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ֶאת  ָּבָׂשר  ָּכל  ִהְׁשִחית  ִּכי  ִנְׁשָחָתה  ְוִהֵּנה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֱאֹלִקים  "ַוַּיְרא 
ְלָפַני וגו' ֲעֵׂשה ְלָך  ְלֹנַח ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא  ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִהים  ַּדְרּכֹו וגו' 

ֵּתַבת ֲעֵצי ֹגֶפר" )ו, יב-יד(.
נזקקין לשאינן  ועוף  - אפילו בהמה חיה  'כי השחית כל בשר  רש"י מפרש: 

מינן'.
ועלינו להבין: מה ענין זה לזה? למה כאשר ראה הקב"ה שהשחיתו החיות והעופות 
– ציווה על נח לעשות תיבה? וכי יעלה על הדעת שאילו השחיתו בני האדם את דרכם, 
אך בעלי החיים הלכו בדרך הטוב והישר, לא היה בא הציווי לנח לעשות תיבה?!

רבי  הגאון  הם:  הלא  אחד',  בסגנון  התנבאו  נביאים  'שני  זו,  תמיהה  ביישוב 
אברהם חיים שור זצ"ל, בעל 'תורת חיים' )על הש"ס, עירובין קח:(, והגאון רבי משה 

גליא, מחכמי העיר גליידינגען:
כתב רש"י )דברים יא, יז(: 'השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו' ואבדתם מהרה – 
שנאמר  המבול,  לדור  ארכא  ניתנה  והלא  תאמרו:  ואם  ארכא.  לכם  נותן  איני 
ממי  להם  היה  לא  המבול  דור   – שנה'?  ועשרים  מאה  ימיו  'והיו  ג(  ו,  )בראשית 

ללמוד, אתם יש לכם ממי ללמוד!'
ואף בפסוק שלפנינו מפרש רש"י: 'עשה לך תיבת – הרבה ריווח והצלה לפניו, 
ולמה הטריחו בבנין זה? כדי שיראוהו אנשי דור המבול עוסק בה מאה ועשרים 
שנה ושואלין אותו: מה זאת לך? והוא אומר להם: עתיד הקב"ה להביא מבול 

לעולם, אולי ישובו'.
נמצא שבנין התיבה נמשך מאה ועשרים שנה – רק משום שלא היה להם ממי 

ללמוד, שכן עדיין לא ניתנה התורה.
אך לכאורה יש לתמוה: וכי לפני מתן תורה לא היה ממי ללמוד דרכי התנהגות 
ראויים? הלא גמרא ערוכה היא )עירובין ק:(: 'אמר רבי יוחנן: אילמלא לא ניתנה 
צפה  ושוב  מיונה',  ועריות  מנמלה,  וגזל  צניעות מהחתול,  למדים  היינו  תורה, 
ללמוד  להם  היה  שנה?  ועשרים  מאה  של  ארכא  להם  ניתנה  למה  התמיהה: 

מהיונה ומהנמלה!
זו  אין  שוב  דרכם,  את  השחיתו  והעופות  החיות  שגם  והתברר  מאחר  אך 

קושיה, שכן לא היה ממי ללמוד, שהרי גם ה'מלמדים' עצמם השחיתו...
מעתה, זהו פירוש הפסוקים וסמיכותם: "וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה 
ולכן  נזקקין לשאינן מינן,  ועופות  כי השחית כל בשר דרכו" – שאפילו חיות 
ועשרים  ונתן להם ארכא מאה  גופר",  "עשה לך תיבת עצי  לנח  אמר הקב"ה 

שנים, כי עתה לא היה להם ממי ללמוד.
וזו כוונת רש"י: "כי מלאה הארץ חמס" – 'לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל', 
משום שגזל יכלו ללמוד מהנמלה, אבל עריות לא יכלו ללמוד מהיונה, שהרי 
אף היא שיחתה בשאינה מינה, ולכן לא נחתם דינם אלא על הגזל! )ושלל לא יחסר(

"ֹצַהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה וגו'" )ו, טז(.
מובא בגמרא בסנהדרין )דף קח:(: 'צוהר – א"ר יוחנן, אמר לו הקב"ה לנח קבע 
נוספת  דעה  בצהרים'.  לכם  מאירות  שיהיו  כדי  ומרגליות  טובות  אבנים  בה 

מובאת ברש"י )כאן, ומקורו מב"ר לא, יא( שהכוונה לחלון.
וצריך להבין, דפשט המילה מורה על 'חלון', ומדוע ביאר רבי יוחנן שהוא אבן 

טובה?
'חלון'  לומר  לו  היה  חלון,  הכונה  שאם  חכמים(,  בשפתי  )הובא  ה'לבוש'  ביאר 
במפורש, דסתם חלון לאורה עשוי )ע' שילהי פרק חזקת הבתים בב"ב(, ולא היה צריך 

לומר 'צוהר'.
באופן נפלא נוסף ביאר רבי ברוך עפשטיין זצ"ל בפירושו 'תורה תמימה', כי יסוד 
החילוק בין הפירושים הוא אם יכלו לראות דרכו את הנעשה בחוץ, שאם היה 
חלון רגיל מזכוכית יכלו לראות דרכו את הנעשה בחוץ, משא"כ אבנים טובות 

ומרגליות אשר אין ניתן בעדם לראות מחוצה לתיבה.
ומעתה, הרי כדי לראות את הנעשה בחוץ צריך זכות בפני עצמה, וכדמצינו גבי 
לוט שניצל מסדום ומכל מקום נאסר עליו להביט על מהפכת סדום, וכדפרש"י 
שם )יט, יז( דהרי לא ניצל אלא בזכות אברהם ואין לו זכות לראות בפורענותם 
של הרשעים, וא"כ יש לומר שר' יוחנן לשיטתו שדרש )שם קח.( כי נח היה צדיק 
דוקא בדורו, אך לא בדורות אחרים כדורו של אברהם, ולא היה צדיק גמור, וא"כ 
יתכן שלא עמדה לו צדקתו אלא לעצם ההצלה ואין לו כ"כ זכות גם כאן לראות 
במפלתם של הרשעים, ועל כן פירש רבי יוחנן שהצוהר פירושו אבנים טובות 

שאין ניתן בעדם לראות היאך מתים הרשעים במבול. ]וע"ע בחזקוני[
)המאור שבתורה(  כפתור ופרח!    

"ַוֹּיאֶמר ה' ְלֹנַח, ֹּבא ַאָּתה ְוָכל ֵּביְתָך ֶאל ַהֵּתָבה ִּכי ֹאְתָך ָרִאיִתי ַצִּדיק 
ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה" )ז, א(.

רש"י כבר מרגיש במה שיש להעיר: הלא בתחילת הפרשה מעידה התורה שנח 
היה "צדיק תמים", ומדוע כאן מכתיר אותו הקב"ה בתואר 'צדיק' בלבד? אלא, 
משיב רש"י )על פי דברי בראשית רבה לב, ד(: 'מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם 

בפניו וכולו שלא בפניו'. 
ובכל זאת, מן הראוי להבין את הענין גם בדרך הפשט: 

־מפי השמועה, נאמר כאן ביאור נפלא בשם הגאון רבי חיים ברלין זצ"ל, אב"ד מוס
קבה ולימים רבה של ירושלים:

ידוע כי ההיפך מצדיק הוא רשע, ואילו ההיפך מתמים הוא עיקש. עוד ידוע 
כי רשע הוא מי שעושה מעשים רעים, ואם כן צדיק הוא בעל מעשים טובים, 
ועיקש הוא בעל דעות כוזבות, ולפי זה תמים הוא בעל דעות טובות, המקיים 

את "תמים תהיה עם ה' אלוקיך".
והנה, חטא המבול היה במעשים, כעדות הכתוב: "כי מלאה הארץ חמס", בעוד 
חטא דור הפלגה היה רק בדעות, אך לגבי המעשים ידענו דוקא כי שררו ביניהם 

יחסי שלום ואחדות.
ונח – הוא היה גם בדור המבול וגם בדור הפלגה, ומת עשר שנים אחרי מעשי 

דור הפלגה.  
מעתה, כאשר ציוה הקב"ה למשה לכתוב את תולדות נח ואת מעשיו, אמר 
והוסיף  – בדעותיו,  – במעשיו, תמים  צדיק  צדיק תמים",  "נח איש  לו לכתוב 
צדיק  נח  היה   – רעים  במעשים  שחטאו  המבול  בדור  כי  "בדורותיו",  הכתוב: 
במעשיו הטובים, ואילו בדור הפלגה שחטאו בדעות – היה נח תמים בדעות, 

כפי שביארנו.
אבל כאשר הקב"ה אומר לנח לבוא אל התיבה, הרי זה משום שהולך הוא 
"אותך  שכן  ינצל,  הוא  רק  מדוע  לו  מסביר  והקב"ה  המבול,  דור  את  למחות 
ראיתי צדיק לפני בדור הזה", כי כאשר מדברים על הדור הנוכחי, דור המבול 
שהרשיע במעשיו, תוארו המתאים של נח הוא 'צדיק', וזו סיבת הצלתו, ואמנם 
עתיד הוא להיות גם 'תמים' – בדור ההפלגה, אך אין טעם לשבחו על כך כבר 

מעתה...
)קהלת מרדכי( ודברי פי חכם חן! 

"ַוִּיַּקח ַאְבָרם ְוָנחֹור ָלֶהם ָנִׁשים ֵׁשם ֵאֶׁשת ַאְבָרם ָׂשָרי ְוֵׁשם ֵאֶׁשת 
ָנחֹור ִמְלָּכה ַּבת ָהָרן ֲאִבי ִמְלָּכה ַוֲאִבי ִיְסָּכה" )יא, כט(.

זו שרה; ולמה נקרא  - יסכה  יד., וברש"י כאן(: "תניא  )דף  מובא בגמרא במגילה 
שמה יסכה שסכתה ברוח הקודש, דכתיב )בפרשת וירא( "כל אשר תאמר אליך 

שרה שמע בקולה". דבר אחר: יסכה, שהכל סוכין )מביטים( ביופיה".
ביפייה",  סוכין  "שהכל  לכך  יסכה  השם  התייחסות  על  לתמוה  מקום  יש 
דלכאורה מה שבח הוא זה לאחת מהאימהות הקדושות, שבגינו ישתנה שמה; 
בשלמא הטעם הראשון שסוכה היתה ברוח הקודש - שבח גדול הוא, שהיא 

נמנתה בין שבע נביאות שקמו לישראל )שם(, אך יופי - אתמהה.
ועוד, לכאורה נראה שיש קשר בין שני הטעמים והא בהא תליא. מהו הקשר?

ביאור נפלא בזה כתב הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, בספר 'חכמת חיים':
יש להקדים מה שנאמר אצל לאה )בראשית כט, יז(: "ועיני לאה רכות", ומפרש 
רש"י מהגמ' )בבא בתרא קכג.(: "רכות" - שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו, 
ובכתה שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן - הגדולה לגדול 

והקטנה לקטן, והיתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה.
לכאורה יש דמיון בין הענין של לאה לזה של שרה. גם כאן אמרו הבריות: 
דהיינו  הגדול,  ושרי.  מלכה  בנות  שתי  ולהרן  ונחור,  אברהם  בנים,  שני  לתרח 
מוטרדת  היתה  שרי  ואם  שרי.  את  יקח  נחור  והקטן  מלכה,  את  יקח  אברהם 
ממה שאומרים הבריות, היתה צריכה לבכות כמו לאה, מה שהיה פוגע ביופיה. 
אבל מכיון ששרי היתה נביאה, והיא ראתה ברוח הקודש, שהיא עתידה ליפול 
בחלקו של אברהם, ולא של נחור. נשתמרו יופיין של עיניה, עד שהכל היו סוכין 
וצופים ביופיה )א.ה. והיופי תלוי בעיניים, וסמך לזה מהירושלמי בכתובות 'כלה שעיניה יפות 
– כל גופה אין צריך בדיקה'(, ומיושב יפה הקשר בין שני הטעמים על מה שנקראת 

)להתעדן באהבתך( יסכה.  



 הגיורת שנרצחה בפיגוע ושידוך ‘אחיה’ לבת 
משפחת האברך ש’אימץ’ את נשמתה    סיפור לשבת

שאלה: האם יש דמיון בין הקוף לאדם?
תשובה: פסק הרמב"ם )פרק ו' הלכה יג(, שנטילת ידיים ע"י קוף מועילה. וכתב הראב"ד, שהלא לנטילת ידיים 
מבואר בגמרא בחולין )קז.( דבעינן כח גברא, ומהיכי תיתי שהקוף יהיה עליו תורת אדם, ומעשהו מוגדר 

'מעשה קוף' בעלמא, וגרע מחרש שוטה וקטן )שהם כשרים(?.
והמגדל עוז הביא ראיה לרמב"ם מגמרא בב"ק )קא.(, ודחה את קושיית הראב"ד מחש"ו – 'דאדרבה איפכא 
מסתברא, שאנו רואים במציאות שהוא מדמה את כל מה שהוא רואה ועושה כן, משא"כ בחש"ו שאין להם 

דעת לדמות וללמוד לעשות ברמיזה כמוהו'.
והסתפק ה'כסף משנה', האם הרמב"ם נקט קוף בדוקא, או דילמא שהוא הדין בשאר בעלי חיים, ואורחא 

דמילתא נקט )ועיין בספר 'הבתים' שהביא ב' דעות אם קוף דוקא(. 
וצריך ביאור, מה הצד שדוקא קוף הכשיר הרמב"ם ולא שאר בעלי חיים )ובאמת המאירי ]בבית יד ש"ז[ כתב 

שקוף דוקא(?

וביאר רבי יעקב קמניצקי זצ"ל ראש ישיבת "תורה ודעת" בספרו "אמת ליעקב" )או"ח, סי' רכה(, דהנה הגמרא 
בסנהדרין )קט.( מביאה, שעונשם של דור הפלגה שאמרו 'נעלה ונעשה מלחמה', היה שהפכו לקופים, רוחות 
ושדים ע"ש. וכן הוא בתוספות השלם )בראשית א, כה( על הפסוק "את חית הארץ למינה – לרבות בני אדם 
שנעשו קופין בדור הפלגה", וכן הוא במדרש אגדה )וין תרנ"ד, פר' נח( ]ובספר "מראה ילדים" )צו, א( כתב דבר 

פלא, שבכל הבעלי חיים לא תמצא דם נדות זולת הקוף[.
וא"כ, מפני זה שהיו בני אדם, נותר דינם דומה לדין האדם לגבי כח גברא, ולכן הרמב"ם הכשירם לנטילת 

ידיים.
ומצאתי, בראב"ד בתורת כהנים )פר' שמיני, פרשתא ד, פרק ו( שנראה שסבר, שהקוף רק דומה לאדם "בצורתו 
ובאצבעות ידיו ורגליו כאדם... ציפורניים ואצבעות כאדם והם דורסים על פת ידיהם ורגליהם כאדם", ולא 
הזכיר כלל שמקורו מהאדם אלא רק שדומה בפעולותיו ובמראהו לאדם ותו לא. ומוסיף, שלכן צריך לרבות 

קוף מהפס' "כל הולך על כפיו", לומר שהוא מין חיה, וכן אמרו )פ"ח מכלאים מ"ו( שהקוף הוא מין חיה.
)וכן יש להוכיח מלשון קושייתו על הרמב"ם, "ומהיכא תיתי  ונראה לכא' מדבריו, דלא ס"ל שהקוף מקורו מהאדם 
שהקוף יהיה עליו תורת אדם"?, ואם כהר"מ – יש לכך מקור, שהרי הגיע מהאדם. ודו"ק(, וא"כ צ"ע מהגמ' בסנהדרין הנ"ל 

ומהמדרש אגדה.
ויתכן לבאר עוד, שגם הראב"ד סבר שהקוף הגיע מהאדם, אך לאחר שנשתנה לבעל חי שוב אין להם דין 

אדם לגבי נט"י. ויל"ע.
זצ"ל,  משולם  רבי  המקובל  החכם  בשם  הביא  שם(  )כלאים,  זצ"ל  עדני  שלמה  לרבי  שלמה'  וה'מלאכת 
להקשות על הא דאיתא בגמרא בברכות )נח:(, 'הרואה פיל קוף וקיפוף - אומר ברוך משנה הבריות' )ונפסק 
צורתם  חיים  בעלי  כל  בהם, שהרי  שייך  השינוי  להבין מה  דצריך  'קיפוף'(,  ושם הושמט   – ח  רכה  להלכה בשו"ע, 

משונה זו מזו?
לקופים  מן האנשים שהפכן  נפרע הקב"ה  צ"ל בדור הפלגה(  )אולי  דור המבול  "שבזמן  נפלא,  באופן  ותירץ 
ופילים, והיינו שהקוף דומה לאדם, ופיל נמי מבין לשון בני אדם" )ולכן תיקנו לברך רק עליהם 'משנה הבריות', שהשתנו 
מאדם לבעל חי(. וע"ש שתמך יתדותיו במדרש )ילקוט שמעוני בראשית, רמז לט – אך ראייתו רק לגבי הקוף(. ומ"מ, סבר 

שנשתנו גם לפילים. וכך גם כתב ב'סדר הדורות' )א' תתקע"ג(.
ומעניין לציין מכנה משותף נוסף בין הקוף והפיל, המופיע בגמרא )עירובין לא:(, 'נתנו לפיל והוליכו, לקוף 
והוליכו', ופיר רש"י: 'פעמים שהן מלומדים', ובמאירי )שם( כתב בשם 'תלמוד חכמי המערב, שאדם יכול 
ללמדן שבעים לשון'. ובמגן אבות לרשב"ץ )פ"ג דף ס"ח( כתב, שהפיל הוא חכם מאד "ואין מי שיהיה קרוב 
להבנת בני אדם כמו הפיל שהוא מבין דיבור בני האדם ומקבל הציווי". ובזה מובן חכמת הפיל מכל בעלי 

החיים, כי בעבר היה אדם.
דעה נוספת בסוגיה זו, עולה מתוך סיפור נפלא שסיפר האדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם מבאבוב זצ"ל, 

על זקנו הרה"ק בעל "דברי חיים" מצאנז זצ"ל:
'משנה הבריות'  ובירך ברכת  וויען,  פעם ביקר ה"דברי חיים" בגן החיות של בית המלכות בעיר הבירה 

על הפיל, 
והאדמו"ר מבאבוב הטעים שלא בירך על הקוף, מכיון ששורש הקופים הוא מן הרשעים שבדור הפלגה, 
ואסור להסתכל בפני אדם רשע )וכך הזהיר גם בספר 'קב הישר', פרק ב' ע"ש(. עוד סיפר, שבהיותו ילד הלך פעם לגן 

חיות, וציווה עליו אביו, האדמו"ר רבי בן ציון מבאבוב הי"ד, שלא יביט בפני הקוף.
הרי לכאורה, שה'דברי חיים' סבר, שרק הקופים הם מרשעי דור הפלגה שנענשו, ולא הפילים, והרי זה 
ה'מלאכת שלמה'  כדעת  ולא   ,' וכו'  ושידים  ורוחות  קופים  'נעשו  )שם(:  בסנהדרין  הגמרא  בלשון  מדוייק 
)ויש להעיר, שלכאורה מסתבר, שכבר בבריאת  וה'סדר הדורות', שאף הפילים הם מבני הדור ההוא שנענשו בכך. 
העולם היו הקופים והפילים, שהרי בנדרים ]לז:[ מבואר ד'אין כל חדש תחת השמש' ולא ייברא דבר חדש, וא"כ קצת צריך ביאור, שיוצא 

א"כ שחכמתם ודימויים לאדם הגיעה כבר מבריאת העולם, ולא רק מאז שנהפכו האנשים לקופים, ויל"ע טובא(

ונסיים יריעה מעניינת זו, במה שכתב הגאון רבי אליהו הכהן מאיזמיר זצ"ל, בספרו 'שבט מוסר' )פרק מז, 
אות ב'(,     

משום  כמוהו,  עושים  הם  האדם  שעושים  שרואים  מה  כל  אדם...  בני  מתחילה  הקופים  והיו  ש"מאחר 
שמבקשים להידמות למה שהיו בתחילה ולחזור לקדמותם, ועולה חרס בידם"... )וע"ש במה שהביא לקח מוסרי 

נפלא לאדם, שינסה תמיד לחזור למעלותיו ולא יתייאש מנפילות...(.

ואולי, ע"פ דבריו יש לבאר את הפלא הגדול שכתב בספר הקדמון 'צל העולם', שנקבת הקוף מחבבת את 
בנה הבכור, ואת הנולד אחריו – תשנא, כי כשנולד בנה הראשון, סבורה שגם אם הוא אינו אדם – לפחות 

השני יהיה, וכשרואה שזה אינו – תשנאהו...

את הסיפור המופלא והנדיר שאספר לך, אני כותב כעת, 
בתאריך ב’ מר חשוון, יום השנה לפטירתה של הקדושה, 
הגיורת, ימימה בת אברהם אבינו ע”ה, שנפצעה אנושות 
חג  לאחר  שנתיים,  לפני  בירושלים  שאירע  נורא  בפיגוע 

הסוכות, וכעבור זמן קצר נפטרה מפצעיה.
הסיפור  את  כותב  אני  מדוע  תבין  לקרא,  כשתמשיך 
בדמעות מלוחות. לא בדיו, אלא, בדם של כאב. ויחד עם 
המופלא  החסד  על  יתברך  לד’  ותשבחות  בשירות  זאת 
והעצום שנתגלגל מכך. אך בל נקדים את המאוחר, ויהיו 

הדברים לעילוי נשמתה הטהורה.
באותו פיגוע דריסה נורא, המחבל ימ”ש עלה עם רכבו 
הוא  ושבים.  העוברים  את  ודרס  הקלה  הרכבת  לתחנת 
ניסה להימלט רגלית ונורה למוות. תינוקת שהייתה בעגלה 
עם הוריה, זוג צעיר, נהרגה במקום, הי”ד, והבחורה הגיורת 
ספגה פגיעת ראש קשה ובהמשך נפטרה מפצעיה, הי"ד.

ב”יתד  מאוד  מרגשת  כתבה  פורסמה  שנפטרה,  לאחר 
נאמן”, עם הדיין שגייר אותה. הוא תיאר את סיפור חייה 
תשע"ד,  ב'  אדר  בי'  היהודי  העם  לחיק  כניסתה  והליך 
שם  על  "ימימה",  שמה  את  להשאיר  בוחרת  היא  כאשר 

בתו של איוב.
הגיורת, בחורה צעירה, ואימה, התגוררו באזור אקוודור 
שבדרום אמריקה, בו אין יהודים כלל. הן החלו להתעניין 
ביהדות והאם סיפרה ליהודי שפגש אותה, כי משפחתה 
משתייכת לאנוסי ספרד אך בעתות הזמן הפכה משפחתה 
לנוצרית. היא אישית לא מאמינה בנצרות, אלא, מאמינה 

ומתפללת לבורא עולם, וכך גם חינכה את בתה.
כדי  לישראל  בתה  את  שיעלה  מהיהודי  ביקשה  האם 
לגיירה. הבת, קרין ימימה, שנקראה בשמותיהן של בנות 
במדרשה  יהדות  בלימודי  והחלה  לארה"ק  עלתה  איוב, 
העתיקה  בעיר  התפוצות  ישיבת  שעל-ידי  לבנות 
שונות  ממדינות  בנות  עם  יחד  למדה  שם  בירושלים, 

בדרום אמריקה.
"איילת  לשיעור בסמינר  בדרכה  הייתה  הפיגוע  בשעת 
הפיגוע.  למקום  הסמוכה  אשכול  רמת  בשכונת  השחר" 
הדיין שגייר אותה הפליג בספרו על אצילות מידותיה, על 
ירא"ש המופלגת שלה, כיצד הצטיינה בזהירות מלשה"ר 
כבחמורה  קלה  על  הקפידה  גדולה.  חסד  בעלת  והיותה 

והתמסרה לסייע ולטפל בזקנים מהם למדה יהדות.
ישבה  שם  בביה"ח,  למיטתה  הוזעקה  הגויה,  אימה, 
ומלמלה תפילה בספרדית, בבכי ובצער. לאחר שנפטרה, 
רוצה  לא  אני  ד'.  קידוש  על  מתה  שלי  "הבת  אמרה: 
שהמוות שלה יהיה לחינם. איך יכול להיות שהורגים ילדה 
יהודייה? החלום של הבת שלי היה להגיע לישראל ולבנות 
הלב  שלה.  החיים  את  קטעו  אבל  כאן,  שלה  החיים  את 
שלי נשבר מצער. אף אחד לא יכול לרפא את הכאב שלי".

הקדושה ימימה בת אברהם אבינו ע"ה, זכתה לחיי נצח 
עם כניסתה לחיק העם היהודי ולהיקבר בקבורת ישראל 
בהשתתפות המונים שהלכו אחר מיטתה דומעים ומבכים 

את האסון הנורא.
רגעים  באותם  צער.  נמלא  וליבי  הכתבה,  את  קראתי 

החלטתי: אני מאמץ את הגיורת הקדושה הזו. 

*   *   *

עליה  אמרתי  הסתלקותה  מאז  תמימה  שנה  במשך 
מדוע  תהו  בביהכ”נ  אנשים  ביום!  תפילות  שלוש  קדיש 
אני אומר קדיש יתום והרי אימי נפטרה לפני מספר שנים, 
על  אומר  שאני  השבתי  ומתפקד.  חי  שיבלחט”א  ואבי 
כשליח  להתפלל  ניגשתי  אף  לי  שהתאפשר  מתי  גיורת. 
ציבור. בכל פעם כיוונתי לעילוי נשמת הקדושה והטהורה 

ימימה בת אברהם אבינו ע”ה.
תאריך פטירתה שמור אצלנו בבית. כולם יודעים שאני 
לתאריך  הסמוכה  בשבת  נשמתה.  לעילוי  נר  מדליק 
וניגש  בביהכ”נ  ‘מפטיר’  לעליית  עולה  אף  אני  פטירתה 

לתפילת ערבית במוצאי השבת ואומר קדיש לע”נ. 
בערבי החגים, כאשר אני מדליק נרות נשמה לע”נ אימי 
ע”ה, אני מצרף נר נשמה נוסף לעילוי נשמתה, וכמובן גם 

אומר עבורה ‘יזכור’ בביהכ”נ.
לפני חג פסח האחרון זכיתי בחסדי ד’ לארס בת, לאחר 
אך  גדולה,  הייתה  השמחה  שנה.  באותה  בן  של  חתונה 
לא שלמה. ביתה של אחותי הייתה בגיל השידוכים ולא 
ב”ה  זוכה  אני  כעת  שהנה  המחשבה  את  לשאת  יכולתי 
להכניס ילד נוסף תחת החופה, ובת אחותי יושבת ומצפה 
ליבי  את  מילאה  כאב  תחושת  עבורה.  מתאים  לשידוך 

והחלטתי לעשות מעשה.
בערב שביעי של פסח, בעת שהדלקתי נר נשמה לאימי 
ולאחר מכן עבור גרת הצדק הקדושה ימימה בת אברהם 
רותחות,  בדמעות  עולם  של  לריבונו  פניתי  ע”ה,  אבינו 
“אני  ומצאתי עצמי מספר לגרת הצדק על כאבי הגדול: 
לא מכיר אותך כלל, אך אין לי כל ספק שאת מכירה אותי 
בגלל חבילות הזכויות שאני שולח לך מכאן לכיסא הכבוד, 
הגבוהה.  נשמתך  שנמצאת  היכן  מאוד  הגבוה  במקום 
במשך שנה שלמה אמרתי קדיש לעילוי נשמתך וניגשתי 
לעמוד התפילה כשיכולתי. אני מקפיד להדליק נר עבורך 
בערבי חגים ולהתפלל עבור נשמתך. אני מבקש ומתחנן”, 
בכיתי כמו ילד, “אנא, כהכרת הטוב, שהקב”ה ימציא את 
זיווגה של בת אחותי בקרוב. שתבוא השמחה בביתם עוד 
וכך תהיה שמחתי שלמה  לפני תאריך החתונה של בתי 
בע”ה”. כך המשכתי להתפלל מעומק הלב דקות ארוכות.

שוב  החג  בערב  השבועות.  חג  והגיע  הפסח  חג  עבר 
הגיורת  ולע”נ  ע”ה  אימי  לע”נ  נר  מדליק  עצמי  מצאתי 

הקדושה ע”ה הי”ד, ומבקש ומפציר עבור זיווג הגון לבת 
אחותי.

נמצאת  הקו  על  אני מקבל טלפון,  ימים  כעבור מספר 
השפופרת.  לתוך  בשמחה  אמרה  טוב!”  “מזל  אחותי. 
“הערב סוגרים ווארט”. ליבי עמד להתפקע מרוב אושר. 
רק בורא עולם יודע את השמחה העצומה שאחזה בי, ואת 

הדמעות ששפכתי לפניו להגיע לרגעים אלו.
הסיפור עוד לא נגמר...

*   *   *

כל  שחקים,  הרקיעה  ב”ה  בתי  של  החתונה  שמחת 
יודעים  כולם  כאשר  הלב,  מכל  יחדיו  שמחו  המשפחות 

שבאופק הקרוב ישנה חתונה נוספת בחיק המשפחה.
אני מדלג ישר לשמחת שבת שבע ברכות של אחייניתי. 
המשפחות  את  מכירים  משפחתית,  שבת  ליל  סעודת 
החדשות משני הצדדים, מדברים על דה והא. כאשר אני 
אני שומע  לי,  מוכרים  אודות כמה אנשים שאינם  שואל 
למשפחה”.  שקשור  “גר  עצמה:  על  שחוזרת  תשובה 
חשוב  דיין  הינו  גיסי  של  המחותן  כי  לי  ונודע  ביררתי 
אותם  שגייר,  גרים  כמה  ובביתו  לגיורים  בביה”ד  העוסק 
אימץ כילדיו. ניגשתי אליו בלא שהות ושאלתי בדריכות: 

“אתה מכיר אולי את הגיורת ימימה שנרצחה בפיגוע?”
“בוודאי”, השיב, “זו אחת מבנותיי!”

התשובה שלו הדהדה בראשי והסתובבתי כהלום רעם. 
הוא  בה  הכתבה  בעקבות  ואשר  אותה  שגייר  הדיין  זהו 
סיפר את סיפור חייה של ‘ביתו’ הגיורת, קיבלתי על עצמי 

‘לאמץ’ את נשמתה.
הדיבור.  רשות  את  שהות  בלא  נטלתי  ורבותי”,  “מורי 
שדכן  כאן  יש  “אמנם  המשפחות.  בקרב  אחזה  דממה 
השדכנית  כי  לכם  דעו  אבל  למאמציו,  תמורה  שקיבל 
אברהם  בת  ימימה  הקדושה  הגיורת  הינה  האמיתית 
אבינו ע”ה, שמאז הסתלקותה אני פועל לעילוי נשמתה, 
ואימץ אותה כבת  )בן הדיין שגיירה  ‘אחיה’  והיא שידכה את 

משפחה( לאחייניתי”. 

את  סיפרתי  ואז  מתכוון,  אני  למה  הבין  לא  אחד  אף 
הסיפור, שלא הותיר עין יבשה. 

לע”נ  נר  שוב  הדלקתי  כאשר  מכן,  יו”כ שלאחר  בערב 
הגיורת הקדושה הי”ד, הודיתי לבורא עולם על שנענתה 

תפילתי.
הדלקתי  מקודם  לפטירתה.  השנה  יום  חשוון,  ב’  כעת, 
נר לעילוי נשמתה. הפעם חשתי גם חובה עצומה לספר 
את הסיפור המופלא לע”נ הטהורה של ימימה בת אברהם 

אבינו ע”ה הי”ד. יהי זכרה הטהור ברוך.
באדיבות מחבר ספרי “סברי מרנן”

)יישר כח לסופר ברוך הכישרון הרב יחיאל סבר(

 פנינים לשבת
משולחן המערכתבענייני הלכה ואגדה

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג ישי בן אילה, רחמים בן מונירה, עידן 
ולילך בני מרים, משפ’ מנצור וכל התורמים והמסייעים בהפצה. יהודה בן מרגו, 

נסים ואריה דניאל בני אילה בישיבות הקדושות, משפ' מארי. 

לעילוי נשמת דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, אליהו בן פרחה, שושנה פורן בת טאוס, 
יעל בת רבקה, חנה יונה בת רומיה, פרבין נמכי בת עוסניגאן, רחל בת פנינה פרלה ע"ה. אורי ז"ל בן 

אשר אנשל יבדל"א, דוד אריה בן אליהו יוסף ז"ל


