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·ÂÈ˙˘¯Ù יש אריכות רבה אודות בניית המשכן, משכן העדות, והנה בפשטות, 
ביומו, לקבל  יום  בנוי בצורה שתאפשר לכל עם ישראל לבוא דבר  המשכן היה 

מרוח הטהרה השורה  במקום, שתשפיע עליהם לטובה ולברכה.

אמה,  חמשים  על  אמה  מאה  שהיה  המשכן,  של  המקום  את  נחשב  אם   ‰‰Â
כמפורש בפסוקים (ל"ח ט' - י"ג), נמצא שהיו בו חמשת אלפים אמות מרובעות, 
ובהנחת דברי חז"ל (סוכה ז' ב' ועוד), 'גברא באמתא יתיב', שכל אדם יושב באמה 

אחת, נמצא שיכלו להכנס למשכן בו זמנית חמשת אלפים איש, לא יותר.

·ÁÂÈÓ„ יש לחשב, שהמנין הזה של 'חמשת אלפים אמות מרובעות', הוא דוקא אם 
כל החצר היתה חלל, אבל היות ובתוך החלל של החצר עמד המשכן, שהיה עשר 
אמות על שלשים אמות (מלבד מקום עובי הקרשים), ועוד מקום המזבח שהוא 
נשארו  הללו,  המקומות  כל  שבניכוי  וכנו,  הכיור  והכבש,  אמות,  וחמש  עשרים 
מקום  שהוא  מרובעות,  אמות  וחמשים  מאות  ושש  אלפים  כארבעת  רק  בחצר 

הראוי למנין כזה של בני אדם.

·ÂË˘Ù˙ היה מקום לומר, שאין הכי נמי, לא נכנסו כלל ישראל בבת אחת למשכן, 
אלא לפרקים, כך שמקום מצומצם זה הספיק להם לכולם. אך מדברי חז"ל רואים 
אנו, שפשוט היה להם כי חצר המשכן היה אמור להכיל את בני ישראל כולם, והיה 
זה בדרך נס ופלא, כדאיתא בילקוט פקודי ת"כ (ובמהדורת ילקוט שמעוני השלם, 
מ' כ"ב - כ"ט, אות ט"ז, עמ' תשנ"ה), "ראה נסים שעשה להן הקב"ה, שכל אותם 
האכלוסין עומדין בתוך חמשים אמה, שאם תבוא לחשבון, צריך יותר מארבעה 

מיל...", שהיה זה נס מיוחד שכל ישראל יכלו להכנס למקום קטן זה.

ÈÚ·Â˜¯ דברי המדרש, שאם תבוא לחשבון 'צריך יותר מארבעה מיל', מבאר הזית 
רענן שם, דהחשבון הוא, שהרי כל מיל הוא אלפים אמה, ואם נחשב לפי אורך 
המשכן שהוא מאה אמה, בו יכולים לעמוד מאה אנשים, ע"פ היסוד הנ"ל שגברא 
אלף  שש  צריכים  מישראל,  איש  אלף  מאות  שש  בשביל  כן,  אם  יתיב,  באמתא 
שורות של אנשים, שכל אחת מהם רוחבה אמה ואורכה מאה אמה, שהם ג' מילין 
רוחב. ואם נוסיף לחשבון את מה שלא כל מקום החצר היה חלל, שהרי היה בו 
את  המשכן והמזבח ועוד, כדלעיל, וזאת מלבד מנינם של ישראל העודפים על 
שש מאות אלף, שהיו ג' אלפים תק"ן, נמצא שהיה צריך יותר מד' מילין, וזה מה 
שהמדרש כותב, שהיה נס מיוחד במשכן שנהיה שם מקום לכל עם ישראל בשטח 

המצומצם של מאה אמה על חמשים אמה.

‡Ï‡ שאף לאחר חשבונו של הזית רענן, עדיין דברי המדרש טעונים הסבר, היאך 
עולה החשבון ליותר מד' מיל, שאף אם נחשב את כל המקומות המלאים בחצר, 
יחד עם אותם כמה אלפים העודפים על שש מאות אלף, ירחק מאתנו הדרך להגיע 

עד ליותר מד' מיל.

''א"ל מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי... תלתא גברי  ‡È˙‡ בסוכה ח' א', 
בתרתי אמתא יתבי", וביאור הדברים, שרוחב גופו של אדם הוא כארבעה טפחים, 
ורוחב כל יד טפח (עי' תוס' פסחים ק"ט ב' ד"ה אמה), כך שמידת אדם עם ידיו 
עולה לששה טפחים שהם אמה, אבל אם נחשב את האנשים לרוחבם, בלא ידיהם, 
נמצא ששלשה גופים, שכל אחד הוא ארבעה טפחים, עולים יחדיו לשנים עשר 

טפחים שהם ב' אמות.

בלא  אנשים  בו  לעמוד  הראוים  מקומות  לחשב  שניתן  הללו  הגמ'  דברי   ,‰‰Â
ידיהם, יכול להחשב רק לרוח אחת, שהגוף עצמו הוא ארבעה טפחים על ארבעה 
טפחים, ובצד אחד, מחמת הידים הוא ששה טפחים, כך שמידת אדם היא ארבעה 
טפחים על ששה טפחים, ואם באים לחשב שורה אחת, אפשר שיעמדו בו האנשים 
על צדם וחשבונם יעלה לפי ארבעה טפחים (אבל לא ניתן לומר שבמקום של שתי 
אמות על שתי אמות, יעמדו תשעה בני אדם, שלא מדובר בקצוצי ידים ר"ל, אלא 

רק בחישוב צד אחד ניתן לנכות את מקום הידים מהחשבון).

באופן  המדרש  דברי  את  בפרשתינו  פרץ'  ה'ברכת  מבאר  הללו  הגמ'  דברי   Ù"ÚÂ
בו,  יכולים להכנס  בכדי לדעת כמה אנשים  והוא, שכאשר מודדים מקום  אחר, 
אין לנו למדוד לכל אדם אמה על אמה, אלא אמה על ארבעה טפחים (היינו, אמה 
חמשים  שהוא  החצר  מרוחב  נמדוד  שאם  לפי"ז,  ונמצא  אמה),  שלישי  שני  על 
אמה, אדם לאמה, יצא שיכולים לעמוד בו לאורכו שבעים וחמשה אנשים, שהרי 
יש באורכו עשרים וחמש פעמים שתי אמות, שבכל אחת מהם עומדים שלשה 
אנשים לרוחבם, ובכדי להגיע למספר שש מאות אלף, יש להעמיד שמונת אלפים 
שורות כל אחד ברוחב אמה ובאורך חמשים, שעומדים בה שבעים וחמשה בני 
אדם, ושיעור זה של שמונת אלפים שורות של אמה, שהם שמונת אלפים אמות, 

עולה לארבעה מיל. 

יכולים לעמוד  רוחב החצר,  והוא, שברוחב חמשים אמות  ‡Â כלך לדרך אחרת, 
חמשים איש, ואם נמדוד ממנו לאורך עוד שמונת אלפים אמה, שיש בהם ארבעת 
בו  שיש  נמצא  אנשים,  שלשה  לעמוד  יכולים  בהם  אמות,  שתי  פעמים  אלפים 
שיעור כדי שתים עשרה אלף שורות של חמשים, העולים יחדיו לשש מאות אלף 

איש בארבעה מיל.

את  וכן  ועוד,  ומחצה  אלפים  ג'  אותם  את  הנ"ל  לחשבונות  להוסיף  שיש   ‡Ï‡
חשבון מקום המשכן והמזבח ועוד, שלחשבון הראשון עולים לכחמשים שורות 
של  נוספות  שורות  וחמש  לכשבעים  עולים  השני  ולחשבון  אמה,  של  נוספות 
ארבעה טפחים, שהם חמשים אמה, על כן עולה החשבון לכחמשים אמה יותר מד' 
מיל. ודברי המדרש מיושבים באופן נפלא, שהיה בחצר המשכן נס נפלא, שנכנסו 

בו יותר מכפול שמונים ממה שהיה יכול להכנס בדרכו של עולם.

ÂÎÊÈ ה' לחזות ולראות בעינינו בקרוב בשוב ה' את שיבת ציון ברחמים, ובבנין 
רווחים',  ומשתחוים  צפופין  'עומדים  הנס  בו  ויקויים  ותפארתינו,  קדשינו  בית 

אכי"ר.
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תורה  בני  של  נכבד  שציבור  שנים  מספר  מזה 
שלטון  מטעם  ממונים  שראשיה  בעיר  המתגוררים 
ה'ערב רב', מבקשים לבנות בנין קבע לה' ותורתו, 
בכל  מטעם,  מהממונים  הרבות  הבקשות  ולמרות 
שנה מחדש, 'ועדת ההקצאות' דוחה את הבקשות, 
שיקולים  אלא  ענינית,  אינה  הדבר  סיבת  כאשר 

שונים ומשונים.
ועדת  של  השנתית  לישיבה  הקרובים  אלו,  בימים 
רעיון,  הכנסת  בית  גבאי  ראובן  ר'  הגה  ההקצאות, 
הם  מטעם,  ממונים  מאותם  רבים  וכידוע  שהיות 
רודפי בצע ושלמונים, אלא שמאימת משפט שלטון 
הערב רב אינם מודים בכך ולא יאבו לקבלם אפילו 
טמונים בעציצים, לכן זו הזדמנות פז לשלוח להם 
'משלוחי מנות' מכובדים כיד המלך, כך שבהשתדלות 
בישיבתם  בקשתינו  את  שיאשרו  נזכה  בס"ד  זו 

הקרובה.
טוב  רעיון  זה  שאמנם  השיבו,  הגבאי  שמעון  ר' 
ומיוחד, ואף שמעתי שרבים עושים כן, אולם אינו 
מתאים לנו כלל ועיקר. אנו בני תורה המכלכלים את 
'שוחד',  ניתן לממונה  איך  כל צעדינו עפ"י השו"ע, 

שהוא איסור תורה.
טענו ר' ראובן, לדבריך שרבים נוהגים כן, מובן לי 
מדוע אותם הממונים העדיפו אחרים על פנינו ולא 
קיבלנו עד היום הקצאה, ועל כן, ה'מנות' הללו אינם 
בתורת שוחד, אלא בתורת 'איזון', שכאשר גם אנו 
לשמוע  תתאזן  דעתם  מכובדות,  מנות  להם  נשלח 
את  יראו  שהם  ולאחר  וצרכינו,  בקשתינו  את  גם 
לבנין  זקוקה  קהלתינו  כמה  עד  כהוויתן,  הדברים 

קבע, פשוט הוא שנקבל את ההקצאה בדין.
כלל  שייך  דמה  לטעון,  ראובן  ר'  הוסיף  ועוד,  זאת 
ולא  לדיינים,  נאמר  שזה  שוחד,  של  תורה  איסור 
דיינים,  להיות  למהדרין  הפסולים  ממונים,  לאותם 
ומה גם  ומצוות,  בגלל מעשיהם שמזלזלים בתורה 

בהיותם רודפי בצע ושלמונים.
 

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 
 

בקדושין (מ' ב') איתא, "תלמוד 
גדול או מעשה גדול, נענה ר"ע 

ואמר, תלמוד גדול".

עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 
באדם גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

[ואם תדע מיהו הנשיא שהיתה לו ישיבה 
גדולה, תגלה מיהו].

שנהגו   ÂÈˆÓ  ÔÎÈ‰
אפילו  מגילה  לקרוא 

השנויים  הימים  לפני 

במשנה בריש מגילה

(מלבד מי שיודע שלא 

תהיה לו מגילה וכיו"ב).

"אין בנין בית המקדש בלילה" (שבועות ט"ו ב').

.‰ÏÈÏ· ‰·È È˘ÈÏ˘‰ ˜"Ó‰È·˘ ÔÎ˙È Ì‡‰ ,ÂÈ˙˘¯Ù Ù"Ú ÁÈÎÂ‰Ï Ô˙È ÔÎÈ‰

יחד עם רעי העדתי,

וממני נתגדל כבוד משפחתי.

הוזכרתי חמש פעמים,

וכשמי במנין הזקנים.

מזרעי שנבחר על ידי המלוכה,

זכה שממנו נלמדת הנהגה.

 ¯„‡ ÒÎ˘Ó"
"‰ÁÓ˘· ÔÈ·¯Ó

 ÛÒÂÓ'  ÔÈ·  ˙ÂÎÈÈ˘‰  ‰Ó
 ıÓÁ'  ˘˘Á  ÔÈ·Ï  ,'Á"¯„

.'ÁÒÙ·

מגילה"  בקריאת  חייבין  "הכל 
(מגילה ד' ב').

 '‰Ê‰  ÔÓÊ·'  ˙ÂÓÂ˜Ó  ÂÏÈ‡·
 ‰ÏÈ‚Ó‰  ˙‡  ÔÈ¯Â˜  ÔÈ‡  ‰¯Â‡ÎÏ

.Â"Ë· ‡ÏÂ „"È· ‡Ï ,ÏÏÎ

לרפואת ידידנו היקר מפז הרב רפאל ראובן בן דינה שליט"א

מענינא
מענינאמענינאדירחא

"אין בין אדר הראשון לאדר השני 
ומתנות  המגילה  קריאת  אלא 

לאביונים" (מגילה פ"א מ"ד).

מענינא
מענינאמענינאדירחא
מענינא
דירחא

È˘‰ ¯„‡ ˘„ÂÁ „ÏÂÓ
˙·˘ ÏÈÏ

‰ÏÈÏ· 12:00.7 ‰Ú˘·

מענינא
דמגילתא



תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר

תשובה ל"מעשה רב"
 ÏÚ  ÏÏÙ˙‰Ï  ÌÈ·¯·  ÂÓÒ¯Ù˘  ¯·„·  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 Â¯ÎÂÊÏ È„Î ,Ì˘‰ Ò˜Ù· ÂÓˆÚÏ ÌÂ˘¯Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡‰ ,‰ÏÂÁ
 ˙‡ Â‡Ù¯ ˙Î¯·· ÏÏÂÎ˘ ‰Ó· È‚Ò„ Â‡ ,‰ÏÈÙ˙· Â¯ÈÎÊ‰ÏÂ

.˘"ÂÙ¯Ï Ï‡¯˘È ÈÏÂÁ ÏÎ
יש לברר אם בהזכרת השם הוא יותר מסוגל לרפואתו וגם 

יש לברר מהו חיוב התפילה על חולה.

"המבקש  המהרי"ל,  בשם  קי"ט,  רס"י  המג"א  כתב  א] 

רחמים על חבירו אי"צ להזכיר שמו (ברכות ל"ד א'), וה"מ 

שמו",  להזכיר  צריך  בפניו,  שלא  כשמתפלל  אבל  בפניו, 

בעיר  חולי  איזה  כשיש  "וגם  כתב,  פ"ה  ש"א  וביסושה"ע 

רח"ל, אף איזה ילד, ובפרט ת"ח שנפל למשכב ח"ו, וצריך 

האדם לחקור לידע שם אמו, ולהתפלל עליו בכל הג' תפלות 

של יום1...".

גלוי  הכל  ית'  שלפניו  אע"פ  השם,  להזכיר  הענין  והנה 

וכמו שאפשר  נקבעו הסדרים לבקש בפרטות,  וידוע, מ"מ 

היה להתפלל בנוסח קצר, שימלא השי"ת כל משאלות לבנו 

לטובה, וקבעו אנשי כנה"ג ברכה על כל דבר בפרטות, וכ"כ 

איתא,  וישלח,  פרשת  ד"בזוהר  קי"ט,  סי'  באו"ח  הפר"ח 

דבתפילה בעי לפרשא מלא כדקא יאות", הרי שיש תועלת 

בתפלה בפרטות, והה"נ לענין הזכרת השם, וכבר נזכר בגמ' 

[מלבד  השם  להזכיר  הענין  חולה,  על  בתפלה  א'  ח'  ע"ז 

להסתפק  ולא  א'],  ל"ד  בברכות  בגמ'  המג"א  של  ביאורו 

בברכת רפאנו, ע"ש, בתענית כ"ג ב', דאמר מה שמה חנה 

וכו'2. וכמו"כ יש ענין להזכיר שמו כדי לכוללו עם שאר חולי 

ישראל, כדאי' בשבת י"ב ב', דהנכנס לבקרו בשבת אומר, 

"המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל", ובגמ' שם קאמר 

ר' חנינא, "צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל", ופרש"י שם, 

"שמתוך שכוללן עם האחרים, תפלתו נשמעת בזכותן של 

אמו,  ושם  שמו  הזכרת  בענין  שהאריך  מה  וע"ע  רבים3". 

בספר סוכת שלום (להגר"א גוטמכר זצ"ל), כלל ה'.

ב] ולענין עצם החיוב להתפלל בעד ישראל שחולה, אפילו 

כשלא ביקשו ממנו4, וכ"ש כשבקשו ממנו, עי' בברכות י"ב 

ואינו מבקש  חבירו  על  רחמים  לבקש  לו  "כל שאפשר  ב', 

ה'  אחרי  דכתיב  "מאי  א',  י"ד  בסוטה  וע"ע  חוטא",  נקרא 

א' תלכו וכו', ַהֵלך אחר מצותיו של הקב"ה, הקב"ה מבקר 

חולים, שנאמר וירא אליו ה' באלני ממרא וגו', אף אתה בקר 

חולים", ובב"מ ל' ב' ילפינן מקרא דוהודעת להם את הדרך 

ילכו בה (שמות י"ח כ'), "(אשר) ילכו, זה בקור חולים", וע"ש 

בגמ' דזה בכלל מצות גמ"ח, ומ"מ הוא יותר חובה, דבבקור 

חולים גם כשיש להמבקר צער מזה, מוטל עליו לבקר.

לבקר  היא  גדולה  "ומצוה  כתב,  של"ה  סי'  יו"ד  ובטור 

[את החולה], שמתוך כך יבקש עליו רחמים, ונמצא כאילו 

מחיה אותו", ומקורו מבואר בנדרים מ' א', ושם אי', דכל 

שאינו מבקרו כאילו שופך דמים, ע"ש, ומלשון זה יש ללמוד 

דהוא חובה לעורר רחמים על החולה, הן מצד חיוב של כל 

להושיע  שיכול  מצד  והן  הקב"ה,  של  בדרכיו  לילך  ישראל 

את חבירו5.

מרן  פטירת  לאחר  (הנדפס  אג"מ  של  השמיני  ובחלק  ג] 

"וגם  בתו"ד,  כתב  נ"א,  סי'  יו"ד  זצ"ל),  פינשטיין  הגר"מ 

הא עיקר מצות בקור חולים, הוא כדי שיתפלל כשרואהו, 

שהשי"ת ישלח לו רפואה וכו', והוא ג"כ מצוה וחיוב על כל 

אחד מישראל, אפילו לאנשים פשוטים, שמצד סברותינו לא 

היה שייך שיקבל השי"ת תפלתו...", וכלומר, דמזה שמוטל 

עשויה  אחד  כל  שתפלת  הוא  אות  אחד,  כל  על  זו  מצוה 

להועיל, ע"ש.

ומסיק שם, "נמצא לפי"ז, שמי שמבקש מחבירו, מי שהוא 

אף אדם פשוט... אם אך הוא מאמין בהשי"ת, [כיון שביקשו 

ממנו להתפלל] בין בע"פ, בין בכתב, צריך להתפלל עבורו 

להשי"ת, דאפשר שהשי"ת יחוש לתפילתו ולברכתו מאיזה 

וזוכר כל מעשה ומחשבה של כל איש  יודע  כי הוא  טעם, 

תפלתו  השי"ת  שיקבל  זכות  איזה  לו  שיש  ואפשר  ואיש, 

בשביל זה6, וגם זה גופא שמצטער בצערו של חבירו ורוצה 

בטובתו, שמקיים בזה מצות ואהבת לרעך, הוא זכות ששייך 
שיקבל השי"ת תפלתו".

מי  בעד  התפלל  שלא  זה  על  טענה  גם  דיש  ומצאנו  ד] 

שצריך, דבפרש"י פרשת לך לך (ט"ז ה'), כתב, "חמסי עליך, 

חמס העשוי לי, עליך אני מטיל העונש, כשהתפללת להקב"ה 

מה תתן לי וכו', לא התפללת אלא עליך, והיה לך להתפלל 

על שנינו, והייתי אני נפקדת עמך7".

ה] ומכל הנ"ל יש ללמוד, דכשמבקשים מהרבים להתפלל, 

כל אחד צריך להתפלל, אמנם אין זה מחייב לרשום לעצמו, 

הקרובה  בתפילה  השם  כשרואה  שמתפלל  בזה  דסגי 

וכיו"ב8.

אמנם י"ל, דככל שירבה להתפלל, יותר מסוגל שיתקבל, 

א'),דצריך  באות  (הנ"ל  ביסושה"ע  שכתב  ממה  מבואר  וכן 

להזכיר בג' תפלות של יום9.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
 ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ Í¯Â  ̂˘È  ̆ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
.'Â‚Â Â˙ÏÂ‡Î ÏÈÒÎ ÔÚ˙ Ï‡ ,('„ Â"Î) ÈÏ˘Ó· ˘"Ó ÌÚ ‰È„È„

המדובר הוא בהלל הזקן, כדאי' בשבת ל"א א', "אמר, מי 

כאן הלל, מי כאן הלל, נתעטף ויצא לקראתו, א"ל, בני מה 

אתה מבקש, א"ל, שאלה יש לי לשאול, א"ל, שאל בני, שאל, 

מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות, א"ל, שאלה גדולה 

שאלת...", ובהמשך הגמ' עוד ב' פעמים כעין זה.

שאלה  "יש  וכתב,  הענין,  על  שם  המהרש"א  עמד  וכבר 

דעלמא,  במילי  רק  הויא,  בד"ת  לאו  זו  דשאלה  כיון  בזה, 

שאלות  על  להשיב  לו  היה  לא  ענותן,  הלל  היה  אם  גם 

אלו, כמ"ש שלמה בזה אל תען כסיל כאולתו. ונראה בזה 

לומר, דמתוך ענוותנותו חשב הלל דודאי לא בא להקניטו 

באלו שאלות, אלא שרמז לו בשאלות הנוגעים בד"ת, ובג' 

גבוהה,  רוח  שהם  הללו,  רעות  מדות  לג'  נתכוין  השאלות 

ועין רעה, ונפש רחבה שנזכרו בתלמידי בלעם וכו', והשיב 

לו ע"ז בדרך רמז...".

ענוותנותו  דמתוך  המהרש"א,  שכתב  ע"ד  עוד,  וי"ל 

חשב דלא בא להקניטו, אבל לא שחשב הלל שבא השואל 

ברמיזה, אלא שחשבו לבלתי נבון, אשר מחמת היות השואל 

בלתי חכם בתורה, מתעסק הוא בשאלות של הבל, והטעם 

ד"יש  שם,  יעקב  בעיון  שכתב  מה  משום  הוא  שהשיבו, 

ללמוד מזה, כששואל אדם אפילו דברים של מה בכך, לא 

ידחה אותו בשחוק והיתול, רק ישיב לו כאילו שואל דבר 

מלשאול  שיתבייש  לעתיד,  אותו  יכשילו  שלא  כדי  גדול10, 

אפילו דבר גדול ממש, וזה היתה כוונת הלל11".

ÊÓ¯‰Â: שנהג שלא לפי כבודו, כדי לַרצות בן טובים, כדאי' 
בכתובות ס"ז ב', "אמרו עליו על הלל הזקן, שלקח לעני בן 

טובים אחד סוס לרכוב עליו, ועבד לרוץ לפניו, פעם אחת 

לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו ג' מילין".

וכתב שם בעיון יעקב, "אף שהיה 'הלל הזקן'12 ואינו לפי 

ענוותנותו  מגודל  אפ"ה  ממנו,  להתעלם  יכול  והיה  כבודו, 

עשה כן, לפנים משורת הדין", והוא אותו טעם אשר נקט 

כאן המהרש"א הנ"ל לגבי תשובת הלל לאותו שואל.

תשובה ל"מבין חידות"
 ÌÈ˘‰ ÂÎÊ ,ÌÂÈÎ Ì‚ ˙‚‰Â‰ ‰ÂˆÓ ‰ÊÈ‡ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·

.ÔÎ˘Ó‰ ˙ÂÎÊ·
בו  עושות  שאין  בר"ח,  הנשים  במצות  הוא  המדובר 

"והנשים שנוהגות  תי"ז,  סי'  אור"ח  כמ"ש בשו"ע  מלאכה, 

שלא לעשות בו מלאכה, הוא מנהג טוב".

וכתב בדעת זקנים מבעלי התוס' (שמות ל"ה כ"ב), "ויבאו 

האנשים על הנשים, כלומר, לשלול מהן תכשיטיהן, כדכתיב 

חח ונזם, ואעפ"כ הנשים שמחות וזהירות במלאכת שמים, 

כדכתיב כל הנשים אשר נשא לבן אותנה, לפיכך זכו הנשים 

לקחו  העגל  שבמעשה  לפי  בר"ח13,  מלאכה  לעשות  שלא 

וגו',  ויתפרקו  מדכתיב  כדמשמע  כרחם,  בעל  תכשיטיהן 

ובמעשה המשכן שמחו בנתינה, לפיכך נתן להם ר"ח ליום 

טוב, ונ"ל דזהו ר"ח ניסן14, שבו הוקם המשכן15, ואגב אותו 

ר"ח, משמרות כל ר"ח השנה". - נמצא שבזכות המשכן זכו 

הנשים למצות ר"ח16.

תשובה ל"מענינא דסדרא"
 ‰ÂˆÓ  ,ÂÈ˙˘¯Ù  Ù"Ú  ÂÈˆÓ  ÔÎÈ‰  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·

.‡Ó¯‚ ÔÓÊ‰ ‰¯Â‡ÎÏ˘ Ù"Ú‡ ,‰· ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘‰˘
כתב  דהנה  המקדש,  בית  בנין  במצוות  הוא  המדובר 

את  בונין  "אין  הי"ב),  הבחירה  בית  מהל'  (פ"א  הרמב"ם 

ביום  המשכן,  את  הקים  וביום  שנאמר  בלילה,  המקדש 

ועוסקין בבנין מעלות השחר עד צאת  מקימין לא בלילה, 

ובממונם,  בעצמן  ולסעד  לבנות  חייבין  והכל  הכוכבים, 

אנשים ונשים, כמקדש המדבר...".

מבואר, שבמצוות בנין ביהמ"ק חייבות גם הנשים, כשם 

בכסף משנה שם  וכפי שציין  בהקמת המשכן,  גם  שעסקו 

(ל"ה  הנשים"  על  האנשים  "ויבאו  כגון  דפרשתינו,  מקראי 

כ"ב), וכן כתיב "וכל אשה חכמת לב בידיה טוו" (שם כ"ה), 

ועוד כמה מקראות בזה17. ואע"פ שלכאורה מצוה זו דבנין 

ביהמ"ק, הזמן גרמא, שאין בנין ביהמ"ק בלילה, אלא ביום 

בלבד, וכמבואר בשבועות (ט"ו ב').

דבנין  מצינו  גופא  פרשתינו  דע"פ  לכאורה,  י"ל  ועוד 

ביהמ"ק הוי מ"ע שהז"ג, מדילפינן ביבמות (ו' א'), מפרשתן, 

ברש"י  וכמו שהביא  ויו"ט,  שבת  דוחה  ביהמ"ק  בנין  דאין 

לצווי  שבת  אזהרת  להם  הקדים  ימים,  "ששת  ב'),  (ל"ה 

ואעפ"כ  השבת",  את  דוחה  שאינה  לומר  המשכן,  מלאכת 

ס"ל להרמב"ם שהנשים בכלל חיוב בנין הבית.

ומאידך יש להקשות, דאם איתא דבנין ביהמ"ק הוי מ"ע 

(ל"ד  זו בסוגיא דקדושין  שהז"ג, א"כ למה לא מנו למצוה 

א'), עם שאר מ"ע שהז"ג שהוזכרו שם. ורבים עמדו בביאור 

דברי הרמב"ם אלו, ונאמרו בזה כו"כ דרכים.

ויעוין בשו"ת בית יצחק (או"ח הל' ציצית סי' ג' סק"ה), 

שכתב ליישב, דיש לחלק בין בנין המקדש עצמו, לבין מה 

שנתעסקו הנשים בעשיית היריעות וכדומה, שאין זה בבנין 

עצמו, שהיריעות רק למכסה על המשכן, ואפשר דהוי רק 

ככלי המקדש, וזה מותר לעשותו גם בלילה18.

אבן  הטורי  דברי  ע"פ  ליישב,  עוד  כתב  בסק"ז  ושם 

הידועים בחגיגה (ט"ז ב'), דמ"ע שהז"ג היינו דוקא במצוה 

תמידית, כציצית ותפילין וכיו"ב, שנוהגת ביום ולא בלילה, 

דהיינו שדנים כל פרק זמן קיום המצוה, בפנע"צ, והלילה 

מבטל כל אפשרות קיום המצוה לאותו הזמן, וא"כ נחשב 

הלילה כזמן המפסיק לגמרי בין החיוב שעבר, לזמן החיוב 

הבא, ונמצא שכל זמן חיוב הוא מצוה מחודשת, ולזה קרינן 

שהזמן גורם.

בבנין  וה"נ  מילה,  כגון  תמידית,  שאינה  במצוה  אבל 

נוהגת  ומה שאינה  היא אחת,  כיו"ב, המצוה  וכל  ביהמ"ק 

בלילה, אין זה גורם להפסיק בין זמן חיוב שעבר, לזמן חיוב 

זמן  לפרק  גם  עליה  רמיא  הקודם  חיוב  אותו  אלא  הבא, 

המצוה,  אותה  לקיים  יכול  אינו  הלילה,  ורק שבזמן  הבא, 

ולפיכך אין זה חשיב שהזמן גורם להפסיק בין מצוה למצוה, 

אלא שבאותה מצוה עצמה יש שהייה של זמן, ואין הפסקת 

הזמן מחלק המצוה לכמה מצוות נפרדות. והלכך שפיר שייך 

שיתעסקו הנשים בבנין ביהמ"ק, דלא הוה מ"ע שהז"ג.

ברמב"ם  המפתח  בספר  עי'  נוספים,  תרוצים  עוד  ישנם 

הנ"ל מה שציינו בזה, ובחבצלת השרון בפרשתינו שהאריך 

הרבה  לנו  ששלחו  לרבים  ותשו"ח  ואכמ"ל.  זה,  בכל  לדון 

רוח  נחת  יחסר  שלא  תהיה  התפילה  שעיקר  וע"ש   .1
להקב"ה, ומעניין לציין מה שמעיד בעל יסושה"ע בצוואתו 
באות ל"ג, על עצמו, שכשעבר לילה מבלי שהיה מת בעירו, 
בעיר  קדוש  מעם  אדם  נעדר  שלא  בלבי  שמחה  "הכנסתי 
הזאת, ועפ"י רוב הודיתי הודאה זו בפה מלא, בזה"ל, יוצרי 
אדם  נעדר  שלא  על  לך,  גדולה  הודאה  נותן  אני  ובוראי, 

מעמך הקדוש בעיר הזאת בלילה הזו".
איכו  איכו, אמר,  א"ל  "מה שמך,  א',  כ"ה  וע"ע תענית   .2

נימטי כשוריך", וקצת יש לתמוה דמשמע שהיה בפניה.
ועמש"כ בעזה"י בגליון קכ"ו, בתשובה ל'לחכימא ברמיזא', 
ושם הבאנו מדברי הבן יהוידע בברכות ל"ד א', דאין להזכיר 

שם החולה כדי שלא ליתרע מזליה.
3. ובפרישה יו"ד של"ה סקי"ב כתב, "ולפי"ז צ"ל, ה' ישלח 

לך רפואה שלימה בתוך חולי עמו ישראל".
4. ראה להלן באות ג' בשם האג"מ.

בזמן  רכ"א,  עמ'  ח"א  רבינו  בארחות  מש"כ  לצטט  מענין 
(הסטייפלר),  מו"ר  לי  אמר  שיחה  בכל  כמעט  האחרון 
ובאים  צרות,  חבילת  יש  ולכל אחד  צרות,  מלא  שהעולם 
אליו עם הרבה צרות, וכן צרות גדולות. אמר מו"ר זצוק"ל, 
אל תקראו את הפתקאות שעל שולחני, מפני שכתוב בהם 
הרבה צרות, רק לי אין ברירה, ואני צריך לקוראם", והיינו 

כיון שביקשו ממנו מפורש.
5. ומסופר מהגר"א שלמד כל החכמות זולת חכמת הרפואה, 

שאביו הניאו מכך, משום שסבר שאם ישתלם בחכמה זו, 
יהיה מוכרח לבטל תלמודו כדי לרפאות החולים (ראה ס' 
הגאון ח"ב 570, בשם הגר"י משקלוב זצ"ל, ועי' אג"מ יו"ד 
ח"ב סי' קנ"א ואכמ"ל), ומינה יש ללמוד דעכ"פ במה שבידו 
ודאי מוטל על כל  של כאו"א, דהיינו להתפלל לרפואתם, 

אחד.
6. בפירוש הרא"ש נדרים מ' א' איתא, "שאם היה מבקרו 
ותהיה  הוא  רצון  שעת  ואפשר  רחמים,  עליו  מבקש  היה 
תפלתו נשמעת", ועי' מגילה כ"ז ב', "שמע רב ואיקפד, אמר, 
מ"ט לא אמרת לי כי ברכתיך, וכן למר", פרש"י, "שמא היה 

עת רצון, ותתקיים אף בי".
7. מפורסם בשם מרן הגרא"מ שך זצ"ל, שבוידוי שבסליחות, 
לו  כך שהיה  על  בתשובה  להרהר  יש  'חמסנו'  כשאומרים 
רש"י  דברי  על  והצביע  התפלל,  ולא  הזולת  על  להתפלל 

הללו כמקור לכך שיש תביעה כזו!
לצדקה,  פרוטה  ליתן  יכול  מעשה  בשעת  אפי'  ואולי   .8
ולומר תפלה לרפואתו, דמצינו דע"י צדקה ראוי שתתקבל 
נתינת  לענין  ס"י,  צ"ב  סי'  אור"ח  בשו"ע  כמ"ש  התפילה, 

צדקה לפני תפילה.
ל'  עצמו,  על  העיד  שיק  שהמהר"ם  העולם,  מספרים   .9
שנים התפללתי בפישוט ידים ורגלים על בריאותו של מו"ר 

החת"ס זי"ע!
גדולה  'שאלה  הלל,  השיבו  שאלה  כל  שעם  וזהו   .10

שאלת'.
11. ראה כעי"ז ב'מרגניתא טבא' (מ"הגאון האמיתי הצדיק... 
גאון תפארת ישראל וקדוש ה' בהתמדת לימודיו ובמעשיו 
הנוראים, כקש"ת מהר"ר יונתן זצ"ל מעיר לובטש" - לשון 
הח"ח זי"ע בתחילת קונט' מרגניתא טבא, שהעתיקו בסוף 
לשואל  קשות  לדבר  "שלא  ו',  אות  חסד),  אהבת  ספרו 
ומסתפק בד"ת, אף אם טעה בודאי, רק יאמר לו בנחת, כדי 
שלא ימנע מלשאול", והוא מדבר אמנם על ד"ת, אך בעיון 

יעקב ממשיכו גם לסתם דברים של מה בכך.
12. כלומר, וכבר היה אז נשיא ישראל, שאל"כ מניין היה 
לו כסף לקנות סוס ולשכור עבד לרוץ, הא עני מרוד היה, 
כדאי' ביומא ל"ה ב', אלא פשיטא דהיה זה לאחר שנעשה 
נשיא, כדאיתא בפסחים ס"ו א', ואז העשירוהו, כאשר היו 
מעשירים כל מי שנתמנה לנשיא, כמ"ש רש"י בסוטה מ' א' 

ד"ה אמר, ובמפרש לתענית כ"א א' ד"ה מלך. 
13. כתב בדרשות ר"י ן' שועיב (פ' ויק"פ, ד"ה ועוד למדנו), 
יום,  בכל  מאליהן  באות  היו  העזים  כי  במדרש,  "ועוד 
טוות  היו  החכמות  שהנשים  חדש,  ובראש  בשבת  זולתי 
שער העזים כמו שהוא מחובר בגופן, וז"ש הכתוב בחכמה 
טוו את העיזים, ובעבור שלא היו באות בר"ח זכו הנשים 

למצות ר"ח".
וראה שו"ת תשב"ץ ח"ג סי' רמ"ד, שמשום שנמנעו מלטוות, 

לכן קיבלו על עצמן בר"ח איסור טוויה.



מ"מ בנידון הנ"ל, אשר מפאת קוצר המקום והזמן לא עלתה 
בידינו לעיין במקורם, ואי"ה עוד חזון למועד.

תשובה ל"מענינא דמגילתא"
 ,Ï"ÂÁ·  ÌÈ˜ÙÂÒÓ‰  ÌÈÎ¯Î‰  Ì‰  ÂÏ‡  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 Â"ËÂ „"È· Ì‰· ˙Â¯˜Ï Â‚‰˘ ,19Ï"Ê ÂÈ˙Â·¯ È¯·„· Â¯ÎÊ˘

.('‚ Ù"‰ÎÏ)
מגילה  קרי  אסי  "רב  ב'),  (ה'  במגילה  כדאיתא  הוצל,  א. 
בהוצל בארביסר ובחמיסר, מספקא ליה אי מוקפת חומה 
מימות יהושע בן נון היא אי לא", וכתבו הרמב"ן וריטב"א 
הצרפתים,  רבותינו  בשם  א'),  ב'  (שם  ראשונים  ושאר 
שהוכיחו מהא דר' אסי, דגם בחו"ל שייך דין מוקף חומה, 
שהרי הוצל בחו"ל היתה, כדאיתא בכתובות (קי"א א') וכמה 

דוכתי.
ואמנם דחו זאת בראשונים, די"ל דתרי הוצל הוו, והאי 
הוצל שנסתפקו בה, אינה בחו"ל, אלא בא"י בחלקת בנימין, 

עיי"ש.
ב. פראג, וכמבואר בחיי אדם (כלל קנ"ה ס"ח), "היה ספק 
בי"ד  קורין  לאו,  או  נון  בן  יהושע  מימות  מוקף  הוא  אם 
ובט"ו ובלילה. ומכל מקום לא יברכו רק על קריאתה בליל 

י"ד ויומו, וכן נוהגין בק"ק פראג".
דורו  בן  מפראג,  זצ"ל  ווינר  (להר"י  ישע  בבגדי  וכמו"כ 
(ד"ה סק"ד),  זצ"ל), כתב בסי' תרפ"ח  הנו"ב  וחבירו דבעל 
"וכאן ק"ק פראג רוב העולם קורין בפרהסיא ברבים בי"ד 
בברכה, אבל בט"ו קורין יחידי סגולה בביתם בלילי וביומא 
בלא ברכה, שכן קבלה בידם שיש ספק בכאן אם הוא מוקף 
חומה מימות יב"נ, וכן ראיתי נוהגין כאן מכל גדולי ישראל, 
להיות עושין את שני הימים האלה בזמנם, בקריאת המגילה, 

ומשלוח מנות, ולעשות משתה ושמחה ויו"ט".
אלעזר  רבי  (להגאון  מאהבה  תשובה  בשו"ת  עי'  ואמנם 
פראג,  מדייני  עצמו  שהיה  הנו"ב),  תלמיד  זצ"ל,  פלעקלס 
שהאריך לדון בזה בסי' ר"י, והביא שהיו חלוקים שם במנהג 
בזה, ושעיקר הדין שא"צ לחוש לזה כלל, וז"ל, "הנה פה עיר 
פראג המהוללה, נהגו אבותי ורבותי ואבות אבותי היראים 
וחרדים על דבר ה', לקרוא את המגלה גם בט"ו, ומשלחים 
אלא  לט"ו  י"ד  בין  ואין  וסעודה,  לאביונים  ומתנות  מנות 
מוקפת  היא  ואומרים שיש ספק אם  בלבד,  ברכת המגלה 
מיום  אחריהם  נהגתי  אני  וכן  ב"נ,  יהושע  מימות  חומה 

שעמדתי על דעתי.
אבל רוב בני העיר, וגם מהם בני תורה ומופלגים ויראי 
ה' ושלימים, אינם קורין כי אם בי"ד. ואמרתי לתור ולדרוש 
ללבן ולברר קצת אם אלה הקורין גם בט"ו הוא עפ"י הדין, 

או עפ"י מדת חסידות, או אפילו מדת חסידות ליתא".
תחזה  אתה  אם  בנ"ד,  "...ה"ה  מסיים,  שם  דבריו  ובסוף 
המגלה  פה  לקרות  זהירים  אינם  ה'  ויראי  תורה  בני  כמה 
בט"ו, עם כל זה המה יראי ה' וקדושיו ואין מחסור להם"20.

ג. מצרים, וכמבואר בשו"ת הרדב"ז (ח"א סי' רנ"ב), אחר 
שביאר דמן הדין א"צ לקרות אלא בי"ד, כתב, "ואע"פ שזהו 
הדין, מ"מ אין לגעור באותם שקורין אותה בי"ד וט"ו, כיון 
שקורין אותה בלא ברכה, לא הפסידו כלום, והלואי שיזכרו 
נפלאות ה' בכל יום. ועוד, דמנהג אבותיהם בידיהם, ושמא 
בדורות הראשונות נפל מחלוקת בקבלה, כמו שאירע בהוצל 
והיו קורין בי"ד ובט"ו, ואפשר שגם אלו (במצרים) היה להם 
כענין זה, ולכן אין לבטל מנהג אבותיהם בדבר שהוא קרוב 

לשכר ורחוק להפסד".
ד. דמשק, וכמבואר בכף החיים (תרפ"ח סקכ"ג), שהביא 
נוהג  היה  דמשק,  בעיר  היה  כאשר  ז"ל  וויטאל  דמהר"ח 
מהזכרת  לבד  מספק,  היום  מצוות  בכל  דפורים  הב'  ביום 

על הנסים.
ה. בגדד, כ"כ בבן איש חי פ' תצוה (שנה א', הל' פורים 
סעיף י"ד), "...ופה עירנו בגדאד יע"א, מנהגם לקרות המגילה 
בי"ד בברכה, אבל בט"ו קורין אותה בלא ברכה כלל. וברכה 
לקרות  ומנהגם  ומלכות,  שם  בלי  אותה  אומרים  אחרונה 
בט"ו בס"ת בפרשת ויבא עמלק. והטעם, דעיר בגדאד יש בה 

ספק אם היתה מוקפת חומה מימות יהושע או לאו...".

ו. צור, כמובא בשו"ת הרמב"ם (פאר הדור סי' ק"ה), שהיו 
בשניהם,  ובברכה  ובט"ו,  בי"ד  המגילה  בה  לקרות  נוהגין 
רק  הימים,  בב'  לברך  כן  לנהוג  שאין  הרמב"ם,  והשיבם 

לעשות היום הב' בלא ברכה, עיי"ש.
ז. איזמיר, כן מבואר בשו"ת חקקי לב להגר"ח פלאג'י זצ"ל 

(או"ח סי' כ', בדברי השואל שם)21.
ח. קושטא, עי' במרכבת המשנה (פ"א ממאכלות אסורות 
קושטא,  בק"ק  התקל"ט  בפורים  "ובהיותי  שכתב  ה"ח), 
וראיתי שקורין שם המגילה בי"ד ובט"ו, הראיתי להם לשון 
זה שנבנית אחר מות יונתן ב"ע, דמשמעותו נבנית מחדש, 
ולא מוסבת שם, והיאך ס"ד להסתפק דמוקפת חומה מימות 

יהושע ב"נ".
ב'),  (ב'  מגילה  הרש"ש  ע"פ  כ"ה  החדשה,  שושן  ט. 
בגמ', דבשושן אע"פ שהיתה מוקפת חומה  דמבואר שם 
כיון ששם אירע  רק מימות אחשורוש, מ"מ קורין בט"ו, 
הנס, וכתב ע"ז הרש"ש, "וכפי ששמעתי מפרסי אחד, אשר 
שושן הישנה כבר נחרבה עד היסוד, יתכן שגם בימי חכמי 
נבנתה  אם  ספק  שיש  ומכיון  חריבה...",  היתה  התלמוד 
שושן החדשה על חורבות שושן הישנה, או במקום אחר, 
כהן  הר"ש  לנו  (וציין  מספק  הימים  בב'  לקרות  יש  לכן 
דמקום  מ"ז,  עמ'  להגרימ"ט,  א"י  בספר  שכ"כ  שליט"א, 

שושן אינו ברור כהיום).

תשובה ל"כתב חידה"
."[‡È·‰ ,ıÂÓ‡ Ô·] Â‰ÈÚ˘È" :È‡ ÈÓ

"במראת הצובאת.  ח',  ל"ח  „Â˘˜‰ ˙ÂÓ¯‰: רש"י שמות 
בנות ישראל היו בידן מראות... וכן תרגם אונקלוס, במחזית 
נשיא, והוא תרגום של מראות, מירידויר"ש בלעז. וכן מצינו 

בÈÚ˘È‰ (ישעיה ג' כ"ג), ְוַהִּגְליִֹנים, מתרגמינן ומחזיתא".

È˙Ï·È˜ ‰ÁÓ˘· ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ – שישעיהו היה מקבל 
עול מלכות שמים בשמחה יותר מכל הנביאים.

בשמחה  שמים  מלכות  עול  מקבל  היה  הנביא  שישעיהו 
יותר מכל הנביאים, כדאיתא בתדא"ר ט"ז, "פעם אחת הייתי 
אחד  תלמיד  ובא  שבירושלים,  הגדול  המדרש  בבית  יושב 
ושאל אותי דבר כמו בן ששואל את אביו, ואמר לי... ואמר 
לי, רבי, מה נשתנה ישעיהו בן אמוץ מכל הנביאים, שהוא 
היה מתנבא כל הטובות וכל הנחמות לישראל, יותר משאר 
הנביאים. אמרתי לו, בני, מפני שהוא היה מקבל עליו עול 
מלכות שמים בשמחה יותר משאר כל הנביאים22, שנאמר 
ָוֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ה' אֵֹמר ֶאת ִמי ֶאְׁשַלח ּוִמי  (ישעיה ו' ח'), 
ֵיֶלְך ָלנּו ָואַֹמר ִהְנִני ְׁשָלֵחִני, וכתיב בתריה (ט' - י"א), ַוּיֹאֶמר 
ֵלְך ְוָאַמְרָּת ָלָעם ַהֶּזה ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ְוַאל ָּתִבינּו ּוְראּו ָראֹו ְוַאל 
ֵּתָדעּו. ַהְׁשֵמן ֵלב ָהָעם ַהֶּזה ְוָאְזָניו ַהְכֵּבד ְוֵעיָניו ָהַׁשע ֶּפן ִיְרֶאה 
ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו. ָואַֹמר ַעד ָמַתי 

ֲאדָֹני ַוּיֹאֶמר ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָׁשאּו ָעִרים ֵמֵאין יֹוֵׁשב וגו'...".

משאר  נשתנה  שישעיהו   –  È˙È˙˘  ‰·ÂËÏ  È˙ÂÓÎ˘ÓÂ
ישעיהו  ואילו  בנביא,  נביא  קבלו  הנביאים  הנביאים, שכל 
נבואות  מתנבאים  הנביאים  כל  וכן,  הקב"ה,  מפי  קיבל 

פשוטות, וישעיהו התנבא נחמות כפולות.
שישעיהו נשתנה משאר הנביאים, כדאיתא בויק"ר י' ב', 
ַוִּתְׂשָנא  ֶּצֶדק  "ָאַהְבָּת  שדרשו את הפסוק (תהלים מ"ה ח'), 
ֶרַׁשע ַעל ֵּכן ְמָׁשֲחָך ֱאֹלִקים ֱאֹלֶקיָך ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך", "...
מהו מחבריך, א"ל [הקב"ה לישעיהו], חייך כל הנביאים קבלו 
[שנאמר]  הקב"ה  מפי  את,  אבל  נביא...  מן  נביא  נבואות 
וגו', חייך,  ָמַׁשח  ַיַען  ָעָלי  (ישעיהו ס"א א'), רּוַח ה' אלקים 
נחמות  ואת  פשוטות,  נבואות  מתנבאים  הנביאים  שכל 
י"ז),  (שם  עּוִרי',  'עּוִרי  ט'),  נ"א  (שם  [כדכתיב]   כפולות, 
נ"א  (שם  'ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש',  י'),  (שם ס"א  ִהְתעֹוְרִרי',  'ִהְתעֹוְרִרי 

י"ב) ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא ְמַנֶחְמֶכם, (שם מ' א') ַנֲחמּו ַנֲחמּו".

È˙ÈÓ˙ ˙ÂÊ·˙‰Ï ˙Ú„ ÏÚ – שעל דעת להתבזות וללקות 
נתמנה ישעיהו לנביא ישראל.

שישעיהו נתמנה לנביא ישראל על דעת להתבזות, כדאיתא 
בויק"ר י' ב', "ר' עזריה בשם רבי יהודה בר סימון, פתר קריה 
בישעיה, אמר ישעיה, מטייל הייתי בבית תלמודי, ושמעתי 
קולו של הקב"ה אומרת (ישעיה ו' ח'), ֶאת ִמי ֶאְׁשַלח ּוִמי ֵיֶלְך 
ָלנּו, שלחתי את מיכה והיו מכין אותו... שלחתי את עמוס 
והיו קורין אותו פסילוס... מעתה את מי אשלח ומי ילך לנו. 

ָואַֹמר ִהְנִני ְׁשָלֵחִני.
אתה  אם  הם,  סרבנים  טרחנין  ָבַני  ישעיה,  הקב"ה,  א"ל 
הולך בשליחותי,  מבני, את  וללקות  להתבזות  עליך  מקבל 
ואם לאו, אין אתה הולך בשליחותי. אמר לו [ישעיה], על 
ואיני  ְלמְֹרִטים,  ּוְלָחַיי  ְלַמִּכים  ָנַתִּתי  ֵּגִוי  ו'),  נ'  כן (שם  מנת 
כדאי לילך בשליחות אצל בניך. א"ל הקב"ה, ישעיה, (תהלים 
ֱאֹלִקים  ְמָׁשֲחָך  ֵּכן  ַעל  ֶרַׁשע  ַוִּתְׂשָנא  ֶּצֶדק  [ָאַהְבָּת  ח')  מ"ה 
ֵמֲחֵבֶריָך], אהבת צדק, אהבת לצדק את  ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון  ֱאֹלֶקיָך 
כן משחך אלקים  ותשנא רשע, ששנאת מלחייבן, על  בני, 

אלקיך...".

מכל  למדים  שאין   –  È˙È˘Ú˘  ‰˘ÚÓ  ÏÎÓ  ÌÈ„ÓÏ  ÔÈ‡Â
על פתחו של  ישיבה  ישעיהו, במה שהקים  מעשה שעשה 

חזקיהו שחלה.
כשחלה,  חזקיה  של  פתחו  על  ישיבה  הקים  שישעיה 
שדרשו את הפסוק (מ"ב כ' ד'), "ַוְיִהי ְיַׁשְעָיהּו ֹלא ָיָצא העיר 
לא  ישעיה  מדוע  ֵלאמֹר",  ֵאָליו  ָהָיה  ה'  ּוְדַבר  ַהִּתיכָֹנה  ָחֵצר 
(ופרש"י  התם  בעי  מאי  "וישעיהו  חזקיה,  של  מחצרו  יצא 
- ברחבה שאחורי פלטין, שאינה לדרך יציאה), אמר רבה בר 
בר חנה אמר רבי יוחנן, מלמד שחלה חזקיה, והלך ישעיהו 
תלמידים,  של  ישיבה,  (ופרש"י,  פתחו  על  ישיבה  והושיב 
המות  למלאך  רשות  יהא  שלא  פתחו,  על  בתורה  לעסוק 
ליכנס שם23). מכאן לתלמיד חכם שחלה שמושיבין ישיבה 

על פתחו".
הגמ'  כדברי  חזקיהו,  זה שעשה  למדים ממעשה  אין  אך 
שטן  ביה  לאיגרויי  אתי  דילמא  היא,  מילתא  "ולאו  שם, 
מגרי  בהדיה  דמיגרו  חזי  דכי  המות,  מלאך  שטן,  (ופרש"י, 

בהו)". 

·˙È·‡ ‡¯˜ „ÁÂÈÓ ¯‡Â – שאמוץ אבי ישעיהו הוא אחד 
מהעשרה שנקראו איש האלקים.

שאביו של ישעיהו אמוץ שמו, מפורש בפסוק (ישעיה א' 
ם  ִוירּוָׁשלִָ ְיהּוָדה  ַעל  ָחָזה  ֲאֶׁשר  ֶבן ָאמֹוץ  ְיַׁשְעָיהּו  "ֲחזֹון  א'), 

ִּביֵמי ֻעִּזָּיהּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיהּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה".
(דהי"ב  הפסוק  את  שדרשו  האלקים,  איש  נקרא  ואמוץ 
כ"ה ז'), "ְוִאיׁש ָהֱאֹלִקים ָּבא ֵאָליו ֵלאמֹר ַהֶּמֶלְך ַאל ָיבֹא ִעְּמָך 
ְצָבא ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵאין ה' ִעם ִיְׂשָרֵאל ּכֹל ְּבֵני ֶאְפָרִים", שהיתה זו 
נבואתו של אמוץ לאמציה אחיו, כדאיתא בסדע"ר כ', וכן 

ביארו המפרשים שם.
מהעשרה  אחד  נמנה  שהוא  שם,  בסע"ר  איתא  עוד 
שנקראו איש האלקים, "את מוצא עשרה שנאמר בהן איש 
דוד, שמעיה,  ושמואל,  ואלקנה,  הן, משה,  ואלו  האלקים, 

ועדו, ואליהו, ואלישע, מיכה, ואמוץ".

– ששולשלת מלכות   ÈÚ¯Ê· ‰ÎÈ˘Ó‰ ‰ÎÂÏÓ‰ ˙Ï˘ÏÂ˘Â
בית דוד המשיכה בזרעו של ישעיה, על ידי חזקיהו שנשא 

בתו ונולד ממנו מנשה.
איתא  הכי  ישעיה,  של  בתו  את  נשא  המלך  שחזקיהו 
בברכות י' א', שלאחר שחלה חזקיה וישעיה בא ואמר לו 
אמר  ורביה,  בפריה  עסק  שלא  מפני  שימות  נבואתו  את 
שראה  מפני  אשה,  נשא  שלא  שהטעם  לישעיה,  חזקיה 
שיוולדו בנים שאינם מהוגנים. אמר לו ישעיה, 'בהדי כבשי 
דרחמנא למה לך', שאין לו להתערב בסתרים של ה', אלא 
מישעיה  חזקיהו  ביקש  עליו.  שמוטל  מה  לעשות  לו  יש 
שיתן לו את בתו לאשה, אולי תעמוד זכות שניהם שהבנים 

שיוולדו יהיו צדיקים.
לו  נתן  שבסוף  ב'),  אות  הב"ח  גירסת  (ע"פ  שם  ואיתא 
ישעיה את בתו, ונולדו לו שני בנים, רבקשה ומנשה, ולאחר 
מעשה שהיה, רבשקה מת ומנשה נשאר חי, וממנו המשיכה 

כל שולשלת מלכות בית דוד.

14. ויש כאן חידוש שעיקר יו"ט דידהו, הוא ר"ח ניסן, ויתר 
החודשים אינם אלא מנהג שנהגו אגב ר"ח ניסן!

15. בהגהות הרד"ל לפרקי דר"א פמ"ה אות כ', מביא, "כתב 
בס' המנהיג אבן ירחי, הל' ר"ח סי' מ"ג, שבשביל שנתנום 

למשכן שהוקם בר"ח, זכו לשמור ר"ח".
אבודרהם  ור"ד  ויקהל,  ר"פ  בחיי  לרבינו  עוד  שם  ומציין 
במוסף ר"ח בשם אגדה, וראה גם בפי' הרא"ש עה"ת, בפס' 

ויבאו האנשים וגו'.
למ"מ  שציינו  שליט"א  הכותבים  לרבנים  ותשו"ח   .16
ר"ד  יעקובזון,  רב"ז  דיין,  ר"א  ה"ה,  כאן,  הבאנו  שחלקם 
קנום, ר"י מועלם, ר"מ אדלר, ר"ש גרגל, ר"ש כהן והבה"ח 

ב. קנום וי.מ. קנום, מ. בודנר, ש. גולדשטוף נ"י.
17. ואכן בשו"ת בית יצחק (או"ח הל' ציצית סי' ג' סק"ה), 
השיג על עיקר דברי הכ"מ, דמה ראיה איכא מכל הני קראי, 
דילמא לאו משום דהיו חייבות בזה, אלא מצד עצמם עשו 
כן בתורת נדבה, כדמוכחי קראי. ובאמת שכן כתב להדיא 
בריטב"א קדושין (ל"ו א', ד"ה ואיכא דקשיא), "והא דכתיב 
(שמות כ"ה ב') דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, ואפילו 
הכי כתיב (שם ל"ה כ"ב), ויבואו האנשים על הנשים, לא 

קשיא, דהתם נשים מעצמן הביאו, ולא נצטוו בכך".
ועיי"ש שכתב ליישב, ע"פ שיטת ר"ת בגיטין (מ"ה ב', תוד"ה 
כל), דכל מצוה דבעיא 'לשמה', והיא מ"ע שהז"ג שהנשים 
פטורות, א"כ גם אינם בעשיית חפץ המצוה. ולכן לא שייכי 

דמצינו  וכיון  לשמה,  בזה  דבעינן  ציצית,  בעשיית  הנשים 
שעשו הנשים טוויית היריעות, והרי במשכן בעינן לשמה, 
כדאי' בתוספתא מגילה (פ"ב ה"י, וברמב"ם פ"א מהל' בית 
הבחירה ה"כ), א"כ בהכרח שדעת ר"ת כהרמב"ם, דהנשים 
בכלל מצוות בנין ביהמ"ק, ולכן שייכי גם בדין לשמה, וזהו 

שהביא הכ"מ מקור הרמב"ם מקרא דטוויית היריעות.
18. וכעי"ז בדברי מלכיאל ח"ה סי' צ"ט, דלא עסקו הנשים 
ועיי"ש  ולא בבנין עצמו.  וכיו"ב,  אלא בהכנות ובמכשירין 
יעקב  בקהלות  לזה  כיוון  וכמו"כ  בזה,  שיישב  מה  עוד 
שבועות סי' י' סק"ב. וע"ע בדבריו בח"ב סי' ח' בסוף הסימן 

שם מה שתמה ע"ז.
ולולי דבריהם ז"ל, לכאורה היה מקום לפרש לשון הרמב"ם, 
דמש"כ והכל חייבין וכו', באמת אין רצ"ל כלל שהוא בחיוב 
מצוות עשה, והרבה מצינו בתלמוד וברמב"ם  לשון 'חיוב' 
כשאינו מ"ע במנין המצוות, וה"נ י"ל דעיקר המצות עשה 
לכפות  יכולין  שהם  אלא  הסנהדרין,  על  מוטלת  באמת 
כמשכן  נשים,  ואחד  אנשים  אחד  זה,  בחיוב  הציבור  את 
שבמדבר, ואמנם כל מי שמצטרף להבנין מקיים המ"ע, אבל 

הוא מצד חובת הסנהדרין, ועי'.
ובספרי  בחז"ל,  גם  שנזכרו  מהמקומות  כאן  הוספנו   .19

השו"ת וכו', לבד מאלו שנזכרו בספרי הפוסקים.
20. ועיי"ש (בד"ה ועוד דהרי), מה שהביא מהלבוש (תרפ"ד 
ס"ד), שכל המקומות הרחוקים מא"י לצד צפונית מערבית 

(ארצות אירופה), לא היו מיושבים כלל בימות יהושע, ולכן 
אין להסתפק בהם, והובאו דבריו במג"א ומ"ב שם סק"ט, 
ז'),  אות  מצוה  נר  (מגילה,  מהשל"ה  הביאו  שמאידך  ואף 
לקרות  בלבבו,  ה'  שיראת  ויחיד  יחיד  לכל  שראוי  שכתב 
בשעה"צ  עי"ש  מ"מ  בט"ו,  גם  בחו"ל  המקומות  באותם 
(אות ט') הטעם שא"צ לחוש לזה. ואמנם עי' בחזו"א או"ח 
קנ"ג סק"ג מה שתמה, דאין מקור לזה בגמ' לחלק בין א"י 

לחו"ל גבי ספק מוקף.
ועזה  עקרון  אשקלון,  (וכן  שאן  בית  לענין  עוד  ועי'   .21
וכיו"ב, שלא קידשום עולי בבל, דלכמה דינים הוי כחו"ל), 
בס' כפתור ופרח פ"ז, ושו"ת הר צבי או"ח ח"ב סי' קל"ב, 
ונ"ג  נ"ב  סי'  שליט"א  ליברמן  (להגר"י  יוסף  משנת  ובס' 
באורך, ומה שהביא שם לענין בית שאן של זמנינו בשם 

מרן החזו"א זצ"ל), ובנטעי גבריאל הל' פורים פנ"ג.
'יותר  22. במהדורת איש שלום, לא מופיעים תיבות אלו 

משאר כל הנביאים'.
23. ועי' במהרש"א בח"א שם שכתב, "יש לדקדק, מאי תיקן 
בזה, דאכתי תיקשי דטפי ה"ל לישעיהו להושיב ישיבה על 
פתח חצר החיצונה, שהוא מקום דרך כניסה ויציאה. וי"ל 
שישעיהו ידע בנבואה, שהמלאך המות יבא דרך פתח חצר 
ליכא רשות  ואפשר דהיינו משום דשלום בעיר  התיכונה, 
למלאך המות לסגויי במקום שהולכין רוב בני אדם, אלא 

דמחביא חבויי ומסגי כדאמרי' פ' הכונס ודו"ק".
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הפרסים לשבוע זה:  ”שו“ת רב פעלים לרבינו יוסף חיים מבגדד“,  ד"כ.

עוד  שלושה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר ”יסוד ושורש העבודה“, ב"כ

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד בספר ”פרקי דרבי אליעזר“.

Ï¯‡˘ הקהל וזַקן שבעת טובי העיר, ליפא מאכערהויפט, לא 
היתה זכורה ישיבה כה סוערת, מורכבת וארוכה, עד להיום, 
כל הישיבות ננעלו תוך זמן קצר, בהחלטה ובהסכמה מלאה 
בין  הקיים  הדעות  חילוקי  מנהג  למרות  מלאה,  כמעט  או 
אדם לרעו, בכל זאת הצליחו השבעה להתעלות מעל עצמם, 

לנסות להכריע עבור טובת העיר והקהילה.
תוך  רב חדש לקהילה,  בחירת  בענין  זו, שעסקה   Ì˙·È˘È·
הצליחו  לא  זצ"ל,  אלעסרויג  מרדכי  לרב  השבעה'  'ימי  כדי 
להגיע לעמק השווה, לא היו יותר משנים בדעה אחת, שנים 
וישב על  צידדו שבנו הגדול של הרב זצ"ל ירש את מקומו 
שהרעיון  דעה,  תמימי  היו  האחרים  החמשה  כל  אך  כסאו, 
לא יעלה על הדעת, מלבד מה שבן הרב טוען שאינו מעוניין 

במשרה, הוא גם לא מתאים.
אונגענומנער  אביגדור  ר'  העלו את שמו של  נוספים   ÌÈ˘
מחשובי הקהילה, שכולם הכירוהו על כל מעלותיו, ואף הרב 
השואלים  את  מפנה  היה  לענות,  יכל  שלא  בשעות  זצ"ל, 
דבר הלכה, שילכו וישאלוהו, ומה גם, שמכיר היטב את חיי 
טוב  אין  סיכמו,  ולכן  ובעיותיה,  מעלותיה  כל  על  הקהילה 
ודוקא  יותר ממנו, אך גם כאן, ארבעת האחרונים התנגדו, 
הקהילה,  מתוך  רב  למנות  ניתן  לא  האמורים,  מהטעמים 
יחדיו  איתם  גדל  הוא  הן  בציבור,  יגרום התמרמרות  הדבר 
והיאך כעת יתמנה לרב עליהם, השביעי, האחרון, לא הביע 
את דעתו, כולם ידעו מדוע, ר' אביגדור היה בן דודו, ולכך לא 

רצה להתערב בענין, בין לחיוב ובין לשלילה.
˘È חברים נוספים העלו את שמו של ר' יקותיאל לופטיגמן, 
הידוע בשער בת רבים, כגאון עצום ובקי בכל חדרי התורה 
הקדושה, אך חמשת האחרים התנגדו נמרצות, ודוקא בגלל 
גדלותו העצומה, לא שייך במציאות שישמש כרב, הוא מעל 
הזמן ומעל כל העוה"ז, קשה לו להבין את שיחם ושיגם של 
אנשים פשוטים, הוא לא יוכל להלך כנגד העם, הרי אפילו 
את שיעוריו, ידוע שרק עילויים יכולים להבין, יהלום ופנינה 
זו כדאי שתהא בקהילתינו כדוגמא לעמל ויגיעת התורה, אך 

לא יכולה לשמש כרב.
קלאפעראלעס,  טוביה  ר'  של  שמו  את  העלה   ÔÂ¯Á‡‰
יש  שמיוחד בהארת פניו לכל אדם, נעים שיח ושיג, תמיד 
לו זמן לכולם, לשמוע את דבריהם וטענותיהם, לנסות לעזור 
ולפעול, ידוע כבעל חסד גדול, אך גם לשמיעת שמו, ששת 
האחרים טענו, שלא ניתן להעלות כלל הווא אמינא כזו, אנו 
ובקי  עמל  רב  מחפשים  אנו  יחצ"ן,  או  עסקן  מחפשים  לא 
יחד  אך  וחיים,  תורה  אורחות  לנו  שיורה  בתורה הקדושה, 
עם זאת, שיוכלו בני הקהילה לקבל ממנו, לשאלו ולהשיח 

בפניו את אשר בליבם.
‰‡ÙÈÒ‰ ננעלה ללא שום הסכמה בדבר הרבנות, כאשר ליפא 
מסכם, שבמהלך הישיבה הצליחו להגיע רק להסכמה גורפת 
אחת, והיא, שהמועמד האחרון, ר' טוביה, זכה למספר הגבוה 
ביותר של קולות 'נגד', שמשמעותם הוא, שאנו לא מעוניינים 
לשים בראשינו עסקן, אנו מעוניינים ברב, וסוכם, שכל אחד 
ההצעות  שלושת  בדבר  ועוד  עוד  לברר  ינסה  מהשבעה, 
הראשונות שהועלו, או בדבר הצעות נוספות, ינסו לשמוע 
את דעת חברי הקהילה, ובמוצש"ק הבעל"ט, יתאספו שוב, 
יזכו שיכהן  במי הם  ברורות,  ומקווים שיצאו עם החלטות 

פאר כרב בקהילתם.
·ÍÏ‰Ó השבוע שחלף, התעניינו שבעת טובי העיר בדעתם 
רוב  בהערכתם,  שגו  שהם  והתברר  הקהילה,  חברי  של 
של  במועמדותו  חסרון  מצאו  שלא  רק  לא  הקהילה,  חברי 
חדש  רב  שלכל  מעלה,  בזה  ראו  אדרבה,  אלא  אביגדור,  ר' 
כל  להכיר את  שנים,  אף  ולפעמים  ארוכים,  חודשים  לוקח 
בני הקהילה עם כל מעלותיהם ועניניהם, ואילו ר' אביגדור, 
מיד בהתמנותו, כבר ידע ויכיר, יוכל להועיל ולייעץ, להדריך 

ולנתב כל אחד לפי דרגתו.
‰ÌÈ„ÈÁÈ שהתנגדו, היו קבוצת היושבי קרנות, אלו שסוברים 
לתומם שבית הכנסת הוא מושב ליצים, ו'עלינו' זוהי 'תפילת 
הדרך', ובעת 'ברכו', הם כבר מזמן 'ברחו', הם טענו, היתכן, 
גדלנו יחד, היינו באותו בית כנסת יחד, ופתאום הוא יהיה 
אותנו  גם  ימנו  אולי  ולמה,  מה  על  פתאום,  מה  עלינו,  רב 

לרבנים.
לדון  העיר  טובי  שבעת  שבו  השניה  בישיבתם   ,˜"˘ˆÂÓ·
מבני  ששמע  מה  את  סיפר  מהם  אחד  שכל  ולאחר  בדבר, 
הקהילה במהלך השבוע, על דעתם הברורה בעד רבנותו של 
ר' אביגדור, הוחלט בהסכמת ששה מתוך שבעה, שאין לייחס 
דעת לטענת אותם חסרי דעת, יושבי קרנות ובטלנים, ולכך 

הוכרע שרבם החדש יהיה ר' אביגדור.
ÔÓÊ קצר לאחר הכתרתו של ר' אביגדור, הבינו כולם עד כמה 
היתה דעת בני הקהילה נכונה בבחירתו, ועל מה יצא קצפם 
של יושבי הקרנות, הרב התברר כאדם חזק ותקיף, העומד על 

משמרת התורה בכל הענינים, דאג לחזק את שיעורי התורה 
התורה  לומדי  את  והעריך  ייקר  רבים,  שיעורים  בהוספת 
שבקהילה, ויחד עם זה, דלתו פתוחה בפני כל, לא מנע עצמו 
מלהתעסק בדברים שאינם לפי כבודו, הכל כדי להעמיד הדת 

על תילה.
מפיק  פה  המתגבר,  כמעיין  שהוא  התגלה,  גם   ÂÈ˙Â˘¯„·
מרגליות, בכל יום מסר כמה וכמה שיעורים ודרשות, כאשר 
אף בשעות הקשות, כליל שבת, כמעט לא נרדמו בשיעוריו 
ובדרשותיו, תמיד ידע לשלב איזה שהיא מעשיה שאירעה, 
ועליה היה בונה את שיעורו המלא והגדוש, הנמסר בבהירות 
ובאופן הטוב ביותר, כך שכולם היו מתוחים לידע את סופה 

ואת פסק ההלכה שנפסק, ונשארו רתוקים לדברים.
שעשרות  לכך,  הביאה  הקהילה  והצלחת  הצלחתו   ÚÓ˘
משפחות נוספות הצטרפו לקהילה, הכיתות בתלמוד תורה 

הוכפלו, וחיי התורה התחזקו רבות.
ברמה  קטנה  ישיבה  היה  בקהילה,  חסר  עדיין  שהיה   ‰Ó
היתה  תורה",  לימוד  "ישיבת  המקומית,  הישיבה  גבוהה, 
יחד עם תלמידים  גרעין מהתלמידים המקומיים,  בנויה על 
מכל ערי השדה באיזור, ורמת הלימודים והאוירה בה היתה 
זו,  בדרך  חשבו  הישיבה  שרבני  משום  וזאת  יותר,  חלשה 

לקלוט את הבחורים הנוספים מבחוץ.
·˙ÏÈÁ‰ ניסה הרב לדבר עם רבני הישיבה אודות הדבר, אך 
כששמע מהם, שתכלית הקמת המוסד היתה, עבור הבחורים 
ורמתה,  מתכונתה  את  לשנות  שייך  לא  ולכך  השדה,  מערי 
בליבו  למרות שהגרעין המרכזי הוא מבני הקהילה, החליט 

לקום ולעשות מעשה.
התלמידים  הורי  את  לביתו,  הרב  הזמין  הימים   „Á‡·
המסיימים בשנה זו את התלמוד תורה, והודיע להם את דעתו 
לבניהם,  מתאימה  שאינה  המקומית,  הקטנה  הישיבה  על 
חדשה,  קטנה  ישיבה  להקים  דאג  שכן,  וכיון  החמד,  בחורי 
והציג בפניהם את הרבנים שישמשו בה כראש ישיבה, רמי"ם 

ומשגיחים.
‰È˘È·‰ החדשה, "ישיבת דרך הלימוד", הצליחה למעלה מן 
המשוער, כמעט כל הבחורים בוגרי התלמוד תורה המקומי, 
המשיכו את לימודיהם בה, למעט בניהם של יושבי הקרנות, 
שתמיד עשו היפך מדעת הרב, ולכך שלחו את בניהם ללמוד 

בישיבה הותיקה, ישיבת לימוד תורה.
וגדלה, בוגרי  ÏÎÎ שהשנים עברו וחלפו, הקהילה התחזקה 
הישיבה קטנה המשיכו את דרכם בישיבות גדולות חשובות 
ברחבי הארץ, הרב הקים אף "ישיבה גדולה", שיצאה שמעה 
בכל הארץ ומחוצה לה, ורבים הגיעו ללמוד בה, ולהתעלות 
ביתם  את  הקימו  נישואיהם,  לאחר  ואף  התורה,  בדרכי 

בקהילה. 
לכך  הביאו  הקהילה,  של  שגשוגה  עם  יחד  שחלפו,   ÌÈ˘‰
הלכו  שכולם  קטנות,  ישיבות  ועוד  עוד  במקום  שנפתחו 
וחינכו בהדרכתו של המרא דאתרא, בדרכם של ישיבת דרך 

הלימוד, וגידלו דורות של בחורים בני תורה ויראי שמים.
בסגנונה,  והצליחה  להתקיים,  המשיכה  הותיקה   ‰·È˘È‰
התלמידים שלא נתקבלו לישיבות אחרות, הלכו ללמוד בה, 
המשיכו  אף  מהם  ורבים  השדה,  מערי  התלמידים  עם  יחד 
לישיבות גדולות בזכות מה שקיבלו בה, בזכות רבני הישיבה 
ברמתם  והצליחו  ומסירות,  אהבה  בתלמידיהם  שהשקיעו 

למעלה מן המשוער. 
צורך  הישיבה להחלטה, שקיים  הגיעו מנהלי  הימים   „Á‡·
דחוף לבצע שיפוץ כללי בבנין הישן, ומפני עלותו הגבוהה 
למצוא  הקושי  בדבר  הקיימת  והמציאות  כללי,  שיפוץ  של 
תורם לשיפוץ, על פני תורם לבנין חדש, חשבו לבנות בנין 

חדש ברוב פאר והדר.
Á‡Ï¯ שנמצא התורם הנכבד, שזכה בזכות הגדולה בהקמת 
הבנין  וקריאת  קדושה,  לישיבה  בנין  לשכינה,  משכן  מקום 
לרכוש  הישיבה  מנהלי  הזדרזו  עולם,  לזכר  שמו  על  החדש 

מגרש חדש, בו יוכלו לבנות את בנין הישיבה.
חשבו  הישיבה,  לבנין  הפינה'  אבן  'הנחת  מעמד   ˙‡¯˜Ï
ולכבוד  לכבוד האירוע  מיוחד  לערוך מעמד  הישיבה  מנהלי 
התורם, למען הרמת קרן התורה, בו יוזמנו הרבנים החשובים 
שליט"א, וישאו מדברותיהם לפני הקהל הקדוש, בחשיבותה 

של הישיבה.
על  דאתרא  המרא  של  דעתו  את  היטב  זכר  הישיבה,   ˘‡¯
ארץ  דרך  זה  אין  אחד,  מצד  לעשות,  מה  והתלבט  ישיבתו, 
לאירוע המרכזי שהישיבה  להזמין את המרא דאתרא  שלא 
ילך בעצמו להזמין את המרא דאתרא  עורכת, ומאידך, אם 
חכם,  תלמיד  וביזוי  חוצפה  בחינת  בזה  יהיה  לאירוע, 
קיומו,  לעצם  מתנגד  שהוא  במוסד  לאירוע  לבא  בהזמנתו 

וחלילה חלילה שיכשל בזה.
Á‡Ï¯ מחשבה מרובה החליט בדעתו, שהפתרון הוא, אי שם 

לבית  בסתר  הנאמן  שליחו  את  שישלח  האופנים,  שני  בין 
המרא דאתרא, שיביא בידיו את ההזמנה בשליחותו, ויחד עם 
זה יבהיר למרא דאתרא, שלא היה בכוונתו חלילה להתחצף 
ולבזות, אלא אדרבה, בכדי שלא יהא בזה בזיון וחוצפה לצד 
אחר נהג כך, ולכן עשה זאת בסתר ודרך שליח, והשליח יספר 
בפניו את ההתלבטויות שהיו לו, כך, באופן זה ודאי יעשה 

את הטוב ביותר, והוא רחום יכפר עון.
להשתתף  להזמינו  דאתרא,  המרא  לבית  השליח   ÚÈ‚‰˘Î
עמם במעמד הגדול של הנחת אבן הפינה, ולהסביר לו את 
היה  הדברים  ומן  בחביבות,  דאתרא  קיבלו המרא  הדברים, 
בזה  ראה  ולא  נהג,  הישיבה  נשמע, שנהנה מהאופן שראש 

שום פגיעה וזלזול.
·ÂÎÏ‰Ó של האירוע הגדול, הנחת אבן הפינה לבנין החדש 
מהציבור,  גדול  חלק  ועימו  הישיבה,  ראש  נדהם  לישיבה, 
על  עלה  באירוע,  להשתתף  הגיע  דאתרא  שהמרא  כשראו 
לנדיב  ניגש  וכן  ובירכו,  הישיבה  ראש  ידי  את  לחץ  הבמה, 
ודיבר עמו, התיישב במזרח, ואף שהה ארוכות במקום, קרוב 

לעשרים דקות.
כשלא  הישיבה,  לראש  באותה שעה  היו  יתירה  ובינה   ‰Ú„
נאמנה,  הבין  הוא  דברו.  ביקש מהמרא דאתרא לשאת את 
אין  בהשתתפותו,  לכבדם  החליט  דאתרא  המרא  אם  שאף 
זה אומר שכעת יעמוד וישבח את הישיבה, ואולי להיפך, אם 
ידחוק בו לומר כמה מילות ברכה, ינצל את האירוע להביע 
את דעתו האישית על הישיבה, כדי שלא ילמדו מביאתו זו, 

שחזר מדעותיו על הישיבה.
·‡Ì˙Â דקות, השמועה על בואו של המרא דאתרא הכתה 
גלים, רבים הגיעו לראות ולבדוק אם זה אכן המרא דאתרא, 
ויציאתו  מהבמה  בירידתו  אך  לו,  הדומה  אחר  'מכובד'  או 
אודות  אתו  שוחחו  הקהילה,  מבני  בו  פגשו  מהאירוע, 
לא  דאתרא,  המרא  זה  היה  שאכן  לדעת  ונוכחו  עניניהם, 

'דומה' ולא 'כפיל'.
„·¯ ביאתו של המרא דאתרא לאירוע של ישיבת לימוד תורה, 
היה לשיחה בפי כל הבריות, לידע להבין וללמוד הנהגתו זו, 
האם יש בזה סימן וראיה שחוזר בו מדבריו מלפני כעשרים 
שנה, שלא ראוי לשלוח את הבנים לישיבה, או שהיה זה אך 

ורק לכבדם על פעילותם הרבה למען בני ערי השדה.
בת"ת,  האחרונה  בשנתם  עומדים  שבניהם  הקהילה,   È·
ישלחום,  קטנה  ישיבה  לאיזה  בהתלבטות  עסוקים  וכעת 
המפורשת  דעתו  את  לשמוע  דאתרא,  למרא  לעלות  חשבו 
דעתו  מהיום  האם  תורה,  לימוד  ישיבת  בדבר  והברורה 

השתנתה, וכדאי וראוי לשלוח אליה את בניהם.
ÂÒÎ˘Î אל המרא דאתרא, הביאו בפניו את שתי הדעות 
הרווחות בציבור, היאך לפרש את הנהגתו במעמד הנחת אבן 
הפינה, וזאת כדי שידע מה הציבור הבינו מכך, ושיאמר להם 

מה האמת בין שני האפשרויות.
ÏÁ˜ אחד מהציבור סובר, שאי אפשר להביא ראיה כלל וכלל 
ההשתתפות  כל  בשמחתם,  השתתף  דאתרא  שהמרא  ממה 
היתה רק משום שחוסר ההשתתפות תחשב כפגיעה, והיות 
ויש במציאות הישיבה מעלות לבני ערי השדה, ולעוד בחורים 

חלשים, לכך יש לדאוג גם לכבודם.
ÂÏÈ‡Â חלק אחר מהציבור סובר, שמביאתו והשתתפותו של 
המרא דאתרא בשמחתם, יש ראיה ברורה, שכל מה שהמרא 
בשנים  בתחילה,  רק  זה  היה  לישיבתם,  התנגד  דאתרא 
כיום,  אך  אחרת,  ישיבה  היתה  לא  כשעדיין  הראשונות, 
שבס"ד זכינו ויש בקהילתינו חמשה ישיבות קטנות, המעמד 
הגדול היה ההזדמנות למרא דאתרא להוכיח, שכל התנגדותו 
ישיבות  להקים  ולהאדירה,  תורה  להגדיל  ורק  אך  היתה, 
יותר,  חלשים  שבניו  מי  כל  אך  יותר,  גבוהה  ברמה  קטנות 
האישי,  היחס  את  והחמימה,  הביתית  האוירה  את  צריכים 
שילמד  היא,  דאתרא  המרא  של  דעתו  ואדרבה,  אדרבה 

בישיבה זו, יצליח בה, ויגדל לת"ח.
‰Ó¯‡ דאתרא הקשיב לדבריהם, ואמר להם, חז"ל לימדונו, 
שת"ח צריך ליזהר בדיבוריו ובמעשיו, וזאת ידעתי תמיד, אך 
שעד כדי כך ישנם פרשנויות על כל מעשה ומעשה שלי, זה 
יותר  זהיר עוד  וזאת, שאהיה  ולשמוע,  לידע  לי  היה חשוב 

ועוד יותר בכל מה שאני אומר ועושה.
מרבותי  קיבלתי  מעשי,  את  לפרש  היאך  שאלתכם   ÌˆÚÏÂ
העולים  והשאלות  מהספקות  שהרבה  עדן,  מנוחתם 
בפרש"י  ופתרונם  תשובתם  את  למצוא  ניתן  ומתעוררים, 
שתשובתה  הוא,  כן  בשאלתכם  שאף  לי,  כמדומה  עה"ת, 

ופתרונה הוא מפרשתינו עפרש"י.
למסקנה  להגיע  תוכלו  עפרש"י,  הפרשה  את  תלמדו   Ì‡
הנכונה בקלות, ואם למרות לימודכם עדיין תהיו מסופקים, 

אשמח להראותכם זאת ברש"י. 

השאלה היא: מה היא ההכרעה בכוונת מעשהו של המרא דאתרא ע"פ פרשתינו עפרש"י  ?
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תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר: 
 ˙ÁÓ˘· ,Â˙Ú„· ·˘ÂÈÓ˘ ¯Â¯· ‡Ï˘ ,˙ÂÁÈ¯ ÌÈÙÈ„ÓÂ ÌÈÚÂ¯˜ ÂÈ„‚·˘ ÔÂÈ·‡‰ ‰ÏÒÂÈ ÌÚ Â„Â˜È¯· ‰¯Â˙‰ ÈÂÊÈ·Ï ˘˘Á ‡Ï ÚÂ„Ó ,˜ÁˆÈ ·¯‰ È¯·„ ˙‡ Ï‡˙ ÔÈ·È È"˘¯ÙÚ ÂÈ˙˘¯Ù· ÔÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
ÏÎÂ Ô˙Á‰. נתנאל יבין את דברי הרב יצחק, שאין כל פגיעה וזלזול בכבוד התורה ברקידתו עם אדם פשוט ומבוזה בשמחת חתן וכלה, וזאת מדברי רש"י ל"ה ל"ד, עה"פ, "ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב 
בן אחיסמך למטה דן", וביאר רש"י, "ואהליאב. משבט דן, מן הירודים שבשבטים, מבני השפחות, והשוהו המקום לבצלאל למלאכת המשכן, והוא מגדולי השבטים, לקיים מה שנאמר (איוב ל"ד י"ט), ולא 

נכר שוע לפני דל". מבואר בדברי רש"י, שאין כל זלזול ופגיעה בעשיית מצוה יחד עם אדם ירוד ושפל, וזו הראיה שאמר ר' יצחק לנתנאל על הנהגתו.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 

È ıÏÈÙ.‡. – מודיעין עילית – ערוך לנר עהש“ס, ד“כ.
˜ÌÂ „. – בני ברק – קובץ שיעורים, ב“כ.

Ê.· ÔÂÊ·Â˜ÚÈ. – קרית ספר – קובץ שיעורים, ב“כ.
̆. – בני ברק – קובץ שיעורים, ב“כ.  ÛÂË˘„Â‚

Ó.È Ô‡Ó. – לונדון – פלא יועץ השלם.
È ‡È¯ÂÏ. – מודיעין עילית – פלא יועץ השלם.

ÌÈÎÂÊÏ ÁÏ˘˙/‰ÁÏ. (במהלך החודש הקרוב) ̆ ‰Ú„Â‰


