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ישנם מצוות רבות התלויות ב'קידוש החודש'

לגבי איזה דין בפרשתינו, יש נפק"מ אם בא לקיים מצוה התלויה בקידוש החודש, 
או שאינה תלויה בקידוה"ח.

לעמוד  לאדם  אסור  מתי 
ע"ג כרים וכסתות )לא מצד 
הכרים  בגוף  שיש  איסור 
ששייכים  או  והכסתות 
הל'  מצד  לא  גם  לאחר, 

נדרים(.

חילוקא דרבנן

ָדָבר  ִמְּמָך  ִיָּפֵלא  "ִּכי  ח'(,  י"ז  )דברים  כתיב 
ֶנַגע  ּוֵבין  ְלִדין  ִּדין  ֵּבין  ְלָדם  ָּדם  ֵּבין  ַלִּמְׁשָּפט 
ֶאל  ְוָעִליָת  ְוַקְמָּת  ִּבְׁשָעֶריָך  ִריבֹת  ִּדְבֵרי  ָלֶנַגע 
ופרש"י,  ּבֹו",  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום 
"וקמת ועלית. מלמד שבית המקדש גבוה מכל 

המקומות".

עי' בפסוק )שם ל"ג י"ב(, "ְלִבְנָיִמן ָאַמר ְיִדיד ה' 
ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח ָעָליו חֵֹפף ָעָליו ָּכל ַהּיֹום ּוֵבין ְּכֵתָפיו 
"ובין כתפיו שכן. בגובה ארצו  ָׁשֵכן", ופרש"י, 
עשרים  שנמוך  אלא  בנוי,  המקדש  בית  היה 
ושלש אמה מעין עיטם...", ומבואר שלא היה 

ביהמ"ק גבוה מכל המקומות.

וצריך ביאור!!!

אחד  לבית  ראובן  כשבא  הימים  באחד 
תורה,  דעת  ממנו  לשאול  הדור,  מגדולי 
גדול  ת"ח  ראה  בה,  ילך  אשר  הדרך  את 
שבא לפניו ובירך ברכת 'שחלק מחכמתו 
ליראיו', ואותו 'גדול' אמר לו מיד, "תאמר 
'ברוך שם...', זה ברכה לבטלה", וכשהגיע 
ובירך  עתו להכנס, נהג גם הוא כקודמו, 

ב'שם ומלכות'.

לו  טען  ידידו,  לשמעון  כך  על  כשסיפר 
של  תשובתו  שכך  וראה  שמאחר  הלה 
דעתו  לו  ונתבררה  גדול למברכים,  אותו 
השלילית של גדול הדור על הנהגה זו, הרי 
יש בברכתו זו משום חוסר דרך ארץ, והיה 
עליו  היה  היותר  ולכל  כן,  לעשות  אסור 

לברך בלחש, מבלי שישמע.

ראובן השיבו, שראשית, גדול הדור אינו 
זאת,  ומלבד  לי,  ידועה  זו  שדעתו  מודע 
ענוותנותו  שמרוב  לחכם  דומה  זה  הרי 
אינו רוצה שיכבדוהו, וכי תעלה על דעתך 
כנגד  יכבדוהו  אם  ארץ  דרך  חוסר  שיש 

רצונו.

שהרי  שמעון,  טען  בנידו"ד,  הדבר  שונה 
זו שנוי במחלוקת גדולה  עצם דין ברכה 
מברכים  כלל  האחרונים  בדורות  האם 
בודאי  דא  בכגון  כן,  ועל  לאו,  או  אותה 

אמרינן 'שב ואל תעשה עדיף'.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

ֵאָלי  ה'  ַוּיֹאֶמר  ִּתְׁשָמעּון...  ֵאָליו  ֱאֹלֶהיָך  ְלָך ה'  ָיִקים  ָּכמִֹני  ֵמַאֶחיָך  ִמִּקְרְּבָך  "ָנִביא 
ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו. ָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם ָּכמֹוָך ְוָנַתִּתי ְדָבַרי ְּבִפיו ְוִדֶּבר 

ֲאֵליֶהם ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו". דברים י"ח ט"ו - י"ח.
כל יהודי יודע את ה'שלושה עשר עיקרי האמונה', המיוסדים על דברי הרמב"ם, וישנם הנוהגים לאומרם 
דבר יום ביומו לאחר תפילת השחר, ובעיקר השביעי נאמר, "ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ֶׁשְּנבּוַאת מֶֹׁשה 
ְוַלָּבִאים ַאֲחָריו", והחילוק  ְלָפָניו  ַלְּנִביִאים, ַלּקֹוְדִמים  ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָהְיָתה ֲאִמִּתית, ְוֶׁשהּוא ָהָיה ָאב 
- ח'(,  ו'  י"ב  )במדבר  בין נבואת משה לשאר נבואות, כבר אמרה ה' לאהרן ולמרים, כמפורש בפסוק 
"ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ָנא ְדָבָרי ִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ה' ַּבַּמְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָּדע ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר ּבֹו. ֹלא ֵכן ַעְבִּדי מֶֹׁשה 
ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא. ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו ּוַמְרֶאה ְוֹלא ְבִחידֹת ּוְתֻמַנת ה' ַיִּביט ּוַמּדּוַע ֹלא ְיֵראֶתם ְלַדֵּבר 
ְּבַעְבִּדי ְבמֶֹׁשה", והוסיפה התורה והעידה )דברים ל"ד י'(, "ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה ֲאֶׁשר ְיָדעֹו 

ה' ָּפִנים ֶאל ָּפִנים".

ויעויין ברמב"ם בפ"ז מהל' יסודי התורה ה"ו, שהאריך לכתוב את ההבדלים והחילוקים בין נבואת משה 
לנבואת שאר הנביאים, "כל הדברים שאמרנו, הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ 
ממשה רבינו רבן של כל הנביאים. ומה הפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים, שכל הנביאים 
בחלום או במראה, ומשה רבינו מתנבא והוא ער ועומד... כל הנביאים על ידי מלאך... משה רבינו לא על 
ידי מלאך... כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגין, ומשה רבינו אינו כן... כל הנביאים אין מתנבאים 
בכל עת שירצו, משה רבינו אינו כן, אלא כל זמן שיחפוץ, רוח הקודש לובשתו ונבואה שורה עליו...", 

עיי"ש.

והנה כל הלומד את הפסוקים בפרשה, אינו מבין את דברי משה, היאך יתכן ומשה אומר לבני ישראל 
ָּכמִֹני', שעתיד ה' להעמיד לישראל נביא כמשה, הרי כל הנביאים כלל לא נדמו  ִמִּקְרְּבָך ֵמַאֶחיָך  'ָנִביא 
למשה, ואם כן מה הביאור בדברי משה הללו. וכמו כן צריך להבין את דברי ה' שגם אומר כן, 'ָנִביא ָאִקים 

ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם ָּכמֹוָך', ולכאורה מה שייך נביא כמשה אחרי שה' העיד שלא קם כמשה.

והנה מעצם דברי ה' לאהרן ומרים, ואף מעדותה של התורה אודות משה, אולי ניתן היה לדחוק ולומר 
שכל זה מדבר על העבר, שמימות עולם לא קם נביא כמשה, והיחס בין משה לשאר הנביאים, הכוונה 
על הנביאים שהיו, אבל לעולם יתכן ובעתיד יהיו נביאים כמותו, אלא שבשלש עשרה עיקרים נאמרה 
תוספת, 'ְוֶׁשהּוא ָהָיה ָאב ַלְּנִביִאים, ַלּקֹוְדִמים ְלָפָניו ְוַלָּבִאים ַאֲחָריו', שגם אחרי משה לא יקום נביא גדול 

ממנו או אפילו בדרגתו.

המתבונן בדברי רש"י על הפסוק )ט"ו(, יראה שבא ליישב את קושייתינו, שכותב, "מקרבך מאחיך כמוני. 
כמו שאני מקרבך מאחיך, יקים לך תחתי, וכן מנביא לנביא", וכפי שביאר הרא"ם בדבריו, "פירוש: האי 
'כמוני', לא כמוני בנבואה הוא דקאמר, שהרי כתוב 'ולא קם נביא עוד בישראל כמשה', אלא כמוני, שאני 

מקרבך ואחיך, יקים לך תחתי", שבא לאפוקי בדבריו שלא יוכלו למנות נביא שאינו מקרב הארץ.

והוסיף לבאר בספר 'נחלי אמונה' )להרב אליעזר צבי ציגעלמאן זצ"ל, מווייזעראווקר שבגלילות פיאסק, 
צריך  היה  משה,  כמו  נביא  שיהיה  לומר  היתה  הפסוק  כוונת  שאם   ,)03 עמ'  אליעזר',  'עזר  בעמח"ס 
'נביא כמוך אקים להם מקרב אחיהם', וממה שהתורה כתבה בדרך זו, ללמדנו, שהנביא צריך  לכתוב 
להיות 'ֵמַאֶחיָך ָּכמִֹני', 'ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם ָּכמֹוָך', והיינו שנביא אינו יכול להיות ממשפחה שיש בה פגם, אלא 
מהמשפחות המיוחסות בישראל, וכדאיתא בקידושין ע' ב', "אמר ר' חמא ברבי חנינא: כשהקב"ה משרה 
שכינתו, אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל, שנאמר )ירמיהו ל' כ"ה(, ָּבֵעת ַהִהיא ְנֻאם ה' 

ֶאְהֶיה ֵלאֹלִהים ְלכֹל ִמְׁשְּפחֹות ִיְׂשָרֵאל, לכל ישראל לא נאמר, אלא לכל משפחות".

הגאון רבי אליהו הכהן האיתמרי זצ"ל בספרו 'חוט של חסד' )אזמיר תרכ"ה(, מביא כמה ביאורים ליישב 
את שאלתנו. בתחילה מביא את דעת המפרשים, שהכוונה על כמוני בחכמה גבורה ועשירות, וכותב על 
כך, שנראה לו לפרש, שה'כמוני' חוזר על ההקמה, שה' לקחו למשה מאחרי הצאן, וזה מה שמשה אומר 
לישראל, כאשר יבוא יום וה' יבחר לכם נביא מאחרי הצאן, כמוני, אל תתמהו לומר איך יתכן כדבר הזה, 
וכי ה' לא מצא בני חכמים ועשירים שישרה עליהם שכינתו, זאת משום שהקב"ה רואה בליבו של אדם 
אם הוא ראוי לנביאות ולגדולה, וכפי שה' אמר לשמואל )ש"א ט"ז ז'(, "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ְׁשמּוֵאל ַאל ַּתֵּבט ֶאל 
ַמְרֵאהּו ְוֶאל ְּגבַֹּה קֹוָמתֹו ִּכי ְמַאְסִּתיהּו ִּכי ֹלא ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהָאָדם ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים ַוה' ִיְרֶאה ַלֵּלָבב", 

וזה מה שהזהירם משה בדבריו.

וביאור נוסף ונפלא כותב הרב המחבר זצ"ל, שבודאי שלא היתה כוונת הפסוק לומר על נביא שיהיה גדול 
כמשה, אלא שמשה רמז בדבריו אלו על אחד מגדולי הנביאים שיקומו לישראל בעתיד, ישעיה הנביא, 

שנדמה למשה רבינו ב'אכילת גחלים', וכפי שיבואר.

איתא בשמו"ר א' כ"ו, "ותביאהו לבת פרעה וגו', היתה בת פרעה מנשקת ומחבקת ומחבבת אותו כאלו 
הוא בנה, ולא היתה מוציאתו מפלטרין של מלך... והיה פרעה מנשקו ומחבקו, והוא נוטל כתרו של 
פרעה ומשימו על ראשו כמו שעתיד לעשות לו כשהיה גדול... והיו שם יושבין חרטומי מצרים ואמרו, 
מתייראין אנו מזה שנוטל כתרך ונותנו על ראשו, שלא יהיה זה אותו שאנו אומרים שעתיד ליטול מלכות 
ממך, מהם אומרים להורגו מהם אומרים לשורפו. והיה יתרו יושב ביניהן, ואומר להם, הנער הזה אין בו 
דעת אלא בחנו אותו והביאו לפניו בקערה זהב וגחלת, אם יושיט ידו לזהב יש בו דעת והרגו אותו, ואם 
יושיט ידו לגחלת אין בו דעת ואין עליו משפט מות. מיד הביאו לפניו, ושלח ידו ליקח הזהב, ובא גבריאל 
ודחה את ידו ותפש את הגחלת, והכניס ידו עם הגחלת לתוך פיו ונכוה לשונו, וממנו נעשה כבד פה וכבד 

לשון..." )וע"ע בספר הישר פרשת שמות עמ' ער"ה, ובילקוט קס"ו ועוד שהביאו המעשה בתוספת(.

ואף ישעיה הנביא נדמה למשה רבינו במעשה זה, כמפורש בפסוק )ישעיה ו' ו' - ז'(, "ַוָּיָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן 
ַהְּׂשָרִפים ּוְבָידֹו ִרְצָּפה ְּבֶמְלַקַחִים ָלַקח ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח. ַוַּיַּגע ַעל ִּפי ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָנַגע ֶזה ַעל ְׂשָפֶתיָך ְוָסר ֲעֹוֶנָך 
ְוַחָּטאְתָך ְּתֻכָּפר", ופרש"י, "רצפה - גחלת", הרי שהמלאך שם לישעיה הנביא גחלת לוהטת על פיו בדומה 

למעשה משה רבינו.

ואיתא ביבמות מ"ט ב', שכאשר מנשה המלך הרג את ישעיה הנביא זקנו )אבי חפצי-בה אמו(, "אמר 
רבא: מידן דייניה וקטליה, אמר ליה, משה רבך אמר )שמות ל"ג כ'(, ִּכי ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי, ואת אמרת 
)ישעיה ו' א'(, ָוֶאְרֶאה ֶאת ה' יֵֹׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא. משה רבך אמר )דברים ד' ז'(, ִמי... ַּכה' ֱאֹלֵהינּו ְּבָכל 
ָקְרֵאנּו ֵאָליו, ואת אמרת )ישעיה נ"ה ו'(, ִּדְרׁשּו ה' ְּבִהָּמְצאֹו. משה רבך אמר )שמות כ"ג כ"ו(, ֶאת ִמְסַּפר 

ָיֶמיָך ֲאַמֵּלא, ואת אמרת )מ"ב כ' ו'(, ְוהַֹסְפִּתי ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה".

מי שאינו יודע מה היה באותם ימים, יכול לחשוב שמנשה המלך היה מהמלכים הצדיקים, ולאחר שביער 
את כל הע"ז מן העולם, הוא הצליח למצוא נביא שדבריו סותרים לדברי משה רבינו, ועל כך הוא חפץ 
להורגו. אבל היודע מעט אודות אורחותיו של מנשה, שהפסוק מעיד עליו שעשה את הרע בעיני ה', לא 
מבין מה בכלל הפריע למנשה שישעיה הנביא זקנו ממשיך לחיות, ואכן הגמ' שם מבארת מדוע לא השיב 
ישעיה לנכדו על טענותיו הרבות, "אמר ישעיה, ידענא ביה דלא מקבל מה דאימא ליה, ואי אימא ליה 
אישוייה מזיד", שישעיה הבין שמנשה החליט להורגו, רק הוא מצא תשובה לדבר, ולכן לא יעזור ויועיל 
להשיב לו, היות וגם לאחר תשובותיו הוא יהרגו, לכך העדיף ישעיה לא להשיב לו כלל, כדי שעון רציחתו 

זו תחשב לו עדיין כרציחה בשוגג ולא במזיד.

כשעמד משה רבינו בסוף ימיו ולימד את ישראל את התורה הקדושה, הוא רמז להם בין התיבות גם את 
התקופה הנוראה הזו של מנשה, ועל כך אמר להם, שכאשר יקום לכם נביא שהוא כמותי, שאף הוא קיבל 
גחלת בשפתיו, אין לכם מה לחוש כלל שיש בדבריו מה שיסתור את התורה הקדושה, ואל תהרגוהו 

חלילה, אלא 'אליו תשמעון', הוא הנביא השלוח מה' לעורר את ישראל ולשוב בתשובה שלימה לפניו.

 פרשת שפטים תשע"ב

להצלחת התורם הנכבד ובני ביתו
שיזכו לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם

וירוו רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

כירידת אבותינו לגלות הראשונה,
נשאוני האויבים בגלות השניה.

מתפילתי לה' נס גדול ראיתי,
ובזכות תשובתי לזרע זכיתי.

אבי העלני לגדולה בטרם גדלתי,
ובשלטון שנתמניתי לא הארכתי.



תשובה ל"מעשה רב"

בתשובה לשאלה, אודות הלווית הענק של רבן של כל ישראל, 
שנמשכה שעות ארוכות עד אשמורת הבוקר, וגם לאחר הקבורה 
המשיכו אנשים רבים ללכת מכיוון העיר אל עבר 'בית החיים', 
אנשים  והיו  הטהורה,  מטתו  את  הם  מלוים  שעדיין  בסוברם 
לביתם, אך משום המנהג להמתין עד שאחרון  שהוצרכו לשוב 
המלוים נעלם מכנגד עיניו, עמדו והמתינו, ובאותה עת נתעוררה 
השאלה, היות ובשעה זו כבר היתה הקבורה, וא"כ לכאורה כבר 
אין לאנשים הממשיכים ללכת לביה"ח, דין של מלווים, ועל כן 
אין צריך להמתין עליהם, או שמא סו"ס עוסקים עדיין בכבודו 

של הנפטר, שעוד לא הסתיים מעמד כבוד התורה הגדול. 

טעם המנהג שממתינין עד שיעברו כל המלווים
מערכת  דינים,  אסיפת  בשד"ח,  המנהג,  שורש  אחר  דרש  כבר  א[ 
אמות,  ד'  המת  שהמלוים  שנוהגים  "מה  וכתב:  ק"צ,  אות  אבילות, 
ממתינים עד כדי שיתעלם מן העין, כעת לא ידעתי הטעם, וגם לא 
ראיתי שהוזכר מנהג זה בספרי הפוסקים ז"ל, ואולי עושים כן מפני 
כבוד המת, כדקי"ל בסי' רמ"ד ס"ב לענין קימה בפני ת"ח, עד שיעבור 

מכנגד פניו".
את  מביא  ט',  אות  ל'  סי'  ח"ב  וברכה,  בחיים  שלום,  ובמשמרת 
דברי השד"ח, וכותב: "ולע"ד יצא להם ד"ז עפ"י האמור בסידור ר"י 
עמדין ז"ל, בדיני תפלת הדרך ולויה, סק"א, שכתב דהמלוה את חבירו, 

כשפירש ממנו, צריך לעמוד במקומו עד שיתעלם מעיניו ע"ש.
ראו',  לא  'ועינינו  פסוק  על  שופטים  פ'  בחזקוני  כן  מצאתי  ואני 
שכתב, מכאן להמלוה את חבירו שצריך לעמוד במקומו עד שיתעלם 
מעיניו, ע"ש, הובא בא"ר לאו"ח סי' ק"י, ע"ש, ואי חזינן דמצות לויה 
בחיים הוא כן, כ"ש למלוה את חבירו שמת, שהולך לדרך רחוק ]עיין 
תשובת משיב נפש סי' י"ז[, ודאי שצריך לעמוד כן, לרמוז שידינו לא 

שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. ופשוט לע"ד".
י"ל  השד"ח,  שכתב  דלהטעם  הנ"ל,  הטעמים  ב'  בין  הנ"מ  ולכאו' 
הידור  לו  לעשות  צריך  היה  שבחייו  כיון  בת"ח,  הוא  החיוב  דעיקר 
צריך,  אינו  מישראל  אדם  בשאר  משא"כ  מותו,  לאחר  גם  ע"כ  כזה, 
אמנם להטעם שהביא המשמרת שלום דנלמד מהאמור אצל המלוה 

את חבירו, זה אף בשאר ישראל לא רק בת"ח.
ועוד נ"מ, דאם למדין מכבוד ת"ח, שם צריך להמתין בעמידה על 
רגליו דוקא, משא"כ אם הוא רק דין של 'עד שיתעלם מעיניו' כבאורח 
שיוצא לדרך, הענין שיתעכב כמלא עיניו, לאו דוקא בעמידה אלא גם 

בישיבה, וצ"ע.

הלימוד לנידו"ד ממה שמצינו לענין ליווי היוצא לדרך
ב[ ואולם מצאתי להשד"ח בעצמו, בפאת השדה, מערכת אבילות 
החזקוני  ראיתי בשם  "עתה  וכתב:  זה,  בענין  ונגע  כ"ג, ששב  סוס"י 
את  למלוה  מכאן  שכתב  ראו,  לא  ועינינו  הפסוק  על  שופטים  בפ' 
חבירו, שצריך לעמוד במקומו עד שיתעלם מעיניו, עכ"ל, ואם כתב 
כן על המלוה את חבירו החי, כ"ש שיש ללמוד למלוה את המת, דביה 

משתאי קרא.
דבריו  ולפי  ג"ן,  אות  הל'  במערכת  הרב טהרת המים  שו"ר מש"כ 
מהעין,  שיעלם  עד  במקומו  לעמוד  אי"צ  המת,  לויית  דגבי  נראה, 
שיתעלם  עד  במקומו  לעמוד  צריך  חבירו  את  המלוה  וז"ל,  שכתב, 
וחפשתי  ראו.  לא  ועינינו  ד"ה  שופטים  סדר  סוף  החזקוני  מעיניו, 
בעיקר הדין בש"ס סוטה דף מ"ו ע"ב, ופסקו הרמב"ם פי"ד מהלכות 
אבל, ולא מצאתי הא דיש לעמוד שכתב החזקוני, אלא דהחמירו שם, 
דאפילו חבר לחבר מלוהו עד תחום שבת, ומסקו דלפחות ד' אמות 

אפילו בעיר, ואינו ניזוק.
וז"ל הסמ"ע סי' תכ"ז, ובילקוט מוהר"ם מצאתי, האידנא אין נוהגים 
ללוות תלמיד לרב עד פרסה, משום דבזמן הזה מוחלים על כבודם, 
ע"כ,  ד' אמות,  לכהפ"ח  או  עד השער,  חבירו  עם  או  עמו  לילך  ויש 
ומשמע מזה דאי"צ שיעמוד במקומו עד שיתעלם, דהא טעמא דכתב 
כן החזקוני, הוא משום דאפשר דכשיתרחק ממנו כמו חמישים אמה, 
מהנזק,  ויצילהו  ירוץ  ורואה,  במקומו  שעומד  וזה  היזק,  לידי  יבוא 
וזה שייך דוקא כשהוא חוץ לעיר, דמשכחת ליה שיבא להיזק בכה"ג, 
משא"כ כשהוא בעיר, דלא אפשר שניזוק בכה"ג, ומינה דאי"צ לעמוד 
לדעתם,  כן  דנימא  ה"ה  לעיר,  מחוץ  וגם  מעיניו,  שיתעלם  עד  בזה 
דבחדא מחתא מחתינהו, דאי לא תימא הכי, היה להם לפרש כי היכי 
דלא נטעי ללמוד זה מזה, וגם בש"ס שם איתא נמי להא משם רב, 

אמר, כל המלוה את חבירו בעיר ד' אמות אינו ניזוק, עכ"ל".
לכאו' מבואר מסקנת דברי השד"ח, וכן דעת הטהרת המים, שאין 
ראיה למנהג עמידה עד שיתעלם מעיניו בעת לויה ממש"כ בחזקוני 
לענין לויית חבירו, מה גם שהרמב"ם לא העתיק בהלכותיו את דינו 
כבוד  מפני  השד"ח  שהזכיר  הראשון  הטעם  רק  ונשאר  החזקוני  של 
המת, וכדאשכחן במצות קימה לפני ת"ח, אלא דלכאו' י"ל דהוא דוקא 

במת שהוא ת"ח.
ג[ ואולם בספר לקט יושר, יו"ד עמ' 88, מעיד על רבו בעל תרומת 
הדשן, "וזכורני כשעשה לויה למת, עמד עד שאינו יכול לראות המטה 

של מת", משמע דבכל לויה של מת עשה כן.
ואולי י"ל משום דכל אחד מישראל נחשב כמו ס"ת, כמבואר במו"ק 
ס"א  קמ"ט  סי'  או"ח  ובשו"ע  סק"ב(,  ש"מ  יו"ד  בט"ז  )ועי'  א'  כ"ה 
נפסק: "אין הצבור רשאים לצאת מביהכ"נ עד שיצניעו ס"ת", ואע"פ 
שהרמ"א כתב שם ד"אם אינם יוצאים ]כולם, אלא[ רק יחיד ]יוצא[, 
לית לן בה", הרי במ"ב שם סק"ב כתב בשם הפמ"ג: "שמצדד, דדוקא 
בביהכ"נ גופא הקילו הרמ"א, אבל כשמוציאין אותה לבית אחר, בכל 

שיוציאה",  עד  ימתין  אלא  הס"ת,  קודם  יצא  לא  יחיד  אפילו  גווני, 
ואפשר א"כ דבדומיא דכבוד ס"ת שמצינו שאינו כבוד שיוצא קודם 

שמוציאין הס"ת, ה"נ אינו מניח המיטה עד שעוברת מכנגד עיניו.
ועכ"פ כל זה הוא טעם כשרואה המיטה, אבל כשכבר עברה המיטה, 
ידוע  והרי המנהג  לן מקור,  ורק המלוים עדיין לא עברו, אכתי לית 

שממתינין עד שאחרוני המלוים חלפו.

עוד טעמים להמתין עד שיחלפו כל המלווים
ד[ וראיתי להגרי"מ טיקוצינסקי זצ"ל, בספרו 'גשר החיים' ח"א פי"ד 
אות י"ח, שכתב על מנהג זה ב' טעמים1: “חדא, דכל זמן שרואה את 
בו  קיים  שכבר  שאף  המת...’,  את  ‘הרואה  בכלל  הוא  הרי  ההלויה, 
מצות הלויה, אכתי דומה הוא לזה שאינו חייב ללוותו, שעכ”פ צריך 

לעמוד בפני גומלי החסד עם המת2 .
שצריכין  רבו,  כבוד  דין  אלה  חסד  לגומלי  שנתנו  מסתבר  שנית, 
יותר  לכבדם  אמרו  דהא  מהעין,  שיתעלמו  עד  בפניהם  גם  לעמוד 
מכבוד רבו, דבפניהם עומדים אפילו בעלי אומניות, מה שלא אמרו 

כן בפני רבו".
ועד  לפי דבריו, מצינו מקור למנהג העמידה אפילו בפני המלוים, 
שעומדים  בזה  כבוד  יש  עיניו,  מכנגד  עוברים  המלוים  שאחרוני 

וממתינים3.
ואולם בנידו”ד שמדובר לאחר שנקבר המת, מי יימר דאית להו שם 
מלוים כלל, דלכאו’ מצות הלויית המת, כשמה כן היא, כשמלוין אותו 

כדרכו, לא אחרי שכבר נטמן במקום מנוחתו.

אנשים חשובים יש לכבדם בהשתתפות בהלוייה יותר זמן
ה[ אכן במהרי"ל )מנהגים, סוף שמחות( מצינו דבר חידוש, "ביום 
חנוכת המזבח )זאת חנוכה( קברו זקן אחד, שהיה מקרי דרדקי רוב 
ימיו, והיה שמו נתן גראוקער ז"ל, והיה מהר"י סג"ל מלוהו לכבודו עד 
בית הקברות, מה שלא היה רגיל לעשות רק לחשובים4...”, ומבואר 

שם שהמתין עד לאחר הקבורה, הרי שכל זה בכלל כבוד המת.
דעיקר המצוה  כתב,  ברגלים,  פ”ו, במצוות התלויות  ובס’ חרדים 
ללוותו עד שיקבר, אלא, שבליווי ד’ אמות סגי כדי שלא יהא נחשב 

לועג לרש וכו’, ע”ש5, ומשמע דבכל אדם הדין כן.
ובאהבת חסד ח”ג פ”ה, כתב: “ומ”ש בגמ’ שהיה ]ר”י בר’ אלעאי[ 
מבטל להוצאת המת, רבותא הוא, דהיה מבטל מתחילת ההוצאה מן 
הבית ללוותו לקבורה, מטעם דכל זה הוא בכלל קבורה, וכ”ש שהיה 
מתעסק וממתין שם עד אחר הקבורה... ואף דיש מתעסקין אחרים 
בלויתו, לכבוד הוא לו כל שיש משתדלים יותר בענין זה, כמו לענין 

לויה.
ואפשר עוד לומר, דמה שריבתה התורה זקן ואינו לפי כבודו לענין 
קבורה, מיירי בשאין מתעסקין בלתו דוקא... ומה דאמר שם דמבטלין 
ת”ת להוצאת המת למאן דקרי ותני, אפילו ביש הרבה אנשים, היינו 
משא”כ  עי”ז,  מתרבה  התורה  דכבוד  ומשום  לחוד,  ללויה  דוקא 
ודי במיעוט אנשים, כמו  בקבורה, אפשר דאין הכבוד מתרבה עי”ז, 
שאין  אנשים  איזה  נוהגין  זה  דמשום  ואפשר  ותני,  קרי  דלא  למאן 

נזהרין ללוות עד הקבורה אפילו למאן דקרי ותני, וצ”ע לדינא”.
שעת  עד  יגיעו  ללוות,  שממשיכים  שהמלוים  דכל  י”ל,  ולפי”ז 
נחשבים  הקבורה,  למקום  המיטה  הגיעה  שכבר  אע”פ  הקבורה, 
כמתעסקים לענין שצריך להמתין עד שיעלמו מעיניו, כבמנהג לענין 
צריך  אין  שוב  הקבורה,  נסתיים  שכבר  אחר  אבל  ממש,  המלוים 

להמתין כלל6.

חידושו של הגאון הנצי"ב, שיש דין כבוד מיוחד למלווים שהם 
בעצמם חשובים

ז[ אלא דראה זה חדש, ב'העמק דבר' להגאון הנצי"ב, בפ' ויחי )נ' 
נסתלקו  כבר  אע"ג שהמה  קברו,  וגו' אחרי  אתו  העולים  "וכל  י"ד(: 
מעסק המת בגרן האטד, מ"מ לא הלכו בחזרה... לא מיבעי זקני פרעה 
שמתחלה לא הלכו בשביל קבורה אלא בשביל כבוד יוסף, אלא אפילו 
כל העולים אתו לקבור את אביו, לזה התכלית, וא"כ אחר שנתאבלו 
בגורן האטד, והיה נחשב להם כקבורה7, היו יכולים לשוב, מ”מ חשו 
לכבוד יוסף אחר שכבר עלו והלכו עמו ]ולכן המתינו ולא חזרו[, עד 
שנחשב לקבורה גם לו בשביל שהוא אביו”, כלומר שלגבי יוסף עוד 
לא נחשב אז שנקבר יעקב, אע”פ שלגבי המלוים כבר נחשב שנקבר, 

ע”כ המתינו עוד מלשוב.
ולמדנו מדברי הגאון הנצי”ב, דיש ענין להמתין עבור שאר המלוים 
וע”כ  אם נמצאים בהם עוד אנשים חשובים, גם לא מצד הקבורה, 
בלוית גאון התורה, שרבים מגדולי ישראל ליווהו עד מקום קבורתו 
ממש, י”ל דכל זמן שלא שבו משם, יש משום כבוד התורה להמתין 
להם, אע”פ שלא עלו לכבודם אלא לכבוד הנפטר8, שהרי חידש לנו 
תכלית  לשם  אביו  את  לקבור  אתו  העולים  כל  דגם  הנצי”ב,  הגאון 
הזאת, ולא לכבודו של יוסף, מ”מ נשארו להמתין גם אחרי שנחשב 

להם כמו שנקבר, ומשום כבוד יוסף.
ומחיה חיים יתן לכולנו חיים ארוכים טובים וברוכים, ויקיים בנו 
חכמי ישראל, אורך ימים ושנות חיים יוסיפו, וה’ הטוב יחוס ברחמיו, 
ויאמר כביכול ית”ש למעני למעני אעשה, למען כבוד שמו, ויגאלנו 

בקרוב ובמהרה דידן ברחמים, ועינינו תחזינה בביאת גוא”צ בב”א.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה, איך ליישב הא דאיתא בגיטין )נ"ז א'(, אודות 
ומאחר  יוסף,  לרב  אביי  "א"ל  מצרים',  סכניא של  'כפר  תושבי 
דהוו צדיקים כולי האי, מאי טעמא איענוש. אמר ליה, משום דלא 
איאבול על ירושלים, דכתיב )ישעיהו ס"ו י'(, שְִׂמחוּ ֶאת יְרוּשָׁלִַם 
ָעֶליָה",  ַהמְִּתַאבְּלִים  כָּל  ָמשׂוֹשׂ  ִאתָּּה  שִׂישׂוּ  אֲֹהֶביָה  כָּל  ָבּה  וְגִילוּ 

דמשמע דלא מצא אביי טעם למה נענשו. ומאידך, איתא בסוכה 
וכולהו  אביי,  "אמר  תושבי אלכסנדריה של מצרים,  על  ב'  נ"א 
קטלינהו אלכסנדרוס מוקדן. מאי טעמא איענשו, משום דעברי 
עוֹד,  ַהזֶּה  בַּדֶֶּרְך  ָלׁשוּב  תִֹספוּן  לֹא  ט"ז(,  י"ז  )דברים  קרא  אהאי 
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 סכניא של מצרים למה נענשו, וגם איך קורא אותם צדיקים, 
הרי אביי גופא הוא שנתן טעם לעונש תושבי אלכסנדריא, משום 

היותם במצרים, ואותו טעם י"ל גם על תושבי כפר סכניא.

י"ל דבאלכסנדריה של מצרים  היו יושבים ברצון, לפי שעלו לגדולה 
ועושר, כמ"ש רש"י בסוכה נ"א ב' ד"ה סטיו כפול, וכיון שלא התכוונו 
לחזור, נחשב להם עוון, וכלשון הגמ' שם, "מ"ט איענשו, משום דעברו 
אהאי קרא לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, ואינהו הדור אתו", הרי 
מ"מ  לשם,  הם שעלו  הנביא,  ירמיה  בימי  שהיו  שאע"פ שאבותיהם 
משום  מוקדון,  אלכסנדרוס  שבימי  לצאצאיהם  גם  עון  אותו  נחשב 
שנשתקעו שם, משא"כ בגיטין, בעובדא דכפר סכניא, י"ל דהלכו שם 
דרך ארעי ואקראי, והתגוררו שם לזמן, שחששו לחזור אז לירושלים, 
ובכה"ג שדעתו לחזור, אינו עובר, כדמבואר בתוס' ישנים יומא ל"ח 

א', עיי"ש.

תשובה ל"מבין חידות"

שעליו  ת"ב,  לפני  לאדם  שיורו  יתכן  איך  לשאלה,  בתשובה 
לאכול בליל ת"ב ולצום ביום ת"ב.

חולה קצת,  או  יולדת  "שאלה,  סי' תקנ"ד:  ב'נזירות שמשון'  כתב 
כדי  מקצת  להתענות  ורוצה  והיום,  הלילה  כל  להתענות  יכול  שאין 
להצטער עם הציבור, אם יש להתענות אותו מקצת ביום, כיון שהוא 
תיכף  להתענות  או  החומרא,  לגודל  רק  הוי  והלילה  התענית,  עיקר 
בתחילת הלילה ולהתחיל עם הציבור, ושמא יוסיפו לו כח מן השמים 

גם לגמור עם הציבור.
נראה לי דיתענה ביום, וראיה מהרמב"ם פ"ג ה"ג מהל' תענית, גבי 
תענית גשמים, שכתב בג' אמצעיות, וז"ל אוכלים ושותים מבעוד יום 
וכו', ואנשי משמר מתענים מקצת היום ולא משלימים וכו', ומדמשנה 
לישנא דגמ' דקתני סתם מתענים ולא משלימים, ש"מ דבא להורות 
דביום מתענים מקצת ולא בלילה, דאל"כ הו"ל לאשמעינן גם הלילה 
שמתענים, ועוד דלדידיה מיותר 'ולא משלימים', דהא כבר אמר רק 
מקצת היום, אלא דבא לדייק 'ולא הלילה'. ואי"ל ]ואין לחלק[ דכאן 
י"ל שיהיה לו כח, דגם התם אם יהיה לו כח, או שלא ירבו הקרבנות 

יוכל להשלים".
וראה ב'מועדים וזמנים' ח"ז סי' רנ"ד, שכתב: "בעיקר הדין נראה 
חיוב  אין  בחולה  שבעצם  כדבריו,  להורות  ראוי  שנדחה  שבת"ב 
לצום כלל, כל שלא חייבוהו חז"ל, או לא קבלנו ע"ע ]לחייב חולים 
בתענית[... ואם מתענה במקצת, היינו משום שרוצה להשתתף בצער 
הציבור, וכה"ג עדיף שיצום ביום עד חצות, דשם תענית עלה, דמתענין 
לשעות ומתפללים עננו, אבל בלילה לבד לא נקרא צום, שהרבה בנ"א 

רגילים לא לאכול בלילה...".
ה',  פמ"ח הערה  זילברשטיין שליט"א,  להגר"י  היולדת  תורת  ובס' 
בין  ומנהגי  'הלכות  בס'  אולם  שמשון,  הנזירות  כדעת  לדינא  נוקט 
"שמעתי  כותב:  קכ"ז(,  )עמ'  פ"ז  שליט"א,  קארפ  להגרמ"מ  המצרים' 
מהגרי"ש אלישיב שליט"א ]זצ"ל[, שודאי יש להתענות בלילה, שעדין 
וכלשון  לאכול,  כלל  צורך  לו  דאין  כיון  זה,  לענין  חולה  נקרא  לא 

הרמב"ם והשו"ע, חולה שצריך לאכול9”.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דאיתא בחולין )י"א ב'(, דיליף רב מרי 
דבן מיוחס אחר אביו  ואמו, דמוכח  'רוב', מדין מכה אביו  דין 
אף  אם  פרשתינו,  ע"פ  מוכח  היכן  בעילות',  'רוב  מדין  למיתה 

לגבי בני נח אמרינן כן.

ָער  את  נתתי  לוט  לבני  "כי  ט'(,  ב'  )דברים  בפרשתינו  נאמר  הנה 
יֻרָשה. ואיתא בקדושין )י"ח א'(, "רב חייא בר אבין א"ר יוחנן, עובד 
ירושה לעשו  יורש את אביו דבר תורה, דכתיב )שם ה'(, כי  כוכבים 
נתתי את הר שעיר. ודלמא ישראל מומר שאני, אלא מהכא, כי לבני 
לוט נתתי את ער ירושה". ומבואר שדרשו מפסוק הנ"ל, שעכו"ם יורש 

את אביו מה"ת.
דגם  בהכרח  אביו,  את  יורש  נח  בן  שיהא  דשייך  כיון  ולכאורה, 
שייך לגביה דין 'רוב', דאל"כ, גם לא יהא שייך שיהא יורש את אביו, 
דמהיכא תיתי שהוא אביו, הא כל עיקר מה שהוא מיוחס אחריו, הוא 
יתכן רק מדין רוב, וכבחולין הנ"ל, דתלינן ברוב בעילות אחר הבעל, 
ואם לא שייך דין 'רוב' בב"נ, ממילא גם ירושה לא יהא שייך, ומדשייכי 

בירושה, בהכרח דגם דין רוב שייך אצלם.
רובא,  אזלינן בתר  לא  ב"נ  דגבי  דס"ל  ז"ל  יש מהאחרונים  ואולם 
עי' בצל"ח סנהדרין נ"ט ב' )ד"ה ונ"ל לתרץ(, וכ"ה בשו"ת נו"ב אהע"ז 
בשער  יו"ד  ובפמ"ג  זצ"ל.  המחבר  מבן  בתשובה  מ"ב  סי'  תניינא 
דבריו  עי'  וכן  בזה,  נסתפק  השלישית'(,  'החקירה  )ח"א,  התערובות 

ביו"ד סי' ס"ב )במשב"ז סק"ב, ד"ה עוד נסתפקתי(.
בב"נ,  רוב  דין  שייך  דלא  הוא  כן  דאם  יל"ע,  לדבריהם  ולכאורה 
א"כ היאך יהא גוי יורש את אביו, דילמא לאו אביו הוא וכנ"ל. וכבר 
העיר בזה בשו"ת פרי יצחק להגר"י בלאזר זצ"ל )ח"ב סי' ס' ד"ה הנה 

1   בסוף דבריו מתייחס גם לטעם מהחזקוני, וכותב: “וראיתי מי שכותב מקור לד”ז 
מחזקוני שופטים וכו’, ולענ”ד אין הנידון דומה, ויותר מחוור הטעם שכתבנו”, אולי 
ל’הלכות  ]אגב, בהערות  הנ”ל  לו כמשה”ק בטהרת המים המובא בשד”ח  הוקשה 
הערה  סוף  ק”ט  סי’  י-ם,  מכון  הוצאת  מרוטנבורג’,  למהר”ם   – השלם  שמחות 
סוף  בחזקוני  ועי’  המנהג,  “וכן  וכותבין  הנ”ל,  יושר  הלקט  דברי  מביאים את  א’, 
שופטים, שכתב טעם לדבר”. והחזקוני כמובן לא מיירי בכלל מהמנהג הנ”ל, אלא 

מדבר על ליווי החי[.
2  כדאי’ בירושלמי פ”ג דביכורים ה”ג ומובא בטוש”ע יו”ד שס”א ג’, ע”ש בט”ז, 
וראה שו”ת יד אליהו סי’ נ”ד, ועי’ גשה”ח שם באות ח’ ובהערה 3 ובח”ב סוף פ”י.

3   ובשו”ת ‘ודרשת וחקרת’ )להגרא”י גרוסמן שליט”א( ח”ב יו”ד סי’ נ’, מביא בשם 
מרן הגרי”ז זצ”ל, שגם לאוטובוסים שנשכרו להסיע את המלווים, אף לפני שעלו 

לשם, ועודם ריקים, יש להמתין עד שיחלפו.
)פ”ט(,  4   בשו”ת מנחת אלעזר ח”ד סי’ ב’, כתב: “הנה ראיתי עתה במס’ דא”ז 
וז”ל, אם ראית חכם שמת, אל תחזור מעליו שתוליכהו לקבר, משמע שצריכין ללוות 
עד הקבר... וכן שמעתי מעשה רב הגאון המובהק מו”ה יוסף שאול ז”ל, אבד”ק לבוב 
]בעל ה’שואל ומשיב’[, כי בנסעו ברחוב עירו, ראה פ”א איזה לוייה של בר מינן, וירד 
היה  כי  והשיבוהו  הנפטר,  הוא  מי  ואז שאל  תורה,  כדין של  ד”א  ללוותו  מהעגלה 
מלמד תינוקות, ולווהו ברגליו עד קברו, אם כי הוא רחוק מאד הביה”ח החדש שם, 
כנודע לכל באי שערי עיר לבוב”. ואולי למד זאת השואל ומשיב ממנהג המהרי”ל. 

וע”ע ארחות רבינו ח”ד עמ’ ק”ה אות כ”ו.
5   ועו”ע בשו”ת ‘ודרשת וחקרת’ ח”ב יו”ד סי’ נ’.

6   ובארחות רבינו ח”ד עמ’ ק”ה, כתב על לווית בעל האמרי חיים מויז’ניץ: “כשהגיע 
מו”ר ]הסטייפלר[ לצומת לפני ביה”ח שמסתובבים לר”ג, נעצר מו”ר וחיכה, ואמר 
לי, שעוד באים אנשים ללויה, ויכול להמשיך כך עוד חצי שעה, וראיתי שהרבה כבר 

חזרו מביה”ק לכיוון העיר, ואמרתי למו”ר, הנה כבר חוזרים, ואמר לי, אבל כאן 
עדיין הולכים ללוות, ונשאר לעמוד, לאחר כמה רגעים התחיל לחזור, והביאו מונית, 

וחזר בה מו”ר”. וכנראה שנמלך והחליט לשוב, כשהבין שכבר היה הקבורה.
7   כמש”כ בהעמק דבר לעיל שם בפסוק י”א, ד”משעה שיצא המת מגבול מצרים 

נחשב להם כמו שכבר נקבר”, ע”ש מה שביאר בזה.
אלפי  רבבות  אנשים  הרבה  כ”כ  של  רצף  שהיה  שכיון  כך,  על  להוסיף  ויש     8
בבחינת  הוא  תמורה,  לה  שאין  האבידה  מענין  שחים  והיו  עדין,  שקוננו  ישראל, 
כגון, שהוא עיקר הענין  מעמד ההספד, שמשמע מדברי רש”י מגילה כ”ט א’ ד”ה 
דמצוה  לומר,  יש מקום  ע”ש, שלכן  לסיכרא,  דחייצי מאבולא  אנשים  כ”כ  דצריך 
להמתין מצד זה, אף שלא מצד המנהג להמתין עד שיעברו כל המלוים, כי עכ”פ כל 
שממתין, משתתף במעמד כבוד  התורה הגדול, ובפרט בלויית רב האי גאון רשכבה”ג 
כגון  כל  מישראל,  כבוד  וגלה  התורה,  כבוד  בטל  שבפטירתו  זצוקללה”ה,  הגרי”ש 
דא ]לא תקפ”ץ[ יש במעמד כבוד התורה הזה, משנה חובה עשרת מונים, אשר גם 
אותם העומדים וצופים אף שאין מלווים בפועל, הם בכלל עוסקים בכבוד התורה, 
כדמשמע בפי’ הרא”ש לנדרים כ”ג א’ שהוא גם כבוד התורה, וע”ע בפרש”י בברכות 

י”א ב’ ד”ה מחמת.
ובנותן ענין לצטט בזה מדברי מרנא בעל אג”מ, מחידושיו בכת”י )שזה עתה נדפסו 
ע”י בן משפחתו, הרה”ג ר’ אלחנן שארף שליט”א, בספרו ‘ברכתא ושירתא’ עמ”ס 
נראה משום  יוחנן[ להשופרא דגלי בארעא,  ר’  ]על  ברכות עמ’ תק”ב(, “מה שבכו 
שהיה שלא כדרך הטבע, אלא דבר פלא בישראל, והיה זה כבוד גדול לישראל, וכשמת 
ר’ יוחנן, שנפסקו יופי כזה שמאיר את החושך, נתדלדל כבוד ישראל”, ולמדנו מזה 
דבאבוד צדיק פלא, אשר סילוקו הוא בחינה מופלגת של ‘גלה כבוד מישראל’, ודאי 
יש ענין מיוחד להרבות השהיה במעמד כבודה של תורה יותר מאשר בשאר לויות, 

שמיד בסיום הקבורה והשורה, אין ענין לשהות, וגם יש ביטול תורה בדבר.

]ובענין הזה ראוי להוסיף, את הערתו הנפלאה של הגאון ר’ אלי’ ברודני שליט”א, 
ראש ישיבת מיר בארה”ב, שבדוקא בעת הזו, היה המעמד הגדול והנורא הזה. וכך 
אמר: “לא זכיתי להיות באשכבתיה דרבי ]דמרן הגריש”א זצ”ל[, איזה חושך נפל 
 4:30 בין  נסתלק  ישראל  של  שרבן  מזה?  נזכור  מה  אבל  המאורות!  ניטלו  לעולם, 
עם,  איזה  לך,  באו  נקבצו  וכולם  מעלות,   35 חם  קיץ  בליל   ,10:00 ובשעה  ל5:00, 
אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה’ אלקיו, זה ציור קטן איך חושך ואור הולכים 

ביחד...”[.
9   וראה עוד קובץ ‘מבית לוי’ )חי”ג עמ’ נ”ו( בשם הגאון השבט הלוי שליט”א, דאין 
להורות למעשה כדעת הנזירות שמשון. וכ”כ בקונט’ ‘קרא עלי מועד’, פ”ט, בשם 

הגר”נ קרליץ שליט”א.
10  והובא ג”כ בקובץ ‘קול התורה’ כ”ח )שיצ”ל לרגל סיום הש”ס מחזור ט’(, עמ’ 

קי”ג. ועי’ בספר הדרת מלך שציין שם.
קכ”א(,  )הערה  הנ”ל,  דאיכה  לקרא  בהערות  תמימה  בתורה  בזה  מש”כ  ועי’    11
ככותבת,  הוא  ביוהכ”פ  דעתא  יתובא  דשיעור  ב’ מתבאר  ע”ט  ביומא  “ועיין  וז”ל, 
שם  נזכר  שלא  ולפלא  תעונה’,  לא  אשר  הנפש  ‘כל  ‘נפש’,  מלשון  ג”כ  ילפינן  ושם 

מחלוקת זו.
ואפשר לחלק, דהתם עיקר הטעם משום עינוי הוא, וכמש”כ רש”י שם דכתיב אשר 
לא תעונה, וכל דלא מיתבא דעתיה בכלל עינוי הוא, עכ”ל, ולכן הוי השיעור גדול 
להשיב  דכתיב  כאן  משא”כ  העינוי,  יעבור  לא  מזה  דבפחות  הגסה,  ככותבת  עד 
נפש דהכונה להחיות את הנפש, אף שלא לשֹבע, וזה שיעור זוטא, ולכן אין שייכא 

מחלוקת זו לשם”.
והנה למש”כ בשו”ת שו”מ הנ”ל, דלא יתכן שיהיו חולקין בשיעור יתובא דעתיה, 
א”כ כ”ש שיש להקשות אי נימא דשיעור ‘יתובא דעתיה’, ושיעור ‘להחיות הנפש’, 
הם ב’ עניינים, דהא למ”ד דגם שיעור דקרא דהכא ‘להשיב נפש’ הוא ג”כ בככותבת, 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בפרשת דברים



במוסגר שם(.
ועי' קהלות יעקב קדושין סי' ל"ו סק"ג, מש"כ בגדר 'רוב בעילות', 
ליישב  'פנינים מבי מדרשא' בפרשתינו כאן,  זה בספר  ומשכ"ת ע"פ 
בב"נ,  רוב  דין  ליכא  הנ"ל, דאע"פ דבעלמא  דברי האחרונים  זה  ע"פ 

אבל כה"ג דרוב בעילות וכיו"ב שפיר שייך גם בב"נ, עיי"ש.

תשובה ל"מענינא דמגילתא א'"

בתשובה לשאלה, בהא דקיי"ל בהוריות )י"א ב'(, "אין מושחים 
מלך בן מלך", היאך לכאורה יש להוכיח ע"פ מגילת איכה, דאף 

בן מלך צריך משיחה.
הנה כתיב באיכה )ד’ כ’(, “רוַח אפינו משיח ה’ נלכד ִּבְׁשִחיתֹוָתם 
אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים”. ואיתא בתרגום שם, “מלכא יאשיהו 
דהוה חביב לנא כנשמת רוח חיין ִדְּבַאָּפָנא, והוה מתרבי במשח רבותא 

דה’”.
הרי מבואר, דיאשיהו נמשח בשמן המשחה, וצ”ע, דהא היה עצמו 

בן מלך, וקיי”ל דאין מושחין מלך בן מלך וכנ”ל.
ועי’ בספר משאת המלך )להג”ר שמעון משה דסקין זצ”ל, בקרא 
דאיכה הנ”ל(, שעמד בזה, וכתב ליישב ע”פ המבואר במגילה )י”ד ב’(, 
גבי עשרת השבטים, דירמיה החזירן, ויאשיהו בן אמון מלך עליהם, 
דנמצא לכאורה דנתחדשה בזה מלוכה חדשה, דעד עכשיו היה ‘מלך 
יהודה’, ומעתה שחזרו נעשה ‘מלך ישראל’, וא”כ יתכן דמפני זה היה 
ה’  משיח  דנקרא  בתרגום  דאיתא  וזהו  חדשה,  משיחה  באמת  צריך 

משום שנמשח בשמן המשחה, אע”פ שהיה עצמו בן מלך.
זצ”ל  שלזינגר  הגרמ”מ  לו  שהעיר  ממה  שהביא  עיי”ש  ואולם 
ח”ו  הרש”ם’  ב’משמר  גם  ועי’  שם,  במגילה  הלוי  במשמר  )והובא 
סי’ פ’ ופ”א(, מהא דכתיב בישעיה )י’ כ”ז(, “ְוֻחַּבל עֹל ִמְּפֵני ָׁשֶמן”, 
ואיתא בתרגום שם, “ויתברון עממיא מן קדם משיחא”, וכתב הרד”ק 
שם על דברי התרגום אלו, “פירוש, חזקיהו שנמשח בשמן המשחה, 
ואף על פי שלא נמשח, כי אין מושחין מלך בן מלך, ראוי היה להמשח 

אלא שלא היה צריך”.
הרי דשפיר יתכן שיהא כתוב ענין משיחת שמן אצל מי שלא נמשח 
ועומד הוא מצד  בפועל, רק מפני שלא היה צריך משיחה, דכמשוח 
אבותיו, א”כ ה”נ י”ל בהא דאיתא בתרגום דאיכה גבי יאשיהו, דה”נ 

היינו רק בתורת משוח ועומד, ולא שנמשח באמת.
ועוד הביא במשמר הלוי במגילה שם10, מה שהעירו הלומדים מהא 
תאמר,  ואם  מלך,  בן  מלך  מושחין  "ואין  ב'(,  )ה'  בכריתות  דאיתא 
מפני מה משחו את שלמה, מפני מחלוקת אדוניה, ואת יהואש, מפני 
עתליה, ואת יהואחז, מפני יהויקים אחיו", והשתא אם איתא דיאשיהו 
ג"כ נמשח בפועל, אע"פ שהיה בן מלך, א"כ למה לא הקשו נמי בגמ', 
'מפני מה נמשח יאשיהו', אלא ע"כ דבאמת לא נמשח, רק שהיה קרוי 

משיח ה', ע"ש שהיה משוח ועומד מאבותיו, וכאמור.
ועי' משכ"ת הרמ"ע מפאנו בספרו 'מאה קשיטה', סו"ס צ"ג.

תשובה ל"מענינא דמגילתא ב'"

"ככותבת  ב'(,  )ע"ט  ביומא  דקיי"ל  בהא  לשאלה,  בתשובה 
פחות  דעתיה'  'מיתבא  שיעור  מצינו  היכן  דעתיה",  מיתבא 

מככותבת.
נתנו  לחם  מבקשים  נאנחים  עמה  "כל  י"א(,  )א'  באיכה  כתיב 
מחמדיהם ְּבאֶֹכל להשיב נפש". ויעוין באיכ"ר )א' ל"ט(, דנחלקו בזה, 
"להשיב נפש, עד כמה מתיישבת נפש, רבי אומר ככותבת, ר' חנניה 

אמר כגרוגרת".
מבואר, דלדעת ר' חנניה אף בכגרוגרת מתיישבת הדעת. וצ"ע מ"ש 

מיו"כ דשיעור יתובא דעתא בככותבת.
ובאמת כבר העירו בזה באחרונים, דיעוין להרש"ש בפרושו למדרש 
שם, שכתב, "צ"ע אי פליג )ר' חנניה( נמי לענין שיעורא דיום הכפורים, 
דהתם נמי אמרינן ביומא דבעינן יתובי דעתיה ]ו[מפיק לזה מכל הנפש 

אשר לא תעונה".
ורצ"ל, דכיון דהכא יליף נמי מדכתיב לשון 'נפש', וביומא נמי ילפינן 
מלשון 'נפש', א"כ לכאורה יחלוק ר' חנניה גם לענין יוה"כ, דגם הכא 

ס"ל דהוא שיעור שהנפש מתיישבת בו.
וכן העיר בשו"ת שואל ומשיב )רביעאה ח"ג סו"ס י"א(, דלא יתכן 
שיחלוק ר' חנניה בשיעור יתובא דעתא דיוה"כ, עיי"ש ההכרח לזה, 

והניח הדבר בצ"ע.
וכן עי' בהג' מהרש"ם ליומא הנ"ל )ד"ה וקים(, שהניח הדבר בצ"ע, 

אי פליג ר' חנניה גם לענין יוה"כ.
דשיעורא  ס"ל  דרשב"א  איתא,  ה"ב  פ"ח  יומא  בירושלמי  והנה 
ממקום  כותבת  שהיא  שם,  משה  הפני  ופירש  הנמרית',  ב'ככותבת 
הקרוי 'נמרין', והיא קטנה מכותבת של א"י, וכן איתא בתוספתא יומא 
וכגרעינתה  כמוה  הגסה  ככותבת  הכפורים  ביום  "האוכל  ה"ג(,  )פ"ד 
שבארץ ישראל, חייב. ר' שמעון בן לעזר אומר אפילו ככותבת הנמרין". 
הרי דלהדיא מצינו שנחלקו בשיעור יתובא דעתא דיוה"כ, וא"כ אין 

רחוק דגם ר' חנניה פליג גם לענין יוה"כ, וס"ל שיעור אחר.
ואפשר עוד, דבאמת שיעור כגרוגרת שהזכיר ר' חנניה, היא כשיעור 
ככותבת הנמרית דרשב"א, וכל אחד תלה השיעור לפי מה שהיה מצוי 

במקומו11.

תשובה ל"מענינא דנחמתא"

ב',  נ"ח  ברכות  )עי'  בחז"ל  דאיתא  בהא  לשאלה,  בתשובה 
יש  היאך  הלב',  מן  על המת שישתכח  ד'גזירה  ב(,  נ"ד  פסחים 

רמז לזה, ע"פ מה שדרשו חז"ל באחד מקראי דנחמתא.
אומרים,  "...וחכמים  ב'(,  ס'  בב"ב  וכעי"ז  ב',  )ל'  בתענית  איתא 
אינו  ירושלים,  על  מתאבל  ואינו  באב  בתשעה  מלאכה  העושה  כל 

וגילו  ירושלים  י'(, שמחו את  ס"ו  )ישעיהו  רואה בשמחתה, שנאמר 
בה כל אֹהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה. מכאן אמרו, 
כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על 
ירושלים, אינו רואה בשמחתה". וכבר דקדקו הרבה במפרשים, למה 
יזכה לראות  'זוכה ורואה' בשמחתה, דהו"ל לומר  נקטו בלשון הווה 

וכו'.
דברים,  פ'  ריש  זצ"ל,  רייטבורד  )להגר"י  יצחק  ויעוין בספר קהלת 
זצ"ל  מוואלזין  הגר"ח  מדברי  שהביא  חזון'(,  לשבת  אחדים  'דברים 
שעמד בזה, וז"ל, "וקשה, דהו"ל למימר 'יזכה ויראה בשמחתה' בלשון 
עתיד, דזוכה ורואה הוא לשון בינוני, המשמש על דבר שהוא עתה, 
לא על דבר שהוא עתיד להיות. ואמר הגאון הנ"ל כן, דהנה זאת ידוע 
דהמת נשכח מן הלב, כדאיתא בפסחים )שם(, ועל החי שסבורין שהוא 
מת אין מקבלין תנחומין, כדאיתא בב"ר )פ"ד כ"א(, מובא ג"כ ברש"י 

ז"ל על הפסוק "וימאן להתנחם" )בראשית ל"ז ל"ה(.
ולפי"ז המתאבל על ירושלים, מוכח מזה דירושלים אינה מתה, דאם 
היתה מתה חלילה, לא היה יכול להתאבל עליה, דעל דבר 'מת' נגזר 
שישתכח מן הלב, כגמרת פסחים הנ"ל, אלא ע"כ הוא דבר חי שסבורין 
שמת, שאין מתנחמים עליה, ולכן הוא מתאבל, וזהו כוונת המאמר 
'כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה', ר"ל השמחה הזאת 
בפועל  בשמחתה  לראות  שיזכה  מה  )לבד  מתה  אינה  שירושלים 
מתה  היתה  דאם  ומיד,  תיכף  רואה  הזאת  השמחה  ב"ב(,  כשתבנה 

חלילה, לא היתה הטבע מניחתו להתאבל עליה, כנ"ל"12.
ונמצא דבמה שדרשו חז"ל בהאי קרא דנחתמא ד'שישו אתה משוש' 
שייך  דלכן  הלב,  מן  שישתכח  המת  על  דגזירה  זה  ענין  נרמז  וגו', 
אבילות על ירושלים, כיון שלא נגזר עליה גזירה זו, אלא הוי כדבר חי, 

שרק סבורין שהוא כמת.
וכענין זה כתב ג"כ בעל הישועות יעקב באו"ח )סי' תק"ס סק"ב(, 
"נ"ל ביאור הדבר למש"כ בחידושי לאגדות, הא דקאמר הש"ס תענית 
כ"כ  מתאבלים  שאנו  מה  דבאמת  ואמרתי  וכו',  המתאבל  כל  )שם(, 
על חורבן בית מקדשינו, אף שהיא אבילות ישנה וזה זמן רב שנחרב 
הבית, ועדיין לבינו דוה, זה לאות על שיש תקוה לאחריתינו, דומה 
לזה דאמרו המת משתכח מן הלב, ואין החי משתכח מן הלב, ולאשר 

כי הדבר עומד לחזור לקדמותו, בגלל כן הלב מתאבל תמיד.
גדולי  זצ"ל בעמ"ח  פיגו  )להרמ"ע  בינה לעתים  ]וכן מצאתי בספר 
תרומה ע"ס התרומות, עת צרה, דרוש נ"א(, בקרא דירמיה )ח' י"ח(, 
"מבִלגיתי ַעֵלי יגון ָעַלי לבי דוי", דהיינו מה שלבי דוה עליו זה אות כי 

יש תקוה וע"כ הוא מבליג עלי יגון[.
לנחמה  דזה עצמו  עליה',  כל המתאבלים  'שישו אתה משוש  וזהו 
זהו  תפארתינו,  בית  חורבן  על  מתאבל  שהנפש  שרואין  מה  יחשב, 
מה  עיי"ש  כראשונה",  שבותינו  להשיב  עלינו  ירחם  ה'  כי'  לאות 

שהאריך עוד בזה.
וכענין זה כתב ג"כ החת"ס בדרוש לז' אב בסופו )ד"ה ולסיים(, ושם 
גם ביאר בזה למה נקרא ת"ב 'מועד', עיי"ש )וכן הביא משמו תלמידו 
לסוכות,  נ"ח  דרוש  שיק  מהר"ם  דרשות  בספר  זצ"ל,  שיק  המהר"ם 

ד"ה והן אמונה(.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "פְַּקְחיָה ]ֶבן ְמַנֵחם[".
ג' ד', "חבל ארגב. מתרגמינן בית פלך  דמות הקשורה: רש"י דברים 
טרכונא. וראיתי תרגום ירושלמי במגילת אסתר קורא פלטין טרכונין, 
על  נקראת  כלומר שהמלכות  היכל מלך,  למדתי חבל ארגוב הפרכיא, 
שמה. וכן ֶאת )ה(ַאְרּגֹב דמלכים )ב' ט"ו כ"ה(, אצל היכל מלך, ֲהָרגֹו פקח 

בן רמליהו לפקחיה ]בן מנחם[".

בתי  שבעת  במנין  נכלל  שפקחיה   – הבתים  שבעת  במנין  נכללתי 
הדינים שעבדו עבודה זרה, והם שבעת בתי האבות שנעשו רשעים.

כדאיתא  זרה,  עבודה  שעבדו  הדינים  בתי  בשבעת  נכלל  שפקחיה 
ירבעם  הן13:  "...ואלו  ע"ז,  עבדו  דינים  בתי  ששבעה  א',  פ"ח  בגיטין 
ופקח  נמשי,  בן  ויהוא  עמרי,  בן  ואחאב  אחיה,  בן  ובעשא  נבט,  בן 
ט'(,  )ירמיהו ט"ו  והושע בן אלה, שנאמר  גדי  בן  ומנחם  בן רמליהו14, 
ָנְפָחה ַנְפָׁשּה באה )כתיב, קרי: ָּבא( ִׁשְמָׁשּה ְּבעֹד  ֻאְמְלָלה יֶֹלֶדת ַהִּׁשְבָעה 
יֹוָמם ּבֹוָׁשה ְוָחֵפָרה. אמר רב אמי: מאי קראה, )דברים ד' כ"ה( ִּכי תֹוִליד 

ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים15".
היינו  דינים,  ויעויין ברש"י שם, שאחרי שפירש שאותן שבעה בתי 
שבעה משפחות של מלכים ממלכי ישראל, כתב, "...המלך ובנו ובן בנו 
וכל מלכים שקמו מזרעו אחריו, קרי חד בית דין16", ולפי דבריו מבואר, 
גדי, הנמנה כבית הדין  בן  נכלל בבית הדין של אביו, מנחם  שפקחיה 

השישי.
שנעשו  האבות  בתי  שבעת  בכלל  הם  הללו,  הדינים  בתי  ושבעת 

רשעים, כדאיתא בדב"ר ב' כ"א, וכלהלן.

שמחמת מעשיהם גלו השבטים – שפקחיה נכלל במנין שבעת בתי 
הדינים שעבדו ע"ז, שמחמת מעשיהם גלו עשרת השבטים.

שמחמת שבעת בתי הדינים שעבדו ע"ז וכדלעיל, גלו עשרת השבטים, 
כדאיתא בגיטין פ"ח א', "א"ר יהושע בן לוי: לא חרבה ארץ ישראל עד 
שעבדו בה שבעה בתי דינים ע"ז, ואלו הן: ירבעם בן נבט, ובעשא בן 
אחיה, ואחאב בן עמרי, ויהוא בן נמשי, ופקח בן רמליהו, ומנחם בן גדי, 
והושע בן אלה, שנאמר )ירמיהו ט"ו ט'(, ֻאְמְלָלה יֶֹלֶדת ַהִּׁשְבָעה ָנְפָחה 
ַנְפָׁשּה באה )כתיב, קרי: ָּבא( ִׁשְמָׁשּה ְּבעֹד יֹוָמם ּבֹוָׁשה ְוָחֵפָרה. אמר רב 

אמי: מאי קראה )דברים ד' כ"ה( ִּכי תֹוִליד ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים".
השבטים,  עשרת  גלו  אלה  בן  הושע  "בימי  שכתב,  שם  ועפרש"י 
ומההיא שעתא קרי לה חורבן, דהיינו אומללה יולדת השבעה, שילדה 

שבע משפחות לע"ז".
וע"ע בדב"ר ב' כ"א, "אמר רבי לוי, לא גלו ישראל עד שנעשו שבעה 
ְוִהְׁשַחֶּתם  ְונֹוַׁשְנֶּתם,  תרי,  ָבִנים  ]ּו[ְבֵני  תרי,  ָּבִנים  רשעים,  אבות  בתי 

ַוֲעִׂשיֶתם, הרי כאן שבעה".

בדרכו הרעה של אבי הלכתי – שפקחיה הלך בדרכו הרעה של מנחם 
אביו, שעבד ע"ז.

שמנחם בן גדי אבי פקחיה הלך בדרך רעה, כמפורש בפסוק )מ"ב 
ט"ו י"ח(, "ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ה' ֹלא ָסר ֵמַעל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֲאֶׁשר 

ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָיָמיו".
עוד בענין רשעותו של מנחם17, עיין בהערה.

כ"ד(,  )שם  בפסוק  כמפורש  הרעה,  בדרכו  הלך  בנו  פקחיה  ואף 
ֶהֱחִטיא  ֲאֶׁשר  ְנָבט  ֶּבן  ָיָרְבָעם  ֵמַחּטֹאות  ָסר  ֹלא  ה'  ְּבֵעיֵני  ָהַרע  "ַוַּיַעׂש 

ֶאת ִיְׂשָרֵאל".

וכחמישית ממנו לא עמדתי – שפקחיה לא עמד במלכותו אפילו לא 
חמישית משנות מלכות מנחם אביו.

מלכות  משנות  חמישית  לא  אפילו  במלכותו  עמד  לא  שפקחיה 
מנחם אביו, שמנחם מלך עשר שנים, וכמפורש בפסוק )מ"ב ט"ו י"ז(, 
"ִּבְׁשַנת ְׁשֹלִׁשים ָוֵתַׁשע ָׁשָנה ַלֲעַזְרָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָמַלְך ְמַנֵחם ֶּבן ָּגִדי ַעל 
ִיְׂשָרֵאל ֶעֶׂשר ָׁשִנים ְּבׁשְֹמרֹון", ואילו פקחיה מלך פחות משנתיים ימים, 
שהם פחות מחמישית שנות מלכות אביו, וכדכתיב )שם כ"ג(, "ִּבְׁשַנת 
ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ְמַנֵחם  ֶבן  ְּפַקְחָיה  ָמַלְך  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ַלֲעַזְרָיה  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים 
היו  אלו  מצוד"ד(, ששנתים  )עי'  המפרשים  וכתבו  ְׁשָנָתִים",  ְּבׁשְֹמרֹון 

מקוטעות18, הרי שאפילו שנתיים הוא לא מלך.
אכן דבר זה ששנתיים אלו של מלכות פקחיה היו מקוטעות, צריך 
הבנה וביאור, שהרי הפסוק אומר, שפקחיה התחיל את מלכותו בשנת 
בן  פקח  של  מלכותו  ואילו  וכדלעיל,  יהודה,  מלך  לעזריה  חמשים 
רמליהו שמלך אחריו היה, בשנת חמשים ושתים לעזריה מלך יהודה, 

הרי שעברו שנתיים במלכותו.
שנתיים  מלך  פקחיה  אכן  שלעולם  כ"ז(,  )בפסוק  המצוד"ד  וביאר 
מקוטעות, אלא שלא מיד לאחר הריגת פקחיה )כדלהלן(, עלה פקח 
למלוך, אלא פקחיה נהרג בשנת נ"א לעזריה, ורק בשנת נ"ב לעזריה 

מלך פקח.
 

נתקיים בי כמעשי אבי – שכמעשה מנחם אבי פקחיה, שהרג את 
ַׁשּלּום ֶּבן ָיֵבׁש שהיה המלך, ועלה ומלך במקומו, כן נתקיים בפקחיה 

בנו, שֶּפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ָשלישו קשר עליו והרגו ומלך במקומו.
שמנחם אבי פקחיה הרג את שלום בן יבש ומלך במקומו, כמפורש 
בפסוק )מ"ב ט"ו י"ד(, "ַוַּיַעל ְמַנֵחם ֶּבן ָּגִדי ִמִּתְרָצה ַוָּיבֹא ׁשְֹמרֹון ַוַּיְך ֶאת 

ַׁשּלּום ֶּבן ָיֵביׁש ְּבׁשְֹמרֹון ַוְיִמיֵתהּו ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו".
ואף לפקחיה נעשה כן, שפקח בן רמליהו שלישו קשר עליו והרגו 
ֶּבן  ֶּפַקח  ָעָליו  "ַוִּיְקׁשֹר  )שם כ"ה(,  ג"ז בפסוק  ומלך במקומו, כמפורש 
ְרַמְלָיהּו ָׁשִליׁשֹו ַוַּיֵּכהּו ְבׁשְֹמרֹון ְּבַאְרמֹון ֵּבית מלך )כתיב, קרי: ַהֶּמֶלְך( ֶאת 
ַוִּיְמֹלְך  ַוְיִמיֵתהּו  ִגְלָעִדים  ִמְּבֵני  ִאיׁש  ֲחִמִּׁשים  ְוִעּמֹו  ְוֶאת ָהַאְרֵיה19  ַאְרּגֹב 

ַּתְחָּתיו".
 

היה  פקחיה  של  שסופו  זה  שיסוד   – הבבלי  העניו  שראה  וכמו 
כמעשהו של מנחם אביו, ראה הלל הזקן שהיה עניו ובבלי.

שהלל הזקן היה עניו, כדאיתא בשבת ל' ב', "ת"ר, לעולם יהא אדם 
ענוותן כהלל...", וע"ע באדר"נ פט"ו ה"ב, "ואל תהא נוח לכעוס. כיצד, 

מלמד שיהא עניו כהלל הזקן...", וכהנה רבות.
מ"ג,  פ"י  כן במשנה בשביעית  ונקרא  הזקן,  וסתם הלל, הוא הלל 
הלל  הנקרא  והוא  מספר,  אין  עד  ובחז"ל,  ובגמ'  מ"ד,  פ"ט  וערכין 
הבבלי, שעלה מבבל לארץ ישראל, וכדאיתא בפסחים ס"ו א', "תנו 
עשר  ארבעה  חל  אחת  פעם  בתירא,  מבני  נתעלמה  זו  הלכה  רבנן, 
לאו,  דוחה את השבת אם  ידעו אם פסח  ולא  להיות בשבת, שכחו 
אמרו, כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו. אמרו 
להם, אדם אחד יש שעלה מבבל, והלל הבבלי שמו, ששימש שני גדולי 
הדור שמעיה ואבטליון, ויודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו...", 
וכן בסוכה כ' א', "...שבתחלה כשנשתכחה תורה מישראל, עלה עזרא 

מבבל ויסדה. חזרה ונשתכחה, עלה הלל הבבלי ויסדה...".
ויסוד זה, שסופו של פקחיה היה כמעשהו של מנחם אביו, ראה הלל 
הזקן, כדשנינן באבות פ"ב מ"ו, "אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על 
פני המים, אמר לה, על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופון", ובגמ' 

בסוכה נ"ג א'.
כיסוד  הלל,  של  אלו  דבריו  את  הראשונים  רבותינו  ביארו  וכבר 
שסופו של רוצח שירצח, וכפרש"י שם, "שצפה על פני המים. שחתכו 
את ראשו והטילוהו למים, והכיר בו שהוא רוצח20, ופגעו בו עכשיו 
לסטים כיוצא בו. אמר לה על דאטפת אטפוך. על שהצפת גלגולות 
של אחרים במים, אטפוך, הציפוך אחרים עכשיו. לסוף מטיפיך יטופון. 

עוד יבא יום ויציפו גולגולתם של אלו שהרגוך21".
אותך,  הציפו  שהצפת  על  "אמר,  כתב,  שם  בפיהמ"ש  והרמב"ם 
זולתך,  נהרגת מפני שהרגת  לומר, שאתה  רצונו  יוצף.  ואשר הציפך 
ואשר הרגך יהרג. והכוונה בזה המאמר, שמעשי הרעות ישובו בראש 
ואמר  וכו',  ִיְלְּכֻדנֹו  ֲעוֹונֹוָתיו  כ"ב(,  ה'  )משלי  שאמר  כמו  עושיהם, 
)תהלים ז' ט"ז(, ּבֹור ָּכָרה וכו'. ומאמר החכמים: 'במידה שאדם מודד 
בה מודדין לו'. וזה נראה לעין בכל זמן ובכל מקום, שכל מי שיעשה 
הרעות ויחדש מיני העוול והפחיתויות, הוא עצמו ישיגהו נזק מאותן 
הרעות גופן אשר חידש, לפי שהוא ילמד פעולה שתיעשה לו ולזולתו. 
לו  תגיע  מן הטובות,  טוב  בפועל  ומי שיתחיל  כל מלמד מעלה,  וכן 
תועלת זה הפועל, לפי שהוא ילמד דבר שייעשה לו ולזולתו. ולשון 
הכתוב בזה חכם מאד, אמר )איוב ל"ד י"א(, ִּכי פַֹעל ָאָדם ְיַׁשֶּלם לֹו". 

וע"ע בתוי"ט שהאריך הרבה בפירוש דברי המשנה הללו.
ומבואר שהעושה מעשה, בין טוב ובין רע, שסופו יבוא עליו, ואמרו 
חז"ל ש'ְּברא כרעא דאבוה', ואף שבנים לא יומתו בחטא אבות, הוא 
דוקא כשאינם אוחזים במעשיהם, אבל אם אוחזים במעשיהם, עליהם 
ופקחיה  א',  מ"ז  בברכות  כדאיתא  בנים,  על  אבות  עון  פוקד  נאמר 
אחד במעשי מנחם, שהרשיע כמותו בע"ז, כמפורש בפסוקים וכלעיל, 
ובהריגת פקחיה על ידי שקשרו עליו קשר ומלכו במקומו, נענש על 
מעשי אביו שקשר על שלום בן יבש, וכדברי הרמב"ם, שהוא בא ולימד 

הנהגה, שעבד מורד באדונו והורגו ויושב על כסא מלכותו במקומו.

שיעור  יתכן שיהא  ואיך  בככותבת,  ג”כ השיעור  ביוה”כ  דהא  עצמו,  דסותר  נמצא 
‘יתובא דעתיה’ שוה לשיעור ‘להחיות הנפש’, הלא ב’ עניינים הם.

וצ”ל לדברי התור”ת, דרק לר’ חנניה ס”ל חילוק זה, ובהא גופא פליגי, דלר’ חנניה 
יש חילוק, ולכן שיעורא ד’להשיב נפש’ הוא קטן משיעור יוה”כ, ולאידך מ”ד דה”נ 
שיעורא בככותבת, היינו דבאמת אין חילוק בשיעורים אלו, ושניהם אחד הם, והיינו 

דאין שייך להחיות הנפש’ אלא רק בשיעור ככותבת, וכמו יתובא דעתיה דיוה”כ.
12  ואמנם יל"ע לפי"ז במ"ש עוד בתענית )י"א א'(, "וכל המצער עצמו עם הצבור, 
זוכה ורואה בנחמת צבור", וכן במו"ק )ה' א'(, "אמר ריב"ל, כל השם אורחותיו זוכה 

ורואה בישועתו של הקב"ה", דלכאורה אין לפרש בזה כנ"ל.
בתנחומא  ואילו  ישראל,  ממלכי  המלכים  בתי  שבעת  את  מנו  כאן  בגמ’  הנה    13
ישן ויצא י”ד וכפרש”י בירמיה ט”ו ט’ בסוף דבריו, מנו את מלכי יהודה, כדאיתא 
במדרש שם, “ואלו הן ]שבעת[ הרשעים, יהורם, יהואש, אחז, מנשה, אמון, יהויקים, 
וכתב על כך רש”י בירמיה,  ד’.  וכן איתא במדרש אגדת בראשית, מ”ט  צדקיהו”, 

“אך יש למנות עוד, רחבעם, אביה, אמציה, אחזיה”.
התוס’  דברי  ע”פ  לבאר  כ”א(,  ב’  )דב”ר  המדרש  על  בפירושו  המהרז”ו  וכתב 
ובני  בנים  תוליד  ‘כי  של  התיבות  את  שדורשים   ,15 בהערה  להלן  שהובאו  בגליון 
שנים  אחד  כל  ועשיתם,  והשחתם  ‘ונושנתם  ונדרוש  כשנוסיף  א”כ  לשבעה,  בנים’ 
שנים, ו’ועשיתם’ כתוב פעמים, הרי שמונה, ואם נדרוש כן, אלא שלא נדרוש תיבת 
‘תוליד’, שאינה יתירה )שהרי אינו יכול לכתוב ‘כי בנים’(, נמצא שהכל עולה יחדיו 
שבעת  על  וגם  יהודה  שבמלכי  הרשעים  שבעת  על  גם  בזה  ונרמז  עשר,  לארבעה 

הרשעים שבמלכי ישראל, שיחדיו היו ארבעה עשר, עיי”ש.
14  עי’ ביעב”ץ שם שכבר העיר, שיש למנות את פקח בן רמליהו אחרי מנחם בן גדי, 

שמנחם קדם לפקח. וכן מנה רש”י בפירושו לספר ירמיה ט”ו ט’.
15  וכתבו התוס’ שם בגליון, “מאי קראה. כי תוליד חד דור, בנים תרי דור, ובני תרי 

דור, בנים תרי דור, הרי שבעה”.
ובילקוט איתא, “אמר רב אמי, מאי קראה, )דברים ד’ כ”ה( ִּכי תֹוִליד ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים 
ונושנתם והשחתם  ובני בנים תרין,  ַוֲעִׂשיֶתם. בנים תרין,  ְוִהְׁשַחֶּתם  ָּבָאֶרץ  ְונֹוַׁשְנֶּתם 

ועשיתם, הרי כאן שבעה”.
16  עוד כתב רש”י שם, “שלּום בן יבש וזכריה לא קחשיב, לפי שלא מלכו שנה שלמה, 
וכן זמרי. אבל עמרי אביו של אחאב, על שם בית דינו של אחאב נקרא, ומפני שאחאב 

הרשיע לעשות יותר, נקרא הקלקול על שמו”.
17  עוד בענין רשעותו של מנחם, נאמר בפסוק )שם ט”ז(, “ָאז ַיֶּכה ְמַנֵחם ֶאת ִּתְפַסח 
ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבּה ְוֶאת ְּגבּוֶליָה ִמִּתְרָצה ִּכי ֹלא ָפַתח ַוַּיְך ֵאת ָּכל ֶהָהרֹוֶתיָה ִּבֵּקַע”, ומבואר 
שתפסח  אמנם  ]ואף  תפסח  עם  במלחמתו  מיוחדת  ברשעות  נהג  שמנחם  בפסוק 
היתה מארם, בכל זאת התורה ציוותה את ישראל שגם במלחמותיהם עם השונאים 
והאויבים, שלא לנהוג במדת האכזריות, ובודאי שלא באופן שהוא נהג[, כפי שביאר 
המלבי”ם בפסוק זה, “הדין הוא כשצרים על עיר, אין מקיפים אותה מארבע רוחות 
אלא מניח צד אחד פתוח שיברח מי שירצה, וכן הדין שאין הורגים נשים וטף כמ”ש 
הרמב”ם פ”ו מה’ מלכים...”, ולפי”ז מבאר המלבי”ם את הפסוק, שמנחם הכה את 
תפסח ואת כל הגבולות, ולא הצליח אחד להמלט, כי הוא לא פתח את הצד הרביעי 
חוקי  נגד  ג”כ  “שזה  בקע,  ההרותיה  כל  שאת  כדין,  שלא  ועשה  והוסיף  הדין,  כפי 

המלחמה ונגד דת ישראל”.
אלו  מעשיו  הזכירו  שלא  הפסוקים,  בביאור  הראשונים  רבותינו  בדברי  יעויין  אכן 
לרעה, אלא רק ביארו שעשה כן, לאחר ושר העיר לא פתח לו את העיר לקבלו למלך 

עליהם, אחר שהוא פתח להם לשלום, עיי”ש.
18  והגם שאף מנחם אביו מלך עשר שנים מקוטעות, כדאיתא במצוד"ד שם כ"ג, 

מ"מ שנתיים מקוטעות תמיד הם פחות מחמישית מעשר מקוטעות, ופשוט הוא.
שהרגוהו  וביארו,  ארמון,  הוא  שארגוב  רש”י,  ביאר  והאריה,  הארגוב  ומהו    19

גדול מזהב שעומד  לו, ובאותו ארמון היה לו אריה  לפקחיה בארמון הגדול שהיה 
בו.

והרד”ק והרלב”ג כתבו, וכ”פ במצוד”ד, שארגוב ואריה הם שני בני אדם גיבורים, 
האחד היה הממונה על כל חבל ארגוב, והשני היה גיבור עצום שעל שם גבורתו נקרא 
אריה, ופקח קשר על פקחיה יחד עם שני הגיבורים הללו, וכן עם חמשים איש מבני 

גלעד, וקמו עליו והרגוהו.
הרגו  ועמו  לו למלך אריה,  בר חלבו’, שהיה  ‘ר’ מנחם  ובמהר”י קרא הביא בשם 

פקח לפקחיה, עיי”ש.
ויתכן ומה שהביא את הראשונים לפרש דלא כרש”י, כי הוקשה להם, מה בא הנביא 
ללמדנו בזה שהיה לו לפקחיה בארמונו אריה מזהב, ומה השייכות בין אריה זה לבין 

הריגתו על ידי שלישו, לכך ביארו באופן אחר.
20  וכתב המהרש”א בח”א שם לבאר, שרש”י דקדק לומר שהכיר בו בבעל הגולגולת 
שהיה רוצח, “דאם לא כן מנא ידע דעל דאטפת אטפוך, דאימא משום עבירה אחרת 
היה נהרג, דע”כ הראשון שנהרג משום עבירה אחרת היה. וגם מדאמר ‘וסוף מטיפיך 
יטופון’, ע”כ דידע שזה שפגע בבעל הגולגולת היה ליסטים ורוצח, דאל”כ אימא שזה 
בעל הגולגולת נהרג ע”י אחר בשוגג, כדאמרינן פרק קמא דמכות, זה שהרג בשוגג 

וזה שהרג במזיד הקב”ה מזמנן לפונדק אחד כו’. ומיהו הלשון לא משמע כן”.
ההצפה  והשני,  ההריגה,  האחד  דברים,  שני  כאן  שיש  שביאר  לנר  בערוך  עיין    21
במים, שדרך אותו רוצח היה, שאחר שהרג היה מציף את ההרוגים במים, ועל כן 
ניכר היה על ראשו שנהרג בסייף כדין רוצח, ולאחר מכן אף הוצף ראשו במים, וכן 

גם יעשה לאלו שהרגוהו והציפוהו במים, עיי"ש.
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בתשובה לשאלה, מה ראה הרבי זצ"ל מסיפור הדברים ששמע מבנו את דברי אותם 'יושבי קרנות' שדיברו בגנותו, שכל מחשבות ליבו רע עליהם, ח"ו, שמתוך כך מפרשתינו עפרש"י הגיע למסקנתו שהוא בסכנה 
גדולה, שיהיו כאלו שימסרוהו חלילה לידי מלאכי החבלה, ועל כן עליו לברוח מיידית מביתו למקום סתר. הרבי זצ"ל הגיע למסקנתו זו, שאם יושבי הקרנות מדברים עליו שכל מחשבות ליבו עליהם רק רע כל היום, 
יש לו סכנה גדולה שימסרוהו בידי הזדים הארורים, ועל כן עליו לברוח ולהמלט, וזאת מדברי רש"י א' י"ב, עה"פ, "ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבֶכם", וביאר רש"י, "ומשאכם. מלמד שהיו אפיקורסין. הקדים 
משה לצאת, אמרו, מה ראה בן עמרם לצאת, שמא אינו שפוי בתוך ביתו. איחר לצאת, אמרו, מה ראה בן עמרם שלא לצאת, מה אתם סבורים, יושב ויועץ עליכם עצות רעות וחושב עליכם מחשבות". מבואר בדברי 
רש"י, שאותם אלו המדברים רעה על הרבנים, ובמיוחד האומרים שהרבנים חושבים עליהם רק רע כל היום, הם בכלל אפיקורסים, ואפיקורס שונא ת"ח, ועל כן יש לפחד שמא הם ימסרו את הרבנים לידי הזדים, 

וכפי שלצערינו אף אירע במקומות רבים, ולפיכך ברח הרבי למקום סתר כדי להנצל.
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שמות הזוכים לשבוע פרשת דברים
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הפרסים לשבוע זה:  ספר "לב אליהו - חכמה ומוסר", ג"כ.
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הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד בספר "חובת הבטחון וההשתדלות".
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רבים הם הדברים החשובים והיסודיים בחיים, שאותם לומד כל אחד תוך כדי ימי 
ששמע,  הדברים  פעוט,  היותו  מאז  שראה  המראות  שילמדו.  מי  שהיה  בלא  חייו, 
והרשמים שקלט, הם אלו שנותנים לו את הדרך והנתיב לימי חייו, כאשר על ידם 

הוא מבין ומְפנים מה הם הדברים החשובים להוריו ולמשפחתו.
ובעמלה.  בתורה  לעסוק  יחפוץ  הוא  טבעי  באופן  תורה,  בבית של  לגדול  שזכה  מי 
המראה של אביו הׂשׂש אלי לימוד התורה הקדושה בכל עת וזמן, שכל דבר אינו חשוב 
בעיניו כמו העמל והיגיעה בתורה, קולות שמחתו בהבנתה ובעומק עיונו, הם אלו 

שימשכו את ליבו בעבותות העגלה לעמלה של תורה וההתמדה בה.
גם אלו שגדלו בבית בו אבי המשפחה עמל וטורח לפרנסתם, אבל כל מאויו וסדר 
יומו הוא סביב השעות בהן הוא הוגה בתורה ועמל בה, ובכל עת מצוא הוא מנסה 
לתפוס עוד קורטוב של לימוד, השתתפות בשיעור נוסף, בני המשפחה באופן טבעי 
יחפצו וירצו לעסוק בתורה כל ימיהם, ובודאי שהנהגתו זו מושכת את הלבבות לעסק 
בהערכה  ביתו  לבני  מספר  תמיד  המשפחה  אבי  אף  אם  במיוחד  הקדושה,  התורה 
עמוקה ורבה על לומדי התורה ועמליה, כשהוא מוסיף ואומר, עד כמה הוא מקנא 
בהם על זכייתם זו, וכל ימיו הוא ממתין לזמן בו יוכל מבחינה כלכלית לעזוב את 
שעות  כל  במשך  ולומדיה  תורה  לעמלי  מלך,  של  ללגיונו  ולהצטרף  עבודתו,  מקום 
בלב  זו שתעורר  היא  בבית,  המנשבת  הרוח  עם  יחד  האב,  של  אלו  שדבריו  היום, 

הילדים את אהבת התורה והרצון העצום לעמול בתורה כל ימיהם.
המצוות,  ושמירת  מהתורה  הרחוק  במקום  גדלו  ימיהם  שכל  כאלו  ישנם  לעומתם 
הר  'מעמד  או  השבת'  'שמירת  על  הקדושים',  ה'אבות  על  מעולם  שמעו  לא  הם 
במשך  ומצוות  תורה  שומר  יהודי  צורת  ראו  לא  ואף  ויתכן  התורה',  ו'קבלת  סיני' 
אלו  אותם  מצוותיה.  וקיום  מהתורה  מאומה  שמעו  ולא  הצעירות,  שנותיהם  רוב 
קיבלו והפנימו אל לבם מאוירת החולין בה גדלו, מושגים אחרים של חשיבות, כאשר 
ויותר את  יותר  ילודי אשה שהצליחו לפתח  מיני  לכל  רבה  ישנה הערכה  בעיניהם 

החלק החייתי שבהם, או למדענים ופרופסורים ואנשי הבל ורעות רוח.
ופותח  ממרומים,  טהרה  רוח  עליהם  מערה  שה'  זוכים  רחוקים  אלו  אותם  כאשר 
ומקבלם בשמחה  וחותר להם חתירה מיוחדת עד לכסא הכבוד,  להם שערי אורה, 
יתירה, כאב השש ושמח לקראת בנו שאבד לו שנים רבות, באותה עת הם עומדים 
בפני נסיונות קשים ומרים, לשנות ולהפוך את חוסר אורח חייהם, לחיי תורה וקיום 
המצוות, במיוחד שרבים מהמושגים רחוקים מהם כמטחוי קשת, אינם מוכרים להם 
גם דברים שאחרים כלל לא השקיעו  ועליהם להתחיל ללמוד הכל מהתחלה,  כלל, 

בלימודם, שילד קט כבר יודע אותם.
אותם אחים שהיו רחוקים והתקרבו לאבינו שבשמים, לפעמים עומדים ומתפלאים, 
איך יתכן ופעוט כבן ארבע יודע איזו ברכה מברכים על כל פרי וירק ושאר מאכלים, 
עשר  בן  ילד  היאך  להבין  יכולים  לא  הם  עת.  בכל  בברכות  מתבלבלים  הם  ואילו 
יודע להתפלל תפילת שבת מתוך סידור, ויודע מה לומר ומה לא לומר. וכלל אינם 
יכולים להאמין שישנם ילדים בגילאים אלו שכבר מסתדרים לבד אף בתפילות הימים 
הנוראים, בלא עזרתו הצמודה של אביהם, כאשר להם קשה להתפלל אפילו שחרית 
של יום רגיל, ובמיוחד לזכור מתי עומדים ומתי יושבים, באיזה מקום משתחוים ומתי 
כורעים, מהו הזמן בו סוגרים את העינים, ומתי פותחים, מה אומרים בקול רם ומה 

בלחש, היכן מכים על הלב ובאיזו עת פוסעים אחורנית, וכהנה רבות.
אם כך הם קשייו של 'חוזר בתשובה' שיש לו חברים וידידים רבים החפצים לעוזרו 
ולסייעו ולהדריכו בנתיבות התורה וההלכה, ולומדים עמו בכל עת וזמן, על אחת כמה 
וכמה קשה היא דרכו של יהודי בודד החפץ לשוב לה' ותורתו, כאשר כל חבריו וידידיו 

ובני משפחתו נשארו עדיין רחוקים מה' ותורתו.
רגב  על  שעברה  הראשונה  התקופה  ומרה  קשה  היתה  וכמה  כמה  אחת  על 
פארמעלאכדאווענער*. רגב, הבן היחיד של המשפחה, שרוב ימיו עברו עליו ב'קיבוץ 
'רגבי דרום', אי שם בדרום הארץ, סמוך לגבול עם 'חבל עזה', היה איש אדמה בכל 
שהיו  עד  הקיבוץ,  רגבי  את  מלבד  דבר  מכיר  אינו  הוא,  כן  כשמו  וישותו,  מהותו 
שאמרו, ששמו ממש מתאים לאישיותו, ויתכן ואף נקרא כן על שם הקיבוץ ורגביו. 
כאחד מבני הקיבוץ, לא פלא שהיה מנותק לחלוטין מכל דבר שבקדושה. לא זכור לו 
מעודו ששמע על שבת וקדושתה, על החגים הקדושים, על התורה וקיום המצוות. 
שלשה "חגים" הכיר רגב, אותם "חגים" שחגו בקיבוצים, הראשון בהם הוא החגא 
'חג  בפיהם  שנקרא  מכן,  לאחר  כחודש  השני,  אייר,  חודש  בתחילת  מליבם,  שבדו 

הפועלים', וכמחצית השנה לאחר מכן, היה להם 'חגא' של גוים.
האמת היא ש"חגיגות" רבות אחרות עשו להם האויבים מעבר לגבול הקרוב, ובמיוחד 
בית,  בכל  שהותקנו  ה'ביפרים'  את  שומעים  היו  וזמן  עת  בכל  האחרונות,  בשנים 
שניות  עשרות  וכמה  המייללת,  האזעקה  את  מכן  ולאחר  אדום'  'שחר  המכריזים 
כאשר  באיזורם,  שנפלו  הרבים  מה'קסאמים'  הנפץ  קולות  נשמעו  כבר  מכן  לאחר 
הנס והפלא הוא, שלמרות שהאויבים הישמעאלים צופים עליהם ומכוונים עליהם 
כלל  בדרך  הקיבוץ,  בני  מקרב  נפגעים  היו  ולא  כמעט  זאת  בכל  ה'פצמרי"ם',  את 
ה'קסאמים' היו נופלים ב'שטחים פתוחים' ורק מסבים נזקים בממון. הפעם היחידה 
ש'קסאם' פגע והרג, היה זה בשני פועלים זרים שנפגעו אנושות ומתו, מלבד זה, עוד 

כמה פעמים שהיו נפגעים קלים, שנפגעו מרסיסים או הדף וגם כמה 'נפגעי חרדה'.
רגב היה יכול לסיים את חייו בין רגבי אדמת קיבוץ רגבים, בלא שהיה מתוודע כלל 
לה' ותורתו, אלא שככל הנראה זכות אבות עמדה לו, יחד עם תפילותיה הרבות של 
זקנתו, שהתפללה בכל עת שבניה שעזבו את מקור המים החיים, לחצוב להם בורות 
ותפילה  החיים,  המים  לבארות  ישובו  וילדיהם  הם  המים,  יכילו  לא  אשר  נשברים 
עושה מחצה, שהועילה לנכדה לפתוח בפניו את שערי האורה, שיוכל לשוב בתשובה 

שלימה לה' ותורתו.
בבית  ארוכה  תקופה  ואושפז  קשה,  במחלה  חלה  רגב  של  התינוק  כשבנו  זה  היה 
ומצוות.  תורה  שומרת  ממשפחה  תינוק  בחדרו  אושפז  הימים  מן  ובאחד  החולים, 
פעמים  מביא  החולים  בבית  אחד  בחדר  ממושכת  משותפת  שִהיה  של  המציאות 
רבות לידי קירוב לבבות, ובאחת הלילות, כששני הורי התינוקות שמרו על ילדיהם, 
התגלגלה שיחה ביניהם, כשבמהלכה הצליח ר' שלמה יידישקייטאיבערזאגער*, האב 
השני, לעורר בפניו כמה וכמה שאלות ותמיהות על חוסר דרכו כסל למו, ולמרות 
טוב  יותר  הוא  במה  ולשכנע  להסביר  הצליח  לא  הוא  רגב,  של  המרובים  מאמציו 
שלו  ההצדקה  ומהי  החיים,  בעלי  משאר  מתייחד  הוא  ובמה  מהכלב,  או  מהחתול 

להרוג עוף ולקטוע לו את חייו, כי הוא מעוניין כעת בארוחה משביעה.
במהלך הלילות הארוכים סיפר ר' שלמה לרגב על בריאת העולם בששה ימים, שה' 
ברא את השמים ואת הארץ, את הימים ואת כל אשר בהם, ושבת ביום השביעי, וכדי 
שנזכור בכל עת שה' ברא תבל ומלואה והוא יסדם, ציוה אותנו ה' לשמור את השבת, 
וזו הסיבה שהשבת היא מיסודות האמונה. כמו כן הוא גילה את אוזנו שהעם היהודי 
לא התחיל אי שם לפני כמאה שנים, ואבי האומה אינו חלילה אותו אשמאי שרצה 
לפתור את בעיית היהודים על ידי להעבירם על דעתם ודתם, שה' השיב לו כגמולו 
הרע, שלא השאיר אחריו זרע יהודי לפליטה, אלא אבי האומה היהודית הוא אברהם 
אבינו, שכבר בקטנותו החל לחקור ולחפש ַאַחר מי שברא את העולם, וכשה' נתגלה 
לכבשן  השליכוהו  זאת  ובעבור  נמרוד,  של  ובמלכותו  זרה  העבודה  בכל  כפר  עליו, 
האש, ועשה ה' עמו נס ופלא, והצילו מתוככי הכבשן ומכל מי שקם עליו. והמשיך 
ישראל, בעשרת  עמו  עם  ה'  והנפלאות שעשה  והנסים  גלות מצרים  על  לו,  וסיפר 
המכות ובניסי יציאת מצרים, ולאחר כל זה הגיע ובא 'מעמד הר סיני', בו נגלה ה' 
לעין כל חי, והכריז "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא 

יהיה לך אלהים אחרים על פני".
הדברים היו מחודשים לרגב, מעולם הוא לא שמע על כך שיש מנהיג לבריאה, ובמיוחד 
התפעל מהידיעה שכל יהודי יכול לפנות למלך מלכי המלכים בתפילה ובבקשה, בכל 
עת שיחפוץ, בלא צורך לעבור דרך משרתים ומשרתי משרתים, וה' מקבל את תפילתו 
ימיו  לר' שלמה, שכאיש אדמה, שכל  יהודי הקורא אליו באמת. הוא סיפר  כל  של 
הוא חי בין רגביה וממנה הוא מתפרנס, פעמים רבות שממתינים לגשמים שירוו את 
צמאון האדמה, שעל ידם יגדל ויצמח היבול שזרעו, אך בכל פעם מחדש אין להם מה 
לעשות, מלבד להתקשר בכל כמה שעות ל'שירות המטורולוגי', ולנסות לשמוע את 
ה'תחזית' לימים הקרובים, אולי יתחדש דבר מה, ובקרוב ירדו גשמים, ואילו להתפלל 
לה' על הגשמים, לא עלתה על דעתו מעולם ששייכת אפשרות שכזו, במיוחד שעד 

לאותו עד כלל לא חשב והשכיל שיש מנהיג לבריאה.
באותם ימי חורף שהיו יחדיו בבית החולים, בהם שמע את דברי ר' שלמה, כבר עברו 
ימים רבים והגשם בושש מלבוא, ושדותיו הרבים עמדו בפני סכנת התייבשות וכליון, 
ועל כן החליט רגב בליבו, שלמחרת בשעות עבודתו בשדה, כשרעייתו נמצאת עם 

התינוק בבית החולים, הוא ינסה לפנות אל ה' בתפילה ובבקשה גדולה שישלח ברכה 
ה' בלשונו,  ופנה אל  רגב במרכז שדותיו,  נעמד  יום  מרובה בשדותיו. בצהרי אותו 
'אתה ה' שבשמים, שבראת את העולם וממשיך להטיב עם ברואיו, וֵהָאְרַת את פניך 
לאברהם אבי האומה, וגאלת את ישראל ממצרים, ונתת לנו את התורה, תעשה אף 
בשבוע  גשמים  כלל  צפויים  שלא  הקודרת  התחזית  שלמרות  ונפלאות,  נסים  עמי 
הקרוב, תראה ותוכיח לנו שאתה שליט בעולמך, ותוריד לנו רוב גשמי ברכה ונדבה, 

רחמים וחיים, ותעזור לי להתקרב אליך ולשמור את מצוותיך'.
רגב עמד שעה ארוכה במרכז שדהו, כשהוא ממשיך ומתפלל לה' בלשונו, וליבו עמו 
בתפילתו, ושפך לפני ה' שיחה ותחנונים, יחד עם הבטחה להטיב את דרכיו ולהתחיל 
להתקרב  ועוז  כח  לו  שיתן  ית"ש,  מלפניו  ובבקשה  והמצוות,  התורה  את  לשמור 
אליו, כפי שעזר וסייע לאברהם אבינו, ויקרב אותו ברחמים, למרות ריחוקו הגדול, 
שהרי גלוי וידוע לפניו, שכל ריחוקו הוא מחמת ש'נשבה בין אחים רחוקים וטועים', 
חפץ  הוא  לדעת,  שהחל  וכעת  הקדושה,  והתורה  יהדותו  על  דבר  ידע  לא  ומעולם 

ורוצה לקיים ככל שידע ויוכל, עד אשר יהיה יהודי המקיים את כל התורה כולה.
כשסיים רגב את תפילתו, הוא הרגיש לפתע הקלה עצומה. אמנם השמש החרפית 
עדיין זרחה מולו בכל הדרה, אבל הוא ידע שהוסר ממנו העול, הלחץ והמתח של 'מה 
והיה העולם. לראשונה  ירד מעל כתפיו השחוחות, והם תלויות במי שאמר  יהיה', 
הרגיש הרגשת שחרור מיוחדת, היאך האמונה בבורא העולם, מביאה את האדם לרוגע 

ושלווה מיוחדת, שאין לו מה לפחד כלל מהעתידות, והכל תלוי בגזירתו ית"ש.
והמיוחדת שהתפלל,  הראשונה  התפילה  על  לר' שלמה  רגב  סיפר  ערב  באותו  עוד 
בדבר  חששו  של  הכבד  העול  ממנו  ושהוטל  אלקים',  'קרבת  אחריה  הרגיש  והיאך 
זו  מיוחדת  לדרגה  להגיע  שזכה  על  שיבחו  שלמה  ר'  ית"ש.  בו  תלוי  והכל  העתיד, 
לקרוא  האחת  מצוות,  שתי  עצמו  על  לקבל  רצון  עת  שזו  בפניו  והציע  בתפילתו, 
'קבלת  שהיא  שמע',  ה'קריאת  מהו  מבין  כשהוא  וערבית,  שחרית  שמע'  'קריאת 
עול מלכות שמים', והשנית, להקפיד על המאכלים, לאכול רק דברים שהם כשרים 

ומותרים באכילה.
אם הקבלה הראשונה של קריאת שמע היתה יחסית קלה, הקבלה השניה היתה קשה 
מנשוא, ראשית, הוא אינו יכול לאכול דבר ממה שהביא מביתו, הכל טרפה ונבלה, 
שנכנס  מה  וזה  וערלה,  טבל  עם  יחד  משיקוצים  הוא  בקיבוץ  האוכל  הרב,  לצערו 

לביתו ולפיו כל הימים, ר"ל.
לא אחד כרגב יבהל מקשיים, הוא קיבל על עצמו שמהיום והלאה הוא אינו אוכל 
ממטבח ביתו עד שיכשירו אותו, וירכוש לביתו רק אוכל כשר. וזמן קצר לאחר מכן, 
שלח לו ה' התעוררות גדולה, שנכנס למקום מתנדב של אחד הארגונים המסייעים 
לחולים ולבני משפחותיהם, וסובב במחלקה עם מנות אוכל בכשרות מהודרת, וחיפש 
ה'  יד  בכך את  וראה  רב,  רגב שש עליהם כמוצא שלל  אחר אדם שישמח לקבלם. 
וישועתו, שהקב"ה בא לעוזרו בקבלה הקשה אותו קיבל על עצמו שעה קלה קודם 

לכן.
למחרת בבוקר, כשרעייתו באה להחליף אותו בבית החולים, הוא שמע ממנה דבר 
רבים  גשמים  ירדו  הלילה  במהלך  להשבוע,  היבשה  ה'תחזית'  שלמרות  ופלא,  אות 
בתחומי הקיבוץ, ובעיקר בשדות הרבים שלהם, כאשר גשמים רבים אלו הצילו את 
כל היבול השנתי משדפון וכילוי. כשמוע רגב את הדברים, הוא נעמד במרכז החדר, 
הניח ידו האחת על ראשו הגלוי, ופתח בתפילת הודיה לה' לעיניה המשתאות של 

רעיתו.
גשמי ברכה הללו הוו לרגב, לא רק רויה לשדותיו היבשות והצחיחות, אלא בעיקר 
רויה לנפשו היבשה והצחיחה מכל קורטוב של רוחניות. מאותו בוקר ואילך השתנה 
רגב מהקצה אל הקצה, ותוך זמן קצר עיטרה את ראשו כיפה שחורה גדולה, וציציות 

התבדרו מבין בגדיו, והחל לשמור את מצוות התורה ככל שידע והשכיל.
חברי הקיבוץ ראו בעין רעה את התקרבותו של רגב לה' ותורתו, כיפתו על ראשו 
מוחלטת  סתירה  בכך  היה  בעיניהם.  וְצִניִנים  כִׂשִּכים  להם  היו  בגדיו  על  וציציותיו 
שאפילו  עד  והמצוות,  התורה  שמירת  את  לעקור  שהיתה  הקיבוץ,  הקמת  למטרת 
הרחוקים  גם  אשר  הכיפורים,  יום  והנורא,  הקדוש  היום  את  גלי  בריש  בו  חיללו 

מהיהדות מתענים בו ושומרים מעט על קדושתו.
כמובן שכל אלו שהשכם והערב מדברים גבוהה גבוהה על סובלנות הדדית, איבדו 
את כל סבלנותם ויצאו כנגדו למלחמת חרמה. לפתע "גילו" במזכירות הקיבוץ שעל 
חלק משדותיו, אותם אביו המנוח עיבד כבר עשרות שנים, אין אישורי זריעה. חברי 
קשות  לעבוד  יצטרך  ולא  רבים,  מנוחה  זמני  לו  שיהיו  רבות  עבורו  עבדו  הקיבוץ 
'מכסות  מספיק  יקבל  שלא  עבורו  'דאגו'  האחרות  בשדות  גם  כן  ועל  בקרקעותיו, 
לרודפם  הוסיפו  כך  ביהדותם,  התקדמו  ורעיתו  שרגב  ככל  עברו.  כבשנים  גידול' 
עול תורה  עליהם  קיבלו  ורעייתו שכבר  רגב  אך  רכושם,  לנשל אותם מכל  ולנסות 
ומצוות, הצליחו לחזק לעצמם את התכונה המולדת של כלל ישראל, 'עם קשה עורף', 

וככל שהרבו לרודפם, כך התחזקו עוד ועוד בשמירת התורה והמצוות.
אם עד לאותה תקופה שבה הכירו את בוראם, בכל עת בה נשמע ה'שחר האדום' 
והאזעקה ִיְלָלה בקול עז, רגב ורעיתו לא ידעו מה לעשות עם עצמם, ומתוך לחץ רב 
וקציצת צפרנים המתינו שיחלפו 'שלושים השניות הגורליות' מעת תחילת האזעקה 
ממתי  רוחם.  אליהם  שבה  הרחוק,  הנפץ  קול  את  כששמעו  ורק  הנפילה,  רגע  ועד 
שהחלו להתקרב לה' ותורתו, ההתמודדות היומית עם ה'פצמרי"ם' היתה קלה יותר, 
בכל עת בה נשמעה האזעקה המיללת, החלו הרגב ובני ביתו להתפלל לה' באמירת 
פרקי תהלים המסוגלים להצלה מכל מרעין בישין, ומבקשים עליהם ועל שכניהם ועל 
כל בית ישראל, ובעוד הם בקושי מספיקים לסיים את פרק התהילים, כבר נשמעה 

קול הנפץ של הפגיעה.
התורה  בשמירת  ועוד  עוד  התחזקו  ורעייתו  רגב  בהם  ועבר,  שחלף  הזמן  במשך 
והרדיפות המשיכו ואף התחזקו, לפרקים פנו אליהם מבני הקיבוץ, אלו  והמצוות, 
שבתחילה היו מרודפיהם והצרו את צעדיהם, והתעניינו ביהדות ובשמירת התורה 
והמצוות, ומידי פעם היה אחד נוסף ש'הציץ ונפגע', וגם הוא החל בשמירת התורה 
והמצוות, עד שהחלו להאסף סביב רגב ומשפחתו, קבוצה של יהודים שהיו רחוקים 

והחלו בתהליכי קירוב אלו ואחרים.
באחד הימים נודע לרגב וחבורתו על קיומה של אסיפה סודית אודותיהם במזכירות 
שמזכירות  כששמעו  הארצי.  הקיבוץ  מערכת  ראשי  של  בהשתתפותם  הקיבוץ, 
הקיבוץ הגיעו להחלטה לרודפם עד חורמה, כאשר לצורך כך ירדו לפסים של הלשנות 
לרשויות החוק ולרשויות המכס, הבינו רגב וחבורתו שאם לא יעשו כעת דבר למיגור 
התופעה, בסופו של דבר יצליחו אותם פורעי עול וחוק ממזכירות הקיבוץ ומהקיבוץ 
באותו  עוד  כן,  על  ובריח,  סורג  מאחורי  ולהושיבם  בעלילותיהם  להפלילם  הארצי 
היום הגיעו רגב וחבורתו אל מזכירות הקיבוץ, והודיעום שכילידי הקיבוץ ותושביו 
זה עשרות שנים, הם יודעים את כל פשעי הקיבוץ וחבריו הנעשים לאור יום, כולל 
כל גניבות ועושק כספי הציבור והשלטון, ואי הצהרתם על הכנסות רבות, ועוד כהנה 
וכהנה, ואף מה שנעשה בקיבוץ הארצי, על כן הם מודיעים בזאת, שאם הם יגיעו 
לידי  אותם  מסרה  או  אותם  רודפת  הארצית  או  המקומית  שהמזכירות  למסקנא 
הרשויות, או באם תהיה איזו שהיא מסירה או הלשנה עליהם, עוד באותו יום הם 
ילכו כולם יחדיו ויוציאו את כל ה'כביסה המלוכלכת' של הקיבוץ, ימסרו אותם לידי 
הרשויות, ויפרסמו אותם ברבים וישתפו פעולה עם כל עיתונאי וחוקר, כך שרבים 

מזקני הקיבוץ ו"מכובדיו", יאלצו לבלות את המשך חייהם מאחורי סורג ובריח.
האיומים של רגב וחבריו עשו פירות, מזכירות הקיבוץ והנהלה הארצית חששה מאוד 
שיבחשו בנעשה אצלם מאחורי הקלעים, במיוחד שהיה להם הרבה מה להסתיר, ועל 
וחבריו בכל עת, אלא הסתפקו בהצקות  רגב  כן מחוסר ברירה הפסיקו לרדוף את 

והפרעות ככל שיוכלו, בלא להגיע למצב של 'שבירת כלים'.
כל אותה תקופה, כאשר עדיין שומרי התורה והמצוות בקיבוץ היו רק בודדים, כל 
אחד מבני הקיבוץ התפלל בביתו ביחידות, ולפעמים נאספו יחדיו לתפלה ביחידות 
בחדר המרכזי בביתו של רגב, מלבד מה שהתכנסו בו בכל עת ללימוד משותף, כאשר 
מידי פעם הביאו לקיבוץ את אחד הרבנים שימסור להם שיעור תורה, ושתו בצמא 

את דבריו.
אחד  להם  הציע  בקיבוץ,  התרבו  והמצוות  התורה  שומרי  וציבור  הימים,  כשארכו 
הרבנים שיקבעו מקום לבית לה', יקימו בו בית כנסת ובית מדרש, ולמרות שעדיין אין 
להם מנין, יתפללו בו, כפי שאמרו חז"ל )ברכות ו' א'(, שאין תפלה של אדם נשמעת 
ושלוחיו,  לגרות את השטן  ואמר, שבשביל שלא  אלא בבית הכנסת, אלא שהוסיף 
והכשירו את אחד  דברי הרב,  קיבלו את  וחבורתו  רגב  רב.  בלא פרסום  זאת  יעשו 
ולפארו  ליפותו  משתדלים  הם  כאשר  ולתפילה,  לתורה  למקום  שלהם  מהמחסנים 

כיאה לבית ה' ולמקום תפילה, ואף בנו במו ידיהם 'ארון קודש' ו'בימה', וקיוו להשיג 
ספר תורה כשר שיוכלו לקרוא בו כשיהיה להם מנין.

היה משתדל  לבית הכנסת למסור להם שיעור,  מגיע לעתים  אחד מהרבנים שהיה 
להביא עמו יחדיו עוד שלשה אברכים, כך שבאותם ימים זכו בני החבורה להתפלל 
במנין, לשמחתם לא היתה קץ וגבול, אך כשהחלו ימי חודש אלול ובהתקרב הימים 
ובלא  ביחידות  בתפילה  החגים  את  לעבור  שיצטרכו  החבורה  בני  הנוראים, חששו 
ספר תורה, ועל כן ניסו להשיג ספר תורה בהשאלה לתקופה זו. אותו הרב דאג וטרח 
עבורם רבות, ובסופו של דבר השיג עבורם ספר תורה מהודר בהשאלה לכל תקופת 

חודש תשרי, אלא שעדיין לא ידעו מה יעשו היות ואין להם כלל מנין.
ספק גדול הסתפקו רגב וחבריו, מהו הדבר הראוי ביותר לעשות עם ספר תורה, האם 
להכניסו בשירה ובזימרה, כיאות לשמחת הכנסת ספר תורה, אלא שבכך יעירו את 
כל הדובים מריבצם ויחלו שוב במלחמה חזיתית עמם, או שיכניסו את הספר תורה 
לבית הכנסת בהשקט ובבטח. עוד הם מהרהרים ומסתפקים מה לעשות, אחד מגדולי 
הרודפים אחריהם, אחד ששנה מעט בילדותו ופירש הרבה, גילה שהם הקימו בתוככי 

הקיבוץ בית כנסת, והוא החל להרעיש עולמות ולזעוק 'שומו שמים'.
כאשר הבינו רגב וחבריו שבין כך כבר נודע לכל חברי הקיבוץ דבר קיומו של בית 
הכנסת, והסערה גדולה, הם החליטו לערוך בו ביום 'הכנסת ספר תורה' עם לפידים 
וחופה, כאשר לצורך זאת, הם השיגו מאחד המקומות חופה, וגייסו את כל ידידיהם, 
שיבואו לשמוח עמהם בשמחת התורה, כאשר אף כמה רבנים באו לחזק את ידיהם, 

בהשתתפותם בשמחת התורה ומוסרי נפשם עליה.
תוך כדי תהלוכת ההכנסת ספר תורה, שיצאה מביתו של רגב אל עבר בית הכנסת 
שהקימו בקצה הקיבוץ, מרחק של כחמש מאות מטר, בעוד המון החוגגים רוקד בכל 
עוז סביב התורה הקדושה, לפתע נשמע הקול המתכתי המכריז 'שחר אדום', ולאחריו 
מיד נשמעה האזעקה המיללת. באותה עת הם היו במקום פתוח ללא כל מבנה אליו 
ובמיוחד שהיו חשופים לחלוטין אל מול האויבים, שיכולים  ולהמלט,  ניתן להכנס 

לכווין עליהם את ה'פצמרי"ם', ולהביא לאסון כבד חלילה.
להתפזר  יש  כזה  שבמצב  העורף',  'פיקוד  של  הבטיחות  להוראות  להשמע  במקום 
ולהשכב על הארץ, כאשר הידים מגינים על הראש, כולם נדחפו אל עבר ספר התורה 
הקדוש, שקדושתו תסוך ותגן עליהם מפני הפצמרי"ם שנורו עליהם. וראה זה פלא, 
הספר התורה שהובא למקום במסירות נפש, ושמירת התורה והמצוות שנשמרו מתוך 
קושי רב, הם אלו שפרסו מסך על הספר התורה וסובביו, ושני פצמרי"ם שככל הנראה 
אכן נשלחו וכוונו לעברם, החטיאו אותם, אחד התפוצץ כמאה מטר לפניהם, והשני 

כמאה מטר מצידם.
ונראו קרוב מתמיד, לא העיבו על שמחתם, אלא אדרבה,  קולות הפיצוץ שנשמעו 
ובהוראת  התורה,  בשמחת  ולרקוד  לחגוג  חזר  הציבור  המלחמה,  קולות  כשָנדמו 
הכניסו את הספר  קצר  זמן  ותוך  לזרז את התהלוכה,  הרבנים שהיו שם, השתדלו 
תורה להיכלו בבית הכנסת, תוך כדי הודיה עצומה לה' שזיכה אותם למעמד כה חשוב 

ונכבד, ואף הצילם ממיתה משונה מהפצמרי"ם שנורו עליהם.
ברחבי  נודע  התורה,  בשמחת  שחגג  הציבור  את  שהחטיאו  הפצמרי"ם  שני  סיפור 
הקיבוץ ומחוצה לה, ונס זה גרר שורה של נסים נוספים, שלא רק שבעקבות כך נמנעו 
מזכירות הקיבוץ וזקני עם הארץ לצאת נגדם למלחמה על הקמת בית הכנסת, אלא 
שמחמת כן עוד כמה מתושבי הקיבוץ באו לרגב וחבריו וביקשו להתקרב לה' ותורתו, 
ובזכות כך מאז החל להיות להם בקביעות 'מנין' לתפילות, בכל שבתות וימים טובים 

שבחודש תשרי, ואף בחלק מימי החול.
המלחמות של מזכירות הקיבוץ וחברי הקיבוץ עם שומרי התורה והמצוות, לא פסקו 
אף ליום אחד, ובמיוחד כשבמשך הזמן התרבו עוד ועוד כאלו שהתקרבו לה' ולתורתו, 
יכלו  זאת  ובזכות  בקיבוץ,  ומצוות  תורה  שומרי  של  מנינים  משני  יותר  היה  וכבר 
התשובה  בעלי  של  זו  התרבותם  אכן  הימים.  ובכל  התפילות,  בכל  במנין  להתפלל 
בקיבוץ גרמה לחברי הקיבוץ האחרים להמשיך במלחמתם, ובמיוחד כשפחדו שמא 
בסופו של דבר המהפכה בקיבוץ תגיע עד אליהם, ואף הם או ילדיהם יחזרו בתשובה 

שלימה.
לאחרונה, עם כניסת המערכת החדשה של 'כיפת ברזל', המיירטת טילים הנשלחים 
מארצות האויב, קיוו תושבי הקיבוץ שהסיוט של הטילים כבר מאחוריהם, שמהיום 
והלאה כבר לא ישמע בבתיהם 'שחרים אדומים', ורק ששון ושמחה ישמע בה, אלא 
שמחמת העלות הגבוהה של המערכת, תכננו אותה, שכאשר היא מזהה פצמ"ר או 
טיל הנורה מארץ אוייב, תוך חלקיקי שניות היא מחשבת את מקום נפילתו הצפוי, 
האם הוא במקום בנוי או במקום פתוח, ואם מדובר במקום בנוי, הם שולחים טיל 
לעבר הפצמ"ר או הטיל, וברוב הפעמים, בחסד ה' הטיל מפוצץ את הפצמ"ר או הטיל 
של האויבים, ומונע את נפילתו, אבל אם המערכת מזהה את מקום הנפילה כשטח 
כלי משחית,  אותו  ליירט את  כלל  מנסים  לא  טילים, הם  לבזבז  בכדי שלא  פתוח, 

והוא נופל ופוגע.
נחשבים  והשדות,  העיבוד  שטחי  שכל  היא,  הקיבוץ  תושבי  של  המרכזית  הבעיה 
כשטחים פתוחים שאין המערכת מנסה כלל ליירט את הפצמרי"ם הנורים לעברה, 
פתוחים  שטחים  אותם  שבכל  ובמיוחד  בהם,  שעובדים  אנשים  בהם  שיש  למרות 
שעובדים בהם בחקלאות, אין כל מקומות מסתור והגנה, כך שתושבי הקיבוץ הרגישו 

שהינם חשופים לירי וחייהם בסכנה.
באחד הימים, לאחר שתושב הקיבוץ נפגע קשה בהיותו בשדה מרסיסי פצמ"ר, חשבו 
רגב וחבורתו שעליהם לעשות דבר להגנתם והצלתם מכל אותם מרעין בישין שנורים 
עליהם דבר יום ביומו, ועל כן החליטו לשים פניהם לביתו של מרן שליט"א, לספר 
מעליהם  להסיר  לעשות  יוכלו  מה  ותושיה  עצה  ממנו  ולבקש  הדברים  פני  את  לו 

את המות הזה.
על  לפניו  שסיפר  הרבנים,  אחד  עם  יחד  שליט"א,  מרן  אל  החבורה  בני  כשנכנסו 
נסיונותיהם הרבים בשמירת התורה והמצוות, בירך אותם מרן שליט"א במאור פנים, 
וחיזק אותם בדבריו אודות הזכות הגדולה שנפלה בחלקם, להיות מוסרי נפש עבור 
שמירת התורה והמצוות, שמלבד חלקם הרב הצפון להם בעולם שכולו טוב, זכות 

התורה גם תעמוד עליהם להצילם מכל דבר רע ומכל מיני משחית ופורענות.
לשאלתם מה הם יכולים לעשות להצלתם והצלת בני ביתם וכל יושבי מקומם מפני 
הפצמרי"ם הנורים עליהם דבר יום ביומו, השיבם מרן שליט"א, עצה אחת והגונה 
ישנה, והיא להקים במקום 'ישיבה קדושה', בה יעסקו בתורה ועמלה בכל עת, וזכות 

התורה תעמוד לכל היישוב, להצילו מכל דבר רע.
הרי  בקיבוץ,  ישיבה  להקים  ששייך  כלל  לנו  נראה  לא  החבורה,  בני  השיבו  רבינו, 
על  המדרש  בית  את  להשאיר  לנו  שירשו  להלחם  צריכים  היינו  קשות  מלחמות 
מתכונתו ומקומו, ואם אנו נעשה עוד דבר כזה, בודאי ימצאו את הדרך לסלק אותנו 

סופית ממקומנו ומכל רכושנו.
אם כן, אמר להם מרן שליט"א, עצה אחרת יש לי לייעצכם, והיא, שתקבלו עליכם 
'שמונה עשרה', שאת ברכות קר"ש שלפניה,  ועד  'ברכו'  להתפלל במתינות מאחרי 
קריאת שמע, וברכות קר"ש שלאחריה, תאמרו במתינות, מלה במילה, וכן בתפילת 
לפניה,  קר"ש  ברכות  שאת  שמ"ע,  ועד  'ברכו'  מלאחר  במתינות  תתפללו  ערבית, 
קריאת שמע וברכות קר"ש שלאחריה. והוסיף ואמר, שאתם שאין התפילה שגורה 
כל כך בפיכם, בכדי שהסגולה תועיל יותר, ראוי היה שתאמרו יחד עם הש"ץ מילה 
במילה מברכו ועד שמו"ע, ובודאי זכות זו תגן עליכם מכל דבר רע, ולא יבוא עוד צער 
ורוב נחת דקדושה  ידיכם,  ותזכו לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי  ושבר בגבולכם, 

מכל יוצאי חלציכם.
מרן  של  כעצתו  לעשות  החבורה  בני  עליהם  קיבלו  שליט"א  מרן  מבית  ביצאתם 
שליט"א, ואכן סגולה זו המלווה בברכתו של מרן שליט"א הוכיחה את עצמה, ולא 

נשמע עוד שוד ושבר בגבולם.
כשנודעה דבר הסגולה להרב כתריאל, מחבר ספר 'אוצר כל סגולות עם סגולה', הוא 
נכנס למרן שליט"א ושאלו, שהיות והוא רוצה לכתוב סגולה זו בתוך ספרו, ועל כן 
הוא ישמח לשמוע מה המקור לסגולה זו, האם הוא קדום או רק בדורות האחרונים, 
יקירי,  והאם היא מהחלק הנגלה שבתורה או מהנסתר שבה. השיבו מרן שליט"א, 
יומין היא עד מאוד, ומקורה מהחלק הנגלה ביותר שיש בתורה.  זו עתיקת  סגולה 
כאשר תקיים את ההלכה הפסוקה בשו"ע )אור"ח סי' רפ"ה ס"א(, שחייב אדם ללמוד 
את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום או פרש"י, וכדברי השו"ע שם )ס"ב(, שיר"ש 

יוצא ידי שניהם, אז תוכל להגיע אל מקורה הקדוש והקדום של סגולה זו.

מה ימצא הרב כתריאל בלימוד פרשתינו עפרש"י? פארמעלאכדאווענער - המתפלל במתינות. יידישקייטאיבערזאגער - המרצה ליהדות
תודת המערכת נתונה
למר ניסים לוי הי"ו

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה



שאותם  בחיים,  והיסודיים  החשובים  הדברים  הם  רבים 
מי שילמדו.  בלא שהיה  חייו,  ימי  כדי  תוך  כל אחד  לומד 
ששמע,  הדברים  פעוט,  היותו  מאז  שראה  המראות 
והנתיב  לו את הדרך  והרשמים שקלט, הם אלו שנותנים 
לימי חייו, כאשר על ידם הוא מבין ומְפנים מה הם הדברים 

החשובים להוריו ולמשפחתו.
מי שזכה לגדול בבית של תורה, באופן טבעי הוא יחפוץ 
לעסוק בתורה ובעמלה. המראה של אביו הׂשׂש אלי לימוד 
התורה הקדושה בכל עת וזמן, שכל דבר אינו חשוב בעיניו 
כמו העמל והיגיעה בתורה, קולות שמחתו בהבנתה ובעומק 
עיונו, הם אלו שימשכו את ליבו בעבותות העגלה לעמלה 

של תורה וההתמדה בה.
גם אלו שגדלו בבית בו אבי המשפחה עמל וטורח לפרנסתם, 
אבל כל מאויו וסדר יומו הוא סביב השעות בהן הוא הוגה 
עוד  ובכל עת מצוא הוא מנסה לתפוס  בה,  ועמל  בתורה 
קורטוב של לימוד, השתתפות בשיעור נוסף, בני המשפחה 
באופן טבעי יחפצו וירצו לעסוק בתורה כל ימיהם, ובודאי 
שהנהגתו זו מושכת את הלבבות לעסק התורה הקדושה, 
ביתו  לבני  מספר  תמיד  המשפחה  אבי  אף  אם  במיוחד 
ועמליה, כשהוא  לומדי התורה  על  ורבה  בהערכה עמוקה 
מוסיף ואומר, עד כמה הוא מקנא בהם על זכייתם זו, וכל 
ימיו הוא ממתין לזמן בו יוכל מבחינה כלכלית לעזוב את 
תורה  לעמלי  מלך,  של  ללגיונו  ולהצטרף  עבודתו,  מקום 
ולומדיה במשך כל שעות היום, שדבריו אלו של האב, יחד 
עם הרוח המנשבת בבית, היא זו שתעורר בלב הילדים את 

אהבת התורה והרצון העצום לעמול בתורה כל ימיהם.
הרחוק  במקום  גדלו  ימיהם  שכל  כאלו  ישנם  לעומתם 
על  מעולם  שמעו  לא  הם  המצוות,  ושמירת  מהתורה 
ה'אבות הקדושים', על 'שמירת השבת' או 'מעמד הר סיני' 
ו'קבלת התורה', ויתכן ואף לא ראו צורת יהודי שומר תורה 
ומצוות במשך רוב שנותיהם הצעירות, ולא שמעו מאומה 
אל  והפנימו  קיבלו  אלו  אותם  מצוותיה.  וקיום  מהתורה 
לבם מאוירת החולין בה גדלו, מושגים אחרים של חשיבות, 
אשה  ילודי  מיני  לכל  רבה  הערכה  ישנה  בעיניהם  כאשר 
שהצליחו לפתח יותר ויותר את החלק החייתי שבהם, או 

למדענים ופרופסורים ואנשי הבל ורעות רוח.
רוח  עליהם  מערה  שה'  זוכים  רחוקים  אלו  אותם  כאשר 
להם  וחותר  אורה,  שערי  להם  ופותח  ממרומים,  טהרה 
חתירה מיוחדת עד לכסא הכבוד, ומקבלם בשמחה יתירה, 
כאב השש ושמח לקראת בנו שאבד לו שנים רבות, באותה 
עת הם עומדים בפני נסיונות קשים ומרים, לשנות ולהפוך 
את חוסר אורח חייהם, לחיי תורה וקיום המצוות, במיוחד 
אינם  קשת,  כמטחוי  מהם  רחוקים  מהמושגים  שרבים 
מוכרים להם כלל, ועליהם להתחיל ללמוד הכל מהתחלה, 
גם דברים שאחרים כלל לא השקיעו בלימודם, שילד קט 

כבר יודע אותם.
שבשמים,  לאבינו  והתקרבו  רחוקים  שהיו  אחים  אותם 
ארבע  כבן  ופעוט  יתכן  איך  ומתפלאים,  עומדים  לפעמים 
יודע איזו ברכה מברכים על כל פרי וירק ושאר מאכלים, 
יכולים  לא  הם  עת.  בכל  בברכות  מתבלבלים  הם  ואילו 
להבין היאך ילד בן עשר יודע להתפלל תפילת שבת מתוך 
יכולים  וכלל אינם  לומר.  ומה לא  לומר  ויודע מה  סידור, 
להאמין שישנם ילדים בגילאים אלו שכבר מסתדרים לבד 
של  הצמודה  עזרתו  בלא  הנוראים,  הימים  בתפילות  אף 
אביהם, כאשר להם קשה להתפלל אפילו שחרית של יום 
באיזה  יושבים,  ומתי  עומדים  מתי  לזכור  ובמיוחד  רגיל, 
מקום משתחוים ומתי כורעים, מהו הזמן בו סוגרים את 
העינים, ומתי פותחים, מה אומרים בקול רם ומה בלחש, 
וכהנה  אחורנית,  פוסעים  עת  ובאיזו  הלב  על  מכים  היכן 

רבות.
אם כך הם קשייו של 'חוזר בתשובה' שיש לו חברים וידידים 
רבים החפצים לעוזרו ולסייעו ולהדריכו בנתיבות התורה 
וההלכה, ולומדים עמו בכל עת וזמן, על אחת כמה וכמה 
יהודי בודד החפץ לשוב לה' ותורתו,  קשה היא דרכו של 
כאשר כל חבריו וידידיו ובני משפחתו נשארו עדיין רחוקים 

מה' ותורתו.
על אחת כמה וכמה היתה קשה ומרה התקופה הראשונה 
שעברה על רגב פארמעלאכדאווענער*. רגב, הבן היחיד של 
'רגבי דרום', אי  המשפחה, שרוב ימיו עברו עליו ב'קיבוץ 
איש  היה  עזה',  'חבל  עם  לגבול  סמוך  הארץ,  בדרום  שם 
אדמה בכל מהותו וישותו, כשמו כן הוא, אינו מכיר דבר 
ממש  ששמו  שאמרו,  שהיו  עד  הקיבוץ,  רגבי  את  מלבד 
הקיבוץ  שם  על  כן  נקרא  ואף  ויתכן  לאישיותו,  מתאים 
ורגביו. כאחד מבני הקיבוץ, לא פלא שהיה מנותק לחלוטין 
על שבת  מעודו ששמע  לו  זכור  לא  דבר שבקדושה.  מכל 
וקדושתה, על החגים הקדושים, על התורה וקיום המצוות. 
בקיבוצים,  "חגים" שחגו  רגב, אותם  "חגים" הכיר  שלשה 
הראשון בהם הוא החגא שבדו מליבם, בתחילת חודש אייר, 
הפועלים',  'חג  בפיהם  שנקרא  מכן,  לאחר  כחודש  השני, 

וכמחצית השנה לאחר מכן, היה להם 'חגא' של גוים.
האויבים  להם  עשו  אחרות  רבות  ש"חגיגות"  היא  האמת 
בכל  האחרונות,  בשנים  ובמיוחד  הקרוב,  לגבול  מעבר 
בית,  בכל  שהותקנו  ה'ביפרים'  את  שומעים  היו  וזמן  עת 
המכריזים 'שחר אדום' ולאחר מכן את האזעקה המייללת, 

וכמה עשרות שניות לאחר מכן כבר נשמעו קולות הנפץ 
והפלא  הנס  כאשר  באיזורם,  שנפלו  הרבים  מה'קסאמים' 
עליהם  צופים  הישמעאלים  שהאויבים  שלמרות  הוא, 
ולא  כמעט  זאת  בכל  ה'פצמרי"ם',  את  עליהם  ומכוונים 
היו נפגעים מקרב בני הקיבוץ, בדרך כלל ה'קסאמים' היו 
נופלים ב'שטחים פתוחים' ורק מסבים נזקים בממון. הפעם 
זרים  פועלים  בשני  זה  היה  והרג,  פגע  ש'קסאם'  היחידה 
שהיו  פעמים  כמה  עוד  זה,  מלבד  ומתו,  אנושות  שנפגעו 
'נפגעי  נפגעים קלים, שנפגעו מרסיסים או הדף וגם כמה 

חרדה'.
רגב היה יכול לסיים את חייו בין רגבי אדמת קיבוץ רגבים, 
הנראה  אלא שככל  ותורתו,  לה'  כלל  מתוודע  בלא שהיה 
של  הרבות  תפילותיה  עם  יחד  לו,  עמדה  אבות  זכות 
זקנתו, שהתפללה בכל עת שבניה שעזבו את מקור המים 
החיים, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים, 
עושה  ותפילה  לבארות המים החיים,  ישובו  וילדיהם  הם 
האורה,  שערי  את  בפניו  לפתוח  לנכדה  שהועילה  מחצה, 

שיוכל לשוב בתשובה שלימה לה' ותורתו.
היה זה כשבנו התינוק של רגב חלה במחלה קשה, ואושפז 
אושפז  הימים  מן  ובאחד  החולים,  בבית  ארוכה  תקופה 
בחדרו תינוק ממשפחה שומרת תורה ומצוות. המציאות של 
שִהיה משותפת ממושכת בחדר אחד בבית החולים מביא 
ובאחת הלילות, כששני  לידי קירוב לבבות,  רבות  פעמים 
הורי התינוקות שמרו על ילדיהם, התגלגלה שיחה ביניהם, 
כשבמהלכה הצליח ר' שלמה יידישקייטאיבערזאגער*, האב 
השני, לעורר בפניו כמה וכמה שאלות ותמיהות על חוסר 
הוא  רגב,  של  המרובים  מאמציו  ולמרות  למו,  כסל  דרכו 
לא הצליח להסביר ולשכנע במה הוא יותר טוב מהחתול 
או מהכלב, ובמה הוא מתייחד משאר בעלי החיים, ומהי 
הוא  כי  חייו,  את  לו  ולקטוע  עוף  להרוג  שלו  ההצדקה 

מעוניין כעת בארוחה משביעה.
במהלך הלילות הארוכים סיפר ר' שלמה לרגב על בריאת 
הארץ,  ואת  השמים  את  ברא  שה'  ימים,  בששה  העולם 
את הימים ואת כל אשר בהם, ושבת ביום השביעי, וכדי 
שנזכור בכל עת שה' ברא תבל ומלואה והוא יסדם, ציוה 
היא  שהשבת  הסיבה  וזו  השבת,  את  לשמור  ה'  אותנו 
שהעם  אוזנו  את  גילה  הוא  כן  כמו  האמונה.  מיסודות 
היהודי לא התחיל אי שם לפני כמאה שנים, ואבי האומה 
אינו חלילה אותו אשמאי שרצה לפתור את בעיית היהודים 
כגמולו  לו  השיב  שה'  ודתם,  דעתם  על  להעבירם  ידי  על 
אבי  אלא  לפליטה,  יהודי  זרע  אחריו  השאיר  שלא  הרע, 
האומה היהודית הוא אברהם אבינו, שכבר בקטנותו החל 
נתגלה  וכשה'  העולם,  את  שברא  מי  ַאַחר  ולחפש  לחקור 
עליו, כפר בכל העבודה זרה ובמלכותו של נמרוד, ובעבור 
זאת השליכוהו לכבשן האש, ועשה ה' עמו נס ופלא, והצילו 
מתוככי הכבשן ומכל מי שקם עליו. והמשיך וסיפר לו, על 
גלות מצרים והנסים והנפלאות שעשה ה' עם עמו ישראל, 
בעשרת המכות ובניסי יציאת מצרים, ולאחר כל זה הגיע 
ובא 'מעמד הר סיני', בו נגלה ה' לעין כל חי, והכריז "אנכי 
ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא 

יהיה לך אלהים אחרים על פני".
הדברים היו מחודשים לרגב, מעולם הוא לא שמע על כך 
שיש מנהיג לבריאה, ובמיוחד התפעל מהידיעה שכל יהודי 
יכול לפנות למלך מלכי המלכים בתפילה ובבקשה, בכל עת 
שיחפוץ, בלא צורך לעבור דרך משרתים ומשרתי משרתים, 
יהודי הקורא אליו באמת.  כל  וה' מקבל את תפילתו של 
חי  הוא  ימיו  שכל  אדמה,  שכאיש  שלמה,  לר'  סיפר  הוא 
בין רגביה וממנה הוא מתפרנס, פעמים רבות שממתינים 
לגשמים שירוו את צמאון האדמה, שעל ידם יגדל ויצמח 
לעשות,  להם מה  אין  בכל פעם מחדש  אך  היבול שזרעו, 
המטורולוגי',  ל'שירות  שעות  כמה  בכל  להתקשר  מלבד 
אולי  הקרובים,  לימים  ה'תחזית'  את  לשמוע  ולנסות 
יתחדש דבר מה, ובקרוב ירדו גשמים, ואילו להתפלל לה' 
על הגשמים, לא עלתה על דעתו מעולם ששייכת אפשרות 
שכזו, במיוחד שעד לאותו עד כלל לא חשב והשכיל שיש 

מנהיג לבריאה.
באותם ימי חורף שהיו יחדיו בבית החולים, בהם שמע את 
דברי ר' שלמה, כבר עברו ימים רבים והגשם בושש מלבוא, 
ועל  וכליון,  התייבשות  סכנת  בפני  עמדו  הרבים  ושדותיו 
בשדה,  עבודתו  בשעות  שלמחרת  בליבו,  רגב  החליט  כן 
ינסה  הוא  החולים,  בבית  התינוק  עם  נמצאת  כשרעייתו 
לפנות אל ה' בתפילה ובבקשה גדולה שישלח ברכה מרובה 
בשדותיו. בצהרי אותו יום נעמד רגב במרכז שדותיו, ופנה 
העולם  את  שבראת  שבשמים,  ה'  'אתה  בלשונו,  ה'  אל 
וממשיך להטיב עם ברואיו, וֵהָאְרַת את פניך לאברהם אבי 
האומה, וגאלת את ישראל ממצרים, ונתת לנו את התורה, 
תעשה אף עמי נסים ונפלאות, שלמרות התחזית הקודרת 
ותוכיח  תראה  הקרוב,  בשבוע  גשמים  כלל  צפויים  שלא 
ברכה  גשמי  רוב  לנו  ותוריד  בעולמך,  שליט  שאתה  לנו 
ולשמור  אליך  להתקרב  לי  ותעזור  וחיים,  רחמים  ונדבה, 

את מצוותיך'.
רגב עמד שעה ארוכה במרכז שדהו, כשהוא ממשיך ומתפלל 
שיחה  ה'  לפני  ושפך  בתפילתו,  עמו  וליבו  בלשונו,  לה' 
ולהתחיל  דרכיו  את  להטיב  הבטחה  עם  יחד  ותחנונים, 
לשמור את התורה והמצוות, ובבקשה מלפניו ית"ש, שיתן 

לו כח ועוז להתקרב אליו, כפי שעזר וסייע לאברהם אבינו, 
גלוי  שהרי  הגדול,  ריחוקו  למרות  ברחמים,  אותו  ויקרב 
אחים  בין  ש'נשבה  הוא מחמת  ריחוקו  שכל  לפניו,  וידוע 
רחוקים וטועים', ומעולם לא ידע דבר על יהדותו והתורה 
הקדושה, וכעת שהחל לדעת, הוא חפץ ורוצה לקיים ככל 
יהודי המקיים את כל התורה  יהיה  ויוכל, עד אשר  שידע 

כולה.
כשסיים רגב את תפילתו, הוא הרגיש לפתע הקלה עצומה. 
אמנם השמש החרפית עדיין זרחה מולו בכל הדרה, אבל 
הוא ידע שהוסר ממנו העול, הלחץ והמתח של 'מה יהיה', 
ירד מעל כתפיו השחוחות, והם תלויות במי שאמר והיה 
היאך  מיוחדת,  שחרור  הרגשת  הרגיש  לראשונה  העולם. 
האמונה בבורא העולם, מביאה את האדם לרוגע ושלווה 
תלוי  והכל  מהעתידות,  כלל  לפחד  מה  לו  שאין  מיוחדת, 

בגזירתו ית"ש.
עוד באותו ערב סיפר רגב לר' שלמה על התפילה הראשונה 
והמיוחדת שהתפלל, והיאך הרגיש אחריה 'קרבת אלקים', 
ושהוטל ממנו העול הכבד של חששו בדבר העתיד, והכל 
לדרגה  להגיע  שזכה  על  שיבחו  שלמה  ר'  ית"ש.  בו  תלוי 
מיוחדת זו בתפילתו, והציע בפניו שזו עת רצון לקבל על 
שחרית  שמע'  'קריאת  לקרוא  האחת  מצוות,  שתי  עצמו 
'קבלת  ה'קריאת שמע', שהיא  מהו  מבין  כשהוא  וערבית, 
עול מלכות שמים', והשנית, להקפיד על המאכלים, לאכול 

רק דברים שהם כשרים ומותרים באכילה.
אם הקבלה הראשונה של קריאת שמע היתה יחסית קלה, 
הקבלה השניה היתה קשה מנשוא, ראשית, הוא אינו יכול 
לאכול דבר ממה שהביא מביתו, הכל טרפה ונבלה, לצערו 
הרב, האוכל בקיבוץ הוא משיקוצים יחד עם טבל וערלה, 

וזה מה שנכנס לביתו ולפיו כל הימים, ר"ל.
לא אחד כרגב יבהל מקשיים, הוא קיבל על עצמו שמהיום 
אותו,  שיכשירו  עד  ביתו  ממטבח  אוכל  אינו  הוא  והלאה 
וזמן קצר לאחר מכן, שלח  וירכוש לביתו רק אוכל כשר. 
אחד  של  מתנדב  למקום  שנכנס  גדולה,  התעוררות  ה'  לו 
וסובב  משפחותיהם,  ולבני  לחולים  המסייעים  הארגונים 
אחר  וחיפש  מהודרת,  בכשרות  אוכל  מנות  עם  במחלקה 
רב,  שלל  כמוצא  עליהם  שש  רגב  לקבלם.  שישמח  אדם 
וראה בכך את יד ה' וישועתו, שהקב"ה בא לעוזרו בקבלה 

הקשה אותו קיבל על עצמו שעה קלה קודם לכן.
למחרת בבוקר, כשרעייתו באה להחליף אותו בבית החולים, 
הוא שמע ממנה דבר אות ופלא, שלמרות ה'תחזית' היבשה 
להשבוע, במהלך הלילה ירדו גשמים רבים בתחומי הקיבוץ, 
אלו  רבים  גשמים  כאשר  שלהם,  הרבים  בשדות  ובעיקר 
רגב  כשמוע  וכילוי.  משדפון  השנתי  היבול  כל  את  הצילו 
את הדברים, הוא נעמד במרכז החדר, הניח ידו האחת על 
ראשו הגלוי, ופתח בתפילת הודיה לה' לעיניה המשתאות 

של רעיתו.
גשמי ברכה הללו הוו לרגב, לא רק רויה לשדותיו היבשות 
והצחיחה  היבשה  לנפשו  רויה  בעיקר  אלא  והצחיחות, 
מכל קורטוב של רוחניות. מאותו בוקר ואילך השתנה רגב 
מהקצה אל הקצה, ותוך זמן קצר עיטרה את ראשו כיפה 
שחורה גדולה, וציציות התבדרו מבין בגדיו, והחל לשמור 

את מצוות התורה ככל שידע והשכיל.
לה'  רגב  בעין רעה את התקרבותו של  ראו  חברי הקיבוץ 
להם  היו  בגדיו  על  וציציותיו  ראשו  על  כיפתו  ותורתו, 
כִׂשִּכים וְצִניִנים בעיניהם. היה בכך סתירה מוחלטת למטרת 
הקמת הקיבוץ, שהיתה לעקור את שמירת התורה והמצוות, 
עד שאפילו חיללו בו בריש גלי את היום הקדוש והנורא, 
בו  מתענים  מהיהדות  הרחוקים  גם  אשר  הכיפורים,  יום 

ושומרים מעט על קדושתו.
גבוהה  גבוהה  מדברים  והערב  שהשכם  אלו  שכל  כמובן 
על סובלנות הדדית, איבדו את כל סבלנותם ויצאו כנגדו 
למלחמת חרמה. לפתע "גילו" במזכירות הקיבוץ שעל חלק 
משדותיו, אותם אביו המנוח עיבד כבר עשרות שנים, אין 
זריעה. חברי הקיבוץ עבדו עבורו רבות שיהיו לו  אישורי 
בקרקעותיו,  קשות  לעבוד  יצטרך  ולא  רבים,  מנוחה  זמני 
ועל כן גם בשדות האחרות 'דאגו' עבורו שלא יקבל מספיק 
'מכסות גידול' כבשנים עברו. ככל שרגב ורעיתו התקדמו 
מכל  אותם  לנשל  ולנסות  לרודפם  הוסיפו  כך  ביהדותם, 
תורה  עול  עליהם  קיבלו  שכבר  ורעייתו  רגב  אך  רכושם, 
של  המולדת  התכונה  את  לעצמם  לחזק  הצליחו  ומצוות, 
כך  לרודפם,  שהרבו  וככל  עורף',  קשה  'עם  ישראל,  כלל 

התחזקו עוד ועוד בשמירת התורה והמצוות.
אם עד לאותה תקופה שבה הכירו את בוראם, בכל עת בה 
נשמע ה'שחר האדום' והאזעקה ִיְלָלה בקול עז, רגב ורעיתו 
וקציצת  רב  לחץ  ומתוך  עצמם,  עם  לעשות  מה  ידעו  לא 
צפרנים המתינו שיחלפו 'שלושים השניות הגורליות' מעת 
תחילת האזעקה ועד רגע הנפילה, ורק כששמעו את קול 
הנפץ הרחוק, שבה אליהם רוחם. ממתי שהחלו להתקרב 
היתה  ה'פצמרי"ם'  עם  היומית  ההתמודדות  ותורתו,  לה' 
החלו  המיללת,  האזעקה  נשמעה  בה  עת  בכל  יותר,  קלה 
תהלים  פרקי  באמירת  לה'  להתפלל  ביתו  ובני  הרגב 
המסוגלים להצלה מכל מרעין בישין, ומבקשים עליהם ועל 
שכניהם ועל כל בית ישראל, ובעוד הם בקושי מספיקים 

נשמעה  כבר  התהילים,  פרק  את  קול לסיים 
המשך בעמוד הבא
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הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד בספר "חובת הבטחון וההשתדלות".

הנפץ של הפגיעה.
עוד  ורעייתו התחזקו  רגב  ועבר, בהם  במשך הזמן שחלף 
ואף  המשיכו  והרדיפות  והמצוות,  התורה  בשמירת  ועוד 
התחזקו, לפרקים פנו אליהם מבני הקיבוץ, אלו שבתחילה 
ביהדות  והתעניינו  צעדיהם,  את  והצרו  מרודפיהם  היו 
נוסף  אחד  היה  פעם  ומידי  והמצוות,  התורה  ובשמירת 
והמצוות,  וגם הוא החל בשמירת התורה  ונפגע',  ש'הציץ 
עד שהחלו להאסף סביב רגב ומשפחתו, קבוצה של יהודים 

שהיו רחוקים והחלו בתהליכי קירוב אלו ואחרים.
אסיפה  של  קיומה  על  וחבורתו  לרגב  נודע  הימים  באחד 
של  בהשתתפותם  הקיבוץ,  במזכירות  אודותיהם  סודית 
ראשי מערכת הקיבוץ הארצי. כששמעו שמזכירות הקיבוץ 
הגיעו להחלטה לרודפם עד חורמה, כאשר לצורך כך ירדו 
לפסים של הלשנות לרשויות החוק ולרשויות המכס, הבינו 
התופעה,  למיגור  דבר  כעת  יעשו  לא  שאם  וחבורתו  רגב 
וחוק ממזכירות  עול  פורעי  יצליחו אותם  דבר  בסופו של 
הקיבוץ ומהקיבוץ הארצי להפלילם בעלילותיהם ולהושיבם 
רגב  הגיעו  היום  באותו  עוד  כן,  על  ובריח,  סורג  מאחורי 
וחבורתו אל מזכירות הקיבוץ, והודיעום שכילידי הקיבוץ 
ותושביו זה עשרות שנים, הם יודעים את כל פשעי הקיבוץ 
כספי  ועושק  גניבות  כל  כולל  יום,  לאור  הנעשים  וחבריו 
ועוד  רבות,  הכנסות  על  הצהרתם  ואי  והשלטון,  הציבור 
כן הם  ואף מה שנעשה בקיבוץ הארצי, על  וכהנה,  כהנה 
שהמזכירות  למסקנא  יגיעו  הם  שאם  בזאת,  מודיעים 
המקומית או הארצית רודפת אותם או מסרה אותם לידי 
הלשנה  או  מסירה  שהיא  איזו  תהיה  באם  או  הרשויות, 
ויוציאו את  יחדיו  ילכו כולם  יום הם  עליהם, עוד באותו 
לידי  אותם  ימסרו  הקיבוץ,  של  המלוכלכת'  ה'כביסה  כל 
כל  עם  פעולה  וישתפו  ברבים  אותם  ויפרסמו  הרשויות, 
ו"מכובדיו",  הקיבוץ  מזקני  שרבים  כך  וחוקר,  עיתונאי 

יאלצו לבלות את המשך חייהם מאחורי סורג ובריח.
הקיבוץ  מזכירות  פירות,  עשו  וחבריו  רגב  של  האיומים 
אצלם  בנעשה  שיבחשו  מאוד  חששה  הארצית  והנהלה 
מאחורי הקלעים, במיוחד שהיה להם הרבה מה להסתיר, 
ועל כן מחוסר ברירה הפסיקו לרדוף את רגב וחבריו בכל 
בלא  שיוכלו,  ככל  והפרעות  בהצקות  הסתפקו  אלא  עת, 

להגיע למצב של 'שבירת כלים'.
והמצוות  התורה  שומרי  עדיין  כאשר  תקופה,  אותה  כל 
התפלל  הקיבוץ  מבני  אחד  כל  בודדים,  רק  היו  בקיבוץ 
ביחידות  לתפלה  יחדיו  נאספו  ולפעמים  ביחידות,  בביתו 
בחדר המרכזי בביתו של רגב, מלבד מה שהתכנסו בו בכל 
את  לקיבוץ  הביאו  פעם  מידי  כאשר  ללימוד משותף,  עת 
אחד הרבנים שימסור להם שיעור תורה, ושתו בצמא את 

דבריו.
התרבו  והמצוות  התורה  שומרי  וציבור  הימים,  כשארכו 
בקיבוץ, הציע להם אחד הרבנים שיקבעו מקום לבית לה', 
יקימו בו בית כנסת ובית מדרש, ולמרות שעדיין אין להם 
מנין, יתפללו בו, כפי שאמרו חז"ל )ברכות ו' א'(, שאין תפלה 
של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, אלא שהוסיף ואמר, 
שבשביל שלא לגרות את השטן ושלוחיו, יעשו זאת בלא 
פרסום רב. רגב וחבורתו קיבלו את דברי הרב, והכשירו את 
אחד מהמחסנים שלהם למקום לתורה ולתפילה, כאשר הם 
משתדלים ליפותו ולפארו כיאה לבית ה' ולמקום תפילה, 
ואף בנו במו ידיהם 'ארון קודש' ו'בימה', וקיוו להשיג ספר 

תורה כשר שיוכלו לקרוא בו כשיהיה להם מנין.
למסור  הכנסת  לבית  לעתים  מגיע  שהיה  מהרבנים  אחד 
שלשה  עוד  יחדיו  עמו  להביא  משתדל  היה  שיעור,  להם 
אברכים, כך שבאותם ימים זכו בני החבורה להתפלל במנין, 
לשמחתם לא היתה קץ וגבול, אך כשהחלו ימי חודש אלול 
שיצטרכו  החבורה  בני  חששו  הנוראים,  הימים  ובהתקרב 
לעבור את החגים בתפילה ביחידות ובלא ספר תורה, ועל 
כן ניסו להשיג ספר תורה בהשאלה לתקופה זו. אותו הרב 
דאג וטרח עבורם רבות, ובסופו של דבר השיג עבורם ספר 
אלא  תשרי,  חודש  תקופת  לכל  בהשאלה  מהודר  תורה 

שעדיין לא ידעו מה יעשו היות ואין להם כלל מנין.
ביותר  וחבריו, מהו הדבר הראוי  רגב  גדול הסתפקו  ספק 
ובזימרה,  בשירה  להכניסו  האם  תורה,  ספר  עם  לעשות 

יעירו את  כיאות לשמחת הכנסת ספר תורה, אלא שבכך 
כל הדובים מריבצם ויחלו שוב במלחמה חזיתית עמם, או 
ובבטח.  בהשקט  הכנסת  לבית  תורה  הספר  את  שיכניסו 
מגדולי  אחד  לעשות,  מה  ומסתפקים  מהרהרים  הם  עוד 
הרודפים אחריהם, אחד ששנה מעט בילדותו ופירש הרבה, 
והוא החל  כנסת,  בית  הקיבוץ  בתוככי  גילה שהם הקימו 

להרעיש עולמות ולזעוק 'שומו שמים'.
כאשר הבינו רגב וחבריו שבין כך כבר נודע לכל חברי הקיבוץ 
גדולה, הם החליטו  והסערה  הכנסת,  בית  קיומו של  דבר 
וחופה,  לפידים  עם  תורה'  ספר  'הכנסת  ביום  בו  לערוך 
כאשר לצורך זאת, הם השיגו מאחד המקומות חופה, וגייסו 
ידידיהם, שיבואו לשמוח עמהם בשמחת התורה,  כל  את 
כאשר אף כמה רבנים באו לחזק את ידיהם, בהשתתפותם 

בשמחת התורה ומוסרי נפשם עליה.
תוך כדי תהלוכת ההכנסת ספר תורה, שיצאה מביתו של 
מרחק  הקיבוץ,  בקצה  שהקימו  הכנסת  בית  עבר  אל  רגב 
של כחמש מאות מטר, בעוד המון החוגגים רוקד בכל עוז 
סביב התורה הקדושה, לפתע נשמע הקול המתכתי המכריז 
המיללת.  האזעקה  נשמעה  מיד  ולאחריו  אדום',  'שחר 
באותה עת הם היו במקום פתוח ללא כל מבנה אליו ניתן 
להכנס ולהמלט, ובמיוחד שהיו חשופים לחלוטין אל מול 
האויבים, שיכולים לכווין עליהם את ה'פצמרי"ם', ולהביא 

לאסון כבד חלילה.
העורף',  'פיקוד  של  הבטיחות  להוראות  להשמע  במקום 
שבמצב כזה יש להתפזר ולהשכב על הארץ, כאשר הידים 
התורה  ספר  עבר  אל  נדחפו  כולם  הראש,  על  מגינים 
הפצמרי"ם  מפני  עליהם  ותגן  תסוך  שקדושתו  הקדוש, 
שנורו עליהם. וראה זה פלא, הספר התורה שהובא למקום 
מתוך  שנשמרו  והמצוות  התורה  ושמירת  נפש,  במסירות 
קושי רב, הם אלו שפרסו מסך על הספר התורה וסובביו, 
לעברם,  וכוונו  נשלחו  אכן  הנראה  שככל  פצמרי"ם  ושני 
החטיאו אותם, אחד התפוצץ כמאה מטר לפניהם, והשני 

כמאה מטר מצידם.
קולות הפיצוץ שנשמעו ונראו קרוב מתמיד, לא העיבו על 
שמחתם, אלא אדרבה, כשָנדמו קולות המלחמה, הציבור 
חזר לחגוג ולרקוד בשמחת התורה, ובהוראת הרבנים שהיו 
שם, השתדלו לזרז את התהלוכה, ותוך זמן קצר הכניסו את 
הספר תורה להיכלו בבית הכנסת, תוך כדי הודיה עצומה 
הצילם  ואף  ונכבד,  חשוב  כה  למעמד  אותם  שזיכה  לה' 

ממיתה משונה מהפצמרי"ם שנורו עליהם.
סיפור שני הפצמרי"ם שהחטיאו את הציבור שחגג בשמחת 
התורה, נודע ברחבי הקיבוץ ומחוצה לה, ונס זה גרר שורה 
נוספים, שלא רק שבעקבות כך נמנעו מזכירות  של נסים 
נגדם למלחמה על הקמת  וזקני עם הארץ לצאת  הקיבוץ 
עוד כמה מתושבי הקיבוץ  כן  בית הכנסת, אלא שמחמת 
באו לרגב וחבריו וביקשו להתקרב לה' ותורתו, ובזכות כך 
מאז החל להיות להם בקביעות 'מנין' לתפילות, בכל שבתות 

וימים טובים שבחודש תשרי, ואף בחלק מימי החול.
המלחמות של מזכירות הקיבוץ וחברי הקיבוץ עם שומרי 
התורה והמצוות, לא פסקו אף ליום אחד, ובמיוחד כשבמשך 
הזמן התרבו עוד ועוד כאלו שהתקרבו לה' ולתורתו, וכבר 
היה יותר משני מנינים של שומרי תורה ומצוות בקיבוץ, 
ובכל  התפילות,  בכל  במנין  להתפלל  יכלו  זאת  ובזכות 
הימים. אכן התרבותם זו של בעלי התשובה בקיבוץ גרמה 
ובמיוחד  במלחמתם,  להמשיך  האחרים  הקיבוץ  לחברי 
כשפחדו שמא בסופו של דבר המהפכה בקיבוץ תגיע עד 

אליהם, ואף הם או ילדיהם יחזרו בתשובה שלימה.
ברזל',  'כיפת  של  החדשה  המערכת  כניסת  עם  לאחרונה, 
תושבי  קיוו  האויב,  מארצות  הנשלחים  טילים  המיירטת 
שמהיום  מאחוריהם,  כבר  הטילים  של  שהסיוט  הקיבוץ 
ורק  אדומים',  'שחרים  בבתיהם  ישמע  לא  כבר  והלאה 
הגבוהה  העלות  שמחמת  אלא  בה,  ישמע  ושמחה  ששון 
של המערכת, תכננו אותה, שכאשר היא מזהה פצמ"ר או 
טיל הנורה מארץ אוייב, תוך חלקיקי שניות היא מחשבת 
את מקום נפילתו הצפוי, האם הוא במקום בנוי או במקום 
לעבר  טיל  שולחים  הם  בנוי,  במקום  מדובר  ואם  פתוח, 
הפצמ"ר או הטיל, וברוב הפעמים, בחסד ה' הטיל מפוצץ 

את הפצמ"ר או הטיל של האויבים, ומונע את נפילתו, אבל 
אם המערכת מזהה את מקום הנפילה כשטח פתוח, בכדי 
שלא לבזבז טילים, הם לא מנסים כלל ליירט את אותו כלי 

משחית, והוא נופל ופוגע.
שטחי  שכל  היא,  הקיבוץ  תושבי  של  המרכזית  הבעיה 
העיבוד והשדות, נחשבים כשטחים פתוחים שאין המערכת 
למרות  לעברה,  הנורים  הפצמרי"ם  את  ליירט  כלל  מנסה 
אותם  שבכל  ובמיוחד  בהם,  שעובדים  אנשים  בהם  שיש 
שטחים פתוחים שעובדים בהם בחקלאות, אין כל מקומות 
מסתור והגנה, כך שתושבי הקיבוץ הרגישו שהינם חשופים 

לירי וחייהם בסכנה.
בהיותו  קשה  נפגע  הקיבוץ  שתושב  לאחר  הימים,  באחד 
בשדה מרסיסי פצמ"ר, חשבו רגב וחבורתו שעליהם לעשות 
שנורים  בישין  מרעין  אותם  מכל  והצלתם  להגנתם  דבר 
עליהם דבר יום ביומו, ועל כן החליטו לשים פניהם לביתו 
של מרן שליט"א, לספר לו את פני הדברים ולבקש ממנו 
עצה ותושיה מה יוכלו לעשות להסיר מעליהם את המות 

הזה.
אחד  עם  יחד  שליט"א,  מרן  אל  החבורה  בני  כשנכנסו 
בשמירת  הרבים  נסיונותיהם  על  לפניו  שסיפר  הרבנים, 
פנים,  במאור  שליט"א  מרן  אותם  בירך  והמצוות,  התורה 
וחיזק אותם בדבריו אודות הזכות הגדולה שנפלה בחלקם, 
להיות מוסרי נפש עבור שמירת התורה והמצוות, שמלבד 
התורה  זכות  טוב,  שכולו  בעולם  להם  הצפון  הרב  חלקם 
גם תעמוד עליהם להצילם מכל דבר רע ומכל מיני משחית 

ופורענות.
לשאלתם מה הם יכולים לעשות להצלתם והצלת בני ביתם 
וכל יושבי מקומם מפני הפצמרי"ם הנורים עליהם דבר יום 
ביומו, השיבם מרן שליט"א, עצה אחת והגונה ישנה, והיא 
'ישיבה קדושה', בה יעסקו בתורה ועמלה  להקים במקום 
היישוב, להצילו מכל  לכל  וזכות התורה תעמוד  בכל עת, 

דבר רע.
רבינו, השיבו בני החבורה, לא נראה לנו כלל ששייך להקים 
ישיבה בקיבוץ, הרי מלחמות קשות היינו צריכים להלחם 
שירשו לנו להשאיר את בית המדרש על מתכונתו ומקומו, 
ואם אנו נעשה עוד דבר כזה, בודאי ימצאו את הדרך לסלק 

אותנו סופית ממקומנו ומכל רכושנו.
אם כן, אמר להם מרן שליט"א, עצה אחרת יש לי לייעצכם, 
והיא, שתקבלו עליכם להתפלל במתינות מאחרי 'ברכו' ועד 
'שמונה עשרה', שאת ברכות קר"ש שלפניה, קריאת שמע, 
במילה,  מלה  במתינות,  תאמרו  שלאחריה,  קר"ש  וברכות 
וכן בתפילת ערבית, תתפללו במתינות מלאחר 'ברכו' ועד 
וברכות  שמע  קריאת  לפניה,  קר"ש  ברכות  שאת  שמ"ע, 
התפילה  שאין  שאתם  ואמר,  והוסיף  שלאחריה.  קר"ש 
שגורה כל כך בפיכם, בכדי שהסגולה תועיל יותר, ראוי היה 
שתאמרו יחד עם הש"ץ מילה במילה מברכו ועד שמו"ע, 
עוד  יבוא  ולא  רע,  דבר  מכל  עליכם  תגן  זו  זכות  ובודאי 
צער ושבר בגבולכם, ותזכו לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי 

ידיכם, ורוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציכם.
החבורה  בני  עליהם  קיבלו  שליט"א  מרן  מבית  ביצאתם 
המלווה  זו  סגולה  ואכן  שליט"א,  מרן  של  כעצתו  לעשות 
נשמע  ולא  עצמה,  הוכיחה את  מרן שליט"א  בברכתו של 

עוד שוד ושבר בגבולם.
'אוצר  ספר  מחבר  כתריאל,  להרב  הסגולה  דבר  כשנודעה 
ושאלו,  שליט"א  למרן  נכנס  הוא  סגולה',  עם  סגולות  כל 
שהיות והוא רוצה לכתוב סגולה זו בתוך ספרו, ועל כן הוא 
ישמח לשמוע מה המקור לסגולה זו, האם הוא קדום או רק 
בדורות האחרונים, והאם היא מהחלק הנגלה שבתורה או 
מהנסתר שבה. השיבו מרן שליט"א, יקירי, סגולה זו עתיקת 
שיש  ביותר  הנגלה  מהחלק  ומקורה  מאוד,  עד  היא  יומין 
בתורה. כאשר תקיים את ההלכה הפסוקה בשו"ע )אור"ח 
סי' רפ"ה ס"א(, שחייב אדם ללמוד את הפרשה שנים מקרא 
ואחד תרגום או פרש"י, וכדברי השו"ע שם )ס"ב(, שיר"ש 
יוצא ידי שניהם, אז תוכל להגיע אל מקורה הקדוש והקדום 

של סגולה זו.

המשך מעמוד הקודם

תודת המערכת נתונה
למר ניסים לוי הי"ו
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