
  פרשת בחקתי - תשע"אלע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב )זיידל( עפשטיין זצוקלה"ה  
גליון

קס"ח

ִגשְֵׁמיֶכם  וְנַָתתִּי  אָֹתם.  וֲַעשִׂיֶתם  ִמְצוַֹתי תִּשְְׁמרוּ  וְֶאת  תֵֵּלכוּ  בְֻּחּקַֹתי  "ִאם 
בְִּעתָּם וְנְָתנָה ָהָאֶרץ יְבוָּלּה וְֵעץ ַהשֶָּׂדה יִתֵּן פְִּריוֹ". )ויקרא כ"ו ג' – ד'(

איתא בתענית כ"ב ב' – כ"ג א' )וכעי"ז בויק"ר ל"ה י'(, "תנו רבנן, ְוָנַתִּתי 
ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם. לא שכורה ולא צמאה, אלא בינונית. שכל זמן שהגשמים 
מרובין, מטשטשין את הארץ, ואינה מוציאה פירות. דבר אחר, בעתם, 
בגשמים  סיפק  אין  תאמר  )"...ושמא  שבתות.  ובלילי  רביעיות  בלילי 
שטח,  בן  שמעון  בימי  מצינו  שכן  רש"י(   – בשבת..."  לילות  שתי  של 
חטים  שנעשו  עד  שבתות,  ובלילי  רביעיות  בלילי  גשמים  להם  שירדו 
ככליות ושעורים כגרעיני זיתים ועדשים כדינרי זהב, וצררו מהם דוגמא 
לדורות, להודיע כמה החטא גורם, שנאמר )ירמיהו ה' כ"ה(, ֲעֹונֹוֵתיֶכם 
ִהּטּו ֵאֶּלה ְוַחּטֹאוֵתיֶכם ָמְנעּו ַהּטֹוב ִמֶּכם. וכן מצינו בימי הורדוס, שהיו 
עוסקין בבנין בית המקדש, והיו יורדין גשמים בלילה, למחר נשבה הרוח 
שמלאכת  וידעו  למלאכתן,  העם  ויצאו  החמה  וזרחה  העבים  ונתפזרו 

שמים בידיהם".

'בעתם', פרש"י  ובלילי שבת חשיב  ובביאור הדבר מדוע בלילי רביעית 
בתענית שם ובפירושו עה"פ, שהגשמים בזמנים אלו אינם טורח לאדם, 
מפני  רביעיות,  "בלילי  בדרכים,  לילך  אדם  בני  דרך  שאין  שעה  שהוא 
אגרת בת מחלת, בפסחים )קי"ב ב'(", ובלילי שבת ויו"ט, דאין הולכים בו 

בדרכים", שבני אדם שובתים ונחים בבתיהם בלילות אלו.

מעלה  אמנם  היא  שבתות,  בלילי  הגשמים  ירידת  מועד  של  זו  ברכה 
מיוחדת, אבל כמוה ישנם ברכות רבות, וצריך ביאור מה השייכות בין 
"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו...", לבין ברכה זו של מועד ירידת 

הגשמים.

בתנחומא כי תשא ל"ג, מובא אחד הויכוחים שהיה לר"ע עם טונוסרופוס 
שיכבדו  רצה  המלכים  מלך  שהוא  שה'  לו  אמר  שר"ע  שלאחר  הרשע, 
ישראל את השבת, "א"ל ]טונוסרופוס הרשע[, וא"כ למה הוא עושה בו 
]טונוסרופוס הרשע[,  בו. א"ל  ואיזו מלאכה עושה  ]ר"ע[,  מלאכה. א"ל 
כדרך שהוא עושה בחול עושה בשבת, משיב רוחות, מעלה עננים, מוריד 
העובר  )להוציא  חיות  עונה  פירות,  מדשן  ולבנה,  חמה  מזריח  גשמים, 
ממקומו לאויר העולם – ענף יוסף( כימות החול. א"ל ]ר"ע[, יודע אני 
זה  אין  אם  אחד,  בחצר  הדרין  שנים  עברים,  של  בתורתן  בקי  שאתה 
נותן ערוב וזה נותן ערוב, שמא מותרין הם לטלטל בשבת. אבל אם דר 
אדם אחד בחצר אחד גדול, אפילו כאנטוכיא, הוא מטלטל בחצרו, לפי 
שאין לאחר רשות עמו. והקב"ה יתברך שמו ויתברך זכרו, השמים כסאו 
והארץ הדום רגלו, מלא כל הארץ כבודו, ואין לאחר רשות עמו, לפיכך 

מטלטל בעולמו...".

וצריך הבנה בתשובתו של ר"ע לאותו רשע, וזאת ע"פ דברי הפסיקתא 
זוטרתא )לקח טוב( שמות ט' כ"ט, "ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ַלה' ָהָאֶרץ. על כל מכה 
היה אומר לו, למען תדע כי לה' הארץ, או בעבור תדע. והכתיב )תהלים 
קט"ו ט"ז(, ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם, לא קשיא, כאן בזמן שהבריות עושין 
רצונו של מקום הארץ, נתן לבני אדם, לאכול ולשתות ולשמוח, ואם אין 
עושין רצונו, לה' הארץ", שלפי הדברים הללו, תשובתו של ר"ע מובנת 
רק כשאין ישראל עושין רצונו של מקום, אבל כאשר ישראל עושין רצונו 
כשתי  והארץ  השמים  ונמצאו  ָאָדם',  ִלְבֵני  ָנַתן  'ָהָאֶרץ  הרי  מקום,  של 
מה  עם  יחד  עולה  בעולם  הטבעית  ה'  הנהגת  והיאך  נפרדות,  רשויות 

שה' שומר שבת.

ֵּתֵלכּו',  ְּבֻחּקַֹתי  ש'ִאם  בפרשתינו,  שנאמר  מה  ע"פ  להבין,  יש  ובמיוחד 
'ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם', דהיינו בלילי שבת, שכאשר ישראל עושין רצונו 
תשובתו  שלפי  שבתות,  בלילי  היא  הגשמים  ירידת  עיקר  מקום,  של 
של ר"ע, לכאורה בשעה של עשיית רצונו של מקום, אין עת הגשמים 

בשבתות כלל.

שמענו ביאור בפירוש הפסוק של 'ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם', שעל פיו אפשר 
לבאר את הענין, והוא, שכל נתינת הארץ לבני אדם, אינו ב'קנין הגוף', 
אלא רק ב'קנין פירות', ועל כן, כל עוד שהארץ בעצמותה נחשבת של ה', 
אין הקנין פירות שנתן לבני אדם מפקיע את קנין הגוף, ולכך נחשבים 
השמים והארץ כחצר אחת, ושפיר אין חשש של הוצאה מהשמים לארץ 

בירידת הגשמים, ותשובתו של ר"ע מיושבת ומבוארת היטב.

ודעת,  טעם  בטוב  נדרש  והוא  הפסוק,  דברי  עם  יפה  עולה  זה  וביאור 
ש'ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו', שישראל עושין רצונו של מקום, לכאורה לא ניתן 
לתת להם גשם בלילי שבתות, כי 'ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם', ואעפ"כ הקב"ה 
מקיים את הבטחת 'ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם', שירדו גשמים בלילי שבתות, 
פירות,  לנו את הארץ, מדובר רק בקנין  נתן  זאת משום שלמרות שה' 
לא קנין הגוף, וא"כ, כלפי ה' כל העולם נחשב כרשות אחד, ואין צד של 

הוצאה, והכל בא על מקומו בשלום.
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שמי נדרש לשכחה,
וכשמי בכור העולה לגדולה.

בצעירותי ניצלתי בנפילה,
ולאחר שנים באתי בעלילה.

לאחר מותי לימדתי הלכה,
ויש לי חלק לעולם הבא.

ר' ראובן שהיה רגיל במקומו שהש"ץ מברך בקול 
שמנהגם  למקום  הזדמן  העומר',  ספירת  'על 
לפני  עבר  ראובן  ר'  הברכה.  את  מברך  שהרב 
חוסר  מתוך  העומר',  ל'ספירת  ובהגיעו  התיבה, 
ידיעת מנהג המקום, החל לברך את הברכה בקול 
'השם',  'ברוך אתה השם...'. כשעמד בתיבת  רם, 
ברגע כמימרא עצרו ר' שמעון שעמד בסמוך לו, 
ר' ראובן השתתק,  לו: כאן הרב מברך!  כשלחש 
ומיד אמר בשקט 'למדני חקיך', כדי שברכתו לא 

תהיה לבטלה.

לו,  וטען  לר' שמעון  לוי  ר'  ניגש  לאחר התפילה 
שלא עשה כדין, שהרי הש"ץ כבר התחיל במצוה, 
ו'המתחיל במצוה אומרים לו גמור', ואתה אמרת 
לו 'הפסק'. ואם משום שחששת לכבוד הרב, הלא 
כל בר דעת מבין, שהדבר לא נעשה מתוך כוונה 
ידיעה,  אי  מחמת  לב  מתום  אלא  חלילה,  לזלזל 

וברור שהרב לא יקפיד על כך.

ואילו ר' שמעון טען, לא הפסקתיו במצוה, שכן 
היה יכול לסיים את הברכה בלחש ולספור לעצמו, 

ומי ביקש ממנו לסיים 'למדני חקיך'.

זה שהחל לברך  לוי, הוא בעצם  ר'  המצוה, טען 
יש  יום  איזה  יודע  הציבור  בקול, שעי"ז  ולספור 
וסופר  מסיים  היה  אם  זה,  ומלבד  כעת.  לספור 
בלחש, נמצא שהפסיד את מעלת מצות הספירה 

בציבור.

ידידי,  צודק  שהינך  כמה  עד  שמעון,  ר'  השיב 
שהדבר נחשב למצוה, אם כן, בודאי נכון עשיתי 
לרב,  שייכת  זו  מצוה  שהרי  אותו,  כשהפסקתי 
היה  הש"ץ,  את  שהפסקתי  ואילולי  כמנהגינו, 

נכשל ב'חטיפת מצוה'.  

השאלה היא, הצדק עם מי ? 
 

בברכות )מ"ו א'( איתא, "דאר"י משום 
מברך...  ואורח  בוצע  בעה"ב  רשב"י, 

כדי שיברך לבעל הבית".

באדם  עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 
גדול מסוים.

התדע מיהו ?
בבית  להתארח  הוזמן  מי  תדע  ]ואם 

נשיא ישראל, תגלה מיהו[.

עשה'  'מצות  מצינו  היכן 
בזמן  רק  לקיימה  שניתן 
זאת  ולמרות  מסויים, 
'מצוה  נקראת  אינה 

שהזמן גרמא'. 

"מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו, שנאמר )ויקרא י"ט י"ז(, הוכח תוכיח" )ערכין ט"ז ב'(.

היכן לכאורה ניתן להוכיח מפרשתינו, האם יש דין 'ערבות' במומר.

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

לע"נ הרב אברהם צבי זצ"ל בן יבלחט"א הגאון רבי יעקב שליט"א גלינסקי 
הונצח ע"י אחיו הרב ישעיהו שיחי'.

יוחאי   בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  לע"נ 
זכותו תגן עלינו ועל כל בית ישראל, אכי"ר

לע"נ הרב רפאל משה זאב בן החבר הרב אהרן דוד קולמן זצ"ל 
נלב"ע ט"ו אייר תשע"א



תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע פרשת בחקתי

תשובה ל"מעשה רב"
בתשובה לשאלה, אם מותר לנסוע לשמחה משפחתית במקום 

שנופלים שם טילים מפעם לפעם.
הנה כדי לברר הלכה זו, יש לדעת  א. מהו 'מקום סכנה'. 
ב. כמה חובת ההשתדלות להישמר במקום שאינו סכנה גמורה. 
ג. איך למדוד סכנה התלויה בעיתים, שיש זמנים יותר מועדים. 
ד. מתי נחשב שעת מלחמה. ה. האם מציאות דרכי הימלטות, 
שקודם נפילת הטילים מתריעים באזעקה, הוא דבר שאפשר 
'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'. ו.האם  לסמוך עליו מצד חובת 
רוב שעשוי להשתנות נחשב לרוב. ז. וכמו"כ רוב שהוא שייך 
הן מצד האנשים שעשויים ללחום, והן מצד הכמות שביכולתם 
לירות. ח. האם יש חילוק בין כשהשונאים מכוונים לאדם או 

מקום מסוים, או שיורים ללא הבחנה ומטרה ברורה.
א[ איתא בירושלמי פ"ד דברכות ה"ד, "ר"ש בר אבא בשם ר"ח, 
הוה  לאכסניא1  נפיק  הוה  כד  יונה  ר'  סכנה,  בחזקת  הדרכים  כל 
ומתפלל  "בחזקת סכנה,  ה'פני משה',  ומפרש  ביתיה...",  גו  מפקד 
יוצא  כשהיה  ינאי  וכר'  שיהיה,  דרך  באיזה  כשהולך  קצרה  תפלה 
עושה  היה  אכסנאי,  דרך  אחרת  לעיר  מעירו  כלומר,  לאכסניא, 

צוואה בתוך ביתו, מפני שהדרך בחזקת סכנה".
ועי' ברכות נ"ה א', "ג' דברים מזכירים עוונותיו של אדם, ואלו 
הן, קיר נטוי...", ופרש"י, "קיר נטוי, מקום סכנה", ובברכות ג' א', 
מפני  חשד,  מפני  לחורבה,  נכנסין  אין  דברים  שלשה  מפני  "ת"ר, 
פן  הוא  ומסוכן  רעועה,  החורבה  "שחומת  ופרש"י,  המפולת...", 
יוצא לשוק יהי דומה  תפול החומה עליו", ובשבת ל"ב א', "אדם 
בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט", וצ"ע שלא נזכר גם היוצא לדרך בהדי 
הולכי  שכיח  דטפי  וחורבה,  נטוי  בקיר  שכלול  לומר  ודוחק  הני, 
סי'  הריב"ש  בשו"ת  )וכ"מ  טפי  דשכיח  למימר מאי  והו"ל  דרכים, 
השכיח  כסדר  הש"ס  דנקט  רי"ט,  סוס"י  או"ח  בב"י  והו"ד  של"ז, 

טפי(.
וע"ע סנהדרין ק"ב א', דתנא משום ר' יוסי, דשכם עיר מזומנת 
ולא  רוצחים[,  שכיחי  דבשכם  א'  י'  מכות  ]וע"ע  ע"ש  לפורענות, 

מצינן דאסור לילך לשכם2 מטעם זה.
ובברכות נ"ד ב' איתא, "ארבעה צריכין להודות, יורדי הים הולכי 
מדבריות...", ואילו הולכי דרכים לא קתני, וגם אפילו העובר תחת 
קיר נטוי ולא נפל עליו, ג"כ לא נמנה עם אותם שצריכים להודות. 
אולם הרמב"ם בפ"א מברכות ה"ח, גורם במקום 'הולכי מדבריות', 
- 'והולכי דרכים', ובפי"ב מרוצח ה"ו כתב, "וכן אסור לאדם לעבור 
תחת קיר נטוי, או גשר רעוע, או להכנס לחורבה3... וכן כל כיו"ב 

משאר הסכנות אסור לעמוד במקומן".
ב[ ואמנם בתלמידי רבינו יונה בברכות )מ"ג א' מדפי הרי"ף, ד"ה 
ארבעה(, כתב, "נשאל מרבינו האי גאון ז"ל, למה לא אמר אותם 
]הארבעה שצריכין להודות[, כסדר שכתובין במזמור. והשיב, שרצה 
והולכי  הים  שיורדי  יותר,  מסוכנים  שהם  אותם  תחלה  למנות 
וכו',  לרפואה  החולים  שרוב  מהחולה,  יותר  בסכנה  הם  מדברות 
ומנהג הוא בצרפת, שאינם מברכין ברכת הגומל כשהולכין מעיר 
לעיר, מפני שאומרים שלא הצריכו להודות אלא להולכי מדברות, 

שהוא סכנה מחיות רעות ומלסטים, אבל להולכי דרכים לא.
עומדים,  הם  סכנה  בחזקת  הדרכים  כל  בירושלמי  שאמר  ומה 
יוצא לדרך בלבד, שבכל הדרכים  לענין תפלת  זה אלא  לא אמרו 
מבואר  ולכאו'  ז"ל".  צרפת  רבני  דעת  זה  נפשו,  על  לבקש  לו  יש 
שיש חילוק בין כשהמקום מסוכן מצד עצמו, כמו ההולכים במדבר 
אפשר שתבוא  לבין שהסכנה  וליסטים,  רעות  חיות  מקום  שהוא 
ממקרים המזדמנים, ובטור או"ח רי"ט העתיק את דעת רבני צרפת, 
וכתב, "אבל הרמב"ם ז"ל כתב, דבכל דרך ובכל חולי צריך להודות, 
דגרסינן בירושלמי כל הדרכים בחזקת סכנה הם", והב"י מסתפק 
דאולי צריך לגרוס 'הרמב"ן בנר"ן', ע"ש, ועי' ברמב"ם פי"א ופי"ב 

מהל' רוצח.
הגמ'  לשון  שינה  "והרב  כתב,  ה"ח  מברכות  פ"י  מנוח  וברבינו 
שכתוב שם הולכי מדברות, וכתב הולכי דרכים וכו', ואפ"ל שסמך 
כמי  הוא  והרי  וכו'  סכנה  בחזקת  הדרכים  כל  דאמרינן  אההיא 
הוא,  סכנה  בים  הליכה  כל  בים,  הולך  וכן  וכו',  לסרדיוט  שנמסר 

ומשו"ה מסתברא שמברכים, ואע"פ שלא הגיעו לסכנה גדולה".
בנהרות  דה"ה  כתב,   )352 )עמ'  המספיק  בס'  הרמב"ם  בן  ור"א 
שאפשר לטבוע שם4. וכעי"ז כתב הר"ד עראמה על הרמב"ם שם, 
בדרך  אלא  הגומל  מברכין  דאין  הנ"ל,  בתר"י  שמבואר  דאע"פ 

הדרכים  שכל  מברך,  לכרך  הלך  אפילו  בזמנינו,  "ומיהו  רחוקה, 
בחזקת סכנה5".

ובארחות חיים, הובא בב"י בסי' רי"ט, כתב, "]וא"ת[ ההולך תחת 
קיר נטוי ועל הגשר, שמזכירין לו עונותיו, יברך הגומל אחר שעבר. 

י"ל כיון דדבר קצר הוא לעבור מהרה, אינו נחשב לסכנה כל כך".
למדנו עד כאן הגדרות מרובות שיש בהם חילוקים ונ"מ, 'סכנה 
גדולה', 'חזקת סכנה', 'חשש סכנה', 'סכנה מצויה', ומאן ספון לשער 
שהרי  דאורייתא,  של  שאלה  והוא  למילתא,  מילתא  לדמות  היכי 
ונשמרתם,  חובת  מלבד  וזאת  שבת,  מחללים  כבר  פיקו"נ  בחשש 
ואיסור מאבד עצמו לדעת, כשאין נזהר במקום שצריך, וכדאיתא 
הן שהעושה  דברים  ה'  רשב"י,  "אמר  הדבר,  חומרת  א'  י"ז  בנדה 
עצמו,  על  "נענש  ופרש"י,  בראשו",  ודמו  בנפשו  מתחייב  אותן 
כלומר  בנפשו,  ומתחייב  מיתתו,  לאחר  ממנו  נדרשת  דמו  וחובת 
במברא  עבר  לא  "רב  איתא,  א'  ל"ב  ובשבת  לעצמו6".  גורם  הוא 
אמר  עכו"ם,  ביה  דיתיב  רש"י[   - הנהר  את  בה  שעוברין  ]ספינה 
דילמא מיפקיד ליה ]לנכרי[ דינא ]על חטאיו[ ומיתפיסנא בהדיה" 
]דכיון שניתן רשות וכו' שוב אינו מבחין[, ועי' מ"א או"ח סי' קנ"ו, 

מתי לחוש לזה. וצ"ע.
ג[ והנה בשו"ת נודע היהודה תנינא יו"ד סי' י', נשאל, לענין עשיר 
שנהנה להתעסק בצידת חיות ביערות, אם הדבר מותר, הגם שיש 
כותב,  ובל תשחית,  צעב"ח  בענין  ואחרי שמאריך  ביערות,  סכנה 
"ועד כאן דברתי מצד יושר ההנהגה, שראוי לאדם להרחיק מזה, 
בזה  כל העוסקים  איכא, שהרי  איסורא  אני אומר אפילו  ועכשיו 
במקום  גדולות,  בסכנות  עצמם  ולהכניס  ביערות,  להכנס  צריכין 
לנו  ומי  לנפשותיכם,  מאוד  ונשמרתם  אמר  ורחמנא  חיות,  גדודי 
גדול ואומן בקי בצידה יותר מעשו, שהכתוב העיד עליו ויהי עשו 
איש יודע ציד וכו', ופוק חזי מה אמר הוא על עצמו, הנה אנכי הולך 
למות וגו', ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, שהיינו שהוא מסתכן בכל 

יום, בין גדודי חיות, וכן פירשו הרמב"ן.
ומעתה איך יכניס עצמו איש יהודי למקום גדודי חיות רעות, ואף 
גם בזה מי שהוא עני ועושה זו למחייתו, לזה התורה התירה, כמו 
כל סוחרי ימים מעבר לים, שכל מה שהוא לצורך מחייתו ופרנסתו, 
אין ברירה7, והתורה אמרה ואליו הוא נושא את נפשו, ואמרו רז"ל, 
מפני מה זה עלה בכבש ונתלה באילן ומסר עצמו למיתה לא על 
שכרו כו', אבל מי שאין עיקר כוונתו למחייתו, ומתאות לבו הוא 
הולך אל מקום גדודי חיות, ומכניס עצמו בסכנה, הרי זה עובר על 
ונשמרתם מאוד כו'. וז"ל הרמב"ם בפ' י"ב מהל' רוצח ושמירת נפש 
הלכה וי"ו, וכן אסור לאדם לעבור תחת קיר נטוי כו', וכן כל כיוצא 

באלו ושאר הסכנות, אסור לעבור במקומן.
בו  ועוד  סכנה,  וגם  איסור  זה  בדבר  שיש  אומר,  אני  ומעתה 
שלישיה, שעכ"פ מזכירין עונותיו, שאין זה פחות מקיר נטוי, ואולי 
ר"י אומר  ד',  פ"ד משנה  כיונו חכמי המשנה במסכת ברכות  לזה 
השם  הושע  ואומר  קצרה,  תפלה  מתפלל  סכנה  במקום  המהלך 
כ"ט  דף  בגמרא  שם  ואמרו  כו',  העבור  פרשת  בכל  כו',  עמך  את 
עוקבא, אפילו  רב חסדא אמר מר  ע"ב, מאי פרשת העבור, אמר 
בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כו', איכא דאמרי כו', אפילו 
דזה  יובן,  ולדרכנו  כו', ע"ש.  עוברים על דברי תורה  בשעה שהם 
המהלך במקום סכנה, הוא עובר על דברי תורה, דכתיב ונשמרתם 
מאוד לנפשותיכם, וגם מזכירין עונותיו, וממילא הקב"ה מתמלא 
עליו עברה, דאילו בשאר איסור שאדם עושה, לא בשביל עבירה 
זו יתמלא הקב"ה עברה עליו, אבל זה שגורם להזכיר כל עונותיו, 

הקב"ה מלא עליו עברה.
ז"ל  חכמינו  לנו  הורו  פרנסתו,  מחמת  לזה  שמוכרח  במי  והנה 
איך  נפש,  בשאט  כן  שעושה  מי  אבל  עצמו,  על  שיתפלל  תפלה 
תקובל תפלתו, ולכן יש בדבר זה מדה מגונה, דהיינו אכזריות, וגם 
איסורא וסכנתא, וגם הזכרת עונותיו, ולכן השומע לי ישכון בטח 

השקט ושאנן בביתו, ולא יאבד זמנו בדברים כאלה".
לענין  שנשאל  ק"ד,  סי'  ח"א  חו"מ  אג"מ  שו"ת  ראה  וכעי"ז  ד[ 
מזכיר  שם,  ובסו"ד  סכנה,  לפעמים  בו  שיש  ממשחק  להתפרנס 
כסמך את דברי הנו"ב הנ"ל, אף שהאג"מ מדגיש בכותרת שהשאלה 
היא באופן "שיש בזה חשש סכנה רחוק טובא", ובתוך דבריו חוזר 
עוד על דרגת הסיכון, וכותב, "נשאלתי מאחד אם מותר להתפרנס 
אלפים  מכמה  לאחד  כדאירע  לסכנה,  לחוש  שיש  וכו'  ממשחק 
שנסתכן...", ומסיק על יסוד הגמ' בב"מ הנ"ל )בתשו' הנו"ב(, דמשם 

מבואר, "דמותר להתפרנס אף כשאיכא חשש סכנה לאופן רחוק".
וגם  קרוב,  ומהו חשש סכנה  רחוק,  צ"ע מהו חשש סכנה  אבל 
תלוי  אחוזים  ובכמה  שמסתכן,  אלפים  מכמה  אחד  שמין  כיצד 

הדבר, וכבר כתבנו לעיל בשם הא"ח דיש סכנה קצרה, שאינו זמן 
ענין  משום  גם  שהוא  ודומה  נחשב,  מסוכן  פחות  שזה  ממושך8, 
המקריות  ההסתברויות  למחקרי  חקר  )ואין  הסתכנות  אחוזי  של 
בטבע העולם וסכ"ס תמיד זקוקים לס"ד להשגחת הבוית"ש, ודברי 

הרמב"ן סוף פרשת בא, עמוד יסוד דת קדשינו(.
ה[ ונראה לכאורה לצדד, שמטעם זה, גם אותם הדרים ביישובים 
הללו, כיון שיש מקלט לנוס שם, וגם בדרך כלל יש אזעקת התראה 
נחשב  אולי  הטילים,  מפגיעת  לחסות  רוב  עפ"י  שמספיק  בזמן 
זה ג"כ כחשש סכנה רחוק, שעכ"פ אין צריכים בשביל זה לעקור 
ממקום מגוריהם, דלא גרע זה מפרנסה, שבדרך כלל לעקור למקום 
אחר, הוא צריך שינוי במקום העבודה, ויתר הדברים שכרוכים על 

הרוב בהוצאת ממון רב. וצ"ע.
]אמנם ביישובים הנמצאים בין הערבים ממש, שם נקרא המקום 
מצד עצמו מקום סכנה, וזה כמו 'הולכי מדבר' האמורים בברכות 
נ"ד ב', ושם אסור להתגורר, וגם לנסוע לשם אסור9, שהוא מקום 

סכנה ממש10[.
ו[ וראיתי בשו"ת דברי מלכיאל ח"ה סי' ל"ה, שכתב בתו"ד, "והרי 
מצינו שיורדי הים צריכים להודות, כדאי' בברכות, משום דשכיחי 
סכנתא, ומ"מ ודאי מותר לירד בים, ולא מיקרי מאבד עצמו לדעת, 
לירד,  מחויב  בודאי  מצוה,  איזה  לקיים  כדי  לים  לירד  צריך  ואם 
ואסור לו למנוע משום חשש סכנה, הרי חזינן שמותר להכניס את 
להאריך  ויש  בעלמא,  רק חשש  שאינו  היכא  סכנה,  בחשש  עצמו 

בזה, ולבאר הגבול לזה, אך אין העת מסכמת".
בהסכמת  שליט"א,  פריד  רי"ד  )להרה"ג  שלמה  מעדני  ובספר 
הגר"ש אויערבך שליט"א(, מועדים, עמ' קמ"ו, מביא בשם הגרש"ז 
אויערבך זצ"ל, שאין היתר של שומר פתאים ה' במקום של סכנה 
ממש, והוסיף הגרש"ז, "ואין ללמוד מזה לאסור לטייל בהרים כמו 
שנוהגים הרבה, ואף שהוא מקום גבוה, דבזה חושב ומשער בנפשו, 
שיכול ללכת לאט ובזהירות, משא"כ בזה ]צניחה ממטוס וכיו"ב[ 

דעצם המצב בע"כ, הוי סכנה...".
למקומות  לילך  מותר  אם  הנידון  לענין  דה"ה  י"ל,  אולי  ולפי"ז 
שנפלו טילים, דעכ"פ היכא שאין המקום עצמו נחשב לסכנה, אם 
לשם,  לנסוע  גם  מותר  אז  הנדרשים,  הזהירות  באמצעי  נוקטים 
לפעמים,  גדול  צורך  בו  שיש  משפחה,  לשמחת  לנסוע  ובפרט 
וכיון שאינו לשם טיול בעלמא, אלא לדבר מצוה, י"ל דאין איסור 
גרע  לא  רבה,  מצוה  שהוא  שם  תורה  ללמוד  דלילך  ופשוט  בזה, 

מפרנסה11. 
סוף דבר, שענין זה צ"ע רב למעשה, דיש מקומות שהם בחזקת 
סכנה גמורה, ויש מקומות שבזמנים מסוימים הוא מסוכן, וכמו"כ 
או  סחורה,  שם  להביא  שצריך  מי  וכן  שם,  הגרים  בין  לחלק  יש 
שפרנסתו שם, והארכנו קצת להראות מקומות וציונים בנדו"ז12. 
רחמים  סוכת  ישראל  עמו  כל  ועל  עלינו  יפרוש  שהשי"ת  ויה"ר 

וחיים ושלום, בביאת גואל צדק בב"א.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
עובדא  ליישב  צורך  שיש  גדול  האדם  מיהו  לשאלה,  בתשובה 
ב',  י"ח  בעירובין  ופרש"י  דרכך',  מעליה  'הרחק  עם מש"כ  דידיה 

דקאי אאפיקורסות, שיש להתרחק ממנה.
המדובר הוא בר' יהודה בן נקוסא, כמ"ש בקה"ר )א', עה"פ 'כל 
הדברים יגעים', סי' ד'(, "ר' יהודה בן נקוסא היו המינין מתעסקין 
עמו, היו שואלים אותו ומשיב, אמר לון, על מגן אתון מגיבין, אתון 
נעביד בינינן, דכל בר נש דנצח חבריה, יהא פצע מוחיה דחבריה 
פיצעין  דאיתמלאון  עד  מוחיהון  ופצע  לון  נצח  והוא  בקורנס, 
וכיון דאתא, אמרין ליה תלמידוי, רבי, סיעוך מן השמים  פיצעין, 
ונצחת, אמר לון, ועל מגן, לכו והתפללו על אותו האיש ועל אותה 
החמת, שהיתה מלאה אבנים טובות ומרגליות, אבל עכשיו מלאה 

פחמין".
)"]אמר להם ר"י[, על חנם אתם משיבים, בואו ונעשה ]הסכם[ 
בינינו, שכל מי שנוצח את חבירו ]בטענות[, יהא פוצע את מוחו 
פוצע  והיה  והוא היה מנצח אותם,  וכן עשו,  של חבירו בקורנס, 
מוח שלהם עד שנתמלא פצעים פצעים, וכיון שבא, קילסו תלמידיו 
אותו שנעשה לו נס שניצח אותם, שהוא נגד הטבע לנצח המינים, 
והוא השיב אותם, בחינם אתם מקלסין אותי, שהפסדתי תורתי 
דברי תורה, ועסקתי עמהם, לכן התפללו עלי, שחמת מלאה אבנים 
עץ   - פחמין"  מלאה  נעשתה  ועכשיו  לי,  היה  ומרגליות  טובות 

יוסף(.

1 בפירוש מבעל ה’חרדים’ לירושלמי ברכות שם כותב, "לאכסניא, מקום אנשי חיל 

המלך... שירא מליהרג...", ועי’ ב"ק ס’ ב’ כמה אזהרות משום דמלאך המות מצוי 
ואולי  ב’,  שנ"ט  ביו"ד  והובא  כה"ג,  נמי  א’  נ"א  ובברכות  ב’(,  ז’  חולין  )וע"ע  שם 
להכי הזכירו חז"ל דבבקור חולים הקרן קיימת בעוה"ז, שלא יחשוש משום שמלה"מ 
שם )ובס’ אבני זכרון, עמ’ שמ"ז, כתב הגר"י זילברשטיין שליט"א, שהגאון ר’ זרח 
ברוורמן זצ"ל, יעץ לא לאשפז חולה בביה"ח כשאין הכרח לכך, משום מש"כ בב"ק 
ס’ א’, שלא טוב להימצא במקום שמלה"מ מסתובב שם, ולפי"ז מי שנצרך להבראה, 

ויכול לשהות בבית חולים או בבית הבראה, עדיף שישהה בבית הבראה(. 
2  כתב בכפתור ופרח פי"א, "ואל זה השדה שבו ]קבר[ יוסף ע"ה, מיום שעמדתי על 

חקירת א"י מנעתי רגלי מלהכנס שם... וזה מפני הקדושה, שהרי היה שם מזבח", 
עמ'  ב'  כרך  שליט"א,  אפרתי  הגר"י  של  להלכה  בימ"ד  )מהדורת  המו"ל  ובהערות 
נ"ז(, מובא ציטוט ממכתב הגר"מ הלברשטאם זצ"ל, ליבדלחט"א הגר"ש הלוי ואזנר 
שליט"א, ובו שואל בעקבות דברי הכפתור ופרח הנ"ל, "פלא לי שלא נזהרים בזה, 
ובעיקר הנוסעים מירושלים למירון, תמיד עוברים דרך שם ומתפללים... גם שמעתי 
שהיום קבעו שם ישיבה על קברו", והגר"ש שליט"א בתשובתו בשבט הלוי ח"ו סי' 
קפ"ח, משיב, "חומרת הכפתור ופרח אין לה שום שורש בהלכה, דמה שהיה פעם 
מזבח, זה לא מחייב שישייר קדושה... והכפו"פ רק לרוב צדקתו, לעצמו חשש לזה".

ומה שלא העירו הגאונים הנ"ל דבלא"ה יש לאסור את הנסיעה לקבר יוסף הצדיק 
סכנה  היה  שלא  תשמ"ג,  משנת  היא  הנ"ל  שהתשובה  משום  סכנה,  משום  בשכם 

באופן הרגיל במקומות הללו יותר ממקומות אחרים.
טיולים, שהיו  עניני  ]על  קניבסקי שליט"א  זמנינו, ראיתי בפסקים מהגר"ח  ולענין 
למראה עיניו לפני ההדפסה, ושהובא בספר 'שלהי דקייטא' סי' צ' אות ל"ח[, שאמר 
ע"ה  יוסף  כקבר  סכנה,  במקומות  צדיקים המצויים  לקברי  לנסוע  "אסור  הגרח"ק, 

בשכם".
3  ואיתא בשבת ל"ב א', "וגברי היכא מיבדקי ]פרש"י, מתי נבדקים המעשים שלהם 

על  שעוברים  בשעה  ר"ל  אמר  לידתן[,  בשעת  הוא  דבנשים  וזכותם,  עונם  להזכיר 
הגשר, גשר ותו לא, אימא כעין גשר", ופרש"י "כל מקום סכנה, כגון קיר נטוי ויוצא 

לדרך".
4  ולכאו' על מה סומכים האידנא שרוחצין בים ובבריכה להנאה, וכנראה דמשום 

שיש מצילים אינו סכנה כ"כ, ואולי גם מצטרף שהוא צורך בריאות, וגם ההולכים 
לשם איורור וכיו"ב, הוא גם דבר מצוה כשהוא צורך בריאות, והכל לפי הענין.

5  בשו"ת אור לציון ח"ב פי"ד סמ"ב, כתב, "הנוסע בדרכים מסוכנות, כגון הנוסע 

לחברון או בכביש הבקעה וכדו'... מברך בכל אופן, אפילו מצויים באותו כביש הרבה 
כלי רכב, ואפילו נסע פחות מפרסה".

אולם ראה בהליכות שלמה, תפלה, פכ"ג הערה א', דאף אם נורו יריות של אבנים, 

אף במקום מועד לכך, כל שלא פגעו בו אינו מברך )אחרי המלחמה בתשכ"ז, בירך 
הגר"י סרנא זצ"ל הגומל בשו"מ, והגר"ה זקס שליט"א, טען שכל שלא פגע בו וניצול, 

אין מברכין(.
בתוי"ט  וע"ש  בנפשו",  מתחייב  כאלו  בדרך...  "המהלך  מ"ז,  דאבות  בפ"ג  וע"ע    6

ובתפא"י, וצ"ע שם לעיל במשנה ד'.
שיכול  כיון  פרנסתו,  לצורך  זה  כשעושה  אף  ברירה,  לו  יש  דאם  ולפי"ז משמע    7

להתפרנס ממקום אחר בלא להסתכן, אסור לו, וזה כעין מה דאי' בב"ב נ"ח ב', לגבי 
ע"ש.  הוא,  רשע  אחרינא  דרכא  איכא  דאי  פריצות,  בהם  שמצוי  במקומות  הליכה 

וצ"ע. ועשו"ת מנחת יצחק ח"ב סי' ק"ח ד'.
8 וראה בס' אז נדברו ח"ד סי' כ"ד, שכבר נשאל בזה ביחס לתאונות הדרכים רח"ל, 

וכותב, "אין אני בקי בסטטיסטיקה באיזה דבר יש יותר תאונות... אנו רואים בחוש 
הרבה פעמים שהמצב הוא שכאילו אף אחד אינו אשם בזה... תמיד אני מצטער מה 
שהעתונים הדתיים מרבים לדבר בנושא זה, כאילו יש באפשרותנו למנוע... אין זאת 
אומרת שאין צריכים להשתדל ולחפש עצות בדרך הטבע למנוע התאונות, אבל ריבוי 

הכתיבה והדיבור בזה, משפיע כאילו באמת הוא שיש באפשרותינו למנוע זה...".
9  וכן שמענו בשם הג"ר יהודה שפירא זצ"ל, מראשי כולל חזו"א. ות"ח א' סיפר לנו, 

שבעת שארעו באזור ה'כותל המערבי' כמה ארועים קשים )לא תקפ"ץ(, נזדמן עם 
הג"ר שלמה קרליץ זצ"ל לירושלים, והציעו לו, שכיון שכבר נמצאים קרוב, אולי ניסע 

לכותל המערבי, וסירב משום חשש סכנה.
שטינמן  להגראי"ל  נכנסו  בשטחים,  מסוים  יישוב  אנשי  אחד,  ת"ח  לנו  סיפר    10

שליט"א, וביקשו שיבא לחזקם אחרי פיגוע קשה, ובמסגרת החיזוק גם רצו לעשות 
הכנסת ס"ת, הגראי"ל שטינמן שליט"א, הגיב על אתר, 'זה מקום סכנה, אסור לגור 

שם!'.
ק.  ר"ג  הרה"ג  נכנס  פלונית,  בעיר  דירות  ששיווקו  בעת  אחד,  ת"ח  לנו  סיפר  עוד 
שליט"א, למרן הסטייפלר זצ"ל, ושאל, אם כדאי לקנות דירה שם, מרן זצ"ל השיב 
"בין הערביים? יהרגו אותך!", ומרן הגרא"מ שך זצ"ל אמר, 'הלא הזהרתי את יוזם 

המקום כשבא אלי, שלא לייסד שם עיר'.
עוד סיפר הנ"ל, אברך אחד נכנס למרן הגרא"מ שך זצ"ל, לפני כשלשים שנה, ושאל, 
חמיו רוצה לקנות עבורו דירה בעיר מסויימת, מרן זצ"ל שאל אותו, כמה המרחק 
בין עזה לעיר זו, ומה האפשרויות שיגיעו טילים ממרחק כזה, בני משפחתו של אותו 
אברך מספרים, היה זה בתקופה שאיש לא שיער בדמיונו אפשרות כזו שיגיעו טילים 
מעזה לאותה עיר, והאברך חשש לספר אז את תשובתו מפני כבודו של מרן זצ"ל, 
שחשב שאולי אינו מודע למציאות, או שמא ח"ו מזיקנה... והנה, אומרים הם, כיום 
רואים את עינא פקיחא דמרן זצ"ל, ולא בכדי אחז"ל )שמו"ר ג' י'(, "כל מי שנוטל 

עצה מן הזקנים אינו נכשל".

11  וזכור לנו מכתבו של הגרר"י גרשנוביץ זצ"ל, מחורף תשנ"א )ראה ס' ניצוצי אש 

עמ' ס"ג - ס"ד(, בעת מלחמה, שלא ימנעו מלשלוח הילדים לת"ת, שזכות התורה 
תעמוד שלא יאונה להם כל רע, וכדאי היא התוה"ק להגן ולהציל.

לנתיבתי  אור  ]שבסו"ס  מרים'  'אהל  בקונטרס  בטוטו"ד  נפלאה  אריכות  שו"ר    12

מלחמה',  בשעת  הדרום  לישובי  הליכה  'בענין  ט"ז  בסי'  שליט"א[,  שוב  מהגר"פ 
נפילת  בסכנת  )שעומדים  הדרום  ערי  בגדר  "ונסתפקנו  כותב,  הדברים,  ובסיכום 
טילים( לענין זה, אם דומים לקיר נטוי, או שדומים לים ומדבר, ולענין מעשה נראה, 
שכיון שחשש הסכ"נ שם הוא מיעוט קטן, מי שמתגורר שם אינו מחוייב לילך למקום 
אחר, ולענין להיכנס לשם יש לדון אם נחשב במקום סכנה, וצ"ע, ואם צריך לילך 

לשם לצורך חייו, כמקום לימוד ופרנסה וכדומה ודאי שרי, כמו שהתיר הנוב"י".
13  וע"ש בגמ', דר' אליעזר משתעי, "אמר לי, כך לימדני ]אותו האיש[... והנאני הדבר... 

ועברתי על מש"כ בתורה הרחק מעליה דרכך", ובח"א מהרש"א שם, כתב, דכששאל 
ממנו ולא השיב לו כלום, היה לו להרחיק, ולא הו"ל לישמע ממנו תשובתו".

מה  ודע  דמה שאמרו  ב',  ל"ח  סנהדרין  ועי'  לו,  מותר  היה  דלהשיב  דמשמע  וצ"ע 
שתשיב לאפיקורס, הוא רק בעכו"ם לא בישראל, ולכאו' לפי הטעם המבואר שם, 
שייך זה רק למי שרוצה להתפקר רח"ל, ומ"מ עצם ההתעסקות בדעות אפיקורסיות 
רח"ל, יש בו סכנה, כמ"ש מרן הסטייפלר זצ"ל בהקדמת ספר חיי עולם, ד"זה מסוכן 
הרבה, כי ספרים מסוג זה, הוא כמו פרה אדומה שמטהר טמאים ומטמא טהורים, 
כי אמנם הנבוך בזה אפשר שימצא תיקון, אבל התמים ביראת ה', כשרואה דברים 
מעין אלו... הרי הוא מתבלבל ומתרפה, ונמצא שספר כזה גורם קלקול ח"ו, ואם כי 

למקולקלים יכול להועיל, הלא אין דוחין נפש מפני נפש".
ושמענו שדעת הגראי"ל שטינמן שליט"א, שהבני תורה העוסקים בקירוב, לא יעסקו 
בויכוחים בענינים הללו, אלא ילמדו עם אותם הרוצים להתקרב, גמרא או משנה, 

לפי מה שמסוגלים, והמאור שבה מחזירו למוטב.
14  ומצינו אמוראים בני דורו, שהיו משתמטים מלילך לבי אבידן, כדאי' בשבת קט"ז 

א', קנ"ב א', ובע"ז י"ז ב'.
15  וכדאשכחן כה"ג גבי ר"ט בברכות פ"א מ"ג.

16  וצ"ע איך אמרו בנוסח זה לרבם, ועי' יו"ד סי' רמ"ב סכ"ב, "ראה רבו עובר על 

ד"ת, אומר לו למדתני רבינו כך וכך".
17  כעי"ז כתב הרד"ל שם, "והפירוש הנכון, שהאיש הזה וגופו שהיה מלא מרגליות, 

וא"ל  מחכמתו,  הרבה  ואבד  מלימודו,  בטל  עמהם  עסקו  ע"י  ועתה  וחכמה,  תורה 
שיתפללו עליו שיחזור לו למודו".

18  ובכתב סופר )גיטין ל"ח ב'(, כתב שמוכרח כן בכוונת הרמב"ן ממקום אחר, והוא 

מהמבואר בגיטין )י"ב א'(, דשרי ליתן צדקה לעבד כנעני, דאמרו שם, "מאן דמרחם 
סי'  ח"א  יעקב  זו בשבות  העירו מסוגיא  )וכן  רחומי מרחם"  נמי  חרי, אעבד  אבני 



כל  על  ולהתווכח  עמהם  להתכנס  הסתכן  איך  צע"ג,  ולכאו' 
חז"ל  ודרשו  דרכך",  מעליה  "הרחק  אומר  והפסוק  טענותיהם, 
לאיסור, כדמבואר ברש"י בעירובין י"ג ב' עפ"י הגמ' בע"ז י"ז א'13, 
ור"י בן נקוסא הרי היה אמורא, וכבר הזהיר ע"ז התנא הגדול ר' 

אליעזר כמבואר בע"ז שם14.
ובמתנות כהונה על המדרש, כתב, "אמרו לו תלמידיו, מן השמים 
סיעוך שניצלת מהם, דאל"כ לא היית כדאי להנצל15, שעברת על 
והלא  מהם,  נצלתי  בחינם  וכי  להם,  ואמר  דרכך,  מעליה  הרחק 
לי,  היה  ומרגליות  טובות  אבנים  מלאה  שחמת  עונשי  קבלתי 

ועכשיו נעשתה מלאה פחמין".
וצ"ב דבין כך ובין כך, איך הותר לו ליכנס לניסיון ולעבור באיסור, 

והתלמידים הא אמרו לו "שעברת16 על הרחק מעליה דרכך".
ובידי משה על המדרש שם כתב "עי' מתנות כהונה, ולי נראה 
שמלת 'על מגן' בניחותא, שהם היו מקלסים אותו, שנתן לו השי"ת 
המינים,  לנצח  טבע  נגד  שהוא  אותם,  שנצח  השמים  מן  סיוע 
הלואי  אותי,  מקלסים  אתם  בחנם  אותם,  השיב  והוא  כדלעיל, 
שלא זכיתי לשבח זה, כי יותר הפסדתי ממה שהרווחתי, שהפסדתי 

תורתי, דברי תורה ועסקתי במינות"17.
שהיו  ישראל  את  להציל  כדי  שעה,  הוראת  בזה  שראה  ונראה 
נתפסים למינות רח"ל, ולכן עשה עמם תנאי כזה שנכנס לסכנה, 
והיה בטוח בעשייתו לשם שמים, שיצליח, ולא נמנע מלפצוע מוחם 
מההורגו,  יותר  המחטיאו  גדול  כי  היו,  ישראל  אם  גם  מות,  עד 

ואע"פ שלא היו סנהדרין, את המינים היו מורידין ולא מעלין.
בב"ק  כדאי'  לש"ש,  מעשיו  שכל  עליו  העיד  שרבו  מי  והרמז: 
ואזלי באורחא, אסתלקו לצידי  ור' חייא הוו שקלי  "רבי  ב',  פ"א 
הדרכים, הוה קא מפסיע ואזיל ר' יהודה בן קנוסא קמייהו, א"ל 
רבי לר' חייא, מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו, א"ל ר' חייא, שמא 

ר"י בן קנוסא תלמידי הוא, וכל מעשיו לשם שמים".

תשובה ל"מבין חידות"
תפלת  ולאחר  לספור,  שכח  שאחד  יתכן  איך  לשאלה  בתשובה 
הלילה  של  הספירה  את  גם  יספור  אם  המחרת,  יום  של  ערבית 

הקודם, יוכל להמשיך לספור בברכה בשאר הימים.
בשע"ת סימן תפ"ט סק"ד, כתב, "ועיין במחזיק ברכה בשם זרע 
שבת  של  ערבית  והתפללו  עש"ק  בליל  לספור  ששכח  מי  אמת, 
מבעוד יום גדול, ואז נזכר שלא ספר בלילה, מ"מ כיון שעדיין יום 

הוא, יספור בלא ברכה, ושאר הימים בברכה, ע"ש".

תשובה ל"מענינא דסדרא"
בתשובה לשאלה, היכן ניתן להוכיח בפרשתינו, האם נוהג לאו 

ד'לא תחנם' בעבד כנעני. 
התשובה היא, מהפסוק )כ"ה מ"ו(, "לעלם בהם תעבדו". דהנה 
איתא בגיטין )ל"ח ב'(, "אמר רב יהודה אמר שמואל, כל המשחרר 
מיתיבי, מעשה  תעבודו.  בהם  לעולם  בעשה, שנאמר  עובר  עבדו 
עבדו  ושחרר  ולא מצא עשרה,  הכנסת  בבית  אליעזר שנכנס  בר' 

והשלימו לעשרה, מצוה שאני".
והקשו הראשונים שם, כיצד עבר ר"א בעשה המפורש בתורה, 

בשביל תפילה בציבור שהיא מדרבנן.
ותירץ הרמב"ן, "ואפשר שלא אמרה תורה לעולם בהם תעבודו, 
אלא משום שלא ליתן להם מתנות חינם, כענין דכתיב בגוים 'לא 
משום  או  עצמו,  דמי  שנותן  מפני  משחררו  כשהוא  אבל  תחנם', 

מצוה וצורך הרב, דליכא חנינה, מותר".
שהעתיקו  שם(,  הרי"ף  בדפי  ב'  )כ'  בר"ן  וכן  שם  ברשב"א  ועי' 

תירוצו של הרמב"ן.
והרשב"א הקשה על תירוצו של הרמב"ן, "...וקשיא לי, דאפילו 
לגר אוכל נבלות )גר תושב( מותר ליתן מתנת חנם לכו"ע, וכל שכן 
מצוה  הכא  ...אלא  כישראל,  המצות  כל  עליו  שקבל  כנעני  לעבד 

דרבים שאני, ולאפרושי רבים מאיסורא נמי עדיף ושרי".
נוהג  כנעני  דעבד  הנ"ל  בקרא  מוכח  הרמב"ן,  שלדברי  ונמצא 
דאין לשחררם, דמשמע  ציותה התורה  דלכן  דלא תחנם,  לאו  בו 
דאם לא שייך בהם לאו דלא תחנם כמו בעכו"ם דעלמא, א"כ אין 
טעם שיהא אסור לשחררם. וכן מבואר בקושיית הרשב"א, שהבין 
ולכן הקשה  כנעני,  בעבד  דלא תחנם  לאו  דשייך  בכוונת הרמב"ן 

הרשב"א דאין שייך ביה לא תחנם, כמו דלא שייך בגר תושב.
וכדברי  מפרשתינו,  להוכיח  ניתן  ג"כ  תושב  גר  לענין  ואכן 
הרשב"א, וכפי שהעירנו הר' ד. מנדל שליט"א )ותשו"ח לו(, מדכתיב 
)כ"ה ל"ה(, "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי 
עמך", ופרש"י, "גר ותושב, אף אם הוא גר או תושב, ואיזהו תושב, 

כל שקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, ואוכל נבלות", והוא מגמ' 
ב"מ ע"א א' וברש"י שם )ד"ה אל תקח(, "וכי כתיב 'גר תושב', לענין 
תושב  דגר  מבואר  הרי  להחיותו",  מצווה  שאתה  כתיב,  עמך  וחי 
מצוה להחיותו, והיינו דלא שייך ביה לא תחנם, וא"כ כ"ש בעבד 

כנעני, וכמש"כ הרשב"א.
ואמנם כבר העירו רבים מהאחרונים בכוונת הרמב"ן, דצ"ל דאין 
כוונתו ללאו דלא תחנם ממש, רק רצונו לומר דכעין מה דשייך לא 
תחנם בעכו"ם, ה"נ שייך לעולם בהם תעבדו בעבד כנעני, ואף אם 
מ"מ  וכבגר תושב,  בעלמא,  הלאו  עיקר  כל  שייך  לא  כנעני  בעבד 
הא גופא דכיון שאינו לגמרי כישראל, ונוהג בו קצת מדיני עכו"ם 
וקצת מדיני ישראל, לכן אפשר שנתחדש בהך קרא, דפתיכא ביה 
קצת מלאו דלא תחנם, והיינו רק לענין זה שאין לשחררו, אף אם 
בעלמא מותר ליתן לו מתנות, ורק שגדרי עשה זה דומים ללאו דלא 
תחנם שבעכו"ם. ולפי"ז השגת הרשב"א היא, דלדעתו אם לא שייך 
ביה לאו דלא תחנם בעלמא, א"כ אין לומר דשייך ביה ענין הלאו 

במקצתו רק לגבי שחרור18.

תשובה ל"כתב חידה"
מי אני: "יהושע ]בִּן נון[".

דמות הקשורה: "רש"י ויקרא כ"ה כ"ט, "בית מושב עיר חומה. 
בית בתוך עיר המוקפת חומה מימות יהושע בן נון".

לזקנה זכיתי ובה נכתרתי – שיהושע זכה לזקנה, וזקנתו זו היתה 
עבורה כחשיבות, ככתר.

שיהושע זכה לזקנה, כמפורש בפסוקים בספר יהושע, וכגון )י"ג 
א'(, "ִויהֹוֻׁשַע ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוּיֹאֶמר ה' ֵאָליו ַאָּתה ָזַקְנָּתה ָּבאָת ַבָּיִמים 
ְוָהָאֶרץ ִנְׁשֲאָרה ַהְרֵּבה ְמאֹד ְלִרְׁשָּתּה", וכן )כ"ג א'(, "ַוְיִהי ִמָּיִמים ַרִּבים 
ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֵהִניַח ה' ְלִיְׂשָרֵאל ִמָּכל אְֹיֵביֶהם ִמָּסִביב ִויהֹוֻׁשַע ָזֵקן ָּבא 

ַּבָּיִמים".
כ"ד  )שם  בפסוק  כמפורש  שנים19,  ועשר  מאה  היו  חייו  ושנות 
כ"ט, וכן בשפטים ב' ח'(, "ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוָּיָמת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן 

נּון ֶעֶבד ה' ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים". 
ויהושע נכתר בזקנותו, כדאיתא בב"ר נ"ט ו', "...שלשה נכתרים 
בזקנה, ובימים, ושלשתן היו ראש לנסיון20. אברהם יהושע ודוד, 
אברהם ראש לאבות, יהושע ראש למלכות משבט אפרים, שנאמר 
)שפטים ה' י"ד(, ִמִּני ֶאְפַרִים ָׁשְרָׁשם ַּבֲעָמֵלק, זה יהושע, דוד ראש 

למלכות משבט יהודה...".

ועשרות זקנים הרגתי – שיהושע הרג את שלשים ואחד המלכים 
שבארץ ישראל, שכולם היו זקנים מופלגים.

שיהושע הרג את שלשים ואחד המלכים בארץ ישראל, מפורש 
ִהָּכה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ַמְלֵכי  "ְוֵאֶּלה  כ"ד(,   – ז'  י"ב  )יהושע  בפסוקים 
ַהְּלָבנֹון  ְּבִבְקַעת  ָּגד  ִמַּבַעל  ָיָּמה  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  ְיהֹוֻׁשַע 
ְוַעד ָהָהר ֶהָחָלק ָהעֶֹלה ֵׂשִעיָרה ַוִּיְּתָנּה ְיהֹוֻׁשַע ְלִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְיֻרָּׁשה 

ְּכַמְחְלקָֹתם... ֶמֶלְך ְיִריחֹו ֶאָחד... ָּכל ְמָלִכים ְׁשֹלִׁשים ְוֶאָחד".
וכל אותם מלכים הללו היו זקנים מופלגים, שחיו לכה"פ ארבע 
עשה  שאברהם  בסעודה  שהיו  אלו  שהם  שנה,  וחמשים  מאות 
ליצחק ביום הגמלו, כדכתיב )בראשית כ"א ח'(, "ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוִּיָּגַמל 
ַוַּיַעׂש ַאְבָרָהם ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְּביֹום ִהָּגֵמל ֶאת ִיְצָחק",ואיתא בב"ר נ"ג 
י' כמה דעות מדוע המשתה היה גדול, "אמר רבי יהודה בר' סימון, 
משתה גדול, משתה גדולים, עוג וכל גדולים עמו היו שם... דאמר 
יהושע,  ושנים מלכים שהרג  בן מנחמה, אותן ששים  יהושע  רבי 
כולם היו במשתה של אברהם אבינו. ולא שלשים ואחד היו21, אלא 
כי ההיא דאמר רבי ברכיה ורבי חלבו ורבי פרנך משום רבי יוחנן, 
מלך יריחו אחד מה תלמוד לומר אחד, אלא הוא ואנטקיסור שלו.

וחשבון השנים שחיו אותם מלכים, הוא מיום הגמל את יצחק 
כשמלאו  היתה  זו  שסעודה  ישראל,  בארץ  יהושע  למלחמת  ועד 
שיצאו  ועד  זו  סעודה  ומשעת  שם,  וכפרש"י  חודש,  כ"ד  ליצחק 
שהרי  שנה,  ושמונה  תשעים  מאות  שלוש  עברו  ממצרים  ישראל 
ַוֲעָבדּום  ָלֶהם  ֹלא  ְּבֶאֶרץ  ַזְרֲעָך  ִיְהֶיה  ֵגר  "...ִּכי  י"ג(,  ט"ו  )שם  גזירת 
ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה", ומנין הארבע מאות שנה החלה עם 
ובצירוף  שם,  עה"פ  וכפרש"י  פ"ג,  בסדע"ר  כדאיתא  יצחק,  לידת 
מאות  לארבע  יחד  עולה  במדבר,  ישראל  שהיו  השנה  ארבעים 
מידי  הארץ  בכיבוש  החלו  שכאשר  נמצא  שנה,  ושמונה  שלשים 
יצחק ארבע מאות שלשים  מלכי כנען, כבר עברו מיום המל את 
י"ג  בני  בסעודה  היו  כבר  מלכים  שאותם  ופשטות  שנה.  ושמונה 
שנה, נמצא שבתחילת המלחמה של יהושע היו במלכים בני יותר 

מארבע מאות וחמשים שנה.
בדברי  הלומד  שם,  המדרש  על  היפ"ת  לשיטת  לציין  יש  אכן, 

המדרש, שאינו בא לומר שאותם מלכים חיו כל אותם שנים, וזאת 
משום שלא יתכן וחיו יותר מארבע מאות שנה, אלא המדרש בא 
נפלו  הארצות  אותם  ומלכי  למשתה,  באו  כנען  מלכי  שכל  לומר 

בידי יהושע.

נצטערתי ונתאבלתי ימים רבים – שיהושע נצטער ונתאבל ימים 
רבים על מיתת משה רבו.

שיהושע נצטער ונתאבל ימים רבים על מיתת משה רבו, כדאיתא 
בוכה  יהושע  היה  משה,  שמת  "...וכיון  ש"ה,  סוף  נצבים  בספרי 
ומצעק ומתאבל עליו במרד, והיה אומר, אבי אבי, רבי רבי, אבי 

שגדלני, רבי שלמדני תורה, והיה מתאבל עליו ימים רבים...".

עד שנבואה קיבלתי ממרומים – שיהושע נצטער ונתאבל ימים 
נבואה ממרומים  וכדלעיל, עד שקיבל  רבים על מיתת משה רבו, 

שעליו להפסיק בצערו ואבלותו זו.
שיהושע קיבל נבואה ממרומים להפסיק עם צערו ואבלו על משה 
היה  משה,  שמת  "...וכיון  ש"ה,  סוף  נצבים  בספרי  כדאיתא  רבו, 
יהושע בוכה ומצעק ומתאבל עליו... עד שאמר לו הקב"ה ליהושע, 
יהושע, עד כמה אתה מתאבל והולך, וכי לך בלבד מת משה, והלא 
לא מת אלא לי, שמיום שמת ֵאבל גדול הוא לפני, שנאמר )ישעיה 
כ"ב י"ב(, ַוִּיְקָרא ה' אלהים ְצָבאֹות ַּבּיֹום ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסֵּפד וגו'22, 
אלא מובטח לו ]למשה[ שבן העולם הבא הוא, שנאמר )דברים ל"א 

ט"ז(, ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ִהְּנָך ׁשֵֹכב ִעם ֲאבֶֹתיָך ְוָקם".
על  ומצטער  יושב  היה  יהושע  "אף  איתא23,  ה'  י"ב  ובאבדר"נ 
משה ]שלא ידע היכן הוא[, עד שאמר לו הקב"ה, יהושע למה אתה 

מצטער על משה, משה עבדי מת".
 

ידי  על  מהריגתו  ינצל  שיהושע  שכדי   – מהריגתי  להנצל  כדי 
ישראל, כשכעסו עליו שאינו יודע את ההלכות שנשכחו בימי אבלו 

של משה, ועמדו עליו ישראל להרגו, נצטווה כדלהלן.
בתמורה  כדאיתא  של משה,  אבלו  בימי  נשכחו  רבות  שהלכות 
לגן  יהודה אמר רב, בשעה שנפטר משה רבינו  א', "אמר רב  ט"ז 
עדן, אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספיקות שיש לך. אמר לו, רבי, 
בי  כך כתבת  לא  והלכתי למקום אחר,  כלום הנחתיך שעה אחת 
)שמות ל"ג י"א(, ּוְמָׁשְרתֹו ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַנַער ֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל. 
מיד תשש כחו של יהושע24, ונשתכחו ממנו25 שלש מאות הלכות, 

ונולדו לו שבע מאות ספיקות..."26.
ישראל  כל  שעמדו  גדולה,  בסכנה  יהושע  היה  שעה  ובאותה 
"עד  ופרש"י,  להרגו",  ישראל  כל  "...ועמדו  שם,  כדאיתא  להורגו, 

שיאמר להם".
ועיין בהערה27 ביאור נפלא מדוע עמדו להורגו.

לצאת למלחמה נצטויתי – שבכדי שיהושע ינצל מהריגתו על ידי 
ישראל וכדלעיל, ציווהו ה' שיצא למלחמה לכבוש את ארץ ישראל, 

ובטרדתתם של ישראל במלחמה, לא יבואו להורגו.
יהיו  שישראל  בכדי  למלחמה  לצאת  ליהושע  אמר  שהקב"ה 
טרודין בה, ועי"ז לא יהרגו את יהושע, כן איתא בתמורה ט"ז א', 
שלאחר שנשכחו ליהושע ההלכות ונתעוררו לו הספקות, ועמדו כל 
ישראל להורגו, "...אמר לו הקב"ה, לומר לך אי אפשר, לך וטורדן 
ה'  ֶעֶבד  מֶֹׁשה  מֹות  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  א'(,  א'  )יהושע  שנאמר  במלחמה, 
ַוּיֹאֶמר ה' וגו' ]וכתיב )שם י"א(, ָהִכינּו ָלֶכם ֵציָדה ִּכי ְּבעֹוד ְׁשֹלֶׁשת 

ָיִמים ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ָלבֹוא ָלֶרֶׁשת ֶאת ָהָאֶרץ...[".
של  מיתתו  הזכיר  הגמ', שהקב"ה  ראיית  את  המהרש"א  וביאר 
משה, ומיד התחיל לדבר עמו במלחמות כיבוש ארץ ישראל )פסוק 
ב'(, "מֶֹׁשה ַעְבִּדי ֵמת ְוַעָּתה קּום ֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה...", ולא התחיל 
במה שאמר לו אח"כ )פסוק ז'(, "ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאֹד ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות 
ְּכָכל ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצְּוָך מֶֹׁשה ַעְבִּדי ַאל ָּתסּור ִמֶּמּנּו ָיִמין ּוְׂשמֹאול ְלַמַען 

ַּתְׂשִּכיל ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך".
שם,  גרשום  רבינו  כתב  אפשר",  אי  לך  "לומר  מדוע  והטעם 
"דלא בשמים היא", וביאר המהרש"א, על דברי הגמ' שם, שכאשר 
נשתכחו שלשת אלפים הלכות, אמרו ישראל ליהושע שישאל מן 
היא',  בשמים  ש'לא  והשיב  ששכח,  ההלכות  ויודיעוהו  השמים 
השמים,  מן  ספיקתיה  לשאול  התורה  נתנה  לא  משה  "דמשמת 
דלכך נקראת תורת משה, אבל נתנה להכריע בספקות ע"פ הרוב, 
כדין תורת משה דקאמר לעיל, והוא הענין בעצמו שהשיבו שמואל 
ופינחס, דאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, דהיינו משמת משה 
לא ניתן לשום נביא לחדש מן השמים, אלא ניתנה לחכמים אם 
לטמא אם לטהר ע"פ הרוב... ומה"ט אמרינן בעלמא דהחכם עדיף 

מנביא ודו"ק".
העין  על  יעקב  ובעיון  גאונים  בחידושי  זה,  בכל  אריכות  וע"ע 

יעקב שם.

כמו  דלא תחנם  לאו  ביה  שייך  דלא  וע"כ  ועוד(,  הנ"ל,  ובחת"ס עה"ת בקרא  צ"ה, 
בעכו"ם דעלמא.

ואמנם בשו"ת שואל ומשיב )מהדו' ד', ח"ב סי' ק"ב( כתב, דיתכן דהא דשרי ליתן 
דרכי  ישראל משום  עניי  עניי עכו"ם עם  היינו מדין דמפרנסין  כנעני,  צדקה לעבד 
שלום )גיטין ס"א א'(, דבזה ליכא משום לא תחנם, שהרי עושה כן לישוב העולם, 
אבל בעלמא אכתי י"ל דאיכא גם בעבד לא תחנם. ולענין קושיית הרשב"א הנ"ל עי' 

בחת"ס גיטין ל"ח ב' מה שתירץ בזה.
ועשרים  מאה  שחי  רבו  משה  לעומת  שנים,  ועשר  מאה  רק  חי  מדוע  והטעם    19

שנה. יעויין בבמד"ר כ"ב ו', "אמרו רבותינו, כתיב ביהושע )א' ה'(, ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי ִעם 
נתקצרו  ולמה  רבינו,  כמשה  שנה  ק"ך  לחיות  יהושע  צריך  והיה  ִעָּמְך,  ֶאְהֶיה  מֶֹׁשה 

שנותיו י' שנים.
בשעה שאמר הקב"ה למשה )במדבר ל"א ב'(, ְנקֹם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים 
ַעֶּמיָך, ואע"פ שנתבשר בשורות מות, לא איחר הדבר, אלא נזדרז,  ֶאל  ַאַחר ֵּתָאֵסף 
ל"א מלכים, אמר,  כיון שבא להלחם עם  יהושע,  מֶֹׁשה. אבל  אָֹתם  ַוִּיְׁשַלח  ו'(  )שם 
אם אני הורגם מיד, מיד אני מת, כשם שעשה משה רבינו. מה עשה, התחיל מעכב 
במלחמתם, שנא' )יהושע י"א י"ח(, ָיִמים ַרִּבים ָעָׂשה ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָּכל ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה 
ִמְלָחָמה. אמר לו הקב"ה, וכך עשית, הריני מקצר שנותיך י' שנים, אמר שלמה )משלי 

י"ט כ"א(, ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב ִאיׁש, ַוֲעַצת ה' ִהיא ָתקּום".
הגירסא,  מצא  אחרים  ה', שכתב, שבספרים  אות  הרש"ש שם  בחידושי  יעויין    20

'שרי  ופירושו,  'לגייסין',  הגירסה  ובמדרש שיפה תואר  'משפחה',  ופרושו,  'לגנסין', 
מלחמה'. 

21  עיין ברש"י על המדרש ושאר מפרשי המדרש, שהאריכו בענין מנין המלכים שהיו, 

אם 'ל"א' או 'ל"ב', שדעת רש"י שיש לגרוס 'ל"א', ובפירוש מהרז"ו הוכיח כן מדברי 
הבמד"ר כ"ג ז', של"א מלכים עשו מלחמה בימי יהושע.

ומה שמפורש בפסוקים שיהושע הרג ל"א מלכים, אינו בהכרח ראיה, שיתכן ומלבדם 
היו עוד מלכים בארץ כנען.

22  יעויין בפירוש 'ספרי דבי רב' שם, שמבאר שייכות פסוק זה שנאמר ע"י ישעיה 

הנביא אודות חורבן ביהמ"ק, למיתתו של משה וחלקו לעולם הבא.
23  וע"ע באבדר"נ, הוספה ב' לנוסחא א', פרק ד', שהובא כן בתוספת, "ואף יהושע 

היה מצטער עליו ובוכה ומתאבל ואומר, אבי אבי, רבי רבי, ]אבי[ שגדלני מנעורי עד 
היום הזה, רבי שלמדני תורה. עד שא"ל הקב"ה, יהושע מה אתה מצטער על משה 
רבך, כבר מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שנ' ויאמר ה' למשה הנך וגו'. ולא נשמתו 
של משה אלא נשמת כל הצדיקים כולן גנוזות תחת כסא הכבוד שנ' )ש"א כ"ה כ"ט(, 
ְוָהְי]ָת[ה ֶנֶפׁש ֲאדִֹני ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים נחך ה' אלהיך תחת כסא כבודו". ותשו"ח 

להרב יהודה גליס שליט"א שציין לנו לזה.
24  עיין בחק נתן שם, שגרס, "מיד תשש כח של משה ונשתכחו...", וכתב שם, דכן 

הוא בילקוט, וכן משמע מפירוש רש"י שם. וע"ע בעץ יוסף על עין יעקב שם.
25  ופרש"י שם, שהטעם שנשכחו מיהושע כל אותם דברים, "בעון שגרם להחליש 

דעתו של משה, שנצטער משה על יהושע בעצמו שהיה גדול כמותו".
ובמהרש"א בח"א כתב ביאור נוסף, "וי"ל עוד, על שנתגאה יהושע לומר כן שיודע 

הכל".
26  ועוד איתא שם, "אמר רב יהודה אמר שמואל, שלשת אלפים הלכות נשתכחו 

דוקא  מדוע  שביאר  שם,  יעקב  העין  על  יעקב  בעיון  )ועי'  משה..."  של  אבלו  בימי 
נשתכחו מנין זה של הלכות(.

עוד שם, "במתניתין תנא, אלף ושבע מאות קלין וחמורין )ופרש"י – מדרשי חז"ל(, 
וגזירות שוות, ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה.

)יהושע ט"ו  אמר רבי אבהו, אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו, שנאמר 
י"ז(, ַוִּיְלְּכָדּה ָעְתִניֵאל ֶּבן ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב )הקטן ממנו( ]ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ַעְכָסה ִבּתֹו ְלִאָּׁשה[", 

ופרש"י, "וילכדה עתניאל. לקרית ספר, ומאי קרית ספר, הלכות".
וכבר הקשה המהרש"א בח"א שם ד"ה א"ל ליהושע, שפשטות הסוגיא היא, שהיו 
שתי שכחות אצל יהושע, האחת לפני שמשה נפטר, כשאמר לו שישאל וכו', ובאותה 
שעה שכח 'רק' שלוש מאות הלכות ונהיו לו שבע מאות ספקות, ובכל זאת עמדו 
עליו ישראל להורגו, ואילולי שה' אמר לו לטרדן במלחמה, הוא היה בסכנה גדולה. 
ואילו באבלו של משה, שלריא"ש נשתכחו שלשת אלפים הלכות, ולתנא במתניתין, 
להורגו,  עליו  עמדו  לא  זאת  ובכל  וכו',  וחמורים  קלין  מאות  ושבע  אלף  נשתכחו 

ולא דבר ריק הוא.
וביאר המהרש"א, שטענת ישראל על יהושע היתה בפעם הראשונה, "משום שפשע, 
כיון שמשה היה עדיין חי, והיה לו ממי לשאול, משא"כ הנך דשכחן בימי אבלו של 

משה, דלא פשע כלום, דשכחה אונס מקרי".
עם  אחד  בקנה  הדבר  יעלה  היאך  לבאר  צריך  המהרש"א,  של  זה  ביאורו  לפי  אכן 
סמיכות הפסוקים שמשה מת, ועוד, מדוע יהושע לא שאל את משה את מה ששכח.

ולפי דברי החק נתן שהובא לעיל )הערה 24(, שמשה שכח, אתי שפיר, אלא שלא 
נראה בדברי המהרש"א שלמד כן.

והיודע ביאור בזה, נודה לו אם יודיעינו, להגדיל תורה ולהאדירה.
27  יעויין בפירוש עיני שמואל בתמורה שם, שהקשה, מדוע בקשו ישראל להורגו 

בעבור שנשתכחו ממנו הלכות אלו.
וכתב, שראה "דבר נפלא בשם חכם אחד", המובא בס' ערבי נחל )פ' שלח(, בדברי 
חז"ל שעתניאל בן קנז החזיר את כל אותם הלכות שנשכחו בפלפולן, ודרשו זאת 
בדברי  מוכח  היאך  שהקשה,  ְקַנז...",  ֶּבן  ָעְתִניֵאל  "ַוִּיְלְּכָדּה  י"ז(,  ט"ו  )יהושע  בפסוק 
הפסוק הנ"ל שהחזיר את ההלכות, אולי הכוונה כפשוטו, שעתניאל בן קנז כבש ולכד 

את קרית ספר, ולכך קיבל את עכסה בתו של כלב לאשה.
עוד הקשו, דכל פרשה זו, שישראל לא יכלו לכבוש את קרית ספר עד שבא עתניאל 

וכבשה, צריכה הבנה, שהרי ישראל כבשו כמעט את כל ארץ ישראל, ואיש לא עמד 
בפניהם, ומה איפה נמס לבבם בעמדם מול עיר קטנה, ובמיוחד שלבסוף איש יחידי 

הצליח לכובשה.
ְוֵׁשם  ְּדִבר  יְֹׁשֵבי  ֶאל  ִמָּׁשם  "ַוַּיַעל  ט"ו(,  )שם  הפסוק  דברי  את  להבין  צריך  ובנוסף 
ְּדִבר ְלָפִנים ִקְרַית ֵסֶפר", דלאיזה ענין מזכיר הפסוק שם העיר שנקראה קודם, דמאי 

נפק"מ יש בזה.
ופירש אותו חכם, דבאמת כל כוחם של ישראל שכבשו את ארץ ישראל, לא היה 
בחרב ובחנית, שהלא מעולם לא היו בני ישראל מלומדי חרב ומלחמה, שהרי רק 
עסקו  שנה  הארבעים  וכל  עבדים,  מבית  ממצרים  ה'  הוציאם  שנה  ארבעים  לפני 
מלחמה,  מלומדי  היו  ימיהם  שכל  נלחמו,  בהם  העמים  מול  שלא  במיוחד  בתורה, 
במלחמותיהם  ישראל  של  כוחם  כל  אלא  מקום,  בכל  הגוים  כדרך  בכך,  והתאמנו 
היה, כיון שה' ברא את העולם על ידי התורה הקדושה, "כל מחוז וכל מדינה יש לה 
שורש בחלק התורה השייך לאותה שורש המדינה, וכאשר ישראל קיימו כל התורה, 
והיה כח התורה בידם, ממילא היה בידם כל שורש המדינות, וממילא היה נח להם 

לכבוש".
נקרא, מקום שורשו  דביר  והמחוז אשר בשם  ומבאר, שהעיר  והנה, מוסיף החכם 
היה מאותם הלכות שנשכחו, ולכך לא היתה בידי ישראל היכולת לכובשה, עד שבא 

עתניאל והחזיר את ההלכות, ושוב היתה נוחה לפני ישראל לכובשה.
זה, שעתניאל גרם לכיבוש  ולפי"ז מבואר היטב הפסוקים, שאכן מרומז בהם דבר 
שם  את  אומר  שהפסוק  מה  גם  וזה  שנשכחו,  ההלכות  את  שהחזיר  ידי  על  העיר 
דביר שורשה בקרית ספר,  דביר, שלפנים היתה קרית ספר, שהפנימיות של  העיר 

בתורה הקדושה.
ועפי"ז יתבאר שפיר מדוע עמדו ישראל להרוג את יהושע, זאת משום שעל ידי ששכח 
את ההלכות, כבר לא יהיה כח בידם לכבוש את המקום בלא מלחמה, אלא יצטרכו 
להלחם, ובמלחמה, אף צד אינו בטוח שינצח, וגם אם ינצח, מי יודע כמה חללים 

יפלו חלילה, ועל כן רצו להורגו.
אכן לפי"ז קשה ביותר מה הועיל שאמר ה' ליהושע שיטרידם במלחמה, כאשר החשש 

והפחד מהמלחמה היא הסיבה שרצו להורגו.
אלא הביאור הוא, כשאמר לו ה' לטורדם במלחמה, הוסיף עוד דבר, והוא ההבטחה 
שה' ילך עמם במלחמה, שלא יפול מהם איש, וא"כ אין כבר את החשש מהמלחמה, 
וכבר לא רצו להרוג את יהושע )ואולי יתכן להוסיף, שעצם ההבטחה של ה' שלא 
יפול מהם איש, לא היתה מועילה בכדי להציל את יהושע, כיון שיתכן וכבר פסקו 
וחרצו את דינו, אלא כאשר טרודים במלחמה, כבר אינם יכולים להתעסק עם פסק 
הדין, אלא שהמלחמה עצמה לא תעורר שוב את המחשבה לעשות ליהושע דבר, לכך 

באה ההבטחה של ה'(.
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הפרסים לשבוע זה:  ספר "הוא היה אומר", דרשות וסיפורים של הגה"צ רבי ש. שבדרון זצ"ל עמ"ס אבות, ב"כ.

עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר "נפש שמשון – התורה וקניניה"..

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד בספר "בנין עולם", במצות לימוד התורה.

ר' עקיבא גאלטלייער התעורר בבהלה משנת הצהרים, כאשר ליבו הולם 
בפראות מלשמוע את הקולות הרמים הנשמעים כה קרובים, בזריזות קפץ 
המטבח  לכיון  שהתקרב  ככל  העצום,  הרעש  מקור  לעבר  ומיהר  ממטתו 
היא  הקולות  שמקור  כשראה  נרגע  ליבו  הקולות,  ונתחזקו  גברו  בביתו, 
שעקב  מהמטבח,  היוצאת  השרות  במרפסת  הממוקמת  הכביסה,  מכונת 

תקלה הרעישה עד אימה, ומיד כיבה אותה.
בשלבי  שהפסיקה,  במצב  להפעילה  שוב  עקיבא  ר'  ניסה  היום  בצהרי 
קולות  אותם  את  שוב  השמיעה  בפעולתה,  התחילה  וכשאך  הסחיטה, 

וברקים נוראים, ומיד לאחר כמה שניות כיבה אותה שוב.
הטכנאי שנזעק הסביר לר' עקיבא, שמקור התקלה בחלק הנקרא 'לאגער', 
יש צורך להחליף אף את החלק  ידועה, אך מחמת חומרתה  והיא תקלה 
הנקרא 'תוף', ולכך עלות התיקון יקרה, בשיעור של כשבע מאות שקל, אני 
אישית ממליץ, הוסיף הטכנאי, שבמצבה זו של המכונה, כדאי להחליפה, 
האריכות ימים שזכתה לה עד היום, היא בגדר נס גלוי, ולא כדאי להשקיע 

בה יותר.
הצעתו והמלצתו של הטכנאי התקבלה בעיני ר' עקיבא, ובמיוחד שהטכנאי 
גם במקום שנראה  יר"ש, שחס על ממונם של ישראל,  כיהודי  ידוע  היה 
ר' עקיבא לברר בחנויות אודות האפשרות של  ולכך הלך  שיכל להרויח, 

רכישת מכונה חדשה.
תוך כדי בירור נודע לו, שמחירם של המכונות הזולות הוא כאלפים וחמש 
יכל  מאות שקל, אך לא היה בידו את הסכום, בקושי חמישית מהסכום 
לשלם, ומאידך, ידע היטב את דבריו החמורים של החזו"א, אודות התקלה 
והמכשול הנורא שבלקיחת הלואות, או קניה בתשלומים, ולכך נכנס באותו 

ערב למרא דאתרא, לשאול אותו דעת תורה, את המעשה אשר יעשה.
בהחזרים  לעמוד  יכולתו  ואת  השאלה,  צדדי  את  ששמע  דאתרא  המרא 
על  הלואה  ליטול  שעה,  בהוראת  לו  התיר  שקל,  כמאתים  של  חודשיים 

הסכום החסר.
סכום  את  בו  מילא  השכונתי,  מהגמ"ח  טופס  ליטול  עקיבא  ר'  מיהר 
עם  ויחד  כערבים,  מידידיו  שנים  עליו  החתים  ההחזר,  ותנאי  ההלואה 

הצ'קים הנדרשים, פנה בשעת ערב למנהל הגמ"ח, לקבל את ההלואה.
כשכספי ההלואה בידיו, יחד עם מה שכבר היה לו, הזדרז ר' עקיבא עוד 
באותו הלילה לרכוש מכונה חדשה, ולשמחת כל בני משפחתו, תוך ימים 
ויכלו להשתמש בה, ולהנות מעבודתה, להודות  ספורים הגיעה המכונה, 

לה' על שזכינו שמלאכתינו נעשית בידי אחרים.
במשך עשרת החודשים הבאים, שילם ר' עקיבא בכל חודש תשלום אחד 
מזמן שהמכונה חדשה,  כבר שכחו  בני המשפחה  כל  המכונה,  מתשלומי 
הכנסותיו  מכספי  מחדש,  חודש  ראש  בכל  זאת  הרגיש  עקיבא  ר'  אך 
המצומצמות נוכה מאתים שקל, עבור התשלום החודשי של המכונה, רק 
כעבור עשרה חודשים, בהם סיים ר' עקיבא לשלם את התשלומים, הרגיש 

את השמחה על המכונה החדשה, שכעת סוף סוף היא כולה שלו.
באותם ימים חשב ר' עקיבא, על התועלת הגדולה שהיה לו מקופת הגמ"ח 
של הקהילה, עד כמה היא סייעה בידיו בזמנו הקשה, ויחד עם זה התבונן 
על הוצאות בלתי צפויות המתעוררות מפעם לפעם, ותמיד יש צורך למצוא 
את הדרך להתמודד עמם באופן קשה, ובמיוחד כאשר הוא מקפיד שלא 
ליטול הלואות, לכך חשב, שהדרך הנכונה והבריאה היא, שבמקום להמתין 
לחסוך  וחודש  חודש  ובכל  למכה,  רפואה  להקדים  יש  שתבוא,  להוצאה 
מעט, וכסף חסכון זה יופקד בגמ"ח השכונתי, כך ירויח ב' דברים בפעולה 
אחת, גם מצות עשה דאורייתא של הלואה, להיות שותף בכל ההלואות 

של הגמ"ח, וגם יהיה בידו סכום להוצאה בלתי צפויה.
לאחר ההתיעצות עם המרא דאתרא, ששיבח את צעדו זה, ואמר לו, שמלבד 
הסברה הישרה שבדבר, יש בזה גם סגולה מיוחדת, שהמשקיע במצות "אם 
מיוחדת  סגולה  הוא  ואדרבה  בישין,  מרעין  מיני  מכל  ניצול  תלוה",  כסף 
לפרנסה בריוח. ואחרי שחישב וראה שביכלתו לעמוד בהפקדה חודשית 
טיילענגאלט,  יוסף  ר'  השכונתי,  הגמ"ח  לגבאי  פנה  שקל,  כמאתים  של 

וביקש להפקיד אצלו סכום חודשי של כמאתים שקל.
ר' יוסף שקיבלו בסבר פנים יפות, הסביר לו שיש בידיו שלשה אפשרויות, 
או בהוראת קבע, שיחתום הו"ק שיעבירו מחשבונו בבנק סך מאתים שקל 
עשר  שנים  ימסור  שנה  תחילת  בצ'קים, שבכל  או  הגמ"ח,  של  לחשבונו 
ימשכום בכל פעם מחדש, או  וגבאי הגמ"ח  צ'קים על סך מאתים שקל, 

שיבוא בכל חודש ויפקיד את הכסף.
אם כי הוסיף ר' יוסף, העלות של עמלות ההוראת הקבע, תרד מסך סכום 
ההפקדה, שבעת שתבוא להוציא את ההפקדה, נחשב את עלויות העמלות, 

ונקזזם מיתרת הזכות שתעמוד לרשותך.
למרות כל זאת, הדרך הראשונה של הוראת קבע, היתה נראית בעיני ר' 
עקיבא, ובו במקום חתם על הו"ק לטובת הגמ"ח בסך מאתים שקל, וקיבל 
אישור על ההפקדה, שעל ידי אישור זה, בעתיד יוכל למשוך את הפקדתו.

בדבר  דאתרא,  המרא  דברי  במילוי  לראות  נוכח  עקיבא  ר'  עברו,  שנים 
הסגולה המיוחדת בהפקדת כספו בגמ"ח, שלמרות שמשפחתו גדלה, ועמם 
גדלו גם ההוצאות, בכל זאת יכל להמשיך במנהגו זה, ובכל חודש מחדש 
יכל להפקיד בגמ"ח את הסכום שקיבל על עצמו, ולא ניצפו לו הוצאות 

חריגות במיוחד.
תפילין,  עבורו  להזמין  השעה  והגיעה  הי"ב,  לשנת  בכורו  בנו  כשקרב 
התבונן ר' עקיבא בסייעתא דשמיא המיוחדת שזכה, שהשכיל בזמנו לחסוך 
יחדיו לסכום מכובד, שיוכל לכסות את  בכל חודש מעט כסף, שהצטבר 
עלות התפילין, ושאר הוצאות הבר מצוה, של בנו זה, ושל בניו הבאים, 
ובשעה שהיה עליו לשלם עבור התפילין, פנה לר' יוסף גבאי הגמ"ח, ביקש 
למשוך שבעת אלפים שקל, וכמעשהו בראשון, כך מעשהו בשני, בשלישי 

וברביעי.

חדשה,  קטנה  בישיבה  תורנית  משרה  עקיבא  לר'  הציעו  תקופה  באותה 
עם  שיבוא  היה,  למעשה  קודם  התנאי  כאשר  הסמוכה,  בעיר  שהוקמה 
משפחתו להתגורר בסמיכות אליה. לאחר שקיבל את ברכת רבו, עבר ר' 
עקיבא עם כל משפחתו לעיר השניה, והחל באמירת שיעורים יומיומיים 

לצעירי הצאן. 
כאשר הגיע בנו החמישי לשעת התשלום עבור תפיליו, נסע ר' עקיבא לעירו 
הישנה, פנה לר' יוסף גבאי הגמ"ח, וביקש למשוך שוב שבעת אלפים שקל, 
כפי שהיה רגיל בכל ארבעת בניו הקודמים, וכהנהגתו בפעמים הקודמות, 
בדק ר' יוסף ביתרה העומדת לזכותו של ר' עקיבא, וראה שהיתרה העומדת 

לזכותו, היא רק בסך ארבעת אלפים ומאתים שקל.
ר' יוסף הוציא לו את יומן ההפקדות והמשיכות, והראה לו, שבמשך שלוש 
עשרה שנות הפקדתו, שביניהם היו חמש שנים מעוברות, היו סך הכל מאה 
ששים ואחת חודשים, שהם מאה ששים ואחת הפקדות בסך מאתים שקל, 
העולים יחדיו לשלשים ושתים אלף ומאתים שקל, כאשר מתוכם הוציא 
על  רק  עומדת  שיתרתו  נמצא  שקל,  אלפים  שבעת  פעמים  ארבעה  כבר 

ארבעת אלפים ומאתים שקל.
הפקדתי  את  שאעביר  חשבתי  יוסף,  לר'  עקיבא  ר'  אמר  זו,  בהזדמנות 
הקבועה לגמ"ח השכונתי אצלינו, מדין "עניי עירך קודמים", ואשר על כן 
בזאת לחשב את ההפקדה לפרטיה, בכדי שכל מה שנשאר אוכל  אבקש 

להוציא.
אמר לו ר' יוסף, כל הסכום שהזכרנו הוא שלך, מלבד העמלה על גביית 
שהתחלת  בעת  שסיכמנו  כפי  לשלם,  עליך  זו  שעמלה  הקבע,  הוראת 
להפקיד, לפי שקל ושמונים אג' לכל פעם, יחד סך הכל, מאתים שמונים 
ותשעה שקלים ושמונים אגורות. ולאחר שר' עקיבא חתם על המסמכים 
המאשרים את משיכת ההפקדה, שילשל ר' יוסף את יתרת הסכום לידיו 
של ר' עקיבא, בתוספת צרור ברכות, על אלפי המצוות אשר זכה לקיים 
בשנים אלו, שבזכותו יכלו שלא להשיב ריקם את הלווים הרבים, ושיזכה 
ולא מן המקבלים  ימי חייו, להיות רק מן הנותנים והמלווים,  הלאה כל 

והלווים.
מצוייד בברכתו המיוחדת של ר' יוסף, הגיע ר' עקיבא לביתו, כאשר לכל 
אורך הדרך והנסיעה היה מהורהר בדבריו, שסיפר לו על שבכספו זה זכה 
לקיים מצוות לאלפים, וחשב להתייעץ בבני ביתו, אולי כדאי שיפתח אף 
הוא קופת גמ"ח כאן בשכונה הצעירה, עבור בני התורה שכל כך נזקקים 

לה לפרקים.
הסכמתם  את  ביתו  מבני  ושמע  שליט"א,  רבו  עם  בדבר  שנתיעץ  לאחר 
הלבבית, פנה לר' יוסף הגבאי, ללמוד ממנו את רזי ה'מקצוע', היאך לנהל 
את הגמ"ח על הצד היותר טוב, מהיכן משיגים הפקדות, על מי ניתן לסמוך 
כערב, וכיצד ניתן לדעת על לווה, אם אכן ההלואה מועילה לו, או שחלילה 

גורמת לו להתדרדר לתוך תהום החובות.
ר' יוסף הוסיף ולימדו, שרוב הספקות והויכוחים נובעים, מחוסר תקשורת 
והסברה, כשאתה מבקש את החזר החוב בתאריך פלוני, עליך לומר זאת 
ברורות, כשלא מאשרים ערב מסויים, יש להדגיש את הדבר, וכהנה וכהנה, 
הוסיף ר' יוסף ואמר, אפילו דבר פשוט, כתשלום עמלת הוראת הקבע, שמי 
שנהנה מהדבר עליו לשלמו, כגון לוה המחזיר בו הלואה, או מפקיד הנותן 

בו הפקדה, גם בזה היו לי ויכוחים קשים ומרים.
גבוהות,  היו  קבע  ההוראות  עמלות  כאשר  עשורים,  כמה  לפני  זכורני 
להפקיד  ביקש  פלוני  ואותו  לגמ"ח,  מסויים  יהודי  נכנס  תקופה  באותה 
עבור עשרת בניו, כל אחד מחשבון אחר ובהו"ק אחרת. לצערי לא הסברתי 
את  להוציא  כשבא  שנים,  כמה  לאחר  ורק  הכספית,  משמעותם  את  לו 
כספו, וביקשתי לגרע מהסכום את ההוצאות עבור העמלות, רגז נוראות, 

ותבע אותי לדין תורה בפני המרא דאתרא.
ולמד הרבה, הכיר מעט את תפקידו, ביקש מר'  לאחר שר' עקיבא שמע 
יוסף שילמדו דבר חשוב, מהיכן הוא משיג את הכוחות המיוחדים לקבל 
כל לוה בסבר פנים יפות, למרות שהוא חס על זמנו היקר, ובמיוחד, כפי 
ודחוקים,  קשים  בזמנים  מגיעים  שהלווים  פעמים,  כמה  בעצמו  שראה 
ובדרך כלל עדיין לא מילאו את הטפסים, שכחו למלא פרטים או להביא 

צ'קים, ואתה תמיד עונה להם ברוח נעימה ובשפה ברורה.
כששמע ר' יוסף את דבר השאלה, ענה ואמר, אם אתה אכן רוצה תשובה 
על שאלתך זו, עלינו למצוא זמן מתאים, אי אפשר לענות עליה בזמן קצר, 

זהו סיפור שלם.
ר' עקיבא הידוע בחביבותו לסיפורים, ובמיוחד כאלו המסופרים לו אישית 
מבעלי המעשה, מיהר למצוא זמן ועת רצון, ובצהרי פסח שני עלה לביתו 

של ר' יוסף, שלאחר שכיבדו כיאות לאורח חשוב כמותו, החל בסיפורו.
במתנת  זכיתי  נישואי,  לאחר  ומחצה  כשנה  לפני כשלשים שנה,  זה  היה 
שמים מיוחדת, בלידת בני בכורי נ"י, והיות ובימים אלו נצרכתי לנסיעות 

רבות, השאיל לי ידיד את רכבו הקטן.
כשחזרנו מ'הברית' של בני, החניתי את הרכב בסמוך לביתי, כאשר הרכב 
משפחתי  עם  עליתי  שקיבלנו,  הרבות  המתנות  בכל  לעייפה  עמוס  היה 

לדירתי, אך כשמיד חזרתי, לתדהמתי לא ראיתי את הרכב.
בתחילה חשבתי שאינני רואה טוב, אך בעבור כמה רגעים תפסתי, שכנראה 

גנב זריז ניצל את אותם שניות, והסתלק עם הרכב וכל מה שבקרבו.
באותו רגע חשך עלי עולמי, ברכב היו כל המתנות ושאר חפצינו האישיים, 
וזאת מלבד מחיר הרכב, בין רגע הפכתי לעני מרוד ובעל חוב גדול ועצום, 

"מאין יבא עזרי".
תוך זמן קצר האיר ה' את עיני בהמשך דברי הפסוקים, "עזרי מעם ה' עשה 
שמים וארץ", שלמרות כל הקשיים והנסיונות, אנו בידיו של הקב"ה, כמה 
חודשים לפני זה רגזה ורעשה כל הארץ, בדבר האסון הנורא, שמשפחה 
שלמה נהרגה בתאונה, אב, אם, שני בנותיהם ובנם, והנה איזה חסד עשה 

ה' עמנו, שכל רכושינו היה לאבדון, אך נפשינו היתה לפליטה.
עד  רוחנו,  נחה  ולא  ולהלל,  להודות  החלנו  הנפש,  התרוממות  מתוך 
'כפרה'  מעמנו  לקב"ה, שלקח  הודיה  סעודת  לערוך  עצמינו  על  שקיבלנו 

זו, לכפר על נפשותינו.
לאחר כמה שעות, הודעתי לידידי על גניבת רכבו, ז"ל, וכדין שואל החייב 
אף באונסין, וודאי שעל גניבה ואבידה, באתי אליו בכוונה לשלם על הנזק, 

לשמוע מהו הסכום שעלי לגייס ולהשיג.
את  אשיג  ימים  כמה  שתוך  לו  הבטחתי  המחיר,  את  ממנו  כששמעתי 
לי את רכבו,  ינזק מהמצוה שעשה עמי, שהשאיל  הסכום, כך שהוא לא 

והלכתי למכרי וידידי, לנסות להשיג הלואות עבור תשלום החוב.
לתקופת  הסכום  כל  את  לי  הלווה  הקרובים  מידידי  אחד  עלי,  ה'  בחסד 
חודש, עד אשר אשיג הלוואה מסודרת מגמ"ח, שאוכל להחזירה בתשלומים 
בצירוף  חובי,  את  לו  שילמתי  הרכב,  בעל  לידידי  הלכתי  ומיד  חודשיים, 

מכתב תודה על ההשאלה, והתנצלות על המאורע.
כעת היה לי חודש שלם, להשיג הלואה מסודרת מגמ"ח, ולתומי בראשונה 
כמה  בו  ומועסקים  גדול,  בבנין  השוכן  זה  הותיק,  המרכזי  לגמ"ח  פניתי 
וכאשר  תבל,  ברחבי  עבורו  אוספים  ראיתי  כבר  רבות  ששנים  פקידים, 
נכנסתי לשם התפלאתי מדוע אין שם תור גדול, בכל רחבי הבנין הענק 
לקבלת  בקשתי  את  כשהבעתי  העובדים,  מלבד  אנשים  פגשתי  בקושי 
יוכלו  שבשמחה  לי  ואמרו  להלואה,  בקשה  טופס  לי  נתנו  מיד  הלואה, 
להלוות לי את הסכום, ובתשלומים המבוקשים, רק שאמלא את הטופס 
עם הפרטים, באותה שעה שמחתי בליבי, שעוד מעט אוכל לקבל הלואה 

מסודרת ונוחה.
נתיישבתי במקום למלא את הטופס, לאחר כתיבת פרטים אישיים, ומטרות 
לחלק  הגעתי  הנצרכים,  הפרטים  יתר  וכל  התשלומים  מספר  ההלואה, 
הערבים, הגמ"ח דרש חמשה ערבים על ההלואה, נו, חשבתי, זה בכלל לא 

בעיה קשה כל כך, אבקש מחמשה קרובים או ידידים שיחתמו לי.
אך לפתע הבחנתי ב'אותיות הקטנות', בהם היה מצויין, שחמשת הערבים 
ומלבד  'תלוש משכורת', כולם במקום עבודה אחד,  צריכים להיות בעלי 
ערבותם, הם צריכים לשעבד את משכורתם ואת חשבונם בבנק לפרעון 
את  משעבד  שהוא  לחתום,  צריך  המעסיק  שאף  מלבד  וזאת  ההלואה, 
משכורות אלו החמשה לפרעון ההלואה, והוא אישית ערב על כך, וזאת 

מלבד כמה וכמה עמלות שיש לשלם.
באותו הרגע הבנתי מדוע המסדרונות הרחבים רקים, מדוע הסכימו ברצון 
להביא לי טופס אף בלא שהכירו אותי, שבתנאים שכאלו לא ניתן למצוא 
דורש  לא  דולר,  מליון  של  בהלואה  הבנק  אפילו  כלל,  הלואה  שיקח  מי 

ערבויות ובטחונות שכאלו, שאינם ברי קיום כלל.
בכל העולם מגייסים סכומי עתק בכדי להחזיק את 'המוסד' החשוב, אך 
גבאיו שומרים היטב על כספם, כדי שחלילה אחרים לא יהנו ממנו, באותה 
שעה החלטתי בליבי החלטה חזקה, שאם יזכיני ה' לפתוח גמ"ח, אקבל כל 
אחד בסבר פנים יפות, אשתדל למצוא את הדרך הנכונה והטובה ביותר 
לעזור לו, לפי היכולות והמגבלות שבידי, כאשר אדע שיש יהודי הזקוק 
'פרוטה  הגמ"ח  בקופת  שישנה  עוד  כל  לישון,  לשכב  לא  אשתדל  לכסף, 

הראויה להתכבד'.
מיד ברגע שגמרתי לקבל על עצמי קבלה חשובה זו, הראני ה' נס ופלא, 
כפי שמראני מאז ועד היום פעמים רבות, באותה שעה נכנס לבנין הגמ"ח 
בן יוסףי, במטרה להפקיד בקופתו סכום העולה בדיוק לסכום שנזקקתי, 
בסכום  להלואה  שנזקקתי  וכששמע  לצרכי,  שאלני  שם,  אותי  ובראותו 
את  מפקיד  שהוא  לו  והודיע  המנהלים,  לאחד  פנה  בידו,  שהיה  המדויק 
התשלומים  לפי  אותו  לי  ילוה  שהגמ"ח  בכדי  לטובתי,  בגמ"ח  הסכום 
מחמת  וזאת  עמלות,  תשלומי  ללא  בערבים,  צורך  שום  ללא  שארצה, 

שהפקדתו תהיה משועבדת להלואתי.
מתרונן  כשליבי  בידי,  הסכום  כשמלוא  מהבנין,  יצאתי  דקות  כמה  תוך 
משמחה כפולה, האחת על שזכיתי לראות את אהבתו הרבה של הקב"ה 
כלפי, והשניה, על שהשגתי את מלוא הסכום ללא טרדות וטרחות יתרות, 

ומיהרתי להחזיר את חובי.
במעשה שאירע ראיתי אות ומופת מה' שקבלתי היתה לטובה, ועוד באותו 
היום, לאחר שסיפרתי את הדברים בביתי, ועודדו אותי בצעדי, התחלתי 

בהקמתו של הגמ"ח שאני מנהלו עד היום.
ומפני ש'אין מזרזין אלא למזורזין', תליתי בתוך מסגרת בביתי, את אותו 
השטר עם כללי הערבים, שיתן לי בכל פעם ופעם, חיזוק עייוסף ודירבון, 
לעמוד בקבלתי, ולהמשיך לקיים מצוה חשובה זו, בהידור של הארת פנים 

והשתדלות לעזור ולסייע. 
בסיומו של הסיפור המרגש והמרתק, הודה ר' עקיבא לר' יוסף על הדברים, 
והוסיף ואמר בחיוך, עדיין 'מגיע לי' עוד משהו, מה היה בסופו של הדין 
תורה אצל המרא דאתרא, עם אותו המפקיד, שהפקיד לכל אחד מילדיו 

בהו"ק נפרדת, ולבסוף תבע אותך על העמלה.
סיפר ר' יוסף, היה זה בערב שבת פרשת בחקתי, אותו הפלוני כמעט גרר 
דינקותא',  מגירסא  פומא  'לא פסק  אורך הדרך  לכל  ברחוב, כאשר  אותי 
המרא  לבית  אותנו  ליוותה  קלה  לא  וקבוצה  למרחוק,  נשמעו  הגיגיו 

דאתרא.
ובכדי  רוגזו,  עליו  דאתרא שתקף  המרא  ראה  לביתו,  סוף  סוף  כשהגענו 
להפשיר את האוירה, פנה לאותו פלוני ואמר לו, שהיות וניכר על פניך רוב 
ידיעותיך, אולי תסייע לי מעט למצוא את מקור ההלכה האומרת כדברך, 

כמדומה לי שמרש"י בפרשתינו ניתן להביא ראיה לאחד הצדדים.
וודאי  בהבחנתו,  טעה  שלא  דאתרא  למרא  להראות  שרצה  פלוני  אותו 
ברש"י  למצוא  ולנסות  בידו,  החומש  את  לקחת  מיהר  גדול,  בקי  שהוא 
בפרשה ראיה לאחד הצדדים, ותוך כדי עיונו, נרגע מעט מחרון אפו, וניתן 

היה לדבר ולדון איתו, כדבר איש לרעהו.

מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להביא ראיה לטובת אחד הצדדים?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י יבין הידיד היאך יתכן ואין סתירה בין שני הוראותיו הלכאורה סותרות של מרן שליט"א, שלראש ישיבת 'עמלי התורה' המיועדת לבחורים הצריכים חיזוק, השיב מרן שדבר פשוט שיש לקבל את ההצעה לעבור לעיר של בני תורה. 
ואילו לבוני העיר שלל מרן את הרעיון להביא את הישיבה למקומם. הידיד יבין שאין כל סתירה בין שני ההוראות של מרן שליט"א, שהוא השיב לכל אחד כנכון וכראוי לו, שלראש הישיבה ולבני הישיבה בודאי טוב שיבואו לעיר של בני תורה, ומאידך, לתושבי העיר, עדיף 
שימצאו ישיבה טובה ומוצלחת יותר, שבודאי שתוסיף לעיר ולתושבים, וזאת מדברי רש"י כ"ה מ"ז, עה"פ, "ְוִכי ַתִּׂשיג ַיד ֵּגר ְותֹוָׁשב ִעָּמְך ּוָמְך ָאִחיָך ִעּמֹו ְוִנְמַּכר ְלֵגר ּתֹוָׁשב ִעָּמְך אֹו ְלֵעֶקר ִמְׁשַּפַחת ֵּגר", וביאר רש"י, "וכי תשיג יד גר ותושב עמך. מי גרם לו שיעשיר, דבוקו עמך. 
ומך אחיך עמו. מי גרם לו שימוך, דבוקו עמו, על ידי שלמד ממעשיו". מבואר בדברי רש"י, שיתכן שכנות שלצד אחד תועיל ביותר, עד שיעשיר, ואילו לצד השני, אותה שכנות, תזיק עד שיעני, וכ"ש שזה שייך בבחינה רוחנית, שתלמידי הישיבה יתחזקו בזכות בני העיר, 

ויחד עם זאת יגרם קלקול לבני העיר מתלמידי הישיבה, לכך יעץ מרן שליט"א לכל אחד את העצה הטובה בשבילו.
ובנותן טעם להוסיף את דברי רש"י שם י"ז, עה"פ "ְוֹלא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ִּכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם", וביאר רש"י, "ולא תונו איש את עמיתו. כאן הזהיר על אונאת דברים, שלא יקניט איש את חברו, לא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של 

יועץ...", שיש חיוב על אדם ליעץ לחברו את העצה ההוגנת לו ביותר, ועל כן דבר פשוט הוא שמרן שליט"א היה צריך לייעץ לכל אחד את העצה ההגונה לו. ותשו"ח לרבים שציינו לדברי רש"י הנ"ל.

שמות הזוכים לפרשת מצרע: 

הרבנים \ הבה"ח
לרנר ל.י. – מונטריאול – כל בו, הוצאה חדשה, ד"כ.

שמואליאן ר. – קרית ספר – סדע"ר השלם וסע"ז השלם.
שטורק י. – בני ברק – סדע"ר השלם וסע"ז השלם.

ינקלביץ י.מ. – ליקווד – סדע"ר השלם וסע"ז השלם.
ויסקי י. – מודיעין עילית – נצור לשונך.

גליס י. – קרית ספר – נצור לשונך.
קרואני א. – ירושלים – נצור לשונך.

הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

דערמחילהבייטער - המבקש מחילה. קרומטראכטער - החושב עקום.


