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גליון רי"ח
גליון מוגדל

בחולין )י"א ב'(, יליף רב מרי דין 'רוב', מדין מכה אביו ואמו, דמוכח דמיוחס בן אחר 
אביו למיתה מדין רוב בעילות.

היכן מוכח ע"פ פרשתינו, אם אף לגבי בני נח אמרינן כן.

'גזירה על המת שישתכח מן הלב' )עי' ברכות נ"ח ב', פסחים נ"ד ב(.
היאך יש רמז לזה, ע"פ מה שדרשו חז"ל באחד מקראי דנחמתא.

הבא  שאדם  יתכן  איך 
אודות  שאלה  לשאול 
'תשעה  בערב  התענית 
באב', והפסק שיקבל יהיה, 
וביום  יאכל  ת"ב  שבליל 

יצום כדין.

חילוקא דרבנן
של  סכניא  'כפר  תושבי  אודות  א'(,  )נ"ז  בגיטין  איתא 
מצרים', "א"ל אביי לרב יוסף, ומאחר דהוו צדיקים כולי 
האי, מאי טעמא איענוש. אמר ליה, משום דלא איאבול 
ם  על ירושלים, דכתיב )ישעיהו ס"ו י'(, ִׂשְמחּו ֶאת ְירּוָׁשלִַ
ַהִּמְתַאְּבִלים  ָּכל  ָמׂשֹוׂש  ִאָּתּה  ִׂשיׂשּו  אֲֹהֶביָה  ָּכל  ָבּה  ְוִגילּו 

ָעֶליָה".

מצרים,  של  אלכסנדריה  תושבי  על  ב'  נ"א  סוכה  עיין 
מאי  מוקדן.  אלכסנדרוס  קטלינהו  וכולהו  אביי,  "אמר 
י"ז  )דברים  קרא  אהאי  דעברי  משום  איענשו,  טעמא 
ט"ז(, ֹלא תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה עֹוד, ואינהו הדור אתו". 
ומבואר ברמב"ם )פ"ז ממלכים ה"ז(, דהדר בארץ מצרים 
עובר בלאו זה, וא"כ מה הוקשה לאביי על תושבי כפר 
אותם  קורא  איך  וגם  נענשו,  למה  מצרים  של  סכניא 

צדיקים

וצריך ביאור!!!

את  שקיימו  ישראל  בית  אלפי  רבבות  בין 
מאחז"ל, "נשים לילות כימים על משים לילות 
באישון  דרבי'  ב'אשכבתיה  והשתתפו  כימים", 
ליל, שעות ארוכות עד אשמורת הבוקר, פסע 
'לויית  מצוות  מקיים  כשהוא  ראובן,  לאיטו 

המת'.

כשהרגיש שברכיו כשלו מעייפות, החליט לסוב 
על עקיביו, אלא שזכר היטב את המנהג שאין 
מכנגד  נעלמים  המלוים  שאחרוני  עד  לשוב 
שאחרוני  והמתין  זוית,  בקרן  ונעמד  עיניו, 
המלווים יעלמו מכנגד עיניו. ראובן עמד באותו 
מקום, ממתין וממתין, ואף לאחר שעה ארוכה 

שיירת המלווים לא פסקה.

עמו  המתין  הוא  שאף  מידידיו,  אחד  שמעון, 
כבר  שהם  לו  ואמר  אליו  פנה  מקום,  באותו 
לו  נודע  וכעת  היות  לביתם,  לחזור  יכולים 
ש'ארון הקודש' כבר נטמן באדמת עיר הקודש.

לשוב  מיהר  לא  הידיעה,  את  ששמע  ראובן 
לביתו, הוא טען, שכיון שרבבות אלפי ישראל 
במצוות  עוסקין  הם  הרי  בליווי,  ממשיכים 
שאחרוני  עד  להמתין  וראוי  המת',  'הלווית 
שמכיון  טען,  שמעון  ואילו  יעברו,  המלויים 
בהמשך  מצוה  כל  אין  הקבורה,  היתה  שכבר 
רק  אלא  המצוה  את  מקיימים  ואינם  הלויה, 
במחשבה טובה שהקב"ה מצרפה למעשה, ועל 
כגון דא, מצוות קיום לויה על מחשבה טובה, 

לא נאמר כלל מנהג זה. 

השאלה היא, הצדק עם מי ?

"ֹלא ַתִּכירּו ָפִנים ַּבִּמְׁשָּפט ַּכָּקטֹן ַּכָּגדֹל ִּתְׁשָמעּון ֹלא ָתגּורּו ִמְּפֵני ִאיׁש ִּכי ַהִּמְׁשָּפט 
ֵלאֹלִהים הּוא ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם ַּתְקִרבּון ֵאַלי ּוְׁשַמְעִּתיו". דברים א' י"ז.

איתא בספרי בפרשתנו )י"ז(, "והדבר אשר יקשה מכם. אמר לו הקב"ה למשה, אתה דן דין 
קשה, חייך שאני מודיעך שאי אתה דן דין קשה, אני מביא עליך דין שתלמיד תלמידך יכול 
לשמעו ואתה אי אתה יכול לשמעו, ואיזה זה, זה דינן של בנות צלפחד, וכן הוא אומר 
)במדבר כ"ז ה'(, ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ה'. כיוצא בו אתה אומר )ש"א ט' י"ח - י"ט(, 
ַוִּיַּגׁש ָׁשאּול ֶאת ְׁשמּוֵאל ְּבתֹוְך ַהָּׁשַער וגו'. ַוַּיַען ְׁשמּוֵאל ֶאת ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר )אני( ]ָאנִֹכי[ ָהרֶֹאה. 
בשעה  הודיעו,  אימתי  רואה,  אתה  שאי  מודיעך  אני  רואה,  הוא  אתה  הקב"ה,  לו  אמר 
שאמר לו )שם ט"ז א'(, ַמֵּלא ַקְרְנָך ֶׁשֶמן ְוֵלְך ֶאְׁשָלֲחָך ֶאל ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי ִּכי ָרִאיִתי ְּבָבָניו ִלי 
ֶמֶלְך, מהו אומר )שם ו'(, ַוְיִהי ְּבבֹוָאם ַוַּיְרא ֶאת ֱאִליָאב ַוּיֹאֶמר ַאְך ֶנֶגד ה' ְמִׁשיחֹו, אמר לו 
הקב"ה, לא אמרת אנכי הרואה, )שם ז'( ַאל )תביט( ]ַּתֵּבט[ ֶאל ַמְרֵאהּו ְוֶאל ְּגבַֹּה קֹוָמתֹו ִּכי 
ְמַאְסִּתיהּו", ובדרך זו ביאר רש"י בקיצור, "ַּתְקִרבּון אלי. על דבר זה נסתלק ממנו משפט 

בנות צלפחד...".

 והנה דרשה זו של הספרי, מביאה הגמ' בסנהדרין ח' א', "ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם. אמר 
רבי חנינא ואיתימא רבי יאשיה, על דבר זה )שנטל שררה לעצמו, לומר 'תקריבון אלי', 
שהיה לו לומר 'תקריבון לפני השכינה' - רש"י(, נענש משה )שלא זכה שתאמר לו פרשת 
נחלות, עד שבא מעשה לפניו ולא ידע מה להשיב(, שנאמר )במדבר כ"ז ה'(, ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה 
ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ה'. מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, מי כתיב ואשמיעכם, ּוְׁשַמְעִּתיו כתיב, 
אי גמירנא גמירנא, ואי לא אזלינא וגמירנא )והיינו, ש'ואשמיעכם' משמע, שאני יודע את 
יכול להיות  הכל, וכל דבר שיקשה בעיניכם תבואו אלי ואשיב אתכם דבר, ובלשון כזו 
צד לפגם, אבל משה לא אמר כן, אלא אמר 'ושמעתיו', והיינו, שכל דבר קשה שיש יבוא 
אלי ואשמענו, אם אדע תשובה, אשיב לו, ואם לאו, אשאל ואברר את הדין אצל ה', וא"כ 
בלשון זה אין אפילו צד לפגם(. אלא כדתניא, ראויה פרשת נחלות שתיכתב על ידי משה 
רבינו, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתב על ידן. ראויה היתה פרשת מקושש שתיכתב על ידי 
משה רבינו, אלא שנתחייב מקושש ונכתבה על ידו. ללמדך שמגלגלין חובה על ידי חייב, 

וזכות על ידי זכאי".

ומבואר דלשיטת הגמ' כל הצד שהיה טענה על משה בדבריו הללו, הם רק 'הוה אמינא' 
ולא 'מסקנא', ואילו פשטות שיטת הספרי וכפרש"י, שאף למסקנא ישנה איזו שהיא טענה 
ידו, אלא רק לאחר שבאו  ופרשת בנות צלפחד היה עונשו, שלא נאמרה על  על משה, 
ושאלוהו על כך ולא היה לו להשיב, והיאך דברי הספרי יתורצו עם קושייתו של ר' נחמן 

בר יצחק.

ֶאת  מֶֹׁשה  "ַוַּיְקֵרב  ה'(,  כ"ז  )במדבר  כותב  בנות צלפחד  ביאור, שרש"י בפרשת  צריך  עוד 
ִמְׁשָּפָטן. נתעלמה הלכה ממנו, וכאן נפרע על שנטל עטרה לומר 'ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם 
בנות  שזכו  אלא  משה,  ידי  על  להכתב  זו  פרשה  היתה  ראויה  אחר,  דבר  ֵאַלי'.  ַּתְקִרבּון 
צלפחד ונכתבה על ידן", הרי שרש"י הביא את שני הדעות הסותרות, שבתחילה למד כדעת 
ולא חשש כלל לקושית רנב"י, ולאחר מכן הוא  זה בבחינת עונש למשה,  הספרי שהיה 
מוסיף ומביא כבבלי, כמסקנת הסוגיא בעקבות קושית רנב"י, שדוחה את הדעה הראשונה, 

והיאך כתב ב'דיבור אחד' שני ביאורים אלו, שכל מהותם לכאורה סותרת זו לזו.

עוד צריך להבין, מדוע ענין עונשו זה של משה לדעת הספרי, שלא נאמרה על ידו פרשת 
נחלות רק לאחר שבנות צלפחד באו ושאלו ולא היה בידו מה להשיבם, היה באופן שאינו 
ברור ונחרץ, שיש מקום לתרץ ולומר שלא היה בו כלל עונש, אלא רק שראויה פרשה זו 
ידי משה, אלא שזכו בנות צלפחד בחביבותן הרבה לארץ ישראל, שתכתב  שתאמר על 

על ידן.

רבים,  וכפי שחז"ל האריכו במקומות  הידוע,  ע"פ היסוד  זצ"ל,  דיסקין  ומבאר המהרי"ל 
שכל הנהגתו של ה' בשכר ועונש לברואיו, הוא ע"ד 'מדה כנגד מדה', וזאת כדי שאדם 
יוכל להבין מהשכר שדרכו נכונה וימשיך לילך בדרך טובים, ומהעונש יוכל לדעת ולהשכיל 

שדרכו כסל למו, ועליו לשוב לדרך טובה ונכונה.

על כן, כאשר משה רבינו אמר 'ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם ַּתְקִרבּון ֵאַלי', שאמנם הוא לא אמר 
לשון 'ואשמיעכם', שהיא ברורה על דרך נטילת השררה, אבל גם לא אמר לשון 'תקריבון 
לפני השכינה', שהיא ברורה ומוחלטת שאינו נוטל לעצמו כל כבוד ושררה, ולשון זו שאמר 
משה, מבחינה מסויימת יש בו משמעות דו צדדית, ניתן לפרשו בשני אופנים, ניתן להבין 
ממנו שחלילה נטל שררה לעצמו, ומאידך ניתן להבין כרנב"י, 'אי גמירנא גמירנא, ואי לא 
אזלינא וגמירנא', שכל כוונתו שישאל את ה', על כן הענישוהו גם כן בעונש שאינו ברור 

ונחרץ, שניתן לתרצו וליישבו באופן שאינו עונש כלל, אלא רק שכר לבנות צלפחד.

ולפי"ז יתבאר שפיר, שלעולם אין מחלוקת מהותית בין הספרי לבבלי, שגם הספרי מודה 
שישנה אפשרות להבין את דברי משה לטובה ולברכה, אלא שהיות ויש בו לשון המובנת 
גם אחרת, לכך נאמרה פרשת נחלות על ידי בנות צלפחד, שניתן להבין מכך שמשה נענש 
'ואשמיעכם', שמשמעותה  לשון  לא אמר  ומשה  לומד, שהיות  הבבלי  ואילו  זה,  ידי  על 
לכאורה חסרון בהנהגתו זו של משה, על כן הסיבה היחידה מדוע נאמרה פרשת נחלות על 
ידי בנות צלפחד הוא, שראויה פרשה זו ליכתב על ידי משה, אלא שנתגלגלה זכות על ידי 
זכאי, אותן חמשת בנות צלפחד, שפרשה זו נאמרה על ידן ]ומסיבה זו יכל גם רש"י להביא 

את שני הדעות יחדיו, שאינם כה סותרות זו לזו, אלא יש ביניהם חילוק דק[.

ֵאַלי  'ַּתְקִרבּון  נוספת, שהנה בפסוק כתוב שמשה אמר  יעקב שביאר בדרך  וע"ע בנחלת 
ּוְׁשַמְעִּתיו', ועל כך אמרו חז"ל שהיה בכך טענה מסוימת על משה לפי עוצם דרגתו, שביקש 
לעצמו עטרה, ובאמת הספרי למד שהעטרה היא במשה שאמר 'תקִרבון אלי', ולא אמר 
'תקריבון אל השכינה', ואילו בבבלי הבין רנב"י שהעטרה היתה ב'ושמעתיו', על כן הקשה 
שאילו משה היה אומר 'ואשמיעכם', אכן היה מקום לטענה, אבל משה אמר 'ושמעתיו'. 
ובאמת קושיה זו לא קשה כלל על הספרי, כי הוא לא למד כלל מתיבה זו, אלא מתיבות 
להרבות  הכרח  ואין  אחד,  בקנה  לעלות  שניהם  דברי  יכולים  כן  ומשום  אלי',  'תקריבון 

מחלוקת בישראל, ולהקשות מהספרי על הבבלי ומהבבלי על הספרי.

ודברים אלו מדוייקים מאוד ברש"י, שבפרשת בנות צלפחד כתב רש"י )במדבר כ"ז ה'(, 
"...וכאן נפרע על שנטל עטרה לומר 'ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם ַּתְקִרבּון ֵאַלי'...", הרי שלא 
הזכיר רש"י תיבת 'ושמעתיו', ללמדך שלא מתיבה זו למד הספרי שנטל עטרה, אלא רק 
בסנהדרין  בגמ'  מדוע  לבאר  צריך  שלפי"ז  אלא  השכינה'.  אל  'תקריבון  אמר  שלא  ממה 

רש"י לא ביאר כן.

 פרשת דברים - חזון תשע"ב

לעילוי נשמת
רבן של ישראל

רבינו יוסף שלום בן הגאון רבי אברהם זצוק"ל
אלישיב

שעלה בסערה השמימה
תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים

אבל יחיד עשי לך ומספד תמרורים
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'

תנצב"ה

מעניינא דנחומתא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

נכללתי במנין שבעת הבתים,
שמחמת מעשיהם גלו השבטים.

בדרכו הרעה של אבי הלכתי,
וכחמישית ממנו לא עמדתי.

נתקיים בי כמעשי אבי,
וכמו שראה העניו הבבלי.

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

ללומדי יראתך

מעניינא דמגילתא א'

מעניינא דמגילתא ב'

החל משבוע הבא, לא יודפס העלון, עקב יומי דפגרא.

בעזהי"ת העלון ישוב להופיע בערש"ק פרשת שפטים הבעל"ט.

*
תורה,  עמלי  מאות  אותם  לכל  ונודה,  נשוב  זו  בהזדמנות 
שטורחים לשלוח פתרונות, הערות והארות מחכימות, להגדיל 

תורה ולהאדירה.

מלך  "אין מושחים  ב'(,  )י"א  בהוריות  קיי"ל 
בן מלך".

היאך לכאורה יש להוכיח ע"פ מגילת איכה, 
דאף בן מלך צריך 'משיחה'.

"ככותבת מיתבא דעתיה" )יומא ע"ט ב'(.

פחות  דעתיה'  'מיתבא  שיעור  מצינו  היכן 
מככותבת.



תשובה ל"מעשה רב"

בתשובה לשאלה, האם קטן שהגדיל ביום 
י’ באב בשנה שת”ב חל בשבת )כבשנה זו(, 
של  בקריה”ת  לתורה  להעלותו  ניתן  האם 

מנחה. 
בפשטות יסוד שאלה זו היא, האם אותו קטן שהגדיל 
מחוייב בתענית, היות וביום בו חל התענית הוא כבר 
ובט'  וכל התענית הוא משום ט' באב,  כיון  גדול, או 
זו,  בתענית  מחוייב  אינו  א"כ  היה,  קטן  עדיין  באב 
הענין  אם  נדחה',  באב  'תשעה  בגדר  תלוי  זה  וספק 
שבשנה שחל בשבת נקבע ביסוד התקנה שיתענו ביום 

עשירי באב, או שנקבע לעשות תשלומין ביום א'.
במה חלוק צום גדליה משאר תענית הנדחה?

א[ הנה הט"ז בסי' תקמ"ט כתב: "הב"י הביא דברי 
בר"ה  אמרו  גדליה,  נהרג  שבו  בתשרי  ג'  וז"ל,  רי"ו, 
נהרג, ונדחה תעניתו ליום חול, עכ"ל, ולפי"ז היה נראה 
דאם יש מילה בצום גדליה, דאין בעל הברית מתענה 
עד הלילה, כמ"ש בסי' תקנ"ט, בעל ברית אינו משלים 
בט"ב שחל בשבת ונדחה ליום א', לפי שיו"ט שלו הוא, 
וי"ל, דשאני התם, דנראה  גדליה.  נימא כן בצום  ה"נ 
התענית  שעיקר  רואים  דאנו  בזמנינו,  הדחייה  לכל 
של ט"ב חל בשבת, אלא שנדחה, על כן נשתנה דינו, 
וגזרו  דחוהו,  הראשון  דפעם  גדליה,  בצום  משא"כ 
בשוה,  לעולם  הגזירה  חל  לעולם,  ג'  ביום  להתענות 

ואין נראה לנו הדחייה"1.
מבואר בדברי הט”ז, דבשנה שחל ט”ב בשבת, אין 
הפשט שנקבע התענית בעשירי, אלא שנקבע דתענית 
תשיעי ידחה ליום שלמחרתו, באופן שיש לתענית זו 
שם תענית דחוי ממועדו, ושמשום כך עצם התענית 
קל טפי, וזה שכתב ‘נראה לכל הדחייה’, משום ‘דאנו 
לכאו’  בשבת’,  חל  ט”ב  של  התענית  שעיקר  רואים 
סי”ט,  תקנ”ד  בסי’  ברמ”א  מבואר  דהרי  כוונתו, 
וע”ש  נוהג,  שבצינעא  דברים  בשבת,  ת”ב  דכשחל 
בט”ז שכתב הטעם, “ס”ל דהוה שבת זה כמו קובר2 
מתו ברגל, דנוהג ברגלו דברים של צנעא, ולפי”ז ג”כ 
צנעא כמ”ש  קרוי  זה  ידיו בחמין, שגם  לרחוץ  אסור 

המרדכי במו”ק”.
שיטת הרשב”א דת”ב שחל בתשיעי קבעו להתענות בעשירי לא 

כתשלומין

תק"כ,  סי'  ח"א  הרשב"א  בשו"ת  ראה  אמנם  ב[ 
בשבת,  להיות  שחל  באב  בט'  ששאלת  "ומה  שכתב: 
מהו בתשמיש המטה, מי הוי כאבל דעלמא דאמרינן 
לי שאין  נראה  נוהג.  דברים שבצנעא  א'(,  כ"ד  )מו"ק 
ב'(,  כ"ט  )תענית  אמרינן  דהא  אבילות,  שום  בו  נוהג 
דאבילות  בשעתו,  שלמה  כסעודת  שולחנו  על  מעלה 
ואוקמוה  מתשיעי  עקרוה  דלגמרי  וכ"ש  שאני,  ישנה 
]בעשירי[, ומעיקרא היה ראוי לקובעו בעשירי כדאיתא 

התם".
אינו  שהתענית  נחשב  זו  דבשנה  ברשב"א  ומבואר 
'ומעיקרא היה  בתשיעי אלא בעשירי. וממה שמוסיף 
דלא  להרשב"א  דס"ל  נראה  בעשירי',  לקובעו  ראוי 
אלא  בעשירי,  אוקמוה  בשבת  ת"ב  שחל  בשנה  בכדי 

משום דזמן דעשירי גם ראוי לקובעו לתענית, ונ"מ מזה 
דחמיר עשירי כתשיעי, ואפשר לפי"ז דיסבור הרשב"א, 
דאין להקל לבעל ברית בת"ב נדחה3. א”כ בנידו”ד י”ל 
התחייב  שלא  שמי  אפשר  כתשלומין,  דדינו  דלהט”ז 
בעיקר התענית, אין צריך להתענות בעשירי, משא”כ 
הנולד  גם  בעשירי,  זו  בשנה  שעיקרו  כיון  להרשב”א 

בעשירי צריך להתענות.
איברא דראה באורחות חיים החדש )להגר”נ כהנא 
זצ”ל(, סי’ תקנ”ד אות כ’, שהביא את תשו’ הרשב”א 
הנ”ל, וכתב עלה, “ואנן קיימא לן כהרמ”א”, דהיינו 
הרמ”א שבצינעא נוהג, דמבואר דענין תענית דעשירי 

משום תשלומין.
עוד בגדר תענית ת”ב שנדחה

כתענית  דדינו  להרמ"א  דגם  י"ל  מאידך  אמנם  ג[ 
דגדרו  יימר  מי  נדחה, שהוא קל מתענית קבוע, מ"מ 
'תשלומין' להתענית, והא אפ"ל דהא דהקילו בו, משום 
דסו"ס אינו בגופו של יום ט' שבו נקבע התענית, אך 
לא גרע מכל תענית שקבעו חז"ל, ומה איכפ"ל דבכל 
שנה קבעוהו בט'. ומטעם זה גם מי שהגדיל בעשירי, 

יש לו להתענות.
לעשירי,  שנדחה  נדחה  בת"ב  הלא  לזה,  ובנוסף 
היה  ראוי  בעצם  שהרי  בו,  להחמיר  נוסף  טעם  יש 
שלא  אלא  כן,  סברו  חכמים  והרבה  בעשירי,  לקובעו 
אבל  ע"ש[,  ב'  ה'  במגילה  תוס'  ]כמ"ש  כמותם  נפסק 
גם החולקים הלא ס"ל דיום זה גם ראוי לתענית, רק 
וזה  עדיף,  דפורענותא  דאתחלתא  בט' משום  שקבעו 
רק מחצות של  ברית4,  בעל  לענין  גם  והרי  בט',  היה 
עשירי מותר לו לאכול, שמתענה ואינו משלים, אך עד 
גם לשיטת הרמ”א  וא”כ אפשר  ככל אדם,  אז אסור 
בשבת  ת”ב  שחל  דבשנה  הרשב”א,  אסברת  לסמוך 
נקבע להתענות בעשירי, גם משום שהיה ראוי לקובעו 
צומות  משאר  שנדחה,  ת”ב  חמיר  זו  ]ולסברא  אז5 

שנדחו, וצ”ע[.
טעם הקולא לבעל ברית מחצות בת”ב שנדחה

שכתב  סק"ד,  תקנ"ט  סי'  יעקב  בישועות  ועי'  ד[ 
לבעל  מקילין  לעשירי  שבנדחה  הענין  לבאר  בתו"ד 
דא"ר  דכ"ט,  תענית  בש"ס  "דבאמת  מחצות,  ברית 
יוחנן דראוי היה לקבוע התענית בעשירי משום שרובו 
עדיפא,  פורעניות  דהתחלת  אלא  בו,  נשרף  היכל  של 
ולפי"ז בת"ב בחל בשבת, דא"א לקבוע תענית בתשיעי 
דהוא  שאח"כ  ליום  ודחינן  הפורעניות,  התחלת  יום 
יום עשירי, אפשר דאין בזה דין תענית שנדחה ]אלא 
כתענית בזמנו[, כיון דבשנה זו א"א להתענות בת"ב, 
וע"כ מתענה בעשירי... מקצתן חשוב כתענית הנדחה, 
ומקצתן חשוב כתענית מחמת עצמו, דהיינו עד חצות 
חצות  ואחר  עדיין,  נשרף,  ההיכל  היה  דאז  היום, 
מחויב להתענות מחמת שלא התענה בשבת...". ולפי 
דבריו, לכאו' בנידו"ד של קטן שנולד בעשירי, יצטרך 
להתענות בעשירי עד חצות היום, כיון דמחצות הוא 

רק תשלומין, ובתשלומין אינו מחוייב, וצ"ע.
שיטת האבנ”ז דקטן שהגדיל בעשירי אינו מתענה

ה[ והנה כבר דן בשאלתינו בשו"ת אבנ"ז או"ח סי' 
לכן  לתשיעי,  תשלומין  שעשירי  דכיון  ומסיק,  תכ"ו, 
צריך לצום בת"ב שנדחה.  אינו  קטן שהגדיל בעשירי 
צריך  שמתענים  למקום  דהבא  הדין  מצד  דגם  וכתב 

להתענות עמהם, ג"כ אינו מחוייב, דשם מיירי כשבא 
לעיר אחרת, דניכר שמשנה מהם, משא"כ בעירו שידוע 

ואינו ניכר שהוא מפני שיש לו מחלוקת עמהם.
שו"ת  דברי  את  מעתיק  התשובה  שבסוף  וע"ש 
עשירי  שאין  נשמע,  "מדבריו  וכותב:  הנ"ל,  הרשב"א 
אך  מתשיעי,  עקרוהו  לגמרי  דהא  תשלומין,  מצד 
לדעת הפוסקים שאנחנו בני אשכנז נגררים אחריהם, 
שפיר  שבצנעא,  דברים  זו[  ]בשבת  דנוהג  שסוברים 

הטעם בעשירי מצד תשלומים"6.
ביאור המהרש”ם דאין לומר הואיל ואידחי על קטן, משום שהיה 

חייב מדין חינוך

שנשאל  שס"ג  סי'  ח"ג  מהרש"ם  בשו"ת  וע"ע  ו[ 
ושקיל  הנ"ל,  הרשב"א  דברי  את  ג"כ  ומביא  בנידו"ד, 
נדחה  דשפיר  י"ל  בנידו"ד  "ולכן  ומסיק:  בזה,  וטרי 
ונעשה  שנתמלא  קודם  דגם  כיון  אך  מדינא,  ופטור 
נדחה  לא  א”כ  חינוך7,  משום  חייב  הרי  שנים  י"ג  בן 
הואיל  ד”ה  ב’  מ”ז  סנהדרין  ברש”י  ומבואר  לגמרי, 
ונדחו, דהיכא דלא נדחה לגמרי, לא שייך לומר הואיל 
ואידחי אידחי, וה”נ בזה”. ומשמע דמסיק דעכ”פ כיון 
שמשום חינוך היה מחויב, ע”כ צריך להתענות ]אע”ג 
ולא  האבנ”ז,  כדעת  נוקט  לתשלומין  שנחשב  דלענין 

כפשטות תשו’ הרשב”א[.
שיטת ה’דברי מלכיאל’ לחייב קטן שהגדיל בט’ משום ג’ טעמים

ז[ וראה זה מצאתי בעזה"י בשו"ת דברי מלכיאל ח"ה 
סי' ק"ל, שכתב בנידו"ד: "אך העיקר שצריך להתענות, 
כי כן היתה התקנה מתחילה, שאם יחול ת"ב בש"ק, 
יתענו למחר, דבאמת יש סוברים שעיקר התענית היא 
בעשירי, עי' חיבורי ח"ג סי' כ"ו מש"כ בזה, ולפ"ז יש 
להסתפק בתענית י"ז בתמוז"8. וזכה לכוין בזה לדעת 

הרשב”א בתשובה הנ”ל.
ומוסיף ה’דברי מלכיאל’: “ועוד י”ל דעכ”פ חל עליו 
י”ג, רק שבתענית הקילו,  מצות חינוך במצות בשנת 
שהקטנים לא ישלימו מפני חולשת גופם, אבל עכ”פ 
אינו נפטר לגמרי, ואף שמצות חינוך הוא על הגדולים 
שיחנכו את הקטנים, ולא על הקטנים בעצמם, מ”מ 
הרי היה צריך להתענות לשעות עכ”פ”. נראה שכוונתו, 
דסגי בזה להחשיבו בכלל התענית, ושלא נדחה מזה, 
כעין  ]וקצת  חינוך,  מדין  חיוב  בתורת  שהיה  משום 

סברת המהרש”ם הנ”ל[.
עוד כתב: “ועוד נראה והוא העיקר, כי תשלומין שייך 
כשאפשר שיעשו את העיקר ולא יצטרכו להשלים, אבל 
כשחל בש”ק, הרי זה היה ידוע בעת שגזרו להתענות, 
שיזדמן שיחול בשבת קודש, ותקנו אז שיתענו למחר, 

וא”כ חדא גזירה היא ולא הוי בתורת תשלומין”.
אם אפשר להעלות קטן שהגדיל בעשירי ומתענה

ח[ ונפק"מ לנידו"ד, דלהאבנ"ז אין להעלותו לתורה 
והדברי  להמהרש"ם  אך  בדבר,  מחוייב  שאינו  מפני 
רק  שהוא  לצד  ]וגם  להעלותו,  ניתן  שפיר  מלכיאל, 
שיטת  לצרף  דיש  ובמיוחד  ואכמ"ל[,  חינוך,  משום 
להעלותו  יכולים  מתענה  שאינו  מי  שגם  החת"ס, 
לתורה9 ]עי’ בשו”ת ציץ אליעזר חט”ו סי’ ל”ב[, אלא 
דיל”ע אם גרע טפי מי שלא היה בתורת התענית, ממי 
להאבנ”ז  ולכאו’  אונס,  מסיבת  להתענות  יכול  שאין 
י”ל דגם לא יוכל לשמש כש”ץ, שהרי לא יוכל לומר 

עננו. אמנם נראה שאם מתענה יוכל לומר עננו.

מדברי  הט”ז,  של  ליסודו  ראיה  דמביא  תקמ”ט  סי’  בביה”ל  ועי’     1
הריטב”א בסוף תענית, וע”ע בשע”ת ס”ק תקנ”ט אות ט”ו באריכות.

2   בחידושי רי”ז הלוי על הרמב”ם הל’ תענית, כתב, דערב ט”ב כמתו 
דמותר  כאבילות אחר הקבורה,  הוא  ובט”ב  ביין,  לפניו, דאסור  מוטל 
ביין, אך בתשו’ מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל ]אשר אמרנו בצילו נחיה עד 
ביאת גוא”צ, ובעוה”ר נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, 
ונגנז רבינו הקדוש בעיה”ק  וביום שנתלו מאורות כבה המאור הגדול, 
והמקדש, באשמורת ער”ח, שנחרב בו בית המקדש, שיבנה בב”א, ויקיצו 
שוכני עפר, והשי”ת ירחם על שארית הפליטה,ויגדור פרצות עמו ישראל 
ברחמים גדולים, אכי”ר[ שנכתב ע”י יבדלחט”א חדב”נ הגר”ח קניבסקי 
שליט”א )קובץ מבקשי תורה ח”א עמ’ ר”י, ונדפס בקובץ תשובות ח”א 
דומה  בט”ב  דגם  איתא,  תט”ו,  סי’  ט”ב,  הל’  שבאו”ז  כתב  נ”ז(,  סי’ 

למתו מוטל לפניו, ע”ש.
 ובדברי הט”ז משמע קצת כהגרי”ז.

ערוך  ש”ס  עפ”י  שהיקל  יעבץ  דרבינו  מעשה  הביא  דהטור  וצ”ע,     3
בעירובין מ”א, עמ”ש בב”י בסוס”י תקנ”ט, ושו”ת מהר”ש לבית לוי סי’ 

ב’, שנדפס ב’פתח הגליון’ בשו”ע עם רעק”א השלם.
4   וע”ע בביה”ל סי’ תקנ”ט ד”ה ואינו, שמביא מחידושי רעק”א בשם 
שבות יעקב, דמיקל גם בחולי קצת ומעוברת שיש מיחוש קצת, ומשמע 
דמיקל רק שאינו משלים, וכ”מ במ”ב סי’ תקנ”ד סקי”ד “דאפילו יולדת 
שאינה מתענה, תתענה איזה שעות”. וע”ע בס’ תורת היולדת עמ’ ש”א, 
נ”א,  עמ’  שליט”א(  יפה  יוסף  )להג”ר  יולדתו’  ‘אשרי  בספר  כתב  וכן 

ואכמ”ל.
5   אלא דקצ”ע לפי”ז לשון הגמ’ במגילה ה’ א’, “תשעה באב ]מאחרין[, 
לקובעו  שראוי  תיפו”ל  דלהרשב”א  מקדמינן”,  לא  פורענותא  אקדומי 
בעשירי. שו”ר שכן הקשה בטורי אבן, וכעי”ז הקשה גם בישועות יעקב 

תקנ”ח סק”א, על הגמ’ בעצמה, וכתב דמשום דקביעת התענית דבית 
שני הוא משום שנכפלו בו צרות, ולהשלים יום ט’ בדוקא מיבעיא לן, 
ע”כ יהיב טעמא דאקדומי פורענותא לא מקדמינן. וע”ע באריכות בנידון 

הנ”ל, בדברי מלכיאל ח”ג סי’ כ”ו, ובשו”ת דברי פנחס ח”א סי’ ב’.
6   ועי’ באבנ”ז שם באות ו’, מה שמבואר דלמה א”כ בת”ב נדחה גם 
נוהגים כמה מנהגי אבילות ]וכגון שיושבין על הארץ, וע”ז מיישב דהוא 
לפי”ז  ואגם  בזה,  מקילין  מחצות  שלכן  עצמו,  בת”ב  אפי’  מנהג  רק 
בשבת זו, בזמן ביה”ש, אין לישב כן, כיון דהוא ספק שבת, ואינו מדינא 
אלא ממנהגא )שו”ר שכ”כ ב’נחמת ישראל’ פכ”ח הערה 10 בשם מרן 
דכל מה שנדחה  במנ”ח מצוה ש”ג סקי”א, דס”ל  עי’  זצ”ל[  הגריש”א 
הוא רק  התענית, ע”ש, וקצ”ע דא”כ למה אין קוראין קריה”ת דת”ב 

בש”ק, וי”ל דנחשב כפרהסיא, והכל יודעים דקריאת ת”ב הוא.
7   הרה”ג רי”ז דוידוביץ שליט”א, העירני ללשון הגמ’ בכתובות נ’ א’, 
“בר תליסר לתעניתא מעת לעת”, וע”ש ברש”י ותוס’, וראה בספר תוס’ 

יוה”כ יומא פ”ב.
8   ובשו”ת דברי פנחס )להגר”פ צימטבוים זצ”ל( סי’ ב’ ]וציין לנו על כך 
הב’ פ.ד. פלדמן נ”י, ותשו”ח[, נשאל מהגר”א הגר זצ”ל, אבד”ק ויז’ניץ, 
על נער שנולד בי”ח תמוז, ונעשה בר מצוה בשנה שי”ז חל בשבת, ומצדד 
דמחד גיסא חמיר טפי, דהוא כגר בתוך ימי בין המצרים, משא”כ י’ באב 

שבשנה רגילה אינו נחשב בתוך ימי בין המצרים.
9   אמנם עיין שו”ת ישא יוסף ]מגר”י אפרתי שליט”א[ או”ח ח”ב סי’ 
קל”ח, בשם מרן הגריש”א זצ”ל שלמעשה אין להעלות מי שאינו מתענה 

לתורה, ע”ש.
בספר  הגרשז”א,  בשם  תלמידים’  ב’כתבי  מש”כ  להעתיק  והנני     10
הליכות שלמה, תעניות, פי”ג סוף הערה 10, “אמר רבינו, דהסברא נוטה 
למעשה  אולם  תשלומין,  בגדר  היא  נדחה  דתענית  משום  דפטור,  יותר 

לא  הכריע בזה”.
וע”ע בשבט הלוי ח”ד סוס”י ע’, שכתב: “ומסברא, דקטן חייב להתענות, 
בתשובת  פסק  וכן  מתענין,  והצבור  להיום,  קבעוהו  שחכמים  כיון 
מהרש”ם”, וכפל משנתו בח”ו סוס”י ע’, ובהמשך שם בסי’ ע”א כתב 
לי  אין  שפוטרים,  אחרונים  של  גדולה  רשימה  כבודו  “ומש”כ  בתו”ד: 

פנאי לבדוק אחריו”, ולמעשה מסיק שם להצריכו להתענות, ע”ש.
11  והעירונו שכן תירץ גם האדמו”ר בעל האמרי אמת מגור זצ”ל, עיין 
מעיינה של תורה. והביא ראיה מהאומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת 
וכו’, שבמעשה עגל הרגו בני לוי משפחתם, כי קרבתם  אחיו לא הכיר 
לה’ יותר מקרבתם למשפחתם, ולכן נזדרזו לעשות דבר ה’, אע”פ שידעו 

שמשה שהוא ממשפחתם ימות בסוף המלחמה.
וביאור נפלא נוסף כתבו בשם רבי יונתן אייבשיץ זצ”ל, המחדש שהטעם 
שכפי  לצבא.  הלכו  לא  אפרים  ששבט  משום  הוא  אלף,  י”ב  רק  שהיו 
יאמרו  שלא  כדי  מלחמות(,  כשאר  )שלא  הלכו  לוי  שבט  זו  שבמלחמה 
שאינם חפצים במלחמה זו, וזאת מחמת חששם ממיתת משה בן שבטם, 
הלך  לא  אפרים  שבט  טעמא  מהאי  כך  זו,  במלחמה  תלויה  שמיתתו 
למלחמת זו, כדי שלא יאמרו ששבט אפרים חפץ במלחמה משום שהיא 
ישראל  למנהיג  שבטם  בן  נון  בן  יהושע  ומינוי  משה  מיתת  את  תחיש 
במקום משה, על כן לא הלכו שבט אפרים למלחמה, ומשום כן היו בו 

רק י”ב אלף, ולא י”ג אלף.
12   וע”ע במ”ב סי’ תקס”א סק”ו בשם הב”ח, וע”ע שו”ת אג”מ יו”ד 

ח”ג סי’ קכ”ט אות ה’.
13  ועיי”ש בחת”ס, דלידתם דמשה ואהרן היתה מכוונת לשעת מיתתם, 
ועוד(,  ב’,  כ”ה  זבחים  )עי’  לשעות  דמונין  כקדשים,  דינם  דצדיקים 

והקב”ה ממלא שנותיהם במכוון, עיי”ש.
)וכ”ש דהוא עצמו מקור הקדושה,  י”ל לענין חורבן הבית  ועל דרך זה 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה שבוע שעבר



דמרנן  משמיה  וכדמטין  בזה,  להקל  א”א  ולמעשה 
וכן  זצ”ל,  אוירבך  והגרש”ז  זצ”ל  אלישיב  הגרי”ש 
]אחרי  ל”ו  סוס”י  ח”ה  נתן  להורות  בשו”ת  מסיק 
ובהם  ל”ה,  ל”ד,  ל”ג,  בסי’  שם  טובא  בזה  שהאריך 
“ומי  וכותב:  בדברינו[  שנתבאר  ממה  רבים  פרטים 
נגד הרשב”א בלא ראיה מוכרחת, ובשגם  יקל ראשו 
דאיכא טעמא רבה לחייב להתענות גם מטעם חינוך, 
עשירי  ביום  גדול  שנעשה  דקטן  פשוט,  נלענ"ד  ולכן 
חייב להתענות בעשירי כמו כל הגדולים". וראה עוד 
באריכות בבאר משה ח"ח סי' כ' כ"א, שנוקט להחמיר 
לצום, וכהדברי מלכיאל הנ"ל, ולכאו' כאן שגם מתענה 

בפועל עדיף טפי. ולדינא עדיין צ"ע רב10.
אם עדיף להעלותו בקריא”ת של שחרית או של מנחה?

להעלותו  עדיף  טוב,  דמהיות  נראה  היה  והנה  ט[ 
דוקא  ואינה  היום  חובת  בקריאה של שחרית, שהיא 
מילתא,  מסמנא  לא  דקצת  אלא  תענית,  הדין  לצד 
דיין האמת בלא שו"מ  דבמ"א סי' תקנ"ט כתב לברך 
קודם שקורא בתורה בשחרית של ת"ב, ובפרט שהאב 
צ"ל ברוך שפטרני, שהוא כעין ברכת הגומל, ובמקור 
חיים תקנ"ט ג' שאין לברך הגומל בקריה"ת של שחרית, 
ועי' גם בסידור בית יעקב שמעלים לתורה במנחה את 
כל מי שעלה בשחרית, משום דבשחרית א"א לומר מי 
שברך, וע"כ לכאו' ראוי להעדיף לעלות במנחה. ]וכ"כ 
בנחמת ישראל פל"ט הערה 298 בשם הגרש"ז אויערבך 

זצ"ל[. ולמעשה עדיין צ"ע.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

את מש”כ  ליישב  איך  לשאלה,  בתשובה 
)במדבר ל”א ד’(, “ֶאֶלף ַלמַּטֶּה ֶאֶלף ַלמַּטֶּה 
ְלכֹל ַמּטוֹת יִשְָׂרֵאל תִּשְְׁלחוּ ַלצָָּבא”, ופרש”י, 
לוי”,  שבט  לרבות  ישראל.  מטות  “לכל 
מש”כ  עם  בכלל,  לוי  שבט  דגם  דמבואר 
בסמוך לגבי המלחמה בפועל, בפסוק )שם 
ַלמַּטֶּה  ֶאֶלף  יִשְָׂרֵאל  ֵמַאְלֵפי  “וַיִּמְָּסרוּ  ה’(, 
שְׁנֵים ָעשָׂר ֶאֶלף ֲחלוֵּצי ָצָבא”, ולכאורה לפי 
למלחמה,  יצאו  לוי  דברי רש”י שגם שבט 
אלף,  עשר  שלשה  להיות  צריך  היה  הרי 
שהלא אפרים ומנשה נחשבו כשני שבטים, 
אלף  לשלוח  צריך  היה  מהם  אחד  וכל 
למטה, א”כ מדוע היו רק שנים עשר אלף 

חלוצי צבא.
"דאפרים  מתרץ:  חכמים(  בשפתי  )מובא  הרא"ם 
ומנשה לא נקראו שני שבטים רק בדבר נחלת הארץ, 
ולכן במרגלים שהיו בעבור נחלת הארץ, נחשבו לשני 
אינם  בלבד,  ה'  לנקמת  רק  היה  שלא  ופה  מטות, 

נקראים אלא שבט אחד".
על  אברהם'  ב'זרע  כותב  הללו,  הרא"ם  דברי  על 
הספרי )ע"א א' מדפי הספרי( "ולי קשה ע"ד, דמי הגיד 
לנו שלא היו מאפרים ומנשה רק אלף אנשים משניהם, 

דלמא באמת היה מכאו"א בפנ"ע אלף".
ועל קושית הרא"ם, משיב: "דאותן י"ב אלף ]הכתובים 
בפסוק[ נמסרו בע"כ, כמשמעות הפסוק וימסרו מאלפי 
לקיים  כדי  לוי הלכו מרצונם  וכו', אבל שבט  ישראל 

וימסרו  הפסוק  בלשון  מדוייק  וזהו  הבורא,  מצות 
בע"כ,  נמסרו  ישראל  מאלפי  משמע  ישראל,  מאלפי 

משא"כ שבט לוי קיימו המצוה מרצונם הטוב..."11.
עוד מתרץ: “א”נ י”ל דבקרא לא קחשיב אלא י”ב 
לשמור  אלף  היו  ולפחות  למלחמה,  צבא  חלוצי  אלף 

את הכלים”. 

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה, היכן מצינו שאדם צריך 
ללא שו”מ לכהפ”ח  לברך ברכה מסויימת 

שלש פעמים באותו יום.
'ברוך  "נוהגין לברך  כתב במ"א סימן תקנ"ט סק"ה: 
דיין האמת' קודם שקורא בתורה, ובדרכי משה כתב, 
בלא שם  אותו  יאמר  וטוב שהקורא  כן,  נוהגין  שאין 
ומלכות". וכתב עלה במחצה"ש שם, "ובהרב בית יוסף 
]כתב[, די"א קודם קריאת איכה, והואיל ואין מזכירין 
דיש  של"ה,  כתב  לכן  מג"א,  כמ"ש  ומלכות  שם  בו 

לאומרו קודם איכה, וגם כל אחד מהעולים לתורה".
זו פעם אחת בליל  'בעל קורא', אומר ברכה  ולפי"ז 
ת"ב קודם איכה, ופעם ב' ביום ת"ב קודם איכה, ואם 
ג'  הרי  נוספת,  פעם  אומר  ג"כ  לתורה,  אותו  מעלין 
פעמים12. ונראה לכאורה שאם הוא כהן ואין לוי, והוא 
פעמים  ב’  לומר  צריך  אין  נוספת,  פעם  ועולה  חוזר 
ויה”ר שיבנה ביהמ”ק במהרה בימינו, אמן  זו.  ברכה 

כי”ר.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתענית  דאיתא  בהא  לשאלה,  בתשובה 
)כ”ט ב’(, “אמר רב פפא, הלכך, בר ישראל 
דאית ליה דינא בהדי נכרי, לישתמיט מיניה 
באב, דריע מזליה”, היכן יש רמז לזה ע”פ 

פרשתינו.
שלש  בן  "ואהרן  ל"ט(,  )ל"ג  בפרשתינו  נאמר  הנה 
ועשרים ומאת שנה במֹתו בהר ההר", וסמיך ליה )שם 
מ'(, "וישמע הכנעני...", ופרש"י, "וישמע הכנעני, כאן 
ענני  שנסתלקו  השמועה,  היא  אהרן  שמיתת  למדך 
הכבוד וכסבור שִנתנה רשות להלחם בישראל, לפיכך 
א'(,  )ט'  ותענית  א'(,  )ג'  בר"ה  ומקורו  וכתבה",  חזר 
שמע  שמע,  שמועה  מה  ערד,  מלך  הכנעני  "וישמע 
שמת אהרן, ונסתלקו ענני כבוד, וכסבור ניתנה רשות 
במלחמתו,  קצת  שהצליח  ובאמת  בישראל".  להלחם 
וכדכתיב לעיל בפ' חקת )כ"א א'(, "וישמע הכנעני וגו' 
וילחם בישראל וִיְׁשְּב ממנו ֶׁשִבי", אף שי"א שלא היתה 

אלא שפחה אחת )כפרש"י שם(.
)ל"ח(,  לעיל  וכדכתיב  אב,  בחדש  היה  זה  כל  והנה 
שם  וימת  ה'  פי  על  ההר  הר  אל  הכהן  אהרן  "ויעל 
מצרים  מארץ  ישראל  בני  לצאת  הארבעים  בשנת 
כתב החת"ס  זה  וע"פ  לחדש",  בחדש החמישי באחד 
בפרשתינו כאן, דבזה נרמז מה שאמרו בתענית )שם(, 
לישתמיט  נכרי,  בהדי  דינא  ליה  דאית  ישראל  ד"בר 
בר"ח  אהרן  כשמת  דתיכף  מזליה",  דריע  באב,  מיניה 
סבורים  היו  כי  בישראל,  להלחם  עמלק  באו  אב, 
היו  ולא  אהרן,  בו  מת  שכן  לישראל,  רע  זה  שחודש 

יודעים שגם נולד בו.

שהיה  המן  כי  לבנים,  סימן  אבות  מעשה  היה  וזה 
כשהפיל  בו,  בכיוצא  שטעה  ג"כ  מצינו  עמלק,  מזרע 
)י"ג  במגילה  וכדאיתא  מרדכי,  בימי  ישראל  על  הפור 
שמחה  שמח  אדר  בחדש  פור  שנפל  כיון  "תנא,  ב'(, 
גדולה, אמר, נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא היה 
יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד", ופרש"י 
שם )ד"ה ובשבעה(, "כדאי הלידה שתכפר על המיתה", 
שגם  יודעים  היו  שלא  אהרן,  במיתת  טעו  נמי  והכא 
נולד בר"ח אב13, וכדאי הלידה שתכפר על המיתה. ולכן 
לאחר שגם נדרו ישראל נדר לה’, הצליחו במלחמתם 

עם עמלק.

תשובה ל"מענינא דחורבנא"

המצוות,  הם  מה  לשאלה,  בתשובה 
‘זכר  משום  שטעמם  ומנהגים,  תקנות, 
למקדש’14 )למעט הדברים שהם משום 'זכר 
יבנה  'מהרה  משום  או  ביהמ"ק'15,  לחורבן 

המקדש'.
א. תקנת ריב”ז בשופר שיהיו תוקעין בשבת במדינה, 
כדתנן בר"ה )פ"ד מ"א(, "יום טוב של ראש השנה שחל 
להיות בשבת, במקדש היו תוקעים אבל לא במדינה, 
משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו 
תוקעין בכל מקום שיש בו בית דין", והנה הגם דלא 
נזכר במתני' דהוא 'זכר למקדש' )וכמו דתנן גבי לולב 
וכדלהלן(, מ"מ יש שכתבו דהוא ג"כ זכר למקדש, וכמו 
ור"ן  תוס'  ע"פ  שכ"כ  שם  במשנה  תויו"ט  עי'  לולב, 
ריש פ"ד דר"ה, וכ"כ בספר 'צרור החיים' על הרמב"ם 
)מתלמידי הגר"ח אבולעפיה זצ"ל, פ"ב מהלכות שופר 
גבי שופר במתני'  ה"ו(, ושם ביאר גם למה לא קתני 
בזה  השיגו  כבר  ואמנם  לולב.  גבי  כמו  למקדש'  'זכר 
פערלא  להגר"י  עי'  למקדש,  זכר  משום  דאינו  רבים, 
ח"ב  רדב"ז  שו"ת  ועי'  נ"א,  עשה  להסמ"ג,  בבאורו 
תשי"ט(. ואכן ב'שיטת ריב"ב' על הרי"ף ריש פ"ד דר"ה 
זכר  כתב להדיא, "משחרב בית המקדש התקין ריב"ז 
למקדש שיהו תוקעין...". ועי' גם משכ"ת בזה בגליוני 

הש"ס )להר"י ענגיל זצ"ל(, מגילה כ' ב'.
ב. הכריעות בסדר העבודה ביוהכ”פ, הוא דוגמת מה 
שהיה במקדש, עי' לבוש תרכ"א ס"ו, ובחיי אדם כלל 
קמ"ה סל"ה כתב, דמטעם זה ג"כ נהגו לשטוח עשבים 

בביהכ"נ, עיי"ש.
ג. להיות נעורים כל ליל יוה”כ, כדאיתא ביומא )י"ט 
כדי  הלילה,  כל  ישנין  היו  לא  ירושלים  "מיקירי  ב'(, 
שישמע כהן גדול קול הברה, ולא תהא שינה חוטפתו. 
תניא, אבא שאול אמר, אף בגבולין היו עושין כן, זכר 
והיינו שנתבטל המנהג  למקדש, אלא שהיו חוטאין", 
מפני שהביא לידי תקלה, עיי"ש בגמ'. ואמנם עי' סי' 
ולומר  בביהכ"נ  בלילה  ללון  שנהגו  דיש  ס"ו,  תרי"ט 
שירות ותשבחות, ולפו"ר היה משמע שהוא מנהג אחר, 
אך עי' בטור שם שכתב דמקורו מגמ' הנ"ל, "ונראה לי, 
שלקחו מהא דתנן מיקירי ירושלים לא היו ישנים כל 

הלילה, ומנהג אבותינו תורה היא"16.
ד. טבילה בזה”ז לפני הרגל, י"א שהוא זכר למקדש, 
לטבול  אדם  לכל  "וראוי  ע"ט(,  )כלל  אדם  בחיי  וכ"כ 
ישראל  כל  שהיו  למקדש  זכר  טוב,  יום  בערב  עצמו 
מחויבים לטהר עצמם ברגל, ליראות בבית המקדש"17.

ה. תקנת ריב”ז שיהא לולב ניטל במדינה כל שבעה, 

כחורבן  צדיקים  מיתת  שקולה  דהא  לשעות(,  דמונין  הקדשים,  וקודש 
ביהמ”ק, והלא ביום שנחרב הבית, שהוא היום המזומן מעולם לפורענות 
)כדאי’ בתענית כ”ו א’(, בו ביום גם נולד המשיח, וכדאיתא בירושלמי 
ברכות )פ”ב ה”ד, ואיכ”ר א’ נ”א(, ומשמע ג”כ שהוא באותה שעה, כי 
באותה  ערב  ולעת  י”ד(,  ד’  איכ”ר  )עי’  בביהמ”ק  ערב הציתו אש  לעת 
שעה נולד המשיח )כדמוכח בירושלמי שם דהכל באותה שעה בסמיכות(, 
ובבחינת “והיה לעת ערב יהיה אור” )זכריה י”ד ז’(, ואיתא בירושלמי 
שם, “...מקרא מלא הוא )ישעיה י’ ל”ד(, והלבנון באדיר יפול, מה כתיב 
במהרה  שנזכה  ויה”ר  ישי”.  מגזע  חוטר  ויצא  א’(,  י”א  )שם  בתריה 

בהיגלות אור חדש על ציון.
14  השתדלנו להביא הדברים כסדרן מראשית ועד אחרית השנה, ולבסוף 

הדברים המצויים דבר יום ביומו.
‘זכר  מקונטרס  לקטנו  כאן,  המובאים  מהדברים  שחלק  לציין,  יש 
והוא  מכתי”ק,  נדפס  אשר  זצ”ל,  האדר”ת  מהגאון  )ח”ב(,  למקדש’ 
‘זכר  שהם  הדברים  בו  רשם  אשר  זה,  לענין  כולו  המוקדש  קונטרס 
על  יתענג  בפנים,  בדבריו  והמעיין  לקצר,  הוכרחנו  כי  אם  למקדש’, 
תוספת פלפולים ומ”מ שהוסיף בכל ענין שהזכיר שם. ואמנם כמה וכמה 
דברים שהם זכר למקדש הושמטו בדבריו, והשלמנום כאן. ועיי”ש מה 

שהוסיף עוד כמה מילי מדיליה, אשר לדעתו המה ג”כ זכר למקדש.
הלוי  אליקים  הג”ר  שחיבר  ירושלים’,  ‘זכרון  בספר  נסתייענו  וכמו”כ 
הורוויץ זצ”ל, נו”נ לבעל השלה”ק, שהיה ג”כ בתקופת הגאון האדר”ת, 
והיה עמו בקשרי מכתבים )ומתוכם על עניינים אלו(, והוא ג”כ חיבור הן 
לענייני זכר למקדש, והן לענייני זכר לחורבן וכל המסתעף, ושם האריך 
כאן  כי  יעויי”ש  לזה,  דשייכי  ועניינים  מ”מ  הרבה  עוד  והוסיף  ופלפל 

הוכרחנו לקצר.
והיום  ביהמ”ק,  בזמן  נוהגים  שהיו  דברים  היינו  למקדש’,  ‘זכר    15

עושים זכר להם, באופן שעושים מעין מה שנהגו אז בזמן המקדש, וזה 
למדו חז”ל בסוכה )מ”א א’(, “מנא לן דעבדינן זכר למקדש, אמר רבי 
יוחנן, דאמר קרא )ירמיה ל’ י”ז(, ִּכי ַאֲעֶלה ֲאֻרָכה ָלְך ּוִמַּמּכֹוַתִיְך ֶאְרָּפֵאְך 
ְנֻאם ה’ ִּכי ִנָּדָחה ָקְראּו ָלְך ִצּיֹון ִהיא ּדֵֹרׁש ֵאין ָלּה, מכלל דבעיא דרישה”.

משא”כ דברים שהם ‘זכר לחורבן’ ביהמ”ק, שהם לא היו בזמן ביהמ”ק, 
אלא נתחדשו לעשותם רק בעקבות ולזכר החורבן, ודברים אלו יסודם 
מקרא אחרינא, וכדהסמיכו חז”ל בב”ב )ס’ ב’( אקרא, דכתיב )תהלים 
ם  קל”ז ו’(, “ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם ֹלא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשלִַ

ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי”.
תשתכח’,  ‘שלא  משום  שהם  דברים  זו  ברשימה  כללנו  לא  כמו”כ 
דוגמת שמיטת כספים בזה”ז כדאיתא בגיטין )ל”ו ב’(, דאע”פ דאיתא 
למקדש’  ‘זכרון  משום  אינו  מ”מ  לשביעית’,  ‘זכר  הוא  דבזה”ז  שם 
כדאסמכינהו אקרא הנ”ל, אלא עיקרו משום ‘שלא תשתכח’, וכדפרש”י 

שם )ד”ה זכר(.
16  ומש”כ מנהג אבותינו תורה, נראה דרצ”ל, דהלא באמת כבר נתבטל 
ואפשר  היא.  תורה  המנהג,  שנתחדש  דמה  אלא  התקלה,  מפני  המנהג 
דהטעם משום דדוקא במנהג הנזכר בגמ’ נתבטל, שהיו נעורים בביתם, 
ובזה היה להם למכשול, משא”כ בביהכ”נ, ובפרט שאומרים שם שירות 

ותשבחות, ואימת היום והמקום עליהם, אין לחוש לתקלה.
17  ועי’ גם בשו”ת שו”מ מהדורא ג’ סי’ קכ”ג. ואמנם י”א שהוא מדינא 
טהרת  בספר  ועי’  סק”י.  נ”ה  סי’  אהע”ז  שמואל  בית  עי’  בזה”ז,  אף 
שאסף  ס”ט(,  א’  סי’  שליט”א,  ארלנגר  א”ס  חזקיהו  )להג”ר  התורה 

כעמיר גורנה כל השיטות ומ”מ בזה.
ודבר חידוש כתב הגר”ח פלאג’י בספרו ‘מועד לכל חי’ )סי’ ל”א סקק”ב(, 
“ערב שבת פרה יטבול במקוה המים עכ”פ, אפילו דבשאר ערבי שבתות 

אין לו פנאי לטבול, הנה בשבת זו יעשה זכר למקדש...”.

18  ובנו”ט לציין בזה מש”כ הגרשז”א זצ”ל במנחת שלמה ח”ב סי’ נ’ 
כל  הלולב  שנטילת  בביתו  ללמד  אדם  כל  דחייב  נראה,  “אגב  א’,  אות 
שאר הימים היא בגלל דרישה לציון, דעבדינן לה זכר למקדש, כי הרי כל 

התקנה היתה בשביל כך”.
19  אבל הרמב”ם הנ”ל כתב שנהגו “להניח תיבה באמצע בית הכנסת”, 
ולא הזכיר ענין הס”ת, ועי’ מה שביאר בזה בב”ח סי’ תר”ס, דאין זה 
והטעם משום דתפילה  הבימה שקורין בה תמיד, אלא עמוד התפילה, 

במקום קרבנות וכו’ עיי”ש.
20  וכפי הנראה הוא ג”כ טעם לאומרו בכל שנה בחג, ולא רק במוצאי 
שמיטה בזמן מצוות הקהל, דמשמע דכל אימת שעלו לרגל בסוכות, היה 
קורא שלמה לפניהם דברים אלו, ולפי”ז יתכן דהוא טעם אחד עם מש”כ 
הפוסקים בטעם קריאתה )עי’ מ”ב ת”צ סקי”ז(, דהוא משום דסוכות 
וא”כ בכל  ענין השמחה השלימה קאי,  על  ענין קהלת  וכל  זמן שמחה, 

שנה יש ענין לקוראה לפניהם.
21  ועי’ להלן מקונטרס ‘נפש דוד’ להאדר”ת, שכיוון לזה מדנפשיה.

כי  לומר,  “ויתכן  וכתב,  לזה,  כיוון  תרמ”ב(,  וילך,  )פ’  אמת  בשפת  וכן 
שלמה המלך ע”ה חיבר ספר קהלת ע”ש מצוות הקהל שהיא בסוכות. 
התורה  הארת  אז  שנתחדש  הקהל,  ומצוות  בהמ”ק  שיתבטל  וכשראה 

בכל שמיטה, הניח זה הכח בספר קהלת שחיבר על ימי הסוכות כנ”ל”.
22  קונטרס זה כידוע כתבו האדר”ת זצ”ל, בהיות חפצו לחדש קיום זכר 
למקדש למצוות הקהל, וכוונתו היתה רק שיהא כל רב דורש בקהלתו 
בענייני הקהל בשבת חוה”מ סוכות, אלא שבעקבות זאת היו מבני ‘כת 
המזרחי’ שרצו לאמץ רעיון זה באופן אחר, שיקהלו כל העם ברחובה של 
עיר וכו’, וכידוע גדולי ישראל חששו מכך מכמה טעמים, ובקונטרס ‘זכר 
החזו”א  מרן  קמיה  הובא  ואשר  תש”ה,  בשנת  שיצ”ל  הקהל’  למצוות 
זללה”ה, כתב עליו בכת”י ע”ג שער החוברת, “אסור לעשות כן” )קובץ 



ניטל  הלולב  היה  "בראשונה  מ"ג(,  )פ"ד  בר"ה  כדתנן 
במקדש שבעה ובמדינה יום אחד, משחרב בית המקדש 
במדינה  ניטל  לולב  שיהא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  התקין 

שבעה זכר למקדש"18.
ו. הקפת התיבה בביהכ”נ בסוכות, וכמש"כ הרמב"ם 
בכל  ישראל  נהגו  "וכבר  הכ"ג(,  לולב  מהלכות  )פ"ז 
המקומות להניח תיבה באמצע בית הכנסת, ומקיפין 
זכר  המזבח,  את  מקיפין  שהיו  כדרך  יום,  בכל  אותה 
למקדש" )וכ"ה במחבר או"ח תר"ס ס"א, אלא דהרמב"ם 
הזכיר  ולא  למקדש  זכר  יום  בכל  רק שמקיפין  הזכיר 
ז' פעמים(. ובכלל זה הוצאת הס"ת  דבשביעי מקיפין 
להעלות  "נוהגים  )שם(,  המחבר  וכלשון  הבימה,  על 
היקף  ענין  דכל  ולהקיפה..."19,  הבימה  על  תורה  ספר 
שקורין  דמאחר  למזבח,  בדומה  דהיא  משום  הבימה 
בתורה בקרבנות היום, הרי זה עולה לנו כאילו הקרבנו 
סדר  זה  ובכלל  סק”א.  שם  המ”ב  וכמש”כ  במזבח, 
ההקפה עי’ בטור או”ח שם, א’ לימינו וא’ לשמאלו 

וכו’, ובב”ח ס”ג שם מה שהעיר בזה.
ז. שבע הקפות דהושענא רבא, כמש"כ המחבר )שם(, 
"ובשביעי מקיפים אותה שבעה פעמים, זכר למקדש, 
אין  דבשבת  זה  ובכלל  המזבח".  את  מקיפים  שהיו 
וכמש"כ  מקיפין, משום דגם במקדש לא היו מקיפין, 

המג"א שם סק"ב.
ח. נטילת ערבה בהושענא רבא, כדאיתא בסוכה )מ"ד 
א'(, ומפרש התם טעמא דבלולב עבדינן זכר למקדש כל 

ז' ובערבה רק בשביעי, עיי"ש, ובטוש"ע תרס"ד ס"ב.
בהו”ר,  למכור  ביהכ”נ מביא ערבה  נהגו דשמש  ט. 
בה"כ  "ונהגו ששמש  ב',  תרס"ד  או"ח  רמ"א  וכמש"כ 
שבית  בזמן  המנהג  שהיה  כמו  למכור,  ערבה  מביא 
הר"ן  )ע"פ  מביאין  בי"ד  שלוחי  שהיו  קיים,  המקדש 

סוכה פ"ד(.
)סי' תרס"א  י. שמחת בית השואבה, כמש"כ המ"ב 
שמחת  לזכר  עושים  מעשה  ואנשי  "חסידים  סק"ב(, 
בית השואבה להיות נעורים בלילות של חוה"מ סוכות, 
בסוכה  נרות  ומרבים  ושבחים,  בזמירות  ולהרבות 

בלילות אלו".
יא. מנהג קריאת קהלת בסוכות, יש שכתבו הטעם, 
קורא  ע"ה  המלך  שלמה  שהיה  למקדש,  זכר  שהוא 
בהקהל,  למקדש  בבואם  העם  לפני  כבושין  דברי 
כמו  'קהלת',  נקראת  זה  וע"ש  זו,  מגילה  חיבר  ומזה 
שאמרו במדרש )קה"ר א' ב'(, "למה נקרא שמו קהלת, 
שהיו דבריו נאמרין בהקהל", וכן כתב בספר המנהיג 
עצרת  בשמיני  לקרות  צרפת  "מנהג  סוכה(,  )הלכות 
לפני קריה"ת ספר הקֹהלת וכו', ואני מצאתי טעם יפה, 
כי שלמה ע"ה בחג אמרו בהקהל, כמו שכתוב )דברים 
ל"א י"א(, במועד שנת השמטה בחג הסוכות בבוא כל 
האנשים  העם  את  הקהל  וגו'  תקרא  לראות  ישראל 
והנשים והטף וגו', ...והא אומרו בחג בהקהל להוכיח 
את ישראל, על כן יתכן לאומרו בחג"20. והביא דבריו 
באבודרהם בסדר תפילות הפסח, ובארחות חיים )דין 

שמיני עצרת(, והעתיקו בא”ר תרס”ג סק”ה21.
יא. מנהג ‘חתן תורה’ בשמחת תורה, כתב באברבנאל 
)דברים ל"א ט'(, "וכבר ראיתי כתוב שבכל שנה ושנה 
הדור,  וגדול  השופט  או  הנביא  או  גדול  הכהן  היה 
משלים  ושהיה  התורה,  מן  חלק  הסכות  בחג  קורא 
סיני,  ובמדבר  ויקרא,  שמות,  ואלה  בראשית,  ספר 
בשש שנים, ובשנה השביעית שנת השמיטה בחג, היה 

קורא המלך ספר אלה הדברים שבכל שנה ושנה ברגל 
השביעית  ההיא  ובשנה  בסדר,  התורה  קריאת  בחג 
היה המלך מסיים התורה באופן ההוא, ושמכאן נשאר 
האחרון  העצרת  חג  השמיני  שביום  בימינו  המנהג 
משלימים  אנו  ביום  שבו  תורה,  שמחת  יום  נקראים 
את התורה, עומד הגדול שבקהל ומסיים אותה, והוא 
בעצמו קורא מבלי תורגמן פרשת וזאת הברכה, לדמיון 

מעשה המלך בזמן האלקי ההוא".
יג. קריאת 'משנה תורה' בליל הוש"ר, הנה כפי שנזכר 
כל  לקרות  דנהגו  משמע  בראשונים,  המנהג  במקור 
התורה מבראשית, ומשום הענין להשלים הפרשיות עם 
הציבור, וכמש"כ בשבלי הלקט סי' שע"א. אולם רבים 
למקדש  זכר  ובקונטרס  דברים,  ספר  רק  לקרות  נהגו 
שהוא  דאפשר  כתב,  זצ”ל,  האדר”ת  להגאון  )ח"א(22 
זכר להקהל, “ואולי לזכר המצוה הזאת )הקהל( נשאר 
רבא”23.  הושענא  בליל  תורה  משנה  לקרות  המנהג 

ואח”כ הביא לייסד דבריו ע”פ האבודרהם הנ”ל.
יד. הדלקת נרות חנוכה בביהכ”נ בכותל דרום, כמש"כ 
כתב,  סק"מ  שם  ובמ"ב  ס"ז.  תרע"א  בסי'  המחבר 
בדרום,  במקדש  שמקומה  למנורה  זכר  בכ"ז  "והטעם 
וכן סדר הנחתם והדלקתן כסדר שהיה במקדש ממזרח 

למערב וכו', עיי"ש במ"ב סקמ"ב השיטות בזה.
טו. החלפת פתילות של חנוכה כל לילה, אע"פ דאיתא 
בשו"ע )תרע"ג ס"ד(, דאין חוששין להחליף הפתילות, 
שראוי  הראשונים  מש"כ  ע"פ  כן  שנהגו  יש  מ"מ 
להחליפן משום 'זכר למקדש', עי' מאירי שבת כ"א א' 
ד"ה ולמדת, "ואף חידוש הפתילות בכל לילה אינו מן 
הדין, אלא דרך הידור, ומדמיון נרות של מקדש", וכ"כ 
לילה,  בכל  הפתילות  לחדש  "ונהגו  מ"ד(,  )סי'  הכלבו 
...ועוד טעם אחר לחדש הפתילות, זכר למקדש, שהיו 

מחדשין אותו בלילה אל מנורת המאור".  
סק"א,  תרפ"ה  מ"ב  עי'  שקלים,  פרשת  קריאת  טז. 
שזהו "לזכרון מצוות מחצית השקל". ועי' חינוך מצוה 
ק"ה, שכתב ג"כ "ועכשיו בעוונותינו שאין לנו מקדש 
ולא שקלים, נהגו כל ישראל לזכר הדבר לקרות בבית 
במ"ב  )ואמנם  זו..."  פרשה  ושנה  שנה  בכל  הכנסת 
'ונשלמה  משום  גם  הענין  דבכלל  מבואר,  שם  סק"ב 

פרים שפתינו"(.
כמש"כ  השקל’,  למחצית  ‘זכר  מעות  נתינת  יז. 
הרמ"א בסי' תרצ"ד ס"א, "י"א שיש ליתן קודם פורים 
מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, 
זה  ובכלל  באדר",  נותנין  שהיו  השקל  למחצית  זכר 
הרמ"א  וכמש"כ  מטבעות  ג'  ליתן  כגון  המנהג,  פרטי 
בפרשה,  תרומה  כתוב  פעמים  "ומאחר ששלשה  שם, 
יש ליתן ג'", וכן בכלל זה מאמתי חייב ליתן, אם מגיל 

כ' או מבן י"ג, עיי"ש בפוסקים ואכמ"ל.
יח. קריאת פרשת פרה, בקונטרס 'זכר למקדש' הנ"ל 
זכר  אותה  קורין  זו  פרשה  גם  דלכאורה  כתב,  )ח"ב(, 
למקדש, דומיא דפרשת שקלים, וזהו עכ"פ למ"ד דאין 
)מצוה  בחינוך  ואמנם  עיי"ש.  מדאורייתא,  קריאתה 
שבזמן  לטהרה  זכר  פרה  שקריאת  הזכיר  לא  שצ"ז(, 
המקדש, אע"פ שלענין פרשת שקלים כתב שקריאתה 
זכר למקדש וכנ"ל, אלא גבי פרה כתב, "ומפני שענין 
באומתנו שהיתה  גדול  דבר  הוא  אדומה  פרה  זה של 
מטהרת מידי טומאה חמורה, וזולתה אי אפשר לטמא 
כל  נהגו  מאד,  גדולה  מצוה  שהיא  פסח  לעשות  מת 
ישראל לקרות פרשה זו בכל שנה ושנה בשבת קודם 

לטהרה  זכר  משום  כוונתו  ואולי  החדש".  לפרשת 
זכר לזה  שבזמן המקדש, אבל הטעם שעושין בדוקא 
עי'  ואמנם  באומתינו'.  גדול  'דבר  דהיא  משום  הוא 
במ"ב )תרפ"ה סק"א(, שכתב בשם הלבוש, "לכך קורין 
פרשה זו, להתפלל לפניו יתברך שגם עלינו יזרוק מים 

טהורים במהרה".
יט. עשיית ג’ מצות מצוה מ’עשרון’, כמש"כ הרמ"א 
תע"ה ס"ז, "ונהגו לעשות שלש מצות של סדר מעשרון, 
)סקמ"ו(  שם  במ"ב  עי'  ואמנם  תודה".  ללחמי  זכר 
המנהג  על  שמפקפק  מאיר  בית  בספר  "עיין  שכתב, 

ובכמה מקומות כהיום נשתקע המנהג".
כ. אמירת הלל בבית הכנסת בליל פסח, להנוהגים 
ויש מהראשונים שכתבו  עי' סי' תפ"ז ס"ד,  לאומרה, 
דהוא זכר למקדש, שהיו אומרין ההלל בער"פ בשעת 
הקרבת הפסח, עי' בספר המכתם )פסחים קט"ז ב', ד"ה 
ומצוה(, "...שהיה מנהגם לומר הלל בבית הכנסת בערב 
פסח בין מנחה לערבית זכר למקדש שהיו קוראין את 
ההלל כל עוד שהיו ישראל שוחטין את פסחיהן", וכ"ה 
במאירי )שם קי"ז ב'(, "והוא שהיה מנהגם לקרוא את 
שבעזרה,  להלל  זכר  יום,  מבעוד  הכנסת  בבית  ההלל 

שהיו אומרים בשעת שחיטת פסחים"24.
כא. אכילת מרור בליל פסח בזה”ז, כדאיתא בפסחים 
היו  המקדש  בזמן  אי  ורבנן  הלל  דפליגי  א'(,  )קט"ו 
הפסח  דאף  )וי"א  יחד  בכריכה  ומרור  המצה  אוכלין 
היה בכריכה עמהם(, ומסקינן שם, דכיון דלא איתמר 
מצה  אוכל  תחילה  הזה,  בזמן  הלכך  כמאן,  הלכתא 
בפנע"צ,  בברכה  המרור  ואח"כ  בפנע"צ,  בברכה 
דהמרור שהוא  כיון  אפשר,  אי  תחילה  יחד  )דלאוכלן 
כורך  ואח"כ  דאורייתא(,  להמצה שהיא  דרבנן, מבטל 

המרור עם המצה יחד 'זכר למקדש כהלל'.
לדעת  רק  למקדש'  'זכר  עשיית  ענין  דאין  ומשמע, 
גם  ודאי  למקדש',  'זכר  למיעבד  ענין  יש  דאם  הלל, 
לרבנן יש לעשות כן25, וע”כ דאף לרבנן באמת בעצם 
אכילת המרור לחוד, הוא ג”כ זכר למקדש בזה”ז, כיון 
דלדבריהם בזמן המקדש לא היו כורכין יחד, או עכ”פ 
בסוגיא  הראשונים  בשיטות  )ותלוי  מעכב  היה  שלא 
שם, ואכמ”ל(, אלא דכיון דיתכן דהלכה נמי כהלל, הרי 
שלדבריו יש לכרוך בזה”ז יחד, דבזה מקיימין לדעתו 

ענין ‘זכר למקדש’, ולכן עבדינן כתרוייהו.
וכן נראה בדברי הרי”ף )כ”ה א’(, שכתב, “והשתא 
דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן ואנן בעינן 
למיעבד זכר למקדש...”, הרי משמע דגם לרבנן אכילת 
המרור הוי זכר למקדש, וכ”כ בשו”ע הגר”ז )סי’ תע”ה 
זכר  חכמים  תקנוהו  הזה  בזמן  מרור  “...שהרי  סי”ז(, 

למקדש שהיה אז חיובו מן התורה26.
לטבל  אף  שצריך  די”א  בכורך,  למקדש  זכר  ובכלל 
בחרוסת, שכן עשה הלל, דהא מצוות המרור בחרוסת, 
וכ”ה ברמב”ם פ”ח מהל’ מצה ה”ח, ועי’ שו”ע תע”ה 

א’ וברמ”א שם בדעות בזה.
וכמו”כ בכלל זה הסיבה, די”א דצריך להסב בכורך 
צריכה  דהיא  עמו,  הנאכלת  המצה  ומשום  כהלל, 
ויש  ראשון(,  כזית  באכילת  היסב  שכבר  )אף  הסיבה 

חולקין, עי’ שו”ע ונו”כ שם.
כב. ב’ תבשילין בקערה בליל הסדר, אחד זכר לפסח 
ואחד זכר לחגיגה, כדאיתא בפסחים )קי"ד ב'(, ובכלל 
ואחד  הפסח27,  כנגד  צלי  מהם  אחד  שיהא  נהגו  זה 
שם,  ורשב”ם  בר”ח  וכמש”כ  החגיגה,  כנגד  מבושל 

אגרות ח”א, ר”י(, ועי’ גם מכתבים ומאמרים תשמ”ח ח”ג ע’ ע”ז.
23  וכפל דבריו בקונטרס נפש דוד )אות כ”ב(, “ליל הושענא רבה קראתי 
משנה תורה בהס”ת הקטנה או הגדולה שלי בהסוכה ב”ה, והיה לי מזה 
רבותינו  זאת  קבעו  ולהשערתי  כדין,  הכתובה  בתורה  לקרות  רב  עונג 
בבית  תורה  משנה  המלך  שקרא  הקהל,  מצוות  לזכר  ז”ל  הראשונים 
בבית  קהלת  מגילת  שקריאת  בעיני  ברור  וכן  הסוכות.  בחג  המקדש 
הכנסת הוא מטעם זה, וכמו שנאמר בקהלת רבה, שעל כן נקרא קהלת 

לפי שנאמרה בהקהל, והוא כפשוטו ששלמה אמרה אז”.
24  ועי’ בקונטרס להגאון האדר”ת הנ”ל )ח”ב(, מה שהאריך בזה לענין 

ההלל שאומרים בסדר ההגדה. 
25  אולם אינו מוכרח, דיתכן וכל עיקר ענין זכר למקדש היינו דהוא זכר 
לקרבן פסח, דהמרור תלוי בפסח, ולכן בזה”ז הוא רק דרבנן כדאיתא 
דכיון  למקדש,  זכר  לעשות  שייך  להלל  דוקא  וא”כ  א’,  ק”כ  בפסחים 
דלדעתו היה נאכל המרור בהדי הפסח, א”כ בזה שנאכל בזה”ז המרור 
בלא הפסח עמו, שפיר ניכר הזכרון למקדש שחרב, ע”י שאין כורך הפסח 
עם המרור, אלא כורך רק המצה, ומשא”כ לרבנן דאוכל כל אחד לחוד, 

א”כ לדבריהם ליכא אופן לזכירת המקדש שחרב.
שהיה  למה  זכר  כהלל,  למקדש  “זכר  שפירש,  שם  ברש”י  נראה  וכן 
עושה הלל בזמן שבית המקדש קיים, שהיו אוכלים פסחיהם”, וכעי”ז 
ברשב”ם שם, ומשמע דהזכרון הוא מצד שבמקדש היו אוכלין הפסח, 
ועכשיו בגלותינו אבדנו מצוות הפסח. וכ”נ במדרש ‘שכל טוב’ )שמות 
פסח  של  גופו  לפניו  מביאין  היו  דבמקדש  פי’  למקדש,  “...זכר  י”ב(, 
ונוטל כזית בשר ממנו ומצה ומרור וכורכן כאחת וכו’, וכיון שחרב בית 
המקדש ובטלו קדשים, אין לנו להזכיר בשר פסח כל עיקר, אלא כורכין 
והיינו שיש בזה  מצה ומרור ואוכלין בלא ברכה, זכר למקדש החרב”, 
ברכה,  בלא  שאוכלן  וממילא  הפסח,  בלא  שכורך  מחוסרת’,  ‘אכילה 

ובזה ניכר שפיר זכר המקדש שחסר לנו.
יחד,  שלשתן  כורך  היה  דהלל  לשיטתם,  ורש”י  דהרשב”ם  אמנם  והן 
דגרסי כן בגמ’, אבל י”ל דגם למאן דס”ל דלא היה כורך הפסח עמהם, 
וכמשמעות הגירסא שלפנינו )וכ”ה ברמב”ם פ”ח מהל’ מצה ה”ו וה”ז(, 
מ”מ עיקר זכר למקדש איכא להלל דוקא, ומשום דעצם הכריכה דמרור 
גם להלל  בהדי המצה הוא רק בזמן דאיכא פסח, דבזמן דליכא פסח, 
א”א לצאת ידי מצה כשכורך המצה עם המרור, שכן המרור דרבנן משום 
דליכא פסח, ונמצא מבטל את המצה, וא”כ כל מה שכורכן יחד בזה”ז, 
הוא זכר למקדש, שאז היה גם המרור דאורייתא, והיה מצוותו לכורכו 

בהדי המצה, ואין מבטלין זה את זה, כיון דשניהם דאורייתא.
הוא  ולכן  בפסח  תלוי  מרור  חיוב  דעיקר  דמודו  הגם  לרבנן,  ומשא”כ 
מדרבנן בזה”ז, אבל מעולם אינו בחיוב לאוכלו בהדי פסח, ואף לא בהדי 
מצה, וא”כ אין באכילתו בזה”ז בפני עצמו, זכר לאופן אכילה שבזמן 

הבית, משא”כ להלל, דעכ”פ נאכל בהדי מצה וכאמור.
ולפי”ז עיקר קיום מצוות מרור בזה”ז אינו זכר למקדש, אלא הוא רק 
ענין מצה, דה”נ במרור הוא זכרון  וכשורש  יציאת מצרים,  זכרון  מצד 
מרור  מצוות  שורש  דזה  במצרים,  אבותינו  חיי  המצרים  שמררו  למה 
מדאורייתא, וממילא גם לאחר החורבן לא רצו חכמים לבטל זכרון זה 
דמצרים  מרור  זכירת  ענין  כלל  דאין  דיתכן  להלל,  ומשא”כ  דמצרים, 
בזה”ז, וכל עיקר המרור אינו שייך במה שאוכלו מצד עצמו, אלא מה 

שאוכלו בהדי מצה, דבזה איכא זכר למקדש.
והטעם די”ל שאין בהכרח ענין זכירת מרירות מצרים בזה”ז, שמפני כן 
דדוקא  משום  י”ל  דוקא,  מקדש  דאיכא  בזמן  מרור  חיוב  הכתוב  תלה 
בזמן שישראל בישובן על אדמתן, יש להיות לפניהם לזכרון מה שמררו 
המצריים חיי אבותינו במצרים, שהיו אז בגלות מרה, בשעבוד הגוף, אבל 
מעת שגלינו מארצינו וחזרנו שוב לגלות המר ולשיעבוד מלכויות, הרי יש 

כיון שבטל הפסח, בטל המרור מה”ת,  ולכן  בגלותינו תמיד,  לנו מרור 
ַבְּמרֹוִרים  “ִהְׂשִּביַעִני  ט”ו(,  )ג’  דאיכה  בקרא  ז”ל  במאמרם  נרמז  וזה 
ַלֲעָנה”, ודרשו באיכ”ר )פתיחתא י”ח(, “רבי אבין פתח, השבעני  ִהְרַוִני 
בתשעה  לענה,  ִהְרַוִני  הראשון,  טוב  יום  של  הפסח  בלילי  במרורים, 
ִהְרַוִני בתשעה  יום טוב הראשון של פסח,  באב, ממה שהשביעני בלילי 
יותר  ולענה  מרור  הוי  בעצמו  הבית  דחורבן  בזה,  דירמוז  לענה”,  באב 
ולענה שמפני החורבן,  ועד היום הזה טעם המרור  ממרורים דמצרים, 
נרגש בכל ישראל, וכמאמרם )ירושלמי יומא פ”א ה”א(, דכל דור שלא 

נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו.
על  מצה,  מצוות  ושורש  שעיקר  בביהמ”ק,  תלויה  אינה  המצה  אבל 
זה  ענין  ועל  במצרים,  לעולם  יצאנו  זה  לענין  והלא  הרוחני,  שיעבוד 
הגוף,  שיעבוד  לזכר  ומשא”כ המרור שהוא  יום,  בכל  יציא”מ  מזכירין 

לכן תלוי בפסח ובזמן הבית.
26  ואולם היה מקום לפרש, דיתכן ואין ענין עשיית זכר למקדש דהכא, 
כענין שאמרו בעלמא ‘זכר למקדש’, אלא הוא זכרון לאופן קיום המצוה 
שבזמן הבית, שלא תשתכח תורת המצוה, ולא מבעיא אי נימא דלרבנן 
שיטות  )עי’  לכתחילה  אינו  דעכ”פ  או  בכריכה,  יוצא  אין  הבית  בזמן 
הראשונים בסוגיא שם(, דהשתא ודאי כיון דבמצוה זו יש לה ב’ פנים 
ומשום דמהרה  בב’ אופניה,  יש לעשותה  לכן  בזמן הבית,  שמתקיימת 
יבנה המקדש, ושוב נצטרך לקיים המצוה בב’ פנים אלו, בכריכה ושלא 
לכן ראו  בב’ אופניה,  כדי דלא תשתכח תורת המצוה  והלכך  בכריכה, 
הבית,  בזמן  שהיה  כמו  דכו”ע  אליבא  לעשותה  יש  בזה”ז  דגם  לתקן 

לרבנן שלא בכריכה, ולהלל בכריכה.
אלא דאף אי נימא דלכתחילה גם לרבנן בכריכה בזמן הבית, ורק דאינו 
מעכב דיעבד, מ”מ יתכן ועיקר קיום מצוות מרור בזה”ז הוא רק מצד 
כלל,  למקדש  זכר  ענין  גם  בו  מעורב  ואין  וכנ”ל,  דמצרים  מרור  זכרון 



דנקטינן כחכמים דבן זומא בפסחים )ע’ א’(, דחגיגה 
תע”ג  בשו”ע  וכמש”כ  מבושל,  בין  צלי  בין  נאכלת 
ס”ד. ואמנם ברמ”א שם כתב דנהגו לצלות גם הביצה, 

משום דלחכמים נאכלת החגיגה גם בצלי28.
כג. אכילת אפיקומן, זכר לפסח הנאכל על השובע, 
)תע"ז  וכתבו הפוסקים  ב'(,  )קי"ט  וכדאיתא בפסחים 
ס"א ובנו"כ שם(, דנהגו בב' כזיתים, אחד כנגד הפסח, 
זה כל הדינים  ובכלל  כנגד מצה הנאכלת עמו.  ואחד 
שנזכרו בענין האפיקומן, שהם זכר לפסח, וכגון דצריך 
מש"כ  וכן  חצות,  עד  לאוכלו  וכן  לכתחילה,  הסיבה 
הפוסקים בסי' תע"ח ס"א, שלא לאכול אחריו כלום, 
להפסיק  זה שלא  ובכלל  מקומות,  בב'  לאוכלו  ושלא 

בשינה אחר שהתחיל האפיקומן, עיי"ש ס"ב.
)ס"ו  במנחות  כדאיתא  בזה”ז,  העומר  ספירת  כד. 
א'(, דהוא משום זכר למקדש, ורק נחלקו שם אי מנינן 
יומי וגם שבועי, אבל לכו"ע הוא משום זכר למקדש29. 
עי’  מדאורייתא,  ספיה”ע  דבזה”ז  מ”ד  איכא  ואמנם 
רמב”ם פ”ז מתמידין הכ”ד, וי”א שכ”ה דעת החינוך 

מצוה ש”ו, ואכמ”ל.
ב’  עם  בשבועות  ובשר  חלב  מאכלי  אכילת  כה. 
לחמים, כמש"כ הרמ"א )סי' תצ"ד ס"ג(, "ונוהגין בכל 
שבועות,  של  ראשון  ביום  חלב  מאכלי  לאכול  מקום 
ונ"ל הטעם, שהוא כמו השני תבשילין שלוקחים בליל 
פסח, זכר לפסח וזכר לחגיגה, כן אוכלים מאכל חלב 
ואח"כ מאכל בשר. וצריכין להביא עמהם ב' לחם על 
השלחן שהוא במקום המזבח, ויש בזה זכרון לב' הלחם 

שהיו מקריבין ביום הבכורים".
עושין  כשם שבפסח  “רצ”ל,  )סקי”ד(,  המ”ב  וכתב 
זכר לקרבן, כן אנו צריכין לעשות בשבועות זכר לשתי 
הלחם שהיו מביאין, וע”כ אוכלים מאכלי חלב, ואח”כ 
מאכל בשר. וצריכין להביא עמהם שתי לחמים, דאסור 
זכרון לשתי  בזה  ויש  וחלב מלחם אחד,  לאכול בשר 

הלחם”30.
מקריבין  שהיו  משום  תחנון  בהם  שא”א  ימים  כו. 
קל"א  סי'  פמ"ג  עי'  פסח,  ערב  דוגמת  קרבנות,  בהם 
)במ"ז סקט"ו(, דגם בשחרית עיקר הטעם משום קרבן 
כמובא  כן,  להנוהגים  )שני(  זעירא'  'פסח  וכן  פסח. 
שאחר  השלמה  ימי  ו’  וכן  סקי"ט(31.  )שם  בשע"ת 
אינו  בפשוטו  ואולם  סקל”ו(.  שם  )מ”ב  שבועות 
משום ‘זכר למקדש’, אלא שנחשבים כ’יום טוב’ מפני 
הקרבנות שהקריבו בהם, ומטעם זה כתב הפמ”ג )שם( 
להשיג על ענין פסח שני וכיו”ב, ד”דווקא קרבן שכל 

ישראל חייבים בו”.
חייבים  ישראל  כל  שאין  דאף  שכתבו32,  יש  אולם 
בו, מ”מ כולהו שייכי ביה משום ‘זכר למקדש’, וכ”כ 
שאול  יוסף  להג”ר  דעת,  )יוסף  שאול  דברי  בשו”ת 
נתנזון זצ”ל אב”ד לבוב, יו”ד ח”ב סי’ ת”א(, “...דאף 
שאין לנו בעוונינו קרבן פסח, אנחנו עושים זכר למה 
ולא  בו  להתענות  ואין  קיים,  שביהמ”ק  בזמן  שהיה 

לומר בו תחנה, כנלפענ”ד ברור”.
"ונוהגין  כתב,  ס"ב(,  )תכ"ט  ברמ"א  חג,  אסרו  כז. 
והוא  החג,  אחר  ביום  ושתיה  באכילה  קצת  להרבות 
סק"ט,  )שם  לשו"ע  בהגהותיו  והחת"ס  חג",  אסרו 
ונדפס בחדושיו לש"ס אחר מס' פסחים(, כתב, "טעם 
לינה  טעון  שהיה  למקדש,  זכר  לי  נראה  זו  לשמחה 
כדכתיב ופנית בבוקר והלכת לאהליך, והיו אז פונים 

לאהליהם מירושלים שמחים וטובי לב"33.

כח. תפילות כנגד תמידין תקנום, כדאיתא בברכות 
כ"ו ב'. ואמנם יש לפרש, דעיקר הענין משום 'ונשלמה 
פרים שפתינו', ואין זה רק משום 'זכר למקדש', ובכלל 
קרבן פסח  וכן אמירת סדר  אמירת הקרבנות,  גם  זה 
לעיל  שמנינו  דברים  כמה  ובכללם  כיו"ב,  וכל  בע"פ, 

ולהלן, דהכל אחד34.
כט. נטילת ידים לתפילה וכן כהנים קודם שמברכין 
העם, שנוטלין אע"פ שידיהם נקיים, י"א שהוא ג"כ זכר 
לעבודת ביהמ"ק, ככהן המקדש ידיו לעבודה, עי' מ"ב 
ס"א,  שם  ולבוש  ס"ז,  ד'  סי'  ובהגר"א  סקכ"א,  קכ"ח 
ז' ס"א וס"ה, ובכלל זה כמה פרטים בדיני  וח"א כלל 

הנטילה, כגון עד הפרק וכו', עי' בדבריהם.
קכ"ח  בשו"ע  כמש"כ  הכהן,  ע”י  מים  יוצק  הלוי  ל. 
"המנהג  סט"ו(,  )שם  השולחן  בערוך  וכתב  ס"ו, 
הפשוט שהלוים יוצקים מים ע"י הכהנים וכו', ...ועוד 
הלוים  היו  שאז  מקדשינו,  בית  לזכרון  לומר,  אפשר 
הכהנים,  ממשלת  תחת  המקדש  בשמירת  משמשים 
ולכן משמשים גם עתה להכהנים, ואם אין לוי בבהכ"נ 
יוצקים הבכורים פטרי רחם, והיינו בכור לאמו, שגם 

הם קדושים".
לא. נהגו שלא להסתכל בכהנים בשעת ברכה בזה”ז 
קכ"ח  סי'  בפוסקים  וכמבואר  בעלמא,  בראיה  אפילו 
הדין  דמן  אע"פ  קצת,  בראיה  אפילו  דהחמירו  סכ"ג, 
אין איסור אלא להביט הרבה עד שמסיח דעתו, מ"מ 
החמירו אפילו בראיה קצת, משום זכר למקדש, דשם 
היו מזכירין שם המפורש, ואז אסור אף בראיה בעלמא, 
נוהגין גם עכשיו  "ומ"מ  וכמש"כ המ"ב )שם סקפ"ט(, 

זכר למקדש שלא להביט בהם כלל".
לב. שיר של יום, לומר בכל יום השיר שהיו הלויים 
קל"ב  סי'  הפוסקים  כמש"כ  המקדש,  בבית  אומרים 
שם  ובמ"ב  בשחרית,  רק  לאומרו  דיש  וכתבו  ס"ב, 
סקט"ז כתב דהטעם בזה ג"כ זכר למקדש, עיי"ש ולהלן 

מש"כ הטור בשם סידור רב עמרם.
לג. פיטום הקטורת, בבוקר ובערב )קודם או לאחר 
מנחה(, כמש"כ הפוסקים )שם(, והוא ג"כ זכר למקדש, 
בסי'  וכמש"כ הטור  יום,  בכל  שהיו מקטירין פעמיים 
תפלת  שגומרין  "...אחר  גאון,  עמרם  רב  בשם  רל"ז, 
ערבית35, נוהגין לומר פטום הקטורת, שאומרים אותו 
זכר למקדש, וקטורת היה גם בערב, אבל השיר שהיו 
אומרים  היו  שלא  בערב,  לומר  אין  במקדש  אומרים 

אותו במקדש בערב”.
כמש"כ  ויוצא’,  ‘משתחוה  מביהכ”נ  כשיוצא  לד. 
כתב  סקי"ח  שם  ובמ"ב  ס"ב,  קל"ב  סי'  הרמ"א 
הטעם, "דבמקדש נמי כשגמרו העבודה היו משתחוין 

ויוצאין".
)סי'  הרמ"א  כמש"כ  השולחן,  על  מלח  נתינת  לה. 
קס"ז ס"ה(, "ומ"מ מצוה להניח על כל שלחן מלח קודם 
שיבצע, כי השלחן דומה למזבח והאכילה כקרבן, ונאמר 
)ויקרא ב' י"ג(, על כל קרבנך תקריב מלח", ולכאורה יש 
לחושבו ג"כ כזכר למקדש, ובכלל זה מש"כ המג"א שם 
סקי"ג בשם ס' חסידים )סי' ק"ב(, דאין להרוג כינה על 
כיסוי הסכין בשעת  זה  וכן בכלל  זה,  השולחן מטעם 
ברהמ"ז, כמש"כ בס"ח שם מדכתיב )שמות כ' כ"ה(, "כי 

חרבך הנפת עליה ותחלליה".
וכנ”ל,  תפילות  לענין  בדומה  שהוא  י”ל  ואולם 
דעיקרן משום ‘ונשלמה פרים שפתינו’, דה”נ הוא על 
דרך זה, וכמש”כ המ”ב שם )סק”ל( מגמ’ ברכות )נ”ה 

א’(, “כל זמן שביהמ”ק קיים מזבח מכפר על ישראל, 
במ”ב  ועיי”ש  עליו”,  מכפר  אדם  של  שלחנו  ועכשיו 
דהיינו ע”י שנותן מלחמו לעני, או ע”י שאומר עליו 

ד”ת, וכן אכילתו לצורך עבודתו יתברך.

תשובה ל"מענינא דגאולתא"

בתשובה לשאלה, מהם המנהגים שמצינו 
‘זכר  משום  בהם  שנהגו  רבותינו,  בדברי 

לגאולה’36.
ת”ב  שבערב  ראשונה  בסעודה  להרבות  נהגו  א. 
שחרית, וכמש"כ ברמ"א סי' תקנ"ב )ס"ט(, "ומנהג בכל 
מנחה...,  קודם  קבועה  סעודה  לאכול  אשכנז  גלילות 
שלא  כדי  ראשונה,  בסעודה  קצת  להרבות  ונוהגין 
יזיק להם התענית הואיל ופוסקים מבעוד יום". וכתב 
טעם  נראה  ולי  כו'.  להם  יזיק  "שלא  סקי"א,  המג"א 
אחר, מפני שבזמן בית שני היה יום טוב תשעה באב37, 
להיות  ממנה  זזו  לא  עכשיו  אף  בסעודה,  מרבין  והיו 

לזכרון שיהפך במהרה בימינו לששון ולשמחה”38.
ב. בראשונים הובא מנהג שהיו מקומות שנהגו נשים 
ס"ב,  סי'  בכלבו  עי'  חצות,  אחר  בת”ב  ראשן  לרחוץ 
מן  ראשן  רוחצות  שהנשים  קדום  מנהג  "אך  שכתב, 
המנחה ולמעלה ביום תשעה באב, והזקנים הראשונים 
ז"ל הנהיגו זה, ולטובה נתכוונו, ועשו סמך לדבר על 
ה"ד(,  פ"ב  ברכות  ירושלמי  )עי'  באגדה  שאמרו  מה 
וכמו שעשינו זכר  כי המשיח נולד ביום תשעה באב, 
לחורבן ולאבלות, כן צריך לעשות זכר לגואל ולמנחם, 

כדי שלא יתיאשו מן הגאולה”.
ואמנם מסיים הכלבו, "וזה האות )המנהג( לא הוצרך, 
אנו  אבל  כח,  חלושי  שהן  בהן,  ולכיוצא  לנשים  רק 
שנויות  הכתובות  בנחמות  ובטוחים  מאמינים  כולנו 
ומשולשות בספרי הנביאים, אך הנשים שאינן יודעות 

ספר, צריכות חזוק".
"ומ"מ  ב'(,  )ל'  בתענית  המאירי  הביא  זה  וכענין 
מן  ראשן  לחוף  והרבנים,  הגאונים  בימי  הנשים  נהגו 
עוד  ולא  חכמים,  בידם  מיחו  ולא  ולמעלה,  המנחה 
אלא שסועדים אותן, מפני שהיא שעת נחמה וכיוצא 
בדברים אלו כמו שכתבנו למעלה". ואולם מסיים שם 

המאירי, "ואין הדבר נאה".
והב"י בסוף סי' תקנ"ד הביא מנהג זה, וכתב, "ואני 
הבא  וכל  נאמר,  ולא  נשתקע  ההוא  המנהג  כי  אומר 
להקל בדבר, בין איש בין אשה, כופין אותו שלא יעבור 

על דברי חכמים".
"ומה  שכתב,  סט"ז(,  קל"ה,  )כלל  אדם  בחיי  ועי' 
שנוהגין שרוחצין קודם מנחה, הוא מנהג של בורות39, 
ִלבן  את  לחזק  כן,  נוהגין  היו  ונשים  הארצות  ועמי 
אין  אבל  לבוא.  ושעתיד  באב,  בתשעה  משיח  שנולד 

ראוי לכל בן תורה לעשות כן”.
ג. נהגו בהיתר מלאכה אחר חצות, וכמש"כ הרמ"א 
בסי' תקנ"ד סכ"ב, "ולא נהגו באיסור מלאכה כי אם עד 
חצות", ושורש דבריו בדרכי משה תקנ"ד שם, "ומיהו 
נוהגין להקל במלאכה ובכמה דברים אחר חצות, אבל 
דבריו  ומשמעות  להקל".  שנהגו  ראיתי  לא  ברחיצה 
שם, דמה שנהגו להקל בכמה דברים אחר חצות בת"ב, 
הוא משורש המנהג שהביא הב"י מהכלבו הנ"ל, דאחר 
חצות הוא שעת נחמה, ושיהיו מצפים לגאולה, דהגם 

שנאכל  מרור  תורת  תשתכח  שלא  למקדש  זכר  למיעבד  דבעינן  אלא 
בכריכה עם המצה אף לרבנן דפליגי אדהלל, דלשיטה זו רק נחלקו דאינו 
מעכב, וא”כ אמנם דלאוכלן יחד מעיקרא, אי אפשר, דמצה דאורייתא 

ונמצא מרור מבטלה, ולכן תחילה אוכלן בפני עצמן ואח”כ כורכן יחד.
בעשיית  למקדש’  ‘זכר  לומר  נהוג  לא  דבעלמא  מצינו  זה  מטעם  ואולי 
הזכרון, ודוקא במצוה זו נהגו להזכיר כן בפה ‘זכר למקדש כהלל’, ויש 
שמוסיפין ‘כן עשה הלל’ וכו’, והלא כמה מידי עבדינן זכר למקדש בליל 
פסח עצמו, ואין מזכירין כלום, וכן באכילת המרור לחוד )לדעת רבנן(, 
‘זכר  בפה שהוא  לומר  נהגו  לא  למה  למקדש,  זכר  ג”כ  דהוא  נימא  אי 

למקדש’, וכן בשאר מילי דעבדינן זכר למקדש.
ולהאמור אפשר, דשאני זכר למקדש דהכא, דאינו מצד ‘זכירת המקדש’ 
הנסמך על קרא דדרשינן בסוכה הנ”ל, אלא עיקרו רק כדי דלא תשתכח 
תורת מרור כהלכתו, דלדעת הלל יש לקיימו בזמן הבית בכריכה דוקא.

נהגו לומר גם  ולא  ‘זכר למקדש כהלל’,  גם דנהגו לומר רק  ולכן א”ש 
המרור  דאכילת  משום  כרבנן’,  למקדש  ‘זכר  לחוד  המרור  באכילת 
רק  הוא  בכריכה  אכילתו  וענין  שבמצרים,  מרור  מצד  הוא  כשלעצמו 
שאינו  ורק  הבית  בזמן  בכריכה  נאכל  ג”כ  דלרבנן  ולמ”ד  הלל,  משום 
כיון  מודה  עצמו, אבל  בפני  נאכל  היה  דלרבנן  נימא  אפילו  א”נ  מעכב, 
דלא נתברר אי הלכתא כהלל או כרבנן, לכן יש למיעבד כהלל גם בזמן 
הוא  הזכרון  דעיקר  נמצא  הלכך  לרבנן,  גם  יד”ח  יוצא  ובזה  הבית, 

בכריכה וכהלל.
אולם להאמור לעיל, מתבאר בפשיטות הא דעבדינן זכר למקדש כהלל 
ולא כרבנן, דרק להלל איכא זכר למקדש, מצד דאוכלין בכריכה בהעדר 

הפסח, ומשא”כ לרבנן דגם בזמן המקדש אין נאכל בכריכה.
גם י”ל, דאף אי טעמא משום דלא תשתכח וכו’, הלא אפשר דגם בהא 
גופא פתיכא ביה שורש ‘זכר למקדש’ דעלמא, שלא לשכוח צורת המצוה 

היאך  לציון,  דורש  להיות  לב  על  שם  איש  ואין  הבית,  בזמן  הנוהגת 
מתקיימת המצוה כתקונה בזמן הבית, והלא מהרה יבנה המקדש, ואיך 
אין דורש לו, להלכותיו ומשפטיו, כאילו לא ישובו חוקי המצוה לעולם 

ח”ו כבזמן הבית.
27  ולדעת חכמים )ביצה כ”ב ב’( אסור צליית גדי שלם, אבל ר”ג מתיר, 
והיו נוהגין לצלות לו גדי מקולס זכר למקדש שכתוב בו, )שמות י”ב ט’(, 

“על כרעיו ועל קרבו”.
28  והיינו דלדעת חכמים אפשר דהגם דא”צ צלי, אבל לכתחילה שמא 

מודו דעדיף לצלות גם החגיגה )ורק דלבן זומא לעכובא(.
ובזה נראה ליישב מש”כ הרמב”ם )פ”ח מהלכות חו”מ ה”ב(, דאומרין 
דעת  דהלא  והקשו,  צלי”,  כולו  הזה  “הלילה  המקדש(,  )בזמן  בהגדה 
הרמב”ם כחכמים דבן תימא, ורב חסדא בפסחים ע’ א’ מוקי הך מתני’ 
בצלי.  חובה  ג”כ  דחגיגה  תימא,  כבן  צלי’,  כולו  הזה  ‘הלילה  דאומר 
ולהאמור ניחא, דס”ל להרמב”ם דגם לחכמים אפשר דלכתחילה בצלי, 

ול”ק ממתני’.
‘ביצה’,  התבשילין  מן  אחד  שיהא  דנהגו  )שם(,  הפוסקים  כתבו  עוד 
אנו  דעושים  “משום  שהוא  די”א  סקכ”ג,  שם  המ”ב  כתב  לזה  והטעם 
זכר לאבילות בית המקדש, שאין אנו יכולין להקריב קרבן פסח”, וזה 
לאכול  מקומות  בקצת  “נוהגים  ס”ב,  תע”ו  בסי’  הרמ”א  שכתב  כענין 
בסעודה ביצים, זכר לאבלות, ונראה לי הטעם משום שליל תשעה באב 
נקבע בליל פסח, ועוד, זכר לחורבן שהיו מקריבין קרבן פסח”, והיינו ב’ 
ענייני אבילות, הא’ משום ביהמ”ק עצמו, שנקבע במכוון לאותו לילה. 

והב’, סימן לאבילות שאין לנו קרבן פסח.
ואכן יעוין במ”ב שם סקי”א שכתב בשם הגר”א, דהטעם דאוכלין ביצים 
בסעודה, משום דהביצים זכר לחגיגה, וכוונתו, דאין הענין משום סימן 
אבילות, ואדרבה אין להזכיר אבילות ביו”ט )עי’ מעשה רב סי’ קצ”א(, 

זכר  משום  דטעמו  בקערה,  ביצה  שמביאין  למה  כהמשך  הוא  אלא 
לחגיגה וכנ”ל, ואע”פ שנתבאר דמה שמביאין ביצה ולא דבר אחר, הוא 
משום סימן לאבילות, מ”מ הגר”א ס”ל טעם אחר, דהענין בזה, כי ב’ 
התבשילין שהם כנגד פסח וחגיגה, יש ענין גם לאוכלן, שהרי במקדש היו 
אוכלין שניהם, הפסח והחגיגה, אך כיון דנהגו לצלות לשני התבשילין, 
וכחכמים דבן תימא וכנ”ל, וקיי”ל )בסי’ תע”ו(, דבזה”ז אין אוכלין בשר 
יהא  נהגו שאחד מהם  לכן  כן(, א”כ  )במקום שנהגו  בלילי פסחים  צלי 
ביצה, כדי שלא יהא איסור באכילתה צלי, ובכך יהא זכר גם ל’אכילת’ 
לכן  אותו,  שצולין  הזרוע  שהוא  השני  התבשיל  באמת  והלכך  החגיגה, 
אין נאכל, אלא באכילת האפיקומן יוצאין משום זכר ל’אכילת’ הפסח, 

וכדלהלן. 
למקדש’  ‘זכר  ובגדר  בזה,  מש”כ  שם  למנחות  הגרי”ז  חדושי  ועי’    29

בכללות.
לשתי  כזכרון  לחמים  ב’  רק  להביא  סגי  לא  דלכך  הכוונה,  ונראה    30
הלחם, דהא בכל סעודה יוכל להיות ב’ לחמים ואין מינכר בזה כלום, 
ב’  יש  חשובה  סעודה  דבכל  כ”כ,  ניכר  אין  ג”כ  תבשילין  ב’  וכמו”כ 
תבשילין, אלא יאכל תבשיל אחד של חלב, ואחד של בשר, וממילא אז 
צריך לב’ לחמים בדוקא, והיינו שאוכל כל דבר עם לחם בפנע”צ, דא”א 
שיהא לחם אחד לבשר וחלב, והשתא בזה מינכר שפיר שהיא סעודה עם 

‘שתי הלחם’ זכר למקדש.
31  ובכלל זה מה שיש נוהגים לאכול בו מצה )ועי’ ארחות רבינו ח”ב עמ’ 

צ”ז, ומעשה איש ח”ג עמ’ קל”ז, דהחזו”א לא היתה דעתו נוחה מזה.(
32  כ”כ בקונטרס זכרון ירושלים הנ”ל, פ”ב אות ט’ עמ’ י”ט.

אות  ח”ב  הנ”ל,  ירושלים  זכרון  בספר  בזה  עי’ מה שהשיג  ואמנם    33
י”ט, עמ’ כ’.

וג’  הכריעה  זה  דבכלל  סק”א,  שם  ובט”ז  קכ”ג  סי’  בב”י  גם  ועי’    34



לענין  אבל  קצת,  דרחיצה  הנ"ל  המנהג  נתקבל  שלא 
היתר מלאכה נתפשט המנהג.

ד. יש נהגו לומר פסוקי נחמה אחר המנחה, וכמש"כ 
בברכי יוסף )תקנ"ט סק"ז(, "מנהג העולם לומר פסוקי 
נחמה בערב. והרב שיירי כנה"ג משם הרב צדה לדרך, 
וכתב  בתורה.  היום אסור  כל  דהא  על המנהג,  ערער 
דכיון דלא נזכר זה בטור וב"י, נהג שלא לאומרם ולא 

למחות במנהג".
שורש  בענין  מהרח"ו  בשם  הברכ"י  הביא  ואח"כ 
המנהג, "...דנראה לו ששמע טעם אחר מהרב )האר"י( 
זצ"ל, כי במנחת ט' באב נולד המשיח הנקרא מנחם" 
)כבירושלמי הנ"ל(, וכ"כ החיד"א בספרו מורה באצבע 

אות רל"ח.
ה. הקילו בכיבוד הבית אחר חצות, כמש"כ בהמשך 
דברי הברכי יוסף הנ"ל, "ומצאתי כתוב, דמזה הטעם 
לא מיחו חכמים על רבות בנות דאחר חצות מתעסקות 
וכיוצא מתקוני  בכל כחן לכבד הבית ולתקן המטות, 
ויען  לנשים,  איטאליא  בערי  קדום  מנהג  וזה  הבית, 
ידיהם  חיזקו  אדרבא  אמונה,  וחלושי  קצרה  שדעתן 

לקבוע אמונת הגאולה ולא יתיאשו ח"ו".
"כל  רל"ז(,  )אות  באצבע  מורה  בספר  החיד"א  וכ"כ 
בשום  חצות  אחר  להקל  ואין  וכו'  רז"ל  שאסרו  מה 
דבר, רק שמקילין לנשים לסדר הבית קצת, וזה לקבוע 

בלבם אמונת הגאולה"40.
כמש"כ  בת”ב,  וכיו”ב  תחנון  אומרים  שאין  מה  ו. 
הפוסקים, עי' שו"ע תקנ"ב סי"ב, משום דת"ב 'אקרי 
"...ולאו  סק"ד(,  )תקנ"ז  מרדכי  במאמר  וכתב  מועד', 
לכל מילי איקרי מועד, שאין זה אלא רמז בעלמא, וכדי 
שלא להתייאש מן הגאולה, ובהיכר כל דהו סגי", ולכן 
אפילו אם אין אומרים תחנון, אין זה טעם שלא לומר 

גם עננו, וכמש"כ המחבר שם ס"א, עיי"ש.
החורבן  מן  דעת  להסיח  מצינו,  חידוש  מנהג  ז. 
אחר י’ באב, כן כתב בספר יוסף אומץ למהר"י יוזפא 
זצ"ל )אב"ד פפד"מ, סי' תתצ"ג(, "אחר שעברו תשיעי 
ועשירי, יסיח האדם דעתו מן החורבן, ויזכור לנחמה", 
בכלבו  שהוזכר  המנהג  על  דבריו  שסמך  ועיי"ש 

וראשונים הנ"ל.
ח. קריאת שבת שאחר ת”ב בשם ‘שבת נחמו’, ע”ש 
ההפטרה, כן כתב בספר יוסף אומץ שם )סי' תתצ"ד(, 
שלא מצינו באיזה שבת משאר שבתות השנה שנקרא 
השבת ע"ש ההפטרה, זולת 'שבת שובה'41, וע”כ הוא 
אומץ,  ביוסף  ומסיים  וכנ”ל,  הגאולה  זכרון  משום 
יותר  בו  להתענג  וראוי  ובזמרה,  בפיוט  בו  “ומרבין 
שמצוה  שועיב  באבן  וכ”כ  השנה,  שבתות  מבשאר 

לעשותו כיום טוב”.

חכמים  שקבעו  דנחמתא’,  ‘שבעה  קריאת  עצם  ט. 
זכרון  ע"ש  ג"כ  הוא  לכאורה  ת"ב,  תיכף אחר  לקרות 
הגאולה, להשריש בלבנו תקות הגאולה, שבאה תיכף 
ועי' משכ"ת  וכמבואר בירושלמי הנ"ל.  אחר החורבן, 

בזה בלבוש סי' תכ"ח ס"ח.
ויה”ר שנזכה לגאולה השלימה, ולראות בנחמת ציון 

וירושלים, בבנין ביהמ”ק בב”א

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: “אליצפן ]בן פרנך[".
ֶּבן  ֱאִליָצָפן  ָנִׂשיא  ְזבּוֻלן  ְבֵני  "ּוְלַמֵּטה  הקשורה:  דמות 

ַּפְרָנְך". במדבר ל"ד כ"ה.

לתפקיד,  זכה  שאליצפן   – ולגדולה  לתפקיד  זכיתי 
להיות הנשיא שינחיל לבני שבטו את הארץ, והוא גם 

לגדולה, להיות נשיא שבטו.
לבני  שינחיל  הנשיא  להיות  לתפקיד,  זכה  שאליצפן 
שבטו את הארץ, כמפורש בקרא )במדבר ל"ד י"ז - כ"ט(, 
"ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִיְנֲחלּו ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ֶאְלָעָזר 
ִמַּמֶּטה  ֶאָחד  ָנִׂשיא  ֶאָחד  ְוָנִׂשיא  נּון.  ִּבן  ִויהֹוֻׁשַע  ַהּכֵֹהן 
ִּתְקחּו ִלְנחֹל ֶאת ָהָאֶרץ. ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים... ּוְלַמֵּטה 
ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ַּפְרָנְך...  ֶּבן  ֱאִליָצָפן  ָנִׂשיא  ְזבּוֻלן  ְבֵני 

ְלַנֵחל ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען".
היא  ונשיאות  נשיא שבטו,  להיות  לגדולה,  גם  והוא 
גדולה, כדאיתא בירושלמי ביכורים פ"ג ה"ג )דף י"א ב'(, 
וכעי"ז במדרש שמואל י"ז, "תני חכם חתן נשיא, גדולה 
בהערה42  וע"ע  גדולה,  היא  שנשיאות  הרי  מכפרת...", 

בענין חשיבותו של אליצפן.

במקום מי שנדון בשרפה – שמינויו זה של אליצפן, 
לנשיא שבטו, הוא במקום ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן, שהיה הנשיא 
שנידון  היה  סופו  ולכאורה  זבולן,  שבט  של  הראשון 

בשרפה.
שאליאב בן חלן היה הנשיא הראשון של שבט זבולן, 
ֱאִליָאב  "ִלְזבּוֻלן  ט"ז(,   - ט'  א'  )במדבר  בקרא  כמפורש 
ֶּבן ֵחֹלן... ֵאֶּלה ְקֻריֵאי ָהֵעָדה ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם ָראֵׁשי 
בעת  שבטו  נשיא  גם  היה  והוא  ֵהם",  ִיְׂשָרֵאל  ַאְלֵפי 
ז',  הקרבת קרבנות הנשיאים, כמפורש ג"ז בקרא )שם 
כ"ד - כ"ט(, "ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָנִׂשיא ִלְבֵני ְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן 

ֵחֹלן. ָקְרָּבנֹו... ...ֶזה ָקְרַּבן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן".
וסופו של אליאב זה לכאורה היה שנידון בשרפה, כפי 
סופם של רוב43 הנשיאים, שהיו מתוך המאתים וחמשים 
כדאיתא  ועדתו,  קרח  במחלוקת  הקטורת  מקטירי 
“)במדבר  ב’,  קרח  בתנחומא  וכעי”ז  ג’,  י”ח  בבמד”ר 

מי  ּוָמאָתִים.  ֲחִמִּׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ַוֲאָנִׁשים  ב’(  ט”ז 
נקבו  אשר  האנשים  וחביריו,  שדיאור  בן  אליצור  הם, 
בשמות. אע”פ שלא פרסמן הכתוב, נתן סימניהן, ומתוך 
המקראות את מבין אותם. משל למה הדבר דומה, לבן 
טובים שנמצא גונב כלים מבית המרחץ, ולא היה רוצה 
לו,  אמרו  סימניו.  נותן  התחיל  לפרסמו,  הגניבה  בעל 
קומה  בעל  טובים  בן  אותו  להם,  אמר  כליך,  גנב  מי 
ושיניו נאות ושערו שחור וחוטמו נאה, משנתן סימניו 
ידעו מי הוא. אף כאן, אע”פ שסתמן הכתוב, בא ונתן 
ט”ז  א’  )שם  להלן  נאמר  מי הם.  יודע  ואתה  סימניהן 
ָראֵׁשי  ֲאבֹוָתם  ַמּטֹות  ְנִׂשיֵאי  ָהֵעָדה  ְקֻריֵאי  ֵאֶּלה  י”ז(,   -
ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֵהם. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֵאת ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה 
ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות, ונאמר כאן )שם ט”ז ב’(, ְנִׂשיֵאי ֵעָדה 
ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי ֵׁשם”. הרי שהיו הנשיאים מחמישים 

ומאתים44 מקריבי הקטורת.
וסופם של רוב הנשיאים היה, כסופם של כל המאתים 
באש,  שנשרפו  הקטורת,  מקטירי  איש  וחמשים 
וכמפורש בקרא )שם ל”ה(, “ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת ה’ ַוּתֹאַכל 

ֵאת ַהֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש ַמְקִריֵבי ַהְּקטֶֹרת”.
נשיא  להיות  וגדולתו  לתפקידו  זכה  שאליצפן  נמצא 
אלא  הקודם,  הנשיא  שהיה  אליאב  במקום  שבטו, 

שנידון בשרפה.
אכן לפי”ז יצא, שממעשה קרח שהיה בשנה השניה 
מינו  לא  הנשיאים,  רוב  מתו  שבו  פ”ח(,  )סדע”ר 
שנים,  ושמונה  שלושים  לאחר  עד  חדשים  נשיאים 
בשנת הארבעים, לאחר מיתת הנשיא האחרון שנשאר 
נשיאים חדשים  מינו  אז  ורק  בן סלוא,  זמרי  לפליטה, 
זמרי,  של  כבודו  מפאת  זה  שהיה  ויתכן  במקומם45, 

שעדיין היה חי ביניהם46.
ובענין אם היו נשיאים לישראל כל הל”ח שנה שהיו 

במדבר, עיין בהערה47 שהארכנו מעט בפרשה זו.

כאחד  נקרא  שאליצפן   – השנים  מן  כאחד  נקראתי 
משני האחים בני ֻעִּזיֵאל, שזכו כדלהלן.

אליצפן,  נקרא  עזיאל,  מבני  האחים  משני  שאחד 
ִמיָׁשֵאל  ֻעִּזיֵאל  "ּוְבֵני  כ"ב(,  ו'  )שמות  בקרא  כמפורש 
'ֶאְלָצָפן'  נקרא  הוא  שבפסוק  ואף  ְוִסְתִרי",  ְוֶאְלָצָפן 
)הלמ"ד בשוו"א(, ולא 'ֱאִליָצָפן' )הלמ"ד בחירי"ק(, בספר 
ט"ו  )א'  שם  דכתיב  אחד,  שם  שהוא  מבואר  דבה"י 
ְוֶאָחיו ָמאָתִים", וכתב  ַהָּׂשר  ְׁשַמְעָיה  ֱאִליָצָפן  "ִלְבֵני  ח'(, 
הרלב"ג שם, ד'אליצפן' זה, הוא 'אלצפן' האמור בתורה 

בבני עזיאל.
'סתרי'  )למעט  ואלצפן  הגדול  מישאל  האחים,  ושני 
בנדב  ולהתעסק  להוציא  במצוה  זכו  הצעיר(,  אחיהם 
ואביהוא בני אהרן בן עמרם דודם, כאשר מתו לאחר 
ה'(,   - א'  י'  )ויקרא  זרה, כמפורש בקרא  שהקריבו אש 

פסיעות שאחר תפילת י”ח, עיי”ש הטעם.
35  למנהגם שהיו מתפללין מבעו”י.

ולא לגאולת  לגאולה העתידה בב”א,  לזכר  לציין דהכוונה כאן  יש    36
ולכן אין בכלל זה מצוות הסיבה באכילת מצה, שכתבו רש”י  מצרים, 
זכר  כוונתם  דבפשוטו  לגאולה’,  ‘זכר  דהוא  א’,  ק”ח  פסחים  ורשב”ם 

לגאולת מצרים.
וכן אין בכלל זה גם מש”כ הרמב”ן בפ’ בא )שמות י”ב ב’(, דטעם קריאת 
שמות הָחדשים בשמות בבליים, משום זכר לגאולה, שזהו זכר לגאולה 

השנית, ולא לגאולה העתידה בב”א.
37  שכן נהפך להם ליו”ט, כיון שכבר נבנה הבית שחרב בו בראשונה.

וכוונתו למה שהביא  38  והמג”א סיים, “עיין בב”י סוף סי’ תקנ”ד”, 
הנ”ל  מטעם  דברים  עוד  נוהגים  שהיו  וכדלהלן,  הכלבו  מדברי  הב”י 
מהמנהגים  כמה  שורש  וכן  הנ”ל,  מנהג  דשורש  ונמצא  באב,  בתשעה 

דלהלן, הכל אחד.
ורק  ז”ל,  והראשונים  הזקנים  ע”י  כן  דהונהג  כתב  דבכלבו  וצ”ב,    39
שהנהיגו כן לנשים וחלושי אמונה, כדי לחזק אמונתם, וכן הב”י כתב רק 
שנשתקע המנהג, אבל לא כתב שהוא מנהג בורות ששרשו בנשים וע”ה.

40  ועי’ גם להחיד”א בשו”ת יוסף אומץ סי’ כ”א ד”ה ונראה, שמטעם 
זה נהגו שלא לומר תיקון רחל ביום ת”ב.

41  וצ”ב, שהרי נהגו לקרות שבת שקודם ת”ב ‘שבת חזון’, דהוא ג”כ 
ע”ש ההפטרה ד’חזון ישעיהו’, וכבר נזכר זה ברוקח סי’ שי”א, ובדרכי 
משה תקנ”א ועוד, וכן הזכיר ביוסף אומץ גופיה לעיל שם בסי’ תתע”ה 
ע”ש  ולא  איכה’,  ‘שבת  לקרותה  שנהגו  מקומות  יש  באמת  )ואמנם 
ההפטרה, וכפי הנזכר במגן אבות להמאירי ענין כ”ד, ובכלבו סי’ קי”ד, 

ובשו”ת רדב”ז סי’ תרצ”ג ועוד.(
42  ואליצפן היה השביעי בחשיבותו בין הנשיאים, שהרי לא נמנו כסדר 
567(, אלא  )עמ’  עה”ת  פלטיאל  חיים  רבינו  בפרושי  וכמ”ש  תולדותם, 
כסדר חשיבותם, כמ”ש בהעמק דבר )בפס’ י”ט(, וע”ע בשערי אהרן )עמ’ 

תתשס”ז( שהאריך בזה.
פרנך לשבח,  בן  אביו של אליצפן  ושם  דרשו שמו  ורבותינו הראשונים 
נכה  עם  להפרות  צפן  אלי  פרנך.  בן  “אליצפן  כתב,  קנ”ג(  )עמ’  הרוקח 
רוח”. ורבינו אפרים )עמ’ קמ”ח( כתב, “אליצפן בן פרנך. בן שהיה צדיק 
וזכה לטוב אשר אל צפן לצדיקים, שנאמר )תהלים ל”א כ’(, ָמה ַרב טּוְבָך 
ִּליֵרֶאיָך. בן פרנך, בן שהיה חביב לפני הקב”ה כדורון, כמו  ָצַפְנָּת  ֲאֶׁשר 

)ב”מ קי”ט א’(, אפריין נמטיה, ונתמנה נשיא ופרנס על הציבור”.
43  וכבר העיר במהרז”ו על המדרש רבה, שלא יתכן וכל הנשיאים היו 
מהמאתים וחמשים איש מקטירי הקטורת שנשרפו באש שיצאה מאת 
כבר  יהודה,  שבט  נשיא  עמינדב  בן  נחשון  מהנשיאים,  אחד  שהרי  ה’, 
נהרג לפני מחלוקת קרח, כדאיתא בסע”ר י”ב )וכתב שם הגר”א, שהיה 
צורישדי  בן  שלומיאל  מהם,  ואחד  כ”ד(,  ט”ו  במד”ר  עי’  מהאספסוף, 
שהוא זמרי בן סלוא נשיא שבט שמעון, מת שלושים ושמונה שנה לאחר 

מכן, במעשה של כזבי בת צור, אם כן יוצא שלא כל הנשיאים היו בין 
המאתים וחמשים איש, אלא שבפשטות כולם בכלל, מלבד השנים הללו 

שהוציאום המפרשים מן הכלל, ולכן כתבנו ‘רוב הנשיאים’.
44  והנה כל אותם מאתים וחמשים איש היו חשובים ונכבדים מאוד, 
וכלשון הפסוק )במדבר ט”ז ב’(, “ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶֹׁשה ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי ֵׁשם”, ואיתא בתנחומא  ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים 
גדולי  ויקח אלא משיכת דברים רכים, שמשך כל  “ויקח אין  קרח א’, 
ישראל והסנהדראות אחריו...”, ובבמד”ר י”ח א’ איתא, “...שנמשכו כל 
גדולי ישראל והסנהדראות אחריו”. וע”ש עוד, שכל המאתים וחמשים 
איש היו ראשי סנהדראות, שכל אחד מהם סבר שהוא זה שראוי להיות 

היחיד שינצל מכולם.
45  וע”ע במהרש”א בח”א סנהדרין פ”ב ב’, המאריך לבאר את ההכרח 
של הגמ’ ש’הוא זמרי הוא שלומיאל’, וכותב שם, “ואף על גב שיש לבעל 
דין לחלוק בזה ולומר, שאחר שמת שלומיאל בן צורישדי נתמנה זמרי 
היה  זמרי  מעשה  ובין  דנשיאים  מעשה  בין  דהא  השבט,  נשיא  להיות 
כמו ל”ח שנים, שזה היה בשנה שניה ליציאת מצרים ומעשה זמרי היה 
בשנת מ’, מ”מ כיון שלא נזכר בתורה שנתמנו נשיאים אחרים עד לסוף 
כן  גם  שנתמנו  ראייה  בלי  כן  נאמר  לא  הארץ,  בחלוקת  מסעי  בפרשת 
אחרים קודם זה, אלא שכל זמן שהיו ישראל במדבר עד חלוקת הארץ, 

לא נתמנו אחרים, וא”כ ע”כ שלומיאל הוא זמרי”.
וע”ע מה שהארכנו בסוגיא זו בגליון פ”ז, פרשת שלח ס”ט, וגליון קל”ג, 

פרשת דברים תש”ע.
י”ח,  ל”ד  )במדבר  עה”ת  פלטיאל  חיים  רבי  בפרושי  כעת  ראיתי  שוב 
דמסתמא  ממש,  נשיאים  לא  ממטה.  אחד  “ונשיא  שכותב,   ,)567 עמ’ 
]ְו[ֹלא  )שם כ”ו ס”ה(,  נמי, משום דאמרינן  לא נסתלקו הראשונים. אי 
נֹוַתר ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי ִאם ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון, לכך הוצרך נשיאים 
לכניסת  עד  נשארו  הראשונים  והנשיאים  שיתכן  שלמד  הרי  אחרים”. 
ישראל לארץ, או שמתו עד סוף הארבעים שנה מחמת גזירת המרגלים, 

ולא למד כדברי המדרשים שהנשיאים מתו במחלוקת קרח ועדתו.
נגזרה הגזרה  ומבואר עוד בדבריו, שלא פירש את המקרא כמ”ד שלא 
של )שם י”ד כ”ט(, “ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם...”, אלא על בני עשרים עד 
ששים )שבתורה מפורש רק שהוא מבני עשרים, ואילו חז”ל דרשו שהוא 
עד בני ששים(, דא”כ מה ההכרח לומר שהנשיאים הראשונים מתו, אולי 

היו בשעת יציאת מצרים יותר מששים שנה.
נשיאים  שנה  הל”ח  כל  מינו  לא  מדוע  נוסף  טעם  לומר  יתכן  עוד    46
אחרים, והיו ישראל בלא נשיאים, משום שלא היה צורך בהם ביום יום, 
רק בתחילה למסע את המחנות ולסדר הדגלים )ואמנם שכל הארבעים 
שנה הלכו ממקום למקום, יתכן ולאחר שנקבע סדר הליכתם וחניתם 
וכל אורחותם, כבר לא נזקקו כ”כ לנשיא(. אך כאשר עמדו בסוף שנת 
הארבעים, ערב כניסתן לארץ ישראל, הוצרכו לנשיאים חדשים שינחלו 
את הארץ, לכך ציוה ה’ למנות כעת נשיאים חדשים, וע”ע בגליון קל”ג, 

פרשת דברים תש”ע, שהארכנו בענין זה.
47  הנה ענין זה, אם היו נשיאים לישראל כל הל”ח שנה שהיו במדבר, 
שבט  נשיא  סלוא  בן  זמרי  שמלבד  עולה,  לכאורה  שביארנו  מה  לפי 
שלא  מהטעם  שהוא  ויתכן  נשיאים,  השבטים  לשאר  היו  לא  שמעון, 

נזקקו להם וכדלעיל.
ובעיקר הדבר, שאין להביא ראיה ממה שהתורה כתבה בענין המרגלים 
ֶאת  ְוָיֻתרּו  ֲאָנִׁשים  ְלָך  “ְׁשַלח  ב’(,  י”ג  )במדבר  כדכתיב  ‘נשיאות’,  לשון 
ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו 
ִּתְׁשָלחּו ּכֹל ָנִׂשיא ָבֶהם”, כבר ביארנו בארוכה בגליון קכ”ח, פרשת קרח 
תש”ע, שלמדו רבותינו הראשונים, שלא היו נשיאים אלא י”א שהיו שרי 
אלפים וי”א שרי חמשים, והבאנו שם את ביאורם מדוע כתבה עליהם 
התורה לשון נשיאות, וחזרנו משנתינו בקצרה עם הוספות רבות בגליון 

קל”ג, פרשת דברים תש”ע.
אף  שאכן  שלמדו,  הראשונים  מרבותינו  כמה  דעת  שהבאנו  שם  וע”ע 
פעמיים  קצרה  בתקופה  מינו  השניה  ובשנה  נשיאים,  היו  המרגלים 
מלבד  ביותר,  מועט  זמן  אלא  החזיקה  לא  נשיאותם  וכולם  נשיאים, 
שביומו  עד  שנה,  ושמונה  שלושים  בנשיאותו  ימים  שהאריך  זמרי, 

האחרון חטא עם כזבי ונהרג על ידי פינחס.
נאמרה  זו  שפרשה  מטות,  פרשת  בריש  שמצאנו  מה  הבנה  צריך  אכן 
לנשיאים, וכפרש”י עה”פ )במדבר ל’ ב’(, “ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות 
ללמדם  לנשיאים  כבוד  חלק  המטות.  “ראשי  ֵלאמֹר...”,  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני 
מינוי  לפני  נאמרה  זו  פרשה  ואם  ישראל...”,  בני  לכל  כך  ואחר  תחלה 
על  א”כ  פ”ט,  הסדע”ר  דברי  וכפשטות  הארץ,  את  שהנחילו  הנשיאים 

אלו נשיאים מדובר כאן.
עוד צריך הבנה, ששוב מצאנו נשיאים בפרשת מלחמת מדין, שאף היא 
של  מיתתו  ולאחר  הנשיאים,  של  החדש  המינוי  לפני  לכאורה  היתה 
זמרי אחרון הנשיאים הקודמים, וכדכתיב )שם ל”א י”ג(, “ַוֵּיְצאּו מֶֹׁשה 
ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוָכל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ִלְקָראָתם ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה”, הרי שהיו 

לישראל נשיאים באותה שעה.
הכוונה  אין  מדין,  במלחמת  שהוזכרו  שהנשיאים  ולומר  לדחוק  ואין 
נשיאים כפשוטו, אלא חשובים ונכבדים, שהרי כתב הרוקח על מלחמת 
מדין )עמ’ קל”ו(, “מלמד שלא הלך אפילו נשיא אחד למלחמה, לפי שלא 
כל  היו  שעדיין  שלמד  הרי  נשיא”,  להם  היה  שלא  שמעון  בני  יתביישו 

הנשיאים בחיים, וכפשוטו של מקרא.
ובעיקר הראיה מפרשת נדרים שמשה לימד תחילה את הנשיאים, עי’ 
שבה  מדין,  מלחמת  פרשת  אחר  היתה  נדרים  שפרשת  שלמד,  באבע”ז 
“וראשי  שם,  הרמב”ן  וכתב  בתורה,  מפורש  הנשיאים  הוזכרו  כבר 
על  המטות  אותם  שהעמידו  הדגלים  נשיאי  הם  ישראל,  לבני  המטות 
הנזכרים  שהיו  ואפשר  וחבריו,  עמינדב  בן  נחשון  שמתו  אחר  דגליהם 
בפרשת הנחלה )שם ל”ד י”ז(, ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִיְנֲחלּו ָלֶכם ֶאת 
ָהָאֶרץ, או שהיו אחרים, כי שם ידבר הכתוב על העתיד, כי בעת חלוק 



"ַוִּיְקחּו ְבֵני ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ָבֵהן 
ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה ְקטֶֹרת ַוַּיְקִרבּו ִלְפֵני ה' ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר 
ֹלא ִצָּוה אָֹתם. ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה' ַוּתֹאַכל אֹוָתם ַוָּיֻמתּו 
ִלְפֵני ה'... ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן ְּבֵני ֻעִּזיֵאל 
ּדֹד ַאֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאת ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְּפֵני 
ֶאל  ְּבֻכֳּתנָֹתם  ַוִּיָּׂשֻאם  ַוִּיְקְרבּו  ַלַּמֲחֶנה.  ִמחּוץ  ֶאל  ַהּקֶֹדׁש 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה".

שעל שאלתם נענו משמים – שאליצפן נקרא כאחד 
משני האחים בני ֻעִּזיֵאל, שעל שאלתם אודות למה יגרע 
טומאתם  פסח, בשל  קרבן  להקריב  יוכלו  חלקם שלא 
משמים,  שנענו  זכו  ואביהוא,  בנדב  שעסקו  במה 

שנאמרה על ידם פרשת 'פסח שני'.
שהיו ששאלו למה יגרע חלקם שלא יוכלו לעשות את 
הפסח מפני טומאתם, וע"ז נענו משמים והשיבו למשה, 
כמפורש בקרא )במדבר ט' ו' - י"ד(, "ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר 
ַּבּיֹום  ַהֶּפַסח  ַלֲעׂשֹת  ָיְכלּו  ְוֹלא  ָאָדם  ְלֶנֶפׁש  ְטֵמִאים  ָהיּו 
ַההּוא ַוִּיְקְרבּו ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוִלְפֵני ַאֲהרֹן ַּבּיֹום ַההּוא. ַוּיֹאְמרּו 
ָלָּמה  ָאָדם  ְלֶנֶפׁש  ְטֵמִאים  ֲאַנְחנּו  ֵאָליו  ָהֵהָּמה  ָהֲאָנִׁשים 
ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִרב ֶאת ָקְרַּבן ה' ְּבמֲֹעדֹו ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. 
ָלֶכם.  ה'  ְיַצֶּוה  ַמה  ְוֶאְׁשְמָעה  ִעְמדּו  מֶֹׁשה  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵּלאמֹר.  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוְיַדֵּבר 
ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרחָֹקה ָלֶכם אֹו 
ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה  ַהֵּׁשִני  ַּבחֶֹדׁש  ַלה'.  ֶפַסח  ְוָעָׂשה  ְלדֹרֵֹתיֶכם 

יֹום ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיֲעׂשּו אֹתֹו...".
מישאל  היו  עקיבא,  רבי  לדעת  הללו,  והאנשים 
ואביהוא,  נדב  של  ארונם  בנשיאת  שנטמאו  ואלצפן, 
כדאיתא בסוכה כ"ה א', וכעי"ז איתא בספרי בהעלתך 
ס"ח ועוד הרבה, "דתניא, ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים 
ארונו  נושאי  היו48.  מי  אנשים  אותם  וכו'.  ָאָדם  ְלֶנֶפׁש 
של יוסף היו, דברי רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא אומר, 
מישאל ואלצפן היו, שהיו עוסקין בנדב ואביהוא. רבי 
היו  כבר  היו,  יוסף  של  ארונו  נושאי  אם  אומר,  יצחק 
היו  יכולין  היו,  ואלצפן  מישאל  אם  ליטהר49,  יכולין 
שביעי  שחל  היו,  מצוה51  במת  עוסקין  אלא  ליטהר50. 

שלהן להיות בערב פסח...”.

אשה גרושה נשאתי – שאליצפן נשא את יוכבד בת 
לוי, לאחר שנתגרשה מעמרם בעלה.

שעמרם גרש את יוכבד אשתו52, כדאיתא בסוטה י”ב 
א’ ועוד, “)שמות ב’ א’( ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי. להיכן הלך. 
אמר רב יהודה בר זבינא, שהלך בעצת בתו. תנא, עמרם 
לדבריו(,  נשמעין  הכל  והיו   - )ופרש”י  היה  הדור  גדול 
ַהִּיּלֹוד  ַהֵּבן  ָּכל  כ”ב(,  א’  )שם  הרשע  פרעה  שגזר  כיון 
וגירש  אנו עמלין, עמד  ַּתְׁשִליֻכהּו, אמר, לשוא  ַהְיאָֹרה 

את אשתו, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן53...”.

אליצפן54,  נשאה  יוכבד,  את  עמרם  שגירש  ולאחר 
כדאיתא בתרגום יונתן במדבר י”א כ”ו, “...ְּבנֹוי ְדֶאְלָצָפן 
ַּבר ַּפְרָנְך ִדיֵליַדת ֵליּה יֹוֶכֶבד ְּבַרת ֵלִוי, ִּבְזַמן ְדַּפְטָרּה ַעְמָרם 
ְיֵליַדת ַית מֶׁשה )תרגום  ְוִאְתְנִסיַבת ֵליּה ַעד ְדָלא  ַגְבָרּה, 
לו  שילדה  פרנך  בן  אלצפן  של  בניו  יונתן:  כתר  ע”פ 
יוכבד בת לוי, בזמן שגרשה עמרם בעלה ונשאת לו, עד 

שלא ילדה את משה(”.
והנה בתרגו”י מבואר, שנישואיו אלו של אליצפן עם 
יוכבד, היו עוד לפני שנולד משה, ואח”כ ככל הנראה 
את  וילדה  ולקחה56  עמרם  חזר  ושוב  אליצפן,  גרשה55 

משה.
ובסוטה שם כבר מבואר מדוע החזיר עמרם את יוכבד, 
וגרשו  ישראל  כל  ועמדו  וגרשה  עמרם  שעמד  שאחר 
נשותיהן, “...אמרה לו בתו ]מרים[, אבא, קשה גזירתך 
הזכרים,  על  אלא  גזר  לא  שפרעה  פרעה,  משל  יותר 
ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות )שלא יולידו לא 
בעוה”ז  אלא  גזר  לא  פרעה  רש”י(.   - נקיבה  ולא  זכר 
רש”י(,   - לעוה”ב  הן  וחיים  וחוזרים  ומתים  )שנולדים 
אינן  נולדים,  שאינם  )שכיון  ולעוה”ב  בעוה”ז  ואתה 
באין לעולם הבא - רש”י(. פרעה הרשע, ספק מתקיימת 
גזירתו ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק בודאי שגזירתך 
אֹוֶמר  ְוִתְגַזר  כ”ח(,  כ”ב  )איוב  שנאמר  מתקיימת, 
ָלְך. עמד והחזיר את אשתו ]שעשה בה ליקוחין,  ְוָיָקם 
שהושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה - כהמשך 
דברי הגמ’[, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן”. ופשטות 
דברי הגמ’, שזמן קצר אחר שעמד עמרם וגרשה, חזר 

והחזירה, ולכאורה הוא דלא כתרגו”י.

של  אלו  שמנישואיהם   – זכיתי  ממנה  ולנביאים 
שהיו  בניהם,  ומידד  אלדד  ללידת  זכו  ויוכבד,  אליצפן 

נביאים.
ומידד,  אלדד  נולדו  אליצפן  של  אלו  שמנישואיו 
"ְוִאְׁשְּתָיירּו  כ"ו,  י"א  במדבר  יונתן  בתרגום  כדאיתא 
ְּתֵרין גּוְבִרין ְּבַמְׁשִריָתא, ְׁשֵמיּה ְדָחד ֶאְלָדד ּוְׁשֵמיּה ְדִתְנַיין 
ְּבַרת  יֹוֶכֶבד  ֵליּה  ִדיֵליַדת  ַּפְרָנְך  ַּבר  ְדֶאְלָצָפן  ְּבנֹוי  ֵמיָדד, 
ֵלִוי, ִּבְזַמן ְדַּפְטָרּה ַעְמָרם ַגְבָרּה ְוִאְתְנִסיַבת ֵליּה ַעד ְדָלא 
ְיֵליַדת ַית מֶׁשה... )תרגום ע"פ כתר יונתן: ונשארו שני 
השני  של  ושמו  אלדד  אחד  של  שמו  במחנה,  אנשים 
מידד, בניו של אלצפן בן פרנך שילדה לו יוכבד בת לוי, 
ילדה  שלא  עד  לו,  ונשאת  בעלה  עמרם  שגרשה  בזמן 

את משה(".
ואלדד ומידד היו נביאים, כמפורש בקרא )במדבר י"א 
כ"ו - כ"ז(, "ַוִּיָּׁשֲארּו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַּבַּמֲחֶנה ֵׁשם ָהֶאָחד ֶאְלָּדד 
ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני ֵמיָדד ַוָּתַנח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ְוֵהָּמה ַּבְּכֻתִבים ְוֹלא 
ְלמֶֹׁשה  ַוַּיֵּגד  ַהַּנַער  ַוָּיָרץ  ַּבַּמֲחֶנה.  ַוִּיְתַנְּבאּו  ָהאֱֹהָלה  ָיְצאּו 

ַוּיֹאַמר ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה".

ואיתא בתרגום יונתן שם מה היתה נבואתם, "ֶאְלָדד 
ֲהָוה ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר, ָהא מֶׁשה ִמְתְּכִניׁש ִמן ַעְלָמא, ִויהֹוֻׁשע 
ַּבר נּון ְמַׁשֵמׁש ַמְׁשִריָתא ָקִאי ִמן ַּבְתֵריּה, ּוְמַדֵּבר ַעָמא ֵּבית 
ְלהֹון  ָיָתּה  ּוַמֲחִסין  ְּכַנֲעָנֵאי  ְלַאַרע  ַיְתהֹון  ּוֵמיַעל  ִיְׂשָרֵאל, 
)תרגום ע"פ כתר יונתן: אלדד היה מתנבא ואומר, הנה 
המחנה  משרת  נון  בן  ויהושע  העולם,  מן  נאסף  משה 
עומד מן אחריו ומנהיג העם בית ישראל, ומביא אותם 

לארץ הכנעני ומנחיל אותה להם(".
ַיָמא  ִמן  ַסְלִקין  ִסְלֵוי  ָהא  ַוֲאַמר,  ִמְתַנֵּבי  ֲהָוה  "ֵמיָדד 
ְלתּוְקָלא  ְלַעָמא  ְוֶיֱהֵוי  ְדִיְׂשָרֵאל,  ַמְׁשִריָתא  ָּכל  ְוַחְפָיין 
)תרגום ע"פ כתר יונתן: מידד היה מתנבא ואומר, הנה 
ׂשלוים עולים מן הים ומכסים כל המחנה של ישראל, 

ויהיה לעם לכשלון(".
רבי  משום  אומר  חנין  "אבא  א',  י"ז  בסנהדרין  וע"ע 
ְּׂשָליו הן מתנבאים57, עלי שליו, עלי  אליעזר, על עסקי 

שליו”.
ַּכֲחָדא  ְּתֵריהֹון  “ְּבַרם  שם,  יונתן  בתרגום  איתא  עוד 
ִמְתַנִּבין ְוָאְמִרין, ָהא ַמְלָּכא ְסִליק ִמן ַאְרָעא ְדָמגֹוג ְּבסֹוף 
יֹוַמָיא, ּוַמְכַנׁש ַמְלִכין ִקְטֵרי ַתִגין ְוַאַפְרִכין לֹוְבֵׁשי ִׂשְריֹוִנין, 
ְּבַאְרָעא  ְקָרָבא  ּוְמַסְדִרין  ֵליּה,  ִיְׁשַּתְמעּון  ַעְמַמָיא  ְוָכל 
ְלהֹון  ִאיִטימֹוס  ִקיִריס  ְּבַרם  ַגְלָוָתא,  ְּבֵני  ַעל  ְדִיְׂשָרֵאל 
ְבַׁשַעת ֲאִניִקין, ּוִמְקַטל ֻּכְלהֹון ִּביִקיַדת ִנְׁשָמָתא ְּבַׁשְלהֹוִבית 
ֵאָׁשָתא ְדַנְפָקא ִמְּתחֹות ּכּוְרֵסי ְיָקָרא, ְוָנְפִלין ִּפְגֵריהֹון ַעל 
ְוִציְפֵרי  ָּבָרא  ֵחיַות  ָּכל  ְוֵייתּון  ְדִיְׂשָרֵאל,  ְדַאְרָעא  ַטְווַרָיא 
ֵמַתָיא  ָּכל  ֵייחֹון  ְּכֵדין  ּוִמָּבַתר  גּוְׁשֵמיהֹון,  ְוֵייְכלּון  ְׁשַמָיא 
ְדִיְׂשָרֵאל, ְוִיְתַּפְנקּון ִמן ַטְווָרא ְדִאְצְטַנע ְלהֹון ִמן ֵׁשירּוָיא, 
אך  יונתן:  כתר  ע”פ  )תרגום  עֹוָבֵדיהֹון...  ֲאַגר  ִויַקְּבלּון 
מן  עולה  מלך  הנה  ואומרים  מתנבאים  כאחד  שניהם 
קושרי  מלכים  ואוסף  הימים,  בסוף  מגוג  של  הארץ 
כתרים ושרים לובשי ִשריונים, וכל העמים ישמעו לו, 
ועורכים מלחמה בארץ של ישראל על בני הגלות, אך 
בשרפת  כולם  והורג  צרתם,  בשעת  להם  מוכן  אדון 
הכבוד,  כסא  מתחת  שיוצאת  אש  בשלהבת  נשמה 
ונופלים פגריהם על ההרים של ארץ ישראל, ויבואו כל 
ואחר  גופותיהם,  ויאכלו  וציפורי השמים  חיות השדה 
כך יחיו כל המתים של ישראל, ויצאו מן ההר שהוצנע 

להם מן ההתחלה, ויקבלו שכר מעשיהם(”.
שסברו,  הראשונים  מרבותינו  שיש  לציין  יש  אכן 
לא  אחרת,  מאשה  עמרם  של  בניו  היו  ומידד  שאלדד 
מיוכבד, עיין בגליון קכ”ז, פרשת שלח תש”ע שהבאנו 

דבריהם בארוכה.
שבכל  שכתב,  קמ”ט(,  )עמ’  דקרא  בטעמא  וע”ע 
הנשיאים  במנין  מלבד  לזבולן,  יששכר  הקדים  התורה 
שבפרשה, וזאת מפני כבודו של אליצפן נשיא זבולן, לפי 

שנשא את יוכבד אמו של משה, לכך הקדימו.

הארץ יהיו הנזכרים חיים ויעמדו עליהם”.
אכן אם נתבונן בדברי הרמב”ן נראה, שכתב, שנשיאי הדגלים הם אלו 
מידי,  קשה  לא  וא”כ  דגליהם,  על  אותם  העמידו  בעצמם  שהשבטים 
דנשיאי השבטים נתמנו מפי הגבורה, ומאז שנתמנו בתחילה ומתו תוך 
זמן קצר, לא נמצא תמורתם עד שנת הארבעים, אלא שבני ישראל עצמן 
העמידו עליהם נשיאי דגלים, והם אלו שהוזכרו במלחמת מדין, ואותם 

לימד ה’ את משה לכבד, שלימדם קודם את פרשת הנדרים.
והיודע ביאור בסוגיא זו, נודה לו אם יודיעינו להגדיל תורה ולהאדירה.

היו’,  ‘מי  הגמ’  קושית  את  האחרונים  ואף  הראשונים  וביארו    48
שפשטות הפסוקים בהם נכתבו מנינם של ישראל, ממחרת יוה”כ שנמנו 
בני  מכל  אחד  מת  לא  בשנית,  שנמנו  השני  בחודש  א’  ועד  בראשונה, 

ישראל, והוא דבר אות ופלא!
וע”ע ברא”ם שמות ל’ ט”ז, שכתב, “...איך יתכן לקהל גדול כמוהו שלא 
ימותו בחצי שנה למאות ולאלפים”. וממשיך וכותב, “והראיה שהביאו 
מן ‘ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם’, איננה ראיה, כי כבר אמרו 
המיתה  היתה  שלא  מורה  שזה  היו’,  ואלצפן  מישאל  היו,  ‘מי  בספרי 
מצויה בהם, שִאלו היתה מצויה בהם כנוהג העולם, כדעת הרמב”ן, מה 
מישאל  שאמרו  זו  היא  תשובה  מה  גם  היו.  מי  ששאלו  זו  היא  שאלה 
ואלצפן היו, ומניין לו לומר שמישאל ואלצפן היו ולא אחרים. אבל זאת 
ראיה שהם היו סוברים שלא היתה המיתה מצויה בהם, ולפיכך שאלו 

מה ששאלו והשיבו מה שהשיבו...”.
יוסף כבר יכלו ליטהר, שהרי “כבר  49  ופרש”י מדוע נושאי ארונו של 
עברו עליהם עשרה חדשים ויותר שלא נשאוהו, משָחנו בהר חורב בראש 
חדש סיון, כדכתיב )שמות י”ט א’(, ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני, ולא נסעו 
ול”ג(,  י”א  י’  )במדבר  דכתיב  הבאה,  שנה  של  באייר  עשרים  עד  משם 
ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבֶעְׂשִרים ַּבחֶֹדׁש ַנֲעָלה ֶהָעָנן ֵמַעל וגו’. ַוִּיְסעּו 

ֵמַהר ה’...”.
50  ובביאור דברי ר’ יצחק הללו, ‘אם מישאל ואלצפן היו, יכולין היו 
כפי  מזמן,  נטהרו  שכבר  רש”י,  שיטת  דרכים.  כמה  נאמרו  ליטהר’, 
שכתב, “שהרי באחד בניסן הוקם המשכן, ושני לו שרף אלעזר את הפרה 
שיזו על טמאי מת שבהן לעשות פסחיהן בטהרה, כדאמר במסכת גיטין 
)ס’ א’(, שמנה פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכן, ופרה אדומה אחת 
לן  מהן, ובאחד בניסן הוקם המשכן, והוא שמיני למלואים, כדקיימא 
)שבת פ”ז ב’(, אותו היום נטל עשר עטרות, ובו מתו נדב ואביהוא, הלכך, 
יכלו”. הרי  ולא  וקרא אמר  יכולין ליטהר,  ועד הפסח היו  מראש חדש 

ששיטת רש”י שנדב ואביהוא מתו בא’ בניסן.
ימי  שלמו  בו  ובח’  בניסן  בא’  הוקם  שהמשכן  האבע”ז,  דעת  אכן 
המלואים, ובו ביום מתו נדב ואביהוא, א”כ לכאורה יקשה שעדיין לא 

יכלו מישאל ואלצפן ליטהר.
עי’ במלבי”ם שם, שביאר, שזה גופא מחלוקת התנאים, שלר”ע )שלמד 
נמצא שערב פסח  בניסן,  ואביהוא מתו רק בח’  נדב  כשיטת האבע”ז(, 

שרץ,  טמא  על  וזורקים  שוחטים  דאין  וס”ל  שלהם,  השביעי  יום  הוא 
והיינו שהיות וכבר עבר עליהם שבעת ימי הטומאה, וכבר הזו עליהם, 
ורק עליהם להמתין עד שיסתיים היום ויטהרו, לכך לא יכלו שיקריבו 
עליהם את קרבן הפסח, אבל למחרת, כבר יכלו להקריב, שכבר נטהרו 

מטומאתם.
אבל ר’ יצחק סבר, כדעת הרמב”ם )פ”ו מהל’ ק”פ ה”ב(, שמי שנטמא 
עליו בשביעי שלו,  עליו, שוחטים  מגלח  הנזיר  מן המת שאין  בטומאה 
וכפי שביאר שלר”ע שם הוציאום לחוץ ע”י חנית של ברזל, לא נטמאו 
במשא המת, שכיון שנדב ואביהוא נשרפו, תיכף שהזיזום נתפזר אפרן 
)עי’ תוס’ בסוכה שם(, נמצא שרק נטמאו מחמת שֶחרב הרי הוא כחלל, 
וזה טומאת כלים שאין הנזיר מגלח עליהם, וכיון שכן, הרי ניתן לשחוט 
הנזיר  שאין  בטומאה  הנטמא  שגם  יסבור,  ר”ע  ואילו  בשביעי,  עליהם 
מגלח עליה, אין שוחטים עליו בשביעי שלו ]כמו שהשיג עליו הראב”ד 

לשיטתו )עיי”ש במלבי”ם(, ואומר שלא מצא שורש לחילוק זה[.
51  ובמסקנת דברי ר’ יצחק, שנטמאו ב’מת מצוה’, כתב רש”י, “טמאי 
מת מצוה. לאו ‘מת מצוה’ דווקא קאמר, דאפילו מתיהן נמי מת מצוה 
)ויקרא  כגון האמורים בפרשת כהנים  קרי להו, דמצוה להתעסק בהן, 

כ”א( שהכהן מטמא בו”.
ויעויין בפנים יפות במדבר ט’ ו’, שביאר את דברי ר’ יצחק, שהיה קשה 
ומדוע לא  לו, מה היה ההיתר של אותם טמאים לטמאות את עצמם, 
הפסח,  קרבן  את  ולהפסיד  להטמאות  להם  מותר  אם  זה  לפני  שאלו 
קבורת  דין  מפני  עצמן  לטמאות  צריכים  שהיו  יצחק,  ר’  השיב  כן  ועל 

קרוביהן, שהוא כמת מצוה.
ומוסיף הפנים יפות וכותב, שלפי מאי דאיתא במדרש וכפי שלמד רש”י 
שמות ל’ ט”ז, שלא מת שום אדם מישראל מהמנין הראשון למנין השני, 

ולכך עלה שוה שני המנינים, יקשה, מדוע נטמאו ובעבור מי נטמאו.
וע”כ צ”ל לשיטה זו, שאכן דברי ר”י שנטמאו ב’מת מצוה’, היינו מת 
מצוה ממש, שמת אחד מה’ערב רב’, שהיו גרים, ולא נמנו כלל במנינים, 
מת  הריהו  קרובים,  לו  שאין  מת  שכל  ב’,  י”ז  בעירובין  חז”ל  ואמרו 
גם  כתב  שכעי”ז  שו”ר  מצוה.  כמת  הם  הרי  הגרים  שכל  נמצא  מצוה, 

במלבי”ם שם.
52  ובענין זמן נישואיהם הראשונים של עמרם ויוכבד, עיין בגליון קצ”ו, 

פרשת בא תשע”ב, שהארכנו בזה.
53  והנה ענין זה ש’עמדו כולם וגירשו אף הם את נשותיהם’, הוא דבר 
נשגב עד מאוד בהנהגת בני ישראל בכל הדורות, שהוא זה שעמד להם 
להחזיק בתורה ולקיים מצוותיה, שהוא בכלל המצוה לשמוע לקול דברי 

גדולי וזקני ישראל.
ישראל באותה שעה, שהיו שקועים במצרים  נתבונן על מצבם של  אם 
במ”ט שערי טומאה ועבדו עבודה זרה )אלא שלא שינו שמותם לבושם 
ולשונן(, כדאיתא בסוטה שם ועוד. וכאשר בשעה קשה זו לעם ישראל 
קשות  גזירות  עליהם  שגזרו  גשמית,  מבחינה  ואף  רוחנית,  מבחינה 

יום  נזרק ליאור, מלבד עבודת הפרך דבר  ונוראות אלו, שכל בן הנולד 

ביומו, כשעמד עמרם גדול הדור וגירש אשתו, ולמרות שעשה כן הנהגה 

פרטית, ולא ציוה כן כהוראה לציבור, בכל זאת אומרים חז”ל, שעמדו 

הצליחו  איך  ועצום,  גדול  פלא  דבר  והוא  נשותיהן,  וגרשו  ישראל  כל 

ישראל לעמוד בנסיון זה.

ושמעתי שאומרים, שבזכות עמידתן של ישראל בנסיון קשה ומר זה של 

גירוש נשותיהן, ניתן הכח והעוז בכל יהודי לעמוד כחומה בצורה שלא 

בנות  עם  וכ”ש שלא  לו,  נשים האסורות  עם  נישואין אסורים  להינשא 

הגויים.

54  עיין בגליון קכ”ז, פרשת שלח תש”ע, שביארנו היאך יתכן שכאשר 

הולך  נוהג,  הדור  גדול  שעמרם  שראו  כפי  נשותיהן  מגרשין  ישראל  כל 

אליצפן ונושא אשה, עיי”ש ותרווה נחת.

שו”ר שכבר ביאר ענין זה רבינו חיים יוסף דוד אזולאי זצ”ל, החיד”א, 

בשו”ת חיים שאל ח”א סי’ צ”א, וע”ע בפרשה זו בשו”ת ציץ אליעזר ח’ 

כ’ סי’ מ”ד א’ וב’, ובשערי אהרן על פ’ בהעלתך עמ’ ש”ע. 

ששנינו  מה  ע”פ  הוא  גרשה’,  אליצפן  הנראה  ש’ככל  שכתבנו  ומה    55

בשתי  עצמה  את  וקונה  דרכים,  בשלש  נקנית  “האשה  קדושין,  בריש 

שני  רק  שישנם  הרי  הבעל”,  ובמיתת  בגט,  עצמה  את  וקונה  דרכים... 

אפשרויות שיופסקו נישואיו אלו של אליצפן ויוכבד, והיות וא”א לומר 

שהיה כאן ‘מיתת הבעל’, שהרי הנישואין היו מעט יותר משמונים שנה 

לפני יציאת מצרים, שמשה שנולד מהנישואין השניים של עמרם ויוכבד, 

מצרים  ביציאת  היה  ומשה  אליצפן,  עם  אלו  נישואין  שהופסקו  לאחר 

בן שמונים, כמפורש בפסוק )שמות ז’ ז(, “ּומֶֹׁשה ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְוַאֲהרֹן 

היתה  אליצפן  של  ונשיאותו  ַּפְרעֹה”,  ֶאל  ְּבַדְּבָרם  ָׁשָנה  ּוְׁשמִֹנים  ָׁשֹלׁש  ֶּבן 

שעברו  נמצא  למעלה,  שנתבאר  כפי  מצרים  ליציאת  הארבעים  בשנת 

ועדיין  ויוכבד,  נישואי אליצפן  ועשרים שנה מאז הפסקת  יותר ממאה 

היה אליצפן חי, ועוד המשיך לחיות לאחר שנכנסו לארץ ישראל, ואם כן 

צריך לומר שסיבת הפסקת נישואי אליצפן ויוכבד היו בשל גירושין.

56  ובעיקר הדבר היאך עמרם חזר לשאת את יוכבד, לאחר שלבנתיים 

נישאה לאחר, שהרי הוא לאו מפורש )דברים כ”ד ד’(, “ֹלא יּוַכל ַּבְעָלּה 

ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ִׁשְּלָחּה ָלׁשּוב ְלַקְחָּתּה ִלְהיֹות לֹו ְלִאָּׁשה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֻהַּטָּמָאה 

ְלָך  נֵֹתן  ֱאֹלֶהיָך  ֲאֶׁשר ה’  ַתֲחִטיא ֶאת ָהָאֶרץ  ְוֹלא  ִלְפֵני ה’  ִהוא  ִּכי תֹוֵעָבה 

ַנֲחָלה”, עיין בגליון קכ”ז, פרשת שלח תש”ע, וע”ע אריכות דברים בזה 

בגליון קצ”ו, פרשת בא תשע”ב.

57  ועיין בגליון קכ”ז, פרשת שלח תש”ע, מה שביארנו בענין החילוק בין 

נבואות אלדד ומידד לבין נבואת שאר הזקנים, שאף הם נתנבאו אודות 

השליו.
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רבים הם המעמדות והמאורעות שאדם נתקל בהם בימי חייו, ובאותה עת הוא בטוח 
וכבר  רבים,  ימים  עוברים  ולא  לעולם,  ישכח מליבו  לא  זה  ומאורע  בליבו שמעמד 
משכיח  הזמן  הוד,  רווי  מעמד  או  מסעיר  במאורע  מדובר  אם  גם  מזכרונו.  נשמטו 
ממנו פרטים רבים, עד שכבר במשך השנים נשארים בזכרון רק פירורי זכרונות לא 

ברורים.

אבל יש דברים שלא ימושו מליבו של אדם כל ימי חייו, גם אם יזכה לחיות למעלה 
ממאה שנה, ובדרך כלל מדובר במקרה בו האדם נחשף לחשש רב ולפחד עצום, מצב 

בו החיים אינם בטוחים, וחוששים מכל עלה נידף, מכל צללית רחוקה.

אשר  בעת  ילדותו,  בימי  שליט"א  האדמו"ר  על  שעבר  המסעיר  המאורע  היה  כזה 
נמלטו בדרכי פולין האבלות, מידי חיות הטרף הנאצים ועוזריהם הגויים הפולנים, 
שסייעו ועזרו בידם לכלות את זרע ישראל שבמקומם, שבשנאתם העזה לכל יהודי, 

קיימו את ההלכה שירושה להם מעשו אביהם, לשנוא ולאבד את זרע יעקב.

פעם בשנה, בליל תשעה באב, היה הרבי מספר מעט ממה שעבר עליהם באותם שנים 
קשות ומרות, שיד ה' נשלחה בעמו, ונגזרו עליהם גזירות קשות של הריגה ורציחה, 
פיה  את  פצתה  והאדמה  אירופה,  שברחבי  הארצות  ברוב  כמים  נשפך  ישראל  ודם 

לקבל דם קדושים וטהורים, קהילות הקודש שמסרו נפשם על קידוש השם.

בהיכל בית המדרש החשוך, בו נשא הרבי את דבריו, עורר את הציבור לבכי נהי וקינה 
על שריפת בית המקדש ועל עם ישראל שהיו לחרב, כאשר לאחר דברי המדרשים 
אודות התקופה הקשה והמרה של החורבן, היה מוסיף ומספר על החורבן של כלל 
בעיניו,  שראה  דברים  שאותם  קטן,  ילד  היותו  בעת  שנה,  כשבעים  לפני  ישראל 
נחרטו עלי גליון ליבו, ולא זו בלבד שאינם נשכחים ממנו, אלא בלילות רבות הוא 
'חווה' אותם מחדש על ידי המלאך הממונה על החלומות, הוא רואה את המעצרים 
והרציחות של קהל ה', חסידים ותמימים, קדושים וטהורים, בידי מלאכי החבלה, עד 
שהוא מתעורר, ומרוב צער אינו יכול לשוב לישון, ומתחיל עוד יום חדש של עבודת 

ה', בתפילה ובתורה ובשאר מעשיו הגדולים והכבירים.

בשנה זו, בליל תשעה באב, סיפר הרבי את אחד מסיפורי האימה הנוראיים שהוא 
עבר, כאשר ניסה להמלט יחד עם אביו הקדוש והטהור, זצ"ל, סיפור שעדיין לא סיפר 
בציבור, כאשר הוא מטיב לשחזר את הבריחה באישון הלילה, כשהוא מוביל עמו את 

כל מאות השומעים בנתיבות היערות בפולין הרחוקה.

היה זה לאחר תקופה קשה ומרה של רדיפות ורציחות, כאשר נראה היה יותר מתמיד 
שהחרב החדה מונחת על צוארם, במיוחד שהרשעים הארורים חיפשו אחר הרבנים 
והאדמורים, להתעולל בהם לעיני כל ישראל, לבזותם ולהשפילם, ולאחר מכן להורגם 
ביסורים קשים ומרים, וזאת בכדי להכניס מורך בעם, ולהפיל את ליבם, ויחד עם זאת 
חלילה להכניס בליבם הרהורי כפירה, שאם בארזים נפלה שלהבת, מה יאמרו איזובי 
בעיר,  החשובים  מהאדמורי"ם  אחד  את  הצוררים  לקחו  זה  לפני  ימים  כמה  הקיר. 
מסורת  את  והמשיך  הרם,  ביחוסו  גדול  היה  ואף  ויראה,  בתורה  עצום  גדול  שהיה 
אבות אבותיו בתורה ויראה יחדיו, וביזיהו והיכוהו נמרצות, כאשר כל הרואים זעקו 
בכאב רב, ולאחר מכן הרגוהו ביסורים קשים ומרים, כשהם מחייבים את כל יושבי 
המקום לראות כבלע את הקודש, היאך הנשמה הטהורה חוזרת אל כור מחצבתה, 
כאשר כל אותה עת של יסורים קשים ומרים, לא נשמעה בפיו כל זעקה או צעקה, 
ואף לא ניכר בפניו כל מה שיסרוהו, אלא פניו קרנו מאש האמונה ומלהט הקדושה, 
על אשר הוא זוכה להגיע למעמד כה כביר של קידוש השם הגדול, שעליו היה מצפה 

בכל יום מתי יבוא לידי ואקיימנו.

כשנודע לאבי הרבי זצ"ל, על ידי אחד מאנשיו, שבכוונת הרשעים הארורים לשים את 
ידיהם הטמאות עליו, בתחילה חשב בליבו, שכל עוד שאחינו בית ישראל לא ישתפו 
פעולה עם מלאכי החבלה, הם לא ידעו מיהו הרבי המנהיג את החסידים, ומיהו יהודי 

פשוט, ועל כן אין כל מקום לבריחה והסתתרות.

באחד הימים, מספר הרבי שליט"א, יצאתי לשחק בחצר, וכשראיתי שלושה יהודים 
יש להם  בפיהם, מה  ולשמוע מה  ניסיתי להתקרב  יחד,  הגרים בשכינות המדברים 
לחדש על המצב הקשה בו אנו שרויים. כששמעתי את שיחתם נבהלתי עד מאוד. 
השלושה דיברו בגנותו של אבי הרבי זצ"ל, כאשר הם אומרים עליו, 'מה הוא עושה 
לו שם בתוך ביתו, ואינו יוצא כמעט בינות לציבור, בודאי כל מחשבות ליבו רק רע 
עלינו כל היום'. דבריהם הרעים הללו פילחו את ליבי כבמדקרת חרב, הרי אבי הרבי 
זצ"ל כל ליבו ומחשבתו על כל היהודים רק טוב כל היום, וכל תושבי העיר והמחוז 
ומחוצה להם יודעים נאמנה, שבכל עת ושעה ניתן לבוא לבתינו להכנס לאבי הרבי 
זצ"ל, ולספר לו את הצרות והקשיים, והוא עושה ככל יכלתו לעזור ולסייע לכל אחד, 
ודאגתו לכל יהודי שאינו מכיר כלל, היא יותר מאשר לבני ביתו, כשהוא אומר לנו, 
שכבנים של הרבי כבר יהיה מי שידאג לנו, אבל מי ידאג לצרכיו של אותו יתום או 

גלמוד שאין לו כל קרוב.

במיוחד, שזכרתי שכאשר אחד מהשלושה בא פעם לעירנו לראות אם יוכל להתיישב 
בה, מלבד מה שאבי עזר וסייע לו רבות בכל עניניו, גם קיבל בבתינו מיטה לישון 
בה, וזה היה אחד מהפעמים הרבות בהם זכיתי בעצמי ללון על הרצפה כאשר שמיכה 
דקה מבדילה ביני לבין הארץ, ואת מיטתי נתתי לאורח בלתי מוכר, ואותו אחד אינו 

מתבייש לומר כך על אבי.

לו  סיפרתי  אירע,  מה  ושאלני  אבי  וכשראני  בבכי,  ממרמר  כשכולי  לבית  נכנסתי 
כמה  הרהר  הדברים,  את  אבי  כשמע  ברחוב.  הקרנות  יושבי  עליו  שאמרו  מה  את 
שניות, ולאחריהם הודיע לאמי הרבנית ע"ה הי"ד, שעליו להמלט מהרה מהבית, שמא 
יתפסוהו מלאכי החבלה. אמי ע"ה העדיפה להשאר בבית יחד עם הבנות, ואילו אני 
הצטרפתי לאבי לעבור להתגורר במקום סתר, בבית אחד מידידיו. לצערינו הרב, אבי 
ראה את הנולד, וחששו היה מוצדק, כאשר ימים ספורים לאחר מכן החלו החיפושים 
אחריו, וכשבאו הערלים לביתו לחפשו, תפסו את אמי הרבנית ע"ה ושלושת אחיותי, 
וכשלא מצאו את הרבי בכל חדרי הבית, כילו בהם את זעמם וזיכום לעלות בסערה 

השמימה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, הי"ד.

תוך ימי ה'שבעה' על אמי ואחיותי, נודע לאבי כי בימים הקרובים החיפושים אמורים 
ממקום  ולהמלט  השבעה  באמצע  לקום  זצ"ל,  הרבי  אבי  החליט  כן  ועל  להתהדק, 
בו ישנם  ואבות אבותיו, ובמחשך הלילה להגיע אל היער העבות והעצום,  אבותיו 
חיות רעות לרוב, אבל נקי הוא ממלאכי חבלה בדמות בני אדם, ובלילות החשוכות 
להלך בו ולהגיע לצידו השני, לאחת העיירות בהם באותם ימים עדיין לא שלטו בו 

ידי הרשעים הארורים.

היות ובתוככי היער, המקום בו עובר הגבול בין המדינות, כמעט לא שייך שישמרו 
היער,  בקצות  הגבולות  שומרי  את  המדינות  שני  מיקמו  כן  על  הגבולות,  על  בו 
ולכך, עיקר הזהירות צריכה להיות בזמן הכניסה אל היער ובאיזורים הסמוכים אל 
היישוב, וביציאה מעברו השני, בהם מסתובבים חיילים לרוב, כאשר תוכניתם היתה, 
את  להבריח  ינסו  הם  חודש,  ראש  בליל  הארץ  את  מכסה  אשר  החושך  שבמעטה 
הגבולות, ולחדור אל תוככי היער, מקום אשר בו אין חשש לפגוש במלאכי החבלה, 

אלא רק בבעלי חיים טורפים ובשאר סכנות היער.

מבירור אצל הבקיאים במלאכת הברחת הגבולות, השיגו תוכנית של דרך ההברחה אל 
תוככי היער וההליכה בו אל עבר השני, שהליכה זו הנמשכת כשבועיים בלא שטועים 
בדרכי היער ומשעוליו הרבים, ואם טועים בדרך, ניתן ללכת חודשים בלא להגיע אל 
קצהו, כאשר בדרך כלל הטועים אינם מוצאים את דרכם חזרה למקום יישוב לעולם, 

בשל סכנות היער הרבות, החל מחיות היער הטורפות ועד מיתה בצמא.

עוד הסבירו להם, שמאחרי יומיים ומחצה של הליכה בתוככי היער לעמקו, אין להם 
כל חשש להדליק אבוקה בלילות, וכדאי להם להצטייד באבוקות, לראות את המקום 
הוא  שהיער  הטרף  חיות  את  להבריח  כדי  ובעיקר  בו,  שילכו  והדרך  בו  שנמצאים 

מקומם ומשכנם. 

למחרת לקראת זמן מנחה, נפרד אבי הרבי זצ"ל מאנשיו הרבים שעדיין נותרו בעיר, 
כשהוא מבקש מהם שיתפללו עליו שה' יחוס עליו ויתן לו את נפשו לפליטה, כדי 
והטהור,  הקדוש  לבבו  מעומק  אחד  כל  מברך  ואף  השם,  בעבודת  להמשיך  שיוכל 
ומועדדו, שעל כל יהודי לזכור בכל עת, ובמיוחד בימים טרופים כאלו, את דברי דוד 
המלך ע"ה בספר התהלים )כ"ג ד'(, "ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות ֹלא ִאיָרא ָרע ִּכי ַאָּתה 
ִעָּמִדי", שגם כאשר אדם הולך במקום ציה וצלמות, מקום משלט מלאכי החבלה, אין 
ּוִמְׁשַעְנֶּתָך  עליו לפחד ולירא ממקרה רעה, וכפי שדוד המלך ממשיך ואומר, "ִׁשְבְטָך 
ְיַנֲחֻמִני", שהשבט של יסורין שה' מכה את האדם, הוא המנחמו, שאדם צריך  ֵהָּמה 
לראות בזה שה' לא השליכו ועזבו בידי 'המקרים', אלא כל דבר שאירע לו, הכל מידו 

יתברך שמו, וכפי שביאר במצוד"ד שם.

מבני  חמשה  עוד  עם  הגבאי,  פינחס  ר'  זצ"ל,  הרבי  אבי  יצאנו  להחשיך,  כשהחל 
המשפחה הקרובה, ואני ביניהם, והסתתרנו בצמחיה העבותה שבקצה העיר, הסמוכה 
למקום הגבול, כאשר לבבות ששתנו הולמים כ'תופים פראיים' מרוב פחד, פן נתפס 
הגבולות  שומרי  הרשעים  עשו  שכבר  כפי  ביריה,  במקום  מות  שעונשו  בבריחתנו, 

פעמים רבות לאלו שנתפסו בבריחתם.

למרות הקור העז ששרר באותו לילה, הזענו זיעת פחד מרובה, וכל גופנו רעד מחמת 
בשרעפיו  שקוע  היה  זצ"ל,  הרבי  שאבי  היה,  הגדול  הפלא  והמשתק.  הנורא  הפחד 
הקדושים והטהורים, ולא ניכר עליו כלל שאינו נמצא על מקומו בבית מדרשו, ובודאי 

שלא רעד והזיע מחמת המצב והעת.

שלוש שעות של פחד נוראי עברו עלינו תחת השיחים, בהם המתנו לשעת הכושר 
לעבור את השטח החשוף והפתוח שלפני היער, בו עומדים שומרים רבים עם נשקים 
את  לעטוף  כבד'  'ערפל  לפתע  החל  לילה  באותו  קל.  רחש  כל  על  ויורים  דרוכים, 
היקום, ובעקבות כך החיילים השומרים היו יותר דרוכים למשמע כל רחש, ומידי פעם 
צרור יריעות פלח את הדממה, כאשר החיילים ירו על כל רחש החלש ביותר שנשמע, 
ובודאי שלא היה שייך ששבעה אנשים יצליחו לחצות את השטח הענק והחשוף, ומה 
גם שהחיילים היו מצוידים גם בכלבים מאומנים, שגם בערפל יכלו להריח מרחוק אם 

יש מי שחוצה את השטח החשוף שלפני היער.

ר' פינחס הגבאי פנה לאבי הרבי זצ"ל ואמר לו שהמצב לא קל בכלל, וצריך ניסים 
גדולים בכדי לצאת מהמקום בחיים, בין לצד היער ובין לחזור לעיר. אבי הרבי זצ"ל 
החל להתפלל חרישית, כאשר קולו כמעט לא נשמע, בו התחנן לה' שיצילו ואת כל 
אלו שעמו, שיוכל להגיע למקום מבטחים, ולישב על התורה והעבודה, ולחזק ליבות 
שבורים. דקות ספורות לאחר שסיים את תפילתו, לפתע החלה לנשוב רוח סערה 
עושה דברו, שנשיבתה השמיעה רעש אימים, ואף הגבירה את הערפל שהיה במקום.

מיד  לצאת  הזמן  הוא  וכעת  התפילה,  את  קיבל  שה'  פינחס  ר'  הבין  העת  באותה 
ולחצות את כל השטח החשוף, שכעת לא ניתן לראות בו דבר, ואף לא ישמעו קולות 
ההליכה, והרוחות יביאו את הריחות של האנשים לצד השני, כך שאפילו הכלבים לא 
יכלו לזהות את מקומם. יצאנו בשני זוגות של שנים שנים, ואבי הרבי זצ"ל עם אחיו 
הצעיר ועם ר' פינחס, זוג אחד ראשונה, הרבי בתווך וזוג אחד באחרונה, במרחק של 
אנו  כלל אחד את השני, כאשר  ראינו  באופן שלא  זוג למשנהו,  בין  כמאה מטרים 
מקפידים לילך ישר ישר, לבל נאבד אחד את השני, וכך בחסות החשכה המוחלטת 
עם הערפל והרוחות הסוערות, רצנו במשך למעלה משעתיים, עד שהרגשנו שהשטח 

החשוף מאחרינו, ואנו כבר בתוככי היער העבות.

וראה זה פלא, זמן קצר לאחר שסיימנו לעבור את השטח החשוף, הרוח החלה להרגע 
ואף הערפל נחלש, כך שהרגשנו בחוש שה' עשה עמנו נס ופלא להצלנו.

פינחס,  ר'  אותנו  עורר  והמפחידה,  הארוכה  מהריצה  דקות  כמה  של  מנוחה  לאחר 
שכעת אין זמן למנוחה, ובעוד כמה שעות יפציע השחר, והחיילים יגלו את הצעדים 
שלנו על פני השטח החשוף, ויתכן ויתחילו לחפש אחרינו עם כלבים ושאר מרעין 
שאמנם  ואמר,  פינחס  ר'  הוסיף  היער.  תוככי  את  להכנס  למהר  יש  כן  ועל  בישין, 
הרוחות הם טובות גם למטרת טשטוש העקבות, אלא שלא כדאי להסתמך על כך, 
וכפי שנאמר לי, הזמן הטוב ביותר למנוחה הוא, לאחר צעדה נוספת מהירה של עוד 

כשלוש שעות בתוככי היער, שם נוכל לטפס על עצים ולנוח ולהרגע מעט מהדרך.

אבי הרבי זצ"ל הסכים עם דבריו של ר' פינחס, והוסיף ואמר, שננסה ללכת אל תוככי 
היער כל עוד שה' יתברך יתן לנו הכח בברכינו העייפות, וכוחותינו יחזיקו להמשיך 
זאת  בכל  לפנינו,  ראינו אמה  לא  והעלטה המוגברת, שכמעט  לילך. למרות החושך 
הלכנו בשורה עורפית, כאשר לקחנו חבל שהצטיידנו בו לדרך, וכל אחד החזיק את 
החבל תחת בית שחיו, כפי שאמרו לנו, שזו הדרך הטובה ביותר ללכת במצב כזה שלא 
ידינו פנויות למשש את הדרך ולהחזיק בעצים לבל יכשל  נאבד אחד מחבירו, ואף 
בשיחים ובאבנים הרבות, ומאידך אם חלילה תהיה שעת סכנה, אף אחד לא קשור 

בחבירו, וכל אחד יכול להמלט לכל עבר.

תוך כדי הילוכינו החרישי ביער, שמענו כמה פעמים נהמות וקולות של חיות טרף, 
וכמדומה שניתן היה לחוש בחבל את רעד הלבבות, ולאחר שעות של הליכה בחושך 
החוחלט, שמחנו מאוד בראותינו היאך השחר מפציע ועולה, ומעט אור נראה בינות 
לעצים העבותים. כשהאור החל להתגבר, וזמן הנץ החמה החל להתקרב, חיפשנו אחר 
מקום חניה ומנוחה, וכשנמצא המקום, בתוככי אילן המסיך על הארץ, התיישבנו שם, 

והתחלנו להתכונן לתפילת השחרית הראשונה ביער.

ולאחריה  קלה,  מנוחה  ננו  הכיפורים',  יום  של  כ'שחרית  שהיתה  התפילה  לאחר 
המשכנו בצעדה בזהירות מרובה, כאשר אוזנינו כרויות למשמע כל רחש, כדי שלא 

נתגלה חלילה על ידי חיילים המחפשים אחר מבריחי גבולות.

אל  הגענו  כשכבר  מהלילות,  ובחלק  בימים  זהירה  הליכה  של  נוספים  יומים  לאחר 
עומק היער, שינינו את אורחותינו, שבלילות הלכנו לאור הלבנה, שכל יום הוסיפה 
לגדול ולהאיר לנו עוד, יחד עם האבוקה שהבאנו עמנו, ואילו בימים, חלקם הלכנו 
וחלקם נחנו ועסקנו בתורה ועבודה, כאשר בחסדו הגדול של ה' עמנו בכל עת, כל 
יומים שלושה נפגשנו בפלג מים או בנחל קטן נובע, ומלבד מה שהווינו את צמאונינו 

במים הזכים, ומילנו את כלינו במים, יכלנו גם להתקדש בהם.

באחד הימים בהם הלכנו ביער, ניגשתי אל עבר אבי הרבי זצ"ל ושאלתיו, אבא, תורה 
החלטת  כן  שמחמת  קרנות,  יושבי  אותם  בדברי  ראית  מה  צריך,  אני  וללמוד  היא 
הקדושים  מאבותינו  בידינו  קבלה  יקירי,  בני  אבי,  השיבני  מהבית.  לברוח  מיידית 
והטהורים, שהקפידו עד מאוד ללמוד בכל ערב שבת קודש הפרשה שנים מקרא ואחד 
תרגום עם פירושו של זקנינו, רבן של ישראל, רש"י הקדוש, שכידוע שהיה מיוחס 
לרבי יוחנן הסנדלר, שהוא היה מיוחס לאדונינו רועינו דוד מלך ישראל עליו השלום, 
ומלימוד זה שהיה נעשה בקדושה ובטהרה, היו לומדים אורחות חיים והנהגה, ואף 
היו יכולים לראות את המאורעות של השבוע רמוזים בדברי הפרשה ופירוש רש"י 
הקדוש, ומלימודם זה היו יודעים היאך לנהוג בדבר הסתום. וזיכני ה', שבאותה העת 
נזכרתי בפירושו של זקנינו הקדוש על פרשת דברים, והבנתי שאם כך אני בסכנה 

גדולה שיתכן וימסרונו בידי מלאכי החבלה, כפי שלצערינו אכן היה.

הלילה ביער, הוא דבר נפלא ביותר, אם אדם נמצא בתוך מקום מוגן עם שומרים. אבל 
הליכה בו בלילות, גם כשיש אבוקה המאירה, הוא מהדברים המפחידים ביותר שיש. 

כל כמה דקות נשמעת יללות תנין, שהוא יכול לשבור כל לב, קולות מרדף של חיות 
טרף עם שאגותיהם הפראיות, ומידי פעם אף רואים זוג עינים נוצצות הנראות לאור 
האבוקה, שמי יודע איזו חיית טרף היא זו, ובאותה עת כל הששה זעקו בהההההה... 

בקול רם להבריחה.

יורדי היערות יודעים להצביע לפי סוגי העצים והשיחים, היכן הם נמצאים, ור' פינחס 
שחקר אצל המומחים הבין, שככל הנראה עקב שזכינו וכולנו חובשי בית המדרש, 
אין כוחינו ברגלינו, ולא התקדמנו מספיק מהרה בהילוכינו ביער, ומה גם שבכל ערב 
זצ"ל, כשראינו  שבת קודש סמוך לחצות היום, בהוראתו המפורשת של אבי הרבי 
מקום בו ניתן לשהות ולשבות בשבת קודש, קנינו שם שביתה, ושם עשינו שבתינו 
חול מבחינה גשמית, אבל מבחינה רוחנית, לא היו לנו מעולם שבתות כה רוחניות 

ונעלות.

ככל שעברו הימים הרגשנו בפועל את התקטנות הלבנה, שכבר לא הוסיפה והאירה, 
אלא חסרה והלכה, ויחד עם זאת האבוקות שלקחנו עמנו, אף הם הלכו וחסרו, עד 

שבהגיע ליל ראש חודש ראינו שיש לנו רק עוד אבוקה אחת.  

ליל ראש חודש, שהיה הלילה השלושים שלנו בתוככי היער העבות, שבאותם ימים 
נראו לנו כימים הגרועים והקשים ביותר שיכולים להיות ליהודי, שכבר שלושים יום 
שלא התפללנו במנין, ולא שמענו קריאת התורה ולא ענינו ברכו ואמן יהא שמיה 
וכל קרובינו  ובני משפחתינו  בגורל אחינו  יודעים כלל מה עלה  ואף אין אנו  רבה, 
וידידנו, ובתחילת הלילה דיברנו על כך אחד עם רעהו, ושוחחנו על מצבנו הקשה, 
האחרונה  האבוקה  וכעת  לפנינו,  דרך  שליש  עד  כרבע  שעוד  נראה  האומדן  שלפי 
דולקת ובוערת, וכל רגע שעובר וחולף האבוקה מתקטנת והולכת עוד ועוד, ומי יודע 

מה יהיה עמנו, והיאך נינצל.

שעה ארוכה המשכנו בהליכתנו ביער, והאבוקה כבר הגיע סמוך לסיומה, כאשר לפתע 
נשמע קול שאגה אדירה של חיית טרף, ועמה קול מקפיא דם של החיה הנטרפת. 
באותה  וכבתה...  הארץ  על  הקטנה  האבוקה  נפלה  הקולות,  משמיעת  בהלה  מרוב 
עת נפלה עלינו חשיכה רבה וגדולה, והיה נראה שבכל עת החושך מתחזק עוד ועוד, 
קולות חיות הטרף עם יללות התנים והזאבים התרבו, ולפתע ראינו מולינו כמה זוגות 

עינים של חיות טרף הבאים כנגדינו.

וצרחו,  זעקו  לא  אפילו  הם  פחד  מרוב  כמאובנים,  הששה  כל  הרגישו  עת  באותה 
אלינו,  להתקרב  החלו  והגמור,  האפל  בחושך  הנוצצות  האימה  מזרות  והעינים 
לפתע  וחרדה,  נוראה  אימה  מרוב  שיניהם.  בין  לטרף  נינתן  רגע  שעוד  וכמדומה 
החלו כולם לצעוק ולשאוג האוווווו... באוווווו... ולעשות תנועה עם הידים והרגלים 
להבריח את חיות הטרף הבאים כנגדינו, ולפתע פרצנו כולנו בבכי מר ונוקב, בכי של 
והיגונות שעברו עלינו בשנים  כל הצרות  נוראה, שכלל בתוכו את  ואומללות  צער 
האחרונות מאז החלו הערלים להצר את דרכינו, את הצער על הקרובים והידידים 
שזכו לקדש את שמו ברבים, שעלו בסערה השמימה, ועזבו אותנו לאנחות, ועל כל 

מה שעבר עלינו בחודש האחרון ביער הנורא הזה.

הנהי  קולות  מה  על  שואל,  שהוא  זצ"ל  הרבי  אבי  של  קולו  נשמע  הבכי  כדי  תוך 
ומופת  נס  לנו  לפני אביו, תעשה  כבן המרצה  וביקשתי  והבכי הללו. אבא, השבתי 

שהאבוקה תשוב לדלוק!

על האבוקה אתם בוכים ורועשים, שאל אבי הרבי זצ"ל בקולו הנעים והרגוע, הרי 
ידעתם כבר מתחילת הלילה שבשעה כל שהיא האבוקה תתכבה ותהיו שרויים בחושך 
תדלק  שהאבוקה  חשבתם  וכי  זו,  לבכיה  מקום  מה  כן  ואם  היער,  בעמקי  ואפילה 

לעולמים.

שהאבוקה  ידענו  מהבית  כשיצאנו  כבר  רבינו...  ואמר,  המצב,  את  הציל  פינחס  ר' 
תגמר אי פעם, אבל קווה קיווינו שקודם נצא מהיער, שכבר לא יסובבונו חיות טרף, 
לא ישמעו צווחות אימים ולא יראו עינים מזרות אימה, אבל לצערינו הרב אנו עדיין 
כאן בעמק היער, בינות לחיות הטרף, ליבנו רועד ומפחד מפני הבאות, וכל רחש קל 
של עלה נידף מניס אותנו ומוסיף לגובה הפחד והאימה היתירה שיש לנו, עד שליבנו 
עומד להפקע רוב רעדה והיסטריה, ועל כך אנו בוכים, על האבוקה שהתכבתה לנו 

במצבינו זה.

בני חביבי, נשמע קולו הרגוע של אבי הרבי זצ"ל, כאשר לפני כמה שנים נפטר רבינו 
החפץ חיים זכותו יגן עלינו ועל כל בית ישראל, ובכיתי מרה על אובדנו, באתם לדבר 
וללמד,  ואף הספיק ללמוד  ושנים,  ימים  יהודי שזכה לאריכות  ליבי שהוא היה  על 
לחבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה, ולהעמיד הדת על תילה בענינים רבים, 

ואם כן על מה אני בוכה, וכי חשבתי בליבי שהוא יחיה לעולמים.

כעת תשובתי אליכם בני היקרים, אמת הוא שידענו שרבינו החפץ חיים לא יחיה 
לעולמים בעולם הזה, ובודאי שהוא זכה לאריכות ימים מופלגת, אבל אנו בוכים על 
שכבה המאור והאבוקה בשעה קשה זו, שבה החושך יכסה ארץ, וישנם גזירות קשות 
ונוראות בכל המקומות, בו בזמן שאנו קיוינו שיאיר לנו את דרכינו עד לביאת גואל 
צדק במהרה בימינו, ולא ישאיר אותנו לאנחות בעומק היער בחשכת הגלות, ועל כך 

בכיתי באותה עת, ועל כך, המשיך הרבי כשהוא פורץ בבכי, אני בוכה כעת.

עצם הדבר שאבי הרבי זצ"ל היה עמנו, הקל מעלינו מעט, קיוינו שבזכות צדקותו 
העצומה ועמלו הרב בתורה ובעבודת השם, ננצל כולנו ממאורע קשה זה, אבל יחד 
עם זאת ישבנו בעומק היער ובכינו יחדיו בכי רב על סילוקו של החפץ חיים זיע"א, 
כאשר יללות התנין הצטרפו לבכיותינו ואבלינו הרב, ונדמה היה שאף חיות הטרף 

הצטרפו גם הם לאבל הגדול ולבכי על מיתת הצדיק.

המשיך הרבי וסיפר, אמנם לא היה לנו מופת שלפתע האבוקה נדלקה, אבל אבי הרבי 
זצ"ל עשה אות ומופת, ששינה לנו את ההסתכלות על החיים, לפתע פתאום בתוככי 
היער החשוך והמפחיד, הוא נתן לנו את המבט הנכון והאמיתי למשמעות של סילוק 
לאורו,  הלכו  רבים  אשר  בישראל  גדול  של  בסילוקו  ובמיוחד  חכם,  ותלמיד  צדיק 

שנלכד בשחיתותינו, כאשר אמרנו בצילו נחיה עד ביאת גואל צדק.

יכלה הלילה הזה, ועוד רבים כמותו, אמר הרבי שליט"א בדרשתו בליל תשעה באב, 
נוכל לגמור ולספר את כל הניסים והנפלאות  ולא  בה סיפר את כל הסיפור הלזה, 
שעשה ה' עמנו, בכל אותה תקופה קשה ונוראה, שהוציאנו מאותו גיא צלמות, ואף 
הימים,  כל  השם  ובעבודת  ועמלה  בתורה  בה  לעסוק  וזיכנו  הקודש,  לארץ  העלנו 

ולהעמיד תלמידים הרבה.

כבד  אבל  ותפארתנו,  קדשנו  בית  חורבן  על  הנורא  לאבל  כשהתווסף  אלו,  בימים 
מאוד, בהסתלקותו של רבן של ישראל, שעלה בסערה השמימה, שעליו אמרו חז"ל 
שהוא קשה יותר משריפת בית המקדש, עלינו לישב על הארץ ולבכות ולהתאבל על 
כך, לזעוק שהתורה תחגור שק ותתפלש באפָרים, וכל אחד יעשה לו אבל יחיד ומספד 
תמרורים, וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה', וכל זאת למרות שידענו 
שהוא לא יחיה לעד, ואף זכה לאריכות ימים מופלגת עד מאוד, שבמשך השנים הורה 
לכל ישראל את הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשו, וממנו יצאה הוראה לכל 
ישראל, בכל זאת עלינו לבכות ולהתאבל, על שהאבוקה כבתה לפני שזכינו לגאולה 
ולישועה, כשאנו עדיין במחשך הלילה והאפילה, כשסביבנו חיות טרף העומדות עלינו 
לכלותינו, וגזירות קשות עומדות על פתחינו, ועל אף שהקב"ה מצילנו מידם, הפחד 

מפני הבאות גדול וקשה, ועל כך ראוי שנבכה וניילל בליל זה. 

מנין בפרשתינו עפרש"י הגיע הרבי זצ"ל למסקנתו?
תודת המערכת נתונה

להרב ז. שליט"א
על הסיפור המתפרסם בשבוע זה



בהם  נתקל  שאדם  והמאורעות  המעמדות  הם  רבים 
שמעמד  בליבו  בטוח  הוא  עת  ובאותה  חייו,  בימי 
ומאורע זה לא ישכח מליבו לעולם, ולא עוברים ימים 
גם אם מדובר במאורע  וכבר נשמטו מזכרונו.  רבים, 
מסעיר או מעמד רווי הוד, הזמן משכיח ממנו פרטים 
רק  בזכרון  נשארים  השנים  במשך  שכבר  עד  רבים, 

פירורי זכרונות לא ברורים.
ימי  כל  אדם  של  מליבו  ימושו  שלא  דברים  יש  אבל 
חייו, גם אם יזכה לחיות למעלה ממאה שנה, ובדרך 
כלל מדובר במקרה בו האדם נחשף לחשש רב ולפחד 
עצום, מצב בו החיים אינם בטוחים, וחוששים מכל 

עלה נידף, מכל צללית רחוקה.
האדמו"ר  על  שעבר  המסעיר  המאורע  היה  כזה 
שליט"א בימי ילדותו, בעת אשר נמלטו בדרכי פולין 
האבלות, מידי חיות הטרף הנאצים ועוזריהם הגויים 
הפולנים, שסייעו ועזרו בידם לכלות את זרע ישראל 
את  קיימו  יהודי,  לכל  העזה  שבשנאתם  שבמקומם, 
ולאבד  לשנוא  אביהם,  מעשו  להם  שירושה  ההלכה 

את זרע יעקב.
פעם בשנה, בליל תשעה באב, היה הרבי מספר מעט 
ממה שעבר עליהם באותם שנים קשות ומרות, שיד 
של  קשות  גזירות  עליהם  ונגזרו  בעמו,  נשלחה  ה' 
הריגה ורציחה, ודם ישראל נשפך כמים ברוב הארצות 
דם  לקבל  פיה  פצתה את  והאדמה  אירופה,  שברחבי 
קדושים וטהורים, קהילות הקודש שמסרו נפשם על 

קידוש השם.
בהיכל בית המדרש החשוך, בו נשא הרבי את דבריו, 
בית  שריפת  על  וקינה  נהי  לבכי  הציבור  את  עורר 
המקדש ועל עם ישראל שהיו לחרב, כאשר לאחר דברי 
המדרשים אודות התקופה הקשה והמרה של החורבן, 
לפני  ישראל  כלל  על החורבן של  ומספר  מוסיף  היה 
דברים  שאותם  קטן,  ילד  היותו  בעת  שנה,  כשבעים 
בלבד  זו  ולא  ליבו,  גליון  עלי  נחרטו  בעיניו,  שראה 
שאינם נשכחים ממנו, אלא בלילות רבות הוא 'חווה' 
אותם מחדש על ידי המלאך הממונה על החלומות, הוא 
ה', חסידים  והרציחות של קהל  רואה את המעצרים 
ותמימים, קדושים וטהורים, בידי מלאכי החבלה, עד 
לישון,  לשוב  יכול  אינו  צער  ומרוב  מתעורר,  שהוא 
ומתחיל עוד יום חדש של עבודת ה', בתפילה ובתורה 

ובשאר מעשיו הגדולים והכבירים.
אחד  את  הרבי  סיפר  באב,  תשעה  בליל  זו,  בשנה 
ניסה  כאשר  עבר,  שהוא  הנוראיים  האימה  מסיפורי 
סיפור  זצ"ל,  והטהור,  הקדוש  אביו  עם  יחד  להמלט 
שעדיין לא סיפר בציבור, כאשר הוא מטיב לשחזר את 
כל  את  עמו  מוביל  כשהוא  הלילה,  באישון  הבריחה 

מאות השומעים בנתיבות היערות בפולין הרחוקה.
היה זה לאחר תקופה קשה ומרה של רדיפות ורציחות, 
כאשר נראה היה יותר מתמיד שהחרב החדה מונחת 
על צוארם, במיוחד שהרשעים הארורים חיפשו אחר 
הרבנים והאדמורים, להתעולל בהם לעיני כל ישראל, 
ביסורים  להורגם  מכן  ולאחר  ולהשפילם,  לבזותם 
קשים ומרים, וזאת בכדי להכניס מורך בעם, ולהפיל 
את ליבם, ויחד עם זאת חלילה להכניס בליבם הרהורי 
כפירה, שאם בארזים נפלה שלהבת, מה יאמרו איזובי 
אחד  את  הצוררים  לקחו  זה  לפני  ימים  כמה  הקיר. 
מהאדמורי"ם החשובים בעיר, שהיה גדול עצום בתורה 
ויראה, ואף היה גדול ביחוסו הרם, והמשיך את מסורת 
והיכוהו  וביזיהו  יחדיו,  ויראה  בתורה  אבותיו  אבות 
נמרצות, כאשר כל הרואים זעקו בכאב רב, ולאחר מכן 
הרגוהו ביסורים קשים ומרים, כשהם מחייבים את כל 
יושבי המקום לראות כבלע את הקודש, היאך הנשמה 
הטהורה חוזרת אל כור מחצבתה, כאשר כל אותה עת 
של יסורים קשים ומרים, לא נשמעה בפיו כל זעקה או 
צעקה, ואף לא ניכר בפניו כל מה שיסרוהו, אלא פניו 
הוא  אשר  על  הקדושה,  ומלהט  האמונה  מאש  קרנו 
זוכה להגיע למעמד כה כביר של קידוש השם הגדול, 

שעליו היה מצפה בכל יום מתי יבוא לידי ואקיימנו.
כשנודע לאבי הרבי זצ"ל, על ידי אחד מאנשיו, שבכוונת 
עליו,  הטמאות  ידיהם  את  לשים  הארורים  הרשעים 
בתחילה חשב בליבו, שכל עוד שאחינו בית ישראל לא 
ישתפו פעולה עם מלאכי החבלה, הם לא ידעו מיהו 
הרבי המנהיג את החסידים, ומיהו יהודי פשוט, ועל כן 

אין כל מקום לבריחה והסתתרות.
לשחק  יצאתי  שליט"א,  הרבי  מספר  הימים,  באחד 
בשכינות  הגרים  יהודים  שלושה  וכשראיתי  בחצר, 
ניסיתי להתקרב ולשמוע מה בפיהם,  יחד,  המדברים 
מה יש להם לחדש על המצב הקשה בו אנו שרויים. 
השלושה  מאוד.  עד  נבהלתי  שיחתם  את  כששמעתי 

דיברו בגנותו של אבי הרבי זצ"ל, כאשר הם אומרים 
יוצא  ואינו  'מה הוא עושה לו שם בתוך ביתו,  עליו, 
כמעט בינות לציבור, בודאי כל מחשבות ליבו רק רע 
עלינו כל היום'. דבריהם הרעים הללו פילחו את ליבי 
כבמדקרת חרב, הרי אבי הרבי זצ"ל כל ליבו ומחשבתו 
העיר  תושבי  וכל  היום,  כל  טוב  רק  היהודים  כל  על 
והמחוז ומחוצה להם יודעים נאמנה, שבכל עת ושעה 
ניתן לבוא לבתינו להכנס לאבי הרבי זצ"ל, ולספר לו 
לעזור  יכלתו  ככל  עושה  והוא  והקשיים,  הצרות  את 
ולסייע לכל אחד, ודאגתו לכל יהודי שאינו מכיר כלל, 
היא יותר מאשר לבני ביתו, כשהוא אומר לנו, שכבנים 
של הרבי כבר יהיה מי שידאג לנו, אבל מי ידאג לצרכיו 

של אותו יתום או גלמוד שאין לו כל קרוב.
פעם  בא  מהשלושה  אחד  שכאשר  שזכרתי  במיוחד, 
לעירנו לראות אם יוכל להתיישב בה, מלבד מה שאבי 
עזר וסייע לו רבות בכל עניניו, גם קיבל בבתינו מיטה 
לישון בה, וזה היה אחד מהפעמים הרבות בהם זכיתי 
מבדילה  דקה  שמיכה  כאשר  הרצפה  על  ללון  בעצמי 
ביני לבין הארץ, ואת מיטתי נתתי לאורח בלתי מוכר, 

ואותו אחד אינו מתבייש לומר כך על אבי.
אבי  וכשראני  בבכי,  ממרמר  כשכולי  לבית  נכנסתי 
עליו  שאמרו  מה  את  לו  סיפרתי  אירע,  מה  ושאלני 
יושבי הקרנות ברחוב. כשמע אבי את הדברים, הרהר 
ע"ה  הרבנית  לאמי  הודיע  ולאחריהם  שניות,  כמה 
יתפסוהו  שמא  מהבית,  מהרה  להמלט  שעליו  הי"ד, 
מלאכי החבלה. אמי ע"ה העדיפה להשאר בבית יחד 
עם הבנות, ואילו אני הצטרפתי לאבי לעבור להתגורר 
במקום סתר, בבית אחד מידידיו. לצערינו הרב, אבי 
ימים  כאשר  מוצדק,  היה  וחששו  הנולד,  את  ראה 
וכשבאו  ספורים לאחר מכן החלו החיפושים אחריו, 
ע"ה  הרבנית  אמי  את  תפסו  לחפשו,  לביתו  הערלים 
חדרי  בכל  הרבי  את  מצאו  וכשלא  אחיותי,  ושלושת 
בסערה  לעלות  וזיכום  זעמם  את  בהם  כילו  הבית, 
הרקיע  כזוהר  וטהורים,  קדושים  במעלות  השמימה, 

מזהירים, הי"ד.
כי  לאבי  נודע  ואחיותי,  אמי  על  ה'שבעה'  ימי  תוך 
ועל  להתהדק,  אמורים  החיפושים  הקרובים  בימים 
השבעה  באמצע  לקום  זצ"ל,  הרבי  אבי  החליט  כן 
ובמחשך  אבותיו,  ואבות  אבותיו  ממקום  ולהמלט 
הלילה להגיע אל היער העבות והעצום, בו ישנם חיות 
רעות לרוב, אבל נקי הוא ממלאכי חבלה בדמות בני 
אדם, ובלילות החשוכות להלך בו ולהגיע לצידו השני, 
לאחת העיירות בהם באותם ימים עדיין לא שלטו בו 

ידי הרשעים הארורים.
בין  הגבול  עובר  בו  המקום  היער,  ובתוככי  היות 
הגבולות,  על  בו  שישמרו  שייך  לא  כמעט  המדינות, 
הגבולות  שומרי  את  המדינות  שני  מיקמו  כן  על 
בקצות היער, ולכך, עיקר הזהירות צריכה להיות בזמן 
היישוב,  אל  הסמוכים  ובאיזורים  היער  אל  הכניסה 
וביציאה מעברו השני, בהם מסתובבים חיילים לרוב, 
כאשר תוכניתם היתה, שבמעטה החושך אשר מכסה 
את  להבריח  ינסו  הם  חודש,  ראש  בליל  הארץ  את 
הגבולות, ולחדור אל תוככי היער, מקום אשר בו אין 
חיים  בבעלי  רק  אלא  החבלה,  במלאכי  לפגוש  חשש 

טורפים ובשאר סכנות היער.
הגבולות,  הברחת  במלאכת  הבקיאים  אצל  מבירור 
היער  תוככי  אל  ההברחה  דרך  של  תוכנית  השיגו 
הנמשכת  זו  שהליכה  השני,  עבר  אל  בו  וההליכה 
כשבועיים בלא שטועים בדרכי היער ומשעוליו הרבים, 
ואם טועים בדרך, ניתן ללכת חודשים בלא להגיע אל 
את  מוצאים  אינם  הטועים  כלל  בדרך  כאשר  קצהו, 
יישוב לעולם, בשל סכנות היער  דרכם חזרה למקום 
הרבות, החל מחיות היער הטורפות ועד מיתה בצמא.

עוד הסבירו להם, שמאחרי יומיים ומחצה של הליכה 
להדליק  חשש  כל  להם  אין  לעמקו,  היער  בתוככי 
באבוקות,  להצטייד  להם  וכדאי  בלילות,  אבוקה 
בו,  שילכו  והדרך  בו  שנמצאים  המקום  את  לראות 
הוא  שהיער  הטרף  חיות  את  להבריח  כדי  ובעיקר 

מקומם ומשכנם. 
זצ"ל  הרבי  אבי  נפרד  מנחה,  זמן  לקראת  למחרת 
מבקש  כשהוא  בעיר,  נותרו  שעדיין  הרבים  מאנשיו 
מהם שיתפללו עליו שה' יחוס עליו ויתן לו את נפשו 
לפליטה, כדי שיוכל להמשיך בעבודת השם, ואף מברך 
כל אחד מעומק לבבו הקדוש והטהור, ומועדדו, שעל 
טרופים  בימים  ובמיוחד  עת,  בכל  לזכור  יהודי  כל 
)כ"ג  התהלים  בספר  ע"ה  המלך  דוד  דברי  את  כאלו, 
ַאָּתה  ִּכי  ָרע  ִאיָרא  ֹלא  ַצְלָמֶות  ְּבֵגיא  ֵאֵלְך  ִּכי  "ַּגם  ד'(, 
וצלמות,  ציה  במקום  הולך  אדם  כאשר  שגם  ִעָּמִדי", 

ולירא  לפחד  עליו  אין  החבלה,  מלאכי  משלט  מקום 
ממקרה רעה, וכפי שדוד המלך ממשיך ואומר, "ִׁשְבְטָך 
ּוִמְׁשַעְנֶּתָך ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני", שהשבט של יסורין שה' מכה 
את האדם, הוא המנחמו, שאדם צריך לראות בזה שה' 
לא השליכו ועזבו בידי 'המקרים', אלא כל דבר שאירע 

לו, הכל מידו יתברך שמו, וכפי שביאר במצוד"ד שם.
פינחס  ר'  זצ"ל,  הרבי  אבי  יצאנו  להחשיך,  כשהחל 
הקרובה,  המשפחה  מבני  חמשה  עוד  עם  הגבאי, 
שבקצה  העבותה  בצמחיה  והסתתרנו  ביניהם,  ואני 
העיר, הסמוכה למקום הגבול, כאשר לבבות ששתנו 
נתפס  פן  פחד,  מרוב  פראיים'  כ'תופים  הולמים 
בבריחתנו, שעונשו מות במקום ביריה, כפי שכבר עשו 
הרשעים שומרי הגבולות פעמים רבות לאלו שנתפסו 

בבריחתם.
למרות הקור העז ששרר באותו לילה, הזענו זיעת פחד 
מרובה, וכל גופנו רעד מחמת הפחד הנורא והמשתק. 
שקוע  היה  זצ"ל,  הרבי  שאבי  היה,  הגדול  הפלא 
כלל  עליו  ניכר  ולא  והטהורים,  הקדושים  בשרעפיו 
שלא  ובודאי  מדרשו,  בבית  מקומו  על  נמצא  שאינו 

רעד והזיע מחמת המצב והעת.
שלוש שעות של פחד נוראי עברו עלינו תחת השיחים, 
בהם המתנו לשעת הכושר לעבור את השטח החשוף 
עם  רבים  עומדים שומרים  בו  היער,  והפתוח שלפני 
נשקים דרוכים, ויורים על כל רחש קל. באותו לילה 
'ערפל כבד' לעטוף את היקום, ובעקבות  החל לפתע 
כל  למשמע  דרוכים  יותר  היו  השומרים  החיילים  כך 
רחש, ומידי פעם צרור יריעות פלח את הדממה, כאשר 
החיילים ירו על כל רחש החלש ביותר שנשמע, ובודאי 
את  לחצות  יצליחו  אנשים  ששבעה  שייך  היה  שלא 
השטח הענק והחשוף, ומה גם שהחיילים היו מצוידים 
גם בכלבים מאומנים, שגם בערפל יכלו להריח מרחוק 

אם יש מי שחוצה את השטח החשוף שלפני היער.
ר' פינחס הגבאי פנה לאבי הרבי זצ"ל ואמר לו שהמצב 
לא קל בכלל, וצריך ניסים גדולים בכדי לצאת מהמקום 
בחיים, בין לצד היער ובין לחזור לעיר. אבי הרבי זצ"ל 
החל להתפלל חרישית, כאשר קולו כמעט לא נשמע, 
שיוכל  שעמו,  אלו  כל  ואת  שיצילו  לה'  התחנן  בו 
ולישב על התורה והעבודה,  להגיע למקום מבטחים, 
ולחזק ליבות שבורים. דקות ספורות לאחר שסיים את 
תפילתו, לפתע החלה לנשוב רוח סערה עושה דברו, 
את  הגבירה  ואף  אימים,  רעש  השמיעה  שנשיבתה 

הערפל שהיה במקום.
פינחס שה' קיבל את התפילה,  ר'  באותה העת הבין 
השטח  כל  את  ולחצות  מיד  לצאת  הזמן  הוא  וכעת 
לא  ואף  דבר,  בו  לראות  ניתן  לא  שכעת  החשוף, 
הריחות  את  יביאו  והרוחות  ההליכה,  קולות  ישמעו 
של האנשים לצד השני, כך שאפילו הכלבים לא יכלו 
לזהות את מקומם. יצאנו בשני זוגות של שנים שנים, 
זוג  פינחס,  ר'  ועם  זצ"ל עם אחיו הצעיר  ואבי הרבי 
אחד ראשונה, הרבי בתווך וזוג אחד באחרונה, במרחק 
של כמאה מטרים בין זוג למשנהו, באופן שלא ראינו 
ישר  לילך  מקפידים  אנו  כאשר  השני,  את  אחד  כלל 
וכך בחסות החשכה  ישר, לבל נאבד אחד את השני, 
המוחלטת עם הערפל והרוחות הסוערות, רצנו במשך 
החשוף  שהשטח  שהרגשנו  עד  משעתיים,  למעלה 

מאחרינו, ואנו כבר בתוככי היער העבות.
את  לעבור  שסיימנו  לאחר  קצר  זמן  פלא,  זה  וראה 
השטח החשוף, הרוח החלה להרגע ואף הערפל נחלש, 

כך שהרגשנו בחוש שה' עשה עמנו נס ופלא להצלנו.
הארוכה  מהריצה  דקות  כמה  של  מנוחה  לאחר 
זמן  אין  שכעת  פינחס,  ר'  אותנו  עורר  והמפחידה, 
והחיילים  השחר,  יפציע  שעות  כמה  ובעוד  למנוחה, 
יגלו את הצעדים שלנו על פני השטח החשוף, ויתכן 
ויתחילו לחפש אחרינו עם כלבים ושאר מרעין בישין, 
ר'  הוסיף  היער.  תוככי  את  להכנס  למהר  יש  כן  ועל 
פינחס ואמר, שאמנם הרוחות הם טובות גם למטרת 
כך,  על  להסתמך  כדאי  שלא  אלא  העקבות,  טשטוש 
וכפי שנאמר לי, הזמן הטוב ביותר למנוחה הוא, לאחר 
בתוככי  שעות  כשלוש  עוד  של  מהירה  נוספת  צעדה 
ולהרגע מעט  ולנוח  נוכל לטפס על עצים  היער, שם 

מהדרך.
אבי הרבי זצ"ל הסכים עם דבריו של ר' פינחס, והוסיף 
ואמר, שננסה ללכת אל תוככי היער כל עוד שה' יתברך 
יחזיקו  וכוחותינו  העייפות,  בברכינו  הכח  לנו  יתן 
המוגברת,  והעלטה  החושך  למרות  לילך.  להמשיך 
שכמעט לא ראינו אמה לפנינו, בכל זאת הלכנו בשורה 
עורפית, כאשר לקחנו חבל שהצטיידנו בו לדרך, וכל 

כפי אחד החזיק את החבל תחת בית שחיו, 
המשך בעמוד הבא



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

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

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

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

לקבל  ניתן  נסיון,  לתקופת 
בפקס  העלון  את  שבוע  כל 
תשלום(. )ללא  באימייל  או 
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שאמרו לנו, שזו הדרך הטובה ביותר 
ללכת במצב כזה שלא נאבד אחד מחבירו, ואף ידינו 
יכשל  לבל  בעצים  ולהחזיק  הדרך  את  למשש  פנויות 
תהיה  חלילה  אם  ומאידך  הרבות,  ובאבנים  בשיחים 
שעת סכנה, אף אחד לא קשור בחבירו, וכל אחד יכול 

להמלט לכל עבר.
תוך כדי הילוכינו החרישי ביער, שמענו כמה פעמים 
היה  שניתן  וכמדומה  טרף,  חיות  של  וקולות  נהמות 
של  שעות  ולאחר  הלבבות,  רעד  את  בחבל  לחוש 
הליכה בחושך החוחלט, שמחנו מאוד בראותינו היאך 
ועולה, ומעט אור נראה בינות לעצים  השחר מפציע 
החמה  הנץ  וזמן  להתגבר,  החל  כשהאור  העבותים. 
ומנוחה,  חניה  מקום  אחר  חיפשנו  להתקרב,  החל 
הארץ,  על  המסיך  אילן  בתוככי  המקום,  וכשנמצא 
השחרית  לתפילת  להתכונן  והתחלנו  שם,  התיישבנו 

הראשונה ביער.
יום הכיפורים',  כ'שחרית של  לאחר התפילה שהיתה 
בזהירות  בצעדה  המשכנו  ולאחריה  קלה,  מנוחה  ננו 
כדי  רחש,  כל  למשמע  כרויות  אוזנינו  כאשר  מרובה, 
אחר  המחפשים  חיילים  ידי  על  חלילה  נתגלה  שלא 

מבריחי גבולות.
לאחר יומים נוספים של הליכה זהירה בימים ובחלק 
את  שינינו  היער,  עומק  אל  הגענו  כשכבר  מהלילות, 
יום  שכל  הלבנה,  לאור  הלכנו  שבלילות  אורחותינו, 
האבוקה  עם  יחד  עוד,  לנו  ולהאיר  לגדול  הוסיפה 
וחלקם  הלכנו  חלקם  בימים,  ואילו  עמנו,  שהבאנו 
נחנו ועסקנו בתורה ועבודה, כאשר בחסדו הגדול של 
ה' עמנו בכל עת, כל יומים שלושה נפגשנו בפלג מים 
או בנחל קטן נובע, ומלבד מה שהווינו את צמאונינו 
גם  יכלנו  במים,  כלינו  את  ומילנו  הזכים,  במים 

להתקדש בהם.
באחד הימים בהם הלכנו ביער, ניגשתי אל עבר אבי 
אני  וללמוד  היא  תורה  אבא,  ושאלתיו,  זצ"ל  הרבי 
צריך, מה ראית בדברי אותם יושבי קרנות, שמחמת 
בני  אבי,  השיבני  מהבית.  לברוח  מיידית  החלטת  כן 
והטהורים,  הקדושים  מאבותינו  בידינו  קבלה  יקירי, 
שהקפידו עד מאוד ללמוד בכל ערב שבת קודש הפרשה 
שנים מקרא ואחד תרגום עם פירושו של זקנינו, רבן 
של ישראל, רש"י הקדוש, שכידוע שהיה מיוחס לרבי 
יוחנן הסנדלר, שהוא היה מיוחס לאדונינו רועינו דוד 
נעשה  שהיה  זה  ומלימוד  השלום,  עליו  ישראל  מלך 
בקדושה ובטהרה, היו לומדים אורחות חיים והנהגה, 
השבוע  של  המאורעות  את  לראות  יכולים  היו  ואף 
רמוזים בדברי הפרשה ופירוש רש"י הקדוש, ומלימודם 
ה',  וזיכני  הסתום.  בדבר  לנהוג  היאך  יודעים  היו  זה 
הקדוש  זקנינו  של  בפירושו  נזכרתי  העת  שבאותה 
על פרשת דברים, והבנתי שאם כך אני בסכנה גדולה 
כפי שלצערינו  בידי מלאכי החבלה,  וימסרונו  שיתכן 

אכן היה.
נמצא  ביותר, אם אדם  נפלא  דבר  הוא  ביער,  הלילה 
בתוך מקום מוגן עם שומרים. אבל הליכה בו בלילות, 
גם כשיש אבוקה המאירה, הוא מהדברים המפחידים 
ביותר שיש. כל כמה דקות נשמעת יללות תנין, שהוא 
עם  טרף  חיות  מרדף של  קולות  לב,  כל  לשבור  יכול 
שאגותיהם הפראיות, ומידי פעם אף רואים זוג עינים 
נוצצות הנראות לאור האבוקה, שמי יודע איזו חיית 
טרף היא זו, ובאותה עת כל הששה זעקו בהההההה... 

בקול רם להבריחה.
העצים  סוגי  לפי  להצביע  יודעים  היערות  יורדי 
אצל  שחקר  פינחס  ור'  נמצאים,  הם  היכן  והשיחים, 
וכולנו  שזכינו  עקב  הנראה  שככל  הבין,  המומחים 
חובשי בית המדרש, אין כוחינו ברגלינו, ולא התקדמנו 

ערב  שבכל  גם  ומה  ביער,  בהילוכינו  מהרה  מספיק 
היום, בהוראתו המפורשת  שבת קודש סמוך לחצות 
ניתן לשהות  בו  זצ"ל, כשראינו מקום  הרבי  אבי  של 
ולשבות בשבת קודש, קנינו שם שביתה, ושם עשינו 
שבתינו חול מבחינה גשמית, אבל מבחינה רוחנית, לא 

היו לנו מעולם שבתות כה רוחניות ונעלות.
התקטנות  את  בפועל  הרגשנו  הימים  שעברו  ככל 
הלבנה, שכבר לא הוסיפה והאירה, אלא חסרה והלכה, 
ויחד עם זאת האבוקות שלקחנו עמנו, אף הם הלכו 
וחסרו, עד שבהגיע ליל ראש חודש ראינו שיש לנו רק 

עוד אבוקה אחת.  
ליל ראש חודש, שהיה הלילה השלושים שלנו בתוככי 
היער העבות, שבאותם ימים נראו לנו כימים הגרועים 
והקשים ביותר שיכולים להיות ליהודי, שכבר שלושים 
יום שלא התפללנו במנין, ולא שמענו קריאת התורה 
אנו  אין  ואף  רבה,  שמיה  יהא  ואמן  ברכו  ענינו  ולא 
משפחתינו  ובני  אחינו  בגורל  עלה  מה  כלל  יודעים 
כך  על  דיברנו  הלילה  ובתחילת  וידידנו,  קרובינו  וכל 
שלפי  הקשה,  מצבנו  על  ושוחחנו  רעהו,  עם  אחד 
האומדן נראה שעוד כרבע עד שליש דרך לפנינו, וכעת 
שעובר  רגע  וכל  ובוערת,  דולקת  האחרונה  האבוקה 
וחולף האבוקה מתקטנת והולכת עוד ועוד, ומי יודע 

מה יהיה עמנו, והיאך נינצל.
והאבוקה  ביער,  בהליכתנו  המשכנו  ארוכה  שעה 
קול  נשמע  לפתע  כאשר  לסיומה,  סמוך  הגיע  כבר 
דם  מקפיא  קול  ועמה  טרף,  חיית  של  אדירה  שאגה 
הקולות,  משמיעת  בהלה  מרוב  הנטרפת.  החיה  של 
נפלה האבוקה הקטנה על הארץ וכבתה... באותה עת 
שבכל  נראה  והיה  וגדולה,  רבה  חשיכה  עלינו  נפלה 
עת החושך מתחזק עוד ועוד, קולות חיות הטרף עם 
מולינו  ראינו  ולפתע  והזאבים התרבו,  התנים  יללות 

כמה זוגות עינים של חיות טרף הבאים כנגדינו.
באותה עת הרגישו כל הששה כמאובנים, מרוב פחד 
האימה  מזרות  והעינים  וצרחו,  זעקו  לא  אפילו  הם 
הנוצצות בחושך האפל והגמור, החלו להתקרב אלינו, 
מרוב  שיניהם.  בין  לטרף  נינתן  רגע  שעוד  וכמדומה 
אימה נוראה וחרדה, לפתע החלו כולם לצעוק ולשאוג 
הידים  עם  תנועה  ולעשות  באוווווו...  האוווווו... 
כנגדינו,  הבאים  הטרף  חיות  את  להבריח  והרגלים 
צער  של  בכי  ונוקב,  מר  בבכי  כולנו  פרצנו  ולפתע 
ואומללות נוראה, שכלל בתוכו את כל הצרות והיגונות 
הערלים  החלו  מאז  האחרונות  בשנים  עלינו  שעברו 
והידידים  הקרובים  על  הצער  את  דרכינו,  את  להצר 
שזכו לקדש את שמו ברבים, שעלו בסערה השמימה, 
ועזבו אותנו לאנחות, ועל כל מה שעבר עלינו בחודש 

האחרון ביער הנורא הזה.
תוך כדי הבכי נשמע קולו של אבי הרבי זצ"ל שהוא 
שואל, על מה קולות הנהי והבכי הללו. אבא, השבתי 
וביקשתי כבן המרצה לפני אביו, תעשה לנו נס ומופת 

שהאבוקה תשוב לדלוק!
על האבוקה אתם בוכים ורועשים, שאל אבי הרבי זצ"ל 
בקולו הנעים והרגוע, הרי ידעתם כבר מתחילת הלילה 
שרויים  ותהיו  תתכבה  האבוקה  שהיא  כל  שבשעה 
בחושך ואפילה בעמקי היער, ואם כן מה מקום לבכיה 

זו, וכי חשבתם שהאבוקה תדלק לעולמים.
ר' פינחס הציל את המצב, ואמר, רבינו... כבר כשיצאנו 
קווה  אבל  פעם,  אי  תגמר  שהאבוקה  ידענו  מהבית 
קיווינו שקודם נצא מהיער, שכבר לא יסובבונו חיות 
טרף, לא ישמעו צווחות אימים ולא יראו עינים מזרות 
אימה, אבל לצערינו הרב אנו עדיין כאן בעמק היער, 
בינות לחיות הטרף, ליבנו רועד ומפחד מפני הבאות, 
וכל רחש קל של עלה נידף מניס אותנו ומוסיף לגובה 

עומד  שליבנו  עד  לנו,  שיש  היתירה  והאימה  הפחד 
להפקע רוב רעדה והיסטריה, ועל כך אנו בוכים, על 

האבוקה שהתכבתה לנו במצבינו זה.
זצ"ל,  הרבי  אבי  של  הרגוע  קולו  נשמע  חביבי,  בני 
כאשר לפני כמה שנים נפטר רבינו החפץ חיים זכותו 
יגן עלינו ועל כל בית ישראל, ובכיתי מרה על אובדנו, 
באתם לדבר על ליבי שהוא היה יהודי שזכה לאריכות 
ימים ושנים, ואף הספיק ללמוד וללמד, לחבר ספרים 
רבים בכל מקצועות התורה, ולהעמיד הדת על תילה 
בענינים רבים, ואם כן על מה אני בוכה, וכי חשבתי 

בליבי שהוא יחיה לעולמים.
כעת תשובתי אליכם בני היקרים, אמת הוא שידענו 
הזה,  בעולם  לעולמים  יחיה  לא  חיים  החפץ  שרבינו 
אנו  אבל  מופלגת,  ימים  לאריכות  זכה  ובודאי שהוא 
בוכים על שכבה המאור והאבוקה בשעה קשה זו, שבה 
החושך יכסה ארץ, וישנם גזירות קשות ונוראות בכל 
המקומות, בו בזמן שאנו קיוינו שיאיר לנו את דרכינו 
עד לביאת גואל צדק במהרה בימינו, ולא ישאיר אותנו 
לאנחות בעומק היער בחשכת הגלות, ועל כך בכיתי 
באותה עת, ועל כך, המשיך הרבי כשהוא פורץ בבכי, 

אני בוכה כעת.
עצם הדבר שאבי הרבי זצ"ל היה עמנו, הקל מעלינו 
הרב  ועמלו  העצומה  צדקותו  שבזכות  קיוינו  מעט, 
בתורה ובעבודת השם, ננצל כולנו ממאורע קשה זה, 
אבל יחד עם זאת ישבנו בעומק היער ובכינו יחדיו בכי 
יללות  כאשר  זיע"א,  חיים  החפץ  של  סילוקו  על  רב 
היה  ונדמה  הרב,  ואבלינו  לבכיותינו  הצטרפו  התנין 
שאף חיות הטרף הצטרפו גם הם לאבל הגדול ולבכי 

על מיתת הצדיק.
המשיך הרבי וסיפר, אמנם לא היה לנו מופת שלפתע 
האבוקה נדלקה, אבל אבי הרבי זצ"ל עשה אות ומופת, 
ששינה לנו את ההסתכלות על החיים, לפתע פתאום 
בתוככי היער החשוך והמפחיד, הוא נתן לנו את המבט 
ותלמיד  צדיק  סילוק  של  למשמעות  והאמיתי  הנכון 
חכם, ובמיוחד בסילוקו של גדול בישראל אשר רבים 
הלכו לאורו, שנלכד בשחיתותינו, כאשר אמרנו בצילו 

נחיה עד ביאת גואל צדק.
הרבי  אמר  כמותו,  רבים  ועוד  הזה,  הלילה  יכלה 
שליט"א בדרשתו בליל תשעה באב, בה סיפר את כל 
הסיפור הלזה, ולא נוכל לגמור ולספר את כל הניסים 
קשה  תקופה  אותה  בכל  עמנו,  ה'  שעשה  והנפלאות 
העלנו  ואף  צלמות,  גיא  מאותו  שהוציאנו  ונוראה, 
ועמלה  בתורה  בה  לעסוק  וזיכנו  הקודש,  לארץ 

ובעבודת השם כל הימים, ולהעמיד תלמידים הרבה.
בית  חורבן  על  הנורא  לאבל  כשהתווסף  אלו,  בימים 
של  בהסתלקותו  מאוד,  כבד  אבל  ותפארתנו,  קדשנו 
רבן של ישראל, שעלה בסערה השמימה, שעליו אמרו 
עלינו  בית המקדש,  יותר משריפת  חז"ל שהוא קשה 
לזעוק  כך,  על  ולהתאבל  ולבכות  הארץ  על  לישב 
שהתורה תחגור שק ותתפלש באפָרים, וכל אחד יעשה 
לו אבל יחיד ומספד תמרורים, וכל בית ישראל יבכו 
שידענו  למרות  זאת  וכל  ה',  את השריפה אשר שרף 
שהוא לא יחיה לעד, ואף זכה לאריכות ימים מופלגת 
עד מאוד, שבמשך השנים הורה לכל ישראל את הדרך 
יצאה  וממנו  יעשו,  אשר  והמעשה  בה  ילכו  אשר 
הוראה לכל ישראל, בכל זאת עלינו לבכות ולהתאבל, 
ולישועה,  לגאולה  שזכינו  לפני  כבתה  שהאבוקה  על 
כשסביבנו  והאפילה,  הלילה  במחשך  עדיין  כשאנו 
קשות  וגזירות  לכלותינו,  עלינו  העומדות  טרף  חיות 
עומדות על פתחינו, ועל אף שהקב"ה מצילנו מידם, 
הפחד מפני הבאות גדול וקשה, ועל כך ראוי שנבכה 

וניילל בליל זה. 

המשך מעמוד הקודם

תודת המערכת נתונהמנין בפרשתינו עפרש"י הגיע הרבי זצ"ל למסקנתו ?
להרב ז. שליט"א

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה


