
'זכות מרים בבאר המים'
  מאת הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

נתקנא  משה,  עם  לחלוק  קרח  ראה  מה  א(  יח,  )במ"ר  רז"ל:  דרשו 
בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, אמר קרח: אחי אבא ארבעה היו, 
עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל, עמרם נטל הבכורה ושני בניו נטלו 
גדולה: אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את השניה, לא אני 
שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מינה את הנשיאות ע"י אחיו 

הקטן מכלן ?  הריני חולק עליו ומבטל את דבריו. עכ"ל.

נדחה,  וקורח  עוזיאל  בן  אליצפן  נבחר  באמת  מדוע  לשאול,  ויש 
למרות שבצדק היה קודם בסדר הקדימה?

פרק  ]ויקרא  בחיי בפרשת שמיני  רבינו  ע"פ מש"כ  ונלע"ד לבאר 
י,ד[ וז"ל: "בני עזיאל דוד אהרן". פירש רש"י ז"ל: עזיאל אחי עמרם 
היה, שנאמר: )שמות ו, יח( "ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל". 
ומה בא הרב ז"ל ללמדנו, וכי לא היינו יודעים שעזיאל אחי עמרם 
היה? - אלא צריך פירוש לפירושו, כי לכך הזכיר "דוד אהרן" לבאר 
שהיו עזיאל ואהרן דומים במעשיהם זה לזה, והקיש עזיאל לאהרן, 
שלום  אוהב  היה  עזיאל  כך   - שלום  ורודף  שלום  אוהב  אהרן  מה 
ורודף שלום, ולא הוצרך הרב ז"ל לפרש כי עזיאל אחי עמרם היה 

אלא בשביל "דוד אהרן". עכ"ל.

כדי  אהרון  דוד  היה  שעוזיאל  הדגישה  שהתורה  למדנו  ומדבריו 
כאהרון.  טובות  מדות  בעל  שהיה  עוזיאל  של  אישיותו  על  שנדע 
ולמה אנו צריכים לדעת זאת?   אלא נראה שהוא כדי ללמד שבנו 
אליצפן גדל בבית של מדות טובות, וזו הסיבה שדוקא הוא נבחר 

להיות נשיא שבט ולא קורח שהיה מושחת במדותיו ודעותיו!

לקבל  הראוי  הוא  מי  לנו  מדגישה  שהתורה  לפרש  נלע"ד  ובזה 
גדולה וכבוד, דוקא זה שמדותיו הטובות מכוונות את מעשיו ולא 

בעלי המדות הרעות. 

צא וראה מה שכתב התנא במשנה באבות "הקנאה והתאוה והכבוד 
שבדרון  שלום  מהרב  ושמעתי  מהעולם",  האדם  את  מוציאות 
הגדול  האדם  את  שאף  לומר  בא  הידיעה  בה"א  שהשימוש  זצ"ל, 
יכולות המדות הרעות הנ"ל להוציא, ולא רק מעוה"ז אלא  ביותר 

מ"העולם" כלומר העוה"ב.

ובפרשיות אלו אנו רואים כיצד הקנאה של קורח הוציאתו מהעולם, 
והתאוה של העם המתאוים בקברות התאוה, והכבוד של המרגלים, 
כאמור בשם הזוה"ק שחששו שלא יהיו נשיאים בא"י, הוציאו אותם 

מהעולם.

של  טובות,  מדות  של  בבית  ילדים  לגדל  חשוב  כמה  נלמד  ומזה 
חשיבה על הזולת ובקשת  השלום, כי ילד שגדל בבית כזה – ירוו 

הוריו ממנו נחת.                        
         שבת שלום !

'על נסיך שבכל יום עמנו'
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

 העלון מוקדש: להצלחת:  איתי בן אוסנת הי"ו. 
ציון בן אסתר הי"ו. וכן נדב גור אריה בן מעיין מלכה 

הי"ו.  ולמשפחת קלימיאן  הי"ו. 
ולרפואת: תמר בת מלכה הי"ו. 

ולהצלחת: אברהם כהן ומשפחתו הי"ו.
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)ראה  מלחמה  עימהם  לעשות  ישראל  עם  אל  יוצא  עמלק  הכהן,  אהרן  פטירת  לאחר 
פרש"י שהכנעני הוא עמלק(. ומשום שששמע שאהרן הכהן נפטר ואמר עתה כבר אין שמירה 
החלו  במסעם  שהמשיכו  אחר  וניצחו.  לקראתו  יצא  ישראל  עם  ישראל.  לעם  והגנה 
להתלונן על טורח הדרך )במדבר כ"א, ד'(. וכן על המן, "ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקֹלֵקל" )כ"א, 
"ַוְיַׁשַּלח  נחשים,  בם  ומשלח  המתלוננים,  העם  את  מעניש  כך  בעקבות  הקב"ה  ה'(.  
ו'(. )כ"א,  ִמִּיְׂשָרֵאל"  ָרב  ַעם  ַוָּיָמת  ָהָעם,  ֶאת  ַוְיַנְּׁשכּו  ַהְּׂשָרִפים,  ַהְּנָחִׁשים  ֵאת  ָּבָעם  השם 

עם ישראל מבינים את טעותם ובאים לפני משה ומבקשים: "ָחָטאנּו ִּכי ִדַּבְרנּו בהשם ָוָבְך, 
ִהְתַּפֵּלל ֶאל השם ְוָיֵסר ֵמָעֵלינּו ֶאת ַהָּנָחׁש. ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ְּבַעד ָהָעם. ַוּיֹאֶמר השם ֶאל מֶֹׁשה: 
ֲעֵׂשה ְלָך ָׂשָרף ְוִׂשים אֹתֹו ַעל ֵנס, ְוָהָיה ָּכל ַהָּנׁשּוְך, ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי. ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְנַחׁש ְנחֶֹׁשת 
ַוְיִׂשֵמהּו ַעל ַהֵּנס, ְוָהָיה ִאם ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש ֶאת ִאיׁש, ְוִהִּביט ֶאל ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת - ָוָחי" )ז'-ט'(.

והנה יש להתבונן מדוע בחר הקב"ה להעניש את עם המתלוננים דווקא ע"י נחשים? 
וכי לא הייתה דרך אחרת? עוד יש להבין, מהי תשובת ה' למשה 'עשה לך שרף ושים 
על  מ"ח(  פ"ג  )ר"ה  במשנה  מצינו  וכבר  וחי',  אותו  וראה  הנשוך  כל  והיה  הנס,  על  אותו 
הפסוק "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו' )שמות יז יא(",וכי ידיו של משה עושות 
מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך: כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה 
כא ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים, היו מתגברים; ואם לאו, היו נופלין. כיוצא 
וראה  והיה כל הנשוך  נס,  ושים אתו על  ח(: עשה לך שרף  )במדבר כא  בדבר אתה אומר 
מעלה  כלפי  מסתכלין  שישראל  בזמן  אלא,  מחיה?  נחש  או  ממית,  נחש  וכי  וחי.  אתו 
ע"כ. נימוקים".  היו  לאו,  ואם  מתרפאים;  היו  שבשמים,  לאביהן  ליבם  את  ומשעבדין 

הוא  ישראל  עם  בו  שיסתכלו  שרף  לעשות  ה'  ציווי  ענין  שכל  ומבואר 
למעלה. שמסתכלים  ידי  על  בשמים  לאביהם  ליבם  שישעבדו  בשביל 
לשמים  להסתכל  ישראל  עם  צוו  לא  מדוע  להתבונן  ויש 
הנחש? עניין  דווקא  נצרך  ומדוע  בתשובה  יחזרו  כך  ידי  ועל 

והביאור לשאלות הללו, נראה על פי דברי הרש"ר הירש, שעמד על הלשון וישלח 
כורחם,  בעל  שילוח  ולא  דרור  נתינת  היא  'וישלח'  שהמילה  הנחשים,  את  בעם  ה' 
וכך  נוספת.  פעולה  ללא  מאליה  הלכה  שהיא  היונה,  את  שלח  שנח  שמצאנו  וכמו 
המתלוננים.  עם  את  ולהזיק  ללכת  רשות  לנחשים  נתן  הקב"ה  הנחשים  בעניין  גם 
מהנחשים  מנע  הוא  עתה  שעד  לעם  להראות  הייתה  הקב"ה  שכוונת  וביאר 
ברגע  אך  נזק.  שום  להן  אירע  לא  כן  ועל  נחש,  של  כהרגלו  הטבע  בדרך  להזיק 
והזיקום. מעצמם  הנחשים  הלכו  ישראל  מעם  שמירתו  את  הקב"ה  שהסיר 

צעד  כל  על  בדרך  לו  האורבות  העצומות  הסכנות  את  ללמדם  הקב"ה  רצה  זה  ואת 
ושעל, ועד עתה רק שמירתו של הקב"ה הרחיק את אותם מזיקים מעליהם עד עכשיו. 
הבורא כל כך הרחיק את הסכנות, עד כדי כך שהעם לא חשב ולא ניחש כלל שקיימות 
ניזוקו.  והם  הסכנות  מיד את  ראו  הם  ההגנה,  הסיר את  כעת כשהקב"ה  בדרך.  סכנות 

ומהי רפואתם? "ְוָהָיה ָּכל ַהָּנׁשּוְך ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי". כלומר, כל מי שננשך, יקבע בליבו מכאן 
ולהבא את דמות הנחש, שיידע שבכל רגע נתון יכול הוא להינזק ורק שמירת ה' מלווה אותו, 
ועל ידי שיידע בתוכו דבר זה תמיד יהיה בגדר "וחייה", הקב"ה ימשיך להגן עליו ולחיותו.
זוהי משמעות התפילה שאנו אומרים שלוש פעמים ביום, מודם אנחנו לך.. על נסיך שבכל 
יום עמנו, ועל נפלאותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים". אנו נותנים הודאה לקב"ה 
שבכל רגע נתון עושה עמנו ניסים ונפלאות בכל יום ובכל עת. וכמו שהובא במדרש )ילקוט 
שמעוני פרשת בראשית, המתחיל ברמז א( על הפסוק כל הנשמה תהלל י-ה הללוי-ה, "ועל כל נשימה 
שאדם נושם צריך לקלס להקב"ה ומה טעם כל הנשמה תהלל י-ה - על כל נשימה".

זהו הלקח שלימד הקב"ה את עם ישראל לדורות עשה לך שרף ושים אותו על נס. תלמד 
את כל הדורות הלאה, שגם אם נדמה לאדם שהוא עזוב ובודד, עם קשיים, ומכאובים, 
אני איתו בכל נשימה ונשימה, גם בגלות הקשה שעם ישראל גלו לבבל, דאג הקב"ה 
שעם ישראל לא יהיה להם קר בלילה ועל כן הגלה אותם בחודש תמוז )וכמו שהובא 
בגליון הקודם(. אילו יסיר הקב"ה חלילה את השגחתו לרגע מן האדם, מיד יגיעו הנחשים 
הנושכים, ורק ע"י שמירתו ממשיכים אנו לחיות בעולם כה אורב סכנות מבית ומחוץ.

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה



ַוָּיבֹא ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּו ָחָטאנּו ִּכי ִדַּבְרנּו ַבה' ָוָבְך ִהְתַּפֵּלל ֶאל ה' ְוָיֵסר ֵמָעֵלינּו ֶאת ַהָּנָחׁש ַוִּיְתַּפֵּלל 
מֶֹׁשה ְּבַעד ָהָעם: )במדבר פרק כא - ז(

ללמוד  כדי  ותלמידיהם  בחכמים  להדבק  עשה  מצות   | חכמים  לתלמידי  להדבק  עשה  מצות 
חכמים  אמרו  כך  אלא  בשכינה,  להדבק  לאדם  אפשר  וכי  תדבק,  ובו  שנאמר  כענין  ממעשיהם 
בפירוש מצוה זו הדבק בחכמים ותלמידיהם, לפיכך צריך אדם להשתדל שישא בת תלמיד חכם, 
וישיא בתו לתלמיד חכם, ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים, ולעשות פרקמטיא לתלמיד חכם, 
ולהתחבר להן בכל מיני חבור שנאמר "ולדבקה בו", וכן צוו חכמים ואמרו "והוי מתאבק בעפר 

רגליהם ושותה בצמא את דבריהם" )רמב"ם הלכות דעות פרק ו הלכה ב(.

המארח תלמיד חכם זוכה לברכת שמים | פתח רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניא 
ודרש: )שמואל ב' ו'( "ויברך ה' את עובד אדום בעבור ארון האלהים", והלא דברים קל וחומר: ומה ארון 
שלא אכל ושתה, אלא כבד ורבץ לפניו - כך, המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו ומשקהו, 

ומהנהו מנכסיו - על אחת כמה וכמה ) ברכות דף סג: (.

כל תלמיד חכם יש בו ניצוץ מנשמת משה רבינו | אמרו רבותינו ז"ל  )זהר ח"א פ"ג( כי כל תלמיד חכם 
יש לו ניצוץ מנשמת משה, ולזה רבותינו ז"ל )סוכה ל"ט.( היו קוראים זה לזה משה, כי הוא זה המדבר 

בבחינת נפש הלומדת תורה )אור החיים שמות פרק כז(.

| כל תלמיד חכם מצוה להדרו, ואף על פי שאינו רבו, שנאמר  קימה והידור מפני תלמיד חכם 
"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" - זקן זה שקנה חכמה, ומאימתי חייבין לעמוד מפניו? משיקרב 
ממנו בארבע אמות, עד שיעבור מכנגד פניו.  ומניין שלא יעצים עיניו מן החכם כדי שלא יראהו 
כדי שלא יעמוד מפניו? שנאמר "ויראת מאלהיך" הא כל דבר שהוא מסור ללב נאמר בו ויראת 
מאלהיך )רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ו, וכן מבואר בריטב"א קידושין לב:, וכ"פ הטושו"ע יו"ד ריש סימן רמד| ודלא כיראים סימן 
רלג דמן התורה אין חיוב קימה לחכם שאינו רבו(.  וכן אסור לו לקום מקודם בכוונה ולילך למקום אחר אם כל 

כוונתו הוא בכדי שלא לקום מפניו )ערוך השולחן יורה דעה סימן רמד(. ואף בני ישיבות הלומדים יחד ראוי 
שיחמירו לעמוד זה מפני זה לכבוד התורה הק' ]שו"ת שלמת חיים סימן שלג| ועי' ש"ך )יו"ד סי' רמד ס"ק יא( שכתב:  
ועכשיו נהגו שלא לקום אלא מפני ראש ישיבה ואב"ד, ואפשר שכדי שלא לחלק בין חכם לחכם השוו מדותיהם, שכל שהוא תופס ישיבה או 

אב"ד נקרא חכם לעמוד מפניו. ועדיין צ"ע. ע"כ. וכ' על כך בשו"ת יחווה דעת )חלק ג סימן ע( שצריך לומר לפי זה ששאר תלמידי חכמים 

מחלו על כבודם, אולם לא יעשה כן במקומנו, והמנהג הפשוט לקום מפני כל תלמיד חכם מורה הוראה, דיין, וראש ישיבה. וע"ע בשו"ת 

יביע אומר )חלק ד - יורה דעה סימן טז( מ"ש בזה. והנה החזו"א יצא לחדש שאם מסופקים על אדם אם הוא תלמיד חכם שאין צריך להחמיר 

ולכבדו כיון שרוב האנשים אינם תלמידי חכמים והו"ד באיילת השחר עה"ת קדושים יט עי"ש. אך צ"ע דהא ספיקא דאורייתא לחומרא, 

מעובדא דברכות כח. שיובא להלן מוכח לא כן, ומ"ש הגרי"ש אינו כפשוטו, וצ"ע.[.

קימה בפני תלמיד חכם באמצע הלימוד | גם כשעוסקים בתורה צריך לעמוד מפני תלמיד חכם, אף 
על פי שמפסיק קצת מלימודו, כמו כל המצות שמפסיקים מתלמוד תורה לעשות מצוה עוברת )ערוך 

השולחן יו"ד  סימן רמד-ז (

קימה מפני תלמיד חכם באמצע התפילה | יש אומרים שבשעת התפילה אין לקום מפני תלמיד 
חכם, לפי שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. ומהקרבנות על עלינו לשבח צורך גבוה הם על 
דרך האמת.  והביאו ראיה לדבריהם מיעקב אבינו שהיה קורא קריאת שמע ולא נשק לבנו ליוסף. 
כבוד  להניח  ובזיון  נתן  ומגרעות  המקום.  כבוד  כאן  שיש  כאן  וכל שכן  עדיף.  ואל תעשה  ושב 
המקום, ולעסוק בכבוד הבריות )כתב יד לקדוש אחד(. ויש חולקים וסוברים שגם בעת התפילה יש חיוב 
לעמוד בפני תלמיד חכם, וכן המנהג שאף בעת אמירת הזמירות וברכות קריאת שמע עומדים בפני 

תלמידי חכמים,  וכבוד המקום מתרבה על ידי כך )ברכ"י סימן רמד| בא"ח פרשת כי תצא ש"ב אות טו(.  

| חייב אדם ליזהר בכבוד אשת תלמיד חכם שהרי "אשת חבר כחבר" )שבועות  אשת תלמיד חכם 
ל:(, ומבואר בראשונים שם שכבוד אשת תלמיד חכם בחייו הוא מהתורה. ועל כן חייב לעמוד מפני 

אשת חבר )סוגיא שם, ועי' ברכ"י חו"מ סימן יז אות ה. או"ת שם אורים ס"ק יא, ושה"ל יו"ד סימן קל(.

נקרא  חכם  תלמיד  ב(: "המבזה  עמוד  צט  דף  רבותינו )סנהדרין  אמרו   | חכמים  תלמידי  המבזה  חומר 
ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי  ועוד אמרו רבותינו )שבת דף קיט:( "לא חרבה  אפיקורוס". 
חכמים", שנאמר )דברי הימים ב לו( "ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו 
עד עלות חמת ה' בעמו עד לאין מרפא". ועוד אמרו שם: "כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה 
למכתו". ועוון גדול הוא לבזות את החכמים או לשנאותן, והמבזה תלמיד חכם כאילו מואס בתורה 
וכן אמרה תורה "אם בחקותי תמאסו" -  מלמדי חקותי תמאסו, וכל המבזה את החכמים אין לו 

חלק לעולם הבא והרי הוא בכלל "כי דבר ה' בזה" )רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ו הלכה יא(.

| כתב הגרי"ש אלישיב זצ"ל: )קובץ תשובות ח"ג סי' ק"ה(: ומה הפלא שכידוע בזמן  אין רפואה למכתו 
"כל  זה מדה כנגד מדה, שהרי בגמרא אמרו  האחרון מתפשטת המחלה שאין לה תרופה, שהרי 
המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו", וכל שכן כשמבזים גם את התורה וגם את  לומדיה.
ופעם אירע שכאשר רצו לעשות עצרת התעוררות בעקבות כמה אנשים צעירים שנפטרו מהמחלה 
רח"ל, התבטא מרן הגרי"ש זצ"ל שצריך לתקן את עניין ביזוי ת"ח בדורינו שהוא בצורה כזאת 
ידי  על  הוא  והיום  ופוחזים,  ריקים  ידי  על  היה  חכמים  תלמידי  ביזוי  פעם  פעם,  אף  היה  שלא 
אנשים חשובים, ויש תלמידי חכמים ששותקים ובלבם ניחא להם. ובמחלה הידועה גם אלו שאחרי 
טיפולים והשתלות יוצאים מזה אחרי כמה שנים זה חוזר רח"ל, והוא מה שאמרו חז"ל המבזה ת"ח 

"אין רפואה למכתו" )מפי האיש עמוד עו(.

שאלה: סיים שמונה עשרה ועומד אחריו בתוך ארבע אמות 
אדם שסיים תפילתו ולא עקר רגליו כיון שעומד אחריו אחר 
שעדיין בשמונה עשרה והמרחק בין הראשון לשלישי יותר 

מארבע אמות האם מותר לעקור רגליו.

תשובה: המיקל לפסוע לאחריו במקרה זה יש לו על מי לסמוך.

ביאורים: בשו"ע בסי' קב' סעי' ד' כתב אסור לעבור כנגד המתפללים 
בתוך ארבע אמות ודוקא לפניהם אבל בצדיהם מותר לעבור ולעמוד. 
מחשבת  את  יבלבל  שלא  כדי  הטעם  ג'  סעי'  כו'  כלל  בח"א  וכתב 
ועוד טעם כיון שהשכינה כנגד המתפלל אסור להפסיק  המתפלל.  
בינו לבינה. ואם סיים שמונה עשרה ולא פסע ג' פסיעות כתב המ"ב 
בס"ק ג' שלא יפסע זה שלפניו. ועיין בהגהות בית ברוך )זילבר( על 
הח"א שכתב שאם סיים העמידה ולא פסע מחמת זה שאחריו אז זה 
שלפניו מותר לפסוע, ושאלוהו בשני מקומות בשו"ת אז נדברו ח"ג 
סי' מה' וח"ו סי' מז' אם היתה כוונתו אפילו שזה בתוך ארבע אמות 
של השלישי שעדיין הוא בעמידה והשיב אפילו בזה מותר לפסוע 
כיון שאדם הוא מחיצה גם לגבי שבת ואין לחשוש משום ששכינה 
עמו, כיון שבסיום התפילה אפילו שלא עקר רגליו השכינה הולכת 

מעמו וכלשון הפסוק וילך השם כאשר כילה לדבר וכו'.

אם אפשר לעשות שלש פסיעות בסיום שמונה עשרה  שאלה: 
לצדדים כי פעמים רבות שאין מקום אחורה לשלש פסיעות.

מי שאין לו מקום לשלש פסיעות מאחוריו אפילו לא  תשובה: 
לפסיעות קצרות רשאי לעשות שלש פסיעות לצדדים.

העמידה  בסיום  פסיעות  שלש  לעשיית  הטעם  ראשית  ביאורים: 
ילל פסיעות  שלש  דהני  מנוח  ה"ר  דברי  את  הביא  קכג'  בסי'  "י  בה
רגל  תרי  רגליהם  ישרה  רגל  ורגליהם  ביחזקאל  מדכתיב  להו  פינן 
חד. וידועים דברי שו"ת הרשב"א בח"א סי' פא' בענין שיעור גודל 

להפסיעות שכתב שם לא שמענו להם שיעור ופוק חזי שברוב מקו
מות של בית הכנסת אין להם מקום פנוי וכו', ומבואר בדבריו שאם 
אין מקום לשלש פסיעות אפשר לעשותם יותר קצרות ובנידון דידן 
םאם יכול לעשותם לצדדי ראיתי בערוה"ש בסי' קכג' סעי' ה' שהל
שלפעמים  משום  לצדדין  כשפוסע  בפסיעות  יוצאים  בזה אם  סתפק 
מאחוריו דחוק המקום ואולי גם לצדדין נחשב כנפטר מלפני המלך 
ואין ראיה ממה שאמרו לאחוריו דודאי בסתם יש לעשותם לאחוריו 
אבל כשאי אפשר לאחוריו גם לצדדין מועיל והביא ראיה לזה מהגמ' 
ביומא דף נג. וכן כהנים בעבודתם וכו' לא היו מחזירין פניהן והולכין 
אלא מצדדין פניהן והולכין וכן תלמיד הנפטר מרבו וכו' מצדד פניו 
והולך ע"ש וכתב כן אני נוהג במקומות שיש דוחק גדול מאחור. וכ"כ 
שהסכים עם ערוה"ש  הגרשז"א  בשם  לח'  בשו"ת משנ"ה חט"ו סי' 
ט"ו  קובץ  ג'  כרך  תשנ"ג  סיון  תורה  מבקשי  בקובץ  שהובא  במכתב 

סי' קס"ג אות ו'.

כבוד תלמידי חכמים          ענייני תפילה



   
        "זהו גזל גמור!" זעק המגיד מעל בימת בית הכנסת. "אם לא 

תפסיקו לעסוק בכך, אעמוד בעצמי בפתח החנויות ואודיע קבל עם 
ועדה שסחורתכם גזולה".

פניו של המגיד, רבי משה יצחק דרשן, מן העיר קלם, אדמו בערך כמו 
המלח עליו הוא התריע בדרשתו. מלח? אדום?!

ובכן, נסביר לכם שלב אחרי שלב במה המדובר: בימים ההם היו קיימים 
־בשוק שני סוגי מלח. האחד מלח לבישול, לבן ופשוט כפי שכולנו מכי

רים. המלח השני, אדום היה, בהיר, מעודן. טעמו ערב גם לחיך האנינים 
במיוחד וכמובן שמחירו - בהתאם.

אלא שכאותו משל על הסוחר מאירופה שנסע להודו לקנות פילים 
לבנים שמחירם היה יקר ביותר, ובעת שחצה איתם את הגבול, צבע 

אותם בחום כהה כדי שלא ייאלץ לשלם עליהם מס יקר במיוחד. כאשר 
עברו את הגבול, הגיע הסוחר לנהר שאינו עמוק במיוחד, הפילים נכנסו 

ועברו בתוכו, כאשר הסוחר מעריך שהצבע השחור ירד מהם ממילא.

והוא אכן ירד. אבל הפילים נותרו שחורים... מסתבר שסוחרי הודו 'עשו 
עליו קופה' וצבעו פילים כהים בצבע לבן, כאשר עברו הפילים במים - 

ירדו שתי שכבות הצבע...

סוחרי קלם, נהגו כן אף הם במלח. הם נטלו מלח לבן ופשוט וצבעו אותו 
בצבע אדום. כך רצו לגרוף ממנו רווחים גדולים יותר.

המגיד מקלם קיים את אשר דרשו חז"ל על הפסוק בפרשתנו, פרשת 
מסעי: "ולא תחניפו את הארץ", אומרים חז"ל ב"ספרי": "ולא תחניפו 

הארץ, הרי אזהרה לחנפים". המגיד איים וביצע, הוא הוקיע את הסוחרים 
שעושים הון שלא ביושר ותושבי קלם פסקו מלקנות מהם.

שניים מן הסוחרים זעמו מאוד. בגודל להיטותם לנקום במגיד על 
ההפסד שגרם להם, ניגשו אל תחנת המשטרה המקומית, שם העלילו 

על המגיד עלילה שפלה שבעקבותיה נעצר ונכלא. כעת המתין המגיד 
שיקראו לו להתייצב בפני שופט.

באחד הימים נודע למנהל הדואר, גוי מקומי, שהמגיד מקלם יושב בבית 
הכלא על עוון מרידה, הוא ניגש אל מפקד תחנת המשטרה והודיע לו חד 
משמעית שהוא טועה ובסוף ייענש משמים ואולי אף מהממונים עליו פה 

בארץ.

"מהיכן יודע אני שאתה טועה והוא חף מפשע?" שאל מנהל הדואר את 
מפקד תחנת המשטרה, וסיפר לו דברים כהווייתם: "משך תקופה שמתי 

לב שהיהודי הזה נכנס לבית הדואר, רוכש בולים בשווי מסוים, אך 
אינו מדביק אותם על מכתב.

"עקבתי אחריו מספר פעמים ולתדהמתי מצאתיו בחצר בית הדואר, 
קורע את הבולים שקנה בכספו ומשחית אותם. ניגשתי אליו וביקשתי 

הסבר, מה גורם לאדם מיושב בדעתו לכלות ממונו בצורה שכזו.

"המגיד נענה לי במאור פנים והסביר: לעתים יוצא לי לשלוח דברי 
דואר רגישים, שאין רצוני שיפתחו בהם ויסתכלו בתכולתם. זקוק 

אני לשלחם ביד איש נאמן. לעתים יוצא שפלוני נוסע מהכא להתם 
ומגיע מהר יותר ממרכבת הדואר וזקוק אני לשלוח את המכתב 

במהירות המירבית.

אך כיון שמדינתנו קבעה ששירותי הדואר יינתנו רק על ידי בית 
הדואר, הרי שבכך שאיני שולח את המכתבים דרככם אני מפסיד 

מעות לאוצר המדינה. לכן אני קונה בולים ומשמיד אותם כדי לא 
לגרום למדינה נזק.

"אדם שכזה", סיים מנהל הדואר בחום, "אינו יכול להיחשד         
במרידה". מנהל תחנת המשטרה אישר והמגיד שוחרר לביתו לחיים 

טובים ולשלום.

.

איך זוכה המגיד מעוון מרידה?

הרב אליהו מני זצוק"ל
ח' תמוז תרנ"ט

סלימן  ר'  לאביו   ,)1818( תקע"ח  בשנת  בבגדאד  נולד  מני  אליהו  רבי 
מגזע  המשפחה  מסורת  לפי  יקרות,  באבנים  עשיר  סוחר  )תלמיד-חכם, 
להכרית  שנים  מאות  הרבה  לפני  שזממה  המלכות,  ומאימת  המלך,  דוד 
את שרידי בית דוד בארץ בבל, הסתירה המשפחה את יחוסה זה בראשי 
י'שי"(.  את חינוכו קיבל בבית  ג'ין  י'שי", או: "מ'גזע  תבות: "מ'ן נ'צר 
מדרש  לבית  ז"ל.  סומך  עבדאללה  הרב  בגדאד,  חכמי  רבן  של  מדרשו 
זה, אשר שמו התפרסם בכל ארצות המזרח, נקבצו מאות ואלפים מנערי 
ובכתר  תורה  בכתר  ומוכתרים  מלומדים  זו  מישיבה  יצאו  ורבים  ישראל 
"חכם"  לתארים:  וזכה  בגדאד,  לנערי  מופת  היה  הצעיר  אליהו  רבנות. 
ו"רבי". רבו, הרב עבדאללה סומך, הכיר את נפש תלמידו המובהק, ונתן 
לו את אחותו סמרה לאשה, אחות רבו, שהיתה ידענית בתורה ובדינים, 
ועשתה  עברית,  לדבר  ואף  הדינים  את  הפוסקים  בספרי  למצוא  ידעה 
ולנדכאים. אחרי חתונתו המשיך להגות בתורה  לנצרכים  ימיה  כל  חסד 
חיים למד את  בן הגאון המקובל רבי משה  חיים  רבי אליהו  ומפי חברו 
מובהק.  כמקובל  ונתפרסם  ובענות  בחסידות  התנהג  הקבלה,  חכמת 

לתורה  והתמסר  והכבוד  השררה  מן  ברח  לכת,  להצניע  אהב  מנעוריו 
ולמעשים טובים. נהג לישון על מחצלת ללא מצע, כשאבן למראשותיו. 
הכתב  על  העלה  הוא  חייו.  באורח  שכיחים  היו  וסיגופים  צום  ימי 
אור. ראו  וטרם  אספנים  בידי  וחלקם  אבד  חלקם   - קבלה  ספרי  כמה 

פשטה  השמועה  בארץ-ישראל.  להתיישב  החליט   )1856( תרט"ז  בשנת 
מיד בין ידידיו שניסו להניאו מלעלות. הם תיארו בפניו את סכנות הדרכים 
והתנאים הקשים הקיימים בארץ. היחיד שתמך בו ועודדו היה ידידו ואוהבו 
הרב הגאון ר' יוסף חיים ז"ל, שיצא נגד חבריו לישיבה, באומרו:  "רק בארץ 
הקודש יכירנו מקומו של ר' אליהו, ומשם יפוצו מעיינות תורתו חוצה". 

ההכנות למסע ארכו חודשים רבים. מזמן לזמן היו יוצאות שיירות מבבל 
דרך המדבר לדמשק ופניהן לארץ ישראל. ר' אליהו השתדל אצל ידידיו 
אליהו  ר'  העמיס  שנקבע,  ביום  למסע.  והתכונן  גמל  שכר  הערביים, 

המשך בעמ' הבא..



והילדים  מזה  אשתו  הגמל,  על  משפחתו 
מחום  לסוכך  שהציב  האפיריון  ותחת  מזה, 
השמש, עלה אף הוא עם צידתו ויצא לדרך. 
יצאו  המדרש  בית  ומחובשי  מידידיו  רבים 
לדרכו.  בצאתו  חרד  בלב  וברכוהו  ללוותו, 
במשך כל ימות השבוע היה גמלו מזנב אחר 
השיירה באין מפריע. בימים, כחום השמש, 
דרכה.  המשיכה  ובלילות  השיירה,  נחה 

בערב שבת, עם חצות היום, ניתק ר' אליהו 
גמלו מן השיירה וביקש אותם להמשיך דרכם, 
לשבות.  הוא  חייב  השבת  קדושת  בשל  כי 
קצב  את  יאיטו  כי  בפיו:  היתה  אחת  בקשה 
הליכתם, כדי שיוכל להדביקם בצאת השבת. 

שהגיע  עד  המסע  נמשך  חודשים  שלושה 
שערי  אל  בהגיעו  ירושלים.  לשערי 
המה  ולבו  רגליו  על  אליהו  ר'  עמד  העיר, 
מעיניו,  פרצו  גיל  דמעות  ותוגה.  משמחה 
בשיממונה.  העיר  את  לראות  בכה  לבו  אך 
קרע  ומערבה,  מזרחה  עיניו  הפנה  הוא 
"קריעה" בבגדיו, וקרא: "ברוך דיין האמת".

שהידיעה  וחכמיה,  ירושלים  תושבי 
ברוב  קיבלוהו  לאוזנם,  הגיעה  בואו  על 
עלה  "ארי  עליו:  ואמרו  וכבוד,  שמחה 
הקדושה  לחברה  צרפוהו  מיד  מבבל". 
בירושלים.  ששכנה  בית-אל",  "חסידי 

גלותם  את  שכחו  ומשפחתו  אליהו  ר' 
הרב  בחברת  למד  אליהו  ר'  ונדודיהם. 
שהיה  ז"ל,  אבולעפיה  ידידיה  רפאל  ר' 
"בית-אל".  חסידי  לכל  ורב  ראש 

למצב  התאים  לא  הקודש  עיר  של  אווירה 
לשכב  נאלץ  והוא  ילדיו,  ובריאות  בריאותו 
ימים רבים על ערש דווי, עד שרופאיו פקדו עליו 
להחליף מקום משכנו ולעבור לגור בחברון. 

בירושלים,  שנתיים  לאחר  תרי"ח,  בשנת 
עקר לחברון, מקום בו גר עד יומו האחרון. 
אווירה הצח והמבריא, סביבתה היפה ועושר 
תנובתה, השפיעו על מצב רוחו ובריאותו. ר' 
אליהו ראה עצמו חזק לפעול למען היישוב 
החברוני. הוא דאג לקשור קשרי ידידות עם 
להתפתחות  יפריעו  לבל  הערביים,  השכנים 
ראשון  תנאי  בזאת  וראה  היהודי,  היישוב 
החברוני. היישוב  של  גידולו  לאפשרות 

בעיר  חולירע  מגפת  פרצה  הימים  באותם 
התושבים  בקרב  רבים  חללים  והפילה 
תפיסה  מתוך  בכולם  טיפל  והוא  ובסביבה, 
לאחר  ניזוקים'.  אינם  מצווה  'שליחי  כי 
ומכריו  ידידיו  לכל  בקול-קורא  פנה  מכן 
צפון  ובארצות  בגדאד,  מולדתו  שבעיר 
היה  כתורה  וגדולתו  שמו  אשר   - אפריקה 
ידוע להם - כי יעלו ויבואו להשתקע בא"י 
קהילתו  את  תיאר  הוא  בחברון.  ובמיוחד 
כקדושה ביותר מארבע ערי הקודש: חברון, 
היא  באשר   - וטבריה  צפת  ירושלים, 
האבות  של  מנוחתם  מקום  "קרית-ארבע", 
זו.  הקדושים, ובזכותם שורה השכינה בעיר 

שבממלכה  ערב  בארצות  גלים  הכו  דבריו 
גלי  לקריאתו.  נענו  ורבים  העותומאנית, 
עליות אלה הלכו וגברו משנה לשנה. ובאין 
בתי אכסניה פתח ר' אליהו את שערי ביתו 
בייחוד  הארצות,  מכל  העולים  כל  בפני 
את  שימשו  ובניו  אשתו  בוכארה.  מארצות 

המשך מהעמ' הקודם-

עם  והאכילום.  השקום  האורחים, 
עקב  היהודי,  היישוב  של  גידולו 
בית-מדרש:  לייסוד  דאג  העליות, 
בתלמידיו  הטובים  את  סביבו  כינס 
הצעירים, הביא רב מירושלים שיהא 
להם למורה. הגדיל את בית התפילה 
וידידיו  קרוביו  בתמיכת  והרחיבו 
ר' אליהו  שבגולה. בחג הפסח חנך 
ברוב  המורחב,  בית-הכנסת  את 
התושבים. כל  לשמחת  והדר,  פאר 
מעדת  נלקח  התרכ"ד,  באייר 
פירירה  משה  הרה"ג  רבה  חברון 
אליהו.  ר'  של  ומחותנו  ידידו  ז"ל, 
נכבדי חברון בקשו ממנו לקבל את 
הסכים,  שנה  לאחר  הרב.  תפקיד 
בחותמת  שכר.  יקבל  שלא  בתנאי 
כתוב:  היה  שנתמנה  לאחר  שהכין 
לשם  חברון  הקודש  עיר  "משרת 
שירת  שנה   14 קוב"ה".  ייחוד 
לקבל  מנת  על  שלא  העדה  את 
גדלה  כאשר   ,14 לאחר  ורק  פרס, 
לקבל  להסכים  נאלץ  משפחתו, 
חותמו. נוסח  את  שינה  ואז  שכר, 

המכפלה  למערת  הכניסה  בשעתו 
הייתה מותרת ליהודים עד המדרגה 
השביעית. בעברו השני של המסגד, 
ומחוץ לחומה, הייתה קיימת מצודה, 
שרידי  בה  התגלו  המסופר  שלפי 
מתקופת  עתיק  יהודי  כנסת  בית 
הממלוכים, אשר נחרב ע"י הצלבנים. 

את  אליהו  ר'  העלה  תרכ"ט  בשנת 
הרעיון לרכוש את המצודה ולהתקין 
שלטונות  תפילה.  בית  מחדש  שם 
נשמר  שבידם  המוסלמי,  ההקדש 
המקום, ניאותו למכרו בסכום גדול. 
וקרוביו  ידידיו  את  גייס  אליהו  ר' 
רחבה,  ביד  תרמו  ואלה  בגולה, 
סירבו  בדמשק  השלטונות  אולם 
גמר  אליהו  ר'  העסקה.  את  לאשר 
בית  היהודים  בחצר  להקים  אומר 
מורגש.  היה  שחסרונו  נוסף,  כנסת 
בידו  ובכסף שהיה  רב  זמן  יצא  לא 
הקים בית כנסת למתפללים, כמנהג 
האר"י  שיטת  פי  על  הוותיקין, 
אל"  "בית  קהילת  ומנהגי  ז"ל 
בירושלים. הבית הוקם בקרבת ביתו 
ונקרא "בית יעקב". הוא עצמו כיהן 
והיה  שלו  הראשון  הציבור  כשליח 
האחרון.  יומו  עד  ומנהיגו  מנהלו 

חלקות  וקנו  לדבריו  נענו  רבים 
לקיים  מנת  על  קטנות,  אחדות 
מצווה זו - הלא הן החלקות הקטנות 
כוללות  בידי  כיום  עוד  הנמצאות 
וללא  ערך  ללא  בחברון,  הספרדים 
מפוזרות  כי  לב,  לדאבון  תועלת, 
ובסביבה.  הן בפינות רחוקות בעיר 

חברון,  הקודש,  ערי  שלושת 
תלויות  היו  וטבריה  צפת 
בגבאי העדה בירושלים. לגבאי 
שלוש הערים לא הייתה רשות 
לפנות ליהדות הגולה בבקשת 
שגרר  דבר  ותמיכה,  עזרה 
ירושלים.  רבני  נגד  מרירות 
העזו  לא  הערים  שלוש  רבני 
למרוד ברבני ירושלים ולפנות 
במישרין לגולה. ר' אליהו פרץ 
קורא  ובקול  "ההסגר",  את 
מלא רגש מרירות ואהבה לבני 
עדתו, פנה אל ידידיו, וקרוביו 
וביקשם  הגולה,  בארצות 
עיר  למען  ישירות  לתרום 
נדבותיהם  נענו,  אלה  האבות. 
היישוב  לחיזוק  מעתה  זרמו 
התחילו  ומאז  בחברון,  היהודי 
באוהלו  איש  טובים.  ימים 
שקט ללא מחסור. אלה - ידם 
לתורה. לבם  ואלה-  במלאכה 

כמאה  כתב  מני  אליהו  רבי 
וחיבורים,  ספרים  וארבעים 
עתיקים  ספרים  עם  יחד  אותם 
למשמרת  שם  מספריתו, 
בעיר  יוסף'  'פורת  בישיבת 
בשנת  בירושלים.  העתיקה 
נפילת  עם   )1948( תש"ח 
הירדנים,  לידי  העתיקה  העיר 
בין  הבלום.  האוצר  נעלם 
השו"ת   - שנדפסו  ספריו 
דבי  ו'תנא  אליהו'  'מעשה 
דיני   – אליהו'  'מעשי  אליהו', 
שלום',  'מזכיר  והיתר,  איסור 
שער  ביאור   – אליהו'  'מעיל 
 - צדיק'  'קרנות  הכוונות, 
 – יצחק'  'שיח  הברית,  תיקון 
אליהו'.   ו'כסא  ישראל,  מנהגי 

משפחתו ופטירתו
רבי אליהו מני 

השאיר אחריו זרע ברך ה', בנו 
הבכור, הרב סלימאן מנחם מני 

כיהן אחריו כרבה של חברון. ואף 
תקופה קודם לכן היה  הראשון 
לציון לאחר פטירת הראשל"צ 

הרב יעקב שאול אלישר זצ"ל. בן 
נוסף הוא, הרב אברהם ברוך מני, 

מחבר קונטרס 'ברוך מבנים' שבסוף 
הספר 'זכרונות אליהו' ח"א.וכן 

הרב יחזקאל שלום מני, אשר שימש 
כשד"ר של העיר חברון.

תרנ"ט  של  הכיפורים  יום  בערב 
על  עצבות  ארשת  בלטה   ,)  1899(
קרא  הכיפורים,  יום  למחרת  פניו. 
קדישא"  "החברה  ראש  את  אליו 
להתנהג  כיצד  ציווהו  סתר  ובדברי 
בחר  יום  מאותו  היפקדו.  ביום 
ללמוד  הישיבה,  בקצה  להתבודד 
'שבט  על  לשקוד  הפוגות,  בלי 
חכמה'.  'ראשית  ספר  ועל  מוסר' 
שמיני  חמישי,  ביום  נפטר  רבינו 
ביום  ובו   ,]1899[ תרנ"ט  בתמוז 
בעל  בשדה  לקבורות  הובא 
בחברון. אשר  חכמה'  'ראשית 

בהלוויתו השתתפה כל העיר חברון, 
יהודים ולא יהודים. ערבים שהאמינו 
)קדוש  "ווילי"  היה  אליהו  שר' 
היה  העין  למראית  ורק  לאלוהים( 
גווייתו  את  להעביר  וביקשו  יהודי, 
ממקום קבורתו למקום שבו קוברים 
הערבים את קדושיהם. יהודי חברון 
משך  מצבתו  את  לשמור  נאלצו 
חודשים רבים. זכרו יגן עלינו אמן!

מדברי הרב זצוק"ל בעניין שאיפת 
טבקו,  "לשאוף  הכנסת:  בבית  טבק 
בבית  נחיריים  של  אבק  שהוא 
נתפשט  שעתה,  ...והנה   - הכנסת 
אינו  ואם  ולהזמין,  לשאוף  המנהג 
שואף כמעט תהיה דעתו משובשת,  
וכו'...ועל כל פנים, אני הקטן נוהג 
שלא לשאוף מ'יוצר' עד אחר 'נפילת 
אדם,  איזה  אותי  יזמין  ואם  אפים', 
לוקח ממנו ואיני שואף אותו, אל שדי 
יעזרנו לעשות רצוננו כרצונו, ויהיו 
כל מעשינו לשם שמיים. )זיכרונות אליהו 
, חלק א', אות ב, סעיף ה': "בית הכנסת", עמוד ו'(.


