עם השמע קול הבשורה הטובה על חידוש התפילות והלימוד בתי הכנסיות ובתי המדרשות בארץ הקודש,
כ פ י ש ה ו ר ו נ ו גד ו ל י ו מ א ו ר י ה ד ו ר ש ל י ט " א ,
א ש ר מ פ י ה ם א נ ו ח י י ם ו ל א ו ר ם מ ה ל כ י ם ו ב נ ת יב ו ת י ה ם צ ו ע ד י ם ו ל ה ו ר א ו ת י ה ם נ ש מ ע י ם ,
ז ו כ י ם א נ ו ל ח ד ש ג ם א ת ה ו פ ע ת ה גל י ו ן ל א ו ר ע ו ל ם  ,ל ז י כ ו י ה רב י ם ו ל ה גד י ל ת ו ר ה ו ל ה א ד י ר ה ,
י ז כ נ ו ה ' ש י ס י ר מ ע ל י נ ו כ ל פ ג ע ו נ ג ע  ,ו י כ ל ה דֶ בֶ ר מ ע מ ו י ש ר א ל ,ו י ש ל ח ר פ ו א ה ש ל י מ ה ל כ ל ח ו ל י ע מ ו,
ו י ח י ש ל גא ל נ ו ב מ ה ר ה ב י מ י נ ו ,א כ י " ר

לע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב )זיידל( עפשטיין זצוקלה"ה

נ

פלאות מתורתך

"וְ ֵאת ָכּל ָה ֵﬠ ָדה ִה ְק ִהילוּ ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י וַ יִּ ְתיַ ְלדוּ ַﬠל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹת
ֹלתם" .במדבר א' י"ח.
ִמ ֶבּן ֶﬠ ְשׂ ִרים ָשׁנָ ה וָ ַמ ְﬠ ָלה ְלגֻ ְלגְּ ָ
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פשטות דברי הפסוק ׳ ַויּ ְִתי ְַלדוּ ַעל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם׳ ,מורה על ההתייחסות של התולדות אחר אביהם ,וכפירש הרמב״ן על הפסוק :״...שנמנו
תולדותם למשפחותם לבית אבותם... .והנה הביאו כל העדה איש שקלו ,ואמרו לפני משה והנשיאים ,אני פלוני נולדתי לפלוני ממשפחת
פלוני שהוא לשבט ראובן וזולתו ,ומשה נותן שקלי כל שבט ושבט במקום מיוחד ,וידע מספר הפרט והכלל...״.
והוסיף בה האבע״ז דברים )וכעי״ז כתבו החזקוני ועוד ראשונים( ,שהיות ומנין זה היה לבני עשרים שנה ומעלה ,לכך כל מי שבא למנות
עצמו ,הוצרך לומר מתי נולד ,כדי שידעו אם הוא כבר בא לכלל עשרים שנה ומונים אותו עם הציבור ,או שעדיין אינו בכלל המנין.
אכן ברש״י הביא פירוש מחודש לדברי הפסוק :״ ַויּ ְִתי ְַלדוּ ַעל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם .הביאו ספרי יחוסיהם ועידי חזקת לידת כל אחד ואחד ,להתייחס
על השבט״ .והיינו שכל אחד מישראל הוצרך להביא ספרי יחוס ועדי חזקת לידתו ,כדי שיוכלו לייחוס על שבטו.
וכבר הקשה עליו הרמב״ן :״ואיננו נראה שיהיו צריכין להביא שטר ועדים על יחוסיהם לשבטיהם״ ,וכפי שמוסיף לבאר ,שכלל לא היה
חשש של תערובת בין ישראל לבין הערב רב שעלה עמהם ,ולכך מפרש באופן אחר וכפי שנתבאר.
ובאמת שדברי רש״י אלו צריכים ביאור ,מה הכריחו שלא לפרש כפשוטו של מקרא ,ולחדש שהיה כאן ענין מיוחד של ייחוס ובירור
אחר כל אחד מישראל.
זאת ועוד ,ידוע הדבר שרש״י יסד את פירושו על פי מדרשי חז״ל ,וראוי למצוא את המקור ממנו למד רש״י פירוש זה בהבנת דברי הפסוק,
עד שבעקבות כך שהוא ׳פשוטו של מקרא׳ ולא ׳דרשה׳.
*
איתא בילקוט בפרשתנו )תרפ״ד ,אות ד׳( :״בשעה שקבלו ישראל את התורה ,נתקנאו אומות העולם בהן מה ראו להתקרב יותר מן
שבנַי מביאין,
האומות ,סתם פיהן הקב״ה ,אמר להן הביאו לי ספר יוחסין שלכם ,שנאמר )תהלים צ״ו ז׳(ָ ,הבוּ ַלה׳ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ַע ִמּים ,כשם ָ
ִשׂ ָר ֵאל ְבּ ַהר
ֲשׁר ִצוָּה ה׳ ֶאת מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי י ְ
ַויּ ְִתי ְַלדוּ ַעל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ,לכך מנאם בראש הספר הזה אחר המצות) ,ויקרא כ״ז ל״ד( ֵא ֶלּה ַה ִמּ ְצוֹת א ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ...שלא זכו ליטול את התורה אלא
ֲדת ְבּנֵי י ְ
ִסינָי ,ואחר כך) ,במדבר א׳ ,א׳-ב׳( ַוי ְַד ֵבּר ה׳ ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינַיְ ...שׂאוּ ֶאת רֹאשׁ ָכּל ע ַ
ָתי ַת ָמּ ִתי .שמעו האומות ,אף הן התחילו מקלסין
בשביל היוחסין שלהן) ,שה״ש ד׳ י״ב( גַּן נָעוּל ֲאח ִֹתי ַכ ָלּה וגו׳) ,שם ו׳ ט׳( ַא ַחת ִהיא יוֹנ ִ
לוּה...״.
ְה ְל ָ
ילגְ ִשׁים ַוי ַ
וּפ ַ
רוּה ְמ ָלכוֹת ִ
ְא ְשּׁ ָ
אוּה ָבנוֹת ַוי ַ
להן) ,שם( ָר ָ
ובפשטות יש לומר ,שדברי המדרש הללו שה׳ ביקש מאומות העולם את ספרי יחוסיהן כשם שבניו הביאו ,מהווה את המקור לדברי רש״י
בפרשה ,שבשעת ייחוסן של ישראל לשבטיהם ומנייתן זו הראשונה ,הביאו כל אחד ספר יחוסו ועידי חזקת לידתו.
ויעויין בגור אריה על דברי רש״י ,שכתב לבאר שרש״י דייק דבריו אלו מלשון הפסוק ׳ ַויּ ְִתי ְַלדוּ ַעל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם׳ ,ומדוע נכתב ׳ ַויּ ְִתי ְַלדוּ׳ ולא
נכתב ׳ויתפקדו על משפחתם׳ ,ומכאן יש ללמוד שהיה כאן דין מיוחד להביא ראיה על לידתן וייחוסם.
*
ובעיקר דברי המדרש הללו ,צריך הבנה וביאור ,מדוע ה׳ ביקש מהאומות שיביאו לו את ספרי יחוסיהן כתנאי לקבלת התורה ומחמת
חסרון הספרים הללו נסתמו טענותיהם ולא קיבלו את התורה ,הרי מה השייכות בין הייחוס לבין קבלת התורה ,מדוע אומה שחסר לה
בייחוסה אינה יכולה לקבל את התורה.
זאת ועוד ,שידועים ומפורסמים דברי המדרש )מכילתא דר״י יתרו וכעי״ז בפרדר״א מ״א( ,שבשעה שבא הקב״ה ליתן את התורה לישראל,
הקדים ופנה לאומות העולם להציעה בפניהם ,וכל אומה ואומר שאלה ׳מה כתיב בה׳ ,וכשה׳ השיבם אחת המצוות שקשה להם ,השיבו
שממאנים לקבלה ,עיי״ש ,ומבואר לכאורה שלא היה חסרון בייחוסם הגרוע לאפשרות לקבל את התורה אילו רק חפצו לקבלה והיו
משיבים ׳נעשה ונשמע׳.
אכן ,את הסתירה לכאורה בין המדרשים ניתן ליישב על דרך משל ,לאדם המבקש למכור חפץ ,בראשונה שואל את השני אם יש לו רצון
וצורך בחפץ ,וכאשר הלה יביע את רצונו בחפץ ,יתחיל לדון עמו בתנאי התשלום אם מתאימים עבורו .כך הדבר בנתינת התורה ,שבתחילה
ה׳ פנה לאומות בשאלה אם חפצים לקבל את התורה ,וכל אומה ואומה סירבה לקבלה בטענתה וסיבתה ,על כן לא הגיעו כלל לשלב
הנוסף של הדיון אם ראויים הם לתורה אם לאו .אך לעולם אילו אחת האומות היה מסכימה ומבקשת לקבל את התורה ,באותה שעה היה
ה׳ אומר לה שתביא את ספרי יחוסיהן ,וכאשר לא היה בידה אפשרות זו ,שוב לא היו יכולים לקבל את התורה ,כפי שה׳ סתם להם את
טענותיהם מדוע ישראל קיבלו את התורה ולא הם ,וכדברי המדרש שבילקוט.
*
ולעצם התנאי של ספרי יחוס הקודם למעשה בכדי לקבל את התורה ,נאמרו בזה כמה ביאורים על ידי הגאון רבי משה אליעזר רבינוביץ
זצ״ל )מתלמידיו המובהקים של מרנא הגר״ח שמואלביץ זצ״ל ,ראש ישיבת ׳קרן התורה׳ ורב קהילת ׳תפארת שמעון׳ ליקוואד( ,וכדלהלן:
ההכרה של כל אדם במעלת ייחוסו ,אכן מהווה תנאי מוחלט לקבלת התורה ,וזאת על פי יסודו של הגר״ח שמואלביץ זצ״ל בענין הכרת
הטוב ,שביאר מדוע הכופר בטובתו של חברו כופר בטובתו של מקום ,שבלעדי מידה טובה זו אין כל זכות קיום לעולם ,כך גם כן אדם
שאינו מכיר במעלת ייחוסו ,נדמה בכך שאינו מעריך מספיק את הוריו ואבותיו מהדורות הקודמים ,שרק בזכותם נברא ונולד וזכה לחיים,
וכפי שכתב בספר החינוך בשורש מצות כיבוד אב ואם )מצוה ל״ג( ,שהוא מיסוד של הכרת הטוב ,להודות ולהלל להם על כל הטוב
שגמלוהו בעצם לידתו ,ומה שהוסיפו לדאוג עבורו לכל צרכיו ,והמזלזל במעלת ייחוסו ,כופר הוא בטובת הוריו ,וסופו שגם יבוא לכפור
בטובת ה׳ ,כך שאינו ראוי כלל לקבל את התורה.
זאת ועוד ,התורה נמסרה למשה מסיני בשני לוחות הברית עם עשרת הדברות שבהם ,כאשר ניכרת החלוקה בין חמשת הדברות
הראשונות שהמה בעיקר מצוות ׳בין אדם למקום׳ ,לבין חמשת הדברות האחרונות שהמה מצוות ׳בין אדם לחבירו׳ .וכבר עמדו המפרשים
בזה מדוע מצוות כיבוד אב ואם ,שלכאורה היא ׳בין אדם לחבירו׳  -בין הבן לאביו ,נכללת בין המצוות שבין אדם למקום .וביארו על פי
הגמ׳ בנדה ל״א א׳ :״תנו רבנן ,שלשה שותפין יש באדם ,הקב״ה ואביו ואמו...״ ,וכאשר אדם מכבד את אביו ואמו ,מכבד הוא גם את ה׳
השותף המרכזי ביצירתו ,אך כאשר נמנע מלכבד את הוריו ,מתבייש ביחוסו ,הרי בכך פוגע הוא גם בשותף השלישי והמרכזי ,לכך נחשבת
מצוה זו כ׳בין אדם למקום׳ ,ומקומה בלוח הראשון בין מצוות אלו ,ועל כן מצוה זו מהווה ראשית ותנאי לקבלת התורה.
המהלך השני הוא ׳כבוד׳ ,והיינו ,שכאשר אדם מתבונן בייחוסו ,עצם הייחס מהווה עבורו חשיבות וכבוד עצמיים שעבורם עליו לשמור
על עצמו לבל יכשל בעון וחטא ,שכן מיוחס הוא למשפחה האצילית ביותר ,לאבותינו אברהם יצחק ויעקב ,על כן ,מלבד מה שהאבות לא
יבושו במעשיו ,כלל לא מתאים לו בדרגתו הגבוהה להכשל בעון ,ובדומה למה שאמרו בגיטין י״ג א׳ ,שאין מציאות של ׳זכין׳ לקבל שטר
שחרור לעבד ,למרות שיוצא בזה לחירות ,משום שהוא הפסד עבורו שטוב לו להשאר עבד כי נֹח לו בהפקרות ובאפשרות לישא שפחה
כנענית ,ובכיאורו של המשך חכמה בפרשת וארא ,שעצם הדבר שלעבד אין חייס ,אינו מיוחס אחר אביו ואמו ,זו הסיבה שכלל אינו
מרגיש חשיבות ,ולכך חסר לו הרצון והבקשה להעמיד משפחה ותמורתה מעדיף את התאוה הרגעית להיות עם שפחה כנענית ,לחיות
את הרגע למרות הנבזות שיש לו בעבדותו.
וזה הטעם מדוע עוד לפני שה׳ דיבר עם בני-ישראל על מתן תורה ,הקדים לומר להם )שמות י״ט ו׳( :״וְ ַא ֶתּם ִתּ ְהיוּ ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת כֹּהֲנִ ים וְ גוֹי
ָקדוֹשׁ״ ,שהיסוד לקבלת התורה היא הידיעה על מעלתם של כלל-ישראל ,לבל יעלו בדעתם שהם אומה שפילה של עבדי מצרים ,אלא
עליהם להשיב אל לבבם שהמה אומה מכובדת של שרים רמים ומיוחסים ,שבידיעה זו יגביהו לבם בדרכי ה׳ ,ויבינו שאינם ככל הגוים
חסרי מעלה ויחוס ,אלא מעלתם נכבדת עד מאוד ,ונחשבים כ׳גוי קדוש׳ ,ולאחר שעם ישראל מבינים את מעלתם זו הגדולה ,ראויים הם
לקבל את התורה ,המתאימה לאומה נעלת ונכבדה.
ולהבנה בסיסית זו הגיעו גם הגוים שטענו מדוע לא נתנו להם את התורה ,שכאשר ה׳ השיבם שיביאו את יחוסיהם ,לא ניסו להתווכח מה
ענין היחוס לקבלת התורה ,אלא הבינו היטב ,שההקדמה לקבלת התורה היא ההכרה בחשיבות העצמית הבאה מהייחוס הרם שיש לכל
בני ישראל ,זרע קודש בני אברהם יצחק ויעקב ,ממלכת כהנים וגוי קדוש.
והמהלך השלישי הוא ׳זכות אבות׳ ,והיינו ,שכאשר ישראל נתבקשו להביא יחוסם ,הכוונה להוכיח את הייחוס שלהם לשבטם ,כגון אותו
אחד הטוען שהוא משבט ראובן ,הוצרך להביא ׳ספר יוחסין׳ ,מי היה אביו ,וזקנו ,ואבי זקנו ,כיצד מיוחס הוא לראובן ,ואם הוא מזרע
ראובן הצדיק ,כבר מיוחס לאבות הקדושים ,אברהם יצחק ויעקב ,ומעלה מיוחדת זו של ׳זכות אבות׳ ,בכחה לשמור ולהגן ולהשפיע
לטובה על כל צאצאיהם זרע קודש ,גם בשעות קשות שיש בהם ׳חרון-אף׳ ,כפי שמפורש בפסוקים במקומות רבים ,ובדומה למה שאמרו
בקידושין ע״ו ב׳ ,שבכדי להיות מחיילי בית דוד הוצרכו לייחוס מהטעם ״כדי שתהא זכותן וזכות אבותם מסייעתן״ ,שהצלחותיהם
הכבירות של חיילי בית דוד ,לא היו מחמת כחם הגדול והעז ,אלא מחמת צדקותם וזכויותיהם וזכות אבותיהם.
כאשר באים לקבל את התורה ,יש בכך מעלה גדולה ועצומה אם יזכו לקיימה ולשמרה ,אך יחד עם זאת גם סכנה נוראית אם חלילה לא
ישמרו את התורה כפי שצריך ,שעלול להביא חלילה למצב של כעס וחרון-אף ,על כן ,בלעדי זכות אבות כלל לא ניתן לקבל את התורה,
ֶע ַשׁן ַאף ה׳ וְ ִקנְ ָאתוֹ ָבּ ִאישׁ ַההוּא וְ ָר ְב ָצה בּוֹ ָכּל ָה ָא ָלה
״כּי ָאז י ְ
שבנפילה הראשונה שתהא ,עלולים להגיע למצב של )דברים כ״ט י״ט(ִ :
וּמ ָחה ה׳ ֶאת ְשׁמוֹ ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִם״ ,ולכך דחה ה׳ את טענת הגויים לקבל את התורה מהטעם שאין להם זכות אבות,
תוּבה ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּה ָ
ַה ְכּ ָ
ומאידך ,בעקבות ומחמת זכות האבות שיש לנו ,בניו אהוביו של ה׳ ,בחר ה׳ בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ,שתהיה עבורינו תורת
חיים ,ואף אם חלילה יהיה מצב או תקופה שיחידים או אפילו רבים יכשלו בעוונות ,כדאי זכות האבות להגן עליהם ,שיעשו תשובה
במהרה ,לשוב אל התורה ומצוותיה ,לשוש ולשמוח בה ,ולעשות רצון קוננו וחפץ יוצרנו בלבב שלם כל הימים.

לעילוי נשמת
הרה״ג ר׳ מנחם זצ״ל בן מרים ע״ה
חשאי
נלב״ע ג׳ סיון תש״ע
תנצב״ה

' ס י מ נ א מ י ל ת א ה י א '  ,ש ב ד י ו ק ב ש ב ת ז ו  -פ ר ש ת ב מ ד ב ר ,ל פ נ י ש ל ו ש ע ש ר ה ש נ ה ,
ז כ י נ ו ל ה ו פ ע ת ו ה ר א ש ו נ ה ש ל ה גל י ו ן ל א ו ר ע ו ל ם  ,ו כ ע ת ב ש ב ת ז ו ז ו כ י ם ל ח ד ש א ת ה ו פ ע ת ה גל י ו ן ,
ב ת פ י ל ה ו ב ת ח י נ ה ו ב ב ק ש ה ש נ ז כ ה ע ו ד רב ו ת ב ש נ י ם ל ז כ ו ת א ת ה רב י ם ל ה רב ו ת ק ו ל ת ו ר ה
ב מ ש א ו מ ת ן ב ש א ל ו ת ו ח י ד ו ת ת ש ו ב ו ת ו פ ת ר ו נ ו ת ב כ ל ח ל ק י ה ת ו ר ה  ,ל ע ש ו ת ר צ ו נ ו ב לב ב ש ל ם ,
מ ת ו ך ב ר י ו ת ג ו פ א ו נ ה ו ר א מ ע ל י א  ,ו א ך ט ו ב ו ח ס ד ,ל מ ר נ ן ו רב נ ן ח ב ו ר ת א ק ד י ש ת א ,
ד י ב א ר ע א ד י ש ר א ל ו ד י ב ב ב ל ,ו כ ל ת ל מ י ד י ה ו ן ו כ ל מ א ן ד ע ס ק י ן ב א ו ר י י ת א ,
י ח ד ע ם כ ל ב י ת י ש ר א ל ,א כ י " ר.
גליון
תקמ"א



מענינא
מענינא
מענינא
דירחא
דירחא
מענינא

שנה י"ד

על שם גאולת ושבח ישראל נקראתי,
וזאת מלבד הטעם שמפורש נכתבתי.

דירחא
דירחא

מולד חודש סיון
]היה ב[יום שישי
בשעה 11:42.13

אחות אמי שבחו הבנות בלידתי,
ומכל בני אבי הגבור ברוך הייתי.

איזה ראש חודש
נמנעה בו ׳בשורת
גדלות ישראל׳ ,עקב
טרדת הדרך?

ככל אחי גדולים מזרעי העמדתי,
אך בזהות המנהיג כלל לא נודעתי.

מי אני?
תזכורת:הקשר בין הדמות לפרשה הוא בהזכרתה או ברמיזתה בפרשה או בפרש"י

חילוקא דרבנן
במהלך החורף האחרון למד ר' ראובן על
המעלה הגדולה והחשובה של 'תוספת שבת',
והתעורר לנהוג בכך מידי ערב שבת ,כשזוכה
להקדים לקבל על עצמו 'תוספת שבת' כדת.
וכמעשיו בערבי שבתות כך גם נהג בערבי
המועדים ,שהוסיף מהחול על הקודש .לקראת
ערב חג השבועות הממשמש ובא ,הסתפק ר'
ראובן כדת מה יעשה ,האם ינהג בו כמנהגו ,או
שעליו להמנע מכך ,כדי שלא יפגע ב'תמימות'
שיחסר מהן אותו שיעור זמן שבו מקדים לקבל
את החג.
כשהציע את ספקו לפני ר' שמעון ידידו ,טענו
הלה ,שצדק ביסוד חששותיו לענין חסרון
ב'תמימות' ,וכפי שכתבו הפוסקים )עי' משנ"ב
סי' תצ"ו סק"א( ,לענין תפילת ערבית של
ליל חג השבועות ,שאין להקדימה לפני צאת
הכוכבים משום 'תמימות' ,כך גם לכאורה אין
להקדים לקבל את החג.
אכן ,הוסיף ר' שמעון ואמר ,עדיין יכול הוא
לצאת ידי שניהם ,וזאת ,על ידי שיקדים לקבל
על עצמו את ה'תוספת' רק לגבי 'פרישה
ממלאכה' ,אך לא לענין 'קדושת היום' ,שבאופן
זה לא יחסר מאומה מה'תמימות' ,שכן אינו
מקבל את קדושת היום ,ואילו בפרישתו
ממלאכה מהזמן המדובר ,יזכה לקיים דין
'תוספת'.
השיבו ר' ראובן ,שאם אכן צדקו דבריו ויש
לחשוש ל'תמימות' בקבלה מוקדמת של החג,
ומכל מקום ,מהיכי תיתי לומר שניתן לקבל
'תוספת חג' רק לגבי איסור מלאכה ,ועל כן,
בערב החג יש להמנע מ'תוספת חג' ,ואילו ר'
שמעון סבר ,שהיות ואפשר לקיים שניהם,
עליו לאחוז בקבלתו ומנהגו ,להקדים לפרוש
ממלאכה ב'תוספת' גם בערב החג.

השאלה היא ,הצדק עם מי?

כתיב )במדבר א׳ א׳( :״ ַוי ְַד ֵבּר ה׳ ֶאל מ ֶֹשׁה
מוֹעד ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ
ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינַי ְבּא ֶֹהל ֵ
אתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
ַה ֵשּׁנִ י ַבּ ָשּׁנָה ַה ֵשּׁנִ ית ְל ֵצ ָ
ֵלאמֹר״ .ופירש״י :״ ַוי ְַד ֵבּרְ ...בּ ִמ ְד ַבּר ִסינַי...
ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ .מתוך חיבתן לפניו ,מונה
אותם כל שעה .כשיצאו ממצרים מנאן,
וכשנפלו בעגל מנאן ,לידע מנין הנותרים.
כשבא להשרות שכינתו עליהן ,מנאן .באחד
בניסן הוקם המשכן ,ובאחד באייר מנאם״.
ומבואר מדבריו ,שמנו את ישראל בשעה
שבא הקב״ה להשרות שכינתו עליהן.
עי׳ בפסוק )ויקרא ט׳ כ״ג( :״ ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה
מוֹעד ַויּ ְֵצאוּ ַוי ְָברֲכוּ ֶאת ָה ָעם
וְ ַא ֲהרֹן ֶאל א ֶֹהל ֵ
ֵרא ְכבוֹד ה׳ ֶאל ָכּל ָה ָעם״ .ופירש״י :״ ַויּ ְֵצאוּ
ַויּ ָ
ַוי ְָברֲכוּ ֶאת ָה ָעם ...לפי שכל שבעת ימי
המלואים ,שהעמידוֹ משה למשכן ושימש
בו ופרקו בכל יום ,לא שרתה בו שכינה.
והיו ישראל נכלמים ...לכך אמר להם
ֵרא
ֲשׁר ִצוָּה ה׳ ַתּעֲשׂוּ וְ י ָ
)שם ו׳( ,זֶה ַה ָדּ ָבר א ֶ
יכם ְכּבוֹד ה׳ .אהרן אחי ,כדאי וחשוב
ֲל ֶ
אֵ
ממני ,שע״י קרבנותיו ועבודתו תשרה
שכינה בכם...״ .ומבואר ,שהשכינה כבר
שרתה ביום השמיני למילואים שהוא ראש
חודש ניסן ,וא״כ מדוע מנין ישראל היה רק
בר״ח אייר ולא בשעה ששרתה שכינה.

וצריך ביאור!!!

היכן מצינו ,הנהגה מסויימת,
שהנמנע מלעשותה נחשב
כגזלן ,ואם מקיימה זוכה
לתורה?

יכם .לכו למלאכתכם
ת ֶ
ֲשׂיו ְלכוּ ְל ִס ְב ֵ
וְא ֲהרֹן ַתּ ְפ ִריעוּ ֶאת ָה ָעם ִמ ַמּע ָ
ֲל ֶהם ֶמ ֶלִ מ ְצ ַריִם ָל ָמּה מ ֶֹשׁה ַ
ֹאמר א ֵ
״ ַויּ ֶ
שיש לכם לעשות בבתיכם .אבל מלאכת שעבוד מצרים לא היתה על שבטו של לוי...״ )רש״י שמות ה׳ ד׳(.

הוכח מפרשתינו ,דשבט לוי לא היה בכלל השעבוד?

מענינא ד יומא

״במתניתא תנא משמיה דרבי עקיבא) ,דהי״א כ״ט י״א( ְל  ה׳ ַה ְגּ ֻד ָלּ ה .זו קריעת ים
סוף ...וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶר ת .זו מתן תורה״ )ברכות נ״ח א(.
היכן מצינו ,׳חג שבעות׳ שאינו בחודש סיון ,והיכן מצינו ׳מתן תורה׳ שאינו בחודש סיון?

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בפרשת ויקהל פקודי
תשובה ל"מעשה רב"
בתשובה לשאלה ,במי שהניח דף ׳דברי תורה׳ במקום
מסויים לזמן מה ,כשחזר לא מצאו ,ויש חשש שהגוי המנקה
לקחו ושם אותו באשפה ,האם מוטל עליו לחפש שם.

שיורשיהם יוציאום לבזיון ,י״ל שכיון שהוא עשה לצורך,
אין לו לחוש לעתיד.
ה[ ומעתה ,יש ללמוד בנידו״ד ,כאשר הניחו לצורך מסויים
דף של ד״ת ,כיון שכך הדרך להניח לשעה קלה ,אין זה נחשב
לפשיעה ,וממילא לכאורה יש לומר שאינו צריך לחפש אחר
הדף הלזה במקום שספק אם נמצא שם .ומ״מ אם היה
עושה כן לכספו שאבד ,שיחפש אחריו בכל מקום ששייך
ואף באשפה ,ועוד יותר אם גם בסכום שאינו גדול היה
מחפש עליו כן ,ודאי ראוי שיעשה כן לחפש אחר הדברי
תורה שאבדו להצילם מבזיון ,ויזכה שתבא עליו ברכה.
מהדברים הנזכרים :שומר ששמר כדרך שמירה של
אנשים על חפציהם ,וניזוק החפץ ,פטור )אות א׳( .לכבד
את הספרים ולשומרם היטב )אות ב׳ ,ג׳( .מעשה דרבי
ששלח מזוזה לארטבן )אות ד׳(.

חיוב שמירה בדרך שנהגו לשמור
א[ בב״מ צ״ג א׳ איתא :״ההוא רעיא דהוה קא רעי
חיותא אגודא דנהר פפא ,שריג חדא מינייהו ונפלת למיא
)היה רועה שרעה בהמות של אחרים בשפת נהר פפא,
ואחת הבהמות החליקה ונפלה למים( .אתא לקמיה דרבה
ופטריה ,אמר ,מאי הוה ליה למיעבד ,הא נטר כדנטרי
אינשי )רבה פטרו בטענה שמה היה לו לרועה לעשות ,הרי
הוא שמר כפי שאנשים שומרים(״ .ופרש״י שם :״הא נטר
כדנטרי אינשי .ואין זה אבידה אלא אונס״.
עוד איתא שם :״אמר ליה אביי ,אלא מעתה ,על למתא
בעידנא דעיילי אינשי הכי נמי דפטור ,אמר ליה אין .גנא
פורתא בעידנא דגנו אינשי הכי נמי דפטור ,אמר ליה
אין )אביי שאל את רבה ,שלפי דבריו שכל ששמר כדרך
השומרים פטור ,האם גם אם הרועה עזב את הצאן לבדו
ונכנס לעיר בזמן שרגילים האנשים להכנס ,ובאותה שעה
אירע דבר מה לצאן ,האם גם אז יהיה פטור ,והשיבו רבה
שאכן כך .חזר אביי ושאלו ,אם הרועה נח וישן מעט בשעה
שהאנשים רגילים לישון ,ובאותה עת אירע דבר מה לצאן,
האם גם אז יהיה פטור ,והשיבו רבה שאכן כך(״.
ומבואר בדברי הגמרא ,שכל שהשומר שמר כדרך
השומרים ,ובאותה עת שעזב את הצאן כפי הדרך ,אם אירע
אז אונס ,נחשב הדבר כאונס ולא כפשיעה ולכך השומר
פטור .וכן נפסק להלכה בשו״ע חו״מ סי׳ רצ״א סעיף י״ב,
ובסי׳ ש״ג ס״י ,עיי״ש .וראה מש״כ בשו״ת גליא מסכת ח״א
סי׳ י״ג בענין זה.
לשמור על ספריו יותר משאר חפציו
ב[ ועי׳ בראשית חכמה )שער היראה פט״ו( ,שמביא
להנְ אות ספריו ,ויניחם ויצניעם
בשם החסיד יעב״ץ :״צריך ַ
במקום הנבחר שבביתו ,ויכסה אותם בטלית חשובה,
וכמו שעושין תחבולות ותולין נסרין באויר להניח עליהם
אוכלין לשמור אותם מן העכברים ומן החתולים ,יעשה גם
כן לשמור כבוד שמים״.
ג[ ובספר חסידים אות ער״ה כתב :״וכל המכבד את
התורה לא יזלזלוהו ,אבל יאמר לו ,אם יש לך הון אתה
מכבדו ומייפהו להראות את יפיו לכל ,כן תעשה לחפצי
שמים ,כי כל חפצים לא ישוו בה ,כבד את ה׳ מהונך ,שאם
אתה רואה אש ...תציל מביתך תחילה חפצי שמים ,כגון
ספרים״ .ושם אות קפ״ט :״...יותר יש לך לקנות ארגז נאה
להצניע ספריך ותפליך״.1
במעשה דרבי שלח מזוזה לארטבן
ד[ והנה בשאלתות דרבי אחאי )עקב ,קמ״ה( איתא:
״ארטבן שלח לרבינו הקדוש חדא מרגליתא ...כתב ליה
חד מזוזה ושיגר ליה״ .ובהעמק שאלה לגאון הנצי״ב )שם
סקי״ט( ,הקשה איך הותר הדבר להביא מזוזה לגוי .ותירץ
שרבי כתבה שלא לשם קדושת מזוזה ,עיי״ש.
ולכאורה עדיין צ״ע ,דמה הועיל בכך שרבי כתב את המזוזה
שלא לשם קדושה ,סוף סוף יש בזה שמות קודש ,שעלולים
לבא לידי בזיון .וי״ל דכיון שהיה לרבי צורך לשלוח דוקא
דבר כזה ,ואין דרך מלכים לבזות מתנות שמקבלים ממלכים
ונשיאים ,לכן לא הוצרך לחוש שהמזוזה תבוא לידי בזיון.
ואע״פ שכיון שהוא ביד גויים ,2עלול בזמן מן הזמנים,

וב׳גור אריה׳ )שמות ל״ה כ״ב( ביאר :״ויש לומר ,דכאן
)-בכומז( הוא עשוי לשמירה מן הזנות ,שלא תזנה האשה,
ולכך אין בזה הכלי שום דבר גנאי .אבל מראות הצובאות
איפכא הוא ,דהם נעשים ליצר הרע ,ולכך היה מסתפק משה
אם יש לו לקבל אותם״.

 .1עיין מה שכתב ב׳אורחות רבינו׳ )ח״א עמ׳ רפ״ה( ,שהעולם מספר ,שבספרי
התשב״ץ לא שולטים תולעים ,משום שהיה מהדר מאוד בכבוד ספרים .וכעי״ז הביא
מרן רבינו הגר״ח קניבסקי שליט״א בספרו ׳אורחות יושר׳ ,עיי״ש.
 .2וראה ביוסף אומץ )פרק קדושת הספרים אות י״ג( שכתב :״חיוב לנהוג קדושה
בכל כתב מרובע ...אכן ראיתי אבי מורי החסיד ז״ל מקפיד מאוד על הדבר ,וכשהחזיר
כתב יד לנכרי כשהיה כתוב עליו שמו בכתב יהודית כנהוג ,היה נזהר לקרוע הכתב
ההוא מהכת״י ולשורפו ,בטרם נתן הכתב יד לנכרי״.
 .3אמנם ב׳פנים יפות׳ שם ,הקשה על הרמב״ן :״ואין זה טעם מספיק שלא רצה משה
לקבל מהן ,והלא היה יכול לערבם בשאר נחושת כמו בשאר תכשיטין״.
וב׳דברי דוד׳ להט״ז )שמות ל״ה כ״ב( הקשה עוד על הרמב״ן :״דהא משה לא ידע
עדיין שיעשה מהם כיור ,עד שאח״כ בחר לו קה ועשה מהם כיור ,וא״כ הדרא קושיא
לדוכתה״ .וכתב ,דיש לצרף לזה את המשך דברי הרמב״ן שם :״והיה נחושת קלל
ממורט )-צח ובהיר( ויפה ,ועל כן ייחד אותו מתחילה לכלי הזה״ .והיינו ,שבאמת
מתחילה בחר משה שיעשו כיור מתרומה זו.
 .4אמנם קצת צ״ב בדבריו ,מנין שעשו את הכומז מנחושת דוקא ולא מזהב ,הרי דרך
לעשות תכשיטים מזהב.
 .5ובפשטות כוונתו ,לדברי רש״י )שמות ל״ח ח׳( :״...וכל אחת רואה עצמה עם בעלה
במראה ומשדלתו בדברים ,לומר אני נאה ממך...״ ,הרי דגם האנשים היו רואים עמהן
במראה ,ולכן כלפי האנשים חשש משה משום איסור ׳לא ילבש׳.
 .6כצ״ל ,ולא ׳ג׳ ברכות׳ כמובא בחלק מהנוסחאות .וכוונתו ,די״ט ברכות שבעמידה,
עם ד׳ ברכות ק״ש ,הם יחדיו כ״ג ברכות.
 .7אכן צ״ע טובא בדברי ה׳כלבו׳ ,מדוע יש לומר שהוא חיוב גמור להתפלל ערבית
מחמת דין צדדי של מאה ברכות ,הרי יכול להשלימן בברכות אחרות ,ועצם תפילת
ערבית הוא רשות ולא חובה .וכבר עמד בזה ב׳גליוני הש״ס׳ )ברכות כ״ז ב׳( ,עיי״ש.
ובשו״ת ׳בצל החכמה׳ )ח״ד סי׳ קנ״ה( ביאר דברי ה׳כלבו׳ :״כיון דדוד המלך ע״ה תיקן
המאה ברכות ונוסחן ,אלא ששכחום ,וחזרו ויסדו אותן הברכות בעצמן ,וביניהן גם
ברכות דתפילת ערבית ...א״כ איך יחלקו תנאי ואמוראי בזה ,ואיכא דסבירא ליה
תפילת ערבית רשות ,ואיך תהיה רשות אם דוד המלך ע״ה תקן לאומרה ,כדקאמר

בירושלמי )ברכות פ״ט ה״ה( ,מתפלל י״ח ברכות שלש פעמים .אלא על כרחך ,כו״ע
מודו שהיא חובה ,ולא פליגי רק אם יש ברשות האדם לאומרה בערב קודם שקיעת
החמה״.
 .8אמנם מדברי רבינו יונה )ברכות י״ב ב׳ מדפי הרי״ף( ,נראה דהוא כפשוטו ,דלמ״ד
דתפילת ערבית רשות היינו שאינו חייב להתפלל אותה תפילה ,עיי״ש בדבריו.
ושיטת התוס׳ )ברכות כ״ו א׳ ד״ה טעה ועוד מקומות( ,דתפילת ערבית רשות היינו
ביחס למצוה עוברת שיש לו לקיימה ,אבל בלאו הכי אין לבטלה בחינם.
 .9ויש מהרבנים המשיבים שליט״א ,שציינו לדברי ה׳ביאור הלכה׳ )סי׳ ת״ל ס״א ד״ה
במנחה( בשם הגר״א ,שלא היה נוהג לומר ההגדה במנחה של שבת הגדול ,משום
דאיתא בהגדה ׳יכול מבעוד יום׳ ,עיי״ש בדבריו .אמנם נוסח השאלה היה ,איזו הלכה
׳נוהגת׳ מחמת ׳שלא יהא דובר שקרים׳ ,ולא ׳איזו הלכה אינה נוהגת׳ מחמת זה.
 .10וע״ע בדברי ה׳שער הציון׳ )סי׳ תכ״ט אות י׳( ,שכתב ב׳ טעמים מדוע נהגו במנהג
זה דוקא בפסח יותר משאר רגלים .ולדברי ה׳חכמת שלמה׳ אתי שפיר ג״כ ,מדוע
מנהג זה נוהג דוקא בחג הפסח.
 .11ויש לידע ,דעצם חיוב התפילה בזמן של מגפה וצרה ,הוא מהתורה ,וכדברי
הרמב״ן )בהשגותיו לספר המצוות ,עשה ה׳( :״ועיקר הכתוב )דברים י״א י״ג(,
וּל ָע ְבדוֹ ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם ...או לומר ,שמכלל העבודה ,שנלמוד תורה ושנתפלל אליו בעת
ְ
הצרות ,ותהיינה עינינו ולבנו אליו לבדו ,כעיני עבדים אל יד אדוניהם .וזה כענין
ֲרע ֶֹתם
שכתוב )במדבר י׳ ט׳( ,וְ ִכי ָתבֹאוּ ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ַא ְר ְצ ֶכם ַעל ַה ַצּר ַהצּ ֵֹרר ֶא ְת ֶכם ַוה ֵ
יכם .והיא מצוה על כל צרה וצרה שתבוא על הציבור,
ק ֶ
ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת וְ נִ זְ ַכּ ְר ֶתּם ִל ְפנֵי ה׳ ֱא ֵ
לצעוק לפניו בתפלה ובתרועה ...ונֹאמר שהיא מצוה לעת הצרות שנאמין שהוא
יתברך ויתעלה שומע תפילה ,והוא המציל מן הצרות בתפלה וזעקה״.
ועוד יש לידע ,דצריך לאדם להקדים תפילה על עצמו שלא יחלה ,וכמו דאיתא בגמ׳
)שבת ל״ב א׳( :״לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה .שאם יחלה ,אומרים לו ,הבא
זכות והיפטר״.
 .12ואף נאמרת שנית בצורת ׳מזמור׳ ,בק״ש שעל המיטה.
 .13ובשאר הנוסחאות ,יש שינויים קלים ,וכן בשאר התפילות המובאות להלן.
 .14וכתב בפירוש ׳עץ יוסף׳ )בסידור אוצר התפילות( ,שמהר״ם היה נוהג בעידן

תשובה ל"חילוקא דרבנן"
ַעשׂ ֵאת
בתשובה לשאלה ,במה שנאמר )שמות ל״ח ח׳( :״ ַויּ ַ
ֲשׁר ָצ ְבאוּ ֶפּ ַתח
ְאת ַכּנּוֹ נְ ח ֶֹשׁת ְבּ ַמ ְראֹת ַהצּ ְֹבאֹת א ֶ
ַה ִכּיּוֹר נְ ח ֶֹשׁת ו ֵ
״בּ ַמ ְראֹת ַהצּ ְֹבאֹת .בנות ישראל היו
מוֹעד״ ,ופירש״יְ :
א ֶֹהל ֵ
בידן מראות ,שרואות בהן כשהן מתקשטות ,ואף אותן לא
עכבו מלהביא לנדבת המשכן .והיה מואס משה בהן ,מפני
שעשויים ליצר הרע .אמר לו הקב״הַ ,קבל ,כי אלו חביבין עלי
מן הכל ,שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים...״.
שמאס משה בקבלת המראות הצובאות ,ובלא דברי
ומבוארָ ,
ה׳ על חביבותן ,לא היה מקבלן .ואילו בפסוק )שם ל״ה כ״ב(,
ָשׁים כֹּל נְ ִדיב ֵלב ֵה ִביאוּ ָחח ָו ֶנזֶם
ָשׁים ַעל ַהנּ ִ
נאמר :״ ַו ָיּבֹאוּ ָה ֲאנ ִ
ָהב
נוּפת ז ָ
ֲשׁר ֵהנִ יף ְתּ ַ
ָהב ו ְָכל ִאישׁ א ֶ
ְכוּמז ָכּל ְכּ ִלי ז ָ
ְט ַבּ ַעת ו ָ
וַ
ְכוּמז .כלי זהב ,הוא נתון כנגד אותו מקום
ַלה׳״ ,ופירש״י :״ו ָ
כוּמז ,כאן מקום זמה״ .ומדוע
לאשה .ורבותינו פירשוֵ ,שם ָ
לא מאס משה לקבל תכשיטין אלו למשכן.
בשאלה זו עמדו כמה ממפרשי התורה ,ונביא ממקצת
דבריהם וכדלהלן.
הרמב״ן )שמות ל״ח ח׳( כתב :״והכומז ...יותר נמאס ,אבל
ָשם נתערבה כל הנדבה .אבל שיעשו כלי מיוחד מן התכשיט
העשוי ליצר הרע ,לא היה משה בוחר בכך עד שנאמר לו כן
מפי הגבורה״ .והיינו ,שמשה לא מאס בקבלת הכומז משום
שהוא נתערב עם נדבת כלל ישראל .אבל במראות הצובאות
רצו לעשות כלי נפרד מזה עצמו ,ולכן מאס בו משה ,לולא
דברי הקב״ה.3
ובאופן דומה ביאר ׳רבי חיים פלטיאל׳ )שם( :״דלכך לא
הקפיד אכומז ,לפי שגם שאר כלים של נחושת 4כמוהו .הקפיד
במראות הצובאות ,שלא היו כלים של נחושת...״ .והיינו,
שכיון שהיו עוד כלים שעשויים מנחושת כמו הכומז ,לכן לא
הקפיד משה לקבלו .והוא כעין סברת הרמב״ן ,שלא היה ניכר
כ״כ בפני עצמו.
ועוד ביאר שם ׳רבי חיים פלטיאל׳ :״דלכך הקפיד על
המראות ,משום דבפנים עשוי מנחושת ,ובחוץ ציפוי מראות
ממש .ולשון הפסוק מוכיח עליו ,דכתיב ְבּ ַמ ְראֹת ולא כתיב
ִמ ַּמ ְראֹת...״.

וב׳משכיל לדוד׳ ביאר ,דכומז הסכים משה לקבלו ,משום
שהיה כפרה לחטא גילוי עריות שחטאו בו בזמן העגל ,ולכן
אע״ג דמאיסי הסכים משה לקבלן עבור כפרה .אבל מראות
הצובאות שהביאו אח״כ ,לא רצה משה לקבלן ,דכבר יש להם
כפרה ע״י הכומז.
וב׳פנים יפות׳ )שמות ל״ח ח׳( ביאר :״דמה שלא רצה
משה לקבל אותם )-את המראות( ,היינו שהיו רואות בהן
גם האנשים כפירש״י ,5וזה נאסר לישראל במתן תורה משום
ֶבר ...לכך לא רצה משה לקבלם,
)דברים כ״ב ה׳( ,וְא י ְִל ַבּשׁ גּ ֶ
שלא יבוא תועבה בבית ה׳ .ואמר לו הקב״ה ,שבמצרים היו
מצוות בכך מחמת מניעת דרך ארץ בשביל עבודה קשה״.
וב׳תורת משה׳ )לחת״ס ,שמות שם( ביאר :״ולפע״ד ,כומז
הוא כלי ידוע מסגרת למקום תורפה שתהיה משומרת ממי
שמאנסה ,ואומות העולם צריכים לשמור עצמן בכך מפני
האנסין השכיחים ...אבל בנות ישראל לא צריכים לשמירה,
על כן נתנו למשכן .וקבל משה ,כי הוא עשוי מעיקרא לצניעות
לשמור מהאונס ,וגם היה צניעות לבנות ישראל שאינן צריכין
שמירה כזו .משא״כ מראות ,עשוי לתאוה גם לבנות ישראל.
תשובה ל"מבין חידות"
בתשובה לשאלה ,מהו הקשר בין ׳אדני המשכן׳ ,לבין
׳תפילת ערבית רשות או חובה׳.
התשובה היא ,לענין אמירת ׳מאה ברכות׳ בכל יום ,שהם
כנגד ׳אדני המשכן׳ ,וכדלהלן.
דהנה כתב ה׳כלבו׳ )סי׳ ח׳( :״וכתב הרמב״ם ז״ל ,לכך לא
תקנו קדושה בערבית מפני שהיא רשות .ופליגנא ,והא כתיב
ֱהי שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ ,ואמרו חז״ל ,אל
)דברים י׳ י״ב(ָ ,מה ה׳ א ֶ
תקרי ָמה אלא ֵמאה ,והלא כ״ג 6ברכות שבלילה במנין מאה.
אלא מה רוצה לומר תפלת ערבית רשות ,רוצה לומר ,שיש
ברשות האדם לאמרה בערב קודם שקיעת החמה ,לולי
קריאת שמע שחייב אדם לאומרה עם הכוכבים״ .ומבואר
מדבריו ,דמה דאמרינן ׳תפילת ערבית רשות׳ ,הוא רק לענין
זה שיכול להתפלל אותה מבעוד יום ,אך עצם התפילה ודאי
שהיא חובה ,משום שהיא נצרכת לצורך השלמת מאה ברכות
שבכל יום ,שהיא תקנת חובה.7
ו׳בעל הטורים׳ )שמות ל״ח כ״ז( כתב ,דתיקנו מאה ברכות
כנגד מאת אדני המשכן .ונמצא א״כ ,דהקשר בין ׳אדני המשכן׳
ל׳תפילת ערבית רשות׳ ,הוא משום דמתקנת ׳מאה ברכות׳
שהיא כנגד ׳מאה אדני המשכן׳ ,יש להוכיח דתפילת ערבית
היא חובה בעצם קיומה לכל הדעות ,ומ״ד דתפילת ערבית
רשות ,הוא רק ביחס לזמנה של התפילה ,שיכול להתפלל
מבעוד יום.8

תשובה ל"מענינא דסדרא"
בתשובה לשאלה ,במה שכתב השו״ע )או״ח סי׳ ש״ז
סט״ז( :״מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק ,כגון
ספר עמנואל ,וכן ספרי מלחמות ,אסור לקרות בהם בשבת,
מוֹשׁב ֵל ִצים...״ ,היכן
ואף בחול אסור משום )תהלים א׳ א׳(ַ ,
יש רמז בפרשתינו )-ויקה״פ( ,אם איסור זה חמור יותר
בשבת או בחול.
הנה נאמר בפרשתינו )שמות ל״ה ג׳( :״א ְת ַבעֲרוּ ֵאשׁ ְבּכֹל
מ ְֹשׁב ֵֹתיכֶם ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת״ .וכתב ה׳אלשיך׳ שם :״והנה דרך רמז
יתכן ,רמז לנו הוא יתברך ,כמה קשה יותר לפניו יתברך ,עבירה
אחת אשר יעשה האדם ביום השבת מאשר יעשה בחול .והוא,
ריתחא ,לומר :״אבינו מלכנו ,עצור מגפה מנחלתך״.
 .15ולמנהג עדות המזרח ,אומרים תפילה זו ב׳שבת מברכין׳ ,בשעת הכרזת ראש
חודש.
 .16כמו״כ מצינו עוד תפילות שיש בהם בקשה לביטול ׳פגע רע׳ ו׳שטן המשחית׳ ,או
על ביטול ׳חרון אף׳ וכדומה :א .ברכת אתה חוננתנו הנאמרת במוצאי שבת )לנוסח
וּמ ָכּל גְּ זֵרוֹת
וּמ ֶפּגַע ָרעִ ,
ילנוּ ִמ ָשּ ָטן ָרע ִ
״כְּ פּ ֵדנוּ וְ ַה ִצּ ֵ
עדות המזרח( ,וכמו שנֶאמר שםָ :
ילנִ י
עוֹלם״ .ב .ברכת המפיל ,וכמו שנֶאמר שם :״וְ ַת ִצ ֵ
ָקשׁוֹת וְ ָרעוֹת ַה ִמּ ְת ַרגְּ שׁוֹת ָלבֹא ָבּ ָ
וּמ ֳח ָליִם ָר ִעים״ .ג .תפילת ׳יהי רצון׳ הנאמרת בברכות השחר ,וכמו
וּמ ֶפּגַע ָרע ֵ
ִמ ָשּ ָטן ִ
וּמ ָשּ ָטן ַה ַמּ ְשׁ ִחית״ .ד .תפילת
וּמ ֶפּגַע ָרעִ ,
וּב ָכל יוֹםִ ...
ילנִ י ַהיּוֹם ְ
״שׁ ַתּ ִצּ ֵ
שנֶאמר שםֶ :
טוּבַ הגָּדוֹל
״וּב ְ
׳רבונו של עולם׳ הנאמרת אחר פרשת העקידה ,וכמו שנֶאמר שםְ :
ַח ָל ֶת״ .ה .ברכת ׳ברך עלינו׳ )לנוסח עדות
וּמנּ ֲ
וּמ ַא ְר ְצִ 
ירֵ 
וּמ ִע ְ
יָשׁוּב ֲחרוֹן ַא ְפֵּ מ ַע ְמֵּ 
וּמ ָכּל
ילה ָשׁנָה זוֹ ִמ ָכּל ָדּ ָבר ָרעִ .
״שׁ ְמ ָרה וְ ַה ִצּ ָ
המזרח ,בימות החורף( ,וכמו שנֶאמר שםָ :
׳אב ָה ַר ֲח ִמים׳ הנאמרת לפני קריאת
פּוּר ָענוּת״ .ו .תפילת ַ
וּמ ָכּל ִמינֵי ְ
ִמינֵי ַמ ְשׁ ִחית ִ
שׁוֹתינוּ ִמן ַה ָשּׁעוֹת ָה ָרעוֹת״.
ַפ ֵ
ַצּיל נ ְ
התורה ,וכמו שנֶאמר שם :״וְ י ִ
 .17ותשו״ח להרב צ .ונדרולדה שליט״א שציין לזה ולנכתב להלן.
 .18ותשו״ח להרב א .י .ויסברג שליט״א שהעירנו לזה.
 .19וראה מה שהבאנו לעיל )תשובות ל׳מעניינא דתפילתא ,הערה  ,(9את דברי
הרמב״ן ,שתפילה בעת צרה חיובה מהתורה.
 .20והיינו באופן המותר שאין בו חשש ,וכפי שנהגו בימים אלו בתפילה ממרפסות
וכדומה.
ודבר פשוט הוא ,שאין הדברים אמורים בזמן שהורו גדולי ישראל שלא להתכנס
בציבור ,ושלא להתפלל במניין מחמת הסכנה ,שעצם הדבר ששומעים לדעת תורה,
היא זו המגינה והמצילה ,ואם חלילה לא נשמעים לדעת תורה ,עצם התפילה עלולה
להחשב כעבירה ועון ,שמלבד מה שלא תועיל ותציל ,עוד יכולה לגרום בעצמה
״כּי ָתבֹאוּ
לקטרוג ולחולי חלילה ,וכדברי נבואת ישעיה בתחילת ספרו )א׳ ,י״ב-ט״ו(ִ :
תוֹסיפוּ ָה ִביא ִמנְ ַחת ָשׁוְ א ְקט ֶֹרת
ֵל ָראוֹת ָפּנָי ִמי ִב ֵקּשׁ זֹאת ִמיּ ְֶד ֶכם ְרמֹס ֲח ֵצ ָרי .א ִ
יכם
ֲד ֶ
יכם וּמוֹע ֵ
ֲצ ָרהָ .ח ְד ֵשׁ ֶ
אוּכל ָאוֶן ַוע ָ
תּוֹע ָבה ִהיא ִלי ח ֶֹדשׁ וְ ַשׁ ָבּת ְקרֹא ִמ ְק ָרא א ַ
ֵ
יכם ַא ְע ִלים ֵעינַי ִמ ֶכּם גַּם ִכּי
וּב ָפ ִר ְשׂ ֶכם ַכּ ֵפּ ֶ
יתי נְ שֹׂאְ .
ַפ ִשׁי ָהיוּ ָע ַלי ָלט ַֹרח נִ ְל ֵא ִ
ָשׂנְ ָאה נ ְ

במה שידענו כי עוון עצמו אשר יעשה הוא כח טומאה המעותד
לדונו בגיהנם ,והוא בהעוותו מתייחס למבעיר אש חלק אשר
לו בגיהנם ,כי אשמתו היא אש שתלהטהו מסביב .על כן תכפל
רעת אשר עושה עבירה ביום שבת ,שבו אש גיהנם צח ומצטנן
והוא יבעירנו .ומה גם שכופה את הנפש יתירה שבו לעשות
על ידה כח טומאה לישרף בו .וזה מאמרו יתברך באומרו ,א
ְת ַבעֲרוּ ֵאשׁ וכו׳ .והוא ,כי כל איש יש לו מדור מיוחד בגיהנם
כאשר לו בגן עדן ...ועל זה אומר הוא יתברך ,על המחלל שבת
או עובר עבירה זולתה בשבת ,שיתוּ לבכם וא ְת ַבעֲרוּ ֵאשׁ ְבּכֹל
מ ְֹשׁב ֵֹתיכֶם ,אשר לכם בייחוד לכל אחד בגיהנם ביום השבת .כי
קדוש היום ,ואתם מבערים בו אש הטומאה ,ביום שאדרבא
אור גיהנם מצטנן וניתש כח טומאת גיהנם בו...״.
ומוסיף שם ה׳אלשיך׳ :״ובכלל הדבר הזה ,תגדל אשמת
המשתעשעים ביום השבת ,לקרוא בספרי סיפורי מלכים
ומלחמותיהם ביום השבת ,ומתאנים לומר כי הוא עונג שבת.
ואוי להם ,כי היו כבלע את הקדש בשיחת חוליהן ,ואת קדוש
ישראל ניאצו כעסוהו בהבליהם ...ויהי להם שומר שבת
מחללו כפועל בטל על בלי לו שכר בעמלו .כי חפץ ה׳ בשמירת
שבת לנחמנו ממעשנו מעצבון ידינו בששת ימי המעשה,
ויצוונו לעשות את יום השבת כי בו ינוחו יגיעי כח ,וזאת
המנוחה וזאת המרגעה אל החומר העושה כל מלאכה ...על כן
נגילה ונשמחה בו יתברך ,כשמחת הנפשות המתעלסות אתו
עמו בעולם העליון ,הלא הוא בהתעדן בעדן גן אמירי אמרי
תורתו ,ונתעלסה באהבתו ,אך נהפוך הוא ,העוזבים פקודי ה׳
ישרים משמחי לב ללכת אחרי ספורי הבלי הזמן ,אשר הם
חושך ולא אור...
ומה גם עתה ביום שבת קודש שהתורה מכרזת ואומרת
שבת לה׳ ,לומר ,כי לא לנו הגופים היא השביתה ,כי אם לשמו
יתברך לשם קדשו ,ולא לדברי חול .ועל כל אלה צותה תורה
ברמז אשר רמזה פֹה באומרה ,א ְת ַבעֲרוּ ֵאשׁ ְבּכֹל מ ְֹשׁב ֵֹתיכֶם
שהוא ,אש תאכלכם בכל מושבותיכם אשר לכם בגיהנם ביום
השבת כמדובר״ ,עיי״ש לשונו הזהב בארוכה.
ומבואר א״כ ,שבציווי התורה לא לבער אש ביום השבת,
רמוז חומר העוון ביום השבת מביום חול ,וחומר קריאת ספרי
מלכים ומלחמותיהם ביום השבת יותר מביום חול.

תשובה ל"מענינא דירחא"
בתשובה לשאלה ,איזו הלכה הנוהגת בחודש ניסן ,אחד
מהטעמים שלה הוא משום ,שלא יהא אדם )תהלים ק״א ז׳(:
״דּ ֵֹבר ְשׁ ָק ִרים״.
התשובה היא ,9המנהג לחלק קמח לחיטים לעניים לצורך
הפסח ,וכדלהלן.
דהנה כתב הרמ״א )או״ח סי׳ תכ״ט ס״א( :״ומנהג לקנות
חטים ,לחלקן לעניים לצורך פסח .וכל מי שדר בעיר י״ב
חודש ,צריך ליתן לזה״ .וכתב שם ה׳חכמת שלמה׳ :״נראה לי
טעם נכון 10בעזרת השם יתברך למנהג זה ,כיון דנתקן לומר
ֵיתי וְ יֵיכוֹל ,והרי באמת אם יבוא
בהגדה של פסח ...כָּל ִדּ ְכ ִפין י ֵ
עני ולא יתנו לו ,הוי כדובר שקרים לפניו יתברך .לכן נתקן
ליתן לעניים מעות חטים ,א״כ אחר כך כשיבוא העני ,יאמרו
ֵיתי וְ יֵיכוֹל ,אבל אתה אינך
לו ,אני לא אמרתי רק כָּל ִדּ ְכ ִפין י ֵ
ִדּ ְכ ִפין ,כי כבר נתתי לך מעות חטים ,ואם אתה נתת המעות
על דבר אחר ,אתה גרמת בעצמך ,ולא יהיה דובר שקרים לפני
הקב״ה ,ואתי שפיר״.

תשובה ל"מענינא דתפילתא"
בתשובה לשאלה ,אלו תפילות שנתקנו לנו לאומרם ע״י
חז״ל והראשונים ,מצינו בהם תפילה לביטול מגפה ופגעים
רעים.
יכם ָדּ ִמים ָמ ֵלאוּ...״.
ַת ְרבּוּ ְת ִפ ָלּה ֵאינֶנִּ י שׁ ֵֹמ ַע י ְֵד ֶ
 .21וכן הורה רבי עקיבא איגר זצ״ל )אגרת ע״א( ,בהוראותיו לעצירת המגפה.
ָשׁא הֲווֹ י ְַד ֵעי ַכּ ָמה
״א ַמר ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹןִ ,אי ְבּנֵי נ ָ
 .22וע״ע בדברי הזוה״ק )ח״ב רי״ח ב׳(ָ :
וּמ ָלּה ִמנֵּיהּ,
ַט ֵלי ָכּל ִמ ָלּה ִ
קוּד ָשׁא ְבּ ִרי הוּא ,הֲווֹ נ ְ
עוֹב ָדא ִדּ ְקט ֶֹרת ַק ֵמּי ְ
ִע ָלּ ָאה ִאיהוּ ָ
יוֹמאִ ,אית
ֲבא ...וְ ִאי י ְַכוֵין ֵבּיהּ ְבּ ָכל ָ
ישׁיְיהוְּ ,כּ ִכ ְת ָרא ְדּ ַדה ָ
ֲט ָרה ַעל ֵר ַ
ַוהֲווּ ַס ְל ֵקי ֵלהּ ע ָ
ִשׁ ְתּזִ יב
וּמ ָע ְל ָמא ,וְ י ְ
מוֹתנָא ִמנֵּיהּ ֵ
וּב ָע ְל ָמא ְדּ ָא ֵתי ,וְ י ְִס ָתּ ַלּק ָ
חוּל ָקא ְבּ ַהאי ָע ְל ָמאְ ,
ֵליהּ ָ
וּמ ִדּינָא ְדּ ַמ ְלכוּ ַא ֲח ָרא )-אם
ֵיהנָּםִ ,
וּמ ִדּינָא ְדּג ִ
ישׁיןִ ,
ִמ ָכּל ִדּינִ ין ְדּ ַהאי ָע ְל ָמאִ ,מ ִסּ ְט ִרין ִבּ ִ
בני אדם היו יודעים עד כמה חשובה היא מעשה הקטורת לפני הקב״ה ,היו לוקחים
כל תיבה ותיבה ממנה ,ומעלים אותה להיות עטרה לראשם ככתר של זהב .ואם יכוין
הדבר והמגיפה ממנו ומכל
בה בכל יום ,יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא ,ויסתלק ֶ
העולם ,וינצל מכל הדינים של העולם הזה ,ומכוחות הרעים ,ומדין גיהנם ,וממלכות
הסטרא אחרא  -ע״פ ביאור ׳מתוק מדבש׳ שם(״.
 .23וע״ע בסידורים ,שכתוב שם סדר ׳מ״ב מסעות׳ ,שאמרו המקובלים ,דטוב
לאומרו לבטל המגיפה.
 .24אמנם ודאי דהדבר מסור רק לחכמי הדור ,אם וכיצד לגזור תענית על הציבור,
וכמעשה שהיה ,שרב חסדא מחכמי אותו דור גזר את התענית ]דפעמים רבות בשעת
הדבר ,ביטלו אפילו תעניות של חובה מחשש סכנה ,ועל אחת כמה וכמה שלא
ֶ
להוסיף תעניות העלולים להכניס את הציבור לסכנה חלילה[.
 .25וכמו דאיתא בגמ׳ )ברכות ה׳ א׳( ,דהעוסק בתורה ,יסורים בדלים הימנו.
ָת ִתּי ָל ֶכם״,
״כּי ֶל ַקח טוֹב נ ַ
 .26והוסיף שם רמז לדבר ,ע״פ מה שנאמר )משלי ד׳ ב׳(ִ :
דתיבת ׳לק״ח׳ היא בגימטריא ׳מגיפ״ה׳.
 .27דהנה איתא בגמ׳ )שבת פ״ט א׳( ,דאחר שניתנה תורה מהקב״ה למשה ,נעשה
כל אחד ואחד מהמלאכים אוהב למשה ,ומסר לו ָדבר ,ואף מלאך המות מסר למשה
את סוד הקטורת ,שהוא מכפר על המגיפה .והקשה שם ה׳בן איש חי׳ בספרו ׳בניהו׳:
״איך מסר לו )-מלאך המות למשה( דבר שהוא נגדיי אליו ,כי הוא מלאכתו להמית,
ומסר לו דבר המעכב אליו״.
וביאר ה׳בניהו׳ :״נ״ל בס״ד ,אחר שראה שזכה )-משה( בתורה להורידה לתחתונים...
אמר )-מלאך המות( ,עתה בתורה תתבטל מלאכה ושליחות שלו )-של מלאך המות(,

הנה מצינו כמה תפילות 11שיש בהם בקשות לביטול מגפה
ופגעים רעים:
׳ה ְשׁ ִכּ ֵ
א .ברכת ַ
יבנוּ׳ הנאמרת בכל לילה בתפילת ערבית,12
וְחרֶב
ֶבר ֶ
וְה ֵסר ֵמ ָעלֵינוּ אוֹיֵב ד ֶ
״וְהגֵן ַבּעֲדֵנוָּ ,
וכמו שנֶאמר שםָ :
ָעב וְ יָגוֹן״.
וְר ָ
ב .תפילת ׳וְהוּא רַחוּם׳ שנתקנה לאומרה בימי ׳שני וחמישי׳
קודם קריאת התורה ,וכמו שנֶאמר שם בכמה מקומות )למנהג
ֶבר
וּמדּ ֶ
וּמ ְשּׁ ִבי ִ
״...מ ֶחרֵב ִ
׳נוסח אשכנז׳ ,(13בד״ה ׳אנא מלך׳ֵ :
ימנוּ ה׳
וְאל ַתּ ְכ ִל ֵ
וּמכָּל ָצרָה וְ יָגוֹן ַה ִצּילֵנוּ ִכּי ְלִ קוִּינוּ ַ
ֵפה ִ
וּמ ַמּגּ ָ
ִ
יענוּ
וְהוֹשׁ ֵ
ִ
ֲבוֹתינוּ
וְה ֵאר ָפּנֶיָ בּנוּ וּזְ כֹר לָנוּ ֶאת ְבּ ִרית א ֵ
ֱהינוּ ָ
א ֵ
שׁוֹמע
ָתנוִּ .כּי ַא ָתּה ֵ
וּשׁ ַמע קוֹל ְתּ ִפלּ ֵ
רוֹתינוּ ְ
ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמְ .ר ֵאה ְב ָצ ֵ
״...וְה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ ַמכַּת ַה ָמּוֶת
ָ
ְתּ ִפלַּת כָּל ֶפּה״ .וכן בד״ה ׳אין כמוך׳:
חוּסה
ַרכֶּ עוֹ ֶשֹה ֶח ֶסד ִחנָּם ְבּכָל דּוֹר וָדוֹרָ .
ִכּי רַחוּם ָא ָתּהִ ,כּי כֵן דּ ְ
ֵפה וּגְ זֵרָה
וְה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ ַמכַּת ַה ַמּגּ ָ
ַע ֶמָ ,
וְה ִצּילֵנוּ ִמזּ ְ
ה׳ ַעל ַע ֶמַּ ,
ָק ָשׁה...״.
׳א ִבינוּ ַמ ְלכֵּנוּ׳ ,הנאמרת בתעניות קודם קריאת
ג .תפילת ָ
ָעב
וְחרֶב וְר ָ
ֶבר ֶ
״א ִבינוּ ַמ ְלכֵּנוּ ,כַּלֵּה ד ֶ
התורה ,וכמו שנֶאמר שםָ :
14
יתָ .א ִבינוּ ַמ ְלכֵּנוְּ ,מנַע
וּשׁ ַמד ִמ ְבּנֵי ְב ִר ֶ
וְעוֹן ְ
וּמ ְשׁ ִחית ָ
וּשׁ ִבי ַ
ְ
ָת״.
ֵפה ִמנַּחֲל ֶ
ַמגּ ָ
ד .תפילת ׳י ְִהי רָצוֹן ִמ ִלּ ְפנֵי ָא ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם׳ ,הנאמרת ב׳שני
וחמישי׳ אחר קריאת התורה ,15וכמו שנֶאמר שם :״י ְִהי רָצוֹן
נוֹע
וְל ְמ ַ
ֵיט ֵתינוִּ ,
וְעל ְפּל ָ
ַחם ָעלֵינוּ ַ
ִמ ִלּ ְפנֵי ָא ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִםְ ,לר ֵ
ֹאמר ָא ֵמן״.
ָאל ,וְ נ ַ
וּמ ַעל כָּל ַעמּוֹ ֵבּית ִי ְשֹר ֵ
ֵפה ֵמ ָעלֵינוּ ֵ
וּמגּ ָ
ַמ ְשׁ ִחית ַ
ה .מזמור )תהלים צ״א ,א׳-ט״ז( :״י ֵֹשׁב ְבּ ֵס ֶתר ֶע ְליוֹן״ ,הנאמר
בפסוקי דזמרה של שבת ,ונקרא גם ׳שיר של פגעים׳ )שבועות
ט״ו ב׳( ,וכמו שנֶאמר במזמור שם :״א ִתירָא ִמ ַפּ ַחד ָליְלָה ֵמ ֵחץ
ֳריִםִ .יפֹּל ִמ ִצּ ְדּ
ֶבר ָבּא ֶֹפל ַיהֲִ מ ֶקּ ֶטב יָשׁוּד ָצה ָ
יוֹמםִ .מדּ ֶ
יָעוּף ָ
ָעה וְ ֶנגַע
ימינֵֶ אלֶי א ִיגָּשׁ ...א ְת ֻאנֶּה ֵאלֶי ר ָ
וּר ָב ָבה ִמ ִ
ֶאלֶף ְ
א י ְִקרַב ְבּ ָאהֳלֶ״.16
ו .תפילת ׳מי שברך׳ 17לעוסקים בצורכי ציבור באמונה,
הנאמרת לפני תפילת מוסף בשבת ,וכמו שנֶאמר שם :״וְכָל
ְשׁלֵּם
עוֹס ִקים ְבּ ָצ ְרכֵי ִצבּוּר ֶבּאֱמוּנָהַ .ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא י ַ
ִמי ֶשׁ ְ
גּוּפם וְ י ְִסלַח ְלכָל
ָסיר ֵמ ֶהם כָּל ַמחֲלָה וְ י ְִר ָפּא ְלכָל ָ
ְשֹכָרָם וְ י ִ
עֲוֹנָם״.
ז .תפילה לעצירת גשמים 18הנאמרת בברכת ׳שומע תפילה׳
ָעב,
וְחרֶב וְר ָ
ֶבר ֶ
״וְה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ דּ ֶ
שבשמו״ע ,וכמו שנֶאמר שםָ :
וְק ִשׁים,
ָעים ָ
וְח ָליִים ר ִ
ֵצר ָהרָע ָ
וּבזָה ,וְ י ֶ
וּשׁ ִבי ִ
ָעה ְ
וְחיָּה ר ָ
ַ
וְק ִשׁים ,וּגְ זוֹר ָעלֵינוּ גְּ זֵרוֹת טוֹבוֹת ִמ ְלּ ָפנֶי״.
ָעים ָ
וּמאוֹרָעוֹת ר ִ
ְ
ח .תפילת ׳אבינו מלכנו׳ ]לנוסח אשכנז[ הנאמרת בחזרת
הש״ץ של תפילת מוסף בר״ה ויו״כ ,לפני ברכת כהנים ,וכמו
ֶבר
ַע ְס וְכַלֵּה ד ֶ
וּכבשׁ כּ ַ
ֲמיְ 
״א ִבינוּ ַמ ְלכֵּנוּ זְ כֹר רַח ֶ
שנֶאמר שםָ :
וּפגַע רַע וְכָל ַמחֲלָה וְכָל
ֵפה ֶ
וּמגּ ָ
וְעוֹן ַ
וּמ ְשׁ ִחית ָ
וּשׁ ִבי ַ
ָעב ְ
וְחרֶב וְר ָ
ֶ
נְאת ִחנָּם
ָעה וְ ִשֹ ַ
ֻר ָענֻיּוֹת וְכָל גְּ זֵרָה ר ָ
ַתּ ָקּלָה וְכָל ְק ָט ָטה וְכָל ִמינֵי פ ְ
ית״.
וּמ ַעל כָּל ְבּנֵי ְב ִר ֶ
ֵמ ָעלֵינוּ ֵ
ויהי רצון שיקויים בנו הבטחת אבינו שבשמים )שמות ט״ו
ֲשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ְב ִמ ְצ ַריִם א ָא ִשׂים ָעלֶיִ כּי אֲנִי
כ״ו( :״כָּל ַה ַמּחֲלָה א ֶ
ה׳ ר ְֹפ ֶא״ ,ויסיר מעלינו שעות קשות וגזירות רעות ,ונזכה
להיוושע מהרה בתשועת עולמים ובגאולה השלימה ,אכי״ר.

לתקנם ,פונים לתקן הסיבות הקרובות אשר כוחם חלוש,
והם נשענים על מכיהם .אבל אשר פקח ה׳ עיניו ,נשען עליו,
ומכשיר מעשיו ,ומתחרט על הרעות שעשה ,ובזה תושג
רפואת הנפש והגוף .כמו שאמרו רבותינו ז״ל במסכת יומא
)פ״ו א׳( ,אמר רבי חמא ,גדולה תשובה שמביאה רפואה
ָבה״.
ֲבם נְד ָ
שׁוּב ָתם אֹה ֵ
לעולם ,שנאמר )הושע י״ד ה׳(ֶ ,א ְר ָפּא ְמ ָ
ומצינו כמה דברים ,שיש בהם סגולה לביטול מגיפה ופגעים
רעים:
א .להתפלל אל ה׳ לעצור המגפה ,וכמו שנאמר )תהלים ק״ו
ֵפה״ ,ומפסוק זה דרשו
ַתּ ָע ַצר ַה ַמּגּ ָ
ינְחס ַוי ְַפלֵּל ו ֵ
ל׳( :״ַוַיּ ֲעמֹד ִפּ ָ
חז״ל )ברכות ו׳ ב׳( ,דאין עמידה אלא תפילה.19
ב .להתכנס כל הציבור 20לג׳ תפילות ,ולענות ׳ברכו׳ ו׳אמן
יהא שמיה רבא׳ קהל גדול בכל יום ,וכמו שכתב ה׳חפץ חיים׳
זצ״ל במכתבו )הובא בספר ׳כתר מלוכה׳ עמ׳ שצ״ד( ,בזמן
מלחמת העולם הראשונה :״ואין לשער ,כמה ישועות היו
מביאין לישראל ,לו באמת היו מתכנסין כל הקהל בכל עיר,
אנשים וטף לבית המדרש ,להתפלל הג׳ תפילות ,והיו עונין
׳ברכו׳ ו׳אמן יהא שמיה רבא׳ קהל גדול בכל יום ,ובודאי היו
ניצולין בזה אלפי אנשים ממות״.
ג .לומר פרשת פיטום הקטורת ,וכמו שכתב בשו״ת ׳בית דוד׳
)יו״ד סי׳ נ״ז ,והביאו ב׳כף החיים׳ לרבי יעקב חיים סופר זצ״ל,
יו״ד סי׳ קט״ז אות ס״ב( בשם האר״י ,שהיא סגולה לעצירת
המגיפה .21ומקור הדברים הוא מה דאיתא בזוהר )מדרש
ַבּי ַא ָחא ֲאזַל ִל ְכ ַפר ַט ְר ָשׁא,
הנעלם כרך א׳ ,דף ק״א א׳( :״ר ִ
ַברָא
ֲליְהוּ כָּל ְבּנֵי ָמ ָתאָ ,א ְמרוּ גּ ְ
אוּשׁ ִפּיזֵיהְּ ,ל ִחישׁוּ ע ַ
ַבּי ְ
ֲתא ְלג ֵ
אָ
ַבּיהָּ ,א ְמרוּ לֵיהּ לָא ָחס ַעל
ַבּיהָּ .אתוּ ְלג ֵ
ֲתא ָהכָא נֵזִּיל ְלג ֵ
ַבּא א ָ
רָ
יוֹמין ְדּ ָשׁארֵי
אוֹב ָדנָאָ ,א ַמר ְלהוּ ַמהוָּ ,א ְמרוּ לֵיהּ ְדּ ִאית ִשׁ ְב ָעה ִ
ָ
יוֹמא ִא ְת ַתּ ַקּף ולָא ִא ְת ַבּ ַטלָ .א ַמר ְלהוּ נֵזִּיל
אתא וכָל ָ
מוֹתנָא ְבּ ָמ ָ
ָ
קוּד ָשׁא ְבּ ִרי הוּאַ .עד ְדּהֲווּ
ֲמי ִמן קֳדָם ְ
וְנִת ַבּע רַח ֵ
נִשׁ ָתּא ְ
ְל ֵבי ְכ ְ
וּפלוֹנִי נָטוּ לָמוּת.
וּפלוֹנִי ְ
וּפלוֹנִי ִמיתוְּ ,
וְא ְמרוּ ְפּלוֹנִי ְ
ָאזְלֵיָ ,אתוּ ָ
יקא,
ֲתא ְד ִח ָ
ְימא ָה ִכי ְדּ ַשׁע ָ
ַבּי ַא ָחא ,לֵית ִע ָתּא ְל ָקי ָ
ָא ַמר ְלהוּ ר ִ
ֲשׂרָה
ַתיר ,ע ָ
ָאין י ִ
ָשׁא ֵמ ִאנּוּן ְדּזַכּ ִ
ֲבל ַא ְפ ִרישׁוּ ִמנְכוֹן ַא ְר ְבּ ִעין ְבּנֵי נ ָ
אָ
אתא,
ָיתא ְדּ ָמ ָ
ֲשׂרָה ְלזִוְוי ָ
ָקין ו ֲאנָא ִע ְמּכוֹן ,ע ָ
ֲשׂרָה ְל ַא ְר ְבּ ָעה חוּל ִ
עָ
וְא ְמרוּ
אתאָ ,
ָיתא ְדּ ָמ ָ
אתא ,וְכֵן ְל ַא ְר ַבּע זִוְוי ָ
ָיתא ְדּ ָמ ָ
ֲשׂרָה ְלזִוְוי ָ
ַוע ָ
ָהב
קוּד ָשׁא ְבּ ִרי הוּא י ַ
בּוּס ִמין ְדּ ְ
ִבּ ְרעוּת נ ְַפ ְשׁכוֹן ִענְ יָינָא ִד ְקטֹרֶת ְ
וא ְת ַבּ ַטל ִמ ַנּיְיהוּ
ֲבדוּ ִ
וענְ יָינָא ְדּ ָק ְר ָבּנָא ִע ֵמּיהּ ...וכֵן ע ְ
משׁהִ ,
ְל ֶ
)-ר׳ אחא הלך לכפר הנקרא ׳טרשא׳ ,ובא לאכסניא שלו,
והתלחשו עליו כל בני העיר ,אמרו ,אדם גדול הגיע לכאן,
נלך אליו .באו אליו ואמרו לו ,וכי אינך חס על שאנו נאבדים
ומתים .אמר להם ,מהו הדָבר .אמרו לו ,כבר שבעה ימים שיש
מגיפה בעיר ,וכל יום מתגברת יותר ואינה מתבטלת .אמר
להם ,נלך לבית הכנסת ,ונבקש רחמים מהקב״ה .עד שבאו
לילך לבית הכנסת ,באו ואמרו להם ,שפלוני ופלוני מתו,
ועוד שנים אחרים הולכים למות .אמר להם ר׳ אחא ,אין העת
עתה לעמוד ולהתפלל ,כי השעה דחוקה .אבל תפרישו מכם
ארבעים אנשים מאותם שהם צדיקים ביותר ,ויתחלקו עשרה
עשרה לארבעה חלקים ,ואני עמכם ,עשרה אנשים לכל אחת
מארבעת זויות העיר ,ותאמרו ברצון ובכוונת נפשכם ענייני
קטורת הסמים שהקב״ה ציוה למשה ,ואח״כ תאמרו גם ענייני
הקרבנות ...וכן עשו ,והתבטלה מהם המגיפה  -ע״פ ביאור
׳מתוק מדבש׳ שם(״.22
ד .לומר פרשת הקרבנות ,וכמו דאיתא בזוה״ק הנ״ל ,וכן
ִתּן ַה ַמּ ְשׁ ִחית
ב׳בעל הטורים׳ עה״פ )שמות י״ב כ״ג( :״וְא י ֵ
ִתּן
ָלבֹא ֶאל ָבּ ֵתּיכֶם ִלנְ גֹּף״ ,שכתב שם :״ג׳ במסורה ,הכא וְא י ֵ
ֶיה ְלבֹנָה גבי
ִתּן ָעל ָ
ַה ַמּ ְשׁ ִחית ָלבֹא ,ואידך )ויקרא ה׳ י״א( ,וְא י ֵ
חטאת .לומר ,שבזכות הקרבנות ניצולו ממצרים...״ .וכ״כ רבי
חיים פלאג׳י זצ״ל )בספרו ׳רפואה וחיים׳ ,פ״ה אות ס״ד.(23
ה .לגזור תענית על הציבור ,וכמו דאיתא בגמ׳ )תענית כ״א
ב׳( :״דרוקרת )-שם עיר( ,עיר המוציאה חמש מאות רגלי
הוה ,ויצאו ממנה שלשה מתים ביום אחד .גזר רב נחמן בר רב
חסדא תעניתא״.24

כי כיון דזכו בה משורת הדין ,א״כ מצילים עצמן מן המות על ידה .וכמו שהיה אצל
דוד המלך ע״ה )שבת ל׳ ב׳( ,דביום שבת לא פסיק פומיה מגירסא ,משום דדברי
תורה קולטות ...ולכך עתה פחד פן עתה יְלמד את ישראל שיהיה כל אחד מהם מציל
עצמו מן המיתה ע״י עסק התורה ,שנמצא לפי״ז מלאכתו )-של מלאך המות( בטילה.
לכך פייסו שלא יהיה נגדיי למלאכתו ,ויהיה מסתפק בסגולה זו .והיינו ,כאשר יהיה
נגזר על ישראל מיתה ח״ו ,לא יהיה מלמדם להיות קולטים עצמן מן המיתה ע״י
עסק התורה ,שיהיו כולם כאחד עוסקים בתורה ,ולא פסיק פומייהו ,ואז לא יוכל
מלאך המות להתקרב בהדייהו .ועל כן לימדו דבר אחד שבו נדחה המות ,והיינו ע״י
הקטרת הקטורת .לומר ,הא לך דבר זה שדוחה המות ,ולא תעסוק לדחות המות ע״י
עסק התורה .ומה שנתרצה )-מלאך המות( בדבר זה ,מפני כי דבר זה צריך מעשה
של הקטרה ,וצריך דוקא כהן גדול לעשותו ...ואם לא נזדמן כהן גדול וגם לא היה
אפשר להקטיר קטורת ,הן מחמת טומאה או מסיבה אחרת ,או ביני וביני ,יעשה
מלאך המות מלאכתו .משא״כ אם ישתמש בדבר זה ,דסגולה זו של עסק התורה ,הנה
זאת יוכל אדם לעשותה תיכף ומיד ,ואז לא יוכל מלאך המות לעשות מלאכתו״ .והוא
נפלא למתבונן ,דעצת מלאך המות להשתמש בקטורת ,היתה כדי למונעם מהסגולה
האמיתית והטובה ביותר ,ד׳אין סגולה כתורה׳ בעצירת המגיפה ]וודאי שאין כוונת
ה׳בניהו׳ לומר שלא להתעסק בעשיית הקטורת או בקריאת פרשת הקטורת לצורך
עצירת המגיפה ,דהרי משה רבינו עצמו השתמש בעצה זו בזמן שהחל הנגף בעם ,אך
למדנו מכאן מעלת עסק התורה ,שהיא עיקר מכל דבר אחר[.
״דבר בא לעולם ,בעון לקט שכחה
 .28וע״ע מה דאיתא ב׳אבות דרבי נתן׳ )פל״ח(ֶ :
ופאה ומעשר עני״.
 .29וכן הורה רבי עקיבא איגר זצ״ל )באגרתו שם( .וע״ע בדברי ה׳אורחות יושר׳ בשם
המדרש ,שיובאו להלן.
 .30וכתב החיד״א )בספרו ׳דבש לפי׳ ,מערכת ב׳ אות ה׳( :״ומכאן תוכחת מוסר לאדם
מישראל ,אשר ח״ו נראה כזורק ברכה ,ולא ידע מאי קאמר ,אם ברכה או ח״ו להיפך.
דמלבד ענשו הגדול על שאינו מברך כדת מה לעשות ,עוד בה ,דאם מברך ומכוין
בברכות ניצול ממאה תוכחות״ .וע״ע בספר ׳קול יהודה׳ )לרבי יהודה צדקה זצ״ל,
שער ההגדה ,עמ׳ פ״ד( ,שאדם שאינו נזהר בכוונת הברכות ,כשיגיע לעולם העליון,

יראה שיש לו ברכות בודדות בלבד מתוך אותם אלפי ברכות שברך בכל ימי חייו,
ותרבה עוגמת נפשו ובושתו למאד .ותשו״ח להרב א .דיין שליט״א שציין לזה.
 .31ועי׳ מה שהבאנו להלן )תשובה ל׳מעניינא דהנהגתא׳ ,אות ט׳( ,את דברי ה׳בן
יהוידע׳ בענין זה.
 .32וביאר המהרש״א ,דפסוק זה איירי בשעת המגיפה ,כיון שנאמר בסופו )ישעיה
הדבר.
ָעם״ ,והיינו שעת ֶ
ֲבר ז ַ
״ח ִבי ִכ ְמ ַעט ֶרגַע ַעד ַיע ָ
שם(ֲ :
״לַ ע ִמּי בֹּא ַב ֲח ָד ֶרי .בבתי כנסיות ובבתי
ועי׳ מה שפירש רש״י )ישעיה שם(ֵ :
וּסגֹר
מדרשות .דבר אחר ,התבונן על מעשיך בחדרי לבך ,כך דרש רבי תנחומאְ .
ֲל .ורבי תנחומא
עוֹב ִדין ָט ִבין ְדיִגְ נוּן ע ָ
ֲביד ָלָ 
ֲד .תרגם יונתן ,ע ֵ
דלתיך ְדּ ָל ְתַ בּע ֶ
דרש ,סגור דלתי פיך ,שלא תהרהר אחר מדת הדין״ .ונמצא א״כ ,דמפסוק זה ילפינן
הנהגות נוספות לזמן המגיפה.
 .33ומבארת הגמ׳ שם ,דמה דבעינן לשלושה פסוקים ,הוא כדי לומר דהנהגה זו היא
גם ביום ולא רק בלילה ,וכן אף היכא שיש אימה בתוך הבית מ״מ אין לצאת מחוץ
לבית.
׳טבע׳( ,מה שהאריך בענין חובת ההשתדלות ,ומנגד להאמין
 .34וע״ע בדבריו )ערך ֶ
שהכל מאתו יתברך.
 .35אמנם ודאי דלא קאי על סוג מגפה ,שיש בה נזק כשהחלונות סגורים יותר מאשר
כשהם פתוחים .ובר מן דין ,דברי הגמ׳ לא קאי על ֶ׳דבר׳ אלא על ׳עידן ריתחא׳.
ותשו״ח להרב א .דיין שליט״א שהעירנו לזה ,ולעוד כמה מהדברים המובאים כאן.
 .36ובט״ז )יו״ד סי׳ קט״ז סק״ד( כתב בשם הרש״ל ,דהנהגה זו היא אף ביום ולא
רק בלילה.
 .37ועי׳ בשו״ת הרשב״ש )סי׳ קצ״ה( מה שביאר בזה ,דהוא ענין רוחני ולא כפשוטם
של דברים.
בדבר ונתרפא,
 .38וב׳ים של שלמה׳ )ב״ק פרק שישי סי׳ כ״ו( כתב ,דמי שנחלה ֶ
אומרים העולם שאין חשש לו ,ואין צריך לברוח.
 .39וב׳כף החיים׳ )שם אות נ״ה( כתב בשם ׳שער הכוונות׳ ,דאפילו באותה השכונה
שעומד שם המוכה ,או אפילו איזה כלי ומלבוש שלו ,צריך להתרחק ממנו כדי שלא
ינזק.

תשובה ל"מענינא דהצלתא"
בתשובה לשאלה ,אלו דברים מצינו בחז״ל ובראשונים,
שיש בהם סגולה לביטול מגיפה ופגעים רעים.
ראשית יש לדעת ,דעיקר העצות וההשתדלות בעצירת
המגיפה ,הוא בדברים הרוחניים .וראה את לשון הר״ן
בדרשותיו )פרק ו׳( ,שכתב :״ולזה היה הכתוב )מ״ב י״ח,
כ״א-כ״ד( מאשים את ישראל ,שהיו שולחים למלכי מצרים.
והאשים אסא )-המלך( ,באמרו )דה״י ב׳ ,ט״ז י״ב( ,וְ גַם ְבּ ָח ְליוֹ
א דָרַשׁ ֶאת ה׳ ִכּי ָבּר ְֹפ ִאים .וכן המתירא מן האויר הרע ,וישים
כל מגמתו לתקנו ,או המתירא מן המזונות הרעים ,וישתדל

ו .לעשות חסדים עם הבריות ,וכמו דאיתא בגמ׳ )שם(:
״בשיבבותיה דרב לא הוות דברתא )-בשכנותו של רב לא
היתה מגיפת הדֶבר( ...משום ההוא גברא דשייל מרא וזבילא
לקבורה )מחמת אותו אדם שהיה עושה חסד עם הבריות,
ומשאיל להם כלים לצורך קבורה(״.
ז .שלא לעוות ולענות את הדין ,וכמו דאיתא בגמ׳ )שבת
ל״ג א׳( :״בעון עינוי הדין ,ועיוות הדין ,וקלקול הדין ,וביטול
תורהֶ ,חרב וביזה רבה ,ודֶבר ובצורת בא...״.
יוֹמם
גִית בּוֹ ָ
ְה ָ
ח .לקיים מה שנאמר )יהושע א׳ ח׳( :״ו ָ
וַ
ָליְלָה״ ,25וכמו דאיתא בגמ׳ הנ״ל )שבת שם( ,שביטול תורה
׳חרב וביזה רבה ,ודֶבר ובצורת
הוא אחד מהעוונות שעל ידם ֶ
בא...׳ ,וכמו שכתב בשו״ת ׳בית דוד׳ )יו״ד שם ,והביאו ה׳כף
החיים׳ שם( .26וראה דבריו הנפלאים של רבי יוסף חיים זצ״ל,
שהובאו בהערה.27
ֶבר׳( :״ועיקר
ט .ליתן צדקה ,וכמו שכתב ה׳פלא יועץ׳ )ערך ׳ד ֶ
השמירה היא ,ע״י שפיזר נתן לאביונים ,28לא יהא הכסף נחשב,
והעשירים יעשו פזר גדול להחיות נפש עניים ,וזה יהיה כופר
נפשם לבל תאונה עליהם רעה ונגע לא יקרב באהליהם״.29
י .להקפיד לברך ׳מאה ברכות׳ כל יום ,וכמו דאיתא במדרש
ֶבר ֻה ַקם ָעל ,כנגד
וּנְאם ַהגּ ֶ
)במד״ר י״ח כ״א( :״)ש״ב כ״ג א׳( ֻ
מאה ברכות ,שבכל יום היו מתים מישראל מאה אנשים ,בא
דוד ותקן להם מאה ברכות .כיון שתקנם ,נתעצרה המגפה״.
וכן איתא בספר ה׳רוקח׳ )הל׳ ברכות סי׳ ש״כ( ,דבכוחם של
׳מאה ברכות׳ להגן על צ״ח קללות הכתובים ב׳משנה תורה׳,
ֳלי וְכָל
ובתוספת מה שנאמר )דברים כ״ח ס״א( :״גַּם כָּל ח ִ
ַמכָּה״ ,נמצא מאה קללות ,וכנגדן תיקנו מאה ברכות לבטל
הקללות.30
יא .לקיים חתונת יתום ויתומה בבית הקברות ,וכמו שכתב
בשו״ת ׳שיח יצחק׳ )סי׳ תצ״א( ,שכן עשו בעיה״ק צפת
תובב״א ,וסר המות הזה ,עיי״ש .וע״ע בשו״ת מהרש״ם )ח״ד
סי׳ מ׳( ,מה שכתב במנהג זה.
יב .שלא לפחד כלל ,וכמו שכתב בספר ׳שומר אמונים׳
)מאמר הבטחון והתחזקות ,פ״ב( :״וכן מובא מרבינו האר״י
ֶבר בעיר ,אין יכול לשלוט רק באלו שיש להם
ז״ל ,כּשיש ח״ו דּ ֶ
פחד .אבל באלו שמתחזקים בלבם בבטחונם על ה׳ ומתגברים
על הפחד ,אין שום דבר רע יכול לשלוט בהם ...ולכן צריך גם
כן ליזהר שלא להתירא בשעת הדֶבר רח״ל מהס״מ וחיילותיו,
אלא להתפלל לה׳ והוא יענם״.31
יג .ליזהר מאד שלא לדבר לשון הרע ,וכמו שנאמר )במדבר
ֵפה ִל ְפנֵי
ָעה ַבּ ַמּגּ ָ
מוֹצ ֵאי ִד ַבּת ָה ָארֶץ ר ָ
ָשׁים ִ
ָמתוּ ָה ֲאנ ִ
י״ד ל״ז( :״ַויּ ֻ
ה׳״ .וכ״כ בספר ׳רפואה וחיים׳ )לרבי חיים פלאג׳י זצ״ל ,שם
אות מ׳(.
יד .להודות לקב״ה ולספר בשבחו שעשה עמו ,וכמו שהביא
מרן רבי חיים קניבסקי שליט״א ,בספרו ׳אורחות יושר׳ )עמ׳
י״ג-י״ד( בשם המדרש )הובא ב׳אוצר המדרשים׳ ,מעשיות
עמ׳  :(334״מעשה באדם אחד שהיה הולך בדרך בסחורה,
ראהו אכסנאי .אמר לו ,רבי ומורי ,אם רצונך אבוא עמך...
הלך עמו .כשהיו הולכים בדרך ,פגעו באדם אחד שהיה סומא
בשתי עיניו ...מיד הוציא סלע אחד ונתן לו .אמר לאכסנאי
שהיה הולך עמו ,תן לו גם אתה כמו שנתתי אני .אמר לו ,איני
נותן כלום ,שאיני מכירו ...כשהם הולכים בדרך ,פגעו במלאך
המות .אמר להם ,להיכן אתם הולכים .אמרו לו ,לסחורה...
מיד כאשר נגלה אליהם ואמר ,אני מלאך המות ,פחדו ונפלו על
פניהם .אמר מלאך המות לראשון ,אתה נפדה ממות ...הואיל
והקדמת צדקה מממונך בדרכך ,תחיה עוד חמישים שנה.
אח״כ אמר לאכסנאי ,כבר סופך בידי והגיע יום מיתתך ...אמר
לו ,המתן לי ,עד שאלך לספר בשבחו של מקום על מה שעשה
עמי .אמר לו ,מאחר שאתה מבקש לספר בשבחו של מקום,
יוסיפו שנותיך״.

והדבר:
 .40מצינו כמה ביאורים מדוע יש לעזוב את מקום המגפה ֶ
א .בהגהות ׳רבי עקיבא איגר׳ על השו״ע שם ,הביא דברי ׳רבינו בחיי׳ עה״פ )במדבר
שהצריך לומר ִה ָבּ ְדלוּ,
״ה ָבּ ְדלוּ ִמתּוָֹ ה ֵע ָדה ַהזֹּאת״ ,שכתב שם :״ומה ִ
ט״ז כ״א(ִ :
והקב״ה יש בידו להמית ולהחיות ולא היה צריך הבדל אצלו ,שהרי יכול הוא להמית
את הרבים ולהחיות אחד בתוכם ...אלא כדי שלא ידבק בהם האויר הרע שבמכת
ַתּ ֵבּט ִא ְשׁתּוֹ ֵמ ַא ֲח ָריו .או
הדבר ,כענין האמור באשתו של לוט )בראשית י״ט כ״ו( ,ו ַ
ֶ
מטעם שאמרו חז״ל ,כשהמידת הדין מתוחה אינו מבחין בין צדיק לרשע .או אפשר
לומר ,שאמר כן לכבוד הצדיקים ,שהקב״ה לא ישלח ידו בהם בעוד שהצדיקים
ביניהם״.
ב .אמנם בשו״ת הרשב״ש )סי׳ קצ״ה( ,כתב :״שאלת ,הניסה בימי ֶדבר ממקום
למקום אם תועיל לאדם או לא ,שאם נכתב בראש השנה למיתה מה תועילנו הניסה,
ואם נכתב לחיים לא תזיקנו העמידה.
תשובה .כל אדם יש לו קץ קצוב מספר ימי חייו ...והבטיחה התורה להוסיף בחיי
למעט מצד העונש ...על כן אני אומר ...מי שאין בידו
האדם מצד השכר ,וייעדה ַ
עבירה מחייבת מיתה וקוצר ימים מהעיקר ,נשאר על הקץ הקצוב מספר ימי חייו,
ובראש השנה אינו נדון לא בחיים ולא במות ,אבל נשאר על הקץ הקצוב ובתום
קצו ימות אם אין לו מצוה מחייבת אריכות ימיו ...ואשר לא נכנס ביום הדין בחיים
ובמות ,נשאר בחוק האפשר במיתת מגפה ובמיתת מלחמה ודומיהם או מיתה
טבעית ...ואף על פי שנכתבה בראש השנה נפילת החרב והמגפה על הכלל ...אבל
יש יחידים שאפשר שלא נכתבו לא בחרב ולא במגפה לפי שלא היתה להם עבירה
מחייבת ,ולפיכך תועיל הניסה מהחרב והשמירה מהמלחמה לפי שלא נכתבו בה
בראש השנה ונשארו בחק האפשר״ .והיינו ,שיש אנשים שאינם נידונים בר״ה לכאן
או לכאן ,אלא נשארו בקצבת ימיהם הקצובה להם ,ולאנשים אלו יועיל הבריחה
מהמגפה שלא להינזק.
וע״ע בדברי הגר״א )סוף ׳אבן שלמה׳ ,ליקוטי בתר ליקוטי׳( שכתב :״כי בעת
ָטע ֶכּ ֶרם ...והכל הוא בידי
ֲשׁר נ ַ
וּמי ָה ִאישׁ א ֶ
המלחמה ציוה הקב״ה )דברים כ׳ ו׳(ִ ,
שמים ,אם נכתב לו שימות אותה שנה מה יועיל לו אם יחזור לביתו ,ואם נכתב בספר
החיים גם כי ילך ישאר בחיים חיותו .אבל הענין הוא שיש מזל כללי של אומה או של

תשובה ל"מענינא דהנהגתא"
בתשובה לשאלה ,כיצד היא ההנהגה הראויה שהנחו לנו
חז״ל ורבותינו הראשונים ,בעת ֶד ֶבר ומגפה רח״ל.
הנה מצינו כמה הנהגות בחז״ל ובראשונים בענין זה:
א .לכנס רגלינו ,וכמו דאיתא בגמ׳ )ב״ק ס׳ ב׳( :״תנו רבנן,
וְא ֶתּם א
דֶבר בעיר כנס רגליך ,שנאמר )שמות י״ב כ״ב(ַ ,
ֵת ְצאוּ ִאישׁ ִמ ֶפּ ַתח ֵבּיתוֹ ַעד בּ ֶֹקר .ואומר )ישעיה כ״ו כ׳( ,לֵ
וּסגֹר דלתיך ְדּל ְ
ַע ִמּי בֹּא ַבחֲדָרֶיְ 
ָתַ בּעֲדֶ .32ואומר )דברים ל״ב
ימה33״.
ָרים ֵא ָ
וּמחֲד ִ
כ״ה(ִ ,מחוּץ ְתּ ַשׁכֶּל ֶחרֶב ֵ
וביאר המהרש״א )ב״ק שם( :נראה לומר ,דלא בא לומר
לאפוקי שלא יפזר רגליו ...דהא ודאי בדֶבר בעיר נמי טוב לפזר
רגליו ולהמלט על נפשו .אלא דהכי פירושו ,כל זמן שאינו
מפזר רגליו מן העיר ,יכנס רגליו לביתו ולא יצא ברחובות״.
וע״ע מה שכתב ה׳ריקאנטי׳ )שמות שם( :״כיוצא בו ,בזמן
שהדֶבר בעיר יסגיר אדם עצמו ולא יתראה בשוק ,כי כיון
שניתן רשות למחבל ,מי שפוגע בו ניזוק ,ואיהו מתחייב
בנפשו״.
ויעויין בלשונו של ה׳פלא יועץ׳ )ערך ׳דֶבר׳( ,מה שכתב
בענין חובת השמירה :״ועכ״פ ,חובה מוטלת על כל אדם
לשמור נפשו מאד ,בנטירותא יתירתא ,ככל הבא מידו ,שהרי
וּפ ָתיִים ָע ְברוּ
וְנִס ָתּר ְ
ָעה ְ
ָאה ר ָ
כתיב )משלי כ״ב ג׳(ָ ,ערוּם ר ָ
וְ ֶנ ֱענָשׁוּ ,ופירשו בזוה״ק ,שעל זו בלבד שעבר שלא נסתר ראוי
ליענש ,והרי זה מתחייב בנפשו״.
ומן הראוי לציין עוד את דבריו במקום אחר )ערך ׳דעת׳(,
שכתב שם :״ומאחר שהכל תלוי בדעת ,צריך להזדרז מאד
לקנות דעת ע״י היותו שומע לעצה ...וגם לענין הממון ושמירת
הגוף צריך דעת ...דשלשה מיני גזירות יש .לפעמים נגזר עליו
רוֹמם ,שאף
דוקא שיהא עשיר ,עליו נאמר )ש״א ב׳ ז׳(ַ ,אף ְמ ֵ
הקב״ה מרומם אותו ,אפילו נגד רצונו .וכן אם נגזר עליו שיהא
חי ובריא אולם ,אם יעבור במים לא ישטפוהו ,ואם ילך במו
אש לא יכוה .ואם נגזר עליו שיהא עני ,או שימות ,או שיהא
מדוכּה ביסורין] ,גם[ אם יגע במועצות ודעת ,כל יגיעוֹ לריק,
ֶ
ולא יוכל לבטל גזרת שמים ...ואם גופו יהיה שומר ,שוא שקד
שת ְקוַת אנוש רימה.
שומר ,ולא יוכל לבטל גזרת שוכן רומהִ ,
אמנם יש שיגזרו עליו מן השמים שיהיה לו החיים והשלום
והעושר ע״פ הטבע ,לפי חריפותו והשתדלותו ,ולפי שמירתו
והנהגתו ,על כן למיחש בעי שמא כך גזרה חכמתו יתברך ,ליתן
לאיש כפי דעתו ויגיעתו .לכן יצא אדם למלאכתו ולעבודתו,
ויעיין מאד כפי דעתו ,איזה דרך ישכון אור להביא טרף לביתו,
ולשמור בריאותו ,וגם ה׳ יתן הטוב .אך בתנאי שלא יבטל
עבודת קונו ,בשביל ממונו ,ולא ייגע להעשיר ,במידי דאסיר,
ולא יבטל את התורה ,כדי לשמור את גופו בשמירה יתירה ,כי
זה ודאי ה׳ לא ציוה ,והוא דבר שבחובה ,ומונע את הטובה״.34
ב .לסגור חלונות ,וכמו דאיתא בגמ׳ )שם( :״רבא ,בעידן
רתחא הוי סכר כוי )-בזמן חרון אף היה סוגר את החלונות(,
דכתיב )ירמיהו ט׳ כ׳(ִ ,כּי ָעלָה ָמוֶת ְבּ ַחלּוֹנֵינוּ״.35
ג .שלא ללכת באמצע הדרך ,וכמו דאיתא בגמ׳ )שם( :״תנו
רבנן ,דֶבר בעיר ,אל יהלך אדם באמצע הדרך ,36מפני שמלאך
המות מהלך באמצע הדרכים .דכיון דיהיבא ליה רשותא ,מסגי
להדיא )-דכיון שיש לו רשות להזיק ,הוא הולך בגלוי באמצע
הדרך(״.
ד .לא להיכנס יחיד לבית הכנסת כשאינו זמן תפילה או
לימוד תורה ,וכמו דאיתא בגמ׳ )שם( :״תנו רבנן ,דֶבר בעיר,
אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת ,שמלאך המות מפקיד שם
כליו .37והני מילי ,היכא דלא קרו ביה דרדקי ולא מצלו ביה
עשרה )-ודוקא במקום שלא לומדים שם התינוקות ולא
מתפללים שם בעשרה(״.
ה .לצאת מן העיר ,וכמו שכתב הרמ״א )יו״ד סי׳ קט״ז ס״ה(:
״עוד כתבו ,שיש לברוח מן העיר 38כשדֶבר בעיר ,39ויש לצאת
המדינה ,ויש מזל יחידי .מפני זה ציוה להחזירו מן המלחמה שלא ילכד במזל הכללי״.
 .41וב׳שיטה מקובצת׳ )כתובות שם( כתבו בשם תלמידי רבינו יונה ,דלאו דוקא
ביצים ,דכל שכן אוכלין שאין להם קליפה שתגין עליהם ,שיש להימנע מלאוכלם
מחמת הסכנה.
 .42אמנם איתא שם בגמ׳ ,דרבי יהושע בן לוי היה מתחבר עמהם ועוסק בתורה ,דעל
ֲלת ֵחן״ ,ואם מעלה חן על לומדיה
ֲה ִבים וְ ַיע ַ
ֶלת א ָ
״איּ ֶ
התורה נאמר )משלי ה׳ י״ט(ַ :
כל שכן שמגינה עליהם.
וכבר עמדו הראשונים בהנהגתו זו ,כיצד עשה כן ריב״ל ,הרי היכא דשכיח היזיקא לא
סמכינן על הכלל דשלוחי מצוה אינן ניזוקין .ודקדקו לשון רש״י שם שכתב :״נדבק
אצלם בשעה שעוסק בתורה...״ .שהיה זה רק בשעת לימוד התורה ]אכן יעויי״ש
בריטב״א[ ,וכתב הר״ן שם :״...ומשום הכי כרך בהו ללמד מהם תורה ,ותו לא מידי״,
והיינו שההיתר של ריב״ל היה כי הוצרך ללמוד מהם תורה ,שבלעדיה אין לו חיים,
וכעין מה שאמרו על תלמיד שגלה מגלין רבו עמו ,שעבור רבותיו שהיו חולים בראתן
הוצרך לידבק בהם .וביעב״ץ שם כתב :״צריך לומר שלמד מהם או למדם תורה...״,
ובדומה לזה כתב באהבת איתן על העין יעקב שם ,שהיתר היה משום לימוד תורה
לרבים.
וראה עוד מה שכתב בזה ב׳קובץ שיעורים׳ )כתובות שם אות רע״ז( :״דזהו דוקא
בשאר מצוות ,אבל לימוד תורה שאני ,וכדיליף מקל וחומר ,אם חן מעלה על לומדיה
וכו׳״.
הדבקות לתורה הוא שמציל אותו
אכן עי׳ בחידושי אגדות למהר״ל שם ,שכתב :״כי ֵ
מן המיתה ,שהתורה היא כולה חיים ,ולכך היה נצול מן המיתה ,ואין זוכה לדבר זה
רק אדם אחד״.
והנה דבר פשוט הוא שכאשר חכמי ישראל הורו לנו את הדרך שנלך בה ,שלא
ללמוד בכינופיא מפני הסכנה ,מלבד מה שלא נעלם מעיניהם הטהורות הנהגת
ריב״ל ,מפורש בגמ׳ ששאר חכמי ישראל לא סברו כמותו ,וכאמור בדברי המהר״ל
ש׳אין זוכה לדבר זה רק אדם אחד׳ ,ועל כן המסיר אוזנו משמוע דבריהם ,מכניס
עצמו לסכנה ,שעיקרה מפני שעקר מעליו עול תורה ומצוותיה לאורם של חכמי
ישראל ,ובעזות מצח מהלך בדרכי ליבו ,ומחשב שעולה מעלה מעלה בזמן שיורד

מן העיר בתחילת הדֶבר ,ולא בסופו )-כיון דכבר הוחזק הדֶבר
 ט״ז שם(״ .ועי׳ ביאור הנהגה זו בהערה .40וסיים שם הרמ״אדבריו :״כל אלו הדברים הם משום סכנה ,ושומר נפשו ירחק
מהם ,ואסור לסמוך אנס )-על הנס( או לסכן נפשו בכל כיוצא
בזה״.
ו .להיזהר שלא להיות במחיצת החולים ,ולהשמר מהרוח
הבאה מהם ,וכן מכל חפץ ששייך להם ,וכמו דאיתא בגמ׳
)כתובות ע״ז ב׳( :״מכריז ר׳ יוחנן ,הזהרו מזבובי של בעלי
ראתן )-הזהרו מזבובים השוכנים על החולה בסוג חולי
מסויים שיש לו שרץ במוחו ,דקשות הן להביא אותו החולי
על איש אחר( .רבי זירא לא הוה יתיב בזיקיה )-לא היה יושב
במקום שתנשב רוח אחת על שניהם( .רבי אלעזר לא עייל
באהליה )-לא היה נכנס באהל שלהם כדי שלא להידבק מהם(.
רבי אמי ורבי אסי לא הוו אכלי מביעי דההיא מבואה )-לא היו
אוכלים מהביצים 41של אותו מבוי שגרים בהם החולים(״.42
ז .להקפיד גם בקיום מצוות עשה שאינם חיוביות ,וכמו
דאיתא בגמ׳ )מנחות מ״א א׳( ,שאמר לו מלאך המות לרב
קטינא ,דבעידנא דריתחא מענישים גם על ביטול מצות עשה.
ח .לכסות מצחו ,וכמו שכתב ב׳כף החיים׳ )יו״ד סי׳ קט״ז
אות ס״ד( בשם הזוה״ק ,דבשעה שיש דֶבר ראוי לאדם לכסות
מצחו שלא יכיר מלאך המות העוונות החקוקים במצחו.43
וע״ע מה שכתב ב׳ביאור הלכה׳ )סי׳ תקנ״ד ס״ו ,ד״ה דבמקום
חולי( ,בשם ה׳פתחי עולם׳ :״דבמקום שאין המחלה של
חלערי״א חזקה ח״ו ,יאכל )-בתשעה באב( פחות מככותבת
בכדי אכילת פרס וכן בשתיה ...ומי שירצה להתענות במקום
שאין המחלה בזעם ח״ו ,יש ליועצו ולהזהירו ,שלא ילך מפתח
ביתו כל היום ,ולהכריחו כשיצא ישא סביב לחוטמו ופיו
חתיכה קאמפע״ר...44״ .ומבואר ,דבשעת המגפה יש לכסות
׳פיו וחוטמו׳ כשיוצא מביתו.
ט .שלא לפחד ולהתעצב אל ליבו כלל ,אלא להעמיק בטחונו
ואמונתו בקב״ה ,וכמו שכתב רבי עקיבא איגר )׳אגרות
סופרים׳ ,אגרת כ״ט( ,בהוראות למניעת מגיפת הכוליר״א
שהיתה באותו הזמן :״שלא לדאוג ,ולהרחיק מכל מיני
עצבות״ .ועי׳ מה שכתב ה׳בן יהוידע׳ )ב״ק ס׳ ב׳( :״יען כי זה
החולי של הקוליר״א ,יזיק לאדם הפחד וההבעתה ,ויתהווה בו
החולי מחמת הפחד וההבעתה אשר יפחד ונבעת .ואומרים
הרופאים ,מעשה בדרך משל ומליצה ,פעם אחת היה חולי
הקוליר״א בעיר אחת גדולה ,וקודם שנתחזק החולי מצא
אדם אחד את המשחית הממונה על חולי הקוליר״א ,ואמר
לו ,כמה נפשות אתה רוצה ליקח ,ואמר חמשה אלפים .וסוף
דבר מתו באותה העיר ט״ו אלפים באותו החולי ,וימצא האיש
ההוא לאותו המשחית ,ויאמר לו ,למה שקרת ,שאמרת אתה
שליח על מספר חמשה אלפים ,ולקחת ט״ו אלפים .והשיב ,לא
שקרתי ,כי לא לקחתי בחרבי על ידי אלא רק חמשה אלפים,
ואותם העשרה )-אלפים( מתו מחמת רוב הפחד והבעתה
שהיה להם ,בעבור החולי הזה בעיר .עד כאן משל הוא בדרך
מליצה ,להודיע שיש נספה בלא משפט מחמת פחד והבעתה״.
והשי״ת ברחמיו יבטל כל גזירות קשות ורעות מעלינו ומעל
כל ישראל ,ולא ישמע שוד ושבר בגבולינו ובגבול כל עמו
ישראל ,ובלע המות לנצח ,ולא נוסיף לדאבה עוד ,וברחמיו
יאמר לצרותינו די ,ולמשחית יאמר הרף ,וירפא את כל חולי
עמו ישראל ,והבריאים יתמיד בריאותם שלא יחלו ,י ְַד ֵּבר
עמים תחתינו ,ולאומים תחת רגלינו ,וישוב לציון מהרה
ברחמים ,בבנין עולמים ,אמן כן יהי רצון.
המשך התשובות לגליונות הקודמים,
יחד עם התשובות לשאלות המתפרסמות בגליון זה,
יופיעו בעזהי״ת בגליון שבוע הבעל״ט  -׳חג השבועות
ופרשת נשא׳ ~ גליון מוגדל
יחד עם התשובות ל׳ציור׳ מגליון פורים

מטה מטה ,וזאת מלבד מה שאין צריך אפילו לבינה יתירה להבחין שאין זה אלא
מדרכי יצרו ,שבדרך כלל ה׳מחמיר׳ בימים טרופים אלו בביטול תורה ,ללמוד בדוקא
בכינופיא כנגד דעת גדולי ישראל ,בימים כתיקונים שבתי המדרש פתוחים לרווחה,
אינו מהמתמידים והעמלים בתורה בכל עת ,ה׳ יצילנו מהם וכמותם ,וינחנו במעגלי
צדק לאורם של גדולי ישראל המאירים את הדרך שנלך בה והמעשה אשר נעשה.
 .43וע״ע בכף החיים שם )אות ס״ה( ,שבימים שיש ֶדבר אין ללכת ל׳בית החיים׳
]אמנם כבר הבאנו לעיל ,בתשובה ל״מעניינא דהצלתא״ אות י״א ,מה שכתב בשו״ת
׳שיח יצחק׳ סי׳ תצ״א ,שנהגו לעשות חופה ליתום ויתומה בבית הקברות ,והביא שם
שכן עשו בעיה״ק צפת תובב״א ,וסר המות הזה ,ע״ש .וע״ע בשו״ת מהרש״ם ח״ד סי׳
מ׳ ,מה שכתב במנהג זה[.
ו׳בכף החיים׳ )שם אות ס״ב( כתב עוד ,שיזהר מדבר שקר ,כי מי שהוא ְמדבר שקר
בזמן המגפה הוא מסוכן רחמנא ליצלן .ועי׳ לעיל מה שכתבנו בתשובה ל׳מעניינא
דירחא׳.
 .44וכבר נתפרסם מעשה שהיה לאחרונה ,ביהודי שבא לביתו של מרן רבי חיים
קניבסקי שליט״א ,כשמסכה על פניו ,וכששאלו מרן שליט״א מדוע לובש דבר זה,
ענה לו הלה ,דאלו הן ההוראות של ׳משרד הבריאות׳ .אמר לו מרן :״משרד הבריאות?
הרי זה ׳משנה ברורה מפורש״!...
ולכאורה היינו כוונתו ,שמלבד מה שהיחס לפעולות אלו צריך להיות מצד החשיבות
של שמירת הגוף והנפש ,שהמה מגופי תורה ממש ,ולכך גם הזהירות הרבה
בקיומם ,עוד יש לשים את הדעת והלב ,כפי שכבר עוררו גדולי ישראל במכתביהם
המפורסמים ,שבכיסוי זה וכן בכל שאר ההרחקות והזהירויות ,מקיימים את הדין
וההלכה ,ולכך ,גם אם ישנם זמנים ומקומות שמצד הרשויות אין כל מחויבות של
זהירות ושמירה והרחקה ,לא מפיהם אנו חיים ,וכפי שאין יהודי שומר תורה ומצוות
שיסתפק בכשרות המזון של הרשויות ,מתוך הבנה ברורה שאי אפשר לסמוך עליהם,
על אחת כמה וכמה שצריך ליזהר שלא לימשך אחרי דבריהם ,ולא לסמוך עליהם
בענינים הקרובים לחשש נפשות ,ה׳ ישמור ויציל את כל זרעו הקדוש ,עם קרובו,
ויסיר מהם כל נגע ומחלה וירפא לכל גופם ויסלח לעוונם וישלח ברכה והצלחה בכל
מעשי ידיהם ,עם כל ישראל אחיהם ,במהרה בימינו ,אכי״ר.

המאורעות המתרגשות על העולם כולו בכל עת ,מטרתם
העיקרית היא לעורר את הלבבות ,לבל ישגו בהבליו וירגישו
בטוחים בכח ובעוצם הרב שה׳ נתן לברואיו ,שבעקבות כך
עלולים להגיע לעשות את הרע בעיני ה׳ ,להכעיס את בוראם,
ולא להשיב אל לבבם את ההבנה הפשוטה ,שה׳ בטובו מחדש
בכל יום תמיד מעשה בראשית ,ובלעדי כח החיים שנותן
בעולם בתמידיות ,בכל עת ושעה וכל רגע קט ,הרי שהכל היה
חוזר לתוהו ובֹהו ,ולא ישאר דבר מכל העולם על כל ברואיו.
המצב המיוחד שיש בתקופה האחרונה ,מעוררת גם את
הנמצאים עמוק בתרדמת לבם ,ש׳עולם לאו כמנהגו נוהג׳,
אין שום דבר שברור ונשאר על מתכונתו ,כביכול ה׳ מבצע
לעולם ׳הפעלה מחודשת׳ ,לעורר את כל התכונות שהטביע
בו ,שיפעלו כדרך שמצופה ונדרש מהם ,שכל אחד יבין ויפנים
בּוֹרים ְכּ ַאיִן ְל ָפנֶי ,וְ ַאנְ ֵשׁי ַה ֵשּׁם ְכּא ָהיוּ,
ש״כל ַהגִּ ִ
אל ליבו ָ
יהם תֹּהוּ,
ַח ָכ ִמים ִכּ ְב ִלי ַמ ָדּע ,וּנְ בוֹנִ ים ִכּ ְב ִלי ַה ְשֹ ֵכּלִ ,כּי רֹב ַמ ֲע ֵשֹ ֶ
וֲ
ֵיהם ֶה ֶבל ְל ָפנֶי״ .כיצד כולם עומדים חסרי אונים מול
ימי ַחיּ ֶ
וִ ֵ
יצור קטנטן בלתי נראה ,שרבבות ממנו יכולים לעמוד בבטחה
על ראש סיכה ,והוא ,בשליחות יוצרו מתעתע בכולם ומראה
להם שיש בעל הבית לעולם.
המסקנה הפשוטה שכל אחד צריך לקבל מהתקופה
ומאורעותיה ,שישיב עוד יותר אל ליבו שביאתו אל העולם
אינה מטרת בריאתו ,אלא רק היכי תימצי להגיע לעולם שכולו
טוב ,שיוכל להתעדן בדשן נפשו בשכר המצוות והמעשים
הטובים שעשה ופעל ,ובעיקר בלימוד התורה שהגה ועמל,
והנשים במצוות המיוחדות להן ,ובתמיכתן לבעליהן ובניהם
שיעסקו בתורה ,כשכולם גם יחד חפצים לעשות רצון קוננו
וחפץ יוצרנו ,כפי שמורים חכמי ישראל שה׳ הציבם בדורנו
בראש מחנה היראים לדברו ,שההליכה בעקבותיהם ובדרך
שסוללים בפנינו ,היא הערובה היחידה לדעת שהולכים בדרך
טובה ונכונה ועושים רצון ה׳ בלבב שלם.
*
השפעתה הברוכה של התורה הקדושה על לומדיה ,ניכרה
היטב על יוסף ,הבחור המיוחד בישיבה שזכה לעמול בתורה
מתוך התמדה רבה ,זוהר פניו שהבהיקו והאירו העידו עליו
נאמנה שגדולה האהבה שאוהב יוסף את התורה ,ואף אם יתן
איש את כל הון ביתו באהבה ,בוז יבוזו לו ,כיצד עולה בדעת
בעל המעות שיוכל להחליף הון חולף ועובר שאינו מביא
לאדם כל שמחה ואושר ,וחושב לקבל תמורתו חלק בתורה
ועמלה ,שכה גדול זכות ומעלת לומד ועמל בתורה ,שמלבד
השכר העצום השמור לעולם שכולו טוב בקרן הקיימת ,אוכל
הוא פירותיהם בעולם הזה ,שעיקרם בשמחה והאושר האין
סופיים שזוכה בכל עת שהוגה ועוסק בתורה ,ואף בשאר
זמניו ועתיו ,שאפוף בתורתו ובה מהרהר בכל עת ושעה.
רבים מבני הישיבה שהביטו על יוסף ותורתו ,הרהרו בלבם
ואף להגו בשפתותיהם ,שאם אמנם ישנם בחורים מתמידים
ועמלי תורה המהוים עבורם ׳מחייב׳ מדוע אינם לומדים
ומתמידים ועמלים כמותם ,אך מיוסף ותורתו ועמלו ,באמת
אין להם כל מחייב ,שהרי דבר פשוט הוא שכלל אין לו שום
נסיון והתמודדות או קושי בלימוד התורה ורוב עמלה,
ובוודאי גם לא בענינים אחרים ,כפי שמאור פניו מעידים,
שבכל עת ושעה טוב לו ומאושר עד אין קץ .אך כל הבלי
דבריהם אלו היו אך מסמיות עיניהם על ידי השטן שהתאמץ
לבל ינסו ללכת בעקבות יוסף ולנסות להתחזק בעסק התורה,
הראיה הגדולה והמוכחת שזהו שורש דבריהם ,שגם
כאשר ָ
מאותם בחורים אחרים שלהבנתם מתמידים מתוך קושי
ומאמץ ,שפיהם הודה שאכן מהוים עבורם ׳מחייב׳ ,בכל זאת
לא למדו מהם והתחייבו בהנהגתם לשנות את אורחותיהם
להוסיף עמל ויגיעה והתמדה.
זאת ועוד ,שכל אותם בחורים שאהבו לדבר על מעלותיו
הגדולות של יוסף ולשבחו הרבה מאוד ,עשו זאת מהסיבה
שככל שהוא גדול ומיוחד עוד יותר ,רחוק מהם יותר מ׳מלא
עיניהם׳ ,הבטתם אליו היא ממטה למעלה-מעלה ,כך השייכות
ביניהם הולכת ומתרחקת ועמה המחייב שעלול להיות להם
ממנו .הסיפור בשבחו ,דבר שאינו מצוי בקרב בחורים שכה
ישבחו אחד מבני גילם ,לא היה אלא כהגנה ושמירה עליהם
לבל ירגישו מבוכה וחלישות הדעת ממה שאינם מנסים
להדמות אליו ,שאינו אלא כאחד מארזי הלבנון שאינו מהווה
תביעה וטענה על איזוב הקיר מדוע אינו מנסה להתרומם
לפסגות.
אילו היה ליוסף נסיונות והתמודדויות כמונו ,נהגו הבחורים
לומר ,אז היתה חכמה גדולה בהתגברויותיו עליהם ,אך מאחר
שלידתו בבית כה מיוחד ומרומם ,גדל הוא בצילו של אביו
התלמיד חכם המופלג ,סביבת מגוריו סמוך לישיבה הקדושה
מקום בו נשמו תורה אכלו תורה וישנו תורה ,משחר ילדותו
יודע רק תורה ומעלתה ,לא פלא שראשו בשמים בעומק
העיון וברוחב ידיעתה ובעיקר ברוב התמדתו ,וכך גם עניני
העולם הזה כלל לא מעניינים אותו ומטרידים את דעתו.
הצד השווה בכל הבחורים הללו שדנו בנסיונות שלדעתם
לא היו ליוסף ,ובסיבותיו מדוע זוכה לפסגה כה רמה בעסק
התורה ועמלה ,הביא לכך ,שמלבד מה שבילו ואיבדו את
זמנם בדיבורי הבל ורעות רוח ,עוד גרמו לעצמם חוסר רצון
ומוטיבציה להמשיך להשקיע ולעמול בתורה הקדושה ,שכן
תירוצם מוכן בידיהם ,שהם מ׳הדור אשר לא ידע את יוסף׳,
לא זכו לכלים המיוחדים שקיבל ,ובעקבות כך בהבלי דעתם
איבדו לעצמם את השנים המיוחדות של הצמיחה הרוחנית
היסודית של הישיבה הקדושה.
*
מלבד כל החסרונות הרבים שהיו לחבריו במסקנותיהם אלו
המוטעים והמעוותים ,אף אילו שורשם נוסד על האמת
והמציאות ,עוד התווסף לכך הדבר שכל מסקנותיהם היו
חסרי בסיס עובדתי אמיתי ,שנעלמה מהם הידיעה הבסיסית
ובעקבות כך הציבו את דבריהם על נתונים שוגים ושונים.
המידע על ביתו של יוסף ואביו לא היו מדוייקים ,ויתרה
מזאת ,שחר ילדותו כלל לא היתה בהתמדה ורוב יגיעה ועמל

התורה ,אלא ככל ילד רגיל וממוצע ,ועל כולנה הקשיים
הרבים שהיו לו ,בדיוק כשאר בני גילו ,ומסתבר שאף יותר
מהם ,מרצון השטן להפריעו מעלייתו הרוחנית המרוממת.
חבריו של יוסף כלל לא העלו בדעתם שגם לו ,השקוד על
התורה והעבודה ,ישנם קשיים והתמודדויות ,והוא בבחינת
צדיק בריבוי נפילותיו ,ועובר נסיונות לא פשוטים להמשיך
לאחוז בעצי החיים של התורה הקדושה .המראה המלבב כל
לב כשרכון על גמרתו בישיבתו במקומו בהתמדה גדולה ,אינו
מעיד מאומה על הקשיים הגדולים הכרוכים בכך ,הנסיונות
האימתניים שעליו להתגבר בכדי להמשיך בשקידתו ,ואף
שאר הטרדות הרבות המעיקים ומטרידים את ליבו ,כאשר על
כולם גם יחד התגבר כגיבור היוצא למלחמה בידיעה ברורה
שאם לא ישנס מתניו ויאזור כגבר חלציו ,הרי שתחילת ירידה
ואף נפילה קטנה ,אם לא מתעשתים מהרה ,עלולה להיות
צניחה מהירה אל עבר מחוזות בלתי ראויים והגונים.
צמד עצותיו הטובות וההגונות שהנחיל לו אביו עוד טרם
נכנס לאהלה של תורה ,הם אלו שהועילו ליוסף בדרכו
הטובה לעלות ולהתעלות .האב לימד את בנו שהדרך
הסלולה והמועילה ביותר להצליח להתמודד עם משעולי
החיים ,הם בראש ובראשונה בתפילה ותחינה ובקשה מה׳
שיצליח דרכו ,לבקש ולחזור ולבקש ואף להעתיר ולהפציר
לזכות לכתרה של תורה ויראת ה׳ טהורה .והעיקר השני
הוא בהתדבקות ברב מובהק שידבק בו ויתייעץ עמו בדרכי
העלייה וההתמודדות ,שכן הרבנים ׳מלוּמדי מלחמה׳ מנסיונם
העצמי העשיר ובתוספת מה שקיבלו מרבותיהם ואף ממה
שהדריכו את תלמידיהם הרבים שהעמידו במהלך השנים
הארוכות בהם זכו לשמש בקודש ,וגם בענין זה נתקיים בהם
׳ומתלמידי יותר מכולם׳.
דרכו של יוסף שכלל לא היתה סוגה בשושנים אלא רצופה
קשיים והתמודדויות ,והיו בהם נסיונות שכללו גם כשלונות,
בכל זאת ,היתה במסילה העולה מעלה מעלה לפסגות
מרוממות של התמדה ועמלה של תורה ,וזאת בעקבות
תפילותיו הרבות לה׳ בכל יום וזמן ,כשהתחנן לה׳ מקירות
ליבו כשמבקש לזכות לתורה ויראה ולעשות רצונו בלבב
שלם ,כאשר מלבד זאת הלך בדרכים סלולות המובילות
לעלייה כשלמד את דרכיהם מרבותיו בהם דבק ולאורם הלך
ובנתיבותיהם צעד התקדם והתעלה ,ובמבט לאחור מהפסגות
המרוממות אליכם זכה להעפיל ,ניכר שורש הצלחתו ואף רוב
אושרו בכל עת וזמן ,עיקרה היא ביעדים הברורים שהציב
לעצמו שתחמם בזמנים ומועדים ,וכן בסמיכות הגדולה
בין הנפילה לקימה ,שתיכף לנפילתו מיהר להתרומם ,לפני
שחלילה יקבע את עצמו במקום נפילתו ממנו עלול להמשיך
לצנוח וליפול ,וכך ,מעלייה והתרוממות שבין נפילה לנפילה,
המלווים בתפילות לרוב ,התאמץ לרומם ולהעלות את עצמו
לרמה ופסגה נוספת ,לעלות בהר ה׳ ולקום במקום קדשו
ושוב להמשיך לטפס ולהעפיל ,שזהו השורש של הכינוי ׳בן
עלייה׳ ,העולה ומתעלה מיום ליום ומחודש לחודש ,לאורך
ימים ושנים.
*
כשארכו הימים בהם זכה יוסף לכתרה של תורה ,בעצת
רבותיו הגיע העת והשעה בה עליו ִלגלות למקום תורה,
לעלות לתקופת מה לארץ הקודש ,לקבל תורה בטהרתה
מגדולי ראשי הישיבות שבה ,ואינה ה׳ שזכה למצוא את
מקומו באחת הישיבות הגדולות בה מצויים מבני הגולה,
והמשיך בעלייתו הרוחנית העצומה ,ובמשך הזמן אף החל
להכיר את ראש הישיבה שבהתקרבותו אליו זכה למושגים
מרוממים יותר ב׳כתרה של תורה׳ ,וככל שארכו הימים ,לאחר
שהדריכו בדרכי הלימוד והעלייה ,קיבלוֹ עליו כרבו מובהק,
שבצילו יושב ובעצתו מהלך כל ימיו עד היום הזה ועד ביאת
גואל צדק במהרה בימינו.
בהגיע עת דודים ,זכה יוסף להקים את ביתו עם בת תלמיד
חכם מובהק ומרביץ תורה לרבים ,בעל שפה ברורה ונעימה
המאהיב את התורה בלב שומעיו ,שמסר נפשו לזיכוי הרבים,
וה׳ מדד לו במידה טובה ,שזכה לחתן כה מיוחד כיוסף
מיודענו .באהבה שאהב יוסף את התורה ,זיכהו ה׳ שהנישואין
יהיו בימי ׳בין הזמנים׳ ,כך שעם תחילת הזמן קבע את מקומו
בארץ הקודש ,ושב לתלמודו ביתר שאת ועוז ,בתוספת
המעלות הרבות שמנו חז״ל לתורת מי שנשא אשה וממשיך
לעסוק בתורה.
העשור הראשון לנישואי ר׳ יוסף עבר עליו מתוך עמלה של
תורה והמשך עליה בעבודת ה׳ ,כשממשיך לקבל תורה ויראה
מרבותיו ומוסיף להתגדל בהם ,כשיחד עם רעייתו הצדקנית
מנצלים את הקשיים וההתמודדויות הרבות שעברו שלא
יהוו רק ׳אבני נגף׳ ,אלא ישמשו כמדרגות לעלות עליהם
לפסגות מרוממות יותר לדבוק בה׳ ולעשות רצונו בלבב שלם,
כשלאורך השנים הללו שביתם היה קדוש וראוי לשכינה
ששרתה בו ,ה׳ בחר בהם לערוך עמהם שותפויות רבות
בלידת ילדיהם כ״י ,שאותם גידלו ההורים לתורה ומעשים
טובים.
המעלות הגבוהות אליהם העפיל ר׳ יוסף בתלמודו ,גרמו לכך
שהיה בפסגות רוחניות מרוממות הרבה יותר משאר בני גילו,
ורבים פנו אליו וביקשו לקבל ממנו תורה ,ואף הוא הרגיש
שאוצרותיו מלאים כל טוב ובתוככי ליבו מבקש הוא לשמש
כמעיין נובע ללמד לאחרים ,ומה גם שבאותם הימים הציע לו
אחד מחבריו לפתוח כולל קטן בו יוכל להרביץ תורה לחברים
מקשיבים ,ועל כן פנה אל מורו ורבו לשמוע מה ה׳ שואל
מעמו במצבו והאם אכן זו הדרך המובילה לריבוי עליה או
חלילה להיפך.
בעצת ראש הישיבה שליט״א והנחייתו המלאה ,פתח ר׳
יוסף ׳כולל ערב׳ ,בו למד ולימד בחבורה קטנה סוגיות שונות
בעומק העיון ,כשמרגיש שהלימוד לרבים מוסיף להחיותו
ונותן לו תוספת כוחות להמשיך לרומם את עצמו בפסגות
של התמדה ועמל התורה .יחד עם זאת ,כפי שהורה לו ראש
הישיבה ,המשיך בלימוד במסגרת הכולל היומי ,בו שקד על

תלמודו כימים ימימה ,כשמתאמץ עד מאוד למצוא לעצמו
זמנים בכדי להכין עוד יותר טוב את הלימוד והשיעורים של
ה׳כולל ערב׳ ,באופן שלא יהיה על חשבון סדרי הכולל היומי,
כשבחסדי ה׳ עליו זוכה לעמוד בהצלחה במטרות ותוכניות
אלו באופן הטוב ביותר.
*
מהדברים שהפריעו לר׳ יוסף עד מאוד והרגיש שהדבר בוער
בעצמותיו ומכאיב לו ביותר ,היתה התופעה שהיו כאלו
שבשל סיבה מסוימת ויתכן אף מוצדקת ,בשעת לימודם בבית
המדרש החזיקו בכיסם מכשיר סלולרי לשיחות טלפוניות,
ולפתע פתאום בתוככי סוגיא קשה ומורכבת ,הרגישו איזה
שהוא רעד בכיסם שסימן על ׳שיחה נכנסת׳ ,ותיכף ומיד
בדקו מיהו המתקשר ,והגם שבכל הפעמים שלא היה זה
שיחה דחופה באמת ,ולא הפסיקו בתלמודם לצאת מהרה
מחוץ לבית המדרש לשוחח בקצרה ,בכל זאת איבדו את כל
החשבון ותורתם היתה קרעים קרעים ,ונעשים דומים לאדם
האוסף רוח.
כשהקים את הכולל הקטן ,בעצת ראש הישיבה ,היה זה
בתנאי כפול ומכופל עם האברכים שהלימוד במסגרת הכולל
הוא על מנת שאין להם כל מכשיר הדלוק בכל אופן שהוא.
בכדי ליישב את הלב שאם חלילה יארע דבר מה ויצטרכו
אותם בדחיפות ,שילם ר׳ יוסף סכום כסף לאחד השכנים
שישמש כמזכיר הכולל להודעות דחופות ,שיוכל לקרוא
לאברכים גם בעת תלמודם אם חלילה יארע דבר מה.
הפלא הגדול היה ,שבמהלך השנתיים הראשונות ,אותו שכן
קיבל את מעותיו לחינם ,שאפילו קריאת חרום אחת לא
שהצדיקה התקשרות למזכירות להזעיק את האברך
היתה ִ
מתלמודו ,אלא כולם יכלו לישב במנוחת הנפש בעמלה של
תורה ובהתמדה מרובה.
לימים מצא ר׳ יוסף בית מדרש כלבבו ,שנוסד על ידי תלמיד
חכם נכבד שכאב לו המצב שישנם היכלי תורה שמחוּללים
בכל עת על ידי שיחות טלפוניות ,שמלבד מה שגודעים את
המשך עלייתו של אותו אחד המשוחח בהם ,עוד מפריעים
לכל האחרים ומסיח להם את הדעת .התלמיד חכם ההוא,
לקח על עצמו עול גדול והקים כמה בתי מדרש מיוחדים
לתורה ברציפות בלא כל הפרעות ,שיסודם הוא שמשמשים
רק ללימוד התורה ,ולא לדיבורי חול ואף לא לאכילה ושתיה,
וכל הבא בשעריהם מתחייב לבא בגפו בלא כל מכשיר סלולרי
ולהמנע מכל דיבור חולין בתוככי בית המדרש ,ואף קבעו
זמן בו ניתן לאסוף צדקה בינות לאברכי הכולל ,שיהיה רק
ברבע שעה האחרונה של הסדר ,כדי שהאברכים לא יופרעו
מתלמודם בכל עת ושעה בעקבות מגביות כאלו ואחרים,
שאמנם חשובים ויקרים עד מאוד בעיני ה׳ ,אך הלימוד הרצוף
עוד יותר יקר וחשוב בעיניו .גם שם העמידו ׳שומר׳ מיוחד
למקרי חרום ,שישב בדד בחדר קטן מחוץ לבית המדרש,
ודרכו ניתן היה להזעיק אברך מתלמודו אם חלילה אירע
מקרה חרום בו יצטרכו להפריע לאחד הלומדים מתלמודו.
הכולל הייחודי של ר׳ יוסף העתיק אף הוא את משכנו לבית
המדרש המיוחד לתורה ,והגם שאף עד ליום זה נהגו במקום
שהיו כתקנות בית המדרש החדש ,בכל זאת ,המעבר למקום
גדול שכל היושבים בו הוגים בתורה ועמלה בלא הפרעה,
הוסיפה להועיל להם רבות להמשך עלייתם בתורה ויראת ה׳
טהורה.
המעבר למקום החדש שכה הטיב עם אברכי הכולל ואף עם
ר׳ יוסף בשעות הערב של הכולל ,הרגילו אותו למושגים
נעלים יותר של לימוד ברצף ובלא הפרעה ,ועל כן היה בהם
גם חסרון שגרמו לר׳ יוסף הכבדה רבה בשעות בהם המשיך
לישב בכולל בו למד עד לאותם הימים ,כאשר השיחות
הטלפוניות וההפרעות השונות שהיו בו ,הפריעו לו לשקוד
בתלמודו ולהתעמק בעיונו בתוככי הסוגיות ,במיוחד שמחמת
מרכזיותו של בית המדרש ,כל סדר היה מופרע כחמש פעמים
על ידי גבאי צדקה או עניים שהיו עוברים מאברך לאברך,
ובימים שלפני המועדים ,היו פעמים שהופרעו יותר מעשר
פעמים ,כשחלק מהעניים או גבאי הצדקה היו מנסים לשוחח
עם כל אברך באופן אישי לעוררו למצוות הצדקה ,שאמנם
כן מעלתה גדולה ועצומה ,אך הוסיפה לקרוע קרעים נוספים
בתורה הקדושה והפריעה לכל השקיעות בסוגיא.
*
ההצעה של גיסו הגיעה לר׳ יוסף במועד מתאים .היה זה
לאחר כמה ימים בהם הופרע מתלמודו שוב ושוב על ידי
הסובבים ,וחשב בליבו שאולי ילך לשאול את ראש הישיבה
אם כדאי לפתוח ׳כולל יום שלם׳ במסגרת החדשה של לימוד
רצוף ,אלא שידע שאין מקום לשאלה לרב לפני שיהיה לו
רעיון ובסיס להחזקתו הכלכלית .הגיס הציע בפניו הצעה
מהפכנית שכמעט אין בה ביטול תורה ,ועל ידה יוכל להקים
ולהחזיק כולל יום שלם לעשרות אברכים .הגיס המתגורר
בארצות הברית ,בשכונת ׳פלטבוש׳ שבמחוז ׳ברוקלין׳ שבעיר
׳ניו-יארק׳ ,סיפר לו על ׳מנהג המקום׳ ,שרבים מבני שכונתו
עורכים ׳סעודות פורים מרכזיות׳ ,בהם משתתפים עשר עד
עשרים משפחות גם יחד ,כמובן בהפרדה מלאה בין עזרת
גברים לעזרת נשים ,ובמהלך הסעודות הללו בהם דעת בעלי
הבתים טובה ושמחה עליהם ,נותנים הם בעין יפה למטרות
תורה וחסד ,וישנם לא מעט ׳משולחים׳ המצליחים במהלך
יום הפורים לאסוף מעות יותר ממה שמספיקים לאסוף
במהלך כמה חודשי עבודה קשים ומייגעים.
עצתי היא ,המשיך הגיס בדבריו ,שיבוא לארצות הברית
לגיחה קצרה מערב פורים ועד למחרתו ,במהלכה ינסה
לפעול לגייס סכום נאה שיספיק עבורו להקמת כולל יום
שלם לקבוצת אברכים מופלגים ,כאשר הוא מבחינתו יבצע
עבורו את כל עבודת השטח ,לברר על מיקומי המסיבות
וקבלת הרשות שיוכל להשתתף בהם ,ואם יזכהו ה׳ ,מעלת
היום הקדוש ישפיע עליו לטובה ולברכה להקים כולל בו יוכל
להרביץ תורה ותהיה לו מזה תוספת עלייה רוחנית רבה.
את צדקותה של רעייתו הכיר ר׳ יוסף זה שנים רבות ,שבכל
המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד הקודם עת הודה והילל לה׳ שזכה לרעיה כה
מיוחדת המאפשרת לו לשקוד על
התורה והעבודה ואף מעודדת אותו לכך בכל עת ושעה,
זוכה בדין להיות שותפה מלאה בכל
ובמעשיה הטובים ָ
תורתו והתמדתו והרבצת התורה .אך בכל זאת התקשה ר׳
יוסף לקבל את הצעת הגיס ,כשטען שאין לו אפילו פתחון פה
להציע לרעייתו שיעזבה בגפה עם הילדים ביום הפורים בארץ
הקודש ,כאשר רחוקים הם מכל משפחתם ,ומספיק מסירות
נפשה לתורה במה שנוטלת עליה עול תורה כל הימים,
כשמסירה ממנו כל טרדה או הפרעה ,ויכול הוא לישב באהלה
של תורה בכל עת ושעה .אך בסופו של דבר ,כשנודעה ההצעה
לרעייתו ,השיבה לו ,שמבחינתה יכול הוא לקבלה בלב שלם,
ושמחת הפורים תהיה שלמה בידיעה שברגעים אלו זוכים
הם לנחול נצח נצחים בהקמת מקום תורה ,בו יוכל להוסיף
פעלים בעבודת ה׳ טהורה ,בלימוד בלא כל הפרעה.
לאחר שקיבל את דבריה שאכן באו מתוך רצון אמיתי וטהור,
פנה אל ראש הישיבה לשמוע ממנו דעת תורה בדרך שילך
בה והמעשה אשר יעשה .ראש הישיבה הוסיף לשאול ולחקור
בכל מיני צדדים וכיוונים ,ולבסוף מסקנתו היתה שאכן
מדובר בהצעה טובה שכדאי לאמצה ,והוסיף לברכו ,שיזכהו
ה׳ להצליח בנסיעה להגדיל תורה ולהאדירה.
ברכתו של ראש הישיבה סללה בפניו את הדרך ,והגם שלא
היה מנוסה במלאכת הקודש זו של אסיפת המעות ,במהלך
נסיעתו הראשונה לגולה ,הספיק להשתתף בלמעלה מעשר
סעודות פורים ,שמהם יצא עם סכומי עתק שהספיקו בשיעור
הגון לאחזקת כולל בוקר וצהרים למשך שנה שלימה .במהלך
הסעודות הללו ,הבחין ר׳ יוסף שאכן ברכת ה׳ מלווה אותו
בצורה מדהימה ,שבשונה ממשולחים אחרים שהשתתפו
בהם ויצאו עם סכום הנחשב עבורם כהגון ,הסכומים שהוא
קיבל היו יותר מעשרת מונים מהם ,ומה גם שה׳ נתן את
חינו של ר׳ יוסף בעיני כמה גבירים ,שמלבד עצם מתנת ידם
הממונית בשעת הסעודה ,עוד נתנו לו התחייבות על נתינה
חודשית קבועה ,מי של רבע אברך או אפילו חצי אברך ומי
של אברך שלם ,ומי בשיעור של כמה אברכים.
במהלך חודש ניסן פעל ר׳ יוסף לפתיחת הכולל החדש ,למצוא
אברכים שיתאימו למסגרת המיוחדת ,ועם תחילת הזמן
החלה אצלו עדנה ,שזכה לישב על התורה והעבודה בהיכל
בית המדרש מהבוקר השכם ועד שעת ערב מאוחרת בסיום
הכולל ערב ,למעט דקות ספורות בין הסדרים בהם יצא
לחדר הסמוך לאכול את ארוחותיו ,אותן הכינה לו רעייתו
במסירות כשמכניסה לתוכם מנות רבות של אהבת תורה,
וצררה לו בתיקו בכל בוקר טרם שיצא אל מקום תלמודו.
מעלתו המרובה הזו להיות שקוד באהלה של תורה ,היתה
בזכותה המופלגת של רעייתו הצדקנית ,שהוסיפה ליטול
על עצמה את כל עול הבית ,שאת הבית והילדים ראה כמעט
רק בשבתות ומועדים ,ועודדה אותו בכל עת וזמן להמשיך
בשקידתו ועמלו בתורה ויראת ה׳ טהורה.
*
הנסיעה הקבועה לגולה לימי הפורים ,היתה חלק מהסדרים
של ר׳ יוסף ,במהלכה היה עובר מ׳סעודת פורים׳ אחת
לרעותה ,וכך עובר בעשרות מקומות ביום אחד ,כשבכל אחת
מהם מנסה לתפוס לעצמו עוד יהודי יקר שיזכה ליטול חלק
קבוע בהחזקת תורה ,כאשר משנה לשנה זכה להגדיל את
ידידי הכולל ,שפתחו מסגרות לימוד נוספות ,שהיוו עבורו
׳מחייבים׳ נוספים למסור בכל אחד מהם שיעורים מידי פעם,
והוסיפו לגדלותו הרוחנית ורוב עמלו בתורה ויראה .מה
גם שכאשר אחד הגבירים רמז לו שכדאי הדבר שידפיס את
שיעוריו המיוחדים ,ראה בזה ר׳ יוסף סימן שמימי להוסיף
פעלים לעומק העיון בלימוד הסוגיא ,ובעקבות כך החל
להדפיס בכל שנה ושנה את סדרת שיעוריו המאירים בסוגיות
המסכתות שלמדו בכולל באותה שנה.
גם במהלך החורף האחרון החל ר׳ יוסף להתארגן לטיסתו
לגולה לקראת פורים ,כשהקדים לו את הוצאת ספרו המיוחד
מפירות עמלו בשנה האחרונה ,אלא שזמן קצר לפני טיסתו
נודע לו כי לאחרונה החל להתפשט בעולם איזה נגיף עלום
בשם ׳קורונה׳ ,והוראות השלטונות היא ,שכל מי שמגיע
לארץ הקודש מהגולה ,עליו להכנס לבידוד למשך שבועיים
ימים ,לוודא שאינו מביא עמו את הנגיף .המחיר הכבד של
שהייה בבידוד למשך שבועיים קצת הטרידה את ר׳ יוסף ,אך
בעידודה הרב של רעייתו הצדקנית שכדאי הדבר להחזקת
התורה של כל הכולל למשך שנה ,החליט שאין בכך למנוע
ממנו טיסה זו שבה מקוה להצליח לפעול למען החזקת הכולל
במשך שנה ואולי אף להשיג תקציב להוספת אברכים נוספים
להגדיל את הכולל עוד ועוד.
בימים הסמוכים לפני טיסתו עוררו חמיו הרב שליט״א,
שבמצב העולמי העכשוי המעורפל ,בו כולם תוהים באפלה
ומצהירים כל מיני תחזיות ,חלקם מבטיחות ואחרים
מאכזבות ומאיימות ,לא כדאי לצאת ולנסוע ממקום למקום

תשובה ל"סיפור ושאלה

בלא לקבל ברכה ממרן רבינו שר התורה שליט״א .ר׳ יוסף
סבר וקיבל ,ובמיוחד שגם בלאו הכי חשב לקבל את ברכת
מרן שליט״א ,כעת הרגיש חובה לקבלתה .יומיים לפני מועד
הטיסה פנה לבן דודו הנמצא רבות בבית מרן שליט״א ,וביקשו
שישאל עבורו דעת תורה מה הדרך שילך בה .בן הדוד חזר עם
תשובת מרן שליט״א שעדיף לחכות ולראות מה ילד יום ,ולא
כדאי כל כך ליסע בעת הזו .ר׳ יוסף ביקש מבן דודו שיחזור
וישאל את מרן שליט״א בפרוטרוט ,ששאלתו אינה אם לנסוע
היום או לאחר זמן ,אלא או היום או בכלל לא ולסגור את
הכולל ,שכן כל פעילותו להחזקת הכולל הינה ביום הפורים,
ומה שמצליח לעשות במהלך צהרי יום הפורים ,קשה להצליח
לעשות גם במאמץ רב במשך כמה חודשים.
כשחזרה תשובתו של מרן שליט״א שהכריע בדעת תורה שלא
כדאי לנסוע ,ברגע הראשון היה קשה מאוד לר׳ יוסף לקבלה,
שכן בציות להוראה זו עלול להביא לסגירת הכוללים הרבים
שזכה להקים עם כל עשרות האברכים שבהם .אך רגע לאחר
מכן התגבר על הרהורי ליבו ,ומיהר לבקש מרעייתו הצדקנית
אם תוכל להכין היום ׳סעודה גדולה׳ בה ישתתף יחד עם בני
המשפחה .לשאלתה שלא שבת היום ולא מועד היום ,השיב,
שמדובר ב׳סעודת ציות לגדולי ישראל׳.
באותו יום סעד ר׳ יוסף עם כל משפחתו ,ובמהלך הסעודה
סיפר להם את דברי מרן שליט״א שהכריע עבורו שלא יסע,
וכעת מסבים הם לסעודה מיוחדת שתעזור ותסייע להם
להחדיר לעצמותיהם את הידיעה הברורה שעלינו לציית
לדברי גדולי ישראל ,בין אם אנו מבינים את טעמם ונימוקם,
ועוד יותר כשאין מבינים דבר ,שכך ציוונו ה׳ בתורתו ,שעלינו
לשמוע לדבריהם ולא לסור מהם ימין ושמאל ,וכפי שדרשו
חז״ל ,אפילו כשאומר על ימין שהוא שמאל ,וכשהוסיף
להקריא בפניהם את דברי ספר החינוך שהוא מצוה דאורייתא
הנוהגת גם כיום ,ומהווה את היסוד והתשתית לכל קיום
התורה הקדושה.
הסעודה המיוחדת בה הסבו כל בני המשפחה ,נסכה בהם
כוחות רבים לעמוד בנסיון זה הקשה שה׳ הציב בפניהם,
במיוחד שהיו כאלו שניסו להתחכם ולומר ,שמרן שליט״א לא
אסר עליו את הנסיעה ,רק אמר שלא כדאי ,ויתכן שהיה זה
מחמת חששות רחוקות ,ובכלל היו כאלו שרוח אפיקורסות
נשבה בליבם שהחלו לערער ולפקפק אחר דברי מרן שליט״א,
כשניסו לומר שכלל אינו יודע היכן נמצא ׳פלטבוש׳ ,אם
בארצות הברית או באנגליה ,ואולי הוא חושש שזה נמצא
בסין ,ועוד כהנה דיבורים מעוותים המעידים על חוסר נקיות
הלב ועליבותו בקיום מצוות ציות לדברי החכמים ,כאשר
ברור לכל בר דעת ,שמרן שליט״א שכל כולו תורה ועמלה ,כל
היוצא מפיו יעשה ,וכדאי הוא לסמוך עליו אף בשעת הדחק,
ושטות גמורה היא שלא לשמוע לדבריו ,שבוודאי תצא מכך
רק מכשול ותקלה.
*
לראשונה זה שנים רבות ,סעד ר׳ יוסף עם משפחתו את
סעודת הפורים ,כשבמהלכה מודה ומהלל לה׳ שזכה לגבור
על יצרו ולשמוע לקול דברי מרן רבינו שליט״א ,עוד בטרם
ידע את משמעות הציות והרווח וההצלה הגדולה שעמדה
לו בכך .כשעברו הימים והחל הנגף להתפשט בקרב קהילות
ישראל ,עדיין לא נודע חומרתו וסכנתו הרבה ,ולא מעטים
מקרב אלו שחזרו לארץ הקודש מנסיעתם המיוחדת ליום
הפורים ,שהסתובבו בקרב סעודות הפורים והצליחו לאסוף
סכומים הגונים עבור מטרות הצדקה עבורם נסעו ,הרגישו
שגם בשנה זו נסיעתם היתה משתלמת ,רק צריכים לסבול
עבורה בשהייה בבידוד של ארבעה עשר ימים ,שיסתיימו
בתחילת ימי חודש ניסן.
באותם הימים היו עוד כמה פורקי עול חכמי התורה,
שהרגישו חובה מוסרית להוכיח את ר׳ יוסף מדוע הסיר
מעליו את האחריות למימון הכולל ואחזקתו ,ולא היה קורה
לו דבר אילו היה נוסע ,כפי שלא אירע מאומה לכל שאר
המשולחים .ור׳ יוסף הוצרך לכוחות רבים כדי שלא להשיב
לחורפיו דבר ,ולהבין היטב בליבו ,שגם אם צדקו דבריהם וכל
אלו שנסעו הצליחו השנה יותר מתמיד בשליחותם זו ,עם כל
זאת ,ה׳ שאל ודרש ממנו בשנה זו לבל יסע ,כפי שהורה לו
מפיו של מרן שליט״א ,ואדרבה ,תפקידו ואחריותו בימים אלו
היא העמידה על המשמר לשמוע לקול דברי אלקים חיים כפי
שנשמעים מגדולי ישראל שה׳ העמיד בראש המחנה.
לא עברו ימים מרובים ולפתע פתאום נודע לר׳ יוסף
ומשפחתם מה הרויחו בעולם הזה מהציות המוחלט לדעת
תורה ,שבאותם הימים החל הנגף לפגוע ברבים וטובים בקרב
הקהילות היהודיות בגולה ,ובמיוחד הכתה יד ה׳ בקהילות
היראים לדבר ה׳ ,ונודע שבאותם סעודות פורים בהם תכנן
ר׳ יוסף להשתתף כבשנים עברו ,היו חולים שהדביקו אחרים,
ורבים נחלו והגיעו עד שערי מוות ,ולא מעט גם השיבו את
נשמתם ליוצרם לאחר כמה ימי יסורים קשים ומרים ,כפי
שגזרה חכמתו יתברך ,וחלק מהמשולחים ששבו ארצה,

הביאו עמהם בגופם את הנגף ,כשלא מעט מהם חלו בחולי
הקשה הלזה ,התייסרו נוראות ואף כמה מהם אושפזו במצב
קשה מאוד ,כשהם מורדמים ומונשמים ,וחלקם אף השיבו
את נשמתם לבוראם לאחר יסורים קשים ומרים.
צער רב היה לר׳ יוסף לשמוע על יהודים רבים הסובלים כה
קשות ,ועל רבים מאלו שהכיר שמתייסרים ביסוריהם וחלקם
אף עברו לעולם שכולו טוב .במיוחד התעורר לחשוב על אחד
מ׳ידידיו׳ מאותם ׳סעודות פורים׳ ,שבכל שנה יחדיו היו
עוברים מסעודה לסעודה ,כשכל אחד משתדל להתרים עבור
הצדקה שלו ,וכשנודע לו שהשנה ר׳ יוסף לא מתכונן להגיע,
ניסה לשכנעו שאין כל מקום לחשש וסכנה ,שהרי הולכים
הם רק לבתים של שומרי תורה ומצוות ,ועל כן כדאי שיחזור
למרן שליט״א ויסביר לו את המצב כפי שחושבים המומחים
ולעוררו שלא עידכנו אותו בנתונים הנכונים אודות המצב
בפלטבוש ,ובמהלך אותה שיחה טלפונית השכיל ר׳ יוסף שלא
להשיב לו דבר ,אלא לסיימה מהרה ,ומיד לאחריה הסיר מעל
ליבו את דברי ההבל הללו ,וסופו העצוב של הסיפור היה,
שהלה ,אף היה צעיר מר׳ יוסף בכמה שנים טובות ,בכל זאת,
כפי הנראה נדבק בנגיף באחת מהמסיבות הללו ,וכבר עבר
לעולם שכולו טוב.
כשהוסיפו להתפרסם הנתונים הנוראים מתחלואת יהודי
הגולה ,ואף בקרב קהילות היראים בארץ הקודש ,והוברר
לר׳ יוסף שבזכות ששמע לדעת תורה ניצל מסכנה גדולה,
כינס שוב את כל בני משפחתו ,ועוררם שעליהם להשיב את
הדברים למעמקי לבם ,להבין ולהשכיל ממקרה זה ולהקיש
ממנו לכל האחרים ,שבכל עת וזמן ,ובמיוחד כשלא מובן לנו
טעם הוראתם של גדולי ומאורי ישראל ,יש להזהר ולהשמר
לדחות כל בדל מחשבה מעוותת המנסה לעלות בזמנים אלו,
ולזכור טוב את מה שהיה להם כעת ,שמסקנתם המוחלטת
היא ,שכל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל ,וההולך לאורם
של גדולי ישראל ,עצם הליכתו זו מהוה סיבה וסגולה להנצל
מכל דבר רע ומשחית ופורענות לבל יבואו עליו ועל כל בית
ישראל.
*
בחסדי ה׳ המרובים על כל בית ישראל דבכל אתר ואתר,
במהלך חודש אייר שהוא עת הרפואה ,וכפי שדרשו בו דורשי
רשומות ,שהוא ר״ת של א׳ני ה׳ ר׳ופאך ,חלה ירידה גדולה
ועצומה בהתפשטות הנגיף ,וזאת מלבד מה שבניסים גלויים
רבים מהחולים זכו להנצל ולהבריא אף ממצבים קשים ביותר,
כשחלקם עברו משערי מיתה לשערי חיים ,ובעקבות כך ,בימים
האחרונים הורו גדולי ישראל שהגיע העת לפתוח את מבצרי
התורה והתפילה באופנים מסוימים ומוגבלים ,של שמירת
מרחק ראוי וחבישת מסכות על הפה והאף ,ועוד כהנה הוראות
חשובות.
עם התפרסם ההוראות החדשות ,התאספו רבני הכוללים
בבית המדרש ,לדון כיצד יחלקו ביניהם את המקומות ,שכעת
צומצמו עד מאוד ,כאשר לאחר הקמת כל המחיצות וההוראות
הנדרשות ,רק אחד מתוך חמשה לומדים יוכל לבוא לכולל
ללמוד .אחד מראשי הכוללים טען ,שהטוב ביותר שיקבע
׳כל הקודם זכה׳ ,שהראשונים שיבואו אל בית המדרש,
יזכו לתפוס את מקומם ,ואילו המאחרים ,יאלצו לשוב על
עקבותיהם ,ובכך נרויח גם לחזק את ענין הביאה המוקדמת
אל הכולל .לעומתו סבר ראש כולל אחר ,שהנהגה זו אינה
ראויה ,שכך נטריח אברכים להגיע עד למקום ,חלקם בהליכה
של כמחצית השעה ,וסופם שיאלצו לשוב ריקנית וכל ביאתם
לבטלה .ועל כן הציע שיעשו תורנות בין האברכים ,שהיות
ובשבוע ישנם עשרה ׳סדרים׳ ,כל ׳סדר׳ יגיעו אברכים אחרים
לפי רשימה ,וכך כל אברך יזכה לישב באהלה של תורה שני
סדרים בכל שבוע.
כשנשאל ר׳ יוסף לדעתו ,השיבם ,שהטוב ביותר לשאול דעת
תורה בדרך שראוי לילך בה במציאות זו שנכפתה עליהם,
וכמדומה הוא שניתן להביא כמה ראיות מסוגיות מפורשות
כיצד יש לנהוג במקרה זה ,ומה גם ,שמי שזכה גם בשבוע טרוף
ומבולבל זה לקיים כירא ה׳ הלכה מפורשת בשו״ע )אור״ח סי׳
רפ״ה ס״א וס״ב( ,שחייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור
שנים מקרא ואחד תרגום או פירוש רש״י ,וירא שמים יוצא
ידי שניהם שלומד הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום ואחד
פרש״י ,אם הספיק לסיים את לימודו כדת ,כמדומה שיוכל
להביא ראיה מהי ההנהגה הראויה בספק דידן.
מנין בפרשתינו עפרש״י
ניתן להביא ראיה להכרעת ספקם של ראשי הכוללים?

בצידו" מגליון פרשת ויקהל פקודי

בתשובה לשאלה ,מנין בפרשתינו עפרש״י זוכים להבין על מה יסד הרב את דבריו ,שאין כל הכרח וראיה לרוח הקודש בהוראת מרן שליט״א על הפשפוש במעשי אותו נעדר שזה יותר משנה וחצי אבדו עשתונותיו ונעלמו עקבותיו ,שיש
לבדוק ולברר אולי פגע במישהו ,וכאשר יוודע הדבר בני המשפחה יתאמצו לפייסם ולבקש את מחילתם השלימה.
ֵיכם ְית ִֹמים״ ,וביאר רש״י ,״וְ ָהיוּ
וּבנ ֶ
יכם ַא ְל ָמנוֹת ְ
״כּל ַא ְל ָמנָה וְ יָתוֹם א ְת ַענּוּןִ .אם ַענֵּה ְת ַענֶּה אֹתוֹ ִכּי ִאם ָצעֹק ִי ְצ ַעק ֵא ַלי ָשׁמ ַֹע ֶא ְשׁ ַמע ַצ ֲע ָקתוֹ וְ ָח ָרה ַא ִפּי וְ ָה ַר ְג ִתּי ֶא ְת ֶכם ֶבּ ָח ֶרב וְ ָהיוּ נְ ֵשׁ ֶ
הרב יסד את דבריו ,וזאת מרש״י כ״ב ,כ״א-כ״ג ,עה״פָ ,
ֵיכם ְית ִֹמים ,אלא הרי זו קללה אחרת ,שיהיו הנשים צרורות כאלמנות חיות ,שלא יהיו עדים למיתת בעליהן ותהיינה אסורות להנשא והבנים יהיו יתומים,
וּבנ ֶ
יכם ַא ְל ָמנוֹת ְ
יכם ַא ְל ָמנוֹת .ממשמע שנאמר וְ ָה ַר ְג ִתּי ֶא ְת ֶכם ,איני יודע שנְ ֵשׁ ֶ
נְ ֵשׁ ֶ
שלא יניחום בית דין לירד לנכסי אביהם לפי שאין יודעים אם מתו אם נשבו״ .מבואר בדברי רש״י ,שעונש נוראי זה שאבי המשפחה נעלם ולא נודעו עקבותיו ,עלול לבוא מלצער אלמנה ויתומים ,ועל כן כאשר ארכו הימים ולא נודע
דבר ממנשה ,יתכן ומדברי רש״י הללו למד מרן שליט״א שיש לפשפש בענין עוון חמור זה ,ואכן כאשר תוקן העוון שלח ה׳ את ישועתו במהרה ,ופדאו משביו ומבית עבדים ,להיות עבד נאמן לה׳ ותורתו ולשמור כל חקיו ומצוותיו.
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להערות ,הארות ותגובות וכל עניני העלון ,ותרומות והנצחות ,יש לפנות למערכת בפקס ובמייל הנ"ל

שמות הזוכים לפרשיות משפטים:
 -מודיעין עילית  -קובץ פרשיות ב"כ
 -מודיעין עילית  -אחרי במדבר
בני ברק  -אחרי במדבר
 -פתח תקוה  -אחרי במדבר
 -בני ברק  -שבתא דינוקא
 -ירושלים  -שבתא דינוקא
הודעה נשלחה/תשלח לזוכים )במהלך החודש הקרוב(

© כל הזכויות שמורות ל"איחוד בחידוד" ולרבנים הכותבים – מודיעין עילית  -ארץ ישראל

ניתן לקבל כל שבוע את העלון
בפקס או באימייל )ללא תשלום(,
בתוספת ה'סיפור ושאלה בצידו'
בגודל כפול ,על שני עמודים.
המעונינים לקבלו ,ישלחו את
שמם וכתובתם בכתב ברור,
בתוספת מס' טלפון לבירורים,
לפקס המערכת או למייל:
ichudbchidud@gmail.com
המיילים נשלחים ממשרדינו
ב'ליקווד' שב'ניו ג'רסי

