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תנצב"ה

"כל מצוה שהיא חובת הגוף, נוהגת בין בארץ בין בחו"ל" )קדושין ל"ז א'(.

היכן לכאורה מצינו ע"פ פרשתינו להיפך מכלל זה )לדעת אחד מהראשונים(?

שאנו  מהתפלות  איזה 
יום,  מידי  מתפללים 
שנתפלל  במטרה  נתקנה 

בכוונה.

חילוקא דרבנן
ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ָּכל  ַעל  ָהַאְרֶּבה  "ַוַּיַעל  י"ד(,  י'  כתיב )שמות 
ַוָּיַנח ְּבכֹל ְּגבּול ִמְצָרִים ָּכֵבד ְמאֹד ְלָפָניו ֹלא ָהָיה ֵכן ַאְרֶּבה 
ָּכמֹהּו ְוַאֲחָריו ֹלא ִיְהֶיה ֵּכן", ופרש"י, "ואחריו לא יהיה כן. 
ואותו שהיה בימי יואל, שנאמר )יואל ב' ב'(, ָּכמֹהּו ֹלא 
ִנְהָיה ִמן ָהעֹוָלם, למדנו שהיה כבד משל משה, כי אותו 
של יואל היה על ידי מינין הרבה, שהיו יחד ארבה ילק 
אחד,  מין  של  אלא  היה  לא  משה  של  אבל  גזם,  חסיל 

וכמוהו לא היה ולא יהיה".

עי' בתהלים )ע"ח מ"ו - מ"ז(, "ַוִּיֵּתן ֶלָחִסיל ְיבּוָלם ִויִגיָעם 
ופרש"י,  ַּבֲחָנַמל",  ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  ָלַאְרֶּבה. 
"בחנמל. שם ארבה", ושם )ק"ה ל"ד(, "ָאַמר ַוָּיבֹא ַאְרֶּבה 
ִמְסָּפר", ומבואר שגם במצרים היו כמה מיני  ְוֵאין  ְוֶיֶלק 

ארבה.

וצריך ביאור!!!

בנו הגדול של ר' ראובן השכים לישיבה ללמוד קודם 
כשאחיו  התפילין.  את  עמו  לקח  וכדרכו  התפילה 
הצעיר ביקש לצאת לישיבה שהיתה בקצה האחר של 
'איטר' החליף עמו  גילה שאחיו הגדול שהינו  העיר, 
את התפילין, והשאיר בבית את התפילין שלו, שאינם 
ה'קשר'.  את  יַשנו  כן  אם  אלא  להנחה,  לו  ראוים 
כשנודע לר' ראובן על ההחלפה, נתן את התפילין שלו 
בכדי  מקומית,  מחברה  מונית  והזמין  הצעיר,  לבנו 
כשהגיע  הגדול.  לבנו  הראויות  התפילין  את  לשלוח 
בני  מש'אינם  הינו  שהנהג  ראובן  ר'  ראה  המונית, 
ברית', ובחשש כבד מסר בידו את התפילין, כשאומר 
כתובת  את  לו  ואמר  קדוש',  ב'דבר  שמדובר  לו 
וכשימסור  זו,  לכתובת  מיד  שיסע  וביקשו  הישיבה, 

את התפילין יקבל את תשלום הנסיעה מבנו.

שאירע,  מה  את  שמעון  ר'  לשכנו  ראובן  ר'  כששח 
העירו ר' שמעון, שלכאורה אסור היה לך למסור את 
בבזיון,  בו  ברית, מחשש שינהג  בן  התפילין לשאינו 
במיוחד שהרגילות היא שנהגי המוניות אינם נזהרים 

מלהשליך את החבילות לקרקעית הרכב.

על טענת ר' שמעון, השיב ר' ראובן, שמכיון שאותו 
ישליכו  לא  ודאי  זו,  שליחותו  על  ממון  מקבל  נהג 
להעביר.  החבילות שמקבל  בשאר  שנוהג  כפי  לארץ 
ומה גם שהתפילין נמצאים בתוך נרתיק, כך שאין כל 
ינהג  לא  זאת  בכל  הגוי  אותו  ואם  לבזיון,  כך חשש 
בהם בכבוד, אין צורך לחוש, כי מדובר בחשש רחוק.

את  בידו  מוסר  והוא  שהיות  טען,  שמעון  ר'  ואילו 
שאם  מכובד,  באופן  שיועברו  לדאוג  עליו  התפילין, 
בתוך  והגם שמונחים  לו,  למנוע מלמסור  יש  כן  לא 
נרתיקם, גם הנרתיק עצמו אינו מתיר לדוגמא לשים 
לומר  היה  וראוי  כיו"ב,  וכל  המונית  בקרקע  אותה 
לנהג שמדובר בדבר שביר בעל ערך, וכן ליתנו בשקית 

נוספת. 

השאלה היא, הצדק עם מי ?

"וַיֹּאֶמר מֹשֶׁה ּכֹה ָאַמר ה' כֲַּחצֹת ַהלַּיְָלה ֲאנִי יוֵֹצא בְּתוְֹך ִמְצרָיִם. וֵּמת כָּל בְּכוֹר בְֶּאֶרץ 
ִמְצַריִם... וְָהיְָתה ְצָעָקה גְדָֹלה בְָּכל ֶאֶרץ ִמְצרָיִם... וְּלכֹל בְּנֵי יִשְָׂרֵאל לֹא יֱֶחַרץ כֶֶּלב ְלׁשֹנוֹ 

ְלֵמִאיׁש וְַעד בְֵּהָמה ְלַמַען תְֵּדעוּן ֲאשֶׁר יְַפֶלה ה' בֵּין ִמְצַריִם וֵּבין יִשְָׂרֵאל". שמות י"א ד' - ז'...'
וסיומה  בכורות,  אודות מכת  לפרעה  נבואתו של משה  נכתבה  בהם  הללו,  בדברי הפסוקים  המתבונן 
בשתיקת הכלבים שממנה ידעו כולם שה' יפלה בין מצרים ובין ישראל, מתעוררות לו תמיהות ושאלות 
רבות. ראשית, מה ענין שתיקת הכלבים לענין המכה. ועוד, איזו שייכות יש בין שתיקת הכלבים לפלא 
שה' יפלה בין מצרים לבין ישראל. ושלישית, אם רוצים להדגיש את ההפלאה בין מצרים לישראל, היה 
על משה לומר, 'ומבני ישראל לא ימות עד אחד', שאחרי זה מתאים לכתוב 'ְלַמַען ֵּתְדעּון ֲאֶׁשר ַיְפֶלה ה' 

ֵּבין ִמְצַרִים ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל'.
עוד צריך להבין בדברי הפסוק, שמשמעותו הוא שה' יעשה נס מיוחד שכלב לא יחרץ לשונו לכל בני 
ישראל, מאיש ועד בהמה, ומדוע הוזקקו לנס זה, אחרי שבני ישראל נצטוו )שם י"ב כ"ב(, "...ְוַאֶּתם ֹלא 

ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ֵּביתֹו ַעד ּבֶֹקר", אם כן על מי ינבחו הכלבים.
זאת ועוד צריך להבין, מה בכלל הענין של ההפלאה שמשה אומר לפרעה שה' יפלה בין מצרים לבין 
ישראל. אם בנו של פרעה וכל שאר בכורי מצרים מתים, מה איכפת לו לפרעה אם גם בכורי ישראל 
מתו, וכי זה יחזיר לו את בנו לחיים. ובמיוחד שכפי שבשאר רוב המכות האחרות לא מצאנו שהתורה 
כתבה בפירוש בהתראה שהמכה לא היתה על ישראל )למעט ערוב, למרות שודאי שלא היו היו המכות 
על ישראל כלל, עיין באבות פ"ה מ"ד וברמב"ם בפיהמ"ש(, כך היה ניתן שלא לכתוב ענין זה גם במכת 

בכורות.
האמת היא שכבר מצאנו הבדל והפלאה זו בהתראה על מכת דבר, שמשה רבינו אומר לפרעה )שם ט' 
ד'(, "ְוִהְפָלה ה' ֵּבין ִמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ִמְקֵנה ִמְצָרִים ְוֹלא ָימּות ִמָּכל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּדָבר", וכאשר נסתיימה 
המכה כתוב )שם ו'(, "ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ְוִהֵּנה ֹלא ֵמת ִמִּמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶאָחד ַוִּיְכַּבד ֵלב ַּפְרעֹה ְוֹלא ִׁשַּלח ֶאת 
ָהָעם", שמשמע, שעיקר מה שהציק והפריע לפרעה, היה מה שלבני ישראל לא מת אפילו אחד, עד שהיה 
צורך בהכבדת לב פרעה בכדי שלא ישלח את העם, ודבר זה צריך הבנה וביאור, מה יתן לו ומה יוסיף 
לו מה שאירע אצל בני ישראל, אם כל מקנהו מת ואבד, עד כדי שהיה צריך להזהיר את פרעה על זה 

בהתראה.
את השאלה אודות מכת דבר מקובל לתרץ וליישב, שחלוק מכה זו מכל שאר המכות, שבכל המכות, עצם 
המכה היתה מהלך ניסי, אבל מיתה של בהמה, לכאורה הוא דבר טבעי, שסופה של בהמה שהיא מתה, 
ובמיוחד שמצויים מחלות ומגפות שממיתים עדרים רבים כפי שמצוי עד ימינו, ועל כן, אם משה היה 
אומר לפרעה שתהיה מכה בה ימותו כל הבהמות, אין בכך כל ראיה על כח ניסי ואף לא איום שישפיע 
עליו לשלוח את ישראל מארצו, הוא יניח שמשה רבינו הוא חכם הבקי במחלות בעלי חיים, והוא יודע 
לפי סימנים הידועים לבקיאים, שבימים הקרובים תהיה במצרים מגפת בהמות. אבל כאשר משה אומר 
לפרעה שהֶדבר יהיה רק בבהמות של המצריים, ואילו בבהמות היהודים לא יהיה דבר, אות ומופת הוא 
שהוא מעשה ומהלך של נס, ועל כן היה צריך לומר זאת כבר בהתראה, וגם רק לאחר שפרעה ראה שכל 
מקנה מצרים מת ואילו לבני ישראל לא מת עד אחד, הוא נבהל מהמכה ולולי שה' הכביד את ליבו, הוא 

משלח את ישראל מעבודתם.
אותו מהלך בדיוק ניתן לבאר במכת בכורות, שהטבע שהטביע ה' בבריאה הוא, שסוף כל אדם למיתה, 
בכל יום מתים אנשים רבים, ואשר על כן, אילו משה היה בא ואומר לפרעה שתהיה מכה בה ימותו 
יודע שיש איזה שהיא מגיפה הפוגעת רק בבכורות  כל הבכורות, יאמר פרעה בליבו, שמשה בחכמתו 
שאמורה להכות בחצות הלילה, אבל אין בזה כל ראיה על כח ניסי ואף לא יגרום לו שישלח את ישראל. 
אומות  ועוד  מצרים  בבכורי  רק  תהיה  הבכורים  את  ההורגת  שהמכה  לפרעה  אמר  משה  כאשר  אבל 
הנמצאים במצרים, ואילו בישראל היא לא תפגע כלל, זה הופך את המציאות ממהלך טבעי של מגיפה 

לאות ומופת, ועל כן היה צורך לומר זאת לפרעה מיד כשהוא מודיע לו על המכה.
אבל עדיין יש חילוק גדול בין מכת דבר למכת בכורות, שבמכת דבר היה לפרעה את היכולת לברר ולבדוק 
מה באמת אירע, כדכתיב 'ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ְוִהֵּנה ֹלא ֵמת ִמִּמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶאָחד', ואילו במכת בכורות, הוא 
לא יכל להרשות לעצמו להמתין עד שהשלוחים יבדקו ויחזרו אליו עם תוצאות הבדיקה, שהרי אם הדבר 
נכון וכל הבכורות מתים, יש לו לפחד על עצמו שלא ימות גם הוא, ועליו לשלוח ולגרש את ישראל 
עוד באותו הלילה, כפי שאכן היה לבסוף, שהלך ברחובות ושאל היכן משה והיכן אהרן, ושיחקו בו ילדי 
היהודים )ע"פ תנחומא ישן בא י"ט, הובא בילקוט שם ר"ח אות ק"מ(, עד שאמר להם לצאת מארצו, 
כמפורש בפסוקים, ועל כן היה צריך למצוא רעיון שעל ידו יוכל לדעת מה מצבם של בכורי ישראל, אם 

אירע להם דבר או לאו.
רעיון מיוחד לבירור המציאות היה לפרעה הרשע, וזאת דרך הכלבים, שדרך הכלבים לנבוח כשיש מתים, 
כדאיתא בב"ק ס' ב', "כלבים בוכים, מלאך המות בא לעיר". על כן חשב פרעה שיש לו את היכולת לבדוק 
ולבחון מה אכן אירע. אם המיתה של הבכורים בחצות הלילה היא על ידי מגיפה, שנעשית על ידי מלאך 
המות, וא"כ אין סיבה שהמגפה לא תפגע גם בבכורי ישראל, שהם יהיו בכלל המתים, ואם מלאך המות 
בעיר, הרי שהכלבים ינבחו בקול גדול. אבל אם אכן צדקו דברי משה, שהקב"ה בכבודו ובעצמו יעבור 
ויהרוג את הבכורים, פשוט הוא שלא יפגע לרעה בבניו אהוביו, אלא רק ינקום את נקמתו במצריים, הרי 
שזעקת מצרים תשמע בלא קול הכלבים. נמצא לפי זה ששתיקת הכלבים שלכל בני ישראל הם לא חרצו 
לשונם, הוא האות וההוכחה שה' הפלה בין בכורי ישראל לבכורי מצרים, שמבכור ישראל לא מת עד 
אחד, ומחמת כן יכיר וידע פרעה שה' הכה בו ולא יוכל לתלות זאת במצבים טבעיים של מגפה וכדומה.

באותו  לשונם  את  חרצו  לא  כלל  שהכלבים  שלמדו  הראשונים  של  דרכם  ע"פ  הוא  זה  מיוחד  ביאור 
לילה )עי' אבע"ז ורשב"ם ועוד(, אלא שהקושיה שבביאור מיוחד זה היא, שמשמעות הפסוק שהכלבים 
יוקשו כל הקושיות  ועוד, שעדיין  ונבחו. זאת  ולאחרים חרצו  במצרים לא חרצו לשונם לבני ישראל, 

שכתבנו בריש הדברים.
הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל )לב שלום פר' בא, עמוד קכ"ז( מבאר בדרך מחודשת המבוססת על המהלך 
הקודם אך עם שני שינויים. האחד, שאם אדם מת, גם אם זה לא היה בידי מלאך המות אלא ה' בכבודו 
ובעצמו הרגו, בכל זאת הכלבים שבבית נובחים, שעצם ריחו של אדם מת בתוך ביתם גורם להם לנבוח. 
והשני, שלבני ישראל בארץ מצרים היו בחצרותיהם כלבים ששמרו מפני המזיקים והגנבים, ועל כלבים 
אלו של ישראל העידה התורה, שהם לא חרצו את לשונם כלל באותו לילה, ואילו הכלבים המצריים, 

לא פסק פיהם לנבוח וליילל.
וכך הוא מבאר: פרעה חיפש אחר דרך קלה ונוחה בה הוא יוכל לדעת אם גם מבכורי ישראל מתו, או 
שרק מתו מבכורי מצרים, ועל כן חשב לבדוק זאת באופן פשוט, בשעה שתשמע במצרים קול זעקה 
גדולה עם נביחות הכלבים מבתי המצריים על המתים שלהם, הוא ישלח את שליחיו שיבדקו מה נשמע 
בחצרותיהם של ישראל, אם הכלבים שלהם נובחים עם כל הכלבים האחרים, הרי שגם מישראל מתו 
במכה ואין ראיה שיד ה' היתה בו, אבל אם בשום חצר של ישראל לא נשמע קול כלביו הנובחים, אות 

ומופת הוא שיד ה' היתה בו, והוא הפלה בין אויביו לבין אוהביו.
ואכן כך היה, כשבחצות הלילה ה' עבר בין בתי מצרים והכה את כל הבכורים, קמה צעקה גדולה ומרה 
בכל ארץ מצרים, שכמוה לא היתה ולא תוסיף להיות, יחד עם קולותיהם הנובחים והמיללים של הכלבים 
בכל בתי מצרים, כי אין בית אשר אין שם מת, אבל בבתי ישראל, ששון ושמחה, אין פרץ ואין צווחה, וכל 
כלביהם שותקים, והיה נס גלוי שאף לא אחד מכלבי ישראל חרץ את לשונו והצטרף למקהלת הכלבים 
המצריים, ובזה היה אות ומופת שה' הכה בבכורי מצרים, ומבכורי ישראל לא מת אחד, ומחמת כן בא 
פרעה באמצע הלילה וקרא למשה ואהרן ואמר להם )שמות י"ב ל"א(, "...קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך ַעִּמי ַּגם ַאֶּתם 

ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה' ְּכַדֶּבְרֶכם".
וחיפשתי לתמוך את יתדות חידושו בדברי רבותינו הראשונים, ומצאתי כן בדברי רבינו בחיי )שם י"א 
ז'(, "...וגלה לך הכתוב כי בחצי משמרה שניה צעקו הכלבים במצרים, לפי שבא מלאך המות ביניהם... 
ואם כן יגיד לך הכתוב כח הנס הגדול, כי אותה שעה שהיה הכלב חורץ לשונו אל המצריים, לא היה 

חורץ לכל בני ישראל".

 פרשת בא תשע"ג

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

על מלכות גדולה מלכתי,
ועל הרשעים בגהנום נצטערתי.

בראשונה על החמשה ציויתי,
ולאחר מכן את הזקנים כינסתי.

לנסים זכו החכמים מפני גזירתי,
והלכה נתחדשה מחמת פקודתי.



תשובה ל"מעשה רב"

לצעירי  לחידוד,  שאלות  בו  שנכתב  ספר  לשאלה,  בתשובה 
הצאן, תשב"ר, והתשובות מוצפנות באופן שכתובים הפוך, האם 
בעת קריאת התשובות, מותר להחזיק את הספר הפוך, כשהצד 
העליון הוא למטה, או שאין זה כבוד הספר, והאפשרות המותרת 
ויסובבו  וכיו"ב  השולחן  על  שיניחו  ידי  על  היא  בספר,  לקרוא 

לצד השני.

מקור האיסור דספר הפוך
א[ בעירובין צ"ז ב' תנן: "היה קורא בספר על האסקופא ונתגלגל 
הספר מידו וכו' משהגיע לעשרה טפחים הופכו על הכתב", פרש"י: 
"האותיות כלפי הכותל, שלא יהא מוטל כ"כ בבזיון", ובגמ' שם 
צ"ח א' איתא עלה, "ומי שרי, והתניא כותבי סת"ם לא התירו להן 
עליה את הבגד. התם אפשר,  פורס  פניה, אלא  על  יריעה  להפך 
הכא לא אפשר, ואי לא אפיך, איכא בזיון הקודש טפי". ופרש"י, 
על  אבק  יעלה  שלא  עליה  להגין  פניה  על  קלף  יריעת  "להפוך 

האותיות, לא אפשר, שאין לו בגד לפרוס".
שלא  וכדי  הספר,  לצורך  הוא  שהופך,  שמה  שאע"פ  מבואר, 
יתבזה מהאבק, מ"מ כיון שלעיני הרואים, הפיכתו הוא בזיון, לא 
הותר לעשות כן, רק במקום שהנחת המצב כמו שהוא, הוי בזיון 

טפי1.
ב[ ופסק בשו”ע יו”ד רע”ז ס”א: “כתב היריעה, ובא להניחה 
כדי שתתייבש, לא יהפוך הכתוב למטה, אע”פ שמכוין כדי שלא 
יעלה אבק על הכתב, מ"מ דרך בזיון, הוא2, אלא יהיה פני הכתב 
ויפרוש עליו בגד”. ומבואר כנ”ל, דהאיסור הוא משום  למעלה, 
ה’דרך בזיון’ אף שהמטרה לצורך, ולא הותר אלא במקום שא”א 

בענין אחר.

המוצא ספר הפוך, צריך להופכו בחזרה
"כשראה  כתב:  תרל"א(  עמ'  הנדמ"ח,  )ליקוטים,  ובמהרי"ל  ג[ 
נראה  ונשקו".  הפכו  למטה,  עליונו  מהופך,  ספר  סגל  מהר"י 
זה  דגם  למטה,  כשעליונו  גם  אלא  פניו,  על  בהפוך  לא  שמדובר 
דרך בזיון הוא. וכ"כ בערוה"ש יו"ד רפ"ב י"א: "ואסור להפוך אותו 
על פניהם, וכשמוצא ספר הפוך, מהפכו שיונח כדרכו, וכן אסור 
להעמידו מהופך, שיהיו ראשי האותיות למטה3, וכשמוצאו עומד 

מהופך, מהפכו ומעמידו כדרכו”.
זורקין כתבי קדש  יו”ד רפ”ב ה’: “אין  ועי’ בדברי השו”ע  ד[ 
ואפילו הלכות ואגדות”, וכתב הרמ”א: “ואסור להפוך אותו על 
פניהם, וכשמצאו כך צריך להפכו4”, והמציין ציין שם למהרי”ל, 
דעליונו  שלמד  ואולי  למטה,  כשעליונו  דיבר  המהרי”ל  ולכאו’ 
שכנגדם,  שבצד  ממה  למעלה  הם  שהפנים  הספר,  לדפי  הכוונה 
וקצ”ע דבספרים שלנו, מאי נ”מ באיסור להופכו על פניו, הלא 
בכל צד שהוא מונח, כתוב שם ד”ת, ושלא כבימי חז”ל שכתבו 
הספרים בצורה של מגילות, משמעותו של הפוך הוא רק על פניו 
ממש, ולכן בספרים שלנו ג”כ כשהוא מונח פתוח והפוך על פניו, 

אז יש לחוש.
ספר  כשמצא  "מהרי"ל  שכתב:  שם,  ביו"ד  משה  בדרכי  ועי' 
בהגהות  למה  וצ"ע  ונושקו",  הופכו  היה  למטה,  עליונו  מהופך, 
הפוך  הספר  דכשגוף  מסברא,  נראה  ועכ"פ  לשונו.  שינה  לשו"ע 
שעליונו למטה, לכאו' חמיר טפי לדידן, דמיחזי יותר בזיון, וצ"ע.

ג' טעמים לצדד להקל בנידון דידן
שהמדובר  מכיון  א.  טעמים  מג'  להקל  בנידו"ד  לצדד  ויש  ה[ 
בספר המיועד לילדים, וכיום מצוי קצת הדבר שעושים באופן זה, 
אין בהפיכתו משום מיחזי כבזיון, די"ל דכל שלפי המקובל אינו 
נחשב כבזיון, אינם בכלל האיסור, וכעי"ז כתב  גם בשו"ת אבני 
ישפה )להגרי"פ פינהנדלר זצ"ל( ח"ג סי' צ"ד אות א'. אלא דעדיין 
לא  כבזיון,  להם  נראה  אינו  יוחלט שע"ג קרקע  דודאי אם  צ"ע, 
יועיל להתיר, ומנא לן דהחזקת הספר בצורה הפוכה, לא יחשב 

בעצם בזיון, אף כשאין נראה לרואין כבזיון.
ב. ואולי יש לצדד להקל בעצם זה הדבר, משום שמיועד לסייע 
את  המשעשע  באופן  מבחן  ע"י  משנתם  בחזרת  הצאן  לצעירי 
ליבם, וכיון שיש בזה צורך, דמי למה שהקילו לפסֹוק לתינוקות 
אכן  רפ"ג.  רס"י  יו"ד  בט"ז  כמ"ש  משה,  פסקיה  דלא  בפסּוק  גם 
שם מבואר דכדי להתלמד לא התירו אלא משום עת לעשות לה', 

ובנידו"ד ודאי אינו כן, וגם מנא לן לדמות מילתא למילתא.
שנהגו  "דמה  שכתב:  התשב"ץ  בשם  בפ"ת  יעו"ש  אמנם 

פרשה  או  פסוקים,  ד'  או  ג'  הלוחות  על  שכותבים  המלמדים, 
ובסוף  יכולה לקבל באותו שבוע,  שלמה, מה שדעתו של תינוק 
השבוע מוחק, וחוזר וכותב פרשה אחרת כפי התחלפות הפרשיות 
או  ביד  לאבדן  אסור  קודש  דכתבי  אף  להתיר,  יש  שבוע,  בכל 
זו, הוי כהיכל שצריך תיקון,  למחקן, מ"מ כיון שעבר זמן פרשה 
ע"מ  כותבים  כאן מעיקרא  ולכאו' הא  ולבנותו".  שמותר לסתרו 
כן  דעושין  משום  קולא  שצירפו  וכנראה  מותר,  ומ"מ  למחוק, 
להתלמד. ועדיין יש לחלק מנידו"ד שאינו כ"כ להתלמד כמו התם. 
ועוד די"ל דאדרבא עדיף שלא לעשות כן, כדי שיתרגלו הילדים 

שספר קודש אין הופכין.
ג. י"ל כיון דהוא דרך עראי ואקראי, דתיכף אח"כ חוזר ומהפך, 
אין זה נחשב לבזיון, ודומיא דמי שמניח הספר פתוח לזמן, דכשיש 
בערוך  וכמ"ש  לספר,  כבזיון  זה  להחשיב  דאין  י"ל  בדבר,  צורך 

השלחן יו"ד רע"ז ב', ע"ש.

צורך העיון בספר, האם נחשב לצורך הספר
ו[ ואולי יש להוסיף עוד, דמצינו דהיכא דיש בזה צורך לספר, 
אפשר להקל, וכמ"ש בפ"ת יו"ד רע"ז בשם ס' חמודי דניאל כת"י, 
הרוח  בה  שישלוט  להפשיטה,  ורוצה  לבלות5,  ד"ס"ת שהתחילה 
הכתב  אפילו  מותר  א”א  ואם  למטה,  הכתב  יהפוך  יבלה,  ולא 
לא  לכתחילה,  אם  דגם  י”ל  וא”כ  מותר”,  לצרכה  דכל  למעלה, 
נדפס,  שכבר  בדיעבד  אבל  זה,  באופן  קודש  ספר  להדפיס  ראוי 
מותר להשתמש בו באופן זה, שהוא צורך לספר כדי שישתמשו 
בו, דאל”כ יצטרך גניזה ולא ישתמשו בו, והוא גם בזיון להספר, 
אכן זהו סוג ‘צורך’ באופן שונה מהציור שכתב בפ”ת6, וצ”ע אם 

אפשר לדמות הדברים.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה, בהא דנאמר בפסוק )שמות ח' י"ב(, "וַיֹּאֶמר 
ה' ֶאל מֹשֶׁה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ַמטְּךָ וְַהְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ וְָהיָה 
ְלִכנִּם בְָּכל ֶאֶרץ ִמְצרָיִם", ופרש"י, "אמֹר אל אהרן. לא היה העפר 
עליו כשהרג את המצרי  לפי שהגין  ידי משה,  על  ללקות  כדאי 
ויטמנהו בחול, ולקה על ידי אהרן". ולכאו' צ"ב, דלהלן בפסוק 
)שם ב' י"ג - ט"ו(, "וַיֵֵּצא בַּיּוֹם ַהשֵּׁנִי... וַיֹּאֶמר ָלָרשָׁע ָלמָּה ַתכֶּה 
ַהְלָהְרגֵנִי ַאתָּה אֵֹמר  ְלִאיׁש שַׂר וְׁשֵֹפט ָעלֵינוּ  ֵרֶעךָ. וַיֹּאֶמר ִמי שְָׂמךָ 
וַיְַבקֵּׁש  ַהזֶּה  ַהדָָּבר  ֶאת  פְַּרעֹה  וַיִּשְַׁמע  ַהמְִּצרִי...  ֶאת  ָהַרְגתָּ  כֲַּאשֶׁר 
ַלֲהרֹג ֶאת מֹשֶׁה....", ופרש"י, "וישמע פרעה. הם ]דתן ואבירם[ 
הלשינו עליו", ומבואר שכבר למחרת ההריגה נאלץ משה רבינו 
שיש,  צוארו  שנעשה  הנס  בזכות  וניצל  פרעה,  מחרב  להימלט 

וא"כ לכאורה לא הגין עליו העפר כלל.

עפר  למשה,  הקב"ה  "א"ל  י'(  פרשה  סוף  )שמו"ר  במדרש  עי' 
ידך8”,  על  שילקה  דין  אינו  המצרי,  את  כשהרגת  עליך7  שהגין 
ויטמנהו  שנאמר  כו’,  עליך  “שהגין  כהונה’:  ב’מתנות  ומפרש 
שהלשינו  עד  לשעה  עליו  “והגין  מהרז”ו,  בפי’  וכתב  בחול9”. 
יום,  באותו  בחול  טמון  המצרי  שהיה  שמה  כיון  כלומר,  עליו”, 
גרם שלא יגלו זאת מצרים עד למחרת שהלכו והלשינו על משה 
רבינו באוזני פרעה, לכן זה כבר סיבה מספקת שמשה רבינו ימנע 

מלהכות את העפר בעצמו.
אליעזר’  ר’  ‘משנת  מדרש  מלשון  לזה  סמך  בס”ד  ומצאתי 
פי”ט: “א”ר תנחום, אמר הקב”ה למשה, המים ששמרוך בשעה 
שהושלכת לים, ועפר שהגן עליך ביום שהרגת את המצרי, אינו דין 

שילקו על ידיך, לפיכך נלקו ע"י אהרן".

תשובה ל"מבין חידות"

ב'הלכות  מסוימת  להלכה  משותף  מה  לשאלה,  בתשובה 
קידוש', למנהג שנהגו בו המלכים מידי בוקר.

כתיב )שמות ח' ט"ז( "ויאמר ה' אל משה השכם בבוקר והתיצב 
"מנהג  עזרא':  ה'אבן  וכתב  המימה...",  יוצא  הנה  פרעה,  לפני 
המלכים10 לצאת בבוקר אל הנהר, כי ראות המים טוב לעינים”. 
בבקר  המלכים  צאת  בעת  היה  הפשט,  “וע”ד  הרמב”ן:  ולשון 

להשתעשע על המים”.
ובחזקוני )שם ז’ ט”ו( כתב: “הנה יוצא המימה, להעלות נילוס 
בני אדם המשכימים בבוקר על שפת הנהר,  לרגליו, ד”א, כדרך 

ורוחצין ממימי הנהר להאיר עיניהם11”.

ושבת  ב’(,  )מ”ג  בברכות  דאיתא  קידוש,  בענין  כה”ג  ומצינו 
אחד  נוטלת  גסה  “פסיעה  ב’(,  י’  בתענית  גם  וכעי”ז  ב’,  )קי”ג 
מת”ק ממאור עיניו של אדם, מאי תקנתיה, להדריה בקדושא דבי 
“וכשמתחילין  שכתב:  י’,  רע”א  סי’  אות  ברמ”א  ועי’  שמשי”, 
]לקדש[ יתן עיניו בנרות בשעת קידוש דכוס של  ברכה, וכן נראה 
לי”, וכתב  המ”א בסקכ”ג “כי ב’ פעמים ‘נר’ עולה ת”ק, והיא 
על  שנותנין  רס”ט משמע  סי’  ובטור  וכו’,  גסה  לפסיעה  רפואה 
העינים מהכוס, והוי רפואה12, ע"ש", ובמחצה"ש מבאר את סגולת 
ההסתכלות בנרות, ד"בזכות מצוה זו של ב' נרות שעולין ת"ק13, 
ישלח ה' לו רפואה לחלק ת"ק שנחסר מאורו". ועי' היטב בא"ר 

סי' רע"א אות כ"א.
יתן  "וכשמתחיל  ברמ"א  כתוב  במ"ב,  שנדפס  השו"ע  ובנוסח 
גם  שיש  הרי  ברכה",  של  בכוס  הקידוש  ובשעת  בנרות,  עיניו 
הסתכלות ביין, אבל זה י"ל משום מש"כ באו"ח סי' קפ"ג ד' שלא 

יסיח דעתו, ע"ש.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

)ד"ה אלא  בתשובה לשאלה, במשכ"ת רש"י בתענית כ"ד א' 
לכאורה  היכן  נסים",  ממעשה  להנות  לאדם  "...ואסור  כאחד(, 

מצינו להיפך מכן, ע"פ פרשתינו.

הנה לענין מכת דם האמורה בפרשתינו )ז' י"ח(, איתא בשמו"ר 
)שם(, "והדגה אשר ביאור מתה. אמר ר' אבין הלוי ברבי, ממכת 
והגיגית  אחד,  בבית  וישראל  המצרי  כיצד,  ישראל,  העשירו  דם 
מלאה מים, ומצרי הלך למלאות הקיתון מתוכה, מוציאה מליאה 
לי  תן  לו,  אומר  והמצרי  הגיגית,  מתוך  מים  שותה  וישראל  דם, 
בידך מעט מים, ונותן לו, ונעשו דם, ואומר לו נשתה אני ואתה 
מן קערה אחת, וישראל שותה מים, והמצרי דם, וכשהיה לוקח 
מישראל בדמים, היה שותה מים, מכאן העשירו ישראל". ומבואר 

לכאורה, שישראל נהנו ממעשה נסים וגם נתעשרו בכך.
דאסור  הנ"ל,  רש"י  לדברי  דלכאורה  רבים,  בזה  נתקשו  וכבר 
נהנים  שהיו  דוכתי  בכמה  מצינו  היאך  נסים14,  ממעשה  ליהנות 
וכגון בדברי המדרש הנ"ל, שישראל העשירו ע"י  ממעשה נסים, 

מכת דם, שהיו מקבלים ממון תמורת המים15.
ובפשוטו י"ל, דכל עיקר מה שהעשירו ישראל, היה ע"פ הבטחת 
מסור  היה  וזה  גדול',  ברכוש  יצאו  כן  ד'אחרי  לאברהם,  הקב"ה 
וא"כ כעת שפסק  ויתעשרו בממון המצריים,  היום  בידם שיבוא 
השיעבוד והתחילו עשרת המכות, ידעו בבירור שהוכשרה השעה 

לכך.
ועוד, דהלא עיקר הטעם דאין ליהנות ממעשה נסים, הוא משום 
ד'מנכין לו מזכויותיו', וכמש"כ רש"י שם, וכדאמרו בתענית כ' ב', 
בזכות  כלל  לפי שלא התעשרו  זה,  ענין  כאן לא היה שייך  וא"כ 

עצמן, אלא זכות אברהם עמדה להם לכך16.
ותדע, שכן מצינו ע"פ פרש"י, שנצטוו בהדיא ליהנות ממעשה 
נסים, בעבור קיום הבטחת הקב"ה לאברהם, וכדכתיב לקמן )י"א 
מאת  ואשה  רעהו  מאת  איש  וישאלו  העם  באזני  נא  "דבר  ב'(, 
פרש"י,  כ"ב(,  )י'  חשך  במכת  ולעיל  זהב",  וכלי  כסף  כלי  רעותה 
"ולמה הביא עליהם חשך..., ועוד, שחפשו ישראל וראו את כליהם, 
וכשיצאו והיו שואלין מהן והיו אומרים אין בידינו כלום, אומר לו, 
אני ראיתיו בביתך, ובמקום פלוני הוא", והיינו דנעשה להם נס 
לישראל, שהיה להם אור בכל מקום שהלכו בתוך החושך בבית 
המצרי, וע"י כן היו כל המטמוניות גלויין להם, וע"י כן העשירו 

עוד בצאתם ממצרים17.
ואכן יעוין בספר 'אסיפת חכמים ולקוטי שושנים' )שאסף וליקט 
בזה  שעמד  תפ"ה(,  פרנקפורט  זצ"ל,  סג"ל  איסלר  ישראל  הר"ר 
בפרשתינו כאן, וכתב ליישב בענין אחר. דהנה יש להקשות עוד, 
דמה שייכות יש להמדרש הנ"ל, דיליף ענין זה שהעשירו ישראל, 
להתבונן,  יש  ועוד  מתה',  ביאֹר  אשר  ד'והדגה  קרא  מהאי  דוקא 
דכיון שנהפכו המים לדם, א"כ ודאי שמתו הדגים שבו, שאין הדג 

חי בתוך דם, ומה הוצרך הכתוב לפרש ענין זה.
הירץ  נפתלי  מוהר"ר  בדורו  הגדול  "הגאון  בשם  ליישב  וכתב 
אב"ד לבוב"18, דלכאורה היה מקום לומר, דבמכת דם כל עיקר מי 
היאור נהפכו גופן לדם, וכשבא הישראל לשתות מן היאור נעשה 

לו נס, ונהפך הדם למים.
נשאר  אלא  בעצם,  לדם  היאור  נהפך  לא  שבאמת  יתכן  אבל 
בעיקרו מים, ורק דכשבא המצרי לשתות ממנו מים, מיד נהפכו 

2   כתב ב’שיורי ברכה’ יו”ד רפ”ב סק”ה: “הרבה אינן נזהרים בזה, וכשקורין 
אותו לס”ת, או אפילו כשפוסקין למילי דעלמא, הספר שהוא קורא, או חומש 
ולמוכיחים  הדין,  את  ליתן  עתידין  והם  פניו,  על  הופכו  וכיוצא,  תהלים  או 

ינעם, הרד”ק )רבי דוד קורניאלדי זצ”ל( בהגהותיו כתב יד”.
החזו”א,  מרן  בשם  “שמעתי  כתב:  קס”ב  עמ’  ח”ג  רבינו’  ב’ארחות     3

כשמהפכין את הדף בספר, יאחז בראש הדף למעלה ויהפכנו, ולא בסופו”.
אשה  על  הסטייפלר,  בשם  שאמרו  מביא,   ,3 עמ’  יולדתו’  ‘אשרי  בס’     4
כראוי,  ויניחו  הפוכים,  מזוזה  או  ספר  יש  אם  יחפשו  הפוך,  מונח  שעוברה 
ועי”ז יתהפך העובר ויחזור למקומו. וראה גם ב’טובך יביעו’ ח”א עמ’ שפ”ט, 

מעשים שהיו בזה.
5   וכן היה המנהג בהרבה בתים של יראים ושלמים, בפרוס הפסח, להניח 
לזה  סמך  ומצאתי  בשנה,  אחת  הרוח  בהם  שתשלוט  כדי  פתוחים  הספרים 
ג’, שאחרי שמביא את הפ”ת כותב: “וכן המנהג  בערוך השלחן ביו”ד רע”ז 
בספרים כשעומדים זמן רב, וחוששים שלא יתעפשו, פושטים אותם פתוחים 
וזהו  ואין זה בזיון אלא כבוד,  כן,  בחצר כנגד הרוח, ואדרבא מצוה לעשות 

תקנתם”.
6   אמנם ראה ב’אבני ישפה’ הנ”ל, שכתב לגבי כריכיות ספרים או מחסנים, 
שמצוי לפעמים שיש ספרים בערימות שחלקם הפוכים וקשה להקפיד, וכיון 
שא”א באופן אחר, יש להקל. וכותב, שהסכים אתו גאון אחד ]כוונתו למרן 
הגרי”ש אלישיב זצ”ל[. ומסיים: “אמנם מי שמסוגל לעמוד בזה, אשרי לו, כי 

התאמץ למען קדושת הספרים”.
7   באילת השחר עה”ת כתב, “והנה אע”פ שכל אדם נהנה מהעפר במה שדורך 
עליו וכו’, מ”מ למשה היה הנאה יותר מיוחדת”. ויש לדקדק לשון המדרש 
‘אשר הגין עליך', מבואר דלא נקט בלשון 'שההנה' אותך, אלא הנאה יותר 

מיוחדת. וראה ב'שערי אורה' עה"ת )להגרמ"צ ברגמן שליט"א( פ' וארא.
8   כותב מרן ר’ ירוחם ממיר )דעת תורה, שמות, עמ’ י”א(: “איזה מושג בחיוב 
של הכרת הטוב יש לנו כאן? ומה גם שבין כך ובין כך ילקו המים והעפר, ומה 

נ”מ אם ילקו ע”י משה או ע”י אהרן, ומכ”ש שקידוש השם תלוי בהם!
על  ולשמור  כוחות,  בו  להוות  היא  האדם  עבודת  כי  מבינים  היינו  אם  אבל 
הכוחות, ולעשות על פיהם, כי אז כבר לא היה לנו שום תמיהות בזה, שסוף 
סוף הנה יש כאן איזה פגם בה’כח’ של מדת הכרת הטוב... ואחרי שביררנו 
את  לצרף  התורה  מצוות  כל  ע”י  תוה”ק,  של  ותפארתה  כתרה  עיקר  שזה 
הבריות, ולהוות בהם כוחות לכל הענינים, הלא לפי”ז כבר יש לנו תורה גדולה 
כלל  ואין  בה,  ישנן  וחיובים  מצוות  תרי”ג  פעמים  ותרי”ג  מאוד  ומורחבת 

מקום לשאול ‘היכן כתובים חיובים כאלה’, כי בעבודת  הוייתן של כוחות, 
הנה ודאי כי על כל פסיעה ופסיעה ישנם חיובים רבים...

והוא אשר השיב ר”י סלנטר זצ”ל, כאשר שאלו אותו על איזה מעשה אחד 
ממה  גדול  יותר  משפט’  ‘חושן  יש  ‘לי  והשיב:  עליו,  החיוב  מצא  שהיכן 
החיוב מפורש’, אלה האנשים  נמצא  ובהחו”מ שלי שם  להעולם,  להם  שיש 
השואלים תמיד היכן כתוב זה, עליהם אני קורא ‘כי עתידה תורה שתשתכח 
ח”ו’, כי בשמירת התורה רק לצאת כדי מצוה, התורה ודאי מתקטנת אצלם, 

וזהו מצבינו אנו רח”ל, ה’ ישמרנו”.
9   ב’חזקוני’ מפרש “ויטמנהו בחול, שהיה שם לצורך הבנין", ואולי כתב כן, 
לומר שלא נעשה כאן מעשה 'קבורה' אלא כיסהו בשביל שלא יתגלה, וכמ"ש 
בפי' האברבנאל עה"ת פ' שמות )ב' י"א(: "ויטמנהו בחול, כדי שלא ירגישו בו 
שנהרג, שאם היה נראה הרוג על פני השדה, היו מבקשין גואלי דמו, וחוקרין 

אחר הרוצח".
ונראה מזה שמצד הדין לא היה זכאי אותו נוגש רשע לקבורה, בשביל מעשיו 
הרעים, דהנה להלן בפ' בשלח )ט"ו י"ב( פרש"י: "תבלעמו ארץ. מכאן שזכו 
לקבורה, בשכר שאמרו ה' הצדיק", ומבואר, שלולא זה לא היו זוכין, וא"כ 
מצרי זה שלא אמר כן, אינו זכאי לקבורה, וכל קבורתו היתה רק כדי שלא 

ירגישו בו שנהרג.
ז’ ט”ו, כתב: “לך אל פרעה בבקר, מנהג מלך  10   צ”ע, דהאב”ע לעיל שם 
מצרים, עד היום, לצאת בתמוז ואב, כי אז יגדל היאור, לראות כמה מעלות 
עלה”, הרי שנותן טעם אחר להליכתו של פרעה ]ויש אמנם חילוק בלשה”כ, 

דכאן כתוב ‘בבקר’ ולהלן ‘השכם בבקר’[.
11   עי’ שבת ק”ח ב’: “טובה טיפת צונן שחרית, ורחיצת ידים ורגלים בחמין 
ערבית, מכל קילורין שבעולם”, פרש”י “טיפת צונן. לתת בעיניו, ורחיצת ידים 

ורגלים ערבית נמי מאירה העינים”.
12  בס’ ‘שיח ישראל’ מהרה”ג ר’ ישראל שטרן ז”ל מלונדון, עמ’ ל”ד, בשם 
הגרש”ש וויס זצ”ל אב”ד שימאני, שהטבלת פרוסת המוציא של החלה בליל 
ש”ק ביין של הקידוש, הוא סגולה לחולי כאב הלב, וכעי”ז מביא בס’ ‘רשומים 
בשמך’ עמ’ קכ”ט, מהגרי”ש אונגר זצ”ל, גאב”ד חוג חת”ס ב”ב. וי”ל דבע”ז 
כ”ח ב’ איתא ד”שורייני דעינא דאובנתא דליבא תליא”, דהיינו שיש חוטין 

בעינים הקשורים ללב, וראה בשו”ת פאת שדך ח”א סוף סי’ ק”כ.
ואסור  בהגה  הרב  “ומ”ש  שכותב  סק”א,  א”א  ש”א  סי’  בפמ”ג  ועיין    13
]בחול  דשם  נמי,  הכי  אין  גסה[,  פסיעה  ]לפסוע  אסור  בחול  אף  כו’,  לפסוע 
אסור משום[ סכנה לחוד, ויש ]לזה[ תקנה בקידושא ואבדלתא”, משמע דגם 

אין  ביין שבכוס, דבמוצ”ש  והיינו שמתסכל  זו,  יש סגולה  בכוס של הבדלה 
אז הנרות.

14  יש שהעירו ממש”כ רש”י גופיה בתענית שם ע”ב )ד”ה אמר להו(, “ובמה 
דאפשר להתרחק ממעשה נסים, יותר טוב ונכון”, משמע דאינו ‘איסור’ ממש, 
אלא רק מידה טובה וזהירות בעלמא, ועי’ במצפה איתן בתענית שם משכ”ת 

בזה.
15  והנה זה פשוט דעצם מה שנטלו הממון מהמצריים עבור המים, אין בכך 
כלום, שהרי יש בזה פרסום הנס, וקידוש שמו יתברך, שיראו המצריים וייראו 
מישראל, שהקב”ה שומר עמו ועושה להם נסים ונפלאות, וודאי היה עליהם 
ליתן המים למצריים בדמים, לקדש שמו יתברך. ואין הנידון אלא על עיקר 

השימוש שיעשו אח”כ בדמים שקיבלו מהמצריים.
16  ולפי זה ניחא הא דאיתא מקודם שם במדרש, “מפני מה הביא הקב”ה 
וגם  י”ד(,  ט”ו  )בראשית  לאברהם  אמר  שכך  מדה,  כנגד  מדה  דם,  עליהן 
את הגוי אשר יעבודו דן אנכי וגו’, לפי שלא היו מניחין בנות ישראל לטבול 
ורבין, לפיכך לקו המים בדם”, ומבואר שכל  יהיו פרין  מטומאתן כדי שלא 
וא”כ  זרעו,  שירבה  לאברהם  הקב”ה  הבטחת  מחמת  היה  דם  מכת  עיקר 
השתא אתי שפיר, דעלה קאי ר’ אבין לומר דממכת דם העשירו ישראל וכו’, 
דלהאמור הדברים משלימין זה את זה, דמאחר דדרשינן דמכת דם היה על 
ענין הבטחת הקב”ה לאברהם, והיינו שהיה זה בכלל הכתוב “וגם את הגוי 
וגו’ דן אנכי”, א”כ בהכרח דגם העשירו ישראל ממכת דם, וכדמסיים קרא 
וכאמור,  אברהם,  בזכות  היה  זה  דגם  דע”כ  גדול”,  ברֻכש  יצאו  כן  “ואחרי 

דלכך אין שייך בזה איסור הנאה ממעשה נסים.
17  ושו”ר כעי”ז להחיד”א בנחל קדומים פ’ בשלח )אות י”ז( שהביא לתרץ 
כעי”ז מפי השמועה, דמה שנהנו ישראל מה’מן’, אע”פ שהיה מעשה נסים, 

הוא משום שירד להם בזכות אברהם, עיי”ש.
18  ודברים אלו מצאנו גם בספר ‘אמירה נעימה’ בפרשתינו כאן, אשר חיברו 
הג”ר חיים גבריאל בלוך זצ”ל, אב”ד לבוב, )נכדו דבעל שו”ת משאת בנימין(.

19  ואמנם יותר ניחא לומר דעכ”פ מראית דם היה להמים, גם קודם ששתה 
קודם  לדם  מצרים  מימי  שנהפכו  הכתובים  דמשמעות  כיון  מהם,  המצרי 

שלקח המצרי ממנו כלום, וא”כ ע”כ לומר דלכה”פ מראית דם היה להם.
נבאש,  היה  לא  שאילו  לפי  “וָבַאׁש.  כאן,  זקנים  בדעת  בהדיא  שכ”כ  ושו”ר 
לא היו נמנעין מלשתות הימנו, כי אף על פי שמראיתו דם, טעמו היה מים”. 

וכעי”ז בר’ חיים פלטיאל כאן. 
בכך  אין  שעדיין  לדם, אלא  נהפך  ובאמת  דיתכן  עוד,  ליישב  שכתבו  ועיי”ש 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר



נימא  דאם  דם,  דמכת  מקראי  מוכרח  זה  וכענין  בידו19.  לדם 
דנהפכו המים לדם ממש, א"כ למה לי קרא לומר שמתו הדגים, 
הא פשיטא, וכאמור, אלא ודאי משום שבאמת עדיין היאור היה 

מים20, ורק כשבא המצרים לשתות ממנו, היה שותה דם.
כיון  עצמו  היאור  מצד  שהרי  מתו,  דהדגים  קרא  דקמ"ל  וזהו 
שעדיין הוא מים, לא מתו הדגים מחמתו, אלא היה נס בפני עצמו 
שמתו הדגים, ולכן כתיב )להלן כ"א(, "ולא יכלו מצרים לשתות 
מים מן היאֹר", דהיינו שעדיין היה היאור מים בעיקרו, וכל מה 
שִנלאו מצרים לשתות מים מן היאור, הוא משום שנבאש היאור 

מחמת הדגים21.
נסים,  ממעשה  נהנו  דישראל  חשיב  לא  דלהכי  ניחא,  והשתא 
כיון שבאמת לא היה מכת הדם בידי הישראל, אלא בידי המצרי22, 
שהישראל היה נוטל מן היאור מים ממש, וכן המצרי, ורק שבידי 
המצרי היה נהפך לדם, וכשהיה הישראל מוכר מים למצרי, הרי 
היה מוכר מים, ולא דם, וודאי אין זה הנאה ממעשה נסים כלל23.

ובזה מיושב עוד מה שלמדו כן חז"ל, שהעשירו ישראל במכת 
העשירו  לא  דע"כ  מתה',  ביאֹר  אשר  'והדגה  דכתיב  מהא  דם, 
ישראל מדם שנהפך על ידם למים, שהרי זהו מעשה נסים, אלא 
שבאמת היאור נשאר עיקרו מים, ורק שהעשירו מחמת שנבאש 
היאור ובאו המצריים לקנות מים מהם, וזה אינו הנאה ממעשה 

נסים וכאמור.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "סתרי ]בן עזיאל[".

ְוִסְתרִי". שמות ו'  דמות הקשורה: "ּוְבֵני ֻעִּזיֵאל ִמיָׁשֵאל ְוֶאְלָצָפן 
כ"ב.

בזכות אחי גומלי החסדים – שבזכות מישאל ואלצפן אחיו של 
סתרי שהיו גומלי חסדים, הוא זכה כדלהלן.

שמישאל ואלצפן היו אחיו של סתרי, מפורש בקרא )שמות ו' 
כ"ב(, "ּוְבֵני ֻעִּזיֵאל ִמיָׁשֵאל ְוֶאְלָצָפן ְוִסְתִרי".

שהוציאם  ואביהוא,  נדב  עם  חסדים  גמלו  ואלצפן  ומישאל 
ויצאה אש  ה'  לפני  זרה  לקבורה, לאחר שהקריבו אש  והביאום 
ב'(,   - א'  י'  )ויקרא  בפסוקים  כמפורש  מתו,  והם  אותם  ואכלה 
באותה שעה נאמר )שם ד'(, "ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן 
ְּבֵני ֻעִּזיֵאל ּדֹד ַאֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאת ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְּפֵני 
ַהּקֶֹדׁש ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה", וכך הם עשו, כדכתיב )שם ה'(, "ַוִּיְקְרבּו 

ַוִּיָּׂשֻאם ְּבֻכֳּתנָֹתם ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה".
מחוץ  אל  אותם  הוציאו  שרק  הוא,  מקרא  של  פשוטו  והנה 
להוציאם,  אלא  לקוברם,  להם  נאמר  קברום, שלא  ולא  למחנה, 
אלא שיעויין בתרגום יונתן בפסוק ה', בו כתוב מה שעשו בפועל, 
ְּבִכיּתֹוֵניהֹון  ְדַפְרְזָלא  ְּבאּוְנְקָלָוון  ְוסֹוְבִרינּון  "ּוְקִריבּו  שם,  שנאמר 
ּוְקָברּונּון ְלִמָּבָרא ְלַמְׁשִריָתא ֵהיְכָמא ְדַמֵליל מֶׁשה )תרגום ע"פ כתר 
בכותונתיהם,  ברזל  של  ]ווים[  בחניתות  ונׂשאום  ויקרבו  יונתן: 
הרי שלמד שבציווי  כמו שדיבר משה(",  למחנה  למחוץ  וקברום 

של משה נאמר להוציאם ואף לקוברם.
שוב מצאתי ברמב"ן שם שגם למד כן, "...והנה צוה משה להוציא 
וילבישום  בגדי הכהונה  יפשיטום  אותם אל מחוץ למחנה, ושם 
תכריכי המתים, ויקברו אותם כמנהגם כשאר המתים במדבר...". 
וכן כתב באברבנאל שם, "והנה משה רבינו דבר ראשונה על לב 
אהרן הדברים הנזכרים ואח"כ פנה אל קבורת המתים וצוה אל 
מישאל ואל אלצפן24 שישאו אותם אל מחוץ למחנה... וצוה משה 
שיוציאו משם אל מחוץ למחנה, להגיד שבמקום שהיו נשרפים 
משנתו  ושנה  אותם".  יקברו  שם  גדול,  והכהן  הצבור  חטאות 
בויקרא כ"א, "...ואם היה מותר ליטמא על האח למה כשמת נדב 
ואביהוא אסר משה על אהרן ועל בניו מהתעסק בקבורתם וצוה 

אל מישאל ואלצפן שיקברום".
והסברה אומרת כן, שאם משה ציוה עליהם להטמאות למתים 
בכדי להוציאם, מדוע שיחזור ויצוה על אחרים שיעסקו בקבורתן 
וירבו טומאה, ויש מקום לומר שאחר שהראשונים עסקו במצוה 

הראשונה להוציאם, שוב יזכו במצוה הנוספת לקוברם.
ואלו שמלווים את המתים עוסקים בהם וקוברים אותם נחשבים 
לגומלי חסדים, כפי שיעקב אמר ליוסף, כמפורש בקרא )בראשית 
מ"ז כ"ט - ל'(, "ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל ָלמּות ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר 
לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִׂשים ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים. ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ֲאבַֹתי ּוְנָׂשאַתִני 
ִמִּמְצַרִים ּוְקַבְרַּתִני ִּבְקֻבָרָתם...", וכן מצאנו בחז"ל במקומות רבים, 
כגון )סוטה י"ד א'(, "דרש ר' שמלאי, תורה תחלתה גמילות חסדים 
וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים, דכתיב )בראשית 

ג' כ"א(, ַוַּיַעׂש ה' ֱאֹלִהים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם. וסופה 
גמילות חסדים, דכתיב )דברים ל"ד ו'(, ַוִּיְקּבֹר אֹתֹו ַבַּגְיא". וכן )ב"ר 
ס"ב ג'(, "אמר רבי תנחומא, והלא מקבורתה של שרה לקבורתו 
ושרה  והכא את אמר שמה קבר אברהם  ל"ח שנה,  של אברהם 
אשתו, אלא בא ללמדך שכל מי שגמל חסד לשרה זכה לגמול חסד 

לאברהם". וע"ע ברמב"ם פי"ד מאבל ה"א.

ואלצפן  מישאל  שבזכות   – נזכרים  שבתורה  מהנכדים  הייתי 
אחיו של סתרי, הוא זכה להיות בין נכדי קהת המוזכרים בתורה.

שבתורה מוזכרים בשמותם שמונת נכדי ְקָהת, בני שלושת בניו, 
שארבעה בנים היו לו לקהת, כמפורש בקרא )שמות ו' י"ח(, "ּוְבֵני 
ּוְׁשֹלִׁשים  ְקָהת ָׁשֹלׁש  ַחֵּיי  ּוְׁשֵני  ְוֻעִּזיֵאל  ְוֶחְברֹון  ְוִיְצָהר  ַעְמָרם  ְקָהת 
קַֹרח  היו  יצהר  ובני  ומֶֹׁשה,  ַאֲהרֹן  היו25  ובני עמרם  ָׁשָנה",  ּוְמַאת 
כ"ז  ְוִסְתִרי, כמפורש  ְוֶאְלָצָפן  ִמיָׁשֵאל  היו  ובני עזיאל  ְוִזְכִרי,  ָוֶנֶפג 
בקרא )שם ו' כ' - כ"ג(, נמצא שסתרי היה בין שמונת נכדי קהת 

שבתורה נזכרו.
והנה כל המתבונן בפרשה זו מתקשה, להיכן נעלמו בני חברון, 
מדוע הם לא הוזכרו ונתייחסו. ומוסיף הרשב"ם כשמביא קושיה 
ילדים, שהרי בחומש הפקודים  זו, שאין לומר שלא היו לחברון 
פעמים מוזכר שהיתה לו משפחה, בראשונה במנין הלווים בפרשת 
ּוִמְׁשַּפַחת  ַהַעְמָרִמי  ִמְׁשַּפַחת  "ְוִלְקָהת  כ"ז(,  ג'  )במדבר  במדבר 
ִמְׁשְּפחֹת  ֵהם  ֵאֶּלה  ָהָעִּזיֵאִלי  ּוִמְׁשַּפַחת  ַהֶחְברִֹני  ּוִמְׁשַּפַחת  ַהִּיְצָהִרי 
נ"ח(,  כ"ו  )שם  פינחס  בפרשת  הלווים  בפקודי  ובשנית  ַהְּקָהִתי, 
ִמְׁשַּפַחת  ַהֶחְברִֹני  ִמְׁשַּפַחת  ַהִּלְבִני  ִמְׁשַּפַחת  ֵלִוי  ִמְׁשְּפחֹת  "ֵאֶּלה 
ַהַּמְחִלי ִמְׁשַּפַחת ַהּמּוִׁשי ִמְׁשַּפַחת ַהָּקְרִחי ּוְקָהת הֹוִלד ֶאת ַעְמָרם", 
הרי שבוודאי היו לו בנים26, וא"כ צריך להבין, מדוע לא הוזכרו 

בניו בתורה.
דומה,  בדרך  ביארו  וכולם  בזה,  נתקשו  הראשונים  רבותינו 
וכפי  מעשיהם,  שהוזכרו  אלו  את  רק  ומנתה  כתבה  שהתורה 
שרואים שהאבע"ז בפירושו בכל הפרשה מבאר מדוע הוזכר כל 
בני  להזכיר  חשש  "ולא  כ"ב(,  )שם  כותב  חברון  בני  ועל  אחד, 
חברון", וכן כתב הרשב"ם )שם י"ח(, "על שלשה בני קהת עמרם 
לא  ולמה  פירש...  לא  חברון  ועל  בניהם,  מפרש  ועוזיאל  ויצהר 
פירש כאן בני חברון, לפי שאינן נזכרים בתורה לפנינו שמותם, 
אבל אילו שלשה, עמרם ויצהר ועוזיאל הוזכרו בניהם בתורה27". 
וכעי"ז כתב החזקוני )שם( "מה שלא מנה בני משה ובני חברון ובני 
זקנים  וכ"כ במושב  אירע בם מעשה",  לפי שלא  היינו  איתמר28, 

ודעת זקנים ועוד29.
ועל פי יסוד הדברים הללו, כותבים רבותינו הראשונים, שכל 
הוא  דבר,  בתורה  עליו  נכתב  שלא  בפרשה,  סתרי  הזכרת  סיבת 
מפני אחיו מישאל ואלצפן, שנכתב עליהם שהוציאו את בני אהרן 
אחר מיתתן וכדלעיל, כדאיתא באבע"ז )שם כ"ב(, "ובני עוזיאל. 
הזכיר עוזיאל ]היינו זרעו30[, בעבור כבוד מישאל ואלצפן בתורה", 
שלשה,  אילו  "אבל  י"ח(,  )שם  הרשב"ם  בדברי  כן  מפורש  ויותר 
עמרם ויצהר ועוזיאל, הוזכרו בניהם בתורה... בני עוזיאל, בשביל 
מישאל ואלצפן, דכתיב )ויקרא י' ד'(, ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ִמיָׁשֵאל ְוֶאל 
ֶאְלָצָפן ְּבֵני ֻעִּזיֵאל ּדֹד ַאֲהרֹן...", וכעי"ז בחזקוני, מושב זקנים ודעת 
קהת  מנכדי  להיות  סתרי  זכה  אחיו  שבזכות  נמצא  ועוד.  זקנים 

שהוזכרו בתורה.

בני  כל  של  ששמותיהם   – נדרשים  מעשינו  על  כולנו  שמות 
עוזיאל, מישאל אלצפן וסתרי, נדרשים על מעשיהם.

מעשיהם,  על  נדרשים  וסתרי  אלצפן  מישאל  של  ששמותיהם 
כדאיתא בפירוש רבינו אפרים עה"ת )שמות ו' כ"ב( "ובני עוזיאל, 
ואלצפן,  שאלתם.  להם  ונותן  מהקב"ה  שואלים  שהיו  מישאל, 
ְׁשתּוִלים  י"ד(,  צ"ב  )תהלים  כנפי השכינה, שנאמר  שנצפנו תחת 

ְּבֵבית ה'. וסתרי, שהיו נסתרים בבית קדשי הקדשים".
וע"ע דרשה בשמותיהם במדרש שכל טוב )שמות שם(, "מישאל 
רבנן  דאמרו  הצליחו,  מלכות  ומשפחת  כהונה  משפחת  ואלצפן. 

לעולם ידבק אדם בזרעו של אהרן".

וגם אבינו שנעזר ממרומים – שגם שמו של עוזיאל אבי מישאל 
אלצפן וסתרי, נדרש על כך שנעזר ממרומים.

שעוזיאל היה אביהם של מישאל אלצפן וסתרי, מפורש בקרא 
וכדלעיל.

ושמו של עוזיאל נדרש על שנעזר ממרומים, כדאיתא במדרש 
עוזו, כדכתיב  "ובני עוזיאל. שאל היה  כ"ב(,  ו'  )שמות  שכל טוב 

)ירמיה ט"ז י"ט(, ה' ֻעִּזי ּוָמֻעִּזי".
עוד בענין עוזיאל, איתא במדרש אגדה )ויקרא י' ד'(, שהיה רודף 
שלום כאהרן, "ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עוזיאל דוד 
אהרן. מה ת"ל דוד אהרן, והלא כבר נאמר ובני קהת עמרם ויצהר 
רודף  אהרן  מה  לאהרן,  עוזיאל  מעשה  להקיש  ועזיאל[.  ]חברון 

וכעי"ז  כאהרן...",  היה  שלום  רודף  עוזיאל  אף  בישראל...  שלום 
בלקח טוב שם.

וע"ע ברבינו בחיי )ויקרא שם(, שכותב כן מדיליה31, "בני עזיאל 
דוד אהרן. פירש רש"י ז"ל, עזיאל אחי עמרם היה, שנאמר, ובני 
ללמדנו,  ז"ל  הרב  בא  ומה  ועזיאל.  וחברון  ויצהר  עמרם  קהת 
וכי לא היינו יודעים שעזיאל אחי עמרם היה, אלא צריך פירוש 
ואהרן  עזיאל  שהיו  לבאר  אהרן',  'דוד  הזכיר  לכך  כי  לפירושו, 
דומים במעשיהם זה לזה, והקיש עזיאל לאהרן, מה אהרן אוהב 
שלום ורודף שלום כך עזיאל היה אוהב שלום ורודף שלום, ולא 
הוצרך הרב ז"ל לפרש כי עזיאל אחי עמרם היה, אלא בשביל דוד 

אהרן".
 

בן דודי שראה נענש בכפלים – שקרח שהיה בן דודו של סתרי, 
שזכה לראות דברים גדולים, סופו היה שנענש בכפלים, שהיה גם 

בין הנשרפים וגם בין הבלועים.
אחי  יצהר  בנו של  היה  דודו של סתרי, שקרח  בן  היה  שקרח 
עוזיאל אבי סתרי, כמפורש בקרא )שמות ו' י"ח - כ"ב(, "ּוְבֵני ְקָהת 
ּוְבֵני  ְוִזְכִרי.  ָוֶנֶפג  קַֹרח  ִיְצָהר  ּוְבֵני  ְוֻעִּזיֵאל...  ְוֶחְברֹון  ְוִיְצָהר  ַעְמָרם 

ֻעִּזיֵאל ִמיָׁשֵאל ְוֶאְלָצָפן ְוִסְתִרי".
וקרח זכה לראות דברים גדולים, כדאיתא בבד"ר )י"ח ח', וכעי"ז 
בתנחומא קרח ה'(, "וקרח שפקח היה מה ראה לשטות הזה, אלא 
עינו הטעתו. ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו, שמואל ששקול 
כמשה ואהרן, שנא' )תהלים צ"ט ו'(, מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּבכֲֹהָניו ּוְׁשמּוֵאל 
ְּבקְֹרֵאי ְׁשמֹו, עשרים וארבעה משמרות עומדות מבני בניו שכולם 
מתנבאים ברוח הקודש )דהי"א כ"ה ה'( ָּכל ֵאֶּלה ָבִנים ְלֵהיָמן. אמר, 
ראה  ולא  אדום.  ואני  ממני  לעמוד  עתידה  הזו  הגדולה  אפשר 
יפה, לפי שבניו עשו תשובה ועומדין מהן, ומשה היה רואה, לכך 
נשתתף לבא לאותה חזקה ששמע מפי משה שכולם אובדין ואחד 

פליט )במדבר ט"ז ז'( ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' הּוא ַהָּקדֹוׁש".
וסופו של קרח היה שנענש בכפלים, שהיה גם בין הנשרפים וגם 
וכעי"ז בתנחומא קרח  י"ט,  )י"ח  בין הבלועים, כדאיתא בבמד"ר 
ט'(, ")במדבר ט"ז ל"ה( ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת ה' ַוּתֹאַכל ֵאת ַהֲחִמִּׁשים 
ּוָמאַתִים ִאיׁש ַמְקִריֵבי ַהְּקטֶֹרת. אלו היו נבלעים ואלו היו נשרפין, 
וקרח עומד בין השרופים שאמר משה )שם י"ז(, ְוַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִאיׁש 
ונבלע. ולמה נעשו בו  יותר מכולם, שנשרף  ַמְחָּתתֹו, וקרח לקה 
שלא  מתרעמין  הבלועין  היו  נבלע,  ולא  נשרף  שאילו  דינין,  שני 
הביא עלינו את כל הפורעניות הזה אלא קרח, והן נבלעין והוא 
ניצול. ואלו נבלע ולא נשרף, היו השרופין מתרעמין שלא הביא 
לפיכך  ניצול,  והוא  נשרפין  והן  זה,  אלא  הפורעניות  את  עליהם 
נידון בשתי מיתות, וליהטו האש תחלה לעין כל השרופים שבידן 
היתה המחתה והקטרת בה, וקפלתו האש כדור, והאש מגלגלת בו 
עד שהביאתו לפי הארץ עם הבלועים, שנאמר )שם ל"ב(, ַוִּתְפַּתח 
ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ָּכל  ְוֵאת  ָּבֵּתיֶהם  ְוֶאת  אָֹתם  ַוִּתְבַלע  ִּפיָה  ֶאת  ָהָאֶרץ 

ְלקַֹרח ְוֵאת ָּכל ָהֲרכּוׁש".

בגלל קנאתו באחי שזכה פעמים – שכל סופו המר של קרח היה, 
בגלל קנאתו באלצפן אחי סתרי, שזכה פעמים לתפקיד חשוב.

שאלצפן אחי סתרי זכה פעמיים לתפקיד חשוב, בראשונה יחד 
המקדש  מבית  ואביהוא  נדב  בהוצאת  לטפל  אחיו,  מישאל  עם 
וקבורתם וכדלעיל, ומחמת זה נאמרה על ידם פרשת פסח שני, 
כדאיתא בספרי )בהעלתך ס"ח, וכעי"ז בסוכה כ"ה ב' ועוד(, "ויהי 
אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, מי היו32, נושאי ארונו של 
יוסף היו דברי ר' ישמעאל, ר' עקיבא אומר מישאל ואלצפן היו 
שנטמאו לנדב ואביהוא33, ר' יצחק אומר... ]ומי[ היו, למת מצוה 
נטמאו... ראויה היתה פרשת טמאים שֵתאמר על ידי משה, אלא 
שזכו אלו שתיאמר על ידיהם, לכך שמגלגלים זכות על ידי זכאי 

וחובה על ידי חייב".
ובשנית זכה אליצפן, שנתמנה להיות נשיא בית אב למשפחת 
הקהתי, כמפורש בקרא )במדבר ג' ל'(, "ּוְנִׂשיא ֵבית ָאב ְלִמְׁשְּפחֹת 

ַהְּקָהִתי ֱאִליָצָפן ֶּבן ֻעִּזיֵאל". 
וסופו המר של קרח היה בגלל קנאתו באלצפן, כדאיתא בבמד"ר 
)י"ח ב', וכעי"ז בתנחומא קרח א'(, "ויקח קרח. על ידי מה נחלק, 
על ידי אליצפן בן אחי אביו, שנעשה נשיא על משפחתו, ]שנאמר[ 
)במדבר ג' ל'(, ּוְנִׂשיא ֵבית ָאב ְלִמְׁשְּפחֹת ַהְּקָהִתי ֱאִליָצָפן ֶּבן ֻעִּזיֵאל. 
אמר קרח, ארבעה אחים היו אחי אבא, ]שנאמר[ )שמות ו' י"ח(, 
ּוְבֵני ְקָהת ַעְמָרם ְוִיְצָהר ְוֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל. עמרם הבכור, זכה אהרן 
בנו לגדולה ומשה למלכות. מי ראוי ליטול את השניה, לא השני, 
ְוִיְצָהר. אני בנו של יצהר, הייתי  ַעְמָרם  ּוְבֵני ְקָהת  שנאמר )שם(, 
ראוי להיות נשיא על משפחות, והוא עשה בנו של עוזיאל. קטן 
מה  כל  ומבטל  עליו  חולק  הריני  עלי,  גדול  יהי  אבא  אחי  של 

שנעשה על ידו, לכך ויקח קרח".

נמנעים מלשתות  כיון שהלא אומות העולם אין  למנוע מהמצריים לשתותו, 
דם.

20  וכמו”כ א”ש אם נימא כנ”ל, דהיה להיאור רק מראית דם, ולא היה מים 
ממש.

ואמנם יש שתירצו בענין אחר, דכמו שלא היתה המכה אצל ישראל, כך הדגים 
לא היו בכלל המכה, וכענין שמצינו במבול שלא נגזרה על דגים שבים גזירת 

המבול, ולהכי קמ”ל קרא, דמ”מ הדגים מתו כדי להבאיש היאור.
21  אמנם קשה, דהתינח מי היאור, אבל שאר מימי מצרים, הא לא נבאשו, 
שהרי לא היה בהם דגים, והלא מכת דם היה בכל מימי מצרים, ולא רק במי 
היאור. ועוד, דודאי אין זה לבד הטעם שנלאו לשתות, שהרי המים נעשו דם 

ממש בפיהם, וא”כ גם בלא שהיה היאור נבאש, היו בודלין מלשתות מימיו.
מלשתות,  בדלין  היו  לא  לדם,  נהפכו  שהמים  מצד  דאה”נ  לבאר,  ואפשר 
אלא  הדם,  מן  נמנעים  לא  העולם  אומות  שהרי  הנ”ל,  בראשונים  וכמש”כ 
דמאחר וכל יסוד המים של מצרים הוא ממי היאור, לכן כיון שלקה היאור, 
ראו בזה סימן ואות שכל יסוד המים מקולקל הוא אצלם, וזה היה בהכרח 
רק מחמת שנבאש היאור, ולא רק מפני שנהפכו המים אצלם לדם, כי הפיכתו 
לדם גרידא, אדרבה יכלו לפרש הדבר לשיטתם, כגון לומר שהע”ז שלהם יש 
לו חיים, וכעת מראה את הדם שאצלו )וכעין שהיה סבור אותו רשע בדוקרו 
שבא  סימן  איזה  בזה  יש  אולי  וא”כ  ב’(,  נ”ו  בגיטין  כדאי’  בפרוכת,  בחרב 
אות  בזה  ראו  הדגים,  מחמת  היאור  שהבאיש  כיון  אבל  להם,  לרמז  היאור 
כלל,  ע”ז  ואינו  הוא,  שבטל  וע”כ  נבאש,  הע”ז  שיהא  יתכן  לא  שזה  קלון, 
וממילא מנעו עצמן מכל מימי מצרים, גם אותם שלא היו ביאור, כי כל מימי 

מצרים יניקתם מן היאור.
22  וכן יש לדקדק מלשון המדרש הנ”ל, דהישראל שותה מים מן הגיגית וכו’, 
וכן כל הענין שם מוכיח שהיה הנס בידי המצרי דוקא, שאז נהפכו לדם, ולא 
מצינו בהדיא שדם הבא לישראל נעשה מים, או שדם שבידי הישראל נהפך 

למים אם בא לשתותו, וכן שנעשה מים אצל המצרי אם נתן עליו ממון.
23  וזהו אפילו אי נימא כנ”ל, דמראית דם היה במים גם מקודם שבא לידי 
המצרי, דמ”מ אם מכר הישראל למצרי מים אלו, אין זה הנאה ממעשה נס, 
כיון שלא נהפכו המים לדם ממש כשבאו לידי המצרי, אא”כ היה נוטל ממנו 

בחינם, או שהיה נוטל משאר מים, אז היה נהפך אצלו לדם ממש.
24  וע”ע באברבנאל שם שכתב טעם הדבר מדוע בחר משה דוקא בהם למצוה 
ואלצפן  למישאל  צוה  “והנה  אחים,  כמו  המתים  עם  באהבה  היו  שהם  זו, 
שיכנסו להיכל לשאת את המתים, לפי שאהרן ובניו היו בכלל על נפשות מת 

לא יבא, ומשה כהן הכהנים היה ביום ההוא ]והיינו, שהיה ככהן גדול[, ולזה 
צוה לאלו שהיו בני דֹוד אהרן, ובאהבה היו עם המתים כמו אחים, שיוציאום 

מחוץ למחנה כחטאת הכפורים...”.
25  גם מרים היתה בתו, כמפורש בפסוק )שמות ט”ו כ’(, “ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה 
ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת ַהּתֹף ְּבָיָדּה ַוֵּתֶצאָן ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹֹלת”, ועוד 
יֹוֶכֶבד  ַעְמָרם  ֵאֶׁשת  “ְוֵׁשם  נ”ט(,  כ”ו  )במדבר  הפקודים  בחומש  מפורש  יותר 
ַּבת ֵלִוי ֲאֶׁשר ָיְלָדה אָֹתּה ְלֵלִוי ְּבִמְצָרִים ַוֵּתֶלד ְלַעְמָרם ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת מֶֹׁשה ְוֵאת 
ִמְרָים ֲאחָֹתם”. אלא שכל כתיבת פרשה זו היא לייחס את משה, על כן כתבה 

רק את תולדות הזכרים.
ו’ כ”א, שכתבו “אי נמי,  26  אכן עיין בדעת זקנים מבעלי התוספות שמות 
שלא היו לו ]לחברון[ בנים”, אלא שלשיטתם קשה היאך יפרשו הפסוק של 

‘משפחת החברני’, וצ”ב.
27  ולפי דבריו אלו של הרשב”ם, הוא מסיים: “ אבל בבני איתמר לא פירש 

כאן שאין צריך להזכירן לפנינו בתורה”. וע”ע בהערה הבאה.
28  ומסיים שם החזקוני, “אך בני איתמר הוזכרו בדברי הימים בשביל עלי 

הכהן”.
29  ועל יסודם זה של רבותינו הראשונים, שהתורה הזכירה ומנתה את אלו 
י”ח(,  ו’  )שמות  פלטיאל  חיים  רבינו  מקשה  א”כ  אחר,  במקום  המוזכרים 
“וקשה לי, אמאי אינו מונה בני משה הנזכרים בפרשת וישמע יתרו, דכתיב 

)שם י”ח ג’ - ד’(, ֵׁשם ָהֶאָחד ֵּגְרׁשֹם, ְוֵׁשם ָהֶאָחד ֱאִליֶעֶזר.
ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ה’  וא”ת לפי שלא אירע מעשה על ידיהם, ]הא כתיב )שם ד’ כ”ד([ 
ַוְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו, ופירש רש”י, שהמלאך היה מבקש להמיתו לפי שלא מל את 

בנו, וא”כ היה להזכירם, וצ”ע”.
היא  והראיה  קהת,  בני  כל  את  שכתב  מחמת  הזכיר  עוזיאל  את  שהרי    30
אחיו  עם  יחד  הוזכר  הוא  אלא  בניו,  הוזכרו  שלא  למרות  שהוזכר  מחברון, 
בני  גם כאן בדברי האבע”ז הכוונה שהזכיר את  כן  ועל  בני אביו,  וברשימת 

עוזיאל וכו’.
מישאל  מפני  הוא  עוזיאל,  מבני  סתרי  הזכרת  שכל  לכאורה,  דבריו  וכוונת 

ואלצפן אחיו, וכפי שכתבנו למעלה.
ואינם מציינים  31  אכן מצאנו רבות בדברי הראשונים שמביאים מדרשים 
מקורם, אלא כותבים בתורת ‘אמרו’, ואילו הפלא כאן בדברי הרבנו בחיי, 
מהמדרש  מתעלם  והוא  לומר,  צריך  שכך  שלו,  חידוש  בתורת  זאת  שכותב 
לכאורה כבר היה ביניהם, כפי שרש”י שהיה לפני דורות רבים, מביא מדברי 

מדרש זה כסדר, וצ”ב. ואולי בימיו ובמקומו לא היה מצוי מדרש זה. 

בכלל היתה קושיית חז”ל  א’( שביאר, מה  א’  )במדבר  יעויין במלבי”ם    32

שנולדים  יש  עת  בכל  הרי  שנים,  באותם  שמתו  אנשים  חסרו  הכי  היו’,  ‘מי 

ויש שמתים.

ָבֶהם  ִיְהֶיה  ְוֹלא  י”ב(  ל’  )שמות  הבטיחם  כבר  דהא  פלא,  זה  “...ואין  וכתב, 

ותרומת  הפקידה  שע”י  הבטחה  זה  היה  שם  פירושי  שלפי  אָֹתם,  ִּבְפקֹד  ֶנֶגף 

זמן  במשך  מהם  אחד  שום  מת  שלא  ונתקיים  נגף,  בהם  יהיה  לא  השקלים 

ָהיּו  ֲאֶׁשר  ֲאָנִׁשים  ַוְיִהי  ו’(  ט’  )במדבר  ומ”ש  למנין השני.  מנין הראשון  שבין 

עקיבא  ...רבי  היו,  מי  ב’(,  )כ”ה  בסוכה  ע”ז  כבר אמרו  ָאָדם,  ְלֶנֶפׁש  ְטֵמִאים 

אומר מישאל ואלצפן היו. ששאלה זו מי היו נפלאת מאד, הלא יצויר שמת 

אחד מן העם, ומזה ראיה שהיתה דעת חז”ל כדעת רש”י, ששני המנינים היו 

בשנה אחת, ומבואר בכתוב שלא מת אחד מן העם אחר שהיו המנינים שוה 

וע”כ שואל מי היו...”.

33  עיין ב'צרור המור' )לרבי אברהם ב"ר יעקב סבע זצ"ל, ממגורשי ספרד, 

זו,  ג'(, שהאריך בפרשה  יוסף קארו זצ"ל, במדבר  אבי מחותנו של מרן רבי 

ובין הדברים כתב: "ואמר ויהי אנשים. והיה ראוי שיאמר ויהיו אנשים. ...או 

שאמר ויהי, לפי שאלו האנשים היו מישאל ואלצפן בני עוזיאל דוד אהרן, והם 

אחד,  כאיש  היו  ומעלתם  וייחודם  אחוותם  שלפי  עד  גדולים,  אנשים  אחים 

לזה אמר ויהי.

היו  איך  טמאים  שהיו  אחר  כי  כהוגן,  שאלו  שלא  נראה  חכמתם  לפי  והנה 

היה  לא  כי  אדם,  לנפש  טמאים  אנחנו  אמרו  למה  ועוד  נגרע.  למה  אומרים 

להם לומר אלא אנחנו טמאים למת בנפש, או בנפש... ועוד למה הוצרך משה 

לומר עמדו ואשמעה, כי הדין היה ברור שאחר שהיו טמאים, לא היו יכולים 

לעשות את הפסח.

וזה כי הם אמרו אנחנו  ולכן נסתפק משה בם,  אבל שאלתם היתה עמוקה, 

עסקנו במצוה שצויתנו )ויקרא י' ד'(, ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאת ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְּפֵני ַהּקֶֹדׁש, 

כן איך אפשר שבעבור שעסקנו  ואם  לנפש אדם מיוחד,  וזהו אנחנו טמאים 

כי  נגרע,  למה  וזהו  נעשה מצות הפסח.  ולא  ה'  קרבן  נגרע מהקריב  במצוה, 

אין ראוי שהעוסק במצוה יאבד מצוה אחרת. וכשראה ששאלתם ראויה אמר 

עמדו ואשמעה...".
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במשך למעלה מחמשת אלפים שבע מאות שבעים שנה בהם העולם קיים, מאז שנברא 
במאמר ה', בחסדו הגדול להטיב עם הבריות, הוא מחדשו בטובו בכל יום, וגולל אור 
מפני חשך וחשך מפני אור, יום אחר יום, באופן שהבריאה יכולה להתקיים ולהתפתח. 
מטרת היצירה ש'לא תהו בראה אלא ָלֶשבת יצרה', התקיימה בזרעו של אדם הראשון 
שהתרבו והתפזרו ברחבי העולם, ובמיוחד אחר דור ההפלגה שהוסיפו להתפלג ולהיות 
נפוצים על פני כל הארץ, כשהם מתחלקים לאומות ולשונות, מדינות ומחוזות, אמונות 
ודתות, שכל אחד יסדה את 'הבלי דתה ותורתה' על בדותות ושגעונות שונות ומשונות, 
וכל מנהיג חדש שקם, שינה ועיוות אותה לפי רצונותיו וצרכיו, דמיונותיו וחלומותיו, 
אלא שסופם של כל הדתות ואמונות ההבל הללו, שכבריאתם כך אבדונם, שכעשן כלו 
וכאבק פרחו ונעלמו בתהום הנשיה, כאשר מאמיניהם החליפוה בדת אחרת ובהבלים 

שונים, כל עת וזמן לפי המצוי בהם.
לא רק הדתות והאמונות התחלפו לבלתי הכר, אלא אף מציאות קיומם של עמים שונים, 
לא האריכה שנות דורים. כיבושו של עם ופיזורו במקומות אחרים, גרם לאובדן העם 
בעבר,  שהיו  רבות  שבמלחמות  גם  מה  מושבו.  במקום  הכובש  העם  ִעם  והתבוללותו 
הכובש והמנצח היה הורג את כל העם המנוצח, ולוקח את בנותיו לשפחות, ולא נשאר 
ֵשם ושארית מכולו, עד שחוקרי הדורות טוענים, שרוב העמים שהיו בעבר, לא נשאר 

מהם שריד ופליט, אלא אבדו מהעולם הם ודתם והבלי אמונתם.
ותורתו  יהדותו  ישראל,  ולטמא, עם  לחול  והטהור  בין הקודש  להבדיל אלפי הבדלות 
עומדים וקיימים לעד. כל הכיבושים והגלויות, השמדות והשחיטות, הצרות והרדיפות, 
קוצו  לא הצליחו להחסיר ממנו  ומלואה,  ברחבי תבל  והאביונות, ההתפזרות  העניות 
של יו"ד. מסירות נפשם של כל יהודי ויהודי במשך הדורות, אפילו במקומות הנדחים 
ביותר, בשמירת התורה והמצוות והנחלתם לבניהם אחריהם, הם אלו שבזכותם אנו 
זוכים עד ימינו להמשיך להעביר את התורה והמצוות לבנינו אחרינו עד ביאת הגואל 

במהרה בימינו, ואף לאחריו.
זוכים לקיימם וללכת  יסודות האמונה וקיום האומה ושמירת התורה והמצוות, שאנו 
כמפורש  שבירושלים,  הגדול  דין  לבית  השמיעה  מצות  בקיום  נמצאים  בנתיבותיה, 
בתורה )דברים י"ז י"א(, "ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוָך ְוַעל ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְלָך ַּתֲעֶׂשה 
ֹלא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל", וכפי שכתב בספר החינוך )מצוה תצ"ו(, 
"משרשי המצוה לפי שדעות בני האדם חלוקין זה מזה, לא ישתוו לעולם הרבה דעות 
בדברים, ויודע אדון הכל ברוך הוא שאילו תהיה כוונת כתובי התורה מסורה ביד כל 
אחד ואחד מבני אדם, איש איש כפי שכלו, יפרש כל אחד מהם דברי התורה כפי סברתו, 
כן  על  תורות...  ככמה  התורה  ותעשה  המצוות,  במשמעות  בישראל  המחלוקת  וירבה 
אלהינו שהוא אדון כל החכמות, השלים תורתנו תורת אמת עם המצוה הזאת, שצונו 

להתנהג בה על פי הפירוש האמתי המקובל לחכמינו הקדמונים עליהם השלום".
ומוסיף בעל ספר החינוך וכותב, שלא רק בזמן שבית המקדש היה קיים וישבו הסנהדרין 
דורותנו,  עד  כן, אלא שכל המציאות שאנו ממשיכים את התורה  היה  הגזית  בלשכת 
הנמצאים שקבלו  החכמים  אל  כן, שנשמע  גם  ודור  דור  "ובכל  בדבר,  תלויה  היא  גם 
עומק מליהם  להבין  ובלילות  בימים  יגיעות  כמה  ויגעו  מים מספריהם  ושתו  דבריהם 
ופליאות דעותיהם, ועם ההסכמה הזאת נכוין אל דרך האמת בידיעת התורה, וזולת זה 

אם נתפתה אחר מחשבותינו ועניות דעתנו לא נצלח לכל".
ובכדי לסתור את דעותיהם של אלו החוששים שזקני הדור לא ירדו לסוף דעתם, ואם 
נלך אחריהם נבוא חלילה לידי טעות, הוא כותב עוד, "ועל דרך האמת והשבח הגדול 
בזאת המצוה אמרו זכרונם לברכה, לא תסור ממנו ימין ושמאל, אפילו יאמרו לך על ימין 
שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין לא תסור ממצותם, כלומר שאפילו יהיו הם טועים 
בדבר אחד מן הדברים, אין ראוי לנו לחלוק עליהם אבל נעשה כטעותם, וטוב לסבול 
טעות אחד ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד, ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי 

דעתו שבזה יהיה חורבן הדת וחלוק לב העם והפסד האומה לגמרי".
לאור דברים אלו, שכל המציאות של קיומינו הוא רק בביטול דעתינו לדעת גדולי ישראל, 
לא פלא להבין את חורבנה הגדול של אותה מושבה מפוארת שהוקמה לפני יותר ממאה 
ועשרים שנה, את אותו עמק עכור שהיה ל'פתח תקוה', ולצערינו במשך הזמן חזר להיות 

עמק עכור, למקום עבירה ועוון, חילולי שבת וחג ופריקת עול מוחלטת.
המושבה הוקמה בשנת תרל"ח על ידי מספר יהודים יראים ושלמים, וחלקם אף תלמידי 
והדרכתו  בהתייעצותו  אשר  הקודש,  עיר  דירושלים  קרתא  מיקירא  מופלגים,  חכמים 
המלאה של רבנו השרף מבריסק, המהרי"ל דיסקין זצ"ל, יסדו את המקום והנהיגוהו, 
כאשר הוא אף חתם על מגילת היסוד יחד עם שאר גדולי ירושלים, כרבינו יוסף חיים 
במקום  שינהגו  כל המקימים,  בין  מוסכם  היה  כאשר  עולם.  גדולי  ועוד  זצ"ל  זוננפלד 
יעלו  ויכוח  או  ספק  וכל  במושבה,  דבר  כל  ישק  המהרי"ל  פי  ועל  ירושלים',  'מנהגי 

ירושלימה, וכפי אשר יכריע ויפסוק, כך יעשו.
עד ימינו נשאר בעיר שריד לשאר התקנות שנהגו בעיר כמנהגי ירושלים עיר הקודש, 
והוא זמן הדלקת נרות, שנקבע לארבעים דקות קודם שקיעת החמה, כמנהג ירושלים. 

גם בחברא קדישא נשאר שנוהגים בה כרוב מנהגי ירושלים.
אחת מתקנת המושבה היה, לתקוע שש תקיעות בערב שבת סמוך לשבת, כדינא דגמרא 
)אור"ח סי' רנ"ו(, הראשונה בזמן מנחה  ב'(, וכדברי הטור והשולחן ערוך  )ל"ה  בשבת 
קטנה, כשעה ורבע לפני השקיעה )מ"ב שם סק"א(, כדי לבטל ממלאכתן את העובדים 
בשדות ובעלי המלאכה, השניה כדי שיסגרו את החנויות, השלישית כדי להטמין ולהדליק 
'תקיעה תרועה  זמן קצר תקעו את שלושת התקיעות האחרונות,  ולאחר  הנרות,  את 
להיות  צריכות  כבר  הנרות  שבו  החמה,  שקיעת  לפני  דקות  כארבעים  שהיו  תקיעה', 
דלוקות וקיבלו עליהם שבת כשפורשים מכל מלאכה. תקנות המושבה היו, שתקיעות 

אלו מחייבות את התושבים להבטל ממלאכה, כל אחד לפי התקיעה שהיא עבורו.
באחד השבתות נודע לבני המושבה, כי טוביה העגלון הגיע למושבה לאחר הזמן שנקבע 
שהעגלונים צריכים להגיע, ולאחר מכן עוד נראה עושה מלאכה. ראשי הקהל ונכבדיה 
פנו לטוביה והוכיחוהו על מעשיו אלו, ודיברו על ליבו שייטיב את דרכו ולא יהיה חלילה 
בין פורצי הגדר. במהלך הדברים טוביה לא הביע חרטה על מעשיו ולא היה נראה שהם 
השפיעו עליו. לצערם הרב של בני המושבה, בשבוע שלאחר מכן שוב לא עמד טוביה 
עוד עשה מלאכות. שוב  מכן  ולאחר  למושבה  והגיע מאוחר  יצרו  על  להתגבר  בנסיון 
הוכיחוהו בדרכי נועם והסבירו לו את חומרת מעשיו, אך הדברים לא נשמעו לו כלל, 
נראה הדבר שאוזניו ערלות למשמע דברי תוכחה אלו שיצאו מלבבות כואבים שניסו 
לדבר על ליבו ולשכנעו שיסור מחוסר דרכו הרעה. בפעם השלישית שכבר הוחזק לפורץ 
גדר, הבינו ראשי הציבור שאין זה מקרה בלתי טהור, אלא זלזול בשמירת השבת, ועל 
כן שלחו שליח לעיר הקודש ירושלים, לבית המהרי"ל דיסקין, לשמוע דעת תורה, מהי 

הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשו.
השליח שחזר לבית הועד עם פסקו המוחלט של המהרי"ל, שיש לסלק מהמושבה את 
לסלקו  שיש  טענו  הועד  מחברי  חלק  בועד.  רבתית  לסערה  גרם  הגדר,  פורץ  טוביה 
יד  ויראו כל תושבי המושבה שהמרים  ויפה שעה אחת קודם, למען ישמעו  מהמקום 
טענו,  הועד  מחברי  שחלק  אלא  למושבה,  מחוץ  עצמו  את  ימצא  שנקבעו,  בתקנות 
שפסקו זה של המהרי"ל הוא תקיף למדי, והוא מתאים לאופיו התקיף של המהרי"ל, 
והנהגה זו התאימה לעיר הקודש בה יש להלך בתקיפות, אחרת יפרצו כל הגדרות, אבל 
כאן במושבה הקטנה, צריך למצוא את דרכי הנועם בה ישיבו את טוביה לדרכו הטובה 

בה הלך ונהג כל הימים.
אותם אנשי הועד שחפצו להשאיר את טוביה במושבה, הלכו לאחד הרבנים ושאלוהו 
נועם  בדרכי  לפעול  שעדיף  כדבריהם,  ממנו  ושמעו  שאירע,  במה  לעשות  מה  כדת 
ולהשאיר לבינתיים את טוביה במקומם. וכאשר דברי אותו הרב היו בידיהם, טענותיהם 

התחזקו והתאמצו, וניסו לשכנע את שאר חברי הועד שיסכימו עמהם. 
נודע  ולימים  במושבה,  טוביה  בהשארת  שחפצו  הועד  אנשי  יד  גברה  דבר  של  בסופו 
שהיה זה מחששם שאם יסולק טוביה, הרי שהמושבה תשאר רק עם עגלון אחד, ויתכן 
ומחמת כן מחירי הנסיעות וההובלות יעלו, על כן העדיפו שטוביה ישאר בן המושבה. 
כשנודע למהרי"ל שועד המושבה לא קיים את דבריו, אמר ברבים שהיות ובני המושבה 
לא שומעים בקולו, הוא מסיר את אחריותו מהם וממקומם, ואף מבטל את חתימתו, 

ומוריד את חסותו שנתן להם עד היום.
שימשיך  המהרי"ל  של  ליבו  על  לדבר  וניסו  ירושלימה  שעלו  המושבה  מבני  כמה  היו 

ונחלה  וגמור היה עם המהרי"ל שאין לו חלק  לפרוש עליהם את חסותו, אלא שמנוי 
עמהם. לא יתכן, אמר המהרי"ל, שלוקחים רב ומשתמשים בו מתי שנוח ולמה שרוצים, 
ואף באים לשאול בכל עת את דעתו, ולבסוף עושים את מה שרצו וחפצו, שמעשיהם 
אלו האחרונים מלמדים ומגלים, שהם לא חפשו וחפצו ברב שידריכם, אלא רק לעשות 
ככל העולה על רוחם, כאשר לצורך כך הם חיפשו אחר רב שנדמה להם שיאמר כפי 
שעל ליבם, וכאשר דבריו כבר אינם מתאימים להם, שוב אינם צריכים את הרב ודבריו 

והוראותיו, אלא חוזרים לעשות כפי שחשבו ורצו.
יצעד  ובנתיבתו  יפסע  שאחריו  רב  לו  שיהיה  צריך  יהודי  ואמר,  המהרי"ל  הוסיף 
ובאורחותיו יהלך, גם כאשר הרב אומר לו דברים שאינם לרוחו, ולא מוצאים חן בעיניו. 
דבר שאינו  איזו  להם  יאמר  כדבריו,  והלכו  כעת  הרב ששאלו  אותו  לי שכאשר  ברור 
עולה בקנה אחד עם חפצם ובאותו תלם עם רצונם, אזי יעזבוהו ויחפשו אחר רב אחר 
שיאמר כדעתם וכדבריהם. דעו לכם, סיים המהרי"ל את דבריו הקדושים, שמעשה זה 
שלא עמדתם בפרצה הראשונה שבמושבה, אחריתה מי ישורנה, ואיני יודע מה יעלה 

בעתידה ובגורלה.
אנשי הועד יצאו מביתו כשלבם נפל בקרבם. הם לא ציפו לשמוע ממנו דברים קשים 
זאת  יחד עם  קיוו שיוכלו לסיים את הפרשה עם בקשת מחילה קצרה.  כגידים, אלא 
נוקבים  ואף  וכואבים  כה מציקים  כן הם  ועל  דברי אמת הם,  כולם, שדבריו  הסכימו 
לחדרי ליבם. זאת ועוד, שהיה להם חשש גדול מה יעלה בסופה של המושבה אחרי דברי 
נבואת הזעם ששמעו מפה קודשו, למרות שידעו שלא אמר זאת בתורת קללה או קפידה, 

אלא משום שהאמינו שהוא בגדר חכם העדיף מנביא.
דברי המהרי"ל התקיימו במילואם, ואם עד לאותה שעה המאבק עם טוביה היה סביב 
זמן קבלת שבת ופרישה ממלאכה, שלטענתו מדובר היה רק על חומרא בעלמא, ובסופו 
של דבר הוא פורש ממלאכה קודם השקיעה, דברים שלעצמם אינם נכונים, שהרי נפסק 
בהלכה שחייב אדם לפרוש ממלאכה זמן מה קודם השקיעה, וכותב המשנה ברורה שהוא 
כחצי שעה עד שליש שעה. בכל זאת כשהגיע שנת השבע שנת השמיטה, היה זה שוב 

טוביה שפרץ את הגדר ועיבד את אדמתו בשביעית.
סופו של אותו טוביה לא היה כל כך טוב. בניו שלמדו ממנו את דרכו לפרוץ גדרים ולא 
לשמוע לקול הרבנים ולעשות ככל העולה על רוחם, המשיכו במורשת בית אביהם, פרצו 
גדר אחר גדר ועשו ככל העולה על רוחם, עד שהיו לחלוצים, שפרקו מעליהם עול תורה 

ומצוות, וחלצו מעצמם כל שייכות ליהדות, והיו לגדולי הלוחמים כנגד ה' ותורתו.
באותה עת שבניו של טוביה החלו לחלל את השבת ברחובות המושבה לעין כל, ומשכו 
אחריהם עוד מבני המושבה, שדירדרום אחריהם אל עברי פי פחת, ראו והפנימו הכל 
כמה גדולים דברי חכמים, והיאך רבנו המהרי"ל היה בגדר חכם העדיף מנביא, שראה 
את אשר עתיד לבוא עליהם, והצטערו בכל ליבם שלא שמעו לדבריו, שאילו שמעו היו 

מונעים מעצמם חרפה נוראה זו.
במשך השנים הרבות שחלפו, רבים מהדור הצעיר של בוני העיר, נמשכו אחר בניו של 
ומה גם שהחלו לבוא חלוצים להתגורר בה עד שהחל להתגבש בה  וחבריהם,  טוביה 

קבוצה גדולה של פורקי עול שלצערם הרב של בני המושבה החלו לחלל שבת ברבים.
בתקופה שלאחר סיום מלחמת העולם הראשנה, הביע רבינו ישראל מאיר הכהן זצ"ל 
'החפץ חיים' את רצונו להעלות לארץ הקודש. בני המושבה קיוו שהחפץ חיים יקבע 
את משכנו במקומם, ועל ידי זה ישמר צביונה הרוחני, ובשל כך בנו עבורו בית שיוכל 
להתגורר במקומם. הבנין עומד עד היום בעיר, ונקרא 'בית החפץ חיים'. בסופו של דבר 
ודרדורו של המושבה לא נעצר, אלא אף התחזק  החפץ חיים לא עלה לארץ הקודש, 

והתגבר.
כאשר פרצה המדינה, היו כבר רבים עד מאוד במקום שלא שמרו על קדושת השבת 
המקום,  תושבי  רוב  היו  מחללי השבת  כבר  מכן  לאחר  קצר  וזמן  גלי.  בריש  וחיללוה 
ובבחירות המקומיות נבחר מראשי מפא"י, שהיתה המרכז לכל הלוחמים בה' ותורתו. 
עם כל זאת עדיין נשארו בה  שומרי שבת לרוב, ומלבדם היו רבים מהפוסחים על שני 
הסעיפים, שהעיר היתה עבורם לאחת מהמרכזים שלהם בגוש דן. החסרון הגדול במקום 
היה, שציבור תושבי שומרי התורה והמצוות לא התגוררו כולם יחדיו במרוכז, אלא אחד 
כאן ואחד שם, ועל כן אף לא היה רחוב אחד בעיר הסגור בשבת לתנועת כלי רכב, שבו 

לא חיללו שבת בפרהסיא רח"ל .
התחלתה  עדיין  רוחנית,  מבחינה  עכור  לעמק  היתה  תקוה  שפתח  שנים  באותם  גם 
כמושבה ניכר עליה. עצים רבים צמחו ברוב תחומה ואף פרדסים גדולים היו בה כמעט 
בכל שכונה, כאשר המראה של העיר היה ירוק ופסטורלי, שהסתיר את כל הכאב והצער 
של הפיכת מושבה חרדית שהוקמה על ידי גדולי עולם, לעיר של מחללי שבת ופורקי 

עול, ה"י.
מאבקי יהדות רבים ראו בני המקום, פעם כשהחלו להפעיל תחבורה ציבורית בשבת 
קודש לעיר תל אביב, המטרפולין של פורקי העול. וכן אודות אירועים ציבוריים שנעשו 
בהם חילולי שבת בפרהסיא. אבל באופן כללי, ככל שעברו הימים ונפקו השנים, העיר 

היתה לאחת מערי החילוניות בארץ הקודש, ה"י.
אחת מהפרשיות הקשות אותה ידעה העיר פתח תקוה בשנות קיומה, היה זה בחורף של 
שנת תשמ"ד, שראש העיר החדש ביקש לבסס את שלטונו על ידי פריצת פרצות נוספות 
בשבת קודש, שלצערינו בקושי נשמרה והורגשה בעיר, והחליט לעשות מופעים ציבורים 

בלילות שבת תוך כדי חילולי שבת קשים.
באותם ימים שימש כרבה של העיר, הגאון רבי ברוך שמעון סלומון זצ"ל, שפנה לרבינו 
זו  זצ"ל, לשמוע ממנו דעת תורה, מה עליהם לעשות לעת צרה  יעקב  בעל הקהילות 
ליעקב. רבנו בעל הקהילות יעקב הורה לו לצאת ולהפגין כנגד חילולי שבת אלו, ובשבת 
הראשונה בה חפצו פורקי העול לחללה בריש גלי, התאספו אלפים ורבבות שומרי שבת 

מתושבי העיר, והפגינו כנגד המחללים.
באותו שבת בה היתה ההפגנה הגדולה כנגד מרשיעי הברית ומחלליה, היו רבים שהלכו 
לשאול ולשמוע דעת תורה, עד כמה עליהם לטרוח וללכת מביתם אל מקום המחאה, 
הרבנים  קצה.  אל  מקצה  מפוזרים  השבת  ושומרי  ורחבה  גדולה  עצמה  העיר  שכידוע 
החשובים וגדולי ישראל השיבו כולם, שיש על כל אחד להתאמץ עד מאוד לבוא להפגנה 
חשובה זו למען כבוד השבת, שמלבד עצם המחאה על חילולי השבת ר"ל, יש בכל יחיד 
והיא לא מופקרת  גדולה שישנם שומרי שבת בעיר,  זעקה  ובא להפגין,  ויחיד הטורח 
עם  קבל  ברבים  ולהוכיח  לבא  השם',  'קידוש  של  חיוב  ישנו  יחיד  כל  על  למחלליה. 
ועדה שישנו מספר כה רב ועצום של שומרי שבת ותורה ומצוות בעיר, המוחים בכל 
ליבם על הנבלה שנעשית במקומם, ועצם התאספותם ברחובה של עיר, הריהו קידוש 

השם גדול.
הרבנים עוררו את הציבור שלא יהיו חלילה אדישים וימנעו עצמם מלבוא ולהשתתף 
בעצמם במערכה חשובה זו, במיוחד כשהם חושבים שיהיו רבבות שיגיעו, כי כל אחד 
נוסף שבא הריהו מכריז ברבים, יש לי חלק ונחלה באלקי ישראל, ואני מוחה בפורקי 

העול ומחללי השבת.
עצרת רבבות שומרי השבת בעיר פתח תקוה התקבלה בתדהמה רבה בכל הארץ. העיר 
שעד לאותם ימים היתה ידועה כמעוז של פורקי העול, התבררה כעיר עם רבבות שומרי 
שבת. פורקי העול ניסו לדחות את הישגי עוצמת ההפגנה בטענה שרוב המפגינים הגיעו 
מבני ברק הסמוכה, דבר שברובו כלל לא היה נכון. לבסוף הודה ראש העיר שאכן יש 
בעירו שומרי שבת רבים עד מאוד, אלא שלטענתו הם מונים יחדיו רק חמישית מתושבי 
העיר. דבר שהיה בו חידוש גדול בקרב הארץ שחמישית מתושבי פתח תקוה הם שומרי 

שבת, והיה בכך קידוש ה' גדול.
חילולי  את  למנוע  הועילה  לא  והעצומה  הגדולה  המחאה  השבת  שומרי  של  לצערם 
השבת, ובהתייעצות עם רבנו בעל הקהילות יעקב זצ"ל ועוד מגדולי ישראל, המשיכו 
את ההפגנות שבת אחר שבת כששומרי השבת מקוים שכאשר ה' יראה בענים וכאבם 
ומסירות נפשם למען השבת ומי שציוה עליה, הוא יערה רוח טהרה ממרומים על כל 
אותם פורקי עול לבל ימשיכו במעשיהם הנלוזים ויפסיקו את חילולי השבת בפרהסיא 

וישיב את ליבם אליו שישובו בתשובה שלימה לפניו וישמרו תורה ומצוות.
לצערם הרב של כל שומרי השבת בארץ הקודש ומחוצה לה, עמד ראש העיר הרשע 
על דעתו להמשיך את חילולי השבת, למרות שעסקנים רבים, ביניהם כאלו שבעצמם 

אינם שומרי שבת, ניסו לדבר על ליבו שיפסיק את מלחמתו בשבת ובשומריה. הוא ראה 
זו הזדמנות פז להתפרסם בכל הארץ כראש הלוחמים כנגד שומרי התורה  במלחמתו 

וקיוה שמחמת כך יוכל להגיע לתפקיד ציבורי מכובד יותר מאשר ראש עיר קטנה.
כל עוד שנמשכו חילולי השבת הללו, המשיכו שומרי השבת להפגין כנגדם, למחות על 
חילולה. באחת השבתות בהם תוכננה הפגנה גדולה נוספת במקום החילול, התפרסמה 
אחיהם  לעזרת  שיבואו  ברק,  בני  העיר  לתושבי  תקוה  פתח  העיר  רב  של  קריאתו 
בגיבורים, ללחום את מלחמת השבת. באותה שבת פנה הגאון רבי יצחק זילברשטיין 
אוכלוסיית  עם  חדשה  שכונת  שהיתה  ברק,  בבני  אלחנן'  'רמת  שכונת  רב  שליט"א, 
אברכים צעירים, לציבור תושבי השכונה, וביקש מהם לבוא עמו יחדיו להפגנה בעיר 
הסמוכה, למחות על חילולי השבת שבה, כאשר הוא שלח שליח שיניח 'עירוב תחומין' 

עבור כל מי שילך עמהם להפגנה הגדולה.
בשעה היעודה יצא הגרי"ז שליט"א מהשכונה, כשעמו מהלכים יחדיו מאות רבות של 
תושבים, ומי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא עמהם, כאשר בדרך הצטרפו אליהם עוד 
מאות רבות מתושבי העיר בני ברק שחפצו להיות בין הזוכים להיות מקדשי שם שמים, 

לצאת למחות על חילול השבת.
את הדרך הארוכה בין בני ברק לפתח תקוה, עשתה השיירה הענקית של למעלה מאלף 
איש, תוך כדי שהם שרים שירי שבת קודש. עצם המעמד של ההליכה היה קידוש ה' 
גדול, כשלאורך כל הדרך ראו כל התושבים את הציבור ההולך בדרך ארוכה מאוד, למען 

מטרה אחת וחשובה, והיא השבת הנרמסת בריש גלי בעיר הסמוכה.
זמן קצר לפני שהגרי"ז שליט"א יצא לדרכו לקיום מצות קידוש ה' בראש עם רב, עמד 
גם ר' שלמה פארגאטלויפטער* לצאת עמו יחדיו. הוא היה מאלו שנרשמו מראש שיניחו 
עבורם עירוב תחומין, שיקנה שביתה במקום המתאים שעל ידי זה הוא יוכל להלך את 
כל הדרך הארוכה עד מקום המחאה כנגד חילולי השבת, אך דקות ספורות לפני שעמד 
המשמש  לערל  עמו  ללכת  צורך  והיה  בידו  נחבל  הקטנים  מילדיו  אחד  לפתע  לצאת, 

כ'רופא של שבת' בשכונה, שיחבוש לו את ידו.
ר' שלמה קיוה שהחבישה תסתיים תוך זמן קצר, והוא יוכל עוד להצטרף עם מקדשי ה' 
היוצאים למלחמת ה' למחות במחלליה, אלא כשהגיע למרפאתו של הרופא גילה לחרדתו 
שלפניו תור גדול של ממתינים, כל אחד עם מקרה דחוף אחר. ר' שלמה שמסיבות שונות 
לא הספיק לעמוד בקצב של לימוד הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום עפרש"י, ועל כן 
בשבועות האחרונות למד רק את המקרא והתרגום, חשב לנצל את זמן ההמתנה הארוך 
שהיה לפניו, להשלים את לימוד פרש"י בפרשיות שחסרו לו. לאחר המתנה ארוכה בה 
הספיק ר' שלמה ללמוד את פרש"י ולהשלימו עד סוף פרשת וארא, הגיע תורם והרופא 
בדק את הילד, והחליט שצריך לעשות לו כמה 'תפירות'. בשביל כל הטיפול והתפירות 
התעכב עוד כמחצית השעה, בה סיים להשלים את פרש"י עד סוף פרשת בא, והרופא 
סיים את הטיפול בילדו. כששב ר' שלמה לביתו עם בנו התפור והחבוש, היה זה כשעה 

ומחצה אחרי שהגרי"ז שליט"א וכל שיירתו יצאו לדרכם.
באותה עת הרהר ר' שלמה בליבו, מה יעשה, הרי היתה לו כעת הזדמנות פז שאינה 
התורה  שומרי  למחנה  שייך  שהוא  להעיד  הרבים  עם  ללכת  יום,  בכל  בפניו  נקראת 
לנו  וכבוד השבת שה' ציוה עלינו, חשובה  ה'  וכבוד  יקרה עיניהם,  והמצוות שהשבת 
במאוד מאוד, עד שטורחים עבורה לילך לעיר אחרת בשביל למחות על חילולה. אבל מה 

הוא יעשה שהפסיד את כל זאת מחמת פציעתו של בנו.
כעבור כמה רגעים, כשנזכר בלימוד פרשת בא עפרש"י שלמד לפני שעה קלה במרפאה, 
יוכל  אם  לו  ספק  רק  אם  שאף  להפגנה,  לדרכו  יוצא  שהוא  בדעתו  שלמה  ר'  החליט 
להספיק להגיע להפגנה, כדאי הדבר, ואבותינו מסרו את נפשם למען כבוד ה' והשבת, 
הוא בודאי יכול ללכת כברת דרך זו. ובעבור שיספיק להגיע ירוץ את כל הדרך הארוכה, 
כהלכה שלדבר מצוה מותר לרוץ בשבת )שו"ע אור"ח סי' ש"א ס"א(, ובודאי למצוה כה 
ובכל הדרך  יקרה וחשובה בעיניו.  יהודי השבת  ויקרה של קידוש שמו, שעוד  חשובה 
עורר את ליבו לכך, שכעת הוא זוכה להיות ממקדשי שם שמים, ובכל פסיעה ופסיעה, 

כל התאמצות נוספת בהליכתו, היא התאמצות למען כבוד ה' ותורתו.
כאשר הגיע הגרי"ז שליט"א עם כל שיירתו אל מקום ההפגנה, קיבלו הגאון רבי ברוך 
שמעון סלומון זצ"ל והודה לו על טרחתם הרבה למען השבת של תושבי עירו, ואילו 
יבלחט"א הגרי"ז שליט"א השיבו, שהשבת היא של כל כלל ישראל, לא רק של תושבי 

פתח תקוה, והמחללים אותה פוגעים בכל יהודי באשר הוא שם.
להפגנה,  במקום  במעמד האלפים שהתאספו  דברים  הגרי"ז שליט"א שהתכבד לשאת 
פתח בדברי הפסוק בשירת דבורה )שפטים ה' כ"ג(, "אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאְך ה' אֹרּו ָארֹור 
יְֹׁשֶביָה ִּכי ֹלא ָבאּו ְלֶעְזַרת ה' ְלֶעְזַרת ה' ַּבִּגּבֹוִרים", והביא את דברי עולא במו"ק )ט"ז א'( 
ובשבועות )ל"ו א'(, שבארבע מאות שופרות עשה ברק שמתיה למרוז, והוא אדם גדול 
והרלב"ג למדו,  והרד"ק  וכפרש"י שם,  לעוזרם,  ולא בא  שהיה סמוך למקום המלחמה 
שמרוז היא עיר גדולה הקרובה למקום המלחמה ולא באו לעזרתם, ועל כן אמר מלאך 
ה' בנבואה לקללם, קללה אחר קללה נתקללו יושביה, כי לא באו לעזרת עם ה' שהעוזר 

לעם ה' כאילו כביכול עוזר לשכינה.
כשכנים הקרובים אל החלל, קרא הגרי"ז שליט"א, כשכונה בעיר הסמוכה למקום חילולי 
לנו  יש  השבתות,  ומחללי  הגדר  בפורצי  הנלחמים  שבת  שומרי  יש  בה  בעיר  השבת, 
ערבות על מקום זה ומוטלת עלינו החובה הקדושה לבוא לעזרת עם ישראל הגיבורים 

הנלחמים, והדבר נחשב שכביכול באנו לעזרתו של ה'.
כל אחד שעזב את ביתו ובית מדרשו והרחיק עד לכאן לבוא לעזרת ה' בגיבורים, ברכה 
רבה תחול עליו, ומדה טובה מרובה ממדת פורענות, שאם אלו הנמנעים מלבוא לעזרת 
וכל אחד שהוסיף  אלו שקדשו שם שמים,  קללה,  בגיבורים מתקללים קללה אחר  ה' 
בודאי שברכה אחר ברכה  בגיבורים,  ה'  לעזרת  ובאו  ובא, הוסיף בקידוש שם שמים, 

תבוא עליהם.
דבריו הכבירים של הגרי"ז שליט"א זירזה עוד יותר את כל המזורזים שבאו לעזרת ה' 
בגיבורים, ולאחר זמן שבו מחו על חילולי השבת במקום, יצאו תושבי בני ברק בדרכם 
חזרה אל ביתם ומקומם, כשבליבם תחושת סיפוק וזכות עצומה על שזכו להיות בכלל 

מקדשי שם שמים, ובאו לעזרת ה' בגיבורים.
כשהתרחקו רק מעט ממקום ההפגנה, ראו כולם את ר' שלמה מרחוק כשהוא רץ אל עבר 
מקום ההפגנה. אחד הרבנים שהלך עמהם, התפעל עד מאוד מבואו של ר' שלמה שהלך 
את כל הדרך מביתו ובמקומו ביחידות ובריצה, כשהבין שככל הנראה התעכב באונס 
מללכת עם כולם, ובכל זאת הוא התאמץ עד מאוד העיקר בכדי להספיק להגיע להפגין 
ולמחות למען שמו יתברך. מרוב התפעלותו פנה לציבור ואמר, כעת ה' מביט על בניו 
ורואה את התאמצותו של אותו יחיד, שלמרות שידע שיהיו עוד אלפים במחאה על כבוד 
שמו, ועל אף שהיו לו מספיק סיבות שלא להגיע, וספק היה בידו אם בכלל יספיק, בכל 
זאת הוא התאמץ ורץ את כל הדרך למען כבוד שמו, הקב"ה שש ושמח במעשיו ואומר 

ראו בריה שבראתי, שכל מה שחשוב לה זה קידוש ה' ומחאה על חילול כבודו.
ההפגנות נמשכו עוד זמן רב, ובאחת מהם אף עצרו את רב העיר הגרב"ש זצ"ל והכניסו 
אותו לבית האסורים, ובעקבות כך רעשה וגעשה הארץ, עד שבסופו של דבר שוחרר 
למחרת, ולמרות כל המחאות הקשות, ראש העיר המשיך במעלליו לפרוץ פרצות בחומת 
ומר, ואף אותו מקום בו  ובסוף השבת נקמה בה את נקמתו, שסופו היה רע  השבת, 

חיללו את השבת בטל ואבד מן העולם.
מלבד עצם הקידוש ה' שזכו לקדש כל אחד ואחד מן המפגינים, עוד היה תועלת גדולה 
ובמקומם  בעירם  לפתוח  חששו  אחרים  במקומות  השררה  שאנשי  הללו,  מההפגנות 
מערכה על השבת, על כן נמנעו מלפרוץ פרצות בשבת. מה גם שכמה מראשי מחללי 
למקום  סמוך  שהיה  הצעיר'  ה'שומר  של  ב'קן'  שהיו  הקיבוצים  בני  ביניהם  השבת, 
ההפגנה ובאו בכל שבת להפגין כנגד, בעד חילולי השבת ר"ל, במהלך ההפגנות התווכחו 
ויראה,  והצליחו לקרבם לתורה  רבות עם אברכים שידיהם רב להם בקירוב רחוקים, 
ועל ידי כך שבו בתשובה שלימה לפניו, והפכו להיות שומרי שבת ומקפידים על קלה 

כחמורה, ועושים רצונו בלבב שלם ומקדשים שם שמים בכל מעשיהם. 

מנין בפרשתינו עפרש"י החליט ר' שלמה לצאת לדרכו?

פארגאטלויפטער -  הרץ בשביל קונו.



במשך למעלה מחמשת אלפים שבע מאות שבעים שנה 
בהם העולם קיים, מאז שנברא במאמר ה', בחסדו הגדול 
וגולל  יום,  להטיב עם הבריות, הוא מחדשו בטובו בכל 
באופן  יום,  אחר  יום  אור,  מפני  וחשך  חשך  מפני  אור 
היצירה  מטרת  ולהתפתח.  להתקיים  יכולה  שהבריאה 
ש'לא תהו בראה אלא ָלֶשבת יצרה', התקיימה בזרעו של 
אדם הראשון שהתרבו והתפזרו ברחבי העולם, ובמיוחד 
נפוצים  ולהיות  להתפלג  שהוסיפו  ההפלגה  דור  אחר 
ולשונות,  לאומות  מתחלקים  כשהם  הארץ,  כל  פני  על 
את  יסדה  אחד  שכל  ודתות,  אמונות  ומחוזות,  מדינות 
שונות  ושגעונות  בדותות  על  ותורתה'  דתה  'הבלי 
ומשונות, וכל מנהיג חדש שקם, שינה ועיוות אותה לפי 
רצונותיו וצרכיו, דמיונותיו וחלומותיו, אלא שסופם של 
כל הדתות ואמונות ההבל הללו, שכבריאתם כך אבדונם, 
שכעשן כלו וכאבק פרחו ונעלמו בתהום הנשיה, כאשר 
מאמיניהם החליפוה בדת אחרת ובהבלים שונים, כל עת 

וזמן לפי המצוי בהם.
לא רק הדתות והאמונות התחלפו לבלתי הכר, אלא אף 
מציאות קיומם של עמים שונים, לא האריכה שנות דורים. 
לאובדן  גרם  אחרים,  במקומות  ופיזורו  עם  של  כיבושו 
העם והתבוללותו ִעם העם הכובש במקום מושבו. מה גם 
שבמלחמות רבות שהיו בעבר, הכובש והמנצח היה הורג 
ולא  בנותיו לשפחות,  ולוקח את  את כל העם המנוצח, 
נשאר ֵשם ושארית מכולו, עד שחוקרי הדורות טוענים, 
שרוב העמים שהיו בעבר, לא נשאר מהם שריד ופליט, 

אלא אבדו מהעולם הם ודתם והבלי אמונתם.
להבדיל אלפי הבדלות בין הקודש והטהור לחול ולטמא, 
לעד.  וקיימים  עומדים  ותורתו  יהדותו  ישראל,  עם 
הצרות  והשחיטות,  השמדות  והגלויות,  הכיבושים  כל 
תבל  ברחבי  ההתפזרות  והאביונות,  העניות  והרדיפות, 
יו"ד.  של  קוצו  ממנו  להחסיר  הצליחו  לא  ומלואה, 
מסירות נפשם של כל יהודי ויהודי במשך הדורות, אפילו 
והמצוות  התורה  בשמירת  ביותר,  הנדחים  במקומות 
והנחלתם לבניהם אחריהם, הם אלו שבזכותם אנו זוכים 
לבנינו  והמצוות  התורה  את  להעביר  להמשיך  ימינו  עד 

אחרינו עד ביאת הגואל במהרה בימינו, ואף לאחריו.
יסודות האמונה וקיום האומה ושמירת התורה והמצוות, 
שאנו זוכים לקיימם וללכת בנתיבותיה, נמצאים בקיום 
כמפורש  שבירושלים,  הגדול  דין  לבית  השמיעה  מצות 
ְוַעל  יֹורּוָך  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ִּפי  "ַעל  י"א(,  י"ז  )דברים  בתורה 
ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְלָך ַּתֲעֶׂשה ֹלא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 
ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל", וכפי שכתב בספר החינוך )מצוה 
תצ"ו(, "משרשי המצוה לפי שדעות בני האדם חלוקין זה 
מזה, לא ישתוו לעולם הרבה דעות בדברים, ויודע אדון 
הכל ברוך הוא שאילו תהיה כוונת כתובי התורה מסורה 
ביד כל אחד ואחד מבני אדם, איש איש כפי שכלו, יפרש 
כל אחד מהם דברי התורה כפי סברתו, וירבה המחלוקת 
ככמה  התורה  ותעשה  המצוות,  במשמעות  בישראל 
תורות... על כן אלהינו שהוא אדון כל החכמות, השלים 
להתנהג  שצונו  הזאת,  המצוה  עם  אמת  תורת  תורתנו 
בה על פי הפירוש האמתי המקובל לחכמינו הקדמונים 

עליהם השלום".
שבית  בזמן  רק  שלא  וכותב,  החינוך  ספר  בעל  ומוסיף 
היה  הגזית  בלשכת  הסנהדרין  וישבו  קיים  היה  המקדש 
כן, אלא שכל המציאות שאנו ממשיכים את התורה עד 
כן,  גם  ודור  דור  "ובכל  בדבר,  תלויה  היא  גם  דורותנו, 
ושתו  דבריהם  שקבלו  הנמצאים  החכמים  אל  שנשמע 
מים מספריהם ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות להבין 
הזאת  ההסכמה  ועם  דעותיהם,  ופליאות  מליהם  עומק 
נכוין אל דרך האמת בידיעת התורה, וזולת זה אם נתפתה 

אחר מחשבותינו ועניות דעתנו לא נצלח לכל".
שזקני  החוששים  אלו  של  דעותיהם  את  לסתור  ובכדי 
הדור לא ירדו לסוף דעתם, ואם נלך אחריהם נבוא חלילה 
לידי טעות, הוא כותב עוד, "ועל דרך האמת והשבח הגדול 
בזאת המצוה אמרו זכרונם לברכה, לא תסור ממנו ימין 
ושמאל, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל 
שהוא ימין לא תסור ממצותם, כלומר שאפילו יהיו הם 
טועים בדבר אחד מן הדברים, אין ראוי לנו לחלוק עליהם 
אבל נעשה כטעותם, וטוב לסבול טעות אחד ויהיו הכל 
מסורים תחת דעתם הטוב תמיד, ולא שיעשה כל אחד 
ואחד כפי דעתו שבזה יהיה חורבן הדת וחלוק לב העם 

והפסד האומה לגמרי".
רק  הוא  קיומינו  של  המציאות  שכל  אלו,  דברים  לאור 
בביטול דעתינו לדעת גדולי ישראל, לא פלא להבין את 
חורבנה הגדול של אותה מושבה מפוארת שהוקמה לפני 
שהיה  עכור  עמק  אותו  את  שנה,  ועשרים  ממאה  יותר 
עמק  להיות  חזר  הזמן  במשך  ולצערינו  תקוה',  ל'פתח 
עכור, למקום עבירה ועוון, חילולי שבת וחג ופריקת עול 

מוחלטת.
המושבה הוקמה בשנת תרל"ח על ידי מספר יהודים יראים 
מיקירא  מופלגים,  חכמים  תלמידי  אף  וחלקם  ושלמים, 
קרתא דירושלים עיר הקודש, אשר בהתייעצותו והדרכתו 
המלאה של רבנו השרף מבריסק, המהרי"ל דיסקין זצ"ל, 

על  חתם  אף  הוא  כאשר  והנהיגוהו,  המקום  את  יסדו 
מגילת היסוד יחד עם שאר גדולי ירושלים, כרבינו יוסף 
חיים זוננפלד זצ"ל ועוד גדולי עולם. כאשר היה מוסכם 
בין כל המקימים, שינהגו במקום 'מנהגי ירושלים', ועל פי 
המהרי"ל ישק כל דבר במושבה, וכל ספק או ויכוח יעלו 

ירושלימה, וכפי אשר יכריע ויפסוק, כך יעשו.
עד ימינו נשאר בעיר שריד לשאר התקנות שנהגו בעיר 
נרות,  הדלקת  זמן  והוא  הקודש,  עיר  ירושלים  כמנהגי 
כמנהג  החמה,  שקיעת  קודם  דקות  לארבעים  שנקבע 
כרוב  בה  שנוהגים  נשאר  קדישא  בחברא  גם  ירושלים. 

מנהגי ירושלים.
אחת מתקנת המושבה היה, לתקוע שש תקיעות בערב 
שבת סמוך לשבת, כדינא דגמרא בשבת )ל"ה ב'(, וכדברי 
בזמן  הראשונה  רנ"ו(,  סי'  )אור"ח  ערוך  והשולחן  הטור 
שם  )מ"ב  השקיעה  לפני  ורבע  כשעה  קטנה,  מנחה 
סק"א(, כדי לבטל ממלאכתן את העובדים בשדות ובעלי 
השלישית  החנויות,  את  שיסגרו  כדי  השניה  המלאכה, 
קצר  זמן  ולאחר  הנרות,  את  ולהדליק  להטמין  כדי 
תקעו את שלושת התקיעות האחרונות, 'תקיעה תרועה 
תקיעה', שהיו כארבעים דקות לפני שקיעת החמה, שבו 
הנרות כבר צריכות להיות דלוקות וקיבלו עליהם שבת 
כשפורשים מכל מלאכה. תקנות המושבה היו, שתקיעות 
כל אחד  להבטל ממלאכה,  אלו מחייבות את התושבים 

לפי התקיעה שהיא עבורו.
העגלון  טוביה  כי  המושבה,  לבני  נודע  השבתות  באחד 
צריכים  שהעגלונים  שנקבע  הזמן  לאחר  למושבה  הגיע 
להגיע, ולאחר מכן עוד נראה עושה מלאכה. ראשי הקהל 
ודיברו  אלו,  על מעשיו  והוכיחוהו  לטוביה  פנו  ונכבדיה 
פורצי  בין  חלילה  יהיה  ולא  דרכו  את  שייטיב  ליבו  על 
הגדר. במהלך הדברים טוביה לא הביע חרטה על מעשיו 
ולא היה נראה שהם השפיעו עליו. לצערם הרב של בני 
המושבה, בשבוע שלאחר מכן שוב לא עמד טוביה בנסיון 
להתגבר על יצרו והגיע מאוחר למושבה ולאחר מכן עוד 
לו  והסבירו  נועם  בדרכי  הוכיחוהו  שוב  מלאכות.  עשה 
את חומרת מעשיו, אך הדברים לא נשמעו לו כלל, נראה 
הדבר שאוזניו ערלות למשמע דברי תוכחה אלו שיצאו 
שיסור  ולשכנעו  ליבו  על  לדבר  שניסו  כואבים  מלבבות 
מחוסר דרכו הרעה. בפעם השלישית שכבר הוחזק לפורץ 
טהור,  בלתי  מקרה  זה  שאין  הציבור  ראשי  הבינו  גדר, 
לעיר  שליח  שלחו  כן  ועל  השבת,  בשמירת  זלזול  אלא 
דעת  לשמוע  דיסקין,  המהרי"ל  לבית  ירושלים,  הקודש 

תורה, מהי הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשו.
של  המוחלט  פסקו  עם  הועד  לבית  שחזר  השליח 
המהרי"ל, שיש לסלק מהמושבה את טוביה פורץ הגדר, 
גרם לסערה רבתית בועד. חלק מחברי הועד טענו שיש 
ישמעו  למען  קודם,  אחת  שעה  ויפה  מהמקום  לסלקו 
ויראו כל תושבי המושבה שהמרים יד בתקנות שנקבעו, 
ימצא את עצמו מחוץ למושבה, אלא שחלק מחברי הועד 
והוא  למדי,  תקיף  הוא  המהרי"ל  של  זה  שפסקו  טענו, 
מתאים לאופיו התקיף של המהרי"ל, והנהגה זו התאימה 
כל  יפרצו  אחרת  בתקיפות,  להלך  יש  בה  הקודש  לעיר 
הגדרות, אבל כאן במושבה הקטנה, צריך למצוא את דרכי 
הנועם בה ישיבו את טוביה לדרכו הטובה בה הלך ונהג 

כל הימים.
אותם אנשי הועד שחפצו להשאיר את טוביה במושבה, 
במה  לעשות  מה  כדת  ושאלוהו  הרבנים  לאחד  הלכו 
שאירע, ושמעו ממנו כדבריהם, שעדיף לפעול בדרכי נועם 
דברי  וכאשר  במקומם.  טוביה  את  לבינתיים  ולהשאיר 
והתאמצו,  התחזקו  טענותיהם  בידיהם,  היו  הרב  אותו 

וניסו לשכנע את שאר חברי הועד שיסכימו עמהם. 
בהשארת  שחפצו  הועד  אנשי  יד  גברה  דבר  של  בסופו 
שאם  מחששם  זה  שהיה  נודע  ולימים  במושבה,  טוביה 
יסולק טוביה, הרי שהמושבה תשאר רק עם עגלון אחד, 
ויתכן ומחמת כן מחירי הנסיעות וההובלות יעלו, על כן 
למהרי"ל  כשנודע  המושבה.  בן  ישאר  שטוביה  העדיפו 
שועד המושבה לא קיים את דבריו, אמר ברבים שהיות 
ובני המושבה לא שומעים בקולו, הוא מסיר את אחריותו 
את  ומוריד  חתימתו,  את  מבטל  ואף  וממקומם,  מהם 

חסותו שנתן להם עד היום.
היו כמה מבני המושבה שעלו ירושלימה וניסו לדבר על 
חסותו,  את  עליהם  לפרוש  שימשיך  המהרי"ל  של  ליבו 
חלק  לו  שאין  המהרי"ל  עם  היה  וגמור  שמנוי  אלא 
רב  שלוקחים  המהרי"ל,  אמר  יתכן,  לא  עמהם.  ונחלה 
באים  ואף  שרוצים,  ולמה  שנוח  מתי  בו  ומשתמשים 
לשאול בכל עת את דעתו, ולבסוף עושים את מה שרצו 
וחפצו, שמעשיהם אלו האחרונים מלמדים ומגלים, שהם 
ככל  לעשות  רק  אלא  שידריכם,  ברב  וחפצו  חפשו  לא 
רב  אחר  חיפשו  הם  כך  לצורך  כאשר  רוחם,  על  העולה 
שנדמה להם שיאמר כפי שעל ליבם, וכאשר דבריו כבר 
אינם מתאימים להם, שוב אינם צריכים את הרב ודבריו 

והוראותיו, אלא חוזרים לעשות כפי שחשבו ורצו.
הוסיף המהרי"ל ואמר, יהודי צריך שיהיה לו רב שאחריו 

יפסע ובנתיבתו יצעד ובאורחותיו יהלך, גם כאשר הרב 
אומר לו דברים שאינם לרוחו, ולא מוצאים חן בעיניו. 
ברור לי שכאשר אותו הרב ששאלו כעת והלכו כדבריו, 
יאמר להם איזו דבר שאינו עולה בקנה אחד עם חפצם 
רב  אחר  ויחפשו  יעזבוהו  אזי  רצונם,  עם  תלם  ובאותו 
אחר שיאמר כדעתם וכדבריהם. דעו לכם, סיים המהרי"ל 
בפרצה  עמדתם  זה שלא  הקדושים, שמעשה  דבריו  את 
הראשונה שבמושבה, אחריתה מי ישורנה, ואיני יודע מה 

יעלה בעתידה ובגורלה.
אנשי הועד יצאו מביתו כשלבם נפל בקרבם. הם לא ציפו 
שיוכלו  קיוו  אלא  כגידים,  קשים  דברים  ממנו  לשמוע 
לסיים את הפרשה עם בקשת מחילה קצרה. יחד עם זאת 
כה  הם  כן  ועל  הם,  אמת  דברי  שדבריו  כולם,  הסכימו 
ועוד,  זאת  ליבם.  לחדרי  נוקבים  ואף  וכואבים  מציקים 
המושבה  של  בסופה  יעלה  מה  גדול  חשש  להם  שהיה 
למרות  קודשו,  מפה  ששמעו  הזעם  נבואת  דברי  אחרי 
אלא  קפידה,  או  קללה  בתורת  זאת  אמר  שלא  שידעו 

משום שהאמינו שהוא בגדר חכם העדיף מנביא.
דברי המהרי"ל התקיימו במילואם, ואם עד לאותה שעה 
ופרישה  שבת  קבלת  זמן  סביב  היה  טוביה  עם  המאבק 
ממלאכה, שלטענתו מדובר היה רק על חומרא בעלמא, 
השקיעה,  קודם  ממלאכה  פורש  הוא  דבר  של  ובסופו 
דברים שלעצמם אינם נכונים, שהרי נפסק בהלכה שחייב 
וכותב  השקיעה,  קודם  מה  זמן  ממלאכה  לפרוש  אדם 
בכל  שעה.  שליש  עד  שעה  כחצי  שהוא  ברורה  המשנה 
שוב  זה  היה  השמיטה,  שנת  השבע  שנת  כשהגיע  זאת 

טוביה שפרץ את הגדר ועיבד את אדמתו בשביעית.
בניו שלמדו  כך טוב.  סופו של אותו טוביה לא היה כל 
ממנו את דרכו לפרוץ גדרים ולא לשמוע לקול הרבנים 
בית  במורשת  המשיכו  רוחם,  על  העולה  ככל  ולעשות 
אביהם, פרצו גדר אחר גדר ועשו ככל העולה על רוחם, 
עד שהיו לחלוצים, שפרקו מעליהם עול תורה ומצוות, 
וחלצו מעצמם כל שייכות ליהדות, והיו לגדולי הלוחמים 

כנגד ה' ותורתו.
השבת  את  לחלל  החלו  טוביה  של  שבניו  עת  באותה 
מבני  עוד  אחריהם  ומשכו  כל,  לעין  המושבה  ברחובות 
ראו  פחת,  פי  עברי  אל  אחריהם  שדירדרום  המושבה, 
רבנו  והיאך  חכמים,  דברי  גדולים  כמה  הכל  והפנימו 
המהרי"ל היה בגדר חכם העדיף מנביא, שראה את אשר 
שמעו  שלא  ליבם  בכל  והצטערו  עליהם,  לבוא  עתיד 
לדבריו, שאילו שמעו היו מונעים מעצמם חרפה נוראה 

זו.
של  הצעיר  מהדור  רבים  שחלפו,  הרבות  השנים  במשך 
בוני העיר, נמשכו אחר בניו של טוביה וחבריהם, ומה גם 
שהחלו לבוא חלוצים להתגורר בה עד שהחל להתגבש 
בה קבוצה גדולה של פורקי עול שלצערם הרב של בני 

המושבה החלו לחלל שבת ברבים.
הביע  הראשנה,  העולם  מלחמת  סיום  שלאחר  בתקופה 
רצונו  את  חיים'  'החפץ  זצ"ל  הכהן  מאיר  ישראל  רבינו 
להעלות לארץ הקודש. בני המושבה קיוו שהחפץ חיים 
יקבע את משכנו במקומם, ועל ידי זה ישמר צביונה הרוחני, 
ובשל כך בנו עבורו בית שיוכל להתגורר במקומם. הבנין 
בסופו  חיים'.  החפץ  'בית  ונקרא  בעיר,  היום  עד  עומד 
של דבר החפץ חיים לא עלה לארץ הקודש, ודרדורו של 

המושבה לא נעצר, אלא אף התחזק והתגבר.
במקום  מאוד  עד  רבים  כבר  היו  המדינה,  פרצה  כאשר 
וזמן  גלי.  בריש  וחיללוה  על קדושת השבת  שלא שמרו 
תושבי  רוב  היו  השבת  מחללי  כבר  מכן  לאחר  קצר 
מפא"י,  מראשי  נבחר  המקומיות  ובבחירות  המקום, 
שהיתה המרכז לכל הלוחמים בה' ותורתו. עם כל זאת 
עדיין נשארו בה  שומרי שבת לרוב, ומלבדם היו רבים 
מהפוסחים על שני הסעיפים, שהעיר היתה עבורם לאחת 
מהמרכזים שלהם בגוש דן. החסרון הגדול במקום היה, 
התגוררו  לא  והמצוות  התורה  שומרי  תושבי  שציבור 
כולם יחדיו במרוכז, אלא אחד כאן ואחד שם, ועל כן אף 
לא היה רחוב אחד בעיר הסגור בשבת לתנועת כלי רכב, 

שבו לא חיללו שבת בפרהסיא רח"ל .
גם באותם שנים שפתח תקוה היתה לעמק עכור מבחינה 
רוחנית, עדיין התחלתה כמושבה ניכר עליה. עצים רבים 
גדולים היו בה כמעט  צמחו ברוב תחומה ואף פרדסים 
בכל שכונה, כאשר המראה של העיר היה ירוק ופסטורלי, 
שהסתיר את כל הכאב והצער של הפיכת מושבה חרדית 
שבת  מחללי  של  לעיר  עולם,  גדולי  ידי  על  שהוקמה 

ופורקי עול, ה"י.
כשהחלו  פעם  המקום,  בני  ראו  רבים  יהדות  מאבקי 
להפעיל תחבורה ציבורית בשבת קודש לעיר תל אביב, 
המטרפולין של פורקי העול. וכן אודות אירועים ציבוריים 
כללי,  באופן  אבל  בפרהסיא.  שבת  חילולי  בהם  שנעשו 
לאחת  היתה  העיר  השנים,  ונפקו  הימים  שעברו  ככל 

מערי החילוניות בארץ הקודש, ה"י.
ידעה העיר פתח תקוה  אחת מהפרשיות הקשות אותה 
בשנות קיומה, היה זה בחורף של שנת תשמ"ד, שראש 

המשך בעמוד הבא
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שישנה את דרכו ובעקבות כל מבקש שיבחרו בו שוב.

צוויג מ.י.ל. – ירושלים – ילקוט שמעוני, ב"כ ענק.

כהן נ. – קרית ספר – מור וקציעה, הוצאה חדשה.
מרקביץ י. – מודיעין עילית – מור וקציעה, הוצאה חדשה.

בן יוסף י. – בני ברק – מור וקציעה, הוצאה חדשה.
שחר ר. – ירושלים – קיצור מזרחי עה"ת.

יוזוק א.י. – קרית ספר – קיצור מזרחי עה"ת.

שמות הזוכים לשבוע פרשת שמות
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  ספר "משלי עם מדרשי חז"ל", ב"כ.

עוד  ארבעה זוכים נוספים, כל אחד בספר "אוצר פירושי בעלי התוספות עה"ת".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד ב"תיבת גמא עה"ת לבעל הפמ"ג עם הגהות רע"א".

העיר החדש ביקש לבסס את שלטונו 
על ידי פריצת פרצות נוספות בשבת 
קודש, שלצערינו בקושי נשמרה והורגשה בעיר, והחליט 
חילולי  כדי  תוך  בלילות שבת  ציבורים  מופעים  לעשות 

שבת קשים.
ברוך  רבי  הגאון  העיר,  של  כרבה  שימש  ימים  באותם 
יעקב  זצ"ל, שפנה לרבינו בעל הקהילות  שמעון סלומון 
זצ"ל, לשמוע ממנו דעת תורה, מה עליהם לעשות לעת 
צרה זו ליעקב. רבנו בעל הקהילות יעקב הורה לו לצאת 
ולהפגין כנגד חילולי שבת אלו, ובשבת הראשונה בה חפצו 
פורקי העול לחללה בריש גלי, התאספו אלפים ורבבות 

שומרי שבת מתושבי העיר, והפגינו כנגד המחללים.
מרשיעי  כנגד  הגדולה  ההפגנה  היתה  בה  שבת  באותו 
הברית ומחלליה, היו רבים שהלכו לשאול ולשמוע דעת 
תורה, עד כמה עליהם לטרוח וללכת מביתם אל מקום 
ושומרי  ורחבה  גדולה  עצמה  העיר  שכידוע  המחאה, 
השבת מפוזרים מקצה אל קצה. הרבנים החשובים וגדולי 
ישראל השיבו כולם, שיש על כל אחד להתאמץ עד מאוד 
לבוא להפגנה חשובה זו למען כבוד השבת, שמלבד עצם 
המחאה על חילולי השבת ר"ל, יש בכל יחיד ויחיד הטורח 
ובא להפגין, זעקה גדולה שישנם שומרי שבת בעיר, והיא 
לא מופקרת למחלליה. על כל יחיד ישנו חיוב של 'קידוש 
השם', לבא ולהוכיח ברבים קבל עם ועדה שישנו מספר 
בעיר,  ומצוות  ותורה  שבת  שומרי  של  ועצום  רב  כה 
המוחים בכל ליבם על הנבלה שנעשית במקומם, ועצם 

התאספותם ברחובה של עיר, הריהו קידוש השם גדול.
אדישים  חלילה  יהיו  שלא  הציבור  את  עוררו  הרבנים 
וימנעו עצמם מלבוא ולהשתתף בעצמם במערכה חשובה 
זו, במיוחד כשהם חושבים שיהיו רבבות שיגיעו, כי כל 
אחד נוסף שבא הריהו מכריז ברבים, יש לי חלק ונחלה 
באלקי ישראל, ואני מוחה בפורקי העול ומחללי השבת.

בעיר פתח תקוה התקבלה  רבבות שומרי השבת  עצרת 
ימים  לאותם  שעד  העיר  הארץ.  בכל  רבה  בתדהמה 
היתה ידועה כמעוז של פורקי העול, התבררה כעיר עם 
רבבות שומרי שבת. פורקי העול ניסו לדחות את הישגי 
עוצמת ההפגנה בטענה שרוב המפגינים הגיעו מבני ברק 
הודה  לבסוף  נכון.  היה  לא  כלל  שברובו  דבר  הסמוכה, 
ראש העיר שאכן יש בעירו שומרי שבת רבים עד מאוד, 
מתושבי  חמישית  רק  יחדיו  מונים  הם  שלטענתו  אלא 
העיר. דבר שהיה בו חידוש גדול בקרב הארץ שחמישית 
והיה בכך קידוש  מתושבי פתח תקוה הם שומרי שבת, 

ה' גדול.
לצערם של שומרי השבת המחאה הגדולה והעצומה לא 
הועילה למנוע את חילולי השבת, ובהתייעצות עם רבנו 
בעל הקהילות יעקב זצ"ל ועוד מגדולי ישראל, המשיכו 
מקוים  השבת  כששומרי  שבת  אחר  שבת  ההפגנות  את 
למען  נפשם  ומסירות  וכאבם  בענים  יראה  ה'  שכאשר 
השבת ומי שציוה עליה, הוא יערה רוח טהרה ממרומים 
על כל אותם פורקי עול לבל ימשיכו במעשיהם הנלוזים 
ויפסיקו את חילולי השבת בפרהסיא וישיב את ליבם אליו 

שישובו בתשובה שלימה לפניו וישמרו תורה ומצוות.
לצערם הרב של כל שומרי השבת בארץ הקודש ומחוצה 
לה, עמד ראש העיר הרשע על דעתו להמשיך את חילולי 
השבת, למרות שעסקנים רבים, ביניהם כאלו שבעצמם 
את  שיפסיק  ליבו  על  לדבר  ניסו  שבת,  שומרי  אינם 
זו  במלחמתו  ראה  הוא  ובשומריה.  בשבת  מלחמתו 
הזדמנות פז להתפרסם בכל הארץ כראש הלוחמים כנגד 
לתפקיד  להגיע  יוכל  כך  שמחמת  וקיוה  התורה  שומרי 

ציבורי מכובד יותר מאשר ראש עיר קטנה.
שומרי  המשיכו  הללו,  השבת  חילולי  שנמשכו  עוד  כל 
השבת להפגין כנגדם, למחות על חילולה. באחת השבתות 
החילול,  במקום  נוספת  גדולה  הפגנה  תוכננה  בהם 
לתושבי  תקוה  פתח  העיר  רב  של  קריאתו  התפרסמה 
העיר בני ברק, שיבואו לעזרת אחיהם בגיבורים, ללחום 
את מלחמת השבת. באותה שבת פנה הגאון רבי יצחק 
זילברשטיין שליט"א, רב שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק, 
צעירים,  אוכלוסיית אברכים  שהיתה שכונת חדשה עם 

יחדיו  עמו  לבוא  מהם  וביקש  השכונה,  תושבי  לציבור 
להפגנה בעיר הסמוכה, למחות על חילולי השבת שבה, 
כאשר הוא שלח שליח שיניח 'עירוב תחומין' עבור כל מי 

שילך עמהם להפגנה הגדולה.
כשעמו  מהשכונה,  שליט"א  הגרי"ז  יצא  היעודה  בשעה 
מהלכים יחדיו מאות רבות של תושבים, ומי רואה אותם 
יוצאים ואינו יוצא עמהם, כאשר בדרך הצטרפו אליהם 
עוד מאות רבות מתושבי העיר בני ברק שחפצו להיות 
בין הזוכים להיות מקדשי שם שמים, לצאת למחות על 

חילול השבת.
עשתה  תקוה,  לפתח  ברק  בני  בין  הארוכה  הדרך  את 
השיירה הענקית של למעלה מאלף איש, תוך כדי שהם 
שרים שירי שבת קודש. עצם המעמד של ההליכה היה 
התושבים  כל  ראו  הדרך  כל  כשלאורך  גדול,  ה'  קידוש 
את הציבור ההולך בדרך ארוכה מאוד, למען מטרה אחת 
וחשובה, והיא השבת הנרמסת בריש גלי בעיר הסמוכה.

לקיום  לדרכו  יצא  שליט"א  שהגרי"ז  לפני  קצר  זמן 
שלמה  ר'  גם  עמד  רב,  עם  בראש  ה'  קידוש  מצות 
מאלו  היה  הוא  יחדיו.  עמו  לצאת  פארגאטלויפטער* 
שיקנה  תחומין,  עירוב  עבורם  שיניחו  מראש  שנרשמו 
שביתה במקום המתאים שעל ידי זה הוא יוכל להלך את 
כל הדרך הארוכה עד מקום המחאה כנגד חילולי השבת, 
אך דקות ספורות לפני שעמד לצאת, לפתע אחד מילדיו 
הקטנים נחבל בידו והיה צורך ללכת עמו לערל המשמש 

כ'רופא של שבת' בשכונה, שיחבוש לו את ידו.
והוא  זמן קצר,  ר' שלמה קיוה שהחבישה תסתיים תוך 
ה'  יוכל עוד להצטרף עם מקדשי ה' היוצאים למלחמת 
הרופא  של  למרפאתו  כשהגיע  אלא  במחלליה,  למחות 
אחד  כל  גדול של ממתינים,  תור  לחרדתו שלפניו  גילה 
לא  שונות  שמסיבות  שלמה  ר'  אחר.  דחוף  מקרה  עם 
מקרא  שנים  הפרשה  לימוד  של  בקצב  לעמוד  הספיק 
ואחד תרגום עפרש"י, ועל כן בשבועות האחרונות למד 
זמן ההמתנה  והתרגום, חשב לנצל את  רק את המקרא 
הארוך שהיה לפניו, להשלים את לימוד פרש"י בפרשיות 
שלמה  ר'  הספיק  בה  ארוכה  המתנה  לאחר  לו.  שחסרו 
ללמוד את פרש"י ולהשלימו עד סוף פרשת וארא, הגיע 
תורם והרופא בדק את הילד, והחליט שצריך לעשות לו 
כמה 'תפירות'. בשביל כל הטיפול והתפירות התעכב עוד 
סוף  עד  פרש"י  את  להשלים  סיים  בה  השעה,  כמחצית 
ר'  כששב  בילדו.  הטיפול  את  סיים  והרופא  בא,  פרשת 
כשעה  זה  היה  והחבוש,  התפור  בנו  עם  לביתו  שלמה 
ומחצה אחרי שהגרי"ז שליט"א וכל שיירתו יצאו לדרכם.

באותה עת הרהר ר' שלמה בליבו, מה יעשה, הרי היתה 
לו כעת הזדמנות פז שאינה נקראת בפניו בכל יום, ללכת 
התורה  שומרי  למחנה  שייך  שהוא  להעיד  הרבים  עם 
והמצוות שהשבת יקרה עיניהם, וכבוד ה' וכבוד השבת 
שה' ציוה עלינו, חשובה לנו במאוד מאוד, עד שטורחים 
עבורה לילך לעיר אחרת בשביל למחות על חילולה. אבל 
מה הוא יעשה שהפסיד את כל זאת מחמת פציעתו של 

בנו.
עפרש"י  בא  פרשת  בלימוד  כשנזכר  רגעים,  כמה  כעבור 
שלמד לפני שעה קלה במרפאה, החליט ר' שלמה בדעתו 
אם  לו  ספק  רק  אם  שאף  להפגנה,  לדרכו  יוצא  שהוא 
יוכל להספיק להגיע להפגנה, כדאי הדבר, ואבותינו מסרו 
את נפשם למען כבוד ה' והשבת, הוא בודאי יכול ללכת 
כברת דרך זו. ובעבור שיספיק להגיע ירוץ את כל הדרך 
הארוכה, כהלכה שלדבר מצוה מותר לרוץ בשבת )שו"ע 
אור"ח סי' ש"א ס"א(, ובודאי למצוה כה חשובה ויקרה 
של קידוש שמו, שעוד יהודי השבת יקרה וחשובה בעיניו. 
ובכל הדרך עורר את ליבו לכך, שכעת הוא זוכה להיות 
ממקדשי שם שמים, ובכל פסיעה ופסיעה, כל התאמצות 

נוספת בהליכתו, היא התאמצות למען כבוד ה' ותורתו.
מקום  אל  שיירתו  כל  עם  שליט"א  הגרי"ז  הגיע  כאשר 
זצ"ל  סלומון  שמעון  ברוך  רבי  הגאון  קיבלו  ההפגנה, 
והודה לו על טרחתם הרבה למען השבת של תושבי עירו, 
ואילו יבלחט"א הגרי"ז שליט"א השיבו, שהשבת היא של 
כל כלל ישראל, לא רק של תושבי פתח תקוה, והמחללים 

אותה פוגעים בכל יהודי באשר הוא שם.
הגרי"ז שליט"א שהתכבד לשאת דברים במעמד האלפים 
שהתאספו במקום להפגנה, פתח בדברי הפסוק בשירת 
אֹרּו  ה'  ַמְלַאְך  ֵמרֹוז ָאַמר  "אֹורּו  כ"ג(,  ה'  )שפטים  דבורה 
ַּבִּגּבֹוִרים",  ְלֶעְזַרת ה'  ְלֶעְזַרת ה'  ָבאּו  ִּכי ֹלא  יְֹׁשֶביָה  ָארֹור 
)ל"ו  ובשבועות  א'(  )ט"ז  במו"ק  עולא  דברי  את  והביא 
למרוז,  ברק שמתיה  שופרות עשה  א'(, שבארבע מאות 
בא  ולא  המלחמה  למקום  סמוך  שהיה  גדול  אדם  והוא 
לעוזרם, וכפרש"י שם, והרד"ק והרלב"ג למדו, שמרוז היא 
עיר גדולה הקרובה למקום המלחמה ולא באו לעזרתם, 
ועל כן אמר מלאך ה' בנבואה לקללם, קללה אחר קללה 
נתקללו יושביה, כי לא באו לעזרת עם ה' שהעוזר לעם 

ה' כאילו כביכול עוזר לשכינה.
כשכנים הקרובים אל החלל, קרא הגרי"ז שליט"א, כשכונה 
בעיר הסמוכה למקום חילולי השבת, בעיר בה יש שומרי 
לנו  יש  ומחללי השבתות,  שבת הנלחמים בפורצי הגדר 
ערבות על מקום זה ומוטלת עלינו החובה הקדושה לבוא 
נחשב  והדבר  הנלחמים,  הגיבורים  ישראל  עם  לעזרת 

שכביכול באנו לעזרתו של ה'.
כל אחד שעזב את ביתו ובית מדרשו והרחיק עד לכאן 
לבוא לעזרת ה' בגיבורים, ברכה רבה תחול עליו, ומדה 
טובה מרובה ממדת פורענות, שאם אלו הנמנעים מלבוא 
אלו  קללה,  אחר  קללה  מתקללים  בגיבורים  ה'  לעזרת 
שקדשו שם שמים, וכל אחד שהוסיף ובא, הוסיף בקידוש 
שם שמים, ובאו לעזרת ה' בגיבורים, בודאי שברכה אחר 

ברכה תבוא עליהם.
דבריו הכבירים של הגרי"ז שליט"א זירזה עוד יותר את כל 
המזורזים שבאו לעזרת ה' בגיבורים, ולאחר זמן שבו מחו 
על חילולי השבת במקום, יצאו תושבי בני ברק בדרכם 
חזרה אל ביתם ומקומם, כשבליבם תחושת סיפוק וזכות 
ובאו  שמים,  שם  מקדשי  בכלל  להיות  שזכו  על  עצומה 

לעזרת ה' בגיבורים.
כשהתרחקו רק מעט ממקום ההפגנה, ראו כולם את ר' 
שלמה מרחוק כשהוא רץ אל עבר מקום ההפגנה. אחד 
ר'  של  מבואו  מאוד  עד  התפעל  עמהם,  שהלך  הרבנים 
ביחידות  ובמקומו  מביתו  הדרך  כל  את  שהלך  שלמה 
מללכת  באונס  התעכב  הנראה  שככל  כשהבין  ובריצה, 
עם כולם, ובכל זאת הוא התאמץ עד מאוד העיקר בכדי 
להספיק להגיע להפגין ולמחות למען שמו יתברך. מרוב 
בניו  על  מביט  ה'  כעת  ואמר,  לציבור  פנה  התפעלותו 
שידע  שלמרות  יחיד,  אותו  של  התאמצותו  את  ורואה 
שיהיו עוד אלפים במחאה על כבוד שמו, ועל אף שהיו 
לו מספיק סיבות שלא להגיע, וספק היה בידו אם בכלל 
למען  הדרך  כל  את  ורץ  התאמץ  הוא  זאת  בכל  יספיק, 
כבוד שמו, הקב"ה שש ושמח במעשיו ואומר ראו בריה 
שבראתי, שכל מה שחשוב לה זה קידוש ה' ומחאה על 

חילול כבודו.
ההפגנות נמשכו עוד זמן רב, ובאחת מהם אף עצרו את 
האסורים,  לבית  אותו  והכניסו  זצ"ל  הגרב"ש  העיר  רב 
וגעשה הארץ, עד שבסופו של דבר  ובעקבות כך רעשה 
שוחרר למחרת, ולמרות כל המחאות הקשות, ראש העיר 
ובסוף  השבת,  בחומת  פרצות  לפרוץ  במעלליו  המשיך 
ואף  ומר,  רע  היה  נקמתו, שסופו  את  בה  נקמה  השבת 

אותו מקום בו חיללו את השבת בטל ואבד מן העולם.
מן  ואחד  אחד  כל  לקדש  שזכו  ה'  הקידוש  עצם  מלבד 
הללו,  מההפגנות  גדולה  תועלת  היה  עוד  המפגינים, 
שאנשי השררה במקומות אחרים חששו לפתוח בעירם 
ובמקומם מערכה על השבת, על כן נמנעו מלפרוץ פרצות 
בשבת. מה גם שכמה מראשי מחללי השבת, ביניהם בני 
סמוך  שהיה  הצעיר'  ה'שומר  של  ב'קן'  שהיו  הקיבוצים 
למקום ההפגנה ובאו בכל שבת להפגין כנגד, בעד חילולי 
השבת ר"ל, במהלך ההפגנות התווכחו רבות עם אברכים 
שידיהם רב להם בקירוב רחוקים, והצליחו לקרבם לתורה 
והפכו  לפניו,  שלימה  בתשובה  שבו  כך  ידי  ועל  ויראה, 
להיות שומרי שבת ומקפידים על קלה כחמורה, ועושים 

רצונו בלבב שלם ומקדשים שם שמים בכל מעשיהם. 

המשך מעמוד הקודם

מנין בפרשתינו עפרש"י החליט ר' שלמה לצאת לדרכו?
פארגאטלויפטער -  הרץ בשביל קונו


