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שלא לעשות מלאכה בער"ש
טוב[ א.  יום  ]ובערב  שבת  בערב  מלאכה  לעשות  אסור 

מתשע שעות ומחצה ולמעלה, כדי שיעסוק בצרכי שבת, 
והעושה מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה, אינו רואה 
יפסיד  עתה  שירויח  שאף  מלאכה,  מאותה  ברכה  סימן 
שעתיים  שהוא  קטנה,  מנחה  מזמן  והוא  אחר.  במקום 
כשעושה  זה  וכל  זמניות.  בשעות  השקיעה,  קודם  וחצי 
המלאכה דרך קבע, אבל מותר לעשות מלאכה דרך עראי, 
או  בבגדו,  כפתור  לתפור  או  לחבירו,  אגרת  לכתוב  כגון 
לתקן ולתפור את בגדו, או בגד חדש לעצמו, וכדומה. אבל 
סופר סת''ם הכותב ספר תורה או תפילין ומזוזות, אסור לו 
לכתוב בערב שבת אחר זמן מנחה קטנה, אלא אם כן הוא 
דחוק לצרכי שבת. ומותר להגיה את הספר תורה שקורין 
בו בצבור בשבת, ולתקן את הטעויות שנמצאו בו, גם אחר 

זמן מנחה קטנה.
ואין הבדל בזה ב.  מותר לכתוב דברי תורה דרך לימודו. 

או  כתיבה  במכונת  כותב  אם  או  יד,  בכתב  כותב  אם  בין 
בערב  לכתוב  מותר  לימודו,  לצורך  הוא  שאם  במחשב, 
שבת עד סמוך לכניסת השבת. ובפרט באופן שאם ימנע 

מלכתוב יתבטל מלימוד תורה.
יש אומרים שדוקא מלאכה אסור לעשות בערב שבת, 	. 

חולקים.  ויש  מותר.  ולקנות[  ]למכור  פרקמטיא  אבל 
הדלקת  שעת  עד  ומסחר  בפרקמטיא  להקל  והמנהג 
להם  ויש  השקיעה.  קודם  דקות  עשרים  דהיינו  הנרות, 
מוקדם  החנויות  את  לסגור  יש  אולם  שיסמוכו.  מה  על 
קודם השבת, באופן שהמוכר יוכל להגיע לביתו ולהתכונן 

לשבת.
סמוך 	.  עד  מותרת,  שבת  בערב  האבד  דבר  מלאכת 

יעשה  והיינו, כל מלאכה שאם לא  והחג.  לכניסת השבת 
אותה עכשיו יפסיד מהקרן. וכן כל מלאכה שניכר שעושה 
אותה לכבוד שבת, מותר לעשותה בערב שבת אחר זמן 
או  בביתו,  חשמלי  קצר  לו  אירע  אם  וכגון,  קטנה,  מנחה 
שנתקלקל לו הפלאטה החשמלית, מותר לתקן את הקצר 
לכניסת  סמוך  עד  אומן,  ידי  על  אפילו  הפלאטה  את  או 

השבת.
נכון להסתפר ביום הששי לכבוד שבת, ומותר להסתפר ה. 

בשכר,  ואף  ישראל,  ספר  אצל  אף  היום,  חצות  אחר  אף 
ואין מניעה להסתפר אז, גם על פי דרך הסוד, ושלא כמו 
מקום  הקפידה  מצאה  לא  כי  מהאחרונים.  כמה  שחשבו 
לנוח אלא רק בשביל מנחה, והסומכים להקל בזה על פי 
התירוצים שנאמרו בזה )וכמו שכתב בבן איש חי בהלכות שנה ראשונה 
פרשת ויקהל אות יא(, יכולים להסתפר גם אחר חצות. ואין צריך 

להחמיר בזה אף ממדת חסידות. וכן המנהג.
כבר נהגו להקל להכנס למרחץ בערב שבת, גם בתוך ו. 

חצי שעה סמוך למנחה, ויש לנוהגים כן על מה שיסמוכו. 
חילול  ספק  בחשש  ח''ו  יכנס  שלא  מאד  להזהר  יש  אך 

שבת, ולכן יזדרז לסיים רחיצתו מוקדם ככל האפשר.
כביסה ז.  במכונת  הבגדים  את  לכבס  המקילים  יש 

והמכונה  שמאחר  קטנה,  מנחה  זמן  אחר  גם  אוטומטית, 
שבת.  בערב  מלאכה  כעושה  חשיב  לא  מאליה,  מכבסת 
ובפרט בימי החורף, שיש לחוש שאם ידחה הכביסה ליום 

ראשון, לא יוכל לייבשה במהרה )ילקו"י(.

הלכה מאמר הפרשה

שתהיו עמלים בתורה 
כל סגולות לימוד התורה נאמר על עמלה

ואיתא  בתורה,  עמלים  שתהיו  רש"י,  פירש 
כהנים, מלמד שהקב"ה מתאווה שיהיו  בתורת  עוד 
להיות  לי  תשמעו  לא  ואם  בתורה,  עמלים  ישראל 

עמלים בתורה.
רבים  דברים  כלל  זצ"ל  איש  החזון  בעל  מרן 
במלים מועטות באמרו )קובץ אגרות א' ב'( כל סגולות 
לימוד התורה נאמר על עמלה, בעמל התורה נכללו 
שאדם  מה  הן  יחד,  גם  המחשבה  ועמל  הגוף  עמל 
ולצער  וליגע  הזה  העולם  מעידוני  להתרחק  צריך 
עצמו וגופו על התורה, והן מה שצריך ליגע מחשבתו 
היכולת  קצה  עד  בתורה  ודקדוק  והתעמקות  בעיון 

ועל כל אופני העמל והיגיעה באו דברי חז"ל 
בהרבה מקומות.

• • •
וצריך לידע כי בתורה ובמצוות 
אין "לעמוד", אלא צריך להתקדם 
ולהיות  והלאה  הלאה  ולילך 
עומדים  אם  עליה,  בני  מבחינת 
יורד  שהאדם  פירושו  במקום, 

תמיד  צריך  ולכן  השי"ת,  בעבודת 
בחקותי  "אם  וז"ש  ולהתקדם.  לילך 

תלכו" - תתקדמו ולא תעמדו במקום אז 
ונתתי גשמיכם וכו'.

וכבר אמרו חז"ל כל מצוה שהאדם יכול לקיים 
לקיים  יכול  שאינו  ומצוה  לקיימה,  ויזדרז  יקדים 
עתה, יצפה ויחכה וישתוקק ויצפה לרגעים היקרים 
שתזדמן לפניו המצוה, וז"ש אם בחקותי תלכו, אלו 
ויזדרז לקיימם,  ימהר   - המצוות שיכול לקיים עתה 
"ואת  אמר  ע"ז  לקיימם,  עתה  יכול  שאינו  והמצוות 
הדבר,  את  שמר  ואביו  מלשון  תשמרו"  מצוותי 
שמצפה וממתין מתי יבא לידו ויקיימנה, כי האוהב 
אפשרות  לידו  תבוא  מתי  תמיד  יחשוב  המלך  את 
לעשות את רצונו ולהתקרב אליו, ואז גם אני אעשה 
"ונתתי  ברכות  מיני  בכל  אתכם  לברך  לכם  זאת 

גשמיכם בעתם" וכו'.
ומרן ראש ישיבת פורת יוסף כמוה"ר יהודה צדקה 
זצוק"ל פירש "אם בחקותי תלכו" קשה, מה המשמעות 
"תלכו", ואפשר לומר שידוע ההפרש בין אדם לבהמה, 
האדם לא נולד שלם, כשנולד אינו יודע לאכול, ולא 
לדבר, ולא להתהלך, ולאט לאט מתפתח עד שמגיע 

לשלימותו, מה שאין כן הבהמה, כי שור בן יומו קרוי שור.
ללמד אותנו כי הבהמה לא נולדה לשלמות, אלא 
כפי שהיא ביום לידתה כך נשארת עד יום מותה, מה 
נולד  ולכן  לשלמות  להגיע  שנולד  האדם  כן  שאין 
וביארו  ומוסיף.  הולך  הוא  בחייו  ויום  יום  וכל  חסר, 
שאין  היות  למטה,  עיניה  הבהמה  שלכן  המפרשים 
שאיפתה  וכל  ורוחנית,  עליונה  השתלמות  כל  לה 
רק למטה לאכול ולאכול, לכן עיניה למטה בארץ כי 
עיניו למעלה  כן האדם  נזונית, מה שאין  היא  משם 

והולך בקומה זקופה, ומסתכל.
וזהו "אם בחקותי תלכו" כלומר, האדם נוצר ע"מ 
ללכת ולא לעמוד במצב אחד, כי אם להוסיף 
בני אדם שאמנם הם  ישנם  ולהתקדם. 
הולכים ומתקדמים, אבל רק בענינים 
והם  הזה  עולם  בעניני  גשמיים, 
דומים לבהמה. מה שאין כן האדם 
בתורה  ומתקדם  הולך  השלם, 
זו  כי  רוחניים,  ובעניינים  ובמצוות 
וזה מה שכתוב  יצירתו  היא עיקר 
כל  כלומר,  תלכו",  בחקותי  "אם   –
ולהזדרז  ולהתקדם  ללכת  צריך  אדם 
ללכת  ענינים  ובאיזה  לעמוד,  ולא 

ולהתקדם "בחקותי" - בעניינים הרוחניים.
ועל פי זה נראה בס"ד לבאר מאמר רבותינו 
כל  אליהו,  דבי  תנא  מגילה(  ומסכת  נדה  מסכת  )סוף 

השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם 
הבא, שנאמר "הליכות עולם לו" אל תקרי הליכות 
אלא הלכות. וצריך להבין אם כן למה כתב הנביא 
"הליכות" יכתוב הלכות, אלא בא ללמדנו, שלא 
"הליכות"  גם  צריך  אלא  הלכות  לקיים  מספיק 
כלומר, שתמיד יהיה במצב של הליכה, ולא יעמוד 
במקום אחד, ועוד נראה לבאר שבא ללמדנו כי 
שביאר  דרך  על  שכר,  מקבלים  ההליכה  על  גם 
מורנו ורבנו הגאון ר' עזרא עטייה ע"ה על הפסוק 
וכאורח  לו,  ישלם  אדם  פועל  "כי  י''א(,  ל"ד  )איוב 

על  ישלמו  לבא  לעתיד  כלומר,  ימציאנו",  איש 
הפעולות הטובות שעשה כל אחד, ולבסוף יתנו 
לו גם על "אורח איש", כלומר על ההליכות שהלך 
אדם בעשותו את המצות ולזה אמר "וכאורח איש 

ימציאנו". ע"כ.

מאמר הפרשה
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מראות ערב ההילולה מתוך האוהל של ממלכת הרשב"י

שיעור מפי מו"ר שליט"א לאחר תפילת הנץ

הציבור הקדוש בארוחת בוקר

שכתוב.)ויקרא  מה  ומפרש  ְו	ֹו'  ְּבתֹוְכֶכם  ִמְׁשָּכִני  ְוָנַתִּתי 
ששרתה  השכינה  היא  זו  היינו, ָּדא ְׁשִכיְנָּתא  כ"ו(ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני 

ִ	יִלי.  ַמְׁשּכֹוָנא  היינו.  ִמְׁשָּכִני  שכתוב  מה  מפרש  ועוד  בישראל. 

ְּדִהיא ִאְתַמְׁשְּכָנא ְּבחֹוַבְייהּו ְּדִיְׂשָרֵאל המשכון שלי, שהשכינה 
שכתוב  כמו  בגלות,  עמהם  והלכה  ישראל  של  בעונותיהם  נתמשכנה 

ִמְׁשָּכִני,  ְוָנַתִּתי  שכתוב  מה  מפרש  ועוד  אמכם.  שולחה  ובפשעכם 

שהוא  ודאי,  שלי  המשכון  דהיינו  אחרת  בבחינה  ַוָּדאי  ַמְׁשּכֹוִני 
בקרוב.  אותנו  לגאול  שעתיד  לנו  להודיע  הקב"ה  לנו  שנתן  המשכון 

ַוַּדאי  ֵליּה  ָאַמר  ְלָאָחָרא,  ְרִחיָמא  ְּדָהָוה  ָנׁש  ְלַבר  ָמָתל 
ִעָּמְך  ְלַ	ָּייָרא  ָּבֵעיָנא  ַּגָּבְך,  ִלי  ְ	ִאית  ִעָּלָאה  ִּבְרִחימּוָתא 
לחברו,  לו  אמר  חברו,  שנעשה  אחר  לאיש  אוהב  שהיה  לאדם  משל 

ודאי מחמת אהבה הגדולה שיש לי אליך, אני רוצה לדור עמך. ָאַמר 

ֵהיְך ֶאְנַּדע ְּדֵתי	ּור ַּגַּבאי אמר לו חברו, איך אדע שתדור עמי דירת 
קבע ולא תעזבני מאיזו סיבה שתהיה, ָנַטל ָּכל ִּכּסּוָפא ְ	ֵביֵתיּה, 

ְוַאְייֵתי ְלַ	ֵּביּה הלך והביא את כל חמדת ביתו והביאם אצלו, ָאַמר 
ָהא ַמְׁשּכֹוָנא ְלַ	ָּבְך, ְּדָלא ֶאְתָּפַרׁש ִמָּנְך ְלָעְלִמין אמר לחברו, 

הרי המשכון שלי אצלך שלא אפרד ממך לעולם.

ָּכְך ֻקְ	ָׁשא ְּבִריְך הּוא, ָּבָעא ְלַ	ָּייָרא ְּבהּו ְּבִיְׂשָרֵאל כך 
רצה הקב"ה לדור עם ישראל בחסדו הגדול מבלי שזכו לכך, ָמה ָעַב	, 

עשה  מה  פירוש,  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלהּו  ְוָנִחית  ִ	יֵליּה,  ִּכּסּוָפא  ָנַטל 
לישראל  אותה  והוריד  השכינה  שהיא  שלו  החמדה  את  לקח  הקב"ה, 

ִּדיִלי  ַמְׁשּכֹוָנא  ָהא  ִיְׂשָרֵאל,  לֹון,  ָאַמר  עליהם.  אותה  והשרה 

ַ	ַּבְייכּו, ְּבִ	ין ְּדָלא ֶאְתָּפַרׁש ִמַּנְייכּו ְלָעְלִמין אמר להם הקב"ה 
לישראל, הרי המשכון שלי אצלכם, וכך תהיו בטוחים שלא אפרד מכם 

ִמיַּנן,  ִאְתַרִחיק  הּוא  ְּבִריְך  ְּדקּוְ	ָׁשא  ַּגב  ַעל  ְוַאף  לעולם. 

ַמְׁשּכֹוָנא ָׁשִביק ִּביָ	ן ואף על פי שבגלות התרחק הקב"ה מאתנו, 
ִּכּסּוָפא  ַההּוא  ָנְטִרין  ְוַאַּנן  בידינו,  השאיר  השכינה  שהיא  משכון 

להחזיק  מתחזקים  אנו  כלומר  שלו,  החמדה  את  שומרים  ואנו  ִ	יֵליּה 
כח השכינה שתהא מוכנת לקבל שפע מז''א, שזהו החשק שלו, ַמאן 

ְּדִיְבֵעי ַמְׁשּכֹוֵניּה, ֵייֵתי ְלַ	ָּייָרא ַּגָּבן כדי שמי שיבקש את המשכון 
שלו, דהיינו הקב"ה, כשיבקש את השכינה יבא לדור ולשכון אצלנו ְּבִ	ין 

ְּבִ	ין  ִּביַ	ְייכּו,  ֶאֵּתן  ַמְׁשּכֹוָנא  ְּבתֹוְכֶכם,  ִמְׁשָּכִני  ְוָנַתִּתי  ָּכְך 
משכון  היינו  בתוככם  משכני  ונתתי  כתוב  זה  בשביל  ְּדָא	ּור ִעְּמכֹון 
ַהְׁשָּתא  ְּדִיְׂשָרֵאל  ַּגב  ַעל  ְוַאף  עמכם.  שאדור  כדי  בידכם,  אתן 

ְּבָ	לּוָתא, ַמְׁשּכֹוָנא ְ	קּוְ	ָׁשא ְּבִריְך הּוא, הּוא ַּגַּבְייהּו, ְוָלא 
ָׁשְבקּו ֵליּה ְלָעְלִמין ואף על פי שישראל הם עתה בגלות, המשכון 

של הקב"ה הוא בידם, ולא עזבו אותו לעולם.

ַחְ	ָּתא,  ִמָּלה  ָׁשַמְעָנא  ֲאָנא  יוסי,  לרבי  ִחָּייא  ִרִּבי  ָאַמר 
על  אלעזר,  רבי  שאמר  חדש  דבר  שמעתי  אני  ֶאְלָעָזר  ִרִּבי  ְּדָאַמר 
מה שכתוב ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא ְ	ַעְלִּתים ְלַכֹּלָתם, ֹלא ִהִּכיִתים 

ֵאָּלא  לומר.  צריך  היה  כך  ֵליּה  ִמיְבֵעי  ְלַכּלֹוָתם  ֲהַרְ	ִּתים  ְוֹלא 
ֹלא ְמַאְסִּתים ְוָלא ְ	ַעְלִּתים פירושו כי, ַמאן ְּדָסאֵני ְלָאָחָרא 
ָמִאיס הּוא ָלָקְבֵליּה, ְוָ	ֲעָלא הּוא ְּבֵ	יעּוָלא ַקֵּמיּה מי ששונא 
אבל  ֲהָכא  ֲאָבל  לפניו.  בגיעול  הוא  ומגועל  כנגדו  הוא  מאוס  לאחר 

ַטְעָמא  ַמאי  ְ	ַעְלִּתים.  ְוֹלא  ְמַאְסִּתים  ֹלא  ישראל,  בבני  כאן 

מהו הטעם. ְּבִ	ין ַּדֲחִביבּוָתא ְּדַנְפָׁשאי ֵּביַנְייהּו. ּוְבִ	יָנּה ֻּכְּלהּו 

ביניהם,  נמצאת  השכינה  שהיא  נפשי  שאהובת  לפי  ַּגָּבאי  ֲחִביִבין 
ובשבילה כל ישראל הם חביבים אצלי, ָהָ	א הּוא ִּדְכִתיב זהו שכתוב 

ו"ו  חסר  כתיב  לכלתם  הנה  ָוי"ו  ָחֵסר  ְּכִתיב,  ְלַכָּלָתם  ְלַכֹּלָתם. 
בשביל  פירושה,  לכלתם  ומלת  כלה,  הנקראת  השכינה  על  שרומזת 

הכלה שלהם, ְּבִ	יַנּה בשבילה ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא ְ	ַעְלִּתים, ְּבִ	ין 

ְּדִאיִהי ְרִחיָמָתא ְ	ַנְפָׁשאי, ְרִחימּוָתא ִ	יִלי ַּגָּבָהא לפי שהיא 
אהובת נפשי, והרי האהובה שלי אצלם.

ְּבׁשּוָקא  ָּדְייָרא  ְוָהַוות  ִאְּתָתא,  ְּדָרִחים  ָנׁש  ְלַבר 
בורסקי,  של  בשוק  דרה  והיתה  אשה,  שאהב  לאדם  משל  ְ	בּוְרָסֵקי 
שהוא המקום של מעבדי עורות של בהמות שריחם רע, ִאי ָלא ָהַוות 

לא  שם,  היתה  לא  היא  אם  ְלָעְלִמין  ַּבּה  ָעִייל  ָלא  ַּתָּמן,  ִהיא 
ְּכׁשּוָקא  ְּבֵעינֹוי  ָּדֵמי  ַּתָּמן,  ְּדִהיא  ֵּכיָון  לעולם.  שם  נכנס  היה 

אבל כיון  ְ	רֹוֵכֵלי, ְּדָכל ֵריִחין ְּדָעְלִמין ָטִבין ִאְׁשַּתַּכחּו ַּתָּמן 
שהיא שם, דומה בעיניו השוק של בורסקי כשוק של מוכרי בשמים, שכל 

ריחות הטובים שבעולם נמצאים שם.

ְּבֶאֶרץ  ִּבְהיֹוָתם  ֹזאת  ַּגם  ְוַאף  כתוב,  כאן  אף  ֲהָכא  אּוף 
הקליפות  מקום  שהוא  ְ	בּוְרָסֵקי  ׁשּוָקא  ְּדִאיהּו  ֹאְיֵביֶהם, 
והטומאה, שהוא מאוס בעיני כשוק של בורסקי שריחו רע, ועם כל זה, 

ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא ְ	ַעְלִּתים. ְוַאַּמאי ומפרש למה לא מאסתים, 
בשביל  ַלּה,  ָרִחיְמָנא  ַּדֲאָנא  ַּכָּלָתם  ְּבִ	ין  ְלַכֹּלָתם.  ואמר. 

ְרִחיָמָתא  ְּדִאיִהי  אותה,  אוהב  שאני  השכינה,  שהיא  שלהם  הכלה 

עמהם,  שם  הנמצאת  נפשי  אהובת  שהיא  ְ	ַנְפָׁשאי, ְּדָׁשְרָיא ַּתָּמן 
לכן, ְוָ	ֵמי ָעַלי ְּכָכל ֵריִחין ָטָבאן ְּדָעְלָמא, ְּבִ	ין ַהִהיא ַּכָּלה 

ִּדְבַ	ַּווְייהּו דומה עלי ארץ האויב ככל ריחות הטובים שבעולם, בשביל 
אותה הכלה הנמצאת ביניהם. ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי לרבי חייא, ִאּלּו ָלא 

בא  הייתי  לא  אם  ַּדָּיי  ָאֵתיָנא ֲהָכא, ֵאָּלא ְלִמְׁשַמע ִמָּלה ָ	א, 
לכאן אלא לשמוע דבר זה היה די לי. 

זוהר הפרשה מעוטר בפי' מאת הגאון המקובל רבינו בניהו שמואלי שליט"א

המשכון של הקב"ה אצלנו
בשביל שנהיה בטוחים שלא יפרד מאיתנו לעולם

הגזרה התמוהה של הרמ"א להביא 
את כל הנפטרים לחצר בהכנ"ס 

כך כתוב בספר הקהילה של קרקא עיר ואם בישראל, 
תלמידי חכמים וסתם עמך תינוקות של בית רבן ואמהות 
ומגפה  הגזרה,  בעת  נלקחו  ילדים  מרובות  למשפחות 
פרצה בעיר זו החשובה, בדחיפות כינס הרמ"א את ראשי 
איש,  שום  לקבור  שאין  להם  והודיע  קדישא  החברא 
עד  הנפטרים  את  כללה  זו  גזרה  ממנו.  רשות  שיטלו  עד 
הגדול,  הכנסת  בית  לחצר  יביאו  נפטר  וכל  ולהבא,  עתה 
לאחר שהובאו כל הנפטרים הופיע הרמ"א בעצמו לחצר 
הכסויים  הופיעו בעקבותיו, מסירים  הכנסת שמשיו  בית 
מעל פני המתים כל אחד נבדק על ידי הרב וכוסה חזרה, 
וציוה לאנשי חברא  עד שעצר לפתע ליד אחד הנפטרים 
על  כאילו  ועריה  ערום  העיר  כל  את  עמו  לסובב  קדישא 
מנת לביישו, לאחר מכן נתן הוראה הרמ"א לאנשי חברא 
קדישא להזדרז ולקבור מיד את כל הנפטרים, אחרי יומים 
הקהילה  מבני  איש  נסתלק  ולא  לגמרי,  המגפה  נעצרה 

יותר.
לפני  האשה  טענה  נעלם,  שבעלי  שבועות  כמה  זה 
בית דינו של הרמ"א לאחר בירור מעמיק, עמדו הדיינים 
לומר לה אין היתר לעגינותך, אך מה הופתעו לשמוע את 
הסכימו  הם  אמנם  להינשא,  לך  מותר  לה  אומר  הרמ"א 
לא  אך  הרמ"א,  של  מדרשו  בבית  הופיעה  הקדש  שרוח 
בשמים היא, ואין מתירים אשה להנשא אלא על פי פסק 
הש"ע, אך הרמ"א היה מוכן לכך והזמין את שני שמשיו 
לבא ולהעיד, האם זכור לכם שם אדם פלוני, והאם ידוע 
לכם מה עלה בגורלו, שאלם הרמ"א, בית הדין גבה מהם 
מחוץ  ומת  מולם  נופל  הלילות  באחד  אותו  שראו  עדות, 
לעירם בבית נטוש, אחר שזיהו אותו בבירור, קברו אותו 
על פי שני עדים יקום דבר, נתקבלה עדותם כדין והותרה 
הרמ"א  לפני  העתירו  הדין  בית  חברי  מעגינותא,  האשה 
שיגלה להם, מה היה באותו מקום ומדוע הסתיר הרמ"א 
לכם  זכור  הדברים,  את  וגילה  הרמ"א  להם  נענה  הענין, 
ערב  באותו  מזמן,  לא  בנו  שאכלה  המגיפה  את  בודאי 
ברבים,  לביישו  שהורתי  האיש  אותו  בחלום,  אלי  הגיע 
על ידי שסובבו אותו בחוצות העיר, מיד אחרי שנקברתי 
של  דין  בבית  דיני  החל  נפטר,  אותו  בחלום  לי  אמר 
עדן,  לגן  להשלח  הייתי  וראוי  בדיני  זכאי  ויצאתי  מעלה, 
נענשתי  על מה  אותי עד שאברר אתך  אלא שכאן עצרו 
בבזיון כזה לפני קבורתי, איזה חטא ותביעה יש עלי, מה 
חטא  שום  שאין  ידעתי  גם  ידעתי  למעלה.  ידוע  שאינו 
הבא,  העולם  לחיי  מזומן  שתהיה  בך  בטחתי  ידך  על  בא 
אמר הרמ"א לנפטר בחלומו, דוקא בראותי שאיש צדיק 
וישר אתה בחרתי בך כנפטר שנאלץ לשוב, רציתי לכפות 
עליך שתגיע אלי כדי לשאול, ואכן הגעת, כדי למסור לי 
על מה ולמה נענשים אנשי העיר במגיפה הנוראה הזאת, 
בית אחד יש בסוף העיר, הנעשים בו מעשה נבלה, ועלתה 
חטאתם לפני המקום כאנשי סדום ועמורה, ומהם פרצה 
המגיפה, אמר הנפטר להרמ"א, והרמ"א בקש סליחתו על 
שהטריחו. המומים מן התגליות הנסערות הקשיבו חברי 
בקצה  בית  לאותו  נגשתי  מיד  הרמ"א,  לגילוי  הדין  בית 
העיר ממשיך הרמ"א על פי התאור שקבלתי, יחד עם שני 
השמשים שלי, תיכף שדפקנו בדלת הבית, יצא בן הבליעל 
לקראתנו, תזזית אחזתו, לרגע נרעד כל גופו בעווית כאב, 
לקברו  הזדרזנו  ומת,  ארצה,  נפל  והאיש  רגע,  עבר  לא 
ושאלות  סבל  לחסוך  מכך,  יוודע  לבל  ביתו,  ליד  במהרה 

מיותרות לכולנו, ומיני אז נעצרה המגפה.

מעשה לשבת


