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כתב הרמב"ם )פי"ג מהלכות רוצח הי"ד(, "...אמרו חכמים כגון שראהו לבדו שעבר 
עבירה והתרה בו ולא חזר, הרי זה מצוה לשנאו, עד שיעשה תשובה ויחזור מרשעו"

היאך ניתן להוכיח ע"פ פרשתינו, דבזמן הזה אין מצוי לקיים דין זה.

שראובן  מצב,  יתכן  איך 
אם  אך  להתענות,  חייב 
יצטרך  לא  ירצה,  שמעון 
)למעט  להתענות  ראובן 
תענית  ע"ע  שקיבל  באופן 

אם ירצה שמעון וכיו"ב(.

חילוקא דרבנן

כתיב )דברים כ"ד י"ג(, "ָהֵׁשב ָּתִׁשיב לֹו ֶאת ַהֲעבֹוט 
ִּתְהֶיה  ּוְלָך  ּוֵבֲרֶכָּך  ְּבַׂשְלָמתֹו  ְוָׁשַכב  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכבֹא 
ְצָדָקה ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך", ודרשו חז"ל )פסחים ל"א 
ב' וכעי"ז בב"מ פ"ב א'(, "א"ר יצחק, מניין לבעל 
צדקה,  תהיה  ולך  שנאמר  משכון,  שקונה  חוב 
אם אינו קונה משכון צדקה מניין, מכאן לבע"ח 
אינה  ההלוואה  שעצם  ומבואר  משכון",  שקונה 

צדקה אלא רק השבת המשכון.

עי' ביבמות )ס"ג א'(, "והמלוה סלע לעני בשעת 
ָאז  ט'(,  נ"ח  )ישעיהו  אומר  הכתוב  עליו  דחקו, 
ומבואר  ִהֵּנִני",  ְויֹאַמר  ְּתַׁשַּוע  ַיֲעֶנה  ַוה'  ִּתְקָרא 
ומדוע  היא,  גדולה  מצוה  לעני  ההלואה  שעצם 
בלא  לעני  כשמלוה  ובמיוחד  כצדקה,  יחשב  לא 

משכון, שסומך עליו שיחזיר לו

וצריך ביאור!!!

גדול  ומתמיד  מובהק  חכם  תלמיד  ראובן,  ר' 
שאינו מבזבז מזמנו רגע, במשך תקופה ארוכה 
של  מדרשו  בבית  בוקר  מידי  להתפלל  הקפיד 

אחד מחכמי הדור.

ר' שמעון ידידו של ר' ראובן, שאף הוא נמנה 
הבחין  מדרש,  בית  באותו  המתפללים  על 
שמפעם לפעם במהלך התפילה רושם ר' ראובן 
עצמו  על  חזר  הדבר  וכאשר  בפנקסו,  דברים 
פעמים רבות, שאלו ר' שמעון, יאמר לי כת"ר, 
שהוא  התפילה,  באמצע  לכתוב  ההיתר  מה 
לכאורה הפסק, שהרי עצם הטעם שכבודו חס 
להתיר  סיבה  אינו  לריק,  ילכו  רגעיו שלא  על 

להפסיק בתפילה.

ראה, הסביר ר' ראובן, במהלך התפילה מתבונן 
פעם  ומידי  עמנו,  ב'חכם' המתפלל  רבות  אני 
והנהגתיים,  הלכתיים  לפרטים  לב  שם  אני 
עבורי,  חיים  ארחות  לימוד  משום  בהם  שיש 
ואם לא אכתוב את הדברים מיד על מנת שלא 
אשכחם, עלול הדבר להטרידני בתפילתי, ועל 

כן אני ממהר לרושמם בפנקסי.

האם לשם כך מותר גם להפסיק בדיבור, תמה 
ר' שמעון. וכשהשיבו ר' ראובן שבשל כך הוא 
'רק כותב', חזר ר' שמעון והקשה, הרי כתיבה 
כדיבור. ואילו ר' ראובן השיבו שהכלל ש'כתיבה 
כדיבור', אין פירושו שהכתיבה נחשבת כדיבור, 
אלא רק כלפי כל אותן דברים שצריך לאומרם 
בפה, שלפעמים מועיל הדיבור שנחשב הדבר 
כאילו אמרם בכתיבתו, אבל לגבי 'הפסק', ודאי 

שאי"ז כדיבור אלא כהפסק בעלמא.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

"ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך ְּבָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם 
רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרִֹחים אֹו ַעל ַהֵּביִצים ֹלא ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים". דברים כ"ב ו'.

תינוק  הלכה:  לפניך.  צפור  קן  יקרא  "כי  כותב:  א'(  )ו'  פרשתנו  בתחילת  רבה  המדרש 
שנולד כשהוא מהול, מהו שיהא מותר למול אותו. כך שנו חכמים, תינוק שנולד מהול 
צריכים  הללו  המדרש  ודברי  אברהם...".  של  בריתו  מפני  ברית  דם  ממנו  להטיף  צריך 
תלמוד, מה השייכות בין מצות מילה לתינוק שנולד כשהוא מהול, לבין מצוות שילוח 
הקן ]האמת היא, שהמדרש בסופו מתרץ שאלה זו, מה שייכות הלכות מילה להלכות 
שילוח הקן, "...ולמה התינוק נימול לשמונה ימים, שנתן הקב"ה רחמים עליו להמתין לו 
עד שיהא בו כחו, וכשם שרחמיו של הקב"ה על האדם, כך רחמיו על הבהמה... וכשם 
שנתן הקב"ה רחמים על הבהמה כך נתמלא רחמים על העופות מנין, שנאמר כי יקרא 
קן צפור לפניך". אלא שעדיין יש מקום לביאור ולהבנה, שאף אם יש ענין מסויים של 
דימוי בין הרחמים של ה' במצות המילה לבין רחמיו על העופות במצות שילוח הקן, 
האם בשל כך מקום המדרש על הלכות מילה צריך להיות כאן במצוה זו ולא במקומה, 

במצות מילה[.

איתא בחולין קל"ט ב', "עוף טמא פטור מלשלח. מנה"מ, א"ר יצחק: דאמר קרא כי יקרא 
קן צפור לפניך, עוף משמע לן בין טהור בין טמא, צפור טהור אשכחן דאיקרי צפור, טמא 
לא אשכחן דאיקרי צפור", שאילו היה כתוב 'כי יקרא קן עוף' היה במשמעותו גם טמא, 
אבל בזה שאמר הכתוב 'צפור', וצפור הוא רק טהור, למדים שמצוה זו נוהגת רק בעוף 
טהור. ומקשה הגמ' )ק"מ א'(, "תא שמע )ויקרא י"ד ד'( ]ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר[ ְׁשֵּתי 
ִצֳּפִרים ַחּיֹות ]ְטהֹרֹות[... טהורות מכלל דאיכא טמאות. לא, מכלל דאיכא טרפות... אלא 
אמר רב נחמן בר יצחק: למעוטי צפורי עיר הנדחת...", והיינו שהגמ' דורשת ש'טהורות' 
בא לאפוקא מצפורי עיר הנידחת, ולעולם צפור היינו טהור, ומצות שילוח הקן שייך רק 

בעוף טהור.

והקשו רבים מהמפרשים על דרשת הגמ' מ'טהורות' למעט צפורי עיר הנידחת לטהרת 
מצורע, הרי עיר הנידחת אסורה בהנאה, וא"כ מהיכי תיתי לומר שצפורי העיר יועילו 
"ֵאֶּלה  ל"ד(,  כ"ז  )ויקרא  הוא  מלא  מקרא  הרי  כן,  למעט  פסוק  שצריך  מצורע  לטהרת 
ַהִּמְצֹות ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיָני", ודרשו חז"ל בירושלמי שבת 
)פי"ג ה"ג, דף ע"ב ב'(, "אלה המצות. א"ר אילא, מלמד שאם עשאן כמצותן הן מצות, ואם 
לאו אינן מצות", נמצא שמצורע שיטול צפורי עיר הנידחת, לא יטהר, ומדוע צריך מיעוט 
מטהורות. ותירצו המפרשים, שכל דרשתו זו של רבי אילא, היא לירושלמי, אבל לבבלי 
שאין  מכאן  המצות.  "אלה  א',  ק"ד  בשבת  כדאיתא  אחרת,  דרשה  זה  מפסוק  דורשים 
הנביא רשאי לחדש דבר מעתה", נמצא שלעולם צפורי עיר הנידחת אסורים בהנאה, 
אלא שהיה מקום לומר שאם מצורע לקחם אזי בדיעבד יועילו לו, לכך כתבה התורה 

'טהורות', ללמדך שאף בדיעבד הם מעכבות.

והנה לגבי מצות 'פריעה' איתא ביבמות ע"א ב', "אמר רבה בר יצחק אמר רב, לא ניתנה 
ְיהֹוֻׁשַע  ֶאל  ה'  ָאַמר  ַהִהיא  ָּבֵעת  ב'(,  ה'  )יהושע  שנאמר  אבינו,  לאברהם  מילה  פריעת 
ֵׁשִנית[. ודלמא הנך דלא מהול... א"כ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ]ְוׁשּוב מֹל  ֻצִרים  ַחְרבֹות  ְלָך  ֲעֵׂשה 
מאי ׁשּוב, אלא לאו לפריעה". ולכאורה דברי הגמ' הם סתירה מוחלטת לתירוצם של 
'אלה  עיר הנידחת למצורע, שלשיטתם דעת הבבלי שמהפסוק  לגבי צפורי  האחרונים 
המצות' לומדים, שאסור לנביא לחדש דבר, ואילו לדעת רבה בר יצחק בשם רב, יהושע 
לומר  כירושלמי, שדרשת אלה המצות בא  ובע"כ צ"ל, שרב סבר  חידש מצות פריעה. 
שצפורי  לימוד  צריך  שאין  נמצא  יד"ח,  יצא  לא  כמצותה,  המצוה  את  עשה  לא  שאם 
עיר הנידחת פסולות בדיעבד לטהרת מצורע, ואשר על כן חוזרת קושית הגמ' בחולין, 
שמ'טהורות' ניתן ללמוד שצפור הוא לאו דוקא טהור, וא"כ יצא שמצפור לא ניתן ללמוד 
שמצות שילוח הקן נוהגת רק בעוף טהור, וחוזרת השאלה, מנין שמצות שילוח נוהגת 

רק בעוף טהור.

בפרשת מילה נאמר )בראשית י"ז י"ג(, "ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ֵּביְתָך ּוִמְקַנת ַּכְסֶּפָך ְוָהְיָתה ְבִריִתי 
ִּבְבַׂשְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם", ונחלקו האמוראים בירושלמי בשבת )פי"ט ה"ב, דף פ"ז ב'( בכפל 
הלשון, "המול ימול. מיכן לשני מילות, אחת למילה ואחת לפריעה. אחת למילה ואחת 
לציצים, עד כדו כרבי עקיבה... רב אמר, המול ימול, מיכן לנולד כשהוא מהול שצריך 
להטיף ממנו דם ברית. המול ימול. מיכן לישראל ערל שלא ימול, ואין צריך לומר גוי 
ערל...". והנה לשיטת ר"ע שמצות פריעה נלמדת מכפל הלשון של 'המול ימול', נמצא 
שיהושע לא חידש מדעתו דבר, ובאמת אינו יכול לחדש, שהפסוק 'ואלה המצות' נדרש 
'טהורות' למעט  לימוד מיוחד של  ומיושבת קושית המפרשים בחולין, שאכן צריך  כן, 
צפורי עיר הנידחת לטהרת מצורע, היות וסתם 'צפור' היינו טהור ולא טמא, ולכן מצות 
לומדים מצות  רב, הלומד שמכפל הלשונות  נוהגת רק בטהורים, אלא לשיטת  שילוח 
הטפת דם לנולד מהול, וכן שרק יהודי שנימול יכול למול, נמצא שיהושע חידש מצות 
לא עשה את  ללמד שאם  בא  'ואלה המצות'  כירושלמי, שפסוק  ובע"כ שלמד  פריעה, 
המצוה כמצותה, לא יצא יד"ח, נמצא שאין צריך לימוד שצפורי עיר הנידחת פסולות 
ניתן  שמ'טהורות'  בחולין,  הגמ'  קושית  חוזרת  כן  על  ואשר  מצורע,  לטהרת  בדיעבד 
ללמוד שצפור הוא לאו דוקא טהור, וא"כ יצא שמצפור לא ניתן ללמוד שמצות שילוח 

הקן נוהגת רק בעוף טהור, וחוזרת השאלה, מנין שמצות שילוח נוהגת רק בעוף טהור.

לפי כל האמור, מבאר רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל ביאור נפלא ע"ד הדרוש בדברי המדרש 
ולא  'צפור'  נכתב  ודוקא  יקרא קן צפור לפניך',  'כי  נאמר  בתחילת פרשתינו. שבתורה 
'עוף', ללמד שכל מצות שילוח שייך רק בעופות טהורים ולא בטמאים, כי 'צפור' היינו 
'צפורים טהורות' בטהרת מצורע, בא לאפוקי של עיר  עוף טהור, ומה שמצאנו כתוב 
דורשים את הפסוק  כי  'טהורות',  זה של  לימוד  וצריך  בדיעבד פסולים,  הנידחת שאף 
'ואלה המצות' שאין נביא רשאי לחדש דבר, ולפי"ז יהושע לא חידש מצות פריעה, כי 
למדים זאת מ'המול ימול', על כן מקשה המדרש, מנין לנו שתינוק שנולד מהול צריך 
הטפת דם ברית, ונמצא עולה כמין חומר השייכות בין מילת תינוק הנולד מהול למצוות 
שילוח הקן, שרק מחמת מצות שלוח הקן אין לנו לימוד שתינוק שנולד מהול צריך הטפת 

דם, והדברים מתוקים מדבש ונופת צופים.

אכן עדיין צ"ב, שלפי"ז יש להבין מה התשובה של המדרש, "ומנין אתה למד, מן התורה, 
שנאמר המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך", הרי שהמדרש כותב להדיא שהלימוד הוא 
מ'המול ימול', וא"כ הדרא קושיא לדוכתא. ומצוה ליישב )ואולי יש לומר שהמדרש למד 
שהטפת דם להנולד מהול נלמד מהמשך דברי הפסוק, ועל כן הביאו את כל דברי הפסוק, 

ולא רק את התיבות 'המול ימול', אלא שבפשטות אין נראה כן, וצ"ע(.

 פרשת כי תצא תשע"ב

לרפואתו השלימה של הילד

יעקב חיים בן בריינא גיטל

בתוך שאר חולי ישראל

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

לבית אשתי ראשונה דאגתי,
וכשנטלוה לבכות התחלתי.

בעבור אשת בני כל רכושי נתתי,
ולאחיו את אשתו להרחיק רמזתי.

לעגתי וקללתי את הבונים,
שלבסוף נעשו רוחות ושדים.



תשובה ל"מעשה רב"

מחכמתו  'שחלק  ברכת  לברך  ניתן  האם  לשאלה,  בתשובה 
ליראיו' על אדם גדול שמתנגד שיברכו עליו ברכה זו.

האם בברכת 'שחלק מחכמתו' מקיימים מצות כבוד חכמים?
א[ הנה ברכה זו אינה מהלכות כבוד ת"ח, אלא מדיני ברכות 
השבח, וכדמבואר בברכות נ"ח א', שנמנו שם כל ברכות השבח 
מחכמתו  שחלק  ברוך  אומר  ישראל,  חכמי  הרואה  "ת"ר  יחד, 
וחכמי  עכו"ם...",  מלכי  ישראל...  מלכי  עכו"ם...,  חכמי  ליראיו. 
עכו"ם אין שום דין לכבדם, רק הברכה הוא שבח להקב"ה שברא 
בעולם מציאות חכמה וכבוד, ובשעה שרואה האדם ענין המעורר 

לזה, זה הזמן לשבח על כך.
לברך,  מהמברך  למנוע  להחכם  כלל  שייך  שאין  י"ל  ולפי"ז 
חכם  יש  דכאשר  לומר,  מקום  שהיה  רק  מצותו,  זהו  ואדרבה, 
עליו  לברך  ראוי  שיהיה  כדי  החכמה  הפלגת  תנאי  בו  שנשלמו 
ברכה זו, ורואה אותו ואינו מברך מחמת שמזלזל בחכמתו, יש 
בזה ח"ו משום זלזול בת"ח, וא"כ הדר דינא שכשמברך, ממילא 
יש כאן גם אמירה שהוא חכם גדול, וממילא מתכבד בזה החכם 
]ועי' לשון הגמ' "פתח רב ששת ובריך ליה" ומש"כ ע"ז בהגהות 

הגריעב"ץ ובא"ר סי' רכ"ד סק"ו[.
מדוע המברך על עכו"ם חכם, אינו נקרא שמכבדו?

אמנם אכתי אין בכך כל שייכות למה שת"ח שמחל על כבודו 
כבודו מחול )עי' קידושין ל"ב ב', ושו"ע יו"ד רמ"ב ל"ב(, כי בזה 
שמוחל על כבודו, אינו יכול לפוטרו מברכת השבח להקב"ה. ויש 
לדקדק ממה שמצינו בע"ז כ' א', "דאמר רב, אסור לאדם שיאמר 
כמה נאה עכו"ם וכו' מעשה  ברשב"ג וכו' וראה עכו"ם וכו' אמר 
מה רבו מעשיך ה'... ורב ]היינו, דלרב קשה, איך שיבח רשב"ג כן 
על העכו"ם נאה, והרי הוא בכלל לא תחנם, אלא מתרץ, דרב[ 
אומר  טובות  בריות  הרואה  מר  דאמר  מודה,  דקא  הוא  אודויי 
ברוך שככה ברא בעולמו", דהיינו שרשב"ג שיבח להקב"ה ולא 
להגוי, ולכאורה לא מצאנו שיש ענין שיברך ברכה זו בלחש, כדי 

שהעכו"ם לא יתכבד בזה.
בטעמו של הנוב"י שהספיד את ה'פני יהושע' כנגד צוואתו

ב[ ואולי יש מקום לדון בזה ממה שמצינו נידון בפוסקים, על 
שייך  מה  דלכאו'  לו,  שומעין  אם  יספידוהו  שלא  שציוה  חכם 
שיצוה על כך, דגם אם הוא בענוותנותו אינו רוצה שישבחוהו, 
חז"ל  ואדרבא  להנשארים,  רק  אליו,  נוגע  אינו  בזה  החיוב  הא 
)שבת  עד שאמרו  על הספדו של חכם,  יתירה  הפליגו באזהרה 
ק"ה ב'(, דהמתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו חי, ועי' בפ"ת 
)יו"ד סי' שד"מ סק"א( שמעתיק דעות הפוסקים בענין זה, ושם 
מובא, שהנוב"י עבר על צוואת הפנ"י בזה, משום שסבר דלאו 
כל כמיניה לוותר על דבר שהוא כבוד התורה של כלל ישראל1, 

ע"ש.
ולהשיטות דס"ל שיש לשמוע לחכם ולא להספידו, י"ל דכיון 
)כדאיתא  בו  שאין  במה  אותו  שמשבחין  למי  עונש  יש  דח"ו 
ראוי  לעצמו, שאינו  הזה שחשש  א"כ החכם  א'(,  ס"ב  בברכות 
לזה, הוא לשיטתו שפיר דמי לחוש, וכיון שהוא נהג כדינא, אין 
דופי בצוואתו, ורצונו זהו כבודו, ושוב הו"ל מצוה לקיים דברי 

המת.
ראוי  שאינו  לעצמו  כיון שחושש  בנידו"ד,  גם  זו  סברא  ולפי 
לזה, לפי מה שמכיר את עצמו, שפיר צריך להזהר למברך, שהוא 
אין  דכיום  בפוסקים  דעות  שיש  דכיון  וביותר,  לבטלה,  ברכה 
לברך ברכה זו2, שוב י”ל דגם אם ס”ל כהדעות שכן יש לברך3, 
מ”מ כבר אינו יוהרא מה שמוחה במברכין, כי יש רשות לסמוך 
בלא שם  לברך  עכ”פ  או  מלברך,  ולשתוק  החולקים,  דעות  על 

ומלכות.
ג[ ולפי”ז מי שנמצא בביתו של חכם, שדעת החכם במפורש, 
שאין לברך עליו ‘שחלק מחכמתו’, לכאו’ יהיה אסור לברך עליו, 
שאין זה רק מחילה על כבודו, אלא שזה פסק הלכה שאין לברך4, 
דמר  והלא אתריה  עליו,  לחלוק  מותר  איך  בודאי  בביתו  וא”כ 
שם  בלא  רק  עליו,  לברך  אסור  בלחש  שאפילו  ומסתמא  הוא, 
ומלכות י”ל דמותר, דאז הוא מסכים לכל השיטות5, גם לאותם 

שחוששין דבזמה”ז אין לנו חכם הראוי לזה. וצ”ע.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

"כִּי  י"ז ח'(,  )דברים  ליישב את מש"כ  בתשובה לשאלה, איך 
יִפֵָּלא ִממְּךָ ָדָבר ַלמִּשְׁפָּט בֵּין דָּם ְלָדם בֵּין דִּין ְלִדין וֵּבין נֶגַע לָנֶגַע 
דְִּברֵי רִיבֹת בִּשְָׁעֶריךָ וְַקְמתָּ וְָעלִיָת ֶאל ַהמָּקוֹם ֲאשֶׁר יְִבַחר ה' ֱאלֶֹהיךָ 
מכל  גבוה  המקדש  שבית  מלמד  ועלית.  "וקמת  ופרש"י,  בּוֹ", 
להלן  ואילו  ממש,  המקומות  מכל  שגבוה  דמבואר  המקומות", 
ּכֹן ָלֶבַטח ָעלָיו חֵֹפף  בפסוק )שם ל"ג י"ב(, "ְלִבנְיִָמן ָאַמר יְִדיד ה' יִשְׁ
ָעלָיו כָּל ַהיּוֹם וֵּבין כְֵּתָפיו שֵָׁכן", פרש"י, "ובין כתפיו שכן. בגובה 
אמה  ושלש  עשרים  שנמוך  אלא  בנוי,  המקדש  בית  היה  ארצו 
מעין עיטם...", ומבואר שלא היה ביהמ"ק גבוה מכל המקומות.

איתא בסנהדרין פ"ג א', "וקמת ועלית, מלמד שביהמ"ק גבוה 
מא"י, וא"י גבוה מכל הארצות", ופרש"י, "ש"מ אין לך עיר בא"י 

שאין ירושלים גבוה ממנה".
ממנה  שגבוהה  עיטם,  עין  איכא  דהא  שהקשו,  בתוס',  וע"ש 
רש"י  דקדק  שלכן  י"ל,  שאולי  והעירוני  ב',  נ"ד  בזבחים  כדאי' 
עיר בא"י שאין ירושלים6 גבוה ממנה, שהכוונה  לכתוב איך לך 
למקום יישוב, משא"כ עין עיטם שלא היה אז מקום ישוב7. שו”ר 

כמעט מפורש כן, בנחלת יעקב עפרש”י עה”ת.
ואולם בתוס’ שם תירצו, “אי נמי כותלי ביהמ”ק גבוה מעין 
עיטם, שגובהן ק’ אמה”, דהיינו שאמנם קרקעית ביהמ”ק היה 
נמוך מעין עיטם, אך יחד עם הגג היה ביהמ”ק גבוה יותר מכל 

א”י8.
בפרש"י, שבדברים  בחילוק הלשונות  לדקדק  יש  זה  וכתירוץ 
י"ז ט' כתב, "מלמד שבית המקדש גבוה מכל המקומות", ואילו 
בנוי, אלא  ביהמ"ק  היה  ארצו  "בגובה  י"ב, כתב:  ל"ג  להלן שם 
על  כשמדובר  דהיינו  עיטם",  מעין  אמה  ושלש  עשרים  שנמוך 
המקומות מפרש רש"י שביהמ"ק גבוה מכולם, בזה י"ל שהכוונה 
כולו  הבית  דהיינו  ביהמ"ק,  ג"כ, שהיה  הבנויים  לכל המקומות 
על  מדובר  כאשר  זאת  לעומת  מכולם.  גבוהים  כתליו  כולל 
לא  אך  בגובה,  היה  ג"ז  ביהמ"ק, אמנם  בנו את  המקום שעליו 
מכל הארצות, וכלשון רש"י 'בגובה ארצו היה בנוי', כאן מדובר 
על שטח האדמה בארץ בנימין, שעליו בנו את ביהמ"ק, גובה זה 

היה אמנם נמוך מעין עיטם.

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה, מתי אסור לאדם לעמוד ע"ג כרים וכסתות9.

י"ח,  תפלת  שמתפלל  "בשעה  כתב:  סק"ט,  תרי"ד  סי'  במ"ב 
משום  עור,  של  אינו  אפילו  וכסתות  כרים  ע"ג  לעמוד  אסור 
אינן  ואפילו  וכסתות,  כרים  על  יעמוד  אם  כמתגאה  שנראה 
גבוהין ג' טפחים", ובשעה"צ שם מביא בשם האחרונים, דעצם 
שלא  ]וקצ"ע  ע"ש  גאוה,  דרך  הוא  וכסתות  כרים  על  העמידה 
הזכיר דין זה כבר בהלכות תפילה )סי' צ', ע"ש(, והמתין לכתבו 

רק בהלכות יום הכיפורים[.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

אם  נפק"מ  יש  בפרשתינו,  דין  איזה  לגבי  לשאלה,  בתשובה 
תלויה  שאינה  או  החודש,  בקידוש  התלויה  מצוה  לקיים  בא 

בקידוה"ח.

המדובר הוא במצות ל"ת ד'לא תסור', כדכתיב בפרשתינו )י"ז 
לך  יאמרו  אשר  המשפט  ועל  יורוך  אשר  התורה  פי  "על  י"א(, 

תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל".
דהנה הרמב"ן כאן כתב, "ימין ושמאל, ...אפילו תחשוב בלבך 
ימינך  בין  יודע  אתה  כאשר  בעיניך  פשוט  והדבר  טועים,  שהם 
הֵחלב הגמור  איך אוכל  ואל תאמר  לשמאלך, תעשה כמצותם, 
אותי  צוה  כך  תאמר,  אבל  הזה,  הנקי  האיש  אהרוג  או  הזה, 
האדון ַהְמָצֶוה על המצות, שאעשה בכל מצותיו ככל אשר יורוני 
העומדים לפניו במקום אשר יבחר, ועל משמעות דעתם נתן לי 
התורה, אפילו יטעו, וזה כענין רבי יהושע עם ר"ג ביום הכיפורים 

זה בהשגת  וכעין  א'(.  כ"ה  בר"ה  )כדאי'  להיות בחשבונו"  שחל 
הרמב"ן לסהמ"צ שורש א'.

ומבואר בדברי הרמב"ן, שהשוה דין 'לא תסור', להא דדרשינן 
בר"ה שם, 'אתם אפילו מוטעין', ואף דבהאי דר"ה הנידון לענין 
קידוש החודש, מ"מ למד מזה הרמב"ן דדין לא תסור שייך בכל 
דיני התורה, וכגון באיסור ֵחלב ודיני נפשות וכו', והיינו דלענין 
לא תסור אין נפק"מ אם היא מצוה התלויה בקידוש החודש או 
לאו, דהא איסור ֵחלב אינו תלוי בקידוש החודש, אלא רק מצוה 
שתלויה ביום מימי החודש, כגון המועדות וכל המצוות התלויים 

בימים מסויימים.
)עי'  איברא, דרבים מהאחרונים הקשו על דברי הרמב"ן אלו 
שם,  לר"ה  חיות  מהר"צ  והגהות  פ"ד,  סי'  יו"ד  לב  חקרי  שו"ת 
כ"ג(,  אות  ה'  סי'  סופרים'  'דברי  קונטרס  ח"ב  ובקובץ שעורים 
דהיאך יתכן לומר ד'לא תסור', קאי בכל המצוות, לומר דאפילו 
טעו בי"ד יעשה כמותם, הלא דין מפורש הוא בריש הוריות )ב' 
ב'(, דאם טעה ע"פ בי"ד חייב קרבן, והאי דדרשינן 'אתם אפילו 

מוטעין' היינו דין מיוחד לענין קידוש החודש.
'אתם  "לא אמרו חז"ל  )סי' מ"ד(,  וכן מבואר בשו"ת הריב"ש 
אפילו מוטעים, אתם אפילו מזידים', אלא על קדוש החדש ע"פ 
ב"ד הגדול, כמו שדרשו על 'החֹדש הזה לכם', עדות זו מסורה 
פיהם,  על  מעשה  צבור  ועשו  בהוראה,  כשטעו  הם,  וגם  לכם. 

חייבין קרבן".
ולפי"ז נמצא, דהא ד'לא תסור וגו' ימין ושמאל', אינו מתקיים 
המצוות  כל  והיינו  החודש',  ב'קידוש  התלויות  במצוות  אלא 
בקידוש  שתלויים  דנמצא  החודש,  בימי  מסוים  בזמן  התלויות 
החודש, רק לגביהן דרשינן 'אתם אפילו מוטעין', אבל לענין שאר 

איסורים לא שייך דרשא זו.
ולפי"ז צ"ב מה שהביא הרמב"ן ללמוד מהאי עובדא דר"ג ור' 
יהושע לגבי קידוש החודש, ואדרבה מהאי עובדא משמע דבאמת 
בכל התורה לא שייך 'אתם אפילו מוטעין', דלכן היה ר' יהושע 
מצטער, כמבואר בר"ה שם, דהגם שלא ידע עדיין הדרשא ד'אתם 
אפילו מוטעין', אבל ודאי ידע קרא מפורש דלא תסור וגו' ימין 
הכפורים,  יום  לענין  דהנידון  דכיון  ר"ע  שניחמו  עד  ושמאל, 
שהוא תלוי בקידוש החודש, א"כ בזה שייך דרשא ד'אתם אפילו 

מוטעין'.
ואמנם יש לדחות, וכמש"כ בשו"ת חקרי לב הנ"ל, דודאי לענין 
לכתחילה כשבא לעשות המצוה, אז אין הפרש בין דבר התלוי 
בקידוש החודש או לאו, דלעולם יש לו לעשות ע"פ בי"ד הגדול. 
אבל לענין אם נתברר אח"כ שטעו, בזה יש חילוק, דבשאר דיני 
התורה שאינם תלויין בימי החודש, בזה באמת נתברר למפרע 
שטעות היה, וצריך כפרה ע"ז, אבל לענין קידוש החודש נתחדש 
דאפילו נתברר למפרע שטעו, מ"מ נשאר הדבר כמות שהיה וא"צ 

כפרה כלל.
ובזה ניחא דברי הרמב"ן, די"ל שלא הביא מהא דראש השנה 
אין  דבזה  בודאי,  לענין לכתחילה, קודם שנתברר הטעות  אלא 
הפרש בין מידי דתלוי בקידוש החודש, לבין שאר המצוות, אבל 
קידוש  לענין  קרא  אצטריך  לזה  באמת,  שטעו  דנתברר  היכא 
החודש, ובזה באמת דוקא במידי דתלוי בקידוש החודש ילפינן 
דמי,  שפיר  הבי"ד  שעשו  ומה  כלום,  בכך  דאין  ד'אתם',  מקרא 
צריך  באמת,  שטעו  נתברר  דאם  תסור',  'לא  לענין  ומשא"כ 

כפרה.
ועי' עוד בדברי הקוב"ש הנ"ל, וכן בהערות החזו"א על דבריו 
גם  ועי'  ז'(.  אות  עניינים',  ל'קובץ  החזו"א'  ב'הערות  )נדפס 

להחיד"א בספרו שער יוסף הוריות ב' א' )ד"ה או כלך(.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "יכניה - יהויכין ]מלך יהודה[".

בלבבך.  תאמר  "וכי  כ"א,  י"ח  דברים  רש"י  הקשורה:  דמות 
עתידין אתם לומר, כשיבא חנניה בן עזּור ומתנבא )ירמיהו כ"ז 
ט"ז(, ִהֵּנה ְכֵלי ֵבית ה' מּוָׁשִבים ִמָּבֶבָלה ַעָּתה ְמֵהָרה, וירמיהו עומד 
וצווח על העמודים ועל הים ועל יתר הכלים שלא גלו עם יכניה, 

)שם כ"ב( ָּבֶבָלה יּוָבאּו, עם גלות צדקיהו".

ר'  הגה"צ  על  ]בהספדו  סיפר  שליט"א  עדס  יהודה  ר'  שהגאון  ראיתי,  כעת    1
גבריאל לרר זצ"ל, נדפס עתה בספר 'מצעדי גבר', מתורתו של האי גאון וצדיק 
זצ"ל[, שר' זונדל מסלאנט גם ציוה שלא להספידו, ואמר ה'אמרי בינה', כשס"ת 

נשרף רח"ל, מוכרחים לבכות.
)לבעל חו”י( בקיצור  וכ”כ במקור חיים  יוסף אומץ ]הקדמון[ אות ת”נ,  עי’     2
הלכות סי’ רכ”ד, וכ”כ בערוך השולחן רכ”ד ו’, וע”ע בס’ רועה בשושנים )להג”ר 
ובראשם  בזה,  יהודא שליט”א( סי’ רכ”ד, שהעתיק באורך מחכמי ספרד  חיים 

הפתח הדביר, וע”ש מה שנו”נ בזה.
3   עי’ במ”ב שלא העיר על שיטות המפקפקין. וראה שו”ת מנחת אלעזר ח”ה סי’ 

ז’, וע”ע בשבט הלוי ח”י סי’ י”ג, ובאז נדברו חי”א סי’ ד’.
ושמעתי מפי הגרא”י טוקר שליט”א, מח”ס ביכורי ארץ, שסיפר, שמרן הגאון רבי 
ישראל זאב גוסטמן זצ”ל, בעלותו לא”י, נכנס להגאון מצ’יבין, וכשנודע לו שהוא 
בשעתו  שהפנה  עגונה,  בענין  שאלה  ועל  בוילנא,  הגרח”ע  של  בבי”ד  הדיין  היה 
ובירך  נעמד  תיכף  להשיבו,  דהגרח”ע  בהורמנא  גוסטמן  הרב  נדרש  להגרח”ע, 
בשם ומלכות על הרב גוסטמן ‘שחלק מחכמתו ליראיו’ ]שמעתי מח”א, שכאשר 
מרן ה’אגרות משה’ הסתפק בענין מסוים, נהג להתייעץ עם שנים מגדולי ישראל 

בארה”ק, כשאחד מהם היה הגרי”ז גוסטמן, בעל ‘קונטרסי שיעורים’[.
על  זו  ברכה  בירך  זצ”ל,  הגרי”ש  שחמיו  שמענו,  שליט”א  זילברשטיין  ומהגר”י 
הגאון מצ’יבין. וכשנשאל, א”כ מדוע על עצמו הוא מתנגד שיברכו, שהרי ממה 
את  לדמות  אפשר  וכי  השיב,  לברך,  אפשר  בזה”ז  דגם  דס”ל  מבואר,  שבירך 

היראת שמים של הרב מצ’יבין.
זיכרמן  ר”ד  הרה”ג  שהעיד  )כפי  זצ”ל  הגריש”א  מרן  אמר  אחרת  בהזדמנות 
שליט”א, כמובא בס’ ‘ריש”א דגלותא’ ח”א עמ’ רס”ד(, “אני יודע מה זה יראיו 

באמת, שהרי ראיתי את בעל הלש”ם! )וראה עוד בהערה הבאה(.
וח”א סיפר, שבשעתו אמר מרן הגריש”א זצ”ל, על שנים בדורינו אפשר לברך, על 

בעל ה’קהלות יעקב’ ועל בעל ה’אגרות משה’.
4   בס’ ‘שער העין’ )מהרה”ג ר’ אליהו אריאל שליט”א( עמ’ תכ”ז, מביא ששמע 
ממרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל, שגם בזמנינו נוהג הברכה הזו, אלא שצריך לדעת 

לאמוד נכון את גדות החכם.
ומוסיף: “והייתי נוכח בעת ששאל אחד לרבינו )שליט”א( בזה”ל, ‘שמעתי מח”א 
שליט”א, שבירך על רבינו ברכת שחלק מחכמתו בשו”מ, ורבינו שמע, וענה אמן’. 

והשיב לו רבינו, בזה”ל: ואני אומר, שיגיד ברוך שם כבוד מלכותו!”.
אלישיב  הגרי”ש  את  ששאלו  נוכח  שהיה  שליט”א,  וויספיש  מהגר”צ  ושמעתי 
נו! אבל ליראיו???’, והשיב  זצ”ל, למה מתנגד שיברכו עליו, והשיב: ‘מחכמתו, 

זאת, תוכ”ד שהחווה בידיו הקדושות על העגמ”נ שיש לו מזה.
שאירע  סיפר,  שליט”א  שטרנבוך  שהגר”מ  תס”ג,  עמ’  הנ”ל  העין  בשער  וראה 
שברכו על הגה”ק ר’ אלחנן וסרמן זצ”ל כשהיה בברלין. ואמר ‘ברכה לבטלה’, 

ואומרים, שמרוב צער, התעלף.

5   עי’ תשובה מאהבה ח”ב סי’ רל”ז, ובבן איש חי, שנה א’, פ’ עקב, אות י”ב.
6  אפשר שהלשון ירושלים, לאו דוקא, דהעיקר נאמר על ביהמ”ק, אלא שכיון 
שביהמ”ק בנוי בירושלים, פעמים קורא לביהמ”ק ירושלים, עי’ בפרש”י בחולין 

צ”א ב’.
הינום,  בין  הגיא  על  “למדנו שראש ההר אשר  כותב,  ב’  נ”ד  זבחים  ברש”י     7
הוא גבוה מן הכל, ולמעלה מירושלים... סבור למבנייה בעין עיטם, נראה בעיני 
שהוא מעיין מי נפתוח האמור שם אחר עליית ההר, אשר על פני גיא בן הינום...” 
)וראה בס’ אדמת קודש עמ’ כ”ו, ועמ’ צ”א, וצע”ק(, ואמנם מאוחר יותר בנה גם 
רחבעם עיר בשם ‘עיטם’, כמ”ש בדהי”ב י”א ו’, וראה גם בדהי”א ד’ ג’, וראה 
מה שציין בספר ‘עמים מקומות וצמחים בתנ”ך’ ]מאת בנו של הגרש”מ יונגרמן 

שליט”א[ עמ’ 712.
8  איתא בשבת י”א א’, “כל עיר שגגותיה גבוהין מביהכ”נ לסוף חרבה, שנאמר 
לן בה”,  לית  ואברורי  וה”מ בבתים, אבל בקשקושי  בית אלוקינו...  לרומם את 
אלא  אותו  בונין  אין  ביהכ”נ,  “כשבונין  כתב:  ה”ב,  מתפילה  פי”א  וברמב”ם 
גבוה  שיהיה  עד  אותו  ומגביהין  תקרא,  הומיות  בראש  שנאמר  עיר,  של  בגבהה 
מכל חצרות העיר, שנאמר ולרומם את בית אלוקינו”. וכתב רבינו מנוח, “דתרתי 
בעינן, גבהה של עיר ובנין גבוה, כלומר, שיהיה חללו גבוה, שלא יהיה תקרת גגו 

נמוכה, הכל לעורר הכוונה”.
טעמים  מב’  כאן,  שנאמרו  הדינים  דב’  אפ”ל,  היה  מנוח,  הרבינו  דברי  ולולא 
שונים, דמה שצריך לבנות בגבהה של עיר, הוא דומיא דביהמ”ק שהיה בגובהה 
של א”י, ומה שמגביהין הבתים מכל החצרות, הוא משום לעורר הלבבות, ואם 

יהיה בגובה רגיל לא יעורר הלבבות כ”כ.
אלא  הכנסת  בית  בונין  דאין  להא  דאיתא  הי”ד,  פ”ג  דמגילה  בתוספתא  שו”ר 
בגבהה של עיר, בסמוך להלכה דפתח ביהכ”נ למזרח, דומיא דמשכן, ע”ש, וא”כ 
י”ל דגם הלכה זו דומיא דמקדש, וׂשׂשתי בראותי ב’חסדי דוד’ שם שכתב: “אלא 
בגובהה של עיר, כגון ביהמ”ק שהיה במקום גבוה בא”י כמבואר בזבחים”, וזה 
ממש כדברינו ]שו”ר דיש לדקדק בזה בלשון הרמב”ם פ”א מהל’ בית הבחירה 

הי”א, ע”ש היטב, וברדב”ז ומהר”י קורקוס שם, ואכמ”ל[.
9   בשאלה לא באנו לדון מצד חציצה, שזה שייך גם בשאר דברים, אלא בדוקא 

על כרים וכסתות.
בין  ‘ברית  ענין  י”ב, שמאריך לבאר אודות   - וע”ע ברד”ק בראשית ט”ו ט’    10
בני ישראל,  הבתרים’, שבו הראה ה’ לאברהם את הגלויות העתידות לבוא על 
שבגליות,  הראשונה  שהיא  מצרים,  גלות  היא  המשולשת  שהעגלה  שם  ולומד 
“ובאמרו עגלה, רמז בו לגלות ראשון, שהוא גלות מצרים, שנקרא עגלה כמו שנא’ 
)ירמיה מ”ו כ’(, ֶעְגָלה ְיֵפהִפָּיה ִמְצָרִים, כי מארץ כנען שהוא ארצם גלו שם, וכבר 

היו בארצם מושלים, לולי כי לא שלם עון האמרי”. וע”ע משכתב בפסוק י”ב.
11  והיינו, למרות שבאותה שעה ירד בגלות בבלה, והיה קשור, כלשון המדרש, 
כל  כדרך  ולא  המלך,  במרכבת  ויקר,  כבוד  דרך  זה  היה  זאת  בכל  אותו',  'קשר 

לבבל,  ישראל  מארץ  הדרך  כל  לילך  והוצרכו  יחיפות,  ברגלים  שגלו  הגולים, 
כמבואר באריכות במדרשי החורבן.

יכניה שהיה  נורא עד מאוד, שהרי  יכניה דבר  זו של  והנה יש להתעורר מגלותו 
בכבודו של עולם לפני כמה ימים, גולה כעת לבבל, ועומד להיות שם עשרות שנים 
בבית האסורים, עינוי וסבל שאינם נתפסים, ובכל זאת, הירידה היתה דרך כבוד, 
כי על כך לא נגזר עליו לסבול, והרי הוא מבט מבהיל לעומק הדין והחשבון בכל 
צרי  עם  שהורידוהו  מכך  חז"ל  שדרשו  למצרים,  יוסף  ירידת  וכעין  ופרט,  פרט 
ולוט, ממיני הבשמים, ולא עם נפט שריחו רע, כמנהג הישמעאלים. וע"ע בשיחות 

מוסר לגר"ח שמואלביץ זצ"ל, שכבר עמד על כך שם.
12  ולא מצאתי פסוק זה, ואף במדרשים לא ציינו מקומו.

שו”ר שכבר העיר כן הרד”ל על המדרש שם אות נ’, וכתב, “אין זה מקרא, ואפשר 
הגבירה  מה  ְוַהְּגִביָרה,  ַהֶּמֶלְך  ְיָכְנָיה  ֵצאת  ַאֲחֵרי  ב’(,  כ”ט  )ירמיהו  ‘שנאמר  צ”ל 
‘והגבירה’  כתיב  וכאן  ַהֶּמֶלְך’,  ‘ֵאם  כתיב,  ט”ו(  כ”ד  )ב’  שבמלכים  ומפני  וכו’, 
)שאין לשון ברור, דאיכא למיטעי שהיא המלכה אשת יכניה(, דרש ליה להקיש, 

מה גבירה...”. וע”ע ברש”ש שם אות כ”ט, שכתב כעי”ז.
13  אכן בסיום הדברים איתא בירושלמי שלא בחורי ישראל נפלו מהגגות, אלא 
שרי יהודה, השרים והחשובים שבהם, כדאיתא שם, “כיון שראו כל חורי יהודה 
כן, עלו לראש גגותיהן ונפלו ומתו...”, ופירש בקרבן העדה, שכיון שראו שאין רצון 

המקום בעבודתם, ושנמס לב המלך בקרבו, עשו כן.
14  והוא נחשב כנס גדול, כי הא דמעשה דרבי חנינא בן דוסא ואשתו, בתענית 
כ”ה א’, שלאחר המעשה עם השכנה הרעה שביקשה לבייש אותה שאין לה בביתה 
מאומה, ולבסוף היה עמה נס שנתמלא התנור בלחם, אמרה לו אשתו, עד מתי 
רחמים  שיבקש  נעשה, השיבתו  מה  רחב”ד  אותה  וכששאל  כך,  כל  ונצטער  נלך 
לו רגל  ונתנו  יד מן השמים,  ויצאה פיסת  לו דבר. ביקש רחב”ד רחמים,  שיתנו 
אחת מתוך שולחן זהב. ראתה אשתו בחלום, שעתידים כל הצדיקים לשבת ליד 
שולחן עם שלושה רגלים ואילו הם ישבו ליד שולחן שיש לו רק שני רגלים, אמר 
לה רחב”ד, האם נוח לך שכולם יאכלו משולחן עם שלושה רגלים ורק אנו נאכל 
משולחן חסר, אמרה לו אשתו, מה נעשה, תבקש רחמים שיקחו ממך חזרה את 
הרגל, וכך היה, רחב”ד ביקש רחמים ולקחו ממנו חזרה את רגל הזהב, ואיתא 
שם, “תנא, גדול היה נס אחרון יותר מן הראשון. דגמירי, דמיהב יהבי, מישקל 

לא שקלי )בתר דיהבי - רש”י(”.
שה’  חנניה,  בן  יהושע  מר’  שביקשה  הקיסר  דבת  במעשה  א’,  ס’  בחולין  וע”ע 
רחמים  עליה  וביקש  עמו,  אורגות  שהנשים  כלי  והוא  ‘מסתוריתא’,  לה  יעשה 
והיא  מסתוריתא,  לה  שנתנו  ברומי,  המצורעות  כמנהג  לה  ועשו  נתנגעה,  והיא 
ישבה בשוק עם המצורעות האחרות ועשתה בצמר, שישיבתם זו בשוק היתה, כדי 
שיראו אותם האנשים ויבקשו עליהם רחמים. ויום אחד עבר ריב”ח בשוק, והיא 
ישבה ועשתה בצמר, אמר לה, האם יפה המסתוריתא שה’ הביא לך, אמרה לו, 
תגיל לאלוקיך שיקח את מה שהוא נתן לי, אמר לה ריב”ח, האלקים שלנו, לתת 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בפרשת דברים



אבותינו,  של  שכירידתן   – הראשונה  לגלות  אבותינו  כירידת 
הראשונה  לגלות  כשירדו  ביתם,  בני  וכל  הקדושים  השבטים 

מצרימה, שירדו בעגלות, כן היה כדלהלן.
מצרימה  ירדו  ביתם  בני  עם  הקדושים  השבטים  שאבותינו 
עם עגלות, כמפורש בקרא )בראשית מ"ו ה'(, "ַוָּיָקם ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר 
ָׁשַבע ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ְוֶאת ַטָּפם ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם 
ָּבֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַּפְרעֹה ָלֵׂשאת אֹתֹו", ופשטיה דקרא, שאף את 

יעקב נשאו השבטים בעגלות, מלבד טפם ונשיהם.
אכן יעויין בחז"ל שדרשו, שיעקב אבינו לא ירד כלל בעגלות, 
אלא הורידוהו בניו בידיהם, וכדאיתא בקה"ר ט' ]י"א[ א', "ַׁשְבִּתי 
לקלים  לא  כי  וגו',  ַהֵּמרֹוץ  ַלַּקִּלים  ֹלא  ִּכי  ַהֶּׁשֶמׁש  ַתַחת  ְוָראֹה 
המרוץ זה יעקב אבינו... ולא לגבורים המלחמה, זה יעקב, אתמול 
)בראשית כ"ט י'(, ַוִּיַּגׁש ַיֲעקֹב ַוָּיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן, אמר ר' יוחנן כאדם 
שמעביר את הפקק מעל פי הצלוחית, והיום )שם מ"ו ה'(, ַוִּיְׂשאּו 
ֲאִביֶהם, בגופו, ואפי' בגלקטיקא לא היה  ַיֲעקֹב  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני 
יכול להטען...", ופי' במתנו"כ, "בגלקטיקא. עגלה חשובה וקלה 

ביותר, ובו נושאים את הזקנים בלי תנועה ונדנוד...".
ומצרים נחשבת הגלות הראשונה, כדכתיב )ישעיה נ"ב ד'(, ִּכי 
כֹה ָאַמר ֲאדָֹני אלהים ִמְצַרִים ָיַרד ַעִּמי ָבִראׁשָֹנה ָלגּור ָׁשם ְוַאּׁשּור 
ְּבֶאֶפס ֲעָׁשקֹו", ויעוין ברד"ק שם, שהיא הגלות הראשונה, וע"ע 
במדרש אגדה שמות כ"א ב', "שש שנים יעבוד. רמז על ישראל, 
שישראל עבדו בשש גליות, גלות מצרים, גלות סנחריב, וגלות 
ארבעה מלכיות, הרי שש. ובשביעית יצא, זה מלכות גוג ומגוג". 

הרי שגלות מצרים נמנית כגלות הראשונה10.

אבותינו,  של  שכירידתן   – השניה  בגלות  האויבים  נשאוני 
נשאו  כן  בעגלות,  שירדו  מצרימה,  הראשונה  לגלות  כשירדו 

האויבים את יכניה בעגלה בגלות השניה.
שיכניה גלה בגלות השניה, שגלות יכניה היתה הגלות השניה 
והגלות  בית ראשון,  גלות  גלות מצרים,  בין הגלויות הכלליות, 
בימינו,  במהרה  לגאלנו  יחיש  שה'  שני,  בית  גלות  האחרונה, 

איכ"ר.
המלכות  שבה  ראשון,  בית  חורבן  של  זו,  שניה  בגלות  ואף 
היתה  גלותו  מהם,  אחד  כל  וישראל,  ליהודה  מחולקת  היתה 
גלו  סנחריב,  ע"י  שגלו  השבטים  שעשרת  לשלושה,  מחולקת 
ובנימין, שגלו  יהודה  יהודה, שהם שבט  ואף  פעמים,  בשלושה 
של  השניה  ובגלות  פעמים,  בשלושה  גלו  נבוכדנצאר,  ידי  על 
וכעי"ז  י"ד,  כ"ג  יכניה, כדאיתא בבמד"ר  נבוכדנצאר, הגלה את 
מוצא  "אתה  תי"ד(,  ישעיה  בילקוט  )הובא  י"ג  מסעי  בתנחומא 
לראובני  הגלה  ראשונה,  גלות  גליות,  ג'  אותן  הגלה  סנחריב 
נפתלי  ושבט  זבולן  שבט  והשניה,  המנשה,  שבט  ולחצי  ולגדי 
ְוַאְרָצה  ְזֻבלּון  ַאְרָצה  ֵהַקל  ָהִראׁשֹון  ָּכֵעת  כ"ג(,  ח'  )ישעיה  שנא' 
ְוָהַאֲחרֹון  )שם(,  שנא'  שבטים,  לשאר  הגלה  השלישית,  ַנְפָּתִלי. 
ִהְכִּביד, הכבידן כבמכבד. נבוכדנצר, אף הוא הגלן בג' גליות מן 
שבט יהודה ובנימין. בראשונה, הגלה יהויקים, ובשניה, יהויכין... 
גלה  שיכניה  נמצא  גליות".  ג'  והרי  לצדקיהו,  הגלה  נבוזראדן 
השניה  ובגלות  הגלויות,  שבין  השניה  שבשניה,  השניה  בגלות 

שבגלות זו.
וכשהוגלה יכניה, הורידוהו האויבים בעגלה, כדאיתא בבמד"ר 
ותנחומא שם, "...מה עשה, קשר אותו ]את יהויכין הוא יכניה[ 
בקורכין שלו ]מרכבת מלכות מכובדת - מפרשים[, מיוקר ]באופן 
ִביָרה, מה  גְּ כַּ ֲחָך  ִני ְמשַׁלֵּ ִהנְּ י  כִּ - שם[, שנאמר12,  ויקר11  של כבוד 

הגבירה הזאת אדם מיקר אותה, כך עשה לו".

לה',  יכניה  של  שמתפילתו   – ראיתי  גדול  נס  לה'  מתפילתי 
נס  וראה  יכניה  זכה  ולהגלותו,  לקחתו  בא  נבוכדנצאר  כאשר 

גדול.
שכאשר נבוכדנצאר בא להגלות את יכניה, הוא התפלל לה', 
כדאיתא בויק"ר י"ט ו', שלאחר שנבוכדנצאר הרג את יהויקים 
בגלל שמרד בו, "...המליך את יכניה בנו תחתיו, וירד לו לבבל. 
יצאו כל בני בבל לקלסו, אמרו לו מה עשית, אמר להם יהויקים 
מתלא  לו,  אמרו  תחתיו.  בנו  יכניה  והמלכתי  והרגתיו  בי  מרד 
אמר, גור טב מכלב ביש לא תרבי, גור ביש מכלב ביש על אחת 
כמה וכמה )המשל אומר, אל ְּתַגֵדל גור טוב מכלב רע, ועל אחת 
שאם  היתה,  וכוונתן  רע,  מכלב  רע  גור  לגדל  שלא  וכמה  כמה 
יהויקים מרד בו, בודאי שלא יוכל להקים במקומו למלך נאמן 

את יכניה בנו(.
מיד שמע להם, ועלה וישב בדפנו של אנטוכיא, ירדו סנהדריה 
גדולה לקראתו, ואמרו לו, הגיע זמנו של בית זה ליחרב. אמר 

אזלין  לי.  הולך  ואני  לי  תנוהו  לא, אלא אותו שהמלכתי  להם, 
אמרין ליכניה, נבוכדנצר בעי לך. מה עשה, עמד וכנס כל מפתחות 
בית המקדש, ועלה לראש הגג, ואמר, רבש"ע, הואיל ולא זכינו 
להיות גזברין לפניך, עד עכשיו היינו בעלי בתים נאמנים לפניך, 
אמר  חד  אמוראין,  תרין  לפניך.  מפתחותיך  הרי  ואילך  מכאן 
שזרקן  משעה  אמר  וחד  ממנו,  ונטלתן  ירדה  אש  של  יד  כמין 
עולין  היו  עושין13,  ישראל  של  בחוריהן  היו  מה  ירדו.  לא  עוד 
לראש גגותיהן ונופלים מתים, הה"ד )ישעיה כ"ב א'(, ַמָּׂשא ֵּגיא 
ִחָּזיֹון ַמה ָּלְך ֵאפֹוא ִּכי ָעִלית ֻּכָּלְך ַלַּגּגֹות". וכעי"ז איתא בירושלמי 

שקלים )פ"ו ה"ב, דף כ"ו(.
גזבר  זכה להיות  יכניה לה', שאמר שלא  הרי שמתפילתו של 
יד של אש  ירדה  גדול14, שלחד מ"ד  נס  וראה  זכה  לפניו,  נאמן 

מלמעלה ולקחתם, ולאידך מ"ד, לאחר שזרקם שוב לא ירדו.

ובזכות תשובתי לזרע זכיתי – שבזכות התשובה ששב יכניה 
לה', הוא זכה ללידת בנו, שממנו המשיכה כל מלכות בית דוד.

שבעקבות החטא שיכניה וישראל חטאו15, התנבא עליו ירמיהו 
את נבואתו הנוראה שכללה שבועה שה' נשבע שהוא ימות בלא 
בנים, כדכתיב )ירמיה כ"ב כ"ד - ל'(, "ַחי ָאִני ְנֻאם ה' ִּכי ִאם ִיְהֶיה 
ָּכְנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה חֹוָתם ַעל ַיד ְיִמיִני ִּכי ִמָּׁשם ֶאְּתֶקְנָּך. 
ּוְבַיד  ִמְּפֵניֶהם  ָיגֹור  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ּוְבַיד  ַנְפֶׁשָך  ְמַבְקֵׁשי  ְּבַיד  ּוְנַתִּתיָך 
ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְבַיד ַהַּכְׂשִּדים. ְוֵהַטְלִּתי אְֹתָך ְוֶאת ִאְּמָך ֲאֶׁשר 
ְוַעל  ְוָׁשם ָּתמּותּו.  ֻיַּלְדֶּתם ָׁשם  ְיָלַדְתָך ַעל ָהָאֶרץ ַאֶחֶרת ֲאֶׁשר ֹלא 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֵהם ְמַנְּׂשִאים ֶאת ַנְפָׁשם ָלׁשּוב ָׁשם ָׁשָּמה ֹלא ָיׁשּובּו. 
ַמּדּוַע  ּבֹו  ֵחֶפץ  ֵאין  ְּכִלי  ִאם  ָּכְנָיהּו  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ָנפּוץ  ִנְבֶזה  ַהֶעֶצב 
ֶאֶרץ  ֶאֶרץ  ָיָדעּו.  ֹלא  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ַעל  ְוֻהְׁשְלכּו  ְוַזְרעֹו  הּוא  הּוֲטלּו 
ָאֶרץ ִׁשְמִעי ְּדַבר ה'. ּכֹה ָאַמר ה' ִּכְתבּו ֶאת ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי ֶּגֶבר 
ֹלא ִיְצַלח ְּבָיָמיו ִּכי ֹלא ִיְצַלח ִמַּזְרעֹו ִאיׁש יֵֹׁשב ַעל ִּכֵּסא ָדִוד ּומֵֹׁשל 

עֹוד ִּביהּוָדה".
וביאור דברי הנבואה ע"פ המפרשים, שה' נשבע, שאפילו אם 
יכניה יהיה חקוק וחתום בתוך בשר זרועו של הקב"ה, כביכול, או 
חביב בעיניו כטבעת שאדם שם על יד ימינו, בכל זאת ה' ישליך 
וביד אלו  נפשו16,  ביד אלו שמבקשים את  יתן אותו  וה'  אותו. 
שהוא מפחד מהם, המה נבוכדנצאר והכשדים, שהם לא ירחמו 
ויחמלו עליו. ולארץ אחרת ה' ישליך אותו ואת אמו שהוא דומה 
קרובי  בה  ימצא  ולא  בה,  נולד  שלא  ארץ  הרעים,  במעשיו  לה 
משפחה שירחמו עליו, ובארץ זו ימות הוא ואמו. ואל הארץ אשר 
הם מנחמים את עצמם שעוד ישובו אליה, או שעליה מבטיחים 
אותם נביאי השקר שהגולים ישובו אליה מהרה, שמה הם לא 
שהושלך  ונבזה  נשבר  צלם  הוא  האם  יכניה,  מיהו  וכי  ישובו. 
מעל הפנים כמו שאין חפץ בו, ומהו הדבר הזה אשר נגזר עליו 
איש  יצליח  ולא  הכירו,  לא  אשר  ארץ  אל  יזרקו  וזרעו  שהוא 
לישב  בה,  ומתו  בבלה,  לגלות  כשיצא  עמו  שהיו  מאלו  מזרעו, 
על כסא דוד ולמשול ביהודה. מארצו גלה אל ארץ אחרת, וַאת 
ארץ ישראל שמעי דבר ה', או הכוונה, שארץ ישראל היא הארץ 
שבארצות, היא תשמע את דבר ה'. כה אמר ה', תכתבו את האיש 
הזה שיהיה ערירי17, שיהיה ערירי מהמלכות וערירי מבנים, שאם 
היו לו בנים, ימותו בחייו, ואם אין לו בנים, לא יהיו לו עוד, והוא 
לא יצליח עוד בחייו מאומה, וכל ימיו יהיה בשבי, ואף לא יצלח 

שיהיה לו מזרעו מי שישב על כסא דוד ומושל עוד ביהודה.
ולמרות הנבואה הקשה והנוראה הזו, שכלול בתוכה שלא יהיו 
היתה  זה  ונבואה  המלוכה,  את  ימשיכו  שלא  ובודאי  בנים,  לו 
גזר דין לרע עם שבועה, בכל זאת אחרי שיכניה עשה תשובה, 
בנו,  אסיר  ללידת  זכה  ויכניה  עליו,  גזר  אשר  מרעה  ה'  שב 
כדאיתא בויק"ר י"ט ו', "...מה עשה נבוכדנצר, נטלו וחבשו בבית 
האסורים, וכל מי שהיה נחבש בימיו לא היה יוצא משם לעולם, 

על שום )ישעיה י"ד י"ז(, ֲאִסיָריו ֹלא ָפַתח ָּבְיָתה.
דכתיב  הוא  הדא  עמו,  גדולה  סנהדריה  וגלתה  יהויכין  גלה 
)ירמיה כ"ב כ"ח(, ַהֶעֶצב ִנְבֶזה ָנפּוץ, ר' אבא בר כהנא אמר כעצם 

הזה של מוח שבשעה שאתה מנפצו אינו יפה למאומה18...
שאל הקב"ה לב"ד של מעלה, והתירו לו את נדרו, באותה שעה 
ישבה סנהדריה גדולה על דעתה, ואמרו בימינו מלכות בית דוד 
פוסקת19, אותו שכתוב בו )תהלים פ"ט ל"ז(, ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי. 
מה נעשה, נלך ונפייס לגדלת, וגדלת למלכה, ומלכה למלך. הלכו 
ופייסו לגדלת וגדלת למלכה ומלכה למלך... כיון שבא נבוכדנצר 
מבקש  אתה  מלך,  אינו  ויכניה  מלך  את  לו,  אמרה  לה,  להזקק 
אשתו.  לו  ונתנו  גזר  מיד  תפקידו.  מבקש  אינו  ויכניה  תפקידך 
לו,  שלשלוה  קנקלין  דרך  אמר,  שבתי  ר'  לו20,  שלשלוה  וכיצד 

ורבנן אמרי, פתחו המעזיבה ושלשלוה לו.

פרש  ראיתי.  אדומה  כשושנה  אמרה,  לה,  להזקק  שבא  כיון 
הקב"ה,  לו  אמר  וטבלה21.  וטהרה  וספרה  הלכה  מיד  ממנה, 
ועתה אתם מקיימין, שנא'  זיבה,  בירושלים לא קיימתם מצות 
)זכריה ט' י"א(, ַּגם ַאְּת ְּבַדם ְּבִריֵתְך ִׁשַּלְחִּתי ֲאִסיַרִיְך ִמּבֹור. נזכרתם 

אותו הדם שבסיני, בשביל כן שלחתי אסיריך.
א"ר שבתי, לא זז משם עד שמחל לו הקב"ה על כל עונותיו, 
על אותה שעה אמר )שה"ש ד' ז'(, ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך. 
יצתה בת קול ואמרה להם )ירמיה ג' כ"ב(, ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים 

ֶאְרָּפה ְמׁשּובֵֹתיֶכם".
ויכניה אכן זכה לבן, שממנו המשיכה שושלת בית דוד, כדכתיב 
)דהי"א ג' י"ז(, "ּוְבֵני ְיָכְנָיה ַאִּסר ְׁשַאְלִּתיֵאל ְּבנֹו", ודרשו בסנהדרין 
אמו  שעיברתו  "אִסר,  אחד,  בן  הם  ושאלתיאל  שאסיר  ב',  ל"ז 
בבית האסורין. שלתיאל, ששתלו אל שלא כדרך הנשתלין..."22, 
וכתבו המפרשים, שלכך נכתב 'בנו' אחד על שניהם יחדיו, ללמדך 

שהם רק בן אחד.
עוד איתא בויק"ר י' ה', "...רבי אחא ור' אבין בר בנימין בשם ר' 
אבא, גדול הוא כחה של תשובה שמבטלת גזירה ומבטל שבועה, 
ָּכְנָיהּו  ִיְהֶיה  שבועה שנא' )שם כ"ב כ"ד(, ַחי ָאִני ְנֻאם ה' ִּכי ִאם 
ה'  ָאַמר  ּכֹה  ל'(,  )שם  ]דכתיב[  גזירה,  ומבטלת  וגו'.  ְיהֹוָיִקים  ֶבן 
ִּכְתבּו ֶאת ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי, וכתיב )דהי"א ג' י"ז(, ּוְבֵני ְיָכְנָיה ַאִּסר 
)בנו( ְׁשַאְלִּתיֵאל ְּבנֹו. אסיר בנו, שהיה בבית האסורים. שאלתיאל 
ירמיה,  בר'  דוד. א"ר תנחום  בית  בנו, שממנו הושתלה מלכות 
אסיר, זה הקב"ה, שאסר את עצמו בשבועה. שאלתיאל, ששאל 
ב'  ]ו'[  ח'  וע"ע בשהש"ר  נדרו...".  על  דינו של מעלה  לבית  אל 

וסנהדרין ל"ז ב', שדרשו באופן דומה.

אבי העלני לגדולה בטרם גדלתי – שיהויקים אבי יכניה העלה 
את יכניה בנו לגדולה עוד כשהיה בן שמונה שנים, לפני שגדל 

והיה לאיש.
שנה,  שמונה  בן  כשהיה  לגדולה  יכניה  את  העלה  שיהויקים 
כדכתיב )דהי"ב ל"ו ט'(, "ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ְיהֹוָיִכין ְּבָמְלכֹו ּוְׁשֹלָׁשה 
ְּבֵעיֵני ה'", אלא  ָהַרע  ַוַּיַעׂש  ם  ִּבירּוָׁשלִָ ָמַלְך  ָיִמים  ַוֲעֶׂשֶרת  ֳחָדִׁשים 
שאי אפשר לומר שהכוונה בדברי הפסוק שעלה למלוכה כשהיה 
בן שמונה, שהרי מקרא מפורש הוא )מ"ב כ"ד ח'(, שמלך בגיל 
ּוְׁשֹלָׁשה  ְּבָמְלכֹו  ְיהֹוָיִכין  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֶֹנה  "ֶּבן  עשרה,  שמונה 
ם",  ם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְנֻחְׁשָּתא ַבת ֶאְלָנָתן ִמירּוָׁשלִָ ֳחָדִׁשים23 ָמַלְך ִּבירּוָׁשלִָ
ומה גם שאם נלמד כפשוטו של מקרא שהגלוהו כשהיה בן שמונה 
שנים ושלשה חדשים, איך יתכן והיו לו נשים, הרי פחות מבן י"ג 
קידושיו אינם כלום, ובפסוק מפורש שהיו לו נשים, כדכתיב )שם 
ט"ו(, "ַוֶּיֶגל ֶאת ְיהֹוָיִכין ָּבֶבָלה ְוֶאת ֵאם ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ְנֵׁשי ַהֶּמֶלְך ְוֶאת 

ם ָּבֶבָלה". ָסִריָסיו ְוֵאת ֵאוֵלי ָהָאֶרץ הֹוִליְך ּגֹוָלה ִמירּוָׁשלִַ
בקצרה  משנתו  ושנה  באריכות,  שם  )במלכים  הרד"ק  וביאר 
בדה"י(, "אפשר כי יהויקים אביו המליכו בשנה ראשונה שמלך 
הוא, ]וכל המָלכה זו היתה[ שימלוך תחתיו אחר מותו, אולי היו 
לו בנים אחרים. ועוד, כי ראה שמלכותו תלויה ביד אחרים, לא 
ידע אם יסירוהו מהמלוכה כמו שעשו לאחיו, והמליך בנו יהויכין 
יהויכין בן שמנה שנים. ועתה  והיה אז  שימלוך תחתיו אחריו, 
כשמת אביו ומלך הוא, היה בן י"ח שנה, ומלך ג' חדשים...24", וכן 
ביאר במצוד"ד. נמצא שיהויקים אבי יכניה העלה את יכניה בנו 

לגדולה בטרם גדל והיה לאיש25.
ֶּבן  ט'(  ל"ו  ")דהי"ב  כן,  הקשו  כ"ה(  )פרק  בסדע"ר  כבר  אכן 
ָמַלְך  ָיִמים  ַוֲעֶׂשֶרת  ֳחָדִׁשים  ְּבָמְלכֹו ּוְׁשֹלָׁשה  ְיהֹוָיִכין  ָׁשִנים  ְׁשמֹוֶנה 
ם, ובמקום אחר הוא אומר )מ"ב כ"ד ח'(, ֶּבן ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה  ִּבירּוָׁשלִָ
ם, מה תלמוד  ִּבירּוָׁשלִָ ָמַלְך  ֳחָדִׁשים  ּוְׁשֹלָׁשה  ְּבָמְלכֹו  ְיהֹוָיִכין  ָׁשָנה 
לומר שמונה ומה תלמוד לומר שמונה עשרה, בן שמונה ]עשרה[ 
דינו  גזר  נחתם  )עשרה(,  שמנה  ]נבוכדנצר[  ומשמלך  כשמלך, 

לגלות26".

ובשלטון שנתמניתי לא הארכתי – שבשלטון והמלכות שמינה 
נבוכדנצאר את יכניה במקום יהויקים אביו, הוא לא האריך, אלא 

עמד בו רק שלשה חדשים ועשרה ימים.
יהויקים  במקום  נבוכדנצאר  שמינהו  במלכות  עמד  שיכניה 
אביו, רק שלושה חודשים ועשרה ימים27, כמפורש בפסוק )מ"ב 
כ"ד ח'(, "ֶּבן ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְיהֹוָיִכין ְּבָמְלכֹו ּוְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים ָמַלְך 
ם", וכתיב )דהי"ב  ם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְנֻחְׁשָּתא ַבת ֶאְלָנָתן ִמירּוָׁשלִָ ִּבירּוָׁשלִָ
ל"ו ט'(, "ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ְיהֹוָיִכין ְּבָמְלכֹו ּוְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים ַוֲעֶׂשֶרת 
ם ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ה'", וכתבו המפרשים, שכל  ָיִמים ָמַלְך ִּבירּוָׁשלִָ
מלכותו היתה רק שלשה חודשים ועשרה ימים, אלא שבמלכים 

לא דקדק הכתוב לכתוב את עשרת הימים.

הוא נותן, אבל לקחת אינו לוקח את הטובה אחרי שנתנה.
הרי שנס זה של לקיחת המפתחות שזרק יכניה כלפי מעלה, הוא נס גדול.

15  אכן יש לציין, שלמרות רוב החיפוש בספרים ושאלתי אצל תלמידי חכמים, לא 
מצאתי מהו החטא שעליו ובעקבותיו נאמרה נבואתו זו של ירמיהו, ושה' נשבע 
עליו לרעה, אלא שנכתב עליו )במ"ב כ"ד ט', וכעי"ז בדהי"ב ל"ו ט'(, "ַוַּיַעׂש ָהַרע 
ְּבֵעיֵני ה' ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָאִביו", ולא מצאתי מבואר על מה דיבר הכתוב )וע"ע להלן 

בהערה 24, בביאור הכלי יקר(.
וכנראה שאף המלבי”ם לא מצא חטא ליכניה, מלבד מה שהיה בנו של יהויקים 
אביו שהרשיע הרבה, וכפי שכתב בפירושו בירמיה כ”ב כ”ד, שכל הגזירה הנוראה 
הגלהו  ולכן  הגזרה  עליו  נגזרה  שלכן  יהויקים  בן  שהוא  “מפני  עליו,  היתה  הזו 

נבוכדנצר בעון אביו”.
ועוד  ב’  ל”ז  בסנהדרין  חז”ל  אמרו  שהרי  הבנה,  טעונים  אלו  שדברים  אלא 
במדרשים, שכאשר יכניה חזר בתשובה, ה’ חזר בו מהנבואה, הרי שהיה לו על 
מה לשוב בתשובה, ואילו כל עוונו הוא בדבר היותו בן אביו, למרות שהיה צדיק, 

מה שייך שישוב בתשובה.
בבית  שהיה  שבשעה  וכדלהלן,  ו’,  י”ט  בויק”ר  המדרש  דברי  ע”פ  י”ל  ואולי 
ואולי  קיימתם,  לא  בירושלים  הקב”ה,  לו  ואמר  זיבה,  מצות  קיים  האסורים 

הכוונה שאף יכניה עצמו לא קיים, אך לא מסתבר לומר כן, שאחרת היה רשע.
שב  ובמה  יכניה,  על  הגזירה  נגזרה  שבעקבותיו  החטא  בדבר  ביאור  והיודע 

בתשובה, נודה לו אם יודיענו, להגדיל תורה ולהאדירה.
16  ועיין במלבי"ם שביאר, "ונתתיך ביד מבקשי נפשך. כי כפי הנראה היה כת 
ביהודה שרצו בצדקיהו, ועי"כ הגלהו נבוכדנצר למלאת שאלת הכת הזאת, והם 
היו מבקשי נפשו, והוא היה יגור מפניהם, ויאמר כי יתנהו ביד היהודים שחלקו 

על מלכותו וביד נבוכדנצר והכשדים".
בֻחקי  שיכתבו  ערירי.  הזה  האיש  את  "כתבו  אחר,  באופן  ביאר  ובמלבי"ם    17
בנים, עד שבניו לא  לו  ואין  יהיה דומה כאילו הוא ערירי  המדינה שהאיש הזה 
יוכלו לטעון טענת ירושה על המלכות המגיע להם בירושה מאבותם, כי הוא גבר 
לא יצלח בימיו, שכל ימי חייו לא יצלח למלוכה, כי לא יצלח )בימיו( שיהיה מזרעו 
זכותם  את  אבדו  שבניו  לחק,  בבל  ארץ  בדתי  נכתב  כן  דוד,  כסא  על  יושב  איש 
וירושתם במלכות, כל זמן שיהיה יכניה חי שע"ז אמר בימיו, כי אחרי מותו היה 

זרובבל שר ומושל, כי היה החק הנכתב רק בחיי יהויכין".
")ירמיה  הפסוק,  בביאור  נוספות  דרשות  בו  שהובאו  ה',  י'  בויק"ר  וע"ע    18
מוח,  של  הזה  כעצם  אמר,  כהנא  בר  אבא  רבי  וגו'.  ָנפּוץ  ִנְבֶזה  ַהֶעֶצב  כ"ח(  כ"ב 
מנערו  שכשאתה  תמרה,  של  כחותל  אמר,  חלבו  ר'  מאומה.  בו  אין  שמשמנפצו 
אין בו מאומה. )שם( ִאם ְּכִלי ֵאין ֵחֶפץ ּבֹו. רבי חמא בר חנינא אמר, ככדין של מי 

רגלים. רבי שמואל בר נחמן אמר, ככדין של מקיזי דם".
19  וביאר במהרז”ו, שהסנהדרין התבוננו בדבר, שלא נשאר אחד מכל בית דוד, 
כי צדקיהו ישב בבית האסורים ובניו נשחטו בפניו, ויכניה כשגלה עדיין לא היו לו 

בנים, שהרי הפסוקים מנו את כל מי שגלה עמו, ולא הזכירו לו בנים כלל, וא”כ, 
חשבו הסנהדרין, איך יתקיימו כל הנבואות של משיח צדקינו שיהיה מזרע דוד.

ובאמת בזכות המעשה הזה של הסנהדרין, מחמתו נולד אסיר שאלתיאל, וממנו 
אותו  ישלח  שה’  צדקינו,  משיח  יצא  ואף  דוד,  בית  של  השושלת  כל  המשיכה 

במהרה לגאלנו.
ופתחו  יתכן  שלא  שלשלוה’,  ‘וכיצד  המדרש  שאלת  את  המפרשים  וביארו    20
עבורה את דלתות בית האסורים בכדי להכניסה, שהרי מקרא מלא הוא )ישעיה 
י”ד י”ז(, “ֲאִסיָריו ֹלא ָפַתח ָּבְיָתה”, ובהכרח שהכניסוה דרך שלשול, וע”כ שואל 
המדרש וכיצד שלשלוה, ומשיב המדרש, או דרך קנקלין, לר’ שבתי, שהוא חלונות 

כפירוש הערוך, או פתחו עבורה את המעזיבה, ושלשלוה, כדעת רבנן.
21  ובהכרח שהוציאוה באופן שהכניסוה כדי שתוכל לטבול, כי בודאי לא טבלה 
שם, שלא היה בו מקום אפילו לשכיבה, ובודאי שלא היה שם מקוה, אך משום 
יחוד ליכא חששא, כי זה לא היתה אשה חדשה, אלא אשתו מימים ימימה, כלשון 

חז”ל, ‘מיד גזר ונתנו לו אשתו’.
וע”ע בסנהדרין ל”ז ב’ שדרשו, “שלתיאל, ששתלו אל שלא כדרך הנשתלין. גמירי, 
שאין האשה מתעברת מעומד, והיא נתעברה מעומד”, וברש”י שם, “שהיה בית 

האסורין צר, ואין מקום לשכב, ושלשלו שם אשה”.
22  עיין בהערה הקודמת.

23  וכבר כתבו המפרשים שאין סתירה בין הפסוקים בתקופת מלכותו, שבדה”י 
כתוב שמלך שלשה חדשים ועשרה ימים, ואילו במלכים כתוב רק שלשה חדשים, 

כפי שיבואר להלן.
24  ועל דברי הרד”ק הללו, כתב האברבנאל )עמ’ תרע”ו(, “ואתה רואה שכל זה 
הפירוש תלוי בספק ספיקה, ספק אם המליכו אביו בחייו, ספקה אם היו לו בנים 
אחרים, והדברים האלה כלם לא נזכרו בכתוב, ורחוק הוא גם כן מדרך הסברה, 
בהיות שפרעה המליך את יהויקים מתחת ידו שמיד בשנה האחת ימליך את בנו 

תחתיו, והנה היה זה קצת מרד, ודעת בעל הסדר עולם אינו ע”ד הפסוקים”.
ומלכותו  עשרה,  שמנה  בן  כשהיה  מלך  הוא  שלעולם  האברבנאל  מיישב  כן  ועל 
ארכה רק שלשה חדשים, ועשרת הימים שכתוב בפסוק בדה”י שמלך כשהיה בן 
עשר  המה  הימים  שעשרת  ללמוד  יש  ימים,  ועשרה  חדשים  שלשה  ומלך  שמנה 
שנים, המצטרפים לשמונת שנותיו, והיינו שרק בגיל שמונה עשרה מלך, והוא מלך 

רק שלשה חדשים, ולא יותר.
ומה שנאמר  י”ח כשמלך במקום אביו,  בן  נראה אלי, שיהויכין היה  זה  “ומפני 
ושמנה בצירי הוא סמוך, כאילו  בן שמנה,  כי שם אמר  לזה,  בדה”י אינו סותר 
אמר בן שמנה עשרה ושלשה חדשים מלך בירושלם, ואמנם מה שאמר עוד ועשרה 
ימים, אין ראוי שנפרש אותו ימים ממש, כי למה יזכיר הכתוב הימים שמלך, ודי 
היה שיזכיר השנים והחדשים, לא הימים והשעות, וכזה לא נזכר בשום מלך, לא 
מיהודה ולא מישראל, אבל ימים שזכר בזה הוא שנים, כמו )ויקרא כ”ה כ”ט(, 
ָיִמים ִּתְהֶיה ְגֻאָּלתֹו, וזכר שמלבד השמנה שנים, היו לו עוד עשרה ימים, ר”ל שנים, 

שהם השמנה עשרה שנים שזכר הכתוב בכאן...”.
וכתב בכלי יקר במלכים, שגם לפי דברי האברבנאל קשה, מדוע כתב הפסוק שמנה 

כשהוא שמנה עשרה, ומדוע יכתוב ימים כאשר כוונתו לשנים.
ְּבָמְלכֹו’, ושנות  ְיהֹוָיִכין  ָׁשִנים  ‘ֶּבן ְׁשמֹוֶנה  ועל כן בכלי יקר באופן אחר, שלעולם 
ם’, אלא  ִּבירּוָׁשלִָ ָמַלְך  ָיִמים  ‘ַוֲעֶׂשֶרת  מלכותו ארכו עשר שנים, והוא מה שכתוב 
שבאותם שנים הלך בדרך בינונית, או אפילו עשה הרע, אך ללא ככל אשר עשה 
אביו, אבל בשלשה חדשים האחרונים הרשיע ועשה את הרע בעיני ה’, וזה שאמר 
שלשה  שבאותן  ה’’,  ְּבֵעיֵני  ָהַרע  ַוַּיַעׂש  ם  ִּבירּוָׁשלִָ ָמַלְך  ֳחָדִׁשים...  ‘ּוְׁשֹלָׁשה  הכתוב 
חדשים הוא הרגיש בעצמו כמלך, זה שאמר הכתוב ‘ֶּבן ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְיהֹוָיִכין 
ואין  ליבו, כאילו הוא המולך  בגובה  בן שמנה עשרה המליכו  ְּבָמְלכֹו’, שכשהיה 
ם’,  מי שִימחה בו, וזמן מלכות זו במרד בה’ נמשכו ‘ּוְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים ָמַלְך ִּבירּוָׁשלִָ
ושלשה חדשים, אלא שבעשר שנים הראשונות  שנים  עשר  נמצא שיהויכין מלך 
שבא  נענש  כן  ועל  הרשיע,  האחרונים  החדשים  בשלשת  ורק  כ”כ,  הרשיע  לא 

נבוכדנצאר והגלהו. אלא שמסיים שם, שהיישוב וביאור הזה הוא ‘קצת קשה’.
המלבי”ם מבאר באופן נוסף, שהנה כלפי מינויו של יהואחז בן יאשיהו, שמינוהו 
הארץ,  את  והעניש  ממלכותו  והסירו  כנגדו,  מרד  בכך  ראה  פרעה  הארץ,  עם 
“ַוִּיְקחּו  ד’(,   - א’  ל”ו  )דהי”ב  יהויקים, כמפורש בפסוקים  והמליך במקומו את 
ם. ֶּבן ָׁשלֹוׁש ְוֶעְׂשִרים  ַעם ָהָאֶרץ ֶאת ְיהֹוָאָחז ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ַוַּיְמִליֻכהּו ַתַחת ָאִביו ִּבירּוָׁשלִָ
ם  ם. ַוְיִסיֵרהּו ֶמֶלְך ִמְצַרִים ִּבירּוָׁשלִָ ָׁשָנה יֹוָאָחז ְּבָמְלכֹו ּוְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים ָמַלְך ִּבירּוָׁשלִָ
ַוַּיֲענֹׁש ֶאת ָהָאֶרץ ֵמָאה ִכַּכר ֶּכֶסף ְוִכַּכר ָזָהב. ַוַּיְמֵלְך ֶמֶלְך ִמְצַרִים ֶאת ֶאְלָיִקים ָאִחיו 
ַוְיִביֵאהּו  ְנכֹו  ָלַקח  ָאִחיו  יֹוָאָחז  ְוֶאת  ְיהֹוָיִקים  ְׁשמֹו  ֶאת  ַוַּיֵּסב  ם  ִוירּוָׁשלִַ ְיהּוָדה  ַעל 

ִמְצָרְיָמה”.
שעל  יחזיק,  לא  זה  שמינוי  פרעה  חשש  למלך,  יהויקים  את  פרעה  מינה  וכאשר 
על  ירושה’  ‘טענת  להם  שיש  יואחז  בני  יאמרו  זאת  בכל  יואחז,  את  שלקח  אף 
והמליך  הוסיף  הוא  יהויקים,  את  פרעה  שהמליך  העת  באותה  כן  על  המלכות, 
את בנו יהויכין - יכניה, שיהיה מלך אחרי אביו, כדי שבני יואחז לא יוכלו כלל 
שמנה,  בן  יהויכין  כשהיה  היתה  זו  והְמלכה  במלכות,  זכותם  על  בעתיד  לערער 
שהרי אביו מלך אחת עשרה שנה )מקוטעים(, עד שהיה יהויכין בן שמנה עשרה, 
להיות  לשלטון,  יהויכין  עלה  נבוכדנצאר,  בידי  אביו  הריגת  לאחר  עת,  ובאותה 
המלך, ובמלכותו זו הוא החזיק רק שלשה חדשים, עד שבא נבוכדנצאר והגלהו, 

ולפי”ז מסיים המלבי”ם, יסורו קושיותיו של האברבנאל.
25  וגדולה זו לא היתה מלכות בפועל, אלא רק גדולה, כי מלכותו חלה רק אחר 

מיתת אביו.
26  כן הוא גירסת הגר"א, והיעב"ץ גרס באופן דומה, עיי"ש.

27  עי’ לעיל בהערה 24 שהבאנו את דברי האברבנאל, שלמד אחרת את הפסוק, 
שמלכותו אכן נמשכה עשר שנים, עיי”ש.
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בתשובה לשאלה, מה מצא הרב כתריאל בלימוד פרשתינו עפרש"י, מקור לסגולתו של מרן שליט"א לבני הקיבוץ הסמוכים לגבול להנצל מהטילים הנורים לעברם מהאויבים שמעבר לגבול, שבתפילות שחרית וערבית 
יקראו 'קריאת שמע וברכותיה' במתינות, ועדיף שיאמרו יחדיו מלה במלה, ובזכות זאת ינצלו מכל מיני משחית שהאויבים שולחים לעברם. הרב כתריאל מצא בלימודו את המקור להצלה מהאויבים בקריאת שמע 
וברכותיה בנחת ובמיוחד כשאומרים אותה יחדיו מלה במלה, וזאת מדברי רש"י כ' ג', עה"פ, "ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֵביֶכם ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתְחְּפזּו ְוַאל ַּתַעְרצּו 
ִמְּפֵניֶהם", וביאר רש"י, "שמע ישראל. אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם". מבואר בדברי רש"י, שהזכות של קריאת שמע גדולה ועצומה עד מאוד, אשר אפילו אם אין לישראל 
אלא זכות זו בלבד, היא כדאית להצילם ולהושיעם מיד אויביהם, ובכדי שקריאת שמע תועיל, יש לקוראה כדת וכראוי, ובמתינות מילה במילה, ועדיף כל הציבור יחדיו, שבאופן זה בודאי שניתן לקוראה כדבעי, 

וזכותה תגן על יושבי העיר הזאת ועל כל בית ישראל שבכל מקום ומקום.
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שמות הזוכים לשבוע פרשת דברים
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  ספר "ומתוק האור - ימים נוראים", ב"כ.

עוד  ארבעה זוכים נוספים, כל אחד בספר "יומא טבא לרבנן", כל בו לעניני סיום.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד בספר "שבתא דינוקא - הלכות שבת המצויים בתינוקות ובילדים".
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בדורות האחרונים, יחד עם ֵהחלשותם של הגופים, נתן ה' חכמה גדולה לרופאים, למצוא תרופות 
למחלות קשות ונוראות, וככל שעוברים השנים, בחסד ה' על עמו, מתחדשים ומתגלים עוד ועוד 
על  להקל  הפחות  לכל  או  החולים  לרפאות את  להשתדל  ניתן  רבות חדשות, שבעזרתם  תרופות 

החולים ולסייע להם בסימפטומים של המחלה.

ישנם מחלות שרק לפני פחות ממאה שנים היו מפילים חללים רבים, וכמעט בכל בית היו שמתו 
מהם. הקשישים שבינינו עדיין זוכרים את הפחד הנוראי מ'דלקת ריאות', שבימי עלומיהם, כמעט 
כל מי שלקה בהם היה מגיע מהרה למסור דין וחשבון על כל מעשיו. השם 'דיזנטריה' הפיל פחד 
בלב שומעיו, היה זה חיידק מצוי, שכל מי שנתקף בו, כמעט שלא היה סיכוי לרפואתו, אלא המחלה 
היו מחלות  חברותיהם,  וכל  'שעלת',  או  'חצבת'  'שחפת',  גם  מות.  עד  להתייבשות  גורמת  היתה 

קשות ומדבקות, שהפילו חללים רבים.

ואילו בימינו, אין כמעט מי שלא חלה במשך ימי חייו כמה פעמים בדלקת ריאות, ולמרות החומרה 
של המחלה, שיכולה להביא חלילה עד שערי מות, כמעט תמיד במעט 'אנטיביוטיקה' המחלה חולפת 
ועוברת. ומצמררת המחשבה שאילולי חסדיו המרובים של הקב"ה, לא היה נשאר כמעט אדם חי 
בזמנים שלנו, מחמת רוב החולשות שיש לאדם וריבוי המחלות, ורק בזכות רחמיו המרובים עלינו, 
נתן את השכל והבינה לרופאים למצוא ולייצר את כל אותם תרופות ורפואות לרבים מהמחלות 

המצויות.

ישנם מחלות חשוכות מרפא, אשר כל  זאת  למרות ההתפתחות הגדולה של עולם הרפואה, בכל 
מי שחלילה לוקה בהן, מלבד הקלה מעטה על תופעות המחלה, אין ביד חכמת הרפואה מה לעזור 
בריפויה. ביניהם נמצאים כמה מחלות תורשתיות, העוברות בתורשה מאב ואם לבניהם ובנותיהם 
ולשאר הדורות, ומלבד תפילה ותחינה לפני שוכן מרומים, ובקשת רחמים לפני שוכן מרומים, אין 

מה לעשות בכדי להתרפאות מהם.

ונוראות, ההתייחסות של החולה אליה צריך להיות  ובמיוחד במחלות קשות  כידוע, בכל מחלה, 
הסימנים  מכל  להתעלם  מעדיף  והוא  ממארת,  מחלה  בקרבו  שמקננת  לחולה  לו  אבוי  בהתאם. 
ולהמשיך לחיות את חייו כבעבר, כאילו הוא בריא כשור. התפקיד העיקרי של החולה הוא, לדעת את 

מחלתו ולנסות להזהר מכל הדברים שיכולים להחמיר אותה ולקרב את סופו.

אחת מהמחלות הקשות שעוברות בתורשה, הידועה כותיקה שבין המחלות והראשונה והחמורה 
הרפואית  הספרות  ושבכל  חיים,  ישנם  בו  בעולם  מקום  בכל  הנמצאת  הסופניות,  המחלות  שבין 
העולמית לא ידוע על אחד ששרד אותה או ניצל ממנה. כל הרפואה המודרנית והמשוכללת אינה 
יכולה למנוע את המחלה או לרפאות את החולים בה, אלא רק להקל מעט על סבלי החולים בה, 

ולדחות לזמן מה את התגברות המחלה והכרעת החולה.

החסרון הגדול שבמחלה נוראה זו הוא, שהחולה בה אינו מודע כלל למחלתו זו, ולא נזהר ונשמר 
כן לא פלא שישנם רבים  ועל  ולהגביר את קושי המחלה חלילה,  מכל מה שיכול לקצר את חייו 
שכלל  בלא  פתאום,  בפתע  אליהם  מגיע  המר  הסוף  במחלתם,  והבנתם  ידיעתם  חוסר  שמחמת 

התכוננו לו, ולא הספיקו למלא את צידתם לדרך הרחוקה לעולם שכולו טוב.

והיא  בתורשה,  עוברת  היא  שכידוע  'החיים'.  נקראת...  מנוס,  בית  ממנה  שאין  זו,  נוראה  מחלה 
הותיקה מבין המחלות, והחמורה מכל המחלות הסופניות, והיא נמצאת בכל מקום בו ישנם חיים, 
וכל הרפואה  ניצל מסופה,  או  אותה  על אחד ששרד  ידוע  לא  ובכל הספרות הרפואית העולמית 
המודרנית והמשוכללת אין בכחה למנוע את המחלה או לרפאות את החולים בה, אלא רק להקל 
מעט על סבלי החולים בה ולדחות לזמן מה את התגברות המחלה והכרעת החולה, וכל ההגדרות 
הללו כבר נאמרו עליה בדברי התנא רבי אליעזר הקפר במסכת אבות )פ"ד מ' כ"ב(, "הוא היה אומר, 
הילודים למות...", שכל אחד, מעת לידתו, הוא מתקדם שעה אחר שעה, יום אחר יום, שנה אחר 
שנה, אל עבר המוות, ואין אפשרות להנצל מסוף זה של החיים, וגם אם יחיה אדם אלף שנה, סופו 

שמחלת החיים תכריע אותו והוא יהיה בין המתים, ואם יזכה, יבוא לקבר ישראל.

גם מר סעדיה היה בין אלו שידעו שהוא חולה במחלת החיים, וכל יום שעובר, מקרב אותו עוד ועוד 
אל עבר יום המות. זכור היה לו היטב דברי המורי שלימדו בילדותו ספר קהלת, וכשהגיעו לפרק ז', 
ופתחו בפסוק "טֹוב ֵׁשם ִמֶּׁשֶמן טֹוב ְויֹום ַהָּמֶות ִמּיֹום ִהָּוְלדֹו", הסביר להם אותו על פי דברי המדרש, 
התמה, מדוע כשאדם נולד כולם שמחים וכשאדם מת כולם עצבים, כאשר האמת היא, כפי שאומר 
שלמה המלך, שכאשר אדם נולד, אין מה לשמוח, שהרי עדיין לא יודעים אם יהיה צדיק או רשע 
חלילה, אך כשאדם מת, ורואים מה עלה בגורלו ובחייו, יש לשמוח אם אכן נפטר מהעולם בשם 

טוב ויצא מהעולם בשלום.

למרות עשרות הרבות של השנים שחלפו מאז היה נער צעיר בצנעה, ולמד תורה לפני המורי זכריה, 
שהיה גדול בתורה וירא שמים מאוד, בכל אופן דבריו אלו כדרבונות שלימדם, יחד עם שאר דברי 
אלקים חיים, שהחדיר בלב הלבבות הצעירים שישבו לפניו, בדבר הידיעה הברורה שעין רואה ואוזן 
שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, נכנסו עמוק בלבבות, ולא יצאו כל כך מהרה, עד שגם כשכבר 

הגיע לימי הזקנה, עדיין היו הדברים ברורים ומחוורים.

באותם שנים בהם סעדיה וחבריו ישבו לפני המורי, שלימדם עד כמה חמור חטא, ובמיוחד למי 
שמתגורר בארמונו של מלך, בארץ הקודש, הם חשבו והאמינו שבודאי כל תושבי ארץ הקודש הינם 
שומרי משמרת הקודש, המקפידים על קלה כחמורה, ועוסקים במושכלות כל ימיהם, עד שכאשר 
החלו לדבר אודות עליה לארץ הקודש, החלו לשוחח ביניהם האם עליהם לחשוש שמא אינם מספיק 

ראויים להסתופף בין הקדושים אשר בארץ.

כשדבר השמועה בדבר הקמת שלטון יהודי בארץ הקודש הגיע לאוזניהם, הם היו בטוחים שכבר 
החלה הגאולה השלימה אליה מצפים ומייחלים כל בית ישראל כאלפיים שנה. השמחה בין יהודי 
המקום פרצה גבולות, ורובם מכרו את ביתם וכל רכושם בכדי שיוכלו מהרה להעלות לארץ הקודש, 
והחלו ללכת בשיירות אל עבר הערים המרכזיות, בהם קיוו להתארגן יחדיו לעלות לארץ הקודש 

ולירושלים הקדושה, ורק ציפו לשמיעת קולו של המשיח המכריז 'קומו עלו לציון'. 

בסוף הקיץ של אותה שנה, היו שחשבו שכבר הגיע עת הגאולה ואין צורך לנהוג אבילות בשלושת 
שעלו  העת  שהגיע  חשבו  הם  באב.  ובתשעה  בתמוז  עשר  בשבעה  להתענות  לא  ואף  השבועות, 
מושיעים בהר ציון. אלא שמתשובותיהם של גדולי ישראל עיני העדה, שבעיני הבדולח שלהם צפו 
לרחוק, וכתבו באופן מוחלט, שאין כאן לא גאולה ולא תמורה, אלא רק ריחוק הגאולה, הבינו היאך 

צריך להתייחס לשלטון שהוקם בארץ הקודש.

כשבאו שלוחי הסוכנות לתימן, וראו כולם שהיו אלו אנשים נבערים מהתורה והמצוות, הזדעזעו 
מאוד ממראם, שהלכו גלויי ראש, ובשאט נפש עברו על החמורות שבעברות, ומיד עוררו הרבנים 

את הציבור, להזהר ולהשמר מהם, ולא ללמוד חלילה מאורחותיהם.

בכדי לזכות לעלות לארץ הקודש, לא היתה ברירה רבה, אלא לעשות זאת על ידי אותם פורקי עול, 
שהתנהגו ליהודי תימן בגסות וברשעות, שכתמיד, כל אותם פורקי עול, המדברים גבוהה על היושר 
וההגינות, נוהגים ההיפך הגמור מדבריהם, וכל מעשיהם המה בעושק ובמרמה. בחסות העליה לארץ 
הקודש, רימו את היהודים ושדדו מהם את כל דברי הערך שלהם, בטוענה שהדברים הללו יכבידו 
על המטוס בטיסה, והם ידאגו להם ויעבירו להם את זה למקום מבטחים. ואת כל השלל הלזה, 
שַכלל ספרי תורה וכתבי יד עתיקי יומין, שערכן הכספי רב ועצום, יחד עם חפצי קדושה אחרים, 
היכן  ל"מקום מבטחים",  ושודדים  ידי אומן, העבירו אותם רשעים  וזהב, עבודת  העשויים מכסף 
שקיבלו עליהם סכומי עתק, ואת הכספים הללו חילקו ביניהם, יחד עם מנהלי הסוכנות ובכיריה, 

כולם רשעים חבל משחיתים.

המורי זכריה שנשא עמו את ספר התורה עתיק הימים, שקבלה בידם שהוא עוד מתקופות רבותינו 
הראשונים, אשר פעמים רבות כשהיה נופל ויכוח או ספק בהלכות ודיני ספר תורה, אצלם במקומם 
היו הרבנים מעיינים בספר קדוש זה, ועל פיו היו מוכיחים שזו המסורת שיש בידם בהלכה זו. עם 
בואו למקום ההתאספות לעליה לארץ הקודש, פנה אליו אחד מאנשי הסוכנות בבקשה שימסור 
את הספר הקדוש לידיו. המורי הזדעזע מהמחשבה למסור ספר תורה לידיו של פורק עול, והודיעו 

נחרצות שאינו מוסר את הספר התורה לאחר, ורק הוא יקחנו עמו לארץ הקודש.

המורי  ואילו  בתימן,  לעד  ישאר  הוא  תורה,  הספר  מוסר את  אינו  הודיעו, שאם  עול  פורק  אותו 
השיבו, שעדיף לו להשאר בתימן לעד, מאשר למסור ספר תורה לפורק עול, שמי יודע מה יעשה עמו, 
שמסוגל אף לעשות ממנו מנעלים לרגליו חלילה וחס. אותו פורק עול עשה עצמו נפגע מהדברים 
הספר,  קדושת  על  לשמור  יודע  לא  ואני  יהודי,  לא  שאני  חושב  אתה  מה  לו,  ואמר  המורי,  של 
שאתה חושד אותי שחלילה אפגע בקדושתו. אבל המורי לא קיבל את דבריו, והשיבו, שמי שמזלזל 
וחילול  ועושה את ההיפך הגמור מהכתוב בספר התורה, שאין פגיעה  בשמירת התורה והמצוות, 
חמור מזה לתורה הקדושה, יש מקום רב לחשוש שאף ימשיך לחלל את הספר עצמו ויעשה ממנו 

מנעלים לרגליו.

מה לא עשה אותו פורק עול בכדי לשדוד את הספר התורה מידי המורי. לאחר כמה דקות שב אותו 
פורק עול למורי כשכיפה גדולה מכסה את ראשו, ואמר לו שהוא רוצה לקבל על עצמו לשמור את 
מצוות הספר התורה, ועל כן שימסור לו את הספר תורה, שודאי קדושת הספר תשפיע עליו לטובה 
ולברכה, שישמור ויקיים את כל הכתוב בו. אך המורי לא קיבל את דבריו, אלא אמר לו, עליך ועל 
כמותך הזהיר אותנו שלמה המלך בספר משלי )י"ב ה'(, "ַמְחְׁשבֹות ַצִּדיִקים ִמְׁשָּפט ַּתְחֻּבלֹות ְרָׁשִעים 
רוצה  אתה  אם  מרמה.  המה  עול,  ופורק  רשע  בחזקת  שהוא  אדם  של  תחבולותיו  שכל  ִמְרָמה", 
לקבל עליך עול תורה ומצוות, יש לכם מספיק ספרי תורה שכבר קיבלתם מכל אלו שנמצאים כאן, 
שקדושתם תשפיע עליך לטובה ולברכה, אלא שחוששני שהכיפה הגדולה מעל ראשך, היא רק כיסוי 
בכדי שתוכל להוציא ממני את הספר הקדוש במרמה, ועל כן אני יעדיף להשאר כאן בארץ טומאת 

העמים, ולא להעלות לארץ הקודש.

דברי המורי אודות אותו פורק עול התבררו כנכונים עד מאוד, רגע לאחר שראה שהכיפה לא תסייע 
בידו לגזול ולשדוד את ספר התורה, הוא הוריד את הכיפה מעל ראשו והשליכה בבוז בצידי הרחוב. 
ועד מהרה כבר היה מי שיידע את המורי בדבר ה"רצון" של אותו פורק עול לקבל על עצמו לשמור 

מצוות, שהיה רק בכדי לגזול את הספר תורה הקדוש.

ברירה רבה לא היתה למורי, ולפני שהוא עמד לצאת ממקום האיסוף לעליה, ביקש מתלמידיו שהוא 
רוצה לומר להם כמה דברי פרידה לפני שהם זוכים לעלות לארץ הקודש. כשהתאספו התלמידים 
ועמם ציבור גדול, אמר בפניהם המורי, כשספר התורה הקדוש אחוז בין זרועותיו, שכפי הנראה, 
ארץ הקודש נתונה כעת לשלטון של ה'ערב רב', ומיד עם בואם למקום הקודש והמקדש, יהיו להם 
נסיונות קשים ומרים שלא שמעום מעולם, ועל כן יש לו לומר להם דבר אחד, שבכל עת יהיה נגד 
עיניהם דברי שלמה המלך החכם מכל אדם, הצריכים להיות שגורים בפה כל אחד, שעל ידי החזרה 
התמידית על פסוק זה וההתבוננות בו, יקבלו עוז ותעצומות לעמוד בנסיונות הקשים והנוראים, 

ואף אם יכשלו חלילה, שלא יפלו חלילה לזרועות היאוש, אלא יוסיפו להתחזק ולהתגבר.

לאחר הקדמה קצרה זו החל המורי לקרוא את הפסוק בקהלת )י"א ט'(, בטעמי המקרא המיוחדים 
ֵעיֶניָך...",  ּוְבַמְרֵאי  ִלְּבָך  ְּבַדְרֵכי  ְוַהֵּלְך  ְבחּורֹוֶתָך  ִּביֵמי  ִלְּבָך  ִויִטיְבָך  ְּבַיְלדּוֶתיָך  ָּבחּור  "ְׂשַמח  זה,  לספר 
וכשהגיע לחלקו השני של הפסוק, החל לזעוק בקול גדול, "ְוָדע!!! ִּכי ַעל ָּכל ֵאֶּלה ְיִביֲאָך ָהֱאֹלִהים 

ַּבִּמְׁשָּפט".

דבַרי אלו, הוסיף המורי ואמר, אינם רק לבחורים צעירים, כלשון הפסוק 'שמח בחור בילדותיך', אלא 
כל יהודי בכל תקופה ועת מחייו עליו לזכור זאת ולחיות לאור הפסוק הזה, ועל כך הוסיף שלמה 
ואמר )קהלת י"ב י"ד(, "ִּכי ֶאת ָּכל ַמֲעֶׂשה ָהֱאֹלִהים ָיִבא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶנְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ָרע", עלינו 
לזכור כי 'על כל נעלם' יביא ה' במשפט, 'אם טוב ואם רע', כל התגברות של אדם, כל נצחון שלו 
על יצרו, גם כשהוא לבדו בביתו ואין כל רואה, הכל יביא ה' במשפט, וחלילה גם אם אדם נכשל 

במקום סתר, הכל גלוי וידוע לפניו.

כשסיים המורי את דבריו ופנה לצאת עם הספר התורה הקדוש, החלו כמה מתלמידיו לזעוק, מה 
עד  והזעקות,  ההמולה  התגברה  לרגע  ומרגע  בראשינו,  העומד  המורי  בלא  הקודש  בארץ  נעשה 
ולשוב לביתם בעקבות המורי. אנשי  שלאחר כמה דקות החלו רבים לצאת ממקום ההתאספות, 
הסוכנות פורקי העול שראו את מה שנעשה, פחדו שבעקבות כך יהיו רבים שלא יחפצו לעלות עמם 
לארץ הקודש, ועל כן בהחלטה של רגע, מנהל האתר הגיע למסקנה לאפשר למורי הקשיש שיקח 

עמו את הספר תורה, וכשיגיעו לארץ כבר ימצאו את הדרך לקחת ממנו את הספר.

המנהל שלח את אחד מאנשיו כשכיפה בראשו אל עבר המורי, ואמר לו, שמאחר וראו עד כמה 
הציבור כרוך אחריו, הם לא רוצים לוותר על יהודי חשוב כמותו שיבוא עמם לארץ ישראל, ועל 
כן הם מסכימים שיקח עמו את הספר התורה לארץ, אלא שהוסיף ואמר, היות ויש סכנה בהכנסת 
מתכות למטוס, על כן הם צריכים להסיר את חיפוי הכסף מעל ספר התורה וליתנם לו שהוא יעבירם 
אליהם לארץ הקודש. המורי שחפץ לעלות לארץ, קיבל את דבריו, ובצער רב מסר לידו את החיפוי 
החיצוני מכסף טהור שהיה לספר התורה, אלא שבליבו ידע והבין ששדידת החיפוי של הספר הינו 
השלב הראשון, ובחפצם ותוכניתם לגזול מעמו את הספר הקדוש, ועל כן הוא סיכם עם כשלושים 

מתלמידיו שישמרו עמו יחד על הספר התורה הקדוש, ולא יתנו לזדים ליטלו מהם.

בבכיה  ואמרו  הארץ,  על  נפלו  וכשכולם  הקודש  לארץ  וכשהגיעו  מנוחות,  מי  על  עברה  הטיסה 
ובהתרגשות את הפסוק בתהלים )ק"ב ט"ו(, "ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיחֵֹננּו", עצר המורי 
וכעשרה מתלמידיו בעד רגשותיהם הרבים, וכל עוד שהאחרים לא קמו מהאדמה, ומסרו את ספר 

התורה לידיהם לשמירה הגונה, הם מנעו עצמם מליפול ארצה ולנשק את האדמה הקדושה.

כשראו אנשי הסוכנות עד כמה הם נחרצים שלא לוותר על הספר, חשבו בליבם שכבר ימצאו את 
הזמן לגנוב ולעשוק מהם את הספר היקר, אך בסופו של דבר, בזכות תפילותיהם הרבים של המורי 
ותלמידיו הרבים, ראה ה' בעניים עד כמה הם מוסרים את נפשם על כך, ובחסד ה' עליהם הפיר עצת 

הרשעים וספר התורה נשאר בידיהם.

בכל עת שסעדיה היה רואה את ארגז ספר התורה העומד ערום מכל קישוטי הכסף שהיו עליו, חשב 
בליבו, שכאשר ה' יתן לו ממון, הוא ירכוש ציפוי חדש לספר התורה הקדוש, כפי שהיה לו בתימן. 

אלא שהמחסור והעוני שהיה בחלקם, דחה את שאיפתו זו למועד מאוחר יותר.

והמרים בארץ הקודש,  הנסיונות הקשים  על  היהודים העולים שדברי המורי  אם בתחילה חשבו 
הם קצת גוזמא, תוך זמן קצר ראו שאולי הגוזמה היא שלא הוסיף לומר עוד עשרה פעמים 'קשים 
את  לשלוח  ההורים  את  לחייב  אפשריות  דרך  בכל  ניסו  מהסוכנות,  ישראל  רשעי  אותם  ומרים'. 
ומשפחות  הורים  הרעיבו  הם  הילדים.  מלבות  והמצוות  התורה  את  העוקרים  למוסדות  ילדיהם 
שלא הסכימו לשחוט את ילדיהם ל'מולך' הציונות ועקירת הדת, וזאת מלבד מאות ואלפי ילדים 
שחטפו מהוריהם ומכרום לגויי הארצות לכל המרבה במחיר, דבר שלא נשמע מעולם שיהודי יעשה 

דבר כזה.

בתחילה שלחו אותם להתגורר באוהלים מטים ליפול, כאשר הרגישו על בשרם את דברי יעקב אבינו 
הנוראי אכל  ֵמֵעיָני", החום  ְׁשָנִתי  ַוִּתַּדד  ַּבָּלְיָלה  ְוֶקַרח  חֶֹרב  ֲאָכַלִני  ַבּיֹום  "ָהִייִתי  מ'(,  ל"א  )בראשית 
אותם בימי הקיץ, והקרח המצמרר הציק להם בלילות החורף, ומכל הסיבות שנתם נדדה בלילות, 
מפחד עתיד החינוך הטהור של בניהם ובנותיהם הלוטה בערפל, ששליחי הסוכנות ביקשו לרצוח 
את הנשמות, ואליהם הצטרפו הגרועים פחות, אותם הישמעאלים המבקשים את הגוף, ה'פדאיונים' 

שהיו באים מעבר לגבול והורגים ורוצחים.

אלו שבאו לשמוע דברי חיזוק אצל המורי הקשיש, שקשה להם עד מאוד המציאות הקשה, ובמיוחד 
באהלים  להתגורר  נאלצים  בתימן,  יחסית  בעשירות  שחיו  הם  איך  לפניו,  ליבם  את  ששפכו  היו 
וצריכים למסור את הנפש על כל דבר, ואילו פורעי העול גרים בבתים גדולים ורחבים, ולא חסר 
להם כל, השיבם המורי, שיתבוננו בפסוק במשלי )י"ד י"א(, "ֵּבית ְרָׁשִעים ִיָּׁשֵמד ְואֶֹהל ְיָׁשִרים ַיְפִריַח", 
או  ישמיד,  ה'  הרשעים,  של  הבתים  ואת  יפריח,  ה'  ישרים,  שהם  שלהם,  האהל  דבר  של  שסופו 

שישובו בתשובה ולא יהיו עוד רשעים, או שחלילה יהיה להם סוף רע ומר.

כשאדם נמצא בתוך נסיון קשה ומר, נהג המורי לומר, עליו למצוא לעצמו פסוקים ומאמרי חז"ל 
שאותם יאמר וישנן לעצמו, ועל ידם יתחזק באמונה ובטחון בה' שלא יעזבנו. הרי כל אחד מאתנו 
יודע את ספר התהלים בעל פה, ואומרו בכל עת, עלינו רק לשים את ליבנו למה שאנו מוציאים 
ֵמְרָׁשִעים  ְיַפְּלֵטם  ַוְיַפְּלֵטם  ה'  "ַוַּיְעְזֵרם  )מ'(,  ל"ז  בפרק  שאומר  מה  על  יחשוב  אדם  אם  משפתנו. 
ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו", בודאי יתעורר שהקב"ה יצילו מיד הרשעים כי הוא חוסה בו. כשיהודי אומר 
בפרק צ"ז )י'(, "אֲֹהֵבי ה' ִׂשְנאּו ָרע ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם", הרי הוא בטוח שה' יצילו 
מיד הרשעים הבאים עליו לבולעו, אלא שה' רוצה להעמידנו בנסיון ולראות עד כמה אנו אוהבים 

אותו ומתאמצים לשמור תורתו ומצוותיו.

הקשיים הראשוניים של התגוררות באהלים ובמעברות חלפו תוך כמה שנים, כשהם עברו להתגורר 
הנוראי שפקד אותם, שרבים מבני הדור הצעיר לא עמדו  בתחומי המושב שהקימו. אבל האסון 
קשה  היה  ומצוות,  תורה  עול  מעליהם  ופרקו  ותורתו,  ה'  את  ועזבו  והמרים,  הקשים  בנסיונות 
להיכן  ידוע  היה  שלא  והאבודים,  החטופים  הבנים  על  והיגון  הצער  הצטרף  גם  שאליו  מנשוא, 

העבירום ולמי מכרום, והאם הם בכלל יודעים דבר על יהדותם.

העבודה בתחומי המושב היתה בעיקר בחקלאות, אך היו כאלו שגם הצליחו לחסוך מעט ולרכוש 
בעלי חיים: אחד הקים רפת, שנים אחרים היו להם עדרי צאן, ועוד כמה גידלו תרנגולות מטילות, 
ומהם השתלשלה פרנסתם. למרות העבודה הקשה והרבה שהיתה לכל תושב, לא היה מבני המושב, 
שלא קבע עתים לתורה, ועוד לפני עלות השחר רובם ככולם כבר היו ישובים בבית הכנסת שנבנה 
ביומו,  יום  דבר  המורי  של  שיעוריו  את  שומעים  כשהם  ובתפילה,  בתורה  ועסקו  המושב  במרכז 

ושואלים אותו דבר הלכה וכל ספק העולה בביתם.

סעדיה תלמידו הוותיק של המורי, שזכה לעמוד בנסיונות הקשים ובעיקר בשל דברי המורי שחדרו 
יותר  עוד  עליו מקרבו  יום שעובר  לוקה, שכל  'מחלת החיים' בה הוא  ליבו, בדבר  עמוק לתוככי 
כל  על  וחשבון  דין  לתת  יצטרך  אדם  בהם  החיים,  של  מהסוף  ולהמלט  לנוס  דרך  ואין  לסופם, 
זעקתו של המורי כשעמד להפרד מהם  ובמיוחד הדהדה באוזניו בכל עת  מעשיו בכל עת ושעה, 
עמדה  זו  זעקה  ַּבִּמְׁשָּפט".  ָהֱאֹלִהים  ְיִביֲאָך  ֵאֶּלה  ָּכל  ַעל  ִּכי  "ְוָדע!!!  בתימן,  לעליה  האיסוף  במקום 
לפניו כשעמד להכשל, ונתנה לו את העוז והתעצומות להתגבר ולהמלט מהמכשול, וביחס לחבריו, 
הוא היה מהיחידים שזכה להקים בית נאמן לה' ותורתו, ובניו המשיכו בדרכו ללמוד תורה ולשמור 

מצוותיה.

באחת מהשנים הראשונות למגוריהם במושב, אירע אסון ליחיא שכנו, שתקפה אותו מחלת עינים 
קשה, ותוך זמן קצר נתעוור, ומחמת כך לא יכל לעבוד כלל לפרנסתו. משפחתו של יחיא נשארה 
ללא כל פרנסה, ולא היה לו מהיכן להאכיל את בני המשפחה הרבים, אשר רעבו ללחם. באותה עת 
חשב סעדיה בליבו, שעליהם לעזור ולסייע בידם, וצירף מחשבה למעשה, ועורר את התושבים לעזור 
ולסייע, ולמרות מצבם הכלכלי הקשה של התושבים, איש את רעהו יעזורו, כל אחד הפריש קצת 

מהמעט שהיה לו, וכך יכלו יחיא ומשפחתו לחיות, ולא למות חלילה ברעב.

היות והוא התחיל במצוה לעזור ולסייע ליחיא, ביקש ממנו יחיא אם יוכל לעזור לו בדבר נוסף, 
והוא, להשיג עבורו 'כלב עוורים', שבסיועו הוא יוכל לצאת מביתו בלא מלווה, וכך הוא יוכל לצאת 

מעט מבית האסורים בביתו בו הוא נמצא.

סעדיה שרצה מאוד לעזור ולסייע ליחיא, חיפש אחר כלב מיוחד כזה שיוכל להיות לעזר וסיוע, אך 
כשנודע לו המחיר שמבקשים עליו, הבין שלא יוכל לעמוד בהוצאה זו. בתחילה חשב סעדיה שיגש 
לאותו מַגֵדל ומַאלף כלבים, ויבקש ממנו שיגמול חסד עם יחיא שכנו העוור, ויתן לו כלב במחיר 
מוזל, אך מאלף הכלבים הסביר לו שזוהי פרנסתו, למכור כלבים לעוורים, וכמעט כל העוורים פונים 
ומבקשים שיעשה להם הנחה או יתן להם בחצי תרומה, אבל הוא אינו מקבל לחם במכולת בתרומה, 

ועליו לפרנס את בני משפחתו.

אתה יודע מה, פנה סעדיה למאלף הכלבים, אני מבין שתרומה של כלב לא ניתן לקבל ממך, אבל 
אולי תוכל להדריך אותי איך ניתן לאלף כלב, ואני אעבוד קשה עבור שכני העוור, עד שאצליח לאלף 
עבורו כלב. המאלף שהתפעל עד מאוד ממסירותו של סעדיה לשכנו העיוור, הסכים ללמדו בקצרה 
את האומנות, בתנאי שאינו מלמדה לאחרים, כאשר בראשונה הסביר לו, שלא שייך לאלף כלב יחיד, 

היות וכל סוד האילוף בא מכח שהקב"ה טבע בכלב שהוא חיית להקה, יצר מיוחד להיות ממושמע 
לראש הלהקה, אלא שהאדם באילוף מנסה ללמדו שהאדם הוא ראש הלהקה, ועליו להיות ממושמע 

לאדם המחליף את ראש הלהקה, ועל כן בכדי לאלף כלבים צריך לעשות זאת בלהקה.

היות ואני רואה שאתה אדם ישר והגון, אמר מאלף הכלבים, אתן לך כעת ששה גורים מזן המיועד 
לאילוף, ותנסה לאלף אותם במשך שמונה חודשים, ולאחר מכן שלשה כלבים יהיו שלך ושלשה 
על הצעתו של המאלף,  הכלבים. סעדיה שמח מאוד  יהיה שלשת  האילוף  כאשר שכר  יהיו שלי, 
על  אחריות  כל  לו  שאין  להתנות  יוסיף  הוא  שאם  שהשיבו,  זכריה,  מורי  פי  את  ששאל  ולאחר 
הכלבים, שאין בזה משום חשש ריבית, שהרי זה לא 'היתר עיסקא', אלא זו עיסקא אמיתית, הוא 

פועל שמקבל שכר.

בשמונת החדשים הבאים היה סעדיה עסוק באילוף ששת הגורים שקיבל. הוא לא העלה בדעתו 
בתחילה עד כמה קשה העבודה, ואף כמה פעמים היה עליו ליסוע למאלף ולהתייעץ עמו בפרטי 
עבודתו. בכל עת עודד סעדיה את רוחו שהוא עושה זאת לשם מצוות חסד עם יחיא שכנו, ולפום 
צערא אגרא. בכל יום הוסיף בתפילתו וביקש מה' שיצליח באילוף ויוכל להקל לשכנו העוור שעולמו 

חשך בעדו.

מקץ שמונת החדשים, כשסעדיה חזר למאלף עם ששת הכלבים המאולפים, שיחווה את דעתו על 
נסיון באילוף, מצליח  כל  לו  ואדם שאין  יתכן  האילוף שאילפם, התפעל המאלף עד מאוד, היאך 
לאלף את הכלבים כל כך טוב, ועוד בלא כל ציוד בסיסי של אילוף. סעדיה השיבו שככל הנראה זה 
בזכות מצות החסד שעשה והתפילות הרבות שהתפלל. המאלף שילם לסעדיה תמורת שני הכלבים 
הנוספים שאילף שלפי הסיכום שייכים לו, מלבד הכלב השלישי שלקח עבור שכנו העיוור, וסעדיה 
חשב שכעת סוף סוף יש בידו סכום מכובד שבו יוכל לבצע את חלומו מאותו יום נוראי, בו הזדים 

עשקו מהם את החיפוי המיוחד של ספר התורה הקדוש.

כשעמד סעדיה להפרד מהמאלף, הציע לו המאלף, שאם הוא כל כך מצליח בעבודה זו, הוא יכול 
להתחיל לעסוק בזה לפרנסתו, שהיא בוודאי מכניסה יותר מעבודת האדמה, והיא יותר קלה.

בדרכו חזרה ממאלף הכלבים אל עבר המושב, נכנס סעדיה לעיר הגדולה, וחיפש אחר צורף, וביקש 
לברר אצלו כמה יעלה לו לעטר ולצפות מחדש את הספר התורה הקדוש שבידם. כששמע סעדיה 
את הסכום המבוקש, חשכו עיניו, מדובר היה בסכום עצום ורב שאינו בר השגה כלל. הצורף הסביר 
לו, שמדובר בעבודות צורפות מסוג 'פיליגראן', שהיא נעשית מכסף טהור ומזוקק, הכל בעבודת יד 
מדויקת, ועבודה זו והחומר שמשתמשים בו, יקר עד מאוד. מאוכזב יצא סעדיה מהצורף, כשבליבו 

הוא מתפלל לה' שיזכהו בימי חייו להגיע למצוה רבה זו של כיבוד התורה.

סעדיה התייעץ עם המורי בדבר ההצעה, שהחסרון בה הוא, ראשית ההתעסקות עם בעלי חיים 
המצוות  לכל  זוכה  הוא  ישראל,  ארץ  ישוב  מצות  קיום  מלבד  הארץ,  גם שבעבודת  ומה  טמאים, 
התלויות בארץ, ומאידך, קרבה שנת השבע שנת השמיטה, ובשנה זו יוותר ללא כל פרנסה, ומה גם 
שבמלאכת האילוף הוא יכול לעזור ולסייע לעוורים. המורי הרהר קמעה ולאחר מכן אמר לו, שכל 
עוד שהוא מרגיש בעבודה זו 'מלאכת קודש' לעזור ולסייע לעוורים, שיעסוק בה, אך אם הוא עושה 

זאת רק לפרנסה, עדיף שיעבוד באדמה.

זמן קצר לאחר מכן חשכו המאורות של תושבי המושב, עם פטירתו של המורי הקשיש. צערם ויגונם 
של תושבי המושב על הסתלקותו היה מרובה, הם היו כרוכים אחריו כבנים לאביהם עוד מהזמן בו 
למדו אצלו תורה בתימן, אך בכל זאת היה להם תנחומים, כשבנו מורי משולם מילא את מקומו, 

והתמנה כמורי של המושב, ולימדם תורה והדריכם בדרכי התורה, בנתיב שאביו סלל בפניהם.

ארץ,  קצווי  בכל  התפרסם  הוא  בהם  כלבים,  אילוף  של  זו  בעבודתו  סעדיה  עסק  שנים  עשרות 
שהחפץ ב'כלב עוורים' מאולף היטב, ימצא את חפצו אצל סעדיה. בשנים אלו רכש מיומנות רבה 
באילוף הכלבים, וקנה ציוד רב ל'כלביה' שלו, ואף הצליח לשפר את האילוף לתועלת העיוורים, 
ויחד עם זאת לקצר את זמן האילוף עוד ועוד. כל אותם שנים, היה מעורר את עצמו, שכל עבודתו 
זו היא להיות לעזר ואחיסמך לעיוורים המסכנים, שכל כך קשה להם, והכלב יכול להקל מעליהם 
מעט את עולמם החשוך, ועל כן התפלל על כך פעם ביום, שה' יהיה בעזרו שיצליח באילוף ויוכל 

לעזור ולסייע לאחרים.

זכה סעדיה, שכל בניו כשתילי זתים, עוסקים בתורה ועמלה, עוזבים חיי שעה ועוסקים בחיי עולם, 
ולמרות הזדקנותו של אביהם, אחד מהם לא חשב לרשת את עסקיו ולטפל בכלביו.

בכל עת זכר סעדיה את דבר מחלתו, שהוא חולה במחלת החיים, ועל כן חשב בליבו שכבר הגיע 
העת והזמן בו ימכור את כל הכלביה שלו, עם מאות הכלבים שבה, ויוכל לשבת בבית ה' כל ימי חייו, 

לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, כשאיפתו של דוד המלך ע"ה.

במשך שנה שלימה ניסה סעדיה למכור את הכלביה שלו עם מאות הכלבים שבה, אך ללא הועיל, 
בכל פעם שהיה קונה רציני שרצה לרוכשה, כשהגיע העת לחתום על החוזה, מעשה שטן, התעורר 

לקונה איזה שהוא חשש או חשד, ומחמתו הקונה ירד מרעיון הקניה.

באחד הערבים כשנכנס לבית הכנסת לשיעורו של המורי, ראה פועלים המחליפים את ה'ארונות 
הספרים' הישנים המטים ליפול, בארונות חדשים ומפוארים, כיאה לבית ה', כאשר עומד על גביהם 
שאלתיאל שכנו בעל עדר הכבשים, ושאלתיאל מספר לכל השומעים, את הידוע להם, שלאחרונה 
הזדקן וניסה למכור את העדר אך ללא הצלחה, והוסיף וסיפר 'חדשות', שכאשר בא למורי וביקש 
ממנו עצה ותושיה מה ניתן לעשות להצליח למכור את העדר, האם יש לו איזה שהיא סגולה לכך, 
השיבו המורי, שאביו היה אומר, שיקבל על עצמו שאם הוא מצליח למכור את העדר תוך חודש, 
הוא יתרום את כספי ה'מעשר' של המכירה לכבוד בית ה', והמורי הציע, שיקבל על עצמו כן, ואם 
יצליח יקנה ב'מעשר' ארונות חדשים לפאר את בית ה'. כאשר בסייעתא דשמיא הצלחתי למכור 
את העדר לפני כשבועיים, כעת אני מקיים את שקיבלתי על עצמי, ומביא ארונות ספרים חדשים 

ומפוארים לכבוד בית ה'.

עוד באותו ערב נכנס סעדיה לבית המורי משולם, וסיפר לו שהמראה בו תולשים את עיטורי הכסף 
מעל הספר תורה הקדוש לא ַמש ממנו, למרות שכבר עברו כששים שנה, ותמיד היתה לו שאיפה 
ותכנית שיוכל לצפות את הספר תורה חזרה כפי שהיה, אלא שכבר לפני כחמשים שנה, כשהזדמן לו 
סכום שהיה גדול בעיניו באותם ימים, הלך לברר אצל צורף, ונאמר לו שמדובר בסכום עצום ורב. 
כעת אמר סעדיה, יש לי בעיה דומה לזו שהיתה לשאלתיאל, שכידוע לכבודו כבר זקנתי, ואני מנסה 

למכור את הכלביה שלי עם כל הציוד ומאות הכלבים, אלא שכבר זמן רב שאינני מצליח למוכרם.

לאחר ששמעתי את מה שהיה עם שאלתיאל, אמר סעדיה, חשבתי בליבי, שאקבל על עצמי שאם 
אצליח למכור את הכלביה ומאות הכלבים תוך חודש ימים, אתרום בכספי המעשר ציפוי חדש לספר 

התורה, הציפוי המפואר ביותר ששייך, ציפוי 'פיליגראן' עבודת יד.

ולמעלה מששים שנה אתה חושב  וטהורות,  כנות  אני שמח על ששאיפותיך  השיבו המורי, כמה 
על כבוד הספר תורה, ורעיונך מצויינים ביותר, אלא שאני חושב, הוסיף המורי, שמצוה גדולה זו 
של ציפוי הספר תורה הקדוש, אינה יכולה להיות שייכת רק לאדם אחד, צריך שכל בני הקהילה 
יעשו זאת יחדיו, ואם אתה רוצה רעיון לסגולה, קבל על עצמך לשפץ את כל הכניסה לבית הכנסת, 
שבמקום שבימות החורף יבוססו כולם בבוץ, תהיה דרך מרוצפת, וכל חצר בית הכנסת לא תראה 

כה מוזנחת ועזובה.

אבל מה יהיה עם ספר התורה הקדוש, הוסיף סעדיה ושאל. השיבו המורי, שאחר שהוא ידאג לכבוד 
בית הכנסת וחצרו, אטול על עצמי מצוה זו, לדאוג לעיטור הספר התורה הקדוש.

סגולתו של המורי הועילה, ותוך זמן קצר הצליח סעדיה למכור את כל הכלביה, ומיד החל בעבודות 
שיפוץ רחבת בית הכנסת, בריצוף ושיפוץ, כשהוא עומד על גבי הפועלים ודואג שיעשו את עבודתם 
על הצד היותר טוב, לכבוד בית הכנסת והשכינה השורה בתוכה. ואכן לא ניתן היה להכיר את מקום 

בית הכנסת, הכל נבנה מחדש ובאופן יפה ומפואר, כיאה לבית ה'.

באמצע הקיץ, כשנסתיימו עבודות שיפוץ חצר בית הכנסת, הגיע העת בו המורי יקיים את חלקו, 
בדאגה לקניית עיטור מיוחד לכבוד ספר התורה. המורי דיבר על כך בבית הכנסת בשבת, והסביר 
שמדובר על עלות משוערת של כארבעים וחמש אלף דולר, ואם כל בית אב יתרום את חלקו בסך 
ארבעת אלפי שקלים, שהם כאלף דולר, אפשרי גם בתשלומים, נוכל בעזהי"ת לקראת החגים הבאים 

לכבד את הספר תורה בעיטורו וציפויו כפי כעיטור והציפוי שהיה לנו ונגזל מעמנו.

חלק מבני המקום נענו לקריאת המורי בשמחה, ונתנו את הסכום המבוקש במזומן או בתשלומים, 
אך כשני שליש מהתושבים טענו שאין באפשרותם לעמוד בהוצאה גדולה זו, והשתתפו רק בחלק 
מהסכום, כך שיחד הגיעו רק למחצית מהסכום הנדרש. באותה העת פנה סעדיה למורי ושאל, היות 
ויש בידו עדיין סכום גדול מכספי המעשרות שנותרו אחרי השיפוץ, אולי כדאי לתנם לצורך כבוד 
הספר תורה. והמורי השיבו, שאם הוא רוצה מצוה מהודרת, שישפץ גם את 'חדרי הכבוד' של בית 
ובודאי  תובעים,  לה  שאין  מצוה  שזו  ובאים,  הקרובים  והחגים  הנוראים'  ה'ימים  לכבוד  הכנסת 

זכותו תהיה גדולה בכך.

כשהחל חודש אלול ועדיין לא היה להם אלא כמחצית הסכום, שאל הגבאי את המורי, ילמדנו רבנו, 
מדוע לא רציתם לקחת את כל התרומה מאת סעדיה, כך שכיום כבר היינו מברכים על המוגמר, ולא 
עוד, אלא כאשר סעדיה הציע להשלים את החסר, המורי הציע בפניו לשפץ את חדרי הכבוד. האם 

אכן שיפוץ חדרי הכבוד קודם לכבוד התורה.

ידידי היקר, השיב המורי, ראשית ראוי לך לדעת שאכן שיפוץ מקום זה הוא חשוב עד מאוד, וכבר 
עורר על כך 'החפץ חיים', בספרו משנה ברורה, בביאור הלכה בתחילת סימן ג', אלא שיש דברים 
כל  לו את  יעצתי  כן  על  ועיטור ספר התורה,  חיפוי  לצורך  אינני מעוניין לקבל מכספו  בגו מדוע 

אותם רעיונות.

לשאלת הגבאי מה מצא המורי פסול בסעדיה וממונו, שכידוע לרבים הינו ירא שמים מאוד, ומקפיד 
על קלה כחמורה. השיבו המורי, אם תלמד את פרשת השבוע שנים מקרא ואחד תאג' עפרש"י, כפי 

שאתה בודאי לומד, תבין בודאי מדוע נהגתי כן.

מה מצא הגבאי בלימוד פרשתינו עפרש"י?
תודת המערכת נתונה
למשפחת צנעני שיחי'

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה



בדורות האחרונים, יחד עם ֵהחלשותם של הגופים, נתן ה' חכמה 
גדולה לרופאים, למצוא תרופות למחלות קשות ונוראות, וככל 
עוד  ומתגלים  עמו, מתחדשים  על  ה'  בחסד  השנים,  שעוברים 
ועוד תרופות רבות חדשות, שבעזרתם ניתן להשתדל לרפאות 
להם  ולסייע  החולים  על  להקל  הפחות  לכל  או  החולים  את 

בסימפטומים של המחלה.
ישנם מחלות שרק לפני פחות ממאה שנים היו מפילים חללים 
רבים, וכמעט בכל בית היו שמתו מהם. הקשישים שבינינו עדיין 
עלומיהם,  שבימי  ריאות',  מ'דלקת  הנוראי  הפחד  את  זוכרים 
וחשבון  דין  כמעט כל מי שלקה בהם היה מגיע מהרה למסור 
היה  שומעיו,  בלב  פחד  הפיל  'דיזנטריה'  השם  מעשיו.  כל  על 
סיכוי  היה  שלא  כמעט  בו,  שנתקף  מי  שכל  מצוי,  חיידק  זה 
לרפואתו, אלא המחלה היתה גורמת להתייבשות עד מות. גם 
'שחפת', 'חצבת' או 'שעלת', וכל חברותיהם, היו מחלות קשות 

ומדבקות, שהפילו חללים רבים.
ואילו בימינו, אין כמעט מי שלא חלה במשך ימי חייו כמה פעמים 
להביא  שיכולה  המחלה,  של  החומרה  ולמרות  ריאות,  בדלקת 
חלילה עד שערי מות, כמעט תמיד במעט 'אנטיביוטיקה' המחלה 
חולפת ועוברת. ומצמררת המחשבה שאילולי חסדיו המרובים 
של הקב"ה, לא היה נשאר כמעט אדם חי בזמנים שלנו, מחמת 
רחמיו  בזכות  ורק  המחלות,  וריבוי  לאדם  שיש  החולשות  רוב 
המרובים עלינו, נתן את השכל והבינה לרופאים למצוא ולייצר 

את כל אותם תרופות ורפואות לרבים מהמחלות המצויות.
למרות ההתפתחות הגדולה של עולם הרפואה, בכל זאת ישנם 
מחלות חשוכות מרפא, אשר כל מי שחלילה לוקה בהן, מלבד 
הרפואה  חכמת  ביד  אין  המחלה,  תופעות  על  מעטה  הקלה 
תורשתיות,  מחלות  כמה  נמצאים  ביניהם  בריפויה.  לעזור  מה 
העוברות בתורשה מאב ואם לבניהם ובנותיהם ולשאר הדורות, 
ומלבד תפילה ותחינה לפני שוכן מרומים, ובקשת רחמים לפני 

שוכן מרומים, אין מה לעשות בכדי להתרפאות מהם.
כידוע, בכל מחלה, ובמיוחד במחלות קשות ונוראות, ההתייחסות 
של החולה אליה צריך להיות בהתאם. אבוי לו לחולה שמקננת 
הסימנים  מכל  להתעלם  מעדיף  והוא  ממארת,  מחלה  בקרבו 
ולהמשיך לחיות את חייו כבעבר, כאילו הוא בריא כשור. התפקיד 
העיקרי של החולה הוא, לדעת את מחלתו ולנסות להזהר מכל 

הדברים שיכולים להחמיר אותה ולקרב את סופו.
כותיקה  הידועה  בתורשה,  שעוברות  הקשות  מהמחלות  אחת 
הסופניות,  המחלות  שבין  והחמורה  והראשונה  המחלות  שבין 
הספרות  ושבכל  חיים,  ישנם  בו  בעולם  מקום  בכל  הנמצאת 
ניצל  או  אותה  ששרד  אחד  על  ידוע  לא  העולמית  הרפואית 
למנוע  יכולה  אינה  והמשוכללת  המודרנית  הרפואה  כל  ממנה. 
את המחלה או לרפאות את החולים בה, אלא רק להקל מעט 
על סבלי החולים בה, ולדחות לזמן מה את התגברות המחלה 

והכרעת החולה.
החסרון הגדול שבמחלה נוראה זו הוא, שהחולה בה אינו מודע 
את  לקצר  שיכול  מה  מכל  ונשמר  נזהר  ולא  זו,  למחלתו  כלל 
חייו ולהגביר את קושי המחלה חלילה, ועל כן לא פלא שישנם 
המר  הסוף  במחלתם,  והבנתם  ידיעתם  חוסר  שמחמת  רבים 
מגיע אליהם בפתע פתאום, בלא שכלל התכוננו לו, ולא הספיקו 

למלא את צידתם לדרך הרחוקה לעולם שכולו טוב.
מחלה נוראה זו, שאין ממנה בית מנוס, נקראת... 'החיים'. שכידוע 
והחמורה  המחלות,  מבין  הותיקה  והיא  בתורשה,  עוברת  היא 
ישנם  בו  מקום  בכל  נמצאת  והיא  הסופניות,  המחלות  מכל 
חיים, ובכל הספרות הרפואית העולמית לא ידוע על אחד ששרד 
אותה או ניצל מסופה, וכל הרפואה המודרנית והמשוכללת אין 
בכחה למנוע את המחלה או לרפאות את החולים בה, אלא רק 
להקל מעט על סבלי החולים בה ולדחות לזמן מה את התגברות 
המחלה והכרעת החולה, וכל ההגדרות הללו כבר נאמרו עליה 
כ"ב(,  מ'  )פ"ד  אבות  במסכת  הקפר  אליעזר  רבי  התנא  בדברי 
"הוא היה אומר, הילודים למות...", שכל אחד, מעת לידתו, הוא 
מתקדם שעה אחר שעה, יום אחר יום, שנה אחר שנה, אל עבר 
המוות, ואין אפשרות להנצל מסוף זה של החיים, וגם אם יחיה 
אדם אלף שנה, סופו שמחלת החיים תכריע אותו והוא יהיה בין 

המתים, ואם יזכה, יבוא לקבר ישראל.
גם מר סעדיה היה בין אלו שידעו שהוא חולה במחלת החיים, 
וכל יום שעובר, מקרב אותו עוד ועוד אל עבר יום המות. זכור 
היה לו היטב דברי המורי שלימדו בילדותו ספר קהלת, וכשהגיעו 
ַהָּמֶות ִמּיֹום  ְויֹום  ִמֶּׁשֶמן טֹוב  ז', ופתחו בפסוק "טֹוב ֵׁשם  לפרק 
מדוע  התמה,  המדרש,  דברי  פי  על  אותו  להם  הסביר  ִהָּוְלדֹו", 
כולם עצבים, כאשר  וכשאדם מת  כולם שמחים  נולד  כשאדם 
האמת היא, כפי שאומר שלמה המלך, שכאשר אדם נולד, אין מה 
לשמוח, שהרי עדיין לא יודעים אם יהיה צדיק או רשע חלילה, 
אך כשאדם מת, ורואים מה עלה בגורלו ובחייו, יש לשמוח אם 

אכן נפטר מהעולם בשם טוב ויצא מהעולם בשלום.
צעיר  נער  היה  מאז  הרבות של השנים שחלפו  למרות עשרות 
בצנעה, ולמד תורה לפני המורי זכריה, שהיה גדול בתורה וירא 
שמים מאוד, בכל אופן דבריו אלו כדרבונות שלימדם, יחד עם 
שאר דברי אלקים חיים, שהחדיר בלב הלבבות הצעירים שישבו 
וכל  שומעת  ואוזן  רואה  שעין  הברורה  הידיעה  בדבר  לפניו, 
כך  כל  יצאו  ולא  בלבבות,  נכנסו עמוק  נכתבים,  מעשיך בספר 
הדברים  היו  עדיין  הזקנה,  לימי  הגיע  כשכבר  שגם  עד  מהרה, 

ברורים ומחוורים.
באותם שנים בהם סעדיה וחבריו ישבו לפני המורי, שלימדם עד 
כמה חמור חטא, ובמיוחד למי שמתגורר בארמונו של מלך, בארץ 
הקודש, הם חשבו והאמינו שבודאי כל תושבי ארץ הקודש הינם 
שומרי משמרת הקודש, המקפידים על קלה כחמורה, ועוסקים 
במושכלות כל ימיהם, עד שכאשר החלו לדבר אודות עליה לארץ 
הקודש, החלו לשוחח ביניהם האם עליהם לחשוש שמא אינם 

מספיק ראויים להסתופף בין הקדושים אשר בארץ.
כשדבר השמועה בדבר הקמת שלטון יהודי בארץ הקודש הגיע 
לאוזניהם, הם היו בטוחים שכבר החלה הגאולה השלימה אליה 
בין  השמחה  שנה.  כאלפיים  ישראל  בית  כל  ומייחלים  מצפים 
יהודי המקום פרצה גבולות, ורובם מכרו את ביתם וכל רכושם 

בכדי שיוכלו מהרה להעלות לארץ הקודש, והחלו ללכת בשיירות 
לעלות  יחדיו  להתארגן  קיוו  בהם  המרכזיות,  הערים  עבר  אל 
לארץ הקודש ולירושלים הקדושה, ורק ציפו לשמיעת קולו של 

המשיח המכריז 'קומו עלו לציון'. 
בסוף הקיץ של אותה שנה, היו שחשבו שכבר הגיע עת הגאולה 
ואין צורך לנהוג אבילות בשלושת השבועות, ואף לא להתענות 
בשבעה עשר בתמוז ובתשעה באב. הם חשבו שהגיע העת שעלו 
מושיעים בהר ציון. אלא שמתשובותיהם של גדולי ישראל עיני 
העדה, שבעיני הבדולח שלהם צפו לרחוק, וכתבו באופן מוחלט, 
שאין כאן לא גאולה ולא תמורה, אלא רק ריחוק הגאולה, הבינו 

היאך צריך להתייחס לשלטון שהוקם בארץ הקודש.
אנשים  אלו  שהיו  כולם  וראו  לתימן,  הסוכנות  שלוחי  כשבאו 
נבערים מהתורה והמצוות, הזדעזעו מאוד ממראם, שהלכו גלויי 
עוררו  ומיד  שבעברות,  החמורות  על  עברו  נפש  ובשאט  ראש, 
הרבנים את הציבור, להזהר ולהשמר מהם, ולא ללמוד חלילה 

מאורחותיהם.
בכדי לזכות לעלות לארץ הקודש, לא היתה ברירה רבה, אלא 
תימן  ליהודי  עול, שהתנהגו  פורקי  אותם  ידי  על  זאת  לעשות 
המדברים  עול,  פורקי  אותם  כל  שכתמיד,  וברשעות,  בגסות 
מדבריהם,  הגמור  ההיפך  נוהגים  וההגינות,  היושר  על  גבוהה 
לארץ  העליה  בחסות  ובמרמה.  בעושק  המה  מעשיהם  וכל 
הערך  דברי  כל  את  מהם  ושדדו  היהודים  את  רימו  הקודש, 
בטיסה,  המטוס  על  יכבידו  הללו  שהדברים  בטוענה  שלהם, 
והם ידאגו להם ויעבירו להם את זה למקום מבטחים. ואת כל 
יומין, שערכן  יד עתיקי  השלל הלזה, שַכלל ספרי תורה וכתבי 
הכספי רב ועצום, יחד עם חפצי קדושה אחרים, העשויים מכסף 
וזהב, עבודת ידי אומן, העבירו אותם רשעים ושודדים ל"מקום 
מבטחים", היכן שקיבלו עליהם סכומי עתק, ואת הכספים הללו 
חילקו ביניהם, יחד עם מנהלי הסוכנות ובכיריה, כולם רשעים 

חבל משחיתים.
הימים,  עתיק  התורה  ספר  את  עמו  שנשא  זכריה  המורי 
אשר  הראשונים,  רבותינו  מתקופות  עוד  שהוא  בידם  שקבלה 
ספר  ודיני  בהלכות  ספק  או  ויכוח  נופל  כשהיה  רבות  פעמים 
זה,  קדוש  בספר  מעיינים  הרבנים  היו  במקומם  אצלם  תורה, 
עם  זו.  בהלכה  בידם  שזו המסורת שיש  מוכיחים  היו  פיו  ועל 
בואו למקום ההתאספות לעליה לארץ הקודש, פנה אליו אחד 
לידיו.  הקדוש  הספר  את  שימסור  בבקשה  הסוכנות  מאנשי 
פורק  של  לידיו  תורה  ספר  למסור  מהמחשבה  הזדעזע  המורי 
עול, והודיעו נחרצות שאינו מוסר את הספר התורה לאחר, ורק 

הוא יקחנו עמו לארץ הקודש.
אותו פורק עול הודיעו, שאם אינו מוסר את הספר תורה, הוא 
ישאר לעד בתימן, ואילו המורי השיבו, שעדיף לו להשאר בתימן 
לעד, מאשר למסור ספר תורה לפורק עול, שמי יודע מה יעשה 
עמו, שמסוגל אף לעשות ממנו מנעלים לרגליו חלילה וחס. אותו 
פורק עול עשה עצמו נפגע מהדברים של המורי, ואמר לו, מה 
על קדושת  יודע לשמור  לא  ואני  יהודי,  לא  אתה חושב שאני 
הספר, שאתה חושד אותי שחלילה אפגע בקדושתו. אבל המורי 
התורה  בשמירת  שמזלזל  שמי  והשיבו,  דבריו,  את  קיבל  לא 
התורה,  בספר  מהכתוב  הגמור  ההיפך  את  ועושה  והמצוות, 
רב  יש מקום  וחילול חמור מזה לתורה הקדושה,  פגיעה  שאין 
לחשוש שאף ימשיך לחלל את הספר עצמו ויעשה ממנו מנעלים 

לרגליו.
מה לא עשה אותו פורק עול בכדי לשדוד את הספר התורה מידי 
כשכיפה  למורי  עול  פורק  אותו  שב  דקות  כמה  לאחר  המורי. 
גדולה מכסה את ראשו, ואמר לו שהוא רוצה לקבל על עצמו 
לשמור את מצוות הספר התורה, ועל כן שימסור לו את הספר 
ולברכה,  לטובה  עליו  תשפיע  הספר  קדושת  שודאי  תורה, 
את  קיבל  לא  המורי  אך  בו.  הכתוב  כל  את  ויקיים  שישמור 
דבריו, אלא אמר לו, עליך ועל כמותך הזהיר אותנו שלמה המלך 
בספר משלי )י"ב ה'(, "ַמְחְׁשבֹות ַצִּדיִקים ִמְׁשָּפט ַּתְחֻּבלֹות ְרָׁשִעים 
ופורק  רשע  בחזקת  שהוא  אדם  של  תחבולותיו  שכל  ִמְרָמה", 
עול, המה מרמה. אם אתה רוצה לקבל עליך עול תורה ומצוות, 
יש לכם מספיק ספרי תורה שכבר קיבלתם מכל אלו שנמצאים 
שחוששני  אלא  ולברכה,  לטובה  עליך  תשפיע  שקדושתם  כאן, 
שהכיפה הגדולה מעל ראשך, היא רק כיסוי בכדי שתוכל להוציא 
ממני את הספר הקדוש במרמה, ועל כן אני יעדיף להשאר כאן 

בארץ טומאת העמים, ולא להעלות לארץ הקודש.
דברי המורי אודות אותו פורק עול התבררו כנכונים עד מאוד, 
את  ולשדוד  לגזול  בידו  תסייע  לא  שהכיפה  שראה  לאחר  רגע 
ספר התורה, הוא הוריד את הכיפה מעל ראשו והשליכה בבוז 
בצידי הרחוב. ועד מהרה כבר היה מי שיידע את המורי בדבר 
מצוות,  לשמור  עצמו  על  לקבל  עול  פורק  אותו  של  ה"רצון" 

שהיה רק בכדי לגזול את הספר תורה הקדוש.
לצאת ממקום  עמד  ולפני שהוא  למורי,  היתה  לא  רבה  ברירה 
כמה  להם  לומר  רוצה  ביקש מתלמידיו שהוא  לעליה,  האיסוף 
דברי פרידה לפני שהם זוכים לעלות לארץ הקודש. כשהתאספו 
כשספר  המורי,  בפניהם  אמר  גדול,  ציבור  ועמם  התלמידים 
זרועותיו, שכפי הנראה, ארץ הקודש  בין  התורה הקדוש אחוז 
למקום  בואם  עם  ומיד  רב',  ה'ערב  של  לשלטון  כעת  נתונה 
הקודש והמקדש, יהיו להם נסיונות קשים ומרים שלא שמעום 
מעולם, ועל כן יש לו לומר להם דבר אחד, שבכל עת יהיה נגד 
להיות  הצריכים  אדם,  מכל  החכם  המלך  שלמה  דברי  עיניהם 
שגורים בפה כל אחד, שעל ידי החזרה התמידית על פסוק זה 
וההתבוננות בו, יקבלו עוז ותעצומות לעמוד בנסיונות הקשים 
לזרועות  חלילה  יפלו  שלא  חלילה,  יכשלו  אם  ואף  והנוראים, 

היאוש, אלא יוסיפו להתחזק ולהתגבר.
לאחר הקדמה קצרה זו החל המורי לקרוא את הפסוק בקהלת 
ָּבחּור  "ְׂשַמח  זה,  לספר  המיוחדים  המקרא  בטעמי  ט'(,  )י"א 
ּוְבַמְרֵאי  ִלְּבָך  ְּבַדְרֵכי  ְוַהֵּלְך  ְבחּורֹוֶתָך  ִּביֵמי  ִלְּבָך  ִויִטיְבָך  ְּבַיְלדּוֶתיָך 
בקול  לזעוק  וכשהגיע לחלקו השני של הפסוק, החל  ֵעיֶניָך...", 

גדול, "ְוָדע!!! ִּכי ַעל ָּכל ֵאֶּלה ְיִביֲאָך ָהֱאֹלִהים ַּבִּמְׁשָּפט".
דבַרי אלו, הוסיף המורי ואמר, אינם רק לבחורים צעירים, כלשון 
הפסוק 'שמח בחור בילדותיך', אלא כל יהודי בכל תקופה ועת 
מחייו עליו לזכור זאת ולחיות לאור הפסוק הזה, ועל כך הוסיף 

ָיִבא  ָהֱאֹלִהים  ַמֲעֶׂשה  ָּכל  ֶאת  "ִּכי  י"ד(,  י"ב  שלמה ואמר )קהלת 
ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶנְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ָרע", עלינו לזכור כי 'על כל 
נעלם' יביא ה' במשפט, 'אם טוב ואם רע', כל התגברות של אדם, 
כל נצחון שלו על יצרו, גם כשהוא לבדו בביתו ואין כל רואה, 
הכל יביא ה' במשפט, וחלילה גם אם אדם נכשל במקום סתר, 

הכל גלוי וידוע לפניו.
כשסיים המורי את דבריו ופנה לצאת עם הספר התורה הקדוש, 
החלו כמה מתלמידיו לזעוק, מה נעשה בארץ הקודש בלא המורי 
עד  והזעקות,  ההמולה  התגברה  לרגע  ומרגע  בראשינו,  העומד 
ההתאספות,  ממקום  לצאת  רבים  החלו  דקות  כמה  שלאחר 
העול  פורקי  הסוכנות  אנשי  המורי.  בעקבות  לביתם  ולשוב 
שלא  רבים  יהיו  כך  שבעקבות  פחדו  שנעשה,  מה  את  שראו 
רגע,  של  בהחלטה  כן  ועל  הקודש,  לארץ  עמם  לעלות  יחפצו 
עמו  למורי הקשיש שיקח  הגיע למסקנה לאפשר  מנהל האתר 
ימצאו את הדרך לקחת  וכשיגיעו לארץ כבר  את הספר תורה, 

ממנו את הספר.
המנהל שלח את אחד מאנשיו כשכיפה בראשו אל עבר המורי, 
לא  הם  אחריו,  כרוך  הציבור  כמה  עד  וראו  לו, שמאחר  ואמר 
רוצים לוותר על יהודי חשוב כמותו שיבוא עמם לארץ ישראל, 
ועל כן הם מסכימים שיקח עמו את הספר התורה לארץ, אלא 
שהוסיף ואמר, היות ויש סכנה בהכנסת מתכות למטוס, על כן 
הם צריכים להסיר את חיפוי הכסף מעל ספר התורה וליתנם לו 
שהוא יעבירם אליהם לארץ הקודש. המורי שחפץ לעלות לארץ, 
קיבל את דבריו, ובצער רב מסר לידו את החיפוי החיצוני מכסף 
ששדידת  והבין  ידע  שבליבו  אלא  התורה,  לספר  שהיה  טהור 
ותוכניתם  ובחפצם  הראשון,  השלב  הינו  הספר  של  החיפוי 
לגזול מעמו את הספר הקדוש, ועל כן הוא סיכם עם כשלושים 
מתלמידיו שישמרו עמו יחד על הספר התורה הקדוש, ולא יתנו 

לזדים ליטלו מהם.
הטיסה עברה על מי מנוחות, וכשהגיעו לארץ הקודש וכשכולם 
נפלו על הארץ, ואמרו בבכיה ובהתרגשות את הפסוק בתהלים 
עצר  ְיחֵֹננּו",  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ָרצּו  "ִּכי  ט"ו(,  )ק"ב 
עוד  וכל  הרבים,  רגשותיהם  בעד  מתלמידיו  וכעשרה  המורי 
לידיהם  ספר התורה  ומסרו את  קמו מהאדמה,  לא  שהאחרים 
את  ולנשק  ארצה  מליפול  עצמם  מנעו  הם  הגונה,  לשמירה 

האדמה הקדושה.
על  לוותר  שלא  נחרצים  הם  כמה  עד  הסוכנות  אנשי  כשראו 
הספר, חשבו בליבם שכבר ימצאו את הזמן לגנוב ולעשוק מהם 
את הספר היקר, אך בסופו של דבר, בזכות תפילותיהם הרבים 
של המורי ותלמידיו הרבים, ראה ה' בעניים עד כמה הם מוסרים 
את נפשם על כך, ובחסד ה' עליהם הפיר עצת הרשעים וספר 

התורה נשאר בידיהם.
בכל עת שסעדיה היה רואה את ארגז ספר התורה העומד ערום 
מכל קישוטי הכסף שהיו עליו, חשב בליבו, שכאשר ה' יתן לו 
ממון, הוא ירכוש ציפוי חדש לספר התורה הקדוש, כפי שהיה לו 
בתימן. אלא שהמחסור והעוני שהיה בחלקם, דחה את שאיפתו 

זו למועד מאוחר יותר.
אם בתחילה חשבו היהודים העולים שדברי המורי על הנסיונות 
הקשים והמרים בארץ הקודש, הם קצת גוזמא, תוך זמן קצר ראו 
שאולי הגוזמה היא שלא הוסיף לומר עוד עשרה פעמים 'קשים 
ומרים'. אותם רשעי ישראל מהסוכנות, ניסו בכל דרך אפשריות 
לחייב את ההורים לשלוח את ילדיהם למוסדות העוקרים את 
התורה והמצוות מלבות הילדים. הם הרעיבו הורים ומשפחות 
שלא הסכימו לשחוט את ילדיהם ל'מולך' הציונות ועקירת הדת, 
וזאת מלבד מאות ואלפי ילדים שחטפו מהוריהם ומכרום לגויי 
הארצות לכל המרבה במחיר, דבר שלא נשמע מעולם שיהודי 

יעשה דבר כזה.
כאשר  ליפול,  מטים  באוהלים  להתגורר  אותם  שלחו  בתחילה 
מ'(,  ל"א  )בראשית  אבינו  יעקב  דברי  את  בשרם  על  הרגישו 
"ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני", החום 
להם  הציק  המצמרר  והקרח  הקיץ,  בימי  אותם  אכל  הנוראי 
בלילות החורף, ומכל הסיבות שנתם נדדה בלילות, מפחד עתיד 
ששליחי  בערפל,  הלוטה  ובנותיהם  בניהם  של  הטהור  החינוך 
הסוכנות ביקשו לרצוח את הנשמות, ואליהם הצטרפו הגרועים 
ה'פדאיונים'  הגוף,  את  המבקשים  הישמעאלים  אותם  פחות, 

שהיו באים מעבר לגבול והורגים ורוצחים.
אלו שבאו לשמוע דברי חיזוק אצל המורי הקשיש, שקשה להם 
עד מאוד המציאות הקשה, ובמיוחד היו ששפכו את ליבם לפניו, 
איך הם שחיו בעשירות יחסית בתימן, נאלצים להתגורר באהלים 
וצריכים למסור את הנפש על כל דבר, ואילו פורעי העול גרים 
המורי,  השיבם  כל,  להם  חסר  ולא  ורחבים,  גדולים  בבתים 
ְואֶֹהל  ִיָּׁשֵמד  ְרָׁשִעים  "ֵּבית  י"א(,  )י"ד  במשלי  בפסוק  שיתבוננו 
ַיְפִריַח", שסופו של דבר האהל שלהם, שהם ישרים, ה'  ְיָׁשִרים 
יפריח, ואת הבתים של הרשעים, ה' ישמיד, או שישובו בתשובה 

ולא יהיו עוד רשעים, או שחלילה יהיה להם סוף רע ומר.
עליו  לומר,  המורי  נהג  ומר,  קשה  נסיון  בתוך  נמצא  כשאדם 
וישנן  יאמר  שאותם  חז"ל  ומאמרי  פסוקים  לעצמו  למצוא 
לעצמו, ועל ידם יתחזק באמונה ובטחון בה' שלא יעזבנו. הרי 
בכל  ואומרו  פה,  בעל  יודע את ספר התהלים  כל אחד מאתנו 
עת, עלינו רק לשים את ליבנו למה שאנו מוציאים משפתנו. אם 
אדם יחשוב על מה שאומר בפרק ל"ז )מ'(, "ַוַּיְעְזֵרם ה' ַוְיַפְּלֵטם 
ִּכי ָחסּו בֹו", בודאי יתעורר שהקב"ה  ְויֹוִׁשיֵעם  ֵמְרָׁשִעים  ְיַפְּלֵטם 
יצילו מיד הרשעים כי הוא חוסה בו. כשיהודי אומר בפרק צ"ז 
)י'(, "אֲֹהֵבי ה' ִׂשְנאּו ָרע ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם", 
לבולעו,  עליו  הבאים  הרשעים  מיד  יצילו  שה'  בטוח  הוא  הרי 
אלא שה' רוצה להעמידנו בנסיון ולראות עד כמה אנו אוהבים 

אותו ומתאמצים לשמור תורתו ומצוותיו.
חלפו  ובמעברות  באהלים  התגוררות  של  הראשוניים  הקשיים 
תוך כמה שנים, כשהם עברו להתגורר בתחומי המושב שהקימו. 
אבל האסון הנוראי שפקד אותם, שרבים מבני הדור הצעיר לא 
ופרקו  ותורתו,  ה'  את  ועזבו  והמרים,  הקשים  בנסיונות  עמדו 
מעליהם עול תורה ומצוות, היה קשה מנשוא, שאליו גם הצטרף 
ידוע  היה  שלא  והאבודים,  החטופים  הבנים  על  והיגון  הצער 

והאם הם  מכרום,  ולמי  העבירום  המשך בעמוד הבאלהיכן 
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     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(
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הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד בספר "שבתא דינוקא - הלכות שבת המצויים בתינוקות ובילדים".

בכלל יודעים דבר על יהדותם.
העבודה בתחומי המושב היתה בעיקר בחקלאות, אך היו כאלו 
שגם הצליחו לחסוך מעט ולרכוש בעלי חיים: אחד הקים רפת, 
תרנגולות  גידלו  כמה  ועוד  צאן,  עדרי  להם  היו  אחרים  שנים 
הקשה  העבודה  למרות  פרנסתם.  השתלשלה  ומהם  מטילות, 
קבע  שלא  המושב,  מבני  היה  לא  תושב,  לכל  שהיתה  והרבה 
היו  כבר  ככולם  רובם  השחר  עלות  לפני  ועוד  לתורה,  עתים 
בתורה  ועסקו  המושב  במרכז  שנבנה  הכנסת  בבית  ישובים 
ובתפילה, כשהם שומעים את שיעוריו של המורי דבר יום ביומו, 

ושואלים אותו דבר הלכה וכל ספק העולה בביתם.
סעדיה תלמידו הוותיק של המורי, שזכה לעמוד בנסיונות הקשים 
ובעיקר בשל דברי המורי שחדרו עמוק לתוככי ליבו, בדבר 'מחלת 
החיים' בה הוא לוקה, שכל יום שעובר עליו מקרבו עוד יותר 
ולהמלט מהסוף של החיים, בהם אדם  ואין דרך לנוס  לסופם, 
יצטרך לתת דין וחשבון על כל מעשיו בכל עת ושעה, ובמיוחד 
הדהדה באוזניו בכל עת זעקתו של המורי כשעמד להפרד מהם 
ְיִביֲאָך  ֵאֶּלה  ָּכל  ַעל  ִּכי  "ְוָדע!!!  בתימן,  לעליה  האיסוף  במקום 
ָהֱאֹלִהים ַּבִּמְׁשָּפט". זעקה זו עמדה לפניו כשעמד להכשל, ונתנה 
וביחס  מהמכשול,  ולהמלט  להתגבר  והתעצומות  העוז  את  לו 
לחבריו, הוא היה מהיחידים שזכה להקים בית נאמן לה' ותורתו, 

ובניו המשיכו בדרכו ללמוד תורה ולשמור מצוותיה.
באחת מהשנים הראשונות למגוריהם במושב, אירע אסון ליחיא 
שכנו, שתקפה אותו מחלת עינים קשה, ותוך זמן קצר נתעוור, 
יחיא  של  משפחתו  לפרנסתו.  כלל  לעבוד  יכל  לא  כך  ומחמת 
בני  את  להאכיל  מהיכן  לו  היה  ולא  פרנסה,  כל  ללא  נשארה 
סעדיה  חשב  עת  באותה  ללחם.  רעבו  אשר  הרבים,  המשפחה 
למעשה,  מחשבה  וצירף  בידם,  ולסייע  לעזור  שעליהם  בליבו, 
הכלכלי  מצבם  ולמרות  ולסייע,  לעזור  התושבים  את  ועורר 
הפריש  אחד  כל  יעזורו,  רעהו  את  איש  התושבים,  של  הקשה 
ולא  לחיות,  ומשפחתו  יחיא  יכלו  וכך  לו,  קצת מהמעט שהיה 

למות חלילה ברעב.
היות והוא התחיל במצוה לעזור ולסייע ליחיא, ביקש ממנו יחיא 
אם יוכל לעזור לו בדבר נוסף, והוא, להשיג עבורו 'כלב עוורים', 
יוכל  הוא  וכך  מלווה,  בלא  מביתו  לצאת  יוכל  הוא  שבסיועו 

לצאת מעט מבית האסורים בביתו בו הוא נמצא.
סעדיה שרצה מאוד לעזור ולסייע ליחיא, חיפש אחר כלב מיוחד 
כזה שיוכל להיות לעזר וסיוע, אך כשנודע לו המחיר שמבקשים 
עליו, הבין שלא יוכל לעמוד בהוצאה זו. בתחילה חשב סעדיה 
שיגש לאותו מַגֵדל ומַאלף כלבים, ויבקש ממנו שיגמול חסד עם 
יחיא שכנו העוור, ויתן לו כלב במחיר מוזל, אך מאלף הכלבים 
כל  וכמעט  לעוורים,  כלבים  למכור  פרנסתו,  שזוהי  לו  הסביר 
העוורים פונים ומבקשים שיעשה להם הנחה או יתן להם בחצי 
ועליו  בתרומה,  במכולת  לחם  מקבל  אינו  הוא  אבל  תרומה, 

לפרנס את בני משפחתו.
אתה יודע מה, פנה סעדיה למאלף הכלבים, אני מבין שתרומה 
של כלב לא ניתן לקבל ממך, אבל אולי תוכל להדריך אותי איך 
ניתן לאלף כלב, ואני אעבוד קשה עבור שכני העוור, עד שאצליח 
של  ממסירותו  מאוד  עד  שהתפעל  המאלף  כלב.  עבורו  לאלף 
האומנות,  את  בקצרה  ללמדו  הסכים  העיוור,  לשכנו  סעדיה 
בתנאי שאינו מלמדה לאחרים, כאשר בראשונה הסביר לו, שלא 
שייך לאלף כלב יחיד, היות וכל סוד האילוף בא מכח שהקב"ה 
טבע בכלב שהוא חיית להקה, יצר מיוחד להיות ממושמע לראש 
הלהקה, אלא שהאדם באילוף מנסה ללמדו שהאדם הוא ראש 
הלהקה, ועליו להיות ממושמע לאדם המחליף את ראש הלהקה, 

ועל כן בכדי לאלף כלבים צריך לעשות זאת בלהקה.
והגון, אמר מאלף הכלבים,  ישר  רואה שאתה אדם  ואני  היות 
לאלף  ותנסה  לאילוף,  המיועד  מזן  גורים  ששה  כעת  לך  אתן 
יהיו  כלבים  שלשה  מכן  ולאחר  חודשים,  שמונה  במשך  אותם 
שלך ושלשה יהיו שלי, כאשר שכר האילוף יהיה שלשת הכלבים. 
ולאחר ששאל את  סעדיה שמח מאוד על הצעתו של המאלף, 
פי מורי זכריה, שהשיבו, שאם הוא יוסיף להתנות שאין לו כל 
זה  שהרי  ריבית,  חשש  משום  בזה  שאין  הכלבים,  על  אחריות 
לא 'היתר עיסקא', אלא זו עיסקא אמיתית, הוא פועל שמקבל 

שכר.
ששת  באילוף  עסוק  סעדיה  היה  הבאים  החדשים  בשמונת 
הגורים שקיבל. הוא לא העלה בדעתו בתחילה עד כמה קשה 
ולהתייעץ  למאלף  ליסוע  עליו  היה  פעמים  כמה  ואף  העבודה, 
עמו בפרטי עבודתו. בכל עת עודד סעדיה את רוחו שהוא עושה 
זאת לשם מצוות חסד עם יחיא שכנו, ולפום צערא אגרא. בכל 
להקל  ויוכל  באילוף  שיצליח  מה'  וביקש  בתפילתו  הוסיף  יום 

לשכנו העוור שעולמו חשך בעדו.
מקץ שמונת החדשים, כשסעדיה חזר למאלף עם ששת הכלבים 
התפעל  שאילפם,  האילוף  על  דעתו  את  שיחווה  המאולפים, 
המאלף עד מאוד, היאך יתכן ואדם שאין לו כל נסיון באילוף, 

מצליח לאלף את הכלבים כל כך טוב, ועוד בלא כל ציוד בסיסי 
של אילוף. סעדיה השיבו שככל הנראה זה בזכות מצות החסד 
לסעדיה  שילם  המאלף  שהתפלל.  הרבות  והתפילות  שעשה 
תמורת שני הכלבים הנוספים שאילף שלפי הסיכום שייכים לו, 
וסעדיה חשב  העיוור,  עבור שכנו  הכלב השלישי שלקח  מלבד 
שכעת סוף סוף יש בידו סכום מכובד שבו יוכל לבצע את חלומו 
מאותו יום נוראי, בו הזדים עשקו מהם את החיפוי המיוחד של 

ספר התורה הקדוש.
כשעמד סעדיה להפרד מהמאלף, הציע לו המאלף, שאם הוא כל 
כך מצליח בעבודה זו, הוא יכול להתחיל לעסוק בזה לפרנסתו, 

שהיא בוודאי מכניסה יותר מעבודת האדמה, והיא יותר קלה.
בדרכו חזרה ממאלף הכלבים אל עבר המושב, נכנס סעדיה לעיר 
לו  יעלה  כמה  אצלו  לברר  וביקש  צורף,  אחר  וחיפש  הגדולה, 
לעטר ולצפות מחדש את הספר התורה הקדוש שבידם. כששמע 
סעדיה את הסכום המבוקש, חשכו עיניו, מדובר היה בסכום עצום 
ורב שאינו בר השגה כלל. הצורף הסביר לו, שמדובר בעבודות 
צורפות מסוג 'פיליגראן', שהיא נעשית מכסף טהור ומזוקק, הכל 
בעבודת יד מדויקת, ועבודה זו והחומר שמשתמשים בו, יקר עד 
מאוד. מאוכזב יצא סעדיה מהצורף, כשבליבו הוא מתפלל לה' 

שיזכהו בימי חייו להגיע למצוה רבה זו של כיבוד התורה.
הוא,  בה  שהחסרון  ההצעה,  בדבר  המורי  עם  התייעץ  סעדיה 
ראשית ההתעסקות עם בעלי חיים טמאים, ומה גם שבעבודת 
לכל  זוכה  הוא  ישראל,  ארץ  ישוב  מצות  קיום  מלבד  הארץ, 
שנת  השבע  שנת  קרבה  ומאידך,  בארץ,  התלויות  המצוות 
השמיטה, ובשנה זו יוותר ללא כל פרנסה, ומה גם שבמלאכת 
קמעה  הרהר  המורי  לעוורים.  ולסייע  לעזור  יכול  הוא  האילוף 
ולאחר מכן אמר לו, שכל עוד שהוא מרגיש בעבודה זו 'מלאכת 
קודש' לעזור ולסייע לעוורים, שיעסוק בה, אך אם הוא עושה 

זאת רק לפרנסה, עדיף שיעבוד באדמה.
עם  המושב,  תושבי  של  המאורות  חשכו  מכן  לאחר  קצר  זמן 
פטירתו של המורי הקשיש. צערם ויגונם של תושבי המושב על 
הסתלקותו היה מרובה, הם היו כרוכים אחריו כבנים לאביהם 
עוד מהזמן בו למדו אצלו תורה בתימן, אך בכל זאת היה להם 
תנחומים, כשבנו מורי משולם מילא את מקומו, והתמנה כמורי 
של המושב, ולימדם תורה והדריכם בדרכי התורה, בנתיב שאביו 

סלל בפניהם.
עשרות שנים עסק סעדיה בעבודתו זו של אילוף כלבים, בהם 
עוורים' מאולף  ב'כלב  בכל קצווי ארץ, שהחפץ  הוא התפרסם 
היטב, ימצא את חפצו אצל סעדיה. בשנים אלו רכש מיומנות 
רבה באילוף הכלבים, וקנה ציוד רב ל'כלביה' שלו, ואף הצליח 
לשפר את האילוף לתועלת העיוורים, ויחד עם זאת לקצר את 
ועוד. כל אותם שנים, היה מעורר את עצמו,  זמן האילוף עוד 
שכל עבודתו זו היא להיות לעזר ואחיסמך לעיוורים המסכנים, 
שכל כך קשה להם, והכלב יכול להקל מעליהם מעט את עולמם 
בעזרו  יהיה  שה'  ביום,  פעם  כך  על  התפלל  כן  ועל  החשוך, 

שיצליח באילוף ויוכל לעזור ולסייע לאחרים.
ועמלה,  בתורה  עוסקים  זתים,  כשתילי  בניו  סעדיה, שכל  זכה 
של  הזדקנותו  ולמרות  עולם,  בחיי  ועוסקים  שעה  חיי  עוזבים 

אביהם, אחד מהם לא חשב לרשת את עסקיו ולטפל בכלביו.
במחלת  חולה  שהוא  מחלתו,  דבר  את  סעדיה  זכר  עת  בכל 
החיים, ועל כן חשב בליבו שכבר הגיע העת והזמן בו ימכור את 
כל הכלביה שלו, עם מאות הכלבים שבה, ויוכל לשבת בבית ה' 
כל ימי חייו, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, כשאיפתו של דוד 

המלך ע"ה.
עם  שלו  הכלביה  את  למכור  סעדיה  ניסה  שלימה  שנה  במשך 
מאות הכלבים שבה, אך ללא הועיל, בכל פעם שהיה קונה רציני 
שרצה לרוכשה, כשהגיע העת לחתום על החוזה, מעשה שטן, 
התעורר לקונה איזה שהוא חשש או חשד, ומחמתו הקונה ירד 

מרעיון הקניה.
באחד הערבים כשנכנס לבית הכנסת לשיעורו של המורי, ראה 
המטים  הישנים  הספרים'  ה'ארונות  את  המחליפים  פועלים 
ליפול, בארונות חדשים ומפוארים, כיאה לבית ה', כאשר עומד 
על גביהם שאלתיאל שכנו בעל עדר הכבשים, ושאלתיאל מספר 
לכל השומעים, את הידוע להם, שלאחרונה הזדקן וניסה למכור 
שכאשר  'חדשות',  וסיפר  והוסיף  הצלחה,  ללא  אך  העדר  את 
בא למורי וביקש ממנו עצה ותושיה מה ניתן לעשות להצליח 
לכך, השיבו  סגולה  איזה שהיא  לו  יש  למכור את העדר, האם 
מצליח  הוא  עצמו שאם  על  שיקבל  אומר,  היה  המורי, שאביו 
למכור את העדר תוך חודש, הוא יתרום את כספי ה'מעשר' של 
המכירה לכבוד בית ה', והמורי הציע, שיקבל על עצמו כן, ואם 
יצליח יקנה ב'מעשר' ארונות חדשים לפאר את בית ה'. כאשר 
כשבועיים,  לפני  העדר  את  למכור  הצלחתי  דשמיא  בסייעתא 
כעת אני מקיים את שקיבלתי על עצמי, ומביא ארונות ספרים 

חדשים ומפוארים לכבוד בית ה'.

לו  וסיפר  משולם,  המורי  לבית  סעדיה  נכנס  ערב  באותו  עוד 
תורה  הספר  מעל  הכסף  עיטורי  את  תולשים  בו  שהמראה 
הקדוש לא ַמש ממנו, למרות שכבר עברו כששים שנה, ותמיד 
היתה לו שאיפה ותכנית שיוכל לצפות את הספר תורה חזרה 
כפי שהיה, אלא שכבר לפני כחמשים שנה, כשהזדמן לו סכום 
שהיה גדול בעיניו באותם ימים, הלך לברר אצל צורף, ונאמר לו 
שמדובר בסכום עצום ורב. כעת אמר סעדיה, יש לי בעיה דומה 
לזו שהיתה לשאלתיאל, שכידוע לכבודו כבר זקנתי, ואני מנסה 
אלא  הכלבים,  ומאות  הציוד  כל  עם  שלי  הכלביה  את  למכור 

שכבר זמן רב שאינני מצליח למוכרם.

סעדיה,  אמר  שאלתיאל,  עם  שהיה  מה  את  ששמעתי  לאחר 
את  למכור  אצליח  שאם  עצמי  על  שאקבל  בליבי,  חשבתי 
הכלביה ומאות הכלבים תוך חודש ימים, אתרום בכספי המעשר 
ציפוי חדש לספר התורה, הציפוי המפואר ביותר ששייך, ציפוי 

'פיליגראן' עבודת יד.

וטהורות,  כנות  ששאיפותיך  על  שמח  אני  כמה  המורי,  השיבו 
ולמעלה מששים שנה אתה חושב על כבוד הספר תורה, ורעיונך 
מצויינים ביותר, אלא שאני חושב, הוסיף המורי, שמצוה גדולה 
זו של ציפוי הספר תורה הקדוש, אינה יכולה להיות שייכת רק 
לאדם אחד, צריך שכל בני הקהילה יעשו זאת יחדיו, ואם אתה 
רוצה רעיון לסגולה, קבל על עצמך לשפץ את כל הכניסה לבית 
הכנסת, שבמקום שבימות החורף יבוססו כולם בבוץ, תהיה דרך 

מרוצפת, וכל חצר בית הכנסת לא תראה כה מוזנחת ועזובה.

ושאל.  סעדיה  הוסיף  הקדוש,  התורה  ספר  עם  יהיה  מה  אבל 
וחצרו,  הכנסת  בית  לכבוד  ידאג  שהוא  שאחר  המורי,  השיבו 

אטול על עצמי מצוה זו, לדאוג לעיטור הספר התורה הקדוש.

סגולתו של המורי הועילה, ותוך זמן קצר הצליח סעדיה למכור 
את כל הכלביה, ומיד החל בעבודות שיפוץ רחבת בית הכנסת, 
שיעשו  ודואג  הפועלים  גבי  על  עומד  כשהוא  ושיפוץ,  בריצוף 
את עבודתם על הצד היותר טוב, לכבוד בית הכנסת והשכינה 
השורה בתוכה. ואכן לא ניתן היה להכיר את מקום בית הכנסת, 

הכל נבנה מחדש ובאופן יפה ומפואר, כיאה לבית ה'.

הכנסת,  בית  חצר  שיפוץ  עבודות  כשנסתיימו  הקיץ,  באמצע 
עיטור  לקניית  בדאגה  חלקו,  את  יקיים  המורי  בו  העת  הגיע 
הכנסת  בבית  כך  על  דיבר  המורי  התורה.  ספר  לכבוד  מיוחד 
בשבת, והסביר שמדובר על עלות משוערת של כארבעים וחמש 
אלף דולר, ואם כל בית אב יתרום את חלקו בסך ארבעת אלפי 
שקלים, שהם כאלף דולר, אפשרי גם בתשלומים, נוכל בעזהי"ת 
לקראת החגים הבאים לכבד את הספר תורה בעיטורו וציפויו 

כפי כעיטור והציפוי שהיה לנו ונגזל מעמנו.

חלק מבני המקום נענו לקריאת המורי בשמחה, ונתנו את הסכום 
מהתושבים  שליש  כשני  אך  בתשלומים,  או  במזומן  המבוקש 
טענו שאין באפשרותם לעמוד בהוצאה גדולה זו, והשתתפו רק 
בחלק מהסכום, כך שיחד הגיעו רק למחצית מהסכום הנדרש. 
באותה העת פנה סעדיה למורי ושאל, היות ויש בידו עדיין סכום 
גדול מכספי המעשרות שנותרו אחרי השיפוץ, אולי כדאי לתנם 
לצורך כבוד הספר תורה. והמורי השיבו, שאם הוא רוצה מצוה 
מהודרת, שישפץ גם את 'חדרי הכבוד' של בית הכנסת לכבוד 
ה'ימים הנוראים' והחגים הקרובים ובאים, שזו מצוה שאין לה 

תובעים, ובודאי זכותו תהיה גדולה בכך.

כשהחל חודש אלול ועדיין לא היה להם אלא כמחצית הסכום, 
רציתם לקחת  לא  רבנו, מדוע  ילמדנו  הגבאי את המורי,  שאל 
את כל התרומה מאת סעדיה, כך שכיום כבר היינו מברכים על 
המוגמר, ולא עוד, אלא כאשר סעדיה הציע להשלים את החסר, 
המורי הציע בפניו לשפץ את חדרי הכבוד. האם אכן שיפוץ חדרי 

הכבוד קודם לכבוד התורה.

ידידי היקר, השיב המורי, ראשית ראוי לך לדעת שאכן שיפוץ 
מקום זה הוא חשוב עד מאוד, וכבר עורר על כך 'החפץ חיים', 
בספרו משנה ברורה, בביאור הלכה בתחילת סימן ג', אלא שיש 
דברים בגו מדוע אינני מעוניין לקבל מכספו לצורך חיפוי ועיטור 

ספר התורה, על כן יעצתי לו את כל אותם רעיונות.

לשאלת הגבאי מה מצא המורי פסול בסעדיה וממונו, שכידוע 
לרבים הינו ירא שמים מאוד, ומקפיד על קלה כחמורה. השיבו 
תאג'  ואחד  שנים מקרא  פרשת השבוע  המורי, אם תלמד את 

עפרש"י, כפי שאתה בודאי לומד, תבין בודאי מדוע נהגתי כן.

המשך מעמוד הקודם

תודת המערכת נתונה
למשפחת צנעני שיחי'

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה מה מצא הגבאי בלימוד פרשתינו עפרש"י?


