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

בתוך שאר חולי ישראל

לרפואתו השלמה של האברך החשוב
ר' יוסף בן מלכה

בתוך שאר חולי ישראל

שנה פרשת בחקתי )בא"י( תשע"ב
שישית

גליון
ר"ח

לעילוי נשמת

א"מ מרת מירה ב"ר קלמן יוסף ע"ה

נלב"ע בשב"ק כ' אייר תנש"א

ת. נ. צ. ב. ה.

"אמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה, שנא' )ישעיהו ו' 
ג'(, מלא כל הארץ כבודו" )קדושין ל"א א'(.

היאך יש להקשות על דין זה, ע"פ פרשתינו.

במצוה',  'עוסק  יתכן  איך 
'פטור  בשבת  יהיה  שאם 
מן המצוה', ואילו אם יהיה 

בחול, אינו פטור

חילוקא דרבנן

כתב רש"י )ויקרא כ"ו ה'(, "והשיג לכם דיש את 
בציר. שיהא הדיש מרובה ואתם עסוקים בו 
עד הבציר, ובבציר תעסקו עד שעת הזרע". 

עי' ברכות ל"ה ב', "רבי שמעון בן יוחי אומר, 
אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת 
זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, 
עליה.  תהא  מה  תורה  הרוח,  בשעת  וזורה 
מקום,  של  רצונו  עושין  שישראל  בזמן  אלא 
ומבואר  אחרים...",  ידי  על  נעשית  מלאכתן 
לכאורה שאין זה ברכה שיהיו עסוקים בדיש 

כל הזמן, דא"כ 'תורה מה תהא עליה".

וצריך ביאור!!!

המכונית המפוארת המקושטת בשלל צבעים, 
הרוקדים  את  מקדמת  כשהיא  לאיטה  נסעה 
ובזמרה,  בשירה  התורה',  'ספר  אחר  והולכים 
לכבוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש. ראובן 
התבונן בקישוטים שצויירו בידי אמן על דפנות 
המכונית לכבודה של תורה, והנה הוא מבחין 
'עשרת  בהם  שכתוב  לוחות',  'שני  בדמות 

הדברות'.

שמעון  בפני  ליבו  הרהורי  את  ראובן  השיח 
הפוסקים  כתבו  הרי  לצידו,  המהלך  ידידו 
'טבלה'  לקבוע  שאסור  סק"ט(  א'  סי'  )מ"א 
ובה עשרת הדברות, מחשש שיאמרו שרק הם 
עיקר התורה, ואילו שמעון משיבו, שכבר נהגו 
הרבה קהילות קדושות בישראל לקבוע לוחות 
המדרשות,  ובתי  הכנסיות  בתי  בתוך  שכאלו 

וכנראה שלהלכה למעשה נהגו להקל בזה.

בתוך  שבו  הכנסת  בבית  ראובן,  טען  מנגד 
כל  אין  התורה,  ספרי  נמצאים  הקודש'  'ארון 
כך חסרון במה שמצוייר עליהם פסוקי עשרת 
הדברות, שכן הכל יודעים שהספר תורה כולל 
להמנע  ראוי  אולי  בחוץ,  כן  שאין  מה  הכל, 

מלחקוק באופן קבוע את עשרת הדברות.

החקוקים  אלו  בלוחות  שגם  שמעון,  השיבו 
על הרכב הזה, כולם יודעים שזה נעשה לכבוד 
הספר תורה, וגם בזמן שעומד בחוץ בחנייתו, 
כל הרואהו מודע שיעודו הוא לכבוד התורה, 
'פרוכת  על  המצוירות  ללוחות  דומה  זה  והרי 
ארון הקודש', שגם בהם לא חששו לכתוב את 

עשרת הדברות. 

השאלה היא, הצדק עם מי ?

לרפואת השלמה של האשה החשובה 
מרת רוחמה חנה בת גיטל 

בתוך שאר חולי ישראל

"וֲַאַכְלתֶּם בְּשַׂר בְּנֵיֶכם וְּבשַׂר בְּנֵֹתיֶכם ּתֹאֵכלוּ". ויקרא כ"ו כ"ט.
אחד המדרשים הנוראים והמזעזעים על אשר אירע לבני ישראל בעת חורבן בית המקדש, מובא בספרא 
בפרשתנו )ב' ג'(, וכעי"ז ביומא ל"ח ב', איכ"ר א' נ"א, ב' כ"ג, הובא בילקוט בפרשתינו תרע"ה ד"ה בשברי, 
"ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. אמרו עליו על דואג בן יוסף, שמת והניח בן קטן לאמו, והיתה 
מודדתו בטפחים בכל שנה, ונותנת משקלו זהב לשמים ]וביומא איתא: בכל יום היתה אמו מודדתו בטפחים 
)לידע כמה נוסף בו מיום ליום – רש"י(, ונותנת משקלו של זהב )ונותנת המשקל, אומד התוספת – רש"י( 
לבית המקדש[. וכשהקיפו מצודת ירושלים, טבחתו בידה ואכלתו, ועליה מקונן ירמיה ואומר )איכה ב' כ'(, 
ריבוני, ִאם ּתֹאַכְלָנה ָנִׁשים ִּפְרָים עֲֹלֵלי ִטֻּפִחים, משיבה רוח הקודש ואומר, ִאם ֵיָהֵרג ְּבִמְקַּדׁש ה' ּכֵֹהן ְוָנִביא, זה 
זכריה בן יהוידע הכהן...". וע"ע במדרש זוטא איתה א' ט', שמובא מעשה זה בתוספת, "והיתה אמו ואם אמו 
ואחותו ואחות אביו מודדות את בנו בטפחים ונותנות משקלו זהב, כיון שצר נבוכדנצר על ירושלים היתה 

אמו וקרובותיו אוכלים אותו אברים אברים...".
כל הלומד מדרש זה, אינו יכול להשאר ָשלו ורגוע, אלא זעזוע אחזתו עד עמקי ליבו, היתכן כדבר הזה, שאותו 
בן קטן לאמו האלמנה, הנצר היחידי למשפחה, שמרוב חביבותו ואהבתה אליו היתה שוקלת אותו בכל שנה 
לדעת המדרש, ולבבלי בכל יום, ולמדרש זוטא, היה זה מעמד משפחתי מיוחד, בו האם עם אמה, ואחותו )של 
הבן( עם אחות האב המת, כל אותן ארבע נשים שאהבוהו אהבת נפש, מודדות ושוקלות אותו בחיבה יתירה, 
ובכל זאת כשהיה המצור על ירושלים, שחטה אותו אמו בידיה יחד עם הסבתא האחות והדודה האוהבות, 

ואכלוהו איברים איברים, נורא שבנוראות.
ּכֹה  עֹוַלְלָּת  ְלִמי  ְוַהִּביָטה  ה'  "ְרֵאה  ואומר,  עליהן  שקונן  הנביא,  ירמיהו  על  לכאורה  הוא  הגדול  הפלא  אך 
ִּפְרָים עֲֹלֵלי ִטֻּפִחים", שבתוך דבריו נשמע איזו שהיא נימה של קושיה או אבק שאלה,  ִאם ּתֹאַכְלָנה ָנִׁשים 
וצריך להבין, איזו שאלה היתה לו כלפי שמיא על מאורע נוראי זה, כאשר התורה בפרשתנו מזהירה על כך 
מפורשות, שאם לא ילכו בדרך ה' ולא ישמרו מצוותיו וחוקיו, אלא ילכו בקרי, אחת מהקללות הנוראות הם, 

"ַוֲאַכְלֶּתם ְּבַׂשר ְּבֵניֶכם ּוְבַׂשר ְּבנֵֹתיֶכם ּתֹאֵכלּו".
עוד יותר צריך להבין את תשובתו של ה' לירמיה הנביא, "ִאם ֵיָהֵרג ְּבִמְקַּדׁש ה' ּכֵֹהן ְוָנִביא", מה השייכות בין 
הריגת זכריה הנביא שהיה גם כהן, במקדש ה', שלכאורה היה צריך להשיב לירמיה, שכבר נאמר כן בפרשתנו, 

שיאכלו בשר הבנים והבנות. 
ומבאר רבי יוסף מסלאנט בספרו 'באר יוסף' )בפרשתנו, עמ' ע"ו(, ודאי שירמיה ידע את הקללות שבפרשתנו, 
שהם כוללים בתוכם גם את הקללה של אכילת בשר הבנים והבנות, אבל בכל זאת אינו דומה אדם השונא 
את בניו או אפילו שאינו אוהבם כל כך, שלבסוף כשאחד מהם מת, מתוך רעב הוא אוכל את בשרו, שהוא 
דבר נורא עד מאוד, ויתרה מכך, שאותו אב יקום על בנו וישחטנו נפש כדי לאוכלו, הוא טרגדיה שאי אפשר 
כלל לתאר, אך לא ניתן כלל להשוות ביניהם לבין אמא אלמנה השוחטת בידה את בנה יחידה שאהבתו אהבת 
נפש, שהיתה בכל יום שוקלתו ומנדבת משקלו זהב לבית המקדש, ואותו אם שוחטתו ואוכלתו יחד עם שאר 
נשות המשפחה איברים איברים, ועל כך קונן ירמיה הנביא, ושואל את ה', "ְרֵאה ה' ְוַהִּביָטה ְלִמי עֹוַלְלָּת ּכֹה", 
כאשר הדגש הוא על ה'למי', על איזה יחיד מתוך כלל ישראל נגזרה קיום תוכחה וקללה נוראה זו של אכילת 
הילדים, שהרי גם אם זה היה קורה במשפחה רגילה, 'ִאם ּתֹאַכְלָנה ָנִׁשים ִּפְרָים', הטרגדיה והאסון נוראים 
מספיק, ומדוע היה צריך להגיע שיהיה תוכחה וקללה זו אצל 'עֲֹלֵלי ִטֻּפִחים', אצל אותו שמדדו עליו טפחים 

בכל יום על גידולו, בן יחיד לאלמנה ולכל משפחתה, וזו היתה שאלת ירמיה לה'.
השיבו ה', 'ִאם ֵיָהֵרג ְּבִמְקַּדׁש ה' ּכֵֹהן ְוָנִביא', עונש נוראי זה של אכילת דואג בן יוסף איברים איברים על ידי 
אמו ושאר קרובותיו, היה מדה כנגד מדה על הדבר הנוראי שעשו ישראל בהריגת זכריה הנביא, שהרי רציחת 
יהודי הוא עבירה נוראה עד מאוד גם אם מדובר בשוטה וחסר דעה. ואם ָרצחו יהודי בעל דעת, מתעצמת 
העבירה עוד יותר. ואם רצחו כהן, נוספת חומרה נוספת לעבירה, ואם רצחו נביא ה', היש דבר חמור מזה. 
ואם רצחו דיין שדן דין אמת לאמיתו, לא ניתן כלל לשער את חומרתו של עוון זה. והנה אם רצחו יהודי 
בכל מקום, הוא עון נוראי עד מאוד. ואם רצחו אותו בתוככי בית המקדש, במקום הקדוש, אזי גדול עון זה 
מנשוא. ודבר פשוט הוא, שרציחה אף בסתם יום של חול, חמור עד מאוד. אך אם רצחו בשבת קודש, מלבד 
האיסור הנוסף של חילול שבת, עצם הרציחה ביום קדוש זה, מעצים את העבירה לאין ערוך ושיעור. ואם 
רצחו ביום הכיפורים, יום קדוש וטהור, המיוחד מכל ימי השנה, עד שאפילו עיצומו של יום מכפר, בודאי 
שהרציחה בו חמורה הרבה יותר. על אחת כמה וכמה, שרצחו את זכריה, שהיה יהודי בעל דרגה עצומה של 
דיין וכהן ונביא, ובמקום המקודש, בעזרה על יד המזבח, וביום החמור ביותר, יום הכיפורים שחל בשבת 
)ע"פ פתיחתא איכ"ר וירושלמי תענית פ"ד ה"ה(, שָעֹון נוראי זה של רציחה באופן הנוראי שרק שייך, הוא בל 
ניתן לתיאור כלל, ועל כן, משיב ה', גם קיום התוכחה של אכילת הבנים היתה צריכה להתקיים באופן הנוראי 
שרק יתכן, שאמא אלמנה שלה בן יחיד שאוהבתו אהבת נפש, ומודדת אותו טפחים, היא תשחט אותו יחד 

עם קרובותיו, ותאכלנו אברים אברים, נורא נוראות!
לעיה"ק  ימיו  בסוף  עלה  זצ"ל  פטרבורגר  איצלה  רבי  כשהגאון  בחרותו,  שבימי  וכותב,  יוסף  רבי  ומוסיף 
ירושלים, שמע ממנו באחד מדרשותיו שם בהם עורר אודות כך שאין להאנח על יסורים, וזאת משום שהם 
ממרקין עוונותיו של אדם, כמו שאמרו בברכות ה' א' והאריכו שם בשבח ומעלת היסורים, נמצא שהם בעצם 
מתנה גדולה ונפלאה מה', אלא שהוסיף והביא מאמר חז"ל נוסף, בעירובין מ"א ב', "שלושה דברים מעבירין 
את האדם על דעתו ועל דעת קונו, אלו הן: עובדי כוכבים, ורוח רעה, ודקדוקי עניות", שישנם יסורין שלא 
די שאינם ממרקין עוונותיו אל אדם, אלא מוסיפים לו עוונות, בזה שמעבירין אותו מדעתו ומדעת קונו, ועל 
יסורים אלו ראוי להאנח. נמצא שהמודד ביסורים אם הם טובים או לאו, אם יש להאנח עליהם או לאו, הוא 
מה יוצא מהם, אם הם ממרקין עוונותיו, יש לשמוח בהם, אך אם הם מגדילים עוונותיו, יש להאנח עליהם.

על פי יסודו זה, הוסיף וביאר, שהנה במעשה נוראי זה של אשת דואג בן יוסף ושאר בני משפחתה, הרי 
ימים ספורים אחרי שאכלו את הבן הקטן, שוב חזר הרעב והכה בהם קשות, עד שמתו ברעב, כשאר רובם 
המוחלט של בני ירושלים כדאיתא במדרש, ורק לחשוב על המחשבות הנוראות שעלו להם לאחר המעשה 
של השחיטה והאכילה, שאינם ניתנים כלל לתיאור, ומעשה זה היה עבורם יסורים קשים ממות. ובכל זאת, 
כשעלו לבית דין של מעלה, אין כלל צד בעולם לחשב לה את אותם יסורים כיסורים הממרקין עוונותיו של 
אדם, אלא אדרבה, יסורים קשים אלו נחשבו עבורם כאיסורין חמורים ביותר של רציחה ושפיכות דמים, 
והם הוסיפו להם במנין עוונותיהם והגדילו עוונותיהם והעבירו אותם על דעתם ודעת קונם, ועל יסורים 
אלו קונן ירמיה לפני ה', 'ְרֵאה ה' ְוַהִּביָטה' שאם כבר ישראל מקבלים יסורים, מדוע אין זה יסורים המכפרים 
וממרקין עוונותיהם, אלא רק יסורים המגדילים עוונותיהם ומעבירים אותם על דעתם ודעת קונם, אם כן 

איזו הטבה יש בכך.
ומשיבו ה', 'ִאם ֵיָהֵרג ְּבִמְקַּדׁש ה' ּכֵֹהן ְוָנִביא'. תכליתם של היסורים בעולם, הם לעורר את חוטאים להיטיב את 
דרכיהם ולשוב בתשובה שלימה לפניו ית"ש, ועל כן, כשחטאו ישראל, במקום לעשות להם יסורים שיחזרו 
על ידם בתשובה, הקב"ה מרוב רחמיו וחסדיו שלח ביד עבדיו הנביאים דברי מוסר כדי לעוררם בתשובה, 
כדי שיהיו תמורת היסורים, ובני ישראל היו צריכים לקבל את שליחותם ולשוב בתשובה שלימה לפניו. אלא 
שלא די שבני ישראל לא שמעו לתוכחות הנביאים ולא שבו בתשובה, הוסיפו חטא על פשע והלכו והרגוהו 
במקום המקודש וביום המקודש, הם לקחו את התוכחה שהיא הטוב והפכוה לרע ולעבירה ועון, על כן מדה 
כנגד מדה השיב ה' להם, ואף את היסורים שנתן להם בעת החורבן כעונש על חטאים נוראים אלו, לא נתן 

כיסורים המכפרים וממרקין, אלא כיסורים המגדילים עוונותיהם ומעבירים אותם על דעתם ודעת קונם.
נמצא שככל שנתבונן יותר ויותר במשפטי ה' הנוראים, בשעת החורבן ובשעות קשות אחרות שעברו עלינו, 

נמצא ש"ַצִּדיק ה' ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו".

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 סיון
ליל שני

בשעה 11:01.4 בלילה.

ישמעאל,  רבי  דבי  "תנא 
ישראל  זכו  אילמלא 
אביהן  פני  להקביל  אלא 
וחדש  חדש  כל  שבשמים 
הלכך  אביי,  אמר  דיים. 
נימרינהו מעומד" )סנהדרין 

מ"ב א'(.

היאך למד אביי מדברי 
שיש  ישמעאל,  רבי 
לומר הברכה במעומד 
מפרש"י  )לבד  דוקא 

והיד רמה שם(.

בשמות רבים נקראתי,

ובין הנסיכים נמניתי.

מדבר הנבואה לא ניצלתי,

וצרות נוראות עברתי.

על מלכים רבים נתמניתי,

ובליבי ביזיתי ולכך מרדתי.



תשובה ל"מעשה רב"

חכם  לרפואת  שברך'  'מי  באמירת  האם  לשאלה,  בתשובה 
בישראל, מזכירים את שמו עם תוארים.

מדוע אין לעמוד במקום גבוה בעת התפילה?
א[ איתא בברכות י' ב', "תניא נמי הכי, לא יעמוד אדם לא ע"ג 
כסא וכו' ולא במקום גבוה ויתפלל, אלא במקום נמוך ויתפלל, לפי 
וכתיב  ה’,  קראתיך  שנא’ ממעמקים  לפני המקום1,  גבהות  שאין 
תפלה לעני כי יעטוף”. ומבואר דזה הלכה בהלכות תפילה. וצ”ב, 
מפסוק,  מקור  צריך  המקום’  לפני  גבהות  ש’אין  דענין  דמשמע 
דהגמ’ מייתי עלה ב’ פסוקים: א’ ממעמקים וגו’. ב’ תפלה לעני 
צריך  המלך  לפני  עומד  דכל  היא,  פשוטה  סברא  ולכאו’  וגו’. 

הכנעה.
ולכאו’ מאי איריא תפלה, בלא”ה נמי אסור לילך בקומה זקופה, 
דכאילו דוחק רגלי שכינה, וא”כ מהו הענין המיוחד דאין גבהות 
גיאות  ‘אין  נאמר  דלא  ואיברא  בתפילה.  שנאמר  המקום  לפני 
לפני המקום’ דבכל עת אין גיאות ]ועי’ אגרת הרמב”ן “המתגאה 
בלבו... מורד הוא במלכות שמים, כי מתפאר הוא בלבוש מלכות 
גבהות,  הנהגות  אפי’  רק  לבש”[  גאות  מלך  ד’  שנאמר  שמים, 

שעומד במקום גבוה לא.
ב[ ועי’ ברכות י”ד א’, “אמר רב, כל הנותן שלום לחבירו קודם 
וגו’”,  האדם  מן  לכם  חדלו  שנא’  במה,  עשאו  כאילו  שיתפלל, 
בכבוד  תעסקו  אל  המקום,  בכבוד  לעסוק  לכם  “כשיש  ופרש”י 
אדם...”2. ומבואר, שתפילה עניינו עסק בכבוד המקום, וע”כ צריך 
בהכנעה  ליכנס  צריך  לביהכ”נ  שכשנכנס  כמו  יותר,  לדקדק  אז 
יתירה משום שנכנס לבית ה’, וכן בתפילה, שהוא עבודת הבורא3, 

וזהו הענין המיוחד של ‘אין גבהות לפני המקום’.
ואחרי שנתבאר שלָפאר בשר ודם בעת שעוסק בכבוד הבורא, 
הוא מן הנמנע, כנאמר בפסוק ‘חדלו לכם מן האדם’, וכמשנ”ת, 
ע”כ גם מן הנמנע שכאשר מתפלל על רבו, יפליג לתארו כאילו 
נותן חשיבות לבשר ודם לפני המקום ב”ה כביכול4, וע”כ אע”פ 
שבנידו”ד אין הצדיק מתפלל על עצמו בתוארים, אלא אדם אחר 
הוא שמתפלל על הצדיק, אעפי”כ כיון שבהזכרת התארים נותן לו 

כבוד5, הוא הנהגת גבהות לפני המקום.

הזכרת תואר אדון על בשר ודם כשמתפלל
ג[ ובהקדמת דברים הנ"ל, נמצא פשר למש"כ בס' חסידים סי' 
יאמר תרפא  ת"ת: "אדם שמתפלל על אביו, אם הוא חולה, לא 
וכן  אבי,  דוד  אמר  שלמה  כי  רפא,  אבא  לאדוני  או  מארי,  אבא 
אלישע אמר איה וגו' ולא אמר אדוני, אבל עבד אברהם אמר אלֵקי 
אדוִני אברהם6 כי לא היה בן חורין. ויש לדקדק שכתב, ‘שמתפלל 
על אביו אם הוא חולה', משמע הא כשמתפלל עליו בסתם, מותר 
ריע  ח"ו  חולה  דכשהוא  בזה,  סברא  גם  ויש  בתוארים,  להזכירו 
)ועי'  כאלו  לתוארים  ראוי  אם  בפנקסו  יעיינו  דלא  וכדי  מזליה, 

חידושי חת"ס נדרים מ'(, משא"כ בבריא.
אלא שא"כ צ"ב בהמשך דבריו, דמהפסוקים שמביא משמע דכל 
 , יאמר עכ"פ תואר   רבו בתפילה, לא  או  עת שמזכיר את אביו 
וכן תואר   שהוא לשון אדון בארמית )ולשון זה כד איתמר כלפי 
הקב"ה, איתא 'מארי כולה', עי' נדרים כ"ב ב'(, אלא שצ"ע, דכיון 
ולהזכיר שם אדנות על אחרים בעת  ד'אין גבהות לפני המקום', 
שעומד בתפילה לפני אדון כל, הוא ג"כ מן הנמנע כמובן, מהאי 
טעמא גופא, א"כ מאי שנא אליעזר עבד אברהם, ומה בכך שאינו 
בן חורין, הא לפני אדון כל, הכל עבדיו, ולא ניכר שוע לפני דל )עי' 
אינו  אדון,  וקוראו  רבו,  את שם  המזכיר  ואולי שעבד   .)2 הערה 
מציאות  שזהו  עבדו,  שהוא  לגביו  עצם  כשם  אלא  כבוד  כתואר 

ענינו, ולכן אין בכך חסרון ד'אין גבהות לפני המקום'7.
ד[ ובהגהות מהר"א אזולאי ]זקינו של הגאון החיד"א[ על הלבוש 
יו"ד סי' ר"מ, כתב, "כשמתפלל על אביו או על רבו, נראה לפום 
ריהטא, דאין לומר בתחינתו רפא נא לאדוני אבי, או אבא מארי, 
או רבי ואלופי, כי שלמה אמר בדברו עם ה', דוד אבי, וכן אלישע 
אמר אלֵקי אליהו, שאין גבהות לפני המקום, ואוריה נתחייב הריגה 
למלכות על שאמר אדוני יואב לפני דוד המלך, אבל נראה שאותם 
שאסור להזכיר שמם, מותר לומר אבי או רבי, אך לא יוסף על זה". 
והוא פלא, שכיון בריש דבריו ממש לדברי הס' חסידים הנ"ל, מבלי 

שראהו, וכבר הרגיש בזה נכדו בברכ"י יו"ד ר"מ סק"ד, ע"ש.
ונתבאר בדבריו, דגם בעומדו לפני ה', עכ"פ כשמזכיר את אותם 
שאסור להזכיר שמם, מותר להוסיף אבי או רבי. ויל"ע אם דוקא 
כשאסור להזכיר ה'שם עצם' שלהם כלל, או אף גם כשאסור לו 
להזכירם בשמם בלא תואר. ולכאו' שלמה הזכיר השם רק שהוסיף 
תואר באמרו 'דוד אבי', ואלישע לא הזכיר אלקי אליהו רבי, וצ"ע. 
ויש להביא ראיה דכשאסור לו להזכיר השם בלא תואר, מותר אז 

גם בתפילה, כמ"ש בס"ח הנ"ל, דאליעזר עבד אברהם אמר 'אלקי   
אברהם' בתפילתו.

י',  אות  רמ"ב  סי'  יו"ד  יוסף(  )להברכי  ברכה  בשיורי  והנה  ה[ 
כתב בתו"ד, "ומ"ש זכרה לחסדי דוד וכו' אבל 'ויהי עם לבב דוד 
ובדברו עם  ה',  נוכח בפני  וכיוצא בתפלה  אבי', כתוב הדר הוא, 
ספר  כמ"ש  לומר  אפשר  היה  קראי,  הני  משום  ואי  במראה,  ה' 
לומר  אין  ה'  עם  וכשמדבר  המקום,  לפני  גבהות  דאין  חסידים, 
דאין  התיבות  נזכר  לא  שלפנינו  בס"ח  ולכאו'  וכיוצא...",  אדוני 

גבהות וכו' רק נזכר שאין לומר ל' אדון ומרות כמ"ש בעזה"י.
ו[ וראיתי במנ"ח סוף מצוה רנ"ז, שכתב, "אך לי קשה הא בפ' 
מטות כתיב גבי גיעולי מדין, 'ויאמר אלעזר וגו' אשר צוה ה' את 
למה  סיוע  דמכאן  ונראה  בשמו...  לרבו  קרא  היאך  א"כ  משה', 
על  השי"ת  לפני  מתפלל  אחד  שאם  יבוק,  מעבר  בספר  שראיתי 
אביו ועל רבו, לא יאמר בתפלתו אדוני רבי או אדוני אבי, כי נגד 
וכמבואר בשבת  אדון,  לשום אדם  לקרות  אין  הוא  ברוך  השי"ת 
נ"ו ע"א דאוריה החיתי היה מורד במלכות דאמר לפני דוד ואדוני 
יואב, א"כ ה"נ כיון דאליעזר אמר אשר ציוה ה' את משה, והזכיר 

שמו של השי"ת ברוך הוא, לא שייך לקרות אז אדון לרבו".
דעיקר  יבוק,  המעבר  בשיטת  שלמד  המנ"ח  בדברי  מבואר 
דאלעזר  ]וההיא  השי"ת  לפני  אדנות  תואר  הזכרת  מצד  החסרון 
שאר  ולא  דשבת,  מהגמ'  וכדמייתי  השי"ת[,  לפני  נמי  לה  חשיב 

תוארים שמזכיר8, וצ”ע.

הזכרת תוארים לעילוי נשמה
ז[ וראיתי בשו"ת זרע אמת ]בהשמטות שבסוף הספר, דף קצ"ט, 
נשאל  קמ"א,  סי'  יו"ד  בספרו  ששם  בספר,  קס"ו  לדף  השמטה 
אודות גאב"ד מנטובה שציוה שלא יספידוהו, ע"ש[, שכתב בתו"ד, 
שום  לו  יתנו  שלא  הלוי  מהר"ש  שציוה  דמה  דלענ"ד  גם  "ומה 
תואר, היינו דוקא בהשכבה, כמ"ש ג"כ מעלת הרב ]החיד"א[ נר"ו, 
דהא מצינו שבשאר ענינים היו מתארים אותו בתואריו הראויים 
לו, ע"ש, וא"כ אפשר דמה שציוה כן לא היה לבזיון לכפרה ]על 
עוונות[, אלא היה טעמו משום דהיה סובר, דכיון דההשכבה היא 
תפלה שמתפללים על המת, לקב"ה, אין ראוי לתארו, דאין גבהות 
לפני המקום, וכן מצאתי להרב מעבר יבוק מאמר א' פ"ח, וז"ל, וכן 
המתפלל על אביו או רבו, נראה דאין לומר רפא נא לאדוני, אדוני 
אבי או מורי ורבי, כי שלמה אמר בדברו עם ה' דוד אבי, וכן אלישע 
דאסור  דבאותם  נראה  ברם  וכו'.  המקום  לפני  גבהות  דאין  וכו', 
להזכיר שמם, מותר לומר אבי או רבי, אך לא יוסיף יותר, ע"ש, 
וא"כ ה"נ נלע"ד דאם משכיבו תלמידו, לא יזכירהו בשמו לבדו, רק 
יאמר רבי סתם, או פלוני רבי, דבכה"ג מותר לקרוא לרבו בשמו, 
דבריו,  והנה משמעות  ע"ש",  ענוים,  בדרך  דרכים  בפרשת  כמ"ש 

שנוקט לאסור בכל מיני התוארים.

האם מותר לתלמיד לחלוק כבוד לרבו בפני רבו דרבו
ח[ והנה ביו"ד סי' רמ"ב, סכ"א, כתב, "אין חולקין כבוד לתלמיד 
גם על  וע"ש ברמ"א דקאי  לו כבוד",  רבו, אא"כ רבו חולק  בפני 
תלמיד של התלמיד, דאסור לו לחלוק כבוד לרבו בפני רבו דרבו. 
ולכאורה אם נאמר שהאיסור בהזכרת תוארים בתפילה הוא משום 
שהוא עומד לפני המלך, ודמי לדין דאין חולקין כבוד לתלמיד בפני 
כבוד  לו  חולק  דכשרבו  מבואר  הלא  אסור,  למה  צ"ע  א"כ  רבו, 
חולק  דרבו  נמי  היינו  לכבדם9,  מצוה  וא"כ ת"ח שהתורה  מותר. 

לו כבוד.
שכתב  ויחי,  בסו"פ  החיד"א,  להגאון  אנך  בחומת  וראיתי  ט[ 
אדוני  אוריה שאמר  כי  האומר,  פ'  התוס'  דכתבו  "ואע"ג  בתו"ד, 
ועוד  המלך,  עם  מדבר  שהיה  התם  שאני  במלכות,  מרד  יואב 
שהקב"ה ברא עולמו דיש אדונים ועבדים,   ומש"כ בספר חסידים, 
היינו כשמדבר לה'  , כמ"ש אני עני בקונט' ברית עולם", ומבואר 
מדברי הגאון החיד"א, דעיקר האיסור באמירת 'אדוני', וג"ז דוקא 
כשמדבר לה', ומשמע דעכ"פ שאר תוארים שאינן ענין אדנות, גם 

בתפילה מותר, ומטעם שהקב"ה חלק להם כבוד, וצ"ע.

האם מותר ל'שמש' לשרת את רבו לפני תפילת שחרית?
"משרת  נשאל,  כ"ב,  סי'  ח"ב  יעקב  שבות  דבשו"ת  איברא  י[ 
אחד ירא אלקים, כשרבו קורא עליו בשחרית, הוא עומד בזריזות 
במה  בברכות  דאמרי'  הא  משום  עובר  אינו  אם  רבו,  לעבודת 
חשבתו לזה וכו', פרש"י שהקדמת כבודו לכבודי", ובשבות יעקב 
מיקל בזה, דלא כדעת שו"ת הלכות קטנות ח"ב סי' ד' שמחמיר 
דרק  י"ל  החמיר,  שהלק"ט  מה  דכל  יעקב  השבות  וכותב  בזה, 
ממידת חסידות כן, אבל מצד הדין, "בעבדו ומשרתו המשועבד לו, 
דחייב בכבודו ויראתו, דליכא איסור כלל, דהרי אמרו מורא רבך 
כמורא שמים", וע"ש שכותב דאפי' אינו רבו בתורה, מ"מ מחוייב 
ומשועבד ליראתו, ע"ש מילתא בטעמא. עכ"פ העולה לפי דבריו, 
דכבוד רבו דוחה איסור זה, והרי כבר נתבאר לעיל דהאיסור בזה 
שצריך  בזמן  ודם  בשר  בכבוד  ועוסק  המקום  כבוד  שמניח  הוא 

לעסוק בכבוד הבורא, ואעפי"כ התיר השבו"י מדינא משום כבוד 
רבו ומוראו שמצווה על כך10, וא”כ לכאו’ להשבו”י, ה”ה בנידו”ד 
גם בעת שמתפלל  רבו בתוארים  להזכיר שם  מותר  דמדינא  י”ל 

עליו.
י”א[ ובשו”ת שלמת חיים )הנדמ”ח( סי’ תתקכ”ה, שאל הגר”ש 
סובל זצ”ל, “בזמן הזה ביארציט של גדולי ישראל זיע”א, והחזן 
בסידור  וכן  ובתוארים,  רם  בקול  רחמים  מלא  קל  תפלת  אומר 
יזכור א’ נשמת אמו”ר כו’. ואולי דוקא בדברו עם ה’ הוא דצריך 

ליזהר, משא”כ ביזכור ובמי שברך11 דאינו בלשון נוכח לה’...”12.
והשיב על כך הגאון רי”ח זוננפלד זצ”ל, “ביזכור רוצה להזכיר 
שהיה אביו גם מורו שהורהו בדרכי התורה, ולא לשם גאוה, וכן 
באמו מצינו שאמר אביי אמרה לי אם ]ואינה אמו הורתו, כדאי’ 
בקידושין ל”א ב’, דכד ילדתו מתה אמו[, לכך כופל ]להורות[ שהיא 
אמו והרתו ]וזהו ל’ מורתי[, לומר שמכוין על אמו ממש13. והכלל, 
מנהגן של ישראל תורה, ובמה שנהגו אין לשנות”. בדבריו אלו יסד 
כאן הגריח”ז חילוק נוסף, דכשאמירת התואר יכול להתפרש על 
פעולת עצם ולא לשם תואר, אז אפילו להס’ חסידים מותר, ונ”מ 
בזה דבכל ענין עכ”פ בלשון ‘אבי מורי’ או ‘מורי ורבי’ אין חשש 

מצד אין גבהות לפני המקום14.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה כיצד ליישב את דברי רש"י )ויקרא כ"ה ט'(, 
"ביום הכפורים. ממשמע שנאמר ביום הכפורים איני יודע שהוא 
בעשור לחדש, אם כן למה נאמר בעשור לחדש, אלא לומר לך 
תקיעת עשור לחדש דוחה שבת בכל ארצכם, ואין תקיעת ראש 
השנה דוחה שבת בכל ארצכם, אלא בבית דין בלבד", דמשמע 
דמדאורייתא אסור לתקוע בר"ה שחל בשבת, עם מש"כ בר"ה 
הוא  ורבנן  בשבת[,  ]לתקוע  שרי  מישרא  "מדאורייתא  ב',  כ"ט 

דגזור ביה", דמבואר דאיסורו רק מדרבנן.
כבר עמד ע"ז הרמב"ן וכתב, "והנה הרב, מפני בקיאותו בתלמוד, 
והן  הברייתות,  וסותם  חושש  אינו  ערוך,  כשולחן  לפניו  והכל 
מטעות לשאר בני אדם, שידוע הוא וברור בגמרא, כי התקיעות 
כולן של ראש השנה ויום הכפורים ואפילו של רשות, מותרות הן 
בשבת, לפי שהיא חכמה ואינה מלאכה, ותוקעין היו בדין תורה 

בשבת של ראש השנה ושל יום הכיפורים בכל מקום.
וענין התקיעה בב"ד, תקנת רבן יוחנן בן זכאי היא משחרב בית 
ואין  לפי שגזרו בה מפני שהכל חייבין בתקיעות שופר  המקדש, 
הכל בקיאין בתקיעת שופר, שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד 
ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים. והתיר לנו רבן יוחנן בן זכאי 

בב"ד בלבד. ואין לזה עיקר בענין הכתוב כלל.
נעשית  שהיא  לומר  שבת,  דוחה  בעשור  תקיעה  שהזכירו  ומה 
ביום הכפורים שחל להיות בשבת  כי הדחיה  יום הכפורים,  בכל 
ושחל להיות בחול אחת היא, שיום הכפורים כשבת לכל מלאכה 
ללמדנו  הרב  רצה  מקום  ומכל  המלאכות.  לכל  בין  להוצאה  בין 
שתקיעת שופר ביום הכפורים נעשית בכל מקום, שפירוש 'תעבירו 
ואין התקיעה  חייב לתקוע  יחיד  ללמד שכל  בכל ארצכם',  שופר 

בבית דין בלבד, כמו הספירה".
)ויקרא  הספרא  על  המלבי"ם  וכן  הרא"ם  מדברי  העירונו  עוד 
רק  הוא  מהפסוק,  רש"י  שהביא  שהדרשה  ט"ז(,  פיסקא  ט',  כ"ה 

אסמכתא. וע"ע במושב זקנים מבעלי התוספות שם.

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה, איזה ברכה האריכו את נוסחתה כדי שיכוונו בה.
המדובר הוא בברכת 'אלקי נשמה', כמו שכותב בשבלי הלקט סי' 
ב': "ועל ברכת אלקי נשמה שנפחת בי טהורה, תימה לר' בנימין 
אחי נר"ו, למה אין פותחין בה בברוך, והלא היא מטבע ארוך, והיה 
לנו לפתוח בה בברוך ולחתום בה בברוך, והכי אמרינן בירושלמי 
היא,  כך  ברכות  טופס  יודן,  א"ר  א'(,  י"א  ד"ף  ה"ה,  פ"א  )ברכות 
פותח  ארוך  בברוך, מטבע  חותם  ואינו  בברוך  פותח  קצר  מטבע 

בברוך וחותם בברוך.
ונראה לי לפרש, כי עיקר הברכה היא המחזיר נשמות לפגרים 
מתים, ולפי שצריך אדם להגיד ברכה זו כשניעור משנתו מיד תיכף 

לתעורתו,  . ולפי הפירוש הזה נראה שצריך להזכיר בה מלכות".

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דמבואר בחז"ל )עי' ספרא אמֹר פרשה 
באיזה  יודעים  היו  שלא  'מקושש',  גבי  י"ב(,  כ"ד  וברש"י  י"ד, 
מיתה חייב, ולענין המקלל, לא היו יודעים אם חייב מיתה כלל, 

ויעו”ש  לדבר”,  זכר  לדבר  ראיה  שאין  “ואע”פ  כאן:  הרי”ף  גירסת  עי’     1
בתלמידי ר”י.

2   בפסוק )איוב ל”ד י”ט(, “אשר לא נשא פני שרים, ולא נכר שוע לפני דל, 
כי מעשה ידיו כולם”, מפרש ב’מצודות דוד’: “ולא ניכר   מי הוא השוע ומי 
הוא הדל, להיות חלוקים בדבר משפט הגמול, כי כולם מעשה ידיו,  ", וברמב"ן 

שם כותב: "כי מעשה ידיו כולם, ואוהב זה כזה".
ב’סדר קרבן פסח’, מצטט שם  זצ”ל,  להגר”י עמדין  יעקב  בית  3   בסידור 
תיאור של גוי, נציב הרומיים שהיה עד ראיה מזמן המקדש על אופן העבודה 
בביהמ”ק, ובתוך הדברים נאמר שם: “ומתקנת היהודים, שכשיוצאין לעבודה 
זו, לא יאמר שום אדם לחבירו גש הלאה, או שיאמר הניחני ואעבור, אפילו 
היה האחרון שלמה או דוד מלכם. ושאלתי לכהנים כי זה אינו מדרך המוסר, 
והשיבו, כי הוא להראות שאין גבהות לפני המקום בזמן הכנת עבודתו, כ”ש 

בעבודתו ממש, ובאותם שעות כולם שוים לטובה”.
4   בס’ ‘מאחורי הפרגוד’ סוף פ”ג: מובא, שמרן הגראי”ל שטיינמן שליט”א 
“אמר כמה פעמים, כי הראיה שתוארים שייכים רק לעולם השקר, כי בתפלה 

על חולה אין תוארים... רק כאשר עומדים מול בני אדם עוסקים בתארים”.
וכו’, אפשר  בזכות אחרים  וכו’  עצמו  בזכות  ב’, התולה  י’  ברכות  ועי’     5
דדוקא משום שמתפלל על אותו אדם ומזכיר כבודו הוא חסרון, אבל להזכיר 
זכויות, הוא כבוד שמים, שאומר שנתעסק בכבוד הבורא ית’, והרי תמיד אנו 
תולין בזכות האבות אברהם יצחק ויעקב, וכן אנו אומרים עשה למען אוהביך 

שוכני עפר וכו’. ואין בזה חסרון ד’אין גבהות לפני המקום’.
6   בשלמת חיים )הנדמ”ח( סי’ תתקכ”ה, שאל הגר”ש סובול זצ”ל מפסוק 
זה, ותי’ דאולי שאני התם דקודם מתן תורה, ועכו”ם לא נצטוה על השיתוף 
)ולפי”ז אמנם אאע”ה קיים התורה גם קודם שניתנה, כדאי’ ביומא כ”ח אבל 

אליעזר עבד אברהם לא(.
7  שו”ר באגרות משה יו”ד ח”א סי’ קל”ג, דבסברא זו תירץ גם את “המלך 
]דוד[ שאמרה ]בת שבע[, וכן אבי שאמר שלמה, לא אמרו בדרך תואר, אלא 

המציאות שכן היה”.

8   שו”ר שכבר הקדימני בדקדוק זה בס’ כבוד הורים )להגר”מ פנירי שליט”א( 
פ”ט הערה מ”ז.

)מהרה”ג  ‘פניני תפלה’  ג. טיקוצקי שליט”א, שבספר  לנו הרב  ציין  9  שוב 
רב”צ הכהן קוק שליט”א, דף ק”ט(, מעיד ששאל קמיה מרן הגרי”ש שליט”א 
]השי”ת ישלח דברו וירפאהו ויחזקהו ויאמצהו בבריות גופא ונהורא מעליא 
לאורך ימים, עד יעמוד כהן לאורים ותומים, אכי”ר[, האם להזכיר תוארים 
על תלמיד חכם שחולה. והשיב, “שאע”פ שאין גבהות לפני המקום, זהו גופא 
לעשות  ‘שיכולים  שם  ומסיים  חכמים...”.  תלמיד  כשמכבדים  המקום  כבוד 

כרצונם’ ]להזכיר עם תוארים או בלעדם[.
10   וראה בשו”ת בצל החכמה ח”ה סי’ ע’, שדן להתיר לבן להשכים לפתח 
יוצאים  היו  אם  שהתפלל,  קודם  לשלום  ולברכם  מהם  להיפרד  ואמו  אביו 
לדרך מוקדם ]וצ”ע אם בן היוצא מהבית בבוקר להתפלל בישיבה, וחוזר רק 
בצהרים, יכול לגשת לחדר הוריו שהוא עמם בבית אחד ולברכם, שלכאורה 
אין זה כמשכים לפתחם, אלא כמי שפגע בו בדרך, ומ”מ נראה דעדיף שיאמר 
וע”ש  ס”ב,  פ”ט  סי’  בשו”ע  כמ”ש  ‘שלום’  יאמר  ולא  וכיו”ב,  ‘להתראות’ 

במ”ב ס”ק י”א[.
י”ח, האריך  אות  ט”ו  סי’  רפפורט שליט”א(,  )להגר”י  הורי  יושר  בס’     11
רבינו  אדוננו  בנוסח...  מלהוסיף  להזהר  שיש  ודאי  “ועכ”פ  וכתב,  בנידו”ד, 
וכו’, וצריך תלמוד על מה סמכו במקומות שנהגו לומר ]במי שבירך[ בעליה 
יהוסף  זכר  מבעל  בחידושים  כן  העיר  וכבר  לרבם...”.  כבוד  תוארי  לתורה, 
הפסח’  ב’סדר  וראה  וילנא(,  )מש”ס  ברכות  מס’  בסוף  שנדפסו  הש”ס,  על 
תשנ”ז(,  ירושלים  תורה,  קול  ישיבת  )הוצאת  זצ”ל  אויערבך  הגרש”ז  ממרן 

מה שכתב בזה עוד.
במכתבי  ויל”ע  נוכח.  בלשון  דאינו  מתורץ,  חיים  בשלמת  לפמש”כ  אולם 
תפילה  בנוסח  בתוכו  כותבים  שלפעמים  בישראל  גדול  לרפואת  הכרוזים 
שהשי”ת ישלח לו רפו”ש, ועכצ”ל שאינו בלשון נוכח, או אולי בכתיבה קיל 

טפי.
12   שו”ר בס’ כבוד הורים הנ”ל, שם, שכ”כ בס’ גדולות אלישע להגר”א 

דנגור זצ”ל, סי’ ר”מ סקכ”ה, וגם חילק בין כשמזכיר ש”ש לכשאינו מזכיר, 
וא”כ אולי יתורץ גם מש”כ להעיר להלן בהערה 13 מתפלת יקום פורקן.

13   משמעות דבריו דשייך לומר יזכור עבור אמו המאמצת, בכך שיאמר ‘אמי’ 
בלי ‘מורתי’! ועשו”ת מנחת יצחק ח”ב סי’ קט”ז.

14   ומתורץ בזה נוסח “הרחמן הוא יברך את  " שבברכהמ"ז, שהעירו ע"ז 
ובקונטרס  ליקוטי מהרי"ח.  וכן בס'  יוסף,  בפי' עץ  'אוצר התפילות'  בסידור 
לב אריה סי' ל"ב מביא מהרה"ג ר' חיים מקלב שליט"א, שאמר לו זקינו בשם 
מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, שמהברכ"י אין ראיה, מכיון שבתפילת י"ח הו"ל 
יותר עומד לפני ה' מאשר בברכת המזון. אמנם אין זה מתרץ כ"כ את נוסח 
רמב"ן'  'כתבי  בספר  למש"כ  העיר  שליט"א  ו.  י.  והרב  פורקן',  'יקום  תפלת 
ח"א עמ' שמ"א, באגרת הרמב"ן לרבני צרפת, "כי שמענו ממגידי אמת, שבכל 
ארצות מלכות תימן, קהילות רבות, שופעים בתורה ובמצות, והיו מזכירים 
ֵׁשם הרב בכל קדיש וקדיש, בחייכון וביומיכון ובחיי דרבנא משה בן מיימון, 
ֵשם  מזכירים  שהיו  הרי  אורה",  בקרן  והעמידו  בתורה,  עיניהם  העיר  אשר 
על  חסד'  ב'מקור  כך  על  העיר  שכבר  שו"ר  תוארים.  עם  בתפילה  הרמב"ם 

ס' חסידים.
15  וכ”כ בחזו”א דלהלן, שדברי רש”י בפרשתינו היינו כדעת רבי עקיבא.

פרשיות  נתינת  “סידור  בענין  האריך  קכ”ה(,  )סי’  או”ח-מועד  בחזו”א    16
וכפי  הש”ס,  סוגיות  כבשאר  זו  בסוגיא  העמוק  עיונו  עין  וׁשם  התורה”, 
פרשיות  נתינת  סידור  פרטי  בידיעת  “כאשר  שם,  הסימן  בראש  שהקדים 
התורה, ומקום וזמן אמירתן, יש בזה עיון רב, וצריכה תלמוד, והרבה סוגיות 
הש”ס שקלו וטרו בזה, כמו סוגיא דגיטין ס’ א’, חגיגה ו’ א’, ראינו להביא מה 

שעלה בעיוננו בזה”. ועי’ להלן ממה שכתב לענינינו.
17  ויעוין בחזו”א הנ”ל )סק”ד(, שכתב, “והנה לא נאמר בסיני דין המחלל 
שבת, ודין מגדף, ופרשת נחלות, וכמו שארז”ל )ב”ב קי”ט ב’(, משום שמגלגלין 
זכות ע”י זכאי, ומ”מ אינו חסר מתרי”ג מצות בסיני בשביל זה, שאינו אלא 
פרטי דינין. ואולי, לא היה משה רשאי לדון ע”פ מה שקבל בסיני, אלא א”כ 
נצטוה כבר למסור את הדין ההוא לישראל, ולכן הוצרך להקריב משפטן לד’, 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה שבוע שעבר



היכן מוכח ע"פ פרשתינו, שלכאורה כן היו יודעים דיניהם.
הביא  סיני,  הר  אצל  שמיטה  פרשת  שנאמרה  מה  לענין  הנה 
רש"י )כ"ה א'(, מדברי הספרא, "בהר סיני. מה ענין שמיטה אצל 
הר סיני, והלא כל המצות נאמרו מסיני, אלא, מה שמיטה נאמרו 
כללותיהן  נאמרו  כולן  אף  מסיני,  ודקדוקיה  ופרטותיה  כללותיה 
ודקדוקיהן מסיני, כך שנויה בתורת כהנים". ויעוין בחגיגה )ו' ב'(, 
ופרטות  כללות  אומר,  עקיבא  "ורבי  עקיבא,  רבי  דעת  היא  שכן 
נאמרו בסיני", ודלא כרבי ישמעאל דס"ל שם דרק "כללות נאמרו 

בסיני"15.
המצוות  דכל  מ"ד  דלהך  מהמפרשים,  רבים  בזה  תמהו  וכבר 
במה  יודעים  היו  שלא  יתכן  היאך  א"כ  בסיני,  נאמרו  ופרטיהן 
מיתתו של מקושש, וכן לענין המקלל, היאך לא היו יודעים אם 

חייב מיתה או לא16.
דברי  על  להשיג  שכתב  א',  שורש  בסהמ"צ  ברמב"ם  ועי' 
רק  דודאי  המצוות,  מנין  בכלל  הם  דרבנן  מצוות  דגם  הסוברים 
"והנה  כתב,  שם  וברמב"ן  המנין.  בכלל  הוי  למשה  שנאמר  מה 
שתי פרשיות בתורה ובהן מצות רבות ולא נאמרו למשה בסיני, 
אלא לאהרן נאמרו, ולא בסיני, פרשת שתויי יין, ופרשת משמרות 
החשבון  מן  להוציאם  חשש  ולא  כהונה,  ומתנות  ולוייה,  כהונה 
הזה. ומצות רבות לא נאמרו בסיני, אלא בשעת מעשה, כגון דין 
שנאמר  שכיון  ...ועוד,  לכך,  חששו  ולא  צלפחד,  ובנות  מקושש, 
ובאו הם  ב"ד הגדול  ישראל מצות  למשה בסיני שיקבלו עליהם 
ותקנו את אלו, כבר נאמרו כולם למשה בסיני, אין הפרש ביניהם 

באמירתם בסיני, אלא שזה בפרט, וזה בכלל".
נאמרו  שלא  מצוות  כמה  ישנם  דאכן  הרמב"ן,  בדברי  ומבואר 
כלל בסיני, אלא אח"כ בשעת מעשה, אלא שהוסיף עוד הרמב"ן, 
דבאמת גם מה שלא נתפרש בסיני, הכל כאילו נאמרו בסיני, והיינו 
בכלל מה שנצטוו לקבל עליהם כל מצוות בית דין הגדול לדורות.

אלא שעדיין אין בזה כדי ליישב דברי התו"כ הנ"ל, דמשמע שלא 
נאמרו המצוות בסיני דרך 'כללות' בלבד, וכמו לדעת רבי ישמעאל 
הנ"ל, אלא העיקר כדעת רבי עקיבא, שנאמרו כללותיהן ופרטיהן 

ודקדוקיהן בסיני.
ועי' מכות )כ"ג ב'(, "דרש רבי שמלאי, שש מאות ושלש עשרה 
מצות נאמרו לו למשה", והרמב"ם בסה"מ שורש א' כתב, "אחר 
לו  נאמרו  מצות  עשרה  ושלש  מאות  שש  התלמוד  לשון  שהיה 
הרמב"ם  בדברי  וגם  'בסיני',  תיבת  ליתא  ובגמ'  בסיני",  למשה 
לומר  רק  אלא  דוקא,  בסיני  שנאמרו  לומר  העיקר  דאין  נראה 

דתרי"ג מצוות נאמרו למשה ותו לא.
וכן נראה להדיא מדבריו לקמן שורש ג' שכתב, "דע, כי אמרם 
)מכות שם(, 'תרי"ג מצות נאמרו לו למשה בסיני', מורה על היות 
זה המספר הוא מספר המצות הנוהגות לדורות. כי מצוות שאינן 
נוהגות לדורות, אין קשר להן בסיני, הן שנאמרו בסיני, או בזולתו. 
היה  שנתנה,  התורה  שעיקר  לפי  'בסיני',  באמרם  כוונו  ואמנם 

בסיני".
ומבואר, דאין לדקדק תיבת 'בסיני'. ולפי"ז ניחא דכענין זה י"ל 
גם בדברי התורת כהנים הנ"ל, דאין הכוונה שנאמרו כולם ממש 
בסיני, אלא העיקר שנאמרו למשה מפי הגבורה, ונחשב הכל כאילו 

נאמר בסיני, שהכל נטפל לרוב דיני התורה שנאמרו בסיני.
בהכרח  שם,  בחגיגה  עקיבא  ורבי  ישמעאל  רבי  שבדברי  ואף 
דהכוונה 'בסיני' בדוקא, מ"מ יש לפרש שאין כוונתם לכל המצוות, 

אלא לרוב המצוות.
בכוונת  שהבין  דמשמע  שם,  הרמב"ן  בהשגת  עי'  ואמנם 
בגירסת  לפני הרמב"ם  היה  'בסיני', שכך  נקט  דבדוקא  הרמב"ם, 
שנצטוו  מצוות  לאפוקי  שכוונתו  ליה,  משמע  היה  ומכך  הגמ', 
אח"כ ע"י חכמים, מאחר ולא ניתנו 'בסיני', וע"ז השיב הרמב"ן, 
דהסוברים שגם מצוות דרבנן בכלל המנין, שפיר ס"ל דלא גרסינן 
תיבת 'בסיני', דהשתא הלשון כולל כל המצוות שנצטוו אח"כ ע"י 
בסיני,  שנצטוו  המצוות  לאותם  דוקא  המנין  שאין  כיון  חכמים, 

אלא המנין כולל הוא לכל המצוות, עיי"ש.
אבל  'בסיני',  גרסינן  דלא  שם,  דמכות  הא  ניחא  אמנם  ולפי"ז 
'בסיני'.  ור"ע במה שנאמרו  בהא דחגיגה הא להדיא הנידון דר"י 
ועי' בביאור 'קנאת סופרים' לסהמ"צ שם )ד"ה ואגב ארחין, באה"ד 

עוד הוסיף וכו'(, מה שהקשה עוד על דברי הרמב"ן אלו.
וע"ע ב'מגילת אסתר' בסהמ"צ שם, וכן במשכ"ת בזה כבר בגליון 
מ"ב פ' בהר תשס"ח, בתשובה למענינא דסדרא לפ' אמר, בדברי 
הגור אריה, והט"ז עה"ת, ושאר מפרשים בזה, וכן לענין אם ענין 

המקלל והמקושש היה קודם מתן תורה17.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "רבקה ]אמנו[".

דמות הקשורה: רש"י ויקרא כ"ה כ"ט, "ימים. ימי שנה שלימה 
ָיִמים",  ִאָּתנּו  ַהַּנֲעָרה  ֵּתֵׁשב  נ"ה(,  )בראשית כ"ד  וכן  ימים,  קרויים 

והנערה היינו רבקה אמנו, כמפורש בפסוק שם.

לפני ששקעה החמה נולדתי – שרבקה נולדה לפני ששקעה חמה 
של שרה.

שלפני ששקעה חמה של שרה נולדה רבקה, כדאיתא בב"ר נ"ח 
ב', שדרשו את הפסוק בקהלת )א' ה'(, "ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש...", 
"א"ר אבא בר כהנא, וכי אין אנו יודעין שזרח השמש ובא השמש. 
אלא עד שלא ישקיע הקב"ה שמשו של צדיק, הוא מזריח שמשו 
של צדיק חבירו...18 א"ר יוחנן, כהדא עגלתא תמימתא, עד שלא 
השקיע הקב"ה שמשה של שרה הזריח שמשה של רבקה, בתחלה 
)בראשית כ"ב כ'(, ִהֵּנה ָיְלָדה ִמְלָּכה ַגם ִהוא ָּבִנים, ואח"כ )שם כ"ג 

א'(, ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה ֵמָאה ָׁשָנה".
שלושים  מאה  חיה  שרבקה   – חייתי  הצדיקים  משבעת  וכאד 
ושלש שנים, כשנות חייו של קהת, שהיה אחד משבעת הצדיקים 

שחזרו והורידו את השכינה מהעליונים לתחתונים. 
שרבקה חיה מאה שלושים ושלש שנים, כשנות חייו של קהת, 
כדאיתא בספרי דברים )וזאת הברכה, פי' שנ"ז, ל"ד ז'(, "שש זוגות 
ששנותיהם שוות, רבקה וקהת, לוי ועמרם, יוסף ויהושע, שמואל 

ושלמה, משה והלל הזקן, ורבן יוחנן בן זכיי ורבי עקיבה".
וקהת חי מאה שלושים ושלוש שנים, כמפורש בקרא )שמות ו' 
י"ח(, "ּוְבֵני ְקָהת ַעְמָרם ְוִיְצָהר ְוֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל ּוְׁשֵני ַחֵּיי ְקָהת ָׁשֹלׁש 

ּוְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה".
וקהת היה אחד משבעת הצדיקים שחזרו והורידו את השכינה 
מהעליונים לתחתונים, כדאיתא בב"ר י"ט ז', במד"ר י"ג ב', שהש"ר 
ה' א', תנחומא פקודי ו', נשא ט"ז ועוד )לשון הב"ר(, "עיקר שכינה 
בתחתונים היתה, כיון שחטא אדם הראשון נסתלקה שכינה לרקיע 
הראשון, חטא קין נסתלקה לרקיע השני, דור אנוש לג', דור המבול 
לד', דור הפלגה לה', סדומיים לו', ומצרים בימי אברהם לז', וכנגדן 
עמדו ז' צדיקים, ואלו הן, אברהם, יצחק, ויעקב, לוי, קהת, עמרם, 
משה. עמד אברהם והורידה לו', עמד יצחק והורידה מן ו' לה', עמד 
יעקב והורידה מן הה' לד', עמד לוי והורידה מן הד' לג', עמד קהת 
והורידה מן הג' לב', עמד עמרם והורידה מן הב' לא', עמד משה 

והורידה מלמעלה למטה...".
ונערותיה  רבקה  של  שמהליכתה   – מהליכתי  נלמדת  הלכה 
כשהלכו מארם נהרים לארץ ישראל, שהלכו אחר האיש ולא לפניו, 
נלמדת ההלכה שאין לאיש להלך אחורי אשה, ואף האשה צריכה 

להזהר בזה שלא להכשיל את האיש בהליכה אחריה.
נלמדת הלכה, שכאשר רבקה  ונערותיה  שמהליכתה של רבקה 
ונערותיה הלכו מארם נהרים לארץ ישראל, כתוב )בראשית כ"ד 
ס"א(, "ַוָּתָקם ִרְבָקה ְוַנֲערֶֹתיָה ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל ַהְּגַמִּלים ַוֵּתַלְכָנה ַאֲחֵרי 
ַוֵּיַלְך", ודרשו חז"ל בברכות ס"א א'  ִרְבָקה  ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֶאת  ָהִאיׁש 
ועירובין י"ח ב', "אמר רב אשי, ולמאי דקאמר רב נחמן מנוח עם 
הארץ היה, אפילו בי רב נמי לא קרא )ופרש"י - ולמאי דקאמר רב 
ולא  ממש,  אשתו  אחרי  הלך  ]שמנוח  ממש  אחריה  שהלך  נחמן, 
אחר עצתה ודבריה19[, אם כן אפילו בי רב, עם תינוקות של בית 
על  ותרכבנה  ונערתיה  רבקה  ותקם  שנאמר,  קרא(,  לא  נמי  רבן, 

הגמלים ותלכנה אחרי האיש, ולא לפני האיש".
נמצאנו למדים מהליכתה זו של רבקה את ההלכה שאין להלך 
אחורי אשה, וכפי שפסק הרמב"ם בפכ"א מאיסו"ב הכ"ב, ובטור 

אהע"ז סי' כ"א ובשו"ע שם ס"א.
אחרי  ותלכנה  ונערותיה...  רבקה  "ותקם  י"ד,  ס'  בב"ר  וע"ע 

האיש. שכעור20 לאיש להיות מהלך אחורי אשה".
זו,  בהלכה  נוסף  חידוש  אף  ללמוד מרבקה  שניתן  העירו  וכבר 

שעל האשה מוטל להזהר שלא תכשיל את האיש באיסור זה.
 ובלילה ובהסתר קבורתי – שרבקה נקברה בלילה ואף מיתתה 

וקבורתה נסתרת ולא מוזכרת בתורה.
שקבורת רבקה היתה בלילה, כדאיתא בפסיקתא דרב כהנא )ג 
– זכור(, "ורבנין אמרין, ]עשו[ גרם לה שלא תצא מיטתה ברבים. 
)אמרו,  קומה  יפוק  מאן  אמרין  רבקה,  שמתה  בשעה  מוצא  את 
מי יצא לפניה(, אברהם מת, יצחק עיניו כהות יושב בתוך הבית, 
בירייתא  דיהוון  קומה,  רשיעא  עשו  יפוק  עשו,  מפני  ברח  יעקב 
אמרין ליטין ביזייתא דהכדין איינקון )וכי יצא עשו הרשע לפניה, 
שיהו הבריות אומרות, ארור המקום שממנו ינק(. מה עשו, הוציאו 

אותה בלילה".
בתורה,  מוזכרת  ואינה  נסתרת  רבקה  של  וקבורתה  ומיתתה 
כדאיתא שם, "א"ר יוסי בר' חנינה, ולפי שלא יצאת מיטתה ברבים, 
אף הכתובים לא פירשו את מיתתה אלא מן הצד, הדא היא דכתיב 
ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון  )בראשית ל"ה ח'(, ַוָּתָמת ְּדבָֹרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה... 
ָּבכּות, מ]ה[ הוא אלון, ר' שמואל בר' נחמן בשם ר' יונתן, לשון יווני 
הוא, אלון אידי, אלון בכות, שתי בכיות. עד שיעקב יושב ומשמר 
אבלה של מיניקתו, באת לו בשורת אמו, הדה היא דכתיב )שם ט'(, 
ַוְיָבֶרְך אֹתֹו, מה היא  ַוֵּיָרא ֱאֹלִהים ֶאל ַיֲעקֹב עֹוד ְּבבֹאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם 

ברכה שבירכו, ר' אחא בשם ר' יונתן, ברכת אבלים בירכו".
וכן איתא בתרגום יונתן שם, שבאותה עת מתה רבקה, "ּוִמיַתת 
ִמיַתת  ַעל  ַיֲעקֹב  ִאְתַּבַׂשר  ַּתָמן  ּוְבַרם  ְדִרְבָקה...  ִּפיְדגּוְגָתא  ְדבֹוָרה 
ִּבְכיּוָתא )תרגום: ותמת דבורה  ְׁשֵמיּה אֹוֲחָרן  ּוְקָרא  ִאיֵמיּה,  ִרְבָקה 
אומנת של רבקה... ואולם שם ִהתבשר יעקב על מיתת רבקה אמו 

ויקרא שמה אחר בכיות(".
עקרה  שהיתה  סבלה  שרבקה   – סבלתי  שקיבלתי  מהברכה 

עשרים שנה, וזאת מהברכה שבירכוה אחיה ואמה כשהיא יצאה 
ובכדי שלא יאמרו שברכתם של הרשעים עושה  להנשא ליצחק, 

פירות, לכך היתה עקרה שנים כה רבות.
שכאשר יצאה רבקה עם אליעזר לארץ ישראל להנשא ליצחק, 
בירכוה אחיה ואמה, וכדכתיב )בראשית כ"ד נ"ט – ס'(, "ַוְיַׁשְּלחּו 
ֲאָנָׁשיו.  ְוֶאת  ַאְבָרָהם  ֶעֶבד  ְוֶאת  ֵמִנְקָּתּה  ְוֶאת  ֲאחָֹתם  ִרְבָקה  ֶאת 
ְוִייַרׁש  ְרָבָבה  ֲהִיי ְלַאְלֵפי  ַוּיֹאְמרּו ָלּה ֲאחֵֹתנּו ַאְּת  ִרְבָקה  ַוְיָבֲרכּו ֶאת 

ַזְרֵעְך ֵאת ַׁשַער ׂשְֹנָאיו".
זו הזיקה לרבקה, ומחמתה סבלה רבות, שהיתה עקרה  וברכה 
ר'  לוי בשם  ור'  ברכיה  "רבי  י"ג,  ס'  בב"ר  כדאיתא  עשרים שנה, 
עליה  שנתפלל  עד  רבקה  נפקדה  לא  מה  מפני  חנינה,  בר  חמא 
פירות,  כוכבים אומרים, תפלתנו עשתה  עובדי  יהיו  יצחק, שלא 

אלא )בראשית כ"ה כ"א(, ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה' ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו".
סימון  בן  יהודה  "ר'  ח',  ]י"ד[  ב'  איתא בשהש"ר  דומה  ובלשון 
בשם ר' שמעון בן אלעזר אמר, מפני מה נתעקרה רבקה. כדי שלא 
לה  שאמרו  פירות,  עשתה  תפלתנו  אומרים  העולם  אומות  יהיו 
)שם כ"ד ס'(, ֲאחֵֹתנּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה, עד שהתפלל עליה יצחק 

ונפקדה, הה"ד )שם כ"ה כ"א(, ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה' ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו".
עוד איתא במדרש שם טעמים נוספים מדוע היו האמהות עקרות, 
"רבי עזריה בשם ר' חנינא בר פפא אמר, מפני מה נתעקרו אמהות, 
ירמיה  ורבי  הונא  ר'  בנויין.  בעליהן  על  מתרפקות  יהו  שלא  כדי 
בשם ר' חייא בר אבא אמר, מפני מה נתעקרו אמהות, כדי שיצאו 
רוב שנים בלא שעבוד. רבי חוניי בשם ר' מאיר, מפני מה נתעקרו 
אמהות, כדי שיהנו בעליהן בנויין21, שבזמן שהאשה מקבלת הריון 
היא מתכערת ומתעובת ]אולי צ"ל 'ומתועבת'[22, רבי לוי בשם רבי 
שילא מכפר תמרתא ורבי חלבו בשם ר' יוחנן, מפני מה נתעקרו 
אמהות, בשביל שהיה הקב"ה מתאוה לשמוע שיחתן. אמר להם 
יונתי, אומר לכן מפני מה העקרתי אתכן, שהייתי תאוה לשמוע 

שיחתכן, הה"ד )שה"ש ב' י"ד(, ִּכי קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה".  
ורבקה היתה עקרה עשרים שנה, כמפורש בקרא )בראשית כ"ה 
כ' וכ"ו(, "ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל 
ָיָצא  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ְלִאָּׁשה...  לֹו  ָהֲאַרִּמי  ָלָבן  ֲאחֹות  ֲאָרם  ִמַּפַּדן  ָהֲאַרִּמי 
ִׁשִּׁשים  ֶּבן  ְוִיְצָחק  ַיֲעקֹב  ְׁשמֹו  ַוִּיְקָרא  ֵעָׂשו  ַּבֲעֵקב  אֶֹחֶזת  ְוָידֹו  ָאִחיו 
שנים מעת  עקרה עשרים  היתה  הרי שרבקה  אָֹתם",  ְּבֶלֶדת  ָׁשָנה 

נישואיה עד לידת בניה.
ומתפילת הצדיק נפקדתי – שלבסוף, לאחר שנות עקרּות רבות, 

נפקדה רבקה מתפילת יצחק שהיה צדיק. 
בקרא  כמפורש  יצחק,  של  תפילתו  בזכות  נפקדה  שרבקה 
)בראשית כ"ה כ"א(, "ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה' ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא 
א',  ס"ד  ביבמות  חז"ל  ודרשו  ִאְׁשּתֹו",  ִרְבָקה  ַוַּתַהר  ה'  לֹו  ַוֵּיָעֶתר 
וכעי"ז במדרש אגדה בראשית שם, וכן פרש"י שם והובא בילקוט 
תולדת ק"י ד"ה שש )לשון הגמ'(, "ויעתר לו. ויעתר להם מיבעי 
ליה )ופרש"י -  בשלמא אי אמרת תפלת יצחק על אשתו היתה, 
רבקה  ותהר  עליה,  מתפלל  שהיה  כמו  לו,  ויעתר  דכתיב  היינו 
אשתו. אלא אי אמרת על עצמו היה מתפלל, ולנוכח אשתו משמע 
לפי  ליה(.  מיבעי  להם  ויעתר  זה,  מול  זה  צועקים  היו  ששניהם 
שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק )תפלתו של יצחק שהיה צדיק 
בן צדיק – ע"פ רש"י(, לתפלת צדיק בן רשע )לתפילתה של רבקה, 
שהיתה צדקת בת רשע, ועל כן תלה הכתוב את התפילה ביצחק 
-  ע"פ רש"י(". ובמדרש אגדה איתא, "ויעתר לו ה'. שקיבל הקב"ה 
תפלתו של יצחק, ולא קיבל תפלתה של רבקה, לפי שהוא צדיק בן 

צדיק, לכך קיבל תפלתו".
ובעיקר מעלת תפילת צדיק בן צדיק, עיין בהערה23.

וכעי"ז איתא במדרשים רבים, שרבקה נפקדה בזכות תפילתו של 
יצחק, ואיתא בתרגום יונתן, שהלך יצחק למקום עקידתו להתפלל 
על כך, "ַוֲאַזל ִיְצָחק ְלַטָוור ּפּוְלָחָנא, ֲאַתר ְדַכְפֵתיּה ֲאבֹוי, ְוָהַפְך ִיְצָחק 
ַעְקָרא  ֲארּום  ִאְנְּתֵתיּה,  ַעל  ִדְגַזר  ִמַמה  ְדֻקָּב"ה  ַדֲעֵּתיה  ִּבְצלּוֵתיּה 
ְדֻקָּב"ה  ַדֲעֵּתיה  ְּבִגיֵניּה  ְוִאְתֲהִּפיְך  ְׁשִנין,  ְוַתְרֵּתין24  ֶעְׂשִרין  ַגֵּביּה  ֲהַות 
ִרְבָקה  ְוִאְתַעָּבַרת  ְוִאְתָרַוח  ָעָקר,  ֲהָוה  הּוא  ְדַאף  ֲעֵליּה,  ִדְגַזר  ִמַמה 
אביו,  שעקדו  מקום  העבודה,  להר  יצחק  וילך  )תרגום:  ִאְנְּתֵתיּה 
והפך יצחק בתפילותיו דעתו של הקב"ה ממה שגזר על אשתו, כי 
דעתו  בעבורו  ותתהפך  ושתים שנים,  היתה אצלו עשרים  עקרה 
של הקב"ה ממה שגזר עליה, שאף הוא היה עקר, ונסתייע ותהר 
רבקה אשתו(", וכעי"ז איתא בפדר"א ל"ב, ובתוספת שיצחק לקח 
יצחק  לקחה  שנה,  עשרים  "לאחר  המוריה,  להר  עמו  רבקה  את 
והלך עמה להר המוריה למקום שנעקד שם, והתפלל25 על ההריון 

ויעתר לו...".
וכבר הקשו בגמ' שם, מדוע המתין יצחק עשרים שנה עד שהחל 
לא  ולכך  עקר,  היה  יצחק  שאף  ותירצו  לזרע.  שיזכה  להתפלל 

התפלל בתחילה.
שנים  עשר  שנה.  ששים  "בן  כ"ו,  כ"ה  בראשית  ברש"י  ויעויין 
משנשאה עד שנעשית בת שלש עשרה שנה וראויה להריון, ועשר 
כיון שלא  אביו לשרה,  כמו שעשה  לה  והמתין  צפה  הללו  שנים 

נתעברה ידע שהיא עקרה והתפלל עליה26...".

ועי”ז נצטוה להגיד לישראל, שמגלגלין זכות ע”י זכאי, ול”מ כן, וצ”ע”.
דינים’,  ‘פרטי  אלא  זה  אינם  בסיני,  נאמרו  דהמצוות שלא  והנה מה שכתב 
לכאו’ זהו רק לדעת ר’ ישמעאל, אבל לר”ע הלא ס”ל דגם פרטי הדינים נאמרו 

בסיני, וצריך ביאור. ועי’ מה שכתב להלן שם בסק”ה, בדעת ר”ע.
18  ואיתא שם במדרש, “עד שלא השקיע שמשו של משה הזריח שמשו של 
יהושע... עד שלא שקעה שמשו של יהושע זרחה שמשו של עתניאל בן קנז... 

עד שלא שקעה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל...”.
ובא  השמש  וזרח  עליו  וקראו  רבינו,  נולד  ר”ע  שמת  “יום  שם,  איתא  עוד 
השמש. יום שמת רבינו נולד רב אדא בר אהבה... יום שמת רב אדא בר אהבה 
נולד רבי אבון... יום שמת ר’ אבון נולד ר’ אבון בריה, יום שמת ר’ אבון נולד 
נולד רבי הושעיה וקראו  יום שמת אבא הושעיא  אבא הושעיא איש טריא, 

עליו וזרח השמש ובא השמש”.
19  שנחלקו שם בגמ' בביאור הפסוק )שפטים י"ג י"א(, "ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ָמנֹוַח ַאֲחֵרי 
ִאְׁשּתֹו", שלדעת רב נחמן אכן מנוח הלך אחרי אשתו, כפשוטו של פסוק, ועל 
כך אמר רב נחמן בגמ' שם, "מנוח עם הארץ היה", וכפרש"י שם, "עם הארץ. 
לא שמש תלמידי חכמים, שלא למד משנה זו ששנינו, לא יהלך אדם אחורי 
אשה ואפילו היא אשתו", ואילו לדעת רב נחמן בר יצחק, מדובר שהלך אחר 
דבריה ועצתה של אשתו, ואין בכך כל גנאי על מנוח )ועיין בגליון ס"ב לפרשת 

וירא ס"ט, במשיב דבר, שהארכנו לכתוב אודות מנוח ומעשהו זה(.
המעניין הוא, שלמרות שרבים מרבותינו הראשונים הסיקו כדעת רב נחמן בר 
יצחק שלא היה מנוח עם הארץ, בכל זאת אצל רבים נשאר בדעתם דברי רב 

נחמן שאכן היה מנוח עם הארץ, ופלא הוא.
אחרים  על  רעים  דברים  כמה  עד  ראיה  זה  שמדבר  אומרים,  פעם  ושמעתי 
מתיישבים על הלב, שכל אחד יישב לעצמו על ליבו את דעת רב נחמן שאכן 
יש על כל אחד  זהירות  מנוח היה ע"ה, ומכאן עלינו ללמוד עד כמה משנה 
שלא לשמוע דבר רע על חברו, כי בטבע האדם שהדברים הרעים מתיישבים 

על הלבבות, וקשה לעקרם.
לילך אחר  'כעור' לאיש  רק  וראיתי מקשים בדברי המדרש הללו, מדוע    20

אשה, הרי איסורא נמי איכא, כדאיתא בברכות ס"א א' ועירובין י"ח ב', וכעת 
לא מצאתי מקומם.

 ויתכן לפרש שאיה”נ שהוא איסור, אלא שחז”ל באו בדבריהם אלו לעורר את 
האדם, שלבד האיסור, יש בו גם כיעור וגנאי.

21  עיין מה שכתב ב’יפה קול’ על המדרש )מודפס בשולי הגליון במהדורת 
וילנא(.

22  ואיתא במדרש שם, “תדע לך שהוא כן ]שכאשר האשה מקבלת הריון היא 
מתכערת[, שכל השנים שהיתה שרה אמנו עקרה, היתה יושבת בתוך ביתה 
ככלה בתוך חופתה, כיון שעיברה נשתנה זיוה, הדא מה דאת אמר )בראשית 

ג’ ט”ז(, ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי ָבִנים”.
הפסוק  את  שדרשו  ד’(,  ס”ג  )ב”ר  המדרש  מדברי  המפרשים,  והקשו    23
)בראשית כ”ה כ’(, “ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל 
ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשה”, “א”ר יצחק, אם ללמד שהיא 
מארם נהרים, והלא כבר נאמר מפדן ארם, מה ת”ל ארמי, בת בתואל הארמי, 
ואף  מה ת”ל אחות לבן הארמי, אלא בא ללמדך, אביה רמאי ואחיה רמאי 
אנשי מקומה כן, והצדקת הזו שהיא יוצאה מביניהם למה היא דומה, לשושנה 
בין החוחים”, וכעי”ז כתב רש”י, “בת בתואל מפדן ארם אחות לבן. וכי עדיין 
לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם, אלא להגיד שבחה שהיתה 
בת ָרשע ואחות ָרשע ומקומה אנשי ֶרַשע, ולא למדה ממעשיהם”, הנה כי כן, 
ומדוע לגבי תפילה,  ולשבחה,  שמה שהיתה צדקת בת רשע נאמר למעלתה 

נתקבלה תפילת יצחק יותר מתפילתה.
עי’ במשכיל לדוד ובאר בשדה שביארו, ע”פ מה דאיתא בברכות י’ ב’, “אמר 
רבי יוחנן, כל התולה בזכות עצמו, תולין לו בזכות אחרים... וכל התולה בזכות 
אחרים, תולין לו בזכות עצמו...”, ועל כן, היות ורבקה היתה בת רשע, לא 
יכלה לתלות תפלתה בזכות אחרים, אלא רק בזכות עצמה, לכך תלו לה בזכות 
אחרים, ואילו יצחק שתלה בזכות אברהם ושרה הצדיקים, לכך תלו לו בזכות 

עצמו.
ויעויין במהרש”א בח”א ביבמות שם שביאר, שאף שיש מעלה גדולה ועצומה 

לצדיק בן רשע, מ”מ לענין שתהא התפילה מקובלת יותר לבטל הגזירה, קיימא 

הך סברא שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע.

בפירוש  עי’  שנה,  ושתים  עשרים  עקרה  שהיתה  בתרגום  שאיתא  ומה    24

וכתב על הגירסה  והוסיף  ‘ותרתין’,  יהונתן שם שכתב, שיש מוחקים תיבת 

שלפנינו, “ומיושב באמת לכל המעיין בספר כור לזהב”.

איתא,  י”ב  אות  כ”א  כ”ה  בראשית  התוספות  לבעלי  התורה  ובפירושי    25

אשתו,  נוכח  גופו  רק  לאחוריו,  ידיו  וקשר  המוריה,  להר  שהוליכה  “מלמד 

והתפלל שם”, והיינו שאף תפילתו שהיתה במקום העקידה, היתה בעקידה.

26  ולימוד נורא למד מדברי רש”י הללו מרן הגה”צ רבי יחזקאל לווינשטיין 

עברו עשר  מפי השמועה, שעד שלא  כנמסר  פוניבז’,  דישיבת  זצ”ל, משגיח 

שנים מהנישואין, אין להרבות בתפילה, ועל כן כשבאו אליו לבקש שיתפלל 

על אלו שלא נפקדו, פעמים רבות היה אומר, ‘מה אתה רוצה, עדיין לא עברו 

עשר שנים’, ומקובל היה שאלו שאמר להם כן, המתינו אח”כ ולא נפקדו עד 

שמלאו להם עשר שנים לנישואיהם.

גם  זוגות  על  שהתפלל  פעמים  שהיו  מסופר,  זצ”ל  המשגיח  על  גם  אכן 

לפני  זה במקרים שבאו  ומקובל שהיה  מנישואיהן,  כשבעברו שנים ספורות 

בעת רצון, כ’פורים’ וכדומה.

אמנם היו גם גדולי ישראל רבים, שעם כל זאת העתירו רבות בתפילה עבור 

אלו שלא נפקדו, גם אם לא עברו עשר שנים, שיתכן וסברו לחלק בין ההנהגה 

של יצחק להנהגה של כל יחיד ויחיד, וה’ ישמע תפילת עמו ישראל ברחמים 

וברצון, ויפקוד לכל חשוכי בנים בזרע של קיימא לעבודתו ית”ש, גם אם עדיין 

לא עברו עליהם עשר שנים, ובמיוחד לכל אלו שכבר ממתינים זמן רב זה של 

עשר שנים ויותר, שיפקדו במהרה בדבר ישועה ורחמים. 



תשובות לשאלות המתפרסמות בעלון זה, יש לשלוח בכתב ברור וקריא, בצירוף שם, כתובת וטלפון, 
עד ליום ג' בשעה 23.00 בלבד לפקס' 9741115 - )08( ]מחו"ל: בקידומת 8 - 972 +[ )24 שעות( 

 ]או למייל yaepstein@aol.com עד יום ב' בערב בלבד[
  

להערות, הארות ותגובות וכל עניני העלון, ותרומות והנצחות, יש לפנות למערכת בפקס ובמייל הנ"ל

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

לקבל  ניתן  נסיון,  לתקופת 
בפקס  העלון  את  שבוע  כל 
תשלום(. )ללא  באימייל  או 

ישלחו  לקבלו,  המעונינים 
בכתב  וכתובתם  שמם  את 
טלפון  מס'  בתוספת  ברור, 
המערכת  לפקס  לבירורים, 

או למייל:
yaepstein@aol.com 

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון שבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בלימוד פרשתינו עפרש"י שבה רוחו של ר' שלמה, שאין כל ראיה על מצבו ודרגתו מאותם מחשבות סרק שעלו בראשו מיד כשנודע לו שהוא עומד לקבל סכום עתק, שחשב היכן להשקיעו ולהרבותו, למרות ששנים רבות הוא מעודד וממריץ 
את האחרים להפקיד את כספם בקופות 'גמילות חסדים'. כאשר ר' שלמה סיים את לימוד הפרשה, שבה אליו רוחו כבתחילה כדברי מרן שליט"א, כאשר למד והבין שאותם מחשבות הסרק שעלו לו כשנודע לו שעומד לקבל סכום עתק, אינם מעידים כלל על מצבו, 
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הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד ב"מסכת מדות מפורשת".

ם.
רי

ב
ד
ה

ר 
פו

סי
מ

ת 
יו
ת

הג
הנ

ו 
א

ת 
יו
ת

כ
ל
ה

ת 
נו

ק
ס

מ
ק 

סי
ה

ל
ן 
אי

 ו
ה,

ש
ע
מ

ל
ה 

כ
ל
ה

ב 
ת

כ
 נ

א
ל
ר 

פו
סי

ה

מאז שעם ישראל קבלו את התורה שִעמה ירדה שנאה לעולם, לא הפסיקו אומות 
ועומדת  שיתכן  היחידה  ההגיונית  הסיבה  כאשר  אותנו,  ולרדוף  לשנוא  העולם 
מאחורי שנאתם זו, שאינם יכולים ומסוגלים לראות את הנהגתם המיוחדת של 
חסרת  התנהגותם  מול  במיוחד  ובמצוותיו,  בתורתו  הנבחר  העם  ישראל,  בני 
יצריהם,  והתגרות  בעיניהם,  נחשב  ומאוס  סחי  כל  אשר  והגבולות,  המעצורים 
הכיעור  סביב  ומעשיהם  מחשבותיהם  וכל  עצמה,  בפני  ותכלית  מטרה  היא 

והדומה לו.
ובניהם,  אבות  ושחטו  וטבחו  ותורתו,  ה'  על  קשות  גזירות  גזרו  הדורות  בכל 
אימהות ועולליהם, כאשר המטרה החשובה שעמדה מול עיניהם היתה, לטמאות 
את עם ישראל, שלא יהיו עם נבחר ושונה מהם, ויחד עם זאת חפצו שחלילה 
יתבוללו בני ישראל הקדושים בין גויי הארצות הטמאים ומשוקצים בגילוליהם 

ותועבותיהם.
דור דור ונסיונותיו וקשייו, היו דורות בהם היה צורך לקפוץ לתוך להבות האש 
האדירות והלוהטות בשאגות 'שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד', לבל יטמאו אותם 
בגילוליהם. היו דורות בהם פשטו את הצוואר לשחיטה, בכדי שלא לכרוע ברך 
לצלמים, והיו דורות שבהם ברחו ליערות בהם נטרפו בידי חיות הטרף, או אבדו 
לבגוד  ביותר,  הנוראי  מהאסון  להינצל  והעיקר  הדגים,  לשיני  טרף  והיו  בימים 
בה' ותורתו, ולהחליפם באל אחר ובתורת כזב, אשר כולם הבל וריק ועצביהם 
וכמוהם  בגרונם,  יהגו  ואף לא  ישמעו,  ולא  אוזנים להם  יראו,  ולא  עינים להם 
יהיו עושיהם, ועל כל הגיבורים הללו, שהשליכו נפשם מנגד, ומסרו נפשם על 
קדושת ה', עליהם ועל כמותם נאמר, שאין גבול וקץ לדרגתם הרוחנית הגבוהה 

והעצומה.
בכל דורות השמד שעברו על אבותינו ואבות אבותינו, רובם המוחלט מסרו נפש 
בלא כל היסוס, בהגיע רגע האמת בו עליהם היה להחליט אם הם אחרי ה' או 
רצון  לעשות  גברו  ומאריות  קלו  מנשרים  הגילולים,  ושאר  הבעל  אחר  חלילה 
קונם וחפץ צורם, ובשמחה ובששון מסרו נפשם על קדושת השם, הם וכל בני 
משפחתם, כאשר בודדי בודדים היו אלו שכרעו ברך לבעל, ופחדו מלמות מות 
ביותר,  והעצומה  הגדולה  הזכות  פני  על  והריק  חיי ההבל  וביכרו את  קדושים, 
ליהרג על קדושת שמו, ומאז ועד מיתתם חיו במחשך ובתוהו, כאשר לבבם מלא 
בחרטה וניחומים על מה שעשו ולא היה להם את העוז והתעצומות לעזוב את 

דרכם הרעה ולשוב בתשובה שלימה לה' ותורתו.
כלל הברירה  ניתנה  לא  לפני כשבעים שנה,  ישראל  בשמד האחרון שעברו עם 
להמלט מהגזירה ולחיות חיי הבל ועזיבת התורה ומצוותיה, אלא כל מי שהיה 
שאר  עם  יחד  היה  גורלו  מצוות,  מעודו  קיים  ולא  לזה  התכחש  אם  גם  יהודי, 
היהודים מהם ברח וסלד כל ימיו. הנאצים ימ"ש החמירו בחוקי הגזע עד שגם 
מי שלא היה כלל יהודי, די היה אם נמצא אב יהודי בשלושת הדורות הקודמים, 
בכדי שיחשב כלפיהם כיהודי, ודינו וסופו נחרץ כשאר היהודים. באותם מחנות 
ותנאים קשים מנשוא היו יחדיו שומרי התורה והמצוות, עם פוקריה ועוזביה, 
את  ששנאו  אלו  ואף  ועמליה,  התורה  נוטרי  גם  נשרפו  קרימטריומים  באותם 
הטמאים  המים  את  עליהם  שיזו  כלל  הססו  ולא  ושומריה,  עמליה  התורה 
והמשוקצים. באותם הזמנים ראו כולם מה השיגו ולמה הגיעו ברדיפתם אחר 

הגויים ובחשק ורצון שחלילה 'ככל הגוים בית ישראל'.
ימ"ש,  נפלו אותם רשעים  וברחמיו המרובים  ישראל  ה' על עמו  ומאז שבחסד 
לשמד,  משמד  המשיכו  הקודש,  לארץ  שעלו  אלו  ניצלו,  ישראל  עמו  ושארית 
בראש  שעמדו  אלו  כאשר  הנשמות,  רציחת  לשמד  הגופות,  רציחת  של  משמד 
השלטון בארץ הקודש, עשו כל אשר ביכולתם להעביר את יושבי הארץ על דעתם 
ודתם, לנתקם מדרך עץ החיים, ומקיום התורה והמצוות. ולצערנו הרב, מחמת 
חולשת הלבבות הרבה שהיתה עקב המלחמה, וביטול הקהילות, ובפרט אצל אלו 
שעלו מ'ארצות ערב', שרבים לא עמדו בפרץ, וכשלו בנסיונות הקשים והמרים, 

ואיבדו את עצמם ואת יוצאי חלציהם, שֵשם ישראל לא יזכר עליהם עוד.
גם בארצות הגולה היה כן, שאמנם בחסד ה' עליהם השלטונות לא נלחמו כנגד 
שמירת התורה והמצוות, אלא 'יצר הקיום' והמלחמה על הפרנסה, היא זו שרבים 
בעוכריהם,  היו  הגבוהה'  ה'השכלה  ולימודי  ל'מקצוע'  והרצון  הפילה,  חללים 
שעצומים כל הרוגיה. הדור הצעיר שהלך למקומות אלו כשהם עדיין שומרי תורה 
ומצוות, שבו כעבור זמן מה כשהשליכו מאחורי גוום את כל התורה והמצוות, 
והפכו להיות מחללי שבתות שדינם כגוים גמורים, ולא זו בלבד, אלא חלק גדול 

מהם אף נשאו בנות אל נכר, וזנו אחרי אלוהיהם, ואבדו מתוך הקהל.
יחידים היו אלו שמסרו את נפשם, והעדיפו עניות מחפירה עם חיי העולם הזה 
ובודאי  הזה,  וסיפוק בעולם  כלכלית, שאין בה לא הנאה  רווחה  פני  על  והבא, 
שלא לעולם הבא, ובזיעת אפם אכלו לחם, ושלחו את ילדיהם ללמוד תורה אצל 
מלמדים יראי שמים, והרבו לשפוך תחינה ותפילה לפני שוכן מרומים, שישמור 
אותם ואת בני ביתם מכל דבר רע, ומכל מיני משחית ופורענות, ויפתח את לבבם 
לעבודת ה' ולעמלה של תורה, ואכן ה' קיבל את תפילתם, ואף בניהם המשיכו 

בדרך התורה ועמלה וקיום המצוות.
'תפילת רבים',  ומצוות, היתה קהילת  אחת מהקהילות הללו, של שומרי תורה 
בוני  של  הראשון  הדור  אמריקה'.  של  הברית  'ארצות  מדינות  מערי  שבאחת 
הקהילה היו אותם אלו שמסרו נפשם לשמור שבת למרות הקושי העצום שהיה 
בשמירתה באותם ימים. הם התאזרו בגבורה עצומה לשמור תורה ומצוות, דבר 
שכלל לא היה פשוט בתקופה זו ובמקום זה, והצליחו לעבור את מוראות הזמנים 
ולהשאר נאמנים לה' ותורתו, ואכן רובם ככולם זכו שבניהם המשיכו בדרך ה' 
והקימו בתים נאמנים בישראל, שחינכו אף הם את בניהם לשמירת תורה ומצוות, 

ולעשות רצון אבינו שבשמים.
להבה'  'אש  היה  אנקעגענווינטשטייטער*,  דב  רבי  הגאון  הקהילה,  של  רבה 
בשמירת התורה והמצוות. מראהו כשיושב ועוסק בתורה כשמחת נתינתה, גרמה 
ועמל התורה. עצם המראה של הרב העומד בתפילה  לרואים להתחזק בלימוד 
כ'עומד לפני המלך', ומתחנן כ'עבד לפני רבו', הכניסו בבני הקהילה יראת שמים 
מרובה. כל בני הקהילה ידעו, שרבם יעשה כל אשר לאל ידו בכדי להציל אפילו 
היה  הרבות  בשיחותיו  חיים.  אורחות  וללמדו  ותורתו,  לה'  לקרבו  אחד,  יהודי 
מעורר רבות על שמירת התורה בלא לוותר על קוצו של יוד, ועל המחוייבות של 
כל אחד לקבוע לו עת וזמן ללימוד התורה ועמלה, והיה מסיים, שכל זכות קיומנו 
בשמירת התורה והמצוות, יכולה להמשיך לדור הבא, רק אם נקבע עיתים לתורה, 
ונקפיד על כל מצוות התורה לקיימם כתיקונם, אבל אם חלילה נפסח על שתי 
הסעיפים, גם אם נשמור חלק מהתורה והמצוות, וחלק אחר לא נשמור כראוי, 
חלילה, האסון הנוראי של איבוד היהדות של הדור הבא אחרינו יבוא מהרה, שהם 
ירשו לעצמם לוותר על מצוות נוספות, עד שישארו עם כמה מנהגים יהודיים, 
כאכילת 'געפילטע פיש' בשבתות, 'סופגניות' בחנוכה ו'אוזני המן' בפורים, ומלבד 
זה לא יהיה להם כל קשר ליהדות, וכבר לא ירחק הזמן, ובניהם ישאו נכריות, 
ויאבד זכרם מעם ישראל, כפי שלצערנו הרב כולנו יודעים ומכירים מה שקורה 

בקהילות שאינם שומרי תורה ומצוות במלואן.
אחריו  נמשכו  הקהילה  בני  עליו  ה'  בחסד  לימים,  צעיר  היה  דב  שרבי  למרות 
בחבלי קסם, ושמעו לדבריו והלכו בנתיב שסלל להם באדמת אמריקה הריקנית. 
ואכן קהילה זו היתה חלק מההבטחה הגדולה של 'כי לא תשכח מפי זרעו', שאנו 

מובטחים מפי מי שאמר והיה העולם, שהתורה לא תשכח מעם ישראל, והם אלו 
שזכו להיות בחלק חשוב זה של הבטחת ה'.

שמירתו הרבה של רבי דב על בני קהילתו, לבל ידחו אחר המדיחים, עמדה להם 
שרובם ככולם של חברי הקהילה שלחו את בניהם ללמוד בישיבות קדושות, בה 
קהילתם,  על  אומרים  שהיו  עד  התורה,  ובהשקפת  הקודש,  טהרת  על  התחנכו 
והבינו,  ידעו  שזכו,  כאלו  ביניהם  שיש  החומרנית,  באמריקה  מהיחידות  שהיא 
הסלון  והפיצה,  הצ'יקנס  והעושר,  הדולר  לא  הוא  האדם  של  חיותו  שעיקר 
והויטרינה, אלא התורה והמצוות שמקיימים ועושים, שבהם זוכים בחלקם בזה 

ולעולם שכולו טוב.
בדרכי  ללכת  המשיך  ותורתו,  לה'  נאמנים  בתים  והקים  שזכה  השני  הדור  גם 
התורה הקדושה, כאשר באותה עת הם כבר לא היו מהקהילות החרדיות היחידות. 
נס ההצלה של יהדות אמריקה, היתה בבואם של כמה מגדולי ישראל לחבל ארץ 
זו, והמהפכה הגדולה שחללו בה, שתהיה מציאות של ישיבה קדושה, שלומדים 
בה בעמל כבישיבות הקדושות בליטא ובפולניה. ראשי הישיבה שהקימו בה עּולה 
של תורה, יחד עם אדמורי"ם חשובים שיסדו בה את קהילות הקודש, כל אלו 
שבת  לשמור  יוכל  ויהודי  שיתכן  ביבשת,  חדשה  מציאות  ליצור  הצליחו  יחדיו 
כראוי, ואף לעסוק בתורה בעמלה, ולשלוח את הבנים לישיבות קדושות, לגדול 

לתלמידי חכמים מופלגים.
והנהגה,  תורה  קיבל  שאצלם  מרבותיו  משמרתו.  על  נרדם  לא  מעולם  דב  רבי 
דרכם,  בתחילת  עוד  וצווחה  פרץ  כל  ולזהות  להבחין  הרב  של  שתפקידו  למד 
ובסייעתא דשמיא המרובה  קטנים.  בעודם  ולמגרם  לנסות להתמודד עמם  וכך 
שליוותה אותו, שמן הסתם כוחה הרב היה מהתפילות הרבות ששפך כמים על 
קהילתו ועל כל עם הקודש, הצליח לעמוד על משמרתו, ולהציל את בני קהילתו 

מכל צרה וצוקה רוחניים, המונעים נגע ומחלה.
והוא  מידותיו,  פי  על  ירד  דב  רבי  של  זקנו  וחלפו,  שעברו  דור  שנות  במשך 
את  להנהיג  עמו,  היתה  הצעירה  רוחו  ועדיין  והשיבה,  הזקנה  לימי  להגיע  זכה 
הקהילה בדרכה של תורה, לשמור עליהם מכל משמר, ולהדריכם בנתיבות התורה 

והעבודה.
זה  היה  מקומו.  על  שעברה  הטכנולוגית'  ב'מהפכה  דב  רבי  ראה  הגדול  הפרץ 
'מעבדי נתונים',  לפני כשלושים שנה, כאשר החל להתפשט השימוש במכשירי 
שבמשרדים רבים הכניסו את המכשיר הלזה, שמלבד צרכי עבודה, התחילו גם 
לייצר ולתכנת עבורם 'משחקים'. עד לאותה תקופה, המכשיר הדיגיטלי שייעודו 
למשחק, היה אך ורק 'משחק פיירמאן', בו יכלו ילדים לשחק ולהזיז אנשי כיבוי 
דמיונית.  אש  אותה  את  לכבות  בכדי  ורצים  הקופצים  קטן,  מסך  גבי  על  אש 
במשך הזמן המשחקים השתכללו, והוסיפו בזה גם משחקי שוטרים וגנבים, אך 
הצד השווה שבהם היה, שהם היוו רק משחקי ילדים, וככל שהילד התבגר, הוא 
לבוא  ראוי  הוא  האם  למשחק  המודד  הוא  שכידוע  ומשכמותם,  מהם  התרחק 
בקהל או לאו, אם ככל שעוברים הימים והילד בוגר, האם הוא מתרחק מהמשחק 
מעניין  באופן  בנויים  היו  החדשים  המכשירים  ויותר.  יותר  אליו  מתקשר  או 
ומרתק יותר, כאשר אל המשחק נלוו אורות וברקים, קולות שונים ומשונים, מה 

שהפך את המשחק ליותר מושך, וכך גם כשהגדילו, לא נתשו את המשחק בו.
בשיחה שמסר בליל שבת קודש, סיפר שבאותו שבוע, כאשר נזקק להכנס למשרד 
מסוים, ראה לתדהמתו גוי מבוגר ומנהל העסק, כשהוא משחק במשחקי הבל אלו 
ללא כל בושה. ואמר, אם המצב הוא שגוי המכובד בעיני עצמו יכול לישב במרכז 
המשרד ולשחק במשחקים אלו, אות ומופת הוא שהם מהווים עבור ילדינו סכנה 

גדולה ועצומה לכל המשך עלייתם הרוחנית וצמיחתם התורנית.
באוירת ההפקרות השוררת באמריקה, רבים היו אלו שלא הבינו בשל מה יצא 
הקצף. וטענתם היתה, מדוע כל דבר טוב ומועיל שיוצא ומתגלה, הרבנים צריכים 
סוף  שסוף  עד  וריק,  הבל  טענות  וטענו  והוסיפו  שוא.  עם חששות  לנו  להרוס 
הומצא מכשיר שיכול לגרום לילדים לישב בשקט ולשחק, גם את זה הרב צריך 
לא  היו  אלו שהלכו אחריו,  ויתר  דב  רבי  הרב של  לצערו  כנגד.  ולצאת  לאסור 
עוד  לשנה השתכללו  אלו, שמשנה  לילדיהם לשחק במשחקים  מעטים שהרשו 
ועוד, וככל שגדלו הנערים, התחברו יותר ויותר למכשיר, והיו מנוערים מכל דבר 

טוב, והתרחקו משמירת התורה והמצוות.
שאחוזים  המכשירים,  אותם  של  הרעה  השפעתם  את  הקהילה  בני  ראו  כאשר 
אותם  מילדיהם,  אלו  למנוע משחקים  הרב  לקולו של  מאלו שלא שמעו  רבים 
הילדים נשרו מדרך החיים והתורה, והלכו להם לחצוב בורות נשברים עם מים 
מלוחים ומדוחים, האחרים למדו מהם עד כמה יש לנקוט שמירה על נפש הילד, 

וכל זהירות אינה מיותרת במצב זה.
המגושם שעד  והמכשיר  בעולם התחזקו,  הטומאה  כוחות  השנים,  ככל שעברו 
לאותה תקופה שימש רק כמעבד נתונים, השתכלל רבות והפך את שמו ל'מחשב' 
)קומפיוטער בלע"ז(, שבו ניתן לבצע פעולות לרוב, כאשר כל שכלול שהוסיפו בו, 
גרם להרבות טומאה ורוע בעולם, ורבי דב עורר בכל עת את שומעי לקחו ובני 
קהילתו, על הזהירות הרבה הנצרכת בשימוש בכלי מסוכן זה, לבל ינזקו ממנו, 

ויאבדו את דרגתם הרוחנית עליה עמלו ויגעו.
לפני מעט יותר מעשור, כאשר ה'תקשורת בין מחשבית' השתכללה, השטן ראה 
בזה הזדמנות אדירה וחסרת תקדים, שבעזרתה יוכל להקים רשת בה יתפוס את 
כל באי העולם, ותוך זמן קצר, ובמהירות בלתי נתפסת, זממו של השטן עלה בידו, 
שהצליחו ליצור 'רשת עולמית' למחשבים, אשר כל המחשבים בעולם מחוברים 
יחדיו, וכל אחד יכול להגיע לכל מקום ולכל מחשב, כאשר הרעיון הכלכלי הטמון 
ארץ  בחבלי  גם  הזמנה,  כל  ולבצע  מידע  לכל  להגיע  יכול  אחד  שכל  היה,  בזה 

נידחים ורחוקים, והכל מתוך הבית בישיבה על הספה בסלון הממוזג.
זו, ה'אינטרנט', התבררה כמוקש ופצצה עולמית שההרס בה רב  רשת עולמית 
על התועלת עשרת אלפי מונים. המציאות שבה כל זב וטמא, מתועב ומשוקץ, 
יכול להעלות את הגיגיו על לוח רשות הרבים, וכל אחד יכול לראות את הדברים 
ולהטמטם בהם, הוא דבר שלא היה מעולם, והמציאות המרה מנשוא הוכיחה, 
שכל באיה לא ישובון, שכל אלו שהחלו להתחבר לרשת זו, 'גלשו' בה ונשתעבדו 
בתלות מוחלטת בה, עד אשר אינם יכולים כלל להתנתק ממנה, וכל שעה קלה, 
בכל עת וזמן, צריכים להתחבר ולגלוש עוד ועוד אל עומק עמק הבכא, למעמקי 

מימי התהום העכורים, אשר רבים מבאיה לא ישובון.
החששות  מלבד  זו,  נוראה  לרשת  שהתחברות  הנוראי  האסון  מחלקי  אחד 
הנוראים של ג' העבירות החמורות שמצוי שנכשלים שם, היא המציאות הנוראה 
של שריפת הזמן, שכאשר מתחברים למכשיר זה, מקבלים 'התמדה' שאינה יודעת 
גבולות, שעות הלילה העמוקות עוברות ביעף, ואחריהם היום שבא בעקבותיהם, 
אי  מפני  דבר  לעשות  יכולים  עד שאינם  אנושית,  חיים  צורת  כל  איבדו  ורבים 
היכולת לפרוש ולהתנתק מרשת נוראה זו, והחליפו את חיי המשפחה והקהילה, 
אלא  בציבור,  לתפילה  זו  מגלישתם  מפסיקים  שאינם  עד  זו,  עמוקה  בתהום 
להתפלל  מפסיקים  הזמן,  ובמשך  בביתם,  זוית  בקרן  האחרון  ברגע  מתפללים 
לחלוטין ר"ל, ואין צריך לומר שעוזבים את תלמודם ומבטלים את קביעויותיהם 

בלימוד התורה, ובעקבות כך, במשך הזמן, גם מפסיקים לשמור תורה ומצוות.
ככל שרשת זו התפשטה והתרבתה שימושיה, נשמע עוד ועוד על בתים שהתפרקו, 

אלו  מדמנה  ממי  נשברים  בורות  לחצוב  להם  והלכו  הדרך,  את  שעזבו  אנשים 
המצויים לרוב במעמקי הרשת. הם לא הרגישו כלל שיצרם סיבך אותם בנבכי 
גדולים  בהמוניהם,  הדייגים  ברשתות  הנתפסים  ים  וכדגי  להם,  שפרש  רשתו 
וקטנים, כך ר"ל נתפסו רבים בנבכי רשת נוראה זו, צעירים רבים ואף מבוגרים, 
משפחתו  את  לעזוב  יכול  משפחה  ובעל  מבוגר  שאדם  מעולם,  היה  שלא  דבר 
ומעמדו, ולהעלם אי שם במצולות החטא ולהאבד מתוך הקהל, כאשר גם אלו 

שמלאו את כרסם בלימוד התורה, אינם חסינים מהדרדרות רוחנית נוראה זו.
לנו  עומד  בימיהם,  פעור'  'בעל  של  זרה  לעבודה  שבדומה  זה,  שבאסון  הנורא 
עד  ממנו,  לפרוש  וקשה  ומתחברים,  נצמדים  אליו  שבדורינו,  זה  פעור  בעל 
כ'מסומם'  זה  לשימוש  'מכורים'  הם  והרי  החיים,  והנאת  טעם  את  שמאבדים 

המכור ל'סמים'.
רבי דב שתמיד עורר על הסכנות שבמכשירים נוראים אלו, ראה מול עיניו 'כבלע 
את הקודש', היאך בחורים ומבוגרים שנחשפו לרשת נוראה זו, מאבדים את כל 
מגיעים  ואף  ומצוות,  תורה  לשמור  ומפסיקים  הכבירות,  הרוחניות  מעלותיהם 
למצב שאינם נוטלים ידיים לאכילה ולא מברכים ברכות הנהנין כלל, דבר הטבוע 
בלבבות כבר מגיל שנתיים שלוש, מראה נוראי זה, יחד עם הסיפורים המזעזעים 
ששמע בכל עת, על עוד משפחה שנתפרקה, ה"י, על עוד בחור שעזב את הישיבה, 

ר"ל, ועוד כהנה וכהנה, גרמו לו שבר קשה מנשוא.
בדרשותיו אותם נשא בפני בני קהילתו, או בכל מקום אחר, עורר את השומעים 
על כך, שרשת זו הולכת להיות האסון הנוראי הגדול ביותר שעברה היהדות. הוא 
היה מספר את זכרונותיו מלפני ששים ושבעים שנה, כשעלו אותם שרידי חרב, 
ורובם הגדול נטשו את יהדותם, ואף בחלק שנשארו קרובים אל ה', חלקים רבים 
נעצור את  לא  גויי הארצות. אם  בין  ונתבוללו  ותורתו,  מהדור השני אבד מה' 

המשחית, זעק מנהמת ליבו, מי ישארו שומרי תורה ומצוות.
בימים אלו, כך זעק רבי דב מעל כל במה ציבורית, נשמעת זעקתו של מתתיהו כהן 
גדול בימי היוונים, כאשר רבו המתיוונים, ונראה היה שחלילה לא יהיה שארית 
לישראל ושם ה' לא ישמע עוד, 'מי לה' אלי', מי הם אלו שרוצים להיות היחידים 
שהם ובניהם ימשיכו את התורה וקיום מצוותיה, מי הם אלו שמאמינים בכחם 
לעמוד מול כוחו הרב של היצר הרע ולזעוק ה' הוא האלוקים, ולא לכרוע ברך 
לחיי ההבל ועזיבת קיום המצוות, מי הם אלו שעליהם תתקיים הבטחתו הנצחית 
'כי לא תשכח מפי זרעו', עליהם לבער את המשחית מבתיהם, ולהבדל  של ה', 
הרף,  למשחית  שיאמר  ותחנונים  בתפילה  ולהרבות  הלזו,  הרעה  הרשת  מתוך 

ויציל אותם ואת זרעם מאסון נוראי זה של שמד רוחני וגשמי מוחלט.
רבים לא הבינו בשל מה יצא קצפו של רבי דב על רשת תקשורת זו. היו גם כאלו 
כל  כנגד  יצאו  שהרבנים  יתכן  ולא  ריאלי,  להיות  שצריך  לו  וטענו  אליו  שבאו 
דבר תועלתי שמתחדש בעולם, ובמיוחד טענו שאולי הרבנים מגזימים באסונות 
שיכולים לצאת מרשת זו. אך רבי דב לא שת ליבו לדברי ההבל שאמרו, והשיב 
להם באחת, הלא תאמרו לי יקירי, כך נהג לומר, אם חלילה לאחד מבני ביתכם 
היה 'חיידק' בגרון או באוזן, והרופא הורה לכם לקחת אנטיביוטיקה של 'מוקסיפן' 
או 'ראפאפן', האם הנכם מבינים איך עוזרת בליעת כדור לתוך המעיים לסייע 
לרפואת האוזן, וגם אם הרופא יסביר את השפעת התרופה, מסתבר שלא תבינו, 
ובכל זאת תרכשו את התרופה ותשתמשו בה, כי אתם סומכים על דברי הרופא, 
יחד עם ידיעותיכם הברורה מכל הפעמים הקודמות והאחרות שבהם ראיתם כי 
המציאות מוכיחה שכדורים אלו בחסד ה' מסייעים להתרפאות מהמחלה. לצערי 
הרב, אמר רבי דב, אני לא צריך הסברים מה רע ברשת זו, כשאני רואה מה אירע 
לכל מי שהתחבר והתקשר אליה, שתוך זמן קצר גלישתו ברשת מגלישתו מכל 
חיי העולם הזה והבא, וכדאי גם כדאי להתאמץ מעט ולוותר על מעלות שישנם 

ברשת הבלתי חסומה, בכדי להשאר נאמן לה' ותורתו.
רבי דב דיבר ועורר בכל עת, בפני כל מי שרק הסכים לשמוע, ובכל מקום בו נתנו 
לו את האפשרות להשמיע את דבריו, אודות החובה היתרה שיש לאדם לשמור 
זה, אך בכל פעם ששמע על עוד  נוראי  ובני ביתו משימוש במכשיר  את עצמו 
אסון נוראי של התדרדרות יהודי נוסף, נער או נערה, איש או אשה, הוא לקח 
את הדברים למעמקי ליבו, והיה מוסיף להאנח ולכאוב את הצרה הנוראה וגזירת 

השמד האיומה בה התנסה דורינו אנו הקרוב לגאולה.
במהלך שיחתו האחרונה בליל שבת בין 'קבלת שבת' ל'מעריב' בהיכל בית הכנסת, 
בה שוב עורר על נסיון השמד הנוראי העומד בפתח, שאלו הנופלים בה נשמתם 
אינה עולה בלהבות השמימה, אלא יורדת לעמקי הגהנום, והאסון הנוראי שנשמע 
בכל עת חדשים לבקרים, על רבים שאבדו מתוך הקהל לנצח נצחים, ועל נסיונות 
גדולי האמוראים שהם מפחדים וחוששים מימים אלו של  ודומיהם אמרו  אלו 
מהמכשול  ביתו  ובני  עצמו  את  לשמור  ואחד  אחד  כל  ועל  דמשיחא',  'עקבתא 
והסכנה העצומה הזו, ותוך כדי הדברים השמיע רבי דב אנחה יתירה, שלאחריה 

חש ברע, ולא יכל להמשיך את שיחתו.
קודש  שבת  ובמוצאי  הסמוך,  החולים  לבית  דב  רבי  פונה  השבת  באותה  עוד 
התבשרו כולם בבשורה הקשה, ש'נשבה ארון האלקים', ורבי דב עזב את כולנו 

לאנחות בתקופה קשה זו, של מסעי השמד הממוחשבים.
אלפים  קהל  של  בהשתתפותם  מדרשו,  מבית  שיצאה  התוגה  רבת  בהלוויתו 
ורבבות, עמד מרן שליט"א והספידו על עמידתו בפרץ בפגעי הזמן, ועל מסירות 
במשך  בתורה  העצומה  התמדתו  עם  יחד  שבאה  שבקדושה,  דבר  לכל  נפשו 
למעלה מתשעים שנה רצופות, כאשר אף בימי הזעם והעברה במלחמה העולמית 
האחרונה, וגם כשבא על אדמת אמריקה המתירנית, לא שינה כמלא נימה מדרכה 

של תורה ולא מש מתוך אהלה של עמלה של תורה ובירור ההלכה.
הוסיף מרן שליט"א ואמר, שכל עוד עמד רבי דב ונלחם בכל כוחותיו כנגד פגעי 
הזמן והשמד הרוחני העולמי הקרב אלינו, אולי היה מקום שאדם ינחם את ליבו 
שכל עוד אין לו את המכשיר המשחית בביתו, הרי שלום עליו נפשו, אבל כעת, 
עם הסתלקותו מהעולם, כל אחד צריך לחוש לנפשו ולנפש בני ביתו, וגם אם 
הוא נקי לביתו, בכל זאת, כל עוד יש במקומו ובעירו כאלו שאינם מבינים את 
חומרת האיסור הנוראי וסכנת גזירת השמד העולמית הלזו, מצבו של כל אחד 

ואחד מסוכן עד מאוד, וצריך רחמי שמים מרובים.
מרן שליט"א סיים את דבריו בדמעות שליש, שה' ירחם על שארית עמו ישראל, 
ועל בני הדור הזה, ויציל אותנו מפני שמד נוראי זה, ויחיש לנו את משיח צדקינו 
לגאלנו במהרה בימינו, ותתקיים בנו נבואת ישעיה "ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ה' 

אלקים ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפִנים ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ה' ִּדֵּבר".
כשסיים מרן שליט"א את הספדו עם דברי אזהרתו הנוראים, פנה דוד אל שלמה 
רעהו ושאלו, מדוע מרן שליט"א חושש כה רבות גם עלי ועליך שאין לנו בבית כל 
מכשיר שניתן להגיע על ידו לרשת האיומה והנוראה, הרי אנו שמורים ועומדים 
מפני נפילה זו לעומק עמק הבכא. השיבו שלמה, דוד יקירי, כאשר תקיים את 
ההלכה המפורשת בשו"ע ללמוד את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, ותנהג 
כירא שמים הלומד גם פרש"י, כפי שכתב השו"ע בסעיף ב', תבין היטב את דברי 

מרן שליט"א ופחדו הנוראי מפני הבאות.

תודת המערכת נתונהמנין בלימוד פרשתינו עפרש"י יבין דוד את דברי מרן שליט"א ופחדו הנוראי מפני הבאות ?
להרב ח.פ. שליט"א

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה אנקיגענווינטשטייטער – העומד כנגד הרוח.



ירדה  שִעמה  התורה  את  קבלו  ישראל  שעם  מאז 
לשנוא  העולם  אומות  הפסיקו  לא  לעולם,  שנאה 
היחידה  ההגיונית  הסיבה  כאשר  אותנו,  ולרדוף 
יכולים  שאינם  זו,  שנאתם  מאחורי  ועומדת  שיתכן 
בני  של  המיוחדת  הנהגתם  את  לראות  ומסוגלים 
ישראל, העם הנבחר בתורתו ובמצוותיו, במיוחד מול 
התנהגותם חסרת המעצורים והגבולות, אשר כל סחי 
ומאוס נחשב בעיניהם, והתגרות יצריהם, היא מטרה 
ומעשיהם  מחשבותיהם  וכל  עצמה,  בפני  ותכלית 

סביב הכיעור והדומה לו.
בכל הדורות גזרו גזירות קשות על ה' ותורתו, וטבחו 
כאשר  ועולליהם,  אימהות  ובניהם,  אבות  ושחטו 
המטרה החשובה שעמדה מול עיניהם היתה, לטמאות 
את עם ישראל, שלא יהיו עם נבחר ושונה מהם, ויחד 
עם זאת חפצו שחלילה יתבוללו בני ישראל הקדושים 
בגילוליהם  ומשוקצים  הטמאים  הארצות  גויי  בין 

ותועבותיהם.
היה  בהם  דורות  היו  וקשייו,  ונסיונותיו  דור  דור 
צורך לקפוץ לתוך להבות האש האדירות והלוהטות 
בשאגות 'שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד', לבל יטמאו 
אותם בגילוליהם. היו דורות בהם פשטו את הצוואר 
לשחיטה, בכדי שלא לכרוע ברך לצלמים, והיו דורות 
חיות הטרף,  בידי  נטרפו  בהם  ליערות  ברחו  שבהם 
והעיקר  הדגים,  לשיני  טרף  והיו  בימים  אבדו  או 
ותורתו,  בה'  לבגוד  ביותר,  הנוראי  להינצל מהאסון 
הבל  כולם  כזב, אשר  ובתורת  באל אחר  ולהחליפם 
וריק ועצביהם עינים להם ולא יראו, אוזנים להם ולא 
ישמעו, ואף לא יהגו בגרונם, וכמוהם יהיו עושיהם, 
ועל כל הגיבורים הללו, שהשליכו נפשם מנגד, ומסרו 
נפשם על קדושת ה', עליהם ועל כמותם נאמר, שאין 

גבול וקץ לדרגתם הרוחנית הגבוהה והעצומה.
בכל דורות השמד שעברו על אבותינו ואבות אבותינו, 
בהגיע  היסוס,  כל  בלא  נפש  מסרו  המוחלט  רובם 
אחרי  הם  אם  להחליט  היה  עליהם  בו  האמת  רגע 
מנשרים  הגילולים,  ושאר  הבעל  אחר  חלילה  או  ה' 
צורם,  וחפץ  קונם  רצון  לעשות  גברו  ומאריות  קלו 
ובשמחה ובששון מסרו נפשם על קדושת השם, הם 
אלו  היו  בודדים  בודדי  כאשר  משפחתם,  בני  וכל 
שכרעו ברך לבעל, ופחדו מלמות מות קדושים, וביכרו 
את חיי ההבל והריק על פני הזכות הגדולה והעצומה 
ביותר, ליהרג על קדושת שמו, ומאז ועד מיתתם חיו 
במחשך ובתוהו, כאשר לבבם מלא בחרטה וניחומים 
והתעצומות  העוז  להם את  היה  ולא  על מה שעשו 
לעזוב את דרכם הרעה ולשוב בתשובה שלימה לה' 

ותורתו.
בשמד האחרון שעברו עם ישראל לפני כשבעים שנה, 
לא ניתנה כלל הברירה להמלט מהגזירה ולחיות חיי 
שהיה  מי  כל  אלא  ומצוותיה,  התורה  ועזיבת  הבל 
יהודי, גם אם התכחש לזה ולא קיים מעודו מצוות, 
וסלד  ברח  מהם  היהודים  שאר  עם  יחד  היה  גורלו 
כל ימיו. הנאצים ימ"ש החמירו בחוקי הגזע עד שגם 
מי שלא היה כלל יהודי, די היה אם נמצא אב יהודי 
כלפיהם  שיחשב  בכדי  הקודמים,  הדורות  בשלושת 
באותם  היהודים.  כשאר  נחרץ  וסופו  ודינו  כיהודי, 
מחנות ותנאים קשים מנשוא היו יחדיו שומרי התורה 
והמצוות, עם פוקריה ועוזביה, באותם קרימטריומים 
נשרפו גם נוטרי התורה ועמליה, ואף אלו ששנאו את 
התורה עמליה ושומריה, ולא הססו כלל שיזו עליהם 
את המים הטמאים והמשוקצים. באותם הזמנים ראו 
כולם מה השיגו ולמה הגיעו ברדיפתם אחר הגויים 

ובחשק ורצון שחלילה 'ככל הגוים בית ישראל'.
ומאז שבחסד ה' על עמו ישראל וברחמיו המרובים 
נפלו אותם רשעים ימ"ש, ושארית עמו ישראל ניצלו, 
לשמד,  משמד  המשיכו  הקודש,  לארץ  שעלו  אלו 
הנשמות,  רציחת  לשמד  הגופות,  רציחת  משמד של 
כאשר אלו שעמדו בראש השלטון בארץ הקודש, עשו 
כל אשר ביכולתם להעביר את יושבי הארץ על דעתם 
התורה  ומקיום  החיים,  עץ  מדרך  לנתקם  ודתם, 
הלבבות  חולשת  מחמת  הרב,  ולצערנו  והמצוות. 
הקהילות,  וביטול  המלחמה,  עקב  שהיתה  הרבה 
לא  שרבים  ערב',  מ'ארצות  שעלו  אלו  אצל  ובפרט 
עמדו בפרץ, וכשלו בנסיונות הקשים והמרים, ואיבדו 
את עצמם ואת יוצאי חלציהם, שֵשם ישראל לא יזכר 

עליהם עוד.
גם בארצות הגולה היה כן, שאמנם בחסד ה' עליהם 
השלטונות לא נלחמו כנגד שמירת התורה והמצוות, 
זו  היא  הפרנסה,  על  והמלחמה  הקיום'  'יצר  אלא 

ולימודי  ל'מקצוע'  והרצון  הפילה,  חללים  שרבים 
כל  שעצומים  בעוכריהם,  היו  הגבוהה'  ה'השכלה 
כשהם  אלו  למקומות  שהלך  הצעיר  הדור  הרוגיה. 
מה  זמן  כעבור  שבו  ומצוות,  תורה  שומרי  עדיין 
והמצוות,  התורה  כל  את  גוום  מאחורי  כשהשליכו 
גמורים,  כגוים  שדינם  להיות מחללי שבתות  והפכו 
ולא זו בלבד, אלא חלק גדול מהם אף נשאו בנות אל 

נכר, וזנו אחרי אלוהיהם, ואבדו מתוך הקהל.
עניות  והעדיפו  נפשם,  את  אלו שמסרו  היו  יחידים 
רווחה  פני  על  והבא,  הזה  העולם  חיי  עם  מחפירה 
הזה,  בעולם  וסיפוק  הנאה  לא  בה  שאין  כלכלית, 
ובזיעת אפם אכלו לחם,  לעולם הבא,  ובודאי שלא 
ושלחו את ילדיהם ללמוד תורה אצל מלמדים יראי 
שוכן  לפני  ותפילה  תחינה  לשפוך  והרבו  שמים, 
דבר  מכל  ביתם  בני  ואת  אותם  שישמור  מרומים, 
ויפתח את לבבם  ופורענות,  רע, ומכל מיני משחית 
את  קיבל  ה'  ואכן  תורה,  של  ולעמלה  ה'  לעבודת 
ועמלה  התורה  בדרך  המשיכו  בניהם  ואף  תפילתם, 

וקיום המצוות.
ומצוות,  תורה  שומרי  של  הללו,  מהקהילות  אחת 
'תפילת רבים', שבאחת מערי מדינות  היתה קהילת 
'ארצות הברית של אמריקה'. הדור הראשון של בוני 
הקהילה היו אותם אלו שמסרו נפשם לשמור שבת 
למרות הקושי העצום שהיה בשמירתה באותם ימים. 
ומצוות,  תורה  לשמור  עצומה  בגבורה  התאזרו  הם 
זה,  ובמקום  זו  בתקופה  פשוט  היה  לא  שכלל  דבר 
והצליחו לעבור את מוראות הזמנים ולהשאר נאמנים 
לה' ותורתו, ואכן רובם ככולם זכו שבניהם המשיכו 
בדרך ה' והקימו בתים נאמנים בישראל, שחינכו אף 
הם את בניהם לשמירת תורה ומצוות, ולעשות רצון 

אבינו שבשמים.
דב  רבי  הגאון  הקהילה,  של  רבה 
בשמירת  להבה'  'אש  היה  אנקעגענווינטשטייטער*, 
בתורה  ועוסק  כשיושב  מראהו  והמצוות.  התורה 
בלימוד  להתחזק  לרואים  גרמה  נתינתה,  כשמחת 
ועמל התורה. עצם המראה של הרב העומד בתפילה 
כ'עומד לפני המלך', ומתחנן כ'עבד לפני רבו', הכניסו 
בני הקהילה  כל  מרובה.  יראת שמים  בבני הקהילה 
להציל  בכדי  ידו  לאל  אשר  כל  יעשה  שרבם  ידעו, 
אפילו יהודי אחד, לקרבו לה' ותורתו, וללמדו אורחות 
חיים. בשיחותיו הרבות היה מעורר רבות על שמירת 
התורה בלא לוותר על קוצו של יוד, ועל המחוייבות 
של כל אחד לקבוע לו עת וזמן ללימוד התורה ועמלה, 
התורה  בשמירת  קיומנו  זכות  שכל  מסיים,  והיה 
נקבע  אם  רק  הבא,  לדור  להמשיך  יכולה  והמצוות, 
עיתים לתורה, ונקפיד על כל מצוות התורה לקיימם 
כתיקונם, אבל אם חלילה נפסח על שתי הסעיפים, 
אחר  וחלק  והמצוות,  מהתורה  חלק  נשמור  אם  גם 
לא נשמור כראוי, חלילה, האסון הנוראי של איבוד 
שהם  מהרה,  יבוא  אחרינו  הבא  הדור  של  היהדות 
ירשו לעצמם לוותר על מצוות נוספות, עד שישארו 
פיש'  'געפילטע  כאכילת  יהודיים,  מנהגים  כמה  עם 
בפורים,  המן'  ו'אוזני  בחנוכה  'סופגניות'  בשבתות, 
ומלבד זה לא יהיה להם כל קשר ליהדות, וכבר לא 
ירחק הזמן, ובניהם ישאו נכריות, ויאבד זכרם מעם 
ומכירים  יודעים  כולנו  הרב  שלצערנו  כפי  ישראל, 
ומצוות  תורה  שומרי  שאינם  בקהילות  שקורה  מה 

במלואן.
למרות שרבי דב היה צעיר לימים, בחסד ה' עליו בני 
לדבריו  ושמעו  נמשכו אחריו בחבלי קסם,  הקהילה 
והלכו בנתיב שסלל להם באדמת אמריקה הריקנית. 
ואכן קהילה זו היתה חלק מההבטחה הגדולה של 'כי 
לא תשכח מפי זרעו', שאנו מובטחים מפי מי שאמר 
והיה העולם, שהתורה לא תשכח מעם ישראל, והם 

אלו שזכו להיות בחלק חשוב זה של הבטחת ה'.
שמירתו הרבה של רבי דב על בני קהילתו, לבל ידחו 
אחר המדיחים, עמדה להם שרובם ככולם של חברי 
הקהילה שלחו את בניהם ללמוד בישיבות קדושות, 
התורה,  ובהשקפת  הקודש,  טהרת  על  התחנכו  בה 
מהיחידות  שהיא  קהילתם,  על  אומרים  שהיו  עד 
באמריקה החומרנית, שיש ביניהם כאלו שזכו, ידעו 
הדולר  לא  הוא  האדם  של  חיותו  שעיקר  והבינו, 
אלא  והויטרינה,  הסלון  והפיצה,  הצ'יקנס  והעושר, 
זוכים  שבהם  ועושים,  שמקיימים  והמצוות  התורה 

בחלקם בזה ולעולם שכולו טוב.
גם הדור השני שזכה והקים בתים נאמנים לה' ותורתו, 
המשיך ללכת בדרכי התורה הקדושה, כאשר באותה 

עת הם כבר לא היו מהקהילות החרדיות היחידות. 
של  בבואם  היתה  אמריקה,  יהדות  של  ההצלה  נס 
כמה מגדולי ישראל לחבל ארץ זו, והמהפכה הגדולה 
קדושה,  ישיבה  של  מציאות  שתהיה  בה,  שחללו 
בליטא  הקדושות  כבישיבות  בעמל  בה  שלומדים 
ובפולניה. ראשי הישיבה שהקימו בה עּולה של תורה, 
יחד עם אדמורי"ם חשובים שיסדו בה את קהילות 
הקודש, כל אלו יחדיו הצליחו ליצור מציאות חדשה 
ביבשת, שיתכן ויהודי יוכל לשמור שבת כראוי, ואף 
לעסוק בתורה בעמלה, ולשלוח את הבנים לישיבות 

קדושות, לגדול לתלמידי חכמים מופלגים.
מרבותיו  משמרתו.  על  נרדם  לא  מעולם  דב  רבי 
של  שתפקידו  למד  והנהגה,  תורה  קיבל  שאצלם 
בתחילת  עוד  וצווחה  פרץ  כל  ולזהות  להבחין  הרב 
בעודם  ולמגרם  עמם  להתמודד  לנסות  וכך  דרכם, 
אותו,  שליוותה  המרובה  דשמיא  ובסייעתא  קטנים. 
שמן הסתם כוחה הרב היה מהתפילות הרבות ששפך 
כמים על קהילתו ועל כל עם הקודש, הצליח לעמוד 
על משמרתו, ולהציל את בני קהילתו מכל צרה וצוקה 

רוחניים, המונעים נגע ומחלה.
במשך שנות דור שעברו וחלפו, זקנו של רבי דב ירד 
על פי מידותיו, והוא זכה להגיע לימי הזקנה והשיבה, 
ועדיין רוחו הצעירה היתה עמו, להנהיג את הקהילה 
משמר,  מכל  עליהם  לשמור  תורה,  של  בדרכה 

ולהדריכם בנתיבות התורה והעבודה.
הטכנולוגית'  ב'מהפכה  דב  רבי  ראה  הגדול  הפרץ 
שעברה על מקומו. היה זה לפני כשלושים שנה, כאשר 
נתונים',  'מעבדי  במכשירי  השימוש  להתפשט  החל 
שבמשרדים רבים הכניסו את המכשיר הלזה, שמלבד 
עבורם  ולתכנת  לייצר  גם  התחילו  עבודה,  צרכי 
הדיגיטלי  המכשיר  תקופה,  לאותה  עד  'משחקים'. 
שייעודו למשחק, היה אך ורק 'משחק פיירמאן', בו 
גבי  על  אש  כיבוי  אנשי  ולהזיז  לשחק  ילדים  יכלו 
אותה  את  לכבות  בכדי  ורצים  הקופצים  קטן,  מסך 
השתכללו,  המשחקים  הזמן  במשך  דמיונית.  אש 
הצד  אך  וגנבים,  שוטרים  משחקי  גם  בזה  והוסיפו 
ילדים,  משחקי  רק  היוו  שהם  היה,  שבהם  השווה 
וככל שהילד התבגר, הוא התרחק מהם ומשכמותם, 
לבוא  ראוי  הוא  האם  למשחק  המודד  הוא  שכידוע 
בקהל או לאו, אם ככל שעוברים הימים והילד בוגר, 
האם הוא מתרחק מהמשחק או מתקשר אליו יותר 
ויותר. המכשירים החדשים היו בנויים באופן מעניין 
ומרתק יותר, כאשר אל המשחק נלוו אורות וברקים, 
קולות שונים ומשונים, מה שהפך את המשחק ליותר 

מושך, וכך גם כשהגדילו, לא נתשו את המשחק בו.
שבאותו  סיפר  קודש,  שבת  בליל  שמסר  בשיחה 
ראה  מסוים,  למשרד  להכנס  נזקק  כאשר  שבוע, 
משחק  כשהוא  העסק,  ומנהל  מבוגר  גוי  לתדהמתו 
במשחקי הבל אלו ללא כל בושה. ואמר, אם המצב 
במרכז  לישב  יכול  עצמו  בעיני  המכובד  שגוי  הוא 
הוא  ומופת  אות  אלו,  במשחקים  ולשחק  המשרד 
שהם מהווים עבור ילדינו סכנה גדולה ועצומה לכל 

המשך עלייתם הרוחנית וצמיחתם התורנית.
באוירת ההפקרות השוררת באמריקה, רבים היו אלו 
שלא הבינו בשל מה יצא הקצף. וטענתם היתה, מדוע 
כל דבר טוב ומועיל שיוצא ומתגלה, הרבנים צריכים 
להרוס לנו עם חששות שוא. והוסיפו וטענו טענות 
הבל וריק, עד שסוף סוף הומצא מכשיר שיכול לגרום 
צריך  הרב  זה  את  גם  ולשחק,  בשקט  לישב  לילדים 
ויתר  דב  רבי  של  הרב  לצערו  כנגד.  ולצאת  לאסור 
אלו שהלכו אחריו, היו לא מעטים שהרשו לילדיהם 
השתכללו  לשנה  שמשנה  אלו,  במשחקים  לשחק 
עוד ועוד, וככל שגדלו הנערים, התחברו יותר ויותר 
והתרחקו  טוב,  דבר  מכל  מנוערים  והיו  למכשיר, 

משמירת התורה והמצוות.
של  הרעה  השפעתם  את  הקהילה  בני  ראו  כאשר 
אותם המכשירים, שאחוזים רבים מאלו שלא שמעו 
לקולו של הרב למנוע משחקים אלו מילדיהם, אותם 
להם  והלכו  והתורה,  החיים  מדרך  נשרו  הילדים 
ומדוחים,  מלוחים  מים  עם  נשברים  בורות  לחצוב 
לנקוט שמירה על  יש  האחרים למדו מהם עד כמה 

נפש הילד, וכל זהירות אינה מיותרת במצב זה.
בעולם  הטומאה  כוחות  השנים,  שעברו  ככל 
תקופה  לאותה  שעד  המגושם  והמכשיר  התחזקו, 
שימש רק כמעבד נתונים, השתכלל רבות והפך את 
ניתן לבצע  )קומפיוטער בלע"ז(, שבו  ל'מחשב'  שמו 

שכלול  כל  כאשר  לרוב,  פעולות 
המשך בעמוד הבא
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     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  "שו"ת צפנת פענח החדשות", ב"כ.

עוד  ארבעה זוכים נוספים, כל אחד בספר "שבתא דינוקא", הלכות שבת המצויים בתינוקות ובילדים.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד ב"מסכת מדות מפורשת".

שהוסיפו בו, גרם להרבות טומאה 
ורוע בעולם, ורבי דב עורר בכל עת את שומעי לקחו 
בשימוש  הנצרכת  הרבה  הזהירות  על  קהילתו,  ובני 
בכלי מסוכן זה, לבל ינזקו ממנו, ויאבדו את דרגתם 

הרוחנית עליה עמלו ויגעו.
בין  ה'תקשורת  כאשר  מעשור,  יותר  מעט  לפני 
הזדמנות  בזה  ראה  השטן  השתכללה,  מחשבית' 
להקים  יוכל  שבעזרתה  תקדים,  וחסרת  אדירה 
רשת בה יתפוס את כל באי העולם, ותוך זמן קצר, 
ובמהירות בלתי נתפסת, זממו של השטן עלה בידו, 
שהצליחו ליצור 'רשת עולמית' למחשבים, אשר כל 
יכול  אחד  וכל  יחדיו,  מחוברים  בעולם  המחשבים 
להגיע לכל מקום ולכל מחשב, כאשר הרעיון הכלכלי 
מידע  לכל  להגיע  יכול  אחד  שכל  היה,  בזה  הטמון 
ולבצע כל הזמנה, גם בחבלי ארץ נידחים ורחוקים, 

והכל מתוך הבית בישיבה על הספה בסלון הממוזג.
רשת עולמית זו, ה'אינטרנט', התבררה כמוקש ופצצה 
אלפי  עשרת  התועלת  על  רב  בה  שההרס  עולמית 
מונים. המציאות שבה כל זב וטמא, מתועב ומשוקץ, 
יכול להעלות את הגיגיו על לוח רשות הרבים, וכל 
אחד יכול לראות את הדברים ולהטמטם בהם, הוא 
מנשוא  המרה  והמציאות  מעולם,  היה  שלא  דבר 
שהחלו  אלו  שכל  ישובון,  לא  באיה  שכל  הוכיחה, 
בתלות  ונשתעבדו  בה  'גלשו'  זו,  לרשת  להתחבר 
להתנתק  כלל  יכולים  אינם  אשר  עד  בה,  מוחלטת 
ממנה, וכל שעה קלה, בכל עת וזמן, צריכים להתחבר 
ולגלוש עוד ועוד אל עומק עמק הבכא, למעמקי מימי 

התהום העכורים, אשר רבים מבאיה לא ישובון.
לרשת  שהתחברות  הנוראי  האסון  מחלקי  אחד 
נוראה זו, מלבד החששות הנוראים של ג' העבירות 
המציאות  היא  שם,  שנכשלים  שמצוי  החמורות 
הנוראה של שריפת הזמן, שכאשר מתחברים למכשיר 
גבולות, שעות  יודעת  'התמדה' שאינה  זה, מקבלים 
הלילה העמוקות עוברות ביעף, ואחריהם היום שבא 
בעקבותיהם, ורבים איבדו כל צורת חיים אנושית, עד 
שאינם יכולים לעשות דבר מפני אי היכולת לפרוש 
ולהתנתק מרשת נוראה זו, והחליפו את חיי המשפחה 
מפסיקים  שאינם  עד  זו,  עמוקה  בתהום  והקהילה, 
זו לתפילה בציבור, אלא מתפללים ברגע  מגלישתם 
מפסיקים  הזמן,  ובמשך  בביתם,  זוית  בקרן  האחרון 
להתפלל לחלוטין ר"ל, ואין צריך לומר שעוזבים את 
תלמודם ומבטלים את קביעויותיהם בלימוד התורה, 
ובעקבות כך, במשך הזמן, גם מפסיקים לשמור תורה 

ומצוות.
ככל שרשת זו התפשטה והתרבתה שימושיה, נשמע 
את  שעזבו  אנשים  שהתפרקו,  בתים  על  ועוד  עוד 
הדרך, והלכו להם לחצוב בורות נשברים ממי מדמנה 
אלו המצויים לרוב במעמקי הרשת. הם לא הרגישו 
להם,  שפרש  רשתו  בנבכי  אותם  סיבך  שיצרם  כלל 
בהמוניהם,  הדייגים  ברשתות  הנתפסים  ים  וכדגי 
רשת  בנבכי  רבים  נתפסו  ר"ל  כך  וקטנים,  גדולים 
שלא  דבר  מבוגרים,  ואף  רבים  צעירים  זו,  נוראה 
היה מעולם, שאדם מבוגר ובעל משפחה יכול לעזוב 
במצולות  שם  אי  ולהעלם  ומעמדו,  משפחתו  את 
החטא ולהאבד מתוך הקהל, כאשר גם אלו שמלאו 
את כרסם בלימוד התורה, אינם חסינים מהדרדרות 

רוחנית נוראה זו.
'בעל  של  זרה  לעבודה  זה, שבדומה  הנורא שבאסון 
שבדורינו,  זה  פעור  בעל  לנו  עומד  בימיהם,  פעור' 
עד  ממנו,  לפרוש  וקשה  ומתחברים,  נצמדים  אליו 
שמאבדים את טעם והנאת החיים, והרי הם 'מכורים' 

לשימוש זה כ'מסומם' המכור ל'סמים'.
רבי דב שתמיד עורר על הסכנות שבמכשירים נוראים 
אלו, ראה מול עיניו 'כבלע את הקודש', היאך בחורים 
ומבוגרים שנחשפו לרשת נוראה זו, מאבדים את כל 
לשמור  ומפסיקים  הכבירות,  הרוחניות  מעלותיהם 
נוטלים  שאינם  למצב  מגיעים  ואף  ומצוות,  תורה 
ידיים לאכילה ולא מברכים ברכות הנהנין כלל, דבר 
מראה  שלוש,  שנתיים  מגיל  כבר  בלבבות  הטבוע 
נוראי זה, יחד עם הסיפורים המזעזעים ששמע בכל 
עת, על עוד משפחה שנתפרקה, ה"י, על עוד בחור 
שעזב את הישיבה, ר"ל, ועוד כהנה וכהנה, גרמו לו 

שבר קשה מנשוא.
בדרשותיו אותם נשא בפני בני קהילתו, או בכל מקום 
הולכת  זו  כך, שרשת  על  עורר את השומעים  אחר, 
להיות האסון הנוראי הגדול ביותר שעברה היהדות. 
הוא היה מספר את זכרונותיו מלפני ששים ושבעים 
שנה, כשעלו אותם שרידי חרב, ורובם הגדול נטשו 
ה',  אל  קרובים  שנשארו  בחלק  ואף  יהדותם,  את 
חלקים רבים מהדור השני אבד מה' ותורתו, ונתבוללו 
גויי הארצות. אם לא נעצור את המשחית, זעק  בין 

מנהמת ליבו, מי ישארו שומרי תורה ומצוות.
בימים אלו, כך זעק רבי דב מעל כל במה ציבורית, 
נשמעת זעקתו של מתתיהו כהן גדול בימי היוונים, 
כאשר רבו המתיוונים, ונראה היה שחלילה לא יהיה 
שארית לישראל ושם ה' לא ישמע עוד, 'מי לה' אלי', 
ובניהם  שהם  היחידים  להיות  שרוצים  אלו  הם  מי 
אלו  הם  מי  מצוותיה,  וקיום  התורה  את  ימשיכו 
היצר  של  הרב  כוחו  מול  לעמוד  בכחם  שמאמינים 
הרע ולזעוק ה' הוא האלוקים, ולא לכרוע ברך לחיי 
שעליהם  אלו  הם  מי  המצוות,  קיום  ועזיבת  ההבל 
תתקיים הבטחתו הנצחית של ה', 'כי לא תשכח מפי 
זרעו', עליהם לבער את המשחית מבתיהם, ולהבדל 
מתוך הרשת הרעה הלזו, ולהרבות בתפילה ותחנונים 
שיאמר למשחית הרף, ויציל אותם ואת זרעם מאסון 

נוראי זה של שמד רוחני וגשמי מוחלט.
יצא קצפו של רבי דב על  רבים לא הבינו בשל מה 
וטענו  אליו  שבאו  כאלו  גם  היו  זו.  תקשורת  רשת 
יצאו  שהרבנים  יתכן  ולא  ריאלי,  להיות  שצריך  לו 
ובמיוחד  בעולם,  שמתחדש  תועלתי  דבר  כל  כנגד 
שיכולים  באסונות  מגזימים  הרבנים  שאולי  טענו 
לצאת מרשת זו. אך רבי דב לא שת ליבו לדברי ההבל 
יקירי,  לי  הלא תאמרו  באחת,  להם  והשיב  שאמרו, 
היה  ביתכם  מבני  לאחד  חלילה  אם  לומר,  נהג  כך 
לקחת  לכם  הורה  והרופא  באוזן,  או  בגרון  'חיידק' 
אנטיביוטיקה של 'מוקסיפן' או 'ראפאפן', האם הנכם 
מבינים איך עוזרת בליעת כדור לתוך המעיים לסייע 
השפעת  את  יסביר  הרופא  אם  וגם  האוזן,  לרפואת 
התרופה, מסתבר שלא תבינו, ובכל זאת תרכשו את 
דברי  על  סומכים  אתם  כי  בה,  ותשתמשו  התרופה 
הפעמים  מכל  הברורה  ידיעותיכם  עם  יחד  הרופא, 
המציאות  כי  ראיתם  שבהם  והאחרות  הקודמות 
מוכיחה שכדורים אלו בחסד ה' מסייעים להתרפאות 
צריך  לא  אני  דב,  רבי  אמר  הרב,  לצערי  מהמחלה. 
הסברים מה רע ברשת זו, כשאני רואה מה אירע לכל 
מי שהתחבר והתקשר אליה, שתוך זמן קצר גלישתו 
ברשת מגלישתו מכל חיי העולם הזה והבא, וכדאי גם 
כדאי להתאמץ מעט ולוותר על מעלות שישנם ברשת 

הבלתי חסומה, בכדי להשאר נאמן לה' ותורתו.
רבי דב דיבר ועורר בכל עת, בפני כל מי שרק הסכים 
לשמוע, ובכל מקום בו נתנו לו את האפשרות להשמיע 
את דבריו, אודות החובה היתרה שיש לאדם לשמור 

את עצמו ובני ביתו משימוש במכשיר נוראי זה, אך 
בכל פעם ששמע על עוד אסון נוראי של התדרדרות 
יהודי נוסף, נער או נערה, איש או אשה, הוא לקח את 
ולכאוב  והיה מוסיף להאנח  ליבו,  הדברים למעמקי 
את הצרה הנוראה וגזירת השמד האיומה בה התנסה 

דורינו אנו הקרוב לגאולה.
'קבלת  בין  שבת  בליל  האחרונה  שיחתו  במהלך 
שבת' ל'מעריב' בהיכל בית הכנסת, בה שוב עורר על 
הנופלים  שאלו  בפתח,  העומד  הנוראי  השמד  נסיון 
אלא  השמימה,  בלהבות  עולה  אינה  נשמתם  בה 
יורדת לעמקי הגהנום, והאסון הנוראי שנשמע בכל 
הקהל  מתוך  שאבדו  רבים  על  לבקרים,  חדשים  עת 
לנצח נצחים, ועל נסיונות אלו ודומיהם אמרו גדולי 
האמוראים שהם מפחדים וחוששים מימים אלו של 
את  לשמור  ואחד  אחד  כל  ועל  דמשיחא',  'עקבתא 
עצמו ובני ביתו מהמכשול והסכנה העצומה הזו, ותוך 
כדי הדברים השמיע רבי דב אנחה יתירה, שלאחריה 

חש ברע, ולא יכל להמשיך את שיחתו.
החולים  לבית  דב  רבי  פונה  השבת  באותה  עוד 
הסמוך, ובמוצאי שבת קודש התבשרו כולם בבשורה 
את  עזב  דב  ורבי  האלקים',  ארון  ש'נשבה  הקשה, 
השמד  מסעי  של  זו,  קשה  בתקופה  לאנחות  כולנו 

הממוחשבים.
מדרשו,  מבית  שיצאה  התוגה  רבת  בהלוויתו 
מרן  עמד  ורבבות,  אלפים  קהל  של  בהשתתפותם 
שליט"א והספידו על עמידתו בפרץ בפגעי הזמן, ועל 
עם  יחד  שבאה  שבקדושה,  דבר  לכל  נפשו  מסירות 
מתשעים  למעלה  במשך  בתורה  העצומה  התמדתו 
שנה רצופות, כאשר אף בימי הזעם והעברה במלחמה 
אמריקה  אדמת  על  כשבא  וגם  האחרונה,  העולמית 
תורה  נימה מדרכה של  כמלא  לא שינה  המתירנית, 
ובירור  תורה  של  עמלה  של  אהלה  מתוך  מש  ולא 

ההלכה.
דב  רבי  עמד  עוד  שכל  ואמר,  שליט"א  מרן  הוסיף 
ונלחם בכל כוחותיו כנגד פגעי הזמן והשמד הרוחני 
העולמי הקרב אלינו, אולי היה מקום שאדם ינחם את 
ליבו שכל עוד אין לו את המכשיר המשחית בביתו, 
הסתלקותו  עם  כעת,  אבל  נפשו,  עליו  שלום  הרי 
מהעולם, כל אחד צריך לחוש לנפשו ולנפש בני ביתו, 
וגם אם הוא נקי לביתו, בכל זאת, כל עוד יש במקומו 
האיסור  חומרת  את  מבינים  שאינם  כאלו  ובעירו 
הנוראי וסכנת גזירת השמד העולמית הלזו, מצבו של 
וצריך רחמי שמים  ואחד מסוכן עד מאוד,  כל אחד 

מרובים.
שה'  שליש,  בדמעות  דבריו  את  סיים  שליט"א  מרן 
הזה,  הדור  בני  ועל  ישראל,  עמו  שארית  על  ירחם 
ויציל אותנו מפני שמד נוראי זה, ויחיש לנו את משיח 
צדקינו לגאלנו במהרה בימינו, ותתקיים בנו נבואת 
ישעיה "ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ה' אלקים ִּדְמָעה ֵמַעל 
ָּכל ָּפִנים ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ה' ִּדֵּבר".

כשסיים מרן שליט"א את הספדו עם דברי אזהרתו 
מדוע  ושאלו,  רעהו  שלמה  אל  דוד  פנה  הנוראים, 
מרן שליט"א חושש כה רבות גם עלי ועליך שאין לנו 
בבית כל מכשיר שניתן להגיע על ידו לרשת האיומה 
נפילה  מפני  ועומדים  שמורים  אנו  הרי  והנוראה, 
יקירי,  דוד  שלמה,  השיבו  הבכא.  עמק  לעומק  זו 
ללמוד  בשו"ע  המפורשת  ההלכה  את  תקיים  כאשר 
את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, ותנהג כירא 
בסעיף  השו"ע  שכתב  כפי  פרש"י,  גם  הלומד  שמים 
ב', תבין היטב את דברי מרן שליט"א ופחדו הנוראי 

מפני הבאות.

מנין בלימוד פרשתינו עפרש"י יבין דוד את דברי מרן שליט"א ופחדו הנוראי מפני הבאות  ?
תודת המערכת נתונה
להרב ח.פ. שליט"א

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה

המשך מעמוד הקודם

אנקעגענווינטשטייטער – העומד כנגד הרוח.


