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 "ַוִּיְתֹרְצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי ַוֵּתֶלְך ִלְדֹרׁש ֶאת ה'
ַוֹּיאֶמר ה' ָלּה ְׁשֵני ֹגִיים ְּבִבְטֵנְך" )כה, כב-כג(.

יעקב רץ   - ועבר  מפרש רש"י: "כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם 
ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עבודה זרה – עשו מפרכס לצאת", "ותלך" 

לבית מדרשו של שם "לדרוש את ה' " - שיגיד לה מה יהיה בסופה. 
לכאורה זה לא מובן, הרי "דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא" )ב"ק מו:(, ואם 

היה לה מיחושים שתלך לרופא ולא לבית המדרש?
ועוד, הלא מי שאין לו בנים חשוב כמת )נדרים סד:(, ורבקה מוכנה לוותר על 

ההריון בגלל היסורים של ההתרוצצות? פלא הוא הדבר!
מהלך הדברים נתבאר בדרך נפלאה על ידי הגאון רבי יהושע אהרן צבי וינברגר 

זצ"ל, בהקדמת שו"ת מהריא"ץ, וכה הם דבריו:
רבקה אמנו הרגישה שהולד שבמעיה רוצה לצאת גם במקומות טובים וגם 
התעורר  בבטנה,  שתאומים  דעתה  על  עלה  שלא  ומכיוון  רעים,  במקומות 
בקרבה ספק גדול איך יתכן שתהיה סתירה שכזאת בנפש אחת, שתתפעל 

פעם מבית מדרש ופעם מבית עבודה זרה?
הפתרון שעלה על דעתה היה שאין זה אלא שהילד שיוולד יהיה לפעמים 
צדיק ולפעמים רשע. אם כך, חשבה רבקה לעצמה, עלי לברר כיצד יתרחש 
השינוי הזה מצד לצד - האם בתחילתו יהיה רע ואחר כך יתהפך לטוב ויחזור 
בתשובה, א"כ יש בזה צד טוב כי "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים 
גמורים יכולים לעמוד". או שהשינוי יהיה להיפך: מטוב לרע, שיהיה תוהה על 
הראשונות אשר עשה ויתפקר, וזה מצב הכי גרוע כי הרי אמרו חז"ל "שנה 

ופירש קשה מכולם".
לדאוג,  סיבה  לרבקה  היתה  מדוע  נגלה  המדרש,  בלשון  היטב  נדייק  אם 
שהרי על פי הסדר הכתוב בלשון המדרש, מקודם עברה לפני בית המדרש 
של שם ועבר והיה מפרכס לצאת ורק אח"כ אירע שעברה לפני בית עבודה 
זרה והיה גם כן מפרכס לצאת. מכח השתלשלות אירועים זו עלה על דעתה 
לדאוג אולי בצאתו מרחם אמו יתהפך חלילה בסדר זה - מטוב לרע ועל כן 
אמרה "אם כן למה זה אנוכי", כלומר: למה התפללתי על הריון, הלא עובר 
כזה טוב לו שלא ייברא - משייברא ויהיה רע מעללים, וכפי שאומר הכתוב 

"רני עקרה לא ילדה"  - אם "רבים בני שוממה"!
ובכל זאת, מכיון שלא היתה לה הוכחה ברורה באשר לסדר השינוי, הלכה 

לשאול את שם ועבר.
ועל שאלתה זו, נערכה לה תשובת הקב"ה כפתור ופרח: לא ולד הפכפך הוא, 
)כמוצא שלל רב( אלא "שני גויים בבטנך", ונחה דעתה!  

"ַוָּיָקם ַוֵּיַלְך ַוִּיֶבז ֵעָׂשו ֶאת ַהְּבֹכָרה" )כה, לד(.
התורה  אם  ואף  הבכורה,  את  ביזה  שעשיו  לפרסם  הטעם  מה  מובן  לא 
אותו  עבר  עבירות  'חמש  טז:(:  בתרא  )בבא  חז"ל  אמרו  הלא  לגנותו,  מבקשת 
בעיקר,  וכפר  הנפש,  את  והרג  המאורסה,  נערה  על  בא  היום:  באותו  רשע 
וכפר בתחית המתים, ושט )וביזה( את הבכורה', האם יעלה על הדעת שבזיון 

הבכורה הוא עוון חמור יותר מעריות ושפיכות דמים וכפירה בעיקר?!
אלא – אמר הגאון רבי מרדכי יהודה לייב זק"ש, רבה של שכונת 'זכרון משה' 
בירושלים וראש ישיבת 'בית זבול' – הדגשת ביזוי הבכורה באה כדי לקיים את 

מכירת הבכורה ליעקב.
יחדיו:  ובכסף  בשטר  נקנית  אינה  שקרקע  כו.(  )קידושין  חז"ל  אמרו  שהרי 
דעת, משום שחושש שמא  אין סמיכות  – מפני שלמוכר  לא  בלבד  בשטר 
לא ישלם לו הקונה מאחר והוא כבר אוחז בשטר, ובכסף בלבד לא – משום 
שלקונה אין סמיכות דעת, כי חושש הוא שמא יחזור בו המוכר מן המקח. 
לאור זאת יש לתמוה: איך קנה יעקב את כל בכורתו של עשו, שהיו בה כל 
'שוה  שהוא  העדשים  )=נזיד  בלבד  בכסף  בכלל,  קרקעות  ואף  יצחק,  של  רכושו 
כסף'( בלי שטר? והלא אף בישראל הקונה מן הגוי אמרו )בבא בתרא נד:(: 'עובד 

כוכבים מכי מטו זוזי לידיה איסתליק ליה, ישראל לא קני עד דמטי שטרא 
לידיה'!

ואולם – בגמרא )קידושין, שם( אמרו, שהמוכר שדהו מפני רעתה )=שרעה היא 
בעיניו של המוכר(, נגמר הקנין  בשטר בלי כסף, כי המוכר גמר ומקנה אותה 

ללוקח, ובלבד שייפטר מקרקע זו, ולדעת הרשב"א )הובאו דבריו ב'פתחי תשובה' 
על  דעתו  סומך  הקונה  כי  הקנין,  נגמר  בלי שטר  בכסף  גם  סימן קצא(,  חו"מ, 

המקח, ביודעו שהמוכר לא יחזור בו, מאחר שמכר אותה מפני רעתה.

נגמר  מכך  וכתוצאה   – הבכורה"  את  עשיו  "ויבז  התורה:  אמרה  אשר  הוא 
'מוכר  כי מכיון שביזה את הבכורה, אין לך  המקח בכסף בלבד, בלי שטר, 
)ושלל לא יחסר( שדהו מפני רעתה' גדול מזה! 

"ַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצוֹ ַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתי" )כו, ה(.
"ואפילו  התורה  כל  את  קיים  אבינו  שאברהם  כח:(  )יומא  רבא  דרש  מכאן 

עירובי תבשילין". וצריך להבין מדוע נקט דוקא מצוה זו?
האדמו"ר  אמר  מדבש,  מתוק  פלפול  במפרשים.  כך  על  נאמרו  רבים  ביאורים 

מסוכושטוב זצ"ל, בעל ה'אבני נזר':
הנה ידוע שטעם מצות עירובי תבשילין הוא כדי שיהיה מותר לבשל מיום 
טוב לשבת, ובלאו הכי אסור להכין מיו"ט לשבת )פסחים מו:(. ולכאורה קשה, 
לקדושה  קלה  מקדושה  להכין  אסור  מדוע  משבת,  קל  הוא  ויו"ט  מאחר 

חמורה?
שבת  במוצאי  שרק  הענין  את  הרמב"ן  שהטעים  כעין  לומר  צריך  אלא 
מריחים בשמים ולא במוצאי יו"ט – מפני שרק במוצאי שבת ה'נשמה יתירה' 
נאבדת, אך במוצאי יו"ט הנשמה שקיבלנו ביו"ט נקבעת בנו תמיד, כי הואיל 
ועם ישראל הוא מקדש את הזמנים ולכן קדושת היום נבלעת בהם, משא"כ 
יו"ט  קדושת  לפיכך  בראשית.  ימי  מששת  ועומדת  קבועה  שהיא  שבת 
שישראל קובעים אותה בעצמם, יש בה מעלה יתירה לעומת קדושת השבת 
נזיר חמורה מקדושת  )פ"ז מ"א( שאע"פ שקדושת  בנזיר  ]וכן מצינו במשנה 

כהן, יש לכהן יתרון הואיל וקדושתו קדושת עולם[.
עתה נבין מדוע אין מכינים מיו"ט לשבת, הואיל וקדושת יו"ט היא קדושת 

עולם שכן קדושתו נקבעת לתמיד, משא"כ שבת.
ולא קובע  – שעם ישראל קובע את הזמנים  נכון בזמן הזה  זה  אמנם כל 
את השבת, אך אברהם אבינו שמעצמו שמר את השבת הרי שכלפיו קדושת 
וממילא  עולמית,  בו  נקבעה  שתיהם  שקדושת  יו"ט,  לקדושת  שוה  השבת 
אך  תבשילין.  עירובי  לערב  מבלי  לשבת  מיו"ט  מותר  היה  אבינו  לאברהם 
כיון שבכל זאת החמיר על עצמו ועירב עירובי תבשילין, לכן נקטה הגמרא 
)מתוקים מדבש(        שקיים את כל התורה ואפי' מצוה זו! 

"ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים" )כו, יב(.
רעבון:  שנת  שהיתה  כתיקנה,  שאינה  אע"פ   – ההיא  "בשנה  רש"י:  מפרש 
 – מאה שערים – שאמדוה כמה ראויה לעשות, ועשתה על אחת שאמדוה 

מאה. ורבותינו אמרו, אומד זה למעשרות היה".
וצריך להבין, מדוע היתה שנת רעבון? ומדוע נתעשר דוקא בפי מאה?

למעשרות  זה  'אומד  שאמר  דבריו,  בסוף  רש"י  כוונת  מה  להבין,  יש  עוד 
היה'?

ונראה לבאר את דבריו בדרך נפלאה ע"פ דברי האלשיך הקדוש על הפסוק 
שנה",  שנה  השדה  היוצא  זרעך  תבואת  כל  את  תעשר  "עשר  כב(  יד,  )דברים 

י,  ראה  )תנחומא  ז"ל  שאמרו  מה  יאמר  הפשט  הדרך  על  "ואפשר  לשונו:  וזה 
ה'  וגם  במעשרותיו  שהיה ממעט  במי  שהיה  במעשה  ט.(  בתענית  בתוס'  הובא 

כי אם מה שהיה מתחילה מעשר  הוציא השדה  אסף את ברכתו עד שלא 
מתבואתו... או יאמר, כי כאשר הממעיט ימעטו לו מן השמים, כך המוסיף 
מוסיפין לו, ואם יתן מעשרותיו בעין יפה יהיו הולכין ומוסיפין לו מן השמים 
עד שיבוא שיעור מעשר תבואתו בסך כל תבואות השדב שהיה דרכו לעשות, 
וזהו 'עשר' וע"י כן 'תעשר' שתוציא בתורת מעשר 'את כל תבואת זרעך'... עד 

היות מעשר תבואתך כשיעור כל מה שהיה מוציא השדה"!
רעבון",  שנת  שהיתה  ההיא...  "בשנה  יקרות:  באור  רש"י  דברי  יוארו  וכעת 
וזאת מפני שכל האנשים לא נתנו מעשרות ולכן שדותם הוציאו רק כשיעור 
המעשרות שהיו צריכים לתת, והיינו במקום עשרה שערים לדוגמא, הוציאו 
השדות שער אחד. אך יצחק אבינו שנתן מעשרות – שדהו "נתנה על אחד 
שאמדוהו – מאה", היינו, במקום שתוציא שער אחד כשאר האנשים, שדהו 
השדה  שהוציאה  כשיעור  תהיינה  שמעשרותיו  כדי  שערים,  מאה  הוציאה 

בשנים עברו – עשרה שערים.
ועל כך מסיים רש"י: "אומד זה למעשרות היה" – אומדן זה שהוציאה שדהו 
פי עשר, הוא כדי שמעשרות השנה תהיינה כשיעור הוצאת השדה של שנה 
)פנינים יקרים( שעברה...   



   סיפור לשבת

שאלה: האם אבוקדו קשה שלא ראוי לאכילה הוא מוקצה בשבת?
)שח, לא( שבשר חי אפילו תפל שאינו מלוח כלל מותר  פסק השו"ע  תשובה: 
לטלטלו, משום שראוי לאומצא. והיינו, ראוי לאנשים שדעתם יפה והם כוססים 

את הבשר כשהוא חי.
ובמשנ"ב )ס"ק קכה( הביא מהמג"א שחלק על השו"ע וס"ל שבשר חי אינו ראוי 

לכסיסה כלל. ובאחרונים נחלקו להלכה בזה. ואכמ"ל.
וכתבו האחרונים )שמירת שבת כהלכתה )כ, כח(, ילקוט יוסף )שבת ח"ב, עמ' שמ( בשם 
אביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, ועוד(, שמזה נלמד לירקות שצריכים בישול או אפיה, 
ואסורים  גופו  וכו', שהם מוקצה מחמת  כגון קמח, קטניות, תפוחי אדמה חיים 
בטלטול אף לצורך גופו או מקומו, כי הם גרועים מבשר ואינם ראויים לאכילה 

אף ע"י הדחק.
ובערוך השולחן )תקיז, ב( ובשו"ת אז נדברו )ח"ט, כג( כתבו שגם בדברים הראויים 
לאכילה ע"י כסיסה בשעת הדחק, מ"מ כיון שאינם עומדים לכך, ואדם מן היישוב 

לא אוכלם טרם הבישול או האפיה, הינם מוקצה מחמת גופו. 
והגר"מ לוי זצ"ל במנוחת אהבה )ח"א, עמ' רפ( כתב שהואיל וראויים לאכילה ע"י 

הדחק, לא פקע שם אוכל מהם ומותרים בטלטול )ובילקו"י )שם( פקפק בזה(.
)שי, ב( כ' לגבי פירות שעומדים להתבשל, שאינם מוקצה אא"כ  והנה, בשו"ע 

דחה אותם בידיים ולא ראויים לאכילה, כגון גרוגרות וצימוקים שמניחים בחמה 
שיתייבשו, שקודם בישולם הם מסריחין, משא"כ בפירות שלא מסריחין, מותרים. 
בין ראויים לאכילה קודם בישולם שאז לא הסיח דעת  )שם, ט( ביאר  ובמשנ"ב 
מהם, ומותרים אפי' באכילה, לבין לא ראויים כלל ולכן הסיח דעתו, שאסורים. 

והמודד להסחת הדעת הוא אם ראויים לאכילה או לא.

לפי"ז יוצא, שאבוקדו קשה ביותר שלא ראוי לאכילה ואפי' בדוחק, ומשום כך 
הוא מסיח דעתו ממנו, לרוב ככל הפוסקים ייאסר בטלטול ובאכילה, דלא מצוי 
כלל שאוכלים אותו כשהוא קשה )ובפסקי תשובות צידד להתיר, דאפשר לחותכם בסכין 
חד ולאוכלם בשעה"ד, וזה נראה כהמנוחת אהבה דלעיל(. אך כשהוא מחצה קשה ומחצה 

רך, או כשנגמר בישולו במהלך השבת – שאז מוכח שהיה ראוי לאכילה כבר בבין 
ולא אמרינן בזה מיגו דאיתקצאי לבין  השמשות, מותר בשבת אפילו באכילה, 
השמשות איתקצאי לכולי יומא כי הרי לא הוקצו בבין השמשות. ואף אם לא ידע 

מכך בבין השמשות )ע' שו"ע שי, ה(.

ופירות שיש הנוהגים לאוכלם אף כשהם קשים, כגון אגסים ואפרסקים, יש יותר 
מקום להתיר כי יש רבים הנוהגים לאוכלם כך, ולא הסיח דעתו מהם, ופוק חזי 

 מאי עמא דבר. וצ"ע. 
מאמר זה הפעם הינו להלכה ולא למעשה!      

אחד  שליט"א:  בראון  יגאל  רבי  הרה"ג  לי  סיפר 
יהדות  ואת  בכלל  העולם  את  שהרעישו  המאורעות 
העולם בפרט, היה מקרה הרצח שאירע בעיר טולוז 
שבדרום בצרפת, עיר פסטורלית ושקטה מאד, כאשר 
בזמן  הבוקר  בשעות  תשע"ב,  באדר  כ"ה  שני  ביום 
שעת פתיחת הלימודים, בשעה שמונה בבוקר כשכל 
הילדים מזדרזים להגיע לבית ספרם "אוצר התורה", 
הגיע מחבל ערבי והחל לירות באקדחו ללא הבחנה 
על הילדים ועל הוריהם כשבכונתו לרצוח כמה שיותר 
יהודים, ולדאבון לב, מהיריות נהרגו הרב יונתן סנדלר 
ושני בניו גבריאל ואריה הי"ד, וכן מרים בת השמונה 

בתו של מנהל בית הספר הרב מונסונגו שליט"א.

רצח זה זעזע את כל העולם. נשיא צרפת הגיע מיד 
איום  וגעש ממקרה  וכל העולם רעש  למקום הרצח, 
ונורא זה. העסקנים נכנסו מיד לתמונה, היות ובצרפת 
הנוהג במקרה כזה שלא משחררים את גופת ההרוגים, 
לחקור  שיוכלו  כדי  ימים,  שלשה  לאחר  רק  אלא 
הבהירו  והעסקנים  המקרה,  ונסיבות  הראיות  את 
למשטרה הצרפתית שהם לא רוצים לעבור על איסור 
"הלנת המת" שזהו איסור חמור וצער גדול לנפטרים, 
לכן הם הפעילו קשרים מיוחדים, וביקשו היתר מיוחד 
ברגישות  התחשבו  והשלטונות  הגופות,  את  לשחרר 
גופות  וכך העבירו את  של המקרה והסכימו לבסוף. 
הנרצחים לירושלים ובהלוויה רבת משתתפים נקברו 

הנרצחים בהר המנוחות.

אווה  גברת  הי"ד  סנדלר  יונתן  רבי  של  אלמנתו 
שעכשיו  ידעה  האסון  על  ששמעה  שתחי'  סנדלר 
אבל  וילדיה,  בעלה  על  שבעה  לשבת  צריכה  היא 
הרי כל מטרת בואם שלה ושל בעלה לטולוז הייתה 
והיות  רוחנית,  ופעילות  רחוקים,  קירוב  של  שליחות 
התחזקות  של  נושא  בתחילת  עכשיו  הייתה  והיא 
לה'  להודות  ברכון,  מתוך  יצר"  "אשר  ברכת  בעניין 
על התפקוד הבריא של הגוף האנושי, לכן מיד כאשר 
שמחלק  ארגון  לאותו  התקשרה  האסון  על  שמעה 
אני  להם,  ואמרה  יצר",  "אשר  של  ברכונים  בחינם 
האלמנה של הנרצח מטולוז, אני צריכה להתחיל עוד 
מעט לשבת שבעה על בעלי וילדי, ולא אוכל לטפל 
אני  עכשיו  לכן  הקרוב,  בשבוע  הברכונים  בהזמנת 
לפני, שתשלחו  מוטל  מתי  כשעדין  ממכם,  מבקשת 
לי מאה ברכונים של "אשר יצר". איזו גדלות יהודית!

ניסן, התקיים טכס  ג'  ביום שני  שבוע לאחר מכן, 
בישיבת  וגן  בית  בשכונת  בירושלים  והספד  אזכרה 
הרבנים  השתתפו  בו  ממלכתי  הספד  ברוך",  "אור 

מהממשלה,  שרים  כנסת,  חברי  לישראל,  הראשיים 
שגריר צרפת בישראל, ועוד נכבדים.

המספידים שדיברו בצרפתית, היו האבא של הרב 
ישיבת  ראש  אשתו,  של  אביה  חמיו,  וכן  הי"ד,  יונתן 
"אור ברוך" הגאון רבי מיכאל טולדנו שליט"א, וראש 
הישיבה שבה למד הנרצח בבחרותו, וגם שגריר צרפת 
בישראל כריסטוף ביגו. הם עלו ודיברו על הנפטרים 
שנהרגו על קידוש השם, על מעשיו הנפלאים של הרב 
נפשו  הי"ד, על פעילותו הרוחנית, על מסירות  יונתן 
למען ילדי ישראל, על הפירות שהוא השאיר אחריו, 

שיהיו לו למליץ יושר.
על  כשדיבר  והספיד  אחר,  מספיד  עלה  כך  אחר 
שיש  העתיד  על  הבא,  בעולם  לנרצחים  שיש  השכר 
ועשה  שפעל  מה  לכל  המשכיות  שיש  הבא,  בעולם 

הנפטר.
לאחר שנגמרו שורת ההספדים, והמנחה רצה לסיים 
את הערב המרגש המרטיט, התרחש פתאום באולם 
דבר מאד מעניין, וכך סיפר לי אחד המשתתפים שם: 
גוי כושי, מבוגר בשנים, ניגש למנחה הטכס, ומלחש 

איתו.
המנחה  מתעכב  מדוע  הבין  לא  באולם  הקהל 
מתרחש  בעצם  ומה  האזכרה,  טכס  את  מלסיים 
עד  מבוגר.  כושי  גוי  אותו  עם  המספידים  בבימת 
שניגש מנחה הטכס למיקרופון ואמר שלדברי סיום 
הוא רוצה להזמין לדבר בפני הקהל הנכבד את שגריר 
קמרון בישראל, שהוא גם זקן השגרירים, ומכונה "נציג 
השגרירים בארץ". שביקש ואפילו התחנן שהוא זקוק 
לומר כמה מילים לקהל הנאספים, ואפילו שהוא לא 
היה אמור לדבר, ולא ביקשו ממנו לשאת דברים, בכל 
דבר מאד  לומר  וחייב  צריך  הוא מרגיש שהוא  זאת, 
חשוב לקהל הנאספים, והוא יאמר זאת בכמה מילים.

לדבר  וניגש  ממקומו  שוב  קם  קמרון  שגריר 
ואמר כך: כל הדרך  במיקרופון לפני קהל השומעים 
אמצא  בטח  לעצמי,  חשבתי  לירושלים,  אביב  מתל 
כאן אנשים, כועסים, מתלהמים, ומשתוללים, עם רוח 
והנה הגעתי לכאן  של נקמה שמלווה אותם בפיהם, 
שיושבים  אנשים  מאות  ארבע  רואה  אני  והופתעתי, 
צעקה,  כל  וללא  ובשקט  רגועים  מופתי,  בסדר  כאן 

ובלי אלימות לא מילולית ולא פיזית.
לדבר  המספידים  יתחילו  שכאשר  בליבי  חשבתי 
בפני הקהל, הם יתסיסו את הקהל, ילהימו את ציבור 
הנאספים, ידברו נגד הרוצח, ינאמו נגד האיסלם, יצאו 
יד רכה למעשה  חוצץ כנגד ממשלת צרפת שנותנת 

טרור של ערבים, והנה שוב התבדיתי, כאשר אני רואה 
שכל המספידים דיברו אך ורק על מידות טובות, ועל 

דברים חיוביים.
חשבתי לעצמי כל הערב, אני נמצא כאן בין יהודים, 
וכאן  היהודי,  העם  של  הסוד  מה  שלכם,  הסוד  מה 
גיליתי את הסוד הנסתר, כאן טמון סוד עוצמתו של 
על  חושבים  לא  היהודי  העם  שאתם  היהודי,  העם 
חושבים  אלא  באתמול,  לא מתבוססים  אתם  העבר, 
כאן  יש  מתייאשים,  לא  המחר,  על  קדימה,  ורק  אך 
ציבור מחוזק שמביט אך ורק עם הפנים קדימה, לא 
מסתכל אחורה. לא מתעסק במה שקרה בעבר אלא 
מתרכז אך ורק במה שצריך לעשות בעתיד, זהו הסוד 
הגדול שלכם, ואני מקנא בכם במעלתכם הגדולה הזו, 

וכך סיים את דבריו וירד מהבימה.
הוסיף הרב יגאל בראון ואמר שיסוד זה מצאנו אצל 
שנים מגדולי התנאים, האחד הוא רבי יוחנן בן זכאי, 
)גיטין  בחז"ל  כמסופר  שני  בית  חורבן  תקופת  בזמן 
נ"ו ע"א( שרבי יוחנן בן זכאי הצליח בעורמה לצאת 

ולאחר  ולהגיע עד אספסינוס,  משערי העיר הנצורה 
בן  יוחנן  לרבי  אספסינוס  אומר  ביניהם,  ודברים  דין 
יוחנן  רבי  לו  אמר  לך,  שאתן  דבר  ממני  בקש  זכאי, 
ורופאים  גמליאל,  רבן  ושושלת  וחכמיה,  יבנה  לי  תן 

שירפאו את רבי צדוק.
וצריך ביאור מהו המסר של חז"ל בסיפור זה.

ביאור הדברים הוא כך: המצב בירושלים היה נורא, 
ים  ם ּוְזָהָבם זרקו בחוצות". "ָנׁשִ ְסּפָ רעב איום וגדול, "ּכַ
לּו ַיְלֵדיֶהן", יאוש ללא תקנה וללא תקוה. ְ ּשׁ ַרֲחָמִנּיֹות ּבִ
הזה,  הנורא  המצב  בתוך  זכאי  בן  יוחנן  רבי  אולם 
העתיד,  על  להסתכל  שצריך  הגדול  היסוד  את  ידע 
לראות קדימה, להמשיך הלאה את עם ישראל, אסור 
הנורא  החושך  מתוך  איך  לחשוב  צריך  להתייאש, 
והאיום, אפשר ליצור את ההמשך של הכלל ישראל, 
והוא מצא את הניצוץ שיוכל להמשיך את השלהבת 
שלושת  את  ביקש  שהוא  בזה  ישראל,  כלל  של 
הדורות  שרשרת  שהיא  וחכמיה  יבנה  הבקשות, 
מלכות  היא  גמליאל  רבן  שושלת  התורה.  בלימוד 
בית דוד ורבי צדוק שמכוח תעניתו בזכותו ראוי עם 

ישראל להתקיים.
זה מה שלימד אותנו רבי יוחנן בן זכאי, בכל מצב, 
ובכל שלב חיים, אין להתייאש, צריך תמיד לחפש את 

הניצוץ, ואיתו להמשיך לחשוב על עתיד עם ישראל.
 מתוך סדרת הספרים המוצלחת אמונה שלמה 

ישר כוח למחבר הרב צבי נקר שליט"א 

 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


