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איתא בב"ב )קנ"ט ב'(, דמי שמת אביו והניח בע"ח, ואח"כ מת זקינו, אין הנכד חייב לשלם חובות אביו, 

דיוכל לדחות הבע"ח בטענה ד'מכח אבוה דאבא קאתינא', וכענין דכתיב "תחת אבותיך יהיו בניך"

היכן מצינו לכאורה להיפך מזה ע"פ פרשתינו.

היכן מצאנו מנהג, אשר זמנו קבוע ברוב ימות השנה,
ובימים אלו ראוי לקיימו בזמן נוסף.

מהלכות  הלכה  באיזו 
פסק  המצרים',  'בין 
השו"ע כשיטת המדרש 

ולא כשיטת הגמרא.

חילוקא דרבנן

ַהּכֵֹהן  ֶאְלָעָזר  "ְוִלְפֵני  כ"א(,  כ"ז  )במדבר  כתיב 
ופרש"י,  ָהאּוִרים...",  ְּבִמְׁשַּפט  לֹו  ְוָׁשַאל  ַיֲעמֹד 
"ושאל לו. כשיצטרך לצאת למלחמה", ומבואר, 
מאלעזר  לשאול  שיצטרך  יהושע  על  שהציוי 
באורים ותומים, הוא רק על יציאה למלחמה.

ולפני  "דכתיב  א',  ס"ג  עירובין  בפרש"י  עי' 
עתיד  שהיה  לו.  ושאל  יעמוד  הכהן  אלעזר 
הלכה  דבר  לישאל  צריך  להיות  יהושע 
מאלעזר", ומבואר דלאו דוקא אלעזר ישֵאל על 
יציאה למלחמה, אלא אף על דבר הלכה, ודלא 

כפרש"י בפרשתינו וכפשטיה דקרא.

וצריך ביאור!!!

וכשהיה  המזון',  'ברכת  וברך  ישב  ראובן 

אביו  נכנס  הראשונה,  הברכה  באמצע 

לחדר בו היה, וראובן המשיך לברך, ולא 

קם בפני אביו כהלכה הפסוקה )יו"ד סי' 

בקימה  האב  את  לכבד  שיש  ס"ז(,  ר"מ 

בכניסתו לחדר.

עד  התפלא  בכך,  שנוכח  אחיו  שמעון 

אחיו  לראובן  כשפנה  מכן  ולאחר  מאוד, 

ראובן,  השיבו  קימתו,  אי  לפשר  ושאלו 

שיש  וכיון  הברכה,  באמצע  עסוק  הייתי 

דין לברך בישיבה )שו"ע או"ח קפ"ג ס"ט(, 

בכך  היה  אבינו,  לכבוד  קם  הייתי  אילו 

הפסק בברכה.

ומה בכך, טען לעומתו שמעון, הלא מצינו 

כגון בקר"ש,  במקומות שאסור להפסיק, 

ס"ו  )שם  להפסיק  מותר  הכבוד  שמפני 

מ'הפסק  גרע  לא  אב  לכבוד  וקימה  א'(, 

מפני הכבוד'.

להקיש  ניתן  שלא  טען,  ראובן  ואילו 

ממקום אחד לשני, וכיון שבברכת המזון 

לא מצאנו דין זה של להפסיק מפני הכבוד, 

מהיכי תיתי להתיר להפסיק בקימה אפילו 

לכבוד אביו באמצע הברכה. 

השאלה היא, הצדק עם מי ?

"ָצרֹור ֶאת ַהִּמְדָיִנים ְוִהִּכיֶתם אֹוָתם". במדבר כ"ה י"ז.
בבמד"ר כ"א ד' איתא, "צרור את המדינים. למה, כי צוררים הם לכם. מיכן אמרו חכמים, בא 
להרגך השכם להרגו. ר"ש אומר, מנין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו, שההורג הורג 
בעולם הזה ויש לו חלק לעוה"ב, והמחטיא הורגו בעולם הזה ובעולם הבא. שתי אומות קדמו 
את ישראל בחרב ושתים בעבירה, המצרים ואדומים קדמו בחרב ]שנאמר[ )שמות ט"ו ט'(, 
ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג... ָאִריק ַחְרִּבי, ]ונאמר[ )במדבר כ' י"ח(, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום ֹלא ַתֲעבֹר ִּבי ֶּפן 
ַּבֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶתָך", ושתים בעבירה, מואבים ועמונים. על אלה שקדמו בחרב כתיב )דברים 
ִמְצִרי, אבל אלו שקדמו בעבירה להחטיא את ישראל  ְתַתֵעב  ֲאדִֹמי... ֹלא  ְתַתֵעב  כ"ג ח'(, ֹלא 

]נאמר[ )שם כ"ג ד'(, ֹלא ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי... ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי... ַעד עֹוָלם".

והקשה הידי משה )על המדרש שם(, שדברי המדרש הללו שסיבת הציווי שנצטוו ישראל לצרור 
את המדינים ולהלחם בהם ולהכותם, הוא מחמת שהחטיאו אותם, הוא לכאורה נסתר מפסוק 
מפורש, שהתורה כותבת )דברים כ"ג ד' - ה'(, "ֹלא ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ה' ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי 
ֹלא ָיבֹא ָלֶהם ִּבְקַהל ה' ַעד עֹוָלם. ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר ֹלא ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם 
בלא  שגם  הרי  ְלַקְלֶלָּך",  ַנֲהַרִים  ֲאַרם  ִמְּפתֹור  ְּבעֹור  ֶּבן  ִּבְלָעם  ֶאת  ָעֶליָך  ָׂשַכר  ַוֲאֶׁשר  ִמִּמְצָרִים 
שהחטיאו המדינים את ישראל, עצם הדבר שלא קידמו אותם בלחם ובמים וששכרו את בלעם 

לקלל את ישראל, הוא הסיבה והטעם לציווי שנצטוו ישראל לצרור את המדינים ולהכותם.

ומתרץ הידי משה, שאילולי שהמדינים החטיאו את ישראל, היתה להם תשובה טובה וברורה 
)ולמרות  ו'גזרו על פתן מפני בנותיהם'  מדוע הם לא קדמו בלחם ובמים את ישראל, היות 
שעדיין לא גזרו, בכל זאת ישראל קדושים נהגו ליזהר בזה(, הרי שאף אם היו מקדמים אותם 
בלחם, ישראל לא היו טועמים ממנו מאומה, ואף אם היו טועמים, אין הם רוצים להכשילם 
אפילו לא בגזירה דרבנן שעתידה להגזר, ועל כן הם לא קידמו אותם בלחם ובמים, אבל לאחר 
שבנות מדין באו והכשילו את ישראל בזנות, הרי שהם אינם חוששים להכשיל את ישראל 
גם לא באיסורי דאורייתא של זנות, ומעתה אין להם כל פתחון פה להשיב מדוע לא קדמו 
את ישראל בלחם ובמים, נמצא שדברי המדרש מדוייקים, שכל עונשם על שלא קידמו בלחם 

ובמים, הוא רק מחמת שהחטיאו את ישראל.

הכלי יקר מבאר בדרך נוספת, ופותח בשאלה, "אין הסברא נותנת להרחיק שתי אומות על 
את  קידמו  לא  שמדין  הדבר  סיבת  שאילו  מפרש  כן  ועל  ובמים",  בלחם  קדמום  שלא  דבר 
ישראל בלחם ובמים היה מחמת עצלותם או קמצנותם, או אפילו שנאתם לישראל, זה לא 
היה כה נורא, אבל החומרא במעשיהם אלו היה מפני כוונתם הרעה שהסתתרה מאחוריהם, 
שהיות והמדינים החליטו להלחם בישראל על ידי שיפקירו את בנותיהם ויכשילו את ישראל 
בזנות, ישבו וטכסו עצה איך לעשות זאת, וכמבואר במדרש )במד"ר כ' כ"ג ועוד(, שהכל נעשה 
בתכנית של 'זקנה מבחוץ וילדה מבפנים', ואחד מהעצות שהעלו להכשיל את ישראל, היתה 
שלא יקדמו את ישראל בלחם ובמים, כדי שיהיו רעבים וגם צמאים מטורח הדרך, ומחמת 
כן יהיו מוכרחים לאכול מזבחי אלהיהן ולשתות יין נסיכם המרגילים לערוה, כי כך הרגילות 
באלו הבאים מן הדרך, עייפים ויגעים מטורח הדרך ורעבים וצמאים, שהם שואפים לאכול 
ולשתות מן הבא בידו, ובשעה זו קשה להן לבקר בין אסור למותר. נמצא שכל כוונתם הרעה 
של המדינים היתה להכשיל את ישראל בזנות ולהביאם על ידי זה לע"ז ולמעשה פעור, ועל 
כדי  במים,  קדמום  לא  ואף  אלהיהן,  מזבחי  ולהאכילם  להרעיבם  כדי  בלחם,  קדמום  לא  כן 
להשקותם כוס התרעלה ויין נסיכם, וכל זה נכלי דתות וערמומיות, ומשום כך מבוארים היטב 
דברי המדרש שסיבת הציווי לצרור את המדינים ולהכותם הוא משום שהכשילו את ישראל, 
ומסיים הכלי יקר וכותב, "ופירוש זה יקר, לא ידעתי מאיזה טעם לא מצאוהו בשכלם מפרשי 

תורתינו, אשר קטנם עבה ממתני".

שמחה'  'קול  בספרו  זצ"ל,  מפרשיסחא  בונם  שמחה  ר'  הרבי  מתרץ  ומיוחד  נוסף  תירוץ 
)בפרשתינו(, לאחר שמביא את קושית הידי משה, והוא ממש היפך מתירוצו של הכלי יקר, 
וזאת ע"פ היסוד הידוע, שהגבורה הגדולה של האדם, והוא רצון הבורא, שאדם יתרחק מהנסיון 
ככל יכלתו, ולא שיכניס עצמו לנסיון ויתגבר, שפעמים רבות אחרי שאדם כבר הכניס את עצמו 
לנסיון והוא לא עומד בו, ונופל ונכשל בו, לא זו בלבד שלא הרויח את שכר ההתגברות, עוד 
הפסיד את עונש הנפילה והכשלון, ואין לו פתחון פה להשיב שהנסיון היה קשה מדי, ולא היה 
שייך לעמוד בו, שאומרים לו, שאכן הנסיון היה קשה, אבל התביעה עליו היא מדוע לא נמלט 
מהנסיון, וכבר כתבו בספרים הקדושים, שיתכן ובמצב כזה העונש לא יהיה על עצם העבירה, 
אלא על שלא ברח ונמלט מהנסיון, והוא מה שאנו מבקשים בכל בוקר, 'ואל תביאנו לא לידי 

נסיון ולא לידי בזיון'.

ומאידך, אם אדם נשמר והתרחק מכל נסיון, ובסופו של דבר באונס בא לפניו נסיון, אם עמד 
בנסיון, קדוש ֵיָאמר לו, אך גם אם מחמת קושי הנסיון הוא לא הצליח לעמוד בו, ונפל ונכשל, 
אין עליו חטא ועון כל כך, וכעין מאי דאיתא בב"ב נ"ז ב', "אי דליכא דרכא אחרינא, אנוס 

הוא", עיי"ש ברשב"ם.

כשבאו חז"ל וגזרו גזירות על ישראל להצילם מידי איסור, בדעתם הרחבה והגדולה ירדו לסוף 
דעתו של אדם, מהו הדבר שבטבע בריאתו ועומק נפשו גורם לו להמשך ולהיגרר אחר החטא 
ולהכרך בו, ועליו ועל כיוצא בו גזרו, וכמאמרם בשבת י"ז ב' ובע"ז ל"ו ב', "דאמר רב אחא בר 
אדא אמר רבי יצחק... גזרו על פתן ושמנן משום יינן, ועל יינן משום בנותיהן, ועל בנותיהן 
בטבעה  גויים  פת  של  שהמציאות  בינתם,  ברוחב  הבינו  שחז"ל  והיינו,  אחר...",  דבר  משום 
מביאה את האדם ליין גויים, ויין גויים בעצם טבעו מביא את האדם לידי בנות הגויים, על כן 

גזרו ואסרו פת ויין של גויים.

מאחר והמציאות היא שאכילת פת גויים מושכת את האדם לעבירה, חשבו המדינים בלבם, 
שאם יקדמו את ישראל בלחם ומים, הרי ישראל הבאים רעבים וצמאים מהדרך, הם כאנוסים 
באכילת הפת שיביאו להם, שהוא פת גוים, ועדיין לא נגזרה הגזירה לאסור את פתם, וא"כ מה 
שיכשילו המדינים את ישראל אחר כך בבנותיהם, שהוא פועל נמשך מאכילת הפת, לא יחשב 
עבור ישראל כחטא גמור, אלא כקרוב לאונס, שהוא נסיון קשה לעמוד בו, היות וטבע האדם 
שאחר אכילת פיתם בא להכשל בבנותם, והיות ומטרת המדינים להכשיל את ישראל בחטא 
גמור, לכך לא קידמו אותם בלחם ובמים, נמצא שעצם הדבר שלא קידמו את ישראל בלחם 
ובמים, הוא בגלל הרצון להחטיאם, לכך מתבאר שפיר מדוע שני הטעמים משלימים יחדיו 

לטעם אחד, שביקשו להכשיל את ישראל בעבירה.

 פרשת פינחס תשע"ב
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בשעה 12:29.6 בלילה

אהרן  שמת  מצינו 
"בחֹדש החמישי באחד 

לחֹדש" )במדבר ל"ג ל"ח(.

'מאורעות'  עוד  אלו 
מצינו בתורה ובחז"ל, 
זה  ביום  שארעו 

)לכה"פ ג'(.

בזכות מלחמתם של בני זקני,
קיבל את המקום שכשם אבי.

בן אחי מאבי נקרא כשמי,
וכנכדת צעיר האחים שם אחי.

בדומה לשמי מקום הפורענות,
וגם הרשע שהטעוהו ברמאות.



תשובה ל"מעשה רב"

בבוקר  סיום  סעודת  לעשות  ניתן  האם  לשאלה,  בתשובה 
השכם, כשעדיין לא הגיע זמן תפילת שחרית.

הנה יש לדון בזה בין קודם עלות השחר, ובין משעלה עמוד השחר, 
וכן יש לדון האם יש להתיר באופן שטועם כזית מזונות, ושותה קצת 

יין או שכר.
בשמחת  להנוהגים  או  שבועות,  בליל  להנעורים  גם  שייך  זה  ונידון 
נישואין להמשיכה עד הבוקר, דעד מתי מותר לאכול ולשתות, ובחתונה 

יותר דומה לנידו"ד, כיון שהוא סעודת מצוה.

טעמי האיסור באכילה ושתיה קודם תפילה
א[ הנה מצאנו ב' טעמים לאסור אכילה ושתיה, א' מצד לא תאכלו על 
הדם, ב' מצד איסור אכילה קודם תפילה. וכדאיתא בברכות י' ב': "ואמר 
ריב"ח משום ראב"י, מאי דכתיב לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם 
שתתפללו על דמכם1. א”ר יצחק א”ר יוחנן אמר ריב”ח משום ראב”י, 
השלכת  ואותי  אומר,  הכתוב  עליו  מתפלל,  ואח”כ  ושותה  האוכל  כל 
אחרי גויך, אל תקרי גויך אלא גאיך, אמר הקב”ה, לאחר שנתגאה זה 

קבל עליו מלכות שמים”.
ביד  כח  שהיה  שהטעם  לי,  “ונראה  פ”ט,  סי’  באו”ח  הב”י  וכתב 
לאכול  שאסור  שזה  מפני  היינו  ממשמעותו,  הפסוק  לשנות  חכמים 
ולא  אינו מדאורייתא, אלא חכמים אסרוהו,  קודם שיתפלל,  ולשתות 
נראה להם לגזור אלא במידי דהוי דרך גאוה דוקא, וכי בעו לאסמוכי 
אקרא, ראו שלפי פשטו משמע לאסור אף במים, ולכך הוצרכו לומר אל 

תקרא גויך אלא גאיך” ]כלומר, ומים אינם דרך גאוה[.
אכן שיטת החינוך במצוה רמ”ח, דאיסור אכילה קודם התפילה הוא 
דאורייתא, וכמו שדקדק בזה במנ”ח שם אות ה’, וא”כ לכאו’ בכל ענין 

יש להחמיר.

מתי מתחיל הזמן של 'קודם תפילה'
ב[ והנה בגמ' לא נתפרש ממתי אסור לאכול, ולכאו' בפשטות, הוא 
זמן  "וכיון שהגיע  שם,  הטור  לשון  הוא  וכן  להתפלל,  מהזמן שאפשר 
תפלה  זמן  שהגיע  דקודם  ומשמע  ולשתות",  לאכול  ולא  וכו'  תפלה 
מותר, וכן מהא דבשו"ע שם ס"ה, כתב: "ואם התחיל לאכול קודם עלות 
לא  שאסור,  הזמן  הוא  השחר  דעלות  משמע  להפסיק".  צריך  השחר, 

קודם לכן.
לאדם  "אסור  שכתב:  י"ח,  סי'  חסידים,  הס'  בדברי  לדקדק  יש  אכן 
שיטעום כלום, או שיעשה שום מלאכה, מאחר שעלה עמוד השחר עד 
שיתפלל", הרי שהס' חסידים אוסר אפילו בטעימה, דזה תלוי בעמוד 

השחר דוקא, ויתכן דסעודה אסור גם קודם לכן.
ג[ ובמ"ב מצאנו לכאו' ד' זמנים בזה: א'( עלות השחר המוקדם, שהוא 
יוצאים  כבר  דבדיעבד  שסוברים  אחרונים  דיש  המזרח,  שהאיר  קודם 
אז ידי"ח תפילה, כמ"ש בביה"ל רס"י פ"ט, וא"כ בדיעבד הוא כבר זמן 
תפילה לדידהו. ב'( עלות השחר אחר שהאיר פני המזרח, דלדעת הרבה 
אחרונים, קודם לזה עדיין לא נחשב זמן תפילה אפילו בדיעבד, כמ"ש 
במ"ב שם סק"מ. ג'( שעת הנץ החמה, דהוא זמן תפילה לכו"ע לכתחילה, 
אסור  אז  דכבר  השחר,  עלות  קודם  שעה  חצי  ד'(  שם.  במ"ב  כמ"ש 

להתחיל לאכול, כמ"ש המ"ב שם סקכ"ז בשם האחרונים.

שיטת הזוהר להחמיר מחצות הלילה
עוד זמן לאיסור מצאנו במ"ב שם סקכ"ח, שכותב: "ובשם הזוהר כתבו 
האחרונים, שאפילו קם בחצות הלילה אסור לטעום קודם שמתפלל, 
וכתב הפמ"ג, דדוקא כשהיה ישן, ואפשר דשתיה שרי, ומדינא אפילו ישן 
מותר לאכול ולשתות, ומ"מ נכון לכתחילה ליזהר בזה אם אינו מוכרח", 

וא"כ בנידו"ד אם אפשר באופן אחר, לכאורה נחשב כאינו מוכרח.
איברא, דאפילו לענין חצי שעה קודם עלות השחר, כתב המ"ב שם 
לשתות  או  קבע,  דרך  דהוי  מכביצה,  יותר  אכל  אם  "ודוקא  סקכ"ז: 
לכאו'  אבל  השחר",  עלות  עד  מותר  מזה,  בפחות  אבל  זה,  בכשיעור 

לפמש"כ בסקכ"ח, עפ"י הזוהר יש לאסור גם קודם לכן.
ד[ אך מה שיש לדון, דאולי בנידו"ד כיון דמיירי מסעודת מצוה, אפשר 
דקיל טפי, די"ל דכשם דכשאוכל לצורך רפואה אינו נחשב לגאות, ה"ה 
כשאוכל לצורך מצוה, ואף לגבי איסור דלא תאכלו על הדם, להשיטות 

שהוא מדרבנן, י"ל דבמקום מצוה לא החמירו כ"כ. וצ"ע.

אכילת תרומה קודם ק"ש
ה[ בצל"ח ריש ברכות, כתב: "ואף שאסור לאכול משהגיע זמן ק"ש... 
אולי הכהנים מותרים לאכול תרומתן אז אפילו בזמן ק"ש, כיון שאכילת 
תרומה מצוה היא, כעבודת עבודה במקדש, והרי ר"ט ביטל זמן ביהמ"ד 
דמותר  מבואר  ע"א".  י"ג  דף  בפסחים  כמבואר  תרומה  אכילת  בשביל 
לאכול אכילת מצוה קודם ק"ש, אפילו שכבר הגיע זמן קריאתה. וקצ"ע 
שלכאו' לא מצינו בפוסקים מפורש לחלק בזה בין אכילת רשות לאכילת 

מצוה2.
ואיברא, דלכאו’ יש לחלק, דשם מיירי מק”ש של לילה, אבל בבוקר 
הא יש איסור מצד לא תאכלו על הדם, וגם משום אותי השלכת אחרי 

גויך, וא”כ אפשר דאף להצל”ח אין מקום להקל בשחרית כה”ג.
יונה, שכתב: “ואם  נפלא מצינו בס’ היראה לרבינו  והנה חידוש  ו[ 
תוכל, לא תאכל לא בימות החמה, ולא בימות הגשמים, עד לאחר תפילה 
הערב, כיון שדרשו רבותינו, ואותי השלכת אחרי גויך, לאחר שנתגאית 
תקבל עול מלכות שמים?”, וא”כ גם אם נאמר שבזמן המקדש הכהנים 
הקרבנות3,  הקריבו  כי  הערב,  בתפלת  נתחייבו  לא  במקדש  העובדים 

אבל האידנא, י”ל דלכך לא נתנו הפוסקים לחילוק זה, משום דגם אם 
מצד אכילת מצוה מול קיום מצוה אחרת, אין איסור, מ”מ מצד ואותי 

השלכת וגו’ יש לאסור4.
אלא דיש לעיין אולי באכילת מצוה אין לקרותו מתגאה, כיון שגם 

אכילתו שאוכל משום ציווי הבורא אוכלו.
באכילת  כמו  המצוה  הוא  המאכל  כשגוף  בין  לחלק  יש  ושמא  ז[ 
תרומה, לבין כשרק מצות אכילה יש, דכשגוף המאכל הוא מצוה, לא 
רק  נחשב  ולכן  ניתנו,  ליהנות  לאו  דמצות  ממנו,  נהנה  שגם  איכפ”ל 
למצוה, וכמדוקדק בלשון הצל”ח, “שאכילת תרומה מצוה היא כעבודת 
עבודה במקדש”, כלומר, דאין זה משום שמצוה אז לאכול, אלא שמצוה 
קודם  לאכול  היתר  שאין  אע”פ  שלכן  קדשים5,  דהוא  משום  לאוכלו 
התפילה אפילו בסעודת מצוה, מ”מ כשאוכל מאכל שגופו מצוה, לא 
החסרון  ע”ז  שייך  ולא  במצוה,  שעוסק  אלא  באכילה,  שעוסק  נחשב 

ד’ואותי השלכת אחרי גויך’6.

עלה 'עמוד השחר' ולא הספיק לשתות 'כוס רביעי' ב'ליל הסדר'
מי  אודות  רס"ט,  סי'  ח"ב  או"ח  תשובה  התעוררות  בשו"ת  ועי'  ח[ 
שנתאחר בסדר ליל פסח כ"כ, עד שכשבא לשתות כוס רביעי, כבר עלה 
עמוד השחר7, שפסק, שמ”מ ישתה כוס רביעי, דשמא עושה מצוה בזה 
]ותחילה מצדד דיש ללמוד זה ממש”כ בשו”ע סי’ רל”ה ד’, לענין מי 
ידי”ח  דיוצא  עמוה”ש,  שעלה  עד  ערבית  של  ק”ש  קרא  ולא  שנאנס 
עד הנץ החמה, ואח”כ מחלק בין הענינים, ע”ש[ וכותב: “ואין לפקפק 
בזה, דהא כיון שעלה עמוד השחר האיך יכול לשתות כוס רביעי קודם 
תפלת השחר, הלא אסור לטעום אז משום לא תאכלו על הדם כדאי’ 
חצי  קודם  הסדר  שהתחיל  בהיתר,  שהתחיל  כיון  די”ל  ברכות,  במס’ 

שעה ליום, ולא ידע שימשוך לתוך היום, מותר לשתותו.
אפילו  דבשחרית  וס”ל  ע”ז,  שמפקפקים  מהראשונים  שיש  הגם 
התחיל בהיתר, אסור משום לא תאכלו על הדם, כדמובא בב”י ובשו”ע, 
מ”מ להלכה יש לסמוך אשיטות הראשונים דס”ל דאי”צ להפסיק, כיון 
דשותה כוס זה משום מצוה, ולא שייך בזה ששותה להתגאות, וכדדרשו 
מלכות  עול  עליו  זה מקבל  לאחר שהתגאה  וכו’  ואותי השלכת  חז”ל 
שמים ]דאפילו בשותה ואוכל לשם רפואות מותר משום כך, גם אם יכול 
להמתין ולשתות התרופה אחר התפילה[, ומכ”ש בזה כששותה כוס זה 

לשם מצוה, מקבל בזה גופא עול מלכות שמים”.
ומדברי ההתעוררות תשובה, לכאו’ משמע דבמקום מצוה יש להקל 

טפי, וצ”ע.

התעורר ב'ערב פסח שחל בשבת' דקות אחדות לפני 'סו"ז אכילת 
חמץ'

ט[ וראיתי בשו"ת קנין תורה )להגרא"ד הורביץ זצ"ל(, ח"ג סי' ק"ה, 
שנסתפק במי שקם בער"פ שחל בשבת, וראה שהוא כמה דקות לפני 
סוף זמן אכילת חמץ, האם מותר לו לאכול 'סעודת שבת' בפת קודם 
רק  גאוה,  משום  עושה  שאינו  "דכיון  זאת,  להתיר  והסברא  התפילה, 
לצאת ידי"ח פת בשבת, י"ל דמותר", אלא שדוחה זה מטעם אחר, שכל 

שלא התפלל, לא חל עליו חובת סעודת שבת, ע"ש.
בדומה לשאלה שנסתפק בקנין תורה, נשאל גם בשו"ת בצל החכמה 
לדון בקיום מצוה דאורייתא שיש בה  ואחרי שמאריך  סי' קע"א,  ח"ד 
המצוה,  קיום  מפני  האיסור  דביטלו  י"ל  אם  דרבנן,  איסור  אחד  מצד 
ומסיק שם בכמה טעמים לאיסור, ובפרט לשיטת החינוך מצוה רמ"ח, 
גם מסיק לאיסור במשנה הלכות  דבריו  וכעין  שהוא דאורייתא, ע"ש, 

ח"ח סי' ק"צ, ע"ש מילתא בטעמא.
י[ ולכאו' בנידו"ד, שאין ענין מצד עצם הסיום לעשות דוקא אז, רק 
מצד שהוא כמו מצוה הבאה לידך, לעשות הסעודה אז, אולי כיון שמנגד 
יש בזה לתא דאיסורים הנ"ל, והרי למעשה אין גדר הסעודה משתנה אם 
עושהו ביום אחר, ואדרבא ביום ש"ק הוא מעלה יתירה, כמו שהאריך 
בשו"ת סופר המלך )להגרי"צ ברנפלד זצ"ל(, והו"ד בס' 'יומא טבא לרבנן' 
פ"ה8 )וע”ש באריכות בענין עריכת סיום בש”ק(, על כן עדיף להשהות 
הסיום לש”ק, אמנם אפשר דקודם עלות אף בחצי שעה הסמוכה, יוכלו 
להקל באכילת כזית מזונות, דאז רק בכביצה אסור )כמ”ש במ”ב סי’ 

פ”ט סקכ”ז(.

להיפטר מ'תענית בכורות' ב'ערב פסח' ע"י השתתפות בסיום 'לפני 
שהתפלל'

"ונסתפקתי  שכתב:  ס"ו,  סי'  ח"א  אפרים  רבבות  בשו"ת  שו"ר  יא[ 
שהוזמנתי למקום לעשות סיום בערב פסח, והייתי צריך למהר, האם 
ולא  בצבור  לימוד  זה  ולכאורה  התפילה,  לפני  הסיום  לעשות  אפשר 
לפני  ]כיון שזה[  הסיום  לאכול אחר  יוכלו  לא  אבל  ]להתפלל[,  ישכחו 
התפלה, ומשום כך דחיתי והתפללנו, ואח"כ עשיתי הסיום, כי חששתי 
דין התענית בער"פ[  ]ומצד  ]הסיום[ לפני התפלה שמא ימשך,  לעשות 
ואיך יאכלו לפני הסיום )אבל להלכה צריך לברר אם בשעת הדחק אפשר 

לעשות כך(.
והנה באירופה ובא"י נוהגים הרבה, שמתאספין ולומדים ביחד חברת 

ש"ס ומשניות לפני התפילה, ואין חוששין.
ולענין סיום לפני התפלה, טען דודי הרב ר' נטע צבי שליט"א דיכולים 
]לעשותו[ לפני התפלה, ולא צריכים לאכול, אלא ישתו קצת יי"ש, ובזה 

שוברין התענית ]דער"פ[, ואח"כ יתפללו".
זצ"ל:  הורביץ  הגר"א  מעיד  קע"ב,  עמ'  ח"ב  רבינו  בארחות  אולם 
שיקח  מו"ר,  לו  אמר  תפלתו,  לפני  בסיום  להשתתף  בא  אחד  "ראיתי 
ואמר  בביתו,  ויאכלם  נחשב,  למצוה  זה  גם  כי  מהסיום,  כזית  הביתה 
לו, קצת מצוה יש באכילה בבית מהמזונות של הסיום, ולא רצה מו"ר 

להתיר לו שישתה רביעית מים בסיום לפני התפילה".

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה, איך ליישב את דברי רש"י על הפסוק )במדבר 
כ"ב כ"ב(, "...וְהוּא רֵֹכב ַעל ֲאתֹנוֹ וּשְׁנֵי נְָערָיו ִעּמוֹ", שכתב, "ושני 
נעריו עמו. מכאן לאדם חשוב היוצא לדרך יוליך עמו שני אנשים 
לשמשו וחוזרים ומשמשים זה את זה". דמשמע דמשם המקור 
וירא על הפסוק )בראשית כ"ב  לדין אדם חשוב, ואילו בפרשת 
ג'(, "וַיַּשְׁכֵּם ַאְבָרָהם בַּּבֶֹקר וַיֲַּחבֹׁש ֶאת ֲחמֹרוֹ וַיִּקַּח ֶאת שְׁנֵי נְָערָיו 
ִאּתוֹ...", פרש"י, "את שני נעריו. ישמעאל ואליעזר, שאין אדם 
שכבר  דמבואר  אנשים...",  שני  בלא  לדרך  לצאת  רשאי  חשוב 
חשוב  שאדם  למדים  אנו  אבינו  אברהם  אצל  האמור  מהפסוק 
צריך לצאת לדרך עם שני אנשים, ולשם מה צריך ללמוד פעם 

נוספת את הדין הזה מהפסוק הנאמר אצל בלעם.

הנה כשנדקדק חילוק הלשונות9 בין רש”י בפ’ וירא )כ”ב ג’( לרש”י 
בפ’ בלק )כ”ג כ”ב(, נבחין שלשון רש”י אצל אברהם ‘שאין אדם חשוב 
ויתרחק  לנקביו  הא’  יצטרך  אנשים, שאם  ב’  בלא  לדרך  לצאת  רשאי 
יהיה השני עמו’, כלומר, שם מיירי מצד האיסור שיש לאדם חשוב, כמו 
בברכות  כדאי’  לדרך10,  יחידי  לצאת  ת”ח, שלא  שהיה  אע”ה  אברהם 
מ”ג ב’, ועדיין אין ראיה שכל אדם חשוב שאינו ת”ח, צריך לקחת ב’ 

אנשים עמו.
ואילו אצל בלעם, כתב: “מכאן לאדם חשוב היוצא לדרך יוליך עמו 
שני אנשים לשמשו”, כלומר, לא משום איסור, אלא מדין כבוד, שצריך 

שישמשוהו.
ויש לבא עוד, הנה באברהם אבינו נאמר שחבש את חמורו בעצמו, 
כי מרוב תשוקתו לקיום ציווי בוראו, נזדרז ולא נמנע מעשות דבר אשר 
את  שדרש  שמה  בהכרח  וא”כ  במשרתיו,  האדון  משתמש  כלל  בדרך 
הנערים ללוותו, לא כדי לשמשו הוא, אלא בלית ברירה כדי שלא לעבור 
על איסור, דאסור לת”ח לילך יחידי, משא”כ בלעם, הגם שחבש בעצמו 
מתוך תשוקתו לקלל ישראל, אבל אדרבא, כל זה היה לא מתוך חוסר 
תשוקתו לכבוד, אלא שחמד הכבוד והממון שהבטיחו בלק, וודאי לא 

נמנע מלדרוש את נעריו שיבואו לשמשו.

תשובה ל"מבין חידות"

ללמוד  ניתן  תפילה  מהלכות  הלכה  איזו  לשאלה,  בתשובה 
מהאופן בו רצה בלעם לקלל את ישראל.

א[ בערוך השלחן סי' ק"י ס"ה, כותב: "ודע שיש מי שאומר דכשהשעה 
עוברת יתפלל הביננו ]מג"א סק"א בשם כנה"ג[, ומזה נראה דס"ל דאם 
התחיל בתפלה קודם גמר הזמן של תפלה, ונמשכה עד אחר הזמן, לא 
הזמן,  עבר  לא  עדיין  שעתה  כונתו  ודאי  דהא  בזמנו,  שהתפלל  מקרי 
אבל  הזמן,  בתוך  ויסיים  הביננו,  שיתפלל  ס"ל  ולכן  נ"מ,  מאי  דאל"כ 
כל הי"ח ברכות יסיים אחר הזמן, ולענ"ד נראה מתוס' ברכות ]ז' בד"ה 
שאלמלי[, דהולכין אחר ההתחלה, ואם התחיל בזמן תפלה, מקרי תפלה 

בזמנה, אע"פ שמסיימה לאחר הזמן, ע"ש"11.
ב[ במחצה”ש סי’ ו’ סק”ו, מציין לדברי שו”ת בית יעקב סי’ קכ”ז, 
ולא  שכתב שם, דהנוהגים לומר תהילים ביחידי, עדיף אחר התפילה, 
ז’,  קודם, ע”ש שכתב: “גם אמרנו להביא ראיה מן הגמ’ דברכות דף 
שאמר הקב”ה לישראל צדקה עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם, 
שאלמלא כעסתי לא נשתייר משונאי ישראל כו’. והקשו התוס’ וא”ת 

מה היה יכול לומר בשעת רגע.
ותירצו בחד תירוצא, מאחר שהיה מתחיל קללתו באותה שעה, היה 
מזיק אפי’ לאחר כן, עכ”ל. הרי בהדיא דאם היה מתחיל שלא בשעת 
ה”נ  ההתחלה,  הוא  דעיקר  רצון,  בעת  אפי’  כן  אחר  מזיק  היה  רצון, 
אם הוא מתחיל להתפלל עם הציבור שהוא עת רצון, אז אף אם יאמר 
אח”כ תחנונים אפילו ביחידי שלא עם הציבור, הוי כמו עת רצון, והוי 
כמו שמתפלל עם הציבור, משא”כ אם מתפלל תחנונים ושבחים ביחידי 

קודם תפלה”.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

ב'(, "רבי אומר  )ט"ו  בתשובה לשאלה, בהא דאיתא בתענית 
היכן  הקטן",  מן  מתחילין  ובקללה  הגדול  מן  מתחילין  בגדולה 

נרמז ענין זה בפרשתינו.

איתא בסנהדרין )ק"ה ב'(, "אמר רבי יוחנן, מברכתו של אותו רשע, 
אתה למד מה היה בלבו, ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי 
ומשכנתיך  עליהם,  לא תשרה שכינה  יעקב,  טֹבו אהליך  מה  מדרשות, 

ישראל".
אב"ד  זצ"ל  לוונשטאם  שאול  )להג"ר  אריאל'  'בנין  בספר  ויעוין 
הנ"ל12(, שעמד  בענין  ד"ה  צבי, בסוף הפרשה,  נכד החכם  אמשרטדם, 

בזה, דהיכן משמע להו לחז"ל מברכותיו, שהיה בלבו של בלעם לקלל.
בגמ' תענית הנ"ל, דבגדולה מתחילין מן  וכתב לבאר, ע"פ המבואר 
הגדול, ובקללה מתחילין מן הקטן. דהנה ידוע דשם 'ישראל' חשוב הוא 

1   בס’ תפלת דוד )להגאון אדר”ת( עמ’ ח’, כותב: “בטוש”ע סי’ פ”ט, שלא לאכול קודם 
י”ח, אבל קשה דהא  דאין מתפללים  ולכאו’ הרבותא משום  ויו”ט,  התפלה אפילו בשבת 
אסור לתבוע צרכיו בשבת ויו”ט ]וא”כ אין מתפללין אז על הדם[, ואולי דגם כשנאמר תפלה 

של שחרית שקבועה בשמ”ע, יוצאים בזה ידי”ח איסור לא תאכלו על הדם”.
2   במהרש”א בברכות שם מבואר דלא ס”ל כהצל”ח, דע”ש שהקשה דאיך מותר להם לאכול 
פאסוועלער  )להגר”א  באר אברהם  ס’  על  ‘באר השדה’  בהג’  וראה  קודם ק”ש,  בתרומה 
זצ”ל( ברכות ב’ ב’ )עמ’ ו’( הערה כ”ג, שהאריך לדון בדברי הצל”ח שמחשיב אכילת תרומה 

למצוה, ומציין לדברי הרמב”ם פט”ו מתרומות הכ”ב, ושהצל”ח בביצה י”ט נסתפק בזה.
3   עי’ אמבוה”ה דספרי )א’ שמ”ב( שמדקדק מתרגום לקהלת ט’ ט”ז דאסור לאכול קודם 

הקרבת התמידין, כמו שאסור לאכול קודם התפילה.
4   עי’ במלא הרועים בברכות שם, דלא תאכלו על הדם נאמר רק בשחרית, ואילו ואותי 

השלכת וגו’, הוא גם במנחה, וראה בענין זה בשו”ת רבבות אפרים ח”א סי’ ס”ב.
5   ברלב”ג )ש”א ז’ ט”ו( מסכם את התועליות ממעשה דחנה ותפילתה, וכותב: “השישי, 
הוא להודיע, שאין ראוי להתפלל אחר האכילה והשתיה, כי אז לא יתכן שתושלם הכונה 
לפני  להתפלל  חנה  קמה  ושתיה,  אכילה  זמן  שאחר  מפני  כי  סיפר,  ולזה  הראוי,  לפי  בזה 
ה’, הנה לא חשב עלי שתהיה מתפללת, אך חשבה עלי לשיכורה ]כי[ לא נכון להתפלל אחר 
האכילה והשתיה, והיתה תשובת חנה מפני זה, שיין ושכר לא שתתה, ולזה לא תתגנה אם 

תתפלל אז”.
הרלב”ג  לדברי  נדרש  שד”מ(  עמ’  ויקרא,  לשבח,  עלינו  )בס’  שליט”א  זילברשטיין  הגר”י 
בתשובה לשאלה, אם גם על תפילה לישועה מיוחדת )חוץ מהג’ תפילות כסדרן(, יש דין שלא 
לאכול קודם, ומוסיף על כך הערה: “חנה לפני תפילתה לא אכלה סתם ארוחה, הרי היו אלה 
קדשים! ואם היו שואלים אותנו, היינו אומרים שאכילה כזו אפופה בקדושה נוראה, וא”כ 

אין כל בעיה לאכול זאת לפני התפילה, אבל הרלב”ג מוכיח משם, שהדבר אינו ראוי”.
]ויש להעיר, דבתוס’ בכתובות ס”ה א’ ד”ה אחרי, כתבו שלא אכלה ושתתה, אלא הכוונה 
שהיה זה זמן שהיתה רגילה לאכול, ואמנם ע”ש בפנ”י, ועי’ גם במצודות על הנביא שם, 

ואכמ”ל[.
6   ולפי חילוק זה יתורץ לפענ”ד, מה שהקשה בשו”ת מענה אליהו )להגאון האדר”ת( סימן 
כ”ה, ע”ד הצל”ח, ע”ש שכתב בתו”ד: “ותו נראה לי בעיקר הסברא, דלא יתכן כלל לומר, 
דאכילת מצוה מותרת קודם ק”ש, וא”כ גם קודם נטילת לולב נתיר, דמה נ”מ, בתרווייהו 
אין שום טעם לאסור, רק שמא ימשוך אחר שולחנו, וישכח לקיים המצוה, ולפי”ז צא ופרנס 
לנו משנה שלימה בסוכה ל”ח א’, ‘לא נטל לולב, יטול על שולחנו’, מ”ט יפסיק, והרי הוא 

אוכל אכילת מצוה, דהא גם בחוה”מ מקיים מצוה באכילתו, אף שהוא כמעט רשות, מ”מ 
ודאי דמשום לתא  וכו’, אלא  גם בכה”ג  דגזרו חכמים  לן  ומנא  חול,  דומה לאכילת  אינה 
דאכילת חול גזרו חז”ל נמי דאכילת מצוה איזה שהיא”. נראה ברור מתוך דבריו, שלמד 
עצמו  המאכל  כשאין  אף  ק”ש,  קודם  מצוה  של  אכילה  כל  לאכול  מותר  הצל”ח  דלדעת 

המצוה, אלא שהוא זמן שמצוה אז לאכול.
לגבי אותם  כתב  פ”ד(,  סוף  ד’,  לשער  ג’  )בפרקים שבין שער  והעירוני שבנפש החיים     7
שמאריכים בכוונות יתירות בהכנת המצוות: “וימשיך ההכנה כל הלילה, עד שיומשך זמן 
האכילה עד לאחר שעלה השחר, או לאחר נץ החמה”. ויש לדקדק שמנה ב’ הזמנים, אולי 

משום דאחר נה”ח גרע מאחר עלות השחר. 
8   ותשו”ח להר”נ כהן שליט”א, והרימ”ל אברמצ’יק שליט”א, שציינו לזה, וכן להרב ש. 

כהן שליט”א שציין גם לקובץ תל תלפיות, חוברת ס”א, שהאריך בזה.
9   ראה חזקוני בראשית כ”ב, ג’.

להר”ג  )תשו”ח  מזיקין  חשש  מצד  לקחם  אולי  שאאע”ה  כתב,  יונתן  תפארת  ובס’     10
שליט”א,  קופמן  להר”י  כמו”כ  לזה,  שציינו  שליט”א,  כנום  והר”ב  שליט”א,  טיקוצקי 
שהוסיף לציין בענין זה, לס’ אמת ליעקב עה”ת, וכן לאילת השחר פ’ וירא, ודרך שיחה פ’ 
בלק( וע”ע בבאר בשדה, ובמשכיל לדוד עה”ת )תשו”ח להבח’ ר.י. שרלין נ”י שציין לזה(, וכן 

בס’ עיוני רש”י להגרא”י ברזל שליט”א.
)וייש”כ  מ”ט  סי’  ח”ד  יצחק  מנחת  ושו”ת  קכ”א,  סי’  ח”א  צבי  ארץ  בשו”ת  ע”ע     11
עמ”ס  בהלכה  המצוינים  בשערים  עוד  וראה  לזה(,  שציין  נ”י  פעלדמאן  דוד  פנחס  להב’ 
ברכות )תשו”ח לרא”ד פרידמאן שליט”א שציין לזה(. וראה גם בס’ חבצלת השרון עה”ת 

בפרשתינו, וייש”כ לרנ”מ כהן שליט”א שציין לזה.
לרבי אברהם בהגר”ח פלאג’י, בפרשתינו אות  ‘אברהם אנכי’  זה הביא בספר  וכענין    12

כ”ה, בשם גדול אחד, עיי”ש.
שעה  באותה  המעשה  שם  על  רק  ואינו  ‘יעקב’,  בשם  סודות  הרבה  דיש  ודאי  ואמנם    13
יעקב  כי  יל”פ שרומז  ]וגם  כן  ואיתא בחז”ל שהקב”ה קראו  בלבד של אחיזה בעקב עשו, 
במהותו שאוחז תמיד בעקב עשיו, והוא ע”ש מאמרם ז”ל )ב”ר ס”ה כ’(, דכל זמן שהקול 
קול יעקב, אין הידים ידי עשיו, והיינו שהוא מעכבו תמיד מלשלוט בו[, מ”מ שם ‘ישראל’ 

חשוב טפי, וכנ”ל.
דלהלן  במהרש”א  וכ”ה  דלהלן,  רש”ג  באגרת  דאיתא  וכעין  ‘ממקדש’,  צ”ל  אולי    14

בדפו”ח.
15  ועי’ במהרש”א בנדה )שם(, שהעתיק דברי הערוך אלו. ועי’ בח”א מהרש”א במגילה שם, 

שכתב דדברי רש”י במגילה הנ”ל כדברי הערוך, וכ”כ בהג’ חכמת שלמה בנדה י”ב ב’. וכ”נ 
בדברי החת”ס דלהלן, שהבין כן ברש”י במגילה.

16  וציין לזה בהג’ רע”א במגילה שם, וכתב שכבר הרמב”ן ציין להאי איגרתא )דרב שרירא 
גאון( בדבריו במלחמות סופ”ד דכתובות, ד”ה ומה שאמר, עיי”ש.

17  וכיוון לזה גם בהגהות מהרש"ם לר"ה כ"ד ב' עיי"ש.
והנה כעין דברי הערוך ואגרת רש"ג הנ"ל, כן איתא ב'תשובות הגאונים שערי תשובה' )סי' 
ז"ל,  אביו  הקדש  אלוף  רבינו  מאת  שנשאל  בתשובה  השיב  ז"ל  גאון  האי  "ורבינו  ע"א(, 
כשגלה יכניה עם החרש והמסגר ועם הנביאים שהיו עמהם, כשבאו לנהרדעא בנו שם בית 

הכנסת מעפר ואבנים שהביאו עמהם ממקום בית המקדש...".
יתכן  וא"כ  ביהמ"ק',  'ממקום  אלא  המקדש',  מ'בית  שהביאו  הלשון  אין  בזה  ולכאורה 
ויתכן  במקום המקדש מסביב,  ואבנים אשר  מעפר  רק  עצמו,  הביאו מהבנין  לא  שבאמת 

שהיה ממקום שאין בו מעילה, וכגון משאר הר הבית, וקרו ליה שפיר 'ממקום המקדש'.
ובזה מיושב גם קושיית החת"ס שגלו קודם החורבן, דבאמת לא נטלו מאבני ביהמ"ק שחרב, 

שהרי עדיין לא חרב, אלא נטלו מעפר ואבני 'מקום המקדש', ממקום שאין בו מעילה.
שהיא  יתכן  הבית,  הר  קדושת  בו  שיש  ממקום  נטלו  עכ"פ  דאם  לדון,  יש  עדיין  ואמנם 
חמורה מקדושת בית הכנסת, ושוב הדרא קושיא, דהיאך קבעו העפר והאבנים בבי כנישתא 
בבבל, הגם דמשום מעילה ליכא, אבל משום הורדה בקדושה איכא. ובאמת שהאריכו בזה 
האחרונים לדון אם קדושת הר הבית חמירא מקדושת ביהכ"נ, ודייקו בזה בדברי הרמב"ם 
פ"א מהל' בית הבחירה ה"כ עיי"ש. ועי' בספר חבצלת השרון לפ' ראה עמ' תקמ"ט שהביא 

השיטות בזה, ואכמ"ל.
ואכן עי' בשו"ת ציץ אליעזר )ח"י סי' ב'(, שכתב בשם 'מעשי למלך' על הרמב"ם פ"א מהל' 
בית הבחירה, דכיון דמחילות לא נתקדשו )עי' פסחים ס"ז ב', ועוד(, א"כ אין איסור חפירה 
תחת מקום המקדש, ובזה תירץ קושיית החת"ס הנ"ל, די"ל דנטלו ממחילות שלא נתקדשו. 
ולפי"ז יתכן דאפילו נימא דקדושת הר הבית חמירא מקדושת ביהכ"נ, מ"מ במחילות שלא 

נתקדשו כלל, ודאי אין לחוש גם לענין הורדה בקדושה.
18  ואמנם בעיקר הדבר אם שייך טעמא ד’באו פריצים וחללהו’ גם על הבנין עצמו, וכן על 
קרקע המקדש, או רק בכלי המקדש, כבר האריכו לדון בזה, עי’ בתשובות הרמ”ע מפאנו 
סי’ כ”ה, ובדברי הרמב”ן במלחמות בסוגיא דע”ז נ”ב ב’, וכן ברז”ה שם, ויש בזה אריכות 

באחרונים, ואכמ”ל.
19  ותשו”ח לבה”ח י. נוישטט וצ. ויא נ”י שציינו לנו לקונטרס זה.

20  ומבואר שעזרא ג”כ נטל אבן מאבני ביהמ”ק, וקבע אותה בכותל ביהמ”ד ב’נציבין’, 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה שבוע שעבר



משם 'יעקב', דתחילה נקרא יעקב אבינו ע"ש שאחז בעקב עשו13, כדכתיב 
)בראשית כ"ה כ"ו(, "וידו אֹחזת בעֵקב עשו ויקרא שמו יעקב", ואח"כ 
נקרא 'ישראל', ע"ש "כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל" )שם ל"ב 
כ"ט(, שהוא ענין שררה וחשיבות, ובחולין )צ"ב א'(, אמרו דיעקב נעשה 
ׂשר על המלאך, עיי"ש. וכן ידוע דרשת חז"ל )שמו"ר כ"ח ב'(, בהא דכתיב 
)שמות י"ט ג'(, "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל", דבית יעקב 
אלו הנשים, וישראל אלו האנשים. ועי' גם במכילתא דרשב"י )י"ט ג'(, 
"כה תאמר לבית יעקב, יעקב נקרא שמו מתחלה, עכשיו זכה ליטול שם 

הגדול ישראל, כי שרית עם אלקים".
והנה בברכותיו של בלעם בפרשתינו, מצינו שהזכיר תמיד שם יעקב, 
זֹעמה  ז'(, "לכה ארה לי יעקב ולכה  קודם לשם ישראל, וכדכתיב )כ"ג 
ישראל",  רַֹבע  את  ומספר  יעקב  עפר  מנה  "מי  )י'(,  ועוד שם  ישראל", 
ועוד שם )כ"א(, "לא הביט ָאֶון ביעקב ולא ראה עמל בישראל", ועוד שם 
)כ"ג(, "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל 
מה פעל א-ל", ועוד בפכ"ד )ה'(, "מה טֹבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל", 

ועוד שם )י"ז(, "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל".
ומעתה י"ל, דזהו שאמרו חז"ל דמברכותיו של אותו רשע אתה למד 
מה היה בכוונתו, משום דתמיד התחיל בשם יעקב, שהוא השם הקטן 
והמועט בחשיבותו כלפי שם ישראל, וא"כ סתמא נהג בזה בלעם ע"פ 
הכלל הנ"ל, ד'בקללה מתחילין מן הקטן', דאם היה כוונתו לברך, היה לו 
להתחיל בשם 'ישראל' שהוא השם החשוב יותר, ד'בגדולה מתחילין מן 
הגדול', וע"כ מוכח שהיה כל כוונתו לקלל את ישראל ולא לברכם, ולכך 

פתח בשם 'יעקב' דוקא, אלא שלא עלתה בידו ונהפך לברכה.

תשובה ל"מענינא דחורבנא"

אפילו  למעילה,  חששו  שלא  מצינו  היכן  לשאלה,  בתשובה 
בבית שנבנה מאבני בית המקדש.

איתא במגילה )כ"ט א'(, "תניא רשב"י אומר, בוא וראה כמה חביבין 
כשהן  ואף  עמהן...,  שכינה  שגלו,  מקום  שבכל  הקב"ה,  לפני  ישראל 
עתידין ליגאל שכינה עמהן. בבבל היכא, אמר אביי, בבי כנישתא דהוצל, 

ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא".
ועפר שהביאו  מאבנים  וסיעתו,  יכניה  ובנאה  ויתיב,  "דשף  ופרש"י, 
עמהן בגלותן, לקיים מה שנאמר )תהלים ק"ב ט"ו(, כי רצו עבדיך את 

אבניה ואת עפרה יחוננו".
ויתכן מעפר  ואבנים הביאו,  הנה ברש"י לא ביאר כאן, מאיזה עפר 
ואבני ירושלים, או אולי מעפר ואבני שאר א"י, וכמש"כ בר"ן )שבת ל"ט 

א' בדפי הרי"ף(, "דשף ויתיב, שנעשה מעפר ארץ ישראל".
ואכן כ"כ רש"י גופיה בתהלים )שם(, "כי רצו, אהבו אף את אבניה 
נשאו עמהם מ'אבני  וגלותו  יכניהו  ומדרש אגדה, כשיצא  ואת עפרה. 

ירושלים ועפרה', לבנות להם בבבל בית הכנסת".
וכן ברש"י בר"ה )כ"ד ב', ד"ה דשף(, כתב, "...ויכניה וגלותו בנאוהו, 
שנשאו עמהם מאבני ירושלים". וכן ברש"י בע"ז )מ"ג ב', ד"ה דשף(, "...

ויש אומר, יכניה וגלותו נטלו עמהן מאבני ירושלים ומעפרה, ובנאוהו 
שם, והיינו 'דשף ויתיב בנהרדעא', נישוף כאן, ונתיישב כאן".

איברא, דיעוין בערוך ערך 'שף', שכתב דהכוונה לאבני בית המקדש 
עצמו, וז"ל, "והא כנישתא דשף ויתיב וכו', ...בגלות יכניה וסיעתו, כד 
אתו לנהרדעא, בני כנישתא, ויסדוה באבנים ועפר דאייתיאו בהדייהו 
וקרויה  וגו',  אבניה  את  עבדיך  רצו  כי  ליה  קריין  והוו  המקדש,  מבית 
היכא  בבבל  כדאמרינן  שם,  וישב  מקדש14  שנסע  כלומר,  ויתיב',  'שף 
כנישתא  בבי  אמר  ושמואל  דהוצל,  בכנישתא  אמר  רב  שכינה,  שריא 

דשף ויתיב"15.
וקרוב ללשון זה נמצא ב'אגרת רב שרירא גאון' )רבנן סבוראי, אות 
פ"א16(, "הוו יודעין, דמעקרא כד גלו ישראל בגלות יכניה והחרש והמסגר 
וכמה נביאים עמהם, אייתינהו לנהרדעא, ובנו יכניה מלך יהודה וסיעתו 
בי כנישתא, ויסדוה באבנים ועפר שהביאו עמהם מבית המקדש, לקיים 
עליהם מה שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו, וקריוה 
כלומר שנסע  בנהרדעא',  ויתיב  כנישתא דשף  'בי  כנישתא,  בי  לההוא 
וישב כאן. והות שכינה עמהון, כדאמרינן במגילה )שם(,  בית המקדש 

בבבל היכא...".
וכ"כ בספר כפתור ופרח )פ"י(, "...וקרו לה דשף ויתיב, כלומר, שדלג 
מארץ ישראל וישב שם. וזהו משום דכתיב )תהלים ק"ב ט"ו(, כי רצו 
עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. וזה שגלות יכניה וסיעתו כשיצאו 
מירושלם הביאו עמהם אבנים ועפר מבית המקדש, ובנו בנהרדעא בית 

הכנסת ויסדוה באותם אבנים ובאותו עפר".
הרי מבואר, דאותם אבנים שלקחו יכניה וסיעתו, אינם מאבני א"י, 

או אבני ירושלים, אלא מאבני בית המקדש ממש.
ובאמת שכבר עמד בזה בשו"ת החת"ס )יו"ד סי' רס"ד, ד"ה ואמרתי, 
באה"ד(, וכתב, "...וכן צ"ל במ"ש רש"י במגילה כ"ט ע"א ד"ה דשף ויתיב, 
ובנאוהו יכניה וסיעתו מאבנים ועפר שהביאו עמהם בגלותן לקיים מ"ש 
כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו עכ"ל, וקשה, מי התיר להוריד 
מקדושת בית המקדש לבית הכנסת, אלא ע"כ כיון שבאו בה פריצים, 

נתחללו"17.
היה  יכניה  גלות  דהא  קצת,  "וצ"ע  שם,  במוסגר  החת"ס  ומסיים 

ראשונה קודם חורבן בהמ"ק, כמבואר פרק קמא דמגילה".
זו,  להערה  שכיוון  ס"ג(,  סי'  ח"ד  )יו"ד  משה  אגרות  בשו"ת  ויעוין 
ליכניה ליקח מאבני  "...וגם הא לא היה אפשר כלל במציאות  שכתב, 
אף  שייך  ולא  שנים,  י"א  עוד  קיים  ביהמ"ק  היה  עדיין  דהא  העזרות, 

לטעות בזה".
יכניה  שלקחו  והעפר  "...והאבנים  האג"מ,  כתב  לכן  מקודם  ואמנם 
כ"ט  דף  מגילה  ברש"י  ויתיב, שאיתא  דשף  ביהכ"נ  ובנו  מא"י  וסיעתו 
ע"א, היה זה אבנים ועפר של ארץ ישראל, לקיים מה שנאמר כי רצו 
עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, דהוא על כל ארץ ישראל, כמפורש 

בסוף כתובות )קי"ב ב'(, דמשום פסוק זה היה ר' חייא בר גמדא מיגנדר 
בעפר א"י, וח"ו לומר דהיה זה מאבני העזרות, דהא היו הקדש, ומועלין 

בהן".
ובאמת צ"ב, שהרי כן מבואר להדיא בערוך, שנטלו מאבני ביהמ"ק, 
כתב  כבר  מעילה,  משום  שהעיר  ומה  וכנ"ל,  הגאונים  בדברי  ומקורו 

החת"ס דהותר משום ד'באו פריצים וחללוה'18.
והנה מלבד הא דכתבו הגאונים דבגלות יכניה נטלו מאבני ביהמ"ק 
וקבעום בבי כנישתא דנהרדעא, עוד מצינו כיוצ"ב בקונטרס 'סבוב הרב 
רבי פתחיה' מ'רעגנשפורג' )נדפס לראשונה בפראג ה"א שנ"ה, והוא סדר 
כל  סובב  שהיה  התוספות,  מבעלי  הלבן  ר"י  של  אחיו  שכתב  מסעות 
הארצות עד נהר הסמבטיון(19, וקרוב לראש הקונטרס כתב, "...ובנציבין 
יש קהילה גדולה, ושם בית הכנסת של ר' יהודה בן בתירא, ושתי בתי 
בכותל,  קבועה  אדומה',  'אבן  באחת  ויש  הסופר,  עזרא  כנסיות שבנה 

שהביא עמו, שלקח מאבני בית המקדש"20.
ועוד נמצא בשו"ת הרשב"א החדשות )מכת"י, מכון י"ם, סי' ד'(, "נמצא 
כתוב בכתב רבינו יוסף איש ירושלם, אשר שלח מירושלם, כי בעברו דרך 
דמשק מצא שם איש ת"ח, תלמיד הר"ר שמואל ריש מתיבתא, וסיפר 
במחלוקת  תפלין  פרשיות  בסדר  וחבריו  רבו  נחלקו  ימים  כמה  כי  לו, 
רש"י ור"ת ז"ל, ובאותו עת נפל כותל מבי כנישתא דשף ויתיב, מהכותל 
הקדוש, ואמרו עליו כי מעולם לא פרח עליו עוף...". ויל"ע כוונת הלשון 
'מהכותל הקדוש', דטפי ניחא אם נפרש הכוונה כמש"כ בערוך ובגאונים 
הנ"ל, דהיינו מאבני ביהמ"ק, ולהכי קרי ליה 'מהכותל הקדוש', וגם ניחא 

טפי מה שלא פרח עליו עוף, אם היה מביהמ"ק עצמו.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "צפור ]אבי בלק מלך מואב[".

דמות הקשורה: "ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפוֹר ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי". 
במדבר כ"ב ב'.

של  אביהם  היה  לוט,  הוא  צפור,  של  שזקנו   – הבנות  אבי  זקני 
הבנות.

שלוט היה זקנו של צפור, כדאיתא בבמד"ר כ' י"ט, וכעי"ז בתנחומא 
השוינו  לבלק[,  ]בלעם  לו  אמר  ַיְנֵחִני.  ֲאָרם  ִמן  "ד"א  ]י"ב[,  )ט"ז(  בלק 
שנינו להיות כפויי טובה, אלולי אברהם אביהם לא היה בלק שנאמר 
)בראשית י"ט כ"ט(, ַוְיִהי ְּבַׁשֵחת ֱאֹלִהים ֶאת ָעֵרי ַהִּכָּכר ַוִּיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת 
ַאְבָרָהם ַוְיַׁשַּלח ֶאת לֹוט, ולולי אברהם לא פלט לוט מסדום, ואתה מבני 
בניו של לוט...", ומבואר במדרש שבלק בנו של צפור היה מבני בניו של 

לוט, ופשוט הוא שיחוסו מאביו הוא, ואף אביו היה מזרע לוט.
בנות,  אלא  ללוט  נולדו  לא  שבתחילה21  הבנות,  אבי  היה  ולוט 
"ַוּיֹאְמרּו  י"ב(,  י"ט  וכביאורם של רבותינו הראשונים בפסוק )בראשית 
ָּבִעיר  ְלָך  ֲאֶׁשר  ְוכֹל  ּוְבנֶֹתיָך  ּוָבֶניָך  ָחָתן  פֹה  ְלָך  ִמי  עֹד  לֹוט  ֶאל  ָהֲאָנִׁשים 
הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום", שמה שכתוב 'בניך', אין הכוונה בניו כפשוטו, אלא 
או בני בנותיו שהם כבנים או חתנים החשובים כבנים, וכפרש"י שם, 
"ובניך. בני בנותיך22 הנשואות", ובאב"ע כתב, "ובניך. או חתנים שהם 
כבניך וכבנותיך". וברד"ק הוסיף וכתב, "ובניך. בני בנותיך, כי לא היו לו 
בנים, ואם היו לו, היו עמו בבית, ואם היו בעיר, היה אֹמר כמו שאמר 
)שם י"ד(, ַוֵּיֵצא לֹוט ַוְיַדֵּבר ֶאל ֲחָתָניו ֹלְקֵחי ְבנָֹתיו, אלא מלמד שלא היו 

לו בנים23".
שיתכן  וסבר  והאב"ע,  רש"י  דברי  את  שהביא  שם,  ברמב"ן  ויעויין 
לו  "ויתכן שהיו  וכתב,  בנים24,  לו  כפשוטו, שהיו  'ובניך'  תיבת  ללמוד 
בנים גדולים נשואי נשים, ודיבר עם חתניו תחילה, כי היה סבור שבניו 
ישמעו לו, וכאשר צחקו עליו חתניו וארכו הדברים ביניהם, השחר עלה, 

והמלאכים לא הניחוהו לקחת רק הנמצאים אתו בבית25...".
את  אירח  צפור,  של  זקנו  שהיה  שלוט   – הסכנות  למרות  אירח 

המלאכים למרות הסכנות בהם סיכן את עצמו.
ג'(,   - א'  י"ט  )בראשית  בקרא  כמפורש  המלאכים,  את  אירח  שלוט 
"ַוָּיבֹאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ְסדָֹמה ָּבֶעֶרב ְולֹוט יֵֹׁשב ְּבַׁשַער ְסדֹם ַוַּיְרא לֹוט ַוָּיָקם 
ֵּבית  ֶאל  ָנא  ֲאדַֹני סּורּו  ָּנא  ִהֶּנה  ַוּיֹאֶמר  ַוִּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים ָאְרָצה.  ִלְקָראָתם 
ַעְבְּדֶכם ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ַוֲהַלְכֶּתם ְלַדְרְּכֶכם ַוּיֹאְמרּו ֹּלא ִּכי 
ָבְרחֹוב ָנִלין. ַוִּיְפַצר ָּבם ְמאֹד ַוָּיֻסרּו ֵאָליו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵּביתֹו ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה 

ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו".
ובאירוח זה של המלאכים לוט סיכן את עצמו בכמה סכנות, כמפורש 
ג"ז בקרא )שם ד' - ט'(, "ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּו ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְסדֹם ָנַסּבּו ַעל 
ַאֵּיה  לֹו  ַוּיֹאְמרּו  לֹוט  ֶאל  ַוִּיְקְראּו  ִמָּקֶצה.  ָהָעם  ָּכל  ָזֵקן  ְוַעד  ִמַּנַער  ַהַּבִית 
ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָּבאּו ֵאֶליָך ַהָּלְיָלה הֹוִציֵאם ֵאֵלינּו ְוֵנְדָעה אָֹתם... ַוּיֹאְמרּו ֶּגׁש 
ַוִּיְפְצרּו  ָהְלָאה ַוּיֹאְמרּו ָהֶאָחד ָּבא ָלגּור ַוִּיְׁשּפֹט ָׁשפֹוט ַעָּתה ָנַרע ְלָך ֵמֶהם 
ָבִאיׁש ְּבלֹוט ְמאֹד ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשּבֹר ַהָּדֶלת", הרי שלוט סיכן את עצמו, שרצו 

להרע לו יותר מאשר לאורחים.
וע"ע בילקוט וירא פ"ד, והוא ע"פ פרדר"א כ"ה, שכתבו, "...כך לוט, 
כשהיה מהלך עם אברהם אבינו למד מדרכיו, אברהם אבינו עשה לו בית 
חוץ לחרן, וכל מי שהיה נכנס ויצא היה מקבלו מאכילו ומשקהו, ואומר 
עושה.  היה  כך  לסדום,  לוט  וכשבא  בעולם,  הוא  אחד  אברהם  אלהי 
מתירא  היה  ישרף,  לחם  בפת  יד  מחזיק  שהוא  מי  כל  שהכריזו  וכיון 
לביתו  האורחים  הכנסת  שבעצם  הרי  לילה...",  ועשה  יומם  מעשות 

הסתכן בעונש שריפה.
שם  שהוא  בשמו,  נקרא  בלק  אבי  שצפור   – נקראתי  טהור  בשם 

טהור.
ב', ש'עוף' הוא שם  ש'צפור' הוא שם טהור, כדאיתא בחולין קל"ט 
כולל לעופות טהורים ולטמאים, ושניהם כלולים בו, ואילו 'צפור' הוא 
מלשלח.  פטור  טמא  "עוף  לטמאות,  ולא  טהורות26,  לצפרים  רק  כינוי 
מנא הני מילי, א"ר יצחק, דאמר קרא )דברים כ"ב ו'(, ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור 
בין טמא, צפור טהור אשכחן דאיקרי  בין טהור  לן  ְלָפֶניָך, עוף משמע 
בין טמא  "עוף משמע  ופרש"י,  צפור, טמא לא אשכחן דאיקרי צפור", 
וכו'. אי הוה כתיב עוף, הוה משמע בין טמא בין טהור, כדכתיב )דברים 
י"ד כ'(, ָּכל עֹוף ָטהֹור ּתֹאֵכלּו, וכתיב )שם י"ט(, ְוכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ָטֵמא הּוא 

ָלֶכם, וכתיב )ויקרא י"א י"ג(, ְּתַׁשְּקצּו ִמן ָהעֹוף".
מקום  כל  יאשיה,  רבי  "אמר  צ"ח(,  )דברים  בספרי  כן  איתא  וכבר 
שנאמר צפור, בטהורה הכתוב מדבר. אמר רבי יצחק, עוף טהור נקרא 

עוף ונקרא צפור, והטמא אין נקרא אלא עוף בלבד".
אכן יעויין בירושלמי נזיר )פ"א ה"א, דף ב' א'(, שדבר זה, אם צפור 
עלי  "הרי  שם,  כדאיתא  תנאים27,  מחלוקת  הוא  טהור,  בדוקא  הוא 
יוחנן  א"ר  נזיר,  אינו  אומרים  וחכמים  נזיר  אומר  מאיר  רבי  ציפורין, 
משום כינויי כינויין עד די שעריה כנישרין רבא וטיפרוהי כצפורין )עד 
רשב"ל  ציפורים(,  כציפורני  וצפרניו  נשרים  ככנפי  ארוך  יהיה  ששערו 
אמר משום נזיר טמא מביא עוף. וכי ציפורין הוא מביא, תורין ובני יונה 
הוא מביא )וקס"ד תורין ובני יונה אינן בכלל ציפרים - קה"ע(. אית תניי 
תני כל עוף טהור קרוי ציפורין, ואית תניי תני כל עוף בין טמא בין טהור 
קרוי ציפורין, מן דמר כל עוף טהור קרוי ציפורין )דברים י"ד י"א(, ָּכל 
ִצּפֹור ְטהָֹרה ּתֹאֵכלּו, ומן דמר כל עוף בין טמא בין טהור קרוי ציפורין 

)יחזקאל ל"ט י"ז(, ֱאמֹר ְלִצּפֹור ָּכל ָּכָנף...".
בלק  לעומת  פחותה  מלכות  ָמלך  שצפור   – מלכתי  פחותה  ומלכות 

בנו.
בנו היתה נחשבת כמלכות  שמלכותו של צפור לעומת מלכות בלק 
פחותה, כדאיתא בבמד"ר כ' כ' ובתנחומא בלק י"ג, ")במדבר כ"ג י"ח( 
מנה  היו  ובלק[  ]בלעם  שניהם  ִצּפֹר.  ְּבנֹו  ָעַדי  ַהֲאִזיָנה  ּוֲׁשָמע  ָּבָלק  קּום 
ג',  כ"ד  וכפרש"י שם  גדולים מאבותיהם",  עצמן  עושין  פרס, שהיו  בן 
"ומדרש אגדה, שניהם היו גדולים מאבותיהם, בלק בנו צפור, אביו, בנו 
הוא לו במלכות, ובלעם גדול מאביו בנביאות, מנה בן פרס היה", וכעי"ז 
פירשו בבעלי התוספות שם, "...וכן כתיב ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצּפֹר ולא כתיב 
'בן צפור' לפי שלא היה אביו מלך כמוהו", הרי שצפור אבי בלק היתה 

לו מלכות פחותה מבלק בנו.
וע"ע במדרש אגדה )שם כ"ד ג'(, שלא היה צפור אבי בלק מלך כלל, 
שאיתא שם, "...בלעם ובלק לא היו הגונים, אלא שניהם מנה בן פרס, 
בבלק אומר 'ְּבנֹו ִצּפֹר', שבנו היה לענין מלכות, ובלק לא היה בן מלך, 

על כן היה מנה בן פרס...".
ובענין מהו היחס בין 'מנה' ל'פרס', ולפי"ז יתבאר עד כמה היה צפור 

פחות מבלק בנו, עיין בהערה28.
אכן יש לציין, שבמדרש לקח טוב מובא לכאורה להיפך, שצפור היה 
גדול מבלק בנו, דאיתא שם, ")שם י"ח(, קּום ָּבָלק ּוֲׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו 

ִצּפֹר. מלמד שאביו של בלק גדול היה ממנו בגדולה", ועיין בהערה29.
לצורך שעה בני נתמנה – שבלק בן צפור נתמנה למלך מואב לצורך 

שעה.
ד'  כ'  בבמד"ר  כדאיתא  שעה,  לצורך  רק  מואב  למלך  נתמנה  שבלק 
היה,  נסיך  )והלא( מתחלה  וגו'.  צפור מלך  בן  "בלק  ד',  בלק  ותנחומא 
ְוֶאת  חּור  ְוֶאת  צּור  ְוֶאת  ֶרֶקם  ְוֶאת  ֱאִוי  ֶאת  כ"א(,  י"ג  )יהושע  שנאמר 
ֶרַבע ְנִסיֵכי ִסיחֹון, אלא משנהרג סיחון המליכו אותו תחתיו, בעת ההיא 
שגרמה לו שעה", וברש"י עה"פ כתב, "לא היה ראוי למלכות, מנסיכי 

מדין ]סיחון30[ היה, וכיון שמת סיחון, מינוהו עליהם לצורך שעה"31.
וראה עתידות ואף נתנבא – שבלק בנו של צפור, ראה עתידות ואף 

נתנבא.
בפרשתינו,  מקומות  בשני  חז"ל  שדרשו  כפי  עתידות,  ראה  שבלק 
שבלק ראה את העתיד, בראשונה, בפסוק )במדבר כ"ב מ"א(, "ַוְיִהי ַבּבֶֹקר 
ַוִּיַּקח ָּבָלק ֶאת ִּבְלָעם ַוַּיֲעֵלהּו ָּבמֹות ָּבַעל ַוַּיְרא ִמָּׁשם ְקֵצה ָהָעם", כדאיתא 
י"ג, "בלק היה בעל קסמים ובעל נחש יותר  בבמד"ר כ' י"ח ותנחומא 
מבלעם, שהיה ]בלעם[ נמשך אחריו כסומא, למה הדבר דומה, שאחד 
שיש בידו סכין ואינו מכיר את הפרקים, וחבירו מכיר את הפרקים ואין 
שישראל  המקומות  את  רואה  בלק  דומין,  שניהם  היו  כך  סכין,  בידו 
שם...".  נופלין  שישראל  שראה  פעור,  ָּבַעל  ָּבמֹות  ַוַּיֲעֵלהּו  בהן,  נופלין 
וע"ע במדרש אגדה )שם(, שכתיב כן ובתוספת דברים, "...לפי שהיה בלק 
שיזכור  כדי  פעור,  בבעל  לחטוא  עתידין  יהיו  שישראל  עתידות  רואה 

להם הקב"ה אותו עון, וגם יניח להם ]אולי צ"ל 'לו'[ לקללם".
ַהִּפְסָּגה  רֹאׁש  ֶאל  צִֹפים  ְׂשֵדה  "ַוִּיָּקֵחהּו  י"ד(,  )כ"ג  בפסוק  בשנית, 
י"ט(,  )שם  ואיתא בבמד"ר  ַּבִּמְזֵּבַח",  ָוַאִיל  ָּפר  ַוַּיַעל  ִמְזְּבחֹת  ִׁשְבָעה  ַוִּיֶבן 
מת  שם, ששם  פרצים  שיש  ראש  הפסגה,  ראש  צופים  שדה  "ויקחהו 
ַהִּפְסָּגה, יש פרצה גדולה מזו  משה, שנאמר )דברים ג' כ"ז(, ֲעֵלה רֹאׁש 
שראה בנחשים, והיה סבור ששם יכלו". ובדומה לזה בנחומא שם י"ז, 
"ראש  שם,  וכפרש"י  משה...",  מת  שם, ששם  נפרצים  שישראל  "ראה 
הפסגה. בלעם לא היה קוסם כבלק, ראה בלק שעתידה פרצה להפרץ 
בישראל משם, ששם מת משה. כסבור ששם תחול עליהם הקללה, וזו 

היא הפרצה שאני רואה".
ַהְּפעֹור  רֹאׁש  ִּבְלָעם  ֶאת  ָּבָלק  "ַוִּיַּקח  כ"ח(,  )שם  בפסוק  ובשלישית, 
גדול היה  ַהְיִׁשימֹן", ואיתא במדרש אגדה )שם(, קוסם  ְּפֵני  ַעל  ַהִּנְׁשָקף 
בלק, לפי שראה שעתידים ישראל לעבוד לפעור, ועתיד הקב"ה לקצוף 
כדי  האלהים  בעיני  יישר  אולי  אמר  ולכך  לפעור,  הוליכו  לכך  עליהם, 
שיתן לך רשות לקללם, וקבותו לו משם", וכפרש"י שם, "ראש הפעור. 
קוסם היה בלק, וראה שהן עתידין ללקות על ידי פעור, ולא היה יודע 
במה, אמר שמא הקללה תחול עליהם משם, וכן כל החוזים בכוכבים, 

רואים ואינם יודעים מה רואים".
ובלק אף נתנבא, כפי שדרשו חז"ל על הפסוק )שם כ"ב ל"ז(, "ַוּיֹאֶמר 
ֵאָלי  ָהַלְכָּת  ָלָּמה ֹלא  ָלְך  ִלְקרֹא  ֵאֶליָך  ָׁשַלְחִּתי  ָׁשֹלַח  ִּבְלָעם ֲהֹלא  ֶאל  ָּבָלק 
ַהֻאְמָנם ֹלא אּוַכל ַּכְּבֶדָך", כדאיתא בבמד"ר כ' ט"ז ותנחומא י', "...נתנבא 
]בלק על בלעם[ שסופו לצאת ממנו בקלון", וכפרש"י שם, "האמנם לא 

אוכל כבדך. נתנבא שסופו לצאת מעמו בקלון".
נבואה  לנבואה, אלא  נראה, שאין הכוונה שזכה בלק  אכן בפשטות 
זו היתה בבחינת 'נזרקה בו נבואה', ובדומה לזה. וניתן לסמוך יתידותי 
בדברי המדרש אגדה )שם(, שאיתא שם, "האמנם לא אוכל כבדך. פיו 
הכשילו, שיצא ממנו בפחי נפש, שלא כבדו", הרי שהמדרש למד שהיה 
המדרש  מדברי  ללמוד  נרצה  לא  ואם  הכשילו'.  'פיו  בבחינת  רק  זה 
אגדה לדברי המדרשים האחרים, נמצא שאנו בכח יוצרים מחלוקת בין 
למדרש  ואילו  ממש,  נבואה  זה  היה  והתנחומא  שלבמד"ר  המדרשים, 
אגדה היה רק פיו הכשילו, ובכדי ליישב שניהם כאחת ביארנו, והאמת 

והשלום אהבו.

בתירא  בן  יהודא  ר’  של  עירו  שהיתה  ועוד,  ב’  ג’  פסחים  עי’  בבבל,  אחרת  עיר  שהיתה 
)ובפשוטו שעזרא גלה ג”כ באותה גלות ראשונה ד’יכניה’, שגלו קודם החורבן עצמו, שהיו 
בגלות זו ‘החרש והמסגר’, כדכתיב במ”ב )כ”ד י”ד(, וכמו שדרשו בגיטין פ”ח א’, שבהם 
ואעפ”כ מלבד מה שעשו  בכללם,  עזרא  וא”כ סתמא שהיה  הגדולה,  כנסת  ואנשי  נביאים 
כן בבי כנישתא דנהרדעא לקבוע שם אבן מביהמ”ק וכנ”ל, עוד עשה כן עזרא בבי כנישתא 

דנציבין(.
21  ולבסוף נולדו לו ב' בניו, מואב ובן עמי, משתי בנותיו, כמפורש בקרא )בראשית י"ט ל"ו 
- ל"ח(, "ַוַּתֲהֶריָן ְׁשֵּתי ְבנֹות לֹוט ֵמֲאִביֶהן. ַוֵּתֶלד ַהְּבִכיָרה ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו מֹוָאב הּוא ֲאִבי מֹוָאב 

ַעד ַהּיֹום. ְוַהְּצִעיָרה ַגם ִהוא ָיְלָדה ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן ַעִּמי הּוא ֲאִבי ְבֵני ַעּמֹון ַעד ַהּיֹום".
...“ וביאר בהם,  והוסיף  דברי רש”י,  )הארוך(, שהביא את  בפירוש הטור עה”ת  וע”ע    22

שדברו עמו כדרך בני אדם, שהוא לא היה לו בנים כי אם בנות”.
23  ודרכים רבים נאמרו במפרשים, מנין הוציאו רבותינו הראשונים את דבריהם, להוציא 
הרד"ק  דברי  הם  בראשם  כאשר  בנים,  ללוט  לו  היו  שלא  וללמוד  פשוטו,  מידי  מקרא 

שהבאנו, שהוכיחו כן ממה שהפסוק מזכיר שלוט דיבר רק אל חתניו ולא לבניו.
הם  אביהם  בבית  בנים  דסתם  "משום  בנים,  לו  שאין  ידעו  שהמלאכים  ביאר,  הרא"מ 
עומדים, וכשראו שאין בביתו אלא בנות, שפטו שאין לו בנים, אלא שהיו מסופקים שמא 
יש לבנותיו הנשואות בנים זכרים". עוד הוסיף וכתב, "אי נמי, משום דכתב, 'חתן' ואחר כך 
בנים ובנות, משמע דבבנים ובנות של חתן, שהם בני בנותיו הנשואות קמיירי, דאי בבנים 

ובנות של לוט, היה לו לומר, עוד מי לך פה בניך ובנותיך וחתניך".
בנים, כפי שמפורש בפסוק שרצה  לו  ידעו שאין  ודאי המלאכים  ובגור אריה ביאר, שהרי 
להציל רק את חתניו )כדברי הרד”ק(, ועל כן אין לומר שלשון ‘ובניך’ הוא על בנים, על כן 

פרש”י שהם בנים מחתניו, והיינו בני בנותיו.
לבנותיו  היו  שמא  נסתפקו  שהמלאכים  הרא”ם  דברי  את  שהביא  לדוד  במשכיל  וע”ע 
הנשואות בנים זכרים, והקשה עליו, “אחר המחילה מרוממות גדולתו, אינו נראה, דאע”ג 

דאמרי ליה בלשון ספק מי לך וכו’, אין ספק, דלפניהם היה גלוי האמת...”.
24  וע"ע בגליון נ"ו, פרשת כי תבא ס"ח, בתשובה לכתב חידה, שהבאנו את דברי המושב 

זקנים והרוקח שגם הם למדו כן, עיי"ש.
לוט,  ונעיר, שיש ללמוד מדברי הרמב”ן הללו אודות  ונשוב  על כך בעבר,  וכבר הערנו    25
לקח עצום להנהגתו של אדם, שלפעמים אדם רוצה להספיק ולתפוס דברים רבים וגדולים, 
הדברים  את  מפסיד  אף  אלא  משיג,  אינו  הגדולים  הדברים  שאת  בלבד  זו  לא  ולבסוף 
הקרובים והקטנים, שאותם הוא יכל לתפוס בקלות, ועל כן החי יתן אל ליבו בדרך החיים, 

להוסיף  ינסה  בידיו,  יהיו  שהם  ואחרי  והקרובים,  הקלים  הדברים  את  יתפוס  שקודם 
שלמה  דברי  בו  ויתקיים  רבותיו,  לדעת  ישאל  עת  ובכל  ורחוקים,  נוספים  דברים  ולאסוף 

המלך ע”ה )משלי י”ג כ’(, “הֵֹלוְך ֶאת ֲחָכִמים וחכם )כתיב, קרי: ֶיְחָּכם(...”.
רצתה  “...מיד  צפורה אשת משה,  אודות  ל”ב,  א’  בשמו”ר  גם  איתא  לזה  רמז  וקצת    26
צפורה אחריו כצפור והביאה אותו, ולמה נקרא שמה צפורה, שטיהרה הבית כצפור”. הרי 

שבשם ציפור מרומזת הטהרה.
ַלִּמַּטֵהר  )ויקרא י"ד ד'(, "...ְוָלַקח  27  ובענין דין צפור של טהרת מצורע, שהתורה כותבת 
ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים...", כתב שם הרמב"ן, "...ובעלי הפשט אומרים כי כל עוף יקרא צפור... והנכון 
ולשורר, מלשון ארמית  בעיני, שֵשם צפור כלל לעופות הקטנים המשכימים בבקר לצפצף 

צפרא...".
ומוסיף הרמב"ן וכותב אודות האם לשון 'צפור' הוא בהכרח טהור, "...והנה נשאר בידינו 
הוא  כך  ובגמרא  בלבד,  בקטנים  ]צפור[  השם  שיהיה  יתכן  מקום  ומכל  מחלוקת.  ממנו 
רמב"ן  "...אמנם  וכתב,  הרמב"ן,  דברי  את  שהביא  שם,  בחולין  בחת"ס  ויעויין  נראה...". 
פ' מצורע מסיק דהוא פלוגתא דתנאי, ומשמע שלא הכריע הרמב"ן שיהיו ציפור עוף טהור. 

ונ"ל עכ"פ לכ"ע אין שלוח הקן נוהג אלא בטהורה...", עיי"ש שהרחיב בפרשה זו.
28  ובענין מהו היחס בין 'מנה' ל'פרס', ולפי"ז יתבאר עד כמה היה צפור פחות מבלק בנו, 

נאמרו בזה ב' דעות בראשונים.
הרא"מ שם מבאר ש'פרס' פירושו 'חצי', ואם הבן הוא מנה והאב הוא פרס, נמצא שהיחס 

בין בלעם לבעור אביו ובין בלק לצפור אביו, היה בחצי.
אכן הרע"ב ביאר באופן אחר, שאין הכוונה למידות ושיעורים, אלא לערך מטבע, ש'פרס' 
עצום,  היה  לבניהם  ההורים  בין  שהיחס  נמצא  מ'מנה',  מששים  אחד  שערכה  מטבע  הוא 
שהאב היה רק אחד חלקי ששים מבנו, "ר"ל שאבותיהם היו במעלה אחת מששים חלקים 

שהיו בניהם וד"ל".
29  ויתכן לחלק שאין סתירה בין הדברים, דמה שכתוב שצפור היה קטן מאביו, הוא לענין 
מלכותו, אבל לענין 'גדולה', צפור היה גדול ממנו, אלא שהוא דחוק, שאין לך גדולה יותר 
ממלכות. ואולי אפשר לומר שהיות ומלכותו של בלק לא נמשכה זמן רב, ועוד באותה שנה 
הרגוהו ישראל יחד עם שאר מלכי מדין, ואילו צפור אביו המשיך עוד שנים במלכותו, נמצא 

שהיתה לו גדולה יותר מבנו, ואכתי צ"ב.
והיודע ביאור בזה נודה לו אם יודיענו, להגדיל תורה ולהאדירה.

עוד חיפשתי רבות בספרים שיבארו מדוע מלכותו של צפור היתה פחותה, ולא מצאתי דבר, 
והיודע ביאור בזה נודה לו אם יודיענו, להגדיל תורה ולהאדירה.

30  עי’ ברא”מ שגרס כן, ובשפ”ח הביא בשם קיצור מזרחי, שגם לגירסתו אין צורך למחוק 
תיבת ‘מדין’, אלא יש לקיים שניהם, עיי”ש.

ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ִצּפֹור  ֶּבן  ָּבָלק  “ַוַּיְרא  ב’(,  כ”ב  )במדבר  כתוב  הפרשה  בתחילת  הנה    31
ָלֱאמִֹרי”, ולא הוזכר בפסוק זה כלל ענין מלכותו, ורק בפסוק השלישי לאחר מכן  ִיְׂשָרֵאל 
ִצּפֹור  ֶּבן  “...ּוָבָלק  נכתבה מלכותו,  וקצו מישראל,  פחדו  ד’(, לאחר שכתוב שמואב  )פסוק 

ֶמֶלְך ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהוא”.
ויעויין ברמב”ן )שם ד’(, שכתב, “ולא ידעתי טעם למה שאמר הכתוב ‘ובלק בן צפור מלך 
למואב בעת הִהוא’, כי הראוי הוא שיאמר תחלה, ‘וירא בלק בן צפור מלך מואב את כל אשר 
עשה ישראל לאמורי’. ואולי היה בלק גבור חיל נודע מאד במעשה תקפו וגבורתו, והזכיר 
הכתוב כי אף על פי שהיה למואב בעת ההיא מלך תקיף ואמיץ לבו בגבורים, היה ]המלך[ 
ירא וקץ מאד מפני בני ישראל, ולכך אמר יפתח ]למלך בני עמון[ )שפטים י”א כ”ה(, ֲהטֹוב 

טֹוב ַאָּתה ִמָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֶמֶלְך מֹוָאב, כי לא יפחיד את המלך, רק במלך נורא מאד”.
ירא מאד מפני  והיה העם  עליהם מלך,  היה  לא  כי מואב  "ויתכן  וכותב,  ומוסיף הרמב"ן 
בני ישראל, ועשו שני דברים, שלחו אל זקני מדין לאמר עתה ילחכו הקהל, והקימו עליהם 
המלך הזה בעצת מדין, ואחרי כן שלחו כלם אל בלעם במצות המלך, וזה טעם 'בעת ההיא', 
'וירא בלק', שהיה אחד משרי מואב  ויהיה טעם  בהתיעצם בענין ישראל, ושלחם לבלעם. 
וגבור חיל, ונתעורר בענין הזה ואמר למואב הבה נתחכמה לעם, והם קמו והמליכוהו בעצת 

מדין".
ועל דבריו אלו מסיים הרמב"ן עם דברי המדרש שמינוהו עליהם לצורך שעה.

וע”ע בענין זה ברא”ם ובמתנו”כ על במד”ר שם, וע”ע בטעמא דקרא מש”כ בזה.
עוד מצאנו ביאורים בענין זה של המלכת בלק, במפרשי התנחומא שם, ב’ביאור האמרים’ 
כתב, משנהרג סיחון. שהיה מלך גם במואב, ובן לא נשאר לו לישב על כסאו. שגרמה לו שעה. 
שנשארו כצאן בלי רועה, ודיוקו מדלא אמר ‘וירא בלק בן צפור מלך מואב’ ולא יצטרך לומר 
אחר כך ‘ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההיא’, אלא ודאי שהראיה היה קודם שהומלך, 

לכן לא הזכירו בשם מלך, והומלך לצורך השעה”.
ובפירוש קדמון כתב, “פירוש שלא היה ראוי למלך, ומחמת דחיקות הזמן הוצרכו להמליכו 
עליהם למלך”. ובפירוש מהרז”ו על במד”ר כתב, “פי’ בעת שנהרג סיחון נעשה מלך, כנ”ל, 

ולא קודם לכן, והיו צריכים מלך ומנחש וקוסם לעמוד כנגד ישראל”.
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תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון שבוע שעבר
בתשובה לשאלה, היכן בלימוד פרשתינו עפרש"י, הבין ר' דוד את כוונת דברי מרן שליט"א, אודות הזמן הטוב והמסוגל לקיום המצוות. ר' דוד הבין את כוונת מרן שליט"א, שאותו הזמן שמיד לאחר 
תפילת שחרית, הוא הזמן הטוב והמסוגל לתפוס ולחטוף מצוות רבות של ביקור חולים וחסד עם אחרים, כאשר כמובן מצוות אילו אינם באים חלילה על חשבון לימוד התורה, וזאת מדברי רש"י כ"ג 
כ"ד, עה"פ, "ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא ֹלא ִיְׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה", וביאר רש"י, "הן עם כלביא יקום וגו'. כשהן עומדים משנתם שחרית, הן מתגברין כלביא וכארי לחטוף את 
המצות, ללבוש טלית לקרוא את שמע ולהניח תפילין". מבואר בדברי רש"י, שהזמן להתגבר ולחטוף מצוות, הוא מיד לאחר הקימה, כאשר המצוות הראשונות הם התפילה עם טלית ותפילין, ומיד 

לאחר מכן יש לנסות להוסיף ולתפוס כמה שיותר מצוות.

גליס י. – קרית ספר – אמרי דעת, ב"כ.
גולדשטיין ב.ד. – בני ברק – תשובות הגר"ח.
דיין א. – מודיעין עילית – תשובות הגר"ח.

חשאי נ. – חיפה – תשובות הגר"ח.

אורן י. – בני ברק – שבתא דינוקא.
ויא צ. – קרית ספר – שבתא דינוקא.

שמות הזוכים לשבוע שעבר
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     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

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

עוד  שלושה  זוכים נוספים, כל אחד בספר "נתיבות חיים – הלכות שמירת הנפש בדרכים".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד ב"ספר החינוך".
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שנים רבות יכולות לעבור על אדם, בלא כל טרדות מיוחדות, ללא צרות או מחלות, אלא רק 
דברים קטנים וקלים, ובכל זאת הוא אינו שמח בעצמו, או מאושר במה שיש לו, וחושב רבות 
היאך הוא יוכל להוסיף לעצמו אור ושמחה, אלא שכידוע שכל קנין גשמי או הנאה אחרת, 
אינה גורמת לאדם הנאה ושמחה מושלמת, וכל אותה תקופה ארוכה אינו זוכה להכיר בטובה 
הגדולה שעושה עמו יוצרו ובוראו, שהוא בריא ושלם וזכה להקים את ביתו ולגדל את בניו 

לתורה ולחופה ולמעשים טובים.
ונוראות, עם  לעומתם, יש כאלו שמאז שזוכרים את עצמם מתמודדים עם מחלות קשות 
צרות צרּורֹות, עניות ודלות, ואין להם בעולמם אלא סבל וכאב, ובכל זאת האור קורן מהם, 
השמחה שורה עליהם, כאשר כל הרואם מתפלא היאך הם יכולים לשמוח במצבם, ובזכות 
בהם  הצרורות  מהצרות  ולהתעלות  להתמודד  מצליחים  הם  ה',  שחננם  אלו  טובות  מדות 

ה' מנסה אותם.
לבניו  דעמגאטגלויבטאונדאנקט*  ר' שמעון  הנחיל  וצרה,  כאב  עם  התמודדות  של  זה  סוד 
מעת ילדותם, מה שקיבל מאביו מנוחתו עדן. לא שחלילה היתה להם בביתם צרה וצוקה, 
אלא שהוא הצליח להחדיר בליבם את המבט הנכון על כל דבר שאינו מסתדר, על תוכניות 
מחמת  רבות  ופעמים  ממושכה,  צפיה  של  מר  טעם  המשאירים  האחרון,  ברגע  שנתבטלו 
הסיבות הללו יכולים ילדים וגם מבוגרים להגיע לידי 'משבר', כי מי שהתרגל מעת לידתו 
שככל שיחפוץ יָעשה לו, מציאות החיים טופחת לו על ראשו, ואם חלילה אף באה עליו צרה 

או מתעוררת מחלה, הוא אינו יכול כלל להתחיל להתמודד עם מה שה' מנסהו.
הרעיון המרכזי של סוד ההתמודדות, הוא להתבונן בכל עת ושעה על מה שיש לאדם ולא על 
מה שחסר לו. לראות תמיד את אלו שקשה להם יותר ממנו, ולא להביט כלל על אלו הנראים 
הם מתמודדים,  נוראיים  קשיים  אלו  עם  לדעת  תמיד אפשר  לא  כי  להם,  וטוב  מאושרים 
ובנוסף, בכל עת ושעה להודות ולהלל לה' על מנת חלקו וגורלו, על שבעת הדברים שמודים 
ומברכים בברכת ההודאה בברכה השניה שבברכת המזון, ובתוספת כל ההודאות שמודים 
בכל תפילה ותפילה בברכת ההודאה, וכשאדם מתבונן ברוב ההודאות שהוא מודה ומשבח 
לה', התבוננות זו נותנת לו את השמחה והששון, גם אם עדיין הוא מתמודד עם נסיונות 
קשים ומרים, כי בכל עת ושעה הוא רואה עד כמה הוא מקבל מה', וכמה טוב ונחמד לו 

בדברים הללו.
אביו של ר' שמעון, מלבד מה שלימדו תורה וחזר לו בכל עת על מחויבותו לחשוב על טובת 
האחרים, ולקיים את העולם בעמל תורתו, הראה לו דוגמא אישית של 'איש החסד', למרות 
היותו שקוע בתורה בכל עת. עבודת החסד של אביו היתה, שבכל עת היה מאיר פנים לכל 
אחד, פונה בשלום לבבי לכל מי שראה או פגש, וכמעט שלא נמצא אדם שלא שמח בראותו, 
התעודד ממאור פניו, והתנחם ממילה טובה ששמע ממנו. מעשי חסד אלו, אמר האב לבנו 
פעמים רבות, אינם מבטלים את האדם מתורתו, אלא משתלבים יחד עם התורה ועמלה, 
וכפי שקיבל מרבותיו כך הנחיל לבניו, שאדם ההולך בביתו או בבית המדרש עם פנים של 
'תשעה באב אחר חצות', הריהו 'בור ברשות הרבים', ואילו מי שפניו מאירות ומשמחות כל 
אחד, הריהו 'כנחוניא חופר שיחין', שמשקה את כל הבאים בשעריו בכוס ישועה של אמונה 

ובטחון בה', וקבלת דין שמים באהבה.
היו שרצו לטעון, שכל אורח חייו זה של ר' שמעון הוא משום שמעולם לא התנסה בצרות 
קשות, על כן הוא יכול להיות מאושר בכל עת ולהאיר פנים לכל אחד, אלא שהטוענים כן 
לא ידעו את נסיונותיו והתמודדויותיו בכל עת, שמלבד כל מיני התמודדויות וקשיים שהיו 
לו לרוב, עוד זכה לנסיון העוני. הוא היה עני מרוד ממש, שמשום מה מאור פניו גרם לכולם 
לאביון מהודר אפילו למתנות  מי שיאמץ אותו  נמצא  לא  לכך  דבר,  לו  לחשוב שלא חסר 
שהוא  פסחים,  בערבי  ואפילו  לשנה,  משנה  בהידורו  שנשאר  כך  הפורים,  ביום  לאביונים 
עת רצון ושערי שפע פתוחים, שעניים ואביונים רבים מקבלים 'קמחא דפסחא' לרוב, בכל 
זאת לא קיבל ר' שמעון כמעט דבר לו ולמשפחתו הגדולה שמנתה יותר מעשר נפשות, ועם 
דבר מנסיון העוני  היה לראות עליהם  ניתן  ולא  נסוכה עליהם,  זאת תמיד היתה השמחה 

הקשה שהם עוברים.
נסיונו הגדול של ר' שמעון היה כשמאיר צעיר בניו הגיע לגיל שבע. עד אותו יום, למרות 
רוב נסיונותיו, כמעט ולא הכיר צרות קשות ונסיונות הקשורים לחוליים קשים ומרים. היה 
זה באחד הערבים, כשבנו הקטן לא חש בטוב, והיה לו חום גבוה המלווה בהקאות. מראהו 
של הילד לא היה נראה טוב, ועוד באותו ערב הלכו איתו לרופא, שבדק ולא מצא ממצאים 
מדאיגים, אלא שאמר להם, שאם תהיה חלילה החמרה במצבו, היות שיש חשש שמא יגיע 

לידי התייבשות, יש לפנות אותו לבית חולים סמוך, כדי שיתנו לו 'נוזליים' בעירוי.
לבית החולים,  ר' שמעון  נסע עמו  בלילה, כאשר מצבו של הילד החמיר,  בשעה מאוחרת 
ומתוך תגובתם ההיסטרית של הרופאים ב'חדר מיון', הבין מיד שככל הנראה מצב הילד אינו 
פשוט כלל. דקות ספורות לאחר מכן, העבירו את בנו למחלקת 'טיפול נמרץ', תוך כדי שהם 
מסבירים לו בקצרה, שיש להם חששות כבדים שבנו לקה ב'חיידק טורף', שהתסמונות שלו 
הם חום גבוה וכתמים אדומים הדומים לשטפי דם פנימים, ובמצב כמו זה, החולה נמצא 
בסכנה גדולה, וצריך לקבל בדחיפות אנטיביוטיקה חריפה, ולהיות במעקב רפואי חמור של 

מחלקת טיפול נמרץ.
עד לאותה עת חשב ר' שמעון שכל הגעתו לבית החולים היה רק לצורך עירוי, כעת כבר הבין 
שהגיע למטרה חשובה יותר, ואף הרופאים הוסיפו ואמרו לו, שאם היה מתעכב בבית עוד 
כמה שעות, מי יודע מה היה מצב בנו כעת, ה' ירחם. במשך כמה ימים היה הילד מאושפז 
במחלקת טיפול נמרץ, כאשר בכל אותה עת ר' שמעון ומשפחתו וכל ידידיו ומכריו מרבים 
בתפילה לה' שיחוס וירחם על בנו הקט וישלח לו מהרה רפואה שלימה, כאשר גם במצבו זה 
לא שוכח ר' שמעון את תפקידו גם במקום זה של חולי וכאב, להאיר פנים לכל יהודי, ולעודדו 
בישועת ה' ובבטחון בו, שרפואת כל החולים נתונה בידו יתברך, ולא ביד אחר, והרופאים הם 

השלוחים הנאמנים לעשות את ההשתדלות להבאת המזור והרפואה.
לאחר כמה ימים הודיעו הרופאים, שככל הנראה האבחנה הראשונית בדבר החיידק הטורף 
שהיה לבנו, אינה מדויקת, כי בכל בדיקות הדם שנעשו לו, לא נמצאו כלל עקבות וסימנים 
האופיניים לחידקים מסוג זה. וכעת הם חושדים שיש לו 'תסמונת הנלייך שונדליים פורפורה'. 
ר' שמעון שמעולם לא נתקל בשם כזה מוזר של מחלה, ביקש מהרופאים שיסבירו לו במה 
מדובר, ואחד הרופאים הסביר לו, שמדובר בסוג של 'תסמונת פורפורה' שאובחנה על ידי 
הרופאים הנלייך ושונדליים, ועל כן היא נקראת על שמם. תסמונת זו, יש לה סימנים חיצונים 

הדומים לחידק טורף, אלא שהיא תסמונת מוזרה מאוד, בה הגוף תוקף את עצמו.
כידוע, המשיך הרופא בהסברו, הקב"ה ברא את האדם בחכמה גדולה ונפלאה, ואחד מהדברים 
שבהם ניכרת החכמה העצומה היא, במערכת החיסונית והריפוי העצמי של הגוף, שכאשר 
חלילה אדם נפגע, נחתך או נחבל, נפגע מחיידקים כאלו או אחרים, נשלחים על ידי מערכת 
הדם 'כדוריות לבנות' לאותו מקום, והם נלחמים בחידקים, עד שמתגברים עליהם. ומלחמה 

זו יוצרת דלקת וחום בגוף האדם, ומחמת כן גם ניתן לראות סימנים לדלקות בבדיקת דם.
שהיה  אומרת,  זאת  הגוף,  את  תוקפת  הזו  המערכת  ברור,  בלתי  כשל  עקב  זו,  בתסמונת 
במקום מסוים בגוף פציעה או חידקים, והכדוריות הלבנות נשלחו למקום להלחם בהם, אך 
עקב הכשל הבלתי ברור הם הגיעו למקום אחר בגוף, שאותו הם מזהים בטעות כנגוע ופגוע, 
ומנהלים כנגדו מלחמה, כאשר בכל עת הגוף מזרים כדוריות לבנות נוספים שיבואו לעזר 
וסיוע לאותם כדוריות לבנות שכעת נלחמים כנגד הגוף, ובעקבות כך הגוף סובל מחום גבוה 

ומכתמי שטפי דם במקומות רבים, ובמיוחד ברגליים.
הבעיה והסכנה הגדולה בתסמונת זו היא, כאשר חלילה היא פוגעת באיברים חיוניים, ועל כן 
החולה הנתקף בתסמונת זו, צריך להיות תחת השגחה ובדיקה באיזה מקומות הגוף נתקף, 
החיסונית,  להחליש את המערכת  מנסים  הרופאים  חיוניים,  באיברים  שבמצב של תקיפה 
המערכת  הרס  של  זה  מצב  כאשר  החיוניים,  האיברים  את  תהרוס  לא  עצמה  שהיא  כדי 
החיסונית, הוא דבר מסוכן בפני עצמו, וכנגד זה נותנים תרופות אחרות, כאשר בכל אותה 
מיני  בכל  אנושה  לפגיעה  או  חלקית  מערכות  קריסת  לידי  להביא  חלילה  יכול  הדבר  עת 
ניתן לעצור ולהפסיק את אותו כשל,  מקומות, כאשר עד להיום עדיין לא נמצא הדרך בו 
ויד הרופאים קצרה מלהושיע, ורק הקב"ה שהוא ברא את האדם, הוא יכול לעזור ולשלוח 

רפואה שלימה לחולה.
ולסייע, חיזקו אצל  בידי הרופאים לעזור  בנו, שאין  דבריו אלו של הרופא על מחלתו של 
מחלה,  לכל  הרפואה  בידו  ורק  בשר,  כל  רופא  הוא  שה'  הברורה,  הידיעה  את  שמעון  ר' 
והרופאים הינם רק השלוחים שעל ידם באה הרפואה, ועל כן, במצב של חולי רגיל, הנסיון 
הוא גדול, להבין ולהשכיל שאין הרפואה אלא מידו יתברך, אבל בחולי זה, אין כמעט נסיון 
ביסוד אמונה חשוב זה, שהרי אף הרופאים מודים בפה מלא שאין בידיהם לעשות מאומה, 

והכל תלוי בו יתברך שמו.
בחסד ה' על ר' שמעון ובנו מאיר, תוך כמה ימים החלה נסיגה במחלה, חום הגוף ירד, שטפי 

הדם שברגליו התחילו להתבהר, והוא הועבר להשגחה במחלקה רגילה, וכעבור כמה ימים 
שוחרר לביתו עם המלצה על מעקב יומי אחר חום ושטפי דם תת עוריים.

בקושי עבר שבוע מאז שחרורם מבית החולים, ובאחד הימים מאיר התעורר בתחושה מוזרה 
של צריבה, ושוב נראו כתמים שונים על הגוף, שכעת היו יותר נראים כמחלת עור. רופא 
המשפחה שכבר הכיר את ההיסטוריה הרפואית של הילד, לא לקח כל סיכון, ושלח אותם 

מהרה לבית החולים, כאשר גם בחדר מיון הורו הרופאים על אשפוזו לצורך מעקב.
בסיס  על  תרופות  בלקיחת  הוא  אלו,  כגון  מקרים  על  המצויה  הרפואה  מדרכי  אחד 
הנקראים  זה,  חשוב  חומר  על  מבוססות  תרופות  של  רבות  מאות  שכידוע  'קורטיזונים', 
ושונים, אלא שלחומר  'משפחת הקורטיזונים' והם משמשות לרוב לטיפול בחוליים רבים 
בשימוש  במיוחד  ומסוכנות,  קשות  תופעות  אף  ויתכנו  שונות,  לוואי  תופעות  ישנם  זה 
זה,  נמוך את הרגישות של החולה לחומר  במינון  לבדוק  כן מקובל בתחילה  ועל  מתמשך, 
ולאחר שלא נמצאה כל רגישות, מנסים להתאים לחולה תרופה מתאימה ממשפחה זו, אלא 
שביחס למאיר לא יכלו כלל להשתמש בתרופות על בסיס חומר זה, עקב רגישותו הרבה אליו 

והתופעות הלואי השונות שהיו לו מהם.
מאותה תקופה ואילך החל ר' שמעון בדרך חדשה של עבודת ה', הכוללת בתוכה ביקורים 
רבים אצל רופאים לרוב, אשפוזים תכופים, פעם בקצרה ופעם בארוכה, כפי שנגזר עליו. 
היו ימים בהם הוא כבר היה מוכן לצאת לתלמודו, ולפתע בנו לא חש בטוב, והוא הלך עמו 
לרופא ולבית החולים לכמה ימים. שבועות וחודשים, שבתות וימים טובים לרוב עברו על 
ר' שמעון ובנו בבתי החולים, עד שכבר הכיר את רוב המחלקות המטפלות בתחום מחלת 
בנו בבתי החולים בארץ הקודש, ויחד עם זאת, מרוב שאלות שהתעוררו לו בזמני שהייה 
הנהגת  בהלכות  מומחה  להיות  הפך  תורה,  של  כדת  ההלכה  את  ושבירר  הללו,  הארוכים 

החולה בבית החולים, עד שכבר יכל להוציא קונטרס הנהגת החולה בבית החולים.
במהלך אותה תקופה קשה, זכר ר' שמעון את משנתו שאותה קיבל מאביו, על החיוב להודות 
להלל ולשבח לה' על כל הטובות שעשה עמו, וחלילה שלא לשקוע בתהום הדכאון והיאוש, 
אלא להוסיף ולהרבות בתפילה ובמעשים טובים, ולבקש על הרפואה הקרובה לבוא. גם בכל 
הזמנים הללו לא שכח את סובביו, ובכל עת מצוא היה מאיר פנים ומעורר ומחזק לבבות 
לאלו  ובמיוחד  לכל המחלות,  ומרפא  ה' לשלוח ארוכה  הגדול של  בכוחו  שבורים להאמין 

שהרופאים התייאשו מהם וממחלתם.
חודש רדף חודש, ובמלואת שנה לאשפוזו הראשון של מאיר, היה לו כבר 'תיק רפואי' עב 
קלסרים  בשלושה  מסודרים  היו  ובדיקותיהם  הרופאים  וסיכומי  האישפוז  שמסמכי  כרס, 
משרדיים עבים. במהלך שנה זו עבר מאיר עשרות אשפוזים בשבעה בתי חולים ברחבי הארץ, 
רופאים  אצל  יקרים  ביקורים  עשרות  כמה  ועוד  ומשונות,  שונות  רפואיות  בדיקות  מאות 
ופרופסורים מומחים ובעלי שם עולמי, וכל אחד ניסה את דרכו לעזור ולסייע, אך רצון ה' 

היה, שאפילו אחד מהם לא ימצא את הדרך לרפואתו.
המסקנה שעלתה מבין כל דברי הרופאים, כי מחלת עור קשה בלתי מזוהה, המלווה בזיהומים 
וחום לרוב, קנתה שביתה בגופו של הילד, וכל מה שבידם לעזור ולסייע, הוא רק בהקלה על 
תופעות לואי ותסמיני גירוד, וטיפול בזיהומים שחלילה לא יגרמו להפרעה נוספת ולפגיעה 

אנושה.
אם עד לתקופת מחלתו של מאיר, היה ר' שמעון בבחינת 'אביון מהודר', כעת הוא הגיע כבר 
לדרגת הידור שלא היתה כמותה זה שנים רבות. למרות עניותו ואביונותו, במשך כל השנים 
נזהר ר' שמעון שלא ליטול כל הלואה, ובמיוחד שלפי מצבו הכלכלי, לא היה לו כל תוכנית 
מהיכן להשיבה, וכפי ששמע מרבותיו, שהלוה ואין לו כל תכנית מהיכן להחזיר את הלואתו, 
נוספת, ולאחר מכן הלואה אחרת להחזיר את ההלואה הקודמת, מה  רק מלקיחת הלואה 
שנקרא 'גילגולים', הוא יכול להיות בכלל 'לוה רשע', וחלילה לו להכניס עצמו לזה. ומה גם, 
כפי ששמע פעמים רבות מאביו ומרבותיו, וכך גם חינכוהו מצעירותו, שיש להזהר ולהשמר 
שלא ליטול כל הלואה לצורך מחיה או הוצאות שוטפות, אלא שלעת הזו של מחלת בנו, 
למצבו  בהתאם  רבו,  לו  הורה  הרופאים,  בביקורי  הצורך  בשל  רבים  לכספים  זקוק  שהיה 
האישי ולאחר ששמע את כל פרטי הענין, שבאופן חריג זה, שיש בו גם חשש סכנה, שעליו 
ליטול הלואות לרפואות בנו, וישליך על ה' את יהבו. כתוצאה מחובות רבים אלוף הקושי 

הכלכלי שאפף את הבית, החמיר מיום ליום.
גם ההתמודדות עם מצב כלכלי קשה, הכולל בתוכו ריצה מתמדת אחר הלוואות וערבים וכל 
הכרוך בכך, לא שינו את ר' שמעון ואורחותיו. הוא נשאר אותו ר' שמעון המאיר פנים לכל 
אחד, ותמיד יש לו דבר חיזוק באמונה להשמיע, לעודד את השני ולאמצו, ובכל עת מצוא 

חושב על האחרים, מה הוא יכול לעשות למענם, לעוזרם ולסייעם.
השנה השניה של המחלה הביאה את ר' שמעון למסקנא המתבקשת, שאין למערכת הרפואית 
מה לעזור ולסייע להם במחלתו של בנו ובמצבו, ועל כן החל להתעניין ברפואה המשלימה 
ומזור. אלא שלאחר תקופה  רפואה  לבנו  להביא  יהיו השלוחים  אולי הם  והאלטרנטיבית, 
ארוכה שניסה גם את הרפואה הזו, ראה שיש בה הרבה יותר דמיון ממציאות, כאשר כל אחד 
שרק עבר קורס מזורז מכנה את עצמו דוקטור או אפילו פרופסור, כשפעמים רבות אינו יודע 
כלל היכן הלב ומה תפקידו, והיכן מוקמות הכליות, ולמה הם משמשות, ועל פי ידיעותיהם 

המופלגות הללו ברפואה, הם מכינים תרופות לרוב, ומוכרים אותם במחירים מופקעים.
בהוראתו של מרן שליט"א החל האב לברר אודות אפשרות ריפוי למחלת בנו בחוץ לארץ. 
דשמיא  ובסייעתא  למחלתו,  ותרופה  מזור  למצוא  לו,  לעזור  ניסו  רבים  רפואיים  עסקנים 
עור'  ב'מחלקת  לטובה  בעולם  שמעו  יצא  אשר  הברית,  בארצות  מרכזי  חולים  בית  נמצא 
והתמחו  בעולם,  העור  מחלות  רוב  את  מקרוב  חקרו  שרופאיו  שבו,  והמרכזית  הענקית 
זו, שלח אליהם את  עור  מיוחדים עם מרפאת  לו קשרים  בריפויים. אחד העסקנים שהיו 
הדיאגנוזות הרפואיות של הילד, וצוות בית החולים הביעו נכונות לקבל את הילד לטיפול 
רפואי ללא תשלום, כדי שיוכלו לחקור את דבר מחלתו ולנסות למצוא לה מזור ותרופה. 
האב שחשש שבנו יהיה 'עכבר מעבדה', חקר רבות אחר מי שעבר מצב דומה בבית חולים זה, 

וכשפגש בו סיפר הלה, שאין לו כל מקום לחשש ופחד, אלא רק לתקוה ולישועה.
בברכת מרן שליט"א יצאו ר' שמעון ובנו לארצות הברית, כאשר אנשי חסד סידרו עבורם 
בזמנים  והטיפולים,  הבדיקות  בין  ולהתאושש  לנוח  יכלו  בו  החולים,  בית  בקרבת  מקום 
בהם לא יהיה צורך באשפוזו, וכמו כן סידרו עבורם יהודי יקר שידאג עבורם לאוכל כשר 

ולכל צרכיהם.
למענם  עשו  הרפואי  הצוות  כאשר  החולים,  בבית  ובנו  שמעון  ר'  שהו  ארוכה  תקופה 
לו  עשו  כאשר  לרפאותה,  והדרך  המחלה  מקור  את  למצוא  כוחם  בכל  וניסו  ומעבר,  מעל 
שהתקדמו  פעם  בכל  אך  מאוד,  יקרות  בדיקות  ביניהם  רבות,  רפואיות  בדיקות  כך  עבור 
וכעבור  במצבו,  התדרדרות  או  נסיגה  שוב  היתה  קצר  זמן  תוך  בעור,  אור  לראות  והחלו 
למעלה מחודשיים הודיעוהו הרופאים, שלצערם הרב אין בכחם לעזור ולסייע לו, כשאחד 
אצבעו  כשמרים את  ואומר,  מוסיף  החולים  בבית  ביותר  הגדולים  המומחים  הפרופסורים 
ומצביע כלפי מעלה, שאתה היהודים יש לכם למי לפנות גם במצבים אלו, ורק ממנו תוכלו 

לקוות לרפואה וישועה.
כשבוע לאחר השחרור מבית החולים, התקשר אל ר' שמעון אחד מהרופאים הבכירים בבית 
לעזור  ניתן  היכן  רבות  וחקר  ובירר  לליבו,  בנם  לו שלקח את מחלתו של  וסיפר  החולים, 
ולסייע לו, ולאחר שליחת התיק הרפואי עם כל הבדיקות שעשו לכמה מעמיתיו למקצוע, 
קיבל את תשובתו של פרופסור בכיר, מנהל המחלקה לרפואת העור בבית החולים במדינת 
'אינדיאנאפוליס' שבארצות הברית, שהוא חושב שיש בידו לעזור ולסייע במקרה כגון זה, 

שכבר יש לו נסיון רב במקרים סבוכים כמותם.
הבעיה המרכזית בהליכה לבית החולים המדובר ולעבור בו שוב סדרת בדיקות, היתה בכך 
שלא היה לילד ביטוח רפואי שיממן טיפולים רפואיים יקרים אלו בארצות הברית, שכידוע 
בארץ זו, כל מערך הרפואה הינו פרטי, וכמעט לכל תושב מקומי ישנו ביטוח רפואי, שבמקרה 
של חולי חלילה, הביטוח משלם את ההוצאות הגדולות והעצומות, אלא שמלבד מה שמאיר 

ואביו לא היו כלל תושבי ארצות הברית, לא היה להם ביטוח המכסה טיפולים אלו.
ר' שמעון ביקש מאחד מקרוביו שיכנס למרן שליט"א, ויפרוס בפניו את הנתונים וההוצאות, 
וישאל אותו לדעת תורה בדבר המעשה אשר יעשה, האם לעבור כעת טיפול רפואי זה, הכרוך 
בהוצאות לרוב. תשובתו של מרן שליט"א היתה, שהיות והם כבר נמצאים שם, שיעשו את 

הטיפול, וה' יעזור להם וישלח לו רפואה שלימה במהרה.
רפואי  ועסקן  במהותו  חסד  באיש  המלווים  ובנו  שמעון  ר'  נכנסו  שני  יום  של  בבוקרו 
בנין המחלקה לחקר מחלות  ופנו אל עבר  בית החולים הגדול,  וקשריו, בשערי  בידיעותיו 
העור, כאשר כל ההתחייבויות הכספיות סודרו מבעוד מועד על ידי אותו עסקן, שהאמין בר' 
שמעון שישלם לו לאחר מכן את כל מה שיוציא וישלם עליו. הילד התקבל בבית החולים, 
ר'  והעצום, חשש  הגבוה  מחירם  למשמע  רק  כאשר  מקיפות,  בדיקות  בסדרת  החלו  ושוב 

שמעון לבריאות ליבו. בדיקת דם פשוטה, עולה כמאתים וחמשים דולר, בדיקה מיוחדת יותר, 
כשש מאות דולר, ובדיקות אחרות עלו כמה אלפים ויותר, כאשר מנהג הרופאים הוא, שאינם 
סומכים על בדיקות רפואיות של בית חולים אחר, בטענה שקשה להם להסתמך עליהם אם 

הם לא נשלחו על ידם למעבדה.
למחרת בבוקר, עקב החמרה פתאומית במחלתו של הילד, חומו עלה ונתגלה זיהום בדמו. 
הרופאים  צוות  לפני  היו  כשכבר  המחלקה,  מנהל  הפרופסור  עם  יחד  הרופאים  בביקור 

תוצאות הבדיקות הראשונות, חשבו יחד הרופאים על דרכי טיפול בילד.
הפרופסור  ראשו.  בשערות  קלות  מגרד  הילד  כי  הפרופסור  הבחין  הילד,  בדיקת  כדי  תוך 
כלל  ומקובל  מצוי  שאינו  דבר  בראשו,  'כינים'  ילד  לאותו  יש  הנראה  שככל  וראה  התבונן 
נודדת שה' הכין את צעדיה שתבוא על ראשו.  בכינה  נדבק  כנראה שהילד  זו.  בחבל ארץ 
הפרופסור הורה לצוות הרפואי שיש לגלח את כל שערות ראש הילד, ולאחר מכן הם ימשיכו 

בטיפול הרפואי.
כששמע ר' שמעון שהצוות הרפואי חפץ לגלח את כל שערות ראש בנו, הסביר להם שהוא 
אינו מסכים לזה, שהרי הוא איסור דאורייתא שאסור להקיף את פאות הראש, לחתוך אותם 
קצר, ובודאי שאסור לגלחם. אותו עסקן רפואי ניסה לדון עם הרופאים אם ניתן להשאיר 
העסקן  הראש.  שערות  כל  את  לגלח  שיש  דעים,  תמימי  היו  הרופאים  אך  ה'פיאות',  את 
גוי, ובמיוחד  ידי  הרפואי פנה לר' שמעון ושאלו, מדוע הוא חושש, הרי הגילוח יעשה על 
שכאן באמריקה לרבים מהיהודים אין בכלל פיאות, אם כן מדוע הוא מתעקש להמנע מלגלח 

את פאות ראשו.
הפיאות  אינם  הפיאות  מצוות  רפואי,  עסקן  לאותו  שמעון  ר'  הסביר  היקר,  ידידי  תבין 
חשובה,  הנהגה  או  מצוה  הידור  של  ענין  זה  בצידה,  או  האוזן  לפני  לנו  שיש  הארוכות 
שלצערינו כאן באמריקה ישנם רבים המזלזלים בה, אלא מצות פאות הראש היא, שהתורה 
אוסרת לחתוך קצר את שערות פאת הראש, והוא המקום הסמוך לאוזן מעליו ומצידו לכיון 
הפנים, ועל כן לא יעזור שגוי יעשה זאת, וכל עוד שאין בזה חשש סכנה, אסור לחתוך את 
השערות קצר. ובשביל חששותיהם של הרופאים, אני אסרק את בני עם 'מסרק סמיך', ויוציא 

לו את כל הכינים שיתכן ויש לו.
העסקן הרפואי ניסה להסביר לרופאים, שמניעתו לגלח את שער הראש הוא 'מסיבה דתית', 
ועל כן הוא מבקש שיתנו לו את האפשרות לסרק את הבן פעמים ושלוש בכל יום. הפרופסור 
מנהל המחלקה השיבו, שמבחינתם אי אפשר להתפשר על כך, אלא שאם מדובר ב'ענין דתי', 
ידי  על  שפועלת  'כינמת',  כנגד  מיוחדת  תרופה  לילד  שיתנו  כתחליף,  לו  להציע  יכול  הוא 
המררת המתיקות שבדם, והריח הנפלט ממערכת הדם, דוחה את הכינים, ולאחר עשרה ימים 

שיקבל כדור זה, נוכל להמשיך בטיפול הרפואי במחלתו.
ר' שמעון הודה לה' שנמצא פתרון לבעית הכינים, ואף אם זה יעלה כמה מאות דולר, דמי 
התרופה, בודאי שזה שוה, שעל ידי כך נמנעו מלעבור על איסור להקיף את פאות הראש. 
שמעון  ר'  עם  הרופאים  אחד  דיבר  כינמת,  נגד  הכדור  את  בלע  שהילד  לאחר  קלה  שעה 
ימים, עם כל  זה בכינמת, עליו להשאר מאושפז עוד עשרה  ויידע אותו, שבעקבות טיפול 
העלויות הכרוכות בזה, בשיעור של כאלף ומאתיים דולר ליום, העולים יחדיו לכשנים עשר 

אלף דולר!
זה, שלכאורה הוא  נוסף  יוסיף לשלם סכום עצום  ר' שמעון, מהיכן  בהלה רבה אחזה את 
בלתי נצרך כלל, ועל כן ביקש שישחררו את בנו למשך עשרת הימים הללו מבית החולים, עד 
שיסיים את הטיפול בכדור נגד הכינים, ורק לאחר מכן ישוב חזרה לאשפוז והמשך הטיפול. 
הצוות הרפואי התנגד בכל תוקף לשחרורו במצבו הרפואי הכללי, ולמרות שניסה להפעיל 
כמה עסקנים שיעזרו לו בענין זה, לא הועיל, והוא הוכרח להשאר באשפוז בימים הללו בבית 
החולים, כאשר הוא צריך לשלם על כך סכומי עתק שאין לו כל רעיון מהיכן יוכל לשלמם. 
כשראה ר' שמעון שאין הדבר תלוי בו, הוא אמר בלב שלם, 'כל מה שה' עושה הכל לטובה', 

אלא שכעת אינני יודע מדוע הוא לטובתי.
ביום חמישי בשבוע, התקשר אליו אותו איש חסד שליוהו, וסיפר לו שכבר שוחח עם אחד 
קודש.  לשבת  טובים  דברים  ושאר  וחלות  יין  לו  שיביא  הסמוכה,  היהודית  הקהילה  מבני 
ועלי  הזה,  הגדול  החולים  בבית  נוסף  יהודי  ישנו  אולי  בליבו,  ר' שמעון  עת חשב  באותה 
מוטלת המצוה לדאוג לו לצרכי שבת, וצירף מחשבה למעשה, שבשעה שבנו הרגיש מעט 
יותר טוב, לקחו בכסא גלגלים לסיור בבית החולים הענק, כאשר הוא משאיר אותו בכניסה 
לכל מחלקה, ועובר על כל חדרי המחלקה בחיפוש אחר חולה יהודי נוסף, כאשר כל אותה 
בית  בכל  לסייר  שמעון  ר'  הספיק  שעות  כמה  תוך  בנו.  עם  עין  קשר  על  שומר  הוא  עת 
כל  החולים,  בבית  המאושפזים  ומצוות,  תורה  שומרי  יהודים  שמונה  עוד  וגילה  החולים, 

אחד במחלקה אחרת.
עוד באותו הערב הוא התקשר לאותו יהודי יקר מבני הקהילה הסמוכה, וסיפר לו שמצא 
בבית החולים עוד שמונה יהודים שומרי תורה ומצוות, ואם מבחינתו זה שייך, אולי יוכל 
גם לדאוג עבורם לצרכי שבת קודש. אותו יהודי יקר השיבו, שאמנם מבחינה כספית אין 
הפנאי  לו את  יהיה  צרכי שבת, אלא שלא  ושאר  לחמניות  כמה  עוד  לקנות  בעיה  כלל  לו 
והאפשרות לחלקם בכל המחלקות, כאשר בערב שבת קודש הוא מסיים את עבודתו סמוך 
בית  לשערי  עד  הדברים  את  אליו  ל'הקפיץ'  פנאי  לו  יהיה  ובקושי  השבת,  לכניסת  מאוד 

החולים, אם הוא ימתין לו שם.
ומצוות,  תורה  לעול  הגיע  שלאחרונה  בן  לי  יש  יקר.  יהודי  אותו  אמר  רעיון,  לי  יש  רגע, 
ובמקום תלמודו כבר סיימו את שנת הלימודים, ואוכל לשולחו אליך עם האוכל לחולים ובני 
משפחותיהם, ויחד עמו תוכלו לחלק את האוכל לכל מי שצריך, ואולי הוא יוכל גם להנעים 
לבנך את השהות בבית החולים. הרעיון היה טוב, הבן הגיע לבית החולים יחד עם האוכל, 
ומאיר החולה שמח לפגוש ילד יהודי שומר תורה ומצוות, לשוחח עמו מעט, ובאותה עת הלך 

ר' שמעון וחילק את האוכל לחולים האחרים ולבני משפחותיהם.
גם בתחילת השבוע בא אותו נער לבקרם בבית החולים, ור' שמעון ניצל את שהותו על יד 
מיטת בנו, לבקר את החולים היהודים האחרים, לדרוש בשלומם ולראות מהו יכול לעזור 
ולסייע להם. אותו הנער התפלא מאוד על הנהגתו זו של ר' שמעון, שבאותה עת בה הוא 
טרוד עם בנו החולה, הוא חושב על החולים האחרים ומה הוא יכול להיטיב להם, במקום 
לחשוב רק על עצמו ועל בנו החולה, מה שבאופן טבעי עושה כל אדם אחר במצב כזה, ושאל 

אותו, רבי, תאמר לי, מהיכן הגעת להנהגתך זו.
יקירי, הסביר ר' שמעון לאותו נער, הנהגתי זו באה מלימוד הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום 
עפרש"י, שזו הלכה בשו"ע )אור"ח סי' רפ"ה(, ומלבד שיש בה גם סגולה לאריכות ימים, כמו 
זו  והנהגתי  חיים,  ואורחות  רבות  הנהגות  ללמוד ממנה  ניתן  ב'(,  ח'  )ברכות  חז"ל  שאמרו 

למדתי מפרש"י בפרשתינו, פרשת פינחס.
לבדיקות  היומיות  הבדיקות  והשוואת  שני,  יום  של  בבוקרו  הרופאים  ביקורת  במהלך 
בתסמיני  נסיגה  לראות  הרופאים  התפלאו  קודש,  בשבת  יומים,  לפני  שנעשו  האחרונות 
המחלה הנראים בבדיקות, כאשר כבר שבעה ימים שעברו מאז תחילת אשפוזו, בהם החולה 
בעקבות  היא  הרופאים חשבו שהנסיגה  בתחילה  מחלתו.  כנגד  רפואי  טיפול  כל  קיבל  לא 
שלאחר  אלא  לו,  שהיה  הזיהומים  עבור  הקודם,  השבוע  בתחילת  שקיבל  האנטיביוטיקה 
נוספות שללו את הקשר בין ההטבה לאנטיביוטיקה. בדיקות הדם הנוספות  כמה בדיקות 
שנעשו למחרת, הראו גם הם נסיגה נוספת למחלה, ובמיוחד שבבדיקה הגופנית ראו סימנים 

מובהקים לנסיגה רבה, ושוב למחרת המשיכה הנסיגה בכל תוקפה ועוזה.
אחד  הגיונית.  סיבה  כל  מצאו  לא  אך  לנסיגה,  הגורם  הדבר  מהו  לבדוק  ניסו  הרופאים 
מהרופאים ניסה להציע לבדוק, שאולי הכדור כנגד כינמת שהחולה נוטל בכל יום, שידוע 

שיש לו תופעות לואי רבים, אולי אחד מהם השפיע על החולה לטובה ולברכה.
הפרופסור מנהל המחלקה שלל את הרעיון מכל וכל, לא יתכן שכדור זה יעזור למחלות כגון 
יתכן  לברר אם  וניסה  ויצר קשר עם מומחים בתחום,  רופא לא הרפה,  אלו, אלא שאותו 
מציאות כזו. תשובה אחידה הוא קיבל מכל המומחים, שלא ידוע כל קשר, אלא שלפעמים 
ישנם דרכים המתגלות תוך כדי נסיונות או טעויות שה' מסובב, ועל כן הציעו לנסות להמשיך 

בטיפול באותו כדור כנגד כינמת, ולראות אם השיפור ימשיך.
ילד חולה, הוא שוחרר מבית  לבית החולים עם  נכנס  ומחצה לאחר שר' שמעון  שבועיים 
החולים כשבנו בריא ושלם, ואף המראה החיצוני של עורו החל לשוב כבראשונה. כעת הוא 
נמצאה התרופה למחלתו  זה  ובזכות  הבין היטב שגם הענין הזה של הכנים היה לטובתו, 

הקשה של בנו.
כשחזר ר' שמעון ובנו הבריא לארץ הקודש, הוא עשה 'סעודת הודאה', בה הוא סיפר לבני 
המשפחה על חסדו הרב של ה', ששלחו לקצה העולם, בכדי שיתחזק באמונה שהכל בידיו 
יתברך, וכאשר הגיע למסקנא זו, שלח לו ה' את רפואתו השלימה באופן מיוחד ומופלא זה.

מה מצא הנער בלימוד פרשתינו עפרש"י, שממנו הגיע ר' שמעון להנהגתו? דעמגאטגלויבטאונדאנקט - המאמין ומודה לה'
תודת המערכת נתונה
להרב ד. ה. שליט"א

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה



שנים רבות יכולות לעבור על אדם, בלא כל טרדות מיוחדות, 
ללא צרות או מחלות, אלא רק דברים קטנים וקלים, ובכל 
זאת הוא אינו שמח בעצמו, או מאושר במה שיש לו, וחושב 
אלא  ושמחה,  אור  לעצמו  להוסיף  יוכל  הוא  היאך  רבות 
שכידוע שכל קנין גשמי או הנאה אחרת, אינה גורמת לאדם 
הנאה ושמחה מושלמת, וכל אותה תקופה ארוכה אינו זוכה 
שהוא  ובוראו,  יוצרו  עמו  שעושה  הגדולה  בטובה  להכיר 
לתורה  בניו  את  ולגדל  ביתו  את  להקים  וזכה  ושלם  בריא 

ולחופה ולמעשים טובים.
לעומתם, יש כאלו שמאז שזוכרים את עצמם מתמודדים עם 
מחלות קשות ונוראות, עם צרות צרּורֹות, עניות ודלות, ואין 
להם בעולמם אלא סבל וכאב, ובכל זאת האור קורן מהם, 
השמחה שורה עליהם, כאשר כל הרואם מתפלא היאך הם 
יכולים לשמוח במצבם, ובזכות מדות טובות אלו שחננם ה', 
הם מצליחים להתמודד ולהתעלות מהצרות הצרורות בהם 

ה' מנסה אותם.
שמעון  ר'  הנחיל  וצרה,  כאב  עם  התמודדות  של  זה  סוד 
דעמגאטגלויבטאונדאנקט* לבניו מעת ילדותם, מה שקיבל 
צרה  בביתם  להם  היתה  שחלילה  לא  עדן.  מנוחתו  מאביו 
וצוקה, אלא שהוא הצליח להחדיר בליבם את המבט הנכון 
ברגע  שנתבטלו  תוכניות  על  מסתדר,  שאינו  דבר  כל  על 
ופעמים  צפיה ממושכה,  מר של  האחרון, המשאירים טעם 
רבות מחמת הסיבות הללו יכולים ילדים וגם מבוגרים להגיע 
לידי 'משבר', כי מי שהתרגל מעת לידתו שככל שיחפוץ יָעשה 
לו, מציאות החיים טופחת לו על ראשו, ואם חלילה אף באה 
עליו צרה או מתעוררת מחלה, הוא אינו יכול כלל להתחיל 

להתמודד עם מה שה' מנסהו.
בכל  להתבונן  הוא  ההתמודדות,  סוד  של  המרכזי  הרעיון 
עת ושעה על מה שיש לאדם ולא על מה שחסר לו. לראות 
תמיד את אלו שקשה להם יותר ממנו, ולא להביט כלל על 
אלו הנראים מאושרים וטוב להם, כי לא תמיד אפשר לדעת 
עת  בכל  ובנוסף,  מתמודדים,  הם  נוראיים  קשיים  אלו  עם 
ושעה להודות ולהלל לה' על מנת חלקו וגורלו, על שבעת 
בברכה השניה  בברכת ההודאה  ומברכים  הדברים שמודים 
שבברכת המזון, ובתוספת כל ההודאות שמודים בכל תפילה 
ברוב ההודאות  וכשאדם מתבונן  בברכת ההודאה,  ותפילה 
שהוא מודה ומשבח לה', התבוננות זו נותנת לו את השמחה 
קשים  נסיונות  עם  מתמודד  הוא  עדיין  אם  גם  והששון, 
ומרים, כי בכל עת ושעה הוא רואה עד כמה הוא מקבל מה', 

וכמה טוב ונחמד לו בדברים הללו.
אביו של ר' שמעון, מלבד מה שלימדו תורה וחזר לו בכל עת 
על מחויבותו לחשוב על טובת האחרים, ולקיים את העולם 
החסד',  'איש  של  אישית  דוגמא  לו  הראה  תורתו,  בעמל 
למרות היותו שקוע בתורה בכל עת. עבודת החסד של אביו 
בשלום  פונה  אחד,  לכל  פנים  מאיר  היה  עת  שבכל  היתה, 
לבבי לכל מי שראה או פגש, וכמעט שלא נמצא אדם שלא 
שמח בראותו, התעודד ממאור פניו, והתנחם ממילה טובה 
ששמע ממנו. מעשי חסד אלו, אמר האב לבנו פעמים רבות, 
אינם מבטלים את האדם מתורתו, אלא משתלבים יחד עם 
התורה ועמלה, וכפי שקיבל מרבותיו כך הנחיל לבניו, שאדם 
באב  'תשעה  של  פנים  עם  המדרש  בבית  או  בביתו  ההולך 
שפניו  מי  ואילו  הרבים',  ברשות  'בור  הריהו  חצות',  אחר 
חופר שיחין',  'כנחוניא  הריהו  כל אחד,  ומשמחות  מאירות 
אמונה  של  ישועה  בכוס  בשעריו  הבאים  כל  את  שמשקה 

ובטחון בה', וקבלת דין שמים באהבה.
היו שרצו לטעון, שכל אורח חייו זה של ר' שמעון הוא משום 
שמעולם לא התנסה בצרות קשות, על כן הוא יכול להיות 
מאושר בכל עת ולהאיר פנים לכל אחד, אלא שהטוענים כן 
לא ידעו את נסיונותיו והתמודדויותיו בכל עת, שמלבד כל 
לנסיון  זכה  עוד  לרוב,  לו  שהיו  וקשיים  התמודדויות  מיני 
העוני. הוא היה עני מרוד ממש, שמשום מה מאור פניו גרם 
לכולם לחשוב שלא חסר לו דבר, לכך לא נמצא מי שיאמץ 
אותו לאביון מהודר אפילו למתנות לאביונים ביום הפורים, 
פסחים,  בערבי  ואפילו  לשנה,  משנה  בהידורו  שנשאר  כך 
ואביונים  שעניים  פתוחים,  שפע  ושערי  רצון  עת  שהוא 
קיבל  לא  זאת  בכל  לרוב,  דפסחא'  'קמחא  מקבלים  רבים 
יותר  הגדולה שמנתה  ולמשפחתו  לו  דבר  כמעט  ר' שמעון 
מעשר נפשות, ועם זאת תמיד היתה השמחה נסוכה עליהם, 
ולא ניתן היה לראות עליהם דבר מנסיון העוני הקשה שהם 

עוברים.
הגיע  בניו  צעיר  כשמאיר  היה  שמעון  ר'  של  הגדול  נסיונו 
לגיל שבע. עד אותו יום, למרות רוב נסיונותיו, כמעט ולא 
הכיר צרות קשות ונסיונות הקשורים לחוליים קשים ומרים. 
היה זה באחד הערבים, כשבנו הקטן לא חש בטוב, והיה לו 
חום גבוה המלווה בהקאות. מראהו של הילד לא היה נראה 
טוב, ועוד באותו ערב הלכו איתו לרופא, שבדק ולא מצא 
חלילה  תהיה  שאם  להם,  שאמר  אלא  מדאיגים,  ממצאים 
החמרה במצבו, היות שיש חשש שמא יגיע לידי התייבשות, 
יש לפנות אותו לבית חולים סמוך, כדי שיתנו לו 'נוזליים' 

בעירוי.
בשעה מאוחרת בלילה, כאשר מצבו של הילד החמיר, נסע 
ההיסטרית  תגובתם  ומתוך  החולים,  לבית  שמעון  ר'  עמו 
מצב  הנראה  שככל  מיד  הבין  מיון',  ב'חדר  הרופאים  של 
העבירו  מכן,  לאחר  ספורות  דקות  כלל.  פשוט  אינו  הילד 
את בנו למחלקת 'טיפול נמרץ', תוך כדי שהם מסבירים לו 

בקצרה, שיש להם חששות כבדים שבנו לקה ב'חיידק טורף', 
הדומים  אדומים  וכתמים  גבוה  חום  הם  שלו  שהתסמונות 
בסכנה  נמצא  החולה  זה,  כמו  ובמצב  פנימים,  דם  לשטפי 
גדולה, וצריך לקבל בדחיפות אנטיביוטיקה חריפה, ולהיות 

במעקב רפואי חמור של מחלקת טיפול נמרץ.
עד לאותה עת חשב ר' שמעון שכל הגעתו לבית החולים היה 
רק לצורך עירוי, כעת כבר הבין שהגיע למטרה חשובה יותר, 
ואף הרופאים הוסיפו ואמרו לו, שאם היה מתעכב בבית עוד 
כמה שעות, מי יודע מה היה מצב בנו כעת, ה' ירחם. במשך 
כמה ימים היה הילד מאושפז במחלקת טיפול נמרץ, כאשר 
בכל אותה עת ר' שמעון ומשפחתו וכל ידידיו ומכריו מרבים 
מהרה  לו  וישלח  הקט  בנו  על  וירחם  שיחוס  לה'  בתפילה 
שמעון  ר'  שוכח  לא  זה  במצבו  גם  כאשר  שלימה,  רפואה 
את תפקידו גם במקום זה של חולי וכאב, להאיר פנים לכל 
יהודי, ולעודדו בישועת ה' ובבטחון בו, שרפואת כל החולים 
נתונה בידו יתברך, ולא ביד אחר, והרופאים הם השלוחים 

הנאמנים לעשות את ההשתדלות להבאת המזור והרפואה.
ימים הודיעו הרופאים, שככל הנראה האבחנה  לאחר כמה 
הראשונית בדבר החיידק הטורף שהיה לבנו, אינה מדויקת, כי 
בכל בדיקות הדם שנעשו לו, לא נמצאו כלל עקבות וסימנים 
לו  שיש  חושדים  הם  וכעת  זה.  מסוג  לחידקים  האופיניים 
'תסמונת הנלייך שונדליים פורפורה'. ר' שמעון שמעולם לא 
נתקל בשם כזה מוזר של מחלה, ביקש מהרופאים שיסבירו 
בסוג  שמדובר  לו,  הסביר  הרופאים  ואחד  מדובר,  במה  לו 
הנלייך  הרופאים  ידי  על  שאובחנה  פורפורה'  'תסמונת  של 
ושונדליים, ועל כן היא נקראת על שמם. תסמונת זו, יש לה 
סימנים חיצונים הדומים לחידק טורף, אלא שהיא תסמונת 

מוזרה מאוד, בה הגוף תוקף את עצמו.
האדם  את  ברא  הקב"ה  בהסברו,  הרופא  המשיך  כידוע, 
בחכמה גדולה ונפלאה, ואחד מהדברים שבהם ניכרת החכמה 
העצומה היא, במערכת החיסונית והריפוי העצמי של הגוף, 
שכאשר חלילה אדם נפגע, נחתך או נחבל, נפגע מחיידקים 
'כדוריות  הדם  מערכת  ידי  על  נשלחים  אחרים,  או  כאלו 
לבנות' לאותו מקום, והם נלחמים בחידקים, עד שמתגברים 
עליהם. ומלחמה זו יוצרת דלקת וחום בגוף האדם, ומחמת 

כן גם ניתן לראות סימנים לדלקות בבדיקת דם.
תוקפת  הזו  המערכת  ברור,  בלתי  כשל  עקב  זו,  בתסמונת 
את הגוף, זאת אומרת, שהיה במקום מסוים בגוף פציעה או 
חידקים, והכדוריות הלבנות נשלחו למקום להלחם בהם, אך 
עקב הכשל הבלתי ברור הם הגיעו למקום אחר בגוף, שאותו 
מלחמה,  כנגדו  ומנהלים  ופגוע,  כנגוע  בטעות  מזהים  הם 
כאשר בכל עת הגוף מזרים כדוריות לבנות נוספים שיבואו 
כנגד  נלחמים  שכעת  לבנות  כדוריות  לאותם  וסיוע  לעזר 
הגוף, ובעקבות כך הגוף סובל מחום גבוה ומכתמי שטפי דם 

במקומות רבים, ובמיוחד ברגליים.
הבעיה והסכנה הגדולה בתסמונת זו היא, כאשר חלילה היא 
כן החולה הנתקף בתסמונת  ועל  חיוניים,  פוגעת באיברים 
זו, צריך להיות תחת השגחה ובדיקה באיזה מקומות הגוף 
הרופאים  חיוניים,  באיברים  תקיפה  של  שבמצב  נתקף, 
מנסים להחליש את המערכת החיסונית, כדי שהיא עצמה 
לא תהרוס את האיברים החיוניים, כאשר מצב זה של הרס 
זה  וכנגד  המערכת החיסונית, הוא דבר מסוכן בפני עצמו, 
יכול  הדבר  עת  אותה  בכל  כאשר  אחרות,  תרופות  נותנים 
לפגיעה  או  חלקית  מערכות  קריסת  לידי  להביא  חלילה 
אנושה בכל מיני מקומות, כאשר עד להיום עדיין לא נמצא 
הדרך בו ניתן לעצור ולהפסיק את אותו כשל, ויד הרופאים 
הוא  האדם,  את  ברא  שהוא  הקב"ה  ורק  מלהושיע,  קצרה 

יכול לעזור ולשלוח רפואה שלימה לחולה.
דבריו אלו של הרופא על מחלתו של בנו, שאין בידי הרופאים 
לעזור ולסייע, חיזקו אצל ר' שמעון את הידיעה הברורה, שה' 
הוא רופא כל בשר, ורק בידו הרפואה לכל מחלה, והרופאים 
הינם רק השלוחים שעל ידם באה הרפואה, ועל כן, במצב של 
חולי רגיל, הנסיון הוא גדול, להבין ולהשכיל שאין הרפואה 
ביסוד  נסיון  כמעט  אין  זה,  בחולי  אבל  יתברך,  מידו  אלא 
אמונה חשוב זה, שהרי אף הרופאים מודים בפה מלא שאין 

בידיהם לעשות מאומה, והכל תלוי בו יתברך שמו.
החלה  ימים  כמה  תוך  מאיר,  ובנו  שמעון  ר'  על  ה'  בחסד 
נסיגה במחלה, חום הגוף ירד, שטפי הדם שברגליו התחילו 
וכעבור  רגילה,  במחלקה  להשגחה  הועבר  והוא  להתבהר, 
אחר  יומי  מעקב  על  המלצה  עם  לביתו  שוחרר  ימים  כמה 

חום ושטפי דם תת עוריים.
בקושי עבר שבוע מאז שחרורם מבית החולים, ובאחד הימים 
מאיר התעורר בתחושה מוזרה של צריבה, ושוב נראו כתמים 
שונים על הגוף, שכעת היו יותר נראים כמחלת עור. רופא 
המשפחה שכבר הכיר את ההיסטוריה הרפואית של הילד, 
לא לקח כל סיכון, ושלח אותם מהרה לבית החולים, כאשר 

גם בחדר מיון הורו הרופאים על אשפוזו לצורך מעקב.
הוא  אלו,  כגון  מקרים  על  המצויה  הרפואה  מדרכי  אחד 
מאות  שכידוע  'קורטיזונים',  בסיס  על  תרופות  בלקיחת 
רבות של תרופות מבוססות על חומר חשוב זה, הנקראים 
'משפחת הקורטיזונים' והם משמשות לרוב לטיפול בחוליים 
רבים ושונים, אלא שלחומר זה ישנם תופעות לוואי שונות, 
בשימוש  במיוחד  ומסוכנות,  קשות  תופעות  אף  ויתכנו 
את  נמוך  במינון  לבדוק  בתחילה  מקובל  כן  ועל  מתמשך, 
כל  נמצאה  שלא  ולאחר  זה,  לחומר  החולה  של  הרגישות 

רגישות, מנסים להתאים לחולה תרופה מתאימה ממשפחה 
זו, אלא שביחס למאיר לא יכלו כלל להשתמש בתרופות על 
בסיס חומר זה, עקב רגישותו הרבה אליו והתופעות הלואי 

השונות שהיו לו מהם.
מאותה תקופה ואילך החל ר' שמעון בדרך חדשה של עבודת 
לרוב,  רופאים  אצל  רבים  ביקורים  בתוכה  הכוללת  ה', 
שנגזר  כפי  בארוכה,  ופעם  בקצרה  פעם  תכופים,  אשפוזים 
לתלמודו,  לצאת  מוכן  היה  כבר  הוא  בהם  ימים  היו  עליו. 
ולבית  לרופא  עמו  הלך  והוא  בטוב,  חש  לא  בנו  ולפתע 
וימים  שבתות  וחודשים,  שבועות  ימים.  לכמה  החולים 
עד  החולים,  בבתי  ובנו  שמעון  ר'  על  עברו  לרוב  טובים 
שכבר הכיר את רוב המחלקות המטפלות בתחום מחלת בנו 
מרוב שאלות  זאת,  עם  ויחד  הקודש,  בארץ  החולים  בבתי 
את  ושבירר  הללו,  הארוכים  שהייה  בזמני  לו  שהתעוררו 
ההלכה כדת של תורה, הפך להיות מומחה בהלכות הנהגת 
החולה בבית החולים, עד שכבר יכל להוציא קונטרס הנהגת 

החולה בבית החולים.
משנתו  את  שמעון  ר'  זכר  קשה,  תקופה  אותה  במהלך 
שאותה קיבל מאביו, על החיוב להודות להלל ולשבח לה' על 
כל הטובות שעשה עמו, וחלילה שלא לשקוע בתהום הדכאון 
טובים,  ובמעשים  בתפילה  ולהרבות  להוסיף  אלא  והיאוש, 
ולבקש על הרפואה הקרובה לבוא. גם בכל הזמנים הללו לא 
ומעורר  פנים  היה מאיר  ובכל עת מצוא  סובביו,  שכח את 
ומחזק לבבות שבורים להאמין בכוחו הגדול של ה' לשלוח 
שהרופאים  לאלו  ובמיוחד  המחלות,  לכל  ומרפא  ארוכה 

התייאשו מהם וממחלתם.
חודש רדף חודש, ובמלואת שנה לאשפוזו הראשון של מאיר, 
היה לו כבר 'תיק רפואי' עב כרס, שמסמכי האישפוז וסיכומי 
קלסרים  בשלושה  מסודרים  היו  ובדיקותיהם  הרופאים 
משרדיים עבים. במהלך שנה זו עבר מאיר עשרות אשפוזים 
רפואיות  בדיקות  מאות  הארץ,  ברחבי  חולים  בתי  בשבעה 
אצל  יקרים  ביקורים  עשרות  כמה  ועוד  ומשונות,  שונות 
אחד  וכל  עולמי,  שם  ובעלי  מומחים  ופרופסורים  רופאים 
ניסה את דרכו לעזור ולסייע, אך רצון ה' היה, שאפילו אחד 

מהם לא ימצא את הדרך לרפואתו.
עור  מחלת  כי  הרופאים,  דברי  כל  מבין  שעלתה  המסקנה 
קנתה  לרוב,  וחום  בזיהומים  המלווה  מזוהה,  בלתי  קשה 
שביתה בגופו של הילד, וכל מה שבידם לעזור ולסייע, הוא 
רק בהקלה על תופעות לואי ותסמיני גירוד, וטיפול בזיהומים 

שחלילה לא יגרמו להפרעה נוספת ולפגיעה אנושה.
ר' שמעון בבחינת  אם עד לתקופת מחלתו של מאיר, היה 
'אביון מהודר', כעת הוא הגיע כבר לדרגת הידור שלא היתה 
כמותה זה שנים רבות. למרות עניותו ואביונותו, במשך כל 
השנים נזהר ר' שמעון שלא ליטול כל הלואה, ובמיוחד שלפי 
מצבו הכלכלי, לא היה לו כל תוכנית מהיכן להשיבה, וכפי 
כל תכנית מהיכן להחזיר  לו  ואין  ששמע מרבותיו, שהלוה 
את הלואתו, רק מלקיחת הלואה נוספת, ולאחר מכן הלואה 
אחרת להחזיר את ההלואה הקודמת, מה שנקרא 'גילגולים', 
הוא יכול להיות בכלל 'לוה רשע', וחלילה לו להכניס עצמו 
לזה. ומה גם, כפי ששמע פעמים רבות מאביו ומרבותיו, וכך 
ליטול  שלא  ולהשמר  להזהר  שיש  מצעירותו,  חינכוהו  גם 
שלעת  אלא  שוטפות,  הוצאות  או  מחיה  לצורך  הלואה  כל 
הזו של מחלת בנו, שהיה זקוק לכספים רבים בשל הצורך 
האישי  למצבו  בהתאם  רבו,  לו  הורה  הרופאים,  בביקורי 
ולאחר ששמע את כל פרטי הענין, שבאופן חריג זה, שיש בו 
גם חשש סכנה, שעליו ליטול הלואות לרפואות בנו, וישליך 
על ה' את יהבו. כתוצאה מחובות רבים אלוף הקושי הכלכלי 

שאפף את הבית, החמיר מיום ליום.
ריצה  בתוכו  הכולל  כלכלי קשה,  גם ההתמודדות עם מצב 
מתמדת אחר הלוואות וערבים וכל הכרוך בכך, לא שינו את 
ר' שמעון ואורחותיו. הוא נשאר אותו ר' שמעון המאיר פנים 
לכל אחד, ותמיד יש לו דבר חיזוק באמונה להשמיע, לעודד 
את השני ולאמצו, ובכל עת מצוא חושב על האחרים, מה 

הוא יכול לעשות למענם, לעוזרם ולסייעם.
למסקנא  שמעון  ר'  את  הביאה  המחלה  של  השניה  השנה 
המתבקשת, שאין למערכת הרפואית מה לעזור ולסייע להם 
ברפואה  להתעניין  החל  כן  ועל  ובמצבו,  בנו  של  במחלתו 
המשלימה והאלטרנטיבית, אולי הם יהיו השלוחים להביא 
לבנו רפואה ומזור. אלא שלאחר תקופה ארוכה שניסה גם 
את הרפואה הזו, ראה שיש בה הרבה יותר דמיון ממציאות, 
כאשר כל אחד שרק עבר קורס מזורז מכנה את עצמו דוקטור 
או אפילו פרופסור, כשפעמים רבות אינו יודע כלל היכן הלב 
הם משמשות,  ולמה  הכליות,  מוקמות  והיכן  תפקידו,  ומה 
מכינים  הם  ברפואה,  הללו  המופלגות  ידיעותיהם  פי  ועל 

תרופות לרוב, ומוכרים אותם במחירים מופקעים.
בהוראתו של מרן שליט"א החל האב לברר אודות אפשרות 
רבים  רפואיים  עסקנים  לארץ.  בחוץ  בנו  למחלת  ריפוי 
ובסייעתא  למחלתו,  ותרופה  מזור  למצוא  לו,  לעזור  ניסו 
דשמיא נמצא בית חולים מרכזי בארצות הברית, אשר יצא 
והמרכזית  הענקית  עור'  ב'מחלקת  לטובה  בעולם  שמעו 
רוב מחלות העור בעולם,  שבו, שרופאיו חקרו מקרוב את 
והתמחו בריפויים. אחד העסקנים שהיו לו קשרים מיוחדים 
עם מרפאת עור זו, שלח אליהם את הדיאגנוזות הרפואיות 
את  לקבל  נכונות  הביעו  החולים  בית  וצוות  הילד,  של 
את  לחקור  שיוכלו  כדי  תשלום,  ללא  רפואי  לטיפול  הילד 
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לאחר מכן יש לנסות להוסיף ולתפוס כמה שיותר מצוות.

גליס י. – קרית ספר – אמרי דעת, ב"כ.
גולדשטיין ב.ד. – בני ברק – תשובות הגר"ח.
דיין א. – מודיעין עילית – תשובות הגר"ח.

חשאי נ. – חיפה – תשובות הגר"ח.

אורן י. – בני ברק – שבתא דינוקא.
ויא צ. – קרית ספר – שבתא דינוקא.

שמות הזוכים לשבוע שעבר
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

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

עוד  שלושה  זוכים נוספים, כל אחד בספר "נתיבות חיים – הלכות שמירת הנפש בדרכים".

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

מזור  לה  למצוא  ולנסות  מחלתו  דבר 
ותרופה. האב שחשש שבנו יהיה 'עכבר מעבדה', חקר רבות 
בו  וכשפגש  זה,  חולים  בבית  דומה  מצב  שעבר  מי  אחר 
סיפר הלה, שאין לו כל מקום לחשש ופחד, אלא רק לתקוה 

ולישועה.
ובנו לארצות הברית,  ר' שמעון  יצאו  בברכת מרן שליט"א 
כאשר אנשי חסד סידרו עבורם מקום בקרבת בית החולים, 
בו יכלו לנוח ולהתאושש בין הבדיקות והטיפולים, בזמנים 
בהם לא יהיה צורך באשפוזו, וכמו כן סידרו עבורם יהודי 

יקר שידאג עבורם לאוכל כשר ולכל צרכיהם.
כאשר  החולים,  בבית  ובנו  שמעון  ר'  שהו  ארוכה  תקופה 
כוחם  בכל  וניסו  ומעבר,  מעל  למענם  עשו  הרפואי  הצוות 
לו  והדרך לרפאותה, כאשר עשו  למצוא את מקור המחלה 
יקרות  בדיקות  ביניהם  רבות,  רפואיות  בדיקות  כך  עבור 
מאוד, אך בכל פעם שהתקדמו והחלו לראות אור בעור, תוך 
וכעבור  במצבו,  התדרדרות  או  נסיגה  שוב  היתה  קצר  זמן 
אין  הרב  שלצערם  הרופאים,  הודיעוהו  מחודשיים  למעלה 
המומחים  הפרופסורים  כשאחד  לו,  ולסייע  לעזור  בכחם 
את  כשמרים  ואומר,  מוסיף  החולים  בבית  ביותר  הגדולים 
למי  לכם  יש  היהודים  מעלה, שאתה  כלפי  ומצביע  אצבעו 
לרפואה  לקוות  תוכלו  ממנו  ורק  אלו,  במצבים  גם  לפנות 

וישועה.
כשבוע לאחר השחרור מבית החולים, התקשר אל ר' שמעון 
אחד מהרופאים הבכירים בבית החולים, וסיפר לו שלקח את 
מחלתו של בנם לליבו, ובירר וחקר רבות היכן ניתן לעזור 
הבדיקות  כל  עם  הרפואי  התיק  שליחת  ולאחר  לו,  ולסייע 
של  תשובתו  את  קיבל  למקצוע,  מעמיתיו  לכמה  שעשו 
פרופסור בכיר, מנהל המחלקה לרפואת העור בבית החולים 
חושב  שהוא  הברית,  שבארצות  'אינדיאנאפוליס'  במדינת 
שיש בידו לעזור ולסייע במקרה כגון זה, שכבר יש לו נסיון 

רב במקרים סבוכים כמותם.
ולעבור  המדובר  החולים  לבית  בהליכה  המרכזית  הבעיה 
ביטוח  לילד  היה  שלא  בכך  היתה  בדיקות,  סדרת  שוב  בו 
רפואי שיממן טיפולים רפואיים יקרים אלו בארצות הברית, 
שכידוע בארץ זו, כל מערך הרפואה הינו פרטי, וכמעט לכל 
תושב מקומי ישנו ביטוח רפואי, שבמקרה של חולי חלילה, 
אלא  והעצומות,  הגדולות  ההוצאות  את  משלם  הביטוח 
שמלבד מה שמאיר ואביו לא היו כלל תושבי ארצות הברית, 

לא היה להם ביטוח המכסה טיפולים אלו.
שליט"א,  למרן  שיכנס  מקרוביו  מאחד  ביקש  שמעון  ר' 
לדעת  אותו  וישאל  וההוצאות,  הנתונים  את  בפניו  ויפרוס 
טיפול  כעת  לעבור  האם  יעשה,  אשר  המעשה  בדבר  תורה 
רפואי זה, הכרוך בהוצאות לרוב. תשובתו של מרן שליט"א 
היתה, שהיות והם כבר נמצאים שם, שיעשו את הטיפול, וה' 

יעזור להם וישלח לו רפואה שלימה במהרה.
באיש  המלווים  ובנו  שמעון  ר'  נכנסו  שני  יום  של  בבוקרו 
חסד במהותו ועסקן רפואי בידיעותיו וקשריו, בשערי בית 
מחלות  לחקר  המחלקה  בנין  עבר  אל  ופנו  הגדול,  החולים 
העור, כאשר כל ההתחייבויות הכספיות סודרו מבעוד מועד 
על ידי אותו עסקן, שהאמין בר' שמעון שישלם לו לאחר מכן 
את כל מה שיוציא וישלם עליו. הילד התקבל בבית החולים, 
למשמע  רק  כאשר  מקיפות,  בדיקות  בסדרת  החלו  ושוב 
ליבו.  לבריאות  שמעון  ר'  חשש  והעצום,  הגבוה  מחירם 
בדיקה  דולר,  וחמשים  כמאתים  עולה  פשוטה,  דם  בדיקת 
מיוחדת יותר, כשש מאות דולר, ובדיקות אחרות עלו כמה 
אלפים ויותר, כאשר מנהג הרופאים הוא, שאינם סומכים על 
בדיקות רפואיות של בית חולים אחר, בטענה שקשה להם 

להסתמך עליהם אם הם לא נשלחו על ידם למעבדה.
למחרת בבוקר, עקב החמרה פתאומית במחלתו של הילד, 
עם  יחד  הרופאים  בביקור  בדמו.  זיהום  ונתגלה  עלה  חומו 
הפרופסור מנהל המחלקה, כשכבר היו לפני צוות הרופאים 
תוצאות הבדיקות הראשונות, חשבו יחד הרופאים על דרכי 

טיפול בילד.
תוך כדי בדיקת הילד, הבחין הפרופסור כי הילד מגרד קלות 
יש  וראה שככל הנראה  בשערות ראשו. הפרופסור התבונן 
כלל  ומקובל  מצוי  שאינו  דבר  בראשו,  'כינים'  ילד  לאותו 
בחבל ארץ זו. כנראה שהילד נדבק בכינה נודדת שה' הכין 

את צעדיה שתבוא על ראשו. הפרופסור הורה לצוות הרפואי 
שיש לגלח את כל שערות ראש הילד, ולאחר מכן הם ימשיכו 

בטיפול הרפואי.
כששמע ר' שמעון שהצוות הרפואי חפץ לגלח את כל שערות 
לזה, שהרי הוא  בנו, הסביר להם שהוא אינו מסכים  ראש 
לחתוך  הראש,  פאות  את  להקיף  שאסור  דאורייתא  איסור 
אותם קצר, ובודאי שאסור לגלחם. אותו עסקן רפואי ניסה 
אך  ה'פיאות',  את  להשאיר  ניתן  אם  הרופאים  עם  לדון 
הרופאים היו תמימי דעים, שיש לגלח את כל שערות הראש. 
העסקן הרפואי פנה לר' שמעון ושאלו, מדוע הוא חושש, הרי 
ובמיוחד שכאן באמריקה לרבים  גוי,  ידי  יעשה על  הגילוח 
מתעקש  הוא  מדוע  כן  אם  פיאות,  בכלל  אין  מהיהודים 

להמנע מלגלח את פאות ראשו.
רפואי,  עסקן  לאותו  שמעון  ר'  הסביר  היקר,  ידידי  תבין 
מצוות הפיאות אינם הפיאות הארוכות שיש לנו לפני האוזן 
חשובה,  הנהגה  או  מצוה  הידור  של  ענין  זה  בצידה,  או 
אלא  בה,  המזלזלים  רבים  ישנם  באמריקה  כאן  שלצערינו 
מצות פאות הראש היא, שהתורה אוסרת לחתוך קצר את 
מעליו  לאוזן  הסמוך  המקום  והוא  הראש,  פאת  שערות 
ומצידו לכיון הפנים, ועל כן לא יעזור שגוי יעשה זאת, וכל 
עוד שאין בזה חשש סכנה, אסור לחתוך את השערות קצר. 
עם  בני  את  אסרק  אני  הרופאים,  של  ובשביל חששותיהם 

'מסרק סמיך', ויוציא לו את כל הכינים שיתכן ויש לו.
העסקן הרפואי ניסה להסביר לרופאים, שמניעתו לגלח את 
שער הראש הוא 'מסיבה דתית', ועל כן הוא מבקש שיתנו 
יום.  בכל  ושלוש  פעמים  הבן  את  לסרק  האפשרות  את  לו 
אפשר  אי  שמבחינתם  השיבו,  המחלקה  מנהל  הפרופסור 
יכול  הוא  דתי',  ב'ענין  מדובר  אלא שאם  כך,  על  להתפשר 
להציע לו כתחליף, שיתנו לילד תרופה מיוחדת כנגד 'כינמת', 
הנפלט  והריח  שבדם,  המתיקות  המררת  ידי  על  שפועלת 
ממערכת הדם, דוחה את הכינים, ולאחר עשרה ימים שיקבל 

כדור זה, נוכל להמשיך בטיפול הרפואי במחלתו.
ר' שמעון הודה לה' שנמצא פתרון לבעית הכינים, ואף אם 
יעלה כמה מאות דולר, דמי התרופה, בודאי שזה שוה,  זה 
פאות  את  להקיף  איסור  על  מלעבור  נמנעו  כך  ידי  שעל 
הראש. שעה קלה לאחר שהילד בלע את הכדור נגד כינמת, 
שבעקבות  אותו,  ויידע  שמעון  ר'  עם  הרופאים  אחד  דיבר 
טיפול זה בכינמת, עליו להשאר מאושפז עוד עשרה ימים, 
עם כל העלויות הכרוכות בזה, בשיעור של כאלף ומאתיים 

דולר ליום, העולים יחדיו לכשנים עשר אלף דולר!
יוסיף לשלם סכום  ר' שמעון, מהיכן  בהלה רבה אחזה את 
עצום נוסף זה, שלכאורה הוא בלתי נצרך כלל, ועל כן ביקש 
שישחררו את בנו למשך עשרת הימים הללו מבית החולים, 
עד שיסיים את הטיפול בכדור נגד הכינים, ורק לאחר מכן 
ישוב חזרה לאשפוז והמשך הטיפול. הצוות הרפואי התנגד 
בכל תוקף לשחרורו במצבו הרפואי הכללי, ולמרות שניסה 
להפעיל כמה עסקנים שיעזרו לו בענין זה, לא הועיל, והוא 
הוכרח להשאר באשפוז בימים הללו בבית החולים, כאשר 
הוא צריך לשלם על כך סכומי עתק שאין לו כל רעיון מהיכן 
בו, הוא  ר' שמעון שאין הדבר תלוי  יוכל לשלמם. כשראה 
אמר בלב שלם, 'כל מה שה' עושה הכל לטובה', אלא שכעת 

אינני יודע מדוע הוא לטובתי.
ביום חמישי בשבוע, התקשר אליו אותו איש חסד שליוהו, 
היהודית  הקהילה  מבני  אחד  עם  שוחח  שכבר  לו  וסיפר 
לשבת  טובים  דברים  ושאר  וחלות  יין  לו  שיביא  הסמוכה, 
יהודי  ישנו  אולי  בליבו,  ר' שמעון  באותה עת חשב  קודש. 
נוסף בבית החולים הגדול הזה, ועלי מוטלת המצוה לדאוג 
לו לצרכי שבת, וצירף מחשבה למעשה, שבשעה שבנו הרגיש 
החולים  בבית  לסיור  גלגלים  בכסא  לקחו  טוב,  יותר  מעט 
הענק, כאשר הוא משאיר אותו בכניסה לכל מחלקה, ועובר 
על כל חדרי המחלקה בחיפוש אחר חולה יהודי נוסף, כאשר 
כל אותה עת הוא שומר על קשר עין עם בנו. תוך כמה שעות 
הספיק ר' שמעון לסייר בכל בית החולים, וגילה עוד שמונה 
יהודים שומרי תורה ומצוות, המאושפזים בבית החולים, כל 

אחד במחלקה אחרת.
עוד באותו הערב הוא התקשר לאותו יהודי יקר מבני הקהילה 
הסמוכה, וסיפר לו שמצא בבית החולים עוד שמונה יהודים 

שומרי תורה ומצוות, ואם מבחינתו זה שייך, אולי יוכל גם 
השיבו,  יקר  יהודי  אותו  קודש.  שבת  לצרכי  עבורם  לדאוג 
שאמנם מבחינה כספית אין לו כלל בעיה לקנות עוד כמה 
לו את הפנאי  יהיה  צרכי שבת, אלא שלא  ושאר  לחמניות 
והאפשרות לחלקם בכל המחלקות, כאשר בערב שבת קודש 
הוא מסיים את עבודתו סמוך מאוד לכניסת השבת, ובקושי 
בית  לשערי  עד  הדברים  את  אליו  ל'הקפיץ'  פנאי  לו  יהיה 

החולים, אם הוא ימתין לו שם.
רגע, יש לי רעיון, אמר אותו יהודי יקר. יש לי בן שלאחרונה 
סיימו את  כבר  ובמקום תלמודו  ומצוות,  לעול תורה  הגיע 
שנת הלימודים, ואוכל לשולחו אליך עם האוכל לחולים ובני 
מי  לכל  האוכל  את  לחלק  תוכלו  עמו  ויחד  משפחותיהם, 
שצריך, ואולי הוא יוכל גם להנעים לבנך את השהות בבית 
החולים. הרעיון היה טוב, הבן הגיע לבית החולים יחד עם 
תורה  שומר  יהודי  ילד  לפגוש  החולה שמח  ומאיר  האוכל, 
ומצוות, לשוחח עמו מעט, ובאותה עת הלך ר' שמעון וחילק 

את האוכל לחולים האחרים ולבני משפחותיהם.
גם בתחילת השבוע בא אותו נער לבקרם בבית החולים, ור' 
שמעון ניצל את שהותו על יד מיטת בנו, לבקר את החולים 
היהודים האחרים, לדרוש בשלומם ולראות מהו יכול לעזור 
זו של  הנהגתו  על  מאוד  הנער התפלא  אותו  להם.  ולסייע 
ר' שמעון, שבאותה עת בה הוא טרוד עם בנו החולה, הוא 
להם,  להיטיב  יכול  הוא  ומה  האחרים  החולים  על  חושב 
החולה, מה שבאופן  בנו  ועל  עצמו  על  רק  לחשוב  במקום 
רבי,  אותו,  ושאל  כזה,  במצב  אחר  אדם  כל  עושה  טבעי 

תאמר לי, מהיכן הגעת להנהגתך זו.
יקירי, הסביר ר' שמעון לאותו נער, הנהגתי זו באה מלימוד 
הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום עפרש"י, שזו הלכה בשו"ע 
)אור"ח סי' רפ"ה(, ומלבד שיש בה גם סגולה לאריכות ימים, 
כמו שאמרו חז"ל )ברכות ח' ב'(, ניתן ללמוד ממנה הנהגות 
רבות ואורחות חיים, והנהגתי זו למדתי מפרש"י בפרשתינו, 

פרשת פינחס.
והשוואת  שני,  יום  של  בבוקרו  הרופאים  ביקורת  במהלך 
הבדיקות היומיות לבדיקות האחרונות שנעשו לפני יומים, 
בתסמיני  נסיגה  לראות  הרופאים  התפלאו  קודש,  בשבת 
ימים שעברו  המחלה הנראים בבדיקות, כאשר כבר שבעה 
טיפול  כל  קיבל  לא  החולה  בהם  אשפוזו,  תחילת  מאז 
רפואי כנגד מחלתו. בתחילה הרופאים חשבו שהנסיגה היא 
הקודם,  השבוע  בתחילת  שקיבל  האנטיביוטיקה  בעקבות 
עבור הזיהומים שהיה לו, אלא שלאחר כמה בדיקות נוספות 
בדיקות הדם  בין ההטבה לאנטיביוטיקה.  שללו את הקשר 
הנוספות שנעשו למחרת, הראו גם הם נסיגה נוספת למחלה, 
ובמיוחד שבבדיקה הגופנית ראו סימנים מובהקים לנסיגה 

רבה, ושוב למחרת המשיכה הנסיגה בכל תוקפה ועוזה.
הרופאים ניסו לבדוק מהו הדבר הגורם לנסיגה, אך לא מצאו 
לבדוק,  להציע  ניסה  מהרופאים  אחד  הגיונית.  סיבה  כל 
שידוע  יום,  בכל  נוטל  שהחולה  כינמת  כנגד  הכדור  שאולי 
על  השפיע  מהם  אחד  אולי  רבים,  לואי  תופעות  לו  שיש 

החולה לטובה ולברכה.
הפרופסור מנהל המחלקה שלל את הרעיון מכל וכל, לא יתכן 
לא  רופא  כגון אלו, אלא שאותו  יעזור למחלות  זה  שכדור 
הרפה, ויצר קשר עם מומחים בתחום, וניסה לברר אם יתכן 
מציאות כזו. תשובה אחידה הוא קיבל מכל המומחים, שלא 
ידוע כל קשר, אלא שלפעמים ישנם דרכים המתגלות תוך 
כן הציעו לנסות  ועל  נסיונות או טעויות שה' מסובב,  כדי 
אם  ולראות  כינמת,  כנגד  כדור  באותו  בטיפול  להמשיך 

השיפור ימשיך.
שבועיים ומחצה לאחר שר' שמעון נכנס לבית החולים עם 
ושלם,  בריא  כשבנו  החולים  מבית  שוחרר  הוא  חולה,  ילד 
ואף המראה החיצוני של עורו החל לשוב כבראשונה. כעת 
לטובתו,  היה  הכנים  של  הזה  הענין  שגם  היטב  הבין  הוא 

ובזכות זה נמצאה התרופה למחלתו הקשה של בנו.
עשה  הוא  הקודש,  לארץ  הבריא  ובנו  שמעון  ר'  כשחזר 
חסדו  על  המשפחה  לבני  סיפר  הוא  בה  הודאה',  'סעודת 
ה', ששלחו לקצה העולם, בכדי שיתחזק באמונה  הרב של 
שהכל בידיו יתברך, וכאשר הגיע למסקנא זו, שלח לו ה' את 

רפואתו השלימה באופן מיוחד ומופלא זה.

המשך מעמוד הקודם

מה מצא הנער בלימוד פרשתינו עפרש"י, שממנו הגיע ר' שמעון להנהגתו ?

דעמגאטגלויבטאונדאנקט - המאמין ומודה לה'

תודת המערכת נתונה
להרב ד. ה. שליט"א

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה


