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

קס"ח

"וְֵאלֶּה ּתוְֹלדֹת ַאֲהרֹן וּמֹשֶׁה בְּיוֹם דִּבֶּר ה' ֶאת מֹשֶׁה בְַּהר ִסינָי. וְֵאלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי 
ַאֲהרֹן ַהבְּכוֹר נָָדב וֲַאִביהוּא ֶאְלָעזָר וְִאיָתָמר". )במדבר ג' א' – ב' (

פותחת  שהתורה  בביאורם,  מתקשה  אלו  פסוקים  הלומד  כל 
ב"ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה", ובפסוקים שלאחר מכן, נכתבו רק 
כבר הוקשתה  זו  ואכן קושיה  בני משה.  ולא  בני אהרן,  תולדות 
"אמר  הפסוק,  דברי  את  דרשו  כן  ועל  ב'(,  י"ט  )סנהדרין  לחז"ל 
רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל המלמד בן חבירו תורה, 
מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, שנאמר ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה, 
לימד,  ומשה  ילד  אהרן  לך,  לומר  ַאֲהרֹן,  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  וכתיב 

לפיכך נקראו על שמו", וכפרש"י עה"פ.
אלא שעדיין צריך להבין, מדוע יסוד זה, 'שכל המלמד את בן חברו 
בני אהרן,  נרמז בתורה דוקא בתולדותם של  ילדו',  תורה כאילו 
הרי לפי האמור, שכל מי שמשה לימדֹו תורה חשוב כבנו, נמצא 

שכל ישראל נחשבו כבניו של משה, ובמה התייחדו בני אהרן.
כשמשה רבינו הוכיח את ישראל סמוך למיתתו ודבר עמם אודות 
העגל, בין הדברים הוא אמר להם )דברים ט' כ'(, "ּוְבַאֲהרֹן ִהְתַאַּנף 
ואיתא  ַהִהוא",  ָּבֵעת  ַאֲהרֹן  ְּבַעד  ַּגם  ָוֶאְתַּפֵּלל  ְלַהְׁשִמידֹו  ְמאֹד  ה' 
לוי, אין לשון השמדה  ר'  יהושע דסיכנין בשם  "ר'  א',  ז'  בויק"ר 
הכתוב כאן, אלא לשון כילוי בנים ובנות, כמה דתימא )עמוס ב' 
וכפרש"י עה"פ שם,  ִמָּתַחת...",  ְוָׁשָרָׁשיו  ִמַּמַעל  ִּפְריֹו  ָוַאְׁשִמיד  ט'(, 
שנים,  ונשארו  מתו  ששנים  מחצה,  הועילה  משה  של  ותפילתו 

כדאיתא במדרש שם וכפרש"י שם.
ולכאורה צריך להבין, היאך יתכן שנדב ואביהוא מתו בסיבת אהרן 
אביהם, כאשר משה לימדם תורה, ובעבור זאת הם נחשבים כבניו 
]ובעיקר מה שמתו בסיבת אביהם, כאשר התורה כותבת להדיא 
)דברים כ"ד ט"ז(, "ֹלא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ָּבִנים ּוָבִנים ֹלא יּוְמתּו ַעל 
ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו", עיין בראשונים ובאחרונים שהאריכו  ָאבֹות ִאיׁש 

בזה[.
בסיבת  מתו  אהרן  שבני  המדרשים  דברי  שלפי  להבין,  צריך  עוד 
אהרן אביהם, מדוע לא מתו מיד במעשה העגל, ומפני מה מתו 

דוקא ביום השמיני מימי המילואים, כשהקריבו אש זרה.
חז"ל מונים בכמה מקומות את הסיבות שבעטים מתו בני אהרן 
)עי' ויק"ר כ' ועוד(, ואחד מהם הוא, "רבי אליעזר אומר, לא מתו 
בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן", כדאיתא בעירובין 
ס"ג א' ויומא נ"ג א', ויש לעיין, האם רבי אליעזר אומר את דבריו 
כשיטה נוספת כטעם למיתתן, ומודה לכל השיטות האחרות, או 
מתו  שהם  הוא,  מפורשים  פסוקים  )שלכאורה  עליהם  שחולק 

בעקבות שהקריבו אש זרה(.
ועל דרך הדרוש אפשר לומר, שרבי אליעזר אכן אינו חולק כלל על 
הדעות האחרות, אלא הוא בא לפרש את כל מה שנתקשינו בזה, 
שלעולם בני אהרן לא היו מתים כלל בסיבת אביהם, שהרי בני 
אהרן היו תלמידיו של משה ונחשבו כבניו, אלא שכל זה הועיל 
והגין עליהם כל זמן שהחשיבו עצמם כתלמידיו, אבל כאשר נדב 
ואביהוא הורו הלכה בפני משה רבם, נמצא שהם חוזרים להיות 
מיד  כן  על  בסיבתו,  למות  עליהם  אהרן  וכבני  בלבד,  אהרן  בני 

לאחר שהורו הלכה בפני רבם, מתו.
נמצא, שמיתתם של בני אהרן, היתה גם בסיבת אביהם, וגם בשל 

מעשיהם הם.
הפסוקים,  דברי  את  נפלא  באופן  לבאר  ניתן  האמור,  כל  פי  על 
"ּומֶֹׁשה",  אהרן,  בני  כולם  היו  שמתחילה  ַאֲהרֹן",  ּתֹוְלדֹת  "ְוֵאֶּלה 
ואם תתקשה  כבניו.  נחשבים  הם  תורה,  שלימדם משה  שלאחר 
א"כ שנחשבו כבניו היאך יתכן שמתו בסיבת אביהם, על זה נאמר 
ִלְפֵני  ָזָרה  ֵאׁש  ְּבַהְקִרָבם  ה'  ִלְפֵני  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  "ַוָּיָמת  ד',  בפסוק 
ה'...", שבעקבות מעשם זה הפסיקו להחשב כבניו של משה ונהיו 

בני אהרן, ועל כן מתו בסיבת אביהם.
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ר' ראובן הזדמן למשרד ציבורי מסוים, בעודו 
ממתין הוצרך לדף בכדי לכתוב עליו דבר מה, 
המיועד  האשפה  בפח  נקי  דף  אחר  וחיפש 
למחזור נייר, שבו משליכים דפים משומשים. 
מושלך  באשפה  ראה  נייר,  אחר  תר  בעודו 
וכדרכו  ממכריו,  אחד  ידי  על  החתום  מכתב 
כותב  מה  לדעת  סקרנותו  גברה  הייצר,  של 
אותו פלוני למשרד הציבורי, הוא הוציא את 
המכתב וקרא את הנאמר בו. בדיעבד התברר 
שמדובר במכתב הצהרה לצורך אישור שגרתי 

כלשהוא.

כך  על  לו  שח  שמעון,  ר'  חברו  את  כשפגש 
מסמכים  לגלות  ניתן  במשרדים  שבהמתנה 
לו, ועל  שונים שהושלכו לאשפה, כפי שארע 
כן מסקנתו היא שכדאי לנקוט משנה זהירות 
הביע  שמעון  ר'  כאלו.  למקומות  כשכותבים 
ל'חרם  חשש  לא  כיצד  ראובן,  ר'  על  פליאה 

דרבינו גרשום'.

הלא  ראובן,  ר'  השיב  חדר"ג,  כאן  שייך  מה 
כמכתב  זה  והרי  לאשפה,  הושלך  המכתב 

המוטל לעין כל.

המשליכים  אלו  וכי  שמעון,  ר'  טען  לעומתו, 
קבלו את רשותו של הכותב לזרוק את המכתב, 
ומלבד זאת, גם מכתב המוטל לעין כל, אם לא 
הכותב הניחו שם, מניין לך שמותר לקרוא בו, 
לאשפה,  השליכו  המקבל  כאשר  שלא  ולבטח 
שלא חשב שמאן דהוא ישלפנו משם לקוראו.

 
השאלה היא, הצדק עם מי ?

"והתניא עיקור  )י"א א'( איתא,  בע"ז 
שיש בה טריפה אסור", ופרש"י, "אסור 

לגרום לבהמה טריפות בידים".

באדם  עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 
גדול מסוים.

התדע מיהו ?
כשנעקרו  התפלל  מי  תדע  ]ואם 

אילנות, תגלה מיהו[.

איזה הלכה מהלכות 
בה  מקילים  תפלה 
למתפלל על 'לומדי 

התורה' 

"ולפענ"ד נ"ל, דאין יכול לכתחלה לחלק ה' סלעים לב' כהנים" )שו"ת חת"ס יו"ד רצ"ז(.
היאך ניתן להוכיח ע"פ פרשתינו אם שייך ליתן 'פדיון הבן' לב' כהנים.

כשמי נקרא הראש,
ואף זכיתי לראש.

במנין מכובד נמניתי,
ובכתיבת פרשה השתתפתי.

למעשה זקני נדרש שמי,
ולא לחלוקה שם אבי.

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא
מולד חודש סיון

יום רביעי
בשעה 2:12.10

אחה"צ

בדילוג,  הלל  "וקורין 
צבור"  בין  יחיד  בין 

)או"ח תכ"ב ס"ב(.

ציבור  יתכן  היאך 
הלל,  אמרו  שלא 
ההלל  השלמת  וחיוב 
תלוי  יהא  היחיד  על 

באיזה ר"ח מדובר.

לע"נ הרב רפאל משה זאב בן החבר הרב אהרן דוד קולמן זצ"ל - נלב"ע ט"ו אייר תשע"א
לע״נ אבינו הכ״מ ר׳ יוסף בן החבר ר׳ אהרן דוד קולמן זצ״ל

רב ביהכ״נ “אהל מנחם״ מודיעין עילית וראש כולל ׳ברכת אריה׳
נלב״ע כ״ג טבת תשע״א



תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר

תשובה ל"מעשה רב"
המקום,  מנהגי  ידיעת  שמחוסר  ש"ץ  בענין  לשאלה,  בתשובה 
התחיל לברך ברכת ספה"ע במקום שהמנהג שהרב מברך, אם נכון 
להפסיקו באמצע הברכה, משום כבוד הרב, ובנוסף משום שהש"ץ 

כחוטף מצוה נחשב.
א[ הנה מצות ספירת העומר לא מצינו בה תקנה שתהיה בצבור 
ובשל"ה  המנהג.  הוא  שכך  רק  ע"ש[,  ב',  תפ"ט  בביהגר"א  ]וכ"מ 
חבורה  שיש  "ובמקום  כתב,  תקט"ז(  תפ"ט  יעקב  בחק  )הובא 
שמתפללים מעריב בזמנה, ראוי להתחבר להם בימי הספירה, כי אז 
מצוה גוררת מצוה, ק"ש בזמנה וספירה בציבור". ומבואר מדבריו 
דלספור בציבור הוא מצוה ]וצ"ע מה המצוה בזה[, אבל עכ"פ לא 
נאמר שמצוה לספור עם הש"ץ, שמברך קודם והם אחריו, דאולי 
הכל מברכין יחד וסופרין יחד, וכמו שבקידוש לבנה הכל מברכין 

יחד.
ב[ ובשו"ת הרשב"א ח"א סי' קכ"ו כתב, "ומפני מה ש"צ אומר 
אחד  שכל  אדם,  שום  להוציא  בא  אינו  שהרי  רם,  בקול  הברכה 
ואחד חייב לברך לעצמו ואין אחר יכול להוציאו. תשובה, תחלת 
כל דבר, דע שש"ץ מוציא את השומעים, שהשומע כעונה, ואפילו 
לכתחילה1, כמ"ש במס' סוכה בפ' לולב הגזול )ל"ח א'-ב'( וכו', וכ"ש 
בעונה אמן, שהאומר אמן כמוציא ברכה מפיו דמי, וכ"ש כאן, שאין 
עיקר המצוה הברכה אלא בספירה, ואם ירצה השומע, יוצא יד"ח 
על ידו מן הברכה, ואח"כ כל אחד סופר לעצמו, כדרך שאנו נוהגין 
בברכת ההלל". ולכאו' מבואר מדבריו, דגם אם יש מצוה בספה"ע 

שיהיה בציבור, הוא על הספירה עצמה, לא על הברכה.
ג[ ובמבי"ט ח"א סי' ק"פ, כתב, "וענין ברכת ספה"ע שנהגו ברוב 
המקומות לברך כל הקהל ביחד, ואח"כ ש"צ, ובמקומות מועטים 
הש"צ קודם ואח"כ כל הקהל יחד, כמו שנוהגים האשכנזים... נראה 
לי, כי הטעם הוא מפני שצריכין כולם לכוין ספירת הימים, שלא 
יטעו בה, ויהיה הברכה לבטלה, ואם היו צריכים לכוין לצאת יד"ח 
בשמיעה, ולענות אמן, היה קרוב לטעות, ולכך נהגו לברך כל אחד 
ולספור מיד, ובזה לא יטעה, כיון שאינו נותן דעתו למה שאומר 
חבירו, אלא למה שאומר הוא... כל זה הוא לתת איזה סמך למי 
ברוב  כי  מהש"ץ,  כולם  שיצאו  היה,  ראוי  שיותר  ]אע"פ  שנהגו... 
עם הדרת מלך[, וכן הוא הראוי בכל הברכות שנמצאים כמה בנ"א 
ביחד, לברך אחד ולצאת השאר ע"י עניית אמן, כי בספירת העומר 

וברכת כהנים, אנחנו צריכים לתת טעם למה מברכים כולם...".
ולכאו' משמע דכשכל אחד מהציבור מברך בעצמו, אף שמברכים 
באותו זמן, אין בזה ברוב עם הדרת מלך, וצ"ע2, ואולי גם בדברים 
שאינם ממצוות הקבועות ביסודם מענין הציבור, אעפי"כ כשרבים 
יותר ]אפ"ל על דרך השאלה, מעין מש"כ  עושין מצוה יחד, עדיף 
התורה  את  העושין  מועטין  דומה  "אינו  ח'(,  כ"ו  )בחקתי  רש"י 
סי'  ח"ד  או"ח  באג"מ  מבואר  וכן  התורה"[,  את  העושין  למרובין 

צ"ט אות א'3.
משום  רק  הוא  בציבור  לעשותם  שהענין  במצוות  אם  וצ"ע  ד[ 
ולמשל  שבקהל,  החשוב  את  בזה  לכבד  ענין  יש  האם  עם,  ברוב 
ב'ברכת  וכמו"כ  ההלל,  קריאת  על  שמברכין  למנהגינו  בר"ח, 
יש  ]ואולי  מברך  שבקהל  החשוב  שדוקא  מצינו  דלא  החודש', 

מקומות שכן נהגו כן, וצ"ע[.
ממקומות  החלה  ספה"ע,  בענין  שההנהגה  נראה,  כך  ומתוך 
ידעו מה סופרין,  שהציבור באופן כללי היו של עמי הארץ, שלא 
או שלא ידעו כיצד סופרין, והיה המנהג שהרב יאמר, והם יאמרו 
אחריו, ומזה נשאר כן, אבל במשך הזמן כבר נעשה הדבר למנהג, 
ולמרות שבמקורו לא היה בכך שייכות לכיבוד חשוב4, אלא משום 

צורך השעה.
כהשיטות  להחמיר  שנוהגין  כך, משום  שנהגו  לומר  עוד אפשר 
שאם שכח יום אחד לספור, שוב אינו סופר בברכה, ובדרך כלל הרב 
יום סופר,  יום בביהכ"נ, וממילא היה ברור שכל  היה מתפלל כל 
משא"כ שאר האנשים שפעמים מטירדת פרנסתם וכדומה נעדרו 
סופר,  הוא  העמוד  לפני  שניגש  שמי  המנהג  יהיה  ואם  מביהכ"נ, 
א"כ כשלא יוכל לספור מחמת ששכח יום אחד, יתבייש, ולכן קבעו 

שתמיד הרב סופר5.
ה[ ודבר חידוש ראיתי בשו"ת זכר יהוסף )להגרי"ז שטרן זצ"ל, 
"ובענין מה שנוהגים קצת  קצ"ד, שכתב,  סי'  ח"ב  גאב"ד שאוול( 

הרבנים סלסול בעצמם לברך ספה"ע לפני הקהל, ונראה שנסתבב 
ממש"כ התוס' מנחות ס"ה ב' ד"ה וספרתם, גבי יובל, דאב"ד קאמר 
להו, ושמא בי"ד סופרים ומברכים, כמו שאנו מברכים על ספה"ע, 
אחריו,  עונים  והעם  מקודש  אומר  ראב"ד  במתני',  א'  כ"ד  ובר"ה 
ומיהו היכא שאין הרב נוהג סלסול, חזר הדבר למתפלל כברכות 
ועי'  מיניה,  דעדיף  דאיכא  אע"ג  המוגמר  על  מברך  והוא  א',  מ"ג 
בש"ך יו"ד סי' רס"ה סק"ד, וע"ש בט"ז", וצ"ב מה הדמיון לקידוש 

החודש.
ו[ והנה בסוף דבריו ציין ה'זכר יהוסף' להש"ך ביו"ד רס"ה סק"ד, 
ששם מביא, "וכתב הב"ח, ומנהגינו שהמוהל מברך לעולם, ואינו 
ישר בעיני, דלפעמים הוא עם הארץ, ולא די שאינו מבין אלא מדלג 
אלא  זו,  ברכה  לברך  יניח  לא  ד'  דבר  הירא  ע"כ  תיבות,  ומסרס 
ונראה שציין לזה כטעם  אחד משאר העם המיוחד שבעם, ע"כ". 
יברך, וכעין שכתבנו לעיל דעל הרוב היו  נוסף לכך שנהגו שהרב 

שם עמי הארץ.
שוב ראיתי בשו"ת רבבות אפרים או"ח ח"א סי' של"ד, שמביא 
מקומות  ד"יש  אלעזר',  ה'מנחת  לבעל  ושלום  חיים  דרכי  מס' 
שכח  הש"ץ  שלפעמים  שנראה  והטעם  קודם,  מברך  שהאב"ד 
לספור6, או מפני הבושה, או חוששין לטעות", והוא כמ"ש בעזה"י 

באות ד'7.
אין  בקול,  לברך  התחיל  כבר  הש"ץ  דבאם  לצדד,  נראה  ולפי"ז 
להפסיקו, וזה משום דבכך שמפסיקו יש בושה להש"ץ, ואילו להרב 
אין זה בושה, שהרי לא פעל און, והכל יודעים שזה מחוסר ידיעת 
מנהג המקום מצד הש"ץ, וגם הש"ץ אין לומר איהו דאזיק אנפשיה, 
ביכ"נ שנהוג,  ]וגם באותו  נהוג  אינו  כיון שבהרבה מאד מקומות 
הוא רק במנין שהרב מתפלל, ואם הרב איננו, חוזר להש"ץ[, וכיון 
שאין מצוה בעצם זה שהרב סופר יותר מכל יחיד שסופר, אין כאן 
שאלה של חוטף מצוות, דלא דמי לזימון, ששם המברך הוא בעל 
ובפרט  לספור,  איך  דרך  כמורה  אלא  דאינו  כאן  משא"כ  המצוה, 
הש"ץ  שכח  דלפעמים  יבוש,  שלא  הש"ץ  לתקנת  שהוא  להטעם 
לספור איזה יום וכנ"ל, א"כ כאן בוש במה שמפסיקין אותו, ולכן 
הגם שכבר נהגו שהרב מברך, מ"מ בדיעבד כשהתחיל הש"ץ לברך 
בקול, באופן שהוא בתום לב, ואין חשש פגיעה בכבוד התורה ח"ו, 

לכאורה אין להפסיק את הש"ץ.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
דידיה  עובדא  ליישב  שיש  גדול  האדם  מיהו  לשאלה,  בתשובה 
עם מ"ש בברכות מ"ו א', "דא"ר יוחנן משום רשב"י, בעה"ב בוצע 

ואורח מברך... כדי שיברך לבעה"ב".
רשב"י'  'מדות  בספר  שמביא  כמו  יאיר,  בן  בר"פ  הוא  המדובר 
ע"ב(,  ו'  דף  זצ"ל,  מרגליות  הגריא"ז  שערך  רשב"י,  מאמרי  )אוצר 
בשם הזוה"ק פרשת אח"מ, דאיתמר שם )מהדו' זיטאמיר דף נ"ט 
ע"ב(, "תניא א"ר יוסי, זמנא חדא הוה צריכא עלמא למטרא, אתו 
חזקיה,  ור'  ייסא  ר'  יוחאי[  ]בר  דר"ש  לגביה(  אזלו  )ס"א  לקמיה 
הוא  יאיר,  בן  לר"פ  למחמי  אזיל  דהוה  אשכחוהו  חברייא,  ושאר 
ר'  נפק  יאיר,  בן  ר"פ  לבי  דהוו אזלי, מטו  בריה... אזלו, עד  ור"א 
פנחס ונשקיה, אמר, זכינא לנשקא שכינתא, זכאה חולקי. אתקין 
להו טיקלי דערסא קפטורי דקולטא, א"ר שמעון אוריתא לא בעא 
הכי, אעבר להון ויתיבו. א"ר פנחס, עד לא ניכול נשמע ממאריה 
דאורייתא מלה... אמר ר"ש... פתח ר"ש.. יתבא למיכל, עד דאכלו, 
אר"ש לחברייא כל חד וחד לימא מלה חדתא דאורייתא על פתורא 
לקמי דר' פנחס... קם ר' פנחס ונשיק ליה ובריך ליה, ונשיק לר"א 

ולכולהו חברייא, ובריך לון, נטל כסא ובריך".
]ביאור )חלקו עפ"י הביאורים על גליון הזוה"ק מהדורת זיטאמיר(, 
פעם אחת היה עצירת גשמים, הלכו חכמי ישראל ר' ייסא ור' חזקיה 
וחבריהם8 אצל רשב"י, ופגשו אותו עם בנו ר' אלעזר, כשעושים 
דרכם לבית ר"פ בן יאיר, והצטרפו אליהם, עד שהגיעו לביתו של 
לנשק  זכיתי  באומרו,  לו,  ונשק  רשב"י  לקראת  יצא  ור"פ  רפב"י, 
העשויות  ישיבה  מטות  רפב"י  להם  תיקן  חלקי.  אשרי  לשכינה, 
אמר,  שרשב"י  משום  אחר,  באופן  ישבו  לבסוף  אך  מחבלים... 
שהתורה אינה רוצה בזה9. לאחר שישבו אמר ר"פ שלפני האכילה 
ישבו  דברי רשב"י  ובסיום  דבר תורה,  נשמע משר התורה רשב"י 
לאכול, ובמהלך הסעודה, אמר להם רשב"י, שכל אחד מהחברים 
יאמר דבר תורה מחודש על השולחן לכבוד רפב"י, כשסיימו כולם, 

נעמד רפב"י ונישק לרשב"י ובירך אותו, וכן לר' אלעזר בר' שמעון 
ולכל החברים, ואח"כ נטל רפב"י כוס של ברכה, ובירך[.

ובס' מדות רשב"י שם, הקשה, "ולמה ר' פנחס בירך, ולא כיבד 
לאורחים שאחד מהם יברך, ובפרט לפני עיני רשב"י חתנו, שהוא 

הוא בעל המימרא הנזכר, דאורח מברך".
וכתב לתרץ, שלפי הנתבאר שם, כבר קודם בירכו רשב"י שיזכה 
בחלקו בעוה"ז ובעוה"ב, א"כ כבר כלול בזה ברכת האורח, שעיקרו 
רשב"י  רבי שהיה אחרי  ורק  ולעוה"ב,  בעוה"ז  בעה"ב  יבוש  שלא 
הוסיף בברכה זו דברים, וכיון שרשב"י היה היותר גדול מהאורחים 
בירך בעצמו.  לכן  נתברך,  כבר  ומפיו  אותו,  היה מכבד  ודאי  שם, 
ולתירוץ זה הסכים עמו הגרש"ז ערנרייך זצ"ל, בעל 'לחם שלמה'. 
ברהמ"ז,  לפני  כשבירך  גם  האורח  בברכת  שיוצאים  חידוש  והוא 
של  רביעית  מברכה  חלק  הוא  שמצותו  לכאו'  מבואר  וברמב"ם 

ברהמ"ז, וי"ל. ואכמ"ל.
מי שהוזמן להתארח בבית נשיא ישראל, כדאי' בחולין  והרמז: 
ז' ב' אחרי העובדא בחמורו של ר"פ בן יאיר, "שמע רבי ]שר"פ בן 
יאיר בא לעירו[ נפק לאפיה ]יצא רבי לקראתו[, א"ל, רצונך, סעוד 
אצלי, א"ל הן, צהבו פניו של רבי ]פרש"י: "שמח, מפני שלא היה ר' 
פנחס רגיל ליהנות משל אחרים"[, א"ל ]רפב"י לרבי[ כמדומה אתה 
ליהנות  ]וראויין  ישראל קדושים הם  אני,  שמודר הנאה מישראל 
]מפרש  רוצה"  ואינו  לו  שיש  ויש  לו,  ואין  רוצה  יש  אבל[  מהם, 
תוס' "ואפ"ה איקרו קדושים, שמזמין את חבירו לאכול אצלו מפני 

הבושת"[.

תשובה ל"מבין חידות"
בזמן  רק  לקיימה  שניתן  מצוה  מצינו  היכן  לשאלה,  בתושבה 

מסויים, ובכל זאת לא נקראת 'מצות עשה שהזמן גרמא'.
בתוס' רעק"א עמ"ס ביכורים פ"א מ"ה, כותב בשם הטורי אבן, 
טעם על חיובן של נשים במצות הביכורים, "והא דלא הוי מצות 
עשה שהזמן גרמא, דהא זמן הבאת בכורים הוא מן החג ועד חנוכה, 
דדוקא מצוה שאינו נוהג בכל זמן מצד עצמו, זהו מקרי זמן גרמא, 
אבל הא דמן חנוכה ואילך אינו מביא, אינו מצד עצמו של הימים 
שגורם שאינם בני הבאה, אלא דבר אחר גורם להם, שאין מצויין 
על פני השדה עוד, ואילו היו מצויין עוד על פני השדה, היו הימים 
ימי הבאה, וכן הא דאחר החג אינו זמן קריאה, אינו מצד עצמן של 
הימים, אלא דבר אחר גורם להם, דאין קריאה אלא בזמן שמחה, 
שזהו בזמן קצירה ולקיטה, שאדם שמח בהם, ואילו היה גם אחר 
החג זמן קצירה ולקיטה, היה באמת ראוי לקריאה, הלכך לאו מ"ע 

שהזמ"ג נינהו, משו"ה נשים מביאות".
הזמ"ג  שאין  המצוות  בין  מנה  ב'  ל"ג  בקידושין  הרמב"ן  והנה 
זה מצוה התלויה  ולכאו'  ושייר, את מצות ספירת העומר,  דתנא 
בזמן, דקרא כתיב "וספרתם לכם ממחרת השבת", ואע"פ שתיכף 
כתוב "מיום הביאכם את עֹמר התנופה10", סו"ס גם קבעה התורה 
זמן ד'ממחרת השבת', וא"כ הוא מ"ע שהזמן גרמא. ועמש"כ בזה 
דברי  ביישוב  הקושי  ולחומר  שפ"ד,  סי'  ח"ב  נזר  אבני  בשו"ת 
הרמב"ן, נקטו כמה אחרונים, ובראשם בשו"ת דברי מלכיאל ח"ג 
עניים,  מתנות   - מ"ע  ר"ת  כתוב  שהיה  הוא,  ט"ס  דאולי  ה',  סי' 
או ס"ע, סדר עבודה. וראה מה שהרחיב בזה בספר 'מצות ספירת 

העומר'.

תשובה ל"מענינא דסדרא"
האם  מפרשתינו,  להוכיח  ניתן  לכאורה  היכן  לשאלה,  בתשובה 

יש דין 'ערבות' במומר.
וכפי  באחיו",  איש  "וכשלו  ל"ז(,  )כ"ו  מהפסוק  היא,  התשובה 
"וכשלו  א'(,  ל"ט  בשבועות  וכ"ה  ב',  )כ"ז  בסנהדרין  בזה  שדרשו 
איש באחיו, איש בעון אחיו, מלמד שכולן ערבים זה בזה" )והובא 

ברש"י כאן(.
ולכאורה יש מקום להוכיח מהך קרא לכאן ולכאן. דהנה בש"ך 
עכו"ם  להפריש  חיוב  שאין  דכשם  מבואר,  סק"ו(  קנ"א  )סי'  יו"ד 
נזר  אבני  ובשו"ת  מאיסור.  מומר  להפריש  חיוב  אין  כך  מאיסור, 
וכל  דהיות  הש"ך,  לדברי  סמך  יש  הנ"ל  דבקרא  כתב  קכ"ו(,  )יו"ד 
הריטב"א  וכמש"כ  ערבות,  מדין  הוא  מאיסורא  לאפרושי  החיוב 
ילפינן מקרא  ודין ערבות  ומאחר  לומר(,  ד"ה תלמוד  ב',  )ו'  בע"ז 

מי  את  בספה"ע  מוציא  שהש"ץ  שנהגו  כתב,  י'  סי'  דפסחים  בפ"ק  והרא"ש   1
שאינו יודע לברך, ועי' מ"א רס"י תפ"ט, וב'זכור לדוד' להגאון האדר"ת, עמ' ק"ח, 

ואכמ"ל.
2 שו"ר שבמחזיק ברכה או"ח רכ"ט סק"ד, כתב, דבברכת החמה וברכת הלבנה, 
הגם שאין ברכות הללו טעונות עשרה, נהגו לברך יחד משום ברוב עם. ובמשאת 
בנימין סי' ק"א, מבואר, דכן נתייסד עיקר מצות ברכת החמה שיהיה ברוב עם 
זצ"ל מקליינווארדיין(, פ"ח,  )להגרפ"ז שוורץ  יזרח אור  ]כן דקדק מדבריו בספר 
יו"ד סי' ל"ח, שהגרצ"ה  ריב"ם שנייטוך  ד' הביא משו"ת  ע"ש, ושם בפי"ב אות 
יאנוב זצ"ל הורה שהש"ץ לבדו יברך הברכה[ וע"ע בא"ר סי' רכ"ט ד' ]וראה עוד 
אריכות בזה בספר 'תקופת החמה וברכתה' מהגרי"מ טיקוצ'ינסקי זצ"ל, פ"ד ענף 
יעקב  מהג"ר  עם'  ברוב  או  מקדימים  'זריזין  במאמר  שמש,  ממזרח  ובקונט'  ג', 

איזנבך שליט"א[.
"המתפלל  שם  בשו"ע  מש"כ  על  ג',  תפ"ט  יאיר'(  ה'חות  )לבעל  חיים  ובמקור   3
עם הצבור מבעוד יום, מונה עמהם בלא ברכה", כתב, "אע"ג דיש חשש פן ישכח 
אח"כ, גם צ"ע א"כ כל יחיד יעשה כך ]כפי[ הנאמר פה, וממילא תיבטל זה של 
ציבור, וכן היה נכון לבטלו ]שזה ספירה שלא בזמנה, שסופרין מבעוד יום[, מ"מ 

משום ברוב עם נהגו לברך בברכה בציבור".
4 בשו"ע אה"ע סי' ל"ד ס"א, כתב המחבר, "כל המקדש אשה, בין על ידי עצמו בין 
על ידיד שליח, מברך", וכתב הרמ"א, "וי"א דאחר מברך, וכן נוהגים. והטעם לזה, 

כתב בבית שמואל שם סק"ב, "שלא לבייש מי שאינו יודע לברך".
אמנם בהמשך הזמן נהיה מנהג לכבד בברכות אלו אנשים חשובים. 

להיות  ואולי  לזה, משום דחשש ברכה לבטלה חמור מאד,  ומה שכ"כ חששו   5
שמצוה זו מתמשכת הרבה, יותר משאר מצות.

וראה בזכר דוד )למהר"ד זכות זצ"ל, אב"ד מודינא(, מאמר ג' עמ' קצ"ח, שכותב, 
"גם הרב תולעת יעקב האריך קצת לבאר קדושת הימים האלה, וסיים וכתב, וז"ל, 
ומכאן תבין, שמי שאינו סופר ספירה זו, אינו בכלל טהורים, ואינו כדאי להיות לו 
חלק בתוה"ק, ע"כ, ומה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו, אם פן ואולי נכשל בזה 
ששכח ולא ספר יום אחד, שבטלה כל הספירה, ומעוות לא יוכל לתקון, ובאמת 
אין לך עונש גדול מזה שאינו בכלל טהורים, ואינו כדאי להיות לו חלק בתוה"ק 
ח"ו. לכן כל אדם הירא את דבר ה', צריך שיהא זהיר וזריז בזה, ולספור בזמן הראוי 
לו, דהיינו בלילה בברכה, ומברכתו יבורך גבר ירא ה', ולהזהר ג"כ מאד בקדושת 
הימים האלה להתנהג בהם בקדושה יתירתא שפירתא, בקדושת מחשבה דיבור 

ומעשה כמדובר".
6 בשו"ת הר צבי ח"ב סי' ע"ה, מביא עצה למקרה שאחד שכח יום אחד לספור, 

וכותב, שיכול לברך להוציא את מי שמחויב לברך, ומעיד 'מעשה רב' בזה, "וכן 
בהיותו  כן  שעשה  הלוי(,  בית  )בעל  זצ"ל  מבריסק  הגרי"ד  הגאון  בשם  שמעתי 
מפני  לברך  יכול  היה  לא  והוא  הספירה,  בימי  הציבור  לפני  ש"צ  בתור  מתפלל 
שחיסר יום אחד, ביקש מאחד המתפללים עמו שלא יברך לעצמו, אלא שהוא יברך 

כש"צ ויוציאו בברכתו". וע"ע בשו"ת שבט הלוי ח"ג סי' צ"ו.
ידידי  בזה  לי  "כתב  שכותב,  ט"ז,  אות  קכ"ט  סי'  ח"ב  אפרים  ברבבות  שו"ר   7
הרה"ג רי"מ אהרנסון שליט"א ]זצ"ל, בעל שו"ת ישועת משה[, וז"ל, לענ"ד שורש 
הלכה יש בזה שנהגו שהרב סופר, וזה להיות שלענ"ד צריכים לכוון לא להוציא 
אחרים, כי לפי הדין שמצוות דרבנן לא צריכים כונה, א"כ השומע מן החזן יוצא 
ידי"ח אע"פ שלא כיון, וא"כ ברכתו אח"כ לבטלה, ולכן החובה על החזן להתנות 
דמצוות  דאף  הריטב"א,  דברי  ידועים  ואז  להוציא,  לא  להיפוך,  בפירוש שמכוון 
מוציא  להוציא אחרים שלא  וה"ה  יצא,  לא  להיפוך  במכוין  מ"מ  כוונה,  צריכות 
בע"כ, ואף דבספירה ישנן שיטות דלא אמרינן שומע כעונה, דבעינן ספירה לכל 
או  רב  לכבד  נהגו  ולכן  כונה,  בלי  אף  מוציאים  בודאי  בברכה  מ"מ  ואחד,  אחד 

ת"ח שיודע דין זה".
8 בזוהר שם, נמנים בסדר הזה מלבד רפב"י ור"ש ור"א בנו, ר' חזקיה, ר' ייסא, 

ר' יוסי, ר' חייא ור' אבא.
9 יתכן הטעם משום ש'מטה של חבלים', אינה מטה נאה, כמ"ש בפסחים נ"ו א', 

עיי"ש ברש"י ד"ה גירר.
ב', בשם  סי' ס"ז אות  זצ"ל(, פסח ח"ב  )להגרצ"פ פראנק  ועי' מקראי קודש   10

הגרי"פ פערלא זצ"ל.
11 ועי' בקוב"ש דלהלן, שעמד בזה.

ד'(, דפסיקא ליה דאף  ועי' להפמ"ג בקונטרס 'מתן שכרן של מצות' )חקירה   12
מבואר  וביותר  'עמיתך'.  בכלל  שהוא  כיון  תוכחה,  מצוות  שייך  גמור  ברשע 
דין  ביה  שייך  דלא  אף  תוכחה  דין  שייך  בעכו"ם  דגם  קל"ג(,  סי'  )ח"ג  בתשב"ץ 

ערבות. ועי' במנ"ח רל"ט אות ז' שנסתפק בזה.
13 ועי' בשו"ת מהר"ם שי"ק )או"ח סי' ש"ג(, מה שהאריך בזה, וכן בספרו על תרי"ג 

מצוות, מצוה רל"ג, אות ג', ד"ה מ"מ.
14 ואף שמו של מנשה בן יוסף ניתן לו ע"ש השכחה, כדאיתא בב"ר פ"ו ה' ע"ש 

השכחה ששכחו שר המשקים, ובע"ט ו' ע"ש השכחה ששכח את תלמודו.
וע"ע בפירוש הספורנו עה"פ שם, "כי נשני אלהים. כענין לעתיד, כאמרו כי נשכחו 

הצרות הראשונות".
אכן, דעת רש"י ש'נשני' הוא מלשון קפיצה, וכפי שפירש שם ל"ב ל"ג, "גיד הנשה. 
וכן  קפיצה,  לשון  והוא  ועלה,  לפי שנשה ממקומו  הנשה,  גיד  נקרא שמו  ולמה 

)ירמיה נ"א ל'( נשתה גבורתם, וכן, כי נשני אלהים את כל עמלי".
15 והטעם שנקרא בשמו זה, כתב בבניהו, שנ"ל, שחזקיהו קרא שם בנו הראשון 
'מנשה', שיגין עליו זכות מרע"ה, שניתנה התורה על ידו, וזאת מפני הזכות הרבה 
שהיה לחזקיהו שהרביץ תורה לישראל, "גם ידוע אות נו"ן לבדה, משמשת במקום 
וייחל  ובייחוסו למשה רבינו ע"ה, קיוה  'בן משה',  'מנשה' הוא  תיבת בן, וא"כ, 

שיהיה צדיק.
התורה  את  להאהיב  דרך  מכך  ללמוד  ניתן  כמה  עד  המעוררים,  עוררו  וכבר   16
בעיני הילדים, כשהם רואים את אביהם, שהוא מלך ישראל, שאינו רגיל במלאכה 
של סחיבה, ואף לרשותו עומדים צבא של משרתים, בכל זאת הוא עצמו לוקח 
את שני בניו יחדיו בכל יום על כתפיו, בדרכם לבית המדרש ללמוד תורה, כדי 

להאהיב את התורה בעיניהם.
שו"ר בבן יהוידע שם שכתב, "והא דארכבנהו אכתפיה, ודאי לא היה מזלזל בכבוד 
וכונתו לשם שמים, לחבב התורה  מלכות לפני בני אדם, אלא עשה כן בהצנע, 
ללמוד  בשביל  כתיפו  על  ומרכיבו  מלך  שהוא  בראותם  האלה,  הילדים  בעיני 

תורה".
ובבניהו כתב, "...אך ודאי לא הרכיבם לעיני בני אדם, ואפילו לפני ]בני[ ביתו, אלא 
נזדמן יום אחד שלא היה שום אדם בביתו, והוא הרכיבם בחצר שלו, להביאם 

לבית המדרש שיש לו בביתו".
17 וכתב בבן יהוידע, שנראה שאותו אחד היה מנשה, ע"ד מה שאמרו חז"ל 'איהו 
לא חזי, מזליה חזי', ורמז בזה ענינים נשגבים אודות מה שיחזור בעתיד בתשובה, 

עיי"ש ותרווה נחת.
18 וחזקיהו לא התכוין להורגם בחבטה זו, כפי שכתב בבן יהוידע, "כי ודאי הוא 

לא חבטם חביטה שיש בה שעור להמית, אלא מן השמים עשו כך לטובתו".
ומוסיף וכותב, "אבל רבשקה אמר דבר רע ומר מאד, להקריב לעבודה זרה, לכך 

כיון שחבטו מת תיכף על ידי נפילה זו מן השמים...".
19 עוד מצאנו שבא מנשה בעלילה כלפי ישעיהו זקנו, ביבמות מ"ט ב', עיי"ש.

ויעויין בח"א מהרש"א שם, שהקשה, שבכל מקום לשון בעלילה אינו נאמר   20
אלא על מי שבא בעקיפין, ומדבר דברים שאינם אמת, וכדברי הפסוק )דברים כ"ב 

י"ד(, "ְוָׂשם ָלּה ֲעִליֹלת ְּדָבִרים".
היו  שלשה,  אותם  של  שהטענות  שודאי  רש"י  שכוונת  המהרש"א,  ביאר  לכן 
עלילות ולא טענות אמיתיות, דדבר ברור הוא שיש עליהם תשובה, אלא דלפי 
דעתם "שהיו דבריהם טענות של נצוח שלא היה להם תשובה, וכדי שלא יהרהרו 

אחרי מדותיו של הקב"ה, עלתה להם טענתם אעפ"י שבעלילה היו, וק"ל".
21 עיין בשלשלת הקבלה י"ט א', שהביא את נוסח תפילתו של מנשה, שהעתיקוה 



הנ"ל, דכתיב ביה 'איש כאחיו', ומומר אינו בכלל 'אחיו', וכמבואר 
ביו"ד )קנ"ט ס"ב( דמותר להלוותו בריבית, ובנו"כ שם כתבו הטעם 
בשם הרמב"ן דהוא משום דלאו אחיך הוא, א"כ נמצא שאין המומר 
בכלל הדין ד'כל ישראל ערבים זל"ז'. וכענין זה כתב גם בשו"ת עין 
שפקפק  מה  דבריו  בהמשך  ועיי"ש  ו',  אות  א'  סי'  )אהע"ז  יצחק 

בדברי הש"ך(.
ואולם מאידך י"ל דמוכח מהך קרא להיפך, דיעוין בשו"ת חלקת 
יעקב )ח"ג סי' ג' אות ו'(, שפקפק בזה, דהלא קרא הנ"ל הוא בפרשת 
התוכחה, ומשמע דקאי ברשעים גמורים ומומרים, וכפרש"י )שם 
ח"ו,  בעיקר  כפירה  לדרגת  הגיעו  שכבר  מיירי  קראי  דבהך  ט"ו(, 
ונמצא בהכרח ד'אחיו' דכתיב שם, ודאי מיירי במומרים. ועוד כתב, 
חבירו  מוציא  אדם  שהרי  למומרים,  ערבות  דין  שאין  יתכן  דלא 
באיזה מצוות מדין ערבות, ולא מצינו לשום פוסק שהמומרים אין 

יוצאים ע"י אחר11, וע"כ שלא נתמעטו מדין ערבות.
להדיא,  שכתב  קפ"ז(,  סי'  )ח"א  הרדב"ז  בשו"ת  מצינו  ואמנם 
דין  אין  במומרים  אבל  ברשעים,  וערבות  תוכחה  דין  שיש  דהגם 

ערבות.
ובעיקר הדבר אם יש להשוות לשון הכתוב 'אחיו' שנאמר כאן, 
לגבי לשון 'אחיך' הנאמר גבי ריבית, יעוין בתרוה"ד )סי' רכ"ג(, דיש 
שרצו לומר, דכשם שמצינו למ"ד גבי ריבית, דשרי להלוות המומר 
הכתוב  דתלה  יבום  לגבי  ה"ה  'אחיך',  בכלל  שאינו  כיון  בריבית 

ב'אחיו', דג"כ אין חיוב במומר.
ובתרוה"ד שם כתב לדחות, "נראה דאין ראיה מזה לחלק הכי ג"כ 
לעניין יבום, דהתם שפיר אית לחלק, משום ]ד[אחוה דכתיב גבי 
ריבית וצדקה, לאו באחים גמורים איירי, אלא כלומר כל ישראל 
ריבית  לענין  מוזהרים  דאנו  ותדע,  ובמצות.  בתורה  אחים  שהם 
וצדקה על הגר הבא משאר עממין כמו על ישראל הבא מזרע יעקב, 
ממנו  פורק  הכלל  מן  ויצא  בעיקר  שכפר  מומר  הוא,  דהכי  וכיון 

אחוה זאת, אין אנו מוזהרים לרחם עוד עליו ולהחיותו.
אבל אחוה דכתיב גבי זיקה ויבום, אינו ר"ל 'אחיו בתורה ומצות', 
אלא 'אחיו מעצמו ובשרו', שנולדו מאיש אחד, ומומר נמי אעפ"י 
שנשתמד, לא פסקה תולדותיו, והלא הוא ואחיו המת נולדו מאיש 
אחד, דעשו נמי ישראל מומר היה כדאיתא פ"ק דקידושין )י"ח א'(, 
ואעפ"כ משתכח דהתורה קראתו אח ליעקב בכמה דוכתי, והיינו 

משום דבני איש אחד היו".
ונמצא לפי דברי התרוה"ד, דלאו כללא הוא שכל מקום דכתיב 
לשון 'אחוה', יש לאפוקי מומר וכיו"ב, אלא הכל לפי הענין, ובפרשת 
יבום בהכרח לשון 'אחוה' מתפרש בדוקא על היותם אחים בבשרם 
שנולדו מאיש אחד, ואילו בשאר דוכתי שענין הכתוב הוא על כלל 
'אחוה'  בכלל  שאינו  וכיו"ב  מומר  לאפוקי  דיש  הוא  בזה  ישראל, 

דכל ישראל.
ומעתה יש לדון לפי"ז בקרא דידן ד'וכשלו איש באחיו', דאמנם 
מחד גיסא הלשון 'אחיו' הוא מצד קורבה, וכמש"כ המפרשים, עי' 
באב"ע שכתב, "איש באחיו, שהוא אוהבו", והיינו שכוונת הכתוב 
שאפי' איש באחיו שהוא כעצמו ובשרו, יהיו נראים כרודפים זה 
אבל  'אחיו'.  בכלל  מומר  שאף  ודאי  וא"כ  הפחד,  מחמת  זה  את 
מאידך לפי מדרשו של הכתוב דקאי לענין דין ערבות, הרי שבזה 
מתפרש לשון 'אחיו', על 'אחוה' של כלל ישראל, וא"כ שפיר יש לנו 

להוציא המומר מכלל ישראל לדין ערבות.
ועי' בבה"ל סי' תר"ח )ד"ה אבל(, שהביא מהא דאיתא בתנא דבי 
אליהו )פי"ח(, דמצוות תוכחה שייכא רק במי שהוא בכלל 'עמיתך' 
בתורה ומצוות ומשא"כ במומר וכיו"ב. וא"כ לכאורה מבואר שאין 

דין ערבות במומר12.
איברא, דיתכן דדוקא למ"ד שחיוב תוכחה הוא ג"כ מדין ערבות, 
א"כ כשם שאין דין תוכחה במומר, כך אין מקום לחייב 'לאפרושי 
לחוד,  ערבות  ודין  לחוד  תוכחה  שדין  נימא  אי  אבל  מאיסורא'. 
אבל  במומר,  חיוב  אין  תוכחה  דין  לגבי  שדוקא  יתכן  שפיר  א"כ 
לגבי 'לאפרושי מאיסורא', אף במקום דלא שייך תוכחה, כגון שלא 
יקבל תוכחתו, מ"מ שייך להפריש המומר מאיסור שלא באופן של 
תוכחה, מדין ערבות. ועי' בקובץ שיעורים ביצה אות ס"ו שעמד 
בדבריו,  עיי"ש  ראשונים,  בפלוגתת  זה  נידון  לתלות  וכתב  בכ"ז, 

ואכמ"ל13.

תשובה ל"כתב חידה"
מי אני: "מנשה ]בן חזקיהו[".

דמות הקשורה: רש"י כ"ו ל"ה, "את אשר לא שבתה. שבעים שנה 
של גלות בבל הן היו כנגד שבעים שנות השמטה ויובל שהיו בשנים 
שהכעיסו ישראל בארצם לפני המקום ארבע מאות ושלשים שנה... 

ואם תאמר, שנות מנשה חמשים וחמש היו, מנשה עשה תשובה 
שלשים ושלש שנה, וכל שנות רשעו עשרים ושתים שנה...".

שמי נדרש לשכחה – ששמו של מנשה נדרש לשכחה, על ששכח 
את ה' או שהשכיחו מאחרים.

ב',  ק"ב  בסנהדרין  כדאיתא  לשכחה,  נדרש  מנשה  של  ששמו 
"מנשה, שנשה יה", ופרש"י, "ששכח הקב"ה". עוד שם בגמ', "דבר 
ופרש"י,  שבשמים",  לאביהם  ישראל  את  שהנשי  מנשה,  אחר, 

"שהנשי, השכיח".
ויעויין בח"א מהרש"א שם, שהביא את דברי רש"י האחרונים, 
גיד  כמו  והעתק,  הסרה  מלשון  לפרש  נראה  "ויותר  ע"כ,  וכתב 
הנשה, נשתה גבורתם וק"ל", דהיינו, שלא רק השכיח, אלא הסיר 

והעתיק את ישראל מאביהם שבשמים.

וכשמי בכור העולה לגדולה – שכשמו של מנשה, נקרא בכורו של 
יוסף, שִמדרגתו השפלה כעבד בבית האסורים, עלה לגדולה להיות 

משנה למלך במצרים.
שבנו בכורו של יוסף נקרא מנשה, כמפורש בקרא )בראשית מ"א 
נ"א(, "ַוִּיְקָרא יֹוֵסף ֶאת ֵׁשם ַהְּבכֹור ְמַנֶּׁשה ִּכי ַנַּׁשִני14 ֱאֹלִהים ֶאת ָּכל 

ֲעָמִלי ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִבי".
ירידה, שאחיו  אחד  ירידה  ירד  לגדולה, שבראשונה  עלה  ויוסף 
רצו להורגו, ונמכר לעבד, והועבר מיד ליד, עד שקנאו פוטיפר סריס 
פרעה, כמבואר בארוכה בקרא )שם ל"ז כ"ג – ל"ו, ל"ט א'(, ולאחר 
המעשה עם אשת פוטיפר, הוא נאסר בבית האסורים, כמבואר ג"ז 
זה, בהגיע העת, עלה  ירוד ושפל  ומצב  כ'(.  ז' –  )שם ל"ט  בקרא 
יוסף לגדולה, להיות משנה למלך ומושל בכל ארץ מצרים, כמפורש 

בקרא )שם מ"א ל"ט – מ"ה(.

ממיתה  מנשה  ניצל  שבצעירותו   – בנפילה  ניצלתי  בצעירותי 
בנפילה מכתפי אביו.

מנשה15  שכאשר  אביו,  מכתפי  בנפילתו  ממיתה  ניצל  שמנשה 
היה קטן, חזקיהו מלך ישראל אביו, הוליכו על כתפו לבית המדרש 

ללמוד תורה16, יחד עם רבשקה אחיו.
אבא  של  ראשו  "ראוי  לאחיו,  האחים17  אחד  אמר  אחד  יום 
"ראוי ראשו של אבא להקריב  דגים". השיבו האחר,  לצלות עליו 
אותם  מיד חבט  בניו,  דברי  חזקיהו את  כאשר שמע  לע"ז".  עליו 
ניצל  מנשה  ואילו  והחבטה,  מהנפילה  מת  רבשקה  בקרקע18. 
בנפילה ונשאר חי, וכדאיתא בברכות י' א', ע"פ גירסת הב"ח אות 

ב', וכן הגירסא בעין יעקב.

ולאחר שנים באתי בעלילה – ששנים רבות לאחר שמנשה ניצל 
ממיתה בנפילתו, הוא בא בעלילה כלפי ה'19.

ב', "תנו  שמנשה בא בעלילה כלפי ה', כדאיתא בסנהדרין ק"א 
ופרש"י,  ומנשה",  עשו  קין,  הן,  אלו  בעלילה,  באו  שלשה  רבנן, 
"שבאו בעלילה. שלא באו לבקש לפני הקב"ה בתפלה, אלא באו 

בעלילה, שאמרו דברים של נצחון שאין להם תשובה20".
ושנים  עשרים  בשנת  היה  לה',  בעלילה  בא  שמנשה  זה  ודבר 
באריכות  שכתוב  כפי  ע"ז,  ועבד  רבות  שחטא  לאחר  למלכותו, 
בפסוקים בספר דהי"ב )ל"ג ב' – ט'(, הענישו ה', כדכתיב )שם י"א(, 
"ַוָּיֵבא ה' ֲעֵליֶהם ֶאת ָׂשֵרי ַהָּצָבא ֲאֶׁשר ְלֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוִּיְלְּכדּו ֶאת ְמַנֶּׁשה 
ָּבֶבָלה". וכאשר הוגלה לבבל  ַוּיֹוִליֻכהּו  ַּבְנֻחְׁשַּתִים  ַוַּיַאְסֻרהּו  ַּבחִֹחים 
כתוב )שם י"ב – י"ג(, "ּוְכָהֵצר לֹו ִחָּלה ֶאת ְּפֵני ה' ֱאֹלָהיו ַוִּיָּכַנע ְמאֹד 
ִמִּלְפֵני ֱאֹלֵהי ֲאבָֹתיו. ַוִּיְתַּפֵּלל ֵאָליו ַוֵּיָעֶתר לֹו ַוִּיְׁשַמע ְּתִחָּנתֹו ַוְיִׁשיֵבהּו 

ם ְלַמְלכּותֹו ַוֵּיַדע ְמַנֶּׁשה ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִהים". ְירּוָׁשלִַ
ומקראות הללו וכל סיפור המעשה שהיה עם מנשה, דרשו חז"ל 
ולהדיא  קפ"ח.   - קפ"ז  יעקב  העין  גירסת  ע"פ  וכן  בסנהדרין שם, 
בירושלמי פ"י )חלק( ה"ב, דף נ"א ב', דב"ר ב' כ', רו"ר ה' ו' ]י"ד[, 
בילקוט  והובא  מנשה  של  תשובתו  ד"ה  כ"ד  כהנא  דרב  פסיקתא 

מלכים ב' רמ"ו, כדלהלן.
לו להכנע  כ"כ צר למנשה, עד שגרם  ביארו מה היה  בראשונה 
אלא  בהם.  שלכדוהו  בחוחים  מיוחד  היה  ומה  ה',  אל  ולהתפלל 
שהכניסו את מנשה לתוך דוד של נחושת, והדליקו את האש תחת 

הדוד, והוא החל להשרף מבפנים וצערו היה רב.
יכול,  אינו  לה'  להתפלל  אעשה,  מה  מנשה,  אמר  שעה  באותה 
שהרי ה' כועס עליו. ומאידך להתפלל לע"ז, הרי לא יועיל, שהרי 
אין בהם ממשות. מה עשה, קרא והתפלל לע"ז הגדולים ולא ענו 
לו, קרא לקטנים ולא ענו לו, קרא לכל אלהות שבעולם שהיה ְמַזבח 

להם, ולא ענו לו.
כיון שראה שלא מועילים לו כל ע"ז שבעולם, נזכר איך שכשהיה 
קטן אביו לימדו את הפסוק )דברים ד' ל' – ל"א(, "ַּבַּצר ְלָך ּוְמָצאּוָך 

ְוָׁשַמְעָּת  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ַעד  ְוַׁשְבָּת  ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ּכֹל 
ְּבקֹלֹו. ִּכי ֵאל ַרחּום ה' ֱאֹלֶהיָך ֹלא ַיְרְּפָך ְוֹלא ַיְׁשִחיֶתָך ְוֹלא ִיְׁשַּכח ֶאת 
ְּבִרית ֲאבֶֹתיָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהם", שמשמעות הפסוק שאף אם אדם 
תפילתו  ה' שומע את  זאת  בכל  וצרה,  צער  בתשובה מתוך  חוזר 

ונענה לו.
התחיל מנשה קורא להקב"ה, "אמר לפניו21, רבש"ע, הרי קראתי 
הוא  את  רבש"ע,  ממש.  בהן  שאין  וידעתי  שבעולם,  אלהות  לכל 
אלוה על כל אלהים, ואם אי אתה עונה אותי, אני אומר שמא ח"ו 
כל הפנים שוות. אמר לו הקב"ה, הא22 רשע, בדין הוא שלא אענה 
אותך, שהכעסת אותי, אלא שלא לנעול דלת לפני השבים, שלא 
יהו אומרים, הרי מנשה ביקש לעשות תשובה ולא נתקבל, לפיכך 

הריני עונה אותך...".
מלאכי  "...היו  לה',  זו  תפילתו  את  נשא  שמנשה  שעה  באותה 
השרת מסתמין את חלונות של רקיע, שלא תעלה תפלתו לשמים. 
מה עשה הקב"ה, חתר את הרקיע מתחת כסא הכבוד, וקיבל את 

תפלתו...".
 וכשקיבל הקב"ה את תפילתו, השיבו ה' לירושלים ולמלכותו, 

כמפורש בפסוק, והשבתו זו היתה בנס גלוי, ע"י רוח.
רק  לה'  התפלל  שלא  הקב"ה,  לפני  בא  שמנשה  העלילה  וזו 
באחרונה. ועוד שפנה אליו בתנאים ובעלילה שאם לא יושיעו, אזי 
ח"ו יטיח דברים כלפי מעלה, וכפרש"י בסנהדרין שם ד"ה מנשה, 

וכדלעיל.
ולענין כמה שנים עברו מזמן הצלתו מנפילתו בילדותו, ועד הזמן 

שבא בעלילה23, עיין בהערה.

של  מותו  לאחר  שנים  שמאות   – הלכה  לימדתי  מותי  לאחר 
מנשה, הוא לימד את רב אשי הלכה בהלכות בציעת הפת.

שמאות שנים לאחר מותו, כשעסקו האמוראים בסוגיות של אלו 
בסנהדרין  איתא  חלק,  להם  שאין  ואלו  לעוה"ב  חלק  להם  שיש 
ק"ב ב', שרב אשי אמר, "למחר נפתח בחברין", שלמחר נתחיל את 

לימודינו במנשה חברינו.
"חברך  ושאלו,  אשי  לרב  בחלום  מנשה  התגלה  לילה  באותו 
וחבירי דאבוך קרית לן", ופרש"י, "כלומר, וכי סבור אתה שנהיה 
חבירך וחברי דאבוך", "מהיכא בעית למישרא המוציא )מהיכן בפת 
מהיכא  ליה,  אמר  ידענא.  לא  ליה,  אמר  המוציא(.  לבצוע  צריך 
ופרש"י,  לן",  קרית  וחברך  גמירת,  לא  המוציא  למישרא  דבעית 
ואתה  המוציא,  לבצוע  צריך  בפת אתה  מקום  מאיזה  יודע  "אינך 

קורא אותנו חבירך".
משמך  ליה  דרישנא  ולמחר  לי,  אגמריה  אשי[,  ]רב  ליה  "אמר 
בפירקא )תלמד אותי, ומחר אני אדרוש הלכה זו בשמך בשיעור(. 
אמר ליה, מהיכא דקרים בישולא", ופרש"י, "ממקום שנקרמין פניה 
של פת בתנור, דהיינו מלמעלה או מסביבות הפת או משוליו, אבל 

באמצע לא" ]ועיי"ש שביאר בדרכים נוספות24[.
והלכה זו דרש רב אשי משמו של מנשה, וכן נקבע הלכה לדורות 
בר"מ פ"ז ברכות ה"ג, טור אור"ח קס"ז ושו"ע שם סעיף א', "שאינו 

בוצע אלא ממקום שנתבשל יפה יפה... והוא לכבוד הברכה".
עוד איתא שם, "אמר ליה ]רב אשי[, מאחר דחכימתו כולי האי, 
חכם,  כך  כל  ואתה  )מאחר  זרה  לעבודה  פלחיתו  קא  טעמא  מאי 
נקיטנא  הות  התם,  הות  אי  ליה,  אמר  זרה(.  עבודה  עבדת  מדוע 
שפת  מגבה  "היית  ופרש"י,  אבתראי",  ורהטת  גלימא25  בשיפולי 
חלוקך מבין רגליך כדי שתהא קל לרוץ, והיית רץ לשם מפני יצר 

עבודת כוכבים שהיה שולט".
נפתח  לרבנן,  אשי[  ]רב  להו  אמר  "למחר,  שם,  הגמ'  מסיימת 
אמר  ולא  ברבותינו,  לדרוש  "נתחיל  ופרש"י,  ברבוותא26", 

בחבירינו".

והחטיא  חטא  שמנשה  שלמרות   – הבא  לעולם  חלק  לי  ויש 
ה' את  כיון שעשה תשובה, קיבל  את הרבים במשך שנים רבות, 

תשובתו ויש לו חלק לעוה"ב.
שה' קיבל את תשובתו של מנשה, למרות שחטא והחטיא את 
שלימה,  בתשובה  ששב  כיון  שנה,  ושתים  עשרים  במשך  הרבים 
אומר,  יהודה  "רבי  א'(,  צ'  )סנהדרין  חלק  בריש  במשנה  כדשנינן 
ַוִּיְתַּפֵּלל  י"ג(,  ל"ג  )דהי"ב  הבא, שנאמר  לעולם  לו חלק  יש  מנשה 

ם ְלַמְלכּותֹו". ֵאָליו ַוֵּיָעֶתר לֹו ַוִּיְׁשַמע ְּתִחָּנתֹו ַוְיִׁשיֵבהּו ְירּוָׁשלִַ
איברא, דכ"ז שיש לו למנשה חלק לעוה"ב הוא רק לדעת ר"י, אך 
דעת רבנן במשנה שם, שאין לו חלק לעוה"ב, "אמרו לו, למלכותו 
השיבו, ולא לחיי העולם הבא השיבו", והם דרשו את הפסוק שה' 
השיבו, שהשיבו רק למלכותו ולא לחיי העולם הבא. וע"ע בסוגיא 

זו, שם ק"ב ב' וק"ג א'.

חכמי אדום מספרי יונים, והובאה בסדה"ד ג"א ר"נ. ותשו"ח להרב ישראל מאיר 
ינקלביץ שליט"א שציין לנו לזה.

22 לא ידעתי מה משמעות תיבה זו.
23 ולענין כמה שנים עברו מזמן הצלתו מנפילתו בילדותו, ועד הזמן שבא בעלילה, 

לכאורה יש בזה ב' דרכים בביאור הפרשה.
הדרך הפשוטה הוא ע"פ מה דמפורש בנביא )מ"ב כ"א א', ודה"ב ל"ג א'(, "ֶּבן ְׁשֵּתים 
ם ְוֵׁשם ִאּמֹו ֶחְפִצי ָבּה",  ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְמַנֶּׁשה ְבָמְלכֹו ַוֲחִמִּׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשלִָ
והיות ותחילת מלכותו של מנשה היתה אחרי מות חזקיהו אביו, בהכרח שהמעשה 
שאביו נטלו ע"ג כתפו להוליכו לבית המדרש, היה לפני שמנשה היה בן י"ב שנה, 

שכאשר היה בן י"ב שנה, אביו כבר לא היה בין החיים להוליכו לביהמ"ד.
והנה מעשה זה שבישלוהו בדוד וחזר בתשובה, היה בשנת עשרים ושתים למלכותו 
משנות  שנה  ושתים  שעשרים  א',  ק"ג  וסנהדרין  כ"ד  בסדע"ר  דאיתא  מה  ע"פ 
מלכותו חטא כאחאב שמלך עשרים ושתים שנה, וכעי"ז בירושלמי סנהדרין י"א 
ה' )נ"ו ב'(, שחטא כ"ב שנה )הובא ברש"י ויקרא כ"ו ל"ה, יחזקאל ד' ו', חבקוק ב' 
ג' ודבה"ב ל"ו כ"א(, נמצא שבאותו שעה היה לכה"פ בן שלושים וארבע שנה, והוא 

לכה"פ עשרים ושתים שנה לאחר שניצל בנפילה. 
ולאחר מכן היה עוד ל"ג שנה בתשובה כפי שמפורש בפסוקים )דה"ב ל"ג י"ג – 
ט"ז(, "...ַוֵּיַדע ְמַנֶּׁשה ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִהים... ַוָּיַסר ֶאת ֱאֹלֵהי ַהֵּנָכר ְוֶאת ַהֶּסֶמל ִמֵּבית 
ם ַוַּיְׁשֵלְך חּוָצה ָלִעיר. ]כתיב: ויכן,  ה' ְוָכל ַהִּמְזְּבחֹות ֲאֶׁשר ָּבָנה ְּבַהר ֵּבית ה' ּוִבירּוָׁשלִָ
קרי:[ ַוִּיֶבן ֶאת ִמְזַּבח ה' ַוִּיְזַּבח ָעָליו ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ְותֹוָדה ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ַלֲעבֹוד ֶאת 

ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל", ואיתא בסדע"ר וסנהדרין שם, שתקופה זו נמשכה ל"ג שנה.
נמצא ששנות חייו היו שישים ושבע, בן שתים עשרה שנה היה במלכו, עשרים 

ושתים בחטא ושלושים ושלוש השנים האחרונות בתשובה.
בעלילה,  שבא  הזמן  ועד  בנפילה  מהצלתו  שעברו  השנים  בחישוב  נוספת  ודרך 
הוא ע"פ מה דאיתא בירושלמי סנהדרין י"א ה' )נ"ו ב'(, "וכל ימיו של מנשה אינן 
אלא חמשים וחמש שנה". שלפי"ז שתים עשרה שנותיו שהיו בימי מלכותו של 
עשרים  ומתוכם  וחמש.  חמשים  היו  הכל  שסך  שנותיו  במנין  נמנים  ג"כ  אביו, 
בחטא  ששנותיו  נמצא  א"כ  בתשובה,  היו  ושלוש  ושלושים  חטא  שנה  ושתים 
בשנות מלכותו היו רק עשר שנים ]שמתוך עשרים ושתים שנות רשעותו, רק עשר 
לכל המאוחר  נמצא שהזמן שעבר מנפילתו, שהיה  היו לאחר שהתחיל למלוך[. 
בשנתו השתים עשרה, ועד שבא בעלילה בשנת העשרים ושתים, עברו רק מעט 

יותר מעשר שנים.
ומה שהבאנו מדברי הירושלמי שכל ימיו היו רק נ"ה שנה, לכאורה א"א לפרש 
מהן  "צא  בירושלמי,  שם  שאיתא  מה  משום  זאת  מלכותו,  שנות  על  שהכוונה 

הירושלמי  שכוונת  ואת"ל  וכורתים".  עונשין  מעלה  של  ב"ד  שאין  שנה  עשרים 
בדבריו שימיו נ"ה שנה הכוונה על שנות מלכותו, מה ענין כ' שנה שאין ב"ד של 
מעלה עונשין, הרי יש להוריד רק שמונה שנים מאז היותו בן שתים עשרה שנה, 

עד הגיעו לגיל עשרים, וא"כ יש להוסיף לחשבון עוד שתים עשרה שנה.
מפסוקים  נסתרים  גם  הם  שלכאורה  הנ"ל,  הירושלמי  דברי  להבין  זכיתי  ולא 
וחמש  וחמשים  בגיל שתים עשרה שנה,  לעיל, שמנשה מלך  מפורשים שהבאנו 

שנה מלך.
וכן ג"כ מצאנו בבבלי במקומות רבים שהחשיבו את נ"ה השנים לשנות מלכותו, 
ולא לכל שנותיו, וכגון בסנהדרין ק"ג א', שעשרים ושתים שנות מלכותו הראשונות 
חטא כאחאב שמלך עשרים ושתים שנה בחטא, ואח"כ ל"ג שנה בתשובה. וודאי 
שמפורש  בכלל,  שנותיו  על  ולא  אחאב,  של  מלכותו  שנות  על  הוא  שהחשבון 
בפסוק ששנות מלכות אחאב היו כ"ב שנה )מ"א ט"ז כ"ט(, "ַוִּיְמֹלְך ַאְחָאב ֶּבן ָעְמִרי 

ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשְֹמרֹון ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה".
עוד מצאנו כזאת בסנהדרין ק"ג ב', "ת"ר מנשה היה שונה חמשים וחמשה פנים 
בתורת כהנים ]שהיה מחדש בו כל שנה ושנה ודורשו מפלפולו - רש"י[, כנגד שני 
מלכותו". וכן הובאו שנות מלכותו ברש"י ויקרא כ"ו ל"ה, יחזקאל ד' ו', חבקוק 
ולא  נ"ה  היו  כ"א, שבכל המקומות רש"י למד ששנות מלכותו  ל"ו  ג', דהי"ב  ב' 

שנות חייו.
כשנות  נמנים  שנותיו  כל  זאת  ובכל  נ"ה,  רק  היו  ששנותיו  שאיה"נ  לומר  ואין 
מלכותו, שנחשב הדבר כאילו בלידתו התחילה מלכותו, כפי שמצאנו אצל מלכים 
ובמיוחד שיש  מסוימים שמנין שנות מלכותם התחילה עוד קודם מות אביהם, 
סיבה לומר כן אצל מנשה, שהרי אביו חזקיהו המלך חלה ונגזר דינו למיתה, רק 
הוסיפו לו ט"ו שנה, וא"כ אולי שנים אלו לא נמנו לו, ולכך התחיל מנין השנים 
)מ"ב  כ"ט שנה  חזקיהו  נמנים שנותיו של  בנביא  אינו, שהרי  זה  מלידת מנשה. 
ם...",  י"ח ב'(, "ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָהָיה ְבָמְלכֹו ְוֶעְׂשִרים ָוֵתַׁשע ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשלִָ
והוסיפו  למלכותו,  י"ד  בשנת  היה  חזקיהו  של  שחוליו  כ"ג,  פרק  בסע"ר  ואיתא 
לו עוד ט"ו שנה. נמצא שסך שנותיו עד מיתתו היו כ"ט שנה. וכן מצאנו ברש"י 
בדהי"ב כ"ד ז', כשמונה את שנות המלכים, מונה כ"ט שנה לחזקיה ונ"ה למנשה, 
ולפי"ז מחשב את מנין שנות עולם, ובהכרח שאין י"ב שנה משנות מנשה מובלעים 

בשנות חזקיהו אביו, שא"כ אין החשבון עולה.
עינינו  את  שיאיר  למי  ונודה  הנ"ל,  הירושלמי  בדברי  בצ"ב  נשארתי  עתה  ולעת 

בהבנת דבריהם הקדושים, להגדיל תורה ולהאדירה.
24 ועיין בבאר שבע, שכתב, שרש"י פירש ב' לשונות, "ואנו כדי לצאת ידי שניהם, 
)הלכות  נוהגים לבצוע מעט מצד העליון והתחתון, כמו שכתבו הגהות מיימוני 

ברכות פ"ז אות ו'( בשם מהר"ם ז"ל".
וע"ע בתורת חיים שהאריך הרבה בסוגיא זו.

25 ובנותן טעם להביא בזה מעשה נורא שהיה עם הגה"צ רבי אברהם יעקב )זיידל( 
עפשטיין זצ"ל, בימי בחרותו.

הורי הגה”צ הנ”ל התגוררו בגרודנא, ובנם למד בישיבה בראשות הגר”ש שקאפ 
זצ”ל.

לארה”ב,  להגר  עמדו  הוריו  הראשונה,  העולם  מלחמת  סיום  לאחר  קצר  זמן 
אל  ולילך  ומישיבתו,  מרבותיו  להתנתק  רצה  לא  הבן  ההורים,  בקשות  ולמרות 
עוד  דבר הסכימו ההורים שישאר  בסופו של  הרוחני שבאמריקה.  גיא הצלמות 

זמן מה בישיבה.
לאחר שההורים הגרו לאמריקה והשתקעו בה, הם שלחו לו מכתבים רבים בהם 
בשנת  בערך  במכתבים,  ממנו  לבקש  וכשנלאו  אליהם,  להצטרף  ממנו  ביקשו 

תרפ”ג, נסעה האם במיוחד חזרה מאמריקה לפולניה בכדי להביאו אליהם.
לא  הוא  שמא  חשש  אחריו,  מחפשת  והיא  לישיבה  הגיעה  שאמו  לבן  כשנודע 
יעמוד בנסיון, וישתכנע להפליג עמה לאמריקה, ועל כן קפץ מהחלון וברח למיר 

אל עבר הישיבה המעטירה.
למיר.  בנה  עקבות  אחר  אותה  הובילו  האם,  שעשתה  רבות  וחקירות  דרישות 
זצ”ל  ליבוביץ  ירוחם  רבי  הגה”צ  אצל  תורה  לדין  בנה  למיר תבעה את  בבואה 
של  טענותיה  כנגד  לאמריקה.  עמה  ויסע  לקולה  שישמע  בנה  על  שיצוה  ממיר, 
האם בדבר חובתו לכבדה ולשמוע בקולה, טען הבן, שהוא חושש מעתידו הרוחני 

באמריקה.
רבי ירוחם פסק, שישאר בישיבה לכל הפחות עד גיל שלושים, ולאחר מכן יוכל 

להצטרף להוריו לאמריקה.
כששמע הגה”צ את פסק ההלכה, נרעש ונרעד, ופנה אל הרבי בשאלה, ומה ישמור 

עלי אחרי גיל שלושים, וכי היצה”ר בטל בגיל זה.
ירוחם ביקש ממנו לפתוח מסכת סנהדרין, ולמד עמו את סוגיתינו, אודות  רבי 
דברי מנשה שאמר, שאילו רב אשי היה בימיו, היה מרים את שולי חלוקו כדי 

שיוכל לרוץ יותר מהר לעבוד עבודה זרה.
אמר רבי ירוחם, בגמרא זו אנו למדים שכאשר הקפוטה דופקת על הברכיים, הרי 
שהיא מעכבת מלרוץ לדבר עבירה. אשר על כן, אם תקבל על עצמך, אתה ובניך 
ללכת באמריקה עם קפוטה, אני ערב לך שלא תמוש התורה מפיך ומפי זרעך ומפי 

זרע זרעך מעתה ועד עולם. ע”פ הספר ‘ולעֹבדו בלבב שלם’.
באופן  וביארה  נקודות,  בכמה  זו  בסוגיא  שהתקשה  מהרש"א  בח"א  יעויין   26

אחר.
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הפרסים לשבוע זה:  "שיטה מקובצת המפואר", ו"כ.

עוד  שלושה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר "ילקוט מעם לועז עמ"ס אבות".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד בספר "תורת הבית", למרן בעל הח"ח זיע"א.

רכושו של אדם הוא אחד מהדברים החשובים לו, ממונו מעמידו על רגליו, על 
ידו הוא יכול לרכוש לעצמו מקום לגור, לקנות אוכל ושאר צרכיו, ואף לקיים 

מצוות ומעשים טובים.
למרות כל זאת, לפעמים, אדם מסכים ליתן את כל רכושו בכדי להחזיר ולבטל 
משפט שהוא בעצמו אמר והוציא מפיו, אך גם אם אותו אחד זכה לעשירות רבה 
ומופלגת, לא יעזור ויועיל כל כספו הרב, לבטל את אותם מילים שאמר, להחזיר 

לפיו את המשפט שהוציא.
על  מגלגל  שאדם  ופטפוטים  דיבורים  אותם  כלפי  אמורים,  הדברים  במיוחד 
לשונו, ללא תוכנית מוקדמת, בפגישה אקראית עם אחר, ולאחר שכבר הוציאו 
את הדברים, מהירות התגלגלותם לא ניתנת לעצירה, ואת ההרס והחורבן הנורא 

שבא בעקבותיהם, לא ניתן לשער ולתאר.
ופארי  מבחירי  באשולדיקננישטאאיד*,  גדיאל  הבחור  עם  גם  שאירע  מה  זה 
הישיבה החשובה 'עמלי התורה'. גדיאל זה, שכולם הכירוהו בשבחיו ומעלותיו 
בישיבה, כאחד המיוחדים  ומעמדו החשוב  והכבירים, שזכה למקומו  הגדולים 
יחודיותו  מהי  היא,  אודותיו  הישיבה  רבני  בין  היחידי  הויכוח  כאשר  ביותר, 
על פני שאר מאות בחורי הישיבה המצויינים, האם הוא המתמיד של הישיבה 
או הצדיק של הישיבה, האם הוא הלמדן של הישיבה או הידען של הישיבה, 
היא אחת מחמשת  מודים, שלמרות שהישיבה  שכולם  שביניהם,  השווה  הצד 
הישיבות הטובות והמובחרות ביותר, בכל זאת, אין עוד בחור נוסף שמתקרב 

לשלל מעלותיו בעמל התורה, בעבודה ובמידותיו הטובות.
מה שפחות יודעים, שגדיאל זה לא נולד כלל בבית של תורה, ואף לא במקום 
תורה. ערש לידתו ב'אענסחעדע' שבמזרח הולנד, לא הרחק מהגבול עם גרמניה, 
הוריו,  ובתוכם  ככולם  שרובם  שבת',  'שומרי  הנקראים  יהודים  של  בקהילה 
שומרים תורה ומצוות כפי מיעוט ידיעותיהם, ואף ילדיהם הלומדים בבתי הספר 

הממשלתיים, אין להם ידיעה רחבה יותר ביהדות.
אחד מהדברים שהקפידו בקהילה שם, ושנתן להם את ההרגשה המחזקת את 
הציונית  הישות  של  ה'שנור'  מגביות  לכל  הרבות  בתרומותיהם  היה  יהדותם, 
בארץ ישראל. הכספים הרבים שזרמו לכיסיהם של עסקני הישות הציונית, נתנה 
לבני הקהילה את ההרגשה על שייכותם לעם היהודי, ובכך השתיקו את מצפונם 

אודות אי שמירת התורה והמצוות במלואם.
לגילאי  בהגיעם  ונערה,  נער  שכל  הלזו,  ההולנדית  בקהילה  היה  נוסף  'מנהג' 
ישראל,  לארץ  כשבוע  של  נסיעה  שרשים',  של  ל'שבוע  נסעו  עשרה,  השמונה 
הכולל ביקור בכמה אתרי תיירות ומורשת, ביניהם ה'כותל המערבי', שלצערינו 

הרב, כך הוא נראה בעיניהם.
כשגדיאל טס ל'שבוע של שרשים', הוא לא יכל להעלות על דעתו מה יצא לו 
מטיסה זו. הוא היה נער בוגר כבן שמונה עשרה שנה, שידיעותיו ביהדות היו 
פחותות מזאטוט בן שלוש, ובלא הכנה מוקדמת הביאוהו המארגנים, יחד עם 

כמה עשרות מחבריו, אל הכותל המערבי.
עד אותו יום גדיאל רק שמע על הכותל המערבי, כעת עמד לראשונה מול אותם 
ובליבו התחוללה סערה, כאשר אינו מצליח להבין בשל מה הסער  אבני הוד, 
הגדול הזה, במיוחד שבטיוליו הרבים, הוא כבר הספיק לראות קירות הנראים 

מיוחדים יותר, גם מבחינה ארכיאולוגית, וגם מבחינה הנדסאית.
ונערים  זקנים  ראה  המקודש,  ולמקום  הקדושות  לאבנים  גדיאל  כשהתקרב 
עומדים מול האבנים ומתפללים תוך כדי דמעות ובכי. מרוב בורותו, לא הבין מה 
אירע לאותם האנשים הבוכים מול האבנים. ובתומו ניגש לאחד מהמתפללים 

הבוכיים, ושאלו אם אירע לו דבר, והאם הוא זקוק לעזרה כל שהיא.
פינחס  ר'  יהודי בוכה שגדיאל פנה אליו, היה לא אחר מאשר  ואותו  ה'  אינה 
המערבי,  לכותל  יום  בכל  ללכת  המקפידים  ירושלים  מאנשי  הארצגיסטצאך*, 
לשפוך שיח עבורו ועבור משפחתו וכל כלל ישראל, וידוע בנועם שיחתו ובלבבו 
לו עם  נוער לאבינו שבשמים. הצלחה מיוחדת היתה  בני  והרחב, לקרב  החם 
אותם אורחים מחוץ לארץ, שבידיעתו הרחבה בשפות נוספות, היה מדבר עמם 
בשפת מקומם, מלמדם על 'בריאת העולם', 'האבות הקדושים', 'יציאת מצרים' 

ו'מתן תורה'.
כמעט לא ידוע על צעיר שהחל לשוחח עם ר' פינחס, ולא המשיך את הקשר 
תקופה ארוכה. גם אם לא כולם הגיעו בעקבות הקשר עמו לשינוי אורחותיהם 
כאלו  ישנם  מצוות.  בכמה  זאת  בזכות  ככולם התחזקו  רובם  השינוי,  בתכלית 
שרק נמנעו מלהתחתן עם גויה, ישנם שאף שמרו שבת, היו גם כאלו שהוסיפו 
להניח תפילין בכל יום, ומועטים היו אלו שהצליח ללמדם אורחות חיים, וקיבלו 

עליהם עול מלכות שמים בשלימות.
השיחה עם גדיאל התחילה כמו עם רבים אחרים ברחבת הכותל המערבי. מהר 
מאוד גילה גדיאל שהוא עומד בפני מעיין המתגבר, המלמדו חידושים מפתיעים 
המדריכים  חיפשוהו  כשכבר  שיחה,  כשעתיים של  לאחר  מעולם.  שלא שמעם 
בכל מקום אפשרי, וכבר הודיעו במשטרה על העלמותו, גילוהו באקראי כשהוא 
ניתקוהו  רב  ובקושי  כשכולו מרותק מהדברים ששמע,  פינחס  ר'  יד  על  עומד 

ממנו.
כל  למרות  המתוכננים.  מהטיולים  טעם  כל  גדיאל  איבד  ואילך  רגע  מאותו 
האטרקציות המוצעות שעמדו לרשותו, הוא לא שת ליבו אליהם. רק דבר אחד 
של  סיפורו  את  ממנו  לשמוע  עוד,  עמו  ולשוחח  פינחס  לר'  לחזור  רצה,  הוא 
אברהם אבינו ששבר את פסלי אביו בגיל שלוש. להאזין שוב לשעבוד מצרים 

ולנסים הרבים שה' עשה להציל את ישראל ממצרים ובכל הדורות והגלויות.
מחוסר ברירה הסכימו המדריכים שגדיאל לא ילך עמהם לכל התוכניות, אלא 
אך  האחרונה.  בפעם  שפגש  רב  אותו  את  שוב  לפגוש  המערבי  לכותל  יחזור 
לינתם  למקום  בערבים  ישוב  אם  רק  היא,  לכך  בידו  והתנו, שהרשות  הוסיפו 

בזמן המיועד. וגם, שלא ישכנע אחרים שיבואו עמו יחד לאותו רב.
כמוצא שלל רב שש גדיאל על הרשות. בשעת בוקר מוקדמת כבר הגיע לרחבת 
שמחו  כשנפגשו,  פינחס.  ר'  אחר  ארוכה  שעה  תר  כשהוא  המערבי,  הכותל 
וחיוב  האמונה  עיקרי  כל  על  לשוחח  והמשיכו  החוזרת,  פגישתם  על  השניים 

שמירת התורה והמצוות.
היה  גם  הוא  זאת  יחד עם  רגילה.  ה' בצורה בלתי  לדבר  גדיאל התגלה כצמא 
בור סוד שאינו מאבד טיפה, ועל כן, בסיומו של אותו שבוע בהם שוחחו ולמדו 
השנים יחדיו דבר יום ביומו, כבר לא חפץ גדיאל לשוב להולנד ולמקום לידתו, 

אלא להשאר בארץ הקודש, להגות בתורה ועמלה.
בארץ  להשאר  האפשרות  בדבר  ההורים  של  השכנוע  מלאכת  היתה  קלה  לא 
בהם  בודדים,  שבועות  כמה  של  תקופה  על  רק  הסכימו  הם  בתחילה  הקודש. 
פינחס סייעו רבות ללמוד במוסד למתחילים. במשך הזמן ההורים האריכו  ר' 
ונתעלה  עלה  בה  תשובה',  ל'בעלי  בישיבה  ללמוד  עבר  וגדיאל  הסכמתם,  את 
בתורה, כאשר כל הזמן ר' פינחס עוזר ומסייע בעדו בעצה ותושיה ובכל עניניו 
הגשמיים. בסיומה של השנה, כשגדיאל חזר לביתו, כבר לא הכירוהו הוריו, הוא 

חזר כשמראהו כ'בן תורה', בחיצוניותו ואף בעדינותו ואורח חייו.
הוריו שבקשו הסברים על דרכו החדשה, סיפר להם את מה שר' פינחס לימדו, 
מה המשמעות להיות יהודי, שיהדותו של אדם אינה מתבטאת באכילת סופגניה 
התורה  בלימוד  רק  אלא  בשבועות,  גבינה  ועוגת  בפורים  המן  אוזני  בחנוכה, 

וקיום המצוות.
בחסד ה' עליו, הוריו קיבלו את השינוי בהבנה, ולמרות אכזבתם הראשונית מכך 
שלא המשיך כיתר חבריו באוניברסיטה המקומית, לא רק שלא נלחמו בו, אלא 

עודדוהו ותמכוהו לילך בדרכה של תורה.
בלימוד,  הגדולה  התקדמותו  את  פינחס  ר'  כשראה  החדש,  הזמן  לקראת 
ובהתייעצות עם רבני ישיבתו, הגיע למסקנא שעליו למצוא לגדיאל ישיבה בה 
יוכל לעלות ולצמוח בהתאם ליכולות הרבות שלו. בסייעתא דשמיא קיבלוהו 
לישיבת 'תפארת התורה', בה שקד על תלמודו עוד כשנתיים, ולאחריה התקבל 
לישיבת 'עמלי תורה' המעטירה, ולמרות מאות בחוריה המצויינים, תוך פחות 
משנתיים נחשב אחד ממצוייני ומובחרי הישיבה, וכל זאת, בעמלו הרב ושקידתו 

והתמדתו בעסק התורה בכל עת ושעה.
הוא  משפחה  מאיזה  גדיאל,  של  עברו  על  דבר  ידעו  לא  התורה'  'עמלי  בחורי 
מגיע. חלקם ידעו שלפני כמה שנים הוא הגיע מישיבת 'תפארת התורה', אבל 
באיזו ישיבה קטנה הוא למד, באיזה תלמוד תורה הוא התחנך, אחד לא ידע. 
ידיעה אחת ידעו אודותיו, שמקורו מ'חוץ לארץ', והיו כאלו שאף ידעו 'מאיזה 
גדל,  בה  קהילה  באותה  הרבנים  כאחד  משמש  האם  אביו,  מיהו  לארץ'.  חוץ 
בדעתו  לעלות  יכל  לא  אחד  אף  ידעו.  לא  שם,  חכמים  התלמידי  מחשובי  או 
שאביו אינו תלמיד חכם כלל, ובקושי יודע להתפלל את התפילה הנכונה בסידור. 
צמיחתו  וכל  קטנה,  בישיבה  לא  ואף  תורה,  בתלמוד  כלל  למד  לא  שגדיאל 
משמש  הוא  שלו,  ואישית  פרטית  מעבודה  זה  הכל  ועמלה,  בתורה  העצומה 

כראיה שאין התורה בירושה.
אודות  ושוחחו  יחדיו  בחורים  כמה  עמדו  שלישי,  סדר  לאחר  הלילות,  באחת 
פרשיה שאירעה באותם ימים, אודות יהודי שעלה מצרפת והודיע שהוא כהן, 
ולימים עלה יהודי נוסף מאותו מקום, וטען אודות הראשון, שלא היה כהן מימיו. 
השיחה בין הבחורים היתה אודות חוסר האפשרות לשקר בדברים אלו, שתוך 

זמן מסויים, יתגלה קלונו לעין כל.
יהדותם של כל אותם  ענין, אודות  תוך כדי השיחה עברו מענין לענין באותו 
הם  אולי  יהדותם.  אודות  להעיד  יכול  שמי  רחוקות,  מארצות  שעולים  אלו 
גויים שזייפו מסמכים ולאחר כמה שנים שהם בארץ הקודש, נושאים מבניהם 
ומבנותיהם, בלא לחוש כלל. חלק מהבחורים טענו, שבירור יהדותם הוא על ידי 
כל אותם שמגיעים מאותה מדינה, שיודעים בדיוק מי יהודי ומי לאו. כשראייתם 
היא, אודות כל אותם עשרות בחורים בישיבה מארצות הברית, שחלקם מכירים 
אלו את אלו, ואין בחור שאין לו מכר אחד בישיבה. ואילו הוא היה גוי מחופש, 

האחרים היו מכירים בו ומגלים את צפוניו.
ומה תאמרו אם כן על גדיאל, שאל אחד הבחורים, שהקנאה בצדקותו ומעלותיו 
הרבות של גדיאל דיברה מתוך גרונו, הוא הרי מגיע מארץ שאין בה עוד בחור 
נוסף בישיבה, ואולי הוריו הם גויים, שיום אחד החליטו ההורים או הבן בעצמו, 
להודיע על יהדותם, והנה הוא אחד מחשובי הישיבה, ויתחתן עם אחת מבנות 

ישראל המיוחסות, כאשר המשפחה לא יודעת כלל שמדובר בגוי למהדרין.
הבחורים שאכן לא ידעו דבר אודות גדיאל ומשפחתו, המשיכו לשוחח אודותיו 
עוד שעה קלה, שבסיומה הם הגיעו למסקנה, שככל הנראה גדיאל אינו יהודי 
כלל, ובמקרה הטוב ביותר, הוא ספק יהודי. כדרכם של שמועות מהסוג הזה, 
ידעה את סודו  כולה  זמן קצר הם עברו מאחד לשני, עד שכל הישיבה  שתוך 

האפל של גדיאל.
באותם ימים החל גדיאל להרגיש שבחורים מתרחקים ממחיצתו. כאשר דברי 
שאם  באומרם,  זו,  להנהגתם  הישיבה  לבחורי  גרם  ששמעו,  רע  השם  הוצאת 
אכן כך, אסור גם לדבר עמו בלימוד, שיש בכך איסור של לימוד התורה עם גוי. 
גם לומר לו מילה טובה חששו הבחורים, מחשש לאיסור 'לא תחנם', שאסור 

לשבח גוי.
היו גם כמה בחורים שחפצו שלא לקבל את דברי הוצאת שם רע, ואף טענו שגם 
אם ישנו חשש רחוק כזה, אין היתר לשפוך את דמו, ובמיוחד שאם הכל 'עורבא 
פרח', יש כאן גם חשש של 'בזיון תלמיד חכם', אך ככל שעברו הימים כבר נקבע 
בישיבה אודות גויותו של גדיאל, ואף היו בחורים שהיה להם על כך כמה וכמה 
ראיות מוצקות, במיוחד שהיה מי שסיפר, שהוא הקשיב לגדיאל כשבירך 'ברכות 

השחר', והוא לא בירך את הברכה השניה, 'שלא עשני גוי'.
אם עד לאותו יום התמודד גדיאל עם כמות הצעות של שידוכים רבות, ביניהם 
ביתם  אל  להכניס  רצו  שכולם  ישיבות,  וראשי  חשובים  רבנים  של  בנותיהם 
את האוצר הזה, כפי שרבותיו היללוהו וציפו לו לגדולות, והוא דחה את כולם 
מרצונו ללמוד עוד זמן ועוד תקופה, כעת לא היתה לו אפילו הצעה אחת. מרוב 
ורק  עליו,  אפילו את השמועה הרעה שהפיצו  גדיאל  ידע  לא  התמדתו הרבה, 
התפלא מדוע רבים וטובים מבני הישיבה נמנעים מלדבר עמו בלימוד, וכשהוא 

ניגש אליהם, הם מתחמקים ממנו במוקדם או מאוחר.
בתחילה שמח גדיאל על שהשדכנים הרפו ממנו, הם כבר לא מפריעים לו בכל 
להתחיל  רבותיו חשב  מהזמן שבעצת  יותר משנה  ועבר  לאחר  אך  ושעה.  עת 
לשמוע, ועדיין לא הציעו בפניו אפילו הצעה אחת ראויה, למעט שתי הצעות 

מביישות, של נערות גיורות וספק יהודיות, הבין שאירע דבר מה.
נסיונו לברר מה אירע ומדוע לא מציעים לו כבר שידוכים כבימים ימימה אצל 
אחד מרבני הישיבה, לא צלח. אותו מגיד שיעור לא ידע מה לענות לו, והתחמק 
ממנו באופן מכובד. בתחילה חשב גדיאל שאולי התבגרותו היא זו שדוחה ממנו 
עשרות  בפניו  הציעו  שנה  לפני  שהרי  מיד,  ירד  זה  רעיון  אבל  ההצעות,  את 
אפילו  לו  אין  בשנה,  התבגר  כשרק  וכעת,  ומעולות,  מיוחדות  כולם  הצעות, 

הצעה אחת ראויה וטובה.
בצר לו פנה גדיאל אל מרן שליט"א, וסיפר לו על מצבו, שככל הנראה מאן דהוא 
הוציא את דיבתו רעה, ועל כן הוא לא זוכה למצוא את זיווגו, להקים בית של 
תורה בישראל. מרן שליט"א הבחין מיד שמדובר בבחור בן עליה מיוחד, ועל כן 
השיבו, שאם עד היום הצליחו למנוע ממנו למצוא את זיווגו, אות הוא שעדיין 
לא הגיע הזמן, ולא בא לפניו השידוך הנכון. כשיגיע הזמן, והשידוך הנכון יעלה 
על הפרק, אף אחד לא יוכל לקלקל לך את הזיווג שלך. או שהם לא ישמעו את 
דרכים  וגם אם הם האמינו לדברים,  כך,  ואף אם הם שמעו על  דברי הדיבה, 
רבות יש בידי הקב"ה להוציא את הזיווג אל הפועל, ואין לך מה לדאוג על כך 

מאומה.
מרן שליט"א הוסיף וברכו, שה' יזכה אותך למצוא את הזיווג הטוב והנכון ביותר 
עבורך בעיתו ובזמנו ובקרוב. ועד אז, הוסיף מרן שליט"א ואמר, תנצל את הימים 

להמשך שטייגען ועליה בתורה ויראה.

וחזר  גדיאל מבית מרן שליט"א, שב אל הישיבה למקומו הקבוע,  יצא  מעודד 
לשקוד על התורה כמימים ימימה, להתענג על ה' ולהנות מאור התורה, שלימודו 

השכיח ממנו את כל צערו ויגונו על זיווגו המתעכב לבוא.
באותם ימים הצטרף לצוות הישיבה 'משיב' נוסף, הגאון ר' מאיר אונטערזוכער*, 
ומשמים כוננו את צעדיו, שיקבע את מקומו סמוך ונראה למקומו של גדיאל. 
זמן קצר  גדיאל, הבחין תוך  ר' מאיר שלא היה מודע כלל למה שמספרים על 
סוגיות  רבות בלימוד בכל  ודיבר עמו  יד בחור מופלג בתורה,  יושב על  שהוא 
הש"ס, וככל שנקפו הימים גילה עוד ועוד מגדלותו בתורה של גדיאל, מידיעותיו 

הנרחבות, מסברתו הישרה, ומכל מעלותיו המיוחדות.
בחורי הישיבה שהכירו בר' מאיר שיראתו קודמת לחכמתו, התפלאו ממה שאינו 
חושש לשוחח בלימוד עם גדיאל, והגיעו למסקנא שככל הנראה אין איסור לדבר 
לשאול  הבחורים  חזרו  קמעה  וקמעה  ליהודי,  בהתחזות  החשוד  עם  בלימוד 

ולדבר בלימוד עם גדיאל.
ממעיינו  ולהשקות  לתת  יכל  שוב  נפש,  כמשיב  לגדיאל  היתה  תקופה  אותה 
הראשונים  של  בדבריהם  ופוסקים,  בש"ס  אותו  השואלים  כל  את  המתגבר 
ומערכותיהם של האחרונים, ותוך זמן קצר חזרו רוב הבחורים לדבר עמו בלימוד 

ולקבל מתורתו וחכמתו.
לאחר שחלפו קרוב לחמש שנים מאז שר' מאיר הצטרף לרבני הישיבה, באחד 
הימים עלה במחשבה לר' מאיר, שעליו לנסות למצוא שידוך לגדיאל. במיוחד 
שדודו, אחד מחשובי ראשי הישיבות, היתה לו בביתו בת בוגרת, שאביה עדיין 
לא מצא עבורה את פאר עולם התורה, מי שיוכל לקבל תפקיד של מגיד שיעור 
ישיבתו  את  לו  להוריש  יוכל  ועשרים,  מאה  לאחר  הימים,  בבא  ואף  בישיבה, 

בלב שקט ובטוח.
יותר  לפני שר' מאיר הציע את ההצעה לאחד הצדדים, החליט בדעתו לעקוב 
היום  עד  התעכב  שמחמתו  חסרון  שהוא  איזה  בו  ימצא  אולי  גדיאל,  אחר 
מלמצוא את זיווגו, עד שזכה לתואר הבלתי נכסף, 'האלטער של הישיבה'. ככל 
שר' מאיר עקב ובדק, רק גילה מעלות נוספות וטובות, שהגבירו אצלו את הרצון 

שיהלום כזה יפול בחלקם של משפחתו.
באותו יום שר' מאיר חשב להציע את ההצעה, החליט בליבו להתייעץ עם אחד 
הרבנים בישיבה, ולברר אצלו מעט על משפחתו של גדיאל. אותו המגיד שיעור 
שר' מאיר התייעץ עמו, השיבו, שלא רק שאינו יודע דבר אודות משפחתו של 
גדול  גדיאל היא בספק  יהדותו של  'קלא דלא פסיק' הטוען שכל  ישנו  גדיאל, 

מאוד.
לדודו  הציע  הוא  כמעט  הדברים.  את  לשמוע  מאוד  מאיר  ר'  נבהל  בראשונה 
לשידוך לביתו המיוחדת בחור שהוא ספק גוי. במיוחד שאם הוא היה מציע את 
הבחור לדודו, הדוד היה סומך עליו באופן מוחלט, ולא היה מברר כלל אודות 

משפחתו ויהדותו, ומי יודע איזה מכשול היה יוצא מתחת ידיו.
במחשבה שניה החליט ר' מאיר, שעליו לברר פרט זה, שאם אכן נכון וגדיאל אינו 
יהודי, יש כאן שאלת חכם גדולה אם מותר להשאירו בישיבה. שמלבד החשש 
ללמד גוי תורה, ישנו חשש חמור הרבה יותר, והוא, שיבוא יהודי תמים שאינו 
ויקחהו  יהודי,  אינו  הישיבה  כזה, שבחיר  רעיון  על  לחשוב  כלל  בדעתו  מעלה 

כחתן לבתו, ובתו תנשא לגוי, נורא נוראות.
ר' מאיר לא חס על זמנו היקר, והחל לחקור ולברר אחר מקור השמועה, ויחד 
עם זאת דיבר בעדינות עם גדיאל אודות משפחתו והוריו. במשך שבועיים של 
בירורים אינטנסיביים, בירוריו על ידי ידידיו מהולנד אודות המשפחה, עדיין לא 
הניבו פרי, אבל מחקירתו בישיבה, שלא היתה מביישת חוקר מקצועי, שבמהלכה 
הגיע  בחורים,  למעלה ממאה  עם  דיבר  ואברכים,  בוגרים  עשרות  אל  התקשר 
נבעו  רק  אלא  ושורש,  מקור  שום  לזה  אין  עליו,  שסיפרו  מה  שכל  למסקנה 

מדמיונו של אחד הבחורים, שמחמת כן יצאה שמועה רעה זו בישיבה.
בירור קצר אודות מה שאירע לאותו בחור שהפיץ את השמועה, גילה דבר נורא. 
החל מאותו עת שהפיץ שמועה זו, לפני כשש או שבע שנים, לא היה לו יום אחד 
טוב בחייו, הוא עבר סבל שאין כדוגמתו, לא זו בלבד שכבר הספיק להתחתן 
ולהתגרש פעמיים, לאבד את אמו באופן טרגי, אלא גם יד ה' פגעה בילדיו, בנו 
יחידו מזיווג ראשון נשרף למוות, ובתו מזיווג שני, חולה במחלה הנוראה במצב 

קשה, וזאת מלבד עוד כמה צרות קשות ונוראות.
כשר' מאיר נפגש עם בעל השמועה, והזכיר לו נשכחות, שהוא זה שיצר בהבל 
פיו את השמועה הקשה והבלתי מבוססת אודות גדיאל, הבין לפתע בשל מה 
באים עליו זה שנים צרות רבות וקשות. באותו רגע חשב בליבו, שהיה מסכים 
לשלם את כל ממונו, ואף הרבה יותר מזה, כדי להחזיר את הגלגל אחורה, לבטל 
את הדברים שאמר. אך כעת הבין שאת הגלגל כבר לא ניתן להחזיר, ואולי אם 
יצליח לפייס את גדיאל על מה שעשה לו, אולי יסור ממנו החרון האף הקשה 

שפוגע בו ללא הרף.
למרות מה שנתגלה לר' מאיר, הוא לא הסתפק בידיעה שהשמועה אודות גויותו 
של גדיאל היתה עלילת שווא, אלא רצה לברר דברים ברורים ונאמנים אודות 
לידם  סיפרו, שהמידע שהגיע  בהולנד  עבורו  שביררו  קרובי משפחתו  יהדותו. 
יהודי  הוא, שפרטים על מקור משפחת אביו, הם לא השיגו, מלבד מה שהוא 
פשוט המשתייך לקהילה של שומרי שבת, שמשמעותה היא, שאנשי הקהילה 
התורה  בשמירת  היחידי  שהדבר  רוחניות,  של  מאוד  ירודה  לרמה  משתייכים 
והמצוות שמאחד את אנשי הקהילה, הוא שמירת השבת, שאינם מחללי שבת 
יודעים  הם  שאף  המלאכות  את  עושים  ולא  בשבת  נוסעים  אינם  בפרהסיא, 

שאסור לעשות בשבת, כהדלקת האור וכדומה, אבל לא הרבה יותר מזה.
המלחמה  לפני  שעד  בבירור  להם  נודע  גדיאל,  של  אמו  משפחת  לגבי  אבל 
העולמית הראשונה הם התגוררו בקראקא, ואביה היה שמש בית הכנסת של 
המדובר,  של  אמו  עם  יחד  המשפחה  עקרו  המלחמות,  שתי  ובין  העגלונים, 
שהיתה ילדה קטנה, מקראקא שבפולין, להולנד, שם נדדו ממקום למקום, עד 
שקבעו את משכנם באותה העיר בה כיום מתגוררת בתם, וההורים גרו סמוך 

אליהם ואף קבורים שם בבית העלמין היהודי.
אחד  עם  להתייעץ  לילך  בדעתו  חשב  המדובר,  המידע  את  מאיר  ר'  כשקיבל 
כדי  בהם  די  האם  בידיו,  שעלו  הבירורים  כל  אודות  שליט"א  ישראל  מגדולי 

להתיר את הנישואין עם גדיאל, או שעדיין יש לחוש לשם רע שהוציאו עליו.
ובדרכו למד את  ר' מאיר חומש,  זה, נטל עמו  זו לבירור ענין חשוב  בנסיעתו 
הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, כנפסק בשו"ע אור"ח סי' רפ"ה, ואף הוסיף 

ללמוד את פרש"י, כדברי השו"ע שם, שכך ראוי ליראי שמים לעשות.
כשסיים את נסיעתו ובא להכנס אל הקודש פנימה, עלה לפניו רעיון, שהאמת 
היא שניתן להכריע את שאלתו והספק בו הוא מסתפק, מלימוד הפרשה עפרש"י 
ורק  אך  היא  תורה,  של  כדת  ההלכה  שהכרעת  אלא  קלה,  שעה  לפני  שסיים 
ע"פ הדבר אשר יורוך והמעשה אשר יאמרו לעשות, המסור בידי גדולי ישראל 

שליט"א.

מנין בפרשתינו עפרש"י יכל ר' מאיר להכריע את ספקו שנסתפק בו?
תודת המערכת נתונה

להרב ד.י. שליט"א
על הסיפור המתפרסם בגליון זה.

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להביא ראיה לאחד הצדדים, בויכוח על מי לשלם את עלות עמלות הוראת הקבע, האם על קופת הגמ"ח, או על המפקיד, שלכאורה ניתן להביא ראיה, שהמפקיד יצטרך לשלם על כך, 
ולא קופת הגמ"ח, וזאת מדברי רש"י כ"ז י"ח, עה"פ, "ואם אחר היבל יקדיש שדהו וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרת עד שנת היבל ונגרע מערכך", וביאר רש"י, "וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרת. כפי 
חשבון. כיצד, הרי קצב דמיה של ארבעים ותשע שנה, חמשים שקל, הרי שקל לכל שנה, ושקל יתר על כולן, והשקל ארבעים ושמנה פונדיון, הרי סלע ופונדיון לשנה, אלא שחסר פונדיון אחד לכולן, ואמרו רבותינו )בכורות נ' א'(, 
שאותו פונדיון קלבון לפרוטרוט, והבא לגאול יתן סלע ופונדיון לכל שנה, לשנים הנותרות עד שנת היובל". מבואר בדברי רש"י, שאת אותה עמלה שהיו רגילים לתת בזמנם לשולחני שפרט את הכסף, על הפודה לשלם ולא על הקדש, 

ולכאורה הוא הדין נמי אצלינו, שאת עמלת הגביה על המפקיד לשלם, ולא קופת הגמ"ח.

שמות הזוכים לפרשת מצרע: 

הרבנים \ הבה"ח
מועלם י. – ירושלים – הוא היה אומר, עמ"ס אבות, ב"כ.

אדלר מ. – בני ברק – נפש שמשון – התורה וקניניה.
חשאי נ. – חיפה – נפש שמשון – התורה וקניניה.

מרגלית ש. – בני ברק – נפש שמשון – התורה וקניניה.
ויסקופף מ. – ירושלים – נפש שמשון – התורה וקניניה.

אומן י. – בני ברק – בנין עולם.
יוזוק א.י. – מודיעין עילית – בנין עולם.

כהן ר. – קרית גת – בנין עולם.
הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

באשולדיקננישטאאיד – הנחשד שאינו יהודי. הארצגיסטצאך – בעל לב נשפך. אונטערזוכער – החוקר נעלמות.


