
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 הגה"צ מוהר"ר מאיר רפאל ב"ר ניסן זצ"ל לעי"נ 

 

  

 ויצאפרשת 
 ' כסליוט

 גתשפ"
 

 "צשגליון 
 'טשנה 
 

ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום וילן שם כי בא 

השמש, פרש"י ז"ל ששקעה לו חמה שלא בעונתה כדי שילון 

 .)כח י(שם. 

כשיצא מהמערה  )שבת לג(אמרו על רשב"י  ,ז"ל הבעש"ט בשם

ראה אדם אחד שהי' חורש אמר שבקת חיי עולם וכו' ונתן עיניו 

בו ונעשה גל של עצמות, היינו שהוא ידע בעצמו שהי' במערה 

והזמין לו הש"י פרנסתו שם לזה נתן עיניו בו שלא עסק בתורה, 

ובפעם שני שראה זקן אחד בע"ש שרץ ושני הדסים בידו 

 לכבוד שבת נח דעתו.

אנחנו להבין מפני מה נח דעתו והלא ידע כבר וצריכים 

)זח"ב נח שישראל עוסקים במצוה ובמע"ט. אך, כמ"ש הזוה"ק 

הצדיקים הדבקים תמיד בו ית' הם נקראים רעים, והוא ית'  י(

נקרא רעך ורע אביך, ואלו שאינם דבקים בו ית' תמיד אך 

לפרקים, הם אלו שעוסקים במו"מ כשבא לידם איזה מצוה אזי 

בים הם את המצוה יותר מאוד, והם נקראים דודים מצד מחב

 האהבה אהבת דודים.

וכמ"ש זרע אברהם אוהבו המאחרים לצאת מן השבת 

וממהרים לבוא שמחים לשמרו ולערוב ערובו, היינו הם 

המאחרים לצאת מן השבת וממהרים לבוא, הוא סימן שהם זרע 

אברהם אוהבו שמחבבין את המצות, כמ"ש אצל אאע"ה 

וישכם אברהם בבקר מכאן שזריזין מקדימין  ראשית כב, ג()ב

כמו כן זרע אברהם אוהבו, הם מחבבין  )פסחים ד(למצות 

המצות, והם מאחרים לצאת מן השבת וממהרים לבוא ושמחים 

לשמרו ולערוב ערובו, ומצות ערוב היא מדרבנן, שעשו 

משמרת למשמרתו, ג"כ הם מקבלים עליהם מצד חבוב המצוה, 

אני לדודי ודודי לי,  )שה"ש ו' ג(ה מרמז שלמה המלך ע"ה ועל ז

 שמחבבים המצות, וזהו אכלו רעים שתו ושכרו דודים.

ולזה כשיצא רשב"י מן המערה, וראה זה שעסק בהבלי עולם 

הי' מלא חרון אף, מצד שרצונו הי' שיהי' דבקים בו ית' תמיד, 

י כמו שהוא הי' במערה, ובפעם שני שראה את זה שרץ ושנ

הדסים בידו לכבוד שבת וזה שהי' רץ מסתמא הוא מצד שהוא 

 מחבב את המצוה, בזה נח דעתו שמחבב את המצוות, והבן.

, שהי' טמון בשם ועבר ועוסק ויצא יעקב מבאר שבעוזה 

בתורה יום ולילה ללא שינה, כשיצא מבאר שבע ראה 

בחרון אף, מצד  ]חרנה[וילך שעוסקים בחרישה ובקצירה, וזה 

קו לחיי העוה"ב, וזה ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה שחוב

 והבן.

וגו' זה הר המורי' זהו המקום שקבלו ישראל  ויפגע במקום וילן

]עיין מדרש שוח"ט )תהלים כה( ושם איתא )י( סיני מהיכן את התורה 

וראה שישראל מחבבין  בא, מהר המורי' נתלש כחלה מעיסה וכו'[

ע"ה, ביום חתונתו וביום  את המצות כמו שאמר שלמה המלך

ונח דעתו בזה, וילן שם,  )תענית כו(שמחת לבו, זה מתן תורה, 

 אור יצחק והבן.

זי"ע, וז"ל: עוד י"ל, דאיתא  התולדותובדרך זה מצינו בדברי 

, דרשב"י ובנו טשו במערתא י"ב שנים, נפקו )לג ב(בפ"ב דשבת 

עוסקין חזו אינשי דקא כרבי וזרעי, אמרי מניחין חיי עולם ו

בחיי שעה, כל מקום שנתנו עיניהם מיד נשרף, יצאה בת קול 

ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם, אחר י"ב 

חודש יצאו, כל מקום דהוי ר' אלעזר מחי, הוי ר"ש מסי, חזי 

סבא דנקט ב' מדאני אסא וכו', א"ל כמה חביבין מצות על 

 ישראל וכו'. 

זה כאן, כי יעקב אבינו נטמן בבהמ"ד ובזה יובן, ממש הי' ענין 

ואח"כ יצא לחרן משם, וז"ש  )בר"ר סח, יא(של שם ועבר י"ד שנה 

ויצא יעקב מבאר שבע מהתבודד שהיה שם י"ד שנה. וילך 

חרנה, בכל מקום שהיה מסתכל בעניני עולם שהם מניחין חיי 

עולם ועוסקין בחיי שעה נתן עיניו ובא חרון אף בעולם, וזהו 

רנה, בכל מקום שהלך היה חרון אף בעולם, לכך יהב וילך ח

, והיינו כמו רשב"י הנ"ל, )צא ב(דעתיה למהדר, כמ"ש בחולין 

שלא להחריב העולם, מיד ויפגע במקום, חזר ונתיישב בדעתו 

שיותר טוב לדבר עם אנשי המקום תחנונים ודרך פיוס ואז אין 

, פירש ויפגע במקוםצריך לחזור להיות נטמן כרשב"י, וז"ש 

וכו', וכמו שעשה  ויפגע הוא לשון דברי תחנונים ופיוסחז"ל 

 תולדות יעקב יוסף רשב"י אח"כ, וכאמור.

 
 קול השיעורים

 ממורינו הרב שליט"א 
073-371-8218 



 

  

. ופירש רש"י ז"ל לשון פגיעה ולשון )שם יא(ויפגע במקום 

ויש לבאר שהרמז שכאשר בא יעקב אבינו ע"ה להר  תפלה.

המוריה, מקום הקודש, וראה הגליות שיהיו להם לישראל, ואף 

על פי שהיה מצטער למאוד מזה, אף על פי כן התחזק עצמו, 

, וכדאיתא )ישעיה סג ט(בשביל שראה שבכל צרתם לו צר 

שבכל מקום שגלו שכינה עמהם, ועל כן  )מגילה כט.(בגמרא 

נבג"מ  בעל שם טוב הקדוששם, וכמו שאמר מרן ה התפלל

ובקשתם משם, פירוש  )דברים ד כט(זצוקלה"ה זי"ע על הפסוק 

משם, מכל מקום ומכל בחינה שתהיה, משם תבקש את ה' 

אלקיך ע"כ, ודפח"ח. דידוע אשר בארץ ישראל ההתגלות 

אלקות הוא בהתגלות, ובחוץ לארץ הוא בצמצום, ובכל בחינה 

משם את ה' אלקיך. וזהו ויפגע במקום, פירוש שתהיה תבקש 

אף על פי שראה גלות ישראל והיה מצטער עצמו למאד, 

 תולדות יצחק התחזק והתפלל ממקום ומבחינה שהיה שם.

 ממורי. שמעתי )שם(ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו 

כשבא נשמה מאצילות אל עולם העשיה ורואה איך שם נתגבר 

הוא  הקליפה, ואיך נקל כבוד המלך רב ושליט בעיניהם, אז

מעורר את עצמו, ליתן יותר שבח לכבוד המלך מלכו של עולם, 

שאין הוא כאחד מהם וכו', ודברי פי חכם חן, וזהו שאמר ויקח 

מוסר מאנשי  שלקחמאבני המקום וישם מראשותיו, רצה לומר 

, וישם אבני המקוםהמקום שיש להם לב אבן, ונקראו אצלו 

להבין זה, ויתן יותר  בראש מחשבתודבר זה  ששםמראשותיו, 

 שבח והודייה לשמו יתברך על שאינו כאחד מהם.

 תולדות יעקב יוסף 

, היו בעיר שני אנשים שהיה באוסטראה אב׳׳דהמהרש״א בזמן שהיה רבנו 

להם בשותפות בית מסחר גדול של בד, ובין שניהם שררה אהבה ואחוה, 

ביום מן הימים נודע להם על כמות גדולה של סחורה העומדת למכירה 

בכפר אחד סמוך לעיר אוסטראה, ואשר אפשר לקנותה במחיר מוזל ביותר, 

ורה בתור ירושה מקרוביו היות והסחורה היתה אצל אחד שקבל את הסח

שמת לא מזמן וברצונו להיפטר מזה ולקבל תמורתו כסף מזומן, השותפים 

החליטו מיד לקפוץ על המקח ונסעו אל הכפר לקנות את הסחורה, לאחר 

שנשאו ונתנו בדבר וקבעו את מחיר הבד, ראו שאין להם מספיק עגלות 

ון שם והשותף להוביל את הסחורה העירה, ולכן נשאר אחד השותפים לל

השני נסע העירה להביא את העגלות הדרושות, השותף הזה שנשאר בכפר 

ואכל היה רעב מאוד, ומחמת רעבונו וחולשתו הגדולה לא התגבר על יצרו, 

ממה שהגיש לו בעה׳׳ב מאכלים לא כשרים, אך לאחר שהשקיט רעבונו 

והצטער התחיל מצפונו לייסרו ולבו נקפו על כך שנתגאל במאכלות אסורות 

ושניהם טענו את , מאוד על כך, בבוקר השכם הגיע השותף השני אל הכפר

העגלות ונסעו חזרה לעירם, בדרך נסיעתם הרגיש השותף שהביא את 

אינה כתמול שלשום , העגלות, והנה פני השותף השני שלן בלילה בכפר

וכששאל אותו סיבת הדבר, על מה ולמה נפלו , וניכר עליו שרוחו מרה עליו

ניו, אדרבה הרי צריכים הם לשמוח ולהודות לה׳ על המציאה שנפלה פ

לידיהם בהרויחם עי״ז סכום נכבד מאד, אבל חברו התחמק מליתן לו 

תשובה ברורה, באמרו כי נזכר מכמה דברים לא טובים שעברו עליו ועל כן 

ברם השותף השני הרגיש שאינו אלא מתחמק , הוא נאנח ונעצב אל נפשו

מנו את הסיבה האמיתית, והתחיל להציק לו ולרדת לחייו והוא מעלים מ

שיגלה לו את האמת עד שלבסוף לא יכול חברו יותר להתעקש וגילה לו את 

האמת המרה, כי בהשארו בכפר נכשל במאכלות אסורות ולכן אינו מוצא 

 יותר מנוחה לנפשו.

השותף השני צחק ממנו ואמר לו: למה תשים לב לדברים של מה בכך, 

מעתה תוכל לפזר הרבה ממון לצדקה ותפדה ר שהרווחת הרבה כסף, העיק

את נפשך החוטאת, דברי השותף לא נכנסו ללבו כלל ועדיין היה מיצר ודואג 

על העבירה שבידו והיה בוכה בדמעות שליש מעין הפוגות, ולא רצה 

להתנחם,השותף השני בראותו גודל מרירות צערו של חברו התיישב 

ם העבירה מצערת אותך כל כך, תוכל למכור לי אותה, בדעתו ואמר לו: א

: כמה אתה מבקש בעבורה, זיק של תקווה נדלק בעיני השני ומיד נענה ואמר

אם באמת הנך רוצה לקנות ממני את העבירה, אני מסכים לוותר עבורך על 

כל חלקי המגיע לי מהמסחר הזה שעשינו זה עתה, השותף השני הסכים 

חברו על הקנין, מעתה נסעו שניהם שמחים ופניהם ל מיד ונתן תקיעת כף

צהובות, זה שמח על הריווח הגדול שעלה בידו, וזה שמח שנפטר מן 

העבירה שבידו, אע״פ שהסכום היה גדול מאוד, אבל סוף כל סוף מצפונו 

 נשאר נקי.

ויהי היום והשותף שקנה את העבירה נפטר לעולמו, וכשבדקו בדינו העבירו 

ים שעבר בחייו, חטא כזה שלא ידע ממנו כלל, הוא הכחיש לפניו בין החטא

אבל מיד העמידו אותו על טעותו, החטא הזה מיד את החטא שטענו עליו, 

הוא התחיל להתגונן , היה רשום על חשבונו מאחר שקנה אותו מאת שותפו

כי מעולם לא עלה על דעתו לקבל את החטא, הוא אמנם קבל מחיר הגון, 

היה שותפו, והיתכן, שחבירו חטא והוא יענש על חטא אבל הרי הבעל דבר 

אבל לא הועיל לו כל התנצלויותיו, ורק בקשה אחת פעל בדבריו ? של חבירו

 שיכול להזמין לדין את שותפו ולהתדיין אתו.

 בעמוד האחרון   הסיפור   המשך 



 

 

 

 שני וחמישי קריאת התורה / הלכות 

, 2בשני ובחמישי 1בתורהקוראים .א

 .3ובשבת במנחה

, וכל אחד 4קורין שלשה קרואים.ב

קורא לכל הפחות שלשה  פסוקים, 

ובין כל הקריאה בכללות לא תהיה 

 .5פחותה מעשרה פסוקים

אם שכח ביום שני לקרות בתורה .ג

י"א דיקרא ביום שלישי, את 

, ]ובמזיד עי' 6הקריאה של יום שני

לא נקטינן [, ומ"מ לדינא 7בהערה

, אבל ביום שני 8ישלים ביום אחר

וחמישי יכול להשלים עד סוף 

 .9היום

אם שכח כל יום החמישי, לכו"ע .ד

 .01לית ליה תשלומין

והטעם עי' במ"ב בהקדמה לסי' קל"ה, דכתב וז"ל:  1
כתב הרמב"ם פי"ב מהלכות תפלה משה רבינו 
תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים 
בשבת ובשני ובחמישי בשחרית כדי שלא ישהו 
שלשה ימים בלא שמיעת תורה ועזרא תיקן שיהו 
קורין גם במנחה בכל שבת  משום יושבי קרנות וגם 

יהו קורין בשני ובחמישי שלשה בני הוא תיקן ש
]כי בזמן אדם ולא יקראו פחות מעשרה פסוקים 

מרע"ה לא היתה התקנה דוקא שיהו קורין ג' ושיקראו 
 עשרה פסוקים דוקא ואתא הוא ותיקן דבר זה[

ובירושלמי איתא משה תיקן להם לישראל שיהיו 
קורין בתורה בשבתות ויו"ט ובראש חודש ובחוש"מ 

ף פרק הקורא עומד וכן הוא ברמב"ם ומביאו הרי"
 פי"ג הלכה ח', עכ"ל.

ומקור דברי הרמב"ם כתב הכסף משנה, שהוא 
מהתלמוד בבלי, דבאמת בבפרטי תקנה זו מצינו 
חילוקים בין שני התלמודים, בתלמוד בבלי במסכת 

איתא, וילכו שלשת ימים  )דף פב.(בבא קמא 
במדבר ולא מצאו מים, דורשי רשומות אמרו, אין 
מים אלא תורה, שנאמר הוי כל צמא לכו למים, 

שלשת ימים בלא תורה נלאו, עמדו  כיון שהלכו
פרשת -]ובמכילתא )במסכתא ויסע נביאים שביניהם 

, מוסיף נביאים "וזקנים" ועי' בכסף (פרשה א -בשלח
משנה דכתב דלפי שמשה רבינו היה הנביא הגדול שבדור 
וכל נביאי הדור בית דינו הוא ועוד שלא עשו דבר אלא 

תיקנו להם ובהסכמתו א"כ ראוי ליחס אליו את התקנה[ 
שיהו קורין בשבת ומפסיקין באחד בשבת, וקורין 
בשני ומפסיקין שלישי ורביעי, וקורין בחמישי 
ומפסיקין ערב שבת, כדי שלא ילינו ג' ימים בלא 

 תורה.
ובהמשך הגמ' איתא דעזרא הוסיף על התקנה 
שמתחילה תיקנו שיקרא אדם אחד שלשה פסוקים, 

פסוקים,  או שתיקנו שיקראו שלשה אנשים שלשה
כנגד כהנים לוים וישראלים, ובא עזרא ותיקן 
שיקראו שלשה, ושלא יפחתו מעשרה פסוקים כנגד 

 עשרה בטלנים.

 )פ"ד ה"א( אמנם בתלמוד ירושלמי מסכת מגילה
אמרו שהתקנה של משה היה רק בשבתות ובימים 
טובים ור"ח וחולו של מועד, ושל עזרה היה בימי 

א במסכת סופרים בה"ב, ובשבת במנחה. וכן אית
 .)פ"י ה"א(

]ועי' בתורת חיים שהאריך להוכיח שלא נתקנה תקנה זו 
בימי משה, שהרי לא נשלמה התורה עד יום מיתתו, 
ובב"ב )טו( נחלקו על שמונת פסוקי התורה האחרונים 
העוסקים בענין פטירתו של משה אם יהושע כתבן או משה 

עדיין כתבן בדמע, ולא היה אפשר לקרוא בספר תורה ש
חסר  ומ"מ דבריו צ"ע שבשני התלמודים הרי איתא 

 2שמשה עצמו תיקן תקנה זו, ועי' עוד לקמן בהערה 
  בסוגריים[

כתבו שהטעם שתיקנו  )פב ד"ה כדי(בתוס' בב"ק  2
הקריאה דוקא בשני וחמישי, משום שבקבלת 
לוחות אחרונות היתה עלייתו של משה ביום חמישי 

ני, ובאותה עליה בשבת וירידתו היתה ביום ש
)ראה נתרצה לו המקום ואמר לו סלחתי כדבריך, 

ולפי שהיה עת רצון באותה עליה  רש"י שמות לג יא(
 וירידה קבעו הקריאה בשני וחמישי.

]ואף על דברי  התוס' אלו הקשה בתורת חיים, שהרי 
בגמרא דרשו תקנה זו על הכתוב )שמות טו כב( וילכו 

ם, והרי זה היה קודם שלשת ימים במדבר ולא מצאו מי
מתן תורה, ועדיין לא עלה משה למרום, ומזה ג"כ רצה 
להוכיח שתקנת קריאת שני וחמישי לא היתה באותו 
הפרק שנאמר עליו פסוק זה, ומ"מ על עצם קושייתו 
אפשר לומר כי יתכן שעיקר התקנה לקרוא אחת לשלושה 
יום נתקנה מקודם והיו יכולים לקרוא בימים אחרים כגון 

ראשון ורביעי בשבת ולאחר מכן נקבעו ימי שני וחמישי ב
 לימי הקריאה משום עת רצון[

 (סעי' א')סימן קל"ה  3

)ועי' בגמ' די"א , כנגד כהנים לוים וישראלים  4

עי' לעיל , ודהטעם הוא נגד תורה נביאים כתובים(
 1בהערה 

איכא כמה טעמים מדוע  )דף כא(בגמרא מגילה   5
 עשרה דווקא.

א( עשרה אלו כנגד מי, אמר רבי יהושע בן לוי כנגד 
)עי' ברש"י בב"ק דף עשרה בטלנין שבבית הכנסת, 

פב דאלו בני אדם כשרים, בטלין ממלאכתן לעסוק בצרכי 
ציבור, ולבא קודמין לבית הכנסת, כדי שיהו מצוין עשרה 

 .לעת התפלה, ומתפרנסים משל צבור(
ב( רב יוסף אמר כנגד עשרת הדברות שנאמרו 

 למשה בסיני.
ג( רבי לוי אמר כנגד עשרה הילולין שאמר דוד 

]היינו עשר לשונות ההלל שנזכרו בפרק בספר תהלים, 
 נ הללוהו קל בקדשו וגו'["ק

ד( רבי יוחנן אמר כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא 
]וביארו בגמ' דהיינו תשע פעמים שנזכר לשון העולם 

ויאמר במעשה בראשית, בצירוף פסוק בראשית ברא 
דמשתעי בשמים ובארץ דכתיב בדבר ה' שמים נעשו 

 .וברוח פיו כל צבאם )תהלים לג ו'([

, וז"ל: ונראה דאם )סק"א(כתב בעטרת זקנים כן  6
בטלו ביום שני הקריאה בספר תורה ע"י אונס, יכול 
לקרא הקריאה של יום שני ביום שלישי, כדי שלא 
יבטל תקנות עזרא, ושלא ילכו שלשה ימים בלא 

 תורה.

ודווקא שבטלו ביום שני שם בהמשך דבריו, וז"ל:  7
בשוגג, אבל אם בטלו במזיד נראה לי שהוא דומה 

. ומעוות לא ()סעיף זלתפילה שמוזכר בסימן ק"ח 
יוכל לתקן הוא, כן נראה לי, ומכל מקום צ"ע, כי 
שמא שאני התם שעבר היום בטל קרבנו, מה שאין 
כן הכא בנידון דידן הרי זה דומה למי שאכל שום 

, ברכות נא, א(עי' במסכת ) ,וריחו נודף יאכל עוד שום
כן הדבר הזה, ולא אתה בן חורין מן תקנת עזרא 

 וצ"ע. בשביל כך שעבר היום, ומסיים

בשם המשאת משה  )בסק"ח(כן הביא הכה"ח  8
, דכל מילתא דמחמת תקנתא מה )בתשו' ח"ב סי' א'(

דהוה הוה ולא מהדרינן עובדא, וכן עי' בא"ר או' ב' 
דכתב דרק בשבת אם לא קראו אית ביה תשלומין 
משא"כ בחול הרי ישלימו בשבת הבאה הקריאה 

 בעמוד האחרון   הערות   המשך 



 

 

באחת הלילות, בעת שהשותף השני שכב על משכבו, ובחלומו הוא רואה 

ריו לעמוד לדין תורה לפני את חברו שנפטר לא מזמן, והוא מזמינו לילך אח

בית דין של מעלה, ויהי בבקר ותפעם רוחו על החלום הרע שחלם זה עתה, 

אבל מיד התיישב בדעתו כי החלומות שוא ידברו ואינם אלא דברים בטלים, 

ברם כשנשנה החלום כמה פעמים, הרגיש כי יש דברים בגו, ומרוב צער 

רבינו , להביאו אל הרב דמתאהוא העתיר על בני ביתו ופחד נפל למשכב, 

המהרש"א זצ"ל, ושפך לפניו מרירות לבו, אל תירא ניחמו המהרש"א חזור 

שהלכה , לביתך והיה אם ישנה החלום ושותפך לעבר יזמינך לדין, אמור לו

היא שהתובע הולך אחר הנתבע, והנך מוכן לעמוד עמו לדין תורה לפני בית 

 אותו. "אחרים"מי כי דיני, ואם לא יסכים לבוא, אמור לו בש

וכך היה, בלילה שוב נשנה החלום והשותף מסר לחברו את דברי 

אליו בחלום ואמר לו כי הוא מסכים לבוא  המהרש"א, למחרת שוב נראה

לדין לפני בית דינו של המהרש"א והתאריך נקבע לאחר כמה שבועות, 

י מאותו יום והלאה נחה דעתו של השותף החי ושוב לא הופרע בשנתו ע"

גם מצב בריאותו הוטב עד שחזר להיות בריא כבראשונה, חלומות רעים, 

ויהי כאשר הגיע היום שנקבע, ציוה רבינו המהרש"א על כל בני העיר 

שיתקבצו לבית המדרש למען ישמעו ויראו, וילמדו לקח להיטיב דרכיהם, 

ולידע כי יש דין ויש דיין, בית המדרש היה מלא מפה אל פה, הדוחק היה 

ל והצפיפות היתה נוראה, גם עזרת הנשים היתה מלאה, ואז צוה רבינו גדו

המהרש״א על שמש בית הדין, שילך על קבר השותף המת ולהודיע לו כי 

הגיע התאריך שנקבע לעמוד לדין ועליו לבוא מיד לבית המדרש, בפינת בית 

 הכנסת הוקם וילון עבור התובע המת.

ן רבינו המהרש"א את האות כי שקט הושלך באולם בית הכנסת ברגע שנת

הבעלי דינים יציעו טענותיהם, ראשון פתח השותף החי, וקולו רטט בעת 

דבורו: אמת, נכשלתי בעבירה חמורה, אבל מיד מלאתי חרטה, ולא מצאתי 

מנוחה לנפשי ואחרי שהשותף המת קנה ממני את מחיר העבירה בכסף 

לבי, המקח היה על  מלא, נחה דעתי והרגשתי כאלו אבן כבדה נגולה מעל

פי דין תורה, גם תקענו כף שנינו, ומה שהוא מתחרט כעת אינו יכול לבטל 

את המקח, ואין לו שום זכות תביעה עלי, מיד נשמע מתוך הוילון קולו של 

עשיתי , כשהוא מלא צער ומרירות וכך אמר: נכון הדברהשותף המת, 

י היתה רק להרגיע שטות גדולה בזה שקניתי ממנו את העבירה, אבל כוונת

ולא בגלל שחפצתי שעל שכמי תרבץ העון החמור הזה, ואיני חייב , את רוחו

לו אלא כסף בלבד, אבל היתכן שאני אסבול עבור חטאו, שאני אקבל 

יסורים בשביל שהוא חטא, זאת לא עלתה על דעתי מעולם, ואחרי כן פרץ 

דם שבשעה קולו של השותף המת בבכי גדול וביללה נוראה! אוי לו לא

מדמה בנפשו כי אינו עתיד ליתן דין וחשבון על מעשיו, ואין דעתו , שהוא חי

 לחזור בתשובה, אבל אהה, אוי ואבוי, אוי ליום הדין ואבוי מיום התוכחה...

הקהל הרב שמלא את כתלי בית המדרש היה מזועזע מפחד המעמד, ומעיני 

ע״י קולו של רבינו כולם זלגו דמעות באין הפוגות, לפתע הופרעה הדממה 

המהרש"א ז"ל שהכריז: אחרי שהעמקנו לחשוב בענין, אנו מחליטים 

שהשותף החי צודק, המקח נשאר מקח, לא היה לו לשותף המת לזלזל כל 

כך בעבירות ולהקל ראשו כאלו היה זה דבר הניתן מיד ליד, ובנוסף לכך, 

או הנ"ל, עי"ז שקנה ממנו את העבירה גרם לו שלא יחזור בתשובה על חט

אחרי שהיה מנוי וגמור אתו שע"י המקח הוסרה ממנו העבירה לגמרי, אולם 

כדי להקל בעונשו של השותף המת, אסדר לשותף סיים המהרש"א דבריו, 

החי סדר תשובה, ועי"ז יכופר עוונו ויוקל עונשו של המת, כמו כן הנני מקבל 

יים המהרש"א עלי לסדר תקון מיוחד עבור המת ועי"ז תכופר עוונו, כשס

דבריו, נשמע קול בכי עצום מבין המחיצה, ומיד נשתק הקול לגמרי, מעמד 

שראו בחוש! כי יש דין ויש דיין, , נורא זה, עשה רושם עצום על כל הנוכחים

וכל מעשה האדם בספר נכתבים, לא נעלם דבר, והעיקר, כמה גדול כוחה 

 לו בזה ובבא. של תשובה, וכל זמן שהאדם חי, בכוחו לתקן הכל, וטוב

דס"ל דאין לו עי"ש, ועי' שם בכה"ח עוד פוסקים 
תשלומין ליום אחר, וכן פסק בביה"ל דלא כעט"ז 

 הנ"ל.

דכתב על הא דכתב  )סק"א(עי' במשנה ברורה  9
השו"ע שקורין בשני ובחמישי, וז"ל: בשחרית, ואף 

דבדיעבד כל היום זמנה מכל מקום לכתחלה מצוה 
להקדים, מכאן נראה דאפשר לקרותו עד סוף היום, 

דנראה  )סי' נ"א(עלה וכן כתב בתשובת יהודה י
 דיכולין לקרות במנחה אם בטלו בשחרית בב' ובה'.

עי"ש בעטרת זקנים שכתב בהמשך להנ"ל, וז"ל:  01
מה שאין כן באם בטלו ביום חמישי אזי הלכו שלשה 
ימים בלא תורה, יום ג' ויום ד' ויום ה' ועבר זמנו 

 בטל קרבנו.

 סיפור מעמוד ב' המשך  

 הערות להלכה מעמוד ג' המשך  


