
רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

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

קס"ג 
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Ë¿Â«‰≈̄«‰". ויקרא י"ב ז' - ח'.
בתחילת  או  הוא  כלל  ובדרך  תורת',  'זאת  בתורה  כתוב  רבות   ÌÈÓÚÙ
פרשת  בתחילת  שנכתב  ַהִּמְנָחה...",  ּתֹוַרת  "ְוזֹאת  ז'),  (ו'  כגון  פרשה, 
ּתֹוַרת  "זֹאת  מ"ו),  (י"א  כגון  הפרשה,  בסיום  או  רבות.  וכהנה  המנחה, 
ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף...", שנכתב בסיומה של פרשת החיות הטהורות והטמאות 
ּתֹוַרת  "...זֹאת  בפרשתינו,  שנכתב  תורת'  'זאת  הוא  שונה  והשרצים. 
ַהּיֶֹלֶדת...", שהוא באמצע פרשת היולדת, לאחר הלכות הקרבן לעשירה, 

ולפני הלכות הקרבן לעניה.

ÔÈ‡Â לומר שלאחר הלכות קרבן עשיר זה סיום הפרשה והלכות קרבן עני 
הם כפרשה חדשה ונפרדת, שהרי בפרשת מצרע (י"ד ל"ב), כתבה התורה 
ּתֹוַרת  "זֹאת  ודל,  עשיר  מצורע  פרשת  לאחר שנכתבו  רק  תורת',  'זאת 

ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנַגע ָצָרַעת ֲאֶׁשר ֹלא ַתִּׂשיג ָידֹו ְּבָטֳהָרתֹו".

‰Èˆ"· ב'העמק דבר' מביא את הגמ' בכריתות ט' ב', שדרשו מהפסוק 
'זאת תורת הילדת', ש'תורת' הוא בלשון רבים, ללמדינו, שעל כל לידה 
ולידה (שלאחר מלאת), מחויבים בקרבן נפרד. והביא ב'הרחב דבר' שם, 
שהקשו הראשונים מהא דאיתא שם ח' א' במשנה, "מעשה שעמדו קינין 
בירושלים בדינר זהב, אמר רשב"ג, המעון הזה לא אלין הלילה עד שיהיה 
ודאות,  לידות  ה'  עליה  שיש  האשה  ולמד,  לב"ד  נכנס  בסוף  בדינרים. 
ה' זיבות ודאות, מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים, ואין השאר עליה 
חובות, ועמדו קינין ביום ההוא ברבעתים", היאך יכל רשב"ג להורות כן 
נגד דרשה מפורשת, ונגד ההלכה [עי' מה שביארו דבריו, רש"י ותוס' שם, 
ורשב"ם ותוס' בב"ב קס"ו ב', רמב"ם וראב"ד וכסף משנה ולחם משנה 

בפ"א מהל' מחוסרי כפרה, ועוד].

È·ÓÂ‡ הנצי"ב שם בשם בנו "הרה"ג מ' חיים ברלין נ"י", ליישב קושית 
הראשונים, בקושיה בה הבאנו בריש הדברים, מדוע נאמר 'זאת תורת 
משום  זאת  עניה.  יולדת  ולפני  עשירה  יולדת  פרשת  לאחר  הילדת', 
שפסוק זה נדרש בכריתות ט' ב', שמה שנאמר 'תורת', בלשון רבים, ללמד 
שיולדת צריכה להביא קרבנות רבים, קרבן נפרד על כל לידה, ובמדויק 
זה  חידוש  שכל  עניה,  קרבן  ולפני  עשירה  קרבן  לאחר  זה  פסוק  נאמר 
שיולדת צריכה להביא קרבן על כל לידה ולידה, הוא רק בפרשת יולדת 
עשירה, אבל ביולדת עניה, שם לא נאמר 'תורת', ולא התחדש בה דין 
זה, לכך יכל רשב"ג לחדש את דינו ביולדות עניות, שיכולות להביא קן 
[ועיי"ש שביאר מדוע דרש רשב"ג כן רק לאחר  אחד על חמשה לידות 

שנתייקרו הקינין, ולא קודם לכן].

Â‡ˆÓÂ עוד ב' דרכים נוספים בביאור השאלה בפרשתינו, מדוע נכתב 
'זאת תורת הילדת', לאחר דיני יולדת עשירה, ולפני יולדת עניה, הגאון 
ליישב,  לו  שנראה  כתב  אהרן',  'שערי  בספרו  שליט"א  רוטר  אהרן  ר' 
יולדת  קרבן  ועיקר  שהיות  והמצוי,  ההווה  את  לנו  כותבת  שהתורה 
כן בדרך כלל  ועל  לא בא על חטא, אלא כהודיה לה' על שזכו ללידה, 
להביא  שתוכל  בכדי  פרנסתה  די  ליולדת  נותן  גם  שה'  היא  המציאות 
קרבן עשירות, וכדרך שאמרו 'מאן דיהיב חיי יהיב מזוני', נמצא שפרשת 
קרבן יולדת מסתיים בדיני יולדת עשירה, ומדוייק מה שנכתב במקום זה 
הלשון המשמש בסיום פרשה, 'זאת תורת הילדת', ורק לאחר מכן כותבת 
לנו התורה את דיניה של היולדת העניה, שהיא 'יוצא מן הכלל'. משא"כ 
בפרשת קרבן המצורע, בה נכתב 'זאת תורת' בסיום קרבנות המצורע, 
שבא בעוון לשוה"ר ועוד, ועל עוונות אלו כבר אמרו חז"ל בתענית ז' ב', 
שהגשמים נעצרים, ובעקבות כך יש רעב ויוקר גדול ורבים באים לידי 
תורת'  'זאת  נאמר  לכך  ואביון,  עני  מצורע  הוא  נמצא שהמצוי  עניות, 

לאחר קרבן העני.

ÛÈÒÂÓÂ וכותב, שהדברים מדוייקים בפסוק שכתוב, "זֹאת ּתֹוַרת ֲאֶׁשר ּבֹו 
ֶנַגע ָצָרַעת ֲאֶׁשר ֹלא ַתִּׂשיג ָידֹו ְּבָטֳהָרתֹו", ולא כתוב "אם לא תשיג ידו", 
אלא זה חלק מהבטחת התורה אודות מדברי לשוה"ר, שידם אף לא תשיג 

לדמי קרבן עשיר, אלא בקושי לידי קרבן עני ואביון.

ועני  עשיר  בין  החילוק  כל  שהנה  לבאר,  כתב  יוסף'  'בני   ¯ÙÒ·
שאדם  ותפארתו,  בקדושתו  עמד  שהבית  בזמן  רק  הוא  בקרבנותיהם, 
היה מביא את קרבנו ומתכפר לו, אבל בימינו, שלרוב צערינו ויגונינו, 
חרב בית קדשינו ותפארתינו, אדם לומד פרשת הקרבן ומתכפר לו וזאת 
ע"פ מה שלמדונו חז"ל בדרשת הפסוק (הושע י"ד ג'), "ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים 
ְוׁשּובּו ֶאל ה' ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון ְוַקח טֹוב ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו", 
נמצא,  הרבה,  ועוד  י'  אחרי  י',  צו  תנחומא  כ"א,  י"ח  במד"ר  כדאיתא 
שבימינו אין שום חילוק בין עשיר לעני, אלא העני כעשיר יכולים ללמוד 

פרשת קרבן עשיר ולהתכפר בו.

Â„·¯ זה מרומז במה שכתבה התורה 'זאת תורת הילדת' מיד לאחר קרבן 
הקרבן  תורת  ללמוד  שניתן  תורת',  'זאת  של  שהיסוד  עשירה,  יולדת 
במקום להקריבו, הוא בפרשת יולדת עשירה, שדי לבעל היולדת והיולדת 
פרשת  גם  ללמוד  צריכים  ואינם  עשירה,  יולדת  פרשת  יחדיו  שילמדו 

יולדת עניה.
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ומשפחתו  בניו  עם  ראובן  הלך  הסדר'  ב'ליל 

לבית אביו, לזכותו במצוות 'למען תספר באזני 

במצרים',  התעללתי  אשר  את  בנך  ובן  בנך 

ובשעת יציאתו רק סגר את דלת הבית אך לא 

נעלה. כשחזר לאחר סיום 'עריכת הסדר' וגילה 

ואף  בביתו  סיירו  קרואים'  בלתי  ש'אורחים 

שערכן  כסף  כלי  וביניהם  מחפציו  כמה  נטלו 

'כפרת  באמירת  הפטיר  נפש  בשלוות  רב, 

עוונות', והודה לה' שלא אירע גרוע מכך.

כשראה שאף בחדרו נגעה ידם, ומגירתו היתה 

הפוכה על תכולתה, עגמה נפשו עד מאד, זאת 

משום שהיה מונח בה סכום כסף גדול של לוי, 

שביקש בערב יו"ט להפקידו בגמ"ח השכונתי, 

יצא  כבר  הגמ"ח  גבאי  ששמעון  לו  וכשנודע 

ואף  ראובן,  אצל  להשאירו  לוי  ביקש  מביתו, 

קיבל את הסכמתו של שמעון על כך.

במוצאי יו"ט סיפר ראובן לשמעון את שאירע, 

ושמעון אמר לו, שכמדומה שאין לו מה לדאוג, 

היות והיה שומר חינם שפטור מגניבה ואבידה. 

ראובן לא קיבל את הדברים, וטענתו שהיתה 

דלת  את  נעל  לא  שהוא  מבחינתו  פשיעה  זו 

ביתו.

ברם שמעון בשלו, אמנם בכל ימות השנה דין 

חייב  והוא  ביתו  דלת  נועל  שלא  למי  פושע 

אף בגנבה, אך היות ואצלך היה זה בליל פסח 

שהוא 'ליל שימורים', אשר על כן נחשב הדבר 

ממונך  שאת  וכמו  השומרים,  כדרך  ששמרת 

השארת כך, גם לגבי ממון אחרים אינך נחשב 

כפושע בזה.

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 

ד"ה  ב'  (ג'  בפסחים  בתוס' 
חו"ל  שיושבי  מבואר,  מאליה) 

פטורים מקרבן פסח.

עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 
באדם גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

לאחים  נס  נעשה  עיר  באיזה  תדע  [ואם 
שעלו לרגל, תגלה מיהו].

שנתקנה   ‰ÎÏ‰  ÂÊÈ‡
משום סכנה, יש להקפיד 

יותר  שימורים'  ב'ליל 

מבשאר ימות השנה.

י"א ששבעת ימי המשתה של חתן, אינם מדאורייתא, וי"א דרק יום א' מדאורייתא (עי' שו"ת רשב"א 
ח"א קנ"ה, רא"ש כתובות פ"א סי' ה').

.‰¯Â˙‰ ÔÓ Ì‰ ,‰˙˘Ó‰ ÈÓÈ 'Ê ÏÎ˘ ,ÂÈ˙˘¯Ù· ÁÎÂÓ ‰¯Â‡ÎÏ ÔÎÈ‰

עקב הוראה נענשתי,

והוראה נלמדת מנשיאתי.

בספר האחד נכתבתי,

ובראשון אף כתבתי.

לשמחה מרובה אמי זכתה,

ולאחריה רוב יגון ותוגה.
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דירחא
ÔÒÈ ˘„ÂÁ „ÏÂÓ

 ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ
 12:44.8 ‰Ú˘·

ÌÈ¯‰ˆ·

דר"ח,  הלל  בברכת 

כל  שמברך  מנהגינו 

ויש  לעצמו,  אחד 

מברכת  לצאת  שנהגו 

ערוה"ש  (עי'  הש"ץ 

תכ"ב ס"ח).

 Ó"˜Ù  „ÂÚ  ‰ÊÈ‡
 ÔÈ·  ˘È  ‰ÎÏ‰Ï

.ÌÈ‚‰Ó‰

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 פרשת ויקרא ובשבוע פרשת צו
תשובות לגליון פרשת ויקרא

תשובה ל"מעשה רב"
 ÂÓÎ '‰ÓÈ„˜ ÈÈ„' ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈÂÈ·‡Ï ˙Â˙Ó· Ì‚ Ì‡ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·

.‰˜„ˆ ˙ÂÎÏ‰ ÏÎ·
א] הנה יש לדון אם מצות מתנות לאביונים הוא מדיני צדקה של כל 
השנה, אלא שנתחדש עוד דין צדקה מיוחד בפורים בנוסף על שאר ימות 
השנה, או דילמא שאין זה כלל מחיוב דין צדקה של כל השנה, אלא שהוא 
חייבו  כך  לרעהו,  איש  מנות'  ב'משלוח  שחייבו  שכמו  בפורים,  חדש  דין 
ב'מתנות' ליתן לאביונים. עוד יש לעיין, אם התקנה היא כדי שיהיה לעני 
יהיה גם בין המקבלים בפורים, לאו  סעודת פורים, או דהוא דין שהעני 
אגב  יתבאר  גם  לו.  שנותנים  במה  לשמחו  העיקר  אלא  סעודה,  דוקא 

אורחין, אם מתנות לאביונים הוא מדין 'פרסומי ניסא'.
לאביונים,  דין מתנות  רק  יראה, שבתחילה תקנו  במגילה  ב] המתבונן 
מתנות  גם  ולתקן  לחדש  הוסיפו  מכן  ולאחר  י"ט,  פסוק  בפ"ט  כדכתיב 
לאביונים, כדכתיב בפ' כ"ב, וכבר עמדו רבים ממפרשי המגילה על כך, ולא 
רחוק לומר, שדין מתנות לאביונים בעיקרו הוא חלק מדין משלוח מנות1 
[וראה להלן באות ז' שהבאנו כעי"ז מהרמב"ן והריטב"א], שבתחילה נכללו 
ובהווה  לרעהו',  'איש  כתוב  דבפסוק  משום  רק  מנות,  במשלוח  העניים 
שבעולם, שלעשירים יש ֵרעים, ולעניים רעיהם עניים כמותם, ואין להם 
עבור  לָמנות  לדאוג  שיש  לאביונים'  'ומתנות  לומר  הפסוק  וחזר  ליתן2, 
האביונים גם כן3, אלא שקבעו חיובו באופן אחר, דבמנות נקבע נתינה של 
מנה חשובה, ב' מנות לאיש אחד, ובאביונים נקבע ב' מתנות לב' אביונים, 
בשיתוף  מקיימים  ישראל  שכל  קרוב  זה  דבאופן  ארעא,  אורח  לפי  והכל 
שמחת פורים, דאם נותן מנה אחת לרעהו, הוא כדרך שנותן לעני, ואינו 
שמח בנתינה מועטת, משא"כ בנותן כן לעני, מה דרכו של עני בפרוסה, 
וסגי גם בנתינה מועטת, ומה שצריך ליתן לב' אביונים, הוא משום ששיערו 

דבאופן זה יותר קרוב שישמחו כל האביונים4 שבישראל.
ועי' בר"ן (מגילה, ג' ב' מדפי הרי"ף) שכתב, "ומשלוח מנות וכו', היינו 
מיני מאכל ומשתה לעשירים, ולאביונים די לכל אחד במתנה אחת, שהיא 
ומבואר,  ו',  תרצ"ד  בא"ר  דבריו  והביא  גדול",  כדבר  בעיניהם  נחשבת 

דמתנל"א הוא ביסודו חלק מתקנת משלוח מנות, וכמ"ש בעזה"י.
ג] והרבה חילוקי דינים מצינו בפוסקים בין דין מתנות לאביונים לצדקה, 
שגדר  עולה,  הדברים  מכלל  אבל  הפוסקים,  נחלקו  מהם  שבחלק  ואע"פ 
מתנות לאביונים חלוק מגדר מצות צדקה. ונמנה כמה חילוקים שמצינו, א. 
שחיוב מתנל"א מוטל גם על עניים, כמ"ש הב"ח ברס"י תרצ"ד5, והמעשה 
רוקח על הרמב"ם פ"ב ממגילה6. ב. הפמ"ג במשב"ז תרצ"ד א', מסתפק אם 
מהני במתנל"א מתנה ע"מ להחזיר7, ובצדקה ל"מ שמסתפק8. ג. במתנל"א 
י"א שצריך דוקא נתינה חשובה (עי' שע"ת תרצ"ד א', ודע"ת למהרש"ם), 
אחת  בתמרה  שאפי'  ה"ז,  עניים  ממתנות  פ"ז  ברמב"ם  מבואר  ובצדקה 
יוצאים. ד. שאין מדקדקין במעות פורים וכל הפושט יד ליטול נותנים לו9, 
כמ"ש בשו"ע תרצ"ד ג'. ה. שאין ליתן לעכו"ם, כמ"ש בהג"מ בסוף הלכות 
מגילה, ולא כמו צדקה שיש דין דנותנין גם לעניי עכו"ם משום איבה. ו. 
לפמש"כ במקור חיים תר"צ דהוא דין דוקא לאביונים, ולא לכל עני10. ז. 
די"א שצריך ליתן דוקא למי שהוא בן פרזים בי"ד, ובן מוקפים בט"ו11 (ראה 
בחידושי ר' מאיר שמחה, לבעל האור שמח, מגילה ד' א', שכתב כן כסברא 
פשוטה לענין משלוח מנות, ע"ש, ולגבי מתנל"א עיין באז נדברו ח"ו סי' פ', 

ובהליכות שלמה פי"ט אות כ"א).
ד] וממה שנתבאר יש ללמוד, דיסוד חיוב מתנות לאביונים, הוא כבכל 
מצוות היום, שתקנתם מדין שמחת הפורים, וכן הוא להדיא בלשון הב"ח 
רס"י תרצ"ד, "חייב כל אדם וכו'. אפי' עני המקבל צדקה, חייב לתת ממה 
כדין שאר  בפורים  מתנל"א  דין  דאין  בפורים,  אביונים  לשאר  לו,  שנתנו 
צדקה, דהכשר מצות פורים כן הוא לתת מתנל"א, וכדין ד' כוסות בפסח".

ויסודו ממצות פרסומי ניסא, כמ"ש הרא"ש בפ"ק דמגילה סי' ו', ומטעם 
על  אפי'  במפורש  מקפיד  בעלה  אם  צדקה  שבמצות  אע"פ  אשה,  גם  זה 
הובא  יעקב,  בית  בתשובת  (כדמשמע  ממנה  ליטול  אין  מועטת,  נתינה 
בפ"ת יו"ד סי' רמ"ח סק"ד), מ"מ במתנות לאביונים מחויבת כמ"ש בפמ"ג 
תרצ"ד מ"ז סק"א, ומטעם שאף הן היו באותו הנס, והיינו משום שכן צורת 
הנשים  גם  הנס  שבזמן  וכמו  ההם,  כבימים  הזה  בזמן  שנשמח  התקנה, 
שמחו, ה"נ צריך שישתתפו הנשים האידנא בשמחת פורים, וכמו"כ כיון 
(ואע"פ  שגם העניים היו בהצלה, צריך שגם הם יהיו משותפים בשמחה 
ממיתה),  ניצלו  מ"מ  לבוז'12,  'שללם  של  בחלק  נ"מ  היה  לא  שלאביונים 
ומטעם זה מובן גם מש"כ תוס' במגילה כ"ד א' ד"ה אבל, בדעת רב יהודה, 
דלענין קריאת המגילה, דין קטן כדין גדול, משום דאף קטנים היו באותו 
הנס, שלכאו' הוא תמוה בסברא, מה שייך קטנים דהאידנא לאז, הא אין 
מצוה  מדין  שהוא  אלא  יהיו,  גדולים  קטנים  ואותם  אחר,  מין  הקטנים 
ולכן  בו,  הנס, שגם הקטנים שמחו  זמן  כעין  להעתיק את מצב השמחה 
שייך בזה הסברא שאף הן היו באותו הנס, עכ"פ לפי"ז י"ל דענין מתנות 
לאביונים, הוא דין בכל איש ישראל שצריך לדאוג לשתף את חבירו האביון 
בשמחה, ואין זה מדין ערבות, אלא זהו דין בתקנת השמחה שיהיה בשיתוף 
כל ישראל, ורק נאמר שיהיה דין נתינה משום טעמים שונים (כמו משום 
שהמן רצה שלא יהיו יחד אלא מפורדים, וזה אדרבא גורם להיפך, שמביא 

לידי קירוב, וכמ"ש במנות הלוי).
שצריך  החלוקה  דיני  עצם  (מלבד  למעשה  גדולה  נ"מ  יצא  ולפי"ז  ה] 
ליתן  קדימה  מדיני  להמחוייב  צדקה),  הקדימות שבהל'  סדרי  לפי  להיות 
לאביונים,  מתנות  מצות  שקיים  לפני  אביון  לפניו  ונקרה  לקרובו,  צדקה 

דאם חיובם לפי גדרי הקדימויות בצדקה, אין ליתן לו [רק אם ביקש, לכאו' 
צריך ליתן לו 'משהו' מצד 'אל ישוב דך נכלם'], כי צריך לשמור המתנל"א 
ליתן  צריך  אז  במתנל"א,  קדימה  דיני  אין  אם  משא"כ  חיובו,  סדר  לפי 

להאביון הראשון שפוגש, משום 'אין מעבירין על המצוות'.
פ"ב,  סי'  ח"ב  זצ"ל),  ורטהיימר  (להגרש"א  שלמה  שֵאלת  בשו"ת  שו"ר 
'את העני עמך',  על הפסוק  רז"ל  לא שייך מ"ש  דבזה  י"ל  "ואולי  שכתב, 
'עניי עירך קודמים', כיון שהמשלוח הזה לא בתורת צדקה הוא, אלא למען 

הראות חיבה לרעהו".  
ויורווח לן אגב אורחין, מה שלא הזכיר הרמב"ם דין מתנל"א בהלכות 

מתנות עניים, והוא זה משום שכאמור חלוק ענין חיובם לגמרי.
ו] אולם ראה זה חדש, בשו"ת דברי משה (להגר"מ הלברשטאם זצ"ל) 
סוס"י ל"ח, מעתיק אגרת מבעל מנחת יצחק, [לענין בני חו"ל ששולחים 
מצות  שמקיימין  לאלו  גדול  "וזכות  שכתב,  מתנל"א],  ירושלים  לעניי 
משמע  ולכאו'  המובחר...",  מן  מצוה  יקיימו  ובזה  עיה"ק,  לעניי  מתנל"א 
דהוא מדין הקדימה לעניי א"י וירושלים. אבל יתכן דכוונתו, משום שידע 
שאביוני עיה"ק הם יותר אביונים מאביוני חו"ל, וי"א (עי' מקור חיים סי' 

תרצ"ד), דכיון דכתיב בקרא אביון, כל שהוא יותר אביון עדיף טפי.
ז] שו"ר בריטב"א מגילה ז' א', וכפל משנתו בחידו' לב"מ ע"ח ב', ושם 
בהרחבה יותר, ע"ש שכתב בתו"ד, "אבל בירושלמי בפ"ק דמגילה אמרינן, 
לו,  נותנין  ליטול  ידו  את  הפושט  כל  אלא  פורים,  במעות  מדקדקין  אין 
כלומר, שאין מדקדקין בדבר לומר אם הוא עני וראוי ליתן לו אם לאו, אלא 
נותנים לכל אדם שיבוא ויתבע, שאין יום זה מדין צדקה בלבד, אלא מדין 

שמחה ומתנות, שהרי אף בעשירים כתוב ומשלוח מנות איש לרעהו".
ומבואר מדבריו, דאין גדר חיובו כלל מענין צדקה, אלא שכשנותן אמנם 
עי'  בזה,  נדרי צדקה  דנו על  זה  (ומפני  גם צדקה עם העני בפועל  עושה 
ב"י וב"ח בסי' תרצ"ד), וכמדוקדק מלשונו במגילה, "שאין נתינה זו מדין 
צדקה גרידתא, אלא מדין שמחה", דהחפצא של הנתינה, הוא דין מתנות 
לאביונים, אבל בתוצאה הוא גם צדקה עם העני [ולכן יש נידון מה לעשות 
עניים  כשאין  נ"מ  וכן  תרצ"ד)13,  סוס"י  בדרכי משה  (ועי'  המעות  במותר 

לפניו אם צריך להפריש בצד, ויל"ע בזה, ואכ"מ].
אשר לפי"ז י"ל עוד, דלא שייך בזה דין קדימה לקרובים וכו', דיסוד דין 
זה הוא מקרא ד'מבשרך אל תתעלם', ומצד 'את העני עמך', וזה שייך לכאו' 
דוקא בנוגע למחייתו וכבודו14, אבל אם יש לו מה לאכול כבכל יום, ורק 
נחשב  זה  אין  לו,  אין  פורים  והעדפה הנצרכת לשמחת סעודת  להרווחה 
אומרים  היינו  לא  לאביונים,  מתנות  שתיקנו  דאלמלא  בפרנסתו,  מחסר 
דמדין 'מבשרך אל תתעלם' צריך ליתן לו סעודת פורים, דבזה שאין נותן לו 
אינו נקרא מתעלם, וגם עתה שנתחדש תקנה זו, אין זה מכניס העני להיות 
מחוסר פרנסה בהעדר זה, אלא שהוא חיוב על כל אחד, לא מצד העני, אלא 
מצד דין שמחת הפורים, ומדוקדק נמי בלשון הרמב"ן בחידו' לב"מ שם, 
שכתב, "נותנין לכל, כדי שיהיו הכל שמחין עמנו, בין ראוי בין שאינו ראוי, 

דימי משתה ושמחה כתיב, ומשלוח מנות נמי כתיב".
בשו"ת  וכמ"ש  הכללית,  צדקה  ממצות  ג"כ  דמתנל"א  שי"א  כיון  ומ"מ 
כת"ס סי' קל"ט בשיטת המהרי"ל, ע"ש, אפשר דיש גם דין דקרובים ועניי 
העיר קודמין, וכאשר כן עמא דבר, דגם על מתנל"א מכריזין כל אגודות 
מפורש  זה  דבר  מצאתי  לא  ומ"מ  וכמפורסם,  קודמין  עירך  עניי  הצדקה, 
בשום פוסק מהראשונים ועד האחרונים. ומי שימצא דבר, יודיענו, ותבא 

עליו ברכת התורה.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
 ÌÚ ‰È„È„ ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ Í¯Âˆ ˘È˘ ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ‰‡¯˘ ‰Ó ÂÏ„‚· „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ ÔË˜˘ ,Â"Ò ‰"Ï 'ÈÒ Ó"ÂÁ· ‡"Ó¯‰ Î"˘Ó

.Ô·¯„Ó Ì‰˘ ˙ÂÂˆÓ ÔÈÚÏ ÂË˜·
המדובר בר' יהודה, כדאי' במגילה כ' א', "א"ר יהודה, קטן הייתי וקריתיה 
הקטן".  מן  ראיה  מביאין  אין  לו,  אמרו  בלוד,  וזקנים  טרפון  מר'  למעלה 
מבואר שגם במקרא מגילה שהוא מדרבנן, אין נאמן להעיד בגדלו על מה 

שראה בקטנו.
מגילה,  מקרא  דשאני  ותירץ,  אזן,  ביעיר  חיד"א  הרב  כן  הקשה  וכבר 

דחיובו מדברי קבלה, וחמיר משאר מצוות דרבנן.
מי שקרא לפני החכם הכהן, שר' טרפון מחכמי ישראל שקרא   :ÊÓ¯‰Â
ברש"י  וע"ע  תרומה,  שאכל  ב'  ע"ב  בפסחים  כמבואר  היה,  כהן  לפניו, 

קידושין ע"א א' ד"ה אחר, שכתב כן בשם התוספתא.

תשובה ל"מבין חידות"
.Ô‰È˙ÂÚÂˆ¯Â ÔÈÏÈÙ˙Ï ‰ÏÈ‚Ó ÔÈ· ÔÂÈÓ„ ˘È ÔÈ„ ‰ÊÈ‡· ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·

המדובר הוא באיסור לגרור את המגילה ע"ג קרקע כמ"ש בפמ"ג ובא"ר 
סי' תר"צ, וכן ה"ה לענין תלייתן, כמ"ש בפמ"ג שם, וכן מצינו לענין תפילין 

ורצועות בשו"ע או"ח רס"י מ'.

תשובה ל"מענינא דסדרא"
 ˙ÂˆÓ ÍÏÈ‡Â ‰ˆÈÓ˜Ó" ,('‡ 'Ë) ˙ÂÁÓ· Ï"ÈÈ˜„ ‡‰· ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 Ù"Ú‡  ,¯Ê·  Â˙Â˘ÚÏ  ¯˘Î  ‡Â‰˘  ¯·„  ,ÂÈ˙˘¯Ù·  ÂÈˆÓ  ÔÎÈ‰  ,"‰Â‰Î

.‰ˆÈÓ˜ ¯Á‡Ï ‰˘Ú˘
נאמר  דהנה  המנחה.  בקומץ  המלח  נתינת  מצוות  היא,  התשובה 
בפרשתינו (ב' י"ג), "וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית 
מנחה  מבואר, שבקרבן  מלח".  קרבנך תקריב  כל  על  מנחתך  מעל  אלקיך 

צריך ליתן מלח.
ובמנחות (כ' א'), איתא, "יכול תהא מנחה כולה טעונה מלח, ת"ל קרבן, 
קרבן טעון מלח, ואין מנחה כולה טעונה מלח. ואין לי אלא קומץ, מנין 
לרבות את הלבונה...". הרי מבואר, שאין המנחה כולה טעונה מלח, אלא 
רק החלק הקרב ממנה, והוא חלק הקמיצה. וא"כ בפשיטות קודם קמיצה 
לא שייך מצוות מליחה, שהרי החלק שעתיד לקמוץ, נמצא בכלי עם שאר 
(פ"ה  ברמב"ם  וכ"ה  שיקמוץ,  לאחר  אלא  מליחה  דין  שייך  ולא  המנחה, 

מאיסורי מזבח הי"ב).
והנה ברמב"ן בפרשתינו (שם י"א) כתב, "וחזר ואמר וכל קרבן מנחתך 
הפרשה  בתחילת  בו  שאמר  המנחה  מביא  אל  יחזור  כי  תמלח,  במלח 
'ואם מנחת מרחשת קרבנך', והטעם, כי המליחה כשרה בזר כמו יציקה 
ובלילה". הרי מבואר, שהמליחה בקרבן המנחה כשירה בזר, ואע"פ דקיי"ל 
דמקמיצה ואילך מצוות כהונה. וכן מבואר בריטב"א קדושין (ל"ו א', ד"ה 
וההזאות), שמליחת המנחה כשירה בזר. וכן מבואר ברמב"ם (פי"א מהל' 

פסולי המוקדשין ה"ז)15.
ולכאורה צ"ב, היאך תהא המליחה כשירה בזר, והלא המליחה נעשית 

אחר הקמיצה, ומקמיצה ואילך מצוות כהונה בלבד.
ואכן דעת התוס' במנחות (י"ח ב', ד"ה ור"ש), דמליחה פסולה בזר, כיון 
שהיא אחר קמיצה, וכן דעת השטמ"ק (שם כ' ב'), וכן נראה דעת החינוך 

(מצוה קי"ח), שאין מצוות המליחה שייכא בזר אלא בכהנים בלבד16.
ובישוב השיטות שמליחה כשירה בזר, יעוין בשפת אמת במנחות (י"ח 
א', ד"ה ולא מלח), שעמד בזה, ועי' גם בחדושי הגרי"ז למנחות שם, מה 
שכתב על דברי תוס' הנ"ל. ועי' עוד בשו"ת חת"ס ח"ו סי' כ', ובקרן אורה 
המחבר,  מבן  בהגהה  מ"ג  סי'  יו"ד  תניינא  נו"ב  ובשו"ת  ב',  י"ט  מנחות 

ובפרדס יוסף בפרשתינו כאן17.
פי"א),  המוקדשין  (פסולי  להמבי"ט  ספר  בקרית  מצינו  חידוש  ודבר 
שכתב, דמליחה כשירה בזר מצד שהיא קודם קמיצה, וכבר תמהו בדבריו 
רבים מהאחרונים, שהרי אין שייך דין מליחה קודם קמיצה. ועי' במהר"י 

קורקוס ברמב"ם שם מה שתי' בזה, ואכמ"ל.

תשובה ל"מענינא דמגילתא"
 ‰ÎÂÒ) ˙·˘ ‰ÁÂ„ ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ÔÈ‡„ Ï"ÈÈ˜„ ‡‰· ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙Â¯˜Ï ·ÈÈÁ Ì„‡ ‡‰È˘ ,ÔÎ˙È „ˆÈÎ ,(Â"Ò Á"Ù¯˙ Á"Â‡ ,'‡ ‚"Ó

.(Ê"‰Ê· Û‡) ˙·˘·
שאז  המשולש'),  ('פורים  בשבת  דמוקפין  פורים  כשחל  היא,  התשובה 
קורין המגילה בערב שבת, ונאנס היחיד ולא קרא המגילה, או שהיה קטן 

והגדיל בשבת, די"א שמחוייב לחזור לקרות המגילה בשבת, ויש חולקין.
ומפאת קוצר המקום, נציין רק המקורות לזה בקצרה. עי' במגילה ד' ב', 
בפלוגתת רבה ור' יוסף, בטעם שאין קורין המגילה בשבת, ובתוס' שם ד"ה 
ורב יוסף, בנפק"מ לענין קריאת המגילה במקדש בשבת, ועי' בצל"ח מגילה 

ד' ב' בהוספה מנכד המחבר.
ועי' בר"ן בראש השנה (ח' א' בדפי הרי"ף, ד"ה גזירה, והובא בב"י או"ח 
דלא  משום  בשבת,  מילה  גבי  יעבירנו'  'שמא  גזרו  שלא  בטעם  תקפ"ח), 
שייכא גזירה זו אלא במצוה שכולם טרודין בה, ולא במצוה המוטלת על 

היחיד. ועי' בשפת אמת מגילה ד' ב' (ד"ה ולולי).
הלא  ירושלים,  מגדולי  דדהבא  צנתרי  תרי  הני  בשם  הובא  זה  וכענין 
המה המהרי"ל דיסקין, והגרי"ח זוננפלד זצוק"ל, שהיו מורים כן להלכה, 
דקטן שהגדיל בט"ו אדר שחל בשבת, מחוייב לחזור לקרוא המגילה בשבת, 
ואין לחוש לגזירת שמא יעבירנה, עי' בספר זכרון לרבי עמרם בלוי זצ"ל 
(ירושלים תש"מ, עמ' נ"ב), במאמר מאת הג"ר עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל. 
וכן בשו"ת ציץ הקודש (להג"ר צבי מיכל שפירא זצ"ל, ח"א סי' נ"ה), בשם 
זוננפלד זצוק"ל18, והובא גם בכתבי הגאון האדר"ת, אשר נדפסו  הגרי"ח 

מכ"י בקובץ וכתבתם (תשס"ו ב', עמ' י"א).
ואמנם הגאון האדר"ת שם כתב להשיג ע"ז, וכן דחה הגאון בעל חשק 
שלמה בהגהותיו למגילה (ה' א'), וכמו"כ בשו"ת בית שלמה יו"ד סי' רכ"ב 
בסו"ד, כתב בפשיטות, דהנוטל לולב בשבת בגבולין לא קיים מצוה כלל, 
כיון שעקרו חכמים המצוה. ועי' עוד בקבא דקשייתא סי' צ"ט, שהאריך 
לתמוה על הסוברים דמקיים בזה מצוה, ועי' גם בהגהות תורת חיים לסי' 

תקפ"ח, ועוד אחרונים בזה.
ובר מן דין כתבו עוד רבים מהאחרונים לדחות בעיקרי הדברים, די"ל 
דלא קיי"ל כדברי הר"ן הנ"ל, בטעם שלא גזרו במילה שמא יעבירנו, דיש 
זצ"ל,  באב"ד  יהושע  (לרבי  יהושע'  ב'ספר  גם  ועי'  בזה.  אחרים  טעמים 
הנ"ל,  נידון  בכל  בארוכה  לדון  הקדים  רכ"ו), שכבר  סי'  וכתבים,  פסקים 

ומצדד דאין מקום כלל לקריאת המגילה בשבת19.
לקרוא  בכה"ג  לחייב  מקום  שאין  דאמנם  לאמצע,  שיטות  יש  ואולם 
בשבת, אבל מאידך אינו משום שעקרו חכמים עצם קיום המצוה בשבת, 
ושפיר אם קרא בדיעבד מקיים בזה מצוה, כן היא דעת הגרעק"א גבי שופר, 
עי' בדרוש וחידוש מערכה ח' (חגיגה, ד"ה והנה המג"א), וכן נראה בשו"ת 
אבנ"ז או"ח תקי"ד אות ח', וביו"ד סי' קמ"א, ועי' גם בהג' חכמת שלמה 
למהרש"ק זצ"ל, בסי' תקפ"ח ס"ה שנסתפק בזה, ומצדד דיוצא יד"ח ואי 

עביד מהני, והניח בצ"ע.

תשובה ל"כתב חידה"
."[20˙ÈÂÙÏÏˆÂ ÁÂÓ Ô· ,¯Â·È‚‰] ÔÂ˘Ó˘" :È‡ ÈÓ

„Â˘˜‰ ˙ÂÓ¯‰: רש"י ויקרא א' י"ז, "ושסע. אין שיסוע אלא ביד, וכן הוא 

1. בר"ן (מגילה ג' ב' מדברי הרי"ף) מבואר, מ"ש "אין בין אדר ראשון לאדר 
השני אלא מקרא מגילה ומתנות לאביונים", ולא הזכירו 'משלוח מנות', די"ל, 
"כיון דדמו למתנות לאביונים, דליתנהו אלא בשני, משמע נמי דאף משלוח 
מנות אינו אלא בשני" (וע"ש מש"כ לענין בני הכפרים למה יכולים להקדים 
הפוסקים  זה  דמטעם  ג"כ  וי"ל  ואכמ"ל),  מנות,  המשלוח  ולא  המתנל"א 
כשדיברו על כוונת ברכת שהחיינו, לא כתבו להדיא לכוין על מתנל"א, שכן גם 
בקדמונים כשהזכירו דבר זה, לא פירשו בנפרד את מתנל"א, ומטעם שכ' הר"ן 
(עי' שו"ת מן השמים סי' ט"ו), ונרויח מזה שאין מחלוקת בין המ"ב תרצ"ב א' 

להקיצוש"ע קמ"א י"ב, ועשו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' ת"ד.
2. ראה בשו"ת תורה לשמה סי' קצ"א, שב' עניים הנותנים המחליפים זה עם 

זה מתנות לאביונים, יצאו ידי"ח.
3. ולפי"ז אין חילוק בין אם מקדים משלו"מ למתנל"א או מתנל"א למשלו"מ, 
רק י"ל דיש להקדים מתנל"א, כיון דהאידנא הדרך ליתן מעות, ובעלמא צריך 
להקדים כדי שיוכל לקנות הסעודת פורים 'בו ביום', וכן משמע ביסוד ושורש 
העבודה, שער המפקד פ"ו, ואכן בתרומת הדשן סי' ק"י, ובמקו"ח תרצ"ה ד' 
מבואר, דיש להקדים מתנל"א למשלו"מ, וע"ע סידור בית יעקב שער הדגים, 

י"ג כ', ושו"ת דברי ישראל ח"א סי' רכ"ד.
4. עי' ב"ח תרצ"ה ה', בטעם שצריך לחלק לב' אביונים, ובמג"א שם סקי"ב 
דבעניים מצוה לחלק. ולפמ"ש בהליכות שלמה פי"ט הערה 62, בשם הגרש"ז 
זצ"ל, דבשיעור המתנה, הרוצה לצאת מכל ספק יתן מתנה החשובה הן לנותן 
ממילא  נתינה חשובה,  הוא  מנות  ב'  דנתינת  חז"ל,  דשיערו  י"ל  למקבל,  הן 
כמו  חשובה  נתינה  הכל  בסך  הו"ל  א',  לכל  א'  מנה  אביונים,  לב'  כשנותן 

במשלוח ב' מנות לאחד.
5. הב"ח דימה זה לדין ד' כוסות, וכידוע מש"כ המ"מ בפ"ד מחנוכה הי"ב, דגם 
בד' כוסות יש דין למכור כסותו וכו' (ועי' בלח"מ שם), וכהרשב"א בפסחים 
צ"ט ב', ועי' רבינו מנוח בפ"ז מחמץ ומצה ה"ז, ומבואר דגם הב"ח ס"ל כן, 

ועי' בב"ח בסי' תע"ב.
6. אמנם בפר"ח תרצ"ד מבואר דעני פטור.

יוסף אומץ פ"ב ה'. וראה לעיל  7. וע"ע ביאוה"ל תרצ"ד ד"ה ליתן, ובשו"ת 
הערה 2.

שבצדקה,  רמ"ח),  רסי'  (ביו"ד  הלל  הבית  בן  של  הגדול  חידושו  לפי  אכן   .8

אם העני אינו רוצה לקבל, יוצא יד"ח, דומיא דמש"כ הרמ"א תרצ"ה ד' לענין 
משלוח מנות, י"ל דגם במתנל"א שפיר דמי, אבל הוא צע"ג שיקיים בזה נדרי 

צדקה ע"י שהעני מוחל.
ואולי יש להעמידו כשנתחייב לעני מסויים בדוקא (ועי' דרך אמונה בביהה"ל 

ריש פ"ז ממתנו"ע).
מי  על  ולא  הגבאים,  על  דין  שזה  י"א  כי  א.  קצת.  לדחות  יש  זה  אמנם   .9
שנותן. ב. כי יתכן שדינו הוא כדין מחילה, כמ"ש הרמ"א תרצ"ה. ב. לגבי מזיק 
חבירו מכח שמחת פורים [ועי' בברכ"י תרצ"ד ג' שכתב, דכשנותנין לפושט יד, 

יוצאים ידי"ח, וצ"ע דסו"ס לא קיבלו האביונים].
שו"ר שבשו"ת חתן סופר סי' ע"ב, דקדק מדין זה, דמתנל"א אינו רק צדקה, 
אלא שמחת פורים (וראה להלן באות ז' מש"כ מהרמב"ן והריטב"א), ונ"מ מזה 
(מלבד איסור גזל עניים), להא דתנן בשלהי פאה, דכל מי שאינו צריך לצדקה 
ונוטל, לסוף נצרך בעצמו לבריות. ויל"ע בפורים שנא' דכל הפושט יד ליטול 
נותנין לו, אם פושט יד ואין צריך, אם נגמר דינו לעונש הנ"ל, ולכאו' י"ל דכיון 
דהכל יודעים דמשום שמחת הפורים, רבים הפושטים שאינם נזקקים, אין זה 
כמי שעושה עצמו נצרך לצדקה. אמנם פשוט דזה דוקא אם פושט יד בסתם, 
או אפילו אומר 'דמי פורים' [ואדרבא, כשאומר מפורש 'דמי פורים' י"ל דקיל 
טפי, דהוא כעין מעות פורים המבואר בביה"ל תר"צ עי"ש, וצ"ע], משא"כ אם 
מכריז 'מתנות לאביונים' ואינו כן, הוא גזלן כבכל השנה, וה"ה כשאומר על 

עצמו שהוא אביון, ה"נ דינו כן, והוא גם בכלל מתני' בפאה, וצ"ע.
10. ומבואר, דחלוק דינו משאר צדקה. ועי' תשובות והנהגות ח"ב סי' שנ"ב, 

וח"ג סי' רל"א.
11. אמנם זה יש לדחות, די"ל דענין מתנל"א הוא לצורך הסעודה, ומי שאינו 
חסר לסעודה, אינו אביון לגבי זה, וממילא ביום י"ד אין 'בן ט"ו' אביון לגבי 
סעודת פורים, ולכן גם אם נאמר שמתנל"א הוא ממש כצדקה, עדיין יש ליתן 
דוקא לבן י"ד, דכיון שהוא מסוים לצורך סעודת פורים, אין בן הט"ו נחשב 
עני לענין הסעודת פורים, אלא דיש לדחות זה לפי מש"כ דהעני עצמו יכול 

להשתמש במעות פורים לכל מה שרוצה, וי"ל, ואכ"מ.
לבוז',  'ושללם  גזירת  משום  הוא  ומתנל"א  משלו"מ  תקנת  שטעם  וי"א   .12

עי' בפי' הגר"א.
13. ועשו"ת דברי יציב ח"ה (כרך ז') סי' ס"ה, שדן לענין נתינת מתנל"א בלילה, 

משום מש"כ מהאריז"ל, שאין ליתן בלילה (עי' ברכ"י אור"ח רל"ה אות א'), 
ולכאורה לצד שהוא לא בתורת צדקה, קיל טפי.

זמן  שהוא  שאני,  פורים  ליל  מ"מ  ממש,  צדקה  שזה  לצד  דגם  י"ל  [אמנם 
גאולתן של ישראל, כעין שכתב המהרא"ל צינץ זצ"ל בהגדש"פ 'ברכת השיר', 
הצדקה  להיות  מכוון  הזה  "והלילה  וייכול',  ייתי  דכפין  'כל  דאמרינן  בהא 
מקובלת ולעורר הגאולה, משא"כ בשאר לילות, שיש בהם שליטת הדינים, 
וי"ל דה"ה בלילה זה, דפורים  ואינו מסוגל לצדקה, כמ"ש בדברי האריז"ל", 

נמי גאולה איקרי, וכדאיתא במגילה ו' ב'.
אלא שיש לדחות דאפשר דוקא בפסח נאמר כן, ומשום דאיקרי ליל שימורים, 
'ליל המשומר ובא מן המזיקים', וע"ע ב'ברכת השיר' שם על מעשה בר"א וכו', 

דמשמע דרק משום ליל שימורים כתב כן].
14. עי' באריכות בשו"ת ציץ אליעזר ח"ז סי' ל"ח.

15. ועי' בפה"מ להרמב"ם מנחות פ"ג מ"ב.
16. כן דקדק בדבריו בשער המלך, אמנם במנ"ח שם כתב שאין הכרח לכך 

מדברי החינוך, עיי"ש.
17. ועי' מנחת אשר (להגר"א וייס שליט"א) בפרשתינו מה שהאריך בכ"ז.

הג"ר אברהם אהרן  זוננפלד,  דהגרי"ח  בנו  גם  כיוון  ולדברים אלו ממש   .18
זצ"ל, וכפי שכתב בקונטרס 'אור תורה' שהיה יוצא לאור תחת ידו, (ירושלים 

תרנ"ט, שנה שניה חוברת ה' סי' י"ח, עי"ש).
19. וכן נקטו פוסקי זמנינו, עי' בשבט הלוי ח"ה סי' פ"ג, ועוד.

20. ע"פ ב"ב צ"א א', "אמיה דשמשון, צללפונית".
ועיין במהרש"ל שם שכתב, שהיא 'הצללפוני' המוזכרת בדה"י (א' ד' ג', בסוף 
היחס של שבט יהודה, "ְוֵאֶּלה ֲאִבי ֵעיָטם ִיְזְרֶעאל ְוִיְׁשָמא ְוִיְדָּבׁש ְוֵׁשם ֲאחֹוָתם 
משמה,  חלק  אלא  הידיעה,  ה"א  אינה  התיבה  שבראש  שהה"א  ַהְצֶלְלּפֹוִני", 
בדה"י,  נזכרת  היא  הצללפוני,  וצ"ל  ט"ס  "התי"ו  שם,  ביעב"ץ  כתב  וכעי"ז 
במשפחות הצרעתי, שעל שמה נקרא שם העיר צרעה, שהיא מקומו של מנוח 

אבי שמשון" [עוד כתב שם המהרש"ל, "והוא טוב מפני רוח רעה, מצאתי"].
שוב מצאתי דכן איתא בבמד"ר י' ה', "...שכך אמרו, אמיה דשמשון, הצללפוני 
שמה  נקראת  במלאך  שראתה  ולפי  יהודה...  שבט  על  מיוחסת  והיא  שמה, 
צללפוני, שהיא פונה במלאך, ואין צלל אלא מלאך... לכך נקראת הצלל. למה 
נאמר הצלל ולא אמר הצל, לפי ששתי פעמים נראה לה לאשה, אחת בעיר 



אומר ב˘ÔÂ˘Ó (שפטים י"ד ו'), ַוְיַׁשְּסֵעהּו ְּכַׁשַּסע ַהְּגִדי".

‰‚È¯Â„ È· ÏÎ ÏÚ È˙ – ששמשון הגן על כל בני דורו.
ששמשון הגן על כל בני דורו, כדברי רבי יוחנן בסוטה י' א', "שמשון על 
שמו של הקב"ה נקרא, שנאמר (תהלים פ"ד י"ב), ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ה' ֱאֹלִקים 
וגו'. אלא מעתה, לא ימחה. אלא מעין שמו של הקב"ה, מה הקב"ה מגין על 

כל העולם כולו, אף שמשון מגין בדורו על ישראל.
ובענין הדימוי בין שמשון לשמש, כתב המהרש"א בח"א שם, "הכוונה 
דברים  הפועלת  שמש  כמו  המקבלים,  לפי  והדין  הרחמים  מדת  כי  בו, 
הפכיים לפי המקבלים, ושמשון מעין שמו, אף שהיה ממדת הגבורה והדין, 
דמדן קאתא, כדאיתא בריש פסחים, מ"מ לגבי ישראל, בא ברחמים להגין 
ישראל,  של  ומגינן  שהיה שמשן  ישראל,  על  כינוי  ונו"ן שמשון,  עליהם, 

ודו"ק".

ÈÂ„·‡ ‰Ï‚Ï‚ È˙ÙÈËÁÂ – שמה ששמשון חטף את גבורתו, היא גלגלה 
את אבדונו.

ששמשון חטף את גבורתו, והיא זו שגלגלה את אבדונו, כדאיתא בבמד"ר 
כ"ב ז', "ג' מתנות נבראו בעולם, זכה באחת מהן, נטל חמדת כל העולם, 
זכה בחכמה זכה בכל, זכה בגבורה זכה בכל, זכה בעושר זכה בכל, אימתי, 
בזמן שהן מתנות שמים ובאות בכח התורה, אבל גבורתו ועושרו של בשר 
ודם, אינו כלום, שכן שלמה אומר (קהלת ט' י"א), ַׁשְבִּתי ְוָראֹה ַתַחת ַהֶּׁשֶמׁש 
ִּכי ֹלא ַלַּקִּלים ַהֵּמרֹוץ ְוֹלא ַלִּגּבֹוִרים ַהִּמְלָחָמה ְוַגם ֹלא ַלֲחָכִמים ֶלֶחם ְוַגם ֹלא 
ירמיה  וכן  ֻּכָּלם.  ֶאת  ִיְקֶרה  ָוֶפַגע  ֵעת  ִּכי  ֵחן  ַלּיְֹדִעים  ֹלא  ְוַגם  עֶֹׁשר  ַלְּנבִֹנים 
ִיְתַהֵּלל  ְוַאל  ְּבָחְכָמתֹו  ָחָכם  ִיְתַהֵּלל  ַאל  ה'  ָאַמר  ּכֹה  כ"ג),   - כ"ב  (ט'  אומר 
ַהִּגּבֹור ִּבְגבּוָרתֹו ַאל ִיְתַהֵּלל ָעִׁשיר ְּבָעְׁשרֹו. ִּכי ִאם ְּבזֹאת ִיְתַהֵּלל וגו'. ומתנות 
אלו, בזמן שאינן באים מהקב"ה, סופן להפסק ממנו. שנו רבותינו... וכן 
העולם, שמשון  מאומות  ואחד  מישראל  אחד  בעולם,  עמדו  גבורים  שני 
נאבדו מן העולם... למה, שלא  ושניהם  וגלית מאומות העולם,  מישראל 

היתה מתנתן מן הקב"ה, אלא חוטפין אותה להם...".
וכתב במהרז"ו שם, "שלא היתה מתנתן. פי' שמתחילה נתן להם הקב"ה 

מתנה זו, אלא על שחטאו אבדו מתנתן ונעשה שלהם". 
וע"ע בילקוט ירמיה רפ"ד, שהביא כעין דברי המדרש הללו, ובתוספת, 
"ואל יתהלל הגבור בגבורתו. ואל יתהלל שמשון בן מנוח בגבורתו. אמרו 
עליו על שמשון, שמבית מושבו ועד כתפיו ששים אמה, כיון שמת, בטלה 
גבורתו. אבל יתהלל הקב"ה שהגבורה שלו, שנאמר (דהי"א כ"ט י"א), ְלָך 

ה' ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה".

– ששמשון היה שופט ישראל ודן בבית דין   È˙ËÙ˘ ÌÈ˘ ÔÈ„‰ ˙È··
שנים רבות.

כמפורש בפסוק  רבות, עשרים שנה,  ישראל שנים  ששמשון שפט את 
(שפטים ט"ו כ'), "ַוִּיְׁשּפֹט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי ְפִלְׁשִּתים ֶעְׂשִרים21 ָׁשָנה".

ושמשון שפט את ישראל, לא רק במלחמותיו עם הפלשתים, שאין זה 
וכדאיתא  דין, בין אדם לחבירו,  עיקר מעשה השופט, אלא בעיקר בבית 
בסוטה י' א', "ואמר רבי יוחנן, שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמים, 
שנאמר (בראשית מ"ט ט"ז), ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ְּכַאַחד וגו' [ופרש"י, "כאחד. כיחידו 

של עולם, במשפט22 צדק"].
ושמשון היה 'אב בית דין', כדאיתא בר"ה כ"ה ב', "תנו רבנן, למה לא 
נתפרשו שמותם של זקנים הללו, שלא יאמר אדם, פלוני כמשה ואהרן... 
ואומר (ש"א י"ב ו'), ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָהָעם ה' ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת מֶֹׁשה ְוֶאת 
ְוֶאת  ִיְפָּתח  ְוֶאת  ְּבָדן  ְוֶאת  ְיֻרַּבַעל  ֶאת  ה'  ַוִּיְׁשַלח  י"א),  (שם  ואומר  ַאֲהרֹן. 
ירובעל זה גדעון... בדן זה שמשון, ולמה נקרא שמו בדן, דאתי  ְׁשמּוֵאל. 
מדן... ואומר (תהלים צ"ט ו'), "מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּבכֲֹהָניו ּוְׁשמּוֵאל ְּבקְֹרֵאי ְׁשמֹו. 
ירובעל  לך,  לומר  עולם,  חמורי  כשלשה  עולם  קלי  שלשה  הכתוב  שקל 
בדורו כמשה בדורו, בדן בדורו כאהרן בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו. 
כאביר  הוא  הרי  הצבור,  על  פרנס  ונתמנה  שבקלין  קל  שאפילו  ללמדך, 

שבאבירים...".
וע"ע בירושלמי ר"ה פ"ב ה"ח (י"ד א'), שאיתא להדיא לשון בי"ד אודותיו, 
"...ללמדך שבית דינו של גדעון ושל יפתח ושל שמשון, שקולים כנגד משה 
"...ולא עוד, אלא שבית  ואהרן ושמואל...", וכן במדרש שמואל (ט"ו ב'), 

דינו של ירובעל ושל בדן שקול כבית דינו של משה...".

את  שפט  ששמשון  שנים  אותם  כל  שאף   –  È˙ÚÓ  ¯Á‡‰  ÁÈ¯Ë‰ÏÂ
ישראל, הוא נמנע מלהטריח את האחרים.

ששמשון נמנע מלהטריח את האחרים אף בשנים בהם שפט את ישראל, 
כפי שדרשו חז"ל שהוא אמר לה' בתפילתו כשתפסוהו הפלשתים וניקרו 
את עיניו, כדאיתא בסוטה י' א', "(שפטים ט"ז כ"ח) ַוִּיְקָרא ִׁשְמׁשֹון ֶאל ה' 
ַוּיֹאַמר, ה' ֱאֹלִקים ָזְכֵרִני ָנא ְוַחְּזֵקִני ָנא ַאְך ַהַּפַעם ַהֶּזה [ָהֱאֹלִקים], ְוִאָּנְקָמה 
הקב"ה,  לפני  שמשון  אמר  רב,  אמר  ִמְּפִלְׁשִּתים.  ֵעיַני  ִמְּׁשֵתי  ַאַחת  ְנַקם 
רבש"ע, זכור לי עשרים (ושתים23) שנה ששפטתי את ישראל, ולא אמרתי 

לאחד מהם העבר לי מקל ממקום למקום".
ולא  ישראל  את  על ששפט  השכר  ענין  מה  שביאר,  במהרש"א  ויעויין 
יהנה כאלישע, אלא  להנות  במיוחד שקיימ"ל שהרוצה  דבר,  ביקש מהם 
ביאור דברי שמשון הוא, שאמר לפני ה', שאם אפילו שוחד קל כזה של 
העברת מקל הוא לא נטל, כ"ש שלא נטל יותר מזה, ועל כן בהכרח שאין 
עיני  יעוור  שהוא  נאמר  הנוטלו  שעל  השוחד,  מחמת  עיניו  עוורון  עונש 
חכמים, וא"כ הוא מבקש את שכר עין אחת שיתן לו ה' בעולמו, והוא יוכל 

לנקום בפלשתים נקם זה (וע"ע בבן יהוידע שם).
 

·È¯È ÈÏˆ‡˘ ÌÂ˜Ó„‰ – שבתמנה, בו היתה לשמשון ירידה, שנשא אחת 
מבנות פלשתים.

שבתמנה היתה לשמשון ירידה, כדרשת חז"ל בסוטה י' א', עה"פ (שפטים 
י"ד א'), "ַוֵּיֶרד ִׁשְמׁשֹון ִּתְמָנָתה ַוַּיְרא ִאָּׁשה ְּבִתְמָנָתה ִמְּבנֹות ְּפִלְׁשִּתים", שהקשו 
היכן היתה תמנה, שאצל שמשון נאמר בה לשון ירידה, 'וירד', ואילו אצל 
יהודה נאמר בה לשון עליה, 'עולה' (בראשית ל"ח י"ג), "ַוֻּיַּגד ְלָתָמר ֵלאמֹר 
בה  שנתגנה  שמשון  אלעזר,  "א"ר  צֹאנֹו",  ָלגֹז  ִתְמָנָתה24  עֶֹלה  ָחִמיְך  ִהֵּנה 

(שנשא מבנות פלשתים האסורות לו - רש"י), כתיב ביה ירידה25".
עוד איתא שם בגמ' ב' דעות נוספות, "ר' שמואל בר נחמני אמר, שתי 
תמנאות היו, חדא בירידה וחדא בעליה. רב פפא אמר, חדא תמנה הואי 
גיסא  מהאי  דאתי  עפרש"י),  ההר,  שיפוע  באמצע  יושבת  שהיתה  (אלא 
(מראש ההר - שם), ירידה, ודאתי מהאי גיסא (מרגלי ההר - שם), עליה, 
כגון ורדוניא ובי בארי ושוקא דנרש (עיירות הן היושבות בשיפוע ההרים 

- שם).

אצל  ירידה,  היתה  שמשון  שאצל  שתמנה,   –  ‰ÈÏÚ  ·¯Ú‰  ÍÏÓ‰  Ïˆ‡
יהודה שהיה מלך וערב על בנימין בירידתן מצריימה בפעם השניה, היתה 

עליה.
שתמנה היתה עליה אצל יהודה, כמפורש בקרא (בראשית ל"ח י"ג), "ַוֻּיַּגד 
ְלָתָמר ֵלאמֹר ִהֵּנה ָחִמיְך עֶֹלה ִתְמָנָתה ָלגֹז צֹאנֹו", וכדרשת חז"ל בסוטה י' 
א', "א"ר אלעזר... יהודה שנתעלה בה (שמשם נולדו פרץ וזרח שהעמידו 

מלכים ונביאים בישראל - רש"י), כתיב ביה עליה".
ויהודה היה מלך, כדאיתא בב"ר פ"ד י"ז, "ויאמר יהודה אל אחיו וגו'. א"ר 
יהודה בר אילאי, בשבח יהודה הכתוב מדבר, בג' מקומות דבר יהודה בפני 

אחיו, ועשו אותו מלך עליהם...".
יהודה  זכה  מה  מפני  להם,  "...אמר  ט"ז,  ד'  ברכות  בתוספתא  וע"ע 

למלכות, אמרו לו, מפני שהודה בתמר...".

תשובות לגליון פרשת צו - זכור

תשובה ל"מעשה פורים רב"
 „Á  '˙Â‡ˆ¯‰'  ˙"˙·  ÚÈÓ˘‰Ï  ¯È˙‰Ï  „ˆ  ˘È  Ì‡  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 Â‡ ,ÌÈÎ¯„· ˙Â¯È‰Ê ÈÈÚ· ÔÂ‚ÎÂ ,ÌÈÓ˘ ‡¯ÈÏ ˜Â„· ÂÈ‡˘ ÈÓ ÈÙÓ ˙ÂÈÓÚÙ

.·"ÂÈÎÂ ÌÈÏÚÙÓÏ ÏÂÈË ˙¯‚ÒÓ·
דהוה  ר"י,  "ואומר  בתו"ד,  כתבו  ומקרי,  ד"ה  ב'  כ"א  בב"ב  בתוס'  א] 
פסידא דלא הדר, דאותה שעה שמלמד להם טעות, הם מתבטלים, ואותה 
שעה אין יכולים להחזיר לעולם26", והובא להלכה בש"ך חו"מ של"ג סקכ"ו. 
ומעתה יש לנו לדון בק"ו, דאם משום ביטול תורה של טעות, משום הזמן 
שלא למדו נחשב 'פסידא דלא הדר', עאכו"כ כששומעים דברים מאנשים 
רחוקים מדת, שלא ימלט שבתוך דבריהם יתערבו גם דברים שאינם כלל 

מהענין ה'מקצועי' לשמו נדרשו, ואין לך 'פסידא דלא הדר' גדול מזה.
ב] ויותר מזה, דאי' בב"ב כ"א א', "התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות 
בירושלים, מאי דרוש, כי מציון תצא תורה", וכתבו תוס', "לפי שהיה רואה 
קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון לבו יותר ליראת שמים 
וללמוד תורה", וכתב עלה בחת"ס שם, "ונראה דתקנת המלמדים נמי הוא, 
שיהיה ירא שמים יותר מדאי בשעה שמלמד עם הבנים, כי דברים היוצאים 
מן הלב ירא וחרד, נכנסים ללב, ומלהיבים כאש בוער ביראת ה' ואהבתו 

בלב הנער".
וממילא יש ללמוד לאידך גיסא, כמה קלקול יש  במדרך כף רגל שאינה 
ריקים  קול  להשמיע  להם  ליתן  גם  ומה  התורה,  במקומות  תורה  של 
ופוחזים ודומיהם, באוזני תשב"ר, ואף באופן חד פעמי אין שום היתר27, 
דמבואר בגמ' דב"ב שם ד'שבשתא כיון דעל על', עד שנתחייב רבו של יואב 

מיתה על טעות אחת!
העובדא  את  רב28,  חיזוק  הצריך  זה  ענין  לסיום  מלהביא  נמנע  ולא  ג] 
(ע"פ ספר ניחוחה  שסיפר הגרמ"ש שפירא זצ"ל, ראש ישיבת באר יעקב 
של תורה - בהסכמת הגר"ש בירנבוים זצ"ל, ויבדלח"ט הגר"מ קוטלר - עמ' 
קפ"ב - ג'), אודות מעשה ב'מגיד' אחד, שהיה נגוע ב'השכלה', ובא לבריסק 
הגר"ח  מרן  העיר,  מרב  לאישור  הוצרך  כך  ולשם  בביהמ"ד,  לדרוש  כדי 
לומר  בדעתי  הרי  ה'מגיד',  שאלו  רב,  בתוקף  כמובן  סירב  חיים  ר'  זצ"ל. 
רק 'דברי תורה', ואני מוכן למסור קודם מילה במילה מהדרשה שבכונתי 
לדרוש, השיב ר' חיים, גם בשר כשר שנתבשל בסיר טרף, נהיה טרף, משום 
שה'טרייפקייט' שבסיר נבלע בבשר הכשר, ומטריפו, כן גם אתה ושכמותך, 

דברי התורה שיוצאים ממכם, הינם טריפה29...
המובאת  גאון,  האי  רב  לתשו'  ביחס  זה  מעשה  מזכיר  היה  הגרמ"ש 
ברמ"א יו"ד רמ"ו ס"ד, ש"אין ללמוד כי אם מקרא משנה וגמרא והפוסקים 
ללמוד  שיש  עיי"ש,  והעוה"ב",  העוה"ז  יקנה  ובזה  אחריהם,  הנמשכים 
משם, שמי שמעלה על דעתו שיוכל עם לימוד התורה לטעום גם מ'הליכות 
רוח הכפירה  הרי מלבד הפגם כשלעצמו בעצם  ונימוסי העולם החיצון', 
אלא  אמיתית,  תורה  איננה  תורתו  גם  הרי  החיצוניות,  בחכמות  הטמון 

תורה פגומה רח"ל.

תשובה ל"לחכימא דיהודאי"
 ÌÚ ‰È„È„ ‡„·ÂÚ ·˘ÈÏ Í¯Âˆ ˘È˘ ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·

."...È˜ÂÈ ‰˘ÓÁÂ ÔÈ¯˘Ú È˜„¯„ È¯˜Ó ÍÒ" ,'‡ ‡"Î ·"·· ˘"Ó
שהושיב  הלוי,  במנות  המובא  במדרש,  כמ"ש  במרדכי,  הוא  המדובר 

מרדכי כ"ב אלף תשב"ר ללמדם תורה (וכעי"ז ראה באסת"ר ט' ד').
וכבר הקשה כן בשו"ת חיים ביד סי' קכ"ו, ומעיר גם מיבמות ס"ב ב' על 
ר"ע, וכתב, "ובהכרח צ"ל, שמרדכי ור"ע היו הם ראשי ישיבות, והם מינו 
ריש דוכנא לכל ארבעים תלמידים שילמוד אותם... ומרדכי ור"ע על גביהן... 
וכל הדבר הקשה יביאון אליהם... וכל התלמידים נקראו ע"ש מרדכי, כיון 

שהוא היה עומד עליהם בישיבה, ומפיו של מרדכי תורה יוצאת לכולם".
ÊÓ¯‰Â: אשת מי למדה פסוקים מפי התינוקות, דאיתא במגילה ט"ו ב', 
"מה ראתה אסתר שזימנה את המן... ר"י אומר מבית אביה למדה, שנאמר 
אם רעב שונאך האכילהו לחם וגו'", פרש"י, "שמעה התינוקות אומרים כן", 
והיא היתה אשת מרדכי, למ"ד במגילה י"ג א', דלקחה מרדכי לבת הכונה 

לבית, דהיינו לאשה.

תשובה ל"שושן סודות"
 ,Ó"ÂÁ· ˙‡·ÂÓ‰ ,˙Â„ÈÒÁ ˙„ÈÓÓ ‰·ÂË ‰‚‰‰ ‰ÊÈ‡ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·

.ÌÈ¯ÂÙ· ‰È„ ‰˙˘ 'Â‡ÎÏ
ס"ה,  רמ"ט  סי'  בחו"מ  יחיה' המובא  'שונא מתנות  בדין  הוא  המדובר 
"מדת חסידות שלא לקבל מתנה, אלא לבטוח בהשם שיתן לו די מחסורו, 

שנאמר ושונא מתנות יחיה".
ממנו),  חכמים'  ל'סמיכת  וזכה  הב"י,  (תלמיד  גאליקו  מהר"א  ובפירוש 
ומתנות  לרעהו  איש  מנות  משלוח  תקון  "ובטעם  כתב,  כ"ג,  ט'  אסתר 
הכוונה  שהיתה  נראה,  דעתינו  ועל  המפרשים...  מש"כ  ראיתי  לאביונים, 
להורות היותינו מושגחים שלא כדרך טבע, כי המן רצה להשמידם, וחכמים 
רצו להודות בגזרתם, שאף אם יעשו דבר המסבב לאדם מיתה, יהיו חיים 
וקיימים, לחוזק הפך כוונת המן, והוא, דקרא כתיב ושונא מתנות יחיה, 
והכא נצטוו בשלוח מתנות איש לרעהו ויחיו". ומבואר שבפורים, אדרבא, 

בדוקא אין לחוש לזה.
[וראה מועדים וזמנים ח"ב סי' קפ"ו בהערה, והעירוני דכבר עמד בנידו"ד 
שהיה,  "ומעשה  שכתב,  בסו"ד  וע"ש  כ"ה,  סי'  פורים  תודה',  'שלמי  בס' 
שהביאו למרן הגרי"ז זצ"ל משלוח מנות בסוף היום דפורים, ואמר הרב 
זצ"ל, שאינו רוצה לקבל מתנות, וצוה לבני ביתו לבדוק אם כבר הגיע זמן 
והיינו  המנות.  את  קיבל  השקיעה,  היתה  לא  שעדיין  וכשראו  השקיעה, 
משום דאף אדם חשבו שאין דרכו לקבל תמנות, מ"מ משלוח מנות שאני, 

ודרכו לקבל כמש"כ"].

תשובה ל"קרייתה דמגילתא"
 ˙‡È¯˜·  ÌÈÓÈÈ˜Ó  '‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó'  ‰˘Ú  ˙ÂÂˆÓ  ÂÊÈ‡  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·

 .[·"ÂÈÎÂ ,(¯ÂÒ˙ ‡Ï) ÍÂ¯ÂÈ ¯˘‡ ,˙"˙ „·ÏÓ] ‰ÏÈ‚Ó‰
והיות  המגילה.  בקריאת  מדאורייתא  נוספות  מצוות  ב'  לכאורה  ישנם 

והמקום קצר, נציין רק המקורות לזה.
א. מצוות זכירת מעשה עמלק ומחייתו. עי' בתורת כהנים ריש פ' בחקתי 
(פרשה א' אות ג'), ובפירוש הראב"ד והר"ש משאנץ שם, וברמב"ן שלהי 
פ' כי תצא, ובסוגיא דמגילה (ז' א'), "שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני 
לדורות...", עיי"ש כל הענין, ובשו"ת אבני נזר או"ח תקי"ז אות ט"ז, וכן 
במרחשת בסי' כ"ב, ובספר משנת יעבץ (להגר"י בצלאל זולטי זצ"ל, מגילה 

סי' ע"ח אות ה').
ועי' עוד בסהמ"צ להרס"ג (עשה נ"ט ס'), שכתב למנות מצוות מגילה 
במנין המצוות, ומשמע בדבריו דמקור המצוה בהך קרא דפ' עמלק, וכענין 
וכן ביאר דבריו בביאורי הגר"י פערלא זצ"ל  שמתבאר מגמ' מגילה שם, 
ברס"ג שם, עיי"ש שהאריך בכ"ז, ובעיקר בעמ' רס"א (הוצאת קס"ת, בד"ה 

ועדיין).
ואולם לכאורה יש לתלות ענין זה בפלוגתת המג"א בסי' תרפ"ה והמ"ב 
שקורין  במה  'זכור',  קריאת  ידי  דיעבד  לצאת  אפשר  אם  (סקט"ז),  שם 
בפורים בפרשת 'ויבא עמלק', דלשיטת המ"ב שם נראה, דכל יסוד מצוות 
זכירה היא רק כשמזכיר להדיא זכרון מעשה עמלק וכו', וזה לכאורה לא 
שייך במגילה, כמו דלא שייך בפ' ויבא עמלק, וס"ל להמ"ב בפירוש התו"כ 
כפירוש הרמב"ן הנ"ל, שביאר באופן אחר, ודלא כהר"ש משאנץ והראב"ד 
הנ"ל, ואכמ"ל. ועי' בזה בנטעי גבריאל הל' פורים סי' ה', ובמרחשת הנ"ל 

סק"א.
(להגר"מ שטרנבוך  וזמנים  ועי' עוד מה שהאריכו בכ"ז בספר מועדים 
שליט"א, ח"ו סי' צ"ו), ובספר בכורי ארץ (להגרא"י טוקר שליט"א, ברכות 
ועוד  ח'),  (להגר"י בוגץ' שליט"א, סי'  זכירות  וכן בספר שש  ז'),  פ"ב סי' 

רבים.
דלילה,  בקריאה  אבל  ביום,  המגילה  קריאת  לענין  היינו  האמור  וכל 
לכאורה מיתלא תלי בפלוגתא, אם מצוות זכירה ומצוות המלחמה תלויים 
זב"ז, והיינו אף זכירה של יחיד ולאו דוקא קריאה דציבור, דלדעת החינוך 
(מצוה תר"ג) דתלויים זה בזה, דמשו"ה ס"ל לפטור נשים ממצוה דזכירה, 
בלילה,  מלחמה  זמן  שאין  דכשם  נמצא  א"כ  מלחמה,  בנות  שאינן  כיון 
זכירה בלילה. אבל להסוברים דנשים חייבות בזכירה אף  כך אין מצוות 
דליתנהו במלחמה (עי' מנ"ח שם אות ג'), והיינו דלא תליא מצוות זכירה 
במקרא  גם  דזכירה  המצוה  דמקיים  י"ל  שפיר  א"כ  המלחמה,  במצוות 

מגילה דבלילה.
ב. מצוה נוספת מדאורייתא שלכאורה מקיימים בקריאת המגילה, היא 
מצוות 'הלל', דהנה ידוע דברי החת"ס, דס"ל שמצוות הודאה על הניסים 
היא דאורייתא, עי' בחדושיו לשבת (כ"ב א', ד"ה פסולה, ועי' גם בשו"ת 

או"ח סי' קס"א, ועוד כמה דוכתי).
ובמגילה (י"ד א') אמרו, "רב נחמן אמר, קרייתא זו הלילא", והיינו שלכך 
לא תיקנו הלל בפורים, דכבר יוצאין כן בקריאת המגילה, והרמב"ם (פ"ג 
ממגילה ה"ו) נקט כדברי ר' נחמן, וא"כ נמצא לדברי החת"ס, דבקריאת 

המגילה מקיימין גם מצוות הלל שהיא דאורייתא.
ואף להרמב"ם (שם), דכל הלל הוא רק מדברי סופרים, מ"מ זהו רק לגבי 
חובת הדבר, לומר שאין מחוייב מה"ת אלא מצד ציווי חכמים, אבל לכו"ע 
מקיים בזה מה"ת מצוה קיומית של הלל והודאה על גודל הניסים (וכענין 

המבואר לעיל גבי זכירת מעשה עמלק).
ואולם עי' להנצי"ב בהעמק שאלה (פ' וישלח סי' כ"ו), שכתב לחלוק ע"ד 
החת"ס, וס"ל דהא דהוי הודאה על הנס מ"ע מדאורייתא, זהו רק באותה 
שעה שאירע הנס, אבל לשנים הבאות לא הוי אלא מדרבנן, עיי"ש. ועי' 
שבט הלוי ח"ג סי' פ"ט מה שיישב דברי החת"ס. [ותשו"ח להר' מ. פישהוף 

שליט"א שציין לנו לדבריו].

המשך תשובות גליון פרשת צו - זכור,

 יופיעו בעזהי"ת בגליון פרשת מצרע הבעל"ט.

התשובות על הציור יופיעו בעזהי"ת בגליון מיוחד ל'שבת הגדול'.

ד"ה  ח"ב),  מדרשות'  ב'בתי  (המובא  חיל  אשת  במדרש  וע"ע  בשדה".  ואחת 
מרבדים, אודות טעם שנקראה כן, "מרבדים עשתה לה. הצללפונית אמו של 
שמשון, שהיתה טווה ומוכרת בשוק ומגדלת את בנה, ולא עוד, אלא היתה 

יושבת ודורשת עד שהצלילה התורה".
ובגמ' שם מבואר, שטעם הדבר מדוע נכתבו דברים אלו, "למאי נפקא מינה, 
לתשובת המינים", וכדברי רשב"ם שם, שכל אלו השנים המוזכרות בגמ' שם 
בשמותיהן, שואלין המינים מדוע אין אנו יודעים שמותיהן, ואנו משיבין להן 

את השמות שמסרו לנו הנביאים בעל פה.
וכתב בבן יהוידע שם, שפירוש הרשב"ם דחוק מאוד, וכתב, "ונ"ל בס"ד, מפני 
כי אמו נגלה לה המלאך כמה פעמים ודבר עמה, ונחשבת אצל האפיקורסים 
בכלל נשים נביאות, כי חושבין דבור עמה בכלל נבואה, וכיון שחושבין אותה 

לנביאה, הם שואלין על שמה לידע אותו, וקשה לומר להם שלא נדע שמה".
הביא  ובמסוה"ש  שמה,  'נשיין'  שמשון,  של  שאחותו  שם,  בגמ'  איתא  עוד 

נוסחא אחרת, ששמה היה 'נשיק'.
אחות,  לשמשון  לו  שהיתה  בקרא  משמע  שלא  שהקשה,  שם,  מהרש"א  עי' 
מלבד  נוסף  ילד  לו  ילדה  לא  מנוח  היא שאשת  הפסוקים  פשטות  ואדרבה, 
כתב  שמה"ט  המהרש"א  ומבאר  עליה,  ישאלו  שלא  בודאי  והמינין  שמשון, 

הרשב"ם שם אודות אחותו של שמשון, "ואגב גררא דאימיה נסבה".
אלא שעדיין צ"ב דברי הפסוק בשפטים ט"ז ל"א, אודות מה שהיה עם שמשון 
ֵּבית  ְוָכל  ֶאָחיו  "ַוֵּיְרדּו  לאחר שהפיל את הבית עליו עם כל הפלשתים שבו, 
ָמנֹוַח  ְּבֶקֶבר  ֶאְׁשָּתאֹל  ּוֵבין  ָצְרָעה  ֵּבין  אֹותֹו  ַוִּיְקְּברּו  ַוַּיֲעלּו  אֹתֹו  ַוִּיְׂשאּו  ָאִביהּו 

ָאִביו...", והיינו שהיה לו אחים, ולא כפשטות שהיה בן יחיד.
דהיינו  'אחוהי',  שם  מתרגם  שהתרגום  משפחתו,  היינו  דאחיו  לדחות  ואין 
כפשוטו. שו"ר בטעמא דקרא שפטים עמ' רס"ג, שהעיר כן, אבל מ'בית אביהו', 
שכתב דהיינו אחיותיו, וכדברי התוס' בקדושין ה' א', ד"ה על מנת, דבית אביו 
הוא יוצאי חלציו, על כן ביאר שהגמ' כתבה זאת לתשובת המינין, שלא יבואו 

להקשות מהפסוק הנזכר.
21. ומה שאיתא בסוטה י' א', ששמשון אמר לפני הקב"ה שיזכור לו את אותם 
עשרים ושתים שנה שהוא שפט את ישראל, כבר העיד הרשב"א בתשובה ח"א 

סי' פ"ח, שבגמ' לפניו ליתא תיבת 'ושתים', והביא דבריו במסוה"ש שם.
אלא שהמהרש"א בח"א טרח ליישב הגירסא, והוא ע"פ מה דאיתא בירושלמי 

סוטה פ"א ה"ח (דף ז' ב'), "כתוב אחד אומר וישפוט את ישראל ארבעים שנה, 
וכתוב אחד אומר והוא שפט את ישראל עשרים שנה. אמר ר' אחא, מלמד 
שהיו הפלשתים יראים ממנו כ' שנה לאחר מותו, כדרך שהיו יראים ממנו כ' 

שנה בחייו", וכבר הקשו המפרשים דלא נמצא במקרא ארבעים שנה.
ד"ה  ב'  נ"ה  (שבת  בהמה  במה  פ'  בתוס'  בזה  "ועיין  שם,  המהרש"א  וכתב 
מעבירם), ותירצו המפרשים בזה, לפי שכפל הענין לכתוב שני פעמים ששפט 
וכתוב אחד  והיינו קרא קמא,  כ' שנה  וע"כ אמר כתוב אחד אומר  כ' שנה, 
דהיינו קרא שני הוסיף עוד עשרים שנה, דה"ל ארבעים עם עשרים הראשונים, 

ומשני התם, דפלשתים היו יראים ממנו כ' שנה אחר מותו.
ולפי דרך זה יש לקיים גירסת תלמוד שלנו, דכצ"ל, זכור לי עשרים שתים שנה, 
זכור שתי פעמים עשרים שנה דכתיבי בשני פסוקים, דהיינו ארבעים  דר"ל 

שנה...".
22. עיין בח"א מהרש"א שם, וע"ע במדרשים, שדרשו את הפסוק על מלחמתו 

של שמשון בפלשתים.
23. עיין לעיל בהערה 21 מה שכתבנו בזה.

24. וכתב רש"י עהגמ' שם, ששני המעשים היו בארץ ישראל, ומסתבר שתמנה 
אחת היתה בא"י.

25. וע"ע בבמד"ר ט' כ"ד, "...של שמשון שלא היתה לשם שמים, לפיכך כתיב 
ביה ירידה".

26. עי' מנחת שלמה ח"א סי' פ"ז, ואג"מ יו"ד ח"א סי' קל"ח.
27. ועי' חגיגה ט"ו ב', ור"מ היכי גמר תורה מפומיה דאחר וכו', ולא מצינו שום 
חילוק בין פעם אחת לכמה פעמים, וע"ע מו"ק י"ז א', וברמב"ם פ"ד מת"ת 

ה"א, ובס' חסידים סי' קנ"ה, ובסי' ד"ש, ובמהרשד"ם יו"ד קמ"א, ואכמ"ל.
בכל  להתייעץ  דצריך  פשוט  לרחק,  ומה  לקרב  מה  אלו  בענינים  ובאשר   .28
פעם עם גדולי הדור בדוקא, ואם א"א להתייעץ, פשיטא דצריך לנהוג ב'שב 

ואל תעשה'.
ומצאנו לנחוץ להעתיק כאן קטעים ממש"כ בר"ס 'משמר הלוי' עמ"ס סוכה, 
מהדו' תשס"ב, ומעיד שם, שמרן הגרא"מ שך זצ"ל זירזו במיוחד לעורר בענין 
משתמש  דבר'  ה'בעל  דלפעמים  מבריסק,  הגרי"ז  ממרן  מביא  ובתחילה  זה, 
ב'חיילים משלנו', ומבאר במשמר הלוי, "הוא רותם למרכבתו, חיילים משלנו, 
נורא, לא רק 'דתיים' כאלו שכבר יצא מוניטין הטמא שלהם בעולם... אלא 

'חרדים' בלבוש ובמראה... והרבה דרכים יש לו להיצה"ר איך ללכוד חרדים 
גדולים, הן בפתויים שהם דוקא  אלו ברשתו, הן בפיתויים של רווחי ממון 
עושים דברים טובים ומועילים... הן בפיתויים של כבוד מדומה, ועוד, ועוד, 
שבועונים  מיני  כל  לחושך  שמוציאים  מהם  יש  עושים...  הם  ומה  רח"ל, 
הם  ולמעשה  חרדיים,  ואפילו  דתיים,  הנקראים  ביטוי  כלי  ושאר  ויומונים 
מלאים כל רע, לשה"ר, רכילות, זלזול בקדושה ובצניעות, וביסודות היהדות 
היותר מושרשים, נתינת כבוד לרשעים, נתינת מקומות גדולים להבעת דעות 
כוזבות והשקפות לא יהודיות, ע"י כל סוגי אנשים טועים... ואפי' באיצטלא 
דרבנן... ו'עתונות דתית' זו חודרת גם לבתי היראים אשר לא יבושו ולא יכלמו 

בזה, ולא ימנעו את עצמם וצאצאיהם מלאכול את סם המות הזה...
ויש מהם, כמו שאמר שלמה המלך "כסף סיגים מצופה על חרב, שפתיים 
שטח  כזה  נהיה  זה  ואיך  בהרצאות...  הן  בכתיבה,  הן  רע",  ולב  דולקות 
רשות  נטילת  מבלי  נוטל,  מרצה  של  השם  את  ליטול  הרוצה  שכל  הפקר 
להרצות מגדולי הדור וזקניו... ומבלי שסמכו ידיהם עליו ועל דרשותיו... אם 
ובעוה"ר... הרבה  והביטויים...  וטהרת הלשון  בנקיות  ממקורות טהורים... 
הרצאות מן הסוג הזה זוכות להנצחה בצורת קלטות, המצויות לרוב בבתי 

החרדים...
ועוד נשאר לנו לבאר בס"ד שאלה גדולה, אשר רבים שואלים אותה, הנה יש 
ארגונים וכו' אשר מופיעים תחת הכותרת 'בנשיאות' או 'בהדרכת' וכו' של 
גאונים וכו', וא"כ הלא כבר אפשר לסמוך עליהם... וכבר שאלנו כמה פעמים 
מגדולי דורנו שליט"א הבאים על התחום... ואמרו, שאין זה כלל וכלל שום 
ובודאי  מפיו...  שיוציא  דיבור  או  המוסכם,  שיעשה  מעשה  כל  על  הסכמה 
וה"ז  שינאמו,  והנאומים  שיאמרו,  ההרצאות  את  מראש  להם  הראו  שלא 
רק כמודעה באופן כללי, שחזקת כשרות יש לו, אבל כשאתה רואה בעיניך 
מעשים פסולים, ושומע באזניך דיבורים מקולקלים, האם ע"ז הסכמנו ח"ו? 

ע"כ מדברי הגדולים שליט"א, ודוק היטב היטב בזה".
29. הר"פ ביברפלד זצ"ל, עורך הבטאון 'הנאמן', מעיד (הובא בס' 'מפיהם של 
רבותינו' עמ' 422), ששאל את מרן הגרי"ז, אם אפשר לפרסם "מאמר מאיש 
מדע מומחה... ויש במאמר הזה משום קידוש השם... אבל האיש ההוא אינו 
הולם אולי בהליכותיו הפרטיות את חוג משתתפי 'הנאמן'. [שהרי] רבינו הורה 

לי לקבל חידו"ת מכל הנותן", תשובת הגרי"ז "חידו"ת כן, מאמרים לא!"



תשובות לשאלות המתפרסמות בעלון זה, יש לשלוח בכתב ברור וקריא, בצירוף שם וטלפון 
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הפרסים לשבוע זה:  ”שערי אהרן על חומש ויקרא“.

עוד  שלושה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר ”אגלי טל השלם“.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני זוכים, כל אחד בספר ”סדר היום המנוקד“.

·È„Î לידע ולהכיר מהו דרגת יראת החטא של אדם, יש צורך להכירו זמן 
רב, וגם אז, לא ברור שניתן לדעת הכל. רק אנשים גדולים יכולים להכיר 
ממנו.  רחוק  או  לבוראו  קרוב  הוא  האם  ולהרגיש  חפוזה,  בראיה  אדם 
בודאי שקשה מאוד לידע ולהכיר את דרגת ורמת יראת השמים של קבוצה 
ישנם  לפעמים  אבל  קצר,  לזמן  או  באקראי  נפגשו  אם  במיוחד  וקהילה, 
אנשים  שאף  הלבבות,  בתוככי  שמסתתר  מה  על  רבות  המגלים  סימנים 

פשוטים יכולים להבחין בהם.
מי  אפילו  ואין  שם,  מפטפטים  ושעה  עת  שבכל  ורואה  כנסת  לבית   ‡·‰
שיגער וישתיק, זה הרבה יותר מסימן אודות אופי המתפללים בו. גם שעת 
נמצאים  בו  הלחץ  וכן  דבר,  מגלה  הכנסת  לבית  המתפללים  רוב  הגעת 
בתפילה, שכל עיכוב מועט של החזן, זוכה מיד לדפיקות וקריאות 'נוווווו' 

רמות, מגלה טפח נוסף אודות אישיותם.
לדבר,  מתייחסים  היאך  שנעשו,  דברים  אודות  הציבור  של  והשיח   ‚È˘‰
השבת,  במחללי  המוחים  אלו  ראי  לא  בלבבם.  אשר  את  יותר  עוד  מגלה 
המזועזעים משותפות עמם, ומוותרים על טובות הנאה רבים בכדי להמנע 
מקשרי מסחר עמם, כראי אלו הרואים כל רע וחסרון במוחים, ומחפשים 
עצמם  המונעים  אלו  ראי  לא  וכן  הפושעים.   על  זכות  ללמד  דרך  בכל 
מתענוגים והחוסכים מפיתם בכדי לתרום לצדקה או לרכוש לולב ואתרוג 
נאה ומהודר, כראי אלו הרואים בעידון ובעינוג מטרה ותכלית, כדי שיהיה 
ל'חברא קדישא' גוף גדול ויפה לטפל בו, ומלבד כמה פרוטות שמשליכים 
זה הדרך עוד  וכן על  ולמצוות, עיניהם צרה בכל דבר שבקדושה,  לצדקה 

הרבה.
‰Ó¯‡‰ של קהילות 'עדות המזרח', שעלו לארץ הקודש בשנים לאחר פרוץ 
יודעים חלקים  ומצוות,  יהודי, שומרי תורה  לכולם צורת  המדינה, כאשר 
נרחבים בתורה שבכתב ובע"פ, וראשיהם וגדוליהם הולכים בראשם וספרי 
השתטחו  זקן  ועד  מנער  הקודש,  לאדמת  הגיעו  וכשאך  בידיהם,  התורה 
ארצה ונשקו את עפרה, גילה הרבה על יראת השמים שמוטבעת בהם עמוק 
תלמיד  ולכל  שבקדושה  דבר  לכל  בליבם  שהיה  הרב  הכבוד  בשורשיהם, 

חכם, ואפילו לצורבים, גילתה יותר מטפחיים על דרגתם המיוחדת.
·ÁÂÈÓ„ ניכרו אותם קהילות לטובה ולברכה, ביחס לאותם רבבות שהגיעו 
בשנים אלו ממדינות אחרות, בהם כאלו שלא היתה להם צורת יהודים ואף 
ובודאי שלא  ומצוות,  תורה  ופשוט שלא שמרו  יהודי,  אות  כלל  ידעו  לא 

עסקו בתורה הקדושה.
ÂÈ¯ÚˆÏ הרב, שלטון הרשע מהערב רב ששלט בארץ הקודש, הציב לעצמו 
רבים  כוחות  השקיעו  הם  כן  ועל  ה',  שם  חלילה  יזכר  שלא  ומטרה  יעד 
להעביר את אותם קהילות קדושות ונפלאות על דעתם ודתם. לנתק מהם 
הגויים  חוקי  וללמדם את  ותורה,  ולהשבית מהם שבת  הצעיר,  הדור  את 

ותועבותיהם.
‰˘Ï· הראשון במלאכה נוראה זו, היה למנוע את המשך חיי הקהילה יחדיו, 
כך שלא רק שהקשר ההדוק שהיה להם עם רבותיהם יפסק, עוד "יועיל" 
מהר,  וישברו  הקשים  בנסיונות  לעמוד  עליהם  יקשה  שכיחידים  הדבר, 
יוכלו  עוד  עליהם,  רבותיהם  מלבד מה שהשפעת  יחדיו,  יגורו  אם  מאשר 

לעזור אחד לחבירו, בבחינת איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.
המאבק  החל  שונים,  ומקומות  ערים  בכמה  פוזרו  הקהילה  שאנשי   ¯Á‡Ï
הלעיטו  שבהם  ספר  לבתי  לשולחם  הכריחם  שהשלטון  הילדים,  נפש  על 
אותם בכל דבר אסור, ובראש ובראשונה עבדו על ניתוק השפעת ההורים 
על ילדיהם, ולקריאת תגר על מצוות כיבוד אב ואם, כך תכננו להעביר את 
כל הדור הצעיר מדרך התורה והמצוות, מבאר מים חיים, אל מקום ציה 

וצלמוות, אשר כל באיה לא ישובון.
‰˘Ï· של פירוד הקהילות מיד עם בואם, היה הקושי הראשון בו התנסו בני 
קהילת העיר אּולּוז', דרומית ל'ּוַוא'ְרַג'אַזאת' שבמרוקו. הדרך הקשה וויתור 
על חיי רווחה, לא היוו צד באפשרות שהיתה בידם לעלות לארץ הקודש. 
לא קברות אבותיהם שעזבו, ואף לא בתיהם המלאים כל טוב, ודרך הקשה 
שעברו, כל זה היה כדאי וראוי בכדי לזכות למצוה גדולה וחשובה זו. אך 

הצעד המחייב להתחלק, היה קשה עליהם מנשוא.
Ê‰ מה שאנשי הרשע רצו וחפצו. לשבור אותם שבר על שבר בכדי שלא 
יאבקו יותר מדי על נפשות ילדיהם מפני השבר בו הם שבורים. תוך זמן 
קצר היה עליהם להתחלק ולעלות על משאיות בכדי ליסע כל אחד למקומו, 
שהיה  התורה  ספר  את  והזקנים  הרבנים  מאת  לקחה  משפחה  כל  כאשר 
העתיד  אל  ונסעו  נפרדו  רב  ויגון  כאב  מתוך  וכך  קודמים,  מדורות  להם 

הבלתי ידוע.
ÁÙ˘Ó˙ בן נעים שישבה במשאית יחד עם שלושה משפחות נוספות, מצאה 
פחונים  של  גדולה  בשכונה  נסיעה,  של  ארוכות  שעות  לאחר  עצמה  את 
זעירים, אי שם בצפון הארץ, שהיתה ממוקמת בשטח על יד בית שאן, ובכל 

אחד מהפחונים התגוררה משפחה אחת.
¯' חנניה בן נעים, ירד ראשונה מהמשאית, כשבידו הימנית מחזיק בספר 
בן  יעקב  רבי  וראש משפחתו, הצדיק  זקנו  ידי  התורה העתיק שנכתב על 
נעים זכר צדיק לברכה, ובידו השמאלית החזיק בחבילה בה היה כמעט כל 
רכושו,למעט חבילה אחת נוספת שהיתה ביד רעייתו. אחריו ירדו שלשת 

המשפחות הנוספות עם טפם ומטלטליהם.
'מיטות  Á‡Ï¯ כמה שעות קיבלה כל משפחה פחון אחד לרשותה, בו היו 
עליהם  זה  במקום  כאשר  שלהם,  הגדולים  הילדים  מספר  לפי  סוכנות' 
מכובד  במקום  תורה  הספר  את  הניח  חנניה  ר'  וילדיהם.  המה  להתגורר 
התורה  ספר  את  יניח  בו  כנסת,  בית  אחר  לתור  והלך  לו,  שניתן  בפחון 

למשמרת, שיקראו בתורה וישתמשו בו.
ÏÎÎ שחיפש ר' חנניה בכל רחבי שכונת הפחונים, הוא לא מצא אפילו בית 
וביקש  ושאל  המקום  למנהלי  פנה  לצרכיו,  שדאג  לפני  ועוד  אחד.  כנסת 
אודות בית כנסת בשכונה. מנהלי המקום שהמטרה של העברת תושביה על 
דעתם ודתם עמדה נגד עיניהם, דחוהו בבוז בהצהירם שכאן לא יקום בית 
דת, תגרור בעקבותיה צרות  בעניני  להזהירו, שכל בקשה  והוסיפו  כנסת, 

צרורות, לו ולמשפחתו ולכל שאר שכניו.
Ï‡ איש כר' חנניה יכנע מאיומי אותם בריונים. עוד באותו ערב הוא עבר 
שבכוונה  הנוראה  החוצפה  אודות  ברבים  קהילות  והקהיל  לפחון  מפחון 
ולמחרת עם שחר התאספו עשרות  לתפילה.  מונעים מהם מקום  תחילה 
רבות מול משרדי ההנהלה, כשהם מתעלמים מכל הצרות האישיות שלהם, 

ורק דורשים שיתנו להם בית כנסת.
Â‡¯˘Î מנהלי המקום שחסרון בית הכנסת גורם למהומות, הם הקצו את 
אחד מהפחונים השבורים שבקצה השכונה למטרת בית כנסת. עוד באותו 

באים  השכונה  מבני  רבים  היאך  כשראו  כך,  על  התחרטו  כבר  הם  היום 
עשרות  ואף  במתפללים,  מלאה  לפחון  הסמוכה  הרחבה  וכל  לתפילות, 

נשארו לאחר התפילה לשמיעת שיעור תורה.
התנו  העבודה  מנהלי  הילדים.  נפש  על  המאבק  החל  מכן  שלאחר   ÌÈÓÈ·
את האפשרות לעבוד ולהתפרנס, במסירת הילדים לבתי ספר חילוניים, או 
חילוניים למחצה, כאשר בשלב הראשון רוב רובם של בני השכונה התנגדו 
לדבר והעדיפו להשאר רעבים. הרעב היה מחיר זול כנגד האפשרות לשחוט 
את ילדיהם על מזבחות המולך, להעבירם מארץ החיים אל עברי פי פחת, 

לדראון עולם.
ÏÎÎ שארכו הימים והרעב התגבר בין אלו שלא כרעו למולך ולא הקריבו 
את ילדיהם, החלו יחידים להשבר, ובצער רב שלחו את ילדיהם לבתי הספר 
שמנהלי המקום חפצו ודרשו. ולא עברו יותר מכמה חודשים, עד שרבים 
מהתושבים לא עמדו בקשיים הרבים ובנסיונות הרבים והמרים של הרעב 
ושלחו את  לדרישותיהם של מנהלי העבודה,  נכנעו  רב  ובצער  והמחסור, 

בניהם לבתי הספר הסמוכים.
·‡Â˙‰ שעה הודה ר' חנניה לה' על שמנע ממנו פרי בטן עד לימים אלו, 
בנסיון.  לעמוד  מצליח  שהיה  ברור  לא  ילדים,  לו  היה  שאילו  באומרו, 
ורחמים, ב"זרעא  ישועה  ולהתחנן לה' שיפקוד אותו בדבר  והוסיף לבקש 
חיא וקיימא דלא יפסוק ולא יבטול מפתגמי דאורייתא", ואף על האחרים 
בנסיונות  יוצאי חלציהם, שיצליחו לעמוד  נחת מכל  לרוב  התפלל, שיזכו 

הקשים שה' מנסם לדעת אם ישמרו תורתו וחוקיו.
ולא  ¯˜ בודדים ממש היו אלו שהצליחו לעבור את הנסיון הקשה הלזה, 
נכנעו למים הזידונים שעמדו לטבוע בהם, ובחסד ה' עליהם הצליחו בקושי 
רב להחזיק מעמד, ושלחו את בניהם למוסדות חינוך, שיחנכו אותם לתורה 

ויראת שמים.
ÏÎ אותה תקופה התפרנס ר' חנניה בעבודות הקודש של שחיטה. בבוקר 
השכם היה נוסע לעבר משחטה סמוכה, ומזכה את הרבים לאכול משחיטה 
ואת שעות הצהרים היה מנצל לעסק  ירא שמים,  ידי שוחט  על  מהודרת 
בבית  לשכניו  ואגדה  בהלכה  שיעורים  מוסר  אף  כשהוא  ועמלה,  התורה 

הכנסת השכונתי שהוקם בזכותו.
דירות  עשרות  עם  ארוכים  ענק  בניני  גדולים,  'שיכונים'  בנו  הזמן   Í˘Ó·
קטנות, במבואות הערים הקיימות, והחלו להעביר את יושבי הפחונים אל 
עבר השיכונים. ר' חנניה ושכניו קיבלו זכות לרכוש דירה באחת השיכונים 

שנבנו בחצור שבגליל.
˘Ì˙ÁÓ היתה רבה, הם זוכים לקנות בית בארץ הקודש, לעבור אל משכן 
יום שר' חנניה עבר אל משכנו החדש, הוא העביר עמו את  קבע. באותו 
הספר תורה המהודר שברשותו אל בית הכנסת 'אליהו הנביא' שבשכונתו, 
שישתמשו  יזכה  הוא  בשנה  ימים  באילו  עבורו  הגבאי  קבע  מנהגם,  וכפי 

בציבור בספר התורה שלו. 
'משנה  בו  נתקיים  בחצור,  להתגורר  הגיע  חנניה  שר'  לאחר  משנה   ˙ÂÁÙ
מקום משנה מזל', וברחמים מרובים הוא וביתו זכו להפקד בדבר ישועה 
שכניהם  קרוביהם,  כל  ושמחת  לשמחתם  בכורם,  בנם  בלידת  ורחמים, 

וידידיהם הרבים.
Â¯ÓÏ˙ המרחק שהיה מביתו של ר' חנניה לבית הכנסת השכונתי, תמיד היה 
ר' חנניה מהעשרה ראשונים בבית הכנסת, ואף מאחרוני הלומדים. רב בית 
הכנסת, הרב מכלוף בוזגלו שליט"א, העריכו עד מאוד, וכיבדו בכבוד גדול, 
ופעמים רבות אף אמר לאחרים שיש ללמוד מהנהגותיו הטובות והמיוחדות 

של ר' חנניה.
Á‡Ï¯ כמה שנים טובות, כשבנו הקטן של ר' חנניה גדל, רצה אף הוא לבוא 
להתפלל בבית הכנסת, ומפאת המרחק הגדול הדבר נמנע ממנו, לכך חשב 
נוספת  סיבה  הכנסת.  לבית  בסמיכות  ולהתגורר  לעבור  שעליו  חנניה,  ר' 
היתה לו, שרצה שבביתו ישמע קול הרינה והתפילה, שילדיו יגדלו באופן 
שגם בישיבתם בבית יוכלו לענות אמן ואיש"ר, שיגדלו על קולות הקדושה 
בימי  בעדם  אל קרבם, שבודאי תסייע  זו  קדושה  אוירה  ויספגו  והטהרה, 

חייהם.
·„È˜‰ קצרה אודות המקומות הסמוכים לבית הכנסת גילה, כי רק בית אחד 
פעמים  זקנותו  שמפאת  סויסה,  רחמים  של  ביתו  זה  היה  עבורו.  מתאים 
רבות התגורר בסמיכות, בבית בנו, הגבאי המסור מר ח'ליפה, ששימש כיד 

ימינו של הרב, וניהל את בית הכנסת ביד רמה, באופן מכובד ונאה.
הפרטי  ביתו  לבין  בשיכון,  חנניה  ר'  של  דירתו  מחיר  בין  היה  רב   ˘¯Ù‰
של רחמים, אבל היה שווה לר' חנניה להתאמץ עבור זה, לקחת משכנתא 

נוספת, הכל בשביל להרבות קדושה וטהרה בביתו.
לאחר  לתקופה.  להשכירו  רק  אלא  ביתו,  את  למכור  הסכים  לא   ÌÈÓÁ¯
מחשבה החליט ר' חנניה, שגם באופן זה כדאי עבורו, הוא ישכור מרחמים 
את ביתו, וישכיר לאחרים את דירתו, כך שיצטרך להוסיף בכל חודש רק את 

ההפרש בין השכירויות.
˙ÍÂ זמן קצר עבר ר' חנניה להתגורר בביתו של רחמים, ולמרות ההפרש 
מהמגורים  והתמוגג  התענג  הוא  חודש,  בכל  לשלם  צריך  היה  אותו  הרב 
יום  מידי  בו  נשמעת  והתפילה  הרנה  קול  כאשר  הכנסת,  לבית  בסמיכות 

ביומו ומידי שבת בשבתה.
Ó¯ ח'ליפה הגבאי המסור של בית הכנסת, ראה בעין יפה את מעשהו של ר' 
חנניה, שמשלם בכל חודש סכום נכבד בכדי להיות קרוב לקדושה, ועל כן 
חשב בדעתו להוסיף בכל שבת ושבת בעת 'פתיחת ההיכל', ברכה מיוחדת 

לר' חנניה ומשפחתו.
„·¯È הזוה"ק (פ' ויקהל, שס"ט א'), שבעת פתיחת דלתות ההיכל להוצאת 
לקביעת  הטעם  הוא  רחמים,  של  שמים  שערי  נפתחים  תורה',  ה'ספר 
בני  אצל  זו.  בשעה  ומתחננים  שמבקשים  שמיה',  'בריך  הנוראה  התפילה 
נמכרת  ההיכל'  'פתיחת  מאוד,  עד  וחשוב  כביר  מעמד  זהו  המזרח  עדות 
במחיר הגבוה ביותר מכל המצוות, ובשעת הפתיחה, מתקבצים ובאים כל 
המתפללים ועומדים על ידי ההיכל, והגבאי או הרב נעמד ומברך את הציבור 

ואת החולים ואת כל הזקוקים לישועה ולברכה.
˘Ú˙ פתיחת ההיכל נמשכת זמן רב, בשבתות רגילות נמשך רק כרבע או 
אפילו  להמשך  יכול  זה  נוראים,  וימים  טובים  בימים  אבל  שעה,  כשליש 
בני  ושמות  בשמותיהם  המתפללים  כל  את  שמזכירם  ויותר,  שעה  עד 
משפחותיהם, ובמיוחד את המתנדבים לבית הכנסת ולשאר מצוות, כאשר 
'אמן' על התפילות  ועונים  להיכל  עומדים הציבור בסמוך  כל אותה העת 

והברכות שנאמרים.
עמדו  כשכבר  ותפילות,  ברכות  של  ארוך  מעמד  לאחר  השבתות,   ˙Á‡·

להוציא את הספר תורה מההיכל, לפתע ביקש ר' חנניה שיוציאו את הספר 
תורה שלו, למרות שבשבת זו התורנות לא היתה שלו. ר' חנניה נימק את 
בקשתו, שברגעים אלו הוא התנמנם לרגע וראה את זקנו הצדיק והקדוש 

שכתב את הספר, כשהוא מבקש זאת ממנו.
ÈÓ לא יחוש לדברי חלומות, במיוחד כשמדובר על צדיק כה גדול וחשוב, 
ועל כן באותו יום הוציאו את הספר תורה של ר' חנניה, כאשר מר ח'ליפה 
להוציא,  אמורים  שהיו  תורה  הספר  בעל  את  לפצות  דאג  המסור  הגבאי 

שיוציאוהו כנגד זה ביום אחר.
התפילה,  התחלת  בטרם  השבת,  של  ובבוקרו  משבועיים,  יותר  עברו   ‡Ï
ניגש ר' חנניה למר ח'ליפה הגבאי, ומספר שבלילה זה בא אליו זקנו הצדיק 
בחלום, ושוב ביקש שיקראו גם השבת בספר התורה שכתב. ברירה רבה לא 
היתה לגבאי, אלא להוציא גם השבת את ספר התורה של ר' חנניה, ולנסות 

לפייס את בעל הספר תורה שהיו אמורים להוציא בשבת זו.
˘˘Î‰ החלום בשלישית, התעוררה סערה גדולה בבית הכנסת. המתפללים 
געשו וסערו, וכי בכל פעם שר' חנניה יחלום חלום יקראו בספר התורה שלו. 
לפתע החלו להזכר מתפללים רבים שספרם נכתב על ידי אחד מזקניהם, 

שזקנם בא אליהם בחלום וביקש אף הוא שיקראו בו שוב ושוב.
‰¯· מכלוף, רב בית הכנסת, ניסה את כוחו בהשכנת השלום בין המתפללים, 
ויחד עם מר ח'ליפה ישב על תוכנית חדשה של סדר הקריאה בספרי התורה, 
כל אחד לפי כבודו וימי השנה של הוריו וזקניו, בחלוקה הוגנת של השנה 

ומועדיה לפי מספר ספרי התורה שיש להם בבית הכנסת.
·È„Î שכל עבודתו לא תהיה לריק, נפגש הרב מכלוף עם ר' חנניה וסיכם 
של  הכרעתם  פי  שעל  לו  יאמר  בחלומו,  אליו  יבוא  זקנו  אם  שאף  עמו, 

הרבנים נקבע הסדר ואין לשנותו.
התורה  ספר  את  להוציא  שעמדו  לפני  ורגע  ארוכה,  תקופה  עברה   ‡Ï
מההיכל, פנה ר' חנניה וביקש שיוציאו את הספר של זקנו. באותו רגע החל 
להשמע בליל של קולות וצעקות, כשכל אחד מבקש שיקראו בספר שלו. זמן 
ארוך לקח עד שהרב הצליח להשקיט את הרוחות ולהוציא את הספר תורה 
יום, במקום האוירה הנעימה שהיתה בבית הכנסת,  המתוכנן, אך מאותו 

החלה לשרור בו רוח מלחמה, ובכל עת ושעה התעוררה מחלוקת חדשה.
Ï‡ איש כהרב מכלוף ירים את ידיו מיאוש, אלא הוא השקיע זמן רב עד 
מאוד להשיב את השלום אל בית הכנסת, כשהוא לא חס על זמנו וכבודו, 
אלא על כבוד שמים, כשמדבר עם כל הפגועים למיניהם, ומשכנעם לוותר 

על כבודם למען כבוד שמים והשכנת השלום בבית ה'.
„·¯È הרב הועילו להשיב את השלום על כנו, אך גם זה רק לכמה שבועות, 
עד אשר שוב סיפר ר' חנניה על זקנו שבא אליו בחלומו, כשאומר שכבר 
כמה ימים הוא מנסה להתאפק מלומר זאת, אלא שאמש זקנו בא שוב אליו 
ינזק  התורה,  ספר  אודות  דבריו  את  יאמר  לא  שאם  עליו  ואיים  בחלומו 
חלילה. כשרק סיים ר' חנניה את דבריו, הסערה פרצה שוב בבית הכנסת, 
בסדר האחרון  טוען שקיפחוהו  עוז, כשכל אחד  ויתר  ביתר שאת  והפעם 

שנקבע להוצאת ספרי התורה.
˙ÂÒÚ˜‰ רבה היתה לרב מכלוף להשכין שלום בכל עת בקרב בני קהילתו, 
אלו,  בהנהגותיו  ימשיך  חנניה  שר'  עוד  שכל  למסקנא,  הגיע  שכעת  אלא 

המחלוקת והמלחמה ישובו לשרור במקומם באופן קבוע.
‡ÂÈ˙Â¯‰Ê של הרב לא הועילו מאומה לשנות את הנהגתו זו של ר' חנניה, 
במיוחד שהוא טען בפניו, שפחדו מאיומי זקנו, שבא אליו בחלומו לבוש 
לבנים, מפחידים יותר מאזהרותיו של הרב בגנות וחומרת המחלוקת. דברי 
הרב שבמקרה זה, מחמת המחלוקת הגדולה שנגרם בכל פעם מחדש בבית 
להוציא את ספר התורה של  אנו שלא  מוכרחים  בין המתפללים,  הכנסת 
הצדיק למרות בקשתו, כפי שמצאנו שאף הקב"ה מתיר למחוק את שמו 
מפני המחלוקת ובמטרה להשכין שלום. אך הדברים לא התקבלו על ליבו 

של ר' חנניה.
·‰˙ÂˆÚÈÈ˙ עם אחד מגדולי ישראל, הגיע הרב מכלוף להחלטה, שלמרות 
זה הוא משמש כשליחו של השטן  ר' חנניה, במצבו  מעלותיו הרבות של 
מבית  להוציאו  אלא  ברירה  אין  כן  ועל  ולעשות מחלוקות,  מדנים  לעורר 

הכנסת והקהילה.
הכנסת,  מבית  אדם  מסלקים  היאך  ועיקר,  כלל  פשוט  היה  לא  זה   „Úˆ
במיוחד שהוא אינו מעורר את המחלוקות בכוונה תחילה, ועל כן מסתבר 
מאוד שאסור לגרשו מבית הכנסת בריש גלי ובבזיונות רבים. מה גם שהוא 
נפש  עגמת  לו  יגרום  וסילוקו  הכנסת,  לבית  בסמיכות  במסירות  מתגורר 

רבה.
Â¯ÓÏ˙ שהימים היו ימי ערב ראש השנה, בכל זאת הרב מכלוף לא התעצל, 
ינהג,  בה  הדרך  מה  תורה  דעת  לשמוע  ישראל,  מגדולי  לאחד  שוב  ונסע 
מרן  הציע  והפרטים,  הצדדים  כל  את  שליט"א  מרן  בפני  שאמר  ולאחר 
שליט"א שימצא את הדרך היאך הוא יצא מדירתו הסמוכה לבית הכנסת, 
כך  אחר,  כנסת  לבית  בעצמו  ויעבור  פגיעה  בכך  ירגיש  הוא  הנראה  וככל 

שבאופן זה לא ביישוהו ברבים, אלא הוא רק יחשוב כן.
ÈÓ„ עם שובו של הרב מכלוף לעירו ומקומו, פנה אל מר ח'ליפה הגבאי, 
נגע  את  למנוע  בכדי  אביו,  מדירת  מיידית  להוציאו  לדאוג  ממנו  וביקש 
המחלוקות מבית הכנסת. לשאלת מר ח'ליפה, היות ובעוד יומיים ערב ראש 
שאם  הרב  השיב  החג,  לאחר  עד  הפינוי  עם  להמתין  אפשר  האם  השנה, 
ניתן, יש לעשות זאת עוד היום. לפחות נציל את בית הכנסת ממחלוקת 

בימי הדין.
בעיות  כמה  עקב  מיידית,  הדבר  את  לבצע  שייך  היה  לא  טכנית   ‰ÈÁ·Ó
טכניות, ובימי ראש השנה סבלו כל בני הקהילה מהמחלוקת הקשה, ורק 
'יפוי כח' מאביו לטפל  יום הכיפורים, היה בידי מר ח'ליפה  יומיים לאחר 
בעניני הדירה, כך שלמחרת עם שחר של בוקר ערב חג הסוכות, חשב לפנות 

לר' חנניה ולהודיעו על פינוי הצפוי מהדירה.
עם  שימתין  שעדיף  הרב  לו  אמר  מכלוף,  לרב  הדברים  את  לספר   ‡·˘Î
יודיעו  הודעתו על הפינוי עד לאחר שמחת תורה, ובמוצאי שמחת תורה 

על כך.
תורה  ושמחת  הסוכות  חג  מדוע  רבינו,  ילמדנו  לרב,  ח'ליפה  מר   ˙Ï‡˘Ï
עדיפים על פני ראש השנה, שבראש השנה כבוד הרב ביקש שנעשה זאת 
מיידי, וכעת, שהכל מוכן ומזומן, כבוד הרב אומר לדחות זאת בקרוב לעשרה 
ימים, כאשר ברור מאוד מה יכול להתפרץ ולהתעורר באותם ימים. השיבו 
עפרש"י,  הפרשה  את  ושבת  שבת  בכל  לומד  היית  אם  היקר,  ידידי  הרב, 
כדברי השו"ע באור"ח סי' רפ"ה ס"ב, שיר"ש עושה כן, מדברי רש"י בפרשת 

תזריע, היית מבין היטב את דברי.

השאלה היא: מנין בפרשתינו עפרש"י היה מר ח'ליפה מבין את דברי הרב?
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תודת המערכת נתונה

להרב יעקב בן נעים שיחי‘

על הסיפור המתפרסם בגליון זה.

תשובה ל"מעשה אויף פורים" 

 Â‡ ,ÂÊ Â˙ÓÂ¯˙ ˙Â„Â‡ ˙„·ÂÎÓ ‰Áˆ‰ ÌÚ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ‰ÒÈÎ· ˜Ú ËÏ˘ ˙ÂÏ˙Ï Ì‡‰ ,˙Â˘ÚÏ ‰ÂÎ‰ Í¯„‰ ‰Ó ,‰·˘‰Î Â¯Â·Ú ·˘ÁÈ˘ ,ÌÈ·¯‰ ÂÈ˙Â·‚ ÈÙÒÎÓ ÌÈÏÂÁ ˙È·Ï Ì¯˙˘ ˙È˜Ú‰ ‰ÓÂ¯˙‰ ˙Â„Â‡ ,ÊÚÂ· Ï˘ Â˙Ï‡˘ ˙‡ ÚÈ¯Î‰Ï Ô˙È È"˘¯ÙÚ ÂÈ˙˘¯Ù· ÔÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
Â‡Ï. ניתן להכריע שההנהגה הראויה היא, שלא לתלות שלט גדול זה בשערי בית החולים, וזאת מדברי רש"י ה' י"א, עה"פ, "ְוִאם ֹלא ַתִּׂשיג ָידֹו ִלְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ִלְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַחָּטאת ֹלא ָיִׂשים ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוֹלא ִיֵּתן ָעֶליָה ְלבָֹנה ִּכי ַחָּטאת ִהיא", 

וביאר רש"י, "כי חטאת הוא. ואין בדין שיהא קרבנו מהודר". מבואר בדברי רש"י, שאין בדין שקרבן הבא על חטא שיהא מהודר, והיות וכל תרומה זו באה ככפרה על חטא, בדין שלא יהא קרבנו מהודר.
ÌÈ·¯Â מהכותבים ציינו לדברי רש"י עה"פ ד' י"ט, "ְוֵאת ָּכל ֶחְלּבֹו ָיִרים ִמֶּמּנּו ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה", וביאר רש"י, "ואת כל חלבו ירים. אף על פי שלא פירש כאן יותרת ושתי כליות, למדין הם מועשה לפר כאשר עשה וגו'. ומפני מה לא נתפרשו בו, תנא דבי ר' ישמעאל, משל למלך שזעם על 

אוהבו ומיעט בסרחונו מפני חיבתו". מבואר בדברי רש"י, שאין לפרש את הכפרה על עון.

·˙˘Ï· ‰ÚÈÓ˘· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈÚ· ‰‡Î‰‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˙ÂˆÙÁ Ì‰˘ ÌÈ˘‰ ˙ÚË· ÌÂ˜Ó ˘È˘ Â‡ ,‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ˙Ú· ÔÓ‰ ˙‡Î‰ ‰˘ÚÓ ˙‡ ˙ÂÚÓÂ˘ ÌÈ˘‰˘ ‰Ó· È„ Ì‡ ˜ÙÒ‰ ˙‡ ÌÈÓÂ‚¯˙‰ ÌÚ ‰ÏÈ‚Ó‰ Ù"Ú ÚÈ¯Î‰Ï Ô˙È Í‡È‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â·„. ניתן להוכיח שטענת הנשים 
במקומה, שבטבע הנשים לחפוץ לראות בעיניהם, וזאת מדברי התרגום שני במגילה א' ט', "ַּגם ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ָעְׂשָתה ִמְׁשֵּתה ָנִׁשים ֵּבית ַהַּמְלכּות ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש", ואיתא בתרגום שם, "...ואותיבת יתהון בפלטין, מטול דתחזי להון עותרא דמלכא. והויא משאלין לה, היך דמיך מלכא, 
והוה מחוה להון. למא, נשי בען דידען כל מידי...", מבואר בדברי התרגום, שהנשים חפצות לדעת כל דבר ואף לראותו, שיש להם הנאה מיוחדת בראיה, יותר מהשמיעה ועצם הידיעה [וע"ע במדרש אבא גוריון עה"פ, שאיתא שם, "בית המלכות. מלמד שנתנה אותן בבתים מצויירים, 

מקום שהמלך ישן, דאמר ר' אבין, רוצה אשה שהיא מבטת בציירות נאות, מליכל עגלות מפוטמות]. ועל כן טענת הנשים בבית הכנסת היתה במקומה, שהם מעדיפים לראות את ההכאה, ולא להסתפק בשמיעה.

שמות הזוכים : 

·Ó Í¯Î. – חדרה – פירוש הטור [הארוך] עה“ת, ב“כ.
̄. – מאנסי – אפיקי ים המפואר.  È˜ÒÙËÒ

·È ÌÈÚ Ô. – קרית ספר – אפיקי ים המפואר.
Ó Ô‰Î. – מודיעין עילית – אפיקי ים המפואר.
È ıÈ·Ï˜È.מ. – לייקווד – אפיקי ים המפואר.

̄. – קרית ספר – אפיקי ים המפואר.  Ô‡ÈÏ‡ÂÓ˘
·ÌÁÓ Ô ‡.י. – בני ברק – קדושת בית הכנסת ובית המדרש.
Ù Ô‡Ó. – מנצסטער – קדושת בית הכנסת ובית המדרש.

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

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע פרשת ויקרא: 


