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לע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב (זיידל) עפשטיין זצוקלה"ה  

נפלאות מתורתך
"ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו". ויקרא כ"ו ד'.

חז״ל בספרא בתחילת פרשתנו (א׳, ג׳ - ו׳, הובא בילקוט תרע״ב), דורשים את הברכות המיוחדות שיש 
בפסוק זה: ״...ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו. לא כדרך שהוא עושה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון. 
ומנין שהעץ עתיד להיות נטוע ועושה פירות בן יומה, תלמוד לומר (תהלים קי״א ד׳), ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלאָֹתיו, 
ואומר (בראשית א׳ י״א), ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, מלמד שבו ביום שהוא נטוע בו ביום עושה פירות... 
[ויעויין ברש״י שהביא  ִּפְריֹו״  ִיֵּתן  ַהָּׂשֶדה  ְוֵעץ  ת״ל  פירות,  עושים  להיות  אילני סרק עתידים  ומנין שאף 
רק את הדרשה האחרונה אודות אילני סרק שעתידים לתת פירות: ״ועץ השדה. הן אילני סרק, ועתידין 

לעשות פירות״.
וברכה מיוחדת זו שמיד עם נטיעת העץ, באותו יום יגדלו בו פירותיו, לכאורה אין בה עבורנו כל מעלה, 
שהרי פירות אלו אסורים באכילה ובהנאה כדין ׳ערלה׳, א״כ צריך לנסות להבין לאיזו מטרה ה׳ מבטיח 

ברכה שלכאורה לא יכולה להיות לנו תועלת ממנה.
*

איתא בתנחומא קדֹשים ז׳: ״(ויקרא י״ט כ״ג) ְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל [ַוֲעַרְלֶּתם ָעְרָלתֹו 
ֶאת ִּפְריֹו ָׁשׁש ָׁשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים א ֵיָאֵכל]. זה שאמר הכתוב (זכריה ח׳, י״א - י״ב), ְוַעָּתה א ַכָּיִמים 
ָהִראׁשִֹנים ֲאִני [ִלְׁשֵאִרית ָהָעם ַהֶּזה ְנֻאם ה׳ ְצָבאֹות]. ִּכי ֶזַרע ַהָּׁשלֹום ַהֶּגֶפן ִּתֵּתן ִּפְרָיּה ְוָהָאֶרץ ִּתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה 
ְוַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ַטָּלם [ְוִהְנַחְלִּתי ֶאת ְׁשֵאִרית ָהָעם ַהֶּזה ֶאת ָּכל ֵאֶּלה]. מהו ְוַעָּתה א ַכָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ֲאִני, כיון 
שישראל יצאו ממצרים והיו מהלכין במדבר, הוריד להם הקב״ה את המן והגיז להם את השָלו והעלה להם 
את הבאר, והיה כל שבט ושבט עושה לו אמת המים ומכניס אצלו, והיה נוטע בו תאנים ורמונים, ועושין 
פירות בן יומן, כשם שהיה מתִחלת ברייתו של עולם, (בראשית א׳ י״א) ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו. חטא אדם, 
זורעין חטים וצומח קוץ ודרדר. משנסתלק הבאר מה כתיב שם (במדבר כ׳ ה׳), א ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן 
ְוִרּמֹון. כל כך למה, (שם) ּוַמִים ַאִין ִלְׁשּתֹות. א״ל הקב״ה למשה, אמר להם לישראל, כשתכנסו לארץ אני 
מחזיר לכם את כל הטובה... כיון שבאו לארץ התחילו חוטאין... ולא היתה עושה פירות כראוי, היו זורעין 

חטים הרבה וקוצרים מעט, לפי שבטלו הִבכורים. אבל לעתיד אין הקב״ה עושה כן...״.
דברי המדרש הללו המבארים את נבואת זכריה על העתיד לבוא, המתארים את הנסים והנפלאות שיהיו 
כפי שכבר היה לעולמים בבריאת העולם ובזמן ישראל במדבר ובכניסתן לארץ הקודש, שבאותו יום בו 
נטעו את האילן, כבר גדלו וצמחו פירותיו, מעוררים אמנם את התפעלות הנפש כשחושבים על פלאות 
אלו, אך יחד עם זאת צריך לנסות להבין את דבריהם, שהרי המדרש הביא דברים אלו על הפסוק של מצות 
ערלה, ומצוות ערלה נהגה בכל הזמנים הללו בהם היו הניסים, וגם תנהג לעתיד לבוא, אם כן לאיזו מטרה 

ה׳ עשה ויעשה ניסים ונפלאות אלו שלכאורה לא יכולה להיות לנו תועלת ממנה.
*

נתנו העצים פירות עוד באותו  וכן בכניסת ישראל לארץ,  הנה ביסוד דברי המדרש שבתחילת הבריאה 
יום שנטעום, ולאחר שחטאו בטלה מעלה זו, מוסיף המדרש ואומר ׳חטא אדם, זורעין חטים וצומח קוץ 
ודרדר׳, והיינו שמציאות זו שלוקח לאילן כמה שנים כדי להצמיח פירות, הוא בכלל הקללה של החטא, 
והוא עולה בקנה אחד עם הקללה של ׳קוץ ודרדר תצמיח לך׳, שאדם זורע חטים וצומח קוצים ודרדרים, 

שבכלל הקללה שהבריאה תחלש ותתקלקל עד שלוקח כמה שנים לאילן להתחזק ולהוציא פירות.
פירות  המה  כלל  בדרך  הערלה,  בשנות  הראשונות,  שנותיו  בשלוש  באילן  בימינו  הצומחים  אלו  ופירות 
גרועים וקטנים, וכפי שכתב הרמב״ן (ויקרא י״ט כ״ג), שפירות אלו מעטים, ״ואין האילן נותן בפריו טעם 
או ריח טוב בתוך שלש שנים, ורובן לא יוציאו פירות כלל עד השנה הרביעית״, ורבינו בחיי שם הוסיף 
לבאר: ״מדרך הטבע עוד, כי הפרי בתוך שלש שנים הוא מזיק מאד לגוף, מפני שיש בו ליחות מושפע מכח 
יניקת הארץ, ועדיין לא עבר עליו זמן כל כך שיתחמם בכח השמש ויתחמם בכח האויר, ועל כן הפרי כלו 

עפריי מימיי, תגבר עליו הליחה מאד ותזיק האוכלו״.
עמ׳  קדֹשים  פרשת  רב׳,  שלל  ב׳כמוצא  (הובא  זצ״ל  קניבסקי  הגר״ח  מרן  רבינו  ביאר  לומר,  יש  ומעתה 
עד״ר), שבכל אותם הזדמנויות שה׳ השיב את הבריאה לקדמותה שהאילנות הוציאו פירות ביום שנטעו 
אותם, היינו שה׳ נתן לאילנות כח מיוחד שיתחזקו ועל ידי כך צמחו בו ביום ואף הוציאו פירות, והפירות 
הללו היו טובים וגדולים, מזינים ובריאים. אמנם, יחד עם זאת, כלל לא נאמר שפירות אלו היו מותרים 
באכילה, אלא באמת היו אסורים באכילה מחמת איסור ערלה שבהם, ורק לאחר שיעברו שלוש שנים 

כדין, בטל מהם איסור ערלה, וחל עליהם מצות ׳רבעי׳, ורק בשנה החמישית הפירות מותרים באכילה.
הראשון  מהיום  החל  באילנות  הצומחים  הללו  והמשובחים  הטובים  לפירות  הללו,  ונפלאות  לניסים 
לנטיעתם, שאסורים באיסור ערלה, ישנו תפקיד חשוב, לזכות את ישראל במצוה גדולה ועצומה ולתקן 
נוראי של אכילה מעץ הדעת, שכפי בנסיון של עץ הדעת היה לראות את פירותיו שצמחו  חטא קדמון 
באותם ימים, מיד לאחר שה׳ ברא את העץ, ופירותיו אלו היו נחמד למראה ותאוה לעיניים, פירות גדולים 
וגמורים, מזינים ובריאים, ֵריחם הטוב הולך לפניהם ומראם המיוחד מרהיב את עיני המביט בהם, ועל 
פירות אלו היה איסור מיוחד שלא לאכלם, ובסופו של דבר אדם וחוה נכשלו ואכלו ועל כך נקנסה מיתה 

עליהם ועל כל הדורות הבאים.
כאשר נזכה ונחיה ונראה את הפירות הגדולים והמיוחדים הללו מול עינינו, ומחמת איסור הערלה החמּור 
הרובץ עליהם נמנע את עצמינו מלאכול מהם ואפילו נתרחק ולא נושיט יד אליהם, במשך שלוש שנות 
הערלה, עד השנה הרביעית בה הפירות יהיו מותרים לאכילה כדין ׳רבעי׳, בהתגברותנו זו נזכה לתקן את 

הקלקול הקדמון, ועל ידי זה תבוטל גם המיתה מקרב הארץ.
*

לארץ  מיד  להכניסם  ה׳  רצה  זצ״ל,  קניבסקי  הגר״ח  מרן  רבינו  ומבאר  מוסיף  ממצרים,  ישראל  כשיצאו 
ישראל ולהביא את העולם לתיקונו המלא והשלם, באופן שיהיו להם עצי פרי משובחים שבכחם לעשות 
זה ציוה ה׳ את מצות הערלה כדי שישראל יעמדו בנסיון העצום  זמן  פרי כבר ביום שנטעו אותם, ועל 
ויתקנו את הקלקול והחטא הקדמון, ועל ידי זה העולם יבוא לתיקונו. אלא שמיד לאחר כניסתן לארץ 
חטאו ישראל ושוב לא היה תועלת במציאות זו של בריאה מתוקנת עם כח כביר בעצים היכולים להוציא 
פירות משובחים ביום נטיעתם, ואדרבה, פירות אלו יהיו כאבן נגף בהם יכשלו בני אדם שיאכלו את פירות 
הערלה, ובאמת זמן קצר לאחר מכן הדבר התבטל והעצים נחלשו ואינם נותנים פירות אלא לאחר שלוש 

שנים, למעט פירות קטנים ומועטים, שבאופן זה יוקטן הנסיון לעבור על מצוה זו.
ומאז שבעוונתינו חסרנו זאת, אנו מחכים ומצפים לימים הגדולים של ׳העתיד לבוא׳, בו כל הבריאה כולה 
תהיה כלי עזר לעליה בתורה ויראת ה׳, ועצי הפרי יוציאו את פירותיהם המשובחים בו ביום, ונראה את 
הפירות ונתגבר ולא נאכל מהם, ועל ידי זה נזכה לתקן את החטא הקדמון, ונזכה לגאולה השלימה במהרה 

בימינו אכי״ר.

השאלה היא, הצדק עם מי?

ציבור  בצרכי  העוסק  צדקה  גבאי  להיות  ראובן  ר׳  זכה 
ולאחרונה כאשר עסק בענין של צדקה, התרים  באמונה, 
את הציבור ואף פנה לאחד מתושבי המקום שאינו מוכר 
בציבור כבעל ממון, ולפליאתו הגדולה הלה ביקש להעניק 
לו סכום גדול ועצום לצדקה. ר׳ ראובן נמנע לקבלו בחשש 
כי אולי נכשל בדבריו ולחץ על אותו אחד ונגשו שלא כדין 
חמור  איסור  שהוא  יכלתו,  מכפי  יותר  נתן  ולכך  לצדקה 
שיש בו עונש קשה, שמוזהרים בו גבאי הצדקה וכל העוסק 
כי  ב׳), אך הלה השיבו  (ב״ב ח׳  בהתרמת אחרים לצדקה 
ה׳  לברכת  זכה  שכן  ברוגע,  ליבו  נדבת  את  לקחת  יכול 

ונכסיו מרובים ויש בידו ממון רב.

ר׳ ראובן לפי תומו את עיקרי המעשה לר׳  למחרת סיפר 
שמעון חבירו, כמובן בלא לספר לו במי מדובר. אלא שר׳ 
שמעון פנה אליו וביקש לדעת את שמו של התורם הלה, 
שכן כעת זקוק הוא בדחיפות להלוואה בסכום גדול לזמן 
קצר, ולפי הדברים נראה כי הלה יש בידו ממון רב, בוודאי 
לו  להלוותם  חסדים  גמילות  מצוות  בזה  לקיים  ישמח 

בצורה בטוחה עם ערבים נאמנים.

השיבו ר׳ ראובן, כי הגם אמנם שהיה חפץ לעזרו ולסייעו 
יכול  אינו  זאת  בכל  זה,  במידע  ואף  ענין  בכל  לב  בחפץ 
א׳):  ט״ז  (ערכין  חז״ל  הזהירו  שכבר  כפי  כן,  לעשות 
פסוק  ואף  חבירו״,  של  בטובתו  אדם  יספר  אל  ״לעולם 
מפורש הוא (משלי כ״ז י״ד): ״ְמָבֵר ֵרֵעהּו ְּבקֹול ָּגדֹול ַּבּבֶֹקר 

ַהְׁשֵּכים ְקָלָלה ֵּתָחֶׁשב לֹו״.

רעהו  את  שמברך  במי  מדבר  הפסוק  שמעון,  ר׳  טענו 
יוצאים לעיסוקיהם,  בפרהסיא, הן בבקר השכם בו כולם 
והן בקול גדול, שכולם ישמעו, ולכך יש חשש כי אנשים 
אך  אותו,  ויזיקו  הדברים  את  ישמעו  מהוגנים  שאינם 
ובוודאי  יחיד,  לאדם  זאת  לספר  חסרון  כל  שאין  בוודאי 
כאשר הלה מּוכר כאדם הגון שאין בו חשש כי יזיקנו. מה 
מפרסמו שלא  כאשר  המה  האמורים  חז״ל  דברי  גם שכל 
לתועלת, אך אם יש בכך תועלת, כבר אמרו כי ׳מפרסמים 
ראובן  ר׳  ואילו  י״ג).  רמ״ט  יו״ד  רמ״א  (עי׳  מצוה׳  עושי 
טען, כי לא לחנם נקטו חז״ל לשון ׳לעולם אל יספר׳, שגם 

ליחיד אין לספר דבר זה.

ֶאת  ״ְוָזַכְרִּתי  מ״ב):  כ״ו  (ויקרא  כתיב 
ִיְצָחק  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוַאף  ַיֲעקֹוב  ְּבִריִתי 
ְוָהָאֶרץ  ֶאְזּכֹר  ַאְבָרָהם  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוַאף 
ְּבִריִתי  ֶאת  ״ְוָזַכְרִּתי  ופירש״י:  ֶאְזּכֹר״. 
אחורנית,  אבות  נימנו  למה  ַיֲעקֹוב. 
לומר, כדאי הוא יעקב הקטן לכך, ואם 
אינו  ואם  יצחק עמו,  הרי  כדאי,  אינו 
כדאי, הרי אברהם עמו, שהוא כדאי״. 
של  זכותם  נאמרה  שבדוקא  ומבואר, 
להתחיל  כדי  אחורנית,  בסדר  האבות 
מהקטן  ישראל  על  רחמים  בהזכרת 

שבאבות לגדול שבהם.

״ְזכֹר  י״ג):  ל״ב  (שמות  בפסוק  עי׳ 
ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדי ֲאֶׁשר 
ַאְרֶּבה  ֲאֵלֶהם  ַוְּתַדֵּבר   ָּב ָלֶהם  ִנְׁשַּבְעָּת 
ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים ְוָכל ָהָאֶרץ 
ְלַזְרֲעֶכם  ֶאֵּתן  ָאַמְרִּתי  ֲאֶׁשר  ַהּזֹאת 
שכשמשה  ומבואר,  ְלעָֹלם״.  ְוָנֲחלּו 
ישראל  על  מהקב״ה  רחמים  ביקש 
אחר חטא העגל, הזכיר בתפילתו את 

האבות מהגדול לקטן, ולא להיפך.
וצריך ביאור!!!

  

מענינא דסדרא
״ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה׳ ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא.
ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם...״. מלאכי ג׳, כ״ג-כ״ד.

היכן בפרשתנו מצינו דיבור או מעשה או שליחות על ידי מלאך.

רמז: דמות מבין ה׳מלכים׳ או ה׳נביאים׳!

ברכה לא היתה ביום שנולדתי,

בו בשליחותי הקשה התחלתי.

מבני שבטי בשמי עשוק הייתי,

ובתפקידי הראוי לא שימשתי.

חשדוני אנשי מקומי ואף הוציאו דיבתי,

ולאיבוד שכרם בכשלון עליהם התפללתי.

מי אני?







המיוחדת  הזכות  על  ׳  ה ל ל  ל ה נ ו ה  ד ו נ
לומדים  של  העצום  בריבוי  לנו  שהיתה 
בגליון  שהיו  השאלות  אודות  ומשיבים 
אלפי  אלפי  לקבל  זכינו  אשר  זה,  יחודי 
ערים  של  רבות  עשרות  מקרב  תשובות 
תבל  בקצוי  ואף  הארץ  ברחבי  וישובים 

מהגולה.
מיוחד  ריבוי  היה  זו  בשנה  כי  בזאת  נציין 
הרב  עמלם  שניכר  משיבים  של  ומפליא 
אשר כל אחד מהם הצליח להגיע ללמעלה 

ממאה תשובות על הציור.
נ״י  זר  י.  א.  הבה״ח  לעשות  והפליא 
דפי  בעשרות  העצומה  השקעתו  שניכרת 
ברורה  בשפה  וערוכות  הכתובות  תשובות 
הגיע  שבהם  נאמנים  מקורות  עם  ונעימה 

מנין תשובותיו
לארבע מאות וארבעים!!!

להוגי שעשועות

שנה ט"ז  גליון
תרכ״ג

חילוקא דרבנן

מאיזה דין

הקשור לפרשתינו,
יש להוכיח, דאין לברך על 
מצוות מסויימות מהתורה?

לעילוי נשמת
הגאון הגדול רבי שמואל יעקב ב״ר יששכר דב זצ״ל 

בורנשטיין

נלב״ע ליל י״ח באייר, ל״ג בעומר תשע״ז, תנצב״ה
אשרי מי שיגמול עמו ׳חסד של אמת׳ וילמד לעילוי נשמתו או יתן פרוטה לצדקה בעד הזכרתה



1. ואולי החילוק בין נוסחאות הבקשה, אם כלשון התוספות ׳יהי רצון שיבנה...׳, 
או בנוסח ׳הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת ביהמ״ק׳, תלוי בעצם התפילה, אם זה 

בקשה על כלל הבנין, או בקשה בפרטות על חזרת קרבן העומר.
2. אכן יש לציין כי לשיטת הרמב״ם ועוד ראשונים, דס״ל דגם בזמן הזה ספה״ע 
דאורייתא, הרי זה כשאר מצות, ולכאורה ראוי להפסיק עבור זאת גם במקום 
זה. או שיש לומר כי היות ואין החיוב דוקא עם הציבור, ויכול לקיים המצוה אף 
ביחיד מיד לאחר מכן, שוב אין זה חיוב לאומרה באותה עת, ואין סיבה להתיר 

להפסיק במקום זה לאומרו, ועדיין צ״ע.
3. וע״ע בדבריו שם, מה שהאריך לבאר דברי רש״י.

4. וידוע דמטו משמיה דאחד הגדולים זצ״ל, דמצינו בגמ׳ (חולין ק״ט ב׳), דכל 
מה שאסרה תורה התירה דבר כנגדו, ומה התירה תורה כנגד איסור הכפירה, ועל 
זה אמר, שכאשר נצרך אדם לעזרה, אל יפייסהו חבירו ב׳דברי אמונה וביטחון׳ 

בקב״ה, אלא ידאג לו בעצמו...
עוד העירונו הרבנים המשיבים שליט״א לתשובות נוספות:

א. בענין הפרנסה, על האדם לדאוג להשתדלות לפרנסתו ולא להימנע מלחרוש 
זה בארוכה בספר  ולזרוע האדמה משום בטחונו בגזירת הבורא, וכמבואר כל 

׳חובות הלבבות׳ (שער הביטחון פ״ד).
הבורא,  גזירת  על  בטחונו  משום  לסכנה  עצמו  להכניס  לאדם  לו  אין  וכן  ב. 

וכמבואר שם.
ג. וכן אין לו לאדם לבטוח על מעשיו הטובים שמחמת כן יזכה לגמול העולם 
לו  הנעשות  הבורא  לטובות  בהודאה  וישתדל  יטרח  אלא  הבא,  והעולם  הזה 

באופן תמידי, וכמבואר שם, וע״ע בארוכה מה שכתב בזה.
ד. לגבי רוחניות וקיום מצוות, אין לו לאדם לסמוך על מידת הביטחון, וכמו 
ניסים בהיותו במערה לגבי האוכל והמים,  שראינו אצל רשב״י שאף שהיו לו 
מ״מ לענין לבישת בגדים לתפילה לא סמך על מידת הבטחון, ולכן התכסה בחול 

כדי שלא יבלו בגדיו.
להדיא  שנזכרו  מלאכים  של  פעולות  בהם  שמצאנו  הפרשיות  מכל  בשונה   .5
בפסוקים או בדרשות חז״ל על הפסוקים, בפרשה זו לא מצאנו מלאכים בענינים 

בדומה לזה, לכך הבאנו פעולות של מלאכים הנדרשים על המצוות שבפרשה.
ּבֹו  ָּדָמיו  יּוָמת  מֹות  ָעָׂשה  ָהֵאֶּלה  ַהּתֹוֵעבֹות  ָּכל  ״...ֵאת  הפסוק:  דברי  המשך   .6

ִיְהֶיה״.
7. והעתקנו בזה את לשון המדרש שם: ״ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה. כך פתח רבי תנחומא, 
כביכול  ָּדל,  חֹוֵנן  ה׳  ַמְלֵוה  לֹו,  ְיַׁשֶּלם  ּוְגֻמלֹו  ָּדל  חֹוֵנן  ה׳  ַמְלֵוה  י״ז)  י״ט  (משלי 
ּוְגֻמלֹו  מהו  ראובן,  א״ר  חמא  בן  הכהן  אר״פ  לֹו,  ְיַׁשֶּלם  ּוְגֻמלֹו  מלוה.  הוא  לה׳ 
ְיַׁשֶּלם לֹו, יכול נתן פרוטה לעני הקב״ה משלם לו, אלא אמר הקב״ה, נפשו של 
עני היתה מפרכסת לצאת מן הרעב ונתת לו פרנסה והחיית אותו, חייך שאני 
מחזיר לך נפש תחת נפש, למחר בנך או בתך באין לידי חולי ולידי מיתה ואזכור 
אני להם את המצוה שעשית עם העני ומציל אני אותם מן המיתה, הוי ּוְגֻמלֹו 
ְיַׁשֶּלם לֹו, שאני משלם לך נפש תחת נפש. אמר הקב״ה, דייך שנקראת מלוה לי. 
אמר הקב״ה, ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי, אתה עמי תזכה למחיצתי. את מוצא על 
יוצא  יושב עליו במשפט לומר היאך  כל עבירה ועבירה שאדם עושה, הקב״ה 
משפטו, למי שהוא גונב ולמי שהוא נואף ולמי שהוא עובר עבירה, הקב״ה יושב 
עליו במשפט. וכן את מוצא בימי אחאב, שאמר מיכה (מ״א כ״ב י״ט), ָרִאיִתי ֶאת 
ה׳ ֹיֵׁשב ַעל ִּכְסאֹו ְוָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים עֵֹמד ָעָליו ִמיִמינֹו ּוִמְּׂשמֹאלֹו. וכי יש שמאל 
זכות נקראו מימינו,  למעלן... ומה הוא מימינו ומשמאלו, אלא אלו שמלמדין 
ְיַפֶּתה ֶאת ַאְחָאב  ַוֹּיאֶמר ה׳ ִמי  ואלו שמלמדין חובה נקראו משמאלו. (שם כ׳) 
ְוַיַעל ְוִיּפֹל ְּבָרמֹת ִּגְלָעד, ללמדך שהוא נושא ונותן עמהם בדין. (שם וכ״א) ַוֹּיאֶמר 
לו  ֲאַפֶּתּנּו. אמר  ֲאִני  ַוֹּיאֶמר  ה׳  ִלְפֵני  ַוַּיֲעמֹד  ָהרּוַח  ַוֵּיֵצא  ְּבכֹה.  אֵֹמר  ְוֶזה  ְּבכֹה  ֶזה 
(-הקב״ה), יודע אתה אחריו עבירה. א״ל, הן. התחיל נושא ונותן בדינו, שנאמר 

ַוֹּיאֶמר ֶזה ְּבכֹה ְוֶזה אֵֹמר ְּבכֹה...״.

8. תיבות ׳לא יחיה׳ אינם המשך דברי הפסוק, אלא חוזר שוב על הנאמר באמצע 
הפסוק, והיינו שמלאכי השרת כופלים את חיוב מיתתו במה שחוזרים על ב׳ 

תיבות אלו שנאמרו בפסוק קודם לכן, לחזק את חיוב מיתתו.
9. ונריה היה בנו של מחסיה, כמפורש בפסוק (ירמיה ל״ב י״ב): ״ָוֶאֵּתן ֶאת ַהֵּסֶפר 
ָהֵעִדים ַהּכְֹתִבים  ּוְלֵעיֵני  ֲחַנְמֵאל ּדִֹדי  ְלֵעיֵני  ַמְחֵסָיה  ֶּבן  ֵנִרָּיה  ֶּבן   ַהִּמְקָנה ֶאל ָּברּו

ְּבֵסֶפר ַהִּמְקָנה ְלֵעיֵני ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהֹּיְׁשִבים ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה״.
10. אכן יש לציין לשיטת התרגום כי הכושי הוא צדקיה המלך, וברוך הוא עבדו 
ִצְדִקָיה...״.  ְדַמְלָּכא  ַעְבָדא  ״ּוְׁשַמע  כפי שכתב:  כושי,  המכונה  צדקיה  המלך  של 
ופרש״י בפירושו הראשון: ״ַהּכּוִׁשי. צדקיהו מה כושי משונה בעורו אף צדקיהו 
ז׳ י״ח ועוד,  משונה בצדקו מכל דורו״. וראה עוד רד״ק, והוא ממדרש תהלים 

ואכמ״ל.
11. עיין בתשובות לכתב חידה מגליון שצ״ו, פרשת לך לך תשע״ז, שהבאנו דברי 

הספרי והשוואתו לגמרא, והחילוקים ביניהם.
י״ח, עמ׳  (וכעי״ז בבראשית רבתי ל״ה  י״ב  י״ג  12. וע״ע בפסיקתא דרב כהנא 
155, הובא בילקוט בלק תשע״א ד״ה אמר רשב״ל, ובירמיה רנ״ז), שאף ְיֶחְזֵקאל 
הן  נחמן, ארבעה  בר  ״א״ר שמואל  הנביאים שיצאו מרחב:  מן  היו  וּבּוִזי אביו 
שהן באין ממשפחה נכוייה (-מבוזה), ואילו הן, פנחס, ואוריה, יחזקאל, וירמיה. 
פינחס... אוריה... יחזקאל, ישראל היו מזלזלין אחריו ואומרים, לא מבני בניה 
של רחב הזונה הוא, וצרך הכתוב לייחסו, (יחזקאל א׳ ג׳) ָהֹיה ָהָיה ְדַבר ה׳ ֶאל 
מבני  לא  ואומרים,  עליו  מזלזלין  ישראל  היו  ירמיהו,  ַהּכֵֹהן.  ּבּוִזי  ֶּבן  ְיֶחְזֵקאל 
בניה של רחב הזונה הוא, וצרך הכתוב ליחסו, (ירמיה א׳ א׳), ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו ֶּבן 
ִחְלִקָּיהּו״. וכעי״ז איתא בספרי זוטא י׳ כ״ט, שאף יחזקאל ובוזי אביו יצאו מרחב, 

וכן במדרש אגדה במדבר ל׳ ט״ו ד״ה ד״א.
דבריו,  בתחילת  כך  שאל  שכבר  אחרי  נשתנה  מה  לשאול  שכפל  והטעם   .13
״ואפשר  הפסוק:  בדברי  אנך שם  בחומת  הרחיד״א  מהלכו של  פי  על  מתבאר 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר

תשובה ל״מעשה רב״

שמונ״ע  תפילת  שלאחר  ב׳תחנונים׳  בתפילתו  העומד  לשאלה,  בתשובה 
קודם שעקר רגליו לאמירת ׳עושה שלום׳, והחלו הציבור לספור העומר, האם 

מותר לו לברך ולספור עמהם או לאו.
הפסק לדבר שבקדושה בתחנונים שאחרי שמונה עשרה

בשו״ת  כתב  התפילה,  התחנונים שלאחר  בשעת  ההפסקה  דיני  בעיקר  א] 
תפלתו,  אחר  תחנונים  לומר  ברגיל  השיב,  ״עוד  תת״ז):  סי׳  (ח״א  הרשב״א 
אם הפסיק ש״צ לסדר תפלתו, והגיע לקדיש או לקדושה, מקצר ועולה, שאין 
חובה לומר בכל פעם, ואפילו לא קצר, יכול להפסיק כדרך שמפסיקין בברכות 
של ק״ש אפילו באמצע, דלא חמירי תחנונים מבתפלה״. וכן כתב הבית יוסף 
לקדיש  מפסיק  ברכות,  י״ח  שסיים  דאחר  ראשונים,  כמה  בשם  קכ״ב,  בסי׳ 

קדושה וברכו. ומשמע דיכול להפסיק אפילו קודם שאמר יהיו לרצון, עיי״ש.
ב] אמנם בשו״ע (או״ח סי׳ קכ״ב ס״א) כתב: ״אם בא להפסיק ולענות קדיש 
הוא.  התפלה  מכלל  לרצון  שיהיו  פוסק,  אינו  לרצון,  ליהיו  י״ח  בין  וקדושה 
יהיו  יהיו לרצון לשאר תחנונים, שפיר דמי״. ומבואר דדוקא לאחר  אבל בין 

לרצון יכול להפסיק.
מיד  לרצון  יהיו  לומר  שנוהגין  במקום  ודוקא  ״הגה,  כתב:  שם  והרמ״א 
אחר התפלה, אבל במקום שנוהגין לומר תחנונים קודם יהיו לרצון, מפסיק 
גם כן לקדיש וקדושה״. ומבואר כדעת הרשב״א דאף קודם יהיו לרצון מותר 
בס״א,  דבריו  בהמשך  שם  בעצמו  השו״ע  דעת  לכאורה  נראה  וכן  להפסיק. 
לסדר  הש״צ  התחיל  אם  תפלתו,  אחר  תחנונים  לומר  הרגיל  ״ומיהו  שכתב: 
תפלתו והגיע לקדיש או לקדושה, מקצר ועולה, ואם לא קצר יכול להפסיק 

כדרך שמפסיק בברכה של ק״ש, אפי׳ באמצע״. עיי״ש.
תחנונים  לומר  נכון  ״אין  הכותב:  ב׳),  (שם  בשו״ע  להלן  עוד  ראה  אכן  ג] 
קודם יהיו לרצון, אלא אחר סיום י״ח מיד יאמר יהיו לרצון, ואם בא לחזור 
ולאומרו פעם אחרת אחר התחנונים, הרשות בידו״. ומבואר דלכתחילה אין 

להפסיק אפילו לתחנונים קודם אמירת יהיו לרצון.
הפסק למנהגנו שאומרים תמיד אלקי נצור אחרי שמונ״ע

בין  ׳אבל  השו״ע:  דברי  (על  וכותב  הענין,  מבאר  סק״א)  (שם  ובמ״ב  ד] 
(להפסיק  היינו דמותר  דמי.  ״שפיר  דמי׳):  לרצון לשאר תחנונים שפיר  יהיו 
דהאל  אמן  וכ״ש  אמן,  סתם  לענות  אפילו  תחנונים)  לשאר  לרצון  יהיו  בין 
הסעיף  בסוף  דמסיים  והא  וברכו.  וקדושה  ואיש״ר  תפלה  ושומע  הקדוש 
וכנ״ל בסימן ס״ו,  כדרך שמפסיק בברכת ק״ש, ושם אינו מותר לסתם אמן, 
שם הלא איירי ברגיל לומר תחנונים, על כן עשאום עליו קבע, ודמיין קצת 
לשמונה עשרה, וברישא איירי במי שרגיל לומר לפרקים, על כן אין להם דמיון 
לשמונ״ע כלל. ולפ״ז במדינותינו שאלהי נצור רגילין הכל לאומרו, אין להפסיק 
בו לסתם אמן בין קודם שהתחילו בין באמצע״. ומשמע שאפילו כאשר אומר 
אומר  נצור  אלקי  סוף  עד  הזה  הסדר  כיון שכל  נצור,  אלקי  לפני  לרצון  יהיו 

בקביעות, נחשב זה כחלק משמונ״ע.
לכל  להפסיק  מותר  נצור,  אלוקי  אמירת  אחרי  לדידן,  דגם  י״ל,  ואמנם  ה] 
אמן, גם בלא יהיו לרצון, דלא גרע ממקום שאומרים תחנונים לפרקים, דמותר 
להפסיק אפילו לסתם אמן, וכן מבואר במ״ב (שם סק״ד) שכתב: ״ואם כבר 
וכמ״ש  לאחוריו,  אדם שמתפלל  לפסוע מחמת  יכול  שאינו  אלא  הכל,  סיים 
לעיל בסימן ק״ב, לכולי עלמא יכול להפסיק ולענות אמן. ובמאמר מרדכי כתב 

בפשיטות דאפילו ׳ברוך הוא וברוך שמו׳ מותר אז לומר״.
כמו  הוא  בהם,  להפסיק  שמותר  המ״ב,  שמנה  האלו  הדברים  כל  והנה  ו] 
סי׳  ביה״ל  (עי׳  ודם  מבשר  ק״ו  הכבוד,  מפני  דמפסיק  ק״ש,  לענין  שנתבאר 
ס״ו ד״ה ואפילו), וא״כ זה שייך רק לענין להפסיק לומר עם הציבור, לדברים 
שהם שבחו של מקום, אבל אין כל ראיה להתיר לומר דברים אחרים, ועל כן, 
לנידו״ד להפסיק כדי לומר ברכת המצות וספירת העומר, מהיכי תיתי להתיר.

ממידת דרך ארץ לומר עם הצבור מה שהם אומרים
ונכנס לבית  ב׳): ״קרא קריאת שמע  ז] וראה עוד בדברי השו״ע (סי׳ ס״ה 
הכנסת ומצא צבור שקורין קריאת שמע, צריך לקרות עמהם פסוק ראשון״. 
וביאר במ״ב סק״ט: ״והוא הדין שאר דבר שהציבור אומרים, כגון תהלה לדוד, 

צריך לקרוא עמהם, שכן דרך ארץ״.
ולפי״ז יש להבין טעם הדבר מדוע בהלכות ההפסקה באלקי נצור לא מצינו 
שכותב המ״ב דמותר להפסיק מטעם זה של דרך ארץ לומר עם הציבור, דא״כ 
הרי  עבורו,  כי מותר להפסיק  וברוך שמו׳ שמזכיר  הוא  ד׳ברוך  אולמיה  מאי 

מדין דרך ארץ גם אשרי ועלינו יכול לומר.
ספירת העומר אינו חלק מתפלת ערבית

ח] והנה אע״פ שבשו״ע ריש סימן תפ״ט כותב אודות מועד זמן מצות ספירת 
העומר: ״אחר תפילת ערבית מתחילין לספור העומר״, אין זה חלק מתפילת 
ערבית של ימי העומר, אלא שמצד סדר הדברים כן הוא, שאי אפשר להקדים 
ע״ש  לעלינו,  ומה שמקדימין  רסי׳ תפ״ט.  ביה״ל  (עי׳  ותפלה  לק״ש  הספירה 

במ״ב סק״ב, דמהדרינן לאקדומי מצד התמימות).
אמנם עי׳ בדברי הבאה״ט שם (סק״כ): ״כתב השל״ה, במקום שיש חבורה 
שמתפללין מעריב בזמנו, ראוי להתחבר להם בימי הספירה, כי אז מצוה גוררת 

מצוה, ק״ש בזמנו וספירה בציבור״.
אכן גם לפי דברי השל״ה הללו, עדיין צ״ע אם בשביל חשיבות זו של לברך 

ולספר עם הציבור יתיר לעשות כן גם קודם שפסע. 
רגליו לפסוע,  ונראה, שבנידו״ד, אם כבר סיים תפילתו, רק שלא עקר  ט] 
י״ל דזה יותר קל לענין הפסק, דכבר אינו נחשב שעומד בתפילה וכדלעיל אות 
ה׳ דאפילו מותר לענות ׳ברוך הוא וברוך שמו׳, אלא שאי אפשר לו לילך מבלי 
להפטר מלפני המלך כדרך שנפטרין מלפניו ע״י ג׳ פסיעות. וכעי״ז ראה ב׳כתר 
ראש׳ (אות ל״ג) שכתב: ״אסור לפסוע ג׳ פסיעות לאחוריו עד שיראה שאין 

שום אדם מאחוריו... ובתוך כך יאמר תחינות ובקשות, ומן הדין אפילו ללמוד 
שרי״. אמנם יש גירסא (בכת״ר הנדמ״ח, עמ׳ כ״ג, הערה ג׳) שהתיר ללמוד רק 
ר״ט)  עמ׳  ח״ג  רבנו  ארחות  (ראה  החזו״א  בשם  מטו  וכן  בפה.  ולא  בהרהור 

שנקט שאין היתר ללמוד בפה, כל זמן שלא פסע.
מצות ספה״ע זכר למקדש שייך לשמונ״ע

יותר להפסיק לספירת העומר, מאשר  ולכאורה היה מקום לצדד להקל  י] 
לסתם לימוד בעלמא, דהנה במנחות ס״ו א׳ איתא: ״אמימר מני יומי ולא מני 
בר״ן  גם  (והו״ד  פסחים  סוף  המאור  ובבעל  הוא״.  למקדש  זכר  אמר  שבועי, 
שם) כתב בטעם שאין מברכין שהחיינו על מצות ספה״ע: ״ועוד שלא מצינו 
ברכת זמן אלא בדבר שיש בו שום הנאה... ולספה״ע אין בו זכר לשום הנאה 
אלא לעגמת נפשנו לחרבן בית מאויינו״. ובתוס׳ מגילה כ׳ ב׳ מבואר, דמטעם 

זה מבקשים אחר הספירה שיבנה ביהמ״ק, עיי״ש.
בטעם  שכתב  מה  ט״ו,  אות  שם  ושעה״צ  סק״י,  תפ״ט  סי׳  במשנ״ב  וע״ע 
הבקשה על המקדש1, ועל כל פנים זה שייך לתפלת שמונ״ע, שכנגד התמידין 
סי׳ קכ״ג ס״א):  (או״ח  וכמו שכתב הרמ״א  ב׳),  כ״ו  (ברכות  נתקנו התפלות 
במקום  התפלה  כי  כו׳,  המקדש  בית  שיבנה  רצון  יהי  אח״כ,  לומר  ״ונהגו 
כל  וא״כ  ממש״.  עבודה  לעשות  שנוכל  המקדש  על  מבקשים  ולכן  העבודה 
ספירת העומר שהוא זכר למקדש, הו״ל כתחנונים שנזכה לזה, שכל ענינו של 
ֵאין ָלּה״, שדרשו  זכר למקדש נלמד מהפסוק (ירמיה ל׳ י״ז): ״ִצּיֹון ִהיא ּדֵֹרׁש 
חז״ל סוכה מ״א א׳: ״מכלל דבעי דרישה״. ומטעם זה לכאורה יש מקום להתיר 

להפסיק לספירת העומר כעין שמותר להפסיק לשאר תחנונים2.
מהדברים הנזכרים: הפסק לדבר שבקדושה בתחנונים שאחר שמונ״ע (אות 
א׳ ב׳ ג׳). תחנונים שאומרים בקביעות נחשב חלק מהתפלה (אות ב׳). סיים 
שמונ״ע ואחד עומד מאחוריו (אות ה׳ ט׳). הפסק בק״ש לדבר שבקדושה דינו 
אומרים  לומר עם הצבור מה שהם  דרך ארץ  ו׳). ממדת  (אות  הכבוד  כמפני 
ח׳). מצות ספירת  (אות  ערבית  אינו חלק מתפלת  ז׳). ספירת העומר  (אות 

העומר זכר למקדש (אות י׳).
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במצות  דוקא  מדוע  א׳),  כ״ה  (ויקרא  רש״י  בשאלת  לשאלה,  בתשובה 
השמיטה, הוצרכה התורה להדגיש שנאמרה בסיני, יותר מכל המצוות, כיצד 
יש ליישב דבריו עם הפסוק (שם א׳ א׳): ״ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ה׳ ֵאָליו ֵמאֶֹהל 
באהל  משה  עם  דיבר  שהקב״ה  ויקרא,  ספר  בריש  דמבואר  ֵלאמֹר״,  מֹוֵעד 
מועד ולא בהר סיני, ולכן הוצרך הכתוב כאן לומר, שמצות השמיטה האמורה 

בפרשה נאמרה בסיני ולא באהל מועד, ומדוע הוקשה לרש״י פירוש הפסוק.
בשאלה זו עמדו כמה ממפרשי התורה, ונביא ממקצת דבריהם וכדלהלן.

הרא״ם (שם כ״ה א׳) כתב: ״אלא הכי פירושא, מה עניינה של שמיטה משאר 
כל המצות, עד שהוצרך לפרש בה שנאמרה בהר סיני, ולא סמך על הכלל של 
(שם כ״ז ל״ד) ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות, שדרשו בו (ספרא שם), שכל המצות כולן מסיני 
נאמרו, ושאין שום נביא רשאי לחדש דבר מעתה. ואף על פי שלפי פשוטו של 
מקרא אין פירוש ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות אלא על אותן שבסוף החומש עד פרשת שמיטה 
שנכתב בהן בהר סיני, שלא תאמר באהל מועד, כדכתיב בראש החומש, לפי 
הקבלה, על כל המצות כולן קמיירי, ואין שום חולק בזה, רק שקצתם סוברים 
שהוא בעבור כללותיהן בלבד, וקצתן סוברין שהוא על כללותיהן ופרטותיהן 
יחד, כדתניא בפרק בתרא דזבחים (קט״ו ב׳)... ותרצו בזה, שלכך הוצרך הכתוב 
לפרש בה שנאמרה בסיני, ולא סמך על הכלל של ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות, כדי ללמד על 
שזו  השמיטה,  כמו  מסיני,  ופרטותיהן  כללותיהן  שנאמרו  כולן  המצות  כל 
מידה בתורה, שכל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, 
אלא ללמד על הכלל כולו יצא״. והיינו, שזה שכל המצוות נאמרו בסיני, דרשו 
חז״ל מהפסוק ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות. אלא שרש״י בא לבאר, שהוצרכנו ללמוד ממצות 
השמיטה, שלא רק שהמצוות עצמם נאמרו בסיני, אלא כל הכללים והפרטים 

שלהם נאמרו גם כן בסיני3.
הפרשה  בסוף  לכתוב  כן,  דאם  קשיא,  זה  ״ואין  ביאר:  (שם)  אריה׳  וב׳גור 
׳אלה המצות אשר דבר ה׳ באהל מועד׳, להפסיק הפרשה הקודמת שנאמרה 
למכתב  הוצרך  ולמה  נאמרה,  מועד  באהל  לאו  זאת  ופרשה  מועד,  באהל 
אלא  בסיני,  נאמרו  המצות  שכל  ידענו  דכבר  כיון  ִסיַני,  ְּבַהר  הזאת  בפרשה 
לדרשה ללמוד וכו׳״. והיינו, שמזה שלא כתוב בסוף הפרשה שהמצוות שקודם 
לשמיטה נאמרו באהל מועד, למדנו שכל המצוות נאמרו בסיני, ובאה מצות 

השמיטה ללמד שכל כלליהם ופרטיהם נאמרו בסיני.

 

תשובה ל״מבין חידות״

בתשובה לשאלה, כיצד יתכן, דאין לו לאדם להשתמש ב׳מידת הבטחון׳.
אין  לעוזרו,  ומבקש ממנו  לעזרה  הזקוק  רעהו  אליו  היא, כשבא  התשובה 
ולקוות  בה׳  לבטוח  שעליו  הביטחון,  במידת  רק  לחבירו  לפייסו  לאדם  לו 

לישועתו, אלא עליו בעצמו מוטל לעזור לרעהו כפי יכולתו, וכדלהלן.
מו״ה  הגאון  הרב  בהר) בשם  (ריש פרשת  יצחק׳  ׳קהלת  כתב בספר  דהנה 
יעקב שליט״א, מו״צ דק״ק ווילנא: ״ועתה נדבר מן שני כוחות הנצרך לעניננו, 
ברכם  אם  ואף  בדאגה,  תמיד  שהם  אנשים  יש  הנה  והבטחון.  הדאגה  והמה 
בשלוה,  ימיהם  כל  לחיות  יוכלו  הונם  מפירות  אך  אשר  רב,  והון  בעושר  ה׳ 
בלי שום עסק וריוח ממקום אחר כלל, בכל זאת הם עמלים תמיד בכל כחם 
להרבות הון, כי ידאגו עבור בניהם... ויש עוד יותר מזה אשר גם לבניהם יהיה 
די נחלתם לחיות, ובכל זאת הם ידאגו עוד עבור בני בניהם... כל זה וכיוצא 
בזה מחשבות הבליות מפריעות אותם ממנוחתם, בקיצור הם יושבים תמיד 
ביגון ובדאגה. לעומתם יש אנשים אשר אם אך יש להם מזונות על יום אחד, 

ישלח  כי  בה׳  ויבטחו  לב  וטובי  שמחים  הם  אחת,  סעודה  על  רק  אפילו  או 
להם כל צרכיהם.

אמנם יקרה, דהאיש אשר הוא חי תמיד ביגון ובדאגה, נעשה לפעמים בעל 
ישיב,  נחוץ,  דבר  איזה  על  נדבה  לבקש  אליו  כשיבואו  דהיינו  גדול,  בטחון 
יעזוב את האיש  לא  ובודאי  כנים,  ביצי  עד  ראמים  וזן מקרני  יושב  דהקב״ה 
טענות  ועוד  מזוני,  יהיב  חיי  דיהיב  ומאן  עבורו,  נדבה  מבקשים  אתם  אשר 
רבות כאלה. בקיצור, נעשה עליו בעל בטחון גדול, ולא יתן אף פרוטה אחת. 
לו  היה  הבטחון  דבמידת  הפוכה,  במידה  בכוחותיו  ישתמש  הזה  האיש  הנה 
לו  שהיה  דהיינו  עצמו,  נגד  הוא  הביטחון  מדת  דעיקר  עצמו,  נגד  להשתמש 
לבטוח בה׳ כי יזין ויפרנס את צאצאיו, והוא יעסוק בתורה ובמצות, אחרי כי 
יש לו די סיפוקו אשר ברכו ה׳, והדאגה צריך להיות בעד אחרים, דהיינו לדאוג 

בעד טובת אחרים, ולהחזיק יד עני ואביון, ולגמול חסד לכל אדם.
 וזאת היא כוונת תורתנו הקדושה במה שסמכה (ויקרא כ״ה ל״ה) ְוִכי ָימּו
מידת  הישראלי  בלב  השריש  דשמיטה  משום  שמיטה,  לפרשת  וגו׳   ָאִחי
הבטחון, דכל השנה היו עיניהם נשואות לשמים, כדאמר הכתוב (שם כ׳) ְוִכי 
תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת וגו׳ ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם וגו׳, ולכן חששה 
תורתנו פן יפסיד להם זה הביטחון לצד זה שיהו תולין אותו גם על אחרים 
כנ״ל, לזה סמכה ְוִכי ָימּו ָאִחי, רצונו לומר, דמידת הבטחון הוא רק נגד עצמו, 
אך כי ימוך אחיך בל תסמכו על הבטחון כלל, רק ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו״. והיינו, דסמכה 
ביחס  שרק  לנו,  לרמוז  כדי  השמיטה,  למצות  ישראל  החזקת  מצות  התורה 
כל צרכו,  יפרנס אותו  לאדם עצמו עליו להתחזק במידת הביטחון שהקב״ה 
לחזקו  רק  ולא  יכולתו  כפי  לו  וליתן  בעצמו  לעוזרו  עליו  לחבירו,  ביחס  אך 

ולפייסו שיבטח בקב״ה4.

 

תשובה ל״מענינא דסדרא״

׳שליחות׳  או  ׳מעשה׳  או  ׳דיבור׳  מצינו  בפרשתינו  היכן  בתשובה לשאלה, 
על ידי מלאך.

דאף  הדורשים  ויש  בריבית,  המלוה  על  זכות  מלמדים  אינם  המלאכים5 
 ָאִחי מקטרגים עליו. כפי שדרשו בפסוקים (ויקרא כ״ה, ל״ה-ל״ז): ״ְוִכי ָימּו
ְוַתְרִּבית   ֶנֶׁש ָוַחי ִעָּמ. ַאל ִּתַּקח ֵמִאּתֹו  ֵּגר ְותֹוָׁשב  ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו   ָידֹו ִעָּמ ּוָמָטה 
ְוָיֵראָת ֵמֱאֶהי ְוֵחי ָאִחי ִעָּמ. ֶאת ַּכְסְּפ א ִתֵּתן לֹו ְּבֶנֶׁש ּוְבַמְרִּבית א ִתֵּתן 
ָאְכֶל״, וכדאיתא בשמו״ר ל״א י״ד: ״בא וראה, כל מי שהוא מלוה ברבית, עובר 
על כל העבירות שבתורה ואינו מוצא מי שילמד עליו זכות. כיצד, אדם שחטא 
אחת מכל העבירות ועומד לפני הקב״ה בדין, המלאכים עומדין, אלו מלמדים 
ַעל  יֹוֵׁשב  ה׳  ֶאת  ָרִאיִתי  י״ח),  י״ח  (דהי״ב  שנאמר  חובה  מלמדים  ואלו  זכות 
לישראל  שמלוה  מי  אבל  ּוְׂשמֹאלֹו.  ְיִמינֹו  ַעל  עְֹמִדים  ַהָּׁשַמִים  ְצָבא  ְוָכל  ִּכְסאֹו 
ָנַתן   ַּבֶּנֶׁש י״ג),  י״ח  (יחזקאל  זכות, שנאמר  לו  אין אחד מהם מלמד  ברבית, 
נוטל  ואינו  לחבירו  שמלוה  מישראל  אדם  וכל  ִיְחֶיה6.  א  ָוָחי  ָלַקח  ְוַתְרִּבית 
ָיגּור  ִמי  ה׳  א׳),  ט״ו  (תהלים  אומר  דוד  שכן  המצות,  כל  קיים  כאלו  רבית, 

ְּבָאֳהֶל, וכתיב (שם ה׳), ַּכְסּפֹו א ָנַתן ְּבֶנֶׁש וגו׳״.
כ״ב  (שמות  עה״פ  ט״ו  משפטים  תנחומא  במדרש  דברים  בתוספת  וראה 
כ״ד): ״ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ א ִתְהֶיה לֹו ְּכנֶֹׁשה א ְתִׂשימּון 
ָעָליו ֶנֶׁש״ שבתחילה מביא את הטובה שיש במלוה לעני בלא ריבית7 ולבסוף 
מביא את עונשו של המלוה בריבית, כדאיתא שם: ״...אבל המלוה ברבית, אין 
הקב״ה נושא ונותן בדינו, שנאמר ַּבֶּנֶׁש ָנַתן ְוַתְרִּבית ָלַקח ָוָחי א ִיְחֶיה, פוסק 
את דינו מיד, מלאכי השרת אומרים ֵאת ָּכל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה ָעָׂשה מֹות יּוָמת 

ָּדָמיו ּבֹו, א ִיְחֶיה8״.

 

תשובה ל״כתב חידה״

מי אני: ״ָּברּו [בן ֵנִרָּיה9, נביא ישראל]״.

שלשה ספרים מרבי קיבלתי – שברוך קיבל מירמיה רבו שלשה ספרים.
שברוך  דלהלן  מהפסוקים  כמוכח  הנביא,  ירמיה  של  תלמידו  היה  שברוך 
שימש את ירמיה וירמיה ציוה עליו כדרך הרב המצווה על התלמיד, וראה להלן 
מהמכילתא ועוד שברוך החשיב עצמו כתלמיד ירמיה, וע״ע רש״י מגילה ט״ו 

א׳ ד״ה בשלמא.
ושלשה ספרים קיבל ברוך מירמיה רבו, כמפורש בפסוקים (ירמיה ל״ב, י״א-

ָוֶאֵּתן  ַהָּגלּוי.  ְוֶאת  ְוַהֻחִּקים  ַהִּמְצָוה  ֶהָחתּום  ַהִּמְקָנה ֶאת  ֵסֶפר  ״ָוֶאַּקח ֶאת  י״ד): 
ֶאת ַהֵּסֶפר ַהִּמְקָנה ֶאל ָּברּו ֶּבן ֵנִרָּיה ֶּבן ַמְחֵסָיה ְלֵעיֵני ֲחַנְמֵאל ּדִֹדי ּוְלֵעיֵני ָהֵעִדים 
ַהּכְֹתִבים ְּבֵסֶפר ַהִּמְקָנה ְלֵעיֵני ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהֹּיְׁשִבים ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה. ָוֲאַצֶּוה ֶאת 
ָּברּו ְלֵעיֵניֶהם ֵלאמֹר. ּכֹה ָאַמר ה׳ ְצָבאֹות ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל ָלקֹוַח ֶאת ַהְּסָפִרים ָהֵאֶּלה 
ֵאת ֵסֶפר ַהִּמְקָנה ַהֶּזה ְוֵאת ֶהָחתּום ְוֵאת ֵסֶפר ַהָּגלּוי ַהֶּזה ּוְנַתָּתם ִּבְכִלי ָחֶרׂש ְלַמַען 

ַיַעְמדּו ָיִמים ַרִּבים״.
ומבואר שהיו כאן שלשה ספרים, הראשון, ספר המקנה. השני, ספר החתום. 
השלישי, ספר הגלוי. ואת כל שלשת הספרים הללו מסר ירמיה לברוך תלמידו 

כדבר ה׳ אליו. ועיי״ש במפרשים מה היה תפקידו של כל ספר וספר.

מלבד המגילה שמפיו כתבתי – ששלשה ספרים הללו שקיבל ברוך מירמיה 
רבו, הוא מלבד המגילה שאותה כתב ברוך מפי ירמיה.

שמגילה נוספת כתב ברוך מפי ירמיה רבו, כמפורש בפסוקים (ירמיה ל״ו, 
א׳-ח׳): ״ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעת ִליהֹוָיִקים ֶּבן ֹיאִׁשָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ָהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה 
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֵאת  ֵאֶליָה  ְוָכַתְבָּת  ֵסֶפר  ְמִגַּלת   ְל ַקח  ֵלאמֹר.  ה׳  ֵמֵאת  ִיְרְמָיהּו  ֶאל 
ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֵאֶלי ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְיהּוָדה ְוַעל ָּכל ַהּגֹוִים ִמּיֹום ִּדַּבְרִּתי ֵאֶלי ִמיֵמי 
ֹיאִׁשָּיהּו ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה. אּוַלי ִיְׁשְמעּו ֵּבית ְיהּוָדה ֵאת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי חֵֹׁשב 



ואני  נחה עליהם הרוח ממילא,  הנביאים  ָמָצאִתי, דתלמידי  א  ּוְמנּוָחה  דאמר 
אפילו בטורח גדול ובדרך רחוק לא זכיתי, וזה שאמר שלא מצאתי אפילו בדרך 

מציאה.
ואפשר לרמוז כי יש מדרגות בנבואה, יש מי שזוכה שיבא לו שפע מבינה, ויש 
וזו  מנוחה.  נקראת  דמ׳  וידוע  לבד,  ממ׳  ויש  דז״א,  והוד  דנצח  פרקין  מתרין 
תמיהת ברוך, דלא מיבעיא דלא זכה למדרגות עליונות שבנבואה, אלא אפילו 
לבד,  מ׳  מבחינת  אפילו  ָמָצאִתי,  א  מ׳  ּוְמנּוָחה  שאמר  וזה  זכה,  לא  לבד  ממ׳ 

וא״ש ההי״ב״.
שהרי  לכאן,  שייכת  ולא  במקומה  אינה  לכאורה  כאן,  הכתובה  וגו׳  תיבת   .14

המשך הפסוק כלל לא שייך לפסוק שלפניו.
15. בתחילת הספר (א׳ ה׳) כתב הרד״ק לבאר ענין ההכנה הנדרשת בטבע לזכות 
לנבואה: ״אך יורה זה (-שאמר עליו הכתוב: ״ְּבֶטֶרם ֶאָּצְר ַבֶּבֶטן ְיַדְעִּתי ּוְבֶטֶרם 
ֵּתֵצא ֵמֶרֶחם ִהְקַּדְׁשִּתי ָנִביא ַלּגֹוִים ְנַתִּתי״), שאביו ואמו נזהרו בקדושה וטהרה 
בעת ההריון שיהיה הנביא מקודש. והחכם הגדול ר׳ משה בר מימון ז״ל כתב, כי 
זה ענין כל נביא, אי אפשר לו מבלתי הכנה טבעית בעיקר יצירתו שיהיה נכון 
לנבואה עם ההתלמדות... ולא זה בלבד, אלא כל חכמה וכל טבע שיש באדם 

שהוא גובר בו, יש לו קצת הכנה בו בעיקר היצירה, יגבר בה עם ההתלמדות״.
שוב ראיתי את דברי הרמב״ם עצמו, הכותב במורה נבוכים (ח״ב פ׳ ל״ב - וכפי 
תמיד  מתעסקים  הנביאים  בני  בהיות  ״והגדתי  הרד״ק):  התכווין  לכך  הנראה 
בהכנה, אבל היות המכין עצמו נמנע ולא ינבא, הנה תדע זה מענין ברוך בן נריה 
שהוא הלך אחרי ירמיהו והכינו ולמדו, והיה מקוה להתנבא ונמנע, כמ״ש ָיַגְעִּתי 
ְּבַאְנָחִתי ּוְמנּוָחה א ָמָצאִתי, ונאמר לו ע״י ירמיה, (כה אמר ה׳) ּכֹה ּתֹאַמר ֵאָליו 
[ּכֹה ָאַמר ה׳...] ְוַאָּתה ְּתַבֶּקׁש ְל ְגדֹלֹות ַאל ְּתַבֵּקׁש. ואפשר לנו לומר שזה באור 
א  ְנִביֶאיָה  ַּגם  ט׳),  ב׳  (איכה  שאמרו  יאמר  וכן  גדולות,  ברוך  בחק  שהנבואה 
ָמְצאּו ָחזֹון ֵמה׳, מפני היותם בגלות כמו שנבאר (פרק ל״ו ד״ה מזה החלק), אלא 

שנמצא כתובים רבים, מהם כתובי הספרים ומהם דברי חכמים, כלם הולכים 
על זה היסוד, והוא שהשם יביא להנבא מי שירצה מתי שירצה, אמנם לשלם 
המעולה בתכלית. אבל הפתיים מעמי הארץ, אי אפשר זה אצלנו, ר״ל שינבא 
אחד מהם, אלא כאפשרות הנבא חמור או צפרדע. זה יסודנו, שאי אפשר מבלתי 
יטעך  ולא  גזרת הש״י,  בו  הנתלת  יהיה האפשרות  ואז  והשלמות,  ההתלמדות 
אמרו ְּבֶטֶרם ֶאָּצְר ַבֶּבֶטן ְיַדְעִּתי ּוְבֶטֶרם ֵּתֵצא ֵמֶרֶחם ִהְקַּדְׁשִּתי, כי זה ענין כל 

נביא, אי אפשר לו מבלתי הכנה טבעית בעקר יצירתו כמו שיתבאר״.
אכן פשטות הדברים מורה כי לדברי הרמב״ם והרד״ק שהלך בדרכו, לא יתכן 
וכפי  לנבואה,  לו ההכנה הראויה  לנבואה, מאחר שחסרה  ברוך  זכה  כי לבסוף 
וצ״ע  לנבואה.  שנתבאר, אם חסרה ההכנה הראויה, לא שייך במציאות שיזכו 
כיצד יבארו את הדרשות הנזכרות להלן שברוך זכה לנבואה בתקופה מאוחרת 

יותר בחייו.
16. ופסוקים אלו המה המשך לפסוק הקודם בו נדרש שברוך התרעם על מצבו, 

לכך הפסוקים הללו שלאחריו נדרשים כתשובה ומענה להתרעמותו.
כוונת דברי המדרש  17. והגם שנבוכדנצר היה עוד קודם החורבן, מכל מקום 
לומר כי אלו שלשה נביאים התנבאו בזמן גלות בבל, וכפי שאמרו במדרש שם 
מרדכי  לגבי  ואילו  לחרבן״,  סמוך  נתנבאו  ״כולם  ויחזקאל,  ירמיה  צפניה  לגבי 
חגי זכריה ומלאכי אמרו: ״כולם נתנבאו בשנת שתים לדריוש״, הרי ששלשת 
בתקופת  היינו  נבוכדנצר,  בימי  התנבאו  כי  נאמר  שעליהם  הנזכרים  הנביאים 

גלות בבל.
18. הוא דריוש בן אחשורוש שבנה את בית המקדש השני, והיינו שנביאים אלו 

נתנבאו בתקופת בנין בית שני ועליית עזרא וסייעתו.
הגולה  לבני  נתנבאו  לדריוש. האחרון,  ״בשנת שתים  ברש״י שם שכתב:  וע״ע 
ידי  על  שנה  עשרה  שמונה  זה  המלאכה  שנתבטלה  המקדש,  לבית  שיחזרו 
שמרונים משהתחילו בה בימי כורש״. ויש לעיין בדבריו אם כל הנזכרים נבאו 

נבואה זו או רק חלק מהנביאים הנזכרים, ואכמ״ל.
19. וביארו בקרבן העדה ובפני משה כיצד דרשו זאת, דזכריהו הנזכר בפסוק הוא 
׳לדרוש אלקים׳ הנאמר בפסוק היינו  כי  עוזיהו שהיו לו שלשה שמות, וסברו 
ב׳אורים ותומים׳, ומבואר כי ירמיה וברוך היה זמן קצר אחר עוזיהו ובימיהם 

עדיין היה אורים ותומים, עיי״ש.
20. עיין ברד״ל על המדרש שם אות ל״ב, שלמד כי ברוך ושריה שניהם איש אחד 
הם, וזאת מדברי המדרש הללו הלומדים משריה להוכיח על ברוך, הרי כי מדובר 
ויהיה  כי באותה שעה שזכה שתנוח עליו הרוח  והוסיף לחדש  על אדם אחד. 
בין הנביאים, או אז השתנה שמו לשריה מלשון שררה של מנוחת רוח הקודש, 
כך  ולכאורה  זו.  בפרשה  כ״א מה שהאריך  אות  ברש״ש שם  עוד  וראה  עיי״ש. 

משמעות דברי המהרז״ו שהובאו למעלה.
במנין שמונת  את שריה  וכן  ברוך  את  המונה  ב׳  י״ד  במגילה  הגמ׳  מדברי  אכן 
כי שיתכן  כי מדובר בשני אנשים שונים, אם  הנביאים שעמדו מרחב, מפורש 

והיו אחים, ויש לעיין בזה, ובעזי״ת עוד חזון למועד.

ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְלַמַען ָיׁשּובּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְוָסַלְחִּתי ַלֲעֹוָנם ּוְלַחָּטאָתם. ַוִּיְקָרא 
ִּדֶּבר  ִּדְבֵרי ה׳ ֲאֶׁשר  ָּכל   ִיְרְמָיהּו ֵאת  ִמִּפי   ַוִּיְכּתֹב ָּברּו ֵנִרָּיה  ֶּבן   ִיְרְמָיהּו ֶאת ָּברּו
ָלבֹוא  ָעצּור א אּוַכל  ֲאִני  ֵלאמֹר   ָּברּו ֶאת  ִיְרְמָיהּו  ַוְיַצֶּוה  ֵסֶפר.  ְמִגַּלת  ַעל  ֵאָליו 
ֵּבית ה׳. ּוָבאָת ַאָּתה ְוָקָראָת ַבְּמִגָּלה ֲאֶׁשר ָּכַתְבָּת ִמִּפי ֶאת ִּדְבֵרי ה׳ ְּבָאְזֵני ָהָעם ֵּבית 
ה׳ ְּביֹום צֹום ְוַגם ְּבָאְזֵני ָכל ְיהּוָדה ַהָּבִאים ֵמָעֵריֶהם ִּתְקָרֵאם. אּוַלי ִּתּפֹל ְּתִחָּנָתם 
ִלְפֵני ה׳ ְוָיֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ִּכי ָגדֹול ָהַאף ְוַהֵחָמה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה׳ ֶאל ָהָעם ַהֶּזה. 
ַוַּיַעׂש ָּברּו ֶּבן ֵנִרָּיה ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ִלְקרֹא ַבֵּסֶפר ִּדְבֵרי ה׳ ֵּבית ה׳״.

ומגילה זו שכתבה ברוך, היא מגילת איכה, שבה התנבא ירמיה על כל העתיד 
לבוא על ישראל בעת החורבן.

וסופה של מגילה זו שנשרפה בידי המלך, ושוב חזר ירמיה וכתבה בדבר ה׳, 
כמפורש בפסוקים שם.

בתוארי השלילי לשבח נתכניתי – שברוך כונה ׳כושי׳ ולמרות היותו תואר 
שלילי, התכנה בו לשבחו.

שברוך כונה ׳כושי׳, כדכתיב (ירמיה ל״ח ז׳): ״ַוִּיְׁשַמע ֶעֶבד ֶמֶל ַהּכּוִׁשי ִאיׁש ָסִריס 
ְוהּוא ְּבֵבית ַהֶּמֶל ִּכי ָנְתנּו ֶאת  ִיְרְמָיהּו ֶאל ַהּבֹור ְוַהֶּמֶל יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ִּבְנָיִמן״. ועבד 

כושי זה הוא10 ברוך, כפרש״י שם בביאורו השני, והוא מדרשת חז״ל כדלהלן.
ותוארו של ברוך ׳כושי׳ היה לשבחו, כפי שדרשו בספרי במדבר צ״ט (אחרי 
שדרשו תואר כושי שנאמר על צפורה אשת משה ועל שאול ועוד): ״כיוצא בו 
ַוִּיְׁשַמע ֶעֶבד ֶמֶל ַהּכּוִׁשי ִאיׁש ָסִריס, וכי כושי היה. אלא מה כושי  אתה אומר 
משונה בעורו, כך היה ברוך בן נריה משונה במעשיו יותר מכל בני פלטין של 
מלך״. ובספרי זוטא שם (י״ב א׳) הובא בתוספת דברים: ״אלא מה כושי ניכר 
במראיו מכל הבריות, כך ברוך בן נריה היה ניכר במראיו ובמעשיו מכל ישראל״.

וראה עוד בפרדר״א נ״ג שאף הוא דרש כל הכושים שכונו כן: ״וכתוב אחד 
נריה היה,  בן  והלא ברוך  וכי עבד כושי היה,  ַהּכּוִׁשי,   ֶמֶל ֶעֶבד  ַוִיְׁשַמע  אומר, 
מֻשנה במעשיו הטובים  נריה  בן  ברוך  כך  בעורו,  מֻשנה  הזה  הכושי  אלא מה 

משאר בני אדם״.

ירמיה מטביעה  להציל את  זכה  זכיתי – שברוך  להציל  ועם שלושים איש 
בטיט יחד עם שלושים איש.

כיבוש  על  נבואתו  דברי  בעקבות  בטיט  ירמיה  את  הטביעו  שהרשעים 
ירושלים וחורבנה ואף גלות ישראל העתידה להיות ועל שהיה אומר לישראל 
(ירמיה  בפסוקים  כמפורש  בישראל,  הלוחמים  הכשדים  האויבים  אל  לצאת 
ֶׁשֶלְמָיהּו  ֶּבן  ְויּוַכל  ַּפְׁשחּור  ֶּבן  ּוְגַדְלָיהּו  ַמָּתן  ֶבן  ְׁשַפְטָיה  ״ַוִּיְׁשַמע  א׳-ו׳):  ל״ח, 
ּוַפְׁשחּור ֶּבן ַמְלִּכָּיה ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִיְרְמָיהּו ְמַדֵּבר ֶאל ָּכל ָהָעם ֵלאמֹר. ּכֹה ָאַמר 
ה׳ ַהֹּיֵׁשב ָּבִעיר ַהּזֹאת ָימּות ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ּוַבָּדֶבר ְוַהֹּיֵצא ֶאל ַהַּכְׂשִּדים ְוָחָיה ְוָהְיָתה 
ּלֹו ַנְפׁשֹו ְלָׁשָלל ָוָחי. ּכֹה ָאַמר ה׳ ִהָּנתֹן ִּתָּנֵתן ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ֵחיל ֶמֶל ָּבֶבל ּוְלָכָדּה. 
ַוֹּיאְמרּו ַהָּׂשִרים ֶאל ַהֶּמֶל יּוַמת ָנא ֶאת ָהִאיׁש ַהֶּזה ִּכי ַעל ֵּכן הּוא ְמַרֵּפא ֶאת ְיֵדי 
ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהִּנְׁשָאִרים ָּבִעיר ַהּזֹאת ְוֵאת ְיֵדי ָכל ָהָעם ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַּכְּדָבִרים 
 ַהֶּמֶל ַוֹּיאֶמר  ְלָרָעה.  ִּכי ִאם  ַהֶּזה  ָלָעם  ְלָׁשלֹום  ֵאיֶנּנּו דֵֹרׁש  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ִּכי  ָהֵאֶּלה 
ִצְדִקָּיהּו ִהֵּנה הּוא ְּבֶיְדֶכם ִּכי ֵאין ַהֶּמֶל יּוַכל ֶאְתֶכם ָּדָבר. ַוִּיְקחּו ֶאת ִיְרְמָיהּו ַוַּיְׁשִלכּו 
אֹתֹו ֶאל ַהּבֹור ַמְלִּכָּיהּו ֶבן ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ִיְרְמָיהּו ַּבֲחָבִלים 

ּוַבּבֹור ֵאין ַמִים ִּכי ִאם ִטיט ַוִּיְטַּבע ִיְרְמָיהּו ַּבִּטיט״.
והמלך  זו,  ירמיה ממיתה משונה  וביקש ממנו להציל את  פנה למלך  וברוך 
ג״ז  כמפורש  להצלתו,  איש  שלשים  עמו  שיקח  לו  ואמר  להצילו  לו  התיר 
 ַהֶּמֶל ְּבֵבית  ְוהּוא  ָסִריס  ֶמֶל ַהּכּוִׁשי ִאיׁש  ֶעֶבד  ״ַוִּיְׁשַמע  ז׳-י׳):  בפסוקים (שם, 
ִּכי ָנְתנּו ֶאת  ִיְרְמָיהּו ֶאל ַהּבֹור ְוַהֶּמֶל יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ִּבְנָיִמן. ַוֵּיֵצא ֶעֶבד ֶמֶל ִמֵּבית 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ָהֵאֶּלה  ָהֲאָנִׁשים  ֵהֵרעּו   ַהֶּמֶל ֲאדִֹני  ֵלאמֹר.   ַהֶּמֶל ֶאל  ַוְיַדֵּבר   ַהֶּמֶל
ָעׂשּו ְלִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ֵאת ֲאֶׁשר ִהְׁשִליכּו ֶאל ַהּבֹור ַוָּיָמת ַּתְחָּתיו ִמְּפֵני ָהָרָעב ִּכי ֵאין 
ַהֶּלֶחם עֹוד ָּבִעיר. ַוְיַצֶּוה ַהֶּמֶל ֵאת ֶעֶבד ֶמֶל ַהּכּוִׁשי ֵלאמֹר ַקח ְּבָיְד ִמֶּזה ְׁשִׁשים 

ֲאָנִׁשים ְוַהֲעִליָת ֶאת ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ִמן ַהּבֹור ְּבֶטֶרם ָימּות״.
דרשו  מהטיט,  אחד  אדם  להציל  רבים  כה  אנשים  שהוצרכו  הדבר  ובטעם 
חז״ל שהוא מפני הרעב הקשה שהיה בזמנם וכולם היו כחושים מחמתו, עד 

שהוצרכו אנשים כה רבים שיחדיו יוכלו להעלות את ירמיה מהטיט.
 , בטיט  ממיתתו  ירמיה  את  והציל  איש  שלושים  עם  יחד  הלך  ברוך  ואכן 
כמפורש עוד בפסוקים (שם, י״א-י״ג): ״ַוִּיַּקח ֶעֶבד ֶמֶל ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו ַוָּיבֹא 
ֵבית ַהֶּמֶל ֶאל ַּתַחת ָהאֹוָצר ַוִּיַּקח ִמָּׁשם ְּבלֹוֵי ְסָחבֹות ּוְבלֹוֵי ְמָלִחים ַוְיַׁשְּלֵחם ֶאל 
ְּבלֹוֵאי  ָנא  ִיְרְמָיהּו ִׂשים  ֶאל  ֶמֶל ַהּכּוִׁשי  ֶעֶבד  ַוֹּיאֶמר  ַּבֲחָבִלים.  ִיְרְמָיהּו ֶאל ַהּבֹור 
ַהְּסָחבֹות ְוַהְּמָלִחים ַּתַחת ַאִּצלֹות ָיֶדי ִמַּתַחת ַלֲחָבִלים ַוַּיַעׂש ִיְרְמָיהּו ֵּכן. ַוִּיְמְׁשכּו 

ֶאת ִיְרְמָיהּו ַּבֲחָבִלים ַוַּיֲעלּו אֹתֹו ִמן ַהּבֹור ַוֵּיֶׁשב ִיְרְמָיהּו ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה״.
ודרשו חז״ל כי הצלתו זו של ירמיה על ידי חבל, היתה בזכות מה שזקנתו 
מיהושע  מזרעה  עמדו  ברוך],  [ואף  וירמיה  בחבל,  המרגלים  את  הצילה  רחב 
״שמונה  ע״ח11):  בהעלתך  בספרי  (וכעי״ז  ב׳  י״ד  במגילה  שדרשו  כפי  בעלה, 
נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה, ואלו הן12: ׳׳, ֵנִרָּיה, ָּברּו, וְׂשָרָיה, ַמְחֵסָיה, 

ִיְרְמָיה, ִחְלִקָּיה, ֲחַנְמֵאל, וַׁשּלּום״.
 

הגם שבין התלמידים המשמשים הייתי – שהגם שהיה ברוך בין התלמידים 
המשמשים את הנביאים, בכל זאת היה עמו כדלהלן.

שברוך היה מהתלמידים המשמשים את הנביאים, ששימש את ירמיה הנביא, 
כרב  פעולות מסויימות  עליו לעשות  רבים, שצוה  כדאיתא בספרו במקומות 
לתלמיד, ואף קיבל תורתו ונבואתו ממנו, וכגון (ירמיה ל״ו ד׳): ״ַוִּיְקָרא ִיְרְמָיהּו 
ֶאת ָּברּו ֶּבן ֵנִרָּיה ַוִּיְכּתֹב ָּברּו ִמִּפי ִיְרְמָיהּו ֵאת ָּכל  ִּדְבֵרי ה׳ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ַעל 

ְמִגַּלת ֵסֶפר״, וכדלהלן. 

בין  ברוך  שהיה  שהגם   – קיבלתי  לא  מנוחה  שכמותם  על  התרעמתי 
התלמידים המשמשים את הנביאים, התרעם שבשונה משאר התלמידים הוא 

לא קיבל נבואה הנקראת מנוחה.
(ירמיהו  כדכתיב  מנוחה,  הנקראת  נבואה  על שאינו מקבל  שברוך התרעם 
ּוְמנּוָחה  ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי  ַמְכאִֹבי  ַעל  ָיגֹון  ה׳  ָיַסף  ִּכי  ִלי  ָנא  ״ָאַמְרָּת אֹוי  ג׳):  מ״ה 
דפסחא  מסכתא  בא,  ישמעאל,  (דרבי  במכילתא  שדרשו  וכפי  ָמָצאִתי״,  א 
פרשה א׳, הובא גם בילקוט בא קפ״ז, ירמיה שכ״ט): ״וכן אתה מוצא בברוך 
בן נריה שהיה מתרעם לפני המקום, ָאַמְרָּת אֹוי ָנא ִלי ִּכי ָיַסף ה׳ ָיגֹון ַעל ַמְכאִֹבי, 
מה נשתניתי אני מכל תלמיֵדי הנביאים. יהושע שמש משה ושרתה עליו רוח 
הקודש, אלישע שמש אליהו ושרתה עליו רוח הקודש, מה נשתניתי13 אני מכל 
וגו׳14, ואין מנוחה אלא  ָמָצאִתי  ּוְמנּוָחה א  ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי  תלמיֵדי הנביאים. 

נבואה שנאמר (במדבר י״א כ״ו), ַוָּתַנח ֲעֵלֶהם ָהרּוַח, ואומר (מ״ב ב׳ ט״ו), ָנָחה 
רּוַח ֵאִלָּיהּו ַעל ֱאִליָׁשע, ואומר (ישעיהו י״א ב׳), ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה׳״.

וכדברי המדרש פרש״י בקצרה: ״ּוְמנּוָחה א ָמָצאִתי. לא שרתה עלי שכינה 
להנבא, כמו ַוָּתַנח ֲעֵלֶהם ָהרּוַח. מה נשתניתי מתלמידי הנביאים, יהושע שימש 
רוח  עליו  נחה  אליהו  את  שימש  אלישע  הקודש,  רוח  עליו  נחה  משה  את 

הקודש, אני מה נשתניתי״.
וראה עוד ברד״ק מה שהוסיף לבאר שם: ״ָאַמְרָּת [אֹוי ָנא ִלי] ִּכי ָיַסף ה׳ ָיגֹון 
ַעל ַמְכאִֹבי. פירוש, כי ברוך היה מתרעם על הנבואה, ובעת שהיה כותב דברי 
הנבואה מפי ירמיהו ולו לא הגיע דבר הנבואה, התרעם ואמר אֹוי ָנא ִלי. ובדרש, 
המכאוב הוא מה שהיו מכאיבים אותו ישראל בחרפה ובוז והיגון דבר הנבואה 
שלא באת אליו, והוא הכין עצמו אליה בכל אשר יכול, אלא שלא היתה לו הכנה 
טבעית בעת היצירה כמו שכתבנו בתחילת הספר15. ובדרש, ברוך היה מתרעם 
על הנבואה, אמר, יהושע שמש משה רבינו ושרתה עליו רוח הקדש, אלישע 
שמש אליהו ושרתה עליו רוח הקדש, מה נשתניתי אני מכל תלמידי הנביאים, 
ואין  ָמָצאִתי,  ּוְמנּוָחה א  ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי  ַמְכאִֹבי  ַעל  ָיגֹון  ה׳  ָיַסף  ִּכי  ִלי  ָנא  אֹוי 

מנוחה אלא נבואה שנאמר כנוח עליהם...״.
ומוסיף המדרש וממשיך: ״בא וראה מה המקום משיבו16, (ירמיה מ״ה, ד׳-ה׳) 
ּכֹה ּתֹאַמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה׳ ִהֵּנה ֲאֶׁשר ָּבִניִתי ֲאִני הֵֹרס ְוֵאת ֲאֶׁשר ָנַטְעִּתי ֲאִני נֵֹתׁש 
ְוֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ִהיא. ְוַאָּתה ְּתַבֶּקׁש ְל ְגדֹלֹות ַאל ְּתַבֵּקׁש ִּכי ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל ָּכל 
ָּבָׂשר ְנֻאם  ה׳ ְוָנַתִּתי ְל ֶאת ַנְפְׁש ְלָׁשָלל ַעל ָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ֵּתֶל ָׁשם. ואין 
ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹלֹות  ָּכל   ִלי ֵאת  ָּנא  ַסְּפָרה  גדולות אלא נבואה, שנאמר (מ״ב ח׳ ד׳), 
ָעָׂשה ֱאִליָׁשע, ואומר (ירמיה ל״ג ג׳), ְקָרא ֵאַלי ְוֶאֱעֶנָּך ְוַאִּגיָדה ְּל ְּגדֹלֹות ּוְבֻצרֹות 
א ְיַדְעָּתם. אמר ברוך בן נריה, אם אין כרם אין סייג, אם אין צאן אין רועה, 
מפני מה, ִּכי ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל ָּכל ָּבָׂשר ְנֻאם ה׳ ְוָנַתִּתי ְל ֶאת ַנְפְׁש ְלָׁשָלל ַעל 
ָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ֵּתֶל ָׁשם, הא בכל מקום אתה מוצא שאין הנביאים מתנבאים 

אלא בזכותן של ישראל״.
ובעיקר תרעומתו זו של ברוך שלא זכה לנבואה, לכאורה היינו באותה שעה, 
בתקופה  אך  עת,  באותה  ישראל  לנבואת  כשרה  השעה  שאין  אליו  ה׳  וכדבר 
ושמונה  הארבעים  בין  אפילו  שנמנה  כפי  לנבואה,  זכה  אכן  יותר  מאוחרת 
נמנה  וכך  כ׳,  בסדע״ר  חז״ל  שכתבו  כפי  לדורות,  הוצרכה  שנבואתן  נביאים 
גדולות  ההלכות  [למעט  שם  הקדמונים  וגדולי  הראשונים  של  ברשימותיהם 
(סי׳ ע״ו, עמ׳ תרפ״ח), שהוא היחיד שמצאתי אשר מסיבה מסוימת השמיט 

את ברוך ממנין זה].
בן  ושריה  נריה  בן  ״ברוך  שם:  בסדע״ר  כדאיתא  נבואתו,  מועד  דרשו  ואף 
לאחר  והיינו  נבוכדנצר״.  בימי  [נתנבאו]  כולם  חמודות,  איש  ודניאל  מחסיה 
חורבן הבית וקודם בנייתו מחדש17. ואילו במגילה ט״ו א׳ אמרו בברייתא כי 
התנבאו בתקופת שיבת ציון ובניית בית שני: ״ברוך בן נריה, ושריה בן מעשיה, 
ודניאל, ומרדכי בלשן, וחגי, זכריה, ומלאכי, כולן נתנבאו בשנת שתים לדריוש 

(האחרון18 - רש״י)״.
וראה עוד במגילה י״ד ב׳ (וכעי״ז בספרי בהעלתך ע״ח): ״שמונה נביאים והם 
כהנים יצאו מרחב הזונה, ואלו הן, ֵנִרָּיה, ָּברּו, וְׂשָרָיה, ַמְחֵסָיה, ִיְרְמָיה, ִחְלִקָּיה, 
ֲחַנְמֵאל, וַׁשּלּום״. ואמרו שם ט״ו: ״בשלמא אינהו מיפרשי״, וכפרש״י שם ע״פ 
בנבואה,  מיפרשי  ושריה  ברוך  וחנמאל  ירמיה  אינהו,  ״בשלמא  ז׳:  אות  הב״ח 
חנמאל, דכתיב... ברוך ושריה, מצינו שהיו תלמידי ירמיה. ברוך, דכתיב (ירמיה 
ַוֲאִני ּכֵֹתב  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֵאַלי ֵאת  ִיְקָרא  ִמִּפיו   [ָּברּו ָלֶהם  [ַוֹּיאֶמר  ל״ו י״ח) 
ַעל ַהֵּסֶפר ַּבְּדיֹו... ומצינו בתלמידי נביאים שהיו נביאים...״. והיינו שלמדו בגמ׳ 
כי עצם היות ברוך תלמידו של ירמיה הנביא, נחשב הוא עבורו כאילו התפרש 

בנבואתו, דדבר ברור הוא כי תלמיד נביא גם הוא זוכה לנבואה.
אכן יעויין בירושלמי סוטה פרק ט הי״ג, מ״ה ב׳, שאמרו שם מי המה ׳נביאים 
הראשונים׳ שבמיתתם פסקו ׳אורים ותומים׳, ואיתא שם: ״ר׳ שמואל בר נחמן 
בשם ר׳ יונתן, זה שמואל ודוד. ר׳ בא בר כהנא בשם רב, זה גד ונתן. רבי ירמיה 
נביאים  שהיו  מפני  (והיינו  וברוך  ירמיה  זה  רב,  בשם  יצחק  בר  שמואל  רבי 
עוד מזמן בית ראשון, לעומת הנביאים האחרונים שניבאו רק בזמן בית שני, 
קרבן  ע״פ   - ותומים  אורים  להם  היה  עדיין  קיים  ראשון  בית  זמן שהיה  וכל 
העדה). מילתיה דר׳ יהושע בן לוי אמרה, זה ירמיה וברוך, דא״ר יהושע בן לוי 
ַוְיִהי ִלְדרֹׁש ֱאִהים ִּביֵמי ְזַכְרָיהּו ַהֵּמִבין ִּבְראֹת ָהֱאִהים19. מאן  (דהי״ב כ״ו ה׳), 

קם מבתריה, ירמיה וברוך״. הרי שמועד נבואת ברוך היתה בימי בית ראשון.
נקרא שמו מנוח, שזכה לדבר עמו  ״מנוח. למה  ה׳:  י׳  והנה איתא בבמד״ר 
מלאך, והנבואה נקראת מנוחה, שנאמר (ירמיה נ״א נ״ט), ּוְׂשָרָיה ַׂשר ְמנּוָחה. 
ְוָנָחה  ב׳),  י״א  (ישעיה  נריה לרוח הקודש, כמה דתימא  בן  מלמד שזכה ברוך 
ָעָליו רּוַח ה׳״. וכבר נשברו קולמוסים רבים לבאר את דברי המדרש הללו, דמה 

ענין נבואת ברוך לנאמר אודות שריה.
ובמהרז״ו שם כתב: ״ודברי פליאה הם. אך הענין האמיתי בזה, כי בירמיה 
מ״ה כתוב על ברוך, שאמר, ָיַגְעִּתי ְּבַאְנָחִתי ּוְמנּוָחה א ָמָצאִתי, היינו שלא זכה 
לנבואה, שהיה מקוה עליה על שהיה תלמידו של ירמיה הנביא. והשיב לו ירמיה 
בשם ה׳, ִהֵּנה ֲאֶׁשר ָּבִניִתי ֲאִני הֵֹרס וגו׳ ְוַאָּתה ְּתַבֶּקׁש ְל ְגדֹלֹות, (לא) [ַאל] ְּתַבֵּקׁש. 
לנבואה, שהרי  זכה ברוך  כך  גלו כאן, שבהכרח שאחר  דורשי עמוקות  וחז״ל 
וברוך  ְמנּוָחה,  ַׂשר  ּוְׂשָרָיה  ַמְחֵסָיה...  ֶּבן  ֵנִרָּיה  ֶבן  ְׂשָרָיה  כתיב,  נ״ט  נ״א  בירמיה 
היה גם כן בן נריה בן מחסיה20, כמ״ש ירמיה ל״ב ט״ז, ומאותו טעם שלא זכה 
ברוך לנבואה היה ראוי שגם שריה לא יזכה לנבואה, ומאחר שמצינו ּוְׂשָרָיה ַׂשר 
ְמנּוָחה, הרי גם ברוך שכתוב בו ּוְמנּוָחה א ָמָצאִתי, זכה אחר כך למנוחה כמו 
שריה, וכן כתוב בתורה (במדבר י״א כ״ה), ַוְיִהי ְּכנֹוַח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ַוִּיְתַנְּבאּו ְוא 

ָיָספּו, הרי שנוח הוא נבואה...״.
ובנותן טעם לסיים פרשה זו בדרשת חז״ל אודות ברוך שלא זכה להיות בין 
העולים בשיבת ציון, ולא עוד אלא שכל עוד היה חי בגלות בבל, גם תלמידו 
הגדול עזרא לא יכל לעלות יחד, שלא הניחו ועזבו, ובאותה עת נתנבא ברוך 
ושלח ספרי נבואותיו לירושלים, שכן אמרו במגילה ט״ז ב׳: ״אמר רב ואיתימא 
זמן  בית המקדש, שכל  יותר מבנין  גדול תלמוד תורה  בר מרתא,  רב שמואל 
לאחר  רק  עלה  שעזרא  והיינו  ועלה״.  עזרא  הניחו  לא  קיים,  נריה  בן  שברוך 
הסתלקות ברוך רבו, וכפרש״י שם: ״שכל זמן שברוך בן נריה קיים לא הניחו 
זרובבל בימי כורש, עד  עזרא ועלה. שיש לך לתמוה למה לא עלה עזרא עם 
השנה השביעית לדריוש האחרון לאחר שנבנה הבית, כמו שכתוב בעזרא (ז׳ 
ובמדרש,  וגו׳.   ַלֶּמֶל ַהְּׁשִביִעית  ְׁשַנת  ִהיא  ַהֲחִמיִׁשי  ַּבחֶֹדׁש  ם  ְירּוָׁשלִַ ַוָּיבֹא  ח׳), 
שם  ומת  מבבל,  עלה  לא  וברוך  בבבל,  נריה  בן  ברוך  מפי  תורה  לומד  שהיה 
בתוך השנים הללו. ודאמרן לעיל ברוך נתנבא בשנת שתים לדריוש, בבבל היה 

מתנבא, ושולח ספרים לירושלים״.

קרית ספר - חכימא דיהודאי - הגראי"ל זצוק"ל

ירושלים - חכימא דיהודאי - הגראי"ל זצוק"ל

בני ברק - חכימא דיהודאי - הגראי"ל זצוק"ל

חיפה - חכימא דיהודאי - הגראי"ל זצוק"ל

בני ברק - חכימא דיהודאי - הגראי"ל זצוק"ל

ירושלים - חכימא דיהודאי - הגראי"ל זצוק"ל

בני ברק - חכימא דיהודאי - הגראי"ל זצוק"ל

מודיעין עילית - חכימא דיהודאי - הגראי"ל זצוק"ל

לייקוואד - חכימא דיהודאי - הגראי"ל זצוק"ל

ביתר - חכימא דיהודאי - הגראי"ל זצוק"ל

קרית ספר - ומתוק האור יוסף הצדיק

ירושלים - ומתוק האור יוסף הצדיק

מודיעיין עילית - ומתוק האור יוסף הצדיק

בית שמש - ומתוק האור יוסף הצדיק

קרית ספר - ומתוק האור יוסף הצדיק

אלעד - ומתוק האור יוסף הצדיק

מודיעין עילית - ומתוק האור יוסף הצדיק

אשדוד - ומתוק האור יוסף הצדיק

קרית ספר - ומתוק האור יוסף הצדיק

בני ברק - ומתוק האור יוסף הצדיק

צפת - ומתוק האור שמיטה

מודיעין עילית - ומתוק האור שמיטה

בני ברק - ומתוק האור שמיטה

ירושלים - ומתוק האור שמיטה

קרית ספר - ומתוק האור שמיטה

בני ברק - ומתוק האור שמיטה

לונדון - ומתוק האור שמיטה

מודיעין עילית - ומתוק האור שמיטה

??? - ומתוק האור שמיטה

מודיעין עילית - ומתוק האור שמיטה

נתיבות - משך חכמה השלם במדבר

קרית ספר - משך חכמה השלם במדבר

ירושלים - משך חכמה השלם במדבר

??? - משך חכמה השלם במדבר

בני ברק - משך חכמה השלם במדבר

תל ציון - משך חכמה השלם במדבר

קרית ספר - משך חכמה השלם במדבר

ביתר - משך חכמה השלם במדבר

מודיעין עילית - משך חכמה השלם במדבר

יוהאנסבורג  - משך חכמה השלם במדבר

קרית ספר - קוראי עונג דברי חכמים וחידותם

ירושלים - קוראי עונג דברי חכמים וחידותם

חיפה - קוראי עונג דברי חכמים וחידותם

אלעד - קוראי עונג דברי חכמים וחידותם

ירושלים - קוראי עונג דברי חכמים וחידותם

קרית ספר - קוראי עונג דברי חכמים וחידותם

ירושלים - קוראי עונג דברי חכמים וחידותם

מודיעין עילית - קוראי עונג דברי חכמים וחידותם

רכסים - קוראי עונג דברי חכמים וחידותם

לונדון - קוראי עונג דברי חכמים וחידותם

 



בהגרלה המיוחדת הנוספת מבין הפותרים שהשיבו
׳ארבעים תשובות׳ ומעלה, זכו:

מודיעין עילית - כמוצא שלל רב עה"ת - ה"כ

תל ציון - כמוצא שלל רב עה"ת - ה"כ

ירושלים - כמוצא שלל רב עה"ת - ה"כ

בני ברק - כמוצא שלל רב עה"ת - ה"כ

בתוספת הגרלה המיוחדת מבין הפותרים שהשיבו
׳שבעים תשובות׳ ומעלה, זכו:

קרית ספר - ושלל לא יחסר עה"ת - ה"כ

אופקים - ושלל לא יחסר עה"ת - ה"כ

??? - ושלל לא יחסר עה"ת - ה"כ

ביתר - ושלל לא יחסר עה"ת - ה"כ

בתוספת הגרלת העידוד המיוחדת מבין הפותרים שהשיבו
׳מאה תשובות׳ ומעלה, זכו:

מודיעין עילית - ומתוק האור על המועדים - י"ב כרכים

קרית ספר - ומתוק האור על המועדים - י"ב כרכים

לזוכים (במהלך החודש הקרוב) הודעה נשלחה/תשלח 

זכינו  זו  בשנה  ה׳  ובחסדי  היות  ולבקש,  לחזור  המקום  כאן 
שנה[!!!],  מכל  מכפליים  יותר  תשובות,  של  רבים  אלפים  אלינו  שהגיעו 
עלול להיות מצב בו נפסיד חידוש או הערה שכתב אחד מהמשיבים מתוך 

עמל ויגיעת התורה.

יותר]  [או  לב על אחת  בזאת מכל המשיבים, שאם שמים  נבקש  כן  על 
מתשובותיהם, שלא נזכרה בתשובות המודפסות (בגליון התשובות שהודפס 
כתיבתה  ידי  על  לכך  לבנו  תשומת  את  לעורר  ונא  נא  הגדול),  לשבת 

ושליחתה אלינו, למען יעמדו לימים רבים, ועוד חזון למועד בעז״ה.

עקב הריבוי העצום של התשובות בשנה זו,

נתמשכה בדיקתם זמן רב, ולכך התאחרה ההגרלה ופרסום הזוכים, 

ועם רבבות קוראי עונג הסליחה והמחילה!!!



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

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

העלון  את  שבוע  כל  לקבל  ניתן 
בפקס או באימייל (ללא תשלום), 
בתוספת ה'סיפור ושאלה בצידו' 
עמודים. שני  על  כפול,  בגודל
את  ישלחו  לקבלו,  המעונינים 
ברור,  בכתב  וכתובתם  שמם 
לבירורים,  טלפון  מס'  בתוספת 

לפקס המערכת או למייל:
ichudbchidud@gmail.com
המיילים נשלחים ממשרדינו

ב'ליקווד' שב'ניו ג'רסי

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש״י יכל יאיר להבין את יסוד דברי הרב, שעבודתו זו עם פורקי עול, היא זו הגורמת להרס פרנסתו, הגם שלכאורה נראה בעינים להיפך, וכאשר יפטר מצרה זו, יש תקוה שברכת ה׳ תחול עליו 

בפרנסתו.      יאיר יכל להבין את יסוד דברי הרב, מפירוש רש״י כ״ה מ״ז, עה״פ, ״ְוִכי ַתִּׂשיג ַיד ֵּגר ְותֹוָׁשב ִעָּמ ּוָמ ָאִחי ִעּמֹו ְוִנְמַּכר ְלֵגר ּתֹוָׁשב ִעָּמ אֹו ְלֵעֶקר ִמְׁשַּפַחת ֵּגר״, וביאר רש״י, ״ומך אחיך עמו. מי גרם לו שימוך, דבוקו עמו, על ידי 

שלמד ממעשיו״. מבואר בדברי רש״י, שכאשר יהודי דבק בגוי ולומד ממעשיו, דבר זה גורם לו שימוך ויעני, ולכאורה כן הדבר ביחס לפורק עול השפיע לרעה, שהעובד בקביעות עמהם במשך שעות רבות ביום, שמושפע מהם לרעה, 
הדבר יכול לגרום לו עניות רח״ל, ומאידך, התדבקות בחכמים וצדיקים והשפעתם הטובה, מסוגלת לעשירות ולשפע.

תשובות לשאלות המתפרסמות בעלון זה, יש לשלוח בכתב ברור וקריא, בצירוף שם, כתובת וטלפון, 
עדליוםג'בשעה23.00בלבד לפקס' 9741115 - (08) [מחו"ל: בקידומת 8 - 972 +] (24 שעות) 

[ichudbchidud@gmail.com או למייל] 
  

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

הפרסים לשבוע זה:  ״ומתוק האור - יציאת מצרים״, ב״כ.
עוד שלשה זוכים נוספים, כל אחד בספרמדרש משנת רבי אליעזר״ (לרבי אליעזר ב״ר יוסי הגלילי - הוצאה חדשה).

הפרס לשבוע זה על ״סיפור ושאלה בצידו״: שני זוכים,כל אחד בספר״אפיקי איל - עניינים שונים משיעורי מרן הגראי״ל זצ״ל״.

שמות הזוכים לפרשת תרומה:

הודעה נשלחה/תשלח לזוכים (במהלך החודש הקרוב)

נוף הגליל - ומתוק האור דוד המלך, ב"כ

מודיעין עילית - מדרש משנת רבי אליעזר

אשדוד - מדרש משנת רבי אליעזר

מודיעין עילית - מדרש משנת רבי אליעזר

ירושלים - אפיקי איל משיעורי הגראי"ל זצ"ל

מודיעין עילית - אפיקי איל משיעורי הגראי"ל זצ"ל
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כל אחד יודע ומכיר מקרוב עד כמה גדולה קדושת התורה להשפיע לטובה ולברכה, כאשר מורגש 
בחוש כיצד כל תוספת קביעות עתים לתורה מוסיפה לקדש את האדם ולשנות את הליכותיו 

ומעשיו להוסיף בקיום המצוות ושמירתן ולעשות רצון ה׳ בלבב שלם.
*

בקהילת עמלי תורה, אשר כשמה כן הוא, מקום המיועד בעיקר לעמלי תורה ושקדניה הזוכים 
לאושר העצום והנצחי שיש ללומדי התורה, ישנם רבים וטובים בעלי מעמד תורני נכבד, בבחינת 
ראשי המדברים בכל מקום שבתורה, אשר זכו לשקוד על התורה במשך עשרות שנים בהם קנו 
בנפשם חלקים נרחבים בתורה ברוב עמל ויגיעה, היודעים להשיב מלחמה שערה בעסק התורה 
בספרי  רבה  ידיעה  ואף  הקדמונים,  וגדולי  הראשונים  דברי  עם  בש״ס  רחבה  בשליטה  ועמלה, 
ההלכה והפסק, בבחינת תלמידי חכמים מופלגים, אשר יצא ַקָּום בכל הארץ, וִמֵּליֶהם בחבורות 

שכתבו והספרים שערכו הגיעו עד קצה תבל.
והדר  ההוד  ציבורית,  מבחינה  הקהילה  פאר  את  היוו  אשר  וידענים  למדנים  אותם  כל  לעומת 
רעש  כל  בלא  תלמודם  על  השוקדים  אוהל,  יושבי  יחידים  כמה  היה  שלה  הפנימי  העוצמתי 
מסביב, אלא עושים את רצון בוראם וחפץ יוצרם לעסוק בתורה בכל עת ושעה, וששים ושמחים 
ומאושרים בתלמודם ורוב עמלם, ובכך זוכים לאסוף ולכנוס מצוות לאלפים ורבבות בהתמדתם 
העצומה מהבוקר השכם ועד שעת לילה מאוחרת, כל אחד לפי התוכנית העצמית שלו בה רואה 
הזכיה  בעצם  רק  אלא  כבוד,  או  למטרת שררה  הרוחנית, שאינה  עלייתו  ורוב  גידולו  דרך  את 

להיות מיושבי אהלי התורה והעיסוק בה היא משוש החיים ופסגת האושר.
לעצמו  שקבע  מקומו  על  היושב  ביותר,  השקט  מנחם  ר׳  היה  אהל,  יושבי  יחידי  אותם  בין 
כשהיה  השחר,  עלה  בטרם  ארץ,  יכסה  שהחושך  שעה  באותה  סדרו  מתחילת  החל  לתלמודו, 
הראשון שהגיע לבית המדרש להתחיל את היום בתורה ועבודת ה׳, ופעמים היה זה כאשר אחרון 
מאחרי ֶשֶבת עדיין לא עזב את מקומו וסיים את תלמודו, כך שבזכותו זכו בני הקהילה לשמירה 
המיוחדת והפלאית של כח התורה כאשר ימים רבים לא שבתה התורה מבית המדרש כל שעות 
ָהָעם״,  ִלְפֵני  ָלְיָלה  ָהֵאׁש  ְוַעּמּוד  יֹוָמם  ֶהָעָנן  ַעּמּוד  ָיִמיׁש  ״א  כ״ב):  י״ג  (שמות  בבחינת  היממה, 
וכפרש״י שם: ״מגיד שעמוד הענן משלים לעמוד האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן, שעד 

שלא ישקע זה עולה זה״.
אותה שעת טרום בוקר בה רוב היקום נמצא בשנתו, היה לר׳ מנחם הזמן הטוב ביותר לעסק 
התורה ועמלה, הראש הצלול מתחילת היום, יחד עם האויר הנקי, ואף מבחינה רוחנית שזהו 
הזמן הטהור ביותר ביממה, בו גם אחרון החוטאים עלה על יצועו והאחרים עדיין לא השכימו 
קום, כך שהעולם יחסית זך ונקי מכל חטא, והוא זמן של רחמים בעולם. השעות הללו עד לזמן 
תפילת השחר היוו לר׳ מנחם את ההתחלה הטובה ליום של עמל ויגיעת התורה בהתמדה רבה, 
עד לשעת הערב בה עזב את בית המדרש להפסקה קצרה לצרכי ביתו וגופו, כדי לשוב אליו חזרה 

לאחר מנוחת ליל קצרה, לעוד יום פורה של עבודת ה׳ ועשיית רצונו בלבב שלם.
*

כל מי שראה את מנחם בתלמודו והתמדתו ושקיעותו, בטוח היה כי בוודאי נולד בבית קדוש 
וטהור בו כל השיג והשיח היה רק סביב לתורה ועמלה, וזה מה ששמע כל ימיו, כך שכמעט לא 
נולד. אך  וברירה אחרת אלא להמשיך את דרך הוריו באוירת הפסגות בה  היתה בפניו בחירה 
המציאות רחוקה בכפליים, הן בכך שישנם לא מעטים שאכן נולדו באויר פסגות רוחניות אלו, 
ועם כל זאת לא המשיכו בה, אלא החליקו מטה לעמקים, וכמעט שעזבו את התורה ושמירת 
לאורו  וההליכה  להמשכיותו  ערובה  אינו  כלל  כזה  ונפלא  גדול  בבית  שהלידה  כך  מצוותיה, 
ובנתיבותיו. ואף אמנם שדבר ברור הוא שהאוירה בבית משפיעה לטובה ולברכה, ר׳ מנחם כלל 
כאשר  בגליל,  המושבים  באחד  פשוט  בבית  וגדל  נולד  אלא  זו,  ויקרה  גדולה  למעלה  זכה  לא 
ההורים המה אנשי עמל ויגיעה העוסקים בעבודת הקרקע הקשה וטיפול בבעלי חיים, ואף כלל 
המושגים הרוחנים הנעלים שהכיר בימי ילדותו העפילו עד לרמה של לימוד שעה אחת ביום או 

אמירת פרקי תהלים משך זמן מה.
למרות פשטות המקום והבית בו נולד, ידע ר׳ מנחם להעריך את מעלת הוריו המבוגרים, אשר 
יהודים  היו  שאמנם  מהם,  שבאו  והנצורות  הגדולות  הזכויות  וחיזקוהו  העצימוהו  עת  בכל 
יראת  ואיתנים של  כפיים, אך בעלי שורשים חזקים  ויגיעת  פשוטים בכל מהותם, אנשי עמל 
ה׳ טהורה, שבכל עת נשאו תפילה לפני ה׳ לישועה קרובה, והחדירו ללב ילדיהם את הידיעה 
עיקרי האמונה  ומיוסדת על שלש עשרה  הזה אשר מושרשת  אודות החיים בעולם  הבסיסית 
וזמן, כאשר את ה׳עיקר העשירי׳  ולבני ביתם בכל עת  אותם אמרו שרו וחזרו ושיננו לעצמם 
שה׳ יודע כל מעשי בני אדם וכל מחשבותם, היו מחזקים בדברי התנא הקדוש רבי יהודה הנשיא 
(אבות פ״ב מ״א): ״הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך, עין 
רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים״. כך גם השתדלו והתאמצו להשיב אל לבבם ולב 
ילדיהם את ה׳עיקר האחת עשרה׳, שה׳ גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו, וכך 
גידלו את הילדים במחשבות טהורות אלו שה׳ יודע כל מעשי יחיד ויחיד, עם הקשיים שהיו לו 

וההתמודדויות העומדות לפניו, ומשלם שכר טוב ליראיו ועושי רצונו.
בהם  חיזקו  אלא  והיראה,  התורה  בדרכי  ילדיהם  בהדרכת  רק  הסתפקו  לא  היקרים  ההורים 
את חשיבות קיום המצוות ועסק התורה כאשר הביעו בפניהם את הערכה על כל מצוה שעשו 
עליהם  להעתיר  הוסיפו  ואף  בעצמם,  למדו  או  תורה  בשיעור  פעם שהשתתפו  בכל  ושמחתם 
בכל עת ושעה שיגדלו בתורה ויראת ה׳ טהורה ויהיו עובדי ה׳ ועושי רצונו בלבב שלם. במיוחד 
כאשר הסחף והאוירה החומרית שהיתה במקומם משכה אחריה את טובי ילדיהם, ומלבד מנחם 
שזכה לקבוע את משכנו בבית המדרש, כל השאר הלכו ונחלשו ונסחפו אחר שכיניהם הרעים, 
הוסיפו תפילה ותחינה על כל אחד מהילדים, ואף נתנו צדקה לזכותם כפי יכלתם וגם יותר ממנה, 
כשמקווים שהתפילות עם הצדקה יבקעו רקיעים וישפיעו על כל ילדיהם לטובה ולברכה שיהיו 

עבדי ה׳ ומקיימי מצוותיו ויגדלו דור נוסף של יהודים נאמנים לה׳ ותורתו.
בשנים המאוחרות יותר כאשר האב נפצע קשות בפיגוע טרור והיה בסכנה גדולה, באותה עת 
קיבל על עצמו שאם ה׳ יבריאו ויחזירו לבריאותו, אזי יעזוב את עבודת הכפיים בשדה ובמשק, 
ויקבע ישיבתו בבית הכנסת למשך כל שעותיו. ואכן תפילתו זו התקבלה לרחמים ולרצון וכנגד 
תחזיותיהם הקודרות של הרופאים, האב הבריא מפציעתו ואט אט שב לאיתנו, ומשמים עזרו 
לו לעמוד בקבלתו, כך שנשארה לו מזכרת מהפיגוע שכמה גידים ברגלו נפגעו באופן המקשה 
את פעילות הרגל ומונעים ממנו לעבוד כבעבר, ובעקבות זאת זכאי היה לגימלת נכות שהספיקה 
לו לפרנסת ביתו, ומאז פקד את בית הכנסת של המושב והפכו לביתו השני, כאשר כעשר שעות 
יומיות ישב בו ועסק בתורה לפי הבנתו המועטת, בהם למד ׳חק לישראל׳ במתינות ובתוספת 
הבנה, ואף הרבה באמירת פרקי תהלים בשירה ונעימה, כך שבכל יום היה זוכה לסיים פעמיים 
את ספר התהלים מתחילתו לסופו, ולאחר מכן היה מעתיר לפני ה׳ על כל ילדיו ויוצאי חלציו 
שיהיו עבדי ה׳ ומקיימי מצוות ועושי רצונו בלבב שלם, ותפילות אלו עלו לרצון לפני ה׳ והטיבו 

לסלול לר׳ מנחם בנו את הדרך הטובה שילך בה בעמלו ורוב יגיעו והתמדתו בתורה.
*

מלבד זכות אביו ואמו ותפילותיהם הרבות אשר בוודאי עזרו וסייעו לר׳ מנחם בדרכו הטובה, 
עיקר הצלתו וגדילתו היתה בזכות עבודתו העצמית ומלחמתו התמידית עם יצרו, כשמקיים בכל 
ליבו את דברי רבי לוי בר חמא בשם רבי שמעון בן לקיש (ברכות ה׳ א׳): ״לעולם ירגיז אדם יצר 
טוב על יצר הרע, שנאמר (תהלים ד׳ ה׳), ִרְגזּו ְוַאל ֶּתֱחָטאּו״, וכפי שפירש רש״י שם ענין הרגזת 
היצרים: ״שיעשה מלחמה עם יצר הרע״. ואף צעד בהמשך העצות שנאמרו שם כיצד כובשים 
ידי עסק התורה וקריאת שמע, ואם צריך, גם אפשר להוציא את  ונוצחים את היצר הרע, על 
החרב החדה ביותר של ׳הזכרת יום המיתה׳ המשמשת כמכת מחץ וסופית לכיבוש היצר, וכפי 
שביאר רבינו יוסף חיים מבגדד זיע״א (בן יהוידע שם), שכל תועלת הזכרת יום המיתה היא רק 
אחרי שעסקו בתורה וקראו קריאת שמע להתגברות היצר, אך אם מתחילים בזכירת יום המיתה 
בלא השלבים הקודמים, עלול להיות מצב עצוב שהזכרה תוביל לכשלון והפסד, וכדברי הפסוק 

(ישעיה כ״ב י״ג): ״...ָאכֹל ָּבָׂשר ְוָׁשתֹות ָיִין ָאכֹול ְוָׁשתֹו ִּכי ָמָחר ָנמּות״.
בעמלו ויגיעו הרבים זכה ר׳ מנחם לגדול בהיכלי התורה ולפרוח בחצרות בית ה׳, בשקידה על 
תלמודו בכל עת ושעה, כאשר זוכה להרגיש ולחוש את ה׳קדשנו במצותיך׳, כיצד הולך ומתעלה 
ודברי  ובקיום מצוותיה, בעקבות דבקותו בחכמי התורה  ומוסיף להתקדש ברוב עמלו בתורה 
רבותיו, שאף הוסיפו להחכימו להנהיג את מהלך חייו שיהיו במסלול מתמיד של עלייה בעבודת 
ה׳, וזאת בעיקר בתשומת הלב לאותם מצבים קשים אותם עובר כל אחד לפי הנתיב המיוחד שה׳ 
הכין עבורו לצעוד בו, שכאשר ישנו מצב של ירידה או נפילה, לא מתבוסס ונשאר בו, אלא תיכף 
ומיד מתנער מהעפר וקם ומשנה את הכיוון להתרוממות והמשך עלייה וצמיחה, ואף משתדל 
כזו בסופו של דבר משמשת  ירידה  ה׳ כך שכל  וחיזוק בעבודת  זירוז  ומתאמץ להוסיף לעצמו 

כ׳ירידה לצורך עלייה׳.
ויעודדו  שיעריכו  המדרש,  בית  חובשי  מצורבי  אחד  כל  כמעט  זקוק  לה  הציבורית  התהודה 
אותו בדרכו הטובה וצמיחתו הרוחנית, פסחה על ר׳ מנחם כבר בהיותו נער רך לימים, ויתכן 
והיא בזכות הוריו הפשוטים שידעו להעריך את לימוד התורה בעצמו בלא כל מטרה ותכלית 
לה׳  ולהתקרב  הקדושה  בתורה  ולעמול  ה׳  בבית  לישב  הוא  זוכה  כי  הידיעה  עצם  מסויימים. 
ולעשות חפצו ורצונו, ובכל רגע בו עוסק בתורה הרי הוא מקיים את מצוות ה׳, היא זו שנתנה לו 
את הדרבון והעידוד יחד עם הכח והעוז להמשיך ללחום את מלחמת יצרו ולגבור עליו בכל יום 

ושעה מחדש בשקידתו בתורה ורוב עמלו.
למרות רוב מעלותיו והתפילות הרבות שריפדו בפניו את הדרך, עדיין הצעידה והטיפוס נשארו 
הטובה,  מדרכו  להדיחו  וניסו  הפריעוהו  היצר  דמיונות  בהם  קשות  שעות  היו  לו  וגם  עבורו, 
קשר  כל  בלא  ומאושרים  טובים  חייו  כמה  עד  עצמו  את  ומעודד  מחזק  היה  הזמנים  ובאותם 
ויחס למצבו אילו לא היה זוכה לקבוע את חייו בעסק התורה ועמלה, וזאת בזכירת הבית בו 
גדל והאוירה הרחוקה ששררה בו, ואף כיצד נראים ֶאחיו וכל משפחתו ושכניו ובני מקום גידולו, 
שלא זכו לקבוע את חייהם בתורה ועמלה, שבאומללותם ציר חייהם סובב אחרי רדיפת תענוגי 
העולם, ומאבדים טובה מרובה כאשר עבור כך טרודים המה בכל עת ברצון לאסוף ולכנוס מעות 
ובעבורם כמעט ולא עוסקים בתורה הקדושה ומפסידים לקיים את מצוות התורה, ובסופו של 
דבר יוצאים נפסדים משני העולמות, שמלבד מה שהחליפו עולם נצחי של אושר ומנוחת הנפש 
בעולם חולף, כך את ה׳עולם הזה׳ כמעט ולא מרגישים ובוודאי שנמנע מהם התחושה הטובה 
והסיפוק והמנוחה, כדרך כל מחפשי ורודפי התענוגות, שכמעט ולא חשים שום הנאה מכל מה 
שיש להם למרות שמשקיעים בהם את כל חייהם וממונם, כאשר בכל עת אינם שמחים במה 
שיש להם ונמנעת מהם ההנאה והסיפוק, אלא בתמידות עיניהם נשואות לעבר ההנאה הבאה 
מתאוות  המדושן  מראיהם  ולמרות  להם,  שיש  מה  כל  מאבדים  וכך  אליה,  הגיעו  לא  שעדיין 
העולם הזה, חשים ריקנות מוחלטת וחוסר שמחה ומנוחת הנפש בתוספת אומללות רבה ויתרה.
זאת ועוד היה מזכיר ר׳ מנחם לעצמו את דבריו המפורסמים של הסבא קדישא רבי ישראל מאיר 
הכהן מראדין זיע״א, שבהם היה מנסה לעורר את הישנים המאבדים את חייהם בהבלי העולם 
מרבים  שכה  אחרי  שלהם  הזה׳  ה׳עולם  נראה  כיצד  ויראו  שיביטו  באומרו  אחריהם,  ורדיפה 
זאת,  כל  ולמרות  ובעבורו מאבדים טובה מרובה,  כ׳משוש החיים׳  אותו  ומציבים  בו  להשקיע 
לא רואים שנוחלים את העולם הזה, השמחה והמנוחה מהם והלאה, ואין להם יום טוב ומאושר 
בחייהם. אם כן, כיצד עלול להראות חלקם וגורלם ל׳עולם הבא׳, אותו עולם נצחי שכולו טוב, 
אחרי שכמעט לא משקיעים עבורו דבר. בהתבוננות זו היה הסבא קדישא מעורר, כי כדאי לשנות 
את הכיוון של החיים להטותו לטובה, להיות סוחרים חכמים המושכים את ממונם מהשקעות 
כושלות וחסרי סיכויי הצלחה, ותחת זאת משקיעים את כספם בעסקאות טובות ומבטיחות 
ולהשקיע  להם  שזכו  המיוחדים  הכוחות  עם  היקר  הזמן  את  לקחת  הגונים,  רווחים  המניבות 
אותם בתוספת נחלה לעולם שכולו טוב ולנצח נצחים, כאשר מלבד הקרן הקיימת לעולם הבא, 
הרי זוכים לאכול מפירותיהם בעולם הזה, בשמחה וצהלה ואושר פנימי ושמחת הנפש ומנוחתה.

*
תכונת נפשו של ר׳ מנחם, בהיותו בבחינת ׳צנוע ומעלי׳, אברך שקט הנחבא אל הכלים, השוקד 
על תלמודו לעשות רצון קונו בלא לנסות להרשים את סביבתו ולהביע את דעתו בכל דבר וענין 
תורני, הביאה לכך שלומדי בית המדרש הגם שהעריכוהו על שקידתו בתורה בכל עת, לא מספיק 
הכירו במעלותיו הרבים שהינו כלי מחזיק ברכה, השולט ביד רמה בחלקי תורה נרחבים ביותר, 
והתפעלו מחכמת תורתו,  יחד  ומלבד החברותות שלמדו עמו  וחבריו,  גילו  לבני  יחס  כל  בלא 
הפרעה  בלא  התורה  על  לשקוד  להמשיך  לו  כך שהתאפשר  בתורה,  גדולתו  נודעה  ולא  כמעט 
ולגדל את עצמו בה עוד ועוד, לקנות בנפשו חלקים רבים ונוספים בתורה הקדושה, ולהוסיף 

להתקרב לה׳ ולעשות רצונו בלבב שלם.
אחת בשנה נאלץ ר׳ מנחם לצאת מפינתו ומחבואו, ולהראות בפני הציבור את כוחו הגדול בתורה 
וידיעתה. היה זה בשבוע השני של חודש אייר, בו הוצרך מפני כיבוד אב וֵאם להצפין ליישוב בו 
גדל ולהגיע אל ביתם ולהשתתף באירוע המרכזי של האזכרה לסבא והסבתא ששניהם נפטרו 
בסמוך, ושם למסור שיעור תורה ברבים, כאשר ההורים באהבת התורה שבערה בקרבם, דאגו 
שהאירוע יעשה בכבוד גדול כראוי לתורה, והזמינו לו את כל הרבנים שהכירו מכל המושבים 
העם  לפשוטי  גם  יובן  אחד  שמצד  שיעור  להכין  הוצרך  מנחם  שר׳  כך  שבסביבה,  והערים 
ואנשי האדמה, ויחד עם זאת הרבנים הנכבדים שחלקם תלמידי חכמים גדולים, לא ישתעממו 
בשמיעתו, אלא יבינו את העומק העצום הטמון בין התיבות והמשפטים, וכך יזכה גם לזכות את 
הרבים, ואף לכבד את התלמידי חכמים, וזאת מלבד עצם כיבוד אב ואם, כאשר בכל שנה מחדש 
הרבנים היו משבחים אותו בפני ההורים שלבם היה מתמלא בשמחה ונחת, ותיכף היו מודים לה׳ 

על העבר ומוסיפים להתפלל על העתיד.
במהלך שיעורו החד שנתי באזכרה, היה ר׳ מנחם משלב דברי חכמה ומוסר על החשיבות לקבוע 
עתים לתורה ולעמוד בהם ברצינות ובלא להחסיר מהם, כשמוסיף גם סיפורים המושכים את 
הלבבות על אותם אלו המאושרים הקובעים עתים לתורה וכך יודעים את המעשה אשר יעשון, 
לתורה,  עתים  קובעים  שאינם  מסכנים  אותם  של  אומללותם  את  מדגים  היה  זאת  עם  ויחד 
וטועים ומחליפים בעיקרי הדינים וההלכות, ואינם יודעים להבחין בין איסור מהתורה למנהג 
שכלל לא מיוסד, ונוטים להעדיף את המנהג הלזה על פני קיום הלכה מפורשת ומחייבת, וכך 
עלולים לאבד טובה רבה, מלבד ההפסד העצום שיש להם בכל יום בו אינם זוכים לעסוק בתורה, 
שמבחינה מסויימת נחשב כ׳יום מת׳, שאין בו רוח חיים, שרק התורה היא זו המחייה את הימים.
דבריו של ר׳ מנחם שיצאו מליבו הטהור שאכן אחז איתן במעלות אלו של לימוד תורה בקביעות 
איתנה בלא ביטול והפסקה, נכנסו ללבבות והשפיעו עליהם לטובה, ובתמידות לאחר שיעורו 
זה היתה ניכרת התחזקות בשיעורי תורה שנמסרו במושב. מה גם שהדברים הוסיפו לחזק את 
האב שרווה ממנו רוב נחת, ועמל לחזק את הלומדים, הן בכיבוד שהיה דואג שיביאו בתמידות, 
שעל כך אמר רבי יוחנן בשם רבי יוסי בן קסמא (סנהדרין ק״ג ב׳): ״גדולה לגימה... המקרבת 
את הרחוקים״. ועוד יותר בהארת פניו ובמילותיו הטובות והמעודדות שהיה אומר לכל לומד, 
בהם היה מחזק את ליבו עד כמה השתתפותו בשיעור חשובה לכולם וביאתו מעודדת אחרים 
וזכותו עצומה שמגדיל את כח הלומדים, כפי שאמרו חז״ל שאינם דומים מועטים  להשתתף, 

המקיימים את המצווה למרובים המקיימים אותה.
*

׳המאור שבה מחזירה למוטב׳,  השפעתם הטובה של שיעורי התורה על לומדיה, היה בבחינת 
שבעקבותיהם רבים מהם שינו את אורחות חייהם לטובה ולברכה בשמירת התורה ומצוותיה, 
את  לשלוח  במקום  המקובל  תחת  רחוקים,  תורניים  למוסדות  ילדיהם  את  שלחו  אף  וחלקם 
של  הרב  לצערם  לשמו,  שהוצמד  ׳דתי׳  תואר  למרות  אשר  הקרוב,  הממלכתי  למוסד  הילדים 
ההורים, לימודי היהדות בו היו מועטים ממש ואף חלק גדול מהמורים כלל לא היו דוגמאות 
לשמירת התורה ומצוותיה, כך לא פלא שאחוזים רבים מהבוגרים לא המשיכו בשמירת התורה 
ומצוותיה הגם שגדלו בבתים דתיים, והיו גם כאלו שעוד בתוככי המוסד כבר השמיטו מעליהם 
עול  מעליהם  להסיר  הילדים  ברוב  פגעה  הרעה  החברה  והשפעת  ומצוותיה,  התורה  עול  רוב 

מלכות שמים ולקרר את יראת השמים שקיבלו וספגו בבית.
הרוח החיה בהשתתפות בשיעורים ואף בהעברת הילדים למוסדות תורניים, היה יועזר, יהודי 
גדולים לגידול ופיטום עופות משובחים המיועדים לבתי  יקר שהחזיק בבעלותו כמה משקים 
מלון ומסעדות פאר, חבר וידיד נעורים של ר׳ מנחם, כאשר במרצו הרב משך אחריו את חבריו 
ובתקופה  תורניים,  למוסדות  הילדים  את  להעביר  גם  ובהמשך  לתורה  עתים  לקבוע  וידידיו 
יום  בכל  הילדים  את  להסיע  שהתנדב  זה  היה  הוא  מסודרת,  הסעה  שסידרו  עד  הראשונה 
בנסיעתם הארוכה עד מקום הלימודים, ואף בדאגה למי שישיבם חזרה לביתם בסיום הלימודים, 
באופן שאפשר לומר שכל מציאות זו של שליחת הילדים למוסדות תורניים, נשענת ברובה על 
כתפיו הרחבות והחסונות, כאשר מאוויו באותה עת היה, לעשות רצון ה׳ בלבב שלם, והשפיע 

תורה וטהרה על כל תושבי המושב.
נכבד מהעתיד הרוחני של הדור הבא מוטל על  כי חלק  ידעו היטב  הרבנים מוסרי השיעורים 
הילדים  חינוך  של  זה  ויסודי  חשוב  בענין  להורים  ולסייע  לעזור  השתדלו  כן  ועל  כתפיהם, 
ומציאת מוסדות חינוך תורניים ומתאימים, ולהוסיף לתמוך בהם נפשית בצעד הקשה שעשו 
עד  הארוכות  בנסיעות  יום  יום  עמו  להתמודד  במיוחד שהוצרכו  הכללי שבמושב,  הזרם  כנגד 
למקום הלימודים הרחוק. והרבנים אף ייעצו להם במענה לשאלותיהם מהי דרך התורה כיצד 
לשמור על הילדים בתוככי המושב לבל ימשכו אחרי שכיניהם וחבריהם שעדיין לא זכו למעלתם 

הרוחנית וחלילה עלולים למשכם אחריהם.
יחד עם ההורים  כאשר התרבו הציבור שביקש לחנך את הילדים בדרך התורה, פעלו הרבנים 
להקים במקום ׳גן תורני׳, כאשר הפעיל המרכזי להקמתו היה יועזר שבקשריו הרבים עזר וסייע 
וסידר את כל הבעיות הטכניות והפך את החלום לעובדה מציאותית. בעקבות כך החל מהפך 
חזקים מספיק לשלוח את  היו  לא  רבים אחרים שעדיין  הורים  הלומדים, כאשר  בקרב  ממשי 
המושב,  בתוככי  הממוקם  לגן  ילדיהם  את  לשלוח  השכילו  רחוקים,  לימוד  למוסדות  הילדים 
במיוחד כשניחמו את עצמם שהדבר כלל אינו מחייב כי ימשיכו לשלוח אותם גם לבית הספר 
טובים  יהודיים  מושגים  יקבלו  חייהם  של  זו  רכה  בתקופה  הפחות  שלכל  הוא  וכדאי  התורני, 

וראויים. 
*

בשאלה  אביו  אל  פנה  בסיומה  בקודש,  כדרכו  לאזכרה  מנחם  ר׳  כשהגיע  תשע״ט  בשנת 
בכל  מקומו  נפקד  שמחמתו  דבר  לו  אירע  האם  מילדות,  וחברו  רעו  יועזר  אודות  והתעניניות 
הערב, הגם שזה יותר מעשרים שנה מגיע בקביעות להשתתף באזכרה ולאחריה מגיע להודות 
על דברי התורה שזכה לשמוע. האב השיבו שבחסדי שמים לא אירע לו שום דבר רע, אלא להיפך, 
היתה לו הצלחה כלכלית גדולה, שחתם הסכם עם רשת בתי מלון גדולה להספקה סדירה של 

עופות משובחים, והקים עשרות לולים חדשים כדי שיוכל לעמוד בשרשרת האספקה הסדירה, 
התורה  לשיעורי  להגיע  זמן שמתקשה  זה  ובעקבותיה  ראש  למעלה  עד  בה  עסוק  הנראה  כפי 

היומיים, ובוודאי שלא הצליח לפנות לעצמו ערב שלם וערוך להשתתף בהילולה כמידי שנה.
חשב ר׳ מנחם כי אם יפנה לחברו וידבר עמו מלב אל לב, יצליח להשפיע עליו להחזירו לקבוע 
עתים לתורה, ומה גם שחשש כי עלול להיות לו גם השפעה רעה על אחרים, אם נפלה השלהבת 
באותו ארז אשר שנים רבות קבע עתים לתורה כמעט בלא להפסיק, מה יאמרו כל אזובי הקיר, 
יושפעו  שחלילה  העומד׳,  על  מרובה  ׳פרוץ  בגדר  היא  בשיעורים  שהשתתפותם  אלו  אותם 

להרחיב את פרצותיהם ולמעט את השתתפותם בשיעורי התורה.
ר׳ מנחם צירף מחשבה למעשה, ולמרות השעה המאוחרת הלך אל עבר ביתו של ידיד נעוריו, 
אל  כשהגיע  ליבו.  על  ולדבר  עמו  לשוחח  ינסה  כן  ואם  בביתו,  דולק  האור  עדיין  אם  לראות 
עבר ביתו ראהו יושב בחצרו ומשוחח עם חבר. כשאך יועזר ראהו, רץ לקראתו וקיבלו בששון 
לכבוד  סעודה  לערוך  שולחן׳,  עבורו  ׳לפתוח  ומבקש  גדול  בכבוד  לביתו  כשמכניסו  ובשמחה 

ביקורו של הרב הגדול בביתו.
מבוקשו,  לעבר  השיחה  את  מנחם  ר׳  הפנה  הלבבות,  לקירוב  שיחה  של  ארוכות  דקות  לאחר 
נושאים  ומחפש  אודותיו  חושב  לאזכרה  שיעורו  את  מכין  כאשר  שנה  בכל  כיצד  לו  כשמספר 
בא  ולכך  מאוד,  עד  התאכזב  ראהו  כשלא  והיום  אמיתי,  אכן  שהוא  דבר  שיעניינוהו,  תורניים 
מלהשתתף  נמנע  זו  בשנה  בעבורה  הקודמת  בשנה  נכונה  נהג  או  עשה  לא  מה  אותו  לשאול 
בשיעור. כבוד הרב, השיבו יועזר, חלילה וחס, לא היו שום דבר שאינו כשורה, ואדרבה, נהניתי 
מהשיעור עד מאוד וכפי שהודיתי לך עליו בסיומו, אלא שבשנה זו זכיתי לברכה מרובה בעסקים 
בעבורם עלי להוסיף טרדה וטרחה ורוב עמל, כך שנמנע ממני להגיע לשיעור, ולצערי גם אינני 

זוכה להשתתף בשיעורים היומיים כפי שנהגתי זה כעשרים שנה.
למעלה משעה ניסה ר׳ מנחם להשפיע על ידידו מנוער שאהבו ביותר וחפץ בטובתו, אך נדמה 
היה שיצרו הרע השתלט עליו לחלוטין, בבחינת (דברים ל״ב ט״ו): ״ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט ָׁשַמְנָּת 
ָעִביָת ָּכִׂשיָת״, כפי מידת הברכה שזכה, כך הוסיף יצרו לשלוט עליו ללא מיצרים. בתורת תירוץ 
ליצרו הטוב ולמצפונו המעיק טען, כי היות וכבר כעשרים שנה זוכה להשתתף בשיעורי תורה, 
וזכה ויש לו ראש טוב וזוכר את תלמודו, הוא משתעמם בשמיעת השיעורים אותם הוא כבר 
כדי הדברים הודה, שלמעשה הטרדות  לבדו, אלא שתוך  כן החליט שילמד בעצמו  ועל  מכיר, 
היומיומיות עם הברכה המרובה מונעים ממנו לעמוד בקבלתו זו ללמוד לבדו, ואם אכן היה זוכה 
שהרב ילמד עמו, בוודאי שהיה עוזב הכל בשביל חברותא כזו, אך מבין הוא לבדו שהדבר אינו 

מעשי בשל המרחק העצום של כשלוש שעות נסיעה מהמושב ועד למקום מגוריו.
לפקוד את מקום  וישוב  עיניו  כדי שמקווה שיפקח את  תוך  מיועזר,  ר׳ מנחם  נפרד  לב  בכאב 
עד  הארוכה  בנסיעה  המדרש.  לבית  שתשיבנו  כלכלית  במפלה  לו  יכאיב  שה׳  בלא  תלמודו, 
למקומו הרהר ר׳ מנחם רבות ביועזר חברו ובדרך שיוכל להשיבו למוטב, ובסופו של דבר החליט 

בדעתו להתפלל עליו בכל יום שה׳ יפתח את ליבו להשיבו לתורה ועבודת ה׳.
*

במהלך השנה האחרונה קיבל ר׳ מנחם ׳דרישות שלום׳ שלא לטובה מיועזר, שהעידו כי תפילותיו 
לכאורה שוות ריקם. מצבו הכלכלי הלך וגדל והפכוהו לעשיר גדול, ויחד עם זאת מצבו הרוחני 
דעך וירד, ופירותיו הבאושים היו שהחל להרהר בקול בטעות שעשה בשליחת ילדיו למוסדות 
קצר  זמן  ותוך  הממלכתי,  הספר  בבית  מקבלים  שאותה  ה״השכלה״  להם  יחסר  בהם  תורניים 
והוציא אותם מבית הספר התורני והעבירם  ילדיו מעץ החיים  כן בפועל שכרת את  אף עשה 

למוסד הממשלתי.
אם בתחילה חשב ר׳ מנחם כי במהלך האזכרה הקרובה וביקורו השנתי במושב יצליח להשפיע 
שם לטובה ולברכה, באה המגיפה הגדולה שפשתה בארץ והרסה את כל התוכניות, וביניהם גם 
שהחזיקו  רבים  תורה  שיעורי  להפסקת  גם  וגרמה  הגדולות,  והאזכרות  הכינוסים  את  ביטלה 
מעמד משך עשרות שנים, שכמעט בטלו והפסיקו מחמת צוק העתים, הגם שניתן היה להמשיך 
לקיימם, במיוחד במושבים שאפשר לעשותם במרחבים הפתוחים הקיימים בו בכל פינה ומקום, 
ובנו בעמל רב במשך  יסדו  ולנתץ את אשר  ולהרוס  פז לפגוע  לו השטן הזדמנות  אלא שמצא 

שנים.
כשארכו חודשי המגפה בה נסגרו המלונות ובטלו פעילות רוב המסעדות, נאלץ יועזר להתמודד 
לו מאות אלפי עופות שהשקיע  היו  לו להפסדי עתק,  גרמו  עם ביטולי הזמנות מרובים אשר 
בהם את כל הונו לרוכשם ולפטמם, וזאת מלבד הסכומים העצומים שהשקיע בבניית הלולים 
החדשים לפני כשנה ושנתיים שעדיין לא כיסה הוצאות אלו, וכעת כל העופות הללו הינם ללא 
דורש וקונה, ואף אינו יכול למוכרם למשחטות רגילות, הן מהסיבה הפשוטה שיש להם חוזים 
הם מתמודדים  אף  כי  יותר מהסיבה הפשוטה  ועוד  אלו,  לעופות  פיטום  עם משקי  מסודרים 
כעת עם ביטולים רבים של הזמנות עקב השבתת המשק, וזאת מלבד מה שהעופות שלו יקרים, 
והסכום המשולם במשחטות רגילות אינו אפילו שליש מהסכום שרגיל לקבל על עופותיו, כך 
שמכל צד שלא יהיה הוא סופג הפסדי עתק, וכך יום נוסף בהם הוא ממשיך להאכיל מאות אלפי 

עופות אלו, הוא הפסד עצום ללא כל כיון ותקוה לכסותו.
כתוצאה מהפסדי עתק אלו נאלץ יועזר להכריז על פשיטת רגל, והפך להיות רגוז ועצבני כאשר 
סכנה להיות סביבו בלא לסבול מתגובותיו העוקצניות. מה גם שתחת היותו עסוק בכל עת עם 
הפטמים והספקים, כעת היה לו זמן רב שלא מצא מה לעשות בו, ותחת שינסה לשוב לעסוק 
בתורה ולנצל את זמנו, יצרו הרע לא שמטו אלא חיזק את אחיזתו בו כשעיוות את רעיונו ודעתו 
להתחיל להציק לשומרי התורה ומצוותיה במושב, כאשר את עיקר מרצו השקיע להפריע לגן 

הילדים אותו הקים במאמצים רבים אך ורק לפני כמה שנים.
כל נסיונות חבריו וידידיו לדבר על ליבו ולשכנעו לבל יפריע ליהדות ילדיהם הנשען רבות על 
אותו גן קטן, עלו בתוהו. יצרו הרע החדיר בו תאוה מיוחדת להרוס ולקלקל כל דבר טוב ומועיל 
שקרסו  העסקים  לכל  נרחבים  פיצויים  בתשלומי  החלו  השלטונות  כאשר  גם  במושב.  שיש 
בעקבות המגיפה, ונדמה היה שבכך תשקוט רוחו ויבוא למנוחתו, לא הועילו כלום, אלא המשיך 

להלחם בכל דרך אפשרית במטרה לסגור את הגן המדובר.
*

בשנה שלאחריה (תשפ״א) כאשר בחסד ה׳ ורוב רחמיו מצאו חיסון כנגד הנגיף וההמגיפה ירדה 
ודעכה, התאפשר שוב לערוך את האזכרה כימים ימימה, ועל כן חשב ר׳ מנחם בליבו כי יקדים 
לבוא לפני שעת האזכרה במטרה לפגוש את חבר נעוריו ולהשפיע עליו לטובה ולברכה למען 

יפסיק את רדיפתו לכל דבר שבקדושה.
וידידים,  רעים  בפגישת  כי אם מדובר  יועזר, השיבו הלה,  להפגש עם  וביקש  כשהגיע למקום 
יארחו בשמחה ובששון, אך אם מבקש הוא לשכנעו לבל ימשיך במלחמתו כנגד כל דברי הקודש 
שיש במושב, אזי חבל על זמנו היקר, כי לא תצא לו שום תועלת ואוזניו אטומות למשמע כל 
דבר או שכנוע בענין, שגמור וסגור עמו להרוס ולקלקל את כל מה ששינו במושב בעשרים שנה 

האחרונות על ידי הקמת שיעורי התורה היומיים במקום.
אדם אחר היה נבהל מדבריו התקיפים של יועזר, אך ר׳ מנחם השיבו בשפה רכה המשברת גרם, 
כי אינו מתכונן כלל לשוחח עמו על כך, ומדובר רק בשיחת רעים אהובים. לכך הסכים יועזר 
וקבלו בביתו בכבוד גדול. במהלך האירוח הציע ר׳ מנחם ליועזר כי חשב רבות על הצעתו לפני 
שנתיים ללמוד יחדיו, וכעת החליט בליבו להציע לו ללמוד יחדיו דרך הטלפון בכל יום בשעה 
הנוחה לו. יועזר שהיה מודע לסדרי לימודו הרצופים וחשיבות שמירתו עליהם, הופתע מהצעתו 

ונענה לו, וקבעו יחדיו שעה מסויימת בה ילמדו דבר יום ביומו.
מאומה  דובר  שלא  למרות  ובמהלכה,  ארוכה,  תקופה  מעמד  החזיקה  הטלפונית  החברותא 
שבקדושה,  דבר  לכל  יועזר  של  העזה  התנגדותו  ירדה  אט  אט  במושב,  המאורעות  סביב 
וכעבור כמחצית השנה התחרט על כל מה שעשה ותחילה העביר את ילדיו למוסדות תורניים, 
ולאחריהם החל להשתתף בקביעות בשיעורים היומיים במושב מלבד סדר לימוד הקבוע עם ר׳ 

מנחם דבר יום ביומו.
כאשר בשנה זו חזר ר׳ מנחם והגיע להשתתף באזכרה הקבועה, לפני שהחל את שיעורו הקבוע, 
ראה את יועזר בין המשתתפים ושמח על כך, ולפליאתו הרבה ראהו לוקח מקרופון ולאזני כל 
מתחיל לשבחו ולפארו שהינו בעל רוח הקודש ומופת, שכן השכיל לקבוע עמו לימוד קבוע ובכך 
הצילו ואת ביתו וכל משפחתו ואף את המושב כולו שיהיה בו גן תורני המשפיע רבות לטובה 

על כל יהדות הדור הבא.
ר׳ מנחם השיבו כי אין כאן שום רוח הקודש או מופת, אלא רק קיום הלכה כדת וכראוי לירא 
שמים, כפי שכתב השולחן ערוך (אור״ח סי׳ רפ״ה ס״א וס״ב), שחייב אדם להשלים פרשיותיו 
עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום או פירוש רש״י, וירא שמים מקיים שניהם שלומד הפרשה 
שנים מקרא ואחד תרגום ואחד פירוש רש״י, ובזכות שקיימתי הלכה זו כדת, מלבד מה שזכיתי 
לעסוק בתורה וללמוד דברים רבים, הגעתי גם לעצה טובה זו, ועל כן אציע בזאת לכל משתתפי 
ירויחו רבות בכל שבוע  וכדין,  זה, ומלבד מה שיקיימו הלכה כדת  האזכרה שילמדו ממני דבר 

ושבוע.

מנין בפרשתינו עפרש״י
הגיע ר׳ מנחם לעצתו זו שאכן הועילה ביותר?


