ,המושר בהשתוקקות
בכל מקומות התורה .לחני חסידות נדבורנא
מושרים בכל מקום בעולם היהודי ,כמו לחני
"ותן בנו"" ,זרעא חיא וקיימא" בלחן הנודע" ,כה זכות אבות" ועוד.
אומרים ש"היכל הנגינה קרוב להיכל התשובה" ,אך במודז'יץ
אמרו שהיכל הנגינה  -הוא הוא עצמו היכל התשובה...
שירת המלאכים
קשה לכתוב על דברים כה גבוהים .קשה ,כמובן ,גם להבין במה
מדובר .אך מלאכי מעלה ,שרפים ואופנים וחיות הקודש ,משוררים
שירה בקביעות בפני הקב"ה יתברך.
ישעיהו הנביא תיאר בהתפעמות ובפרוטרוט את עמידת המלאכים
והתייצבותם לפני אמירת השירה שלהם .המלאכים מבקשים רשות
זה מזה ומסדרים ביניהם שכולם יפצחו יחד בשירה מתואמת,
מבלי שהאחד יקדים את חברו בשירתו ,כפי שהסביר זאת רש"י.
המלאכים שרים את שירת הקדושה ,ואומרים "קדוש קדוש קדוש".
שלושת הקדושות שבשירת המלאכים ניתקנו ,כפי שמוסבר בספרי
הנסתר ,כנגד העולם העליון ,שהוא עולם המלאכים והנשמות ,כנגד
העולם האמצעי )"העולם התיכון" -שהוא עולם הגלגלים והכוכבים(
והעולם השפל ,הוא עולמנו ,בו חיים בני האדם ,וכל זה בכדי לשורר
ולומר שכל העולמות כולם משוררים להקב"ה.
הזוהר הקדוש כותב שישנם מלאכי מעלה הנקראים בשם "עלמות
שיר" .מלאכים אלו שרים בקביעות לפני הקב"ה ללא הפסקה.
שמיעת מוזיקה בקביעות
חזון נפוץ הוא בימינו ,גם בקרב בני תורה ומדקדקים בהלכה,
שמאזינים למוזיקה בלי הגבלה .הבה ונברר את הנושא בקצרה:
הגמרא )גיטין ז ,א( אומרת ,שלאחר חורבן בית המקדש נאסר
לשורר בבתי המשתאות .הראשונים דנו האם האיסור הוא לשורר
ולנגן דווקא בבתי משתה היין כדרך הגויים )תעניות ה ,יד(" :גזרו
שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר ,וכל משמיעי קול של שיר ,אסור
לשמוח בהם ואסור לשמעם מפני החורבן ,ואפילו שירה בפה על
היין אסורה ,שנאמר "בשיר לא ישתו יין" ,וכבר נהגו כל ישראל

לומר דברי תשבחות או שיר של הודאות לא-ל וכיוצא בזה על היין".
הטור מעתיק את דברי הרמב"ם בצורה בה נראה שאסור לשיר
סתם כך ,אפילו בפה ובלא כלי נגינה ,ואף בלא סעודה ומשתה.
רבים מהאחרונים והפוסקים פלפלו בדברי הרמב"ם אלו )וראו
בספרי שלהי דקייטא סימן י' בארוכה בעניין(.
השולחן ערוך מחמיר ביותר בעניין ופוסק ,להלכה ולמעשה )בסימן
תק"ס ,ג( ,שעד שיבנה בית המקדש נאסר עלינו לנגן בכלי שיר
ובכל מיני זמר ומשמיעי קול של שיר לשמח בהם ,ואסור לשמעם
 מפני החורבן .לדבריו ,אסור לנגן בכלי נגינה ולשמוע את כליהנגינה גם ללא משתאות יין ,אך שירה בפה אסורה רק בשעת
משתה היין .והב"ח כתב ,כמובא במשנה ברורה ,שלשורר בפה סתם
כך אסור גם בלי שתיית יין צמודה ,ורק לאלו שהשירים מסייעים
להם לזרז את עבודתם ,כמו מושכי הספינות ,מותר להן לשיר .כך
לכאורה ,לפי ההלכה הפסוקה בשולחן ערוך ,צריכים לנהוג בני עדות
המזרח הפוסקים כמרן השולחן ערוך.
ואולם לאשכנזים ישנו מעט היתר ,היתרו של
הרמ"א ,שכתב" :ויש אומרים שדווקא מי שרגיל
בהם ,כמו המלכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר
או בבית המשתה" .לפי הרמ"א נאסר להאזין
למוזיקה ולשיר סתם כך רק בקביעות וברגילות.
וכמה הוא רגילות? הגר"ש וואזנר הורה בסוד
)שפרסמתי אותו בסודי סודות בספרי "שלהי
דקייטא" (...שאדם ששומע מוזיקה אחת ל3 -
ימים בלבד ,זה אינו נחשב כ"רגיל" ,ולכן ניתן
לשמוע מוזיקה ,לאשכנזים ,אחת ל 3 -ימים.
כ''ק אדמו''ר ממודז'יץ שליט''א
מורי ורבי מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א
כתב לי בזה ,על שאלתי מהי הגדרת דברי
הרמ"א ,כך" :כל קביעות תמיד נקרא רגיל" .לפי דברי מרן הגר"ח
שליט"א ,מותר לנו לשמוע מוזיקה ,כל עוד לא קבע עצמו לשמוע
מוזיקה בקביעות.
לדעת מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל אסור לשמוע קלטות ודיסקים
שמוקלט עליהם מנגינות שהוקלטו מכלי זמר .וזאת ועוד ,לדבריו
אסור לשמוע בקביעות גם שירה ווקאלית ,שהוקלטה על קלטות
ודיסקים ,כדין "כלי זמר" )וראו בהרחבה בעניין בספרי "ויאמר
שמואל"(.
זכורני שבישיבת קול תורה שאלו בחורים את ראש הישיבה ,מרן
רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ,האם מותר להאזין למוזיקה בימי
ספירת העומר .הגיב מרן זצ"ל בתמיהה ושאל" :וכי בימות החול
הרגילים מותר לשמוע מוזיקה?!"
נשאלת השאלה ,מדוע אם כן ,ישנה תחושה שמותר לשיר ולשמוע
מוזיקה בימינו אנו?
אכן ,רבים מפוסקי זמננו ,כמו המהרש"ג ,ה'חלקת יעקב' ,מרנן
הגר"ש ואזנר זצ"ל והגר"נ גשטטנר זצ"ל ועוד ,לימדו זכות על כך,
שעקב חולשת הדורות והעצבים הרופפים ,המאפיינים את דורנו החלש
בדעת ,ישנם כאלה שהמוזיקה והשירה מחזקים את נפשם ,ובפרט
אלו שהמוזיקה והשירה מוציאה אותם מידי עצבות ומרה שחורה.
וכן מותר לשיר ולשורר שירי דבקות בה' יתברך ,שירים המקרבים
את האדם לבוראו) .וראו בארוכה בספרי 'שלהי דקייטא' סימן ז'(.
ואולם ,כל ההיתר הוא רק היתר של "לימוד זכות" ,אך בוודאי
ובוודאי שראוי לתלמידי חכמים ויראי ה' להימנע משמיעת מוזיקה
סתם כך ,ולהסתפק רק בניגון לימוד הגמרא הקדושה ,ניגוני המוסר
וניגוני ה"זיצים" של ה"אסיפת מרעים" הרוחניות .אם רוצים לשמוע
מוזיקה לכתחילה ,ניתן לעשות זאת  -בחול המועד ובימים טובים
אחרים ,או ,כאמור ,שלא בקביעות יומיומית.
ושנזכה לשורר ,בקרוב ,שיר מפואר ומחודש ,בבוא משיח צדקנו!!
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מרן הגרא"מ שך זיע"א

כאשר הגיע המידע על המאורע המסעיר של טביעת
ה'טיטאניק' ,עורר הסיפור התעניינות רבתי .הכל שחו
בידיעה בהתרגשות ,וזוכרני עד היום את שיגם ושיחם
של הבריות ,אשר התבוננו לראות בכך את יד ה'
מרן הגרא"מ שך זיע"א על טביעת הטיטאניק וההתעוררות מהמתרחש בעולם

"סוּס וְ רֹכְ בוֹ ָר ָמה בַ יָּ ם" )שמות ט"ו ,א'(
כאשר היה מרן הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצוק"ל כבן חמש
עשרה שנים ,טבעה האוניה המפוארת והחזקה בעולם ,הלא היא
ה'טיטאניק' המפורסמת .היתה זו אונית פאר ,מצויידת במיטב הנוחות
וההנאות שניתן היה להציע באותם ימים ,כאשר נבנתה באופן אשר
הביא את היוצר להכריז כי אינה יכולה לטבוע בשום פנים ואופן...
מחירו של כרטיס בהפלגת הבכורה של אוניה זו ,היה גבוה ביותר,
כך שרק גבירים ועשירים גדולים ,יכולים היו להרשות לעצמם את
התענוג הזה .באוניה התכנסו אפוא אלף וחמש מאות משועי ארץ
ובעלי האמצעים ,אשר היו משוכנעים כי כל סכנה לא נשקפת להם...
אך הנה ,יושב בשמים ישחק ...כבר בהפלגת הבכורה של האוניה
– היא התנגשה בקרחון ענק ,אשר פגע פגיעה אנושה בדפנותיה,
וגרם לטביעתה בתוך זמן לא רב .לרוב בטחונו של בונה האוניה
בחוסנה – הוא אף לא טרח לצייד אותה בסירות הצלה די הצורך,
כך שהניצולים – היו מעטים יחסית ,ואילו רוב רובם של הנוסעים
מצאו את מותם במצולות ים!
"באותם ימים" – סיפר רבינו – "ה'חדשות' היו מגיעות אל העיירה
לאחר זמן רב ביותר .למכתבים ארכו שבועות וחודשים ,עד שהגיעו
לתעודתם ,ועיתונים ,היו מגיעים מידי תקופה אל בית המרקחת,
כאשר בני העיירה מתקבצים סביבו בכדי ללקט אי-אלו פירורי מידע
על המתרחש בעולם"...
"ובכן ,כאשר הגיע המידע על המאורע המסעיר של טביעת ה'טיטאניק',
ברור כי הדבר עורר התעניינות רבתי .הכל שחו בידיעה בהתרגשות,
וזוכרני עד היום את שיגם ושיחם של הבריות ,אשר התבוננו לראות
בכך את יד ה' ,והתעוררו להבין ,כי כאשר האדם חש בטוח בכוחו,
בכספו ובזהבו – דואג הקדוש ברוך הוא להבהיר לו כי כל אלו לא
יושיעוהו ,וכי נתון הוא בכל מכל כל בידיו של בורא העולם ומנהיגו!"
"הוא הדבר לענייננו ,כאשר אנו שומעים על מאורעות המתרחשים
בעולם – אל לנו להתעלם מהם ולומר כי אינם נוגעים אלינו .לא
ולא! כל מאורע שהוא – נוגע גם נוגע אלינו במישרין ,שכן הוא נועד
ללמד אותנו דבר מה ,ולעורר אותנו להתבונן ביד ה' בכדי להתחזק
באמונה ובבטחון".
למהר ולתקן ,לפני המכה הבאה!
דברים מפורשים בנושא זה ,נשמעו מפיו של רבינו בהזדמנות
נוספת .היה זה לאחר פטירתו של רשכבה"ג ,הגאון רבי חיים עוזר
זצ"ל ,כאשר נתבקש רבינו ,אשר כיהן באותם ימים כר"מ בישיבת
קלעצק שהופקדה באותם ימים בידיו על ידי ראש הישיבה הגאון
רבי אהרן קוטלר ,לשאת שיחה בישיבה.
באותה שיחה מרגשת ,אמר רבינו דברים שמן הראוי להציבם לנגד
עינינו תמיד .וכך אמר:
8

"הנה לכאורה ,אם נשאל את עצמנו ,מה חמור יותר :עבירה על
'לאו' ,או עבירה על 'עשה' ,ברור לכאורה שעבירה על 'עשה' חמורה
פחות ,שהרי אין עוברים עליה ב'קום ועשה' – אלא ב'שב ואל תעשה'.
מעתה ,יקשה לכאורה מדוע באשר למצות 'לא תעשה' – מוצאים
אנו כי נקבע עונש של שלושים ותשע מלקות לעובר עליה ,בעוד
לגבי מי שמבטל מצות 'עשה' – מוצאים אנו )כתובות פ"א ,ע"א(
כי מלקים אותו עד שתצא נפשו?
אכן לאמיתו של דבר ,אין זו קושיה .שהרי כאשר אנו מבקשים
להעניש את זה שעבר על מצות 'לא תעשה' – מעשה העבירה כבר
נעשה ,ואת המעוות לא ניתן לתקן ,אין לנו אלא להענישו על חטאו,
ולשם כך – קצבה התורה עונש של שלושים ותשע מלקות.
לעומת זאת ,כאשר אנו עוסקים במי שמבטל מצות 'עשה' – הרי
עדיין בידו לקיים את המצוה ,ומעתה ,שורת הדין אומרת כך" :אנו
נלקה אותו אמנם מכה אחת ויחידה ,על כך שנמנע ברגע זה מלקיים
את המצוה ...מעתה ,אם ישמע  -מוטב" ,אולם אם לא ישנה את
דרכו – הרי שממשיך הוא שלא לקיים את המצוה ,ועל כך מגיעה
לו מכה נוספת ,אחת...
ושוב ,אם יקבל – מוטב ,אולם אם לאו – ילקה שוב ושוב ,עד
שתצא נפשו!"

כך הסביר רבינו ,והמשיך" :כלפי מה אמורים הדברים? פשוט מאד,
כאשר עלה הצורר לשלטון בגרמניה – היתה זו המכה הראשונה.
היא נועדה לעורר אותנו ,ולהשיב אותנו לדרך הישר .אכן ,משלא
התעוררנו – לא נותרה ברירה כי אם להכות אותנו במכה נוספת,
וכך כבשו הרוסים את ליטא.
אולם אנו ,עדיין עמדנו במריינו ...מעתה ,לא נותרה כל ברירה כי
אם להכות אותנו במכה נוספת – קשה מקודמותיה ,ונלקח מאתנו
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רבי אליהו לופיאן זצ"ל ,סיפר לאבי סיפור מופלא מהחפץ חיים
על בחור שלמד בישיבה ,שכבר הגיע לגיל  ,25ולא חשב כלל על נישואין.
ניגש אליו החפץ חיים ושאלו לפשר ההמתנה ,אמר לו הבחור:
"אני מחפש שידוך שהחותן יתן לי חמש שנים קעסט"
רב שכונת עזרת תורה בירושלים הגאון ר' יחיאל מיכל שטרן שליט"א על בטחון בהקב"ה
מה יהיה למחר הוא מקטני אמנה ,ולמה נקרא "קטני אמנה" הרי
שׁוּעת ה'" )שמות י"ד ,י"ג(
"אל ִתּ ָיראוּ ִה ְתיַ צְּ בוּ ְוּראוּ ֶאת יְ ַ
ַ
הוא "לא מאמין" ,אלא משלושים ועד שמונים יש לו אמונה ,ורק
קשים מזונותיו של האדם כקריעת ים סוף
עכשיו אין לו אמונה ,וזהו "מקטני אמנה" יש לו רק אמונה חלקית.
רבי בונם מפשיסחא היה אומר ,שאף שחוב מוטל על האדם,
)וכן הובא ברש"י פרשת נח שנח היה מקטני אמנה(.
לרדוף אחר פרנסתו ,עליו לשים בטחונו בה' .הוא הביא על כך את
עזב את הלימוד כדי להתפרנס
דברי חז"ל" :קשים מזונותיו של האדם כקריעת ים סוף" ,ולכאורה
שני בחורים למדו ביחד בישיבה ,לאחד לא היה חשק כלל
תמוה מהו הקשר בין פרנסה לקריעת ים סוף?
הים ,היו
אלא שבשעה שעמדו בנ"י על
ללימוד התורה ,וכאשר למדו את הסוגיה "לימא מתניתין
ללימ
,
דלא כסומכוס" ,אמר" :מה אכפת לי אם המשנה היא
דל
נתונים בצרה מכל צד :המצרים מצד אחד,
כן כסומכוס או לא "...ורצה לצאת לעבודה.
המדבר מצד שני והים הגדול ממולם,
הבחור השני ,ניסה להסבירו שלא כן היא דרך
ומהיכן תצמח הישועה? אף אחד לא
התורה ,ושכנע אותו להמשיך בסוגיה .כשהגיע
העלה בדעתו שהים יקרע ,ולמעשה
לגמר הסוגיה ,ולמדו את התוס' ששואלים
אכן ניצלו ע"י זה.
אם כן יוצא שהרישא הוא רק כסומכוס ולא
כך הוא עניין הפרנסה ,אדם מסדר
הסיפא ...התכעס הבחור ואמר" :עזוב אותי,
לעצמו המון תכניות בעסקיו ,ולרוב,
שהרישא יהיה כסומכוס או לא ,מה אכפת לי
הדבר עולה בידו בסייעתא דשמיא
אם לא יהיה כסומכוס?" ,הוא יצא מיד מכותלי
ממקום שלא תכנן ולא חשב עליו
זצ"לל
"ל
אליהו לופיאן זצ"
רבי ליהו
בי
כלל מראש ,וזהו הקשר בין מזונותיו
הישיבה ,והלך לחפש פרנסה...
של האדם לבין קריעת ים סוף.
בבהמשך גויס הבחור לצבא ,והיה נע ונד שנים מספר
דואג למחר
שכעבור כעשר שנים הצליח להקים בית.
עד שכ
רבי אליהו לופיאן זצ"ל סיפר לאבי סיפור מופלא
הבחור שהמשיך בלימודו נעשה עילוי גדול ,וכשבא הגביר
מהחפץ חיים .הוא סיפר על בחור שלמד בישיבה ,הוא כבר הגיע
המפורסם ויסוצקי )בעל תה ויסוצקי( ,לחפש בחור מצוין עבור
לגיל עשרים וחמש ,ולא חשב כלל על נישואין .ניגש אליו החפץ
בתו ,הציע לו ראש הישיבה את הבחור הזה והשידוך יצא לפועל.
הוא נעשה לאברך ,המשיך בלימודו ,וישב על כסא מלכים ,חמיו
חיים ושאלו לפשר ההמתנה .אמר לו הבחור" :אני מחפש שידוך,
פירנסו ככל אשר יושת עליו.
שהחותן יתן לי חמש שנים קעסט ,כדי שאוכל ללמוד ללא הפרעות".
לימים ,הגיע הבחור השני למפעל של ויסוצקי ,כדי להתקבל
תמה החפץ חיים וענה" :כמה זמן ,לדעתך ,תחיה הרי נאמר' :ימי
לעבודה .גלגולים רבים עברו עליו ,והוא הגיע לפת לחם ממש.
שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה" ,נו ...עד
כשראה את חברו יושב בכסא מלכים ,פרץ בבכי ואמר" :כנראה
שלושים שנה יהיה לך פרנסה מהחותן ...ומי יפרנסך משלושים
שאכן יש נפקא מינא אם המשנה הולכת כסומכוס או לא ,ולא
עד שמונים"?...
כמו שחשבתי שאין נפקא מינא בכלל".
ענה לו הבחור" :הרי אני יהודי מאמין שהקב"ה הוא המפרנס".
"לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן" ,מי שעוסק בתורה הקב"ה שולח
אמר לו החפץ חיים" :ישמעו אזניך מה שפיך מדבר  -משלושים
לו את צרכיו באופן ניסי ממש כמו בדור המדבר שירד להם המן.
ועד שמונים אתה סומך על הקב"ה ,אבל לחמש שנים הבאות
אתה לא סומך?"...
)מתוך 'מידות והנהגות טובות'(
הוסיף אבי זצ"ל ,שזוהי כוונת הגמ' בסוטה )לו ,א'( ,אדם שדואג
<<< המשך מעמוד קודם

רבן של כל ישראל ,הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל ,ולמה אנו עדיין
מתמהמהים?"
הדברים נוקבים ויורדים עד תהום .גם אנו ,כאשר פוגעת בנו
מכה חלילה – נוטים לייחס אותה ל'מקרה' ,להתאונן על שפגעה
בנו מידת הדין ,או להקדיש את מלא תשומת הלב לחיפוש אחר
דרכים שתוכלנה לפטור אותנו מעולה של הצרה ,אולם לאמיתו
של דבר ,עלינו להבין כי המכה נועדה לעורר אותנו! עלינו להבין

כי אם לא נתעורר – תבוא מכה נוספת בעקבות זו הראשונה ,ואם
גם המכה השניה לא תצליח לעורר אותנו מתרדמתנו – השלישית
לא תאחר לבוא!
על כן ,למה אנו מתמהמהים? נזדרז נא להבין את אשר דורשים
מאיתנו מן השמים ,נתקן את הדרוש תיקון ,ובכך נחסוך מעצמנו
מכות כואבות נוספות!
)מתוך 'אורחות חיים'(
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ר' נחום התעורר משנתו ,הוא הכיר היטב את הרב נשוא הפנים
עליו הצביע אביו בחלום ,דמות ידועה בכל העולם החסידי,
הלא הוא הגאון החסיד רבי אליעזר דוד פרידמן שליט"א
רבי נחום שיינין שליט"א בחלום מדהים ,שפתר את תעלומת הברכה המיוחדת של הסבא מסלבודקה
"תּבִ ֵאמוֹ וְ ִת ָטּ ֵעמוֹ בְּ ַהר נַ ֲחלָ ְת) "שמות ט"ו ,י"ז(
ְ
רבי מנדל שיינין זצ"ל ,היה מגדולי השקדנים בישיבה ומטובי
תלמידיו של "הסבא מסלבודקה" ,הגאון הצדיק רבי נתן צבי פינקל
זצוק"ל .לימים כיהן הרב שיינין כרב ביהמ"ד "חניכי הישיבות" בבני
ברק עד לפטירתו בשנת תשל"ו.
היה זה בעת לימודיו בישיבה שבעיר חברון .יום אחד ישב התלמיד
ר' מנדל בסמיכות ל"סבא" ,בעת שזה
בירך ברכה אחרונה" ,ברכת מעין שלוש".
ה"סבא" ישב ובירך במתינות כמונה
מעות את מילות הברכה ,והבחור מנדל
עשה אוזנו כאפרכסת ועקב אחר הברכה
הנאמרת בכוונה עמוקה.
כל מילה שיצאה מפי הסבא היתה
ספוגה ומלאה ביראת שמים ,ותודה
עמוקה ממעמקי הלב לבורא שנתן לנו
מיפי פרות הארץ לשבוע ממנה .בעוד
הסבא אומר את המילים המוכרות כל כך
"ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה
ורחבה "...שמע התלמיד שהוא מוסיף נוסח
לא מוכר" :ועל ברית ותורה שנתת לנו".
התלמיד הביט ברבו הגדול בפליאה .זו
אינה הפעם הראשונה שהוא שומע את
הסבא מברך את ברכת "על המחיה" ,פעמים רבות שמע אותו ,עוד
בישיבה בסלבודקה שבליטא מברך את הברכה .למיטב זכרונו תמיד
אמר את הנוסח המקובל.
אמון על הכלל של 'לא הביישן למד' ו'תורה היא וללמוד אני
צריך' ,החליט לגשת ולשאול ,הרי חייב להיות הסבר לכך .מי שהכיר
את הסבא ידע שהליכותיו מדוקדקות בתכלית הדיוק ,אומר ועושה.
ניגש אל ה"אלטער" והתבונן בו.
ה"אלטער" הביט בו מבעד למשקפיו העגולות ושאל" :וואס ווילט
איהר? אתם רוצים משהו?"
"כן" ,עונה מנדל" ,שמעתי את הברכה שהרב בירך בתוספת המילים
'ועל ברית ותורה' ,ורציתי להבין מדוע הוסיף ראש הישיבה מילים
אלו בנוסח הברכה ,מה המקור לכך?"
"ראיתי את הגירסה הזו במחזור ויטרי" ,השיב לו הסבא בחביבות,
"און איהר קענט זיך אויך פיהרן אזוי" )וגם אתה יכול לנהוג כך(.
תלמיד השומע מילים כאלו מפי רבו  -אינו יכול לשנות מהם זיז
כלשהו .זאת הוראה מפורשת מפי הסבא! מאותו יום ואילך קיבל
על עצמו להוסיף "ברית ותורה" בנוסח ברכה אחרונה .כל חייו נהג
ר' מנדל בהנהגה זו ,ולא עוד אלא אף לימד את בניו ,כולם גאונים
מובהקים בתורה ,על גרסה זו ,בהוראה ברורה שיצאה מפי רבו,
הסבא הצדיק מסלבודקה.
במרוצת השנים עבר ר' מנדל להתגורר בבני ברק ,שם פתח את
בית המדרש 'חניכי הישיבות'.

לאחר פטירתו של ר' מנדל בשנת תשל"ו ,החל בנו הגאון רבי
נחום שיינין שליט"א ,אב"ד תל אביב ,ללמוד משניות לע"נ אביו
בכל ליל שבת בביהמ"ד 'חניכי הישיבות' בו כיהן אביו.
שבת אחת הגיעו למשנה במסכת ברכות )ג ,ג( ,בנידון חיוב נשים
בברכת המזון ,האם חיובן הוא מדאוריתא או מדרבנן ,והעמיקו
בדברי רבי עקיבא איגר המדבר על העניין "שאינן לא בברית ולא
בתורה" .כיון שהזכיר את המילים "ברית ותורה",
סיפר ללומדי בית המדרש ,אגב אורחא ,על מנהג
אביו להזכיר "ברית ותורה" בברכה אחרונה של ברכת
'מעין שלוש' ,כפי ששמע מן הסבא מסלבודקה ,שנהג
כך על פי מחזור ויטרי.
הוא סיפר את המעשה ששמע מאביו לפי תומו ,ולא
תיאר לעצמו אלו ניצים יתעופפו בעקבות סיפור זה.
***
במוצאי שבת לאחר תפילת ערבית ניגשו אל ר'
נחום כמה מחשובי המתפללים ,תלמידי חכמים
מופלגים מצד עצמם ,ומחזור ויטרי בידם" .ילמדנו
רבינו" פתח אחד מהם" ,היכן מובאת במחזור ויטרי
גירסה זו?" חיפשנו רבות בהלכות סעודה וברכות
הסבא מסלבודקה זיע"א הנהנין ,ולא מצאנו את הגירסה של ברכה אחרונה
עם המילים "ברית ותורה".
ר' נחום נבוך" :שמעתי זאת מאבי לא פעם אחת,
אבל אודה על האמת שלא בדקתי במחזור ויטרי מבפנים ,אתם
מכירים את הכלל "אין בודקין מן המזבח ולמעלה" ...אם הסבא
מסלבודקה אמר לאבי שראה את הגירסה הזו במחזור ויטרי ,אין
לי ספק שכך היה .הסבא לא אמר דברים מליבו .גירסה זו מלווה
אותי מאז ינקותי ומעולם לא פקפקתי בדבר .אלא מאי ,נעלם
הדבר? עלינו לברר מקחו של צדיק ,ולהצדיק את גרסתו של
הסבא מסלבודקה".
עמדו הוא והלומדים בבית מדרשו ועיינו עמו שוב במחזור ויטרי,
בכמה מקומות הקשורים לעניין ,אך לא מצאו בשום מקום היכן
מוזכרת גירסה זו.
ר' נחום שב לביתו כשהוא תוהה ומשתומם .איך באמת קורה
דבר כזה? הרי הסבא מסלבודקה אמר שראה גירסה זו במחזור
ויטרי .אם הוא זצ"ל אמר כך ,אין ספק שהדבר כתוב שם .אם כך,
מדוע היא נעלמת מעינינו ואין מוצאים אותה?
כמה ימים התהלך ר' נחום וראשו בל עמו ,על שאינו יודע להסביר
את פשר המעשה המלווה אותו מאז ילדותו .הוא חיפש שוב ושוב
במחזור ויטרי ,אך חיפושיו היו לשווא .הוא לא מצא כלום .לאחר
שעבר על הספר בכל מקום רלוונטי ולא מצא דבר ,נואש ממציאת
הגירסה .עוגמת נפש מילאה את ליבו מהעניין ,וחלישות הדעת על
כבוד הסבא מסלבודקה ,שנראה כאילו טעה ,חלילה ,בדבר משנה.
***
באחד מלילות אותו שבוע ,רואה ר' נחום בחלום את אביו המנוח,
המשך בעמוד הבא <<<
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האם חובת 'הידור מצוה' היא מדאורייתא?
באילו מצוות יש עניין מיוחד להדר? והאם הידור מצוה הוא סיבה לעיכוב קיום המצוה?
הרב יהודה יעקבזון
ְאנְ וֵהוּ" ,ופירשו חכמינו
בפרשת השבוע ,בשירת הים ,נאמר" :זֶה ֵק ִלי ו ַ
ָאה לפניו במצוות ,עשה לפניו סוכה נאה ,ולולב נאה,
"ה ְתנ ֶ
ז"לִ :
ושופר נאה ,ציצית נאה ,ספר תורה נאה ,וכורכו בשיראים נאים".
יש אומרים שהדרשה כפשוטה ,וחובת ההידור היא מדאורייתא ,ויש
אומרים שחובת ההידור היא מדרבנן ,והפסוק הוא 'אסמכתא' בלבד.
לעיתים נאמר ההידור על כמות המצוה ,כגון גודל האתרוג,
או כמות נרות החנוכה; ולעיתים על היופי החיצוני ,כגון
נוי סוכה ,או המעיל של ספר התורה .ונחלקו ראשונים
אם יש עניין בהידור של יופי חיצוני ביחס לחפץ של מצוה
שהוא מכוסה בתמידות ,כגון פרשיות התפילין .יש כמה
מצוות שחובה להדר אותן בהידור מוגדר ,כגון המצוה
לאגוד את הלולב עם ההדס והערבה באגודה אחת ,או
שירטוט השורות בספר תורה.
בשתי מצוות מצאנו ,שהתורה הוסיפה הדגשה על
ההידור :בקדשים  -שצריך להקריב דווקא בהמה ,שמן
ויין ,מובחרים; ובאתרוג " -פרי עץ הדר" .והרמב"ם ,בהביאו את דין
ההידור בקרבנות ,מסיים את דבריו במילים אלו" :והוא הדין בכל
דבר שהוא לשם הקל הטוב ,שיהיה מן הנאה והטוב .אם בנה בית
תפילה  -יהיה נאה מבית ישיבתו; המאכיל רעב  -יאכיל מן הטוב
והמתוק שבשולחנו; כיסה ערום  -יכסה מן היפה שבכסותו" .ויש

שכתבו שבמצוה שמברכים עליה ,יש עניין מיוחד בהידור ,משום
שמזכירים עליה שם שמים.
מלבד ההידור בחפץ שמקיימים בו את המצוה ,יש דין של הידור
ההמנעות מאכילת סעודה בערב שבת
במעשה קיום המצוה ,כגון ִ
אחר הצהריים ,כדי שסעודת ליל שבת ֵּתאכל לתאבון .או ,לדוגמה,
שאדם יברך בעצמו ברכה שמחויב בה ,במקום שיצא ידי חובה
בשמיעה מפי אחר ,מלבד במקום שיש הידור
"ב ָרב עם
בשמיעה מפי אחר ,והיינו כאשר ְּ
הדרת מלך".
במקרה שהידור המצוה מבטל את קיום
המצוה  -אין להמתין לקיום המצוה; ולכן,
למשל ,אדם שאין לו טלית כלל ,ירכוש כל
טלית שתתאפשר לו ,ולא ימתין עד שיתאפשר
לו לרכוש טלית נאה .אולם ,אם ההידור אינו
מבטל את קיום המצוה ,אלא רק משהה
אותה  -כגון המתנה למוצאי שבת בשביל
לקיים מצות 'קידוש לבנה' בהידור ,דהיינו בבגדי השבת הנאים -
נחלקו הפוסקים אם יש לקיים את המצוה לאלתר ,או להמתין עד
לאפשרות קיומה בהידור .ויש שחילקו בין עיכוב למשך זמן מועט,
לבין עיכוב למשך זמן רב.
]אנצ"ת ע' הדור מצוה; חיי אדם סח ,א ,ונשמ"א שם; ועוד[

<<< המשך מעמוד קודם

הגאון הצדיק ר' מנדל ,בבהירות רבה ,כפי שהיה נראה בחיי חיותו.
ר' נחום התרגש ונפעם בחלום .זה זמן רב לא ראה את אביו בחלום,
ואף אם ראה היה זה חלום מעורפל ומטושטש .כעת חש את אביו
כאילו הוא חי ועומד לידו.
ניגש אל אביו והחל משוחח עמו כאילו חזר אביו לחיים.
לא עוברים אלא שניים ושלושה משפטים ור' נחום נזכר בדבר
המטרידו .הוא פנה לאביו ושאל אותו בנושא המעיק כל כך על ליבו,
גירסת "ברכת מעין שלוש" שנמצאת ,או לא נמצאת במחזור ויטרי.
"סיפרתי בשמך ,אבא ,על מנהגו של הסבא מסלבודקה להזכיר
'ברית ותורה' בברכה אחרונה ,כפי שאמר לך שראה במחזור ויטרי,
והנה כמה תלמידי חכמים באו והעירו שאין במחזור בנוסח הברכה,
שמץ שינוי מהגירסה המקובלת בידינו" ,התאונן הבן בחלום לפני אביו.
ר' מנדל הצביע על דמות שעמדה קרוב אליו.
"רואה אתה יהודי נכבד זה?"
"אכן" אמר ר' נחום למראה אדם בעל הדרת פנים מכובדת.
"אם כך ,שאל אותו ,הוא יודע".
ובמילים אלו נעלם.
ר' נחום מתעורר משנתו כשהוא חדור בתחושה עמוקה שהיה זה
חלום אמת .החלום היה כה חי עד שחש באמיתתו.
הכלל של "דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין" ו"אין חלום בלא
דברים בטלים" ,היה ידוע לו משכבר הימים ,אך כעת חש שהחלום
הינו אמת ואינו פרי דמיונו ,או שראה דברים מהרהורי ליבו .הוא זכר
את כל המדובר לפרטי פרטים ,כאילו התרחשו הדברים במציאות.
והעיקר ,הוא הכיר היטב את הרב נשוא הפנים שעמד ליד אביו,
וזיהה אותו בוודאות ,דמות חשובה מאד בבני ברק ,הידועה בכל
רחבי העולם החסידי ,הלא הוא הגאון החסיד רבי אליעזר דוד

פרידמן שליט"א שהתגורר לא הרחק מביתו...
ר' נחום הכיר את הגרא"ד פרידמן היטב ,הוא החליט להכות על
הברזל בעודו חם ,יצר עמו קשר עוד באותו יום וקבע עימו פגישה.
בהגיעו אליו ,סיפר להגה"ח רבי אליעזר דוד את המעשה ,כשהוא
מתאר את הנהגת אביו כפי ששמע מהסבא מסלבודקה ,המשיך
וסיפר על שיעורו בליל שבת ,שאלת האברכים ,והחלום שחלם אמש.
הגרא"ד התפעל מאד מהחלום" .אין ספק ,זהו חלום אמת! דבר
פלא אומר לך ,גם אני לא ידעתי עד לפני זמן קצר על נוסח זה
המופיע במחזור ויטרי ,ואם היית בא לשאול אותי עד לא מכבר ,לא
הייתי יודע מה לענות לך ,אלא שממש בתקופה האחרונה עיינתי
בספר "ליקוטי מהרי"ח" של הגה"צ רבי ישראל חיים פרידמן זצ"ל
אב"ד ראחוב ,ובהלכות 'ברכות הנהנין' הוא מביא גירסה זו בשם
מחזור ויטרי )חלק ב' סימן נ"ט( בהלכות ליל הסדר.
ר' נחום נפעם .הלכות ליל הסדר? דבר כזה כלל לא עלה בדעתו.
הוא מיהר לעיין במחזור ויטרי ,ואכן מצא כי בהלכות ליל הסדר
מובא נוסח ברכת 'מעין שלוש' על ארבע כוסות ששותים בליל
הסדר ,וכותב כך:
 ...לאכול מפריה ולשבוע מטובה ולהודות לך עליה ועל ברית
ותורה שנתת לנו .רחם ה' אלוקינו על ישראל עמך וכו'.
ולבסוף כותב שם" :ברית ותורה צריך להזכיר בה בברכת הארץ"
)ברכת המזון ,ואגב ,גם בספר "בירור הלכה" להג"ר ר' יחיאל אברהם
זילבר זצ"ל בן הגאון ר' בנימין זילבר זצ"ל ,מובא כי כך נהג הסבא
מסלבודקה כפי שהעיד תלמידו רבי מנדל שיינין זצ"ל(.
)יישר כח לסופר הרה"ח יאיר וינשטוק הי"ו ,ששיתף אותנו בסיפור
נפלא זה מאוצר גנזיו(.
)מתוך 'תבונות' מקץ ע"ז(
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מה גילה הגאון מוילנא לתלמידו הגר"ח מוולוז'ין בחלום,
ומה היה סופם של שלושת תלמידיו שפרשו להשכלה?
הרב בנימין גולד
קי ָאבִ י וַ ֲאר ְֹמ ֶמנְ הוּ" )שמות ט"ו ,ב'(
"זֶ ה ֵקלִ י וְ ַאנְ וֵ הוּ ֱא ֵ
מבט חדש ומעניין מגלה לנו מרנא החתם סופר זיע"א בביאור
פסוק זה ,וזה תוכן דבריו הקדושים:
בתולדות אהרן ,מביא על המילים "זה קלי ואנוהו" – ואבנה לו בית
המקדש ,כמאמר הפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" .ומבאר
החתם סופר ,שהבטחה זו של הקב"ה "ושכנתי בתוכם" ,היא דוקא
אם ישראל עושים רצונו יתברך ,שאז משרה שכינתו בתוכם ,אבל
אם אין עושים רצונו ,הגם שבשביל זכות וברית אבות לא יעזבנו,
אבל הוא מגביה עצמו מאתנו ,כעין שאמרו בגמרא )ראש השנה
לא ,א(' :עשר מסעות נסעה שכינה בגלל חטאי עם ישראל ,וככל
שחטאו יותר הלכה גולה אחר גולה רחוק רחוק מהם ,עד שהגיעה
בסוף לרקיע' ]בהסתר פנים גדול[.
וזה ביאור הפסוק "זה קלי" – שאם אני מקשר עצמי להקב"ה
בזכות מעשי הטובים ,אז "ואנוהו" – אבנה לו
בזה בית המקדש שישרה שכינתו בתוכנו .אך
אם "אלוקי אבי" – כל התקשרותי להקב"ה זה
רק בזכות מעשי אבותי ואני ממשיך בחטאי,
וכל מבטחי בו שבזכות אבות יגן עלי ]וכדברי
רש"י על פסוק זה 'לא אני תחילת הקדושה,
אלא מוחזקת היא לי מאבותי'[ ,אז "וארוממנהו"
– אני גורם בחטאי ,שהשכינה מגביהה עצמה
גבוה מעל גבוה עד לרקיע ולהסתר פנים רח"ל.
נורא למתבונן! יש ששמים מבטחם ב'זכות אבות' ,והם לעצמם
ימשיכו בחיי ריקנות ,הבל ובילוי ,וליבם ָש ֵלו בקרבם ,כי זכות אבות
תגן עליהם ,ויש להם לדעת ,מגלה לנו מרנא החתם סופר ,כי מי
שתולה כל מבטחו ב'זכות אבות' ,ואינו מקריב משל עצמו כלום
להקב"ה  -גורם בזה לריחוק השכינה ממנו רח"ל ,ורק אם יתנהג
האדם לעצמו כאילו אין לו זכות אבות ,בריבוי תורה ומעשים טובים,
אז בודאי שזכות אבות תגן עליו ותועיל לו עד מאד!
מרגלא בפומיא דמרן בעל החידושי הרי"ם זיע"א ,לאחד שבא
בפניו וגולל לו את זכות אבותיו ויחוסו הגדול .אמר לו החידושי
הרי"ם" :אומרים אנו בתפילה 'אלוקינו ואלוקי אבותינו' ,כשבאים
לבקש רחמים מהקב"ה ,באים דבר ראשון בזכות עצמנו 'אלוקינו',
ורק אחרי זה בזכות אבות 'ואלוקי אבותינו' ,זה בלי זה אינו כלום!"
***
מסופר על מרנא רבי חיים מוולוז'ין זיע"א ,שבתקופתו היתה
רווחת אגדה בין יהודי ליטא ,בדבר שלשה תלמידים שלמדו בישיבת
וולוז'ין .תלמידים אלו היו מהמיוחדים מבין תלמידי הישיבה ,והתבלטו
בכשרונותיהם המופלאים .האחד היה מיוחס ,נצר למשפחה שמנתה
שבעה דורות רבנים בזה אחר זה ,השני היה מוכתר בנימוסים ומחונן
במידות טובות ומושלם בהנהגתו ,ואילו השלישי היה חריף ,ובנוסף
לזה שקדן עצום ועמל בכל כוחו בתורה.
באותם ימים ,נשבה לה בכל עוזה רוח ההשכלה ,והפילה חללים
רבים בקרב בחורי ישראל .אף לתוככי היכלי הישיבות הקדושות
הצליחה רוח ההשכלה לחדור ולקטוף מיושבי בית המדרש.
שלושת התלמידים הללו ,מבחירי ישיבת וולוז'ין ,נמשכו אחר
רוח ההשכלה הברלינאית ,וביום מן הימים עזבו את הישיבה ויצאו
לתרבות רעה.
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צער רב הצטער עליהם ראש הישיבה ר' חיים .דמעות רבות הזיל
על אובדנם ,ונפשו מיאנה להנחם על טרגדיה גדולה זו! והנה ,לילה
אחד ,נראה אליו בחלום רבו הגדול רבי אליהו מוילנא ,והוא אומר
לו' :כזאת וכזאת תאכל חרב ההשכלה ,זכות אבות לא תעמוד למי
שנפל בפח הכפירה ,שהרי כל בני ישראל בני אברהם יצחק ויעקב,
גם המידות הטובות אינן משמשות תריס בפני הפורענות שכן מידות
טובות אינן מיוחדות לישראל בלבד ,רק זכות התורה לבדה תעמוד
לו ליהודי שלא תכרת נפשו מישראל.
כל מי שלמד פעם תורה לשמה ,כל מי שטעם מתיקותה של תורה,
כל מי שספג לתוכו את ריח התורה ,מובטחני שהתורה תעמוד לו
להגן עליו ולהציל את נפשו מרדת שחת .אין התורה מניחה ליהודי
לכפור באלוקיו ולהדבק לעם אחר' .ר' חיים התעורר בהתפעמות
מחלומו ,וזכר והפנים את דברי רבו ביודעו כי דבריו יקומו ויעמדו.
עברו שנים רבות .ר' חיים חקר ודרש מה עלה בגורלם של שלושת
תלמידיו אלו ,ונודע לו ,כי התלמיד
הראשון היחסן ,שכח את יחוסו
ותפארת משפחתו ,והתבולל בעמי
הארץ .התלמיד השני שהצטיין
ב נימוסיו ,התמסר לחכמת
הפילוסופיה ודעתו נתבלבלה
עליו ,עד שהמיר דתו והיה דורש
דרשות של דופי .ואילו השלישי,
המתמיד השקדן ,לאחר שנכנס
לאוניברסיטה בהיותו בעל מוח חריף ושקדן ,עשה חיל בלימודים
הכלליים ויצא שמו לתהילה ,וכל המלומדים השכימו לפתחו ,עד
שלבסוף רצו למנותו לפרופסור באוניברסיטה המלכותית.
סופו של הבחור השלישי היה ,שנדרש להמיר את דתו ,כדי לקבל
את המשרה הרמה שבדרך כלל לא ניתנה ליהודי .אך אז ניצת עמוק
בלבו הניצוץ היהודי ,והוא התחמק מידי פעם בפעם מבקשתם .כאשר
גבר עליו הלחץ ביקש ארכה של שלושה ימים ...לאחר מחשבה
עמוקה החליט לוותר על הכבוד הגדול ,כי כזו לא תהיה! יהודי הוא
וכך ישאר!! הוא נמלט ממקומו על מנת לעלות לארץ ישראל .בדרכו
החליט לסור לוולוז'ין ,מקום גדילתו וצמיחתו ,להקביל את פני רבו
לשעבר ,ולקבל את ברכתו לחזרתו לדרך החיים.
מרנא ר' חיים ,שכבר שמע על השינוי שחל בו ,עלז מאד לקראתו
וחיבקו בזרועותיו .לאחר שסיפר התלמיד לרבו את כל מאורעותיו,
מאז עזב את הישיבה והשתלשלות הדברים שהביאוהו הלום ,שאלו
ר' חיים" :בני ,מי הצילך מן התהום העמוקה של ההשכלה הארורה?"
השיב התלמיד" :נזדמן לי לעבור בעיר מגורי באישון לילה ,הרחובות
היו בחשיכה ורק מבית אחד בקע אור חלש של נרות .התקרבתי
לבית ,נצמדתי לחלון ,ואז אני שומע קול של לימוד תורה בניגון
של ערגה ועצב .רותקתי למקומי והקשבתי .צלילי התוגה הדהדו
באזני ,והצטיירו בדמיוני כאילו התורה בוכה על שנטשתיה ,והנני
עומד על סף הכחש והבגידה בה ...אותה שעה נתעוררו בי הרהורי
תשובה וכך הגעתי עד הלום!"
מילה במילה התקיימה נבואתו של רבו הגאון מוילנא ,ששום 'זכות
אבות' לא תעמוד לאדם ביום רעה ,אם לא יאסוף לעצמו גם זכויות,
ורק מי שטעם טעם של תורה ,יש לו מגן מפני הפורענויות ,וסופו
שתורתו תעמוד לו כתריס בפני כל רוחות רעות וזרות.
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פנה אליו ר' אברהם גניחובסקי זצ''ל" :אמרו לי כי על הכביש בדרך
נצפות לאחרונה מכוניות חדשות ,וגם נעבור דרך ה'ספארי'
ומאוד מעניין אותי לראות את הכביש ומכוניותיו ומאחורה
איני רואה כלום .האם מסכים אתה להחליף איתי מקום?"
הרב אהרן כהן

הבחור הביט עליו בתדהמה ,אך הסכים בשמחה לבקשתו המשונה של האיש המבוגר.
יושבי המונית העלו אף הם חיוך על פניהם ,והבושה היתה במלואה

"וְ נַ ְחנוּ ָמה כִּ י ַתלִּ ינוּ ָעלֵ ינוּ" )שמות ט"ז ,ז'(
נאמר בגמ' בחולין )פ"ט" :(.אמר להם הקב"ה לישראל חושקני
בכם ,שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה  -אתם ממעטין
עצמכם לפני .נתתי גדולה לאברהם ,אמר לפני "ואנכי עפר ואפר",
למשה ואהרן ,אמר "ונחנו מה" לדוד אמר "ואנכי תולעת ולא איש"...
אמר רבא ואיתימא ר' יוחנן גדול ,שנאמר במשה ואהרן יותר
ממה שנאמר באברהם ,דאילו באברהם כתיב
ואנכי עפר ואפר .ואילו במשה כתיב ונחנו מה"...
מסביר המהר"ם שפירא :מדוע גדול משה,
דאילו כשאברהם אבינו אומר לקב"ה "ואנכי
עפר ואפר" אין זו רבותא ,וכפי שמאריך בספרו
"ניצוצי אור המאיר" ,אבל משה רבינו "העניו מכל
אדם" ,אמר" ,ונחנו מה" למתלוננים .אפילו לגבי
נרגנים אלה ,ראה עצמו כאפס.
הסיפור הבא מחמם את הלב לא רק בשל
הדאגה לשני ,אלא משום שהוא שיעור יוצא דופן
בהכרת ערך הענווה והשפלות של גאון גדול.
בספר "ויאמר הנני" מסופר על הגאון ר' אברהם
גניחובסקי זצ"ל שהיה נוסע תדיר במוניות שירות
מב"ב לירושלים ,לישיבה בטשעבין ,וכך גם חזור .פעם אחת נכנס
ר' אברהם למונית שירות לנסוע מירושלים לב"ב .כהרגלו ,התיישב
מאחור בספסל הפנימי ,כדי לא להפריע לאיש ,וגם רוב נוסעי
המונית לא יפריעו לו ללמוד במנוחה.
כשהחל הנהג בנסיעה ,עודם בירושלים טרם שיצאו מהעיר ,פנה
ר' אברהם לבחור ישיבה שישב בספסל לפניו ,וביקש ממנו שיעשה
עמו חסד ,ועל הטובה הזו הוא מוכן להשתתף אתו במחיר הנסיעה.
שאל הבחור "מה רצונך רבי?" ענה לו ר' אברהם" :אמרו לי כי על
הכביש בדרך ,נצפות לאחרונה מכוניות חדשות ,אני אדם מבוגר
שמעניין אותי לראות את הכביש ומכוניותיו ,גם אמרו לי כי יש גן
חיות בדרך )ספארי( וכאשר אני יושב מאחורה אינני רואה כלום.
האם מסכים אתה להחליף איתי מקום?"

הבחור הביט עליו בתדהמה ,אך הסכים בשמחה לבקשתו המשונה
של האיש המבוגר .יושבי המונית העלו אף הם חיוך על פניהם,
והבושה היתה במלואה.
בתחנת הדלק ,לפני היציאה מירושלים ,עצר נהג המונית את
רכבו למען הזקן ,והבחור שלא הכיר כלל את ר' אברהם החליף
איתו מקום .הנהג "הבין" מיד כי יש לו נוסע מיוחד שמוכן לשלם
בשביל לראות את הדרך ,ולכן פעמים מספר באמצע הדרך ,נעמד
לעזרתו והראה לו "דברים מעניינים".
"שם יש מנזר עתיק",
"עוד מעט חולפים אנו ליד שדה התעופה
ודאי שמעת עליו",
ר' אברהם הגיב בסיפוק" :אה? אה ,ככה?
באמת? תודה רבה!"
גם את הספארי הראה לו הנהג האדיב.
מקורבו של ר' אברהם )הרב מרדכי קרימילובסקי
שיחי'( ,שנסע אף הוא במונית ,נרעש מאשר ראו
עיניו .מיד כאשר החליף ר' אברהם את מקומו
ועבר לשבת במקומו של הבחור ,הבחין כי הרב
ר' אברהם גניחובסקי זצ''ל
הוריד את החליפה והעמיד אותה פרושה באוויר
מולו .הוא תלה אותה בצורת מחיצה לפניו משך
כל שעת הנסיעה ,כך הבין הרב קרימלובסקי את סוד ה'ספארי
והמכוניות'...
ר' אברהם נוכח שהבחור יושב מאחורי אשה ,והיה סבור כי גם
בישיבה בנסיעה אין לשבת מאחורי אשה .כדי למנוע את הבחור
ממכשול ,הבריק במוחו הרעיון להתחנן לבן הישיבה שיחליף איתו
מקום ,והוא ,הרי יש לו דרך פשוטה – לפרוש את החליפה שתחצוץ
בינו לבין המושב הקדמי.
בסוף הנסיעה הודה לבחור והשתתף עמו בחלק מן התשלום .הוא
אף הביע את תודתו לנהג על יחסו האדיב.
הרב גניחובסקי יצא מגדרו ודאג לזולתו בכל ליבו ,אך מעבר
לכך ,הוא עשה זאת מתוך ענווה ושפלות רוח עצומים ,שחלילה
לא יישמע כי יש לו מטרה כלשהי ודאגה לרוחניותו של הבחור.

חבל על כל יום!
הצטרף לתוכנית הלימוד על 'הדף היומי' ו'הדף היומי בהלכה'

חייג עכשיו:

02-560-9000
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"מדוע אין המשגיח מסוגל לישון?" שאלתי,
והגה"צ רבי מאיר חדש זצ"ל ,שהיה אז זקן המשגיחים ,השיב:
"מהרהר אני כל העת בעובדה שבני אדם אינם יודעים להחמיא זה לזה"
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ,והסברו של המשגיח רבי מאיר חדש זצ"ל על הקושי במחמאות
"וְ ַהיָּ ָשׁר בְּ ֵעינָ יו ַתּ ֲע ֶשׂה" )שמות ט"ו ,כ"ו(
אחד ממקורביו של המשגיח ,שלן איתו בביתו בעת זקנותו ,סיפר
לי ,שח הגר"מ סמפולינסקי ,ר"מ בישיבת 'אור אלחנן' ,בדרשה
שנשא בבית מדרשנו ,שבלילה אחד ,בשעה  2אחר חצות ,שמע
רעשים מן החדר בו ישן המשגיח .הוא ניגש לשם וראה שר' מאיר
מתלבש ומתכונן לצאת מן החדר.
לא ידעתי להיכן הוא מתכונן ללכת בשעה זו ,סיפר בן הבית,
וכמובן שעקבתי אחר מעשיו .והנה ,המשגיח שם פעמיו אל סלון
הבית והתיישב על הספה שהיתה שם .התישבתי לצידו ,והמשגיח
אמר לי שאינו מסוגל לישון .הדבר היה נדיר למדי ,כיון שבדרך
כלל לא היו לו שום הפרעות בשינה ,גם לעת זקנותו.
"מה קרה? מדוע המשגיח לא מסוגל לישון?" שאלתי ,ור' מאיר,
שהיה אז זקן המשגיחים בארץ ישראל ,השיב" :אתה
יודע מהו הדבר שמפריע לי לישון? מהרהר אני כל
העת בעובדה שבני אדם אינם יודעים להחמיא זה
לזה ,וזה מציק לי מאוד! יתרה מכך ,משקיע אני את
מוחי במתן תשובה לשאלה זו ,על מה ולמה קשה
לנו כל כך להחמיא לזולת!"...
זה מה שהציק לו למשגיח בשנתו ,ולא איפשר לו
להירדם .הרי אני צריך לתת תשובה לעצמי...
הגר"מ חדש המשיך ואמר" :לאחר שהתהפכתי על
מיטתי זמן רב ,וחשבתי על העניין ,חושבני שהצלחתי
להגיע להסבר הגיוני על הקושי במחמאות .העניין
הוא ,שברגע שאני רואה את חברי בהתמדתו הגדולה
בתורה ,או ביראת שמים הטהורה שיש לו ,אם אחמיא לו על כך,
אצטרך לתת תשובה לעצמי ,מדוע אני לא נמצא בדרגה הזו של
החבר ,ומדוע אינני מתמיד כל-כך בלימוד התורה כמותו...
כשאני מהרהר בכ ך ,נמצאתי אומר לעצמי 'ומה איתך? מדוע
אתה עצמך אינך מתמיד שכזה'? או אז מגיע הרגע ,בו מנסה אני
לחשוב ,אולי גם אני אלמד כמוהו ,ואעלה ואתעלה ביראת שמים;
אבל בדיוק אז גוברת עליי העצלות ,ואינני מוכן להתעלות.
כתירוץ לכל זה ,וכדי להשקיט את מצפוני ,מוצא אני דופי בחבר
המתמיד וירא-השמים הלזה ,ומאתר נקודות תורפה בהנהגותיו
ובמידותיו ,וזוהי 'הסיבה' שלא להחמיא לו ...שהרי איך אפשר
להחמיא לבן-אדם הנגוע ,למשל ,במידת הגאוה?"...

•
•
•
•

כך הסביר ,גאון-המידות ,המשגיח זצ"ל ,את שקורה בתוכנו פנימה
בכל הקשור למחמאות ולמתן-עידוד לזולת.
צריך לזכור את חשיבותה של המחמאה ,ועד כמה יש בידינו ע"י
מילה טובה אחת ,להקים מעפר דל ,ומאשפות להרים אביון ,לחולל
מהפכות של-ממש במצבו של אדם ,ולרומם את רוחו מהקצה אל
הקצה! וחבל להתעצל בכך.
המחותנים התרגשו מאד מהמכתב
ת"ח אחד ,המכהן במשרה תורנית בכירה ,נקט בעין טובה מיוחדת
כלפי אחד משכניו שאירס את בתו .הר"מ ההוא לא המתין עד
החתונה ,אלא הקדיש מזמנו ,וישב וכתב למחותנים מכתב ארוך
ומפורט בשבחה של משפחת השכן .הוא סיפר על התמדתם הגדולה
בתורה של בני המשפחה ,ועל מידותיהם הטובות ,תוך שהוא מסכם
את מכתבו ואומר "אני מקנא בכם על
העסק הטוב שעשיתם!"
המחותנים התרגשו מאד מאוד מהמכתב,
והתקשרו אל הכותב להודות לו מקרב-לב
על הטובה שעשה איתם" .אי אפשר לומר
שדבריך חידשו לנו פרטים שלא ידענו עד
היום על מחותנינו הנכבדים .ידענו הכל,
אבל בוודאי שכל מילה הנכתבת בסגנון
שכזה ,קובעת בליבנו יותר ויותר את איכות
המשפחה עימה השתדכנו ,ויש בכך לקרב
את הלבבות ולגרום לשלום-בית במובן
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
הנאצל ביותר" ,כתבו לו.
השכן לא היה צריך להשקיע מאמצים רבים על-מנת לעשות מה
שעשה .הוא בסך הכל לקח דף ונייר והעלה את דבריו הנלבבים על
הכתב .אחר-כך לקח מעטפה ובול והלך לתיבת הדואר הקרובה
ושיגר את המכתב .אך התוצאות שהשיג בכך – אין לשער ואין
לתאר את עוצמתם!
הבה נדבק כולנו בדרך זו ,וכשנראה במעלותיה של עקרת-הבית
שלנו ,נשבח אותה על כך במילים יפות .על ידי כך נרבה אהבה
ושלום ורעות בינותינו .מיותר לציין שיהיה בכך כדי לחזק את
הקשר הרגשי בין הבעל לאשתו ,קשר שילך ויתהדק יותר ויותר
עם כל מחמאה שתצא מפינו.
)מתוך הספר ׳שמחה בבית׳ בעריכת הרב משה מיכאל צורן(

מדוע לא אמרו בנ''י שירה מיד כשיצאו ממצרים?
מהי הכפילות ''ממצרים גאלתנו'' ו''מבית עבדים פדיתנו''?
מהו הקשר בין קריעת ים סוף ובין נס הפורים?
כיצד זכו למדרגת הנבואה בעומדם על ים סוף?

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה' לרכישה התקשרו 02-5609000
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הגענו בעיצומו של התקף חולי ומכאוב של הרבנית
ורבינו המתין לבוא הרופא .הבנו שאין זו השעה המתאימה.
"לא ,לא" מחה רבינו" ,ברוכים אתם בבואכם ,אני מתנצל על
קבלת הפנים ,אך מבקש בכל לשון של בקשה :אל תלכו!"
בעל ה'אור לציון' הגאון רבי בן ציון אבא שאול זיע"א ,במסירות ובאצילות לכל עניין שבקדושה
"כִּ י ֲאנִ י ה' ר ְֹפ ֶא) "שמות ט"ו ,כ"ו(
כשיסד מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל את רשת החינוך
התורנית ,הקים מקורבו הרב אריה לב ארי שליט"א תלמוד תורה
בירכתי צפון ,שבקרית שמונה ,בנשיאותו .כל דבר ,קטן כגדול ,נחתך
על פיו .פעם ,נסע רבינו לקברי צדיקים בצפון ,ואמר למקורביו:
"בואו וניסע לקרית שמונה ,ונבקר בתלמוד התורה" .נסעו ,וביקרו
בהפתעה .המנהל לא היה ,אבל המלמדים לימדו והתלמידים למדו,
ורבינו עבר מכיתה לכיתה ושאב רוב נחת .בחן את התלמידים
וידעו תלמודם ,השמיע באזניהם דברי חיזוק והביע התפעלותו.
כשנודע דבר הביקור למנהל ,התקשר לרבינו" :מדוע
לא הודיע הרב על ביקורו ,הייתי נשאר ומקבל פניו
בכבוד רב? לא ציפיתי לאורחים ונסעתי להסדיר עניינים
הנוגעים לתלמוד התורה"...
"אל תצטער" ,ניחמו רבינו" ,יודע אתה שהכבוד הוא
הדבר האחרון המעניין אותי!"
"הכבוד הוא כבודנו ,ולא כבודו!" התרגש המנהל,
"המוניטין של התלמוד תורה הוא ,מהיותו בנשיאותו.
עתה ,כשזכינו בביקורו ,אילו הייתי יודע הייתי מצלמו
עם התלמידים .זה היה משמחם ,ומועיל לרישום לשנה
הבאה!"
"איני יודע כמה חשוב צילום כזה" ,השיב רבינו
בענוותנותו" ,אבל ידעתי שזה חשוב לך וישמח אותך,
ודאגתי לכך .לאחד התלמידים שנתלוה לנסיעה היתה מצלמה,
וביקשתיו להנציח את המעמד"...
מצפים לבואי ,איך אוכל לאכזב?
סח הרה"ג רבי בנימין בצרי זצ"ל ,רב קרית האבות בבאר שבע,
מתלמידי רבינו הוותיקים :בעידוד הדרכת רבינו ,הקמנו את תלמוד
התורה באופקים שבנגב ,שהתנהל בנשיאותו ובהכוונתו .הזמנו את
רבינו למסיבת החומש.
האמת ,הטרחה היתה רבה ועצומה ,הן מחמת טלטול הדרך והזמן
היקר מפז ,והן מחמת העובדה ,שחתני המסיבה היו דרדקים בני
ארבע ,ואבותיהם רחוקים מלהיות בני תורה ,ומה לתבן את הבר?!
אבל שיערנו שבואו יחזק את הת"ת ויגביר את ההרשמה .גדול שם
רבינו ,ורבים ינהרו להתברך .יתפרסם וישתרש שהת"ת בנשיאותו,
ובואו יהיה לברכה מכמה וכמה בחינות.
רבינו נעתר לבקשה ,ונקבע שנבוא לקחתו.
הגענו בעיצומו של התקף חולי ומכאוב של הרבנית עליה השלום.
היא התייסרה נוראות ,ורבינו המתין לבוא הרופא .הבנו שאין זו השעה
המתאימה .איחלנו 'רפואה שלימה' ,והודענו שנמסור את ברכתו.

"לא ,לא" ,מחה רבינו" ,ברוכים אתם בבואכם ,אני מתנצל על
קבלת הפנים ,אך מבקש בכל לשון של בקשה :אל תלכו! הכנסו
לחדר הלימוד שלי ,אביא שתיה ,ונראה מה לעשות!"
אי אפשר היה לעמוד מול ההפצרות .הרב ליוונו לחדר הלימוד,
ושב אל הרבנית .ישבנו ואמרנו תהילים להחלמתה .בינתיים הגיע
הרופא ,והורה לאשפזה .הוזמן אמבולנס .רבינו נכנס לחדר ,ומסר
לנו את דברי הרופא ,וביקש סליחה על עגמת הנפש שנגרמה לנו.
קמנו ואיחלנו 'רפואה שלימה' .רבינו ענה אמן בחום ,ואמר" :מורי
ורבי 'המורה' – הגאון רבי עזרא עטייה זצ"ל – הביא דברי המדרש
)בראשית רבה צ"ב ,א'( :אין לך אדם
בלא יסורים ,אשריו לאדם שיסורים
באים עליו .והקשה :הלא המדרש סותר
עצמו מיניה וביה .אם אמרו שאשרי
האדם שיסורים באים עליו ,משמע
שאינם באים על כל אחד .ואיך אמרו
שאין לך אדם בלא יסורים? והתשובה
שהיסורים יכולים לבוא על האדם בשני
אופנים .האחד ,ואשריו ,כשהם באים
עליו ישירות .לפחות אשתו אינה סובלת.
והאופן השני ,כשהם באים על אשתו,
הגאון רבי בן ציון אבא שאול זיע"א ואז שניהם סובלים .שהרי נושא הוא
עימה בעול ,וסובל יחד עימה!"
הבנו ,שבכך נפרד מאתנו רבינו מתוך דברי תורה .אך הוא המשיך
ואמר" :בני ,הגאון רבי אליהו שליט"א ,יסע עימה לבית החולים,
ואני אבוא אתכם!" נדהמנו .הן זה עתה העיד בעצמו שסובל הוא
את סבלה של הרבנית ובצרתה לו צר ,נושא עימה בעול במלואו.
ואיך יוכל לנסוע למסיבה ,ולבו בל עמו?
אבל רבינו הגיב בטבעיות" :פרסמתם מודעות ,אנשים ממתינים
לבואי ,הילדים מצפים לבואי ,אשמחם כשאבוא ויתאכזבו אם אעדר
– ואיך אוכל לאכזב? אסע ,ובזכות תינוקות של בית רבן ושמחת
התורה ,מסיבת החומש ,תרפא הרבנית ,ומעבר לכל ,אם מחמת
נוכחותי יתפרסם שמו של התלמוד תורה ,ולו בעוד תלמיד אחד
שיבוא ללמוד תורה במוסד ,יהיה לה לרפואה!"
הרב הצטרף אלינו לנסיעה ,והתקבל בהערצה בקרב הקהל .הוא
ישב והאזין בסבלנות ובמאור פנים לכל הדרשנים ,מנציג המועצה
ועד לנציג ההורים .לשירת הילדים ולמחרוזת הברכות .ורק אנו
ידענו כמה מתוח הוא ,וכמה דואג לשלום הרבנית .אבל נוכחותו
משמחת ומחזקת ,ונשאר עד תום הטקס!
)מתוך 'רבינו האור לציון'(
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פנינים על פרשת השבוע  ///הרב צבי וינברג

לאחר שנלאו חוקרי הטבע ברוסיה למצוא פתרונה ,פנו לחבריהם
חכמי הטבע באשכנז ,לחפש פתרון לטבעה של אבן זו
באיזו אבן נמצא כח טבעי לבקוע את המים?
"וְ ַא ָתּה ָה ֵרם ֶאת ַמ ְטּ וּנְ ֵטה ֶאת יָ ְדַ על ַהיָּ ם" )שמות י"ד ,ט"ז(
במדרש רבה )שמות כא ,ט( מובא ,שטענו המצרים שמשה לא יכול
לעשות כלום בעצמו אלא ע"י המטה ,שהרי בו הכה את היאור ,ובו
הביא את כל המכות .וכשבאו ישראל לתוך הים ,והמצרים עומדים
מאחוריהם ,אמר הקב"ה למשה 'השלך את מטך' שלא יאמרו:
'אילולי המטה ,לא היה יכול לקרוע את הים' ,שנאמר 'הרם את מטך'.
מבואר מהמדרש ,שבאמת לא השתמש משה עם המטה כדי
לבקוע את הים ,אלא עם היד בלבד,
וכפי שנראה מהמשך הפסוקים ,שהרי
בהמשך פסוק זה נאמר 'ונטה את ידך',
ולהלן )פסוק כא( נאמר 'ויט משה את
ידו על הים' ,וכן להלן לגבי חזרת הים,
נאמר )פסוק כז( 'ויט משה את ידו'.
ואף בחזקוני פירש כן ,וכתב שהלשון
'הרם' הוא מלשון הסרה וסילוק ,כמו
שנאמר 'וממנו הורם התמיד'' ,הרימו
מכשול מדרך עמי'' ,והרים העטרה',
כלומר הסר את מטך ובנטיית ידך
גרידא תבקע את הים.
אולם במכילתא )סו"פ בשלח פרשה ו( נראה שהיכה עם המטה
את הים ,שמובא שם "המטה הזה הביא עשר מכות על המצרים
במצרים ועשר על הים" ,וכן נראה מהמדרש תנחומא )ואתחנן
ו( שמשה הלך לים הגדול ,שיבקש עליו רחמים מה' שיכניסנו
"בן ַע ְמ ָרםָ ,מה ַה ּיוֹם ִמ ּיו ַֹמיִםַ ,ה ּלֹא ַא ָּתה ֶּבן
לארץ ,והשיב לו היםֶּ :
ילים".
יתנִ י ו ְִח ַּל ְק ָּת ִל ְׁשנֵים ָע ָשֹר ְׁש ִב ִ
את ָע ַלי ְּב ַמ ְּט ָך ְו ִה ִּכ ַ
ׁש ָּב ָ
ַע ְמ ָרםֶ ,
וכן מבואר באבות דרבי נתן )פל"ג ,ב( "נטל משה מטהו והכה על
הים ונעשה הים נקבים נקבים" ,וכן הוא בתרגום יונתן על פסוק
זה שתירגם" :ואנת ארום ית חוטרך וארכין ית ידך ביה על ימא
ובזעיה" ,וכן להלן )פסוק כא( תירגם" :וארכין משה ית ידיה על

ימא בחוטרא רבא ויקירא".
ממעשה שאירע עם הגר"א זצ"ל )מובא בקונטרס צפה בי"מ
שנדפס בסוף תהילים עם פי' שערי פרנסה טובה ,ירושלים תשכ"ה
עמ' ב וכן מובא בשם הגר"א בס' תכלת מרדכי למהרש"ם( ,נראה
שלמד כמדרשים שמשה לא הכה עם המטה ,שבימי הגר"א ז"ל
אירע מעשה שהיתה מצויה אבן קטנה באיזה בית ברוסיה ,ויוחסו
לה סגולות יוצאות מן הכלל ,והם לא ידעו את טיבה.
לאחר שחוקרי הטבע ברוסיה נלאו
למצוא פתרונה ,פנו לחבריהם חכמי
הטבע באשכנז ,לחפש פתרון לטבעה
של אבן זו ,גם מחכמי המדע באשכנז
נעלם הדבר ,והם עמדו להחזירה לרוסיה.
לפני החזרת האבן ,יעץ להם אחד
מאבות תנועת ההשכלה הארורה ,לפנות
להגר"א ז"ל ששמו נודע לתהילה כבקי
בכל שבע החכמות )וכוונתו היתה כדי
ללגלג עליו ,שבוודאי לא ידע פשרה
של אבן זו( ,והם נענו לו.
הגר"א גילה באזניהם שטבעה של
אבן זו הוא סנפירונון ,שטבעו לחלק מים למרכיביו השונים מבחינה
כימית ,והם נוכחו לדעת בגדלותו של הגר"א גם בחכמות הטבעיות.
משנודע הדבר למשכיל מנדלסון ,הפגין את דעותיו הכוזבות,
להכחיש את נס קריעת ים סוף ,בטענה שמטהו של משה סנפירונון
היה ,כדברי חז"ל )תנחומא וארא ומובא ברש"י להלן יז ,ו( ,והוא
שבקע את הים באופן טבעי ולא באופן נסי.
משנודע הדבר להגר"א ,שלח לו" :אפיקורס שכמות ך ,בתורה
הקדושה נאמר 'הרם את מטך' ,הרם ,כלומר ,סלקהו מן הצד ,כמו
הרימו מתוך העדה בפ' קרח ,שבפירושו הבדלו' ,ונטה את ידך' ולא
את המטה ,על הים ובקעהו ,והוא נס קריעת ים סוף".

היכן רמוז הסוד המובא במשנ"ב בשם השל"ה?
יוֹמם וְ ַעמּוּד ָה ֵאשׁ לָ יְ לָ ה לִ ְפנֵ י ָה ָעם" )שמות י"ג ,כ"ב(
"א יָ ִמישׁ ַעמּוּד ֶה ָענָ ן ָ
בבעל הטורים כתב ,שפעמיים בתורה מופיעה הלשון של 'לא
ימיש' ,כאן לגבי העננים ,ושוב לגבי יהושע נאמר )להלן לג ,יא(
שלא ימיש מתוך האהל.
וזה בא ללמדנו ,שכמו שהעננים משלימים זה את זה ,כמובא
בגמ' שבת )כג :וברש"י שם( ,שעמוד הענן שמשמש ביום בא עוד
קודם שמאיר היום ,ועמוד האש שמשמש בלילה מתחיל להאיר עוד
קודם שבא הלילה ,כך יהושע היה משכים בבוקר בעוד לילה ללמוד,
ובערב היה מקדים בעוד היום ללמוד ,ועל כן זכה לילך לפני העם.
והנה במשנה ברורה )סי' א' סק"ב( ,הביא מהשל"ה שעל פי סוד,
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יש לחבר יום ולילה בתורה או בתפילה הן בבוקר והן בערב .ונראה
יסוד להנהגה זו בדברי בעל הטורים כאן ,שכך נהג יהושע .הנהגה
זו ,של לימוד בעת החיבור בין היום ללילה ובין הלילה ליום ,מצאנו
עוד באבותינו כדאיתא במדרש )מדרש תהילים מזמור א'(' :אמר
ר' ברכיה אף אבותינו הראשונים קבעו את המשנה ,שהיו יושבים
ביום שהוא נוטל מן הלילה ,ובלילה שהוא נוטל מן היום'.
ובהעמק שאלה )לנצי"ב שאילתא קמג ,ב( הביא את המדרש הנ"ל,
וכתב שם שנראה ,שמה שנאמר ליהושע )יהושע א ,ז(" :והגית בו
יומם ולילה" ,הכוונה על זמן החיבור בין יום לילה ולילה ליום ,עי"ש.
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מהו המקור והטעם לאכילת חיטים בשבת שירה?

מקור אכילת חיטים בשבת שירה מובא לראשונה בב"ח )או"ח
סי' רח אות ג' ד"ה ומ"ש והתוספות( ,שדן לגבי ברכה על אכילת
חיטים שלמים ,ובתוך דבריו כתב" :ולכן יש ליזהר לפי המנהג
שאוכלין בשבת שירה חיטין שלמים מבושלים ,שאין לאוכלן אלא
בתוך הסעודה".
במנהגי אמשטרדם )פ"ג סעי' ו' אות ז( מובא ,שבשבת שירה
אוכלים קוגל מחיטים זכר למן.
בספר 'נוהג כצאן יוסף' )מנהגי פרנקפורט פ' בשלח עמ' קצג
אות ג'( ,כתב' :ונוהגין לאכול חיטין בשבת שירה ,ושמעתי סמך
לזה בשלח נוטריקון בשבת שירה לאכול חיטין'.
ב'עוללות אפרים' )לבעל ה'כלי יקר' ח"ג אות שעז עמ' קכג(,

הביא מנהג זה והוסיף ,שכן נוהגים לאכול חיטים בחתונות ,וביאר
שם הטעם שאוכלים בשבת שירה ע"פ דברי חז"ל )ברכות נז,(.
שחיטים רומזים ל'שלום' ,ובזמן ששלח פרעה את העם נעשה
שלום בגבול בית ישראל ,עי"ש.
בליקוטי מהרי"ח )ח"ג עמ' קטו( מביא בשם ספר 'הדרת קודש'
)דף מ( ,להביא טעם למנהג זה ,ע"פ מה שמובא בספר נחל קדומים
)להחיד"א במדבר כג,ה( ,בשם רבינו אפרים עה"ת ,שמהמן נעשה
כגרעיני חיטה מגובלין כעיסה שיש בה מים ,וזהו "ודגן שמים נתן
למו" )תהלים עח ,כד( ,וכיון שבשבת בשלח קורין את פרשת המן,
לכן נוהגין לאכול חיטים זכר למן שירד כחיטין.
בספר הקדום 'כח יהודה' )כת"י( ,על מנהגי פפד"מ )להג"ר יהודה
בינגא זצ"ל ,הובא בס' פרדס אליעזר( כתב טעם מקורי למנהג
אכילת חיטים בשבת שירה ,ע"פ ההלכה ששואלין ודורשין שלשים
יום קודם הפסח בפרטות הלכות פסח ודיניהם וחומרותיהם.
ומנהג זה בא להזכיר לכל ישראל בחדש שבט ,לתקן ולהכין
לקנות חטים למצה של פסח ,אפילו שזה יוצא שני פעמים שלשים
יום לפני פסח.
אולם כיון שצריך לזה הרבה טירחות והכנות ויגיעות ושמירות
וטחינה ורקידה ואפייה וכדו' ,ובלבד שאין כל עתים שווים בימות
החורף ,ולפעמים אין כתקון לטחינות החטים מפני הקרירות בכל
אותו הזמנים.
לכן היו הקדמונים זריזים ומקדימים עצמם לתקן מפרשת בשלח
לקנות חיטים לפסח כדי שימצא בביתם חטים מוכן לזמן הטחינה
לקמח של מצה.

כיצד יתכן שיקראו הציבור את פרשת בשלח בשבת אחרת?
משׁה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ ֶחם ִמן ַה ָשּׁ ָמיִ ם" )שמות ט"ז ,ד'(
ֹאמר ה' ֶאל ֶ
"וַ יּ ֶ
בספר העיתים) ,לרבי יהודה מברצלוני סי' קפד עמ'  ,(572מביא בשם
רב סעדיה גאון ,שאם יוצא שיש שבת שלא יודעים מה לקרוא בה,
שיקראו בפרשת המן 'הנני ממטיר לכם לחם מן השמים' שמדברת
בענייני שבת .ומקשה שם על דבריו ,שזה פליאה ,שאיך יוצא שבת
שלא ידוע מה לקרוא ,והלא יש סדר מסודר לכל שבתות השנה?
וכתב ,שאפשר לפרש שכוונת רס"ג באופן שנמצאים עשרה
אנשים בדרך רחוקה ,ומסתפקים איזו פרשה קוראים בשבת זו,
שיקראו בפרשת המן שמדברת בענייני שבת ,ע"כ .וצריך ביאור,
מה המיוחד בפרשה זו שמוזכר בה שבת ,הרי ישנן פרשיות נוספות
שמדברות בענייני שבת?
ונראה לומר ,שהרי עד עתה ,לא מוזכרת שבת בשמה 'שבת' ,אלא
רק 'יום השביעי' ,וכאן )להלן פסוק כה( פעם ראשונה שמוזכרת
המילה 'שבת'.
והנה יסד לנו רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל )ישראל קדושים
אות ז(' :קיבלתי שבכל דבר וענין ,במקום שמילה זו נזכרת פעם
ראשונה בתורה  -שם הוא שורש הענין' ,ע"כ .וא"כ בפרשה זו,

שהמילה 'שבת' מוזכרת פעם ראשונה ,בפרשה זו נמצא שורש
הענין של שבת.
וכיון שהענין של שבת מוזכר לראשונה בענין המן ,על כרחך
שעניינה של השבת וענין המן כרוכים זה בזה ,ולכן כשאדם נמצא
במצב של ספק איזו פרשה לקרוא ,הדין הוא שצריך לחזור לשורש
ולעיקר של השבת ,שהוא כאן בפרשיות המן.
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סיפור בהמשכים
תקציר הפרקים הקודמים:

פרק י  //שארית הפליטה
העשן שעלה ממחסן העצים הבוער באש  -הזעיק
את כל בני העיירה לכיוון ביתו של החפץ חיים .למרבה
הפלא ,לא נשרף ביתו של הערל אשר ממנו יהום כל
הסער הזה .המדורה הקטנה שניצתה שם ,כובתה
בקלות רבה ,ולעת עתה רק בית העצים של משפחת
החפץ חיים עולה בלהבות.
קולות הפצפוץ שבקעו מבעד ללשונות האש האכזריות
הלכו והתחזקו .גיצי שלהבת התעופפו לכל עבר ,והנה
מתחיל בית משפחת רבי אהרן הכהן להיתפס בלהבות.
קורות העץ שהרכיבו את דפנותיו של הבית העלו עשן
שחור משחור ,ואט אט הפך הבית כולו למפוחם ,עד
שקרס תחתיו בקול רעם אדיר .באותה עת היו בני
משפחתו של החפץ חיים נתונים בקלחת של עשייה.
המאורע המתגלגל אינו מאפשר להם לעמוד מנגד
ולהביט בהתרחשות .במרוץ נגד איתני הטבע ,מיהרו
להוציא מהבית חפצים ורהיטים ככל שעלה בידם.
ראשונים ,הוציאו כמובן ,את ספרי הקודש כשבהם
גיליונות הנייר ,עליהם נכתב הכרך השישי של המשנה
הברורה ,עמלו של החפץ חיים באותם ימים .המזוזות
נעקרו ממשקופי הדלתות והועברו אחר כבוד לרשות
הרבים ,הרחק מהלהבה המאיימת .שכנים טובי לב
התגייסו לעזרה וסייעו להוציא מבתיהם של החפץ
חיים ,אחותו וילדיו רהיטים רבים ככל האפשר.
הלהבות כבר החלו לדלג מביתה של משפחת רבי
אהרן הכהן לבית אחותו של החפץ חיים ,אשר היה
במבנה אחד עם בית החפץ חיים עצמו .שני הבתים
נפלו שדודים ,ועשנם היתמר אל על ,כשהוא צובע את
שמיה התכולים של העיירה בעננה שחורה ומפויחת.
משם המשיכה הדלקה לביתו של רבי אריה לייב ועברה
מבית לבית עד שכילתה את מלאכתה .ותשקע האש.
הנזק היה כבד .עשרים וששה בתים עלו בלהבות .היו
אלו בדיוק אותם בתים ששרדו את הדלקה הקודמת,
אשר אירעה כשנה קודם לכן .אותם בתים שנותרו
לפליטה לפני שנה ,הפכו עתה למאכולת אש ,ומכל
בתי העיירה נותרו רק הישיבה ובית הכנסת ששרדו
את שתי השריפות גם יחד.
למרות שהאובדן היה כבד עד מאוד ,הוא לא הגיע
בממדיו ובחומרתו לזה שאירע בראדין שנה קודם לכן,
ולא רק בגלל מספר הבתים שנשרפו בפעם הקודמת,

שהיה גדול פי שמונה מאלו שנשרפו הפעם .בשריפה
הקודמת השתוללה רוח סערה בין בתי העיירה ,והאש
קיפצה במהירות מבית לבית ,עד שבתוך זמן קצר מאוד
כבר עלו כמאתיים בתים בלהבות .הפעם ,למעט אותו
משב רוח בודד ,שהעיף את גזיר העץ הבוער מבית
הנוכרי למחסן העצים בחצרו של החפץ חיים ,היה מזג
האוויר נוח יותר .האש התקדמה באיטיות ,מה שאיפשר
לדיירי הבתים להציל הרבה מן הרכוש שהיה בבתיהם.
למשפחת החפץ חיים האירה קרן אור נוספת ,את
המצב החשוך שנפל עליה :לאחר השריפה הגדולה
שאירעה אשתקד ,הציע רבי אריה לייב לאביו הקדוש,
לעשות ביטוח לכל בתי המשפחה ,כדי שאם חלילה
וחס תתרחש שריפה נוספת ,לא יהיה האסון גדול
כל כך ,ולא תישאר המשפחה כולה חסרת כל .החפץ
חיים לא אבה לשמוע בקול בנו ,בהסבירו כי יש בכך
פגם במידת הביטחון ,וכי חובת ההשתדלות חלה רק
בעניינים שהיזקם מצוי.
רבי אריה לייב מיאן למצוא מרגוע ,ובהזדמנות
הראשונה בה פקד סוכן ביטוח את העיירה ,מיהר
לבטח אצלו את כל ארבעת הבתים שבחצר החפץ חיים.
אולם יתר דיירי  62הבתים שנשרפו הפעם ,היו
מהעניים ביותר בעיירה ראדין ,וידם לא השיגה כדי
לבטח את בתיהם אחרי השריפה הקודמת .הללו
נותרו בעירום ובחוסר כל ,ומצבם היה אף גרוע מזה
של הניזוקים בשריפה הקודמת ,כי אלו שניזוקו
בראשונה זכו למימון מהקרן הממשלתית השמורה
לעיירות שרוב בתיהן עלו באש ,ואילו הבתים שעלו
באש שנה לאחר מכן ,לא היו זכאים למימון כלשהו,
לאחר שכספי המענק ,שעדיין לא הגיעו לראדין ,כבר
חולקו מראש בין התושבים בחלוקה שבוצעה על ידי
פקידי הממשל ושאין לחזור ממנה.
החפץ חיים בעצמו היה שבור ורצוץ .מכה אחר מכה
ניחתה עליו ,ואם לא די בפטירתה של אשת נעוריו,
ובטרחה הרבה שהטריח עצמו בשנה האחרונה כדי לסייע
לתושבי העיירה ,ניחת עליו אסון כזה שהותיר אותו
נע ונד ,ונזקק לחסדי הבריות ,לאחר שכל ימיו הקפיד
שלא לקבל מתנת בשר ודם בשום אופן .בלבו החלו
להתחזק המחשבות בהן עסק כבר שנים רבות קודם
לכן ,לעזוב מאחוריו את הכל ולעלות לארץ הקודש.
המשך יבוא בעז"ה.

18

יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

מתולדותיו של מרנא החפץ חיים זיע"א

שהוקמה במיוחד לשם כך ,רבי אריה לייב הכהן מגיש את
הבקשה כדת וכדין ,וכעבור חודשים אחדים מתפרסמת
הודעה בעיתון ,לפיה הוקצו  52אלף רובלים לטובת תושבי
העיירה .שנה אחרי השריפה הגדולה ,שוב פורצת אש מביתו
של אחד הערלים ,וגזיר עץ בוער באש מתעופף ברוח ופוגע
במחסן העצים שבחצר ביתו של החפץ חיים.

תבערה בעיירה

כמעט כל בתי העיירה ראדין עלו באש ,מלבד ביתם של
החפץ חיים ,בני משפחתו ועוד  22בתי יהודים אחרים .החפץ
חיים יצא לגייס תרומות במשך עשרה שבועות .זמן קצר לאחר
שובו נפטרה רעיתו הרבנית .מכתב מגיע מעורך דין יהודי
מוילנא ,המציין כי על פי החוק בממלכת רוסיה ,תושבי עיירה
שנשרפה באש יכולים לבקש סיוע כספי מקרן ממשלתית

מאת :יעקב א .לוסטיגמן

זווית הלכתית
ב'דף היומי'

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

כשמניח פירורים במרפסת ביתו וכתוצאה מכך יבואו ציפורים
לאכול וילכלכו את הכביסה של השכן ,נמצא שמזיק לשכנו
וח''ו לקיים את המנהג במקרה כזה
דיני תשלום בנזקי שכנים • חובת ההרחקה בתנור לאפיית מצות • נזקי מים ולחות בקירות משותפים • ליקוט הלכתי
מתוך הנושאים הנלמדים בימים אלו ב'דף היומי' מסכת בבא בתרא
דף כ' :בעניין תשלום בנזקי שכנים
יש לבאר בנזקים האמורים בפרק 'לא יחפור' שבהם חייבו חכמים
להרחיק ,האם הוא חייב לשלם כאשר היה נזק ,והשאלה מתחלקת
באופן שלא הרחיק כשיעור שאז יש יותר סברא לחייב תשלום ,אך
גם כאשר הרחיק ,אם בכל זאת נגרם נזק מחמתו האם יתחייב
לשלם או שכיון שהרחיק כדינו אינו חייב לשלם.
תחילה נבאר את דעות הראשונים בקצרה ,ואח"כ נבוא לבאר
בעזהשי"ת את הכרעת השו"ע בזה.
שנינו במשנה דף כ' :שיש חיוב להרחיק תנור ]שבוער באש חיה[
ארבע אמות מהתקרה שלא תאחז האש בתקרה ,ואם בכל זאת
הזיק ,דעת רבנן שחייב לשלם ואילו רבי שמעון
חולק וסובר שמאחר שהרחיק כשיעור שחייבו
חז"ל אינו חייב לשלם.
דעת בעל העיטור הובא בטור )סי' קנ"ה סעיף נ'(
שכשם שחייבו רבנן לשלם בתנור גם כשהרחיק,
כן חייב לשלם בשאר הנזקים גם כשהרחיק ,ומה
שנקטו רק לגבי תנור חיוב לשלם כיון שבאש
יותר מוכח ההיזק משא"כ שאר הנזקים של
מים ולחות בצד כותל שזה נזק מתמשך פחות
מוכח שבא מחמתו ,לעומת זאת דעת הראב"ד
הובא בטור )סי' קנ"ה סמ"ט( שפטור מלשלם גם כשלא הרחיק
כיון שנחשב גרמא ורק בתנור שבוער באש חייב לשלם.
הרמב"ן בקונטרס דינא דגרמי כתב דכשהרחיק ודאי פטור
מלשלם ,שלא יתכן שיהא חיוב תשלומים ויתירו לו לסמוך נזק,
שגם כשחייב לשלם יכול השני לומר איני רוצה שתזיקיני ותשלם,
שקשה גזל הנאכל ,וגם אם משלם נקרא רשע.
מקור מהתורה להרחקת התנור
נציין כאן את הגמרא בסנהדרין )דף ז' (:שדורשים מהפסוק
"ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו" אפילו בין בית לעליה ופירש
רבינו חננאל שהכוונה לדון את שיעור הרחקת התנור מהעליה,
א"כ נמצא שזה חיוב מהתורה.
ביאור פסק השו"ע
בדברי השו"ע )סי' קנ"ה סל"ג( יש לעיין ,שכתב שאם סמך
מהנזקים שחייבים להרחיק יש מי שפוטר מלשלם ויש מי שמחייב,
משמע שרק כשלא הרחיק כדינו חייב לשלם.
והנה הדעה הפוטרת זה שיטת הראב"ד שפוטר מטעם גרמא ,אך
השיטה המחייבת יש לעיין שהרי לדעת העיטור גם כשהרחיק חייב,
וכיצד פסק השו"ע לחייב רק כשלא הרחיק ,ואולי פסק כן משום
דדעת הרמב"ן כן דאין חיוב תשלום רק כשלא הרחיק ,אך יש לעיין
שבבית יוסף לא הזכיר דעת הרמב"ן ולא מסתבר שכוון לשיטתו.
וביאר בזה מו"ר הגר"י לוקסנברג שליט"א ]רב שכונת נאות

שמחה מודיעין עילית[ ביאור נפלא ,שהנה מקור דעת העיטור
המחייב לשלם מדין התנור הנאמר במשנה ,ובזה תמה הרי"ף
בב"ק ס"א :איך מספיק ארבע אמות בתנור ,הלא בב"ק מבואר
שמרחיקים שש עשרה אמה לאש ,ותי' כפי ביאור הנתיבות בסי'
קנ"ה שבאמת שיעור הרחקה באש הוא שש עשרה אמה ,אלא
שתנור שהוא שימוש ביתי לא הצריכו חכמים כל כך והקילו לד'
אמות ,שאם היה צריך ט"ז אמה לא היה אפשרות להבעיר תנור
בבית עכ"ד הרי"ף.
מעתה מיושב היטב שלפי דברי הרי"ף יוצא שרק בתנור מחייבים
לשלם אחר שהרחיק ,כיון שבאמת הרחקת ד"א אינה מספקת ,אלא
שהקילו חכמים ,אבל בשאר נזקים אם הרחיק
כשיעור שקבעו חז"ל יהיה פטור ,ויפה פסק
השו"ע בדעה המחייבת רק כשלא הרחיק ,כיון
שכן דעת הרי"ף ,ולא פסק לגמרי כהעיטור
לחייב כשהרחיק אלא רק כשלא הרחיק.
ונבאר כמה דוגמאות מעשיות:
בטיחות בתנור אש במאפיית מצות
א .המשתמש בתנור באש חיה כמו אפיית
מצות וכדומה חייב לשמור על כללי בטיחות
לפי ההלכה ולהרחיקו מהתקרה כשיעור ארבע
אמות ,וכפי המקובל בכללי בטיחות בזמנינו ,חייב להחזיק מערכת
כבוי אש מתאימה לשעת חרום ,ואם הזיק חייב כמובן לשלם.
דין התשלום בשאר נזקים המובאים בפרק זה
ב .שאר הנזקים המבוארים בפרק אם הרחיק בהם כשיעור ,פטור
מלשלם ,ואם לא הרחיק תלוי בשתי הדעות בשו"ע.
זהירות מהיזק במנהג נתינת הפירורים לציפורים ב"שבת שירה"
ג .לקראת שבת בשלח הנקראת "שבת שירה" מנהג ישראל לתת
פירורים לציפורים ,וכתבו הפוסקים להניח את הפירורים מערב
שבת כיון שיש איסור להאכיל עופות של הפקר בשבת )מג"א
שכ"ד סק"ז( ,וכתב בספר תוספת שבת או"ח סי' שכ"ד שמורגל
בפי האנשים שהציפורים אמרו שירה על הים ולכן נותנים להם
חיטים .ויעויין בספר פרדס יוסף )פט"ז פסוק כ"ז( שהביא בשם
הר"מ מפרימישלאן זצ"ל שהציפורים אכלו את המן שהותירו דתן
ואבירם ולכן נותנים להם חיטים ע"ש.
אך יש לנהוג בזהירות במנהג זה שלא להזיק לשכנו ,כגון אם
מניח פירורים במרפסת ביתו מעל מסתור הכביסה של השכן ,וע"י
שיבואו העופות לאכול הם ילכלכו את הכביסה של השכן ,ונמצא
שמזיק לשכנו ח"ו כדי לקיים מנהג ,ויש לדון אם יתחייב לשלם
את טורח הכיבוס החוזר של הבגדים .והרי הדבר דומה לגמרא
בדף כ"ג ע"א שהיו מקיזי דם סמוך לעצים של רב יוסף ועי"ז היו
באים עורבים ומלכלכים את פירותיו עי"ש.
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לאור קריאת מרנן גדולי הדור להוסיף קבלה טובה לרפואת מרן רבינו ראש הישיבה שליט"א
רבי אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא לאוי"ט והנחיית רבותינו להוסיף לתוכניות הלימוד עניני
חכמה ודעת ,אשר נתקבצו לתוכנית "קנין חכמה" בכל מוקדי מבחני 'דרשו' ברחבי העולם
יתחזקו בלימוד ובקבלה ללימוד "קנין חכמה" לרפואת מרן ראש הישיבה שליט"א
וישאו דברי חיזוק בחשיבות לימוד המוסר וקבלה טובה ,מרנן ורבנן הרבנים הגאונים שליט"א
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הרה"ג אליהו חיים פנחסי שליט"א
מחבר הספר "הכשרות למעשה"

ט''ו בשבט :אלו פירות נגועים בתולעים?
וכצד ניתן לנקותם? • מדריך מקוצר
פירות הנגועים לעיתים קרובות ומוחזקים כנגועים
גויאבות  -יש להתבונן אם מצויות כנימות על קליפת הפרי,
ולהסירן .לחתוך פרוסות לרוחב הפרי ,ולהתבונן היטב בכל פרוסה
משני צידיה .צבע התולעת כצבע הפרי עם נקודה שחורה קטנה
בראשן מה שמכביד על הזיהוי.
צימוקים  -עקב נגיעות רבה בצימוקים ,יש לבצע בדיקה יסודית
כדלהלן :להשרות את הצימוקים במים חמים במשך כרבע שעה
לפחות .לשפשף אותם היטב ביד ולהמתין דקה .להעביר את המים
העליונים לצלחת לבנה ולהתבונן אם מצויים תולעים או חרקים
חומים במים .במידה ונתגלתה נגיעות ,אין להשתמש ,היות והם
עלולים להיות נגועים מבפנים.
אם לא נמצאה נגיעות  -יש לשטוף את הצימוקים תחת זרם
מים חזק .ודין זה אמור אף בצימוקים המיובאים מקליפורניה.
חמוציות יכולות לשמש תחליף לצימוקים והן נקיות בדרך כלל.
תות שדה  -קיימת נגיעות כלל עולמית של "טריפסים" קטנים
המסתתרים בשקעים שעל התותים ,שאינם יורדים בשטיפות
הרגילות ,ולכן מומלץ לאכול תותים רק לאחר ניקויים :לחתוך בסכין
את העלה הירוק עם קצת מבשר הפרי ולהסיר סדקים ,חריצים
עמוקים או איזורים פגומים .לחתוך את התות לאורכו ולאחר מכן
להשרות במים עם מעט סבון למשך  3דקות ,לשפשף מעט בתוך
המים ,ולשטוף היטב תחת זרם מים חזק באופן שהמים יגיעו לכל
חלקי הפרי .יש נוהגים לאוכלו רק לאחר טחינה.
תאנים יבשות  -להפריד התאנים ולשרות אותם בתוך מים
רותחים עד לכיסויים למשך  5דקות .לשפשף היטב מבחוץ וסביבות
לעוקץ .לפתוח ממרכז התאנה .להתבונן היטב תחת מקור אור חזק,
להסיר כל גוש אטום וכהה ואת "הדבש" שסביבות הטבור .להזיז
את גושי הגרעינים עד לשקיפות הפרי .לבדוק היטב את הקליפה
מבחוץ ולהסיר כל גוף זר .למדקדקים עקב קושי הבדיקה ראוי
להימנע מאכילת תאנים כלל.
דובדבנים מיובשים  -קשה לבדוק ועדיף לא להשתמש.

פירות הנגועים לעיתים וטעונים בדיקה
אגוז קשיו  -לבדוק שהקשיו לא מכורסם או נקוב .חוצים אותו
ובודקים בין שני החצאים .נמצאה נגיעות יש לחצות את כולם.
)מעט פירורים חומים דקים בין החצאים הם שאריות הקליפה
ולא נגיעות(.
אננס מיובש עם סוכר  -להתבונן משני הצדדים אם נדבק עליו
זבובון או חרק.
לדר פתוח ללא אריזה  -יש להתבונן שלא נצמד חרק.
תמר לח  -בדרך כלל נקי .טוב לפתחו ולבודקו.
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על איזה מאכל מברכים רק כשנאכל בטעות?
האם מותר לשתות חלב ולאכול בשר באותה סעודה?
באיזה מקרה בוחרים את המזַמן לפי כמות האכילה?
צירוף ל'זימון'
•
•
•
•

אנשים הנועדים לאכול יחד ,אם רואים אלו את אלו ,או אם מלצר אחד משמש לכולם  -הרי הם מצטרפים גם
כשאוכלים בחדרים נפרדים .נחלקו הפוסקים אם מצטרפים ל'זימון'.
קבוצות של שלושה אנשים ויותר ,אשר נועדו לאכול יחד ,בתנאים הסביבתיים הנ"ל  -לכל הדעות הרשות בידם
לזמן יחד ,דהיינו שאחד מבני הקבוצות יז ַמן לכל הקבוצות יחד.
התנאי האמור לצירוף ל'זימון' ,שהאוכלים רואים אלו את אלו ,משמעותו שקיימת אפשרות לראות ,ואף אם
בפועל אינם רואים ,כגון שעיניהם פונות לכיוון אחר.
ה צירוף ל'זימון' אינו אפשרי ,אלא כשכל האוכלים יכולים להתחבר יחד באכילתם לאכול לחם אחד ,שאז
נחשבת הנאתם כהנאה אחת לברך עליה יחד.

הצטרפות ל'זימון' ללא אכילת פת
•

•

•
•
•

שבעה שאכלו 'כזית' פת ,ושלושה שאכלו 'כזית' ממאכל אחר ,כגון פרי או ירק  -מצטרפים ל'זימון' ּבׁ ַּשֵם .והוא
הדין אם לא אכלו ,אלא שתו משקה כלשהו ,למע ֵט מים .ויש אומרים שאם שתו לצמאם ולא רק כדי להצטרף
לזימון ,מצטרפים אף בשתיית מים.
שניים שאכלו יחד ,ולאחר סיום אכילתם ,בא אדם שלישי ואכל עמהם  -אם בשעה שאכל לא היו שניהם שבעים
לחלוטין ,באופן שמסוגלים עדיין לאכול ול ּו 'משהו' מאיזה מאכל ,אף ממיני מתיקה וכדומה ,הרי זה נחשב כאילו
טרם סיימו את אכילתם ,והם מצטרפים וחייבים ב'זימון'.
ש לושה אנשים שאכלו מאכל כלשהו  -מצטרפים לשבעה אנשים שאכלו פת לצורך 'זימון' ּב ַּשֵם .ונחלקו
הפוסקים אם דין זה אמור גם בנוגע לזימון של שלושה.
המנהג למעשה ,ששניים האוכלים יחד ובא אדם שלישי בטרם סיימו את אכילתם  -אם אינו רוצה לאכול פת,
נותנים לו מאכל אחר ,או משקה ,ומז ַמנים עמו.
אם אדם שאכל כדי שביעה יוצא ידי חובת ברכת המזון בשמיעה מפי אחר ,עדיף שישמע מאדם שאכל אף הוא
כדי שביעה ,שדרגת חיובו בברכה היא ּכְׁש ֶּלוֹ.

ברכה על מאכלים האסורים באכילה
• מי שאכל במזיד מאכל האסור באכילה  -לא יברך עליו ,כיון שאינו מברך בכך את ה' אלא מנאץ; ואם ּב ֵרך ,אסור
לענות 'אמן' .ואם אכל בשוגג  -אין זה נחשב לניאוץ ,ועליו לברך ברכה אחרונה.
• מי שאכל לאחר השקיעה בכניסת השבת ללא קידוש ,או שאכל לאחר השקיעה בצאת השבת ללא הבדלה ,וכן
מי שאכל בתענית ציבור דרבנן  -יש אומרים שצריך לברך ברכה אחרונה.
• האוכל במזיד מאכל שאף מעט ממנו מסוכן לבריאותו  -אינו מברך עליו ,כיון שהוא עובר עבירה באכילתו,
וברכתו היא 'ניאוץ' ,כאמור לעיל בענין האוכל מאכל של איסור.

המתנה בין חלב לבשר
• אחר אכילת מאכלי חלב ,ניתן לאכול בשר לאלתר ,ואף באותה סעודה ,אך צריך 'קינוח' ו'הדחה' ביניהם ,דהיינו
ניקוי הפה על ידי אכילת מאכל 'פרווה' ,ושטיפתו על ידי שתיית משקה 'פרווה'.
• מנהג בני אשכנז ורבים מבני ספרד להמתין שש שעות בין אכילת גבינה קשה לאכילת בשר .והגבינה הצהובה
שבזמננו  -נחלקו הפוסקים אם דינה כגבינה קשה.
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האם יש חובה מדאורייתא ללבוש בגדי שבת?
ואילו מהבגדים צריך שיהיו מיוחדים לשבת?
הרב יהודה יעקבזון
מהכתוב בנביא" :וקראת לשבת עונג ...ו ְִכ ַּב ְד ּתוֹ" ,דרשו חז"ל שיש
לכבד את השבת בלבישת בגדים מיוחדים לשבת ,שאינם כבגדי
החול; ויש ללבוש בגדים נאים ונקיים .ועיקר הדין מדאורייתא,
כדברי חז"ל" :במה אתה מקדשו ,במאכל ובמשתה ובכסות נקיה";
גם במשך השבת יש להזהר שתישאר הכסות נקיה ,ולא תתלכלך
על־ידי הילדים הקטנים וכדומה.
בשם האריז"ל כתבו שלא ללבוש בשבת שום בגד מבגדי החול,

ואפילו חגורה של חול; וכן נהג הגר"א  -להחליף את כל בגדיו ללא
יוצא מן הכלל .ויש שכתבו שהנעליים אינן בכלל הבגדים לענין זה,
אך ממידת חסידות ראוי שתהיינה לאדם נעליים מיוחדות לשבת.
והבגדים הפנימיים הצמודים לגוף ,או אלו הנועדים רק להגן מפני
הקור ,כמעיל וכדומה  -יש שכתב שאין צורך שיהיו מיוחדים לשבת.
]שו"ע רסב ,ב ,ומשנ"ב ,ה-ו; משנ"ב רמב ,א ,ושעה"צ ,א; ביאורים
ומוספים דרשו[8-7 ,

מה בין 'מלאכת טוחן' לפרוסת חלה עם אבוקדו?
והאם יש הבדל בין ריסוק בננה לתפוח אדמה מבושל?
על כך ועוד בפרק שני זה של מלאכת טוחן ובו דיני ריסוק באוכלין
הרב יצחק פוליטנסקי

העלון מופץ לזיכוי הרבים ,אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התורה
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שרוּליק

)התקציר הובא מספרים ומקורות שונים,
אך אין לפסוק ממנו הלכה למעשה ללא עיון במקורות(

052-7181253

טוחן בדבר שאינו מתפורר
עיקרה של מלאכת טוחן היא הפרדת גוש שלם לחלקים קטנים
רבים .נחלקו הפוסקים במקרה שבו כותש ומרסק דבר גוש שיש
בו לחות ,ובריסוקו הוא אינו מתפורר לחלקים קטנים אלא נהפך
לעיסה מדובקת ,כגון :תמרים ,בננות ,אבוקדו וכד' ,שבריסוקם אינם
נפרדים לחלקים קטנים אלא נשארים
דבוקים .האם במקרה זה ,הדבר
ייחשב לטוחן? או שמכיוון שבפועל
לא הפריד את הגוש לחלקים ,אין
זה נחשב לטוחן.
לדעת החזו"א :הדבר אסור משום
טוחן ,מכיוון שאין הבדל בין אם
החלקים המתרככים נשארים דבוקים
לאחר ההפרדה או לא .ומביא ראייה
לכך ,ממה שאסרו חכמים לרסק תאנים ועוד.
לדעת האגרות משה :כאשר מרסק בננה במזלג וכדו' ,הדבר מותר
מכיון שריסוק זה אינו דומה בצורת ההפרדה לריסוק תאנים ,שהן
נפרדות יותר לחלקים מאשר הבננה ודומיה.
להלכה הורו הפוסקים ,שיש להחמיר ולאסור כדעת החזו"א,
הסובר שגם על פירות אלו יחול איסור טוחן.
טוחן בשינוי
בכל המלאכות האסורות מדאורייתא ,גם כאשר יעשה אותן בשינוי,
עדיין הן תהיינה אסורות מדרבנן ,אך במלאכת טוחן הדבר שונה,
וע"י השינוי שעושה ,המלאכה נהיית מותרת לכתחילה ,ובתנאי
שיעשה בה שני שינויים או שינוי גדול .ולכן אף שמדאורייתא אסור

לטחון תבלינים במכתשת או בכל כלי המיוחד לכך ,בכל זאת מותר
לטחון אותם בידית של הסכין על גבי הצלחת או ע"ג השולחן.
ריסוק בננה או אבוקדו
בננה או אבוקדו  -אסור לרסקם בשיני המזלג ,כי זה לא נחשב
שינוי לגבם ,אך לרסקם עבור המתקשה לאכול  -מותר ,ובלבד
שיעשה זאת ע"י שינוי כגון בכף או בידית המזלג ,ולא בשיני המזלג
כדרך שרגילים לעשות בימות החול,
ויעשה כן בסמוך לאכילה.
ריסוק פירות וירקות מבושלים
ירקות ופירות שנתרככו היטב
דווקא ע"י בישול או אפיה ,מותר
לרסקם גם בשיני המזלג וכד',
ואין בהם איסור טוחן ,אך אסור
להשתמש בכלי המיועד לכך ,כגון
המסננת משום "עובדין דחול" ,ולכן
מותר למרוח קונפיטורה )ריבה( עם חתיכות פרי על חלה ,אפילו
שמרסקם במריחה ,וזאת מאחר שהם כבר מבושלים.
מריחת אבוקדו על חלה
לאור האמור לעיל ,אסור למרוח אבוקדו או כל פרי אחר לא מבושל
על חלה ,אפילו כשהוא רך ממש ,אלא יניח פרוסות של אבוקדו
על החלה .ויש שהתירו כאשר האבוקדו כ"כ רך עד שכשמחזיקו
ומושכו לא נגרר שאר הפרי איתו ,ורק בכגון זה יהיה מותר למרוח,
אך אחרים אסרו ולא חילקו בכך.

גליון רמ"ד
שנה ו' תשע"ז

ויושע ה' ביום ההוא )י"ד  -ל'(

שכתב במכתב הראשון .ויהי הדבר לפלא

מסופר על אשה אחת שבאה לפני

גדול .מרוב תימהונו החליט ר' אליעזר

הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז זיע"א.

לנסוע אל ה"חפץ חיים" כדי לברר את

ובכתה על הזמנים הקשים העוברים

כל הענין .בבואו לראדין נימק לו ה"חפץ

עליה .אמר לה הרבי אם יהיה לך

חיים" את הענין בתחילה המלצתי על

אמונה בהשי"ת תיוושעי .אמרה לו

מעלותיו

ברוך הוא גואל את בניו ,השכינה

האשה :רבי ,אבל בתורה כתוב להפך,

וכשרונותיו .אולם לאחר ימים הזדמן

מעוכבת בגללך .וישראל מעוכבין

קודםכתוב "ויושע ה'" ,ורק אחר כך

האיש הזה לביתי ,נכנסתי איתו בשיחה

בגללך .וענני כבוד מעוכבין לך .אם

האיש

וכתבתי

על

מכתב

כתוב "ויאמינו בה'" .מצאו הדברים חן

ושאלתיו גם על ענייניו ומצבו הפרטי.

בעיני הרבי ואמר :ניצחת ,אכן הקב"ה

הוא התאונן בפני על מצבו והתמרמר

צריך להושיעך תחילה.

מאד על קשי גורלו .כששמעתי שהוא
מהמתאוננים והקובלים ,מיהרתי לשלוח

לא עלינו תלנותיכם כי על ה"
)ט"ז  -ח'(

לך מכתב שני .המתאונן אינו יכול ואינו
ראוי

מחנך

להיות

המשפיע

על

התלמידים תורה ויראה.

מסופר :הגאון רבי אליעזר שולביץ

כי השבע השביע
כשיצאו

ישראל

הלך

ממצרים,

משה ועמד על גדות הנילוס ואמר:
יוסף ,יוסף ,הגיעה השעה שהקדוש

מראה אתה את עצמך הרי יפה ,ואם
לאו

הרי

אנו

נקיים

משבועתך

שהשבעת את אבותינו .מיד צף ועלה
ארונו של יוסף .ועדיין לא היה יכול
משה ליטלו ,משם שהעמידו חרטומי
מצרים שם בכשפים שני כלבים של
זהב .שאם יבוא אדם לשם הם נובחים

פנה במכתב אל הגה"ק ה"חפץ חיים"
זיע"א שימליץ על אדם הראוי להיות

לקטו ממנו איש לפי אכלו

מנהל רוחני של ישיבת לומז'ה .ה"חפץ

)ט"ז  -ט"ז(

וקולם הולך בכל ארץ מצרים מהלך
ארבעים יום .כיוון שבא משה לשם,

חיים" ענה לו במכתב שלפי עניות

מסופר :הגאון רבי משה קרמר זיע"א

התחילו הכלבים נובחים ומיד שתקו.

לאותה

זקנו של הגר"א היה בעל חנות קטנה.

הכריז

וראו,

עליו

ואף משנתמנה לרב לא רצה להתפרנס

הכלבים החיים אינם נובחים ,ואילו

שיקבלוהו למשרה הפנויה .ה"חפץ

מן הרבנות .והמשיך להחזיק את החנות

חיים" הוסיף במכתבו דברי הערכה

אותה ניהלה אשתו .רצו בני הקהילה

חמים על אותו מועמד .דברי ה"חפץ

להיטיב עם רבם .והרבו לקנות אצלו.

חיים" עשו רושם רב והאיש עמד

משהרגיש בכך ר' משה אמר לאשתו,

נא לעורר רחמי שמים

להתקבל .לפתע בחול המועד קיבל ר'

כשאת מגיעה לפדיון מסוים ביום ,סגרי

ולהרבות בתפילה ותחנונים

אליעזר מכתב דחוף מה"חפץ חיים".

את החנות ,כתוב "איש לפי אכלו" לנו

במכתב כתובה הוראה שלא לקבל את

סכום זה מספיק ,וצריך שתהיה פרנסה גם

האיש שהמליץ עליו ,ולא למנותו

לחנוונים אחרים.

דעתו

אדם

איצטלא.

מסויים

ולכן

הוא

ראוי

ממליץ

למשרה .והוא חוזר מכל הדברים

משה

ואמר,

בואו

הכלבים המזוייפים הללו נובחים.
)שמו"ר בשלח כ'  -י"ט(

עבור הרה"ח

ברוך יעקב משה בן מרים
לרפואה שלימה בתוך שאר
חולי ישראל

ויעמד העם על משה מן הבקר עד
הערב )י"ח  -י"ג(
שאלו פעם את רבה של ירושלים הגה"ק

זמני כניסת השבת
ירושלים 4:46 :ת"א5:00 :

רבי שמואל סלנט זיע"א ,למה הוא לא
שבהן
קבועות,
קובע לעצמו שעות
שירה
קבלהב
פרשת
שלח-
הצדיק:
"ו להם
אמר
בשבט
יענה לפונים אליו? ט
יהודי צריך לדבוק במידותיו של הקב"ה,
בברכת המזון אנו אומרים "שאתה זן

זמני יציאת השבת
ירושלים 6:00 :ת"א 6:01 :ר"ת6:40 :

תשובותיו הקולעות של רבינו אברהם ִאבּ ן עזרא
מעשה שהיה עם רבנו אברהם ִא ּב ן עזרא זיע"א שהיה אדם
עני מאוד ,פעם אחת יצא את מולדתו לרגל איזה עבודה ,ועליו
היה להפליג באוניה ,וכשהיו בלב ים ,באו על האוניה שודדים
ושדדו את כל הרכוש והנפש מהאוניה ,ביניהם גם את רבנו
אברהם בן עזרא .כשהגיעו השודדים ליבשה הציגו את
סחורותיהם ומכרוה ,גם את רבנו אברהם Tבן עזרא הציגו .עבר
שם כומר אחד עשיר מופלג ,הסתכל בו והבין שהוא יהודי חכם
ופיקח ,וקנה אותו מידי השודדים ,והביאו לביתו וימנה אותו על
כל עבודתו בבית ובשדה .ורבנו אברהם אבן עזרא עבד את כל
העבודות אשר הטיל עליו הכומר ,והסתפק בלחם ובפירות
יבשים ,ולא בא אל פיו שום תבשיל ,כדי לא לטמא את נפשו
במאכלים אסורים.
יום אחד שלח המלך לקרוא את הכומר מעבידו של אברהם
אבן עזרא ,והכומר תיכף הלך אל המלך ,השתחווה לפניו ושאל
מה מבוקשו ? אמר המלך לכומר :ברצוני לשאול אותך שלוש
שאלות ,ואם תענה עליהן ,מה טוב ואז אדע כי חכם ונבון אתה,
ואשימך ליועצי ,ואם לא תדע לענות ,משפטך יהיה חרוץ
מלכתחילה למוות .שאל את שאלותיך ואשמע ,אמר הכומר
בגאווה וביהירות .שאלה ראשונה לאיזה צד נוטה הקב"ה פניו ?
שאלה שניה מי יכול לסובב את העולם ביממה ? שאלה שלישית
כמה אני שווה ? המלך היה לו כתר על ראשו משובץ באבנים
יקרות שאין להם ערוך מרוב יקרותם.
הכומר ביקש אורכה כדי לענות למלך על שאלותיו ,המלך
נתן לו אורכה לשלושה ימים .היום הראשון עבר ,וגם יום השני
בלי מוצא על שאלות המלך ,בסוף בא הכומר להחלטה שאין
טוב מהיהודים להתייעץ אתם כי נבונים הם ופקחים .נגש לרבנו
אברהם בן עזרא וסיפר לו את כל המתרחש ,ואמר לו ,אם תוכל
לענות לי על שאלות המלך ,אתן לך חופש ואשחרר אותך
מעבדות .ענה לו רבנו אברהם בן עזרא ,מחר תן לי את גלימתך
ואת כובעך ,ואני אלבשם ואלך אל המלך במקומך ואשיב לו על
שאלותיו ,אם ימצאו ח ן בעיני המלך אתה תנצל ותתן לי את
החופש ותהיה גווייתי לשלל ,ואם לא ,בין כה וכה יוציא אותי
למיתה בשרפה אני אשרף במקומך ואתה תינצל .לא היה קץ
לשמחתו של הכומר ,שבין כה וכה הוא ינצל.

וגדולי הממלכה ,וגם שופטים ואנשים חשובים ,כדי לשמוע את
תשובת הכומר.
רבי אברהם א בן עזרא נכנס ישר ועמד לפני המלך בלי פחד
ומורא ,השתחווה למלך ואמר :אדוני המלך ,שאל את שאלותיך
ואשיב עליהן .שאל המלך שאלה ראשונה ,לאיזה צד מפנה
הקב"ה את פניו ? רבנו אבן עזרא ביקש שיביאו לו נר ,תיכף מלאו
את מבוקשו ,הדליק את הנר ואמר :לאותו צד שהנר נותן אורו גם
הקב"ה פונה .התשובה מצאה חן בעיני המלך והשרים ,והמלך
שאל שאלה שניה :מי יכול לסובב את העולם ביממה אחת ? ענה
רבי אברהם" :השמש" .טוב ויפה אמר המלך ,ועכשיו שאלה
שלישית ,כמה אני שווה ? ענה רבנו אברהם אבן עזרא :שמונה
פרנק ,שווה אדוני המלך.
באותו רגע נשמע רעש גדול ושריקות בוז מהקהל שחזה את
כל המחזה הזה ,אך המלך שהיה חכם והבין שלפניו ניצב אדם לא
פשוט בכלל ,השתיק את כולם במבט אחד ,ושוב שאל המלך איך
אתה מוכיח את זה ? הוציא רבנו אבן עזרא את הצלב שקנה
ודמות של ישו ימ" ש על הצלב ואמר :ראה אדוני המלך את הצלב
עם דמותו של ישו מכסף טהור ,וזה עלה לי עשרה פרנק ,וזה
בלתי אפשרי שיהיה כבוד המלך וישו שווי אחד ,אך ההבדל הוא
קטן ,ולכן לפי דעתי המלך שווה שמונה פרנק.
המלך מאוד התפעל מאד מתשובותיו הקולעות ,ואמר לו :עוד
שאלה אחת אשאל אותך במפתיע ,נראה אם גם בזה תעמוד,
שאל אדוני המלך ,והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרי ,ענה רבי
אברהם .שאל המלך ,האם תדע לומר מה אני חושב עכשיו בלבי ?
"כן" ענה רבי אברהם ,אתה רוצה לדעת אם הכומר משיב
לשאלותיך או אדם אחר .המלך לא היה לו גבול לשמחתו ,כי
בדיוק זה מה שחשב .תיכף קם המלך ניגש לרבינו אברהם אבן
עזרא ,הוריד מעל ראשו את כובע הכומר ,ואז ראה המלך לפניו
אדם אחר לגמרי ,שאל אותו מי הוא ואיך התגלגל לפה ? ס יפר
למלך את כל קורותיו.

המלך תיכף ציווה שיביאו את הכומר ודן אותו למיתה .ואת כל
רכושו נתן לרבנו אברהם אבן עזרא ,הוא הודה למלך ובקש מאת
המלך ,כי היות והוא יודע את מזלו שהוא רע מאוד ,ואם אקח את
רכוש הכומר ,בזמן קצר הכל יאבד ,לכן אם מצאתי חן בעיני

למחרת היום לבש רבנו אבן עזרא את בגדי הכומר וחבש את

המלך ,ינתן חצי הרכוש לטובת בתי החולים ולאנשים עניים

כובעו ,והורידו על מצחו כדי שלא יכירוהו ,ובדרכו למלך ניגש

זקוקים ,וחצי השני יתן בידי אנשים אשר אדוני המלך ימנה אותם

לחנות שמוכרים צלבים ,וקנה לו צלב בשמונה פרנק ממתכת

ללוות אותי להחזיר אותי לעירי .המלך מילא את בקשתו וכך חזר

כסף טהור ,והמשיך את דרכו למלך .המלך אסף את כל השרים

רבנו אברהם בן עזרא לביתו בשלום.

ניצל בזכות השלמת מנין
סיפור זה סופר מפי יהודי שניצול בהשגחה פרטית מיוחדת,
כשהמנשביקים הלבנים ברוסיה השתלטו על המדינה אחרי מלחמת

וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים )ראה ט"ז – י"ב(

העולם הראשונה ,היה זה לראשונה מזה שנים רבות שהיהודים נהנו

משל למלך אחד אשר יצא לצוד בשדה ,ופגש רועה

מחופש ,התעשרו במיוחד יהודים שנתמזל מזלם לעסוק בעסקי

צאן אשר ישב סמוך לעדר צאנו וחילל בחלילו ,האזין

יהלומים ותכשיטים .כל בוקר הייתי מגיע למשרדי בבורסת היהלומים

המלך לנגינתו הנפלאה של הרועה ונשבה בקסמי

בשעה שמונה והייתי עסוק כל היום .בוקר אחד היה בכוונתי להגיע
למשרד מוקדם ,מזוודת היהלומים והתכשיטים היתה אתי כרגיל ,אך
כשהלכתי שמעתי מישהו צועק ,סובבתי את ראשי וראיתי אדם עומד
בפתח בית כנסת קטן ומחפש עשירי להשלמת מנין .והוא צעק לעברי
וקרא לי לבוא להשלים מנין.
חשבתי שיש לי מעט זמן ונכנסתי כדי להיות העשירי .אך כשנכנסתי
ראיתי שהיו שם רק שלושה אנשים מלבדי ,ומלבד האדם שקרא לי
אשר שוב עמד בדלת וחיפש עשירי מה זה? טענתי לעברו .אני לא
עשירי ,אני חמישי ,הדבר יקח את כל הבוקר להשיג עשרה אנשים.
אל תדאג ,ענה לי בנחת ,יהודים רבים עוברים ברחובות אלה כל בוקר.
התחלתי לומר תהלים ,במשך עשר דקות הוא השיג עוד אדם אחד,
פניתי לעזוב ,אך הוא התחנן :הקשב זה היאהרצייט של אבי ,עלי לומר
קדיש ,בבקשה השאר ,אני מנסה לארגן מנין במהירות .איני יכול
להשאר עוד ,התנצלתי ועניתי בעדינות ,אני חייב להיות במשרדי

הצלילים העדינים ,ולא יכול היה לעזוב את המקום,
לאחר שסיים הרועה את נגינתו ניגש אליו המלך
והתחיל לדבר איתו ,ומצא כי הרועה שכלו חד וחריף
מאד ,ומלא חכמה ותבונה .התפעל המלך מאד וביקש
מהרועה לבוא עימו לארמון ולהיות סמוך על שולחנו,
הסכים הרועה ובא עם המלך לארמונו .מאז ישב
הרועה תדיר בבית המלך ,והמלך היה מתייעץ עימו
בכל דבר ,עד שהפך להיות לאחד משרי המלך
החשובים .יתר השרים קינאו מאד בשר החדש אשר
היה כל כך חביב על המלך ,והחליטו לנסות ולהדיחו
מתפקידו ע" י כך שיעלילו עליו כי גונב הוא כסף

בשעה שמונה ועכשיו כבר שמונה .אז הוא אמר לי בנחישות :הקשב

מאוצר המלך .כאשר שמע המלך על כך קרא המלך

אינני יכול לתת לך לצאת ,יש לי יאהרצייט ועלי לומר קדיש ,ברגע

לשר )הרועה לשעבר ( כדי לחקור אותו ,השר הכחיש

שיהיו לי עשרה אנשים נתפלל ותוכל ללכת .לא רציתי להרגיזו יותר,
ובאי רצון חזרתי לאמירת תהלים .חלפו עוד עשר דקות והוא הצליח
לקרוא לעוד שני אנשים .שוב התחלתי להתקדם לעבר הדלת .והפעם
הצביע לעברי ואמר :הקשב לי יהודי נכבד ,לו לך היה יאהרצייט לזכר

את הדבר והוכיח לכולם שהוא ישר ונאמן עד מאד,
בכל זאת שכנעו השרים את המלך ללכת לבית השר
ולבדוק בביתו ,אולי שם ימצאו סימנים לגניבה מבית

אביך ,היית רוצה שאני אשאר ,נכון? ואני הייתי נשאר ,עכשיו אני

המלך .הלך המלך כשהשרים מתלווים אליו

רוצה שאתה תעשה אותו דבר .בשבילי.לאחר ששמעתי את דבריו,

השר ,ומצאו שביתו רהוט בפשטות רבה ,עברו מחדר

הסכמתי כבר שחלק מהבוקר ומתוכניותי במשרד ילכו לאיבוד ,יהיה

לחדר ,עד שהגיעו לחדר אחד אשר היה נעול על

מה שיהיה ,אשאר.
בערך בשעה שמונה ושלושים השיג לבסוף את כל המנין ,חשבתי
שיגיד משנה וקדיש ,אך לא ,הוא התחיל מראשית התפילה ,חסר

לבית

מנעול ובריח .שאל המלך :מה יש בחדר הזה ? אדוני
המלך – נפל השר על ברכיו והתחנן – בבקשה ממך,

סבלנות הבטתי בשעוני וחשבתי שאגיע למשרדי מאוחר מאד .מספר

אל תבקש ממני לראות מה יש בחדר ,משום שאני

פעמים הסתכלתי סביבי לראות אולי הגיע עוד מתפלל ,כך שאוכל

בוש מאד ממה שמונח בחדר זה .תחנוני השר רק

לצאת משם ובכל זאת ישאר לו מנין .אך לא הגיע אף אדם .כשסיימנו,

חיזקו את חשדות המלך ,ומשום כך התעקש כי יפתחו

הודה לנו מאד ,הגיש עוגה ומשקה ,ואז נתן לנו לעזוב .התחלתי
לעשות את דרכי למשרד נושא את מזוודתי מלאת התכשיטים.
כשהגעתי למרחק שני בנינים ממשרדי ,אץ לעברי אדם שהכרתיו
כשהוא מנופף בידו בבהלה :מהר הסתלק מכאן ,צווח לעברי בפראות,

את החדר ,כאשר פתחו את החדר מצאו שהוא ריק
ואין בו מאומה ,מלבד תרמיל רועים ישן וחליל...
תמהו המלך והשרים .אדוני המלך – אמר השר – מיום

הבולשביקים הקומוניסטים השתלטו היום על הממשל ,כמה מהם באו

בואי לארמונך לא התגאיתי כלל במעמדי הרם ,זאת

והרגו יהודים בבורסת היהלומים ,ועכשיו הם עסוקים באיסוף השלל.

משום שבכל יום אני נכנס לחדר הזה ,מחלל בחליל

המלט על נפשך.
אני אכן נמלטתי על נפשי הסתתרתי במשך כמה ימים ,וכפי שהנכם
רואים הצלחתי בחסדי ה' לצאת מרוסיה .אתם בוודאי מתארים
לעצמכם מה היה קורה לי ,אילו הייתי עוזב את המנין מוקדם.

ונזכר בעברי כרועה צאן פשוט.
הנמשל :הזכירה "כי עבד היית במצרים " תועיל לאדם
לא לבוא לידי גאווה ,כי בכל פעם שירגיש בעצמו
שבא לידי גאווה ,מיד יזכור את עברו שהיה עבד
במצרים ותסתלק הגאווה מלבו.
)בשם ה"שאגת אריה" זיע"א(

הבורח מהכבוד
מסופר על הרה"ק רבי נחמיה

שנסע

לארצות

לאסוף

צדקה

הברית
עבור

כדי

הישיבה.

הלוי מדובראוונא זיע"א )יומא

כשנכנס לבקר את הגאון רבי

דהילולא ט" ו שבט( .פעם נסע

משה פיינשטיין זיע"א ,התעניין

ברכבת וישב לו מוצנע בפינה אחת

למטרת ביקורו ,סיפר לו את

אחוז במחשבותיו .בתוך הקרון נסע

מטרת בואו והוסיף שהוא מתכנן

גם אחד מגאוני ליטא .כאשר הכיר

לנסוע גם לטורונטו .שאל אותו

ברבי נחמיה שאינו נוסע רגיל,

רבי משה

האם הוא מתכוון

והתפתחה

גם

פלוני

עמו

נכנס
ביניהם

בדברים.

יום ראשון ט"ז שבט
הרה"ק רבי אשר צבי מאוסטרהא  -קאריץ ב"ר דוד
)תקע"ז(
הגה"ק רבי שלום מרדכי הכהן שוואדראן
מברעז'אן ב"ר משה )המהרש"ם מברעז'אן-תרע"א(
יום שני י"ז שבט
הרה"ק רבי משה מקיטוב ב"ר שלמה )תלמיד
הבעש"ט הקדוש  -תצ"ח(
הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר ב"ר צבי הירש )תלמיד
החוזה  -תרט"ז(
הגה"ק רבי חיים פאלאג'י ב"ר יעקב )תרכ"ח(

עמוקה

וממושכת ,עד שמרוב התפעלות

שאכן חושב להיות גם אצלו.

קרא הלה :איך זה שלא יודעים

אמר לו רבי משה :יש לי איזה

נחמיה ואמר:

יום שלישי י"ח שבט
הרה"ק רבי משה מלאדמיר ב"ר שלמה מקארלין
)תקפ"ט(

מכתב לכתוב לו ,איני רוצה

אספר לכם מעשה .רוכל ספרים

להטריח אבל אם בין כך תהיה

אחד שהיה מסובב מעיירה לעיירה

יום רביעי י"ט שבט
הרה"ק רבי שמואל מסלונים ב"ר יחיאל מיכל אהרן
)דברי שמואל  -תרע"ו(

אצלו אולי תהיה שליח מצוה

נזדמן לישוב אחד והוזמן על ידי

ולמסור לו את המכתב ? "בשמחה

רב המקום לסעוד על שולחנו.

רבה" ענה ראש הישיבה.

כתב

יום חמישי כ' שבט
הרה"ק רבי חיים דוד דאקטור מפיעטרקוב ב"ר
ישכר בער )תלמיד רבי דוד מלעלוב  -תרי"ח(

כאשר נכנס האורח לבית הרב,

רבי משה הכניס למעטפה ,סגר

הופתע לראות את ארון הספרים

הישיבה.

מכם ?

שיחה

אצל

בירך )מגדולי תלמידי בעל התניא( )תרי"ב(
הרה"ק רבי שלמה יהושע דוד מראדזימין ב"ר יעקב
אריה )תרס"ג(

בטורונטו ? השיב ראש הישיבה

חייך

הגדול

רבי

בבית.

בהתפעלות,

תורנית

לבקר

עשיר

שבת קודש ט"ו שבט
הרה"ק רבי נחמיה הלוי מדובראוונא ב"ר אברהם

קרא

הרי

אל

אתם

הרב

אותה

ומסר

לראש

הגיע

הלה

לטורונטו,

ודבר

יכולים

ראשון עשה את שליחותו של

להתעשר במכירת ספרים יקרים

רבי משה ,נכנס לאותו עשיר

כאלו .אמר לו הרב תמיהני עליך,

ומסר לו את המכתב ,העשיר

וכי ספרי עומדים למכירה ?

פתח את המכתב לאחר שקרא

יום שישי כ"א שבט
הגה"ק רבי יהודה לייב חנליש ב"ר מאיר )חידושי
הגהות על הטור  -שנ"ו(
הרה"ק רבי יצחק ב"ר מרדכי מנעשכיז )תרכ"ח(
הרה"ק רבי יחיאל מאיר מגאסטנין ב"ר יעקב צבי
)תרמ"ח(
הרה"ק רבי יחיאל יהושע מביאלא ב"ר ירחמיאל
צבי )תשמ"ב(

זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן

אותו העלה חיוך על שפתיו
פרק בהלכות הכנסת אורחים

מסתבר שזה היה מכתב המלצה

מסופר על הרה"ק רבי יחיאל

שכתב רבי משה עבור ראש

)יומא

הישיבה .כשהוא עצמו לא ידע

דהילולא כ"א שבט( שפעם הגיע

שזאת

כמובן

אורח אל ביתו ,והשמש שאלו אם

שהעשיר נתן נדבה הגונה אחרי

כבר התפלל ? אמר לו הרבי :אדם

המלצה כזאת.

מגאסטינין

מאיר

זיע"א

שבא מן הדרך לא שואלים אותו

המלצה

מדהים

עבורו,

לראות

איזו

מידה

אם התפלל כבר ,אלא מגישים לו

מושלמת של חסד .רבי משה לא

מיד מזון שיסעד לבו.

רצה שהלה ירגיש מחויב כלפיו
תודה .אלא אדרבה ,הוא נתן לו

גאון בחסד
מסופר על אחד מראשי הישיבות

להרגיש

כאילו

הוא

ראש

הישיבה עושה טובה לרבי משה.

פעם בא אל הרה"ק רבי יחזקאל
מקאזמיר זיע"א )יומא דהילולא י"ז
שבט ( יהודי שביקש תיקוני תשובה
ע"י תעניות וסיגופים .צחק ואמר:
הנשמה כבר קלקלת וכעת הנך
רוצה לקלקל גם את הגוף .עיקר
התשובה

היא

הקבלה

מכאן

ולהבא ,לא לשוב לכסלה ולעבוד
את ה' בשמחה.

בחסות רשת חנויות

"פרדס יוסף החדש" על פורים

גל פז

עכשיו בחנויות הספרים

ר

הפצה ראשית :מרכז הספרים 03-6194114

בס"ד

פרשת בשלח ,ט"ו בשבט תשע"ז
.

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ְ ּב ַה ֲ ָר ָצה ְּגדוֹ ָלהָ ,היָ ה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִמדְּ זִ 'יקוֹ ב ַ ּב ַ ל ָה' ִא ְמ ֵרי ֹנ ַ ם'ְ ,משׂ וֹ ֵח ַח אוֹ דוֹ ת
ימינוֹ בַ ּ .פ ַ םִ ,ה ְת ַ ּב ֵּטא
ְקד ּ ׁ ָשתוֹ וְ ר ּום־ ַמ ֲ ָלתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ְצ ִבי ִה ְיר ׁש ַהכּ ֵֹהן ֵמ ִר ִ
וְ ָא ַמר ָּכ ְך" :מו ָּכן ֲאנִ י ָל ֵתת ֶאת ָּכל הוֹ נִ י ו ְּרכו ׁ ִּשיַ ,ה ָּמ ֳ ָר ְך ִל ְכ ֵדי ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ּ ׁ ִשים
ֶא ֶלף ְּכ ָת ִרים אוֹ ְס ְט ִר ִ ּיים ,וּבִ ְל ַבד ׁ ֶש ֶאזְ ֶּכה לוֹ ַמר ֶאת ׁ ִש ַירת־ ַה ָ ּים ,וְ ל ּו ּ ַפ ַ ם ַא ַחת
ימינוֹ ב" .ו ַּפ ַ ם ַא ֶח ֶרת ָא ַמר ַ " :ל ָּכל
ימי ַח ַ ּייְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ֲא ָמ ָר ּה ַר ִ ּבי ִה ְיר ׁש ֵמ ִר ִ
ִ ּב ֵ
יעים ַה ְמי ָח ִסים ׁ ֶש ְ ּביָ ִדי ִמיר ּ ׁשוֹ ת ַה ַּצדִּ ִ
ַה ְּג ִב ִ
יקים ַה ַּק ְדמוֹ נִ ים ,מו ָּכן ֲאנִ י ְלוַ ֵּתר,
מ ַ ִמ ּ ִפיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ִה ְיר ׁש ֶאת ַה ּ ָפסוּק 'נָ ִט ָ
ית יְ ִמינְ ָך ִּתבְ ָל ֵ מוֹ
ְּכ ֵדי ִלזְ ּכוֹ ת ִל ׁ ְש ֹ
ָא ֶרץ' ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ִש ָירה" .וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ֵּק ׁש ְל ַה ֲ בִ יר ְל ׁשוֹ ְמ ָ יו ֶאת ִמדַּ ת ִה ְת ַל ֲהב ּותוֹ ׁ ֶשל
יתי
ימינוֹ ב ִ ּב ׁ ְש ַ ת ֲא ִמ ַירת ַה ּ ׁ ִש ָירהִ ,ס ּ ֵפרָ ׁ " :שנָ ה ַא ַחתָ ׁ ,ש ִה ִ
ַר ִ ּבי ִה ְיר ׁש ֵמ ִר ִ
ימינוֹ ב ,וְ ִהיא ָח ָלה ַּכ ָ ּיד ּו ַ ְ ּבח ֶֹד ׁש ׁ ְשבָ טּ ְ ,ב ִע ּצוּמוֹ ׁ ֶשל ַהח ֶֹרף
ְ ּב ׁ ַש ַ ּבת־ ׁ ִש ָירה ְ ּב ִר ִ
ַה ּפוֹ ָלנִ י ַה ַּמ ְק ּ ִפיא ֲ ָצמוֹ תּ ְ .באוֹ ָת ּה ֵ ת ,לֹא ָהי ּו ִ ּבי ֵדי ַּג ָ ּב ָאיו ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי דֵּ י
ֶא ְמ ָצ ִעים ְּכ ֵדי ִל ְר ּ ֹכשִ ֵ 1צים ְל ַה ָּס ָקה ,וְ ָל ֵכן שָׂ ַרר ְבבֵ ית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ִק ּ ָפאוֹ ן ַ ז,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּב ִה ְת ַל ֲהבוּת ְּכ ַד ְרכּ וֹ  ַ ,ד ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּגי ַ ַל ֲא ִמ ַירת
ת ַח
ַה ּ ׁ ִש ָירהִ ,ה ְת ַל ֵהט ָּכל־ ָּכ ְך ַ ד ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַלץ ְל ִה ָּנ ֵפ ׁש ְמ ַ ט .הוּא ָר ַמז ְ ּביָ דוֹ ִל ְפ ּ ֹ
ַ ּב ֲ בוּרוֹ ֶאת ַח ּלוֹ ן ֵ ּבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ,וְ ׁ ָש ַאף ְמלוֹ א ָה ֲאוִ יר ַה ַּקר ְּכ ֵדי ְל ָה ׁ ִשיב ֶאת
נַ ְפ ׁשוֹ וְ ׁ ָשב ַל ֲ בוֹ ָדתוֹ "" .וְ ִא ּל ּו ֶא ְצ ֵלנ ּו"ִ ,ס ֵ ּים ָה' ִא ְמ ֵרי ֹנ ַ ם' ַ ּב ֲאנָ ָחה" ,מ ָּסק
ֵ ּבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ָּכ ָראוּי ,וְ ַל ְמרוֹ ת זֹאת ׁשוֹ ֵלט ַה ּקֹר ִ ּב ׁ ְש ַ ת ֲא ִמ ַירת ַה ּ ׁ ִש ָירה"...
יבתוֹ  ,וְ ָד ַאג ְל ָכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ָה ַרב ִמ ְּט ׁ ִש ִ ּביןִ ,ה ְת ַמ ֵּסר ְ ּבא ֶֹפן נִ ְפ ָלא ְל ַת ְל ִמ ֵידי יְ ׁ ִש ָ
מה ְּג ִרינְ ׁ ְש ֵטיְ ןִּ ,כי ִ ּב ְהיוֹ תוֹ ָצ ִעיר
ִּכבְ נוֹ יְ ִחידוֹ ִ .ס ּ ֵפר ּ ַפ ַ ם ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ,ר' ׁ ְשלֹ ֹ
יש ָ
ְליָ ִמים ְּכבֶ ן ֲח ֵמ ׁש ֶ שְׂ ֵרה ׁ ָשנָ הֵ ,ה ֵחל ִל ְלמֹד ִ ּב ׁ ִ
יבתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ִמ ְּט ׁ ִש ִ ּבין.
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ָס ַ ד ַ ל ׁש ְל ָחנוֹ ׁ ֶשל ֶא ָחד ִמ ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ָה ֲ יָ ָרה ,וְ ִה ֵּנה ִה ִּגי ָ ה ּ ָפ ָר ׁ ַשת
ְ ּב ׁ ַש ַּלחַ ׁ ,ש ַ ּבת־ ׁ ִשי ָרה ,ו ְּמ ָא ְרחוֹ נָ ַסע ִל ׁ ְשבּ וֹ ת ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִעיר ַא ֶח ֶרתַ .ה ַּנ ַ ר לֹא
יָ ַדע ִמ ָּכ ְך ,או ָּלם ָה ַרב ׁ ֶשדָּ ַאג ְל ָכל ַּת ְל ִמיד שָׂ ם ִלבּ וֹ ַלדָּ בָ רּ ְ " .ב ׁ ַש ָ ּבת זוֹ ִּ ,ת ְהיֶ ה
אוֹ ֵר ַח ׁ ֶש ָּלנ ּו"ָ ,א ַמר לוֹ ָה ַרב ,וְ ַה ַּנ ַ ר זָ ָכה ֵל ָ
יהנוֹ ת ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ַש ָ ּבת ִמ ִ ּזיו ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה.
ִל ְק ַראת ִס ּיוּם ַה ְּס דָּ הּ ָ ,בא ּו נִ ְכ ְ ּב ֵדי ַה ְּק ִה ָּלה וְ ָק ָהל ַרב ְל ׁש ְל ָחנוֹ ׁ ֶשל־ ָה ַרב ְל ֶרגֶ ל
ׁ ַש ַ ּבת־ ׁ ִש ָירהׁ ,שוֹ ְרר ּו ְ ּב ַצוְ ָּתא וְ ֶה ֱאזִ ינ ּו ִל ְדבָ ָריוַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּגיע ּו ְלבִ ְר ַּכת־ ַה ָּמזוֹ ן,
ִּכ ֵ ּבד ָה ַרב ִמ ְּט ׁ ִש ִ ּבין ֶאת ַה ַּנ ַ ר ַה ָּצ ִעיר ְלזַ ֵּמן ְ ּב ִצבּ וּר ַ ,ל־ ַאף ׁ ֶש ָהיָ ה ַה ָּצ ִעיר
ׁ ֶש ַ ּב ֲחבו ָּרהְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְראוֹ ת לוֹ ֶאת ִח ָ ּבתוֹ ַה ְּגדוֹ ָלה וְ ֶאת ַה ֲ ָר ָכתוֹ ֵא ָליו ְּכבֶ ן־ ּתוֹ ָרה.
ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ָל ֶכם ֶל ֶחם ִמן־ ַה ּ ָׁש ָמיִ ם )טז ,ד(
ְ ּבח ֶֹרף ׁ ְשנַ ת ַּת ְר ַצ"דִ ,ה ִּגי ַ ַה" ַח ַּקל יִ ְצ ָחק" ִמ ְּס ּ ִפינְ ָקא ְל ַב ֵּקר ְ ּבהנְ ַּג ְריָ ה ,וְ ַר ִ ּבים
ָ ּבא ּו ְל ׁ ַש ֵחר ֶאת־ ּ ָפנָ יו ו ְּל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך ִמ ּ ִפיוַ .א ַחד ַה ָ ּב ִאיםָ ,היָ ה יְ הו ִּדי ָּכ ׁ ֵשר ְ ּב ׁ ֵשם ר'
ׁ ָשלוֹ ם יְ ׁ ַש ְעיָ ה ְּגרוֹ ס ׁ ֶש ִה ְתגּ וֹ ֵרר ָ ּב ִעיר ַר ְצ ֶפ ְרט ,וְ הוּא ִּת ָּנה ִ ּב ְפנֵ י ָה ַר ִ ּבי ֶאת
ְמצ ּו ָקתוֹ ַה ַּכ ְל ָּכ ִלית וְ ֶאת ַמ ְחסוֹ רוֹ ַה ָּגדוֹ לִ " .ה ׁ ְש ַּתדֵּ ל נָ א ִל ׁ ְשבּ וֹ ת ִע ָּמנ ּו
יש ָה ְרחוֹ ָקה ָ ּב ּה
יש ָ שָׂ ה ֵּכן וְ נָ ַסע ָל ִעיר ֶס ִּל ׁ
ְ ּב ׁ ַש ַ ּבת־ ׁ ִש ָירה" ,יָ ַ ץ לוֹ ָה ַר ִ ּבי ,וְ ָה ִא ׁ
ִה ְתגּ וֹ ֵרר ָה ַר ִ ּביַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָח ְסר ּו לוֹ ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ְלהוֹ ְצאוֹ ת ַהדֶּ ֶר ְךּ ְ .ב ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש,
יש ְ ּב ָפנָ יו
ְ ּב ֵ ת ְק ִר ַ
יאת ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כ ְ ּבדוֹ ָה ַר ִ ּבי ַל ֲ לוֹ ת ַל ּתוֹ ָרה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ַה ָּמן ,וְ ִה ְד ִּג ׁ
ֶאת־ ַה ּ ָפסוּקִ " :הנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ָל ֶכם ֶל ֶחם ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ָמיִ ם"ּ ְ .במוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ,נִ ְכנַ ס ר'
ׁ ָשלוֹ ם יְ ׁ ַש ְעיָ ה ְל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך ִמ ּ ִפי ָה ַר ִ ּבי ,וְ הוּא יָ ַ ץ לוֹ ִל ְר ּ ֹכשַּ 1כ ְר ִטיס ַהגְ ָר ָלה ָ .שָׂ ה
יש ַּכ ֲ ָצתוֹ  ,וְ ַכ ְר ִטיסוֹ זָ ָכה ַ ּב ּ ְפ ָרס ַה ָּגבוֹ ַּה ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּב ַס ְך ָ צוּם ,וְ ִה ְת ַ ּ ׁ ֵשר
ָה ִא ׁ
יש ַמ ְחסוֹ ר ְ ּב ָכל ַמצָּ ב ׁ ֶשהוּא ,וְ גַ ם
ְ ּב ַבת־ ַא ַחת .ו ֵּמ ָאז וְ ַ ד סוֹ ף יָ ָמיו ,לֹא יָ ַדע ָה ִא ׁ
ִ ּב ְתקו ַּפת ַה ּ ׁשוֹ ָאה נִ ְס ַּת ְ ּבב ּו ַהדְּ בָ ִרים ְ ּבא ֶֹפן ּ ִפ ְל ִאיֶ ׁ ,ש ָהיָ ה לוֹ ָּת ִמיד דֵּ י ִס ּפ ּוקוֹ .

זמני השבת  -ירושלים
הדלה"נ  4.46צאת השבת  6.00רבנו תם 6.40

ְ 196ק ָט ִעים ַ"ל ַט ֲ" ֵמי ַה ִּמ ְק ָרא
יש'
ַ ּב ֶּכ ֶר ְך ַה ּ ְׁש ִל ִׁ
ישי ֶׁשל ' ַׁש ָ ּבת ִט ׁ
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים
ִּכי ָקרוֹ ב הוּ א )יג ,יז( ְ -מ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ,וְ נוֹ ַח ָל ׁש ּוב
ימ ְט ִר ָ ּיה ָל ׁשוּב.
ְ ּבאוֹ ָת ּה דֶּ ֶר ְך .וְ ֶר ֶמזִּ ,כי ָקרוֹ ב ְ ּבגִ ַ
וַ ֲח #מ ִׁשים ָ"ל ּו ְבנֵ י־יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם )יג ,יח( -
ִאם ַּת ְפ ִחית וְ ַת ֲ ֶלה ֶאת ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵהם
ְ ּבגִ י ַמ ְט ִר ָ ּיה ִ ,603מ ּתוֹ ְך ַה ֵּתבוֹ ת ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ימ ְט ִר ָ ּיה ְּ ,671ת ַק ֵ ּבל ְּכ ִמנְ יַ ן זַ יִ ן ְל ַר ֵּמז
ׁ ֶש ֵהן ְ ּבגִ ַ
ׁ ֶש ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל יָ ְצא ּו ֲחמ ׁ ִשים ִ ּב ְכ ֵלי־זַ יִ ן ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם.
וַ ִ ּי ְסעוּ ִמ ּ#ס ּכֹת וַ ַ ּי ֲחנוּ ְב ֵא ָתם ִ ּב ְק ֵצה ַה ִּמ ְד ָ ּבר )יג ,כ( -
ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּ ׁ ְשנִ ּיוֹ ת ַ ּב ֵּתבוֹ ת ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ֲ"נָ נִ ים,
ְל ַר ֵּמז ְל ִדבְ ֵרי ַּת ְרגּ וּם יוֹ נָ ָתן ֶׁש ֲ"נָ נִ ים ָהי ּו
יהם ,וְ ָל ֵכן נִ ְק ָרא ַה ָּמקוֹ ם #ס ּכוֹ ת.
ְמסוֹ ְכ ִכים ֲ ֵל ֶ
יש ַ" ּמוּ ד ֶה ָ"נָ ן )יג ,כב( ְ -מ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י,
ל ֹא־יָ ִמ ׁ
יש ַ" ּמוּ ד
ׁ ֶש ַ ד ׁ ֶש ּלֹא יִ ׁ ְש ַקע זֶ ה עוֹ ֶלה זֶ ה ,לֹא־יָ ִמ ׁ
ימ ְט ִר ָ ּיה עוֹ ד זֶ ה ָׁש ַקע זֶ ה עוֹ ֶלה.
ֶה ָ"נָ ן ְ ּבגִ ַ
ְ
ישית
וַ ּ #י ַ ּגד ְל ֶמ ֶלך ִמ ְצ ַריִ ם )יד ,ה( ָּ -כל אוֹ ת ׁ ְש ִל ׁ ִ

ְ ּב ֵתבוֹ ת ֵא ּל ּוַ ,מ ְר ִּכיבוֹ ת ֶאת ַה ּ ׁש ֶֹר ׁש ֶרגֶ "לְ ,ל ַר ֵּמז
ְל ִדבְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַלח ִע ָּמם ִא ְקטוֹ ִרין ְ -מ ַר ְ ּג ִלים.
ימ ְט ִר ָ ּיה ַ ּביּוֹ ם ָה ְר ִב ִ
ִּכי ָב ַרח ָה ָ"ם )שם( ּ ְ -בגִ ַ
יעי,
יעי ָ ּבא ּו ַה ְמ ַר ְּג ִלים ְל ַפ ְרעֹה.
ְּכ ִדבְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י ֶׁש ִ ּב ְר ִב ִ
ימ ְט ִר ָ ּיה ַה ָ ּים נִ ְב ַקע
וַ ִ ּי ָ ּב ְקע ּו ַה ָּמיִ ם )יד ,כא( ּ ְ -בגִ ַ
י"בְּ ,כ ִדבְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י ׁ ֶש ַה ָ ּים נִ ְב ַקע ְלי"ב ֲח ָל ִקים.
ימ ְט ִר ָ ּיה
סוּס וְ ר ְֹכבוֹ ָר ָמה ַב ָ ּים )טו ,א( ּ ְ -בגִ ַ
יהם ְק ׁשוּ ִרים זֶ ה ָ ּבזֶ ה.
ְק ׁשוּ ִריםְּ ,כ ַר ּ ׁ ִש"י ׁ ְשנֵ ֶ
ָ" ִּזי וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי־ ִלי ִל ׁ
ישוּ ָ"ה זֶ ה ֵא ִלי וְ ַאנְ וֵ הוּ
ימ ְט ִר ָ ּיה ִּכי
ֱאל ֹ ֵקי ָא ִבי וַ ֲאר ֲֹמ ֶמנְ הוּ )טו ,ב( ּ ְ -בגִ ַ
יאים.
ָר ֲא ָתה ִׁש ְפ ָחה ַ ּב ָ ּיםַ ,מה ּ ֶׁש ּלֹא ָראוּ ַה ְּנ ִב ִ
וַ ָ ּיבֹאוּ ָמ ָר ָתה וְ ל ֹא יָ ְכלוּ ִל ְׁש ּתֹת )טו ,כג( ּ ְ -ב ָמ ָרה
אשי
ׁ ָשה ּו יוֹ ם ֶא ָחד ְּכ ִדבְ ֵרי ִא ְ ּבן־ ֶ זְ ָראְּ ,כ ָר ׁ ֵ
ַה ֵּתבוֹ ת וַ ָ ּיבֹא ּו ָמ ָר ָתה ,וְ ֵכן ָמ ָר ָתה וְ לֹא יָ ְכל ּו.
ימ ְט ִר ָ ּיה ִּכי
ְל ַמ ַ"ן ֲאנַ ֶּסנּ וּ ֲהיֵ ֵל ְך ְ ּבתוֹ ָר ִתי )טז ,ד( ּ ְ -בגִ ַ
ל ֹא נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרהֶ ,א ָּלא ְלאוֹ ְכ ִלים ַה ָּמן.
ַׁש ָ ּבת לֹא יִ ְהיֶ ה־בּ וֹ )טז ,כו( ְ -מ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"יְ ,ל ַרבּ וֹ ת
יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים וְ יָ ִמים טוֹ ִבים ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ָמן .יִ ְהיֶ ה
נוֹ ָט ִריקוֹ ן יְ ֵמי ַה ּמוֹ ֲ ִדים ,יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים.
ימ ְט ִר ָ ּיה ַה ּ ִׁשעוּ ר
יש ַּת ְח ָּתיו )טז ,כט( ּ ְ -בגִ ַ
ְׁשב ּו ִא ׁ
ְ ּב ַׁש ָ ּבת ב' ֶא ֶלף ַא ָּמהְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ְּמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ֵא ּל ּו
ַא ְל ּ ַפיִ ם ַא ָּמה ֶׁשל ְּתח ּום ַׁש ָ ּבת ִמדִּ בְ ֵרי סוֹ ְפ ִרים.

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

וְ ַחם ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ נָ ָמס

ְמאוֹ רוֹ ת

ַר ִּבי ְר ָפ ֵאל ְׁשלֹמֹה ַל ִ ּנ ָ ּיאדוֹ

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ט"ו ִ ּב ׁ ְש ָבט תרפ"ה

ֹאש יְ ׁ ִשיבַ ת ּפ ָֹרת יוֹ ֵסף ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ,וּ ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַח ְכ ֵמי
ר ׁ
ֲא ַרם־צוֹ ָבא .נוֹ ַלד ׁ ָשם ְל ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ְמי ֶח ֶסת ,דּ וֹ ר
ַא ְר ָּב ָ ה ָ שָׂ ר ְ ּב ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַל ִ ּנ ָּיאדוֹ ַה ַּמ ֲ ִט ָירה,
מוּאל ַל ִ ּנ ָּיאדוֹ ַּב ַ ל ַ'ה ֵּכ ִלים'.
ִמצֶּ ֱא ָצ ֵאי ַר ִּבי ׁ ְש ֵ
ִמצְּ ִעירוּ תוֹ נוֹ ַדע ְ ּב ַה ְת ָמ ָדתוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלהְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ֵה ִעיד
ָ ָליו ַרבּ וֹ ַר ִּבי יוֹ ֵסף יְ ִדיד ַה ֵ ּלוִ י ַר ֲא ַב"ד יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם,
ׁ ֶש ִּב ְהיוֹ תוֹ ְּכבֶ ן ַא ְר ַּבע ֶ שְׂ ֵרה ָל ַמד ֶא ְצלוֹ ֵלילוֹ ת
ׁ ְש ֵל ִמים ְ ּב ַה ְת ָמ ָדה נִ ְפ ָל ָאהִ .ה ְצ ַט ֵּין ְּב ִחדּ ּו ׁ ָשיו
ַה ִּנ ְפ ָל ִאים וּ ִב ְד ָר ׁשוֹ ָתיו ַה ִ ּנ ְמ ָלצוֹ תְ ,ו ָהיָ ה ָ ּב ִקי ַ ּגם
ַּב ִּנ ְס ָּתר .יַ ַחד ִעם זֹאתַ ָ ,סק ַ ּגם ִּבגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים
וְ יָ ַסד ֶאת ֶחבְ ַרת ְ'צ ָד ָקה וּ ַמ ְר ּ ֵפא' ְל ַמ ַ ן חוֹ ִלים
וַ ֲ נִ ִּייםּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת תר"ס ָ ָלה ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ,וּ ִמ ָּיד ִעם
ַה ִ ּגיעוֹ ֵה ֵחל ְל ַה ְר ִּביץ ּתוֹ ָרה ָּב ַר ִ ּביםְּ .ת ִח ָּלה ִל ְצ ִע ֵירי
ַהצּ ֹאן ַ ּב ַּת ְלמוּ ד־ ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל ֲ ַדת ַהבּ ּו ָכ ִרים ,וּבִ ׁ ְשנַ ת
ֹאש יְ ׁ ִשיבַ ת "א ֶֹהל מוֹ ֵ ד"
תרס"ז ִה ְת ַמ ָּנה ְלר ׁ
ְל ַח ְכ ֵמי ֶא ֶר"ץּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת תרפ"בְּ ,ב ֵ ת ׁ ֶשנּוֹ ְס ָדה
יש־ ַחי",
יְ ׁ ִשיבַ ת ּ'פ ָֹרת יוֹ ֵסף' ַהיְ דוּ ָ ה ַ ּב ֲ ַצת ַה" ֶּבן־ ִא ׁ
אשוֹ נָ ה ְ ּב ֶק ֶרב
אש ּות ַהיְ ׁ ִש ָ
יבהָ ,ה ִר ׁ
ִה ְת ַמ ָּנה ְל ָר ׁ
ַה ְּס ָפ ַרדִּ ים ְּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִּק ְ ּב ָלה ָּכל ַּת ְל ִמיד
יהַ .ר ִּבי ֶ זְ ָרא ֲ ִט ָּיה,
ׁ ֶש ִּב ֵּק ׁש ְל ִה ְת ַק ֵּבל ִּב ׁ ְש ָ ֶר ָ
ׁ ֶש ָהיָ ה יַ ד יְ ִמינוֹ ְּב ַהנְ ָהגַ ת ַהיְ ׁ ִשיבָ הּ ,ו ְל ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ
ִה ְת ַמ ָ ּנה ַ ל־ ְמקוֹ מוֹ ָ ,א ַמר ָ ָליו ְ ּב ֶה ְס ּ ֵפדוֹ ֶ ׁ ,ש ִ ּב ְמקוֹ ם
ְ ּגד ָּלתוֹ ׁ ָשם ַא ָּתה מוֹ ֵצא ַ נְ וְ ָתנ ּותוֹ ְ ,ו ָהיָ ה ִמ ְתנַ ֵהג
ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו ַ ּב ֲ נָ ָוה ְ ּגדוֹ ָלה וּבְ ַא ֲה ָבהְּ .ב ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש
י"ד ִּב ׁ ְש ָבט תרפ"הָ ,ח ַלם ַה ְמק ָּבל ַר ִּבי ַאבְ ָר ָהם ֲ ֶדס
מה נָ ַפל ְל ִמ ׁ ְש ָּכבְ ,ו ָח ׁ ַשב ׁ ֶשהוּא ֲחלוֹ ם
ִּכי ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
ׁ ָש ְוא .א ּו ָלם ְל ָמ ֳח ָרת ָּכבָ ה ַה ֵ ּנר ֵא ֶצל ַר ִּבי ַאבְ ָר ָהם,
וְ יָ ַדע ׁ ֶש ּ ַמ ַה ְר ׁ ַש"ל נִ ְפ ַטר ְ ּב ִמ ְב ַחר יָ ָמיוְּ ,ב ֶט ֶרם ָמ ְלאוּ
לוֹ ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ׁ ָשנָ ה .נִ ׁ ְש ַּת ּ ְמרוּ ִמ ֶּמ ּנ ּו ִחדּ ו ׁ ִּשים ׁשוֹ נִ ים.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ"ת

את הפסוק שבפרשה " ָשׁם ָשׂם לוֹ חֹק ִוּמ ְשׁ ָפּט וְ ָשׁם נִ ָסּהוּ",
מבאר רבנו בחיי ,שהקב"ה לימד את משה רבנו "חכמת
הצמחים וכוחות שבהם בסגולתם ובטבעם ,לפי שיש מהם
עשבים מחיים וממיתים ויש מהם מרפאים ויש מהם
מחליאים ,וְ ָשׁם נִ ָסּהוּ  -הצמח הזה" ,אולם אין לסמוך
עליהם אלא "כי אני ה' רופאך" ,ולכן גנז חזקיהו את ספר
הרפואות מפני שהיו מתייאשים מהתורה והמצוות .אך
התשב"ץ כתב ,שכאשר היה נח בתיבה ,היו עמו שדין
ורוחין שהזיקו לו ,עד שבא מלאך אחד ולקח אחד מבני
נח והביאו לגן־עדן ,ושם לימדו את כל הרפואות שבעולם,
ואותם כתבו בספר ,והוא ספר הרפואות שנגנז .גם הרמב"ן
נוקט בשיטה זו שאין לדרוש ברופאים" ,וכן היו הצדיקים
עושים בזמן הנבואה ,גם כי יקרה עוון שיחלו לא ידרשו
ברופאים ,ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון ה'?! אחר
שהבטיח 'וּבֵ ַרֶ את־לַ ְח ְמ וְ ֶאת־ ֵמ ֶימי וַ ֲה ִסר ִֹתי ַמ ֲחלָ ה
ִמ ִקּ ְרבֶּ  ."'אולם הרופא הגדול הרמב"ם ,חולק על־כך
בחריפות ,ולדעתו אין שום מניעה לאדם להביט בספר
ולשאול ברופאים כדי להתרפא" ,ומלבד אפסות דבר זה
ומה שיש בו מן ההזיות ,הנה ייחסו לחזקיה ולסיעתו
שהודו לו ,סכלות שאין ליחס דוגמתה אלא לגרועים
שבהמון .ולפי דמיונם המשובש והמטופש ,אם רעב אדם
ופנה אל הלחם ואכלו ,שמתרפא מאותו הצער הגדול בלי
ספק ,האם נאמר שהסיר בטחונו מה'? והוי שוטים יאמר
להם .כמו שאני מודה לה' בעת האוכל שהמציא לי דבר
להסיר רעבוני ולהחיותני ולקיימני ,כן נודה לו על
שהמציא רפואה המרפאה את מחלתי כשאשתמש בה.
ולא הייתי צריך לסתור פירושו לולי פרסומו" .במקום
זאת הוא מבאר ,שחששו של חזקיה היה שמא ישתמשו
אנשים בסמי הרפואה שבספר הרפואות ויהרגו אנשים
בהם ,ולכן גנזו .ועוד מבאר ,שעיקר ספר הרפואות היה
בדברים שלא התירה התורה להתרפא בהן ,וב'מורה
נבוכים' כתב שהספר היה מעבודה זרה ,ללא ספק.
והשתמר "ספר רפואות" של הרמב"ם שנדפס בתרס"ד.

ֶא ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי ַה ּפוֹ ְס ִקים ׁ ֶש ָ ְמד ּו ְליִ שְׂ ָר ֵאלָ ,היָ ה ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ַה ֵּלוִ י ֶס ַּג"ל ַה ְמפ ְר ָסם ְ ּב ִכ ּנוּיוֹ ַ'ה ַּט"ז' ַ ,ל־ ׁ ֵשם
ִחבּ וּרוֹ ַה ָּגדוֹ ל "טו ֵּרי זָ ָהב" ַ ל ַה' ּ ׁש ְל ָחן ָ ר ּו ְך'ַ .ח ֵ ּיי ֵסבֶ ל ו ְּת ָלאוֹ ת ָהי ּו יָ ָמיו ׁ ֶשל ַה ַּט"זּ ְ ,ביִ חוּד ַ ּב ֲ רֹב יָ ָמיו
ְ ּב ֵ ת ׁ ֶש ָּנ ַדד ֵ ּבין ְק ִה ּלוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ַא ַחר ּ ְפ ָרעוֹ ת ַּת"ח וְ ַת"ט ,וְ ׁ ָשנִ ים ִמ ְס ּ ָפר ִל ְפנֵ י ּ ְפ ִט ָירתוֹ ַ ,אף נֶ ֶה ְרג ּו ׁ ְשנֵ י
ָ ּבנָ יו ַה ַּצדִּ ִ
יקים ַ ל ִקדּ ו ּׁש ַה ּ ׁ ֵשם ,או ָּלם הוּא ִק ֵ ּבל ֶאת יִ ּס ּו ָריו ְ ּב ַא ֲה ָבה וְ ִה ְצדִּ יק ָ ָליו דִּ ין ׁ ָש ַמיִ ם.
ַא ַחת ֶה ָ ִרים ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ִ ּב ֵּקר ִ ּב ׁ ְשנוֹ ת נְ ד ּו ָדיוָ ,היְ ָתה ָה ִעיר ְלבוֹ ב ,ו ָּב ּה ִה ְת ַק ֵ ּבל ְל ַר ָ ּבנוּת ְל ַא ַחר ַמ ֲ שֶׂ ה
נִ ְפ ָלא ׁ ֶש ֵא ַרע ִע ּמוֹ ְ .לבוֹ בִ ,היא ֶל ְמ ֶ ּב ְרגָ ,היְ ָתה ִעיר וְ ֵאם ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ַא ְל ֵפי יְ הו ִּדים ִה ְתגּ וֹ ְרר ּו ָ ּב ּהּ ַ .ב ּיוֹ ם בּ וֹ
ִה ִּגי ַ ַה ַּט"זִ ,ה ְת ַק ְ ּי ָמה ָ ּב ִעיר ֲחת ָּנה ְּגדוֹ ָלה ו ְּמפ ֶֹא ֶרתְ ,ל ִב ּתוֹ ׁ ֶשל ֶא ָחד ֵמ ֲ ׁ ִש ֵירי ָה ִעיר ו ִּמ ְּגדוֹ ֵלי ּ ַפ ְרנְ ֵסי
ַה ְּק ִה ָּלהָּ .כל ְ ּבנֵ י ָה ִעיר הזְ ְמנ ּו ֶאל ַה ֲחת ָּנה ַה ְּגדוֹ ָלה ,וְ ַאף ַה ַּט"ז ׁ ֶש ָהיָ ה ָ יֵ ף וְ יָ גֵ ַ ִמדַּ ְר ּכוֹ ָה ֲאר ָּכהִ ,ה ְצ ָט ֵרף
ֶאל ָהאוֹ ְר ִחים ָה ַר ִ ּבים ׁ ֶש ּ ָפ ְקד ּו ֶאת ׁ ַש ֲ ֵרי ַה ַ ּביִ ת ַה ָּגדוֹ לָ .האו ָּלם ָהיָ ה ָא ְמנָ ם ְר ַחב־יָ ַדיִ ם וְ ׁש ְל ָחנוֹ ת ַר ִ ּבים
יכל .נֶ ָח ָמה ַא ַחת ָהיְ ָתה לוֹ ,
ָ ְמד ּו בּ וֹ  ,או ָּלם ַה ִּצבּ וּר ָהיָ ה כּ ֹה ָּגדוֹ ל ַ ד ׁ ֶש ַה ַּט"ז נֶ ֱא ַלץ ְל ִהדָּ ֵחק ְ ּב ִפ ַּנת ַה ֵה ָ
יכה
ׁ ֶש ֵּכן ַה ָּמקוֹ ם ָהיָ ה ָסמו ְּך ַל ַּתנּ וּר ַה ַחם וְ ַה ּמ ָּסק ׁ ֶש ָ ַמד ׁ ָשם ,וְ ָכ ְך ִה ְת ַח ֵּמם ֵמ ַה ִּק ּ ָפאוֹ ן ׁ ֶש ָא ַחז בּ וֹ ַ ּב ֲה ִל ָ
ַה ְמ ָפ ֶר ֶכתַ .אף ֶא ָחד לֹא ָ ַמד ַ ל־ ָּכ ְךִּ ,כי ָהאוֹ ֵר ַח ַה ּפוֹ ֵר ַחֵ ,אינוֹ ֶא ָּלא ֶא ָחד ִמ ְּגאוֹ נֵ י ַהדּ וֹ רֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּבגָ ָדיו
ִה ְת ַ ּב ּל ּו ַ ּבדֶּ ֶר ְך ו ָּפנָ יו ה ׁ ְש ֲחר ּו ְּכ ׁשו ֵּלי ַה ְּק ֵד ָרהּ ֵ .בינְ ַתיִ ם ִה ְס ַּת ְ ּי ָמה ַהח ּ ָפה ְל ַמ ָ ּזל־טוֹ ב ,וְ ַה ֲהמ ָּלה ָּגבְ ָרה
יחה ִמ ְ ּב ִלי ֵמשִׂ ים ֶאת ַט ַ ּב ַ ת ַה ִּקדּ ו ׁ ִּשין יַ ַחד ִעם ָה ְר ִדיד
וְ ִה ְת ַח ְ ּז ָקהַ .ה ַּכ ָּלה ּ ָפנְ ָתה ָל ֵצאת ,וּבֵ ינְ ַתיִ ם ִה ִּנ ָ
יה ַ ,ל־ ַּג ֵ ּבי ַה ַּת ּנוּר ַה ַחםִ ,מ ּתוֹ ְך ַּכ ָּונָ ה ִל ּטֹל אוֹ ָתם ְל ַא ַחר ְרגָ ִעים ִמ ְס ּ ָפרֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ֵּמרֹב ִה ְת ַר ְּג ׁש ּות
ׁ ֶש ָ ֶל ָ
ישה ִּכי ַט ַ ּב ַ ת ַה ִּקדּ ו ׁ ִּשין נֶ ֶ ְל ָמה ִמ ֶּמ ָּנה,
וְ ׁ ָשאוֹ ן ,נִ ׁ ְש ַּכח ַהדָּ בָ ר ִמ ִּל ָ ּב ּה .זְ ַמן ַרב ָ בַ ר ַ ד ׁ ֶש ַה ַּכ ָּלה ִה ְר ִּג ׁ ָ
יטב ֶאת ֶ ְר ָּכ ּה ָה ַרב ׁ ֶשל ַה ַּט ַ ּב ַ תֶ ׁ ,ש ִּנ ְר ְּכ ׁ ָשה ְ ּב ָד ִמים ְמר ִ ּבים ,וְ ֵה ֵח ָּלה
וּבֶ ָה ָלה ָא ֲחזָ ה אוֹ ָת ּהִ .היא יָ ְד ָ ה ֵה ֵ
יחה ֶאת ַה ַּט ַ ּב ַ ת
יהַ .א ֲח ֵרי ְרגָ ִעים ִמ ְס ּ ָפר ׁ ֶשל ְמבו ָּכה ,נִ זְ ְּכ ָרה ַה ַּכ ָּלה ִּכי ִה ִּנ ָ
ְל ַח ּ ֵפשׂ ְ ּב ַקדַּ ְח ָּתנ ּות ַא ֲח ֶר ָ
ַ ל־ ַּג ֵ ּבי ַה ַּת ּנוּר ַה ּמ ָּסק ׁ ֶש ְ ּב ִצדֵּ י ָהאו ָּלם ,ו ָּפנְ ָתה ְל ׁ ָשם ְּכ ֵדי ְל ַח ּ ֵפשׂ אוֹ ָת ּהַ ,א ְך ְל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ַּצ ַ ר ִּג ְּל ָתה ִּכי
ַה ַּט ַ ּב ַ ת נֶ ֶ ְל ָמה ֵמ ַה ָּמקוֹ םֶ .את ָה ְר ִדיד ָא ְמנָ ם ָמ ְצ ָאהַ ,א ְך ַה ַּט ַ ּב ַ ת ַהיְ ָק ָרה נֶ ֶ ְל ָמה וְ נִ ְל ְק ָחה ְ ּב ֵאין־רוֹ ִאים.
ַה ּ ִשׂ ְמ ָחה ַה ְּגדוֹ ָלה הו ְּפ ָרה ְ ּב ַא ַחת ,וְ ַה ְמח ָּתן ֶה ָ ׁ ִשיר ִה ְת ַמ ֵּלא ֶ בְ ָרה וְ זַ ַ ם" .ח ְצ ּ ָפה ׁ ֶש ָּכזוֹ "ִ ,ס ֵּנן ִמ ֵ ּבין
ׁ ִש ָּניוֲ " ,אנִ י עוֹ ֵר ְך ֲחת ָּנה ְּגדוֹ ָלה ו ַּמזְ ִמין ֶאת ָּכל ֲ נִ ֵ ּיי ָה ִעיר ִל ְס דָּ ה ְמפ ֶֹא ֶרת ַ ל־ ֶח ׁ ְשבּ וֹ נִ י ,וְ ָכ ְך ֵהם
גּ וֹ ְמ ִלים ִע ָּמ ִדי ו ַּמ ֲחזִ ִירים ִלי ָר ָ ה ַּת ַחת טוֹ ָבה"?! ו ִּמ ָ ּיד ֵה ֵחל ִלגְ עֹר ַ ּב ּסוֹ בְ ִבים אוֹ תוֹ ְל ִה ְת ַח ּקוֹ ת ַא ַחר
ִע ְקבוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ַּג ָּנב ,ו ְּל ָה ׁ ִשיב ֶאת ַה ַּט ַ ּב ַ ת ַהיְ ָק ָרה ְליָ ָדיוֲ " .אדוֹ נִ י ַה ּ ַפ ְרנָ ס"ָ ּ ,פנָ ה ֵא ָליו ְל ֶפ ַתע ׁ ַש ַּמ ׁש
ַה ָּק ָהלְּ ,כ ׁ ֶשהוּא עוֹ ֶטה ַ ל־ ּ ָפנָ יו ֲא ֶר ׁ ֶשת ֲחסו ָּדהְ " ,ר ֵאה נָ א ֶאת ַה ַּק ְ ּב ָצן ַה ִ ּב ְל ִּתי מ ָּכר ַה ּיוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ָסמו ְּך ַל ַּת ּנוּר
ַה ּמ ָּסק .דּ וֹ ַמנִ י ִּכי הוּא ִהנּוֹ ַה ַּג ָּנב ַה ּ ׁ ָש ָפל ֲא ׁ ֶשר ֵה ֵ ז ִל ּטֹל ֶאת ַט ַ ּב ַ ת ַה ִּקדּ ּו ׁ ִשין ַהיְ ָק ָרהֶ ׁ ,ש ֵּכן ֵמ ָאז ַה ִּגיעוֹ
יחה ׁ ָשם ֶאת ַה ַּט ַ ּב ַ ת וְ ָח ַמד אוֹ ָת ּה ְל ַ ְצמוֹ ".
יצד ַה ַּכ ָּלה ִה ִּנ ָ
ֵה ָּנה ,יוֹ ׁ ֵשב הוּא ְליַ ד ַה ַּתנּ וּר ,וּבְ וַ דַּ אי ָר ָאה ֵּכ ַ
ֵמרֹב ַּכ ַ ס וְ ִת ְסכּ וּלְּ ,כ ָלל לֹא ָט ַרח ַה ּ ַפ ְרנָ ס ִל ְבדּ ֹק ִאם יֵ ׁש ֱא ֶמת ַ ּבדָּ בָ ר ,וְ ִק ֵ ּבל ֶאת ַה ׁ ְש ָ ָרתוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש
ִּכנְ בו ָּאה וַ דָּ ִאיתּ ְ .ב ָפנִ ים ְסמ ּוקוֹ ת נִ ַּג ׁש ֶאל ַה ַּק ְ ּב ָצן ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ְ ּב ָסמו ְּך ַל ַּת ּנוּר ,וְ ָד ַר ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּב ַמ ְפ ִּגי ַ ְל ַק ֵ ּבל
ְליָ ָדיו ֶאת ַה ַּט ַ ּב ַ ת ,או ָּלם ַה ָּלה ָט ַ ן ְ ּבת ֶֹקף ִּכי יָ ָדיו נְ ִק ּיוֹ ת ִמ ָּכל־ ּ ֶפ ׁ ַשע ,וְ ֵאין יָ דוֹ ַ ּב ַּמ ַ לַ " .ה ׁ ְש ִליכוּה ּו ֶאל
' ַה ּקוּנֶ ע'"ָ ,צוַ ח ַה ּ ַפ ְרנָ ס ְ ּבקוֹ ל ָרםָ ׁ " ,שם ְ ּבוַ דַּ אי יִ ְת ָח ֵרט ַ ל־ ַמ ֲ שֵׂ ה ּו וְ יָ ׁ ִשיב ַמ ֵהר ְמאֹד ֶאת־ ַה ְּגנֵ בָ ה"ּ ַ .ב ָ ּי ִמים
ָה ֵהםָ ,היָ ה נָ הוּג ִ ּב ְק ִה ּלוֹ ת ַרבּ וֹ ת ְ ּב ַא ְרצוֹ ת ַא ׁ ְש ְּכנַ זְ ,ל ַה ׁ ְש ִל ְ
יך ְלתוֹ ְך ַח ְדרוֹ ן ָק ָטן ְ ּב ָסמו ְּך ְל ֵבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש
ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּב ִעירֶ ,את ֵא ּל ּו ׁ ֶש ָּס ְרח ּו וְ ָ שׂ ּו ַמ ֲ שִׂ ים ׁ ֶש ּלֹא יֵ ָ שׂ ּו ,וְ ָכל ָהעוֹ בְ ִרים וְ ׁ ָש ִבים ָהי ּו לוֹ ֲ גִ ים ָל ֶהם
יהם ְּכ ֵדי ְל ַב ּזוֹ ָתם .וּבְ אוֹ תוֹ ַ ּמוּד ָקלוֹ ן הוֹ ׁ ִשיב ּו ֶאת־ ַה ַּט"זּ ְ ,ב ִת ְקוָה ׁ ֶש ָ ּי ׁ ִשיב ֶאת־ ַה ְּגנֵ ָבה.
וְ יוֹ ְר ִקים ִ ּב ְפנֵ ֶ
ָּכל אוֹ תוֹ ַה ַּליְ ָלה ,נֶ ֱאנַ ק ַה ַּט"ז ְ ּב ִכ ְלאוֹ ְּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ַק ֵ ּבל ֶאת־ ַצ ֲ רוֹ ְ ּבדו ִּמ ָ ּיה ,כּ וֹ ֵב ׁש ֶאת ַר ֲ בוֹ נוֹ ו ִּבזְ יוֹ נוֹ ,
ו ְּמנַ ֵּצל ֶאת־ ַה ְ ּז ַמן ְל ׁ ַש ֵּנן ֶאת־ ִמ ׁ ְשנָ תוֹ ְ ּב ַ ל־ ּ ֶפהַ .הבּ ֶֹקר אוֹ ר ,וְ ִה ֵּנה הוּא רוֹ ֶאה נַ ַ ר ֶא ָחד נִ ְכנַ ס ִעם ַּת ְרנְ גוֹ ל
ׁ ָשחוּט ְ ּביָ דוֹ ֶ ,אל ֵ ּבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַה ָּגדוֹ לְּ ,כ ֵדי ִל ׁ ְשאֹל ֶאת ּ ִפי ַרב ָה ִעיר ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ׁ ָשם ַ ,ל ַּכ ׁ ְשרוּתוֹ ׁ ֶשל ָהעוֹ ף.
ְרגָ ִעים ִמ ְס ּ ָפר ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן יָ ָצא ַה ַּנ ַ ר ַ ּב ֲא ֶר ׁ ֶשת ֲ גו ָּמה ,וְ ַה ַּט"ז ִמ ֵהר ִל ְקרֹא לוֹ ִמ ּתוֹ ְך ַ ּמוּד ַה ָּקלוֹ ן.
" ַה ְר ֵאה נָ א ִלי ֶאת ָהעוֹ ף ׁ ֶש ְ ּביָ ְד ָך" ִ ּב ֵּק ׁש ,וְ ַה ַּנ ַ ר ָ שָׂ ה ְּכ ִמ ְצוָ תוֹ ַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ָה ִא ׁ
יש ַה ָּכלוּא ֵאינוֹ
ילה,
ֶא ָּלא ַּג ָּנבׁ " .שוּב נָ א ֶאל ָה ַרב"ָ ,א ַמר לוֹ ַה ַּט"ז ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּב ַדק ֶאת ָהעוֹ ף" ,וֶ ֱאמֹר לוֹ ׁ ֶש ַה ָ ּבשָׂ ר ָּכ ׁ ֵשר ַל ֲא ִכ ָ
ׁ ֶש ֵּכן ָּכ ְך דַּ ְע ָּתם ׁ ֶשל ּפוֹ ֵסק ּ ְפלוֹ נִ י ו ְּפלוֹ נִ י ,וְ יִ ְמ ַחל נָ א ְל ַ ֵ ּין ׁשוּב ִ ּב ׁ ְש ֵא ָלה זוֹ " .זְ ַמן ָק ָצר ְל ַא ַחר ִמ ֵּכןָ ׁ ,שב
ַה ַּנ ַ ר ּובְ ִע ְקבוֹ ָתיו ָה ַרב ַה ּמ ְפ ָּתעֶ ׁ ,ש ִ ּב ֵּק ׁש ָל ַד ַ ת ִמי הוּא ַה ָּגאוֹ ן ַה ִּנ ְפ ָלא ׁ ֶש ִח ָּוה ֶאת־דַּ ְע ּתוֹ ַ ל ָהעוֹ ף.
יחתוֹ ָ ,א ַמר:
ְּכ ׁ ֶש ִּג ָּלה ֶאת ַה ַּט"ז ְ ּבתוֹ ְך ' ַה ּקוּנֶ ע'ִ ,מ ֵהר ְל ַצ ּווֹ ת ְל ׁ ַש ְח ְררוֹ ִמ ּ ׁ ָשם ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶאת־ ְס ִל ָ
יש ָח ָכם ַא ָּתה ,וּבְ וַ דַּ אי ׁ ֶש ֵאין יָ ְד ָך ַ ּב ַּמ ַ ל ,או ָּלם ׁ ֶש ָּמא ּתו ַּכל ְלגַ ּלוֹ ת ְ ּב ִמי ַה ּקוֹ ָלר ָּתלוּי"?
"רוֹ ֶאה ֲאנִ י ׁ ֶש ִא ׁ
אוֹ תוֹ יוֹ םּ ְ ,ב ׁ ָשב ּו ַ ׁ ֶשל ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ׁ ַש ַּלח ָהיָ ה ,ו ִּב ְמקוֹ ם ְּת ׁשוּבָ ה ֵה ׁ ִשיב ַה ַּט"ז וְ ָא ַמר ְ ּב ַצחוּתֲ " :ה ֵרי ּ ָפס ּוק
ְמפ ָֹר ׁש הוּא ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשב ּו ַ ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר 'וְ ַחם ַה ּ ֶׁש ֶמ ׁש וְ נָ ָמס'ַ ,אל ִּת ְּק ֵרי 'וְ ַחם ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש' ֶא ָּלא 'וְ ַחם ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש',
יתי ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ִמ ְת ַח ֵּמם ְ ּב ָסמו ְּך ַל ַּתנּ וּר
וְ ָאז 'וְ נָ ָמס'  -וְ 'נֶ ֶ ם ֶ ס' )ַ -קח זֹאתּ ִ ,ב ְל ׁשוֹ ן ַא ׁ ְש ְּכנַ ז(ֶ ׁ ,ש ֵּכן ָר ִא ִ
וְ ַכ ִּנ ְר ֶאה נָ ַטל ֶאת ַה ַּט ַ ּב ַ ת ׁ ֶש ָהיְ ָתה ׁ ָשם"ִ ...ח ּיו ְּך ָּגדוֹ ל ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵפ ְך ַ ל־ ּ ְפנֵ י ָה ַרב ,וְ הוּא ִמ ֵהר ְלזַ ֵּמן ְל ָפנָ יו ֶאת
יש ׁ ֶש ֵה ִטיל ֶאת־ ָה ַא ׁ ְש ָמה ַ ל ַה ַּט"ז ַ .ל־נְ ַק ָּלה ָ ָלה ְ ּביָ דוֹ ְלגַ ּלוֹ תִּ ,כי ַה ַּג ָּנב ַה ּ ׁ ָש ָפל
ׁ ַש ַּמ ׁש ַה ָּק ָהל ,אוֹ תוֹ ִא ׁ
ֵאינוֹ ֶא ָּלא ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ְ ּב ַ ְצמוֹ ּ ,ו ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַה ַּט"ז ׁ ֶש ִהבְ ִליג ַ ל־ ֶח ְר ּ ָפתוֹ נִ ּ ָשׂ א ִל ְת ִה ָּלה ְ ּב ִפי־ ֹכלַ .ר ָ ּב ּה ׁ ֶשל ְלבוֹ ב
ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר זַ "ק ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ֶאת ְּגד ָּלתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּט"זִ ,צ ָּוה ְל ַמ ּנוֹ תוֹ ְּכ ַרב ָה ִעיר ְלבוֹ ב ִמחוּץ־ ָל ִעיר,
ַּכ ִּמנְ ָהג ַה ָּו ִתיק ׁ ָשם ְל ַמ ּנוֹ ת ָ ּב ִעיר ׁ ְשנֵ י ַר ָ ּבנִ יםּ ,ובְ ַר ָ ּבנוּתוֹ ִּכ ֵהן ַה ַּט"ז ַ ד ֵ ת ּ ְפ ִט ָירתוֹ ְ ּבכ"ו ִ ּב ׁ ְשבָ ט תכ"ז.

ַקח ִצנְ ֶצנֶ ת ַא ַחת וְ ֶתן־ ׁ ָש ָּמה ְמלֹא־ ָהע ֶֹמר ָמן
ֶא ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי ַצדִּ ֵ
יקי ַה ֲח ִסיד ּות ְ ּבפוֹ ִליןָ ,היָ ה ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ָּקארוֹ בֶ ׁ ,ש ָ ּז ָכה עוֹ ד ְל ִה ְס ּתוֹ ֵפף ְ ּב ֵצל ָה ַר ִ ּבי
ימי נְ ע ּו ָריוַ ,חי ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל
ימ ֶל ְך ִמ ִּליזֶ 'נְ ְסק ,וְ ָהיָ ה ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ַה ְּקרוֹ ִבים ׁ ֶשל ַ'החוֹ זֶ ה' ִמ ּל ְ ּב ִליןּ ִ .ב ֵ
ר' ֱא ִל ֶ
ַח ֵ ּיי דּ ַֹחק וְ עֹנִ י ,ו ְּבבֵ יתוֹ שָׂ ַרר ַמ ְחסוֹ ר ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶקבַ עֶ .א ָּלא ׁ ֶשהוּא לֹא ׁ ָשת ִלבּ וֹ ְל ָכ ְך ,וְ ָ ַבד ֶאת ה' ְ ּב ַא ֲה ָבה
וְ יִ ְר ָאה ,וְ ָל ַמד ּתוֹ ָרה ִמ ּתוֹ ְך ַהדְּ ָחק ָ .בְ ר ּו יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים ,וְ ִה ֵּנה ִה ִּגיע ּו ַּכ ָּמה ִמ ְ ּבנוֹ ָתיו ְל ִפ ְר ָקןַ .ה ָּצעוֹ ת ׁ ִשדּ ו ְּך
ַרבּ וֹ ת ה ְּצע ּו ְל ָפנָ יוֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְּל ִצדָּ ן נִ ְד ְר ׁ ָשה נְ דוּנְ יָ ה ְמכ ֶ ּב ֶדתְ ,ל ַמ ֲ נָ ּה לֹא ָהיְ ָתה ֲא ִפ ּל ּו ּ ְפרו ָּטה ַא ַחת ְ ּב ִכיסוֹ .
ֲחדוּר ֱאמ ּונָ ה ו ִּב ָּטחוֹ ן ָהיָ ה ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ,וְ הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְ
ימה ְ ּב ִלי דְּ ָאגָ ה וְ ִט ְרדָּ הֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְ ּבנֵ י
יך ַ ּב ֲ בוֹ ָדתוֹ ַה ְּת ִמ ָ
ֵ ּביתוֹ ִה ְת ַק ּ ׁש ּו ִל ְראוֹ תוֹ ְ ּב ׁ ַש ְלוָ תוֹ  .יוֹ ם ֶא ָחדַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָּכ ּל ּו ָּכל־ ַה ִּק ִּצין וְ ַסבְ ָלנ ּו ָת ּה ׁ ֶשל ָה ַר ָ ּבנִ ית ִּכ ְמ ַ ט
ו ָּפ ְק ָ הָ ּ ,פנְ ָתה ֵא ָליו וְ ָא ְמ ָרהְ ׁ " :ש ַמע נָ א ְל ִדבְ ֵרי ַה ָּצ ָ ִתיֲ .ה ֵרי ָאח יֶ ׁש ְל ָך ָ ּב ִעיר וַ ְר ׁ ָשה ַה ְּגדוֹ ָלה ,וְ הוּא
ָ ׁ ִשיר מ ְפ ָלג וּבַ ַ ל נְ ָכ ִסים ַר ִ ּביםַ .מדּ ּו ַ ׁ ֶש ּלֹא ִּת ְפנֶ ה ֵא ָליו ְל ַב ֵּק ׁש ֶאת־ ֶ זְ ָרתוֹ ? ֲה ֵרי ְ ּבוַ דַּ אי לֹא יָ ׁ ִשיב ֶאת
יקםֶ ׁ ,ש ֵּכן ָא ִחיו ְ ּבשָׂ רוֹ ַא ָּתה ,וְ ָכ ְך לֹא נֵ ָא ֵלץ ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ּ ָפנֶ ָ
יך ֵר ָ
יך ִל ְראוֹ ת ֶאת ְ ּבנוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ֲ ִליב ּו ָתן"ַ .ר ִ ּבי
ְ
ׁ ְשמו ֵּאל ִה ְת ַק ּ ׁ ָשה ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ַה ָּצ ָ ה ִל ְפנוֹ ת ְל ָבשָׂ ר וָ ָדם ,וְ נִ ָּסה ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמט ִמ ָּכך ,או ָּלם ָחזְ ק ּו ֵא ָליו דִּ בְ ֵרי
ָה ַר ָ ּבנִ ית ַ ,ד ׁ ֶש ַ ּב ּסוֹ ף נֶ ֱא ַלץ ְל ַה ְס ִּכים ְל ַה ָּצ ָ ָת ּהּ ְ .ב ֵאין ּ ְפרו ָּטה ְ ּב ִכיסוֹ  ,ה ְכ ַרח ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ִל ְמכּ ֹר ַּכ ָּמה
ֵמ ֶח ְפ ֵצי ֵ ּביתוֹ ְּכ ֵדי ִל ְצבּ ֹר ֶאת דְּ ֵמי ַה ְּנ ִסי ָ ה ַ ד וַ ְר ׁ ָשה ָה ְרחוֹ ָקה ,וְ ִה ֵּנה ִה ִּגי ַ ַה ּיוֹ ם ַה ְמק ֶּוהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ֲ גָ ָלה
ְרתו ָּמה ְלסו ִּסים ָ ְמ ָדה ָה ֵכן ְ ּב ָסמו ְּך ְל ֵביתוֹ  ,וְ ָה ֶ גְ לוֹ ן ִה ְמ ִּתין ׁ ֶש ָה ַרב יִ ְצ ָט ֵרף ֵא ָליו ֶאל ַהדֶּ ֶר ְך ָה ְרחוֹ ָקה.
יח ֶאת־יָ דוֹ ַ ל ַה ְּמזוּזָ ה ,ו ִּמ ְת ַ ֵּמק ְ ּבשַׂ ְר ַ ּ ָפיו .זְ ַמן־ ָמה
עוֹ ֵמד ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ְ ּב ָסמו ְּך ְל ֶפ ַתח ֵ ּביתוֹ ֵ ,מנִ ַ
ֹאשוֹ מ ְר ָּכן וְ הוּא ׁ ָשק ּו ַ ְ ּב ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ,ו ְּל ֶפ ַתע נִ נְ ַ ר ִמ ְּמקוֹ מוֹ ָ ׁ ,שב ַ ל־ ִע ְקבוֹ ָתיו
הוּא עוֹ ֵמד ָּכ ְךְּ ,כ ׁ ֶשר ׁ
ָ
ְ
וְ ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ַ ל־ ִּכ ְסאוֹ ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ַל ֲהגוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרהָ " .מה ֵא ַרע ְלך"? ׁ ָש ֲא ָלה ָה ַר ָ ּבנִ ית ַ ּב ֲח ָר ָדהֲ " ,ה ֵרי ָה ֶ גְ לוֹ ן
עוֹ ֵמד ו ַּמ ְמ ִּתין ְל ָךּ ,ו ַמדּ ּו ַ ִה ְתנַ ַח ְמ ָּת וְ ֵאינְ ָך רוֹ ֶצה ָל ֵצאת ַלדֶּ ֶר ְך ֶאל ָא ִח ָ
יך ְ ּבוַ ְר ׁ ָשה"? וְ ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ֵה ֵחל
אשית ,נָ ַהגְ ִּתי ְּכ ִמ ְצוַ ת
ְל ָה ׁ ִשיב ִ ּב ְדבָ ִרים ַר ִּכים ַה ְמ ׁ ִשיבִ ים ֶאת־ ַה ֵּלבָ " :הבָ ה וְ ַא ְס ִ ּביר ָל ְך ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר ַהנְ ָהגָ ִתיֵ .ר ׁ ִ
ֲחזַ "ל ׁ ֶש ָא ְמר ּוֶ ׁ ,ש ַה ּיוֹ ֵצא ַלדֶּ ֶר ְך ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ָּמ ֵל ְך ְ ּבקוֹ נוֹ וְ ָל ֵצאת ,דְּ ַהיְ נ ּו ְל ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ְ ּב ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ ְּכ ׁשוֹ ֵאל ֶאת
ְ
יתנ ּוְּ ,כ ֵדי
יתי ,וְ ָ ַמ ְד ִּתי ְליַ ד ַה ְּמזוּזָ ה ַה ְּקב ּו ָ ה ְ ּב ֶפ ַתח ֵ ּב ֵ
ַה ָּק ָ ּב"ה ִאם ְל ַה ְפ ִליג ַ ּבדֶּ ֶר ְך אוֹ לֹאָּ .כך ֶ ּב ֱא ֶמת ָ שִׂ ִ
ְ
ְ
סַ?
ַל ֲה ְ ֹפ ְך ְ ּב ַד ְע ִּתי וְ ַל ְח ׁ ֹ
שב ִאם ָ ַלי ָל ֵצאת ְל ַד ְר ִּכי אוֹ לֹא .וְ ִה ֵּנה ָח ׁ ַש ְב ִּתי ְל ַ ְצ ִמי ָּכךֶ ,אל ִמי ֲאנִ י הוֹ ֵלך ִלנְ ֹ
ְל ָא ִחי ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ִעיר וַ ְר ׁ ָשה .ו ִּמי יוֹ ֵד ַ ִאם ַחי הוּא אוֹ ֵמת? ֲה ֵרי לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ֶּמ ּנ ּו זֶ ה ׁ ָשנִ ים ֲארכּ וֹ ת .וְ ַאף
ילה ִמ ְּנ ָכ ָסיו? וְ ַאף ִאם הוּא
ִאם ַחי הוּאִ ,מי אוֹ ֵמר ׁ ֶשהוּא ֲ ַדיִ ן ָ ׁ ִשיר ְּכ ִפי ׁ ֶש ָהיָ ה ְל ָפנִ ים ,וְ או ַּלי יָ ַרד ָח ִל ָ
אתי טוֹ ֵר ַח ַל ּ ׁ ָשוְ א? ֲאבָ ל ַה ָּק ָ ּב"ה הוּא
ַחי וְ הוּא ָ ׁ ִשירִ ,מי יֶ ֱ ַרב ִלי ׁ ֶש ּלֹא יִ ְפנֶ ה ֵא ַלי ע ֶֹרף וְ יִ ְתנַ ֵּכר ִלי ,וְ נִ ְמ ֵצ ִ
ְ ּבוַ דַּ אי ַחי ְלעוֹ ָלם ,וְ הוּא ָ ׁ ִשיר ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ִ'לי ַה ֶּכ ֶסף וְ ִלי ַה ָ ּז ָהב' ,וְ לֹא נוֹ ַתר ֶא ָּלא ָס ֵפק ֶא ָחד ִמ ּתוֹ ְך
שת ַה ְּס ֵפקוֹ תִ ,אם יִ ֵּתן ִלי אוֹ לֹא .ו ָּמה ָה ֵ ָצה ְל ָכ ְך? ִל ְבטֹ ַח בּ וֹ ו ְּל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֵא ָליו ,וְ זֶ ה ַמה ּ ׁ ֶש ֶא ֱ שֶׂ ה
ׁ ְשלֹ ֶ 1
ילא ִּת ְהיֶ ה ִּלי יְ ׁש ּו ָ ה ִמ ָּמרוֹ ם"ָ ׁ .ש ְמ ָ ה ָה ַר ָ ּבנִ ית ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ִ ּב ָּטחוֹ ן ׁ ֶשל ַ ּב ְע ָל ּהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֶא ְמר ּו
ֵאפוֹ א ,ו ִּמ ֵּמ ָ
ֶ ּב ֱאמוּנָ ה יוֹ ֶק ֶדת וְ נִ ְל ֶה ֶבת ַ ,ד ׁ ֶשרו ָּח ּה נִ ְר ְּג ָ ה ,וְ ַאף ִהיא ִה ְצ ָט ְר ָפה ִל ְת ִפ ּלוֹ ָתיו ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ּ ְפכוֹ ת וְ ִק ְּו ָתה ְלטוֹ ב.
ָ בְ ר ּו יָ ִמים ִמ ְס ּ ָפר ,וְ ֶאל ַה ְּכ ָפר ָקארוֹ ב ַה ָּסמו ְּך ְלל ְ ּב ִליןִ ,ה ִּגי ַ ּ ָפ ִריץ ּפוֹ ָלנִ י ָ ׁ ִשיר .הוּא ּ ָפנָ ה ַהיְ ׁ ֵשר ֶאל
אתי ֵא ֶל ָ
ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ,וּבִ ֵּק ׁש ְל ִה ָּכנֵ ס ְל ַד ֵ ּבר ִע ּמוֹ ָ ׁ " .ש ַמ ְע ִּתי ָ ֶל ָ
יך
יש יָ ׁ ָשר ַא ָּתה ,וְ ָל ֵכן ָ ּב ִ
יך ִּכי ִא ׁ
ְּכ ֵדי ְלבַ ֵּק ׁש ִמ ְּמ ָך ֶאת־ ֶ זְ ָר ְת ָך"ָ ,א ַמר ְל ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַה ּמ ְפ ָּתע ,ו ִּמ ֵהר ִל ׁ ְשט ַֹח ֶאת־דְּ בָ ָריו" :זֶ ה ִמ ְּכבָ ר ָח ׁ ְש ָקה
נַ ְפ ׁ ִשי ִל ְר ּ ֹכשֶ 1את ָה ֲאח ָ ּזה ַה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ִּנ ְמ ֵצאת ְ ּבבַ ֲ ל ּותוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ָפ ִריץ ַה ְּמקוֹ ִמיֲ ,א ׁ ֶשר ַה ְּכ ָפר ָקארוֹ ב נִ ְמ ָצא
יה ַ יִ ןֶ .א ָּלא ׁ ֶש ַא ְליָ ה וְ קוֹ ץ ָ ּב ּהֶ ׁ ,ש ֵּכן סוֹ ֵחר ְממ ָּלח ֲאנִ י ,וְ יוֹ ֵד ַ ֲאנִ י
ִ ּב ְמחוֹ זוֹ  ,וּזְ ַמן ַרב ֲאנִ י לוֹ ֵט ׁש ָ ֶל ָ
ש ִמ ֶּמ ִּני ְסכוּם ְמפ ְל ּ ָפל וְ גָ בוֹ ַּה ְל ֵאין
ש ֶאת ֲאח ָ ּזתוֹ  ,יִ ְדרֹ 1
ְ ּבוַ דָּ א ּותִּ ,כי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָאבוֹ א ֶאל ַה ּ ָפ ִריץ ְ ּב ַה ָּצ ָ ה ִל ְר ּ ֹכ 1
ֲ רֹ ְך ִמ ּ ׁ ָשוְ יָ ּה ָה ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶשל ָה ֲאח ָ ּזהֶ ׁ ,ש ֵּכן דַּ ְר ָּכם ׁ ֶשל סוֹ ֲח ִרים ְל ַה ֲ לוֹ ת ֶאת ְמ ִחיר ַה ְּסחוֹ ָרהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ֵהם
יצד א ּו ַכל ִל ְר ּ ֹכשֶ 1את ָה ֲאח ָ ּזה ַ ּב ְּמ ִחיר
ְמגַ ִּלים ִּכי ַהצַּ ד ַה ּ ׁ ֵשנִ י ְמ נְ יָ ן ְמאֹד ַ ּבדָּ ָברַ .רבּ וֹ ת יָ גַ ְע ִּתי וְ ָח ׁ ַש ְב ִּתיֵּ ,כ ַ
יתי ֵ ָצה טוֹ ָבהֲ .אנִ י
ָה ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶש ָּל ּהּ ְ ,ב ִלי ׁ ֶש ַה ּ ָפ ִריץ יְ גַ ֶּלה ֶאת ִּת ְק ָו ִתי ַה ְּכמו ָּסה ִל ְר ּ ֹכש 1אוֹ ָת ּה ,ו ְּלבַ ּסוֹ ף ֶה ֱ ֵל ִ
יחת ֵר ִעים ,וּבְ ַמ ֲה ַל ְך
ישת ָה ֲאח ָ ּזה ,וְ ַא ָּתה ִּת ְפנֶ ה ֶאל ַה ּ ָפ ִריץ ְ ּבשִׂ ַ
יש ְ ּביָ ְד ָך ָמעוֹ ת דֵּ י ַה ּצ ֶֹר ְך ִל ְר ִכ ׁ ַ
ַא ׁ ְש ִל ׁ
ְ
ישת ָה ֲאח ָ ּזה ,וְ ָכך לֹא יְ גַ ֶּלה ַה ּ ָפ ִריץ ִּכי יָ ִדי ַ ּבדָּ ָבר"ּ " .ו ִמן־ ַה ּמוֹ ָתר
ַהדְּ בָ ִרים ִּת ְת ַ נְ יֵ ן ֶא ְצלוֹ ַ ל דְּ בַ ר ְר ִכ ׁ ַ
ְל ַצ ֵ ּין"ִ ,ס ֵ ּים ַה ּ ָפ ִריץ ֶאת־דְּ בָ ָריוִּ " ,כי ֶח ְל ְק ָך לֹא יְ ק ּ ַפח ָ ּב ִע ְס ָקה ,וַ ֲא ׁ ַש ֵּלם ְל ָך ְסכוּם ָהגוּן ִּכ ְד ֵמי ִּת ּוו ְּך".
ימ ַתי נַ ֲ שָׂ ה ְמ ַת ֵּו ְך
וּבְ עוֹ ד ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל יוֹ ׁ ֵשב ִ ּב ְמבו ָּכה ,וְ לֹא ֵמבִ ין ַמדּ ּו ַ נִ ְט ּ ַפל ֵא ָליו ַה ּ ָפ ִריץ ו ֵּמ ֵא ָ
יצים נָ ְכ ִר ִ ּיים ,וְ ַה ָּלה ְּכבָ ר ׁ ָש ַקל ְליָ דוֹ ְצרוֹ ר ָּגדוֹ ל ׁ ֶשל ָמעוֹ ת ,וְ יָ ָצא ֵמ ַה ַ ּביִ ת ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן ָ .בְ ר ּו
ֲאח ּזוֹ ת ֵ ּבין ּ ָפ ִר ִ
יָ ִמים ֲא ָח ִדים ,וְ ֶט ֶרם ִה ְס ּ ִפיק ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ְל ַח ּלוֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ּ ָפ ִריץ ׁ ֶש ִ ּב ְמחוֹ זוֹ ְּכ ֵדי ְלשׂ וֹ ֵח ַח ִע ּמוֹ ְ ּב ִענְ יַ ן
ישת ָה ֲאח ָ ּזה,
ישת ָה ֲאח ָ ּזהּ ָ .בטו ַּח ָהיָ הִּ ,כי ַה ּ ָפ ִריץ ָהאוֹ ֵר ַח יָ בוֹ א ְ ּב ַא ַחד ַה ָ ּי ִמים ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַ נְ יֵ ן ִ ּב ְדבַ ר ְר ִכ ׁ ַ
ְר ִכ ׁ ַ
או ָּלם ְל ַה ְפ ָּת ָ תוֹ לֹא הוֹ ִפי ַ ַה ּ ָפ ִריץ יָ ִמים ַר ִ ּבים ְ ּבבֵ יתוֹ  .הוּא נִ ָּסה ְל ִה ְת ַח ּקוֹ ת ַא ַחר ִע ְקבוֹ ָתיוָ ,ח ַקר ַא ֲח ָריו
ַרבּ וֹ ת ,או ָּלם ַאף ֶא ָחד לֹא יָ ַדע דָּ בָ ר וַ ֲח ִצי דָּ בָ ר ַ ל ּ ָפ ִריץ ׁ ֶש ְּמ ַב ֵּק ׁש ִל ְר ּ ֹכשֶ 1את ָה ֲאח ָ ּזה ַה ְּמקוֹ ִמית ,וְ ַהדָּ בָ ר
נוֹ ַתר ְ ּבגֶ ֶדר ִח ָידה וְ ַת ֲ לו ָּמהֵ " .אין זֶ ה ֶא ָּלא ַמ ָּתנָ ה ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם"ָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ְל ַ ְצמוֹ  ,או ָּלם הוּא
ֵס ַרב ֲ ַדיִ ן ִל ׁ ְשל ַֹח יָ ד ַ ּב ְּצרוֹ ר ַה ָּגדוֹ ל ,וְ ֶה ְח ִליט ְל ִה ָּו ֵ ץ ִעם ַרבּ וֹ ַ'החוֹ זֶ ה' ִמ ּל ְ ּב ִליןַ .הדֶּ ֶר ְך ִמ ָּקארוֹ ב ְלל ְ ּב ִלין
ֵאינָ ּה ְרחוֹ ָקה ,ו ִּמ ָ ּיד ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ְמד ּו ַרגְ ָליו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ָּקארוֹ ב ְ ּב ֵבית־ ִמ ְד ָר ׁשוֹ ׁ ֶשל ' ַהחוֹ זֶ ה' ,וְ עוֹ ד
ְ ּב ֶט ֶרם ִה ְס ּ ִפיק ְל ַס ּ ֵפר לוֹ ֶאת־ ַהדָּ בָ ר וְ ִל ׁ ְשאֹל ַ ּב ֲ ָצתוֹ  ,נַ ֲ נָ ה ָה ַר ִ ּבי ִמ ּל ְ ּב ִלין וְ ָא ַמר לוֹ ְ ּב ַבת־שְׂ חוֹ קַ " :ה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן
ׁ ֶש ָא ַמ ְר ָּת טוֹ ב וְ נָ כוֹ ןֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ָּק ָ ּב"ה הוּא ַחי וְ ַק ָ ּים וְ לוֹ ַה ֶּכ ֶסף וְ ַה ָ ּז ָהב ,וְ לֹא נוֹ ַתר ֶא ָּלא ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ו ְּל ַב ֵּק ׁש
ימ ּנ ּו .וְ ָא ֵכן ׁ ָש ַמע ַה ָּק ָ ּב"ה ֶאת־ ְּת ִפ ָּל ְת ָך וְ ׁ ָש ַלח ְל ָך ֶאת ָהאוֹ ָצר ַה ָ ּבלוּם ַה ֶ ּזה ְלנִ ּשׂ ּו ֵאי ְ ּבנוֹ ֶת ָ
יך"...
ֵה ֶ

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ַ ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

יח ֵידי ְסג! ָּלה ָהיָ ה נִ ְק ַרע
יתנוֹ )יד ,כז(  -עוֹ ד רוֹ ֲאנִ יִּ ,כי ִל ִ
ְל ֵא ָ
ְּב ַ%ל־ ָּכ ְרחוֹ ְּ ,כ ַמ ֲ%שֶׂ ה הו ָּבא ְּב !ח ִּלין ְּב ַר ִ ּבי ּ ִפנְ ָחס ֶּבן־יָ ִאיר
ְוכוּ'ְ ,ו ִאם לֹא ִה ְתנָ ה ִע ּמוֹ ֶא ָּלא ְליוֹ ְצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם ְל ַבדַ ,מה
ּכֹחוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי ּ ִפינְ ָחס ֶּבן־יָ ִאיר ָָ %ליו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ְל ִה ְת ַ ּג ֵּבר ַ%ל
אשית? ָא ֵכן ְּתנַ אי זֶ ה הוּא ִּב ְכ ַלל ַה ְּתנָ ִאים
ַמ ֲ%שֵׂ ה ְב ֵר ׁ ִ
אשיתִ ,ל ְהיוֹ ת ְּכפו ִּפים
ׁ ֶש ִה ְתנָ ה ה' ַ%ל־ ָּכל ַמ ֲ%שֵׂ ה ְב ֵר ׁ ִ
יהם,
יהְ ,ו ַל ֲ%שׂ וֹ ת ּ ֹכל ֲא ׁ ֶשר יִ גְ זְ ר ּו ֲֵ %ל ֶ
ַל ּתוֹ ָרה ַו ֲֵ %מ ֶל ָ
יהם ְּכ ֶמ ְמ ׁ ֶש ֶלת ַהבּ וֹ ֵרא ָ ּבר ּו ְך־הוּאְ .ו ָלזֶ ה
ו ֶּמ ְמ ׁ ַש ְל ָּתם ֲֵ %ל ֶ
וּב ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְויָ ֵר ַח,
וּב ּכוֹ ָכ ִבים ַ
ִּת ְמ ָצא ְּכמוֹ ־ ֵכן ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ ַ
יקים יְ ִח ִידיםְ ,ו ֵאין ָצ ִר ְ
יהם ַה ַ ּצדִּ ִ
יך לוֹ ַמר
ׁ ָש ְלט ּו ֲֵ %ל ֶ
יאהְ ,והוּא סוֹ ד
ְמ !ר ִּביםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָח ַקק ה' ָל ֶהם ְּב ֵ%ת ַה ְ ּב ִר ָ
אוֹ ְמרוֹ בּ ַֹר ֲא ָך יַ ֲ%קֹב ְוגוֹ 'ְ ,ו ָא ְמר ּו זַ "ל ׁ ֶש ָא ַמר ַה ָּקדוֹ ׁש
ָּבר ּו ְך־הוּא ְלעוֹ ָלמוֹ ִ ,מי ְּב ָר ֲא ָך ִמי יְ ָצ ְר ָך  -יִ שְׂ ָר ֵאלְ ,ו ַה ּכֹל
יאת יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ֲַ %דיִ ן לֹא
יצ ַ
ְּבכ ַֹח ַה ּתוֹ ָרהְ .ו ִה ֵ ּנה ִ ּב ִ
ִק ְּבל ּו ַה ּתוֹ ָרהְ ,ו ֵאין ְ ּגזֵ ָרתוֹ ַ%ל ַה ִ ּנ ְב ָר ִאים ְ ּגזֵ ָרהְ ,ו ָלזֶ ה לֹא
את
מ ֶש0ה ַא ָּתה נִ ְב ֵר ָ
ִה ְס ִּכים ַה ָ ּים ֵל ָח ֵלק ָל ֶהםְ ,ו ָט ַ%ן ְל ֹ
ישי ,זֶ ה ֶר ֶמז ִּכי ֵאינוֹ ֶּבן־ ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ִאם
ַ ּב ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשי ַו ֲאנִ י ַּב ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ָהיָ ה ֶּבן־ ּתוֹ ָרה ִה ֵּנה הוּא קוֹ ֵדם לוֹ ִּ ,כי ַה ּתוֹ ָרה ָק ְד ָמה
ָלעוֹ ָלם !ּכ ּלוֹ ְ .ו ָלזֶ ה נִ ְת ַח ֵּכם ה' ְוהוֹ ִל ְ
יך יְ ִמינוֹ ִל ִ
מ ֶש0ה,
ימין ֹ
ּ ֵפרו ּׁש ֶה ְר ָאהוּ ִּכי הוּא ֶּבן־ ּתוֹ ָרה ַה ִּמ ְתיַ ֵחס ָל ּה יָ ִמין דִּ ְכ ִתיב
אשוֹ ן.
ִמ ִ
ימינוֹ ְוגוֹ 'ּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָר ָאהוּ ֵּת ֶכף ּו ִמ ָ ּיד נִ ְק ַרע ִּכ ְתנַ אי ָה ִר ׁ
ְו ָלזֶ הָּ ,כל ַצדִּ יק ְו ַצדִּ יק ׁ ֶש ַ ּי ֲ%מֹד ַא ַחר ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ,יָ ִביא
ְּביָ דוֹ ׁ ְש ַטר־חוֹ ב ֶא ָחד ְלכוּ פוֹ ֵל ָח ֵלק ְל ָפנָ יוְ .ו ִת ְמ ָצא
ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ּלֹא ָר ָצה ֵל ָח ֵלק ְל ַר ִּבי ּ ִפינְ ָחס ֶּבן־יָ ִאיר וּ ְל ַה ִּמ ְת ַלוֶּ ה
ית בּ וֹ וְ גוֹ '
וּפ ַחד ַה ָ ּים ִמ ּ ֶמנּ ּוֲ :א ׁ ֶשר ִה ִּכ ָ
ִע ּמוֹ ָר ָצה ְלקוֹ נְ סוֹ ָ ,
יש ַה ּ ַמיִ ם
)יז ,ה( ְ -וזֶ ה יִ ְהיֶ ה ְלנֵ ס ָ%צוּםִּ ,כי זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ִה ְב ִא ׁ
על ְ ּבכ ַֹח ְֶ %ליוֹ ן ּ ְפ !ָּ %לה נֶ גְ דִּ ית
ַה ִ ּנ ְמ ָצ ִאים ַו ֲ%שָׂ ָאם דָּ ם ,יִ ְפ ֹ
ׁ ֶש ַ ּי ְמ ִציא ַמיִ ם ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ָה ָ%םְ .ויֵ ׁש ָּבזֶ ה ַה ְכ ָח ׁשוֹ ת !מ ְפ ָלאוֹ ת
יש ִּכי ֵהם ּ ִפ ְלאוֹ ת ֱאלֹ ֵקי
ְמנ! ָ ּגדוֹ ת ַל ּ ִמ ְת ַח ְּכ ִמים ְל ַה ְכ ִח ׁ
יִ שְׂ ָר ֵאלּ ְ ,ב ַמ ּ ֶטה זֶ ה ִּת ָ ּב ַקע ַק ְר ַק ְפ ּתוֹ ַהחוֹ ׁ ֶש ֶבת זָ רוֹ ת:

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בט"ו בשבט תרצ"א ,הסתיים המחזור הראשון של
הדף היומי ,אותו החלו ללמוד בראש השנה תרפ"ד,
לאחר הצעת הרעיון בידי רבי מאיר שפירא ראש
ישיבת יח"ל ,בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל
בט' באלול תרפ"ג .הרעיון התקבל תחילה בספקנות
בידי חברי הוועדה המכינה ,אולם בשעה שהציגו
לציבור הנאספים ,קמה התרגשות באולם וכולם
מחאו כף והביעו את הסכמתם לרעיון כביר זה .רבי
מאיר שפירא עצמו תכנן תחילה להציע את הרעיון
לצעירים בלבד ,והפתעתו היתה גדולה כאשר עם
ישראל כולו קיבל את הרעיון ,ומאז ועד היום
מתגבר קול התורה ורבים הוגים בדף היומי .המחזור
השני הסתיים בכ"ח בסיון תרצ"ח ,על סיפה של
השואה האיומה ,והורגש חסרונו של היוזם הגדול.
בי"ח בשבט תקע"א ,רכשה משפחת עולים שהגיעה
מווילנא שנה לפני כן ,בית בעיר העתיקה צפת .על
משפחה זו נמנו שלושה דורות ,רבי שלמה פ"ח
רוזנטל ואשתו ,הוריו רבי ישראל ואשתו ,וכן בנם
הקטן יצחק שהיה כבן שבע בעלייתו .כעשרה
חודשים לאחר מכן ,מכרו בני המשפחה את נכסיה
ועברה להשתקע בירושלים עיר הקודש ,ובכך היתה
כנראה המשפחה האשכנזית הראשונה שהשתקעה
בעיר ,והניחו בה את היסוד להתחדשות היישוב .שם
המשפחה פ"ח הוא נוטריקון של 'פיתוחי חותם',
על־שם אומנותו של רבי שלמה שהיה אומן־יד
בחריטה על כלים ,עם תבנית הכותל המערבי
והמקומות הקדושים בארץ ישראל .מלבד זאת היה
אחד מהעסקנים הגדולים של ירושלים ואף שימש
כשד"ר למענה .בנו רבי יצחק ,היה נציגו של השר ר'
משה מונטיפיורי בהקמת שכונת "משכנות שאננים",
השכונה הראשונה מחוץ לחומות העיר העתיקה,
ואף ניהל את טחנת־הקמח המפורסמת שבשכונה.

ָּכ ְך ָהי ּו דּ וֹ ְר ׁ ֵשי ְר ׁש ּומוֹ ת ְמ ָפ ְר ׁ ִשים ֶאת־ ַה ּ ָפס ּוק "וַ ָ ּימֹדּ ּו בָ ע ֶֹמר וְ לֹא ֶה ְעדִּ יף ַה ַּמ ְר ֶ ּבה וְ ַה ַּמ ְמ ִעיט לֹא
יש ְל ִפי־ ָא ְכלוֹ ָל ָקט ּו" ָּ -כ ְך ִהיא ַה ִּמדָּ ה ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ּ ַפ ְרנָ ַסת ָה ָא ָדםֶ ׁ ,ש ַאף ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ְל ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל
ֶה ְח ִסיר ִא ׁ
ְל ַמ ֲ נָ ּה ,או ָּלם ַה ַּמ ְר ֶ ּבה ְ ּב ִה ׁ ְש ַּתדְּ ל ּות יוֹ ֵתר ִמדַּ י ,לֹא מוֹ ִסיף ְל ַ ְצמוֹ ּ ַפ ְרנָ ָסה ְּגדוֹ ָלה יוֹ ֵתר ,וְ ַה ַּמ ְמ ִעיט לֹא
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה.
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה וְ ַ ד ר ׁ
יש ְל ִפי־ ָא ְכלוֹ ָל ָקט ּוְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ִּנגְ זַ ר ָ ָליוֵ ,מר ׁ
ַמ ְח ִסיר ְל ַ ְצמוֹ ְּכלוּםֶ ,א ָּלא ִא ׁ
יאתוֹ ָר ָאה ׁ ָשם ֲחנוּת ַא ַחת ְּכ ׁ ֶש ִהיא
ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ִמ ֶּל ּלוֹ ב ִה ִּגי ַ ּ ַפ ַ ם ְל ִעיר ַא ַחת ְ ּב ַא ׁ ְשמ ֶֹרת ַהבּ ֶֹקר ,וְ ִל ְפ ִל ָ
ּ ְפתו ָּחה ִל ְרוָ ָחהּ ָ .בטו ַּח ָהיָ הִּ ,כי ַ ּב ַ ל ַה ֲחנוּת ְּכבָ ר ִה ׁ ְש ִּכים קוּם וְ ָה ַל ְך ַל ֲחנ ּותוֹ ְּכ ֵדי ִל ְלמֹד ָ ּב ּה ִ ּב ְמנו ַּחת
ק ֶדם ַה ְּת ִפ ָּלה ,ו ִּב ֵּק ׁש ְל ָהזִ ין ֶאת־ ֵ ינָ יו ִל ְראוֹ ת יְ הו ִּדי ַה ּ ׁ ָשק ּו ַ ְ ּב ַת ְלמוּדוֹ ַ ּב ֲחנוּתוֹ ַ .א ְך ְל ַה ְפ ָּתעתוֹ
ַהדַּ ַ ת ֹ
ת ַח ֶאת־ ֲחנ ּו ְת ָך ְ ּב ׁ ָש ָ ה
וְ ַא ְכזָ ָבתוֹ ָ ,ר ָאה ֶאת ַ ּב ַ ל ַה ֲחנ ּות עוֹ ֵמד ָ ּב ֵטל ו ַּמ ְמ ִּתין ְלקוֹ נִ יםָ " .מה ָר ִא ָ
ית ִל ְפ ּ ֹ
כּ ֹה מ ְקדֶּ ֶמת"? ׁ ְש ָאלוֹ  ,וְ ַה ָּלה ֵה ׁ ִשיב ִּכי ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ דְּ חו ָּקהֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ֶחנְ וָ נִ ים ַר ִ ּבים ִמ ְת ָח ִרים ַ ל ַה ּקוֹ נִ ים
ת ַח ֶאת־ ֲחנ ּותוֹ ִל ְפנֵ י ָה ֲא ֵח ִריםְּ ,כ ֵדי ִל ְמ ׁש ְֹך ֵא ָליו
ַה ְּמ ַ ִּטים ׁ ֶש ָ ּב ִעיר ,וְ ָל ֵכן ֶה ְח ִליט ְל ַה ׁ ְש ִּכים קוּם וְ ִל ְפ ּ ֹ
ימי
אשוֹ נִ יםָ ׁ .ש ַמע ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ֶאת־ ַהדְּ בָ ִרים ,נָ שָׂ א יָ ָדיו וְ ָא ַמרָ ׁ " :שוְ א ָל ֶכם ַמ ׁ ְש ִּכ ֵ
ֶאת־ ָּכל ַה ּקוֹ נִ ים ָה ִר ׁ
יש ֶאת־ ַהדָּ בָ ר ,וְ ָא ַמרּ ְ " :ב ֵהן ִצ ְד ִקי מו ָּכן ֲאנִ י ְל ִה ּ ׁ ָשבַ ע,
קוּם" ,וְ יָ ָצא ֵמ ַה ֲחנ ּותְ .מא ָחר יוֹ ֵתר ִס ּ ֵפר ָה ִא ׁ
ׁ ֶש ָּכל־אוֹ תוֹ יוֹ ם ,לֹא נִ ְכנַ ס ֲא ִפ ּל ּו קוֹ נֶ ה ֶא ָחד ַל ֲחנו ִּתי ,וְ לֹא ִה ְרוַ ְח ִּתי ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ֲא ִפ ּל ּו ּ ְפרו ָּטה ַא ַחת"...
יבתוֹ ׁ ֶשל ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" ְ ּב ַרדִּ יןָ ,ל ַמד ַּת ְל ִמיד ֶא ָחד ׁ ֶש ִה ְפ ִליג ְ ּב ׁ ָשנִ ים וַ ֲ ַדיִ ן לֹא ֵה ִקים ֶאת־ ֵ ּביתוֹ .
יש ָ
ִ ּב ׁ ִ
ּ ַפ ַ ם ִהזְ ִמינוֹ ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" וְ ָת ַמ ּה ְ ּב ָפנָ יו ַמדּ ּו ַ ֵאינוֹ נוֹ ֵתן ִלבּ וֹ ִל ְמצֹא ֶאת־זִ ּו ּוגוֹ ו ְּל ָה ִקים ַ ּביִ ת
ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאלֵ .ה ׁ ִשיב ַה ַּת ְל ִמיד וְ ָט ַ ןִּ ,כי הוּא ְמ ַח ּ ֵפשׂ ׁ ִשדּ ו ְּך ָּכזֶ הֶ ׁ ,שחוֹ ְתנוֹ יִ ְת ַח ֵ ּיב ְל ַה ֲחזִ יקוֹ ָסמוּ ְך
אכה ְל ַפ ְרנָ ָסתוֹ וְ יו ַּכ ל
ַ ל־ ׁש ְל ָחנוֹ ְל ָפחוֹ ת ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ִמ ְ ּז ַמן נִ ּשׂ ו ָּאיוְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך ַל ֲ סֹק ִ ּב ְמ ָל ָ
ּ
מר נָ א ִליַּ ,כ ָּמה ׁ ָשנִ ים ַא ָּתה ְמ ׁ ַש ֵ ר ׁ ֶש ִי ְהי ּו
ִל ְלמֹד ְללֹא ַה ְפ ָר ָ הָ ּ .פנָ ה ֵא ָליו ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" ּו ׁ ְש ָאלוֹ ֱ " :א ֹ
ְ
יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
יך"? ָּת ַמ ּה ַה ָ ּבחוּר ַ ל־ ַה ּ ׁ ְש ֵא ָלה ,וְ ָא ַמר ִ ּב ְמבו ָּכהֲ " :ה ֵרי דָּ וִ ד ַה ֶּמ ֶלך ָא ַמר ִ ּב ְת ִה ִּלים 'יְ ֵמי־ ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו
יצד ֵאפוֹ א ִּת ְת ּ ַפ ְרנֵ ס
בָ ֶהם ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה וְ ִאם ִ ּבגְ ב ּורֹת ׁ ְשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָ ה'"ֶ .ה ֱחזִ יר לוֹ ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים"" :וְ ֵכ ַ
עסט' ׁ ֶשל חוֹ ֶתנְ ָך"? ֵה ֵחל ַה ַּת ְל ִמיד
ִמ ִּגיל ׁ ְשלֹ ִש1ים וְ ַ ד ׁ ְשמוֹ נִ יםְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ְּת ַס ֵ ּים ֶאת ׁ ְשנוֹ ת ַה ֶּ'ק ְ
יצי ִּכ ִּנים",
ְל ִה ְצ ַטדֵּ ק וְ לוֹ ַמרֲ " :ה ֵרי ֲאנִ י יְ הו ִּדי ַמ ֲא ִמין ,וְ יוֹ ֵד ַ ׁ ֶש ַה ָּק ָ ּב"ה ְמ ַפ ְרנֵ ס ִמ ַּק ְרנֵ י ְר ֵא ִמים וְ ַ ד ֵ ּב ֵ
יך ַמה ּ ׁ ֶש ּ ִפ ָ
ו ִּמ ָ ּיד ִה ְפ ִסיקוֹ ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" וְ ָא ַמר לוֹ ִ ּבגְ ָ ָרה" :יִ ׁ ְש ְמע ּו ָאזְ נֶ ָ
יך ְמ ַד ֵ ּבר! ִמ ִּגיל ׁ ְשלֹ ִש1ים וְ ַ ד
ְ
ָ
ׁ ְשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָ ה ַא ָּתה סוֹ ֵמ ְך ַ ל־ ַה ָּק ָ ּב"ה ,וְ ִא ּל ּו ְל ֶמ ׁ ֶש ְך ָח ֵמ ׁש ַה ּ ׁ ָשנִ ים ַה ְּקרוֹ בוֹ ת ֵאינְ ך סוֹ ֵמך ָ ָליו?!"...
ק ָרבָ יו ׁ ֶש ּלֹא ְל ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל יָ ֵתר
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ַח ִ ּיים זוֹ נֶ נְ ֶפ ְלדַ ,ר ָ ּב ּה ׁ ֶשל־יְ רו ׁ ָּש ַליִ םָ ,היָ ה ָּת ִמיד ַמ ִּטיף ִל ְמ ֹ
יהם ֶאת־ ַה ְ ּב ָר ָכה .וְ ָהיָ ה ָחבִ יב
יהם ,וַ ה' יְ ַצ ֶּוה ֲ ֵל ֶ
ַ ל־ ַה ִּמדָּ ה ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ּ ַפ ְרנָ ָסהֶ ,א ָּלא יַ ֲ שׂ ּו ֶאת ַה ּמ ּו ָטל ֲ ֵל ֶ
ָ ָליו ְמ ׁ ָשלוֹ ׁ ֶשל ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים"ֶ ׁ ,ש ִה ְמ ׁ ִשיל ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ַּתדֵּ ל יוֹ ֵתר ִמדַּ י ְל ַפ ְרנָ ָסתוֹ ְ ,ל ֶא ָחד ׁ ֶש ָּמ ַכר יַ יִ ן
יש ֶא ָחד ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש
ֵמ ָחבִ ית ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַ ּב ֲחנוּתוֹ  ,ו ִּמ ֶּמ ָּנה ָמ ָצא ֶאת־ ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ַ ּ .פ ַ ם ַא ַחתּ ָ ,בא ֵא ָליו ִא ׁ
ְל ִה ְתלוֹ ֵצץ ִמ ֶּמ ּנ ּו ,וְ יָ ַ ץ לוֹ ְל ַה ְכ ּ ִפיל ֶאת ְרוָ ָחיו ַ ,ל־יְ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ְת ִקין ֶ ּב ֶרז נוֹ ָסף ֶ ּב ָח ִבית ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ יַ יִ ן
אכה ,וְ לֹא ָל ׁ ֶש ֶבת ְ ּב ִחבּ וּק יָ ַדיִ ם
ַרב יוֹ ֵתר ְּכ ֵדי ִל ְמכּ ֹרַ ...א ְך ֵמ ִא ָיד ְךָ ,היָ ה ְמזָ ֵרז אוֹ ָתם ַל ֲ ֹסק ִ ּב ְמ ָל ָ
יהִּ ,כי ַ ל־ ָה ָא ָדם ִליצֹר ֶאת־ ַה ֵּכ ִלים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָּתחוּל ָ ּב ֶהם ִ ּב ְר ַּכת ה'.
ּו ְל ַה ְמ ִּתין ׁ ֶש ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ָּתבוֹ א ֵמ ֵא ֶל ָ
ֶא ָחד ִמ ִּנ ּצוֹ ֵלי ּ ְפ ָרעוֹ ת ַּת ְר ּ ַפ"ט ְ ּב ֶחבְ רוֹ ןַ ,ר ִ ּבי דּ ֹב ּכ ֵֹהןֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ַּת ְל ִמיד־ ָח ָכם מ ְפ ָלגּ ִ ,ב ֵּק ׁש ְל ַה ְפ ִליג
ְל ָא ֶמ ִר ָ
יאתוֹ ָ ּ ,פנָ ה ְל ַר ִ ּבי ַא ֲהרֹן קוֹ ְט ֶלר ִ ּב ׁ ְש ֵא ָלה,
יקה ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַמ ּנוֹ ת ׁ ָשם ְל ִמשְׂ ָרה ּתוֹ ָרנִ יתֶ .ט ֶרם יְ ִצ ָ
יחה ְל ׁ ַש ַ ר
ַה ִאם ֵאין נְ ִסי ָ ה ָּכזוֹ עוֹ ֶמ ֶדת ִ ּב ְס ִת ָירה ִל ְדבָ ָריו ַהיְ דו ִּעים ׁ ֶשל ַ ּב ַ ל "חוֹ בוֹ ת ַה ְּל ָבבוֹ ת" ַ ּב ּ ְפ ִת ָ
ַה ִ ּב ָּטחוֹ ןָ ׁ ,שם הוּא ְמ ַס ּ ֵפר ַ ל ּ ָפרו ּׁש ֶא ָחד ׁ ֶש ָּנ ַדד ְל ַפ ְרנָ ָסתוֹ ְ ּב ֶא ֶרץ ְרחוֹ ָקה ,וּבְ ַד ְרכּ וֹ ּ ָפגַ ׁש ְמ ַכ ּ ׁ ֵשף ֶא ָחד
יליםּ .ו ְכ ׁ ֶש ַה ָּלה ׁ ְש ָאלוֹ ֶאת ִמי הוּא עוֹ בֵ דִ ,ס ּ ֵפר לוֹ ַה ּ ָפרו ּׁש ִּכי ה ּוא
וְ ִלגְ ֵלג ָ ָליו ַ ל ׁ ֶשעוֹ ֵבד ֲ בוֹ ַדת־ ֱא ִל ִ
עוֹ בֵ ד ֶאת־ ַה ָּק ָ ּב"ה ׁ ֶשהוּא בּ וֹ ֵרא ָהעוֹ ָלם וְ ֹכל יָ כוֹ ל ,וְ אוֹ תוֹ נָ ְכ ִרי ִלגְ ֵלג ָ ָליו ַ ל ׁ ֶש ָ ּי ָצא ְל ַח ּ ֵפשׂ ֶאת
ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ַ ּב ֶּמ ְר ַח ִּקים ,וְ לֹא ָס ַמ ְך וּבָ ַטח ַ ל ֱאלֹ ָקיו ׁ ֶש ְ ּי ַס ְ ּיע ּו ְ ּב ִעירוֹ ָ ׁ .ש ַמע ַה ּ ָפר ּו ׁש ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ּתוֹ ָכ ָחה,
וְ ׁ ָשב ְל ֵביתוֹ ְ ּבבִ ָּטחוֹ ן ָמ ֵלא ַ ּבה' .ו ִּמ ָּכאן ָח ׁ ַש ׁש ַר ִ ּבי דּ ֹבֶ ׁ ,ש ָּמא יֵ ׁש ִ ּבנְ ִסי ָ תוֹ ְל ָא ֶמ ִר ָ
יקהִ ,מ ּ ׁשוּם ּ ְפגָ ם
ַ ּב ִ ּב ָּטחוֹ ן וְ ָ ָליו ָל ׁ ֶש ֶבת ְ ּבבֵ יתוֹ  .או ָּלם ַר ִ ּבי ַא ֲהרֹן ֵה ׁ ִשיב לוֹ ִּ ,כי ֵאין ַהדְּ בָ ִרים סוֹ ְת ִרים ֶאת־ ַמ ֲ שֵׂ ה ּוֶ ׁ ,ש ֵּכן
אוֹ תוֹ ּ ָפרו ּׁש יָ ָצא ְל ַד ְרכּ וֹ ָה ְרחוֹ ָקה ְ ּב ִלי ִס ָ ּבה ו ַּמ ָּט ָרה ְ ּברו ָּרה ,וְ ׁשוֹ נֶ ה ַהדָּ בָ ר ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ָא ָדם יוֹ ֵצא ְל ִמשְׂ ָרה
יח דַּ ְרכּ וֹ .
ימה ְ ּב ִמדַּ ת ַה ִ ּב ָּטחוֹ ן .וְ ָא ְמנָ ם ָ שָׂ ה ַה ּ ׁשוֹ ֵאל ֵּכן ,וְ ִה ְצ ִל ַ
ְ ּברו ָּרה וִ יד ּו ָ ה ,וְ ֵאין ְ ּב ָכ ְך ׁשוּם ּ ְפגִ ָ
אליִ ,ה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ֵמ ֲחנוּת עוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְ ּבבַ ֲ ל ּותוֹ  .יוֹ ם ֶא ָחדִ ,ה ִּגי ַ ָמאן־דְּ ה ּו
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁש ַ ְפ ַריְ נְ ד ִמ ְּק ָר ִ
ו ָּפ ַתח ֲחנ ּות ִמ ְת ָח ָרה מוּל ּ ֶפ ַתח ֲחנ ּותוֹ  ,וְ ַאף הוּא ֵה ֵחל ִל ְמכּ ֹר עוֹ רוֹ ת ְמ ׁש ָ ּב ִחים ְ ּבדוֹ ֶמה לוֹ ְּ .כ ׁ ֶש ָרא ּו
זֹאת ְ ּבנֵ י־ ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁש ַ  ,נִ ְב ֲהל ּו ְלנַ ְפ ׁ ָשם וְ ָח ׁ ְש ׁש ּו ׁ ֶש ָּמא יַ ִּסיג ַה ָּלה ֶאת־ ְּגבו ָּלם וְ יִ גְ זֹל ֶאת
ּ ַפ ְרנָ ָס ָתם .או ָּלם הוּא ִה ְר ִּגי ַ ֶאת־רו ָּחם וְ ָא ַמרַ " :מה ָּל ֶכם חוֹ ׁ ְש ׁ ִשים? וַ ֲה ֵרי ַה ָּק ָ ּב"ה זָ ן ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס ֶאת
ְ ּברו ָּאיו ,וְ ֵאין ִמי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ָל ַק ַחת ִמ ֶּמ ִּני ַמה ּ ׁ ֶשה ְק ַצב ִלי ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ַאף ֵאין ָלנ ּו ְּכ ָלל ַל ֲ שׂ וֹ ת ׁשוּם
ִה ׁ ְש ַּתדְּ לוּת יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ָ שִׂ ינ ּו ַ ד־ ּכֹה" .ו ְּל ַא ַחר ְרגָ ִעים ִמ ְס ּ ָפר הוֹ ִסיף וְ ָא ַמר" :רוֹ ֶאה ֲאנִ י ַ ְכ ׁ ָשו,
ׁ ֶש ַה ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה הוּא ָמקוֹ ם ַמ ְת ִאים ִל ְמ ִכ ַירת עוֹ רוֹ ת ְמ ׁש ָ ּב ִחים ,ו ְּר ָאיָ ה ְל ָכ ְך ׁ ֶשאוֹ תוֹ ָא ָדם ּ ָפ ַתח ַאף הוּא
ֲחנוּת ָּכזוֹ ָּכאן ,וְ ִאם־ ֵּכן ָ ֵלינ ּו ְל ַה ְכ ּ ִפיל ֶאת ַּכ ּמ ּות ַה ְּסחוֹ ָרה ַ ּב ֲחנוּת"ָ .א ַמר וְ ָ שָׂ ה ,ו ְּל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ּ ֶפ ֶלא
ֵה ִאיר ָל ֶהם ַמ ָ ּז ָלם ְ ּב ִכ ְפ ַליִ ם ,וְ גַ ם ְל ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁש ַ וְ ַאף ִל ׁ ְש ֵכנוֹ ָ ,היְ ָתה ּ ַפ ְרנָ ָסה ְ ּב ַה ְר ָח ָבה ִמ ְּמ ִכ ַירת ָהעוֹ רוֹ ת.

#מ ְט ָ"ם
ת־בנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַה ׁ ְש ֵ ּב ַ ִה ׁ ְש ִ ּבי ַ ֶא ְ ּ

)יג ,יט(

נִ ְס ַמ ְך ְל ָכ ְך ׁ ֶש ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל יָ ְצא ּו ֲח #מ ׁ ִשיםִ ,מ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶשדָּ ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ַרק ֵח ֶלק ֶא ָחד ֵמ ַא ְר ָ ּב ָ"ה יָ ְצאוּ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְ ,ו ַה ּ ְׁש ָאר ֵמת ּו ְּב ַמ ַּכת חֹ ֶשְ 9ךְ ,ו ִאם־ ֵּכן נוֹ ַתר
ַרק ִמעוּט ַה ָּק ָהל ו ִּמ ּ ֵמ ָילא ָּב ְט ָלה ְׁשב ּו ָ"תוֹ ׁ ֶשל יוֹ ֵסף,
י" ֶאת ָּכל־ ַה ָּק ָהלּ ,ו ְכ ָבר ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל
ׁ ֶש ֲה ֵרי ִה ׁ ְש ִּב ַ
ְּב ַמ ֶּס ֶכת ְּתמ ּו ָרה ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּת ֵ ּיר ִמעוּ ט ַהצִּ בּ וּ ר ֵאין
שה ַר ֵּבנ ּו,
מֶ9
ָל ֶהם ֶא ָּלא דִּ ין יְ ִח ִידים ,וְ זֶ ה ׁ ִש ְבחוֹ ׁ ֶשל ֹ
ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ׁ ֶש ָ ּי ַדע ׁ ֶש ַה ּ ׁ ְשבו ָּ"ה ְּב ֵט ָלה ,נָ שָׂ א ֶאת ַ" ְצמוֹ ת
יוֹ ֵסף .וְ ָל ֵכן #מ ְט ָ"מוֹ ת ַה ֵּתבוֹ ת ַה ׁ ְש ֵ ּב ַ ִה ׁ ְש ִ ּבי ַ
ְ ּב ַק ְד ָמא וְ ַאזְ ָלאֶ ׁ ,ש ַה ּ ׁ ְשב ּו ָ"ה ְּכ ָבר ָה ְל ָכה ו ָּב ְט ָלה ק ֶֹדם
מ ֶש9ה ָ"שָׂ ה ִל ְפנִ ים ִמ ּ ׁש ּו ַרת ַהדִּ ין) .יקרא דאורייתא(
ָל ֵכן ,וּ ֹ

יהם
ַו ִ ּי ְר ְדּ פ ּו ִמ ְצ ַריִ ם ַ ֽא ֲח ֵר ֶ

)יד ,ט(

יעיְ ,ל ַר ּ ֵמז ְל ִד ְב ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י
ְ ּב ַט ֲ" ֵמי ַק ְד ָמא וְ ַאזְ ָלא ְר ִב ִ
שה יָ ִמים ׁ ֶש ָּק ְבע ּו ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
ׁ ֶש ַא ַחר ׁ ֶש ָ" ְבר ּו ׁ ְשל ֹ ָ 9
ֵל ֵיל ְך וְ ָל ׁשוּב ,וְ ָראוּ ׁ ֶש ֵאינָ ם חוֹ זְ ִרים ְל ִמ ְצ ַריִ םָּ ,באוּ
וּב ׁ ִש ּ ׁ ִשי
ישי ְ
יעי ,ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
וְ ִה ִּגיד ּו ְל ַפ ְרעֹה ַ ּביּוֹ ם ָה ְר ִב ִ
ָר ְדפ ּו ַא ֲח ֵר ֶ
יהם ,ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּ ַפ ְרעֹה וְ ַח ָ ּי ָליו ִה ְקדִּ ימוּ
וְ ָה ְלכ ּו ִּב ְמ ִהירוּתָ ,ל ֵכן ִה ּ ִשׂ יג ּו ֶאת ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֲהגַ ם
ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ַרק ַא ְר ָ ּב ָ"ה יָ ִמים ַא ֲח ֵר ֶ
יהם) .טעמי הטעמים(

אכ %ל ּו ָב ָ$שׂ ר
ת ְ
ֵ ּבין ָ ֽה ַ ְר ַ ּביִ ם ּֽ ֹ

)טז ,יב(

ְ ּב ַט ֲ" ֵמי זָ ֵקף ָקטֹןִּ ,כי ָר ַמז ָל ֶהם ַה ָּק ָּב"ה ְליִ שְׂ ָר ֵאל,
ֹאכל ּו ֶא ָּלא ִמעוּט ָּבשָׂ רְּ ,כמוֹ ׁ ֶשדָּ ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל ַרק
ׁ ֶש ּל ֹא י ְ
ְ ּב ָכל־ ַא ַּות נַ ְפ ׁ ְש ָךַ ,רק ִ -מעו ָּטא הוּא) .מראה יעקב(

#מ ְד ָ ּג ׁש
ַ"ל־ ַה ּ ָפסוּק " ׁ ָשם שָׂ ם לוֹ חֹק ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט" ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י:
" ְ ּב ָמ ָרה נָ ַתן ָל ֶהם ִמ ְק ַצת ּ ָפ ָר ׁ ִשיּוֹ ת ׁ ֶשל־ ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ" ְּסק ּו ָּב ֶהםַ ׁ ,ש ָּבת ו ָּפ ָרה ֲא #ד ָּמה וְ ִדינִ ין" ,ו ַּב ַ"ל
ימ ְט ִר ָ ּיה ּ ָפ ָרה
'שם' ְ ּבגִ ַ
ַה ּט ּו ִרים ָמ ָצא ֶר ֶמז ָלזֶ ה ׁ ֶש ֵּת ַבת ָׁ
ֲא #ד ָּמהְ ,ו ִהיא דּ וֹ ָמה ָל ֵ"ץ ַה ּ ַמר ׁ ֶש ִה ְמ ִּתיק ַה ַּמיִ ם ,וְ ַאף
ִהיא ְמ ַט ֶה ֶרת ֶאת־ ַה ּ ְט ֵמ ִאים ,וְ ֵכן מו ָּבא ְּב ֵפרו ּׁש ַּב ֲ" ֵלי
ַה ּתוֹ ָספוֹ תְ .מקוֹ ר ַהדְּ ָב ִרים ִמדִּ ְב ֵרי ֲחזַ "ל ְּב ַסנְ ֶה ְד ִרין,
או ָּלם ׁ ָשם ל ֹא #הזְ ְּכ ָרה ּ ָפ ָרה ֲא #ד ָּמה ,וְ ַר ִּבים נִ ְלאוּ
ְל ָה ִבין ַמדּ ו ַּ" ִהזְ ִּכ ָיר ּה ַר ּ ׁ ִש"י ָּכאן ,וְ ִא ּל ּו ְּב ָפ ָר ׁ ַשת
ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ְמ ָפ ֵר ׁש ׁ ֶש ִה ְצ ַט ּווּ ַ"ל ִּכבּ וּד־ ָאב וָ ֵאם ,וְ ַאף
ְּב ֵ'ס ֶדר־עוֹ ָלם' זוּ ָטא ׁ ֶשהוֹ ִסיפ ּו ֶאת ַה ֵּתבוֹ ת ּ ָפ ָרה
ֲא #ד ָּמהֵ ,אין זֶ ה ֶא ָּלא הוֹ ָס ָפה ְמ #א ֶח ֶרת ַ"ל־ ּ ִפי ַר ּ ׁ ִש"י
י" ְּכ ָלל .וְ ָל ֵכן ָּכ ַתב
ָּכאן ,ו ַּב ָּמקוֹ ר הוּא לֹא מוֹ ִפ ַ
ימה'ֶ ׁ ,ש ָּנ ְפ ָלה ָטעוּת סוֹ ֵפר ְּב ִד ְב ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י
ְּב'תוֹ ָרה ְּת ִמ ָ
ו ַּב ָּמקוֹ ר נִ ְכ ַּתב כ"א ְּכ ׁ ֶש ַה ַּכוָּ נָ ה ַ"ל ִּכבּ וּ ד־ ָאב,
וְ ַה ַּמ ְע ִּת ִיקים ָטע ּו ְו ָכ ְתב ּו פ"א וּ ֵפ ְר ׁשוּ ה ּו ּ ָפ ָרה ֲא #ד ָּמה.

ְמ #מ ָּלח

ְּב ַמ ֲחזוֹ ֵרי ַא ׁ ְש ְּכ ִנַ ז נִ ְׁש ַּת ְּקע ּו ּ ִפ ּיו ִּטים ׁשוֹ נִ ים ׁ ֶשל ּ ַפיְ ָטנִ ים
ַק ְדמוֹ נִ ים ,ו ָּב ֶהם ּ ִפ ּיו ֵּטי 'אוֹ ַפן' ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָר ִאים ֵּכן ַ"ל־ ׁ ֵשם
יעים ִ ּב ְת ִפ ַּלת ַׁש ֲח ִריתִ ,ל ְפנֵ י ֲא ִמ ַירת " ְו ָהאוֹ ַפ ִּנים
ׁ ֶש ּמוֹ ִפ ִ
וְ ַחיּוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש" ׁ ֶש ְּב ִב ְר ַּכת יוֹ ֵצרַ ּ .פ ַ"םָּ ,בא ּו ְּבנֵ י ְק ִה ַ ּלת
ווֹ ְר ַמיְ זָ א ֶאל ַר ָ ּבםַ ,ר ִּבי יָ ִאיר ַח ִ ּיים ָּב ָכ ַר ְך ַ ּב ַ"ל " ַח ֹ ּות
יעי ׁ ֶשל־ ּ ֶפ ַסח
יָ ִאיר" ,וְ ָת ְמה ּו ְּב ָפנָ יו ַמדּ ו ַּ" ׁשוֹ נֶ ה יוֹ ם ׁ ְש ִב ִ
ִמ ּ ׁ ְש ַאר ַה ּמוֹ ֲ" ִדים ,וְ הוּ א ַה ָ ּי ִחיד ׁ ֶש ְּת ִפ ַּלת ׁ ַש ֲח ִרית ׁ ֶשבּ וֹ
ל ֹא נֶ ֱא ַמר ּ ִפ ּיוּט זֶ ה .נַ ֲ"נָ ה ַר ִ ּבי יָ ִאיר ַח ִ ּיים ַ"ל־ ֲא ָתר,
וְ ָא ַמר ְּב ַצחוּתֲ " :ה ֵרי ּ ָפסוּק ְמפ ָֹר ׁש הוּא ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ְּב ׁ ַש ַ ּלח,
וּמ ַתי ָהיָ ה ַהדָּ ָבר?
ׁ ֶש ֲה ֵרי נֶ ֱא ַמר בּ וֹ 'וַ ָ ּי ַסר ֵאת א ַֹפן'ָ ,
יעי ׁ ֶשל־ ּ ֶפ ַסח"...
י"ת יַ ם־ס ּוף ׁ ֶש ֵא ַרע ִּב ׁ ְש ִב ִ
ִ ּב ְק ִר ַ

ַ ּב ַה ָ ּג ָדה ֶׁשל־ ּ ֶפ ַסח מוּ ֵבאת ַמ ֲחל ֹ ֶקת ַּת ָּנ ִאיםּ ְ ,ב ַכ ָּמה ַמ ּכוֹ ת ָלקוּ ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ְו ַ"ל־ ַה ָ ּים ,וּ ְל ֵׁשם ָמה נֶ ְח ְלקוּ ַ ּבדָּ ָבר? ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁש ְּכ ָבר #ה ְב ַט ְחנוּ ' ָּכל־ ַה ַּמ ֲח ָלה
ֲא ֶׁשר־שַׂ ְמ ִּתי ְב ִמ ְצ ַריִ ם ל ֹא־ ָאשִׂ ים ָ" ֶל ָ
יך'ְ ,ו ָל ֵכן ִ ּב ְק ׁשוּ

ְלהוֹ ִסיף עוֹ ד ְועוֹ ד ַמ ֲחלוֹ ת ַ"ל־ ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּייםֶ ׁ ,שאוֹ ָתן ל ֹא יָ ִביא ַה ָ ּק ָ ּב"ה ָ" ֵלינוּ ְ ,ונִ ָ ּנ ֵצל ֵמ ֶהן) ...רבי צמח מאזוז נר"ו(

בס"ד

ראש השנה לאילנות ,ט"ו בשבט תשע"ז
.

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים
ּ ַפ ַ ם ַא ַחתָ ׁ ,ש ָהה ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ִמ ַּנ ְדבוֹ ְרנָ א ָ ּב ִעיר ִסיגֶ ט ,וּבְ ֵליל ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר
ִ ּב ׁ ְש ָבט ַּכ ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלהִ ,ה ְד ִליק נֵ רוֹ ת ַר ִ ּבים ְ ּבבֵ ית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁשּ ְ .בתוֹ ְך ָּכ ְך נִ ְכנַ ס
יטיב ֶאת
ַּת ְל ִמיד־ ָח ָכם ִל ְלמֹד ,וְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלא ִל ְראוֹ ת ֶאת־ ָה ַר ִ ּבי עוֹ ֵמד ַ ל־ (ס ָּלם ו ֵּמ ִ
ַה ֵּנרוֹ ת" .יוֹ ֵד ַ ֲאנִ י ׁ ֶש ַא ָּתה ָּת ֵמ ַּה ָ ַלי"ָ ,א ַמר לוֹ ָה ַר ִ ּבי" ,או ָּלם יוֹ ֵד ַ ַא ָּתה ְ ּבוַ דַּ אי
ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ִּמ ׁ ְשנָ הֶ ׁ ,ש ּלֹא ָהי ּו יָ ִמים טוֹ בִ ים ְליִ שְׂ ָר ֵאל ַּכ ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר ְ ּב ָאב ו ְּכיוֹ ם
ַה ִּכ ּפו ִּריםּ ,ו ְכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים נָ הוּג ְל ַה ְד ִליק נֵ רוֹ תָּ ,כ ְך ַּגם ַ ּב ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר.
וְ ִאם ִּת ׁ ְש ָא ֵלנִ יֲ ,ה ֵרי ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה עוֹ ֶס ֶקת ַ ּב ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר ְ ּב ָאב וְ לֹא ִ ּב ׁ ְש ָבטַ ,אזְ ִּכיר
יש ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר ְ ּב ִת ׁ ְש ֵרי ַל ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר
ְל ָך ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ְּג ָמ ָראֶ ׁ ,ש ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִק ׁ
יש ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר ִ ּב ׁ ְש ָבט ַל ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר ְ ּב ָאב"...
ְ ּבנִ ָ
יסן ,וְ ִאם־ ֵּכן ֶא ְפ ׁ ָשר ַּגם ְל ָה ִק ׁ
ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ָידיו ׁ ֶשל ָה" ִא ְמ ֵרי ַח ִ ּיים" ִמ ִּויזְ 'נִ יץ ָהיָ ה ֲחשׂ ו ְּך ָ ּבנִ ים ,וְ ָהיָ ה ַמ ְפ ִציר בּ וֹ
ַרבּ וֹ ת ׁ ֶש ַ ּי ׁ ְש ּ ִפי ַ ָ ָליו ְל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך ְ ּבזֶ ַרע ׁ ֶשל־ ַק ָ ּי ָמא ,או ָּלם ׁ ַש ֲ ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם נִ נְ ֲ ל ּו
ְ ּב ָפנָ יוַ ּ .פ ַ ם ַא ַחת ,נֶ ְע ַּתר ָה ַר ִ ּבי ְל ַב ָּק ׁ ָשתוֹ וְ ָא ַמר" :בּ וֹ א נָ א ֵא ַלי ַ ּב ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר
ִ ּב ׁ ְש ָבט ,וְ ֶא ֶּתן־ ְל ָך ּ ֵפרוֹ ת"ָ ׁ .ש ַמר ָה ַאבְ ֵר ְך ֶאת־ ַהדָּ בָ ר ,ו ָּבא ְ ּבט" ּו ִ ּב ׁ ְשבָ ט ְּכ ֵדי
יש ִל ְפ ִרי־ ֶב ֶטן ,וַ יְ ִהי ְלנֵ ס.
ְל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך ִמ ּ ִפי ָה ַר ִ ּבי ,וְ ָא ְמנָ ם ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָשנָ ה זָ ָכה ָה ִא ׁ
ְ ּבט" ּו ִ ּב ׁ ְשבָ ט תשכ"הּ ְ ,ב ֵ ת ׁ ֶש ַה" ּ ׁ ֶש ַפע ַח ִ ּיים" ִמ ַּצנְ ז־ ְקלוֹ יְ זֶ נְ בּ ו ְּרג ,יָ ׁ ֵשב ְ ּב ׁ (ש ְל ָחנוֹ
ילנוֹ תִ ,ה ְת ַ ּב ֵּטא ַ ל צו ַּרת
וְ ִה ְתוַ ֵ ד ִעם־ ֲח ִס ָידיו ְל ֶרגֶ ל יוֹ ם ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר ָל ִא ָ
ילה ְ ּבדוֹ רוֹ ת ֶה ָ בָ ר ְל ( ַּמת ַהדּ וֹ ר ַהנּוֹ ְכ ִחי ,וְ ָכ ְך ִס ּ ֵפר" :זְ כו ַּרנִ יּ ְ ,ב ֵ ת
ָה ֲא ִכ ָ
יאה ִא ִּמי ּ ַפ ַ ם ַּת ּפ ּו ַח־זָ ָהב ,ו ִּמ ֶּמ ּנ ּו ִח ְּל ָקה
יתי יֶ ֶלד ָק ָטן ְ ּבבֵ ית הוֹ ַריֵ ,הבִ ָ
ׁ ֶש ָהיִ ִ
ּ ֶפ ַלח ֶא ָחד ִ ּב ְלבַ ד ְל ָכל יֶ ֶלד .וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָר ֲא ָתה ּ ַפ ַ ם ֲאנָ ׁ ִשים יוֹ ׁ ְשבִ ים וְ אוֹ ְכ ִלים
ַּת ּפוּז ׁ ָש ֵלם ִ ּב ְס ( דָּ ה ַא ַחת ,נִ ְס ֲ ָרה ְמאֹד וְ ִה ְת ַ ּב ְּט ָאה ׁ ֶש ֵהם זוֹ ְל ִלים וְ סוֹ בְ ִאיםָּ .כ ְך
יאים וַ ֲחזָ ִקיםִּ ,גבּ ֵֹרי כ ַֹח
ָחי ּו ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ַה ּקוֹ ְד ִמים ,וְ ַל ְמרוֹ ת זֹאת ָהי ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים ְ ּב ִר ִ
יש ָּת ִמים וְ חוֹ ֵטב
עֹשֵׂ י ְדבָ רוֹ  .וּזְ כו ַּרנִ יֶ ׁ ,ש ְ ּבר ּו ְדנִ יק ָ ּב ּה נוֹ ַל ְד ִּתיָ ,היָ ה זָ ֵקן ֶא ָחדִ ,א ׁ
ֵ ִציםֶ ׁ ,ש ַּל ְמרוֹ ת זִ ְקנ ּותוֹ ְּכבֶ ן ִּת ׁ ְש ִעים ׁ ָשנָ הָ ,היָ ה ָ ּב ִריא או ָּלם וְ ָהיָ ה ַמ ִּסיק ֶאת
ֹאש,
ַה ַּת ּנוּר ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ִמדֵּ י בּ ֹ ֶקרַ ּ .פ ַ ם ִ ּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ִּני ׁ ֶש ַא ְס ִ ּביר ִלי ַמה ּו ְּכ ֵאב ר ׁ
ֹאש כּ וֹ ֵאב ְ ּב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶשעוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה"...
ׁ ֶש ֵּכן לֹא יָ כוֹ ל ָהיָ ה ְל ָה ִביןֵּ ,כ ַ
יצד ָהר ׁ
ְ
מה זַ ְל ָמן אוֹ יֶ ְר ַ ּבך ְל ִפ ְרקוֹ  ,דִּ ְ ּבר ּו בּ וֹ נִ ְכ ָ ּבדוֹ ת ִעם ִ ּב ּתוֹ ַהיְ ִח ָידה
ְּכ ׁ ֶש ִה ִּגי ַ ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
אמר ּו
ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵליְ בּ ר ּו ַח ְמ ִקיןִ ,מ ַ ּי ִּק ֵירי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ו ְּמ ַל ֵּמד ַּת ׁ ְש ַ ּב"ר ְלהוֹ ִעיל ,וַ ּיֹ ְ
ַלדֶּ בֶ ק טוֹ בּ ְ .בבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ֲאבִ י ֶה ָח ָתןַ ,ר ִ ּבי ַח ִ ּיים ֵליְ בּ אוֹ יֶ ְר ַ ּב ְך ,שָׂ ַרר דּ ֹ ַחק ָּגדוֹ ל,
וְ לֹא ָהיָ ה ְ ּביָ דוֹ ְּכ ֵדי ְקנִ ַ ּית ַמ ָּתנָ ה ַל ַּכ ָּלה ַּכ ָּנהוּגַ .ר ִ ּבי ֵליְ בּ יָ ַדע ֶאת־ ַמ ָּצבוֹ ַהדָּ חוּק
ׁ ֶשל ְמ (ח ָּתנוֹ  ,וּבְ ֶד ֶר ְך ָּכבוֹ ד ׁ ָש ַלח ֵא ָליו ְ ּב ִצנְ ָ ה ְסכוּם נִ ְכ ָ ּבדְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּיו ַּכל ִל ְקנוֹ ת
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ָל ִא ָ
ילנוֹ ת.
ַמ ָּתנָ ה ַל ַּכ ָּלה ָ .בְ ר ּו יָ ִמים ,וְ ִה ֵּנה ִה ִּגי ַ ט" ּו ִ ּב ׁ ְשבָ ט ,ר ׁ
ִמנְ ָהג ְמ (ק ָ ּבל הוּא ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םֶ ׁ ,ש ְּל ֶרגֶ ל יוֹ ם זֶ הׁ ,שוֹ ְל ִחים הוֹ ֵרי ֶה ָח ָתן ַמ ָּג ׁש
ְמ (כ ָ ּבד ִמ ּ ֵפרוֹ ת ָה ָא ֶרץ ְל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ְמ (ח ָּתנִ יםּ ְ ,ב ֵצרוּף ׁ ַשי נָ ֶאה ַל ַּכ ָּלה ,וְ ַה ְמ (ח ָּתנִ ים
נוֹ ֲהגִ ים ַאף ֵהם ְל ַה ֲחזִ יר ֵּכןֶ .א ָּלא ׁ ֶש ֵ ּבית הוֹ ֵרי ֶה ָח ָתן ֵריק ִמכּ ֹל ,וְ ֵאין יָ ָדם
ַמ ּ ֶשׂ גֶ ת ֲא ִפ ּל ּו ִל ְר ּ ֹכשְ ּ 0פ ִרי ֶא ָחד ָה ָראוּי ִל ׁ ְשמוֹ  .וְ ִה ֵּנה נִ ְכנָ ִסים יַ ְל ֵדי ַה ְמ (ח ָּתנִ ים
וּבְ יָ ָדם ַמ ָּג ׁש ְמפ ָֹאר ִעם ּ ֵפרוֹ ת ַר ִ ּביםּ ְ ,ב ֵצרוּף ִס ְפ ֵרי ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ְּכ ַמ ָּתנָ ה ֶל ָח ָתן.
ָק ָמה ֵאם ֶה ָח ָתן ׁ ֶש ָהיְ ָתה ֵא ׁ ֶשת־ ַחיִ ל ,נָ ְט ָלה ֶאת ַה ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶש ִּק ְ ּב ָלה ,וְ ִסדְּ ָרה אוֹ ָתם
ְ ּב ֵס ֶדר ָח ָד ׁש ַ ד ׁ ֶש ַה ַּמ ָּג ׁש ִק ֵ ּבל ּ ָפנִ ים ֲח ָד ׁשוֹ ת ,וְ ָהיָ ה מו ָּכן ְל ִמ ׁ ְשלוֹ ַח חוֹ זֵ ר.
או ָּלם ְל ַה ֲחזִ יר ַמ ָּתנָ ה ַל ַּכ ָּלהְּ ,כבָ ר לֹא ָהיָ ה ְ ּביָ ָד ּה ,וּבְ ִח ּיו ְּך ַמר ָא ְמ ָרהִ " :עם
ַמ ַּג ׁש ַה ּ ֵפרוֹ ת ִה ְס ַּתדַּ ְרנ ּוֲ ,אבָ ל ָה ַר ְמ ַ ּב"ם נוֹ ַתר (מ ְק ׁ ֶשה וְ ֵאין ָלנ ּו ֵא ְ
יך ְל ָת ְרצוֹ "...

יש" ֵ -ס ֶפר חוֹ ָבה ְ ּב ָכל ַ ּביִ ת יְ הו ִּדי(ַ ,ל־ ָּכל ּ ָפ ָר ׁשוֹ ת ַה ּ ָׁשבו ַּ( וּמוֹ ֲ( ֵדי ַה ּ ָׁשנָ ה
" ַׁש ָ ּבת ִט ׁ
ַ(ד־ ּכֹה יָ ְצא ּו ׁ ְשל ֹ ָש.ה ְּכ ָר ִכים ַ ּב ִּס ְד ָרה ַהנּ וֹ ַד ַ(תֲ ,א ׁ ֶשר ׁשוֹ ֶכנֶ ת ָּכבוֹ ד ְּכ ָבר ְּב ַ(שְׂ רוֹ ת ַא ְל ֵפי ָ ּב ֵּתי יִ שְׂ ָר ֵאל
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים
ֶא ֶרץ ִח ּ ָטה וּ שְׂ ע ָֹרה וְ גֶ ֶפן ּו ְת ֵאנָ ה וְ ִר ּמוֹ ן ֶא ֶרץ־זֵ ית
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶשל
ֶׁש ֶמן וּ ְד ָב ׁש ְ)דּבָ ִרים ח ,ח( ָ -ר ׁ ֵ
אשוֹ נוֹ תֶ ,א ֶרץ ִח ָּטה וּ שְׂ ע ָֹרה,
ׁ ְשלֹשַ 0ה ִּמ ִּלים ָה ִר ׁ
ֹ
ש
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ְשל 0
ימ ְט ִר ָ ּיה ט"וָ .ר ׁ ֵ
ֵהן ְ ּבגִ ַ
ּ
ימ ְט ִר ָיה
ַה ִּמ ִּלים ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ,זֵ ית ֶׁש ֶמן וּ ְד ָב ׁשּ ְ ,בגִ ַ
ִ ּב ְׁש ָבט ,וּבְ יַ ַחד ֵהן ט"וּ ִ ּב ְׁש ָבטְ ׁ .ש ָאר ַה ֵּתבוֹ ת
ָ ּב ֶא ְמ ַצע ְללֹא וָ א"ו ַה ִחבּ וּר ֵהן ֶ ּג ֶפןְּ ,ת ֵאנָ הִ ,ר ּמוֹ ן,
אש ֶ
ֶא ֶרץ ,וְ ָר ׁ ֵ
יהן ֶא ְתרֹגְ ,ל ַר ֵּמז ַל ִּמנְ ָהג ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּל ל
ְ ּבט" ּו ִ ּב ׁ ְשבָ ט ַ ל ֶא ְתרֹג נָ ֶאה) .כפתור ופרח(
ט" ּו ִ ּב ְׁש ָבט ָחל ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל ַ ּב ּ ׁ ָשב ּו ַ ׁ ֶשל ּ ָפ ָר ַׁשת
ְ ּב ַׁש ַּלחֶ ׁ ,שבּ וֹ ְק ִרי ַ ת יַ ם־ס ּוף וְ ׁ ִש ַירת ַה ָ ּים,
ילנוֹ ת
וְ אוֹ ְכ ִלים בּ וֹ ּ ֵפרוֹ ת ְלזִ ְכרוֹ ן ַה ֵּנס ׁ ֶש ָּג ְדל ּו ִא ָ
ִעם ּ ֵפרוֹ ת טוֹ ִבים ְ ּביַ ם־ס ּוף) .תפארת המועדים(
וַ יּוֹ ֵרהוּ ה' ֵ(ץ וַ ַ ּי ְׁש ֵל ְך ֶאל־ ַה ַּמיִ ם וַ ִ ּי ְמ ְּתק ּו ַה ָּמיִ ם
)שמות טו ,כה(  -מו ָּסר ַהשְׂ ֵּכל יֵ ׁש ָּכאן ָל ָא ָדם,
ֶׁש ּלֹא ְל ִה ְתיָ ֵא ׁש ְ ּב ָכל־ ַמצָּ ב ׁ ֶשהוּא ,ו ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָה ֵ ץ
ִמ ְת ַחדֵּ ׁש ְ ּבט" ּו ִ ּב ְׁש ָבטָּ ,כ ְך ָהיָ ה ַ ם יִ שְׂ ָר ֵאל
ׁ ֶש ָ ּבא ּו ְל ָמ ָרה וְ לֹא יָ ְכל ּו ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ִּכי ָמ ִרים ֵהם ,
וַ ּיוֹ ֵרה ּו ה' ֵ ץ ְּכ ֵדי ְל ַה ְראוֹ ת לוֹ ְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָה ֵ ץ
ִמ ְת ַחדֵּ ׁש ָּכ ְך יִ ָּמ ְתק ּו ַה ַּמיִ ם ָל ָא ָדם) .זיו המנהגים(

ּ ְפ ִרי־ ַצדִּ יק ֵ(ץ ַח ִ ּיים )משלי יא ,ל( ְ ּ -פ ִרי ַצדִּ יק ֵהם
ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַהצַּ דִּ יק וְ הוּא נִ ְמ ׁ ָשל ְל ֵ(ץְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ֲהיֶ ׁש־ ָ ּב ּה ֵ(ץ ִאם־ ַאיִ ן ִ -אם יֵ ׁש ָ ּב ֶהם
יהם .וְ ִאם הוֹ ְל ִכים ְ ּב ַד ְר ֵכי
ָא ָדם ָּכ ֵׁשר ׁ ֶש ָ ּיגֵ ן ֲ ֵל ֶ
ַר ָ ּבםָ ,אז נִ ָּכר ָ ּב ֶהם ַט ְעמוֹ וְ ֵריחוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ,וְ ַט ַ ם
ֵ צוֹ ו ִּפ ְריוֹ ׁ ָשוִ יםּ ,ו ִב ְפ ִרי ַצדִּ יק דְּ ַהיְ נ ּו ַ ּב ַּת ְל ִמ ִידים
נִ ָּכר ֵ(ץ ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶשהוּא ָה ַרב) .חשב סופר(
ֹאש ק ֶֹדם ַה ְ ּב ָר ָכה ְל ִמי
יֵ ׁש ְל ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ְ ּבכֹבֶ ד ר ׁ
ְמבָ ְר ִכיםֶ ׁ ,ש ּלֹא יִ ְהיֶ ה ְּכ ִמ ְצוַ ת ֲאנָ ׁ ִשים ְמ (ל ָּמ ָדה.
וְ ֶר ֶמז ְלזֶ ה ְ ּב ָפסוּק ֲארוֹ ִמ ְמ ָך ֱאלוֹ ַקי ַה ֶּמ ֶל ְך ,וְ ָאז
וַ ֲא ָב ְר ָכה ִׁש ְמ ָך ְלעוֹ ָלם וָ ֶ(ד) .קול ששון(
יס ָחא ָא ַמרֶ ׁ ,ש ִּמי ׁ ֶשאוֹ ֵכ ל
ַהיְ הו ִּדי ַה ָּקדוֹ ׁש ִמ ּ ְפ ׁ ִש ְ
ֶא ְת ֹרג ְ ּבט" ּו ִ ּב ׁ ְש ָבט ,יִ זְ ֶּכה ְל ַה ְׁש ִלים ְׁשנָ תוֹ .
יח ַה ִּצבּ ּו ר
ַר ִ ּבי יַ ֲ קֹב ִמ ּ ְפ ׁ ֶשווֹ ְר ְסק ִה ְק ּ ִפידֶ ׁ ,ש ּ ׁ ְש ִל ַ
ְ ּבט" ּו ִ ּב ׁ ְש ָבט לֹא יִ ְהיֶ ה ָאבֵ ל .וְ ֶר ֶמז נָ ֶאה ְל ָכ ְך,
ימ ְט ִר ָ ּיה
ׁ ֶש ַה ֵּתבוֹ ת ַ ּב ֲח ִמי ּ ָׁשה ֶ(שְׂ ֵרה ִ ּב ְׁש ָבט ֵהן ְ ּבגִ ַ
ְּ ,1,253כ ִמנְ יַ ן ְל ָך ָ(נוּ ִׁש ָירה ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ַר ָ ּבה ,וַ ֲה ֵרי
ימ ְט ִר ָ ּיה תקט"ו ְּכ ִמנְ יַ ן וָ ֶא ְת ַח ַּנן ,וְ ָל ֵכן
ִׁש ָירה ְ ּבגִ ַ
יֵ ׁש ְל ַה ְק ּ ִפיד ׁ ֶש ְ ּביוֹ ם זֶ ה יַ ֲ ל ּו ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת דַּ וְ ָקא
ִ ּב ֵידי ָא ָדם ַה ּ ׁ ָשרוּי ְ ּבשִׂ ְמ ָחה) .יפה שיחתן(

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

ָהאוֹ ָצר ָ ּב ֵ(ץ ֶה ָחל ּול

ְמאוֹ רוֹ ת

ַר ִּבי נִ ִּסים ֲה ָר ִרי־ ָרפוּ ל ֵמ ֲא ַרם־צוֹ ָבא

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ֵליל ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ,ט"וּ ִ ּב ׁ ְש ָבט תר"ל

ִמצֶּ ֱא ָצ ֵאי ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ְמי( ֶח ֶסת ִּב ְס ָפ ַרדֶ ׁ ,ש ָּי ְצ ָאה ִמ ּ ׁ ָשם
ַ ּב ָ ּגלוּת ַהיְ דוּ ָ ה ִּב ׁ ְשנַ ת רנ"ב וְ ִה ׁ ְש ַּת ְּק ָ ה ָ ּב ִעיר
ֲא ַרם־צוֹ ָבא ׁ ֶש ְ ּבסוּ ְריָ ה .נוֹ ַדע ְ ּב ַה ְת ָמ ָדתוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה,
ַ ד ׁ ֶש ִּב ְצ ִעיר ּותוֹ ִה ְת ַ ּב ֵּטא ּ ַפ ַ ם ְו ָא ַמר ַל ֲחבֵ רוֹ ַר ִ ּבי
נִ ִּסים לוֹ ּ ֶפסִ ,ע ּמוֹ ָל ַמד ִ ּב ְקבִ יעוּ תׁ " :שוּ ם דָּ בָ ר
ׁ ֶש ָּבעוֹ ָלם ֵאינוֹ גּ וֹ ֵרם ִלי ק ַֹרת־רו ַּח וְ שִׂ ְמ ָחהְּ ,כמוֹ
שִׂ ְמ ָחה זוֹ ׁ ֶשל־ ּתוֹ ָרהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר זָ ִכינ ּו ְל ַה ִ ּגי ַ ַל ֲא ִמ ָּת ּה
אשוֹ נִ ים"ִ ׁ .ש ֵּמ ׁש
ׁ ֶשל־ ּתוֹ ָרהּ ,ו ְל ַכוֵּ ן ְל ַד ַ ת ְ ּגדוֹ ֵלי ָה ִר ׁ
ְּכ ַר ֲאבַ "ד ָה ִעיר ֲא ַרם־צוֹ ָבאְ ,ונוֹ ַדע ִ ּבגְ אוֹ נ ּותוֹ ַּב ּתוֹ ָרה
ְּבנִ גְ ֶלה וְ נִ ְס ָּתרִ .ס ְפרוֹ " ֲ ֵלי נָ ָה"ר" ְ ּבתוֹ ַרת ַה ַּק ָּב ָלה
נִ ְד ּ ַפס ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ,וְ נוֹ ְתר ּו ִמ ֶּמנּ וּ ִחבּ ו ִּרים נוֹ ָס ִפים.
ַ ּב ַ ל ִמדּ וֹ ת נֶ ֱא ָצלוֹ ת ָהיָ ה ַ ,נְ וְ ָתן ּו ׁ ְש ַפל־ ֶּב ֶר ְך.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ָּב ִאים ֵא ָליו סוֹ ֲח ִרים ְּכ ֵדי ַל ֲ ר ְֹך ָל ֶהם
ׁ ְש ָטרוֹ ת ׁשוֹ נִ יםָ ,היָ ה ּכוֹ ְת ָבם ְ ּב ַדיְ ָקנ ּות ְל ִפי ָּכל
ׁ ִשיטוֹ ת ַה ּפוֹ ְס ִקיםְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ַמ ֲ נִ ִ
יקים לוֹ ֶאת
שְׂ ָכרוֹ ָ ,היָ ה ִמ ְס ַּת ּ ֵפק ִ ּב ְסכוּם (מ ָ ט וּ ֵמ ׁ ִשיב ֶאת
ַהנּוֹ ָתר ,ו ִּמ ּ ְ ׂש ָכרוֹ ַה ּ(מ ָ ט ָהיָ ה ּתוֹ ֵמ ְך ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ַר ָ ּבנֵ י
ָה ִעיר ְּב ֶד ֶר ְך ָּכבוֹ דֵ .מעוֹ ָלם לֹא ָ ַבר ָ ָליו ֲחצוֹ ת
ַליְ ָלה ְ ּב ׁ ֵשנָ הִ ,ה ְת ַ ָ ּנה ְל ִע ִּתים ַּת ֲ נִ ית ִמ ּ ׁ ַש ָּבת
ְל ׁ ַש ָּבת ,וּבְ ָכל יְ מוֹ ת ַה ּ ׁ ָשב ּו ַ ָלבַ ׁש שַׂ ק ַ ל־ ְ ּבשָׂ רוֹ
ַּכ ֲאבֵ לוּת ַ ל (ח ְר ַּבן יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,וְ ָדבָ ר זֶ ה ִה ְת ַ ּג ָ ּלה ַרק
ְּב ֵ ת ּ ְפ ִט ָירתוֹ ַ ּ .פ ַ ם נוֹ ַדע לוֹ ַ ל גּ וֹ י ֶא ָחד
ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַ ֵּמר ְּבעוֹ בְ ָדיו ַה ְּיהוּ ִד ִּייםּ ַ ,ב ֲח ׁ ָשד ׁ ֶש ָּנ ְטלוּ
ִמ ֶּמנּ ּו ְסכוּם ָ ּגדוֹ לַ .ה ָ ּלה ָהיָ ה נָ ִתין ָצ ְר ָפ ִת י
וּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע זֹאת ַר ִּבי נִ ִּסים ,נִ ְכנַ ס
ְו ַה ּקוֹ נְ ס ּול ָּת ַמ ְך בּ וֹ ְ ,
ְלבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ְו ֶה ֱח ִרים ֶאת ַה ּקוֹ נְ סוּלּ ְ .באוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ ה
יָ ָצא ַה ָּלה ִמ ֵּביתוֹ ְּכ ׁ ֶשהוּא ָרכוּב ַ ל־סוּסוֹ  ,וּ ְל ֶפ ַתע
יתה
ֵה ֵחל ַה ּס ּוס ְל ִה ׁ ְש ּתוֹ ֵלל ְו ַה ּקוֹ נְ ס ּול נֶ ֱה ַרג ְּב ִמ ָ
ְמ ׁ (ש ָּנה .נִ ְפ ַטר ְ ּבט"וּ ִּב ׁ ְש ָבט תר"לִּ ,ב ְהיוֹ תוֹ ֶּבן נ"ב.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ(ת

העץ העתיק ביותר בעולם הקיים עד היום ,נטוע בשמורה
נידחת במזרח קליפורניה ,ומיקום העץ נשמר בסוד
מחשש לפגיעה בו .כינויו של העץ מסוג אורן האצטרובל,
הוא 'מתושלח' ,על־שם מתושלח בנו של חנוך ,שחי 969
שנה ,וגילו של העץ מוערך באלפי שנים .בסמוך לו היה
עץ נוסף עתיק ממנו ,אלא שהוא נכרת בטעות בשנת
תשכ"ד .העץ הגבוה ביותר בעולם הוא עץ סקוויה ענק
בגובה  112מטרים וקוטר גזעו  3.2מטרים .גם הוא נטוע
בקליפורניה ,וסביבו עצים נוספים שכולם מתנשאים
לגובה של מעל מאה מטרים .בגת שמנים שבירושלים,
נטועים עצי זית עתיקים מאוד שחלק מהם מניבים עדיין
פירות ,אלא שהחוקרים חלוקים בדעתם על גילם
המדויק ,והם מוערכים בין  800ל־ 1,200שנה .קיימים עצי
זית עתיקים נוספים בארץ ישראל ,ביניהם עץ זית הנטוע
בשיפולי הרי יהודה בסמוך לבית שמש ,ויש טוענים
שהוא בן כאלפיים שנה .עץ עתיק נוסף נטוע ב'נבי
סמואל' מצפון לירושלים ,ובהר צובא נטוע עץ זית עתיק
בעל גזע חלול בסמוך לאלון עתיק .גם בבאר שבע מצוי
עץ זית בן כ־ 700שנה .בסמוך למערת רשב"י בפקיעין,
נשתמר עץ חרוב עתיק ,שעל־פי המסורת ממנו ניזון
רשב"י ובנו בשהותם במערה .היישוב אלון שבות שבגוש
עציון נקרא על־שם עץ אלון בן כ־ 600שנה שנטוע שם.
אלון נוסף בן כ־ 1,400שנה ,נטוע ליד טייבה הערבית
הסמוכה לכפר סבא .מעניין להוסיף ,כי במחקר שנעשה
על־גבי עצי הסקוויה האדירים שבקליפורניה ,שגילם
מוערך באלפי שנים ,וכטבעם של העצים הם מצמיחים
בכל שנה שכבת טבעות חדשה ,התגלה כי במהלך המאה
הראשונה למניינם ,חלה ירידה ניכרת בעובי הטבעות,
כמות הגשמים הממוצעת פחתה וקצב הגדילה של העץ
התמתן והואט .התקופה מקבילה לתקופת חורבן בית
המקדש השני ,שנחרב בשנת  68למניינם )או  ,(70בדיוק
כדברי חז"ל ,שמיום שחרב ביהמ"ק ניטל טעם הפירות
ושומנם ,לא ירד הטל לברכה ,ונעשו גשמים צימוקין.

ִל ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ תַ ,חי ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם נַ ָּגר יְ ֵרא־ ׁ ָש ַמיִ ם וּנְ ִקי־ ַּכ ּ ַפיִ ם ,ו ׁ ְּשמוֹ ַ'אבְ ָר ָהם ַה ַּנ ָּגר' .יְ ׁ ַשר־דֶּ ֶר ְך ָהיָ ה
אכת ָה ֵ ִצים ,ו ִּמ ְּמ ַל ְ
ַאבְ ָר ָהם וְ ָ בַ ד ֶאת־בּ וֹ ְראוֹ ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ּו ִב ְת ִמימ ּות( .מ ְמ ֶחה ָּגדוֹ ל ָהיָ ה ְ ּב ָא ָּמנוּת ְמ ֶל ֶ
אכ ּתוֹ
יח הוֹ ן ַרב ַ ,ד ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ׁ ִשיר (מ ְפ ָלגַ .ל ְמרוֹ ת ַה ְצ ָל ָחתוֹ  ,לֹא ִה ְת ָּג ָאה ַ ל ֶא ָחיו ָה ֲ נִ ִ ּיים ,וְ ָהיָ ה ְמ ַפ ֵ ּזר
ִה ְרוִ ַ
ְצ ָד ָקה ָלרֹב ו ַּמ ְכנִ יס אוֹ ְר ִחים ַר ִ ּבים ְל ֵביתוֹ ּ ְ .ב ָב ְקרוֹ ׁ ֶשל ַקיִ ץ ֶא ָחד ,נָ ַסע ֶאל ַה ָּג ִליל יַ ַחד ִעם ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ,
יח ,וְ לֹא ֶה ֱ ָלה ַ ל־דַּ ְע ּתוֹ ׁשוּם ֲח ׁ ָש ׁש
ְלבִ ּקוּר ֵא ֶצל דּ וֹ ָדם ַה ָ ּז ֵקן .הוּא נָ ַ ל ֶאת דֶּ ֶלת ֵ ּביתוֹ ַ ל ַמנְ עוּל וּבְ ִר ַ
ׁ ֶשל־ ְּגנֵ ָבהּ ְ .ב ִק ְר ַבת ְמגו ָּריוָּ ,גר ֶ ּבן־ ְ ּב ִל ַ ּי ַ ל ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ (מ ַח ַּמדֶ ׁ ,ש ִּק ֵּנא ָּת ִמיד ִ ּב ׁ ְש ֵכנוֹ ַה ְ ּיהו ִּדי וְ ָח ַמד
ישוֹ ן ַליְ ָלה ּ ָפ ַרץ ַה ָּלה ֶאת ַח ּלוֹ ן ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם ,ו ְּלאוֹ ר ַה ֵּנר ִמ ֵּלא ִמ ְס ּ ַפר שַׂ ִּקים ְּגדוֹ ִלים
ֶאת־ ַּכ ְס ּפוֹ ּ ְ .ב ִא ׁ
ִעם ְּכ ֵלי ַה ֶּכ ֶסף וְ ַה ָ ּז ָהב ׁ ֶש ָּמ ָצא ַ ּב ַ ּביִ תַ .ל ָּמ ֳח ָרתִ ,מ ֵהר ִל ְמכּ ֹר אוֹ ָתם ְ ּב ַ ד יַ ֲהלוֹ ִמים יְ ָק ִרים וַ ֲאבָ נִ ים טוֹ בוֹ ת ,
וְ ָצ ַרר אוֹ ָתם ְ ּבתוֹ ְך ִמ ְט ּ ַפ ַחת ֶמ ׁ ִשי ׁ ֶש ָּל ַקח ִמ ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּנ ָּגרְ .ל ַא ַחר ְּכ ׁ ָשב ּו ַ יָ ִמיםָ ,חזַ ר ַאבְ ָר ָהם ְלבֵ יתוֹ ,
וְ ִה ֵּנה ַה ַ ּביִ ת ְמ (ר ַָּקן ,אוֹ ְצרוֹ ָתיו נִ בְ זְ ז ּו ,וְ ָכל־ ַּכ ְס ּפוֹ יָ ַרד ְל ִט ְמיוֹ ןְּ .ת ִח ָּלה ֵה ֵחל ָלתוּר ַא ַחר ַה ַּג ָּנבַ ,א ְך ְּכ ׁ ֶש ֵהבִ ין
ׁ ֶש ָא ְפ ָסה ָּכל־ ִּת ְק ָוהִ ,ק ֵ ּבל ָ ָליו דִּ ין־ ׁ ָש ַמיִ ם ְ ּב ַא ֲהבָ ה ,ו ָּפ ַתח ׁ ֵשנִ ית ֶאת ֲחנ ּות ָה ֵ ִצים ׁ ֶש ּלוֹ ְל ַפ ְרנָ ַסת
ְ ּבנֵ י־בֵ יתוֹ ִ .מ ְס ּ ַפר יָ ִמים ְל ַא ַחר ַה ְּגנֵ בָ ה ָ ,זַ ב (מ ַח ַּמד ֶאת־ ִעירוֹ וְ ָ בַ ר ָלגוּר ְ ּב ֵאזוֹ ר יַ ם־ ַה ֶּמ ַלחָּ .כל־ ַה ּיוֹ ם ָצ ַ ד
ֹאשוֹ ַ ד ׁ ֶש ָּת ְק ָפה אוֹ תוֹ ַמ ֲח ַלת ַה ַּקדַּ ַחת וְ הוּא ָצ ָמא
ְ ּב ַרגְ ָליו ַ ד ׁ ֶש ִה ְת ַ ֵ ּיף ְמאֹדַ ,ה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ִה ְּכ ָתה ַ ל־ר ׁ
ְמאֹד ְל ַמיִ םּ ְ .בסוֹ פוֹ ׁ ֶשל דָּ בָ ר נָ ַפל ו ֵּמת ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַה ִּמ ְד ָ ּבר ַה ּ ׁשוֹ ֵמםְּ ,כ ׁ ֶש ְ ּב ִכיסוֹ ְצרוֹ ר ַה ַ ּי ֲהלוֹ ִמים ַהיְ ָק ִרים.
ְ ּבאוֹ תוֹ בּ ֶֹקר ,יָ ָצא ְל ַד ְרכּ וֹ ֶ ֶלם ָצ ִעיר ְליָ ִמים ו ׁ ְּשמוֹ ֶא ְפ ַריִ םֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ֵ ּבן יָ ִחיד ְל ָאבִ יו ַה ָ ּז ֵקן ,וְ ָל ַמד
ישיבָ ה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְ ּב ֵ ין־ ֶּג ִדי ׁ ֶש ְ ּב ֵאזוֹ ר יַ ם־ ַה ֶּמ ַלחְ .ל ַא ַחר ְּתקו ָּפה ֲא (ר ָּכה ָ ּב ּה לֹא ָר ָאה ֶאת־ ָאבִ יו,
ִ ּב ׁ ִ
ש ִ ּב ׁ ְשלוֹ מוֹ ַ ,א ְך ְ ּב ַד ְרכּ וֹ נֶ ֱח ַרד ְלגַ ּלוֹ ת ָא ָדם מו ָּטל ַ ל־ ַה ַּק ְר ַקע.
ֶה ְח ִליט ָל ׁשוּב ְלבֵ ית ָאבִ יו ְּכ ֵדי ִל ְדרֹ 0
יש נָ ַפח ֶאת־נִ ׁ ְש ָמתוֹ ִל ְפנֵ י ׁ ָשעוֹ ת ִמ ְס ּ ָפר וְ ֵאין ִּת ְק ָוה ְל ַח ָ ּייוֶ ,ה ֱח ִליט ְל ָקבְ רוֹ ְּ ,כ ֵדי
ְּכ ׁ ֶש ּנוֹ ַכח ָל ַד ַ ת ִּכי ָה ִא ׁ
פל
ׁ ֶש ּלֹא יִ ְת ַ ּב ֶ ּזהָ ׁ .ש ָ ה ֲא (ר ָּכה ָט ַרח ַ ד ׁ ֶש ָח ַפר ֶקבֶ ר ְ ּב ַא ְד ַמת ַה ִּמ ְד ָ ּברּ ,ו ְכ ׁ ֶש ֵה ִרים ֶאת ַה ֵּמת ְּכ ֵדי ְל ָקבְ רוֹ  ,נָ ַ 0
ִמ ּתוֹ ְך ִּכיסוֹ ְצרוֹ ר ָּתפו ַּח ָ טוּף ְ ּב ִמ ְט ּ ַפ ַחתְּ .כ ׁ ֶש ּ ָפ ַתח ֶא ְפ ַריִ ם ֶאת־ ַהצְּ רוֹ ר וְ גִ ָּלה ֶאת ָהאוֹ ָצר ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶשבּ וֹ וְ ֶאת
יתי ִל ְקבּ ֹר ֵמת
"מ ְצוָ ה ְּגדוֹ ָלה ָ שִׂ ִ
ַה ַ ּי ֲהלוֹ ִמים ַהיְ ָק ִרים ׁ ֶש ֵה ִאיר ּו ְ ּבאוֹ ר יְ ָקרוֹ ת ,שָׂ ַמח ְמאֹד וְ ָא ַמר ְ ּב ִלבּ וֹ ִ :
אכ ּתוֹ ִ ,ה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ַ ל ֶאבֶ ן ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ְ ּב ִצדֵּ י
ִמ ְצוָ ה ַ ּבדֶּ ֶר ְך ,וְ ִה ֵּנה ה' ׁ ִש ֵּלם ִלי שְׂ ָכ ִרי ִמ ָ ּיד"ְ .ל ַא ַחר ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ֶאת־ ְמ ַל ְ
ְ
ַהדֶּ ֶר ְך ְּכ ֵדי ָלנו ַּח ִמיגִ י ָ תוֹ ָה ַר ָ ּבהּ ,ו ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְר ֵהר ְמ ַ טֶ ,ה ְח ִליט ׁ ֶש ּלֹא ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ְ ּב ַד ְרכּ וֹ ִלירו ׁ ָּש ַליִ םֶ ,א ָּלא
ַל ֲחזֹר ִל ְכ ָפרוֹ ֵ ין־ ֶּג ִדיְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְט ִמין ִ ּב ְמקוֹ ם ֵס ֶתר ֶאת ָהאוֹ ָצר ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ָּמ ָצאּ ַ .ב ַּליְ ָלה ָר ָאה ֶא ְפ ַריִ ם
אתִּ ,כי לֹא ָ ַמ ְל ָּת בּ וֹ  .דַּ ע ְל ָך
ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ָא ָדם זָ ֵקן ׁ ֶש ּ ָפנָ יו ְמ ִא ִירים ,וְ ַה ָּלה ָא ַמרַ " :אל ִּת ַּגע ַ ּב ֶּכ ֶסף ׁ ֶש ָּמ ָצ ָ
יש ׁ ֶש ָּקבַ ְר ָּת ָהיָ ה ַּג ָּנב ׁ ָש ָפל ,וְ ִא ּל ּו ָהאוֹ ָצר ׁ ַש ָ ּי ְך ְל ָא ָדם ָּכ ׁ ֵשר וְ נֶ ֱא ָמן ,וְ ָ ֶל ָ
יך ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת ָה ֲאבֵ ָדה
ׁ ֶש ָה ִא ׁ
"חלוֹ מוֹ ת ׁ ָשוְ א יְ ַד ֵ ּברוּן".
יה"ִ .ה ְתעוֹ ֵרר ֶא ְפ ַריִ ם ִ ּב ְב ָ ָתהּ ,ו ְכ ׁ ֶש ּנוֹ ַכח ָל ַד ַ ת ׁ ֶש ַרק ֲחלוֹ ם הוּאָ ,א ַמרֲ :
ִלבְ ָ ֶל ָ
יאה
"מ ִצ ָ
ָק ׁ ֶשה ָהיָ ה ָ ָליו ְלוַ ֵּתר ַ ל ָהאוֹ ָצר ַה ָּגדוֹ ל ,וְ ָל ֵכן ִ ּב ֵּטל ְ ּב ִלבּ וֹ ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ֲחלוֹ ם ,וְ ָא ַמר ְל ַ ְצמוֹ ְ :
אתי וְ ִהיא ָ ּב ָאה ְליָ ִדי ְ ּב ֶה ַּסח־ ַהדַּ ַ תֶ ,א ֵּתן ֵאפוֹ א ְצ ָד ָקה ַל ֲ נִ ִ ּיים וְ ֶא ְפטֹר ֶאת ַ ְצ ִמי ִמ ָּכל ָ וֹן".
ְּכ ׁ ֵש ָרה ָמ ָצ ִ
ָ בְ ר ּו יָ ִמים ,וְ ֶא ְפ ַריִ ם (הזְ ַ ק ְל ִמ ַּטת ָאבִ יו ַה ָ ּז ֵקן ׁ ֶש ָח ָלה וְ נָ ָטה ָלמוּת .לֹא ָר ָצה ֶא ְפ ַריִ ם ִל ּטֹל ִע ּמוֹ ֶאת
ָהאוֹ ָצר ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ָּמ ָצאֶ ּ ,פן יְ ַא ְ ּב ֶד ּנ ּו ַ ּבדֶּ ֶר ְך ,וְ ָל ֵכן ֶה ְח ִליט ְל ַה ְט ִמינוֹ ִ ּב ְמקוֹ ם ֵס ֶתרּ ַ .ב ַּגן ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ִּמ ְּסבִ יב ֵ ּביתוֹ
ין־ג ִדיָּ ,ג ְדל ּו ֵ ִצים ַר ִ ּבים ו ָּב ֶהם ֲ ֵצי־זַ יִ ת ַ ִּת ִ
יקים ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ֶא ְפ ַריִ ם ִח ּ ֵפשׂ ֵ ץ ַמ ְת ִאיםָ ,מ ָצא ֵ ץ־זַ יִ ת
ְ ּב ֵ ֶּ
ַ ִּתיק ׁ ֶש ִּגזְ עוֹ ָהיָ ה ָחלוּל ֵמרֹב זִ ְקנָ ה ,וּבוֹ ִה ְט ִמין ֶאת ָהאוֹ ָצר ַה ָּגדוֹ ל ְ ּב ֶב ֶטן ָה ֵ ץ ,וְ ִכ ָּסה ּו ְ ּב ָ ִלים ו ְּצ ָמ ִחים.
ְ ּב ַה ִּגיעוֹ ְלבֵ ית ָא ִביו ,נִ ְפ ַרד ֵמ ָאבִ יו ׁ ֶש ּ ָשׂ ַמח ְמאֹד ִל ְק ָראתוֹ  ,וְ ׁ ָש ָהה ִע ּמוֹ ְ ּב ֵ ת ׁ ֶש ֵה ׁ ִשיב ֶאת־נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְל ָא ִביו
ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם .יָ ִמים ַר ִ ּבים ִה ְת ַא ֵ ּבל ֶא ְפ ַריִ ם ַ ל ָא ִביו ַה ָּמנוֹ ַח ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ָ בְ ר ּו יְ ֵמי ָה ֵאבֶ לֶ ,ה ְח ִליט ַל ֲחזֹר
ל־מנָ ת ִל ּטֹל ִמ ּ ׁ ָשם ֶאת ָהאוֹ ָצר ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ִה ְט ִמין ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִל ּ ָשׂ א ִא ּ ׁ ָשה ו ְּל ָה ִקים ֶאת־ ֵ ּביתוֹ .
ין־ג ִדי ַ ְ
ְל ֵ ֶּ
"עֹ ֶש0ר ׁ ָשמוּר ִלבְ ָ ָליו" ו ִּמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָהאוֹ ָצר לֹא ָהיָ ה ׁ ֶש ּלוֹ  ,נִ גְ זַ ר ַ ל ֶא ְפ ַריִ ם ׁ ֶש ּלֹא יֵ ָהנֶ ה ִמ ֶּמנּ וּּ ַ .ב ָ ּי ִמים
ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ֶא ְפ ַריִ ם ְ ּב ֵאבֶ ל ַ ל ּ ְפ ִט ַירת ָא ִביוָ ּ ,פ ְר ָצה ְס ָ ָרה ְּגדוֹ ָלה ְ ּב ֵאזוֹ ר יַ ם־ ַה ֶּמ ַלח .רוּחוֹ ת ַ ּזוֹ ת נָ ׁ ְשב ּו וְ גֶ ׁ ֶשם
ַ ז נִ ַּת ְך ַא ְר ָצהּ ְ .ב ָר ִקים ִהבְ ִריקוְּ ,ר ָ ִמים ִה ְר ִעימ ּו ,ו ֵּמי ַה ְּג ׁ ָש ִמים ָה ְלכ ּו וְ גָ בְ ר ּו ַ ד ׁ ֶש ָה ְפכ ּו ְל ׁ ִש ָּטפוֹ ן.
ָהרוּחוֹ ת ִה ְת ַּג ְ ּבר ּו ,וְ ֵה ֵח ּל ּו ַל ֲ קֹר ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ִּנ ְק ָרה ְ ּב ַד ְר ָּכםּ ,ובֵ ין ָה ֵ ִצים ָה ַר ִ ּבים ׁ ֶש ֶּנ ֶ ְקרוָּ ,היָ ה ַּגם
ֵ ץ־ ַה ַ ּזיִ ת ָה ַ ִּתיק ׁ ֶש ְ ּבגִ זְ עוֹ ֶה ָחלוּל ִה ְט ִמין ֶא ְפ ַריִ ם ֶאת אוֹ ָצרוֹ ַה ָּגדוֹ לַ .ה ַּמיִ ם ָה ַר ִ ּבים ָה ְפכ ּו ְלנַ ַחל ָּגדוֹ ל,
יהם ֵ ץ־ ַה ַ ּזיִ ת ָה ַ ִּתיק וְ ֶה ָחלוּלְ .ל ַא ַחר ִמ ְס ּ ַפר יָ ִמים ׁ ָש ְכ ָכה ַה ְּס ָ ָרה ,וְ ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש
וּבוֹ ׁ ָשט ּו ֵ ִצים ָלרֹב ו ֵּבינֵ ֶ
יָ ְצ ָאה ַ ל־ ָה ָא ֶרץ .אוֹ ָאז־יָ ְצא ּו ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ַה ָּמקוֹ ם ֶל ֱאמֹד ֶאת־ ַה ְּנזָ ִקים ,ו ְּל ַת ֵּקן ֶאת־ ַה ָּטעוּן ִּת ּקוּןּ ֵ .בין
יאלֶ ׁ ,ש ִּג ָּלה ְלשִׂ ְמ ָחתוֹ ִּ ,כי ֵ ּביתוֹ נוֹ ַתר ׁ ָש ֵלם ַ ל־ ְמכוֹ נוֹ  ,וְ ַרק נְ זָ ִקים ַק ִּלים
ַה ּיוֹ ְצ ִאיםָ ,היָ ה ָא ָדם ְ ּב ׁ ֵשם יְ קו ִּת ֵ
יפה ֶאת־ ַה ַ ּביִ תְּ ,כתוֹ ָצ ָאה ֵמ ִה ְתנַ ְּג ׁשוּת ׁ ֶשל ֶּגזַ ע ֵ ץ־זַ יִ ת ׁ ֶש ָּצף ַ ל־ ּ ְפנֵ י ַה ַּמיִ ם ו ָּפגַ ע
נוֹ ְצר ּו ַ ּב ָּג ֵדר ׁ ֶש ִה ִּק ָ
יש ,וְ ָ ָלה ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ְּכ ֵדי ְלמוֹ ְכרוֹ ְל ָא ָּמנֵ י־ ֵ ץ .זִ ֵּמן ַה ָּק ָ ּב"ה ,וְ ה ּוא
ַ ּב ָּג ֵדר ֵ " .ץ ְמ ׁ (ש ָ ּבח הוּא"ָ ,א ַמר ָה ִא ׁ
ִה ִּגי ַ ַל ֲחנוּתוֹ ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם ַה ַּנ ָּגר ׁ ֶש ָּקנָ ה ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶאת ֶּגזַ ע ָה ֵ ץ ִ ּב ְמ ִחיר ָמ ֵלא .נָ ַטל ַאבְ ָר ָהם ֶאת ֵ ץ־ ַה ַ ּזיִ ת
אכה ,וְ ִה ֵּנה ִמ ּתוֹ ְך ֶּגזַ ע ָה ֵ ץ ִ ּב ְצ ְ ּב ָצה ִמ ְט ּ ַפ ַחת ִצ ְבעוֹ נִ ית ֲ שׂ ּויָ ה
וְ ֵה ֵחל ְל ׁ ַש ְ ּיפוֹ ַ ל־ ְמנָ ת ְל ַה ְת ִאימוֹ ִל ְמ ָל ָ
ֶמ ׁ ִשי ָטהוֹ רַ .ה ִּמ ְט ּ ַפ ַחת ָהיְ ָתה (מ ֶּכ ֶרת לוֹ ֵמ ֶה ָ בָ ר ָה ָרחוֹ ק ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ּ ׁ ְש ָל ָפ ּה ַהח ּו ָצהִּ ,ג ָּלה ָ ּב ּה יַ ֲהלוֹ ִמים
ַר ִ ּביםּ ָ .ב ַדק ַאבְ ָר ָהם ֶאת ַה ִּמ ְט ּ ַפ ַחת וְ גִ ָּלהִּ ,כי ׁ ְשמוֹ ָרקוּם ְ ּב ַת ְח ִּתית ַה ִּמ ְט ּ ַפ ַחת ו ִּמ ָ ּיד נִ זְ ַּכר ִּכי ִמ ְט ּ ַפ ַחת זוֹ
נֶ ֶ ְל ָמה ְ ּב ֵליל ַה ְּגנֵ בָ ה ַה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ֶּנ ֶ ְר ָכה ְ ּבבֵ יתוֹ ִל ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ִמ ְס ּ ָפרֵ .הבִ ין ַאבְ ָר ָהםִּ ,כי ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם (ה ְחזְ ָרה לוֹ
ָּכל ַה ְּגנֵ בָ ה ַה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ִּנגְ נְ ָבה ִמ ֵ ּביתוֹ ַ ל יְ ֵדי ַה ַּג ָּנב ַה ּ ׁ ָש ָפל ,וְ הוֹ ָדה ַלה' ַ ל ַה ֵּנס ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ שָׂ ה ִע ּמוֹ .

ֶה ְמ ׁ ֵש ְך
נַ ֲחזֹר ַ ָּתה ְל ֶא ְפ ַריִ ם וְ נִ ְר ֶאה ָמה ֵא ַרע ִע ּמוֹ ְ .ל ַא ַחר ּתֹם יְ ֵמי ָה ֵאבֶ לָ ,חזַ ר ֶא ְפ ַריִ ם ְלבֵ יתוֹ ׁ ֶש ְ ּב ֵ ין־ ֶּג ִדי
ו ְּל ֶח ְרדָּ תוֹ ִּג ָּלהִּ ,כי ֵ ּביתוֹ נִ ּזֹק ַ ּב ְּס ָ ָרה ַה ְּגדוֹ ָלה וְ ֵ ץ־ ַה ַ ּזיִ ת נֶ ֱ ַקר יַ ַחד ִעם ָהאוֹ ָצר ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ִה ְט ִמין בּ וֹ  .נִ זְ ַּכ ר
ֶא ְפ ַריִ ם ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ בּ וֹ נֶ ֱא ַמר לוֹ ִּכי ָהאוֹ ָצר לֹא ׁ ַש ָ ּי ְך ֵא ָליו ,וְ ִה ְצ ַט ֵ ר ַ ל ׁ ֶש ּלֹא ִמ ֵהר ְל ָה ׁ ִשיב ֶאת־ ַה ְּגנֵ בָ ה
יהּ ְ ,ב ִלי ׁ ֶש ִ ּי ָּג ְרמ ּו נְ זָ ִקים ְלבֵ יתוֹ ֵ .ה ֵחל ֶא ְפ ַריִ ם ִלנְ דּ ֹד ַ ּבדְּ ָר ִכים ְּכ ֵדי ִל ְמצֹא ְמנו ָּחה ְלנַ ְפ ׁשוֹ וְ ֶל ֶחם ְל ִפיו,
ִלבְ ָ ֶל ָ
"ש ִמי
ַ ד ׁ ֶש ְ ּבסוֹ פוֹ ׁ ֶשל־דָּ בָ ר ִה ִּגי ַ ִלירו ׁ ָּש ַליִ םּ ְ .ב ַד ְרכּ וֹ ָ בַ ר ְליַ ד ֲחנוּתוֹ ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם ַה ַּנ ָּגר ו ָּפנָ ה ֵא ָליוְ ׁ :
ֶא ְפ ַריִ ם ,וּבוֹ ֵדד ֲאנִ י ָ ּב ִעיר .נוֹ ֵדד ֲאנִ י ַ ּבדְּ ָר ִכים ו ְּמ ַב ֵּק ׁש ּ ַפ ְרנָ ָסה .או ַּלי ּתוֹ ִאיל ְ ּבטו ְּב ָך ְל ַה ֲ ִס ֵ
יקנִ י ַ ּב ֲחנ ּו ְת ָך,
ו ְּתמו ַּרת ֲ בוֹ ָד ִתי ֲא ַק ֵ ּבל ּ ַפת־ ֶל ֶחם ְל ַהשְׂ ִ ּבי ַ ֶאת־ ַר ֲ בוֹ נִ י"? ָּת ָהה ַה ַּנ ָּגר ַ ל־ ַקנְ ַקנּ וֹ וְ נוֹ ַכח ָל ַד ַ ת ִּכי ָ ּבחוּר
אכת ָה ֵ ִצים ַ ד ׁ ֶש ָה ַפ ְך
ָּת ִמים וְ יָ ׁ ָשר הוּא וְ ִה ְס ִּכים ְל ַה ֲ ִסיקוֹ ְּכעוֹ זְ רוֹ  ָ .בְ ר ּו יָ ִמים ,וְ ֶא ְפ ַריִ ם ָל ַמד ֶאת ְמ ֶל ֶ
ְליַ ד־יְ ִמינוֹ ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם ַה ַּנ ָּגרִ ,ה ְת ַח ֵ ּבב ְמאֹד ָ ָליו ,וְ ַה ַּנ ָּגר יְ ׁ ַשר־ ַהדֶּ ֶר ְך ַאף ָקבַ ע ִע ּמוֹ ׁ ִשעוּר ִל ּמוּד ִמדֵּ י יוֹ ם.
יוֹ ם ֶא ָחדִ ,ס ּ ֵפר ַאבְ ָר ָהם ְל ֶא ְפ ַריִ ם ֶאת ִס ּפוּר ַה ְּגנֵ בָ ה ׁ ֶש ֵא ַרע ִע ּמוֹ ִל ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ֲא ָחדוֹ ת ,וְ ִס ֵ ּים" :יָ ִמים
אתי ֶאת ַה ִּמ ְט ּ ַפ ַחת ַה ּזוֹ ׁ ֶש ִּנ ְל ְק ָחה ִמ ֶּמ ִּני
את ֵא ַליָ ,ר ַכ ׁ ְש ִּתי ֵ ץ־זַ יִ ת ַ ִּתיק ,וּבֶ ָח ָלל ׁ ֶשבּ וֹ ָמ ָצ ִ
ִמ ְס ּ ָפר ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ָ ּב ָ
ו ְּבתוֹ ָכ ּה ָּכל ַה ְּגנֵ בָ ה ׁ ֶש ִּנגְ נְ בָ ה ִמ ֶּמ ִּני" ,וּבְ ַד ְ ּברוֹ הוֹ ִציא ַאבְ ָר ָהם ֶאת ַה ִּמ ְט ּ ַפ ַחת וְ ִה ִּציגָ ּה ִ ּב ְפנֵ י ֶא ְפ ַריִ םְ .ל ׁ ֵש ַמע
ַה ִּס ּפוּרָ ,חוְ ר ּו ּ ָפנָ יו ׁ ֶשל ֶא ְפ ַריִ םַ ,רגְ ָליו ָר ֲ ד ּו וְ הוּא ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ַּכ ֲהלוּם־ ַר ַ םַ .
"מה ָּק ָרה ְל ָך? ַמדּ ּו ַ ָחוְ רוּ
ּ ָפנֶ ָ
מ ַ ֶאת ִס ּפו ְּר ָך ַה ְמ ַ נְ יֵ ן"ָ ,א ַמר
יך?" ׁ ָש ַאל ַה ַּנ ָּגר ,ו ִּמ ֵהר ְל ַה ׁ ְשקוֹ תוֹ ַמיִ ם צוֹ נְ נִ יםִ .
אד ִל ׁ ְש ֹ
"ה ְת ַר ַּג ׁ ְש ִּתי ְמ ֹ
ָ
ְ
"מה?" ָק ָרא ַאבְ ָר ָהם
ֶא ְפ ַריִ ם ְ ּבקוֹ ל רוֹ ֵ דַ " ,אך ָ ַלי ְלגַ ּלוֹ ת ְלךִּ ,כי ֲאנִ י ִה ְט ַמנְ ִּתי ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ְ ּב ֵ ץ־ ַה ַ ּזיִ ת"ָ .
"א ְ
יש ַה ֵּמת ׁ ֶש ָּק ַברַ ,ה ְּצרוֹ ר
ְ ּבקוֹ לֵ ,
יך יִ ָּת ֵכן"? ִס ּ ֵפר ֶא ְפ ַריִ ם ְל ַא ְב ָר ָהם ַה ַּנ ָּגר ֶאת ִס ּפוּרוֹ ַה ּ(מ ְפ ָלא ַ ,ל ָה ִא ׁ
ימה
ׁ ֶש ָּנ ַפל ִמ ִּכיסוֹ ׁ ֶשל־ ַה ֵּמתַ ,ה ֲחלוֹ ם ׁ ֶש ָח ַלם ֵ ,ץ־ ַה ַ ּזיִ ת בּ וֹ ִה ְט ִמין ֶאת ָהאוֹ ָצר ,וְ ַה ְּס ָ ָרה ׁ ֶש ּ ָפ ְר ָצה וְ ֶה ֱ ִל ָ
יהםְ .ל ַא ַחר דַּ ּקוֹ ת ִמ ְס ּ ָפר ִה ְת ַ ּ ׁ ֵשת
אוֹ תוֹ  .יָ ׁ ְשב ּו ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם רוֹ ֲ ִדים ֵמ ִה ְת ַר ְּג ׁשוּת ,וְ ִה ְת ַק ּ ׁש ּו ְלהוֹ ִציא ֶהגֶ ה ִמ ּ ִפ ֶ
"א ְפ ַריִ ם ,רוֹ ֶאה ֲאנִ י ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת זֶ ה ּו ָהאוֹ ָצר ׁ ֶש ִּלי ,וְ ַה ַּג ָּנב ַה ּ ׁ ָש ָפל נֶ ֱ נַ ׁש ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ םַ ,א ְך ַּגם
ַאבְ ָר ָהם וְ ָא ַמרֶ :
יש ַאבְ ָר ָהם ְל ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ְס ּ ַפר
ְל ָך ַמ ִּגי ַ ֵח ֶלק ִמן־ ָהאוֹ ָצרִּ ,כי ֲה ֵרי ִ ּבזְ כ ּו ְת ָך ִק ַ ּב ְל ִּתיו ַ ּב ֲחזָ ָרה" ,וּבְ ַד ְ ּברוֹ ִה ִּג ׁ
ילה וְ ַחס! לֹא ֶא ַּקח ְמאו ָּמה
"ח ִל ָ
יַ ֲהלוֹ ִמים יְ ָק ִרים ְמאֹדֵ .ס ַרב ֶא ְפ ַריִ ם ִל ּטֹל ֶאת־ ַה ַ ּי ֲהלוֹ ִמים וְ ָא ַמרָ :
יתי ְּכבָ רִּ ,כי ִמי ׁ ֶש ּ ׁשוֹ ֵל ַח יָ דוֹ ְ ּב ַכ ְס ּפוֹ ׁ ֶשל ֵר ֵ ה ּו ,נֶ ֱ נַ ׁש ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ָל ֵכן ֵאינִ י ָח ֵפץ
ֵמאוֹ ָצ ְר ָך ַה ָּגדוֹ לָ .ר ִא ִ
ְ
ָל ַק ַחת ְמאו ָּמה"ִ .ה ְפ ִציר בּ וֹ ַא ְב ָר ָהם ַרבּ וֹ תַ ,אך ֶא ְפ ַריִ ם ָ ַמד ַ ל־דַּ ְע ּתוֹ  ,וְ ֵס ַרב ִל ּטֹל ֲא ִפ ּל ּו ּ ְפרו ָּטה ַא ַחת.
ָ בְ ר ּו ֳח ָד ׁ ִשים ִמ ְס ּ ָפר ,וְ ִה ֵּנה ִה ִּגי ָ ה ֵ ת ֲח (ת ָּנתוֹ ׁ ֶשל ֶ ּבן ַאבְ ָר ָהם ַה ַּנ ָּגרַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ֶא ְפ ַריִ ם ִּכי ֲחנ ּות
ימי ַה ִּמ ׁ ְש ֶּתהּ ִ ,ב ֵּק ׁש ֶא ְפ ַריִ ם ֵמ ַאבְ ָר ָהם ְר ׁשוּת ָל ֵצאת
ָה ֵ ִצים ִּת ָּסגֵ ר ְל ֶמ ׁ ֶש ְך ִּכ ׁ ְשב ּו ַ יִ ם ִל ְתקו ַּפת ַה ֲח (ת ָּנה וִ ֵ
ְלבַ ֵּקר ֶאת ְקרוֹ ֵבי ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ  ,אוֹ ָתם לֹא ָר ָאה זְ ַמן ַרב ,וְ ָה ְר ׁש ּות נִ ְּתנָ ה לוֹ ְ ּב ֵח ֶפץ־ ֵלבֶ .ט ֶרם יָ ָצא ֶא ְפ ַריִ ם
יטבּ ְ ,בתוֹ ָכ ּה ִה ְט ִמין ִמ ְס ּ ַפר יַ ֲהלוֹ ִמים יְ ָק ִרים,
ַלדֶּ ֶר ְךֵ ,ה ִכין ַאבְ ָר ָהם ַה ַּנ ָּגר ְל ֶא ְפ ַריִ ם ַח ָּלה ְּגדוֹ ָלה וַ ֲאפוּיָ ה ֵה ֵ
יאתוֹ ִמירו ׁ ָּש ַליִ םַ ָ ,צר ּ ְפ ִקיד
יצ ָ
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֶא ְפ ַריִ ם יִ ְמ ָצא אוֹ ָתם ְ ּב ַד ְרכּ וֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַצע ֶאת ַה ַח ָּלה ָה ֲאפ ּויָ הּ ִ .ב ִ
יח ָה ַ ז ׁ ֶשל ַה ַח ָּלה ָה ֲאפוּיָ ה ָח ַדר
ַה ֶּמ ֶכס ֶאת ֶא ְפ ַריִ ם ,וְ ִצ ָּוה ָ ָליו ִל ְפ ּת ַֹח ֶאת־ ַּת ְר ִמילוֹ ַ ל־ ְמנָ ת ְלבָ ְדקוֹ ָ .ה ֵר ַ
"מכֹר ִלי ֶאת ַה ַח ָּלה ַה ּזוֹ " ִ ּב ֵּק ׁש ַה ּ ָפ ִקיד ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם,
ְל ַא ּפוֹ ׁ ֶשל־ ַה ּ ָפ ִקיד ַה ָּנ ְכ ִרי ,וְ הוּא ָח ַמד אוֹ ָת ּה ְ ּב ִלבּ וֹ ְ .
"רוֹ ֶצה ֲאנִ י ְל ַה ֲ נִ יק אוֹ ָת ּה ְל ֶא ָחד ִמ ִיד ַידי" ,וְ ֶא ְפ ַריִ ם ָ שָׂ ה ִּכ ְדבָ ָריוּ ְ .באוֹ ָתם יָ ִמים ָהיָ ה נָ הוּגִּ ,כי ָּכל ִמי
ׁ ֶש (הזְ ַמן ַל ֲחגִ יגַ ת נִ ּשׂ ו ִּאין אוֹ ֵאר ּו ַ ַא ֵחרֵ ,מבִ יא ָהיָ ה ִע ּמוֹ דְּ בַ ר־ ַמ ֲא ָכל ַָח ׁשוּב ְּכגוֹ ן ַ ּב ְקבּ וּק יַ יִ ןֶ ׁ ,ש ֶמןַ ,ח ָּלה,
ימים וְ ַכדּ וֹ ֶמהּ ,ו ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַה ּ ָפ ִקיד ָהיָ ה יְ ִדידוֹ ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם ַה ַּנ ָּגר ,נָ ַטל ִע ּמוֹ ֶאת ַה ַח ָּלה ַה ְּגדוֹ ָלה,
ּ ֵפרוֹ ת ְט ִע ִ
יש ַה ּ ָפ ִקיד ְ ּברֹב־ ָּכבוֹ ד ֶאת ַה ַח ָּלה ְליָ ָדיו ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם
יא ּה ַל ֲח (ת ַּנת ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהםּ ִ :ב ְכנִ ָ
וֶ ֱה ִב ָ
יסתוֹ ִ ,ה ִּג ׁ
"אין ֵ ָצה וְ ֵאין ְּתבוּנָ ה נֶ גֶ ד ה'.
ַה ּ(מ ְפ ָּתעֲ ,א ׁ ֶשר זִ ָהה ַ ל־נְ ַק ָּלה ִּכי ַה ַח ָּלה ִהיא ַמ ֲ שֶׂ ה יָ ָדיו ,וּבְ ִלבּ וֹ ָא ַמרֵ :
ְל ַא ַחר ִּכ ׁ ְשב ּו ַ יִ ם ָ ּב ֶהם ׁ ָש ָהה ֶא ְפ ַריִ ם ִ ּב ְמ ִחצַּ ת ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ָ ,חזַ ר ַל ֲחנוּתוֹ ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם ַה ַּנ ָּגר וְ הוּא
"ה ִאם ָא ַכ ְל ָּת ֶאת ַה ַח ָּלה ׁ ֶש ֶה ֱ נַ ְק ִּתי ְל ָך"? ׁ ְש ָאלוֹ ַא ְב ָר ָהםַ ,א ְך ֶא ְפ ַריִ ם
ִק ְ ּבלוֹ ְ ּבשִׂ ְמ ָחה וּבִ ְמאוֹ ר־ ּ ָפנִ יםַ .
יש־ ַח ְסדּ וֹ ִ ,ס ּ ֵפר ֶא ְפ ַריִ םִּ ,כי ּ ְפ ִקיד ַה ֶּמ ֶכס ֲ ָצרוֹ ְ ּב ׁ ַש ַ ר־ ָה ִעיר ו ִּפ ָּתה
יהת ֵמ ִ
ילהִ .ל ְת ִמ ַ
ֵה ׁ ִשיב ִ ּב ׁ ְש ִל ָ
יטיבוֹ וְ ִא ׁ
אוֹ תוֹ ִל ְמכּ ֹר לוֹ ֶאת ַה ַח ָּלה ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ְּכ ֵצ ָידה ַלדֶּ ֶר ְךִ .ח ֵ ּי ְך ַה ַּנ ָּגרָ ּ ,פ ַתח ֶאת דֶּ ֶלת ָה ָארוֹ ן וְ הוֹ ִציא ֶאת ַה ַח ָּלה
ַה ּ(מ ֶּכ ֶרתֶ ׁ ,ש ִה ְס ּ ִפ ָ
יקה ְּכבָ ר ְל ִה ְת ַק ּ ׁשוֹ ת ֵמ ָאזַ " .ה ּ ָפ ִקיד ׁ ֶש ָר ַכ ׁש ִמ ְּמ ָך ֶאת־ ַה ַח ָּלהֵ ,הבִ יא אוֹ ָת ּה ֵא ַלי ְּכ ַמ ָּתנָ ה
יאת ַּת ְד ֵה ָמה ּ ָפ ְר ָצה ִמ ּ ִפיו ׁ ֶשל
ְל ֶרגֶ ל נִ ּשׂ ו ֵּאי ְ ּבנִ י" ...וּבִ ְדבָ ָריו נָ ַטל ַס ִּכין וְ ָח ַת ְך ֶאת ַה ַח ָּלה ִל ׁ ְשנַ יִ םְ .ק ִר ַ
ֶא ְפ ַריִ ם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִּג ָּלהִּ ,כי ְ ּב ֶב ֶטן ַה ַח ָּלה ָהי ּו ִמ ְס ּ ַפר יַ ֲהלוֹ ִמים ְּגדוֹ ִלים וְ יִ ְק ֵרי ֵ ֶר ְך .הוּא ָּת ָלה ֵ ינַ יִ ם ְּת ֵמהוֹ ת
יתי ְל ַה ֲ נִ יק ְל ָך ֵח ֶלק ִמ ַּכ ְס ּ ֵפי ָהאוֹ ָצר ׁ ֶש (ה ְחזַ ר ֵא ַלי ִ ּבזְ כ ּו ְת ָך,
ְ ּב ַאבְ ָר ָהם ַה ַּנ ָּגר ,וְ זֶ ה ִמ ֵהר ְל ַה ְס ִ ּביר"ָ :ר ִצ ִ
ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֵּס ַר ְב ָּתּ ִ ,ב ַּק ׁ ְש ִּתי ְל ַה ֲ ִרים ָ ֶל ָ
יך ו ְּל ַה ֲ נִ יק ְל ָך ֶאת ַה ַ ּי ֲהלוֹ ִמים ְ ּב ֶד ֶר ְך ׁשוֹ נָ הַ ,א ְך ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִה ְת ַּג ְל ֵּגל
ָה ִענְ יָ ן וְ ַה ַ ּי ֲהלוֹ ִמים ָחזְ ר ּו ֵא ַלי ְ ּב ֶד ֶר ְך ּ ִפ ְל ִאית"ָ .צ ֲחק ּו ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם וְ ָק ְרא ּו יַ ַחדַּ " :כ ָּמה נִ ְפ ָל ִאים דַּ ְר ֵכי ה'".
ִה ְמ ׁ ִש ְ
יהם זֶ ה ָלזֶ הּ ְ .באוֹ ָת ּה ֵ ת,
יך ֶא ְפ ַריִ ם ַל ֲ בֹד ַ ּב ֲחנ ּותוֹ ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם זְ ַמן־ ַרב ַ ד ׁ ֶש ִּנ ְק ׁ ְשר ּו נַ ְפ ׁשוֹ ֵת ֶ
ִה ִּגי ָ ה ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם ְל ִפ ְר ָק ּה ,וְ ׁ ַש ְד ָכנִ ים ֵה ֵח ּל ּו ְל ַה ׁ ְש ִּכים ְל ִפ ְתחוֹ ׁ ֶשל־ ַא ְב ָר ָהםִ .ה ְר ֵהר ַאבְ ָר ָהם ְ ּב ִלבּ וֹ
יתי? ְּכנִ ְר ֶאה הוּא ַה ִ ּז ּווּג ַה ָּנכוֹ ן ׁ ֶשל־ ִ ּב ִּתי ּו ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִה ִּגי ַ ֵא ַלי"! ִהצִּ י ַ
"ה ְל ַמאי ִה ְת ַּג ְל ֵּגל נַ ַ ר זֶ ה ְלבֵ ִ
וְ ָא ַמרַ :
ַאבְ ָר ָהם ְל ֶא ְפ ַריִ ם ָלשֵׂ את ֶאת ִ ּב ּתוֹ ַה ְּצנ ּו ָ ה ,וְ ֶא ְפ ַריִ ם שָׂ ַמח ְל ׁ ֵש ַמע ַה ַה ָּצ ָ ה ַה ִּנ ְכ ָ ּב ָדהְ .ל ַא ַחר ֳח ָד ׁ ִשים
יתם ַ ל ַא ְדנֵ י
ִמ ְס ּ ָפר ,נֶ ֶ ְר ָכה ֲחגִ יגַ ת ַה ִּנ ּשׂ ו ִּאין ֵ ּבין ֶא ְפ ַריִ ם ְל ִב ּתוֹ ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם ַה ַּנ ָּגר ,וְ ֵהם ֵה ִקימ ּו ֶאת־ ֵ ּב ָ
ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ֶח ֶסד .זָ ָכה ֶא ְפ ַריִ ם וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ְל ַח ֵ ּיי־נַ ַחת ,וְ ַאבְ ָר ָהם ַה ַּנ ָּגר ָר ָאה ֵמ ֶהם ָ ּבנִ ים וּבְ נֵ י־בָ נִ יםֶ ,ה ֱ נִ יק ָל ֶהם
יהם ָ ְסק ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ּו ְב ַמ ֲ שֵׂ י ֶח ֶסד ,וְ ִה ְת ַ ְּנג ּו ַ ל רֹב־ ׁ ָשלוֹ ם וְ רֹב־טוֹ ָבה ָּכל־ ַה ָ ּי ִמים.
ְרכ ּו ׁש ַרב ,וְ ָכל יְ ֵמ ֶ

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים
ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש

ּ ֵפרוֹ ת ָה ְרגִ י ִלים ִל ְהיוֹ ת ָ ּב ֶהם ָמ ִריםָ ,אס ּור ֶל ֱא ֹכל ֵמ ֶהם ַ#ד
ילתוֹ ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יָ בוֹ א ִל ֵידי ְּב ָר ָכה
ׁ ֶש ִ ּי ְטעֹם אוֹ ָתם ק ֶֹדם ֲא ִכ ָ
ְל ַב ּ ָט ָלה .ו ְּכ ׁ ֶשה ּוא טוֹ ֵ#ם ֵמ ֶהם ֵאין ָצ ִר ְ
יך ְל ָב ֵר ְךִּ ,כי
יכה ְּב ָר ָכה.
ַמ ְט ֶֶ #מת ֵאינָ ּה ְצ ִר ָ
יכא ׁ ֶשנּ וֹ ְט ִלים ַל ּ ְפ ִרי ְו ָה ֵ#ץ נִ ׁ ְש ַאר ַק ָ ּים ,נֶ ְח ׁ ָשב ְל ֵ#ץ
ָּכל ֵה ָ
ו ְּמ ָב ְר ִכים ַ#ל ּ ֵפרוֹ ָתיו בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ָה ֵ#ץְ .וזֶ ה דַּ ְו ָקא ְּב ֵפרוֹ ת
וּביםְּ ,כגוֹ ן ּ ֵפרוֹ ת
ֲח ׁשו ִּביםֲ ,א ָבל ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ם ֲח ׁש ִ
יהם בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי
ַה ְ ּג ֵד ִלים ַּב ְ ּי ָ#רוֹ ת ְו ַכדּ וֹ ֶמהֵ ,אין ְמ ָב ְר ִכים ֲֵ #ל ֶ
ָה ֵ#ץ .ו ִּמ ְס ַּת ֵּברֶ ׁ ,ש ָּכל ּ ְפ ִרי ָהעוֹ ֶלה ִל ְפנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים ֲח ׁשו ִּבים
ילים ְל ָא ְכלוֹ ְ ,מ ָב ֵר ְך ָָ #ליו בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ָה ֵ#ץ.
ו ְּרגִ ִ
ִאם ְמ ,ס ּ ָפק ַ ּב ּ ְפ ִרי ִאם הוּא ּ ְפ ִרי ָה ֵ#ץ אוֹ ָה ֲא ָד ָמה ,לֹא יְ ָב ֵר ְך
בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמהֶ ,א ָּלא יְ ָב ֵר ְך ׁ ֶש ַה ּכֹל נִ ְהיָ ה ִּב ְד ָברוֹ .
ִאם ָח ַת ְך יְ ָרקוֹ ת דַּ ק־דַּ קַ ,ו ֲח ָת ָכן ָּכ ְך ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ִּתיק ו ְּל ׁ ַש ֵ ּב ַח
ֶאת ַה ּ ַט ַ#ם ׁ ֶש ָּל ֶהםְ ,מ ָב ֵר ְך ֲֵ #ל ֶ
יהם בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה,
ֲא ָבל ִאם לֹא ֲח ָת ָכם ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ִּתיק ֶאת ַט ְע ָמםְ ,מ ָב ֵרךְ
יהן ׁ ֶש ַה ּכֹלְ .ו ַרק ִאם ֲא ָכ ָלם ַח ִ ּייםֲ ,א ָבל ִאם ִּב ּ ׁ ְש ָלם
ֲֵ #ל ֶ
יהם בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה.
ְּב ָכל־א ֶֹפןְ ,מ ָב ֵר ְך ֲֵ #ל ֶ
ְ ּב ִענְ יַ ן ִּב ְר ַּכת ָהא ֶֹרזֶ ׁ ,ש ִאם ִ ּב ּ ׁ ְשלוּ ְמ ָב ְר ִכים בּ וֹ ֵרא ִמינֵ י
ְמזוֹ נוֹ ת ,אוֹ ֵמר ֲאנִ י דְּ ָכל ׁ ֶש ַ ּג ְר ִעינֵ י ָהא ֶֹרז ,מ ְפ ָר ִדים ַא ַחת
ַא ַחת ְו ָהאוֹ ְכ ָלם לוֹ ֲָ #סםְ ,מ ָב ֵר ְך ָה ֲא ָד ָמהְ ,ו ִאם דְּ ִ
בוּקים
ו ְּמ ,ב ּ ׁ ָש ִלים ַה ְר ֵּבהַ ,היְ נ ּו ַמ ֲ#שֶׂ ה ְק ֵד ָרה ׁ ֶש ְּמ ָב ֵר ְך ְמזוֹ נוֹ ת.
ִה ְר ֵהר ַה ְּב ָר ָכה ְּב ִלבּ וֹ ִּ ,ב ְדאוֹ ַריְ ָתא חוֹ זֵ ר ו ְּמ ָב ֵר ְך ,ו ִּב ְד ַר ָּבנָ ן
יָ ָצא ְ ּב ִד ֲ
יַ #בדִּ .ב ְר ַּכת זִ ּמוּן הוּא ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ןְ ,ו ָל ֵכן ִאם נִ ְס ַּת ּ ְפקוּ
ִאם זִ ְּמנ ּו אוֹ לֹאֵ ,אינוֹ חוֹ זֵ ר ו ְּמזַ ֵּמן.
ֵּב ַר ְך ִּב ְר ַּכת ַה ּ ָמזוֹ ן ִּב ְמקוֹ ם ֵמ ֵ#ין ׁ ָשלֹש#ַ .ל ַה ַ ּייִ ן ,יָ ָצאּ ֵ .ב ַר ְך
יסנִ ין ְו ַדיְ ָסה ּו ׁ ְש ָאר ַמ ֲ#שֶׂ ה
ׁ ָשלֹשִּ .ב ְר ַּכת ַ#ל ּ ַפת ַה ָּב ָאה ְ ּב ִכ ְ
ְק ֵד ָרה ,יָ ָצא יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ ֲ .א ָבל ִ ּב ׁ ְש ָאר ׁ ִש ְב ַ#ת ַה ִּמינִ ים ֲא ִפ ּלוּ
ִ ּב ְת ָמ ִרים לֹא יָ ָצא יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ ְּב ִב ְר ַּכת ַה ּ ָמזוֹ ןִ .אם ֵּב ַר ְך ַ#ל
ש ַח ָ ּיב ְל ָב ֵר ְךְ ,ולֹא
ַה ּ ַפת ִּב ְר ַּכת ֵמ ֵ#ין ׁ ָשלֹש ,.לֹא יָ ָצא .דְּ ׁ ָשלֹ .
ֵמ ֵ#ין ׁ ָשלֹש") ..ראשון לציון" לרבנו ה'אור החיים'  -פסקי הלכות בסעודה(

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
שיטת הלימוד שהיתה נהוגה בפולין במשך מאות
שנים ,נקראה בשם "שיטת החילוקים" ,ומייסדה
הוא רבי יעקב פולק שנפטר בשנת ש"א ,ונחשב
כאחד מאבות עולם התורה בפולין .גדול תלמידיו
היה רבי שלום שכנא מלובלין ,רבו וחותנו הראשון
של הרמ"א ,ורוב גדולי פולין למדו בשיטת הלימוד
שלו ,שכללה פלפולים לשם חריפות וחידוד המוח.
נשתמר תיעוד נפלא על סדרי הישיבות בפולין של
אז ,שבה היו קהילות יהודיות רבות וחשובות ,בספר
"יון מצולה" שחיבר רבי נתן נטע הנובר ,על גזירות
ת"ח ות"ט' .זמני' הלימוד חולקו לארבע תקופות:
בקיץ  -מראש חודש אייר ועד ט"ו באב ,ובחורף -
מראש חודש מרחשון ועד ט"ו בשבט .ומה עשו
הבחורים החל מט"ו באב ,וט"ו בשבט? ובכן ,לאחר
זמנים אלו ,היו נוסעים ראשי הישיבות ותלמידיהם
לירידים ליומא דשוקא ,בקיץ היו נוסעים ליריד
זסלאב ויערוסלאב ,ובחורף ליריד לבוב ולובלין,
ושם היתה הרשות בידי התלמידים לגלות למקום
תורה וללמוד בכל מקומות שירצו ,והסוחרים שבאו
אל הירידים היו בוחרים להם מהבחורים חתנים
לבנותיהם .מר"ח אייר עד חג השבועות ,ובחורף
מר"ח חשון עד חנוכה ,היו לומדים כל בני הישיבה,
גמרא עם רש"י ותוספות בהתמדה גדולה ,ולומדים
בכל יום הלכה .כמה שבועות לפני ט"ו באב או ט"ו
בשבט ,היה ראש הישיבה מכבד לבני ישיבה שלו
שיאמרו חילוקים על הישיבה במקומו ,והם היו
אומרים וראש הישיבה שומע ,והיה מפלפל עמם כדי
שיחדדו בני הישיבה" .נשתמרו גם תקנות ועד
המדינה של ליטא ,שקבעו על בני הכפרים
והיישובים לספק מזון לבחורי הישיבות אחרי ט"ו
בשבט ואחרי ט"ו באב ,לאחר שסדרי הלימוד
הרגילים הופסקו ,עם סיום זמן החורף והקיץ.

ִ ּב ְתקו ַּפת ַר ָ ּבנ ּותוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ׁ ְש ַר ָּגא ִמ ּ ׁ ִשינוֹ ָבה ִ ּב ְס ְטרוֹ ּ ְפקוֹ בֵ ,ה ֵסב ְל ׁ (ש ְל ָחנוֹ ִעם ֲח ִס ִידים וְ ַאנְ ׁ ֵשי
ילנוֹ ת ,וְ ָא ְכל ּו ּ ֵפרוֹ ת ׁשוֹ נִ יםּ ֵ .בין ַה ּ ׁ ְש ָאר( ,ה ַּצג ַ ל ַה ּ ׁ (ש ְל ָח ן
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ָל ִא ָ
ַמ ֲ שֶׂ ה ִל ְכבוֹ ד ט" ּו ִ ּב ׁ ְש ָבט ,ר ׁ
ּ ְפ ִרי ָאנָ נָ ס ָּגדוֹ ל וְ ָהדוּרֶ ׁ ,ש ִה ְפ ִליא ֶאת ֵ ין ָהרוֹ ִאיםַ .א ַחד ַה ְמ (ס ִ ּביםָ ,היָ ה ּתוֹ ׁ ַשב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ָ ּבא
ְל ַח ּלוֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ַּצדִּ יק ,ו ְּל ַמ ְר ֵאה ּ ְפ ִרי ָה ָאנָ נָ ס ׁ ְש ָאלוֹ ָמאן־דְּ ה ּוַ " :ה ִאם ּ ְפ ִרי זֶ ה ָמצוּי ַּגם ְ ּב ֶא ֶרץ
יהָ ,ק ַפץ וְ ָא ַמר :
יִ שְׂ ָר ֵאל"? ַה ּ ׁ ְש ֵא ָלה ִה ִּגי ָ ה ְל ָאזְ נָ יו ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ,וְ עוֹ ד ְ ּב ֶט ֶרם ִה ְס ּ ִפיק ַה ְ ּיהו ִּדי ְל ָה ׁ ִשיב ָ ֶל ָ
" ִאם ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ְמ ִע ָידה ׁ ֶש' ּלֹא־ ֶת ְח ַסר כּ ֹל ָ ּב ּה'ֵ ,א ְ
יך ַא ָּתה ַמ ְר ִהיב ְ ּבנַ ְפ ׁ ְש ָך ִל ׁ ְשאֹל ׁ ְש ֵא ָלה זוֹ "?!
ילנוֹ תֶ ׁ ,ש ָחל ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָשנָ ה
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ָל ִא ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ֵמ ִאיר ִמ ְּס ּ ִפינְ ָקא ,נָ ַסע ּ ַפ ַ ם ִל ְכבוֹ ד ט" ּו ִ ּב ׁ ְשבָ ט ,ר ׁ
יט ׁשוֹ בַ .א ַחד ַה ֲח ִס ִידים
ְ ּב ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁשַ ׁ ,ש ַ ּבת ׁ ִשי ָרה ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ׁ ַש ַּלחֶ ,אל ַרבּ וֹ ַ ,ר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ַאיְ זִ יק ִמ ִ ּז ִיד ְ
ׁ ֶש ִה ְתגּ וֹ ֵרר ְ ּב (מנְ ַק ְט ׁשָ ׁ ,ש ַלח ִע ּמוֹ ֵּת ָבה ְמ ֵל ָאה ְ ּב ֵפרוֹ ת ְמ ׁ (ש ָ ּב ִחים ִל ְכבוֹ ד ט" ּו ִ ּב ׁ ְש ָבטְּ ,כ ִמנְ ָחה ָל ַר ִ ּבי
יט ׁשוֹ בּ ְ .ב ׁ ַש ָ ּבתֵ ,הבִ יא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ֵמ ִאיר ֶאת ַהדּ וֹ רוֹ ן ָל ַר ִ ּביְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְ ּיבָ ֵר ְך ַ ל־ ַה ּ ֵפרוֹ ת ְּכ ִמנְ ַהג ַה ּיוֹ ם.
ִמ ִ ּז ִיד ְ
ְ
ְ
נָ ַטל ָה ַר ִ ּבי ּ ְפ ִרי ֶא ָחדּ ֵ ,ב ַרך ְ ּב ַכ ָּונָ ה וַ ֲא ָכלוֹ  ,וְ נָ ַתן ַּגם ְל ַת ְל ִמידוֹ ּ ְפ ִרי ְלבָ ֵרך ָ ָליוְ .ל ֶפ ַתע ִהבְ ִחין ָה ַר ִ ּבי
ְ ּב ֶא ְתרֹג יָ רֹק ְל ַמ ְר ֶאהֶ ׁ ,ש ָהיָ ה מוּנָ ח ֵ ּבין ׁ ְש ָאר ַה ּ ֵפרוֹ תַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ֶּט ֶרם ִה ְב ׁ ִשיל וְ לֹא ָהיָ ה ָראוּי ְל ַמ ֲא ָכ ל.
ילה"?
ּ ָפנָ ה ָה ַר ִ ּבי וְ ׁ ָש ַאל ֶאת־ ַּת ְל ִמידוֹ ַ " :ה ִאם (מ ָּתר ְל ַט ְל ֵטל ּ ְפ ִרי זֶ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֲ ,הגַ ם ׁ ֶש ֵאינוֹ ָראוּי ֲ ַדיִ ן ַל ֲא ִכ ָ
יח בּ וֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת"ִ .מ ָ ּיד נָ ַטל
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ֵמ ִאיר ֵה ׁ ִשיב ַ ל־ ֲא ָתר( " :מ ָּתרִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּכבָ ר נָ ַתן ֵריחוֹ  ,וְ ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִר ַ
יחְ .ל ָמ ֳח ָרת,
יח טוֹ ב ַ ּב ּ ֵפרוֹ ת" ,וְ נָ ַתן ַּגם ַל ַּת ְל ִמיד ְלבָ ֵר ְך ו ְּל ָה ִר ַ
ָה ַר ִ ּבי ֶאת ָה ֶא ְתרֹג ְ ּביָ דוֹ ּ ֵ ,ב ַר ְך " ַהנּ וֹ ֵתן ֵר ַ
אשוֹ ןָ ׁ ,ש ַלח ָה ַר ִ ּבי ִל ְקרֹא ְל ַת ְל ִמידוֹ  ,וְ ָא ַמר לוֹ ּ ַ " :ב ּזֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש מוּבָ א,
ַּכ ֲ לוֹ ת ַה ּ ׁ ַש ַחר ׁ ֶשל יוֹ ם ִר ׁ
ׁ ֶש ָּכל־ ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ַ ּב ַ ל־ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ,וּבְ ָכל־ ַליְ ָלה ֶט ֶרם יִ ׁ ְש ַּכב ,יַ ֲ שֶׂ ה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַמ ֲ שָׂ יו ֵמאוֹ תוֹ יוֹ ם
ָ
יתי ַ ל־יְ צו ִּעי ,נִ זְ ַּכ ְר ִּתי ִ ּב ְדבָ ֶריך אוֹ דוֹ ת ִט ְלטוּל ָה ֶא ְתרֹג ַ ּב ּ ׁ ַש ָ ּבת ,ו ְּמ ַב ֵּק ׁש ֲאנִ י
ׁ ֶש ָ בַ רֶ .א ֶמ ׁשֶ ,ט ֶרם ָ ִל ִ
יכן ְמקוֹ ר ַה ֲה ָל ָכה ַה ּזוֹ ַ ּב ּ ׁ (ש ְל ָחן ָ ר ּו ְך"? ִמ ָ ּיד ּ ָפנָ ה ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ֵמ ִאיר ֶאל ֲארוֹ ן ַה ְּס ָפ ִריםָ ׁ ,ש ַלף
ָל ַד ַ ת ֵה ָ
'ש ְל ָחן ָ ר ּו ְך'ָ ּ ,פ ַתח ְ ּב ִה ְלכוֹ ת לו ָּלב וְ ֶה ְר ָאה ָל ַר ִ ּבי ֶאת ַהדִּ ין ַה ְמפ ָֹר ׁש ְ ּב ִס ָּמן
ֶאת ֵח ֶלק 'א ַֹרח ַח ִ ּיים' ֵמ ַה ּ ׁ (
ַּת ְרנַ "ח ָס ִעיף ב'ּ ְ ,ב ַה ָּג ַהת ָה ַר ָּמ"אֵ .ה ִאיר לוֹ ָה ַר ִ ּבי ּ ָפנִ ים ַא ְך ָא ַמרְ " :מ (ק ְ ּב ַלנִ י ֵמ ַרבּ וֹ ַתיֶ ׁ ,ש ָא ָדם ַה ּמוֹ ֶרה
ֲה ָל ָכה ִמ ִ ּז ְכרוֹ נוֹ ְ ּב ִלי ְל ַ ֵ ּין ַ ּב ּפוֹ ְס ִקיםֲ ,ה ֵרי זֶ ה ִ ּב ְכ ַלל 'מוֹ ֶרה ֲה ָל ָכה ִ ּב ְפנֵ י ַרבּ וֹ ' .ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַּכ ּיוֹ ם ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ְשט ּו
ִס ְפ ֵרי ַה ּפוֹ ְס ִקים ְ ּב ֶק ֶרב יִ שְׂ ָר ֵאלֲ ,ה ֵרי ֵהם ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ,וַ ֲא ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶש ִה ִּגי ַ ְלהוֹ ָר ָאה ָצ ִר ְ
יך ִלנְ הֹג ָּכ ְך".
ְ ּבט" ּו ִ ּב ׁ ְשבָ ט ַּת ְר ּ ַפ"ז ,יָ ׁ ַשב ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ְּט ׁשוֹ ְר ְטקוֹ ב וְ שׂ וֹ ַחח ְ ּב ִענְ יַ ן ַמ ֲ ַלת ַה ּיוֹ ם ,ו ְּבתוֹ ְך דְּ בָ ָריו ִס ּ ֵפ ר
ִס ּפוּר נִ ְפ ָלא ֵמ ַר ִ ּבי ּ ִפינְ ָחס ִמ ּקוֹ ִריץ ָהעוֹ ֵסק ְ ּב ַה ׁ ְש ּ ָפ ַ ת ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ִלבְ נֵ י יִ שְׂ ָר ֵאלִּ ,כי ָה ָא ָדם ֵ ץ ַה ּ ָשׂ ֶדה.
ּ ַפ ַ ם ָ ּבא ּו ֵא ָליו ְל ַהזְ ִּכיר ָא ָדם ֶא ָחד ׁ ֶש ָּנ ַפל ְל ִמ ׁ ְש ָּכב וְ ָח ְליוֹ ִה ְכ ִ ּביד ְמאֹדָ .ה ַר ִ ּבי ִה ְת ַא ֵּמץ ִ ּב ְת ִפ ּלוֹ ָתיו,
או ָּלם ָח ׁש ִּכי ׁ ַש ֲ ֵרי ְרפוּאוֹ ת נִ ְס ְּגר ּו ְ ּב ָפנָ יו וְ לֹא יָ ַדע ָל ׁ ִשית ֵ ָצה ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ְ .לבַ ּסוֹ ף ֶה ְח ִליט ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַ ל
ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ׁ ֶשל אוֹ תוֹ חוֹ ֶלהּ ,ו ְת ִפ ָּלתוֹ זוֹ נִ ְת ַק ְ ּב ָלה ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ םֶ ׁ ,ש ֵּכן ְּכנֶ גְ דָּ ּה לֹא ָ ְמד ּו ַמשְׂ ִטינִ ים ו ְּמ ַק ְט ְרגִ ים.
ילא נִ ׁ ְש ְל ָחה לוֹ ַּגם ְרפו ָּאהִּ ,כי ַה ָּק ָ ּב"ה ַה ּנוֹ ֵתן ָמזוֹ ן ,נוֹ ְתנוֹ ְל ִמי ׁ ֶשהוּא ַחי.
וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ּ ָפ ַ ל לוֹ ּ ַפ ְרנָ ָסהִ ,מ ֵּמ ָ
ָה" ִא ְמ ֵרי ַח ִ ּיים" ִמ ִּויזְ 'נִ יץ יָ ׁ ַשב ּ ַפ ַ ם ְ ּב ׁ (ש ְל ָחנוֹ ְ ּביוֹ ם ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר ִ ּב ׁ ְש ָבטּ ,ו ְב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶש ַה ָּק ָהל זִ ֵּמר נִ גּ וּן
ילן ו ֵּפרוֹ ָתיו ,נָ שָׂ א ָה ַר ִ ּבי ֶאת־ ֵ ינָ יו וְ ִה ִ ּביט ְל ִא ּטוֹ ַ ל־ ָּכל ָהעוֹ ְמ ִדים ִמ ְּסבִ יבוֹ .
דְּ בֵ ק ּות ָהעוֹ ֵסק ָ ּב ִא ָ
ק ָר ָביו ָּת ְמה ּו ְל ֵפ ׁ ֶשר ַהדָּ בָ רֶ ׁ ,ש ֵּכן ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ְּכ ִא ּל ּו ָה ַר ִ ּבי ָּתר ו ְּמ ַח ּ ֵפשׂ ַא ַחר ָמאן־דְּ ה ּו ,וְ ַא ַחר ׁ ֶש ֶא ָחד
ְמ ֹ
ֵמ ֶהם ִה ְר ִהיב עֹז וְ ׁ ָש ַאל ֶאת־ ָה ַר ִ ּבי ֶאת ִמי הוּא ְמ ַח ּ ֵפשׂ ָ ּ ,פ ַרץ ָה ַר ִ ּבי ִ ּבבְ ִכי וְ ָא ַמרֵ " :אינִ י ְמ ַח ּ ֵפשׂ ַאף ֶא ָחד,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ֲאנִ י ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן ָס ִביב וְ רוֹ ֶאה ׁ ֶש ָּכל ָהעוֹ ְמ ִדים ָּכאןּ( ,כ ָּלם ֲח ׁשוּבִ ים יוֹ ֵתר ִמ ֶּמ ִּני"ִ .ה ְת ּ ַפ ֲ ל ּו
ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִעים וְ ָא ְמר ּוַּ " :כ ָּמה ְּגדוֹ ָלה ַ נְ וְ ָתנ ּותוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי וְ ַכ ָּמה ׁ ָשבוּר ִלבּ וֹ וְ נִ ְכנָ ע .וְ ִא ּל ּו לֹא ָהיִ ינ ּו ּתוֹ ִהים
ַ ל ַהדָּ בָ רָ ,היָ ה נִ ְר ֶאה ָלנ ּו ִּכי ָה ַר ִ ּבי ַמ ִ ּביט ִמ ָּסבִ יב וְ נֶ ֱהנֶ ה ֵמ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָה ַר ִ ּבים ׁ ֶש ִה ְת ַא ְּספ ּו ִל ְכבוֹ דוֹ "...
ִ ּב ְתקו ָּפה ׁ ֶש ַה" ּ ׁ ֶש ַפע ַח ִ ּיים" ִמ ַּצנְ ז־ ְקלוֹ יְ זֶ נְ בּ ו ְּרגִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר ְ ּבוִ י ִלי ַא ְמ ְסבּ ּו ְרג ׁ ֶש ִ ּבנְ יוֹ ־יוֹ ְרקָ ,היָ ה ֶא ָחד
ק ָרבָ יו ָרגִ יל ִל ְר ּ ֹכשֵ ּ 0פרוֹ ת ׁשוֹ נִ ים ִל ְכבוֹ ד ט" ּו ִ ּב ׁ ְש ָבטְ ,ל ׁ (ש ְל ָחנוֹ ׁ ֶשל־ ָה ַר ִ ּביּ ֵ .בין ַה ּ ֵפרוֹ ת ָהי ּו ַּגם
ִמ ְּמ ֹ
ָחרוּבִ יםּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָהיָ ה ָה ַר ִ ּבי טוֹ ֵ ם ֵמ ֶהםָ ,היָ ה אוֹ ֵמרֵ " :א ּל ּו ֵאינָ ם ְמ ׁ (ש ָ ּב ִחים ְּכאוֹ ָתם ָחרוּבִ ים ׁ ֶשל ֶא ֶרץ
יִ שְׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,של ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן־דּ וֹ ָסא ׁ ֶש ָ ָליו נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ִה ְס ַּת ּ ֵפק ְ ּב ַקב ָחרו ִּבין ִמ ּ ׁ ַש ָ ּבת ְל ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי
ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר־יוֹ ַחאי ׁ ֶש ִּנ ּזוֹ ן ֵמ ֵ ץ ֶה ָחרוּב ַ ּב ּ ׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ָהיָ ה ַ ּב ְּמ ָ ָרהֵ .א ּל ּו ֵהם ָחרוּבִ ים ׁ ֶש ַ ּבגּ וֹ ָלהָ ,ק ׁ ִשים ֵהם
יח ְל ַה ּ ִשׂ יג ָחרוּבִ ים ,או ָּלם
יש ַרבּ וֹ ת ַ ד ׁ ֶש ִה ְצ ִל ַ
ְּכ ֶאבֶ ן וְ ֵאין ָל ֶהם ַט ַ ם ְּכ ֶתבֶ ן"ָ ׁ .שנָ ה ַא ַחתָ ,ט ַרח ָה ִא ׁ
ילה ַ ל ִטיב ֶה ָחרו ִּביםּ ְ .ב ָסמו ְּך ָל ַר ִ ּבי יָ ׁ ַשב ַר ִ ּבי ְמנַ ּ ׁ ֶשה
יאתוֹ לֹא ָא ַמר ָה ַר ִ ּבי ְמא ּו ָמה ִ ּב ׁ ְש ַ ת ָה ֲא ִכ ָ
ִל ְפ ִל ָ
ְק ַליְ ן ֵמאוּנְ גְ וַ ר ַ ּב ַ ל " ִמ ׁ ְשנֶ ה ֲה ָלכוֹ ת" ,וְ ה ּוא ּ ָפ ַתח ָחרוּב ו ְּב ָדקוֹ ִמ ּתוֹ ָל ִעים ,וְ ִה ִּג ׁ
ישוֹ ָל ַר ִ ּבי ׁ ֶש ֲא ָכלוֹ
ימת ֵ ינַ יִ םֶ .ה ְח ִליט אוֹ תוֹ ְמק ָֹרב ִל ְבדּ ֹק ֶאת־ ַהדָּ בָ ר ,וְ ָה ַל ְך ֶאל מוֹ ֵכר ֶה ָחרוּבִ ים ְּכ ֵדי ְל ָב ֵרר
ִ ּב ְד ֵבק ּות ו ַּב ֲ ִצ ַ
יסין ,או ָּלם ְּתכו ַּלת ָה ַא ְר ָּגז נִ בְ דְּ ָקה
ֶא ְצלוֹ ַ ל ְמקוֹ ר ֶה ָחרו ִּבים ַה ְמ ׁ (ש ָ ּב ִחיםִ .ה ְת ָ ּב ֵררִּ ,כי ְמקוֹ ָרם ִמ ַּק ְפ ִר ִ
יש ַמדּ ּו ַ זָ כ ּו ֶה ָחרו ִּבים ְליַ ַחס ְמ (כ ָ ּבד יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ַה ּ ׁ ָשנִ ים ָּכ ָרגִ יל.
ְ ּב ֵח ָ
יפה ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ָאז ֵהבִ ין ָה ִא ׁ
מה א ּונְ גַ רְ ,ליָ ִמים ַּג ֲאבַ "ד 'חוּג ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר' ְ ּב ֶא ֶרץ
ִ ּב ְתקו ַּפת ַה ּ ׁשוֹ ָאה ָה ֲאי( ָּמהָ ,מ ַסר ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ׁ ְשלֹ ֹ
יִ שְׂ ָר ֵאלֶ ,את־נַ ְפ ׁשוֹ ִל ׁ ְש ִמ ַירת ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ִּמ ְצוֹתַ .אף ַ ל ִמנְ ֲהגֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל לֹא וִ ֵּתר ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּגי ַ יוֹ ם
ילה ַּכ ִּמנְ ָהג ,ו ִּב ְמקוֹ ם זֹאת
ילנוֹ ת ,לֹא ָהיָ ה לוֹ ַּכ ּמוּבָ ן ּ ְפ ִרי ַל ֲא ִכ ָ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ָל ִא ָ
ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר ִ ּב ׁ ְשבָ ט ,ר ׁ
ילת ּ ֵפרוֹ ת ָה ֵ ץ ְ ּביוֹ ם זֶ ה.
יכת ֵ ץ ו ָּמ ַצץ ְ ּב ִפיו ֶאת ַה ַּל ְחלו ִּחית ׁ ֶשבּ וֹ ְּ ,כ ֵדי ְל ַק ֵ ּים ֶאת ִמנְ ַהג ֲא ִכ ַ
נָ ַטל ֲח ִת ַ

0מ ְט ָ(ם
ע ֶשׂ ה ּ ְפ ִרי ְל ִמינוֹ
ֵ ץ ּ ְפ ִרי ֹ

)בראשית א ,יא(

יעיַ ,מ ְה ּ ַפ ְך ּ ַפ ְׁש ָטא ָקטֹן,
ַט ֲ( ֵמי ַה ּ ָפסוּ ק ֵהם0 :מ ַּנח ְר ִב ִ
ַמ ְה ּ ַפ ְך 0מ ַּנח ָקטֹן0 ,מ ַּנח ֵּג ְר ַׁשיִ םַ ,מ ְה ּ ַפ ְך ּ ַפ ְׁש ָטא ָקטֹן,
ֵמ ְר ָכא ֶא ְתנַ ְח ָּתא סוֹ ף־ ּ ָפסוּ קְ .ל ַר ּ ֵמזִּ ,כי ָּגדוֹ ל ַה ְמ ַ( ּ ֶשׂ ה
יש ֶה ָ(נָ ו ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶא ֶרץ,
יוֹ ֵתר ֵמ ָהעוֹ שֶׂ הְ ,ו ָה ִא ׁ
עוֹ שֶׂ ה ַמ ֲ(שָׂ יו ְּב ִצנְ ָ(ה וְ גוֹ ֵרם ַל ֲא ֵח ִרים ַל ֲ(שׂ וֹ ת
ָּכמוֹ ה ּו ,וְ הוּא ְּכ ֵ(ץ ּ ְפ ִרי ׁ ֶש ַ ּגם ַּת ְל ִמ ָידיו יַ ֲ(שׂ וּ ָּכמוֹ הוּ
יעי 0ח ַּמ ׁש
ְ ּב ֶה ְצנֵ ַ( ֶל ֶכת ,וְ הוּא 0מ ָּנח ַּכ ֵּס ֶפר ָה ְר ִב ִ
ְּב ִמ ְד ַּבר ,דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶשהוּ א ָ(נָ ו ְּכמוֹ ַה ּ ִמ ְד ָּבר ,וְ הוּא ְמגָ ֵר ׁש
ִמ ּ ֶמנּ ּו ֶאת ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ַה ָּזרוֹ ת ׁ ֶשל ַה ַּג ֲא ָוה ,הוֹ ֵפ ְך ַ( ְצמוֹ
ו ִּמ ְתנַ ֵהג ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּת ּו ְב ַק ְטנוּת ,וְ ִאם נוֹ ֵהג ָּכ ְך ,סוֹ פוֹ
ידי ְמנ ּו ָחה וַ ֲא ִריכוּת יָ ִמים) .ספר הטעמים(
ׁ ֶשהוּא ָּבא ִל ֵ

ה־פ ִרי
ע ֶשׂ ּ ְ
ְו ֵ ץ ֽ ֹ

)בראשית א ,יב(

ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ְל ִד ְב ֵרי ַר ּ ׁ ִש"יֶ ׁ ,ש ַהצִּ ּווּי ׁ ֶשל ַה ָּק ָּב"ה ָהיָ ה
ֵ(ץ ּ ְפ ִריְּ ,כלוֹ ַמר ׁ ֶש ּ ַט ַ(ם ָה ֵ(ץ יִ ְהיֶ ה ְּכ ַט ַ(ם ַה ּ ְפ ִרי,
או ָּלם ָה ֲא ָד ָמה ל ֹא ָ(שְׂ ָתה ֵּכן ֶא ָּלא ֵ(ץ עוֹ שֶׂ ה ּ ְפ ִרי,
ׁ ֶש ַה ּ ַט ַ(ם ַרק ַּב ּ ֵפרוֹ ת .וְ ָל ֵכן 0מ ְט ָ(מוֹ ת ַה ֵּתבוֹ ת ְּב ַד ְר ָּגא
ְת ִבירִּ ,כי הוֹ ִצ ָ
יאה ְ ּב ַד ְר ָ ּגא ׁ ְשב ּו ָרה ֵמ ַהצִּ ּווּי) .תפוחי חיים(

־ה ָ ּגן
ו ִּמ ּ ְפ ִרי ָה ֵ )ץ ֲא ׁ ֶשר ְ ּבתוֹ ְך ַ

)בראשית ג ,ג(

ֵּת ַבת ַה ָ ּגן ְ ּב ַט ַ(ם ֶס ּ ֹגל ,וְ צ ּו ָרתוֹ ְּכ ֶא ׁ ְש ּכוֹ ל ,וְ ֵכן ִּת ְר ֵּגם
0אנְ ְקל ּוס ֶאת ַה ּ ָפסוּק נַ ַחל ֶא ׁ ְש ּכֹל  -נַ ַחל ֶסגּ וֹ ְל ָתא ,וְ גַ ם
ַּב ּזֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש נִ ְק ָרא ַה ֶּס ּ ֹגל ַּב ּ ׁ ֵשם ֶא ְׁש ּכוֹ ָלא .וְ ֶר ֶמז יֵ ׁש
ָּכאן ְל ַד ַ(ת ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְּב ַמ ֶּס ֶכת ְּב ָרכוֹ תֶ ׁ ,ש ָה ֵ(ץ ֶׁש ָא ַכל
אשוֹ ן (ֵ -ץ ֶ ּג ֶפן ָהיָ ה) .שם(
ִמ ּ ֶמנּ ּו ָא ָדם ָה ִר ׁ

0מ ְד ָ ּג ׁש

ַה ּ ְ'פ ִרי' 0מזְ ָּכר ַּב ַּת ַּנ" ְך ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֵּמ ָאה ּ ְפ ָ( ִמים ,או ָּלם
ָּת ִמיד הוּ א 0מזְ ָּכר ִּב ְל ׁשוֹ ן יָ ִחיד ו ַּמ ׁ ְש ָמעוּתוֹ יְ בוּ ל
ו ְּתנו ַּבת ַה ּ ָשׂ ֶדהָ .ה ִרבּ וּי ׁ ֶשל ּ ֵפרוֹ ת נוֹ ַצר ִּב ְל ׁשוֹ ן ֲחזַ "ל,
וְ ַה ּ ְפ ִרי ִק ֵ ּבל ַמ ׁ ְש ָמעוּת ׁ ֶשל יְ ִח ָידה ַא ַחתׁ .ש ֶֹר ׁש ַה ּ ְפ ִרי
הוּא ְל ׁשוֹ ן ִרבּ וּי וְ ַה ְפ ָריָ הְּ ,כמוֹ " ּ ְפר ּו ּו ְרב ּו" ,וְ יֵ ׁש
יטת ַר ּ ׁ ִש"יֶ ׁ ,ש ַה ּ ׁ ָש ָר ׁ ִשים
ׁ ֶשהוֹ ִכיח ּו ִמ ָּכאן ְר ָאיָ ה ְל ׁ ִש ַ
ָהי ּו ְּבנֵ י ׁ ְש ֵּתי אוֹ ִתיּוֹ ת ְו ִה ְת ּ ַפ ְּתח ּו ְל ַב ֲ( ֵלי ׁ ָשלֹשִּ ..כי
ֵמ ַה ּ ׁש ֶֹר ׁש פ"ר נוֹ ָצרוֹ ת ִמ ִּלים ַרבּ וֹ ת ׁ ֶש ְּקרוֹ בוֹ ת ְמאֹד
ְּבהוֹ ָר ָא ָתן ְל ַה ְפ ָר ָדה ְו ַה ְבדָּ ָלהְ ,ו ֵהןֶ ּ :פ ֶרא ּ ָ -ג ֵדל ּ ֶפ ֶרא,
ּ ֶפ ֶרד 0 -מ ְפ ָרדָ ּ ,פ ָרה ַ -ה ְפ ָריָ הֶ ּ ,פ ֶרז ִ -עיר ּ ְפר ּוזָ ה ְלל ֹא
יטה
יחה ֵמ ָה ֵ(ץֶ ּ ,פ ֶרט ְ ּ -פ ִר ָ
חוֹ ָמהָ ּ ,פ ַרח ְ -צ ִמ ָ
ִל ְפר ּוטוֹ תְ ּ ,פ ִרי ִ -רבּ וּיֶ ּ ,פ ֶר ְך ְ ׁ -ש ִב ַירת ַה ּ ׁ ָש ֵלםָ ּ ,פ ַרם -
יחת ַה ְּת ָפ ִריםָ ּ ,פ ַרס ְ ּ -פ ִר ַיסת ַה ּ ׁ ָש ֵלםָ ּ ,פ ַרע -
ּ ְפ ִת ַ
יצה ּו ׁ ְש ִב ָירהָ ּ ,פ ֵרק ֵ ּ -פרוּ ק
ְס ִת ָירהֶ ּ ,פ ֶרץ ְ ּ -פ ִר ָ
וַ ֲח 0ל ָּקהֶ ּ ,פ ֶרר ֵ ּ -פרוּר ַה ּ ׁ ָש ֵלםָ ּ ,פ ַר ׁש (ֲ -זִ ָיבה ְונִ ּתוּק,
ּ ָפ ַרת ְּ -כמוֹ '0א ְכ ָלא ְד ִא ְפ ַרת' ְּב ֵבי ָצה ,נִ ׁ ְש ַ ּבר וְ נִ ְפ ַר ׁש.

ְמ 0מ ָּלח

א ָחדִ ,ה ִ ּג ַ
י( ּ ַפ ַ(ם ְל ַר ִּבי ַאיְ זְ ל ָח ִריף ,ו ְּביָ דוֹ
ַּ'ב ַ(ל־ְ ְמ ַח ֵּבר' ֶ ִ
יך ְּכ ָת ִבים ,אוֹ ָתם ִּב ֵּק ׁש ְלהוֹ ִציא ָלאוֹ ר ְ ּב ׁ ֵשם "יַ ֲ(ל ֹז
ַּת ְכ ִר
וּמ ָצא ׁ ֶש ֵאין ָּב ֶהם
שָׂ ָדי" .דִּ ְפדֵּ ף ַר ִּבי ַאיְ זְ ל ֵ ּבין ַה ְּכ ָת ִביםָ ,
יחֶ ,א ָּלא ִ ּגבּ ּו ֵבי דְּ ָב ִרים ְּת ֵפ ִליםְ ׁ " .ש ַמע
ל ֹא ַט ַ(ם וְ ל ֹא ֵר ַ
י( ְ ּב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך
ַל ֲ( ָצ ִתי ּו ְק ָרא ְל ִס ְפ ְר ָך ַּב ּ ׁ ֵשם ָ'אז יְ ַר ְּננוּ' ַה ּמוֹ ִפ ַ
ַה ּ ָפסוּ ק ֶׁשל 'יַ ֲ(ל ֹז שָׂ ָדי'"ָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ַאיְ זְ לִּ " ,כי ֶל ָ( ִתיד
יהם
ָלבוֹ א ,יַ ְחדְּ ל ּו ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְּב ֵ( ִצים ְל ַה ָּס ָקהְ ,ו ַת ְח ֵּת ֶ
יָ ִטיל ּו ֶאל ַה ַּתנּ וּר ֶאת ִס ְפ ֵרי ַה ֶה ֶבל וְ ַהדּ ִֹפי .וְ ָאז יִ ְת ַק ֵ ּים
ָּבנ ּו ָ'אז יְ ַר ְ ּננוּ ָּכל־ ֲ( ֵצי־יָ ַ(ר' ,ו ַּמדּ ו ַּ( יְ ַר ְּננ ּו ָה ֵ( ִצים?
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ָ ּינִ יח ּו ָל ֶהם ְול ֹא יִ שְׂ ְרפ ּום ָ ּב ֵא ׁש .וְ ִאם־ ֵּכןֶ (ָ ,ל ָ
יך
ִל ְבחֹר ׁ ֵשם ְל ִס ְפ ְר ָךְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ַ ּי ֲהל ֹם ֶאת־ ֲ( ִתידוֹ "...

ילנוֹ ת ְמ ַר ֵּמז ַ(ל ְ ּג 0א ַּלת יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ֵקץ ַה ָ ּי ִמיםְּ ,כ ֶד ֶר ְך ָה ֵ(ץ ֶׁשהוּ א יָ ֵב ׁש ִ ּב ְתקוּ ַפת ַהח ֶֹרף
ֹאש ַה ּ ָׁשנָ ה ָל ִא ָ
" ִּכי־ ִכ ֵ
ימי ָה ֵ(ץ יְ ֵמי ַ( ִּמי" )ישעיה סה ,כב(  -ר ׁ
ידים ֵהם ְל ַל ְב ֵלב ָּכ ֵ(ץ ִ ּב ְתקוּ ַפת ח ֶֹד ׁש ׁ ְש ָבט ,יָ ִציץ ּ ֶפ ַרח ְויָ נִ יב ּ ֶפ ִרי ְויִ ְתנַ ֵ(ר ֵמ ָ( ָפר) .רבי ישראל מטשו רטקוב(
ָּכ ְך יִ שְׂ ָר ֵאל ְרדוּ ִפים ַ ּב ָ ּגלוּ ת ְּכ ַ( ְר ָ(ר ָ ּב ֲ( ָר ָבה .אוּ ָלם ֲ( ִת ִ

הֶ עָ לוֹן מֻ ְק ָדּשׁ לעילוי נשמת מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
בס"ד
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לעילוי נשמת חמותי ,פדילה דליה בת עזו ע"ה

שׁ ַלּח | תשע"ז
שׁת ְבּ ַ
ָפּ ָר ַ
דוּשּׁת ַהגִּ לָּיוֹן
אָסוּר לִ ְקרֹא ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפלָּה | נָא לִ ְשׁמֹר עַ ל ְק ַ

העלון מוקדש להצלחת
חגי חיים וב"ב
יצחק אריאל בן טובה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
חיים בן בכוריו
משפ' שטרית
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
יהודה אריה בן רחל ברכה
ארז בן שושנה
רונן אברהם וב"מ
עינת בת רחל ברכה
רחל ברכה בת פדילה דליה ארז מזרחי וב"ב
נעם יצחק בן רחל ברכה חי הפקות ואירועים

לרפואת כל חולי ע"י ובכללם ציון בן צ'חלה ולרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

ׁשת ּבְ ַ
ּפ ָר ַ
ה ִ
נט ַ
עֹוררּות
ת
את
ָ
ְ
ה ְ
מֹומ ְ
ֶ
ׁשּלַ ח  -לְ נַּצֵ ל ֶ

יוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות ובשפע

שלמה ודנה דוד וב"ב
נטלי בת יונית
כולל ברסלב אילת
קסירר אפרים וב"ב
אקבלי יוסף חיים בן נסכה
י.מ.י.ש כדורי
שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן בן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר
יוסף בן רוחמה
עמית בת טובה
יפית בת ג'ינה
חגית בת גילה
אורן בן נעמי
נתנאל בן ג'ינה
ענת נעה בת מזל טוב
אילן בן ג'וליאט
דוד עומרי בן יהודית
אסף בן סופיה
מאיר בן שרית ואליהו
מיטל בת מלכה

זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
רחל מרים בת יהודית
סיון בת אסתר
דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

רפואה שלמה
הגה"צ אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"א
מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
דליה אפרת בת נעימה
מאיה בת עדי
גילה בת אקבאל  -בריאות ואריכות ימים
סימי בת סוליקה
אסתר בת סוליקה
דינה בת מזל
אורן בן אסתר
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות ימים

נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אקבאל בת נושפארין שירה שילת בת אורלי
תמר פורטונה בת מיסה רפאל משה בן רחל
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
אליהו בן מאיה
שלו בן מזל פחימה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה רחל בת זוהרה
שאול בן סילביה
מישא אסתר בת זהרה
בנימין בן יקוט
עינת בת רחל ברכה
יצחק בן פנינה
רינת רחל בת עפרה
יצחק בן רבקה
רחל ברכה בת פדילה דליה
קסנש בת דגטו
רונית בת סבריה
כל עם ישראל
יצחק בן חנון
ט"ו שבט תשע"ז
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פרשת בשלח
הפטרה" :מחר חודש" -שמואל א כ'

כניסה

יציאה

ר"ת

י"ם

16:47

17:59

18:35

"ׁשָ מְ עּו עַ ּמִ ים י ְִרּגָזּון חִ יל ָאחַ ז י ֹׁשְ בֵ י ּפְ לָ ׁשֶ תָ .אז ִנבְהֲ לּו אַ ּלּופֵ י אֱ דֹום אֵ ילֵ י
כנָעַ ן" )שמות טו ,יד-טו(.
מֹוָאב י ֹאחֲ זֵמֹו ָרעַ ד נָמ ֹגּו ּכ ֹל י ֹׁשְ בֵ י ְ
בשני הפסוקים הללו ,מוצאים אנו תיאור
אודות הפחד הנורא ,שאחז את כל
ממלכות הארץ כאשר הגיע לאזניהם שמע
מעשיו הנפלאים והנוראים של מלך מלכי
המלכים הקב"ה ,ובפרט כאשר שמעו על
קריעת ים-סוף ועל הניסים הגדולים
שנעשו במהלכה.
ואמנם ,מוצאים אנו שהיה מי שהשמיעה
הזו הביאה אותו לידי מעשה ,וגרמה לו
לבוא ולהצטרף אל עם ישראל.
הכוונה היא כמובן ליתרו ,עליו נאמר בפסוק
)שמות יח ,א(" :וַּיִׁשְ מַ ע י ִתְ רֹו כ ֹהֵ ן מִ דְ י ָן ח ֹתֵ ן
מ ֹׁשֶ ה אֵ ת ּכָל אֲ ׁשֶ ר עָ ׂשָ ה אֱ ֹלקִ ים לְמ ֹׁשֶ ה
ּו ְלי ִׂשְ ָראֵ ל עַ ּמֹוּ ,כִי הֹוצִיא ה' אֶ ת י ִׂשְ ָראֵ ל
מִ ּמִ צ ְָרי ִם".
ודרשו חז"ל )זבחים קטז" :(.וישמע יתרו כהן
מדין ,מה שמועה שמע ובא ונתגייר? ר"א
אומר :קריעת ים סוף שמע ובא".
אלא שכאן יש לתמוה ,הכיצד ייתכן ,שמכל
אומות העולם ,מכל הגויים אשר נבהלו,
חיל ורעד אחזתמו  -יתרו הוא היחיד ,אשר
החליט לבוא ולהתגייר?
להיכן נעלם הפחד של כל האומות? מדוע
הם לא השליכו בהמוניהם את פסליהם,
ובאו לכרות ברית עם אלוקי השמים,
שגדלותו ועוצמתו ושליטתו בכל הוכחה
באופן הברור ביותר?
ונראה ,שזהו טבעו של אדם ,גם כאשר

ת" א

17:04

17:56

18:31

חיפה

17:04

17:57

18:32

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

17:07

17:59

18:35

לאליהו ניזרי בן ימנה
וגלית בת מסודי

פניני עין חמד |

פרשת בשלח

רפואה שלמה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס

ולילד אורי חיים בן שלי

| ט"ו שבט תשע"ז | גיליון 624

התרשם עמוקות ,ממאורע או מחוויה כלשהי
 הרושם הזה עתיד להתפוגג במוקדם אובמאוחר ,אם לא יביאוהו לידי ביטוי מעשי
תיכף ומיד!
ייתכן בהחלט ,שגם בני האומות  -חשבו
ברגע הראשון לעזוב את העבודה זרה
שבידיהם ולהצטרף אל עם ישראל.
אולם ,מאחר שהם לא הוציאו את
המחשבה הזו מן הכוח אל הפועל וניצלו
את אותו מומנט ההתעוררות כדי לעשות
משהו  -הרושם התפוגג ושקע.
ובל נשכח ,שבין האומות הייתה גם אומה
עמלקית ,זו שדאגה להמעיט ולזלזל
בגבורתו של מקום ,ובכח הקרירות והליצנות
במעשיהם -הצליחו להתעלם במודע ובאופן
מתכוון מהמסקנות הברורות אליהן היו
אמורים להגיע מתוך התבוננות במאורעות
הנוראים שאירעו לנגד עיניהם.
לפיכך ,התביעה כלפי האומות ש'נפלו בפח'
טבעו של אדם ונכשלו בכשל אופייני ,אשר
שורשיו נעוצים ביסוד בריאתם כבני אדם ,לא
הייתה תביעה כה גדולה כמו התביעה כלפי
עמלק  -אשר 'הצליח' במעשיו לטשטש
רשמים שאמורים היו להיות ברורים מאין
כמותם! ולכך נצטווינו לדורי דורות למחות
את שמם וזרעם.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
העלון מוקדש
לעילוי נשמת

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

מרים בת שרה ע"ה

משה בן גורג'יה
ז"ל 1/4

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה –
ׁשֹואל
ׁשיב ּבַ ֲ

ּפת עכו"ם ֵ -
ַ
חלֶ ק ג'

ההלכות מוקדשות לעילוי נשמת משה בן גורג'יה ז"ל
מהי הגדרת איסור מאפה גויים?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
בפת עכו"ם אין הדבר תלוי בבעלות על הקמח,אלא בעושה את פעולת האפיה .ולכן מאפה גוי היינו ,שהאופה היה גוי אף
שהבעלים יהודי .אבל אם בעל המאפיה היה גוי והאופה יהודי ,אין המאפה נאסר מדין מאפה גויים .וכן אם בעל המאפיה יהודי
והאופה גוי ,זהו פת עכו"ם) .וראה לקמן שבשעה שבעל הבית יהודי והעובד גוי ,הדבר חמור יותר מאשר גם בעל הבית גוי(.
איסור מאפה גויים ,היינו שהגוי אופה את המאפה ,אבל אם הגוי לש את הבצק או עורך אותו ,וישראל אופה את הבצק ,מותר
המאפה באכילה .מקורות :הטור )סימן קיב( כתב בשם הר"ן ,שאם הגוי ערך את הבצק ,אף שישראל אפה אסור המאפה באכילה .אבל
הרשב"א בתשובה ח"א )סימן רכח( כתב להתיר אם ישראל אפאו ,וכ"כ הרמב"ם )פי"ז מהל' מאכלות אסורות הי”ג( ,וכתב הבית יוסף ,שהעיקר
כהרמב"ם והרשב"א.

יקה ּבְ בֵ יתַ -
ׁש ִ
ֶסת
ת ָ
ּכנ ֶ
ה ְ
ְ
על גודל ומעלת השתיקה בבית-הכנסת סיפר אדם מבוגר המתגורר באנטוורפן שבבלגיה ,כי בצעירותו התפלל בבית-כנסת שבו
נהגו בו בקדושה רבה ,ולא שוחחו כלל ועיקר .אדם שביקש לשוחח ואפילו בעניין הלכתי ,היו יוצאים הללו מחוץ לבית-הכנסת
ולאחר מכן היו שבים אליו.
אם זר נקלע לבית-הכנסת והיה מתחיל לדבר חלילה ,מיד היה מגיע אליו השמש ואינו מדבר עימו מילה ,רק מראה לו את
הפתק אשר היה מונח בידו ,ובו כתוב ,כי בבית-הכנסת אסור לדבר בשעת התפילה ושב למקומו .ואם הלה הגדיל לעשות ,והיה
ממשיך לדבר -מיד היה מגיע אליו השמש בשנית ,כאשר הוא אוחז בעורפו ומוציאו ביד חזקה מבית-הכנסת.
וסיפר אותו אדם ,כי בימי השואה הארורה ,כאשר רוב בתי הכנסת נחרבו עד היסוד ,נשאר בית-כנסת זה בשלמותו ונשארו כל
ספרי הקודש והסידורים בשלמותם! והיה נראה עין בעין ,כי הסיבה שלא הייתה שליטה לצורר הגרמני בשל העובדה שהקפידו
שלא לשוחח כלל ועיקר בבית-הכנסת) .מעובד מתוך המעין(.

יקה ּבְ בֵ יתַ -
ּׁש ִ
עלַ ת ַ
ַ
ֶסת
ת ָ
ּכנ ֶ
ה ְ
ה ְ
מ ֲ
עד כמה גדולה מעלת השתיקה בבית-הכנסת ,זאת לא ניתן לתאר ולשער ,ועד כמה הבורא 'משלם' עבור קבלה זו .להלן סיפור
מעובד מפי בעל המעשה מ.ב.י מירושלים  -וכך הוא מספר :ביום ההילולא של האדמו"ר מרן הגאון הרב אהרן רוקח מבעלזא
זיע"א )כ"א אב( ,עליתי לציונו הממוקם בהר-המנוחות שבירושלים כדי להתפלל ולבקש גם על עם ישראל ככלל ,וגם עליי בפרט,
וביחוד לאור העובדה ,כי באותן זמנים נזקקתי לישועות גדולות ,בבריאות ,בפרנסה ,ובנחת.
כידוע ,רבינו ביקש וציווה השכם והערב להיזהר בייחוד בדיבור בבית-הכנסת מתחילת התפילה ועד סופה )מאדון עולם ועד
אדון עולם( .ואף אמר ,שמי שיקיים זאת וישמור את פיו בייחוד בעת התפילה יזכה לראות בעז"ה ניסים גדולים מעבר לדרך
הטבע .ולכן החלטתי לקבל על עצמי קבלה עצומה זאת.
ומעיד אני עליי ,ויכול אני לומר זאת בפה מלא ,זכיתי לראות ישועות גדולות ועצומות .וכל מה שביקשתי על ציונו הקדוש -
התמלא מעבר לדרך הטבע .והייתי רוצה לפרט זאת בפניכם:
פרנסה -השבח לבורא עולם .פרנסתי השתפרה פלאות ,ואני אף מצליח לחסוך בכל חודש סכום נאה לטובת נישואי ילדיי
בעז"ה.
בריאות -במשך שנים רבות )עשרים שנה!( סבלתי ל"ע מבעיה כרונית ,שכללה אשפוזים מדי פעם בפעם ואף בדיקות פנימיות.
ב"ה ,נעלמו כל הבעיות הללו ,עד שאף בביקור האחרון אצל הרופא המלווה אותי שנים ארוכות נדהם הוא לגלות ,כי הכל חלף
ושאל אותי בפה מלא" :תוכל לספר לי בבקשה ,איזה מעשה טוב עשית כדי להבריא לחלוטין!".
נחת -ילדיי מדי פעם בפעם התקשו בחומר הנלמד בת"ת .וב"ה ,מאז הקבלה מצבם השתפר לאין ערוך והם מבינים את
החומר.
ולכן ,ממליץ אני ,לכל מי שרוצה לראות ישועות גדולות מעבר לדרך הטבע ,שיקבל על עצמו קבלות הקשורות לבית-הכנסת.
כגון :להתפלל אך ורק מתוך סידור ,וכמובן ,לא לדבר בכלל בשעת התפילה וקריאת התורה בפרט .וכן לעלות לציונו הקדוש של
ר' אהרן מבעלזא ולקבל את הקבלות בפה מלא ובעזרת ה' יתברך ,תזכו לכל הברכות הכתובות בתורה...
מְ נּוי ִים
הַ קְ ָּדׁשַ ת הֶ עָ לֹון
לִ ׁשְ אֵ לֹות ּבַהֲ לָ כָה
לשאלות נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב
אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים ּפִ נְחָ סִ י
052ּבְטֵ ל' 052-6329144
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נִּתָ ן לְ הַ קְ ִּדיׁש אֶ ת הֶ עָ לֹון לְ עִ ּלּוי נִׁשְ מַ ת ,לִ ְרפּוָאה ׁשְ לֵ מָ ה ,לְ הַ צְלָ חָ ה ,זִּוּוג הָ גּון,
חֲ ז ָָרה ּבִתְ ׁשּובָה וכו" -נָא לִ פְ נֹות לְ לִ יאֹור בטל" 0504-115673
ּכְתֹבֶת הַ ּמַ עֲ ֶרכֶת :עֲ בּור לִ יאֹור עַ צְמֹון ,רח' הַ ּב ֹׂשֶ ם 26א ת.ד 83375 .מְ בַּׂשֶ ֶרת צִּיֹון .מִ ּקּוד 90805
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לְ ַקּבָלַ ת הֶ עָ לֹון חִ ּנָם ַ
ּבemail-
מִ ֵ
ידי ׁשָ בּועַ ׁ ,שְ לַ ח אֶ ת ּכְתֹובְתֶ ָך אֶ ל:
PnineEH@gmail.com
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְ ָאכִים

 -האדמו"ר הָ ַרב י ְחִ יאֵ ל י ְהֹוׁשֻ עַ ָרּבִ ינֹובִ יץ מביאלא זצ"ל

רבי יחיאל יהושע רבינוביץ מביאלא זצ"ל -נולד בעיירה ביאלה )פולין( בשנת ה'תרס"א
) .(1900כשהיה בן חמש שנים נפטר אביו .בשנת ה'תרפ"ד ) (1923היותו כבן עשרים
ושלוש עבר לעיר שדליץ כדי למלא את מקום אביו בהנהגת חסידות ביאלא .שם הקים
ישיבה בה למדו מאות בחורים והיה נערץ על בני עירו והסביבה .בשנת ה'תרצ"ט )(1938
עם כניסת הנאצים לפולין ,נמלט יחד עם חלק נכבד מחסידיו אל תוך שטחי פולין בכיבושה
של ברית המועצות .שם נשלח לסיביר .בדרך לא דרך שרד רבנו את מלחמת העולם
השנייה ,בשנת ה'תש"ז ) (1947הצליח לעלות ארצה והשתקע בתל אביב ,שם היה הריכוז
החרדי הגדול באותם ימים .בשנת ה'תשט"ו ) (1955עבר רבנו לגור בירושלים ,שבה הקים
את בית מדרשו מחדש בשביל חסידיו שהסתופפו סביבו.
ענוותן .גאון .בעל רוח-הקודש .בכל יום היה טובל ,גם כשהיה בסיביר והיה צריך לשבור
את הקרח לשם כך .מסופר ,כי פעם הביאו לפני החזון-אי"ש חולה שסבל מדיבוק והצדיק
שלח אותו לר' יחיאל יהושע וביאר" :עניין זה קשור בתיקוני נשמות ,ועניין זה נמסר לידו
של הרבי מביאלא" .חילק את כל כספו לאלמונים ויתומים אף בעת שלו עצמו לא היה
כדי מחייתו .דאגתו לזולת הייתה מופלאה .נפטר ב-כ"א שבט ה'תשמ"ב ) .(1982חי כ82-
שנים .ציונו בהר הזיתים חלקת בני ווארשא.
מרבותיו :ר' אריה לייבוש )השני מאוז'רוב( ,ר' אברהם מרדכי אלתר מגור ,ר' אהרן מנחם
מנדל מרדזימין ,ר' מאיר שלמה יהודה ליב ממזריטש .אביו :ר' ירחמיאל צבי משדליץ
)האדמו"ר מביאלא שדליץ( .אמו :הרבנית חוה )בת ר' אריה לייבוש השני מאוז'רוב -בעל ה'ברכת
טוב'( .אשתו :הרבנית חנה פעשא )בתו של ר' אליעזר הכהן ברנהולץ מוולודאבה(.
מילדיו :ר' ירחמיאל צבי יהודה )אדמו"ר מביאלא פשיסחא( ,ר' יעקב יצחק )אדמו"ר מביאלא
רמת אהרן( ,ר' דוד מתתיהו )אדמו"ר מביאלא בני ברק( ,ר' בן ציון )אדמו"ר מביאלא( ,מרת
גיטל .מספריו• :חלקת יהושע -סידור ,מחזור ותהלים •סדר היום •קדושת חלקת יהושע-
אוסף כתבים  5כרכים.

ב

נו כ"ק רבינו ה'אהבת יעקב' זיע"א סיפר פעמים רבות ,שרבינו זיע"א על אף חולשת גופו וחוליו ,לא
חשב ,ולו לרגע אחד לוותר על הטבילה במקווה טהרה .גם כאשר היה בתוך המחנה בסיביר נהר קפוא
שכן בקצות המחנה .מדי יום ביומו היה הצדיק משכים קום ונוטל עמו את בנו 'אהבת יעקב' ,והלכו
לשבור את הקרח בנהר הקפוא ,לאחר עמל מפרך ,כשהצליחו להבקיע חור כדי מידת גופו של אדם,
קשר הצדיק חוט דק לזרועו כשקצהו השני הותיר ביד מלווהו ,וכך נכנס למים הקפואים בטמפרטורה
של מינוס ארבעים מעלות! להזדכך ולהיטהר לפני ה'.
פעם בעת שטבל לפנות בוקר ,ראהו מרחוק אחד הכפריים שצד חיות ,ולתומו חשב ,שמסתובבת שם
חיה כי לא העלה בדעתו ,שישנו אדם שיתרחץ בנהר הקפוא ,ולכך ירה מספר חיצים ,וכולם החטיאו
את המטרה ,וכשרבינו חזר והתקרב לעברו של אותו ציד ,ביקש הציד מיד את סליחתו ,ואמר שמעולם ...לא קרה לו שיחטיא את המטרה,
ורבינו ברוב ענוותנותו היה אומר ,שדבר פשוט הוא זה ,כי ממקווה לא ניזוקים.
התחשבות בזולת הייתה אחת מהמידות המופלאות של הצדיק .היה עדין נפש באופן המופלא ביותר .את סעודת הבוקר של שבת היה הרב
סועד עם מניין בחורים ,וכמובן שכשהיו מגישים את מאכלי השבת היו בראשונה מניחים אותם לפני הצדיק ,ורק לאחר מכן חילקו לשאר
המסובים .הרב מעולם לא החל לטעום מהם ,טרם ראה ,שֶ מנות הסעודה מונחות לפני כל המסובים .בפרק הזמן של ההגשה היה יושב וממתין,
מעיין בספר ,עד שראה שכל הבחורים קיבלו את מנתם ,או אז החל לטעום מהמונח לפניו.
אחד האדמורי"ם בעיה"ק ירושלים סיפר ,כי בצעירותו נתייתם ל"ע מהוריו .וכאשר הגיע לפרקו לא היה ,מי שידאג לצרכי נישואיו ,והוכרח לחזר
על הפתחים ולבקש צדקה בעבור הוצאות החתונה .יום אחד החליט לנסות את מזלו ולבקש את עזרת אחינו בית-ישראל בתל-אביב ,אחד מגבאי
הצדקה הציע לו להיכנס לאדמו"ר מביאלא ,שהגיע זה עתה להתגורר באזור זה .הוא נכנס וגולל באוזני הצדיק את סיפור יתמותו ועניותו .הרב
הזדעזע והחל לחפש איזה מטבע לתת לו ,וכל אשר היה לו נתן לאותו בחור ,אך לא היה זה סכום גדול .ואז פנה הצדיק ושאל ,עד מתי מתכוון
הוא לשהות בתל-אביב? ועל כך השיב ,כי מתכונן הוא לשהות מספר ימים .ביקשו רבנו ,שטרם ייסע חזרה לירושלים ,שיסור שוב למעונו .כעבור
מספר ימים עלה הבחור שוב לבית הצדיק ,ורבנו נתן לו חמישים פאונד ,סכום עתק ,שככל הנראה הצליח לגייס מכמה ממקורביו ,הוא לא ידע את
נפשו ,כיוון שראה את העניות הנוראה בבית הצדיק ,וכעת קיבל ממנו סכום עצום!
על העובדה ,כי רבינו היה בעל רוח-הקודש ,יעיד הסיפור המופלא הבא :האדמו"ר רבי דוד מתתיה מביאלא -בני-ברק זצ"ל הקים בבני ברק את
ישיבת ביאלא ,הצדיק היה מגיע מדי פעם לבני ברק והיו הבחורים נכנסים אצלו אחד-אחד בחדרו של ראש הישיבה .שם ישב לבדו עם אותו בחור
והיה מעורר אותו בדברי חיזוק .ראש הישיבה והרמי"ם היו מכינים רשימה לרב ,שבה היו מציינים באלו עניינים צריך אותו בחור חיזוק ,כדי
שהרב ידע במה לעוררו .כשהבחורים היו יוצאים מהחדר ,היו מתפלאים עד מאוד ,מכיוון שהצדיק עורר אותם גם על עניינים ,שאף אחד
מלבדם לא ידע שצריכים הם חיזוק .הפלא הגדול בעיניהם היה ,שרבינו הקריא את הכתוב לפניו ,ופליאתם של הבחורים גברה עד מאוד ,כיצד
ראש הישיבה והרמי"ם ידעו לציין זאת ברשימה ,מהיכן נודע להם זאת? אחד הבחורים החל לברר את העניין ,ונודע ,שאכן ראשי הישיבה כלל
לא ידעו צפונות ,רבינו לא קרא את הכתוב ברשימה שלפניו ,אלא ממה שקרא בפני הבחור ומחשבותיו...
פעם נסע הצדיק ללוגנו שבשוויץ לרגל שמחת נשואי בנו .הרב הקפיד ,שיציעו עבורו את יצועו במצעים חדשים -וכן עשו .כאשר נכנס לחדרו וראה
את המיטה ,ביקש להחליף את המצעים בטענה ,שבשל לחץ הזמן יד שפחה נכרית נגעה בהם .לאחר בירור נתאמת הדבר ,ויהיה לפלא.
פניני עין חמד |
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ּׁשת ּבֵ יתַ -
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ק ֻ
דה עַ ל ְ
ה ְ
הד חבטה קטע לפתע את השלווה ששררה בבית ,שורי בת
ה 14-איבדה לפתע את הכרתה ,וצנחה על הרצפה ,בני
הבית המבוהלים ניסו לעזור ,רק לפני זמן קצר נשמעה
הצפירה המבשרת את בוא השבת" ,מים!" נשמעו קריאות
"שימו כרית מתחת לראש!" דלתות נפתחו ונטרקו ,שכנות
נכנסו ויצאו.
אמבולנס הוזעק במהירות ,ואביה נקרא בדחיפות מבית
הכנסת ,תוך דקות ספורות ,הצליח צוות האמבולנס להשיב
את הכרתה ,שורי הביטה סביבה בתהייה ,ניצבו במעגל
אנשים רבים ,ונעצו בה עיניים מודאגות "מה קרה?!" שאלה.
"את זה אנחנו רוצים לדעת" ,ענה הפראמדיק" ,תצטרכי לבוא
איתנו ,גברתי הצעירה ,אני חושב שישארו אותך במעקב,
"זכרת לשתות כל היום?" שורי הנהנה בראשה" ,אני חושבת
שכן" ,ענתה ,היא הייתה נבוכה נוכח המהומה שיצרה.
"אין מה לדאוג" ,אמר הפארמדיק" ,כנראה ,מדובר
בהתייבשות ,היא תצטרך לעבור מספר בדיקות ותשוחרר תוך
זמן קצר" .שורי הבליעה אנחה .אביה ,ר' מאיר גרינוולד ,הוא
אישיות ציבורית מוכרת בארץ ובעולם ,מזה שנים ,קיבל על
עצמו לעורר את הציבור על חשיבות עניית "אמן יהא שמיה
רבא" ועל חומרת האיסור לדבר בשעת התפילה.
בהיותו מרצה ,שהבורא חנן אותו במתק שפתיים ,כבש
בדרשותיו את לבבות השומעים ,וסחף את הקהל
בהתלהבות ,מאמציו עשו פרי ,ובקהילות רבות החלו להקפיד
בעקבות הרצאותיו על שני עניינים חשובים אלה.
באותו ליל שבת צעד ברגל לחדר המיון בעקבות בתו כדי
לברר מה גרם לעילפון" .נצטרך להעבירה למחלקת הילדים",
אמרה האחות" ,היא נראית בסדר ,אבל אני חוששת ,שלא
ניתן לשחרר אותה עד שנקבל את תוצאות הבדיקות".
"הודו לה' כי טוב" ,אבן נגולה מעל לבו" ,ברוך ה' שלא מדובר
במשהוא מדאיג" ,את שארית הלילה 'בילה' בנמנום על כסא
מבקרים נוקשה ,ועם אור בוקר מיהר לתפילת שחרית בבית
הכנסת הסמוך .בדרכו לשם ,פגש אברך חסידי.
"גוט שבת" ,אמר בניסיון לפתוח שיחה קלה .מלמולו של
האיש לברכה וחריצי הדאגה שבזוויות עיניו העידו ,כי האיש
שוהה בבית הרפואה בנסיבות מדאיגות בהרבה מאלה שלו,
בתום התפילה ,פסעו השניים בדממה בחזרה.

"מזה מספר שבועות סובל הוא מחום גבוה ,שעולה ויורד
לסירוגין ,ביקרנו אצל הרופא ,אך הוא לא התרגש יתר על
המידה ,והורה לתת אנטיביוטיקה ,כשהתופעה חזרה על
עצמה ,החליפה באנטיביוטיקה מסוג אחר".
"ביום ראשון האחרון ,הבחינה אשתי שהילד מתקשה להזיז
את הצוואר ,מיהרנו להגיע לבית הרפואה ,וכשהגענו הוא כבר
הפסיק לנשום ,הרופאים גילו ,שחיידק נדיר חדר לדמו .מיום
שני הוא מונשם ומחובר למכונות ,ומצבו מידרדר מיום ליום",
סיפר בקול חנוק.
"הרופאים לא נתקלו מעולם במקרה כזה אצל ילד בגילו ,והם
מודגאים מאד" ,עתה נתן האב דרור לדמעותיו ,והתייפח חרש.
ר' מאיר היה מזועזע ,בנו של האיש מיטלטל בין חיים למוות!
הוא ניסה למצוא מספר מילות נחמה ,אך הדמעות צרבו
בגרונו .לאחר הסעודה חזר לחדר בתו ,מצב רוחה היה
מרומם ,והיא הייתה שקועה בשיחה עם חברתה לחדר,
ר' מאיר החליט לבקר את יצחק" ,אני מבקר בטיפול נמרץ,
אשוב מאוחר יותר" ,אמר.
מאותו רגע שהה שעות רבות במחיצת הצעיר ר' יצחק ,הם
שוחחו על מגוון נושאים ,ומהר מאוד גלשה השיחה לנושא
החביב על ר' מאיר ,לא מכבר שב מסבב הרצאות בלונדון ,הוא
סיפר למיודעו סיפורים אחדים ,תוך שהוא מתבלם בדברי
תורה ,ר' יצחק התרגש מאוד ,הרי אמרו חז"ל ,כי "אמן יהא
שמיה רבא" מבטל גזירות רעות!
השיחה מלב אל לב הקלה מאוד על ר' יצחק ,ודבריו של
ר' מאיר הציתו זיק חדש של תקווה ,אולי יקבל על עצמו
להקפיד יותר בענייני תפילה ועניית "אמן" לרפואת בנו?
במוצאי שבת ,שוחח ר' יצחק עם גבאי בית המדרש בביתר,
עיר מגוריו ,וסוכם כי ביום ראשון הקרוב ימסור ר' מאיר
גרינוולד שיעור שיוקדש לרפואת בנו.
הדרשה גרמה להתעוררות גדולה ,בסיומה ,ביקש ר' מאיר מכל
אחד ואחד לקבל על עצמו להימנע מלדבר בשעת התפילה,
במיוחד בזמן אמירת קדיש .הנאספים הסכימו בנפש חפצה.
בתום הדרשה ,מיהר לחזור לבית-הרפואה ,כשנכנס לחדר,
הבחין ,כי ארשת פניה של רעייתו נשתנתה לטובה" ,הם הורידו
את מינון החמצן לפני זמן קצר" ,לחשה" ,נראה ,שחל שיפור".

ר' מאיר ,שהגיע לבית הרפואה בחיפזון ובלא להצטייד במזון
ושתיה ,שמח ,כשצעיר חייכן מארגון חסד מפורסם עבר
בחדרים והזמין את הנוכחים לסעודת שבת שהוכנה עבורם,
ליד השולחנות הערוכים ,פגש שוב במיודעו החסיד והתיישב
לצידו ,משהו באווירה גרם לקירוב לבבות בין אחים לצרה.

לתדהמת הרופאים ,הילד הלך והתאושש ,וכעבור שבועיים
שוחרר לביתו! להוריו לא היה צל של ספק ,מה הביא מזור
לבנם .ואילו ר' מאיר הבין היטב ,מדוע איבדה בתו הכרתה
"בלי סיבה מיוחדת" ,ומדוע נגזר עליו לעשות את השבת בבית
הרפואה ,מקרה זה דרבן אותו להמשיך לעורר יהודים בכל
רחבי העולם להקפיד שלא לדבר שיחת חולין בשעת
התפילה ולענות "אמן יהא שמיה רבא" מתוך כוונה.

"בני הוא בן ארבע" ,אמר החסיד שהתברר כי שמו יצחק,

)מעובד מתוך 'מילה אחת אמן'(.

הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
אסתר בת בלה ע"ה
נעמי בת כתון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יפה בת רבקה ע"ה
שרה בת מורברי רחל ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

פניני עין חמד |

הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
דוד בר חסיבה ז"ל
מסעוד בן יקוט ז"ל
שמעון בן שמחה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
אורה בת נעימה ע"ה
שמעון בן חנה ז"ל
גורג'יה בת נעימה ע"ה
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הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
אביבה בת איירין ע"ה
אברהם בן יונה ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
יוסף בן סעדה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
יעקב בן סלימה ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
אברהם בן דינה ז"ל

הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
שרה בת נרקיס ע"ה
גאולה בת טובה ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
הרב עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל מזל בת שמעון ע"ה
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה
יעקב בן אסתר ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
מאיר בן נעמי ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
זילפה בת רנדה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
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© כל הזכויות שמורות למו"ל .אין לקרוא בזמן התפילה וקריה"ת

בס"ד ,בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"לg.agedank@gmail.com :

וחמושים עלו בנ"י מארץ מצרים (יג ,יח)
ברש"י כתב וחמושים מזוינים .יש להבין מה בא הפסוק ללמדנו בזה ,מאי נפק"מ
אם עלו מזוינים או לא .עוד יש להבין ,למה אכן לא השתמשו בכלי הזין שלהם בעמדם
על הים ,בכדי להילחם במצרים? והרי ידעינן שאין הקב"ה עושה ניסים בחינם "לא עביד
קוב"ה ניסא למגנא" ,ולשם מה קרע את הים וניער את פרעה ,בעוד שיכלו ישראל
להרגם בכלי זיינם?
אמנם מוסר גדול לימדנו הכתוב בזה .שאף שיש בידם כלי זיין ,אינו מדרך המוסר
שהם יהרגו את המצרים בעצמם ,שכן "בירא דשתית מיא מיניה לא תישדי ביה קלא",
 בור ששתית ממנו מים אל תשליך לשם אבן ,ואחרי שהתגוררו במצרים כ"כ הרבהשנים ,מצד הכרת הטוב ,עדיף לשנות הטבע ,ולקרוע את הים בשביל שלא ילחמו
ישראל בעצמם במצרים .וכדי להשמיענו נקודת מוסר זה הדגיש הכתוב לאמור
"וחמושים עלו ישראל" ,שתדע שאעפ"כ שהיה להם כלי זיין ,עדיף לשנות הטבע ושלא
(ע"פ 'תורת משה' לחת"ס)
לפגוע במיטיב לך.
בספר 'ציוני תורה' ,הוסיף לבאר עפ"י הנ"ל את טעם המנהג הידוע לתת מזון לפני
העופות בשבת שירה (עיין מג"א) ,וידוע בספרים כמה טעמים ,או משום שגם העופות
אמרו שירה יחד עם ישראל ,והנעימו בצפצופם את שירת ישראל ,או כדאיתא שבעת
אשר דתן ואבירם פיזרו את המן "ויצאו מן העם ללקוט ולא מצאו" שכן העופות אכלו
את המן שפזרו שלא יחשבו שכן ירד להם מן בשבת.
אמנם ,לדברי החת"ס הנ"ל ,יוצא שכל עניין קריעת ים סוף היה רק בשביל עניין
'הכרת הטוב' שלולא זה לא נצרך כל הנס ,לכן דווקא בשבת שירה מחזרים אנו להחזיר
טובה ולהכיר טובה לעופות.
ובזה מובן מש"כ בספר תוספת שבת להמליץ וליישב את המנהג להאכיל את
הציפרים בשבת שירה ובמג"א (אור"ח שכד) אוסר ומובא גם במשנ"ב (שם) שכל
המטרה היא רק משום הכרת הטוב ולא שביל להאכיל אותם.
ויובן יותר בהקדם מה שמצינו שמשה רבינו לא הכה את היאור מפני הכרת הטוב,
והשאלה מפורסמת מה ענין הכרת הטוב יש למי שאין בהם דעת? או לאדמה שג"כ
אינה מכירה בטוב הנגמל לה? כן מובא ברא"ש שלא רצה לדון בדין תורה על בית מרחץ
מסוים כיוון שהוא נהנה מהבית מרחץ ויש לו הכרת הטוב כלפיה! וגם כאן נשאלת
השאלה מה טעם הכרת הטוב לדבר דומם שלא מבין? אלא שמידת הכרת הטוב
הכרחית לעבודת השם ,כפי שמאריך במנחת חינוך במצוות כיבוד או"א ובעוד הרבה
מקומות ,וחובה עלינו לסגל את נפשינו ולהשריש בנו את המידה הזאת של הכרת
הטוב ,ולא בשביל השני אלא בשביל עצמנו ,לכן ,על אף שהמים אין בהם דעת וגם לא
לאדמה מ"מ בשביל האדם גופו יש בזה את התועלת שמשלים את נפשו במידה הזאת.
אשר על כן ,היות וכל ענינה של נתינת המזונות לעופות הינה משום הכרת הטוב,
הרי שהאדם עושה זאת רק בשביל עצמו ולא בשביל האכלתם ,לכן שונה הוא מסתם
(ציוני תורה)
נתינת מזונות לצורך בעלי החיים.
ויקח שש מאות רכב בחור וגו' (יד ז)
ולמה דוקא שש מאות? וי"ל דהנה כתיב "איכה ירדוף אחד אלף ושנים יניסו רבבה"
והנה מספר בני ישראל יוצאי מצרים היה ששים רבוא ,לפי זה ,היה פרעה צריך כדי
לרודפם מאה ועשרים רכבים ,והנה במצרים היו בני ישראל פי חמשה ד'וחמושים עלו
בני ישראל' ופרש"י אחד מחמשה דארבע חלקים מתו בשלשת ימי האפילה .אבל
פרעה לא ידע מזה ולכן לקח רכב פי חמישה ועולה לחשבון שש מאות רכב.
(הגה"ק רבי חיים הכהן רפופורט)
ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו (יד ,טז)
איתא בספרי קבלה שלקרוע את הים היו צריכים לכווין שם צ"א שהוא השם של
ר"ת פ'ותח א'ת י'דיך ,ואפ"ל דמרומז ג"כ כאן בפסוק ,דהנה ה' אמר למשה 'הרם את
מטך' דהיינו קח האותיות אחרי מ'ט'ך' דהיינו נ' י' ל' (= )90ונטה את 'ידך' פי' קח אותיות
לפני האותיות של י'ד'ך' דהיינו ט' ג' י' (= )22על ה'ים' פי' קח האותיות אחרי י'ם' (כי
האות ה' בים הוא רק הוספה) דהיינו כ' נ' (= )70וביחד תמצא קפ"ב ,ובקעהו פי' תחלקנו
לשנים נמצא במדויק צ"א והוא השם צ"א המרומז כאן.
(הרה"ק ר' שמשון אוסטראפאלע זי"ע).
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' (טו ,א)
"בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר להם הקב"ה מעשי ידי טובעים בים ואתם
אומרים שירה?!" (מגילה י')
יש לשאול מדוע למלאכי השרת לא ניתנה רשות לומר שירה ואילו לבני ישראל
ניתנה רשות? מתרץ בעל ה"כלי חמדה" :בני ישראל לא אמרו שירה על האסון של
המצרים ,אלא על תשועת עצמם .כמו שנאמר "ויהי לי לישועה" .אבל המלאכים הרי
לא נשתעבדו במצרים ,ונמצא שכל השירה שלהם היתה על אחרים ואין אומרים שירה
(זה השלחן)
כשיש גם אסון של אחרים.
המפרשים מביאים עוד ,דהנה כתיב בחיל סנחריב שהקב"ה פתח אזניהם ושמעו
השירה של חיות הקודש ופרחו נשמתן ,ואף כאן רצו המלאכים להרוג את המצרים ע"י
שישירו שירה ,אמר להם הקב"ה ,מעשי ידי טבעו בים' - ,מעשי ידי' היינו התינוקות
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שהושלכו ליאור ,ואתם אומרים שירה? הלא צריך להיות 'מדה כנגד מדה' לכן מוכרחין
(מפרשים)
שיטבעו בים.
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלקי אבי וארוממנהו (טו ,ב)
בגמרא (שבת קלג ,ב) "זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה
ולולב נאה ושופר נאה וכו' ,אבא שאול אומר ואנוהו הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום
אף אתה היה חנון ורחום" .ובמסכת בבא קמא (ט ,ב) "אמר ר' זירא בהידור מצוה עד
שליש במצוה" .שיש להוסיף בהידור מצוה עד שליש משווי כל המצווה.
יש להבין מה השייכות של 'הידור מצוה' לשירת הים ,ועוד ,מאי טעמא רק עד
שליש? בספה"ק "בני יששכר" (מאמרי השבתות ,מאמר ב) כתב בזה דבר נפלא ,על פי
מה דאיתא בתרגום יונתן על הפסוק (שמות יד ,ז) "ויקח שש מאות רכב בחור ושלשים
על כלו" ,ותרגם "ומוליתא תליתאה על כולהון" ,מה כוונת התרגום? ונראה לפרש על
פי הירושלמי כלאים (פ"ח ה"ב) הובא בפירוש הר"ש למשניות (כלאים פ"ח מ"ב) וכן
הוא במדרשים (מכילתא פ"א ז) והוא שמנהג העולם היה תמיד לנסוע בעגלה
המחוברת רק לסוס אחד בלבד .עד שבא פרעה שהיה בימי יוסף ,והנהיג ליסוע
במרכבתו בשני סוסים"( ,מרכבת המשנה") ,ואחר כך פרעה שרדף אחרי בני ישראל,
היה אוסר שלשה סוסים בכל מרכבה ,וזהו הפירוש "ושלישים על כולו" ,שהוא הוסיף
שליש על הסוסים ,דהיינו סוס שלישי .וזה ג"כ כוונת ה'תרגום יונתן' "מוליתא
תליתאה" (היינו סוס ,כענין 'מולייתות של בית רבי' בגמרא שבת נב ,א) ,ואם כן הוסיף
פרעה 'הידור' שליש בעבירה ,לרדוף אחרי ישראל ,והנה השי"ת לקח ממנו נקם סוס
ורוכבו רמה בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף ,על כן שוררו לפניו 'זה אלי ואנוהו'
אתנאה לפניו במצות ,שלקחו ולמדו מההידור של פרעה שהיה הוספה של שליש
בעבירה ,ולמדו ממנו להדר במצוות עד שליש.
ובספרו "אגרא דפרקא"( ,אות שע"ה) ,הוסיף לבאר עם זה את מאמר חז"ל (פסחים
קיח ,ב ,ערכין טו ,א) שהקב"ה שילם לים על מה שפלט את המצרים ,ושילם לו הקב"ה
כנגד אחד ומחצה שבהם ,שבמצרים היו שש מאות רכב ובסיסרא היו תשע מאות
רכב" ,ולמה הוסיף הקב"ה משש מאות לתשע מאות? אלא דהקב"ה הרי מקיים את
התורה ,ודייקא כאן על הים שנתחדש העניין של הידור מצוה עד שליש ,כאמור ,לכן
(בני יששכר)
שילם לו הקב"ה תוספת שליש על מעשהו.
בספר "פרדס יוסף" ,הביא לבאר את המחלוקת הנ"ל בפסוק "זה אלי ואנווהו" אם
לומדים "התנאה לפניו במצוות" או לאבא שאול לומדים ש'מה הוא רחום אף אתה
רחום' וכו' ,שמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי .כלומר :דרך אנשים שבמצוות
שבין אדם למקום הרי הם מדקדקים בקלה כבחמורה ,ומוסיפים להדר עד שליש ויותר
ואילו ב'בין אדם לחבירו' אינם מקפידים לצער זולתם .זה מה שאבא שאול בא להוסיף,
שגם אם הנך מהדר במצוות "התנאה לפניו במצוות" תזכור גם כן להדר ב'בין אדם
לחבירו' שכן מה הוא רחום אף אתה רחום".
והוסיף לבאר בזה באופן נפלא את מה שאמר דוד המלך בתהילים" ,ואנכי תולעת
ולא איש" ,שדוד המלך התאונן על רודפיו שמקפידים על מצוות שבין אדם למקום
ואינם מקפידים על בין אדם לחבירו ,וטען כך :הרי בכל דבר מאכל הנכם בודקים את
המאכל שלא יהיו בו תולעים ,אז אם הנכם מקפידים שלא לאכול תולעים ,הקפידו גם
כן שלא 'לאכול' אנשים ,וזה שאמר "ואנכי תולעת ולא איש" החשיבו אותי לפחות
(פרדס יוסף)
כתולעת ואל תאכלו אותי...
ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש (טז ,לא)
התורה הק' מספרת ,שטעם המן היה כ"צפיחית בדבש" ,עוגת דבש.
נשאלת השאלה ,בחז"ל מבואר שמתיקות הדבש היא אחד משישים שבמן .היינו,
המן היה מתוק פי שישים יותר מהדבש .ובלשון הפסוק משמע שהוא רק כצפיחית
בדבש? דהיינו כמו הדבש עצמו?
שמעתי בשם הגאון מוילנא זצ"ל שאדרבה ,הן הן דברי הכתוב "וטעמו" – ה'נותן
טעם' שלו .כמה הוא 'נותן טעם'? אחד משישים .אחד משישים של המן היה כמו
צפיחית בדבש ,כי המן עצמו מתוק פי שישים יותר .וכעת ,א חלק אחד שבמן ,נכנס
למאכל אחר – עד שישים עדיין טועמים ומרגישים טעם כמו דבש.
(יחי ראובן)
אה ,רבותי ,וכי הפשט הזה אינו צפיחית בדבש?...
וילקטו אותו  ...איש כפי אכלו לקטו (טז ,כא)
הגאון הצדיק רבי אל'ה לופיאן זצ"ל ,אומר חידוש נפלא ,מבהיל על הרעיון:
הכתוב אומר" :זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנו איש לפי אכלו עומר לגלגולת
מספר נפשותיכם איש לאשר באהלו תקחו" (טז ,טז) .לאחר מכן (פסוק יט) מופיע
הציווי" :איש אל יותר ממנו עד בוקר" .ומיד אחר כך (פסוק כ') התורה מספרת" :ולא
שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר וירום תולעים ויבאש ויקצוף עליהם
משה".
אנשים אלו ,כפי שגילו לנו חז"ל ,היו דתן ואבירם .ומה היה ה"חשבון" שלהם
להותיר מן המן למחר? הם אמרו לעצמם" :מי יודע מה יהיה מחר? מה נאכל מחר ,אם,
חלילה ,לא ירד מן? מה שבטוח בטוח! נאכל היום רק מחצית העומר שלקטנו ואת
מחציתו השניה נאכל למחר! ליתר בטחון"!
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האמת היא שקשה לדמיין מצב שכזה ...אנחנו קמים בבוקר פותחים את הפריז'ידר
ומוצאים בו ,ברוך השם ,אוכל מכל טוב .גם אם הוא ריק – נגשים למכולת הסמוכה.
ואם במכולת לא יהיה את שחשקה נפשינו – ישנם סופרמרקטים ענקיים ששם יש
הכל ...דתן ואבירם חששו שעלול להיות מצב בו הם יקומו בבוקר ולא יהיה כלל מה
לאכול! אין שום אוכל במחנה כולו! זה מצב לא קל ..לכן ,ל'יתר בטחון' ,השאירו חצי
מהכמות היומית למחר...
אי אי אי! לא היתה להם את מידת הבטחון בהשם יתברך שיתן להם את אכלם גם
מחר! הם אכלו היום רק חצי עומר ושמרו את החצי השני למחר...
ומה אומר הפסוק שלאחר מכן? (פסוק כא) "וילקטו אותו בבוקר בבוקר איש כפי
אכלו " – פרוש :כמה אכלתם אתמול? חצי עומר? מכאן והלאה תקבלו כל יום רק חצי
עומר" ...כפי אכלו"! כפי המידה שאכלתם אתמול ,בעטיו של חוסר הבטחון שהיה
לכם ,כך תקבלו מכאן ולהבא מידי יום ביומו במשך ארבעים שנה!
(יחי ראובן)
מוראדיג!
"ולא העדיף המרבה ,והממעיט לא החסיר" (טז ,יח)
לרב מבריסק זצ"ל היה כולל אברכים .כל ערב ראש חודש הוא היה משלם להם
את המלגה ,ויהי מה .אם ארע פעם שלא היה לו את הכסף במועד – הוא היה לווה
אותו ובלבד שישלם לאברכים בזמן.
והנה הגיע ערב ראש חודש אחד שלא היה לו כסף לשלם ...הוא גם לא מצא רעיון
ממי ללוות ...הוא ישב על מקומו תפוס בהרהוריו ...עבר שם אחד המתפללים שהבחין
במצוקתו של הרב ,ואמר לו" :אה! כמה טוב היה המצב אם היה מגיע עכשיו עשיר
מלונדון ותורםאלף דולר ,סכום שיש בו כדי להחזיק את הכולל למשך חצי שנה ...אה!
היה זה ממש א מחיה...
נענה הרב מבריסק ואמר לו" :אם יבוא עכשיו עשיר מלונדון ויתן לי אלף דולר –
אני לא לוקח! אני לא אחליף את המתיקות של הבטחון תמורת אלף דולר! מידי חודש
בחודשו אני נושא את עיני למרום ואומר' :ריבונו של עולם! עיני נשואות אליך! אנא!
בטובך הגדול! שלח לי את הכסף שאני צריך!' בצורה שכזאת אני 'חי עם הקב"ה' באופן
קבוע! ואכן זוכה אני מידי חודש לראות בחוש את יד ה' המסיעת לי! אם יהיה לי בכיס
אלף דולר להחזקת הכולל לכמה חדשים ,הרי שאפסיד את מתיקות הבטחון הזו ...וכי
משתלם למכור מתיקות שכזו באלף דולר?
אצל הבריסקער – רב "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" היתה צורת חיים תמידית!
(יחי ראובן)
הנהגה יום יומית! ישמע חכם ויוסיף לקח!
ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר
עמלק וגו' (יז ,יד)
יש לדקדק ,כיון שכבר ציוה השי"ת למשה שיכתוב בספר תורה את מצות מחיית
עמלק ,למה הוצרך עוד לשום באזני יהושע בעל פה ג"כ? הלא ודאי יראה יהושע מה
שנכתב בס"ת וכן יעשה.
אך הענין הוא כי ידוע שכששלח דוד המלך את יואב בן צרוי' להכרית את עמלק,
הלך והרג רק את הזכרים של עמלק ,והנקבות הניח בחיים .שאלו דוד הלא כתוב
מפורש בתורה (דברים כה .יט) מחה תמחה את זכר עמלק .היינו כל זכרו הן הזכרים
והן הנקבות ,ולמה החייתה הנקבות ,השיבו יואב שרבו למד עמו זָכר עמלק פי' רק
הזכרים ,א"כ לפי זה ראינו אף שהוא כתוב מפורש בתורה מחה תמחה את זכר עמלק
מ"מ יש מקום עדיין לטעות רק זָכר ולא זֵכר כי בהס"ת ליכא נקודות .לכן ,ציוה השי"ת
למשה שימסור בעל פה ליהושע שהנקודה הוא זֵכר ולא זָכר ,וז"ש כתוב זאת וכו' ושים
באזני יהושע מסור לו בעל פה כי מחה אמחה את זכר עמלק בסגול שלא ישאר מאתו
(קול אליהו לגר"א)
שום זכר.

 מאוצרות המגידים 
ויהי בשלח פרעה את העם ,ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא ,כי אמר
אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה (י"ג ,י"ז)
הייתכן?! וכי בגלל קושי מלחמה ישנו חשש שיחזרו לגיא צלמוות?? אם היה הכתוב
אומר :פן תשבר רוחם בראותם מלחמה  -הדבר היה מובן ,שכן לאחר כל התלאות שעברו
בני ישראל  -יש חשש שעוד מלחמה תשבור את רוחם .אבל אטו משום כך ישובו מצרימה
 למקור הסבל והרדיפות?!אכן על כך באה התשובה בפסוק עצמו ,המגלה לנו את חולשתו הגדולה של האדם,
באומרו" :כי קרוב הוא"!!
ואין כוונת הפסוק לומר שקרובה דרך ארץ פלישתים למצרים ,אלא עדיין קרובה מאוד
יציאתם של בני ישראל זה עתה ממצרים ,וטבע האדם להימשך ולהיגרר אחרי הרגליו
הנושנים!!
וכאימרת העולם שעדיף לאדם להישאר עם הצרות שכבר הורגל אליהם מלהסתגל
לצרות חדשות  -גם אם החדשות יהיו קלות יותר ,כך קושי השיעבוד של מצרים שכבר
הורגלו והושרשו בו בני ישראל  -יהיה עדיף להם על פני מלחמה ,שמשמעה :צרה חדשה!!
למחלה רעה זו קראו בעלי המוסר" :השרשה ראשונה" ,ואם בגשמיות כך ,שנוח לו
לאדם בצרות שהורגל בהם מלהתרגל בצרות חדשות קלות יותר ,וכפי שלמדנו בפסוק זה -
ק"ו שברוחניות כך הוא הדבר!
שכאשר ירצה האדם לעזוב את הרגליו ,להשתנות ,להתקדם ,לשוב בתשובה  -מאבק
מר ישחר לפתחו על שנוי ההרגלים לכשעצמו!
כלומר :אף אם יחליט האדם בדעתו שדרך העוונות רעה היא וגורמת לו נזק והפסד,
ואילו דרך הטוב תביא לו את האושר והסיפוק  -עדיין עלול הוא לשוב לכסלו  -כי קרוב הוא!
אם לא יאזור כגבר חלציו ויתנער בכח ובאומץ מהרגליו  -עלול הוא להמשיך בדרכו הרעה
והמזיקה משום ההרגל שהורגל בה!!
ולכן כאשר מתנוצץ ניצוץ בלבו של אדם לשוב למוטב או להתעורר למעשה טוב כל
שהוא  -עליו להזדרז ללבותו מיד ככל האפשר ,פן ישוב וינחם על רצונו הטוב וכל רשפי
התעוררותו יכבו וייעלמו במעבה חשכת החומר ,עד שלבסוף ישאר בהרגליו הקודמים
וישכח הכל  -כי קרוב הוא!!
שמא לא תפנה
לאחר שהבנו את היסוד האמור נמחישו במעשה נורא אשר יואר ויובן היטב לאור
האמור ,ואף ישוב ויבהיר לנו באור יקרות את אשר למדנו כבר מן הפסוק.
את המעשה שמעתי מגיסי הגאון ר' שלמה זלמן אויערבך זצוק"ל ,וכן מחמותי הרבנית
אויערבך ,כפי אשר שח "חלוץ" אחד את כל פרטי המעשה הנרגשים להגרש"ז ,וכך היה
המעשה:
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ר' שלמה זלמן זצוק"ל היה אז בחור ,ובית חמי זצ"ל בנסיבות התקופה אשר היתה עת
מלחמה וקושי ,עבר לגור ב"נחלת צדוק"  -שכונה בירושלים .שם ,בדירתם החדשה ,וגם זה
בנסיבות העיתים  -נותרו עדיין בא' מן החדרים "חלוץ" ואשתו לגור"( .חלוץ"  -כינוי לעולים
באותה עת שהיו חניכי התרבות החילונית).
בהמשך הזמן כמובן שעברו למקום אחר ,אולם בנתיים היה צורך להגיע עם החלוץ
ואשתו להסדר על פרטים שונים באשר לחיים בשיתוף ,שכן גם אם היו נכנסים ויוצאים
בכניסה נפרדת כמובן  -עדיין היו אי אלו תקלות .בין היתר היה ענין שמירת השבת ,שלגביה
היתה רגישות מיוחדת.
נכנסה איפא חמותי ז"ל אל החלוץ ואשתו ,ודיברה על לבם ,עד שהגיעו להבנה בכל
הענינים ,וגם על שבת הבטיחו והתחייבו לא לחלל שבת .אלא שכבר בשבת הקרובה התברר
שבפועל הינם מחללים שבת ,ולא מקיימים את הבטחתם.
התיישבה חמותי בדעתה ,ושלחה את בנה ר' שלמה זלמן שבר חכים הוא לה ,לעשות
כחכמתו .ואכן העננה הוסרה במהירות כאשר בשיחה קצרה ועדינה התברר שלא ידעו בכלל
מהו חילול שבת ,ומשעמדו על הדברים  -הבטיחו כמובן לא לפגוע בקדושת השבת.
סביר להניח שאותו "חלוץ" ניחן בחושים חדים ,כפי שאכן יתברר בהמשך המעשה,
וכנראה שמשפטים קצרים ששח עמו ר' שלמה זלמן  -בעודו בחור  -כבר הספיקו לשבות
את לבו בקסם חכמתו של הגרש"ז ,ומיד ניצל החלוץ את הענין והחל לגלגל שיחה עם
הבחור שלמה זלמן.
"הימים היו ימים טרום מלחמת העולם הראשונה"  -פתח החלוץ את דבריו ,לא לפני
שביקש את ר' שלמה זלמן לצאת אל החורשה הסמוכה ,מקום נוח לשיחה " -על יהדות לא
ידעתי דבר ,עם הורים רפורמים ,וסבתא שמדליקה נרות בליל שבת  -מה כבר אפשר
לדעת ...ואפי' על עצם היותי יהודי בקושי ידעתי.
"ככה הייתי נראה אז ,כמו היום ,עם קשר אפסי לכל היהדות כולה ,אלא שבנתיים -
באמצע הדרך  -משהו עבר עלי ,נתוודעתי אל קיומו של בורא ומנהיג לעולם  -ובכ"ז אני
היום כמו אז ,נשארתי אותו הדבר".
הייתכן?!  -אמנם כן!! הכיצד?!  -הבה ונאזין:
"כשפרצה מלחמת העולם הראשונה"  -ממשיך החלוץ בדבריו " -הייתי כבר בחור בגיל
הגיוס ,נתגייסתי עם בני גילי לצבא ,חלקם היו אפי' מוכרים לי מסביבות מגורי כיהודים
ששמרו תורה ומצוות ,מעשיהם היו אמנם תמיד נראים לי מוזרים ומשונים ועל כן לא היה
לי כל קשר עמם ,אבל בכל זאת  -זה עושה משהו טוב בלב כשאתה מכיר כמה מהחברים
בתוך הקרבות ,ושהם יהודים כמוך.
"נכנסנו לעובי המלחמה ,ואט אט התקדמנו אל החזית עצמה" .שם" - ,פולט החלוץ
אנחה כבדה מגרונו " -אתה פשוט שוכב בתוך גומחות חול ,כשמטרים ספורים שוכבים
חברים כמוך ,באותה צורה ,רוב חלקי גופך מכוסים עד כמה שאפשר ,עיניך מבצבצות מבין
המחילות כעטלף ,הרובה גם הוא משתחל מבין החרכים כשקנהו מכוון לאי שם ,ואתה
עושה כל הזמן פעולה אחת  -יורה ויורה...
"ובדיוק כמו שאתה עושה פה  -נעשה מולך אי שם בצד השני ,אצל האויב שכנגדך...
"אויב" הכוונה לאיזה קיסר שהסתכסך אולי על רקע קטנוני בהחלט עם הקיסר שלנו ,ולשם
כך מעמידים הם כל אחד את חייליו המשמשים כמטרה לחץ...
"כאילו שאיכפת לי שימות אי שם איזה חייל שאינני יודע עליו דבר ...וכאילו שאיכפת
לו שאני לא אשאר בחיים ...אבל שנינו משתדלים לפגוע כל אחד בדיוק בראשו של זולתו -
ועל כן אנו יורים ללא הרף אחד על השני .למה? מדוע?  -ככה! זוהי התשובה המתסכלת כל
אדם בר דעת.
"תבין"  -הוא ממשיך " -אתה מזיע ומתייגע ,מסתכן ומתאמץ ,וסבל את הפחד
משריקות הכדורים שחולפים לא אחת ליד אוזנך ומניפים את שערות ראשך בחולפם על
פניך ,עם החברים זבי הדם שנופלים כזבובים מכל עבריך ,ואתה לא יכול להסביר לעצמך
מדוע בכלל נקלעת אל התופת הזו?! ועל מה ולמה אתה רועד ביום וער בלילה ,סובל עייפות
ורעב ,את כאב השכיבה ,ואת מאמץ המלחמה?! שאלות אלו הופכות אותך לכדור אש של
כאב צורה המלא מועקה עד אין סוף.
"והנה"  -ממשיך החלוץ ומספר " -באחת ההפוגות הנהוגות בשדה הקרב ,בשעה
שהייתי חסר מעש והתכנסתי יותר בתוך הכאב של עצמי ,ראיתי לא הרחק ממני את אותם
חברים יהודים שעליהם דיברתי קודם ,והם מוציאים מכיסם איזה ספר קטן ,לוחשים דבר
מה בהתלהבות ,ראשם נע הלוך ושוב ,עיניהם שופעות דמע ,וניכר בעליל על פניהם איך
שזה עושה להם טוב  -ממש כמים קרים על נפש עיפה ...ממש כך!! לאחר כמה דקות הם
היו נראים כה רעננים וטובי לב  -כאילו זה עתה יצאו לקרב...
"לא יכלתי להתאפק ,ולאחר כמה ימים כשהיתה הפוגה ארוכה יותר נגשתי אל אחד
מהם ,וביקשתי לדעת :הכיצד אינו כאוב כמוני? ממה הוא מתנחם ומתעודד?
"לא כ"כ הבנתי את כל מה ששח עמי ,אולם דבר אחד הבנתי באופן ברור :בעוד שאני
סבור כי נקלעתי לכאן ,וסתם אני יורה  -אצלו הכל מובן ומוסבר! הוא הסביר לי שמישהו
הביא אותו לכאן עם מטרה מסוימת המופנית אליו באופן פרטי ,הכל נעשה עמו באופן
מושגח במיוחד ,ולכל כדור יש מסלול ידוע מראש!!
"הוא לימד אותי שאותו מישהו שמסובב את הכל נקרא "הקב"ה" ,שהוא זה שברא את
הכל ומשגיח על הכל ,ושכל יהודי יודע זאת ומתחנך על זה ללא פקפוק וספק כלל.
"שמעתי את תוכן הדברים פחות או יותר ,שבתי למקומי ,הקרבות חזרו לשיאם ,אני
יורה ויורה ,מחשבותי מעיקות ולבי נצבט שבעתיים .הרי גם אני יהודי!! הנה לחברי היהודים
יש עולם מופלא ומענין ,שגם אם אינני מאמין בו  -אבל לא היתה לי הזדמנות לבחון אותו,
ואולי זה נכון ואמיתי?
"כך הרהרתי נוגות במצבי המדוכדך ,דמעות רותחות זלגו מעיני טיפה אחר טיפה ללא
הפוגה ,ובכאב מהול בכעס הרהרתי לעצמי :מדוע אבי לא לימדני יהדות? וכך נכנסתי
למתקפת רגשות של רחמים עצמיים ,וככל שהדקות נקפו  -כך זרם הדמעות הלך וגבר ,ואני
יורה ובוכה ,בוכה ויורה...
"כך המשכתי ,עד שנוצר סדק קל בלב וניצוץ ראשון התנוצץ בלבי ,וכה נשאוני
מחשבותי באותה עת:
"רבונו של עולם"  -אמרתי בלבי " -אני פונה אליך באם אכן הינך קיים :אם אכן חברי
היהודים צודקים בדבריהם ויש מישהו שרואה הכל ומשגיח על הכל  -הרי שאתה שומע גם
אותי ,ואני פונה אליך בתחינה ובקשה :תראה לי שאתה קיים!!
"וכך ,ספק מהרהר ספק מדבר ,המשכתי במחשבותי ואמרתי לעצמי :רבונו של עולם,
הרי לא היתה לי אפשרות להכירך ,ומדוע שלא אהיה זכאי לדעת על קיומך?! א"כ מבקש
אני ממך ,רבש"ע תוכיח לי כעת את קיומך!!
"ובמה יוודע איפוא שאתה קיים? הנה אינני מעונין במלחמה חסרת הבנה ,וא"כ עזור
לי שאצא מן הקרבות ע"י שיפגע בי כדור בדיוק באצבע ,שלא אוכל יותר לירות וישחררו
אותי מכאן ,ובזה אדע שאתה קיים...

ועם זאת "גם את זה לעמת זה עשה האלקים" (קהלת ז ,יד) ,וכשם שמקנן בנו אור
האמונה כך מקנן בנו חושך הכפירה ,וגם זה מפורש בכתוב" :ולא תתורו אחרי לבבכם"
(במדבר טו ,לט) זו מינות (רש"י ,מברכות יב ע"ב) .לכן ,אמר ,אין צורך להבהל כשמגיחה
חלילה מחשבת מינות ,הרהור ספקני .זו גיחה בלתי רצונית של המידה החבויה ,כשם
שלפעמים מגיח הרהור אכזריות או שנאה .זו עבודת האדם ,להגביר את האור שבנפשו
ולמגר את החושך.
שמעתי את הדברים ,ושאלתי את מהשגיח :איני מבין -
"וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" (בראשית א ,לא) .משמע ,שאין באדם
כח רע לחלוטין ,שאין לו מקום ושעה .ואכן בגאוה יש בחינת "ויגבה לבו בדרכי ה'" (דברי
הימים ב יז ,ו) .ושאול נענש שרחם על האכזרים (מדרש תהלים ז) .ונאמר" :הלא משנאיך
ה' אשנא" (תהלים קלט ,כא)" ,אהבי ה' שנאו רע" (תהלים צז ,י) .הכלל ,כבר אמר הסבא
מקלם זצ"ל ,שלפיכך קרויה המדה "מדה" ,כי יש להשתמש בה במדה ,לצרכה ובשעתה.
אבל מאחר ונתחדש כאן שגם הכפירה היא מדה ,איך אפשר לומר גם עליה "והנה טוב
מאד" .האם יש לה מקום כלל ,איזה שהוא שמוש?!
וענה לי :אכן כן .כך אמרו בשם רבי ישראל מסלאנט זצ"ל ,שלפיכך נבראה גם מדה זו,
די שכאשר יבוא לפניך עני נצרך ,אל תחזק לבו בדבורי אמונה ותאמר שישליך יהבו ,אלא
תתעלם לשעה מהבורא הזן ומפרנס לכל ,ותתן לו בעין טובה וביד רחבה .באמונה ובטחון
תשתמש בפרנסתך שלך ,ולא עבור הזולת -
וכאן ,כשאני פוקד בתי גבירים שלצורך פרנסתם אין גבול למרצם והשתדלותם ,כשזה
מגיע לתמיכה בלומדי התורה הופכים הם לפתע לבעלי אמונה ובטחון ללא סייג"...
שמע ,ואמר" :ראשית ,הצדק עמכם .ואימרה זו שאמרת בשם רבי ישראל מסלאנט
זצ"ל ,מפורסמת גם אצלנו בשם היהודי הקדוש מפשיסחא זצ"ל ("בית יעקב" ,פרשת
קדושים) .ותרשו לי להסמיך לכך סיפור חסידי" -
אח ,סיפורים הם הדלק של הדרשות" :לא המדרש עיקר ,אלא המעשה" (אבות פ"א
מ"ז) ,כידוע...
פתח וסיפר סיפור מהספר "שבחי הבעל שם טוב" (אות קכ) :פעם הגיעו בני מז'יבוז' אל
בעל שם טוב זצ"ל בשועה :מושל העיר הודיעם שגדוד צבא עומד לערוך אימונים בסביבה,
וכל משפחה חייבת לארח חיל בביתה -
חשכו העיניים!
חיל גוי בבית יהודי ,על התנהגותו ושפתו .והוא יפשוט יד במאכלים ויטריף את כל
המטבח .ובבית יש נערות ,ופגיעתו רעה .איזו צרה!
פנה הבעל שם טוב לתלמידו ורעו הצדיק רבי נחמן מהורודונקא זצ"ל ,שיתפלל
להעברת רוע הגזרה .שמע ,והפטיר" :גם זו לטובה"!
אמר לו הבעל שם טוב" :כמה יפה שלא היית בדורו של המן ,שהיית אומר גם על גזרתו
'גם זו לטובה'!"...
כמה נהניתי ,אבל המארח לא סיים עדיין .אמר :סיפור זה הביא ה"דברי ישראל"
ממודז'יץ זצ"ל בספרו (בתחלת פרשת בשלח) ,וכתב :האמת שהיתה זו אכן מדתו של נחום
איש גמזו ,שהיה אומר על כל דבר "גם זו לטובה" (תענית כא ע"ב) -
שלחו על ידו תיבה מלאה באבנים טובות ומרגליות לקיסר והחליפום בדרך בעפר .בקש
המלך להרגו ואמר" :גם זו לטובה" .בא אליהו הנביא ואמר" :אולי זה החול הפלאי שבעזרתו
נצח אברהם אבינו את המלכים" .בדקו ומצאו שכן הוא ,ומלאו תיבתו באבנים טובות
ומרגליות ,הועילו אפוא אמונתו ובטחונו.
ואמר על כך הרבי ממודז'יץ :נחום איש גמזו רשאי היה להשתמש במדה זו ,לגביו .אבל
אין להשתמש בו לגבי הזולת" :ויהי בשלח פרעה את העם" ,כשמדובר על הכלל" ,ולא נחם"
(שמות יג ,יז) ,אל תשתמשו במדתו של נחום איש גמזו...
וגם לא כשהשלטונות דורשים לארח חיילים נכריים בבתי המשפחות  -וגם לא
כשמוסדות התורה נאנקים תחת העול!...
ואספר -
הגעתי אל גביר אדיר ,שברוך השם רואה את עולמו בחייו .חי חיים שהם מעין העולם
הבא .למה הכוונה ,לדברי הגמרא (בבא בתרא עה ע"ב) :לא בירושלים של העולם הזה
ירושלים של העולם הבא .ירושלים של העולם הזה כל הרוצה לעלות עולה ,של העולם הבא
אין עולים אלא המוזמנים לה -
גם לביתו ,לטירתו ,אין עולים אלא המוזמנים לו .יש לקבוע תורה ,ולעבור שורת
מחסומים ותשאולים .עד שיש לך הזכות להכנס מפרוזדור לטרקלין ,שוב מעין עולם הבא,
ולבוסס בשטיח הטובעני עד שאתה מגיע אל היד המושטת ל"שלום עליכם" לבבי.
שקעתי בכסא ודברתי על צרתם של כמאתים האברכים שאינם מקבלים קצבתם מזה
כחצי שנה .והוא ,כל כולו הזדהות ,מצטט את המשנה" :כך היא דרכה של תורה ,פת במלח
תאכל וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ,איי איי איי" (אבות פ"ו מ"ד) .זה כבר הרגיז אותי.
אמרתי :אמת ,אבל מה ההמשך " -אם אתה עושה כן ,אשריך וטוב לך!" תהיה אתה כך!
על אברהם אבינו אומר המדרש (שיר השירים רבה א ,נט) שהיה ממרר ומסגף עצמו
ביסורים .אבל לאחרים  -גם לערביים המשתחוים לאבק רגליהם (קדושין לב ע"ב)  -נתן
לשונות בחרדל (בבא מציעא פו ע"ב)!
החוויר.
אמרתי לו :בוא ושמע ,גביר אחד הגיע לימי הזקנה ,ערך חשבון נפשו וחשכו עיניו.
בשברון לב הלך אל רבו ופרט כל עוונותיו ,ביקש תיקון תשובה .מוכן הוא לצום ,להסתגף,
להתענות ,מה שהרב יאמר!
חקר הרבי" :ומה שאומר לך תעשה ,בלי הרהור וערעור?!"
כן ,הוא מבטיח!
אמר לו" :אם כן ,תאכל כל יום ברבורים ושלו ודגים ,ושתות יינות מבוסמים!"
חשכו עיניו .האם רומז הרב לתשובתו שנדחתה ,ואין רוצים בה?!
"מדוע" ,ענה הרב" ,זו התשובה הרצויה" ,וחטאך ,בצדקה פרוק .ועויתך ,במחן ענין"
(דניאל ד ,כד)! אלא שאם אתה מסתגף ,תחליט שגם העניים רשאים לצום ,אבל אם תתענג
בברבורים אבוסים ,תתן להם לפחות לחם לשובע" -
ורואה אני ,שאצלך זה לא עזר...
חוורונו העמיק.
אמרתי :בוא ונלמד קטע בגמרא .הסיפור ידוע ,אולי ישעמם אותך ,אבל אני מזכיר אותו
כדי לשאול עליו שאלה.
הגמרא מספרת (ברכות ס ע"ב) שרבי עקיבא הלך בדרך ,והגיע למקום ישוב ,בקש מקום
ללון ,וסרבו .אמר" :כל דעביד רחמנא ,לטב" .מה שעושה הקדוש ברוך הוא ,הכל לטובה.
הלך ולן במדבר .היו עמו תרנגול ,חמור ,ונר .באה רוח וכבתה את הנר .בא חתול וטרף את
התרנגול ,בא אריה וטרף את החמור  -לא הייתי מאחל לעצמי להיות שם באותה שעה .ורבי
עקיבא אמר :כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא ,לטובה .בבוקר ראה שגדוד פשט על הישוב

"עודני מדבר עם לבי בכנות ובפשטות ,והכדור של האויב בא גם בא ,ועמה האמונה
שחדרה אלי לעצמות ...בדיוק באצבע פגע בי רסיס ,רק אצבעי נפגעה ותו לא ,וכמובן שיותר
לא הייתי בקרב  -הכל בדיוק כפי שרציתי ...כפי שביקשתי  -ראיתי את הקב"ה כביכול עין
בעין!!
"והנה"  -פתח החלוץ את ידו והראה באצבע "זה קלי ואנוהו"" - ...הנה לך האגודל
הפצוע שלי לאות ולמופת על הכרותי עם מנהיג העולם"!! ואנו נסיים את מה שהוא לא ידע
לסיים ,ונכריז בשבילו" :אצבע אלוקים היא"!
"כמובן - ",ממשיך החלוץ בשטף דבריו " -עומק השכנוע שלי בבורא העולם היה נורא
ומבהיל ,קשה לתאר עד כמה .גמרתי אומר שמיד כאשר תסתיים המלחמה  -אלך ואלמד
יהדות".
וכאן ,אחרי אתנחתא מלווה באנחה רוויית כאב  -המשיך החלוץ ועבר אל החלק השני
של סיפורו .וכך המשיך לספר:
"המלחמה נגמרה ב"ה ויצאתי ממנה בשלום ,רגלי הוליכו אותי לבית המדרש ללמוד
יהדות כפי שהחלטתי ,אלא שלא ידעתי את כוחות האדם  -ונפלתי במלכודת...
"מה היה? ובכן ,לפני המלחמה כמעט השלמתי לימוד אגרונומיה (חקלאות) ,ונותרו לי
רק כשלושה חודשים לסיום ולקבלת תואר .מעתה סברתי בדעתי ,שלהפסיד כעת את הכל
 אין זה הגיוני ,ובודאי שצריך פרנסה ,וע"כ נתיישבתי איפוא בשכלי והחלטתי שקודםאסיים את הלימוד ,ומשאתפנה ,ואהיה עם מקצוע ביד  -אלך ואלמד יהדות.
"אולם חשבון שכלי לחוד  -ותחושות לב לחוד!
"את הסוד הזה לא ידעתי!! לא הבנתי שלרגשות האדם חוקים משלהם ,ולא כל מה
שהשכל מבין  -גם הלב מרגיש!! לא ידעתי שבשעה שהלב עירני ורוצה לפעול  -אין להחמיץ
את ההזדמנות בשום פנים ואופן ,כי אם יתקרר הלב  -הכל ירד לטמיון!!
"וזה בדיוק מה שקרה אתי ...סיימתי את לימודי כעבור כמה חודשים ,ובנתיים הלב
התקרר ...וכשהלב קר  -הוא יותר דומה לאבן מאשר ללב בשר...
"הופתעתי לגלות איך שבפועל אכן צעדתי לבית הכנסת לפגוש יהודים שידריכו אותי
בלימוד יהדות  -אולם לבי בל עמי!! השכל אומנם הוביל אותי בתחילה  -אך עד מהרה
נחנק ...הלב הרוחני דמם ...לא הרגשתי כל טעם ,ולא יכולתי להתקדם כלום!
"זכורני שאפי' צעדתי ביום כיפור הקרוב לביהכנ"ס ,אך לא הצלחתי לעשות מעבר לכך
מאומה! מילה אחת לא הצליחה לצאת מפי!!
"וכך נשארתי כפי שעיניך הרואות  -עכשיו כמו אז!! נשארתי במצב בו אתם צריכים
לסכם עמנו על שמירת שבת ,ובסוף אנחנו לא יודעים אפי' על מה בדיוק אתם מדברים"!...
כך סיים החלוץ כשהוא עוצר בעד עיניו לבלתי יפרצו עליו פרץ ,ואמר" :אילו תפסתי
אז את הרגע  -הרי שבטח היום הייתי אני מלמד אותכם שבת מהי  -ולא ההיפך...
"ולפיכך אני מספר לך כל זאת :דבר ראשון  -כדי שתדע שה' מנהיג את העולם ,כפי
שספרתי לך .ודבר שני  -כדי שאתה ששומר מצוות הינך  -תהיה זהיר לעשות עם הידיעה
הזו משהו ,ולא תאבד את עולמך כמוני!! שתדע כשהלב חם  -אז הזמן לעשות ,ולא להשען
על הבנת השכל!!!" ,ובכך חתם את דבריו.
על זה ועל כיוצא בו אומרת התורה" :ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא"
 שכן על אף שכל בר דעת מבין שעדיף קושי מלחמה מאשר לחזור מצרימה ,אבל הבנהלחוד  -והרגשה לחוד ...ההרגשה בלב היא  -והלב עדיין במצרים ...ולמה  -כי קרוב הוא...
ומכאן יש לנו ללמוד בק"ו לרוחניות ,שאם באים להשתנות  -צריך להתרחק הרבה,
שמא ישוב הלב להרגליו " -כי קרוב הוא"!! אם מתעוררים לעשות שנוי והתחדשות  -חלילה
מלאבד את חום הלב ,וזה מה שלימדונו חז"ל (אבות ב' ,ד')" :ואל תאמר לכשאפנה אשנה -
שמא לא תפנה"!!
(לב שלום)

"ולא נחם"
ה"חפץ חיים" זצ"ל היה אומר" :טרף נתן ליראיו ,יזכר לעולם בריתו" (תהלים קיא ,ה).
הן לה' הארץ ומלואה ,לו הכסף ולו הזהב .מדוע שוררת כזו דחקות בהיכלי התורה ,וראשי
הישיבה נאלצים לקחת מקל נדודים ולגלות לארצות נכר ,כדי שבעולם כולו יזכרו שיש תורה
ולומדי תורה ,ויטלו חלק בהחזקתה .וזהו שנאמר" :טרף" ,מלשון" :מי ישלו ומי יטרף".
כלומר טלטולים ונדודים" ,נתן ליראיו" ,הם ראשי הישיבות ,כדי להזכיר לעולם כולו את
בריתו ,זו התורה (נדרים לב ע"א) ,ככתוב" :אם לא בריתי יומם ולילה ,חקות שמים וארץ לא
שמתי" (ירמיה לג ,כה).
אבל הרווח הדדי .אני פועל לזכות אותם והם משתדלים לזכות אותי .אני מכתת רגלי
מארץ לארץ מעיר לעיר ומבית לבית ומנסה לעורר לבבות להחזקת מוסדות התורה .פוקד
בתי חסידים ,ליטאים ,מכל הסוגים .ומתפתחת שיחה ,אני מספר על מצוקת המוסדות והם
מחזקים לבי באמונה ובטחון .וכבר אמרתי להם ,שעל ידם הבנתי דברי הגמרא (חולין ז ע"ב):
"ישראל קדושים ,יש רוצה [לתת] ואין לו ,ויש שיש לו ואינו רוצה" .וכבר תמהו בתוספות,
אם יש לו ואינו רוצה ,מה קדושתו .אבל אילו היו שומעים את להט אמונתו ,שגם זה לטובה,
ויש לקבל יסורים באהבה ,את יסורי הזולת כמובן ,ולהתאזר בבטחון ,ישועת ה' כהרף עין,
היש קדוש כמוהו!
הכלל ,נקלעתי לבית חסידי ונתקבלתי בסבר פנים יפות ,בעל הבית בר אורין ובר אבהן
 פתח את ידו ,ואני פתחתי לפניו את סגור לבי.אמרתי" :אתם חסידים ,אני חונכתי ב'חדר' ליטאי .הורי היו חסידי גור ,חותני חסיד
ברסלב ,גיסי חסיד ליובאוויטש ,כולם עובדים לקל אחד ,וקבל האמת ממי שאמרה .אומר
לך מה ששמעתי מהמשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל .יהודים הם רחמנים בישנים וגומלי
חסדים (יבמות עט ע"א) ,שרשי כל המדות הטובות .אבל אסור לנו לשכוח שגם המידות
הרעות מקננות בנו .והביא לכך ראיה מוכחת מדברי רבנו יונה בספרו "שערי תשובה" ,שרבי
עקיבא איגר זצ"ל אמר שאינו רק ספר מוסר ,אלא ספר הלכה.
וכתב ("שערי תשובה" שער ג אות לד) :נצטוינו "לבלתי רום לבבו מאחיו" (שברים יז,
כ) ,והוזהרנו בזה להסיר מנפשנו מידת הגאוה .הרי שהי המקננת בנו -
ועוד (שם ,אות לו)" :לא תאמץ את לבבך" ,הוזהרנו להסיר מנפשנו מידת האכזריות.
הרי שבטבענו אכזרים אנו.
ועוד (שם ,אות לט)" :לא תשנא את אחיך בלבבך" ,הוזהרנו בזה להסיר מנפשנו מידת
השנאה לזולת -
ואיך זה מסתדר עם היותנו רחמנים וגומלי חסדים? אין כאן סתירה ,כי האדם מלא
סתירות ,ואור וחושך מתערבלים בנפשו .ועלינו להגביר את האור ולדחות את החושך.
והוסיף ,שכיוצא בכך כל ישראל מאמינים בני מאמינים (שבת צז ע"א) ,האמונה נטועה
בנו כמורשת האבות הקדושים וכולנו שמענו מפי עליון "אנכי ה' אלקיך" (שמות כ ,ב) ,שכל
נשמות ישראל עמדו בהר סיני (שבת קמו ע"א) ,ודיבורו של הקדוש ברוך הוא כמעשה
(שבת קיט ע"ב) -
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ולקח את תושביו בשבי .ואילו היה הנר דולק ,התרנגול קורא או החמור נוער ,היו שובים גם
אותו.
אישר :הסיפור ידוע.
שאלתי :איך הדליק את הנר?
ענה :כנראה שהיה עמו סוג של מצת.
הסכמתי :מסתבר .אם כך ,מדוע לא שב והדליק את הנר?
השתאה :נכון ,זו אכן שאלה.
אמרתי :אם הילד קורא במטתו באישון לילה ,והאב בא וסוגר את האור ,הילד לא ישוב
וידליק! זו היתה השקפתו המוצקת של רבי עקיבא .ה' עושה הכל ,ולטובה .ואם האב שלח
רוח שתכבה את הנר ,איך אעז להדליקו!
כמה התפעל מהתשובה!
אמרתי :ורבי עקיבא ,שידע שה' עושה הכל ,היה גבאי צדקה" ,יד עניים" (קדושין כז
ע"א) .וכשהיו תלמידיו זקוקים למעות לא אמר להם שכל מה שה' עושה לטובה והמקום
ימלא חסרונם ,אלא פנה לאותה מטרוניתה ולוה כסף רב ,כשהוא ערב לפרעונו[ .אמרה לו:
איני מאמינה לך .אמר לה :מי את רוצה כערב .אמרה לו :מי שאמר והיה העולם ,והים הגדול.
כשהגיע זמן הפרעון חלה רבי עקיבא ולא בא .הלכה לשפת הים ואמרה :רבונו של עולם,
גלוי וידוע לפניך שרבי עקיבא חולה ואין בידו לפרוע החוב .ראה ,שאתה ערב בדבר .מה
עשה הקדוש ברוך הוא ,באותו היום נשתטית בתו של קיסר ונטלה ארגז מלא אבנים טובות
ודינרי זהב וזרקה לים ,והים הביאו למרגלות אותה מטרוניתא .לימים נתרפא רבי עקיבא
ובא להחזיר חובו ,אמרה לו :כבר פניתי לערב ושילם החוב ,והא לך מה שפרע לי יותר.
ומאותו עודף התעשר רבי עקיבא] (נדרים נ ע"א ,ובר"ן ותוספות) -
אשריך ,אמרתי לאותו עשיר ,שאתה בעל בטחון כרבי עקיבא ,ואומר שהכל לטובה .אך
כל זה לגביך .עבור הזולת ,היה "יד עניים" כרבי עקיבא!
והעניק ,וביד רחבה!
(והגדת)

ברוך אומר ,ועושה!
שנינו (סוטה לו סוף ע"א) :תניא ,היה רבי מאר .כשעמדו ישראל על הים ,היו שבטים
מתנצחים זה עם זה .זה אומר :אני יורד לים תחילה ,וזה אומר אני יורד לים תחילה .קפץ
שבטו של בנימים וירד לים תחילה .אמר לו רבי יהודה ,לא כך היה מעשה ,אלא זה אומר אין
אני יורד לים תחילה וזה אומר אין אני יורד לים תחילה .קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים
תחילה.
וידוע ,שבעניני אגדה אין מחלוקות ,אלא אלו ואלו דברי אלקים חיים (ערובין יג ע"ב).
ואף כאן ,כתבו בעלי התוספות (שמות יד ,טו) שנחשון קפץ תחילה ,ושבט בנימין אחריו,
לפני שבט יהודה ושאר השבטים .כך שאלו ואלו דברי אלקים חיים.
אך זאת יש להבין ,איך יכונו יחדיו שתי הדעות ,שהיו השבטים מתנצחים ,זה אומר אני
יורד לים תחילה וזה אומר אני יורד לים תחילה ,ורבי יהודה אומר לא כך היה מעשה ,אלא
זה אומר אין אני יורד תחילה וזה אומר אין אני יורד תחילה -
ועוד ,מה יש להם להתנצח ,זה אומר אני יורד תחילה  -ירד ,ודי!
ושמעתי  -איני אומר שכך היה ,אבל הרעיון נוקב כל כך! שמעתי ,שהיו מתנצחים זה
עם זה וכל אחד אמר אני יורד תחילה .ורבי יהודה אומר שלא כך היה מעשה .כלומר ,כשבא
למעשה ,תעשה ,אל תדבר ,הוברר שזה אומר למעשה אין אני יורד תחילה ,וזה אומר אין
אני יורד תחילה...
איי ,כל בן ישיבה מוכן 'ללמוד כל החיים' ,ממש" :אחת שאלתי מאת ה' ,אותה אבקש,
שבתי בבית ה' כל ימי חיי" (תהלים כז ,ד) ,עד זבולא בתריתא" ,אדם כי ימות באהל" (במדבר
יט ,יד) ,אפילו בשעת מיתה יעסוק בתורה (שבת פג ע"ב) ,לא ימוש מתוך האהל -
הרי כל מה שהוא דורש 'סידור מלא' ,זה רק כדי שיוכל להמשיך וללמוד בראש שקט -
כמה נפלא! אתה יודע מה? בוא לא נדבר על לימוד כל החיים .מה דעתך ,רק על היום.
אה? הגעת בזמן לסדר ,לא פטפטת במהלכו ,ולא חלמת על הגמרא? אז את מי אתה מרמה,
תלמד שבוע כדברי ,ואחר כך תדבר...
אבל כך דרך העולם" :זה אומר אני יורד תחילה" ,בדיבורים הם חזקים ,עד שזה מגיע
למעשה .וכבר ספרתי -
זה היה באותם ימים בהם לא היו מים בברזים .בחצר היתה באר ממנה היו שואבים.
באישון לילה ,בעיצומו של החורף ,הגשמים היכו על התריסים המוגפים .והרוח הרעידתם.
הרעמים הרעימו והכל התחפרו בשמיכותיהם ,ונשמע קולו של האב" :אני צמא! ילדים ,מי
יביא לי כוס מים!"
אח ,כזו מצוה ,כבוד אב! "החמורה שבמצוות" ,קורא לה התלמוד הירושלמי (ריש
פאה) ,השוה כבודו לכבוד המקום (קדושין ל ע"ב) -
זו מצוה חשובה מכדי לעשותה כלאחר יד.
"שמעו" ,נשמע קולו של הבן הבכור בעלטה" ,אבא צמא ,ומבקש לשתות .זו מצוה
גדולה ,נמכרנה לכל המרבה במחיר! -
עשרה שקלים ,כוס מים לאבא!"
"שנים עשר" ,אמר האח השני.
"ארבעה עשר" ,אח שלישי.

"עשרים" ,אח רביעי.
"מה אתכם" ,התערב החמישי" ,מצוה כה חשובה ,עשרים שקלים בלבד?!"
"ילדים ,אנא ,אני צמא!" נשמעה תחינתו של האב.
"אבא ,אנחנו מסדרים את הענין!" ענה הבכור .ובכן ,כמה אתה מציע?"
"חמישים!"
נשמעו מלמולי הערכה .הבן הבכור פתח" :חמישים שקלים ,פעם ראשונה .חמישים,
פעם שניה .מישהו מוסיף?! חמישים ,פעם שלישית .זכה לו! זכית במצוה!" בישר לו.
"יישר כח! כעת ,אני מכבד בה את אבא!" -
וכך זכה במצוה כפולה!...
(והגדת)

"וזדים טבעת"
"וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים" (שמות יד ,כג).
בשעתו ,כשבקש פרעה לאבד את ישראל ,נאמר" :הבה נתחכמה לו" (שמות א ,י) ,ואמרו
בגמרא (סוטה יא ע"א) שבקש להתחכם למושיעם של ישראל ,לקדוש ברוך הוא .ידע
שמשפטיו במידה כנגד מידה (סוטה ח ע"ב) ,ולפיכך גזר להטביע תינוקות ישראל ביאור,
משום שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם (בראשית ט ,יא) -
ולא הבין שהקדוש ברוך הוא לא צריך להביא עליו מבול להטביעו ,אלא הוא יכנס לים
סוף מרצונו ,ידהר לקראת אובדנו!
דוגמת מה שמספרים ,שגביר אחד תמה באזני ה"חפץ חיים" זצ"ל" :אומרים שהקדוש
ברוך הוא יכול לרושש ולהעשיר ברגע אחד .אצלי ,איני רואה כיצד :יש לי אחוזות ונחלאות,
יש לי בתי חרושת ומניות ,יש לי השקעות בחוץ לארץ ופקדונות בבנקים .בשלבים ,שלא
נפתח פה חלילה ,יתכן .אבל ברגע אחד ,כיצד?"
חייך ה"חפץ חיים"" :טוען אתה שבלתי אפשרי ליטול ממך כל הונך ברגע אחד ,ניחא.
אבל אפשר ליטול אותך מהונך ברגע אחד" -
והגביר החויר .זה ,לא עלה בדעתו...
פרעה טען שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא עוד מבול מים לעולם ,ולכן מחוסן הוא
מפני עונש במדיה כנגד מידה על הטבעת ילדי ישראל ביאור.
ניחא ,אבל אותך יכול להביא לתוך המים -
על כך לא חשב...
אבל נשאלת השאלה :כיצד באמת נפתה להכנס בעינים פקוחות למלכודת .הלא ראה
שהים נחצה לי"ב גזרים ,והמים חומה ,והקרקע מוצקה ,ומעליהם תקרת מים קפואים .וכי
סבר שזה נעשה לכבודו ,שנכנס קוממיות לקראת סופו?!
הרמב"ן (שמות יד ,כא) ענה על כך :ה' השיב רוח קדים עזה כל הלילה ,וסברו המצרים
שהרוח העזה הפכה את הים לחרבה" .אף על פי שאין הרוח בוקעת הים לגזרים ,לא שמו
לבם גם לזאת ,ובאו אחריהם מרוב תאותם להרע להם".
מה נאמר כאן ,מה ארע -
שמעו סיפור ששמעתי בנובהרדוק.
היה שיכור ,התמכר לטיפה המרה .התגולל בשכרותו והמיט חרפה על משפחתו .אי
אפשר היה לגמלו" .תפסת מועט ,תפסת" ,דרשו שיתחייב שלא ישתה לבדו .ראשית ,זה
יגביל את שתיתו ,לא תמיד ימצא עם מי לשתות .ושנית ,יהיה מי שיפקח עליו ,יתמוך בו,
וביאו לביתו לפני שיתמוטט ברחוב.
תקף עליו הרצון לשתות ,אבל זכר את הבטחתו .חיכה שיבוא אדם ,יארח לחברה ,ואיש
לא בא .כולם עסוקים ,מלבדו.
ישב ,והמתין ,וקצרה רוחו.
אמר לנפשו" :הבטחתי שלא אשתה לבד ,את הבטחתי אשמור .אבל כשיבוא החבר,
שיהיה הכל מוכן ומזומן" -
קם ,והביא את הבקבוק לשולחן .וגם שתי כוסות הביא ,והמתין ,והחבר לא בא.
קצרה רוחו ,החליט לקצר עוד יותר את ההמתנה .לכשיבוא ,שיוכלו להגיד מיד .מילא
את שתי הכוסות על גדותן .הניחוח גרה לבתי נשוא .אבל איש כבוד הוא ,הבטיח הבטחה.
המתין בדריכות ,העביר מבטו מהחלון לפתח ,ואין איש .מה עושים? לשתות אינו יכול,
ולהמנע אינו מסוגל!
לפתע אורו עיניו .נדרכו חושיו :זבוב טורדני זמזם ,הסתובב במעופו .נחת על שפת
הכוס ,שפשף רגליו.
"לחיים" ,אמר לזבוב ,והגיר את הכוס לגרונו.
הזבוב נראה אדיש.
לחש לו בחבה" :עד שאתה תתחיל לשתות ,אגמור את הבקבוק"...
בסופו של דבר ,נאלץ לשתות גם את כוסו של הזבוב .אבל את תפקידו מילא ,אורח לו
לשתיה.
האמנם סבר שעל כך התחייב ,שזה נקרא שלא שתה לבדו? אין זו שאלה .הלא רצה
לשתות ,להט והשתוקק .מוכן היה אפוא להתלות בכל דבר .גם בזבוב.
ומה רוצים מפרעה ,שנתלה ברוח הקדים...
(והגדת)

 בדרך הדרוש 
ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ
פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם בראתם
מלחמה ושבו מצרימה( :יג ,יז) לבאר את המך הכתוב וחמשים
עלו וכו' ,נראה ע"פ מה דאיתא במפרשים דמה שנאמר לאברהם
אבינו ועבדום וענו אותם הנו רק ס' רבוא ,כי כן סתם מספר בני
ישראל הוא ס' רבוא ,אמנם בני ישראל היו במצרים ה' פעמים ס'
רבוא כמו שכתוב וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים,
ופירש"י אחד מחמשה יצאו וד' חלקים מתו בשלשת ימי אפילה,
נמצא מה שהיה ראוי לס' רבוא לעשות עבודה בת"ל שנים עשו
ה' פעמים ס' רבוא בפ"ו שנים ,כי ה' פעמים פ"ו עולה ת"ל
ונתקים ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים ת"ל שנה.
וא"כ א"ש דקאמר ולא נחם אלקים וגו' פן ינחם העם בראותם
מלחמה ושבו מצרימה ,וכדי שלא תקשה הא באמת בדין הוא
שישובו למצרים מאחר דעדיין לא הגיע הזמן שאמר הקב"ה
לאברהם ,ע"כ בא כמתרץ וחמשים עלו בני ישראל ר"ל דס' רבוא

שיצאו ממצרים לא היה רק חלק חמישית נמצא שהיו במצרים בעצמו צריך לומר בפיו .וי"ל ,דזה היה קשה לו למדרש ,שהאיך
ה' פעמים ס' רבוא וכבר נשלם הקץ( .בא ישועה ונחמה)
אמרו השירה ויצאו מדין "שומע כעונה"? אלא כיון ד"לה'
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו יאמרוה" ,שפיר אפשר לצאת ידי שומע כעונה( .ציוני תורה)
הים ראה וינוס (תהילים קיד) במדרש הים ראה וינוס מה ראה
לאמר (טו ,א) במדרש תנחומא  :אז ישיר משה" ,לה' יאמרוה ולא
לבשר ודם וכו' ,ויאמרו לאמר מהו לאמר רבי אלעזר בן תדיי' ברייתא דר' ישמעאל ראה ותמוה ,ונראה דאיתא במדרש כשאמר
אומר משה פתח תחלה וישראל גומרין כי גאה גאה משה אמר הקב"ה לים שיקרע אמר הים לפני הקב"ה הללו עע"ז והללו עובדי
עזי וזמרת יה וישראל אומרים ויהי לי לישועה משה אמר ה' איש ע"ז מה נשתנו אלו מאלו אמר הקב"ה הללו עשו תשובה וזה תלי'
מלחמה וישראל אומרים ה' שמו וכו'" יש להבין מה רצה בהא בפלוגתא אם מועלת תשובה בב"נ או לא ולכאורה מוכח דתשובה
ד"לה' יאמרוה" ,ואפשר לבאר ע"פ מה דאיתא בגמ' סוטה מועלת בב"נ דאיתא בגמ' יומא (דף ל"ז ע"א) מה דכתיב ושם רשעים
הפלוגתא האיך אמרו ישראל את השירה ,ואיתא התם שאמרו ירקב שיעלה רקבון בשמותם דהיינו שלא יהי קוראין לאדם על שמם
דהיינו על שם רשע וקשה למה קוראין ישמעאל הלא ישמעאל הי'
כקטן שגדול מקרה לו את ההלל .והיינו מדין שומע כעונה .והנה
רשע והתירוץ דישמעאל עשה תשובה ומזה מוכח דתשובה מהני גם
כתבו האחרונים שדין "שומע כעונה" שייך רק בדברים שבין
בב"נ לפ"ז שפיר המדרש הים ראה וינוס וקשה הללו וכו' ותירץ דהם
אדם
אדם למקום ,כגון בתפילה ובברכות ,אבל בדברים שבין
עשו תשובה ומנ"ל דמהני תשובה מכח ישמעאל וזה שפיר ברייתא
(מדרש יונתן).
לחבירו ,כגון מצוות תוכחה ,שם לא שייך לומר שומע כעונה דר"י ראה ודו"ק:
שהרי נדרש כאן שמיעה ממש ,וכן כלפי דין הפקר ,הרי הוא

לעילוי נשמת האשה החשובה מרת יהודית בת ר' שלום צבי ע"ה נלב"ע די"ד טבת תשע"ז .והאשה החשובה מרת חיה בלומא בת ר' גדלי' הכהן ע"ה

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ׁ ַש ַּלח

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

נִ ְס ָתּרוֹת ֵהן ַדּ ְרכֵ י ַה ַה ָצּ ָלה
"מה ִתּ ְצ ַעק ֵא ָלי ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יִ ָסּעוּ" )יד טו(
ַ

וְ כִ י ֶאל ִמי יִ זְ ֲעקוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאם א ֶאל ֲא ִב ֶיהם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם?
ֵבּ ֵאר ָה ַר ִבּי ַר ִבּי בּוּנִ ם ִמ ְפּ ִשׁ ְיס ָחא:
כְּ ֶשׁ ָע ְמדוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ְשׂ ַפת ַהיָּ םֻ ,מ ָקּ ִפים ִמכָּ ל ֵע ֶבר ְב ַּסכָּ נוֹת,
ֵה ֵחלּוּ ִלזְ עֹק ֶאל ה' ,כְּ ֶשׁכָּ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל א ֶֹפן שׁוֹנֶ ה
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ ָס ַבר ֶשׁיּוּכַ ל ְל ִהנָּ ֵצל; ָה ֶא ָחד ִבּ ֵקּשׁ ֶשׁיִּ ֵתּן ה' ְבּ ֵלב
ַפּ ְרעֹה ָלשׁוּב ְל ִמ ְצ ַריִ םִ ,מ ְשׁנֵ הוּ ִבּ ֵקּשׁ ֶשׁיָּ ִמית ה' ֶאת ַה ִמּ ְצ ִרים
יּוֹצא ָבּזֶ ה ְ)ר ֵאה ַר ְמ ַבּ"ן ְל ֵעיל פס' י'(.
ְבּ ַמגֵּ ָפה ,וְ כֵ ן כַּ ֵ
"מה ִתּ ְצ ַעק – אֵלָי?" – וְ כִ י ֵא ַלי
ָא ַמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְלמ ֶֹשׁהַ :
לוֹמר ְבּ ֵאיזֶ ה א ֶֹפן ְל ַה ִצּ ְילכֶ ם? ַ"דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְצ ִריכִ ים ַא ֶתּם ַ
ישׁוּע ְתכֶ ם ָתּבֹא ְבּ ֶד ֶרִ פּ ְל ִאית,
ַ
וְ יִ ָסּעוּ!" – ֲע ֵליכֶ ם ִל ְצעֹד ֶאל ַהיָּ ם ,וִ
אוֹדוֹת ָיה ִאישׁ ִמכֶּ ם א ִה ְר ֵהר.
ֶ
כָּ זוֹ ֶשׁ ַעל

ִמ ֶבּ ְ
ירוֹפּה,
עלזְ א ְל ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשַׁ ,א ֲח ֵרי ֶשׁנִּ צּוֹל ִמגֵּ יא ַה ֲה ִריגָ ה ְבּ ֵא ָ
תּוֹרה ַעל ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ַשׁ ַלּח ,וְ כָ ֵ בּ ֵאר ֶאת ִדּ ְב ֵרי
ָפּ ַתח הוּא ְבּ ִד ְב ֵרי ָ
מוּרים:
ַהגְּ ָמ ָרא ָה ֲא ִ
ִמ ְלּשׁוֹן ַה ָפּסוּק ְ)ל ֵעיל יג יח(" :וַ ֲח ֻמ ִשׁים ָעלוּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ
ִמ ְצ ָריִ ם" ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ַבּ ְ'מּכִ ְיל ָתּא' )בֹּא יב( ֶשׁ ַמּ ְר ִבּית ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ישׁית ֵמ ֶהם ,וְ יֵ שׁ
ֵמתוּ ְבּ ַמכַּ ת ח ֶֹשׁ ,וְ א יָ ְצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ֶא ָלּא ֲח ִמ ִ
אוֹמ ִרים ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת.
אוֹמ ִרים ֶא ָחד ֵמ ֲח ִמ ִשּׁים ,וְ יֵ שׁ ְ
ְ
נִ ָתּן ֵאפוֹא ְל ָהנִ ַ
רוֹבים ַר ִבּים
יּוֹצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם ָהיוּ ְק ִ
יח כִּ י ְלכָ ל ֶא ָחד ִמ ְ
קוּעים
יוֹתם ְשׁ ִ
לוֹמר ִשׁ ָירה ִבּ ְה ָ
ֶשׁ ֵמּתוִּ .אם כֵּ ן ,כֵּ ַיצד ָהיוּ ְמ ֻסגָּ ִלים ַ
רוֹב ֶיהם
נוֹרא ֶשׁכָּ זֶ ה? ֶא ָלּא ְבּוַ ַדּאי ֶה ֱא ִמינוּ כִּ י ֲע ִת ִידים ְק ֵ
ְבּ ַצ ַער ָ
ָלשׁוּב וְ ִל ְחיוֹת ִבּ ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ,וִ ִיד ָיעה זוֹ ִהיא ֶשׁנִּ ֲח ָמה ֶאת ִל ָבּם
לוֹמר ִשׁ ָירה .וַ ֲה ֵרי ָלנוּ
וְ ִה ְשׁ ִק ָיטה ֶאת ַצ ֲע ָרם ַעד ֶשׁ ָהיוּ ְמ ֻסגָּ ִלים ַ
תּוֹרה.
ֶר ֶמז ִל ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ִמן ַה ָ
עוֹשׂה' ח"ב עמ' תשמט
ְ'מ ֻצוֶּ ה וְ ֶ

'קוֹל ְמ ַב ֵשּׂר'

וְ זֵ ִדים ִט ַבּ ְע ָתּ וִ ִיד ִידים ֶה ֱע ַב ְר ָתּ
וּפ ָר ָשׁיו ֶאל
"וַ יִּ ְר ְדּפוּ ִמ ְצ ַריִ ם וַ יָּ בֹאוּ ַא ֲח ֵר ֶיהם כֹּל סוּס ַפּ ְרעֹה ִרכְ בּוֹ ָ
תּוַֹ היָּ ם" )יד כג(
נִ ִסּים ַר ִבּים נַ ֲעשׂוּ ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵעת ֶשׁ ָע ְברוּ ֶאת ַהיָּ םֶ .א ָחד ֵמ ֶהם
תּוֹרה:
תּוֹספוֹת' ַעל ַה ָ
ְמת ָֹאר ְבּ ִד ְב ֵרי ַ'בּ ֲע ֵלי ַה ָ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָר ְדפוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ַא ַחר ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל תּוַֹ היָּ םָ ,ה ַפַ ה ָקּדוֹשׁ
טוֹב ָענִ י ,וְ כָ  א
ָבּרוּ הוּא ֶאת ַה ַקּ ְר ַקע ֶשׁ ַתּ ַחת ַרגְ ֵל ֶיהם ְל ִטיט ְ
הוּדי ָה ַא ֲחרוֹןָ ,שׁב ַהיָּ ם ְל ֵא ָיתנוֹ
ִה ְצ ִליחוּ ְל ַה ִשּׂיגָ םַ .רק כְּ ֶשׁיָּ ָצא ַהיְּ ִ
וְ כִ ָסּה ֶאת ַה ִמּ ְצ ִרים ֶשׁ ְבּתוֹכוֹ.
תּוֹספוֹת' ֶאת ֵס ֶדר ַה ְשּׁ ָב ִחים ִבּ ְת ִפ ַלּת ֶ'עזְ ַרת
כָּ ֵ בּ ֲארוּ ַ'בּ ֲע ֵלי ַה ָ
בוֹתינוּ'" :וְ יַ ם סוּף ָבּ ַק ְע ָתּ ,וְ זֵ ִדים ִט ַבּ ְע ָתּ ,וִ ִיד ִידים ֶה ֱע ַב ְר ָתּ ,וַ יְ כַ סּוּ
ֲא ֵ
ַמיִ ם ָצ ֵר ֶיהם" – ְתּ ִח ָלּה ָבּ ַקע ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוֶּ את ַהיָּ ם כְּ ֵדי ְל ַה ֲע ִביר
ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּתוֹכוִֹ ,מ ֶשּׁנִּ כְ נְ סוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ַא ֲח ֵר ֶיהם ִט ַבּע הוּא ֶאת
]ה ְמּכֻ נִּ ים 'יְ ִד ִידים'[ ַל ֲעבֹר,
ַרגְ ֵל ֶיהם ְבּ ִטיט ,וּכְ ֶשׁ ִסּיְּ מוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
ֲאזַ י "וַ יְ כַ סּוּ ַמיִ ם ָצ ֵר ֶיהם".
'מוֹשׁב זְ ֵקנִ ים'
ַ

רוֹק ַח' ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ַל ְתּ ִפ ָלּה:
נוֹסף ַעל ֵס ֶדר ְתּ ִפ ָלּה זוֹ כָּ ַתב ָ'ה ֵ
ֶה ְס ֵבּר ָ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ֶשׁנִּ כְ נְ סוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ַליָּ ם ,יָ ָצא גַּ ל ֲענָ ק ִמן ַהיָּ ם וְ ִה ְט ִבּ ַיע
ְבּ ָ
נּוֹתרוּ ַבּיָּ ם ָט ְבעוּ
נּוֹתרוּ ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ִאלּוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ֶשׁ ְ
ֶאת ַח ְב ֵר ֶיהם ֶשׁ ְ
ַרק ְל ַא ַחר יְ ִצ ַיאת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ)ר ֵאה ַר ִשׁ"י ְל ַק ָמּן פס' כה(ַ .על כֵּ ן ָאנוּ
ימים ְתּ ִח ָלּה" :וְ זֵ ִדים ִט ַבּ ְע ָתּ" – ַעל ַה ִמּ ְצ ִרים ֶשׁ ָטּ ְבעוּ ְבּ ֶא ֶרץ
ַמ ְק ִדּ ִ
אוֹמ ִרים "וִ ִיד ִידים ֶה ֱע ַב ְר ָתּ"ָ ,שׁ ִבים ָאנוּ
וּל ַא ַחר ֶשׁ ָאנוּ ְ
ִמ ְצ ַריִ םְ ,
וּמוֹדים" :וַ יְ כַ סּוּ ַמיִ ם ָצ ֵר ֶיהם" – ַעל ַה ִמּ ְצ ִרים ֶשׁ ָטּ ְבעוּ ְבּתוַֹ היָּ ם.
ִ
'רוֹק ַח' נוּכַ ל ִל ְמצֹא גַּ ם ְבּנֻ ַסּח ִפּיּוּט ָ'מעוֹז צוּר':
ֶר ֶמז ַלנֵּ ס ֶשׁ ִהזְ כִּ יר ָה ֵ
"חיל ַפּ ְרעֹה" ָט ְבעוּ
צוּלה"; ֵ
"חיל ַפּ ְרעֹה וְ כָ ל זַ ְרעוֹ יָ ְרדוּ כְּ ֶא ֶבן ִבּ ְמ ָ
ֵ
ַבּיָּ ם" ,וְ כָ ל זַ ְרעוֹ" ָט ְבעוּ ַבּגַּ ל ֶשׁ ָע ָלה ַעל ִמ ְצ ַריִ ם.

תּוֹרה
ֶר ֶמז ִל ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ִמן ַה ָ
וּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל" )טו א(
"אז יָ ִשׁיר מ ֶֹשׁה ְ
ָ
תּוֹרה"
"'אז יָ ִשׁיר מ ֶֹשׁה ְוּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל'ִ ...מכָּ אן ִל ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ִמן ַה ָ
ָ
ַ)סנְ ֶה ְד ִרין צא ב(.
ַבּ ַשּׁ ָבּת ָה ִראשׁוֹנָ ה ְל ַא ַחר ֲע ִליָּ תוֹ ֶשׁל ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ַא ֲהרֹן

ֶשׁ ַפע ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ִבּזְ כוּת ָא ֵמן
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ָלכֶ ם ֶל ֶחם ִמן ַה ָשּׁ ָמיִ ם
"וַ יּ ֶ
וְ יָ ָצא ָה ָעם וְ ָל ְקטוּ ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ" )טז ד(
סוֹפי ֵתּבוֹת ָ'א ֵמן'ִ .מכָּ אן ֶר ֶמז ְל ִד ְב ֵרי
"מן ַה ָשּׁ ָמיִ ם וְ יָ ָצא" – ֵ
ִ
מוֹריד
ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ )וַ יֵּ ֶל רפה ב( ֶשׁ ִבּזְ כוּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ַפע ִמ ָשּׁ ַמיִ ם.
וּלזַ ְרעוֹ'
ֶ'ק ֶרן ְל ָדוִ ד ְ

סוֹד ַה ָ'מּן'
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ָא ִחיו ָמן הוּא" )טז טו(
"וַ יּ ְ

טוֹמנֶ ת ְבּ ֻח ָבּהּ ְר ָמזִ ים וְ סוֹדוֹת ֲע ֻמ ִקּים ַעד ֵאין
ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן' ֶ
רוֹמזֶ ת ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
דוּע כִּ י ָהאוֹת א' ְבּ ָ'א ֵמן' ֶ
ֵח ֶקר; כָּ  יָ ַ
עוֹלם ְ)ר ֵאה ַשׁ ָבּת קיט ב(.
הוּאַ ,אלּוּפוֹ ֶשׁל ָ
ְל ַא ַחר יְ ִצ ָיא ָתם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ָע ְמדוּ ְבּנֵ י דּוֹר ַה ִמּ ְד ָבּר ְבּ ַד ְרגָּ ה
"שׁוִּ ִיתי ה' ְלנֶ גְ ִדּי
ָר ָמה וְ נִ ָשּׂ ָאה כָּ ל כָּ ַ ,עד ֶשׁ ָהיוּ ִבּ ְב ִחינַ ת ִ
ָת ִמיד" ְ)תּ ִה ִלּים טז ח(ַ ,היְ נוּ ֶשׁ ֵשּׁם ה' ָע ַמד מוּל ֵעינֵ ֶיהם
לוֹמר ְבּ ֶד ֶרֶ ר ֶמז כִּ י ְל ִפיכָ ָ א ְמרוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָתּ ִדיר .נִ ָתּן ַ
רוֹמזֶ ת ְל ֵ'א-ל'
תּוֹס ֶפת א'ֶ ,שׁכֵּ יוָ ן ֶשׁ ָהאוֹת א' ָה ֶ
ָ'מן' ְבּא ֶ
נוֹס ָפה ִהיא ֵמ ֵא ֶל ָיה ַל ָ'מּן'
ָע ְמ ָדה מוּל ֵעינֵ ֶיהם ָתּ ִמידְ ,
ימה ֶאת סוֹד ָ'א ֵמן'.
וְ ִה ְשׁ ִל ָ
ימא ִבּ ְר ִמיזָ א' ְבּ ַשׁ ַלּח
ַ'חכִּ ָ

עוֹל ִמים
ַהכּ ַֹח וְ ַה ִשּׁ ָירה – ְל ַחי ָה ָ
ישׁוּעה" )טו ב(
"עזִּ י וְ זִ ְמ ָרת יָ -הּ וַ יְ ִהי ִלי ִל ָ
ָ
ֶאת ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ִשׁ ְמשׁוֹן ְר ָפ ֵאל ִה ְירשׁ:
ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל הוֹדוּ ְבּ ִשׁ ָיר ָתם ,כִּ י ֵהן ֶאת ַהכּ ַֹח וְ ָהעֹז ַל ֲעמֹד מוּל
לוֹמר ִשׁ ָירה – 'וְ זִ ְמ ָרת',
ַה ִמּ ְצ ִרים – ָ'עזִּ י' ,וְ ֵהן ֶאת ַתּ ֲעצוּמוֹת ַהנֶּ ֶפשׁ ַ
ָשׁ ֲאבוּ ֵהם ִמכּ ַֹח יַ ד ה'ַ .על כֵּ ן כִּ נּוּ ֵהם ֶאת ִשׁ ָיר ָתם" :זִ ְמ ָרת יָ -הּ",
לוֹמר
וְ א 'זִ ְמ ָר ִתי' כְּ ִמ ְשׁ ַקל ַה ִמּ ָלּה ָ'עזִּ י'ֶ ,שׁכֵּ ן ַאף ֶאת ַהכּ ַֹח ַל ֲעמֹד וְ ַ
הוֹדיָ ה ַעל ַמ ֶפּ ֶלת ַה ִמּ ְצ ִרים ,א יָ כְ לוּ ֵהם ְל ַה ִשּׂיג
ֶאת ִשׁ ַירת ַה ָ
ִא ְל ָמ ֵלא ָע ַמד ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַעל יְ ִמינָ ם ְל ָס ְמכָ ם.

פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ִבּזְ כוּת ָא ֵמן
ְר ָ
ַעל ַה ָפּסוּק ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ )טו כו("" :כָּ ל ַה ַמּ ֲחלָלה ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ְב ִמ ְצ ַריִ ם א ָא ִשׂים ָעלֶ י כִּ י ֲאנִ י ה'
'שׁוֹמר ֱאמוּנִ ים':
ֹאטה ַבּ ַעל ֵ
ר ְֹפ ֶאָ ,"א ַמר ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ר ָ
ַה ֵתּבוֹת "כִּ י ֲאנִ י" ִהנָּ ן ְבּגִ ַימ ְט ִריָּ ה ָ'א ֵמן' ,וְ ָסמוָּ ל ֶהן נִ כְ ָתּב" :ה' ר ְֹפ ֶאְ ,"בּכָ ָ ר ַמז ָלנוּ ַהכָּ תוּב
כִּ י ְבּ ֵעת ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל עוֹנִ ים ָא ֵמן ְוּמיַ ֲח ִדים ְבּכָ ֶ את ְשׁנֵ י ְשׁמוֹת ַהקּ ֶֹדשׁ ֲ)הוָ יָ "ה וְ ַא ְדנוּת( ַה ְשּׁכִ ינָ ה
פוּאת ַהגּוּף.
פוּאת ַהנֶּ ֶפשׁ וְ ִל ְר ַ
יעה ַעל ָה ָא ָדם ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ִל ְר ַ
דוֹשׁה ִמזְ ַדּ ֶמּנֶ ת ְל ָשׁםִ .וּמיָּ ד ַמ ְשׁ ִפּ ָ
ַה ְקּ ָ
ִ'א ְמ ֵרי ַא ֲהרֹן'ְ ,בּ ַשׁלַּ ח

ְבּנֵ י ֱאמוּנִ יםָ .א ֵמן עוֹנִ ים ִ -לישׁוּעוֹת זוֹכִ ים.

ִשׁעוּר ָה ֲאכִ ָילה ַה ְמּ ַחיֵּ ב ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן
"וּבבּ ֶֹקר ִתּ ְשׂ ְבּעוּ ָל ֶחם וִ ַיד ְע ֶתּם כִּ י ֲאנִ י ה' ֱאקֵיכֶ ם" )טז יב(
ַ

סוּקה ִהיא ֶשׁ ַרק ָהאוֹכֵ ל ַפּת ְבּ ִשׁעוּר ַה ֵמּ ִביא ִל ֵידי ְשׂ ִב ָיעה
ֲה ָלכָ ה ְפּ ָ
ִמ ְת ַחיֵּ ב ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹןֶ .ר ֶמז ְל ִשׁעוּר זֶ ה נוּכַ ל ִל ְלמֹד ִמ ְלּשׁוֹן ַהכָּ תוּב:
ְל ַא ַחר ֶשׁ ִ
קיכֶ ם" –
"תּ ְשׂ ְבּעוּ ָל ֶחם"ֲ ,אזַ י "וִ ַיד ְע ֶתּם כִּ י ֲאנִ י ה' ֱא ֵ
ַבּ ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ֶשׁ ַתּכְ ִל ָיתהּ ִהיא ַהכָּ ָרה ְבּטוֹבוֹת ה'.
ֶ'מ ְרכֶּ ֶבת ַה ִמּ ְשׁנֶ ה' ַעל ְמכִ ְיל ָתּא ְבּ ַשׁ ַלּח עמ' ס'

פּוֹע ֶלת גַּ ם ַל ְטּוָ ח ָה ָרחוֹק
ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶ
"וְ ָהיָ ה כַּ ֲא ֶשׁר יָ ִרים מ ֶֹשׁה יָ דוֹ וְ גָ ַבר יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ כַ ֲא ֶשׁר יָ נִ ַ
יח יָ דוֹ וְ גָ ַבר
ֲע ָמ ֵלק" )יז יא(
שׁוֹברוֹת ִמ ְל ָח ָמה? ֶא ָלּא
"וְ כִ י יָ ָדיו ֶשׁל מ ֶֹשׁה עוֹשׂוֹת ִמ ְל ָח ָמה אוֹ ְ
וּמ ַשׁ ְע ְבּ ִדין
לוֹמר ָל :כָּ ל זְ ַמן ֶשׁ ָהיוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְס ַתּכְּ ִלין כְּ ַל ֵפּי ַמ ְע ָלה ְ
ַ
נוֹפ ִלים"
ֶאת ִל ָבּם ַל ֲא ִב ֶיהם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָהיוּ ִמ ְתגַּ ְבּ ִרים ,וְ ִאם ָלאו ָהיוּ ְ
ִ)מ ְשׁנָ ה ר"ה כט א(.
אוֹרה יֵ שׁ ִל ְתמ ַֹהֲּ ,הלוֹא 'נְ ִשׂ ַיאת כַּ ַפּיִ ם' ִהיא ַא ַחת ֵמ ָא ְפנֵ י
ִלכְ ָ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ,כְּ ִפי ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ְ)ל ֵעיל ט לג(" :וַ יִּ ְפרֹשׂ כַּ ָפּיו ֶאל ה'" ,וּכְ ֵעין זֶ ה
ָמ ִצינוּ ְבּעוֹד ְמקוֹמוֹת ְ)ר ֵאה ַר ִשׁ"י ַבּ ָפּסוּק ַה ָבּא( ,וְ ִאם כֵּ ן ְבּוַ ַדּאי ֶשׁ'יָּ ָדיו
ֶשׁל מ ֶֹשׁה עוֹשׂוֹת ִמ ְל ָח ָמה' – ְבּכ ַֹח ַה ְתּ ִפ ָלּה?
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ָדּוִ ד כּ ֵֹהן ְשׁ ִל ָיט"א ,רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ֶח ְברוֹן:
ְתּ ִמ ָיה ָתם ֶשׁל ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה א ָהיְ ָתה ַעל ֶח ְלקוֹ
ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל ַה ָפּסוּק" :כַּ ֲא ֶשׁר יָ ִרים מ ֶֹשׁה יָ דוֹ וְ גָ ַבר יִ ְשׂ ָר ֵאל"ֶ ,א ָלּא
יח יָ דוֹ וְ גָ ַבר ֲע ָמ ֵלק"; ִאלּוּ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל
ַעל ֶח ְלקוֹ ַה ֵשּׁנִ י" :וְ כַ ֲא ֶשׁר יָ נִ ַ
דּוּע ָח ְד ָלה
מ ֶֹשׁה ָהיְ ָתה זוֹ ֶשׁ ֵה ִב ָיאה ְל ַה ְצ ָל ָח ָתם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,מ ַ
יח ֶאת יָ ָדיוֲ ,ה ֵרי כּ ַֹח ַה ְתּ ִפ ָלּה יָ כוֹל ִל ְפעֹל
ִהיא ִמ ִלּ ְפעֹל ִמיָּ ד כְּ ֶשׁ ִהנִּ ַ
גַּ ם ַל ְטּוָ ח ָה ָרחוֹק?
ִמכָּ ִ ה ִסּיקוּ ֲחכָ ִמים כִּ י ָאכֵ ן א ְתּ ִפ ָלּתוֹ ִהיא ֶשׁנִּ ְצּ ָחה ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה,
ֶא ָלּא ִשׁ ְעבּוּד ִל ָבּם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲא ִב ֶיהם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ,וּכְ ִפי ֶשׁיִּ ֵסּד
ַה'נֶּ ֶפשׁ ַה ַחיִּ ים' )ג יב( ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר ֵ
קוֹב ַע ָה ָא ָדם ִבּ ְל ָבבוֹ כִּ י ה' הוּא
קים וְ ֵאין עוֹד ִמ ְלּ ַבדּוֲֹ ,אזַ י ִמ ְת ַבּ ְטּ ִלים ֵמ ָע ָליו כָּ ל ַהכֹּחוֹת
ָה ֱא ִ
כוֹלים ְל ַהזִּ יקוֹ.
עוֹלם וְ ֵאינָ ם יְ ִ
ֶשׁ ָבּ ָ
תּוֹרה'
ַ'ה ָמּאוֹר ֶשׁ ַבּ ָ

מ ֶֹשׁה ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאת ְתּ ִפ ַלּת ַה'נְּ ִע ָילה'
"וַ יְ ִהי יָ ָדיו ֱאמוּנָ ה ַעד בֹּא ַה ָשּׁ ֶמשׁ" )יז יב(
"וַ יְּ ִהי מ ֶֹשׁה יָ ָדיו ֶבּ ֱאמוּנָ ה ְפּרוּשׂוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִבּ ְת ִפ ָלּה נֶ ֱא ָמנָ ה
וּנְ כוֹנָ ה" ַ)ר ִשׁ"י(.
ֵבּ ֵאר ַהגְּ ִרי"ז ִמ ְבּ ִר ְיסק:
ְל ֵעיל )פס' י'( כָּ ַתב ַר ִשׁ"י ֶשׁמּ ֶֹשׁה ָהיָ ה ָשׁרוּי ְבּ ַת ֲענִ ית ְבּ ָשׁ ָעה
)תּ ִפ ָלּה א ז(
ֶשׁנִּ ְל ַחם ֲע ָמ ֵלק ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וַ ֲהלוֹא ָפּ ַסק ָה ַר ְמ ָבּ"ם ְ
ֶשׁ ְבּ ַת ֲענִ ית ִצבּוּר יֵ שׁ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאת ְתּ ִפ ַלּת ַהנְּ ִע ָילה ָסמוִּ ל ְשׁ ִק ַיעת
זוֹהי ִאם כֵּ ן ַהכַּ וָּ נָ ה ְבּ ָפסוּק זֶ ה :מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאת
ַה ַח ָמּה ,וְ ִ
ְתּ ִפ ַלּת 'נְ ִע ָילה' ֶשׁל ַתּ ֲענִ יתֶ ,שׁנִּ ְמ ֶשׁכֶ ת ַ
"עד בֹּא ַה ָשּׁ ֶמשׁ".
תּוֹרה'
דּוּשׁי ַהגְּ ִרי"ז ַעל ַה ָ
ִ'ח ֵ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה
ׁ ִש ַירת ַה ָ ּים )ב(

אוּרי ַה ִשּׁ ָירה ִמן ָה ָראוּי ֶשׁנְּ ַצ ֵטּט כָּ אן ִמ ִדּ ְב ֵרי ַה ְשּׁ ָל"ה ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ִסדּוּרוַֹ ,בּ ַה ְק ָדּ ָמה
ֶט ֶרם נִ ְפ ַתּח ְבּ ֵב ֵ
ְל ֵבאוּר ָ'אז יָ ִשׁיר':
וּל ִ
אתי ְל ַה ְק ִדּים ְ
"בּ ִ
ָ
הוֹד ַיע כִּ י ְל ָב ֵאר ִדּ ְב ֵרי ַה ִשּׁ ָירה ַהזֹּאת ִמי הוּא זֶ ה וְ ֵאיזֶ ה הוּא ֲא ֶשׁר ְמ ָלאוֹ ִלבּוֹ; ִאלּוּ
מוּסיםֵ ,אין ַדּי ָבּ ֶהם ְל ָב ֵאר ֵח ֶלק ֶא ָחד
ָהיוּ כָּ ל ַה ָשּׁ ַמיִ ם יְ ִריעוֹת ְק ָלף ,וְ כָ ל ַהיָּ ִמים ְדּיוֹ ,וְ כָ ל ַה ָקּנִ ים ֻק ְל ִ
וּמה גַּ ם ִאישׁ כָּ מוֹנִ יַ ...על כֵּ ן א ָבּ ִ
ֵמ ֶא ֶלף ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים ִרבּוֹאוֹת ִמ ִשּׁ ָירה ַהזֹּאתָ ,
אתי ֶא ָלּא ְלגַ לּוֹת
אוֹמר ַה ִשּׁ ָירה
וּמ ֲענִ יּוּת ַדּ ְע ִתּיַ .אָ צ ִריֵ ל ַידע גּ ֶֹדל ַמ ֲעלוֹת ָה ֵ
וּמ ִפּי ְס ָפ ִרים ֵ
סוֹפ ִרים ִ
ֵאיזֶ ה ְר ָמזִ ים ִמ ִפּי ְ
אוֹמ ָרהּ ֶל ָע ִתיד ָלבֹא".
עוֹררוּת ַה ֵלּבֶ ,שׁיִּ זְ כֶּ ה ְל ְ
זֹאת ְבּ ִה ְת ְ

יּוֹשׁע – וַ יִּ וָ ַּשׁע
וַ ַ
יּוֹשׁע ה' ַבּיּוֹם ַההוּא' – 'וַ יִּ וָ ַּשׁע' כְּ ִתיב ,כִּ ְביָ כוֹל
"א ַמר ַר ִבּי ֵמ ִאיר' :וַ ַ
הוּבאָ :
חוּמא ַבּ ִמּ ְד ָבּר יח( ָ
)תּנְ ָ
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ַ
ישׁוּע ֶת"
כְּ ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל נִ גְ ָא ִלים – הוּא נִ גְ ָאל" ,וְ כֵ ן ִה ְס ִמיכוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר ב ב( ַעל ַה ָפּסוּק" :נְ ַרנְּ נָ ה ִבּ ָ
שׁוּעת ה',
יּוֹשׁע ה'"ְ ,ל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָא ְמרוּ ִשׁ ָירה ַעל יְ ַ
ְ)תּ ִה ִלּים כ ו( ֶאת ְלשׁוֹן ַה ָפּסוּק" :וַ ַ
"בּכָ ל ָמקוֹם ֶשׁגָּ לוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל כִּ ְביָ כוֹל
ֶשׁכִּ ְביָ כוֹל נִ גְ ַאל ִע ָמּ ֶהם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ,כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ַבּ ְמּכִ ְיל ָתּא )בֹּא יד(ְ :
גָּ ְל ָתה ְשׁכִ ינָ ה ִע ָמּ ֶהם; גָּ לוּ ְל ִמ ְצ ַריִ ם ְשׁכִ ינָ ה ִע ָמּ ֶהם"...
שׁוֹר ֶרת
הוֹשׁ ְע ָתּ כַּ נָּ ה ְמ ֶ
וּמ ַב ְקּ ִשׁים" :כְּ ַ
הוֹשׁ ְענוֹת ָאנוּ ַמזְ כִּ ִירים ֶאת ַה ָדּ ָבר ְבּ ָלשׁוֹן ְמפ ֶֹר ֶשׁת ְ
ְבּנֻ ַסּח ַה ַ
אתי
הוּצ ִ
אתי ֶא ְתכֶ ם' ,נָ קוּב 'וְ ֵ
הוֹצ ִ
הוֹשׁ ְע ָתּ ַמ ֲא ַמר 'וְ ֵ
הוֹשׁע נָ א :כְּ ַ
גוֹחהּ ְמ ֻציֶּ נֶ ת וַ יִּ וָּ ַשׁע ,כֵּ ן ַ
יּוֹשׁעְ ,ל ָ
וַ ַ
הוֹשׁע נָ א".
ִא ְתּכֶ ם' ,כֵּ ן ַ

ֵבּין ֱאמוּנָ ה ֶל ֱאמוּנָ ה
יּוֹשׁע' ָע ַמד ַהגָּ אוֹן ֵמ ַח ְרקוֹבַ ,ר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל מ ֶֹשׁה ַס ְלמוֹן זָ ָצ"ל
סוּקי 'וַ ַ
עוֹלה ִמ ְלּשׁוֹן ְפּ ֵ
ַעל ְתּ ִמ ָיהה ָה ָ
)'נְ ִתיבוֹת ַהקּ ֶֹדשׁ' פר' ְבּ ַשׁ ַלּח(ִ :מ ְפּנֵ י ָמה ִבּ ְת ִח ָלּה נֶ ֱא ָמר" :וַ יַּ ְרא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַהיָּ ד ַהגְּ ד ָֹלה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ה'
וּל ַבסּוֹף ִשׁנָּ ה ַהכָּ תוּב ְלשׁוֹנוֹ וְ נָ ַקט" :וַ יִּ ְיראוּ ָה ָעם ֶאת ה'"?
ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם"ְ ,
קוּקים ְל ִה ְת ַחזְּ קוּת ֶבּ ֱאמוּנָ ה
דוֹלים ֶשׁ ָהיוּ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשֹּׁלא ָהיוּ זְ ִ
שׁוּבים וְ ַהגְּ ִ
ֵוּב ֵאר' :יִ ְשׂ ָר ֵאל' ֵהם ַה ֲח ִ
אוֹתם ֵמ ַא ְר ָצםַ ,א'ָ ה ָעם' – ֲהלוֹא
הוֹצ ָיאה ָ
דוֹלה ֶשׁ ִהכְּ ָתה ַבּ ִמּ ְצ ִרים וְ ִ
ַא ַחר ֶשׁ ָראוּ ַעיִ ן ְבּ ַעיִ ן ְבּיַ ד ה' ַהגְּ ָ
יה נֶ ֱא ָמר )ז ַֹהר
קוּקים ָהיוּ ִ'ל ְראוֹת את ה'' ְבּ ֵעינֵ ֶיהםִ ,בּ ְק ִר ַיעת יַ ם סוּף ֶשׁ ָע ֶל ָ
שׁוּטי ָה ָעם ֶשׁזְּ ִ
ֵהם ְפּ ֵ
ְבּ ַשׁ ַלּח סד ב("ָ :ר ֲא ָתה ִשׁ ְפ ָחה ַעל ַהיָּ ם ָמה ֶשֹּׁלא ָר ָאה יְ ֶחזְ ֵקאל ַהנָּ ִביא" ,וְ ַרק ַא ַחר כָּ ִ הגִּ ָיעה ֱאמוּנָ ָתם
ִל ְשׁ ֵלמוּת.
עלזְ אָ ,שׁ ַאל
ישׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים .כַּ ֲא ֶשׁר ָבּ ָאה ִל ְפנֵ י ַה ַ'שּׂר ָשׁלוֹם' ִמ ֶבּ ְ
קוּקה ָהיְ ָתה ִל ָ
ַמ ֲע ֶשֹה ְבּ ִא ָשּׁה ֶשׁזְּ ָ
יּוֹשׁ ֵיעֵ ,"?ה ִשׁ ָיבה ָה ִא ָשּׁה"ַ :ר ִבּיַ ,מ ֲא ִמינָ ה ֲאנִ י ְבּכָ ל ִל ִבּי,
אוֹתהּ ָה ַר ִבּי" :וְ כִ י ֵאינֵ ַ מ ֲא ִמינָ ה ַבּה' ֶשׁ ִ
ָ
"צוֹד ִקים ֵהם ְדּ ָב ֶר ָיה",
יּוֹשׁע ה'' וְ ַרק ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן' :וַ יַּ ֲא ִמינוּ ַבּה'ְ ."'...
ַאְ בּ ִשׁ ַירת ַהיָּ ם ק ֶֹדם נֶ ֱא ָמר' :וַ ַ
רוּפה'
)'ע ִלים ִל ְת ָ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים ָ
נּוֹשׁ ָעה ִבּ ְד ַבר יְ ָ
גוּבה ,וְ ָאכֵ ן א ָח ַלף זְ ַמן ַרב ַעד ֶשׁ ְ
ִה ְפ ִטיר ָה ַר ִבּי ִבּ ְת ָ
ְבּ ַשׁ ַלּח תשס"א(.

וַ יִּ ְיראוּ ָה ָעם ֶאת ה' וַ יַּ ֲא ִמינוּ ַבּה'
)שׁמוֹת יד
ַבּ ֲא ִמ ַירת ָפּסוּק זֶ ה ִמן ָה ָראוּי ֶשׁנִּ ְתבּוֹנֵ ן ִבּ ְד ָב ָריו ַהנִּ ְשׂגָּ ִבים ֶשׁל ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵ י ַעל ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב ְ
לא(" :וַ יִּ ְיראוּ ָה ָעם ֶאת ה' וַ יַּ ֲא ִמינוּ ַבּה'"ִ ,בּ ְד ָב ָריו הוּא ַמ ֲא ִריְ ל ָב ֵאר ֶאת ַמ ְד ֵרגַ ת ָה ֱאמוּנָ ה ֶשׁזָּ כוּ ְבּנֵ י

יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַהגִּ ַיע ֵא ֶל ָיה ִבּ ְק ִר ַיעת יַ ם סוּףֵ ,וּבין ַה ְדּ ָב ִרים כָּ ַתב:
תּוֹרה ...וְ כָ ל ַה ַמּ ֲא ִמין יֵ שׁ לוֹ זְ כֻ יּוֹת ַה ְר ֵבּה הוּא ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ְבּ ַא ְב ָר ָהם
"היִּ ְר ָאה וְ ָה ֱאמוּנָ ה ִע ָקּר ְלכָ ל ַה ָ
ַ
ֶשׁ ָהיָ ה שׁ ֶֹרשׁ ָה ֱאמוּנָ ה)ְ :בּ ֵר ִ
אשׁית טו ו( 'וְ ֶה ֱא ִמן ַבּה' וַ יַּ ְח ְשׁ ֶב ָה לּוֹ ְצ ָד ָקה' ,וְ ִהנֵּ ה הוּא זוֹכֶ ה ְלגַ ן ֵע ֶדן
עוֹלם ַה ָבּא ֶשׁנֶּ ֱא ָמר:
ֶשׁנֶּ ֱא ָמר) :יְ ַשׁ ְעיָ ה כו ב( ִ'פּ ְתחוּ ְשׁ ָע ִרים וְ יָ בֹא גוֹי ַצ ִדּיק שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים' ,וְ זוֹכֶ ה ְל ַחיֵּ י ָה ָ
תּוֹרה כֻּ ָלּהּ ִתּ ְקּנוּ ָלנוּ ַרזַ "ל
וּמ ְפּנֵ י ֶשׁ ָה ֱאמוּנָ ה יְ סוֹד כָּ ל ַה ָ
ֲ)ח ַבקּוּק ב ד( 'וְ ַצ ִדּיק ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ יִ ְחיֶ ה'ִ ...
ַבּ ְתּ ִפ ָלּה ַוּב ְבּ ָרכוֹת ַל ֲענוֹת ָא ֵמןֶ ,שׁהוּא נִ גְ זָ ר ִמ ְלּשׁוֹן ֱאמוּנָ ה".

ָ'אז יָ ִשׁיר' ִבּ ְלשׁוֹן ָע ִתיד

כּ ַֹח ַהיִּ חוּס ָתּלוּי ְבּ ַמ ְד ֵרגַ ת ַה ִמּ ְתיַ ֵחס
בוֹהה,
ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)מנָ חוֹת נג א( ְמב ָֹאר ֶשׁיִּ חוּס ָאבוֹת הוּא ַמ ֲע ָלה ַרק כְּ ֶשׁ ָה ָא ָדם ַע ְצמוֹ נִ ְמ ָצא ְבּ ַמ ֲע ָלה גְּ ָ
רוּחנִ ית נְ מוּכָ ה ,יָ כוֹל ַהיִּ חוּס ַאף ְל ַהזִּ יק לוֶֹ ,שׁ ֲה ֵרי ְבּ ֶשׁל גּ ֶֹדל
ַא כְּ ֶשׁ ָה ָא ָדם ַע ְצמוֹ נִ ְמ ָצא ְבּ ַמ ְד ֵרגָ ה ָ
עלז ֶאת ַהיִּ חוּס
יוֹתר .וּכְ ָבר ִדּ ָמּה ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ ֵמ ִאיר ְבּלוֹ זָ ָצ"ל ִמ ֵטּ ְ
יִ חוּסוֹ ָהיָ ה ָצ ִריְ ל ִה ְת ַעלּוֹת ֵ
ְל ֶ'א ֶפס'; ַרק כְּ ֶשׁיֵּ שׁ ִס ְפ ָרה ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ִמּ ְס ָפּרֲ ,אזַ י כְּ כָ ל ֶשׁ ִמּ ְת ַר ִבּים ָה ֲ'א ָפ ִסים' כָּ  גָּ ֵדל ֶע ְרכּוַֹ ,א
ַל ֲא ָפ ִסים ְל ַב ָדּם ֵאין כָּ ל ֵע ֶר כְּ ִמ ְס ָפּרֶ ,א ָלּא ְל ֵה ֶפ...
קי ָא ִבי',
לי'ֶ ,ל ֱ'א ְֵל ִפי זֶ ה נוּכַ ל ְליַ ֵשּׁב ֶאת ֻק ְשׁיַ ת ַהגְּ ַר"ח ִמוּוֹלוֹזִ 'יןַ :ה ִסּ ָבּה ֶשׁ ִה ְק ִדּימוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל 'זֶ ה ֵא ִ
קי
ָהיְ ָתה ִמשּׁוּם ֶשׁיָּ ְדעוּ ֶשׁ ִא ְל ָמ ֵלא ָהיוּ ַמכִּ ִירים ְבּ ַע ְצ ָמם ִבּגְ ֻד ַלּת ה' ,א ָהיְ ָתה כָּ ל ַמ ְשׁ ָמעוּת ֶל ֱ'א ֵ
בוֹת ֶיהם ִ)'רנַּ ת יִ ְצ ָחק'(.
ָא ִבי'ַ .על כֵּ ן ִה ְק ִדּימוּ ְל ַה ְצ ִהיר ַעל ֱאמוּנָ ָתם ְבּ ֶט ֶרם ִהזְ כִּ ירוּ ֶאת זְ כוּת ֲא ֵ

חוֹלה
רכה ֶשׁל יֶ ֶלד ֶ
ְבּ ָרכָ ה
אשׁי ְבּ ַמ ְח ֶל ֶקת ִ'טפּוּל נִ ְמ ָרץ יְ ָל ִדים' ְבּ ַא ַחד ִמ ָבּ ֵתּי
ַבּ ִסּפּוּר ַה ֻמּ ְפ ָלא ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַמע ִמ ִפּי יָ .אח ָר ִ
ימהַ ,אִ אם ִתּ ְרצוּ תּוּכְ לוּ ִל ְלמֹד
עוֹצ ֶרת נְ ִשׁ ָ
חוֹלים ָבּ ָא ֶרץ ,א ִתּ ְמ ְצאוּ ֲע ִל ָילה נְ ִד ָירה אוֹ ִה ְת ַר ֲחשׁוּת ֶ
ַה ִ
נוֹקב ַעל כֹּחוֹ וְ ָע ְצ ָמתוֹ ֶשׁל ִחנּוּ נָ אוֹת ִל ְת ִפ ָלּה וְ ִל ְב ָרכוֹת ְבּכַ וָּ נָ הִ ,חנּוֶּ שׁיֵּ שׁ בּוֹ כְּ ֵדי ְל ָה ִאיר
ִמ ֶמּנּוּ ֶמ ֶסר ֵ
וּמנֻ כָּ ִרים .וְ כֹה ָהיוּ ְדּ ָב ָריו ֶשׁל י:.
חוֹקים ְ
ֶדּ ֶרַ אף ְל ַא ִחים ְר ִ
חוֹלים ַהנֶּ ְח ָשׁ ִבים ָבּ ָא ֶרץְ .ל ַצ ֲע ִרי
אשׁי ְבּ ַמ ְח ֶל ֶקת ִ'טפּוּל נִ ְמ ָרץ יְ ָל ִדים' ְבּ ֶא ָחד ִמ ָבּ ֵתּי ַה ִ
עוֹבד כְּ ָאח ָר ִ
"אנִ י ֵ
ֲ
בוֹד ִתי,
קוּפה ָה ִראשׁוֹנָ ה ַל ֲע ָ
כוֹא ִביםַ .בּ ְתּ ָ
בוֹד ִתי ִל ְראוֹת ַמ ְראוֹת ָק ִשׁים וְ ֲ
ָה ַרב כְּ ָבר ִה ְת ַרגַּ ְל ִתּי ְבּ ִמ ְסגֶּ ֶרת ֲע ָ
עוֹבר ָע ַלי ְבּ ֵשׁנָ ה
ְבּכָ ל ַפּ ַעם ֶשׁנִּ ְת ַק ְל ִתּי ְבּ ִמ ְק ִרים ְמזַ ְעזְ ִעים ֶשׁ ִהגִּ יעוּ ַל ַמּ ְח ָל ָקהָ ,היָ ה ַה ַלּיְ ָלה ַה ָבּא ֵ
שׁוֹתי.
חוֹלים ִהכְּ הוּ ֶאת ִרגְ ַ
רוּפהַ ,אַ ה ָשּׁנִ ים ָה ַרבּוֹת ֶשׁ ָע ִשׂ ִיתי ִבּ ְס ִב ַיבת יְ ָל ִדים ִ
ְט ָ
ַל ַמּ ְח ָל ָקה ֶשׁ ָבּהּ ֲאנִ י ְמ ָשׁ ֵרת ַמגִּ ִיעים ְבּכָ ל יוֹם ִמ ְק ִרים ַר ִבּים וְ ָק ִשׁים ,וְ כָ ָאמוּר ִעם ַהזְּ ַמן נִ כְ נַ ְס ִתּי ְל ִמן
אוֹתי
בּוֹק ַעת ִמ ַמּ ֲע ַמ ֵקּי ַה ֵלּב ִמ ַפּ ַעם ְל ַפ ַעםַ ,אִ היא ְמ ַא ֶלּ ֶצת ִ
ִשׁגְ ָרה ֶשׁ ָא ְמנָ ם ֵאין ְבּכ ָֹחהּ ִל ְמנ ַֹע ֲאנָ ָחה ַה ַ
וּל ָה ֵקל ַעד
ימ ִתי – ְל ַה ִצּיל ַחיִּ ים ְ
ֹוּמת ַה ֵלּב ִבּ ְמ ִשׂ ָ
וּל ַמ ֵקּד ֶאת ְתּש ַ
ְל ִה ְת ַע ֵלּם ֵמ ָה ֶרגֶ שׁ ַה ְמּ ַפ ְע ֵפּ ַע ַבּ ֵלּבְ ,
עוֹבר ַעל ַהיְּ ָל ִדים ָה ַרכִּ ים ַה ְמּ ֻא ְשׁ ָפּזִ ים ַבּ ַמּ ְח ָל ָקה.
כַּ ָמּה ֶשׁנִּ ָתּן ֵמ ַה ֵסּ ֶבל ָה ַרב ָה ֵ
גִ
הוֹפ ָיעה ַבּ ַמּ ְח ָל ָקה ָאב ֲח ֵר ִדי ִעם ְבּנוֹ ,יֶ ֶלד ָבּ ִריא וְ ַחיְ כָ ן,
בוֹדה ָר ילִ ,
בוּעיִ םְ ,בּ ִעצּוּמוֹ ֶשׁל יוֹם ֲע ָ
ִל ְפנֵ י כִּ ְשׁ ַ
קוּפה
אוֹתהּ ְתּ ָ
יּוּמהּ ֶשׁל ָ
נִ ְר ֶאה כְּ ֵבן ֵשׁשֶׁ .את ָה ָאב א ִה ְת ַק ֵשּ ִׁיתי ְלזַ הוֹת; ְשׁנָ ַתיִ ם ָע ְברוּ ְבּ ַסַ הכֹּל ִמ ִסּ ָ
ֶשׁ ָהיָ ה כְּ ֵבן ַבּיִ ת ְבּ ַמ ְח ַל ְק ֵתּנוּ ֵע ֶקב ַמ ֲח ַלת ְבּנוֹ.
יוֹתר ָק ֶשׁה ְלזַ הוֹתַ ,אֵ תּ ַא ְר ִתּי ְל ַע ְצ ִמי ֶשׁזֶּ הוּ אוֹתוֹ 'מוֹיְ ִשׁי'
ֶאת ַהיֶּ ֶלד ֶשׁ ְלּ ִצדּוֹ ָהיָ ה ִלי ְמ ַעט ֵ
יוֹתר ָוּב ִריא ָפּחוֹת.
ֶשׁכְּ ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר ֵמ ַה ַמּ ְח ָל ָקה ִל ְפנֵ י כִּ ְשׁנָ ַתיִ ם ָהיָ ה ָק ָטן ֵ
זְ ַמן ַרב ַל ֲחשֹׁב א ָהיָ ה ִלי; ָה ָאב נִ גַּ שׁ ֵא ַליִ ,
הוֹשׁיט ִלי יָ ד ְל ָשׁלוֹם וְ ִה ִצּיג ְבּ ָפנַ י ֶאת ְבּנוֹ" :זֶ הוּ מוֹיְ ִשׁי.
אוֹתְ ל ֶרגַ ע".
ְבּוַ ַדּאי ַא ָתּה ִמ ְת ַק ֶשּׁה ְלזַ הוֹתוֹ ְבּ ַמ ְר ֵאהוּ ַה ָבּ ִריאַ ,א הוּא א ָשׁכַ ח ְ
מוֹיְ ִשׁיַ ...הזִּ כָּ רוֹן ִהכָּ ה ְבּמ ִֹחיַ ,חד וְ ָצלוּלֵ :איֶ א ְפ ָשׁר ִל ְשׁכּ ַֹח ֶאת מוֹיְ ִשׁי?...
וּמכְ ִמיר
קוּפה א ְק ָצ ָרה ְבּ ַמ ָצּב ָק ֶשׁה ַ
ֵאיֶ א ְפ ָשׁר ִל ְשׁכּ ַֹח ֶאת ַהיֶּ ֶלד ֶשׁ ָהיָ ה ְמ ֻא ְשׁ ָפּז ֶא ְצ ֵלנוּ ְבּ ֶמ ֶשְׁ תּ ָ
פוּאי ָק ֶשׁה ֶשׁנִּ גְ ַרם
ֵלבְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ָה ֳע ַבר ֵמ ַה ַמּ ְח ָל ָקה ָהאוֹנְ קוֹלוֹגִ ית ַה ְסּמוּכָ ה ,וְ נִ ְשׁ ַלח ֵא ֵלינוּ ֵע ֶקב ִסבּוְּ ר ִ
נּוֹר ִאים.
פּוּלים ַה ָ
לוֹ ֵמ ֲח ַמת ַה ִט ִ
כְּ ֶשׁמּוֹיְ ִשׁי ִהגִּ ַיע ַל ַמּ ְח ָל ָקה ֶשׁ ָלּנוּ ,גַּ ם ַהוָּ ִת ִיקים ִמ ֵבּין ַאנְ ֵשׁי ַה ֶצּוֶ ת א יָ כְ לוּ ֶשֹּׁלא ְל ַהזִּ יל ִדּ ְמ ָעה .הוּא
ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ֻא ְמ ָלל כָּ ל כָּ ָ ,עטוּף כֻּ לּוֹ ְבּ ֵס ֶבלָ ...פּנָ יו ָהיוּ ְמכֻ סּוֹת ִבּ ְפ ָצ ִעים ְמ ַד ְמּ ִמים ַהנִּ ְק ָר ִאים ַבּ ָשּׂ ָפה
פּוּליםָ ,
תוֹצ ָאה ֵמ ַה ִטּ ִ
פוּאית 'מוּקוֹזִ ִיטיס'ְ ,פּ ָצ ִעים ֶשׁנִּ גְ ְרמוּ לוֹ כְּ ָ
ָה ְר ִ
אוּלם ֵאלּוּ ָהיוּ ַרק ֻדּגְ ָמה ִל ְפ ָצ ִעים
ֶשׁ ִמּ ְלּאוּ ֶאת ֲח ַלל ִפּיו וְ ִהגִּ יעוּ ֶאל תּוֹכְ כֵ י ַמ ֲע ֶרכֶ ת ָה ִעכּוּל.
יוֹתר ִה ְת ַק ָשּׁה ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְשׁתּוֹת .גַּ ם ְל ַד ֵבּר הוּא א ָהיָ ה יָ כוֹל ,וּכְ ֶשׁ ָר ָצה
מוֹיְ ִשׁי ִה ְת ַק ָשּׁה ִלנְ שֹׁם ,וְ עוֹד ֵ
נוּפי יָ ַדיִ ם ְוּב ִהנְ הוּנֵ י רֹאשׁ נִ ְמ ָר ִצים; כְּ ֶשׁ ָר ָצה ִל ְשׁתּוֹת
לוֹמר ְדּ ַבר ָמה ָהיָ ה ָע ָליו ְל ִה ְת ַא ֵמּץ ְל ַה ְס ִבּיר ְבּנִ ְפ ֵ
ַ
– ִה ְצ ִבּ ַיע ַעל ַבּ ְקבּוּק ַה ְשּׁ ִתיָּ ה ,וּכְ ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ִל ְשׁמ ַֹע ִספּוּר ִה ְצ ִבּ ַיע ַעל ַה ֵסּ ֶפר...
ָהיָ ה זֶ ה ְבּ ַא ַחד ַה ֵלּילוֹת ָה ִראשׁוֹנִ ים ְלבוֹאוָֹ .ע ַמ ְד ִתּי ְל ַצד ַה ִמּ ָטּה ַה ְסּמוּכָ ה ְל ִמ ָטּתוֹ ֶשׁל מוֹיְ ִשׁיָ ,עסוּק
אוֹתת ְל ָא ִביו ֶשׁ ְרצוֹנוֹ
חוֹלהִ .מזָּ וִ ית ֵעינִ י ָצ ִפ ִיתי ְבּמוֹיְ ִשׁי ְמ ֵ
פוּאי ֶשׁל ַה ֶ
ְבּ ִמלּוּי ִשׁגְ ָר ִתי ֶשׁל ַהגִּ ָלּיוֹן ָה ְר ִ
וּל ָק ְר ָבהּ ְל ִפיו.
ִל ְשׁתּוֹתְ ,וּב ָא ִביו ַה ָמּסוּר ַה ְמּ ַמ ֵהר ִל ְמזֹג לוֹ כְּ ַמ ֲח ִצית ַהכּוֹסְ ,
ְבּכָ ל ַפּ ַעם ֵמ ָח ָדשׁ ָהיָ ה ְמ ַר ֵתּק ִל ְצפּוֹת ַבּ ִתּ ְקשׁ ֶֹרת ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ֵבּין מוֹיְ ִשׁי ְל ָא ִביוֵ .הם ִדּ ְבּרוּ זֶ ה ִעם זֶ ה
אוֹרחוֹת ִט ְב ִעיּוֹת
ְבּ ַמ ָבּ ִטים ,וְ נִ כָּ ר ָהיָ ה ֶשׁ ֵה ִבינוּ ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ֵה ֵיטבְ .בּתוַֹ ה ֶבּ ָה ָלה וְ ַה ִה ְיס ֶט ְריָ ה ֶשׁ ָהיוּ ְ
גּוֹע ֶשׁת ָס ִביב.
וּמ ֻק ָבּלוֹת ַבּ ַמּ ְח ָל ָקהָ ,היוּ ָה ָאב ְוּבנוֹ כְּ ֵעין ִאי ֶשׁ ִה ְק ִרין ַשׁ ְלוָ ה ִוּב ָטּחוֹן ְלכָ ל ַה ְסּ ִב ָיבה ַה ֶ
ְ
גַּ ם ַה ַפּ ַעם ִה ְפנֵ ִיתי ַמ ָבּט ְלכִ וּוּנָ םַ ,אָ מה ֶשׁ ָר ִא ִיתי ָה ַמם ִ
אוֹתי ְלגַ ְמ ֵרי :אוֹתוֹ יֶ ֶלד ַרֶ ,שׁ ְבּק ִֹשׁי ָמ ְלאוּ לוֹ
ָשׁלוֹשׁ וָ ֵח ִציֶ ,שׁ ִפּיו וְ כָ ל ַמ ֲע ֶרכֶ ת ָה ִעכּוּל ֶשׁלּוֹ ָהיוּ ְמ ֻח ִפּים ִבּ ְפ ָצ ִעים ָק ִשׁים כָּ ל כָּ  ,אוֹתוֹ יֶ ֶלד ֶשׁכִּ ְמ ַעט
הוֹציא ֶהגֶ ה ִמ ִפּיו ֵמ ָה ֶרגַ ע ֶשׁבּוֹ נִ כְ נַ ס ַל ַמּ ְח ָל ָקהֵ ,ה ֵחל ִפּ ְתאוֹם ְל ַד ֵבּר...
א ִ
כּוֹפ ְפ ִתּי ְל ָה ִרימוֹ .נִ ְד ָהם ִה ְק ַשׁ ְב ִתּי ַל ִמּ ִלּים ֶשׁיָּ ְצאוּ
ָה ֵעט ֶשׁבּוֹ ָא ַחזְ ִתּי נִ ְשׁ ַמט ִמיָּ ִדי ָל ִר ְצ ָפּהַ ,א א ִה ְת ַ
"בּרוַּ א ָתּהֶ ...שׁ ַהכֹּל נִ ְהיָ ה ִבּ ְד ָברוֹ!"
ִמ ִפּיו ְבּקוֹל ָחלוּשַׁ ,אָ בּרוּר וְ ָצלוּלָ :
"א ֵמן!" כְּ ֶשׁ ֵעינָ יו ְמ ֵלאוֹת גַּ ֲאוָ ה
כָּ ִ ,מ ָלּה ְבּ ִמ ָלּהָ ,ל ַאט ַהיֶּ ֶלד ֶאת ִמלּוֹת ַה ְבּ ָרכָ ה ,וְ ָא ִביו ָענָ ה ַא ֲח ָריוָ :
יוֹתר ִמכָּ  ,הוּא א ָהיָ ה ְמ ֻסגָּ ל.
ימה ְק ַטנָּ ה ְמאֹדְ .ל ֵ
וְ נַ ַחתַ .רק ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ָלגַ ם ַהיֶּ ֶלד ֵמ ַהכּוֹסְ ,לגִ ָ
אוֹתם ְרגָ ִעים ַח ְשׁ ִתּי ֵה ֵיטב ִבּ ְק ֻד ַשּׁת ַה ַמּ ֲע ָמדַ .היֶּ ֶלד
וּמ ְצווֹתַ ,אְ בּ ָ
תּוֹרה ִ
שׁוֹמר ָ
ְל ַצ ֲע ִרי א גָּ ַד ְל ִתּי ְבּ ַביִ ת ֵ
ישׁהוּ ִהזְ כִּ יר לוְֹ ...מ ָב ֵר!
אוֹתי ְלגַ ְמ ֵרי! יֶ ֶלד ָק ָטן כָּ ל כָּ ְ ,בּ ַמ ָצּב ָק ֶשׁה כָּ ל כָּ ְ ,בּ ִלי ֶשׁ ִמּ ֶ
ַהזֶּ ה ִה ְד ִהים ִ
מוֹפ ִתי ֶשׁכָּ זֶ ה?!
ֵאיֶ א ְפ ָשׁר ִל ְשׁכּ ַֹח יֶ ֶלד ֶשׁכָּ זֶ ה? ֵאיֶ א ְפ ָשׁר ִל ְשׁכּ ַֹח ִחנּוְּ 
מוּעדוֹת ַל ַמּ ְח ָל ָקה
בוּעיִ ם ,כָּ ָאמוּר ,הוּא ָשׁב ִעם ָא ִביו ְל ִבקּ ֶֹרת ִשׁגְ ָר ִתיתְ .פּנֵ ֶיהם ָהיוּ ָ
ִל ְפנֵ י כִּ ְשׁ ַ
לוֹמר ָשׁלוֹם...
ָהאוֹנְ קוֹלוֹגִ יתַ ,אִ משּׁוּם ָמה ֵהם ֶה ְח ִליטוּ ְל ִהכָּ נֵ ס ַל ַמּ ְח ָל ָקה ֶ'שׁ ָלּנוּ' כְּ ֵדי ַ
כֹּה ָשׂ ַמ ְח ִתּי ִל ְראוֹתוֹ שׁוּבָ ,בּ ִריא וְ ָשׁ ֵלם ,וְ א יָ כ ְֹל ִתּי ֶשֹּׁלא ָלגֶ ֶשׁת ֵא ָליו ְל ַח ְבּקוֹ ְבּחֹם.
אוֹתי וְ גָ ַרם ִלי ְל ַה ֲע ִריץ ֶאת ַה ִצּבּוּר ֶשׁ ֵא ָליו הוּא ִמ ְשׁ ַתּיֵּ ְ .בּמוֹ ֵעינַ י ָר ִא ִיתי ֶאת ִחנּוּכָ ם
ַהיֶּ ֶלד ַהזֶּ ה ִה ְק ִסים ִ
ַהנִּ ְפ ָלא ְבּ ִה ְתגַּ ְלּמוּתוֹ...
הוֹפ ַיע
ימית ֶשׁ ֵה ֵח ָלּה ָאזִ ,ל ְפנֵ י ְשׁנָ ַתיִ םָ ,בּ ָאה ִל ֵידי ִבּטּוּי ַמ ֲע ִשׂי ַרק ַעכְ ָשׁו ,כְּ ֶשׁ ַהיֶּ ֶלד ִ
רוּתי ַה ְפּנִ ִ
עוֹר ִ
ִה ְת ְ
אוֹתי ֲחזָ ָרה
שׁוּב מוּל ֵעינַ י ָבּ ִריא וְ ָחסוֹןְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ַה ַסּכָּ נָ ה ֵמ ַעל רֹאשׁוֹ ָח ְל ָפה כָּ ִלילַ .ה ַמּ ְר ֶאה ֶשׁלּוֹ ִט ְל ֵטל ִ
ְל ָ
אוֹתם ְרגָ שׁוֹת ֶשׁ ַח ְשׁ ִתּי ָאז.
ֶה ְח ַל ְט ִתּי ְל ַק ֵבּל ַעל ַע ְצ ִמי ְל ָב ֵרְ בּקוֹל ְוּבכַ וָּ נָ ה ַעל כָּ ל ַמ ֲאכָ ל ֶשׁ ַאכְ נִ יס ְל ִפי ,וְ ַה ְלוַ אי ֶשׁ ִבּזְ כוּת ַק ָבּ ָל ִתי
זֹאת ֶאזְ כֶּ ה ֶשׁיְּ ָל ַדי וּנְ כָ ַדי יִ נְ ֲהגוּ וְ יֵ ָראוּ כְּ מוֹ ַהיֶּ ֶלד ַה ְמּיֻ ָחד ַהזֶּ ה.
חוּמים...
בוּעיִ ם ֶשׁ ָח ְלפוּ ֵמ ָאז ָע ַמ ְד ִתּי ֵה ֵיטב ַבּ ַקּ ָבּ ָלה ,וְ ַאף ִה ְת ַחזַּ ְק ִתּי ְבּעוֹד כַּ ָמּה ְתּ ִ
ָבּרוּ ה'ַ ,בּ ְשּׁ ַ
ֶה ְח ַל ְט ִתּי ְל ַפ ְר ֵסם ֶאת ַה ִסּפּוּרְ ,בּ ִת ְקוָ ה ֶשׁ ַר ִבּים יִ ְל ְמדוּ וְ יִ ְת ַחזְּ קוּ ִמכָּ .
עוֹלם ַצ ַער".
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ְלכָ ל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ֶשֹּׁלא ֵתּ ְדעוּ ְל ָ
ְר ָ

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

)מ ִפּי ַבּ ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה(
ִ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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ַר ִשׁ"י ֵה ִביא ִמ ִדּ ְב ֵרי ַה ְמּכִ ְיל ָתּא ֶשׁ ַה ַטּ ַעם ֶשֹּׁלא נֶ ֱא ָמר ָ'אז ָשׁר מ ֶֹשׁה'ֶ ,א ָלּא ָ'אז יָ ִשׁיר' – ִבּ ְלשׁוֹן ָע ִתיד,
ישׁוֹררוּ
תּוֹרה ְלכָ ֶ שׁ ֲע ִת ִידים ַה ֵמּ ִתים ִל ְחיוֹת ֶל ָע ִתיד ָלבֹא וְ ָאז יֵ ְשׁבוּ וִ ְ
הוּא כְּ ֵדי ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ָמקוֹר ִמן ַה ָ
ַעל ַהנִּ ִסּים.
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָע ְברוּ ֶאת
ַר ִבּים ָתּ ְמהוּ ַעל כָּ  :וְ כִ י א ִה ְס ִפּיקוּ ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהנִּ ִסּים ֶשׁ ֵא ְרעוּ ָל ֶהם ְבּ ָ
ַהיָּ םַ ,עד ֶשׁ ֻה ְצ ְרכוּ ְלכַ וֵּ ן ְבּ ִשׁ ָיר ָתם גַּ ם ַעל ֶה ָע ִתיד ָלבֹא?
ְבּ ֶד ֶרְ פּ ָשׁט יֵ שׁ ֶשׁ ֵבּ ֲארוּ ֶשׁ ִבּזְ ַמן ְק ִר ַיעת יַ ם סוּף ֲע ַדיִ ן א ָהיָ ה ְבּיַ ד ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֵ
רוֹמם ֶאת ַה ִשּׁ ָירה
שׁוּע ָתם,
יוֹתר ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָסּ ְברוּ כִּ י ַמ ֶפּ ֶלת ַה ִמּ ְצ ִרים ָהיְ ָתה ַרק ְל ִפי ָשׁ ָעהְ ,לצ ֶֹר יְ ָ
בוֹהה ְבּ ֵ
ְל ַמ ְד ֵרגָ ָתהּ ַהגְּ ָ
וּל ַהכְ ִרית ֶאת ָה ַרע
ַאַ א ַחר ֶשׁ ָשּׁ ְמעוּ כִּ י ָע ִתיד ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ִה ָפּ ַרע ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ִמן ַה ִמּ ְצ ִרים ְ
)'מוֹדע
ָ
שׁוֹרר כִּ ְד ָב ֵעי ,תּוֶֹ שׁ ֵהם ְמכַ וְּ נִ ים ַאף ַעל ֶה ָע ִתיד ָלבֹא
עוֹלם ִל ְצ ִמיתוּתֲ ,אזַ י יָ כְ לוּ ֵהם ְל ֵ
ִמן ָה ָ
ְל ִבינָ ה' ֶפּ ַסח עמ' צ(.
עוֹלם ַהזֶּ ה
לוֹמר ֶאת ִשׁ ַירת ַהיָּ ם ָבּ ָ
וְ ָאכֵ ן ֻה ְב ַט ְחנוּ ְבּ ִד ְב ֵרי ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְ)בּ ַשׁ ַלּח נד ב( כִּ י ִמי ֶשׁ ַמּ ְק ִפּיד ַ
יח וְ יִ גְ ָא ֵלנוּ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵמינוּ.
אוֹמ ָרהּ ֶל ָע ִתיד ָלבֹאְ ,בּיוֹם ֶשׁיָּ בֹא ֶמ ֶלַ ה ָמּ ִשׁ ַ
וּלכַ וֵּ ן ָבּהּ ְבּכָ ל יוֹם ,יִ זְ כֶּ ה ְל ְ
ְ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּורּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה
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מעלה לאדם אשר עם כל גדולתו נוהג
בענוה ומבטל עצמו בפני זולתו !
נלמד מהפסוק" :ונחנו מה כי תלינו עלינו" )פרק טז-ז(
ואמרו חז"ל :אמר להם הקב"ה לישראל חשקני בכם שאפילו בשעה שאני
משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני .נתתי גדולה לאברהם אמר לפני
"ואנכי עפר ואפר" .למשה ואהרן ,אמרו "ונחנו מה" .לדוד ,אמר "ואנכי תולעת
ולא איש" .עוד אמרו :גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם,
דאילו באברהם כתיב "ואנכי עפר ואפר" ]שיש בהם ממשות כלשהי[ ואילו במשה
ואהרן כתיב "ונחנו מה" .ואמר רבא ...אין העולם מתקיים אלא בשביל משה
ואהרן .כתיב הכא "ונחנו מה" וכתיב התם "תולה ארץ על בלימה" )חולין פט.(.
שנינו )באבות פ"א מ"א( "משה קיבל תורה מסיני" .ולכאורה :מדוע לא
כתוב "בסיני"?! ומבאר הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל )בקדושת
לוי( ,בהקדם השאלה :היאך זה שמשה רבינו ,שהיה העניו מכל אדם ,ולכן
השתמט מלהוציא את בני ישראל ממצרים באומרו "מי אנכי כי אלך"...
היה מוכן שתינתן התורה על ידו ולא סירב מחמת ענוותנותו?!
אלא התשובה" :מסיני"! למד משה מהר סיני ,שהתורה לא ניתנה על ההרים
הגבוהים והמכובדים אלא דוקא על הר סיני הנמוך והשפל שבהרים ,והבין
מכך שראוי שתנתן התורה על ידו שכן גם הוא השפל והגרוע שבאנשים.
בדרך זו ביאר גם רבינו יוסף חיים מבגדד זצ"ל )בספרו בן יהוידע( את אמרת
דוד המלך ע"ה "אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי" כלומר :אשא עיני על
ההרים הגבוהים והרמים שלא זכו לקבל עליהם את התורה ,מהטעם שביארו
חז"ל .וממילא אבין מזה כי מ"אין" ממדת הענוה שאדם חושב עצמו ל"אין"
ומשים עצמו כמי שאינו ,ממדה זו "יבוא עזרי" ואזכה לכל הטוב.
בדרך זו מובא גם בספה"ק לתרץ קושיות נוספות :למה לא אמר התנא "משה
קיבל תורה מהקב"ה?! ועוד :מה נפ"מ לנו מאיזה מקום קיבל משה את התורה?!
אלא בא התנא ללמדינו בזאת שכל הסיבה שקיבל משה רבינו את
התורה ,נבעה מאותה מעלה של הר סיני שהיה נמוך שבהרים ,וכך משה
שהיה העניו והשפל מכל האדם לכן זכה שתנתן התורה על ידו.
ולמדנו מכאן עד כמה חייב אדם להתרחק מהגאוה ובפרט כשבא ללמוד
תורה ,שכן הגאוה היא ההפך מהתורה .ולכן לא ניתנה התורה על ההרים
הגבוהים מפני הגאוה שהיתה בהם שנעקרו ממקומותיהם ומיהרו למדבר
כדי שתנתן התורה עליהם .לא כן נהג הר סיני.
הוא שנאמר )תהלים סח( "ההר חמד אלוקים לשבתו" מדוע חמד השי"ת
את ההר? מפני "שבתו" שישב ולא רץ כשאר ההרים מפני ענוותנותו.
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לבטוח בה' שיספק לו כל
צרכו .ישמח בחלקו ולא ידאג
דאגת המחר !
נלמד מהפסוק" :הנני ממטיר לכם לחם
מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום
ביומו למען אנסנו" )פרק טז-ד(
ופירש רש"י )מהמכילתא(" :דבר" יום ביומו  -צורך
אכילת יום ,ילקטו ביומו ,ולא ילקטו היום לצורך
מחר" .עוד אמרו חז"ל )במכילתא( :דבר יום ביומו -
מי שברא היום ברא פרנסתו ,מכאן היה רבי אלעזר
המודעי אומר :כל מי שיש לו מה יאכל היום ,ואומר
מה אוכל למחר ,הרי זה מחוסר אמנה".
ידועה אמרת חז"ל )ביצה טז" :(.כל מזונותיו של
אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים
חוץ מהוצאת שבתות וימים טובים" וכו' .וא"כ יש
לתמוה ,למה קבעו לנו אנשי כנסת הגדולה להתפלל
על הפרנסה בכל ימות השנה ,הרי זה לכאורה תפלת
שוא ,שהרי בכל מקרה מזונותיו של אדם קצובים
ומוכנים בעבורו כבר מתחילת השנה?!
ונראה לנו ליישב ,דאף כי אמנם מזונותיו של אדם
קצובים לו מראש ,אבל עדיין לא ברור כיצד יקבל
את מזונותיו אלו ,באיזה אופן ובאיזו צורה ,האם
בקושי או בקלות ,האם בשמחה או בצער ,וכיו"ב.
ובמה זה תלוי? זה תלוי בעד כמה הוא מאמין ובוטח
בהשי"ת שמזונותיו קצובין לו רק ממנו ,ועד כמה
סמוך ובטוח בו שיספק לו כל צרכיו.
ורואים זאת מפורש בפסוקי התורה ,שאופן קבלת
המזונות תלוי בדרגת בטחונו בה' ,כפי שנאמר
בפסוקים )ויקרא -כה ,יט-כא( "ואכלתם לשובע...
וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית ....וצויתי את
ברכתי" .והקשו המפרשים :וכי אם לא ישאלו "מה
נאכל בשנה השביעית" לא יצוה הקב"ה את ברכתו,
ומדוע תלה את ברכתו ב"כי תאמרו"!?...
ופירש הספורנו ,שאם לא ישאלו "מה נאכל"
יקויים בהם "ואכלתם לשבוע"  -שיהיו הפירות רבי
המזון ,כענין שהיה בעומר שהיה מספיק לגדול כמו
לקטן כאמרם ז"ל "אוכל קמעה ומתברך במעיו",
וממילא יספיקו פירות השישית גם לשביעית .ואולם
אם "יאמרו מה נאכל" כלומר :כאשר יסופק הדבר
אצלם ולא יבטחו שיהיה המעט מספיק באיכותו,
או-אז "ועשת את התבואה לשלוש השנים" באופן
שתשבע העין מראות ,ואז תספיק הכמות.
נמצאנו למדים מדבריו ,שחוסר הבטחון שגורם
לשאול "מה נאכל" ,מקלקל את אופן קבלת המזונות,
שאם בבטחון מלא ומוחלט היו מקבלים את אותם
מזונות שנקצבו להם ,בצורה קלה נעימה ונוחה ,הרי
שבחוסר הבטחון ,שבא לידי ביטוי בשאלות ובהבעת
הספקות ,מקבלים את המזונות בכמות גדולה הנראית
לעין ,שאז יצטרכו לטרוח בהכנת המזונות מתבואת
השדה הרבה יותר ,מאשר אם היה זה באיכות.
מעתה ,נוכל להבין מדוע תיקנו להתפלל על הפרנסה
בכל ימות השנה ,אף שמזונותיו של אדם קצובין לו
מראש ,לפי שהתפלה היא אמת-מדה לבטחונו של
האדם בבוראו ,שבתפלתו מראה שמשליך על ה' יהבו
ומכיר שהוא המספק לו פרנסתו ,ושהכל תלוי בו ולא
ביגיע כפיו .וכפי שפירש רבינו יונה ז"ל )ברכות ד :על
הרי"ף( שמכיון שמזכיר גאולת מצרים ומתפלל מיד,
מראה בזה שבוטח בה' בתפלה ,שמי שאינו בוטח
אינו מבקש ממנו צרכו .וכפי שביארנו .והרי מדת
הבטחון זו חיונית היא לאדם ,כדי שיקבל מה שנקצב
לו באפן הקל ,המבורך והמשובח ביותר.
]לפי"ז ,נוכל לבאר בדרך צחות את אמרת חז"ל:

"קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף" ,באופן שבטחונו אינו שלם בה' )כמצב בני
ישראל קודם קריעת ים סוף( ,שאז מקבל את שנקצב לו בדרך הקשה[...
לאור האמור ,נוכל להבין היטב גם את את מה ששנינו )במשנה קידושין פב (.בנושא
הפרנסה" :לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ,ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו,
שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות ,שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות
אלא הכל לפי זכותו".
ולכאורה תמוה :אם בין כך או כך ,מקבל מן האומנות רק לפי מה שנקצב לו בזכותו,
מדוע נצרך להתפלל ל"מי שהעושר והנכסים שלו" ,מה תועיל לו התפלה ,הרי ממילא לא
יכול לשנות את גזירת העניות או העשירות שנקצבה לו?!
אכן לפי היסוד שכתבנו ,התועלת מהתפלה באמת אינה על גודל הפרנסה שתהיה יותר
משנקצב לו ,אלא התפלה מועילה לו לכך שיוכל לקבל את שנקצב לו ,באמצעות "אומנות
"נקיה וקלה" בלבד ,ולא יזדקק להכביד על עצמו באומנות קשה ,מסובכת ומפוקפקת ,כי
בכך שתולה בטחונו ויהבו בהשי"ת ,זוכה להתברך מכל אומנות ,אף קלה ונקיה ,כאמור.
את יסוד הדברים ,רואים אנו מפורשות בפסוקי פרשת המן שבפרשתינו ,כי מצד אחד
נאמר "וימדו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו" )טז-
יח( ופירש רש"י :יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט ,וכשבאו לביתם ומדדו בעומר איש
איש מה שלקטו ,מצאו שאין עודף או חוסר מעומר לגולגולת .א"כ לפי"ז הרי היו צריכים
לטרוח בלקיטה כולם בשוה ,אלא שבפועל לא כן היה ,אלא היה כאלו שנאלצו לטרוח
הרבה יותר והיו שטרחו בקל כפי שאומרים חז"ל ,ומדוע?
אלא הוא שאמרנו ,שאף כי כל אחד קיבל את הקיצבה הראויה לו בדיוק ,אך דרך
ההשתדלות להשיג זאת בלקיטה קלה או קשה .היתה שונה מאדם לאדם ,הכל לפי דרגת
בטחונו של כל אחד ואחד.
וזה מה שדורשים חז"ל )סוטה מח (:בפסוק "דבר יום ביומו" )טז-ד( ש"כל מי יש לו
פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מחוסר אמנה" .ומבאר המהר"ל מפראג
זצ"ל )בחידושי אגדות( ,משום שאם היה מאמין בהשי"ת שמפרנס את עולמו ,לא היה
שואל" ,מה אוכל למחר" .ודבר זה ,שלא מאמין בהשי"ת שמפרנס עולמו ללא כל חסרון,
יגרום שגם בעולם הבא יהיה שולחנו קטן .עכ"ד] .אלא שאנו מוסיפים ,שגם בעולם הזה
מקלקל את הברכה שבפרנסתו כפי שמצאנו בשמיטה בפסוק "וכי תאמרו מה נאכל"[
עוד אפשר לתרץ את הקושיה שפתחנו בה ]מדוע צריכים להתפלל על הפרנסה כל
השנה ,הרי מזונותיו קצובים לו כבר מתחילה השנה[ עפ"י מה שכתב הרמח"ל זצ"ל
)בספר מסילת ישרים  -כא( בזה"ל" :וכבר היה האדם יכול להיות יושב ובטל ,והגזרה
היתה מתקיימת )של מה שנקצב לו( ,אם לא שקדם הקנס לכל בני האדם "בזיעת אפיך
תאכל לחם" ,אשר על כן ,חייב אדם להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו ,שכן גזר
המלך העליון".
לפי"ז מובן היטב מדוע תיקנו להתפלל על הפרנסה ,זאת כדי שתחול הברכה במעשה ידינו
כמש"כ "וברכך בכל אשר תעשה" ,וגם משום שהתפלה עצמה היא חלק מאותה השתדלות
של "בזיעת אפיך תאכל לחם") .כפי שהוכחנו בספרנו "איש לרעהו" ח"ב עמ' רי"ג(.

להאמין בכוחם של חכמי התורה .להשמע
להוראתם ולעשות כעצתם !
נלמד מהפסוק" :ויעשו כן" )פרק יד-ה(
וכתב רש"י :להגיד שבחן ,ששמעו לקול משה ולא אמרו היאך נתקרב אל רודפינו ,אנו
צריכים לברוח ,אלא אמרו :אין לנו אלא דברי בן עמרם! )מכילתא(

עד כמה גדול ורב כוחם של חכמים ,הוכיח פעם כ"ק האדמו"ר רבי ישראל
מגור זצ"ל בעל הבית ישראל ,בשם הצדיק רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל בעל הנועם
אלימלך ,ממה שהכריעו חז"ל ,כי בעל שספינתו טבעה במים שאין להם סוף ,עדיין
אשתו אסורה להנשא לאחר .שמא חי הוא.
והרי דמעות רבות של עגונות נשפכו על דין זה במשך הדורות ,ואשר בשל כך
נזקקים גדולי התורה להתייגע הרבה ,כדי לבדוק האם ישנה איזושהי דרך כדי
להתיר את האשה מכבלי עגינותה .מדוע אסרו זאת חז"ל?
תירץ זאת רבי אלימלך באופן נפלא ,שאילו חז"ל היו מכריעים במים שאין להם
סוף ,שהאשה מותרת והיינו שהבעל מת ,היו גורמים בכח הכרעתם ,שאכן לא היה
לו לבעל כח וזכות להנצל ,שהרי כך הכריעו החכמים שהוא אינו חי .וגדול כח
הכרעתם של חכמים אף להשפיע ולשנות את המציאות העכשוית!
אבל לאחר שהכריעו שמדינא דרבנן הריהו כחי לכל דבריו ,נתנו לו בזה את הכח
עפ"י התורה להנצל ולחיות .וע"ז הוסיף הבית ישראל שזוהי כוונת התנאים ר"ע ור"ט
שכשנצלו מהים ,אמרו "כמה גדולים דברי חכמים שאמרו במים ...שאשתו אסורה".
והניני שקבעו זאת בבריאה ,שכך יקרה! ]וכך גם יש לפרש לענין איסור הטיית הנר[.

הסיפור הבא מדהים .בכל קנה מידה .אם היה מותר לנו
לפרסם את השמות הנמצאים אצלנו במערכת ,הוא היה מדהים
פי אלף ,אך 'ההכרח לא יגונה' .מכיוון שהסיפור התרחש לפני שנה
בלבד ,שינינו מעט פרטים כדי למנוע חשיפה.

מציע מרצונך החופשי דירה שלימה עבור ילדיך ,זה גורם
לחלק מהאנשים לתהות אודות הסיבה לכך .האם יש להם איזה
מום-נסתר? הילדים שלי ברוך השם טובים ,ולא זקוקים לכסף
כדי להצדיק את קיומם"...

ישבתי בחדרו של ראש הישיבה  -מספר השולח ,ומדובר
בישיבה חשובה בארצנו הקדושה .לפתע נשמעה דפיקה על הדלת,
נכנס בחור וביקש דבר-מה מראש הישיבה .בעוד הבחור נמצא
בחדר ,אומר לי ראש הישיבה .לבחור היקר הזה קוראים  ---עוד
מעט אספר לך עליו סיפור!

"הסיבה השנייה  -והעיקרית  -משום שאני חושב שאצל ילדים
שגדלים בבית עם כסף ,יש פחות מוטיבציה להשקיע בלימוד .לא
פעם משקיע ילד ,או בחור ,בלימוד ובעבודת המידות ,בכדי שיהיה
לו "מעמד" חברתי  -ומתוך שלא לשמה בא לשמה .אבל לילדים
עם כסף כבר יש בלאו הכי "מעמד"  -נשאלת השאלה :איך אני
יכול להציע כסף בלי שאף אחד יֵדע מזה?!"

מיד כשיצא ,פתח וסיפר .כאשר הגיע הבחור הזה לגיל שידוכים,
הוא ניגש אלי ואמר כדברים האלה :אני יודע שהעניין של דירות
הוא נושא כלכלי "כבד" מאוד ,וההורים שלי צריכים להשיא לא
רק אותי ...הגעתי למסקנה שהן מצד הדרך הנכונה לפי התורה
בכלל ,והן מצד "כיבוד אב ואם" בפרט ,אינני רוצה לקבל דירה
וגם לא רוצה שידרשו עבורי דירה...
אמר לו ראש הישיבה" :תשמע ,אתה בחור טוב ,אני מבין שאתה
בעל מדות ואתה לא רוצה לדרוש דירה  -אולי מי שדורש דירה
הוא "ההפך מבעל מדות" אבל בכל אופן ,קיימים אנשים שיש
להם ואולי רוצים לתת דירה לבתם שתנשא לך כדי לעזור לך
לשקוד על התורה מבלי עול ,מדוע עליך לצאת מראש בהצהרה
כזו כובלת" :אני לא רוצה לדרוש  -ואני לא רוצה שיתנו עלי!"...
אבל הבחור בשלו .מנוי וגמור .לדרוש דירה זה "אנטי בן
תורה" ,וגם כאשר מציעים לך דירה ,הרי זה תמיד נובע מתוך
לחץ מתון  -או בלתי מתון...
 ואיפה תגור? אתה חושב להמשיך ללמוד ,לא?אני מתכוון להמשיך ולהתמסר לתורה ,ואתגורר בעיר בה
השכירות הכי נמוכה .בכל מקום אפשר לעמול בתורה ,ובמקומות
הרחוקים אפילו יותר קל לאשה למצוא עבודה!
*

*

*

ממשיך ראש הישיבה ומספר :יום אחד ניגש אלי אברך שאיני
מכירו וביקש לדבר עמי .הטתי אוזן לשמוע מה בפיו" .יש לי שתי
בעיות ,הראשונה בת שהגיעה לשידוכים".
והשנייה  -השלים ראש הישיבה את המשפט  -שאין לך כסף...
"כמעט נכון .השנייה ,שיש לי כסף".
? ? ?
"יש לי כסף ,אבל אף אחד בעולם לא יודע מכך .אני
מסתיר זאת משתי סיבות ,הראשונה משום שכאשר אתה

יש לי רעיון! השיב ראש הישיבה - - -
*

*

*

זה אולי לא היה השידוך הראשון שהציע ראש הישיבה לאחד
מתלמידיו ,אך זה בוודאי היה המוצלח שבהם .הם נפגשו מספר
פעמים ,ונוכחו לראות שענבי הגפן בענבי הגפן.
לפני שנפגשו ההורים על מנת לסכם את הסידורים הכספיים,
הדריך ראש הישיבה את האברך  -אבי הבת איך לנהל את כל
הנושא ה"כספי" מבלי שהשידוך "יעלה על מוקש".
במגביל ביקש הבחור לשתף את הוריו במחשבה שמתגבשת
אצלו מזה זמן ,ומבקש את הסכמתם להחלטתו החד-משמעית
שלא לדרוש כלום .הוא אף הוסיף וסיפר שלפי מה שהבין
במהלך הפגישות ,גם אין בדיוק ממי לדרוש ...הוא סיפר להם
שמנוי וגמור עמו להתגורר בשכירות במקום זול  -ולהמשיך
להתייגע בתורה.
ההורים אכן נפגשו ונושא הדיור לא עלה אפילו ברמז.
תקופה קצרה לאחר האירוסין ,מודיע "השווער" לבחור
כבדרך-אגב שיש לו עבורם דירה מוכנה .אך הוא לא מעוניין
להרחיב בנושא לא עכשיו ,ולא בהזדמנות אחרת .סתם ולא
פירש.
! !

!
*

*

*

תראה מה זה  -סיכם ראש הישיבה בהתפעלות .בחור נוטל
יוזמה ,מחליט לכבד את הוריו ,מנוי וגמור עמו לא ליפול על
כתפי אף אחד ,ואיננו מפחד לקחת אחריות על עצמו.
ובמה זכה? גם בשידוך ממשפחה אידאולוגית שהנושא הכספי
אצלה "מחוץ לתחום" .וגם במציאות שתאפשר לו להמשיך
לשקוד על התורה והעבודה בלי עול!

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ספר לנו עכשיו! פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :

"חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חברו ,אם דל ואם עשיר ,וזאת מן
החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם ...וחייב אדם לחשוב מחשבות ולהעלות עצות הגונות ומתוקנות
לחברו ,וזה אחד מעיקרי דרכי גמילות חסדים") ...רבינו יונה שע"ת שער ג-יג,נד(

מכון אהבת אמת  -המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל
רח' אבן עזרא  2ירושלים  9242402טל 02-5671812 :פקס077-7671812 :

המשך בעמוד הבא

המשך  -למה לא לעשן !
גם שם כבר היה סגור.

*
*

*

*

*

*

אני  -לא נרדמתי.

ראיתי אותו.

המחזה לו הייתי עד טלטל אותי.

ראיתי אותו .את האדם "הנכבד" כל כך ,חוזר מושפל .ניצב
מדוכדך ברחוב ,ומוחו קודח בשאלה הכפייתית :מאיפה משיגים
סיגריות?

נסערתי מהמחשבה שאדם כה חשוב לכאורה ,כה משועבד
לסיגריה .הוא מעיר שכנים עבורה ,מטלטל את עצמו למרחקים
עד שגוחן על הכביש לאסוף סיגריות מלוכלכות ומשומשות
]איכס! טפוּ![

הוא החל לצעוד נמרצות בהמשך הרחוב .זיהה תחנת אוטובוס
והחל לרחרח סביבה .הוא ידע כמו כולנו ,שאנשים שממהרים
לעלות לאוטובוס משליכים בסביבה סיגריות כמעט שלמות...

כבר הייתה לי תשובה לשאלה :למה לא לעשן?

לא תאמין איזה פתרון עלה לו בראש!

הנכבד הלזה גחן על האספלט  -כמו ילד שמצא ברחוב מצבור
ּלות נדירות ...אסף שלושה-ארבעה בדלים הכי ארוכים
של גו ֹ
והחל למצוץ אותם בלהט.
זה היה מגוחך .טראגי יותר ממצחיק  -מצחיק יותר מטראגי .הזה
האיש שכה היה נערץ בעיני?!...
הוא עלה אלינו הביתה ,ומאחר שכבר זכה ב"מוצץ" שלו שכב
לישון ונרדם מיד.

*

*

*

גדלתי וזכיתי לשוב לכור מחצבתי .לגדל דורות ישרים .בהזדמנות
שמעתי את דבריו של מרן רבי יצחק אייזיק שר זצ"ל ,ר"י
סלבודקה ,אודות הסתירה המובהקת שבין עישון ל"גדלות האדם"
 איך שהוא צודק!לימים נחשפתי למאמרו הנפלא בענין של הגה"צ רבי יצחק פנחס
גולדווסר שליט"א ,מנהל רוחני דישיבת 'אור ישראל' )נדפס
בספר 'קדוש ונורא שמו' ,סוף מאמר ס"ו( שמרחיב מאוד בנושא
לתועלת הבחורים היקרים.

בס"ד | גליון  | 191שנה ד' | פרשת בשלח  -שירה | שנת תשע"ז
בקשו רחמים
ה' יודע הטוב עבור בני-אדם ,אף שהם חושבים אחרת...

"כי אמר אלקים פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה" הנה אם היו
שואלים אותם היו אומרים ללכת דרך ארץ פלשתים ,וה' שיודע שזה לא טוב
עבורם סיבבם דרך המדבר[ .וכעין זה מצוי הרבה ,אנשים חושבים על דברים שהיה
עדיף שיהיה באופן אחר .והאמת ,שה' עושה שלא כדעתם ,לטובתם].

יש זכות שלא לבא לידי נסיון ,ולפעמים אין זכות לעמוד בנסיון

ה' יכול היה להעבירם דרך פלשתים וגם לתת להם כח לעמוד בנסיון .ולא
עשה כן ,כי זה שלילת הבחירה .והכל ביד"ש ,חוץ מיראת שמים( .שאם היו
חוזרים למצרים ,היה להם חסרון באמונה ,ולא כדאי להם להמעיטם מהאמונה) .ובכל זאת
היה להם זכות שלא יבואו לידי נסיון ,ודוקא על ידי שילכו דרך המדבר.
וכענין כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו (יומא פז .).ומפרש רש"י,
ה' מדחה מפניו את העבירה שלא תבא על ידו.

ה' בחסדו מונע דבר ,ממי שאינו יכול לעמוד בנסיון

לפעמים חסד ה' מונע מאנשים שידוע שלא יעמדו בנסיון[ .אם כלל-ישראל היו
זוכים ,ה' לא היה מעמיד את כלל ישראל בנסיון שהיה ברוסיה שנטמעו כ"כ הרבה רח"ל].

אנשים ממורמרים טוענים טענות שוא

"מה זאת עשית לנו" (בשלח יד ,יא) צ"ב ,וכי חשבו שמשה רוצה להמיתם.
ועוד צ"ב למה טענו על משה ,וכי היה צד שהוא עושה דברים מלבו?
אמנם כך המציאות ,אנשים ממורמרים טוענים טענות שאין בהם ממש!

תועלת התפילה שהאדם נוכח שאין לו מעצמו כלום

"מה תצעק אלי" (בשלח יד ,טו) פרש"י ,למדנו שהיה משה עומד ומתפלל.
א"ל הקב"ה :לא עת עתה להאריך בתפילה שישראל נתונים בצרה .צ"ב ,מה
יותר טוב מתפילה בעת צרה ,הרי ה' רוצה שיתפללו?
וי"ל ,דהנה בתפילה יש כמה ענינים .וא' מהם שבתפילה מראה האדם שאין
לו מעצמו כלום ,והכל תלוי ביד ה' .ובכך מראה שהכל מושגח מעמו בהשגחתו
ית' .וזה א' מהדברים שאדם יכול לזכות על ידי תפילה ולאחריה ,שזה שהוא
מוסר עצמו להקב"ה ,מועיל.

על ידי התפילה התחזקה האמונה ,כי עשו 'מעשה' על פיה

אבל יש דבר יותר מזה ,והוא מה שה' אמר למשה :דבר אל בני ישראל
ויסעו .היינו שיכנסו לים .וכפי שאירע אחר כך שקפצו לים ,ואז נעשה הנס
של קריעת ים סוף.
והענין בזה ,שהאמונה בה' התחזקה על ידי התפילה ,במה שנאמר להם להכנס
לים ונכנסו .כי כאשר ה' אומר ללכת בלא שאלות ,בזה מראה שהאמונה בה'
חזקה מבלי היות לו הרהור וספק .וזה אמר ה' אל משה ,דאף שבתפילה מראה
שמוסר עצמו לגמרי ומכיר שהכל ביד ה' ,אבל יותר מזה יתחזק על ידי שיעשה
מעשה ויכנסו לים ,שיהא ניכר שהאמונה שלימה( .ועיין בגור אריה ובאוה"ח).

הננו להעתיק בזה מכתבו של מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל כשנחלש בעל האגרות משה זצוק"ל
ונדפס בס' מכתבים ומאמרים (ח"ו עמ' קלד)
...והיום נתקבל ידיעה שלדאבונינו הוא חולה ,וכמובן כל מחלה היא סכנה לפי
גילו ,ומבקשים לעורר רחמים שיחוס ה' על עמו ועל בני תורה ביחוד ,כי אין ספק
שצדיק וגדול בתורה כמותו מגן על עם ישראל.
ולכן החלטנו ,שכל בני הישיבות בכל מקום שהם ,יסדרו חוץ מסדרי הישיבות
שלומדים ,משמרות על כל עשרים וארבע שעות  -לומר תהילים ,כל משמר יהיה
מעשרה בחורים שיגידו תהילים כמה שעות ,ואח"כ יבוא משמר שני ,עד שירחם ה'
וישלח רפואתו שיחזור לאיתנו.
ובזכות ההתחזקות בתורה ובתפילה ישלח רפואתו ממרום.
הכו"ח אלעזר מנחם מן שך

ובשבוע שעבר פורסם מכתבם של מרנן הגר"ח והגרי"ג שליט"א
בס"ד ג' שבט תשע"ז

לבני התורה די בכל אתר ואתר ה' עליהם יחיו באשר מצבו של עיני העדה רבינו מרן
הגראי"ל שטינמן שליט"א קשה מאד ראינו בזה לעורר רחמי שמים לקיים בנו חכמי
ישראל ולהשתמש בעצת הרמח"ל זצ"ל ע"פ הזוה"ק פ' ויצא וכפי שרבינו שליט"א
יעץ לפני כמה שנים .להקהיל קהלות בתוך הכוללים והישיבות וללמוד ברציפות בלי
הפסק כלל ג' ימים רצופים שזה סגולה נפלאה לבטל גזירות קשות רח"ל.
והשי"ת ירחם עלינו להחלימו ולרפאותו רפו"ש מפני שהשעה צריכה לו כמשאחז"ל
בעירובין כ"ט ב .ולראות בנחמת ציון וירושלים בב"א.

הוא מאוכלי המן
מעשה היה באחד ,אשר שמע כי רבנו שליט"א יעץ לפלוני העמל בתורה
בטהרה ,כי יכול הוא להתחייב לנשואי בנו יותר מכפי יכולתו באופן הטבעי.
אותו יהודי אשר היה עובד לפרנסתו ,בא גם לשאול בענין זה והורה לו רבינו
שלא להתחייב יותר מכפי יכולתו אלא באופן נורמאלי כפי פרנסתו .תמה
באזני רבנו "מדוע לפלוני יעץ רבינו שיכול ליטול על עצמו סכום גבוה יותר"?
והשיב רבנו לאותו שואל" :כי הוא מאוכלי המן".
"אם כן"  -הציע אותו פלוני לרבינו " -מעתה אלך גם אני ללמוד בכולל ,ואז
רבנו יתיר גם לי להתחייב כמותו"" .כבר מאוחר "...השיב לו רבנו.
[א"ה ,אולי היתה כוונת רבנו לומר ,כי מאחר שכבר התרגל הלה לחיות
בהשתדלות על פי דרך הטבע ,יקשה עליו להעמיד את עצמו במדרגה זו של
השלכת יהבו על הקדוש ברוך הוא לגמרי ,ולא יצליח להגיע לדרגה הזהה לזו
של מי שהשליך מעצמו מאז כל חשבונות העולם ועסק רק בתורה .אמנם,
ייתכן שאם יתאמץ מאוד תמיד יוכל להתחיל להתנהג במצב אחר .ודברים אלו
דקים בדרגות של כל אחד ,וה' יראה ללבב]
(מאחורי הפרגוד)

נבקעו כל המים

"ויבקעו המים" פרש"י כל מים שבעולם .במכילתא איתא שגם מים העליונים
והתחתונים ושבתהומות נבקעו .וצ"ב ,מה הצורך בנס זה שיבקעו כל המים
שבעולם .ועוד איתא במכילתא ,שהמים שבבורות ,ושבשיחין ,ושבמערות ,ושבכד
ושבכוס ,ושבחבית ושבצלוחית נבקעו.
והנה מסתבר שהמים נבקעו רק פעם אחת לחצי ,אבל החצי לא המשיך
להיבקע לעוד חצי ,וחצי החצי לעוד חצי וכו'.
עוד איתא במכילתא ,דכשחזרו למקומם ,כל המים שהיה בעולם חזרו .ויל"ע,
אם "הבקיעה" בכל המים שבעולם היתה רק "בשעת-הבקיעה" בים סוף (ורק
כשחזרו מי ים סוף למקומם ,אז חזרו גם כל מימות שבעולם למקומם) ,או גם בכל משך
עת מעבר בנ"י ,היו כל המים שבעולם בקועים .ומי שהיה ממלא גם אז כוס
מים מהמים הבקועים כבר ,היה כוסו נבקע?

האם לקו על לאו של לא תותירו

ּבקר" .יש לעיין באיסור דלא
יֹותר ִמ ֶּמּנּו ַעד ֶ
מׁשה ֲאלֵ הֶ ם ִאיׁש ַאל ֵ
ּיאמר ֶ
"וַ ֶ
יותיר אם לוקין עליו ,דכיון דהוי קודם מתן תורה ,ואינו דומיא דלאו דחסימה
שנאמר במתן תורה ,או דלמא דלוקין עליו.

שירת בני אדם קודמת למלאכים
אז ישיר משה במד"ר שמות [נ"ג ז'] כתוב :וכיון שיצאו ישראל מן הים באו
מלאכים להקדים שירה לפני הקב"ה א"ל הקב"ה יקדמו בני תחילה וכו' ,וכן
בדוד הוא אומר קדמו שרים אלו ישראל שעמדו על הים דכתיב אז ישיר
משה אחר נוגנים אלו המלאכים ,ולמה כך? אמר הקב"ה למלאכים לא מפני
שאני משפיל אתכם אני אומר שיקדמו תחלה אלא מפני שב"ו יאמרו תחלה
עד שלא ימות אחד מהם ,אבל אתם כל זמן שאתם מבקשים אתם חיים
וקיימים וכו' עכ"ל.
ויתכן להוסיף עוד דבן אדם שיש לו עליות וירידות ,אז צריך לומר השירה
בזמן שמתפעל דאח"כ יכול לרדת ,אבל מלאכים אינם יורדים ממדרגתם לכן
יכולים גם אח"כ.
ומה שהמלאכים נקראים נוגנים י"ל דאדם מחדש בשכלו מילים לפי הרגשתו
בהישועה ,אבל מלאכים זה הופעה ממרום מה שיאמרו ואין זה בחינה של שיר
אלא ניגון.

הוקדש לזכות שאשא שושנה בת חנה לזש"ק במהרה

נסיונות

נלקט ע"י הרה"ג ר' יוסף צבי רינהולד שליט"א

נסיון יותר קשה מהשלכה לאש .זהו הנסיון להיות "עומד" בנסיונות
לך לך יב ,א "ויאמר ה' אל אברם לך לך" .הנה ידוע דנסיון זה של 'לך לך
מארצך' ,היה מהנסיונות הגדולים .וכידוע ,דכל נסיון אצל אברהם אבינו ,היה
יותר קשה משלפניו .הרי שזה היה נסיון יותר גדול מנסיון של אור-כשדים.
בזמנינו ,רואים אנשים שאין להם בן ,מוכנים לתת "הכל" ולהסתכן בכל
מיני סיכונים בשביל להוליד בנים .ואם היו אומרים שיש רופא במקום פלוני
שמרפא להוליד ילדים ,היו עושים זה בחפץ לב ובשמחה.
וכאן ,שהבטיחו שיזכה רק "שם" לבנים ,ולא "כאן" .וגם הממון וכן ה'שם'
שלו יגדל שם ,איזה נסיון יש כאן ,שה' מבטיחו ,ששם יזכה לבנים עושר
ו'שם' .כי הרי מה לא עושים אנשים בשביל להוליד ילדים?
נסיון בדבר שיש בו בחירה ,ולא בדבר-טבעי ,מגדיל פיתוי היצר ועל כן
צריך לחלק ,דבר שנדמה לאדם כי זהו בדרך-הטבע ,זה רואה בעיניו באופן
מוחשי ,ומוכן לתת עבור זה.
אבל כשיש בזה בחירה ,אז זהו כבר נסיון גדול .ואפילו לאברהם אבינו שהיה
נביא ורואה את הנולד ,כל שיש בחירה האם לשמוע בדבר-ה' ,כבר יש בזה
נסיון ,יש בזה יצר ,ואז הכל קשה וצריך להתגבר ולהתחזק.

אברהם יכל להמעיט הנסיון רק בשב ואל תעשה

לזקנותו ,ולא הקריב שום קרבן .וה' הוצרך ללמד עליו זכות ,וניסה אותו
באותו לימוד-זכות.
בפירוש ב' כותב רש"י :ויש אומרים אחר דבריו של ישמעאל ,שהיה מתפאר
על יצחק שמל בן שלש עשרה שנה ,ולא מיחה .אמר לו יצחק ,באבר אחד
אתה מיראני ,אילו אמר לי הקדוש ברוך הוא ,זבח עצמך לפני ,לא הייתי
מעכב.

ה' בודק בנסיון את האדם לפי מעשיו (ולא על פי ידיעתו) כדי שיעמוד
בזה ,וינצח.

והנה לפירוש הראשון ,היה טענה על אברהם שלא הקריב .אבל לטעם זה
יש להבין ,וכי יצחק עשה עוולה שנימול לשמונה? אין הכי נמי ,ישמעאל
עמד בנסיון ,שיצחק לא התנסה בו .אז איזה תביעה יש על יצחק ,עד שה'
ינסהו בזה ?
ונראה לבאר ,דהנה פשוט ,ה' מנסה את האדם ,כדי שיעמוד וינצח .אבל רק
ובדיוק באותו דבר שאין שום ספק שהאדם יעשה ,ולא הכוונה בידיעת-ה'
בכל מה שיהיה .אלא הכוונה ,רק לפי-מעשיו ,שהאדם עומד במצב שעל ענין
זה ,אין מקום לבדוק אם יעמוד בנסיון ,בזה לא מנסה ה' את האדם.
ולדוגמא .במצבינו ,ה' לא מנסה אותנו באכילת חזיר ,כי הדבר נשלל מאיתנו.
ובמה ישנם נסיונות? בדברים שלא הוכח עדיין מצבו-של-האדם.

ולכאורה ,אחר שאברהם אבינו עמד בנסיון השלכתו לאש באור-כשדים ,אם
הנסיון ,רק בדברים שהאדם עדיין לא הראה
היה מניח לאלילים ,אז נמרוד לא היה נוגע בו
לרעה .ובכל זאת ,עמד איתן באמונתו בבורא
שעומד מעל מדרגתו
ואף שה' יודע האמת מה יהיה ,אין בכך סיבה
עולם והשליך עצמו למיתה ,אלא שניצל בנס.
למנוע הנסיון מהאדם .רק באותם דברים
וא"כ ,מהו הנסיון הגדול לצאת מארצו?
תתן לו טעם בלימוד
שהאדם לא הראה עדיין שהוא עומד מעל
אברהם כבר רחק ממולדתו ,והתנסה רק
אותה דרגה ,באלו שייך נסיון.
להתרחק עוד יותר .בפרט ,שכבר יצא ממולדתו
נכנס אברך למרן רבנו שליט"א ,והביע את צערו על
ומדברי חז"ל משמע ,שאם אברהם היה
יחד עם אביו והגיע עד חרן ,אלא שנצטווה
בנו שהוא בגיל הבחרות שמתדרדר מאוד ברוחניות
מקריב תור או גוזל לקרבן ,או אם יצחק היה
להתרחק עוד יותר ,כדפרש"י .ולכאורה ,לפי
וביקש עצה מרבנו שליט"א מה לעשות עמו.
נימול בן שלוש עשרה ,כמו ישמעאל ,אז היה
סדר הנסיונות ,היה צריך להיות דהנסיון היותר
שאלו רבנו "האם היה לבחור בעבר טעם בלימוד?"
שייך לומר ,שאין מקום לנסיון בזה .אף שאין
מאוחר ,יותר קשה.
ענה לו האברך "כן" .אמר לו רבנו "אם כן תבטיח לו
השוואה בין הקרבת תור וגוזל ,לבין מילה בן
וכנראה ,נסיון חד-פעמי ,אפילו שהוא יותר
סכום גדול כמו אלף שקל ,אם ילמד ויסיים מסכת
.13
גדול ,עדיין לא כל כך מראה .ולכן על אף
קטנה כמו ביצה וכדו' ,וה' יהיה בעזרכם".
וכן ,אין דומה מניח עצמו למול בן  13לבין
שעמד בנסיון אור כשדים ,אבל בכדי להראות
האברך הנ"ל עשה כן ,והבחור למד את המסכת,
פושט צווארו לעקידה להקריב עצמו לגמרי.
שהוא אוחז במצב של "עמידה" בנסיונות,
וקיבל מזה חשקת התורה ,וב"ה חזר למסלול ועלה
בכל זאת ,אם היה לו זה ,אין צורך לנסותו.
צריך להמשיך ולנסותו.
ומכיון שלא הראו עצמם במצבים כאלו,
היצר "עומד" כל הזמן בקשרי המלחמה.
והתעלה מאוד.
הוצרכו לעמוד בנסיון.
כדברי החובות-הלבבות (יחוד המעשה ה)
(מפי הרה"ג רא"ש שליט"א)
ואף ש"בכח" קיימת אצלם מדרגה כזו ,צריך
המלחמה הגדולה ,היא מלחמת היצר וחייליו.
לעבור אותה "בפועל".
(ועיין אילת השחר בראשית ד ,ז) ואם האדם ניצחו
שהרי הקב"ה יודע בכללות (עיין אילת-השחר וירא יט ,כט) שהאדם יהיה צדיק,
פעם אחת ,הוא לא סיים .ועליו להמשיך להלחם בו.
ובכל זאת מביאו לעולם ,כדי שיעמוד בנסיון וינצח (דברי המסילת ישרים פרק
וזה היה הנסיון לאברהם.
א' שזהו עיקר חובתו בעולמו  -לעמוד בנסיון).
איך השפיע אברהם להביא את "העולם" להכיר לדורות את תכלית הבריאה,
הנסיונות באים לאדם בדברים שיש מקום לדון ,אולי לא יעמוד בהם .והראיה,
שזהו התורה ?
שהשטן יכל היה לעורר ספק באלו הדברים ,שמא ואולי אברהם לא יעמוד
אברהם לא הסתפק שיאמינו בה' ,רצה שהבריאה תבוא למצב של תורה .הוא
בנסיון העקידה.
עצמו קיים את כל התורה עד שלא ניתנה (יומא כח .):ואיך העצה להביא את
יש מדרגות נעלות בנסיונות ,ויש השגה בשלמות הנקנית כבר
בריאה שיתפתח לעוד כמה דורות שיקבלו התורה? על ידי התעלותו .על ידי
וירא כב ,ב "ויאמר קח נא" פרש"י אין נא אלא לשון בקשה (אור-החיים ,נא
שהוא עצמו יתעלה ,ויכניס בכל העולם שיש בורא עולם.
ועל זה הובטח :ואעשך לגוי גדול ,שיאמרו אלקי אברהם .ואין בזה הבטחה  -מיד) א"ל בבקשה ממך ,עמוד לי בזה הנסיון ,שלא יאמרו הראשונות לא
פרטית לו ,אלא שהוא בכלל הבריאה שיכירו את אלקי-הארץ ,ועי"ז יאמרו :היה בהן ממש.
אלקי אברהם[ .א.ה .כפי שהכירוהו בעיתות שונים :נשיא אלקים  -עפרון ובני חת .או ,וצ"ב ,וכי רק משום שיאמרו שהראשונות אין בהם ממש ,רצה ה' שיעמוד
בנסיון? ועוד צ"ב ,מי יאמר שהראשונות לא היה בהם ממש ,מי ידע שהתנסה
עשאוהו מלך עליהם  -כל תשעת המלכים לאחר המלחמה].
בזה? ועוד צ"ב ,הרי אברהם כן עמד בנסיונות הקשים?
וכיצד התעלה עד שישפיע על כל העולם? על ידי עמידה בנסיונות.
ממילא מובן השייכות ,שעל ידי שיעמוד בנסיון של לך לך מארצך ,יגיע בתנחומא (שלח יד .מדרש כאן נו ,יא) אמר אברהם ,אם לא היה שומע ,היה
מצב שהכל יאמרו :אלקי אברהם ,אלקי יצחק ,ואלקי יעקב ,אז הבריאה תהא מאבד כל מה שיגע מימיו .וצ"ב ,מה הטעם? אולי הכוונה שהיה מפסיד את
תואר "השלמות" שהיה ראוי לקבל לאחר כל-הנסיונות( .משל למה הדבר דומה.
ראויה לתורה שלמענה נבראה.
לנכשל במבחן האחרון ,דאינו יכול לקבל תעודה) .אבל בודאי לא היה מאבד שכר-
על האדם לעבור נסיונות "בפועל" ,שיעמול כל חייו ,להגיע אל מה שיגיע
הנסיונות שכבר עמד בהם .עיין ספר חסידים שנג).
וירא כב ,א" .ויהי אחר הדברים האלה" פרש"י ,יש מרבותינו אומרים ,אחר
בספר ימלא פי תהלתך (א ,עמוד עג) ביארנו ,שלפי מדרגת אברהם ,מה שהיה
דבריו של שטן .שהיה מקטרג ואומר ,מכל סעודה שעשה אברהם ,לא הקריב
עד עכשיו ,לא נחשב לנסיון .ולפ"ז ,שלא יאמרו  ...אין הכוונה שיאמרו בני-
לפניך פר אחד או איל אחד .אמר לו ,כלום עשה אלא בשביל בנו ,אילו
האדם .אלא ,שלא יהא עליו תביעה בדבר.
הייתי אומר לו זבח אותו לפני ,לא היה מעכב.
נסיונות במצוות מיוחדות
והנה ,כיון שה' דחה את קטרוג השטן ,ואמר ,דאפילו אם היה אומר זבח
את בנך לפני ,היה זובח ,למה העמידו בנסיון? אלא הביאור ,ה' יודע כל מה פר' בשלח שם" ,למען אנסנו הילך בתורתי אם לא" פרש"י אם ישמרו מצוות
התלויות בו שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט.
שיהיה .ומי יהא צדיק ומי לא (עיין ב"ב טז .נדה ל.):
ולמה הוצרך לברוא את הנבראים? אלא ,כי ה' לא מנהיג את הבריאה לפי משמע שהכוונה היתה שיהיו כל יום ויום בנסיון .והנה בכל המצוות שכבר
ידיעתו ,אלא על האדם לעבור נסיונות "בפועל" ,שיעמול כל חייו ,להגיע אל נצטוו בז' מצוות ב"נ ונוסף המצוות שנצטוו במרה ,והרי בכל מצוה יש נסיון
אם מקיימים אותה כתיקונה .ומה המיוחד במן שניתן לצורך זה?
מה שיגיע.
בן
לו
כשנולד
גדולה
סעודה
שעשה
אברהם
על
טענה
שיש
משמע
ועכ"פ,
המשך בעמוד אחרון >>>

ונהנים ממנו עצה

מן הראוי לציין שאין למדים הלכות מפי מעשה ,וע"כ אין לסמוך על הדברים למעשה בשום אופן ,והכל נכתב בדרך מו"מ בלבד.

נוסח הברכה שלא עשני גוי
הנה בעצם כל קבוצת אנשים נקראים גוי ולאו דוקא עכו"ם ,עיין ביאור
הגר"א [ישעי' א' ד'] אבל אנו רגילים לקרוא גוי לאינו יהודי.
ובספר הצדיק ר' שלמה מובא דהחפץ חיים הי' מברך שלא עשני עובד
כוכבים.
ויל"ע דהא בלשון זה אין מוציאים מכלל את האינם יהודים שאינם עובדים
ע"ז ,וגם דעבודה זרה הוא דבר התלוי בבחירה ,ומה הברכה שלא עשני עובד
כוכבים?
ועי' שו"ת האלף לך שלמה או"ח [סימן ל"ד] שמפרש את הנוסח שנהגו לומר
שלא עשני גוי ויש אומרים שלא עשני נכרי.
אך גם זה ק"ק דהא משמעות נכרי הוא שאינו קרוב ,ולמעשה רוב האנשים
נהגו לברך שלא עשני גוי ,ובסידור ר' הירץ ש"ץ כתוב נוסח הברכה שעשאני
ישראל.
אמנם במשנה ברורה סימן מ"ו ס"ק ט"ו כתב :ויזהר שלא יברך שעשאני
ישראל כמו שיש באיזה סידורים ע"י שיבוש הדפוס ,כי י"א שבזה לא יוכל
לברך שוב שלא עשני עבד ולא עשני אשה.
והנה אנו מברכים בכל יום שלא עשני גוי בלי התבוננות מיוחדת! וכי
חושבים מה הי' אם ח"ו הי' נולד כך הרי זה ממש נורא ,ואפי' אם כבר הי'
מקיים את הז' מצוות זה עדיין לא תכלית האדם.
כמה מאושר היהודי בזה שיש לו תורה ,ויכול לעלות בידיעת ה' ובאהבתו
ולגדול מאד ,ובכל הדורות הסתכלו על הגוי מאוד בשפלות והרגישו את גודל
האושר שאנחנו יהודים עם קדוש לה' ,וממילא כמעט שלא הי' התבוללות עד
שבאו המשכילים שהחשיבו את העכו"ם והתחילו הצרות (ימלא פי תהלתך עיונים
בתפילה עמ' סד -סה)

נוסח הברכה לנשים
בדורות הקודמים הנשים היו מברכות ברכות אלו כמו האנשים בלשון זכר
שלא עשני גוי שלא עשני עבד ,דהיינו שלא נולד משפחה ולא בלשון נקבה
שלא עשני גויה ושפחה ,דבגוי נכלל זכר ונקבה דגוי היינו שאינו יהודי ,ועבד
הכונה לעבדות ולאו דוקא עבד זכר (שם)

חלוקת מליארדים – שמיעת ברכות ועניית אמן עליהן.
שעה לפני "ותיקין" ,שעת הפצעת אילת השחר ,מתקיים בבית מורנו שליט"א
שיעור בסדר קדשים .והנה ביום מהימים התקיימה במקום חלוקת שלל רב,
חלוקת מליארדים! לא כמשל ,אלא כנמשל" .מליארדים ,מליארדים!" הכריז
רבינו בעל אילת השחר שליט"א ,לא עוד להסתפק בקצת כסף שצריכים לרוץ
למרחקים עבורו ,אלא מושגים של אילי הון שכדאי לבוא עבורם לעולם הזה,
"הבה נתחזקה" ,פתח ואמר לשומעי השיעור" :כרבע שעה קודם תחלת התפילה,
יאמר כל אחד ברכות השחר בקול רם ,והשומעים יענו אמן" ,וכאן המשיך
בחמימות ובלהט בגודל מעלת עניית אמן ,וזה תוכן דבריו:
הייתי רגיל לומר לבחורים בישיבה ,על מה שמצוי שאחרי השיעור מדברים
ביניהם בדברים של מה בכך ,ועל ידי זה נשארים מחוץ לאולם הישיבה בשביל
לגלגל קצת בדברים ,ובינתיים מתחיל החזן קדיש שלפני מנחה ,והם נכנסים
אחרי הקדיש ,והפסידו מלענות אמן יהא שמיה רבא ושאר אמנים ,וכן במעריב
מפסידים עניית ברכו ,וכל זה בשביל מה ,בשביל סתם פטפוטים בעלמא ,ממש
כלום .וכשנמצאים בעולם הזה אינם מבינים את חשיבות הדבר של אמן ,שזה
שוה מיליארדים מיליארדים ,ואינם מעריכים את זה ,ואילו בעולם הבא כל אמן
יעזור לו ,ואם יחסר לו אמן כמה יחסר לו זה ,ואף אמן אחד יכול להצילו.
וכן נמצא בשיחות החפץ חיים אות נ' וז"ל "פעמים שהולך לבית המדרש
להתפלל בזמן הקבוע ,ובדרך הלוכו נתעכב לדבר עם איזה איש על רגעים
אחדים ,בחשבו שעוד יספיק לבוא לפני ברכו ,אמנם כשבא כבר אמרו ברכו.
יתבונן בנפשו ,אם היה הולך להשתכר כך וכך זהובים ,האם היה מתעכב בדרך?"
פעם היו יהודים מקפידים מאד בעניית אמן ,והיו מחפשים עוד אמן ועוד
אמן ,עד שהיו הולכים מאחד לאחד כדי לשמוע את הברכות ולענות אמן ,וכך
יש אומרים את הברכות השחר בקול ,כדי שיוכלו לענות אחריהם אמן ,וזה
דבר טוב מאד ,שהם מזכים אחרים במצוות ,ויש דברים שבני ישיבה ביטלו
אותם בגלל שזה מפריע ללימוד ,אבל אי אפשר לבטל את זה לגמרי ,כי אמנם

בזמן שזה מפריע ללימוד באמת שלא יבטל ,אבל בשאר זמנים יש ליזהר בזה.
הנה האריז"ל היה הולך בתפילתו מאיש לאיש כדי לשמוע את הברכות
השחר כדי לענות אמן ,עי' שערי תשובה סימן ו' בשמו ,והאריז"ל הרי אין לנו
כלל מושג להעריך את החשיבות שהיתה אצלו לכל רגע ורגע( .נוטרי אמן ח"ב)

לענות אמן באמצע הלימוד.
הגאון רבי אפרים ש .שליט"א שאל את מרן שליט"א ,אודות בחורים שלומדים
בזמן ברכות השחר בישיבה ,האם צריכים להפסיק לענות אמן .וענה לו דאע"פ
שמדינא לא צריך ,בשביל היראת שמים כדאי להפסיק (אבני ציון עמ' של"ד)

ברכת השחר אחרי התפילה
בעמק ברכה עמ' ו' (בענין ברכות השחר) הביא דברי הרמ"א סוף סימן נ"ב
בשם הכלבו ,וב"י בשם מהרי"א דכל ברכות השחר אם לא אמרו קודם התפלה,
מחוייב לאומרו לאחר התפלה ,והפר"ח כתב דכל הברכות יוכל לברך חוץ מברכת
אלקי נשמה שכבר יצא בברכת מחיה המתים שבתפלה.
ותמוה ,למה אינו יוצא ג"כ הברכה של מתיר אסורים ע"י מה שמזכיר בתפלה
בשמו"ע מתיר אסורים ,דהרי כל הברכות של תפלה הם ברכה הסמוכה לחברתה
והפתיחה בשם ומלכות של ברכה ראשונה נחשבת ג"כ לפתיחה לכל הברכות
הסמוכות כמש"כ תוס' בברכות דף מ"ט ,וא"כ נמצא שכל מה שאומר בתפלה
הרי הוא אומר בברכה של שם ומלכות ,והוי כאומר בא"י אמ"ה מתיר אסורים,
ואם מברך שוב אותה ברכה הוי לבטלה וצע"ג עכ"ד.
ונראה לתרץ ,דדוקא התיבות שמעכבים בברכה ,וכגון לחתום הברכה בתיבות
מחיה מתים שזה טופס חתימת הברכה ומעכב הברכה ,זה גורם שלא יוכל לברך,
אבל מי שלא יאמר התיבות "מתיר אסורים" בברכה זו דשמו"ע הרי יוצא יד"ח,
ומשו"ה תיבות אלו לא גורמות שיחשב כמו שבירך ,ועדיין יכול לברך מתיר
אסורים לאחר שמו"ע( .ימלא פי תהלתך עיונים בתפילה עמ' לד -לה)

שעשה לי כל צרכי
במעשה רב [אות ט'] מבואר דהי' מברך שעשה לי כל צרכי בת"ב ויוהכ"פ
רק בלילה כשנעל מנעליו עי"ש.
והנה בשאר ברכות השחר לא כתוב דנהג לברך רק אם נתחייב בהם וכגון
ברכת אשר נתן לשכוי דוקא אם שמע קול התרנגול וכו' וכדפסק השו"ע סימן
מ"ו סעיף ח' ומ"ש ברכה זו.
וי"מ דשאני זה כיון דמברכים שעשה לי כל צרכי ,ולכן צריך להיות במציאות,
ועוד יתכן לחלק דמה שא"א לעשות ע"פ דין גרע ,ולכן א"א לברך שעשה לי
כל צרכי בזמן שאסור לנעול מנעלים ,וגם דלכו"ע אסור היום בנעילת הסנדל,
ולא שייך שמברך על צרכי העולם משא"כ בברכות אחרות אע"פ שחסר אצלו
המציאות י"ל שאפשר לברך.
והעירו דנ"מ לענין אבל רח"ל ,דאם לא מברכים בגלל שאסור ע"פ דין הא
גם אבל אסור בעשיית הסנדל ,אבל אם מצד דלכו"ע אסור בנעילת הנסדל,
באבל זה לא שייך כיון שרק הוא אסור[ .ויל"ע בתוס' ברכות ס' ב' ד"ה כ"י פריס
וביעב"ץ שם]( .ימלא פי תהלתך עיונים בתפילה עמ' סו)

ברכת הנותן ליעף כח
אמר רבנו יש שלא בירכו ברכת הנותן ליעף כח לפי שאינה נזכרת בגמ'
אלא היא מתקנת הגאונים.
והג"ר שמחה זעליג אמר דמזה שיש ביאור מהגר"א בנסתר על ברכה זו
משמע שהי' אומרה ,אמנם בתוספת מעשה רב אות ב' איתא שלא בירך ברכת
אשר נתן ליעף כח כי לא נזכר בגמ' ואמר כי אין בידנו לחדש ברכה מדעתנו,
ובסידור ר"ע גאון לא מובא ברכת הנותן ליעף כח ,ובסידור ר' הירץ ש"ץ מובא
עוד ברכות מגביה שפלים סומך נופלים ורופא חולים ועי' בשו"ע או"ח סימן
מ"ו סעיף ו' ז' ובבאור הגר"א שם ובמשנה ברורה( .ימלא פי תהלתך תפילה ,עמ' סו)

המקדש שמו ברבים
נחלקו בפוסקים אם לחתום ברכת המקדש שמו ברבים בשם .עי' בב"י סימן
מ"ו ,והחזון איש נסתפק היכן היא תחילת הברכה האם בלעולם יהא אדם ,או
באתה הוא עד שלא נברא העולם?
ואמר רבנו שדרכו לומר ברכה זו בלא חתימה ,ורק פעם בתקופה אומר עם
חתימה לצאת שיטות אלו.

הוספה | במה שכתבנו בגליון  190פר' בא בענין תפילין בלילה יש ט"ס וצ"ל דאע"ג דקיי"ל לילה זמן תפילין היא מדאורייתא מ"מ אסור להניח תפילין
וכמ"ש בשו"ע סימן ל"א וראה שם במשנ"ב.

ישיבת ברכת יוסף
בשנת תשנ"ב לקח ראש ישיבת תפרח הג"ר יעקב פרידמן שליט"א ,קבוצת
תלמידים מישיבת "ברכת יצחק" באור יהודה ,ובראשם שניים מהר"מים :רבי
יעקב משה סגל שליט"א ורבי אליעזר צור שליט"א ,להקים מקום תורה במקום
שהיה עד אז כמדבר שממה :קרית הרצוג הסמוכה ל"פרדס כץ" בני ברק.
מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א הכיר בחשיבות המשימה הגורלית ,ופרס
חסותו על הישיבה ,נתמנה לנשיא הישיבה ,ומלווה אותה בעיצה והדרכה
מאז עד עתה[ .בתחילה כשביקשוהו מקימי הישיבה שיהא הנשיא ,לא הסכים ואמר
"מי אני ומה אני" וכו' .עד שאחד הר"מים אמר לו :אין זה בשביל לכבד את הרב ,אלא
בשבילנו כי אנו צריכים לאסוף כסף ולא מכירים אותנו ואת הרב מכירים  -ומיד חייך
וענה :א"כ ודאי אני מסכים.]...

ב 25-שנות קיומה שינתה הישיבה את פני השכונה הנידחת ללא היכר,
וסייעה להפיכת המקום למקום רוחני פורח ומבוקש ,כשבוגריה ואברכיה
מקרינים אור תורה על כל הסביבה .מישיבה זו עם היחס האישי המיוחד,
יצאו מאות בוגרים אברכי חמד מפוארים ,ביניהם כבר ר"מים בישיבות,
ראשי כולל ,משגיחים ומחברי ספרים ,מסלתה ושמנה של עולם התורה! רבני
ותלמידי הישיבה אף היו שותפים בהקמת עוד שלוש ישיבות בשכונה ,וכולן
בהדרכת מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א.
כשהיה מקום צר מלהכיל את התלמידים הרבים ,שוב לקח הג"ר יעקב
פרידמן שליט"א קבוצת תלמידים בראשות רבי אליעזר צור שליט"א ,והקים
איתם את ישיבת "אור לישרים" בבית שמש.
בתשנ"ו ,עברה הישיבה מהמבנה הצר ששכרו ,לבנין גדול שבנו ,ומרן
הגראי"ל שטיינמן שליט"א הגיע במיוחד לחנוכת בית המדרש ודיבר היאך
שאיפת בן תורה צריכה להיות ת"ח גדול ולא להסתפק ברוחניות במעט.
וכל אחד שיתאמץ יכול להתעלות לדרגות גדולות ,ועודד את ציבור הבחורים
והאברכים לשאוף לגדלות!

<<< המשך מענין בפרשה
והנה ,איסור להותיר זהו רק למחר .אבל אם אינו רוצה לאכול ,יכול להותיר.
וישליכנו חוץ לאוהל (אבן עזרא להלן י"ט) .והנה ,מש"כ רש"י שלא יצאו בשבת
ללקוט ,באמת לא ירד ולא היה למה לצאת .אלא היה להם נסיון במה שלא
יצאו .ואם יצא עם כלי ,עובר על איסור הוצאה[ .כתב הספורנו ,אם היה לקיטה
בשבת עובר על איסור תולש .וצ"ב ,הרי אי"ז בכלל עוקר דבר מגידולו כיון שהגיע מהשמים].
ואף שירד מן ביום השישי כפלים ,היה נסיון במה שלא יצאו ללקוט בשבת ,כי
אנשים חוששים שמא לא יהיה עוד ...ועוד ,שמחפשים מזון טרי...

ללמד את בעלי-הניסים דרגת בטחון

כותב הזוהר הק' (הובא במשנה ברורה קנז ,ד) שלא לבשל מהיום למחר ולא
להשאיר מזונות מהיום למחר ,כדי שיבקש בכל יום ויום על מזונותיו[ .וזה לא
נאמר לעושים כן לחיסכון בזמן] וכן במן אם היו משאירים למחר ,היה שולט רמה.
ללמד מידת הבטחון ,דעם אנשי דור המדבר היתה הנהגה גבוהה מאד.

מידה רעה לראות חיסרון בכל דבר
הכל נסיונות וצריך להתגבר  -וה' כוונתו לטובה

פר' בהעלתך יא ,א" ,רע באזני ה'" פרש"י תואנה שהיא רעה באזני ה'
שמתכוונים שתבא באזניו ויקניט .אמרו :אוי לנו ,כמה לבטנו בדרך הזה שלשה
ימים שלא נחנו מענוי הדרך .ויחר אפו  -אני הייתי מתכוין לטובתכם שתכנסו
לארץ מיד( .וכך זה בהרבה דברים שהקב"ה מתכוין לטובה ,ואנשים אינם רואים כך .וכל
חיי-האדם הם נסיונות ,וצריך להתגבר עליהם).
והנה אין איסור להתלונן על קשיים ,אלא שזה מידה-רעה מה שרואים חסרון
בכל דבר ,וגם נתבעו משום שדיברו כך כדי למצוא עלילה .אין לנו מושג את
גודל התביעה על אנשי דור המדבר ,ועל איזה תביעות דקות הם נענשו מיד.
ובזמן הזה אם היו נענשין על כל דבר קטן ,היה איום ונורא .אבל הם חיו
בניסים תדיריים והיו דור דעה ותבעו מהם יותר ונענשו מיד שחטאו( .והחטאים
שעשו ,היה ניכר מיד ,דעל ידי זה נתרחק מהם מקום ירידת המן .יומא עה.).

בזמן הקושי זהו זמן הנסיון

הנה יש לאדם נסיונות יום יום ,רוצה ללמוד זה נסיון ,רוצה להתפלל – נסיון,
וכן יום יום יש לאדם סיבות המונעות ממנו לעשות את המצוות.
אך זה תכלית האדם ובשביל זה הוא חי ,לעבור נסיונות בדרגא גדולה כ"כ,
וכמו אצל אברהם אבינו שכשעבר את הנסיון הגדול ביותר ,את השיא של
הנסיונות ,שוב לא נדרש ממנו לעבור יותר .דאין האדם יכול לעבור יום יום
נסיונות קשים כאלו .ולכן גם אצל רב כהנא ......משגילה לאליהו כי סיבת

מכתב תמיכה שכתב מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א באותה השנה
לאחינו בני ישראל בכל אתר ואתר שלמכון ישגה מאד,
הנני בזה בבקשתי עבור ישיבת "ברכת יוסף" אשר בקרית הרצוג שנוסדה
לפני כמה שנים ובמשך קיומה כבר הספיקה להשפיע ולהפיץ אור של התורה
של המקום ואתוספו ספסלי ויש לקוות שהתלמידים יעלו בתוי"ש ,והישיבה
מנוהלת ע"י רבנים גדולים וחשובים ,אך המצב הכלכלי קשה מאד וזקוקים
מאד לעזרת הצבור אנא תמכו במוסד התורה אשר זה מה שנשאר לנו הד'
אמות של הלכה ,ובודאי התורמים יתברכו מבעל הברכות בכל טוב סלה.
הכו"ח לכבוד המצוה של החזקת תורה

אהרן יהודה לייב שטינמן

כ"ח אדר תשנ"ו בני ברק יצ"ו

ישיבת ברכת ישראל
רבנו שליט"א הגיע לישיבה בשכונת רמות למסור שיחה ואמר בתו"ד
הדברים :שלמרות שמצד אחד 'החושך יכסה ארץ' וכלל ישראל נמצאים בשפל
המדרגה מתרבים ב"ה בחורים ואברכים המוסרים נפשם למען לימוד התורה.
והרחיב בסיעתא דשמיא המיוחדת וההצלחה שיש לבני הישיבות בדורינו כאשר
כל בחור שעמל זוכה לכוון בתורתם של גדולי הראשונים והאחרונים מה שלא
היה בדורות הקודמים והסביר זאת בעובדה שאנו קרובים לגאולה שאז יהיה
מצב של ומלאה הארץ דעה וכו'.

ישיבת ברכת שלמה

ראש הישיבה היה הגאון רבי קלמן גורביץ שליט"א שהיה תלמיד לרבנו
שליט"א .הישיבה היתה בתחילה בכפר סבא במקום ששם היה ישיבתו של רבנו
שליט"א בעבר ,ולמרות הקשיים שהיה להם שם רבנו הפציר בהם שימשכו
ללמוד שם .בהמשך עברו לנתניה .ורבנו שליט"א היה מגיע לפני ימים נוראים
למסור שיחה בישיבה והתפרסמו השיחות אלול תשנ"א במוסף שב"ק (נצבים
תשנ"ב) ובאלול תשנ"ד בית"נ.
הדבר שבא לידי כך הוא משום העניות ,לקחו ממנו את הנסיון והעשירו שנתן
לו שיפא דדינרי ,שלא יבוא יותר לידי כך.
רואים שהאדם חי בשביל לעבור נסיונות ,וכשעבר את הנסיונות מסירים אותם
ממנו ,כי אחרי שמילא את התפקיד או שגומר את החיים’ או שמסלקין את
הנסיון ע"י אופן אחר ,כמו אברהם אבינו אחרי נסיון העשירי עדיין נשאר
לחיות רק היה לו דברים אחרים.
וזהו מה שבאנו ללמוד כמה מאושר האדם שעבר את נסיונות החיים’ ועובר
אותם בטוב הוא המאושר.
ולכל אחד יש נסיונות ,ופעמים מגיע האדם למצב של נסיונות שהוא נעשה
שבור עי"ז וחושב האיך יוכל לעבור את זה ובא ליאוש ח"ו ,אך צריך לדעת
שאם נותנים נסיון לאדם על כרחך הוא יכול לעמוד בזה ,וכשאינו יכול לעמוד
בזה מסירים ממנו .ואפי' נסיון כמו רב כהנא אחרי שעבר את זה הסירו ממנו.

כוח הבטחון לעמוד בנסיון
סיפר בנו של מרן שליט"א הגאון רבי משה שטיינמן שליט"א שלפני יותר
מחמישים שנה תשכ"ב הוציאו את ספרו של רבי אברהם בן הרמב"ם "המספיק
לעובדי ה'" בתרגום מהשפה הערבית והביאוהו לרבינו ושמח מאוד על החיבור.
ועד היום זוכר הגרמ"ש שליט"א את התפעלות רבינו ממה שכתב שם רבי
אברהם בשם אביו הרמב"ם ונעתיקו כאן וז"ל רבי אברהם בן הרמב"ם
פרק הבטחון :מי שתראהו בוטח בה' יתעלה מן השפה ולחוץ ויאמר שה'
הוא המפרנס והמרושש המחיה והממית המוחץ והמרפא ,אבל בסתר לבו
תולה הוא את בטחונו ברכישת נכסים רק במאמציו וסיבותיו ,ולעת מחלה
רק בהדרכת הרופאים ,ובענין התנגדותו לאויב רק בכחו של בשר ודם ,הם
הם הרשעים שעליהם נאמר אין אלהים כל מזמותיו (תהלים י' ד) והם תלוים
באמצעים בני חלוף ובתקות אכזב וגו'.
ובהמשך דבריו הביא את הפסוק שאמר הנביא ירמיה י"ז ה' כה אמר ה' ארור
הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן ה' יטור לבו.
והביא רבי אברהם את מה שאמר לו אביו הרמב"ם וז"ל אעתיק כאן דברי
אבא מארי כי לולי המילים יטור לבו היו כלולים בקללה זו רוב בני האדם,
ואפילו כמעט כולם כי הבן בוטח על אביו ,והאישה על בעלה ,והשותף על
שותפו וכדומה ,ואילו הקללה נוגעת אך ורק למי שמצמצם בטחונו על בלעדי
ה' יתעלה ולא למי שבוטח בפנימיותו בה' יתעלה ורק נעזר בבני אדם או
משתמש באמצעים רגילים וגו' עי"ש.
(מתוך הספר הנפלא מזקנים אתבונן עניני אמונה ובטחון שיצא לאור בימים אלו)
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"ולא נחם וגו' פן ינחם העם" (יג ,יז)

"ויקח שש מאות רכב בחור" (יד ,ז)

ראה כמה צריך האדם להתבונן לעשות גדרים והרחקות שלא
יבוא לידי עבירה ,שהנה הקב"ה בעצמו עשה הרחקה ,פן יינחם
העם.
(של"ה הק')

ולמה דוקא שש מאות? וי"ל דהנה כתיב "איכה ירדוף אחד אלף
ושנים יניסו רבבה" והנה מספר בני ישראל יוצאי מצרים היה
ששים רבוא ,לפי זה ,היה פרעה צריך כדי לרודפם מאה
ועשרים רכבים ,והנה במצרים היו בני ישראל פי חמשה
ד'וחמושים עלו בני ישראל' ופרש"י אחד מחמשה דארבע
חלקים מתו בשלשת ימי האפילה .אבל פרעה לא ידע מזה ולכן
לקח רכב פי חמישה ועולה לחשבון שש מאות רכב.
(הגה"ק רבי חיים הכהן רפפורט)

"פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו
מצרימה" (יג ,יז)
צריך להבין איך יעלה על דעתם לשוב למצרים לקושי השעבוד.
ויש ליישב על פי מה דאיתא בגמרא (יומא פו ):היכי דמי בעל
תשובה ,מחוי רבי יהודה באותו מקום וכו' .וזה פירוש הכתוב,
ד"בראותם מלחמה" ,מרמז כנגד מלחמת היצר ,ר"ל שכשיראו
שעדיין השטן מרקד ביניהם ,אז יבינו שעדיין לא חזרו בתשובה
שלימה ,ותשובה צריכה להיות באותו מקום ,כנ"ל ,וזהו "ושבו",
פירוש שירצו לעשות תשובה "מצרימה" דווקא במצרים.
(הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע)

"דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי
החירות" (יד ,ב)
התורה הקדושה מרמזת ומורה לנו דרך טובה וישרה בהתנהגות
האדם בעת שיושב ולומד את התורה הק' וכן בעת שמתפלל,
והדבר הוא :שיתיישב בדעתו ובשכלו קודם שיושב ללמוד או
להתפלל לפני מי הוא עומד כמו שכתוב "דע לפני מי אתה
עומד" וכן החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם
התפילה בכדי להתבונן וכן לכוון את לבם להקב"ה ,וזהו מה
שמרמז לנו הכתוב" :וישובו ויחנו" דהיינו שהם ישבו בישוב
הדעת ויעשו חניה בשביל להתבונן קודם שמוציא "לפני פי
החירות" דמוציא פיו מילות של לימוד או תפלה דישב ויתבונן
ואז יתקיים בו הפסוק "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו".
(אוהב ישראל)

"ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ
סגר עליהם במדבר" (יד ,ג)
 ...טוב ...לא אכפת לנו ...שפרעה יגיד מה שהוא רוצה ...אבל
עם ישראל בעצמם??? מה הם יגידו?? מה יקרה אם עם ישראל
בעצמם יגידו ...רגע ...מה קורה פה ...אנחנו מסתובבים סביב
עצמנו???
התשובה היא :עם ישראל בחיים לא יגידו את זה!!!! כי לכתך
אחרי במדבר בארץ לא זרועה ...את עם ישראל כעת לא מעניין
שום יעד ...הם לא הציבו לעצמם שום יעד שלשם הם רוצים
להגיע ...כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו
אלא לאורו!! אור פניו יתברך זה היעד היחיד ...אם הקב"ה חוזר
אנחנו חוזרים אחריו ..אין לנו אלא מאור פניו יתברך..
(אז נדברו)

"ופרעה הקריב( "...יד ,י)
ומהו ופרעה הקריב? שהקריב את ישראל לתשובה (שמות רבה
כא) חבל! חבל! פרעה הרשע הוא שהיה צריך להיות הגורם
לקרב את לבותיהם של ישראל לאביהם שבשמים!
(אדמו"ר ר' מאיר יחיאל ממוגלניצה)

"המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות
במדבר" (יד ,יא)
ובמדרש לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן שמא יגרום החטא
ויתקיימו לרעה ,דור המדבר אמרו לקחתנו למות במדבר וכך
נגזר עליהם ,במדבר הזה ייתמו ושם ימותו.

"ד' ילחם לכם ואתם תחרישון" (יד ,יד)
כאשר הדבר נוגע לכבוד שמים " -ד'"  -עליכם להילחם "ילחם
לכם" ,אבל "ואתם" כאשר מדובר בענייניכם הפרטיים,
"תחרישון".
(אמרי שפר)

"ד' ילחם לכם ואתם תחרישון" (יד ,יד)
לא היה עליהם לעשות שום מצוה ,כמו בשעת יציאת מצרים
שהיו צריכים להקריב קרבן פסח כי אם להחריש ולדום .כי
במקום שיש מסירות נפש למען השי"ת ,שם אין עוד צורך
במאומה .הכח הזה והזכות הזאת ,גדולים הם מכל המעשים
והפעולות.
(אבני נזר)

"ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת"
(יד ,כד)
שאל ה"פענח רזא" ,למה כתוב "ויסר את אפן מרכבתיו" ,הלא
היה צריך לומר "אופני מרכבותיו" ,שכן לכל מרכבה יותר מאופן
אחד?
ותרץ ,שהענין הוא ,שאם היה הקב"ה מסיר את כל אופני
המרכבות ,התוצאה לא היתה קשה כל כך ,שכן הן היו מחליקות
על המים ,אבל כשגלגל אחד בלבד הוסר ,קרטעו המרכבות
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וקפצו והפכו את יושביהן על קרביהן וגרמו להם יסורים קשים
מאד.

"וינער ד' את המצרים בתוך הים" (יד ,כז)
המצרים שקידשו את ד' על ידי שמתו בענשם ,באו תיכף על
שכרם ,וכי מה רוצה יהודי נאמן על סף חייו .שלושה דברים הוא
מבקש ,שיוציא נשמתו בקרב 'מנין' יהודים ,ויטבילוהו לטהרה,
ושיחלקו את ממונו לצדקה .והמצרים זכו בשלשתם .יצאה
נשמתם בים סוף במעמד שישים רבוא מישראל ,כולם הוטבלו
בים ,וכל כספם וזהבם נפל בידיים כשרות.
הרה"ק מרדכי חיים מסלונים זיע"א וינער ד' את המצרים בתוך
הים (יד ,כז) מקנא אנכי במצרים .איזה קידוש השם גדול נצמח
על ידי טביעתם .גם אני הייתי קופץ לים ,אם הייתי יודע שבזה
יתגדל ויתקדש שמיה רבא.
(קדושת לוי)

"ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים" (יד,
כט)
״ובני ישראל״ ,בעיני אנשי מעלה הנקראים ישראל ,״הלכו
ביבשה״ גם ההליכה ביבשה בכל יום ,הוא נס ממש כמו ״בתוך
הים״ ,כי אף הטבע נס הוא....
(לקוטי שושנה)

"וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים"
(יד ,ל)
מלמד שכל אחד מישראל הכיר מיד המצרי שהכה אותו והיה
אומר לכלבו אכול אותו מצרי שהכה בי אכול אותו מצרי שלא
חמל עלי וזה וירא ישראל שכל אחד מישראל ראה את המצרי
ששייך לו.

"אז ישיר משה" (טו ,א)
אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה ,ומי שמבקש רשות
לשיר זה סימן ששירתו לא שלימה עם כל הלב ,ולכן ה' דחה
את שירת המלאכים מכיוון שביקשו לשיר כמובא במדרש
שאמר להם הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה,
אבל ישראל שירתם הייתה מכל הלב מתוך הודאה ולזה אין
מסרבין לעולם.

זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו( ...טו ,ב)
זה אלי בכבודו נגלה עליהם והיו מראים אותו באצבע (רש"י)
משרואים נסים ונפלאות כגון קריעת ים – סוף ומראים
באצבע" :זה אלי ואנוהו" ,זוהי מדריגה גבוהה ,גדולה ממנה
דרגת "אלהי אבי וארוממנהו" ,כשעובדים את אבינו שבשמים,
לא מתוך ראיית נסים בלבד אלא מתוך אמונה תמימה בחי
עולמים( .אדמו"ר ר' אהרן מבעלז)

"ויסע משה" (טו ,כב)
בני ישראל רצו להשאר כדי לאסף כסף וזהב ,וכשבאו למרה לא
היה להם מים ,כי הקב"ה רצה להראות להם שכסף לא שוה
כלום ,שהרי היה להם הרבה כסף ומכיון שלא היה מים לא יכלו
לחיות ,למרות כל הכסף והזהב שלהם.

"ויאמר משה וכו' בשמע ה' את תלנתיכם
אשר אתם מלינים עליו( "...טז ,ח)
למה שינה משה ואמר שבני ישראל מתלוננים על ה' ,הרי
בפסוק נאמר "וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן"?
ויש לומר שבכוונה הסב משה את תלונותיהם על ה' ,כדי להקל
על החטא ,כי עבירות שבין אדם לחברו קשות מעבירות שבין
אדם למקום.
(מגנזנו העתיק בשם ר' איצ'לה מוולוז'ין)

"ויאמרו איש אל אחיו מן הוא" (טז ,טו)
המן הרי היה מאכל מלאכי השרת ,ועל ידו נזדככו גופיהם עד
שנשתנה צורתם ולא הכירו איש את אחיו ,וזהו הכוונה "ויאמרו
איש אל אחיו מן הוא" היינו מי הוא?
(הרה"ק רבי מנדלי מרימנוב זי"ע)

"מחה אמחה את זכר עמלק" (יז ,יד)
למה הלשון "מחה אמחה"? כי כרגיל אחרי המחיקה נשאר איזה
רושם ,איזה היכר ,ואצל עמלק ציוה ה' שגם רושם קל לא ישאר
ממנו ,שגם זה ימחק.
(מאוצר החסידות)

"וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו
וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד
ומזה אחד" (יז ,כ)
וצ״ב אם ידיו של משה היו כבדים לא היה להם רק לתמוך בידיו,
ומי ביקש זאת מידם שישימו אבן תחתיו לישב עליה ,הלא אין
המדובר כאן מישיבה כלל .ואפ״ל דהנה ניסו אהרן וחור לתמוך
בידיו בשני הצדדים ,אך הרי ידעינן כי משה הי׳ גבוה י׳ אמות,
כמובא בגמרא אצל עוג מלך הבשן ,ועל כן לא היו יכולים להגיע
לידיו מזה ומזה ,ועל כן הוכרחו מקודם להביא כסא שישב משה
עלי׳ וכשישב משה עצמו עליו ,מעצמו הי׳ נמוך יותר ,והי׳
באפשרות לתמוך בידיו מזה ומזה...
(מעם לועז)

"ה' ימלוך לעולם ועד" (טו ,יח)
אמר רבי יוסי הגלילי :אם אמרו ישראל על הים "ה' מלך לעולם
ועד" לא היתה אומה ולשון שולטת עליהם ,אלא שאמרו "ה'
ימלוך"  -דהיינו לעתיד לבא.

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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"ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים
דרך ארץ פלשתים" (יג ,יז)
מסופר על עשיר אחד שהיה בור ועם הארץ ,אבל היה אוהב
תורה ולומדיה .לאדם זה היתה בת צדקת ומוכשרת ,והוא רצה
להשיאה לבן תורה .כשבא הבחור המיועד לביתם ,אמר העשיר
לעצמו :לא אתן לו את בתי לאשה ,עד ש"אבחן" אותו בתורה
תחילה ,ואם יצליח במבחן יזכה לקחת את בתי לאשה .אמר
העשיר לבחור" :יש לי קושיה עצומה במשניות 'במה מדליקין'
שאומרים בכל ערב שבת .שם נאמר' :אין מדליקין לא בלכש ולא
בחוסן וכו' ,ולא באליה ולא בחלב נחום' ,וקושייתי היא :איזה
חטא עשה נחום ,שלא מדליקים בחלב שלו" ,השיב לו הבחור:
"אדוני הנכבד ,טעות היא בידך ,שאתה גורס 'ולא בחלב נחום'.
צריך לומר 'ולא בחלב' ,ואחר כך לגרוס' :נחום המדי אומר
מדליקין' וכו'" .אמר לו העשיר" :רואה אני שאתה מתחמק ,כיון
שאין לך תירוץ ,ולכן אין אתה ראוי להיות חתני "...וכך הפריד,
בגלל בורותו ,בין הבחור לבתו .לאחר מכן ,בא בחור אחר
להשתדך עם בתו ,וגם אותו בחן ולא עמד במבחן ...וכן היה
הדבר עם כמה בחורים .לבסוף בא בחור פיקח ונבון ,ולאחר
ששמע מהבחורים הקודמים על המבחן שעתיד הוא להבחן אצל
העשיר ,אמר בלבו :אני ,בעזרת ה' ,אצליח לפרק את קושייתו
העצומה ...כשהעשיר הקשה לו את קושייתו ,השיב לו הבחור:
"נחום אשם שלא מדליקים בחלב שלו ,כיון שכתוב בתורה' :ויהי
בשלח פרעה את העם ולא נחום' ,כלומר שנחום לא רצה לצאת
ממצרים יחד עם כל ישראל .ולכן קנסו אותו שלא ידליקו
מהחלב שלו "...כששמע העשיר "תירוץ גאוני" זה ,אמר לו:
"אתה ראוי להיות חתני ,כיון שהנחת את דעתי ותירצת תירוץ
אמיתי ,המתקבל על הלב"...

"לנחותם הדרך" (יג ,כא)
משל נאה אמר הרה"ק ר' ברוך מקוסוב זצ"ל על דרכי הצדיקים
והרשעים בעניני עולם הזה .הנה אדם הולך בקומה זקופה,
והבהמה הולכת בקומה כפופה ,לכן ,אדם יכול לראות למרחק
גדול יותר מאשר הבהמה .כאשר האדם רוכב על בהמה ראייתו
רחוקה עוד יותר .רוכב על סוס הגיע לשתי דרכים שהן נפרדות
בתחילתן ומתאחדות אחר כך .דרך אחת היתה בתחילתה מלאה
רפש וטיט ,אולם לאחר כמה פסיעות היא חזרה והשתפרה,
ואילו הדרך השניה היתה בתחילתה ישרה ורחבה כדרך המלך,
אולם לאחר מכן היא היתה מלאה עד סופה ברפש וטיט .הסוס
הרואה לפניו דרך בלתי מתוקנת ובצידה דרך טובה ,פונה מיד
לדרך הטובה ,ולעומתו הרוכב הרואה למרחוק ,יודע כי דרך זו
טובה רק בתחילתה ,אבל לאחר כמה פסיעות אפשר לשקוע בה
ברפש ,ולכן ,הוא מכריח את הסוס שיפנה לדרך המתחילה
ברפש .חושב הסוס ,אוי לי שנמסרתי לרוכב סכל ושוטה שאינו
רואה את הטיט שבדרך ומכריחני ללכת בדרך זו ,בשעה שלפניו
מצויה דרך סלולה ונקיה .אולם יש לדעת שרק הסוס מקוצר
ראייתו חושב כך ,ואילו אדוניו רואה למרחוק ,ויודע איזו היא
הדרך הטובה באמת .כמו כן אומר הרה"ק הנ"ל ,זהו ההבדל בין

דרכו של הצדיק לדרכו של הרשע בעניני העולם הזה .תחילתה
של הדרך בעניני עולם הזה היא מישור ,אוכלים ,שותים ונהנים
הנאה מרובה ,ואך סופה היא שוחה עמוקה ,כי ההולכים בה יפלו
ח"ו בגיהנום לבאר שחת וטיט היון .הרשע אינו משכיל להבין
שסופו ליפול לבור עמוק .הוא אינו רואה אלא מה שנמצא לנגד
עיניו .לעומתו הצדיק רואה למרחוק ,ולכן ,הוא בוחר בצום
ובתפילה ,ובשכר כל זאת באחריתו הוא יורש את כל תענוגי
העולם הבא לנצח נצחים .בכל מעשה ומעשה שבא לפני האדם
עליו להביט לסופה של הדרך ,האם היא אמנם תביא אותו
לתכלית הנרצית והאמיתית או שמא חס וחלילה סופה קוצים
וברקנים .אין ללכת שולל אחר היופי והנוחות של תחילת הדרך
בלבד .באופן זה יצליח האדם ללכת כל ימיו בדרך ד' ולזכות לכל
הטוב הצפון לצדיקים.
(דברי יעקב)

"ויצעקו בני ישראל אל ה׳" (יד ,י)
מסופר על הרה״ק רבי פינחס מקאריץ זיע״א שהתפלל תפילת
ערבית כשליח ציבור ,כאשר הגיע לברכת ״שומר עמו ישראל
לעד״ הוא הרים את קולו וצעק בקול רם .באותה שעה עברה ליד
בית הכנסת אשת הפריץ הגוי ,היא שמעה את הצעקה ואמרה:
״כמה צעקה זו אמיתית היא יוצאת מן הלב״ כשסיפרו את
הדברים לרבי אמר :״גם גוי יכול להבחין בדבר אמיתי״.

"אל תיראו התיצבו וראו את ישועת ד' אשר
יעשה לכם היום" (יד ,יג)
משל למה הדבר דומה ,אמר המגיד מדובנא זצ"ל :לבן עניים
שנלקח לחתן בביתו של עשיר מופלג .כשפנה החתן לברר על
אודות חותנו לעתיד ,ציינו הכל שיש ברשותו אוסף נדיר של
אגרטלים וכלי סעודה ,קערות וצלחות ,סכינים ומזלגות עשויים
מזהב ,משובצים פנינים ומגולפים מעשה אמנות אוצר יקר,
שאין ערך לשויו ,והעין לא תשבע לראותו .השידוך קם והיה,
והעשיר החליט לערוך את מסיבת הנישואין בביתו ,בהשתתפות
קומץ מוזמנים ,כדי להראות לחתנו את כבוד עשרו ויקר תפארת
גדולתו .הוא הורה לערוך את השולחן בכלים היקרים אשר לו,
ולהגיש בהם את מעדני הסעודה .אבל כאשר ראה החתן ,שהיה
כאמור בן עניים ורעב תמיד ללחם ,את המעדנים המוגשים
לסעודה ,לא הבחין האם הצלחת היא מזהב או מבדיל ,והאם
בקצה המזלג קבוע צדף או משובצת פנינה .הוא גחן לצלחת
ואכל .ככלות ימי המשתה ,אמר החתן לחותנו" :שמעתי עליך
לאמור ,כי ברשותך אוסף נדיר של כלי אוכל עשויים מזהב,
משובצים ומגולפים מלאכת מחשבת" .אמר לו החותן" :שמעת,
הלא הכלים היו למראה עיניך ,הרי החזקת את המזלג והכף בידך,
ואכלת מתוך הצלחת המגולפת" .ענה החתן הנבוך" :מה אומר
ומה אדבר ,לא הסתכלתי בקנקן ,אלא במה שיש בו" .והנמשל:
הקב"ה אשר מלוא כל הארץ כבודו וכוחו וגבורתו מלא עולם,
הוציאנו ממצרים ולקחנו לו לעם .והואיל וידע וצפה את כל
הנסיונות שיבואו עלינו ,הראנו במצרים ועל הים את רוב
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גבורותיו והמוני נסיו .אבל בני ישראל היו כה מבוהלים על הים,
שהרי מצרים רדפו אחריהם והם נסו מפניהם ,ולא היה להם פנאי
להתבונן סביבם ,ולא ישוב הדעת כדי להבין ולהשכיל ,לראות
ולקלוט .אמר משה רבינו לבני ישראל" :אל תיראו ,התיצבו וראו
את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום" .כלומר ,שילטו ברוחכם,
המנעו מבהלה ופחד ,כי היראה מונעת את ההתבוננות השלוה.
התיצבו בלב בוטח ,ועל ידי כך תוכלו לראות ולהתרשם מהמון
הניסים ולהתפעל מגבורותיו של הקב"ה.
(אהל יעקב ,הגדת שערי ארמון)

"וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה
רכבו ופרשיו אל תוך הים" (יד,כג)
בשעתו ,כשבקש פרעה לאבד את ישראל ,נאמר" :הבה נתחכמה
לו" (שמות א ,י) ,ואמרו בגמרא (סוטה יא ע"א) שבקש להתחכם
למושיעם של ישראל ,לקדוש ברוך הוא .ידע שמשפטיו מידה
כנגד מידה (סוטה ח ע"ב) ,ולפיכך גזר להטביע תינוקות ישראל
ביאור ,משום שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול
לעולם (בראשית ט ,יא)  -ולא הבין שהקדוש ברוך הוא לא צריך
להביא עליו מבול להטביעו ,אלא הוא יכנס לים סוף מרצונו ,ידהר
לקראת אובדנו!
דוגמת מה שמספרים ,שגביר אחד תמה באזני ה"חפץ חיים"
זצ"ל" :אומרים שהקדוש ברוך הוא יכול לרושש ולהעשיר ברגע
אחד .אצלי ,איני רואה כיצד :יש לי אחוזות ונחלאות ,יש לי בתי
חרושת ומניות ,יש לי השקעות בחוץ לארץ ופקדונות בבנקים.
בשלבים ,שלא נפתח פה חלילה ,יתכן .אבל ברגע אחד ,כיצד?"
חייך ה"חפץ חיים"" :טוען אתה שבלתי אפשרי ליטול ממך כל
הונך ברגע אחד ,ניחא .אבל אפשר ליטול אותך מהונך ברגע
אחד"  -והגביר החויר .זה ,לא עלה בדעתו ...פרעה טען שהקדוש
ברוך הוא נשבע שלא יביא עוד מבול מים לעולם ,ולכן מחוסן
הוא מפני עונש במדיה כנגד מידה על הטבעת ילדי ישראל
ביאור .ניחא ,אבל אותך יכול להביא לתוך המים  -על כך לא
חשב...

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (יד ,לא)
"והבוטח בה' חסד יסובבנו" (תהילים לב ,י) את הסיפור הבא
סיפר הסבא מנובהרדוק :בוורשא היתה קבוצת רמאים ונוכלים
שפעלה באופנים שונים לרמות אנשים ולקח ת מהם כסף
במרמה .הם נגשו לאדם תמים וכך הציעו לו" :יש לנו עסקה
מפתה ורווחית עבורך .יש לנו מכונה המייצרת שטרות מזוייפים
בצורה מדוייקת .אתה תקבל מאתנו מאה אלף דולר מזוייפים
ותן לנו בתמורה שלושים אלף דולר אמתיים .תוכל אפילו לבדוק
בבנק כמה גבוהה רמת הדיוק" .על אתר הסכים האיש ,בדק את
דבריהם ,והפקיד בבנק את השטרות מידית ללא היסוס .לאחר
בדיקה זאת ,שמח האיש בעסקה .ליתר ביטחון ,ביקש לבדוק גם
אצל חלפן את רמת הדיוק .הכל היה תקין להפליא והוא הסכים

לבצע את העסקה .הוא נתן להם שלושים אלף דולר אמתיים
ונתנו לו בתמורה מאה אלף דולר מזוייפים .הוא שמח מאוד והלך
לדרכו ועל כתפו התיק הגדוש בדולרים .לפתע ,נגשו אליו שני
שוטרים ועצרו אותו ,הם ביקשו לבדוק בתיקו ומצאו את
השטרות המזוייפים .הוא נבהל וברח כל עוד נפשו בו .הם סגרו
את התיק ורדפו אחריו .הוא ברח במהירות והפסיד את כספו.
ומי היו השוטרים? לא שוטרים אלא גנבים ,חברי הקבוצה .ומה
השיגו בכך? שטרות אמתיים .השטרות שנתנו לו היו אמתיים.
הסיפור הגיע לגדולי המוסר שאמרו על כך :איך ייתכן שאותו
אדם לא ניסה להכחיש את דברי השוטרים ואמר" :אלו שטרות
אמתיים"? התשובה היא :חוסר אמונה! הנגנב האמין שהשטרות
מזוייפים ,ולפיכך לא ניסה לטעון כך.
(מפי הרב יגאל בראון  -מובא בספר אמונה שלמה)

"וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה'
במצרים וייראו העם את ד'" (יד ,לא)
בני ישראל ראו את קשיחות לבו וקשיות ערפו של פרעה ,את
התפתלויותיו ,את הפכפכנותו ואת המכות שהביא עליו
בעקשנותו ,ולמדו את הלקח ,ויראו את ד' .הם לא אמרו :פרעה
הוא מפלצת ,שטן בדמות אדם .פרעה הוא רשע ,לבו לב אבן.
אין מביאים ממנו ראיה ,אין למדים ממנו גזירה שוה .אין לנו עמו
מאומה .הם לא אמרו כך ,כי ידעו ,שפרעה אף הוא אדם על
חולשותיו ועל הרוע שבו .וכשם שחייב אדם לומר :מתי יגיעו
מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב ,כמו כן חייב הוא
לפחוד שמא יגיעו מעשיו למעשי פרעה.
על מי שאינו סבור כך ,נשא הגאון הצדיק רבי יהודה ליב חסמן
זצ"ל את משלו ,משל לתלמיד במכללה לרפואה ,שצפה בגדולי
הרופאים ,אשר התכנסו סביב גוייתו של נפטר .הלה חלה
במחלה אנושה ,וקיבל תרופה נסיונית .התרופה לא הצילה את
חייו ,יתכן שלא היה בה ממש ,יתכן שניתנה במועד מאוחר מדי
או במינון קטן מדי ,ועתה נקבצו סביב גופתו וערכו בה ניתוח.
והנה בשורה .הוברר ,שהתרופה החלה לפעול את פעולתה,
רישומה ניכר היטב .יש לשנות את המינון ,ונשקף סיכוי להדביר
את המחלה .שאל הסטודנט" :מי היה הנפטר" .אמרו לו" :אסיר
מבית הכלא ,שהיה שפוט למאסר עולם" .קרא הסטודנט:
"ומפושע נתעב זה תלמדו לגבי אנשים הגונים וישרים ,הלא
תבושו להביא ממנו ראיה ,ללמוד ממנו גזירה שוה" .לעגו לו
והסוהו" :דום ,אויל ,הלא תדע כי כל בני האדם בכל הארצות,
ובכל הדורות לבנים ושחורים ,צהובים ואדומים שווים הם
בתכונת גופם ותולדתם ,וניתן ללמוד וחובה ללמוד מן הפרט על
הכלל" .הוא הדין לעניינינו ,יכול כל אדם להיות כמשה ,ויכול כל
אדם להבדיל להיות כפרעה .כי זה כמו זה בני אדם היו ,ושניהם
מחייבים את כולם .זה ללמוד הימנו ללכת באורחותיו ,וזה לברוח
מדרכיו כמפני אש.
(אור יהל ,שערי ארמון)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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גליון זה יו"ל לרפואת רבן של ישראל
מרן רבי ‡·ÈÏ ‡„Â‰È Ô¯‰
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דבר העורך 

 פשט על הפרשה 
יל"ע לאיזה צורך הי' צריך לבקוע את הים היד ה' תקצר לשפוך את מי הים על
המצרים בלי לבקוע את הים ]ואע"ג שעיקר הנסים היו בשביל ישראל לחזק את
האמונה כמש"כ ולמען תספר וגו' מ"מ פשט' דקרא כתיב כאן וידעו מצרים כי אני
ה' ואין מקרא יוצא מידי פשוטו ולגבי המצרים מאי נ"מ איך היו נטבעים[ .וי"ל
דהקב"ה רצה להראותם דכשרוצה להעניש אדם אין צורך לילך אליו אלא הוא
בעצמו רץ למקום העונש כמ"ש ויבואו אחריהם כל סוס פרעה וגו' ומצרים נסים
לקראתו ,וכעין זה יל"ע עמש" כ רש"י בסוף הפרשה גבי עמלק שהיו העמלקים
מחשבין את השעות באיצטרולגיאה באיזו שעה הם נוצחין והעמיד להם משה
חמה וערבב את השעות ויל"ע למה הוצרך להעמיד חמה בשביל זה כלום אין
הקב"ה יכול לעשות שלא יועילו בכשפיהם בלי להעמיד את החמה וי"ל שהקב"ה
רצה להראות להם שאין יודעים כלום כי כל המזלות תלוי ברצונו וכשהוא רוצה
משתנה המזל ואין יודעים כלל כמ"ש )קהלת ג'( לברם האלקים ולראות שהם בהמה
המה להם ע"ש במפרשים .עי"ל שהי' כן כדי שהמצרים יכנסו לתוך המים שאם
הי' נבקע פתאום היו רואים שזה נס והיו בורחים מיד אבל עתה חשבו שזה ע"פ
טבע שע"י הרוח נבקע המים ויוכלו לעבור.
)טעמא דקרא(

עלי שי"ח 
"חידושי תורה"
באחד הימים האחרונים ,נכנס אל רבינו בחור ישיבה יקר מבני חו"ל ,והביא לרבינו 'מתנה'.
המתנה היא ספר 'חידושי תורה' מכורך נאה ,בכריכה יקרה וחשובה ,עם דפים ריקים
שמיועדים לכתוב בהם חידושים.
רבינו שאל אותו למה הוא הביא את זה ,והלה משיב :אני יודע שהרב מחדש הרבה חידושים,
והבאתי ספר לכתוב אותם ...אני רוצה שיהיה לי את הזכות לתת את הנייר לכל הפחות...
רבינו השיב לו :יישר כוח ,אבל אני לא מבטיח שאכתוב בזה .לא בטוח שיהיו לי חידושים
נוספים...
ובירך את הבחור והלה יצא .אחד הגבאים ,ביקש לשים את הספר בצד ,מעל הספרים
שבארון .רבינו הבחין בזה ומיד העיר לו :הלא הדפים שבפנים הם ריקים ,ואין בהם קדושה,
ואם כן אין לשים אותם על ספרי קודש ,עד שיכתבו דברי תורה בזה !

"לימוד אותיות א' ב' עם הילדים"
בימים האחרונים הופיע ספרו החדש של ידידנו בעל מחבר הספרים 'שיח התורה' ,חלק ג )!!(
המוקדש כולו כקודמיו ,לשאלות ותשובות בהלכה ,אגדה ,ש"ס ופוסקים מלא מזן אל זן
בחריפות ובקיאות .אין צורך להציג בפני תלמידי רבינו שליט"א את הספר ,כי הוא ידוע.
הספר מלא ב '-שואל כענין' של המחבר שליט"א ,ובצידה של כל שאלה ,תשובה ממרן
שליט"א .מעניין לציין כי בנו של רבינו ,הגאון רבי יצחק שאול כותב בדברי הסכמה וברכה
לספר כי שמע מאביו מרן שליט"א כמה פעמים ''שהנ"ל שואל וכותב כמו ת"ח גדול ושהוא
נהנה טובא מקושיותיו'' .משפט שלא רואים אותו בהרבה ספרים.
ולקוצר המקום נביא כאן שני ענינים הנדונים בספר הנ"ל ,אודות מצות תלמוד תורה בלימוד
אותיות א' ב' עם הילדים ,כי יש מצדדים שאמנם זה אותיות הקודש אך זה לא תלמוד תורה
ממש ,ומאידך אחרים סבורים כי זה כמו תלמוד תורה לכל דבר ,אלא שאדם גדול שיכול
ללמוד דברים אחרים בשבילו זה ביטול תורה אבל אצל קטנים שזה לימודם הוא מצוה
גמורה של לימוד התורה ,והכרעת רבינו שליט"א בזה :יש בזה מצות תלמוד תורה.
נדון נוסף ,הנוגע מאוד לאלו שגרים בסביבה של גוים .מי שרוצה לעבור כביש בשבת שיש
שם עכו"ם שנוסעים במכונית ,האם מותר לו לירד מעט לכביש ובזה יבין הנהג הגוי שרוצה
לעבור ,ויעצור מהנסיעה ,אי הוי כאמירה לעכו"ם ואסור או שכיון שאינו אומר לו במפורש
לעצור אלא הוא מרמז שהוא רוצה לעבור את הכביש ושהגוי לא יפריע לו ,ומה שהוא עוצר
את נסיעתו זה כבר ענינו שלו ,והכרעת רבינו בזה ש "אין ראוי".

סיפר לנו אברך מופלג שביום בהיר אחד
קיבל הזמנה להגיע למשרד עורכי דין בתל
אביב .כאשר הגיע לשם התברר לו,
שהמדובר בירושה שהועברה אליו על ידי
קשישה שנפטרה לא מזמן" .הנה הצ'ק
לפניך .רק תחתום לי שקיבלת אותו ואתה
יכול ללכת לביתך" .אמר עורך הדין שטיפל
בצוואה.
"ברגע הראשון מאד שמחתי על הבשורה
וכמעט שעמדתי לברך את הברכה הראויה
למעמד שכזה" ,מספר לנו האברך" .אך ברגע
שלאחר מכן עלו במוחי אי אלו ספקות
באשר לכשרותה של הצוואה והאם היא
נעשתה לפי כל כללי ההלכה המקובלת מדור
דור".
האברך הודיע לעורך דין ,אני מאד שמח על
הכסף שנפל בחלקי ,אך קודם אני צריך
לגשת אל רבי ולשאלו ,האם הכסף באמת
שייך אלי.
עורך הדין עמד משתומם ונפעם למול
המחזה הנגלה לנגד עיניו" .מעודי לא קרה
כדבר הזה ,שאציג לפני בן-אדם צ'ק בסכום
כסף כה גדול ,אודיע לו שהכסף הועבר אליו,
והוא יסרב ליטלו בשיוויון נפש" אמר.
כאשר האברך בא אל רבו ושטח לפניו את
הענין .הורה לו רבו לברר האם עשו קניין
בצוואה ,וכשחזר לתל אביב השיב עורך הדין
בשלילה .במקרה כזה ,אמר הרב ,הדין הוא
שהירושה אינה עוברת אליך ,אלא חוזרת
ליורשים.
"האם מותר לי לפתוח גמ"ח בסכום הכסף
הזה"? שאל האברך את רבו" .האם מותר לך
לפתוח גמ"ח בכסף שאינו שלך"? החזירו
רבו.
ולא עוד אלא לא די שאסור לך לקחת את
הכסף אלא אתה מקבל מעתה דין של שומר
אבידה ,ומחובתך לפתוח 'חשבון דולרי' כדי
לשמור על ערך הכסף ,עד שתתברר זהותם
של הקרובים.
האברך שהיה מושרש אצלו האמונה
והבטחון בחי עולמים ,וידע שהכל מהקב"ה,
לא פקפק כלל ,אלא מיד עשה כדבר רבו ,כי
אם הכסף אינו שלי ,אסור לי לגעת בו,
למרות שהיה נצרך לכך מאד ,לנישואי ילדיו.
למעשה היינו יכולים לעצור את הסיפור
כאן ,וכי איזה סיפור טוב יותר ,מאשר אברך
שיודע שהכל מהקב"ה ובחפץ לב מוותר על
סכומים גדולים רק כי כך צוה הקב"ה.
אולם באמת יש המשך לסיפור ,ואנו
מספרים זאת רק כדי לידע ,שהקב"ה גם
משלם גמול ,בעולם הזה לכל ההולכים עמו
בתמימות.
וכך סיים האברך את הסיפור לאחר המעשה
ההוא שלא לקחתי את כספי הצוואה ,הגיעה
אליי ירושה אחרת ושם נעשה כבר הכל כדת
וכדין ,אבל גם שם עדיין לא היה הכל חלק,
כי היה יכול להגרם קפידא לאחד היורשים,
ורבי הורה לי שרק אם היורש יאמר שהוא
מוותר על הסכום ,יהיה מותר לי לקחת את
הכסף.
"בדרך הטבע לא היתה כל סיבה שבעולם
שהוא יוותר על מה שמגיע לו ,אבל בהגיעי
אליו כהוראת הרב נדהמתי לשמוע שהוא
מוחל על הכל בלב שלם ואין לו כל תביעה".
מסיים האברך.
בברכת שבת של ום
י צחק גו לד שט וף ) ב " ב (

‡"ËÈÏ˘ Ô¯Ó Â È·¯ ˙Â‚‰ ‰
‡ .כשמקדש על הכוס בשבת ,אפילו שטועם רק מעט מהיין
)והשאר שותה אחר מפני הבריאות( לא מברך שוב על היין אם
שותה באמצע הסעודה.
בדיני היין שלפני הסעודה עד כמה פוטר יין שבתוך הסעודה עי' סי' קע"ד
סעי' ד' ומ"ב סק"ו ז' ח' ט' י' י"ב י"ד ט"ו ובסעי' ו'.

מרן מחמיר שלא לשתות מים בסעודה אם לא שפוטר
בברכת שהכל על סוכר וכדו'.
·.

·¯Ë·˘· Â"Ë / ÔÈ ‰ ‰ ˙ÂÎ
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 .‰כשאוכל שיעור כזית ממזונות וכזית מעץ כוללם יחד בברכה
ובתחילה אומר "על המחיה ועל הכלכלה ועל העץ ועל פרי
העץ ועל תנובת וכו'" ולבסוף "ועל המחיה ועל פרי העץ
בארץ ישראל על הארץ ועל המחיה ועל פירותיה".
עי' שו"ע סי' ר"ח סי"ב ומ"ב ס"ק ס' וס"א.

.Â

עי' שו"ע סי' קע"ד ס"ז .וכן כששתה מיץ מפירות שהוסיפו לו הרבה מים
לכוס )מטעמי בריאות( פטר בברכת שהכל על סוכר וכדו'.
כמה פעמים נהג בסעודה בשבת )כשקידש על יין( לברך אח"כ

על המיץ ענבים הטוב והמטיב ,והי' אומר לאחר שנמצא
איתו שישתה גם.

‚.

עי' בסי' קע"ה סעי' א' ב' ג' ובמ"ב דיני הטוב והמטיב ושם בסעי' ד' הדין
שצריך אחר עמו ,ובשונה הלכות כתב בתמצית כל דיני הטוב והמטיב.
והטעם שמברך על מיץ ענבים אמר מרן כי גם זה מביא שמחה ,וראה
קובץ תשובות ח"א סי' נ"ז מה שדן בזה עם חמיו מרן הגרי"ש אלישיב
זצ"ל לענין רביעית יין בחוה"מ אם אפשר במיץ ענבים.
סח לי מרן שפעם אחר בשבת הונח לפניו )כדי להשלים מאה
ברכות( :הגפן ,העץ ,האדמה ,ולברכת שהכל היה 'שקדיה'
)שקדים טחונים שאן ניכר כלל הפרי( ובירך כסדר ,אלא שכשהגיע

לשקדיה הסתפק כי זה ספק העץ ומספק מברכים שהכל,
והוא בירך כאן העץ ,ואם ישתה מים כדי לברך שהכל זה אי
אפשר די"א שיין פוטר כל מיני משקים ואפילו פחות
מרביעית ,וסוכר גם כן לא יפטור שהרי ברכתו שהכל רק
מספק ,וכאן הרי כבר בירך על שניהם ,ולכן ,בירך שהכל על
מלח ופטר השקדיה.
הא דיין פוטר כל מיני משקים והספק בפחות מרביעית עי' סי' קע"ד מ"ב
סק"ג וביה"ל ד"ה יין ,ומה שאמר שסוכר ברכתו שהכל רק מספק כו' עי'
בסי' ר"ב סט"ו לגבי סוכר שעושים מקנים או מסלק ,ועי' במשנ"ב סי' ר"ב
סט"ו ובבה"ל ד"ה על וברמב"ם פ"ח מברכות ה"ה ובדרך אמונה פ"ב
מתרומות ה"א בבהה"ל ד"ה אדם .ובענין שהכל על מלח עי' במ"ב סי' ר"ד
סק"ה דהטעם הואיל ויש לו מזה עכ"פ הנאה קצת כשנותן לפיו.

„ .כששותה משקה חם בכמה פעמים ואינו שותה רביעית בבת
אחת ,אינו מברך בורא נפשות לאחריה.
עי' שו"ע סי' ר"י ס"ט ,ומרן הוסיף לי ששמע שי"א שאביו בירך ,ולכאורה
אינם צודקים וכי אביו אמר לו בפירוש שלא לברך מספק.

פעם אחת אכל מפירות א"י ומפירות חו"ל והסתפק אם לברך
על פירותיה )כא"י( או על הפירות )כחו"ל( וחשב לפשוט לומר
על הפירות ,משום דהלשון פירות היינו כל הפירות שאכלו
ואעפ"י שקאי על פירות חו"ל ,אבל לבסוף שאל את אביו מרן
הקה"י זצ"ל והשיב לו שיברך על פירותיה כי כשמברך על
פירות א"י זה כ"ש פירות חו"ל ,כי זה חשוב יותר.
והוסיף לי שחמיו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל השיב לו כמו אביו זצ"ל .
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מרן נטל ידים כמה פעמים )לא תמיד( לפני שאכל חתיכת
עגבניה ואמר כי זה טיבולו במשקה.
רוב השנים לא היה נוטל ידיים ,היות ואפילו שיש לחות על העגבניה ,היא
מהעגבניה עצמה ולא מבחוץ ,אבל בתקופה האחרונה פעמים רבות חשש
להחמיר ,כי שוטפים את העגבניה וכן כל דבר שלפעמים אוכלים ביד
נתחייב נטילה אע"פ שאין בדעתו כעת לאכול בידו אלא במזלג כמש"כ
המ"ב סי' קנ"ח ,סקכ"ו.
בט"ו בשבט )בצהרים( נוהג לאכול מכל מיני פירות וירקות

שיש בידו ומברך כל הברכות.
ואמר לי שכן הי' מנהג אביו מרן ז"ל ועי' סי' קל"א במ"ב סקל"א ,ואמרתי
לפני מרן שראיתי שת"ח אחד שליט"א כתב שאולי ראוי שלא לאכול
מפירות האדמה ביום ט"ו בשבט כדי שלא יבואו לטעות ולומר שהיום
קובע לענין מעשר גם בפירות האדמה ,וענה לי מרן שהדברים הבל וריק,
וזה אינו.
בשנים קודמות רבות ,שחי חיי דוחק ממש לא היו לו כמעט פירות ובירך
על מה שהרבנית יכלה לקנות ,אבל בשנים האחרונות מביאים לפניו הרבה
פירות ,וכיון שמביאים לפניו טועם מהם.

 .Ëכשט"ו בשבט היה בשבת אבל המינין רק בסעודה א' ,ומיד
לאחר המוציא.
ואמר שכך נהגו אצלם.
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לא אומר שום בקשות או תפילות וגם לא על אתרוג.
ואף שיש לזה מקור באיזה מהספרים ,אמר טעמו שהרי מה שכתוב ט"ו
בשבט ר"ה לאילנות ,הכוונה למעשר ולא לדין )ובעידנא חדא אמר לי עוד משום
שט"ו בשבט אינו ר"ה על אתרוג כי הרי הוא גדל על כל מים( ולכן הורה עוד כי גם אלו
שכן נוהגים להתפלל ביום זה על אתרוג כשחל בשבת אין להתיר ,כי אין
מבקשים בקשות בשבת ורק מה שנחוץ או שאז זמנו ,התירו.

)מתוך הספר 'אלא' הנהגות מרן שליט"א על סדר השו"ע(

ענייני ברכות
שו"ת מהרב יהודה אריה הלוי דינר שליט"א ששאל את רבינו רבי חיים קנייבסקי שליט" א
ש .מי שיש לו בשר ושניצל )ברכת שניהם "שהכל"(,
והשניצל מטוגן בשמן זית ,האם יש לו מעלה של
ז' מינים ,שיברך עליו קודם )דבברכותיהם שוות ,ז'
מינים קודם(?
ת .מסתבר שאע"פ שהוא טפל ,סו"ס הברכה
הולכת גם עליו ,ויברך עליו קודם.
ש .מי שיש לו ב' פרוסות לחם ,ועל אחד מהן יש
ממרח ,האם זה נחשב לחביב שיברך עליו קודם?
ת .אע"פ שהממרח טפל ,בכל זאת מסתבר
שיברך עליו קודם .
ש .אכל מיני מזונות ,וגם כמה גרגירי רימון יש
עליהם דין בריה )כמבואר בשו"ע סי' ר"י( ,האם יכול
להוסיף בברכה מעין שלוש גם "על העץ ועל פרי
העץ"?
ת .ידוע מהסטייפלר שאם שתה יין כשיעור
כזית ,ואפילו כשיעור כזית ,קטן ,יכול להוסיף
בתוך ברכת מעין שלוש אם בין כך מברך כגון על
מזונות ,מכיון שהיין הוא ספק ברכה )עי' "ארחות
רבינו" ח"א עמ' פ"ט( ,וכמו כן בבריה יכול להוסיף
בתוך ברכת "על המחיה" )אולם אם אכל מזונות
ושתה יין פחות מכשיעור ,לא יכלול הגפן בברכתו ,הגרש"ז
אויערבך זצ"ל ,מובא בשש"כ פרק כ"ד ס"ק ע"א ,ועי' בספר
"וזאת הברכה" עמ' .(48

ש .אם אכל כמה גרגרי רימון שהוא בריה וספק
אם חייב ברכה אחרונה ,האם יכול להמשיך
לאכול עוד כמה גרגרים מכיון שבין כך כבר
הכניס עצמו לספק?
ת .מסתבר שמותר לאכול עוד בריה.
ש .אם אכל בריה בשיעור הקטן של כזית ,האם
יכול לברך עליו ברכה אחרונה ?
ת .מסתבר שכן ,שיש לו ב' צדדים ,ספק בריה
ועוד שמא יש כאן שיעור )ומסתבר דכוונת רבינו רק
כשיש עוד ספק שמצטרף לשיעור הקטן של כזית דיכול לברך
ואין מזה ראיה לשאר ס"ס(.

ש .יש לו רימון שלם וחצי רימון ,האם יש לברך
ברכה ראשונה על השלם דבר כותיהן שוות שלם
קודם ,או שמא כיון שגם החצי שהוא מלא
גרעינים ,וכל גרעין הוא בריה ,א"כ גם הוא
נחשב לשלם?
ת .מסתבר שיברך על השלם כיון דסו"ס "שלם"
הוא מעלה יותר מבריה.
ש .יש לו חלב וקולה )ברכותיהן שוות ,ז' מינים קודם(,
האם יש לשתות חלב קודם שגם בו נשתבחה
ארץ ישראל דכתיב" :ארץ זבת חלב ודבש" )כמו
שז' מינים קודם(?
ת .לא מוזכר שיש בזה מעלה ,וכוונת הפסוק
"חלב" אין זה חלב ממש רק הכוונה שפירות

ארץ ישראל שמנים מחלב ,וכמבואר בגמרא
)כתובות קי"ב(.

ש .אבוקדו גדול יותר מתפוח ,על מה יברך
)ברכותיהן שוות גדול קודם ,כמבואר בשו"ע ס' קס"ח ב'(,
וכן מלפפון ופלפל?
ת .מכיון שיש גרעין גדול בתוך האבוקדו נמצא
ש'בשר' התפוח גדול יותר מבשר האבוקדו ולכן
יש לברך על התפוח שנראה לעין קטן יותר.
וכן מלפפון ופלפל ,אע"פ שהפלפל נראה גדול
יותר יש למדוד לפי בשר הפלפל ,והאוויר לא
מצטרף) .וזה לימוד חשוב בשבילנו שיש אנשים שבפנים
מלאים אוויר ורק מבחוץ נראים כאנשים גדולים וחשובים,
אבל העיקר הוא איך נראים בפנים!(

ש .יש לו ספק ברכה ,כגון ספק ברכת "בורא
נפשות" האם יכול לבקש מאחר שמברך ברכה
אחרת שיכוון להוציאו ב"ברוך ...מלך העולם"
וחברו יסיים את הברכה שלו והוא יסיים את
הברכה אחרת?
ת .אם אין לו עצה אחרת יכול לעשות כן ,אע"פ
שי"א שאין שומע כעונה על חצי ברכה ,הנ"מ
כשהמברך אומר רק חצי ,אבל אם המברך אומר
את כל הברכה ,אפשר לכוון לצאת ממנו אפילו
חצי ברכה ,כמבואר בספר "קהילות יעקב" )ברכות
ס ט'(.

