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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 במדבר וחג השבועות תשע"ב
שישית

גליון
ר"ט

לע"נ
הגלמוד ר' פסח לייב בן אליעזר ז"ל

נלב"ע י' סיון תשע"א

כתבו התוספות )קדושין ח' א', ד"ה רב כהנא(, דרב כהנא היה לוקח פדיון הבן בשביל אשתו.

היאך לכאורה נסתרים דבריהם ע"פ פרשתינו.

מ'דיני  דין  איזה 
שבועות' נוהג בשנה 

זו ב'ד' סיון'.

חילוקא דרבנן

בני  "משפחת  כ"ט(,  ג'  )במדבר  רש"י  כתב 

דגל  להם  וסמוכין  תימנה.  וגו'  יחנו  קהת 

ואוי  לרשע  אוי  תימנה,  החונים  ראובן 

לשכנו, לכך לקו מהם דתן ואבירם ומאתים 

שנמשכו  ועדתו,  קרח  עם  איש  וחמשים 

עמהם במחלוקתם", ומבואר שדתן ואבירם 

לקו רק משום היותם שכניו של הרשע.

הן  ואבירם,  דתן  "הוא  א',  י"א  מגילה  עי' 

ברשען מתחלתן ועד סופן", ומבואר שהיו 

רשעים עוד לפני היותם שכניו של קרח.

וצריך ביאור!!!

ראובן שהינו מהמתפללים הקבועים במנין 
הבחין  קודש,  שבת  בצהרי  גדולה'  'מנחה 
המתפללים  שמספר  שבועות,  ערב  בשבת 
בין  שבת.  מבכל  כפול  הוא  במנחה 
שמעון  את  לראות  שמח  הוא  המתפללים 
ידידו, ובסיום התפילה שאלו, מדוע אינו בא 
בכל שבת להתפלל במנין זה, כאשר יש בכך 
מעלת 'זריזין מקדימין למצות', ומלבד זאת 

הוסיף, שהמנין קטן וצריך 'חיזוק'.

מפני  שמעון,  השיב  במיוחד,  באתי  היום 
שלישית'  'סעודה  מצות  לקיים  שברצוני 
מוקדם, ואף להספיק לנוח כדי שאהיה עירני 
מספיק בלימוד של 'ליל שבועות' הבעל"ט.

כמדומני, אמר ראובן, שאסור לומר בשבת 
זה  שהרי  חול,  יום  בשביל  לישון  שהולך 
זה  בדין  ולכאורה  לחול,  משבת  כמכין 
נחשבת ההכנה משבת ליו"ט כמשבת לחול.

לומר  גם  יאסר  שלפי"ז  שמעון  לטענת 
שמקדים את הסעודה השלישית כדי שיוכל 
נחשב  זה  גם  כי  יו"ט,  ליל  סעודת  לאכול 
הכנה, ומעולם לא שמענו כן, השיב ראובן, 
לצורך  לישון  שהולך  שהאומר  לחלק,  שיש 
מוצ"ש, הרי כל השינה היא אך ורק לצורך 
חול, על כן נחשבת שינתו זו כהכנה משבת 
לחול, מה שאין כן כשמקדים את סעודתה, 
הלא הסעודה עצמה צורך השבת היא, ואין 

כלל חסרון במה שמקדים את סעודתו.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

לרפואת השלמה של האשה החשובה 
מרת רוחמה חנה בת גיטל 

בתוך שאר חולי ישראל

"וָּבאוּ ֻכלָּם בְִּברִית יַַחד, נֲַעשֶׂה וְִנשְַׁמע ָאְמרוּ כְֶּאָחד, וָּפְתחוּ וְָענוּ ה' ֶאָחד, בָּרוְּך ַהנּוֵֹתן ַליֵָּעף 
ּכַֹח". זמר 'יום שבתון' ליום שבת שיסד רבי יהודה הלוי.

ַוּיֹאַמר ה'  איתא בספרי )דברים שמ"ג, הובא בילקוט ברכה תתקנ"א ד"ה ויאמר ה' מסיני(, "דבר אחר, 
ָּבא, כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל, לא על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות,  ִמִּסיַני 
להם  בה, אמר  כתוב  לו, מה  להם, מקבלים אתם את התורה, אמרו  בני עשו, אמר  הלך אצל  תחילה 
)שמות כ' י"ב(, 'ֹלא ִּתְרָצח'. אמרו, כל עצמם של אותם האנשים ואביהם רוצח הוא, שנאמר )בראשית 
כ"ז כ"ב(, 'ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו', )שם מ'( 'ְוַעל ַחְרְּבָך ִתְחֶיה'. הלך אצל בני עמון ומואב, אמר להם, מקבלים 
אתם את התורה, אמרו לו, מה כתוב בה, אמר להם )שמות כ' י"ב(, 'ֹלא ִּתְנָאף'. אמרו לו, כל עצמה של 
ערוה, להם היא, שנאמר )בראשית י"ט ל"ו(, 'ַוַּתֲהֶריָן ְׁשֵּתי ְבנֹות לֹוט ֵמֲאִביֶהן'. הלך אצל בני ישמעאל, אמר 
להם, מקבלים אתם את התורה, אמרו לו, מה כתוב בה, אמר להם )שמות כ' י"ב(, 'ֹלא ִּתְגנֹב'. אמרו לו, 
כל עצמם, אביהם ליסטים היה, שנאמר )בראשית ט"ז י"ב(, 'ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם'. וכן לכל אומה ואומה 
שאל להם אם מקבלים את התורה, שנאמר )תהלים קל"ח ד'(, 'יֹודּוָך ה' ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי 
ִפיָך'. יכול שמעו וקבלו, תלמוד לומר )מיכה ה' י"ד(, 'ְוָעִׂשיִתי ְּבַאף ּוְבֵחָמה ָנָקם ֶאת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֹלא ָׁשֵמעּו', 
לא דיים שלא שמעו, אלא אפילו שבע מצות שקבלו עליהם בני נח לא יכלו לעמוד בהם עד שפרקום. 
כיון שראה הקב"ה כך, נתנם לישראל, משל לאחד ששילח את חמורו וכלבו לגֹרן, והטעינו לחמור לתך 
ולכלב שלש סאים, היה החמור מהלך והכלב מלחית )רובץ ושף וזוחל על בטנו - מתנו"כ ויק"ר י"ג ב'(, 
פרק ממנו סאה ונתנו על החמור, וכן שני וכן שלישי. כך ישראל קבלו את התורה בפירושיה ובדקדוקיה, 
אף אותם שבע מצות שלא יכלו בני נח לעמוד בהם ופרקום, באו ישראל וקבלום, לכך נאמר ַוּיֹאַמר ה' 

ִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח ִמֵּׂשִעיר ָלמֹו".
דברי חז"ל אלו ידועים לכל, ובמיוחד שרש"י בפירושו עה"ת בתחילת פרשת וזאת הברכה מביאם באריכות 
ומפרש על פיהם את דברי הפסוקים. אלא שלפי רוב ידיעתם, כך צריכה להיות עומק הבנתם, שבכל פעם 

שחוזרים ולומדים את דברי חז"ל הללו, צריך להבינם עוד יותר ועוד יותר.
הנה ידוע ביאורם של המפרשים ליישב מדוע ה' אמר לכל אומה ואומה את החלק הקשה ביותר עבורם 
לקיום בתורה, הרי לכאורה היה מקום בתחילה לומר להם את החלקים הקלים עבורם לקיום, ורק אחרי 
שיסכימו להם, להוסיף לומר להם דברים ולהעלות בקושָים, כך שיש סיכוי שירצו לקבלם, אך באופן זה 
ה' אמר להם מיד בתחילה את החלק הקשה ביותר, לא פלא שהאומות לא רצו לקבל את התורה. אחד 
מהביאורים הוא, שכאשר אדם בא לעשות קנין ולחתום על 'חוזה', כל עוד שהוא לא קרא את כל החוזה 
עם כל סעיפיו הרבים, אין לך שטות גדול מזה לחתום עליו, ובמיוחד לפני שעיין ב'אותיות הקטנות' 
הרבות בשולי החוזה, שבמקרים רבים בהם טמון מוקשים רבים שיכולים להפוך את כל הקנין לאי כדאי 
לחלוטין. אך שונה הדבר אם בא אדם נאמן על הקונה, המכיר היטב את החוזה על כל סעיפיו ופרטיו, 
ומצביע לקונה את הסעיף הקשה ביותר, את האותיות שבהם טמון המוקש הגדול, ובכל זאת הקונה אינו 

רואה בזה כלפיו כל חסרון ומניעה, במצב כזה הוא כבר כמעט לא חושש משאר סעיפי החוזה.
לקיום  ביותר  מהו הסעיף הקשה  היתה,  בה', שאלתם  כתב  'מה  ושאלו  באו  העולם  כן, כשאומות  על 
עבורינו, שעל פיו נוכל לדעת אם זה בכלל שייך שנקבל את התורה, ואכן כאשר ה' השיב להם את החלק 
הקשה ביותר עבורם לקיום, הם השיבו שהתורה אינה שייכת כלל עבורם, הם לא ב'פרשה', לא שייך 

שיוכלו לקבל עליהם תורה קדושה זו.
לפי כל האמור, לכאורה נראה שאומות העולם נהגו באחריות יתר כששאלו את ה' מה כתוב בתורה, 
שהרי דבר ברור הוא שהחותם על חוזה בלא לדעת מה כתוב בו, מה הם הסעיפים הקשים לקיום, אינו 
נחשב כ'צדיק' אלא כשוטה ומאבד ממונו בידים, ועל כן, למרות המעלה הגדולה של ישראל שהשיבו לה' 
'נעשה ונשמע', יש כאן לכאורה איזה חלק של חסרון באחריות, שמי יאמר שהם יכולים לעמוד בקיום 

כל מצוות התורה, דיניה וחוקיה.
עוד צריך ביאור, שלפי האמור שבשאלה 'מה כתוב בה' טמון, מהי המצוה הקשה ביותר עבורי, אם כן 
מה היה ה' משיב לישראל אילו גם הם היו שואלים 'מה כתוב בה', מה נחשב כלפי ישראל כמצוה הקשה 

ביותר.
הגאון רבי לייב גורביץ זצ"ל מבאר )מפי תלמידו, הגה"צ רבי מתתיהו סלמון שליט"א, משגיח ד'ישיבת 
לייקווד'(, שאילו ישראל היו שואלים 'מה כתוב בה', היה ה' משיבם, אודות איסורי הדיבור כלשוה"ר 
ורכילות, וכגון )ויקרא י"ט ט"ז(, "ֹלא ֵתֵלְך ָרִכיל ְּבַעֶּמיָך", שהם מהמצוות הקשות לקיום, לשמור את הפה 

והלשון בכל עת ושעה מדיבור אסור.
בהם,  לעמוד  כלל  יכולים  אנו  איך  חמורים,  כה  הם  הדיבור  ואיסורי  לבאר, שמאחר  לייב  רבי  והוסיף 
שהרי קיבלנו את התורה מה' בלא ששאלנוהו 'מה כתוב בה', היאך לא חששנו לדבר כזה, שיש איסורים 
שהנסיון לעמוד בהם יום יום הוא קשה. אלא שההבדל הגדול והעצום בין ישראל לאומות בענין זה הוא, 
שהשקפתם של אומות העולם על קבלת התורה היתה, שיש כאן מאן דהוא הרוצה לטובתו לתת להם 
איזה תורה ִעם חיובים של מצוות, ואילו השקפתם של ישראל על קבלת התורה היא, שהקב"ה שכולו 
טוב, והוא האבא שאוהב אותנו עד מאוד, חפץ לתת לנו את התורה, כדי לזכותנו ולהרבות טובתינו בזה 
ובבא, על כן, ברור הוא לבני ישראל שאף אם ה' נותן לנו את התורה הכוללת בתוכה חלקים קשים, 
הכרוכים בנסיונות יומיומיים, אות ומופת שיחד עם זאת ה' יתן לנו את הכח והעוז והסייעתא דשמיא 
המיוחדת לעמוד ולהתגבר על יצרנו הרע, ועל כן, כאשר עדיין לא קיבלו ישראל את התורה, הנסיונות 
והקושי היו בלתי ניתנים להתגבר, אך לאחר שאמרו 'נעשה ונשמע' וקיבלו את התורה, יחד עם זה קיבלו 

את הכוחות והסייעתא דשמיא להתגבר ולהתחזק ולקיים את כל דברי התורה הזאת כדת וכדין.
ומעתה, זועקת הקושיה העצומה, אם אכן כן, שבקבלת התורה ניתן הכח והעוז לעמוד כנגד היצר, מדוע 
יש לנו נסיונות כאלו קשים בקיום מצוות מסוימות, כל אחד במה שה' מנסה אותו, ובמיוחד בחטאי 

הלשון.
זאת ועוד, אם נתבונן בדורות הקדמונים, נראה דבר נורא, דורו של אחאב הרשע, שרבים עבדו עבודה 
זרה, עד שאמרו חז"ל )סנהדרין ק"ב ב'(, שאין לך תלם בארץ ישראל שלא עבדו עליו עבודה זרה, ובכל 
זאת אותו דור היו גדורים בלשוה"ר, כדאיתא בדב"ר ה' י' ועוד, "דא"ר שמואל בר נחמן, דורו של אחאב 
עובדי עבודת כוכבים היו, והיו יוצאין למלחמה ונוצחין, ולמה כן, שלא היה ביניהן דילטורין, לפיכך היו 

יוצאין למלחמה ונוצחין".
אלא ביאר שעצם קבלת התורה על ידי אבותינו דור דעה מיוצאי מצרים, אכן הועילה לנו עד עתה, אבל 
בכל זאת, מי שרוצה לזכות לסייעתא דשמיא מיוחדת, לכוחות חזקים ועצומים לקיום כל המצוות, צריך 
בעצמו לקבל את התורה בכל שנה מחדש, קבלה שהיא בכל העוז והתעצומות, ואם אכן נקבל כך את 
התורה, נקבל עמה יחד כוחות גדולים המלווים בסייעתא דשמיא עצומה, שנוכל לעמוד בנסיונות הקשים 

של לשוה"ר ושאר נסיונות, וזהו העבודה של חג השבועות בכל שנה מחדש.
הדיין החשוב רבי מאיר בלאך שליט"א, הוסיף והביא ראיה ליסודו זה של רבי לייב, על פי מה שאיתא 
ב'ספר יצירה', "בלום פיך, כי על כן נכרתה ברית", וביאור הדברים ע"פ משנתו של הגאון רבי שמשון 
לרעהו  נותן  כל אחד  ברית,  יחדיו  עושים  הגר"א, שכאשר שני אנשים  בביאור  זצ"ל, שמבואר  פינקוס 
את הדבר היקר שברשותו, ועל כן אומר ה' לבני ישראל, ראו, אני בכריתת הברית עמכם נתתי לכם את 
הדבר היקר ביותר, את התורה הקדושה, על כן מבקש ה' מאתנו שנביא לו גם כן את הדבר היקר שלנו, 
מה שקשה לנו לקיימו, והוא 'בלום פיך', לנצור את לשוננו ִמדבר איסור ורע, וכך נזכה לכריתת ברית 

עם אבינו שבשמים.
ה' יזכנו לקבל את התורה מחדש בימי השבועות הבאים עלינו לטובה ולברכה,

ונזכה לסייעתא דשמיא עצומה לקיים את כל דברי התורה, ולהגות בעמלה כל ימי חיינו.

"אין להסיר המפה והלחם עד 
אחר ברכת המזון" )או"ח סי' ק"פ ס"א(.

היכן יש רמז להלכה זו במגילת רות.

היכן מצינו שהכשירו גט 

ע"פ פסוק במגילת רות.

בזכות הקרבנות נולדתי,
וימים רבים הארכתי.

שני פעמים נישאתי,
ובראשונה שמי איבדתי.

ברכה שרתה באכילתי,
ותחת קללה נתברכתי.

מענינא
דירחא

רמז: דמות מעין המאורע

מעניינא דמגילתא ]ב[ 

ומבקשים בזאת מכל מי שיכול לגמול עמו 'חסד של אמת',
ללמוד לעילוי נשמתו משנה אחת, פרק תהלים אחד

או אפילו ליתן פרוטה לזכותו,

ובודאי יבורך על כך מפי בעל הברכות, 
שאף יוסיף ויתן לו שכר עד אין קץ ושיעור.

"התורה חסה על ממונן של 
ישראל" )ר"ה כ"ז א', ועוד(.

היכן מצינו לענין חג השבועות דהתורה 

חסה על ממון ישראל.

מעניינא דמועדא

מעניינא דמגילתא ]א[

ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד



תשובה ל"מעשה רב"

ב'  י"ב  בברכות  חז"ל  שגזרו  כשם  האם  לשאלה,  בתשובה 
שאסור לציבור לומר 'עשרת הדברות', כך גם יש למנוע מלקבוע 
רכב  ע"ג  בנוי  כגון  לוחות עם עשרת הדברת המצויירות,  צורת 

הנוסע לכבוד התורה בעת הכנסת ס"ת. 
צ"ע אם זהו תקנת חכמים שלא לומר כלל עשרת הדברות, או שהיא 
גזרה כללית על קביעת כל דבר שעלול להביא קלקול ד'תרעומת המינים'. 
שתיקנו,  מה  אלא  נאסר  דלא  י"ל  חכמים,  תקנת  הוא  שאם  והנפק"מ, 
או  לומר באופן אחר,  לומר, אבל  אז  לומר באופן שביקשו  דהיינו שלא 
לקובעו בטבלא בביהכ"נ, מנ"ל לאסור מדעתינו, כיון שלא אסרוהו חז"ל.

אר"י  שמע...  הדברות,  עשרת  "וקורין  איתא,  שם  בברכות  והנה  א[ 
אמר שמואל, אף בגבולין בקשו לקרות כן, אלא שבטלום מפני תרעומת 

המינין...".
דרצו  דהיינו  כן',  לקרות  בקשו  בגבולין1  'אף  הגמ'  לשון  לדקדק  ויש 
אם  והיה  הדברות, שמע,  עשרת  וקראו  ש'ברכו  דמקדש,  דומיא  לעשות 
שמוע...', ורצו לנהוג כך גם בכל ארץ ישראל, 'אלא שכבר בטלום2 מפני 
בקריאת  הדברות  עשרת  לקבוע  “בקשו  רש”י,  ולשון  המינין’,  תרעומת 

שמע", משמע קצת דהקפידה הוא דוקא בעת ק"ש3, וצ"ע.
ב[ ובהמשך לשון הגמ', "רבה בב"ח סבר למקבעינהו בסורא, א"ל רב 
למקבעינהו  סבר  אמימר  המינין.  תרעומת  מפני  ביטלום  כבר  חסדא, 
בנהרדעא, א"ל רב אשי, כבר ביטלום מפני תרעומת המינין". והנה הגם 
רק  כי  שביטלום,  ידעו  שלא  ואמימר  בב"ח  רבה  על  כ"כ  קושיא  אין  כי 
בברייתא שנו כן, ולא כל אמורא היה בקי בברייתות, כמ"ש תוס' בכמה 
דוכתי. ומ"מ צריך טעם למה ראה בעל הש"ס לקבוע בתלמוד את הענין 

שביקשו לקבוע בסורא ובנהרדעא, דלמאי נפק"מ.
ג[ ואפשר דרמז לנו הש"ס, דכל ה'ביטלום' הוא 'משום תרעומת המינין', 
וע"כ בכל עת שרוצין לחדש זה הדבר, יש לבדוק אם עדיין קיים חשש 
'תרעומת המינין', ואם בעת שרצה רבה בב"ח לקבוע בסורא או אמימר 
בנהרדעא, כבר לא היו מינין, שפיר דמי למקבעינהו. ועכ"פ הדגישו שלא 
'מפני  גזירה  הענין  שכל  אלא  פעם,  בשום  לקובעו  שלא  תקנה  היתה 

תרעומת המינין'.

מדוע טוב לומר עשרת הדברות בקול רם
ד[ והנה כתב השו"ע )אור"ח סי' א' ס"ה(, "טוב לומר פרשת... ועשרת 
הדברות... הגה, ודוקא ביחיד מותר לומר עשרת הדברות בכל יום, אבל 

אסור לאומרם בציבור".
ובב"י כתב, "תנן בפ"ה ממס' תמיד, א"ל הממונה וכו'. ואע"ג דאמרינן 
בסופ"ק דברכות שביטלום מפני תרעומת המינים וכו', איכא למימר דהיינו 
דוקא בצבור, אבל ביחיד4 דליכא משום תרעומת המינים, טוב לאומרם5, 

שע”י כן יזכור מעמד הר סיני בכל יום, ותתחזק אמונתו בזה”.
ה[ אכן דעת המהרש”ל להתיר לומר גם בצבור, כמ”ש הב”ח שם, “כתב 
ואף דבפ”ק דברכות אמרו שמנעו את  וז”ל,  )בחידושיו לטור(  מהרש”ל 
ק”ש,  כמו  בברכות  לקובעם  דוקא  היינו  המינים,  מפני  מלאומרם  העם 
אבל בלא ברכה לית לן בה, עכ”ל, וכ”מ מלשון רש”י )בברכות שם(, וז”ל, 
בקשו לקבוע עשרה הדברות בקריאת שמע, וב"י תירץ וכו', וכ"מ בתשו' 
הרשב"א )ח"א( בסי' קפ"ד, דכל בצבור אסור, ואפילו לא קבעום בברכות 

ק"ש, ואפשר דלישנא דכבר בטלום, משמע ליה דלגמרי בטלום בצבור".
ב'דרישה' על הטור שם מוסיף ומעיד על רבו המהרש"ל, "וכן הנהיג הוא 
לאמרן ברבים בביהכ"נ של בחורים, שהיה מתפלל עמהם, והש"ץ אמרן 

קודם ברוך שאמר בקול רם"6.

הקשר בין 'עשרת הדברות' ל'ברוך שאמר'
ומוסיף עוד, "וז"ל מורי בתשובות )שו"ת מהרש"ל( סי' ס"ד, ואני סומכן 
לברוך שאמר, שבברוך שאמר יש פ"ז תיבות ע"ד הפסוק )שה"ש ה' י"א( 
שבעשרת  ראשון  פסוק  על  במדרש  נדרש  זה  ופסוק  פ"ז,  כתם  ראשו 
הדברות. ועוד יש טעם מיוחד ]לסומכן לברוך שאמר[, לפי שבנוסח ברוך 
יש  הרחמן,  אב  וכו'  ד'  אתה  ברוך  שהיא  הברכה  התחלת  קודם  שאמר, 

עשרה ברוך מכוונים נגד עשרת הדברות, המבין ישכיל וידע...".

מצות קריאת שמע משום עשרת הדברות?!
ו[ ובתוס' בברכות י"ב ב' ד"ה בקשו, כתבו, "איתא בירושלמי, דאותן ג' 
פרשיות שתקנו בק"ש, לפי שבהן עשרת הדברות, ועיין בו, ותמצא הכל", 
כלומר, כל תקנת אמירת ק"ש הוא כדי שהאדם ישים על לבו את קבלת 

עשרת הדברות7.
והראוני לשון המבי”ט בקרית ספר על הרמב”ם רפ”א מק”ש, שכותב 
“ומדאורייתא כיון שקרא פסוק ראשון שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד, 
יצא ידי חובתו והוא שכיון כו’” )וע”ש דמבאר דמ”מ גם בקריאת כל הג’ 
פרשיות מקיים מצוה מדאורייתא, ע”ש מילתא בטעמא8(. ולפי”ז, שאר ג’ 
פרשיות, שנתבאר בירושלמי שקבעו חז”ל לקרותן, הוא רק משום זכירת 

עשרת הדברות שיש בהם.
וצ”ל דמ”ש במתני’ רפ”ה דתמיד דקראו עשרת הדברות, שמע, והיה 
אם שמוע, ויאמר, אע”פ שלכאו’ סגי בק”ש, דזהו עיקר קבלת עומ”ש, 
ושמכוין בקבלת תרי”ג מצות ע”י כוונת עשרת הדברות הכלולים בפרשת 
ק”ש, אפשר לצדד שמנהגם היה להקדים לקרוא עשרת הדברות בסמוך 

לק”ש, שעי”ז יוכל לכוין בהם באמירת הק”ש9 בכל מקום שרמוזים10.

היכן מכונים בתפלת שחרית על זכירת המעמד הר סיני?
דבכל  לאריז"ל,  הכוונות  מס'  שמביא  ס',  בסי'  או"ח  בבאה"ט  ועי'  ז[ 
בוקר, "כשיאמר 'ובנו בחרת' )בסוף ברכת אהבה רבה(, יכוון במעמד הר 
סיני, שאז בחר בנו מכל עם וקרבנו לקבל תורתו", והיינו משום דאז הולך 
לקבל אותה קבלה של מתן תורה בעת שנאמרו עשרת הדברות11. ואולי 
הקודש,  ארון  ע”ג  בבתיהכ”נ  הלוחות  לחקוק  המנהג  התחיל  כך  משום 

נתנו  ק”ש  ובשעת  לשם,  צופים  והכל  ביהכ”נ,  שבמזרח  המקום  שהוא 
עיניהם על הדברות, כדי לזכור י’ דברות בעת אמירתן.

הטעם שחששו להרשות קביעת לוחות של י' דברות בביהכ"נ
כתב  ט',  אות  דברכות,  פ"ק  הרא"ש  שעל  חמודות'  ב'דברי  והנה  ח[ 
"וראיתי בביהכ"נ אחד, שכתבו לעשרת הדברות על לוח שבו כתוב ה'ברוך 
שאמר' שמתוכו מזמרים אותו בצבור, ואמרתי למחות בידם מהאי טעמא 

דבסוף פ"ק דברכות בטלוהו, ועכ"פ אסורין בצבור".
בס"א,  הרמ"א שם  ע"ד  א' סק"ט,  בסי'  כתב המ"א  אלו  דברים  ועפ"י 
ד"דוקא ביחיד מותר לומר עשרת הדברות בכל יום, אבל אסור לאומרם 
בצבור", דהטעם הוא "מפני המינים שאומרים אין תורה אלא זו, ובפרט 
בזמנינו, ולכן אין כותבין אותו על קונטרס המיוחד לצבור", והו"ד במ"ב 

שם סקט"ז.
דברות  י'  לחקוק  איסור  כאן  נאמר  שלא  נמצא  בדברים,  וכשנדקדק 
בטבלאות, ואפילו לא בטבלאות שתלוים בחוץ לעין כל, אלא שהמדובר 
יום  מתוכם  הצבור  שיקראו  במטרה  בביהכ"נ  שנתלו  טבלאות  על  היה 
אותו  מזמרים  אם  )וגם  בצבור"  אותו  מזמרים  "שמתוכו  וכמ"ש,  יום, 
קאי א'ברוך שאמר' מ"מ המטרה שיאמרו גם את הי' דברות מתוכו, כפי 

שאומרים את שבח 'ברוך שאמר'(.

מקומות שמנהגם לעמוד בעשרת הדברות
ט[ ובלא"ה מנא לן לחדש גזירות במאי דלא איתמר בגמ', אע"פ שאידך 
י"ל, דכיון שהטעם דגזרו הוא משום שראו דביקשו המינים להטעות את 
לענין  גם  כך  י"ל  ממילא  דברות,  הי'  העם  כל  קריאת  בענין  הארץ  עמי 
שנשאל  כ"ב,  סי'  ח"ד  או"ח  באג"מ  שו"ר  זו.  לקריאה  במיוחד  העמידה 
לענין אם יש לחוש משום תרעומת המינים במנהג העומדים בעת קריאת 
מפני  זו,  קריאת  בעת  לעמוד  שנהגו  זו  בעובדא  "ולכן  וכתב,  הדברות, 
שזה זכו כל ישראל בעצמן לשמוע מפי הקב"ה בעצמו, שזה דבר היותר 
שהוא  דטהרה,  הכנות  לכל  הוצרכו  זה  דבשביל  ישראל,  לחשיבות  גדול 
דבר המובן לכל אדם, אף שאפשר אולי לחוש לתרעומת המינים בסברא 
בעלמא, אין מקפיד בשביל זה כל זמן שלא אירע שהמינים יטעו את ע"ה 
לומר כן, וכיון שזהו ענין אחר, אינו בכלל מה שבטלו הקריאה, דלפי"ז אין 
לדמות מילתא למילתא בסברות, אלא אין לך בו אלא מה שנאסר כבר, 

ולא למילף מזה דבר חדש, לכן נראה דאין לשנות מן המנהג".

חששו של הרמב"ם מפני איסור החשבת פסוקי תורה אלו יותר 
משאר פסוקים

י[ והנה בתשו' הרמב"ם )מק"נ, ב' 495( סי' רס"ג, כתב: "זה אשר הנהיג 
הרב הנפטר נ"ע לעמוד, צריך למונעם בגלל מה שמגיע בזה מן ההפסק 
וזה  ממקצתה,  מעולה  ומקצתה  מדרגות  בתורה  שיש  מדמים  באמונה, 
פנים לעשות  ואסור בשום  יום,  ולכן ביטלו קריאתן בכל  רע עד מאד... 
בתורה מקצתה מעולה ממקצתה". מבואר שיש טעם נוסף לביטול המנהג, 
בקדושתם  מעולים  אלו  פסוקים  של  שהחפצא  לחשוב  יבואו  שלא  כדי 
גם  אמירתם  אופן  דעל  מבואר  הרמב"ם  ובדברי  ח"ו.  אחרים  מפסוקים 
יש לחוש, ולא רק בעצם אמירתם, דהא גם על העמידה חשש הרמב"ם12, 
י"ל דסגי  וא"כ לכאו' היה מקום לחוש גם לתיקון טבלאות, אלא שלזה 
במה שמצטטים רק ב' תיבות מן הפסוקים ולא יותר, להורות שנעשה רק 

להזכיר הענין, וכדי שיכוין בעת ק"ש וכמשנ"ת, ושוב אין מקום לטעות.

טעם שבחג השבועות יש ענין מיוחד לעמוד בקריאת 'עשרת 
הדברות'

י"א[ וע"ע בשו"ת בית יעקב )להגר"י מצוזמיר זצ"ל( סי' קכ"ה, שכתב, 
המינים,  תרעומת  ליכא  השבועות  דבחג  משום  המנהג,  ליישב  "ונראה 
שהכל יודעים מה שקוראים עשרת הדברות באותו יום, משום שבאותו יום 
שמעו עשרת הדברות מפי הקב"ה, ולפי"ז בשאר שבתות השנה כשקוראים 
עשרת הדברות בפ' יתרו, יש לבטל המנהג לאומרה בצבור". וסברא כעי"ז 
י"ל לענין הלוחות המצוירות מע"ג ארון הקודש, דהכל יודעים שיש בזה 
ורוצים  התורה,  ספרי  נמצאים  הארון  שבתוך  משום  תורה,  למתן  זכרון 
לעשות זכרון לעשרת הדברות ששמעו ישראל במעמד הר סיני', ולכן אין 

בזה חשש תרעומת המינים כלל.
לפני  נוסע  ע"ג הרכב אשר  לוחות  ציור  דלעשות  י"ל  לפי"ז  י"ב[ אשר 
הקהל המפזזים ומכרכרים בכל עוז לכבוד התורה, בעת הכנסת ס"ת, אין 
בית מיחוש של איסור כלל, דבעת הכנסת ס"ת, הוא כעין שמחת קבלת 
התורה, שבס"ת כתוב את דברי התורה ]וכנראה שמטעם זה כתב הברכ"י 
בשם עוללות אפרים, כי הנותן ס"ת חדשה לביהכ"נ בעצרת, כאלו הקריב 
מנחה לה' בזמנה )והו"ד בשע"ת סי' תצ"ד([, והכל יודעים שלזכרון קאתי.

ודאי לא  ח', דהכא  וגם אין לאסור מצד ה'דברי חמודות' הנ"ל באות 
נעשה לשם שיקראו בו הציבור, וכמשנ"ת.

וגם יש לצרף את השיטות המקילות )הגהות שערי רחמים שעל שערי 
אפרים, שער ז' אות ל"ד, עפ"י הלבוש סי' תצ"ד, וע"ע בשו"ת בצל החכמה 
משום  הדברות,  עשרת  קריאות  בכל  לעמוד  שמתירין  א'(,  סוס"י  ח"ה 
נאסר  שלא  זה  לענין  וכ"ש  המינים,  לתרעומת  למיחש  ליכא  דהאידנא 

בהדיא13.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה, איך ליישב את פרש"י )ויקרא כ"ו ה'(, "והשיג 
עד  בו  עוסקין  ואתם  מרובה  הדיש  שיהא  בציר,  את  דיש  לכם 
הבציר, ובבציר תתעסקו עד שעת הזרע", דמשמע שמצב זה הוא 
ברכה, ואילו בברכות ל"ה ב' איתא, "רשב"י אומר, אפשר אדם 
חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, 
עליה,  תהא  מה  ותורה  הרוח,  בשעת  וזורה  דישה,  בשעת  ודש 
אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית ע"י 

אחרים, שנא' ועמדו זרים ורעו צאנכם".
ור"י  ישמעאל,  כר'  ס"ל  כהנים  דתורת  דהברייתא  י"ל,  בפשטות  והנה 
דרך  מנהג  בהם  הנהג  דגנך,  "ואספת  ודריש  ארשב"י,  שם  בברכות  פליג 
ארץ", אלא דג"כ קשה שלר"י ג"כ מותר רק כדי פרנסתו, ואילו בזה משמע 

שיהיה שפע רב.
ובהעמק דבר להגאון הנצי"ב, "והשיג לכם דיש וגו', האי לכם מלמדנו 
בזה ברכה לאדם, שיהיו עי"ז עמוסים תמיד בעבודה, והתועלת בזה מסיים 
הכתוב, ואכלתם לחמכם לשובע, שגדלה מלאכה שמחממת בעליה )גיטין 
לבטח  וישבתם  שנית,  בטל.  והולך  שיושב  ממי  בריאה  ומאכלו  ב'(  ס"ז 
לביתו  מבחוץ  עסקים  לעשות  משתדל  בע"כ  בטל,  שההולך  בארצכם, 
יושב  בביתו,  עבודה  לו  שיש  מי  משא"כ  בהם,  זמנו  לבלות  כדי  וארצו, 
לבטח בארצו, וזה רצון הקב"ה, שיהיו ישראל יושבים תמיד בא"י ויעבדו 
את ה'...", הרי שכל זה כדי שיהיו פנויין לת"ת. ולפי"ז ודאי הכוונה 'ותהיו 

עסוקים בו', לא 'בו' אלא 'בגללו', כלומר 'בו-בזכותו'.
וראיתי ב'עיון יעקב' בברכות שם שכתב: "דאע"ג דמיירי בעושין רצונו 
רק  תמיד,  בתורה  עוסקין  שאינן  בתים  בבעלי  איירי  מ"מ  מקום[,  ]של 
שעוסקים ביישובו של עולם, וקובעין רק עיתים לתורה, אבל בעלי תורה 

תמיד וצדיקים גמורים, מלאכתן נעשית ע"י אחרים".
יעסקו  לא  שהם  רק  תורה,  לבעלי  גם  ודאי  תהיה  הברכה  דע"כ  וי"ל 
בעצמם, כי בלא"ה ישנם הולכי בטל אשר צריכים לעבודת השדה למלאות 
זמנם, כדכתב הנצי"ב, אדרבא, לא איכפ"ל על נכסיהם, כי זמנם יקר יותר, 
נכסים  ובעל  עשיר  שהיה  חרסום  בן  ר"א  גבי  ב',  ל"ו  ביומא  כדאשכחן 
ופועליו, שהיו לאלפים[,  נכסיו  ]את  וראה אותן  "ומימיו לא הלך  עצום, 

אלא יושב ועוסק בתורה כל היום וכל הלילה"14.
בדומה  רש”י  בדברי  להקשות  שכתב  עה”ת,  השחר  באיילת  ועי’ 
יעסקו  והם  בשדות  יתעסקו  שעבדיהם  “וצ”ל  ותי’,  הנ”ל,  לקושיתינו 

בתורה”, ולדברי העיון יעקב הנ”ל עולה יפה בתירוץ.

תשובה ל"מבין חידות"

רק  המצוה  מן  פטור  במצוה'  'עוסק  איזה  לשאלה,  בתשובה 
בשבת ולא בחול.

במ"ב סי' י"ג סקט"ז כתב, "דבטלית קטן אם נודע לו שהציצית פסולין, 
דיש לו גנאי גדול לפושטו מתחת בגדיו בין בביהכ"נ ובין ברבים, אין צריך 
לפושטו, דבגנאי גדול דוחה כבוד הבריות אפילו איסור דאורייתא, בשב 
ואל תעשה, אך צריך למהר לילך לביתו, או לבית שלפני ביהכ"נ ויפשטו 
שם, אף שהוא עוסק בביהכ"נ בדבר מצוה, מפני שהוא איסור תורה, אבל 

בשבת אי"צ למהר לצאת מביהכ"נ כל עוד שהוא עוסק במצוה".

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דאיתא בקדושין )ל"א א'(, "אמר רבי 
יהושע בן לוי, אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה, 
שנא' )ישעיהו ו' ג'(, מלא כל הארץ כבודו", היאך יש להקשות על 

דין זה, ע"פ פרשתינו.
אתכם",  והרביתי  אתכם  "והפריתי  ט'(,  )כ"ו  בפרשתינו  נאמר  הנה 

ופרש"י, "והרביתי אתכם, בקומה זקופה".
אתכם  ואולך  ֻעלכם  מֹטֹת  "ואשבֹר  דכתיב,  )י"ג(,  להלן  מצינו  ועוד 

קוממיות", ופרש"י, "קוממיות, בקומה זקופה".
דמבואר  הנ"ל,  קדושין  מגמ'  שהקשה,  כאן  בפרשתינו  בחת"ס  ויעוין 
דהיינו  דפרש"י  'קוממיות'  ענין  מהו  וא"כ  זקופה,  בקומה  לילך  דאסור 

קומה זקופה15.
מצד  בא  כשהוא  היינו  זקופה  דקומה  האיסור  דעיקר  החת"ס,  ותי' 
האדם, דבזה דוחק רגלי שכינה, וזהו שאמרו 'אסור לאדם שיהלך...', אבל 
וזהו שאמר  כשזקיפת הקומה בא מאת הקב"ה בעצמו, בזה אין איסור, 
הכתוב כאן, 'ואולך אתכם...' היינו דהקב"ה בעצמו מוליכו בקומה זקופה, 

זה אינו בכלל האיסור.
דהנה  אחר,  בענין  לבאר  בפרשתינו,  משה'  ב'תורת  החת"ס  כתב  עוד 
ברש"י בקדושין שם )ד"ה מלא(, כתב, "מלא כל הארץ, משמע משתרבב 
ויורד למטה, והזוקף קומתו נראה כדוחק", ובמהרש"א בח"א לברכות )מ"ג 
ב', ד"ה המהלך( כתב, "המהלך בקומה זקופה וכו', כי האדם הוא המרכבה, 
זוקף ראשו  והשכינה למעלה על ראשו, וההולך בקומה זקופה הרי הוא 
למעלה ודוחק רגלי השכינה אשר על ראשו", א"כ י"ל, דכל זה שייך בעלמא 
הדין, דהשכינה כביכול למעלה מראשו, וא"כ בזקיפת קומה כאילו דוחק 
'רגלי' השכינה, אבל קרא דהכא י"ל דקאי בגן עדן, וכמו שפרש"י מקודם 
)י"ב(, שכתב, "והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, ולא 
תהיו מזדעזעים ממני", א"כ בזה כביכול אין השכינה למעלה מראשו, רק 

כאילו 'בתוככם', ובזה לא שייך דחיקת 'רגלי' השכינה.
ג"כ  רש"י  כוונת  ודאי  ד'קוממיות'  בקרא  דהכא  י"ל,  בפשוטו  אמנם 
מעל  מצרים  עול  פריקת  לענין  דקאי  בפשיטות  ומתפרש  הדין,  בעלמא 
מארץ  אתכם  הוצאתי  אשר  אלקיכם  ה'  "אני  הכתוב,  וכלשון  ישראל, 
קוממיות",  ואולך אתכם  ֻעלכם  מֹטֹת  ואשבֹר  עבדים  ִמְהיֹת להם  מצרים 
ְיָי ֱאָלָקכֹון ְדַאֵּפיִקית ַיְתכֹון ְּפִריִקין ִמן ַאְרָעא  ואיתא בתרגום יונתן, "ֲאָנא 
ּוְדָבִרית  ֵמִעַלֵויכֹון  ִׁשֲעּבּוְדהֹון  ִניר  ּוְתָבִרית  ְמַׁשְעְּבִדין  ְלהֹון  ְלֶמֱהֵוי  ְדִמְצַרִים 

ַיְתכֹון ִמֵּביֵניהֹון ְּבֵני חֹוֵרי ְוַהְלִכית ַיְתכֹון ְּבקֹוָמא ְזקּוָפא". 
והיינו דבשעת יציאת מצרים, יצאו אז ישראל בקומה זקופה, וביאור 
כשם  זקופה,  בקומה  קוממיות,  אתכם  "ואולך  כאן,  בחזקוני  כתב  הדבר 
שהשור זוקף ראשו כשמרימין את העול מעל צווארו, כדכתיב ובני ישראל 

יוצאים ביד רמה".
ועל פי זה י"ל, דמש"כ רש"י כאן 'בקומה זקופה', אין הכוונה בזקיפת 

י”ל פשוט,  עכו”ם”,  ולפמש”כ רש”י “המינין  לא חששו,  כך במקדש  נהג  זה  עוד  דכל  1   משמע 
דלעכו”ם לא הותר ליכנס למקדש, ע”כ לא ידעו זה כדי להסתייע, אמנם גם אם כפשוטו דמינין כוללין 
גם שאר מינין, י”ל דלא היו שכיחין במקדש מינין בעת השכמת הכהנים שבמקדש, ואין מקום לחשוש 

שבין הכהנים והלוים שומרי משמרת הקודש, נמצאו אנשים המינים הרשעים.
2   הלשון ‘בטלום’ משמע שקבעו ועשו ואח”כ ביטלו, ואולי הביאור שביטלו את הכוונה לקבוע 
כך. אולם ראה זה חדש מצאתי בלשון התפא”י רפ”ה דתמיד, יכין אות ג’, שכתב, “כך היתה התקנה 
תחילה, אף בגבולין לקרות בכל יום י’ הדברות קודם ק”ש... רק בתר הכי בטלוה, מדהסתייעו בזה 
המינין לומר דלהכי קוראין פרשה זו, משום דרק זו ציוה הקב”ה, אבל שאר התורה משה מפי עצמו 
אמרה”. ונתחדש בדבריו שהמינין כבר נשתמשו בטענה זו, כי לדעתו כבר אמנם נהגו בגבולין כן, ורק 
משראו הקלקול ביטלו זה. ולא מצאתי לע”ע מקור לשיטתו, כשפשטות לשון הראשונים משמע דרק 

רצו, ומשום החשש שמא יאמרו, לכך נמנעו, ולא שכבר היה מעשה, וצ”ע.
שו”ר באג”מ או”ח ח”ד סי’ כ”ב, שכתב “עי’ בתפא”י בתמיד שם, דכך היתה התקנה אף בגבולין 
לקרות בכל יום עשרת הדברות קודם ק”ש, אולי מקורו הוא מלשון שכבר בטלום, דלא שייך לשון 
בטול על מה שלא היה כלל”. וראה זה חדש מצאתי בס”ד בפי’ הרא”ש לתמיד שם, שכתב “ובגבולין 
סמך  וזה  דברכות”,  בפ”ק  המינים  תרעומת  מפני  שבטלו  אלא  יום,  בכל  אותם  אומרים  היו  נמי 

גדול להתפא”י.
למען  הוא,  והנורא  הנכבד  מעמד  לזכור  הטעם  דברות  “וביו”ד  סק”ז,  א’  סי’  במחצה”ש  כתב    3

תהיה יראתו ית’ על פניו”.
4  בבאה”ט סוף סקי”א כתב בשם האריז”ל בס’ הכוונות, שלא לומר עשרת הדברות. ובשע”ת מביא 
מש”כ הגאון החיד”א בקונט’ טוב עין סי’ י’, “שמהאריז”ל משמע שאין לאומרם אפילו ביחיד, אך 
שפיר  לימודו,  קביעות  באמצע  יקראם  אם  התפילה,  לאחר  אבל  התפילה,  קודם  דהקפידה  אפשר 

דמי”.
5   בעטרת זקנים על השו”ע שם, כתב “ויאמר עשרת הדברות בקול רם, כדי לעורר הכוונה”, לעומת 

זאת בפמ”ג במשב”ז שם סק”ה, כתב “ומיהו בלחש אומרים כל יחיד בביהכ”נ, לא בקול רם”.
6  כתב בעטרת זקנים שם בשם המהרש”ל, “ויש לומר אנכי דפרשת יתרו בבוקר, ואנכי דפרשת 
ואתחנן בערב אחרי ק”ש שעל מטתו”, ובפמ”ג שם סק”ט, מוסיף עלה טעם, “עי’ כלי יקר פ’ יתרו 
פסוק זכור את יום השבת, טעם השינוי בין דברות ראשונות לאחרונות, וא”כ בוקר ויודע מעמד הר 

סיני, ויהיה כאילו היום נתנה, ובערב יקרא בואתחנן, כתיב למען ייטב לך לעוה”ב וכדו’...”.
7   ובמ”ב סי’ ס”א סק”ב, אזיל ומונה כל דיברה ודיברה היכן היא מרומזת בק”ש, ומסיים “ע”כ צריך 

האדם להתבונן בהם בעת אמירת ק”ש, כדי שלא יעבור על אחת מהן”.
8   ועי’ מ”ב סי’ ס”ג סקט”ז.

9  ומאוד יש להפליא לפי”ז מאי דאיתמר בב”ק נ”ד ב’, “שאל ר”ח וכו’ מפני מה בדברות הראשונות 
יודע”,  שאיני  לא,  אם  טוב  בהן  נאמר  אם  שאלנו  וכו’,  נאמר  למה  שואלני  שאתה  עד  א”ל  וכו’ 
ובמסוהש”ס שם מציין לתוס’ בב”ב קי”ג ב’, שכתבו, דפעמים שלא היו בקיאין בפסוקים, ומביאין 

ראיה מגמ’ זו.

א”א  אם  וגם  יום,  בכל  לאומרן  דטוב  בשו”ע  שמבואר  הדברות  עשרת  פסוקי  ידע  לא  איך  וקשה 
לאומרן, מ”מ צריך להרהר עליהם בק”ש.

10   וקצ”ע במש”כ לעיל באות ה’ בשם המהרש”ל, דיש ענין לאומרם גם אחר ק”ש שעל מיטתו, 
ולמה לא יאמר קודם. 

11   ובס’ זכר דוד למהר”ד זכותא ממודינא, מאמר ג’ סוף פמ”א, כתב: “ומעמד הנורא הזה חייבים 
אנו לזוכרו תמיד, כמ”ש בפ’ ואתחנן, רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו 
עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ד’ א’ בחורב וגו’, 
כ”כ בה”ג והרמב”ן, והסכים עמהם האריז”ל... והרב ‘כסא דוד’ בדרוש י”ט, ישנו בנותן טעם... למען 
יהיה לנו לזכרון, דכמו שהיינו בהר סיני כולנו בלב אחד וכמ”ש ויחן שם ישראל נגד ההר, וארז”ל 
שנעשו כולם כאיש אחד, ועי”ז זכינו לקבל התורה, ולכן האריז"ל הזהיר לזכור מעמד הר סיני באומרו 
וקרבתנו מלכנו, כי כשם שלקבל עשרת הדברות היינו באחדות, גם עתה שאנו באים לקרות ק"ש 

שרמוזים בה כל עשרת הדברות כמ"ש הירושלמי פ"ב דברכות...".
12  והעיר ת”ח אחד, שאולי אם ראו האחרונים המתירים את שו”ת הרמב”ם, הוי הדרי בהו. וראיתי 

שכבר העלה סברא כזו בשו”ת משנה הלכות, מהדו”ת ח”א סי’ קי”ח.
אמנם כידוע מש”כ מרן החזו”א זצ”ל דאין לסמוך על כתבי יד שלא עברו ביקורת גדולי הדורות, 

ותשובות הרמב”ם הנ”ל, מקורם מ’הגניזה הקהירית’, ואין לשנות לפי”ז.
הראיה מתשובות  א’, את  סי’  חי”ד  אליעזר  ציץ  בשו”ת  דחה  הללו,  החזו”א  דברי  שו”ר שמשום 

הרמב”ם, עיי”ש. וע”ע תשובות והנהגות, ח”א סי’ קמ”ד.
בשבועות,  על הקריאה  לא  ואתחנן,  ופ’  יתרו  פ’  קריאת  על  רק  דיבר  הרמב”ם  ואפשר שגם     13
אשר  הענין  וניעור  חוזר  זה  דביום  משום  בשבועות,  כן  שעושין  גדול  טעם  ויש  יעקב.  הבית  וכמו 
בעת מתן תורה, וכמו שמצינו בסוף פי”א דשבת שאסרו הקזת דם בערב שבועות משום יום טבוח, 
וזהו שייך בכל שנה בערב שבועות, עד שגזרו משום כך בכל ערב יו”ט, וכן נוהגים כמ”ש הרמ”א 

בסוס”י תס”ח.
ובס’ עלינו לשבח פ’ ואתחנן, מובא בשם מרן הגרי”ש אלישיב שליט”א )השי”ת ישלח לו מהרה 
כדמצינו  שלימה,  לרפואה  מסוגל  הוא  הדברות,  עשרת  קריאת  שבעת  שאמר,  בתושח”י(,  רפו”ש 
שנתרפאו החולים בעת מתן תורה, וכמו”כ נדפס כעת בקובץ ‘ממשנתם של רבותינו’, שאמר מרן 
הוא  הדין  זמן  בתורה,  בהצלחה  לזכות  הדין  יום  שבשבועות  בספרים  שמש”כ  שליט”א,  הגרי”ש 

בעת קריאת הדברות.
ועוד מצינו, שבשבועות נהגו להיות ניעורים כל הלילה, וכתב המ”ב בסי’ תצ”ד סק”א, “ואי’ בשו”ע 
האריז”ל, דע, שכל מי שבלילה לא ישן כלל ועיקר, והיה עוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו, 

ולא יארע לו שום נזק”.
וי”ל דטעם הדבר משום שכל שנה מתחדש אותו זמן דמעמד הר סיני, אשר כל נשמות ישראל היו 
אז, ע”כ אותו חסרון שהיה אז, מוטל על כאו”א לתקנו, וכאשר מתקנים אותו, הוא קבלת התורה 
למהר”ד  דוד  זכר  בס’  ומובא  ושנה,  שנה  בכל  גם  כך  עוונותם,  כל  נתכפרו  שאז  וכשם  בשלימות, 
כרת אחד,  על  ליל שישי מכפר  דלימוד  נתן, שכשם שמבואר בספה”ק  ס’ מאורות  ממודינא בשם 

כך לימוד ליל שבועות מכפר על כל חיובי הכרת. וממילא מובן שזוכה שמובטח לו שישלים שנתו 
ולא יארע לו שום נזק.

14   וע”ש בגמ’, שפ”א בקשו עבדיו של ר”א בן חרסום לעשות בו אנגריא, כי לא הכירוהו, והתחנן 
להם שיניחוהו ללמוד, וכתב המהרש”א, טעם שלא אמר להם מיהו, “אפשר שלא היו מאמינין לו, 

ומפני ביטול תורה לא רצה להתעכב שם עד ]שיוכיח בראיות[ שיודיעם”.
15  ויל”ע למה לא העיר מקרא המוקדם הנ”ל, ואמנם מש”כ לתרץ ב’חתם סופר’ עולה לשניהם, אבל 

מש”כ לתרץ ב’תורת משה’ כדלהלן, לכאורה אינו מיישב אלא קרא ד’קוממיות’.
16  ובסתמא יש לפרש דבאמת אין הכוונה כפשוטו ב’קומה זקופה’ במציאות, שזקפו ראשם מנמיכת 
קומה לנטיית גרון למעלה, אלא העיקר לענין שפלות ונמיכות הרוח, דבשעה שהיו משועבדים, היו 
בשברון רוח, וכדכתיב )שמות ו’ ט’(, “ולא שמעו אל משה מקֹצר רוח”, ואילו כשנגאלו ביד רמה, 
זכו לגבהות הלב בבטחונם בה’, שבא לגואלם ביד חזקה, ולא שבטחו בכחם, ולא גבה ליבם בעיני 

עצמם ח”ו.
ומשא”כ מה שאמרו בגמ’ לאסור, היינו דוקא בנטיית גרון ממש, וכמש”כ הרמב”ם בפ”ה מהלכות 
גרון  נטויות  ותלכנה  שנאמר  כענין  נטוי,  וגרון  זקופה  בקומה  חכם  תלמיד  ילך  “לא  ה”ה,  דעות 
ומשקרות עינים”. ואילו קרא הנ”ל לא מיירי בגאוה ולא בגרון נטוי ח”ו, אלא במידת הבטחון שזכו 
לה ישראל בגאולתם, שנגאלו מיד שיעבוד מצרים ביד חזקה וזרוע נטויה, וכענין זה מתבאר בדברי 

הצידה לדרך דלהלן.
ואפשר דעיקר האיסור הוא באופן שזקיפת קומתו באה בצירוף גבהות הלב, וכדכתיב )משלי ט”ז ה’(, 
“תועבת ה’ כל גבה לב”, דכיון דתלו טעמא משום דוחק רגלי שכינה, בפשוטו לא שייך ענין זה כשאין 

מעורב בו גבהות הלב ורק הולך בזקיפת קומה.
ובזה לכאורה יש ליישב גם מה שנראה כסתירה, דבקדושין הנ”ל קאמר ריב”ל דאסור לאדם וכו', 
ובברכות הנ"ל מבואר רק דענין זה הוא מששה דברים שהם גנאי לת"ח, משמע דוקא לת"ח, וכמו 
שהעתיק הרמב"ם הנ"ל, ומשמע דגם לת"ח אינו איסור גמור, ועי' במפרשים, ובפמ"ג או"ח סי' ב' 

בא"א סק"ה, משכ"ת ליישב בזה.
ולהאמור אפשר, דהא דנקטו בלשון איסור, היינו כשבא בכח ובצירוף גבהות הלב, דזהו תועבת ה', 
ובזה אסור לכל אדם, ואילו מה שאמרו בברכות שם לענין ת"ח, היינו דאף זקיפת קומה שאינה באה 
מתוך גבהות הלב כלל, רק עצם מה שנראה בהליכתו כלפי חוץ בזקיפת קומה, ג"כ יש לו ליזהר, לפי 
וזה  על אחרים,  כאילו מתגאה  כיון שנראה  לת"ח,  גנאי  וזהו  חוץ,  כלפי  גאוה  כבעל  לחושדו  שיש 
העתיק הרמב"ם רק לענין ת"ח, ובזה ניחא, דהוא דומיא דשאר מילי שנזכרו שם בגמ', שהם דברים 

שאינם איסור, רק יש בהם חשד כלפי חוץ, עיי"ש.
ואמנם סתימת השו"ע שם ס"ב, וכן ממה שתירץ הפמ"ג בענין אחר, לא משמע כן.

ואפשר דהמחבר ס"ל, דאע"פ דשאר דברים שנזכרו שם בגמ', עיקרם נאמרו לת"ח, אבל הא דקומה 
זקופה, כיון דמייתי עלה בגמ' ד'אמר מר המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע אמות כאילו דוחק רגלי 
שכינה', והוא ממש כדברי ריב"ל, ויליף גם מהאי קרא דריב"ל, א"כ בהכרח שנאמר איסור זה לכל אדם, 

אלא דלת"ח יש לו להקפיד בו יותר מכל אדם, אבל מדינא הוא באיסור לכל אדם.

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה שבוע שעבר



קומה בשיעור וענין האסור, כמוזכר בגמ', אלא רק כלפי האדם שכביכול 
קומתו נמוכה מן הרגיל, וכפי שהיו בני ישראל במצרים בשעת השיעבוד, 
דכלפי זה זכו לקומה זקופה, היינו ליישר קומתם השחוחה ולהיות כבני 
חורין, והיינו רק 'ליישר העקמימות', אבל לא להזדקף יותר מן הרגיל, דרק 

בזה אמרו בגמ' דאסור הוא16.
שבע(  הבאר  )לבעל  לדרך  הצידה  לדברי  לנו  שציינו  לרבים  ותשו"ח 
וכתב  אתכם',  ד'והרביתי  בקרא  הנ"ל  קושיא  ג"כ  שהקשה  בפרשתינו, 
'והרביתי אתכם' פירושו, שיהיו גדולים במעלה וחשיבות,  ליישב, דהאי 
ריבוי  היינו  אתכם'  'והפריתי  אלא  זקופה,  בקומה  ח"ו  שילכו  לא  אבל 
ענין  מתפרש  וכמו"כ  באיכות,  היינו  אתכם'  'והרביתי  ואילו  בכמות, 

'קוממיות', עיי"ש כל דבריו.

תשובה ל"מענינא דירחא"

"תנא  א'(,  )מ"ב  בסנהדרין  דאיתא  בהא  לשאלה,  בתשובה 
דבי רבי ישמעאל, אילמלא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהן 
שבשמים כל חדש וחדש דיים, אמר אביי הלכך נימרינהו מעומד", 
היאך למד אביי מדברי רבי ישמעאל, שיש לומר הברכה במעומד 

דוקא )לבד מפרש"י והיד רמה שם(.
הנה ברש”י בסנהדרין שם פירש, “אמר אביי, הואיל ומקבל פני שכינה 

הוא, מעומד בעי לברוכי, מפני כבוד שכינה שהוא מקבל”17.
וכן הביא שם ביד רמה בשם יש מפרשים, "ויש אומרים, כיון שהדבר 
שקּול כאלו אנו מקבלין בברכה זו פני שכינה, צריך לברך מעומד, כמקבל 

פני המלך".
ועוד פירש ביד רמה שם, "אמר אביי, הילכך כיון דחשיבא האי ברכה 
כולי האי, בעי ברוכי מעומד", והיינו לאו דוקא מצד קבלת פני השכינה, 

אלא משום עצם חשיבות הברכה, דברכה חשובה, יש לברך מעומד18.
בענין  לבאר  שכתב  שם,  בסנהדרין  הים  מרגליות  בספר  יעוין  אולם 
אחר מפי השמועה19, דהנה, ברכת הנהנין מברך בכל עת שנהנה, וברכת 
המצוות באה בזמן הקבוע לה, וכמו"כ ברכת הנהנין מברך בין מיושב ובין 

מעומד, וברכת המצוות דוקא מעומד.
גיסא היא כברכת הנהנין, שהרי  ומעתה, לכאורה ברכת הלבנה, מחד 
ע"ז(,  סי'  מהרש"ל  ובשו"ת  תכ"ו,  או"ח  בפוסקים  )עי'  לאורה  נאותין 
נמצא  א"כ  בחודש,  פעם אחת  עליה  לברך  דאמרו  כיון  גיסא  מאידך  אך 

דחשיבא כברכת המצוות, וככל מצוה שיש לה זמן קבוע.
אינה אלא פעם  דברכת הלבנה  ישמעאל  רבי  דבי  דתנא  כיון  ומעתה, 
אחת בחדש, הלכך אמר אביי, דמזה יש ללמוד דאין ברכת הלבנה כדין 
וא"כ יש לאומרה  ברכת הנהנין, אלא כברכת המצוות, דבא מזמן לזמן, 

מעומד דוקא, וככל ברכת המצוות20.
ותשו"ח לרבים מהמשיבים שליט"א, שציינו לנו לביאור נוסף המובא 
פני  והקבלת  "פירוש,  שכתב,  רס"ו(,  עמ'  הלל  )הלכות  המנהיג'  ב'ספר 
דכתיב  בלבד,  דוד  בית  למלכי  אלא  בעזרה  ישיבה  דאין  מעומד,  שכינה 
)דה"א כ"ט כ"ג(, וישב שלמה על כסא ה', וכתיב )דברים י"ח ה'(, לעמוד 

לשרת, לעמידה ולא לישיבה, שאין שרות אלא מעומד, הילכך מעומד".
שכתב  הי"ז,  ברכות  מהלכות  בפ"י  מנוח  רבינו  לדברי  ציינו  וכמו"כ 
והיה  שאמר  במי  והודאה  עדות  כמו  הוי  הלבנה  דברכת  משום  הטעם, 

העולם, וכל עדות צריכה להיות מעומד.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "צדקיהו ]מלך יהודה[".
שאינו  נקם  ויש  ברית.  "נקם  כ"ה,  כ"ו  ויקרא  רש"י  הקשורה:  דמות 

בברית, כדרך שאר נקמות, וזהו סמוי עיניו של צדקיהו".
בשמות רבים נקראתי – שצדקיהו נקרא בשש שמות, ַמַּתְנָיה, צדקיהו, 

ַׁשּלּום, יוחנן, יהואחז וכושי.
שנקרא בשם מתניה, וזה היה שמו הראשון, כפי שכתוב בספר מלכים 
'החרש  בגלות  יהויכין  י"ז(, שאחרי שנבוכדנצר הגלה בבלה את  כ"ד  )ב' 
ַוַּיֵּסב ֶאת ְׁשמֹו  ַּתְחָּתיו  ַמַּתְנָיה דֹדֹו  ָּבֶבל ֶאת  ֶמֶלְך  "ַוַּיְמֵלְך  והמסגר', נאמר, 

ִצְדִקָּיהּו".
שמו  את  לו  נתן  שנבוכדנצר  שהבאנו  כפי  צדקיהו,  בשם  אף  ונקרא 
זה, וע"ע בפסיקתא רבתי )כ"ו כ"ב(, הובא בילקוט ירמיה שכ"ו, שבשעה 
"...חשב מתניה בלבו, הריני מוציא  נבוכדנצר את מתניה לשמו,  ששאל 
את שמי צדקיה, כדי שיצאו ממנו צדיקים, ולא היה יודע שבימיו הקב"ה 

מצדיק את הדין על בית המקדש ששרף באש...".
וכמו"כ נקרא גם בשמות שלּום, יוחנן ויהואחז, כדאיתא בהוריות י"א 
ב' וכריתות ה' ב', שדרשו את הפסוק )דהי"א ג' ט"ו(, "ּוְבֵני יֹאִׁשָּיהּו ַהְּבכֹור 
הוא  יוחנן,  "א"ר  ַׁשּלּום",  ָהְרִביִעי  ִצְדִקָּיהּו  ַהְּׁשִלִׁשי  ְיהֹוָיִקים  ַהֵּׁשִני  יֹוָחָנן 
שלום הוא צדקיהו הוא יוחנן הוא יהואחז". עוד איתא שם, "ת"ר, הוא 
שלום הוא צדקיהו, ולמה נקרא שמו שלום, שהיה משולם במעשיו. א"ד, 

שלום, שָשלמה מלכות בית דוד בימיו".
וע"ע בירושלמי שקלים פ"ו ה"א )דף כ"ה א'(, שהביאו את מימרתו זו 
הדין. שלום,  מדת  עליו  "צדקיהו, שצידק  עליה,  והוסיפו  יוחנן,  רבי  של 
שבימיו ָשלמה מלכות בית דוד..."עוד איתא במו"ק ט"ז ב', שדרשו שנקרא 

אף בשם כושי, "מה כושי משונה בעורו, אף צדקיהו משונה במעשיו".
ובין הנסיכים נמניתי – שצדקיהו נמנה בין 'שמונה נסיכי אדם'.

שצדקיהו היה אחד משמונת נסיכי אדם, כפי שדרשו חז"ל את הפסוק 
במיכה )ה' ד'(, העוסק בנבואות העתידות לבוא בזמן ביאת המשיח, "ְוָהָיה 
ֶזה ָׁשלֹום ַאּׁשּור ִּכי ָיבֹוא ְבַאְרֵצנּו ְוִכי ִיְדרְֹך ְּבַאְרְמנֵֹתינּו ַוֲהֵקמֹנּו ָעָליו ִׁשְבָעה 
רִֹעים ּוְׁשמָֹנה ְנִסיֵכי ָאָדם", ואמרו בסוכה נ"ב ב' )וע"ע שהש"ר ח' ]ט'[ ג'(, 
ישי,  אדם.  נסיכי  שמנה  נינהו  "מאן  ועוד,  לכן  ד"ה  תקנ"ב  מיכה  ילקוט 

ושאול, ושמואל, עמוס, וצפניה, צדקיה21, ומשיח, ואליהו".
טעם".  בהם  ידעתי  לא  נסיכים.  ושמנה  רועים  "שבעה  שם,  ופרש"י 
וכן כתב בפירושו במיכה שם, "שבעה ושמונה. רבותינו פירשו שמותיהן 

במסכת סוכה, ואיני יודע מהיכן למדו".
ובענין מהו תפקידם של הנסיכים, עיין בהערה22.

מדבר הנבואה לא ניצלתי – שצדקיהו לא ניצל ונמלט מכל מה שנתנבא 

עליו ירמיה הנביא, אודות סופו המר והקשה.
כמפורש  צדקיהו,  של  והקשה  המר  סופו  על  נתנבא  הנביא  שירמיהו 
בספרו במקומות רבים, וכגון, כשצדקיהו שלח את ַּפְׁשחּור ֶּבן ַמְלִּכָּיה ְוֶאת 
ְצַפְנָיה ֶבן ַמֲעֵׂשָיה ַהּכֵֹהן, לדרוש את ה' מה יהיה בסופם מנבוכדנצר שנלחם 
ּכֹה  ִצְדִקָּיהּו.  ֶאל  תֹאְמֻרן  ּכֹה  ֲאֵליֶהם  ִיְרְמָיהּו  "ַוּיֹאֶמר  ז'(,   – א'  )כ"א  בהם 
ְוֶאת  ָהָאָדם  ְוֶאת  ַהּזֹאת  ָהִעיר  יֹוְׁשֵבי  ֶאת  ְוִהֵּכיִתי  ִיְׂשָרֵאל...  ֱאֹלֵהי  ה'  ָאַמר 
ַהְּבֵהָמה ְּבֶדֶבר ָּגדֹול ָיֻמתּו. ְוַאֲחֵרי ֵכן ְנֻאם ה' ֶאֵּתן ֶאת ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה 
ְוֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ָהָעם ְוֶאת ַהִּנְׁשָאִרים ָּבִעיר ַהּזֹאת ִמן ַהֶּדֶבר ִמן ַהֶחֶרב ּוִמן 
ָהָרָעב ְּבַיד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְבַיד אְֹיֵביֶהם ּוְבַיד ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם ְוִהָּכם ְלִפי 
ֶחֶרב ֹלא ָיחּוס ֲעֵליֶהם ְוֹלא ַיְחמֹל ְוֹלא ְיַרֵחם". וכן בנבואה נוספת )שם כ"ד 
ח' – י'(, "ְוַכְּתֵאִנים ָהָרעֹות ֲאֶׁשר ֹלא ֵתָאַכְלָנה ֵמרַֹע, ִּכי כֹה ָאַמר ה' ֵּכן ֶאֵּתן 
ם ַהִּנְׁשָאִרים ָּבָאֶרץ  ֶאת ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוֶאת ָׂשָריו ְוֵאת ְׁשֵאִרית ְירּוָׁשלִַ
ְלַזֲעָוה[ ְלָרָעה  ְוַהּיְֹׁשִבים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים. ּוְנַתִּתים לזועה ]כתיב, קרי:  ַהּזֹאת 
ְלכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ְלֶחְרָּפה ּוְלָמָׁשל ִלְׁשִניָנה ְוִלְקָלָלה ְּבָכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר 
ַאִּדיֵחם ָׁשם. ְוִׁשַּלְחִּתי ָבם ֶאת ַהֶחֶרב ֶאת ָהָרָעב ְוֶאת ַהָּדֶבר ַעד ֻּתָּמם ֵמַעל 

ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם ְוַלֲאבֹוֵתיֶהם".
ובא,  הקרב  הנורא  החורבן  על  הרבות  ירמיה  נבואות  בין  מצאנו  עוד 
ועל סופו של צדקיהו, נבואה נוספת מפורשת וקשה, שנאמרה כאשר חיל 
נבוכדנצר צרים על ירושלים וירמיה עצמו היה כלוא בחצר המטרה בדבר 
צדקיהו בגלל נבואותיו הקודמות )שם ל"ב א' – ה'(, "ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל 
ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ה' בשנת ]כתיב, קרי: ַּבָּׁשָנה[ ָהֲעִׂשִרית ְלִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה, 
ָצִרים ַעל  ָּבֶבל  ֶמֶלְך  ִלְנבּוַכְדֶראַּצר. ְוָאז ֵחיל  ִהיא ַהָּׁשָנה ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 
ְיהּוָדה.  ֶמֶלְך  ֵּבית  ֲאֶׁשר  ַהַּמָּטָרה  ַּבֲחַצר  ָכלּוא  ָהָיה  ַהָּנִביא  ְוִיְרְמָיהּו  ם  ְירּוָׁשלִָ
ֲאֶׁשר ְּכָלאֹו ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹר ַמּדּוַע ַאָּתה ִנָּבא, ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ה' 
ְוִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֹלא  ָּבֶבל ּוְלָכָדּה.  ְּבַיד ֶמֶלְך  נֵֹתן ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת  ִהְנִני 
ְוֵעיָניו  ִּפיו  ִעם  ִּפיו  ְוִדֶּבר  ָּבֶבל  ֶמֶלְך  ְּבַיד  ִיָּנֵתן  ִהָּנתֹן  ִּכי  ַהַּכְׂשִּדים  ִמַּיד  ִיָּמֵלט 
ֶאת ֵעיָנו ִּתְרֶאיָנה. ּוָבֶבל יֹוִלְך ֶאת ִצְדִקָּיהּו ְוָׁשם ִיְהֶיה ַעד ָּפְקִדי אֹתֹו ְנֻאם ה' 
ִּכי ִתָּלֲחמּו ֶאת ַהַּכְׂשִּדים ֹלא ַתְצִליחּו" )וכעין נבואה זו נאמרה שוב על ידי 

ירמיה שם ל"ד א' – ג'(.
התגבר  והמצור  במלואם23, שלאחר  נתקיימו  ירמיה  של  אלו  ונבואות 
והרעב התחזק בעיר, נאמר )מ"ב כ"ה ג' – ז'(, "ְּבִתְׁשָעה ַלחֶֹדׁש ַוֶּיֱחַזק ָהָרָעב 
ָּבִעיר ְוֹלא ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ. ַוִּתָּבַקע ָהִעיר ְוָכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהַּלְיָלה 
ֶּדֶרְך ַׁשַער ֵּבין ַהחֹמַֹתִים ֲאֶׁשר ַעל ַּגן ַהֶּמֶלְך ְוַכְׂשִּדים ַעל ָהִעיר ָסִביב ַוֵּיֶלְך ֶּדֶרְך 
ָהֲעָרָבה. ַוִּיְרְּדפּו ֵחיל ַּכְׂשִּדים ַאַחר ַהֶּמֶלְך ַוַּיִׂשגּו אֹתֹו ְּבַעְרבֹות ְיֵרחֹו ְוָכל ֵחילֹו 
ָנפֹצּו ֵמָעָליו. ַוִּיְתְּפׂשּו ֶאת ַהֶּמֶלְך ַוַּיֲעלּו אֹתֹו ֶאל ֶמֶלְך ָּבֶבל ִרְבָלָתה ַוְיַדְּברּו ִאּתֹו 

ִמְׁשָּפט", ובדומה לזה כתוב בספר ירמיה )ל"ט(. 
ודרשו חז"ל את דברי הפסוקים אודות מה שתפסו את צדקיהו בערבות 
יריחו, מהיכן הגיע צדקיהו שהיה בתוך ירושלים הנצורה, אל ערבות יריחו, 
על  שבאו  הנוראות  הגזירות  מכל  ינצל  שהוא  צד  לצדקיהו  שהיה  אלא 
ישראל, על ידי שימלט במערה מירושלים ליריחו, אך דבר ה' לא שב ריקם, 
וצדקיהו נתפס אחרי שיצא ביריחו, וכפי שפרש"י בירמיה שם ד', "דרך גן 
המלך. מערה היתה לו ]לצדקיהו[, מביתו עד ערבות ירחו, ויצא לילך דרך 
ִרְׁשִּתי  ֶאת  ּוָפַרְׂשִּתי  י"ג(,  י"ב  )יחזקאל  המערה24. מה עשה הקב"ה לקיים 
ָעָליו, זימן צבי לפני הכשדים מהלך על גג המערה חוץ לעיר, ורצו אחריו 

לתפשו והוא רץ עד פתח המערה, וראו את צדקיהו יוצא מן המערה".
אכן עיין בפסיקתא רבתי כ"ו )ס"ו(, שאיתא שם ענין בריחתו של צדקיהו 
באופן דומה, אך בלא החלק של הצבי, ")כשראו צדיקים( ]כשראה צדקיה[ 
כן, )יצאו( ]יצא[ לברוח במחילה שהיתה הולכת לירחו, מקום אמת המים 
באה, והיה יגע, והיו בניו מהלכין ראשונים, ראה אותו נבוזראדן, אחזו לו 

ולעשר בניו ושלח אותם נבוזראדן אצל נבוכדנצר...".
עברו  ישראל  ובני  שצדקיהו  מה  כל  שמלבד   – עברתי  נוראות  וצרות 
במהלך המצור והחורבן הנורא, שבית ה' חרב ורבים מישראל נהרגו ְועּוּנּו, 
ובתיהם ובתי המלך נשרפו באש, וחומות ירושלים ֻנּתצּו, עוד עבר צדקיהו 
צרות צרורות, ששחטו את בניו25 לעיניו, ועוורו לו את עיניו, והוא נלקח 

בשבי לבבל.
שבית ה' חרב ובתי ישראל ובית המלך נשרפו באש וחומות ירושלים 
נתצו, מפורש בפסוקים )מ"ב כ"ה ט' – י'(, "ַוִּיְׂשרֹף ֶאת ֵּבית ה' ְוֶאת ֵּבית 
חֹומֹת  ְוֶאת  ָּבֵאׁש.  ָׂשַרף  ָּגדֹול  ֵּבית  ָּכל  ְוֶאת  ם  ְירּוָׁשלִַ ָּבֵתי  ָּכל  ְוֵאת  ַהֶּמֶלְך 
ם ָסִביב ָנְתצּו ָּכל ֵחיל ַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר ַרב ַטָּבִחים", וכעי"ז בספר ירמיה  ְירּוָׁשלִַ
)ל"ט ח'(, "ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ֵּבית ָהָעם ָׂשְרפּו ַהַּכְׂשִּדים ָּבֵאׁש ְוֶאת חֹמֹות 

ם ָנָתצּו". ְירּוָׁשלִַ
וכל מי שנשאר ולא מת ברעב ובמלחמה הוגלה בבלה, מלבד דלת הארץ 
שאין להם כל, כדכתיב )מ"ב שם י"א – י"ב, וכעי"ז בירמיה שם ט' – י'(, 
"ְוֵאת ֶיֶתר ַהָעם ַהִּנְׁשָאִרים ָּבִעיר ְוֶאת ַהּנְֹפִלים ֲאֶׁשר ָנְפלּו ַעל ַהֶּמֶלְך ָּבֶבל ְוֵאת 
ֶיֶתר ֶהָהמֹון ֶהְגָלה ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים. ּוִמַּדַּלת ָהָאֶרץ ִהְׁשִאיר ַרב ַטָּבִחים 

ְלכְֹרִמים ּוְליְֹגִבים".
ג"ז מפורש  וצדקיה נלקח לשבי ושחטו את בניו לעיניו, ועוורו אותו, 
ָּבֶבל  ֶמֶלְך  ֶאל  ַוַּיֲעלּו אֹתֹו  ַהֶּמֶלְך  "ַוִּיְתְּפׂשּו ֶאת  ז'(,   - ו'  בפסוקים )מ"ב שם 
ֵעיֵני  ְוֶאת  ְלֵעיָניו  ָׁשֲחטּו  ִצְדִקָּיהּו  ְּבֵני  ְוֶאת  ִמְׁשָּפט.  ִאּתֹו  ַוְיַדְּברּו  ִרְבָלָתה 
ִצְדִקָּיהּו ִעֵּור26 ַוַּיַאְסֵרהּו ַבְנֻחְׁשַּתִים ַוְיִבֵאהּו ָּבֶבל". ובירמיה )שם ו' - ז'( כתיב, 
"ַוִּיְׁשַחט ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ְּבֵני ִצְדִקָּיהּו ְּבִרְבָלה ְלֵעיָניו ְוֵאת ָּכל חֵֹרי ְיהּוָדה ָׁשַחט 

ֶמֶלְך ָּבֶבל. ְוֶאת ֵעיֵני ִצְדִקָּיהּו ִעֵּור ַוַּיַאְסֵרהּו ַּבְנֻחְׁשַּתִים ָלִביא אֹתֹו ָּבֶבָלה".
ועוורון זה של עיני צדקיהו, נעשה באופן נוראי, כדאיתא בילקוט )מ"ב 
רנ"ב בסופו(, "ואת עיני צדקיה עור. זה משבעה שנדמו לאדם הראשון, 
'צדקיהו בעיניו'27, ונעצו לעיניו לונביות של ברזל ולא נתעוורו עיניו, עד 
ששחטו את בניו לעיניו ובכה, שנאמר )וישחט מלך בבל( ואת בני צדקיהו 

]שחטו[ לעיניו, וסמיך ליה ואת עיני צדקיהו עור".
ענה  "...בכן  בדומה,  שם  שאיתא  )ס"ו(,  כ"ו  רבתי  בפסיקתא  וע"ע 
ומבקשים  אומרים  ובניו  בניי,  בדם  אראה  שלא  ראשון  הרגיני  צדקיהו, 
ממנו, הורגינו תחלה שלא נראה דם אבינו שפוך על הארץ, וכן עשה להם, 
והוליכו  בתנור  ]ונתנם[  )ונתנת(  עיניו  את  כך חטט  ואחר  לפניו,  שחטם 

בבלה...".
עוד איתא באיכ"ר א' נ"א, "ד"א, על אלה אני בוכיה... ר' יהודה אומר, 
על סילוק דעת ועל סילוק שכינה, אפשר שהיה צדקיה רואה אחרים שהיו 
מנקרין את עיניו ולא היה לו דעת להטיח את ראשו בכותל עד שיצאת 
נאמר  שעה  אותו  על  אלא  לפניו29,  שיהרגו  לבניו  גרם  אלא  נשמתו28, 

)ירמיה ד' ט'(, יֹאַבד ֵלב ַהֶּמֶלְך ְוֵלב ַהָּׂשִרים...".
לאחר שִעינו את צדקיהו בעינויים נוראים וקשים אלו, מפליא לראות 

הדין  קבלת  דרך  ללמדינו  לדורות,  חז"ל  שכתבוהו  שאמר,  דבריו  את 
והצדקת עונשי שמים, כדאיתא בפסיקתא רבתי כ"ו )ס"ו(, "והיה צדקיה 
צווח ואֹמר, בואו וראו כל בני אדם, שהיה ירמיה מתנבא עלי ואמר לי, 
שומע  הייתי  ולא  יראו,  לא  עיניך  ובבל  תמות  ובבבל  הולך  אתה  לבבל 

לדבריו, והריני בבבל ועיני לא רואות )אותך( ]אותה[".
אכן, גם כשנאמרו הנבואות הנוראות אודות הצרות שעתידין לבוא על 
של  שסופו  לירמיהו,  נוספת  נבואה  התווספה  הפעמים  באחת  צדקיהו, 
צדקיה לא יהיה בידי נבוכדנצר, אלא בשלום ימות, וכה היו דבריו )ירמיה 
ָעֶליָך ֹלא  ְיהּוָדה ּכֹה ָאַמר ה'  ֶמֶלְך  ִצְדִקָּיהּו  ְּדַבר ה'  ו'(, "ַאְך ְׁשַמע   - ל"ד ד' 
ָתמּות ֶּבָחֶרב. ְּבָׁשלֹום ָּתמּות ּוְכִמְׂשְרפֹות ֲאבֹוֶתיָך ַהְּמָלִכים ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר 
ָהיּו ְלָפֶניָך ֵּכן ִיְׂשְרפּו ָלְך ְוהֹוי ָאדֹון ִיְסְּפדּו ָלְך ִּכי ָדָבר ֲאִני ִדַּבְרִּתי ְנֻאם ה'...".

כ"ח  במו"ק  כדאיתא  בימיו,  נבוכדנצר  נתקיימה, שמת  זו  נבואה  ואכן 
תמות.  "בשלום  זו,  בנבואתו  ירמיהו  דברי  על  בפירושו  רש"י  וכתב  ב', 
אמרו רבותינו, מת נבוכדנצר בימיו, שכל ימי נבוכדנצר לא יצאו אסיריו 
מאסיריהם, וכשמת נבוכדנצר יצא צדקיה מבית האסורים, ולמחרת מת 
וחמשה  בעשרים  "...אלא  כ"ח,  פ'  הסדע"ר  ע"פ  והוא  בכבוד",  וקברוהו 
- ימות עולם( נבוכדנצר, ונקבר, ובעשרים וששה  מת שטנו )של יהויכין 
הוציאו אויל מרדך מקברו וגררו בשביל לבטל גזירותיו... ובעשרים ושבעה 
הוציאו ליכניה, בו בפרק מת צדקיהו, וספדו עליו, וי דמית מלכא צדקיהו 
שתי שמרייא דכולהון דרייא )וי שמת המלך צדקיהו, ששתה את השמרים 

של כל הדורות(".
על מלכים רבים נתמניתי – שצדקיהו נתמנה על חמשה מלכים, מלך 
צדקיהו נתמנה על חמשה מלכים, מלך אדום, מלך מואב, מלך עמון, מלך 

צור ומלך צידון.
שצדקיהו נתמנה על חמשת30 מלכים הללו, כדאיתא באיכ"ר ב' י"ד, "לפי 
כשגלו יכניה מינהו המלך נבוכדנצר על חמשה מלכים הה"ד )ירמיה כ"ז ג'(, 
ְוִׁשַּלְחָּתם ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ְוֶאל ֶמֶלְך מֹוָאב ְוֶאל ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון ְוֶאל ֶמֶלְך צֹר ְוֶאל 

ם ֶאל ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה". ֶמֶלְך ִצידֹון ְּבַיד ַמְלָאִכים ַהָּבִאים ְירּוָׁשלִַ

ומחמת חמשה מלכים הללו מרד צדקיהו בנבוכדנצר, כדלהלן.
ובזיון  גנאי  דבר  – שאחרי שצדקיהו ראה  ולכך מרדתי  ביזיתי  ובליבי 

אצל נבוכדנצר, ביזהו בליבו ומחמת כן מרד בו.
כדאיתא  בזיון,  דבר  בו  שראה  לאחר  בנבוכדנצר  מרד  שצדקיהו 
בתנחומא ישן וארא י"ח, "את מוצא בצדקיהו מלך יהודה, והיו כל המלכים 
משתעבדין לנבוכדנצר... עלה צדקיהו להעלות דורון, אמר נבוכדנצר סעוד 
עמי בצהריים, ועשה סעודה... הכניס לפניו בשר שהיבהב, ראה לנבוכדנצר 
לזה כל  ואמר  ותמיה,  בו  והיה צדקיהו מביט  זקנו,  יורד על  ורירו  אוכל 
העולם משתעבדין, סעד עמו. מה עשה משסעד, נטלו לצדקיה והשביעו, 
אמר לו שלא תלך לארצך ותניח אותי. נפטר ובא לו לארץ ישראל, התחיל 

מבזה אותו, וכפר באותה שבועה...".
]דצדקיהו  מרדותיה  "מאי  אחר,  באופן  איתא  א',  ס"ה  ובנדרים 
חיה  ארנבא  קאכיל  דהוה  נצר  לנבוכד  צדקיה  אשכחיה  בנבוכדנצר[, 
)ופרש"י, "שאינה מבושלת. ואית דאמרי חיה ממש, שאכל אותה כשהיא 
חיה31"(, א"ל ]נבוכדנצר[, אישתבע לי דלא מגלית עילוי ולא תיפוק מילתא, 
איתשיל אשבועתיה32  בגופיה,  צדקיהו  מצטער  קא  הוה  לסוף  אישתבע. 
ואמר...", וכעי"ז באיכ"ר ב' י"ד, "והוה עליל ונפיק בלי רשו )והיה צדקיהו 
המלך נכנס ויוצא אצל נבוכדנצר בלא צורך ברשות(. יומא חד עליל לגביה 
ואשכחיה דתליש בשר ארנבא ואכיל כשהוא חי, א"ל אישתבע לי דלית 
את מפרסם לי ואישתבע ליה )יום אחד נכנס צדקיהו לנבוכדנצר, וראהו 
תולש בשר ארנבת ואוכל כשהוא חי, אמר לו נבוכדנצר, תשבע לי שאין 

אתה מפרסם את מה שעשיתי, וצדקיהו נשבע לו(.
וע"ע באיכ"ר שם, מדוע צדקיהו מרד בנבוכדנצר וגילה סודו זה, "והוון 
אותם  )והיו  צדקיהו  קדם  בנבוכדנצר  ליה  ומפרתין  יתבין  מלכין  חמשה 
 - צדקיהו  לפני  בנבוכדנצר33  ומהתלים  ומגנים  יושבים  מלכים  חמשה 
יאיא  לך  אלא  לנבוכדנצר,  מלכותא  ליה  יאייא  לא  ליה  ואמרי  מתנו"כ(, 
מלכותא, דאת מזרעו של דוד )אמרו המלכים לצדקיהו, לא ראויה ויפה 
המלוכה לנבוכדנצר, אלא לך ראויה המלוכה, שאתה מזרעו של דוד(. אף 
ארנבא  בשר  תליש  דהוה  חמיתיה  אנא  ואמר,  לנבוכדנצר  מפרתיה  הוא 
ואכיל...)אף צדקיהו גינה והתל בנבוכדנצר, ואמר, אני ראיתי שהיה תולש 

בשר ארנבת ואוכל(".
מלכים  אותם  הלכו  נבוכדנצר,  של  בגנותו  דיבר  שצדקיהו  וכיון 
ליה  ואמרון  מיד  "שלחון  שם,  באיכ"ר  כדאיתא  לנבוכדנצר,  והלשינוהו 
אנא  לן  אמר  קדמך,  רשו  בלי  ונפיק  עליל  דהוה  יהודאה  ההוא  למלכא, 
חמיתיה לנבוכדנצר דהוה תליש בשר ארנבא ואכיל, הה"ד )מ"ב כ"ד כ'(, 
ַוִּיְמרֹד ִצְדִקָּיהּו ְּבֶמֶלְך ָּבֶבל )שלחו מיד המלכים ואמרו לו לנבוכדנצר המלך, 
אותו יהודי שהיה נכנס ויוצא לפניך בלא רשות, אמר לנו שהוא ראה אותך 

כיצד תלשת בשר ארנבת ואכלת(".
ואיתא בנדרים ס"ה א', שגילויו זה של צדקיהו לא היה ברגע של דיבור 
זו  שבועתו  על  הצטער  בה  תקופה  לאחר  אלא  נבוכדנצר,  של  בגנותו 
שנשבע לנבוכדנצר, והוא אף הלך לסנהדרין ונשאל בפניהם על שבועתו 
זו, והיתירוהו, "לסוף הוה קא מצטער צדקיהו בגופיה, איתשיל אשבועתיה 

ואמר".
עוד איתא שם, שלאו דוקא שצדקיהו סיפר דבריו אלו לחמשת המלכים, 
אלא סיפר הדברים ונשמע הדבר בית המלך שמבזים אותו על מעשהו זו, 
"שמע נבוכד נצר דקא מבזין ליה, שלח ואייתי סנהדרין וצדקיהו...". וכעי"ז 
איתא בתנחומא ישן )שם(, בתוספת שאלו שהלשינו עליו היו אותם חמשת 
באותה  וכפר  אותו,  מבזה  התחיל  ישראל,  לארץ  לו  ובא  "נפטר  מלכים, 
שבועה... שמעו המלכים שהיו מסובין אצלו, שלחו ואמרו לו ]לנבוכדנצר[, 
צדקיהו יושב ומשחק בך, ומנין ששלחו לו ואמרו לו, ר' שמואל אמר, כתיב 
)ישעיהו ט"ז א'(, ִׁשְלחּו ַכר מֵֹׁשל ֶאֶרץ, מהו כר, כאדם האומר לחבירו הכר 

למי מושל ארץ...".
שלח  מיד  ]נבוכדנצר[,  עשה  "...מה  )שם(,  ישן  בתנחומא  איתא  עוד 
והביאו ]לצדקיהו[, והיה מאכיל אותו שעורים, ומעמיד אותו ומבזה אותו 
בקלון. אמר הקב"ה, כך אתה מבזה אותו, חייך אין אתה יוצא מן העולם 
עד שיהו כל הבריות שוחקין עליך, שנאמר )דניאל ד' כ"ט(, ּוִמן ֲאָנָׁשא ָלְך 
ָטְרִדין. ולא עוד, אלא כשם שביזית אותו, כך אתה מתבזה בפני כל הבריות, 
מה כתיב )חבקוק ב' י"ז(, ְוׁשֹד ְּבֵהמֹות ְיִחיַתן וגו', אמר ר' אבא בר כהנא, 
שנעשה חתן לכל בהמה וחיה, ומי גרם לו הבזיון הזה, אלא על ידי שביזה 

את צדקיהו...". כן יאבדו כל אויביך ה', ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.

17  ועי’ להחיד”א בברכ”י ובמחזיק ברכה לאו”ח סי’ ח’, וכן בספר מגן גבורים או”ח שם סוף סק”א, 
ולא ברכת  דהוי ברכת השבח  פני שכינה, אם משום  לבאר מה שהוצרכנו לטעמא דקבלת  שכתבו 
המצוות, או משום דהברכה עצמה ‘מצוה’, ובמצוה עצמה לא מצינו חיוב לעמוד, ולכן אמר אביי 

משום קבלת פני שכינה, עיי”ש.
18  וצ”ל משום דמשמע ליה דברכת הלבנה הוי ברכת השבח, ואע”פ דבעלמא ברכת השבח מעומד, 
לן ברכת המצוה  י”ח(, “קיימא  )אות  ]עי’ פמ”ג בפתיחה כוללת להלכות ברכות  מ”מ רשאי לישב 
בעמידה ונהנין מיושב נמי, ...וברכת שבח רשאי מיושב, לבד ברכת הלבנה, מעומד”[, וע”ז כתב היד 

רמה לפרש, דהכא בברכת הלבנה שהיא חשובה, אין רשאי לישב.
19  ובספר ‘דף על הדף’ בסנהדרין שם, הביאו כן בשם הגאון מטשעבין זצ”ל.

20  ואגב אורחא, יעוין עוד בדבריו שם )בדיבור שקודם לכן(, וכן בספרו “ניצוצי אור” )דף ל”א ע”ב(, 
ואזיל ט’ מקומות  וקחשיב  בזה, ד”אמר אביי הלכך...”,  כיוצא  דוכתי בש”ס  שכתב, דמצינו בכמה 
בש”ס: א. פסחים ד' א'. ב. שם קט"ז א'. ג'. ר"ה ט"ז א'. ד. יומא ע"ד ב'. ה. ביצה כ' ב'. ו. מגילה כ"ז 
א'. ז'. קדושין ע"ו ב'. ח. סנהדרין מ"ב א'. ט. שם ס"ה א'. ובאמת דמצינו עוד ג' מקומות, ברכות י"ד 

"ֵי(. ב', ערובין פ"ח ב', ב"מ ל"ט ב', וא"כ נמצאו בי"ג מקומות )וסימנך כמנין ַאבַּ
21  כן הגירסה בגמ’ דידן ובילקוט, אבל בשהש”ר וחופת אליהו )ריש פרק ששי והוא פרק השמנה(, 

גרס ‘חזקיה’, וכן הובא בגליון הגמ’ בשם נוסחאות אחרות.
22  פשטות שענין הרועים והנסיכים, הם לשונות של מנהיגות ושררה, כמ”ש המפרשים על הפסוק.

לך  פרשת  ס”א,  וגליון  תשס”ח,  פינחס  פרשת  נ”א,  וגליון  תשס”ח,  לך  פרשת  י”ז,  בגליון  וע”ע 
תשס”ט. וגליון קמ”ט, פרשת ויקהל תשע”א, שהארכנו בענין זה.

וכתב היעב”ץ בסוכה שם, “נ”ל על שם שהיו עשירים במקנה צאן שנקראו עשתרות, וילפינן מהכא 
שהעולה לגדולה מתעשר...”.

ועיין בבן יהוידע שם שכתב, ששמונה נסיכים הם כנגד תורה שבעל פה, שיש בה שמונה דרגות, שהן, 
כשר ופסול, חייב וזכאי, טהור וטמא, אסור ומותר.

שו”ר ב’ספר גימטריות’ לרבי יהודה ברבי שמואל החסיד משפירא )בעמ”ח ‘ספר חסידים’(, ענינים 
שונים, סי’ ע”ו, שכתב, “...וח’ בגדים של ענני כבוד מלבישין לצדיקים, ולכל אחד ב’ כתרים בראשו, 

וח’ הדסים בידו”.
23  למרות שקיימ”ל שנבואה לרעה לפעמים ה’ חוזר ממנה לטובה, מ”מ בנבואה זו לא היה כן, אלא 

נתקיימה במלואה לרעה.
להלן  הובא  א’,  י’  בסוטה  בח”א  במהרש”א  עיין  המערה,  בחשכת  צדקיהו  ראה  היאך  ובענין    24

בהערה 26.
עיניו,  נהרגו מול  )שהוזכרו בפסיקתא דלעיל(,  בניו של צדקיהו  ופשטות הדברים, שכל עשרת    25

על ידי נבוכדנצר הרשע.
26  ושחיטת בני צדקיהו ועיוורון עיניו היה בששה במרחשון, כדאיתא במגילת תענית בסופה.

27  וע”ע בסוטה י’ א’, “ת”ר, חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה, וכולן לקו בהן, שמשון בכחו, 
שאול בצוארו, אבשלום בשערו, צדקיה בעיניו, אסא ברגליו”. וכתב רש”י שם, “צדקיה בעיניו. לא 

ידענא מנלן דנשתנה לשבח, וכן אסא ברגליו, אלא כן שמע מרבו”.
לפרש בצדקיהו, ע”פ מ”ש  “נראה  ע”כ,  וכתב  דברי רש”י,  ועיין במהרש”א בח”א שם, הביא את 
הכתוב )מ”ב כ”ה ד’(, ְוָכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהַּלְיָלה ֶּדֶרְך ַׁשַער ֵּבין ַהחֹמַֹתִים גו’, ומפורש במדרש והביאו 
רש”י בסוף ספר מלכים, מערה הולכת מביתו עד ערבות יריחו וברח לו דרך המערה, והקב”ה זימן 
צבי כו’ ולכדהו כו’, ע”ש. והשתא מדסמך עצמו לברוח בלילה ובמערה, הרי היו לו עינים לראות מעין 

דוגמא של מעלה שרואה בחשך”.
28  והקשה במהרז”ו, “דבר פלא הוא שיתירו חז”ל לאדם לאבד עצמו לדעת כדי שלא יראה בצרה, 
ומשנה מפורשת היא, בכל מאדך, בכל מדה ומדה שהוא מודד לך, הוי מודד לו במאוד מאוד. בכל 

נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. והמאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא.
ולפי פשט הכתוב שהיה צדקיה רשע, לפי שיטת הרשעים נקרא זה סילוק דעת, כי נוח לו לרשע לאבד 

עצמו מלהמסר ביד שונאו.
אך לפי דעת חז”ל שצדקיה היה צדיק, דברי פלא המה, ואולי סובר המדרש הזה שהיה רשע”.

אולם עיין ביפה ענף שישב את שאלתו, שכתב, “ואע”ג דאסור לחבול בעצמו, מ”מ כדי שלא יתעללו 
בו הכשדים, מותר. וכענין שאול שנפל על חרבו כדי שלא יתעללו בו, וקאמר בב”ר, אך את דמכם 

לנפשותיכם אדרוש, להביא החונק עצמו. יכול כָשאול, ת”ל אך”.
29  וביאר במתנו”כ שדברי המדרש הללו הם ע”פ דברי המדרש שהובא לעיל, ששחטו את בניו כדי 

לעוור את עיניו, ובזה גרם שיהרגו בניו לפניו.
30  עי’ בשיטמ”ק נדרים ס”ה א’, שלמד שמינהו על שבעה מלכים, שכתב שם בשם ‘פירוש’, “ומפרש 
באגדה, שבתחלה כשמינהו נבוכדנצר תחת יכניה שהולך עמו לגולה, מינהו לצדקיה על שבעה מלכים 

של אומות העולם...”.
וצ”ב מנין הביאו השיטמ”ק מנין זה של שבעה, ולא מצאתיו בשום מקום, והיודע פשר דבר, נודה לו 

אם יודיענו להגדיל תורה ולהאדירה.
31  ובעיקר הדבר מדוע נחשב אכילתו זו של נבוכדנצר כגנאי עבורו, עיין במהרש"א בח"א בנדרים 
שם, שכתב, "דהוה קאכיל ארנבתא כו'. דרך בעלי מלחמות שהם אכזריים ובעלי נפש היפה לאכול 
אינו מבושל ונא, אבל הוסיף במזגו וטבעו הרעה בארנבת, ]ש[מיד שצד אותו בעודו בידו אכלו חי, 
וזה ודאי מדת אכזר הוא ביותר, ולא רצה לגלותו )והיינו שנבוכדנצר לא רצה שיתגלה טבעו הרע 

הלזה(, וק"ל".
של  זו  שבועתו  את  הסנהדרין  התירו  שמחמתו  ההיתר  היה  מה  התקשו,  מהמפרשים  ורבים    32

צדקיהו. 
התוס’ בנדרים שם ביארו, “וי”ל דצדקיהו היה מצטער ביותר על שלא היה מגלה השבועה, והיה 

מתבטל ממלאכת שמים, והוי כמו לדבר מצוה”.
מתירין  מצוה  ולדבר  המלך,  רצון  לעשות  החכמים  על  דמצוה  “ועי”ל  לתרץ,  התוס’  הוסיפו  עוד 

כדפרישית”.
זו, וכתב,  וע”ע באור זרוע ח”ד פסקי שבועות )ל”ה ב’ ד”ה ועל זה השיב(, שהאריך לבאר סוגיא 
“ומיהו לפירושי שאני רגיל לפרש כי שתי שבועות היו, אחת בשעת הממלכה ממש, שהשביעו שלא 

ימרוד בו... כי יש לדחות, ששבועה שבשעת הממלכה לא היתה צריכה היתר, דנודרין להרגין ולחרמין 
ואפי’ בשבועה נמי שרי לב”ה ואפי’ ב”ש לא אסרי אלא לכתחילה ומדרבנן, ואיפשר דכשנשבע ביטלה 
בלבו, ובתלמיד חכם אפי’ שאלה אין צריך... ומ”מ קפיד עליה קרא משום קדושת השם ואע”ג דלא 
חיילא שבועה עליה... אי נמי אפי’ ליכא חילול השם, מ”מ קדושת ה’ שייכא ביה כיון שהמליכו והוא 

היה מורד בו... וחילול השם וקידוש השם תרתי מילי נינהו...”, עיי”ש שהאריך טובא בזה.
והשיטמ”ק בשם הריטב”א כתב לבאר היאך יכלו הסנהדרין להתיר את הנדר לצדקיה, הרי קימ”ל 
להלכה ש’צריך לפרוט את הנדר’, ואם הוא פרט את הנדר, הרי כבר עבר עליו, שגילה לסנהדרין את 

מה שראה ושעליו נשבע שלא יגלהו.
ותירצו, וי”ל איפשר שאמר להם נשבעתי שבועה כך וכך לאיש אחד מענין פלוני, ולא אמר להם למי 

נשבע, וכיון שלא גילה להם למי נשבע, לא עבר. והנה פרט השבועה והתירוהו”.
עוד כתב, “ויש אומרים שאמר להם נשבעתי לנבוכדנצר שלא אגלה אותו מענין אחד שראיתי לו, 

ואני מתחרט, ַהִּתירו לי”.
וע”ע במהרש”א בח”א שם, שכתב, שודאי שצדקיהו שהיה צדיק גמור, לא היה עובר על שבועתו 
אף  להתירה  מותר  זה  באופן  דגופו,  צער  לו  ויש  שהיות  סבר  שצדקיהו  אלא  לנבוכדנצר,  שנשבע 

שלא בפניו.
עוד כתב, שיתכן לפרש שצדקיהו נשבע לנבוכדנצר כמעשה דמטרוניתא בע”ז כ”ח א’, שרבי יוחנן 
נשבע לה ‘לאלהא ישראל לא מגלינא’, ולמחר דרשה בבי מדרשא, וכמו כן, צדקיהו נשבע לו, ‘לאלהא 
ישראל לא מגלינא’, ששבועתו היתה רק שלא יגלה לה’, אלא שבכל זאת היה מקום לחוש לחילול 
השם, על כן הוצרך להתיר שבועתו, ומשום כן שעצם השבועה לא חלה כלל, לכך יכלו הסנהדרין 

להתיר לו את השבועה אף שלא בפני מי שנשבע לו, ויתכן שאף בלא שיפרט. 
33  ועיין במהרז"ו שאותם חמשת מלכים עשו כן בעקבה, בכדי להכשיל בדיבורו את צדקיהו שמשל 

עליהם, בכדי שיוכלו להלשין עליו, כפי שאכן עשו לבסוף.
יהרגו את  ובמיוחד לפי מה שהביא בשיטמ"ק נדרים ס"ה א' בשם האגדה, שאמרו לו שאם רצונו 
נבוכדנצר וימליכו אותו למלך עליהם, "...יום אחד נכנסו אצלו ]אותם המלכים[, ואמרו לו, לך נאה 
למלוך, שאתה מלך בן מלך, והגון למלכות, וזה הנכנס, שאין גופו אלא אמה, אם רצונך, נהרוג אותו 

ונמליכך עלינו. אמר להם ]צדקיהו[, אף אני יודע דבר מכוער, שפעם אחת נכנסתי אצלו...".
מלכים,  חמשת  אותם  של  בערמתם  הבחין  לא  גדול,  חכם  שהיה  המלך  צדקיהו  היאך  צ"ב,  וקצת 

שדבריהם נשמעים חשודים יותר מדי, שאומרים שראויה המלוכה ליהודי.
מגדולתם  שהורידם  לנבוכדנצר  המלכים  שנאת  רוב  שמחמת  חשב  וצדקיהו  שיתכן  מבארים  ויש 

וכבשם תחת ידו, לכך הם מדברים כן, ומשום הכי צדקיהו לא נזהר כל כך.
עוד מבארים, שטבע בריאת האדם היא, שניתן לקנות אדם בדברי שבח והערכה, והוא כמו מלכודת 

לאדם שיכשל בו, ועל כן הצליחו ללכוד את צדקיהו שיכשל בלשונם.
ויתכן והביאור האמיתי הוא, שלמרות חכמתו הרבה של צדקיהו, הקב"ה הכשיל וסילף את חכמתו, 

כדי שיבוא לידי מרידה בנבוכדנצר, ועל ידי זה ישתלשל עונשו הקשה.
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בתשובה לשאלה, מנין בלימוד פרשתינו עפרש"י יבין דוד את דברי מרן שליט"א בהספדו על רבי דב זצ"ל, שאמר, שכעת כל אחד צריך לחוש לנפשו, 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. ניתן להבין את דברי 
מרן שליט"א שאף מי שהוא נקי לביתו, בכל זאת מצבו של כל אחד מסוכן עד מאוד וצריך רחמי שמים מרובים, כל עוד יש במקומו ובעירו כאלו שאינם מבינים את חומרת האיסור הנוראי, 
ועדיין אין להם את ה'נתיב' שיחסום להם את נפילתם במעמקי הרשת של עמק הבכא, וזאת מדברי רש"י כ"ו ל"ז, עה"פ, "ְוָכְׁשלּו ִאיׁש ְּבָאִחיו ְּכִמְּפֵני ֶחֶרב ְורֵֹדף ָאִין ְוֹלא ִתְהֶיה ָלֶכם ְּתקּוָמה ִלְפֵני 
אְֹיֵביֶכם", וביאר רש"י, "כמפני חרב. כאילו בורחים מלפני הורגים, שיהא בלבבם פחד וכל שעה סבורים שאדם רודפם. ומדרשו, וכשלו איש באחיו, זה נכשל בעונו של זה, שכל ישראל ערבין זה 
לזה". מבואר בדברי רש"י, שסיבת הכשלם של ישראל ונפילתם במלחמה, היא לאו דוקא בחטאו של הנופל, אלא בעוונו של אחר, מפני שכל ישראל ערבין זה לזה, ועל כן כל עוד שיש במקומו 

ובעירו כאלו השנכשלים באיסורים אלו הכרוכים בחיבור לרשת המקוונת, גם אלו השמורים מכך, מצבם מסוכן וצריכים רחמי שמים מרובים.

מאנטל נ.צ. – בני ברק – שו"ת צפנת פענח החדשות, ב"כ.
ונדרולדה י.א. – מודיעין עילית – שבתא דינוקא.

הניג ש.ב. – קרית ספר – שבתא דינוקא.
שרייבר י. – בני ברק – שבתא דינוקא.

ינקלביץ י.מ. – לייקווד – שבתא דינוקא.
ארליך ש. – בני ברק – מסכת מדות מפורשת.
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שמות הזוכים לשבוע שעבר
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  "משנת אבות עמ"ס אבות", ה"כ.

עוד  שלושה זוכים נוספים, כל אחד בספר "דרך ברורה על משנה ברורה".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד ב"קיצור ספר החינוך".

המקורות לסיפור: האירועים בכללותם לקוחים מדברי שלשה חכמי אותו דור, רבי אליעזר ב"ר נתן )הראב"ן(, רבי 
שלמה ב"ר שמעון ועוד שלישי שאינו ידוע בשמו, שכתבי שלשתם מקובצים יחדיו בספר 'גזירות אשכנז וצרפת'.

יתר הפרטים הם כדלהלן: כישוף האוז ומעשה העיר ורמיזא, ע"פ ס' מנהגי ורמיזא למהר"י קירכום זצ"ל, בע' ר"ח 
סיון בהג"ה. גילו של ר"ש הגדול וקרבתו לרש"י וכו', ע"פ ס' שמות חכמים. השוואת פיוטי ר"ש הגדול לפיוטי 
הקליר, ע"פ המקובל בשם האריז"ל. המחזה שחזו זקני הקהילה ופטירת ר"ש, ע"פ סדה"ד ד"א תתנ"ו )ומש"כ שם 
'מיץ', הוא ט"ס וצ"ל 'מיינץ', היא מגנצא(. המעשה עם ר"א בנו של ר"ש, ע"פ אוצה"מ ע' מעשיות )ושילבנו ב' 
הנוסחאות(. הקללה המיוחסת לרש"י, כמ"ש בשו"ת מהרש"ל סי' כ"ט. ששיבחו חכמים לאותו בחור שהרג ההגמון, 
חכמי אותו דור בספר הנ"ל. דעת רש"י אודות הקינות, הוא בפי' בדהי"ב ל"ה כ"ב ד"ה ויתנום. התקנות בעקבות 
הגזירות מובאות לרוב בפוסקים ובספרי המנהגים, עי' מהרי"ל הל' בין פסח לשבועות והל' שבועות. נוסחאות 

התפילה ע"פ נוסח אשכנז הישן שהיה נהוג באותן קהילות.
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הימים שבין חג הפסח לחג השבועות, חקוקים בדברי ימי עם ישראל כימים שנוהגים בהם 
אבלות. כבר מלפני כאלף ותשע מאות שנה, באותה תקופה איומה בה מתו בזה אחר זה 
תלמידי חכמים עצומים, תלמידיו של התנא הקדוש רבי עקיבא, באשר דקדק הקב"ה עמם 

כחוט השערה על ענייני בין אדם לחבירו.
ימי  של  בעיצומם  לעצרת,  פסח  בין  ממש,  תקופה  באותה  מכן,  לאחר  שנה  כאלף  ושוב, 
הנהגת אבילות שתיקנו חכמינו על מותם של אותם גדולי עולם, נגזרה מן השמים גזירה 
נוראה. נסיון קשה הוטל על קהילות גדולות וחשובות בארץ אשכנז, מקום אשר משם יצאה 
קידוש השם  נפשם להריגה, כאברהם אבינו בשעתו, על  ימסרו  ישראל, האם  לכל  תורה 

המיוחד, או שמא ח"ו ימירו כבודם ב'נתלה', פגר מובס, תועבת הנוצרים.
אז בשנת ד' אלפים תתנ"ו, היא שנת י"א למחזור רנ"ו, אשר עליו בקשו דורשי רשומות בני 
אותו דור לקרוא את הפסוק )ירמיהו ל"א ו'(, "ָרּנ"ּו ְלַיֲעקֹב", לשון שמחה ורינה על כך שבני 
ישראל יושבים בהשקט ושאנן, יגעים בתורה מתוך רווח ושמחה, נהפך לאבל כינורם. בסוף 
אותו חורף, נמנו ביניהם ראשי אומות הנוצרים אשר בארץ צרפת, לכנוס גייס גדול ועצום, 
המהוללה  העיר  את  ובפרט  המוסלמים,  ישמעאל  בני  מיד  הקדש  ארץ  את  לכבוש  ולילך 

ירושלים, אשר בה שוכנים מקומות החשובים ומיוחדים להם.
בני ישראל אשר בארץ צרפת, בראותם את ההתקהלות וההתלהטות המבהילה של העם 
אשר הם יושבים בקרבו, אחזום חיל ורעדה, הם הבינו מהרה, שמסע מלחמה זה, שיועד 
נגד בני דת אחרת, אין כל סיבה שהוא לא יעבור למסע פרעות נגד היהודים. על מנת לקדם 
את פני הצרה, תפסו את אומנות אבותם בידם, ונאספו בבתי הכנסת לזעוק ולהתפלל לפני 
הקב"ה, שיצילם מיד הרשעים. בנוסף הם גם שלחו כתבים לאחיהם השוכנים בערים אשר 
עליהם  רחמים  לבקש  ובתחנונים  בתפילה  ויעתירו  יצומו  למען  ה'ַרְיינּוס',  נהר  גדות  על 

מאת שוכן מרום.
עם ה' אשר בעיר 'ַמְגְנְצא' שלחו כתב לבני צרפת, בו כתבו להם: "ָגזרו כל הקהילות צום, 
יראה  יראים  אנו  עליכם  וצוקה.  צרה  מכל  ויציל אתכם  יצילנו  המקום  שלנו,  עשינו את 
גדולה, אבל אנו, אין לנו כל כך לירוא, אפילו כשמועת האזן לא שמענו, ולא היינו שומעים 
שנגזרה גזירה ונגעה עלינו חרב עד הנפש". הם כלל לא העלו בדעתם שיכול להיות קשר בין 
המסע היוצא מארץ צרפת לבני הריינוס. שכן ארץ ישראל שוכנת דרומית מזרחית לצרפת, 

ואילו קהילות הריינוס ישבו במעלה הריינוס צפונה.
אדהכי והכי, בעוד בני ישראל עוסקים בתפילה וזעקה, בארץ צרפת, למען שלום עצמם, 
ובארץ אשכנז, למען שלום אחיהם בני צרפת. עסקו גם הגויים באומנות אבותיהם, וכיתתו 
איתיהם לחרבות, ומזמרותיהם לחניתות. על בגדיהם תלו שיקוץ גדול של צורת שתי וערב, 
שאותו נשאו עמם לכל מקום, ועל שמו נקראו 'נושאי הצלב'. תוך זמן קצר הם התקבצו 
לרוב,  זיין  בכלי  ומצויידים  היטב  מאומנים  חיילים  של  האחת  גדולות,  קבוצות  בשתי 
ומחופים מכף רגלם ועד קדקדם בשריון ברזל מבהיל. והשניה, של אספסוף המוני נבער 
ידי הכמרים, שהבטיחו להם מחילת עוונות גמורה לכל חייהם, אם  מדעת, ששולהב על 
יבואו לעזור בכיבוש ארץ הקדש מיד המוסלמים. נשקם לא היה אלא כלי עבודה חקלאיים, 

כמעדרים, קלשונים ויתדות המחרשות.
בראש הקבוצה הראשונה עמד 'האביר ִאיְמכֹו', ישחקו עצמותיו ברחיים של ברזל, ובראש 
הקבוצה השניה עמדו כומר משולהב בשם פידרון, ואשה תמהונית. לאותה אשה היה אווז 
שגדלתו מאז שהיה אפרוח, והאווז היה הולך אחריה לכל מקום. כעת, כאשר נקבצו כל 
הגויים ירושלים למלחמה עליה, היתה אותה אשה מכרזת ואומרת: "ראו שאווז זה מכיר 
בעצמו את הדרך לירושלים, הבה ונלך כולנו אחריו!". וכל הפתיים היו נסרכים אחרי האווז, 
שָנָחה אותם בגזירת שמים בדרך ההפוכה מירושלים, תחת לילך לדרום מזרח, הלך לצפון 
מזרח, לכיוון קהילות הריינוס השוקטות על שמריהן, ומעתירות בתפילה ובתחנונים על 

קהילות צרפת, שכמעט וכלתה מהם כבר הרעה.
כמה  לפתע  צווחו  מחרשותיהם,  וביתדות  בקילשוניהם  ומתפרעים  משתגעים  ובעודם 
פותים משולהבים: "הנה אנו הולכים לכבוש את ירושלים מיד המוסלמים, בעוד היהודים 
אשר הרגו את אדוננו, חיים בינינו בהשקט ובטחה! הבה נקח מהם את נקמת אדונינו!". 
ואכן, דברי ההסתה שנשמעו בתוך ההמון הפרוע, פעלו את פעולתם, ונשבעו רבים מהם 
הראשונה שעמדה  העיר  רב.  הרג  ביהודים  שיהרגו  לפני  איירופא  אדמת  את  יעזבו  שלא 
בדרכם, ובה פגעה מדת הדין בראשונה, הייתה העיר ְׁשַּפֶיְרא, הראשונה מבין קהילות שו"מ 

המפורסמות, היושבות על גדתו המזרחית של נהר הריינוס.
יום השבת, ח' לחדש אייר, בעת שהיו היהודים מקובצים בבית הכנסת לתפילת שבת, נכנסו 
האויבים, כשבראשם הכומר פידרון והצורר ִאיְמכֹו בשער העיר ְׁשַּפֶיְרא. היהודים שכלל לא 
ידעו על המצפה להם, התפללו כמנהג אבותיהם, בנחת, בשירה ובזמרה, אך לפתע, לקראת 
הכנסת.  בית  להקיף את  דם המתארגן  בהמון אדם צמא  הבחינו  מוסף, הם  סיום תפלת 
מבועתים ומבולבלים מיהרו הקהל לסיים את התפילה, ונמלטו מבית הכנסת, קודם שהיה 
את  לתפוס  עצתם  נעשתה  שלא  הזדים  ראו  כאשר  לגמרי.  להקיפו  הפורעים  ביד  סיפק 
היהודים בבית הכנסת, ולהעמיד בפניהם את הברירה בין חיי שעה לחיי עולם, מיד עטו 
חיות האדם על הנמלטים, והרגו מהם בו במקום י"א נפשות. יקום ה' את דמם של אותם 

הברכיים אשר לא כרעו לבעל, ומיאנו לכפור בא-ל חי, ושבהם החלה הגזירה.
מושל העיר, ה'הגמון יוהן', שהיה חסיד אומות העולם, אסף את היהודים לטירתו המבוצרת, 
וגונן עליהם על ידי צבאו הפרטי. כמו כן תפס ההגמון מהפורעים והענישם בקציצת ידם, 
למען ישמעו וייראו. אך ההמון לא שת לבו לזאת, ורק השתלהב יותר, באמרו שכל זה בגלל 
היהודים וראוי להשמידם על זה. בראות פרנס העיר ר' משה ב"ר יקותיאל את המתרחש 
בעיר, חילה את פני ההגמון שיועיל להבריחם בחשאי מחוץ לעיר אל ערים בצורות בסביבה, 

שהיו נתונות תחת מרותו, ואכן נעתר לו ההגמון, וימלטם ממבקשי נפשם.
אכן קהילת ְׁשַּפֶיְרא יצאה בחסד וברחמים מידי הפורעים, לעומת רעותיה הקהילות ָוְרֵמיְזא 

ַמְגְנְצא ֶקֹוֶלֹוְניא והכפרים הקטנים שביניהם, שאליהם הגיעו הפורעים לאחר מכן.
ביום ראשון ט' באייר הגיעה השמועה האיומה לקהילת ָוְרֵמיְזא, ויבינו שגם עליהם עתידה 
לעבור כוס התרעלה, ויגזרו צום, ויתפללו אל ה' בחזקה, אולי יעתר להם, אלא שכבר נגזרה 
גזירה. רבים מבני העיר ונכבדיה הלכו להחבא בטירת ההגמון, וחלקם סמכו על שכניהם בני 

העיר הגויים, שהבטיחום שיעזרום נגד הפורעים.
כבר למחרת ביום שני י' באייר, נתבררה הצהרתם של גויי העיר ככוזבת, באשר השליכו 
לכן,  קודם  יום  שלשים  מת  שכבר  גוי  מת  גופת  העיר  בחוצות  העיר  מתושבי  אנשים 
וישפכו את המים לבארות  גדול,  ויאמרו, שהיהודים בשלו את הגופה הרקובה הזו בדוד 
העיר להרעילם. ויקבצו גויים רבים מהעירונים על היהודים הנשארים בבתיהם, ויכו בהם 
את  ולקבור  ילדיהם משמד,  את  להציל  ברצותם  באונס,  נּוצרו  מהם  ומעטים  רבה,  מכה 
ההרוגים שהתגוללו בחוצות כדומן על פני האדמה. אמנם לא סרו מאמונת אבותיהם, ומיד 
כאשר שככו מעט הפרעות, שבו אותם יהודים לצור מחצבתם, אך כעת כבר לא סמכו על 
רק  יצאו  לזה  וגם  גדולים,  לצרכים  אפילו  לצאת  ומיעטו  במרתפיהם,  ונחבאו  העירונים, 
בשעות החשיכה ובצידי הדרכים. במצב כזה של אימה וחרדה עבור על בני קהילת ָוְרֵמיְזא 

הנותרים עוד כשבוע ומחצה.
נכנס האווז  ודתו להעשות,  דבר מלך מלכי המלכים  הגיע  באייר, אשר  כ"ג  וביום ראשון 
הפותה בשערי העיר ָוְרֵמיְזא, ואחריו רבבות רבבות של חיות אדם בזרם אדיר כנחיל ארבה 
הבא ומכלה כל חלקה טובה. ויצורו על מבצר הגמון העיר, בו נטמנו רבים מיהודי העיר 
ונכבדיהם, ויערכו עמהם מלחמה. וחיל ההגמון נטשם בפקודת ההגמון, והניחם לנפשם, 
וילחמו הם לבדם עם ההמון הגועש, ולא יכלו למו. ויהי כאשר ראו היהודים אשר במבצר 
פנימה שכבשו התועים את המבצר, וכמעט הם פורצים את השערים, ומעמידים בפניהם 
את הבחירה, אם לבגוד באלקי אבותם ח"ו, או למסור את נפשם על קידוש שמו הגדול. מיד 
נטלו גדולי העיר חרב פיפיות מושחזת בידם, ויברכו בקול רם 'ברכת השחיטה', ויקריבו את 
רּום בעל  ִויָנצְּ נפש בניהם ובנותיהם הקטנים למען שמו באהבה, שמא יחטפום האויבים 
כרחם. ויאמרו אליהם בבכי מר: "לא זכינו לגדלכם לתורה ולחופה, נקריבכם לפני הקב"ה 
כקרבן עולה ומנחה". ואחר כך שלחו ידם בנפשם, למען השם המהולל לבל בגויים יתחלל. 
ויהי כאשר נכנסו הרשעים לחדר המבוצר ויראו, והנה כולם כבר העלו את עצמם כעולה 

תמימה לפני הקב"ה באהבה גמורה, ללא כל הרהור אחר מדותיו.
לפני  יביאוהו  אם  שיחפצו  כל  שיעשה  בערמה,  להם  ויאמר  בחוץ,  תפסוהו  אחד  ובחור 
ההגמון. ויעשו לו כן, ויהי כאשר אך ראֹה רָאה הבחור את פני ההגמון אשר הפר את אמונתו 
עם הקדושים בני הקהילה, ויתמלא פיו קצף כאריה העט על טרפו, ויראה את עצמו כאילו 
וישלוף  עצמו,  ההגמון  על  הסתער  הוא  אך  ההגמון,  בצד  העומד  על  להתנפל  עומד  הוא 
מחיקו את הסכין אשר הכין לעצמו, ויתקעה בכריסו של ההגמון, וימות. וכל האנשים אשר 
ואותו בחור התנפל על עוד שנים ממשרתי  וירתעו לאחוריהם,  ונחפזו,  סביבותיו נבהלו 

ההגמון ויהרגם, עד אשר נשברה סכינו, ויקבצו אליו המשרתים ויהרגוהו.
הנחבאים  היהודים  על  העירונים  מפי  שמעו  כי  מרציחותיהם,  האויבים  נחו  לא  ועוד 

הכומר  בא  סיון  א'  ראשון  וביום  לתפסם.  איך  יודעים  היו  ולא  בעיר,  מסתור  במקומות 
פידרון, ויעשה כישוף באווז שילך לכל מקום בו נמצא יהודי, ושם יצפצף. ויהודים רבים 
נתפסו על ידי אותו כישוף, ויקדשו את שם אלוקיהם, ולא תעו אחרי ההבל והריק, וימותו 

למען שם קדשו.
ויהי כאשר ראו י"ב פרנסי הקהילה הגדולים שאבד כל סיכוי, ויצאו ממקום מחבואם בחצר 
ההגמון, ויעלו וירוצו על החומה, ובאו בתוך המגדל הגבוה שבחומה, ויעלו לראשו, ומשם 
נס,  קפצו היישר לבית העלמין היהודי שהיה צמוד לחצר ההגמון. מן השמים עשו להם 
גופות  בגופם, כאשר שלטו בשאר  ישלטו השונאים  כדי שלא  אותם הארץ,  בלעה  שמיד 

הקדושים, ויחללום.
את  לבטל  אלך  ואני  עלי,  והתפללו  "צומו  איתו:  לנחבאים  העיר  מגדולי  אחד  אמר  אז 
האמונה בכישוף של האווז". וכן עשה, וילך וילבש בגדי כומר, והלך לבית התורפה שלהם 
והיה צועק בזלזול: "כישוף האווז הזה אינו אמיתי, ואין לסמוך עליו, וכל מי שהורג על סמך 
האווז הזה מתחייב בנפשו!". ותוך כדי כך הגיע האווז וקפץ על גג בית התורפה וצפצף בקול 
גדול. ויבדקו הגויים בארבע פינות התורפה אם יש יהודי ולא מצאו, כי לא העלו על דעתם 
שזה הכומר המכריז על אודות האווז הוא יהודי. ומתוך כך הודו לדברי אותו כומר מחופש, 

וחדלו לחפש יהודים על ידי האווז, ולנותרים היתה הרווחה.
אמנם האביר ִאיְמכֹו וחיילותיו כבר יצאו קודם לכן הלאה, לכיון עיר ַמְגְנְצא. ובעיר ַמְגְנְצא 
דר באותה העת צדיק גדול משרידי דור הגאונים, רעהו של בן העיר לשעבר, רבינו גרשום 
מאור הגולה )שעלה לישיבה של מעלה עשרות בשנים לפני כן(, הלא הוא הפייטן החסיד 
רבי שמעון בר יצחק המכונה רבי שמעון הגדול. הוא היה אחי אמו של רבינו שלמה יצחקי 
– רש"י הקדוש, ואף נמנה על רבותיו. זקן מופלג היה רבי שמעון, בן מאה ארבעים ושש 
שנה בקירוב, וקדוש עליון היה, עד שהשוו את פיוטיו לפיוטי רבי אלעזר הקליר, שחי דורות 

רבים לפניו, ואמרו שפיוטי שניהם נתייסדו ברוח הקדש על דרך הסוד האמיתי.
ויהי באותו ערב שבת קדש, יום כ"ח לחדש אייר, ראה רבי שמעון מחזה נורא, ויבן בלבו את 
אשר ירמוז מחזה זה. עוד הוא מהרהר במחזה אשר ראה, ונכבדי צדיקי הקהל באו לביתו 
במרוצה ובבהלה, ויספרו לו, והנה אף הם ראו את אותו מחזה, אלא שלא הבינו פשרו, 
וישאלו את רבי שמעון בחרדתם, מה פשר המחזה הזה אשר ראו. ויאמר להם רבי שמעון, 
שלמחרת בשבת אחרי קריאת התורה, הוא יעמוד ויספר לכל הקהל את אשר אירע. באותה 
'ברית  בתיבות  המתחלת  כיפור,  יום  של  למוסף  סליחה  ויפייט  שמעון,  רבי  נתיישב  עת 

כרותה', וירמוז בה את אשר אירע ואת אשר עתיד לבוא על בני קהילתו, ַמְגְנְצא.
'וידבר' )במדבר( והפטרת 'מחר חדש', קודם  וביום השבת, לאחר קריאת התורה בפרשת 
ארון  שלפני  הבמה  על  שמעון  רבי  עלה  להיכל,  התורה  ספר  את  הציבור  שליח  שהכניס 
הקדש, ויקרא אל אדירי קהל ַמְגְנְצא ההדורה בקול בוכים, ויאמר: "הנה נא ָראו רבים מבני 
'על הכל  נעים  ושרים בקול  עירנו,  זקנים הולכים ברחובות  הקהילה בערב שבת, שלשה 
הקב"ה  המלכים  מלכי  מלך  של  שמו  ויתנשא  ויתרומם  ויתפאר  וישתבח  ויתקדש  יתגדל 
בעולמות שברא...', והנה, גילו לי מן השמים את אשר ירמוז דבר זה. שלשה זקנים אלו, 
הם אברהם יצחק ויעקב אבותינו, אשר ירדו ממקום מושבם שבגן עדן העליון, למען הדריך 
עם  אלינו  שהגיעו  המזעזעות  הבשורות  את  שמענו  כולנו  הנה  ישר.  בדרך  אותנו  ונחות 
פליטים מן הערים השכנות, ְׁשַּפֶיְרא וָוְרֵמיְזא, שכל בית ישראל שהיו שם מסרו את נפשם 
על קידוש שם הגדול. ואף המעטים שנּוצרו בעל כרחם, שבו כבר בתשובה שלימה, ושבו 
לנו, שננהג כמותם,  וזה אשר חפצו אבותינו הקדושים להורות  ייחודו.  ומסרו נפשם על 
ולא נמיר ח"ו יחוד שם המיוחד בפגר מובס הנתלה. אם אכן נזכה וננהג כך, יתקיים בנו 
מה שאמרו 'על  ה כ ל  יתגדל ויתקדש וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא שמו', דהיינו 
ששֹלשת הקהילות הגדולות והמאוחדות, קהילות שו"מ, כולם ימסרו נפשם בשלימות למען 
שם קדשו. אמנם אין לנו למנוע עצמינו מהשתדלות בענין ההצלה, ועלינו לקבל את הצעתו 
של ההגמון, שנבוא אנו עם כל רכושינו להטמן בחדריו המבוצרים, אך עם זאת עלינו לזכור, 
שאין לנו לשום מבטחינו באדם אשר אין לו תשועה, ולהעתיר עוד בתפילה ובתחנונים לפני 

מלך רחום וחנון, שיחננו מאתו בדבר ישועה ורחמים".
עוד הקהל המומים ומבועתים מדבריו של רבי שמעון, המשיך רבי שמעון ואמר: "הנביא 
אומר, שמפני הרעה נאסף צדיק. ואכן ראינו זאת בשנה האחרונה, בפטירת רבים מגדולי 
התורה בערים אלו. אמנם אנו לא שתנו אל לבנו, ולא ראינו את הרעה הממשמשת ובאה, 

ונאמר אך מקרה הוא זה".
וזעק: "רבונו של עולם, אם חשוב אני בעיניך  ידיו למרומים  לפתע נשא רבי שמעון את 
צדיק, אנא, קחני נא אליך מזה העולם, ולא אראה ברעת עמי". תוך כדי דיבורו, פרחה ממנו 
נשמתו הטהורה, ונפל גופו הקדוש של רבי שמעון על הבמה שלפני ארון הקדש, ללא רוח 
חיים. תפילתו נתקבלה בו במקום, ונשמתו עלתה למקום המיועד לה בגן עדן אצל נשמות 

הצדיקים, ליהנות מזיו השכינה. נסע הוא למנוחות, ואת צאנו הותיר לאנחות.
בראות הקהל הגדול את אשר אירע, ייללו יילל גדול, ויבכו מאד מאד. אז קם מתוך הקהל 
רבי אלחנן בנו של רבי שמעון, שהיה נחבא אל הכלים וכמעט שלא שמעוהו מדבר, וודאי 
אביו,  של  הקדוש  גופו  יד  על  הקדש,  ארון  במת  על  אלחנן  רבי  ויעמוד  קהל.  בפני  שלא 
וידבר אל העם לאמור: "ראו, לא עת ספוד היא העת הזאת, כי שבת היום לה'. הבה נמשיך 
בתפילה, ונקבל עלינו את גזירת מלך מלכי המלכים בדומיה, כמו שנאמר 'וידום אהרן' ורב 

היה שכרו על זה".
ויקם חזן הכנסת, ויקח את ספר התורה בידו. ויחל לברך את החדש בתחינה. "מי שעשה 
ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב....", ויען כל העם 
חינן  הראשון",  ביום  למחר  יהיה  סיון  חודש  ש"ראש  הציבור  שליח  שהכריז  לאחר  אמן. 
כל העם בזעקה: "יחדשהו הקב"ה עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון 
את  לנגן  החל  כאשר  קולו  נשבר  החזן  ואף  אמן".  ונאמר  ולנחמה,  לישועה  ולשמחה, 
נשמעו  השמח  הניגון  ותחת  כמנהגם,  הקרב,  השבועות  חג  של  השמחה  בניגון  'יחדשהו' 

מפיו יפחות בכי.
למחרת, ביום ראשון ראש חודש סיון, הובילו בני ַמְגְנְצא את רבם למנוחות, כשבניו הולכים 
של  העתיק  הקברות  בבית  הגולל  סתימת  קודם  סילוקו.  על  מרה  ומבכים  מיטתו,  אחרי 
כשורה בטהרתו  בו  נהגו  לא  אביו, אם  ויבקש את מחילת  אלחנן  רבי  בנו  נעמד  ַמְגְנְצא, 
ובקבורתו. וירם את קולו ויזעק בלב קרוע ומורתח: "הנה אבי הצדיק זכה להקבר בקבר 
ישראל, אך אנו, כל הקהל הקדוש הזה. מי יודע אם נזכה להקבר בקבר ישראל", וירם כל 
העם את קולו, ויבכו ֶּבֶכה רב. אז באו הקברנים, ויסתמו את הגולל, ויראו כל העם פלא 

גדול, שמעיין מים חיים נבע ממראשותיו, ויהי לנס.
מיד אחרי הלויה מיהרו הקהל לאסוף את טפם ורכושם, ויביאום למבצר ההגמון, כי שמעו 
ובני ישראל נקבצו במבצר,  ִאיְמכֹו כבר מתקרב לשערי העיר עם צבאו העצום.  שהצורר 
ויוועצו ביניהם לשלוח כופר נפש לצורר, אולי ינחם ויפסח על עירם. וכן עשו, ויבא השליח 
הנכרי למחנה ִאיְמכֹו, ויבא לו את הכתב אשר שלחו היהודים, ואת דמי הכופר אשר אספו 
להציל נפשם מיד צר. אך הצורר לא אבה לקבל, כי חפץ לשפוך דם, וישב את השליח עם 
הכסף לשולחיו. וייחן מחנה הצוררים יומיים תמימים על שערי העיר, ויצחצחו חרבותיהם 

וימרקו כידוניהם בטרם יבואו על העיר בטח.
החלו  בדורון,  הצורר  את  לשחד  בידם  עלה  שלא  ראו  כאשר  במבצר,  אשר  והיהודים, 
לנקוט בשתי דרכי התגוננות האחרות, אשר גם הם ירושה להם מיעקב אביהם, התפילה 
אולי  בחזקה,  ה'  אל  ויתפללו  ויצומו  הגדול שבמבצר,  בתוך האולם  ויתאספו  והמלחמה. 
רבי  קבץ  ובתפילה,  בתשובה  עוסקים  העם  רוב  בעוד  ויחיים.  וירחמם  מהם  אפו  ישוב 
וילבישם  ַקלֹוִנימֹוס ב"ר משולם גדול פרנסי העיר את כל האנשים גבורי החייל שבקהל, 
שריונים ויחגור להם כלי זיין, וילמדם, בסיוע חיל ההגמון, טכסיסי מלחמה, עד כמה שהיה 

ניתן בזמן הקצר שהיה להם.
וביום שלישי, ג' לחדש סיון בחצי היום, קם הצורר ִאיְמכֹו מרבצו, וידרוש מתושבי העיר 
כל  ויכנס  השערים,  את  לפניו  ויפתחו  לו,  נענו  אכן  העירונים  השערים.  את  לו  שיפתחו 
טעמו,  את  ההגמון  שינה  ולפתע  ההגמון.  טירת  על  ויצורו  העיר,  בשערי  העצום  החייל 
ויורה לחייליו לפתוח את השערים ויצאו הוא וחילו מהמבצר, והשערים הותירו פתוחים 
אחריהם, ויפקירו את היהודים לגורלם. כאשר ראו היהודים העומדים על המשמר את אשר 
אירע, נעמדו מיד ביתר שאת וביתר עֹז להלחם נגד מבקשי נפשם. אמנם הם ידעו שהקרב 
אבוד מראש, ושלחו שליח להודיע על כך ליהודים המתפללים בתוך האולם הגדול שבמבצר. 
כשמוע היהודים את הדבר הרע הזה, קרעו את בגדיהם ולא נותרה עוד רוח באיש, והבהלה 

והבלבול שלטו שם בלא מצרים.
ויקם רבי אלחנן ב"ר שמעון הגדול, ויעלה על המגדל הגבוה שבתוך האולם על יד החלון 
הגדול, כך שראוהו גם היהודים הנמצאים בפנים, וגם הנמצאים בחוץ, היהודים ולהבדיל 
הגויים, ויקרא בקול גדול: "שמעו נא אחיי בני ישראל היקרים, ושמעו גם צוררינו מענינו 
מחרפינו ומגדפינו! בן זקונים הייתי לאבי הקדוש, ויחבבני מאד. ויהי היום, כאשר הייתי 

כבן חמש שנים, גנבתני הִׁשיְקֶסע מסיקת התנורים ביום השבת, ותביאני לבית התורפה. 
ותמסרני ליד הכומרים, וילמדוני את דתם סחי ומאוס, עד אשר עליתי במעלות הטומאה, 
ואהי ראש להם. אז מלאני לבי לתור ולדרוש את הורי אשר שכחתים, ואשאל את הכומרים 
אשר גדלוני, אי אבי ואמי, ולא גילוני. אז גזרתי עליהם, שאם לא יגלו לי את מוצאי, אמיתם 
ביסורים גדולים, ויגלו לי את בית אבי וארץ מולדתי ואקרא לאבי אל מקום מושבי ברומא, 
ואתוודע אליו, ויורני דרך תשובה. ויאמר לי 'אתה חללת, אמנם מאונס, את השם ברבים, 
וטיקאן, ואשוב לבית הורי, ואשוב  ואברח מרּום מושבי ברומא במדינת  קדשהו ברבים'. 

בתשובה שלימה לפני רבון העולמים".
המשיך רבי אלחנן ואמר, "כעת אני מקיים את דברי אבי, ומקדש את שם ה' אלקי ישראל 
ברבים, ומגלה סוד כמוס זה בפני ישראל ועמים, למען יאזרו בני עמי עוז, ולא יבגדו באלקי 
ישעם". אז קרא רבי אלחנן בקול זעקה: 'שמע ישראל...', ויען כל העם אחריו. וישאג רבי 
אלחנן: 'ה' הוא האלוקים' שבע פעמים, ויען כל העם אחריו. ובעוד היהודים חשים כאילו 
הם ביום הכיפורים בנעילת שערים, קרא רבי אלחנן: "אתה הוא עד שלא נברא העולם, 
אתה הוא משנברא העולם, אתה הוא בעולם הזה, ואתה הוא בעולם הבא. קדש את שמך 
על מקדישי שמך וקדש את שמך בעולמך, ובישועתך תרום ותגביה קרנינו, ברוך אתה ה' 
מקדש את שמך ברבים". וכל העם ענו אמן בקול בכי ויפול רבי אלחנן בעד החלון אשר 

במרומי המבצר, וימות על יחוד שם ה' הגדול.
וכל אשר להם על  וימותו הם  'ברכת הזבח',  ויברכו את  וכל ישראל אשר במבצר מיהרו 
קידוש השם. ורבי ַקלֹוִנימֹוס העומד להלחם על חומת המבצר ראה את אשר אירע מבעד 
חלונות האולם, ויאמר אל היהודים הנלחמים: "עד עתה נלחמנו למען שלום אחינו שבפנים 
כעת, משמתו כולם על קידוש השם, אין לנו סיבה להלחם, הבה וניסוג אחור למסדרונות 
המבצר". וימצאו פתח המוביל למסדרון ארוך ויכנסו לתוכו רבי ַקלֹוִנימֹוס עם עוד חמישים 
ושלשה יהודים, והדלת טרקו אחריהם. וילכו במסדרון הארוך עד אשר הגיעו לסופו, שהיה 
הגדול  האולם  דלתות  את  פרצו  הנלחמים  והגויים  מהעיר.  בריחוק  נסתר  מילוט  פתח 
והנה כולם שוכבים מתים, ושמחה על שפתותיהם. ומספר יהודים ארבו בצידי הדלתות, 
ובהכנסם נקמו בפורעים נקמה פורתא על מותם ועל מות אחיהם, וטרם היה סיפק ביד 

הגויים להגיב, כבר שלחו יד בנפשם, וימותו למען יחוד שם ה'.
ולעיר ֶקֹוֶלֹוְניא הגיעה השמועה לראשונה ביום חמישי ערב חג השבועות, בעודם טרודים 
כמנהג  בפרחים,  התורה  ספרי  ועיטור  הכנסת  בבית  עשבים  בשטיחת  לחג,  בהכנות 
אבותיהם. וייראו כל היהודים מאד, וירוצו לבית ההגמון, ויתנו לו 'כופר נפש' למען ירשם 
להמלט ולהסתר בכפרים הנתונים למרותו. וייעתר להם ההגמון, וישלחם לשבעה כפרים 
הנמצאים באזור העיר ֶקֹוֶלֹוְניא, למען מלט את נפשם. אמנם שש מתוך שבע הכפרים נלכדו 

על ידי נושאי הצלב, וימסרו נפשם, אך כפר אחד ניצל בחסד ה' עליהם.
עוד הרבו הרשעים לפרוע פרעות בעם ה' אשר בארץ אשכנז בערים ֶרֶגְנְסּבּוְרג, ֶמיץ, ְּפַראג, 

ובעיר הצרפתית ְטֶרִויס, עיר מושבו של רבינו רש"י.
ורבי ַקלֹוִנימֹוס מַמְגְנְצא יחד עם חמישים ושלשה היהודים שעמו, נמלטו ויעברו את הנהר 
ריינוס לכיוון ארץ צרפת, למען המלט מארץ הדמים, חבל הריינוס. וילכו ימים רבים ביערות 
ובשדות, מפירות היער ניזונו, וממימי הנחלים שתו, ויבקשו למצוא אורחת יהודים ניצולים 

הנמלטת גם היא מחרב הרשעים.
ויהי יום אחד, ויפגשו יהודי הדור פנים היושב לפוש על סלע בצד הדרך. וישאלוהו מהיכן 
בא, ויספר להם כי נמלט מהעיר ְטֵרִויס בבוא הפורעים אליה. לפתע הבחין אחד היהודים 
את האיש, ויאמר "הלא זה רבינו הגדול רבי שלמה ברבי יצחק המפורסם בכל תפוצות גולת 
אריאל!". ויאשר רבינו את דבריו, ויאמר להם: "אף אני מוצאי מארץ הריינוס, מעיר ָוְרֵמיְזא, 
התוכלו לספר לי מה אירע בארץ הולדתי?", ויספרו לו את אשר אירע בעירם, ועל מות דודו 
הזקן רבי שמעון הגדול. וכשמוע רבינו רש"י את הדברים, ויקרע את בגדיו ויבכה בכי רב. 
וכשמוע את אשר אירע בעיר מולדתו, אשר בגד בהם ההגמון, ואת אשר נקם אותו בחור 
את נקמת הקהל מאת ההגמון, וישבח רש"י את הבחור אשר נקם את נקמת בני עמו מאת 

ההגמון הרוצח, והרגו למען ישמעו וייראו.
ויוסף רש"י ויראם את אשר כתב קללה ושמתא נוראה על אותם פורעים: "תתנם לחרפה 
ומגערת  וחימה// תשלח בם מלאכי מאירה  ולשמה/ תתיך עליהם אף שצף קצף  לקללה 
עולם  איבת  למשחית  בפרך  תרדם  אימה//  ומחדרים  חרב  בשיכול  תשמידם  ומהומה/ 
ומשטימה/ תריק אחריהם חרב לא תחיה כל נשמה// תקצוף עליהם בחמה שפוכה בשאט 
נפש לנקום נקמה/ תקרא עליהם קול שופר חזק ותרועת מלחמה//..." ועוד אריכות גדולה 
מאד של כל הקללות המצויות בזה העולם. ויוסף רש"י ויאמר להם, שלדעתו יש לקבוע 
יאשיהו  ירמיהו על  ולאמרם בתשעה באב, כמו שקינתו של  בגזירות  קינות על ההרוגים 
המלך נקבעה במגילת איכה הנקראת בתשעה באב. אמנם יש לעשות זכר לצרות גם בזמן 

התרחשותם, ויש עוד להתיישב בענין מה לקבוע, ולמתי.
כשמוע בני הקבוצה את דברי רש"י, אז פנה אליו יקותיאל, אחד מבני הקבוצה, ויאמר לו: 
ילמדנו רבינו, אמנם רשע מרושע הוא ההגמון הלזה, אך מדוע יקרא לו 'רוצח', שהרי לא 
הרג מימיו יהודי?". ויוצא רש"י מצקלונו את קֹוְנְטַרס פירושו על התורה, ויפתח בפרשת 
בלשונו,  רש"י  דקדק  שאכן  יקותיאל,  ַוָיֵבן  שם  כתב  אשר  את  ליקותיאל  ויראה  במדבר, 

בקראו 'רוצח' להגמון הרשע.
ואכן, קללתו של רש"י נתקיימה בהם במלואה. כאשר כילו לעשות חפצם ורצונם ביהודי 
אשכנז, אז נפנו לילך בדרך טעותם לירושלים. ראשונה יצאה כנופייתו של הכומר פידרון, 
נא  "נעברה  הונגרייא לאמור:  וישלח מלאכים אל מלך  הונגרייא.  ויבואו עד קצה מלכות 
לו המלך רשות לעבור  ויתן  כי אם בכסף".  ולא נשתה  נלך, לא נאכל  בארצך, דרך המלך 
בגבולו, הוא וכל חילו, רק שילכו לשלום, ואל יציקו לעמו בכל עיר ועיר. אמנם הם לא עמדו 
בדבריהם, ופעם אחת רצחו בשעת רעבונם עיר שלימה כדי לבזוז את אכלם, והשמועה באה 
אל המלך, ויאסוף את חילו לצאת להלחם בם. ויסעו משם אויבי ה' ויבואו עד נהר אחד 
ושמו 'דּוַנִאי', והנהר היה מלא על כל גדותיו, ולא היו ספינות לעבור הנהר. והיה שם אצל 
הנהר כפר אחד, ויבואו וישחיתו ויקחו את עצי הבתים ויעשו מהם גשר, ויעברו בו את 
הנהר. ויבואו עד עיר אחת והנה שעריה נעולים בפניהם, כי הגיע דבר המלך לאמר, אויבי 
המלך הם האנשים האלו. ותהי המלחמה חזקה בין הפורעים ובין חיל מלך הונגרייא, ויגברו 

חיל המלך ויהרגום, לא נשאר אחד, כן יאבדו כל אויבך ה'.
רשות  המלך  נתן  לא  כבר  ולהם  ִאיְמכֹו,  הצורר  האביר  בראשות  השניה  הקבוצה  ותבוא 
להכנס, אך הם עברו על דבר המלך ודתו, ונכנסו לממלכת הונגרייא. וירדוף אחריהם צבא 
המלך בין הביצות ויהרגו בהם רבים, ורבים שמתו בטבעם בטיט הָיֵון משנהרגו בחרב. והיו 
שטבעו בטיט ולא יכלו להחלץ עד שנהרגו על ידי חיל המלך. ויקיף חיל המלך את הפורעים 
משלש רוחות, והנהר דּוַנִאי מרוח רביעית. ויראו את הגשר אשר עשה פידרון הכומר ויעלו 
עליו לברוח בדוחק עצום של קהל אלפים, ומשקלם כבד מאד מחמת שריון הברזל שעליהם 
ועל סוסיהם, ויהי בעלותם על הגשר, ויקרוס הגשר הרעוע תחתיו אל הנהר, ויפלו ויטבעו 
בו. כה רבים היו הטובעים עד אשר עצרו את זרימת הנהר ויסתמוהו, עד כי ניתן היה לדרוך 
וישובו  והניצולים הבודדים מבין הפורעים נמלטו על נפשם,  גבי הגופות כעל יבשה.  על 
לארץ צרפת דרך ארץ אשכנז, ויספרו את אשר אירע, וישמחו פליטת יהודה כי הראה ה' 

אותם נקמה באויביהם.
ובמשך הזמן, כאשר נשתקמו הקהילות החריבות, תקנו רבותינו שבאותו דור תקנות לזכר 
הצרות. ויאמרו, שתחת שתפסק האבילות על מות תלמידי רבי עקיבא ביום ל"ג לעומר, 
ימשיכו את האבילות עד ערב שבועות, מלבד יום ל"ג עצמו. וכן תקנו תעניות בימי הצרות, 
ואחד  פיוטים לאומרם בשבתות שבין פסח לשבועות, אחד המרבה  ופייטני הדור חיברו 

הממעיט.
המכונות  הגזירות,  לנספי  הזיכרון  שבתות  בשתי  לאומרה  תפילה  הדור  חכמי  ויתקנו 
'שווארץ שבת' )השבת השחורה(, שבת לפני שבועות, ולפני תשעה באב. תפילה זו נתקנה 
לאומרה לאחר אשרי שלפני מוסף, אך במשך הדורות היו שהעבירוה לקודם אשרי, ואף 
נהגו רבים לאמרה ברוב שבתות השנה. וזה נוסחה: "אב הרחמים שוכן מרומים, ברחמיו 
העצומים הוא יפקוד ברחמים, החסידים והישרים והתמימים, קהילות הקדש שמסרו נפשם 
על קדושת השם, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. מנשרים קלו ומאריות 
גברו לעשות רצון קונם וחפץ צורם. יזכרם אלקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום 
בימינו, לעינינו, נקמת דם עבדיו השפוך. ככתוב בתורת משה איש האלקים, 'הרנינו גוים 
עמו כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו'. ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב 
לאמר, 'ונקיתי דמם לא נקיתי, וה' שוכן בציון'. ובכתבי הקדש נאמר, 'למה יאמרו הגוים 
איה אלקיהם, יודע בגוים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך', ואומר, 'כי דורש דמים אותם 
זכר, לא שכח צעקת ענוים'. ואומר, 'ידין בגוים מלא גויות, מחץ ראש על ארץ רבה. מנחל 

בדרך ישתה, על כן ירים ראש'".

מה דקדק רש"י בלשונו ע"פ מה שכתב בפירושו בפרשתינו ?
תודת המערכת נתונה

להבה"ח ש. שפירא שיחי'
שיסד את הסיפור ע"פ מקורות נאמנים כדלהלן.



ימי  בדברי  לחג השבועות, חקוקים  חג הפסח  הימים שבין 
עם ישראל כימים שנוהגים בהם אבלות. כבר מלפני כאלף 
ותשע מאות שנה, באותה תקופה איומה בה מתו בזה אחר 
זה תלמידי חכמים עצומים, תלמידיו של התנא הקדוש רבי 
עקיבא, באשר דקדק הקב"ה עמם כחוט השערה על ענייני 

בין אדם לחבירו.
ושוב, כאלף שנה לאחר מכן, באותה תקופה ממש, בין פסח 
לעצרת, בעיצומם של ימי הנהגת אבילות שתיקנו חכמינו על 
מותם של אותם גדולי עולם, נגזרה מן השמים גזירה נוראה. 
נסיון קשה הוטל על קהילות גדולות וחשובות בארץ אשכנז, 
מקום אשר משם יצאה תורה לכל ישראל, האם ימסרו נפשם 
קידוש השם המיוחד,  להריגה, כאברהם אבינו בשעתו, על 
תועבת  מובס,  פגר  ב'נתלה',  כבודם  ימירו  ח"ו  שמא  או 

הנוצרים.
אז בשנת ד' אלפים תתנ"ו, היא שנת י"א למחזור רנ"ו, אשר 
עליו בקשו דורשי רשומות בני אותו דור לקרוא את הפסוק 
כך  על  ורינה  שמחה  לשון  ְלַיֲעקֹב",  "ָרּנ"ּו  ו'(,  ל"א  )ירמיהו 
מתוך  בתורה  יגעים  ושאנן,  בהשקט  יושבים  ישראל  שבני 
נמנו  חורף,  אותו  בסוף  כינורם.  לאבל  נהפך  ושמחה,  רווח 
ביניהם ראשי אומות הנוצרים אשר בארץ צרפת, לכנוס גייס 
גדול ועצום, ולילך לכבוש את ארץ הקדש מיד בני ישמעאל 
ירושלים, אשר בה  המוסלמים, ובפרט את העיר המהוללה 

שוכנים מקומות החשובים ומיוחדים להם.
ההתקהלות  את  בראותם  צרפת,  בארץ  אשר  ישראל  בני 
בקרבו,  יושבים  הם  אשר  העם  של  המבהילה  וההתלהטות 
זה,  מלחמה  שמסע  מהרה,  הבינו  הם  ורעדה,  חיל  אחזום 
יעבור  לא  שהוא  סיבה  כל  אין  אחרת,  דת  בני  נגד  שיועד 
פני הצרה,  נגד היהודים. על מנת לקדם את  למסע פרעות 
תפסו את אומנות אבותם בידם, ונאספו בבתי הכנסת לזעוק 
ולהתפלל לפני הקב"ה, שיצילם מיד הרשעים. בנוסף הם גם 
שלחו כתבים לאחיהם השוכנים בערים אשר על גדות נהר 
לבקש  ובתחנונים  בתפילה  ויעתירו  יצומו  למען  ה'ַרְיינּוס', 

רחמים עליהם מאת שוכן מרום.
עם ה' אשר בעיר 'ַמְגְנְצא' שלחו כתב לבני צרפת, בו כתבו 
להם: "ָגזרו כל הקהילות צום, עשינו את שלנו, המקום יצילנו 
ויציל אתכם מכל צרה וצוקה. עליכם אנו יראים יראה גדולה, 
לא  האזן  כשמועת  אפילו  לירוא,  כך  כל  לנו  אין  אנו,  אבל 
שמענו, ולא היינו שומעים שנגזרה גזירה ונגעה עלינו חרב 
עד הנפש". הם כלל לא העלו בדעתם שיכול להיות קשר בין 
המסע היוצא מארץ צרפת לבני הריינוס. שכן ארץ ישראל 
שוכנת דרומית מזרחית לצרפת, ואילו קהילות הריינוס ישבו 

במעלה הריינוס צפונה.
וזעקה,  בתפילה  עוסקים  ישראל  בני  בעוד  והכי,  אדהכי 
בארץ צרפת, למען שלום עצמם, ובארץ אשכנז, למען שלום 
אבותיהם,  באומנות  הגויים  גם  עסקו  צרפת.  בני  אחיהם 
על  לחניתות.  ומזמרותיהם  לחרבות,  איתיהם  וכיתתו 
בגדיהם תלו שיקוץ גדול של צורת שתי וערב, שאותו נשאו 
זמן  תוך  הצלב'.  'נושאי  נקראו  שמו  ועל  מקום,  לכל  עמם 
קצר הם התקבצו בשתי קבוצות גדולות, האחת של חיילים 
מכף  ומחופים  לרוב,  זיין  בכלי  ומצויידים  היטב  מאומנים 
רגלם ועד קדקדם בשריון ברזל מבהיל. והשניה, של אספסוף 
המוני נבער מדעת, ששולהב על ידי הכמרים, שהבטיחו להם 
מחילת עוונות גמורה לכל חייהם, אם יבואו לעזור בכיבוש 
ארץ הקדש מיד המוסלמים. נשקם לא היה אלא כלי עבודה 

חקלאיים, כמעדרים, קלשונים ויתדות המחרשות.
ישחקו  ִאיְמכֹו',  'האביר  עמד  הראשונה  הקבוצה  בראש 
עמדו  השניה  הקבוצה  ובראש  ברזל,  של  ברחיים  עצמותיו 
כומר משולהב בשם פידרון, ואשה תמהונית. לאותה אשה 
הולך  היה  והאווז  אפרוח,  שהיה  מאז  שגדלתו  אווז  היה 
אחריה לכל מקום. כעת, כאשר נקבצו כל הגויים ירושלים 
"ראו  ואומרת:  מכרזת  אשה  אותה  היתה  עליה,  למלחמה 
שאווז זה מכיר בעצמו את הדרך לירושלים, הבה ונלך כולנו 
אחריו!". וכל הפתיים היו נסרכים אחרי האווז, שָנָחה אותם 
לילך לדרום  בגזירת שמים בדרך ההפוכה מירושלים, תחת 
מזרח, הלך לצפון מזרח, לכיוון קהילות הריינוס השוקטות 
קהילות  על  ובתחנונים  בתפילה  ומעתירות  שמריהן,  על 

צרפת, שכמעט וכלתה מהם כבר הרעה.
וביתדות  בקילשוניהם  ומתפרעים  משתגעים  ובעודם 
"הנה  משולהבים:  פותים  כמה  לפתע  צווחו  מחרשותיהם, 
בעוד  המוסלמים,  מיד  ירושלים  את  לכבוש  הולכים  אנו 
היהודים אשר הרגו את אדוננו, חיים בינינו בהשקט ובטחה! 
ההסתה  דברי  ואכן,  אדונינו!".  נקמת  את  מהם  נקח  הבה 
ונשבעו  פעולתם,  את  פעלו  הפרוע,  ההמון  בתוך  שנשמעו 
שיהרגו  לפני  איירופא  אדמת  את  יעזבו  שלא  מהם  רבים 
ביהודים הרג רב. העיר הראשונה שעמדה בדרכם, ובה פגעה 
מבין  הראשונה  ְׁשַּפֶיְרא,  העיר  הייתה  בראשונה,  הדין  מדת 
קהילות שו"מ המפורסמות, היושבות על גדתו המזרחית של 

נהר הריינוס.
מקובצים  היהודים  שהיו  בעת  אייר,  לחדש  ח'  השבת,  יום 
כשבראשם  האויבים,  נכנסו  שבת,  לתפילת  הכנסת  בבית 
הכומר פידרון והצורר ִאיְמכֹו בשער העיר ְׁשַּפֶיְרא. היהודים 
שכלל לא ידעו על המצפה להם, התפללו כמנהג אבותיהם, 
תפלת  סיום  לקראת  לפתע,  אך  ובזמרה,  בשירה  בנחת, 
להקיף  המתארגן  דם  צמא  אדם  בהמון  הבחינו  הם  מוסף, 
את בית הכנסת. מבועתים ומבולבלים מיהרו הקהל לסיים 
את התפילה, ונמלטו מבית הכנסת, קודם שהיה סיפק ביד 
נעשתה  שלא  הזדים  ראו  כאשר  לגמרי.  להקיפו  הפורעים 

עצתם לתפוס את היהודים בבית הכנסת, ולהעמיד בפניהם 
את הברירה בין חיי שעה לחיי עולם, מיד עטו חיות האדם 
על הנמלטים, והרגו מהם בו במקום י"א נפשות. יקום ה' את 
דמם של אותם הברכיים אשר לא כרעו לבעל, ומיאנו לכפור 

בא-ל חי, ושבהם החלה הגזירה.
מושל העיר, ה'הגמון יוהן', שהיה חסיד אומות העולם, אסף 
ידי צבאו  וגונן עליהם על  את היהודים לטירתו המבוצרת, 
הפרטי. כמו כן תפס ההגמון מהפורעים והענישם בקציצת 
לזאת,  לבו  שת  לא  ההמון  אך  וייראו.  ישמעו  למען  ידם, 
וראוי  היהודים  בגלל  זה  שכל  באמרו  יותר,  השתלהב  ורק 
להשמידם על זה. בראות פרנס העיר ר' משה ב"ר יקותיאל 
את המתרחש בעיר, חילה את פני ההגמון שיועיל להבריחם 
בחשאי מחוץ לעיר אל ערים בצורות בסביבה, שהיו נתונות 
ממבקשי  וימלטם  ההגמון,  לו  נעתר  ואכן  מרותו,  תחת 

נפשם.
הפורעים,  מידי  וברחמים  בחסד  יצאה  ְׁשַּפֶיְרא  קהילת  אכן 
ֶקֹוֶלֹוְניא והכפרים  ַמְגְנְצא  ָוְרֵמיְזא  לעומת רעותיה הקהילות 

הקטנים שביניהם, שאליהם הגיעו הפורעים לאחר מכן.
לקהילת  האיומה  השמועה  הגיעה  באייר  ט'  ראשון  ביום 
התרעלה,  כוס  לעבור  עתידה  עליהם  שגם  ויבינו  ָוְרֵמיְזא, 
יעתר להם, אלא  ה' בחזקה, אולי  ויתפללו אל  צום,  ויגזרו 
שכבר נגזרה גזירה. רבים מבני העיר ונכבדיה הלכו להחבא 
בטירת ההגמון, וחלקם סמכו על שכניהם בני העיר הגויים, 

שהבטיחום שיעזרום נגד הפורעים.
של  הצהרתם  נתבררה  באייר,  י'  שני  ביום  למחרת  כבר 
העיר  מתושבי  אנשים  השליכו  באשר  ככוזבת,  העיר  גויי 
קודם  יום  שלשים  מת  שכבר  גוי  מת  גופת  העיר  בחוצות 
לכן, ויאמרו, שהיהודים בשלו את הגופה הרקובה הזו בדוד 
ויקבצו  להרעילם.  העיר  לבארות  המים  את  וישפכו  גדול, 
גויים רבים מהעירונים על היהודים הנשארים בבתיהם, ויכו 
בהם מכה רבה, ומעטים מהם נּוצרו באונס, ברצותם להציל 
את ילדיהם משמד, ולקבור את ההרוגים שהתגוללו בחוצות 
אבותיהם,  מאמונת  סרו  לא  אמנם  האדמה.  פני  על  כדומן 
לצור  יהודים  אותם  שבו  הפרעות,  מעט  שככו  כאשר  ומיד 
ונחבאו  העירונים,  על  סמכו  לא  כבר  כעת  אך  מחצבתם, 
במרתפיהם, ומיעטו לצאת אפילו לצרכים גדולים, וגם לזה 
של  כזה  במצב  הדרכים.  ובצידי  החשיכה  בשעות  רק  יצאו 
עוד  הנותרים  ָוְרֵמיְזא  קהילת  בני  על  עבור  וחרדה  אימה 

כשבוע ומחצה.
וביום ראשון כ"ג באייר, אשר הגיע דבר מלך מלכי המלכים 
ָוְרֵמיְזא,  העיר  בשערי  הפותה  האווז  נכנס  להעשות,  ודתו 
ואחריו רבבות רבבות של חיות אדם בזרם אדיר כנחיל ארבה 
הבא ומכלה כל חלקה טובה. ויצורו על מבצר הגמון העיר, בו 
נטמנו רבים מיהודי העיר ונכבדיהם, ויערכו עמהם מלחמה. 
לנפשם,  והניחם  ההגמון,  בפקודת  נטשם  ההגמון  וחיל 
ויהי  למו.  יכלו  ולא  הגועש,  ההמון  עם  לבדם  הם  וילחמו 
התועים  שכבשו  פנימה  במבצר  אשר  היהודים  ראו  כאשר 
ומעמידים  השערים,  את  פורצים  הם  וכמעט  המבצר,  את 
או  ח"ו,  אבותם  באלקי  לבגוד  אם  הבחירה,  את  בפניהם 
גדולי  נטלו  מיד  הגדול.  שמו  קידוש  על  נפשם  את  למסור 
'ברכת  רם  בקול  ויברכו  בידם,  מושחזת  פיפיות  חרב  העיר 
השחיטה', ויקריבו את נפש בניהם ובנותיהם הקטנים למען 
כרחם.  בעל  רּום  ִויָנצְּ האויבים  יחטפום  שמו באהבה, שמא 
ויאמרו אליהם בבכי מר: "לא זכינו לגדלכם לתורה ולחופה, 
נקריבכם לפני הקב"ה כקרבן עולה ומנחה". ואחר כך שלחו 
ויהי  יתחלל.  בגויים  ידם בנפשם, למען השם המהולל לבל 
כאשר נכנסו הרשעים לחדר המבוצר ויראו, והנה כולם כבר 
העלו את עצמם כעולה תמימה לפני הקב"ה באהבה גמורה, 

ללא כל הרהור אחר מדותיו.
ובחור אחד תפסוהו בחוץ, ויאמר להם בערמה, שיעשה כל 
שיחפצו אם יביאוהו לפני ההגמון. ויעשו לו כן, ויהי כאשר 
אך ראֹה רָאה הבחור את פני ההגמון אשר הפר את אמונתו 
העט  כאריה  קצף  פיו  ויתמלא  הקהילה,  בני  הקדושים  עם 
על  להתנפל  עומד  הוא  כאילו  עצמו  את  ויראה  טרפו,  על 
עצמו,  ההגמון  על  הסתער  הוא  אך  ההגמון,  בצד  העומד 
וישלוף מחיקו את הסכין אשר הכין לעצמו, ויתקעה בכריסו 
נבהלו  סביבותיו  אשר  האנשים  וכל  וימות.  ההגמון,  של 
ונחפזו, וירתעו לאחוריהם, ואותו בחור התנפל על עוד שנים 
ויקבצו  סכינו,  נשברה  אשר  עד  ויהרגם,  ההגמון  ממשרתי 

אליו המשרתים ויהרגוהו.
ועוד לא נחו האויבים מרציחותיהם, כי שמעו מפי העירונים 
היו  ולא  בעיר,  מסתור  במקומות  הנחבאים  היהודים  על 
יודעים איך לתפסם. וביום ראשון א' סיון בא הכומר פידרון, 
ויעשה כישוף באווז שילך לכל מקום בו נמצא יהודי, ושם 
ויקדשו  כישוף,  אותו  ידי  על  נתפסו  רבים  ויהודים  יצפצף. 
את שם אלוקיהם, ולא תעו אחרי ההבל והריק, וימותו למען 

שם קדשו.
ויהי כאשר ראו י"ב פרנסי הקהילה הגדולים שאבד כל סיכוי, 
על  וירוצו  ויעלו  ההגמון,  בחצר  מחבואם  ממקום  ויצאו 
ויעלו לראשו,  ובאו בתוך המגדל הגבוה שבחומה,  החומה, 
ומשם קפצו היישר לבית העלמין היהודי שהיה צמוד לחצר 
ההגמון. מן השמים עשו להם נס, שמיד בלעה אותם הארץ, 
כדי שלא ישלטו השונאים בגופם, כאשר שלטו בשאר גופות 

הקדושים, ויחללום.
אז אמר אחד מגדולי העיר לנחבאים איתו: "צומו והתפללו 
וכן  האווז".  בכישוף של  לבטל את האמונה  אלך  ואני  עלי, 
עשה, וילך וילבש בגדי כומר, והלך לבית התורפה שלהם והיה 

לסמוך  ואין  אינו אמיתי,  הזה  האווז  "כישוף  בזלזול:  צועק 
עליו, וכל מי שהורג על סמך האווז הזה מתחייב בנפשו!". 
וצפצף  בית התורפה  גג  על  וקפץ  האווז  הגיע  כך  כדי  ותוך 
יש  אם  התורפה  פינות  בארבע  הגויים  ויבדקו  גדול.  בקול 
יהודי ולא מצאו, כי לא העלו על דעתם שזה הכומר המכריז 
אותו  לדברי  הודו  כך  ומתוך  יהודי.  הוא  האווז  אודות  על 
כומר מחופש, וחדלו לחפש יהודים על ידי האווז, ולנותרים 

היתה הרווחה.
אמנם האביר ִאיְמכֹו וחיילותיו כבר יצאו קודם לכן הלאה, 
לכיון עיר ַמְגְנְצא. ובעיר ַמְגְנְצא דר באותה העת צדיק גדול 
משרידי דור הגאונים, רעהו של בן העיר לשעבר, רבינו גרשום 
מאור הגולה )שעלה לישיבה של מעלה עשרות בשנים לפני 
כן(, הלא הוא הפייטן החסיד רבי שמעון בר יצחק המכונה 
רבי שמעון הגדול. הוא היה אחי אמו של רבינו שלמה יצחקי 
– רש"י הקדוש, ואף נמנה על רבותיו. זקן מופלג היה רבי 
עליון  וקדוש  בקירוב,  שנה  ושש  ארבעים  מאה  בן  שמעון, 
היה, עד שהשוו את פיוטיו לפיוטי רבי אלעזר הקליר, שחי 
ברוח  נתייסדו  שניהם  שפיוטי  ואמרו  לפניו,  רבים  דורות 

הקדש על דרך הסוד האמיתי.
ויהי באותו ערב שבת קדש, יום כ"ח לחדש אייר, ראה רבי 
שמעון מחזה נורא, ויבן בלבו את אשר ירמוז מחזה זה. עוד 
באו  הקהל  צדיקי  ונכבדי  ראה,  אשר  במחזה  מהרהר  הוא 
ראו את  והנה אף הם  לו,  ויספרו  ובבהלה,  לביתו במרוצה 
אותו מחזה, אלא שלא הבינו פשרו, וישאלו את רבי שמעון 
בחרדתם, מה פשר המחזה הזה אשר ראו. ויאמר להם רבי 
יעמוד  הוא  קריאת התורה,  שמעון, שלמחרת בשבת אחרי 
נתיישב רבי  ויספר לכל הקהל את אשר אירע. באותה עת 
המתחלת  כיפור,  יום  של  למוסף  סליחה  ויפייט  שמעון, 
בתיבות 'ברית כרותה', וירמוז בה את אשר אירע ואת אשר 

עתיד לבוא על בני קהילתו, ַמְגְנְצא.
וביום השבת, לאחר קריאת התורה בפרשת 'וידבר' )במדבר( 
והפטרת 'מחר חדש', קודם שהכניס שליח הציבור את ספר 
התורה להיכל, עלה רבי שמעון על הבמה שלפני ארון הקדש, 
ויקרא אל אדירי קהל ַמְגְנְצא ההדורה בקול בוכים, ויאמר: 
"הנה נא ָראו רבים מבני הקהילה בערב שבת, שלשה זקנים 
הולכים ברחובות עירנו, ושרים בקול נעים 'על הכל יתגדל 
מלך  של  שמו  ויתנשא  ויתרומם  ויתפאר  וישתבח  ויתקדש 
לי  גילו  והנה,  שברא...',  בעולמות  הקב"ה  המלכים  מלכי 
מן השמים את אשר ירמוז דבר זה. שלשה זקנים אלו, הם 
מושבם  ממקום  ירדו  אשר  אבותינו,  ויעקב  יצחק  אברהם 
ישר.  בדרך  אותנו  ונחות  הדריך  למען  העליון,  עדן  שבגן 
אלינו  שהגיעו  המזעזעות  הבשורות  את  שמענו  כולנו  הנה 
עם פליטים מן הערים השכנות, ְׁשַּפֶיְרא וָוְרֵמיְזא, שכל בית 
ישראל שהיו שם מסרו את נפשם על קידוש שם הגדול. ואף 
המעטים שנּוצרו בעל כרחם, שבו כבר בתשובה שלימה, ושבו 
ומסרו נפשם על ייחודו. וזה אשר חפצו אבותינו הקדושים 
להורות לנו, שננהג כמותם, ולא נמיר ח"ו יחוד שם המיוחד 
בנו  יתקיים  כך,  וננהג  נזכה  אכן  אם  הנתלה.  מובס  בפגר 
ויתפאר  וישתבח  ויתקדש  יתגדל  ל   כ  ה  'על   שאמרו  מה 
ויתרומם ויתנשא שמו', דהיינו ששֹלשת הקהילות הגדולות 
בשלימות  נפשם  ימסרו  כולם  שו"מ,  קהילות  והמאוחדות, 
למען שם קדשו. אמנם אין לנו למנוע עצמינו מהשתדלות 
בענין ההצלה, ועלינו לקבל את הצעתו של ההגמון, שנבוא 
אנו עם כל רכושינו להטמן בחדריו המבוצרים, אך עם זאת 
לו  אין  לנו לשום מבטחינו באדם אשר  לזכור, שאין  עלינו 
תשועה, ולהעתיר עוד בתפילה ובתחנונים לפני מלך רחום 

וחנון, שיחננו מאתו בדבר ישועה ורחמים".
עוד הקהל המומים ומבועתים מדבריו של רבי שמעון, המשיך 
רבי שמעון ואמר: "הנביא אומר, שמפני הרעה נאסף צדיק. 
מגדולי  רבים  בפטירת  האחרונה,  בשנה  זאת  ראינו  ואכן 
התורה בערים אלו. אמנם אנו לא שתנו אל לבנו, ולא ראינו 

את הרעה הממשמשת ובאה, ונאמר אך מקרה הוא זה".
לפתע נשא רבי שמעון את ידיו למרומים וזעק: "רבונו של 
עולם, אם חשוב אני בעיניך צדיק, אנא, קחני נא אליך מזה 
פרחה  דיבורו,  כדי  תוך  עמי".  ברעת  אראה  ולא  העולם, 
ממנו נשמתו הטהורה, ונפל גופו הקדוש של רבי שמעון על 
הבמה שלפני ארון הקדש, ללא רוח חיים. תפילתו נתקבלה 
בו במקום, ונשמתו עלתה למקום המיועד לה בגן עדן אצל 
נשמות הצדיקים, ליהנות מזיו השכינה. נסע הוא למנוחות, 

ואת צאנו הותיר לאנחות.
בראות הקהל הגדול את אשר אירע, ייללו יילל גדול, ויבכו 
מאד מאד. אז קם מתוך הקהל רבי אלחנן בנו של רבי שמעון, 
שהיה נחבא אל הכלים וכמעט שלא שמעוהו מדבר, וודאי 
שלא בפני קהל. ויעמוד רבי אלחנן על במת ארון הקדש, על 
יד גופו הקדוש של אביו, וידבר אל העם לאמור: "ראו, לא 
עת ספוד היא העת הזאת, כי שבת היום לה'. הבה נמשיך 
בתפילה, ונקבל עלינו את גזירת מלך מלכי המלכים בדומיה, 

כמו שנאמר 'וידום אהרן' ורב היה שכרו על זה".
לברך  ויחל  בידו.  התורה  ספר  את  ויקח  הכנסת,  חזן  ויקם 
את החדש בתחינה. "מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם 
מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב....", ויען כל העם 
אמן. לאחר שהכריז שליח הציבור ש"ראש חודש סיון יהיה 
למחר ביום הראשון", חינן כל העם בזעקה: "יחדשהו הקב"ה 
לששון  ולשלום,  לחיים  ישראל  בית  עמו  כל  ועל  עלינו 
נשבר  החזן  ואף  אמן".  ונאמר  ולנחמה,  לישועה  ולשמחה, 
'יחדשהו' בניגון השמחה של חג  קולו כאשר החל לנגן את 
השבועות הקרב, כמנהגם, ותחת הניגון השמח נשמעו מפיו 

המשך בעמוד הבאיפחות בכי.
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הפרסים לשבוע זה:  "משנת אבות עמ"ס אבות", ה"כ.
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המקורות לסיפור: האירועים בכללותם לקוחים מדברי שלשה חכמי אותו דור, רבי אליעזר ב"ר נתן )הראב"ן(, רבי 
שלמה ב"ר שמעון ועוד שלישי שאינו ידוע בשמו, שכתבי שלשתם מקובצים יחדיו בספר 'גזירות אשכנז וצרפת'.

יתר הפרטים הם כדלהלן: כישוף האוז ומעשה העיר ורמיזא, ע"פ ס' מנהגי ורמיזא למהר"י קירכום זצ"ל, בע' ר"ח 
סיון בהג"ה. גילו של ר"ש הגדול וקרבתו לרש"י וכו', ע"פ ס' שמות חכמים. השוואת פיוטי ר"ש הגדול לפיוטי 
הקליר, ע"פ המקובל בשם האריז"ל. המחזה שחזו זקני הקהילה ופטירת ר"ש, ע"פ סדה"ד ד"א תתנ"ו )ומש"כ שם 
'מיץ', הוא ט"ס וצ"ל 'מיינץ', היא מגנצא(. המעשה עם ר"א בנו של ר"ש, ע"פ אוצה"מ ע' מעשיות )ושילבנו ב' 
הנוסחאות(. הקללה המיוחסת לרש"י, כמ"ש בשו"ת מהרש"ל סי' כ"ט. ששיבחו חכמים לאותו בחור שהרג ההגמון, 
חכמי אותו דור בספר הנ"ל. דעת רש"י אודות הקינות, הוא בפי' בדהי"ב ל"ה כ"ב ד"ה ויתנום. התקנות בעקבות 
הגזירות מובאות לרוב בפוסקים ובספרי המנהגים, עי' מהרי"ל הל' בין פסח לשבועות והל' שבועות. נוסחאות 

התפילה ע"פ נוסח אשכנז הישן שהיה נהוג באותן קהילות.

למחרת, ביום ראשון ראש חודש סיון, 
הובילו בני ַמְגְנְצא את רבם למנוחות, כשבניו הולכים אחרי 
מיטתו, ומבכים מרה על סילוקו. קודם סתימת הגולל בבית 
הקברות העתיק של ַמְגְנְצא, נעמד בנו רבי אלחנן ויבקש את 
ובקבורתו.  בטהרתו  כשורה  בו  נהגו  לא  אם  אביו,  מחילת 
וירם את קולו ויזעק בלב קרוע ומורתח: "הנה אבי הצדיק 
זכה להקבר בקבר ישראל, אך אנו, כל הקהל הקדוש הזה. מי 
יודע אם נזכה להקבר בקבר ישראל", וירם כל העם את קולו, 
ויבכו ֶּבֶכה רב. אז באו הקברנים, ויסתמו את הגולל, ויראו 
כל העם פלא גדול, שמעיין מים חיים נבע ממראשותיו, ויהי 

לנס.
ורכושם,  טפם  את  לאסוף  הקהל  מיהרו  הלויה  אחרי  מיד 
כבר  ִאיְמכֹו  שהצורר  שמעו  כי  ההגמון,  למבצר  ויביאום 
מתקרב לשערי העיר עם צבאו העצום. ובני ישראל נקבצו 
במבצר, ויוועצו ביניהם לשלוח כופר נפש לצורר, אולי ינחם 
ויפסח על עירם. וכן עשו, ויבא השליח הנכרי למחנה ִאיְמכֹו, 
ויבא לו את הכתב אשר שלחו היהודים, ואת דמי הכופר אשר 
כי  נפשם מיד צר. אך הצורר לא אבה לקבל,  אספו להציל 
חפץ לשפוך דם, וישב את השליח עם הכסף לשולחיו. וייחן 
ויצחצחו  העיר,  שערי  על  תמימים  יומיים  הצוררים  מחנה 

חרבותיהם וימרקו כידוניהם בטרם יבואו על העיר בטח.
והיהודים, אשר במבצר, כאשר ראו שלא עלה בידם לשחד את 
הצורר בדורון, החלו לנקוט בשתי דרכי התגוננות האחרות, 
אשר גם הם ירושה להם מיעקב אביהם, התפילה והמלחמה. 
ויתפללו  ויצומו  שבמבצר,  הגדול  האולם  בתוך  ויתאספו 
ויחיים. בעוד  וירחמם  אל ה' בחזקה, אולי ישוב אפו מהם 
ַקלֹוִנימֹוס  רבי  קבץ  ובתפילה,  בתשובה  עוסקים  העם  רוב 
ב"ר משולם גדול פרנסי העיר את כל האנשים גבורי החייל 
וילמדם,  זיין,  כלי  להם  ויחגור  שריונים  וילבישם  שבקהל, 
ניתן  שהיה  כמה  עד  מלחמה,  טכסיסי  ההגמון,  חיל  בסיוע 

בזמן הקצר שהיה להם.
ִאיְמכֹו  ג' לחדש סיון בחצי היום, קם הצורר  וביום שלישי, 
השערים.  את  לו  שיפתחו  העיר  מתושבי  וידרוש  מרבצו, 
העירונים אכן נענו לו, ויפתחו לפניו את השערים, ויכנס כל 
החייל העצום בשערי העיר, ויצורו על טירת ההגמון. ולפתע 
שינה ההגמון את טעמו, ויורה לחייליו לפתוח את השערים 
פתוחים  הותירו  והשערים  מהמבצר,  וחילו  הוא  ויצאו 
אחריהם, ויפקירו את היהודים לגורלם. כאשר ראו היהודים 
ביתר  מיד  נעמדו  אירע,  אשר  את  המשמר  על  העומדים 
שאת וביתר עֹז להלחם נגד מבקשי נפשם. אמנם הם ידעו 
שהקרב אבוד מראש, ושלחו שליח להודיע על כך ליהודים 
המתפללים בתוך האולם הגדול שבמבצר. כשמוע היהודים 
את הדבר הרע הזה, קרעו את בגדיהם ולא נותרה עוד רוח 

באיש, והבהלה והבלבול שלטו שם בלא מצרים.
ויקם רבי אלחנן ב"ר שמעון הגדול, ויעלה על המגדל הגבוה 
שבתוך האולם על יד החלון הגדול, כך שראוהו גם היהודים 
ולהבדיל  היהודים  בחוץ,  הנמצאים  וגם  בפנים,  הנמצאים 
ישראל  בני  אחיי  נא  "שמעו  גדול:  בקול  ויקרא  הגויים, 
בן  ומגדפינו!  מחרפינו  מענינו  צוררינו  גם  ושמעו  היקרים, 
זקונים הייתי לאבי הקדוש, ויחבבני מאד. ויהי היום, כאשר 
התנורים  מסיקת  הִׁשיְקֶסע  גנבתני  שנים,  חמש  כבן  הייתי 
ביום השבת, ותביאני לבית התורפה. ותמסרני ליד הכומרים, 
במעלות  עליתי  אשר  עד  ומאוס,  סחי  דתם  את  וילמדוני 
הטומאה, ואהי ראש להם. אז מלאני לבי לתור ולדרוש את 
הורי אשר שכחתים, ואשאל את הכומרים אשר גדלוני, אי 
אבי ואמי, ולא גילוני. אז גזרתי עליהם, שאם לא יגלו לי את 
מוצאי, אמיתם ביסורים גדולים, ויגלו לי את בית אבי וארץ 
מולדתי ואקרא לאבי אל מקום מושבי ברומא, ואתוודע אליו, 
ויורני דרך תשובה. ויאמר לי 'אתה חללת, אמנם מאונס, את 
ברומא  מושבי  מרּום  ואברח  ברבים'.  קדשהו  ברבים,  השם 
במדינת וטיקאן, ואשוב לבית הורי, ואשוב בתשובה שלימה 

לפני רבון העולמים".
דברי אבי,  אני מקיים את  "כעת  ואמר,  רבי אלחנן  המשיך 
ומגלה סוד כמוס  ומקדש את שם ה' אלקי ישראל ברבים, 
זה בפני ישראל ועמים, למען יאזרו בני עמי עוז, ולא יבגדו 
'שמע  זעקה:  בקול  אלחנן  רבי  קרא  אז  ישעם".  באלקי 
ישראל...', ויען כל העם אחריו. וישאג רבי אלחנן: 'ה' הוא 
האלוקים' שבע פעמים, ויען כל העם אחריו. ובעוד היהודים 
חשים כאילו הם ביום הכיפורים בנעילת שערים, קרא רבי 

אלחנן: "אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא משנברא 
העולם, אתה הוא בעולם הזה, ואתה הוא בעולם הבא. קדש 
את שמך על מקדישי שמך וקדש את שמך בעולמך, ובישועתך 
תרום ותגביה קרנינו, ברוך אתה ה' מקדש את שמך ברבים". 
החלון  בעד  אלחנן  רבי  ויפול  בכי  בקול  אמן  ענו  העם  וכל 

אשר במרומי המבצר, וימות על יחוד שם ה' הגדול.
הזבח',  'ברכת  את  ויברכו  מיהרו  במבצר  אשר  ישראל  וכל 
וימותו הם וכל אשר להם על קידוש השם. ורבי ַקלֹוִנימֹוס 
אירע  אשר  את  ראה  המבצר  חומת  על  להלחם  העומד 
"עד  הנלחמים:  היהודים  אל  ויאמר  האולם,  חלונות  מבעד 
משמתו  כעת,  שבפנים  אחינו  שלום  למען  נלחמנו  עתה 
וניסוג  הבה  להלחם,  סיבה  לנו  אין  השם,  קידוש  על  כולם 
וימצאו פתח המוביל למסדרון  אחור למסדרונות המבצר". 
ארוך ויכנסו לתוכו רבי ַקלֹוִנימֹוס עם עוד חמישים ושלשה 
עד  הארוך  במסדרון  וילכו  אחריהם.  טרקו  והדלת  יהודים, 
אשר הגיעו לסופו, שהיה פתח מילוט נסתר בריחוק מהעיר. 
והגויים הנלחמים פרצו את דלתות האולם הגדול והנה כולם 
שוכבים מתים, ושמחה על שפתותיהם. ומספר יהודים ארבו 
בצידי הדלתות, ובהכנסם נקמו בפורעים נקמה פורתא על 
מותם ועל מות אחיהם, וטרם היה סיפק ביד הגויים להגיב, 

כבר שלחו יד בנפשם, וימותו למען יחוד שם ה'.
ולעיר ֶקֹוֶלֹוְניא הגיעה השמועה לראשונה ביום חמישי ערב 
חג השבועות, בעודם טרודים בהכנות לחג, בשטיחת עשבים 
בבית הכנסת ועיטור ספרי התורה בפרחים, כמנהג אבותיהם. 
וייראו כל היהודים מאד, וירוצו לבית ההגמון, ויתנו לו 'כופר 
נפש' למען ירשם להמלט ולהסתר בכפרים הנתונים למרותו. 
הנמצאים  כפרים  לשבעה  וישלחם  ההגמון,  להם  וייעתר 
באזור העיר ֶקֹוֶלֹוְניא, למען מלט את נפשם. אמנם שש מתוך 
שבע הכפרים נלכדו על ידי נושאי הצלב, וימסרו נפשם, אך 

כפר אחד ניצל בחסד ה' עליהם.
עוד הרבו הרשעים לפרוע פרעות בעם ה' אשר בארץ אשכנז 
עיר  ְטֶרִויס,  ובעיר הצרפתית  ְּפַראג,  ֶמיץ,  ֶרֶגְנְסּבּוְרג,  בערים 

מושבו של רבינו רש"י.
ַקלֹוִנימֹוס מַמְגְנְצא יחד עם חמישים ושלשה היהודים  ורבי 
צרפת,  ארץ  לכיוון  ריינוס  הנהר  את  ויעברו  נמלטו  שעמו, 
למען המלט מארץ הדמים, חבל הריינוס. וילכו ימים רבים 
ביערות ובשדות, מפירות היער ניזונו, וממימי הנחלים שתו, 
היא  גם  הנמלטת  ניצולים  יהודים  אורחת  למצוא  ויבקשו 

מחרב הרשעים.
ויהי יום אחד, ויפגשו יהודי הדור פנים היושב לפוש על סלע 
בצד הדרך. וישאלוהו מהיכן בא, ויספר להם כי נמלט מהעיר 
ְטֵרִויס בבוא הפורעים אליה. לפתע הבחין אחד היהודים את 
האיש, ויאמר "הלא זה רבינו הגדול רבי שלמה ברבי יצחק 
את  רבינו  ויאשר  אריאל!".  גולת  תפוצות  בכל  המפורסם 
מעיר  הריינוס,  מארץ  מוצאי  אני  "אף  להם:  ויאמר  דבריו, 
ָוְרֵמיְזא, התוכלו לספר לי מה אירע בארץ הולדתי?", ויספרו 
רבי שמעון  דודו הזקן  ועל מות  לו את אשר אירע בעירם, 
בגדיו  את  ויקרע  הדברים,  את  רש"י  רבינו  וכשמוע  הגדול. 
ויבכה בכי רב. וכשמוע את אשר אירע בעיר מולדתו, אשר 
בגד בהם ההגמון, ואת אשר נקם אותו בחור את נקמת הקהל 
מאת ההגמון, וישבח רש"י את הבחור אשר נקם את נקמת 

בני עמו מאת ההגמון הרוצח, והרגו למען ישמעו וייראו.
ויוסף רש"י ויראם את אשר כתב קללה ושמתא נוראה על 
אותם פורעים: "תתנם לחרפה לקללה ולשמה/ תתיך עליהם 
ומגערת  מאירה  מלאכי  בם  תשלח  וחימה//  קצף  שצף  אף 
תרדם  אימה//  ומחדרים  חרב  בשיכול  תשמידם  ומהומה/ 
בפרך למשחית איבת עולם ומשטימה/ תריק אחריהם חרב 
לא תחיה כל נשמה// תקצוף עליהם בחמה שפוכה בשאט 
ותרועת  חזק  שופר  קול  עליהם  תקרא  נקמה/  לנקום  נפש 
הקללות  כל  של  מאד  גדולה  אריכות  ועוד  מלחמה//..." 
המצויות בזה העולם. ויוסף רש"י ויאמר להם, שלדעתו יש 
ולאמרם בתשעה באב,  בגזירות  לקבוע קינות על ההרוגים 
ירמיהו על יאשיהו המלך נקבעה במגילת  כמו שקינתו של 
איכה הנקראת בתשעה באב. אמנם יש לעשות זכר לצרות 
גם בזמן התרחשותם, ויש עוד להתיישב בענין מה לקבוע, 

ולמתי.
כשמוע בני הקבוצה את דברי רש"י, אז פנה אליו יקותיאל, 
רשע  אמנם  רבינו,  ילמדנו  לו:  ויאמר  הקבוצה,  מבני  אחד 
מרושע הוא ההגמון הלזה, אך מדוע יקרא לו 'רוצח', שהרי 

קֹוְנְטַרס  את  מצקלונו  רש"י  ויוצא  יהודי?".  מימיו  הרג  לא 
פירושו על התורה, ויפתח בפרשת במדבר, ויראה ליקותיאל 
את אשר כתב שם ַוָיֵבן יקותיאל, שאכן דקדק רש"י בלשונו, 

בקראו 'רוצח' להגמון הרשע.
ואכן, קללתו של רש"י נתקיימה בהם במלואה. כאשר כילו 
בדרך  לילך  נפנו  אז  אשכנז,  ביהודי  ורצונם  חפצם  לעשות 
הכומר  של  כנופייתו  יצאה  ראשונה  לירושלים.  טעותם 
מלאכים  וישלח  הונגרייא.  מלכות  קצה  עד  ויבואו  פידרון, 
אל מלך הונגרייא לאמור: "נעברה נא בארצך, דרך המלך נלך, 
רשות  המלך  לו  ויתן  בכסף".  אם  כי  נשתה  ולא  נאכל  לא 
לעבור בגבולו, הוא וכל חילו, רק שילכו לשלום, ואל יציקו 
ופעם  בדבריהם,  עמדו  לא  הם  ועיר. אמנם  עיר  בכל  לעמו 
אחת רצחו בשעת רעבונם עיר שלימה כדי לבזוז את אכלם, 
ויאסוף את חילו לצאת להלחם  והשמועה באה אל המלך, 
בם. ויסעו משם אויבי ה' ויבואו עד נהר אחד ושמו 'דּוַנִאי', 
והנהר היה מלא על כל גדותיו, ולא היו ספינות לעבור הנהר. 
ויבואו וישחיתו ויקחו את  והיה שם אצל הנהר כפר אחד, 
ויבואו  ויעברו בו את הנהר.  ויעשו מהם גשר,  עצי הבתים 
דבר  הגיע  כי  בפניהם,  נעולים  שעריה  והנה  אחת  עיר  עד 
המלך לאמר, אויבי המלך הם האנשים האלו. ותהי המלחמה 
חזקה בין הפורעים ובין חיל מלך הונגרייא, ויגברו חיל המלך 

ויהרגום, לא נשאר אחד, כן יאבדו כל אויבך ה'.
ותבוא הקבוצה השניה בראשות האביר הצורר ִאיְמכֹו, ולהם 
כבר לא נתן המלך רשות להכנס, אך הם עברו על דבר המלך 
ודתו, ונכנסו לממלכת הונגרייא. וירדוף אחריהם צבא המלך 
בין הביצות ויהרגו בהם רבים, ורבים שמתו בטבעם בטיט 
להחלץ  יכלו  ולא  בטיט  שטבעו  והיו  בחרב.  משנהרגו  הָיֵון 
עד שנהרגו על ידי חיל המלך. ויקיף חיל המלך את הפורעים 
משלש רוחות, והנהר דּוַנִאי מרוח רביעית. ויראו את הגשר 
אשר עשה פידרון הכומר ויעלו עליו לברוח בדוחק עצום של 
קהל אלפים, ומשקלם כבד מאד מחמת שריון הברזל שעליהם 
ועל סוסיהם, ויהי בעלותם על הגשר, ויקרוס הגשר הרעוע 
תחתיו אל הנהר, ויפלו ויטבעו בו. כה רבים היו הטובעים 
עד אשר עצרו את זרימת הנהר ויסתמוהו, עד כי ניתן היה 
לדרוך על גבי הגופות כעל יבשה. והניצולים הבודדים מבין 
ארץ  דרך  צרפת  לארץ  וישובו  נפשם,  על  נמלטו  הפורעים 
כי  יהודה  פליטת  וישמחו  אירע,  אשר  את  ויספרו  אשכנז, 

הראה ה' אותם נקמה באויביהם.
תקנו  החריבות,  הקהילות  נשתקמו  כאשר  הזמן,  ובמשך 
רבותינו שבאותו דור תקנות לזכר הצרות. ויאמרו, שתחת 
ל"ג  ביום  עקיבא  רבי  תלמידי  מות  על  האבילות  שתפסק 
לעומר, ימשיכו את האבילות עד ערב שבועות, מלבד יום ל"ג 
ופייטני הדור חיברו  בימי הצרות,  וכן תקנו תעניות  עצמו. 
פיוטים לאומרם בשבתות שבין פסח לשבועות, אחד המרבה 

ואחד הממעיט.
הזיכרון  שבתות  בשתי  לאומרה  תפילה  הדור  חכמי  ויתקנו 
לנספי הגזירות, המכונות 'שווארץ שבת' )השבת השחורה(, 
נתקנה  זו  תפילה  באב.  תשעה  ולפני  שבועות,  לפני  שבת 
היו  הדורות  במשך  אך  מוסף,  שלפני  אשרי  לאחר  לאומרה 
ברוב  לאמרה  רבים  נהגו  ואף  אשרי,  לקודם  שהעבירוה 
מרומים,  שוכן  הרחמים  "אב  נוסחה:  וזה  השנה.  שבתות 
והישרים  יפקוד ברחמים, החסידים  ברחמיו העצומים הוא 
והתמימים, קהילות הקדש שמסרו נפשם על קדושת השם, 
מנשרים  נפרדו.  לא  ובמותם  בחייהם  והנעימים  הנאהבים 
יזכרם  צורם.  וחפץ  קונם  רצון  לעשות  גברו  ומאריות  קלו 
אלקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום בימינו, לעינינו, 
נקמת דם עבדיו השפוך. ככתוב בתורת משה איש האלקים, 
'הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו וכפר 
אדמתו עמו'. ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמר, 'ונקיתי 
דמם לא נקיתי, וה' שוכן בציון'. ובכתבי הקדש נאמר, 'למה 
דם  נקמת  לעינינו  בגוים  יודע  אלקיהם,  איה  הגוים  יאמרו 
עבדיך השפוך', ואומר, 'כי דורש דמים אותם זכר, לא שכח 
צעקת ענוים'. ואומר, 'ידין בגוים מלא גויות, מחץ ראש על 

ארץ רבה. מנחל בדרך ישתה, על כן ירים ראש'".

מה דקדק רש"י בלשונו ע"פ מה שכתב בפירושו בפרשתינו ?
תודת המערכת נתונה

להבה"ח ש. שפירא שיחי'
שיסד את הסיפור ע"פ מקורות נאמנים כדלהלן.

המשך מעמוד הקודם


