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י"א דחלב אדם בכלל ה'טמאים' )עי' שטמ"ק כתובות ס' א' בשם הרא"ה(.

היכן לכאורה מצינו ע"פ פרשתינו להיפך מזה.

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

מענינא דירחא

מולד חודש אדר
יום רביעי 

בשעה 8:49.1 בבוקר

מברכין  אימתי  "עד 
מיום  ט"ז  עד  עליה, 
בכלל"  ט"ז  ולא  המולד, 

)שו"ע תכ"ו ס"ג(.

שעדיין  יתכן  היאך 
הנ"ל,  זמן  הגיע  לא 
אין  כבר  ואעפ"כ 

לקדש הלבנה

לרפואתו השלימה של מרן רבינו הגדול
רבי יוסף שלום שליט"א בן חיה מושא

בתוך שאר חולי ישראל

לרפואת הרה"ג ר' משה ברוך בן צביה ומרת זיוה בת מאטיל לאה
בתוך שאר חולי עמך ישראל

אבי נקרא כבן החמישי,
ובדומה אליו בן נכדי.

אחי השופט זכה בכיבושו,
להנשא לבני הנשיא שמסר נפשו.

לזרע הגון ומיוחד זכיתי,
ויש דעה שכלל לא הייתי.

"ֵראשִׁית בִּכּוּרֵי ַאְדָמְתךָ תִָּביא בֵּית ה' ֱאלֶֹהיךָ לֹא ְתַבשֵּׁל גְִּדי בֲַּחֵלב ִאּמוֹ". שמות כ"ג י"ט

איתא ב'ספר מדרש פליאה' )והוא ליקוט של 'דברי פליאה' מדברי חז"ל, 
בבלי וירושלמי ושאר מדרשים, גם שאינם ידועים(, אות ס"ג, "כשאמר 
לו הקב"ה למשה, ֹלא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו, ופירש לו בשר בחלב, אמר 
משה, תן לי רשות לכתוב בשר בחלב, אמר ליה )שם ל"ד כ"ז(, ְּכָתב ְלָך 

ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה".
ופשטות דברי המדרש, שמשה רבינו רצה לכתוב בתורה הקדושה במקום 
'ֹלא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו', 'לא תבשל בשר בחלב אמו', שאם היה כתוב 
כל  יכלו לקום במהלך הדורות  לא  'בשר בחלב',  מפורש בתורה איסור 
אותם אלו שאינם מאמינים בדרשות חז"ל ולטעון שהתורה אסרה רק 
את הגדי בחלב אמו, ואילו כל הבהמות טהורות האחרות מותרות בחלב, 
נגד דרשת חז"ל )כפי שטענו המינים(, שהרי מפורש בתורה איסור בשר 
בחלב של כל הבהמות טהורות. ועל כך השיבו ה', "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה 
ְּבִרית  ִאְּתָך  ָּכַרִּתי  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ִּפי  ַעל  ִּכי  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְלָך  ְּכָתב 

ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל".
ולכאורה דברי המדרש טעונים הבנה, מה יש תשובה בדברי אותו פסוק 
לשאלתו ובקשתו של משה מה'. אכן אם נלמד שה' השיבו בתורת 'חוקה 
ואין לך רשות להרהר אחריה', שפיר. אלא שפשטות דברי  היא מלפני 
ובקשתו של  על שאלתו  דברי תשובה  זה  בפסוק  נראה שהיה  המדרש 
איסור  של  זה  שבדבר  מורה,  הפסוק  דברי  שפשטות  ועוד,  זאת  משה. 
בשר בחלב יש יסוד גדול, 'ִּכי ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי ִאְּתָך ְּבִרית ְוֶאת 

ִיְׂשָרֵאל', שעליו בנוי הברית בין ה' לישראל, וצ"ב מה מיוחד בדבר זה.
איתא במדרש תהלים )ח' ב'(, "...וכיון שעלה משה ולא ירד, עשו ישראל 
עכשיו  ואמרו  השרת,  מלאכי  שמחו  הלוחות,  ונשתברו  מעשה,  אותו 
מלאכי  אמרו  שניה,  פעם  לקבלה  משה  וכשעלה  אלינו.  התורה  תחזור 
השרת, רבונו של עולם, והלא אתמול עברו עליה, שכתבת בה )שמות 
יום הייתם  ֲאֵחִרים. אמר להם הקב"ה, בכל  ֱאֹלִהים  ְלָך  ִיְהֶיה  ב'( ֹלא  כ' 
קטיגורין ביני לבין ישראל, לא אתם כשירדתם אצל אברהם אכלתם בשר 
ַוּיֹאֵכלּו,  ַהָּבָקר  ּוֶבן  ְוָחָלב  ֶחְמָאה  ַוִּיַּקח  ח'(  י"ח  )בראשית  בחלב, שנאמר 
ותינוק שלהם כשהוא בא מבית רבו, ואמו נותנת לו פת ובשר וגבינה 
לאכול, והוא אומר לה, היום למדני רבי )שמות ל"ד כ"ו(, ֹלא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי 
ַּבֲחֵלב ִאּמֹו. לא מצאו לו מענה. באותה שעה אמר הקב"ה למשה )שם 

כ"ז(, ְּכָתב ְלָך ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, עד שאין להם מענה ותשובה".
הנה לטענת המינים, שכל דין איסור 'בשר בחלב' הוא רק לגבי 'גדי בחלב 
טהורות,  הבהמות  שאר  ולא  בחלב  הגדי  אכילת  שנאסר  והיינו  אמו', 
אכלו  שהם  ה'  עליהם  שטען  לטענה  מענה  המלאכים  מצאו  לא  מדוע 
בשר בחלב אצל אברהם. הרי אצל אברהם הם אכלו בשר שור בחלב, 
כדכתיב 'ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהָּבָקר', ולטענתם כל איסור בשר בחלב הוא רק 
בגדי ולא בשור. וממה שהמלאכים לא תירצו וחילקו שאין איסור בשר 
בחלב באכילתם, מכך משמע שאיסור בשר בחלב כולל את כל הבהמות 

הטהורות, שאסור לאכלם בחלב.
וכותב ה'בינת נבונים על מדרש פליאה' )לר' יצחק משעדליץ ז"ל, וורשא 
ה'מדרש  דברי  מתבארים  מעתה  השבעה',  'עמודי  ספר  בשם  תרנ"ה(, 
'בשר  ולכתוב איסור  פליאה' באופן נפלא, שכאשר ביקש משה לשנות 
בחלב' להדיא בתורה בכדי להוציא מליבן של מינים, השיב לו הקב"ה, 
לחוש  לך  ואין  אמו',  בחלב  'גדי  באופן של  דוקא  האיסור  שיכתוב את 
בנתינת  וישראל  ה'  בין  הברית  כריתת  ועצם  מאחר  המינים,  לטענות 
בכל  גם  הוא  בחלב  בשר  שאיסור  וראיה  אות  הוא  לישראל,  התורה 
וה' לא  כן, היה למלאכים טענה להשיב,  הבהמות הטהורות, שאם לא 

היה נותן את התורה לישראל.
יותר  עוד  מובן  פליאה,  המדרש  עם  יחד  תהלים,  המדרש  דברי  ולאור 
ִיְׂשָרֵאל',  ְוֶאת  ְּבִרית  ָּכַרִּתי ִאְּתָך  ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  ִּפי  'ִּכי ַעל  ביאור הפסוק 
ושייכותו לאיסור בשר בחלב, שרק בזכות איסור בשר בחלב זכו ישראל 

לכרות ברית עם ה' ולקבל את התורה הקדושה.

באותה  מצינו  היכן 
המקדש  שבזמן  הלכה, 
חששו ל'כבוד הציבור', 

ובזה"ז לא חוששין.

 פרשת משפטים - שקלים  תשע"ב

חילוקא דרבנן

שנה
שישית

למדו  "ומכאן  ו'(,  כ"ד  )שמות  רש"י  כתב 
במילה  לברית  אבותינו  שנכנסו  רבותינו 
בלא  הזאה  שאין  דמים,  והזאת  וטבילה 

טבילה".

טבל,  ולא  "גר שמל  א'(,  )מ"ו  ביבמות  ועיין 
ר"א אומר הרי זה גר, שכן מצינו באבותינו 
שמלו ולא טבלו", ופרש"י, "באבותינו שמלו. 
מכלל  ויצאו  ממצרים,  כשיצאו  משה,  בימי 
השכינה".  פני  ולקבל  התורה  לקבל  נח  בני 
שנכנסו  כאן,  רש"י  דברי  יתפרשו  איך  וא"כ 

לברית במילה וטבילה.

וצריך ביאור!!!

גליון
קצ"ט

לרחמי  הזקוק  התורה  שר  של  מצבו  עקב 
להתפלל  ישראל  גדולי  הורו  מרובים,  שמים 
שיחוס  מרומים  שוכן  לפני  תחינה  ולשפוך 
וירחם עלינו, וישלח לו רפואה שלימה במהרה 
בתשאח"י, כאשר הוסיפו והורו, שבליל שבת 
ערבית',  ל'תפילת  שבת'  'קבלת  בין  קודש, 
תחנונינו  ישמע  וה'  בציבור,  תהלים  יאמרו 

וזעקתינו.

ר'  בסיום אמירת התהלים בליל שבת, אמר 
ובסיומו  לרפואתו,  שברך'  'מי  הגבאי  ראובן 
היא  "שבת  בסידורים,  כנוסח המודפס  אמר 

מלזעוק ורפואה קרובה לבא...".

ראובן  לר'  שמעון  ר'  פנה  התפילה  לאחר 
ה'מי  סיים את תפילת  מדוע  ושאלו,  הגבאי 
והסיבה  הטעם  הרי  אלו,  בתיבות  שברך' 
שאמרנו בשבת תהלים בציבור ודרך תחינה, 
מסוכן  חולה  יש  שאם  הדין  פי  על  הוא 
שמותר לזעוק ולהתחנן, כי הוא פיקוח נפש, 
אם כן במקרה כגון זה 'שבת היא כן לזעקה', 
היא  'שבת  בסידורים  המודפס  כנוסח  ולא 
מלזעוק', שמשמעותו שהשבת אינה לזעקה.

ודאי שבמצב  ר' ראובן,  תנוח דעתך, השיבו 
ולהריע  לזעוק  מותר  נפש  פיקוח  שהוא  זה 
בשבת, אלא מה שאנו אומרים כן בסוף ה'מי 
שברך' הוא, בכדי לומר שזכות השבת תעמוד 
ידי  ועל  לבא,  לרפואה, שרפואה קרובה  לנו 

זה לא נצטרך לזעוק בשבת.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

לעילוי נשמת

זקננו

הרב אהרן דוד בן משה זאב 

זצ"ל



תשובה ל"מעשה רב"

לבית  ערבית  להתפלל  שנכנס  במי  לשאלה,  בתשובה 
הכנסת שיש בו כמה חדרי תפילות, ובדרכו חלף על פני 
לרפואת  בציבור  פרקי תהלים  נאמרו  ביהכ"נ שבו  אולם 
להתפלל  ע"מ  לפנים   המשיך  והוא  הדור,  מגדולי  אחד 
'אין  משום  בכך  יש  האם  קבוע,  במנין  ערבית  תפילת 
מעבירין על המצוות', והאם יש לדמות זאת למי שחולף 
ללמוד  נכנס  ואינו  תורה,  לומדים  שבו  בימ"ד  פני  על 

במקום שבו לומדים, מכיון שרוצה ללמוד במקום אחר. 
ויש לדון בזה מכמה פנים. א. האם עצם זה שהולך גם הוא 
רחמי  דתפילה  מצוה,  באותה  הוא  עוסק  בעצם  להתפלל, 
נינהו. ב. האם ההולך למנין קבוע, נקרא שכבר התחיל מעצם 
ג. האם מוטל חובה  הליכתו, להיות עוסק במצות התפילה. 
זמן,  לעצמו  קבע  מסויים  שציבור  מתי  להתפלל  אדם  על 
כאשר חלק מהציבור אינו מעוניין להתפלל בזמן הזה, והאם 
כאשר אומרים תהלים, צריך להשתתף בכל משך זמן אמירת 

התהלים.
א[ הנה בכל מצוה שעוסק בהכשר המצוה, כאשר הכשרה 
הוא תחילת תיקונה, כשהוא כבר זמן המצוה, יש לדון שנקרא 
כבר 'עוסק  במצוה' ופטור ממצוה אחרת, וגם י"ל דהוא בכלל 

דין שיהוי מצוה לא משהינן1.
יעקב  השבות  בין  בזה  האחרונים  מחלוקת  מצינו  ולכאו' 
לנרות  שעוה  נרות  להכין  שהתחיל  מי  לענין  צבי  להחכם 
חנוכה, ופתאום הביאו לו שמן זית, אם יסלק הנרות שעוה 
ל"ז,  סי'  ח"א  יעקב  ובשבות  המובחר,  מן  מצוה  לקיים  כדי 
צבי  החכם  אבל  מפסיק,  אינו  במצוה  שהתחיל  שכיון  כתב, 
בסי' מ"ה חולק, ודעתו שצריך להסיר הנרות שעוה כדי לקיים 
דאין מעבירין, אם  דין  לגבי  יל”ע  וא”כ  מן המובחר2,  מצוה 
כבר התחיל בהכנות למצוה, דאולי להשבות יעקב עכ”פ אמת 
נקרא מעביר על המצוה, אלא שא”כ בב’ בתי כנסת ג”כ אין 

מקום לנידון הפוסקים בזה )כמ”ש להלן באות ה’(, וצ”ע.
ב[ לכאורה תפילה שהיא קבועה קודמת לאמירת תהלים, 
מקום  הקובע  “כל  וכמ”ש  קבוע,  מנין  לו  כשיש  ובפרט 
מעלת  מזה  לראות  שיש  בעזרו”,  אברהם  אלקי  לתפלתו, 

וחשיבות הדבר.
ל”ח, שדן שם  סי’  והנהגות ח”ה  ראיתי בתשובות  אמנם 
לענין אם באמירת תהלים מקיימים מצות עשה של תפילה, 
יש  מ”מ  חז”ל,  תקנת  יד”ח  יוצאים  שאין  דאע”פ  וכתב, 
כאן קיום של המ”ע של ועבדתם את ד’ אלקיכם, שמבואר 
דתפילה,  מ”ע  בזה  ה”א, שמתקיים  מתפילה  פ”א  ברמב”ם 

ע”ש3.
ג[ והנה חז”ל אמרו )ברכות י”ב ב’(, “אם ת”ח הוא צריך 
שיחלה עצמו עליו”, וחזינן כמה חובה גדולה להתפלל בעד 
זה,  בעד  לבקש  יכול  ערבית  בתפלת  דגם  אה”נ  אך  ת”ח, 
ובפרט שמתפלל במנין, ואין הציבור ההוא שעסוק באמירת 
תהלים עתה, מחייבו לבוא אליהם, ויכול להתפלל בזמן שהם 
מתפללים, ובפרט אם נצדד שאין זה עוד מצוה, שהרי גם הוא 
מפרשים  היש  שיטת  לצרף  וחזי  וכמשנ”ת,  בתפילה,  עסוק 
שבתוס’ במגילה ו’ ב’, דלא שייך למימר ‘אין מעבירין’ אלא 

בשני מצוות שונות4.
ד[ ויש גם לצרף הסברא, דמטו משמי' דמרן הח"ח דעיקר 
התפילה היא ה'מי שבירך' שאומרים לאחר אמירת התהלים, 
ואע"פ שיש ענין סגולי עצום באמירת התהלים, וגם יש עוד 
אמירתם  ע"י  בספרים,  המבוארים  מסוגלים  דברים  מיני 
כדי לעמוד בתפילה  באותיות שמו של החולה, מ"מ עיקרם 
ו'מי  פרק תהלים  אומרים  היו  הח"ח  ד"ת, שלכן אצל  מתוך 

שברך' )ולא כמו רבים שבתהלים אומרים בכוונות ובמתינות 
כראוי, ואילו בעת אמירת ה'מי שברך' כבר הולכים לדרכם(, 
וא"כ בתהלים גרידא אינו כתפילה, אלא כלימוד תורה, ועיקר 

התפילה הוא ב'מי שבירך'.
התפילה,  אחר  עמהם  להצטרף  שבכוונתו  בנידו"ד  ועכ"פ 

לכאו' אין שום חשש.
ה[ ויש לדון להתיר מצד חשש 'אין מעבירין על המצוות', 
משום דכל שלא נכנס לתוך אולם בימ"ד שבו מתפללין, י"ל 
דאין זה נחשב שהעביר על המצוה, דיש לדקדק הלשון "אין 
מעבירין על המצות", דכה"ג אשכחן בב"מ כ"ג א' "אין מעבירין 
על האוכלין"5, והיינו כשעובר בסמוך לו ומעלים עיניו, וכלשון 
עליהם  לעבור  רשאי  אין  בדרך  אוכלין  “המוצא  שם  רש”י 
משא”כ  להדיא,  כשמניחו  דוקא  דזה  וי”ל  שם”,  ולהניחם 

כשהוא רק יודע שיש אוכלין שם, וה”נ בנידו”ד.
וסברא כעי”ז כתב בשו”ת הר צבי, או”ח ח”א סי’ נ”ג, ואלו 
דבריו: “מצד הסברא רציתי לומר, דעיקר הדין דאין מעבירין 
על המצות לא נאמר, אלא בכה”ג שהמצוה כבר מזומנת לפניו 
כמו  מוקדמת,  פעולה  שום  בלי  לעשותה  אליו  היא  וקרובה 
שפיכת שיריים ליסוד מערבי או דישון מזבח הפנימי דכי עייל 
וכן  אטוטפתא,  דרעא  עבורי  או  ברישא  פגע  במזרח  להיכל 
מיירי  בכולם  המצות,  על  מעבירין  אין  דאמרינן  מקום  בכל 
שהמצוה מזומנת לעשותה תיכף ואינה מחוסרת שום פעולה 
של איזה הכנה כל שהיא, לכן הדין הוא דאסור להניחה ומצוה 
שבאה לידך אל תחמיצנה. משא”כ בזה שעובר בדרך הליכתו 
ע”פ ביהכ”נ, שעדיין אין המקום מוכשר לו להתפלל שם וכן 
הוא מחוסר כניסה לתוך ביהכ”נ פנימה, יש לדון דאין חיוב 
עליו להכנס, וכל זמן שלא נכנס פנימה לא קרינן ביה שהוא 
לפניו,  מזומנת  המצוה  אין  עדיין  שהרי  המצוה,  על  מעביר 

ומחוסר כניסה כמחוסר מעשה דמי.
שוב מצאתי בשדי חמד )מערכת א’ אות ק”ג( מביא בשם 
זרע יעקב כעי”ז, שכתב דלא אמרינן אין מעבירין על המצות 
אלא בדבר המוכן ומתוקן שאין צריך שום תיקון מחדש וכו’, 
ליכא  עדיין  הוכן  שלא  כל  ותיקון,  הכנה  שצריך  בדבר  אבל 
דכל  לדון  יש  ולפ”ז  עכ”ל.  המצות,  על  מעבירין  אין  משום 
לתוך  נכנס  כשכבר  אבל  המוכן,  מן  זה  אין  כניסה  שמחוסר 
מביהכ”נ  לעבור  ולאוסרו  לדון  יש  עדיין  פנימה,  ביהכ”נ 

לביהכ”נ אחר.
דאף  ב’( משמע,  )דף ס”ד  מנחות  בתוס’  כפי המבואר  אך 
דבמה  המצוות,  על  מעבירין  דאין  איסורא  כאן  לית  בכה”ג 
שהקשו שם על הא דאצטריך קרא דשפיכת שיריים הוא על 
יסוד מערבי, ותפ”ל דאין מעבירין על המצוות, תרצו בזה”ל: 
מצות  כששתי  אלא  המצות  על  מעבירין  אין  אמרינן  דלא 
שאין  קרנות  מצות  כגון  או  ומנורה  מזבח  דישון  כגון  לפניו 
ידוע מהיכן יתחיל, וכן בהך דשמעתין שנוטל מן הקרוב, אבל 
דגלי  לקבוע מקום לשפיכת שיריים לא קבעו מה”ט אי לא 
דוכתי  בכמה  התוס’  חילקו  וכן  התוס’.  עכ”ל  להדיא,  קרא 

ביומא ובמגילה”.
ולפי”ז י”ל דגם בנמצא בבנין אחד שיש בו פרוזדור שממנו 
נכנסים לחדרי התפילה, כל חדר הוא כבית בפני עצמו, באופן 

שאין בזה חסרון של ‘אין מעבירין’.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

)שמות  רש"י  דברי  את  ליישב  איך  לשאלה,  בתשובה 
סיני  למדבר  לביאתן  מרפידים  נסיעתן  "להקיש  ב'(  י"ט 
מרפידים  נסיעתן  אף  בתשובה  סיני  למדבר  ביאתן  מה 
בתשובה", עם מש"כ בסנהדרין ק"ו א' "רפידים שמה... 

שריפו עצמן מדברי תורה".

מרפידים  נסיעתם  פרש"י  מרפידים,  "ויסעו  כתב  בחזקוני 
בתשובה אבל קודם נסיעתן מרפידים לא היו בתשובה, לקיים 
מן  ידיהם  שרפו  ע"ש  רפידים  שמה  שנקרא  רבותינו,  דברי 
התורה". והיינו שבדקדוק כתב רש"י דרק נסיעתם משם היה 
בתשובה, כדי שלא יסתרו עם מאחז"ל אהדדי כמו שהקשינו.

וקצ"ע למה נשאר שמה רפידים ע"ש שסרחו, ולא נשתנה 
שמה לטובה ע"י ששבו בתשובה.

א"י(,  )אגדת  דר"כ'  ה'פסיקתא  בלשון  נפלא  דבר  וראיתי 
נקרא שמה  "ולמה  'בחודש השלישי', שאיתא שם,  פסיקתא 
רפידים, שרפו ידידהם מן העבירות". ויש לבאר בב' אופנים. 
הוא  ואז  מן העבירות,  היה תוצאה  ידים  או שסיבת הרפיון 

בדומה לדרשת חז"ל בסנהדרין.
או אפשר שרפו ידיהם ונתחרטי על העבירות, כדברי רש"י 
שני  ע"ש  רפידים  שם  די"ל  שפיר,  מתורץ  וא"כ  בפרשתינו, 
]ועי' שהש"ר א' ה', "שחורה אני ברפידים, שנאמר  הענינים 
ויקרא שם המקום מסה ומריבה, ונאוה אני ברפידים, שנאמר 

ויבן משה מזבח ויקרא שמו ה' ניסי..."[.

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה, היכי תימצי המזיק פטור על הכלים, 
למרות שבהליכתו לישון ראה את הכלים.

לישון  שהלך  שמי  מהירושלמי  מובא  ב'  כ"ז  בב"ק  בתוס' 
והזיקם,  אצלו  כלים  הניחו  שישן  ואחרי  כלים,  היו  כשלא 
פטור, דאע"פ שאדם מועד לעולם, אפילו באונס, מ"מ אונס 

גמור פטור.
לישון  שהלך  שקטן  י"ל  ומעתה  פטור,  שהזיק  קטן  והנה 
אע"פ  הגדיל,  שינה  כדי  ותוך  ונרדם,  במיטה,  כלים  כשהיו 
שהזיק לאחר שהגדיל, פטור, משום שהזמן שראה את הכלים 
היה זמן שפטור מצד שהוא קטן, וא"כ ממ"נ א"א לחייבו, שעל 
ועל  היה,  דקטן  לחייבו  א"א  הכלים  לישון אצל  הזמן שהלך 
הזמן שכבר ישן, הא היה אנוס מצד שנתו, וכלפי היותו גדול, 
אין זה נחשב שראה הכלים בשביל לחייבו, כי אז עדיין לא 

היה בר דעת בשביל שיהיה לו חיוב נזיקין ע"ז.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דאיתא ביבמות )ע"ב א'(, "כל 
אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לא נשבה להם 
הוו,  דנזופים  משום  אימא  איבעית  מ"ט,  צפונית.  רוח 
לכאורה  היאך  כבוד",  ענני  נבדור  דלא  אימא,  ואיבעית 

ניתן להוכיח כאחד מהטעמים, ע"פ פרשתינו.
יתרו על כל הטובה  "ויחד  ט'(,  )י"ח  הנה נאמר בפרשתינו 
אשר עשה ה' לישראל אשר הצילו מיד מצרים". ואיתא בזה 
בסנהדרין )צ"ד א'(, "ויחד יתרו, רב ושמואל, רב אמר, שהעביר 
חרב חדה על בשרו, ושמואל אמר, שנעשה חדודים חדודים 

כל בשרו". ופרש"י, "חרב חדה. שמל את עצמו ונתגייר".
אפילו  הא  במדבר,  יתרו  מל  היאך  להקשות,  יש  ולכאורה 
)שם(, משום דלא  וכמבואר ביבמות  ישראל לא מלו עצמם, 
נשבה להם רוח צפונית, וא"כ איכא סכנה למול )מלבד שבט 
ג'(.  ל"ט  דברים  וברש"י  ס"ז,  בהעלתך  בספרי  להמבואר  לוי, 

ובמפרשים כתבו בזה הרבה פנים ליישב, ואכמ"ל.
ויעוין בספר 'גן רוה' )לרבי חנוך העניך ערזאהן זצ"ל, בעמ"ח 
חנוכת התורה וקול אליהו(, שעמד בזה בסו"פ שמות, וכתב 
נשבה  עדיין  ואז  העגל6,  חטא  קודם  בא  דיתרו  די"ל  ליישב, 

להם רוח צפונית.
עצמו,  מל  דיתרו  בפרשתינו  המבואר  דע"פ  נמצא,  ולפי"ז 
מוכח לכאורה דהא דלא נשבה רוח צפונית, היינו משום שהיו 

1 ועי' בביאור הלכה סי' כ"ה ס"ו ד"ה פגע.
2  ועשו”ת דברי יציב יו”ד ח”ב סי’ ק”פ.

3  וכתב שם בתשוה”נ: “ולענ”ד נראה שהמתפלל תהלים בכוונה הראויה 
שבלב  עבודה  בזה  לקיים  שרוצה  להדיא  לכוון  כדאי  ובקשה,  לתחינה 
)לאחר  יוסיף  תהלים,  לפני  המקובל  יה”ר  אומר  אם  ובפרט  תפלה,  זו 
התיבות כאילו אמרם דהמע”ה( ‘ויהא נחשב לפניך כאילו קיימתי מצות 
דוד המלך, שהתפלל  נתכוין  לזה  ואולי  כראוי.  זו תפלה,  עבודה שבלב 
עיון  צריך  ואהלות, שכפי שבהם  בנגעים  כעוסק  שיהא אמירת תהלים 
ומחשבה, כך גם בתהלים כשאומר בכוונה וכראוי, התפלל שיהא  כעוסק 

בנגעים ואהלות”.
קריאת  והקדים  דטעה  שם,  וברמ”א  ג’,  תרפ”ד  בשו”ע  עי’  אמנם   4
חנוכה לראש חודש, מפסיק, אע”פ שתרוויהו ברריאת התורה, ועיי”ש 

במ”א ובט”ז.
5  בפרש”י שם “אין מעבירין על האוכלין, לאו לשון דריסה הוא, אלא 

כמו אין מעבירין על המצות”.
6 היינו דלא מבעיא למ”ד )זבחים קט”ז א’(, דקודם מתן תורה בא, אלא 

אף למ”ד לאחר מת”ת בא, אבל היה קודם חטא העגל.
7 והיינו אף לפרש”י שפירש דהא דהיו נזופין היינו כבר ממעשה העגל, 
וכ”ש הוא לפי’ התוס’ )בד”ה נזופין(, שהיתה הנזיפה רק לאחר מעשה 

מרגלים, דזה היה טובא אחר מעשה העגל, וכ”ש שיתרו בא קודם לכן.
וראיתי  ד”ה  ר”ח  סי’  )או”ח  חת”ס  בשו”ת  מש”כ  ע”פ  י”ל  וכעי”ז   8
בספר(, דבאמת גם קודם שהיו נזופים היתה רוח צפונית מנשבת דרך נס 
מבעד לענני הכבוד להנימולים, ורק משנעשו נזופים פסק להם הנס, ורק 
הלויים שלא היו נזופים, לפי שלא היו במעשה העגל, לכן תמיד כל זמן 
שהיו במדבר היו נמולים, לפי שדרך נס היתה הרוח מנשבת להם לבדם.

וא”כ ה”נ י”ל גבי יתרו, דכיון שלא היה במעשה העגל, א”כ לדידיה לא 
היה שייך הסכנה, דתיכף שהיה נימול ונכנס לקדושת ישראל היה ראוי 

לנס זה כמו הלויים.
9 ואמנם עיקר הדבר צ"ב, דהא אדרבה כל ענין זה שלא היתה מנשבת 
מבחוץ,  ובין  מבפנים  בין  שייך  זה  וא"כ  העננים,  לפזר  שלא  כדי  היינו 

דגם אם היתה מנשבת חוץ לעננים יכולה לפזרם, והיינו דאמרו בגמ' 'כי 
היכי דלא ליבדור'. ואולי יש לדחוק דתוך מחנה ישראל לא נשבה כלל, 
אבל בחוץ רק בסמוך להעננים לא נשבה, ויתרו היה רחוק מאותו מקום 

ושם נשבה הרוח.
אמנם יותר נראה לפרש, דבאמת ענין רוח צפונית משמע, דאין הענין רק 
ברוח עצמה דוקא )אף שודאי הוא גם ענין ברוח, עי' מש"כ בזה בחת"ס 
בדברי התוס'  להלן  וכן  בבית מסייעת,  להשוכב  דאפי'  ר"ח,  סי'  או"ח 
דטובה לנחבלים(, אלא דע"י רוח זו גם מתפזרים העבים וחמה זורחת, 
וזהו דאמר ר' פפא להלן, "הלכך, יומא דעיבא ויומא דשותא לא מהלינן 
ביה" וכו', דהיינו דכשיש עבים ואין חמה זורחת איכא סכנה. וכן פרש"י, 
זורחת. לא נשבה להם  צוננת, וחמה  ולא  נוחה לא חמה  "רוח צפונית, 
רוח צפונית, ביום, ולא זרחה חמה עליהם". ולהלן כתב עוד, "ואיבעית 
אימא, משום הכי לא נשבה, כי היכי דלא ניבדרו ענני כבוד שהיו מקיפין, 
ולא היתה חמה יכולה ליכנס". וכ"כ בתוספות )ד"ה דלא(, "דלא ניבדור 
ענני כבוד, לא משום דתקיפה, דנוחה היא, וטוב לנחבלים, אלא שמפזרת 

העננים והעת יפה".
השמש  לו  "ויזרח  דכתיב,  ל"ב(,  )ל"ב  וישלח  בפ'  יעקב  גבי  מצינו  ]וכן 
"ומדרש  רש"י שם,  והביא  ירכו",  על  צֹלע  והוא  פנואל  עבר את  כאשר 
ג'  )מלאכי  דתימא  כמה  צלעתו,  את  לרפאות  לצרכו,  לו,  ויזרח  אגדה, 
)י"ח  וירא  בר"פ  מצינו  אברהם  וגבי  בכנפיה".  ומרפא  צדקה  שמש  כ'( 
א'(, דכתיב "כחֹם היום", ופרש"י דהוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי 
רפאל  מלאך  אליו  דנשלח  א"ש  לפי"ז  ואולי  באורחים.  להטריחו  שלא 
אבל  לרפאות.  נוחה  אינה  מנרתיקה  היוצאת  דחמה  דאפשר  לרפאותו, 
ברבינו בחיי שם כתב להדיא, דענין חום היום היה כדי לרפאותו, "ע"ד 
יושב שם כחום היום, כי  הפשט, לפי שהיה חלוש ממצות המילה היה 
השמש מרפא בכנפיה", )והיינו דרק לפי מדרשו דרשו דיצאה מנרתיקה, 
אבל לפי פשוטו אפשר דלא יצאה מנרתיקה, רק היה אברהם יושב בחוץ 
בשעת שחמה זורחת במלא הדרה, שזה מועיל לרפואה(, וכענין זה פי' 

בכלי יקר שם, ולדבריהם אפשר דנשלח רפאל לזרז רפואתו[.
רוח  היה  לא  וגם  זורחת  חמה  היתה  שלא  הענן  תוך  דרק  א"ש,  וא"כ 

צפונית, לכן היה סכנה, אבל יתרו שהיה חוץ לענן, שם עכ"פ זרחה חמה 
ושוב ליכא סכנה, אף אם לא היה רוח צפונית סביבות הענן, דמ"מ איכא 
חמה, דאפשר דסכנתא איכא רק בדליכא לתרוייהו, גם חמה וגם רוח 

צפונית, או עכ"פ היכא דאיכא רוח צפונית בלא חמה.
10 עי’ בגן רוה שם מה שתי’ בזה עוד, וכן בפרדס יוסף כאן אות ק”ז, 

ועוד מפרשים, ואכמ”ל.
11 ובענין באיזה זמן נולדו למשה גרשם ואליעזר, עיין באבע”ז )שמות ד’ 
כ’(, שכתב, “לא ידענו אם נולד גרשום בימי בחורותיו בברחו אל מדין, 
או בזקנותו. ואל תסמוך אל דברי הימים של משה, כי הבל כל הכתוב 
בו, ובנו השני הוא אליעזר נולד עתה בהנבאו, וחשב להוליך אשתו ובניו 
למצרים, ושיצאו יחדיו עם ישראל. ולא היתה עצה נכונה, כי הוא בא 

להוציא ישראל, והם יראו שבא עם אשתו ועם בניו לגור שם”.
שיתכן  בדבר,  שהאריך  עיי”ש  נכונה,  עצה  זה  דבר  היה  שלא  ולשיטתו 

ונביא יחשוב בדברי העולם דבר שאינו נכון.
12 עיין באבע"ז שם, שביאר שצפורה החזיקה בחיקה את אליעזר הקטן, 
ואילו גרשם רכב מאחוריה. ובביאור הקצר כתב, שרק את אליעזר הקטן 

לקחה עמה על החמור, ואילו היכן היה גרשון, לא כתב.
ובחזקוני שם כתב, “ויקח משה את אשתו ואת בניו. על ידי שהיו הבנים 
ועדיין צריכים לאמם, הושיב הוא האם תחלה ואח”כ הילדים  קטנים 

בחיקה...”.
אשה,  על  'רכיבה'  להזכיר  צניעות  דרך  שאין  ב',  ג'  בפסחים  יעויין   13
בניו אורחא הוא",  ומקשה הגמ' מפסוק דידן, ומתרצת, "התם משום 
חסרון  משום  בזה  ואין  שרכבה,  לומר  הוא  הדרך  עמה,  שבניו  שכיון 

צניעות, עיי"ש.
14 וכתב הרד”ל שם )אות י’(, שהם ‘שני נעריו שהיו עמו’, אלא שהקדים 
להקדימו,  וראוי  הגדול  הוא  שישמעאל  ליצחק,  ואליעזר  ישמעאל 
ואליעזר היה זקן ויושב בישיבה, כדאיתא ביומא כ”ח ב’, אבל אם היו 

סתם נעריו, לא היה מקדימם ליצחק.
15 והנה חשבון השנים מעקידת יצחק ועד לשעה שבה הרכיב משה את 

בניו על החמור, עולה ליותר משלוש מאות וששים שנה וכדלהלן.

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר



נזופין ממעשה העגל7, דלכך יתרו לא חשש למול עצמו, כיון 
ומל עצמו קודם מעשה העגל, אבל לטעמא דלא  שכבר בא 
נשבה הרוח משום ענני הכבוד, הלא ענני הכבוד קדמו טובא 
למעשה העגל, דהם היו כבר משעה שיצאו ממצרים )כדכתיב 

ריש פ' בשלח(8.
ומאידך גיסא, יעוין במש"כ בפנים יפות כאן, דהא דלא חשש 
יתרו למול משום סכנה, אע"פ דלא היתה רוח צפונית, היינו 
משום דיתרו היה חוץ לענני הכבוד, ושם היתה מנשבת רוח 
צפונית. הרי דמוכח כאידך טעמא, דממה שמל יתרו משמע 
תוך  רק  שייך  וזה  הכבוד,  ענני  משום  נשבה,  שלא  דהטעם 

העננים אבל חוץ לענן לא שייך זה9.
איברא, דלפי מה שכתבו שאר מפרשים בטעם שלא חשש 

יתרו למול עצמו במדבר10, תו אין כל הנ"ל מוכרח.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "גרשם ]בן משה[".

ָבֶניָה ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהֶאָחד גְֵּרׁשֹם ִּכי  דמות הקשורה: "ְוֵאת ְׁשֵני 
ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה". שמות י"ח ג'.

משה  את  ציוה  שה'  שלאחר   – רכבתי  קשיש  חמור  על 
והרכיבו  בנו11  גרשום  את  נטל  הוא  למצרים,  ממדין  שישוב 
שנה,  וששים  מאות  משלוש  יותר  בן  קשיש,  חמור  גבי  על 

והוליכו מצריימה.
בפסוק  כמפורש  מצריימה,  שילך  משה  את  ציוה  שה' 
ִמְצָרִים  ֻׁשב  ֵלְך  ְּבִמְדָין  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר  י"ט(,  ד'  )שמות 
כן  עשה  ומשה  ַנְפֶׁשָך".  ֶאת  ַהְמַבְקִׁשים  ָהֲאָנִׁשים  ָּכל  ֵמתּו  ִּכי 
על  והרכיבם  בניו,  ואליעזר  וגרשם  צפורה אשתו  את  ולקח 
ְוֶאת  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  "ַוִּיַּקח מֶֹׁשה  )כ'(,  ג"ז שם  החמור12, כמפורש 
ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת  ִמְצָרִים  ַוָּיָׁשב ַאְרָצה  ַוַּיְרִּכֵבם13 ַעל ַהֲחמֹר  ָּבָניו 

ַמֵּטה ָהֱאֹלִהים ְּבָידֹו".
וצפורה היתה אשת משה, וגרשם היה בנו, כדכתיב )שם ב' 
כ"א – כ"ב(, "ַוּיֹוֶאל מֶֹׁשה ָלֶׁשֶבת ֶאת ָהִאיׁש ַוִּיֵּתן ֶאת ִצּפָֹרה ִבּתֹו 
ְלמֶֹׁשה. ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵּגְרׁשֹם ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ 
"ְוֵׁשם  ד'(,  י"ח  )שם  כדכתיב  בנו,  היה  אליעזר  ואף  ָנְכִרָּיה". 

ָהֶאָחד ֱאִליֶעֶזר ִּכי ֱאֹלֵהי ָאִבי ְּבֶעְזִרי ַוַּיִּצֵלִני ֵמֶחֶרב ַּפְרעֹה".
מאוד,  קשיש  היה  ובניה,  צפורה  רכבו  שעליו  זה  וחמור 
וממשיך  המשיך  ועוד  שנה,  וששים  מאות  משלוש  יותר  בן 
להאריך אלפי שנים, עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, 
כדאיתא בפרקי דרבי אליעזר ל"א, "השכים אברהם בבוקר, 
ולקח את ישמעאל ואת אליעזר14 ואת יצחק בנו, וחבש את 
החמור, הוא החמור בן האתון שנבראת בין השמשות, שנאמר 
)בראשית כ"ב ג'(, ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת ֲחמֹרֹו. הוא 
ד'  )שמות  שנאמר  למצרים,  בבאו  משה  עליו  שרכב  החמור 
כ'(, ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו וגו'. הוא החמור שעתיד 
בן דוד לרכוב עליו, שנאמר )זכריה ט' ט'(, ִּגיִלי ְמאֹד ַּבת ִצּיֹון 
ם ִהֵּנה ַמְלֵּכְך ָיבֹוא ָלְך ַצִּדיק ְונֹוָׁשע הּוא ָעִני  ָהִריִעי ַּבת ְירּוָׁשלִַ
ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ֶּבן ֲאתֹנֹות", וכפרש"י בפרשת שמות 
)ד' כ'( בקיצור, "על החמר. חמור המיוחד, הוא החמור שחבש 
להגלות  המשיח  מלך  שעתיד  והוא  יצחק,  לעקידת  אברהם 

עליו, שנאמר )זכריה ט' ט'(, ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור".
יצחק  ועיין בהערה15 שהבאנו את חשבון השנים מעקידת 

ועד לשעה שבה הרכיב משה את בניו על החמור.

וזאת עוד טרם נימולתי – שרכיבתו זו של גרשם על החמור 
הקשיש בדרכו מצריימה, היתה עוד בטרם נימול.

שרכיבתו זו של גרשם על החמור היתה עוד טרם שנימול, 
ַּבָּמלֹון  ַבֶּדֶרְך  "ַוְיִהי  ד' כ"ד – כ"ו(,  כמפורש בפסוקים )שמות 
ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ה' ַוְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו. ַוִּתַּקח ִצּפָֹרה צֹר ַוִּתְכרֹת ֶאת ָעְרַלת 
ִמֶּמּנּו  ַוִּיֶרף  ִלי.  ָּדִמים ַאָּתה  ֲחַתן  ִּכי  ַוּתֹאֶמר  ְלַרְגָליו  ַוַּתַּגע  ְּבָנּה 
שכשהיו  בחז"ל,  וכדאיתא  ַלּמּוֹלת",  ָּדִמים  ֲחַתן  ָאְמָרה  ָאז 
במלון, בא מלאך ובלע את משה וכמעט שהרגו, עד שצפורה 

הבינה שהוא מחמת שגרשם לא נימול, ולכך לקחה צור ומלה 
אותו16.

יונתן  בתרגום  כדאיתא  גרשום,  היה  המהול  תינוק  ואותו 
ַדה'  ַמְלָאָכא  ֵּביּה  ְוַעַרע  ִמְבּתֹוָתא,  ְּבֵבית  ְבאֹוְרָחה  "ַוֲהָוה  שם, 
ַעל  ְגִזיר,  ֲהָוה  ְדָלא  ְּבֵריּה  ֵגְרׁשֹום  ִּבְגַלל  ִמן  ְלִמְקְטֵליּה,  ּוְבָעא 
ֲהָוה  ֱאִליֶעֶזר  ְּבַרם  ְלִמְגְזֵריּה,  ַׁשְבֵקיּה  ְדָלא  ָחמֹוי,  ִיְתרֹו  ֵעיַסק 
ּוְגָזַרת  ִטיְנָרא,  ִצּפֹוָרה  ּוְנִסיַבת  ַּתְרֵויהֹון.  ְדַאְתִניּו  ִּבְּתָנָאה  ָגַזר 
ְלַרְגלֹוי  ָמהּוְלָּתא  ְגֵזיַרת  ַית  ְוַאְקִריַבת  ְבָרּה,  ֵגְרׁשֹום  ַית עּוְרַלת 
ְדַמְלָאְך ַחָּבָלא, ַוֲאָמַרת, ַחְתָנא ְּבָעא ְלִמיְגזֹור ְוָחמֹוי ַעִּכיב, ּוְכדֹון 
ֲאָדם ְגזּוְרָּתא ָהֵדין ְיַכֵּפר ַעל ַחְתָנא ִדיִלי )ויהי בדרך בבית המלון 
ויבקש להרגו מן בעבור גרשום בנו  ויפגוש בו מלאך של ה' 
שלא היה מהול על ענין יתרו חמיו שלא נתן ]עזב[ למולו אך 
אליעזר היה מהול בתנאי שהתנו ביניהם. ותיקח ציפורה צור 
המילה  כריתת  את  ותקרב  בנה  גרשום  עורלת  את  ותכרות 
לרגליו של מלאך החבלה ותאמר חתני רצה למול וחמיו עיכב 

עליו ועתה דם כריתה הזה יכפר על החתן שלי(".
וגרשם  במדין  נימול  שאליעזר  זה,  שכל  לציין,  יש  אכן 
שמובא  וכפי  הרווחת,  כדעה  דלא  הוא  במלון,  הנימול  הוא 
נימול  כבר  שגרשם  וברש"י,  ועוד(  ח'  ה'  )שמו"ר  במדרשים 
במדין, ואילו אליעזר היה ערל ונימול המלון במעשה הנזכר.  

לאבי הגדתי על הנביאים – שגרשם רץ והגיד למשה אביו 
על אלדד ומידד שנתנבאו במחנה.

שאלדד ומידד נתנבאו במחנה, שלאחר מעשה המתאוננים, 
בשר,  יאכילם  מי  ואמרו  עמם,  ישראל  ובני  בכו  האספסוף 
רע,  היה  משה  ובעיני  ה'  אף  וחרה  למשפחותיו,  בכה  והעם 
באותה שעה אמר ה' למשה, שיאסוף שבעים איש מזקני העם, 
ויעמיד אותם סביבות אוהל מועד, כמפורש בקרא באריכות 
והעמיד אותם  וכאשר משה אסף את הזקנים  י"א(.  )במדבר 
ֶּבָעָנן  ה'  "ַוֵּיֶרד  כ"ו(,   – כ"ה  )שם  כתוב  מועד,  אהל  סביבות 
ַוִּיֵּתן ַעל ִׁשְבִעים ִאיׁש  ַוָּיאֶצל ִמן ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעָליו  ַוְיַדֵּבר ֵאָליו 
ַוִּיָּׁשֲארּו  ָיָספּו.  ְוֹלא  ַוִּיְתַנְּבאּו  ָהרּוַח  ֲעֵליֶהם  ְּכנֹוַח  ַוְיִהי  ַהְּזֵקִנים 
ַוָּתַנח  ַהֵּׁשִני ֵמיָדד  ְוֵׁשם  ֶאְלָּדד  ַּבַּמֲחֶנה ֵׁשם ָהֶאָחד  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני 
ַוִּיְתַנְּבאּו  ָהאֱֹהָלה  ָיְצאּו  ְוֹלא  ַּבְּכֻתִבים  ְוֵהָּמה  ָהרּוַח  ֲעֵליֶהם 
הוסיפו  ולא  נתנבאו  זקנים  השבעים  שכל  והיינו  ַּבַּמֲחֶנה", 
להתנבאות, ואילו אותם שני זקנים17, אלדד ומידד, התנבאו 

ולא הפסיקו להתנבאות, ואף התנבאו במחנה.
באותה שעה כתיב )שם כ"ז(, "ַוָּיָרץ ַהַּנַער ַוַּיֵּגד ְלמֶֹׁשה ַוּיֹאַמר 
בהעלתך  בתנחומא  ואיתא  ַּבַּמֲחֶנה",  ִמְתַנְּבִאים  ּוֵמיָדד  ֶאְלָּדד 

י"ב, "מי היה, זה גרשם בן משה".

שלעת זקנותו רעה טלאים – שאביו של גרשם, לעת זקנותו 
רעה טלאים, את צאן יתרו חמיו.

שמשה רעה את צאן יתרו חמיו, כמפורש בקרא )שמות ג' 
א'(, "ּומֶֹׁשה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן ִיְתרֹו חְֹתנֹו ּכֵֹהן ִמְדָין ַוִּיְנַהג ֶאת 

ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיבֹא ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים חֵֹרָבה".
והיה זה לעת זקנותו של משה, כשהיה קרוב לשמונים שנה, 
אליו  התגלה  ה'  ושם  לסנה,  והגיע  הצאן  את  כשרעה  שהרי 
ואמר לו לחזור מצריימה, כמפורש בפסוקים )שם פרק ג' וד'(, 
שנה,  שמונים  בן  היה  פרעה,  בפני  ועמד  מצריימה  וכשחזר 
ָׁשֹלׁש  ֶּבן  ְוַאֲהרֹן  ָׁשָנה  ְׁשמִֹנים  ֶּבן  "ּומֶֹׁשה  ז'(,  ז'  )שם  כדכתיב 
ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְּבַדְּבָרם ֶאל ַּפְרעֹה", נמצא שהזמן בו רעה משה 

את צאן יתרו חמיו, היה לעת זקנותו.

בני שהאריך ימים זכה – שיהונתן בנו של גרשם שהאריך 
ימים רבים, זכה לכדלהלן.

ל'(,  י"ח  )שפטים  כדכתיב  גרשם,  של  בנו  היה  שיהונתן 
"ַוָּיִקימּו ָלֶהם ְּבֵני ָדן ֶאת ַהָּפֶסל ִויהֹוָנָתן ֶּבן ֵּגְרׁשֹם ֶּבן ְמַנֶּׁשה הּוא 
ּוָבָניו ָהיּו כֲֹהִנים ְלֵׁשֶבט ַהָּדִני ַעד יֹום ְּגלֹות ָהָאֶרץ", ויהונתן זה, 
הוא יהונתן בן גרשם בנו של משה, ונקרא אף בשם 'שבואל', 
כדכתיב בדה"י )א' כ"ג ט"ו – ט"ז(, "ְּבֵני מֶֹׁשה ֵּגְרׁשֹם ֶוֱאִליֶעֶזר. 
ְּבֵני ֵגְרׁשֹום ְׁשבּוֵאל ָהרֹאׁש", ואיתא בתרגום שם, " ְּבֵני ֵגְרׁשֹום, 
א ְלֵריָשא, הּוא ְיהֹוָנָתן...". וכן איתא באבדר"נ ל"ד  ְׁשבּוֵאל ְמַמנָּ

ד', "כיוצא בו, ִויהֹוָנָתן ֶּבן ֵּגְרׁשֹם ֶּבן ְמַנֶּׁשה, וכי בן מנשה היה, 
והלא בן משה היה, אלא לפי שלא נדמו מעשיו למשה אביו 
לוי שמו,  "...וכי  י',  ק"ט  בב"ב  וכעי"ז  במנשה".  תולין  לפיכך 
והלא יהונתן שמו, שנאמר, ִויהֹוָנָתן ֶּבן ֵּגְרׁשֹם ֶּבן ְמַנֶּׁשה הּוא 
ּוָבָניו ָהיּו כֲֹהִנים ְלֵׁשֶבט ַהָּדִני. אמר ליה, וליטעמיך, וכי בן מנשה 
ֶוֱאִליֶעֶזר.  ֵּגְרׁשֹם  מֶֹׁשה  ְּבֵני  דכתיב,  הוא,  בן משה  והלא  הוא, 

אלא מתוך שעשה מעשה מנשה, תלאו הכתוב במנשה".
ויהונתן זה האריך מאות שנים, החל מתחילת ימי השופטים, 
'כושן רשעתים'18, כדאיתא  יהושע, בימי  זמן קצר אחר מות 
מיכה  הקים  שאז  א'(,  )י"ז  בשפטים  וכפרש"י  )פ"ב(,  בסע"ר 
קצר  וזמן  לפסלו,  כהן  שיהיה  יהונתן  את  ולקח  פסלו,  את 
אחר כך, באו שבט דן וגנבו את הפסל מבית מיכה ולקחוהו 
עמהם, ולקחו אף את יהונתן עמם שישמש את הע"ז, כמפורש 
בפסוקים בארוכה )שם פרק י"ז וי"ח(, ויהונתן עמד בתפקידו 
עד  אומרים  ויש  שלמה,  מלכות  בתקופת  רבות,  שנים  זה 

לתקופת מלכות מנשה, וכדלהלן.  
זכה,  גרשם  בן  שיהונתן   – הלשכה  על  נתמנה  שבסופו 

שבסוף מינהו דוד על האוצרות.
כ"ו  )דהי"א  כדכתיב  האוצרות,  על  יהונתן  את  מינה  שדוד 

כ"ד(, "ּוְׁשֻבֵאל ֶּבן ֵּגְרׁשֹום ֶּבן מֶֹׁשה ָנִגיד ַעל ָהאָֹצרֹות".
והטעם מדוע מינהו דוד על האוצרות, איתא בב"ב )ק"י א'(, 
עליו  שנאמרו  משה  של  ונכדו  יתכן  היאך  דן,  בני  ששאלוהו 
כך  להן,  "אמר  לע"ז,  ככהן  ישמש  נכדו  בענין,  רבים  פסוקים 
ישכיר אדם  )משה – רש"י( לעולם  מקובלני מבית אבי אבא 
הטעות  את  הגמ'  ומבארת  לבריות".  יצטרך  ואל  לע"ז  עצמו 
שהיתה לו, "והוא סבר לע"ז ממש, ולא היא, אלא ע"ז, עבודה 
בשוקא  נבילתא  נטוש  כהנא,  לרב  רב  ליה  כדאמר  לו,  שזרה 

ושקול אגרא, ולא תימא גברא רבא אנא וזילא בי מילתא".
מוסיפה הגמ' וכותבת, "כיון שראה דוד שממון חביב עליו 
ביותר, מינהו על האוצרות, שנאמר, ּוְׁשֻבֵאל ֶּבן ֵּגְרׁשֹום ֶּבן מֶֹׁשה 
א"ר  שמו.  יהונתן  והלא  שמו,  שבואל  וכי  ָהאָֹצרֹות,  ַעל  ָנִגיד 

יוחנן, ששב לאל בכל לבו". 
ֵגְרׁשֹום,  ְּבֵני   " ט"ז(,  כ"ג  )דהי"א  שם  בתרגום  איתא  וכעי"ז 
ִשְקָרא  א  ְנִביָּ א  ְדִאְתַמנָּ ְיהֹוָנָתן  הּוא  ְלֵריָשא,  א  ְמַמנָּ ְׁשבּוֵאל 

א". ִוד ְלֵריָשא ַעל אֹוָצַריָּ י ָיֵתּה דָּ תּוָבא ּוַמנֵּ ּוְבִסיבּוֵתּה ֲעַבד תְּ
שאחרי  לסורו,  שבואל  יהונתן  שב  דוד,  מיתת  לאחר  אכן, 
ששלמה החליף את כל הממונים, כדאיתא בירושלמי ברכות 
)פ"ט ה"ב, דף ס"ה א'(, "אמר לון ]רבי שמואל בר נחמן[, כיון 
לקלקולו  וחזר  שלו,  סנקליטין  וחילף  שלמה  עד  דוד,  שמת 
הראשון, הה"ד, ְוָנִביא ֶאָחד ָזֵקן..."19 )וע"ע ברשב"ם בב"ב ק"י 

א' ד"ה ששב(.
וביאור דברי הירושלמי הללו, וכעי"ז איתא בשהש"ר ב' ]ה'[ 
ג', שהוא הנביא הזקן שעליו נאמר )מ"א י"ג י"א(, "ְוָנִביא ֶאָחד 
ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר  ַוְיַסֶּפר לֹו ֶאת ָּכל  ְבנֹו  ַוָּיבֹוא  ְּבֵבית ֵאל  יֵֹׁשב  ָזֵקן 
ָעָׂשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ַהּיֹום ְּבֵבית ֵאל ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶאל 
ַלֲאִביֶהם", שהיה בזמן ירבעם, שבנו סיפר לו  ַוְיַסְּפרּום  ַהֶּמֶלְך 
את הנס שהיה עם הנביא שהתנבא על סופו, שעתיד להוולד 
ידו  את  שלח  וירבעם  הבמות,  כהני  כל  את  שיהרוג  יאשיהו 
מכן,  ולאחר  יבשה,  וידו  הנביא,  את  שיתפסו  לאנשיו  לסמן 
אל  לבוא  שעליו  נבואה  שקיבל  נביא  לאותו  כיחש  שיהונתן 
ביתו ולאכל לחם ולשתות מים, וכשהנביא שמע לדברי יהונתן 
ושב לביתו, למרות שנאמר לו בנבואה שלא יעשה כן, היה דבר 
ה' אל הנביא, שמחמת שלא שמע לנבואה, לא תבוא נבלתו אל 
קבר אבותיו. וכך היה, שכשהלך בדרך המיתו אריה, ולא עשה 
דבר לחמורו, ושמר עליו שלא יאכלוהו החיות, והלך יהונתן 
וקבר את הנביא וספדו, וביקש מבניו שלאחר שימות יקברוהו 

בקבר של הנביא, כמפורש בפסוקים שם באריכות.
)שפטים  בפסוק  בירושלמי שם, שמה שכתוב  עוד  ומבואר 
ֶּבן  ֵּגְרׁשֹם  ֶּבן  ִויהֹוָנָתן  ַהָּפֶסל  ָדן ֶאת  ְּבֵני  ָלֶהם  "ַוָּיִקימּו  י"ח ל'(, 
ְמַנֶּׁשה הּוא ּוָבָניו ָהיּו כֲֹהִנים ְלֵׁשֶבט ַהָּדִני ַעד יֹום ְּגלֹות ָהָאֶרץ", 
שכל אותם שנים רבות עד הגלות, היה יהונתן זה משמש לע"ז, 
גלה  לבבל,  כ"ב למנשה, כשגלה  כ"ב איתא, שבשנת  ובסע"ר 

עמו פסל מיכה, ונמצא שהאריך ימים הרבה מאוד.

נאמר  הבתרים  בין  ובברית  שנה,  ל”ז  בן  יצחק  היה  העקדה  שבשעת 
ְּבֶאֶרץ  ַזְרֲעָך  ִיְהֶיה  ֵגר  ִּכי  ֵּתַדע  ָידַֹע  ְלַאְבָרם  “ַוּיֹאֶמר  י”ג(,  ט”ו  )בראשית 
)פ”ג(,  בסדע”ר  ואיתא  ָׁשָנה”,  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  אָֹתם  ְוִעּנּו  ַוֲעָבדּום  ָלֶהם  ֹלא 
וכעי”ז פרש”י עה”פ, שגזירה זו התחילה עם לידת יצחק, ונסתיימה עם 
יציאת ישראל ממצרים )והוא לא כפשוטו שיהיו במצרים ארבע מאות 
שנה, אלא ‘בארץ לא להם’, ובאותם השנים, אף ארץ כנען היתה נחשבת 
כלפיהם כארץ לא להם, לכך עולים כל השנים הללו מאז לידת יצחק, 
למנין גזירת הארבע מאות שנה(, נמצא שמהעקדה ועד שנה לפני יציאת 
מצרים, הוא העת שבה משה שב מצריימה והביא עמו את אשתו ובניו, 

עברו שלוש מאות ששים ושתים שנה.
ודרך נוספת לחשבון זה, הוא ע"פ שנות יעקב ושנות השעבוד, שכשהיה 
יצחק בן ששים ילד את יעקב, כדכתיב )בראשית כ"ה כ"ו(, "...ְוִיְצָחק ֶּבן 
ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְּבֶלֶדת אָֹתם", וכשהיה יעקב בן מאה ושלושים שנה, הוא ירד 
מצריימה, כדכתיב )שם מ"ז ט'(, "ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ַּפְרעֹה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי 
מלדת  שנה  ותשעים  מאה  עברו  העת  ובאותה  ָׁשָנה...",  ּוְמַאת  ְׁשֹלִׁשים 
במצרים  היו  ישראל  ובני  מהעקדה.  שנה  ושלש  חמשים  ומאה  יצחק, 
מאתים ועשר שנה )עי' סדע"ר ב' ורש"י שם ט"ו י"ג, ועוד הרבה(, נמצא 
והרי  ושלוש שנה מהעקדה.  עברו שלש מאות ששים  שביציאת מצרים 
משה יצא להביא את אשתו ובניו שנה אחת קודם לכן, נמצא שמהרכיבה 
של אברהם לעקדה ועד לרכיבת אשת משה ובניו על החמור, עברו שלוש 

מאות ששים ושתים שנה. 
בבין  שנבראה  מהאתון  נולד  זה  שחמור  מובא,  שם  בפרדר"א  אכן 
כבר  ילדה  זו  ואתון  ויתכן  בראשית,  שבת  ערב  של  הראשון  השמשות 
בר"ה  כדאיתא  בקומתן,  נבראה  הבריאה  כל  שהרי  לבריאתה,  בסמוך 
פרי, ראוי היה לטעון  עץ  "והיינו  וכפרש"י שם אודות העצים,  א',  י"א 
פרי מיד", א"כ יתכן והיה קשיש טובא, שנולד בתחילת הבריאה, ומאז 
מאדם  דורות  עשרה  שבחשבון  שנה,  מאלפיים  יותר  עברו  העקדה  ועד 
ועד נח ועשרת הדורות מנח עד אברהם, עולה שאברהם נולד בשנת אלף 
אברהם  היה  ובעקדה  העולם,  לבריאת  ושמונה  ארבעים  מאות  תשע 
לאברהם  נולד  והוא  ל"ז,  בן  היה  יצחק  )שהרי  ושבע  שלושים  מאה  בן 

וחמש  ושמונים  אלפים  בשנת  היתה  שהעקדה  נמצא  מאה(,  בן  כשהיה 
שנה לבריאה.

ועד ימינו אנו עדיין אותו חמור חי, וממתין לעת בא משיח צדקנו במהרה 
בימינו, שיוכל לרכוב עליו בבואו לגאלנו בקרוב.

16 וכבר ידוע האריכות בענין אם צפורה מלה אותו, או שנתנה לאחר, 
שימול  מאחר  ביקשה  והיא  למול,  יכולה  לא  אשה  שאם  מעירים,  ויש 
השני  לבנה  שהביאה  בהכרח  א”כ  מועילה,  אינה  גוי  ומילת  במקומה, 
שימול אותו, והנה, אם התינוק הנימול היה אליעזר, שהיה קטן מגרשם 
התרגום  לדעת  אך  שלוש.  בגיל  מוהל  היה  שגרשם  נמצא  שנים,  בשלש 
יונתן, שהנימול היה גרשם, נמצא שאליעזר מל אותו כשהיה ממש תינוק 

קטן.
י”ב, ובעוד מקומות רבים, מדוע זכו אלדד  17 עיין בתנחומא בהעלתך 
ומידד יותר משאר הזקנים, שהם לא הפסיקו בנבואתן, “אלדד ומידד 
היו שם, ומעטו את עצמם. אמרו, אין אנו כדאי להיות במנוי הזקנים, 
]א.[  דברים.  הזקנים בחמשה  על  יתרין  נמצאו  עצמם,  ועל שמעטו את 
להיות  נתנבאו מה שעתיד  אלו  למחר... אבל  נתנבאו אלא  לא  הזקנים 
בסוף ארבעים שנה... ומה היו מתנבאין... ]ב.[ הזקנים לא נכנסו לארץ, 
אבל אלדד ומידד נכנסו... ]ג.[ הזקנים לא נתפרשו שמותם ואלו נתפרשו 
אבל  ]ה.[  משה...  משל  שהיתה  נבואתן  נפסקה  והזקנים  ]ד.[  שמותם. 
אלו היתה נבואתן מן הקב”ה...” )והחילוק בין הדבר הרביעי לחמישי, 
מפני  לא,  השנים  ולאלו  נבואתן  נפסקה  שלזקנים  נאמר,  שברביעי 
שקיבלנו ממשה. ובחמישי נאמר, שהזקנים קיבלו ממשה ואלו השנים 

קבלו מה’(.
18 עיין ברד”ק שפטים י”ח א’, הכותב שהיה זה בזמן שבין שמשון לעלי, 
שהאריך  עיי”ש  בעיניו.  הישר  איש  עושים  ועשו  שופט,  להם  היה  שלא 

בחשבון.
19 והכי איתא שם )בשהש”ר, ובשינוי בירושלמי שם(, “נכנס רבי מאיר 
בית  כהן  אמציה  זה  זה,  ואיזה  ֵאל,  ְּבֵבית  יֵֹׁשב  ָזֵקן  ֶאָחד  ְוָנִביא  ודרש, 
יונתן  אל. אמר לו ר’ יוסי, מאיר, פתפותי בצים יש כאן, איזה זה, זה 
בן גרשם בן משה... חבריא בעּון קומי ר’ שמואל בר נחמן, אמרין ליה, 

ידי  על  הן,  לון,  אמר  השנים.  אותן  כל  והאריך  כוכבים  לעבודת  כומר 

שהיתה עינו צרה בעבודת כוכבים. כיצד, הוה בר נש אתי למסגד ליה, 

והוה אמר ליה ]יהונתן[, בר כמה שנין את, הוה אמר ליה בר ארבעין שנין 

או חמשין או שתין או שבעין או בר כמה הוה, והוה אמר ליה ]יהונתן[, 

בר כמה שנין את, בר ארבעין שנין או חמשין או שתין או שבעין או תמנין 

שנין, והדה ע”ז לית היא עבידא אלא מחמשה או תרתי עשרה שנין, ואת 

ליה  ואזיל  והוא מתבהית  פחיתא,  דא  ליה,  ומסגיד  בעי משבוק אלהך 

)כשהיה בא אדם לעבוד את הע”ז, היה יהונתן אומר לו, בן כמה אתה, 

והיה משיב, בן ארבעים שנה או חמשים או ששים או שבעים, או בן כמה 

ואתה  רבות,  כה  שנים  וזקן  מבוגר  אתה  יהונתן,  לו  משיב  היה  שהיה. 

רוצה לעזוב את אלוהיך וללכת לעבוד לע”ז כה פחותה ומזולזלת שאין 

את  ועוזב  נבהל  היה  אחד  ואותו  שנה,  עשרה  שתים  או  חמש  אלא  לה 

הע”ז – ע”פ מתנו”כ(.

אתא חד בר פחין, ואמר ליה כן, אמר ליה, ומה את יתיב הכא ועבד בה. 

אליו  הגיע  )יום אחד  עיניה  ומסמי  אגרי  נסיב  אנא  ]יהונתן[,  ליה  אמר 

אדם מביש פחּות וגרוע, ויהונתן אמר לו כמו שאמר לכל האחרים, וענה 

לו אותו אחד, אם כדבריך, מה אתה יושב כאן ועובד את הע”ז. השיב 

אני מאמין  כאילו  ופנים  עינים  ומראה  אני מתפרנס מכאן,  יהונתן,  לו 

בה – ע”פ מתנו”כ(.

כיון ששמע בו דוד, שלח ואייתיתיה, ואמר לו את הוא בן בנו של אותו 

צדיק ואת עובד עבודת כוכבים. אמר לו ]יהונתן[, כך אני מקובל מבית 

חס  ]דוד[,  לו  אמר  לבריות.  תצטרך  ולא  לע"ז  עצמך  מכור  אבא,  אבי 

ולא  ממך  זרה  שהיא  לעבודה  עצמך  מכור  אלא  כן,  הוא  לא  ושלום, 

תצטרך לבריות. כיון שראה דוד שהממון חביב עליו, עמד ומינה אותו 

קומסין תסברין. אמרו, כיון שמת דוד, חזר לסורו...".
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קולות השמחה והששון המרובים שנשמעו בי"ז במרחשון תרע"ח, עת ההצהרה הידועה 
אודות הסכמת הבריטים לתמוך בהקמת 'בית לעם היהודי בארץ ישראל', לא היו רק 
בית  עמך  מרבבות  רבים  בהם  היו  מצוותיה.  ושמירת  מהתורה  הרחוקים  אלו  בקרב 
ישראל, אותם יהודים רבים יראי ה', שהלכו והמשיכו בדרך אבותיהם ואבות אבותיהם 
במשך דורות רבים, ציפו ייחלו והמתינו לישועת ה', לעת השמע קולו של אליהו הנביא 
המכריז ובא, שהנה הגיע עת גאולתינו, וכבר עומדים לשמוע את שופרו של משיח, 

ולראות בבנין בית מקדשינו ותפארתינו.
דבר ההצהרה והבשורה שבעקבותיה הציתו את הניצוץ הכבוי שאף היה בליבות אלו 
גויי  דל לשונותיהם של  כזה עלה על  וירושלים. עצם הדבר שרעיון  הרחוקים מציון 
הארצות, הפיכה רוח של תקוה בלבבם. במיוחד שהיה זה בעת סיום מלחמת העולם, 
שלימים נקראה 'המלחמה העולמית הראשונה', בה נפגעו אלפי רבבות ישראל, וכמעט 
כל יהודי אירופה סבלו ממנה רבות, באותה העת הצהרה זו נשמעה בהבטחה על עתיד 

מזהיר לאומה היהודית.
שיבוא  וממה  זו  מהצהרה  חששו  למרחוק,  צפו  הטהורות  שבעיניהם  ישראל  גדולי 
בעקבותיה. לא זו בלבד שהם לא הלכו אחר הרוח שנשבה באותן ימים, אלא התנגדו 
לה נמרצות. ידוע המשפט שהטביע באותה עת אחד מגדולי ישראל, שעלובה 'גאולה 
זו' ולא אליה ציפינו ויחלנו זה אלפיים שנה. באותם ימים נמשכה המערכה על כבוד 
שמים ושמירת התורה והמצוות במלוא עוזה, במיוחד כנגד מרשיעי הברית, שחפצו 
להשחית ולקלקל כל חלקה טובה שבכלל ישראל, ובעיקר משכו אחריהם את ליבות 
ההבלים  אחר  ונמשכו  ומצוות,  תורה  עול  מעליהם  השילו  זאת  שמחמת  הצעירים, 

שהיו באותם השנים.
'אתונות צחורות', שהרגישו בכל המהלך של אותה תקופה כ'אתחלתא  היו גם רואי 
יזרז  יהודי בארץ ישראל, והדבר  יוקם שלטון  דגאולה'. הם קיוו שבעקבות ההצהרה 
ומהתנועה  יתכן  מרה, שלא  וזעקו  ישראל  גדולי  עמדו  כנגדם  הגאולה השלימה.  את 
טוב  דבר  יצא  שבקדושה,  דבר  לכל  ובזים  בפרהסיא,  ומועד  שבת  מחללי  שראשיה 
ומועיל. מה גם שבשביל הגאולה אין צורך בהסכמת האומות או בכל פעולה מדינית 
אחרת, אלא רק בהתחזקותו של כל יהודי בשמירת התורה והמצוות, ולא לאבד את 

הצפיה לגאולה שיכולה לבא בכל עת.
אותם  הם  מי  אודות  כלל  ליבם  שתו  לא  דגאולתא',  ה'אתחלתא  דמיון  אנשי  אותם 
ומה  העולם,  אומות  מול  היהודית  ההנהגה  בראש  עצמם  המעמידים  רב'  'ערב  אלו 
שאיפתם בדבר המדינה שהם רוצים להקים, כאשר כבר באותם ימים יכלו לראות היאך 
כל התקרבות אליהם ולשיטתם, מביאה בכנפיה התרחקות מהתורה ושמירת המצוות.
ההשגחה  של  הגדולים  מהניסים  שאחד  ולהבין,  לראות  קשה  לא  שנים  של  במרחק 
בארץ  היהודי  היישוב  כך  ובעקבות  רבות,  נתממשה שנים  לא  זו  היו, שדבר הצהרה 
ישראל היה קטן. אילו היתה המציאות שהצהרה הלזו היתה מתקבלת באופן ימים, 
והיו מקימים מקום מרוכז בו יגורו היהודים, והדעת נותנת שהיו מתרכזים במדינה זו 
יהודים רבים, במלחמה העולמית השניה היו הגרמנים משקיעים כח רב בכדי לכבוש 

את המקום כבר בראשית המלחמה, ולבצע ביהודיה את 'הפתרון הסופי', חלילה.
השנים שבאו אחר הצהרה זו, היו שנים של דם ואש ותמרות עשן. הערבים בארצותיהם 
פגעו ביהודים בעקבות זאת. האנטישמיות באירופה התגברה מיום ליום, ולבסוף לאחר 
עשרים ושתים שנה פרצה המלחמה העולמית השניה, שאחת ממטרותיה העיקריות 
ולאבד.  להרוג  להשמיד  גזירת  ידי  על  מהעולם,  היהודים  של  שמם  את  למחות  היו, 
למרות כל זאת, יהודים רבים ראו בהצהרה זו, פתח לתקוה על עתיד מיוחד יותר שדם 
יהודי כבר לא ישפך כמים, כאשר האמת היא, שככל שתלו יותר תקוות וצפיות ממנה, 

כך גדלה והתעצמה האכזבה הנוראית ממה שיצא לבסוף.
גם למדינות הרחוקות הגיעה דבר הבשורה אודות ההצהרה. ורבים היו אלו ששמחו 
בכל ליבם על כך, במיוחד שחשבו לתומם שהן אותות המראים על הגאולה הקרובה, 
שאליה הם מיחלים ומצפים דורות רבים. מה גם שככל שהשמועה הגיעה אל מקומות 
רחוקים יותר, כך התווספו אליה תוספות שונות ומשונות, מה שכל אחד ממעביריה 

הוסיף לה בדרכה.
בחלקה  הנמצאת  הרחוקה,  'תימן'  למדינת  עד  ההצהרה  אודות  השמועה  כשהגיעה 
אחר  השנה  כמחצית  הארוך,  החורף  סוף  לקראת  כבר  זה  היה  'אסיה',  של  התחתון 
ההצהרה. יהודי המקום שמחו עליה כעל שלל רב. אלא שבשל המרחק העצום שבין 
חבל ארץ זו ועד מרכז אירופה, הם לא ידעו מי הם אלו הרואים עצמם כ'מנהיגי הציבור 
היהודי'. בדעתם חשבו והבינו, שכפי שבתימן כולם שומרי תורה ומצוות, ורק על פי 
הרבנים ישק כל דבר, קל וחומר שאלו המדברים אודות הקמת יישוב יהודי בפלטרין 
של מלך, שכל העומדים בראש הם 'יראים ושלמים', וכל מעיינם וחפצם הוא להגדיל 

תורה ולהאדירה.
כשהחדשה המרעישה הלזו הגיעה אל יחיא סאלים, שבשכונת 'אאלחידאּתת' שבעיר 
נכספה  וגם  שכלתה  שנים  זה  לנפשו.  מנוחה  מצא  לא  הוא  תימן,  שבמרכז  'צענא' 
נפשו להעלות לארץ הקודש, לחון את עפרה ולקיים את המצוות התלויות בה, וכעת 
ששמועה שמע ובא, שעומדים להקים יישוב של יהודים בארץ הקודש, הוא חשש שמא 
יום  באותו  עוד  כן  על  וההזדמנות,  להפסיד את הפתח  יוכל  הוא  הרב  בשל המרחק 
ה לארץ, ויחדיו החליטו  פנה יחיא לכמה מחבריו שאף הם היו ידועים באהבתם הרבָּ

להתארגן ולהעלות לארץ הקודש.
כזו  בדרך  לנסוע  ניתן  שלא  וחבריו  יחיא  חשבו  וגידים,  עור  לרקום  הרעיון  כשהחל 
ארוכה בלא רב שיהיה עמהם וילמדם אורחות חיים. מה גם שברצונם להתמקם בארץ 
הקודש, והם צריכים מי שידריכם בנתיבות התורה ובדרך אשר ילכו בה, ועל כן שמו 
את עיניהם במורי זכריה הכהן, תלמיד חכם משכמו ומעלה, שתמיד דיבר בחיבה יתירה 
זו, שכל קיומה  ודיברו על ליבו שיצטרף עמהם לנסיעה חשובה  על הארץ הקדושה, 

תלוי אך ורק בו, כי הם לא יצאו לדרך בלעדיו.
נמלך מורי זכריה באנשי ביתו, ולמרות ששניהם כבר לא היו צעירים, החליטו יחדיו 
ולשבוע  מפריה  לאכול  ולא  הקודש,  לארץ  להעלות  זו  הזדמנות  לנצל  להם  שכדאי 

מטובה, אלא לקיים את מצוותיה התלויות בה ובהידור רב.
כל אחד מבני החבורה עבר מסכת התלבטויות קשה ומרה. לא קלה היתה ההחלטה, 
ובמיוחד לעומת הדרך הקשה והנוראה שעליהם לעבור, לחצות מדבריות שורצי חיות 
וזאת מלבד  לידיהם,  מי שנופל  לכל  באכזריותם  הידועים  בדואים  נוודים  ואף  רעות 
מקומות אחרים המועדים לפורענות. אך כל הקשיים הללו היו נראים כדאיים בעיניהם, 

בכדי לזכות לעלות לארץ הקודש.
החלטתם הסופית אודות יציאתם למסע התקבלה אצלם עוד בימי הפסח, אך את עת 
היציאה קבעו לאחר חג מתן תורתינו הקדושה, כאשר בימי הספירה ניסו למכור לאט 
לאט את רכושם וכל מטלטליהם שאינם יכולים לקחתם עמהם, ואריכות הזמן למכירה 
משפחתם  בני  ולב  ליבם  על  וידברו  ומכריהם  שכניהם  בהם  יבחינו  שלא  כדי  היה, 
כל  של  המלאה  במכירה  יבחינו  לא  המלכות  שאנשי  גם  מה  זו.  מנסיעתם  וימנעום 
הנוגד  דבר  הגבולות,  הברחת  הכוללות  תוכניותיהם,  הם  מה  לבדוק  ויבואו  הרכוש, 

את החוק המקומי.
בבוקרו של יום ראשון, לסדר בהעלתך, ח' בחודש שבו ניתנה התורה, באסרו חג של 
מהעיר  משפחות  כשלושים  יצאו  בו  הארוך'  ה'מסע  החל  גלויות,  של  שני  טוב  יום 
ושמונים  כמאה  יחדיו  שמנו  ביתם,  ובני  המה  הקודש,  ארץ  עבר  אל  שבתימן  צנעה 
נפשות. לימים התברר שממש באותה התקופה היו עוד כמה קבוצות של יהודים מתימן 
שיצאו לדרך קשה זו ומרובת הרפתקאות, כדי לזכות לחון את אדמת הקודש ולקיים 

מצוותיה.
גבי  על  וקשורים  ארוזים  היו  כבר  חפציהם  כל  כאשר  לצאת,  עמדו  שכולם  בשעה 
חמוריהם, ביקש מורי זכריה מכולם להתקבץ אל מקום אחד, ולומר להם כמה דברים. 
בראשית הודה לה' על כל חסדיו עמהם בכל עת ושעה, ושהכניס בליבם את הדבר 
הגדול הזה של עליה לארץ הקודש, לקיים המצוות במקומם. לאחר מכן אמר, שהיות 
וכל אחד יודע שכעת הם יוצאים לדרך שצריך רחמי שמים מרובים שיגיעו בשלום אל 
יעדם, על כן כדאי לכל אחד שיקבל על עצמו קבלה אחת, שישמור עליה מכל משמר, 

בני  וכל  הוא  שיזכה  אחד  לכל  תעמוד  זו  קבלה  וזכות  ותעצומות,  בעוז  בה  לעמוד 
החבורה לבוא לארץ הקודש.

הוסיף ואמר מורי זכריה, חשבתי בליבי שהקבלה הטובה ביותר שניתן לקבל בשעה 
זו, היא לשמור את השבת מכל משמר, ואין כוונתי על מניעת עשיית מלאכות וקביעת 
עיתותיה לתורה, שעל דבר זה לא נחשדו תושבי מקומינו, אלא על הזמן בה יכניסו 
את השבת, שגם כאשר נמצאים בדרך ורוצים להספיק כמה שיותר ללכת בכדי להגיע 
למחוז חפצנו במהרה, בכל זאת עלינו לקבל שבכל ערב שבת קודש נעצור בדרכינו לפני 
חצות היום וכן נקפיד מאוד שלא להכנס אל השבת מתוך מהומה וברגעים האחרונים, 
אלא בשעה מוקדמת ובנחת, ובודאי שהשבת שהיא מקור הברכה תעמוד למי שיקבל 

על עצמו לשומרה כדת וכראוי שהכל יעבור עליו לטובה ולברכה.
ובנעימות, בשעה  ברוגע  לקבל את השבת  בין  דבריו,  המורי את  סיים  להשוות,  אין 
מוקדמת לפני הרגע האחרון, לקבלתה ברגע האחרון בלחץ ובבהילות. מי שמכבד את 
השבת והיא יקרה בעיניו, בודאי יעשה כל אשר ביכלתו בכדי לקבלה פרק זמן נכבד 
בכל  ומיוחד  רוחני  יותר  הרבה  שירגיש  מקובלנו,  זאת,  ומלבד  האחרון,  הרגע  לפני 

השבת.
וכך,  זו,  קבלה  עצמו  על  קיבל  אחד  וכל  זכריה,  מורי  לדברי  הסכימו  החבורה  בני 
בהרגשת התרוממות על שמירת השבת וכבודה, יצאו לדרכם הארוכה והקשה והנוראה, 

כשבראשם רוכב המורי ו'ספר התורה' חבוק בידיו.
מאות דפים הכתובים בצפיפות לא יספיקו בכדי לספר את הנסיונות הקשים והמרים 
שהיו להם בדרכם זו, כשלבם לא חת ממלחמה עם שודדי דרכים, או עם חיות רעות. 
לא נבהלו ממחלות קשות שפגעו בהם במהלך הדרך, ואף הפילו מהם חללים, שמקום 

קבורתם על אם הדרך לארץ הקודש.
בעשרת הימים האחרונים של השנה, סמוך לערב ראש השנה תרע"ט, זכו בני החבורה 
משה  ואף  לכך,  זכו  לא  אבותיהם  ואבות  שאבותיהם  דבר  הקודש,  ארץ  אל  להכנס 
כולם מחמוריהם,  ירדו  הקודש,  אל אדמת  הגיעם  עם  זכה.  לא  רעיא מהימנא  רבינו 
ובדמע את הפסוק בתהלים  בבכי  אומרים  אותה, כשהם  ונשקו  על הארץ  השתטחו 
)ק"ב, ט"ו(, "ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיחֵֹננּו", ומודים לה' שהוליכם בגיא 
הצלמות והביאם אל ארץ הקודש, שיזכו לקיים בה את המצוות התלויות בה, ולהיות 

עושי רצונו בביתו.
שבע  באר  לעיר  בסמוך  בו  להתמקם  שיוכלו  מסוים  מקום  מצאו  הם  קצר  זמן  תוך 
בדרום, כאשר עוד לפני כניסת השבת האחרונה של אותה שנה, פרשת נצבים וילך, 
כל אהליהם היו בנויים לתפארה, כשביניהם מתנוסס לתפארה האהל המיועד לבית 
הכנסת, כשבתוכניתם לישב במקום זה בימי ראש השנה הבאים עליהם לטובה, שחלו 
באותה שנה בימים שבת וראשון בשבוע שלאחריו, ואולי אפילו להשאר שם גם ביום 

הכיפורים ובחג הסוכות.
גדול  כה  לדבר  שזכו  מרובה,  בהתרגשות  עליהם  עברה  השנה  של  האחרונה  השבת 
ונשגב, שכף רגליהם תדרוך בארץ הקודש, במקום בו הילכו אבותינו ואבות אבותינו 
וקיימו תורה ומצוות, ואף ה'אבות הקדושים' הלכו בחבל ארץ זו, ובאותה העת חשבו 

וקיוו, שבוודאי שהשפעת מעשיהם תשפיע גם עליהם לטובה ולברכה.
הקושי הגדול ביותר שהיה לכל חברי הקבוצה, שהפחיד והרתיע אותם מאוד מהמשך 
המגורים בארץ הקודש היה, שראו שרובם ככולם של העוסקים בעניני היישוב שהם 
רעים ורשעים ומפירי ברית. דבר שלא נתקלו בו מעולם. הפחד שההתעסקות עם אותם 
והעיבה על  ולקלקל, קלקלה להם את אוירת הטהרה המיוחדת  יכולה להשפיע  אלו 

שמחתם שזכו להגיע אל ארץ הקודש.
לאחר שתמו ימי חג הסוכות, ביררו ראשי הקבוצה אצל גויי הארץ היכן כדאי ורצוי 
להתמקם ולהתגורר. רוב בני החבורה היו בעלי מקצועות עדינים כ'צורפים' וכדומה, 
ולא ניסו מעולם לעבוד בעבודות הקרקע הקשות, מלבד מעט בחצרותיהם, שזרעו בהם 
שאר ירקות. לצערם הם הבינו מהר שלא יוכלו להתפרנס בארץ הקודש ממקצועותיהם 
החקלאות.  מעסקי  היתה  ישראל  בארץ  הפרנסה  עיקר  הימים  שבאותם  משום  אלו, 
שם  ל'כנרת',  סמוך  עד  רכיבה,  ימי  כמה  של  מרחק  להצפין  להם  שהציעו  גם  מה 
ישנם קרקעות בשפע הניתנים על ידי פקידים של 'הוועד הלאומי', כדי שיעבדו בהם 

ויתפרנסו מהם.
ביום ראשון לסדר נח, ל' תשרי, וא' דראש חודש מרחשון, יצאו כל הקבוצה לנסיעתם 
לים  ולשומרה, סמוך  לעובדה  יחדיו, אל עבר המקום שביררו שינתן להם  האחרונה 
שהיה  למקום,  ומוצלחת  טובה  בשעה  הגיעו  הם  שבוע,  באותו  חמישי  וביום  כנרת, 
סמוך לאחד מהקיבוצים שהוקמו בתקופה זו, והתמקמו בו על דעת שזה יהיה מקומם 

הקבוע לאורך ימים ושנים.
גם כאן בנו בראשונה את האהל של בית הכנסת, הכניסו אל תוכו את ספרי הקודש, 
ורק אחר כך בנו את אהליהם. באותו יום שישי הסתובב מורי זכריה בינות לאהלים 
והזכיר לכולם את אשר קיבלו על עצמם לפני צאתם לדרך, שתמיד יקפידו לסיים את 
ההכנות בשעה מוקדמת, ולקבל בנחת ובשמחה את השבת כראוי, ולא בריצה טרופה 

ובאפיסת כוחות.
השבת הראשונה שבה היו במקום בו עתידים להיות בקביעות, השרתה עליהם רוח 
מיוחדת, במיוחד שחלקם ראו בפרשת השבוע סימן מיוחד על אשר עבר עליהם, שלא 
להרגיש מעט  יתחילו  לרמז שהחל מהיום הם  נח, אלא  בפרשת  זה  דבר  נפל  לחינם 

'מנוחה', כי באו אל המנוחה ואל הנחלה.
בשבת דיבר מורי זכריה על כך, שהנה ה' זיכם להגיע למנוחה ולנחלה, וכעת צריכים 
שהיינו  כפי  שבעולם,  הון  כל  בעד  עליהם  יוותר  לא  אחד  שכל  תורה,  עתים  לקבוע 
רגילים כל השנים בתימן. עוד הוסיף ואמר, שלמרות שאנו צריכים קשר עם ה'חלוצים' 
על  וקיבלו  ומצוות,  תורה  עול  כל  מעליהם  שחלצו  אנשים  שהם  הסמוך,  מהקיבוץ 
עצמם את עול השדות ועבודת האדמה, עלינו להזהר ולהשמר שלא ללמוד מדרכיהם 

הרעים ומאורחותיהם הקלוקלות, לבל ישפיעו עלינו חלילה לרעה.
ונשלחו  בשבוע הנוסף שעבר עליהם, הם קבלו את הקרקעות שעליהם לטפל בהם, 
אליהם כמה 'חלוצים', שבאו להדריכם בעבודות אלו שלא היו ידועות להם. החלוצים 
מכרו להם מחרשות ידניות הרתומות לשוורים או חמורים, כדי שיוכלו לזרוע עמהם 

את השדות.
כמו כן, אחד מבני החבורה שהיה בעל אמצעים כספיים, רכש בזהב שהביא עמו, כמה 
להתפרנס  יוכל  ואף  בגדים,  להכין  וצמר  לשתיה  חלב  לו  שיהיה  כדי  וכבשים,  פרות 

מתנובתם, שיוכל למכור לחבריו ולשכניו בני החבורה.
דבר  יעשו  שלא  בעתיד,  מחלוקות  למנוע  שבכדי  העת,  באותה  הציע  זכריה  מורי 
הקרקעות  את  כעת  יחלקו  אלא  ומריבות,  למחלוקות  פתח  כללית, שהיא  בשותפות 
בין חברי הקבוצה, כל אחד יקבל קרקע מסוימת בֵמיצריה, וכל אחד יעבד את חלקת 

הקרקע שלו, ויקיים בה את המצוות התלויות בה.
בודאי ש'איש את רעהו יעזורו', וכל אחד יוכל לעזור לחברו בחרישה או בזריעה או 
בכל מה שצריך, אלא שהעזרה יכולה לבוא רק אחרי שברור מה שלי ומה של שכני, ולא 

שבעקבות העזרה יטען כל אחד שמה שהוא עזר וסייע, נהיה שלו וברשותו.
השטח שניתן להם היה, קרקע שלא זרעוה זה כאלפיים שנים, אולי מאז חורבן בית 
שני, אבל בני הקבוצה לא נרתעו מכל עבודה, והחלו לחורשה בקושי רב. ידיהם שלא 
הורגלו לעבודות קשות אלו, התמלאו ביבלות רבות של עבודה, ובכל זאת פיהם לא 

הפסיק מלהודות ולהלל לה' שזיכם להגיע לארץ הקודש ולקיים את מצוותיה.
בחסד ה' עליהם, בכדי להקל מעליהם את החרישה, במשך כמה ימים הרעיף ה' עליהם 
גשמים מרובים, שהרטיבו את האדמה וריככוה מעט, כדי שתהיה נוחה לחרישה, ומיד 
בתום ימי הגשמים החלו ימי שמש שִיבשו את השלוליות וכך יכלו בני החבורה לצאת 

ולחרוש את כל השדות ולהתכונן לזריעה.
כשסיימו לחרוש את כל השדות והתכוננו לזריעה, הם ראו לפתע שכל השדה החרושה 
מלאה ברמשים ומזיקים עד אין מספר. כך שכל גרעין שיזרעו, כל הרמשים יאכלוהו 
זה שלא  לעשות במצב  ידעו מה  לא  כן  ועל  ולבהלה,  לריק  עבודתפ תהיה  וכל  מיד, 

נתקלו עמו מעולם. מה גם שמלאי הזרעים שלהם לא היה רב. וגם את המעט הזה 
הם רכשו תמורת מכירת תכשיטי זהב שהיו להם, כך שהיה להם חשש גדול מהזריעה 
ומאובדן כל מה שהשקיעו ברכישת הזרעים, יחד עם הפסד העבודה הרבה שהשקיעו 

בחרישה.
עידן  זה  זרעוה  שלא  שקרקע  ידועה,  תופעה  שזוהי  להם,  הסביר  מהחלוצים  אחד 
ועידנים, בחריש הראשון מצוי מאוד שמתמלאת בחרקים ורמשים ושאר מזיקים, ויש 
עבור זה חומר מסויים לריסוס שהינו מאוד יקר, או אפשרות נוספת וזולה יותר היא, 
לחזור ולחרוש את השדה, אבל לא תמיד היא מועילה, ולפעמים כל המזיקים חוזרים 
גם בחרישה השניה. אבל אם מובירים את השדה שנה אחת, בדרך כלל ההוברה מועילה 

למניעת הבעיה בשנים הבאות.
לחרוש שוב על צד הספק, הם לא רצו, ואילו להוביר את השדה שנה שלימה, לא כל 
כך שייך, שהרי שנה זו היא השניה בשנות השמיטה, ובתום ארבע השנים הבאות יש 

להוביר את השדה במצוות התורה, כך שלא היה להם רעיון בר ביצוע לבעייתם זו.
נתנאל שהיה המקשר בין בני הקבוצה לחלוצים, ניסה למצוא פתרון לבעית המזיקים, 
וכשהסביר לחלוצים מדוע לא שייך שהם יובירו את השדה שנה שלמה, התפלא עד 
מאוד לשמוע מהם שהם כלל אינם שומרים את מצות שמיטה. בתחילה הוא ממש 
כדברי  נשמר  לא  בהם  עמהם,  שיחות  כמה  עוד  לאחר  אך  אוזניו,  למשמע  נדהם 
מורי זכריה שלא להתקרב אליהם יותר מדי, ובמיוחד ש'גדולה לגימה שמקרבת את 
הלבבות', שישב עמהם בכל עת 'על כוס קפה', הוא כבר פחות נבהל ממה ששמע מהם 

אודות אורחותיהם הקלוקלות.
באותו ערב כשנתנאל ישב בשיעור ומורי זכריה דיבר על הנסיונות שה' מנסה אותנו 
בכל עת, לראות אם אכן אנו רוצים לקיים את המצוות גם כשקשה לנו, וכמה שהנסיון 
יותר קשה, כך השכר הוא עשרת מונים, הקשה לפתע נתנאל, מדוע אנו צריכים להיות 
במצוות  בהלכה  מסוימת  התפשרות  מחייב  הקיומי  שהמצב  מבינים  שלא  היחידים 

התלויות בארץ.
היאך  בחוש  ראו  וכולם  נתנאל,  מדברי  הזדעזעו  הנאספים  כל  עם  יחד  זכריה  מורי 
חברתם של עוקרי התורה משפיעה מהרה לרעה. אך מורי זכריה התאזר בקור רוח, 
ולא התבטא כרוחו שסערה בקרבו, והשיב לו בעדינות מרבית, שלצערינו הרב ישנם 
זכויות בארץ ישראל, אך  יהודים זה מקנה להם  כאלו שחושבים שעצם הדבר שהם 
אנו יודעים שכל זכויותינו בארץ הקודש היא רק בגלל שה' נתן את הארץ לאברהם 
אבינו, כפי שרבינו רש"י כותב בתחילת פירושו על התורה, שברצונו של ה' נתנה לגוים 
וברצונו נטלה מהגויים ונתנה לנו. ועל כן, אלו שישמרו את התורה והמצוות בלא שום 
פשרות, הם יוכלו להשאר בארץ הקודש, ואילו אלו המחפשים פשרות וקולות, סופם 
שיעקרו את כל התורה כולה, וספק רב לי הוא, אם נכדיהם של אותם חלוצים בכלל 

ישארו בארץ ישראל, שנראה לי פשוט שהארץ תקיא אותם.
אם נתבונן בכל אורך החיים של כלל ישראל, מאז היותו לעם במעמד הר סיני, סיים 
פי  ועל  הצרופה  האמת  עם  שהלכו  אלו  שכל  מדהים,  דבר  נראה  דבריו,  את  המורי 
ההלכה, לא הפסידו מעולם דבר, אך כל אלו שהחלו להקל כאן ולהתפשר שם, סופם 

היה שהקלו מעליהם את כל העול של התורה והמצוות, ואבדו מתוך הקהל. 
יעקב, אחד מבני החבורה הציע, שיקטפו מכל האיזור הרבה קוצים ודרדרים, ויפזרום 
בכל  אש  ויבעירו  הפרות,  מבעל  שירכשו  קש  עוד   עליהם  ויוסיפו  החרושה,  בשדה 
הקוצים והקש, ועל ידי האש ישרפו כל אותם שרצים ומזיקים, וכך ינקו את האדמה 

מהם ואחר כך יוכלו לזרוע את השדות, ובעזרת ה' תצמח להם תבואה לרוב.
ובחסד  עשו,  כך  ואכן  ומועיל,  טוב  כדבר  כולם  ידי  על  התקבלה  יעקב  של  הצעתו 
הקוצים  שכל  כך  לרוב,  זרחה  השמש  אלא  גשמים  היו  לא  ימים  באותם  עליהם,  ה' 
והדרדרים היו יבשים, וכמעט לא נזקקו לרכישת קש לשריפה. לאחר מכן כל אחד שרף 

את חלקת הקרקע שלו, ואכן השריפה הועילה וכל הרמשים והחרקים נשרפו.
מורי זכריה הבחין על פני נתנאל שאינם כתמול שלשום, וניסה לדבר על ליבו דברי 
תנחומים וקירוב, אלא שככל הנראה דברי החלוצים נכנסו בליבו כ'ארס של עכנאי', 

וליבו היה אטום לשמוע דברים אחרים.
בימים שלאחר שהחרקים הושמדו, חפצו בני החבורה להתחיל בזריעה, אלא שמורי 
זה  ובאופן  האדמה,  את  שוב  ולחרוש  לשוב  להם  מומלץ  שלדעתו  להם  אמר  זכריה 

יצליחו יותר בזריעה ובתבואה שתגדל.
לעשות,  צריך  מה  כולם  את  והדריך  שהסביר  זה  נתנאל  היה  יום  לאותו  ועד  היות 
היטב  הבין  לא  כנראה  שהוא  למורי  להסביר  נתנאל  ניסה  החלוצים,  שלימדוהו  כפי 
את מה שאמר בשם החלוצים אודות הצורך בזריעה מחודשת, שבמצב זה שאין כל 
לריק,  עמל  סתם  להיות  יכול  וזה  בשנית,  לזרוע  שיצטרכו  סיבה  אין  בשדה  חרקים 
אך המורי הסביר לו 'שלא מפי החלוצים אנו חיים', ולא ממה שהם אמרו הוא הגיע 

למסקנתו זו.
עליו  השפיעו  עמו,  פגישתם  כדי  תוך  נתנאל  ששמע  לרבנים  שלעגו  החלוצים  דברי 
גדול והחל לעשות דבר  יצרו בכח  לרעה, וכשמוע את דברי המורי האחרונים, אחזו 
נורא שעליו אמרו חז"ל ש'אין רפואה למכתו', שהחל אף הוא ללגלג למורי, באומרו, 
איך המורי שלמד כל ימיו רק תורה יכול להביע כלל את דעתו בעניני חקלאות. נתנאל 
הוסיף ואמר דברי הבל ורעות רוח, שאם המורי רוצה לתת ברכה למה שיגדל, בכבוד, 
אבל לומר מה צריך לעשות, במחילה, ישאיר זאת למומחים. שאר בני החבורה ניסו 
להוכיח את נתנאל, אך ללא הועיל. המורי ביקש מהם שלא לענות לו כעת, כי אם יכנסו 
איתו לויכוח, הוא גם לא יחזור בו מדבריו מאוחר יותר, אך אם לא יעשו מכך עסק, 

חבריו יוכלו לשוחח עמו אחר כך ולנסות לשנות את דעתו.
למחרת אחר התפילה והלימוד יצאו בני החבורה לשדות, כאשר נתנאל זורע את שדהו 
ואומר לחבריו שיעשו אף הם כמותו, שהרי לפי מזג האויר שיש כעת נראה, שהגשמים 
השנה  כל  את  יפסידו  הם  הגשמים,  עונת  לפני  לזרוע  יספיקו  לא  הם  ואם  קרובים, 
כולה. ואילו שאר בני החבורה שמעו לקולו של המורי, ועמלו קשות במשך כמה ימים 
ארוכים, וחזרו וחרשו את כל השדות, ורק לאחר שזרעום, פתח ה' את ארובות השמים, 

ונתן להם גשמים בעתם לטובה ולברכה.
לא היו צריכים אורך רוח רב בשביל לראות שהרבנים מבינים גם בחקלאות, והרבה 
וכל  החבורה,  בני  של  הזריעה  לאחר  חודש  מכוחם.  והבאים  החלוצים  מאשר  יותר 
לא  כמעט  נתנאל  של  שדהו  ואילו  וירוקים,  קטנים  גבעולים  ומלאו  נבטו  שדותיהם 

צמח בו דבר.
לקראת סוף חודש שבט, כשכל השדות של בני החבורה כבר עמדו בקומותיהם, מלאים 
בשבולים גדולות ומלאות, ואילו השדה של נתנאל היתה במצב קשה וריק, כמעט לא 
גדלו בה שבולים, וגם אלו שגדלו היו קטנות ורעות, חשב נתנאל בליבו, שככל הנראה 
לפני שהמורי התחיל את שיעורו  ערב  ובאותו  ביזוי תלמיד חכם,  על  נענש משמים 
הקבוע, נעמד נתנאל וביקש את סליחתו על מה שאמר, והוסיף, שהוא חוזר בו מכל 

דברי ההבל והבהלה שהוציא מפיו.
באותה שעה נעמד זבולון, מצעירי בני החבורה, ואמר בפני כולם בהתפעלות רבתית. 
מורי ורבותי, כעת נוכחנו לראות שהמורי שלנו הוא בעל רוח הקודש ובעל כח לברכה 
וקללה, הנה הוא בירך את השדות שלנו וברכתו התקיימה, והוא קילל את השדה של 

נתנאל, וקללתו התקיימה.
חס וחלילה, אמר המורי, כל ימי חונכתי רק לברך את האחרים ולא לקללם, ומעולם 
לא קיללתי יהודי, ואף לא רכוש או תבואה של יהודי, ולצערי גם לא הגעתי לדרגת 
רוח הקודש, אלא שכל דברי הללו והתוצאות שבאו בעקבותיהם היו מלימוד התורה, 
ונזכרתי בהם מחמת קיום הלכה מפורשת ללמוד את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום 
שלמדתי  במה  נזכרתי  עפרש"י  פרשתינו  שלימוד  שניהם,  מקיים  ויר"ש  פרש"י,  או 

והגעתי למסקנתי זו.
מאותו יום ואילך, שב נתנאל בתשובה שלימה בכל ליבו, הסיר מליבו את דברי ההבל 
ששמע, ודבק במורי והלך באורחותיו ועל פי דבריו בכל עת, וזכה בסייעתא דשמיא 
עם  יחד  מבורכים,  ישרים  דורות  ובמצוות,  בתורה  עוסקים  בנים  ובני  בנים  לראות 

שאר בני החבורה.

מנין בפרשתינו עפרש"י הגיע המורי למסקנתו?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מה העצה ששמעון מצא בפרשתינו עפרש"י שתוכל לסייע בעדו ב'עבודת המידות' הקשה, בהתמודדות עם היצר הרע, ושלא ישבר ויפול בה חלילה. שמעון מצא בלימדו עצה טובה והגונה, שבגינה הוא יתייאש 
מעבודת המידות הקשה שהכל בה, למרות הקשיים הרבים שהיו לו, וזאת מדברי רש"י י"ט ה', עה"פ, "ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץ", וביאר רש"י, "ועתה. אם עתה 
תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך, שכל התחלות קשות". מבואר בדברי רש"י, שעיקר הקושי והנסיון הוא בהתחלה, ואח"כ, ככל שיתרגל במעשיו, כך יפסיק הדבר להיות אצלו בגדר התחלה, ויחד עם זה ירדו ויחלשו הקשיים 

והנסיונות.

יוזוק א.י. – מודיעין עילית – אור עולם, ג"כ.

מונק צ.י. – בני ברק – תנא דבי אליהו ע"ב משנת אליהו.

קליקשטיין מ. – קרית ספר – תנא דבי אליהו ע"ב משנת אליהו.

קנום נ.א. – נתיבות – תנא דבי אליהו ע"ב משנת אליהו.

רוטשילד י.ז. – בני ברק – נצר לשונך.

גולדשטוף א.ל. – בני ברק – נצר לשונך.

שמות הזוכים לשבוע שעבר הרבנים \ הבה"ח     

הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  "חמדת ימים", הוצאה חדשה, ג"כ.
עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד בספר "פתחי אור - חנוכה ופורים".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד בספר "פלא יועץ".


