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ד'),  (כ"ח  כדכתיב  הוא החשן,  הפרשה,  בראש  הבגדים  ברשימת  ראשון  המוזכר   „‚·‰
"ֵאֶּלה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו חֶֹׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכתֶֹנת ַּתְׁשֵּבץ ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט ְוָעׂשּו...", אך 
בכמה פעמים בתורה הוא מוזכר כ'חשן משפט', כגון (שם ט"ו), "ְוָעִׂשיָת חֶֹׁשן ִמְׁשָּפט...", 

וצ"ב מדוע הוא נקרא כן, והאם הוא 'שם עצם' או 'כינוי'.

נפרד  בלתי  חלק  הם  והאם  בחשן,  שנתנום  והתומים'  'האורים  מהו  להבין,  יש   „ÂÚ
מהחשן, שבלעדיהם אין שם חשן עליו והלובשם נחשב 'מחוסר בגדים'.

¯˘"È בפרשתינו מבאר ב' ענינים אלו, שכתב, "את האורים ואת התומים. הוא כתב שם 
המפורש, שהיה נותנו בתוך כפלי החשן, שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמם את דבריו. 
ובמקדש שני היה החשן, שאי אפשר לכהן גדול להיות מחוסר בגדים, אבל אותו השם 
לא היה בתוכו, ועל שם אותו הכתב הוא קרוי משפט, שנאמר (במדבר כ"ז כ"א) ְוָׁשַאל 

לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים".

המפורש,  שם  כתב  הוא  ותומים  ואורים  הבגד,  שם  הוא  שחשן  רש"י,  בדברי   ¯‡Â·Ó
שנתנוהו בין כפלי החשן, ואף בלא האורים ותומים שם החשן עליו, ואינם מעכבים, אך 
עם זאת, היכולת להשאל ולברר בחשן היה רק על ידי אותו כתב, ועל כן נאמר ששואלים 
באורים ותומים, כי בהם נשאלים, ורק שהתשובות ניתנות דרך אבני החשן. ובבית שני, 
למרות שהיה להם את החשן, לא היה להם את הכתב, ולכך לא נחשב הכה"ג מחוסר 

בגדים, ומ"מ בגלל חסרון הכתב, לא יכלו להשאל.

ÏÎ הלומד את דברי רש"י הללו מתקשה, מה בכך שהאורים ותומים נגנזו, הרי בשעה 
שבנו את בית שני וחידשו את הכלים שנשברו או שנשבו, אזי יכלו לכתוב שוב את ה'שם 
המפורש', וליתנו בתוך כפלי החשן (שהרי היה ידוע להם 'שם המפורש' אף בבית שני, 
שהרי רבי ישמעאל כה"ג שהיה בסוף בית שני, הזכיר את השם, כדאיתא במדרש עשרה 

הרוגי מלכות, ומזכירין כן במוסף יוה"כ), ומדוע לא עשו כן.

‡È˙‡ באיכ"ר א' נ"ג, "...(דהי"ב ל"ה כ"ב) ְוֹלא ָׁשַמע ֶאל ִּדְבֵרי ְנכֹו ִמִּפי ֱאֹלִקים, זה ירמיהו 
ְּבִמְצַרִים,  ִמְצַרִים  ְוִסְכַסְכִּתי  ב')  י"ט  (ישעיה  שאמר ליאשיהו, כך מקובלני מישעיה רבי 
ַתֲעבֹר  ְוֶחֶרב ֹלא  ו'),  (ויקרא כ"ו  ולא שמע לו, אלא א"ל, משה רבה דרבך לא כך אמר 
ְּבַאְרְצֶכם, וחרבו של אותו רשע עוברת בארצי ובתחומי. והוא לא היה יודע שכל דורו 
עובדי עבודת כוכבים היו...". מבואר בדברי המדרש, שירמיהו אמר את דבריו לישעיה 
רק בתורת קבלה מרבו, לא בתורת נבואה, ועל כך השיבו יאשיהו, שאם הוא בא אליו 
במה שקיבל מרבו ישעיה, משה רבו של ישעיה אמר אחרת, אך אילו ירמיהו היה אומר 
את דבריו בתורת נבואה, יאשיהו כלל לא היה מתווכח, אלא היה מקבל את הדברים, 

בתורת החיוב והמצוה לשמוע לדברי הנביא.

ÍÈ¯ˆÂ להבין מדוע יאשיהו לא חשב לשאול באורים ותומים, בכדי לקבל הכרעה בספק 
גדול וגורלי זה, אם להתיר למצרים לעבור בחרבם דרך ארץ ישראל. הרי מעשה זה היה 
בסוף תקופת בית ראשון, והאורים ותומים עוד היו בידי ישראל. מה גם שהיה ויכוח בינו 

לבין ירמיה מהו דעת תורה באופן זה, היאך רבותיהם סברו ואמרו.

בנימין  לבני שבט  בגבעה', כשישראל שלחו  'פילגש  כ'), במעשה   - (י"ט  ·ÙÒ¯ שפטים 
שיענישו את בני הבליעל של גבעה על הנבלה אשר עשו, ושבט בנימין במקום להסיר את 
החרפה מהם, יצאו להלחם עם ישראל, לפני שישראל יצאו למלחמה, הם שאלו באורים 
ותומים מי יעלה בראשונה למלחמה, וה' אמר שיהודה בתחילה, ובאותו יום, יד שבט 
בנימין היתה על העליונה ונפלו כ"ב אלף מישראל. וישראל עלו ובכו לפני ה' עד הערב, 
והפעם שאלו האם יוסיפו לצאת למלחמה על בנימין, וה' אמר שיעלו אליו. ושוב גברה 
יד שבט בנימין ונפלו י"ח אלף מישראל. ובאותו יום עלו כל בני ישראל וכל העם ובאו 
בית אל ובכו וצמו והעלו עולות ושלמים, ושאלו האם להוסיף לעלות להלחם בשבט 
בנימין או לא, וה' אמר שיעלו שמחר ה' יתנם בידם. ובאותו יום נצחו ישראל את בני 

בנימין, עד שהרגו כמעט את כל בני השבט.

Â˘˜‰Â חז"ל, מדוע לכאורה בפעמים הראשונות ניגפו, הרי הם שאלו אם להעלות או 
לאו. ותירצו ביומא ע"ג ב', שבשני הפעמים הראשונות הם לא שאלו כלל אם ינצחו, 
בפעם  אבל  נכונה,  היתה  התשובה  כך  ועל  להעלות,  והאם  בראש  יעלה  מי  רק  אלא 

השלישית ששאלו ברור, השיבו להם שינצחו.

‰‡·¯·Ï‡ מיישב את שאלתינו בדרך נוספת, והיא, כשכתוב אודות הפעם השלישית 
כ"ז),  כ'  (שם  הקודמים  בימים  מוזכרת  שלא  תוספת  ישנה  ותומים,  באורים  ששאלו 
"ַוִּיְׁשֲאלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבה' ְוָׁשם ֲארֹון ְּבִרית ָהֱאֹלִקים ַּבָּיִמים ָהֵהם", ובעקבות כך הוא מחדש, 
שכח פעולתו של האורים ותומים להשיב, הוא כאשר ארון ברית ה' סמוך אליו, אבל 
אם ארון ברית ה' לא נמצא בסמוך אליו, אין לו את הכח להשיב. ועל כן, בשני הפעמים 
הראשונים, כשארון ברית ה' לא היה בסמוך לאורים ותומים, אז נגפו במלחמה, אבל 
ביום השלישי, כשארון ברית ה' היה בסמוך לאורים ותומים, קיבלו את תשובתם שיעלו 

וינצחו.

Ù"ÚÂ דברי האברבנאל הללו, שכל כוחם של האורים ותומים הוא רק כשהם על יד ארון 
ברית ה', מיישב רבי יונתן אייבשיץ זצ"ל את השאלה על יאשיהו, מדוע הוא לא שאל 
ב',  נ"ב  נגנז ארון ברית ה', כדאיתא ביומא  באורים ותומים, זאת משום שבימיו כבר 
שיאשיהו גנזו, "ומי גנזו, יאשיהו גנזו. מה ראה שגנזו, ראה שכתוב (דברים כ"ח ל"ו), 
יֹוֵלְך ה' אְֹתָך ְוֶאת ַמְלְּכָך ֲאֶׁשר ָּתִקים ָעֶליָך, עמד וגנזו, שנאמר (דהי"ב ל"ה ג'), ַוּיֹאֶמר ַלְלִוִּים 
ַהְּמִביִנים ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַהְּקדֹוִׁשים ַלה' ְּתנּו ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ַּבַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה ְׁשֹלמֹה ֶבן ָּדִויד 
ִיְׂשָרֵאל...", שחשש שמא יגלה הארון, וכיון שנגנז הארון, לא יכל יאשיהו לשאול  ֶמֶלְך 
באורים ותומים להכריע בויכוח שהיה בינו לבין ירמיהו לגבי לתת רשות למצרים לעבור 

בארץ ישראל למלחמה.

אין מקום להקשות מדוע בבית שני לא כתבו  זצ"ל לבאר,  יונתן  רבינו  Ê"ÈÙÏÂ מוסיף 
את ה'שם המפורש' והכניסוהו בין כפלי החשן כדי שיהיה להם אורים ותומים, היות 
ופעולות אלו לא יוכלו לעזור ולסייע להשאל באורים ותומים, זאת משום שאין להם 

ארון, שהוא נגנז בסוף תקופת בית ראשון וכדלעיל.

כל  עם  יחד  וירושלים,  ציון  ושיבת  השלימה,  בגאולה  לראות  ממש  בקרוב  ה'   ÂÎÊÈ
כלי המקדש שנשבו ונבזזו ונגנזו, ואור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו, 

אכי"ר.
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בעקבות מה שעימי אירע,

בית הדין גזרו גזירה.

לאחר שבבושה הושלכתי,

גדר גדול גדרתי.

גם בי נענש אבי,

והתגלגל סופו של אחי.

.

בלא  הישיבה,  משרד  דלת  את  פתח  ראובן 

לו,  טען  המזכיר  שמעון  לכן.  קודם  שנקש 

מצד  רק  ולא  ראויה,  אינה  זו  שהנהגתו 

לו  זכור  כך  אלא  בעולם,  הרגילה  ההנהגה 

מש"ס ערוך בפסחים קי"ג א', שאפילו אדם 

ואין  לדפוק,  מבלי  יכנס  לא  לביתו,  עצמו 

צריך לומר לבית אחר.

לאחר דברי התנצלות אמר ראובן, שכמדומה 

היום,  כך  על  הקפידו  שלא  הדבר  סיבת  לו 

משום שבעבר, כל הבית כולו היה חדר אחד, 

הנעשה  כל  את  ראו  הדלת  בפתיחת  ומיד 

להכנס  שלא  להזהר  יש  כן  על  הבית,  בכל 

לתוך בית בלא לדפוק, אפילו בביתו שלו.

לא כן בימינו, שהבתים מחולקים לחדרים, 

הוא,  שנכנסים  לפני  שדופקים  הסיבה  כל 

כדי שלא יראה כגנב, וסיבה זו שייכת בבית 

של  במשרד  שלא  וק"ו  במשרד,  לא  זר, 

למען  עומד  שהוא  לומד,  אני  בה  הישיבה 

בני הישיבה, שאין מקום לחשש זה, שבאים 

חלילה לגנוב.

'הדרת  מפני  דלת  על  לדפוק  שיש  ומה 

על  לדפוק  מקפיד  שאני  הסיבה  זו  כבוד', 

דלת חדרו של ראש הישיבה ושאר הרבנים, 

אבל סיבה זו לא שייכת במשרד, ועל כן אין 

עוד  כל  כן,  נהגתי  מקום לשאלה מדוע לא 

ובודאי  כך,  ידעתי שאתם מקפידים על  לא 

שבעתיד אשתדל לא להכנס בלא לדפוק.

 

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 
 

כתב רש"י בקידושין (נ"ד א'), "בכתנות 
לעבודה...  וראויין  בלו,  שלא  כהונה 
השרת,  למלאכי  תורה  נתנה  שלא 
כמלאכים  זריזים  הכהנים  שיהו 
ישהום  ולא  עבודה,  בגמר  להפשיטן 
דשלא  ומבואר  עין",  כהרף  עליהם 

לצורך עבודה אסור ללובשן.
באדם  עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 

גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰
[ואם תדע מי היה בן משפחתו של נשיא 
תגלה  משפחתו,  של  כעבד  ונהג  ישראל, 

מיהו].

 Ó"˜Ù ‰ÊÈ‡
בזה"ז  גם  יש 

מקיומם של בגדי 

הכהונה.

"ואין עושין שררה על הציבור בממון פחות משנים" (שקלים פ"ה מ"ב).

.'‰¯¯˘' Í¯„· ÔÎ˘Ó‰ ˙·„ Â·‚ Ì‡‰ ,ÂÈ˙˘¯Ù· ÁÎÂ‰

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

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"
 ,¯„‡ Á"¯ ÔÂÚ¯Ù‰ „ÚÂÓ· ·˙Î˘ ·ÂÁ ¯Ë˘ Ì‡‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ÔÓÊ  Ì‡  ,È˘  ¯„‡  Â‡  ÔÂ˘‡¯  ¯„‡  ·˙Î  ‡ÏÂ  ,˙¯·ÂÚÓ  ‰˘  ‰˘‰Â

.È˘· Â‡ ÔÂ˘‡¯· ‡Â‰ ÔÂÚ¯Ù‰
א] איתא בירושלמי פ"ק דשקלים ה"א, "אבל לענין שטרות כותבין 
אדר ראשון [ראשון], ואדר שני סתם, ר' יהודה אומר אדר ראשון סתם, 
אדר שני תניין", ומבאר בתקלין חדתין (לתלמיד הגר"א, מהר"י משקלוב 
זצ"ל), "הרוצה לכתוב בשטר אדר הראשון, כותב בהדיא אדר הראשון, 
דס"ל  ר"מ,  דברי  סתמא,  אדר  כותב  השני  אדר  לכתוב  רצה  אם  אבל 
דסתם אדר, שני משמע, ולא הראשון, ר"י אומר אדר ראשון סתם, דס"ל 

דסתם אדר, הראשון הוא".
ובנדרים ס"ג א' תנן, "קונם יין... עד ראש אדר, עד ראש אדר הראשון, 
עד סוף אדר, עד סוף אדר הראשון" [ובנוסח ס"א "עד סוף אדר שני"], 
וכתב הר"ן, "עד ר"ח אדר עד ר"ח אדר ראשון, עד סוף אדר, עד סוף 
אדר ראשון, כך היא עיקר הגירסא, וטעמא משום דאדר סתמא ראשון 
משמע, ואיכא דגרסי עד סוף אדר, עד סוף אדר שני, דמשמע ליה דשני 
אדר  ר"ח  עד  ראש, מתסר  עד  אמר  כי  הלכך,  הן,  אחד  כחדש  אדרים 

ראשון, וכי אמר עד סוף, מיתסר עד סוף אדר שני".
ובגמ' שם, "אלמא סתמא דאדר דקאמר, ראשון הוא, לימא מתני' ר' 
יהודה היא וכו', אמר אביי אפילו תימא ר"מ, הא דידע דמעברא שתא 
[ואז ס"ל לר"מ דסתם אדר, שני הוא], הא דלא ידע", דהיינו דגם לר"מ 

כשלא ידע שהשנה מעוברת, ודאי אדר סתם על הראשון קאי.
ב] וכתב הר"ן, "ולענין הלכה, כיון דקי"ל (עירובין מ"ו ב') דר"מ ור"י 
הלכה כר"י, נקטינן דסתמא דאדר ראשון משמע וכו', הילכך צריך הוא 
שיכתוב בחדש [השני] אדר שני, ובאדר ראשון כותב סתם בין בגיטין 

בין בשטרות", וכן פסקו הרי"ף והרמב"ן והרא"ש.
הנשבע  הלכך  וכו',  כר"י  הלכה  ור"י  דר"מ  "וקי"ל  הריטב"א,  וכתב 
לפרוע לחבירו או לעשות כלום עד אדר סתם, זמנו עד אדר ראשון... 
דלענין איסור נדר ושבועה1 ושטרות דינם שוה בזה כדמוכח בגמ', ואדר 

סתם אדר ראשון משמע".
ג] אבל הרמב"ם פ"י מנדרים ה"ו, פסק כר"מ, ובפשטות ס"ל כן גם 
לענין שטרות, דהא דהש"ס בנדרים ס"ג א' מדמה להו, משום דבלשון 
בנ"א תלוי הדבר, כמ"ש תוס' בנדרים ס' ב'. ובהג' הרלב"ח על הרמב"ם 
דהא  לשטרות,  נדרים  בין  הרמב"ם  בפסק  לחלק  דאין  כתב  ג"כ  שם, 
בהל' מלוה ולוה, לא מייתי להאי דינא כדי לפסוק כר' יהודה, גם הש"ך 
ביו"ד סי' ר"כ סקי"ז, נקט כן בדעת הרמב"ם ומביא דכ"כ בלבוש ביו"ד 

שם ס"ח.
וכתב עוד הש"ך שם, דמתוס' בנדרים נראה כהרמב"ם, ושכ"כ מהר"י 
ווייל ומהר"י מינץ, ומהר"ם מינץ, דסתם אדר הוא אדר שני. עוד כתב 
בשם האו"ז בפסקי ב"מ סי' ש"ל, דהמשכיר בית לחבירו עד אדר, זה 
אומר עד אדר ראשון, וזה אומר עד אדר שני, חולקים ביניהם, ומפרש 
וכמ"ש  כר"מ,  הלכה  אי  מספק"ל  ספוקי  דהאו"ז  נראה  "ולי  הש"ך, 
פסק  ולכך  וסיעתו,  הרא"ש  וכמ"ש  יהודה,  כר'  או  וסיעתו,  הרמב"ם 
דיחלוקו. וכתב הש"ך, "והלכך בשני שטרות שנעשו בשנה מעוברת, נמי 
נראה להלכה דאין נותנין למי שכתוב אדר סתם, אלא יחלוקו, וכדין שני 

שטרות שזמנם ביום אחד".
ד] והשו"ע ביו"ד סי' ר"כ ס"ח, העתיק את ב' השיטות להלכה [והרמ"א 
לא השיגו], ואילו בחו"מ סי' מ"ג סכ"ח, סתם כדעת הרא"ש וסייעתו, 
וכבר עמד ע"ז הש"ך ביו"ד שם. גם בביהגר"א עמד על הסתירות לכאו' 
בדעת השו"ע, ע"ש שכתב "ולהרמב"ם וכו', אבל בשאר מקומות סתם 
כסברא ראשונה, ועי' באו"ח סי' תכ"ז [בהגה] וסי' תקס"ח ס"ז בהג"ה, 
סי'  ובחו"מ  בהג"ה,  ס"ז  קכ"ו  סי'  ובאה"ע  [בהגה],  ת"ב  סוס"י  ולקמן 
וסותר  כהרמב"ם  פסק  ס"ז  תקס"ח  סי'  או"ח  בשו"ע  אבל  סכ"ח,  מ"ז 

לכל הנ"ל".
ולעומת דברי הש"ך שהכריע שגם לענין שטרות יש לחשוש לשיטת 

דאין  והעליתי  סקמ"ו,  "ש"ך  כתב,  שם,  לחו"מ  רעק"א  בהג'  הרמב"ם, 
סקל"ב,  קכ"ו  סי'  גיטין  להל'  פשוט  גט  בס'  עי'  נ"ב,  אותו,  נותנים 

שהסכים בדין המחבר, ע"ש".
כר'  פסקינן  דבשטרות  ס"ל  ודאי  השו"ע  הגרעק"א,  דלדעת  ומשמע 
יהודה דסתם אדר הוא אדר ראשון, ובשלמת בנימין כתב, "עי' בש"ך 
סקי"ז מה שהקשה וכו', ונראה לי, דלק"מ עפ"י מה שזכרנו כבר בסי' 
רי"ז סכ"ח, דשאני נדרים משאר מילי, דאין הולכין בנדרים אחר הרוב, 
והשתא אומר אני, דהאי דסתם אדר אדר ראשון הוא, אינו אלא לפי 
[בנדרים]  והש"ס  בסתם,  שני  לאדר  שקורין  מיעוטא  יש  ומ"מ  הרוב, 
וודאי שפיר קאמר דע"כ מתני' ר' יהודה, דהא ר"מ קאמר סתם אדר אדר 
שני הוא2, ואיך תני במתני' לקולא דאדר ראשון הוא, אמנם איפכא אף 
דלענין שטרות קי"ל כר"י משום דאין שם מוחזק, והולכין אחר הרוב, 
דאתית  והשתא  להמיעוט,  לחוש  לחומרא  לומר  לנו  יש  בנדרים  מ"מ 
להכי, חוכך אני לומר דגם הרמב"ם לא פסק כר"מ, אלא דנדרים שאני 

מטעמא דכתיבנא".
ה] והנה גם אי נימא דיכול הלוה לומר, דאין יכולים לחייבו לפרוע 
כר"מ,  דהלכה  פסקו  האחרונים  מגדולי  כמה  דהא  ראשון,  אדר  בר"ח 
ובראשם הש"ך הנ"ל, וכפשטות שיטת הרמב"ם, הנה אם אכן לא זכר 
בעת כתיבת השטר, שיש ב' אדרים, הא בכה"ג גם לדעת ר"מ, סתם אדר 
הוא אדר ראשון, וכדמפורש בגמ' נדרים הנ"ל, וכמ"ש גם הרמב"ם, וא"כ 
כל הנ"מ הוא רק אם טוען שזכר היטב שהשנה מעוברת ואפ"ה כתב 

אדר סתם3 [ויל"ע מדין קים לי, ועי' ט"ז חו"מ סי' ע"ג סוף ס"ט].
ו] יש לעיין איך נדון דין 'המוציא מחברו עליו הראיה' על ענין זמן 
פרעון, דעצם הממון לחזרה קאי, ועמ"ש בשער משפט סי' ע"ג סק"ד 

בשם המל"מ פ"ו מטוען ונטען, ועע"ש בסקי"א.
ובספר פתחי חושן, דיני הלואה, פ"ג הערה כ', כתב, "ועי' ערוך השלחן 
והשנה  באדר,  לפרוע  נשבע  "ואם  [שכתב,  סי"ג  ע"ג)  סי'  (חו"מ  שם 
מעוברת, צריך לפרוע באדר ראשון, מפני חומר שבועה"], וגם בזה נראה 
דדוקא משום חומר שבועה וכו', אבל שלא במקום שבועה, אינו יכול 
לתובעו מספק עד יום ב' דר"ח, וכן עד סוף אדר ב', וב'פעמוני זהב' כתב, 

שאף שלא במקום שבועה, צריך לפרוע באדר ראשון". 

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
 ÌÚ ‰È„È„ ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ Í¯Âˆ ˘È˘ ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ,"‰ÏÙ˙ ÔÂÈÚÂ ...Ì„‡ Ï˘ ÂÈ˙ÂÂÚ ÔÈ¯ÈÎÊÓ ÌÈ¯·„ '‚" ,'· Ê"Ë ‰"¯· ˘"Ó

."˙ÚÓ˘ ‡‰˙˘ ÁÂË·Â ,Â˙ÏÙ˙ ÏÚ ÍÓÂÒ" ,È"˘¯ÙÂ
המדובר הוא בר' אליעזר הגדול, דאי' בב"מ נ"ט ב', דלאחר שנידו את 
ר"א הגדול על פי הוראת ר"ג נשיא ישראל, "אימא שלום, דביתהו דר"א, 
לר"א  ליה  שבקה  הוה  לא  ואילך,  מעשה  מההוא  הואי,  דר"ג  אחתיה 
למיפל על אפיה, ההוא יומא ריש ירחא הוה, ואיחלף לה בין מלא לחסר, 
איכא דאמרי, אתא עניא וקאי אבבא, אפיקא ליה ריפתא, אשכחתיה 
נפק שיפורא  ליה, קום, קטלית לאחי, אדהכי  דנפל על אנפיה, אמרה 
מבית ר"ג דשכיב, אמר לה מנא ידעת, אמרה ליה, כך מקובלני מבית 

אבי אבא, כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה".
וכתב ברבינו בחיי במדבר ט"ז ד', "וישמע משה ויפול על פניו... ואולי 
ר"א  למד  ומכאן  עדתו,  ולכל  לקרח  משה  העניש  זה  אפים   בנפילת 

שהעניש לר"ג בנפ"א, כמו שנזכר בסו"פ הזהב".
פניו  על  ליפול  רשאי  "אין אדם חשוב  איתא,  ב'  כ"ב  במגילה  והנה 
אא"כ נענה כיהושע בן נון", ופרש"י, "אא"כ נענה, כלומר, אא"כ בטוח 
במעשיו שהוא נענה בתפלתו", וא"כ ר"א שנפל על פניו, מוכרח שהיה 
של  עוונותיו  המזכירים  מדברים  הוא  ולכאו'  בתפלתו,  שיענה  בטוח 

אדם.
ולכאו' י"ל דיש לחלק בין ה'סומך על תפלתו', לבין ה'בטוח במעשיו', 
אמנם עי' ברכות י' ב', וברש"י שם ד"ה התולה בזכות עצמו, דמשמע 
דאינו ראוי להיות כן, ויעקב אבינו היה ירא שמא יגרום החטא, כמ"ש 

רש"י ר"פ ויצא.

אכן י"ל בלא"ה לפמש"כ בתוס' במגילה שם בשם הירושלמי, דמש"כ 

ויותר  ע"ש,  הציבור,  בשביל  כשמתפלל  דוקא  הוא  וכו',  רשאי  דאינו 

מבואר בדברי הריטב"א בחידושיו לתענית י"ד ב', שכתב, "הא דאר"א 

אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אא"כ נענה כיהושע, כבר פרשתיה 

במס' מגילה בס"ד, שאינה אלא במתחנן על הצבור, ובפני הצבור, דומיא 

ראיה  דאין  י"ל  ולפי"ז  דצבורא",  דעתייהו  דלא תפיג  ומשום  דיהושע, 

כלל שבטח שיענה בתפלתו, כיון שזה היה בביתו ולא בפני הציבור.

 ‡È˘‰ ‚"¯„ ,Á"¯ ÔÓÊ· ˙ÂÚË ÌÂ˘Ó ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ˜Ï˙Ò˘ ÈÓ :והרמז

 ÔÈ·  ‰˙ÚËÂ  ,Á"¯  ÔÓÊ·  ‰˙ÚË  ,ÌÂÏ˘  ‡ÓÈ‡  ,Â˙ÂÁ‡˘  ÌÂ˘Ó  ,˜Ï˙Ò
.4¯ÒÁÏ ‡ÏÓ

תשובה ל"מבין חידות"
 Â·˘ ıÙÁ Â˙Â‡· ‰·Â˘˙· ·Â˘Ï ˘È˘ ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·

."¯Â‚ÈÒ ‰˘Ú ¯Â‚ÈË˜ ÔÈ‡"˘ ÏÏÎ‰ ˙Â¯ÓÏ ,‡ËÁ
עי' בתנחומא תרומה ט' עה"פ (תרומה כ"ו ט"ו) "ועשית את הקרשים 

למשכן עצי שטים עומדים", "למה קורא אותם עצי שטים, כדי לרפאות 

מה שעתידין לעשות בשטים, שנא' (במדבר כ"ה) וישב ישראל בשטים", 

וע"ד  וכו',  עומדים  שטים  "עצי  ט"ו,  כ"ו  שמות  בחיי  ברבינו  וכתב 

בחר  לא  ומכולם  הן,  ארזים  מיני  כמה  עומדים,  שטים  עצי  המדרש, 

הכתוב אלא בזה ששמו שטים, לפי שישראל חטאו בשטים, לקו בשטים 

ויחל  בשטים  ישראל  וישב  שנאמר  בשטים,  חטאו  בשטים.  ונתרפאו 

העם. לקו בשטים, שנאמר ויהיו המתים במגפה וגו', לכך רצה הקב"ה 

שיתכפרו במשכן בעצי שטים, ולכך צוה להביא שטים, הה"ד כי אעלה 

ארוכה לך וממכותיך ארפאך נאם ה', וכתיב ברעתם ישמחו מלך5".

תשובה ל"מענינא דסדרא"
 ˜˙È‰ Â‡Ï„ ,(„ÂÚÂ ,'· ‚"È ˙ÂÎÓ 'ÈÚ) Ï"ÈÈ˜„ ‡‰· ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ,‰˘ÚÏ ˜˙È‰ Â‡Ï ÂÈ˙˘¯Ù· ÂÈˆÓ ‰¯Â‡ÎÏ ÔÎÈ‰ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡ ‰˘ÚÏ

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÂÏ˘
הנה נאמר בפרשתינו (כ"ה ט"ו), "בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו 

ְּבעָֹתו  ממנו", ועוד נאמר בפרשתינו (כ"ח כ"ח), "וירכסו את החשן ִמטַּ

אל טבעת האפד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החשן 

מעל האפוד", ואיתא ביומא (ע"ב א'), "אמר רבי אלעזר, המזיח חושן 

יסרו",  ולא  יזח,  לא  שנאמר  לוקה,  ארון,  בדי  והמסיר  האפוד,  מעל 

וכעי"ז במכות (כ"ב א'), עיי"ש.

הארון,  מן  הטבעות  יסורו  שלא  אלו,  דינים  דב'  בפשיטות,  מבואר 

וכן  לאוין שלוקים עליהם.  וכן שלא להסיר החושן מע"ג האפוד, הם 

הלאוין,  במנין  אלו  לאוין  ב'  מנה  פ"ז),   - פ"ו  ל"ת  (בסהמ"צ  ברמב"ם 

הטבעות,  מתוך  הארון  בדי  מהוציא  שהזהירנו  היא,  הפ"ו  "והמצוה 

והוא אמרו יתעלה בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו. והעובר 

והא  מלקות,  מחוייבי  כשזכרו  אמרו  מכות  ובסוף  לוקה.  זה  לאו  על 

איכא המסיר בדי הארון, רוצים שהוא גם כן לוקה, ואזהרתיה מהכא 

מלא יסורו ממנו. הנה כבר התבאר לך שהיא מצות לא תעשה ולוקין 

עליה".

ובמצוה פ"ז שם כתב, "והמצוה הפ"ז היא, שהזהירנו מהסיר החושן 

מעל האפוד, והוא אמרו יתעלה, ולא יזח החושן מעל האפוד, אבל יהיה 

דבק בו. ובסוף מכות אמרו גם כן עם זכרון מחוייבי מלקות, והא איכא 

יזח החשן, הנה כבר התבאר  מזיח את החשן, ואזהרתיה מהכא מלא 

ושם  הי"ג,  וכן הוא ברמב"ם בפ"ב מכלי המקדש  לוקה".  שמי שהזיח 

פ"ט ה"י.

לעשה', שהרי  הניתק  'לאו  הם  אלו,  לאוין  ב'  דהלא  צ"ב,  ולכאורה 

בתחילת הפסוקים מפורש דאיכא עשה, הן לענין שיהיו הבדים בתוך 

הארון, והן לענין שירכסו החושן מע"ג האפוד, וא"כ כיצד יתכן שלוקים 

על לאוין אלו, והא לאו הניתק לעשה אין לוקין עליו6.

ע"ג  סי'  ועי' ש"ך חו"מ  1 כלומר, אע"ג דבהו הוה ספיקא דאורייתא, 
סקל"ו, ובסמ"ע שם סקכ"ט.

ולכאו' יל"ע דגם בפרעון הלוואה בזמן, יש משום פריעת בע"ח מצוה, 
בס'  (עמ"ש  דאורייתא  מ"ע  הוא  ולכמה ראשונים  צדק,  הן שלך  מצד 
עינים למשפט ח"א סי' כ"א), וכן איסור דאורייתא משום מבטל כיסו 
של חבירו, באם אינו פורע בזמנו, לפמ"ש בב"ח חו"מ סוס"י ל"ז (ועי' 
ל"א  בסי'  הנ"ל שם  בספר  זה,  באיסור  הפוסקים  בדברי  מה שהאריך 

- ל"ב), וראה מש"כ להלן באות ו'.
2 בתוס' בנדרים, כתב טעם בשיטת ר"מ, "וקאמר דאדר סתם של [שנה] 
מעוברת, היינו אדר שני, דחדש העיבור אדר ראשון הוא ולא אדר שני, 
תדע, שהרי אדר הראשון, משלשים יום [ואילו] שני מכ"ט, ועוד דמגילה 
ופורים בשני, אלמא ראשון חודש העיבור", וע"ע בתוס' בר"ה י"ט ב' 
ד"ה אדר [ועי' בפ"ת יו"ד סי' ר"כ סק"ב בשם תשו' הרדב"ז, דמי שנדר 
א',  באדר  לעשות  חייב  העיבור,  בחודש  פלוני  דבר  לעשות  נשבע  או 

דאדר ראשון הוא הנקרא חודש העיבור].
והנה צ"ב מה שייך הא דקבעו מגילה ופורים בשני, להשאלה אם חודש 
תכ"ח,  בסי'  בלבוש  לפמש"כ  וי"ל  שני,  או  ראשון  אדר  הוא  העיבור 
ולא חודש אחר שני פעמים,  "וכשהשנה מעוברת עושין שני אדרים, 
משום דכתיב בשנים עשר חדש הוא חדש אדר, ואם יעשה חדש אחר 
כפול לא יהיה אדר השנים עשר, כי ניסן הוא הראשון לעולם, דכתיב 
והוא עיקר, שאין  ועוד טעם אחר  וגו',  וגו' ראש חדשים  החדש הזה 
מוסיפין חדש אחר על השנה, משום דכתיב שמור את חדש האביב, 
כלומר, שמור חדש האביב כדי שיבוא אביב בזמנו, ואביב ברוב השנים 
הוא בניסן, לכן צריכין לשומרו בסמוך לו כשיגיע, ורואין שעדיין אינו 
אביב, מעברין אותו החדש שהיה ראוי להיות אביב בו ברוב השנים, 
שיתבאר  מטעם  העיבור  בשביל  הראשון  אדר  חושבין  אנו  מ"מ  אבל 
בסמוך, לפיכך אין עושין בו פורים, לומר שאינו מסדר חדשי השנה, 
שאם היה מסדר חדשי השנה היה לנו לעשות בו ימי הפורים... ומ"מ 
כותבין בשטרות באדר הראשון אדר סתם, והשני כותבין אדר השני, 
אע"פ שמן הטעם שכתבתי היה לנו לעשות איפכא בראשון היה לנו 
לכתוב באדר הראשון, ובשני היה לנו לכתוב אדר סתם שהוא מחדשי 
השנה, אלא לפי שבזמן הקדמונים שהיו מקדשין ע"פ הראיה לפעמים 
לא היו יודעים שהשנה מעוברת עד שיצא רובו של חודש אדר הראשון, 
ועל כרחך היו כותבין בתחלת החדש קודם שידעו שהשנה מעוברת, 
העטרה  תחזור  בימינו  במהרה  ביהמ"ק  לכשיבנה  וגם  סתם,  אדר 
הראשון  אדר  לעולם  כותבין  אנו  לכך  הראייה,  עפ"י  לקדש  ליושנה, 

סתם, והשני אדר שני".
המגילה  קריאת  עם  פורים  את  מה שקבעו  שייכות  דיש  מובן  ולפי"ז 
באדר שני, לזה שסתם אדר בשנה מעוברת הוא אדר שני בדוקא לשיטת 
ר"מ, דהיינו שמזה הוכחה שאין אדר ראשון מסדר חדשי השנה, ומטעם 
זה כנראה גם המהר"י מינץ בסי' ט' צירף את התוס' כטעם לפסיקתו 
זמן  מעוברת,  בשנה  מצוה  בר  ונהיה  פשוטה,  בשענה  באדר  שהנולד 
הרמ"א  פסק  (וכדבריו  בראשון  ולא  שני  באדר  הוא  למצוות  היכנסו 
באו"ח סי' נ"ה ס"י, ע"ש, ובשקל הקודש על הרמב"ם פ"ד מקידוה"ח 
ה"א באהה"ל ד"ה שנה נשאר בצ"ע ע"ד המהר"י מינץ, ולפמשנ"ת א"ש 
פשיטא  שבט,  אותו  קרא  "ואילו  מינץ,  המהר"י  שם  ומסיק  בעזה"י), 
שהיינו אומרים שהיה בר מצוה באדר... וכי בשביל קריאת שם שקראו 

לו אדר נכניס זה להיות בר עונשין ח"ו... הלא קריאת השם לאו משום 
הכי אתא, אלא מפני שאדר הוא חדש האחרון לחדשים, נתנו לו זה 
סוף  דרק  [משום  לאדר  העיבור]  [לחודש  סמכוהו  זה  ומטעם  השם... 
השנה הוא זמן העיבור, וכהלבוש הנ"ל - ה. ה.] וקראוהו אדר, כי אין 
לנו אלא י"ב שמות לי"ב חדשי השנה, וכולם שמות פרסיים אשר למדנו 
בגלות, ושבעה מהם נמצאים במקרא, לפי דעת רבי שלמה בר אברהם, 
ובתר  שבט,  לקרותו  יכולים  היו  אדר,  שקראוהו  וכמו  הפירחון,  בעל 

שמיה לא אזלינן, כדפירשתי".
[ראה עוד מש"כ בעזה"י לעיל בגליון ס' בתשובה ל'מבין חידות', ואגב, 
מש"כ כי אין לנו אלא י"ב שמות וכו', הוא קצת סתירה למנהג קריאת 
חלק מחודש אב בשם מנחם, עמ"ש החת"ס בדרשה לז' אב, וע"ע בפ"ת 
אה"ע קכ"ו סקי"ב בשם הגט פשוט, וראה מה שהרחיב בענין בתשובה 

ל'מענינא דסדרא' גליון צ"ג].
מזלו  אין  העיבור  ראשון בשנת  "ואדר  עוד,  כתב  סי' תרפ"ה  ובלבוש 
מזל דגים עד אדר השני, שאין אדר הראשון אלא תשלומים לחדשים 
שתגיע  כדי  החמה,  לחדשי  הלבנה  חדשי  להשלים  שנים  בג'  שעברו 
החמה בחדש ניסן שהוא חדש האביב למזלה שהוא מזל טלה...", וע"ש 

שכותב דעדיין מזל של חדש שבט שהוא דלי שולט באדר א'.
[ועי' בא"ר שם, שמזכיר את מאחז"ל בתענית כ"ט א',דמשנכנס אדר 
מרבין בשמחה, וצ"ע אם באדר א' שייך זה, ובפרט לדברי רש"י שם, 
שתולה זה בפורים ופסח, דלכאו' אין זה שייך באדר ראשון (ועשו"ת 
חת"ס או"ח ח"א סי' ק"ס), אע"פ שמאידך גם הלבוש עצמו בסי' תרצ"ז, 
קצת,  ושמחה  משתה  קטן)  פורים  (בימי  בהם  להרבות  "ומצוה  כתב 

משום דיומי נס נינהו"].
ובס' זכר דוד (למהר"ד זכות זצ"ל, אב"ד ור"מ דמודינא), מאמר ג' פרק 
ק', כתב, "ולפי"ז היה חוץ לזמנו לקבעו באדר הראשון, דהא המן ודאי 
לא נתכוין לו [שהרי בחר באדר משום שבו שולט מזל דגים, רמז שיהיו 
נבלעים, ושיהיו ח"ו כדגים הנאחזים במצודה (כמ"ש במדרש אסת"ר ז' 
י"א, וילקוט רמז תתרנ"ד)], וכיון שכן גם הזכרון הנס אינו ראוי שיהיה 
נעשה בו, אלא באותו האדר שעליו שולט מזל הדגים, דהוא אדר שני, 
היתה שנה  פורים הראשון אם  הוכחה שגם  נמי  איכא  ועפ"י האמור 
מעוברת כמ"ד בירושלמי הנ"ל (פ"ק דמגילה ה"ה), מ"מ צ"ל דכל עניני 
המן אירעו באדר שני, כדי להראות שלא הועילו פעולותיו של המן, 
דהגם ששולט בו מזל דגים, נהפוך הוא שישראל בלעו את אויביהם, 
ועוד דמ"מ לא היה נכון למקבע פורים באדר ראשון, יען במספר ירחים 

לא בא, אלא תוספת הוא, עי' בירושלמי שם".
וכתב החזקוני בסו"פ בשלח, דבאדר שני אין בו מזל, וע"כ אין כישוף 

שולט בו, ע"ש, וכעי"ז מביא ביערות דבש ח"ב דרוש ט' בשם מדרש.
[ובס' נפלאות מתורתך (בהסכמת הגר"ש אויערבך שליט"א ועוד), עמ' 
73, מעיר דבר נחמד, לפמ"ש האריז"ל בליקוטים לפר' ויצא, דחדש אדר 
כנגד יוסף, ושלכן מזלו דגים, כמ"ש בברכת יעקב לבני יוסף (בראשית 
מ"ח ט"ז), 'וידגו לרוב', ובניו מנשה ואפרים הם כנגד ב' אדרים, וא"כ 
אפרים הבן השני, כנגד אדר ב', ומובן מדוע נבחר יהושע שהוא מזרע 

אפרים להלחם בעמלק, עכ"ד].
הוא  ב'  דאדר  דס"ל  דצ"ל  כתב,  שם  הנ"ל  הקודש  בשקל  וכתב 

התוספת.
וע"ש בזכר דוד, שמבאר, דמ"מ יש ענין לעשות קצת שמחה גם באדר 

ראשון, משום שמחשבת המן היה לעשות הגזירה באדר ראשון [וסמך 
לזה מש"כ בשו"ת מהר"י ברונא סי' קצ"ה, שהפיל פור על י"ב חדשים 
ולא על י"ג, לכוין על חדש שמת בו מרע"ה, ושנה פשוטה היתה, כדאי' 
בקידושין ל"ח, ועי' בזכר דוד שם בפרק צ"ט מש"כ בזה], "א"כ הואיל 
וח"ו היתה בלבו המחשבה הלא מטוהרה לאבדם באדר ראשון, הקב"ה 
הדבר  נכון  א"כ  הרע...  המעשה  עשה  כאילו  והוי  למעשה,  מצרפה 
לעשות זכר לישועת ה' גם בי"ד ובט"ו של אדר ראשון, ולהרבות קצת 
במשתה ושמחה, ושלא לומר תחינה כאמור, וע"כ קראו לימים האלה 

בשם פורים קטן".
3 ועי' בשו"ת חת"ס או"ח סי' קס"ג, שהאריך טובא בנידון אדר סתם, 
של  ועשה  קום  הוא  ד"אם  ומכריע  בזה,  הפוסקים  דברי  ובסתירת 
מצוה, כגון לחלוק צדקה וכדומה, יעשה בראשון משום זריזין מקדימין 

למצוות...". וטעם זה לכאו' י"ל גם לענין פריעת בע"ח מצוה.
אמנם אם כפי טענתו של הלווה עדיין לא בא זמן הפרעון, והוא אינו 
מסתפק, צ"ע אם אפשר לכפותו לזה, אע"פ שי"ל דאם כל בנ"א קורין 
האדרים  לב'  למעשה  אם  אבל  אז,  לפרוע  צריך  סתם,  אדר  לראשון 
ולהש"ך  לכפותו,  ושני, מספק צ"ע אם אפשר  קורין בתוספת ראשון 
לו החצי  יפרע  נמי  נימא דהכא  יצא תמיהה קצת אי  יחלוקו,  שכתב 

בחודש זה וחצי השני בחודש הבא. וצ"ע.
בשבת  מכריזין  היו  לא  הראיה,  עפ"י  מקדשין  היו  דבזמנם  ומשום   4

קודם ר"ח.
ובלא"ה צ"ע אם נשים ישנם בברכת החדש, ועי' מ"ב סי' תי"ז סק"א, 
דמנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ר"ח, אבל אולי זה רק 
בציבור, וגם אינו מבואר שהוא חיוב לנשים, אע"פ שאשה צריכה לידע 
מתי ר"ח משום איסור מלאכה שנהגו בה כבר בזמן חז"ל (ועי' בביה"ל 

שם, ד"ה והנשים, שהאריך בענין חיוב נשים באיסור מלאכה בר"ח).
5 וראה בבעל הטורים כאן, שכתב "למשכן עצי שטים, בגמטריא לכפר 

למעשה שטים".
הארון,  בדי  בהסרת  דלוקין  הא  צ"ו), שהשמיט  (מצוה  בחינוך  ועי'   6
ובמנ"ח שם כתב שאין לדקדק מן ההשמטה, דפשוט דלוקין, וכמבואר 
בגמ' וברמב"ם הנ"ל. ועי' מש"כ בזה במשנה למלך בהגהותיו לחינוך 

שם. 
7 עי' בשו"ת דגל ראובן (להגר"ר כץ זצ"ל, ח"א סי' י' ד"ה ועוד נלענ"ד), 
וכן בספר חכמה ודעת ליבדלחט"א הגר"מ שטרנבוך שליט"א בפרשתינו 

כאן, וכן ב'פרורים משלחן גבוה' בפרשתינו.
ממנו,  יסרו  "לא  שכתב,  כאן,  בפרשתינו  מפרש"י  שדקדקו  יש  וכן   8
דבא  די"ל  ניחא,  להאמור  אבל  בזה.  רצ"ל  מה  צ"ב  דלכאו'  לעולם", 
לפרש שהלאו הוא נמשך 'לעולם', דכל שעה שאין הבדים תוך הארון, 

עובר בלאו זה.
9 ועי' משכ"ת בזה באור שמח פ"א ה"ג מחמץ ומצה. 

10 כן הביא בהר צבי בפרשתינו כאן, בשם 'כרם צבי' (להג"ר צבי הירש 
פרבר זצ"ל), וכן הביא בפרדס יוסף כאן (אות כ').

11 עי' בערוך לנר במכות שם שכתב לפרש כן, דלולי דברי הריטב"א י"ל 
דכבר נגמר הלאו בשעה ראשונה ואינו לאו המתמשך, עיי"ש.

12 ועי' קהלות יעקב מכות סי' ט"ז סק"ה.
תמיד,  ואתו  עמו  שה'  קודש,  לשון  שהוא  המהרז"ו,  פירש  כן   13
יתגבר  הוא  אלא  יפתהו,  שהיצר  שייך  לא  כן  ועל  בליבו,  ה'  ואהבת 



ד"ה  ב',  (י"ג  במכות  הריטב"א  דברי  ע"פ  ליישב7,  שכתבו  יש  ואכן 
ולחשוב נמי המזיח), שכתב, שלגבי ב' לאוין אלו, עובר בהם כל רגע 
יסרו  ד'לא  בלאו  עובר  הארון,  בתוך  אינם  שהבדים  שעה  שכל  ורגע, 
ממנו', ואין הלאו רק ברגע שהסירם מן הארון, וכן בכל שעה שלבוש 
עם החושן בלא שמקושר עם האפוד כדין, עובר בלאו ד'לא יזח החשן', 

ולא רק בשעה ראשונה שהסיר החשן מן האפוד8.
ולפי"ז מבואר היטב, שהרי כל עיקר הענין ד'לאו הניתק לעשה', היינו 
שע"י שיקיים העשה שבא עם הלאו, מתקן האיסור שעבר כבר, וכגון 
נותר, דעבר על האיסור רק בשעה ראשונה שהותיר הבשר, וכשישרוף 
את הנותר כמצוותו, מתקן הלאו דנותר שעבר עליו (עי' מכות י"ד ב' 
וברש"י ד"ה כל ל"ת, וכן ברש"י שבועות ג' ב' ד"ה אחר), אבל בנידו"ד, 
לתקן  בא  העשה  קיום  הרי שאין  בכל שעה,  אלו  בלאוין  כיון שעובר 
הלאו,  עבירת  מפסיק  רק  העשה  קיום  שע"י  אלא  לשעבר,  הלאו  את 
שמכאן ואילך כבר אינו עובר על הלאו, ובכל כה"ג לא חשיב 'לאו הניתק 
לעשה', ולוקה עליו. וכיסוד זה מבואר ברמב"ן ובריטב"א במכות ט"ו א', 

לענין לאו דביאת מקדש, עיי"ש9.
בשעה  אלא  האיסור  שאין  נאמר  אם  דאף  ליישב10,  שכתבו  ויש 
לאו  הוי  דלא  י"ל  מ"מ  מכן11,  לאחר  האיסור  ממשיך  ואין  ראשונה, 
במכות  יוחנן  ר'  דלדעת  עשה',  שקדמו  'לאו  הוי  אלא  לעשה,  הניתק 
(שם), לוקין על לאו כה"ג, והיינו דכיון שאין שייך לעבור על האיסור, 
אלא אחר שיקיים העשה, שיתן הבדים בארון, וכן שיקשור החושן עם 
האפוד, וכל זמן שלא עשה כן, לא שייך שיעבור על האיסור כלל, א"כ 
ברש"י  הביאור  (עי'  עליו  ולוקין  לעשה,  הניתק  לאו  חשיב  לא  בכה"ג 

במכות שם)12.

תשובה ל"כתב חידה"
."[Ú·˘ ˙·Â „Â„ Ô· ,ÍÏÓ‰] ‰ÓÏ˘" :È‡ ÈÓ

„Â˘˜‰ ˙ÂÓ¯‰: רש"י שמות כ"ה ט', "וכן תעשו. לדורות, אם יאבד 
אחד מן הכלים או כשתעשו לי כלי בית עולמים, כגון שולחנות ומנורות 
וכיורות ומכונות שעשה ˘ÓÏ‰, כתבנית אלו תעשו אותם. ואם לא היה 
המקרא מחובר למקרא שלמעלה הימנו, לא היה לו לכתוב וכן תעשו, 

אלא כן תעשו, והיה מדבר על עשיית אהל מועד וכליו".

·˙È˙ÁÎ˘ È˙„ÓÏ˘ ‰Ó ‰ÏÈÁ – שבתחילה כשלמד שלמה תורה, היה 
שוכח את מה שלמד.

ששלמה בתחילתו היה שוכח את מה שהיה לומד, כדאיתא בקה"ר א' 
[א'] ב', ושהש"ר א' [א'] י', "שהיה מקיא בדבריו כספל הזה שמתמלא 
בשעתו ומתפנה בשעתו, כך שלמה למד תורה בשעתה ושכחה בשעתה". 
שם,  כדאיתא  שמותיו,  משבעת  אחד  שהוא  'יקה',  בשמו  זאת  ודרשו 
"שלש שמות נקרא לו, ידידיה, קהלת, שלמה. ר' יהושע אומר שבעה, 
שלהם,  אותנטייא  עיקר  שמואל,  אמר  איתיאל.  למואל,  יקה,  אגור, 
באילין ארבעה, אלא שנתכנה  ר' שמואל  מודה  ידידיה קהלת שלמה, 
בהן שלמה ושנתנו להדרש, אגור, שאגור בדברי תורה. יקה, שהיה מקיא 
בדבריו כספל הזה... למואל, שנם לקל בלבו ואמר יכול אני להרבות ולא 

לחטוא. איתיאל, שאמר אתי קל13 ואוכל..." (וע"ע במד"ר י' ד').
ומה שכתבנו 'בתחילה', שמצבו זה של שלמה ששכח את מה שלמד 
תורה  למד  "כך שלמה  דברי המדרש,  ע"פ פשטות  הוא  היה בתחילה, 
על  שמדובר  הדברים  משמעות  שלכאורה  בשעתה",  ושכחה  בשעתה 

'שעתה', התקופה הקודמת לפני שהחכים במיוחד.
היה  שלמד,  מה  שכח  ששלמה  זו  שתקופה  למד,  שהמהרז"ו  אלא 
בתקופה המאוחרת יותר בחייו, שכך הוא מפרש את המשל לספל, מה 
בו, הוא ממלאו מים, וכשאינו  ספל זה שכאשר אדם צריך להשתמש 
צריך הוא מפנה ומערה המים ממנו. כך שלמה המלך, כשהיה שלם עם 
ה', מילא אותו תורה וחכמה, ולאחר שהטו נשיו את לבו, נתעלמו ממנו 

דברי תורה וחכמה.
השמות  שלושת  בין  שההבדל  כדבריו,  להוכיח  המהרז"ו  והוסיף 
הראשונים, שהיו שמותיו לכו"ע, לבין ארבעת שמותיו האחרים, שהיו 
רק כינוייו וניתנו להידרש וכדלעיל, שבשמותיו הראשונים נקרא בהם 
קודם לידתו ובעת לידתו, ואילו ארבעת השמות הנוספים, נקרא בהם 

לאחר שזכה לחכמה, ועל אותה תקופה נאמר שכשלמד תורה שכחה, 
וזאת מחמת נשיו וכדלעיל.

התורה,  מן  אחת  אות  לבטל  שהרהר  "ושלמה  א',  ו'  בשמו"ר  שו"ר 
מה כתיב בו, (משלי ל' א') ִּדְבֵרי ָאגּור ִּבן ָיֶק[ה](א), שאיגר דברי תורה 
והקיאן", שמתפרש לכאורה ג"כ על התקופה המאוחרת. ותשו"ח להרב 

שמעון יעקב קורץ שליט"א שציין לנו לזה.

È˙„ÓÈÏ ÌÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÛÂÒ·ÏÂ – שלבסוף, לאחר ושלמה החכים, הוא 
לימד את האחרים.

"ְויֵֹתר  י"ב ט'),  ששלמה לימד את האחרים, כמפורש בפסוק (קהלת 
ְמָׁשִלים  ִּתֵּקן  ְוִחֵּקר  ְוִאֵּזן  ָהָעם  ֶאת  ַּדַעת  ִלַּמד  עֹוד  ָחָכם  קֶֹהֶלת  ֶׁשָהָיה 
ַהְרֵּבה", וכתב הספורנו שם, "ויותר שהיה קהלת חכם. ועם מה שהיה 
קהלת יותר חכם ויודע משאר חכמי דורו. עוד למד דעת את העם. עוד 
השתדל יותר מהם ללמד את העם דעת". ובמצודת דוד שם כתב, "יותר 
ממה שהיה קהלת חכם בעצמו, עוד היה בו מעלה יתרה, כי למד דעת 

את העם והיה מחכים אחרים".
וכן מצאנו שלימד את העם, בזה שאמר דברי תורה ברבים, כדאיתא 
בשהש"ר א' [א'] ח' (ועוד הרבה), "א"ר יודן, ללמדך שכל מי שהוא אומר 
וממי אתה למד,  עליו.  רוח הקודש  זוכה שתשרה  דברי תורה ברבים, 
משלמה שעל ידי שאמר דברי תורה ברבים, זכה ששרתה עליו רוה"ק 

ואמר שלשה ספרים משלי קהלת ושיר השירים".

·È˙ÏÂ„‚ ˙ÈˆÁÓÏ ‰ÎÊ˘ È – שרחבעם בנו של שלמה שזכה למחצית 
גדולת אביו, נולד כדלהלן.

שרחבעם היה בנו של שלמה, כמפורש בפסוק (מ"א י"א מ"ג), "ַוִּיְׁשַּכב 
ְׁשֹלמֹה ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר ְּבִעיר ָּדִוד ָאִביו ַוִּיְמֹלְך ְרַחְבָעם ְּבנֹו ַּתְחָּתיו".

ורחבעם מלך תחת אביו, כמפורש בפסוק הנ"ל.
אביו  ששלמה  אביו,  שלמה  של  גדולתו  למחצית  רק  זכה  ורחבעם 
מלך על כל ישראל14, ואילו רחבעם מלך רק על מחצית מהם, כמפורש 
בפסוקים (מ"א י"א מ"ג -  י"ב כ"ד), שלאחר מיתת שלמה, כשרחבעם 
המלך,  עבודת  את  מעליהם  להקל  ממנו  ביקש  והעם  תחתיו,  מלך 
ורחבעם לא שמע לעצת הזקנים שאמרו לו, שאם יקבל את דברי העם 
וידבר אליהם דברים טובים, הם יהיו לו עבדים כל ימיו, אלא קיבל את 
עצת הנערים שאמרו לו, שיאמר לעם שאביו יסר אותם בשוטים, והוא 
ייסרם בעקרבים, ובעקבות כך פרץ מרד בעם, שהכריזו "מה לנו חלק 
בדוד ולא נחלה בבן ישי...", ואף רגמו למות את ֲאדָֹרם שר המס, והלכו 
זקני ישראל והמליכו את ירבעם למלך על עשרת השבטים, ואילו מלכות 

רחבעם נשארה רק על שבט יהודה ובנימין.
ומה שכתבנו שרחבעם זכה ל'מחצית' גדולתו של שלמה אביו, כאשר 
עשר15,  שנים  מתוך  שבטים  שני  לכשישית,  זכה  רק  הוא  האמור  לפי 
"ולשון  י"ט מ"א,  שהוא רחוק מחצי המלכות, כבר כתב הרד"ק בש"ב 
חצי ומחצה ומחצית16, אינו אלא חלוק החלק מהכלל, פעמים הוא חלק 
בחלק בשוה וזהו ברוב. ופעמים אינו בשוה כמו חציו שרפתי במו אש, 
וכן אומר עד צואר יחצה, והצואר אינו חצי הגוף בשוה וממנו ולמעלה 

אינו אלא קצת מעט מהגוף".
ובעיקר הדבר מדוע רחבעם זכה רק למחצית ממלכותו של שלמה, 
ולא מלך על כל ישראל כאביו וסבו. איתא בשבת נ"ו ב', "אמר רב יהודה 
אמר רב, בשעה שאמר דוד למפיבשת אתה וציבה תחלקו את השדה17, 

יצאה בת קול ואמרה לו, רחבעם וירבעם יחלקו את המלכות".
ובענין ילדיו הנוספים של שלמה18, עיין בהערה.

·‚È˙„ÏÈ ‰„È¯ÙÓ ¯ÈÚˆ ÏÈ – שאת רחבעם בנו שזכה למחצית גדולתו, 
בכינוי  שנתכנתה  העמונית,  נעמה  מאשתו  צעיר,  בגיל  שלמה  ילד 

'פרידה'.
ביבמות  דאיתא  מה  ע"פ  הוא  צעיר,  בגיל  רחבעם  ילד את  ששלמה 
ע"ז א', שרחבעם ישב בחיקו של דוד, והיינו שרחבעם נולד עוד בחיי 
דוד, ובסע"ר ט"ז, שראה רחבעם את דוד שנה, נמצא ששלמה ילד את 

רחבעם כשהיה כבן אחד עשרה שנה, וכדלהלן.
וחשבון זה של שנות שלמה בעת שילד את רחבעם הוא ע"פ דברי 
ָּבא  ָזֵקן  ָּדִוד  "ְוַהֶּמֶלְך  נאמר,  א')  (א'  מלכים  ספר  הפסוקים, שבתחילת 
שנה,  שבעים  בן  היה  שכבר  שם,  הרד"ק  של  וכחשבונו  ַּבָּיִמים...", 
ובאותה שעה נאמר (שם ה'), "ַוֲאדִֹנָּיה ֶבן ַחִּגית ִמְתַנֵּׂשא ֵלאמֹר ֲאִני ֶאְמֹלְך 
ַוַּיַעׂש לֹו ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים ַוֲחִמִּׁשים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניו", ולאחר שנתן הנביא 

ובת שבע סיפרו הדברים לדוד המלך, אמר דוד לצדוק הכהן לנתן הנביא 
ולבניהו בן יהוידע, שימליכו את שלמה למלך, וכך עשו, והמליכו את 
שלמה למלך, כמפורש הכל שם (י"א - ל"ט). ולאחר זמן קצר נאמר (שם 
ִעם  ָּדִוד  "ַוִּיְׁשַּכב  י"ב),   - י'  (שם  וכן  ָלמּות...",  ָדִוד  ְיֵמי  "ַוִּיְקְרבּו  א'),  ב' 
ַוִּיָּקֵבר ְּבִעיר ָּדִוד... ּוְׁשֹלמֹה ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו ַוִּתּכֹן ַמְלֻכתֹו  ֲאבָֹתיו 
ְמאֹד", ואיתא בסדע"ר (י"ד), שבאותה שעה היה שלמה בן י"ב שנה19 . 
נמצא שאם רחבעם ישב בחיקו של דוד, וראה את דוד שנה, בהכרח 
שהוא נולד כשהיה שלמה אביו כבן י"א שנה, וכך הובא בסה"ד, ששלמה 
וי"א שנה לאחר מכן, בשנת תתקכ"ג, הוא  ב"א תתקי"ב,  נולד בשנת 

ילד את רחבעם20.
(מ"א  בפסוק  כמפורש  העמונית,  מנעמה  רחבעם  את  ילד  ושלמה 
ַנֲעָמה  ִאּמֹו  ְוֵׁשם  ִּביהּוָדה...  ָמַלְך  ְׁשֹלמֹה  ֶּבן  "ּוְרַחְבָעם  ועוד),  ל"א  י"ד 

ָהַעּמִֹנית21".
ב',  ל"ח  בב"ק  כדאיתא  'פרידה',  בתואר  נתכנתה  העמונית  ונעמה 
וכפרש"י במדבר ל"א ב', שלאחר שמשה חשב להלחם במואב (וזאת ע"פ 
ק"ו שנשא, "ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב אמרה תורה 
צרור את המדינים והכיתם אותם, מואבים עצמן לא כל שכן"), "אמר 
לו הקב"ה, לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי. שתי פרידות (גוזלות 

- רש"י22) טובות יש לי להוציא מהן, רות המואביה ונעמה העמונית". 
ונעמה זו, למרות שהיתה מעמון, נתגיירה, כן כתב הריטב"א בקידושין 
י"ד א' ד"ה ואומר והרלב"ג במ"א כ"ב ל"ח ד"ה האחד עשר. אך הוסיף 
הרלב"ג שם, "והנה נעמה היתה כאילו לא נתגיירה, כי חזרו לסורן הרע 

נשי שלמה מגויי הארצות כמו שקדם הספור בזה".
נעמה  עם  שלמה  של  נישואיו  השתלשל  היאך  הדבר  ובעיקר 

העמונית23, עיין בהערה.
עיין  ָמלך רחבעם, למרות שאמו לא היתה מישראל24,  ובענין היאך 

בהערה.

משמשות  שלמה  של  שסעודותיו   –  ‡Ó‚Â„Î  ˙Â˘Ó˘Ó  È˙Â„ÂÚÒ
כדוגמא ומשל לסעודה גדולה ומיוחדת.

גדולות  לסעודות  ומשל  כדוגמא  משמשות  שלמה  של  שסעודותיו 
ומיוחדות, כדאיתא בכמה דוכתי בחז"ל, וכגון, עירובין מ"א א' ותענית 
כ"ט ב', "ערב תשעה באב שחל בשבת, אוכל ושותה כל צרכו, ומעלה 
הגדרה  שהוא  וכעי"ז  בשעתו".  שלמה  כסעודת  אפילו  שולחנו  על 
לענין סעודת  ב',  פ"ו  א',  פ"ג  א',  לסעודה חשובה, מצאנו בב"מ מ"ט 
פועלים. וכתב רש"י בתענית שם שהוא הגדרה על סעודה גדולה מאוד, 

שהיה אוכל הוא ושריו ששים כור סולת כו'.
וסעודותיו של שלמה, הכוונה על תקופותיו שהיה בכבודו של עולם, 
וזהו הלשון 'בשעתו', שעליהם נאמר בפסוקים תיאור הסעודה (מ"א ה' 
ב' - ג'), "ַוְיִהי ֶלֶחם ְׁשֹלמֹה ְליֹום ֶאָחד ְׁשֹלִׁשים ּכֹר סֶֹלת ְוִׁשִּׁשים ּכֹר ָקַמח. 
ֲעָׂשָרה ָבָקר ְּבִרִאים ְוֶעְׂשִרים ָּבָקר ְרִעי ּוֵמָאה צֹאן ְלַבד ֵמַאָּיל ּוְצִבי ְוַיְחמּור 

ּוַבְרֻּבִרים ֲאבּוִסים".

זו  שלמה,  של  מסעודותיו  שמאוחת   –  ‰ÎÏ‰  ˙„ÓÏ  Ô‰Ó  ˙Á‡ÓÂ
שעשה כאשר התבשר בבשורה טובה על שזכה לחכמה, נלמדת הלכה 

שעושים זעודה לגמרה של תורה.
בא  ה'  שכאשר  לחכמה,  שזכה  כשנתבשר  סעודה  עשה  ששלמה 
או  עושר  יבקש,  מה  ושאלו  בגבעון,  כשהיה  הלילה  בחלום  לשלמה 
חכמה, וענה שלמה שחפץ בלב שומע לשפט את העם ולהבין בין טוב 
הדבר  ושאל את  לו, שהיות  וה' אמר  ה',  בעיני  טוב  הדבר  היה  לרע, 
יעשה  לכך  אויביו,  את  ולנצח  ועשירות  ימים  אריכות  ולא שאל  הזה 
ה' כדבריו ויתן לו לב חכם ונבון את לא היה לפניו ואחריו לא יקום, 
וגם יתן לו עושר וכבוד, ואריכות ימים, כמפורש כ"ז בארוכה בפסוקים 

במ"א ג' ה' - י"ד.
וכאשר הקיץ שלמה משנתו ראה שחלומו עומד על כנו, שהבין מה 
ֲארֹון  ִלְפֵני  ַוַּיֲעמֹד  ם  ְירּוָׁשלִַ "ַוָּיבֹוא  מיד  נוהק.  והחמור  מציצת  הצפור 
ודרשו  ֲעָבָדיו",  ְלָכל  ִמְׁשֶּתה  ַוַּיַעׂש  ְׁשָלִמים  ַוַּיַעׂש  עֹלֹות  ַוַּיַעל  ה'  ְּבִרית 
בקה"ר א' [א'] א', הובא בילקוט מ"א קע"ה ד"ה ואם, "א"ר יצחק, מכאן 

שעושין סעודה לגמרה של תורה". 
ו'  ד'  סוכה  אושרי  בהגהות  להלכה,  כן  שהכירו  בראשונים,  ויעויין 
הגה"ה ב' ואור זרוע ח"ב הלכות סוכה סימן ש"כ ד"ה מתני', וכן פסק 
לכל  הטעם  שזהו  סק"ו,  שם  ובמשנ"ב  ס"א,  תרס"ט  באור"ח  הרמ"א 

הסעודות והיו"ט שעושים בשמחת תורה לכבוד גומרה של תורה.

עליו וינצחו.
אבל במתנו"כ למד שהוא חול, לשון כח ויכולת, כמו (יחזקאל י"ז י"ג), 

"ְוֶאת ֵאיֵלי ָהָאֶרץ", את החזקים שבארץ.
14 ומה שכתוב במ"א ה' א' וד', "ּוְׁשֹלמֹה ָהָיה מֹוֵׁשל ְּבָכל ַהַּמְמָלכֹות ִמן 
ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ְוַעד ְּגבּול ִמְצָרִים ַמִּגִׁשים ִמְנָחה ְועְֹבִדים ֶאת ְׁשֹלמֹה 
ָּכל ְיֵמי ַחָּייו... ִּכי הּוא רֶֹדה ְּבָכל ֵעֶבר ַהָּנָהר ִמִּתְפַסח ְוַעד ַעָּזה ְּבָכל ַמְלֵכי 
ִמָּסִביב", שלכאורה מלך על כל  ֲעָבָריו  ִמָּכל  ָהָיה לֹו  ְוָׁשלֹום  ַהָּנָהר  ֵעֶבר 
אלא  עליהם,  שמלך  הכוונה  שאין  שם  המפרשים  כתבו  כבר  העולם, 
שהיו יראים ממנו ומגישים לו מנחה ועובדים אותו, אבל עיקר מלכותו 

היתה על ישראל.
כב'  נמנים  ואפרים  שמנשה  עשרה,  שלשה  מתוך  הוא  ולכאורה   15
שבטים נפרדים, ויחד עם שבט לוי, שאף עליו היתה שלטונו ומלכותו, 
מוזכר  מקום  בכל  כי  עשר,  שנים  כתבנו  זאת  בכל  שבטים,  י"ג  היו 
שרחבעם מלך על שני שבטים, ואילו ירבעם מלך על עשרת השבטים.

ושבט לוי שהיה מחולק בין שניהם, לכך לא נמנה במנין השבטים.
16 אכן עיין במלבי"ם, בספר הכרמל ערך 'חצי' וערך 'מחצית', שלמד 
ש'חצי' הוא הגדרה על דבר שנחצה מאיליו, או אפילו בימי אדם, אך לא 
נחצה בצמצום על החצי, "כי כל הנחלק לשנים נקרא חצי, הגם שאינו 
'מחצית' הוא הגדרה על "דבר הנחצה עתה בידי אדם  מצומצם". אך 

לשני חלקים שוים בצמצום".
17 ובטעם הדבר היאך קיבל דוד לשוה"ר זה, עיין אריכות דברים בספר 

משבצות זהב שליקט בדבר זה מספרים וסופרים רבים.
18 ובענין אם היו לו לשלמה עוד בנים מלבד רחבעם. הנה זה שנים 
בנות,  ב'  רק  אלא  נוסף,  בן  מצאתי  ולא  אודותם  רבות שאני מחפש 
והשניה,  החודש.  מנציבי  אחד  אבינדב  בן  של  אשתו  טפת,  האחת, 
בשמת, אשתו של אחימעץ. שאף הוא היה מנציבי החודש, כמפורש 

בפסוקים במ"א ה' י"א וט"ו.
נבלת  ע"י  לעני  שנישאה  שלמה  של  בתו  אודות  מעשה  שידוע  [ומה 
יודיענו), אין הכרח שזו בת  והיודע  (ולא מצאתי מקורו,  וכו'  החמור 

נוספת, ויתכן וזו אחת מהשנים המנויות].
וכאן המקום להביא מה דאיתא במדרש אלפא ביתא ד"ה מהו כ' (בתי 
מדרשות חלק ב'). "ולמה נשא שלמה אלף נשים, אלא שאמר כדי שיהיו 
לו אלף בנים בשנה מכל אחת ואחת, בעשרים שנים עשרים אלפים 
בנים, שלא יהו כל בריה וכל בשר ודם יכולין לשלט בי ולעשות לי כל 
דברי. אמר לו הקב"ה, שלמה בני, אתה נוטל אלף נשים כדי שיהיו לך 
אלף בנים בשנה, אני נותן לך בן אחד שאין לו אלא חצי הגוף ובן שלמה 

רחבעם (דהי"א ג' י')".
והדברים מבהילים, היאך מכל אותם אלף הנשים, נולד לשלמה רק בן 
אחד ושני בנות [כפי מה שידוע לי וכדלעיל], ולמרות רוב השתדלותו 
לריבוי בנים, כל מחשבותיו ותוכניותיו לא הועילו לו, אלא אף נטרד 

שנים ממלכותו ודאיתא בגיטין ס"ח ב' ועוד.
 ÌÈÂ˘‡¯‰  ÂÈ˙Â·¯  Â‡  ˘¯„Ó  ÏÚ  Ú„ÂÈ‰  ÏÎÏ  ,‡Â·‡  ‰ÏÂ„‚  ‰˘˜··Â
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ָמַלְך  ֲאֶׁשר  "ְוַהָּיִמים  מ"ב),  י"א  (שם  במותו  דכתיב  מה  ע"פ  והוא   19
ם ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה", ומאידך קיימ"ל ששנות  ְׁשֹלמֹה ִבירּוָׁשלִַ

שנ"ב שנה היו שנותיו של שלמה, נמצא שכבן י"ב שנה היה במלכו.
משני  אלא  הזה,  הארוך  החשבון  לכל  להגיע  צריך  שלא  ויתכן   20
ם  פסוקים, פסוק אחד (מ"א י"א מ"ב), "ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָמַלְך ְׁשֹלמֹה ִבירּוָׁשלִַ
ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה", ופסוק שני (שם י"ד כ"א), "ּוְרַחְבָעם ֶּבן 
ְׁשֹלמֹה ָמַלְך ִּביהּוָדה ֶּבן ַאְרָּבִעים ְוַאַחת ָׁשָנה ְרַחְבָעם ְּבָמְלכֹו...", שמפורש 

שרחבעם נולד שנה אחת קודם ששלמה אביו נהיה מלך.
21 ונעמה זו עמונית היתה, כפשטות דברי הפסוק, וכדרשת חז"ל (בב"ק 
ל"ח ב'), "לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, שבשביל לילה אחת שקדמתה 
בכירה לצעירה, קדמתה ארבע דורות לישראל, עובד ישי ודוד ושלמה, 

ואילו צעירה, עד רחבעם, דכתיב (שם), ושם אמו נעמה העמונית".
וכבר כתבו הרד"ק והרלב"ג, שהטעם מדוע הנביא הזכיר פעמִים יחוס 
היות  כי  להודיע,  פעמים,  שני  רחבעם  דברי  בספור  זה  "כתב  אמו, 
אמו עמונית היה סבת חטאו, כי גדל על מנהגיה, והיא היתה עובדת 
הרלב"ג],  [לשון  ד"ה"  ספר  בסוף  שקדם  כמו  שלמה,  זקנת  לעת  ע"ג 
ובמצוד"ד כתב, "בא לומר שהנה נדמה להמקור אשר חוצב ממנה כי 

אמו היתה בת עכומ"ז".
22 וכן הוא לשון משנה על גוזלות, כגון מנחות י"ב ה' וקינים ג' ו'.

[מצאנו גם שנקבת הפרד נקראת פרידה, וכגון מ"א א' ל"ג, שהרכיבו 
את שלמה על הפרדה, ועוד. וע"ע מגילה י"ג ב', שהמן השוה את ישראל 

"כפרידה זו שאינה עושה פירות".
אך פשוט הוא שאין כוונת הגמ' דידן לפרידה שכזו, אלא רק על גוזלות, 
וההשוואה היא לדבר מועט, ומחמת דבר מועט זה הקב"ה הציל את 
כל האומה. וכעין זה מצאנו בסנהדרין ק"ח א', "פרידה אחת לי להוציא 
מעט,  של  לשון  הוא  שם  שגם  הצדיק...",  "מתושלח  ופרש"י,  מכם", 

ולשון זו שייכת רק כלפי גוזלות ולא לגבי נקבת הפרד].
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איתא בסדר הדורות ב' אלפים תתקס"ד, הערה קכ"ב, שבספר עשרה 
מאמרות (להרמ"ע מפאנו), במאמר אם כל חי ח"ג ס"ט, הביא אגדה, 
"אותו הטבעת דשם המפורש היה חקוק עליה שנתן שלמה להאשמדאי, 
השליך האשמדאי לים הגדול ודג אחד בלעה. ושלש שנים נטרד שלמה 
בעניותו על שעבר ג' לאוין, לא ירבה נשים וסוסים וזהב. ונטרפה דעתו 
באבדן הטבעת, עד שריחם עליו ה' ונזדמן לפני מלך בני עמון, ונעשה 
לו מלצר, וראתהו בתו נעמה וחשקה בו. ואביה הגלה שניהם למדבר 
שמם, למען ימותו מיתת עצמם וידו אל תהיה בם. וזימנם ה' לשפת 
הים, ואותו הדג עלה לגורלם, ומידה של נעמה קבל שלמה תנחומין, 
שנתנה לו הטבעת בקריעת הדג ותחי רוחו" [וכתב בבן יהוידע בב"ק 
ל"ח ב' ד"ה ואלו, שאגדה זו הובאה יותר באורך בעמק המלך בהקדמה 
הנו"ן  והביאה החיד"א במדבר קדמות, מערכת  ע"ד,  י"ד  דף  י"ב  פרק 

אות כ"ד, ובחומת אנך על מלכים].
והקשה ע"כ החיד"א בנחל עדן (הובא בסה"ד שם), שזה סותר מקרא 
ואחת במלכו  בן ארבעים  היה  י"ב, שרחבעם  ודהי"ב  י"ד  במ"א  ערוך 
נעמה העמונית, ושלמה מלך ארבעים שנה, א"כ על כרחך  ושם אמו 
נולד רחבעם שנה אחת לפני שמלך שלמה (וכדלעיל), וא"כ איך אמרי 
בהגדה הזו שלקח שלמה נעמה לאחר ג' שנים שנטרד, שזה היה לכה"פ 
גדול על בעל העשרה  "ופלא  וסיים החיד"א  שבע שנים מעת שמלך. 
מאמרות איך לא הרגיש בהביאו האגדה הנ"ל דסותרת מקרא מפורש 

כנ"ל. וצע"ג בדרישה וחקירה".
זו,  אגדה  אודות  בשאלות  שהאריך  ב',  ל"ח  בב"ק  יהוידע  בבן  וע"ע 
ומקשה על החיד"א היאך לא חשש לקושיות הגדולות שיש עליה, וככל 
הנראה לא ראה רבינו יוסף חיים את דברי החיד"א בנחל עדן שהקשה 

כדבריו ממש.
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נתקשה בזה הריטב"א בחידושיו לקידושין י"ד א', וכתב, "ואומר מורי 
דוקא  אביו  מישראל,  ואמו  אביו  שהצריכו  מקום  דבכל  ז"ל,  רבינו 
ואמו לאו דוקא, דכיון דאביו מישראל בהכי סגי ליה שהכל הולך אחר 
הזכר, וראיה לדבר דהא מלך צריך שיהא אביו ואמו מישראל כדמוכח 
בסוטה (מ"א א')... והשתא דאתינן להכי דבעינן במלך שיהא אביו ואמו 
הכי  ואפילו  גיורת,  דהוה אמו  בן שלמה  ברחבעם  ואשכחן  מישראל, 

מלך על פי הדיבור, אשמועינן דאביו דוקא ואמו לאו דוקא".
וחידש  ה"ד,  מלכים  מהלכות  בפ"א  משנה  הכסף  כתב  דומה  ובדרך 
כן אמו מישראל,  ישראל אלא אם  על  דין שאין מעמידים מלך  שכל 
הכוונה לכל הפחות אמו מישראל, וכ"ש אם אביו מישראל שמועיל, 
ובזה מיושב היאך מלך רחבעם. וכעי"ז כתב בבאר שבע סוטה מ"א א' 

ד"ה נתחייבו.
שהביא  מכתבו,  ד"ה  א'  חו"מ  קמא  ביהודה  נודע  בשו"ת  ויעויין 
שהכנה"ג בחו"מ סי' ז', בהגהותיו לב"י האריך בזה, ובד"ה אמנם כתב 
הנודב"י שדברי הכנה"ג לא נהירין לו, ולכך חידש שכל דין אין מעמידין 
אביו,  מלכות  היורש את  בבן  לא  חדש,  מלך  בהעמדת  רק  הוא  מלך, 
וכעי"ז כתב בשו"ת  כל מניעה במלכותו של רחבעם.  ולכך לא היתה 
חת"ס אור"ח סי' י"ב, ד"ה ובזה כתבתי. וע"ע בשו"ת חיים שאל סי' 

פ"ז אות ב'.

הערה על פתרון כתב חידה משבוע שעבר
פ"ז  היו  השעבוד  ששנות  הסדע"ר  דברי  אודות  כתבנו  שעבר  בשבוע 
שנה כשנות מרים, והקשנו על כך ששנותיה היו למעלה ממאה ועשרים 

שנה.
ורבים מהכותבים החשובים העירו, ותשו"ח להם, שאין כוונת הסדע"ר 
לומר ששנות מרים היו פ"ז שנה, אלא ששנות השעבוד עד סיומם היו 
כמנין שנות מרים בשעת הגאולה, שמרים נולדה בתחילת השעבוד, ואף 

נקראה כן ע"ש המרירות, כדאיתא במדרשים.
לא  טכניות,  בעיות  הקוראים החשובים, שמפאת  בענין תשובות  עוד 
יכלנו להתייחס ולדון בדבריהם בשבוע זה, ובל"נ בשבוע הבא הבעל"ט 

נביא מהדברים בשם אומרם.
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כדת של  ולהאיר  להעיר  רבנן שליט"א, הטורחים  הנך  לכל  נודה שוב 
כולם  שעברו,  בגליונות  הנכתב  על  ובין  החדשים  בדברים  בין  תורה, 

יבורכו בברכת התורה.
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הפרסים לשבוע זה:  ”מהרי“ט אלגאזי“, ב“כ.

עוד  שלושה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר ”עמק ברכה“.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד בספר ”אני בחסדך בטחתי“.

˘ÌÈ של רעב ושכול היו בעולם, מקום שעד אמש היה בטוח 
עשן,  ותמרות  ואש  דם  לחזית,  הפך  שעות  כמה  תוך  ושקט, 
מליונים רבים הפכו לפליטים וגולים, וכמובן, אלו שסבלו יותר 
מהאחרים, היו היהודים, שהפכו לשק החבטות של כל הצדדים, 
המנצחים הענישו אותם, ואף המנוצחים, כילו בהם את זעמי 

כשלונם.
Ï·Ò קשה שלא ניתן לתיאור, עבר על היהודים בכל האיזור, אך 
עוד יותר קשה ונורא, היה מצבם של בני הישיבות, שאף בימים 
כתיקונם סבלו מחרפת רעב, ובזמני פורענות, נעו ונדו ממקום 
לא  ימים, שכמעט  רעב של כמה  רבות לאחר  למקום, פעמים 
למעט  עבורם  שדאגו  צדקניות,  נשים  ובזכות  מאומה,  טעמו 
מזון, הצליחו להחיות את נפשם, להחזיק את נשמתם מחוברת 
בקשר דל ועדין אל גופם, וכך עמלו בתורה הקדושה עד כלות 

הכוחות ממש.
הקטנה  וויעקסניא,  מהעיירה  גוטרובניש,  יחיאל  הבחור   Ì‚
אותם  בין  היה  ווענטא,  הנהר  גדות  על  שם  אי  והנשכחת, 
מחזיקי עולם, עמלי תורה בכל העתות והזמנים, בכל הנדודים 
והצרות, העניות והשכול, מעולם לא עזבו את תלמודם לעמוד 
זוית, יחד עם שאר העם, לחקור העתידות, וללמוד את  בקרן 
דעתם  את  ישמע  דהוא  כאילו שמאן  צבא,  כמפקדי  המלחמה 

ויתחשב בה.
הוריו,  רשות  את  קיבל  מצוות,  לעול  שנכנס  לאחר  קצר   ÔÓÊ
דלים  בגדים  וקצת  התפילין  שבו  למתניו,  דל  וכשתרמיל 
עד  הארוכה,  לדרכו  ברגליו  יצא  צידה,  ומעט  והכרחיים 
לסלבודקא הרחוקה, ששמע ישיבתה החשובה והעומד בראשה, 
מרן רבי משה מרדכי אפשטיין זצ"ל, הגיע עד לאוזניו, ובהמלצת 
רבותיו, קיים בעצמו את מאמר התנא, הוי גולה למקום תורה, 
בחורים  עשרות  אותם  בין  ולהמנות  לישיבה,  להגיע  וזכה 
מאושרים, שהסתופפו להם בבית המדרש, שמעו את שיעוריו 
המיוחדים והנפלאים של ראש הישיבה, שניהל ביד רמה, את 

הקהילה והישיבה, ועמלו ולמדו בכל כוחותיהם.
רבה  ויגיעה  בישיבה הקדושה, בעמל  יחיאל  רבות שקד   ÌÈ˘
למד ש"ס ופוסקים, ואף בשנת תרע"ד, כאשר רעדה אחזה בכל 
העולם, עם פרוץ המלחמה העולמית הנוראה, המשיך בתלמודו 
יחד עם שאר בני הישיבה, לאורו ובנתיבו של ראש הישיבה, ויחד 
עם כל בית ישראל, שנתגלגלו בגלות בשברון לב ונפש, נתגלגלה 
אך  עצומים,  גוף  בקשיי  לעיר,  ומעיר  למקום  הישיבה ממקום 

בגבורה נפשית עצומה, לא הפסיקו כלל מתלמודם.
Á‡Ï¯ יותר משלוש שנים, שבהם נהרסו ואבדו קהילות שלימות, 
רבבות יהודים נהרגו, ורבבות רבבות משפחות נהרסו, הופסקה 
הסכמי  על  ביניהם  חתמו  האומות  כאשר  הנוראה,  המלחמה 

השלום, וחילקו בניהם את הארצות הכבושות.
קרנות  בכל  ולויכוחים  לשיחה  היה  והחלוקה,  השלום   ‡˘Â
בכל  התענינו  לא  מפז,  המסולאים  הישיבות  בני  אך  הרחוב, 
לימודיהם,  את  להמשיך  יוכלו  היאך  התענינו,  רק  אלא  אלה, 

ללא הפרעות וטרדות.
·‡Ì˙Â הימים, לאחר שמלאו ליחיאל כ"ח שנים, עיטרו ראש 
להורות  שראוי  יורה",  "יורה  בתואר  המובהק,  ורבו  הישיבה 
חלקי  בכל  שבחנו  לאחר  וזאת  ובקי,  כחכם  בישראל  הלכה 
שולחן ערוך, ומצאו מלא וגדוש, חכמה מיוחדת בכלי מפואר, 
לו  רב  וידיו  לחכמים,  אף  להשיב  יודע  אופניו,  על  דבור  דבר 

בהכרעת ההלכה והעמדת הדת על תילה.
ÌÈÈÚÂ·˘Î לאחר מכך, הגיע לישיבה הקדושה, הגאון הקשיש, 
וביקש  יקותיאל איידמאייניקל, רבה של העיירה פונדרוז,  רבי 
מראש הישיבה, שיציע בפניו חתן תלמיד חכם והגון לנכדתו, 
ברבנות  מקומו  את  למלאות  ראוי  שיהא  האלמנה,  לבתו  בת 

העיירה, לאחר מאה ועשרים שנה.
בתו  של  בעלה  המנוח,  שחתנו  וסיפר,  הישיש  הרב   ÛÈÒÂ‰
היחידה, היה יד ימינו בכל עניני הרבנות, וראוי ומיועד להמשיך 
את שושלתו, ולשבת על מקומו, אך לאחר שבעוונותינו הרבים, 
חתן  לחפש  חשב  המלחמה,  שנות  במהלך  פורעים  ע"י  נהרג 
ללמד  העיירה,  כרב  לשמש  שיזכה  זה  יהיה  שהוא  לנכדתו, 

תועים בינה ולהעמיד הדת על תילה.
לשונות  בכל  ושיבחו  ביחיאל,  עינו  את  נתן  הישיבה   ˘‡¯
בחנו  לפניו,  בא  שיחיאל  ולאחר  הישיש,  הרב  באוזני  השבח 
של  בחירתו  שאכן  ראה  רבות,  שעות  במשך  ופוסקים  בש"ס 
ראש הישיבה היתה מתאימה, וראוי הבחור לשמש כרב ומורה 

הוראה בישראל.
והחתן  ישיבה  הראש  עם  הישיש  הרב  ערב, שתה  באותו   „ÂÚ
הנישואין  יתקיימו  השנה  כמחצית  שבעוד  וסוכם  'לחיים', 
בעיירה, ולאחריה מתחייב הסב, הרב, 'קעסט' למשך חמש שנים, 
אזי בהסתלקותו  אז,  עד  ימים  לאריכות  יזכה  לא  ואם חלילה 
את  וינהיג  כסאו  על  וישב  העיירה,  של  כרבה  יחיאל  יתמנה 

קהילתו.

האחרונים,  בחרותו  חודשי  את  לנצל  לתלמודו,  חזר   Ï‡ÈÁÈ
וליל  יומם  ומשפחה,  בית  של  עול  ללא  ללמוד  יכול  שבהם 

לעסוק בתורה הקדושה ולהנות מזיווה.
Î‡˘¯ מידי פעם בפעם עלה החשש בלבבו, שמא יאלץ ליטול 
על עצמו את עולה של הרבנות בגיל צעיר כ"כ, במקום ללמוד 
הישיבה,  ראש  של  למעונו  לעלות  בליבו  חשב  טרדות,  ללא 
ולשאול ממנו, מהי ההנהגה הראויה על פי התורה הקדושה, מה 

הקב"ה חפץ ממנו בשעה זו.
שיסובבו  מה  שלפי  לו,  ואמר  דבריו,  את  שמע  הישיבה   ˘‡¯
משמים, זה יהיה הדרך הראויה והנצרכת עבורו, אם חפץ ה', 
בהם  שנים,  עשרות  בעוד  הישיש  הרב  ימי  את  להאריך  יוכל 
תוכל להמשיך לשקוד על התורה בטהרתה, אך אם חלילה ילקח 
מאתנו מוקדם יותר, אזי זה סימן משמים, שהגיע העת והזמן 

שתתחיל להרביץ תורה ולהעמיד הדת על תילה.
È˘Îˆ‡ יחיאל מבית ראש הישיבה, הגיע לידיו המברק, המודיע 
לבוא  והזמנתו  זצ"ל,  הקשיש  הרב  של  פטירתו  על  רב  בצער 

ולכהן פאר כרב העיירה.
Ï‡ÈÁÈ בירך 'ברוך דיין האמת', כדין השומע בשורה רעה, ומיד 
המעורבת  טובה  שמועה  כדין  והמטיב',  הטוב  'ברכת  אחריה 
את  הראהו  הישיבה,  ראש  לבית  שוב  ועלה  רעה,  בבשורה 
המברק, וביקש עיצה והדרכה, מה המעשה אשר יעשה, ומהו 
המעשה שיש להמנע מלעשותו. ראש הישיבה הדריכו בהנהגה 
כבוד  להרבות  שיזכה  רבה,  בהצלחה  ובירכו  והראויה,  הנכונה 

שמים, ולהמשיך לעמול בתורה.
Á‡Ï¯ כשבוע הגיע יחיאל לעיירה, הוכתר כרבם, וכחודש לאחר 
מכן, נשא בשעה טובה ומוצלחת את ארוסתו, נכדתו של הרב 

זצ"ל.
Â¯ÓÏ˙ חששותיו מהרבנות, שנותיו אלו, של אחר החתונה, היו 
המיוחדות והטובות ביותר שהיו לו בחייו, בבוקר השכם היה 
יוצא מביתו לבית הכנסת, ושם היה יושב כמעט בכל השעות, 
דחופה,  איזו שאלה  הגיע  ורק כאשר  ועוסק בתורה הקדושה, 

היה מפסיק לרגע, ומיד חוזר לתלמודו.
Â˙Ò¯ÙÏ ופרנסת אנשי ביתו, השתמש במילגה שנתנו לו בני 
העיירה, שיחד עם הפרוטות המעטות שהרויחה אשתו, ממכירת 
הביצים מהתרנגולות שגידלה בחצרם, הספיקו לכל המשפחה 
בריוח הנצרך להם, ונשאר להם עוד משהו לקיום מצות צדקה.

˙˜ÙÂ‰ זו נמשכה למעלה מעשרים שנה, בהם נולדו לו שבעת 
בניו ושתי בנותיו, שגדלו וצמחו בדרך שהוריהם חינכום, לתורה 
כפי  תורה,  למקומות  גולים  הבנים  כאשר  טובים,  ולמעשים 

ששמעו מאביהם פעמים רבות, ושאף הוא נהג כן.
ÂÁÙ˙ משלושים שנה, מאז שעננים אפלים ושחורים, עלו על 
אדמת אירופא, וכעת שוב נגזרה הגזירה בדם, להשמיד להרוג 
הדרכים  בכל  המדינות,  בכל  אשר  היהודים  כל  את  ולאבד 
בין  הבדיל  לא  למשחית,  רשות  שניתנה  וכיון  והאפשרויות, 
דם לדם, ויד ה' פגעה אף בצדיקים ובישרים, קהילות הקודש 
בחייהם,  והנעימים  על קדושת שמו, הנאהבים  נפשם  שמסרו 

במותם לא נפרדו, ועלו נשמתם בסערה השמימה.
˙˜ÙÂ‰ קצרה לאחר שהצוררים הארורים ימ"ש כבשו את ליטא, 
ועמם הליטאים  הגרמנים  באו  באחד מלילות החורף הקשים, 
שנואי  ביהודים  זעמם  את  כילו  ובששון  שבשמחה  הצוררים, 
נפשם, וזכו שמלאכתן נעשית בידי אחרים, אך מידי מסייע לא 
יכלו שלא לצאת, ולכך באו לעזור ולסייע, להוציא את כל בני 
הטהורות  נשמותיהם  את  ניתקו  ושם  הסמוך,  ליער  העיירה 
מגופותיהם, הי"ד, ארץ ארץ אל תכסי דמם, ונקם ישיב לצריו 

וכיפר אדמתו עמו.
‰È„ÈÁÈ מכל בני העיירה שניצל בעור שיניו, היה המרא דאתרא, 
הרב יחיאל, שלאחר שנורה ועשה עצמו כ'בר מינן', בהגיע עת 
אישון לילה ואפילה, הזדרז לקום ולברוח לעמק היער, ובחסד 
נסתר  היער,  היתה קלה, הצליח להסתתר בסבך  ה' שפציעתו 

מעיני המרצחים, כאשר ניזון מהפירות הגדלים בו הפקר.
‡Ì˙Â שנים קשות של המלחמה, עברו עליו מבריחה למנוסה, 
נע ונד, כאשר הוא נס מכל קול של עלה נידף, בכל בוקר מחדש 
לא ידע אם יזכה גם לקרות קר"ש של ערבית, או שזה הפעם 

האחרונה בחייו שזוכה לקבל על עצמו עול מלכות שמים. 
·ÒÁ„ ה' וברחמיו המרובים, הצליח ר' יחיאל להמלט מן האדמה 
הטמאה והארורה ולעלות בגפו לארץ הקודש, וקבע את משכנו 

באחד מבתי הכנסת והגה בתורה בכל כחו.
¯· בית הכנסת ר' צבי נעמטקערמן הבחין באורח שהגיע לבית 
הכנסת, פתח עמו בשיחה בכדי לקבלו בשלום ולהנעים לו את 
זאת,  עם  ויחד  ויראה,  בתורה  גדוש  כלי  וגילה שהוא  שהותו, 
הזמינו  ומיד  ידידים,  או  קרובים  משפחה  בלא  ובודד,  ערירי 

לביתו לסעודות שב"ק.
יחיאל לארץ הקודש, היתה קשה מאוד  ר'  ˙˜ÙÂ˙ ביאתו של 
לרכוש  היה  ניתן  בארץ,  הונהג  וקיצוב  צנע  כלכלית,  מבחינה 

מוצרי מזון רק על ידי 'תלושי מזון' שחולקו על ידי הרשויות 
ולמרות  זעומות,  ובמנות  גבוהים  זה במחירים  וגם  השולטות, 
שבת  מאותה  שהחל  משפחתו,  ובני  הרב  עליהם  קיבלו  זאת, 
כך  ואכן  יחיאל,  ר'  של  מחסורו  לכל  תדאג  המשפחה  ואילך, 
עשו, הם הביאו לו בכל יום לעזרת הנשים את ארוחותיו, כבסו 
סועד  שהיה  וחגים,  בשבתות  מלבד  וזאת  בגדיו,  את  בעבורו 
והכל בכדי שיוכל ללמוד ללא שום  על שולחנם באופן קבוע, 

טרדות והפרעות. 
¯' יחיאל רצה לשלם לר' צבי עבור ארוחותיו וכביסת כבסיו, 
אך הרב לא רצה לקבל שום פרוטה, תמיד היה אומר הרב, שזו 
זכות גדולה עבורו להחזיק ולשמש ת"ח כה גדול, די לו בשכרו 
בעולם הזה, שיכול לשאול את ר' יחיאל שאלות קשות ולקבל 

את תשובותיו.
רבים  חכמים  תלמידי  האיזור,  לכל  הגיע  יחיאל  ר'  של   ÂÚÓ˘
בפניו  ולהציע  לפוגשו  מנת  על  הכנסת  לבית  מגיעים  היו 
מש"ס  ברורות  ובראיות  בבהירות  שפשטם  ספקותיהם,  את 

ופוסקים.
כספים  לשלם  אירופה  מדינות  התחילו  שנים,  כמה   ¯Á‡Ï
יחיאל  שר'  כיון  ומהמלחמה,  במלחמה  שנפגעו  לאלו  מרובים 
חודש  בכל  לכך  הוצאות,  לו  היו  לא  לכספים, שהרי  נזקק  לא 
וחודש חילק ר' יחיאל את רוב הכסף לצדקה, וחלק נוסף הפקיד 

בגמ"ח השכונתי.
Â¯˘Ú˙ בשנים עברו, ר' יחיאל כבר עבר את ה'גבורות', מבחינה 
גשמית הוא החל להזדקן, בהליכתו הוא הזדחל לאיטו בסיוע 
מקלו, אך כשרק נכנס בפתח ביהמ"ד, כוחותיו התעוררו וחזרו, 
כל  שלמד  כפי  וה'ברען',  ההתלהבות  באותה  היה  ולימודו 

השנים.
·‡Á„ הימים, פנה ר' יחיאל לזבולון מאכערוביץ, אחד ממכיריו, 
וביקש ממנו שיוציא את הכספים שהפקיד בגמ"ח דבר חודש 
בחודשו במשך עשרות השנים האחרונות, שהצטברו לכדי סכום 
זבולון הזדרז לפנות לגבאי הגמ"ח, וביקש  ויביאם אליו.  ענק, 

למשוך את הפקדתו של ר' יחיאל.
ÔÓÊ קצר לאחר מכן, כשזבולון מסר לידי הגבאים את שטרותיו 
ההפקדות  על  כהוכחה  בידיו  ששימשו  יחיאל,  ר'  של  הרבים 
יחיאל.  לר'  והביאו  הגמ"ח,  מגבאי  הכסף  את  קיבל  שהפקיד, 
באותה העת נטל ר' יחיאל את הכסף ואמר "אני מקדיש כסף זה 

לבנות בו בית גדול לה', בית כנסת ענק ומפואר".
Á‡Ï¯ הדברים האלה, מסר ר' יחיאל את הכסף חזרה לזבולון, 
וביקשו שיאזור כגבר חלציו, ויקח על עצמו עול גדול, שיבנה 
המעלות  כל  עם  ומפואר,  ומרווח  גדול  כנסת  בית  זה  בכסף 

והשיכלולים, שיראה כמו שצריך להראות בית מלך - בית ה'.
החל  הבנין,  בענין  ומרצו  כחו  כל  את  הכניס  זבולון   ,ÔÎ‡Â
מחיפוש אחר מגרש רחב ידים ובמיקום מרכזי, הכנת תוכניות 
בניה במחשבה על כל הפרטים, אישורי עירייה ורשויות, בחירת 
קבלן הגון וחתימת חוזים, וכלה בפיקוח יומיומי על התקדמות 
הבניה על הצד היותר טוב, עד לסיומה בשעה טובה ומוצלחת. 
Î‡˘¯ סיימו לבנות את בית הכנסת הענק והמפואר, ביקש ר' 
ראשונה,  בשורה  גדולות  באותיות  הבנין  ע"ג  שיכתבו  יחיאל, 
"בית הכנסת ע"ש קדושי פונדרוז", ובשורה שניה, "בית קדוש 

זה נבנה לזכר יהודי פונדרוז שנעקדו על קידוש ה'".
ÔÂÏÂ·Ê המשיך בזריזותו במלאכה, ולמחרת הזמין את החומרים 
בנין  ע"ג  ענקיות,  באותיות  הנ"ל  את  שכתבו  פועלים,  והביא 

בית הכנסת.
עבר  הבנין,  לחזית  האותיות  את  חיברו  שהפועלים  כדי   ÍÂ˙
במקום מרדכי אייזינקאפ, וכשראה שכותבים ע"ג הבנין שהוא 
בנין קדוש, פנה לזבולון ושאלו, איך אתה יכול לכתוב ע"ג הבנין 
שהוא 'בנין קדוש', עדיין לא התפללו בו אפילו פעם אחת, אין 
כעת שום קדושה לבית זה, אפשר עוד להפוך אותו לרפת בקר, 
'שקר',  כאן  כותב  וא"כ אתה  היא',  מילתא  לאו  'הזמנה  שהרי 

תפסיק מיד את עבודות חיבור האותיות!
ÔÂÏÂ·Ê השיב למרדכי, לא אני הוא זה שהחליט מה יהיה כתוב 
כאן, ר' יחיאל אמר שיכתבו כך, אם יש לך הערות או השגות על 

כך, תשאל את ר' יחיאל.
של  משכנו  מקום  המדרש,  לבית  הלך  ומיד  וויתר,  לא   ÈÎ„¯Ó
ר' יחיאל, ושאלו, אם זה נכון שהרב ציוה לעשות כן, ילמדינו 
לפני  קדוש',  'בנין  שהוא  הבנין  על  לכתוב  מותר  איך  רבינו, 
שבכלל השתמשו בו לדבר קדוש, האין בזה חסרון בקיום מצות 

"מדבר שקר תרחק''.
Â‰Ú ר' יחיאל, ר' מרדכי יקירי, שאלה יפה שאלת, אכן אמרתי 
הלכה  חמורה,  בשאלה  עסוק  כעת  שאני  מפני  אך  לנהוג,  כן 
למעשה, אין בידי כעת פנאי לבאר לך את מקור הדין בפוסקים, 
ברש"י  שתעיין  בפניך  אציע  בשאלתך,  תשאר  שלא  בכדי  אך 

בפרשתינו, ותראה שיש לי אף משם מקור לכך.

השאלה היא: מהו המקור ברש"י בפרשתינו להנהגתו של ר' יחיאל ?
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תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר: 
 ,ÍÏÎÏ˙È ‡Ï˘ È„Î „ÂÙÈ¯ ÏÚ ‰‚‰ ˙Â˜Ï ,‰¯ÂÓÁ·Î ‰Ï˜ ÏÚ „ÈÙ˜Ó‰ ,˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ¯ÓÂ˘ È„Â‰ÈÏ ÔÂÎÂ ÈÂ‡¯ Ì‡‰ ,¯ÈÙÂ‡ Ï˘ Â˙Ï‡˘ ÏÚ ‰·Â˘˙Ï ÚÈ‚‰Ï Ô˙È ,È"˘¯Ù Ù"Ú ÂÈ˙˘¯ÙÓ ÔÎÈ‰Ó ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
‡ÂÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ÂÊ ‰‚‰‰ ÔÈ‡˘ „ÁÂÈÓ ÌÂ˘È‚ Ï˘ ÔÂ¯ÒÁ ‰Ê· ˘È˘ Â. ברש"י בפרשתינו מבואר, שלא רק שדבר זה אינו סותר הנהגתו של יהודי שומר תורה ומצוות, אלא שאולי יש מקום לעורר לנהוג כן, וזו 
אף הנהגת דרך ארץ, וזאת מדברי רש"י כ"ו י"ג, עה"פ, "והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסתו", וביאר רש"י, "יהיה סרוח על צדי המשכן. לצפון 
ולדרום כמו שפירשתי למעלה, למדה תורה דרך ארץ, שיהא אדם חס על היפה". מבואר בדברי רש"י, שההנהגה לחוס ולשמור על היפה, אינה הנהגה פגומה, אלא להיפך, התורה באה ומלמדת אותנו, 

שמהלכות דרך ארץ לנהוג כן, ולכך לכאורה יש מקום לומר, שלא רק שיש חסרון בדבר הגנה על ריפוד, אלא יתכן ויש בזה הנהגה נכונה.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 

ÂÓ˜ ‡. – קרית ספר – כל ספרי הלבוש, ז"כ.
̆.È. – בני ברק – להגיד - חומש המגידים, שמות ויקרא.  ÔÂÚÓ˘ Ô·
„ÔÈÈ ‡. – מודיעין עילית – להגיד - חומש המגידים, שמות ויקרא.

„ÔÓ˜È ‡. – בני ברק – להגיד - חומש המגידים, שמות ויקרא.
È ÔÓ„È¯Ù. – קרית ספר – ספר הישר, הוצאה חדשה.
·Ë ÌÁÓ Ô. – בני ברק – ספר הישר, הוצאה חדשה.
È ÌÏÚÂÓ. – ירושלים – ספר הישר, הוצאה חדשה.

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


