
ב"ה, פ' פנחס ה'תשע"ו, ג' שבועות.

 ברחוב שקט בצפון תל אביב הגיע דייר חדש בשם הרב ישראל ססובר, היהודים הדתיים שגרו באזור קירבו1944בשנת 

אותו ושמש ביהכנ"ס מיד הזמין אותו להשלים מנין בבית האבל. לאח"ז הוא הזמין אותו לבוא לבית הכנסת לתפילות 

והוא הפך להיות חלק מהקהילה המקומית. 

אנשי בית הכנסת לא ידעו שביניהם נמצא מבוקש מספר אחד של המשטרה הבריטית שחיפשה בנרות את מנהיג האצ"ל 

שהכריז על מרד נגד ממשלת המנדט הבריטית ששלטה באותם ימים בארץ ישראל.

האיש הי' מנחם בגין.

מה פתאום "מרד"? באותם ימים הממשלה הבריטית כמעט ולא אישרה עלי' חוקית של יהודים לארץ ישראל, כל אני' 

שהיתה מגיעה לחופי הארץ מלאה ביהודים ניצולים שברחו מהתופת הנאצית הם היו משתלטים עלי' ובהרבה מקרים 

שולחים אותה חזרה לאירופה כשלכולם הי' ברור שזה גזר דין מוות ר"ל על אותם הנוסעים.

 העולם כבר ידע על הזוועות של הנאצים ובכ"ז אנגלי' לא שינתה את המדיניות שלה בקשר לכניסת יהודים 1944ב-

לארץ. מנחם בגין הגיע למסקנה שהדרך היחידה ל"שכנע" את הממשלה הבריטית זה בהתנגדות אקטיבית ע"י פיגועי 

טרור לעבר מטרות של הצבא או הממשל הבריטי.

כשבגין הכריז על המרד הוא מיד ירד למחתרת כי הוא ידע שבתור מפקד האצ"ל הוא יהי' הראשון שהמשטרה תבוא 

לעצור.

בהתחלה הוא התחבא במקומות שונים, אבל ככל שהחיפושים גברו אנשי האצ"ל הגיעו למסקנה שכדי להחביא אותו לא 

יספיק שהוא יחליף כתובת אלא הוא צריך להחליף צורה, והוחלט שעליו לגדל זקן מלא עם פאות וכו' ולהפוך לתלמיד 

חכם חרדי שלומד תורה כל היום בביתו ויש לו איזה דוד באמריקה שתומך בו.

עוד לפני שהוא עבר לצפון ת"א הוא כבר התחיל לגדל את הזקן, לשכנים הוא הסביר שהיות שהוא "אבל", הוא נוהג 

לפי ההלכה והוא לא מגלח את זקנו במשך שלשים יום, ואז כשזקנו כבר הי' מגודל דיו הוא עבר לצפון ת"א, ושם 

התקבל כדתי מן המנין שמשתתף בתפילות ובשיעורי תורה והכל הלך למישרין.

אבל מפעם לפעם קרו דברים שקצת התמיהו את באי בית הכנסת, למשפחת ססובר - בגין - היתה כלבה, נו, ראיתם רב 

חרדי שיש לו כלבה בבית?! בדרך כלל רב חרדי מפחד מכלבים וזה לפעמים כשהי' בא לבית הכנסת היתה הכלבה 

משתרכת אחריו.

או שפעם הם ישבו לשיעור תורה ולמדו על "הלני המלכה" שהיתה תורמת הרבה כסף לבית המקדש, ואז אחד 

המתפללים שאל את הרב איך זה שמלכה מבית החשמונאים יש לה שם "הלן" שהוא לא שם יהודי, הרב שהי' בקי גדול 

בתורה אבל לא בהיסטורי' לא ידע מה להשיב, ואז לפתע "ישראל ססובר" שכח לרגע מעצמו והסביר למשתתפי השיעור

א



שבאותה תקופה הרבה יהודים השתמשו בשמות יווניים, המשתתפים פתאום גילו שהוא יודע ספר, אבל אז הוא כבר 

תפס שהוא עשה טעות וחזר מיד לשתיקתו.

באותם ימים נולדה לו בת וכמנהג ישראל הוא נתן לה את השם בבית הכנסת, החבר'ה מהאצ"ל דאגו שכמו שכ"א תורם 

קידוש לכבוד הולדת הבת גם הוא יתרום קידוש, והי' שם כל טוב הערינג וכל שאר מטעמים, עד שהמתפללים אמרו לו 

שמעולם לא הי' כזה קידוש גדול ויפה בבית הכנסת.

הרב איחל לו מז"ט והוא רצה לומר לרב שיברך את התינוקת בברכה מיוחדת, כי מי יודע כמה זמן היא תצטרך לחיות 

בזהות שאולה, אבל הוא התגבר על עצמו ורק הודה לרב על הברכה.

עד היום יש בביהכנ"ס בצפון ת"א לוח הנצחה שמספר על "מפקד האצ"ל מנחם בגין התפלל ולמד תורה בזהות שאולה 

בבית הכנסת "שלום" בשנים תש"ד-תש"ו".

לכל אורך הדרך אשתו עליזה הלכה איתו יחד והקריבה את חיי' כדי שהוא יוכל לפקד על האצ"ל.

 כשהוא נבחר לראש 1977הבריטים עזבו את הארץ, בגין יצא מהמחתרת והפך למנהיג האופוזיצי' בכנסת ואז ב-

ממשלה, בנאום הניצחון שלו הוא פנה לאשתו עליזה ואמר לה כך: "זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך לכתך 

אחרי במדבר בארץ זרועת מוקשים". הפסוק הזה שבגין ציטט כמעט בשלימותו מופיע בהפטרה של השבוע.

ההפטרה שקראנו היום היא הראשונה משלשת הפטרות "תלתא דפורעניתא" שעוסקת בענין חורבן ביהמ"ק, ההפטרה 

הזאת ֻהיא הפרק הראשון מספר ירמיהו, ירמיהו הנביא נולד בענתות למשפחת כהנים, ובהיותו נער צעיר הקב"ה מתנבא 

אליו ואומר לו: "בטרם אצרך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגויים נתתיך".הקב"ה מודיע לו שעוד 

לפני שנוצר והוא עדיין בבטן אמו הוא כבר נבחר לנביא, זה דבר שאנו לא מוצאים אצל שום נביא אחר שעוד בטרם 

שנולד כבר יועד לנבואה. אבל ירמיהו לא מתלהב מהמינוי ואומר "אהה ה', הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי". התגובה 

הזאת מזכירה לנו מנהיג אחר שאמר דברים דומים, משה רבינו אמר "לא איש דברים אנכי", פה ירמיהו אומר "נער 

אנכי", אני עדיין ילד, מי הולך להקשיב לי בכלל, אני אמור להתוות דרך למלכים מי ייקח אותי ברצינות.

ע"כ ענה לו הקב"ה "אל תאמר נער אנכי" מדוע "כי אתך אני" אני הולך יחד אתך זה לא הנער ירמיהו מדבר, אלא 

הקב"ה מדבר מתוך גרונו של ירמיהו, ואז הוא ראה בנבואה איך שה' שלח "את ידו ויגע על פי ויאמר ה' אלי הנה נתתי 

דברי בפיך".  זהו החלק הראשון של ההפטרה.

החלק השני מספר על החיזיון הראשון של ירמיהו, ה' שואל אותו: "מה אתה רואה ירמיהו" והוא משיב: "מקל שקד אני 

רואה" "ויאמר ה' אלי הטבת לראות".

מה בדיוק הוא ראה בנבואה למה דוקא מקל שקד.

אחד הדברים המיוחדים שיש בשקדי' זה שהיא פורחת ראשונה לפני כל הפרחים האחרים, מיד עם בוא האביב הפרחים 

ב



מקדימים לפרוח, הקב"ה רצה לרמוז לירמיהו "כי שוקד אני על דברי לעשותו" דהיינו שהקב"ה ימהר לעשות את מה 

שהוא מנבא לירמיהו.

הרבי מוסיף ואומר שישנם שקדים שכשהם קטנים הם מרירים ואז כשהם גדלים ומבשילים הם מתוקים, אומר הרבי 

שזה מה שהקב"ה רמז לירמיהו שהנבואות "המרות" שהוא עומד לומר לישראל, יש להם את הפונטציאל להפוך 

).194ל"מתוקות" עם עם ישראל יחזור בתשובה (לקו"ש חל"ג ע' 

בחלק השלישי של ההפטרה הקב"ה שוב שואל אותו "מה אתה רואה" והוא עונה "סיר נפוח אני רואה ופניו מפני 

צפונה" הוא ראה סיר רותח והאדים של הרתיחה פונים לכיון צפון, ואז ה' אומר לו "מצפון תפתח הרעה", הצרות יגיעו 

מצפון מ"בבל" והם יחריבו את בית המקדש.

ואז בסוף ההפטרה בתחילת פרק ב', אנו קוראים על עוד נבואה לירמיהו: "ויהי דבר ה' אלי לאמור, הלוך וקראת באזני 

ירושלים לאמור". שני החיזיונות הקודמים שהיו לירמיהו היו בשביל "שימוש אישי" זה הי' עבורו שידע שירושלים 

תהי' כמו סיר רותח שעולה על גדותיו ושורף את כל מה שיש בו.

אבל כעת ה' נותן לו נבואה למסור "באזני ירושלים" מה היא הנבואה: "כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך אהבת 

כלולותייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה".

הקב"ה מדמה את היחס שלו לעם ישראל לזוג נשוי, כמו אשה צעירה ועשירה שהתחתנה עם גבר צעיר וחסר כל ואז 

אחרי החתונה הוא רוצה לצאת למדבר כדי למצוא את הצלחתו שם, והיא מתוך אהבתה אליו עוזבת את כל מחמדי בית 

אבי' והולכת אחריו בארץ לא זרועה, כך גם עם ישראל היו במצרים שהיתה אז הציווליזי' הכי מפותחת בעולם העתיק, 

הגיע משה רבינו בשם הקב"ה והציע להם לעזוב ארץ מיושבת, נכון שהם היו שם עבדים אבל מוטב להיות עבד בארץ 

מיושבת מאשר למות בצמא כבן חורין במדבר.

ובכ"ז עם ישראל, מתוך אהבה "לדוד" לקב"ה הם הלכו אחרי הקב"ה "במדבר בארץ לא זרועה", אומר הקב"ה לנביא 

שיגיד לעם ישראל בשמו של הקב"ה "כה אמר ה'" - יהי' מה שיהי' את החסד הזה הקב"ה לעולם לא ישכח לעם ישראל

ולכן אפי' בגלות "קודש ישראל לה'" עם ישראל ישאר העם הנבחר של הקב"ה.

מה שמענין פה יותר מהכל זה שעל אף שרוב נבואתיו של ירמיהו הם נבואות חורבן ופורענות, בכ"ז הפתיחה של כל 

נבואות ירמיהו התחילה עם משהו חיובי ביותר, המחמאה הכי גדולה שנתנה לעם ישראל ביחד עם הבטחה ש"אף גם זאת

בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים" (בחוקותי כו, מד).

המסר עבורנו הוא ברור, כל פעם שמדברים בפני יהודים אם זה לקבוצה או ליחיד צריך ללמוד מהנביא ירמיהו דבר 

ראשון לומר מילה טובה על אותו יהודי, "זכרתי לך חסד נעורייך".
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