
 
 



חזון- דבריםפרשת 

אלמשהדבראשרהדבריםאלה

'א- ' ישראל אכל

ק בעל"אל הרהבאאחדאברך

מאלכסנדר"שמואלתפארת"ה

אחרלנשיאותובתחילתע"זי

ישמח"ק בעל ה"הרההסתלקות

שלוםנטילתובעת,ע"זי"ישראל

אלכשבאכי,במחשבתועלה

ע"זי" ישראלישמח"הק"הרה

הרהר,'הקבצורתווהביט

גםכןשיזכהוהלואי,בתשובה

תפארת"הפתחק"בשב. עתה

בפרשתתורהלומר"שמואל

אשרהדבריםאלה":ואמרהשבוע

,"'וגוישראלכלאלמשהדבר

וקשה.תוכחהדברישהןי"ופרש

לומרה"ערבינומשהצריךכיו

ישובלאמיהלא?תוכחהדברי

רבישל' הקבצורתוהביטאם' לה

ה"מרעאולם?משהפניאורכזה

ופעל,הדורותכלסוףעדהביט

אפילואשר,הבאיםלדורותזאת

בתשובה בהביטםישובולאאם

דבריאליהםידברמ"מ,רבםבפני

ישובופ"שעכ,ותוכחותכיבושין

הדבריםאלה"וזהו.דיבוריוי"ע

מנהיגכלכי"משהדיבראשר

משהדרךעלמשהנקראהדור

)ז"י- ' א(הואלאלהיםהמשפטכי

היהבבלבעיר:בתלמודמסופר

,אחדלעניעוולשעשהאחדעשיר

לדיןהעשיראתלתבועהחליטוהעני

רבשלדינולביתהעניהלך,תורה

ברצוני:אמרוהדורגדולשהיה

תורהלדיןפלוניעשיראתלתבוע

אחרישלחרב,עווללישעשה

אך,הדיןביתאללהזמינוהעשיר

לבואסירבגאותומחמתהעשיר

:לשליחואמר,עניאותועםולהתדיין

?עניאותועםלהתדייןאבואאניוכי

שלהגמליםכליבואואםוהרי

אתלשאתיוכלולא,הערבים

רובמחמתשליהאוצרותמפתחות

לבאכבודימזהאיןולכן.עושרי

:אמר,כךרבכששמע.יןהדלבית

? שלושאינובממוןזהמתגאהמדוע

מיד,בממונוקללהשתהארצוןיהי

וכלהואשיכנסמהמלךגזירהיצאה

מיד.המלךלאוצרלטמיוןאוצרותיו

וביקש,בבכיהרבלפניהעשירבא

אתלויחזירשהמלךעליושיתפלל

.לוהחזירהיה שהמלךוכן,ממונו

)'ד- ' טנדריםירושלמי(

"ישראלכלאל",קאמרתשפיר

.הדורותכלסוףעד

' א(צדקושפטתםאחיכםביןשמוע

)ז"ט- 

ישראלק רבי"הרהעלמסופר

הברחגיגתשבשעת,א"זיעמרוזין

אחדידיעלנשאל,שלומצוה

עדיכולתאיך,המסוביןהרבנים

הרעיצרנגדלעמודעתה

יצרלעזרתךבאלאכשעדיין

:ואמרמצוהברהחתןענה?הטוב

,להסיתניבאהרעשיצראימתכל

לפיכיניצחתתשובהלוהשבתי

לשמועלדייןלואסורההלכה

קודםדיניםמבעליאחדדברי

וכך,הטוביצר-חברושיבוא

.ושובבהלוךאותודחיתי

אלעזררביק"הרהעלמסופר 

, א"זיעמלעלובבידרמאןמנדל

אצלבאבבתשעההולךהיהלאש

נהגשהואלמרות, המערביהכותל

, ומעריבלמנחהיוםבכלללכת

שמההולך' היב"תבמוצאיורק

, חסידיוקהלעםהלבנהאתלקדש

שהואאמרכיבריקודיוצא' והי

.המנחמיםביןלהיותרוצה

:השבתזמני כניסת 
7:16: א"ת7:00: ירושלים

:זמני יציאת השבת
8:50: ת"ר8:18: א"ת8:15: ירושלים



חכמיהואתיבנהאתליתן

, במצורנתונהעיר הקודשירושליםהיתהרבזמןזהמ

יוצאאינואיש, עבריהמכלהעיראתהקיפוהרומאיםהליגיונות

ירושלים, אספקהכללעירהגיעהשלאלומרומיותר,באואינו

הקבועיםתושביהמלבדו, אנשיםמלאההיתהוהיפההגדולה

מהעיירותפליטים, וטףנשיםאנשיםשלרביםאלפיםבהנדחסו

כבדרעבשררבעיר.הרומאיםי"עשנכבשוהסמוכיםכפריםה

מיוםהכבידהרעב, וכסףזהבתמורתאפילובנמצאמזוןהיהולא

לאשירושליםברורהיה, בטןנפוחינפלואנשיםואלפיליום

. רבזמןמעמדלהחזיקתוכל

הימיםשלהרוחניוהמנהיגהגדולהתנאזכאיבןיוחנןרבן

ירושלים במאוחראובמוקדםכיוהביןהרא, ההםהגורליים

המרדעלויתנקםאכזריחשבוןשיעשה,האוייבבידיתיפול

וללחוםהעירעללצורנאלץהואשבוהרבהזמןועל, היהודי

, היהטובהכי. המעטיםהיהודייםהגיבוריםעםהתשהמלחמת

זה אולם, להצילשניתןמהאתולהצילכנעילהיוחנןרבןחשב

אלאהרוחנייםהמנהיגיםלאשלטוהנצורהבעיר, כלל לא פשוט

, האחרונהדמםטיפתעדילחמוכינשבעווהם, הלוחמיםראשי

כל עלמעולהשמירהשמרוהם, האכזרבילאויכנעולאאך

מי, הרומאיםאלולהתמסרלצאתאישיוכללבלהעירשערי

שוויםהיולאחייוהרומאיםעםשלוםלעשותרוצהכישנחשד

לצאתמוכרחזאתבכלהואכיהחליטזכאיבןיוחנןרבן. מאומה

.להצילשניתןאתלהצילולנסותמעיראת

סיקראאבאהיה, בעירלטתוהשהצבאיתהקבוצהשלמנהיגה

כדיתלמידיואתיוחנןרבןאיפואשלח, יוחנןרבןשלאחיובן

הלוחמיםוראשסודותבסודיהוכןהביקור, סיקראלאבאלקרוא

אתםהאיןברעבהעםאתממיתיםאתםמתיעד".דודואלבא

לאכבראני",סיקראלאבאיוחנןרבןאמר"?אבודהכלכירואים

אנסהאם"בעוגמהסיקראאבאהשיב, "מאומהכאןלעשותיכול

כךאם. ""אותייהרגוהםהרומאיםעםלהשליםאנשיאתלשכנע

ולדברמהעירלחמוקרוצהאני, לילעזורמוכרחאתההדברהוא

הצלההשםבעזרתיהיהאולי, אספסינוםהרומיהמפקדעם

רבןאמר" המאזניםכףעלנתוןעמנוגורלכילךדע, פורתא

.יוחנן

תכניתלייש": אמרמכןלאחרבהרהוריםשקעסיקראאבא

תנועתעשהיוחנןרבן"?חייךאתלסכןמוכןאתהאםהשאלהאך

המדוברכאשרבחשבוןבאיםלאשלוהחייםכי, שאמרהידיים

: שלוהתכניתאתפרשסיקראואבא, ישראלעםבהצלתהוא

, אנושהבמחלהחליתכיבעירשמועהלהריץיצטרכותלמידיך

זכאיבןיוחנןשרבןשמועהלהוציאצריךמספרימיםכעבור

אללקבורהאותךויוציאולארוןאותךיכניסו, העולםמןנפטר

להעביריתנוהשערשלידהשומריםכימקווהרקאני, לעירמחוץ

להתנהלצריכיםהמבצעשלביכלכילאמרמיותר. הארוןאת

זותהיהלאשוב, משהוירגישושליהחייליםאםכי, כמוסבסוד

זותהיהאלאעודולא, לאמיתהאמיתיתאלאמדומההלוויה

שהתלמידיםאיפואלראותצריך, ושלישלךכפולההלוויה

יותרקלחיאדםכידועכי, הארוןאתישאושלךביותריםנאמנה

אתבכלותו. חשדלעוררעלולהארוןשלומשקלו, המתמאשר

רבן. הלילהבחשכתחרשונעלם, מהביתסיקראאבאחמקדבריו

הוציאוותלמידיו,במיטהשכבנהוא, זמןאיבדלאזכאיבןיוחנן

ימיםמספרכעבור, ל"רחלמותנוטהחלה והנערץרבםכישמועה

עוררההידיעה, יוחנןרבןשלמותועלשניהידיעהנפוצה

.הכלעלונערץאהובהיהיוחנןרבןכי,בעירתדהמה

יוחנןרבןאתללוותכדיאלפיםבאווהמצורהרעבאףעל

שלומשולשתכפולהטבעתמוקףהיהארונו,האחרונהבדרכו

רבי,שבהםוהותיקיםהגדוליםמהםששנים, הנאמניםתלמידיו

פועםובלבמורדבראשהארוןאתנשאו,יהושעורביאליעזר

נעצרההשערליד, העירשערעבראלרבםאתנשאוהם,בחזקה

אולם, ללכתהמשיכוהארוןנושאיהתלמידיםשנירקו,ויהוההל

הגויהאתנדקוראנחנו",חמושיםשומריםי"עחסומההיתההדרך

אבא.השומריםהציעו"מתבאמתשהואבטוחיםלהיותכדי

לביישמעיזיםאתםכיצדנחשכנשוךקפץבמקוםשנכחסיקרא

הרומאיםכלפיאפילוגדולבזיוןזההרי?הגדולרבינואתכך

ויצאהשעראתעברוהארון, לעבורלהםתנו,דקרורבםשיגידו

. לעירמחוץאל

המחנהאלוהלךמהארוןיוחנןרבןיצאהחשכהרדתעםמיד

לוואמר,אספסינוסהרומיהצבאשרבפניהתייצבהוא, הרומי

אתקיבלאספסינוס" הקיסרעליךשלום":מלךשמברכיםכדרך

איפואהשיבהוא, לרוחוהיושלאוהיתוללעגכדבריהברכה

, מוותלעונשפעמיםראויהנךאלהבדבריך", קשותבמילים

צריךהייתלא, ברומייושבהרומישהקיסריפהיודעהנךראשית

אניקיסראםושנית, קיסרולאצבאשראניכי, קיסרלילקרוא

תשובההיתהיוחנןלרבןאולם"?עכשיועדאליבאתלאמדוע

שביתבאוינשלנוהנביאים:אמרהוא, כאחתהשאלותשתיעל

פירושוזה, עצמומהקיסרפחותהלאאישיותבידייפולהמקדש

אכןשאתהבטוחשאנימכאן."יפולבאדירהלבנון"הפסוק

.לידיךנופלתהעירכי, הקיסר



לכך? קודםבאתילאמדועהשניהלשאלהואשר

, עירלצאת מהאפשרותכלהיתהלא, פשוטההיאהתשובה

למינותניםלאוהם, שולטים בעירנפשמריקנאיםמושלים

.לכאןלהגיעכדיחייאתסיכנתיאני, לצאתשהוא

מיוחדשליחלשםהגיעדבריואתיוחנןרבןכילהכאשר

יחימתהקיסר: "לוואמראספסינוסלפנישהשתחוהמרומי

מכתבלמצביאמסרהואזאתבאומרו" החדשהקיסר

כקיסרנבחרהואכי, לאספסינוסמודיעיםבוהרומימהסנט

ונדהםנרעשהיהאספסינוס.הרומיתהאימפריהשל

אישלפניוכיוהביןיוחנןרבןעלמבטהעיףהוא,מהבשורה

,ארוכהשיחההישישהרבעםניהלהוא, קדושאלוקים

מהממנושיבקשיוחנןלרבןשאמרעד, כךכלנהנהממנה

. לושגרםהרבהעונגעלכגמוללווינתן, רוצהשהוא

יבקשהאם? יבקשמהאולם, יוחנןרבןחיכהזהלרגע

הקודשעירעללחוסיבקשהאם? המצוראתלהסיר

יהיהאלהדבריםלבקשכימהירחשבוןעשההוא? והמקדש

יבנהאתליתן", המרובהאתלתפושאפשרואי, מדייותר

, צחקהחדשהקיסר, לאספסינוסיוחנןרבןאמר" חכמיהואת

.לךלתתיכולשאניבודאיזה, מבקשאתהכךכלפעוטדבר

נאספובההמפורסמתישיבתואתביבנההקיםיוחנןרבן

התנאיםבהדרכתהתורהבלימודשהמשיכורביםתלמידים

יקרותואור" וחכמיהיבנה"היתהזו, דוראותושלהגדולים

היהודים.ויראהתורהשללמרכזשהפךהזהמהמקוםבקע

כיהבינוהם,הראשוןההלםאחרי, החורבןעםנואשולא

, להחריבהאויבהצליחואבןעץהעשויהמקדשביתאתרק

עומד, ויהודייהודיכלבלבאשרהרוחניהמקדשביתאולם

לביתמדרשביתכל, ישיבהכלהפכהוכך, תלועלאיתן

השכינהשכנהבהם, אנפיןבזעירלמקדשמעטמקדש

החורבןאחריבאהזכאיבןיוחנןלרבןהודות, הקדושה

אתקירבהגדולהסבל, גדולהרוחניתתחייהשלתקופה

עם,שבשמיםאביהםאלכולםואת, אחיואלאישהיהודים

יוחנןרבןהבטיח,שנתמלאהוחכמיהיבנההצנועהבקשתו

ועל חמתו אפועלהיהודיהעםשלקיומוהמשךאתזכאיבן

.אספאסיונוסשל

נונפשיתבכהבמסתרים

שולחןמעלשגלומלךלבני:משלאמשול

הרבהצרותוסבלו,גולהאלמגולהוהלכואביהם

לחזורסופםכיביודעם,אהבהבהכלוקבלו

ברוךברכועליהםשעברהצרהוכללגדולתם

לביתגאולתנו ושובנוזמןקרבהריכי : שפטרתיך

שלרביםימיםעליהםעברוכאשרויהי, אבינו

להםשלח,עליהםרחמי אביהם המלךנכמרו,צער

בגולהמלכותביתלהםשיבנומלאכותבעלי

וחוברישיחיוכדי רבממוןגם להםושלח, שלהם

רעבעתהעדעליהםשעברכמו,בצערולא

הממוןאתקבלוהאלוהמשכיליםהבנים.ומחסור

שםשיבנומקוםלהםוהראו, המלאכותבעליואת

עלושבחתודהמכתבלהאבכתבווגם, טירותם

בכהבמסתריםאך, גמל להםאשרהטובהכל

נהפךמהעלאותםושאלו, רבהבכיהנפשם

לאאתםלמה: הבניםוהשיבו?לרועץשמחתכם

, עתהעדעלינושעברוהצרותכלהלא? מבינים

הנה, הזאתוהאמיתיתהגדולהכצרהשקולאינו

, בשקטהכלוסבלנורבזמןזהוסריםגוליםאנחנו

וגאולת פדותינושנתקרבהכיוקיוינוהבנוכי

לנושולחהאלוהצרותכלאחריוהנה, נושנפ

נהיהמתיועד, גולהבמלכיםטירתלבנותאבינו

לנושולחמועטזמןבשבילוכי, פזוריםאיעוד

דעתוו"חאםכיזהאין, פלטריןובונההרבהממון

, ולהתאונןלבכותעלינוכןעל. בגולהלהזניחנו

טובתלקבלושלאלבעוטלנוחלילהמקוםומכל

. תודהכתבמלאבינוכתבנוכןעל, אבינווחסדי

.הזההשברגודלעלנונפשתבכהבמסתריםאבל

)א"זיע" חתם סופר"ק ה"בשם הגה(



ו"ט היר מאיר דר"הרנדבת 
'תחיחיה בילהשמחת הולדת בתול

ח"רוב תענוג ונחת מכל יוציזכו ל

"דודי קאר"בחסות 
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב 

052-7655-222מכל החברות 
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