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יום חמישי י"ד טבת תשע"ז | פניני פרשת ויחי | תקציר שבועי ה'דף היומי בהלכה'

ְּבּורגר ֶרּבֶ ה טיפס על הגבעה הלוך וחזור כשעל גופו הצנום
ַה ְקלֹויזֶ נ ְ
מטען כבד ,לקול צחוקם האכזר של הגרמנים הארורים ימ"ש ,ושרד...
הרב בנימין בירנצוויג
"וַ יְ ִהי יְ ֵמי יַ ֲעקֹב ְׁשנֵי ַחּיָ יו ֶׁשבַ ע ָׁשנִים וְ ַא ְרּבָ ִעים ְּומ ַאת ָׁשנָה" (בראשית מ"ז ,כ"ח)
פלא עצום ישנו בפסוק הראשון של פרשת ויחי .התורה מונה את שנות
חייו של יעקב אבינו ,לפני מותו ,וכי היכן מצינו שמונים את שנות חייו
של האדם קודם מותו?
קושיא זו הקשה מרן בעל ה'אגרות משה' ,רבי משה פיינשטיין זצ"ל,
וביאר ,שהתורה באה ללמדנו על גדלות חייו של יעקב אבינו ,שכל שנות
חייו ,בין בילדותו בין בזקנותו ,היו שוות בחוזק אמונתו בבורא עולם.
כשלומדים את מסכת חייו של יעקב אבינו ,על הנסיונות והקשיים
שעבר ,בילדותו בבית אביו בצל אחיו עשו ,בימים בהם שהה בבית עבר,
ולאחר מכן בבית לבן ,בכל תקופת עבודתו ונישואי רחל לאה ,ולאחר
מכן בצער הגדול שהיה לו על העלמות יוסף ,ולקיחת בן זקוניו למצרים,
וכל רדתו למצרים ,הרי אין לתאר אלו תקופות של צער ומכאוב עברו
על יעקב אבינו בחייו ,ובכל זאת שמר על אמונת חוסן בבורא עולם ,ללא
שום הבדל בין זמן לזמן.
לכך כתבה התורה מספר שניו עוד קודם מותו ,ללמדנו ,כי כל חייו
שווים היו לטובה בכל זמן ועת.
הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל הביא מדברי חז"ל [הובא ברש"י פרשת
וישב לז ,לה] ,שהיה ידוע ליעקב אבינו מפי הגבורה ,שאם אחד מבניו
ימות בחייו  -אין לו חלק לעולם הבא .עם ישראל לא יכול להתקיים ללא
י"ב השבטים ,וכשעם ישראל לא קיים  -העולם כולו בטל .מבהיל לחשוב!
כי יעקב אבינו חי בתחושה זו שאין לו עולם הבא ,במשך עשרים ושתיים
שנה ,מצב המביא אותו לחשוב ,כי לכאורה אין סיבה לעבוד את הקב"ה,
שהרי כל תכלית העולם הזה הוא לחיי העולם הבא ,ולא מצינו אצל יעקב
אבינו שום שינוי בעבודת ה' שלו בכל תקופת חייו.
כל אדם עובר תקופות קשות ונסיונות בחייו ,שלפעמים עלולות לגרום
לו הרהורי מחשבות של יאוש ,בריחה ועוד ,אך האדם החזק באמונתו,
החי את ה' בכל רגעיו ,ויודע כי הוא מנהיג העולם ,וכל דבר נעשה בתוקפו
והנהגתו ברחמים גמורים אינו מתייאש בנקל ,שכן עם מחשבות אמונה
בהירות ,אפשר לשרוד גם תקופות קשות בחיים ...ונאמן הוא לשלם שכר
ליראי שמו!

מעשה נורא שקרה בימות הזעם של השואה האיומה ,סיפר הגאון ר'
גרשון ליבמן זצ"ל ,מתלמידי הסבא מנובהרדוק זיע"א.
הרב ליבמן פגש פעם ישיש זקן ברוסיה ,שסיפר לו שהוא יהודי .שאל
אותו הרב במה הוא יהודי? אך היהודי לא ידע כלום מיהדותו ,לא קריאת
שמע ,לא תפילה לא שבת ולא יום כיפור! כלום ממש! רק פסוק אחד
הוא ידע לדקלם "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב
לבב מרוב כל" .מדהים .פסוק בסיסי של קריאת שמע הוא לא ידע ,אבל
לדקלם פסוק מתוך פרשת התוכחה  -ידע גם ידע...
סקרנותו של הגאון ר' גרשון זצ"ל לא ידעה גבול ,והוא בקש מן היהודי
הסבר לפשר הדבר המוזר הזה? הסביר לו היהודי את פשר הענין:
"בימי צעירותי הייתי במחנה ההשמדה 'בירקנאו' ,יחד עם עוד יהודים,
תחת ידם האכזרית של קלגסי הנאצים ימ"ש ,שהיו מעבידים אותנו
בעבודות קשות עד מאד ,באכזריות איומה ובלא טיפת אנושיות כלל.
אותם ארורים חיפשו כל הזדמנות להתעלל ביהודים ,כשהם מתמוגגים
מהנאה למראה היהודים הנאנקים תחת סבל שאין לתאר ...ופעמים רבות
עד מוות ממש.
'תחביב' נורא היה לנאצים במחנה ,שהיה ממוקם ליד גבעה .הם היו
מבקשים מן היהודים לטפס על הגבעה כשעל כתפיהם משאות כבדים
מאד[ .וצריך להבין שהיהודים היו במצב של תת תזונה ,בשערי מות ,ממש
עור ועצמות ותו לא] ,וכך היו חיות הטרף הנאציות עומדים בצד הגבעה,
ונהנים ומתמוגגים למראה היהודים המנסים לטפס כשמשא כבד על
כתפיהם ,ומחמת כובד המשא וקושי הדרך  -מתגלגלים ומתדרדרים
למטה בשברון עצמות ומות אכזרי מאין כמותו.
מעטים ממש זכו לצאת בחיים מ'תחביב' אכזרי זה.
אני ,שהייתי בריא ובעל גוף  -הצלחתי לעמוד בזה .יהודי נוסף שהיה
עימי הצליח אף הוא לשרוד את התעלול הנורא הזה ,היה זה יהודי
שברירי ורזה ,שכולו היה אוסף של עור ועצמות.
התפלאתי מאד ,כיצד הוא מחזיק מעמד???
באחת העליות עם המשא הכבד ,התקרבתי אליו וראיתי שהוא מלמל
דבר מה .התקרבתי יותר ושמעתיו מלמל בכונה גדולה את הפסוק" :תחת
המשך בעמוד הבא >>>
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"העדפתי לשים עצמי כעם הארץ ,ולספוג
את העלבונות הללו ,עד שהחתן ההוא יצא מהעיר,
ובלבד שלא אגרום צער לאחרים"
ומדוע יצא האדמו"ר מבית המדרש בכל שעה?
הרב ישראל ליוש
"וְ יִ ְדּגּו לָ רֹב ּבְ ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ" (בראשית מ"ח ,ט"ז)
יעקב מברך את בני יוסף שיהיה בהם את תכונת הדג שהוא פרה ורבה.
לכאורה המילה 'לרוב' מיותרת ,שהרי מספיק בכך שהוא מדמה אותם
לדגים ,וכבר שומע אני שהם פרים ורבים כמותם ,לשם מה הוסיף את
המילה 'לרוב'.
שמעתי מסבי הר"ר חנניה יו"ט ליפא ליוש
זצ"ל שהרי לדגים יש שתי תכונות ,אכן
תכונה אחת חיובית שהם פרים ורבים,
אך מנגד יש להם גם תכונה שלילית
שהדגים הגדולים בולעים את
הקטנים ,א"כ יעקב מברך את בני
יוסף שאכן ידמו לדגים ,אך לא
בתכונה השלילית שהגדול אוכל
את הקטן ,אלא בתכונה החיובית
שיפרו וירבו כדגים.
גדולי עולם ששקדו על מידותיהם
כשם ששקדו על התורה ,למרות גדלותם
האדמו"ר מבאבוב זצ"ל
העצומה ושיעור קומתם הרב ,כיבדו את
הקטנים מהם ,ובכל מאודם דאגו לבל יפגע מהם האדם הפשוט ,הקטן
מהם בדרגתו.
כבר בהיותו נער נודע שמו של הגאון רבי עקיבא איגר לשם ולתהילה,
למדנותו ושקידתו בתורה קנו להם שם של כבוד בעולמה של תורה .אחד
מנגידי הקהילה ,אשר שמו הטוב של רבי עקיבא איגר הגיע אף לאוזניו,
חפץ בו לחתן לבתו ,ואכן יכולותיו הכספיים אפשרו את העניין ,והשידוך
נסגר בסימן טוב ובמזל טוב.
למותר לציין את התרגשותו של העשיר על זכייתו בחתן כה מופלא,
לכבוד גדול הוא זכה בין בני עיירתו .כבודו ירום עוד יותר ,כאשר יגיע
החתן רבי עקיבא איגר אל העיירה ,אז כולם יחזו בעיניהם את גאונותו
המופלאה ,כך חשב החותן המאושר .אך לא כך היו פני הדברים ,מיד
כשהגיע החתן הצעיר לבית המדרש ,הקיפוהו הלמדנים בקושיות סבוכות,
וקיוו לעמוד על ידיעותיו ולמדנותו .אך רבי עקיבא איגר מילא את פיו מים,
הרי הוא כאילם ,לא ענה על קושיותיהם ולא פתח את פיו בדברי תורה.
'וכי זהו החתן המהולל שכה שיבחוהו?!' התפלאו למדני הקהילה.

אכזבתו של החותן העשיר לא ידעה גבולות ,ובסתר לבו עלו מחשבות על
בטול השידוך .החתן הצעיר ראה בעיניו החכמות את אשר מתרוצץ במוחו
של חותנו ,והוא ביקש ממנו להמתין עוד יומיים.
עברו יומיים ,נכנס רבי עקיבא איגר לבית המדרש ,העלה בפני הלומדים
את שאלותיהם ,וענה עליהם בחריפות מיוחדת ,כולם נדהמו מגאונותו,
בקיאותו וחריפותו ,וב"ה כבודו האבוד של השווער חזר אליו .אך פליאתו
גדלה עוד יותר' ,מדוע המתנת יומיים?!' העז השווער לשאול את חתנו
החשוב .השיב לו החתן' :בימים הראשונים ,היה פה עוד חתן מוכשר
מאוד ,ואף חותנו רצה להתפאר בו ,והוא אכן זכה להערכה רבה בקרב
בני העיר .אך אם אני הייתי עונה ומראה את כוחי ,הייתי מאפיל
על גאונותו ,וההתפעלות ממנו היתה מתגמדת ,ובכך חלילה היה
נגרם צער לחתן ולחותנו ,לכן העדפתי לשים עצמי כעם הארץ,
ולספוג את העלבונות הללו ,עד שהחתן ההוא יצא מהעיר ,ובלבד
שלא אגרום צער לאחרים.
לפנינו סיפור נוסף המתאר בעוצמה רבה את דאגתו של הגדול
לכבודו של הקטן.
מנהג פלא ,צד את עיניו של אורח שנקלע לבית מדרשו של
האדמו"ר מבאבוב זצ"ל בבארא פארק בליל חג השבועות .האדמו"ר
עוסק באמירת תיקון ליל שבועות ,אך מידי שעה הוא קם ממקומו
המכובד ,יוצא מבית המדרש ושב אליו רק כעבור עשר דקות ,כך חזר
ונשנה הדבר בכל שעה ושעה ,לפלא היה המנהג בעיני האורח.
למחרת בתום תפילת שחרית הוזמן האורח לביתו של הרבי לקידוש,
הרהיב האורח עוז בנפשו ושטח בפני הרבי את שאלתו" :תורה היא
וללמוד אני צריך! מדוע יצא הרבי מבית המדרש מידי שעה בשעה?",
השיבו הרבי בחביבות" :הרי אין זה סוד כי להיות ערים כל הלילה אינו
דבר של מה בכך ,ישנם יהודים חלשים שדבר זה קשה להם והיו רוצים
לחזור לביתם לנוח ,אך אינם עושים כרצונם ,משום שהם מתביישים
שהרבי יראה אותם יוצאים מבית המדרש ,ומשום כך הם עלולים
להישאר בבית המדרש למרות עייפותם הרבה ,לכן אני יוצא מידי שעה
מבית המדרש לעשר דקות ,כדי שבדקות אלו יוכל מי שרוצה לעזוב את
בית המדרש מבלי לחשוש למיעוט כבודו".
נמצאנו למדים ,כי הזהירות בכבוד הזולת חשובה שבעתיים ,כאשר
האחד גדול יותר וחשוב יותר מזולתו .אל לו למכובד לנצל את מעמדו
הרם ,ובכך יזולזל אפי' בעקיפין ,כבודו של יהודי אחר.

>>> המשך מעמוד קודם

אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל" .בכל פעם
שהיה היהודי החלוש עולה על הגבעה ,היה שב ואומר את הפסוק ,וחוזר
על כך שוב ושוב וזה מה שהחזיקו.
פסוק זה הוא הסימן היחיד שנותר לי מיהדותי ,לאחר עשרות שנים
תחת השלטון הקומניסטי שמחק ממני כל שריד מיהדותי!"
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"מי היה היהודי הפלאי הזה?" שאל אותו הרב גרשון ליבמן בהתפעמות,
והזקן ענה" :הכל קראו לו הקלויזנבורג רבה!!"
האפשרות היחידה להחזיק מעמד בתקופות של חושך ומצור – היא
הדבקות בה' יתברך ,לחיות את ה' בכל המצבים ,ולהאמין כי הכל בידו,
והוא בעל הכוחות כולם ואין כח בעולם מלבדו!!!
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כשראהו החזון איש אורו עיניו ואמר לו" :לייזרקה ,לאן ברחת?
רציתי לומר לך דבר מה ונעלמת "...במר ליבו שב הבחור ופרץ בבכי
מחודש" :אינני מבין מה הרב רוצה ממני?" גמגם מתוך הבכי.
תעלומת דברי החזו''א שנאמרו לרבי אלעזר צדוק טורצ'ין זצ"ל
הרב ישראל מאיר שושן
ֹלהים ֲא ֶשׁר ִה ְת ַהּלְ כּו ֲאב ַֹתי לְ ָפנָיו'' (בראשית מ''ח ,ט''ו)
''ה ֱא ִ
ָ
יעקב מברך את יוסף ומדגיש לו ,אבותי הקדושים
אברהם ויצחק הלכו תמיד לפני האלוקים .בכל
פסיעה הם ראו את הריבונו של עולם.
בשולחן ערוך אורח חיים מובא מיד בסעיף
הראשון ,כיצד צריך היהודי לחיות.
אומר הרמ"א" :שיויתי ד' לנגדי תמיד .הוא כלל גדול בתורה ובמעלות
הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים .כי אין ישיבת האדם ותנועותיו
ועסקיו הוא לבדו בביתו כישיבתו ותנועותיו ועסקיו הוא לפני מלך גדול".
כשאדם יושב מול מלך גדול ,כל תנועה וכל דיבור שלו מחושב מראש,
אך כאשר אדם נמצא בביתו ,לא ליד מלך ,הוא מתנהג באופן משוחרר
יותר.
יהודי צריך לחיות  24שעות עם בורא עולם ממולו.
מבאר שם הגאון מוילנא בסעיף קטן" ,מעלות הצדיקים שהולכים לפני
אלוקים"  -כמו שכתוב "איש צדיק תמים את האלוקים התהלך נח",
נח שם תמיד את האלוקים במרכז חייו .וכן בחנוך" ,ויתהלך חנוך את
האלוקים"  -חנוך היה חי עם בורא עולם .וכאמור באבות הקדושים "אשר
התהלכו אבותי לפניו" ,ומסיים הגאון מוילנא "וזהו כל מעלת הצדיקים!"
חיים עם בורא העולם.
רבי אלעזר צדוק טורצ'ין זצ"ל היה יהודי חשוב וצדיק שניהל את החיידר
"תשב"ר" בבני ברק .הוא חיבר את הספר "שונה הלכות" בחברותא יחד
עם הגאון מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א יבדלח"א.
בהיותו בחור למד בישיבת חברון ,והיה מקורב מאוד לחזון איש .יום
אחד ,הוא הגיע לחזון איש לדבר בלימוד כדרכו .כאשר נכנס לביתו של
גדול הדור ,אמר לו החזון איש" :לייזר ,לייזר ,אתה באמת חושב שאת
הכיפה זורקים בפעם אחת? זהו תהליך איטי מאוד ,שרק בסופו מורידים
את הכיפה מן הראש" .נבהל רבי אליעזר ,האם הרב חושד בו שהוא
הולך בדרכים עקלקלות חלילה? אך אומץ לשאול אותו לכוונת דבריו
לא היה לו.
שבור ומדוכדך יצא מביתו של הרב ,כשמוחו עסוק כל הזמן בשאלה:
"מה רוצה ממני החזון איש? למה ירמזון מילותיו??" ארבע שעות לקחה
לו הדרך מבני ברק לירושלים ,דרך תל אביב ,וכל אותו הזמן הוא הוגה
בדבריו של גדול הדור...
כאשר שב לישיבה שאל אותו אחד החברים" :לייזר ,למה נפלו פניך?"
הבחור פרץ בבכי וסיפר לו את דבר המעשה .תמה החבר ושאל" :אם כך,
מדוע מיהרת לצאת מביתו ,למה לא שאלת את החזון איש לכוונת דבריו?
שמע לדברי ,שוב לביתו של הרב ובקש ממנו שיסביר לך ברורות למה
ירמזון מילותיו"...
התיישבו הדברים על ליבו של לייזר הבחור ,והוא שב לאחוריו ונסע שוב
ארבע שעות עד לבני ברק .הוא שב ונכנס לביתו של גדול הדור .כשראהו
החזון איש אורו עיניו ואמר לו" :לייזרקה ,לאן ברחת? רציתי לומר לך דבר
מה ונעלמת "...במר ליבו שב הבחור ופרץ בבכי מחודש" :אינני מבין מה
הרב רוצה ממני?" גמגם מתוך הבכי.
"חלילה" ,מיהר החזון איש להרגיעו" ,לא חשדתי בך לרגע ,אני הרי

מכיר אותך ויודע כי אתה צדיק וישר ,רציתי להסביר לך דבר מה .כיצד
נראה יהודי טוב? מתפלל בבית הכנסת שחרית ,תפילת שמונה עשרה
בכוונה ,לאחר התפילה מגלגל היהודי את התפילין ,ניגש לפרוכת ומנשק
אותה ,ושופך שיח לפני בורא עולם ,מוסיף פרק תהילים שיזכה לסייעתא
דשמיא בעבודה ובמהלך היום כולו .לפני צאתו מבית הכנסת הוא שב
ומנשק את הפרוכת ,וכביכול נפרד מרבש"ע ש"נשאר" בבית הכנסת
עד לתפילת מנחה .הוא פונה לעסקיו ,מדבר ומתנהג כמו סוחר ,ואת
הקב"ה ישוב לפגוש בצהרים בתפילת מנחה .מגיעה שעת מנחה ,ושוב,
הוא מתפלל מכל הלב ,אך משאיר את הקב"ה בבית הכנסת עד תפילת
ערבית ,וחוזר חלילה".
ממשיך החזון איש בלהט" :זוהי אינה הדרך הנכונה בעבודת השם ,יהודי
חייב לקחת איתו את הרבונו של עולם עמו לכל מקום!
כאשר הוא יוצא מבית הכנסת ,נניח שהוא פונה לקנות עבורו נעליים.
הוא מחפש נעל טובה ,שתתאים למידת רגלו ,שתהא סחורה טובה ,זמן
רב יכול ללכת לאיבוד בחיפוש אחר הנעל המתאימה והמחיר הנח ,יש
צורך בסייעתא דשמיא .הוא נעצר ופונה בשפתו לריבונו של עולם ,ומדבר
איתו כדבר בן לפני אביו ,הוא הרי הלך איתו לקנות את הנעליים" ,אנא,
רבש"ע ,עזור לי ,שאמצא במהירות נעל מתאימה ,שהסחורה תהיה טובה
והמחיר יהיה סביר ,שהמוכר לא ירמה אותי וכו'"...
יהודי חייב להרגיל את עצמו לפנות לקונו בכל שעה משעות היממה
ולא רק בזמן התפילות .אדם שחלילה" ,משאיר" את הקב"ה רק לזמן
התפילות ,הוא חי ועובד את ה' כמצות אנשים מלומדה ,הוא זה שיוריד
לבסוף את הכיפה" ....
על כל צעד ושעל יהודי מחובר לאביו שבשמים ,פונה אליו ומדבר
איתו בשפתו ,אם יש לו קשיים נסיונות  -יש לו אל מי לפנות .רבים
חושבים שלדבר עם
הקב"ה זה רק מנהג
ברסלב ,אך הם טועים ,מי
שחי עם הקב"ה – פונה
אליו ומדבר עמו בכל עת
שנצרך לו.
מספרים על חסיד אחד
שעמד ליד הר'בה בזמן
מרן החזון איש זצ"ל
תפילת שמונה עשרה,
והתבשם מתפילתו
המיוחדת של רבו .לפני "יהי לרצון" שומע החסיד את הר'בה מדבר
ביידיש" :ריבונו של עולם ,אוי ,שהמשרתת לא תעזוב .שהמשרתת לא
תעזוב"....
החסיד הנרגש הבין שהרבי מדבר כנראה על המשרתים בשמים ,שלא
יעזבו את השמירה על כלל ישראל ,ומיהר לספר לחבריו החסידים על
מה שראה ושמע .ניגש חסיד נוסף לרבי ושאל" :ילמדנו רבנו ,למה כוונו
דברי הרבי שהמשרתת לא תעזוב ,האם כוונתו היתה למשרתת של כנסת
ישראל??"
"מה פתאום?!" תמה הרבי" ,הרבנית סיפרה לי אתמול שעוזרת הבית,
המנקה ומסדרת ,עומדת לעזוב ,והיא רגילה כבר למשרתת הזאת
המשך בעמוד הבא >>>
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כאשר הגיע מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל לגיל ,101
החליט מנהל הביטוח הלאומי לערוך ביקור בביתו של הגאב"ד,
וביקש שיגלה לו במה זכה לאריכות ימים שכזו?
"וַ יְ ִהי יְ ֵמי יַ ֲעקֹב ְׁשנֵי ַחּיָ יו" (בראשית מ''ז ,כ''ח)
אי אפשר להפריד בין השלום בתוך הבית ,ובין אהבת השלום שצריכה
לרדוף את האדם גם מחוץ לביתו .מי שרוצה בשלום ביתו ,ומעונין שכתלי
מעונו יספגו את ברכת השלום ,צריך להתנהג כך גם מחוץ לביתו ,ולא
להתעסק כלל בענייני מחלוקת.
כאשר הגיע מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל לגיל  ,101החליט
מנהל הביטוח הלאומי לערוך ביקור בביתו של הגאב"ד .במהלך השיחה
ביקש האורח ממארחו הדגול שיגלה לו במה זכה לאריכות ימים שכזו?
מרן הגר"ש וואזנר השיב ,ואת תשובתו עלינו לחרוט באותיות של
זהב על לוח לבנו" :אם הינך רוצה לדעת במה הארכתי ימים ,תדע לך,
שמעולם לא התערבתי במחלוקת שאינה שייכת לי!" וכל מילה נוספת
מיותרת!

"הייתי פעם ביחד
עם מרן הגר"ש וואזנר
בחתונה" ,מספר הגר"י
זילברשטיין שליט"א,
"ואוזניו של הגאב"ד
קלטו רעשים מאחת
מפינות האולם .הוא
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
שאל למהות הרעשים,
וכשהשבתי לו שמדובר
בדיבורים אודות מחלוקת מסוימת ,אמר לי 'אם כן ,אני עוזב את המקום
באופן מיידי' ,ואכן ,מרן הגר"ש לא חשב פעמיים ,ועזב את המקום".
("שמחה בבית" – הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א)

>>> המשך מעמוד קודם

שמכירה ויודעת את סדרי הבית ,המשרתת העוזבת תביא משרתת
אחרת ,אך הרבנית מוטרדת מכך מאוד ,התפללתי מעומק ליבי' :ריבונו
של עולם ,תרחם עלינו ,שהמשרתת לא תעזוב!"
זוהי עבודת ה' ,דוקא בדברים הקטנים ביותר  -הקב"ה אתנו! עם כל
וירוס קטן ,או אפילו ציפורן שכואבת פשוט לפנות אל מי שאמר והיה
העולם" :ריבונו של עולם ,כואב לי ,אנא ,קח ממני את הכאב!"
האימהות שוטפות כלים ומתפללות על הילדים ,לא רק בשמונה עשרה.
"ריבונו של עולם אתה אבא רחמן ,אבא אוהב ,אנא ממך ,שהילד יחזור
מן החיידר בריא ושלם".
כמה מאושרים אנו! יש לנו אב רחמן בשמים!
בפרשת השבוע פרשת ויחי ,אומר יעקב ליוסף" :ואני נתתי לך שכם
אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי" .יוסף בני
הצדיק ,אני רוצה לתת לך את העיר שכם שלקחתי מיד האמורי בחרבי
ובקשתי.
נשאלת השאלה – האם יעקב הוא זה שלקח את שכם בחרבו ובקשתו,
הלא היו אלה שמעון ולוי שטבחו את כולם בחרב ,ויעקב אף גער בהם:
"עכרתם אותי להבאישני" ...הוא לא היה מרוצה מן הסיפור ,אבל התפלל
עליהם.
ומבאר אונקלוס" :בצלותי ובבעותי"  -יעקב הוא זה שהתפלל להצלחתם.
אם כן ,מי באמת לקח את העיר?
אומר רבי יענקל'ה גלינסקי זצ"ל שבנובהרדוק היו אומרים מכאן אנו
לומדים שהעולם הזה הוא עולם של שקר .הכל חושבים שהמנצח הוא זה
שמחזיק את הנשק ביד .אך האמת היא להיפך ,מי שמתפלל  -הוא זה
שפועל את ההשתדלות האמיתית .החיילים הם רק רובוטים.
ידוע שבמלחמת סיני בשנת תשט"ז היתה מלחמה נוראה בארץ ישראל.
היה זה שנים ספורות לאחר קום המדינה ,ואויבים מכל הכיוונים קמו
עלינו לכלותנו .בתל אביב הכינו פארק שלם שיהיה בית קבורה ענק
לכל החללים .סכנה נוראה ריחפה על כל היישוב ,אך בניסי ניסים ניצלנו
והמלחמה הוכתרה בניצחון.
לאחר המלחמה הגיעו מספר תלמידי חכמים לרב מבריסק בירושלים,
וסיפרו לו על הנסים הגדולים שהיו" .מה נראה לכם?" שאל הרב" ,בזכות
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מי היו לנו כאלו ניסים? האם בזכות מטוסי הקרב המשוכללים ,או אולי
בזכות הטנקים החזקים? מה פתאום! רבי ועלועל צ'צ'יק ,רבי לייב
פרידמן ,הרב שמואל הומינר וצדיקים נוספים מירושלים ומכל הארץ
שפכו נחלי דמעות בתפילה להצלת הארץ ויושביה ,הם אלו שהצילו את
ארץ ישראל!"
"כבוד הרב" ,שאל אחד הנאספים" ,אז למה בכל זאת היו לנו גם
פצועים והרוגים במלחמה?"
ענה הרב מבריסק בסיפור שהיה.
לסבי ,רבי חיים מבריסק בנו של ה"בית הלוי" היה אח עילוי .גביר גדול
לקח אותו כחתן לבתו ,והבטיח נדוניה מכובדת לזוג הצעיר .בין האירוסין
לחתונה חשש אביו ,בעל ה"בית הלוי" שתזוח עליו דעתו של החתן ,על
כך שקיבל שווער עשיר ונדוניה מפוארת ,ואמר לו" :מיין טייער קינד ,האם
אתה חושב שקיבלת נדוניה כה גדולה בזכותך? דע לך שלא עבורך שילם
השווער סכום כה גדול ,אלא רק בגלל העובדה שרצה להשתדך איתי"...
"אם כך" ,ענה הבן בשנינות" ,מדוע נתן המחותן רק סכום כזה ,בשביל
להיות מחותן של בעל "הבית הלוי" היה עליו לשלם פי עשר!"
"אכן ,אתה צודק" ,ענה הרב בחיוך" ,אך מה אפשר לעשות שאתה הוא
החתן ,לכך ירד סכום הנדוניה לעשירית מכדי שוויו"...
הפטיר הבריסקער רב" :אמנם מצד תפילותיהם של הצדיקים היה צריך
להיות מצב שלא יהיה הרוג אחד ,ושערה לא תיפול מראשו של אדם,
אך מה אפשר לעשות ,שהחילונים עם תחושת ה"כוחי ועוצם ידי" ,גרמו
בהתנהלותם המוטעית למצב בו היו גם הרוגים ופצועים .יודעים אנו
באמונה שלמה שהנצחון לא מגיע עם החרב ולא עם המטוסים ,אלא אך
ורק עם תפילות ,עם כוח של תפילה!! ליהודי יש את הכוח והעוז להתגונן
מול כל הפגעים והמפריעים".
"האלוקים אשר התהלכו אבותי לפניו"  -השם יעזור שנזכה לחיות עם
בורא עולם באמת ,יום יום ,שעה שעה ,או אז נגיע למצב של "עוז וחדוה
במקומו" .כשיהודי חי עם הריבונו של עולם הוא הופך להיות המאושר
באדם" ,ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו" – זוהי מציאות
עכשוית ,כבר עכשיו הוא "ברוך".
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כשהתחלתי לצאת נמשכו אחרי עוד כמנין אנשים ואולי יותר,
ונמצא שעל ידי היה פגיעה בכבוד מעלתו ואילו הייתי יודע שעל
ידי יציאתי ימשכו עוד כמה אנשים כמדומני שבודאי לא הייתי יוצא.
בקשת המחילה של הסטייפלער מרבי שלום שבדרון
ֹאמרּו ֵאבֶ ל ּכָ בֵ ד זֶ ה לְ ִמצְ ָריִ ם" (בראשית נ ,י''א)
מילה אחת וכידוע לכולם רק באתי לחלוק כבוד להנפטר ז"ל ,כי למדתי
"וַ ּי ְ
עלינו לצטט מכתב מופלא של רבינו יעקב קנייבסקי ששוגר לביתו
בישיבתו כמה שנים .וכן לנחם את בנו שליט"א לקיים מצוות ניחום
של ר' שלום שבדרון .מכתב מרתק ,וסיפורו בצידו .מכתב מאלף
אבלים .ואולם לא הרגשתי עצמי בטוב וישיבתי שם אולי
מזוהר מדותיהם של גדולי האומה.
כשעה וחצי היתה קשה לי ,וכשהגיע תורו של פא"מ
מספד גדול ספדו לו רבי אברהם יאפאן חתנו של
שליט"א לדרוש ,חשבתי מכיון שמעכ"ת ידוע לדרשן
הסבא מנוברהדוק .ההספד נערך בישיבה בתל אביב.
מפואר יכול להמשיך בדרשתו עוד שעה ויותר וזה הי'
גם הסטייפלער טרח להגיע ולהשתתף בהספד .כידוע
קשה לי טובא ,אמרתי בלבי כבר יצאתי יד"ח הנ"ל
ששמיעתו של מרן ה"קהילות יעקב" היתה לקויה .הוא לא
ורציתי ללכת לביתי ,ולא שיערתי שיהי' בזה פגיעה
בא לשמוע אלא לכבודו של הנפטר.
בכבודו של מעכ"ת מאחר והכל יודעים שאני אינני
השעה התאחרה וכשאחד המספידים סיים את דבריו נעמד
שומע כלל ולא באתי אלא לחלוק כבוד לנפטר ז"ל.
מרן הסטייפלער זצ"ל
הסטייפלער והחל ללכת לכיוון היציאה .באותו רגע הגיע תורו
ואולם כשהתחלתי לצאת נמשכו אחרי עוד כמנין אנשים
של ר' שלום להספיד .הוא עלה על הבימה ,ואז ,יצא רבי יעקב ישראל
ואולי יותר ,וכדומה שרובם לא חזרו שוב לביהמ"ד אלא הלכו
קנייבסקי מהיכל הישיבה ואחריו עשרות אנשים.
לביתם ונמצא שעל ידי הי' פגיעה בכבוד מעלתו ואילו הייתי יודע שעל
חלפו יומיים .הסטייפלער בגודל צדקותו שיגר מכתב מחילה לביתו של
ידי יציאתי ימשכו עוד כמה אנשים כמדומני שבודאי לא הייתי יוצא.
ר' שלום לפי הכתובת שערי חסד  17ירושלים .מכתב של הוד – נקיות
ואבקש מאד מכבוד פאר מעלתו שיאמר בפיו שמוחל לי כי עלבון של
המידות של ארזי התורה.
גדול בתורה כמותו חמור מאד מאד.
יום ג' כ"ח למב"י התש"ל
והנני דו"ש כבוד הדרת מעלתו ,ומברכו בכל לבי בברכה והצלחה רבה
למע"כ ידידי הרב הגאון המפורסם פה מפיק מרגליות חו"ב סוע"ה
לטובה ולהרבות פעלים לתורה מתוך הרחבת הדעת ורוב נחת ויקבל
וכו' מהרר"ש שבדרון שליט"א נכד שר התורה וכו' המהרש"ם זצללה"ה.
השלום מאדוה"ש ית"ש
אחדשכת"ה
המצפה לרחמי שמים ולגאולה שלמה בב"א
אבקש מחילה מכבוד תורתו ויש לי מזה צער כי בהיותי בליל א' על
יעקב ישראל קנייבסקי
(מתוך קול חוצב – רבי שלום שבדרון)
ההספד למהרר"א יאפאן זצלל"ה לא באתי לשמוע כי לא שמעתי אף

מדוע היו המצרים חונטים את מתיהם ,ומדוע חנט יוסף את אביו?
הרב צבי וינברג
יֹוסף ֶאת ֲעבָ ָדיו ֶאת ָהר ְֹפ ִאים לַ ֲחנֹט ֶאת ָאבִ יו" (בראשית נ' ,ב')
"וַ יְ צַ ו ֵ
עיין רמב"ן (לעיל מח ,ז) ,שיעקב רמז ליוסף שכשימות יחנטוהו
הרופאים .ורואים כן ממה שיעקב אמר ליוסף ,שכיון שרחל מתה בדרך
ליד בית לחם ,אפילו שעד מערת המכפלה היה מהלך רק חצי יום ,לא
הייתי יכול ללכת עמה למערת המכפלה עם כל המקנה ובני הבית שלי,
כי זה היה מאריך את הדרך בהרבה זמן ,ולא היו לי רופאים שיחנטו אותה
כדי שתחזיק מעמד בכל הדרך ,וכן לא היה יכול לעוזבם שם וללכת לבדו,
וקברתיה על הדרך בבית לחם.
אבל אני ,כיון שאמות במצרים ויש שם רופאים וחונטים  -תעשה לי
כן כדי שגופי יחזיק מעמד עד ארץ כנען במערת המכפלה[ .ועיין בשו"ת
חבלים בנעימים ח"ד יו"ד סי' מ].
אולם הגר"י אייבשיץ זצ"ל ב'יערות דבש' (ח"א דרוש ז) ,כתב טעם אחר
מדוע חנט יוסף את אביו" :כי מצרים שהיו חונטים מתים שלהם היה
בשביל כך ,כי ידעו שכל זמן שהגוף קיים ,יש לנפש דביקות בגוף ,וכל
עניינם היה לדרוש למתים ,וכל תכלית הכישוף ולהט שלהם היה על ידי
נשמות שעל ידי המתים".
וזה הטעם שהניח יוסף הצדיק לחנוט את אביו כנהוג במצרים לקיים
גופו ,כדי שעל ידי כן תהיה נפש יעקב קשורה ,ויהיה לזרעו אחריו קיום
והגנה לכל העולם ,כי עודנה נפש יעקב בזה העולם כרוכה אחר כל גוף

וגוף הקיים ,ובעבורו יטיב ה' לנו ,כי יש שורש צדיק בעולם הזה.
ועי"ש שמביא ראיה לזה ,שע"י החניטה הנפש נשארת קשורה לגוף,
"שכבר העידו כותבי זכרונות ספרד פונטי דניסי ,על יאהן דע שלאדע,
שהלך למצרים ,ובהחבא הביא לספינה שלו אלפים פגרים החנוטים
הנקראים מומיי"א להוליכן לספרד ,ובבואו באמצע הים ,הנה הרוחות
הדבקים בגופים התחילו לעשות רעש בספינה ,והפכו הספינה לתוך
הים ,וירדו כל העם אשר בקרבה כאבן במצולה ,והוא יאהן בקושי שניצל
באניה קטנה ,ולאחר הרבה סכנות בא לספרד ,ויספר אשר קרהו"[ .ודנו
הפוסקים אם מותר לחנוט מתים ,עיין שו"ת הרשב"א ח"א סי' שס"ט,
ושו"ת הרדב"ז ח"א סי' תפ"ד ,ושו"ת חת"ס יו"ד סי' של"ו ,ושו"ת צפנת
פענח ח"א סי' כא ,ושו"ת מהר"ץ חיות סי' ו' ,ושו"ת עמק הלכה ח"א סי'
מח].
ובאור החיים הקדוש הקשה :מדוע חנט יוסף את יעקב ,הרי צדיקים -
אין גופם מסריח ונרקב? וביאר שמה שאמרה הגמ' (שבת קמו ,).שישראל
כיון שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן ,זה רק אחר מתן תורה ולכן גוף
של צדיקים לא מסריח ,אבל קודם מתן תורה היה מסריח ,אבל יעקב,
כיון שלא מת (עיין תענית ה ):א"כ גופו לא היה מסריח ,אולם יוסף ,שלא
ידע סוד זה שיעקב אבינו לא מת וסבור היה שמת (עיין רש"י תענית שם)
ויסריח ,כיון שהיה זה קודם מתן תורה  -לכן ציוה לחנוט אותו.
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בהגיע ליל הכלולות ,כשהסבו לסעודת שמחה של מצוה ,הרגיש
הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל שהדגים המוגשים באושים ,קלקול יש
בהם .מיהר מרן הגרש"ז אל משרדו של בעל אולם השמחות...
על חייו מלאי ההוד של הגה"צ רבי אשר זאב וורנר זצוק"ל ,רבה של טבריה
יֹוסף ַאל ִּת ָיראּו" (בראשית נ' ,י"ט)
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ֵ
"וַ ּי ֶ
הגה"צ רבי שמחה בונם וורנר שליט"א ,מרבני טבריה וראש ישיבת 'אור
תורה' מספר על אביו :מעשייה מופלאה מספרת על אותו עני טברייני
הגון ,שהגיע אל ביתו של אבי הגאון הצדיק רבי אשר זאב וורנר זצוק"ל
בכדי לקבל מעמו מתת יד מכובדת ,כפי שרגיל היה רבינו לחלק ברוח
נדיבה .רבינו ספר לידיו סכום נאה ,ואף הוסיף לתת לו מצקלונו חפיסת
סיגריות מחברה יוקרתית .העני הודה בכל לב ויצא.
אחד מבאי הבית שהבחין במתרחש ,מיהר לשטוח את תמיהתו לפני
רבינו" :הלא הרב בעצמו מעלה עשן מסיגריות פשוטות וזולות ,ומה טעם
שלאותו עני וחסר כל העניק רבינו סיגריות ששוויין פי כמה?"
רבינו השיבו בפשטות" :מכיר אני היטב עני בן טובים זה ,ויודע אני
בו שלבו חלש ,כך שאילו יעשן את הסיגריות הזולות והרגילות יכול
הדבר להזיק ללבו .לשם כך זקוק הוא לסיגריות עדינות מאותה תוצרת
יוקרתית ,לכן אני רוכש עבורו מכספי את אותם פפירוסים .אך אני ,שאיני
נצרך לכגון אלה ,די לי באלו הפשוטות שמחירן
מועט.

מתחנן אני לפניך שאם כך יהיה ,החרש תחריש בעת הזאת ואל תעורר
מאומה ,ואני מקבל על עצמי לשלם אף את הוצאות הצד השני" .חייך
בעל האולם והפטיר" :לפני רגעים מספר יצא מכאן המחותן שלכם ,הרב
וורנר ,כשבפיו משאלה דומה"...
אכן ,ענבי הגפן בענבי הגפן - - -
רוח הקודש מופיעה בבית מדרשו
רוח הקודש היתה מתנוצצת בבית מדרשו של אאמו"ר הקדוש דרך
קבע וסיפורים למכביר יש באמתחתי על כך.
הגרש"ב מספר לנו על יהודי ,אשר בנו נלקח לשרת בצבא בעת 'מבצע
קדש' ,והיה נמנה על 'חיל השריון' .באחד מימי המלחמה הגיעה אליו
שמועה ,שה'טנק' בו נמצא בנו ,התפוצץ על ידי הישמעאלים הרשעים,
ולא נשאר מכל יושביו עד אחד .אותו יהודי מיהר לרוץ אל רבינו בקול
זעקה גדולה ומרה ,מבלי להשגיח על השעה המאוחרת .היה זה באישון
ליל.
רבינו ישב באותה עת ועסק
בתורה .מששמע את השמועה
הנוראה ,ביקש מאותו יהודי
שירשום לפניו את שם בנו על
גבי 'קוויטל' וימסור לו .הלה
עשה כדבריו ,ורבינו נטל לידיו
את הפיתקא ,עיין בה ממושכות,
ולאחר ענה ואמר" :בנך חי!" היהודי
נרגע ושב אל ביתו.

זכורני כאשר הגיעו יהודים "טובי לב" ,להלשין
באוזניו של אאמו"ר זצוק"ל על אשה אחת
מתושבות המקום ,שהיתה מגיעה מפעם לפעם
לבקש מרבינו שיסייע בידיה בממון .הללו סיפרו
ששמועה נכונה גונבה לאוזניהם ,שאשה זו נוהגת
לשתות מדי בוקר שתי כוסות חלב חם ,מה שהיה
באותם ימי עוני מחפיר ,למשקה שמחירו רב...
הללו רצו להעיר את תשומת לב רבינו זצוק"ל
שלאשה זו יש די והותר ,ואין היא זקוקה למענקים
המכובדים שהוא מעניק לה ...רבינו שמע את
הדברים והתמלא חלחלה" ...אוי ...אוי "...אנחות פרצו
מגרונו הטהור" ,עתה מגלה אני כמה רבים צרכיה
של יהודייה זו ,וכמה גבוהים עלויות חייה ...אה...
כמה טוב שהנכם מודיעים לי ,כך אדע להגביה את סכומי הנדבות אותם
אני נותן לה ...יישר כוחכם!"
אנשי מידות
כאשר לקח רבינו את הגאון רבי אברהם דוב אויערבאך שליט"א כחתן
לבתו ,הוא ישב עם המחותן מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך
זצוק"ל לקבוע את הסדר תשלומי הוצאות החתונה ,כאשר את הוצאות
צרכי סעודת הנישואין קבעו הם לחלק בין שניהם שווה בשווה.
בהגיע ליל הכלולות ,כשהקרואים הסבו לסעודת שמחה של מצוה,
הרגיש הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל שהדגים המוגשים  -באושים ,קלקול
יש בהם .מיהר מרן הגרש"ז וסר אל משרדו של בעל אולם השמחות ,שם
אמר לו" :אני מרגיש שנפלה שגגה בדגים המוגשים ,וחושש שמא יבוא
מחותני הנה ויקבול על כך ואף ירצה להפחית מתשלומי הסעודה .על כן

6

כאשר התכונן רבינו לתפילת
שחרית מוקדמת ,התפרץ אותו
יהודי לבית המדרש ודמעתו על
לחיו ,הוא ניגש לרבינו וסיפר לו
הגה"צ רבי אשר זאב וורנר זצוק"ל
על ידיעות אותן קיבל זה עתה
מהשטח ,המספרות על כך שכל
הטנק עלה באש ואף בנו בין הנספים .רבינו ,שעמד באותה שעה סמוך
לארון הקודש ,נענה ואמר" :אנו עומדים כעת לצד ארון הקודש בו מונחים
ספרי התורה ,ואני אומר לך בבטחה שבנך חי וקיים .בעת לימודי בלילה,
ראיתי שיש לו פציעה קלה ברגלו ,אך פציעה זו תחלוף עד מהרה".
כעבור כמה שעות ,שוב הגיעו שמועות משדה הקרב ,הפעם הם סיפרו
שטעות נפלה והשמועות הקודמות לא היו מהימנות ,הטנק אכן התפוצץ,
אך בנו של אותו יהודי נשאר בחיים ולא נפצע אלא מעט ברגלו .ויהי
הדבר לחרדת אלוקים.
"מעשה פלא זה ,מסיים רבי שמחה בונם את נועם שיחו ,הנו אחד מני
רבים ,אך די בהצצה חטופה זו להבין את תוקף קדושתו של אאמו"ר
זצוק"ל – איש האלוקים! זכותו יגן עלינו".
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(מתוך המבשר – תורני מקץ תשע"ז)

זכורני שהיה נידון בשעתו להקים מטעם ביה"ח 'מעייני הישועה'
בב"ב בית ספר לאחיות ,בדומה לקיים בבתי חולים שונים ברחבי
הארץ ,במטרה להכשיר אחיות חרדיות
הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט"א רבה של אחוזת ברכפלד על בעל ה'שבט הלוי' זיע"א,
ששימש כיו"ר 'ועד ההלכה' של 'מעייני הישועה'
"וַ יִ ְּש ַּׁתחּו יִ ְשָׂר ֵאל ַעל רֹאׁש ַה ִּמ ָּטה" (בראשית מ''ז ,ל''א)
רש"י :מכאן אמרו שהשכינה למעלה מראשותיו של החולה
זיכני ה' לכהן לימינו של הגר"ש וואזנר זצוק"ל ,וכשליחו ברבנות ביה"ח
'מעייני הישועה' בעיר ב"ב בג' השנים הראשונות ליסודו .רבינו זצ"ל
שימש כיו"ר 'ועד ההלכה' של ביה"ח ,וזכורני שבאחד מביקוריו במקום
סיפר ,שזכה להתלוות לרבו המהר"ם שפירא זצ"ל כשהלך לבקר בחור
מהישיבה שנחלה .הבחור שכב במיטתו ולא חש בטוב ,אולם היה שרוי
בשמחה רבה.
המהר"ם התפעל מאוד מכוחות הנפש של
הבחור ששרוי במצב לא קל ,ולמרות
כן מצב רוחו מרומם .שאלו המהר"ם:
"לשמחה זו  -מה עושה?" ענה לו
הבחור ברוממות נפשו" :הלא אמרו
חז"ל (שבת יב' ):שכינה מראשותיו
של חולה' .ועוד אמרו (שם ,לה' ):אין
השכינה שורה לא מתוך עצבות',
וממילא איני יכול להיות בעצבות .וכי
יעלה על הדעת שאגרש את השכינה
השורה למראשותי ע"י עצבות?!"
המהר"ם התפעל עד למאוד מן הדברים
הטהורים והמחוכמים ,היוצאים מפיו של בחור מיוסר
כמותו והתבטא" :דבר זה צריך להיזכר לדורות!"

אחיות דתי או חרדי מהווה עליה .אולם לקחת בנות 'בית יעקב' ולהכניסן
לביה"ס כזה מהווה בעבורן ירידה .התפקיד והאחריות שלנו היא לגרום
להן לעלייה בטהרתן וברמתן הרוחנית ולא לירידה ח"ו" .ההצעה ירדה
מעל הפרק של 'ועד ההלכה' בהוראתו.
חן המקום על יושביו
חרוט היטב בזכרוני ביקורו הראשון של רבינו ,בשכונתנו 'אחוזת
ברכפלד' ,עוד קודם היות המקום מיושב בדיירים .היה זה (כמדומני
בשנת תש"ס) ,בראשית רחוב רבי יהודה הנשיא .רבינו התפעל
מאופן הבניה של הבניינים שנבנו באופן מרוחק זה מזה מרחק
הגון ,והתבטא" :כך צריכים להיראות בתי ישראל "...הוא
ציין שהדבר הגון הן מבחינה הלכתית ,שלא יזיקו בהיזק
ראיה ,והן מבחינה אנושית שלא יראו זה את זה.
באותה הזדמנות אף ניגש מיוזמתו אל יזמי הבניה,
וביקשם באופן אישי שישגיחו להשאיר מרחבים,
ולנטוע דשאים ועצים בין הבניינים ,בכדי לייפות את
העיר ולשכללה ,כיאות וכראוי ליישובם של בני תורה,
ושידאגו שיהיה חן המקום על יושביו.

הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט"א

רבינו ,הגר"ש וואזנר ,הסיק מן הדברים ועורר את החולים בבית הרפואה,
כי עלינו להתעורר מכך שחובה על האדם להתרומם ,להתעודד ולהתגבר
על הקושי והעצבות הטבעית האופפת חולה בשעות קשות של יסורים
וחולי ,ולהבין שע"י העצבות הוא מסלק את השכינה השורה למראשותיו.
בשעתו היה נידון להקים מטעם ביה"ח 'מעייני הישועה' בב"ב בית ספר
לאחיות ,בדומה לקיים בבתי חולים שונים ברחבי הארץ ,במטרה להכשיר
אחיות חרדיות (בשל המחסור הקיים בתחום זה) .המטרה בהקמת
בית ספר זה היתה שנשים חרדיות תוכלנה להשתלם ע"י כך במקצוע
הרפואה ,ומאידך שתדענה את כללי הדינים וההלכה .רבינו התנגד לכך
בכל תוקף .וטעמו ונימוקו עמו בהסבירו:

הדבר היה מפליא ,כיצד שר וגדול בישראל ,שכל מעיינותיו
נתונים בתורה והוראה ,שם דגש על עניין זה של לשמור על
יופיה החיצוני של העיר לשכללה ולפארה ,שכן הוא היה סבור שהדבר
מביא להרחבת הדעת ולתועלת גשמית ורוחנית כאחד.
רבינו גילה בפני את רצונו ודעתו בביקורו זה ,ובהזדמנויות שונות
נוספות ,כי עז רצונו שתהיה לו שייכות עם מקום קדוש זה ,והתבטא:
"אשמח אם תהיה לי כאן נחלה ,אפילו ד' על ד' בעיר הזאת" .ואכן,
כעבור שנים נתקיים רצונו של צדיק ,כאשר הלך ונשלם בניית ביהמ"ד
דקהילת 'שבט הלוי' בשכונתנו ,תחת הנהגת בנו יקירו הג"ר אברהם
אליהו שליט"א .הורתה ולידתה של הבנייה עוד נעשתה בברכתו ,ותחת
השראתו הגדולה של רבינו ,וכאשר בא לעירנו בשנים האחרונות ,להניח
את אבן הפינה לבית מדרשו ,הביע בהתרגשות מרובה את תקוותו
הגדולה" :אני מקווה מאוד שעוד אזכה לראות את הבנין בנוי בהדרו".
בטוחני שממרומים הוא מביט עתה בקורת רוח מרובה ,על חלקו
ונחלתו הנבנית בשכונתנו ,ע"פ רצונו והוראתו לשם ולתפארת.

"הדבר יכול להיות יעיל עבור בנות חו"ל ,שבעבורן להיכנס לבי"ס

(מתוך 'רב רבנן')

'לקראת שבת' אצלכם בתיבת המייל
<<< d
>>> צרו קשר irshu@dirshu.co.il :
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קרא לי האדמו"ר לביתו ושאל כמה עליו לשלם לי .וביקשתי ממנו
שבתמורה יחתום לי על מכתב בנושא "שוויון זכויות לנשים" .נעמד
האדמו"ר ואמר לי" :את יכולה לבקש דברים חשובים בהרבה מעניין
פעוט זה" ,אזרתי עוז ואמרתי לו" :אם כן ,הבטח לי עולם הבא!"
כשהאדמו"ר מרחמסטריווקא זצ"ל הבטיח עולם הבא לד"ר כגן ...סיפור מיוחד שסיפר אביו של רב שכונת עזרת תורה בירושלים
"וַ ּיַ ַעׂש לְ ָאבִ יו ֵאבֶ ל" (בראשית נ' ,י')
בירושלים היתה רופאה בעלת שם ומפורסמת בשם ד"ר כגן ,שהייתה
מנהלת בית החולים 'ביקור חולים' ,ועשתה רבות למען ילדי ישראל .אבא
זצ"ל שמר את היאהרצייט שלה ,ואמר קדיש אחריה.
מעשה מופלא אירע פעם ,כאשר שכח לומר קדיש ביום היארצייט
שלה .לאחר מנחה ביקש ממנו רבי אשר ליכטנשטיין זצ"ל ,ראש הישיבה,
לארגן מנין עבור אחד הנדיבים שהיום הוא יום היאהרצייט שלו ,ולנסוע
להר המנוחות .כשהגיעו להר המנוחות ראה אבא דבר פלא .ליד קברו

של הנדיב נמצא גם קברה של ד"ר כגן ,הרופאה המנוחה ,והיום הוא יום
היאהרצייט שלה ...מיד אירגן אבא את המנין לומר גם עליה קדיש.
פעם שאלתיו למה הוא מקפיד לומר אחריה קדיש .ענה לי אבא:
"אני חייב הרבה הכרת הטוב לד"ר כגן ,שהרי היא טיפלה בילדים שלנו
במסירות נפש ,ולמה לא נחזיר לה חסד לומר עליה קדיש?"
וסיים אבא במעשה מופלא ששמע פעם ,שהאדמו"ר מרחמסטריווקא

זצ"ל הבטיח לד"ר כגן עולם הבא .לעת זקנותה ,עלה לביתה של ד"ר כגן,
ושאל אותה האם נכון הסיפור שהרבי הבטיח לה עולם הבא.
הרופאה הקשישה פרצה בבכי ואמרה" :הרי זה סיפור של עשרות שנים,
ומזמן שכחתי ממנו ,ואולי הזכרת דבר המעשה הינו סימן עבורי שאצטרך
עוד מעט להגיע לעולם האמת"...
וסיפרה לו גופא דמעשה .היה זה בזמן שפרצה מחלה קשה בין ילדי
ישראל ,ובנו של האדמו"ר היה בין הילדים ,שחייו היו תלויים לו בין שמים
לארץ ,והרבה עמל השקעתי עד שבן האדמו"ר נעשה בריא.
לאחר שהבריא בנו ,קרא לי האדמו"ר לביתו ושאל כמה עליו לשלם
לי .וביקשתי ממנו שבתמורה יחתום לי על מכתב בנושא "שוויון זכויות
לנשים" .נעמד האדמו"ר ואמר לי" :את יכולה לבקש דברים חשובים
בהרבה מעניין פעוט זה",
אזרתי עוז ואמרתי לו" :אם כן ,הבטח לי עולם הבא!" נתיישב האדמו"ר
על הכסא ושקע במחשבות .פתאום נעמד שוב על רגליו ואמר לי" :אם
תבטיחי לי שכל עבודתך תהיה למען שמו יתברך ,להציל נפשות ללא
שום מטרת רווח  -אני מבטיח לך ב' דברים :א .בקרוב תינצלי ממות
בטוח .ב .תזכי לעולם הבא!"
כמה ימים לאחר מכן פרצה מחלה חדשה בקרב התינוקות ,ובית
החולים היה עמוס עד למאוד .מיטות נוספות לא היו בנמצא .ירדתי
לרחוב ,עברתי את הכביש ,ורכשתי מספר מיטות נוספות עבור התינוקות
החולים .כשחזרתי לבית החולים ,פגע בי רכב והעיפני למרחק ,ובנס לא
קרה לי כלום! נעמדתי על רגלי וחזרתי לבית החולים".
סיים אבא את סיפורו" :נו ...לאשה כזאת מגיע שישמרו את יום
היארצהייט שלה ויאמרו עליה קדיש!"
(מתוך 'מידות והנהגות טובות' ,הרב מיכל שטרן)

מה הטעם למנהג ברכת הבנים בליל שבת?
והאם מותר לברך בשתי ידיים?
הרב צבי וינברג
"וַ יְ בָ ְרכֵ ם ּבַ ּיֹום ַההּוא לֵ אמֹור" (בראשית מ"ח ,כ)
בסידור אוצר התפילות (ח"א עמ'  )614כ' שמצא טעם לברכת הבנים
בליל שבת ,מפני שלפעמים ביום חול האב והאם מקללין את בניהם
מרוב צער או מחמת איזה סיבה שאירע להם ולכן עתה בזמן השמחה
מבטלין אותן הקללות ע"י הברכות.
ובתורה תמימה (במדבר ו,כג) דן האם מותר לברך הבנים בב' ידיים,
ומביא ששמע מאיש אמונים שהגר"א זצ"ל ברך את הג"מ רי"ח לנדא
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מו"צ דוילנא בשעת
חופתו והניח ידו אחת על
ראשו ,ונימק זאת משום
שלא מצינו בשתי ידיים
רק לכהנים בביהמ"ק.
(ועי' עוד בזה בסידור
יעב"ץ).
(קב ונקי)
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מעשה בנדיב שתרם מכספו להחזקת תורה בישיבת סלבודקה,
וכדי להוקירו הוזמן לארוחת צהרים חגיגית אחרי שיעורו של
רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל .נדיב זה החליט שאם כבר בא
יקדים וישמע את השיעור
מאוצרו של רבי שלמה לוינשטיין שליט"א על נדיבים ,תורמים ו'זבולון'
"זְ בּולֻ ן לְ חֹוף יַ ִּמים יִ ְׁשּכֹן" (בראשית מ"ט ,י"ג)
הברון רוטשילד הראשון היה יהודי חרדי שהתגורר בפרנקפורט ,בבית
גדול ומרווח .מדי פעם היה מארח בביתו רבנים ,ובסוף ימי האירוח ערך
להם סיור בכל הבית וביקש שיאמרו לו מה עליו לתקן ,האם יש בביתו
איזה דבר שלא על פי ההלכה.
בהזדמנות אחת התארח בביתו אחד מגדולי ישראל ,וגם לו נערך הסיור
בבית .כשנשאל בסוף מה הן הערותיו ,נענה ואמר לבעל הבית" :הכל נגד
התורה!"...
"הכיצד?!" ,תמה הברון ,והרב הסביר" :כתוב בתורה
"וישמן ישורון ויבעט" ,ואצלך לא רואים זאת" .וישמן
ישורון" ,רואים .אבל אינך בועט"...
להושיבי עם נדיבים
במעלתם הגדולה של מחזיקי התורה אמרו חז"ל (אוצר
המדרשים ,עמוד '" :)235זבולון לחוף ימים ישכן' ,שיהא
תגר ויורד בספינה ומביא סחורה ונותן לתוך פיו של
יששכר שהיה עוסק בתורה .וכן משה רבינו אמר' :שמח
זבולן בצאתך ויששכר באהליך' (דברים לג ,יח) ,ולפיכך
אמר שלמה בחכמתו (קהלת ז ,יב)' :כי בצל החכמה בצל
הכסף'".
מהפסוק "בצל החכמה בצל הכסף" למדנו ,כי המקום
המוצלח ביותר להשקיע בו ,הוא להיות  -מחזיק תורה של
תלמיד חכם היושב והוגה בתורה .ועל ידי זה יזכה ל"בצל החכמה בצל
הכסף"  -הקדוש ברוך הוא ילמד אותו את כל התורה של ה'יששכר' שלו!
מעשה בנדיב שתרם מכספו להחזקת תורה בישיבת סלבודקה ,וכדי
להוקירו הוזמן לארוחת צהרים חגיגית אחרי שיעורו של רבי יחזקאל
אברמסקי זצ"ל .נדיב זה החליט שאם כבר בא ,יקדים וישמע את השיעור.
והנה פותח רבי יחזקאל בדברי הגמרא ,וכיד ה' הטובה עליו מסביר את
שיטות הראשונים בסוגיא ,ואז ציטט את הרמב"ם ,שדעתו בסוגיא שונה

והקשה שהרמב"ם לכאורה סותר את עצמו וכו' וכו'.
הבחורים מתענגים על כל מילה ,ומיודענו הגביר ,שכמובן לא מונח
בסוגיא ולא יודע ולא מבין מה רוצים מהרמב"ם ,הרי הוא היה יהודי טוב...
ומדוע אומר הרב שהרמב"ם סותר את עצמו?...
הנדיב הרגיש מחנק ,ושאל את הבחור היושב לידו" :מתי הרב יסיים?"
ענה לו הבחור בתנועת יד שאומרת" :עוד הרבה זמן "...הנדיב שחרר
מעט את קשר העניבה ,פתח את החפתים ,קיפל שרוולים ,ולא ידע מה
לעשות עם עצמו מרב שעמום .בסופו של דבר נגמר השיעור .אז התרומם
ממקומו בשמחה והתכונן לסעודת הצהרים שתערך
בצוותא עם הגאון רבי יחזקאל אברמסקי.
נו ...מה מבטיחים תומך תורה שכזה? שבעולם
הבא ישב ליד הגאון רבי יחזקאל אברמסקי ...מה
הוא יעשה שם ...שם הרב לא יסיים את השיעור אף
פעם ...איזה מין גן עדן זה? על כורחך צריכים אנו
לומר ,ש"בצל החכמה בצל הכסף" ,הכונה שהקדוש
ברוך הוא ילמד את אותו 'זבולון'  -מחזיק תורה,
את כל התורה של ה'יששכר' -התלמיד חכם אותו
הוא החזיק בימי חייו!
רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל
ומעשה היה עם אדוננו רבי חיים מוולוז'ין ,אבי
הישיבות ,שאחד מתומכי ישיבתו נפטר ,ולפני מותו
בקש מרבי חיים שילמד משניות לעילוי נשמתו.
רבי חיים קיים את הבטחתו ולמד משניות ,עם כל העומק הטמון בהן,
הפלפולים ,הקושיות והתרוצים ,עד שהגיע למשנה אחת שבה נתקל
בקושיה שלא ידע תרוץ עליה .והנה נפלה עליו תרדמה ובחלומו הוא
רואה את אותו "זבולון" ,שבא והסביר לו את המשנה המוקשית.
כשהתעורר רבי חיים משנתו אמר למקורבו" :ידעתי שמלמדים ל'זבולון'
את התורה אבל לא ידעתי שכל כך מהר"...
(מתוך 'ומתוק כאור' – הגדה של פסח)

האם מועילה שותפות בשניים שרוצים להתחלק
בשכר המצוות והמעשים הטובים של שניהם?
הרב צבי וינברג
"זְ בּולֻ ן לְ חֹוף יַ ִּמים יִ ְׁשּכֹן" (בראשית מ"ט ,י"ג)
עיין ברש"י ,ובבראשית רבה (פ' צ"ט) על המקור לשותפות יששכר
וזבולון .שותפות מסוג שונה מצינו בתקופת הראשונים ומובא בשם
הגדולים (מערכת א' אות קצ"ט) שראה בכתב יד של מהרח"ו שמצא
כתוב באיגרת מרבי יהודה בן הרא"ש.
לר' יחיאל ז"ל אבי הרא"ש היה חבר נאמן ושמו ר' שלמה הכהן ז"ל,
וכרתו ברית יחד שכל אחד מהם יהיה לו חלק עם חבירו בכל מצוותיהם
ומעשיהם ,וכשנפטר ר' יחיאל ז"ל הניחו את ארונו על אבן גדולה סמוך

לבית הקברות ופתחו הארון לראות אם מחמת טלטול נתעקם המת תוך
הארון או אם הוא ישר ,כמו שנהגו שם למתים .וקרב ה"ר שלמה הכהן
זצ"ל אצל ארבע אמותיו ובכה בקול רם ואמר בפני כל הקהילות" :אני
מזכיר לר' יחיאל גבירי וחברי לפניכם ,שיזכור מהברית שכרת עמדי" ,ואז
התחיל ה"ר יחיאל לשחק בתוך הארון וראוהו כל הקהל.
בשו"ת מהרש"ם (ח"ג סי' קנ"א) כתב שאין בשותפות מסוג זה ממש,
והביא שם שאמר לו הגר"ש קלוגר שלכן ר' יחיאל הנ"ל צחק עליו ,כי
לאחר מותו ראה שאין בשותפות זו ממש.
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לרבנו היה חדר פרטי בקהילה שהיה סגור ומסוגר על מנעול ובריח,
שנים רבות לאף אחד לא היה מושג לשם מה הרב משתמש בחדר
הזה .היו כל מיני התלחשויות; חדר התבודדות ,לומד קבלה וכו',
ממש חידה סתומה .עד שיום אחד התגלה.
הגאון רבי חיים קריסווירטה זצ"ל ועסקי הצדקה
שּכֹן'' (בראשית מ''ט ,י''ג)
''זְ בּולֻ ן לְ חֹוף יַ ִמּים יִ ְ ׁ
שהתקבל תמורת כל מכנס הספיק למחיה במשך כחודש ימים.
היה הרב נאה דורש ונאה מקיים .כל זוכריו מעידים כי בהיותו עוסק
אינני רואה את פני התורם
בצדקה ,נמנע מלבזבז דולר מיותר לצרכיו האישיים .היה טורח ,ולא
כשאני מתרים יהודי לצדקה ,אינני מסתכל כלל על פני התורם ,ולא
הרשה לעצמו שום נוחיות ושום דבר שלא לצורך ממש .מעולם לא לקח
על המטבע המושטת לי .אינני רואה מטבע ,אני רואה רק מעשה חסד.
מונית ,העדיף לנסוע ברכבת ,בארה"ב ברכבת תחתית ,ובארץ ישראל
אני מעמיד אל מול פני את הנצרך שבעבורו התרמתי ,ואין לי כל כוונה
באוטובוסים וכדומה .לא אחת פגשוהו בתחנת רכבת בבריסל סוחב
אחרת מלבד הרצון להקל מעל האביון את מסכנותו ומצבו .הסמיך רבנו
מזוודות ורק לאחר הפצרות ניאות שיעזרו לו...
לדבריו את הגמרא ת"ר "כיצד מרקדין לפני הכלה ,בית שמאי אומרים
סיפר לי אברך ,אשר זכה לשמש את רבנו בסוף ימיו ,שפעם קרה והביאו
כלה כמות שהיא ,וב"ה אומרים כלה נאה וחסודה .אמרו עליו על רבי
לרבנו תרופה מסוימת ,ולרבנו נודע שמחירה היה יקר מאוד ,כשלושת
יהודה בן עילאי שהיה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה ,ואומר
אלפים פרנקים בלגיים (בסביבות
כלה נאה וחסודה .רב אחא מרקיד לה אכתפיה ומרקד,
המאה דולר) .הרב הצטער מאוד ולא
דדמי ליה ככשורא" – .מכאן למדתי ,אמר רבנו ,שבשעת
הפסיק להתלונן על שהוציאו כל כך
עשיית חסד ,אין שום ענין אחר להסתכל בו ,מלבד טובת
הרבה כסף לצרכיו האישיים .האברך
הנזקק; וכך אני נוהג בשעת מעשה ההתרמה לצדקה.
היה נבוך ולא ידע איך לצאת מהסבך
נביא פה דוגמה אחת מני אלף עד כמה גדל כוחו של
ופשוט לא הגיב .היה בטוח שעל
רבנו זצ"ל בשכנוע בעלי אמצעים לתרום לצרכי הצדקה
רבנו מעיקה ההוצאה עקב מחסור
ולמעשיו הטובים והכבירים והמסועפים ,ללא הגזמה
במזומנים.
והפרזה ,בכל רחבי תבל.
לא עברה חצי שעה ואיזה עני בן
"מה' מצעדי גבר כוננו" – השקעה משתלמת
טובים דפק על דלת רבנו שטח את
סיפר לי ידידי בעל בעמיו ונגיד ,שלפני שנים רבות
בקשתו ,וכנראה מצבו נגע ללבו .על
פגש חמיו את רבנו בירושלים ,רבנו נתן לו מיד הרגשה
את ר ,בלי לחשוב פעמיים ,הוציא
טובה ונעימה ,הראה לו אותות שמחה וחיבה ואחרי
סכום של כחמש מאות דולר והושיט
החלפת דברי נימוסין שגרתיים התעניין רבנו מה לידידי
לו את נדבתו.
בירושלים? חמי סיפר לרבנו שהגיע ארצה להשלים
לרבנו היה חדר פרטי למעלה
עסקא בנכסי דלא ניידי ,היות ששמע מעמיתיו הסוחרים
בקהילה שהיה סגור ומסוגר על
הגאון רבי חיים קריסווירטה זצ"ל שהשקיעו כספים בארץ ישראל ,רכשו יחידות דיור
מנעול ובריח ,כיום הוא משמש לחדר
וכדומה ,אי לכך עלה בלבו להצטרף גם הוא ליוזמה
הפרטי של המרא דאתרא שליט"א
והאמין בכל לבו שחוץ מהפן האידיאולוגי אשר לפי
(הרחיבו אותו וצרפו עוד חדר) ושם הרב מקבל קהל .לאף אחד לא
השקפתו יש ענין נשגב להשקיע בארץ ישראל ,מאמין הוא בכל לבו
היתה שם דריסת רגל חוץ מאשר למנקה ,וגם אז לא השאיר רבנו אותה
שההשקעה כדאית גם מבחינה מסחרית ובודאי תניב גם פירות נאים
לבדה אלא ישב בחדר ולמד ,כמובן עם דלת פתוחה ...שנים רבות שימש
ומשובחים בע"ה" .עומד הנני לרכוש יחידת דיור בסכום של כמאה אלף
החדר הזה את הרב באופן פרטי ,ולאף אחד לא היה מושג לשם מה הרב
דולר (סכום די מכובד בעת ההיא) בציפיה לרווחים נאותים" ,נידב מידע
משתמש בחדר הזה .באופן טבעי הדבר עורר כל מיני התלחשויות; חדר
ופרטים לרבנו.
התבודדות ,יושב ולומד דברי קבלה וכו' ,ממש חידה סתומה .עד שיום
רבנו האזין בתשומת לב לדברי הגביר ופתאום אמר לו :אני מציע
אחד התגלה.
לכבודו עסקת חיים שהנני ערב לו כי הרווח הוא מובטח וללא סיכון
לרב היה קשר הדוק עם אחד החרשתנים (תעשיין) הגדולים בבלגיה
בכלל .חמי פער זוג עיניים וחשב לעצמו מה יכול כבר רבנו להציע לסוחר
בעל בית החרושת  ,Salikורבנו הצליח לשכנע אותו כי כל הסחורה
ממולח כמוני? הרב לא נתן לו הרבה זמן להגות להתעמק ולנחש ,ומיד
הפגומה שיוצאת מקוי היצור שלהם תנתן לרבנו למטרות צדקה .לרב
המשיך ופירש את שיחתו .בונה אני היום ישיבה חדשה בירושלם ,וכך
היו מזוודות ענקיות ,והן שכנו שם בחדר ,ומדי תקופה נסע הרב לבית
ללא טיוח ניגש ישר לענין והסביר לחמי את גודל הזכות להיות שותף
החרושת ולקח את הסחורה .הכל בגפו ממש ולא נתן בשו"א שיעזרו
במפעלו החדש ,וכך בבטחון העצמי שאפיין בכל שנותיו את רבנו מציע
לו .יהודי מעיד שפעם פגשו בתחנת הרכבת (אפילו מונית הוא לא לקח)
לו ללא כחל וסרק להשקיע את מאה אלף הדולרים בבנין שהנו עומד
והציע את עצמו לעזור לסחוב את המזוודה ,אך הרב סירב בתוקף ולא
להקים .וכאן התרחש הנס ,חמי לא התווכח ועל אתר ויתר על השקעותיו
גילה מה תכולת המזוודה .הסחורה הגיעה לחדר "העלום – המסתורי"
והשליש לידי רבנו את הסכום במלואו וכך נעשה שותף פעיל באחד
בבית הקהילה ,ושם רבנו מיין את הסחורה ,ארז אותה ,כל מכנס ומכנס
ממעשי הצדקה של רבנו...
(קטעים מתוך הספר מים חיים)
כחבילה נפרדת ...הלך לבד לבית הדואר ושלח אותם לרוסיא .הסכום
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בחשכת הליל בדרך עפר בין אופקים לחצרים ,אי שם
באמצע הדרך ,במדבר שממה ,הוריד הגר''ש פינקוס זצ''ל
את האברך מהמכונית והותירו לנפשו
הפקיד הציץ ושאל "מה זה?" השיב לו הרב" :אתה לא רואה מה כתוב פה? תקרא!" הפקיד התבלבל ושיחרר לו את הרכב.
הרב אהרן כהן
"א ֶׁשר לָ ַק ְח ִּתי ִמּיַ ד ָה ֱאמ ִֹרי ּבְ ַח ְרּבִ י ּובְ ַק ְׁש ִּתי" (בראשית מ"ח ,כ"ב)
ֲ
תירגם אונקלוס" :בצלותי ובבעותי" ודרשו חז"ל בגמרא (ב"ב קכג:).
וכי בחרבו ובקשתו לקח ,והלא כבר נאמר (תהלים מד) "כי לא בקשתי
אבטח וחרבי לא תושיעני?! אלא "חרבי"  -זו תפילה" ,קשתי"  -זו בקשה.
בתפילה יכולות להיות שני דרכים :הדרך האחת ,להתפלל כפי שהורו
לנו חז"ל ככתבם ,ולפעמים לא תמיד מבינים את פירוש המילים .והדרך
השניה ,להתפלל במילים של האדם כדבר
איש אל רעהו .לשתי הדרכים יש מעלות
חשובות ,יש את המעלה של המילים
הכתובות שזה "החרב" שישר חותכת,
ויש את המעלה של תפילתו הפנימית של
האדם שזה ה"בקשתי" שהורג למרחוק.
רבי שמשון פינקוס זצ"ל סיפר על עצמו:
"מה שהחזיק וחיזק אותי בכל המצבים,
היה התפילה ,תמיד הרגשתי שאני יכול
לדבר אל אבי שבשמים כדבר בן אל אביו".
ידוע בשמו שהתפילה היא "נשק" ,יורים
וקולעים ,גם אם לא ראויים לכך .הרבנית
ע"ה אמרה פעם לאחד הילדים" :תבקש
מאבא שיתפלל עליך ,אני לא ראיתי תפילה אחת שאבא התפלל והוא
לא נענה" .אף רבי שמשון העיד כך על עצמו" :מתי שהתעקשתי בתפילה
על דבר מסוים – תמיד נעניתי" ,והוסיף שבעקבות מקרה שאירע ,החליט
שלא תמיד צריך להתעקש ,לפעמים מסבבים מן השמים אחרת:
היה צורך לשחרר רכב מן המכס בקפריסין ,עבור תלמיד חכם מזכה
הרבים מופלג באחת מעיירות הנגב ,רבי שמשון זצוק"ל הגיע למשרדי
המכס ,אך נתברר כי שכח את המסמכים המיועדים בבית .הוא 'דרך את

נשקו' והתפלל שיצליח במשימה" ,ניגשתי לפקיד הוצאתי מכיסי מסמך
סתמי והגשתי לו .למסמך האנגלי לא היה כל קשר לעניין" .הפקיד הציץ
ושאל "מה זה?" השיב לו הרב" :אתה לא רואה מה כתוב פה? תקרא!"
הפקיד התבלבל ושיחרר לו את הרכב .אמנם ,בשבוע הראשון שאותו
תלמיד חכם נהג ברכב הוא נהרג בתאונת דרכים" .מזה למדתי שאם
מעכבים אותך מן השמים אל תתעקש" .אבל "מתי שהתעקשתי נעניתי".
נוסף לכך היה מעשה באברך מתושבי אופקים ,שהיה צריך לישועה
באיזה עניין וביקש להיוושע ,הלך לבכות ולשפוך את
ליבו בפני המרא דאתרא הרב פינקוס זצ"ל ,כששמע את
הסיפור ביקש משכנו בשעת לילה מאוחרת אם מסכים
להשאיל לו את הרכב וכמובן הסכים ,נסע לאברך
ואמר לו" :בא איתי" .נסע עמו בחשכת הליל בדרך עפר
מאופקים לכיוון חצרים ,בין אופקים לחצרים ,באמצע
הדרך אי שם ,במדבר ,בשממה ,הוריד את האברך
מהמכונית והותירו לנפשו כשהוא מצווה עליו ואומר לו:
"לילה! חושך! אפלה! אל תנסה לחפש את דרכך חזרה
כי לא תמצא ,כעת אתה פה ,רק אתה וה'ריבונו של
עולם' ,אני משאיר אותך כאן ,לך תדבר עם ה'ריבונו של
הגר''ש פינקוס זצ''ל
עולם' .אל תבכה .אל תתפלל .אלא תצעק! תצרח לה'!
עד שישמע את קולך ,תבכה ,תתחנן אליו ,כך ורק כך
תיוושע ,בעוד כחצי שעה אחזור לאסוף אותך".
כעבור מחצית השעה שב לאברך ,הביט בו והפטיר" :לא בכית די .תבכה!
תתחנן! תדבר עם הקב"ה ,תבקש" .לאחר שעה קלה חזר הרב שמשון
על עקבותיו ,הביט באברך שבגדיו היו ספוגי דמעה ,חייך אליו ואמר" :זה
מה שהתכוונתי .עתה תווכח לדעת שתיוושע" .ומספר האברך שאכן זכה
והקב"ה שמע לתפילתו.
(רבותינו שבדרום)

האם יעקב אבינו היה יכול להעזר במשקפיים לחזק ראייתו?
הרב צבי וינברג
"וְ ֵעינֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ּכָ בְ דּו ִמּז ֶֹקן" (בראשית מח,י)
מקשים המפרשים איך לא יוכל יעקב אבינו לראות ,והרי כתיב
לעיל (פסוק ח) "וירא ישראל את בני יוסף" ,ובספורנו כתב שראה
שהם בני אדם רק שכח ראייתו נחלש ולא ראה היטב מי הם
כדי שתחול עליו ברכתו בראותו אותם[ .ועי' בזוהר (ח"א קמב).
ובפסיקתא רבתי (פיסקא ג  -ביום השמיני) שלא יוכל לראות
ברוח הקודש]
ובס' בינה לעתים (לרבי עזריה פיג'ו זצ"ל מרבני וונציא נפטר שנת ת"ז,
בדרשה לר"ה שחל בשבת) כ' להעיר מדוע נכפל הלשון "כבדו מזוקן –
לא יוכל לראות".

וכ' בדרך מליצה "הלא ראינו חלושי הראות ,אשר מצד חסרון מה נופל
בחומר העינים לא יוכלו להביט למרחוק ,ואפילו מקרוב קצור קצרה
ראייתם ,והספיק השכל האנושי להמציא כלי הזכוכית [משקפיים] ,שמים
אותם על החוטם כנגד עיניהם ומסתייעים ונעזרים מהם להרחיב כח
הראות ,כל אחד ואחד לפי מה שהוא חסר בפחות ויתר,
וכן אצל יעקב כפל הכתוב "כבדו מזוקן – לא יוכל לראות" לומר
שגברה כל כך החולשה בכח ראותו מחמת הזקנה ,עד שלא בלבד כבדו
עיניו מצד עצמם ,בהחסר מהם הראיה הטבעית ,אלא גם לא יוכל לראות
בשום אופן אחר ,כי אפי' אם ירצה להעזר ולהסתייע בכלים מחוץ ,לא
לעזר ולא להועיל היו לו" ,ע"כ.
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אחד מתומכי הישיבה שהיה מתייעץ עם רבינו ,נטל פעם חלק
בעסקה גדולה ,שהיתה אמורה להניב תשואה של מאות אלפי
דולרים ,דא עקא שפעולות מסויימות בעסקה עלולות היו לגרום
למחלוקת במשפחה
הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל סמל ודוגמא מופלאה להתנהגות אצילית
"הּנ ֵֹתן ִא ְמֵרי ָׁש ֶפר" (בראשית מ"ט ,כ"א)
ַ
הישיבה נכנסו לדבר איתו בלימוד בחדרו .כשנשאל מדוע אינו נכנס
מפעם לפעם ,במסיבות סיום בישיבה ,היה הגאון רבי נתן צבי פינקל
להיכל השיב ,שהיות והיום לא יוכל להישאר לשיעור של הגאון רבי אריה,
זצ"ל ,משנן באזני האברכים ,עד כמה עליהם להכיר טובה לנשותיהם
לכן נמנע מלהכנס.
שמוסרות את נפשן לנהל את הבית ולגדל את הילדים ,כדי שבעליהן
לוותר למען השלום
יוכלו לשבת וללמוד בשקידה.
מרגלא בפומיה שמידת השלום היא הסגולה לכל השפעה טובה ,והיא
לא אחת הכריז במסיבות אלו ,שהישיבה העמידה בכוונה כמות
תריס בפני היצה"ר וחיילותיו ,לעומת זאת ,פירוד ומחלוקת הם
גדולה יותר של עוגות ומפיונים ,כדי שכל אחד יקח עוגות
שורש כל רע ,ועלולים להיות כהזמנת השטן להשפיע
לרבנית שלו (כלשונו) .מטרתו להרגיל את האברכים
השפעות קשות רח"ל .נוהג היה רבינו להביא את
להכיר טובה בבית.
דברי רז"ל (גיטין נב" :).הנהו בי תרי דאיגרי
רבינו עצמו היה סמל ודוגמא מופלאה
בהו שטן כל בי שימשי ,הוו קא מינצו בהדי
לענין זה .כאשר השתתף בשמחות 'סיום'
הדדי ,איקלע ר"מ להתם ,עכבינהו תלתא
וכד' ביקש לקחת עוגה עבור הרבנית
בי שימשי עד דעביד להו שלמא .שמעה
תליט"א .כמו כן ,מעולם לא היה עוזב
לשטן דקאמר ,ווי דאפקיה ר"מ לההוא
את ביתו לפני שנפרד לשלום מהרבנית
גברא מביתיה" .היינו שרבי מאיר הצליח
תבלחט"א.
למנוע את השפעת יצר הרע על ידי כך
גם כשהיה ממהר לצאת ,והבית היה
שמנע מהם לריב ,ומשום כך לא היה
עמוס באנשים ,לא ויתר על כך .פעם יצא
לשטן דריסת רגל אצלם.
מהבית בדרכו לתפילה ,ושכח לברך את
סגולת הוותרנות
הרבנית לשלום ,הוא ביקש ממלווהו לשוב
סיפר אחד מנגידי הישיבה ותומכיה
כי שכח דבר מה חשוב .התפלא המלווה ,מה
שהיה מרבה להתייעץ עם רבינו .פעם נטל
שכח רבינו בבית ,שעבורו כל כך חשוב לו לחזור,
חלק בעסקה משפחתית גדולה ,שהיתה אמורה
בשעה שכל פסיעה עלתה לו בקושי רב? "אולי אני
להניב תשואה של מאות אלפי דולרים ,אך דא
הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל
אוכל להיות השליח?" שאל ,אולם רבינו ביקש להחזירו.
עקא שפעולות מסויימות בעסקה עלולות היו לגרום
כששב ,ניגש לרבנית ובירכה לשלום וחזר לישיבה.
למחלוקת במשפחה .כשקרבה עת ההחלטה ,טס אותו יהודי לארץ,
מופלאה היתה הנהגתו עם כל עובדי הישיבה .תמיד היה מדבר איתם
כדי להיוועץ ברבינו מה עליו לעשות.
בידידות ובקירבה מיוחדת ,מתעניין בשלומם וזוכר את ענייניהם .עובדי
הוא הגיע לארץ ביום שישי .כשהחל לדבר עם רבינו אמר לו ראש
המשרד שנכנסו לצורך ענייני הישיבה בבוקר ,נתקלו לא אחת בשאלה:
הישיבה" :הרי אתה לא שב לחו"ל לפני שבת ,אם כן מה בוער לנו,
"אכלת הבוקר?"
בינתיים בא נלמד!" כך ענה לו גם במוצאי שבת ,וכך ביום ראשון בבוקר,
כשידע רבינו שקיים קושי אישי אצל אותו עובד ,היה מקדים ושואל
הם למדו שלוש שעות ,ולאחר מכן שמע את השאלה והשיב ,שלדעתו
אותו ,מה קורה בעניין ההוא ,ורק אחר כך נפנה לדבר איתו על העניין
אפילו אם קיים סיכוי של עשר אחוז שתצא מכך מחלוקת ,לא כדאי
שלשמו בא.
שיתערב בעניין.
המדהים מכל ,שגם לאחר שעובדים עזבו את הישיבה ,ולפעמים
הוסיף רבינו ואמר" :אוכל להבטיח לך שבאופן זה תרוויח יותר" .סוף
אפילו לאחר שנים רבות ,היה נשמר הקשר החם עמם וההשתתפות
המעשה היה שעשה עם כספו זה עסקה אחרת ,והרוויח שבע מאות אלף
בשמחותיהם .כששמע שמי מהם חולה ,היה דואג לשלומם ובא לבקרם.
דולר יותר מאשר אמור היה להרוויח בעסקה המקורית.
פעם ,נודע לו בערב ראש השנה ,על יהודי שעבד כמה שנים לפני כן
כשנבנו הבניינים החדשים של הישיבה ,בתוך להט הבניה והיצירה
בישיבה ,שלא היו לו הרבה קרובים והוא נצרך לעזרה .נכנס רבינו לעובי
של הישיבה וריבוי כבוד התורה לא שכח לחשוב בכל מקום שלא ינזק
הקורה ,וכמה שעות יקרות של ערב יום הדין השקיע בטיפול בעניינו.
שום שכן מן הבניה .שולח היה להודיע לשכנים ,שאם תהיינה הפרעות
כך היה גם בישיבת מיר בברכפלד .במשך שנים היה מגיע רבינו לישיבה
או נזקים ,הוא מבקש שיפנו מיד להודיע לו על כך ,והישיבה תעשה כל
ביום בו מסר ראש הישיבה ,הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל ,את השיעור
מאמץ לתקן את הדבר .כשבנו את אחד מבנייני הישיבה בשכונת בית
הכללי ,והיה יושב ומאזין לשיעוריו .פעם ,ביום בו רגיל היה לנסוע
ישראל ,לאחר שעמד הבניין על תילו ,התאונן אחד השכנים בפניו ששני
לברכפלד ,ירד שלג בירושלים .רבינו ,כדרכו ,לא ויתר ,והגיע לברכפלד
חלונות של הישיבה פונים לעבר ביתו ,והדבר עלול להפריע לו .לא חלפו
ברכב עם הנעה קדמית ,שיכול לנסוע בשלג .למרבה הפלא ,באותו יום
עשרים וארבע שעות ונמצא פתרון לבעיה ,בלי אומר ודברים נוספים.
(קטעים מתוך "בכל נפשך")
לא נכנס כדרכו להיכל הישיבה לדבר בלימוד ,אלא נותר בדירתו ובני
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פנינים על פרשת השבוע  ///הרב צבי וינברג

מי שנכנס לתוך עיגול שסימנו אריה באדמה
האם יכול לצאת ממנו?

הּודה ִמ ֶּט ֶרף ּבְ נִי ָעלִ ָית" (בראשית מ"ט ,ט')
"ּגּור ַא ְריֵ ה יְ ָ
בספר אמרות טהורות חיצוניות ופנימיות (לרבי יהודה החסיד אות מ"ד
עמ' קלו) כתב שלאריה יש שיטה מיוחדת איך לצוד את טרפו .וז"ל :אריה
עושה עיגול כזה 0 :והולך לו ,וכל בהמה שתכנס שם לא תוכל לצאת מן
העיגול עד שתתקלקל.
ועי"ש שמביא ,שקבוצת יהודים נתקלו בעיגול שעשה אריה וכיון

איזה שם נותנים
כסגולה לאריכות
ימים?
יֹוסף'' (בראשית מ''ט ,כ''ב)
''ּבֵ ן ּפ ָֹרת ֵ
וברש"י עוד דרשוהו לענין שלא ישלוט בזרעו
עין הרע.
ישנה עצה שקיבלו הורים שבניהם מתו
בינקותם ,שכאשר יוולד להם בן יקראוהו בשם
"אלתר" [זקן או ישן באידיש] ,וכך לא תשלוט
בו עין הרע שהרי הוא כבר ותיק וזקן( ,עי' שו"ת
בית שלמה אה"ע סי' ק"ג ,ושו"ת דברי חיים
ח"ב אה"ע סי' קל"ד).
אחד מרבני תוניס נקרא הרב אלתר מאזוז
זצ"ל ,ומספרים שמיד אחר לידתו היה מסוכן
מאוד ,ובעירו היה משולח מירושלים הנקרא
"אלתר" ,ויעץ להורים לקראו על שמו דסגולה
היא לאריכות ימים.

שאריה מבין ע' לשון ,שכנעו אותו לעוזבם לנפשם ושילמו לו בבהמות
וגמלים להיות לו לטרף.
וכ"כ בפי' רבנו אפרים עה"ת (בראשית ב ,יט)" :אריה כל הרואה אותו
מיד יראה נופלת בלבו ,ומנהגו כל מקום שיראה שילכו שם בהמות ילך
בהשכמה ויקיף בזנבו בתוך העפר שבשדה ,וכל בהמה שתכנס שם בתוך
העיגול לא תצא עד שיקח חלקו ,וזה שכתוב (איוב יט ,ו)" :ומצודו עלי
הקיף".
ועיין בתהילים (כב ,יז) עה"פ" :כי סבבוני כלבים ,עדת מרעים הקיפוני
כארי ידי ורגלי" שכתב הרד"ק "עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי"  -כי
הקיפוני כמו הארי שמקיף בזנבו ביער ,וכל חיה שתראה אותה העגולה
ומפחדו ,ותאספנה ידיהן ורגליהן ,וימצא
לא תצא משם ממורא האריה ִ
האריה טרפו בתוך עגולתו .כן אנחנו בגלות בתוך העגולה לא נוכל
לצאת ממנה שלא נהיה ביד הטורפים ,כי אם נצא מרשות הישמעאלים
נבוא ברשות הערלים ,והנה אנחנו אוספים ידינו ורגלינו ועומדים יראים
ופוחדים בפניהם ,כי אין לנו רשות לברוח ברגלינו ולהלחם בידינו ,והנה
כאילו ידינו ורגלינו בנחושתים".

האם יש חילוק בין ישראל לגוי
לעניין מספר השיניים?
"ּבִ נְיָ ִמין זְ ֵאב יִ ְטָרף" (בראשית מ"ט ,כ"ז)
בפירוש רבנו אפרים ז"ל על התורה ,כתב שפסוק זה שמתחיל באות "ב" ומסיים באות
"ל" ,מרמז על ל"ב שיניים שיש לישראל[ .ועי"ש מה הקשר בין בנימין זאב – לשיניים].
וכן מצינו ב'מגלה עמוקות' (אופן קס"ד) שכתב שמספר ל"ב שיניים יש רק לישראל.
וכ"כ במדרש תלפיות (לרבי אליהו הכהן זצ"ל בעמח"ס שבט מוסר – ערך אברים ח"א
עמ' לד) קבלתי שדווקא לישראל יש ל"ב שיניים ,אבל לאומות העולם יש ל"ג .ותמה
על זה דא"כ ח"ו יכולים לומר שיש ב' רשויות ומי שברא לאלו לא ברא לאלו ,וכן תמה,
שמי שהתגייר וישאר עם ל"ג שיניים יהיה לו לבושת וכלימה ,וזה יגרום מניעת הגרים
מלהיכנס תחת כנפי השכינה.
על השאלה הראשונה כתב ליישב שכיון דההבדל בין גוי ליהודי הוא בדבר מועט
ומכוסה אין מקום לכופר להביא ראיה מזה ,משום שיאמרו לו שאם כדבריך היה צריך
לעשות שינוי במקום יותר בולט וגלוי אלא מוכרח שרשות אחד ברא לכולם .ועל השאלה
השניה כתב ,שכיון שהשיניים אינן גלויות אין מגיע לגר בושה מזה כיון שאין זה דבר
שנראה לעיניים.
וכתב שהטעם ידוע לפני הקב"ה מדוע חילק בין גויים ליהודים במספר השיניים ,ע"כ.
ודבר פלא הוא ,שהרי במה שידוע לנו כיום ,אין חילוק בין גוי לישראל במספר השיניים
ולכולם באופן רגיל יש ל"ב ,וצ"ב בכוונתם ,ואולי נשתנו הטבעים.
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הלכת לבקר חולה ולא התפללת עליו
האם קיימת מצות ביקור חולים?
כיצד מקיימים מצות ביקור חולים ללא ביקור אצל החולה עצמו? והאם ראוי לבקר חולה ללא ליווי?
הרב יהודה יעקבזון
ֹּאמר
בפרשת השבוע מסופר בפעם היחידה בתורה על 'ביקור חולים'ַ" :וי ֶ
יך ַו ּי ְִת ַח ּזֵק
ֹּאמר ִה ּנֵה ִּבנְ ָך יו ֵֹסף ָּבא ֵא ֶל ָ
יך ח ֶֹלהַ ...ו ּי ַּגֵד ְלַי ֲעקֹב ַוי ֶ
ְליו ֵֹסף ִה ּנֵה ָא ִב ָ
ֵשב ַעל ַה ִּמ ָּטה" .הגר"א כותב שאף נרמזו בפסוקים אלו דברי
ׁ
ׂ ָר ֵאל ַו ּי ֶ
ִי ְש
חז"ל שבן גילו  -דהיינו בן מזלו  -של החולה נוטל ממנו 'אחד משישים'
מחוליו בעת ביקורו" :הנה" בגימטריא  ,60ו"המטה" בגימטריא  ;59הוי
אומר ,מכיון שבא יוסף לבקרו נפחת מ'הנה'
=  ,60ויתחזק ישראל ,וישב על 'המטה' = .59
כפי שאנו אומרים בכל בוקר לאחר ברכות
התורה  -מצות ביקור חולים אין לה שיעור,
כלומר ,שאף גדול מבקר אצל קטן ,ואפילו
כמה פעמים ביום; וכל המוסיף הרי זה
משובח ,ובלבד שהדבר רצוי לחולה.
המבקר אצל החולה צריך לפקח על צרכיו,
בעניני מטתו ובעניני המקום אשר הוא בו ,וכן
צריך להתפלל עליו שיתרפא .וכל כך חשובה
התפילה על החולה ,עד שאמרו שהמבקר חולה ואינו מתפלל עליו  -לא
קיים את המצוה .ואם מתפלל בפניו  -יכול להתפלל בכל לשון שירצה,
אך אם מתפלל שלא בפניו  -יתפלל דוקא בלשון הקודש .ונוסח התפילה:
"המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל" ,ובשבת יש לומר" :שבת היא
ושבתו
מלזעוק ,ורפואה קרובה לבוא" ,ויש מוסיפים" :ורחמיו מרובים ִׁ
בשלום".

וחולה שהביקור מפריע לו  -מחמת סוג החולי ,מפני שהדיבור קשה
עליו ,או מסיבה אחרת  -אין להכנס לחדרו ,אך יש לבוא לביתו ,לשאול
לשלומו ולשמוע על אודות מצבו והטיפול בו ,ולהתפלל עליו .כמו כן,
מטעמים שונים ,אין לבקר אצל החולה בשלש השעות הראשונות של
היום ,ובשלש השעות האחרונות של היום.
בשעת ביקור חולים ,לא ישב המבקר במקום הגבוה ממטתו של החולה,
מפני שהשכינה שרויה למעלה
מראשותיו של חולה .וכפי שלמדנו
ׂ ָר ֵאל
ִש ַּתח ּו ִי ְש
גם בפרשת השבועַ" :ו ּי ְׁ
ֹאש ַה ִּמ ָּטה  -הפך עצמו לצד
ַעל ר ׁ
השכינה ,מכאן אמרו שהשכינה
למעלה מראשותיו של חולה (רש"י)".
וענין נוסף בקיום מצוה זו ,שמקורו
ב'שאלתות דרב אחאי' ,אך לא הובא
בספרי הפוסקים האחרונים :כשהולך
האדם לבקר חולה ,לא יעשה זאת
לבדו ,אלא בלוית אדם נוסף .הנצי"ב בספרו 'העמק שאלה' על השאלתות,
כותב שלא מצא כל מקור נוסף להלכה זו .ויש שכתבו כי יש זכר לדבר
ִקח ֶאת ְׁשנֵי ָבנָיו
יך ח ֶֹלה ַו ּי ַּ
ֹּאמר ְליו ֵֹסף ִה ּנֵה ָא ִב ָ
נמצא בפרשת השבועַ :וי ֶ
ִע ּמוֹ" .רש"י מפרש שנטלם עמו כדי שאביו יברכם לפני מותו ,אך יתכן גם
שלא רצה ללכת לבדו ,מהסיבה האמורה.
[שו"ע ונו"כ יו"ד שלה; שאלתות דרב אחאי צג; קול אליהו פר' ויגש]

•כיצד לא יסור שבט מיהודה ,והרי יוסף כבר מלך?
•מהו החילוק בין השם 'יעקב' ובין השם 'ישראל'?
•כיצד הגיעו השבטים לוי ויששכר לדרגת הוראת הלכה?
•מה ההבדל בין דין הנפסק בבי''ד לדין הנפסק על ידי מלך?

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה' לרכישה התקשרו 02-5609000

'לקראת שבת' אצלכם בתיבת המייל
>>> צרו קשרdirshu@dirshu.co.il : <<<
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סיפור בהמשכים
מאת :יעקב א .לוסטיגמן

תקציר הפרקים הקודמים:

נותר החפץ חיים המיותם בוילנא ,וחברי אביו היו
דואגים לו יחד עם אחיו רבי אהרן שהיה מבוגר
ממנו בכתשע שנים .רבי אהרן שהיה תלמיד חכם
מופלג וזמן קצר קודם לכן נתעטר בכתב סמיכה
להוראה עוד בהיותו כבן  22שנים ,שימש כרבו של
אחיו הצעיר ,היה מלמד אותו ומשגיח עליו שימשיך
לגדול התורה .כמו"כ היה החפץ חיים יושב לפני רבי
יעקב קובנר שהיה ראש ישיבה בוילנא ובישיבתו
היו עוסקים בטור ובשו"ע .משך שנים רבות עוד
זכרו תלמידי הישיבה את שאלותיו ותירוציו של
הנער הצעיר שהדהים את הכל ביכולתו לפרק הרים
ולשבר סלעים בלימוד ההלכה.
במקביל נישאה אמו של החפץ חיים בשנית לרבי
שמעון הלוי אפשטיין ,שהתגורר בראדין והתאלמן
זמן לא רב קודם לכן .כששמע כי לרעייתו יש בן
גדול בתורה ,החל לשדל אותה שתקרא לבנה
שיבוא לבקר אותה בראדין ,כדי שיוכל לתהות
מקרוב על קנקנו מאחר ורצה להשיא לו את בתו
פריידא שהיתה בערך בת גילו של החפץ חיים.
בתחילה לא אבתה אמו של החפץ חיים לקרוא
לו שיגיע לראדין ,כי לא רצתה להפריע לשקידתו
העצומה בתורה ,אך לאחר השתדלות גדולה מצד
בעלה ניאותה ושיגרה לבנה איגרת בה ביקשה ממנו
שיבוא לבקר אותה אחרי מספר שנים שלא נפגשו
פנים אל פנים.
שמו של החפץ חיים כבר יצא באותה עת לשם
ולתהילה ברחבי וילנא וסביבותיה ,וכמה מעשירי
האזור נתנו בו את עיניהם וביקשו לקחתו כחתן
לבנותיהם .אחד מהעשירים הללו אף הציע להעניק
לחפץ חיים נדוניה נכבדה בסך של אלף רובלים,
ושידוכים נוספים כהנה וכהנה התגלגלו לפתחו.
כאשר שמעו אחיו של החפץ חיים כי בעלה של
אמו מבקש לקחתו כחתן לבתו ,נזעקו להגן על
אחיהם מפני העוול שחשבו שנעשה לו ,וטענו כי
רבי שמעון הלוי אפשטיין על אף שהיה בעבר איש
אמיד ובעל יכולת ,הרי כבר הפסיד את רוב כספו
בגזרת המלכות ששללה ממנו את אדמותיו רחבות
הידיים ,ולא יוכל להעניק לחפץ חיים נדוניה ראויה
כפי שהציעו רבים אחרים לעשות.

מספר שבועות עיכב רבי שמעון את בן רעייתו
בראדין ,ולאחר שהרבה בהשתדלויות ופיתויים,
ועירב את רעייתו החדשה בסוד הדברים ,הצליח
להביא את השידוך לידי גמר ,ובשעה טובה ומוצלחת
נגמר השידוך בין הבחור ישראל מאיר ובין הנערה
פריידא ,כשהחפץ חיים מקבל כנדוניה בית עץ
ששוויו מאה וחמישים רובל כסף ,בתוספת הבטחה
למאה וחמישים רובלים נוספים שיינתנו לאחר זמן.
לימים שח החפץ חיים באוזני בנו ,כי אלמלא
מצא את בת זוגו בעיירה קטנה ושקטה ,ואלמלא
היה זוכה באשה שידעה להסתפק במועט ומעולם
לא ביקשה לעצמה דבר ,מי יודע אם היה זוכה
להחזיק בתורה לאורך שנים ,ולא היה נסחף אחר
חיי המסחר והעסקים ככל בני גילו.
***
האבל הכבד ששרר בביתה של משפחת החפץ
חיים המשיך ללוות אותה עוד זמן רב .לא במהרה
הצליחו החפץ חיים וילדיו להתנחם אחרי מות אמם
הצדקת שהיה עיקרו של הבית ,ושהזריחה מאורה
על העיירה כולה.
אך צרכי עמך מרובים וזמנם קצר ,כי החורף
מתקרב בצעדי ענק ,והעשייה בצרכי הכלל היא
היא המורשת שהותירה אחריה אשת החפץ חיים
אשר כל ימיה היתה פורסת לחמה לעני ,מקבצת
פרוסות לחם מדי שבוע בין בתי העיירה ולאחר
מכן מחלקת אותם לנזקקים ,לצד פעילויות רבות
אחרות שעשתה לטובת הכלל והפרט.
והנה ,באותם ימים של אבל מהול בעשייה נמרצת
למען הציבור הגיעה לביתו של החפץ חיים מעטפה
ובה מכתב ששיגר עורך דין יהודי מהעיירה פוניבז',
ובו הוא מפנה את החפץ חיים לספר החוקים של
הממלכה הרוסית ,לסעיף בו מוזכר כי ישנה קרן
ממשלתית מיוחדת שמעניקה מימון כספי לשיקום
עיירות שבתיהן נשרפו.
בבית החפץ חיים קיבלו את המכתב ללא
התלהבות מרובה .הייתכן אומנם שאותה ממשלה
שגוזרת גזירות וגוזלת קרקעות של יהודים תעניק
לפתע מענק כספי לשיקומה של עיירה שרוב
מוחלט מבין תושביה יהודים?

מתולדותיו של מרנא החפץ חיים זיע"א

פרק ו  //השידוך והנדוניה

תבערה בעיירה

בערבו של יום חמישי בשבוע יצא מרנא החפץ חיים
לעיר אראני ,לאחר שחזה בחלומו גזירה קשה המרחפת
על העיירה ראדין .בבוקר יום השבת פרצה דלקה באסמו
של אחד הנוכרים ,וכמעט כל בתי העיירה עלו באש.
החפץ חיים יצא לגייס תרומות לצורך שיקום העיירה,

ושב כעבור עשרה שבועות .ביקש החפץ חיים לישב
בשלווה ,אך צרה נוראה התרגשה על ביתו בפטירתה
של רעייתו הרבנית איתה השתדך בהיותו נער צעיר,
לאחר שהתייתם מאביו בעת שגלה עמו למקום תורה
בווילנא בעוד אמו נותרת מאחור בעיירה זיטל.

המשך יבוא בעז"ה.

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

15

זווית הלכתית
ב'דף היומי'

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

מהו המושג "היתר עיסקא" והאם מועיל
כשלא מבינים את משמעותו?
האם הוא מועיל גם לרווקים ללא דירה? והאם יש בעיה לפרוט צ'יק בצ'יינג'?
מהות "היתר עיסקא"
מבואר בגמרא (דף קד ):על כך שמעות הניתנים לעיסקא הרי הם
בחזקת מחצה מלוה ומחצה פקדון ,כלומר שחצי מהסכום ניתן כהלוואה
והאחריות על שמירת הכסף היא של המקבל ,והחצי השני של הסכום
ניתן בתורת פיקדון והאחריות במקרה של אונס יהיה על הנותן ,כמו"כ
גם הרווחים מתחלקים ,שהרווח מהחלק של ההלוואה שייך למקבל ואלו
הרווח מחלק הפקדון שייך לנותן.
גדולי הפוסקים שקדו על תקנת הריבית ויסדו אופן שבו מותר להשקיע
כסף עבור רווחים ,וזה המכונה בפי כולם "היתר עיסקא"  ,היתר זה חשוב
מאוד להבין כיצד הוא מועיל ובאיזה מקרים אינו פוטר את שאלת
הריבית ,תחילה יש לדעת ש"היתר עיסקא" אינו קמיע שמתיר איסורי
תורה של ריבית ,אלא תוכנית השקעה שמניבה רווחים שמחולקים
בשותפות לנותן ולמקבל ,ומובן שהביטוי השגור "הלוואה בהיתר עיסקא"
הוא ביטוי לא נכון ,כיוון שכאשר משקיעים ב"היתר עיסקא" הכסף אינו
בתורת הלוואה אלא בתורת עיסקא ,והתוספת שמקבל הנותן אינה ריבית
המותרת ,שהרי התורה אוסרתה ,אלא התוספת אלו הרווחים.
יסוד ההיתר:
א .שכסף הניתן בעיסקא לא ניתן לשימושים אישיים של המקבל אלא
רק להשקעה המניבה רווחים.
ב.חלק מהכסף הניתן בעיסקה ניתן בתורת פיקדון באחריות הנותן ,ולכן
הרווחים היוצאים ממנו שייכים לנותן ,אך במקרה שהמקבל מתחייב
באחריות על כל הסכום במקרה של אונס ,נמצא שהכל בהלוואה  ,ואסור
לנותן לקחת את הרווחים.
ג .המקבל נוטל בנוסף על הרווחים של חלק ההלוואה חלק נוסף והוא
שכר טירחה שטורח ומתעסק עבור הנותן ,שאם לא כן נמצא שטורח
עבור הנותן בחלק הפקדון בתמורה לכך שהלווה לו את חלק ההלוואה,
וזה אסור כמבואר.
ד .הנה לפי האמור לעיל יש לבדוק בכל מקרה ומקרה כמה רווחים היו
ולחלקם כפי האחוזים ביניהם ,אך ב"היתר עיסקא" הנהוג היום קובעים
מראש את אחוזי הרווח שהנותן רוצה ,בהשערה שבמציאות ניתן להרוויח
כך ,ואז בלי להכנס לחשבון אם היה יותר רווח הנותן נוטל את האחוזים
"בהתפשרות" שגם אם המקבל הרוויח הרבה יותר ,הנותן מוותר על
החלק הנוסף ,אך ישנה הגבלה שאסור לדרוש אחוזים גבוהים שמסתבר
שהמקבל לא ירוויח אותם ,תנאי נוסף ישנו שבמקרה ולא יהיו רווחים
בגובה שקבעו יצטרך המקבל לברר זאת בהוכחות כדלהלן ואז יפטר
מלשלם את הרווח ,יוצא א"כ שכשמשלם רווח אין בזה חשש ריבית ,כיוון
שנותן מתוך מה שהרוויח ,וכל זמן שלא הוכיח אחרת הוא מחויב בזה.
ה .חידוש נוסף ב"היתר עיסקא" שיסדו גדולי הפוסקים הוא סעיף
נאמנות שהמקבל מתחייב שאם הפסיד [ואז ע"פ הדין פטור מהרווח,
ואף מתוך הקרן חייב רק חצי ,שהרי חצי הקרן באחריות הנותן] יצטרך
להוכיח זאת ,וכ"ז שלא הוכיח נאמן הנותן לומר שלא היה הפסד ,והרוויח
כפי השיעור שקצבו ,והוכחה זו כלפי הקרן נעשית ע"י שמביא שני עדים

כשרים שיעידו בבית דין הילכתי ,ואם לא הפסיד מהקרן רק טוען שלא
הרוויח  ,ישבע שבועה חמורה על כך  ,וכל עוד שלא נשבע ולא הביא
עדים אף אם באמת הפסיד  ,הרי הוא מחויב ע"פ דיני ממונות לשלם
הכל ואין בכך חשש ריבית.
סעיף זה מבטח את הנותן מפני חשש הפסד ,ובכך אינו חושש להפוך
מהלוואה להיתר עיסקא ולקבל אחריות על חצי הקרן ,כיון שבלי ההוכחות
הנ"ל יהיה המקבל חייב לשלם את הכל גם במקרה הפסד.
ו .עוד הוסיפו פוסקי זמנינו בהסכם "היתר עיסקא" שהמקבל מקנה
לנותן חלק בכל עסקיו המרוויחים ,ובזה אף אם העיסקא שהשקיע בה
הפסידה עדיין יוכל הנותן לדרוש כפי הרווחים בעסקים אחרים שלו
שהרוויחו.
עוד נוסף בזה שאם לוקח למשל משיכת יתר (אוברדרפט) מהבנק כדי
לשלם חשבון גז או כדי להשתמש למזון וצרכי היום יום ,ואין בזה רווח,
יהיה היתר ע"י שמקנה חלק בעסקיו המרוויחים ,כגון קרקע או דירה
שערכה עולה או תכשיטי זהב שמחירם עולה או רכב שאפשר להשכירו,
ובאופן שהנכס שווה כסכום ההלוואה ויכול להפיק רווחים כפי האחוזים
שסיכמו.
ז .עוד אפשרות הוסיפו פוסקי זמנינו "היתר עיסקא" שכולו פיקדון,
כלומר שכל הכסף נמסר כהשקעה באחריות הנותן (בכפוף לסעיף
הנאמנות שצריך עדים ושבועה) והמקבל נוטל חלק ברווח כשכר טירחא,
ובכך מועיל לכמה דברים ש"היתר עיסקא" רגיל לא מועיל ,וב-הית"ע
ברית פנחס" וכן ב-הית"ע" שמופיע בספר נתיבות שלום נקבע שיהיה
ההסכם בתורת מחצה מלווה ומחצה פיקדון ובאם לא יועיל להציל
מחשש ריבית יהיה באופן שכולו פיקדון.
ביאור מעשי וחידושי דינים ב"היתר עיסקא" נתבאר בהרחבה בספר
ברית פנחס פרק כ' ונדפס שם גם "היתר עיסקא" שימושי עם ביאור ,
במקרה הצורך ניתן לצלם ולהשתמש בו.
עתה נבאר כמה חידושי דינים שמתחדשים לאור ההבנה בהסכם "היתר
עיסקא":
הבנת ה"היתר עיסקא"
א .הסכם "היתר עיסקא" מועיל כאשר הנותן והמקבל הבינו את תוכן
ההסכם ,אם אינם יודעים כיצד הוא פועל ,יש פוסקים שסוברים שאינו
מועיל ,כיוון שלא מתכוונים להקנות נכסיהם ,והנותן לא מתכוון להתחייב
באחריות ,לכן הבנת האמור הינה חלק מההיתר.
היתר עיסקא – באחריות המקבל?
ב .מעשה שהיה באדם שהשקיע מליון  ₪תמורת רווחים ,וכתב חוזה
הלוואה ב"היתר עיסקא" ובהמשך החוזה כתב שכל האחריות של הקרן
והרווח יהיו על המקבל בלבד ,משמעות הדבר שלא ידעו ולא הבינו מה
הוא "היתר עיסקא"  ,ובעצם מחייב את המקבל באחריות שזה אומר שכל
הכסף בהלוואה והרווח הוא ריבית ,כמו"כ יש להקפיד לשנות את המונח
הלוואה להשקעה ובמקום ריבית לכתוב רווח[,בבנקים קשה לשנות את
ספרי הבנק ,לכן הוסיפו בנוסח ההית"ע שכל לשון ריבית הכוונה רווח]
המשך בעמוד הבא >>>
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הרה"ג אליהו חיים פנחסי שליט"א
מחבר הספר "הכשרות למעשה"

ה

טבילת כלים על ידי קטן
האם ניתן לשלוח ילד קטן להטביל כלים?
תשובה :אין לשלוח קטן להטביל כלים ,לפי שקטן אינו נאמן על
הטבילה .ואף אם אומר שנתן לאדם גדול שיטביל עבורו את הכלים ,אין
לו נאמנות על כך .כמבואר בשו"ע (חיו"ד סימן קכ סי"ד) .אמנם כאשר
אדם גדול עומד על גביו של הקטן ורואה את טבילת הכלים ,עלתה לו
טבילה .ובמקרה כזה ,יברך הקטן על הטבילה .ראה דרכי תשובה (שם
סק"ה) וכן משמע בט"ז (סקי"ז) .כאשר מדובר על טבילת כלי זכוכית
שחיוב טבילתם מדרבנן ,יש מקילים שקטן אף שלא הגיע לגיל בר
מצוה ,נאמן .ודעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל שכאשר שולחים קטן לטבילת
כלי מתכות ואדם גדול אומר בטלפון למשלח ,שראה שהקטן הטביל
כראוי או שהוא עצמו הטביל ,נאמן.

מיקרוגל במקום ציבורי
מיקרוגל הנמצא בבתי חולים לרשות המבקרים ,או שנמצא
במקום העבודה ,וישנם כאלו שאינם מקפידים על הפרדה
בין בשר וחלב או על אכילת מאכלים כשרים  -האם ניתן
להשתמש במיקרוגל וכיצד?
תשובה :אדם ירא שמים הנמצא בבית חולים שאין מקפידים שם
על הפרדה בין בשר וחלב ,או שיש מבקרים בני מיעוטים שמחממים
נבלות וטריפות ,ורוצה לחמם במיקרוגל הציבורי ,כאשר נותן את המאכל
בתבנית מיוחדת לחימום במיקרוגל [שהביא מביתו] באופן שנסגר בצורה
הרמטית מכל הצדדים  -מותר .אולם יש לציין ,כי מה שרשום מטעם בית
החולים על גבי המיקרוגל מבחוץ "בשרי" או "חלבי" אין לסמוך על כך,
היות ונמצאים שם מבקרים שאפילו עברית לא יודעים.

>>> המשך מעמוד קודם

הית"ע לבחורים או בחורות?
ג .לפי האמור נבין שבחורי ישיבה שיש להם חשבון בנק אסור להם
להיכנס למשיכת יתר ,ולא יעזור "היתר עיסקא" כיון שאין להם נכסים
מרויחים ,כמו כן ישנו בנק שנותן הלוואה לבנות סמינר בסכום של
 ₪ 5000לצורך לימודים והשתלמות ,באופן שההלוואה תשולם כאשר
הבת תתחיל לעבוד ,ותשלם מתוך המשכורת בריבית נמוכה ,וכיוון שלבת
אין נכסים מרוויחים לא יועיל "היתר עיסקא".
העצה לזה אם ההורים יקנו לבנם/בתם חלק בדירתם בגובה ההלוואה
ואז יש לבן/לבת נכס שמחירו עולה ומניב רווחים ובזה יועיל "היתר
עיסקא".
שונה הדבר בבחור שיש לו תוכנית חיסכון על שמו בבנק ,ששם ודאי

מועיל "היתר עיסקא" כיוון שהוא המשקיע ולא הלווה ולבנק הרי יש
עסקים.
פורט צ'ק על דעת לפדותו
ד .דבר מצוי בפריטת צ'קים תמורת שכר טירחא של אחוז וחצי ,
ופעמים שאדם זקוק להלוואה של אלף  ₪ליומיים בלבד ,והוא כותב
צ'ק בסך  ₪ 1015ונותן לצ'יינג' ומקבל אלף  ₪ומודיע שתוך יומיים יבוא
לשלם במזומן ויקח את הצ'ק ,וחשוב לדעת שיש בזה איסור גמור ,שהכל
הופך להלוואה של אלף  ₪בריבית של  ₪ 15והצ'ק הוא רק עירבון ובזה
גם אם יש לבעל הצ'יינג' "היתר עיסקא" אינו מתיר ,כיוון שאחוז וחצי
ליומיים פירושו מעל  20%לחודש שזה יותר מ  200%שנתי שזה רווח
שלא ניתן להרוויח באופן רגיל ולכן הדבר אסור.
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לקראת הועידה העולמית של 'דרשו' שתחל בשבוע הבא בקונטיקט ארה"ב:
בשבח†ובהודאה†להשי¢ת†שזכינו†להיות†שותפים†בזיכוי†הרבים¨†בעידודם†של†מרנן
ורבנן†גדולי†ופוסקי†הדור†זצוק¢ל†ושליט¢א¨†להעמיד†מאות†עמלי†תורה†ובעלי†הוראה
מופלגים†ע¢י†תכנית†ßקנין†הלכה†¨ßאנו†שמחים†להודיע†לציבור†בני†התורה†ולצורבא
מרבנן¨†על†פתיחת†ההרשמה†מחדש†לתכנית†ßקנין†הלכה†¨®≥©ßאשר†מטרתה†הינה†לחזק
את†לימוד†ההלכה†בעיון†משרשי†הסוגיא¨†והעמדת†תלמידי†חכמים†בעלי†ßקנין†הלכהÆß

לאחר  6שנים פותח דרשו את הרישום
למחזור השלישי של תכנית 'קניין הלכה'

לאחר
שש
שנים
נפתח
הרישום
ßקנין
הלכהß
©≥®

תכנית†ßקנין†הלכה†ßנועדה†להעמיק†את†לימוד†ההלכה†בעיון†ומשלבת†בתוכה†הדרכה†מפורטת†בלימוד
ההלכה†החל†מסוגיות†הש¢ס†טור†בית†יוסף†שו¢ע†ונושאי†כליו†עד†לפסיקות†גדולי†הפוסקים†בדורנו
המופיעים †מידי †חודש †בקובץ †מראי †המקומות †הנשלחים †לחברי †ßקנין †הלכהÆß

התכנית

לאחר כשש שנים מפתיחת המחזור השני של 'קניין הלכה' ולקראת מעבר מסיימי המחזור השני לשלב ב' של התוכנית ,מודיעה
תכנית†ßקנין†הלכה†ßכוללת†את†לימוד†הלכות†שבת¨†הלכות†שביו¢ד†ח¢ב¨†הלכות†בשר†בחלב¨†הלכותלמבחן
הנהלת 'דרשו' העולמית ,על פתיחת הרישום למחזור השלישי של 'קניין הלכה' * כ 1500-אברכים נבחרים יוכלו לגשת
†הלכות †פסח †הנוגעות †להלכות †תערובות¨ †הלכות †הגעלת †כליםÆ
†הלכות †מליחה¨
תערובות¨
לתכנית.
לקבלה
המקדים
תכנית†הלימוד†ומבחני†ßקנין†הלכה†ßמיועדת†לאברכים†מעל†גיל†∞≥†ומעלה†השואפים†ללמוד

הבשורה שאלפי אברכים שוחרי הלכה חיכו לה בכיליון עיניים בחמש
שליט"א ,רב
מפקח על התוכנית הגאון הגדול רבי משה שאול קליין
ולהורות†הוראה†בישראל†ומעונינים†להכשיר†את†עצמם†לקבלת†¢היתר†הוראה†¢מגדולי†הדור†בעתידÆ
התכנית†אינה†מיועדת†לאברכים†שהינם†בעלי†¢היתר†הוראה†¢או†שלמדו†בעיון†את†עיקרי†ההלכות
השנים האחרונות ,יוצאת לדרך לרגל הועידה העולמית של 'דרשו'
הגר"ש ואזנר
שכונת 'אור החיים' בבני ברק ,ותלמידו המובהק של מרן
הנלמדות†במסגרת†תכנית†זו Æאו†אלו†שנבחנו†במסגרת†תכנית†ßקנין†הלכה†ßבחמש†שנים†הקודמותÆ
בקונטיקט ארה"ב ,בסימן  20שנה למהפכה התורנית האדירה שחולל
זצוק"ל.
'דרשו' בהיכלי התורה ובישיבות הקדושות.
לאברכים†המשתתפים†הוכנה†תכנית†לימודים†מיוחדת†בטור†ושו¢ע†עם†הנושאי†כלים†ושילוב†שלומשלבת
בעיון
ההלכה
לימוד
את
להעמיק
נועדה
הלכה'
'קנין
תכנית
לימוד†סוגיות†הש¢ס†הנוגעות†למקור†ההלכות†Æכמו†כן†יקבלו†המשתתפים†מראי†מקומות†והכוונה
לרגל ציון  20שנה להקמתה של ממלכת התורה 'דרשו' ,יוצאת הנהלת
ההלכה המופיעים מידי חודש בקובץ
בתוכה הדרכה מפורטת בלימוד
מדויקת†בכל†סוגיא†ונושא†אותם†ילמדו†במשך†השנים†הקרובותÆ
'דרשו' העולמית בהכרזה המרגשת על פתיחתו של המחזור השלישי
בתכנית†זו†כל†אברך†לומד†את†החומר†החודשי†בכולל†בו†הוא†לומד†או†בכל†שעה†ומקום†הנראהאת לימוד
מראי המקומות הנשלחים לחברי קנין הלכה .התוכנית כוללת
לו¨†כאשר†זמן†הלימוד†הסביר†להצלחה†בתכנית†זו†הוא†בין††≥≠¥שעות†ביום†Æבמהלך†תכנית†זו†יתקיימו
בתוכנית 'קניין הלכה' ,ועל פתיחת ההרשמה לציבור תופסי התורה
הלכות שבת ,נדה ,בשר בחלב ,תערובות ,מליחה ,הלכות פסח הנוגעות
אחד†עשר†מבחנים†שיתפרסו†על†חמש†שנים†ומחצהÆ
ושוחרי ההלכה.
להלכות תערובות והלכות הגעלת כלים.
מבחני†ßקנין†הלכה†ßממצים†את†יסודות†החומר†הנלמד†עד†המסקנות†ההלכתיות†Æהמבחנים†יתקיימו
תוכנית 'קניין הלכה' נחשבת לאחת מתוכניות הדגל של 'דרשו' ,ועד
התוכנית מיועדת לאברכים בני  30ומעלה ,השואפים ללמוד ולהורות
אי¢ה†בחודשי†תשרי†אחרי†סוכות†וניסן†אחרי†פסח¨†כאשר†המבחנים†נערכים†ונבדקים†ע¢י†מוצי¢ם†חשוביםÆ
כה העמידה התוכנית מתוכה מאות רבות של רבנים מורי הוראה ,בכלל
הוראה בישראל ומעוניינים להכשיר את עצמם לקבלת "היתר הוראה"
הקהילות והמגזרים ההולכים בדרך
מגדולי הדור בעתי ד .התכנית
התורה .במסגרת התוכנית נלמדים
אינה מיועדת לאברכים שהינם
בעיון מאות סימנים בשו"ע ,תוך
בעלי היתר הוראה ,וגם אינה
בירור מעמיק של ההלכה משורשיה
מכתירה מורי הוראה ,אולם
כאשר†נקבעו†מילגות†מופחתות†לבעלי†ציונים†נמוכים†יותר†Æהמילגות†יחולקו†בשני†פרקי†זמן†שוניםÆ
בסוגיות הפזורות ברחבי הש"ס ,דרך
עוסקת בלימוד עיוני של
א†Æלאחר†סיום†מחצית†מהמבחנים†Æב†Æלאחר†סיום†כל†המבחנים†Æכאשר†שליש†מהמילגה†תינתן†לאחר
שיטות הראשונים על סוגיות אלו,
ההלכה ,הנדרשים לידיעת מורה
חמשת†המבחנים†הראשוניםÆ
לימוד מקיף של ראשוני הפוסקים
הוראה ,כשכל אחד מהלומדים
עד הטור והבית יוסף יחד עם שאר
יכול לפנות לרב מורה הוראה
נושאי הכלים ,השולחן ערוך ונושאי
באופן עצמאי
מובהק ,להיבחן
הרישום†לתוכנית†ßקנין†הלכה†ßיתקבל†אך†ורק†בטופס†המצורף†עד†לתאריך†ט¢ו†בשבט†תשע¢ז†בלבדÆ
מעמד פתיחת מסלול 'קנין הלכה' במחזור הראשון
כליו ,כולל תשובות עיקריות של
הנהלת†ßדרשו†ßקבעה†מספר†פרמטרים†שעל†פיהם†יקבעו†מי†יוכל†להתקבל†להרשמה†לתכנית לקבלת
ולערוך 'שימוש' עד
במילגות¨†כאשר†המתקבלים†לתכנית¨†יבחנו†במבחן†קבלה†שיערך†על†הנלמד†בתוכנית†בחודשי
גדולי הפוסקים האחרונים עד לפסקי
'היתר הוראה'.
הקיץ†שבהם†כאמור†מאות†הנבחנים†בעלי†הציון†הגבוה†יוכלו†להכנס†לתכנית†במילגות†מלאותÆ
ההלכה כפי שנפסקו על ידי אחרוני האחרונים ,כולל גדולי הפוסקים
לאברכים המשתתפים הוכנה תכנית לימודים מיוחדת בטור ושו"ע עם
החיים עימנו כיום ,אשר מפיהם אנו חיים ולאורם אנו צועדים.
עד†ערב†חג†הפסח†בל¢נ¨†יקבלו†הנרשמים†תשובה†לבתיהם†בדבר†קבלתם†או†אי†קבלתם†למבחן†הקבלה†לתכנית Æההלכות.
הנושאי כלים ושילוב של לימוד סוגיות הש"ס הנוגעות למקור
כל†המתקבלים†למבחן†הקבלה†יקבלו†מלגה†לפי†הציון†שלהםÆ
התוכנית נוסדה לפני למעלה מעשור ,וכבר מראשיתה הפכה לשם דבר
מקומות' מחולקות בקביעות ללומדים
חוברות מפורטות ועשירות ב'מראי
בעולם התורה ,לאחר שאת יסודותיה יצקו מרנן ורבנן עמודי ההוראה,
יש†לשלוח†את†הטופס†לפקס∫†∞≥∏ ∞∑∑≠≥±∏±חודשים כשהנבחנים
ללא תשלום ,והמבחנים נערכים אחת לששה
מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א ,מרן הגאון בעל 'שבט הלוי' זיע"א,
במיוחד בהתאם להתקדמות הלימוד ורמת
נדיבות
במלגות
מתוגמלים
או†למייל∫ kinyanhalacha@gmail.com
ואתו עמו יבלחט"א מרן הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א .בפועל
במבחנים.
הציון
מוקד†ßדרשו∞≤≠μ∂∞π∞∞∞†ß

המילגות

מצטייני†תכנית†קנין†הלכה†≠†בציון†של†•∞†πומעלה
יקבלו†מילגה†על†כל†המבחנים†בסך†∞∞∞¨†μדולר

הרישום

טופס†הרשמה†למבחן†קבלה†≠†קנין†הלכה
לאור†הביקוש†הגדול†של†אברכים†רבים†להשתתף†בתוכנית¨†והאילוצים†שלנו†המחייבים†הגבלת†מספר†המשתתפים†במילגות†מלאות¨†נקבע†סדר†עדיפות†שבמסגרתו
תינתן†עדיפות†לאברכים†מגיל†∞≥†ומעלה¨†וכן†תינתן†עדיפות†לאלו†שעדיין†לא†למדו†את†החומר†הנלמדÆ
†ת¢ז††Øדרכון∫†
†††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††
שם∫†
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† טלפון∫†
כתובת∫†
החומר†שלמדתי†כבר†בעבר¨†ומקום†הלימודים∫
†††††††הל†ßשבת†©מוקצה® ††††
הל†ßשבת†©שהיה¨†חזרה¨†הטמנה¨†בישול® †
††
†††††††††††הל†ßתערובות†
הל†ßבשר†בחלב†
הל†ßפסח†©סי†ßתמ¢ב¨†תמ¢ז¨†תס¢ז¨†ויו¢ד†הל†ßהגעלת†כלים®††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††הערות∫

††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††† †† †נייד∫†
†††††† ††הל†ßשבת†
††††††††† †הל†ßמליחה†

†תאריך†לידה∫†

©מלאכות®

†† ††††††

לידיעתך∫††††††יש†לפרט†את†כל†הפרטים¨†טופס†שלא†יפורטו†בו†כל†הפרטים†ניאלץ†לדחותו†††††††Æמי†שלא†יקבל†מכתב†תשובה†תוך†∞≥†יום†מתבקש†להתקשר†לאישור†קבלת†הפקס†††††††Æיש†לשלוח
את †הטופס †עד †לתאריך †ט¢ו †שבט †תשע¢ז †לפקס †∞≥∏† † ∞∑∑≠≥±∏±או †למייל † † † Æ† kinyanhalacha@gmail.comטפסים †שיגיעו †לאחר †תאריך †זה †לא †יתקבלוÆ
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אכלת עוגה בחתונה ונסעת הביתה  -האם תצטרך לשוב לאולם ולברך?
באילו ימים כדאי במיוחד לברך ברכת המזון בקול רם?
אשה המסופקת אם ֵּברכה ברכת המזון  -האם חייבת לברך?
ברכת המזון במקום האכילה
•האוכל פת ,צריך לברך ברכת המזון במקום שבו אכל ,בטרם י ֵצא ממקומו .ואין לצאת אף מחדר לחדר באותו הבית ,ואף אם היתה
דעתו לכך בשעת ברכת 'המוציא'.
•מי שאכל פת או מיני מזונות ,ויצא ממקומו לפני ברכת המזון  -ישוב למקומו ויברך ,ואף אם כבר התרחק מאד מהמקום שבו אכל.
•מי שמסופק אם ּב ֵרך ברכת המזון ,או שאכל מאכל שספק אם צריך לברך עליו ברכת המזון  -צריך לברך מִ ּסָפ ֵק ,כיון שחובת
ברכת המזון היא מדאורייתא ,ו'ספקא דאורייתא לחומרא'.

זמן ברכה אחרונה
להסמיכה לאכילה גם
ּ
כשחיובה מדאורייתא  -חובה
ּ
•לכתחילה צריך לברך ברכה אחרונה מיד לאחר האכילה; ובברכת המזון,
משום החובה הכללית שבכל מצוות עשה לקיימן מיד בהגיע זמנן.
•מי שלא ברך ברכה אחרונה על אכילתו וכבר נעשה רעב בשנית ,אינו רשאי לברך עוד .ואם הוא רעב מחמת שמתחילה לא אכל
די צורכו  -רשאי לברך ברכה אחרונה עד לתום  72דקות מסיום האכילה.
•האוכל פת ,צריך לברך ברכת 'המוציא' אפילו על 'משהו' ,משום שאסור לאכול ללא ברכה ראשונה ,אולם ברכת המזון אין לברך
אלא על אכילת כזית בתוך 'כדי אכילת פרס'.

הדיבור והכוונה בברכת המזון
•ראוי לברך ברכת המזון מתוך סידור תפילה או ּ'בִר ְּכוֹן' ,ולא בעל פה .וכשמברך 'על כוס יין' ,יביט בכוס ,ובכך לא יסיח דעתו
מהברכה.
•טוב לברך בקול רם ,כי הקול מעורר את הכונה; ובפרט בשבת ,בראש חודש ובמועדים  -שעל ידי זה לא ישכח להזכיר מעין
המאורע.
•מעיקר ההלכה מותר לברך ברכת המזון בכל שפה שהיא ,ובתנאי שהיא מדוברת בפי רבים מאנשי המקום ,ומובנת היטב למתפלל
עצמו .ומצוה מן המובחר לברך בלשון הקודש.

נקיות המקום לברכה
•השותה יין בסעודת פת ,יקפיד לברך ברכת המזון טרם שיהיה ׁשָתוּי במידה כזו שאינו ראוי לדבר בפני המלך .ובדיעבד ,רשאי
לברך .ואם הוא שיכור ּכ ְלוֹט ,אין ברכתו ברכה.
•אסור מן התורה לברך ברכת המזון וכל ברכה שהיא ,כאשר יש צואה בטווח של ארבע אמות מכל עבריו של המברך ,או לנגד עיניו
שב ֵרך גילה צואה בטווח של ארבע אמות ממקום עמידתו :במקום שהיה צריך להעלות בדעתו שיתכן
בטווח הראייה .ואם לאחר ּ
כי יש בו צואה  -צריך לשוב ולברך ,כיון שפשע בכך שלא בדק; ובמקום שאין ראוי להעלות בדעתו כי יש בו צואה  -הרי זה כאנוּס.

קטן ואשה בברכת המזון
•קטן חייב בברכת המזון מדרבנן ,כדי לחנכו במצוה זו ,ואף אם אכל רק כזית .וקטן שאכל כדי שביעה ומסופק אם ברך ,יש לחנכו
לשוב ולברך ,כדרך שגדול מברך במקרה של ספק כזה.
•ילד עד לגיל שמונה  -עד שידע לברך את כל הברכות כתיקונן  -ניתן לחנכו בנוסח מקוצר לכל ברכה ,הכולל פתיחה בשם
ובמלכות ,תוכן הברכה העיקרי ,וחתימה.
•נשים חייבות בברכת המזון ,אך ספק אם הן חייבות מדאורייתא כאנשים ,או רק מדרבנן .ואשה שאכלה כדי שביעה ומסופקת אם
ּב ֵרכה  -נחלקו הפוסקים אם חייבת לברך.
יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

19

האם ניתן לכסות את הפת בשעת ה'קידוש' בכיסוי שקוף?
וכשמניחים לחמניות ליד כל צלחת ,האם צריך לכסות את כולן?

הרב יהודה יעקבזון
הפת ומתחתיה ,ושני
בשעת ה'קידוש' בשבת ,יש לפרוס מפה מעל ַּ
טעמים לדבר :האחד  -כדי ש"לא תראה הפת את בושתה" ,שהיא חשובה
יותר ואף על פי כן מקדימים את היין לקדש עליו; ומטעם זה די בכיסוי
ֵכר ַל ָּמן ,שאף בו היה 'לחם משנה' ,והיה מכוסה
הפת מלמעלה .והשני  -ז ֶ
בטל מלמעלה ומלמטה .והמפה הפרוסה על השולחן ,נחשבת ככיסוי
במפה מלמטה .ונחלקו הפוסקים בנוגע לכיסוי שקוף שהפת נראית דרכו
 אם הוא מועיל לפי הטעם הראשון שלא תראה הפת בושתה.וכשיושבים בסעודה סביב כמה שולחנות ,ואחד מקדש לכולם  -נחלקו
פוסקי זמננו לפי הטעם שלא תראה הפת בושתה ,אם צריך לכסות את
הפת בשאר השולחנות ,או רק את הפת המונחת לפני המקדש .ולפי

הטעם שהכיסוי הוא זכר למן ,יש לכסות את הפת בכל השולחנות ,אך
למעשה נוהגים להקל ולא לכסות אלא את הפת שלפני המקדש.
וכשמקדשים על מיני מזונות  -צריך לכסותם רק לפי הטעם שלא
תראה הפת בושתה ,אך לפי הטעם שהכיסוי הוא זכר למן אין צריך
לכסותם ,שהרי אין כאן 'לחם משנה'.
ובסעודה שלישית ,שאין מקדשים בה על היין תחילה  -כתב בערוך
השולחן שאין צריך לכסות את הפת ,כיון שעיקר הדין הוא כפי הטעם
שלא תראה הפת בושתה; וכן נהג החזון־איש .ויש שכתב שצריך לכסות
את הפת ,כפי הטעם שהכיסוי הוא זכר למן.
[שו"ע רעא ,ט ,ומשנ"ב מא; ביאורים ומוספים דרשו]47-49 ,

האם מותר לשטוף פירות מלוכלכים בשבת? מה ההבדל בין שטיפת
הפירות לשטיפת צלחות מלוכלכות? רחיצת הפירות לצורכי היגיינה
האם מותר? ומה הדין בניקוי עלי החסה מחרקים?
על כך ועוד ,בפרק שישי של מלאכת בורר ובו דיני בורר בשטיפת פירות וירקות
הרב יצחק פוליטנסקי
שטיפת פירות
דיני מלאכת בורר שייכים גם בניקוי פירות וירקות לצורך אכילתם,
מאחר ומעורבים או דבוקים יחדיו אוכל ופסולת ,והוא מעוניין בהפרדתם.
דעת הרבה מן הפוסקים ,שמותר לשטוף בשבת פירות מן הלכלוך
שעליהם ,משום שהלכלוך נחשב ל"קליפה"( ,ולפי"ז מותרת השטיפה רק
לצורך אכילה מיידית) ,או משום שאין בכך דרך ברירה אלא דרך רחיצה
ואינה מלאכת ברירה .אך בשם החזו"א
כתבו שאסור לשטוף פירות בשבת משום
בורר ,ולכן לכתחילה יש להזהר לשטוף את
הפירות לפני השבת ,אבל אם שכחו לעשות
זאת או שהפירות התלכלכו בשבת עצמה -
מותר בדיעבד לשוטפם.
ההבדל בין שטיפת פירות לשטיפת כלים
גם לדעת החזו"א שאוסר בשטיפת פירות,
מותר לשטוף כלים מהלכלוך שעליהם ,כי
הכלים שונים מפירות ,לפי שבכלים אין
הלכלוך קלקול בעצם הכלים .שונה מכך
האוכל שנפגם כאשר הוא מלוכלך ,כי בכלים הדרך היא שמתלכלכים
וחוזרים ומנקים אותם ולכן אין בזה פגם בכלים עצמם .ומטעם זה מותר
לנקות את שערותיו מלכלוך שנפל לתוכן ולא נחשב הדבר לבורר הלכלוך
מהשערות עצמן ,אך יזהר שלא לסחוט.
ניקוי פירות וירקות ע"י שריה במים
נהגו להחמיר שלא לרחוץ פירות ע"י שרייתן בתוך כלי שיש בו מים ,כיון
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שזהו דרך ברירה והרי זה כבורר בכלי ,לכן אסור להשרות ענבים במים
במטרה שהפסולת המעורבת בהם תיפרד ,וכן אסור להשרות פירות או
ירקות מכל סוג ,שרוצה לנקותם מעפר או חרקים.
ניקוי חסה ועלי ירק מחרקים
אסור להשרות עלי חסה או ירק אחר במי סבון וכדו' ,כדי להוציא מהם
חרקים קטנים או לכלוכים הנמצאים בין קפלי העלים ,מאחר ויש בכך
חשש בורר וזה בנוסף לאיסור של הריגת חרקים בשבת ,אך כאשר בודק
עלי ירק ומוצא עליו חרק גדול ,מותר להוציאו
יחד עם מעט ירק.
לכן יש להשרות ולבדוק את עלי החסה וכדו'
מערב שבת כדי להמנע מכל חשש איסור.
שטיפה לצורכי היגיינה
מותר לרחוץ פירות שאין עליהם לכלוך הניכר
לעין ,וכל רחיצתם היא רק לניקוי נוסף ולהיגיינה.
[ויתכן שאף לדעת החזו"א הדבר מותר] .ולכן
פירות או ירקות שניתן לאוכלם גם ללא שטיפה,
מותר לרחוץ אותם לצורכי נקיון ולא עובר על
איסור בורר בכך.
חלה שהוצאה מהמקפיא
כאשר מוציא חלה מהמקפיא באופן המותר לצורך הסעודה ,מצוי
שנשאר מעט קרח בין הסדקים של החלה וצריך להזהר שלא להסירם
מעל החלה מחשש איסור בורר.
(התקציר נערך מתוך אורחות שבת,
שש"כ ועוד ,אך אין לפסוק ממנו הלכה למעשה ללא עיון במקורות)
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גליון ר"מ
שנה ו' תשע"ז

האספו ואגידה לכם את אשר

ועיני ישראל כבדו מזוקן וגו' ויגש

יקרא אתכם באחרית הימים

אותם אליו ויחבק להם )מ"ח – י'(
מסופר על הרה"ק רבי שמחה

)מ"ט א'(
מסופר :

רבי

הגה"ק

מבריסק זיע"א השתתף
באסיפה

והיה

המזימות

ומן

מדוכדך
התככים

פיזר נתן לאביונים -לא בשביל עצמו

פעם אחת שלחו חכמי בית המדרש
את רבי עקיבא וחבריו לאסוף כסף
לצדקה ,הגיעו לפתח בית של עשיר

חיים

בונים מפרשיסחא זיע"א שהיה

פעם

בשנות חייו האחרונות סגי נהור,

הבית אומר לבנו ,לך וקנה לנו ירק

מן

וכשהביאו

יום

לארוחה ,אבל אל תקנה רך וטרי אלא

שהיו

הכיפורים

לפניו
את

בערב

נכדיו

לברכם,

אחד .כשרצו להיכנס ,שמעו שבעל

ירק של אתמול שהוא יותר זול .כיון
ששמעו כך עזבוהו והלכו .בדדכם

מאחורי הפרגוד .באותה שעה

חיבקם ונישקם תחילה .וכך אמר:

אמר למקורביו ,תמיד התקשיתי

אצל יצחק אבינו אנו מוצאים

העיר ,פגשו את העשיר הנ"ל ,אמר

בילקוט

שלאחר שכהו עיניו מראות ,אמר

כפי

שמעוני )רמז קנ"ז ( "האספו –

ליעקב בנו " :גשה נא ושקה לי

אומר

בני" .כיוצא בכך אנו מוצאים אצל

)במדבר י" ב י"ד( " תסגר מרים

יעקב אבינו בעת זקנתו ,ככתוב:

לבין ילדי אתם יודעים ,אבל לא מה

ואחר תאסף" ,וכוונת הילקוט

ועיני ישראל כבדו מזוקן וגו' ויגש

שביני לבין בוראי .ואני מבקש מכם

ש"האספו " מלשון "טהרה" ,כי

אותם אליו וישק להם ויחבק להם.

כנראה יכול כל יהודי כשלעצמו

וכל כך למה ? כי בשעה שאדם

הלכו ואמרו לה מה שציוה בעלה,

להיות נקי וצדיק ,אבל בזמן

מבקש להתקשר עם זולתו ,די לו

שאלה אותם איזו מדה אמר לכם,

שכל היהודים הנקיים והכשרים

לשם כך בחוש הראייה ,כשהם

גדושה או מחוקה ? אמרו לה סתם

מתאספים באסיפה ,מיד נכנס

מביטים איש בעיני רעהו הם

לשם האורח הבלתי קרוי ,היצר

מתקשרים זה בזה .אולם ,כשאדם

בעלי שכך היתה כוונתו הנה מה טוב.

תככים

מאבד ,לא עלינו ,חוש חשוב זה

ואם לא ,אנכה את הגדוש מחשבון

ומזימות .ולכן בירך יעקב את

שהקב" ה העניק לו ברוב חסדו.

בניו "האספו הטהרו" שתצאו

צריכה ההתקשרות לבוא בדרך

טהורים מכל אסיפה.

של חיבוק ונישוק.

שעל

הפסוק

הטהרו",

הרע

"מובא

כשם

של

שאתה

מחלוקת

חזרה לאחר שכבר גבו צדקה מבני
להם מדוע לא

באתם אלי

שהייתם נוהגים תמיד ? אמרו כך וכך
שמענו שביקשת ירק בזול ולכן לא
נכנסנו אליך .אמר להם מה שביני

שתלכו אצל אשתי ותאמרו לה,
שתתן לכם מדת ליטרא מלא דינרים.

אמר לנו .והיא בצדקתה אמרה אני
אתן לכם גדושה .ואם יאמר לכם

כתובתי .כששמע בעלה צדקתה כפל
לה את כתובתה.
)ירושלמי פסחים ד ט(
)ירושלמי פסחים ד ט(

זמני כניסת השבת
ירושלים 4:21 :ת"א4:35 :

זמני יציאת השבת

פרשת ויחי

ירושלים 5:36 :ת"א 5:38 :ר"ת6:14 :

ליומא דהילולא של הגה"ק ה"כתב סופר" זיע"א )י"ט טבת(

ואכן ,ההתעניינות סביב המטבע היתה רבה מאד ,הכל בדקו

הגה"ק רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל "כתב סופר "

את "שקל הקודש" בזהירות רבה ובחיבת הקודש ,כך עברה

זיע"א רבה של פרשבורג ,בנו של הגאון הקדוש בעל

שעה ארוכה ,והמטבע עברה מיד ליד ,לפתע נשמע קול" :היכן

ה"החתם סופר " זיע"א ,פעל רבות והשתדל מאד להשפיע

השקל?"" ,היכן השקל?" .התברר שהשקל נעלם בעת שעבר

על ממשלת הונגריה ,שתתן רשות לקהילות החרדיות

מיד ליד .מיד קם ה"כתב סופר " על רגליו כולו נרגש ונרעש

להתנתק מהקהילה הכללית הכפופה להשפעת הרפורמה,

מבלי להבין כיצד קרה הדבר ,ופנה אל הנאספים ואמר :סמוך

ולקבל מעמד מאושר ומיוחד .מטרתו של הרב היתה ,להקים

ובטוח אני שהשקל נעלם ללא כל כוונה רעה מצד אף אחד מן

מסגרות נפרדות הנוהגות אך ורק על פי השולחן ערוך ,ללא

הנוכחים כאן ,אולם אפשר שמישהו מתוך הקהל הקדוש הזה

תיקונים ושינויים ,והתערבות מצד הרפורמים למיניהם.

החליף בטעות את המטבע הזה במטבע פרטי שלו ,לפיכך

כאשר בסיעתא דשמיא דבר זה עלה בידו ,ידעו הכל

מתבקש כל אחד לאחר בקשת המחילה ,לבדוק בין המטבעות

שניצחון זה הינו פרי שנבט לאחר הזריעה שזרע אביו הגדול

שבכיסו שמא נמצא השקל העתיק ביניהם.

ה"חתם סופר" ,ברוב יגיעתו באירגון היהודים החרדים תחת
דגל תורתינו הקדושה .באותה שעה כינס ה"כתב סופר " את
כל גאוני הונגריה וצדיקיה לכנס הודיה ועצרת חגיגית,
במטרה לחזק את החיים הרוחניים ולעמוד על המשמר.
בכנס זה השתתפו כל סלתה ושמנה של יהדות הונגריה,
חכמיה ורבניה .מובן מאליו שמשא ומתן בדבר י תורה מילא
את חלל המקום ,ובשעה שהאוירה היתה מרוממת עלה
ה"כתב סופר " אל הדוכן ,וכשדממה מוחלטת השתררה
באולם ,פתח בדבריו ואמר:

מורי ורבותי ,במעמד מרומם וחשוב זה כבוד הוא לי,
להראות לכל האורחים הנכבדים והחשובים ,דבר נדיר מאד,
אשר נמצא בידי בירושה מאבי זצ"ל ,והוא עצמו ירשו
מאביו זצ"ל ,וכן למעלה בקודש מדורי דורות ,בן אחר בן עד
לזמן שבית המקדש היה קיים ,אף שאין לדבר ערך מצד
עצמו ,מכל מקום שומרים אנו עליו כעל אוצר יקר אשר כל
הון לא ישווה לה .כל הנוכחים באולם ישבו במתח רב
ובצפיה לדעת מהו החפץ המיוחד עליו מדבר ה"כתב סופר".

המסובים עשו כבקשתו ,אך השקל לא נמצא ,בראותו
שהצעתו

הראשונה

לא

הועילה,

הציע

ה"כתב

סופר "

שבהסכמת כולם יחפש כל אחד ואחד בבגדי חברו ,מתוך
תקוה שבדרך זו ימצא השקל ,אולם להצעה זו התנגד בתוקף,
זקן אחד תלמיד חכם מופלג מתלמידי ה"חתם סופר",
ובתחנונים ביקש האיש שיואילו לדחות ביצוע הצעה זו ברבע
שעה .משום כבודו של הזקן ,ניאות הציבור להסכים לבקשתו.
משחלף הזמן והשקל עדיין לא נמצא ,קם האיש וביקש עוד
פעם להמתין עוד רבע שעה לביצוע החיפוש ,הקהל גילה
חוסר סבלנות ,ו עם כל הכבוד שרחשו לתלמיד חכם זה ,התנגד
לבקשה המוזרה שכל הגיון לא נראה בה ,אולם ה"כתב סופר "
שהכיר את הזקן בתור אחד מחשובי התלמידים של אביו
הגדול ,ביקש מהקהל להיענות לבקשתו ,והסכמתם לא איחרה
לבוא .משחלף גם פרק זמן זה והאנשים החלו להעלות בדעתם
חשד בזקן הזה ,חזר האיש על משאלתו ,וכשדמעות בעיניו
התחנן וביקש רבע שעה נוספת ,תוך כדי הבטחה שזאת הפעם
האחרונה ויותר לא יבקש להמתין.

לאחר שתיקה של כמה רגעים המשיך ה"כתב סופר " ואמר:

אלמלא התערבותו של ה"כתב סופר " לא היה הקהל השרוי

ובכן ,המדובר הוא ב"שקל הקודש" אשר השתמשו בו בזמן

במתח רב מסכים להיענות לבקשתו ,אך כאשר הוחלט על

הבית .עד כמה שידוע לי הוסיף ה"כתב סופר " ואמר ,מטבע

ההארכה הנוספת ,נכנס לפתע שמשו של ה"כתב סופר " ובפיו

זה יחיד הוא מסוגו הנמצא בעולם היהודי .בהזדמנות חגיגית

הבשורה" :המטבע נמצאה!" "המטבע נמצאה!" .התברר שאחד

זו ברצוני להציג את המטבע בפני כל האורחים החשובים

המשרתים ,בהורידו את המפה מעל השולחן ,נטל יחד עם

באי הכנס ,אשר בודאי מעוניינים לראותו ,לשם כך הנני

המפה את המטבע ,וכמעט השליכה אל האשפה .עתה חזרו

מעביר אותו בין הציבור ,וכל אחד יעביר אותו לחברו,

הכל והפנו מבטיהם לעבר אותו זקן ,תמהים לפשר התנהגותו

וחברו לחברו ,ולבסוף לאחר שכל הציבור יזכה לראותו

המוזרה ,ואולי על רוח הקודש שניצנצה בו ,ובקשו ממנו הסבר

מקרוב ,יוחזר המטבע הנדיר אלי.

על כך.

קם הזקן וסיפר  :מתלמידי ה"חתם סופר " אנכי ,בשעה
שקיבלתי את ההזמנה לבוא ולהשתתף בכנס חשוב זה,

המשיח אלמים
איש עסקים גדול קם בבוקרו של יום ולתדהמתו ,הוא
מגלה כי הפך להיות אילם .כח דיבורו ניטל ממנו .הוא חש

אשר בו נקהלו ובאו כל גדולי הונגריה ,חשבתי בלבי

כמי שעולמו חרב עליו ,אינו מסוגל לנהל את עסקיו ולדבר

שכדאי להביא עמי לכנס הגדול דבר ש בטח יעניין את

עם חבריו .ידידיו ובני משפחתו ניסו לעזור לו בכל דרך

כולם ,ומאחר שגם בידי נמצא "שקל הקודש " מזמן בית

אפשרית .נדדו אל מרכזי הרפואה הגדולים ,אל מומחים

המקדש ,הנמצא אצלי בירושה מזה דורות רבים ,אמרתי

בעלי שם עולמי ,אולם הם לא הצליחו להושיע ולו במעט.
התיישב האיש בביתו וסירב לצאת אל העולם ,לשוב לעסקיו

לעצמי ,אקח עמי את המטבע ,ואראנו לכל משתתפי

ולנסות להסתדר בשפת הידיים  .אט אט התרחקו ממנו מכריו

הכנס  .אולם מששמעתי מבנו של מורי ורבי ,ה"כתב

וידידיו  .כך ישב סגור בביתו ,פניו נכאות ולבו שבור  .החיוך

סופר"  ,כיצד הוא מרבה להחשיב את ערך המטבע
שברשותו ,ושלפי ידיעתו הינו יחיד בעולם היהודי ואין
שני לו ,ויתרתי על הרעיון שלי משום כבוד בן רבי זצ"ל.

שהיה נסוך על פניו דרך קבע ,נמחה כליל ולא נותר ממנו
זכר  .לאחר חודשים של שברון לב עמוק ,שבהם איש אינו
מבקר בביתו ואין דורש בשלומו ,נשמעה דפיקה על הדלת.
בפתח עמד אחד מחבריו הותיקים ,שהגיע לבשר לו ,כי זה
עתה שמע שלעיר הגיע רופא מומחה ,ואולי דרכו תצמח

והנה בשעה שהמטבע אבד ,והועלה הרעיון שכל אחד

הישועה .האיש שכבר שבע מרופאים ותרופות סירב לשמוע.

יחפש בבגדי חברו ,היה ברור לי שהאבידה תמצא בכיסי,

ורק לאחר שכנועים והפצרות ,נאות לנסות את מזלו שוב.

נקל לשער את גודל חילול השם שהיה נגר ם חלילה אם

הגיע האיש אל הרופא מלווה בידידו שהיה לו לפה ,והסביר
לרופא את שארע לו  .הרופא העמיק לבדוק את הגרון ואת

וכאשר המטבע היה מתגלה ביד אחד מחשובי תלמידי

קנה הנשימה ,וגילה כי מדובר בחיידק נדיר שהתיישב על

מרן ה"חתם סופר" ,אין ס פק שהטענה שהייתי טוען

קנה הנשימה" .אתן לך כדורים .הקפד נא לטול שני כדורים

להגנתי שגם לי היתה מטבע כזו ,לא היתה מתקבלת כלל

בבוקר ושניים בערב  .בעוד שבועיים ניפגש שוב" .אסיר

וכלל ,לפיכך השתדלתי בכל כוחי לדחות את מועד

תודה על התקווה שנטע בו הרופא ,ביקש האיש לשלם ,אך
הרופא מיאן לקבל מידיו כסף באומרו" :אם רק תשוב ותבשר

החיפוש ,ובאותה עת נשאתי תפילה להקדוש ברוך הוא

לי כי שב אליך כח הדיבור  ,יהיה זה בעבורי התשלום הגדול

שלא יביאני לידי הבזיון הנורא ,ושלא תיגרם בגללי

ביותר" .שב האיש לביתו ,נטל את הכדורים כדברי הרופא,

תקלה גדולה וחמורה של חילול השם .תפילתי נתקבלה

והנה ,ראה זה פלא ,כעבור ימים מספר שב קולו כאחד

והמטבע אכן נמצאה ,והנה הוא ה"שקל הקדוש"

האדם  .תחילה דיבר בלחש ,אך אט אט גבר הקול ,עד ששב
להיות כבתחילה .שמחתו לא ידעה גבולות ,ובהודיה לבורא

שברשותי ,סיים הזקן את דבריו בהצביעו על המטבע

עולם על כל הטוב שגמלו אסף את ידידיו ואת בני משפחתו,

שבידו.

ויחד עמם ביקש להודות ולהלל על הנס שראה .התאספו
הידידים שמחים יחד עמו ,ותוך כדי המסיבה ביקשו לשמוע

משסיים האיש את דבריו פנה ה"כתב סופר " אל
הנאספים הנדהמים ואמר  :עלינו להודות לה' יתברך
שהביא לסיום כה מוצלח את המעשה הזה ,ומנע חילול

בפרוטרוט את כל פרטי התרחשות הנס  .נענה האיש
לבקשתם והחל מתאר את כל התהליך הארוך  -ההלם
הראשוני ,ההתרוצצויות והנדודים מרופא לרופא ,תקופת
האכזבה הקשה והמרירות  .תוך כדי כך החל לתאר את

שמו ,שהרי מי היה מאמין לו ,הכל היו בודאי משוכנעים

הרופא שהעלה ארוכה למחלתו  .הוא תיאר בלעג את דמותו

שאין עוד מטבע כזה בעולם ,יחד עם זאת צריך מעשה

המגוחכת ,את עיניו הקטנות המתרוצצות בחוריהן ,את רגליו

זה ללמדנו עד היכן מגיע ציווי חז" ל "והוי דן את כל

הארוכות ואת אפו העקום .המשיך ותיאר את אופן דיבורו
המצחיק והמגומגם  .כל זאת לקול צחוקם של הנאספים

האדם לכף זכות" ,גם במקרה שלפי כל הסימנים שבידינו

שנהנו לשמוע את ידידם ,שכשרון דיבורו שב אליו משעשע

נראה שיש להחליט בבירור על אשמתו של מישהו ,גם

את הנוכחים בתיאוריו העסיסיים .העומד מן הצד ועיניו

אז יש עדיין להמשיך ולחפש לימוד זכות עבורו ,אילו לא

פקוחות ,משתומם על המראה ותמה .כלום אין זה כפיות

נתאספנו כאן אלא בשביל לימוד זה דיינו.

טובה וחסר לב ללגלג על איש חסדו ?
הנמשל :כח הדיבור ניתן לאדם כדי למלא את יעודו
בעולם ולהשתמש בו לצורך תורה ותפילה ,מעשים טובים
ועבודת השם .ויש בני אדם ,שנוטלים את הכח הגדול שניתן
לו ,והוא משתמש בו נגד מי שבראו ,בדברי לעג וכפירה
רח"ל ,ובלשון הרע וברכילות.

מששבו לביתם ,חזרו ומצאו את רבי

מסופר :פעם התנפל על הגה"ק רבי

שבת קודש ט"ז טבת
הרה"ק רבי צבי הירש מדראהביטש מונקאטש

אלחנן יושב וקורן  ,אושר נסוך היה

המכונה רבי הערשלע דראהביטש'ער )תר"ב (

יוסף זונדל מסלאנט זיע" א יהודי עני

על פניו ,והוא באצילותו מסביר

מדוכא ומיוסר  ,וביזה אותו קבל עם

לרעייתו הרבנית "כמה שמחה היא

יום ראשון י"ז טבת
הרה"ק רבי אפרים פישל מסטריקוב ב" ר יוסף יהודה

שחשבו

לי שיכולנו להשיב הכסף מיד ולא

לממונה על כספי הצדקה .ר' זונדל לא

נזקקנו להלין הכסף בביתנו ,שכן

השיב לו כלום ואף מנע מהקהל

פריעת בעל חוב מצווה היא ככל

מלפגוע בו  .ולא אמר די בכך כי אם

המצוות ,ושמח אני לקיימה".

פייס את האדם שפגע בו

בחירופים

וגידופים,

משום

הרה"ק רבי ישראל דוד בן הרה" ק רבי טובי'ה
משענדישוב זיע"א )תשכ"ז (
יום שני י"ח טבת
רב הונא בר מר זוטרא )ד"א תשפ"א (

ששיער שכבר שכך כעסו של אותו מר

שבגלל הטעות שחשב אותו לממונה

)אריה דבי עילאי  -תר"ו(
הרה"ק רבי יעקב ב"ר זאב )המגיד מדובנא( )תקס"ו(

הגה" ק רבי פינחס אפשטיין ב" ר ישעיהו )תש"ל(

באותו לילה בשעה מאוחרת ,אחרי

נפש ,הלך לביתו להרגיעו ולפייסו

לייב )תלמיד המגיד  -תקפ"ב (
הרה"ק רבי אריה לייב ליפשיץ ב"ר חיים

רב משרשיא בר פקוד )ד"א תשפ"א (

לנשמה אין מנוחה בגלל שפגע באדם
סיפר

הרה"ק

רבי

משה

צבי

על הצדקה ,נגרמה לעני זה ההתרגזות

מסווראן זיע"א :בזמנו נכנס לאשה

הזאת שנבעה מרוב מצוקתו ועוניו.

אחת גלגול ,הביאו אותה לפני הרב
מיחאדיה ,והיה אותו רוח מדבר

הרה"ק רבי צבי אלימלך ב"ר פסח )בני יששכר -
תר"א (
יום שלישי י"ט טבת
הרה"ק רבי רבי יעקב מקאלבסוב ומעליץ ב" ר נפתלי
צבי מרופשיץ )תקצ"ט (
הרה"ק רבי אברהם שמואל בנימין סופר ב"ר משה
)כתב סופר  -תרל"ב (
יום רביעי כ' טבת
רבינו משה בן מיימון )הרמב" ם  -ד"א תתקס"ה(

זריזות בקיום מצוות פירעון חוב

מתוך האישה ,והיה מבקש שיתקנו

מסופר על הגאון רבי אלחנן ווסרמן

את נשמתו בזה שיאמר עם מנין

זיע"א ,שנראה צועד ביום חורף קשה

אנשים תהילים לעילוי נשמתו ,ורק

כשהוא מתעטף בצעיף מפני הקור העז

אז יצא .ביקש ממנו הרב שיספר לו

ששרר בחוץ ,מעטה רך של שלג צחיח

למה נענש להתגלגל בעולם ? סיפר

רק הקשה על הליכתו ,בשובו מן

הרוח ,בימי חיי הרביתי לחטוא ,ברם

ב"ר יוסף )שארית ישראל  -תר"י (

השיעור היומי לביתו  .אך מיד כשנכנס

התחרטתי על מעשי וחזרתי בתשובה

לביתו ,הודיע לרעייתו הרבנית כי יש

גמורה  .כשהגיעה שעתי להיפטר

יום שישי כ"ב טבת
הרה"ק רבי שלמה מסטרעליסק ב" ר אורי )תקפ"ז(

בידו עתה מעט מהכסף שחייבים הם

מהעולם,

תשובה.

לפרוע את חובם לקצב העיר  ,בעד

בבואי לפני בית דין של מעלה

הבשר שרכשו אצלו ,וכי הוא מתכונן

נוכחתי כי אכן תיקנתי את חטאי,

מיד לצאת ולשלם לו זאת .משראתה

זולת חטא אחד שלא שמתי אל לבי

הרבנית את מזג האוויר הזועף ששרר

לשוב עליו ,ודווקא חטא זה טורדני

בחוץ ,ניסתה להניא אותו באמרה כי

מעולם האמת ,וממנו אין לי מנוחה

ינוח קמעא והיא תלך מחר בבוקרו של

עד היום הזה .ומעשה שהיה כך היה:

יום להשיב ל ו את סכום ההקפה.

פעם אחת ראיתי אברך בן תורה

הבחינה

שעמד סמוך לחותנו ואמר פרקי

הרבנית כי רבי אלחנן עומד על דעתו

תהילים ,בהגיעו לפסוק מסוים טעה

והוא אף פתח את דלת הבית לצאת

בהגייתו ,צחקתי ממנו בפני חותנו

לעבר בית הקצב ,הבינה הרבנית כי

ואמרתי :הטועה בהגייה בן תורה

שידוליה

למרות

הרבים,

נפטרתי

מתוך

יום חמישי כ"א טבת
הרה"ק רבי אריה לייב מוכיח מפולנאה )קול אריה(
ב" ר יחיאל מיכל )תק"ל(
הרה"ק רבי ישראל אברהם ב"ר משולם זושא
מאניפאלי )תקע"ד (
הרה"ק רבי ישראל דוב בער מוילעדניק

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

מסופר :בהיות הרה"ק רבי אפרים
פישל

מסטריקוב

זיע"א

)יומא

דהילולא י" ז טבת ( מתקדש פעם
בטבילותיו ,שמע כרוז מן השמים:
שאל בני מה אתן לך .השיב מיד
שאלתי ובקשתי ,שלא תינתן לי

בנפשו הדבר ,וביקשה מאחת מבנות

יחשב ? נכלם האברך מאוד  .ועבירה

המשפחה ששהתה אותה עת בבית

זו שלא ייחסתי לה כל עניין ,חוסמת

הזדמנות כזו עוד פעם .כששאלוהו

שתתלווה אליה ,ובמאמצי שכנוע נטלה

בעדי את הכניסה לגן עדן  ,אף על פי

למה? השיב והסביר כי חשש שמא

את הכסף מבעלה ,ומיד יצאו השתים

שנטהרתי מכל עוונותי והנני נע ונד

יתגבר עליו יצרו ויבקש על צרכי

לבית הקצב ופרעו לו את החוב.

ומגולגל בעולם בגללה.

גופו.

בחסות רשת חנויות

"פרדס יוסף החדש" על פורים

גל פז

עכשיו בחנויות הספרים

ר
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בס"ד

פרשת ויחי־חזק ,ט"ז בטבת 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

ֲא ֶׁשר ָל ַק ְח ִּתי ִמ ַ ּיד ָה ֱאמ ִֹרי ְ ּב ַח ְר ִ ּבי ו ְּב ַק ְׁש ִּתי )מח ,כב( – ִ ּב ְצלוֹ ִתי ּו ְב ָבעוּ ִתי )אונקלוס(
ָה" ִא ְמ ֵרי ֱא ֶמת" ִמגּ וּר ָהיָ ה ַמ ֲא ִר ְ
יך ִ ּב ְת ִפ ּלוֹ ת יוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתּ ְ ,ב ֶמ ׁ ֶש ְך ְּכ ָח ֵמ ׁש וְ ׁ ֵש ׁש
ק ָרבָ יו
ׁ ָשעוֹ ת ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ּפוֹ ֵת ַח ֶאת דֶּ ֶלת ַח ְדרוֹ ָ ,הי ּו ּ ָפנָ יו נִ ְל ָהבִ ים"ַ ,ד ׁ ֶש ְּמ ֹ
ָהי ּו יְ ֵר ִאים ְל ַה ִ ּביט בּ וֹ ִ .ס ּ ֵפר ְמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ִמ ַּו ְר ׁ ָשהִּ ,כי ָהיָ ה ָרגִ יל ְל ַה ְמ ִּתין
ש
ַ ּב ֶח ֶדר ַה ִחיצוֹ ן ְ ּב ֵ"ת ׁ ֶש ַרבּ וֹ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּב ַח ְדרוֹ  ,וְ ָהיָ ה לוֹ ֵמד ְּג ָמ ָרא ִּכ ׁ ְש ָ" ַתיִ ם וְ ׁ ָשלֹ )
ק ֶד ׁש ַ ּבבּ ֶֹקר,
ְ ּב ִע ּיוּן ַרב ,ו ְּל ַא ַחר־ ִמ ֵּכן ָהיָ ה נָ ח ְמ ַ"ט ַ"ל־ ַה ַּס ְפ ָסלַ ּ .פ ַ"םּ ְ ,ב ׁ ַש ַ ּבת־ ֹ
ָר ָאה ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִּכי ָה ַר ִ ּבי ִס ֵ ּים ֶאת־ ְּת ִפ ָּלתוֹ ְ ּב ׁ ָש ָ"ה +מ ְקדֶּ ֶמת ,וְ ָ" ַמד ְ ּב ֶפ ַתח ַהדֶּ ֶלת
ְ ּב ָפנִ ים ְמ ִאירוֹ תַ " .מה ְּל ָך ָּת ֵמ ַּה"? ָא ַמר ַל ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁשְּ ,כ ׁ ֶש ָר ָאה ַ"ל־ ּ ָפנָ יו אוֹ תוֹ ת
קב ָא ִבינ ּו
ּ ְפ ִל ָ
יאה ַ"ל זְ ִריז ּותוֹ ַ ּב ְּת ִפ ָּלהֲ " ,ה ֵרי ַה ַּת ְרגּ וּם ְמ ָפ ֵר ׁש ֶאת־דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל יַ ֲ" ֹ
ְ ּ'ב ַח ְר ִ ּבי ו ְּב ַק ׁ ְש ִּתי' 'ּ ִ -ב ְצלוֹ ִתי ו ְּבבָ עו ִּתי' ,דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּת ִפ ָּלה טוֹ בָ ה ַההוֹ ֶל ֶכת ְּכ ֵחץ
יטת ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּבקוֹ ְצקְּ ,כ ֵחץ
ִמ ֶּק ׁ ֶשת וּפוֹ ֶ" ֶלת ְּגדוֹ לוֹ ת ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם" .וְ ָכ ְך ָהיְ ָתה ׁ ִש ַ
ִמ ֶּק ׁ ֶשת ,וְ ִה ְמ ׁ ִשיל ּו ֶאת־ ַהדָּ בָ ר ִליהו ִּדי ַהנּוֹ ֵס ַ" ְ ּב ֶמ ְר ָּכבָ ה ְ ּב ִעיר נָ ְכ ִרית ,ו ְּכ ׁ ֶשהוּא
רוֹ ֶאה ִּכי נְ ָ" ִרים נָ ְכ ִר ִ ּיים ְמיַ דִּ ים בּ וֹ ֲאבָ נִ ים ,הוּא ַמ ְצ ִליף ַ ּב ּסו ִּסים ו ְּמ ַמ ֵהר
ְל ִה ְס ַּת ֵּלק ִמן־ ַה ָּמקוֹ ם ,וְ ָכ ְך ְמ ַמ ֲה ִרים ַ ּב ְּת ִפ ָּלהְּ ,כ ֵדי ְל ִה ָּנ ֵצל ִמ ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת זָ רוֹ ת.
יס ָחא ֵא ֶצל
ׁ ָשנָ ה ַא ַחתּ ְ ,ב ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת וַ יְ ִחיָ ׁ ,ש ַבת ַ'ה ְ ּיהו ִּדי ַה ָּקדוֹ ׁש' ִמ ּ ְפ ׁ ִש ְ
יציו ַה ּ+מ ְב ָה ִקיםֶ .אל־ ׁ +ש ְל ָחנוֹ ׁ ֶשל ַ'ה ְ ּיהו ִּדי'
מ ֶש)ה ֵמרוֹ זְ ווֹ דוֹ בֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ִמ ַּמ ֲ" ִר ָ
ַר ִ ּבי ֹ
ֵה ֵסבּ ּו ֲח ִס ִידים וְ ַאנְ ׁ ֵשי ַמ ֲ"שֶׂ ה נוֹ ָד ִעיםְּ ,גאוֹ נִ ים +מ ְפ ָלגִ ים ו ַּב ֲ" ֵלי ַמ ְד ֵרגָ ה,
וּבִ ְדבָ ָריו ָא ַמר ַ'ה ְ ּיהו ִּדי' ְ ּב ֶד ֶר ְך ַצח ּות" :רוֹ ֶאה ֲאנִ י ִּכי ִה ְת ַק ֵ ּים ִ ּבי ַה ֶּנ ֱא ַמר ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת
ַה ּ ׁ ָשבו ַּ"'ֲ ,א ׁ ֶשר ָל ַק ְח ִּתי ִמ ַ ּיד ָה ֱאמ ִֹרי ְ ּב ַח ְר ִ ּבי וּבְ ַק ׁ ְש ִּתי'ִּ ,כי ָהיְ ָתה ִלי ַה ְ ּז ִכ ָ ּיה
ִל ְמ ׁש ְֹך ֶאת ַה ֲח ִס ִידים ַה ּ+מ ְפ ָלגִ ים ַה ָּלל ּו ְ ּב ַח ְר ִ ּבי ו ְּב ַק ׁ ְש ִּתיּ ִ ,ב ְת ִפ ָּל ִתי וּבְ ַב ָּק ׁ ָש ִתי,
יהם ֲא ׁ ֶשר נוֹ ֲהגִ ים לוֹ ַמר דִּ בְ ֵרי ּתוֹ ָרה ַה ְר ֵ ּבה"...
ִ'מ ַ ּיד ָה ֱאמ ִֹרי' ִ -מ ַ ּיד ַרבּ וֹ ֵת ֶ
ֵה ָא ְספ ּו וְ ַא ִ ּג ָידה ָל ֶכם ֵאת ֲא ֶׁשר־יִ ְק ָרא ֶא ְת ֶכם ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים )מט ,א(
ִ ּב ִידיד ּות ְּגדוֹ ָלה ָהיָ ה ַה" ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל" ִמגּ וּר ִעם ַר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ַאבְ ַר ְמ ְס ִקי ,ו ַּפ ַ"ם
ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְפ ְּג ׁשוְּ ׁ ,ש ָאלוֹ ַר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ַ"ל ְמקוֹ ר ַה ִּמנְ ָהג ְ ּבגוּרְ ,ל ַה ְרבּ וֹ ת ְ ּבנִ גּ ּונֵ י
יהה וְ שִׂ ְמ ָחה ַּגם ִ ּב ְת ִפ ּלוֹ ת ַה ָ ּי ִמים ַהנּוֹ ָר ִאיםִּ .כ ְת ׁשו ָּבה ִל ׁ ְש ֵא ָלתוֹ ָ ,א ַמר
ְּכ ִמ ָ
ָה ַר ִ ּביָ " :מ ָצאנ ּו ֵא ֶצל יַ ֲ"קֹב ָאבִ יוֶ ׁ ,ש ְ ּב ׁ ָש ָ"ה ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש ְלגַ ּלוֹ ת ְלבָ נָ יו ֶאת־ ַה ֵּקץ,
ִה ְס ַּת ְּל ָקה ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ְש ִכינָ ה .ו ַּמדּ ו ַּ" ֵא ַרע לוֹ ֵּכן? ּ ֵפ ֵר ׁש ַה ַּמ ִּגיד ַר ִ ּבי ְצבִ י ִה ְיר ׁש
יס ָחאּ ְ ,ב ִחבּ וּרוֹ ֲ'"שָׂ ָרה ְל ֵמ ָאה'ִּ ,כי
ִמ ַּויְ דֶּ ְסלוֹ בָ ,אבִ יו ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ר' בּ ּונִ ים ִמ ּ ְפ ׁ ִש ְ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָצ ָפה יַ ֲ"קֹב וְ ָר ָאה ֶאת ַהדּ וֹ רוֹ ת ַה ָ ּב ִאים ַ ּב ָּגלוּת ַה ָּק ׁ ָשהִ ,ה ְת ַ"צֵּ ב ֶאל־ ִלבּ וֹ
וְ ָל ֵכן נִ ְס ַּת ְּל ָקה ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ְש ִכינָ הֶ ׁ ,ש ֵּכן ֵאינָ ּה ׁשוֹ ָרה ֶא ָּלא ִמ ּתוֹ ְך שִׂ ְמ ָחה .וְ רוֹ ִאים
ָאנ ּו ִמ ּזֹאתֶ ׁ ,ש ְ ּב ִלי שִׂ ְמ ָחהַּ ,גם ְ ּב ִכ ּיוֹ ת וּזְ ָ"קוֹ ת לֹא יוֹ ִעיל ּו ְל ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה".
ל ֹא־יָ סוּ ר ֵׁש ֶבט ִמיהוּ ָדה וְ גוֹ ' ַ%ד ִּכי־יָ בֹא ִׁשיל ֹה )מט ,י(
ׁ ָש ֲאל ּו ֶאת ַר ִ ּבי יְ רֹ ָחם ַ'ה ָּגדוֹ ל ִמ ִּמינְ ְסק'ֵ ,איזֶ ה ּ ְפסוּל ָמ ְצא ּו ַ ּב ֵ ּ'בא ּור' ׁ ֶשל
מ ֶש)ה ֶמנְ דֶּ ְלסוֹ ן ,וַ ֲה ֵרי לֹא נִ ְמ ְצא ּו בּ וֹ דִּ בְ ֵרי ְּכ ִפ ָירה ַמ ָּמ ׁש? וְ ֵה ׁ ִשיב:
ַה ַּמשְׂ ִּכיל ֹ
" ָא ְמנָ ם לֹא נִ ְמ ְצא ּו בּ וֹ דְּ בָ ִרים ְמפ ָֹר ׁ ִשים ,או ָּלם ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ְּכ ִפ ָירה ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְלמֹד
דַּ וְ ָקא ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ּלֹא ָּכתוּבֶ ׁ .ש ֲה ֵרי ֶאת־ ַה ּ ָפסוּק 'לֹא־יָ סוּר ׁ ֵש ֶבט ִמיהו ָּדה' ְמבָ ֵאר
יח ,וְ ִא ּל ּו ָה ַר ְמ ַ ּב"ן
'שילֹה' ַה ַּכ ָּונָ ה ְל ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ַר ּ ׁ ִש"י ַ"ל דָּ וִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך וְ זַ ְרעוֹ  ,וְ ׁ ִ
ְ
יח ִ ּב ְפסו ִּקים ֲא ֵח ִרים ,וְ ָכך ַּגם
ְמ ָפ ְר ׁשוֹ ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ ֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ָּמ ָצא ְר ָמזִ ים ַל ָּמ ׁ ִש ַ
ְמ ָפ ֵר ׁש ָה ִ'א ְ ּבן־ ֶ"זְ ָרא' ִ ּב ְד ָר ִכים ׁשוֹ נוֹ ת .או ָּלם ַ ּב ַ"ל ַה ֵ ּבאוּר ָס ַלל לוֹ דֶּ ֶר ְך ִמ ּ ׁ ֶש ּלוֹ ,
אשוֹ נִ יםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ִל ְמצֹא ֶר ֶמז ַל ְּג +א ָּלה".
וּבָ ַחר לוֹ ְ ּב ָכל־ ּ ָפסוּק ּ ֵפרו ּׁש ַא ֵחר ֵמ ָה ִר ׁ
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים
ֹאמר ִמי־ ֵא ֶּלה )מח ,ח(
וַ ַ ּי ְרא יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת־ ְ ּבנֵ י יוֹ ֵסף וַ ּי ֶ
ימ ְט ִר ָ ּיה ִָ %תיד יָ ָר ְב ָ%ם וְ ַא ְח ָאב ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם ,יֵ הוּ א
 ְ ּבגִ ַָ ּבנָ יו ִמ ְּמנַ ּ ֶׁשהְּ ,כ ִד ְב ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י) .מגדנות(
שִׂ ֵּכל ֶאת־יָ ָדיו )מח ,יד( ְ -מנַ ּ ֶׁשה אוֹ ִת ּיוֹ ת נְ ָׁש ָמה
ימ ְט ִר ָ ּיה
וְ ֵכן ִמ ְׁשנָ ה ֶ -ר ֶמז ַל ּתוֹ ָרהֶ ,א ְפ ַריִ ם ְ ּבגִ ַ
ילה ְׁש ִת ָ ּיה ִלינָ ה ֶ -ר ֶמז ַל ּ ַפ ְרנָ ָסה .וְ ָל ֵכן
ֵא ֶׁש"ל ֲא ִכ ָ
ימין ָאבִ יוִּ ,כי ָה ִע ָ ּקר
ֶה ֱ" ִמיד יוֹ ֵסף ֶאת ְמנַ ּ ֶׁשה ִל ִ
סק ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא ְמזוֹ ן ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ,וְ ַא ַחר־ ָּכ ְך
ַל ֲ" ֹ
ֶא ְפ ַריִ ם ׁ ֶשהוּא ַה ֶ ּק ַמחֶ ׁ ,ש ִאם ֵאין ּתוֹ ָרה ֵ -אין
ֶק ַמח .או ָּלם יַ ֲ"קֹב ָר ַמז לוֹ ִּ ,כי ָא ְמנָ ם ְמנַ ּ ׁ ֶשה
י" זְ ַמן ׁ ֶש ִ ּישְׂ ָר ֵאל לֹא יו ְּכל ּו
ָח ׁשוּב יוֹ ֵתרֲ ,אבָ ל יַ ִּג ַ
ַל ֲ"סֹק ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ִלי ֶק ַמח ,וְ ָל ֵכן ִה ְקדִּ ים ֶא ְפ ַריִ ם
ִל ְמנַ ּ ֶׁשה ,וְ ִאם ֵאין ֶק ַמח ֵאין ּתוֹ ָרה) .מהר"ש ענגיל(
ַה ַּמ ְל ָא ְך ַה ּג ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָּכל־ ָרע )מח ,טז( -
ימ ְט ִר ָ ּיה ְר ׁשוּתֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ַל ֲ"שׂ וֹ ת ְּג +א ָּלה ַּגם
ְ ּבגִ ַ
ְל ִדבְ ֵרי ָה ְר ׁשוּת ,וְ ַל ֲ"שׂ וֹ ָתם ְל ׁ ֵשם ה' יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,וְ ָאז
נַ ֲ"שֶׂ ה ֵמ ְר ׁשוּת ִ -מ ְצוָ ה ,וְ ִאם ְמנַ ִּכים ַר"ע ִמ ֵּת ַבת
א ִת"י ,נִ ׁ ְש ַאר קכ"א ְּכ ִמנְ יַ ן ִמ ְצוָ ה) .אהבת ישראל(
ֹ
יְ ָב ֵר ְך ֶאת־ ַה ְּנ ִָ %רים )שם( ְ -מ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ְמנַ ּ ֶׁשה
וְ ֶא ְפ ַריִ ם .וְ ַר ִ ּבים ָּת ְמה ּו ַמה ָ ּבא ַר ּ ׁ ִש"י ְלהוֹ ִסיף
ָּכאןֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַּכ ָּונָ תוֹ ְל ָפ ֵר ׁש ָל ָּמה נִ ְק ְרא ּו ְמנַ ּ ֶׁשה
וְ ֶא ְפ ַריִ םִּ ,כי ְמנַ ּ ֶׁשה הוּא ְל ׁשוֹ ן ִׁש ְלטוֹ ן ְּכ ָא ָדם
ַהנּ וֹ ֶׁשה ַ ּב ֲחבֵ רוֹ  ,וְ ֶא ְפ ַריִ ם הוּא ְל ׁשוֹ ן ּ ִפ ְריוֹ ן ְּכמוֹ
י־ה ְפ ַרנִ י ֱאל ִֹקים ְ ּב ֶא ֶרץ ָ"נְ יִ י' ,וְ ָל ֵכן
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ִּ'כ ִ
ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ַּכדָּ גִ ים ַה ָּלל ּוֶׁ ,ש ּ ָפ ִרים וְ ָר ִבים ,וְ ֵאין
ַ"יִ ן ָה ַרע ׁשוֹ ֶל ֶטת ָ ּב ֶהםִ ּ ,פ ְריוֹ ן וְ ִׁש ְלטוֹ ן) .מגדנות(
וַ ָ ּישֶׂ ם ֶאת־ ֶא ְפ ַריִ ם ִל ְפנֵ י ְמנַ ּ ֶׁשה )מח ,כ( ְ -מ ָפ ֵר ׁש
ַר ּ ׁ ִש"יְ ,ל ַה ְקדִּ ימוֹ ַ ּבדְּ גָ ִלים וּ ַב ֲחנַּ ,כת ַה ְּנשִׂ ִ
יאים.
וְ ֶר ֶמז ָלזֶ הּ ְ ,ב ָרא ׁ ֵשי ַה ֵּתבוֹ ת וַ ָ ּישֶׂ ם ֶאת־ ֶא ְפ ַריִ ם
ימ ְט ִר ָ ּיה דֶּ גֶ ל ,וְ ַה ֵּתבוֹ ת ֶא ְפ ַריִ ם ִל ְפנֵ י
ִל ְפנֵ י ְ ּבגִ ַ
יאים) .שם(
ימ ְט ִר ָ ּיה ֲחנוּ ַּכת ַה ְּנשִׂ ִ
ְמנַ ּ ֶׁשה ְ ּבגִ ַ
יך יָ ְד ָך ְ ּבע ֶֹרף אֹיְ ֶב ָ
יְ הו ָּדה ַא ָּתה יוֹ דו ָּך ַא ֶח ָ
יך )מט ,ח(
 ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"יּ ִ ,ב ֵימי ָדוִ ד ,וְ אֹיְ בַ י ַּת ָּתה ִּלי ע ֶֹרף.
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶשל ַא ֶח ָ
יך יָ ְד ָך ְ ּבע ֶֹרף
וְ ֶר ֶמז ְלזֶ הּ ְ ,ב ָר ׁ ֵ
איְ בֶ ָ
ימ ְט ִר ָ ּיה י"דְּ ,כ ִמנְ יַ ן דָּ וִ ד) .שם(
יך ְ ּבגִ ַ
ֹ
וַ ֵ ּיט ִׁש ְכמוֹ ִל ְסבּ ֹל וַ יְ ִהי ְל ַמס־ע ֵֹבד )מט ,טו( -
ימ ְט ִר ָ ּיה וְ ֵאיזֶ ה? עֹל ַה ּתוֹ ָרהְּ ,כ ִדבְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י
ְ ּבגִ ַ
ׁ ֶש ִה ָּטה ׁ ִש ְכמוֹ ִל ְסבּ ֹל ֶאת עֹל ַה ּתוֹ ָרה) .שם(
וַ ִ ּיגְ וַ ע וַ ֵ ּי ָא ֶסף ֶאל־ ַָּ %מיו )מט ,לג( ַ -אל ִּת ְּק ֵרי ַאל
ֶא ָּלא לֹאֶ ׁ ,ש ּלֹא ָּגוַ עִּ ,כי יַ ֲ"קֹב לֹא ֵמת) .שם(
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ית ִע ָּמ ִדי ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
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ְמאוֹ רוֹ ת

יסא
ַר ִּבי דָּ ִוד ֶט ְ ּבל ִמ ִּל ָ

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ט"ז ְ ּב ֵט ֵבת תקנ"ב

אשי ַה ּלוֹ ֲח ִמים נֶ גֶ ד ְּתנוּ ַ"ת
ְ ּגאוֹ ן דּ וֹ רוֹ  ,וּ ֵמ ָר ׁ ֵ
ַה ַהשְׂ ָּכ ָלה ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטה ְּבדוֹ רוֹ ִ .מצֶּ ֱא ָצ ֵאי ַּב ַ"ל ַּב ֵאר
יטבְ ,ו ַר ִּבי ֵליְ בּ ַה ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ְּק ָר ָקאִ ׁ .ש ֵּמ ׁש ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ֶשל
ֵה ֵ
יסא ,וְ נוֹ ַדע ְ ּב ַ"נְ וְ ָתנוּ תוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה.
ֶה ָ" ִרים ַה ְרחוֹ ב וְ ִל ָ
ְ ּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ ר ָסר ּו ְל ִמ ׁ ְש ַמ ְע ּתוֹ ְ ,ו ָ" ְמד ּו ִע ּמוֹ ְ ּב ִק ׁ ְש ֵרי
ֲה ָל ָכהּ ְ .בנֵ י דּ וֹ רוֹ ֶה ֱ" ִריצוּה ּוּ ,ו ְל ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ
ִה ִּקיפ ּו ֶאת־ ְמקוֹ מוֹ ְּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ְּבגָ ֵדר ,וְ לֹא ִה ִ ּניחוּ
מד ִּב ְמקוֹ מוֹ ַ .ל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ּלֹא נִ ְמנָ ה
ֲא ִפ ּלוּ ְל ַר ָּבנִ ים ַל ֲ" ֹ
ַ"ל ַצדִּ ֵ
יקי ַה ֲח ִסיד ּותַ ,מזְ ִּכיר ְ ּב ִס ְפרוֹ "נֶ ֶפ ׁש דָּ וִ ד"
יט ׁשְ ,ו ֵכן
ַ"ל־ ַה ּתוֹ ָרה ,דְּ בַ ר־ ִחדּ ו ּׁש ֵמ ַה ַּמ ִ ּגיד ִמ ּ ֶמזְ ִר ְ
ְמ +ס ּ ָפר ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִּב ֵּק ׁש ַה"נּוֹ ָדע ִּביה ּו ָדה"ִ ,לגְ זֹר ֵח ֶרם
ַ"ל ַה ֵּס ֶפר " ּת ְֹלדוֹ ת יַ ֲ"קֹב יוֹ ֵסף" ַ"ל־ ִּכי יֵ ׁש ְלבַ ֲ"רוֹ
ֵמ ָהעוֹ ָלםִ ,ה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְל ַה ׁ ְש ִּתיק ֶאת־ ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת וְ ָא ַמר
לוֹ ׁ ֶש ַאף ִּכי ֵאין דַּ ְר ֵּכנ ּו ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ַ ּב ַ"ל־ ׁ ֵשם־טוֹ ב,
יח
או ָּלם ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַּכ ָּונָ ָתם ְרצ ּויָ ה ַל ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,יֵ ׁש ְל ָהנִ ַ
ילים
ָל ֶהם ,וּ ְדבָ ָריו ִה ְת ַק ְּבלוּ ְּ .בדוֹ רוֹ ֵ ,ה ִרימ ּו ַה ַּמ ְׂש ִּכ ִ
ֹאשּ ,ו ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ְּכ ַתב ַה ּסוֹ בְ ָלנוּ ת ׁ ֶשל
ר ׁ
יסר יוֹ זֶ ף ַה ּ ׁ ֵשנִ י ,בּ וֹ ָק ָרא ְל ַה ְחדִּ יר ַהשְׂ ָּכ ָלה
ַה ֵּק ָ
ְּב ֶק ֶרב יַ ְל ֵדי ַה ְּיהוּ ִדיםִ ּ ,פ ְר ֵסם ַה ַּמ ְׂש ִּכיל נַ ְפ ָּת ִלי ִה ְירץ
וַ יְ זֶ ל חוֹ בֶ ֶרת ְּב ׁ ֵשם "דִּ בְ ֵרי ׁ ָשלוֹ ם ֶו ֱא ֶמת" ,בּ וֹ ָק ָרא
יסר .וַ יְ זֶ ל זֶ ה,
ַל ְּיהו ִּדים ְל ַא ֵּמץ ֶאת־ ַהצָּ ָ"תוֹ ׁ ֶשל־ ַה ֵּק ָ
ִק ֵּבל ַּכ ּ ָמה ׁ ָשנִ ים ק ֶֹדם ָל ֵכן ַה ְס ָּכמוֹ ת ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ ר,
ָּב ֶהם ַר ִּבי דָּ ִוד ֶט ְּבל"ַ ,ל ִס ְפרוֹ 'יֵ ין ְלבָ נוֹ ן' ְל ַמ ֶּס ֶכת
יח ַּתבְ ׁ ִשילוֹ ְּ .ב ׁ ַש ָּבת
ָאבוֹ ת ּו ׁ ְש ָאר ְס ָפ ָריו ,וְ ַ" ָּתה ִה ְקדִּ ַ
יפה
ַה ָ ּגדוֹ ל תקמ"ב ,נָ שָׂ א ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ֶט ְּבל דְּ ָר ׁ ָשה ֲח ִר ָ
נֶ גֶ ד וַ יְ זֶ לְ ,ו ָכמוֹ ה ּו ָ" ָׂשה ַ ּגם ַה"נּוֹ ָדע ִּביה ּו ָדה"
ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ַש ָ ּבת ִּב ְפ ַרג .דְּ ָר ׁ ָשתוֹ ִה ְּכ ָתה ַ ּג ִ ּליםַ ,א ְך הוּ א
ילים ַאף ׁ ֶש ִ ּנ ּס ּו ְל ַה ְל ׁ ִשין ָ" ָליו
לֹא ָחת ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַּמשְׂ ִּכ ִ
ִּב ְפנֵ י ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ תְ ,ו ֵהגֵ ן ְּב ַל ַהט ַ"ל־דֶּ ֶר ְך ַה ָּמס ֶֹרת.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ%ת

בברכות יעקב נאמר על־יהודה" :כָּ ַרע ָרבַ ץ כְּ ַא ְריֵ ה וּכְ לָ בִ יא
ִמי יְ ִק ֶימנּוּ" ,ומפרש אבן־עזרא שאחר שהאריה שבע
ממזונו הוא רובץ תחתיו ,וגם אם יעברו לפניו חיות לא
יקום לטרוף אותם ,כי אינו אוכל אלא מרעב ,וכך כתב
יהושע אבן־שועיב ,והדבר כבר נכתב בזוהר בפרשתנו
שהאריה והלביא לא נופלים על בעלי־חיים ,אלא כדי
למטרף טרפא .ביטוי מעניין אמרו חכמי ישראל לדוד:
"אין הקומץ משביע את־הארי ואין הבור מתמלא
מחולייתו" .מהו הקומץ ומדוע אינו משביע את־הארי?
ובכן מהר"ץ חיות כותב ,שרש"י בגמרא לא פירש כלום,
אולם ברש"י שב"עין יעקב" מובאים שני הסברים :הקומץ
הוא דבר מועט ,כמלוא הקומץ של שלוש האצבעות,
להבדיל מחופן שהוא מלוא כף־יד ,והכוונה כפשוטו שאין
הקומץ והמזון המועט משביע את הארי הגדול ,ולכן עם
ישראל לא מתפרנס מן־המועט; והשני מסמיך את השם
הארמי 'קומצא' שביאורו חגבים ,כמו שתרגם אונקלוס
את־הפסוק "ונהי בענינו כחגבים" " -כקמצין" ,והכוונה
שהארי לא שבע מאכילת חגבים ,שכן תאבונו גדול יותר,
וכביאור זה מפרש הב"ח בהגהותיו .רב האי גאון כותב
שמקור השם 'קומץ' הוא מ'גומץ' ,שכן כל 'פחת' מתורגם
'קמצא' ,והכוונה שאין הבור הקטן שהאריה נמצא בו,
מספיק למזונו ,והוא צריך לצאת משם אל המרחב לבקש
טרף .וכן היה עם בניהו בן־יהוידע שירד והכה את הארי
שבתוך ַהבֹּאר ביום השלג .ומדבריו עולה ,ששני חלקי
התשובה של דוד ,עולים בקנה אחד ככפל לשון ,ושניהם
מדברים על הבור לתפארת המליצה .יש המבארים
שהקומץ הוא שם כללי למאכלים פשוטים ,כגון חציר
וגרעיני תבואה ,והארי אינו מסתפק בכך אלא דורש מזון
משובח כבשר .וחידוש נפלא מובא בתוספות הרא"ש,
שדרך הארי הרעב להכניס קומץ ידו לפיו ,כדי להרגיע
את רעבונו ,וזה הביאור "אין הקומץ משביע את־הארי",
שאינו שבע מקומץ ידו .ומעניין שכך מתנהגים גם
התינוקות בשעה שהם רעבים ,ומכניסים אגודלם לפיהם.

ישא ַל ֲ" ַדת
ֹאש ַהדֶּ גֶ ל ׁ ֶשל ַה ֶחבְ ָרה־ ַקדִּ ׁ ָ
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ְּכ ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ְרצוּפוֹ תִ ׁ ,ש ֵּמ ׁש ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל זָ אוִ יל ְּכר ׁ
יתיםָ "ָ ,ליו נִ ְק ְ ּבר ּו יְ הו ֵּדי
ָה ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזים ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ,וְ ָהיָ ה ַה ּמוֹ ִציא וְ ַה ֵּמ ִביא ְ ּב ָכל ִענְ יְ נֵ י ַה ְּקבו ָּרה ְ ּב ַהר־ ַה ֵ ּז ִ
'שם־דָּ בָ ר'
יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ֵמאוֹ ת ַ ּב ּ ׁ ָשנִ יםֲ .חמוֹ ר נֶ ֱא ָמן ָהיָ ה לוֹ ְל ַר ִ ּבי זָ אוִ יל ,וְ לֹא ְס ָתם ֲחמוֹ ר ָהיָ הֶ ,א ָּלא ׁ ֵ
ילים
ָהיָ ה ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םִ .ע ּמוֹ ָהיָ ה ַר ִ ּבי זָ אוִ יל ְמ ַט ּ ֵפס ְ ּב ַמ ֲ" ֵלה ָה ָהרּ ְ ,באוֹ ָתם יָ ִמים ְרחוֹ ִקים ָ ּב ֶהם לֹא ָהי ּו ׁ ְשבִ ִ
ְסלו ִּלים ו ְּד ָר ִכים ְּכבו ּׁשוֹ ת ,וְ ַהדְּ ָר ִכים ָהי ּו זְ ר ּועוֹ ת ׁ ִשבְ ֵרי ֲאבָ נִ ים ,וְ ָהיָ ה ׁ ָשב ִעם־ ַה ֲחמוֹ ר ֶאל־ ֵ ּביתוֹ ׁ ֶש ָ ּב ִעיר
ָה ַ" ִּת ָ
יטב ֶאת־דַּ ְרכּ וֹ ּ ,ו ְכ ִטבְ ָ"ם ׁ ֶשל ַ ּב ֲ" ֵלי־ ַח ִ ּיים ָהיָ ה צוֹ ֵ"ד דַּ וְ ָקא ִ ּב ְמקוֹ ם
יקהַ .ה ֲחמוֹ ר ַה ֶּנ ֱא ָמן ִה ִּכיר ֵה ֵ
ַה ַּס ָּכנָ הּ ְ ,ביַ ְר ְּכ ֵתי ַהדֶּ ֶר ְךַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִמצִּ דּ וֹ ָה ֶא ָחד ּ ְפע ּו ָרה ַה ְּתהוֹ ם ְל ַרגְ ָליו ַמ ָּמ ׁש .או ָּלם ַה ַּק ְ ּב ָרן ִה ִּכיר ֶאת נֶ ֶפ ׁש
ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ  ,ו ֵּמעוֹ ָלם לֹא ִּכ ָהה ָ ּב ּה וְ לֹא יִ ְּס ָר ּה ְ ּב ׁשוֹ ִטים וְ ַ" ְק ַר ִ ּבים ,וְ ִהיא ִמ ְּל ָאה ֶאת־ ַּת ְפ ִק ָיד ּה ְ ּבנֶ ֱא ָמנוּת
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ תְ .מא ָֹרעוֹ ת ַרבּ וֹ ת +ס ּ ְפר ּו ִ ּב ֵידי ַאנְ ׁ ֵשי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ַ"ל ַר ִ ּבי זָ אוִ יל וַ ֲחמוֹ רוֹ ַה ֶּנ ֱא ָמן ,וְ ֶה ֱא ִריכ ּו
ְ ּב ׁ ִשבְ חוֹ ׁ ֶשל ַה ַּק ְ ּב ָרן ַה ָּמסוּר ׁ ֶש ֵּמעוֹ ָלם לֹא ֵה ִלין ֵמת ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ו ָּמ ַסר נַ ְפ ׁשוֹ ְּכ ֵדי ַל ְחלֹק ַל ִּנ ְפ ָט ִרים ָּכבוֹ ד
ַא ֲחרוֹ ן ,או ָּלם ְמא ָֹרע ְמיָ +חד ׁ ֶש ֵא ַרע ְל ַר ִ ּבי זָ אוִ יל וַ ֲחמוֹ רוֹ ָהיָ ה ְלמוֹ ֵפת ,וְ +כ ָּלם ָסח ּו אוֹ דוֹ ָתיו ְ ּב ִה ְת ַר ְּג ׁש ּות.
יתים ְ ּבעוֹ ָדם ַ ּב ַח ִ ּייםִּ ,כ ְסגָּ +לה
ש ְל ַ" ְצ ָמם ֶח ְל ַקת ְקבו ָּרה ְ ּב ַהר־ ַה ֵ ּז ִ
ַר ִ ּבים ִמ ְ ּבנֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ָהי ּו נוֹ ֲהגִ ים ִל ְר ּ ֹכ )
ישאּ ְ .באוֹ ָתם יָ ִמים,
ַל ֲא ִריכוּת יָ ִמים ,וְ ָהי ּו ְמ ַק ְ ּב ִלים ַ"ל־ ָּכ ְך ׁ ְש ַטר־ ֶמ ֶכר ֵמ ֵאת ַה ְמ +מ ִּנים ַ"ל ַה ֶחבְ ָרה־ ַקדִּ ׁ ָ
יש זָ ֵקן וְ נִ ְכ ָ ּבדּ ְ ,ב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי יְ ׁ ַש ְעיָ הֶ ׁ ,ש ָ" ָלה ַ ּב ֲ"רֹב יָ ָמיו ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ֵמ ַא ְרצוֹ ת ַהגּ וֹ ָלה,
ִה ְתגּ וֹ ֵרר ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ִא ׁ
ְּכ ֵדי ִלזְ כּ וֹ ת ְל ִה ָּט ֵמן ְ ּב ַא ְד ָמ ָת ּה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה .יָ ִמים ַר ִ ּבים ֶה ֱא ִר ְ
יך ַר ִ ּבי יְ ׁ ַש ְעיָ ה ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְפ ַטר ְלבֵ ית
עוֹ ָלמוֹ ָ ,היָ ה ַהדָּ בָ ר ְ ּב ִע ּצוּמוֹ ׁ ֶשל ח ֶֹרף ָק ׁ ֶשהֶ ׁ ,ש ְ ּירו ׁ ָּש ַליִ ם לֹא יָ ְד ָ"ה ְּכמוֹ תוֹ ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ תַ .ה ּקֹר ָח ַדר
ש ְך ַה ְּס ָ" ָרה.
ָל ֲ" ָצמוֹ תַ ,ה ֶּג ׁ ֶשם יָ ַרד ְללֹא ֲהפוּגָ ה ,וְ ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ִה ְת ַּכ ְּנס ּו ַ ּב ָ ּב ִּתים ַה ּמוּגַ ִּנים ְ ּב ַה ְמ ִּתינָ ם ְל ׁ ֹ
ַה ֲחבֵ ִרים נִ ְק ְרא ּו ִמ ָ ּיד ֶאל־ ַהדֶּ גֶ ל ְּכ ֵדי ַל ְחלֹק ַל ִּנ ְפ ָטר ֶאת ְּכבוֹ דוֹ ָה ַא ֲחרוֹ ן ,ו ְּל ָהבִ יאוֹ ִל ְקבו ָּרה עוֹ ד ְ ּבאוֹ תוֹ
י"ה ַ"ל
ימהִ ,מ ּתוֹ ְך ְמ ִסיר ּות נִ ְפ ָל ָאהַ .ה ִּמנְ ָהג ָהיָ הֶ ׁ ,ש ִּמ ָ ּיד ִעם ַק ָ ּב ַלת ַהיְ ִד ָ
ַליְ ָלה ,וְ +כ ָּלם נַ ֲ"נ ּו ִמ ָ ּיד ַל ְּמשִׂ ָ
יכן
יטב ֵה ָ
נִ ְפ ָטר ָ ּב ִעירָ ,היָ ה ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל זָ אוִ יל יוֹ ֵצא ִעם ֲחמוֹ רוֹ ַה ֶּנ ֱא ָמן ֶאל ַמ ֲ" ֵלה ָה ָהרֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָ ּז ַכר ֵה ֵ
ָר ַכ ׁש ַה ָּמנוֹ ַח ֶאת־ ֶח ְל ָקתוֹ ֵמ ַח ִ ּיים ,וְ ָהיָ ה כּ וֹ ֶרה ֶאת־ ִקבְ רוֹ ִ ּב ְמ ִהיר ּות .ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּז ִריז ָּגדוֹ ל ָהיָ ה ַר ִ ּבי זָ אוִ יל
יש־ ַמ ֵהר ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ָ ּב ִאים ַה ֲחבֵ ִרים ִעם־ ַה ָּמנוֹ ַח,
וּבַ ַ"ל נִ ָּסיוֹ ן ׁ ֶשל־ ׁ ָשנִ יםָ ,היָ ה עוֹ שֶׂ ה ֶאת־ ְמ ַל ְ
אכ ּתוֹ ִח ׁ
ְּכבָ ר ָהיָ ה ַה ֶּקבֶ ר ּ ָפתו ַּח וְ ָהי ּו קוֹ בְ ִרים אוֹ תוֹ ִמ ָ ּיד ּו ְללֹא ׁ ְש ִה ּיוֹ תַּ .גם ַ" ָּתהּ ְ ,באוֹ תוֹ ַליְ ָלה ַסגְ ִר ִיריִ ,מ ֵהר ַר ִ ּבי
ש ְך ַה ַּמ ְב ִעית ,וְ ֵה ֵחל ְל ַט ּ ֵפס ְ ּב ַמ ֲ" ֵלה
חֶ)
זָ אוִ יל וְ ָ" ָלה ַ"ל ֲחמוֹ רוֹ ַה ָּמ ִהיר ,לֹא ׁ ָשת ִלבּ וֹ ַל ֶּג ׁ ֶשם ַה ּ ׁשוֹ ֵטף וְ ַל ֹ
ש ְך ׁשוֹ ֵלט ָ ּב ָהר ׁ ִש ְלטוֹ ן ְללֹא ְמ ָצ ִרים,
חֶ)
ָה ָהרֶ ,אל שְׂ ֵדה ַה ְּקבו ָּרה ַה ָ ּי ׁ ָשן ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֶמ ְר ַּכז ַהר־ ַה ֵ ּז ִ
יתיםַ .ה ֹ
ימה ַ"ל ָא ָדם ִמן־ ַה ִ ּי ּ ׁשוּב ,או ָּלם ַר ִ ּבי זָ אוִ יל ָ"שׂ וּי ְללֹא ַחת ,וְ ה ּוא ֵאינוֹ יָ ֵרא לֹא
ילה ֵא ָ
וְ ָה ֲא ֵפ ָלה ְמ ִט ָ
יכ ָתם וְ לֹא ַ ּב ֲחזִ ָיר ָתם.
יח ִמ ְצוָ ה הוּא ,וְ ַה ָּלל ּו ֵאינָ ם נִ ּזוֹ ִקים לֹא ַ ּב ֲה ִל ָ
ֶאת־ ַה ֵּמ ִתים וְ לֹא ֶאת־ ַה ַח ִ ּייםֶ ׁ ,ש ֵּכן ׁ ְש ִל ַ
י" ַר ִ ּבי זָ אוִ יל ְ ּב ׁ ַש ֲ" ֵרי ַה ֶח ְל ָקה ַהיְ ׁ ָשנָ ה ,ו ְּל ֶפ ַתע הוּא עוֹ ֵצר ֶאת־ ֲחמוֹ רוֹ  ,ו ַּמ ְת ִחיל ְל ַח ֵּכ ְך
וְ ִה ֵּנה ַמ ִּג ַ
יכן ָר ַכ ׁש ַר ִ ּבי יְ ׁ ַש ְעיָ ה ַה ָּמנוֹ ַח
ֶאת־ ִמ ְצחוֹ ִ ּב ְמבו ָּכהַ .מ ֲ"שֵׂ ה שָׂ ָטן ֵא ַרעּ ,ו ִמ ּ ׁשוּם־ ָמה נִ ׁ ְש ַמט ִמ ִ ּז ְכרוֹ נוֹ ֵה ָ
ֶאת־ ִקבְ רוֹ ֵמ ַח ִ ּיים ,וְ הוּא ֵה ֵחל ְל ׁשוֹ ֵטט ֵ ּבין ַה ַּמצֵּ בוֹ ת ַה ַּמ ְל ִ ּבינוֹ ת ְ ּב ִלי ָל ַד ַ"ת ָאנָ ה יִ ְפנֶ הֵ " .מעוֹ ָלם לֹא ֵא ַרע
ילי ַּכף־יָ דוֹ  ,או ָּלם לֹא
ילי ָה ָהר ִּכ ׁ ְשבִ ֵ
ִלי ַּכדָּ בָ ר ַה ֶ ּזה"ָ ,א ַמר ַר ִ ּבי זָ אוִ יל ְל ַ" ְצמוֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן נְ ִה ִירים ָהי ּו לוֹ ׁ ְש ִב ֵ
נִ ָּתן ָהיָ ה ָל ׁשוּב ַ"ל־ ִע ְקבוֹ ָתיו ַ"ד ְל ִמשְׂ ְר ֵדי ַהכּ וֹ ֵללֶ ׁ ,ש ֵּכן ַה ּ ׁ ָש ָ"ה דּ וֹ ֶח ֶקת וְ עוֹ ד ְמ ַ"ט ָקט יוֹ ִפיע ּו ַה ַּק ְ ּב ָרנִ ים
ִעם ִמ ַּטת ַה ִּנ ְפ ָטר ,וְ ַה ּ ׁ ַש ַחר ַאף הוּא ְמ ַמ ׁ ְש ֵמ ׁש ְּכבָ ר ַל ֲ"לוֹ ת .נִ ָּסה ַר ִ ּבי זָ אוִ יל ְל ָה ִאיר ִעם ָה ֲ" ׁ ָש ׁ ִשית ׁ ֶש ְ ּביָ דוֹ ,
ערנֶ ע' ,או ָּלם ַל ּ ׁ ָשוְ א ָהי ּו ָּכל־ ַמ ֲא ַמצָּ יו ,וְ ַה ָּמקוֹ ם לֹא +א ַּתר .וְ ִה ֵּנה
אמ ֶט ְ
ׁ ֶש ִּכ ּנ ּויָ ּה ְ ּב ִפי יְ הו ֵּדי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ָהיָ ה ַ'ל ְ
הוּא ְּכ ָבר רוֹ ֶאה ְצ ָל ִלית ׁ ֶשל ׁ ַש ֶ ּי ֶרת ֲאנָ ׁ ִשים ַה ִּמ ְת ָק ְרבִ ים ו ָּב ִאים ִמ ּתוֹ ְך ַה ַח ׁ ֵש ָכהֵ ,הם ַחבְ ֵרי
י" ָל ֶהם ִּכי ֲ" ַדיִ ן לֹא ָמ ָצא ֶאת ֶח ְל ַקת
ישא וְ ִע ָּמם ִמ ַּטת ַה ָּמנוֹ ַחֶ ,א ָּלא ׁ ֶשהוּא נֶ ֱא ַלץ ְלהוֹ ִד ַ
ַה ֶחבְ ָרה־ ַקדִּ ׁ ָ
אכת ַה ְּכ ִר ָ ּיהַ .ה ֶּג ׁ ֶשם ָה ַל ְך וְ ִה ְת ַּג ֵ ּבר ,וְ ַה ֲח ֵב ִרים ְּכבָ ר ֵה ֵח ּל ּו
ַה ַּק ְר ַקע ׁ ֶשל־ ַה ִּנ ְפ ָטר ,וַ ֲ" ַדיִ ן לֹא ֵה ֵחל ִ ּב ְמ ֶל ֶ
ְל ַא ֵ ּבד ֶאת־ ַסבְ ָלנ ּו ָתםָ " .א ָּנא ִמ ְּמ ָך ַר ִ ּבי זָ אוִ יל"ָ ּ ,פנ ּו וְ ָא ְמר ּו ַּכ ָּמה ֵמ ֶהם" ,חוּס נָ א ָ" ֵלינ ּוִּ ,כי ָּכ ׁ ַשל כּ ַֹח
אשוֹ ן ׁ ֶש ִּמזְ דַּ ֵּמן ְל ָפנֶ ָ
יךַּ ,גם ִאם ֵאין זֶ ה ַה ָּמקוֹ ם ַה ָּנכוֹ ן ,וְ ָהבֵ א ֶאת ַה ָּמנוֹ ַח
ִסבְ ֵלנ ּוְ ּ .פ ַתח נָ א ֶקבֶ ר ַ ּב ָּמקוֹ ם ָה ִר ׁ
ּ
ילה! יְ הו ִּדי ׁ ֶש ָר ַכ ׁש לוֹ ַק ְר ַקע ֵמ ַח ָייו,
יהםַ " :חס וְ ָח ִל ָ
ִל ְקבו ָּרה" .או ָּלם ַר ִ ּבי זָ אוִ יל לֹא ָאבָ ה ִל ׁ ְשמ ַֹ" ֶאת־דִּ בְ ֵר ֶ
יֵ ׁש ְל ָקבְ רוֹ ׁ ָשם וְ ַל ֲ"שׂ וֹ ת ִע ּמוֹ ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת ָּכ ָראוּי לוֹ  ,וְ לֹא ִל ְמעֹל ְ ּבבַ ָּק ׁ ָשתוֹ "ִ .ק ְ ּבל ּו ְ ּבנֵ י ַה ֲחבו ָּרה
שי ׁ ֶש ַ ּבדָּ בָ רִ ,הבְ ִליג ּו וְ ׁ ָש ְתק ּו ,וְ ִק ְ ּבל ּו ֶאת־ ַהדִּ ין ְ ּב ַא ֲה ָבה.
קִ)
ֶאת־דְּ בָ ָריוֶ ׁ ,ש ֵּכן יָ ְדע ּו ׁ ֶש ָה ֱא ֶמת ִע ּמוֹ  ,וְ ַ"ל־ ַאף ַה ּ ֹ
וְ ִה ֵּנה ְל ֶפ ַתע ּ ִפ ְתאוֹ ם ,נִ ַּתק ֲחמוֹ רוֹ ַה ֶּנ ֱא ָמן ׁ ֶשל ַר ִ ּבי זָ אוִ ילֵ ,מ ַה ֶחבֶ ל ׁ ֶש ָּק ׁ ַשר אוֹ תוֹ ֶאל ֶּג ֶדר ָה ֲאבָ נִ ים
ׁ ֶש ְּל ִצדּ וֹ  ,וְ הוּא ֵה ֵחל ִל ְדהֹר ְל ֶפ ַתע ְללֹא ִס ָ ּבה ַה ִּנ ְר ֵאית ָל ַ"יִ ן ְ ּבתוֹ ְך ַה ֲח ׁ ֵש ָכה ָה ֲ" +ב ָּתה .נִ בְ ַהל ַר ִ ּבי זָ אוִ יל,
וְ ֵה ֵחל ִל ְרדּ ֹף ַא ַחר ֲחמוֹ רוֹ ַה ָ ּי ִחידְ ,לבַ ל יֵ ָ" ֵלם ֵמ ֵ"ינָ יו ו ְּלבַ ל יִ ָּק ַלע ְלתוֹ ְך ַה ְּכ ָפר ָה ַ" ְרבִ י ַה ָּסמו ְּךָ ׁ ,שם יַ ֲ"שׂ ּו
ל־ס ָ ּבהָּ ,כ ְך ָח ַדל
אלים ׁ ְש ָפ ִטים .ו ְּר ֵאה זֶ ה ּ ֶפ ֶלאַ :ה ֲחמוֹ רְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵה ֵחל ּ ִפ ְתאוֹ ם ָלרוּץ ְללֹא ָּכ ִ
בּ וֹ ַה ִ ּי ׁ ְש ְמ ֵ" ִ
י"
ְל ֶפ ַתע ֶאת ְמרו ָּצתוֹ וְ נֶ ֱ" ַמד ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ְּ ,כ ִא ּל ּו יָ ד נֶ ֱ" ֶל ֶמת ִמ ְס ְמ ָרה אוֹ תוֹ ִל ְמקוֹ מוֹ ַ .ר ִ ּבי זָ אוִ יל ִה ִּג ַ
ל־ה ֲחמוֹ ר וְ ֵה ִעיף ַמ ָ ּבט ָק ָצר ַ"ל
ימהּ+ ,כ ּלוֹ ָרטֹב ִמ ֶּג ׁ ֶשם ו ִּמ ֵ ּז ָ"ה ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ָק ֵרב ֶא ַ
ל־ה ֲחמוֹ ר ְטרוּף־נְ ׁ ִש ָ
ֶא ַ
ישת ֶח ְל ָקתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי
ּם־ר ַ"םְּ .כבָ ָרק ָמ ִהיר ִה ְבזִ יק ְ ּבמוֹ חוֹ דְּ בַ ר ְר ִכ ׁ ַ
ַה ַּמצֵּ בוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ָּסבִ יבַ "ָ ,צר ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ַּכ ֲהלו ַ
יְ ׁ ַש ְעיָ ה ,ו ְּב ַבת־ ַא ַחת נִ זְ ַּכר ִּכי ַה ָּמקוֹ ם בּ וֹ נֶ ֱ" ַמד ַה ֲחמוֹ ר ַה ֶּנ ֱא ָמןָ ׁ ,שם ִהיא ֶח ְל ַקת ָה ֲא ָד ָמה ׁ ֶש ַר ִ ּבי יְ ׁ ַש ְעיָ ה
ן־ה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִּכ ְּונ ּו ֵאפוֹ א ֶאת־דַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ַה ֲחמוֹ רְּ ,כ ֵדי ְל ָהבִ יא ֶאת ַה ָּמנוֹ ַח
ַה ָּמנוֹ ַח ָר ַכ ׁש לוֹ ְ ּבעוֹ דוֹ ַ ּב ַח ִ ּייםִ .מ ַ
ֶא ִ
ל־קבְ רוֹ ֲא ׁ ֶשר ָּכ ָרה לוֹ ֵמ ַח ָ ּייוּ ,ו ְכ ׁ ֶשנּוֹ ַדע ַהדָּ בָ ר ְל ָמ ֳח ָרת ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םָ ,ה ְמ ָתה ָה ִעיר ּ+כ ָּל ּה ,וַ יְ ִהי ְל ֶפ ֶלא.

וְ ׁ ָש ַכ ְב ִּתי ִעם־ ֲאב ַֹתי ּו ְק ַב ְר ַּתנִ י ִ ּב ְק ,ב ָר ָתם
ַא ַחת ֶה ָ" ִרים ָה ַ" ִּתיקוֹ ת ְ ּבגוֹ ַלת ַא ׁ ְש ְּכנַ זִ ,היא ָה ִעיר ַמ ֶּגנְ ָצאֲ ,א ׁ ֶשר יַ ַחד ִעם ׁ ְש ֵּתי ֶה ָ" ִרים ווֹ ְר ַמיְ זָ א
אשי ַה ֵּתבוֹ ת " ְק ִה ּלוֹ ת
ּו ׁ ְש ּ ַפיְ ָרא ,נֶ ְח ׁ ְשב ּו ִּכ ׁ ְשלֹש) ַה ְּק ִה ּלוֹ ת ַה ְּגדוֹ לוֹ ת וְ ַה ָּו ִתיקוֹ ת ִ ּבנְ ַהר ָה ֵריְ ן ,וְ נוֹ ְדע ּו ְ ּב ָר ׁ ֵ
אתיִ ם
ׁש ּו"ם"ּ ְ .ב ֵבית־ ַה ְּקבָ רוֹ ת ַה ָּקדוּם ׁ ֶש ְ ּב ַמ ֶּגנְ ָצאְ "ָ ,מ ָדה ַמ ֵּצ ָבה ַ" ִּתי ָקהֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ַק ֶ ּי ֶמת ַ"ד ִל ְפנֵ י ְּכ ָמ ַ
יהִ .מיה ּו ַרב ַ" ְמ ָרם
ׁ ָשנָ ה"ַ .ל ַה ַּמ ֵּצ ָבה נֶ ְח ַרת ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַרב ַ" ְמ ָרם ָּגאוֹ ן ,וְ ִס ּפוּר נִ ְפ ָלא ִמ ְס ַּת ֵּתר ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָ
ֹאש
זֶ ה? ַהדָּ בָ ר נוֹ ַתר ְ ּבגֶ ֶדר ַּת ֲ"לו ָּמהֶ ׁ ,ש ֵּכן יוֹ ְד ִעים ָאנ ּו ַ"ל ַרב ַ" ְמ ָרם ָּגאוֹ ן ַ ּבר ַרב ׁ ֶש ׁ ְשנָ אֶ ׁ ,ש ִה ְת ַמ ָּנה ְּכר ׁ
יבת סו ָּרא ׁ ֶש ְ ּב ָבבֶ ל ַ"ל־ ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל ַרב נַ ְטרוֹ נַ אי ָּגאוֹ ן ,וְ ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ִ ּבזְ כוּת ִסדּ ּורוֹ " ֵס ֶדר ַרב ַ" ְמ ָרם ָּגאוֹ ן",
יְ ׁ ִש ַ
ׁ ֶשהוּא ַא ַחד ַה ִּסדּ ו ִּרים ַה ְּקדו ִּמים ְ ּביוֹ ֵתר ,וְ ַ"ל־ ּ ִפיו נִ ְק ַ ּבע ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל גּ וֹ ַלת ַא ׁ ְש ְּכנַ ז .או ָּלם ֵמעוֹ ָלם
לֹא נוֹ ַדע ִּכי ַרב ַ" ְמ ָרם יָ ָצא ִמ ָ ּבבֶ ל ,וְ ִה ְפ ִליג ֶאל ֶא ֶרץ ַא ׁ ְש ְּכנַ ז ָה ְרחוֹ ָקהָ ׁ ,שם נִ ְק ַ ּבר ְל ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ ִ ּב ׁ ְשנַ ת
ד' ֲא ָל ִפים תרל"ה .או ָּלם ְמ ַ"נְ יֵ ן ׁ ֶש ָּכ ְך ֵמ ִעיד ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר וְ כוֹ ֵתב ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ִה ְל ָכ ִתית ַ"ל ִמנְ ֲהגֵ י ַא ׁ ְש ְּכנַ ז :
"וְ רֹב ִמנְ ָהגָ ם ַ"ל־ ּ ִפי ַרב ַ" ְמ ָרם ָּגאוֹ ןֲ ,א ׁ ֶשר ָ" ַמ ְד ִּתי ַ"ל־ ִק ְברוֹ ְ ּב ַמ ֶּגנְ ָצא" ,וְ ֵכן ּכוֹ ֵתבַ " :ה ָּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ַ" ְמ ָרם
יתי ִקבְ רוֹ  ,וְ ֵכן ַר ִ ּבי ַא ְמנוֹ ן ַ ּב ַ"ל ' ּונְ ַת ֶּנה ּת ֶֹקף'ּ ֵ ,ביתוֹ ֲ" ַדיִ ן
ְמ ַסדֵּ ר ְּת ִפ ּלוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאלְ ,מקוֹ מוֹ ְ ּב ַמ ֶּגנְ ָצא וְ ָר ִא ִ
אתיִ ם ׁ ָשנָ ה
ׁ ָשם"ֲ .א ֵח ִרים טוֹ ֲ"נִ יםֶ ׁ ,ש ַה ָּקבוּר ְ ּב ַמ ֶּגנְ ָצא ֵאינוֹ ַרב ַ" ְמ ָרם ַה ַ ּבבְ ִליֶ ,א ָּלא ָּגאוֹ ן ַא ֵחר ׁ ֶש ַחי ְּכ ָמ ַ
ְמ +א ָחר יוֹ ֵתר ,וְ ָהיָ ה ַּת ְל ִמידוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַהכּ ֵֹהן ֶ ּבן־ ִּגילוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ַ ּבר־יְ הו ָּדה ַרבּ וֹ ׁ ֶשל ַר ּ ׁ ִש"י,
וְ ִע ּמוֹ ֵא ַרע ַה ַּמ ֲ"שֶׂ ה ַה ּ ִפ ְל ִאי ַה ָ ּבא ,אוֹ תוֹ ְמ ַס ּ ֵפר ַ ּב ַ"ל " ׁ ַש ְל ׁ ֶש ֶלת ַה ַּק ָ ּב ָלה" וְ ֶה ְע ִּתיקוֹ ִמ" ּ+קנְ ְט ֵרס יָ ׁ ָשן".
אשית יָ ָמיוִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר ַרב ַ" ְמ ָרם ְ ּב ַמ ֶּגנְ ָצא ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ָשנִ ים ָ"בַ ר ְלקוֹ לוֹ נְ יָ אֶ ׁ ,ש ִהיא ַה ְּגדוֹ ָלה ֵ ּבין ֶה ָ" ִרים
ְ ּב ֵר ׁ ִ
ְ
ֲא ׁ ֶשר ִלגְ דוֹ ת נְ ַהר ָה ֵריְ ן ׁ ֶש ְ ּבגֶ ְר ַמנְ יָ הּ ְ .ב ִעיר זוֹ ִה ְר ִ ּביץ ַרב ַ" ְמ ָרם ּתוֹ ָרה ְל ַת ְל ִמ ִידים ַמ ְק ׁ ִשיבִ ים ,וְ ֶה ֱא ִריך ׁ ָשם
יָ ִמים"ַ ,ד ׁ ֶש ִה ְפ ִליג ְ ּבזִ ְקנָ ה וְ שֵׂ יבָ ה .וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר זָ ַקן ַרב ַ" ְמ ָרם ְמאֹד ,וְ יָ ַדע ִּכי יוֹ מוֹ ָה ַא ֲחרוֹ ן ָק ֵרב וּבָ א,
ת־ת ְל ִמ ָידיו וְ ִה ְפ ִציר ָ ּב ֶהםָ " :א ָּנא ִמ ֶּכםַּ ,ת ְל ִמ ִידים יְ ָק ִרים"ֲ .שׂ ּו נָ א ִע ָּמ ִדי ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת וְ ַאל ִּת ְק ְ ּבר ּונִ י
ִּכ ֵּנס ֶא ַּ
יאנִ י
ָּכאן ְ ּבקוֹ לוֹ נְ יָ הֶ ׁ ,ש ֵּכן ֶ ּבן־ ַמ ֶּגנְ ָצא ֲאנִ י וְ ׁ ָשם ִקבְ ֵרי ֲאבוֹ ַתי .וְ ַ"ל־ ֵּכן ְמ ַב ֵּק ׁש ֲאנִ י ִמ ֶּכםְ ,ל ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְל ָהבִ ֵ
ִל ְמנו ָּח ִתי ְ ּב ִקבְ ֵרי ֲאבוֹ ַתי ּו ְקבָ ר ּונִ י ִ ּב ְקבו ָּר ָתם"ְּ .כ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְמע ּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֶאת־ ַ ּב ָּק ׁ ָשתוֹ  ,נִ בְ ֲהל ּו ּ+כ ָּלם ְלנַ ְפ ׁ ָשם,
ׁ ֶש ֵּכן ַה ָ ּי ִמים ָהי ּו יְ ֵמי ְר ִדיפוֹ ת ִליהו ֵּדי ַא ׁ ְש ְּכנַ ז ,וְ ַס ָּכנָ ה ְּגדוֹ ָלה נִ ׁ ְש ֶק ֶפת ְל ִמי ׁ ֶש ָ ּי ִהין ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ְל ַה ֲ"בִ יר נִ ְפ ָטר
יהם:
יהםָ .ר ָאה ַרב ַ" ְמ ָרם ֶאת־ ְמב ּו ָכ ָתם ,וְ גָ זַ ר ֲ" ֵל ֶ
יְ הו ִּדי ִמ ָּמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם ,וְ ָל ֵכן לֹא ָמ ְצא ּו ַמ ֲ"נֶ ה ְל ִפ ֶ
" ְמ ַב ֵּק ׁש ֲאנִ י ִמ ֶּכםֶ ׁ ,ש ְּל ַא ַחר ְמלֹאות יָ ַמי ּו ׁ ְשנוֹ ַתיָ ,הנִ יח ּו אוֹ ִתי ְ ּבתוֹ ְך ֲארוֹ ן־ ֵ"ץ ְל ַא ַחר ׁ ֶש ְּת ַט ֲהר ּונִ י ַּכדִּ ין
יכי ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ,וְ ֶאת־ ָה ָארוֹ ן ָהנִ יח ּו ְ ּבתוֹ ְך ְס ִפינָ ה ְק ַט ָּנה ְ ּב ִלי ַמ ָּלח ו ַּמנְ ִהיגֶ .את־ ַה ִּס ָירה
וְ ַת ִּניח ּו ָ" ַלי ַּת ְכ ִר ֵ
יכם" .לֹא ָא ְרכ ּו ַה ָ ּי ִמים,
הוֹ ִריד ּו ֱא ֵלי נָ ָהר ,וְ ִהיא ְּכבָ ר ֵּת ֵל ְך ֵמ ַ" ְצ ָמ ּה ִל ְמקוֹ ָמ ּה ,וְ ַא ֶּתם ַּת ְחזְ ר ּו ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ְל ָב ֵּת ֶ
וְ ַרב ַ" ְמ ָרם ֵה ׁ ִשיב ֶאת־נִ ׁ ְש ָמתוֹ ַה ְּטהוֹ ָרה ְלבוֹ ְר ָא ּהַ .ה ַּת ְל ִמ ִידים ָה ֲאבֵ ִלים ָ" ְמד ּו נְ בוֹ ִכים ,או ָּלם ָחזְ ָקה
יהם ְ ּב ֵד ָ"ה ְצלו ָּלה ,וְ ֵהם ִק ְ ּימ ּו ָה ִּכ ְכ ָתבָ ּה וְ ִכ ְל ׁשוֹ נָ ּה.
יהם ְּגזֵ ָרתוֹ ׁ ֶשל ַר ָ ּבם ַה ַּנ ֲ" ָרץ ,אוֹ ָת ּה ֵה ִטיל ֲ" ֵל ֶ
ֲ" ֵל ֶ
יה
ְ ּב ַא ַחד ַה ָ ּי ִמיםִ ,ה ְת ּ ַפ ְּלא ּו דַּ ָ ּיגֵ י ָה ִעיר ַמ ֶּגנְ ָצא ִל ְראוֹ ת ְס ִפינָ ה ְק ַט ָּנה ַה ּ ׁ ָש ָטה ֵמ ַ" ְצ ָמ ּה ַ ּב ָּנ ָהר ,וְ ָ" ֶל ָ
ֲארוֹ ן־ ֵ"ץ ָאר ְֹך .נִ ּס ּו ַה ָּלל ּו ְל ִה ְת ָק ֵרב ֶאל־ ַה ְּס ִפינָ הֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּבטו ִּחים ָהי ּו ִּכי ָה ָארוֹ ן ֵמ ִכיל אוֹ ָצרוֹ ת ׁ ֶשל־ ָממוֹ ן,
יהָ ,ה ְל ָכה ַה ְּס ִפינָ ה וְ ִה ְת ַר ֲח ָקה ֵמ ֶהם ְ ּבא ַֹרח ּ ֶפ ֶלאַ .ה ּ ׁ ְשמו ָּ"ה ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטה
או ָּלם ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ּס ּו ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ֶל ָ
י" ַהדָּ בָ ר ְל ָאזְ נָ יו ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ַה ָּנ ְכ ִריִ ,מ ֵהר ָל ֵצאת יַ ַחד ִעם שָׂ ָריו וְ ַח ָ ּי ָליוֵ .הם
יש ַמ ֵהר ָ ּב ִעיר ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּג ַ
ִח ׁ
יהםַ .ה ְּס ִפינָ ה ְּכ ִא ּל ּו ׁ ִש ְּט ָתה ָ ּב ֶהם וְ ָ"שְׂ ָתה אוֹ ָתם
נִ ּס ּו ִל ְת ּ ֹפס ֶאת־ ַה ְּס ִפינָ הַ ,א ְך ַל ּ ׁ ָשוְ א ָהי ּו ָּכל־ ַמ ֲא ַמצֵּ ֶ
יהם ּ ַפ ַ"ם ַא ַחר ּ ַפ ַ"םּ ֵ .בין ָהעוֹ ְמ ִדים ַ"ל שְׂ ַפת ַה ָּנ ָהרָ ,הי ּו ַּגם ַּכ ָּמה
ְל ַל ַ"ג וָ ֶק ֶלסְּ ,כ ׁ ֶש ִהיא ִמ ְת ַח ֶּמ ֶקת ִמ ֵיד ֶ
ּ
יאת ּ+כ ָּלם ָהיָ ה נִ ָּכר ְ ּבא ֶֹפן ָ ּברוּרִּ ,כי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ְיהו ִּדים ְמנַ ִּסים ִל ְת ּ ֹפס
ִמיהו ֵּדי ָה ִעיר ַמ ֶּגנְ ָצא ,וְ ִל ְפ ִל ַ
יהם ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָה ֲא ֵח ִרים ְמנַ ִּסים ִל ְלכּ ֹד אוֹ ָת ּהִ ,היא הוֹ ֶל ֶכת ו ִּמ ְת ַר ֶח ֶקת
ֶאת־ ַה ְּס ִפינָ הִ ,היא ִמ ְת ָק ֶר ֶבת ֲא ֵל ֶ
ֵמ ֶהםּ ַ .ב ְּת ִח ָּלהֵ ,ס ַרב ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ַהגּ וֹ י ְל ַה ֲא ִמין ְל ָכ ְך ,או ָּלם ְל ַא ַחר ַּכ ָּמה נִ ְסיוֹ נוֹ ת חוֹ זְ ִרים ,נֶ ֱא ַלץ ַאף הוּא
ְלהוֹ דוֹ תִּ ,כי דָּ בָ ר ּ ִפ ְל ִאי ִמ ְת ַר ֵח ׁש ְלנֶ גֶ ד ֵ"ינָ יו ,וּבְ ַ"ל־ ָּכ ְרחוֹ נֶ ֱא ַלץ ְלבַ ֵּק ׁש ֵמ ַה ְ ּיהו ִּדים ָלדוּג ֶאת־ ַה ִּס ָירה
ו ְּל ַה ֲ"לוֹ ָת ּה ֶאל־ ַה ַ ּי ָ ּב ׁ ָשהּ ִ .בנְ ׁ ִש ָ
ימה ֲ"צו ָּרה ִה ְמ ִּתינ ּו ּ+כ ָּלם ִל ְראוֹ ת ַמה ִּנ ְמ ָצא ַ ּב ֲארוֹ ן־ ָה ֵ"ץ ,וְ ִה ֵּנה נִ ְמ ְצ ָאה בּ וֹ
אתי
יתי ִ ּב ְק ִה ַּלת־ק ֶֹד ׁש ַמ ֶּגנְ ָצאִ .ה ֵּנה ָ ּב ִ
גּ ו ַּפת ָמנוֹ ַח יְ הו ִּדי ,ו ְּליָ דוֹ ִמ ְכ ָּתב ְ ּבזֶ ה ַה ָּל ׁשוֹ ןַ " :א ַחי וְ ֵר ַ"י ַ ּב ֲ" ֵלי בְ ִר ִ
יכםִּ ,כי נִ ְפ ַט ְר ִּתי ְלעוֹ ָל ִמי ִ ּב ְק ִה ַּלת־ק ֶֹד ׁש קוֹ לוֹ נְ יָ א ,ו ְּמבַ ֵּק ׁש ֲאנִ י ִמ ֶּכם ִּכי ִּת ְק ְ ּבר ּונִ י ְ ּב ִקבְ ֵרי ֲאבוֹ ַתי,
ֲא ֵל ֶ
ו ְּל +כ ָּלם ַח ִ ּיים ֲא +ר ִּכים .נְ +אםְ "ַ ,מ ָרם"ְ .ל ִמ ְק ָרא ַה ִּמ ְכ ָּתבָ ּ ,פ ְרצ ּו יְ הו ֵּדי ַמ ֶּגנְ ָצא ִ ּב ְב ִכי־ ַמרֶ ׁ ,ש ֵּכן ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַרב
ַ" ְמ ָרם ָּגאוֹ ן נִ ּ ָשׂ א ִל ְת ִה ָּלה ְ ּב ִפי־ ֹכל ,וְ ֵהם ִה ְת ַא ְ ּבל ּו ָמ ָרה ַ"ל־ ּ ְפ ִט ָירתוֹ  .או ָּלם ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ּס ּו ִל ּטֹל ֶאת־ ָה ָארוֹ ן
יש ָקדוֹ ׁש הוּא ַה ִּנ ְפ ָטר",
ו ְּל ָה ִביאוֹ ִל ְקבו ָּרהִ ,ה ְתנַ ּ ְפל ּו ֲ" ֵל ֶ
יהם ְ ּבנֵ י ָה ִעיר וְ ִהבְ ִריח ּו אוֹ ָתם ֵמ ַה ָּמקוֹ םִ " .א ׁ
ָא ְמר ּו ַהגּ וֹ יִ ים" ,וְ ָ" ֵלינ ּו ְל ָקבְ רוֹ ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּקבָ רוֹ ת ׁ ֶש ָּלנ ּוְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָ ּיגֵ ן ָ" ֵלינ ּו וְ יִ ׁ ְש ְמ ֵרנ ּו ִמ ָּכל־ ָצ ָרה" .או ָּלם ָה ָארוֹ ן
ֵמ ֵאן ָלזוּז ִמ ְּמקוֹ מוֹ ְּכ ׁ ֶש ִּניס ּו ְל ָה ִרימוֹ  ,ו ְּב ֵלית־ ְ ּב ֵר ָרה ֵה ִקימ ּו ַהגּ וֹ יִ ים ֵמ ָ" ָליו ֵ ּבית ִּת ְפ ָלה ָּגבוֹ ַּה ּו ְמפ ָֹאר.
י"
ֶאבְ ָלם ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ַמ ֶּגנְ ָצא ָהיָ ה ָּכפ ּול ו ְּמ +כ ּ ָפל ,וְ ַצ ֲ" ָרם ָהיָ ה ַרב ַ"ל ׁ ֶש ַרב ַ" ְמ ָרם לֹא זָ ָכה ֵ ּבינְ ַתיִ ם ְל ַה ִּג ַ
ִל ְקבו ָּרה ְּכ ַדת־יִ שְׂ ָר ֵאלָּ .כל ַה ִה ׁ ְש ַּתדְּ +ל ּיוֹ ת ִל ְפדּ וֹ ת ֶאת־ ֲארוֹ נוֹ ִמי ֵדי ַה ָּנ ְכ ִר ִ ּיים ָ"ל ּו ַ ּב ּתֹה ּו ,וְ ַה ָּלל ּו דָּ ח ּו ַּגם ֶאת
ָּכל ַה ַה ָּצעוֹ ת ַה ַּכ ְס ּ ִפ ּיוֹ ת ַה ְּגדוֹ לוֹ ת ׁ ֶש +ה ְּצע ּו ָל ֶהםּ ְ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך יָ ִמים ַר ִ ּבים לֹא יָ ְדע ּו ְ ּבנֵ י ַמ ֶּגנְ ָצא ָמנוֹ ַחֶ ׁ ,ש ֵּכן ִמדֵּ י
יהם ִל ְקבּ ֹר אוֹ תוֹ ִ ּב ְקבו ַּרת
ַליְ ָלה ָח ְלמ ּו ַר ִ ּבים ֵמ ֲח ׁשוּבֵ י ָה ִעיר וְ ָרא ּו ַ ּב ֲחלוֹ ָמם ֶאת ַרב ַ" ְמ ָרםַ ,ה ִּמ ְת ַח ֵּנן ִ ּב ְפנֵ ֶ
ֲאבוֹ ָתיו ו ְּלהוֹ ִציאוֹ ִמ ֵידי ַה ָּנ ְכ ִריםְ .לבַ ּסוֹ ףִ ,ה ְת ַח ְּכמ ּו ַּכ ָּמה ִמ ְּצ ִע ֵירי ְק ִה ַּלת ַמ ֶּגנְ ָצא ,נָ ְטל ּו גּ ו ָּפה ַא ַחת ׁ ֶשל
יכים ְלבָ נִ ים ,וּבַ ֲח ׁ ַשאי ֶה ֱח ִליפ ּו ֶאת־ ַהגּ וּפוֹ ת.
יש ּו ָה ַּת ְכ ִר ִ
נוֹ ְצ ִרי ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְּתלוּיָ ה ַ"ל־ ָה ֵ" ִצים ָ ּב ִעירִ ,ה ְל ִ ּב ׁ
ְ ּב ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמיִ ם לֹא נוֹ ַדע ַהדָּ בָ ר ,וְ ׁשוֹ ְמ ֵרי ַה ָּמקוֹ ם לֹא ָח ׁש ּו ַ ּב ְּתכוּנָ ה ׁ ֶש ִּמ ָּסבִ יב ,וְ ָכ ְך ִה ְצ ִליח ּו יְ הו ֵּדי ָה ִעיר
ִלגְ אֹל ֶאת־ ְּגוִ ָ ּיתוֹ ׁ ֶשל ַרב ַ" ְמ ָרם וֶ ֱה ִביא ּו ָה ִל ְמנו ַּחת עוֹ ָל ִמים ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּקבָ רוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ַמ ֶּגנְ ָצא ְ ּב ִקבְ ֵרי ֲאבוֹ ָתיו.

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

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

ֹאמר ַ ל־זֶ ה ַהדֶּ ֶר ְךֶ ׁ ,ש ַה ָּכתוּב ְמ ַד ֵּבר
א ְס ִרי ַל ֶ ּג ֶפן וְ גוֹ '  -אוֹ י ַ
ֹ
ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ַה ְ ּג #א ּלוֹ ת ַה ְמ #פ ְר ָסמוֹ תָ .ה ַא ַחת ִהיא ׁ ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם,
ְו ַה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה ִהיא ְ ּג #א ָּלה ָה ֲ ִת ָידה ְ ּב ֶ זְ ַרת ַה ּ ׁ ֵשםְּ ,כנֶ גֶ ד ְ ּג #א ָּלה
א ְס ִרי ַל ֶ ּג ֶפן ַ ,ל־דֶּ ֶר ְך אוֹ ְמרוֹ ֶ ּג ֶפן
ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ָא ַמר ֹ
יהם ְּב ִחינָ ה ַא ַחת
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ַּת ִּסי ַ ֶ ׁ ,ש ָאז ָּכ ָפה ה' ִל ְפנֵ ֶ
ַה ִּנ ְק ֵראת ַ יִ רְ ,ו #ה ְכנַ ע ִל ְפנֵ י ַה ֶ ּג ֶפן .ו ְּכנֶ גֶ ד ְ ּג #א ָּלה ַה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה
ְ ּב ֶ זְ ַרת ַה ּ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ְּביָ ֵמינ ּו ָא ַמר ְו ַל ּשׂ ֵֹר ָקהֵ ּ ,פרו ּׁש ְ ּב ֵ ת
ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְשרֹק ה' דִּ ְכ ִתיב ֶא ׁ ְש ְר ָקה ָל ֶהם ַו ֲא ַק ְ ּב ֵצםָ ,אז ְּבנִ י
ֲאתֹנוֹ ָ ,א ַמר ְל ׁשוֹ ן ַר ִ ּבים ,לוֹ ַמר ָּכל ְּב ִחינַ ת ָה #א ּמוֹ תִּ ,כי
ֹאש #א ּמוֹ ת
יאת ִמ ְצ ַריִ ם לֹא ִה ְכנִ י ַ ה' ִל ְפנֵ ֶ
יצ ַ
ִ ּב ִ
יהם ֶא ָּלא ר ׁ
ֹאש
ׁ ֶש ֵהם ִמ ְצ ַריִ ם ְ
וּכנַ ַ ן ׁ ֶש ֵהם ׁ ִש ְב ָ ה ַ ְמ ִמיןֶ ׁ ,ש ֵהם ָהיוּ ר ׁ
ְו ִתגְ בּ ֶֹרת ְל ָכל־ ָה #א ּמוֹ תֲ ,א ָבל ׁ ִש ְב ִעים #א ּמוֹ ת לֹא #ה ְכנְ עוּ
יח
ְולֹא נִ ְּתנוּ ָל ֶהםֲ ,א ָבל ֶל ָ ִתיד ָלבוֹ א ְ ּב ֶ זְ ַרת ַה ּ ׁ ֵשם לֹא יַ ִּנ ַ
ֵמ ָה #א ּמוֹ ת #א ּ ָמה ְ ּגדוֹ ָלה אוֹ ְק ַט ָּנה ׁ ֶש ּלֹא ִּת ָּנ ֵתן ָל ֶהםְ ,והוּא
תנוֹ ֵ ּ ,פרו ּׁש ִמ ְּל ַבד ִעירֹה ֶא ָּלא ַ ּגם ְ ּבנֵ י ֲאתוֹ נוֹ .
אוֹ ְמרוֹ ְּבנִ י ֲא ֹ
ְואו ַּלי נ ּו ַכל לוֹ ַמר עוֹ ד ַ ל־דֶּ ֶר ְך ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ַּב ּז ַֹהרִּ ,כי
ְ ּב ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ַה ְּנ ֵק ָבה ִהיא יוֹ ֵתר ֲחזָ ָקה ֵמ ַה ָּז ָכרִּ ,כי ַה ָּז ָכר
נוֹ ֵטל יוֹ ֶת ֶרת ׁ ֶש ָּל ּה ְונִ ְק ָרא יוֹ ֶת ֶרת ַה ָּכ ֵבדְ ,ו ַכדָּ ָבר ַה ֶּזה
ו ַּב ִח ָּזיוֹ ן ַה ֶּזה ֶה ְראוּ נִ י ַּב ֲחלוֹ ם ׁ ֶש ֶה ֱא ַב ְק ִּתי ַ ּב ֲחלוֹ ם ִעם
ַה ָּז ָכרַ ,ויְ ִהי נָ ֵקל ְ ּב ֵ ינַ י ְל ַה ְכנִ יעוֹ ְו ִה ּ ַפ ְל ִּתי אוֹ תוֹ ְ ּבכ ִֹחי,
ְו ַל ְּנ ֵק ָבה נִ ְת ַא ּ ַמ ְצ ִּתי ְּב ָכל־ ּכ ִֹחי ַּכ ָּמה ּ ְפ ָ ִמים ְו ַא ַחר ַּכ ּ ָמה
יכ ּה ַּכ ּ ָמה ַמ ֲ לוֹ ת ְל ַמ ּ ָטה ָל ָא ֶרץַ ,א ְך
ְט ָרחוֹ ת יָ כ ְֹל ִּתי ְל ַה ׁ ְש ִל ָ
לֹא ְּכ ַב ְע ָל ּה ַה ָּז ָכרְ .ו ָלזֶ ה ָא ַמר ְּכנֶ גֶ ד ְ ּג #א ָּלה ָה ֲ ִתי ָדה
וְ ַל ּשׂ ֹ ֵר ָקה ֵ ,ת ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְשרֹק ה' ִו ַ
יק ְ ּב ֵצםְּ ,בנִ י ֲאתֹנוֹ אוֹ ָתם
ׁ ֶש ָ ּב ִאים ִמ ּכ ַֹח ַה ְּנ ֵק ָבהּ ַ ,גם אוֹ ָתם יֶ ֱאסֹר ה' ִל ְפנֵ י ְ ּבנֵ י
מ ֶש1ה ָ ָליו
יִ שְׂ ָר ֵאל ְוכוּ' .יֵ ׁש ְל ָך ָל ַד ַ ת ִּכי ְּב ִחינַ ת נִ ׁ ְש ַמת ֹ
לוּלה ִמי"ב ׁ ִש ְב ֵטי יִ שְׂ ָר ֵאלִּ ,כי ָּכל ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשים
ַה ּ ׁ ָשלוֹ םִ ,היא ְּכ ָ
ִרבּ וֹ א ָהיוּ ֲ נָ ֶפ ָ
מ ֶש1ה ה ּוא ְוכוּ',
יה ַו ֲ נַ ף ׁ ִש ְבטוֹ ׁ ֶשל דָּ ִוד ְּב ֹ
מ ֶש1ה
ְו ֶל ָ ִתיד ָלבוֹ א ִּת ְת ַ ּג ֶּלה ָּבעוֹ ָלם ׁש ֶֹר ׁש ַה ַּמ ְלכוּ ת ׁ ֶש ְּב ֹ
יח ְוה ּוא ָד ִוד ְוהוּא יִ נּ וֹ ן ְו ׁ ִשילֹה:
ׁ ֶשהוּא ַ ְצמוֹ ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
יום כ' בטבת רמ"ד ,נחשב לציון־דרך חשוב בהנחלת
התורה שבעל־פה לדורות ,לאחר שביום זה נדפסה
מסכת ברכות של התלמוד הבבלי ,לראשונה בעולם.
ספרים יהודיים כבר החלו לעלות על הדפוס החל
משנת רל"ד ואילך ,אולם התלמוד לא נדפס עד שנת
רמ"ד ,שאז הוחל במפעל ההדפסה הגדולה ,אלא
שלא נדפסו אלא כ"ה מסכתות עד שנת ר"פ .הסיבה
לכך היתה התנגדות הנוצרים להדפסתו ,והם אף
עקרו את השם 'תלמוד' וקבעו תחתיו את השם
גמרא .ומן־השמים היה הדבר ,ששנת ההדפסה
הראשונה ,שנת רמ"ד ,היא בגימטריה שנת גמר"א,
כפי שכתב המדפיס הראשון רבי יהושע שלמה ב"ר
ישראל נתן איש שונצינו" :וסיימתיה פה עיר שונצין,
היום עשרים לחודש טבת שנת גמר"א לפ"ק" .בחלק
מכתבי־היד הישנים של הגמרא ,נוסף גם פירוש
רש"י ,אולם מאז שר' יהושע שונצינו קבע את צורת
הדף של הגמרא ,נקבע הדבר לדורות .הוא שהחליט
להוסיף את דברי התוספות של רבי אליעזר מטוך
ולא תוספות שאנץ ורבנו פרץ ,שכן היה מצאצאי
רבי משה משפירא המוזכר בתוספות טוך ,וכן הוסיף
פסקי תוספות ,משניות עם פירוש הרמב"ם ומרדכי
גדול .בהקדמה שבסוף המסכת כתב המגיה ,כי
המדפיס בחר להדפיס את מסכת ברכות כדי
שיתקיימו בו דברי חז"ל ,שהמקיים מילי דברכות
זוכה לברכת ה' היא תעשיר ,ומכאן משמע שבמקור
לא היתה מסכת ברכות הראשונה במסכתות ,אלא
מסכת שבת ,וכך הדבר באמת בכתב־יד מינכן שהיא
נמצאת לאחר סדר מועד ,מפני שהיא היחידה בכל
סדר זרעים שיש עליה גמרא .סדר הדפים בדפוס זה
שונה מהסדר שיש בידינו ,ולמשל במסכת ברכות
יש אצלו מאה דפים ואצלנו רק ס"ו ,וסדר הדפים
המקובל כיום מבוסס על דפוס ונציה ודפוס וילנא.

ש וְ לוֹ ַמרֵ " :מ ָא ׁ ֵשר ׁ ְש ֵמנָ ה ַל ְחמוֹ וְ הוּא יִ ֵּתן ַמ ֲ" ַד ֵּנ ֶ
ָרגִ יל ָהיָ ה ַר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ִמ ּקוֹ זְ ִמיר ִל ְדרֹ )
י־מ ֶל ְך"  -זוֹ
ִמדָּ תוֹ ַה ּטוֹ בָ ה ׁ ֶשל ָא ׁ ֵשרְ ׁ " .ש ֵמנָ ה ַל ְחמוֹ " ַ -ה ֶּל ֶחם ַה ָ ּי ֵב ׁש נֶ ְח ׁ ָשב ׁ ָש ֵמן ְ ּב ֵ"ינָ יוִּ ,כי הוּא ִמ ְס ַּת ּ ֵפק ַ ּב ּ+מ ָ"ט.
או ָּלם "וְ הוּא יִ ֵּתן" ַּ -כ ֲא ׁ ֶשר ָצ ִר ְ
יך ִל ֵּתן ִמ ּ ׁ ֶש ּלוֹ ַל ּזו ַּלתֲ ,אזַ י " ַמ ֲ" ַד ֵּני ֶמ ֶל ְך"  -הוּא נוֹ ֵתן לוֹ ַמ ֲ" ַד ֵּני־ ֶמ ֶל ְך.
ַר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ַאבְ ַר ְמ ְס ִקיָ ,היָ ה יָ דו ַּ" ְ ּב ַדיְ ָקנוּתוֹ ַה ּ+מ ְפ ֶלגֶ ת ,ו ֵּמעוֹ ָלם לֹא ָּג ַרם ְל ֵאי־ ִמי ְל ַה ְמ ִּתין לוֹ ֵ ,מ ֵ"בֶ ר
ְל ׁ ָש ָ"ה ׁ ֶש ִּנ ְק ְ ּב ָ"ה .או ָּלם ּ ַפ ַ"ם ַא ַחתּ ִ ,ב ְתקו ַּפת ְּכ +ה ָּנתוֹ ְּכ ַר ָ ּבה ׁ ֶשל־לוֹ נְ דוֹ ןִ ,הזְ ִמינוֹ ַא ַחד ַה ְּנגִ ִידים ְל ַסדֵּ ר
י" ַרק ְל ַא ַחר ׁ ְש ָ" ַתיִ ם ְּת ִמימוֹ תַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ּ+כ ָּלם ְּכבָ ר ָח ְרד ּו ִל ׁ ְשלוֹ מוֹ .
ֶאת־ ַה ִּקדּ ּו ׁ ִשין ְ ּב +ח ּ ַפת ְ ּבנוֹ  ,וְ הוּא ִה ִּג ַ
ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִה ְת ָ ּב ֵרר ַה ַּמ ֲ"שֶׂ ה ּ+כ ּלוֹ  ,וְ ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִעים נִ ְפ ֲ"מ ּו ִמ ִּלבּ וֹ ָה ַרח ּום ׁ ֶשל ַר ָ ּבם ו ַּמ ֲ"שֵׂ י ַה ֶח ֶסד ׁ ֶש ּלוֹ .
ְ ּב ָצ ֳה ֵרי אוֹ תוֹ יוֹ ם ,נִ ְכנַ ס ֵא ָליו ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ַה ְּק ִה ָּלה ,וְ ִס ּ ֵפר לוֹ ִּכי ִ ּב ּתוֹ עוֹ ֵמד ְל ִה ָּנשֵׂ א ָה ֶ" ֶרבֶ ,א ָּלא
אתיִ ם ִלירוֹ ת שְׂ ֶט ְר ִלינְ גֶ ׁ ,ש ֶּנ ְח ׁ ַשב ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמים ִּכ ְסכוּם נִ ְכ ָ ּבדְ ,ל ַה ׁ ְש ְל ַמת דְּ ֵמי ַה ְּנ +דנְ יָ ה
ׁ ֶש ֲח ֵסרוֹ ת לוֹ ָמ ַ
יחַ .צד ֶה ָח ָתן ִה ְת ַ" ֵּק ׁש וְ ֵס ַרב ְל ִה ָּכנֵ ס ַל +ח ּ ָפהָּ ,כל עוֹ ד לֹא יְ +סדַּ ר ָה ִענְ יָ ן ַה ַּכ ְס ּ ִפי ,וַ ֲאבִ י ַה ַּכ ָּלה ָהיָ ה
ׁ ֶש ִהבְ ִט ַ
ְ
ּ
ְ ּב ֵמ ַצר" .לֹא ָאזוּז ִמ ּ ֹפה"ָ ,א ַמר ָל ַרב ִמ ּתוֹ ך יֵ או ּׁש וְ ח ֶֹסר אוֹ נִ ים"ַ " ,ד ׁ ֶש ָה ַרב יִ ְד ַאג ׁ ֶשיו ְּכל ּו ָל ֶל ֶכת
יהם ,או ָּלם ַה ָּלל ּו
י" ֲ" ֵל ֶ
ַל +ח ּ ָפה"ִ .ה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ַר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל וְ ִה ְת ַק ּ ׁ ֵשר ִעם ֵ ּבית ַה ְמ +ח ָּתנִ ים וְ נִ ָּסה ְל ַה ׁ ְש ּ ִפ ַ
נוֹ ְתר ּו ְ ּב ֶ" ְמדָּ ָתם וְ ֵס ְרב ּו ְלוַ ֵּתר ֲא ִפ ּל ּו ַ"ל ִל ָירה ַא ַחתִ .לבּ וֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל לֹא נָ ַתן לוֹ ְל ִה ְת ַ" ֵּלם
יש ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ְל ָפנָ יוֲ ,א ׁ ֶשר ִ ּב ְמקוֹ ם ִלשְׂ מ ַֹח ְ ּביוֹ ם ֲח +ת ַּנת ִ ּב ּתוֹ  ,הוּא יוֹ ׁ ֵשב ֶא ְצלוֹ ְּכ ֶא ָחד
ִמ ַּצ ֲ"רוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
ׁ ֶש ָח ַרב ָ" ָליו עוֹ ָלמוֹ  ,וְ ֶה ְח ִליט ִל ְפעֹל ְל ַמ ֲ"נוֹ ְ ּב ָכל־דֶּ ֶר ְךְ .ל ַא ַחר ַמ ֲח ׁ ָשבָ ה ְק ָצ ָרהִ ,ה ְת ַק ּ ׁ ֵשר ַ ּב ֶּט ֶּלפוֹ ן ֶאל
י" ֵא ָליוְ .ל ַא ַחר ִה ָּכנְ סוֹ ֵ ,ה ֵחל
י" לוֹ ִּכי ּתוֹ ְך ׁ ָש ָ"ה ַק ָּלה הוּא עוֹ ֵמד ְל ַה ִּג ַ
ֶא ָחד ֵמ ֲ" ׁ ִש ֵירי ַה ְּק ִה ָּלה ,וְ הוֹ ִד ַ
ְל ִה ְת ַ"נְ יֵ ן ִ ּב ׁ ְשלוֹ מוֹ ו ִּב ׁ ְשלוֹ ם ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ  ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִס ּ ֵפר לוֹ ַ"ל ָה ָא ָדם ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ֵביתוֹ  ,וְ ַ"ל ַה ְּסכוּם
ֶה ָח ֵסר ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ יס ַ ּבת־יִ שְׂ ָר ֵאל ַל +ח ּ ָפהַ .הדְּ בָ ִרים לֹא נָ ֲ"מ ּו ְל ָאזְ נָ יו ׁ ֶשל־ ֶה ָ" ׁ ִשיר ,וְ הוּא ָא ַמר זֹאת
ְ ּבגִ ּלוּי־ ֵלב ָל ַרבֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִּמ ּ ְפנֵ י ְּכבוֹ דוֹ ו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ִּת ְהיֶ ה ִט ְר ָחתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ַל ּ ׁ ָשוְ אִ ,ה ְס ִּכים ִל ְתרֹם ֶ"שְׂ ִרים
יש ִּכי
וְ ָח ֵמ ׁש ִלירוֹ ת .או ָּלם ַר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל לֹא ִק ֵ ּבל ֶאת־ ַה ְּסכוּם ,וְ ָחזַ ר וְ ִס ּ ֵפר ׁ ֵשנִ ית ֶאת ָה ִענְ יָ ן ּ+כ ּלוֹ  ,וְ ִה ְד ִּג ׁ
אתיִ ם ִלירוֹ תֵּ .כיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְךִ ,ה ְס ִּכים ַ ּב ַ"ל־ ַה ַ ּביִ ת ְל ַה ֲ"לוֹ ת ֶאת־ ְּתרו ָּמתוֹ ַ"ד
ַה ְּסכוּם ֶה ָח ֵסר עוֹ ֵמד ַ"ל ָמ ַ
ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ִלירוֹ ת ,וְ ִה ְצ ִהיר ְמ ֹפ ָר ׁשוֹ ת ִּכי ִמ ְ ּב ִחינָ תוֹ הוּא רוֹ ֶאה ֶאת ָה ִענְ יָ ן ְּכ ָסגוּרַ " .צר ִלי" ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי
ימה ְ ּברו ָּרה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ִמ ׁ ְש ַּת ַּמ ַ"ת ִל ׁ ְש ֵּתי ּ ָפנִ יםֲ " ,אנִ י רוֹ ֶצה ְל ַהזְ ִּכיר ְל ָךִּ ,כי ֲאבִ י ַה ַּכ ָּלה יוֹ ׁ ֵשב
יְ ֶחזְ ֵקאל ְ ּבנִ ָ
יתי וְ ֵאינוֹ ִמ ְת ַּכ ֵּון ָל ֵצאת ִמ ּ ׁ ָשםָּ ,כל־עוֹ ד לֹא יִ ָּנ ֵתן ְ ּביָ דוֹ ַה ְּסכוּם ַה ָּמ ֵלא .וְ ִאם־ ֵּכןַּ ,גם ֲאנִ י ַ" ְצ ִמי ֵאין
ְ ּבבֵ ִ
ִלי ְל ָאן ָל ֶל ֶכת ,וְ ָל ֵכן ֶא ּ ׁ ָש ֵאר ָּכאן ְ ּבבֵ ְ
ית ָך"ַ ,ד ֲא ׁ ֶשר ִּת ְת ַמ ֵּלא ַ ּב ָּק ׁ ָש ִתי"ַ ...הדְּ בָ ִרים ַה ֶּנ ֱח ָר ִצים ִה ְכ ִעיסוּ
ֶאת ַ ּב ַ"ל־ ַה ַ ּביִ ת ,וּבְ ַ"ל־ ָּכ ְרחוֹ נֶ ֱא ַלץ ְל ַה ֲ"לוֹ ת ֶאת ַה ְּסכוּם ַ"ד ׁ ִשבְ ִעים וְ ָח ֵמ ׁש ִלירוֹ תַ ,א ְך ְּכ ׁ ֶש ּנוֹ ַכח
ָל ַד ַ"ת ִּכי ַּגם ֵמ ָאה ִלירוֹ ת לֹא יָ זִ יז ּו ֶאת־ ָה ַרב ִמ ְּמקוֹ מוֹ ָ ,קם וְ ִה ְצ ִהיר ְ ּבזַ ַ"םִּ ,כי ֲא ִפ ּל ּו ִאם יְ בַ ֶּלה ְ ּבבֵ יתוֹ
יטב
ֶאת ָּכל־ ַה ּיוֹ ם וְ ַה ַּליְ ָלה ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ָריו ,לֹא יוֹ ִציא ִמ ֶּמ ּנ ּו ֲא ִפ ּל ּו ּ ְפרו ָּטה נוֹ ֶס ֶפתָ .ה ַרב ִה ִּכיר ֵה ֵ
ֶאת־ ֶה ָ" ׁ ִשיר ,וְ יָ ַדע ִּכי הוּא מוֹ ִקיר ַמנְ ִהיגִ ים ּפוֹ ִל ִ
יט ִ ּיים ָה ְרחוֹ ִקים ִמ ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹת ,וְ ָל ֵכן ּ ָפנָ ה וְ ָא ַמר לוֹ
ְ ּב ִה ְת ַר ְּג ׁשוּתַ " :ה ֶּגד־נָ אִ ,אם ָהיָ ה ַמנְ ִהיג ּ ְפלוֹ נִ י ָ ּבא ֵא ֶל ָ
יך ִ ּב ְכבוֹ דוֹ וּבְ ַ" ְצמוֹ ּו ְמבַ ֵּק ׁש ִמ ְּמ ָך ׁ ֶש ִּת ְתרֹם
ית נוֹ ֵתן לוֹ ִמ ָ ּיד"? הוֹ ָדה ַה ְּגבִ יר ִּכי ָא ֵכן ָהיָ ה עוֹ שֶׂ ה ֵּכן,
אתיִ ם ִלירוֹ ת ְל ַמ ָּט ָרה ָּכ ְל ׁ ֶש ִהיּ+ ,כ ָּלם לֹא ָהיִ ָ
ָמ ַ
וְ ַר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ָא ַמר ִמ ָ ּיד" :דַּ ע ְל ָךִּ ,כי ֲאנַ ְחנ ּו ְּגדוֹ ִלים וַ ֲח ׁשו ִּבים ִמ ֶּמ ּנ ּו ּ ִפי ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה"! ִה ְת ַ ּב ֵ ּי ׁש ַה ָּלה
ֵמ ַ" ְצמוֹ  ,ו ִּמ ָ ּיד ֶה ֱ"נִ יק ָל ַרב ֶאת ַה ְּסכוּם ּ+כ ּלוֹ ִ ּב ְמזָּ +מןְּ .כ ׁ ֶש ָחזַ ר ָה ַרב ְלבֵ יתוֹ ָ ,מ ָצא ֶאת ֲא ִבי ַה ַּכ ָּלה יוֹ ׁ ֵשב
ו ַּמ ְמ ִּתין ,ו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יָ חו ּׁש ִאי־נְ ִעימ ּות ַ"ל־ ָּכ ְך ׁ ֶש ִה ְט ִר ַ
יח ֶאת ָה ַרב ּכֹה ַרבּ וֹ ת ,נָ ַסע ִע ּמוֹ ַל ֲח +ת ַּנת ִ ּב ּתוֹ
וְ ִסדֵּ ר ׁ ָש ָּמה +ח ּ ָפה וְ ִקדּ ו ׁ ִּשין" ,ו ַּב ֲא ׁ ֶשר ַל ֲח +ת ָּנה ָה ַא ֶח ֶרתֵ ,הם ְ ּבוַ דַּ אי יַ ְמ ִּתינ ּו וְ יִ ְמ ֲחל ּו ִלי" ָא ַמר...
יח ַהנּוֹ ָדע ַר ִ ּבי ָּגד ַאיְ זְ נֶ ר ׁ ָש ָהה ְ ּב ָפ ִריז ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִּנ ַּצל ֵמ ַה ּ ׁשוֹ ָאה ָה ֲאיָּ +מהָ ,מ ָצא ׁ ָשם
ַ ּב ְּתקו ָּפה ׁ ֶש ַה ַּמ ׁ ְש ִּג ַ
יְ הו ִּדי נִ ְכ ָ ּבד ,אוֹ תוֹ ִה ִּכיר ַּכ ֲ" ִדין־נֶ ֶפ ׁשֶ ׁ ,שהוּא ְמ +ח ָּסר ּ ַפ ְרנָ ָסהָּ .תר ַר ִ ּבי ָּגד יַ ַחד ִעם ֲחבֵ רוֹ ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק
ֵליְ זֶ רַ ,א ַחר ְמקוֹ ר ּ ַפ ְרנָ ָסה ְמ +כ ָ ּבד ְלאוֹ תוֹ ָא ָדם ,וְ יוֹ ם ֶא ָחד נוֹ ַדע ָל ֶהםִּ ,כי ְ ּב ֵבית־ ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ְ ּב ַפ ֲא ֵתי ָה ִעיר,
יהם וְ ִה ִּציע ּו ֶאת אוֹ תוֹ ָא ָדם ַל ַּת ְפ ִקיד ,וְ ַה ַּג ָ ּב ִאים ִק ְ ּבל ּוה ּו ְ ּבשִׂ ְמ ָחה.
יש נִ ָּקיוֹ ןָ .ה ְלכ ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ְמ ַח ּ ְפשִׂ ים ִא ׁ
אכת ַה ִּנ ָּקיוֹ ן ִ ּבצְּ ע ּו ׁ ְשנֵ י ַ ּב ֲ" ֵלי ַה ֶח ֶסדַ ,ר ִ ּבי ָּגד וְ ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחקּ ְ ,ב ַא ׁ ְשמ ֶֹרת ַהבּ ֶֹקר ,וְ ִא ּל ּו
או ָּלםֶ ,את ְמ ֶל ֶ
ַל ְ ּיהו ִּדי ַה ִּנ ְכ ָ ּבד ִס ּ ְפר ּוִּ ,כי ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ֶ ּזה ְמ ַב ְק ׁ ִשים ְל ַק ְ ּבלוֹ ְּכ ַרב וּמוֹ ֶרה הוֹ ָר ָאהָּ .כ ְך ִק ֵ ּבל ַה ָּלה ֶאת
ַמשְׂ ּ+כ ְר ּתוֹ ִמ ּ ׁ ָש ֵלםּ ְ ,בחוֹ ׁ ְשבוֹ ִּכי ַרב הוּא ִלבְ נֵ י ַה ְּק ִה ָּלה ,וְ ַאף ָהיָ ה מוֹ ֵסר ׁ ָשם ׁ ִשע ּור ִמדֵּ י יוֹ ם ,וְ ִא ּל ּו ׁ ְשנֵ י
ַה ַּצדִּ ִ
יקים ָהי ּו דּ וֹ ֲאגִ ים ְלנִ ְקיוֹ ן ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ְ ּב ִלי ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד יֵ ַדע ִמ ָּכ ְךְ .ליָ ִמים ִס ּ ֵפר ַר ִ ּבי ָּגד ֶאת־ ַה ִּס ּפוּר
ְל ׁשוֹ ְמ ֵ"י ִל ְקחוֹ ְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְחדִּ יר ָ ּב ֶהם ֶאת ִמדַּ ת ַה ֶח ֶסד ִעם־ ַה ּזו ַּלת ְ ּב ֶד ֶר ְך ָּכבוֹ ד ,וְ ִה ְפ ִטיר ְ ּב ִח ּיו ְּך ִּכי ּ ַפ ַ"ם
ִּכ ְמ ַ"ט וְ ֵא ְר ָ"ה ַּת ָּק ָלהַּ .ג ַ ּבאי ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ָר ָצה ְל ׁ ַש ּנוֹ ת ֶאת יְ ֵמי ַה ִּנ ָּקיוֹ ן ,ו ָּפנָ ה ְל ׁ ֵשם־ ָּכ ְך ֶאל אוֹ תוֹ ַ'רב',
ְּכ ֵדי ְל ַ" ְד ְּכנוֹ ְ ּב ִס ְד ֵרי ַה ִּנ ָּקיוֹ ן ַה ֲח ָד ׁ ִשיםּ ְ .ב ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמיִ ם ,לֹא ֵה ִבין אוֹ תוֹ ַרב ָצ ְר ָפ ִתית וְ ַה ַּג ַ ּבאי לֹא דִּ ֵ ּבר
יח ְל ַה ִּציל ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ ֶאת־ ַה ַּמצָּ ב...
יש ,וְ ַר ִ ּבי ָּגד נִ ְק ָרא ֵאפוֹ א ְּכ ֵדי ְל ַת ֵּו ְך ֵ ּבין ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ,וְ ָכ ְך ִה ְצ ִל ַ
ִא ִיד ׁ
יכה ְקבו ָּ"ה
מה זַ ְל ָמן אוֹ יֶ ְר ַ ּב ְךִ ,ה ְת ַּכ ְּנס ּו ּ ַפ ַ"ם ַ" ְס ָקנִ ים ֲח ׁשו ִּביםֶ ׁ ,ש ָ" ְסק ּו ִ ּב ְדבַ ר ְּת ִמ ָ
ְ ּבבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
יהם ,וְ ִה ִּגיע ּו ַ"ד ּ ַפת־ ֶל ֶחם.
יהֶ ׁ ,ש ִּנ ׁ ְש ַ ּבר ַמ ֵּטה ַל ְח ָמם ֵ" ֶקב ּ ְפ ִט ַירת ֲא ִב ֶ
ְל ַא ְל ָמנָ ה ִעם ַא ַחד ָ"שָׂ ר יְ תוֹ ֶמ ָ
יהם ְל ַה ֲ" ִמיד
יָ ׁ ְשב ּו ָה ַ" ְס ָקנִ ים וְ ִח ּ ׁ ְשב ּו ֶאת־ ַה ְּסכוּם ַהדָּ רו ּׁש ָל ּה ְל ִמ ְחיָ ָת ּה ,וְ ִה ִּגיע ּו ַל ַּמ ְס ָקנָ הִּ ,כי ֲ" ֵל ֶ
מה זַ ְל ָמן
ִל ְר ׁש ּו ָת ּה ַא ְל ּ ַפיִ ם וַ ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת דּ וֹ ָלר ִמדֵּ י ח ֶֹד ׁש ְ ּב ָח ְד ׁשוֹ ְ .ל ִמ ׁ ְש ַמע ַה ַה ְח ָל ָטה ,נַ ֲ"נָ ה ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
וְ ָא ַמרְ " :סכוּם זֶ ה ֲ" ַדיִ ן לֹא ַמ ְס ּ ִפיק ְל ִמ ְחיַ ת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה"! וְ ָהיָ ה ַהדָּ בָ ר ְל ֶפ ֶלאֶ ׁ ,ש ֵּכן הוּא ַ" ְצמוֹ ָהיָ ה
ְמ +צ ָ ּין ְ ּב ִמדַּ ת ַה ִה ְס ַּת ּ ְפקוּת ַ ּב ּ+מ ָ"ט ,וְ ַדי ָהיָ ה לוֹ ְ ּב ַקב־ ָחרוּבִ יןֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַּל ֲא ֵח ִרים ִ ּב ֵּק ׁש ָל ֵתת ַמ ֲ" ַד ֵּני־ ֶמ ֶל ְך.

,מ ְט ָ%ם

ֽי־בנֶ ָ
יך
ְו ַ ָּתה ׁ ְשנֵ ָ

)מח ,ה(

ישא ְק ַט ָ ּנהְ ,ל ַר ּ ֵמז ְלגָ ל ּות ֶא ְפ ַריִ ם
ְ ּב ַט ֲֵ %מי ּ ָפזֵ ר ְּת ִל ׁ ָ
ישא
ו ְּמנַ ּ ׁ ֶשה ׁ ֶש ָּגל ּו ְּת ִח ָּלה ְו ִה ְת ּ ַפ ְּזרוּ ֵּבין ָה ,א ּמוֹ ת ִּכ ְת ִל ׁ ָ
יהם ָּגל ּו ּ,כ ָּלם ,וְ ֵכן ִה ְתנַ ֵּבא יְ ַׁש ְעיָ ה
ְק ַט ָ ּנה ,וְ ַא ֲח ֵר ֶ
אשוֹ ן ֵה ַקל וְ גוֹ ' ְו ָה ַא ֲחרוֹ ן ִה ְכ ִ ּביד") .מראה יעקב(
" ָה ִר ׁ

ד־ב ִֹאי ֵא ֶל ָ
יך ִמ ְצ ַריְ ָמה
ַ ּ

)שם(

ֵּת ַבת ּב ִֹאי ,מ ְט ֶֶ %מת ִמ ְ ּל ַרעֶ ׁ ,שהוּא ְל ׁשוֹ ן ָָ %ברֶ ׁ ,ש ְּכ ָבר
ָ ּבא ,וְ ֵת ַבת בּ ֹ ִאי ִמ ְ ּל ֵ%יל ִּב ְל ׁשוֹ ן ִצוּ וּי ִלנְ ֵק ָבה ל ֹא
י%ה ַּב ּתוֹ ָרה ֶא ָּלא ַּב ַּנ" ְךְּ ,כגוֹ ן ֵא ֶצל ֵא ֶׁשת יָ ָר ָבעם
מוֹ ִפ ָ
א ׁ ֶשת יָ ָֽר ְב ָ " םִ ,מ ְ ּל ֵ%יל ְ ּב ִצ ּווּי) .אוצר הסימנים(
ּ ֹב ִאי ֵ #

ְזבו ( )ּלן ְלחוֹ ף יַ ִּמים יִ ׁ ְש "ּ ֹכן

)מט ,יג(

ְזבו ( )ּלן ְ ּב ַט ַ%ם זָ ֵקף ָּגדוֹ ל ׁ ֶשצּ ּו ָר ָת ּה ְּכ ִצנּ וֹ ר ו ׁ ְּש ֵּתי
נְ ,קדּ וֹ תְּ ,כ ֵדי ְל ַר ּ ֵמז לוֹ ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֶש ַפע ׁ ֶשהוּא ְמ ַק ֵ ּבל ַ%ל־יְ ֵדי
ַהצִּ נּ וֹ רֵ ,אינוֹ ַ ּב ֲ%בוּרוֹ ִּב ְל ַבדֶ ,א ָּלא ִּב ׁ ְש ִבילוֹ ו ִּב ׁ ְש ִביל
שב ׁ ֶשה ּוא נוֹ ֵתן
יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר ַה ּלוֹ ֵמד ּתוֹ ָרה ,וְ ל ֹא יַ ְח ׁ ֹ
ְליִ ּ ָשׂ שׂ ָכר ַמ ָּתנָ הֶ ,א ָ ּלא ֶאת־ ֶח ְלקוֹ ָה ָראוּי לוֹ ) .פרי יהודה(

ת־א ְב ָר ָ+הם
ש ָּמה ָ ֽק ְב ,ר ּו ֶא ַ
ָׁ #

)מט ,לא(

נִ ְמנ ּו ָּכאן ָּכל ַה ִ ּנ ְק ָ ּב ִרים ִּב ְמ ַָ %רת ַה ּ ַמ ְכ ּ ֵפ ָלהַ ,א ְב ָר ָהם
וְ שָׂ ָרה ,יִ ְצ ָחק וְ ִר ְב ָקה ,וְ ֵל ָאה ֵא ׁ ֶשת יַ ֲ%קֹב .או ָּלם
ְל ֶפ ֶלא הוּאַ ,מדּ ו ַּ %ל ֹא ִהזְ ִּכיר ֶאת ָא ָדם וְ ַחוָּ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְּברוּ
ַאף ֵהם ִּב ְמ ַָ %רת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה? ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵהם ְרמ ּוזִ ים ְּב ַט ַ%ם
ֵּג ְר ׁ ַשיִ ם ׁ ֶש ַ%ל ֵּת ַבת ָ ֽק ְב ,ר ּו ,לוֹ ַמר ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ַ ּגם נִ ְק ְּברוּ
ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶש ּג ְֹר ׁש ּו ִמ ַ ּגן־ ֵֶ %דןֵ ,הם ָא ָדם וְ ַחוָּ ה) .מירא דכיא(

,מ ְד ָ ּג ׁש
ְּב ַמ ֶּס ֶכת ָּב ָבא־ ַב ְת ָרא ָּת ְמה ּו ַ%ל־ ַה ּ ָפסוּק ׁ ֶש ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה:
וּב ַק ׁ ְש ִּתי" ,וְ ִכי
" ֲא ׁ ֶשר ָל ַק ְח ִּתי ִמ ַ ּיד ָה ֱאמ ִֹרי ְּב ַח ְר ִּבי ְ
ְּב ַח ְרבּ וֹ ו ְּב ַק ׁ ְש ּתוֹ ָל ַקח? וַ ֲהל ֹא ְּכ ָבר נֶ ֱא ַמר " ִּכי ל ֹא
ְב ַק ׁ ְש ִּתי ֶא ְב ָטח וְ ַח ְר ִּבי ל ֹא תוֹ ׁ ִש ֵ
י%נִ י"?! ֶא ָ ּלא ַח ְר ִּבי זוֹ
ְּת ִפ ָ ּלהַ ,ק ׁ ְש ִּתי זוֹ ַּב ָּק ׁ ָשהְ .ו ִאם ְל ׁשוֹ ן ֶח ֶרב ִמ ְת ָ ּב ֶא ֶרת
ַ%ל־ ְּת ִפ ָּלהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר "רוֹ ְממוֹ ת ֵאל ִּבגְ רוֹ נָ ם וְ ֶח ֶרב
יצד ִמ ְת ַק ּ ׁ ֶש ֶרת ֵּת ַבת ַק ׁ ְש ִּתי ִעם
ּ ִפי ִפיּוֹ ת ְּביָ ָדם"ֵּ ,כ ַ
ַּב ָּק ׁ ָשה? ַו ֲהל ֹא ֲח ֵס ָרה ָּכאן ָהאוֹ ת ֵּבי"ת ׁ ֶש ִהיא ִמ ּ ׁש ֶֹר ׁש
ִּב ֵּק" ׁש? ְו ָל ֵכן ָּכ ַתב ַר ִּבי ָּברו ְּך ַה ֵּלוִ י ְֶ ּ %פ ְׁש ֵטיְ ן ִּב" ְמקוֹ ר
ָּברו ְּך"ֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ָּכאן ָטע ּות־סוֹ ֵפר ַּב ְּג ָמ ָרא ְו ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר:
יְ
ה
ַ
דְּ
,
ה'
" ְּב ַק ׁ ְש ִּתי זוֹ ַּב ָּק ׁ ָשה" ִּב ְמקוֹ ם ַ'ק ׁ ְש ִּתי זוֹ ַּב ָּק ׁ ָש
נוּ
ׁ ֶש ֵּת ַבת 'ו ְּב ַק ׁ ְש ִּתי' ׁ ֶש ָא ַמר יַ ֲ%קֹב נִ ְק ֵראת ְּכ ִא ּלוּ
'ו ְּב ַב ָּק ָׁש ִתי' ,וְ ָהאוֹ ת ֵּבי"ת ַה ְּכפוּ ָלה נִ ׁ ְש ְמ ָטהְּ ,כ ׁ ִשגְ ַרת
וּב ֱא ֶמת
ַה ָ ּל ׁשוֹ ן ְל ִע ִּתים ְּכ ֶׁש ֵ ּי ׁש ׁ ְש ֵּתי אוֹ ִתיּוֹ ת דּ וֹ מוֹ תֶ .
ָמ ָצא ֵּכן ִ ּב ְכ ַתב־יָ ד ִמינְ ְכן ִמ ּ ׁ ְשנַ ת ק"דְ ,ו ָה ֳַ %תק
ְּב ִ'ד ְקדּ וּ ֵקי סוֹ ְפ ִרים' ,ו ְּכ ֵ%ין זֶ ה ּ ֵפ ֵר ׁש ַה ַּמ ַה ְר ׁ ָש"א.

ְמ ,מ ָּלח

ֶאל ַר ִּבי ְצ ִבי ִה ִ ְיר ׁש אוֹ ֶרנְ ׁ ְש ֵטיְ ןַ ,ר ָּב ּה ַהנּ וֹ ָדע ׁ ֶשל ָה ִעיר
ְלבוֹ בִ ,ה ִּגיע ּו ּ ַפ ַ%ם ׁ ְשנַ יִ ם ְּכ ֵדי ְל ִה ְתדַּ ֵ ּין ְּב ָפנָ יו
ְּב ִדין־ ּתוֹ ָרהֶ .א ָחד ֵמ ֶהםַ ,א ְב ֵר ְך ֲח ִס ִידי ַּת ְל ִמיד־ ָח ָכם,
ִה ְתנַ צַּ ח ִעם־ ָה ַרב וְ ִה ְתנַ ֵהג ְּכ ַל ּ ָפיו ְּבזִ ְלזוּלּ ְ ,בח ֶֹסר נִ ימוּס
ו ְּב ִלי דֶּ ֶר ְך־ ֶא ֶרץ ָּכ ָראוּי ִל ְכבוֹ ד ַה ּתוֹ ָרהָ ּ .פנָ ה ֵא ָליו ַר ִּבי
ְצ ִבי ִה ְיר ׁש וְ ָא ַמר ְּב ִח ּיו ְּךִ " :מ ְס ַּת ֵ ּברִּ ,כי ַא ָּתה ֶה ָח ִסיד
אשוֹ ן
נִ ְמנֶ ה ִעם ְ ּבנֵ י ֵל ִויֶ ׁ .ש ֲה ֵרי הוּ א ָהיָ ה ֶה ָח ִסיד ָה ִר ׁ
ַה ּ ,מזְ ָּכר ַ ּב ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי נֶ ֱא ַמר בּ וֹ ' :ו ְּל ֵל ִוי ָא ַמר,ּ ,ת ֶּמ ָ
יך
וְ או ֶּר ָ
יש ֲח ִס ֶיד ָך' .וּ ִמ ְס ַּת ֵּבר ׁ ֶש ָּבנָ יו ָהי ּו ֵַּ %זי־ ָפנִ ים
יך ְל ִא ׁ
יהם
ּכֹה ְּגדוֹ ִלים%ַ ,ד ׁ ֶש ַ ּי ֲ%קֹב ָא ִבינ ּו ְּכ ָבר ִה ְתאוֹ נֵ ן ֲֵ %ל ֶ
וְ ָא ַמר ' ָארוּר ַא ּ ָפם ִּכי ָ%ז וְ ְֶ %ב ָר ָתם ִּכי ָק ָׁש ָתה'"...

ַמדּ וּ ִַ %ה ְקדִּ ים יַ ֲ%קֹב ְל ָב ֵר ְך ֶאת זְ בוּ ,לן ִל ְפנֵ י יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר? ַו ֲה ֵרי זְ בוּ ,לן ָהיָ ה ָצ ִעיר ֵמ ָא ִחיו? ֶא ָּלא ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁש ּתוֹ ָרתוֹ ֶׁשל־יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר ְּתלוּ יָ ה ְ ּב ַה ְצ ָל ַחת ֲָ %ס ָקיו ֶׁשל־זְ בוּ ,לן.
יהם ֶׁשל־יִ שְׂ ָר ֵאל) .מנחם ציון(
ְו ֵכן נֶ ֱא ַמר ִ ּב ְת ִה ִּלים "יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ַטח ַ ּבה'"ְ ,ו ַא ַחר־ ָּכ ְך " ֵ ּבית ַא ֲהרֹן ִ ּב ְטחוּ ַבה'"ִּ ,כי ּ ַפ ְרנָ ַסת ֵ ּבית ַא ֲהרֹןְּ ,תלוּ יָ ה ְ ּב ַה ְצ ָל ַחת ִע ְס ֵק ֶ

בס"ד

ִמּדֹות ֲוַהלִ יכֹות ּבִ ְר ִאי ַה ָּפ ָר ָׁשה
ּ ָפ ָר ַׁשת
וַ יְ ִחי

נ ֵֹוׂשא ַה ָּשׁב ַּועּ :בִ ּקּור חֹולִ ים

ְמ ֻׁש ָ ּבח

ַמ ֲא ַמר ּפְ ִת ָיחה
יֹוסף ִהּנֵ ה ָאבִ יָך חֹלֶ ה,
ֹאמר לְ ֵ
ּבִ ְת ִחּלַ ת ָּפ ָר ַׁשת וַ ִיְחיְ ,מ ֻס ָּפר ַעל ֲיַעקֹב ָאבִ ינּו ֶׁשּנָ ַפל לְ ִמ ְׁשּכָ ב ֶט ֶרם מֹותֹו" ,וַ ּי ֶ
יֹוסף
ּדּוע נָ ַטל ֵ
ת־א ְפ ָריִם" ,וְ ָהלַ ְך לְ ַקּיֵם ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ יםַּ .ומ ַ
ת־מנַ ֶּשׁה וְ ֶא ֶ
ת־ׁשנֵ י בָ נָ יו ִעּמֹו ֶא ְ
וַ ַּיִּקח ֶא ְ
ִעּמֹו ֶאת ְׁשנֵ י בָ נָ יו? ּכְ ֵדי ֶׁש ְּיִתּבָ ְרכּו ִמ ֲּיַעקֹב לִ ְפנֵ י מֹותֹוּ ,וכְ ֵדי לְ לַ ְּמ ָדם ּולְ ַחּנְ כָ ם ּבְ ִמ ְצוָ ה זֹוֶׁ ,ש ָעלֶ ָיה ּכָ ְתבּו
"צ ְפנַ ת ַּפ ְענֵ ַח"ֶ ,ס ֶמְך לִ ְדבָ ָריו ַה ִּפלְ ִאּיִים
"מ ְצוָ ה ּגְ דֹולָ ה"ִּ .ומּכָ אן ָמ ָצא ַהּגָ אֹון ֵמרֹוגְ ְטׁשֹוב ּבַ ַעל ָ
ֶׁש ִהיא ִ
ֶׁשל ַרב ֲא ַחאי ּגָ אֹון ּבְ ֵ'ס ֶפר ַה ְּשׁ ִאלְ ּתֹות'ֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר הֹולֵ ְך ָא ָדם לְ בַ ֵּקר חֹולֶ הֹ ,לא יֵלֵ ְך לְ בַ ּדֹו ֶאּלָ א ַיִּקח ִעּמֹו
ן־ראׁשֹון
אתים ּבְ ׁשּום ֵס ֶפר ִמ ִ
"ׁש ִּדבְ ֵרי ַרּבֵ נּו ֵאּלֶ הֹ ,לא ְמ ָצ ִ
נֹוס ִפים ,וְ ָת ַמּה ָעלָ יו ַהּנְ ִצי"ב ִמּוֹולֹוזִ 'ין ֶ
ֲאנָ ִׁשים ָ
ּיֹוסף נָ ַטל ִעּמֹו ֶאת־ּבָ נָ יו ִמּשּׁום ּכָ ְך .וְ ַאף ּבִ ְד ָר ַׁשת
ד־א ֲחרֹון ,וְ זֶ ה ֶּפלֶ א" ,אּולָ ם ּכָ אן ּבַ ָּפסּוק נֶ ֱא ַמר ֶׁש ֵ
וְ ַע ַ
ֲחזַ "ל ֶׁשּלָ ְמדּו ֶאת ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים ֵמ ַה ָּפסּוק" :יֵלְ כּו – זֶ ה ּבִ ּקּור חֹולִ ים" ,נִ ְר ֶאה ּכֵ ןֶׁ ,ש ֲה ֵרי נֶ ֱא ַמר 'יֵלְ כּו'
יֹוסף לְ ָאבִ יו ּכְ ֵדי לְ בַ ְּקרֹו ,נֶ ֱא ַמר" :וַ ְּיִת ַחּזֵ ק ְיִׂש ָר ֵאל
ּבִ לְ ׁשֹון ַרּבִ ים וְ ֹלא 'יֵלֵ ְך' ּבִ לְ ׁשֹון ִיָחיד .וְ כַ ֲא ֶׁשר ִהּגִ ַיע ֵ
ׁשֹותיו ֶׁשל־חֹולֶ הּ .בְ ִמ ְד ַרׁש ַּתלְ ִּפּיֹות מּובָ א
ל־ה ִּמ ָּטה"ִּ ,ומּכָ אן ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ַה ְּשׁכִ ינָ ה לְ ַמ ְעלָ ה ְמ ַר ֲא ָ
וַ ֶּיֵׁשב ַע ַ
יֹוסף
נֹוטל ֶא ָחד ִמ ִּשׁ ִּשׁים ֵמ ָחלְ יֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ּבְ ֶט ֶרם ּבָ א ֵ
ת־החֹולֶ ה ֵ
ִמּכָ אן ֶר ֶמז נִ ְפלָ א לְ ִדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ֶׁש ַה ְמבַ ֵּקר ֶא ַ
ל־ה ִּמ ָּטה"
"הּנֵ ה ָאבִ יָך חֹלֶ ה" – ִהּנֵ "ה ּבְ גִ ַימ ְט ִרּיָה ִׁש ִּשׁיםּ ,ולְ ַא ַחר ֶׁשּבָ א ֵאלָ יו נֶ ֱא ַמר "וַ ֶּיֵׁשב ַע ַ
לְ בַ ְּקרֹו ,נֶ ֱא ַמר ִ
הּוקל ָעלָ יו ֵחלֶ ק ֶא ָחד ֵמ ָחלְ יֹו .וְ ַעל ַה ְּת ִמ ָיהה ּכֵ ַיצד ֻמ ָּתר לְ בֶ ן־ּגִ יל
– ַה ִּמ ָּט"ה ּבְ גִ ַימ ְט ִרּיָה נ"טִּ ,ומּכָ אן ֶׁש ַ
נֹוטל ֶא ָחד ִמ ִּשׁ ִּשׁים ֵמ ָחלְ יֹו ֶׁשל ַהחֹולֶ הְ ,מ ָת ְר ִצים ּבְ ֶד ֶרְך ִחּדּודֶׁ ,ש ִּמּכֵ יוָ ן ֶׁשהּוא ַרק
לְ ִה ְס ַּתּכֵ ן ּבְ כָ ְך ֶׁשהּוא ֵ
יָדּוע ַהּכְ לָ ל ֶׁש ָּקבְ עּו ֲחזַ "ל ֶׁש ֶא ָחד ִמ ִּשׁ ִּשׁים ּבָ ֵטל ּבָ רֹבֵ ,אין ּכָ אן ַסּכָ נָ ה...
ֵחלֶ ק ֶא ָחד ִמ ִּשׁ ִּשׁים ,וַ ֲה ֵרי ַ
ן־צּיֹון ְיַדלֶ ר ִס ֵּפרּ ,כִ י ּבְ ָׁש ָעה ֶׁש ְּפ ִק ֵידי ּכֹולֵ ל ַא ְמ ְׂש ֶט ְר ַּדם ָרכְ ׁשּו ֶׁש ַטח ּגָ דֹול
ּיְרּוׁשלְ ִמי ַרּבִ י ּבֶ ִ
ַה ַּמּגִ יד ַה ַ
יְרּוׁשלַ יִם,
פּואה לְ ַמ ַען ּבְ נֵ י ָ
ית־ר ָ
ירּוׁשלַ יִם ָה ַע ִּת ָיקהּ ,כְ ֵדי לְ ָה ִקים ָעלָ יו ּבֵ ְ
ּבְ ָסמּוְך לְ ַׁש ַער ְׁשכֶ ם ֶׁשּבִ ָ
"יְהי ָרצֹוןֶׁ ,שֹּלא
ל־ה ָּדבָ ר ,וְ הּוא ָא ַמר לָ ֶהם ּבְ ִחּיּוְךִ :
יְהֹוׁש ַע לֵ יְּב ִּד ְיס ִקין ּכְ ֵדי לְ ַס ֵּפר לֹו ַע ַ
נִ כְ נְ סּו ֶאל ַרּבִ י ֻ
ִּת ְׁש ֶרה ְׁשכִ ינָ ה ּבְ ַמ ֲע ֵׂשה ֵיְדיכֶ ם" .נִ בְ ֲהלּו ַהּלָ לּוּ ,ולְ ַא ַחר ֶרגַ ע ֵהבִ ינּו ֶאת ִּדבְ ֵרי ַה ִחּדּודֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָא ְמרּו ֲחזַ "ל
יְהֹוׁש ַע לֵ יְּבֶׁ ,שֹּלא ְיִרּבּו ַהחֹולִ ים
ׁשֹותיו ֶׁשל־חֹולֶ ה ,וְ לָ כֵ ן ּבֵ ְרכָ ם ַרּבִ י ֻ
ֶׁש ַה ְּשׁכִ ינָ ה ְׁשרּויָה לְ ַמ ְעלָ ה ְמ ַר ֲא ָ
ן־צּיֹוןֶׁ ,ש ִּדבְ ֵרי ַה ַּצ ִּדיק ָעׂשּו ר ֶֹׁשםּ ,ולְ בַ ּסֹוף
ּומֹוסיף ַרּבִ י ּבֶ ִ
ּבְ ִמ ְׁשּכָ נָ ם ִּומ ֵּמילָ א ֹלא ִּת ְׁש ֶרה ָׁשם ַה ְּשׁכִ ינָ הִ ...
יְהּודה'ָ ,עלָ יו נִ בְ נָ ה
ִה ְתּבַ ְּטלָ ה ְרכִ ַיׁשת ַה ִּמגְ ָרׁש ,וְ ַת ַחת זֹאת ָרכְ ׁשּו ִמגְ ָרׁש ַא ֵחר ּבְ ָסמּוְך לִ ְׁשכּונַ ת ַ'מ ֲחנֵ ה ָ
יְרּוׁשלַ יִם.
ּתֹוׁשבֵ י ָ
ּנֹודע ַ'ׁש ֲע ֵרי ֶצ ֶדק' ַה ָּיָׁשןֶׁ ,ש ֵּשׁ ֵרת ּבְ ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ַרּבֹות ֶאת ְ
פּואה ַה ָ
ית־ה ְר ָ
ּבֵ ָ
ם־חבֵ רֹו ִּומ ְצוַ ת ַא ֲהבַ ת ְיִׂש ָר ֵאל .וְ כָ ְך ִס ֵּפר
ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ יםִ ,היא ֵחלֶ ק ּבִ לְ ִּתי נִ ְפ ָרד ִמּנְ ִׂש ַיאת עֹל ִע ֲ
יְרּוׁשלַ יִם וְ ַצ ִּד ֶיק ָיהּ ,כִ י ּכַ ֲא ֶׁשר נִ כְ נַ ס יֹום ֶא ָחד ֶאל ַרּבֹו ַה ֲחזֹון
ַּפ ַעם ִס ֵּפר ַרּבִ י ַאבְ ָר ָהם ַחּיִים ּבְ ִריםִ ,מּגְ אֹונֵ י ָ
"צא
ִאי"ׁשּ ,ובִ ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ֵע ָצה ּכֵ ַיצד לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ּבְ ִמ ְצוַ ת ַא ֲהבַ ת ְיִׂש ָר ֵאלֵ .ה ִׁשיב לֹו ַה ֲחזֹון ִאי"ׁש וְ ַיָעץ לֹוֵ :
ל־איׁש ֲא ֶׁשר ְיִהיֶה ,וְ ִה ְת ַח ֵּקה ַא ַחר ְׁשמֹו
פּואהְ ,יִהיֶה ּכָ ִ
חֹוקה ֲא ֶׁשר זָ קּוק לִ ְר ָ
וְ ַח ֵּפׂש ָא ָדם ֵמ ָה ִעיר ֵח ָיפה ָה ְר ָ
ל־איׁש ְיִׂש ָר ֵאל".
פּואתֹו ּבְ כָ ל־לִ ּבֶ ָך .וְ כָ ְך ִּת ְת ַחּזֵ ק ּבְ ִק ְרּבְ ָך ָה ַא ֲהבָ ה לְ כָ ִ
וְ ֵׁשם ִאּמֹו ,וְ ִה ְת ַּפּלֵ ל לִ ְר ָ
ּנֹודע ּבְ ַא ֲהבָ תֹו ַהּגְ דֹולָ ה לְ כָ ל ֲא ֶׁשר ּבְ ֵׁשם ְיִׂש ָר ֵאל יְכֻ ּנֶ הָ ,היָה ָרגִ יל לְ ַס ֵּפר
אֹויֶרּבַ ְךֶׁ ,ש ַ
ַרּבִ י ְׁשֹלמֹה זַ לְ ָמן ְ
נֹותיו ֶׁש ִהּגִ ָיעה
ֶאת ַה ִּסּפּור ַהּנִ ְפלָ א ֶׁש ֵא ַרע ִעם ַרּבִ י ּבָ רּוְך ְפ ֶרנְ ְקל ִמּלַ ְיְּפנִ יק ּבַ ַעל "ּבָ רּוְך ַט ַעם"ַ .א ַחת ִמּבְ ָ
אֹותּה
יְהּודי נָ גִ יד ֶא ָחדּ ,ובְ נֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ִה ְתּכֹונְ נּו ּכְ בָ ר לַ ֲח ֻתּנָ ה ַה ְּקרֹובָ הּ .בְ ָ
לְ ִפ ְר ָקּהִ ,ה ְׁש ַּת ְּדכָ ה ִעם ּבְ נֹו ֶׁשל ִ
ת־ע ְצמֹו ָעלָ יו ַמ ָּמׁש .יֹום
קֹומי לְ ִמ ְׁשּכָ ב ,וְ ָה ַרב ִה ְצ ַט ֵער ּבְ ַצ ֲערֹו וְ ֶה ֱחלָ ה ֶא ַ
ׁשֹואב ַה ַּמיִם ַה ְּמ ִ
ֵעת ,נָ ַפל ֵ
ת־ה ַרב ,וְ ִה ְת ַּפּלְ אּו לִ ְראֹות ּכִ י ָּפנָ יו ֵאינָ ם ּכִ ְתמֹול ִׁשלְ ׁשֹום .נִ בְ ֲהלּו ַהּלָ לּו
ֶא ָחד נִ כְ נְ סּו ַה ְמ ֻח ָּתנִ ים לְ בַ ֵּקר ֶא ָ
ב־ה ַּמיִםִ ,ה ְת ַּפּלְ ָאה ַה ְמ ֻח ֶּתנֶ ת וְ ָת ְמ ָהה:
ׁשֹוא ַ
ְּוׁש ָאלּוהּו ַעל־ּכָ ְךּ ,וכְ ֶׁש ָּשׁ ְמעּו ֶׁש ַה ִּסּבָ ה לְ כָ ְך ִהיא ַמ ֲחלָ תֹו ֶׁשל ֵ
ת־ה ְּדבָ ִרים
"לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ָעלָ יו ְמבִ ינָ ה ֲאנִ י ,אּולָ ם לְ ִה ְצ ַט ֵער ּכֹה ֲע ֻמּקֹות"?! נִ ְד ַהם ַה"ּבָ רּוְך ַט ַעם" לִ ְׁשמ ַֹע ֶא ַ
יִּסּורים ,וְ ֵאינָ ּה
יְהּודי ֶׁש ִּמ ְת ֵיַּסר ּבְ ִ
"אם ֵאין לָ ִא ָּשׁה ַהּזֹו ַר ְח ָמנּות ַעל ִ
ת־ה ִּשּׁדּוְךִ .
ִמ ִּפ ָיה ,וְ ֶה ְחלִ יט לְ בַ ֵּטל ֶא ַ
ן־ה ָראּוי לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדְך ִע ָּמםֶׁ ,שּכֵ ן ֵאין ּבָ ֶהם ַא ֲהבַ ת ְיִׂש ָר ֵאל ֲא ִמ ִּתית".
ְמבִ ינָ ה ֶׁשּיֵׁש לְ ִה ְצ ַט ֵער ַעל־ּכָ ְךֵ ,אין זֶ ה ִמ ָ
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ִמּתֹוְך ַה ֵּס ֶפר

" ִמ ֶׁשּיֵּד ֵצֹואת ִטיׁש"

ִמ ֵ ּבית
ַׁש ָּבת ִט ׁיש

לָ אֹור
ְ
ּב ֶעזְ ַרת ַה ֵּשׁם
ל
ָ
ַעל־ּכָ ּפ ָר
ׁשֹות ַה ָּשׁבּו ַע

ֻמ ְד ָ ּג ׁש

ַמהּות הַ ִּמ ָּדה
ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ יםִ ,היא ַא ַחת ַה ִּמ ְצֹות ַה ֲחׁשּובֹות
עֹוׂשה
ֶׁשּבֵ ין ָא ָדם לַ ֲחבֵ רֹו ,וְ ִהיא ֵמ ַה ִּמ ְצֹות ֶׁש ָה ֶ
רֹות ֶיהם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ ַה ֶּק ֶרן ַק ֶּיֶמת לֹו
אֹותן אֹוכֵ ל ֵּפ ֵ
ָ
לָ עֹולָ ם ַהּבָ אַ .אף ֶׁש ֵאין ַה ִּמ ְצוָ ה ְמפ ֶֹר ֶׁשת ּבַ ִּמ ְק ָרא
ֲה ֵרי ִהיא ְרמּוזָ ה ּבֹו ,וְ כֵ ן ִה ְס ִמיכּוהּו ַעל ַהּנֶ ֱא ַמר 'יֵלְ כּו'
 זֶ ה ּבִ ּקּור חֹולִ ים ,וְ כֵ ן ִהיא נִ לְ ֶמ ֶדת ֵמ ַה ִּצּוּויִם ֶׁשל'וְ ָהלַ כְ ָּת ּבִ ְד ָרכָ יו'' ,וְ ָא ַהבְ ָּת לְ ֵר ֲעָך ּכָ מֹוָך' ,וְ ִהיא ּבִ כְ לַ ל
ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדיםֶ ,אּלָ א ֶׁשּנִ ְצ ַטּוִינּו ּבִ ְמ ָיֻחד ַעל ִמ ְצוָ ה
"מ ְצוָ ה ּגְ דֹולָ ה" ,וְ ָעלֶ ָיה ָא ְמרּו
זֹו ֶׁשּנִ ְק ֵראת ּבַ ֵּשׁם ִ
ת־החֹולֶ ה,
עֹוׂשה ּכֵ ן ּכְ ִאּלּו ֶה ֱחיָה ֶא ַ
ֲחזַ "ל ֶׁש ִּמי ֶׁש ֶ
ׁשֹופְך ָּד ִמיםַ .מ ְּט ַרת ּבִ ּקּור
ִּומי ֶׁש ֵאינֹו ְמבַ ְּקרֹו ּכְ ִאּלּו ֵ
פּואהּ ,בְ כָ ְך
חֹולִ ים ִהיא לְ ָה ֵקל ֵמ ָחלְ יֹו ֶׁשל ַהּזָ קּוק לִ ְר ָ
יֹותר ּבְ כָ ְך ֶׁשהּוא ִמ ְת ַּפּלֵ ל
ֶׁשהּוא ִמ ְת ַע ֵּסק ּבִ ְצ ָרכָ יו ּובְ ֵ
נֹוסְך ּבֹו
לְ ַמ ֲענֹו ְּומבַ ֵּקׁש ָעלָ יו ַר ֲח ִמיםּ ,ובְ כָ ְך ֶׁשהּוא ֵ
יֹותר
ִּת ְקוָ ה וְ כ ַֹחּ .בֶ ָעבָ רָ ,ה ָיְתה ִמ ְצוָ ה זֹו ְמצּויָה ֵ
הּוקמּו ֶחבְ רֹות "ּבִ ּקּור
פּואה ,וְ ַאף ְ
ּבְ ֶה ְע ֵּדר ּבָ ֵּתי ְר ָ
חֹולִ ים" ּבִ ְק ִהּלֹות ְיִׂש ָר ֵאלּ .כַ ּיֹוםִ ,ה ְׁש ָּת ְר ָׁשה ַה ֲהבָ נָ ה
פּואה נִ ְמ ָצ ִאים
קּוקים לִ ְר ָ
ַה ֻּמ ְט ֵעיתֶׁ ,ש ִּמּכֵ יוָ ן ֶׁש ַהּזְ ִ
קּוקים לְ ֶעזְ ָרה ְמ ֶיֻח ֶדת
פּואהֵ ,אין ֵהם זְ ִ
ּבְ בָ ֵּתי ְר ָ
ּקּורים ֶא ְצלָ ם נַ ֲע ִׂשים ַרק לָ ֵצאת ֵיְדי חֹובָ ה,
וְ ַהּבִ ִ
ׂשּומת־
ִאם ּבִ כְ לָ ל .אּולָ ם ֵאין ַה ָּדבָ ר ּכֵ ןֶׁ ,שּכֵ ן ּבִ ְת ֶ
עֹור ִרים ֶאת
ַהּלֵ ב ֶׁש ַּמ ֲענִ ִיקים ּבִ ְׁש ַעת ַהּבִ ּקּורְ ,מ ְ
מּוסים
יֹותרֶׁ ,שּכֵ ן ֵהם ֲע ִ
פּואי לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ֵ
ַה ֶּצוֶ ת ָה ְר ִ
לַ ֲע ָיֵפה לְ ַצ ֲע ֵרנּו וְ ֵאין ִס ֵּפק ּבְ ָיָדם לְ ַה ֲענִ יק לְ כָ ל־
נֹוסכִ ים ּכֹחֹות
כּופים ְ
ּקּורים ַה ְּת ִ
ל־צ ְרּכֹוַ .הּבִ ִ
ֶא ָחד ּכָ ָ
ּקּורים
ל־יְדי ַהּבִ ִ
ּבַ חֹולֶ ה ְּומ ַׂש ְּמ ִחים ֶאת־לִ ּבֹו ,וְ ַע ֵ
ת־צ ָרכָ יו וְ לִ ְדאֹג לִ ְׁשלֹומֹוַ .אְך יֵׁש
ֶא ְפ ָׁשר לְ ַמּלֵ א ֶא ְ
ת־ה ְּדרּוׁש ֶׁש ָּד ְרׁשּוֶׁ ,שֹּלא לְ ִחּנָ ם נִ לְ ַמד ּבִ ּקּור
לִ זְ ּכֹר ֶא ַ
ּתֹורהֶ ,אּלָ א ּכְ ֵדי לְ הֹורֹות
חֹולִ ים ִמ ֵּתבַ ת 'יֵלְ כּו' ֶׁשּבַ ָ
יֹותר ִמ ַּדי.
ֶׁשּיֵׁש לָ בֹוא וְ לָ לֶ כֶ ת ִמּיָד ,וְ ֹלא לְ ַה ְט ִר ַיח ֵ

ֲחקֹר חֹולִ ים
זֹורים
ת־מ ִ
ּובַ ֵּקר ֶא ְ
נֹוא ִׁשים ָּומ ִרים.
וְ ַדּבֵ ר ַעל־לְ בַ ב ָ
(רב האי גאון)

נִ ְמ ָׁשל
ּדֹומה
לְ ָמה הַ ָּדבָ ר ֶ
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לּוקהָ ,היָה ַמ ְר ֶאה ַהּיָם
ַהּזִ ּכָ רֹון ָה ִראׁשֹון ִמ ֵימי יַלְ דּותֹו ָה ִראׁשֹונִ ים ֶׁשל ָ
גּוריו
רּוחּ .כְ ַפר ְמ ָ
ַה ָּתכֹל ֵּומ ָימיו ַה ַּמ ְק ִצ ִיפים ַעל־ּגַ ּבֵ י ַהּגַ ּלִ ים ַהּנִ ָּשׂ ִאים ּבָ ַ
ּיֵיהם ֶׁשל ּבְ נֵ י
ַה ָּק ָטן ָהיָה ָסמּוְך ְמאֹד לַ ּיָםֶׁ ,ש ָהיָה ֵחלֶ ק ּבִ לְ ִּתי נִ ְפ ָרד ֵמ ַח ֶ
ת־חלְ ָקם,
ל־הּיָם ָהיָה ְמנַ ֶ
ַהּכְ ָפר .אּולָ ם ֹלא ַרק ֲהנָ ָאה ִמ ְּיָפיֹו ַה ַּמ ְר ִהיב ֶׁש ַ
יֹור ִדים
ת־ּפ ְרנָ ָס ָתםּ .בְ ַא ְׁשמ ֶֹרת ַהּב ֶֹקרּ ,כְ בָ ר ָהיּו ְ
ֶאּלָ א ִמ ֶּמּנּו ּגַ ם יָנְ קּו ֶא ַ
ל־ה ַּמיִם ,וְ ׁשֹולִ ים ִמ ָּשׁם
ּתֹוׁשבִ ים ַה ָּיַּמהַ ,מ ְׁשלִ יכִ ים ִמכְ מֹורֹות ֶא ַ
ַה ָ
ת־הּיָם ,וְ ָהיָה ְמ ֻסּגָ ל
לּוקה ָא ַהב ְמאֹד ֶא ַ
ָּדגִ ים לָ רֹב ִמּסּוגִ ים ׁשֹונִ יםָ .
לָ ֶׁשבֶ ת ָׁשעֹות ֲא ֻרּכֹות וְ לִ ְצּפֹות ֶאל ָהא ֶֹפק ָה ָרחֹוק ,לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ִאוְ ַׁשת
ַהּגַ ּלִ ים ּולְ ִה ְת ַמּכֵ ר לַ ַּשׁלְ וָ ה וְ לָ רֹגַ ע ֶׁש ִּמ ָּסבִ יבַ .ה ַּמ ֲחזֶ ה ַה ַּמ ְפ ִעים ֶׁשל
ַה ֶּשׁ ֶמׁש ַהּש ַֹׁוק ַעת ֶאל ּתֹוְך ַהּיָם ַה ָּתכֹל ,וְ ַק ְרנֶ ָיה ָה ַא ֲחרֹונֹות צֹובְ עֹות
לֹוהטִ ,ה ְק ִסימּו ֶאת־נַ ְפׁשֹו ,וְ ֵעינֹו ֹלא ָׂשבְ ָעה
ת־ה ָּשׁ ַמיִם ּבִ גְ וָ נֵ י ַא ְרּגָ ָמן ֵ
ֶא ַ
יֹוצא
ּבֹורא ָהעֹולָ ם .לְ ִע ִּתיםָ ,היָה ֵ
ִמּלִ ְראֹות ֶאת ִיְצ ָירתֹו ַה ֻּמ ְפלָ ָאה ֶׁשל ֵ
נִ ְׂשּכָ ר ִמ ִיׁשיבָ תֹו ָה ֲא ֻרּכָ ה ּבְ ָסמּוְך לְ חֹוף ַהּיָםֶׁ ,שּכֵ ן ָהיָה ָה ִראׁשֹון לְ גַ ּלֹות
ם־הּגַ ּלִ ים ַהּש ְֹׁוצ ִפים ,אּולָ ם
אֹוצרֹות ׁשֹונִ ים ֶׁשּנִ ְס ֲחפּו ֶאל ַהחֹוף ִע ַ
ָ
ל־ע ֶרְךִ .יְׁשיבָ תֹו ַהּבְ ֵטלָ ה לְ יַד חֹוף ַהּיָםֹ ,לא
ּבְ ֶד ֶרְך־ּכְ לָ ל ֹלא ָהיָה ּבָ ֶהם ּכָ ֵ
לּוקה ּגָ ַדל ּכְ בֶ ן־ּכְ ָפר נִ בְ ָערֶׁ ,ש ָּדבָ ר
יֹון־חּיִים ,וְ ָ
הֹוס ָיפה לֹו ָחכְ ָמה וְ נִ ְס ַ
ִ
ּסֹוער וְ ֵס ֶדר יֹומֹו ַה ַח ְדּגֹונִ י.
ֵאין לֹו ּבְ עֹולָ מֹו ,לְ ַמ ֵעט ַהּיָם ַה ֵ
ל־החֹוף ַה ַּמזְ ִהיבַ ,מ ֲאזִ ין לְ גַ ּלֵ י ַהּיָם
יֹוׁשב ּכְ ֶה ְרּגֵ לֹו ַע ַ
יֹום ֶא ָחדּ ,בְ עֹודֹו ֵ
רֹוח ִׁשים וְ נֶ ֱהנֶ ה ֵמ ֲאוִ יר ַהּיָם ַה ָּצלּולִ ,הּגִ ָיעה לְ ֶפ ַתע ְצוָ ָחה ַח ָּדה
ָה ֲ
ּגֹוע ִׁשים ,נִ ְר ֲא ָתה
לּוקהּ .בְ ֶמ ְר ָחק ּגָ דֹולּ ,בֵ ין ּגַ ּלֵ י ַהּיָם ַה ֲ
לְ ָאזְ נָ יו ֶׁשל ָ
ּסֹוע ֶרת ,וְ נִ ְר ֵאית
רּוח ַה ֶ
רּופהַ ,הּנֶ ֱאבֶ ֶקת ַעל־נַ ְפ ָׁשּה ּבָ ַ
ְס ִפינָ ה ְק ַטּנָ ה ְּוט ָ
סֹוערּ ,ולְ ֶרגַ ע
עֹומ ֶדת לִ ְטּב ַֹע .לְ ֶרגַ ע ִה ְתּגַ ּבְ ָהה ַה ְּס ִפינָ ה ַעל־ּגַ ּבֵ י ּגַ ל ֵ
ּכְ ֶ
לּוקה,
ָׁש ְק ָעה ּבִ ְמצּולֹות ַהּיָם ,וְ נֶ ֶעלְ ָמה ֵמ ָה ַעיִןּ .בְ ֵעינֹו ַה ַח ָּדה ִהבְ ִחין ָ
ת־ה ְּס ִפינָ ה
ּבֹודד ַה ְמנַ ֶּסה ּבְ כָ ל־ּכֹחֹו לְ נַ ּוֵט ֶא ַ
עֹומד ָא ָדם ֵ
ּכִ י ַעל ַה ְּס ִפינָ ה ֵ
ֹחֹותיו הֹולְ כִ ים וְ אֹוזְ לִ ים וְ הּוא צֹווֵ ַח לְ ֶעזְ ָרהּ .כְ ַאּיָלָ ה
ל־החֹוף ,אּולָ ם ּכ ָ
ֶא ַ
לּוקה ֶאת נֹאד ַה ַּמיִם וְ ֶאת ַא ְמ ַּת ַחת ַה ָּמזֹון
לּוחה ּוכְ ֵחץ ִמ ֶּק ֶׁשת ,נָ ַטל ָ
ְׁש ָ
ל־החֹוף,
ׁשּורה ֶא ַ
ֶׁש ָהיּו ִעּמֹוָ ,ק ַפץ ֶאל ִס ָירתֹו ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ָע ְמ ָדה ְק ָ
רּופהֲ .הלִ יכֹות ַהּיָם ָהיּו נְ ִהירֹות
וְ ֵה ֵחל לַ ְחּתֹר ּבְ ֶמ ֶרץ לְ כִ ּוּון ַה ִּס ָירה ַה ְּט ָ
יַד־א ָּמן ּובִ ְמ ִהירּות
ת־ס ָירתֹו ּבְ ָ
לּוקה ּכִ ְׁשבִ ילֵ י ּכַ ף־יָדֹו ,וְ הּוא נִ ּוֵט ֶא ִ
לְ ָ
ַרּבָ הּ ,כְ ֶׁשּכָ ל־ּכֻ ּלֹו ָּדרּוְך לְ ֵה ָחלֵ ץ לְ ֶעזְ ָרתֹו ֶׁשל ָה ִאיׁש ַהּטֹובֵ ַע ּבַ ּיָם.
לּוקה ָר ָאה ֶאת ַה ְּס ִפינָ ה ַהּטֹובַ ַעתּ .גַ ם ֲחבֵ רֹו ַהּטֹוב
אּולָ ם ֹלא ַרק ָ
ל־ּפנֵ י ַה ַּמיִם ,וְ ַאף הּוא נֶ ֱחלַ ץ
אֹותּה ֵעת וְ ָצ ָפה ֶא ְ
ַאנְ טֹונְ יֹוָ ,ע ַמד ּבְ ָ
עֹומד ַעל־
לּוקה לִ ְראֹות ֶאת ָה ִאיׁש ָה ֵ
לְ ֶעזְ ָרה .וְ ִהּנֵ ה הּוא ַמ ְצלִ ַיח ּכְ בָ ר ָ
נֹואׁשֹות ּבַ ּגַ ּלִ ים ָה ֵא ָיתנִ יםָ .ה ִאיׁש ָהיָה ָּתׁשּוׁש
ּגַ ּבֵ י ַה ְּס ִפינָ ה ,וְ נֶ ֱאבַ ק ָ
לּוטין ,וְ ָהיָה נִ ְר ֶאה ּכַ ֲאחּוז יֵאּוׁש וְ ִח ָּדלֹון ,אּולָ ם ּכְ ֶׁש ָר ָאה ֶאת ַה ִּס ָירה
לַ ֲח ִ
ַה ְּק ַטּנָ ה ַה ִּמ ְת ָק ֶרבֶ ת ֵאלָ יו ,אֹורּו ֵעינָ יו .הּוא ָר ָאה ָא ְמנָ ם ּכִ י ֹלא ְס ִפינָ ה
ל־מ ָּמׁש ִמ ְת ָק ֶרבֶ ת ֵאלָ יוֶ ,אּלָ א ִס ָירה ְק ַטּנָ ה ,וְ ֹלא ֲאנָ ִׁשים ְמבֻ ּגָ ִרים
ֶׁש ַ
ּבַ ֲעלֵ י נִ ָּסיֹון ּבָ ִאים לְ ֶעזְ ָרתֹוֶ ,אּלָ א נַ ַער ָצ ִעיר לְ ִיָמים ,אּולָ ם טֹובֵ ַע נֶ ֱא ַחז
לּוקה
ל־ּפנֵ י ַהּיָםָ .
ׁשֹוטים ַה ָּצ ָפה ַע ְ
ֲא ִפּלּו ּבַ ַּקׁש ,וְ ַקל־וָ ח ֶֹמר ּבְ ִס ַירת ָמ ִ
ם־ס ִפינָ תֹוֵ ,אינֹו
ל־ּד ְעּתֹוּ ,כִ י ָה ִאיׁש ֶׁשּכִ ְמ ַעט ָטבַ ע ִע ְ
ּכְ לָ ל ֹלא ֶה ֱעלָ ה ַע ַ
ן־ה ֶּמלֶ ְךֶׁ ,שּבִ ֵּקׁש לְ ִה ְׁש ַּת ֲע ֵׁש ַע ְמ ַעט ּבְ ַה ְפלָ גָ ה
ֶאּלָ א ַהּנָ ִסיְך ָה ֲא ִצילִ י ּבֶ ַ
ת־ע ְצמֹו ּבִ ן־
כּותיתֵּ ,ומח ֶֹסר נִ ָּסיֹון וְ ַיֶדעָ ,מ ָצא ֶא ַ
ְק ָצ ָרה ּבַ ְּס ִפינָ ה ַה ַּמלְ ִ
ֹחֹותיו ּבְ ַמ ֲע ֶקה
אֹוחז ּבִ ְׁש ֵא ִרית ּכ ָ
ֶרגַ ע ָעמֹק ּבְ לֵ ב־יָםּ .ובְ עֹוד ַהּנָ ִסיְך ֵ
לּוקה ֶחבֶ ל ָעבֶ ה ֶׁש ָהיָה ָקׁשּור לְ ִס ָירתֹוּ ,ובְ רֹאׁשֹו ֶק ֶרס
ַה ְּס ִפינָ הֵ ,ה ִטיל ָ
ּבַ ְרזֶ ל ֵא ָיתןְּ ,וׁש ֵּתי ַה ִּסירֹות נִ ְק ְׁשרּו זֹו לְ זֹו ּבְ ָחזְ ָקה.

לּוקה ּבְ קֹול ָרםּ ,כְ ֵדי לְ ִה ְתּגַ ּבֵ ר ַעל ְׁשאֹון
ֹאד־ה ַּמיִם"ָ ,צ ַעק ָ
ַ"קח ֶאת נ ַ
"ּוׁש ֵתה לִ ְרוָ יָה ַמיִם צֹונְ נִ ים ּכְ ֵדי לְ ָה ִׁשיב ֶאת־נַ ְפ ְׁשָך"ּ ,ובְ עֹוד
ַהּגַ ּלִ יםְ ,
לּוקה ֵאלָ יו ֶאת ַהּנֹאד
ּתֹוהה ְּומבֻ לְ ּבָ לִ ,ה ְׁשלִ יְך ָ
ַהּנָ ִסיְך ַמּבִ יט ּבֹו ּבְ ַמּבָ ט ֶ
לּוקה
ֶׁש ִעּמֹו ,וְ זֵ ֵרז אֹותֹו לִ ְׁשּתֹות ִמ ֶּמּנּו ְמֹלא לֻ גְ ָמיוּ .בֵ ינְ ַתיִםָׁ ,שלָ ה ָ
ל־הּנָ ִסיְך ֶׁש ַעל־
אֹותּה ֶא ַ
ֵמ ַא ְמ ַּת ְחּתֹו ּכִ ּכַ ר לֶ ֶחם ֲאפּויָה ,וְ ִה ְׁשלִ יְך ַאף ָ
ּגַ ּבֵ י ַה ְּס ִפינָ הַ .הּלָ ה ִהּבִ יט ּבֹו ּבְ ַמּבָ ט מּוזָ רֶׁ ,ש ְּת ִמ ָיהה וְ לַ ַעג ְמ ַׁש ְּמ ִׁשים
ת־לּוקה .אּולָ ם ּבֵ ינְ ַתיִם ִהּגִ ַיע
ּבֹו ּבְ ִע ְרּבּובְ יָה ,וְ ַה ָּדבָ ר ִה ְפלִ יא ְמאֹד ֶא ָ
חּוׁשים לְ ַמ ַען ַהּטֹובֵ ַעּ .בְ זִ ּנּוק
ּגַ ם ֲחבֵ רֹו ַאנְ טֹונְ יֹוֶׁ ,ש ִּמ ֵהר לְ ֵה ָחלֵ ץ ִ
ן־ה ַּצד ַא ַחר ַה ִּמ ְת ַר ֵחׁש,
ת־לּוקה ֶׁש ָע ַמד וְ ָצ ָפה ִמ ַ
ָמ ִהירֶׁ ,ש ִה ְפלִ יא ֶא ָ
רּופה,
ִּדּלֵ ג ַאנְ טֹונְ יֹו ִמ ִּס ָירתֹו ַה ְּק ַטּנָ ה ֶאל ִסּפּונָ ּה ֶׁשל ַה ְּס ִפינָ ה ַה ְּט ָ
ת־ה ֶהגֶ ה וְ ֵה ֵחל לְ נַ ּוֵט
ּולְ ֹלא א ֶֹמר ְּודבָ ִרים ָּת ַפס ּבְ ַיָדיִם ֵא ָיתנֹות ֶא ַ
ֹלׁשת ּכְ לֵ י
ת־ה ְּס ִפינָ ה ּכְ ַס ָּפן ְמנֻ ֶּסה .זְ ַמן ָק ָצר לְ ַא ַחר ִמּכֵ ןָ ,עגְ נּו ְׁש ֶ
ֶא ַ
ַה ַּשׁיִט ּבְ ָסמּוְך לַ חֹוף ,וְ ַהּנָ ִסיְך ַיָרד ִמ ְּס ִפינָ תֹוּ ,כְ ֶׁשהּוא נִ ְת ָמְך ּבְ ָיָדיו
ֶׁשל ַאנְ טֹונְ יֹוֶׁ ,ש ִה ִּצילֹו ֵמ ֶר ֶדת ָׁש ַחתּ .ובְ עֹוד ְׁשנֵ י ַהּנְ ָע ִרים ִמ ְתנַ ְּשׁ ִפים
צֹוצרֹות ְּופלֻ ּגַ ת ָּפ ָר ִׁשים
ֵמ ַה ַּמ ֲא ָמץ ָה ַרב ,נִ ְׁש ְמעּו לְ ֶפ ַתע ְּתרּועֹות ֲח ְ
"הּנֵ ה ַהּנָ ִסיְך"! ָצ ַעק ֶא ָחד
ל־ה ָּמקֹוםִ .
ְמ ִה ִירים ִהּגִ ָיעה ּבִ ְמ ִהירּות ֶא ַ
ֵמ ֶהם" ,הּוא ּבָ ִריא וְ ָׁשלֵ ם"ָ ,צ ַהל ַה ֵּשׁנִ י ,וְ ֵהם ִה ִּקיפּו ּבִ ְמ ִהירּות ֶאת
ל־החֹוף ּבַ ֲא ִפ ַיסת ּכֹחֹותַ .רק ַע ָּתה ֵהבִ ינּו ַהּנְ ָע ִרים
ַהּנָ ִסיְך ֶׁש ָּשׁכַ ב ַע ַ
צּומה.
ת־מי ִה ִּצילּו ִמ ָּמוֶ ת ּבִ ְטבִ ָיעה ,וְ ִׂש ְמ ָח ָתם ָה ָיְתה ּכְ פּולָ ה וַ ֲע ָ
ֶא ִ
ֹלא ָעבְ רּו ִיָמים ְמ ֻרּבִ יםְּ ,וׁשנֵ י ַהּנְ ָע ִרים ִקּבְ לּו ַהזְ ָמנַ ת ּכָ בֹוד לְ ִה ְת ֵיַּצב
לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ַהּנֶ ֱע ָרץ ֶׁשל ַה ְּמ ִדינָ ה ּכֻ ּלָ ּה .אּולָ ם ּכָ אן ֵא ַרע ָּדבָ ר ֶׁש ִה ְפלִ יא
לּוקה ְמאֹד ,וְ הּוא ָּד ַרׁש ַעל־ּכָ ְך ֶה ְסּבֵ ִרים ֵמ ַה ֶּמלֶ ְךּ .בְ עֹוד ַאנְ טֹונְ יֹו
ֶאת ָ
רֹות־ע ֶרְך ,לְ ַרּבֹות ְּפטֹור
ֵ
ִקּבֵ ל ֵמ ַה ֶּמלֶ ְך ַמ ָּתנֹות ַרּבֹות ְּותׁשּורֹות ְיִק
לּוקה ְסכּום
ִמ ִּמ ֵּסי ַה ְּמ ִדינָ ה לְ כָ ל ּבְ נֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ַה ֻּמ ְר ֶחבֶ תִ ,קּבֵ ל ָ
ּדּוע
"מ ַ
ּתֹודה וְ ַה ֲע ָרכָ הַ .
ָק ָטן ּבְ ַה ְרּבֵ ה ,וְ ַה ֶּמלֶ ְך ִה ְס ַּת ֵּפק ּבְ כַ ָּמה ִמּלֹות ָ
לּוקה ּבְ גָ רֹון נִ ָחר ,וְ ִה ְמ ִׁשיְך" :וַ ֲה ֵרי ֲאנִ י
אֹותי לְ ָר ָעה"? ָצ ַעק ָ
ַמ ְפלִ ים ִ
רּוסת לֶ ֶחם
ת־צ ְמאֹונֹו ְּופ ַ
ֶה ֱענַ ְק ִּתי לַ ּנָ ִסיְך ַמיִם ַחּיִים ּכְ ֵדי לְ ַרּוֹות ֶא ִ
ּדּוע ֹלא ָּתבִ ין"? ָּפנָ ה
"מ ַ
ּכְ ֵדי לְ ַה ְׂשּבִ ַיע ֶאת־לִ ּבֹוּ ,בְ עֹודֹו ּבְ לֵ ב־יָם"ַ ,
ן־הּכְ ָפר ֶׁשּלְ ָפנָ יו,
ֵאלָ יו ַה ֶּמלֶ ְך ּבַ ֲחבִ יבּותּ ,כְ ֶׁש ֵהבִ ין ּכִ י נַ ַער נִ בְ ָער הּוא ּבֶ ַ
"ה ֵרי ַהּנָ ִסיְך ָהיָה ָׁשרּוי ּבְ ַמ ָּצב ֶׁשל ַסּכָ נַ ת ַחּיִים,
ּובִ ינָ תֹו ֵאינָ ּה ֻמ ְפלֶ גֶ תֲ .
ּסֹוע ִרים .וְ כִ י לְ ֵמי
ּוכְ ֶפ ַׂשע ָהיָה ּבֵ ינֹו ּובֵ ין ְטבִ ָיעה ָחלִ ילָ ה ּבֵ ין ּגַ ּלֵ י ַהּיָם ַה ֲ
רּוסת לֶ ֶחם?! ָהיָה
אֹותּה ָׁש ָעה? אֹו ֶׁש ָּמא לִ ְפ ַ
ְׁש ִתּיָה הּוא ָהיָה ָצ ִריְך ּבְ ָ
אֹותּה ָׁש ָעה ַעל זּוטֹות ֶׁשּכָ ֵאּלּו.
לְ ָך לְ ַה ִּצילֹו ִמ ְּטבִ ָיעה ,וְ ֹלא לַ ְחׁשֹב ּבְ ָ
ֲחבֵ ְרָך לְ ֻע ַּמת זֹאתַ ,יָדע לְ ַהבְ ִחין ּבֵ ין ִע ָּקר וְ ָט ֵפל ,וְ הּוא ּבִ ְתבּונָ תֹו ִה ִּציל
ֶאת ּבְ נִ י ַה ָּיָקר ִמ ְּטבִ ָיעה ,וְ לָ כֵ ן ֶה ֱענַ ְק ִּתי לֹו ַמ ָּתנֹות ּכֹה ַרּבֹות".

ַהּנִ ְמ ָׁשל

ּבְ ָמ ָׁשל נִ ְפלָ א זֶ הִ ,ה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַה ַּמ ְׁשּגִ ַיח ַרּבִ י ֵמ ִאיר ָח ָדׁשּ ,כְ ֵדי לְ ַה ְסּבִ יר
עֹוׂשה ֶח ֶסד ִעם ֲחבֵ רֹו
ֶאת ַה ַּמ ָּט ָרה ָה ִע ָּק ִרית ּבְ ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ יםָ .ה ֶ
פּואתֹו,
ׁשֹופְך ְּת ִחּנָ ה לִ ְר ָ
ְּומבַ ְּקרֹו ּבְ ָחלְ יֹוַ ,אְך ֵאינֹו ִמ ְת ַּפּלֵ ל ָעלָ יו וְ ֵאינֹו ֵ
רֹואה ָא ָדם טֹובֵ ַע ּבַ ּיָם,
ּדֹומה הּוא לְ אֹותֹו נַ ַער ּכְ ִסילֶׁ ,שּבְ ָׁש ָעה ֶׁשהּוא ֶ
ֶ
הּוא ְמ ַמ ֵהר ֵאלָ יו ַּומ ֲענִ יק לֹו ַמיִם לִ ְׁש ִתּיָה ָּומזֹון לַ ֲאכִ ילָ הַ .ה ֶח ֶסד
סֹוער ,אּולָ ם
ּדֹומה הּוא לְ כֹוס ַמיִם ּבְ לֵ ב יָם ֵ
ֶׁש ָאנּו ַמ ֲענִ ִיקים לַ ּזּולַ תֶ ,
רֹופא ּכָ ל־בָ ָׂשר ּכְ ֵדי ֶׁש ִּיַּצילֶ ּנּוְ ,יִהיֶה
ִאם נִ ְת ַּפּלֵ ל ָעלָ יו וְ נִ ְׁשּפְֹך ִׂש ַיח לִ ְפנֵ י ֵ
הֹוצאנּו אֹותֹו ֵמ ַה ַּמיִם ,וְ זֶ הּו ַמ ֲע ֶׂשה ַה ֶח ֶסד ַה ָּשׁלֵ ם.
ּדֹומה ּכְ ִאּלּו ֵ
ֶ

ֻמ ְר ָ ּגל

הֲ לָ כֹות וַ הֲ לִ יכֹות
ּתֹורה
ן־ה ָ
ּפֹוס ִקים ִאם ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים ִהיא ִמ ַ
• נֶ ְחלְ קּו ַה ְ
"מה
וְ נִ לְ ֶמ ֶדת ֵמ ַה ִּצּוּוי "וְ ָהלַ כְ ָּת ּבִ ְד ָרכָ יו" ֶׁש ְּד ָרׁשּוהּו ֲחזַ "ל ָ
ַה ָּקּבָ "ה ְמבַ ֵּקר חֹולִ יםַ ,אף ַא ָּתה ּבַ ֵּקר חֹולִ ים" ,אֹו ֶׁשהּוא
סֹופ ִרים ּובִ כְ לַ ל ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ֶׁשל וְ ָא ַהבְ ָּת לְ ֵר ֲעָך
ִצּוּוי ִמ ִּדבְ ֵרי ְ
אֹומ ִרים ֶׁש ִהיא ֲהלָ כָ ה
ּכָ מֹוָך ִּומ ְצוַ ת ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים .וְ יֵׁש ְ
לְ מ ֶֹׁשה ִמ ִּסינַ י( .יקרא דחיי)
ת־החֹולֶ ה נֶ ְח ָׁשב ּכְ ִאּלּו ֶה ֱחיָה אֹותֹוִּ ,ומי ֶׁש ֵאינֹו
• ַה ְמבַ ֵּקר ֶא ַ
ׁשֹופְך ָּד ִמיםּ ,ולְ ִע ִּתים עֹובְ ִרים ַעל לָ או
עֹוׂשה ּכֵ ן נֶ ְח ָׁשב ּכְ ֵ
ֶ
ל־ּדם ֵר ֶעָך"( .אהבת חסד)
ֶׁשל "ֹלא ַת ֲעמֹד ַע ַ
ֹלׁשה ֲחלָ ִקיםּ :בְ גּוף –
• ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים נֶ ְחלֶ ֶקת לִ ְׁש ָ
ל־יְדי ִה ְת ַע ְּסקּות ּבְ ָצ ְרכֵ י ַהחֹולֶ ה ,לְ כַ ּבֵ ד ּולְ ַרּבֵ ץ לְ ָפנָ יו
ַע ֵ
ל־יְדי ְּת ִפּלָ ה לְ ַמ ֲענֹו ּולְ בַ ֵּקׁש ָעלָ יו
וְ לִ ְדאֹג לְ ַמ ֲענֹוּ .בְ נֶ ֶפׁש – ַע ֵ
פּואתֹו ּולְ ַס ַּיֵע
ַר ֲח ִמיםּ .ובְ ָממֹון – לִ ְתמְֹך ּבֹו לְ צ ֶֹרְך ִחּיּותֹו ְּור ָ
ּבַ ֲעדֹו( .השל"ה הקדוש)
• ּבִ ּקּור חֹולִ ים ֵאין לָ ּה ִׁשעּורֲ ,א ִפּלּו ּגָ דֹול ֵא ֶצל ָק ָטן .וְ ָא ַמר
ָרבָ אֲ :א ִפּלּו ֵמ ָאה ְּפ ָע ִמים ּבַ ּיֹוםּ ,ובִ לְ בַ ד ֶׁשֹּלא ְיַט ִר ַיח ֶאת־
ַהחֹולֶ ה( .מסכת נדרים)
• ֵאין ְמבָ ְרכִ ים ַעל ּבִ ּקּור חֹולִ יםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאינָ ּה ְּתלּויָה
ּכֻ ּלָ ּה ּבִ ֵידי ַה ְמבַ ֵּקרֶׁ ,ש ָּמא ֹלא ְיִר ֶצה ַהחֹולֶ ה ּבְ בִ ּקּורֹו ,וְ ֵאין
אֹותּה.
ְמבָ ְרכִ ים ַעל ִמ ְצוָ ה ֶׁשּגַ ם ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם ְמ ַק ִּיְמים ָ
(יקרא דחיי)

עֹוסק ּבְ ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ יםָּ ,פטּור ִמ ִּמ ְצוָ ה ַא ֶח ֶרתֶׁ ,שּכֵ ן
• ָה ֵ
ן־ה ִּמ ְצוָ ה ,אּולָ ם ֵאין לְ ִה ְתּבַ ֵּטל
עֹוסק ּבַ ִּמ ְצוָ ה ָּפטּור ִמ ַ
ָה ֵ
ּתֹורה ִּומ ְצוָ ה ִמּשּׁום ּכָ ְך ,וְ ַה ַּמ ְׂשּכִ יל ְיִמ ָצא ֶּד ֶרְך
ִמ ִּדבְ ֵרי ָ
יהם( .שם)
לַ ֲעׂשֹות ְׁשנֵ ֶ
ֹלׁשה ִיָמים
• ֵאין ְמבַ ְּק ִרים ֶאת ַהחֹולֶ הֶ ,אּלָ א לְ ַא ַחר ְׁש ָ
ֵמ ָחלְ יֹו ֶׁש ָּמא ִמ ְק ֶרה הּוא ,וְ ֵאין ָראּוי לְ ַה ְפ ִחידֹו וְ ֹלא לְ ַה ֲחלִ יׁש
ַמּזָ לֹו .אּולָ ם ִאם ִהכְ ּבִ יד ָעלָ יו ַהחֹלִ י ָחלִ ילָ ה ,יֵׁש לְ בַ ְּקרֹו ִמּיָד.
ַה ְּקרֹובִ ים וְ ַה ִיְד ִידים ֶׁש ְרגִ ילִ ים לְ ִהּכָ נֵ ס לְ בֵ יתֹו נִ כְ נָ ִסים ִמּיָד,
ּיְט ֵּפל ּבֹו ,יֵׁש לְ בַ ְּקרֹו ִמּיָד( .שם)
ִּומי ֶׁש ֵאין לֹו ִמי ֶׁש ַ
ת־החֹולֶ הּ ,כְ ִאּלּו נָ ַטל ֵחלֶ ק ֵמ ָחלְ יֹוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא
• ַה ְמבַ ֵּקר ֶא ַ
–יְדי ִה ְׁש ַּת ְּתפּות ּבְ ַצ ֲערֹו .וְ ַה ְמבַ ֵּקר ֶאת ּבֶ ן־
ֵמ ֵקל ָעלָ יו ַעל ֵ
נֹותיו,
ּגִ ילֹוְּ ,ד ַהיְנּו ֶׁשּנֹולַ ד ּבְ ַמּזָ לֹו אֹו ֶׁשהּוא ּכְ ִמ ְס ַּפר ְׁש ָ
נֹוטל ֶא ָחד ִמ ִּשׁ ִּשׁים ּבְ ָחלְ יֹו .וְ יֵׁש לְ ַס ֵּפר לַ חֹולֶ ה ְּדבָ ִרים
ֵ
ת־הּלֵ ב ְּומ ִס ִיחים ַּד ְעּתֹו ִמ ַּצ ֲערֹו ,וְ ֹלא ֲיַא ִריְך
ַה ְמ ַׁש ְּמ ִחים ֶא ַ
יִהיֶה לְ ַמ ָּשׂא ָעלָ יו( .שם)
ּבְ בִ ּקּורֹו ֶא ְצלֹו ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא ְ
חֹורי רֹאׁשֹו
יֹותר ֵמ ַהחֹולֶ ה ,וְ ֹלא ֵיֵׁשב ֵמ ֲא ֵ
בֹוּה ֵ
• ֵאין לָ ֶׁשבֶ ת ּגָ ַ

ׁשֹותיוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר "ה' ְיִס ָע ֶדּנּו
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ְּשׁכִ ינָ ה לְ ַמ ְעלָ ה ְמ ַר ֲא ָ
ל־ע ֶרׂש ְּדוָ י"( .הרמב"ם)
ַע ֶ
• ַה ַּמ ֲחזִ יק ּגְ ַמ"ח ְּתרּופֹות ּבְ בֵ יתֹו וְ ַה ְמ ֵיַעץ לְ חֹולִ ים ּבְ ִענְ יְנֵ י
פּואהְ ,מ ַקּיֵם ּבָ זֶ ה ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים ּבְ ִהּדּור ְּוׂשכָ רֹו ּגָ דֹול
ְר ָ
ן־ה ָּשׁ ַמיִם( .ביקור חולים)
ִמ ַ
מּוטלֶ ת ַעל־ּכָ ל ָא ָדם ,וְ יֵׁש לְ בַ ֵּקר
• ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים ֶ
חֹולֵ י ְיִׂש ָר ֵאל ֲא ִפּלּו ֶׁש ֵאינָ ם ַמּכִ ָירם .אּולָ ם ּבְ ִעיר ּגְ דֹולָ ה
ל־יְדי נְ ִתינַ ת ָממֹון
ֶׁש ַהחֹולִ ים ּבָ ּה ְמ ֻרּבִ ים ,יָכֹול לְ ִה ָּפ ֵטר ַע ֵ
לְ ֶחבְ ַרת ּבִ ּקּור חֹולִ ים ,אּולָ ם יֵׁש לְ כַ ּוֵן ּבְ בִ ְרּכַ ת ְר ָפ ֵאנּו ַעל
יהם ַר ֲח ִמים( .שם)
חֹולֵ י ְיִׂש ָר ֵאל ּולְ בַ ֵּקׁש ֲעלֵ ֶ
יֹותר
ת־החֹולֶ ה ּבְ ַע ְצמֹוִּ ,ומ ְצוָ ה ּבֹו ֵ
• ִמ ְצוָ ה לְ בַ ֵּקר ֶא ַ
ִמּבִ ְׁשלּוחֹו ,אּולָ ם ִאם נִ ְמ ָצא ּבְ ִעיר ַא ֶח ֶרתּ ,ובִ ְפ ָרט ִאם יֵׁש
ּתֹורהֶ ,א ְפ ָׁשר לָ ֵצאת ֵיְדי חֹובַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים,
ּבְ כָ ְך ּבִ ּטּול ָ
ל־יְדי ִמכְ ָּתב וְ ֶטלֶ פֹון( .סולת מנחה)
ּבְ ֶא ְמ ָצעּות ָׁשלִ ַיח אֹו ַע ֵ
ל־החֹולֶ ה
• ִע ַּקר ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים ,הּוא ּבַ ָּק ַׁשת ַר ֲח ִמים ַע ַ
ֶׁש ְּיִת ַר ֵּפאִּ .ומי ֶׁשּבִ ְּקרֹו וְ ֹלא ּבִ ֵּקׁש ָעלָ יו ַר ֲח ִמיםּ ,כְ ִאּלּו ֹלא
ת־ה ִּמ ְצוָ ה( .הרמב"ן)
ִקּיֵם ֶא ַ
פּואהֵ ,אין צ ֶֹרְך לְ ַהזְ ּכִ יר
עֹומ ִדים ֵא ֶצל ַהּזָ קּוק לִ ְר ָ
• ּבְ ָׁש ָעה ֶׁש ְ
"אל נָ א ְר ָפא
ת־ׁשמֹוֶׁ ,שּכֵ ן ִה ְת ַּפּלֵ ל מ ֶֹׁשה ַרּבֵ נּו ַעל ִמ ְריָםֵ :
ֶא ְ
עֹומ ִדים ֶא ְצלֹוָ ,צ ִריְך לְ ַהזְ ּכִ יר
נָ א לָ ּה" ,אּולָ ם ּבְ ָׁש ָעה ֶׁש ֵאין ְ
ְׁשמֹו( .יקרא דחיי)
יֹוד ִעים
נֹוהגִ ים לְ ַהזְ ּכִ יר ֶאת ַהחֹולֶ ה ּבְ ֵׁשם ִאּמֹו ,וְ ִאם ֵאין ְ
• ֲ
יֹוד ִעים ּגַ ם
ת־ׁש ָמּהַ ,מזְ ּכִ ִירים ֶאת ֵׁשם ָאבִ יוּ ,וכְ ֶׁש ֵאין ְ
ֶא ְ
ל־ה ִאיׁש .וְ ֵאּלּו ֶׁש ֶה ֱחלִ יפּו
זֹאת ַמזְ ּכִ ִירים ֶאת ֵׁשם ִעירֹו ֶׁש ָ
קֹורי
ֶאת ְׁש ָמם לַ ָּשׂ ָפה ַה ְמ ֻדּבֶ ֶרת ,יֵׁש לְ ַהזְ ּכִ ָירם ּבִ ְׁש ָמם ַה ְּמ ִ
וְ ָה ֲא ִמ ִּתי ,וְ כֵ ן ַה ָּדבָ ר ּבְ ֵׁשם ָה ֵאם( .בשם החזון אי"ש)
לֹומרּ" :כַ ֲא ֶׁשר
לֹוּפיַן ַ
• ָרגִ יל ָהיָה ַה ַּמ ְׁשּגִ ַיח ַרּבִ י ֵאלִ ּיָהּו ְ
ׁשֹומ ִעים ַאזְ ָע ַקת ַא ְמּבּולַ נְ ס
פּואה ,אֹו ְ
ית־ר ָ
עֹובְ ִרים לְ יַד ּבֵ ְ
פּואהֵ ,איְך ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְת ַעּלֵ ם ּולְ ִה ָּמנַ ע
לְ ָא ָדם ַהּזָ קּוק לִ ְר ָ
פּוא ָתם"? (רודף צדקה וחסד)
ִמּלְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּת ִפּלָ ה ְק ָצ ָרה לִ ְר ָ
פּואת ַע ְצמֹו ,וְ ִהיא ֵחלֶ ק
ל־ה ָא ָדם לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל לִ ְר ַ
• חֹובָ ה ַע ָ
"מן־
ִמ ִּמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים ֶׁש ַּשּׁיֶכֶ ת ּגַ ם לַ חֹולֶ ה ַע ְצמֹוִ .
פּואת ַע ְצמֹוּ ,כְ מֹו ֶׁשהּוא
ל־ה ָא ָדם לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ּבִ ְר ַ
ַהחֹובָ ה ַע ָ
פּואת ֲחבֵ רֹו .וְ לָ כֵ ן ִה ְׁש ַּת ֵּדל נָ א לְ ִה ְתּגַ ּבֵ ר
ַחּיָב לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ּבִ ְר ַ
רֹופ ִאים ּבְ ַמה
ַעל ְרצֹונֹות ַה ִּטבְ ִעּיֹותּ ,ולְ ַמּלֵ א ַא ַחר ְּפ ֻק ַּדת ָה ְ
פּואה ,וְ זֹו ִמ ְצוָ ה ּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ּבִ ּקּור
ּמֹוצ ִאים לְ צ ֶֹרְך ָה ְר ָ
ֶּשׁ ְ
חֹולִ ים"( .החזון אי"ש)
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ְמ ֻה ָּלל
ּפּורי ֲחזַ "ל
ִמ ִּס ֵ
יֹוחנָ ן ּבֶ ן־
ּתֹורה ִמ ִּפי ַרּבָ ן ָ
ן־ּדֹוסאָ ,הלַ ְך לִ לְ מֹד ָ
ַה ַּתּנָ א ַרּבִ י ֲחנִ ינָ א ּבֶ ָ
יֹוחנָ ןָּ .פנָ ה
זַ ּכַ איּ ,ובְ ַא ַחד ַה ִּיָמים ֶׁש ָּשׁ ָהה ֶא ְצלֹוָ ,חלָ ה ּבְ נֹו ֶׁשל ַרּבָ ן ָ
"חנִ ינָ א ּבְ נִ יּ ,בַ ֵּקׁש נָ א ַר ֲח ִמים ָעלָ יו וְ ְיִחיֶה".
ֶאל ַרּבִ י ֲחנִ ינָ א וְ ָא ַמר לֹוֲ :
ִהּנִ ַיח ַרּבִ י ֲחנִ ינָ א ֶאת רֹאׁשֹו ּבֵ ין ּבִ ְרּכָ יו ּובִ ֵּקׁש ָעלָ יו ַר ֲח ִמיםְּ ,ות ִפּלָ תֹו
יֹוחנָ ן ּבֶ ן־זַ ּכַ אי וְ ָא ַמר:
ִה ְת ַקּבְ לָ ה ּבַ ָּשׁ ַמיִם וְ ַהּיֶלֶ ד ִהבְ ִריא .נַ ֲענָ ה ַרּבָ ן ָ
ל־הּיֹום ּכֻ ּלֹוֹ ,לא ָהיּו
"אלְ ָמלֵ א ֵה ִט ַיח ּבֶ ן־זַ ּכַ אי ֶאת־רֹאׁשֹו ּבֵ ין ּבִ ְרּכָ יו ּכָ ַ
ִ
ל־ע ְצמֹו.
ַמ ְׁשּגִ ִיחים ָעלָ יו וְ ֹלא ְמ ַקּבְ לִ ים ְּת ִפּלָ תֹו" ,וְ כַ ּוָנָ תֹו ָה ָיְתה ַע ַ
ִה ְת ַּפּלְ ָאה ִא ְׁשּתֹו ,וְ ָא ְמ ָרה לֹו" :וְ כִ י ַרּבִ י ֲחנִ ינָ א ּגָ דֹול ִמ ְּמָך"? ָא ַמר לָ ּה
ּדֹומה ּכְ ֶעבֶ ד לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְךֶׁ ,שהּוא ּבֶ ן־ּבַ יִת
יֹוחנָ ןֹ" :לאֶ ,אּלָ א ֶׁשהּוא ֶ
ַרּבָ ן ָ
ֶא ְצלֹו וְ יָכֹול לְ ִהּכָ נֵ ס ֵאלָ יו ֶׁשֹּלא ּבִ ְרׁשּות ּולְ בַ ֵּקׁש ַמה ֶּשׁ ְּיִר ֶצה ,וַ ֲאנִ י
עֹומד לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ֶׁש ֵאינֹו ָרגִ יל לָ בֹוא לְ ָפנָ יו"( .מסכת ברכות)
ּכְ ַׂשר ָה ֵ
ן־יֹוחאי ָהיָה ְמבַ ֵּקר חֹולִ ים ְּומבַ ֵּקׁש ֲעלֵ ֶיהם
ַה ַּתּנָ א ַרּבִ י ִׁש ְמעֹון ּבֶ ַ
ַר ֲח ִמים .יֹום ֶא ָחד ,נִ כְ נַ ס לְ בַ ֵּקר חֹולֶ ה ֶא ָחדְּ ,ומ ָצאֹו ֶׁשהּוא סֹובֵ ל
ֵמחֹלִ י ֵמ ַעיִם ַעד ֶׁשּבִ ְטנֹו ָּת ְפ ָחה ֵמ ֲח ַמת ָחלְ יֹוַ ,ר ְח ָמנָ א לִ ְּצלַ ןָ .היָה
יִּסּוריו ַּומכְ אֹובָ יו ֹלא ָׁשלַ ט ּבְ ַע ְצמֹו ,וְ ֵה ִט ַיח
ַהחֹולֶ ה ּבְ ַצ ַער ּגָ דֹולֵּ ,ומרֹב ָ
ְּדבָ ִרים ּכְ לַ ֵּפי ַמ ְעלָ הָּ .פנָ ה ֵאלָ יו ַרּבִ י ִׁש ְמעֹון וְ ָא ַמר לֹו ּבִ גְ ָע ָרה"ֵ :ר ָיקא
ל־ע ְצ ְמָך
מֹותָך! ּבִ ְמקֹום לְ גַ ֵּדף ּולְ ָח ֵרףָ ,היָה לְ ָך לְ בַ ֵּקׁש ַר ֲח ִמים ַע ַ
ֶׁשּכְ ְ
אֹותָך ִמ ַּמ ֲחלָ ְתָך"ִ .ה ְת ַק ֵּצף ַהחֹולֶ ה ַעל
ֶׁש ַה ָּקּבָ "ה יָחּוס ָעלֶ יָך וְ יִגְ ַאל ְ
אֹותּה
ת־החֹלִ י ,וְ ִיָטיל ָ
"יְסּלֵ ק ַה ָּקּבָ "ה ִמ ֶּמּנִ י ֶא ַ
ַרּבִ י ִׁש ְמעֹון וְ ָא ַמר לֹוַ :
ָעלֶ יָך"! ִה ְת ַע ֵּצב ַרּבִ י ִׁש ְמעֹון לְ ֵׁש ַמע ַה ְּדבָ ִרים ,וְ ִה ְתנַ ֵחם ַעל ֶׁשּבָ א
ת־החֹולֶ ה ַהּלָ זּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָהיָה יָכֹול לְ ַקּיֵם ֶאת ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור
לְ בַ ֵּקר ֶא ַ
ל־יְדי ֲא ֵח ִרים ,וְ ָא ַמרּ" :כָ ל־זֹאת ּבָ א ָעלַ יִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִהּנַ ְח ִּתי
חֹולִ ים ַע ֵ
ּתֹורה וְ ָהלַ כְ ִּתי לַ ֲעסֹק ּבִ ְדבָ ִרים ּבְ ֵטלִ ים"( .אבות דרבי נתן)
ִּדבְ ֵרי ָ
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מֹורא ַרב ֶחלְ ּבֹו לְ ִמ ְׁשּכָ בַ ,אְך ֹלא ָהיָה ֶא ָחד
ַּפ ַעם ַא ַחת ,נָ ַפל ָה ָא ָ
ת־ה ָּדבָ רִּ ,ומּיָד ָקם
ֵמ ַה ֲחכָ ִמים ֶׁש ָהלַ ְך לְ בַ ְּקרֹוָ .ר ָאה ַרב ּכַ ֲהנָ א ֶא ַ
יָדּוע לָ כֶ םּ ,כִ י ַרב ֶחלְ ּבֹו
וְ ִהכְ ִריז ּבִ ְפנֵ י ּכָ ל ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ִיְׁשיבָ ה" :לֶ ֱהוֵ י ַ
ׁשֹוכֵ ב ּבְ בֵ יתֹו חֹולֶ ה ,וְ יֵׁש ִמ ְצוָ ה ּגְ דֹולָ ה לְ בַ ְּקרֹו ּולְ ַקּיֵם ּבֹו ִמ ְצוַ ֹת ּבִ ּקּור
חֹולִ ים" ,וְ ִה ְמ ִׁשיְךּ" :וכְ ֵדי לְ ַה ְראֹות לָ כֶ ם ּכַ ָּמה ֲחׁשּובָ ה ִמ ְצוָ ה זֹוֲ ,א ַס ֵּפר
לָ כֶ ם ַמ ֲע ֶׂשה ֶׁש ָהיָה ִעם ֶא ָחד ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א ֶׁש ָחלָ ה ,וְ ֹלא
נִ כְ נְ סּו ֵאלָ יו ַה ֲחכָ ִמים ּכְ ֵדי לְ בַ ְּקרֹוָ .ר ָאה זֹאת ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א ,וְ ֶה ְחלִ יט
ל־החֹולֶ הּ ,וכְ ֶׁשּנִ כְ נַ ס לְ ָפנָ יו ָר ָאה ֶׁש ַהּבַ יִת ֵאינֹו נָ ִקי
לָ לֶ כֶ ת ּבְ ַע ְצמֹו ֶא ַ
וְ לָ כֵ ן ִמ ְת ַק ֶּשׁה ַהחֹולֶ ה לִ נְ ׁשֹםִּ ,ומּיָד ִה ְפ ִׁשיל ַׁש ְרוּולָ יו וְ ֵה ֵחל לְ נַ ּקֹות
ת־ה ָע ָפר ֶׁשּבַ ּבַ יִתַ ,עד ֶׁש ַהחֹולֶ ה ָא ַמר לֹו:
ת־הּבַ יִתּ .כִ ּבֵ ד וְ ִרּבֵ ץ ֶא ֶ
ֶא ַ
ּיִיתנִ י'! ּוכְ ֶׁש ָר ֲא ָתה ַה ֻּפנְ ָּד ִקית ּבַ ֲעלַ ת ָה ַאכְ ַסנְ יָה ֶׁשּבָ ּה ָׁש ָהה
ַ'רּבִ יֶ ,ה ֱח ָ
ּנֹודע ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א ִהּגִ ַיע לְ בַ ְּקרֹוֵ ,הבִ ינָ ה ֶׁשהּוא
ַה ַּתלְ ִמידּ ,כִ י ַה ַּתּנָ א ַה ָ
ִאיׁש ָחׁשּוב ,וְ לָ כֵ ן ֵה ֵחּלָ ה לִ ְטר ַֹח ּבַ ֲעדֹוִ ,ח ְּמ ָמה ּבַ ֲעבּורֹו ַמיִם וְ ָט ְר ָחה
ּבַ ֲעבּורֹו ַעד ֶׁש ֶה ְחלִ ים .וְ כַ ֲא ֶׁשר נִ כְ נַ ס ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א וְ ָר ָאה ֶׁש ַה ַּתלְ ִמיד
ל־מי ֶׁש ֵאינֹו ְמבַ ֵּקר
ֶה ְחלִ יםָ ,יָצא ִמּיָד וְ ָד ַרׁש ּבִ ְפנֵ י ַה ַּתלְ ִמ ִידיםֶׁ ,שּכָ ִ
ׁשֹופְך ָּד ִמיםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּבְ נֵ י ָא ָדם ֶׁשּנִ כְ נָ ִסים לְ בַ ְּקרֹו
חֹולִ יםֲ ,ה ֵריהּו ּכְ ִאּלּו ֵ
הֹוסיפּו ַעל־ּכָ ְך ּבַ ּגְ ָמ ָראֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר
ל־צ ָרכָ יו" .וְ ִ
עֹוׂשים לֹו לַ חֹולֶ ה ֶאת ּכָ ְ
ִ

ֵאין ּבָ ִאים ֶאל ַהחֹולֶ ה לְ בַ ְּקרֹוִ ,מּתֹוְך ּכָ ְך ֵאין ִאיׁש ָׂשם ֶאל־לִ ּבֹו לִ ְראֹות
יִּסּוריוִּ ,ומ ֵּמילָ א ֵאין ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ָעלָ יו ֶׁש ְּיִחיֶה ,וְ לָ כֵ ן
ֶאת ּג ֶֹדל ַצ ֲערֹו וְ ָ
ּגֹור ֶרת ֲעבֵ ָרה .אּולָ ם
נֶ ְח ָׁשב ַה ָּדבָ ר לִ ְׁש ִפיכּות ָּד ִמים ּכַ ֲעבֵ ָרה ַה ֶ
עֹומד ְּומבַ ֵּקׁש ָעלָ יו
ת־צ ֲערֹוֲ ,ה ֵריהּו ֵ
רֹואה ֶא ַ
ת־החֹולֶ ה וְ ֶ
ַה ְמבַ ֵּקר ֶא ַ
ּומּתֹוְך ּכָ ְך הּוא ְמ ַחּיֵיהּו( .מסכת נדרים)
ַר ֲח ִמים ִ
ַמ ֲע ֶׂשה ּבְ ָע ִׁשיר ּגָ דֹול ֶא ָחדֶׁ ,ש ָּשׁ ַמע ַעל ָא ָדם ֶא ָחד ֵיְרא ָׁש ַמיִם ֶׁשּנָ ַפל
לְ ִמ ְׁשּכָ ב ,וְ ִהּגִ ַיע לְ ַמ ָּצב ֶׁשל ַסּכָ נַ ת ַחּיִים .נֶ ְחלַ ץ ֶה ָע ִׁשיר לְ ֶעזְ ָרתֹו,
אתיִם זְ הּובִ ים ּכְ ֵדי לְ ַר ְּפאֹוּ ,ובְ ַח ְס ֵדי ָׁש ַמיִם ָעלְ ָתה לֹו
וְ ִׁשּלֵ ם ִמּכִ יסֹו ָמ ַ
ֲארּוכָ הָׂ .ש ַמח ֶה ָע ִׁשיר ַעל ֶׁש ֶה ֱחיָה נֶ ֶפׁש ַא ַחת ִמ ְּיִׂש ָר ֵאלֶׁ ,שּכֵ ן ַיָדע
ֶׁשּלְ ֹלא ְּת ִמיכָ תֹו ֹלא ָהיָה ַהחֹולֶ ה ִמ ְת ַר ֵּפאִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשֹּלא ִה ִּשׂיגָ ה יָדֹו
פּואה ֲאלֵ ֶיהם ָהיָה זָ קּוק,
רֹופ ִאים וְ לִ ְקנֹות ֶאת ַס ְמ ָמנֵ י ָה ְר ָ
לִ ְדרֹׁש ּבָ ְ
צּומהּ .בַ ּלַ יְלָ ה,
וְ ִה ְת ָּפ ֵאר ּבְ לִ ּבֹו ַעל ֶׁשּזָ כָ ה לַ ֲעׂשֹות ִמ ְצוָ ה ּכֹה ּגְ דֹולָ ה וַ ֲע ָ
ָר ָאה ֶה ָע ִׁשיר ּבַ ֲחלֹומֹו זָ ֵקן ֶא ָחד ּבַ ַעל ַה ְד ַרת ָּפנִ יםּ ,ובְ יָדֹו ִּפנְ ָק ִסים
"מה ּכָ תּוב ּבְ ִפנְ ָק ִסים ֵאּלּו"? וְ ַהּזָ ֵקן
ּגְ דֹולִ ים ְּומ ֻה ָּד ִריםְׁ .ש ָאלֹו ֶה ָע ִׁשירַ :
עֹוׂשים ּבְ נֵ י ְיִׂש ָר ֵאל ,וְ כָ ל ִמ ְצוָ ה
ֵה ִׁשיבּ" :כָ אן ּכְ תּובֹות ּכָ ל ַה ִּמ ְצֹות ֶׁש ִ
"איזֶ ה הּוא
ּכְ תּובָ ה ּבִ ְפנֵ י ַע ְצ ָמּה לְ ִפי סּוגָ ּה ִּומינָ ּה"ָׁ .ש ַאל ֶה ָע ִׁשירֵ :
ילּות־ח ָס ִדים"? וְ ַהּזָ ֵקן ֶה ְר ָאה לֹו ִּפנְ ָקס
ֲ
ַה ִּפנְ ָקס ֶׁשל ִמ ְצוַ ת ְצ ָד ָקה ּוגְ ִמ
ּדּוע
"מ ַ
יֹותר ִמ ְּשׁ ָאר ַה ִּפנְ ָק ִסיםִ .ה ְת ַּפּלֵ א ֶה ָע ִׁשיר וְ ָׁש ַאלַ :
ּגָ דֹול וְ ָעבֶ ה ֵ
"מ ְּפנֵ י ֶׁשּבְ ִמ ְצוַ ת
יֹותר ִמּכֻ ּלָ ם"? וְ ַהּזָ ֵקן ִה ְסּבִ ירִ :
ִּפנְ ָקס זֶ ה ָעבֶ ה וְ גָ דֹול ֵ
ילּות־ח ָס ִדים יֵׁש ֲחלָ ִקים ַרּבִ יםִ ,מ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים,
ֲ
ְצ ָד ָקה ּוגְ ִמ
ַהלְ ּבָ ַׁשת ֲע ֻר ִּמים ,לֶ ֶחם לָ ְר ֵעבִ ים ,וְ לַ ֲעׂשֹות ָצ ְרכֵ י ָה ַרּבִ ים ,וְ עֹוד ֵחלֶ ק
יְתֹומים ֲענִ ּיִים,
ּתֹורה ,וְ עֹוד ֵחלֶ ק לַ ַּמ ִּשׂ ִיאים ִ
לֹומ ֵדי ָ
לַ ַּמ ֲחזִ ִיקים ּבְ יַד ְ
וְ עֹוד ּכָ ֵהּנָ ה וְ כָ ֵהּנָ ה ,וְ לָ כֵ ן ַה ִּפנְ ָקס ּכֹה ּגָ דֹול וְ ָעבֶ ה"ָּ .פנָ ה ֶה ָע ִׁשיר ּובִ ֵּקׁש
"אּנָ אַ ,ה ְר ֵאה לִ י ּבְ בַ ָּק ָׁשה ּבְ תֹוְך ַה ִּפנְ ָקס ַהּגָ דֹול ַהּלָ זֶ הֶ ,את
ֵמ ַהּזָ ֵקןָ :
ת־ה ִּפנְ ָקס,
עֹוׂשי ַה ְּצ ָד ָקה לְ ַה ָּצלַ ת חֹולִ ים"ָּ .פ ַתח ַהּזָ ֵקן ֶא ַ
ַה ֵחלֶ ק ֶׁשל ֵ
רֹואה ָׁשם ְר ִׁש ָימה ֶׁשל ְׁשמֹות
וְ ֶה ָע ִׁשיר ֵה ֵחל לְ ַעּיֵן ּבֹו .וְ ִהּנֵ ה הּוא ֶ
נְ ִדיבִ ים ׁשֹונִ יםֲ ,א ֶׁשר נָ ְתנּו ּכֶ ֶסף ַרב ִמּכִ ָיסם ּכְ ֵדי לְ ַה ִּציל חֹולִ ים,
"ה ִאם ּתּוכַ ל לְ ַה ְראֹות
ת־הּזָ ֵקןַ :
ּולְ ַא ַחר ֶׁש ָּק ָרא ֵׁשמֹות ַרּבִ ים ָׁש ַאל ֶא ַ
ת־ׁש ִמי? ּכִ י ּגַ ם ֲאנִ י ָע ִׂש ִיתי ִמ ְצוָ ה ּכָ זֹו ֶׁשל ַה ָּצלַ ת חֹולֶ ה וְ נָ ַת ִּתי
ֶא ְ
ּבַ ֲעבּורֹו ּכֶ ֶסף ַרב"? ֶה ֱעבִ יר ַהּזָ ֵקן ֶאת ַּד ֵּפי ַה ִּפנְ ָקס וְ ֶה ְר ָאה לֹו ֶאת ְׁשמֹו
מֹופ ַיע ּבֵ ין ְׁש ָאר ַה ִּמ ְתנַ ְּדבִ יםֵ .ה ִציץ ֶה ָע ִׁשיר ּבְ ַדף ֶׁשּלְ ָפנָ יו ,וְ ִה ְת ַּפּלֵ א
ִ
ׁשּורה ַא ַחת לִ ְפנֵ י ְׁשמֹוּ ,כָ תּוב ְׁשמֹו ֶׁשל ָא ָדם ֶא ָחדְּ ,פלֹונִ י
לִ ְראֹות ּכִ י ּבְ ָ
ן־ּפלֹונִ י ֵמ ָה ִעיר ֶׁשּלֹו ,וְ אֹותֹו ָׁשם ָהיָה ֵׁשם נָ ִדיר ְּומ ָיֻחד ,וְ ַרק ָא ָדם
ּבֶ ְ
ֶא ָחד ָהיָה נִ ְק ָרא ּבְ ֵׁשם זֶ ה ּבְ ִעירֹו ,וְ הּוא ִהּכִ ירֹו ֵה ֵיטבָּ .ת ַמּה ֶה ָע ִׁשיר
ְּת ִמ ָיהה ּגְ דֹולָ הֶׁ ,שּכֵ ן ַיָדע ֵה ֵיטב ֶׁשאֹותֹו ָא ָדם ֵאינֹו ֶאּלָ א ָענִ י ָמרּוד,
"איְך ָיִּתכֵ ן ֶׁש ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה
רּוטה לְ ָפ ְר ָטּה ,וְ לָ כֵ ן ָּת ַמּהֵ :
וְ ֵאין לֹו ּבְ כִ יסֹו ְּפ ָ
ָרׁשּום לְ ָפנַ י ּבְ ִפנְ ָקסּ ,כְ ֶא ָחד ִמּגְ דֹולֵ י ַהּנְ ִדיבִ ים ֲא ֶׁשר ּבָ ָא ֶרץ? וַ ֲהֹלא
יֹוד ַע ֲאנִ י ּבֹו ֶׁש ֵאין לֹו ֶאּלָ א ּבְ ק ִֹׁשי לְ ַפ ְרנָ ָסתֹו ַּופ ְרנָ ַסת
ֲאנִ י ַמּכִ ירֹו וְ ֵ
ַאנְ ֵׁשי ּבֵ יתֹוּ ,ובְ וַ ַּדאי ֶׁש ֵאין לֹו ָמעֹות ּכְ ֵדי לְ ַפּזֵ ר לִ ְצ ָד ָקה ּולְ ַה ִּציל
ת־סּפּורֹו ֶׁשל ָא ָדם זֶ ה ,וְ כֹה ָא ַמר:
חֹולִ ים"?! ָּפ ַתח ַהּזָ ֵקן וְ ִס ֵּפר ֶא ִ
"איׁש ָענִ י זֶ ה ָהלַ ְך ַּפ ַעם ּבָ ְרחֹוב ,וְ ִהּנֵ ה ִהזְ ַּד ֵּמן לֹו ּבְ ַד ְרּכֹו ִאיׁש ַא ֵחר,
ִ

ְמ ֻת ָ ּבל

ֲא ָמרֹות ּופִ ְתּגָ ִמים
ת־ה ַּמ ֲעשֶׂ ה ֲא ׁ ֶשר
ת־הדֶּ ֶר ְך יֵ ְלכ ּו ָב ּה וְ ֶא ַ
• "וְ הוֹ ַד ְע ָּת ָל ֶהם ֶא ַ
יַ ֲעשׂ וּן"ֶ .את ַהדֶּ ֶר ְך  -זוֹ ְ ּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים ,יֵ ְלכ ּו  -זֶ ה ִ ּב ּקוּר
יכה ִהיא( .מסכת בבא מציעא)
חוֹ ִליםֶ ׁ ,ש ִ ּב ּקוּר חוֹ ִלים ִמ ְצוָ ה ׁ ֶשל ֲה ִל ָ

ל־א ָדםַ :ה ָ ּי ַדיִ םַ ,ה ּ ֶפה
ל־כ ָ
• ׁ ְשלֹ ָשׁה ָ ּב ָרא ַה ָּק ָ ּב"ה ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ ׁ ֶש ָּ
יל ְך ִל ְד ַבר ִמ ְצוָ הְ ,ל ַב ֵּקר חוֹ ִליםְ ,לנַ ֵחם
וְ ָה ַרגְ ַליִ םָ .ה ַרגְ ַליִ ם ֵל ֵ
ְ
מילוּת ֲח ָס ִדים  -הוֹ ֵלך( .מדרש תנחומא)
ֲא ֵב ִליםִ ,ל ְקבּ ֹר ֵמ ִתים ,וְ ִלגְ ִ

יאים טוֹ ָבה ָלעוֹ ָלםַּ :תנְ חו ֵּמי ֲא ֵב ִליםּ ִ ,ב ּקוּר
• ׁ ְשלֹ ָשׁה דְּ ָב ִרים ְמ ִב ִ
מילוּת ֲח ָס ִדים( .אבות דרבי נתן)
חוֹ ִלים וּגְ ִ

יש ָּתם וְ יָ ׁ ָשר ,יְ ֵרא
• ַה ְר ֵ ּבה ִמדּ וֹ ת ָהי ּו לוֹ ְל ִא ּיוֹ בֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ִא ׁ
יש ֲע ֻר ִּמים,
ֱאל ִֹקים וְ ָסר ֵמ ָרע ,וְ ָהיָ ה חוֹ נֵ ן ֶא ָ
ת־ה ֲענִ ִ ּיים ו ַּמ ְל ִ ּב ׁ
ּ
ל־כל ֵא ּל ּו ָהיְ ָתה לוֹ ִמדָּ ה טוֹ ָבה ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַח ֵזר ו ְּמ ַב ֵּקר ֶאת־
וְ ַע ָּ
מ ִביא ֶאת ָהרוֹ ֵפא ִע ּמוֹ ( .מדרש איוב)
ַהחוֹ ִלים ,וְ ֵא ֶצל ָה ֲענִ ִ ּיים ָהיָ ה ֵ

יה ּנֹם,
ל־ג ִ
ת־החוֹ ֶלה ,נִ צּ ֹל ִמדִּ ינָ ּה ׁ ֶש ֵ ּ
• ָא ַמר ַרבָּ :כל ַה ְמ ַב ֵּקר ֶא ַ
"א ׁ ְש ֵרי ַמשְׂ ִּכיל ֶאל־דָּ ל ְ ּביוֹ ם ָר ָעה יְ ַמ ְּל ֵטה ּו ה'" .וְ ִאם
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ַ
יח ֵ ּיה ּו וְ ֻא ּ ׁ ַשר
ִ ּב ְּקרוֹ ַמה ּ ְׂש ָכרוֹ ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה? "ה' יִ ׁ ְש ְמ ֵרה ּו וִ ַ
ל־ת ְּתנֵ ה ּו ְ ּבנֶ ֶפ ׁש אֹיְ ָביו" .ה' יִ ׁ ְש ְמ ֵרה ּו ִ -מ ֵ ּי ֶצר ָה ַרע,
ָ ּב ָא ֶרץ ,וְ ַא ִּ
ן־ה ִ ּי ּסו ִּרים ,וְ ֻא ּ ׁ ַשר ָ ּב ָא ֶרץ ֶ ׁ -ש ַה ּכֹל ְמ ַכ ְ ּב ִדים אוֹ תוֹ ,
יח ֵ ּיה ּו ִ -מ ַ
וִ ַ
ל־ת ְּתנֵ ה ּו ְ ּבנֶ ֶפ ׁש אֹיְ ָביו ֶ ׁ -ש ִ ּיזְ דַּ ְּמנ ּו לוֹ ֵר ִעים ְּכנַ ֲע ָמן ׁ ֶש ִר ּ ְפ ָאה ּו
וְ ַא ִּ
מ ְלכוּתוֹ ( .מסכת נדרים)
ִמצָּ ַר ְע ּתוֹ  ,וְ לֹא ֵר ִעים ִּכ ְר ַח ְב ָעם ׁ ֶש ִח ְּלק ּו ַ
• ַּתנְ יָ אּ ִ ,ב ּקוּר חוֹ ִלים ֵאין לוֹ ׁ ִשעוּרַ .מאי ֵאין לוֹ ׁ ִשעוּר? ָס ַבר
ַרב יוֹ ֵסף לוֹ ַמרֶ ׁ ,ש ֵאין ׁ ִשעוּר ְל ַמ ַּתן־שְׂ ָכרוֹ ָ ,א ַמר לוֹ ַא ַ ּב ֵ ּיי :וְ ָכל־
"הוֵ י זָ ִהיר
ַה ִּמ ְצוֹת ִמי יֵ ׁש ׁ ִשעוּר ְל ַמ ַּתן־שְׂ ָכ ָרן? וַ ֲה ֵרי ׁ ָשנִ ינ ּו ֱ
ְ ּב ִמ ְצוָ ה ַק ָּלה ִּכ ְב ִמ ְצוָ ה ֲחמו ָּרהֶ ׁ ,ש ֵאין ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ַמ ַּתן־שְׂ ָכ ָרן
ל־מ ְצוֹת"?! ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּב ֵ ּייֲ :א ִפ ּל ּו ָ ּגדוֹ ל ֵא ֶצל ָק ָטןָ .ר ָבא
ׁ ֶש ִ
מים ַ ּב ּיוֹ ם( .שם)
ָא ַמרֲ :א ִפ ּל ּו ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִ
ת־החוֹ ֶלה ,נוֹ ֵטל
ר־חנִ ינָ אָּ :כל ַה ְמ ַב ֵּקר ֶא ַ
• ָא ַמר ַר ִ ּבי ָח ָמא ַ ּב ֲ
ם־כן ,יִ ָּכנְ ס ּו
ֶא ָחד ִמ ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשים ְ ּב ַצ ֲערוֹ ֲ .א ַמר ֵל ּה ַא ַ ּב ֵ ּיי ְל ָר ָבאִ :א ֵּ
ל־א ָחד נוֹ ֵטל ֶא ָחד
ׁ ִש ּ ׁ ִשים ֲאנָ ׁ ִשים וְ יוֹ ִציאוּה ּו ֵמ ָח ְליוֹ ? ֶא ָּלא ׁ ֶש ָּכ ֶ
ִמ ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשים ֵמ ַהח ִֹלי ׁ ֶשנּוֹ ַתר לוֹ ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּב ְּקר ּו ַה ּקוֹ ְד ִמים ֶא ְצלוֹ ,
ן־גילוֹ ( .שם)
וְ ַדוְ ָקא ְ ּב ֶב ִ ּ
ימ ְט ִר ָ ּיה ְ'ל ַב ֵּקר ַ ּבחוֹ ֶלה'ֶ ׁ ,ש ַה ָּק ָ ּב"ה
• "וַ ֵ ּי ָרא ֵא ָליו ה' ְ ּב ֵאלֹנֵ י" ּ ְ -בגִ ַ
ילתוֹ ( .בעל הטורים)
ישי ְל ִמ ָ
ת־א ְב ָר ָהם ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ָ ּבא ְל ַב ֵּקר ֶא ַ
ן־ה ּתוֹ ָרה ִמ ַּניִ ן? ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
• ָא ַמר עו ָּלאֶ :ר ֶמז ְל ִב ּקוּר חוֹ ִלים ִמ ַ
ל־ה ָא ָדם יִ ּ ָפ ֵקד
ל־ה ָא ָדם יְ ֻמתוּן ֵא ֶּלה ו ְּפ ֻקדַּ ת ָּכ ָ
ם־כמוֹ ת ָּכ ָ
ִ
"א ְּ
ל־ה ָא ָדם
ם־כמוֹ ת ָּכ ָ
ֲע ֵל ֶ
יהם"ַ .מאי ַמ ׁ ְש ַמע? ָא ַמר ָר ָבאִ ,א ְּ
יס ָתם ,ו ְּפ ֻקדַּ ת ָּכל־
יְ מוּתוּן ֵא ֶּלהֶ ׁ ,ש ֵהם חוֹ ִלים וּמו ָּט ִלים ַ ּב ֲע ִר ָ
מ ַב ְ ּק ִרים אוֹ ָתם( .מסכת נדרים)
ָא ָדם ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ָא ָדם ְ
ת־החוֹ ֶלה גּ וֹ ֵרם לוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְחיֶ ה,
ימיַ :ה ְמ ַב ֵּקר ֶא ַ
• ָא ַמר ַרב דִּ ֵ
ּ
ש ָימוּת( .שם)
ת־החוֹ ָלה גּ וֹ ֵרם לוֹ ׁ ֶ
וְ ָכל ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַב ֵּקר ֶא ַ

ֶׁש ָהיָה חֹולֶ ה ּבְ ַמ ֲחלָ ה ְּפנִ ִימית ָק ָׁשהֶ ,אּלָ א ֶׁש ִּמּבַ חּוץ ֹלא ָהיָה נִ ּכָ ר
ל־רגְ לָ יו ּכְ ָא ָדם ּבָ ִריא וְ ָׁשלֵ םִ .מּכֵ יוָ ן
צֹועד ָהיָה ַע ַ
ָעלָ יו ּכְ לּוםֶׁ ,שּכֵ ן ֵ
רֹופ ִאיםּ ,ולְ ַא ַחר ֶׁשּבְ ָדקּוהּו ָר ְׁשמּו
ֶׁש ָחׁש ּבְ ַמכְ אֹובָ יוָ ,הלַ ְך לִ ְדרֹׁש ּבָ ְ
ל־ּפ ֶתק ֶאת ְׁשמֹות ַה ַּס ְמ ָמנִ ים ֶׁש ָעלָ יו לָ ַק ַחת ּכְ ֵדי לְ ֵה ָר ֵפא,
לֹו ַע ֶ
רֹופ ִאים ִהזְ ִהירּוהּו ֶׁש ָעלָ יו לְ ַמ ֵהר לָ ַק ַחת ֶאת ְמזֹורֹו ּבֹו ּבַ ּיֹום,
וְ ָה ְ
ּכִ י ִאם ֹלא ֲיַע ֶׂשה ּכֵ ןִּ ,ת ְת ַּפ ֵּשׁט ָחלִ ילָ ה ַמ ֲחלָ תֹו ַה ְּפנִ ִימית וְ ְיִס ַּתּכֵ ן
ַעד ֶׁשֹּלא ִּת ְהיֶה לֹו ַּת ָּקנָ ה ָחלִ ילָ הָ .הלַ ְך ָה ִאיׁש לְ ַח ֵּפׂש וְ לִ בְ ּדֹק
נֹותם ּבְ ָפחֹות
ּכַ ָּמה ְמ ִח ָירם ֶׁשל ַה ַּס ְמ ָמנִ ים ,וְ ָר ָאה ּכִ י ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְק ָ
ֵמ ֲע ָׂש ָרה ִּדינָ ִרים ,אּולָ ם ֹלא ָהיָה ּבְ כִ יסֹו ֶאּלָ א ִׁשבְ ָעה ִּדינָ ִריםָ .הלַ ְך
ל־עיר וְ ֹלא ַיָדע לָ ִׁשית ֵע ָצה ּבְ נַ ְפׁשֹוֵ ,מ ֵהיכָ ן יַ ִּשׂיג
ָה ִאיׁש ּבִ ְרחֹובָ ּה ֶׁש ִ
ֶאת ַה ָּממֹון ֶה ָח ֵסר לֹו ,וְ ִהּנֵ ה ְּפגָ ׁשֹו אֹותֹו ָא ָדם ֶׁש ַא ָּתה ַמּכִ ירֹו וְ הּוא
רֹופא ִהזְ ִהיר אֹותֹו לָ ַק ַחת ֶאת ַה ְּתרּופֹות ּבֹו ּבַ ּיֹוםִּ ,ומּכֵ יוָ ן
ַיָדע ֶׁש ָה ֵ
ֹלׁשה ִּדינָ ִרים ִמ ֶּשּׁלֹו
ֶׁש ֵהבִ ין ֶׁש ֵאין לֹו ֵּדי ָממֹון ּבְ כִ יסֹוִ ,ה ְׁשלִ ים לֹו ְׁש ָ

• ָא ַמר ֶה ָח ָכםְ :ט ַרח ִמיל ְל ַב ֵּקר ַהחוֹ ֶלה ,ו ְּט ַרח ׁ ְשנַ יִ ם ְל ַה ְכנָ ַסת
י־א ָדם ,ו ְּט ַרח ׁ ְשלֹ ָשׁה ִל ְכבוֹ ד ַהבּ וֹ ֵרא.
ׁ ָשלוֹ ם ֵ ּבין ְ ּבנֵ ָ

(רבי ידעיה הפניני)

ל־א ָדם ׁ ֶשאוֹ ֵהב ְצ ָדקוֹ ת וְ אוֹ ֵהב ּתוֹ ָכחוֹ ת ,וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים
• ָּכ ָ
ו ִּב ּקוּר חוֹ ִליםֲ ,א ִפ ּל ּו דָּ ר ְ ּבחו ָּצה ָל ָא ֶרץֵ ,אין לוֹ דִּ ין ִחבּ וּט ַה ֶּק ֶבר,
יה ּנֹם ֵאינוֹ רוֹ ֶאה( .ספר הגן)
ל־ג ִ
וַ ֲא ִפ ּל ּו דִּ ין ׁ ֶש ֵ ּ
• ַ ּב ֵּקר ַהחוֹ ִלים וְ ָה ֲאסו ִּרים ,וְ ִאם דַּ ִּלים ֵהם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְּת ַב ֵּקר
יהם .וְ ִע ַּקר ַה ִ ּב ּקוּר ִל ְראוֹ ת ָ ּב ֲענִ ִ ּיים וְ ַל ֲחמֹל
יל ֶ
יהם וַ ֲא ִצ ֵ
ֲע ׁ ִש ֵיר ֶ
יהם'( .אגרת מוסר' לרבי שלמה אבן־לחמיש)
ֲע ֵל ֶ
ל־החוֹ ֶלה יוֹ ֵתר ֵמ ָח ְליוֹ .
• ִ ּב ּקוּר ָה ָא ָדם ַה ָּכ ֵבד ָק ׁ ֶשה ַע ַ
• ַה ֵּל ְך ִ ּב ְד ָר ָכיו ַה ּטוֹ ִביםּ ַ ,ב ֵּקר חוֹ ִלים וְ גַ ם ֲע ֻר ִּמיםִּ ,ת ְל ַ ּב ׁש ְ ּבגָ ִדים
ֲח ׁשו ִּביםְ ּ ,פ ַקח ֵעינֶ ָ
מים( .רבי יהודה אלבאז)
יך ַעל־יְ תוֹ ִ
(מבחר הפנינים)

יל ְך ִ ּב ׁ ְש ִליחוּת ִמ ְצוָ ה ִ ּב ּקוּר
• ִל ְ ּב ָך יִ ְהיֶ ה שָׂ ֵמ ַח ַעל ׁ ֶש ִה ְתנַ דַּ ְב ָּת ֵל ֵ
י־א ְפ ׁ ָשר ַל ֲעשׂ וֹ ָת ּה ְ ּב ַא ֵחר
חוֹ ִלים ,וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ִהיאֶ ׁ ,ש ִא ֶ
מם וָ ָליְ ָלה( .רבי יוסף זונדל מסלאנט)
וְ נֶ ְח ׁ ָשב ְל ָך ְּכ ִא ּל ּו ָע ַס ְק ָּת ַ ּב ּתוֹ ָרה יוֹ ָ

ל־א ָדם
ל־כ ָ
• ֵמ ִע ְּק ֵרי ִמ ְצוַ ת ִ ּב ּקוּר ַהחוֹ ִלים ַה ּמו ֶּט ֶלת ַע ָּ
יש ְ ּב ִס ְבלוֹ ,
ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאלִ ,ל ְראוֹ ת ְ ּבמוֹ ֵעינָ יו ֶא ַ
ת־החוֹ ֶלהְ ,ל ַה ְר ִ ּג ׁ
ּל ַה ֲחלוֹ ת ַע ְצמוֹ ָע ָליו( .רבי יחזקאל לווינשטיין)
ָלשֵׂ את ִע ּמוֹ ָ ּבעֹל ו ְ
• יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ָראוּי ְל ָה ִבין ַהח ִֹליָ ,רא ּו ְל ָה ִבין ַהחוֹ ֶלהִּ ,כי ֵח ֶלק
יח ְל ַת ֵּקן ֶאת־זֶ ה,
ל־החוֹ ֶלה ,ו ְּכ ׁ ֶש ַּת ְצ ִל ַ
ָ ּגדוֹ ל ָ ּבא ֵמ ֲה ַל ְך־רוּחוֹ ׁ ֶש ַ
מ ֲח ָלה( .רבי אליהו דסלר)
ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ְר ֶ ּבה ִא ּתוֹ ַא ֲה ָבה וְ ַא ֲחוָ הַּ ,ת ֲעבֹר ַה ַּ
ּ
ּ
יהם ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶזה וְ ַה ֶּק ֶרן ַק ֶי ֶמת
"ד ָב ִרים ׁ ֶש ָא ָדם אוֹ ֵכל ּ ֵפרוֹ ֵת ֶ
• ְ
ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבאּ ִ :ב ּקוּר חוֹ ִלים ,וְ ַה ְכנָ ַסת ַּכ ָּלה ו ְּלוָ יַ ת ַה ֵּמת"ֶ ׁ .ש ִאם
יֵ ׁש ָל ָא ָדם חוֹ ֶלה ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ ַחס־וְ ׁ ָשלוֹ םְ ,סגֻ ָּלה ָל ֵתת ְצ ָד ָקה
מת( .רבי חנוך העניך מאלכסנדר)
ְל ַה ְכנָ ַסת ַּכ ָּלה ,וְ יִ ָּנ ֵצל ֵמ ַה ְלוָ יַ ת ַה ֵּ

ֹלׁשה ִּדינָ ִרים ֶׁשּנָ ַתן,
יֹוצא ֵאפֹוא ֶׁשּבִ זְ כּות ְׁש ָ
וְ ַהּלָ ה נִ ְר ָּפא ּבִ זְ כּותֹו .וְ ֵ
ֶה ֱחיָה נֶ ֶפׁש ַא ַחת ִמ ְּיִׂש ָר ֵאל ,וְ לָ כֵ ן נִ ְר ַׁשם ּבַ ִּפנְ ָקס ּכְ ֶא ָחד ִמּגְ דֹולֵ י
ַהּנַ ְדבָ נִ ים"ִ .ה ְת ַר ֵעם ֶה ָע ִׁשיר וְ ָק ָרא ּבַ ֲחלֹומֹו" :וְ כִ י ִּדין ֱא ֶמת הּוא?!
ֹלׁשה ִּדינְ ֵרי
אתיִם ִּדינְ ֵרי זָ ָהב ,וְ זֶ ה נָ ַתן ַרק ְׁש ָ
וַ ֲהֹלא ֲאנִ י נָ ַת ִּתי ָמ ַ
"א ֶמת ֶׁשּנָ ַת ָּת ַסְך ּגָ דֹול,
ּכֶ ֶסף ,וְ הּוא ּכָ תּוב לְ ָפנַ י"? ֵה ִׁשיב לֹו ַהּזָ ֵקןֱ :
ֹלׁשה ְּדבָ ִריםִ .מ ְּפנֵ י ֶׁש ַא ָּתה ִמ ְת ָּפ ֵאר
חּותה ּבִ גְ לַ ל ְׁש ָ
אּולָ ם ִמ ְצוָ ְתָך ְּפ ָ
ּבְ ַמ ֲע ֶׂשה ַה ְּצ ָד ָקה ֶׁשּלְ ָךִּ ,ומ ְּפנֵ י ֶׁש ַהחֹולֶ ה ֲא ֶׁשר ִּפּזַ ְר ָּת ּבַ ֲעבּורֹו ַסְך
אֹותָך ּבִ ְפנֵ י ּכָ ל ּבְ נֵ י־ּבֵ יתֹוִּ ,ומ ְּפנֵ י
רֹומם ְ
אֹותָך ְּומ ֵ
ּגָ דֹול ּכָ זֶ ה ְמ ָפ ֵאר ְ
ּיֹוד ִעים ֶאת ַמ ֲע ֶׂשה ַה ְּצ ָד ָקה
ֶׁש ַא ָּתה ִמ ְתּכַ ּבֵ ד ּבִ ְפנֵ י ּכָ ל ּבְ נֵ י ִע ְירָך ֶׁש ְ
ֶׁשּלְ ָך .אּולָ ם אֹותֹו ָענִ יֵ ,אין נִ ְדבָ תֹו ֲחׁשּובָ ה ּבְ ֵעינָ יו וְ ֵאינֹו ִמ ְת ָּפ ֵאר
ּבְ ַע ְצמֹו ,וְ גַ ם ַהחֹולֶ ה ּובְ נֵ י ָה ִעיר ֵאינָ ם ְמכַ ּבְ ִדים אֹותֹו ּבִ ְׁשבִ יל ּכָ ְך,
ֹלׁשה ִּדינְ ֵרי ּכֶ ֶסף? וְ לָ כֵ ן ֹלא נִ ְפ ַחת ִמ ַּמ ֲע ֶׂשה
ֶׁשּכֵ ן ּבַ ֶּמה נֶ ְח ָׁשבִ ים ְׁש ָ
ּומ ְצוָ תֹו ְׁשלֵ ָמה"( .נפלאים מעשיך)
אּומה ִ
ַה ְּצ ָד ָקה ֶׁשּלֹו ְמ ָ
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ְמ ֻס ּ ָפר
ּפּורי צַ ִּד ִיקים
ִס ֵ
אקא ,נָ ַסע ַּפ ַעם ַא ַחת ֶאל ִעיר ַה ַּמ ְר ֵּפא
סֹופר ִמ ְּק ָר ָ
ַרּבִ י ִׁש ְמעֹון ֵ
ָמ ִרינְ ּבַ ד לְ ַהבְ ָר ָאהֶ ,אּלָ א ֶׁש ָּשׁם ִהכְ ּבִ יד ָעלָ יו ָחלְ יֹו וְ נָ ַפל לְ ִמ ְׁשּכָ ב.
ּיָדּוע ַרּבִ י ִׁש ְמעֹון וֹולְ ף
אֹותּה ֵעת ָׁש ָהה ּבַ ָּמקֹום ּגַ ם ַהּנָ ִדיב ַה ַ
ּבְ ָ
ּנֹודע ּבַ ֲח ִסידּותֹו ּובְ ִצ ְדקּותֹו ,וְ הּוא נִ כְ נַ ס לְ בַ ֵּקר ֶאת־
רֹוט ִׁשילְ דֶׁ ,ש ַ
ְ
ָה ַרב ּולְ ַקּיֵם ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים .לְ ַא ַחר זְ ַמן ֻמ ָעטָ ,קם ַהּנָ ִדיב ּובִ ֵּקׁש
ּקּורָך"?
ּדּוע ַא ָּתה ְמ ַק ֵּצר ֶאת־ּבִ ְ
"מ ַ
לָ ֵצאת ,וְ ָה ַרב ְׁש ָאלֹו ּבִ ְת ִמ ָיההַ :
לֹומ ִדים ֲחזַ "ל ֵמ ַה ָּפסּוק ֶ'את־
"ה ֵרי ֶאת ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים ְ
וְ נַ ֲענָ הֲ :
ַה ֶּד ֶרְך יֵלְ כּו בָ ּה'' ,יֵלְ כּו' ־ זֶ ה ּבִ ּקּור חֹולִ ים ,וְ ִאם־ּכֵ ן יֵׁש ּכָ אן ֶר ֶמז ֶׁש ִּמ ְצוַ ת
ת־החֹולֶ ה
ּבִ ּקּור וְ חֹולִ ים ְצ ִריכָ ה לִ ְהיֹות ּבַ ֲהלִ יכָ הְּ ,ד ַהיְנּו ֹלא לְ ַה ְט ִר ַיח ֶא ַ
זְ ַמן ַרבֶ ,אּלָ א לְ ִהּכָ נֵ ס וְ לָ לֶ כֶ ת"( ...אוצר פתגמים ושיחות)
ּתֹולְ דֹות ֵיְמי ַחּיָיו ֶׁשל ַרּבִ י ַא ְריֵה לֶ ּוִיןָ ,היּו ִמ ְק ָׁשה ַא ַחת ֶׁשל ֲע ִׂשּיַת
נֹוהג ָהיָה לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ִמ ֵּדי ּב ֶֹקר ּכְ וָ ִת ִיקין ּבְ בֵ ית־
ם־הּזּולַ תֵ .
ֶח ֶסד ִע ַ
ּתֹורהַּ .פ ַעם
נֹוהג ָהיָה לְ ַהזְ ִמין ֶאת ָהעֹולִ ים לַ ָ
ַהּכְ נֶ ֶסת ַה ָּסמּוְך לְ בֵ יתֹו ,וְ ֵ
ִהכְ ִריז ּבִ ְׁשמֹו ֶׁשל ַא ַחד ַה ִּמ ְת ַּפּלְ לִ ים ,אּולָ ם ִמּיָד לְ ַא ַחר ֶׁש ִהזְ ּכִ יר ֶאת־
ְׁשמֹו ֶׁשל ַהּלָ ה ,נִ ּגַ ׁש ַא ַחד ַה ִּמ ְת ַּפּלְ לִ יםִ ,איׁש נִ כְ ּבָ ד וְ ַת ִּקיף ּבְ ַד ְעּתֹו,
ּתֹורה ,וְ כִ ּלָ ה ֶאת־
ֶׁש ָהיָה לֹו ִריב ָּומדֹון ִעם אֹותֹו ָא ָדם ֶׁשּזָ כָ ה ּבָ ֲעלִ ּיָה לַ ָ
ת־טּלִ יתֹו ֵמ ָעלָ יוּ ,בִ ּיְׁשֹו ּבָ ַרּבִ ים וְ ָק ָרא
זַ ְעמֹו ּבְ ַרּבִ י ַא ְריֵהִ .ה ְׁשלִ יְך ֶא ַ
"מי ָׂש ְמָך לְ ִאיׁש ַה ְמ ַחּלֵ ק ּכָ אן ֲעלִ ּיֹות"? ִה ְת ַאּזֵ ר ַרּבִ י ַא ְריֵה
ֵאלָ יוִ :
אּומהַ .אְך ּכְ ֵדי לִ ְמנ ַֹע
בּורהִ ,קּבֵ ל ֶאת־ּבִ זְ יֹונֹו ּבְ ַא ֲהבָ ה ,וְ ֹלא ָענָ ה ְמ ָ
ּבִ גְ ָ
ֹלקת ֵמ ֵאּלּו ֶׁשּיָבֹואּו לְ ָהגֵ ן ַעל־ּכְ בֹודֹוִ ,ה ְפ ִסיק ָה ֵחל ִמ ָּמ ֳח ָרת
ַמ ֲח ֶ
לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ּבְ בֵ ית־ּכְ נֶ ֶסת זֶ ה ,וְ ִה ְר ִחיק לֶ כֶ ת ִמ ֵּדי יֹום ּבְ ַא ְׁשמ ֶֹרת ַהּב ֶֹקר,
יְהּודה'
ית־הּכְ נֶ ֶסת ַהּו ִָתיק 'זָ ֳה ֵרי ַח ָּמה' ֶׁשּבִ ְׁשכּונַ ת ַ'מ ֲחנֵ ה ָ
ֶאל ּבֵ ַ
ַה ְמ ֻר ֶח ֶקת ְמ ַעט .לְ ַא ַחר ִיָמים ֻמ ָע ִטיםָ ,חלָ ה אֹותֹו ִאיׁש ַּת ִּקיף
פּואהּ .כְ ֶׁש ָּשׁ ַמע ַרּבִ י ַא ְריֵה ּכָ ְךִ ,ה ְת ַע ֵּטף ּבַ ֲא ִצילּות
וְ ֻא ְׁש ַּפז ּבְ בֵ ית ָה ְר ָ
ל־ה ִּמּדֹות ,וְ ָהלַ ְך לְ בַ ֵּקר ֶאת ָה ִאיׁש ּכְ ִיָדיד וָ ִתיקּ ,בֵ ְרכֹו
נֶ ֶפׁש וְ ַה ֲעבָ ָרה ַע ַ
פּואה ְׁשלֵ ָמה וְ ֵא ֵחל לֹו ַה ְחלָ ָמה ְמ ִה ָירהּ .וכְ ֶׁש ָר ָאה ַהּלָ ה
ּבְ בִ ְרּכַ ת ְר ָ
ּדֹותיו וְ ֵה ֵחל לְ ִה ְת ַחּנֵ ן לְ ָפנָ יו ֶׁש ְּיִסלַ ח
ֶאת ַרּבִ י ַא ְריֵהֻ ,ה ְפ ַּתע ִמּט ַֹהר ִמ ָ
וְ ְיִמ ַחל לֹו ַעל ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ַהּנְ לֹוזָ ה ּכְ לַ ָּפיו .וְ כָ ְך ִס ֵּפר ַא ַחד ַה ְמלַ ְּמ ִדים
"א ָחד ִמילָ ֵדינּו ָחלָ ה ָקׁשֹות,
ירּוׁשלַ יִםֶ :
"עץ ַחּיִים" ֶׁשּבִ ָ
מּוד־ּתֹורה ֵ
ָ
ּבְ ַתלְ
וְ ָהיִינּו ְמ ֻר ָּת ִקים ֶאל ִמ ַּטת ָחלְ יֹו ִמ ֵּדי לַ יְלָ הּ ,ומּובָ ן ֶׁש ַה ָּדבָ ר ִה ְׁש ִּפ ַיע
גּופנִ ית ּכְ ֶא ָחד .לַ יְלָ ה ֶא ָחדִ ,הּגִ ַיע ַרּבִ י ַא ְריֵה
ָעלֵ ינּו ִמּבְ ִחינָ ה נַ ְפ ִׁשית וְ ָ
לְ בֵ ֵיתנּו ִעם ַר ְעיָתֹו ַה ִּצ ְד ָקנִ ית ,וְ ִה ִּצ ַיע' :לְ כּו לִ יׁשֹן ,וְ ָאנּו נִ ְׁש ֶהה ִעם
ּבִ נְ כֶ ם וְ נִ ְס ַעד אֹותֹו ּבְ ָחלְ יֹו' .מּובָ ן ֶׁש ֵּס ַרבְ נּו לְ כָ ְך ,אּולָ ם ַרּבִ י ַא ְריֵה ָּפנָ ה
ּגֹור ִרים ּבְ ִד ָירה ְק ַטּנָ ה ּבַ ת ֶח ֶדר
אֹותנּוָ ,אנּו ִמ ְת ְ
ּבְ ָחכְ ָמה וְ ָא ַמר'ֵ :הבִ ינּו ָ
ׂשֹוח ַח ּבֵ ינֵ ינּוַ ,אְך ֵאין לָ נּו ֵהיכָ ן
ֶא ָחד .יֵׁש לָ נּו ּכַ ָּמה ִענְ יָנִ ים ֲחׁשּובִ ים לְ ֵ
לַ ֲעׂשֹות זֹאתֶׁ ,שּכֵ ן יְלָ ִדים ְק ַטּנִ ים ּבְ בֵ ֵיתנּו ,וְ לָ כֵ ן ָמ ָצאנּו ּכָ אן ְׁש ַעת
ׂשֹוח ַח ּבְ ֵאין ַמ ְפ ִר ַיע'ּ .כָ ְך ִה ְצלִ ַיח ַרּבִ י ַא ְריֵה לְ ַקּבֵ ל ֶאת־
ַהּכ ֶֹׁשר לְ ֵ
עֹוׂשים טֹובָ ה ִעּמֹו ּבְ כָ ְך"( ...איש חסיד היה)
ַה ְסּכָ ָמ ֵתנּוּ ,כְ ִאּלּו ֲאנַ ְחנּו ִ
יֹום ֶא ָחדָ ,ראּו עֹובְ ֵרי א ַֹרח ֶאת ַרּבָ ם ַהּנַ ֲע ָרץַ ,רּבִ י ַחּיִים ִחזְ ִקּיָהּו ְמ ִדינִ י
"ׂש ֵדי ֶח ֶמד" ,הֹולֵ ְך ּבָ ְרחֹוב ּכְ חֹם ַהּיֹוםִ .ה ְת ַּפּלְ אּו ּכֻ ּלָ םֶׁ ,שּכֵ ן
ּבַ ַעל ְ
מּועדֹות.
ְמ ַע ִּטים ָהיּו ַהּזְ ַמּנִ ים ּבָ ֶהם ָיָצא ִמּבֵ יתֹוְּ ,וׁש ָאלּוהּו לְ ָאן ָּפנָ יו ָ
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"ּומיהּו ַהחֹולֶ ה"?
"הֹולֵ ְך ֲאנִ י לְ ַקּיֵם ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים"ֵ ,ה ִׁשיב ָה ַרבִ .
"ה ֵרי ִאיׁש ֲעבַ ְריָן
ָׁש ֲאלּוּ ,וכְ ֶׁש ָה ַרב נָ ַקב ּבִ ְׁשמֹו ,נֶ ְח ְרדּו ּכֻ ּלָ ם וְ ָא ְמרּוֲ :
הּוא ,וְ ַאל ְיַרּבּו ּכְ מֹותֹו ּבְ ְיִׂש ָר ֵאל .וְ ָה ַרב ְמבַ ְּקרֹו"?! ֵה ִׁשיב ָה ַרב וְ ָא ַמר:
חֹוטאָ ,מלֵ א
ל־א ָדם ִמ ְּיִׂש ָר ֵאל ֲא ִפּלּו ֵ
"וַ ֲה ֵרי ּכְ בָ ר ָא ְמרּו ֲחזַ "לֶׁ ,שּכָ ָ
הּוא ִמ ְצֹות ּכְ ִרּמֹון .וְ ֵׁשנִ יתֲ ,ה ֵרי ֹלא ֶאת ַהחֹולֶ ה ּבִ לְ בַ ד ָאנּו הֹולְ כִ ים
ׁשֹותיו"ָׁ .ש ְמעּו זֹאת ָה ֲאנָ ִׁשים
ת־ה ְּשׁכִ ינָ ה ֲא ֶׁשר לִ ְמ ַר ֲא ָ
לְ בַ ֵּקרֶ ,אּלָ א ֶא ַ
ל־ה ִּמ ָּטה
אֹותם ַהחֹולֶ הִ ,ה ְת ַחּזֵ ק וְ ַיָׁשב ַע ַ
וְ ָהלְ כּו ִעם ָה ַרבּ ,וכְ ֶׁש ָר ָאה ָ
בֹודםֹ .לא ָעבְ רּו ִיָמים ַרּבִ ים ,וְ ָה ִאיׁש ִה ְת ַר ֵּפא וְ ִה ְת ַהּלֵ ְך ּבַ חּוץ ַעל־
לִ כְ ָ
ל־אף
ל־ה ַרב ֶׁשּבָ א לְ בַ ְּקרֹו ַע ַ
ִמ ְׁש ַענְ ּתֹוֵּ ,ומ ָאז ָר ָאה ֶאת ְמ ִסירּותֹו ֶׁש ָ
ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ַהּנְ לֹוזָ הִ ,ה ְת ַה ֵּפְך לִ ּבֹו וְ ָחזַ ר ּבִ ְתׁשּובָ ה ְׁשלֵ ָמה ,וְ ֹלא נִ ְמ ָצא
ת־ּדבָ ר( .אורות ממזרח)
ּבֹו ֶע ְרוַ ָ
ּיְרּוׁשלְ ִמיָ ,היָה
אפיט ִמ ֻּקּבְ ִריןּ ,בַ ַעל ַה'ּנִ יר' לַ ַ
ארים ַׁש ִ
ַרּבִ י ֵמ ִאיר ַמ ִ
ּגֹומל ֲח ָס ִדים ִעם ֶחלְ ּכָ ִאים וְ נִ ְדּכָ ִאיםַ ,אף ֶׁש ֵע ֶקב ּכָ ְך ָהיָה נֶ ֱאלַ ץ
ֵ
יְהּודי ּבָ ִעיר ֶׁשּנָ ַפל לְ ִמ ְׁשּכָ ב,
נֹודע לֹו ַעל ִ
ל־ּפ ַעם ֶׁש ָהיָה ַ
לְ ִה ְתּבַ ּזֹותּ .בְ כָ ַ
ִהזְ ָּד ֵרז לָ בֹוא ֵאלָ יו ּכְ ֵדי לְ בַ ְּקרֹו ּולְ ַקּיֵם ּבֹו ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ יםַּ .פ ַעם
עֹומד לְ בַ ּדֹו ּבְ בַ יִת ֻמזְ נָ חּ ,בֹו ָׁשכַ ב ִאיׁש ּגַ לְ מּוד וְ ָעזּובּ ,בְ יָדֹו
ְמ ָצאּוהּו ֵ
ַמ ְט ֲא ֵטא וְ הּוא ִמ ְת ַע ֵּסק ּבְ נִ ְקיֹון ַהּבַ יִת ּבַ ֲח ִריצּות ַרּבָ ה .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן,
ָעלָ ה לִ ְדרֹׁש ּבְ בֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶׁשּבָ ִעיר ,וְ ִה ְת ַמ ְר ֵמר לְ ָאזְ נֵ י ַהּנֶ ֱא ָס ִפים ַעל
ּדּוע"ָּ ,ת ַמּה וְ ָׁש ַאל ּבְ קֹול,
"מ ַ
ּנֹוהגִ ים זִ לְ זּול ּבְ ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ יםַ .
ֶׁש ֲ
"מכַ ּבְ ִדים ֶאת ָה ַרב ָמ ָרא ְד ַא ְת ָרא ּבְ ִמ ְצֹות ְמצּויֹותּ ,כְ גֹון ּבְ ַסנְ ְּד ָקאּות
ְ
ל־ה ַּד ַעת לְ כַ ּבְ דֹו ּבְ ִׁשּמּוׁש חֹולִ ים
ּדּוׁשין ,וְ ֹלא עֹולֶ ה ַע ַ
אֹו ּבְ ִסּדּור ִק ִ
כּוחים? וַ ֲה ֵרי ּכָ ְך נָ ַהג ַה ַּתּנָ א ַרּבִ י ֲע ִקיבָ אֶׁ ,שּכִ ּבֵ ד וְ ִרּבֵ ץ
ֲעזּובִ ים ְּוׁש ִ
מֹו־יָדיו לִ ְפנֵ י ַּתלְ ִמיד ֶׁשּנָ ַפל לְ ִמ ְׁשּכָ ב"( ...מרביצי תורה)
ּבְ ָ
ּגֹורר ָע ִׁשיר ֻמ ְפלָ גֶׁ ,שּנִ ְמנָ ה
ּבַ ֲע ָיָרה ְק ַטּנָ ה ַה ְּסמּוכָ ה לַ ֲאלֶ ּכְ ַסנְ ֶּדרִ ,ה ְת ֵ
ּבֵ ין ֲח ִס ָידיו ֶׁשל ַה" ְּיִׂש ַמח ְיִׂש ָר ֵאל" ֵמ ֲאלֶ ּכְ ַסנְ ֶּדרַ .ק ְמ ָצן ֻמ ְפלָ ג
אֹור ִחים לְ בֵ יתֹו.
רּוטה לְ ִאיׁש וְ ֹלא ִהכְ נִ יס ְ
ָהיָהֵּ ,ומעֹולָ ם ֹלא נָ ַתן ְּפ ָ
ּגֹורר ּגַ ם ַאבְ ֵרְך ֶא ָחדַ ,אף הּוא ֵמ ֲח ִס ֵידי ֲאלֶ ּכְ ַסנְ ֶּדר,
אֹותּה ֲע ָיָרה ִה ְת ֵ
ּבְ ָ
ֶׁש ִה ְת ַּפ ְרנֵ ס ּכִ ְמלַ ֵּמד ִּתינֹוקֹותֶ ,אּלָ א ֶׁש ָענִ י ָמרּוד ָהיָה ְּומ ֻט ָּפל
ּבְ ִמ ְׁש ָּפ ָחה ּבְ רּוכָ ה ִעם ַא ְרּבָ ָעה ָע ָׂשר יְלָ ִדיםֶׁ ,ש ֵחלֶ ק ֵמ ֶהם ִהּגִ יעּו
לְ ִפ ְר ָקם .יֹום ֶא ָחדּ ,כַ ֲא ֶׁשר ּכָ ַׁשל ּכ ַֹח ַה ַּסּבָ לָּ ,פנָ ה ַה ְמלַ ֵּמד ֶה ָענִ י ֶאל
ֶה ָע ִׁשיר ַה ֻּמ ְפלָ גּ ,ובִ ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ֶעזְ ָרה לְ ַה ָּשׂ ַאת יְלָ ָדיו ,אּולָ ם ֶה ָע ִׁשיר
ִה ְק ִׁש ַיח ֶאת־לִ ּבֹו וְ גֵ ְרׁשֹו ִמּבֵ יתֹו ּבְ ב ֶֹׁשת ָּפנִ יםַ .ה ְמלַ ֵּמד ָיָצא ּבְ ַפ ֵחי
ת־צ ֲערֹו ָה ַרב ָׁש ַפְך ּבִ ְפנֵ י ַרּבֹו ּבַ ֲאלֶ ּכְ ַסנְ ֶּדרּ ,כְ ֶׁשהּוא ּבֹוכֶ ה
נֶ ֶפׁש ,וְ ֶא ַ
ף־עיִן,
יְׁשּועת ה' ּכְ ֶה ֶר ַ
לְ ֹלא ֲהפּוגֹותִ .ה ְרּגִ יעֹו ָה ַרּבִ י וְ ִדּבֵ ר ַעל־לִ ּבֹו ּכִ י ַ
ית־ה ִּמ ְד ָרׁש ַה ָּסמּוְךֹ .לא ָחלְ פּו
ּובִ ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו לְ ַה ְמ ִּתין ּבֵ ינְ ַתיִם ּבְ בֵ ַ
ל־ה ַרּבִ י ּובְ יָדֹו
ָׁשעֹות ְמ ֻרּבֹות ,וְ אֹותֹו ָע ִׁשיר ַק ְמ ָצן ִהּגִ ַיע ּבְ בֶ ָהלָ ה ֶא ָ
רֹופ ִאים
אֹומי וְ ָה ְ
ם־ּפ ְדיֹון ,וְ ִס ֵּפר ּכִ י ִא ְׁשּתֹו ָחלְ ָתה ּבְ א ֶֹפן ִּפ ְת ִ
ִּפ ְת ָקה ִע ִ
"ה ִאם ִה ְת ַּפּלַ לְ ָּת ַהּיֹום"? ְׁש ָאלֹו ָה ַרּבִ י,
רּופהַ .
מֹוצ ִאים לָ ּה ָמזֹור ְּות ָ
ֹלא ְ
"ה ִאם ִה ְתּבֹונַ נְ ָּת ּבַ ִּמ ְׁשנָ ה ֵ'אילּו ְדבָ ִרים
וְ ֶה ָע ִׁשיר ֵה ִׁשיב ּכַ ּמּובָ ן ּבְ ִחּיּובַ .
"ה ֵרי
רֹות ֶיהם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ כּו'"? ָׁש ַאל ,וְ ִה ְמ ִׁשיְךֲ :
ֶׁש ָא ָדם אֹוכֵ ל ֵּפ ֵ
יֹוד ַע
אֹומר ָׁשם 'ּבִ ּקּור חֹולִ ים וְ ַהכְ נָ ַסת ּכַ ּלָ ה ּולְ וָ יַת ַה ֵּמת'ֵ .
ַה ַּתּנָ א ֵ

ּדּוע ִהזְ ּכִ יר ֶאת ַהכְ נָ ַסת ּכַ ּלָ ה ּבֵ ין ּבִ ּקּור חֹולִ ים ּולְ וָ יַת ַה ֵּמת?
ַא ָּתה ַמ ַ
רֹוצה לְ ַה ִּציל ֶאת ַהחֹולֶ ה ֶׁשֹּלא יָבֹוא לִ ֵידי לְ וָ יַת
ּכְ ֵדי לְ ַר ֵּמזֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ֶ
ַה ֵּמתָ ,עלָ יו לְ ַקּיֵם ִמ ְצוַ ת ַהכְ נָ ַסת ּכַ ּלָ ה ּובִ זְ כּות זֶ ה יַבְ ִריא ַהחֹולֶ ה.
ְרצֹונְ ָך ֶׁש ַר ְע ְיָתָך ַּתבְ ִריא? ֵּתן ַא ְרּבַ ע ֵמאֹות ֻרּבַ ל־ּכֶ ֶסף לַ ְּמלַ ֵּמד
ן־ע ָיָר ְתָךּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיּוכַ ל לְ ַה ִּשׂיא ֶאת־יְלָ ָדיוּ ,ובִ זְ כּות זֶ ה ִּתּו ַָׁשע
ֶה ָענִ י ּבֶ ֲ
פּואה ְׁשלֵ ָמה ּבְ ֶד ֶרְך נֵ ס"ּ .בְ לִ י א ֶֹמר ְּודבָ ִרים ָרץ ֶה ָע ִׁשיר לִ ְקרֹא
ּבִ ְר ָ
פּוח
ית־ה ִּמ ְד ָרׁש ,וְ לִ ְפלִ ָיאתֹו ִהּנִ ַיח לְ ָפנָ יו ְצרֹור ָּת ַ
לַ ְּמלַ ֵּמד ֶה ָענִ י ִמּבֵ ַ
ל־ה ָע ִׁשיר
ת־הּכֶ ֶסף" ָא ַמר ָה ַרּבִ יּ ,ובְ ִפנֹותֹו ֶא ֶ
ם־מעֹות"ַ .קח ֶא ַ
ִע ָ
"מבְ ִט ַיח ֲאנִ י לְ ָךּ ,כִ י ּבְ ֶעזְ ַרת ַה ֵּשׁם ְיִתּבָ ַרְך
ָא ַמר לֹו ּבְ ֶפה ָמלֵ אַ :
ּמֹותר
ן־ה ָ
זּוגָ ְתָך ִּת ְת ַר ֵּפא ּבִ זְ כּות ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁש ָע ִׂש ָית"ִ .מ ַ
רֹופ ִאים
לְ ַצּיֵןּ ,כִ י ָה ִא ָּשׁה נִ ְר ְּפ ָאה ּבְ ֶד ֶרְך ִּפלְ ִאית ,וְ ֹלא נִ זְ ְק ָקה ֹלא לְ ְ
יְהי לְ נֵ ס( .תולדות ה'ישמח ישראל')
וְ ֹלא לִ ְתרּופֹות ּכָ לְ ֶׁש ֵהן ,וַ ִ
רּומּיֹות.
אֹויֶרּבַ ְךָ ,היָה ֲא ִציל נֶ ֶפׁש וְ ֵס ֶמל לְ ִמּדֹות ְּת ִ
ַרּבִ י ְׁשֹלמֹה זַ לְ ָמן ְ
ּתֹורה וְ ַהנְ ָהגַ ת ַהּדֹורָ ,מ ָצא
ּבְ תֹוְך ֵס ֶדר יֹומֹו ֶה ָעמּוס ּבְ ַה ְרּבָ ַצת ָ
זְ ַמן ּכְ ֵדי לְ בַ ֵּקר חֹולִ ים ּוזְ ֵקנִ ים ּבְ בָ ֵּתי ָאבֹותּ .כָ ְך נָ ַהג ּגַ ם ּבְ זִ ְקנּותֹו
ַה ֻּמ ְפלֶ גֶ ת ,וְ ַאף ּכְ ֶׁש ִה ְת ַק ָּשׁה לַ ֲעלֹות לְ קֹומֹות ּגְ בֹוהֹותֹ ,לא ִׁשּנָ ה
ֹאׁש־ה ָּשׁנָ ה ּובְ ֶע ֶרב
ת־מנְ ָהגֹו ,וְ ִה ְק ִּפיד ַעל־ּכָ ְך ּבִ ְמ ָיֻחד ּבְ ֶע ֶרב ר ַ
ֶא ִ
ּפּוריםֹ .לא ַּפ ַעםָ ,ס ַפג ְּפגִ יעֹות וְ ֶעלְ ּבֹונֹות ֵמ ָה ֲאנָ ִׁשים
יֹום־הּכִ ִ
ַ
יִּסּוריו ּבְ ַא ֲהבָ ה.
אֹותם ּבִ ֵּקר ,אּולָ ם הּוא ָׂשם לְ ִפיו ַמ ְחסֹום וְ ִקּבֵ ל ָ
ָ
יְהּודי זָ ֵקן ֶא ָחד ,אֹותֹו ִהּכִ יר
ֶע ֶרב רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ֶא ָחדָ ,הלַ ְך לְ בַ ֵּקר ִ
ר־רּוח,
ִמ ְּצ ִעירּותֹוִ .מּיָד ִעם ִהּכָ נְ סֹוָּ ,פנָ ה ֵאלָ יו ַהּלָ ה ֶׁש ָהיָה ְק ַצ ַ
"ׁשֹלמֹה זַ לְ ָמן! נַ ֲע ֵׂש ָית לְ ָא ָדם ּגָ דֹולַ ,עד ֶׁש ֵאין לְ ָך
וְ ָא ַמר ּבְ זִ לְ זּולְ :
ׁשּוטים ּכָ מֹונִ יַ .א ָּתה ּבָ א ֵאלַ י ַרק ְּפ ָע ִמים
ְּפנַ אי לְ בַ ֵּקר ֲאנָ ִׁשים ְּפ ִ
יֹותר".
ּבֹודדֹות ּבַ ָּשׁנָ הּ ,בְ עֹוד ָהיָה ָעלֶ יָך לְ בַ ֵּקר לְ ִע ִּתים ְקרֹובֹות ֵ
ְ
אּולָ ם ַרּבִ י ְׁשֹלמֹה זַ לְ ָמן ִקּבֵ ל ֶאת ִּדבְ ֵרי ַהּתֹוכָ ָחה ּבִ ְד ָמ ָמה ,וְ ֹלא
בּורת נֶ ֶפׁשּ .בְ זִ ְקנּותֹוּ ,כְ בָ ר ִה ְת ַק ָּשׁה ֲא ִפּלּו
ֵהגִ יב ּכְ לָ ל ִמּתֹוְך ּגְ ַ
ֹאׁש־ה ָּשׁנָ ה ,אּולָ ם לַ ְמרֹות
לְ ַהּגִ ַיע לַ ֲא ִמ ַירת ְסלִ יחֹות ּבְ ֶע ֶרב ר ַ
ל־מנְ ָהגֹו לְ בַ ֵּקר חֹולִ ים ּוזְ ֵקנִ ים ּולְ בָ ְרכָ ם ּבְ בִ ְרכַ ת
ֻחלְ ָׁשתֹו ֹלא וִ ֵּתר ַע ִ
ּכְ ִתיבָ ה וַ ֲח ִת ָימה טֹובָ הְ .מק ָֹרבָ יו ִה ְת ַּפּלְ אּו ַעל־ּכָ ְך וְ ָת ְמהּו ּבְ ָפנָ יו:
"על ֲא ִמ ַירת ְסלִ יחֹות ּבְ ִצּבּור ַא ָּתה ְמוַ ֵּתר ,וְ ִאּלּו ּבִ ְׁשבִ יל לְ בַ ֵּקר
ַ
חֹולִ ים ַא ָּתה ְמ ַט ֵּפס ַעד לַ ּקֹומֹות ָה ֶעלְ יֹונֹות ִמּתֹוְך ַמ ֲא ָמץ ּגָ דֹול"?
יֹוד ַע ֶׁש ֵאין לִ י ּכ ַֹח
"ה ֵרי ַה ָּקּבָ "ה ֵ
וְ ַרּבִ י ְׁשֹלמֹה זַ לְ ָמן ֵה ִׁשיב ּבְ ָחכְ ָמהֲ :
גּופי ,וְ לָ כֵ ן הּוא ּבְ וַ ַּדאי ְיִסלַ ח לִ י ַעל ֶׁש ֵאינִ י ִמ ְׁש ַּת ֵּתף
וַ ֲאנִ י ָחלּוׁש ּבְ ִ
יֹוד ִעים
מּודים ֵאינָ ם ְ
אֹותם זְ ֵקנִ ים וְ גַ לְ ִ
ּבַ ֲא ִמ ַירת ַה ְּסלִ יחֹות .אּולָ ם ָ
יִסלְ חּו לִ י"( .ביקור חולים)
אֹותם ֲה ֵרי ֹלא ְ
זֹאת ,וְ ִאם ֹלא ֲאבַ ֵּקר ָ
לֹודז' ,נִ כְ נַ ס ַּפ ַעם לְ בֵ יתֹו
ּנֹודע ֶׁשל ְ
ַרּבִ י ֵאלִ ּיָהּו ַחּיִים ַמיְזְ לַ ,רּבָ ּה ַה ָ
רּומה ּגְ דֹולָ ה לַ ֲענִ ּיֵי
ֶׁשל ָע ִׁשיר ַק ְמ ָצן ֶא ָחדּ ,כְ ֵדי לְ בַ ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ְּת ָ
יָדּוע ּכְ ִאיׁש ָחכָ ם
ָה ִעירָּ .ת ַמּה ֶה ָע ִׁשיר וְ ָׁש ַאל"ַ :רּבֵ נּוֲ ,ה ֵרי הּוא ַ
וְ נָ בֹוןָּ ,ומה ָר ָאה ֵאפֹוא לָ בֹוא ֵאלַ יּ ,בְ ָׁש ָעה ֶׁש ֲאנִ י ְמ ֻפ ְר ָסם ּכְ ִמי
יֹוד ַע
"הֹלא ֵ
ן־הּנַ ְדבָ נִ ים"? ִחּיְֵך ַרּבִ י ֵאלִ ּיָהּו ַחּיִים וְ ָא ַמרֲ :
ֶׁש ֵאינֹו ִמ ַ
ַמרּ ,כִ י ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים ֲחבִ יבָ ה ָעלַ י ְמאֹדִּ ,ומּכֵ יוָ ן ֶׁש ָּשׁ ַמ ְע ִּתי
ֶׁש ַא ָּתה חֹולֶ ה ,נִ כְ נַ ְס ִּתי ֵאלֶ יָך ּכְ ֵדי לְ בַ ֶּק ְרָך ּבְ ָחלְ יֶָך"ִ .ה ְת ַּפּלֵ א ַהּלָ ה
"מ ִּפי ְׁשֹלמֹה
"מי ִס ֵּפר לְ ַרּבֵ נּו ֶׁשחֹולֶ ה ֲאנִ יָ ,חלִ ילָ ה"? ִ
וְ ָׁש ַאלִ :
ל־א ָדם ,לָ ַמ ְד ִּתי זֹאת"ָ ,א ַמר ָה ַרב ּבְ ִחּיּוְך,
ַה ֶּמלֶ ְךֶ ,ה ָחכָ ם ִמּכָ ָ
"ה ֵרי ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ָא ַמר ּבְ ק ֶֹהלֶ ת' ,יֵׁש ָר ָעה חֹולָ ה
וְ ִה ְמ ִׁשיְךֲ :
ָר ִא ִיתי ַּת ַחת ַה ָּשׁ ֶמׁש ,ע ֶֹׁשר ָׁשמּור לִ בְ ָעלָ יו לְ ָר ָעתֹו'"ִ ...ה ְצ ַט ֵחק
ת־ע ְצמֹו לַ ָּשׁוְ אֶׁ ,שּכֵ ן
"חֹוׁשבַ נִ י ֶׁש ַרּבֵ נּו ִה ְט ִר ַיח ֶא ַ
ֶה ָע ִׁשיר וְ ָא ַמרְ :
ּבָ ִריא אּולָ ם ֲאנִ י" ,אּולָ ם ַרּבִ י ֵאלִ ּיָהּו ַחּיִים ֵה ִׁשיב ִמּיָדּ" :כְ ִפי ַהּנִ ְר ֶאה

נֹוטל
ת־החֹולֶ הֵ ,
ָׁשכַ ְח ָּת ֶאת ִּדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ּבִ נְ ָד ִריםֶׁ ,שּכָ ל ַה ְמבַ ֵּקר ֶא ַ
ֶא ָחד ִמ ִּשׁ ִּשׁים ּבְ ָחלְ יֹו .וַ ֲאנִ י ֹלא ִק ְּיַמ ִּתי ֲע ַדיִן ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים
ּכְ ִהלְ כָ ָתּהֶׁ ,שּכֵ ן ֶט ֶרם נָ ַטלְ ִּתי ִמ ְּמָך ַמ ֶּשׁהּו ִמ ַּמ ֲחלָ ְתָך" ...וְ ֹלא זָ ז ַרּבִ י
רּומה
ֵאלִ ּיָהּו ַחּיִים ִמ ָּשׁםַ ,עד ֶׁשאֹותֹו ָע ִׁשיר ַק ְמ ָצן ָׁש ַקל ּבְ יָדֹו ְּת ָ
ֲהגּונָ ה לַ ֲענִ ּיֵי ָה ִעיר( .שרי המאה)
ַרּבִ י ְׁשֹלמֹה ַהלְ ּבֶ ְר ְׁש ַטם ִמּבֹוּבֹובּ ,בֶ ן־ּבְ נֹו ֶׁשל ַה ִ"ּדבְ ֵרי ַחּיִים"
נֹודע לֹו ַעל
ִמ ַּצנְ זָ ,היָה ְמ ַה ֵּדר ּבְ ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ָהיָה ַ
ל־מ ָּטתֹו ִּומ ְׁש ַּת ֵּדל
יבֹות ָיהָ ,היָה ָחׁש ֶא ִ
יְהּודי חֹולֶ ה ּבָ ִעיר אֹו ּבִ ְסבִ ֶ
ִ
נֹודע לֹוּ ,כִ י ֶאל ָה ִעיר ַצנְ ז ִהּגִ ַיע ֵהלֶ ְך
לְ ַס ֲעדֹו ּכְ ֵמ ַיטב יְכָ לְ ּתֹוַּ .פ ַעם ַ
חֹוקהִּ ,ומּיָד לְ ַא ַחר ּבֹואֹו נִ ְת ַקף ּבְ ַׁש ֶח ֶפת ָה ֵראֹות
יְהּודי ִמ ְּק ִהּלָ ה ְר ָ
ִ
ּדֹואגִ .מ ֵהר ַרּבִ י ְׁשֹלמֹה
מּוטל ּבְ ַאכְ ַסנְ יָתֹו לְ ֹלא ֵ
צּורה ָק ָׁשה ,וְ הּוא ָ
ּבְ ָ
רֹופ ִאים ,וְ ַהּלָ לּו ָעׂשּו ַמ ֲא ַמ ִּצים
ל־מ ָּטתֹו ֶאת ֵמ ַיטב ָה ְ
וְ ִהזְ ִעיק ֶא ִ
נֹואׁש לְ ַחּיָיו ּבְ ַט ֲענָ ה
ְמ ֻרּבִ ים לְ ַה ֲעלֹות לֹו ֲארּוכָ הֶ ,אּלָ א ֶׁש ָא ְמרּו ָ
רֹופ ִאים,
ל־ּת ְקוָ ה .לְ ֵׁש ַמע ִּדבְ ֵרי ָה ְ
אֹותיו ֲאכּולֹות וְ ֵאין לֹו ּכָ ִ
ֶׁש ֵר ָ
נִ זְ ַעק ַרּבִ י ְׁשֹלמֹה ֶאל זְ ֵקנֹו ַה ִ"ּדבְ ֵרי ַחּיִים" וְ ִה ְת ָּפ ֵרץ ּבִ בְ כִ ּיָה ּגְ דֹולָ ה:
הֹוׁש ָיעה
רֹופ ִאים ֵה ִרימּו ַיָדיִם ּבְ יֵאּוׁשִ ,
נֹואׁש ,וְ ָה ְ
"החֹולֶ ה ּבְ ַמ ָּצב ָ
ַ
"מה ִּת ְצ ַעק ֵאלַ י? ֲה ָיִּפלֵ א
ּנָ א"! ִמּיָד ְּת ָפסֹו ַרּבִ י ַחּיִים ּבְ בִ גְ ּדֹו וְ ָא ַמרַ :
ּיְהּודי ֵראֹות ֲח ָדׁשֹות ּולְ ַר ְּפאֹו
ֵמה' ָּדבָ ר?! ֲה ֵרי ַה ָּקּבָ "ה יָכֹול לִ בְ רֹא לַ ִ
פּואה ְׁשלֵ ָמה".
ת־החֹולָ ה ּובָ ֵרְך אֹותֹו ּבְ בִ ְרּכַ ת ְר ָ
ּבְ ֶד ֶרְך נֵ סֲ ,חזֹר ֶא ַ
ָע ָׂשה ַרּבִ י ְׁשֹלמֹה ּכְ ִדבְ ֵרי זְ ֵקנֹוּ ,ולְ ַא ַחר ָׁשעֹות ִמ ְס ָּפר ָר ָאה ּכִ י
ּתֹומם לְ ַמ ְר ֵאה
רֹופא ֶׁש ֻהזְ ַעק ׁשּובִ ,ה ְׁש ֵ
ּבַ חֹולֶ ה ִס ָּמנֵ י ֲה ָטבָ הָ .ה ֵ
ל־טבְ ִעי
"ה ֻא ְמנָ ם ִה ְתחֹולֵ ל ּכָ אן נֵ ס ַע ִ
ֵעינָ יו וְ ָק ָרא ּבִ ְפלִ ָיאהַ :
וְ ֻה ְׁש ְּתלָ ה ּבָ ִאיׁש זֶ ה ֵר ָאה ֲח ָד ָׁשה? אֹו ֶׁש ָּמא ָט ַענְ ִּתי ּבְ ַאבְ ָחנָ ִתי
ָה ִראׁשֹונָ ה"?! ִס ֵּפר לֹו ַרּבִ י ְׁשֹלמֹה ַעל ּבִ ּקּורֹו ֵא ֶצל זְ ֵקנֹו ָה ַרּבִ י
ַהּנַ ֲע ָרץְּ ,ותׁשּובָ תֹו ּכִ י ַה ָּקּבָ "ה יָכֹול לִ בְ רֹא לְ ַמ ֲענֹו ֵר ָאה ֲח ָד ָׁשה.
"יֹוצא ִמ ְּדבָ ֶריָךֶׁ ,שּיֵׁש ּבְ כ ַֹח
רֹופא לִ ְתהֹות וְ ָׁש ַאלֵ :
ִה ְמ ִׁשיְך ָה ֵ
סֹומא
ַה ַּצ ִּד ִיקים לִ גְ זֹר ֶׁש ִּתּבָ ֵרא יָד אֹו ֶרגֶ ל ֲח ָד ָׁשה ּבָ ָא ָדם? ֲהגַ ם לְ ֵ
ת־עינֹו ִּתּבָ ֵרא ַעיִן ֲח ָד ָׁשה"? וְ ַרּבִ י ְׁשֹלמֹה ֵה ִׁשיב ִמּיָד:
ֶׁשּנִ ְּקרּו ֶא ֵ
"אּלּו ָהיָה ּכ ַֹח ּכָ זֶ ה ּבַ ַּצ ִּד ִיקיםָ ,ה ָיְתה ִמ ְתּבַ ֶּטלֶ ת ַהּבְ ִח ָירה ּבָ עֹולָ ם,
ִ
הֹופְך
ּתֹורה ִּומ ְצֹות ָהיָה חֹוזֵ ר ִמּיָד ּבִ ְתׁשּובָ ה וְ ֵ
וַ ֲא ִפּלּו ָא ָדם ָרחֹוק ִמ ָ
ּבְ ַעל־ּכָ ְרחֹו לִ ְהיֹות ֵיְרא ָׁש ַמיִם .אּולָ ם ּבְ ֵאיבָ ר ְּפנִ ִימי וְ נִ ְס ָּתר ּכְ מֹו
רֹופא לְ ִה ְׁש ַּת ְע ֵׁש ַע ּבְ ַא ְׁשלָ יָה ּכִ י ָט ָעה ֶא ֶמׁש
ֵר ָאה ֲח ָד ָׁשה ,יָכֹול ָה ֵ
ּבָ ַאבְ ָחנָ ה ֶׁשּלֹו ,וְ הּוא ְמ ַה ְר ֵהר ֶׁש ָּמא ַהחֹולֶ ה ֹלא ָהיָה ּכֹה ְמ ֻסּכָ ן ּכְ ִפי
רֹוצה ְּתׁשּובָ ה ֵמ ַא ֲהבָ ה
ֶׁש ָח ְׁשבּו ּבַ ְּת ִחּלָ ה .וְ זֹאתִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ָּקּבָ "ה ֶ
ל־ה ָא ָדם ,וְ ֹלא ַּת ַחת ַה ְׁש ָּפ ָעה ִחיצֹונִ ית ֶׁשל
ִּומּתֹוְך ָרצֹון ֲא ִמ ִּתי ֶׁש ָ
ְמא ָֹרע ַמ ְר ִעיׁש" .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ןּ ,כְ ֶׁש ִּס ֵּפר ַרּבִ י ְׁשֹלמֹה ֶאת ַה ְּדבָ ִרים
"יָפה ָא ַמ ְר ָּת,
ת־ּתׁשּובָ תֹו וְ ָא ַמרֶ :
לִ זְ ֵקנֹוִ ,קּלֵ ס ַה ִ"ּדבְ ֵרי ַחּיִים" ֶא ְ
ֱא ֶמת ִּדּבַ ְר ָּת"( ...מרביצי תורה)
ׁשֹור ֵרי ָמרֹוקֹוָׁ ,ש ָהה ַּפ ַעם ּבָ ִעיר
ן־ח ִסיןּ ,גְ דֹול ְמ ְ
ַרּבָ ן ָּדוִ ד ּבֶ ֲ
אׁשי ַה ָּק ָהל,
ַא ְמ ְׂש ֶט ְר ַּדםּ ,ובְ ַׁשּבַ ת־ק ֶֹדׁש ִה ְתלַ ּוָה ֶאל ַרב ָה ִעיר וְ ָר ֵ
יֹותיוּ .כְ ֶׁשּנִ כְ נַ ס ַרּבִ י
ּבְ לֶ כְ ָּתם לְ בַ ֵּקר חֹולֶ ה ֶא ָחד ֶׁש ָּסבַ ל ֵמ ֶאבֶ ן ּבְ כִ לְ ָ
'ֹלא־יִהיֶה לְ ָך
ְ
ּתֹורה
"ה ֵרי נֶ ֱא ַמר ּבַ ָ
ָּדוִ ד ֵאלָ יו ,נַ ֲענָ ה וְ ָא ַמר ּבְ ַצחּותֲ :
ּבְ כִ ְיסָך ֶאבֶ ן וָ ָאבֶ ן ּגְ דֹולָ ה ְּוק ַטּנָ ה'" ...לְ ֵׁש ַמע ְּדבַ ר ַה ִחּדּודָּ ,פ ַרץ
ַהחֹולֶ ה ּבִ ְצחֹוק ַעזֵּ ,ומרֹב ֶׁשּגּופֹו ִה ַּטלְ ֵטל ּבִ ְׂשחֹוקֹוְ ,יָצ ָאה ָה ֶאבֶ ן
קֹומּה וְ הּוא ִה ְת ַר ֵּפא ּבְ ֶד ֶרְך נֵ ס( .מלכי רבנן)
ִמ ְּמ ָ
ירּוׁשלַ יִםָ ,היָה
מּוצ ִפיִ ,מּגְ דֹולֵ י ַחכְ ֵמי ֲע ַדת ּבַ גְ ַּדד ּבִ ָ
ַרּבִ י ֲיַעקֹב ָ
ִמ ְׁש ַּת ֵּדל ַרּבֹות ּבְ ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ ים ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ָהיָה ְמבַ ֵּקר חֹולֶ ה
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קּוקים
ָהיָה ִמ ְת ַּפּלֵ ל ָעלָ יו ,וְ ַאף ֵמ ִׂשים ֶאל־לִ ּבֹו לִ בְ ּדֹק ִאם ּבְ נֵ י־ּבֵ יתֹו זְ ִ
לְ ֶעזְ ָרה ּכַ ְס ִּפיתַּ .פ ַעם ָהלַ ְך לְ בַ ֵּקר חֹולֶ ה ,וְ ָׁש ַאל ֶאת ּבְ נֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ִאם
ׁשֹות ִקיםֵ ,הבִ ין ּכִ י ֶׁש ִאּיֵם לָ ֶהם ַמה
ּיּועּ .וכְ ֶׁש ָר ָאה ֶׁש ֵהם ְ
קּוקים לְ ִס ַ
ֵהם זְ ִ
אּומה ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא לְ בַ ָּיְׁשםִ .עם ִיְצ ָיאתֹוּ ,בִ ֵּקׁש ֵמ ֶא ָחד
ּלֶ ֱאכֹלַ ,אְך ֹלא ֵהגִ יב ְמ ָ
ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו לְ ִה ְתלַ ּוֹות ֵאלָ יוָ ,הלַ ְך ֶאל ַהּשּׁוק וְ ָׁשם ָקנָ ה ִמ ְצ ְרכֵ י ָמזֹון ִחּיּונִ ּיִים
ְּוׁשלָ ָחם לַ ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ּבִ ֵידי ַּתלְ ִמידֹוַ ,אְך ִהזְ ִהיר אֹותֹו ֶׁשֹּלא ַיְס ֵּפר לָ ֶהם ִמי
לֹוח ַהּנִ כְ ּבָ ד( .ארי עלה מבבל)
ת־ה ִּמ ְׁש ַ
ָׁשלַ ח לָ ֶהם ֶא ַ
ירּוׁשלַ יִם
ּבַ יִת ָק ָטן לְ חֹולִ ים ֲחׂשּוכֵ י ַמ ְר ֵּפאֶׁ ,שּכֵ ן ּבֶ ָעבָ ר ּבִ ְרחֹוב ַחּבַ "ד ֶׁשּבִ ָ
ת־ה ַחּיִים נִ לְ ְק ָחה ֵמ ֶהם,
י־א ָדםֲ ,א ֶׁשר ֶח ְדוַ ַ
ָה ַע ִּת ָיקה ,וְ ָׁשם ָׁשכְ בּו ֲעלּובֵ ָ
הֹופכִ יןּ .גַ ם
ּגֹורלָ ם נֶ ְה ַּפְך ֲעלֵ ֶיהם וְ ָׁשכְ בּו ָׁשם ּכְ ֶאבֶ ן ֶׁש ֵאין לָ ּה ְ
לְ ַא ַחר ֶׁש ָ
ְקרֹובֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתם ִמ ֲעטּו לְ בַ ְּק ָרםִ ,מּתֹוְך ַהּכְ ֵאב וְ ַהּתּוגָ ה ֶׁש ַּמ ְׁש ִאיר ַא ֲח ָריו
יֹוסף
ּכָ ל ּבִ ּקּור ּבְ ָמקֹום ּכָ זֶ ה ,וְ ַרק ֶק ֶרן־אֹור ַא ַחת זָ ְר ָחה לָ ֶהםָ .היָה זֶ ה ַרּבִ י ֵ
נֹוסף לְ ַה ְת ָמ ָדתֹו
יְרּוׁשלַ יִםֲ ,א ֶׁשר ּבְ ָ
ַחּיִים זֹונֶ נְ ֶפלְ דַ ,רּבָ ּה ַהּנַ ֲע ָרץ ֶׁשל ָ
ח־קבַ ע ּבְ בֵ ָיתם
ת־ה ִעיר ַהּגְ דֹולָ הָ ,היָה ְמבַ ֵּקר ּבְ א ַֹר ֶ
צּומה וְ ַהנְ ָהגָ תֹו ֶא ָ
ָה ֲע ָ
עֹודד ְּומ ַחּזֵ ק ֶאת ַהחֹולִ ים ַּומ ְר ִעיף ֲעלֵ ֶיהם ַטלְ לֵ י ְּת ִחּיָה.
ּגֹורלְ ,מ ֵ
ֶׁשל ֻמּכֵ י ַה ָ
מֹופ ָיעה ְּדמּותֹו
מֹוׁש ַיעּ ,וכְ ֶׁש ָה ָיְתה ִ
ַהחֹולִ ים ָהיּו ְמ ַצ ִּפים לְ בֹואֹו ּכְ ַמלְ ָאְך ִ
ל־ּת ְקוָ ה,
ַה ְּת ִמ ָירה ּבְ ֶפ ַתח ַה ֶח ֶדרּ ,כְ ִאּלּו נִ ְדלְ קּו ָה ֵעינַ יִם ַהּכְ בּויֹות ּבְ זִ יק ֶׁש ִ
ּולְ ָׁש ָעה ַקּלָ ה נִ ְת ַחּלְ ָפה ֲאוִ ַירת ַה ַּק ְדרּות ּבְ נַ ֲה ֶרה ֶׁשל א ֶֹׁשר ִרגְ ִעיָ .ה ָאחֹות
"מ ַתי
אׁשית נָ ֲהגָ ה לְ ַס ֵּפרּ ,כִ י ִצ ִּפּיָה ַא ַחת ָה ָיְתה ָּת ִמיד ּבְ ִפי ָה ֻא ְמלָ לִ יםָ :
ָה ָר ִ
ּבֹוק ַעת ָעלֵ ינּו
יָבֹוא ַרּבִ י ַחּיִים לְ בַ ְּק ֵרנּו ֶׁשּכֵ ן הּוא ֶק ֶרן ָהאֹור ַה ִיְח ָידה ַה ַ
ּגֹורלֵ נּו" .וְ ֹלא ָהיָה זֶ ה ּבִ ּקּור ִׁשגְ ָר ִתי ֶׁשל 'לָ ֵצאת ֵיְדי־חֹובָ ה',
ִמ ַּמ ְח ַׁשּכֵ י ָ
קֹורא ּבִ ְפנֵ ֶיהם ֶאת ַה ִּמכְ ָּתבִ ים
ל־א ָחדֵ ,
ֶאּלָ א ָהיָה ִמ ְת ַענְ יֵן ּבִ ְׁשלֹום ּכָ ֶ
ֶׁש ִהּגִ יעּו ֲעלֵ ֶיהםַ ,מבְ ִט ַיח לִ זְ ֵקנִ ים ּוזְ ֵקנֹות ֲע ִר ִירים ֶׁש ְּיִד ַאג לַ ֲא ִמ ַירת ַק ִּדיׁש
חֹותיו וְ ָהיָה ְמ ַׁשּלֵ ם ִמּכַ ְס ֵּפי ַה ְּצ ָד ָקה ֶׁש ִעּמֹו
ַא ֲח ֵר ֶיהם ,וְ ַאף ָע ַמד ּבְ ַהבְ ָט ָ
ֹאמרּו ַק ִּדיׁש ,לְ ִעּלּוי ַהּנְ ָׁשמֹות ַהּגַ לְ מּודֹות( .בדור תהפוכות)
לְ ַאבְ ֵרכִ ים ֶׁשּי ְ
יד־חכָ ם ֶא ָחד וִ ֵירא ָׁש ַמיִם ֻמ ְפלָ גְּ ,וׁשמֹו ַרּבִ י
ּגֹורר ַּתלְ ִמ ָ
ּבָ ִעיר ּבְ ִר ְיסקִ ,ה ְת ֵ
אׁשעס"ַּ .פ ַעם נָ ַפל לְ ִמ ְׁשּכָ ב ,וְ כָ ל
ִמיכְ ל רֹוזֶ נְ ּבֶ ְרגֶׁ ,שּנִ ְק ָרא "ר' ִמיכְ ל ַר ֶ
ּקּורים
ֲחׁשּובֵ י ָה ִעיר ָעלּו לְ בֵ יתֹו ּכְ ֵדי לְ בַ ְּקרֹוֶׁ ,שּכֵ ן ִאיׁש נִ כְ ּבָ ד ָהיָהַ .הּבִ ִ
ַה ְמ ֻרּבִ ים ּכְ בָ ר ָהיּו לֹו לְ זָ ָרא ,אּולָ ם הּוא ָׁש ַתק ִמ ְּפנֵ י ּכְ בֹוד ַה ְמבַ ְּק ִרים וְ ֹלא
אּומה .אּולָ ם ּכְ ֶׁש ִהּגִ ַיע ֵאלָ יו ַהּגְ ִרי"ז ִמּבְ ִר ְיסקָ ,א ַמר לֹו ַרּבִ י ִמיכְ ל
ָא ַמר ְמ ָ
"ּתנְ יָא ּבִ ּקּור חֹולִ ים ֵאין לָ ּה ִׁשעּורָ ,רבָ א ָא ַמר
ֶאת ִּדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ּבִ נְ ָד ִריםַ :

פּואה ְׁשלֵ ָמה
ּמֹוׁשבֹוִ ,א ֵחל לֹו ְר ָ
ֲא ִפּלּו ֵמ ָאה ְּפ ָע ִמים ּבַ ּיֹום"ִ .מּיָד ָקם ָה ַרב ִמ ָ
וְ ָיָצא ֵמ ַהּבַ יִת .לִ ְפלִ ַיאת ְמלַ ּוָיו ִה ְסּבִ יר לָ ֶהם ָה ַרבּ ,כְ נָ בֹון ַה ֵּמבִ ין ָּדבָ ר ִמּתֹוְך
ָּדבָ ר ּכִ י הּוא ֵהבִ ין ִמּתֹוְך ִּדבְ ֵרי ַהחֹולֶ ה ֶׁשהּוא ְמבַ ֵּקׁש לְ ַר ֵּמז לַ ּבָ ִאיםּ ,כִ י ִאם
ת־החֹולֶ ה ֲא ִפּלּו ֵמ ָאה ְּפ ָע ִמים ּבַ ּיֹוםֲ ,ה ֵרי ֹלא ָיִּתכֵ ן
ָצ ִריְך לָ בֹוא ּולְ בַ ֵּקר ֶא ַ
יִהיֶה ְמ ֻמ ָּשְׁך( ...עובדות והנהגות)
ֶׁש ַהּבִ ּקּור ְ
רֹויְּדא ,רֹאׁש ִיְׁשיבַ ת ֶחבְ רֹוןֹ ,לא ָחׁש
ּבַ ֲערֹב ָיָמיו ֶׁשל ַרּבִ י ִׂש ְמ ָחה זִ ְיסל ּבְ ָ
ּבְ טֹוב וְ כַ ָּמה ִמ ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ִיְׁשיבָ ה ִהּגִ יעּו לְ בַ ְּקרֹו וְ לִ ְדרֹׁש ּבִ ְׁשלֹומֹוּ ,בְ ֵעת
נֹוחהָּ ,פ ַתח לָ ֶהם רֹאׁש ַה ִיְׁשיבָ ה
נּוחת ַה ָּצ ֳה ַריִם .לַ ְמרֹות ַה ָּשׁ ָעה ַהּבִ לְ ִּתי ָ
ְמ ַ
ל־ה ֻּשׁלְ ָחן,
ת־ה ֶּדלֶ ת וְ ִהזְ ִמינָ ם לְ ִהּכָ נֵ ס ְּפנִ ָימהַ .ה ַּתלְ ִמ ִידים ִה ְתיַ ְּשׁבּו ֶא ַ
ֶא ַ
ּבְ א ֶֹפן ֶׁש ָהיָה נִ ְר ֶאה ּכִ י ֵהם ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים לִ ְׁשהֹות זְ ַמן ַרב ּבַ ּבַ יִתִ ,מּבְ לִ י לָ ִׂשים לֵ ב
חּוקה זֹוּ .בִ ֵּקׁש ַרּבִ י ִׂש ְמ ָחה זִ ְיסל לְ ַר ֵּמז לָ ֶהם ַעל־ּכָ ְך,
ּכִ י ֵהם לְ ט ַֹרח ּבְ ָׁש ָעה ְּד ָ
בֹודםָ ,א ַמר" :זֹוכְ ִרים ַא ֶּתם ּבְ וַ ַּדאי ֶאת ִּדבְ ֵרי
ַאְך ִמּכֵ יוָ ן ֶׁשֹּלא ָר ָצה לִ ְפּג ַֹע ּבִ כְ ָ
לֹומ ִדים
ת־ה ֶּד ֶרְך יֵלְ כּו בָ ּה' ְ
ַהּגְ ָמ ָרא ּבְ ַמ ֶּסכֶ ת ּבָ בָ א ְמ ִצ ָיעאּ ,כִ י ֵמ ַה ָּפסּוק ֶ'א ַ
ֲחזַ "ל 'יֵלְ כּו' ־ זֶ ה ּבִ ּקּור חֹולִ יםִּ .ומּכָ אן ַמ ְׁש ַמעֶׁ ,ש ַעל ַה ְמבַ ֵּקר לָ ַד ַעת ּגַ ם
ת־ה ֶר ֶמז וְ נִ ְפ ְרדּו ִמ ֶּמּנּו
חּורים ֵהבִ ינּו ֶא ָ
ֵא ָימ ַתי ִהּגִ ָיעה ַה ָּשׁ ָעה לָ לֶ כֶ ת"ַ ...הּבַ ִ
ל־ּדלְ ּתֹו ִהכְ נִ ָיסם
לְ ָׁשלֹום ,וְ ְיָצאּו נִ ְפ ָע ִמים ִמּלְ ָפנָ יוֶׁ .שּכֵ ן ּבְ ָׁש ָעה ֶׁש ִה ְקׁשּו ַע ַ
ל־ה ַּסף ,לַ ְמרֹות ֶׁש ַהּבִ ּקּור ָהיָה ָק ֶׁשה
אֹותם ַע ַ
ַא ַחר ּכְ בֹוד ַהּבַ ָיְתה וְ ֹלא ָּד ָחה ָ
אֹותּה ָׁש ָעה .וְ ַרק ּכְ ֶׁש ֵהבִ ין ַא ַחר־ּכָ ְך ֶׁש ֵהם ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים לְ ִהּו ֵָתר זְ ַמן ַרב,
ָעלָ יו ּבְ ָ
ָר ַמז לָ ֶהם ֶאת ַה ְרּגָ ָׁשתֹו ּבְ ֶד ֶרְך ּכָ בֹוד ּובִ נְ ִעימּות ְמלַ ּבֶ בֶ ת( .נסיך ממלכת התורה)
יְהּודה ַצ ְד ָקה לַ ֲח ָתנֹו ַרּבִ י ֲיַעקֹב ִׁשּכְ נַ ּזִ י ,וְ ִה ִּצ ַיע
יֹום ִׁש ִּשׁי ֶא ָחדָּ ,פנָ ה ַרּבִ י ָ
לֹו לְ ִה ְתלַ ּוֹות ֵאלָ יו לְ ִמ ְצוַ ת ּבִ ּקּור חֹולִ יםֶ .ה ָח ָתן נַ ֲענָ ה ּבְ ִחּיּוב ,וְ ַה ְּשׁנַ יִם
ְיָצאּו לְ ַד ְרּכָ ם ּבְ מֹונִ ית ֶׁש ָה ַרב ִהזְ ִמין ּבִ ְמ ָיֻחד ּכְ ֵדי לְ ַהּגִ ַיע ֶאל ָה ִאיׁש ֶׁשּנָ ַפל
י־חכָ ִמים ַרּבִ ים
לְ ִמ ְׁשּכָ ב" .הּוא ַחּיָט ֻמ ְמ ֶחה לְ ֶׁש ָעבַ רֲ ,א ֶׁשר ַרּבָ נִ ים וְ ַתלְ ִמ ֵיד ֲ
ּבָ אּו ֵאלָ יו ֶׁש ְּיִתּפֹר לָ ֶהם ֲחלִ יפֹות ּבְ גָ ִדיםֶ .את ּכֻ ּלָ ם ֵׁש ֵרת ּבְ נֶ ֱא ָמנּות וְ נָ ַהג
ן־הּכְ לָ ל ,וְ לָ כֵ ן ִמ ַּצד ַהּכָ ַרת ַהּטֹוב ִה ְרּגַ ְׁש ִּתי חֹובָ ה
יֹוצא ִמ ַ
ְך־א ֶרץ ֵ
ִע ָּמם ּבְ ֶד ֶר ֶ
לְ בַ ְּקרֹו"ּ .כְ ֶׁשּנִ כְ נְ סּו ֶאל ָה ִאיׁשֻ ,ה ְפ ַּתע ַהּלָ ה ּבְ לִ י־גְ בּול ,לְ ַא ַחר ֶׁשֹּלא ִּפּלֵ ל
יְהּודה ּבִ ְמ ִח ַּצת ַה ַחּיָט וְ ָד ַרׁש
לְ בִ ּקּור ּכֹה ָחׁשּובָׁ .ש ָעה ַקּלָ ה ַיָׁשב ַרּבִ י ָ
פּואה ְׁשלֵ ָמה
ּבִ ְׁשלֹומֹוִ ,ה ְת ַענְ יֵן ּבֹו ּבַ ֲחבִ יבּותּ ,ולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ּבֵ ְרכֹו ּבִ ְר ָ
ל־ה ַרב ,וְ ָק ָרא
וְ ָע ַמד לְ ִה ָּפ ֵרד ִמ ֶּמּנּוּ .בְ ֶרגַ ע זֶ ה ָּת ַפס ַה ַחּיָט ּבִ ְׁש ֵּתי ָיָדיו ֶׁש ָ
ּיִיתנִ יָ ,ר ִא ִיתי
אֹותי! ֶה ֱח ָ
הֹואלְ ָּת לְ בַ ֵּקר ִ
"ּתֹודהַ ,רּבִ יַ ,על ֶׁש ַ
ּבְ ִה ְת ַרּגְ ׁשּותָ :
ָּפנֶ יָך ַמ ָּמׁש ּכִ ְראֹות ְּפנֵ י ֵאלִ ּיָהּו ַהּנָ בִ יא"( ...וזאת ליהודה)

ְמ ֻמ ָּלח

יש ָיבתוֹ ַהנּ וֹ ַד ַעת 'יְ ׁ ִש ַיבת ַח ְכ ֵמי ֻל ְ ּב ִלין'ְ ,ו ִהזְ ִמין ֵא ָליו ֶאת ַא ַחד ָה ֲע ׁ ִש ִירים
יע ּ ַפ ַעם ְללוֹ ְדז' ְּכ ֵדי ְלגַ ֵ ּיס ַמ ׁ ְש ַא ִ ּבים ִל ׁ ִ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ׁ ַש ּ ִפ ָירא ִמ ֻּל ְ ּב ִליןִ ,ה ִ ּג ַ
ה־טיבוֹ ׁ ֶשל
יטב ַמ ּ ִ
ַהיְ דו ִּעים ׁ ֶש ָ ּב ִעיר ,או ָּלם ַה ָּלה ׁ ָש ַלח ִל ְמסֹר לוֹ ִּ ,כי הוּא חוֹ ֶלה ו ְּמ ֻר ָּתק ְל ִמ ּ ָטתוֹ ְ ,ו ָל ֵכן נִ ְב ָצר ִמ ֶּמנּ ּו ָלבוֹ א ֵא ָליוַ .ר ִ ּבי ֵמ ִאיר יָ ַדע ֵה ֵ
ת־ה ָע ׁ ִשיר ,או ָּלם הוּא ָעשָׂ ה ַע ְצמוֹ ְּכ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַעְ ,ו ִה ְכ ִריזָ :
ַה'ח ִֹלי' ֲא ׁ ֶשר ָּת ַקף ֶא ֶ
"ה ָבה ְו ֵא ְל ָכה ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ִ ּב ּקוּר חוֹ ִלים" .מו ָּבןֶ ׁ ,ש ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְכנַ ס ְל ֵביתוֹ
"ע ָּתה ָע ֶל ָ
יך ְל ַהגְ דִּ יל ֶאת ְּתרו ָּמ ְת ָך ּ ִפי ׁ ִש ְב ָעה מוֹ נִ ים",
ל־מ ֲח ָלה ל ֹא נִ ְר ֶאה ָע ָליוַ .
ל־ס ָּמן ׁ ֶש ַ
ל־ה ָע ׁ ִשירְ ,מ ָצאוֹ יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ֵביתוֹ ָ ּב ִריא ו ְּמ ֻד ּ ׁ ַשן עֹנֶ גְ ,ו ָכ ִ
ׁ ֶש ֶ
"אמֹר ִלי ַא ָּתהֵ ,איזֶ ה רוֹ ֵפא ָהיָ ה יָ כוֹ ל ְל ַר ּ ֵפא אוֹ ְת ָך ְל ַא ְל ַּתר ָּכמוֹ נִ י"?...
ל־ל ְ ּב ִלין" .ו ַּמדּ ו ַּע?" ָּת ַמ ּה ֶה ָע ׁ ִשירְ ,ו ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵה ׁ ִשיב ְ ּב ִח ּיו ְּךֱ :
ָא ַמר לוֹ ַר ָ ּב ּה ׁ ֶש ֻ
רוֹ ֵפא יְ הו ִּדי ֶא ָחד ָהיָ ה ְ ּב ֶב ְר ִליןֶ ׁ ,ש ּל ֹא ָהיָ ה ִמן ַהיְ ֵר ִאים ִל ְד ַבר־ה' ,או ָּלם ֻמ ְמ ֶחה ָ ּגדוֹ ל ָהיָ ה ִ ּב ְרפו ָּאהְ ׁ .שמוֹ ָהיָ ה ַמ ְרקוּס ֶה ְרץְ ,ו ַעל ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ ָהי ּו ֲחרוּטוֹ ת
"מ ְל ַא ְך־
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ַ
יצד יְ הו ִּדי ֶא ָחד ַמ ְס ִ ּביר ְל ֵר ֵעה ּו ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶש ַעל ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ ְּכ ָר ׁ ֵ
ל־שמוֹ מ"הַ ּ .פ ַעם ׁ ָש ַמע ָהרוֹ ֵפאֵּ ,כ ַ
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ׁ ְ
ָר ׁ ֵ
ת־החוֹ ֶלה ׁ ֶש ְּל ָפנָ יו,
ל־מ ּ ָטתוֹ ַ .על־נְ ַק ָּלה זִ ָהה ֶא ַ
ַה ָּמ ֶות"ִּ ,כי הוּא ׁ ֶש ִּנ ְל ֶוה ֶאל אוֹ תוֹ רוֹ ֵפא ַקל־דַּ ַעתְ ...ליָ ִמים ,נָ ַפל אוֹ תוֹ יְ הו ִּדי ְל ִמ ׁ ְש ָּכב ְו ָהרוֹ ֵפא ֻה ְב ַהל ֶא ִ
"מ ַח ֶ ּיה ַה ֵּמ ִתים"...
ל־א ָתר נַ ֲענָ ה ְו ָא ַמרְ :
ת־ע ׁ ְש ּתוֹ נוֹ ָתיוְ ,ו ַע ֲ
ל־מ ְר ַּכ ְב ִּתי"? ל ֹא ִא ֵ ּבד ַהחוֹ ֶלה ֶא ֶ
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ַע ֶ
ֹאמר ַע ְכ ׁ ָשו ְל ָר ׁ ֵ
ְו ָא ַמר לוֹ " :נוּ ,ו ַּמה ּת ַ
ר־מה ֶל ֱאכֹלֶ ׁ ,ש ֵּכן זֶ ה ַּכ ָּמה יָ ִמים ל ֹא ָ ּבא א ֶֹכל ֶא ּ ִ
ֶאל ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ַק ְמ ָצן ֶא ָחדִ ,ה ְתדַּ ּ ֵפק ָענִ י ָמרוּד ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש דְּ ַב ָ
ל־פיוְ ,ונִ ׁ ְש ָמתוֹ עוֹ ֶמ ֶדת ִל ְפר ַֹח ִמגּ וּפוֹ  .נָ ַתן לוֹ
ֶה ָע ׁ ִשיר ָמזוֹ ן ְקלוֹ ֵקל ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ ְ ּב ֵביתוֹ  ,אוֹ תוֹ ל ֹא ִה ׁ ְש ִל ְ
יך ָל ַא ׁ ְש ּ ָפה ֵמרֹב ַק ְמ ָצנוּתוֹ ָ .א ַכל ֶה ָענִ י ֶאת ַה ָּמזוֹ ן ַה ְמ ֻע ּ ָפ ׁשְ ,ו ָל ָקה ְ ּב ַמ ֲח ַלת ֵמ ַעיִ ם ָק ׁ ָשה .יָ ִמים
יתם ִלזְ רֹק
ת־ה ָּמזוֹ ן ַה ֶ ּזה ְר ִצ ֶ
ת־מ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ "ְ .ו ֶא ַ
ל־כ ְך ָה ַל ְך ְל ַב ְּקרוֹ  ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ִּנ ְפ ַטר ָה ַל ְך ְלנַ ֵחם ֶא ִ
ִמ ְס ּ ָפר ִה ְת ַע ָּנה ַה ִּמ ְס ֵּכן ְ ּב ָח ְליוֹ  ,ו ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ַה ַּק ְמ ָצן ַע ָּ
יתי ְל ַק ֵ ּים ַא ְר ַ ּבע ִמ ְצוֹתַ .ה ְכנָ ַסת אוֹ ְר ִחיםּ ִ ,ב ּקוּר חוֹ ִליםַ ,ה ְל ָויַ ת ַה ֵּמת ְונִ חוּם ֲא ֵב ִלים"...
י־ביתוֹ "ַ ,ו ֲה ֵרי ִ ּבזְ כוּתוֹ זָ ִכ ִ
ָל ַא ׁ ְש ּ ָפה"? ׁ ָש ַאל ַה ַּק ְמ ָצן ֶאת ְ ּבנֵ ֵ

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

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

העלון מוקדש להצלחת
ישי בן גילה
יצחק אריאל בן טובה
חגי חיים וב"ב
יניב בן גילה
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
ארז בן שושנה
יהודה אריה בן רחל ברכה
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 וַי ִ
ּפ ָר ַ
ח ַ
הּכ ֹל ּבְ כ ֹ ַ
ְחי – ַ
ּתפִ ּלָ ה
ָ
ה ְ

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
מיטל בת מלכה

פירש רש"י הקדוש על המליםּ" :בְחַ ְרּבִי
ּובְקַ ׁשְ ּתִ י" )בראשית מח ,כב( -דבר אחר :שכם
אחד הוא הבכורה ,שייטלו בניו שני חלקים,
ושכם לשון חלק הוא כתרגומו וכו'.
"אֲ ׁשֶ ר לָ קַ חְ ּתִ י מִ ּיַד הָ אֱ מ ִֹרי" )ּב ְֵראׁשִ ית מ ֹחַ  ,כב(

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
אורן בן אסתר
מזל בת חנה
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
דינה בת מזל
יצחק בו חנום
כל עם ישראל
ט"ז טבת תשע"ז

ׁשר לָ ַקחְ ּתִ י מִ ּיַד הָ אֱ מ ִֹרי
"וַאֲ נִי נָתַ ּתִ י לְ ָך ׁשְ כֶם ַאחַ ד עַ ל ַאחֶ יָך אֲ ֶ
ְּבחַ ְרּבִי ּוב ַ
ְקׁשְ ּתִ י" )בראשית מח ,כב(
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 מיד עֵ ׂשָ ו ,שעשה מעשה אמורי .דבר אחר:שהיה צד אביו ּבְאִ מְ ֵרי פִיוּ" .בְחַ ְרּבִי
ּובְקַ ׁשְ ּתִ י" )בראשית מח ,כב(  -היא חכמתו
ותפילתו.
לכאורה ,יש לעיין בפירוש הראשון ברש"י,
על פי כוונתו של יעקב הייתה להעניק ליוסף
את החלק היתר ,שנטל מיד עשו כאשר זכה
בבכורתו ,מה פשר טענתו של יעקב אבינו,
כי לקח את הבכורה בחכמתו ובתפילתו?
הא ניחא באשר לחכמה  -מוצאים אנו,
בוודאי ,חכמה מיוחדת בהנהגתו של יעקב
אבינו אשר ביקש מעשו את הבכורה
בתמורה לנזיד העדשים ,שבו האכיל
אותו.
אולם בעניין התפילה מצידו של יעקב -היכן
מצינו כאן? הלא בפסוקים אין אפילו רמז קל
שבקלים לכך ,שיעקב אבינו התפלל לזכות
בבכורה!
יתר על כן :המעיין בפסוקים יגיע לידי
מסקנה ,על פי זכייתו של יעקב בבכורה
הייתה מקרית.

פרשת ויחי
הפטרה" :ויקרבו ימי" -מלכים א ב'

כניסה

יציאה

ר"ת

י"ם

16:21

17:34

18:06

זאת בעקבות המקרהׁ ,שֶ עֵ ׂשָ ו שב באותו
הזמן רעב ועייף מן השדה וביקש מיעקב

ת" א

16:38

17:31

18:02

חיפה

16:38

17:30

18:01

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

16:41

17:34

18:06

לאליהו ניזרי בן ימנה
וגלית בת מסודי

פניני עין חמד |

ויחי
פרשת ויחי

רפואה שלמה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס

ולילד אורי חיים בן שלי
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להאכיל אותו מנזיד העדשים שבישל באותה
שעה ,ולא הייתה יזומה על ידי תפילה מצידו
של יעקב!
אכן מכאן אנו יכולים להסיק ,כי לחז"ל כלל
נקוט בידם :בלי תפילה  -לא ניתן לקבל
מאומה בלעדיה!
מכך שיעקב זכה לבסוף בבכורה מידו של
עשו  -הסיקו חז"ל ,כי הוא התפלל על כך,
שכן אין כל אפשרות אחרת!
בכוחה של התפילה -יכולים אנו לפעול
גדולות ונצורות ולחולל נפלאות ואף לשדד
מערכות תבל .בעוד שבלעדיה  -לא ניתן
להשיג מאומה!
ידועה דרשתו של רשב"י הקדוש  -אתם
קרויים אדם  -ואין אומות העולם קרויים אדם.
וכן נמצא לראות ,כי המלוי של המלה אדם-
אלפ דלת ממ -מתקבלת המלה מתפלל.

כלומר ,המעמיד של עם ישראל הקרויים אדם
 היא התפילה ,שבכוחה לבקוע את כלהרקיעים.
זאת ועוד ,עלינו לזכור ולהפנים היטב.
צריכים אנו להבין ,כי אם רוצים אנו דבר מה,
אם מבקשים אנו שפע ברכה והצלחה  -הרי
שהדרך היחידה לזכות לכך הינה על ידי
תפילה!
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 ֲ

ּומסְ עָ דֹותֵ -
ִ
חלֶ ק ו'
אּולַ ּמֹות

ההלכות מוקדשות לעילוי נשמת משה בן גורג'יה ז"ל
בעל מסעדה או אולם ,האם מותר לאכול בכלים לא טבולים? והאם יש לחשוש לפליטת הכלים?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
מותר לאדם המקפיד לאכול בשר "חלק" על פי חומרת מרן הבית יוסף ,לאכול באולם בשר חלק ,אף שבמשך השנה מבשלים
בשר כשר ,שאינו חלק ,ואין צריך לחשוש לפליטת הכלים .מקורות :ראה לרמ"א )יו"ד סימן סד ס"ט( .וכן פסק הראש"ל בשו"ת יחווה דעת
ח"ה )סימן לב( ,ובשו"ת יביע אומר ח"ה )חיו"ד סימן ג( והתיר מכח ספק ספיקא דשמא לא היה הבשר במקולין בשר ,שהותר על ידי מיעוך
ומשמוש ,ושמא עכ”פ בהמה זו הותרה בלי מיעוך ומשמוש ,ושמא הלכה כדעת המתירים .ע”ש .וכ"כ הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א ירחון אור
תורה )אדר ב תשנ"ז עמוד תקכ( וכתב ,הגם שלדידן הספק השני ליתא ,דבימינו מוכרים את הבשר ,שעושים בו נפיחה בחותמת כשר ,ובשר
שאין בו סירכות כלל בחותמת חלק ,מ”מ עדיין יש ס”ס ,שמא אם היו עושים הגבהה )כדעת מרן( היתה ג”כ הסירכא ניתקת ,ואת"ל אינה ניתקת,
שמא הלכה כמכשירים .וע”ע להרב הכותב בירחון הנ”ל )אדר א תשס”ה סימן סה( .ויש מחמירים בזה.

אך כאשר באותו מקום לא הייתה כלל תעודת כשרות ,אין לעשות בו אירוע ללא הכשרת כל הכלים ללא יוצא מן הכלל.
מעיקר הדין ,מותר לאכול ולשתות באולמות ,אף שכלי הסעודה שמשתמשים בהם לא הוטבלו .מקורות :הראש"ל בשו"ת יחוה דעת
ח"ד )סימן מד( לפי שבעל הבית לא קנאם לצורך אכילה ושתיה לצורך עצמו ולבני ביתו ,אלא לצורך מסחרו ופרנסתו ,וממילא פטור מטבילה ]ראה
שו"ע יו"ד סימן קכ ס"ח[ .וראה עוד ,מה שנכתב בהלכות טבילת כלים.
ויש מחמירים .מקורות :שו"ת אגרות משה ח"ג )חיו"ד סו"ס כב(.
וראוי להטבילם ללא ברכה .מקורות :הראש"ל בשו"ת יביע אומר ח"ז )חיו"ד )סימן ט( .וכתב בספרו הליכות עולם ח"ז )עמוד רסב( ,שכשהיה
משרת כרב עיר בתל אביב לא היה סומך על ההיתר לפטור את הכלים ,אלא היה מורה לכל בעלי המלונות להטביל את כליהם בים ללא ברכה.
וכן דעת הגאון רבי מאיר מאזוז בספר טהרת כלים )עמוד קלב(.

ּתֹורה ַ
ַאהבַ ת ַ
דֹוׁשה
ָ
ּק
ָ
ה
ה ְ
ֲ
עד כמה רבותינו אוהבים ושוקדים על התורה הקדושה  -זאת לא ניתן להעריך .להלן סיפור המעובד מתוך 'לב שלום' ובו ניתן
ללמוד מעט מהנהגה זו .הגאון ר' יוסף שאול נטנזון זצ"ל בעל ה"שואל ומשיב" ,היה מתארח אצל בעה"ב אחד במקום מרגוע
מעת לעת כשהיה נצרך למנוחה .פעם אחת נזדמן לר' יוסף שאול ,לסור אל מקום הנופש ביום ל"ג בעומר ,כשעמו היו גם כמה
דיינים מקהילתו ,שבאו מן הסתם לסעדו ולתמכו.
בעל האכסניה ,שנכנס להגיש לפני הרבנים כיבוד ודבר מאכל' ,ניצל' את העובדה ,שיום זה הוא יום ל"ג בעומר ,יום ההילולא
של התנא האלוקי ר' שמעון בר יוחאי זצ"ל וזיע"א ,וביקש 'את שכרו' ,תוך שהוא פונה לר' יוסף שאול ואומר" :נו ...תאמרו משהו
לכבודו של התנא ר' שמעון בר יוחאי!".
חייך ר' יוסף שאול ,ואמר לסובבים" :בואו ונמלא את רצון בעה"ב" .ופנה אל אחד מן הדיינים ,שישב עמו ואמר" :תמנה בבקשה
כמה פעמים מוזכר שמו של ר' שמעון בר יוחאי בכל התלמוד!!!" .תיכף ומיד ,פתח אותו דיין והחל סופר ומונה בדפי הש"ס
בגמרא בברכות ,שבת ,עירובין וכן הלאה כשהוא מציין בכל מקום ,היכן מוזכר שמו של רשב"י ,וסופרם אחת לאחת ,כשהדבר
נעשה בעל-פה כמובן.
הנה כבר אוחז אותו דיין אחרי כל סדר מועד ,וממשיך לתוך סדר נשים ,ור' יוסף שאול יושב כנגדו בשקט ובדומיה ושומע את
המספר ההולך וגדל של הפעמים הרבות ,שהוזכר ר' שמעון בש"ס .והנה כשאחז כבר עמוק בחצי השני של הש"ס התעשת ר'
יוסף שאול לפתע ואמר" :במחילה מכבוד הדיין ,כבר חיסרת שלושים ושלוש פעמים כמנין ל"ג שהוזכר בהם רבי שמעון
בר-יוחאי".
והחל מונה את כל ה-ל"ג מקומות ,שבהם הדיין לא הזכירם ,ורווה בעל האכסניה נחת בראותו כיצד רבותינו 'נחים' בתוך
התורה ...ואם בדברים שכאלו מוצא האדם את נפשו  -לעת מנוחה ,אין פלא ,שיודעים את הש"ס עד כדי כך על בוריו!!...
תורתך שעשועי ,כך גם זכיתי והכרתי בירושלים ,כמה וכמה ת"ח שבעת מנוחתם ,היו משתעשעים בפרפראות החכמה ,והיו
חדים חידות זה לזה ,במבואות התלמוד הלוך ושוב.
ולא אשכח את המחזה איך שהגאון ר' שמואל מועד זצ"ל ,ור' יעקב קצנלבויגן זצ"ל ,ישבו להם לנוח מעט מהמקווה החם ,שהיה
בשערי חסד ,וחדו חידות ,כמה פעמים מוזכר בש"ס נעל ,וכמה פעמים מנעלים ,או מנעול וכדו' .והיה ממש תענוג עילאי לראות
מה זו בקיאות בש"ס וכל אחד היה מונה היכן וכמה ,אשרי עין ראתה כל אלו ,ואוי לעין רואה את כל גגות המוניות עמוסות
לעייפה ,במזוודות זו על גבי זו ,ממתינות ודרוכות לנסיעות לשדה התעופה ולחופש...
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

פניני עין חמד |

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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ּכמַ לְ ָאכִים  -הָ ַרב חַ ּיִים ּכ ְִריר מַ ְצלִ יחַ מָ אזּוז זצ"ל הי"ד
אִ ם ִראׁשֹונִים ְ
הרב חיים כריר מצליח מאזוז זצ"ל הי"ד -נולד בשנת ה'תרע"ב ) (1912בג'רבא )תוניס(

והיה בן יחיד להוריו .עוד בצעירותו הגה בתורה יומם ולילה וניכר בחריפותו ובפיקחותו.
בהיותו כבן  11החל ללמוד בישיבת ר' רחמים חי חויתה הכהן .בהגיעו לגיל  16שנים
כבר הספיק לכתוב שו"ת באריכות רבה .הוסמך לדיינות והתמנה כדיין בבית-הדין
בג'רבא .בהיותו כבן  18שנים בלבד נשלח ע"י רבו לתוניס להרביץ תורה בישיבת "חברת
התלמוד" .בשנת ה'תש"ז ) (1946נבחר לחבר ועד בית הדין וטיפל בנושא גיטין .מתוך כ-
 600זוגות שעמדו להתגרש הצליח לפשר בין שלושת רבעי הזוגות ולהשכין שלום
ביניהם .ענוותן מופלא .מעולם לא ּפָ סַ ק ּפְסַ ק דִ ין בעל פה ,אפילו שהיה ברור לו ,אלא היה
פותח ספר ועונה .לפרנסתו עבד כשען ומאוחר יותר כמתווך ,בשעות בודדות ביום,
כשאת יתר השעות הוא מקדיש להרבצת התורה ולעמלה.
בשנת ה'תשכ"ג ) (1963פתח את ישיבת 'כסא רחמים' על שם רבו הגאון ר' רחמים חי
חויתה הכהן זצ"ל וע"ש סבו ר' רחמים מאזוז ,הקפיד שתלמידיו לא ילמדו לימודי חול,
אלא שימלאו את כריסם בש"ס ופוסקים .בראשית ימיה ,הישיבה סבלה מעוני ומחסור,
והוא לימד את שיעורו ,כשתלמודו היה מונח על גבי מכונת תפירה ,עד שאחד מבני
הקהילה תרם לו שולחן .לאחר פטירתו הועברה הישיבה מתוניס לארץ הקודש.
נורה מספר פעמים בידי בן-עוולה מוסלמי אחר תפילת שחרית ,כשהוא מעוטר בטלית
ותפילין בצאתו מבית-הכנסת ברחוב לה פרוטסטאן בתוניס ,ובדרך לבית הרפואה נפטר
מפצעיו .נפטר ב-כ"א טבת ה'תשל"א ) .(1971בהתחלה נקבר בתוניס ,ולאחר יותר
מחודש הועבר בהשתדלות בניו לעיר הקודש ירושלים ומנוחתו בהר הזיתים .למרות
שעברו  43ימים מזמן הרצח ולמרות שלא קיבל שום טיפול ,לא היה שום ריח סירחון כלל
ועיקר ,ויהי לנס ופלא .חי כ 58-שנים .על שמו נקראו רחובות בערים בית שאן ובני ברק.
אביו :ר' רפאל מאזוז .אמו :מרת רחל )בת הצדיק ר' מרדכי סעדון( .אשתו :מרת כ'מסאנה
)בת דודו ר' מנחם מאזוז( .מרבותיו :הגאון ר' רחמים חויתה הכהן.
בניו :הגה"צ ר' מאיר ,ר' יוסף צמח ,ר' רחמים .חתנו :ר' יצחק ברדא.
מתלמידיו :ר' יצחק בוחניך ,ר' פראג'י וזאן ,בנו ,ר' מאיר ,חתנו ,ר' יצחק ברדא ועוד.
מספריו• :שו"ת איש מצליח .ספרים שנכתבו על רבינו• :הפטיש החזק -תולדות חייו
של רבינו.

ל

הלן סיפורים ,שנערכו מתוך 'הפטיש החזק' -רבינו לפרנסתו עבד כמתווך .בחודש הראשון
לעבודתו ,הקדיש את רוב שעות היום לענייני התיווך ,ואילו את שעות הלילה הקדיש ללימוד תורה.
והנה ,בסוף החודש מצא ,כי הרוויח ארבעים אלף פראנק!" .ישבתי על שולחני" ,גילה את לבו לאחר
שנים לילדיו ותלמידיו" ,ונדהמתי לראות את סכומי הרווח שהיו פי עשרים מהמשכורת ,שהייתי
מקבל! ואז הרגשתי ,איך אהבת התורה ,שהייתה חקוקה בעצמותיי במשך כעשרים וחמש שנים
רצופות ,נחלשת ומתפוגגת קמעא ,ואת מקומה כובשת תאוות הממון .כאב עצום מילא את ישותי ,חשתי ,כי אם לא אעצור את העגלה עכשיו,
היא תחל לצבור תאוצה ולנוע במהירות רבה ,עד כי לא ניתן יהיה כבר לעצור אותה .מיד קיבלתי על עצמי באותם רגעים לעבוד אך ורק שלוש
שעות בלבד ביום ,מעשר עד אחת ,וכל שאר היום יהיה מוקדש ללימוד התורה הקדושה בלבד!"

ע

וד בהיותו נער צעיר לימים ,היה מתכתב כבקי ורגיל עם גאוני עולם מצוקי ארץ מארצו ,ואף מעבר לים .אחד מאדירי התורה ,שאיתם היה
בקשרי מכתבים ,היה הגאון הנודע ,המקובל האלוקי רבי עובדיה הדאיה זצ"ל ראש ישיבת 'בית אל' ומח"ס שו"ת ישכיל עבדי .הפעם הראשונה
בה התכתב עמו הייתה בשנת ה'תרפ"ח ,בעודו נער בגיל  16שנים בלבד .רבי מצליח שלח את מכתבו ,ובו שאלה ותשובה הלכתית מעניינת
בעניין :האם מותר ללמוד לכתוב כתב לועזי וחשבונות בבית הכנסת?! וציפה במתח לתשובתו של הגאון.
האיגרת ממדינת הים הגיעה לייעדה .בידו של רבי עובדיה נחה מעטפה מהאי ג'רבא שבדרום תוניסיה .ראש ישיבת 'בית אל' שקע בקריאת
השאלה והתשובה .ניכר היה במכתב הארוך ,כי שונה הוא משאר המכתבים .רבי עובדיה ׁשֶ לָמּוד היה בקבלת מכתבים מכל תפוצות העולם ,היה
מופתע הפעם מתוכן המאמר שנשלח .מנוסח האיגרת ניכר היה ,שהכותב מוכיח בקיאות עצומה במרחבי הש"ס והפוסקים ,והראה על ידע
וגאונות מדהימה של הכותב .גם הלשון הייתה בהירה וצחה בסדר מופתי .והכתב  -נאה להפליא .רבי עובדיה הוסיף לעיין בהשתאות בכתב היד,
ולא הפסיק להתפעל מהניתוח האומנותי של הכותב בנבכי הסוגיא ,ומפירוק הבעיה לנתחיה בצורה מפליאה.
בעוברו על הדברים ,ברור היה לו לרב מעל כל ספק ,כי לפניו איגרת מאת איש זקן וסב מזקני ארץ ,מגדולי חכמי ג'רבא ,אם לא הגדול שבהם.
מיד שלף את הקסת והקולמוס ומיהר לשגר תשובה ארוכה ומפורטת אל כבוד הגאון רבי מצליח מאזוז .והרב הנזכר האריך הרחיב בדברי
הפוסקים ראשונים ואחרונים .זמן רב ארכה לרבי עובדיה כתיבת התשובה ,עד שסוף סוף סיים ,מיהר להכניס למעטפה .טרם שלשל את
המעטפה ליעדה ,עלה בדעתו רעיון נפלא ,הן כותב המכתב מן הסתם מגדולי העיר ג'רבא הוא .תיכף שלה את המכתב והוסיף דף קטן" :אבקש
מכבוד מעלתו לערוך מגבית כספית דחופה מאנשי קהילתו בתוניס ,לטובת ישיבת המקובלים בית א-ל השרויה במצב קשה."...
את התגובה המפתיעה למכתב הקצר הזה ,לא ציפה רבי עובדיה לקבל באופן מידי ,אך היא נשלחה כצבי והדהימה אותו בתוכנה" :לא אוכל
לערוך מגבית ,כי נער אנכי ,עודני בחור ויושב בישיבה ,ואין דרכי לצאת ולבוא בין בני אדם."...
פניני עין חמד |
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כה
ׁשל ּבְ ָר ָ
ּכ ֹ ָ
חּה ֶ
להלן סיפור מאלף ,המעובד מסדרת הספרים "אמונה שלמה" על
חמישה חומשי תורה ,שערך ידידי ורעי ר' צבי נקר ויש בו כדי
ללמדנו מהי כוחה של ברכה .ר' צבי שמע את הסיפור מפי אחד
מנכדיה החשובים של אחת מגיבורות הסיפור ,הלא הוא הרה"ג
אריה פלשניצקי שליט"א ,ר"מ בישיבת שערי יושר ,ובעמח"ס
'אתקינו סעודתא':
הימים ימי הדמדומים ,מעט קודם שבא הכורת על יהדות אירופה.
באותם הזמנים ישיבת 'ברנוביץ' הייתה בראשות מרן הגאון
ר' אלחנן וסרמן זצ"ל .אחד מהאישים ששימשו בקודש ,היה הגה"צ
ר' צבי הירש גוטמן הי"ד ,ששימש כמנהל הישיבה ואשר בנוסף
לתחום אחריותו היה עליו לדאוג להאכיל ולמצוא מקום לינה עבור
הבחורים .עליו העיד מרן הסטייפלר זיע"א כי הוא 'בקי בכל ארבעת
חלקי השולחן ערוך'.
ימים אלו שבין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה,
היו קשים מבחינה פיננסית לכלל עולם הישיבות ברחבי אירופה,
כשהקשיים היו נחלת הכלל כולו .חודשים ארוכים היו ראשי
הישיבות עושים את דרכם מעבר לים ,כדי לנסות ולשחר פתחי
נדיבי עם .הבחורים שנקבצו בישיבתו של הגאון ר' אלחנן וסרמן,
מסרו נפשם וגופם עבור לימוד התורה הקדושה .הם סעדו אצל
בעלי בתים מבני העיירה ,שגם פיתם הייתה בדרך כלל דלה ובקושי
מספקת את בעליה.
באכילת ה'ימים' נהגו מירב הבחורים לסעוד מידי יום כל אחד אצל
נדיב לב אחר שניאות לפתוח את ביתו בעד בן הישיבה .כשאימת
המלחמה החלה לחדור לסביבת הישיבה ,החרדה והאימה ליוו את
בני הישיבה ,שרובם ככולם היו רחוקים מבני משפחותיהם מרחק
רב .הדבר לא הורגש בתלמודם ושקיעתם הרבה בהיכל הישיבה,
אך מצבה הגשמי של הישיבה ושל בני העיירה ירד פלאים ,והם
התקשו לכלכל את בני הישיבה במתן מזון לפיהם דבר יום ביומו.
מי שנטל על שכמו את העול הכבד ,בימי צר ומצוק ביתר שאת הינו
ר' צבי הירש הי"ד ,שלא חדל ממאמציו להשיג בכל דרך אפשרית
מזון בסיסי בעבור בני הישיבה .שתים מבנותיו חנה רחל ,ושרה
בילא ,שמעו את דאגות האב לגורל בני עליה הממיתים עצמם
באהלה של תורה וגמרו אומר בלבן לעשות מעשה ,שיהא בו
במשהו להקל מעולו הגדול של האב הדגול.
לאחר שאביהן עזב את הבית ויצא לעוד מסע כיתות רגלים מפרך,
בניסיון למצוא עזרה לצרכי הישיבה ,יצאו שתי הבנות לרחובה של
עיר ,כשסלים גדולים בידיהן ,והחלו להתדפק על דלתותיהם של
יהודי העיירה .הם פירטו את בקשתן מעמקי הלב ,שכל אחד ייתן
את אשר ידבנו לבו ,אם במוצרי מאכל או בכסף ומעות .כך סובבו
להן שתי הבנות ,חנה רחל בת ה 20-ושרה בילא בת ה 16-בלבד
כשבלּבן חדורה תחושת שליחות למען הצלת עמלי התורה.
לנוכח תחנוני הבנות ,הסלים הלכו והתמלאו ,נדיבי עם פתחו את

צהר ליבם למרות שעת הדוחק .לפתע באחת מסמטאותיה של
העיירה – בואכה רח' אלביאנסקה בברבנוביץ' ,בעודן צועדות עם
הסלים בידיהן ,בא לקראתם ראש הישיבה.
לנוכח הליכתן עם סלי מזון מלאים בידיהן ,שאלן אודות הסלים.
הבנות ענו בפשטות ובתמימות" :אבא אמר בבית ,שהמצב הגשמי
בישיבה קשה מאד ,אזרנו אומץ לעזור עבור תלמידי הישיבה".
התפלא רבי אלחנן על תעוזת נפשן ומגודל מסירותן והקרבתן
המעשית למען לומדי התורה הצעירים ,ובירכם שבזכות סיוען ללומדי
התורה בישיבה ,תזכינה להאריך ימים ושנים ארוכות ולראות
צאצאים ההולכים בדרך התורה...
הבנות ,ענו 'אמן' ,והחישו צעדיהן לביתן .חלפו הימים ,ושמי אירופה
החלו להתכסות בענני דם .מכות ההרג והאובדן שידעו היהודים
יושבי העיירה ,היו נוראים ואכזריים .כך אירע גם לרבי צבי הירש
גוטמן הי"ד ׁשֶ ּיַחַ ד עם בני משפחתו ,עלו על המוקד .אך רק שתיים
מבנותיו– חנה רחל ,ושרה בילא ,הצליחו בס"ד כל אחת בדרכה
להינצל מן התופת האיומה כשרידים יחידים למשפחה מופלאה
וגדולה.
חנה רחל עלתה ארצה מספר שנים קודם פרוץ מלחמת העולם
השניה בהוראת הגר"א וסרמן זצ"ל ונישאה לבעלה הגאון ר' שמואל
פלמן זצ"ל )ר"מ בישיבת "אור זורח" ולאחר מכן כיהן כרבה של
שכונת היכל מאיר בת"א( .וזכו לבנים ובני בנים תלמידי חכמים
ויושבי על מדין ,בהם הגאון רבי בן ציון פלמן.
לאחר זמן נודע לה ,כי אחותה שרה בילא נותרה בחיים .היא נישאה
לבעלה הדגול ר' מנחם מנדל קפלן זצ"ל )ר"מ בישיבת פילדלפיה(.
זכו האחיות הללו ,שנותרו יחידות מכל בני משפחתן ,לראות דורות
ישרים מבורכים ,וגם דור חמישי ההולכים בדרך וברוח מסורת
ישראל סבא.
ברכת ראש הישיבה התקיימה במלואה .בתאריך ה אדר ה'תשס"ד
נתבקשה הבת הגדולה לישיבה של מעלה בהיותה בגיל  ,98ובאותו
תאריך בדיוק ,ה אדר ה'תשס"ח 4 ,שנים לאחר מכן ,נפטרה אחותה
'הצעירה' באותו גיל בדיוק .98
בני המשפחה ששמו ליבם לתאריך המדויק של פטירת שתי האחיות,
בדיוק באותו גיל ,הבינו כי ברכת הצדיק התקיימה במלואה .אחד
מגדולי ישראל שהגיע לנחם את הגרב"צ פלמן בימי השבעה על אמו
הוסיף שהדברים מופלאים שאותן בנות שזכו להאכיל 'לחם' לתלמידי
חכמים ,הקב"ה הוסיף להן שנות חיים כמניין לחם ) ,(78אשר
הרבנית פלמן שהייתה אז בת  20זכתה במדויק לעוד  78שנות חיים.
ובנוסף ,הרבנית שרה בילא נפטרה לאחר  4שנים בגיל  98וזכתה ל-
 82שנה לאחר ברכתו של הרב אלחנן וסרמן כמנין 'בניך'  -היא דאגה
לכלכל את בניו של הקב"ה וזכתה לעוד חיים במניין 'בניך'.
להשגת סדרת ספריו של ר' צבי נקר ,יש להתקשר 050-4124438

ברכת הצלחה
אנו תושבי מבשרת ציון וכל קוראי העלון מברכים את מורנו ורבינו הרה"ג אליהו חיים פנחסי שליט"א
על התמודדותו לכהן כרב מקומי ביישוב "מבשרת ציון"
כדי שיוכל להגדיל תורה ולהאדירה ולהמשיך בזיכוי הרבים ביתר שאת .יהי רצון שזכות התורה והרבים תעמוד בעדו 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
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
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן מזל 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 :

ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה (מח ,ב)
יש לפרש על פי רמז ,דהנה חז"ל אמרו במס' נדרים (דף ל"ט) "המבקר את החולה נוטל
אחד מששים מחליו" ,וזהו דוקא באם המבקר הינו 'בן גילו' (בן מזלו) של החולה ע"ש,
וידוע שיוסף היה בן גילו של יעקב כדאיתא במדרש הובא ברש"י בפ' וישב על הפסוק
כי בן זקונים הוא לו שכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף.
והנה מלת הנ"ה בגימטריא ס' ,ומלת המט"ה בגימטריא נ"ט ,וזהו שאמר :הנ"ה בנך
יוסף בא אליך לבקר אותך ,והוא יטול אחד מששים מחוליך ,כי בכל בני יעקב לא היה
אחד בן גילו ,רק יוסף ,לכן ויתחזק ישראל מעצמו על ידי שנחסר לו אחד מששים
מחליו .וישב על המטה המט"ה גימטריא נ"ט שנשארו לו רק נ"ט חלקים מחליו.
(קול אליהו)
וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד (מט ,טו)
ידועה השאלה ,שאם ראה שהמנוחה כי טוב וכו' למה א"כ "ויט שכמו לסבול"?
בספר "שיח שרפי קודש" מביא לתרץ בשם הרה"ק הר"ר בונים מפרשיסחא זצ"ל :אם
רוצה אדם שיהי' לו מנוחה ,ירגיל את עצמו לסבול כל דבר הבא עליו ,ואיך שיהי' -
ישוה בעיניו .אז יהי' לו מנוחה תמיד .וזה הכוונה וירא מנוחה כי טוב ,דוקא לכן הט את
שכמו לסבול כל דבר ולהתאזר במדת הסבלנות שתמיד יהיה במנוחה.
בספר "טעמא דקרא" להגר"ח קנייבסקי ,מביא בשם החזון איש :עני שאינו מכיר
בתאוות העולם הזה – אין כ"כ רבותא אם יושב ולומד .עיקר החכמה היא אצל אחד
שיודע ומכיר בפיתויי העוה"ז ואעפ"כ יושב ולומד .וזה שאמר הכתוב ושבח את
יששכר שאע"פ שראה מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה  -אעפ"כ ויט שכמו לסבול.
וזוהי אכן גדולה מיוחדת.
בספר "לב שלום" מובא :פירוש הדבר :שהאדם צריך למסור את כל מה שיש לו עבור
כבודו יתברך ,וכשמוסרים דבר למען כבוד ה' צריך ליתן מן המובחר ,כדכתיב "כל חלב
לה'" ולכן ,ישכר שרואה "מנוחה כי טוב" ,רואה ומתבונן בטוב המנוחה ,כמה כל אנשי
תבל בכל הדורות כל שאיפת חייהם וכל מעשיהם ומרצם ורדיפתם אחרי הכסף ,הוא
הכל כדי שיבואו בסוף למנוחה קצת ,והרי זה "חלב" ההנאה שבאדם ,ומעתה "ויט
שכמו לסבול" – נתן מנוחה זו לכבוד ה' יתברך ,לעמול בתורה יומם ולילה ,כחמור גרם
הרובץ רק בין המשפתיים ,וכדאמרו (סוף ברכות) ת"ח אין להם מנוחה בעוה"ז ,ולפיכך,
מתוך עמל ומסירות כזו" ,ומבני ישכר יודעי בינה לעיתים" (דה"א יב).
פירוש זה ,אמר הרב אשלג ז"ל לפני החזו"א ,והחזו"א התפעל מאוד מזה ,והיה אומר
כמה וכמה פעמים במשך היום את הפירוש הזה בשמו ,לכל מי שנכנס אליו!
ושמעתי סיפור נפלא על האדמו"ר מגור בעל האמרי אמת זצ"ל שהיה לו תפילין שהיו
חשובים לו ,כי ירושה היה לו מאבותיו ,וגם שהיו אלו התפילין מכתבו של הסופר
הרה"ק רבי משה מפשווערסק זי"ע ,ופעם אחת ראו איך שאיש פשוט עומד ומניח את
התפילין האלו ,ושאלו אותו לפשר הדבר ,מאין בא לו התפילין האלו ,וענה ,שהוא נכנס
אל הרבי ואמר לו ,מאחר שאין לו תפילין ,האם יוכל להלוות לו תפילין ,והאדמו"ר זצ"ל
נתן לו את התפילין האלו ,כדי להניחם ,ונכנסו החסידים אל האדמו"ר ושאלו לפשר
הדבר הלא האדמו"ר בעצמו אינו מניח את התפילין כי אם בערב יום הקדוש ,ומפני מה
ראה לתת לאותו יהודי דוקא את התפילין היקרות ,ענה ואמר בפשטות ,הלא נאמר
"כל חלב לה'".
בספר "זרע יצחק" מבאר על פי משל :אדם שעובד כמה ימים בשבוע ,ויודע שעל כל
עבודה שעובד יקבל שכר הרבה מבעל הבית ,ואחר כך גם ימי חופשה ,אך העבודה
עצמה היא קשה ומפרכת ,ואומר בלבו ,עם כל זה אעבוד כמה שאני יכול ,שהרי היום
שלמחרת הוא יום חופשה ואנוח טוב מכל העמל ,לכך כדאי לי לנצל היום ולעבוד הגם
שזה קשה מאוד.
והנמשל :בכדי לזכות לעולם הבא יש להתייגע בעולם הזה הרבה בתורה במצוות
ולהתגבר על היצר הרע ולפום צערא אגרא ,והיצר מפתה האדם שלא כדאי לטרוח
ולהתייגע מידי ,ויש לנוח קצת ולזה יש לומר לו שבכדי לזכות לעולם הבא אשר נאמר
עליו עין לא ראתה אלקים זולתך יש להתייגע בעולם הזה וכדברי הכתוב אדם לעמל
יולד היינו בכדי שיזכה לעולם הבא ואז נחים ומתענגים תענוג שאין כמוהו ,וזהו מה
שאמר כאן ,יששכר שהוא סמל של בן תורה הוא רואה שבעולם הבא המנוחה היא
טובה כי יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה ואת הארץ כי
נעמה וידוע שארץ זה משל לעולם הבא שנקרא ארץ החיים וכמו שכתב הרמב"ם בפ"ג
מהל' תשובה והיא נעמה ,ולכך מטה שכמו בעולם הזה לסבול ולעבוד.
ומהו ההמשך של "ויהי למס עובד"?
בספר "ציוני תורה" מבאר עפ"י הגמרא (שבת קד ,א)"מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו
עומדים" ,והנה מ' וס' זה אותיות "סם" ,ובגמרא איתא (יומא עב ,ב) "אמר רבי יהושע
בן לוי מאי דכתיב "וזאת התורה אשר 'שם' משה" זכה  -נעשית לו סם חיים ,לא זכה,
נעשית לו סם המוות" ,דהיינו שהתורה נקראת "סם" ,וזה הרמז שמ' וס' וכו' בנס היו
עומדים שמי שדבוק בתורה מתקיים ע"י הנס ואינו צריך לעמול לפרנסתו ,וכמאמר
חז"ל "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול דרך ארץ".
לפי"ז אמר הכתוב "ויט שכמו לסבול" שקיבל על עצמו עול תורה ,אם כן "ויהי למ"ס
עובד" שנעשה לו דרך נס העבודה שלו כיון שמעבירין ממנו עול דרך ארץ.

פרשת ויחי תשע"ז



וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר אם נא מצאתי חן בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר:
אבי השביעני לאמר וכו' ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה (נ ,ד ה)
למה נצרך יוסף לשלוח שליחים לפרעה לבקש לצאת ממצרים? וכי אינו יכול לגשת
בעצמו לדבר עימו?
מתרץ הגר"ח קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" בשם אביו זצ"ל ,שיוסף ידע שכיוון
שיאמר לפרעה שברצונו לצאת ממצריים יאמר לו פרעה שאינו יכול לעזוב כי אין מי
שימלא את מקומו ,ואם יוסף יעזוב את ההנהגה אפי' לתקופה קצרה ,יחרב ויתמוטט
כל הנהגת המדינה ,כי הוא אינו יכול לכלכל לבדו את מצרים .לכן התחכם יוסף ,ושלח
את אנשי בית פרעה שידברו עם פרעה בשליחותו ,ולהם ,יתבייש פרעה לומר שכל
ההנהגה תלויה אך ורק ביוסף ,ועל כרחו יסכים לשלחו ממצרים( ...טעמא דקרא)
וידגו לרוב בקרב הארץ (מח ,טז)
פעם שמעתי הסבר לברכה של "וידגו" לרוב ,לא ממש פשט ,אבל זו אמת גדולה:
כששוחטים למשל פרה או תרנגולת ,לא תמיד אפשר לאכול אותה ,וזאת מחמת
תקלה כלשהי שארעה בעת השחיטה ,כגון הגרמה ,חלדה ,עיקור .במקרה כזה דינה
של הבהמה שהיא נבילה ,ונאלצים למוכרה לערבי ביפו .את כל הבהמה השלימה הזו
שהיתה שוה תרפ"ט אלפים ,מוכרים במחיר מוזל לנכרי .הבהמה אמנם היתה טהורה,
נכון ,אבל בשחיטה היה פנצ'ר ושוב אינה ראויה לאכילת יהודי.
בשעה טובה ומוצלחת השוחט שחט את הבהמה והכל בסדר ,חלק ,גלאט .אפשר
לאכול אותה? עדיין לא .הבהמה צריכה לעבור בדיקה .בדיקה חיצונית ובדיקה פנימית.
מממשים ,ואם מצאו משהו – סירכא ,זה לא גלאט ,לא חלק .שוב מוכרים לערבי ביפו.
הבהמה היתה כשרה והשחיטה כשרה ,אבל נפסלה בבדיקה.
גם כשהשחיטה והבדיקה עברו בשלום עדיין א"א לאכול עד שיכשירו אותה.
ברוך ה' כבר הכשירו את הבשר והכל בסדר ,עכשיו צריכים לבשל אותו ,ואם בטעות
נכנס כף חלבי בן יומו אין פי שישים כנגד זה ,אוי ואבוי! התבשיל נטרף ,וכאן א"א אפילו
למוכרו לערבי ביפו ,אסור בהנאה! ישר לפח האשפה.
כל זה כששוחטים פרה או תרנגולת .אבל אם לוקחים דג מהמים ,צריכים רק לבדוק
האם יש לו סימני טהרה – סנפיר וקשקשת .אם כן? אפשר מיד לבשל ולאכול אותו.
אין בעיות לא בשחיטה ,לא במליחה ,לא בבדיקה ואין בו איסור בשר בחלב .אם הדג
טהור – הוא טהור עד הסוף ,בלי פנצ'רים!
יש ילד שהמלמדים כל כך נהנים ממנו ,משתעשעים איתו .כזה פיינע'ר בוחר'ל ,אבל
כשהוא גדל קצת והולך לישיבה קטנה ,לפתע מגלים שהתחבר שם עם בחור מקולקל,
מתחיל להתגלש החוצה ,מאבד את הטעם בלימוד.
לפעמים קורה שברוך ה' בשיעור א' וב' עדין הבחור במצב של עליה ,ובשיעור ג'
מתחילה לה התדרדרות.
לפעמים הכל בסדר בישיבה קטנה ,אבל בישיבה גדולה מתחילות הצרות ...פתאום
מתחשק לו מחשבים ,ופה ושם...
זו היתה הברכה שבירך יעקב את יוסף – "וידגו לרוב" ,שצאצאיו יהיו כמו הדגים,
שסימני הטהרה שלהם הינם תמידיים ,הם נשארים טהורים עד הסוף ,וכך גם
(יחי ראובן)
הצאצאים לעולם לא יתדרדרו ,וישארו בקדושתם לאורך ימים.
ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלקים כאפרים וכמנשה (מח ,כ).
כתב רש"י :הבא לברך את בניו יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו 'ישימך אלקים כאפרים
וכמנשה'.
מנהג ישראל שההורים מברכים את ילדיהם בערב שבת ,ויש הנוהגים רק פעם בשנה,
ואומרים "ישימך אלקים כאפרים וכמנשה".
ולכאורה ,מנהג זה הוא נגד גמרא מפורשת (מגילה כח ,א) שכל פסוק שמשה רבינו לא
חילק אותו ,אנו לא יכולים לחלקו .כיצד ,אם כן ,מברכים בחצי פסוק? צריכים היו לומר
את הפסוק בשלימותו!
שלמה המלך אומר" :לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם ,אשר אין לה קצין שוטר
ומושל" (משלי ו ,ו-ז) והכונה שהעצל ילך ויראה שהנמלה אוגרת כמות אוכל לפרק זמן
הגדול ממשך חייה ,וזאת על אף שאין לה עולם הבא .ואתה שיש לך עולם הבא ,מדוע
שלא תאגור לעצמך תורה ומצוות!
הגמרא מספרת שרב משרשיא החליט לבדוק זאת לבדו ,הלך ביום קיץ חם כשהנמלים
בתוך הקן שלהם ,האפיל עם מעילו מעליהן .יצא נמלה אחת החוצה ,רב משרשיא תפס
אותה וקשר לה חוט אדום .שחרר אותה והיא חזרה לקן ,הודיעה לכולם שיש צל ,כולן
יצאו ואז הסיר רב שרשיא את מעילו ,התרגזו הנמלים על אותה נמלה ששיקרה שיש
צל בחוץ ,התנפלו עליה והרגו אותה .אמר רב משרשיא :באמת אין לה קצין ומושל.
שהנה הרגו אותה בלי משפט! וצדק שלמה המלך בדבריו.
שואלים שם התוספות איך עשה כן רב משרשיא? הרי הגמרא מספרת שרבי יוחנן אמר
שיהיו אבני ענק של יהלום בשערי ירושלים ,אמר איזה תלמיד לעצמו שודאי זו גוזמא
כי מהיכן ימצאו אבנים בגודל כזה? יום אחד הפליג התלמיד בים וראה מלאכי השרת
שחוצבים יהלומים גדולים מאוד ,שאל אותם עבור מה היהלומים וענו לו שהם בשביל
שערי ירושלים לעתיד לבא .חזר אל רבי יוחנן ואמר לו :צדקת בדבריך .אמר לו רבי
יוחנן" :ועד עכשיו לא האמנת?" נתן בו את עיניו ועשאו גל של עצמות!
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שואל ,אם כן ,תוספות – אם התלמיד שלא האמין לרבי יוחנן נענש ,איך יתכן שרב
משרשיא לא האמין לשלמה המלך?!
התוספות מתרץ את השאלה ,אבל המהר"ם שיף כתב שאין כאן שאלה כלל! הלא
שלמה המלך בעצמו אמר "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם" .וזה בדיוק מה שעשה
רב משרשיא ,הלך אל הנמלה וראה את דרכיה!
גם כאן בפסוק שלנו אומר רש"י שהמילה "לאמור" נראית ,לכאורה ,מיותרת :ויברכם
ביום ההוא לאמר בך יברך ישראל לאמר ישימך אלקים כאפרים וכמנשה".
ועל ה אומר רש"י " :הבא לברך את בניו יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו 'ישימך אלקים
כאפרים וכמנשה' כלומר התורה עצמה אמרה בעצמה שהבא לברך את בניו יאמר"
ישימך אלקים כאפריים וכמנשה" ,ושוב לא שייך כאן הכלל ש'כל פסוק שלא פסקו
(ומתוק האור)
משה אנן לא פסקינן.
ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר
גמלנו אותו" (נ טו)
הלשון "לו ישטמנו יוסף" לכאורה לא מובן ,דנשמע מזה שרצונם הוא שיוסף ינקום
בהם ,דתיבת "לו" מתפרשת מלשון 'הלואי' כגון "לו יהי כדבריך" ,וכי רצונם היה שיוסף
ינקום בהם אתמהה?! [עיין ברש"י שפירש "לו ישטמנו" שמא ישטמנו ד"לו" מתחלק
לענינים הרבה וכו' ע"ש].
כתב "בעל הטורים" יש מפרשים לו ישטמנו יוסף הלואי ישטמנו יוסף בלבו ולא יעשה
לנו מעשה ,ואם חפץ לעשות ישיב לנו "כל" הרעה שגמלנוהו כי מה עשינו לו? גרמנו
שנעשה מלך מחמת שמכרנוהו ונתגלגל הדבר שנעשה מלך במצרים כן יעשה לנו
עכ"ל .מוכנים הם שינקום בהם ,אבל בתנאי שיעשה להם בדיוק כפי שהם עשו לו
שנצמח מהרעה טובה.
מה ענה להם יוסף? "ויאמר אליהם יוסף אל תיראו כי התחת אלוקים אני ואתם
חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחיות עם רב" ( יט כ)
מה כוונתו שאמר "כי התחת אלהים אני"?
אלא ביארו "בעל העקידה" והמלבי"ם ,אמר יוסף לאחיו "אל תיראו" ,כיון שאין ביכלתי
להתנקם בכם דאפילו אם נאמר שמותר לי לעשות לכם רעה ,אבל לא יותר ממה
שאתם עשיתם לי והנה אתם עשיתם לי רעה שגרמה לטובה ואם אני רוצה להתנקם
עלי גם כן לעשות רעה שתגרום לכם לטובה אך דבר זה אין ביכולת אדם לעשות רק
אלוקים לכן אמר "התחת אלוקים אני" וכן ביאר בספר "פרדס יוסף".
מעשה בנפוליאון בונפרטה קיסר צרפת ,שהיה הולך וכובש מדינה אחר מדינה ,והנה
בעת עומדו להלחם עם מלכות רוסיה ,הגיע אל עיר אחת אשר היתה מבוצרת מאד,
ולא עלה בידו להבקיע את חומת העיר .על כן בנה עליה מצור סביב והקיף את העיר
בחילותיו ,אין יוצא ואין בא עד שיכנעו אליו ,וכל צבאותיו התחפרו סביבות העיר וישבו
שם ימים רבים.
ויהי כי הקיפו הימים ,ואין כל הכנעה ,כמה מקציניו פנו בדרישה לנפוליאון לנטוש את
המערכה ולשוב אל ביתם .הציע נפוליאון שהוא בכבודו ובעצמו עם מפקד הגדוד
יכנסו לעיר בלבוש כפריים חקלאים וירגלו את העיר.
וכן עשו .נפוליאון והמפקד נכנסו לעיר והתחילו לרגלה .בדרכם הגיעו לבית מרזח
ששם נמצאו אנשי צבא רוסיא .נכנסו לשם ישבו ליד שולחן בקצה המרזח והזמינו יין
כמו כולם ,ושמו אוזנם כאפרכסת לשמוע שיחת החיילים .שמעו אותם אומרים כי
המצב הכלכלי בעיר ללא נשוא ,והרעב כבד עד כי עוללים שאלו לחם ופורש אין להם,
ולא נשארה להם ברירה כי אם להכנע בפני צבא נפוליאון .דברים אלו הרנינו את ליבו
של נפוליאון והמפקד אשר אתו.
לפתע הסתכל בהם חייל רוסי אחד ,והכירו שהוא נפוליאון ,ויאמר אל חביריו הביטו
אל הכפרי היושב בקצה החנות ,זהו נפוליאון שצר עלינו את העיר .ויחרדו ליבותם של
נפוליאון והמפקד כי כרגע קט יתפשו ברשת אויביהם ,אולם ,למזלם דבריו לא נתקבלו
באזני שומעיו.
המפקד שליוה את נפוליאון ברצותו להסיר כל ספק ,חשב להוריד מהם מחשבותם
באופן החלטי כי חשש שעדיין לא סר מר המות ,פן יגשו אליהם ויחקרו אותם מאין
באתם וכו' ,לכן פקד בקול נגיד וצוה את נפוליאון להגיש לו כוס שכר .נפוליאון הבין
כונתו בזה ,ניגש אל המוזג והביא את מבוקשו ,בהגישו את הכוס עשה תנועה רשלנית,
וכוס השכר נפל ונשפך על בגדי המפקד ,המפקד קם בחמת זעם והכהו והפילו לארץ
וצעק עליו :שוטה ,מה עשית? וינס נפוליאון ויצא החוצה .כשנמלט נפוליאון ניגש
המפקד למוזג ושילם לו על ארוחתם ,בעודו שומע איך חביריו של החייל הרוסי לועגים
לו באומרם אליו ,אילו היה זה נפוליאון ,מי היה מעיז להרים יד עליו ולהכותו כאחד
הרקים .ואז עזב המפקד והלך בעקבות הקיסר ,והגיעו שניהם אל צבאם חיים.
ויהי בהגיעם שם נפל המפקד אל רגליו ויבקש על נפשו שימחל לו על מעשיו ,כי הוראת
שעה היתה לבל יפול הקיסר ביד שונאיו .ויען הקיסר ויאמר לו אלמלי יכולתי להענישך
ולהשיב לך מדה כנגד מדה לתת לך מכות כאלו אשר יצילוך ממות ולהביאך לידי חיים
טובים של מלך הייתי עושה זאת ברצון ,כי כן עשית אתה ,על ידי מכותך הגעתי ממות
לחיים טובים ,והשבת אותי אל מלכותי ,אבל אין ביכולתי לעשות זאת .ויצו המלך
והעלוהו בדרגה ונתנו לו מתנות רבות ,וכעבור מספר ימים הובקעה העיר.
זה שאמר יוסף "התחת אלוקים אני" הרי רק ביכולתו של הקב"ה לעשות רע שממנו
('אוצרות התורה' בשם "איל המילואים")
תצמח הטובה.

 מאוצרות המגידים 
"נפתלי אילה שלוחה" (מט ,כא)
"נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר ,א"ר אבהו :אל תקרי אמרי שפר אלא אמרי ספר.
חושים בריה דדן תמן הוה ויקירן ליה אורניה (כבדו אזניו משמוע ,רש"י) ,אמר להו :מאי האי
(למה אינכם קוברים אותו)? ואמרו ליה :קא מעכב האי עד דאתי נפתלי מארעא דמצרים.
אמר להו :ועד דאתי נפתלי מארעא דמצרים יהא אבי אבא מוטל בבזיון? שקל קולפא (מקל)
מחייה ארישיה ,נתרן עיניה ונפלו עכרעא דיעקב ,פתחינהו יעקב לעיניה ואחיך .והיינו
דכתיב :ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע .באותה שעה נתקיימה נבואתה
של רבקה ,דכתיב למה אשכל גם שניכם יום אחד ,ואע"ג דמיתתן לא ביום אחד הואי,
קבורתן מיהא בים אחד הואי" (סוטה י"ג)
למה אתה צועק?
אספר לכם דבר מענין .היה בעולם צדיק שהיה מכונה השרף מטריסק .בלשון החסידים הוא
נקרא "השרף"  -שהוא היה יותר גדול ממלאך.
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אמרו שבשעה שעמד בתפילה ,ראו שבוער אש מעליו  -והיה מתפלל בצעקות ,בקול רעש
גדול - ,איזו דביקות ,איזו התלהבות!.
יום אחד בא לביתו יהודי תושב גרמניה .תושבי אותו אזור בגרמניה  -שקטים בטבעם .והנה
לקראת הימים האחרונים לשהותו אצל הרבי שאלה אותו הרבנית :איך אתה מרגיש כאן?"
"הכל בסדר .אבל דבר אחד אני לא מבין".
"מה אתה לא מבין?"
"מדוע הרבי עושה סקנדלים ,באמצע התפילה? צועק ודופק .שיגיד את התפילה בשקט".
אמרה לו הרבנית" :מפני שהלב שלו בוער .לבו שורף באש .הוא מוכרח לצעוק".
אמר היהודי" :גם לי בוער ,וגם אצלי הלב רותח ,ואינני צועק .אני מתפלל בשקט".
"לא ,אם הלב בוער ,מוכרחים לצעוק .אם אתה לא צועק ,סימן שהלב שלך קר" השיבה
הרבנית.
"לא ,רבנית! ,הלב בוער ,ואני לא צועק".
לויכוח כזה אין סוף .היא אומרת שהלב לא בוער ,והוא חושב ואומר שהלב כן בוער .הרבנית
שמעה לדבריו בנחת ,ועזבה את המקום.
היה זה ערב שבת .היהודי לקח את כל כספו והפקידו בידי הרבנית .במוצש"ק תכף אחרי
הבדלה ניגש לרבנית" :רבנית ,את הכסף בבקשה".
הרבנית שהייתה מאד פקחית" :איזה כסף?" שאלה.
"הכסף שלי!"
"אולי ,אולי ,יש לך טעות?"
"רבעצן ,רבנית ,אל תעשי קונצים!"
"אולי התבלבלת?"
"רבנית ,רבנית ,אל תמתחי את העצבים שלי! וכי את יודעת מה יש שם בנרתיק שהנחתי
בידיך ,מונח בו כל כספי .יש שם גם הלוואות .נסעתי ליריד לקנות סחורה .במה אקנה?"
"אולי נתת לאדם אחר?"
"רבנית!!!" החל לצעוק "רבנית מה את עושה לי?!!".
אמרה לו הרבנית :תסלח לי ,ר' יהודי ,תדבר בנימוס ,בשקט .מה אתה צועק? מה אתה
צועק?"
"מה אני צועק? הלב שלי בוער".
אה ,הלב שלך בוער ,אתה צועק? קח את הכסף .אבל דע לך ,אם הלב בוער ,כן צועקים .רק
תלוי איפה הלב בוער .אם הוא לוהט בתפילה בוער ביראת שמים ,או בדברים בטלים ."...אי,
אי.
כשחושים בן דן ראה שלא נותנים לקבור את יעקב אבינו ,לקח בידו מקל  -ונטל את ראשו
של עשו מעליו .הראש התגלגל לבין רגליו של יעקב .באותו הרגע יעקב אבינו חייך .שמעתם
פעם מתים מחייכים? נו" ,יעקב אבינו לא מת" פוסק רבי שבתי את פסוקו ,ומתחיל את
הדרשה בכיכר השבת בירושלים.
כאשר אמרו לחושים בן דן שהעיכוב נובע מעשו ,הוא שאל בקול "ועד דאתי נפתלי מארעא
דמצרים יהא אבי אבא מוטל בבזיון?!" מיד שקל קולפא (מקל) מחייה ארישיה ...הוריד את
ראשו מעליו.
רבותי ,ישנה כאן שאלה.
היו שם שמעון ולוי הקנאים הגדולים שהרגו את כל שכם בגלל שפגעו בדינה ,ועמהם היו
עוד כל שבטי קה ,ואף אחד מהם לא הרג את עשו ,למה ומדוע הנכד חושים בן דן ,דווקא
הוא היה הקנאי להרוג את עשו הרשע ,למה?!
בכדי להבין ,נסביר גמרא במסכת כתובות דף ס"ב.
הגמרא מספרת שרבי חנינא בן חכינאי נסע ללמוד תורה .כמה זמן למד?  -שלוש עשרה
שנה ברציפות למד תורה בישיבה.
כששב לעירו לאחר שלוש עשרה שנה ,השתנו שבילי המקום  -הרחובות קיבלו שמות
אחרים ,בנו בהם בניינים ,סללו כבישים חדשים .עד שרבי חנינא פשוט לא הכיר את הדרך
לחזור לביתו.
הרבי הגדול רבי חנינא בן חכינאי נעמד על פרשת דרכים והבין שכל העיר השתנה .מה
עושים? ללכת ולשאול את העוברים ושבים איפה אני גר? זה משונה .מה עשה? עמד על יד
מעין באר המים והמתין אולי ישמע שמזכירים את שמות בני משפחתו  -כאשר יבואו
לשאוב מים.
לפתח הוא אכן שמע אומרים שבתו של רב חנינא בן חכינאי מגיעה לדלות מים .כשהבין
שזו בתו (הוא לא הכירה שהרי שלוש עשרה שנה לא ראה אותה) המתין לה ,וכאשר סיימה
לדלות ונטלה את הפח עם המים  -צעד אחריה ,עד שהגיעו לביתם.
ובבית? ,אומרת הגמרא שהרבנית עסקה בניפוי קמח לאפיית חלות .היא הייתה כפופה
לעבר קערת הקמח בשעת הניפוי .ופתאום "סוי ליבה"  -ומרוב ההתרגשות מתה.
מה הפירוש "סוי ליבה"? רש"י מבאר" :ראה ליבה ,כלומר נדמה לליבה פתאום שזה בעלה".
מה פירוש הלב ראה?
אם היתה עומדת ישר עם מבט העיניים ,אזי עד שהעיניים היו נותנות את הטלגרמה ללב
(מליונית השניה) בינתיים ,ההרגש היה מסתנן ומצטנן מעט ,אבל אצלה פעל הלב  -הרגשת
הלב פעלה אצלה יותר מהר מהרגשת העיניים ,העיניים היו בקמח אבל הלב הרגיש.
בפתאומיות .לפני שהעיניים השלימו את ראייתן .לא היה רגע של הצטננות ,וכיון שלא היה
שבריר שניה של הצטננות  -מתה במקום .הזדעזע רבי חנינא ו"אמר :רבונו של עולם ,עניה
זו זה שכרה ,בעי עלה רחמי וחיה" כאשר ראה שמתה התפלל ועשה לה תחיית המתים.
רבותי .כשהאחים עמדו על עשיו ,התחילו להתווכח אתו" :אה ,למה אתה לא נותן לקבור
את אבא שלנו?"
עשו השיב" :אני בכור".
אמרו לו" :הרי מכרת את המקום .בנדיט שכמותך! ,הרי כתבתם חוזה".
"היכן החוזה?"
"במצרים".
"נו ,תביאו".
שלחו את נפתלי.
הם החלו לנסות לדון עם עשו ,להכנס עמו למשא ומתן בדרכים אחרות (להראות לעשיו
את החוזה אולי כך יתחרט) ואז ההרגש הצטנן (דק מן הדק) אבל חושים בן דן שלא שמע
את הטענות של עשיו כיון ש"יקירא אודניה" חרש באוזניו ,הוא נשאר אם הרגע הראשון
של הצער ,הוא לא שמע כלום אלא רק ראה איך שעשיו לא נותן לקבור את הסבא ,דמו
רתח  -ונטל את ראשו מעליו .אצלו לא היה אפילו שבריר שניה של צינון( .אנו לא באים
להבין באבותינו הקדושים ,אלא רק התעוררות לעצמינו).
רבותי ,הלב שלנו צריך לבעור ביראת אלוקים - ,מסיים רבי שבתי את הדרשה הלוהטת -
ואיך אמרה הרבנית מטריסק" :דע לך ,אם הלב בוער ,כן צועקים .רק תלוי איפה הלב בוער.
(להגיד).
אם הוא לוהט בתפילה ,בוער ביראת שמים ,או דברים בטלים ."...אי ,אי.



באולם גלה הוא את הזקן ,זורח מאשר" ,הנה ,כבוד הרב זהו נכדי היקר "יעקב משה אהרן
דוד יהונתן גביראל לייב" ,ב"ה זוכים אנו כעת לשמחת בר המצוה שלו .רבותי!" קרא הזקן
תוך שהוא מפנה פניו לנוכחים" ,זהו האיש שהציל את חיי נכדי ,וברוב עדינותו סרב אף
ליטול תשלום על כך".
"אבל למה?"  -שאל הרב" ,למה קראתם לילד בשמות רבים כל כך?'
"הרי הרב בעצמו צוה כך! נחון אני ב"ה בזכרון טוב ,זוכר אני היטב אף את דרשתו של הרב
לפני שנים רבות ,ויכולני לחזור עליה לפניו בעל פה"...
כעת כבר היתה לרב ליהמן סבלנות להקשיב במשך שעה ארוכה לכל ספוריו של הזקן על
הקורות עמו בכל ימי חייו...
אומר הרב צדקה" :ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק" ,מה רצה יעקב? שיקראו
לבני יוסף בכמה שמות :מנשה אברהם יצחק וישראל? מה חסר היה להם בשם אחד?
יעקב אבינו לא חפש שיקראו להם בכמה שמות ,הוא רצה שהסגולות שישנן בשמות
האבות הקדושים  -תורה עבודה וגמילות חסדים ,יהיו באפרים ומנשה ,ועל כך מברכם
(ומתוק האור)
'ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק'.

קושי הפרנסה
דרשו רבותינו (בראשית רבה צז ,ג)" :המלאך הגאל אתי מכל רע" (בראשית מח ,טז) ,קשה
היא הפרנסה כפלים כלידה .בלידה כתיב" :בעצב תלדי בנים" (בראשית ג ,טז) ,ובפרנסה
כתיב" :בעצבון תאכלנה כל ימי חייך" (בראשית ג ,יז) .וגדולה פרנסה מן הגאולה ,שהגאולה
על ידי מלאך" ,המלאך הגאל אתי" ,ופרנסה על ידי הקדוש ברוך הוא" :פותח את ידך
ומשביע לכל חי רצון" (תהלים קמה ,טז).
רבי יהושע בן לוי אמר ,קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף ,שנאמר" :לגזר ים סוף
לגזרים" (תהלים קלו ,יג) ,ונאמר שם" :נתן לחם לכל בשר" (שם ,כה).
ונשאלתי ,מדוע באמת לא יכולה להיות הפרנסה על ידי שליח ,באמצעות מלאך ,וצריך
שתהיה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו ,ומה ההשואה בין הפרנסה לקריעת ים סוף -
ועוד ,מה הקושי לקדוש ברוך הוא בקריעת הים ,הלא "אלקי עולם ה' ,בורא קצות הארץ,
לא ייעף ולא ייגע" (ישעיה מ ,כח) ,ומלבד זאת ,הרי מראש הותנה עם הים שיקרע לפני בני
ישראל (בראשית רבה ה ,ה)!
נטעים את התשובה ,בסיפור מעשה.
העניות בפולין היתה נוראה .לחם לאכול לא היה .קם בחור נמרץ ,ואמר להוריו" :במקום
להיות עלי כם לנטל ,אנסה לעזור לכם .אפליג לארצות הברית .מספרים ,שהכסף מתגלגל
שם ברחובות .ארוויח ,ואשלח לכם".
דווה ליבם ,והיססו .שמעו שמצב היהדות שם בשפל המדרגה .רבים לא עמדו בנסיון
שמירת השבת.
הבטיח נאמנה שישמור תורה ומצוות ויעמוד בכל הנסיונות .בחשש נתנו הסכמתם ,בתנאי
שיכתוב להם לעתים תכופות.
הבטיח ,והפליג.
וכאשר חשש הוריו ,כן היה .בכל מקום דרשו עבודה בשבת .נאמן להבטחתו ,סרב .הרויח
פרוטות מעבודות מזדמנות ,שליחויות וסבלות .סבל חרפת רעב ,בגדיו התרפטו ובלו,
מפרוטותיו חסך לשלוח אגרות להוריו .לא רצה להדאיגם ,סיפר שהכל כשורה .פרנסתו
מצויה ,אבל מרויח הוא כפועל מתחיל .עוד מעט יעלו את משכורתו ,ויוכל לשלוח להם
כספים.
שמחו ההורים בצלחתו ,אך דאגו לרוחניותו .אם מצא עבודה ,האמנם שובת המפעל
בשבת? האם עדיין עטור הוא זקן ופאות? בקשו שישלח תמונה.
הבין לחששם ,ושמח שיוכל להרגיעם .ירא ושלם הוא ,שמר על דמותו היהודית .אך כיצד
יוכל לשמחם ,והוא לבוש קרעים? הלך ושאל בגדי כבוד מאחד מחבריו ,והצטלם בהם .כמה
הדור נראה בבגדיו השאולים! כמה שמחו הוריו לתמונתו.
סיפר להם אחד מבני העירה ,שבן משפחתו מפליג לארצות הברית .מיד ארזו מכל הבא ליד,
שתורה לבנם .אח ,כמה נזקק לכל מצרך ,לכל בגד שנשלח!
אמר השליח" :איך אמצאהו בכרך הגדול?"
מסרו לו את השם והכתובת ,וליתר בטחון ,גם את הצילום.
הגיע הלה לארצות הברית וזכר את שליחותו .איתר את הכתובת ונקש בדלת .פתח לו נער
מזה רעב ,לבוש קרעים.
"אתה בעל הדירה?" שאל.
"אני הדייר כאן" ,ענה.
"אה ,סליחה" ,כנראה שהלה החליף כתובת ,אין זה אותו אדם.
משל הוא ,כמובן .והנמשל ,קריעת ים סוף.
אכן ,תנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם הים ,שיקרע לפני בני ישראל .הגיעו בני ישראל אל
הים ,ודרשו מימוש התנאי .הביט בהם הים ,ולא הכירם .אלו בני ישראל? לא יתכן! כה דומים
הם למצרים ,ושרו של מצרים אכן טען" :מה נשתנו אלו מאלו ,הללו עובדי עבודה זרה,
והללו" (ילקוט שמעוני רמז רלד) ,והם ביקש לבלעם ,שנאמר" :והמים להם חומה" (שמות
יד ,כט) ,אל תקרי חומה אלא חימה (מכילתא בשלח ו) ,אינם דומים לאותו 'צילום' של בני
ישראל ,צאצאי אברהם יצחק ויעקב ,בני השבטים הקדושים -
אלו אחרים הם ,לא אותם ש'בתצלום'...
והיה הקדוש ברוך הוא צריך להתערב ולסכור פי המקטרג ,לומר לו" :שוטה שבעולם וכי
לדעתם עבדו עבודה זרה ,והלא לא עבדוה אלא מתוך שעבוד ומתוך טירוף הדעת ,ואתה
דן שוגג כמזיד ואונס כרצון!" כיון ששמע שר של ים ,אותה חמה שנתמלא על ישראל
החזירה על מצרים ,שנאמר "וישבו המים" (שמות יד ,כו) ,ששבו מישראל על מצרים (ילקוט
שמעוני ,רמז רלד).
והוא הדין במזונותיו של אדם.
עומד הוא בראש השנה ,עם כל קבלות חודש אלול ,עם יראת הדין וחרדת השופר ,בתפילה
ותשובה וחרטה כנה  ,ונקצבים לו מזונות ברוחב יד" ,כי חק לישראל הוא" (תהלים פא ,ה),
לשון לחם חק ומזונות (ביצה טז ע"א).
מורה הקדוש ברוך הוא למלאך לרדת ולמסור לו מזונותיו .איך ידע לזהותו ,מוסרים לו
תמונה :כך נראה כששוע למזונות.
יורד המלאך ,ופוגש באדם זר ,אינו נראה אותו דבר ,אינו דומה לתמונה.
נבוך המלאך ,והבורא יתברך צריך לשכנעו שהוא הוא -
הוי" :קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף"...
לפיכך אין הפרנסה על ידי מלאך כגאולה .כלומר ,גם כאן נשלח מלאך ,אבל אינו מזהה
(והגדת)
אותנו ,והקדוש ברוך הוא צריך להתערב ולהעיד שאלו באמת אנחנו...

אשרינו בעולם הזה

ברכת יעקב  -שבניו ינחלו את הסגולות שבשמות האבות
רבי יהודה צדקה זצ"ל בספרו 'קול יהודה' באר את משמעותה של ברכת יעקב לבניו ,על פי
מעשה שארע עם הרב מאיר להמן זצ"ל ,רבה של קהלת החרדים במיינץ.
ביום מן הימים עמד רבי מאיר ליהמן לנסוע עם שנים מראשי קהילתו ,לפגישה עם ראש
ממשלת גרמניה בנוגע לענין חשוב של הקהילה.
הפגישה החשובה ,אשר תוכננה זמן רב מראש ,נועדה לשעה אחת עשרה בבוקר ,וכיון
שידע הרב ליהמן שהנסיעה לעיר הבירה ברכבת לוקחת כשעה ,סיכם עם ראשי הקהילה
שיצאו יחדיו ברכבת העומדת לצאת בשעה שמונה ארבעים וחמש בבקר.
הרב ליהמן השכים קום באותו בוקר ,ולאחר התפלה פנה לאכול ארוחת בקר חפוזה בטרם
יצא הוא למסע.
כשסים לאכול ,לבש את מעילו העליון ,ועמד לצאת את העגלה אשר המתינה לו בחוץ
והיתה אמורה לקחתו לתחנת הרכבת .אך בטרם הספיק לצאת מן החדר שמע הוא קול
נרגש מבעד לדלת" :אני חייב לדבר דחוף עם הרב".
"לא תוכל לדבר כעת עם הרב' שומע הוא את בני ביתו' ,הוא נוסע עכשיו ,ויחזור רק למחר".
'לא שייך לחכות למחר!' אומר הזר בתקיפות" ,מדובר כאן בשאלה של פקוח נפש!"
כששמע הרב ליהמן שמדבר בענין של פקוח נפש ,פתח מיד את הדלת והזמין את הזר
להכנס .אל החדר נכנס איש מבוגר.
"האם כבוד הרב מכיר אותי?"
"לא אדוני ,לא זכיתי .מה הענין?" שואל הרב בחפזון.
"כבוד הרב אולי לא מכיר אותי ,אולם אני מכירו היטב ,לפני זמן רב זכיתי לשמוע את
דרשתו"...
"אדוני ,תסביר לי בבקשה ,ומהר ,כיצד יכול אני להציל חיי אדם?"
"מיד ,מיד .אבל כבוד הרב דרש אז כל כך יפה ,דמעות זלגו מעיני לאחר הדרשה .נחון אני
בזכרון טוב ,ברוך ה' ,וכששבתי לביתי חזרתי על דבריו מלה במלה .האם רוצה כבוד הרב
שאחזור עכשיו על דרשתו?"
"אדוני"  -אמר הרב ליהמן תוך שנעמד על מקומו" ,אני חייב לנסוע מיד! התעכבתי רק משום
שהבנתי שמדבר בפיקוח נפש"
"טוב ,אקצר .רציתי לספר לכבודו רק עד כמה עוררה בי דרשתו הנפלאה ,ולכך באתי כעת
עד לכאן .כעת ישמע כבודו למה באתי אליו .נישאתי למזל טוב לפני כשלשים שנה'.
'מזל טוב! בנין עדי עד! ומה זה קשור לפקוח נפש?'
'עשרים וארבע שנים חייתי עם אשתי המנוחה ,עד שמתה לפני שש שנים ,אוי ,רבי ,איזו
אשה מיוחדת היתה היא'...
הרב ליהמן שראה כי עומד הוא להפסיד את הרכבת ,קם בחפזה ממקומו ונגש לדלת.
להוותו ,נעמד האיש מלוא קומתו וחסם את הפתח' .הלא אמרתי לרב שמדבר בפקוח נפש,
כיצד חושב הוא לעזוב אותי כך?!'
"מה פקוח נפש? וכי יכול אני יכול אני להחיות את אשתך עליה השלום? אני מ-א-ד ממהר!"
"לא ,לא אליה התכונתי ,מדבר כאן באדם חי"
"נו אמור בקיצור ,במה מדבר?"
"ובכן ,אשתי מתה לפני כשש שנים ,לאחר מותה נסעתי לאמריקה לאור בקשת בני שאדור
לצדו לעת זקנתי ,כמה סבל בני זה במהלך המלחמה ,אבל על כך אאריך הדבור במועד
אחר ...בתי אמנם גרה כאן בגרמניה ,ואף היא בקשתני לדור לצדה ,אך בני הוא עשיר גדול,
ובכן ,נסעתי לאמריקה"...
"אדוני" - ,קרא הרב ביאוש " -מה בעצם אתה רוצה ממני?"
"מיד אגיע ללב הענין ,נסעתי לאמריקה באניה ,הנסיעה היתה נוחה ,זכינו אפילו לקדש את
הלבנה על האניה ,אבל כבודו ממהר ,מה מאריך אני בדבורים ,החיים באמריקה לא מצאו
חן בעיני ,ועל כן שבתי לגרמניה ,ואז שמעתי את הדרשה ההיא"...
"שוב הדרשה?!"
"סבלנות ,אני מיד מסים .כשחזרתי נולד בן לבתי ,זו שכזכור דרה כאן .כובדתי בסנדקאות,
הכל היה מוכן לברית ,אך לפתע אבד התינוק נשימתו ומת".
"זה ספור מצער"  -אמר הרב ליהמן  -אך במה יכול אני להועיל?"
"בבקשה לשמוע עד הסוף .לפני שבוע ילדה בתי בן אחר"
"אה ,באת להזמין אותי להיות סנדק? אני לא יכול להיות מחר סנדק! שלום!"
"לא ,לא באתי להציע לרב סנדקאות! מחר  -אם ירצה ה' עומד הוא להכנס בבריתו של
אברהם אבינו ,האם יכול אני שוב לקבל את הסנדקאות ,ואם חלילה ימות התינוק? מה
אעשה ,כבוד הרב?"
"אל תקבל על עצמך את הסנדקאות! עכשיו תן לי כבר ללכת!"
הרב החל לרוץ לעבר המדרגות ,אך האיש אחז בו בחזקה" .עוד שאלה אחת! איך נקרא
לילד?"
"איך תקראו לו?" ענה הרב  -שהצליח בינתיים להחלץ מלפיתתו  -תוך שהוא מדלק
במדרגות בחפזון וקופץ לתוך העגלה" ,ומה אכפת לי? תקרא לו :יעקב ,משה ,אהרן ,דוד,
יהונתן ,גבריאל ,לייב או כל שם שתמצא לנכון".
טרם נעלמה העגלה בעקול הרחוב הספיק הרב עוד לשמוע את הזקן קורא לעברו" :כמה
חיב אני לשלם לכבודו? כמה יעלה לי היעוץ"?...
כצפוי ,כשהגיע הרב לתחנת הרכבת ,לא נותר לו אלא לשמוע את שאון גלגליה המתרחקים.
הוא שב לאחוריו ביאוש ,וגילה את שני ראשי הקהילה אשר בכרו שלא לנסוע בלעדיו.
הרכבת הבאה היה אמורה לצאת רק בשעה אחת עשרה  -שעה שבה אמורה היתה הפגישה
להיות בעצומה .למרות זאת נדברו הם לשוב לתחנה בסמוך למועד זה ,תוך תקוה שיקבלם
ראש הממשלה במועד מאחר יותר.
מששבו לתחנת הרכבת ,גילו המוני בני אדם נרגשים הסובבים בתחנה .מה קרה? אסון
מחריד! הרכבת שיצאה בשמונה ארבעים וחמש ירדה מהפסים ,לא ידועים כרגע פרטים
מדויקים ,אך ישנם ודאי כמה עשרות הרוגים.
הזקן היה בעצם שליח ההשגחה להצילם!
ברכבת של השעה אחת עשרה הגיעה המשלחת בשלום לעיר הבירה .ראש הממשלה
הסכים לקבלם בשעה מאחרת יותר .מתוך שחשש קודם לגורלם ,משום שידע שאמורים
היו הם לנסוע ברכבת שירדה מהפסים ,האזין כעת לדבריהם ביתר תשומת לב ,והענין
שלשמו הגיעו סודר מהרה על הצד היותר טוב.
שנים עברו ,הרב ליהמן הספיק כבר לשכוח מהמעשה .והנה ביום אחד מגיע אל ביתו של
הרב יהודי מכר ,יחד עם בנו  -נער בר מצוה" .כבוד הרב"  -אומר האיש" ,באתי בזה להזמינו
לשמחת בר המצוה של בני זה שחי בזכות עצתו החכמה".
לקח לרב ליהמן כמה דקות להזכר ,אך משנזכר ,הסכים  -למרות הטרחה לבוא לשמחה,
מתוך רגשות הכרת הטוב על הנס שארע עמו באותו היום.
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הגעתי לארצות הברית ,להתרים למוסדות התורה .להיכן אפנה ,מי ומי בנותנים .יש יהודים
טובים שנחלצים לעזור ולסייע .מכירים את כולם ,את אורחם ושיגם ,מסיעים אותך ואף
מדריכים ומזהירים :פלוני חסיד נלהב' ,תקנה' אותו ב'ווארט' של רבו .פלוני תלמיד של
המשגיח ,ראוי לצטט משהו מספרו .זה אוהב אמרה על פרשת השבוע וזה חקירה מהדף
היומי .ובאמת ,עצותיו של ה'דרייבר' היו שוות זהב ,פשוטו כמשמעו .שאלתי אודות גביר
פלוני ,אולי כדאי לפנות אליו .אמר לי לשון הרע לתועלת :אינו נותן פרוטה להחזקת תורה.
בקי הוא בפרקי אבות ,ויצטט באזניך את המשנה על "כל תורה שאין עמה מלאכה סופה
בטלה וגוררת עוון" (אבות פ"ב מ"ב) ,ו"יפה תורה עם דרך ארץ ,שיגיעת שניהם משכחת
עוון" (שם) ,ו"כך היא דרכה של תורה ,פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ
תישן וחיי צער תחיה" (אבות פ"ו מ"ד)...
אמרתי :בוא ננסה ,אבל בתנאי אחד -
שאתה בא אתי ,אינך נשאר ברכב.
תמה לתנאי .מה שי שלו לעשות שם ,לראות בבזיוני ,איך משיבים פני ריקם? אבל הסכים,
ועלינו .קיבל פנינו בכבוד ,שמע והתענין ,אבל הבהיר :זה עקרון אצלו .מי שטרח ,יאכל .מי
שלא טרח ,מה יאכל .אין הוא מפרנס אוכלי לחם חסד .הלל הזקן היה חוטב עצים ,רבי יוחנן
סנדלר ורבי יצחק נפח .רש"י סחר ביינות ,הרמב"ם והרמב"ן היו רופאים .ה"חפץ חיים" עזר
לאשתו בחנות ולרבי מנחם זעמבא היתה חנות לפרזול .הרש"ש היה בנקאי ,ורבי אפרים
זלמן מרגליות סוחר .גם ה"חיי אדם" עסק במסחר ,וליעב"ץ היה בית דפוס .הכין שעורי בית,
לא תשבע האוזן לשמוע ,לא ידע ,שהתכוננתי לכך.
אמרתי :אני שמח לשמוע שאתה איש עקרונות .למי שמגיע מגיע ,למי שלא לא .אז אולי
תשפוט ביני לבין ה'דרייבר' שיושב פה -
הביט בסקרנות ,וגם ה'דרייבר' הופתע .לא ידע שיש בינינו סכסוך.
אמרתי :אני אוסף כסף להחזקת תורה ,ואנשים תורמים בידיעה שכספם קודש למטרה
הנעלה .ה'דרייבר' גם הוא מוקיר תורה ומסיע אותי בהתנדבות ,אבל ביקש שאחזיר לו
לפחות את הוצאות הדלק .מילא ,אינו מרויח ,תורם מזמנו .אבל להפסיד ,אינו חייב .ואני
אומר ,מהיכן יש לי כסף ,מהתמיכות של התורמים .והם תורמים לתורה ,לא לדלק למכונית!
איש עקרונות אתה ,נכון שאני צודק? לא ,אל תענה מיד .שהוא לא יחשוב שפסקת לחובתו
בלי מחשבה .תעיין בדבר ,ותפסוק.
שניהם הביטו בי בפליאה .ה'דרייבר' ,שלא בקש הוצאות הדלק ,והמארח ,שפסק פסקו:
ודאי שהוא צודק! התרומות שנתנו לך נתנו בזכותו .צדיק הוא ,שאינו תובע אחוזים ואינו
מבקש שכר .הדלק ,ודאי מגיע לו!
זה הצדק? שאלתי.
זה הצדק ,וזה היושר! ענה נחרצות .אם לא יהיה לו דלק ,איך יוכל להמשיך ולהסיע אותך?!
גם אני חשבתי כך ,הפתעתי אותו .אפשר לקבל מסכת ברכות?
מצחו התקדר ,התחיל לחשוד .פתחתי בסוף פרק שני .הקראתי" :שמעו אלי אבירי לב
[לטובה .אשר אמצתם לבכם ודבקתם בי (רש"י)] הרחוקים מצדקה" (ישעיה מו ,יב) .שכל
העולם כלו נזון בזכותם ,והם אפילו בזכות עצמם אינם נזונים .שבכל יום יוצאת בת קול מהר
חורב ואומרת :כל העולם כלו נזון בשביל חנינא בני ,וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת
לערב שבת!
וספרו בגמרא (חלין פה ע"ב) שתולעת נפלה בפשתנו של רבי חייא ואכלה בו .שאל בעצת
רבנו הקדוש .אמר לו :שדה של הפשתן במים ושחט לתוכם עוף .התולעת אינה סובלת דם
העוף ,ותברח[ .והגמרא דנה בעצה זו ,מצד מצות כיסוי הדם ].ושאלו :כיצד יתכן שעלתה
תולעת בפשתנו של רבי חייא ,והלא שנינו שמשעה שעלו רבי חייא ובניו מבבל פסקו
הרעמים והברקים ,הסערות והרעידות האדמה ,היין לא החמיץ והפשתן לא לקה! וענו:
זכותם הגנה על כל העולם ,ולא עליהם בעצמם!
אמרתי :אמת ,שאתה עמל ואתה מרויח -
אבל לומדי התורה הם ה'דרייבר' ,בזכותם אתה מרויח -
ואינם תובעים ממך אחוזים ,גם לא שכר .תן להם את ה'דלק' ,כדי להמשיך ולסייע לך ,ולכל
העולם!
נצחתני ,הודה ,ותרם בעין יפה .אבל ,אמר ,איני מבין :אם כל העולם נזון בזכותם ,מדוע נגזר
עליהם להסתפק בקב חרובים?!
הו ,זו שאלה טובה .התשובה עליה כתובה בפרשת השבוע ,ונסביר אותה בספור -
בוינה בירת הממלכה האוסטרו הונגרית התגורר הגביר האדיר שמעון רוטשילד .אביו,
שלמה מאיר ,ממן הקמת מסילת הברזל מוינה ,צפונה לוורשה ומערבה לגרמניה .תדירות
הנסיעה ,פעמיים בשבוע ,מי נסע מארץ לארץ באותם ימים .גם מחיר הנסיעה לא היה זול.
יום אחד הגיע מברק ,שרשת בתי עסק בפולין עומדת בפני פשיטת רגל ,ואפשר לקנות את
הסחורה בחצי המחיר ואף בפחות ,אך בתנאי אחד :התשלום במזומנים .רוטשילד החליט
לנסוע ולנצל את ההזדמנות .אבל לסוד היה שותף ,פקיד המברקה .בעד חופן שטרות ,שיתף
כנופית שוד בוינה .אף מסר את תוכן מברק התשובה :הוא מגיע לורשא ברכבת של יום
רביעי.
עשרה אנשים קנו כרטיסים למחלקה הראשונה ברכבת ,לקרון הפאר .שמונה יעוררו
מהומה ,ושניים ישדדו את העשיר וירדו בתחנה הראשונה שם תמתין להם כרכרת מילוט.
ליתר בטחון ,עלו שלושה למחלקה השניה ,המחלקה העממית ,בה לא היו המושבים
מרופדים בקטיפה ,מרווחים ונוחים ,ועוד שלושה למחלקה השלישית ,בה נסעו העניים
והצטופפו עם צרורותיהם בספסלים נוקשים .כולם סקרו את הנוסעים ,והתאכזבו.
רוטשילד לא היה ביניהם .שינה תכניתו ,או התל בהם.
הרכבת הגיעה לתחנתה הראשונה ,והם השקיפו בעד החלונות וסקרו את הרציף :אולי הגיע
לכאן בכרכרה ,וכאן יעלה לרכבת .אך לא .נוסעים ירדו ונוסעים אלו ,והוא לא נמנה עליהם.
הרכבת חצתה את צ'כיה והגיעה לקראקוב .חברי הכנופיה ירדו ,מאוכזבים ,ושבו על

עקבותיהם .הרכבת המשיכה לוורשה .העשירים ירדו מהמחלקה הראשונה ,הסוחרים
מהשניה ,העניים מהשלישית .הקרונות האחוריים הסיעו בהמות :סוסים ,פרות וחזירים.
כמה דלפונים קמו ונערו את הקש שדבק בהם .אבל הריח ,איזו צחנה! אחד מהם ירד מקרון
הבהמות ומזודתו בידו ,כשהוא מעוה את פניו בסלידה .הסיר את הסדין הארוך שלבש,
וחליפה מהודרת התגלתה תחתיו .עצר כרכרה ונקב בשמו של מלון פאר .שם יתרחץ וישלוף
ממזוודתו בגדים נקיים .אך אבוי ,לא הביא בחשבון שהכרכרה היתה של הכנופיה! בפינת
הרחוב עלו עליה שנים ,תפסו במזוודה ואילצוהו לרדת בלעדיה!
המרכבה המשיכה בלעדיו ,והוא התעשת מיד .עצר מרכבה אחרת ,ונסע למלון .עלה לחדרו.
שם בחדר כבר המתין לו מנהל חשבונותיו שנסע עמו בקרון הבהמות ויצא כשהם רדפו
אחרי רוטשילד ....וכעת כבר הגיע למלון עם מזוודת בגדים בידו האחת ,ומזוודת המזומנים
בשניה...
ומה למדת מזה? שעולמנו מלא ב'שודדים' ,פיתויים ומדוחים .ואנו עוברים את העולם הזה,
'נוסע האדם אל בית עולמו' ,והפיתויים קורצים והנוכלים אורבים .בן תורה מבקש להשקיע
עצמו בעולמה של תורה ,לצבור ולאגור עוד ועוד נכסים רוחניים ,אוצרות פז היקרים מאלפי
זהב וכסף .אבל מה יעשה ולא ילכד בכף ,ולא יאבד הכל בהתמכרות להנאות כלות ונפסדות
הוא נוסע במחלקה האחרונה והמרוחקת ,המובדלת ומופרשת ,בין האביונים והקבצנים,
בקרון הבהמות .וכך יגיע עם אוצרותיו בשלום ,ויעשה את עסקת חייו ,ויממש את עשרו!
אלו דברי המשנה (אבות פ"ו מ"ד) כך היא דרכה של תורה ,פת במלח תאכל ומים במשורה
תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ,אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך ,אשריך בעולם
הזה וטוב לך לעולם הבא -
טוב לך לעולם הבא ,מובן .אבל אשריך בעולם הזה ,הכיצד?!
אבל ,כשנתבונן בדבר -
איך חש רוטשילד ,העשיר המופלג ,כשישב על הקש בין הסוסים והפרות והשתקשק עם
שקשוקי הרכבת ,בידעו שהוא מוליך את השודדים שולל ופניו לעסקת חייו -
וכמו שספר ה"חפץ חיים" זצ"ל ,מעשה בסוחר באבני חן בפטרבורג ,שנסע ליריד אבני החן
בדנציג וכספו עמו ,לקנות אבנים טובות במחירי מציאה ,ולהתעשר .וברוך השם ,מצא אשר
חפש .רכש בכל כספו אבנים טובות במחיר נפלא ,והשאיר ברשותו שלוש מאות רובלים
בלבד ,דמי נסיעה לביתו ושהיה באכסניות דרכים בתנאים מרווחים ,כיאה למעמדו.
עמד לצאת לדרך ,וזכה לביקור .סוחר מבוהל ומבועת סגר בחשש את הדלת אחריו :מתחרה
פרש רשת לרגליו .רקם עלילה ועומדים לעצרו ולאסרו ,להחרים כל רכושו ולהעמידו
למשפט .עליו לברוח ,ומיד .הוא מציע לסוחר שיקנה את כל יהלומיו בעשרת אלפים רובלים
במזומן ,מחיר מציאה!
"אין ברשותי" ,אמר בהשתתפות בצערו.
הלה רעד כעלה נדף" .חמשת אלפים" ,אמר.
"אין לי" ,ענהו.
פתח הלה את הקופסה שעמו ,והחדר התמלא אור מזהרורי היהלומים .שווים היה כפל
כפלים מהרבבה המבוקשת" .עשה עמי חסד" התחנן" ,אני חייב להמלט ,לברוח ,לנוס .אלף,
והאוצר שלך".
הצטדק" :כל הוני במזומנים ,שלוש מאות רובלים בלבד ,להוצאות דרך".
"תן ,וקח"  -דחק בו הסוחר הנרדף.
נתן ,והלה נמלט.
נטל הסוחר את צרורו ,והלך רגלי -
היש לך מושג מה המרחק מדנציג לפטרבורג?!
הלך?! רקד! אבל הרגלים כבדו והמעיים המו .באין ברירה ,הסתפח לחבורת קבצנים .פשט
עמהם יד ,אכל שירים ולן בצדי דרכים -
אבל ידע ,שעשיר מופלג הוא ,ועשרו יתגלה כשיגיע למחוז חפצו .ובכל עת שדאבה רוחו
וקצרה נפשו ,חמק לקרן זוית ופתח את הקופסה ,ואורו עיניו -
כמה "אשרי בעולם הזה" ,כאן ,מלבד ה"טוב לך לעולם הבא"!
וזהו שנאמר בפרשה" :זבולו ן" ,הסוחר ותומך התורה" ,לחוף ימים ישכן ,וירכתו על צדון",
עסוק במסחרו ושמח בו ,ואלו "יששכר" ,לומד התורה" ,חמר גרם" ,סובל עולה כחמור חזק
שמטעינים אותו משא כבד" ,רבץ בין המשפתים" ,כחמור המהלך ביום ובלילה ואין לו לינה
באורווה ,אלא רובץ בדרך בין תחומי העיירות שהוא מוליך לשם סחורה .למה ,וכי אינו
שואף לנוח ,ולחיות חיים טובים? ודאי! "וירא מנחה כי טוב ,ואת הארץ כי נעמה" .ומה? "ויט
שכמו לסבל" עול תורה" ,ויהי" לכל אחיו בני ישראל "למס עבד" לפסוק להם הוראות של
תורה (בראשית מט ,יד-טו) -
מה כתוב כאן? כל מה שאמרנו!
יודע הוא להעריך כל מנעמי העולם .ואדרבה ,הלא כל העולם נזון בזכותו .אבל יודע הוא
שאין ערוך לכל מנעמי העולם מול הנאתו ,אשרו ועשרו מן התורה!
ואספר -
ה"חפץ חיים" זצ"ל התגורר בבקתה דלה ,רצפתה עפר ,ורהיטיה דלים .יום אחד התאוננה
אשתו הרבנית" :ראה נא ,אצל השכן עורכים שפוצים .מרצפים בפרקטים ,מסידים,
מחליפים רהיטים!"
ענה לה" :הקדוש ברוך הוא חננך בבעל בן תורה ,ובילדים מוצלים ההוגים בתורה ,ובבית של
תורה ואורה .ואותם ,ליידער ,לא חנן בידיעת התורה ובלימודה ,ובבנים המסיבים נחת
יהודית .לפחות יחליפו ריהוט ,יסיידו וירבדו"...
שיהיה גם להם ,ולו משהו ,מ"אשריך בעולם הזה"...
(והגדת)

 בדרך הדרוש 
וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה .ויאמר יוסף אל אביו בני הם
אשר נתן לי אלוקים בזה וגו' (מח ,ח ט)
פרש"י מי אלה שאינם ראוין לברכה ,הראה לו יוסף שטר אירוסין ושטר
כתובה וביקש יוסף רחמים על הדבר ונחה עליו רוח הקודש ע"ש .וצל"ב לשון
אומרו 'בזה' וגם להבין בעי מה זה סיבה להיותם ראויים לברכה ,ומ"ש רש"י
שביקש יוסף רחמים וגו' עיקר חסר מן הספר.
וכד הוינא טליא בהיותי אצל הגה"ק מאוסטרובצא זי"ע ,אמרתי לפניו
לבאר באופן זה ,דיעקב אמר מי אלה שאינם ראוים לברכה משום שלא היו
במצרים ישראלים כשרים לעדות ,ונמצא שבניו נולדו בלא קידושין .אמנם יש
לומר להמבואר בקידושין (ס"ה ע"ב) המקדש בעד אחד אין חוששין
לקידושיו ואפילו בשניהם מודים משום דחב לאחריני וברש"י שם.
שקרובותיה נאסרו בו וקרוביו בה ולפי זה יש לומר דכיון דבבני נח לא שייך

קורבה דאף מי שנתגייר כקטן שנולד דמי ולא היו שם במצרים ישראלים
זולתו לא היה חב לאחריני ושפיר מהני הודאת בעל דין.
והנה הך דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי ,אתינן עלה מקרא דכי יאמר
כי הוא זה וכמ"ש רש"י ושאר ראשונים בקידושין שם .וזה שאמר יוסף לאביו
'בני הם אשר נתן לי אלוקים "בזה"' רמז לו שהקידושין היו מטעם הודאת בעל
(יציב פתגם)
דין ושפיר ראוין לברכה ודו"ק.
ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר( :נ ,טז)
אביך צוה לפני מותו ,נראה ליישב שלא כזבו השבטים ויש להם על מה
שיסמכו ,דהנה כתיב ויאמר מי אלה ויאמר בני הם אשר נתן לי אלקים בזה
ויאמר קחם נא אלי ואברכם ופירש"י שהראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה,
והענין בזה נראה כי ישראל הבא על הגוי' ולדה כמותה כדילפי חז"ל
מפסוק כי יסיר בקידושין ס"פ האומר ,וא"כ איך יחשבו אפרים ומנשה כבני

ד

יעקב ,אמנם אי אמרי ,שהי' להם דין ישראל ויוסף גיירה והיתה גרות גמורה
הוה שפיר בניו של יוסף ועל שם יעקב יקראו ,וידוע שאין קידושין תופסין
בגוי' וזהו שאמר מי אלה ויאמר בני הם דייקא על שמי יקראו שהרי ניתנו לי
בזה בשטר קידושין .היוצא מדברינו פה נפסקה ההלכה מפי יעקב ויוסף שיש
להם דין ישראל ולא ב"נ ,והנה ב"נ נידון על המחשבה ולא ישראל [קידושין
ל"ט .].והא"ש כי הם חשבו רעה על יוסף ונהפכה לטובה כאשר אמר יוסף
בעצמו ואתם חשבתם עלי רעה אלקים חשבה לטובה ,וא"כ כשיש להם דין
ישראל אין ראוי לענוש אותם ,אך מדאגה מדבר פן ידון אותם כב"נ ע"כ שלחו
אליו אביך ציוה לפני מותו וגו' ,וסיימו ורמזו בדבריהם עבדי אלקי אביך ,פי'
שאנחנו עבדי ה' כישראל וזה ציוה אביו לפני מותו באמת מדבירך בניו של
יוסף כנ"ל ודו"ק.
(חתם סופר)
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מעלה נשגבה לתת צדקה לעניים מן
המשובח !
נלמד ,בדרך דרש ורמז ,מהפסוק" :מאשר שמנה
לחמו והוא יתן מעדני מלך") ...פרק מט-כ(
כלומר" :מאשר"  -כל אדם מישראל ילמד לקח מאשר " -שמנה לחמו"
 המאכלים השמנים והדשנים ביותר ,נדמו לו כך ,בפרוסת לחמו הפשוטה.הוא לא דרש אוכל משובח ו"יוקרתי" יותר מאשר "לחם לאכול" .ברם
"והוא יתן"  -כאשר בא ליתן צדקה לעניים .אזי "מעדני מלך"  -נתן את
המאכלים הטובים והמשובחים ביותר .כך ראוי לנהוג כל אדם מישראל.
לעצמו יחיה חיים פשוטים וצנועים ,ואילו צדקה יתן מן הטוב והמשובח
ביותר )עפ"י מש"ת(.
וכפי שכתב הרמב"ם )הלכות איסור מזבח פ"ז-יא( "הרוצה לזכות
עצמו ,יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ,ויביא קרבנו מן היפה והמשובח ביותר
שבאותו המין שיביא ממנו ...הוא הדין בכל דבר שהוא לשם הא-ל הטוב,
שיהיה מן הנאה והטוב ....וכן הוא אומר כל חלב לה'...
נראה פשוט מדברי חז"ל והרמב"ם ,שהמצוה להביא מן היפה והמשובח
ביותר ,אינו מצטמצם רק על עצם הדבר שנותן שיהיה מן המשובח ,אלא
גם על דרך וצורת הנתינה ,שתהיה משובחת ביותר לטובת המקבל ,כגון
לתת לו באופן שלא יתבייש ,וכפי שמספרים חז"ל בגמרא ירושלמי )פאה
פ"א ה"ו( על רבי יונה שכאשר היה רואה עני בן טובים שירד מנכסיו היה
אומר לו :שמעתי עליך שנפלה לך ירושה ממקום אחר ,לכן קח ממני כעת
את סכום הכסף שאני מלוה לך על מנת שתפרע לי בעת שתגיע אליך
הירושה ,ואח"כ היה מודיעו שמשאיר לו את הכסף במתנה...
וכן שתהיה נתינתו משובחת ביותר גם כלפי שמיא ,וכפי שמבאר רבינו
בחיי זצ"ל את הפסוק במשלי )כ-ז( "מתהלך בתומו צדיק" והיינו שיעשה
החסד וההטבה לא להתגדל ולהתפאר בהם בעיני הבריות .שכן כל מי
שמפרסם מעשיו הטובים ומשתבח בהם ,הרי זה חוטא ,ויש בזה ב'
רעות .האחד ,שמתגאה בדבריו .והשני ,שהוא מבייש ומכלים למי שקיבל
הצדקה ממנו.
דוגמא נוספת של נתינה משובחת ,כפי שכתב רבי יהודה החסיד
)בספר חסידים  -תתרלה(" :יש צדקה ,שאינה נראית כצדקה ,והוא לפני
הקב"ה צדקה מעולה .כגון עני ,שיש לו חפץ למכור ,או ספר שאין חפצים
לקנות ,ואדם קנהו מידו"...

החוטא לחברו צריך לפייסו
ולבקש מחילתו!
נלמד מהפסוק" :ויראו אחי יוסף כי מת
אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב
ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו
ויצוו אל יוסף לאמר ...אנא שא נא פשע
אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא
נא לפשע) " ...פרק נ-טו,טז,יז(
ופירש רש"י )מהמד"ר(" :מהו ויראו? הכירו במיתתו
אצל יוסף ,שהיו רגילים לסעוד על שולחנו של יוסף
והיה מקרבן בשביל כבוד אביו ,ומשמת יעקב לא
קרבן"] .ובתנחומא איתא :מה ראו שפחדו? ראו בעת
שחזרו מקבורת אביהם שמברך על הנס שנעשה לו
בבור שהשליכוהו בתוכו[.
אדם שחירף וגידף את חברו או הכהו בידו ולא
ביקש סליחתו ,אין לו תקנה עד שיהיה מוכרח לבוא
שוב לעולם הזה בגלגול ולפייס את חברו שחטא
כנגדו!
דברים נוקבים אלו אמר החפץ חיים )מובא במעשי
המלך  -פרשת האזינו( ,וביאר בזה את הפסוק )תהלים
יט-י( "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו" .מדוע דוקא
באופן זה נכיר שמשפטי ה' אמת?
ביאר החפץ חיים :אדם שהוכרח לשוב לעולם
בגלגול כי כך נגזר עליו ,בגלל עוונו ,הריהו בוכה
וצועק בקול מר על החטא הגדול הזה ותובע על מה
שבראהו הקב"ה בגילגולו הראשון להיות עשיר ,ועשיר
יענה עזות ולכן היה בו העוז והחוצפה להכות את
חברו ואלמלי היה נברא עני לא היה מעיז פניו עד
כדי כך לחרף את חברו ולהכותו ,ומתחנן לבוראו לבל
יוכרח לרדת שוב לעולם השפל.
ואולם מכיון שמוכרח הנפש להתגולל שוב לעולם
הזה ,אזי הוא מתחנן לכל הפחות שיברא הפעם עני
ונכה רוח או בעל מום למען לא יוכל עתה להכשל
שוב בחירוף והכאת חברו .ואולם המקטרג דורש
שיברא דוקא עשיר ושלם בגופו כדי שאז יוכל לעשות
תשובת המשקל על חטאו בגלגול הראשון.
ואמנם רק אחרי תפלות ותחנונים ופרקליטים טובים
מתעורר עליו הזכות ומתקבלת בקשתו מהבורא
להברא עני ובעל מום .מעתה ידע אותו אדם שמתאונן
בעולם הזה על רוע מזלו ובמיוחד על עניותו או על
מום בגופו ,כי שכח לגמרי שבעמל רב ובתחנונים
גדולים זכה לכך שיברא עני ,למען לא יפגע בחברו.
הוא שאמר הכתוב משפטי ה' צודקים דוקא "יחדיו"
כשיודעים מה שאירע קודם שבא לעולם ,או-אז יוכח
כמה משפטי ה' אמיתיים וצודקים הם ,וכי עניותו
לזכות גדולה תחשב לו .עכ"ד הח"ח.
והחפץ חיים עצמו ,עד כמה נזהר לקיים את מה
שדורש ,כפי שתוכיח העובדה ,שעוד בהיותו בחור בן
שש עשרה ,דרך פעם שלא במתכוון על רגלו של אדם.
ואם כי ספק גדול היה בדבר האם בכלל הרגיש הלה
בכך ,אעפי"כ פייסו הח"ח על כך בערב יום הכיפורים.
ותמיד נימק את זהירותו הרבה בענין זה ,באומרו
כי חטא ש"בין אדם לחברו" מסוכן הוא יותר מאשר
חטא ש"בין אדם למקום" ,שכן הקב"ה מצוי תמיד
ובכל מקום בכדי לבקש ממנו סליחה ,ואילו בחטא
שבין אדם לחברו ,הרי עלול הנפגע לנסוע למדינת
הים ,אז הדבר מר כלענה ,היאך יטרח לפייסו בשעה
שאפילו כתובתו אינה ידועה לו....

זכות גדולה לסייע ולתמוך
בתלמידי חכמים שמקדישים עצמם
ללימוד התורה בלבד !
נלמד מהפסוק" :זבולן לחוף ימים ישכון
והוא לחוף אניות" "...יששכר חמור גרם"
)פרק מט-יג,יד(.
ופירש רש"י :שהיה זבולן עוסק בפרקמטיא וממציא מזון לשבט
יששכר )תנחומא( והם עוסקים בתורה .הוא שאמר משה )דברים
לג( שמח זבולן בצאתך ויששכר באוהלך ,זבולן יוצא בפרקמטיא
ויששכר עוסק בתורה באהלים.
דברים מאלפים בשבח החזקת תלמידי חכמים כתב הים
של שלמה )חולין פג-ט( וזה לשונו" :ושמעתי שחכם אחד
ונקרא הרשב"ץ האריך בתשובתו והחזיק ידי הפרושים...
שהדיינים והמלמדים העוסקים במלאכת שמים היו נוטלים
שכרם מתרומת הלשכה ..שאם לא כן כבר היתה בטלה תורה
מישראל ,כי אי אפשר לכל אדם לעסוק בתורה ולהחכים בה
וגם להתפרנס ממעשה ידיו כמו שהוא יגע בעניני הרפואות.
ועוד אני אומר :מי שהוא בעל ישיבה ומרביץ תורה ברבים
וכו' ...וא"א לו שילך מביתו כי אם לדבר מצוה ,אין הוא בידו
אם לא יקבל מאחרים".
בעל ה"מכתב סופר" )בדרשות מכתב סופר( המחיש בשם
אביו בעל החתם סופר עד כמה יש לתלמידי חכמים ולומדי
התורה להכיר טובה למחזיקי התורה התומכים בהם כזבולון
ליששכר והמשיל על כך משל:
למה הדבר דומה? לאדם שהלך ברחב בבגדי יקר נקיים
מכל רבב ,ונעליו מצוחצחים עד ברק .אבל הדרך מרופשת
היתה .בוססו רגליו בשלולית ונעליו כוסו בבוץ ,אף שולי
מעילו התלכלכו.
התמרמר האיש וצעק על רגליו" :בגללכם ,בגלל שבוססתם
ברפש ,התלכלכו נעלי היפות והוכתמו שולי המעיל"...
השיבוהו רגליו" :מה תכעס עלינו ,במקום להכיר לנו טובה!
הרי לולא התנדבנו לשאתך ,על כרחך מתנהל היית על ידיך
וגורר כל גופך ברפש ,ומתלכלך כל כולך! כמה ליכלוך נטלנו
על עצמנו וחיסרנו ממך ,ועוד תבוא עלינו בטענות"?! כמובן
הצדק עמם.
והנמשל :הלא כל עם ישראל כגוף אחד! גדולי הדור הם
ראשי העדה ,ויש שהם בבחינת לב וגוף ,ועד להמון העם
תומכי התורה שהם בבחינת הרגלים .והנה לומדי התורה
אורגים לעצמם בגדים נאים ומרהיבים ,בתורה ובמצוות
ובמעשים טובים .אבל המון העם הטרוד על המחיה ועל
הכלכלה ,אין להם פנאי לעסוק בתורה ונכשלים הם בכמה
מן העבירות ,מבוססים הם ברפש .והראש כועס על הרגלים
המלכלכות את הנעלים ושולי הבגד ,והגוף בכללותו מתכער
על ידם.
ואולם אותם תומכי התורה טוענים בצדק :הרי לולא הם,
היה על תלמידי חכמים ולומדי התורה לצאת מאהלה של
תורה ,וכלום לא היה דבק בהם רבב? אם כן ,כמה חייבים
לומדי התורה להוקיר את תומכי התורה מהמון העם ולקרבם!
לדעת כ"ק האדמו"ר מסטאמר  -רבי יואל טיטלבוים זצ"ל
התמיכה בת"ח עניי ארץ ישראל ע"י מחזיקי תורה מחו"ל,
מזכה אותם שמקיימים בזה מצוות ישוב ארץ ישראל.
וכך כתב )בספרו ויואל משה  -מאמר ישוב א"י( :הנה
כל הגדולים שבדורות הקודמים עוד מהרבה מאות שנים
צווחו ככרוכיה להחזיק עניי ארץ ישראל ,וכתבו כולם
שגם המחזיקים מחו"ל את העוסקים בתורה בארץ ישראל
מקיימים בזה מצות ישוב ארץ ישראל ,שיש להם חלק
בעסק התורה בארץ ישראל.

אני רוצה לספר לכם שני סיפורים אמיתיים לחלוטין  -די
טריים  -בנושא הוויתור ,ועד כמה בכוחו לפעול ישועות!  -כך
נפתח המכתב האחרון שהגיע אלינו.
הכותב ,כמרבית הציבור ,מעדיף להצטנע ולהותיר את שמו
שמור במערכת ,ואנו מכבדים את בקשתו .במקרים רבים כואב
לנו שאין את האפשרות לפרסם את שם השולח ,דבר שמעניק
יתר אמינות לסיפור .אמנם ,במקרים מעין אלו בהם פרסום השם
עלול  -בעקיפין אמנם  -לפגוע בצנעת הפרט ,ברור מה עדיף
על מה.
*

*

וכעת ,לגופו של סיפור!
לפני כעשרה חודשים ,בחודש אדר א' תשע"ו ,הוא השתתף
בהרצאה יחד עם חבר שלו ' -ראובן'.
בעיצומה של ההרצאה פנה המרצה אל ראובן וביקש 'תעמוד
שנייה' .הוא נעמד ושמע את קולו של המרצה שואל באוזני מאות
המשתתפים' :האם גם אתה היית רוצה שידברו בשעה שאתה
מוסר הרצאה?'
כן .ראובן חטא בפטפוט עם אברהם באמצע ההרצאה .אך
האם זה העונש שהגיע לו? האמנם זו התגובה המתבקשת?
'כעת אתה יכול לשבת' הכריז האיש בנדיבות לב בלתי-מצויה...
וראובן החליף צבעים כמו סוכריה חמוצה .אין צורך לתאר את
הבושה שספג לעיני הנוכחים הרבים.
*

ר' אפרים יצא את הבית.
הוא הסתכל אנה ואנה ותהה איך למצוא מועמד שיברך אותו.
הסיטואציה המתאימה נפלה לידיו מוקדם מן הצפוי...

*

יש לי שכן בשם 'אברהם'.

*

לזכות בזרע של קיימא? רבי חיים הקריא באוזניו את דברי
הגמרא במסכת חולין )דף פ"ט ע"א( "אין העולם מתקיים אלא
בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על
בלימה" וסיים" :אם לזה שבולם את עצמו בשעת מריבה יש כוח
לקיים את כל העולם ,הרי שגם יש לו את הכוח לברך אותך
בבן!"

*

למרבה הפלא המשיך אברהם לשוחח עם ראובן  -אבל הפעם
באמת היה במדובר בדברים העומדים ברומו של עולם ,כאלה
אינם סובלים דחייה כלל וכלל.
'תתפלל עכשיו על דודה שלי' לחש לו אברהם בתחינה ובתחנונים
'היא כבר בת שלושים ושמונה ,נישאה לפני שתים עשרה שנה
ועדיין אין לה ילדים! השם שלה --- :בת  ---שתיפקד בזרע של
קיימא!"
מה בער לאברהם לבקש זאת מראובן בדיוק הרגע? ]ועוד באמצע
ההרצאה  -למרות הסיכון הנורא הכרוך בכך[...
ניתן להשיב על השאלה דרך כמה מילים ,וניתן להמחיש את
התשובה באמצעות סיפור מדהים שהתפרסם בעבר כאן במדור.
נביא אותו בקצרה:
ר' אפרים )שם בדוי( נישא כבר לפני  17שנה ועדיין לא זכה
להיפקד בזרע של קיימא .בשלב זה כבר היה אחרי כל הסגולות
למיניהן .כבר עשה הכול חוץ מדבר אחד :להתייאש .החליט להגיע
לבית הקטן בבני ברק ,ברחוב רשב"ם  - 23מעונו של מרן רבי
חיים קניבסקי שליט"א .
שאל בפשטות :ניסיתי הכול ,מה עוד אני יכול לעשות כדי

*

*

*

היה זה באולם שמחות .חתונה אליה נכנס יחד עם ידידו.
מיד עם כניסתם קידמו קריאות גסות את ידידו .מסתבר שהיה
מדובר ב"שכן טוב" שהחליט לחסל עניינים עם ידידו קבל עם
ועדה .הידיד נערך להשיב לצועק מנה אחת אפים אלא שאז
נצמד אליו ר' אפרים וביקש" :אל תענה לו! אני מבקש ממך
אל תענה לו!"
הצעקות נרגעו ,הידיד ניצל את השקט כדי לשאול "למה לא
לענות? והרי אתה רואה שהוא מלבין את פני ברבים!" ר' אפרים
ביקש שוב "אל תענה לו!" אלא שהבקשה נבלעה בגל הצעקות
החדש בו פתח השכן המסוכסך.
"אתם יודעים למה הוא שותק?" שאל השכן בפאתוס והשיב:
"הוא שותק כי אין לו מה לענות .הוא שותק כי הוא יודע שהוא
ג-נ-ב!" בשלב זה היה ברור שהידיד יענה .הרי הוא חייב להציל
את כבודו .הידיד כבר פתח את הפה ור' אפרים זינק מולו בידיים
ל-ו! אני אחר כך
ת-ע-נ-ה
רועדות" :אני מתחנן אליך! א-ל
אספר לך הכול .בבקשה .תשתוק!"
כאשר שכך גל הצעקות ,הוביל ר' אפרים את הידיד הצידה.
נעמד מולו בהכנעה וביקש" :תברך אותי בזרע של קיימא" .הלה
פרץ בצחוק "תגיד ר' אפרים מה קרה לך?" הוא חזר בתוקף על
הבקשה וזה החליט שלא לפגוע ברגשותיו ומלמל" :השם יברך
אותך בבן זכר בזאת השנה".
וכך הווה!
*

*

*

חזרנו לסיפור שלנו.
ובכן ,השכן שלי 'אברהם' ניצל את ההזדמנות ,וביקש מראובן
שיתפלל על דודתו שנישאה בגיל מבוגר ומזה שתים עשרה שנה
לא זכתה לזרע של קיימא .ראובן התפלל בירך ובתוך תשעה
חודשים בדיוק התקיימה שמחת הברית!
הברית התקיימה ביום שלישי ,כ"א חשון תשע"ז.
"היו שאמרו :את הסנדקאות צריך לתת למרצה "...מסיים
השולח בהומור דק .את סיפורו השני  -שקשור בראשון  -נפרסם
בס"ד בשבוע הבא!

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

בס"ד | גליון  | 187שנה ד’ | פרשת ויחי | שנת תשע”ז
פרנסה מסתובבת משמים
ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים
וארבעים ומאת שנה( .ויחי מז ,כח)
בדעת-זקנים ביאר :הזכיר שנות חייו במצרים ,לפי שהיה יוסף עם אביו לפני
מכירתו י"ז שנים .כשם שפרנס יעקב את יוסף י"ז שנים ,כך יוסף פרנס את
יעקב י"ז שנים במצרים.
והנה בכתובות סה :איתא ,אדם צריך לזון את בנו עד ו' שנים( ,אפילו אם דינם
כב"נ ,אולי הם גם חייבים בזה) וא"כ למה מנה י"ז שנים הרי ששה שנים "חייב"
לזונו? וי"ל דמ"מ כיון שבמציאות יעקב פרנסו ,נסתבב משמים שיוסף
יפרנסו כנגד אותם שנים.
לא לבקש דרך גזירה
"ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך
שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים"( .ויחי
מז ,כט) קצת קשה שאבא כך מדבר ,ובפסוק כתוב שאמר לו ג' פעמים.
ולמה ביקש כך? כדי שיוכל להשביעו ולא יהא חייב לו בתורת כיבוד אב
(מהרי"ל דיסקין עיי"ש).
למדנו לכאורה מדבריו ,שאבא המבקש דבר אין הבן מחויב בתורת כיבוד
אב רק כשאומר האב בדרך של גזירה .אבא אומר השקיני מים וכן אמו,
היינו כשאומר בדרך גזירה .וקשה לומר כן וי"ל.
שלא יעשוני ע"ז
שם" .אל נא תקברני במצרים" פרש"י ,סופה להיות עפרה כנים .במדרש (צו ,ה)
ויהיו מרחשות בתוך גופי (וזה צער כמו רימה) .והנה יעקב חשש ממכת כינים
על אף שזה היה רק כמה ימים .וכנראה שגם בגושן היה כינים (אמנם הרע"ב

הקביל פני אביו ,ולא רצה שאביו יבא אצלו .כדי שלא יצטרך אביו לעמוד
בפניו.
ולכאורה זהו קצת חיסרון בכיבוד אב .כי יעקב נתבע על כ"ב שנים שלא
כיבד אביו .ויל"ע ,למה לא מחלו זה לזה? הרי אב ורב יכולים למחול על
כבודם.
אולי זה במקום שאי אפשר למחול( .כעין מש"כ הרעק"א במכתב שרב לא ימחל
שלא ימתין עליו הש"צ) .ומהר"ם לא צריך לוותר על הנשיאות בגלל זה .ולמה
לא עשה כדברי הרא"ש שיקומו זה בפני זה ?
וכבר הקשה הדרכי משה (יו"ד רמ ,ב) למה לא מחל על כבודו כמו שעשה
רבי טרפון? ונ"ל ,כי ר"ט עשה בצינעא ,אבל בפרהסיא יש לחוש מפני הרואין
שאין מכירין.
ועוד ילה"ע שהרי יוסף היה משנה למלך ,ולא מלך .ואילו רש"י כותב ,מלך
הוא ואחלק לו כבוד? ואולי היה נחשב מלך לגבי כיבוד .אמנם ,היה מלך
ישראל בארץ מצרים ,ואצלם אין דין שתהא אימתו עליך?
(ועיין אוה"ח לעיל כ"ט ,אף שמלך מחל על כבודו אינו מחול ,דוקא מלך ישראל שנמשך
והוא מלך על ישראל ,והוא אינו יכול למחול ,עיין הגהות רעק"א יו"ד רמ בשם הפלאה
כתובות קג.).

גדלותו של יוסף ,בנסיון המידות ובנסיון העבירה
"ויאמר ליוסף הנה אביך חולה" (ויחי מח ,א) בדעת זקנים פירש ,יוסף לא היה
רגיל אצל יעקב .ושמעתי מפי הרב ר' שמואל הטעם ,לפי שהיה ירא שישאל
לו הענין ,האיך הורד למצרים ,ויגיד לו שמכרוהו אחיו ,ויקללם יעקב ,ונמצא
מחריב את העולם כולו ,עכ"ד.
וזה שבח גדול מאד ליוסף ,שלאחר פרידה של כ"ב שנים מאביו ,הוא נמנע
להיות אצלו שמא ישאלו על דבר זה .מכל מקום ,עיקר זכותו של יוסף נזכר
על מה שעמד בנסיון הקשה עם אשת פוטיפר.
כותב ,שהפירוש השני ברש"י נדרש בגלל שהיה אפשר לקברו בגושן שלא היה בה כינים ,ויש לשאול ,מה יותר נחשב בעיני השי"ת ,להתגבר על החטא ,או להתגבר
וראה רמב"ם פיה"מ באבות עה"מ עשרה מכות).
על מידות ,מבלי שיהא בהם חטא ? ועיין מה שכתבנו (לעיל מה ,יב) דכיון
בדעת-זקנים הקשו ,הרי בנימין לא שלטה בו רימה ,כל שכן אביו? וצ"ל שהחטא של עריות גדול יותר ,אז להמנע מחטא דבר גדול יותר.
לכאורה שיעקב לא היה יודע.
עיקר הפסד הכעסן (הפסד שלא מתוקן בתשובה) ,שעושה מעשה מתוך כעסו
ויתכן לתרץ ,שחשש יותר ממכת-כינים ,כיון שניתן רשות למשחית אינו
מבחין בין צדיק לרשע .או ,כי במקום שיש פורענות ,שולטת מידת-הדין" .פחז כמים" (ויחי מט ,ד) פרש"י ,הפחז והבהלה אשר מהרת להראות כעסך,
כמים הללו הממהרים למרוצתם ,לכך ...ואף שראובן עשה תשובה (רש"י לעיל
וזה לא טוב.
לז ,כט) ,יש דברים שמאבדים ע"י חטא ולא מועיל התשובה( .וע"ע ימלא פי
דעפר
למעלה,
רק
כינים
והיו
דמאחר
מקשה,
וארא
בפר'
וביפה-תואר
תהלתך א עמוד פב).
משמע על פני הארץ לבד והמכה היתה למעלה מדוע חשש יעקב? ומתרץ
שחשש שלא יעמיקו קבורתו ,או שיתנוהו במערה כדרך המכובדים[ .ועיין אם ראובן היה רק כועס ולא עושה מעשה ,לא היה מפסיד .העיקר שהפסיד
בדברי רבנו שליט"א בפר' וארא ח ,יד בתירוץ ב' שמתוך עומק האדמה הביאו החרטומים כי עשה מעשה כנגד רצון אביו ,מתוך כעס .כעס גורם לחטאים רבים
כמש"כ באגרת הרמב"ן .ורבנו יונה (שערי תשובה שער א אות טז) כותב ,ובעל
עפר לעשות כינים בחרטומיהם].
הכעס עלול לפשעים ומופקר לנזקים .ועל כך הוכיחו יעקב.
עוד פרש"י ,שביקש ליקבר באר"י כדי שהמצריים לא יעשוהו ע"ז .ובמדרש
מסירות נפש לשם שמים...
צו ,ה כי כשם שנפרעין מן העובד כך יפרעו מן הנעבד.
רש"י לא מפרש למה חשש שיעשוהו ע"ז .וכ' הרע"ב (בספרו עה"ת) כיון "כי באפם הרגו איש" פרש"י ,אלו חמור ואנשי שכם .המגיד מדובנא אומר,
שלרגלו כלה הרעב והיו מי נילוס מתברכין.
שהוכיחם שהרגום לא לגמרי לשם שמים .שאם היה לגמרי לשם שמים,
זרעם לא היה נכשל בזנות עם המדינית (עיי"ש כל דבריו).
מחילת אב לבנו
למדנו מזה ,שקשה מאד לעשות מעשה אמיתי שכולו לשם שמים (ובפרט
ויאמר השבעה לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המטה( .ויחי מז ,לא)
בזמנינו אומרים על כל דבר שנעשה במסירות-נפש ולשם-שמים).
ופרש"י ,תעלא בעידניה סגיד ליה.
יל"ע ,האם משום שיש הוכחה שרוצים שיתכבד ,ועל כן מן-הדין ראוי לכבדו,
שררה ,לפעמים זהו "זכות" .וזה בא בהשגחה מיוחדת
או שכך עושים אבל אין זה דין.
"מידי אביר יעקב" פרש"י ,זאת היתה
להלן מח ,ב כתוב :ויתחזק ישראל.
לי מידי הקב"ה ,שהוא אביר יעקב.
מוקדש במלאות השלושים להאשה החשובה
ופרש"י ,אמר ,אע"פ שהוא בני ,מלך
וצ"ב ,הרי כל דבר שנעשה בעולם ,זה
הוא אחלק לו כבוד .שהיה סברא
בהשגחה מהקב"ה?
מרת בילא ב"ר יעקב רוזנגרטן ע"ה
שלא יחלוק לו כבוד ,כי הוא בנו (וזה
אשת הרה"ג ר' זאב וולף זצ"ל .נלב"ע כ' כסלו תשע"ז
וצ"ל ,שיש דברים שיש עליהם
מביא רש"י על משה ועל אליהו שחלקו
השגחה-מיוחדת יותר ,ויעקב אמר
כששמע רבנו על פטירתה אמר "נדיר היה למצוא בתקופה ההיא אחת שפתחה את הדלת
כבוד לפרעה ולאחאב אף שהיו רשעים,
ליוסף שקיבל השררה ,זה זכות-
לכל אחד" .והוסיף שגם הוא סעד על שולחנה יחד עם מרן הגרמ"ס זצ"ל וגם בתקופה
כיון שהיו מלכים).
שהיתה אחרי לידתה הראשונה  -הכניסה אותם לביתה.
מיוחדת משמים( .ולהבדיל ,גם שליטי
מהו
רבו,
והוא
בנו
בקידושין לג:
אומות-העולם זוכים לשלטון בזכות
וז"ל מכתב רבנו :בס"ד ,לכב' משפחת רוזנגרטן שיחי' בני ידידי עוז הרה"ג ר' זאב
שם,
הרא"ש
וכתב
בפניו?
שיעמוד
מסוימת ,בזכות עצמם או אבותיהם.
ז"ל .הגיעתנו הבשורה הלא טובה בפטירת האמא ע"ה אשר היתה לי לעזר בימי
דאוריתא
וספק
הספק.
נפשט
שלא
ולמרשיעים ,מגלגלין חובה על ידי חייב
חורפי ,והרבה צדקה וחסד זכתה לקיים בחייה ,והנני בזה לנחמכם כמו שהורונו
לחומרא .אמרו על המהר"ם
ונענשין).
חז"ל .ונקוה כי ה' הטוב לא יוסיף לדאבה עוד וינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון
מרוטנבורג ,מיום שעלה לגדולה לא
וירושלים .כ"ב כסלו תשע"ז לפ"ק.

עניני זש"ק
"וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן מנשה ילדו על ברכי יוסף" (ויחי נ ,כג)

ליזהר מעין הרע | אמר רבנו :בדרך כלל זה כך ,אם קונים בית טוב וכדו',
יש עין הרע ,ועי"ז קשה קצת להיפקד בזרע של קימא ,ואם לא עושים כך,
יש יותר הצלחה.
אותו דבר כתוב בפסוק וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ,ורחל
עקרה! בגלל שלאה היתה שנואה ויפתח ה' את רחמה ,אבל רחל שלא
היתה שנואה ,אלא אהובה ,נוצר בעיה .נמצא א"כ אם אחד עושה חתונה
גדולה ,וקונים דירה יפה ,הוא חושב שזה טוב ,אבל אח"כ זה בעיה ,זה
בעיה! ה' יעזור שיפקדו כולם.
קבלה וחיזוק לזש"ק | אחד בא לפני רבינו להתברך להפקד ב'זרע
של קיימא' :אמר רבינו ג' דברים :א .לבדוק מזוזות .ב .לבדוק אם
לא פגע במי שהוא .ג .לומר הוא ואשתו כ"א כל יום את כל התהילים
[והתבטא וכי ניתוחים יותר קל לעבור] והוסיף שאין צריך לומר דוקא
ברציפות.
שאלתי לרבינו בדבר הסגולה שאמר לזוג שלא נפקד לומר כל יום את כל
התהילים ,אם גם לאברך כולל זה מתאים?
רבינו לא חילק ,והסביר לי שענין "לשמה" זה ענין מאד גדול ,ומאד קשה
לקבל ע"ע להתחזק באיזה דבר רק לשמה ,אבל באמירת תהילים שלא
נהנים מכך וזה רק בכוונה בשביל להתפלל ,בזה יש מעלה גדולה[ .וכבר
הבאנו מדברי הנתיבות בצוואתו בענין זה]

לברך מתוך ברכון | אברכים שואלים רוצים לעשות דבר חיזוק לזכות
חבריהם שיפקד בזש"ק? אמר רבינו :שמרן רבנו הרב שך זצ"ל היה אומר
לברך ברכת המזון מתוך ברכון.
לשלם שכר לימוד | סגולה לזש"ק :לשלם שכר לימוד לבן של אחר
[מסתמא לעני] כדאיתא במדרש ויקרא רבה כ"ז ב' ,במדבר רבה י"ד ב' ,ר'
תנחומא פתח (איוב מא) מי הקדימני ואשלם תחת כל השמים לי הוא ,זה
רווק הדר במדינה ונותן שכר סופרים אמר הקדוש ברוך הוא עלי לשלם
גמולו ושכרו וליתן לו בן זכר ,ומסתמא זה מועיל גם לשידוך [וכמה פעמים
הציע רבנו שיתנו לחדר שלומדים תינוקות של בית רבן ויבררו איזה אב מתקשה
בתשלומים וישלמו במקומו]

הכנסת אורחים | היה אחד ששנים רבות לא זכה להפקד בזש"ק ,וגר
באחת המדינות בחו"ל .והציעו לו שיעלה לגור בא"י שיהי' לו זכות להפקד.
אמר רבינו שבמדינה שהוא גר עוזרים לאלו שבאים מא"י ,ועושים להם
הכנסת אורחים וזה גם זכות.
כמנין בן | אחד שאל לרבינו כמה צדקה לתת עבור שיפקד בזש"ק ,חשב
רבינו ואמר :חמשת אלפים ומאתיים שקל [כמנין בן] .ושאל למי? אמר רבינו
מיד :לת"ח גדול שרבינו מכירו שאין לו ביטוח רפואי (קופת חולים) ועכשיו
חולה.
סגולת המצוה להתברך בבנים גדולים | אדם ביקש ברכה מרבנו
שליט"א לבנים ,ואמר לו רבנו ,שיתחזק בכיבוד אב ואם ובזכות זה יפקד,
וכמ"ש במדרש תנחומא פרשת קדושים סי' ט"ו 'אמר הקב"ה מי הקדמני
ואשלם תחת כל השמים לי הוא מי הוא זה שהקדים כבוד לאבותיו ולא
נתתי לו בנים' ע"כ.
יתירה מזו מבואר במדרש משנת רבי אליעזר ברבי יוסי הגלילי וז"ל רבי
יהודה אומר בשכר כבוד שכבדת אבותיך תראה בניך ,יכול הדיוטות ת"ל
תשיתמו לשרים בכל הארץ וכן הרשעים חבו לבניהן וכו' עכ"ל .הרי לן
דבזכות כיבוד או"א זוכה לבנים גדולים( .יושר הורי עמ' י"ג)
לחתן יתומות | היו כמה פעמים שאמר רבנו :שמי שיתן סכום לחתן
יתומות ,יזכה להיפקד בזש"ק.
ואברך א' נתן בשביל זה סכום גדול ,ואמר לו רבנו שבשביל אברך זה
מסירות נפש ,והוא יזכה ליפקד וכך הוי.
וכן יש עוד עמנו מקרים פלאים ביותר כגון אלו שקרו גם לאחרונה ואכ"מ.
בנית מקואות | שח הרב מרדכי ק" .ראשי המרכז הארצי למען טהרת
המשפחה בישראל" [שרבנו שליט"א נושא בעולה הרוחני והגשמי של המרכז
ומנווט את דרכה ועל פיו ישק כל דבר ,ועוד חזון למועד בל"נ להאריך בזה] שידוע
לו הרבה עובדות בחשוכי בנים שנדבו לתרום מקוה או חלק גדול ,וקצת
זמן אחרי זה נפקדו בזרע של קיימא ,והיה א' חשוך בנים שקיבל הבטחה
מרבנו באם ינדבו עבור בניית מקוה ואפילו עבור שיפוצים יזכו לזרע של
קיימא וב"ה נפקד.

באסיפה של קבוצת אברכים שע"י ארגון בוני עולם אדר"ח אדר תשס"ז
ישבו אצל רבנו ונשאו ונתנו זמן רב בשאלות שונות ,ונביא כמה מהם כאן .ויצויין שהבאנו רק חלק מהדברים שנאמרו שם.
ש .האם לאמץ ילד זה סגולה לילדים.
ת .כל הסגולות הם לא מאה אחוז ,אף פעם זה לא מאה אחוז .אחד עשה
קונטרס קטן עם כ"כ הרבה סגולות כדי להוליד.
ש .האם יש ענין לעשות את הסגולות?
ת .אם זה מצוה ,כן .אבל אם זה סתם לבלבל אח המוח ,זה כלום .כי אם זה
מצוה יכול להיות שזכות המצוה אולי יועיל.
ש .במה זה תלוי אם זה מצוה או לא.
ח .אם אחד למשל לוקח סנדק ,זה מצוה ,בין אם זה יועיל או לא ,אבל זה מצוה,
וכן אם אחד משלם שכר למלמד ,זה מצוה ,וכל הדברים האלו זה מצוה ,אבל
יש דברים שהם סתם מבלבלים! את הראש.
ש .האם אימוץ זה מצוה?
ת .אימוץ פירושו לקחת ילד מסכן ,ילד יתום וכדו' ,ולפרנס אותו ,וזה הרי מצוה.
ש .ולאמץ ילד לא יהודי ולגייר אותו?
ת .זה לא מצוה .אולי אחרי שהוא כבר אימץ יש בזה מצוה קצת ,ורחמיו על כל
מעשיו ,אבל זה לא ענין ,האם צריך לקחת גוי ולעשות אותו יהודי ,לא מעונינים
לקחת גוים ולעשות אותם יהודים.
ש .האם יכול להיות שאפילו שאדם עושה מצוה ,ובכל זאת אם זה פוגע
באחרים זה מזיק לו?
ת .בודאי ,האם פנינה היתה מוכרחה לצער את חנה.
ש .האיך אפשר לדעת מתי כן ומתי לא?
ת .כל אחד מבין ,כתוב שהיתה שואלת אותה מתי תעשי בשביל הילד שלך כבר
את זה וזה ,הכל כדי לעורר עוד צער ועוד צער ,כך אומרים חז"ל.
ש .האם יש גבול לריבוי תפילה על ילדים?
ת .אין גבול ,כחוב ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו ,ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו.
[כתוב ויעתר לו ,שהוא היה צדיק בן צדיק ,והיא צדקת בת רשע ,אבל לולי זאת משמע היה
אותו הדבר ,אם האבא שלה היה ג"כ צדיק ,היא היתה כמו יצחק].

ש .תפילה באופן שהרופאים אומרים שלפי מה שהם יודעים ברפואה לא שייך
שיהי' ילדים ,האם זה לא נקרא להתפלל על נס?
ת .הם לא יודעים כלום! זה האמת ,לא יודעים כלום!
אצל מרן הסטייפלער היתה פעם משפחה אחת שהרופאים אמרו שלא יכול
להיות שיילדו ילדים ,בסוף היה להם לא רק ילד אחד .אלא עשרה ילדים.
הסטייפלער בכלל לא התחשב עם מה שהם אמרו ,אמנם לא כל אחד הוא
סטייפלער...

ואני זוכר שהיה איזה רב באמריקה שהתפלא ,כי היה בטוח שהאיש הזה לא יהי'
לו ילדים ,ופתאום ראה שנולדו לו כ"כ הרבה ילדים.

ש .האם אפשר ללכת לקברי צדיקים על חשבון לימוד?
ת .אתה יכול ללכת כל יום לקברי צדיקים? אם הולכים פעם אחת ..אבל אם
תעשה ככה לעולם ועד ,אתה יכול לסגור את הגמ' ולשבת בבית החיים...
ש .מה הגבול בזה?
ת .יש ירושלמי (פסחים פ"ג ה"ב) שאחד שלח את הבן שלו ללמוד ,והוא הלך לבית
הקברות ,אמר לו האם שלחתי אותך לבית הקברות ,הרי שלחתי אותך ללמוד
תורה.
ש .האם יש ענין לנסוע לכפר שונם?
ת .יכול להיות ,היות והיא עשתה שם דבר מצוה גדולה שהיתה מכבדת את
הנביא ,שעשו לו עלית קיר ושמו לו שם מטה שולחן כסא ומנורה ,ממילא זה
מקום שנעשה שם דבר גדול ,וזוהי מצוה גדולה[ .א"ה וראה דרך שיחה פרשת לך לך
מה שהביא ממרן הגרח"ק שליט"א וכן מבעל הקהילות יעקב זצ"ל]

ש .האם גם כשהנסיעה היא על חשבון לימוד?
ת .אם הלימוד יהיה בכל תכלית הטהרה כמו שהיה המעשה ההיא שהיא כיבדה
את הנביא ,בוודאי שיכול להיות שלימוד התורה יותר חשוב ,אבל איזה בן אדם
הלימוד שלו הוא בתכלית הטהרה כמו המעשה שהיא עשתה לנביא ,היא עשתה
לנביא כולו לשם שמים ,לא היה לה שום דבר ,לא כבוד ולא שום דבר ,רק פשוט
היא רצתה לכבד את הנביא ,ואה"נ אם יהי' אדם וייעשה כ"כ בטהרה ,נראה
ומסתבר שתורה זה יותר טוב.
ממילא היות והדורות שלנו הם אנשים חלשים מאד ,ולא יכולים לעשות פעולה
בכל כך טהרת הנפש ,בכזה טהרת הנשמה ,כמו הצדיקים הקודמים ,יש גם
מעלה בנסיעה למקום כזה.
ש .האם הכנסת אורחים זה סגולה לילדים?
ת .כן ,זה דבר טוב.
הגמ' (כתובות סב ,א) מביאה מעשה שמר עוקבא היה נותן צדקה באופן שהעני לא
יראה ולא יתבייש ,וכתוב שפעם אחת נכנסו לתנור הוא ואשתו ,והיות שאשתו
היתה נותנת לעני אוכל ישיר ,והוא נתן כסף ולא אוכל מוכן ,לכן הזכות שלה יותר
גדול והרגלים שלה לא נשרפו ,והיה צריך לשים את הרגלים שלו על הרגלים
שלה ,וככה הם לא נשרפו כי ברגלים שלה לא שלט חום האש ,ואחרת הם היו
נשרפים.
המשך בעמ' אחרון >>>

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

ואחר התפילה מחליף לידו השנית מספק ,ואינו מניח בשני הידים ביחד,
אין מעבירין
בדברי הביאור הלכה סי' כה ד"ה פגע וכו'  -ע' במ"ב כן פסק הט"ז לקמן אלא רק בזה אחר זה מחשש בל תוסיף[ .וכעי"ז הביא רבנו שליט"א בשם החזון
בסימן תרפ"ד סק"ד דלא כאבודרהם והעתיקו הגרע"א בחידושיו וכן איש (אעלה בתמר מ"ו) דאין להניח בספק ב' מזוזות בב' מקומות בפתח].
פסק הפמ"ג ,וכן מוכח לכאורה מדברי הגר"א שם בסוף סי' תרפ"ד שם ופ"א נשאל רבנו על נער בר מצוה שיש לו בעיה כזו ,ואמר לו רבנו
בסוף ס"ג שציין שם על דין הרמ"א משום דאין משגיחין בחנוכה ,ולא שיניח אחרי התפילה לחומרא ביד השני ,וניסו לטעון שהוא נער צעיר
כתב טעם האבודרהם בעצמו [שהובא במ"א שם] ש"מ דבתפלין אם עבר ועלול להתבלבל ,אמר רבנו שגם לו כך הורו ,ובמשך השנים יגע הרבה
והניח ש"ר אין צריך לסלקו .ובארה"ח ראיתי שמצדד לפסוק כאבודרהם בסוגיא זו ולא מצא שום דרך להקל בזה ,מלבד מה שעושה.
משום דלכתחלה עשה עבירה ,ועבר על מה שאמרו דכל שבין עיניך יהיו
כשמניח לחומרא
שתים ע"כ צריך עתה לתקן ולהניח כדין.
ולא נהירא דהלא באמת קי"ל דהש"י אינו מעכב של ראש ,הרי דבעצם הסתפק רבנו בזמן שמניח התפלין לחומרא על ידו הימנית לאחר
קיים בזה הש"ר מצותו ,רק דלא קיים המצוה כתיקונה ,וא"ל דיסלק התפלה ,הופך הבית ,ואז הקשר לעצמו אינו מחזיק לו התפלין ,אלא רק
מונחות על בשרו אם מהני בכה"ג? [וא' העיר לרבינו על צורת הנחה זו ,ואמר לו
הש"ר ויחזור ויניחו ויקיים עתה כתיקונו ,ז"א דהלא בכל רגע ורגע שהוא
נושא התפילין עליו הוא מקיים בזה מצות השי"ת ,ובודאי אין לנו לומר ששמע שתקופה מסויימת גם הח"ח הניח בצורה זו].
שיסלק עתה המצוה ממנו כדי שאח"כ יקיים יותר מן המובחר ,וגדולה אמירת הפסוקים
מזו אמרו ביבמות ל"ט ע"א דצריך הקטן לייבם ואין ממתינים בגדול עד בדר"כ נוהג רבנו לחזור לביתו מתפילת שחרית עטור בטלית ותפילין,
שיבא ממדינת הים ,אף דבקרא כתיב והיה הבכור משום דכל שהויי מצוה ובביתו מניח התש"י על ידו הימנית ,ואח"כ חולץ התפילין.
לא משהינן אף דאם היינו ממתינין לא היינו מבטלין עי"ז העשה בידים
רק בגדר שב ואל תעשה ,וכ"ש כאן שאין לנו לסלק המצוה בידים ממי וכשהחל להתפלל בביתו אחרי תפילת שחרית בחדר העיקרי עובר רבנו
שעושה אותה כדי שאח"כ יקיים מן המובחר עכ"ד .וכתב רבנו שליט"א לחדר השני .ומניח שם תפילין על ידו הימנית .וקורא אח"כ פרשיות
על הגליון עי' תוס' פסחים ק"א ד"ה מתירין [וז"ל מתירין מבגד לבגד  -ואף על קדש והיה כי יביאך וכן שש זכירות וכן פרק שירה.
משותק ביד אחד
גב דשמואל אית ליה בפ' התכלת (מנחות דף מא).
כלי קופסא חייבין בציצית ,מודה אם אין ציצית
(כ"א סיון תשנ"ג)  -שמעתי ששאלו את רבנו
לכל בגדיו שיתיר ציצית מבגד שמצניעו ,ליתן
באחד שמשותק ביד ימין כך שעתה היא
בבגד שרוצה ללבוש ותהא המצוה עליו].
לקבל גם סכומים קטנים
לכאורה היד הכהה שלו [קצת הוא מסוגל
מנהג החזו"א בהנחת תפילין
לתפקד איתה] על איזה יד יניח תפילין?
היה יהודי שהיה לו קרוב עשיר מופלג ,ומידי
סח רבנו :פעמים שהיה החזון איש מניח
פעם היה נותן לו סכומים קטנים יחסית למעמדו,
ואמר רבנו שיניח על שמאל כמו קודם
התפילין של יד בצנעה במיושב (אעלה
השיתוק .שזה כמו שאין לו כלל יד ימין
אמנם הלה לא רצה לקחת כדי שלא יראה לקרוב
בתמר עמ' י"ג .דעי' בביאור הגר"א סי'
שהדין כן .אח"כ שאל השואל גם את הגר"נ
העשיר שמספיק לו הסכומים הקטנים אלא שיווכח
כ"ה סעי' י"א דבתש"י אין קפידא להניח
קרליץ שליט"א וסיפר שהשיב לו להיפך,
שצריך סכום גדול .וסיפר את זה לרבנו שליט"א.
מעומד או מיושב [א"ה וכנראה עשה כן
דהיינו שליד המשותקת יש עתה דין של
מאפיסת כוחות].
ואמר לו רבנו :שטעות הוא בידו ,אדרבה שיקח את
יד כהה ויניח עליה[ .א"ה וראה הליכות שלמה
תפילה עמוד מ"ד דעת הגרש"ז זצ"ל]
לו
קשה
והיה
ניתוח
רבנו
ואחרי שעבר
הכספים הקטנים ועי"ז ירגיש הלה שהוא תומך בו
בישיבה,
יד
של
תפילין
מניח
לעמוד היה
זהירות ברצועות
ובסוף יתן לו סכום גדול.
ואמר שבודאי במצב כזה אפשר לעשות
רבנו סיפר שמרן החזו"א זצ"ל הקפיד מאד
וכך עשה ובאמת בסוף נתן לו סכום גדול מאוד
כהמחבר.
ברצועות התפילין שלא יגררו כלל על
לעזרתו.
בגדרי חציצה
הריצפה( .להבין ולהשכיל עמ' יז) ועי' במקור
(מפי הרה"ג רא"ש שליט"א)
כ' השערי תשובה סכ"ז סק"ה כ' חוצץ -
חיים לבעל החוות יאיר סי' כ"ה סי"א
עבה"ט דמביא בשם של"ה דיש לרחוץ
מש"כ בזה.
מקום הנחת תפילין ,ובבר"י כתב שפשוט שהנוהג
כן צריך לנגב המקום היטב משום התפילין ,וגם אפשר שהם מפסיקים ואמר רבנו  :הנה הדבר ברור שיש להיזהר בקדושת הרצועה ואינו כמו
כמו חציצה ,והביא מדברי הרמב"ם מהלכות עבודת יוה"כ דלכך בכ"ג חפצי מצוה ואסור לשבת על רצועת תפילין ,ואילו על ציצית מותר
לשבת ,ועיין בחידושי ר' חיים הלוי הלכות תפילין פ"א הי"א מה שהאריך
עלה ונסתפג כו' ונשא ונתן בזה ע"ש.
בענין זה( .אילת השחר שבת ע"ט ,ב) [א"ה ובגליון דרכי החיזוק ( )279הביא
ונראה דהשל"ה כ"כ לפי שהמשכים לחצות נותן אפר תחת פאר כמ"ש בשם מרן הגרי"ג שליט"א :ולדוגמא נזכיר דבר אחד שרבים אינם יודעים
(ישעיהו סא ,ג) וכשרוצה להניח תפילין צריך לרחוץ המקום משום כבוד מזה ,כשמורידים את התפילין יש להיזהר שרצועת התפילין לא תיגע
התפילין וכן היא בכתבי האר"י ז"ל ע"ש .ועיין בשו"ת פני אריה בסי' ו' ברצפה ,ואם הרצועה נוגעת ברצפה זהו חטא.
בסי' ז' לענין אבק שקורין פודר מה דינו ע"ש עכ"ד השערי תשובה.
ושמעתי לפני שנים רבות מאדם מבוגר שזכה להיות בן בית אצל מרן
וציין רבנו שליט"א על הגליון :עי' מל"מ פ"ב שם[ .וז"ל שם ומדברי רבינו
הגאון רבי יצחק אלחנן זצ"ל ,וסיפר כי פעם אחת ראה רבי יצחק אלחנן
דקאמר ומסתפג משמע דחיובא הוא .ונראה דחיוב זה הוא משום דקי"ל דאפי' נימא אדם שהחזיק תפילין ורצועת התפילין נגעה בארץ ,ונזעק רבי יצחק
אחת או עפר אם היתה בין בשר לבגד הרי זו חציצה ועבודתה פסולה וכמ"ש רבינו בפ"י אלחנן ואמר" :תשמישי קדושה"! ואמר כן בצעקה ,מפני שלא היה מסוגל
מהל' כלי המקדש הל' ו' .ולפי זה יש לחוש שמא בטבילה נדבק בבשרו מעפרירות המים לראות את זה.
נימא או עפר ומש"ה חייב להסתפג אחר טבילה ואף דנימא דאין לחוש לזה מ"מ הרי
כתב רבינו שם בדין ז' שצריך ליזהר שלא תכנס הרוח בשעת עבודה בין בשרו לבגדו והוסיף אותו יהודי כי חרדתו של רבי יצחק אלחנן עשתה עליו רושם
עד שיתרחק הבגד מעליו ופשיטא דלא גרעי מים מרוח וא"כ צריך לספוג משום דשמא שכל ימיו לא היה מסוגל לראות שרצועת תפילין תיגע ברצפה .עד כדי
המים יהיו מבדילים בין הבגד לבשר ומש"ה קאמר רבינו ועולה ומסתפג .האמת דבפ"ק כך זה השפיע עליו .כשרואים יראת שמים מושפעים!]
דתמיד מ"א תנן ירד וטבל עלה ונסתפג והתם פשיטא דאורחא דמלתא נקט וזהו שרבינו צביעה בב' צדדים
בפ"ח מהלכות בית הבחירה כשהעתיק משנה זו השמיט הא דעלה ונסתפג יע"ש]
רבנו שליט"א סובר שיש מעלה לצבוע ב' צדדי הרצועה ,כיון שכך אין
הנחה בב' ידיו
הצבע יורד בקלות ,וכך הוא נוהג ,ומורה שכך לכתחילה הדבר ראוי
שח רבנו שליט"א :שהוא רגיל לכתוב ביד ימין ,ושאר מלאכתו עושה [ובשנים שהיו לו את הרצועות הישנות היה עומל וטורח הרבה להשחיר את כל
בשמאל ,ולכן הורה לו מו"ר הגרש"ז ריגר זצלל"ה להניח תפילין בב' ידיו ,הקמטים והסדקים].

ישיבת באר יעקב

החזו"א בביקורו בבאר יעקב זמן קצר לפני פטירתו הבטיח כי יהיה זה מקום תורה.
כאשר עמד הגראי"ל לצאת ביקש הגרמש"ש לכבדו וללוותו ,אך בהיות וסבל מאד
ברגליו הפציר בו הגראי"ל לבל יעשה זאת ,וכך נפרדו לשלום ולברכה בחיבה
וברעות ,כאשר כל הנוכחים זוכים לראות אהבת תלמידי חכמים זה לזה מה היא.
תפילה במירון | כאשר חלה הגרמש"ש נסעו מבני ובוגרי הישיבה דבאר יעקב לציון
הרשב"י במרון להתפלל לרפואתו ,ובה בעת הגיע לציון גם רבינו הגראי"ל שליט"א
(כמדומה ששב אז מחיזוק בצפון) .הגראי"ל נעמד ע"י הבימה שעומדת לכיוון מזרח בסוף
ההיכל הגדול והוא ופמלייתו התפללו לרפואת הגרמ"ש .וזה היה סדר התפילה :הוא
אמר לר' יצחק לוינשטיין איזה קפיטל לומר ,ור' יצחק הכריז בקול וכולם אמרו את
הקפיטל.
בוער בקרבו | במוצאי יום טוב שני של שבועות בשנת תשנ''ו הייתה מסיבה
לבחורים מחו''ל ודיבר הגאון רבי משה שמואל זצ"ל על הנהגת עם ישראל בכל
הדורות ,ושזה נקבע אך ורק משמים וכו'.
ובתוך הדברים אמר :שהנה רואים משמיים שהגאון ראי''ל בוער בקרבו צרכי הרבים
וצערם וכאבם וזהו מינוי משמים להנהיג את כלל ישראל.
הקושי מגדיל את המתיקות | שח לנו רה"י הגרד"י שליט"א שמעת הסתלקות אביו
מרן זצוק"ל כל עניני הישיבה מתנהלים ע"פ מרן רבנו שליט"א שהוא רבו מימי
נעוריו בישיבה.
ופעם עוררו באזני הגאון רבי דוד יצחק שליט"א שאולי לא כדאי ללמוד מסכתא
יבמות בשיעורים הצעירים בישיבה גדולה  ,כיון שהיא קשה וסבוכה ועלול להפריע
למתיקות הלימוד ולשבור בחורים .הגרד''י חלק עליהם ,ועלה כדרכו (ככל השאלות
בישיבה) למרן .מרן אמר לו :אדרבה הקושי מגדיל את המתיקות" (כמובן שאין ללמוד

רבנו שליט"א הגיע למסור בניסן תשס"ד שיחה בישיבת בין הזמנים שע"י ישיבת
באר יעקב ,ואח"כ דיבר שם הגרמ"ש זצ"ל ורבנו נשאר לעמוד כל הדרשה כדי
לשמוע את דברי הגרמ"ש .רבנו שליט"א הגיע לישיבה בימי השבעה לאחר פטירתו
של מרן הגרמ"ש זצ"ל ונשא דברי חיזוק לזכרו.
אודות מרן הגרמ"ש זצ"ל הבאנו בגליון פר' קדושים תשע"ו ונביא כאן עוד ענינים.
הקדשה על ספרו | לפני נסיעת רבנו שליט"א לארצות הברית בחשון תשס"ה ,שלח
לו הגרמ"ש זצ"ל את ספרו החדש שיצא באותם ימים "קונטרס הביאורים שיעורי
שמועות עמ"ס בבא קמא".
וכך כתב לו על הספר :בע"ה ,ספר זה מוגש למע"כ ידיד ה' וידיד כל בית ישראל,
פאר הדור ידיד נפשי ,מוהרא"ל שטיינמן שליט"א ,בברכה מקרב לב ,יראה ה'
מסירות נפשו לקדש שם שמים ולפועל ידיו ירצה ,בבריאות איתנה ,עד כי יבוא
שילה .כרחשי לבב .ידידו דוש"ט כל הימים .ד' מרחשון התשס"ה מ .ש .שפירא
לא לעשות שידוך | בזמן שעלה שידוך לא' מנכדי הגרממ"ש ,עם בת של א' שנלחם
רח"ל הרבה ברבנו שליט"א .התנגד הגרמש"ש בכל תוקף לשידוך ואמר שאינו
מסכים בשום אופן שנכדו יינשא לבת של מי שלוחם במרן רבנו הגראי"ל.
אמנם [מסיבה מסויימת] הם רצו מאוד את השידוך ,והלכו לשאול את מרן הגראי"ל,
ואמר :לעשות השידוך ,חזרו לגרמש"ש ולא הסכים ,ואמר גם שחושש מאוד שינזקו
נכדיו מקפידת הגראי"ל ,הלכו שוב להגראי"ל ואמר :אין לחשוש ,איני מקפיד ,ובירך
שהילדים יהיו בריאים .וכך היה יותר מפעמיים עד שהגרמש"ש ערך גורל הגר"א
ועל פיו הסכים לעשות השידוך וכמו שהורה רבנו שליט"א.
ביקורו של מרן הגראי"ל | כתב בס' מגד תבואות שמש (עמ' סט) זכיתי להיות נוכח
בביקורו של מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א בבית הגרמש"ש (חוהמ"ס תשס"ד) והיה
זה מחזה מרהיב ביופיו לראות את הכבוד ההדדי שרוחשים גדולי ישראל זה
לזה .שעה ארוכה קודם בואו של הגראי"ל כבר ישב הגרמש"ש בסוכתו והמתין
לו בדריכות ,וכאשר הודיעו לו כי מרן הגראי"ל כבר בפתח הבית ,היתה ניכרת
התרגשותו הגדולה.
בפתח דבריו העיר הגראי"ל כי הנה הישוב באר יעקב הולך והופך למקום תורה,
כאשר מלבד ישיבת באר יעקב וישיבת שארית יוסף הותיקות ,נוספה כעת ישיבת
גרודנא על מאות תלמידיה .השיב לו הגרמש"ש כי אכן עובדה מרנינה היא ,וכבר מרן

חמשים פרקים | בזמן המלחמה האחרונה ,כשהיה טילים באיזור באר יעקב ,עלה
הגרד"י למרן לשאול אם לעבור מקום?
ענה לו מרן לאחר שמיעת הספק :תישארו בבאר יעקב ותאמרו חמישים קפיטלאך
תהילים כל יום .וכך עשו .ולא ביאר רבנו מה הענין בחמישים פרקים
עד וואלוזין | רבנו שליט"א כשהיה פוגש את הגרמ"ש זצ"ל ואח"כ את בנו יבלחט"א
הגרד"י שליט"א [תלמיד רבנו] אומר בהתרגשות :אתם יש לכם ייחוס גדול! רבי חיים
מוואלזין רבי יצחק מוואלזין הנצי"ב הגאון רבי רפאל ואתם! והיה ניכר שאומר
בהתרגשות הייחוס מרבי חיים מוואלזין [ואמר בדרך צחות וגם לי יש ייחוס לאדם הראשון]

<<< המשך מענין בפרשה
יוצא שהכנסת אורחים שהוא נותן לאכול ,זה הרבה יותר מאשר יתן אפילו הרבה
כסף ,כי כסף צריך עוד ללכת ולקנות ,וככה יש תיכף את האוכל ,החילוק הזה בין
אם יש לו תיכף את האוכל ,לבין אם צריך ללכת ולקנות ,זה עד כדי כך שהיא היתה
יכולה לשים את הרגלים והאש לא שולט עליה ,והוא לא ,הגם שהוא תלמיד חכם
והיא אשה ...בכל זאת הזכות הזה שהיתה תיכף נותנת את האוכל יותר גדול.
ש .מה נחשב הכנסת אורחים בזמנינו?
ת .היה זמן שחילקו ח"י רוטל במירון ,ועשו מזה צחוק ,ובאמת אח"כ זה היה צחוק,
אבל לכתחילה זה לא היה צחוק ,כי באו שמה אנשים כשהם צמאים ,אין להם מה
לשתות ,ונותנים להם ישר לשתות ,זה דבר גדול מאד ,אנשים באים ממקום רחוק
והם צמאים אין להם מה לשתות ,אח"כ כבר נהיה צחוק מזה כי כל אחד הביא ,והיו
צריכים לשפוך את זה ,אבל ככה זה לא צחוק ,אנשים צמאים ורעבים ונותנים להם
לאכול ולשתות ,זה דבר גדול מאד ,זוהי זכות גדולה מאד.
כמו כן יש ליד פרנקפורט את הציון של הבעל שם ממיכלשטאט שהיה צדיק גדול,
ועשו שם בזמן האחרון מקום ויש שם גם מסעדה ,כל היהודים באירופה נוסעים
לשם .ויכול להיות שיש ענין ליסוע לשם .כי הוא היה צדיק גדול .וכמו כן כל חסד
שעושים עם בן אדם כשהוא צריך את זה ,ונותנים לו "בעין" זה חשוב .וזה דבר גדול
מאד.
ש .האם שייך היום הכנסת אורחים.
ת .למשל שמה עד לאחרונה אדם היה בא לשם ,ולא היה לו מה לאכול ,לא היה
שום דבר ,היום יש כבר מקום אנשים באים ואוכלים.
ש .להביא הביתה בחורים מהישיבה לאכול סעודת שבת ,האם זה נחשב הכנסת
אורחים?

ת ,בוודאי זה משהו ,אבל תלוי כמה הצורך ,יש אנשים אפילו עשירים שצריכים ,אבל
זה לא תלוי בעשירות ,ולמשל המקום ההוא זה מקום של גויים ,אין מה לאכול ,וכן
במירון צפת ,לפני זה כשהיו נוסעים לא היה מה לאכול.
יש הרבה חסד ,בקור חולים וכדומה ,כל מיני חסד יש ,אך מהו החסד הכי גדול,
כתוב ברמב"ם (פי"ד אבל ה"ג) כי מצות לויה ללוות בן אדם "חי" שיוצא לדרך מחוץ
לעיר ,זה החסד הכי גדול.
ובזמנינו לא נזהרים בזה כ"כ ,ויש אומרים טעם מפני שבדרך כלל נוסעים עם מכונית
ונוסעים הרבה ביחד ,אבל בכל זאת אם אחד נוסע במקום לא רחוק מהערבים ,אם
לא מלוים והוא לא יו1ע את הדרך ,זה סכנת נפשות ממש ,ומעשה שהיה עם יהודי
אחד שטעה ונכנס לכפר ערבי ,והוא לא יצא משם ...הרגו אותו.
ש .האם יש מצות לויה גם בתוך העיר?
ת .בתוך העיר אין מצוה .בסביבה של ערבים יש מצות לוי' אם נופלים שם רח"ל
סכנת נפשות ..הקב"ה יעזור שכל אחד מכם שיפקד בקרוב בזרע של קיימא זרע
בריא בלי שום מום.
ש .נבקש ברכה שיהיו תלמידי חכמים ויראי שמים,
ת .נו ,הלואי שיהיו תלמידי חכמים ,תלמיד חכם איני יודע אבל יראת שמים תלוי
בבחירה ,וזה יותר קשה.
כתוב על לבן שכשיעקב בא היה ברכה ,קודם לכן לא היו לו בנים רק בנות והם
הלכו לרעות את הצאן ,ואח"כ נולדו לו בנים ,נו וכי הבנים האלו היו צדיקים? לא
צדיקים גדולים ,אלא ג"כ רועים".
הענין הוא שאדם רוצה בנים ,לבן לא היה כ"כ צדיק גדול ,אבל הוא רוצה בנים ,וזה
הקב"ה ברך אותו שיהיה לו בנים ,אבל לא כמו שיעקב אבינו היה ,רק שילכו לרעות
את הצאן.

מזה לכל ענין ,וכל מקום לפי שעתו וענינו).

בשל נכונות של מספר אברכים ליטול על עצמם את העול הכבד של גיוס המשאבים למען המשך הדפסת הגליון והפצתו ,ובזכות היענות יפה של רבים מקוראי הגליון,
הגליון אי"ה ממשיך לצאת במהדורה מודפסת .עם זאת ,בכדי שנוכל להמשיך בזה אנו תלוים בנדיבת לב הציבור היודע ומבין ערך ענין זיכוי הרבים והפצת תורתו של מרן
רבן של ישראל שליט"א .מי שמעוניין ליטול חלק בענין גדול זה וכן להנציח תאריכים מסויימים במהלך השנה רצוי שיפנה כעת ,כדי שנדע שאנו יכולים לעמוד במשימה.
אפשרויות התרומה:
 )1בפניה לדוא"ל המערכת  )2פניה למוקד המגבית ( 072-2164440מענה אנושי)  )3במערכת הטלפונית הממוחשבת  24שעות ביממה ע"י חיוג לשירות נדרים פון
ב ,03-7630585-קוד שלוחה  .198ניתן להשאיר הודעה מוקלטת לאחר התרומה )4 .באחת מעמדות 'נדרים פלוס' ברחבי הארץ ,ע"י הקשה על 'קופות נוספות'.
בחיפוש יש להקיש 'כאיל תערוג'.
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ליקוטים נפלאים
פרשת וי חי
"ויחי יעקב" (מז ,כח)

"ועשית עמדי חסד ואמת" (מז ,כט)

פירש רש"י למה פרשה זו סתומה לפי שביקש לגלות את הקץ
לבניו ונסתם ממנו .ראה יעקב אבינו שכל האותיות נמצאות
בשמות י"ב שבטים חוץ מאותיות ח' וט' ,אמר יעקב ,כיון שאין
בהם חטא ,ראויים הם לגלות להם את הקץ .כיון שראה שאף
אותיות ק' וצ' אין בהם ,אמר ,אם כן ,אינם ראויים לגלות להם
את הקץ ,סתם ולא גילה ,לכך פרשה זו סתומה.
(רבינו בחיי)

פירש רש"י "חסד ואמת" חסד שעושין עם המתים הוא חסד של
אמת שאינו מצפה לתשלום גמול .בדרך צחות :רק אצל המת
יודעים שהחסד הוא באמת חסד של אמת ,בשאר מעשה
החסדים אי אפשר להיות בטוח שזה חסד של אמת ,שייתכן
שהנצרך הוא לגמרי לא נצרך ,החולה אינו חולה ,העני אינו עני
וכיוצא בהם( .חסדך ואמתך)

"ויחי יעקב" (מז ,כח)
"ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה" (רש"י).
יעקב ביקש לגלות לבניו את תקופת הקץ ,את פני הדור של אותו
זמן ,את החוצפה והבוּרוּת שישררו אז  -בעקבתא דמשיחא
חוצפא יסגא  -ונסתלקה ממנו שכינה ,כי מן השמים לא רצו
חלילה שידבר רע על ישראל.
(הרה"ק רבי בונם מפשיסחא)

"ויחי יעקב" (מז ,כח)
"למה פרשה זו סתומה ,שביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ
לבניו ונסתם ממנו" (רש"י).
ולמה נסתם ממנו חשבון הקץ? כי הגלות באה למרק עוונותיהם
של ישראל כדי להטיבם באחרונה ,ואם ייוודע זמן הקץ לא נרגיש
כלל את הגלות ומרירותה ,כי צרה שאדם יודע את קיצה וסופה,
אינה בגדר צרה קשה.
(שפת אמת)

"אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת
ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני
במצרים" (מז ,כט)
הקשה בספר "תכלת מרדכי" ,מדוע נאמר "מצאתי" בלשון עבר,
לכאורה היה לו לומר :אם "אמצא" חן או אם "מוצא" אני חן
בעיניך?
ותירץ ,שכאשר היה יוסף בניסיון הגדול עם אשת פוטיפר ,צייר
לעצמו את דמות דיוקנו של אביו ,ועל ידי זה ניצל מן החטא.
על זה אמר לו יעקב :הרי אז ,באותה שעת ניסיון ,מצאתי חן
בעיניך ,אם כן  -בעד זה מבקש אני ממך שתכיר לי טובה ותקבור
אותי במערת המכפלה.
וה"צפנת פענח" מוסיף ,שיעקב בהמשך דבריו אמר לו דבר
נוסף:
אל תחשוב שעמדת בניסיון בזכות עצמך .לא! עמדת בניסיון אך
ורק עקב היותך מיוצאי ירכי ,והרי הובטחתי על ידי הקב"ה
שתהא מיטתי שלמה.
זהו שאמר יעקב" :שים נא ידך"  -את ה"כוחי ועצם ידי"" ,תחת
ירכי"  -עליך להכיר שהצלתך באה לך בזכותי ,בזכות היותך אחד
מיוצאי ירכי .ממילא אל לך להחזיק טובה לעצמך אלא לי,
וכגמול על כך ,קבור אותי בארץ ישראל.

"חסד ואמת" (מז ,כט)
רש"י כותב שלכן הוא חסד של אמת מאחר שאינו מצפה
לתשלום גמול ,ויש לפרש ביותר למה אינו מצפה לתשלום גמול,
כיון דאיתא בגמרא שהשכר לעושה חסד עם המתים בהספדם
ובקבורתם הוא שגם אותו יספידו ויקברוהו כשיבוא עתו וזמנו,
ממילא מובן מאליו ששום אדם אינו מצפה לתשלום גמול זה
ומעדיף שיגיע כמה שיותר מאוחר אם בכלל( ...בית יצחק)

"אל נא תקברני במצרים" (מז ,כט)
פירש רש"י" ,סופה להיות עפרה כנים ,ושלא יעשוני מצרים
עבודה זרה" .הקשה על כך הרה"ק בעל 'אמרי אמת' מגור זי"ע,
והלא יעקב ישב בארץ גושן ,ושם לא היו הכינים ,ששם לא שלטו
עשר מכות ,ותירץ דדברי רש"י בחדא מחתא נאמרו ,והסיפא
הוא הסבר לרישא ,כיון שסופה של מצרים להיות עפרה כינים,
מלבד ארץ גושן ,ששם קבור יעקב ,לכך חשש שמא יאמרו
מצרים בזכות יעקב אין שם כינים ,ועל כן יעשו אותו לע"ז.

"ושכבתי עם אבותי ונשאתני ממצרים
וקברתני בקבורתם" (מז ,ל)
למה ביקש יעקב דווקא מיוסף לקבור אותו במערת המכפלה?
תירוץ א' :כי הוא היה מלך ובידו היה לקחת ולקבור ללא מניעות.
תירוץ ב :ברור לכל שאם האמא מתה וקוברים אותה ואחר עשר
שנים האבא נפטר ,היכן יקברוהו? בוודאי שליד האמא! אם כן
היה ברור שיעקב ייקבר ליד האמא  -לאה .דבר זה היה ברור
לשבטים האחרים .אבל ליוסף היה ברור שיעקב ייקבר ליד אמא
שלו בדרך בית לחם ,שהרי את מי אהב יעקב  -את רחל! בשביל
מי הוא עבד? בשביל רחל .לכן היה צורך לבקש מיוסף דווקא
"ושכבתי עם אבותי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם".

"אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי"
(מח ,ה)
במה זכו אפרים ומנשה להיות כחלק משנים עשר השבטים עד
שאמר יעקב "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי?" אלא שכל
השבטים גדלו בחממה של יצחק ויעקב ,ואין זה פלא שהפכו
לקדושי עליון ,אבל כשראה יעקב אפרים ומנשה שחיו בתוך
טומאת מצרים והצליחו להגיע לדרגת הדודים ,זו מעלה גדולה
ולכן הכניס אותם יעקב בנחלת הארץ.

~~2

ליקוטים נפלאים
פרשת וי חי
"שכל את ידיו כי מנשה הבכור" (מח ,יד)

"וידגו לרוב בקרב הארץ" (מח ,טז)

ולכאורה מה נתינת טעם היא זו ,הלא באמת להיפוך הוא ,כי שכל
את ידיו אף על גב שמנשה הוא הבכור ,ולא מחמת שמנשה הוא
הבכור?
אך יש לומר ,דהנה יעקב רצה להניח ידיו הקדושות ,בדרך זו
שאת הימין ישים על אפרים מחמת חשיבותו ,ובפשטות הי' לו
ליעקב לומר לאפרים שיבוא על ימינו ושמנשה ילך לשמאלו ,כדי
שיוכל לברכם כמו שחשב הוא ,שראוי ויאות לאפרים להיות
בימינו כי הוא החשוב ,אבל לא עשה כן מחמת שמנשה הוא
הבכור ,ואם יעשה על דרך זה יהי' צער ובושה גדולה יותר מדאי
למנשה ,וסגי בזה שמשים את ידו הימני על אפרים ,ויבוש עוד
במה שציווהו לילך שמאלו ,ועל כן רק שיכל את ידיו.
וזהו שכתוב "שכל את ידיו" ולא ציוום להפוך את סדר עמידתם,
מחמת" ,כי מנשה הוא הבכור" ולא יאות לביישו(.נועם אלימלך)

"מה דגים הללו גדלים במים כיוון שיורדת טיפה אחת מלמעלה
מקבלים אותה בצימאון כמו שלא קיבלו טיפה של מים מימיהם,
כך הם ישראל גדלים במים בתורה .כיוון שהם שומעים דבר
חדש מן התורה ,הם מקבלים אותו בצימאון כמי שלא שמעו דבר
תורה מימיהם"( .בראשית רבה צז)

"ויברך את יוסף ויאמר ...המלאך הגואל אותי
מכל רע יברך את הנערים" (מח ,טו-טז)
יעקב ברך את יוסף ,אומר הפסוק ,ומה ברכו? " -המלאך הגואל
אותי מכל רע יברך את הנערים "...יש כאן ברכה ל"נערים" ,לבני
יוסף ,אך היכן היא הברכה האמורה ליוסף עצמו?
ה"אוצר אפרים" מביא את דברי הזוהר הקדוש ששאל שאלה זו,
ותירץ :כאשר מתברכים בניו של אדם ,הוא מתברך תחילה.
הברכה לבניו של אדם היא ברכתו שלו.
לפי זה מפרש בעל "חובת התלמידים" את דברי הגמרא (ברכות
ז ע"א) "תניא ,אמר רבי ישמעאל בן אלישע :פעם אחת נכנסתי
להקטיר קטורת לפני ולפנים ...אמר לי [הקב"ה] ישמעאל בני
ברכני ,אמרתי לו :יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך
ויגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים"...
הקב"ה ביקש מרבי ישמעאל ,שיברך אותו ,ורבי ישמעאל שמע
וברך את בני ישראל .הא כיצד? לפי דברי "הזוהר" פשוט וברור -
הברכה הגדולה ביותר לאב ,היא כאשר מברכים את בניו.

"וייקרא בהם שמי ושם אבותי" (מח ,טז)
כאשר הבנים הולכים ,חלילה ,בדרך הרע  -הרי הוריהם וסביהם
בושים ונכלמים ,לכשקוראים בהם את שם בניהם או נכדיהם.
לפיכך ברך אותם יעקב אבינו ,שיהיו ראויים להיקרא עליהם שם
אבותיהם ,לבל תהי חרפה בכך אם ייאמר ,שהינם נכדיהם
וניניהם של אברהם יצחק ויעקב( ...מפרשים)

"וידגו לרוב בקרב הארץ" (מח ,טז)
יש לומר בדרך צחות ,שיעקב אבינו בירך שיהיו כמו דגים ,והיינו
כמו שהדגים יש בהם מידת השתיקה ,שהרי אינם יכולים לדבר
מחמת שפיהם מלא מים ,כמו כן הם גם כן יאחזו במידת
השתיקה ולא ידברו דברים בטלים וכל שכן דברים האסורים,
ובפרט כאשר עוסקים בדברי תורה ותפילה שאז פיהם מלא
"מים" ,ודו"ק( .כאריה ישאג)

"וידגו לרוב בקרב הארץ" (מח ,טז)
אפשר לומר בדרך רמז למה המשילם יעקב אבינו ע"ה לדגים
דייקא ,כל שאר בהמות ,חיות ועופות ,אף אם המה ממינים
הטהורים משעת לידתם ,שייך שייטרפו או יתנבלו וכדו' במשך
ימי חיותם או בשעת שחיטתם ויהיו פסולים מליהנות בהם איזה
איסור ,כי אין צורך בהם לשוחטם או למולחם או לנקר חלבם
וכדו'.
וזה שאמר שבירך את מנשה ואפרים שגם המה יהיו כמו הדגים,
שאחר שנולדו בקדושה וטהרה לא ימצא היצר הרע שום מקום
מעתה לשלוט עליהם ,רק כל חיותם יהי' שרשרת ארוכה של
קדושה וטהרה( ...נפש אהרן)

"וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר אם נא
מצאתי חן בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר
אבי השביעני לאמר וכו' ועתה אעלה נא
ואקברה את אבי ואשובה" (נ ,ד-ה)
למה נצרך יוסף לשלוח שליחים לפרעה לבקש לצאת ממצרים?
וכי אינו יכול לגשת בעצמו לדבר עמו?
מתרץ הגר"ח קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" בשם אביו זצ"ל,
שיוסף ידע שכיוון שיאמר לפרעה שברצונו לצאת ממצרים
יאמר לו פרעה שאינו יכול לעזוב כי אין מי שימלא את מקומו,
ואם יוסף יעזוב את ההנהגה אפי' לתקופה קצרה ,תיחרב
ותתמוטט כל הנהגת המדינה ,כי הוא אינו יכול לכלכל לבדו את
מצרים .לכן התחכם יוסף ,ושלח את אנשי בית פרעה שידברו
עם פרעה בשליחותו ,ולהם ,יתבייש פרעה לומר שכל ההנהגה
תלויה אך ורק ביוסף ,ועל כרחו יסכים לשלחו ממצרים...
(טעמא דקרא)

"אל תיראו ואתם חשבתם עלי רעה אלוקים
חשבה לטובה" (נ ,יט -כ)
ואל תיראו  -אין לכם לחשוש שאני אתנקם בכם וארצה לעשות
לכם רעה .כי מי כמוני יודע מן הניסיון האישי שלי ,שלא
מחשבותיו של האדם מחשבותיו של ה'? הרי אתם חשבתם עלי
רעה ואלוקים חשבה לטובה .ואם כן ,יודע אני שגם אם ארצה
להתנקם ,הרי גם כך יהפוך ה' את כוונתי הרעה לטובה .אז אין
תועלת במה שאחשוב כך...

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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סיפורים נפלאים
פרשת וי חי
"אל נא תקברני במצרים" (מז ,כט)
פירש רש"י "אל נא תקברני במצרים" ,שאין מתי חוצה לארץ
חיים אלא בצער גלגול מחילות.
יהודי בא בימים נכנס אצל הרבי מקוצק זי"ע ,וסיפר לו שהוא
מכין עצמו לעלות לארץ ישראל ,שכן הוא רוצה למנוע מעצמו
לעתיד לבוא ,לעבור את הצער של גלגול מחילות .אבוי  -קרא
הקוצקאי  -אבוי ,עד כמה אדם אוהב את גופו המלא רימה ,שהוא
דואג לו אפילו לימים שלאחר מותו( .בשפתי צדיקים)

"וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים
והוא הצעיר" (מח ,יד)
בספר "וקראת לשבת עונג" מובא ש'החפץ חיים' שאל :מדוע
זכה אפרים להתברך לפני מנשה? ועונה הוא :משום שהתורה
העידה עליו שהוא הצעיר! כלומר ,שלא התגאה והתנהג במידת
הענווה.
כל ימיו התרחק החפץ חיים מן הכבוד ובכל פעם שקיבל
מכתבים שהיו בהם תארים המפליגים בשבחו ,היה מזלזל בהם
מאוד.
פעם סיפר החפץ חיים בשם ר' זאב המגיד מישרים של העיר
ווילנא :מעשה בכפרי אחד שהיה עם הארץ גדול ,אך למד את
לוח השנה בעל פה .בכל פעם ששאלו אותו מתי יהיה המולד של
חודש מסוים? ומתי יחול חג פלוני? השיב מיד בבקיאות
מופלאה.
כעבור זמן מה הכתירו אותו בשם "רב" ,ולא חלפו ימים רבים
והוא השתכנע כי תלמיד חכם גדול הינו .פעם אחת הזדמן כפרי
זה לעיר ווילנא ,ונכנס לבית כנסת "הגר"א" להתפלל מנחה.
לאחר התפילה התקרב אל שולחן הלומדים אשר ישבו שם
ופלפלו בדברי תורה ,וישב ביניהם כאבל בין חתנים ,משום שלא
הבין אף מילה מדבריהם .זה הוא הכבוד  -סיים החפץ חיים  -אך
דמיון בלבד.

"לא כן אבי" (מח ,יח)
אנו למדים על מעלת השתיקה משני בני יוסף .בזמן שהסבא
משכל את ידיו ,יכל מנשה לומר" :סבא ,טעית! אני הבכור ,שים
את ימינך כאן על ראשי" ,אך הוא שותק .כשיוסף מתערב ואומר
לאביו "לא כן אבי כי זה הבכור שים ימינך על ראשו" יכל אפרים
לומר" :אבא ,מדוע אתה מתערב?! סבא יודע מה הוא עושה" -
אבל הוא שותק .משל נפלא :בעיר העתיקה בירושלים עמד ילד
עם מגש ועליו כעכים חמים למכירה .אחד הסוחרים זיהה
שהמגש מזהב והוא עתיק יקר המציאות ,וכיוון שהבין שהילד
שמחזיק בו איננו מבין את ערכו ,אמר לו" :ילד ,אם אתה רוצה
אני אקח ממך את המגש ואתן לך  100שקל ,הילד אמר בלבו אם
הוא רוצה  100כנראה זה שווה לפחות  200והשיב בשלילה .הוא
החליט לבדוק עד כמה האיש רוצה את המגש ואמר לו אם אתה
רוצה נעשה החלפה ,תביא את החמור שלך וקח את המגש.
האיש מיד הסכים ואז הבין הנער שמגש כזה כנראה שווה כמה
אלפים ...והוא סירב אלא אם כן איש שיחו יראה לו כיצד עושה

חמור? ...והאיש החל לנעור כחמור .הבין הילד שאם הוא מוכן
בשוק הומה אדם לנעור כחמור ,משמע שמה שבידו שווה כנראה
כמה עשרות אלפים ...והוא אמר לאיש" :תשמע ,לא ככה ,חמור
עומד על שניים? האיש מיד התכופף על ארבע והחל נוער בקולי
קולות בזמן שתיירים מתקבצים ומצלמים ומסריטים את
האיש ...אמר אותו הנער אם זה מוכן לבזות את עצמו כך ,משמע
שיש לי כמה מיליונים ביד.
אמר הילד לאיש" :שמע! אתה יכול לקום ...אני עם חמורים לא
עושה עסקים" .חשב האיש ואמר לעצמו" :איזה טיפש אני ,אילו
הייתי שותק המגש היה אצלי כבר .נערתי כחמור  -נשארתי
חמור" .כן הוא הנמשל :לא פעם אנו נתקלים באנשים שיש לנו
הרבה מה לומר להם ...או בשעת קטטה ומריבה אנו חושבים
שיש לנו מה להגיד כאן .עלינו לדעת שאם נדבר  -נצא בסוף
טיפשים .תשתוק  -תצא חכם .גם מנשה וגם אפרים יכלו לדבר
אבל הם העדיפו לשתוק ולכן עד היום כל בית בישראל מברך את
ילדיו בהם.

"ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל
לאמור ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"
(מח ,כ)
לכאורה במה שונים אפרים ומנשה שכל אב בעם ישראל מברך
את ילדיו שיהיו כמותם? התשובה נעוצה בהנהגה שלהם:
כשהסבא יעקב משכל את ידיו ומברך את אפרים ביד ימין מנשה
שותק ומפרגן לאחיו שיקבל את הברכה וגם לא פוצה פה שאיננו
מדבר בפני גדולים ממנו למרות שיכל לטעון לאפליה .לעומתו
אפרים כששומע את אביו מנסה לתקן את הסבא שיחליף את
הידיים הוא לא מגיב (יכל לומר לאביו למה אתה מתערב?!
תעזוב את סבא הוא יודע מה הוא עושה )..הוא שותק איננו
מדבר בפני גדולים ממנו ומפרגן לאחיו שיקבל את הברכה.
ילדים כאלו שאינם מדברים בפני גדולים ומפרגנים אחד לשני זו
ברכה שכל אב היה רוצה.
לפעמים אנשים סביבנו מעכירים את האווירה בחוסר הפרגון
שלהם ומושכים אותנו בחבלי השווא והתסכול שלהם.
דוגמא לכך בסיפור מליצי הבא שיש ללמוד ממנו הרבה :בחור
יושב אצל הספר שלו ומסתפר לקראת טיול עם החבר'ה שלו
לאמריקה .הוא הזכיר את הטיול לספר שהגיב" ,לאמריקה! למה
שמישהו ירצה לנסוע לשם?! זה צפוף מלוכלך ומלא אמריקנים.
אתה מטורף אם אתה נוסע לאמריקה"…
בהמשך שואל הספר "איך אתה טס לשם?" "אנחנו טסים
בארקיע" ,הייתה התשובה" ,קיבלנו מחיר מצוין" ,הפטיר
המסתפר" .ארקיע!" נדהם הספר" ,זו חברת תעופה נוראית.
המטוסים שלהם ישנים והמושבים מרופטים והם תמיד
מאחרים".
"...איפה אתם מתאכסנים באמריקה"? "נהיה במקום קטן
ואקסקלוסיבי המשקיף על הנהר הפטומק ברוקוויל" .אמר
המסתפר בצניעות.
"אל תמשיך!!! אני מכיר את המקום" ,התפרץ שוב הספר" ,כולם
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סיפורים נפלאים
פרשת וי חי
חושבים שזה הולך להיות מיוחד ואקסקלוסיבי אבל זה חור,
המלון הגרוע ביותר בעיר .החדרים קטנים השירות חצוף
והמחירים מוגזמים.
"...מה אתם מתכוונים לעשות כשתגיעו לשם?" "אנחנו נלך
לראות את ניו-יורק ומקווים לראות את נשיא ארצות הברית!"
מתלהב הבחור.
"זה טוב "...צוחק הספר" ,אתם ועוד מיליון אנשים מנסים
לראות אותו .נראה לך שתצליחו?! מה אני אגיד לך ,בהצלחה
בטיול שלך ,אתה תזדקק לזה".
לאחר כחודש הבחור חוזר למספרה לתספורת .הספר שואל
אותו על הטיול באמריקה" .זה היה נפלא" ,מסביר הבחור" ,לא
רק שיצאנו בזמן באחד מהמטוסים החדשים של ארקיע ,אבל
היה שם "אובר-בוקינג" ושדרגו אותנו למחלקה הראשונה.
האוכל והיין היו מעולים ודייל מנומס שירת אותי כל הטיסה.
המלון היה נהדר .הם רק סיימו שיפוץ של  10מיליון דולר והוא
היה פנינה .המלון הטוב ביותר בעיר .וגם הוא היה מלא ולכן הם
התנצלו נתנו לנו את הסוויטה של הבעלים ,ללא תוספת מחיר.
"נו" ,מלמל הספר" ,זה טוב אבל אני יודע שלא הגעתם לראות
את הנשיא".
"למען האמת" ,אמר הבחור" ,היה לנו מזל משום שכשסיירנו
בבית הלבן ,איש המשמר טפח לי על הכתף והסביר שהנשיא
מעוניין לפגוש כמה מהמבקרים ,ואם אואיל בטובי להיכנס
לחדרו הפרטי ולהמתין כדי שהנשיא יברך אותי אישית .כמובן
שחמש דקות אחרי זה ,הנשיא נכנס ולחץ את ידי .אני הרכנתי
ראש והוא אמר לי מספר מילים".
"באמת? מה הוא אמר?" נלהב הספר" .הוא שאל" ,סיים הבחור
בתרועה "מי עשה לך את התספורת הזוועתית הזאת?!"...
לדעת לפרגן לשני זו ברכה! לא בכדי מתברכים במנשה ואפרים
שידעו לעשות זאת.

"האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם
באחרית הימים" (מט ,א)
ר' חיים סולובייצ'יק ,רבה של בריסק ,השתתף פעם באסיפה,
וממש לא אהב את המשימות והתככים ששמע כי מתנהלים
מאחרי הפרגוד .אמר אז למקורביו :תמיד התקשיתי שעל
הפסוק" :האספו לכם ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם
באחרית הימים" ,מובא בילקוט שמעוני מהו "האספו? היטהרו.
כשם שאתה אומר "ותיסגר מרים ואחר תיאסף" ומניין
ש"האספו" מלשון טהרה? אלא ,כנראה יכול כל יהודי כשלעצמו
להיות נקי וצדיק ,אבל כאשר מתאספים לאסיפה ,מיד נכנס
לפעולה יצר הרע של מחלוקות ותככים ,רכילויות ומזימות .לכן
בירך יעקב את בניו" :האספו" היטהרו ,שייצאו טהורים מכל
האסיפות האלה.

"כי באפם הרגו איש" (מט ,ו)
כשהחפץ חיים פרסם ספרו "שמירת הלשון" ,שלחו לרב אחד,
עלעל בספר ואמר ,למה דווקא שמירת הלשון ,מדוע לא חיבר

ספר על שמירת החוטם?
השליח סבר שהוא מתלוצץ ,אמנם כשסיפר זאת לחפץ חיים
אמר לו ,הצדק עמו ,אף בחוטם יש להיזהר ,שכן נאמר "כי באפם
הרגו איש" ,בעקימת האף אפשר להביא לאסון.

"ראובן בכורי אתה כוחי וראשית אוני יתר
שאת ויתר עז" (מט ,יג)
ראובן היה ראוי לזכות לבכורה ,כהונה ומלכות ,אך" :פחז כמים
אל תותר"  -בגלל שנהג בפזיזות לאחר מות רחל אמנו (שהחליף
מיטת בלהה בלאה ,כי רצה שיעקב יהיה באוהל לאה אמו ,אך
במעשה זה פגם בעולמות העליונים ,כי כל מעשה אצל יעקב
אבינו היה מחושב ומדוקדק) נלקחו ממנו הבכורה ,הכהונה
והמלכות .יוסף קיבל את הבכורה ושני בניו הם שני שבטים בעם
ישראל ,לוי קיבל את הכהונה ויהודה את המלכות .הפזיזות היא
השורש לכל הנפילות ולכן יש לנהוג תמיד במתינות ובסבלנות.
צריכים אנו לחשוב ולבדוק טוב לפני כל מעשה כמו שאמרו
חז"ל" :סוף מעשה במחשבה תחילה" .לאדם אחד היה כלב
ששמר על ביתו בנאמנות .לא פעם גירש מן הבית גנבים וחיות
רעות .האיש לא חשש מעולם לעזוב את ביתו ,ביודעו שכלבו
ישמר עליו מכל משמר .פעם הלך האיש ליער לכרות עצים,
והשאיר את בנו הקטן בביתו ,כשהכלב עומד לשמור עליו.
כשחזר האיש מהיער והתקרב לדלת ביתו ,מצא כתמי דם
גדולים על הרצפה .האיש נבהל וקרא בקול לבנו ,אך הבן לא ענה.
קרא שוב ,ולא היה מענה .כשניגש למיטתו ,הילד לא היה שם.
בפינת החדר שכב הכלב שעל פיו היו כתמי דם .חשב האב
שכלבו ה'נאמן' טרף את בנו .הוא לקח את הגרזן ,ערף לכלב את
ראשו ,וישב לבכות בקול בכי מר על מות בנו .לקול בכייתו
התעורר הבן שנרדם על הספה ,בא אל האב הנדהם וסיפר לו על
החסד הגדול שעשה עמו הכלב היום .הוציא הילד את אביו
החוצה והראה לו פגר של זאב מוטל על הרצפה בחצר .לולא
הכלב שהציל את הבן משיני הזאב ,לא היה עוד בנו בחיים .אך
כעת לאב הפזיז כבר אין כלב נאמן שישמור לו על בנו.

"לו ישטמנו יוסף וגו' ויאמר אליהם יוסף אל
תיראו" (נ ,טו-יט)
לפני שעלה על המוקד גר הצדק ,בנו של הגרף פוטוצקי מליטא,
ביקשו ממנו התליינים שלא ינקום בהם מעלמא דקשוט .במקום
להשיב הן או לאו ,סיפר להם הגר צדק מעשה ,בן מלך שיחק
בצעצועים עם בן המיניסטר ,סתר לו חברו את המגדל שהקים
מצעצועיו ,ובן המלך הרהר בלבו ,כשאגדל ואהיה מלך אנקום בו
נקמתי על שסתר את המגדל שלי .אולם כשאביו מת והושיבוהו
על כיסא המלוכה ,היה צוחק בלבו מכבר לצעצועי הילדים,
וכמובן לא עלה בדעתו כלל לזכור לידידו חטאת נעורים אותו
דבר כאן .כשבאים שמה ,לעלמא דקשוט ,הלא כל ענייני הגוף
צער הגוף נחשבים כהחרבת אותו מגדל הצעצועים.
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