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י  )ויקרא כו,ב( אּו ֲאנִּ ירָּ י ּתִּ ִּ ש  ּדָּ קְּ מֹרּו ּומִּ ְּ ש  י ּתִּ ֹתתַׁ ּבְּ ַׁ  :ה'ֶאת ש 
 

בענייני שנת השמיטה ושנת היובל. והנה הפסוק שמסיים את הפרשה פרשת בהר עוסקת 
  ומדוע ?ויש לשאול  –עוסק בשמירת השבת ויראה מבית מקדש 

 

. האדם מפקיר את כל פרנסתו למשך שנה שמיטה הוא אמונה בקב"ההייסוד של שנת ה
שלמה מתוך אמונה בקב"ה, ולכן הגלות מן הארץ נובעת מחוסר קיום השמיטה שלמעשה 

ֹתֶתיהָּ ּכֹל  }לד{)ויקרא כו( מצביע על חוסר אמונה בקב"ה שנאמר  ּבְּ ַׁ ֶרץ ֶאת ש  אָּ ֶצה הָּ רְּ ז ּתִּ אָּ

 : ֹתֶתיהָּ ּבְּ ַׁ ת ֶאת ש  צָּ רְּ הִּ ֶרץ וְּ אָּ ת הָּ ּבַׁ ְּ ש  ז ּתִּ ֵביֶכם אָּ ֶאֶרץ אֹיְּ ם ּבְּ ּתֶ אַׁ ה וְּ ּמָּ ַׁ ֵמי ֳהש  ֵמי  }לה{יְּ ל יְּ ּכָּ

: ֶליהָּ ֶכם עָּ ּתְּ בְּ ִּ ש  ֹתֵתיֶכם ּבְּ ּבְּ ַׁ ש  ה ּבְּ תָּ בְּ ָּ ר לֹא ש  ֶ ּבֹת ֵאת ֲאש  ְּ ש  ה ּתִּ ּמָּ ַׁ ש ּ  .  הָּ
 

 )יחזקאל יא,טז(על הפסוק  )מגילה כט,א(בימינו שאין לנו בעוונותינו בית מקדש אומרת הגמרא 
ֶהם י לָּ ֱאהִּ ט וָּ עַׁ ש  מְּ ּדָּ קְּ מִּ  . אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות - לְּ

לא נחרב הבית אלא בגלל שלא שמרו  )רבי חיים בן משה אבן עטר( הקדוש אור החייםאומר 
כאן באומרו ומקדשי תיראו כי עונשו גדול, וישער  בוהוא מה שרמז הכתו )בהמשך..( שביעית,

מהי חומרת שמירת שנת  הקדוש אור החייםמלמד אותנו  מזה עונש השמיטה, לשומרה:
 השמיטה על פי העונש הגדול של הגלות וחרבן הבית.  

  

 ויש להקיש לימינו כמה חשיבות יש לקדושת בית הכנסת, כיצד עלינו                              
 . וברעדה לנהוג כאשר אנו נכנסים לפלטרין של מלך, ביראה, בהכנעה                             
 לצערנו ישנם מצבים בהם אנשים רואים בבית הכנסת "מועדון חברים"                             
 וכך הם גם מתנהגים, ודי לחכימא ברמיזא. על אלו זועק הנביא יחזקאל                              
י בִּ  א,יב( פרק)                              י מִּ נָּ אֹות ּפָּ בֹאּו ֵלרָּ י תָּ ש  ּכִּ י: ּקֵ מֹס ֲחֵצרָּ ֶכם רְּ דְּ ּיֶ   זֹאת מִּ
  כבר בכניסתו לביהכנ"ס יתנהג בגדר  מאתנוואחד יזכנו הקב"ה שכל אחד                        
אוּ                               ירָּ י ּתִּ ִּ ש  ּדָּ קְּ  !!! כמה בקריאת ס"תו וכל שכן בזמן התפילה ועל אחת ּומִּ

 

 
 
 ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל         נא לשמור על קדושת הגיליון                  8:06        7:05                     

                      

 ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל                   הוא חייב בגניזה                          8:04         6:48                     
 

  יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל                   )למי שמדפיס אותו(                       8:07         6:59                     
        נעמה בת סאלם זנדני ז"ל                                                                                                                               

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                                                   
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 כוחה של אשכבה
 

ר' יוסף עורך היכרות עם היושב לידו. "רוברט" הציג גלוי הראש  ,טיסה מישראל לארה"בב
 עצמו בפני ר' יוסף. היה זה אדם כבן שישים, יוצא פולין. "אמנם יהודי אני", אמר, את 

"אך אינני רוצה לשמוע על יהדות". בכדי שלא להותיר ספק, שב והדגיש: "אני כועס, כועס 
 ין".ימאוד, וזו המילה האחרונה שלי בענ

  

קיבל מנה כשרה, כאב  ר' יוסף נבוך קמעא, שתק ולא הוסיף. כאשר חולקו המנות, ור' יוסף
לו לראות את בשר הפיגולים המונח לפני רוברט. "אולי אפשר לכבד אותך במזון כשר", 

הציע לרוברט בהססנות. עיני רוברט ירקו אש: "אינך מבין? כועס אני. מאז שנלקח ממני 
איציק שלי, איני מתכוון לסלוח". מזלגו נתקע בעמקי האומצה, כמו להכעיס נפנף בה 

את יגון חייו במשפטים אחדים: "מאז ירו בו באיציק שלי, המראה אינו מש מעיני. והבהיר 
הוציאו אותנו אז מגטו לודז' אל היער, ירו לעברו ואמו רצה לקראתו. שניהם התמוטטו 

ומאז אין לי חיים. במעט החיים שיש לי, לא אערב עוד בדל יהדות, מאומה". ר' יוסף נרתע, 
לפניו פליט שמוראות המלחמה עוד חקוקות על נפשו. לא דיבר מילותיו נסוגו בראותו כי 

 אליו מאומה עד רדתם מן המטוס על אדמת ארה"ב. 
 

שבעה חודשים לאחר מכן, ר' יוסף שהה בחודש הרחמים והסליחות בא"י. את תפילות 
הימים הנוראים התפלל בבית הכנסת שבשכונת קטמון. בעיצומו של יום הכיפורים, 

ילת 'יזכור', ר' יוסף יצא אל הרחוב הסמוך לאתנחתא קלה. מצדי בהפסקה שטרם תפ
הרחוב, על ספסל צדדי, בלטה נוכחותו של אדם מתבגר, שישב על הספסל והעלה מפיו 

סלסולי עשן סיגריה. ר' יוסף, עטור הטלית, קרב מעט לעברו. הלה הגביה יד והרים את 
 הסיגריה בהפגנתיות. 

 

כל אלה הבזיקו תמונה מוכרת במוחו של ר' יוסף: הרי זה  -ה הפנים, ההפגנתיות, הנפנוף הז
רוברט, האיש האומלל מהמטוס. "שלום עליכם רוברט", פנה ר' יוסף בחמימות. "התדע, 
רוברט?", אזר ר' יוסף עוז, "בפנים יתפללו עוד רגע קט את תפילת 'יזכור'. יום קדוש הוא 

 לנו, יום הכיפורים...". 
 

שוב? הרי כבר אמרתי לך הכל, ולא חל אצלי כל שינוי. וכי ראיתי את רוברט נשף עמוקות: "
איציק שלי מאז שנפגשנו?..." ר' יוסף לא הרפה הפעם: "אם זכרו של איציק שלך חשוב לך, 
עשה למענו והכנס להזכיר את נשמתו בתפילת 'יזכור'. תפילה זו גורמת לתיקונם ומנוחתם 

 רחמים" ותו לא".  של נשמות הנפטרים. היכנס רק ל"קל מלא
 

רוברט שתק. ניכר היה כי הדברים חוללו בו סערה. אחר דקות קם, שמט את הסיגריה והלך 
אחרי ר' יוסף. "שמע היטב", לחש ר' יוסף באוזני החזן, "אדם זה לא ביקר בבית הכנסת 
ארבעים שנה, הגיע בכדי להזכיר את שם בנו היחיד שנהרג. נסה נא להרטיט בלבו נימים 

 ים של "קל מלא רחמים". ספונ
 

בקול מלא רגש פצח החזן בסלסול מתחנן "המצא מנוחה נכונה", לצדו רוברט הרועד. 
 "יצחק בן ראובן", החזן העיף מבט קל לעברו, מיד המשיך להתפייט בקול חרישי נוגע ללב. 

 עם סיום התפילה המיוחדת, הפנה החזן פניו שנית אל רוברט, חיוור כסיד: "איצקוביץ?",
רוברט הנהן בראשו לחיוב. ראובן איצקוביץ, כך נקרא  -שאל בקול רוטט, "איצקוביץ?" 

 לפני המלחמה בפי כל. 
 

החזן התקרב פסיעה נוספת: "אבא? אבא?" רוברט נרתע לאחור, הביט בעיניים קרועות על 
 החזן, "ויי, איציק איציקל", קרעה צווחתו את דממת בית הכנסת, נפל לאחוריו מתעלף. 

תברר, כשוך תדהמת המפגש, כי איציק רק נפגע מכדורי המרצחים. אחר שקם על רגליו, ה
כבר לא ראהו אביו, שמאן מאז להתנחם עליו. כך הוביל הרצון הזך של ר' יוסף, לזכות את 

 רוברט בדבר שבקדושה, להשיב לב אבות על בנים, ולב בנים אל אביהם שבשמים.
 

 ( )מתוך הספר "נפלאותיו לבני אדם" 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 הביטחון בקב"ה מידתמצוות השמיטה = 
 

ר  }א{ ּבֵ דַׁ יְּ י ה'וַׁ ינַׁ ר סִּ הַׁ ה ּבְּ ֶ י  }ב{ ֵלאמֹר: ֶאל מֹש  ּתָּ ֲאֵלֶהם ּכִּ רְּ מַׁ אָּ ֵאל וְּ רָּ ש ְּ ֵני יִּ ר ֶאל ּבְּ ּבֵ ּדַׁ

 ֶ ֶרץ ֲאש  אָּ בֹאּו ֶאל הָּ ת לַׁ תָּ ּבָּ ַׁ ֶרץ ש  אָּ ה הָּ תָּ בְּ ָּ ש  ֶכם וְּ י נֵֹתן לָּ ֶדךָּ  }ג{ :ה'ר ֲאנִּ ע ש ָּ רַׁ זְּ ים ּתִּ נִּ ָּ ש  ש  ֵ ש 

ּה:וְּ  תָּ בּואָּ ּתָּ ֶאת ּתְּ פְּ סַׁ אָּ ֶמךָּ וְּ רְּ מֹר ּכַׁ זְּ ים ּתִּ נִּ ָּ ש  ש  ֵ יעִּ  }ד{ ש  בִּ ְּ ש ּ ה הַׁ נָּ ָּ ש ּ ֶיה ּובַׁ הְּ תֹון יִּ ּבָּ ַׁ ת ש  ּבַׁ ַׁ ת ש 

ת לַׁ  ּבָּ ַׁ ֶרץ ש  אָּ מֹר: ה'לָּ זְּ ךָּ לֹא תִּ מְּ רְּ כַׁ ע וְּ רָּ זְּ ךָּ לֹא תִּ דְּ   ש ָּ
 

 )רבי שלמה יצחקי( – ש"ירפרשת השבוע מתחילה במצוות שנת השמיטה, וידועה שאלתו של 
 במצווה זו מציין הכתוב שהיא נאמרה דווקא כלומר למה?  מה ענין שמיטה אצל הר סיני

ר הַׁ י ֵלאמֹר ּבְּ ינַׁ  הלכה למשה מסיני. –הלא על כל הלכה אנו אומרים  סִּ
והלא כל המצות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה  ש"יר ממשיך

 .ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני
ה שכל הלכה שנתנ "הלכה למשה מסיני"אמרה שמכאן מוכחת בעצם ה ש"ירמלמדנו 

 למשה רבנו נתנה גם פירוטיה ודקדוקיה וטעמיה = תורה שבעל פה !!!
 

מצוות השמיטה הינה מצווה המעידה על אמונה בקב"ה. האדם נדרש לעזוב לחלוטין לשנה 
שלמה את האדמה שלו, להשאיר אותה לרשות כולם ולסמוך על הקב"ה שפרנסתו לא 

י לֵ תקופח. לכן דווקא במצווה זו נאמר  ינַׁ ר סִּ הַׁ אדם שאינו מקיים את מצוות כלומר  אמֹר:ּבְּ
השמיטה, הרי שהביטחון שלו בקב"ה פגום, ואדם שביטחונו בקב"ה פגום, מה יהא עם שאר 

י ֵלאמֹרהמצוות שנאמרו  ינַׁ ר סִּ הַׁ  ? ּבְּ
 

ֵתנּו: }כ{ בּואָּ לֹא ֶנֱאסֹף ֶאת ּתְּ ע וְּ רָּ זְּ ת ֵהן לֹא נִּ יעִּ בִּ ְּ ש ּ ה הַׁ נָּ ָּ ש ּ ל ּבַׁ ה ּנֹאכַׁ רּו מַׁ י ֹתאמְּ כִּ  וְּ
ים:  }כא{ נִּ ָּ ש ּ לֹש  הַׁ ְּ ש  ה לִּ בּואָּ ּתְּ ת ֶאת הַׁ ש ָּ עָּ ית וְּ ִּ ש ּ ִּ ש ּ ה הַׁ נָּ ָּ ש ּ ֶכם ּבַׁ י לָּ תִּ כָּ רְּ י ֶאת ּבִּ יתִּ ּוִּ צִּ וְּ

ד ּבֹוא  }כב{ ת עַׁ יעִּ ִּ ש  ּתְּ ה הַׁ נָּ ָּ ש ּ ד הַׁ ן עַׁ ָּ ש  ה יָּ בּואָּ ּתְּ ן הַׁ ם מִּ ּתֶ לְּ ֲאכַׁ ת וַׁ ינִּ מִּ ְּ ש ּ ה הַׁ נָּ ָּ ש ּ ם ֵאת הַׁ ּתֶ עְּ רַׁ ּוזְּ

ן: ָּ ש  לּו יָּ ּה ּתֹאכְּ תָּ בּואָּ  ּתְּ
 

הכתוב ששמירת השמיטה לא תפגע ביבול, שהרי השנה השישית תיתן את מלמד אותנו 
[ לשנה השביעית היא שנת השמיטה 2[ לשנה השישית עצמה  ]1תבואתה למשך שלוש שנים ]

 [ לשנה השמינית שהיא שנת זריעה אחרי השמיטה.3]
 

 שואל בעניין זה שתי שאלות: רבינו יוסף חיים() הבן איש חי

רמהפסוק  .א י ֹתאמְּ כִּ ה משתמע שלכאורה יש תנאי, רק אם תשאלו  וּ וְּ נָּ ָּ ש ּ ל ּבַׁ ה ּנֹאכַׁ מַׁ

ת יעִּ בִּ ְּ ש ּ ֶכםאז יתקיים   הַׁ י לָּ תִּ כָּ רְּ י ֶאת ּבִּ יתִּ ּוִּ צִּ  , דווקא זה המפקפק יתברך ?וְּ

יתכתוב בפסוק  .ב ִּ ש ּ ִּ ש ּ ה הַׁ נָּ ָּ ש ּ ֶכם ּבַׁ י לָּ תִּ כָּ רְּ י ֶאת ּבִּ יתִּ ּוִּ צִּ כלומר השכר מגיע מראש, כבר  וְּ
 בשנה השישית, אז איזה ניסיון יש כאן בכלל, אם השכר מגיע מראש ?

 

בתשובה אחת לשתי השאלות, הכל תלוי במידת הביטחון שלנו  הבן איש חיעונה מרן 
 בקב"ה, אדם שיש לו בטחון מלא בקב"ה יקבל שפע מהקב"ה בלי להתאמץ, אבל... 

וח בעצמו, שזה רוב האנשים, הם יקבלו שפע מהקב"ה אדם שקצת מפקפק, קצת לא בט
 אבל בגלל עצם העובדה שהם פקפקו, הם יצטרכו לעמול כדי לקבל את אותו השפע.
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 האם מחר תזרח השמש ? -אינו שואל את עצמו אדם שעולה לישון 

 
יות הפוך, אם הודי מאמין אומר "אין ברכה בכסף של עבודה בשבת" ולכאורה זה אמור להי

 אדם עובד בשבת הוא עובד עוד יום בשבוע והכנסתו אמורה להיות גדולה יותר.
 

אמרות מעין אלו מביעות אמונה בקב"ה, אז למה בדברים אחרים אנו מפקפקים, שואלים 
רוּ ומתלבטים  י ֹתאמְּ כִּ ל  וְּ ה ּנֹאכַׁ  ?!  מַׁ

 

 "ה, ולא שואלים שאלות.רק יחידי סגולה הם בעלי בטחון מוחלט בקב הנועם אלימלךאומר 
 וכיצד אפשר להגיע לרמה שכזו ?

  

 רבי חנניא בן דוסא 
 

, היה בדור התנאים הראשון שחיו רבן יוחנן בן זכאיהיה מתלמידיו של  רבי חנינא בן דוסא
 – וטה מט/בבמסכת סועליו אומרת הגמרא  בתקופת סוף בית שני וראו בחורבן הבית

   שי המעשה ובטלה חסידות.משמת רבי חנינא בן דוסא פסקו אנ
 

בכל יום ויום בת קול יוצאת  ,אמר רב יהודה אמר רב -במסכת תענית כד/ב   הגמרא
וחנינא  , )בזכותו של רבי חנינא בן דוסא( כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני ,ואומרת

ר )ללמדנו שלא ביקש לעצמו דברב שבת לערב שבת בקב חרובים מע )מספיק לו( דיו ,בני

 .והסתפק במועט(
 

למיחמא תנורא  )היתה רגילה אישתו(הוה רגילא דביתהו  )בכל ערב שבת(כל מעלי שבתא 
משום  )והיתה זורקת בתנור דבר מה שיגרום לעשן..( ושדייא אקטרתא )לחמם את התנור(

הוה לה  )משום שהתביישה שאין לה מה לאפות כדי שלא ידברו על כך השכנים(כיסופא 
לית  מידיד)יודעת אני( מכדי ידענא , אמרה )שכנה רעה(שיבבתא בישתא יא הה )היתה לה(

 מאי היא ? )אלך ואראה מה היא אופה(איזל ואחזי   )שאין לה דבר(לה 
 

 )התביישה אשת רבי חנניא לפתוח(איכספא  והקישה על הדלת() וטרפא אבבא )הלכה(אזלא 
 )נעשה לה נס(עביד לה ניסא אית)נכנסה לחדר פנימי בתוך הבית( ועיילא לאינדרונא 

)הקערה מלאה ואגנא מלא לישא  )שהתנור התמלא לחמים(דחזיא לתנורא מלא לחמא 

אייתי מסא  )פלונית פלונית(פלניתא פלניתא  )השכנה לאשת ר' חנינא(אמרה לה  בבצק(
)אשתו של רבי אמרה לה  מתחיל להישרף(שלך )שהלחם דקא חריך לחמיך  (מחתה)תביאי 

   )בדיוק הלכתי לחדר כדי להביא את המחתא( להכי עיילי )גם אני(אנא אף  חנינא(
 היתה.אף היא להביא מרדה נכנסה מפני שמלומדת בנסים  )שנו חכמים(: תנא

 

מעידה הגמרא שאשת רבי חנינא היתה רגילה במעשי ניסים, ולכן באמת הלכה להביא את 
אותה בעיני אותה שכנה רעה. אותה מחתה כי ידעה שהקב"ה יעשה איתה חסד, ולא יכלים 

 . סיפור נוסף ממשיכה הגמרא ומספרת
 

עד אימת ניזיל ונצטער כולי האי  בעלה(לרבי חנינא של  )אמרה אשתואמרה ליה דביתהו 
)ענה לה רבי אמר לה  )עד מתי נלך ונצטער כל כך, ולא שביקשה עושר אלא מחיה בסיסית(

)בקש רחמי שמים שיעזרו י רחמי דניתבו לך בע )מה נעשה ?(?  מאי נעביד חנינא בן דוסא(

)יצאה מעין  יצתה כמין פיסת יד )מיד שביקש רחמים, היה נענה מיד(מידי בעא רחמי  לך(

)של שולחן  דפתורא דדהבא )רגל אחת(חד כרעא  )ונתנו לו(ויהבו ליה  פיסת יד מן השמים(

דאכלי  צדיקים()שעתידים העתידי צדיקי  )ראתה אשתו בחלום(  חזאי בחלמא  זהב(
)בעלי שלוש  דאית ליה תלת כרעי )להיות מסובים סביב שולחנות זהב( אפתורא דדהבא

 ואיהו   כנגד שלושה דברים עליהם העולם עומד( –רגליים 
ניחא לך  ,אמרה ליה סביב שולחן בעל שני רגליים( ים)יושב אפתורא דתרי כרעי ם()ואילו ה

 האם נוח לך שכולם יושבים סביב שולחן מושלם()דמיכל אכלי כולי עלמא אפתורא דמשלם 
  )ואנחנו נשב סביב שולחן חסר(? ואנן אפתורא דמחסר 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

יתה לא מוצדקת, אבל י)אמרה לו הבנתי שהבקשה הראשונה שלי ה?  ומאי נעביד ,אמרה ליה

 קחו ממך בחזרה את רגלי)תבקש רחמים שי בעי רחמי דנשקלינהו מינך מה נעשה עכשיו ?(

)ביקש רבי חנינא בן דוסא רחמי שמים, ואכן לקחו ממנו את רגל בעי רחמי ושקלוהו  הזהב(

  .הזהב בחזרה(
)שירדה  יותר מן הראשון )שחזרה רגל הזהב לשמים(גדול היה נס אחרון  )שנו חכמים( : תנא

)שמהשמיים נותנים(  מיהב יהבימן שמיא  )כלל יש בידינו(דגמירי   רגל הזהב מן השמים(

 )אבל לקחת לא לוקחים( ישקל לא שקלימ
 

)ראה רבי חנינא  חזייה לברתיה דהוות עציבא )יום שישי אחד בן השמשות( חד בי שמשייומא 

דיאחלף לי  :אמרה ליה )בתי למה את עצובה ?(?  בתי למאי עציבת :אמר לה שביתו עצובה(
 אי בשרגאורמ ( ,כלי של חומץ)בבמנא דחלא  )שהחלפתי כלי של שמן(מנא דמשחא 

מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ  :אמר לה יצקתי את החומץ בנרות השבת(ו)
 היה דולק והולך כל היום כולו עד שהביאו ממנו אור להבדלה  )שנו חכמים( תנא .וידלוק

 )דלק החומץ לא רק בשבת אלא עד מוצ"ש(
 

זו רמה יכול האדם ממעשיהם של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא ואשתו למדים אנו לאי
 להגיע כאשר בטחונו בקב"ה הוא מלא.

 

ישנה דעה במפרשים האומרת שגם אשתו של רבי חנינא שהייתה רגילה בניסים, בטחונה 
   ולמה ?   100%ולא  99.9%בקב"ה היה 

 מצביע על כך....     -כי עצם העובדה שברחה לחדר ולא נשארה במטבח  
 

 ואיפה אנחנו ?!

 בן אדם לחברו
 

יו: }יד{ חִּ יש  ֶאת אָּ ל ּתֹונּו אִּ יֶתךָּ אַׁ ד ֲעמִּ ּיַׁ נֹה מִּ יֶתךָּ אֹו קָּ ֲעמִּ ר לַׁ ּכָּ מְּ רּו מִּ ּכְּ מְּ י תִּ כִּ לֹא  }יז{ וְּ וְּ

י  י ֲאנִּ ֵראתָּ ֵמֱאלֶֹהיךָּ ּכִּ יָּ יתֹו וְּ יש  ֶאת ֲעמִּ דֹו  }לה{ֱאלֵֹהיֶכם: ה'תֹונּו אִּ ה יָּ טָּ יךָּ ּומָּ חִּ מּוךְּ אָּ י יָּ כִּ וְּ

: ךְּ ּמָּ י עִּ חַׁ ב וָּ ָּ תֹוש  ר וְּ ּתָּ ּבֹו ּגֵ קְּ ֶהֱחזַׁ ךְּ וְּ ּמָּ ֵראתָּ ֵמֱאלֶֹהיךָּ  }לו{ עִּ יָּ ית וְּ ּבִּ רְּ תַׁ ךְּ וְּ ֶ ּתֹו ֶנש  ח ֵמאִּ ּקַׁ ל ּתִּ אַׁ

: ךְּ ּמָּ יךָּ עִּ חִּ ֵחי אָּ  וְּ
 

בפרשתנו ובהרבה מקומות אחרים בתורה מודגש העניין של בן אדם לחברו, כמה חייב אדם 
 בכבוד חברו שלא להונות אותו, לעזור לו בעת צרה ועוד.. 

 

רת הינם ימי דין בעניינים של בן אדם לחברו, וזוהי לימדונו חז"ל, שהימים שבן פסח לעצ
 – יבמות סב/בהסיבה שתלמידי רבי עקיבא מתו בתקופה זו כפי שאומרת הגמרא במסכת 

מגבת עד  ,תלמידים היו לו לרבי עקיבא )זוגות=חברותא(שנים עשר אלף זוגים  ,אמרו
ד זה לזה והיה העולם מפני שלא נהגו כבו )פרק זמן אחד( וכולן מתו בפרק אחד ,אנטיפרס

)מלשון ושנאה  ,אצל רבותינו שבדרוםבי עקיבא עד שבא ר ,)לא היו תלמידי חכמים( שמם

והם הם  ,ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמועבי מאיר ר ,להם ללמד(, לשנות
 .אותה שעהבהעמידו תורה 

)ואולי ואיתימא  ,חמא בר אבאאמר רב  )שבועות(, כולם מתו מפסח ועד עצרת )שנינו( תנא

 – נחמן מר רביא? מאי היא  .כולם מתו מיתה רעה ,ר' חייא בר אבין נאמר הדבר על ידי..(
 !!! אסכרה

 

זוהי מחלה המתחילה במעיים ומסתיימת בגרון ובפה, סותמת את  מהי מיתת האסכרה ?
 מעברי הגרון וגורמת לחנק, ולכן נקראת בשם אסכרה מלשון סכר. 
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 מדוע דווקא בתקופה זו מתו תלמידי רבי עקיבא ?נשאלת השאלה, 
 

אף על פי שתקופה זו היא  בשם המהר"ל(-)עין יעקב מהדורת הגרעונים על כך המפרשים, 
האביב, שבו הכל פורח ומלבלב, ובאופן טבעי אפילו החולים מבריאים בתקופה זו. נבחרה 

דרך הטבע הם מתו, אלא דווקא בזמן ספירת העומר, דווקא תקופה זו, כדי להורות שלא ב
, ללמד שהיה חסר להם כבוד הדדי, ואף על פי שחסרון זה היה להם רוחניתשהוא זמן עליה 

קודם לכן, דווקא תקופה זו השפיעה לרעה, כי בימי ספירת העומר מתנוצצים האורות של 
אור זה, אלא דוחהו, וזה ההכנה לקראת קבלת התורה, ואז בולט מי שאינו מתאמץ לזכות ב

 תלמידים.עשרים וארבעה אלף יצר קטרוג גדול שהכחיד ישיבה שלמה של 
 

 שלא להונות אחד מישראל בדברים, ומרחיב בכך.. –ספר החינוך, פרשת בהר, סימן שלח 
 

שלא להונות אחד מישראל בדברים, כלומר, שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו 
אם  ? כיצד נח, ב( בא מציעא)בר מהם. ובפרוש אמרו זכרונם לברכה ויצערוהו ואין בו כח להעז

לא יאמר לו  ,היו חלאים באין עליו .ר מעשיך הראשוניםוזכ -לא יאמר לו  ,היה בעל תשובה
: )ד ו(כדרך שאמרו חבריו לאיוב  ֶכיךָּ רָּ ֹתם ּדְּ ךָּ וְּ תְּ וָּ קְּ ֶתךָּ ּתִּ לָּ סְּ ךָּ ּכִּ תְּ אָּ רְּ ראה חמרים   ֲהלֹא יִּ

יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע שאין לו, ולא יאמר לתגר בכמה  לא ,מבקשים תבואה
יתוֹ  ויקרא כה יז(חפץ זה והוא אינו רוצה לקח, ועל זה נאמר ) יש  ֶאת ֲעמִּ לֹא תֹונּו אִּ  . וְּ

שרש מצוה זו ידוע כי הוא לתת שלום בין הבריות, וגדול השלום שבו הברכה מצויה בעולם, 
 תקלות תלויות בה. וקשה המחלקת כמה קללות וכמה 

 

מביאה סיפור נוסף המחזק את דברי חז"ל שתקופת העומר  במסכת מנחות סח/בהגמרא 
 הינה תקופת דין בעניינים של בן אדם לחברו.  

 

מה בין קודם לעומר לקודם שתי  יתה לו קושיא בעניין(י)והיתיב רבי טרפון וקא קשיא ליה 
)ענה לו אמר לפניו   יין עומר פסול..()מבלי להיכנס לקושיא עצמה הדנה בענ? הלחם 

לא אם אמרת קודם לעומר שכן לא הותר מכללו אצל הדיוט  ,יהודה בר נחמיה תלמידו(
)ענה לו תשובה לאותה קושיא ו...( תאמר קודם לשתי הלחם שהותר מכללו אצל הדיוט 

  .שתק רבי טרפון
 

שהוא ידע את התשובה  חהושמ )כלומר מתוך התלהבות צהבו פניו של רבי יהודה בן נחמיה

צהבו  ,יהודה .אמר לו רבי עקיבא (, וזה עוד לפני שהחמיאו לו אחרים שרבי טרפון לא ידע
 .תמהני אם תאריך ימים ? זקןהפניך שהשבת את 

 

לפני  שתי שבתות)אותו מקרה חל  אותו הפרק פרס הפסח היה ,אמר רבי יהודה ברבי אלעאי

? יהודה בן נחמיה היכן הוא  ,שאלתי אחריו ות(,)חג השבוע כשעליתי לעצרת חג הפסח(
 . ואמרו לי נפטר והלך לו

 

בתקופת העומר, בגלל ששמח/התלהב/הצהיבו פניו  יהודה בר נחמיהגם כאן למדנו שנפטר 
 ברבי טרפון.מהעובדה שהוא ידע את פתרון הקושיא שרבי טרפון לא ידע, ויש בזה פגיעה 

 

 )אבות פרק ב משנה י(אבות הנקראים בתקופה זו  בפרקייהי רצון שנזכה לקיים הנאמר 

 ְ ָך ֶל  ש  ְ יב ָעלֶיךָ כ  י ְכבֹוד חֲֵבָרךְ ָחבִּ י אֱלִּיעֶזֶר אֹוֵמר, ְיהִּ ִּ  ַרב 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


