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גליון

קנ"ה 

 ˜«Ú¿̂ƒÈ ÈƒÃÎ ‰»È»‰¿Â ·»ÃÎ¿—̆ƒÈ ‰ΔÃÓ«Ã· …Â …̄Ú¿Ï …Â˙»Ï¿Óƒ“̆  ‡Âƒ‰ Ã‰»Ã„«·¿Ï ‰…̇ ÃÂÒ¿Î ‡Âƒ‰ ÈƒÃÎ"
‡≈Èƒ»‡ ÔÃÂÃ«Á ÈƒÃÎ ÈƒÃ̇¿Ú«Ó»—̆¿Â È«Ï". שמות כ"ב כ"ו.

·ÂÈ˙˘¯Ù מזהירה אותנו התורה, היאך צריכה להיות הנהגתינו כלפי 
אדם  והאביונים, שאם  העניים  כלפי  ובמיוחד  ישראל,  מבני  אחינו 

את  לסכן  בלא  כמובן  לו,  להלוואת  מחוייבים  אנו  להלואה,  זקוק 

כספינו, אלא בנטילת משכון לפי דעתינו. ובלא נשך וריבית. אך אם 

הלוונו בלא משכון  והלווה לא עומד בהתחייבותו, ואינו פורע את 

חובו, מותר לנו לבקש ממנו משכון, אבל עלינו להשיב לו אותו בכל 

פעם שהוא זקוק לו, ומוסיפה וכותבת התורה, שאם לא נשיב לו את 

המשכון, והעני יצעק אל ה', "ושמעתי כי חנון אני".

נאמן  שהקב"ה  הסיבה  שהרי  ביאור,  טעונים  הללו  הפסוק   È¯·„Â
הדיין  שהוא  מפני  הוא  האדם,  בני  מעשי  לכל  ועונש  שכר  לשלם 

ומוכיח ויודע ועד, ומעמיד את העולם במשפט, כדברי הפסוק במשלי 

(כ"ט ד'), "ֶמֶלְך ְּבִמְׁשָּפט ַיֲעִמיד ָאֶרץ...", וכיסוד שאמר רבי חנינא סגן 

הכהנים באבות (ג' ב'), "שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו", 

אם כן, העונש שיקבל המלוה שלא יחזיר את המשכון לעני, לכאורה 

הוא מפני שהקב"ה דורש משפט, ולא משום שהוא חנון.

בזה  [שאין  משלם  שלא  ערב  או  בגזלן  דן  ד'  בסי'  החושן   ˙Âˆ˜‰
איסור למשכנו], אם מותר לתובע לתפוס לו את חפציו לפני שהוא 

בא לתובעו בבית דין, כדי שיהיה לו נאמנות על החוב מכח טענת 

מגו, שיש בזה כמה דעות בפוסקים. ומביא שם את דעת המהרש"ל 

(ביש"ש ב"ק פ"ג סי' ה'), שכל הנידון הוא רק אם מותר לתובע לתפוס 

מהנתבע, אבל אם יש לתובע בידו פקדון של הלוה, לכו"ע מותר לו 

לכתחילה לעכב את המשכון בידיו, ולא להחזירו לנתבע, כדי להציל 

את ממונו, ואין זה בכלל 'עביד איניש דינא לנפשיה' .

È·ÓÂ‡ שם הקצות מהזוהר (פרשת במדבר, ח"ג קי"ט א'), שמבואר 
בדבריו שהוא איסור גמור, שכתב הזוהר, "פתח ואמר (תהלים כ"ז 

א') ה' אורי וישעי כו', ובר נש בעי לאקדמא ולמפקד בידיה פקדונא 

דאיהו  דאע"ג  לאחרא,  פקדונא  דיהיב  נש  דבר  כפקדונא  דנפשיה 

ביה,  לאתאחדא  כדאי  לאו  פקדונא,  מההיא  יתיר  לגביה  אתחייב 

הואיל ופקדונא אתמסר לגביה, ואי יסרב ביה, ודאי נבדוק אבתריה 

דלאו מזרעא קדישא הוא, ולאו מבני מהימנותא...".

והוא שיטת  נגלה,  פי  פנים על  לזה  "ויש  וכותב הקצוה"ח,   ÛÈÒÂÓÂ
הריטב"א פרק הכותב (כתובות פ"ד ב' ד"ה ההוא בקרא), דהיכא שבא 

ש"ך  ועיין  מעליא,  השבה  למיעבד  צריך  פקדון  בתורת  הנפקד  ליד 

סימן נ"ח סק"ט", ומסיק וכותב, "ולכן בעל נפש ירחיק מזה".

יהודי  זצ"ל את דברי הזוהר, שכל  רבי אליה לאפיאן  È·Â‡¯ הגה"צ 
בטרם נשכב לישון בלילה, אומר בסדר קריאת שמע שעל המיטה, 

את הפסוק (תהלים ל"א ו') "ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי...", שהוא מפקיד את 

נשמתו בידי הקב"ה, ובבוקר מיד בקומו, כשמקבל את נשמתו חזרה, 

אנו מודים להקב"ה באמירת 'מודה אני לפניך מלך חי וקים שהחזרת 

בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך', והודיה זו היא על החזרת הנשמה, 

ואנו מסיימים בתיבת 'רבה אמונתך', לומר, שאף על פי שאנו בעלי 

חוב כלפי הקב"ה, ומן הדין מותר לו לתפוס את הפקדון, בכל זאת 

רבה אמונתו של הקב"ה, שאינו תופס בנשמה, אלא מחזירה. ועל כך 

אנו חוזרים ומודים בברכת 'מודים', 'ועל נשמותינו הפקודות לך'.

Ù"ÚÂ הדברים מבאר תלמידו, הגה"צ רבי מתתיהו סלאמון שליט"א, 
לנהוג  שזה הביאור בדברי הפסוק, שהתורה אומרת למלוה שעליו 

כדיני התורה בפרשת השבת העבוט, ואם חלילה לא יעשה כן, העני 

יצעק, והקב"ה שהוא חנון ומשיב למלוה את נשמתו למרות שהוא 

יכול לנהוג  ובידו הפקדון, ישמע את זעקתו, חלילה הוא  בעל חוב 

כדין ואף לא להשיב למלוה את הפקדון שמפקיד בידי הקב"ה, ועל 

כן יש למלווה להיזהר ולהשמר שהקב"ה ימשיך עמו לנהוג במידת 

החנון, ועליו לדבוק במידת בוראו משום 'והלכת בדרכיו', וינהג עם 

העני בתחנונים ובחמלה, כפי שרוצה שיתנהגו עמו.
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נאמר,  בה  מודעה,  לשמעון  הראה  ראובן 
אצל  תלונה  להגיש  קבוצה  מתארגנת  כי 
נזקים  בגלל  מסויימת,  נגד חברה  הרשויות 
שגרמו ללוקוחותיהם, עקב מוצרים פגומים 
ורמאויות שונות. הודגש במודעה שהתביעה 

היא באישור מורה הוראה.

נפשך,  ממה  בתמיהה,  לראובן  פנה  שמעון 
שאינם  כאלו  ידי  על  מנוהלת  החברה  אם 
שאינם  שבטוח  ומצוות,  תורה  שומרי 
ממורה  היתר  צריך  מה  לשם  דינא,  צייתי 
לגנוב  ממשיכים  אלו  גנבים  הלא  הוראה, 
הרבים.  מזיקי  והינם  הציבור,  את  ולעשוק 
ואם למרות זאת, משום חומרת העוון של 
ערכאות ההלכה מחייבת 'היתר', א"כ צריך 
דוקא 'רשות בית דין', כמבואר בשו"ע חו"מ 
רב  של  בהיתר  להסתפק  לן  ומנא  כ"ו,  סי' 

יחיד.

כגזלני  להחשיבם  יש  שאכן  השיבו,  ראובן 
הרבים, ואין סיכוי שהם יצייתו לדין תורה, 
כתביעה  זו  תביעה  להחשיב  יש  שכן  וכיון 
כנגד גוי, שקרוב לודאי שאין צורך בהיתר, 
'לפניהם ולא  ומ"מ מפני חומרת העוון של 
לפני עובדי כוכבים', טוב עשו שנטלו היתר 

מרב אחד.

לא  הדבר  וביאר,  ראובן  הוסיף  זה,  באופן 
הוא  מי  להחליט  אחד  כל  ביד  הפקר  יהיה 
שיבוא  סיכוי  כל  שאין  בשיעור  דינא  ציית 
על  הדת  העמדת  ויתחזק  דין,  בבית  לדון 
ישנם  שלצערינו  זו,  חמורה  בהלכה  תילה 

המקילין בה.

 

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 
 

איתא,  ממלכים)  פ"ה  (סוף  ברמב"ם 
לחו"ל,  מהארץ  לצאת  שאסור  "כשם 
כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות, 
שנאמר (ירמיה כ"ז כ"ב) בבלה יובאו 
ושמה יהיו", וכתב עלה בכס"מ, "לשאר 

ארצות, ואף ארץ ישראל בכלל".

באדם  עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 
גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

לכינוי  דומה  כינויו  היה  מי  תדע  [ואם 
ונחית  הוא  "דיינא  עליו  שאמרו  מי  של 

לעומקא דדינא", תגלה מיהו].

‰ÂÈˆÓ ÔÎÈ שם 
עיר שרמוז בה 

את שיעבודן של 

ישראל.

"...וכל התראת ספק לא שמה התראה" (מכות ט"ז א', ועוד).

.‰Ê ÔÈ„Ó ÍÙÈ‰Ï ÂÈ˙˘¯Ù· ÁÎÂÓ ‰¯Â‡ÎÏ ÔÎÈ‰

מחמת דברי שבח נכשלתי,

ויחד עם אחי נענשתי.

בזכותי קבלו מתנה,

ובפטירתי זכו לכפרה.

בחודש הראשון נסתלקתי,

ולמספד רב לא זכיתי.

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

תזכורת:הקשר בין הדמות לפרשה הוא בהזכרתה או ברמיזתה בפרשה או בפרש"י
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דירחא

מענינא
דירחא

מענינא
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על  ליפול  שלא  "נהגו 

באב,  בט"ו  פניהם 

ולא בט"ו בשבט, ולא 

(או"ח  חדש..."  בראש 

קל"א ס"ו).

 ,ÂÈˆÓ  ÔÈ„  ‰ÊÈ‡  È·‚Ï
 ˘„Á  ˘‡¯  ÔÈÚÏ˘

.'‚‰Ó' ˜¯ ÂÈ‡

לע״נ אבינו הכ״מ ר׳ יוסף בן החבר ר׳ אהרן דוד קולמן זצ״ל
רב ביהכ״נ ”אהל מנחם״ מודיעין עילית וראש כולל ׳ברכת אריה׳

נלב״ע כ״ג טבת תשע״א



תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר
תשובה ל"מעשה רב"

 ÏÈ‡Â‰ ,"Î‰È·· ˙ÂÂÏÁ‰ ÏÂÓ ÏÏÙ˙‰ÏÓ ÚÓÈ‰Ï ˘È Ì‡ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
.Ì˘ ˙Ù˜˙˘Ó ÏÏÙ˙Ó‰ Ï˘ ‰‡Â··‰Â

בראשונה צריך לברר מהו שורש האיסור, ואם יש לחלק בין נראה בבירור, 

לנראה מטושטש, או רק צל וכיו"ב.

מהי  לנסכים,  מהו  מימיו  למעין  המשתחוה  רבה,  "בעי  א',  מ"ז  בע"ז  א] 

קמיבעיא ליה, אילימא אי לבבואה קא סגיד, או דילמא למיא קא סגיד, ותיבעי 

ליה ספל להדיוט...", פרש"י, "אי לבבואה דידיה, פרצוף שלו". והיינו דב' מיני 

ע"ז יכול להיות במשתחוה למעין, או שמשתחוה לבבואה שלו הנשקפת במים1, 

או שמשתחוה למים עצמם. וע"ע בחולין מ"א ב', "מ"ש לתוך ימים דלא וכו', 

לתוך עוגה של מים נמי, אמרי לבבואה קא שחיט אמר רבא, בעכורים שנו"2.

ב] הבאה"ט בסי' צ' סק"ל, כתב, "אסור להתפלל כנגד המראה, אפילו אם 

עיניו סתומות, הרדב"ז ח"א סי' ק"ו, וכפי מה שפירש השכנה"ג, ע"ש". והנה 

בשכנה"ג כתב את דבריו על מש"כ בב"י שם בשם התוס' (בברכות כ"ז ב' ד"ה 

ולא), די"מ דטעמא דאחורי רבו, מפני שנראה כמשתחוה לרבו, וכלומר, דיש 

כאן איסור מראית העין, ולכן אפילו שעיניו סתומות, אסור.

והמהרש"ם בדע"ת תמה, ד"הרי גם הצורה [שרואה במראה] נכפפת כשהוא 

יש להקל בשעת  "ולמש"כ דהך טעמא תמוה, א"כ  ומסיק,  כופף את עצמו", 

נגד  בכותל  האדם  צל  נראה  בלילה,  כשמתפלל  מזדמן  פעמים  וכמה  הדחק, 

המתפלל, ואיכא נמי חשש הנ"ל, ואולי בכה"ג גם הרדב"ז מודה, כיון דאינו 

משום  קושייתו  דכל  פשוט  ונראה  כנלענ"ד".  בעלמא,  צל  רק  ממש,  בבואה 

דמשתחוה בעמידה, ולא דמי להנהו דמעין ועוגה של ימים, שהוא מלמעלה, 

והמשתקף מלמטה.

בהם  שיש  באולמות  אפילו  להתפלל  להקל  שנהגו  מהעולם  יש  והנה  ג] 

מראות לאורך כל הכתלים, ונראה בעזה"י לומר דבר חדש, ולהליץ זכות על 

שלא חששו, דכיון דכל האיסור, רק מצד מראית העין, י"ל דלפמ"ש בע"ז מ"ג 

באנדרטי,  דשמואל,  ואבוה  לוי  עלה  דסמכו  [וע"ש  חשדא  ליכא  דברבים  ב', 

דהוה בביכ"נ דשף ויתיב בנהרדעא], והרמ"א ביו"ד סי' קמ"א ס"ד, העתיק כן 

להלכה בשם יש מתירין, ע"ש, וע"ע במ"א או"ח סי' רמ"ד סק"ח, ובמחצה"ש 

י"ל הכא, דעד כאן לא חיישינן  ודכוותה  זו3,  שם, דמבואר דסמכינן אסברא 

אלא ביחיד, דכשעומד ומתפלל מול הראי, אפשר לחושדו בכך, משא"כ כלל 

הציבור שמתפללים בביהכ"נ, הרי מעצם הוויית הרבים המתפללים להשי"ת 

בביהכ"נ [ואפילו באולם ג"כ, שהם רבים המתפללים להשי"ת], אין שום טעם 

לחושדם4.

י"ל דהוא סיבה להקל טפי, דהחלונות עבידי לצורך  וגם בחלונות ביהכ"נ 

כמ"ש  חלונות  י"ב  של  ענין  ויש  חלון,  בעי  דביהכ"נ  הדין  מצד  הן  התפילה, 

שעשויה  למראה  דמי  ולא  ואויר,  אור  לצורך  וכן  ס"ד,  צ'  סי'  או"ח  בשו"ע 

במיוחד לשם השתקפות שכנגדה5.

ד] וכעין דברינו, מצאתי בעז"ה בשו"ת אג"מ או"ח ח"א סי' מ"ז, ע"ש שנשאל 

לגבי ביהכ"נ שלפניו ממוקם בית תיפלה, שהיו שטענו שיש להימנע מלהתפלל 

שם מחשש מראית העין, כיון שצד מזרח היה לכיוון אותו צד. וכתב באג"מ, 

"אך יל"ד במה שהוא במזרח שמתפללין לאותו הצד, אולי שייך איסור מראית 

העין, כהא דישב לו קוץ בפני ע"ז, לא ישחה ויטלנה מפני שנראה כמשתחוה 

כיון  כאן,  זה  שייך  שאין  פשוט  אבל  שאסור.  מעותיו  לו  ובנתפזרו  לעכו"ם, 

שהרי  כנסיות,  בתי  כבכל  להקב"ה  ומתפלל  שמשתחוה  לכל  ניכר  שאדרבה 

רואין שהוא ביהכ"נ בהארון והספרים, ובכל דבר"6.

ה] ואחר החיפוש בתשובות הרדב"ז [כי לא נמצא בסימן שציינו האחרונים], 

מצאתיו בס"ד בסי' אלף קע"ח, ע"ש שנשאל לגבי העמדת פסל דמות אריה 

וכתב בראשו, מעל הארון קודש, וכתב בתו"ד, "וא"ת נהי נמי וכו' שלא יעשה 

צורה זו בביתו, לדעת הרמב"ן ז"ל משום חשדא, אבל בביהכ"נ דאיכא רבים 

ליכא למיחש לחשדא כההיא אנדרטי דהוי בביכ"נ דשף ויתיב וכו', י"ל דאע"ג 

גם  מזכיר  ובהמשך  בביהכ"נ".  זו  צורה  להיות  הדבר  מכוער  חשדא,  דליכא 

הסברא שביכ"נ שעיקרו לתפילה להשי"ת, לא היה לנו לחוש לחשדא, ע"ש.

ובהמשך שם כתב, "עוד יש ראיה ממ"ש ז"ל אסור לאדם שיתפלל אחורי 

לי,  וכמדו'  לרבו,  יאמרו משתחוה הוא  דבר, שלא  רבו, ושמעתי בטעמו של 

שהוא מן הירושלמי, אלא שלא נפניתי לבקש, ומזה הטעם בעצמו אנו אוסרין 

להתפלל כנגד המראה, שלא יאמרו משתחוה הוא לבבואה שלו, ואם הם ז"ל 

חששו לחששא רחוקה כזו, אנו לא נחוש שלא יאמרו משתחוים הם לצורת 

אריה וכו'. ותו, דנראים כמשתחוים לצורה... הרי לך כמה טעמים שכל אחד 

לבדו מספיק...".

והנה המעיין בדבריו הדק היטיב, יבחין בנקל שאפילו לגבי מראה, במקום 

רבים ליכא חשדא, ומכ"ש בחלון שאינו עשוי לזה, וכמשנ"ת, ומכ"ש בשאר 

דברים שאינו נראה צורה ברורה, ע"כ כיון דדשו בה רבים, ויש להליץ בעצם 

לענין  ל',  סי'  ח"ב  או"ח  שדך  פאת  בשו"ת  רואי,  אחרי  ראיתי  וכן  כמשנ"ת, 

זכוכית שאינה מראה ממש, דמדוקדק מהמ"ב סי' צ' סקע"א דאין קפידא אלא 

במראה ממש, וכותב, ש"מנהגן של רבים שנהגו בפני חכמים, מסייע לדקדוק 

זה להיתר...", ומסיים, "וכיון דרבים נהגו בפני חכמים להיתר, וגם סעדנו את 

ההיתר בקצת ראיות... נלע"ד דהמקפיד בינו לבין עצמו (אם הוא איש המדקדק 

במצוות אף בשאר ענינים), הרשות בידו לחוש להחמיר לעצמו... אבל למחות 

לרבים אינו נכון...7 כנלע"ד".

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
 ˘"Ó ÌÚ ‰È„È„ ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ Í¯Âˆ ˘È˘ ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ‰˘ÚÓ· ‰"·˜‰Ï Û˙Â˘ ‰˘Ú Â˙ÈÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈ„ Ô„˘ ÔÈÈ„ ÏÎ"„ ,'‡ 'È ˙·˘·

."˙È˘‡¯·
צורבא  "דהוא  א',  י"ז  במו"ק  כדאי'  מרבנן',  צורבא  ב'ההוא  הוא  המדובר 

מרבנן דהוא סנו שומעניה8. א"ר יהודה היכי ליעביד, לשמתיה, צריכי ליה רבנן9 

[פרש"י, דאתריה, דהוה רבהון]. לא לישמתיה, קא מיתחיל שמא דשמיא וכו', 

נח נפשיה דר' יהודה, אתא לבי מדרשא, אמר להו שרו לי, אמרו ליה... זיל לגבי 

דרבי יהודה נשיאה וכו', א"ל לר' אמי, פוק עיין בדיניה וכו', לא שריא ליה. 

נפק כי קא בכי ואזיל אתא זיבורא וטרקיה אאמתיה ושכיב. עיילוהו למערתא 

דחסידי10 ולא קיבלוהו11, עיילוהו למערתא דדייני וקיבלוהו".

וכבר עמדו ע"ז בתוס' בשבת י' א' ד"ה אי וכו', ע"ש שכתבו, "משמע דעדיף 

ִדין מת"ת. והא דאמרי' בפרק בתרא דמו"ק, גבי ההוא דטרקיה זיבורא ושכיב, 

עיילוהו למערתא דחסידי ולא קבלוהו, למערתא דדייני וקבלוהו, התם בדיינין 

שאינן מומחין, דפעמים נוטים אחר השוחד". 

ובפענח רזא עה"ת (שמות י"ח י"ג), כתב, "מן הבקר עד הערב, למדו מכאן, 

דכל דיין שדן דין אמת וכו'. וקשה דהא אמרו במו"ק, אמטייה למערתא דחסידי 

וי"ל  כולי האי,  דייני לא עדיפי  וקבלוה, אלמא  דדייני  ולא קבלוה, למערתא 

דהתם בדייני שאינם מומחים מיירי"12.

ÊÓ¯‰Â: מי שבקשו לנדות למרות היותו חריף בתורה, דההוא צורבא מרבנן, 
שם,  במו"ק  היתום  בן  הר"ש  ובפירוש  חריף",  "בחור  א',  ד'  בתענית  פרש"י 

עיילוהו  הימנו...  ללמוד  צריכים  והתלמידים  חריף  שהיה  רבנן  ליה  "צריכי 

למערתא דדייני וקבלוהו, לומר שחריף היה, והגינה תורה עליו קצת13".

תשובה ל"מבין חידות"
 ÂÈ‰È  ‡Ï˘  ÈÂˆ¯  ,'ÔÈ„  ˙È·'Â  '‰‡¯Â‰  ˙È·'˘  ÂÈˆÓ  ÔÎÈ‰  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·

.ÌÂ˜Ó Â˙Â‡·
וכו',  האלקים  מול  לעם  אתה  "היה  כתב,  י"ט)  י"ח  (שמות  עה"ת  ברמב"ן 

ויתכן שהיה גם בזה עצה ממנו, יאמר, היה אתה לעם מול האלקים, לשבת 

באהל מועד מזומן לפניו לדרוש אותו, ולא יהיה זה במקום המשפט14".

תשובה ל"מענינא דסדרא"
 ÍˆÙÁ  ‡ÂˆÓÓ"  ,('‡  "˜  ,'·  ‚"È˜)  ˙·˘·  ‡˙È‡„  ‡‰·  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 ÍÙÈ‰Ï ÂÈ˙˘¯Ù· ÊÓ¯ ‰¯Â‡ÎÏ ÔÎÈ‰ ,"¯˙ÂÓ ¯Â‰¯‰ ,¯ÂÒ‡ ¯Â·È„ ,¯·„ ¯·„Â

.‰Ê ÔÈ„Ó
התשובה היא, בפסוק (כ' ח') "ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך", דיעוין 

ברש"י שפירש, "כשתבא שבת, יהא בעיניך כאלו מלאכתך עשויה, שלא תהרהר 

אחר מלאכה". משמע לכאורה בדברי רש"י, שאף הרהור אסור בשבת. ויל"ע 

מגמ' הנ"ל, דמבואר להדיא לדברי ר' יהושע בן קרחה ד'הרהור מותר'.

והנה מקור דברי רש"י במכילתא כאן (פרשה ז'), "ששת ימים תעבוד ועשית 

כל מלאכתך. וכי אפשר לו לאדם לעשות כל מלאכתו בששת ימים, אלא שבות 

(ישעיה נ"ח  כאלו כל מלאכתך עשויה. ד"א, שבות ממחשבת עבודה, ואומר 

י"ג - י"ד), אם תשיב משבת רגליך וגו', ואומר, אז תתענג על ה'". הרי מבואר 

להדיא במכילתא שיש דין שביתה ממחשבת עבודה15.

ואמנם י"ל בפשיטות, דקושיא מעיקרא ליתא, דמה שאמרו ד'הרהור מותר', 

היינו מצד עיקר הדין, ומה שמבואר במכילתא שאין להרהר ג"כ, היינו לומר 

שיש מצוה בדבר שאף לא יהרהר כלל, אבל לא שאסור כן מן הדין, וכ"כ הטור 

(או"ח סי' ש"ו) ע"פ המכילתא הנ"ל (וכן במחבר שם ס"ח), "והרהור בעסקיו 

מותר, ומ"מ משום עונג שבת מצוה שלא יחשוב בהם כלל, וזהו שכתב ששת 

ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ואין אדם יכול לעשות כל מלאכתו בשבוע 

גדול  ואין לך עונג  יראה אדם בכל שבת כאילו מלאכתו עשויה,  אחד, אלא 

מזה"16.

כלפי  אינם  עבודה',  'מחשבת  לענין  המכילתא  שדברי  לבאר,  אפשר  עוד 

וכענין  המותר,  מעשה  שהוא  אף  מעשה,  שע"י  להרהור  אלא  סתם,  הרהור 

שאמרו בערובין (ל"ח א'), "לא יהלך אדם לסוף שדהו לידע מה היא צריכה...", 

ואע"פ שאין כאן אלא 'הרהור', ומה שהולך אין זה מעשה האסור, מ"מ בהכרח 

כיון שהוא ע"י מעשה, חמור טפי, ומבואר שם בגמ' שדוקא מעשה שמוכח 

מתוכו שלעסקיו הוא הולך, אסור, אבל אם לא מוכחא מילתא, גם זה מותר.

וכענין זה נראה להדיא בסמ"ק (סי' רפ"א), שהביא דברי המכילתא, דעונג 

השבת הוא כשיראה כאילו כל מלאכתו עשויה וכו', וכתב, "ועל זה אסרו ללכת 

להרהר,  שאסרו  הענין  שעיקר  משמע  צריכה...",  היא  מה  לידע  שדהו  בתוך 

היינו בענין זה שאינו רק הרהור לבד, אלא שהולך לראות שדהו וכיו"ב. ולענין 

הרהור בלא שמינכר ממעשיו, כתב שם בהמשך דבריו, דמותר לומר לחבירו 

'הנראה שתעמוד עמי לערב', דזהו כדברי ריב"ק בשבת שם, דהרהור מותר, 

דכיון שלא מפרש בדבריו, הוי רק הרהור ושרי.  

ועי' גם להמג"א בפירושו 'זית רענן' בילקוט בפרשתינו (רמז רצ"ו), שפירש 

להדיא כענין זה, אלא שכתב כן על סיפא דהמכילתא, "ממחשבת עבודה, פי', 

שלא יחשוב על עבודה, כדיליף בגמ' שלא יהלך בתוך שדהו לראות מה היא 

צריכה, שנא' אם תשיב משבת רגלך". והיינו שע"ז קאי המכילתא, וכן יתפרש 

ברש"י בפרשתינו, אבל בשאר הרהור לא מיירי כלל, ומותר מן הדין.

ואמנם זהו רק בסיפא דהמכילתא, שדרשו דקאי קרא על 'מחשבת עבודה', 

אבל אין זה ענין לרישא דהמכילתא שדרשו עוד 'כשתבא שבת, יהא בעיניך 

הרהור  מכל  ליזהר  שיש  ללמוד,  יש  עדיין  שמזה  עשויה',  מלאכתך  כאילו 

עצמו  לראות  מצוה  שיש  כיון  כלל,  מילתא  מוכחא  לא  אם  ואפי'  שהוא, 

לרישא  המחבר,  בדברי  ציין  (שם)  בבהגר"א  וכן  עשויה,  מלאכתו  כל  כאילו 

דהמכילתא, וזה מבואר, משום דהסיפא דהמכילתא י"ל דקאי להולך בשדהו 

וכו', כאמור17.

איברא, דיעוין בהגהות 'ברכת הנצי"ב' במכילתא הנ"ל (וביתר ביאור ב'העמק 

שאלה' לשאלתות פ' בראשית, סי' א' אות ו'), שכתב לבאר באופן אחר, דהנה 

בגמ' שבת שם, מבואר דאיכא מ"ד דפליג אדר' יהושע בן קרחה הנ"ל, וס"ל 

יש  המכילתא  דברי  דפשטות  הנצי"ב,  כתב  זה  וע"פ  אסור.  הרהור  דבאמת 

לפרש אליבא דהך מ"ד דהרהור אסור, והרמב"ם שפסק (בפכ"ד מהלכות שבת 

ה"א) דהרהור מותר, בהכרח דס"ל דהמכילתא לא אזיל בשיטת ריב"ק, אלא 

כמ"ד דהרהור אסור, וס"ל להרמב"ם דנקטינן כריב"ק דהרהור מותר18.

תשובה ל"כתב חידה"
."[‰˘Ó ˙˘‡] ‰¯ÂÙˆ" :È‡ ÈÓ

„Â˘˜‰ ˙ÂÓ¯‰: "ַוִּיַּקח ִיְתרֹו חֵֹתן מֶֹׁשה ֶאת ÃÙƒ̂…̄«‰ ֵאֶׁשת מֶֹׁשה ַאַחר ִׁשּלּוֶחיָה". 
שמות י"ח ב'.

זה, על שם  – שצפורה אשת משה נקראה בשמה   È˙‡¯˜ È˘ÚÓ Ì˘ ÏÚ
מעשיה, שרצה כצפור, וטיהרה את ביתה כצפור.

מֶֹׁשה  "ַוּיֹוֶאל  כ"א),  ב'  (שמות  בקרא  מפורש  משה,  אשת  היתה  שצפורה 

ָלֶׁשֶבת ֶאת ָהִאיׁש ַוִּיֵּתן ֶאת ִצּפָֹרה ִבּתֹו ְלמֶֹׁשה".

שצפורה נקראה כן ע"ש שרצה כצפור וטיהרה את ביתה כצפור, כדאיתא 

בשמו"ר א' ל"ב, "למה זה עזבתן את האיש וגו'. שמא ישא אחת מכם... מיד 

נקרא שמה  (ו)למה  [דבר אחר19]  והביאה אותו.  כצפור  רצתה צפורה אחריו 

צפורה, שטיהרה הבית כצפור"20, ומפורש כב' טעמים לשמה, במדרש אגדה 

שמות ב' כ"א, "ולמה נקרא שמה צפרה. שרצתה כצפור. דבר אחר שטיהרה 

בית אביה מע"ז, ככהן המטהר בדם הצפור".

ויעויין במפרשי המדרש שהאריכו לבאר את הדימוי בין המעשים לצפור, 

הממהר  "כצפור  המתנו"כ,  כתב  כצפור',  אחריו  'שרצתה  הראשונה  לדעה 

אורחותיו". ובביאור מהרי"פ (מודפס בסוף המדרש - דפוס וילנא) כתב [בשם 

שמהרה  ע"ש  נקראה  אם  זו,  דעה  על  קשה  היה  השניה  שלדעה  ת"נ],  ספר 

המים  אל  אותם  "הורד  ד',  ז'  שופטים  ראה  גדעון,  בימי  היתה  כזו  וע"ז   .1
היה  לשתות,  ברכיהם  על  הכורעים  "כי  כתב,  וברד"ק שם  לך שם",  ואצרפנו 
סימן לאשר כרעו לבעל, ובמדרש אתה מוצא בימי גדעון שהיו עובדין לבבואה 
על  מהם  נראה  שהיה  לצל  פירוש  ברכיהן,  על  כורעים  שהיו  אותם  שלהם, 

המים", וראה גם במלבי"ם שם.
בהו  מינכר  לא  עכורין,  במים,  הנראה  שלו  פרצוף  "לבבואה,  בפרש"י,  ע"ש   .2
דמשמע  בבואה",  בהו  מינכר  "דלא  דכתב,  רש"י  בלשון  לדקדק  ויש  בבואה". 
דהפרצוף אינו ניכר, אפילו אם צורה יש, וברבינו גרשון כתב, "כלומר, שאינו 
רואה שום דמות", ועי' בדרכ"ת יו"ד סי' י"א סקל"ה, בשם שנות חיים (להגר"ש 
קלוגר זצ"ל), שכתב, דלא נקרא עכורים רק כשלא נראה שום צורה כלל, אבל כל 

שנראה בו צורה, אע"פ שאינו מכיר פרצוף הצורה, לא נקרא עכורים לענין זה.
3. וע"ע בש"ך ביו"ד שם סקכ"ז, ובגליון מהרש"א שם, ובפ"ת שם סק"ח.

4. ובט"ז יו"ד סי' קמ"א סקי"ד, הביא מהגהות אשר"י בשם רבינו אליקים, דאין 
או"ח  בשו"ע  אבל  להם",  כמשתחוה  נראה  יהא  "שלא  צורות,  בביהכ"נ  לצור 
סי' צ' סכ"ג, שכתב דאין נכון להתפלל כנגד ציורים בכותל ובספרים, מבואר 
באחרונים, דהוא משום ביטול הכוונה (ע"ש בבאה"ט ובמ"ב). ואפשר דביחיד 

יש לאסור גם מטעם הט"ז.
אילנות  ודגים,  עופות  חיות,  בהמות,  בצורות  דוקא  מיירי  דהט"ז  איברא 
ודשאים, ובשו"ע או"ח שם מיירי בכל ציור, ומטעם זה י"ל דבחרו האחרונים 

ליתן טעם דביטול כוונה, וע"ע בשו"ת חת"ס יו"ד סי' קכ"ט.
הנ"ל,  אשר"י  הגהות  לדברי  דמייתי  קע"ח,  אלף  ח"ד  הרדב"ז  בשו"ת  שו"ר 

ומסיים עלה דבמקום רבים ליכא חשדא, אבל מכוער הדבר, ע"ש.
5. סברא כעי"ז ראיתי בשבט הלוי ח"ט סי' כ"א, לענין מה שעושין בעמוד הש"ץ 
"ולענ"ד בלא"ה אין ראיה להחמיר בנ"ד,  וכותב,  וגו' מכוסה בזכוכית.  שויתי 
דהרדב"ז והפוסקים מדברים במראה ממש, שנעשה לראות הצורה בתוכו, וכל 
הסתכלות על המראה במחשבה זאת, משא"כ נדון זה שהאותיות נעשו לשם 
קדושת שויתי וכו', וזה מטרתם, לא זוהר וליטוש המראה, וא"כ לא יבוא לידי 
חשד שמשתחוה לבבואה שלו, כי הכל יודעים שמשתחוה לעומת שם הוי' ב"ה, 

וז"פ לענ"ד, עכ"פ דרך לימוד זכות".
6. ולהלן שם מביא טעם נוסף להקל בזה, וע"ע שם בסי' מ"ח שמאמץ דבריו. 
ומעניין שבשו"ת משיב דבר להגאון הנצי"ב ח"א סוס"י י', משיב לשאלה דומה 
בדיוק, להקל, אך לא מזכיר הטעם שמצד שבביכ"נ מתפללים, אין חשש מראית 
העין, רק מטעם שהביכ"נ הוא בית בפני עצמו, דהוא רשות אחרת, ע"ש [נציין, 
שבאג"מ או"ח ח"ב סי' ד', כותב "ומ"ש כתר"ה... וכן שהגאון הנצי"ב במשיב 
דבר, סובר כוותי בהא שכתבתי בדבר ביהכ"נ רעים אהובים בסי' מ"ז, תודה 
גדולה לכתר"ה, ששמחני ממש בזה שכיוונתי לדעת הגדולים, וספריהם אינם 
ומצאנוה  ובעקבות תשובתו, חיפשנו אחרי תשו' הנצי"ב,  לעיין בהם",  אצלי 

בס"ד במקומה הנ"ל].
7. אמנם ראה מש"כ בארחות רבינו ח"א עמ' נ"ז, שכותב, "בארון הקודש שעשו 
בביהכ"נ לדרמן הישן, יש בצידי ארון הקודש עמודים שמצופים בפורמייקה, 
לי  ואמר  במראה,  כמו  שלו  בבואה  רואה  בהם  והמסתכל  מבריקים,  והם 
כנגד  להתפלל  שאסור  כמו  העמודים,  כנגד  יתפללו  שלא  לקהל  להעיר  מו"ר 

המראה".
לרב  ליה  דקים  שומעניה,  סני  "דהוה  שם,  במו"ק  היתום  בן  ר"ש  בפירוש   .8
היכי  לו מה שעשה,  ליה, שנתברר  דפסיקא  והיינו במאי  דעבד,  יהודה במאי 
ללמוד  צריכין  והתלמידים  חריף,  שהיה  רבנן,  ליה  צריכי  לשמתיה,  ליעביד, 

הימנו... דדייני וקבלוה, לומר שחריף היה והגינה תורה עליו קצת".
ובפירוש קדמון המיוחס לרש"י, כתב, "דייני, רישי בי"ד, וחסידי מעלו מינייהו. 
מ"ט לא קבלנה אמערתא [דחסידי], אנוס ביצרו הוה ועבר אדר' אלעאי, ל"א 
דעבד כר' אלעאי, ומשום דלאו חלל בפרהסיא קבלוהו אמערתא דדייני" [י"ל 
גם לפמש"כ תוס' שאותן דיינים היו מקבלי שוחד, לכך קבלוהו, דמצא מין את 

מינו, דגם שוחד דרכם ליטול בצנעה, ואינו חלול בפרהסיא].

9. אע"פ שהיה יכול ללמדם בריחוק ד' אמות, ס"ל דלאו אורח ארעא, שיהיה 
צריך להרחיק מהרב שלומד מפיו תורה, ובשלמת חיים הנדמ"ח סי' תתרע"ז 

כתב, דאותו צורבא מרבנן בעצמו לא היה ניח"ל בזה.
דוקא למערת החסידים, משום  להכניסו  ריעב"ץ מבאר, מה ההו"א  בהג'   .10
עומדים  שבע"ת  במקום  ב')  ל"ד  (ברכות  דאמרינן  תשובה,  לבעל  ש"חשבוהו 
צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד". ועי' ש"ך יו"ד סוס"י שס"ב, ובביהגר"א 

שם.
11. הלשון 'ולא קיבלוהו' משמע, דהחסידים שהיו קבורים שם, עיכבוהו. ואמנם 
בשיטה לתלמיד ר"י מפאריס על מו"ק שם, כתב, "החסידים לא רצו שיהא קבור 
אצלם, שכן היה דרך קברי הגדולים, שהיו נחשים עומדים על פתח מערותיהם, 

כי ההוא דפ' הגוזל בתרא (ב"ק קי"ז א') בעובדא דר' יוחנן ורב כהנא".
12. בהגהות 'רזא דמאיר' מבאר, דמשום דבלשון יחיד קאמר לה כל דיין שדן 
וכו', והרי אין דן יחידי אלא מומחה, מבואר דבמומחין מיירי ומבואר בש"ך חו"מ 
סי' כ"ה, דמתנאי המומחה, שיהיה רב גובריה בש"ס ופוסקים, ובסמ"ע בשם 
הטור כתב, דצריך שיהיה חשוב כר"נ בדורו, ונ"מ שיהיה אפשר לומר עליו את 
השבח דנעשה שותף למעשה בראשית, מאידך י"ל דרק לענין שהשאינו מומחה 
איננו עדיף מת"ת במה שיושב בבי"ד, ומ"מ אם נשתדל ככל שיכול להעמיד 
הדין על האמת ודאי שייך הוא בזה, דזיל בתר טעמא, דכתב בתשובת ר"י בן 
הרא"ש סי' פ"א, "כלל גדול אחז"ל (אבות א' י"ח), על ג' דברים העולם קיים, על 
הדין על האמת ועל השלום, וזהו שאמר כל הדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף 
להקב"ה במעשה בראשית, כי בהיותו דן דין אמת לאמיתו נתקיימו השתים, 

וסוף השלום לבוא, ומכלל הן אתה שומע לאו, כי כל התורה כך נדרשת...".
13. עיין חגיגה ט"ו ב', דבתו של ַאֵחר אמרה לרבי, "זכור לתורתו, ואל תזכור 

מעשיו".
14. בס' אוצר יד החיים (הנדמ"ח, עמ' ל'), בא בכתובים עם המנ"ח, שמתארו 
וגו',  ופי' הטור עה"פ היה אתה לעם  "עי' ברמב"ן  וכותב,  "החריף המופלג",  
שמי שצריך להתפלל עבור טובות ישראל, א"א לו להתערב בדיינות...", וכוונתו 
מבוארת בהמשך דבריו, כי כ"כ יגיעה צריך בשביל להתפלל כדבעי עבור טובות 

ישראל, עד שאין הטירדות הללו ניתנות שיעסוק גם בדיינות.
נראה  'כאילו מלאכתך עשויה, שלא תהרהר אחר מלאכה',  ומה שפרש"י   .15

שכלל בזה ב' הדרשות דהמכילתא, ועי' עוד להלן.
16. ותשו"ח להר' ש. כהן שליט"א, שציין לנו שכ"כ באילת השחר עה"ת, וכן 
בס' חכמה ודעת להגר"מ שטרנבוך שליט"א, בפרשתינו כאן. וכמו"כ ציין לשו"ת 

פאת שדך (ח"א סי' ל"ו) שהאריך בכל הנ"ל ובדברי הפוסקים בזה, עיי"ש.
ענין  שיש  קמ"ל  דברישא  זה,  באופן  דהמכילתא  הדרשות  ב'  יתפרשו  ולפי"ז 
מלאכה  אחר  להרהר  איסור  שיש  ולא  עשויה,  מלאכתו  כאילו  להרהר  בחיוב 
כלל, שהרי באמת הרהור מותר, אלא רצ"ל, שאף אם יארע שמהרהר במלאכה, 
מ"מ יש מצוה מאידך גם להרהר ולהכניס בליבו שכאילו מלאכתו עשויה, והוא 
כעין מצוה קיומית של זכירה בעלמא, ומקיים במצוה זו 'עונג שבת', כל זמן 

שמהרהר שכאילו הכל מוכן לפניו.
סותר  זהו  במלאכה,  שמהרהר  מה  דבאמת  קמ"ל,  דהמכילתא  בסיפא  אבל 
שלא  היא  זו  מצוה  עיקר  כל  והלכך  עשויה,  מלאכתו  כאילו  להרהר  להמצוה 
עשויה,  שמלאכתו  מאידך  שיהרהר  במה  סגי  ולא  מלאכה,  אחר  כלל  להרהר 
דעיקר הפסוק בא ללמד, שיש מצוה להדיא שלא יהרהר כלל אחר מלאכה. אבל 

גם לדרשא זו אין כאן איסור מדינא.
ועי' בב"י שם שהביא על הטור מדברי רבינו יונה, "כן כתב ה"ר יונה באגרת 
התשובה (דרש ב' אות ל"ה), אסור לאדם שיהא לבו טרוד בעסקיו בשבת, אע"פ 
שאמרו חכמים הרהור מותר, אם יש לו מתוך ההרהור טרדת לב או נדנוד דאגה, 
אסור, שנאמר ועשית כל מלאכתך, ואמרו במכילתא (שם), שתהא כל מלאכתך 
בעיניך כאילו היא עשויה, שלא תהרהר עליה, וכן אנו אומרים בתפילה, 'מנוחת 
שלום (ושלוה ו) השקט ובטח מנוחה שלימה שאתה רוצה בה', ובברכת (ה)מזון 

אנו אומרים, 'שלא תהא צרה ויגון ביום מנוחתנו' עכ"ל".

ועי' במ"ב (שם סקל"ח), ד'כל שכן' הוא שאם יש דאגה בהרהור, שאסור, אבל 
וזה משום דבמקור הדברים במכילתא מבואר דגם בסתמא  ה"ה בלא דאגה, 

מצוה שלא להרהר.
אבל להאמור י"ל, שכוונת רבינו יונה לפרש בדבריו רישא דהמכילתא, דמאחר 
ובפשוטו הכל מיירי מדין הרהור מלאכה, א"כ מ"ש רישא מהסיפא, וע"כ לומר, 
דברישא מיירי בהרהור מלאכה שטורדו מעונג שבת, אבל הרהור שאינו טורדו 
מעונג שבת לא מיירי כלל, אבל בסיפא דהמכילתא קמ"ל דכל הרהור בכלל זה, 
שמצוה שלא להרהר כלל במחשבת חול. אבל עכ"פ כ"ז למצוה, דאילו מן הדין 

הרהור מותר, וכאמור.
והסיפא  הרישא  נראה שצירף  דלכאורה  הנ"ל,  רש"י  דברי  גם  מובן  ובזה   .17
דהמכילתא כאחד, שכתב דיהא בעיניו כאילו מלאכתו עשויה 'שלא יהרהר אחר 
מלאכה', אע"פ שענין הרהור מלאכה נזכר רק בסיפא דהמכילתא, והו"ל לרש"י 
כאילו  יראה  שגם  במכילתא,  וכמו  ענינים,  ב'  שהם  כהוייתם  דברים  להביא 

מלאכתו עשויה, ועוד שלא יהרהר אחר מלאכה.
אלא  מלאכה,  אחר  יהרהר  שלא  הכוונה  ברישא  שגם  ניחא,  להאמור  אבל 
מעשיו  מתוך  שמוכח  בהרהור  מיירי  ובסיפא  הרהור,  בכל  מיירי  דברישא 
שמהרהר וכנ"ל, ופירוש זה דהסיפא באמת לא הביא רש"י. ועי' באור החיים 

כאן מש"כ בזה.
18. אלא דיל"ע, דאמנם בדברי הרמב"ם אפשר לפרש כן, מכיון שלא הביא כלל 
דברי המכילתא, אבל בטור ובמחבר וכו' (וכן בדברי הרבינו יונה שהביא הב"י, 
וכנ"ל), שהביאו גם לדברי המכילתא, בנוסף למה שפסקו את ריב"ק שהרהור 

מותר, בהכרח דס"ל שדברי המכילתא מתפרשים גם לריב"ק.
שפיר  דבזה  דהמכילתא,  לרישא  רק  הביאו  וסייעתו,  הטור  שגם  דצ"ל,  אלא 
בסיפא  אבל  בעלמא,  למצוה  רק  הדין,  מן  ההרהור  אסור  דאין  מתפרש 
י"ל דס"ל דמתפרש דקמ"ל שאסור ההרהור מן הדין, וא"כ  דהמכילתא שפיר 

בהכרח דסיפא דהמכילתא קאי למ"ד דהרהור אסור.
וכענין זה כתב בתורה תמימה בפרשתינו (הערה ס"א), שהביא דברי הסמ"ק 
להסיפא,  דהמכילתא  רישא  בין  החילוק  כל  שלדעתו  בדבריו,  ודקדק  הנ"ל, 
לומר  הוא  ובהכרח דבסיפא  ולמצוה בעלמא,  רק כעצה טובה,  הוא  דברישא 
שאסור כן מן הדין, וזה משום דהסמ"ק כתב שגם ברישא הנידון על הרהור 
הניכר מתוך מעשיו, וכנ"ל, וא"כ אין לומר דהרישא על הרהור סתם, והסיפא 
בהרהור שניכר מתוך מעשה, ובהכרח דברישא מיירי לאסור ההרהור במצוה 

בעלמא, ובסיפא לאסור ההרהור מצד הדין.
ומתוך כך כתב בתורה תמימה, דהיות ובגמ' קיי"ל כמ"ד דהרהור מותר, לכן 

ראה לנכון להשמיט דברי המכילתא בסיפא דהרהור אסור.
ואולם למשנ"ת לעיל י"ל, דסיפא דהמכילתא מיירי בהרהור שע"י מעשה, אבל 
בשלא ע"י מעשה באמת אינו אסור מן הדין, אלא מצוה בעלמא איכא, והיינו 
רישא דהמכילתא, ושוב קיימי דברי המכילתא גם בסיפא כהלכתא, דהרהור 

מותר.
אלו  חז"ל  אחר', שבדברי  'דבר  כאן  לגרוס  שיש  המדרש,  במפרשי  יעויין   .19
כצפור.  משה  אחרי  שרצה  משום  האחד,  לשמה,  שונים  טעמים  שני  נאמרו 

והשני, שטיהרה הבית כצפור (עי' מתנו"כ שם ועוד).
כצפור  צפורה  יצאה  "מיד  ותאמרן,  ד"ה  קס"ט  שמות  בילקוט  הובא  וכן   .20

והביאתו. דבר אחר שטהרה כל בית אביה כדם הצפור".
לקריאת  הטעם  לגבי  אלו  דברים  כלל  מוזכר  לא  שבילקוט  לציין,  יש  אמנם 
שמה, אלא כמימרא בעלמא, אלא שיש לומר שכוונת הילקוט בהבאת ב' דעות 

אלו הוא בשביל טעם שמה, ולא סתם על הרמזים שבין שמה לצפור.
21. וכדוגמת מה שמצאנו אצל לבן, שכאשר אליעזר בא לבית בתואל אביו, 
לקחת את רבקה לאשה, אמר לבן לאליעזר (בראשית כ"ד ל"א), "...ּבֹוא ְּברּוְך ה' 
ָלָּמה ַתֲעמֹד ַּבחּוץ ְוָאנִֹכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית ּוָמקֹום ַלְּגַמִּלים", ודרשו בב"ר ס' ז', "ואנכי 

פניתי הבית. מטינופת של עבודת כוכבים", וכפרש"י עה"פ שם.
רק  הוא  מביתו,  הע"ז  כל  את  פינה  יתרו  שכאשר  ליישב,  אפשר  ואולי   .22



כצפור הממהר לעוף, א"כ היה צריך לקרואתה 'עוף'. ולכך ביארו באופן אחר.
הילקוט  כדעת  ביאר  במתנו"כ  כצפור',  הבית  'שטיהרה  השניה  ולדעה 
"כדם הצפור המטהרת את המצורע". וכ"כ ברד"ל. ובמהרז"ו ביאר "...כצפור. 
שמלקט כל פירור ואפילו קטן מאד עד שנשאר המקום נקי". והוסיף וביאר, 
שלפי הגירסה בילקוט שהוא ענין של דימוי לצפור מצורע המטהרת, ביאור 
הדברים הם, שכפי שמטהרים בית מצורע והמצורע בדם צפור, כך טיהרה בית 

אביה מכל טומאה ועבודת כוכבים21.
מה שצריך קצת ביאור, איזה עבודה זרה היה לצפורה לפנות מהבית, שהרי 
איתא בשמו"ר א' ל"ב, שלאחר שראה יתרו שאין בע"ז ממש, והרהר לעשות 
תשובה וקרא לבני עירו ואמר להם, "עד עכשיו הייתי משמש אתכם, מעתה 
זקן אני, בחרו לכם כומר אחר, עמד והוציא כלי תשמישי עבודת כוכבים ונתן 

להם הכל". וזה היה לפני שמשה בא אליו, א"כ מה היה לצפורה להוציא22. 
אמר  על,  ד"ה  צ"ט  במדבר  בספרי  איתא  צפורה,  בשם  לשבח  נוסף  ורמז 
רבי יוסי הגלילי, "צפורה. צפו וראה מה נאה" [וע"ע מה שכתבנו להלן בנויה 

ויופיה].

È˙Ïˆ‰ È¯‡˘ ˙‡Â – שצפורה הצילה את משה בעלה, הנקרא שארה.
שצפורה הצילה את בעלה, שכאשר משה חזר ממדין למצרים בציווי ה', על 
מנת להוציא את בני ישראל ממצרים, לקח עמו את אשתו ואת בניו, כמפורש 
בקרא (שמות ד' כ'), "ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו ַוַּיְרִּכֵבם ַעל ַהֲחמֹר ַוָּיָׁשב 
ַאְרָצה ִמְצָרִים ...", וכשהגיע למלון נאמר (שם כ"ד), "ַוְיִהי ַבֶּדֶרְך ַּבָּמלֹון ַוִּיְפְּגֵׁשהּו 
ה' ַוְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו",  ואיתא בנדרים ל"ב א', שדרש רבי יהודה בר ביזנא, ש"באו 
אף וחימה ובלעוהו ולא שיירו ממנו אלא רגליו", ובשמו"ר ה' ח' איתא, "אלא 
במדרש  וע"ע  כ"ד.  ד'  שמות  וכפרש"י  המילה",  עד  למשה  ובלע  המלאך  בא 
אגדה שם, "שלח הקב"ה את אוריאל ונדמה לו לנחש, והיה בולע את משה 

מראשו ועד בריתו".
ע"י מעשיה של  ניצל  והוא  היה בסכנת מיתה,  רבינו  ובאותה שעה משה 
- כ"ו),  צפורה, שלקחה צֹר וכרתה את ערלת בנה, כמפורש בקרא (שם כ"ה 
ָּדִמים  ֲחַתן  ִּכי  ַוּתֹאֶמר  ְלַרְגָליו  ַוַּתַּגע  ְּבָנּה  ָעְרַלת  ֶאת  ַוִּתְכרֹת  צֹר  ִצּפָֹרה  "ַוִּתַּקח 

ַאָּתה ִלי. ַוִּיֶרף ִמֶּמּנּו...".
א'),  י"ג  (דף  ה"ט  פ"ג  נדרים  וירושלמי  א'  ל"ב  בנדרים  רשב"ג  דעת  [אכן 
ש"לא למשה רבינו בקש אותו מלאך להרוג, אלא לאותו תינוק...". ולפי דבריו, 

צפורה לא הצילה את משה, אלא רק את אליעזר בנם].
לפני שהיתה אשתו,  עוד  זה  והיה  נוספת הצילה צפורה את משה,  ופעם 
כאשר משה בא לבית יתרו, וסיפר לו שברח ממצרים ושָמַלך ארבעים שנה 
בארץ כוש ושלבסוף שלחוהו, כדאיתא בספר הישר (פרשת שמות, עמ' רפ"ב 
(שם עמ' רצ"ג),  ויהי), באותה שעה  ואילך, הובא בילקוט שמות קס"ח ד"ה 
"ויאמר רעואל בלבו, אתנה את זה אל בית הכלא, וארצה בו את בני כוש, כי 
נוס נס הוא מפניהם". וכך עשה, "ויקחהו ויתנהו אל בית הסהר ויהיה משה 
בבית הסהר עשר שנים", ומבואר, שכל אותם עשר שנים יתרו לא נתן למשה 

אוכל או משקה.
"ויהי בהיות משה בבית הסהר ותחמול עליו צפורה בת  ואיתא שם עוד, 

רעואל, ותכלכלהו לחם ומים כל הימים".
וכילכול זה שצפורה כלכלה את משה, היה עבורו הצלה, שבלעדיה לכאורה 
בן  "ומשה  רצ"ז),  (עמ'  שם  וכדאיתא  יתרו,  וכדברי  חי,  נשאר  היה  לא  הוא 
עמרם עודנו כלוא בבור בימים ההם בבית רעואל המדיני, וצפורה בת רעואל 
מכלכלתו לחם בסתר יום יום. ויהי משה כלוא בבית רעואל בבור עשר שנים. 
ויהי מקץ עשר שנים, היא השנה הראשונה למלוך פרעה על מצרים תחת אביו, 
ותאמר צפורה אל רעואל אביה, האיש העברי אשר אסרת זה עשר שנים בבית 
הסהר, ואין דורש ואין מבקש אותו. ועתה אם טוב בעיניך אבי, נשלחה נא 
ונראה אם חי ואם מת הוא. ואביה לא ידע כי היא כלכלתהו. ויען רעואל אביה 
ויאמר אליה, הנהיה כדבר הזה להעצר הגבר בבית הכלא עשר שנים ולא יאכל 
ויחיה. ותען צפורה את אביה לאמר, הלא שמעת אדוִני כי אלקי העברים גדול 
ונורא הוא ומפליא להם בכל עת, הוא אשר הציל אברהם מאור כשדים ואת 
יצחק מחרב אביו ואת יעקב ממלאך ה' בהאבקו עמו במעבר יבוק, וגם עם 
האיש הזה רבות עשה ויצל אותו מיאור מצרים ומחרב פרעה ובני כוש, וגם מן 
הרעב יכול להצילו ולחיותו. וייטב הדבר בעיני רעואל ויעש כדבר בתו. וישלח 
אל הבור לראות מה נעשה במשה, וירא והנה האיש משה חי בבור ועומד על 
רגליו, משבח ומתחנן אל אלקי אבותיו. ויצו רעואל ויוציאו את משה מן הבור 

ויגלחו אותו וישנה את בגדי כלאו ויאכל לחם".
כל  ומים  לחם  אותו  שכלכלה  במה  גם  משה  את  הצילה  שצפורה  נמצא 
אותם עשר השנים בבית הסוהר, ואף מה שבזכותה רעואל הוציא את משה 

מהבור לחירות.
ושיחס הקירבה בין בעל לאשתו מכונה 'שאר', הנה לגבי שאשה כלפי בעלה 
כהנים  טומאת  בפרשת  וכגון  מקומות,  בכמה  בקרא  מפורש  שאר,  נקראת 
כהנים  בתורת  חז"ל  ודרשו  ֵאָליו...",  ַהָּקרֹב  ִלְׁשֵארֹו  ִאם  "ִּכי  ב'),  כ"א  (ויקרא 
אמר א', יבמות כ"ב ב', צ' ב', ב"ב ק"ט ב', קי"א ב' וכפרש"י שם, "אין שארו 

אלא אשתו". 

וכן מצאנו שקרובי משפחה מוגדרים כ'שארו', כגון בפרשת עריות (ויקרא 
י"ח ו'), "ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ָּכל ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו ֹלא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה...", ובתרגום שם 
משלי  בספר  וכן  ִּביְׂשֵריּה".  ְקִריַבת  "ְלָכל  יונתן,  ובתרגום  ְסֵרּה",  בִּ ָקִריב  "ְלָכל 
"והאכזרי  שם,  ופרש"י  ַאְכָזִרי",  ְׁשֵארֹו  ְועֵֹכר  ָחֶסד  ִאיׁש  ַנְפׁשֹו  "ּגֵֹמל  י"ז),  (י"א 

הוא עוכר את קרוביו". 
ויעויין בדברי הרמב"ן (שמות כ"א ט' ד"ה ולכך), שביאר מהו הגדרת 'שאר', 
כי פירוש שאר בכל מקום בשר הדבק והקרוב לבשרו של  "ולכך אני אומר, 
אדם, נגזר מלשון שאר, כלומר שאר בשרו, מלבד בשר גופו. ויקראו קרובים 
שאר... ותקרא האשה שאר לבעל...". וע"ע בספר הכרמל (ערך שאר), שכתב, 
"גם נרדף עם בשר על מושג הקורבה 'עצמי ובשרי', 'משאר בשרו', רק שיש 
הבדל בין 'שאר' סתם, ובין 'שאר בשרו', ששאר סתם לא בא רק על הקרוב 
בלא אמצעי והוא אשתו (ושאר קרובים המפורשים בטומאת כהנים), ושאר 
בשרו ר"ל שאר קרובו...". ומתוך כל הנ"ל מתבאר, שלשון 'שאר' הוא הגדרה 

על קירבה כאיש ואשתו, ולכך, כפי ש'שארו זו אשתו', א"כ 'שארה זו בעלה'.

עוד  נתכנו  צפורה,  נתכנתה  בו  'כושית'  שבכינוי   –  ‰˘Ï˘  ÂÎ˙  ÈÈÂÈÎ·
שלשה.

"ַוְּתַדֵּבר  א'),  י"ב  (במדבר  בקרא  מפורש  כושית,  בכינוי  נתכנתה  שצפורה 
ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ְּבמֶֹׁשה ַעל אֹדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח", 
ואיתא במו"ק ט"ז ב', תנחומא צו י"ג, ועוד הרבה, וכפרש"י שם, שדברי הכתוב 

הם על צפורה שנתכנתה כן, וכדלהלן.
ובטעם הדבר מדוע צפורה נתכנתה כושית, איתא בספרי (במדבר צ"ט ד"ה 
מדיינית  והלא  היתה  כושית  וכי  הכושית,  "האשה  שם,  במו"ק  וכעי"ז  על), 
משונה  צפורה  כך  בעורו,  משונה  כושי  מה  אלא  כושית,  ת"ל  ומה  היתה... 
בנויה יותר מכל הנשים... יש לך אשה נאה ביופיה ולא במעשיה, במעשיה ולא 
ביופיה... זאת נאה בנויה ונאה במעשיה". עוד שם, "מגיד הכתוב שכל מי שהיה 
רואה אותה, היה מודה בנוייה". ובלשון דומה איתא בספרי זוטא (י"ב א'), "מה 
ובמעשיה  ניכרת במראיה  ניכר במראיו מכל הבריות, כך היתה צפורה  כושי 

מכל הנשים". ועיין בהערה23 שהבאנו עוד מדברי המדרשים כעי"ז.
וע"ע בספרי שם, שדרשו אף את שמה, צפורה, ע"ש מעלותיה, "ר' אליעזר 

בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, צפורה, צפו וראו מה נאה".
מרים  דברי  כושית, אלא שכל  נקראה  לא  כלל  יש מפרשים שצפורה  אכן 
ואהרן על משה שלקח אשה כושית, מדובר על אשה כושית כפשוטו, כדאיתא 
קס"ח,  שמות  בילקוט  והובא  ואילך),  רפ"ג  עמ'  שמות  (פרשת  הישר  בספר 
לצבאו  הצטרף  אלא  למדין,  מידיית  הגיע  לא  ממצרים,  ברח  משה  שכאשר 
וחילותיו של המלך קוקנוס מלך כוש (שיצאו למלחמה, ותוך כדי המלחמה מרד 
בו בלעם ומלך על ארצו ולא נתן לו לשוב לביתו. ולכך חנה קוקנוס מחוץ לכוש 
עם כל צבאו, ומשה שמש כיועץ המלך). ולאחר מות קוקנוס המליכו את משה 
עליהם, ולאחר שנלחם במורדים, "וילכוד משה את העיר בחכמתו ויושיבוהו 
בני כוש על כסא המלוכה תחת קיקנוס מלך כוש, וישימו את כתר המלכות 

בראשו, ויתנו לו את ֲאדֹוִנָיה המלכה הכושית אשת קיקנוס לאשה".
ולמרות שנתנו למשה את המלכה הכושית, איתא שם, "ויירא משה את ה' 
אלוקי אבותיו ולא בא אליה ולא פנה אליה את עיניו... ויהי בשנת הארבעים 
למלוך משה על כוש... ותאמר אדוניה המלכה לפני המלך והשרים, מה הדבר 
הזה אשר עשיתם כל בני כוש זה ימים רבים, הלא ידעתם כי זה ארבעים שנה 

אשר מלך זה על כוש אלי לא קרב ואת אלהי בני כוש לא עבד...".
לו את  ונתנו  ואהרן שידעו את החלק הראשון, שמשה מלך בכוש  ומרים 
המלכה הכושית לאשה במשך ארבעים שנה, ואילו את החלק השני, שמשה לא 
קרב אליה כלל, הם לא ידעו (למרות שזו היתה הסיבה שהורידוהו ממלכותו 
לאשה,  הכושית  אותה  את  על משה שנשא  דיברו  הם  לכך  מהם),  ושלחוהו 
וכדאיתא בתרגום יונתן שם, "ְוִאְׁשְּתִעיּו ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ְּבמֶׁשה ִּפְתָגִמין ְדָלא ְמַהְגִנין 
ַעל ֵעיַסק ִאְּתָתא ּכּוְׁשָייָתא ְדַאְסבֹוִהי כּוָׁשֵאי ְלמֶׁשה ְּבֵמיַעְרֵקיּה ִמן ֳקָדם ַּפְרעֹה 
(וסיפרו מרים  ִמיָנּה  ְוָרִחיק  ְדכּוׁש  ַמְלְּכָתא  ַית  ְלִאיָתא ַאְסבֹוִהי  ֲארּום  ְוִריְחָקּה 
ואהרן במשה דברים שלא מהוגנים, על ענין אשה כושית שהשיאו הכושים 
למשה, בברחו מן לפני פרעה, וגרשה, כי לאשה השיאו את המלכה של כוש, 

וגרש ממנו)", וכן פירשו ברשב"ם חזקוני ודעת זקנים מבעלי התוספות24.
ודעה נוספת באשה הכושית, מצאנו בדברי רבנו אפרים בפירושו עה"ת שם, 
ומרים  [ואהרן  בבית"  כושית לשרת  ולקח אשה  צפורה  "...עוד אמר, שמתה 

חשדוהו שנשאה לאשה]. אך כותב לנו רבנו אפרים "והמלך לא ידעה".
ועוד שלשה25 מצאנו שנתכנו בכינויי זה של כושי, ישראל, שאול וברוך בן 
נריה. ישראל, שנאמר (עמוס ט' ז'), "ֲהלֹוא ִכְבֵני ֻכִׁשִּיים ַאֶּתם ִלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל...", 
ודרשו במו"ק ט"ז ב', ספרי בהעלתך צ"ט ד"ה על, פרדר"א נ"ג, מדרש תהלים 
ז' י"ח, ועוד הרבה, הובא גם בילקוט ירמיה שכ"ו ד"ה ל"ח, "וכי כושיים שמן, 
והלא ישראל שמן, אלא מה כושי משונה בעורו, אף ישראל משונין במעשיהן 
ַעל  ַלה'  ָׁשר  ֲאֶׁשר  ְלָדִוד  "ִׁשָּגיֹון  ז' א'),  מכל האומות". שאול, שנאמר (תהלים 
ִּדְבֵרי כּוׁש ֶּבן ְיִמיִני", ודרשו חז"ל (שם), "וכי כוש שמו, והלא שאול שמו, אלא 
גמור)".  צדיק   - (ופרש"י  במעשיו  משונה  שאול  אף  בעורו,  משונה  כושי  מה 
ַהּכּוִׁשי...", ודרשו  ֶמֶלְך  ֶעֶבד  "ַוִּיְׁשַמע  ז'),  (ירמיהו ל"ח  נריה, שנאמר  וברוך בן 

חז"ל (שם), "וכי כושי שמו, והלא צדקיה שמו, אלא, מה כושי משונה בעורו, 
אף צדקיה משונה במעשיו".

וגיורת,  חסידה  שהיתה  צפורה,  של  שכדוגמתה   –  ‰ÂÓ˘  „ÂÚ  È˙Ó‚Â„ÎÂ
מצאנו עוד שמונה.

גם  הובא  כ"א,  תדשא  במדרש  כדאיתא  וגיורת,  חסידה  היתה  שצפורה 
בילקוט יהושע ט', וכדלהלן.

"ועוד  וגיורות, כדאיתא במדרש הנ"ל,  נשים חסידות  ומצאנו עוד שמונה 
אסנת26,  הגר,  הם:  אלו  כשרות,  נשים  הגוים,  מן  גיורות  חסידות  נשים  יש 
צפורה, שפרה27, פועה, בת פרעה, רחב, רות ויעל... בהגר נאמר (בראשית ט"ז 
ז'), ַוִּיְמָצָאּה ַמְלַאְך ה', ועוד נאמר (שם כ"א י"ז), ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת קֹול ַהַּנַער. 
באסנת אשת יוסף [נאמר] (שם מ"ו כ'), ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ָאְסַנת28, במילדות פועה 

ושפרא נאמר (שמות א' י"ז), ַוִּתיֶראָן ַהְמַיְּלדֹת ֶאת ָהֱאֹלִקים".

·È˙ÂÓÎ˘Ó È˙ÈÈ‰ ‰Â˘ È˙Â¯Ú – שבנערותה היתה צפורה צנועה ביותר, 
והוא בשונה משכמותה, נערות מגויי האדמה, שהיו פרוצות.

(הובא  ויושע,  במדרש  כדאיתא  ביותר,  צנועה  בנערותה  היהת  שצפורה 
באוצר המדרשים עמ' קמ"ו ד"ה עזי וזמרת), "כשיצאתי ממצרים, בן ארבעים 
שנה29 הייתי, ועמדתי על הבאר, ומצאתי צפורה בת יתרו, וראיתי אותה שהיא 

צנועה ביותר, אמרתי לה שאשאנה לאשה...".
לפי  "אר"ל,  ה',  ס'  בב"ר  כדאיתא  פרוצות,  שהיו  הנערות,  משאר  ובשונה 
עצמן  ומפקירות  ערותן  ממקום  עצמן  משמרות  כוכבים  עובדי  של  שבנותן 
ממקום אחר...", וכפרש"י בראשית כ"ד ט"ז, ודבריהם אלו הן על כל אומות 

העולם, גם בנות מדין.
עוד שוני גדול היה בין צפורה בנערותה לשאר הנערות במקומם, שצפורה 

גמלה חסד עם משה, כשהיא כלכלהו בסתר במשך עשר שנים, כדלעיל.
ועיין בהערה שהארכנו לחשב את דעת חז"ל בן כמה היה משה בעת נישואיו 

עמה30, ובת כמה היתה צפורה בעת נישואיה אלו31.

È˙Ó‚Â„Î È˙‚‰ ‡Ï È˙Â¯‚··Â – שבבגרותה, לא נהגה צפורה כדרך הנשים 
הנשואות שכדוגמתה, שדרכם להתקשט בתכשיטי נשים.

שדרך נשים נשואות להתקשט בתכשיטי נשים, כדאיתא במקומות רבים 
בש"ס, וזה הטעם לאחד מהעשרה תקנות שתיקן עזרא, כדאיתא בב"ק פ"ב 
ב', "ושיהו רוכלין מחזרין בעיירות. משום תכשיטי נשים", וכתב המאירי שם, 
"התשיעית, שיהו רוכלים, והם המביאים קשוטי נשים, רשאים לחזר בעיירות, 
ולא יוכלו בני העיירות לעכב, כדי שיזדמן להם מה שצריך להם, ולא יתגנו 

על בעליהן".
ואילו צפורה לא נהגה כן, שלא נתקשטה. כדאיתא בספרי (פרשת בהעלתך 
"...שראת  ותדבר,  ד"ה  תשל"ז  בהעלותך  בילקוט  הובא  ותדבר),  ד"ה  צ"ט 
[מרים] את צפורה שאינה מתקשטת בתכשיטי נשים. אמרה לה, מה לך שאין 

את מתקשטת בתכשיטי נשים. אמרה לה, אין אחיך מקפיד בדבר...".
ודבר זה שלא נתקשטה, היה בבגרותה32, בשנה השניה לצאת בני ישראל 
ממצרים, שהרי כל מעשה מרים שנצטרעה, היה מחמת דבריה שדברה עם 
אהרן, עקב מה שנודע לה שמשה פרש מאשתו, וכדאיתא בספרי שם, "מנין 
היתה מרים יודעת שפירש משה מפריה ורביה, אלא שראת את צפורה שאינה 
מתקשטת בתכשיטי נשים. אמרה לה, מה לך שאין את מתקשטת בתכשיטי 
לאחיה  ואמרה  מרים  ידעה  לכך  בדבר.  מקפיד  אחיך  אין  לה,  אמרה  נשים. 
ושניהם דברו בו", ומחמת זה נצטרעה מרים, ואיתא בסדע"ר ח' ותענית כ"ט 
כ"ט  עד  ימים  שבעה  מוסגרת  והיתה  שניה.  שנה  בסיון  בכ"ב  זה  שהיה  א', 
בסיון, ובו ביום נשלחו המרגלים [שלא למדו ממעשה מרים], ולבסוף נכשלו 

אף הם בחטא הלשון.
ידעה מרים שמשה פרש מאשתו, איתא בתנחומא צו  נוסף מהיכן  וטעם 
י"ג (הובא בקיצור בספרי שם בסוגריים מרובעות), "ומנין היתה יודעת מרים 
כשאמרו  צפורה  בצד  היתה  מרים  אומר,  נתן  רבי  האשה,  מן  משה  שפירש 
למשה אלדד ומידד מתנבאים במחנה, וכיון ששמעה צפורה, אמרה אוי33 להם 
נזקקין  הן  אלו  של  לנשותיהן  אוי  צפורה  וכשאמרה  אלו...  של  לנשותיהם 
לנבואה שיהו פורשין מנשותיהם כמו שפירש בעלי הימני, ומשם ידעה מרים 

והגידה לאהרן...".
וע"ע במדרש אגדה במדבר י"ב א', בהרחב דבר, "ותדבר מרים ואהרן במשה. 
בעת שהיו אותם שבעים מתנבאים, (ו)היו אומרים האנשים, אשרי אמותיהם 
להם,  עונה  והתחילה  צפורה,  שם  והיתה  נביאים.  בניהם  שרואות  אלו  של 
לצפורה,  ואמרה  מרים,  שם  והיתה  לנשותיהם.  אוי  אבל  אמותיהם,  אשרי 
ולמה את אומרת ככה. אמרה לה צפורה, לפי שקיבל משה אחיך את התורה 
כיון  זוטא שם איתא בדומה, "אמרו,  ונזקק לדיבור, פירש ממני...". ובספרי 
שנתמנו הזקנים הדליקו כל ישראל נרות ועשו שמחה, בשביל שעלו שבעים 
זקנים לשררה. וכיון שראת מרים הנרות, אמרה, אשרי אלו ואשרי נשותיהן. 
שמיום  לנשותיהן,  אוי  אלא  נשותיהן,  אשרי  תאמרי  אל  צפורה,  לה  אמרה 

שדבר הקב"ה עם משה אחיך, לא נזדקק לי...".

פינה את הגדולים והשלמים, ועדיין נשארו בביתו חלקי ע"ז קטנים, כל מיני 
משמשים ותקרובות, אך כאשר משה הגיע אליו, הלכה צפורה וליקטה ופינתה 
שהובא  המהרז"ו  של  וכביאורו  לציפור  דימוה  לכך  ע"ז,  שיירי  אותם  כל  את 
נקי",  ואפילו קטן מאוד עד שנשאר המקום  פירור  כל  לעיל, ש"ציפור מלקט 
פירור  מכן  נקי  יתרו  של  ביתו  נשאר  כציפור,  הכל  צפורה  שליקטה  שלאחר 

של ע"ז.
23. עוד מצאנו בחז"ל שכתבו אודות מה שצפורה נתכנתה בכינוי כושית ע"ש 
מעשיה ויפיה, בתנחומא צו י"ג, "כושית בגימטריא יפת מראה... מגיד שהכל 
במעשיה  נאה  או  במעשיה,  נאה  ואינה  ביפיה  נאה  אשה  יש  ביפיה...  מודים 
ואינה נאה ביפיה, וזו נאה בכל". וכעי"ז בתרגום ירושלמי (במדבר י"ב א'), "...
ָיָאה  ת מֶֹשה  ֲהָות ִצּפֹוָרה ִאתַּ ן  כֵּ יָתא,  ְריָּ בִּ ל  ִמכָּ ְשֵריּה  י בִּ ְמַשנֵּ ין ּכּוְשָיא  ַהדֵּ דְּ ַמה 

א ַההּוא". א ְדָדַריָּ א ָטָבא ִמָּכל ְנַשיָּ עֹוָבַדיָּ א בְּ יָרא ְבִחְזָוּה ּוְמַשְניָּ ֵריָוּה ְוַשפִּ בְּ
ובמדרש אגדה (שם), "לומר לך מה כושית זו משונה בעורה, כך צפורה הצדקת 
משונה במעשיה הטובים וביפיה משאר נשים. ולמה כפל הכתוב כי אשה כושית 
היה  לא  וביפיה,  במעשיה  נאה  אשה  למצוא  רבינו  משה  ביקש  שאילו  לקח, 
מוצא". וכעין לשונות אלו איתא בפרקי דרבי אליעזר (פרק מ"ג), ובקיצור בדברי 
ורבים  וכן פרש"י במדבר שם,  ִדְנִסיב...".  יְרָּתא  ַשפִּ ִאְּתָתא  "ֲאֵרי  התרגום שם, 

מרבותינו הראשונים.
[ומה שהבאנו מהתרגום שפירש כושית מלשון נאה, פשטות הדברים כן. אך 
על  והכוונה  נהור"  סגי  "בלשון  שכוונתו  בתרגום  שלמד  שם,  באבע"ז  עיין 
לא  אך  "שפירתא".  הנקיות  דרך  על  ותרגם  מכוערת.  שהיתה  מכוש  הכושית 
זכיתי להבין דבריו, שהרי בפירוש הארוך שמות ב' כ"ב (וכפי שנביא להלן), זעק 
על כך חמס. ואולי כוונתו (למרות שאין משמע כן), כפי שביאר שצפורה עצמה 

היתה כושית מלשון מכוערת. וצ"ע].
ברבותינו  נאמרו  כושית,  היתה  צפורה  מדוע  לבאר  נוספות  ודרכים   .24
הראשונים. ברוקח (אחר שער הנעלם) י"ב א' - ב' וברבינו אפרים שם כתבו, 
שיתרו הלך לארץ כוש ולקח משם אשה וילדה לו את צפורה. וכיון שהיתה בתה 
[וברוקח ביאר שלפי"ז מה שמרים דברה  של כושית, נקראת האשה הכושית 
עליו, היה מדוע לקח אשה כושית, הרי הוא מלך (ע"פ זבחים ק"ב א'), והיה 
לו ליקח מבני עמנו. ועוד טענה, שהיתכן ובני צפורה ישתוררו על ישראל, ועל 
כן הסיקה, שמוטב היה שיגרשנה. ואילו משה חשב, שהיות ובעניו, כשגורש 
מארץ מצרים והיה בערום ובחוסר כל, הסכימה צפורה להנשא אליו, א"כ שורת 
הדין נותנת שאף כעת כשהגיע למלכותו, שלא יגרשנה. ובדעת זקנים מבעלי 
התוספות ביארו בדרך אחרת, שבשביל שדיבר עמו ה' נתגאה שלא רצה ליקח 

אשה מבנות ישראל].
ובאבע"ז וברבינו בחיי שם כתבו, שהיות וצפורה היתה מדיינית, והמדינים הם 
ישמעאלים הגרים באהלים, ובעבור חום השמש אין בהם כלל אנשים לבנים 
אלא רק שחורים. וצפורה היתה שחורה ודומה לכושית [וזה מה שמרים דברה 

עליו, שחשדהו, שמפני כעורה של צפורה, פרש ממנה].
וע"ע ברשב"ם שם, שכתב שבהכרח מדובר באותה מלכה כושית בארץ כוש, 
כושית,  היתה  שצפורה  לפרש  שא"א  משה,  של  הימים  דברי  בספר  כדכתיב 
מבני כוש, שהרי כוש היה מבני חם ואילו מדין הוא מבני קטורה, וכעי"ז כתב 

בחזקוני.
ועל דברי המפרשים כן, שמדובר אודות המלכה הכושית, זעק האבע"ז (בפירושו 
הארוך שמות ב' כ"ב), "ואשר כתוב בדברי הימים דמשה, אל תאמין. וכלל אומר 
לך, כל ספר שלא כתבוהו נביאים או חכמים מפי הקבלה אין לסמוך עליו, ואף 
כי יש בו דברים שמכחישים הדעת הנכונה. וככה ספר זרובבל, וגם ספר אלדד 

הדני והדומה להם".
בספר  נכון  לא  ומה  נכון  מה  הקצף,  עלה  בדיוק  מה  על  לעיין  שיש  איברא, 

הנ"ל.
25. יעויין בפרדר"א נ"ג, שפשטות לשונו היא, שהיה עוד אחד שנמנה בין אלו 
שנתכנו בתואר כושי, והוא, הכושי שהלך לספר לדוד שמצאו את אבשלום תלוי 

על האלה, כמפורש בפסוק (ש"ב י"ח כ"א), "ַוּיֹאֶמר יֹוָאב ַלּכּוִׁשי ֵלְך ַהֵּגד ַלֶּמֶלְך 
ֲאֶׁשר ָרִאיָתה ַוִּיְׁשַּתחּו כּוִׁשי ְליֹוָאב ַוָּירֹץ", ואיתא שם, "ויאמר יואב לכושי לך הגד 
ה מכל  למלך. וכי כושי היה, והלא בן ימיני היה, אלא מה הכושי הזה [גופו] ְמֻשנֶּ

הבריות, כך היה בן ימיני משנה במעשיו ובדרכיו הטובים מכל ישראל".
וכבר הקשה על כך בביאור הרד"ל שם (כ"ג), וגרס, "וכי כושי היה, והלא ישראל 

היה...".
נרמז  מקום  באיזה  גדול,  עיון  צריך  "זה  שכתב,  שם,  מהרז"ו  בפירוש  ויעויין 
ציוה  הסתומים,  חז"ל  ממאמרי  כאלו  מאמרים  ועל  ימיני...  בן  כושי  שנקרא 
שלמה המלך ע"ה (משלי א' ו'), להבין דברי חכמים וחידותם, והם דברו דבריהם 
כנגידים, דברים קצרים... ואנחנו השותים בצמא את דבריהם, עלינו ליתן לב 

להבין תוכן כוונתם ורמיזותם".
והאריך המהרז"ו לבאר, שכושי זה היו מעשיו מיוחדים, וכדברי המדרש שם, 
"בא וראה ישרותו ותמתו...", אך דוד שלא ידע כן, חשדו שהוא זה אשר הרג 
את אבשלום, שהרי הוא ראהו בראשונה תלוי על האלה, "והיה הכושי בסכנה 
גדולה מאת המלך ועבדיו העומדים אצלו שקטרגו אותו, עד ששרתה רוה"ק 
על דוד, ושר לה' על דברי כוש בן ימיני... להודיעו שהוא שוגג [מלשון 'טועה'] 
לא  ואדרבה,  [הכושי לאבשלום],  הרגו  לא  בענין הכושי, שבאמת  הזה,  בדבר 
רצה לשלוח יד בו, לשמור מצות המלך... וכל הפרשה מתפרשת היטב מאוד על 

ענין הכושי... והדברים ברורים ומאירים".
וע"ע ברד"ק בש"א שם, שכתב, "לכושי. מבני כוש היה ונתגייר. או אפשר שהיה 

ישראל והוא שחור ככושי, לפיכך היו קוראים אותו כושי".
26. ובהערות אשל אברהם על מדרש תדשא שם כתב, שדברי המדרש שאסנת 
היתה גיורת, הוא דלא כפרדר"א ל"ח ותרגום יונתן מ"א מ"ה, שהיתה בת דינה 

משכם.
27. ובהערות אשל אברהם על מדרש תדשא שם כתב, שדברי המדרש ששפרה 
יוכבד  י"ג ועוד, שהיו  י"א ב' ושמו"ר א'  גיורות, הוא דלא כסוטה  ופועה היו 

ומרים או יוכבד ואלישבע בת עמינדב.
28. וביאר בהערות אשל אברהם על מדרש תדשא שם, שהראיה של המדרש 
דומה  לו', שמשמע שהיתה  'ילדה  היא ממה שכתוב  אסנת,  צדקותה של  על 
לו במידותיו והטובים ובישרת לבו וצדקותו, וכעין מה דאיתא בב"ר פ"ה ט', 

אודות יהודה במעשה תמר, "ותהר לו. גבורים כיוצא בו וצדיקים כיוצא בו".
29. עיין להלן שהארכנו להביא דעת חז"ל בן כמה היה משה בעת בואו מדיינה 

ונישואיו עם צפורה.
ÂÙˆ ÌÚ ÂÈ‡Â˘È ˙Ú· ‰˘Ó ‰È‰ ‰ÓÎ Ô· ÔÈÚ·Â .30¯‰. דעת ספר הישר וכפי 
בנישואיהם. שבגיל  ושבע  בן שבעים  (וכדלעיל), שמשה היה  בילקוט  שהובא 
שמונה עשר שנה הרג את האיש מצרי וברח ממצרים, והיה במחנה קיקנוס [או 
קוקנוס] תשע שנים עד שמלכם מת, שבאותה שעה היה בן עשרים ושבע. ועוד 
ארבעים שנה מלך על כוש, נמצא שהיה בן שישים ושבע כשהלך מכוש וכשבא 
שבעים  בן  שהיה  נמצא  שנים,  לעשר  לבור  יתרו  השליכו  ואח"כ  יתרו.  לפני 
ושבע כשיצא מהבור ונשא את צפורה לאשה [ולאחר שלוש שנים כשהיה בן 

שמונים, עמד בפני פרעה].
ובשמו"ר א' כ"ז איתא, שהיה בן עשרים או ארבעים כשיצא אל אחיו כשהכה 
את המצרי שמחמת כן נאלץ לברוח ממצרים [ועי' ברמב"ן שמות ב' כ"ג ד"ה 
ולפי, שהיה בן י"ב שנה. ולא מצאתי מקורו], ופשטות דברי המדרש (דכדאיתא 
צפורה  את  ונשא  מדיינה  בא  ממצרים  בריחתו  לאחר  שמיד  ול"ג),  ל"ב  שם 

לאשה.
דעת הפרקי דרבי אליעזר, שנשאה לכל המאוחר בגיל שלושים ותשע, שהרי 
ארבעים שנה רעה משה את צאן יתרו, ופעולות רעית הצאן היו בשכר שלקח 
את בתו, וכדאיתא במדרש. ושנה נוספת לכה"פ עד שעמד בפני פרעה, שהרי 
ארבעים  בן  שהיה  לפני  שנשאה  ובע"כ  פרעה.  לפני  בעומדו  שמונים  בן  היה 

שנה.
דעת מדרש ויושע (הובא באוצה"מ קמ"ו), שבן ארבעים היה בברחו מפני פרעה, 

ושבע שנים היה בכלא אצל יתרו, ולאחר מכן יצא מהבור ונשא את צפורה, 
נמצא שהיה בנישואיהם בן ארבעים ושבע שנה [ובשנה השלישית לנישואיהם 
(ובדרך במלון היה המעשה עם  כשנולד אליעזר, לקחם משה לשוב מצרימה 
המלאך ומילת אליעזר). ובאותה שעה היה בן חמשים. אך כשבא למצרים, פגעו 
בו דתן ואבירם שהיו ראשי ישראל. ומיד חזר למדין ועמד שם עוד ב' שנים עד 
שנגלה לו הקב"ה שישוב מצריימה. נמצא ששב מצריימה בן חמשים ושתים 

שנה. ומאז נתעכב עד הגאולה עוד כעשרים ושמונה שנה].
Ó ÌÚ ÂÏ‡ ‰È‡Â˘È· ‰¯ÂÙˆ ‰˙È‰ ‰ÓÎ ˙· ÔÈÚ·Â .31˘‰. הנה לדעת הספר 
שנה,  עשרה  כשלוש  בת  לכה"פ  היתה  (כדלעיל),  בילקוט  שהובא  כפי  הישר 
שהרי בשעה שמשה בא לבית יתרו, צפורה כבר יצאה לרעות את הצאן ולשאוב 
מים, ולאחר מכן השליכו יתרו עשר שנים לבית האסורים [ולדעת מדרש וישע, 

היה 'רק' שבע שנים בבית האסורים.
במושב זקנים שמות י"ח ט', נתקשה, היאך משה נשא צפורה, הרי יתרו ובנותיו 
נתגיירו וכדלעיל, ולמשה הרי היה דין של כהן ומלך, שאסור בזונה. וקיימ"ל 
בקידושין ע"ח א', דגיורת בת שלש שנים ויום אחד, דינה כזונה, ואסורה לכהן 

ומלך. לכך תירץ "שהיתה פחותה מבת ג' כשנשאה למשה".
ובפשטות, דברי המושב זקנים הללו לא יתרצו לפי הדעות שהזכרנו, שמשה 
היה חבוש שבע או עשר שנים בבית האסורים, שבהכרח שהיתה יותר מבת 

שלש שנים.
אם נאמר שיתרו נתגייר עוד קודם בוא משה לביתו, יתבאר שפיר שנתגייר 
קודם שהיתה צפורה בתו בת ג"ש, שבכה"ג מותרת לכהונה ומלך, שכל איסור 

גיורת תלוי בזמן הגיור, לא בזמן הנישואין.
וכפי  ולומר, שמשה נשא את צפורה מיד כשבא ליתרו,  ואולי אפשר לדחוק 
ל"ב,  א'  בשמו"ר  ואיתא  לחם".  ויאכל  לו  "קראן  כ'),  ב'  (שמות  יתרו  שאמר 
"שמא ישא אחת מכן", וכפרש"י שם, ואח"כ התחרט ואסרו בבית האסורים, 

ודוחק.
אכן יש לציין, שכל חשבון השנים הללו, הוא להגיע למספר הנמוך המוכרח, 
אך לעולם יתכן והיתה הרבה יותר מבוגרת, אולי אף בת גילו של משה, אבל 

לא מצאנו ראיה והכרח לכך.
 È˙ÓÂ ‰È‡Â˘È ˙Ú· ‰˙È‰ ‰ÓÎ ˙· ,‰¯ÂÙ  ̂Ï  ̆‰ÈÓÈ ¯·„· ¯Â˜Ó Ú„ÂÈ‰ ,‰·¯„‡Â

.‰¯È„‡‰ÏÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚‰Ï ,ÂÈÚÈ„ÂÈ Ì‡ ÂÏ ‰„Â ,‰¯ËÙ
32. ובמדרש מצאנו שבאותה העת כבר נקראה צפורה 'זקנה', שעל אותה העת 
בילדותה  נאה  שהיא  אשה  לך  יש  אומר,  יוסי  "רבי  י"ב,  זוטא  בספרי  איתא 
וכשהיא מזקנת היא מתנוולת. ומניין אתה אומר שהיתה צפורה נאה בילדותה 
ונאה בזקנותה, אמ' על אודות האשה הכושית אשר לקח". ובילקוט בהעלותך 
בילדותה  נאה  צפורה  שהיתה  אומר  אתה  "...מכאן  דומה,  בנוסח  תשל"ז 

ובזקנותה".
וקצת צריך ביאור, מדוע נקראה צפורה באותה שעה זקנה.

ואולי י"ל ע"פ דברי המדרש שהש"ר ב' י"ד יונתי ח', שכאשר אשה מתעברת, 
כילדה  ביופיה  נשארה  עדיין  בנים,  ב'  שילדה  למרות  וצפורה  היא מתכערת. 

שלא ילדה מעולם. וצ"ע.
אכן לפי מה שאיתא בפרקי דרבי אליעזר פרק מ' (וכעי"ז הובא בילקוט שמות 
היה  צפורה,  את  נשא  שלאחר שמשה  קע"ג),  שם  וע"ע  ותאמרן,  ד"ה  קס"ט 
רועה את צאנו של יתרו ארבעים שנה, וכדלעיל, נמצא שלאחר שיצאו ממצרים 
יכול להתאים  בשנה השניה כבר היתה כבת חמשים שנה לכה"פ. א"כ אולי 

הלשון 'בזקנותה'.
גם לפי מה שאיתא במדרש ויושע (הובא באוה"מ ע' קמ"ו, וכדלעיל), שכאשר 
בא משה ליתרו, היה בן ארבעים שנה, ושבע שנים היה בכלא, א"כ נמצא שהיה 

נשוי לצפורה שלשים ושלוש שנה עד שיצאו ממצרים.
33. ובענין ביאור דברי צפורה שאמרה 'אוי לנשותיהם', היאך יתכן שצפורה 
העדיפה תיפלות, עיין בכל זה ביאור נפלא בשו"ת חת"ס ח"ז סימן ע"ד ד"ה 

אבל נפל.
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הפרסים לשבוע זה:  ”פירוש בעל הטורים עה“ת“, ע“ב, ב“כ.

עוד  חמשה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר ”אפיקי ים המפואר“.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד בספר ”משלי יעקב עה“ת“. 

קהילות  והקהיל  ÏÚÓÏ‰ משלושת אלפי שנה, מאז שעמד קרח 
ברבים על משה ואהרן, תמיד נמצאו בעלי מחלוקות, כאשר רובם 
הגדול היה על כבוד כסף ושליטה, מחלוקות שאין סופן להתקיים, 
ומיעוטם שאינם מצוי, היה 'לשם שמים', שסופן להתקיים, לקיים 

את הקהילות ולהעמיד את חיי הדת על תילם.
'שבת  לך  שאין  שנים,  אלפי  זה  בישראל  הנהוגה  המסורת   ÈÙÎ
פרשת קרח' שלא מתפרצת מחלוקת חדשה, שאת פצעיה מלקקים 
במשך שאר הפרשיות, כך גם בעיירה 'קרעכצען' שב'מזרח רוסיה' 
אש המחלוקת פרצה עקב קריאת פרשת קרח, ו'העולה לתורה' 
הראשון בקריאתה, שכנראה הפסוקים שנקראו באותה שעה, הם 

אלו שליבו את התבערה.
‰È‰ זה לאחר תקופה ארוכה של ריב ומדנים בין אלו ההולכים 
ה',  משמרת  שומרי  לבין  'מתקדמים',  הם  בדמיונם  אך  אחור, 
כחם  בכל  ניסו  פוחזים  אותם  כאשר  והמצוות,  התורה  גחלת 
כל  את  ולהרוס  לנתץ  לשבור  החומות,  פורצי  מאותם  להיות 
את  מסרו  ה',  לדבר  החרדים  ואילו  שבעיירה,  היהדות  חומות 
נפשם, להיות מ'שומרי החומות', למנוע את ההרס והחורבן בכל 
מה שקשור ליהדות, למנוע כיבוש העיירה על ידי אותם רשעים 

שלא בוחלים בשום דרך ואפשרות.
·˙ÏÈÁ‰ עוד הסוו אותם פוחזים את דרכם, הם טענו שכוונתם 
היא, "לדאוג" לרווחתם הגשמית של בני העיירה, אך לאחר תקופה 
להזהר  והכריזו  ליבם,  גילו את סתר  ישראל  גדולי  ארוכה, שבה 
על  להכריז  והחלו  הפוחזים,  אותם  הלכו  מאוד,  מהם  ולהשמר 
מרכולתם ברבים, שהם אלו הממשיכים את היוונים והמתיוונים, 
לנו  ש"אין  ותוכניותיהם,  דעתם  את  גלי  בריש  לרבים  וגילו 
תורתך  "להשכיחם  היא,  ומטרתינו  ישראל",  באלקי  ונחלה  חלק 

ולהעבירם מחוקי רצונך".
‰ÔÈÈÚÓ הוא, שבאותה תקופה, גם 'מהרסיך ומחריביך', הקפידו 
לבוא לבית הכנסת, חלקם אף היו בקיאים גדולים במיוחד בנביאים 
תוספתא  וירושלמי,  בבלי  ש"ס,  אומרי  אף  ומתוכם  וכתובים, 
אף  ופעמים  גמורים',  'אפיקורסים  זאת  עם  ויחד  חז"ל,  ומדרשי 
'מחללי שבת קודש בפרהסיא'. וידענותם זו היתה בעוכרינו, שעל 
ידה הצליחו למשוך אחריהם רבים מבני ישראל, שבמגעם טימאו 

אותם ובדיבוריהם הדיחו אותם מארץ החיים.
שמעלקע  הקהל,  ראש  ביניהם  בעיירה,  שהיו  הממון  בעלי   ·Â¯
ר' שמעלקע,  ארוסגעווארפענער, שהיה מקפיד שיכנוהו בתואר 
לסיסמאות  הכוזבות, הם האמינו  הדעות  אל  נטה  דעתם  חוסר 
עצמם  את  איבדו  הם  המתיוונים,  אותם  הכריזו  בהם  הריקות 
בלומדי  תמיכתם  את  כשהפסיקו  החיים,  מעץ  בניתוקם  לדעת 
ועמלי תורה, ומלבד האסון הנורא שבדבר, שאין להם חלק ונחלה 
בעמל התורה ולומדיה, קירבו בכך את נכדיהם להתבוללות בין 

העמים, לנישואיהם עם גויי האדמה, עם הדומה לחמור.
ונכבד  גדול  חלק  התורה,  משמרת  שומרי  כל  של  הרב   Ì¯ÚˆÏ
מצעירי הצאן הודחו מדרך התורה והחיים, האושר הנצחי בעולם 
הזה, אל דרך לא זרועה, מקום מכשולות פחים וקוצים, מסלול 

הטומאה והמות, דרך חתחתים שאחריתה מי ישורנו.
בסיומה  מרושעת.  תוכנית  הצעירים  הגו  קרח  פרשת   ˙·˘·
והודיעו לכל אחד  'כהן' כמה מהם,  ניגשו לכל  של חזרת הש"ץ 
מהכהנים דבר מה שמחמתו הוא מוזעק לביתו, כך שכאשר פתחו 
הכנסת.  בבית  כהן  שום  היה  לא  בו,  לקרוא  תורה'  ה'ספר  את 
הגבאי שראה שהעליה הראשונה החשובה ביותר התפנתה, חשב 
הגבאי  הכריז  אך  וכאשר  דאתרא,  המרא  את  בה  לכבד  בדעתו 
"אין כאן כהן", ורצה להמשיך ולהכריז "יעמוד מורינו הרב במקום 
כהן", קם אחד הנערים החצופים והכריז לפניו בקול רם, "יעמוד 

ר' שמעלקע ראש הקהל במקום כהן".
ההזדמנות  על  שמח  קטן,  לא  חצוף  היה  שבעצמו  הקהל   ˘‡¯
הבימה  לעבר  ממקומו  קם  הבית',  ה'בעל  מי  בקהילה  להראות 
בכדי לעלות לתורה. כאשר ראה המרא דאתרא שכך פני הדברים, 

מפני המחלוקת העדיף לישב במקומו ולא לעלות.
החלה  בקהל,  שהיו  תדהמה  של  מוחלט  שקט  רגעי  כמה   ¯Á‡Ï
המהומה, הציבור אשר ברובו הגדול היה מאלו ששמרו את התורה 
כנתינתה, בלא לשנות ו"לתקן" חלילה, החלו למחות בראש הקהל 
על עזותו וחוצפתו, הם לא נתנו לבעל קורא להתחיל בקריאה, 
והוסיפו בקנאותם לדבר מצוה, לדחוף את ראש הקהל ממקומו, 
השפילוהו בבזיונות מרובים, עד שסילקוהו בבושה גדולה מבית 

הכנסת.
·Â·˜Ú˙ מה שארע, זמן רב עבר עד שהבעל קורא חזר למקום 
לאחר  מביתו,  אחד  כל  לשוב  הכהנים  החלו  ובינתיים  עומדו, 
שגילו שהיתה כאן תרמית, בזדון הוציאום מבית הכנסת, והכל 
כדי לבזות את המרא דאתרא. אחד מחשובי הכהנים עלה לתורה 
ושאר  דאתרא  המרא  ואחריו  לוי,  אחריו  חז"ל,  כתקנת  ראשון, 

הקרואים.

·ÍÏ‰Ó אותה השבת החלה המלחמה הגלויה בין שומרי משמרת 
הקהל  ראש  הקהל.  ראש  עם  יחד  העול  פורקי  לבין  הקודש, 
בעיירה,  התפקידים  לכל  הרשמיים  האישורים  כל  היו  שבידיו 
לבעל  לחזן,  דאתרא,  למרא  הודעה  השבת  של  בעיצומה  שלח 
קורא, לגבאי ולשוחט, שהיות והם ראו בבזיונו ולא מחו, לכך הם 
מפוטרים החל משעה זו, ולא יקבלו עוד את משכורתם מקופת 

הקהילה.
·˘Ú‰ שהמוני בית ישראל ישבו וקיימו מצות 'סעודה שלישית', 
ב'רעוא דרעוין', ישב ראש הקהל עם חבר יועציו והגו יחדיו עצות 
היאך לנטרל את כוחו של המרא דאתרא. אחד מהיושבים, בעריל 
אונטערטראכטער הציע, שכיום המצב הוא, שמלבד ראש הקהל, 
ששת חברי 'שבעת טובי העיר', רק אחד מהם שייך אליהם, ואילו 
הנאמן  ולשליחם  ומצוותיה  לתורה  נאמנים  הם  האחרים,  כל 

המרא דאתרא שליט"א, שעל פיו ישק כל דבר.
הקרובות  שבבחירות  לגרום  להצליח  הוא,  לעשות  שעלינו   ‰Ó
לשבעת טובי העיר שיתקיימו בעוד כחודשיים, יהיה לנו רוב בין 
בגאון  הממשיכים  היהודים  בין  המיעוט  שאנו  למרות  החברים, 
כל  את  לבצע  נוכל  זה  רוב  ועם  והמצוות,  התורה  כל  בשמירת 
זממינו, אך המצב לאחרונה, ובמיוחד לאור מה שהיה היום, שרוב 
את  גם  מידינו  להוציא  כוחם  בכל  להשפיע  ינסו  הבחירה  בעלי 
המעט אשר יש לנו, ובכדי להטות את הכף לצידינו יש לי רעיון 
גאוני וסודי, אך בכדי להוציאו אל הפועל, יש צורך להרגיע מעט 
את הרוחות והחשדות בין הצדדים, ובנוסף לכל, עלי לעטות על 

עצמי חזות של 'ירא שמים' למשך כמה שבועות.
שהרימו  רבים  הכנסת,  לבית  בעריל  הגיע  כבר  מעריב   ˙ÏÈÙ˙Ï
אלו  לאותם  קורה  מה  היום  שראה  שלאחר  סיפר  מבואו,  גבה 

המתרחקים מ'עץ החיים', לכך קיבל על עצמו להתחזק.
המחילה  בבקשת  מאנשיו,  אחד  את  הקהל  ראש  שלח   ˙¯ÁÓÏ
למרא דאתרא, שמה שנעשה לא היה על דעתו, אך לאחר שקראו 
שהדבר  בדעתו  העלה  ולא  יעלה,  שכבר  חשב  הוא  לעלות  לו 
נעשה כחלק מנסיון פגיעה במרא דאתרא, והוא מבקש אף את 

סליחתו.
‡Â˙‰ השליחות הועילה להוריד את המתח הרב שהיה בעיירה, 
מה גם שכאשר ראה הרב שראש הקהל מנסה כל הזמן להרגיע את 
הרוחות ולהביא את השלום אל העיירה, וביטל את כל הפיטורים 
בשל  שכנראה  לזכות  לדונו  חשב  השבת,  אותה  במהלך  שניתנו 
הבזיונות שקבל התעוררו בליבו הרהורי תשובה, ולכך שינה את 

אורחותיו.
ימי  זכרונות  וליל ועסק בתורה,  יומם  ·ÏÈ¯Ú ישב בבית הכנסת 
בתלמודם,  הלומדים  עם  להשתלב  בעדו  עזרו  ובחרותו  ילדותו 
ימים שישב  לו הנאה מהלימוד המתמשך. לאחר כמה  ואף היה 
בבית הכנסת, החל להעיר ולהתלונן מדוע אין די שמן ללומדים 
ביותר,  הנצרך  במוצר  מקמצת  הקהילה  מדוע  הכנסת,  בבית 
שהיות  השיבוהו,  הלומדים  אך  העולם,  קיים  זה  שמן  שבזכות 
וקופת הקהילה ריקה, עלינו לראות את המעלה שעדיין נותנים 

לתשלום השמן, ולא להתלונן.
בבית  תלמודו  על  ישב  שבעריל  שבועות  משלושה  יותר   ¯Á‡Ï
המדרש, וכולם ראוהו כ'בעל תשובה' לכל דבריו, ולא חששו ממנו 
מאומה, פנה הוא לר' זונדל אלטערגוטשטאט, מזקני וחשובי טובי 
העיר החרדים לדבר ה', וסיפר לו את צערו הנוגע לכל לב, היאך 
וקיצבת  לאחר  מחדש,  לילה  בכל  מתלמודו  להיבטל  נאלץ  הוא 
עד  אלא  מספקת  ואינה  זעומה,  המדרש  לבית  להדלקה  השמן 
שעה לפני חצות, והוסיף ואמר, שחלילה אין לו טענה על הנהלת 
הקהילה שעושה הכל למען הלומדים, אלא על אותם אלו שאינם 
במצב  הקהילה  שקופת  כך  כנצרך,  הקהילה  מיסי  את  פורעים 

כלכלי קשה.
‡˘¯ על כן, אמר בעריל, עצתי היא, שהיות ובעתיד הקרוב אמורות 
ומדברים  מתערבים  ככולם  ורובם  לקהילה,  בחירות  להתקיים 
ועוסקים בבחירות, להשפיע ולבחור. לא יתכן ואלו שלא שילמו 
את מיסי הקהילה יוכלו לעורר סערות להשפיע ולשכנע, הרי ישנה 
החלטה קדומה שכל מי שלא פורע את מיסיו לא יכול להצביע, 
ממש  שבקרוב  החובות  בעלי  כל  מבטיחים  מחדש  בחירות  וכל 
ישלמו את חובם ולכך נותנים להם להצביע, ולאחר הבחירות הם 
משתמטים ומשלמים רק כמה פרוטות עד לבחירות החוזרות, וכך 
בכל פעם. עצתי היא, שצריך להחליט בהנהלת הקהילה, שאופן 
ההצבעה ישתנה, במקום להצביע עם פתקים לתוך קלפי עם חור 
אחד, יכינו קלפי עם מספר חורים, כמספר המתמודדים, וההצבעה 
תתבצע על ידי שכל אחד מחברי הקהילה יכניס את מיסי הקהילה 
השנתיים, את אותו מטבע זהוב שלם, לאותו חריץ שעליו רשום 
מי שברצונו לבחור בו, כמובן שיבדקו שאדם אחד לא יכניס כמה 
כל  קיבל  מטבעות  כמה  יספרו  ההצבעה  של  ובסיומה  מטבעות, 
אחד, ולפי זה יקבעו חברי ההנהלה, ונרויח ריוח גדול, שכל מיסי 

הקהילה לאותה השנה יפרעו.
כהרגלו  ושלא  בעריל,  של  המתוחכם  מרעיונו  התפעל  זונדל   '¯
שעל כל שינוי היה מתייעץ עם המרא דאתרא, שינוי זה, כך חשב 
בהנהלת  העביר  יום  באותו  ועוד  שאלה,  כלל  בו  אין  זונדל,  ר' 
הקהילה החלטה על אופן ביצוע הבחירות הקרובות, שההצבעה 
תעשה על ידי הטלת מטבע של זהוב, שהוא תשלום מיסי הקהילה 

השנתיים.
דבר  בציבור  כשנודע  לבחירות,  המיועד  התאריך  לפני   ÚÂ·˘Î
מיעוט  אותם  יוכלו  שמחמתה  כולם  הבינו  החדשה,  ההחלטה 
המתייונים לזכות ברוב מקומות בהנהלת הקהילה, וזאת מחמת 
שרוב בעלי האמצעים לשלם מטבע זהוב שלם, הם אלו מבעלי 
הממון שבעיירה, אך אותם שומרי משמרת הקודש, רובם ככולם 
מיסי  את  במועד  משלמים  לא  שרובם  והסיבה  מרודים,  עניים 
רק  אלא  התחמקות,  נסיון  או  מזלזול  חלילה  זה  אין  הקהילה, 
מחמת עניותם הרבה, שאין להם לחם לפי הטף, ואם כן מהיכן 

ישיגו אותם עניים זהוב שלם בכדי שיוכלו לבחור.
‰Ó¯‡ דאתרא הבין שבעריל הצליח להכשיל את ר' זונדל בעצתו 
הרעה, והזדעזע מ'מסירות נפשו' של בעריל, שבמשך כחודש ימים 
התפילות,  בכל  רעה  בכוונה  התפלל  המדרש,  בבית  ולמד  ישב 

העיקר להוציא לפועל את זממו הנורא.
Î‡˘¯ ראה המרא דאתרא שכלתה הרעה, וכל המאמצים לבטל 
את ההחלטה בדבר אופן הבחירות לא הועילו, החל יחד עם חברי 
הקהילה לאסוף כסף בין יהודי הקהילה למען המטרה הקדושה, 

של מניעת נפילת שלטון הקהילה בידי עוקרי התורה.
בודדות  עשרות  לכמה  רק  הועילו  שנאספו  הרבות  הפרוטות   ÏÎ
ראש  מנגד  כאשר  הקהילה,  להנהלת  בבחירות  להצביע  שיכלו 
הקהל ועוד כמה מאנשי דמים ומרמה נתנו לכל אשר בחר בעדם, 
זהוב שלם, כך שהרויח עם בחירתו זו גם את כל המיסים לאותה 

שנה.
מרעיו  וחבר  הקהל  שראש  היו,  הקשות  הבחירות   ˙Â‡ˆÂ˙
בהנהלת  המקומות  שבעת  מתוך  לחמשה  זכו  המשחיתים, 
רוב  היו  שהם  למרות  הקודש,  משמרת  שומרי  ואילו  הקהילה, 
כך שנוצר מצב   זכו רק לשני מקומות,  בני העיירה,  מוחלט של 
שראש הקהל יכל להעביר כעת כל החלטה שרק חפץ בה, אף נגד 

התורה ולומדיה.
Ô·ÂÓÎ שאחת מההחלטות הראשונות היה, קיצוץ חד במשכורתו 
כך הספיקה בקושי עבור מעט אוכל למשפחתו,  של הרב, שגם 
הנהלת  חברי  המדרש.  לבית  השמן  בקיצוב  למחצית  קיצוץ  וכן 
כדי  מוקדם  ישנו  שהלומדים  עדיף  שלדעתם  אמרו,  הקהילה 
שיהיה להם כח למחרת, וכמו כן קיצצו בכל דבר מקודש בקהילה, 
ומאידך, נתנו ביד נדיבה מכספי הקהילה, עבור כל דבר משחית, 
ומקעקעי  ושוברי  ברית  מרשיעי  כל  של  פעולותיהם  את  מימנו 

התורה.
הרגישו  הקהילה,  הנהלת  חברי  התאספו  כאשר  רבות,   ÌÈÓÚÙ
החברים החרדים לדבר ה', שחבל על זמנם לבוא לאסיפות, הרי 
הנשמעים  דרבנן'  כ'שלוחי  אך  מאומה,  משפיעה  הצבעתם  אין 
לדעת תורה של המרא דאתרא, הקפידו להשתתף בכל הצבעה, 

ולפי הענין, כמעט תמיד הצביעו נגד.
שלא  נערים  לאסיפת  מקום  הקמת  על  שהיו  ההצבעות   „Á‡·
לדבר מצוה, פנה ראש הקהל לר' זונדל והציע לו, שהיות ואף בלא 
כדי  אך  בהנהלה,  מוחלט  רוב  להם  יש  ידידו,  והצבעת  הצבעתו 
שלא להציג בפני הציבור שעל כל דבר יש פילוג ומחלוקת, הוא 
מציע בפניהם, שלמען השלום, גם הם יצביעו בעד, ובתמורה לזה 

הוא יעביר הצבעה בקרוב על הוספת שמן למאור לבית הכנסת.
זונדל להעתר להצעה, שהרי ההחלטה תעבור  ר'  ·˙ÏÈÁ‰ חשב 
בכל מקרה ומצב, גם אם הם יצביעו נגד, ולכך אין זה נחשב שהם 
שותפים בהקמת אותו מקום, ובמיוחד שבזכות הצבעתם זו הם 
יצליחו להרבות לימוד תורה, שיוסיפו שמן ללומדים, שלאחרונה 
לדאבונם הגדול התמעטו, והיות ויש כאן מקום להצעה, לכך פנה 
באותו יום למרא דאתרא לשמוע ממנו דעת תורה בדרך אשר ילך 

בה והמעשה אשר יעשה.
זונדל את ההצעה בפני המרא דאתרא, אמר לו  ר'  Î‡˘¯ הציע 
את  להכריע  שניתן  לי  כמדומה  יקירי,  זונדל  ר'  דאתרא,  המרא 
תורתינו  דעת  את  נדע  ידה  שעל  עפרש"י,  מפרשתינו  שאלתך 
שאנו  זו,  קשה  בשעה  לעשות  וראוי  רצוי  כדאי  מה  הקדושה, 
נמצאים בגלות הקשה אצל פושעי ישראל העוקרים את התורה 

ונלחמים בלומדיה ובמקיימי מצוותיה.
להעלות  שותפך  עם  יחד  שתזכה  ה'  יתן  ובירכו,  הרב   ÛÈÒÂ‰
נפש שאנו  המסירות  ובזכות  ולומדיה,  התורה  קרן  את  ולהרים 
מוסרים למען קיום המצוות, יראה ה' ויערה רוח טהרה ממרומים 
וגילוליהם,  ויקבצם מכל טומאותיהם  ישראל,  נדחי עמו  כל  על 

ויביא את משיח צדקינו במהרה בימינו אכי"ר.

השאלה היא: מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן לפשוט את שאלתו של ר' זונדל?
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תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר: 
 ˙ÈÈÁ „È ÏÚ ÌÈÏÈ·˘‰ Í¯„ ÍÏ‰Â ,Ì„‡ È· ÍÏ‰Ó ÌÂ˜Ó ,˙Â‚¯„Ó‰Ó ˜Á¯˙‰ ÔÓÊ‰ ÏÎ˘ ˙Â¯ÓÏ ,·‚Î „Â‰‡ Ï˘ Â„˘Á· ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÈ‡¯‰ ˙Á‡ ‰Ï ˙ÒÒÂÓ˙Ó È"˘¯ÙÚ ÂÈ˙˘¯Ù· ÔÎÈ‰Ó ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
‰Âˆ¯Ù˘ ˙ÂÈÂÎÓ. יתכן לומר שהקפדתו של אהוד להלך דוקא באיזור החניה ובשבילים, ולא במדרגות היכן שכולם הלכו, אינה ראיה לחשוד בו בגניבה, שלמד לנהוג כן, וזאת מדברי רש"י כ' כ"ג, עה"פ, 
"ולא תעלה במעלת על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו", וביאר רש"י, "אשר לא תגלה ערותך. שעל ידי המעלות, אתה צריך להרחיב פסיעותיך, ואע"פ שאינו גלוי ערוה ממש, שהרי כתיב ועשה להם 
מכנסי בד, מ"מ הרחבת הפסיעות קרוב לגלוי ערוה הוא, ואתה נוהג בהם מנהג בזיון, והרי דברים ק"ו, ומה אבנים הללו, שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן, אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם 
מנהג בזיון, חבירך, שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על בזיונו, על אחת כמה וכמה". מבואר בדברי רש"י, שיש חסרון בעלית מדרגות על פני ההליכה בעליה, שהעליה במדרגות, אפילו כשלבושים במכנסיים, 

קרוב לגלוי ערוה, ואם אהוד למד את דברי רש"י, יתכן שלכך הקפיד שלא להעלות במדרגות בבית קברות.
‡È·¯‡, שאף אם אכן זה סיבת הנהגתו, כבר אמר רבי דוד, שאין זה אלא מנהג טעות, ואין ללמוד לנהוג כן, כי כל הלכה זו נאמרה דוקא במזבח, ולא בכל מקום אחר.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 
˘È ˜¯ÂË. – בני ברק – חומש מק"ג עם מפרשים, ה"כ.

‡È.È ÔÓÂ. – מודיעין עילית – ספר החינוך.
 ÏË‡Ó.ˆ. – בני ברק – ספר החינוך.
Ó.È ıÈ·Ï˜È. – לייקווד – ספר החינוך.

„È ¯È. – בני ברק – ספר החינוך.
ÔÈÒÁ ‡.‡. – קרית ספר – ספר החינוך.

˜Ó.· ÔÓ¯Ï. – בני ברק – תוקפו כהן השלם.
̆. – מודיעין עילית – תוקפו כהן השלם.  Ô‰Î
̄.ˆ.È. – בני ברק – תוקפו כהן השלם.  ÔÓ¯ÒÂ

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


