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תפילת  לפני  באב'  'תשעה  של  בבוקרו 
בן  ראובן  הישיבה,  בהיכל  ישב  שחרית, 

הישיבה, ואמר את פרק 'איזהו מקומן'.

כשראהו ידידו שמעון, ושאלו, כיצד הינך 
זה, הלא בת"ב אסור ללמוד,  אומר פרק 
מסדר  הוא  זה  שפרק  כיון  ראובן,  השיב 
)שו"ע  בפוסקים  להדיא  ומבואר  היום, 
היום,  מסדר  מה שהוא  שכל  ד'(,  תקנ"ד 

מותר באמירה בת"ב.

אמר לו שמעון, כל דברי הפוסקים הללו, 
הם למי שיום יום רגיל לומר זאת, ממילא 
מי  משא"כ  תפלה,  שם  אצלו  זה  מקבל 
זה  יום, הרי  שאינו רגיל לומר זאת בכל 

אצלו בגדר ת"ת שאסור בת"ב.

כל  אומר  שאיני  הטעם  ראובן,  השיבו 
יום את פרשיות הקרבנות ומשנת איזהו 
אינה  התמיד(,  פרשת  )למעט  מקומן 
לסדר  זאת  מחשיב  שאיני  מפני  חלילה 
פנאי,  חוסר  משום  רק  אלא  התפילה, 
הלימוד  בסדרי  טרוד  היותי  בגלל  וזאת 
הקבועים, על כן ביום זה, שאסור בת"ת, 
זאת  אומר  הריני  זמן,  בו  לי  יש  ממילא 
בתפילה,  יום  יום  שאומרו  מי  כל  כמו 

וודאי מותר הדבר.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

בטורי אבן )חגיגה ז' א'( מבואר, שאין 
הידור מצוה בעשיית ציציות ארוכות 

יותר משיעורם.

באדם  עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 
גדול מסוים.

התדע מיהו ?
]ואם תדע מי היה זהיר במצות ציצית, 

ונשתבח על כך, תגלה מיהו[.

הפסוקים  שני  הם  מה 
אותם אנו אומרים לפחות 
בשבוע,  פעמים  ארבע 
ללמוד  ניתן  שמהם 
עדיין  המקדש  שקדושת 

לא בטלה.

"יש נוהגים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בשבת זו, ...ויש שמוסיפין מראש חודש עד התענית" )שו"ע 
או"ח תקנ"א ס"ט(.

היכן מצינו שמותר בבשר בימים אלו ]מלבד סעודת מצוה כמילה סיום וכדו', או חולה, ושבת וכיו"ב[. 
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תזכורת:הקשר בין הדמות לפרשה הוא בהזכרתה או ברמיזתה בפרשה או בפרש"י
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בשעה 3:40.12 אחה"צ

לישראל"  מזל  "אין 
נדרים  א',  )שבת קנ"ו 

ל"ב א'(.

ע"פ  מצינו  היכן 
שיתכן  פרשתינו, 
מזל  שיש  לפעמים 

לישראל.

לעילוי נשמת
מרן רבינו מיכל יהודה בן רבי משה דוד לפקוביץ זצוק"ל

 לרפואת 
התינוק אליעזר מנוח בן רחל בתשאח"י

לע"נ הרה"ג ר' נחמן שבתי זצ"ל בן יבלחט"א הגאון רבי יעקב יצחק שליט"א גלינסקי
נלב"ע במעלי פאניא דשבתא כ"ו תמוז תשנ"ט

הונצח ע"י אחיו הרב ישעיהו שליט"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

כשמי העניו נקרא,
שאת יצרו כבש בגבורה.

במינוי חשוב נתמניתי,
ואף בגורל עליתי.

זקני שנולד בחודש אב,
זרעו נתייחד בין אחיו.

"ִלְבנֵי יִשְָׂרֵאל וְַלגֵּר וְַלּתוֹשָׁב בְּתוָֹכם תְִּהיֶינָה שֵׁׁש ֶהָערִים ָהֵאלֶּה ְלִמְקָלט 
לָנוּס שָׁמָּה כָּל ַמכֵּה נֶֶפׁש בִּשְׁגָגָה".. )במדבר ל"ה ט"ו(.

של  שרו  עתיד  טעיות  שלש  לקיש,  ריש  "אמר  א',  י"ב  במכות  איתא 
רומי )סמאל - רש"י ( לטעות, דכתיב )ישעיה ס"ג א'(, ִמי ֶזה ָּבא ֵמֱאדֹום 
ִמָּבְצָרה )חמוץ בגדים. מדמו של סמאל, ואף על פי שאין  ְּבָגִדים  ֲחמּוץ 
המלאכים בשר ודם, כתב בו הכתוב כעין הריגת האדם, לשבר את האזן 
מה שהיא יכולה לשמוע – רש"י(, טועה שאינה קולטת אלא בצר, והוא 
גולה לבצרה )שיברח לבצרה, שבתחלה יפרע ממנו, כשיגיע הקץ להחרב, 
כדכתיב )ישעיה כ"ד כ"א( ִיְפקֹד ה' ַעל ְצָבא ַהָּמרֹום ַּבָּמרֹום ואחר כך ]ְו[ַעל 
ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה – רש"י(. טועה שאינה קולטת אלא שוגג, והוא 

מזיד היה. טועה שאינה קולטת אלא אדם, והוא מלאך הוא". 
והנה כשנתבונן בטעויות של הס"מ, שהחליף בין בצר לבצרה, בין שוגג 
למזיד ובין אדם למלאך, ניתן להבין את טעותו הראשונה כשהחליף בין 
'בצר' לבין 'בצרה', שמצאנו להבדיל שאף אדם גדול טעה בזה, כדאיתא 
בע"ז נ"ח ב', "ריש לקיש איקלע לבצרה, חזא ישראל דקאכלי פירי דלא 
מעשרי ואסר להו... אתא לקמיה דרבי יוחנן, אמר ליה, אדמקטורך עלך 
זיל הדר, בצר לאו היינו בצרה" )תרגום עפרש"י: ר"ל הגיע לבצרה, ראה 
מפני  אותם,  להם  ואסר  מעושרים  שאינן  פירות  האוכלים  ישראל  את 
שסבר שבצרה היא בצר שבמדבר ערי ישראל שפירותיה חייבים במעשר. 
כשבא לפני רבי יוחנן, אמר לו ר"י, אל תשהה אפילו לנוח מטורח הדרך, 
אלא בעוד שבגדיך עליך תחזור לבצרה ותתיר להם את פירותיהם בלא 
שוגג  בין  החליף  והס"מ  יתכן  היאך  אבל  בצר(,  אינה  שבצרה  מעשה, 
התורה  כאשר  במזיד,  רוצח  אף  קולטים  מקלט  שערי  שחשב  למזיד, 
בשגגה',  נפש  'מכה  רק  קולטים  מקלט  שערי  וכותבת,  וחוזרת  כותבת 

לא במזיד.
)שמות  הפסוק  על  משפטים,  פרשת  בזוה"ק  שאיתא  יוסף,  בבאר  כתב 
כ"א י"ג(, "ַוֲאֶׁשר ֹלא ָצָדה ְוָהֱאֹלִהים ִאָּנה ְלָידֹו ְוַׂשְמִּתי ְלָך ָמקֹום ֲאֶׁשר ָינּוס 
התורה  כתבה  מדוע  א"כ  בשגגה,  הרוצח  על  מדבר  זה  שפסוק  ָׁשָּמה", 
'ושמתי לך', שלכאורה מדבר על משה שאליו נאמרה פרשה זו, היה צריך 
להיות כתוב 'ושמתי לו', שהוא על הרוצח ]עיין ביאור ע"פ הפשט במכות 
י"ב ב' וזבחים קי"ז וברש"י ורבינו בחיי שם[. ומבאר הזוה"ק, שבמצוה זו 
ציוה ה' את משה שיפריש גם עבור עצמו ערי מקלט, שיהיו לו למקלט 
מן הנחש הקדמוני, שהוא הס"מ, שמשמש כגואל הדם של המצרי שהכה 
הפסוקים,  בשער  וביאר  והוסיף  בחול.  וטמנו  הרגו  ומשה  עברי  איש 
שאותו מצרי שמשה הרגו, היה גלגול של קין שהרג את הבל, ותיקונו 
היה ע"י שֵיהרג ב'שם המפורש', וזה היה תכלית וכוונת משה בהריגתו, 

להועיל לו ולתקן את נשמתו.
ולפי"ז מבארים, שהיות ומשה רצה בהריגתו זו של המצרי לתקנו, לכך 
מקלט  לערי  צריך  היה  כן  ועל  בשוגג,  הרגו  כאילו  עבורו  נחשב  הדבר 
שיקלטוהו מידי הס"מ, שלא יוכל לגאול את דמו של המצרי. אלא שהס"מ 
שאינו יודע מחשבות בנ"א )כדאיתא בזוה"ק פר' וירא, ודלא דברי התוס' 
שבת י"ב ב', וע"ע ביאור הגר"א אור"ח סי' ק"א סקי"ב, שציין להזוה"ק 
רוצח  אף  קולטות  המקלט  שערי  הס"מ  חשב  לכך  התוס'(,  על  שחולק 

במזיד, ועל כן טעה הס"מ בטעותו השניה שגלה למרות שחטא במזיד.
והטעם שהס"מ טעה בטעותו השלישית, שהחליף בין אדם למלאך, ניתן 
לבאר זאת כהמשך לנאמר וע"פ מה שמפרש רש"י עה"פ )במדבר כ' ט"ז(, 
ופרש"י,  ִמִּמְצָרִים...",  ַוּיִֹצֵאנּו  ַמְלָאְך  ַוִּיְׁשַלח  קֵֹלנּו  ַוִּיְׁשַמע  ה'  ֶאל  "ַוִּנְצַעק 
"מלאך. זה משה, מכאן שהנביאים קרואים מלאכים, ואומר )דהי"ב ל"ו 
ט"ז(, ַוִּיְהיּו ַמְלִעִבים ְּבַמְלֲאֵכי ָהֱאֹלִהים". שכאשר ראה הס"מ שמשה ניצל 
בערי מקלט, ומשה הרי נקרא מלאך, הבין מכאן שאף מלאכים יכולים 
להנצל על ידי עיר מקלט, ומכאן הגיע לטעותו השלישית, שהחליף בין 

אדם למלאך. 
שערי  וחשב  הס"מ  טעה  מדוע  נוסף  ביאור  ולבאר  לחזור  ניתן  ולפי"ז 
מקלט קולטים גם במזיד, למרות שבתורה מפורש שקולטים רק בשוגג, 
זה במזיד,  נקלט בהם למרות שלשיטתו היה  זאת מפני שראה שמשה 
ובע"כ שכל מה שהתורה כותבת שערי מקלט קולטים רק בשוגג, הוא 

כלפי אדם, אבל כלפי מלאך, הם קולטים אפילו במזיד.
אבל האמת היא, ששני יסודותיו הללו בטעות הם, שבאמת ערי מקלט 
קולטים רק אנשים ולא מלאכים, ורק בשוגג ולא במזיד, שלענין זה היה 

למשה בחינה של איש ולא מלאך, ומשה היה בשוגג ולא במזיד.
נמצא שמה שכתוב 'ושמתי לך', באמת הכוונה על משה עצמו, שהערי 
מקלט יקלטוהו מפני הס"מ, וכן מרומז מהמשך דברי הפסוק 'ֲאֶׁשר ָינּוס 
ָׁשָּמה', ראשי תיבות 'איש', שמשה הוא איש, כדכתיב )שמות ל"ב א'(, "ִּכי 

ֶזה מֶֹׁשה ָהִאיׁש".
ועל כן, כשיפקוד ה' על צבא מרום בדין, לא יועיל לו לשרו של עשו שום 
מנוס ומפלט, ויבא על ענשו משלם, ויה"ר שנזכה לנבואת עובדיה )א' 
כ"א(, "ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה", 

בנחמת ציון ובבנין בית קדשנו ותפארתנו, במהרה בימינו אכי"ר.

מעניינא דאבילותא



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

בתשובה לשאלה, האם צום י"ז בתמוז נקבע במיוחד גם מחמת 
גם  זו  בתענית  לכלול  ניתן  והאם  התורה,  את  אפוסטמוס  ששרף 

תענית על שריפת ס"ת רח"ל.
א[ איתא בתענית כ"ו א' - ב', "חמשה דברים אירעו את אבותינו 
והובקעה  התמיד,  ובטל  הלוחות,  נשתברו  בתמוז...  עשר  בשבעה 

העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד1 צלם בהיכל".
בפנ"ע  טעם  הוא  שאירע  ממה  ודבר  דבר  כל  אם  לחקור  ויש 
לתענית או לא. והעירוני שיש להקשות, מה טעם גזרו על שריפת 
התורה ששרף אפוסטמוס שר יונים, יותר מבכל שרפות ס"ת רח"ל 

שאירעו בעם ישראל, שלא נקבע על כך תענית לדורות.
ב[ ולכאו' י"ל בב' אופנים, או דאה"נ שגזירת התענית בי"ז בתמוז 
אינו בשביל כל דבר בפנ"ע, אלא בשביל שאירעו בו צרות הרבה. 
רבינו,  משה  כתב  שאותו  בעזרה,  שהיה  המיוחד  בס"ת  דמיירי  או 
או מה שכתב עזרא הסופר2, וכשחיפשתי בספרים מצאתי בעזה"י 

כעי"ז, וכדלהלן.
בח"א מהרש"א לתענית כ"ח ב' כתב, "דשרף אפוסטמוס כו' התורה 
לוחות של התורה",  נשתברו  לפורענות, שבו  מוכן  יום  כו', שהוא 
נראה מדבריו, דהדבר הראשון שאירע, דהיינו שבירת הלוחות בימי 
מרע"ה, וזה כבר קבע לדורות שיום זה מוכן לפורענות רח"ל, ממילא 
כל מה שקרה בהמשך, הוא תוצאה של שבירת הלוחות. ובדקדוק 
שהוא  התורה',  את  אפוסטמוס  'דשרף  על  המהרש"א  כן  העמיד 
בחינה דומה לשבירת לוחות )עי' מנחות צ"ט א', הזהרו בזקן ששכח 
דבעיקר  י"ל,  עוד  בארון(.  מונחין  לוחות  ושברי  שלוחות  תלמודו, 
זה,  ס"ת  בשריפת  תענית  נקבע  למה  למהרש"א,  הוקשה  זה  על 
יותר מבשאר דוכתי, ולכן תירץ שאה"נ התענית בגלל שהיום מוכן 
לפורעניות, ולכאו' הביאור בזה, שאחרי שנשתברו הלוחות, נקבע 

מציאות רעה ביום זה, ומגלגלין חובה ליום חייב.
ואולי לפי"ז י"ל, שהתענית ביום זה אינה רק בכי של צער על מה 
שאירע ובקשה לעתיד שיחזיר בנין ביהמ"ק, אלא זהו גם תריס בפני 
מוכן  שהוא  ביום  ח"ו  יארע  שלא  כדי  בשנה,  שנה  מדי  הפורענות 

לפורענות עוד דברים רעים.
כתב,  מ"ג,  אות  דתענית  פ"ד  המשניות  על  ישראל  ובתפארת  ג[ 
"נ"ל דר"ל אותה תורה שכתב עזרא, שהיה בעזרה, כדאמרינן במס' 
סופרים )פ"ו(, שממנה הגיהו שאר ספרים3 )ועי' מו"ק פ"ג מ"ד(, או 
נראה לי, דר"ל ששרף כל תורה שמצא, ואפ"ה קאמר התורה לשון 
יחיד, שכוונת אותו רשע היה לבטל תורה בכללה מישראל". נראה 
שגם התפא"י התקשה בזה שהכניסו את הענין ששרף את התורה, 
לגזור  עד שג"ז סיבה  ביום,  בו  ליתר הדברים שאירעו  כטעם שוה 
שממנו  הס"ת  או  מיוחדת,  בשריפה  שמדובר  פירש  ע"כ  התענית, 
הגיהו שאר ספרים, שע"י שריפתו הוא קלקול לדורות, שלא יוכלו 
יותר להגיה במדוייק. או ששרף כל תורה שמצא, וא"כ היה זה גזירה 

שתשתכח ח"ו תורה מישראל.
ד[ ולכאו' מצאנו כעי"ז תענית לדורות על שריפת התורה רח"ל, 
דבטוש"ע או"ח סי' תק"פ, איתא "כתב בה"ג, אלו הימים שמתענין 
בהם מן התורה...4 בכ"ג בסיון... בכ"ז בו נשרף ר"ח בן תרדיון וס"ת 
רחב"ת,  עם  הס"ת  לשריפת  לדורות,  תענית  שנקבע  הרי  עמו" 
הענין  את  להדגיש  לנכון  מצאו  רחב"ת,  שריפת  שמלבד  שרואים 

ששרפו עמו ס"ת5.
ביום  התניא,  "כתב  שמביא,  תק"פ,  בסוס"י  שם  במ"א  ועי'  ה[ 
כ'  נשרפו  היום  שבאותו  להתענות  יחידים  נהגו  חוקת  פ'  השישי 
קרנות מלאים ספרים בצרפת, ולא קבעו אותו בימי החודש, מפני 
שמתוך שאילת חלום נודע להם שיום הפרשה גורם גזירת התורה, 

זאת חקת התורה, מתרגמינן דא גזירת אורייתא...".
ויום  דרחב"ת,  ס"ת  שריפת  יום  דהיינו,  הדברים,  אלו  ב'  והנה 
שריפת קרנות הספרים, סמוכים ונראים לי"ז בתמוז, ואע"פ שכבר 
היה נוהג אז תענית י"ז בתמוז, דרחב"ת שהיה חתנו של ר"מ, ודאי 
יום בפני עצמו, ולא כללו עם  היה לאחר חורבן, ואעפ"י כן קבעו 

י"ז בתמוז.
ו[ ויש מקום לומר, שצריך בדוקא בכל עת שאירע, לעשות תענית 
בפני עצמו, והיינו לפי מש"כ המהרש"א הנ"ל, דיום י"ז היה מסוגל 

רח"ל לשריפת התורה, ע"כ קבעו לתענית, וכמשנ"ת לעיל באות ב', 
וכן  רח"ל,  הללו  כדברים  עוד  יקרה  שלא  להגן  התענית  בכח  שיש 
מבואר מהמג"א הנ"ל, שע"כ גם קבעו את ערש"ק חוקת כתענית, 
מפני שידעו שיום הפרשה גורם, והתענית בא להגן מפני זה, לכן לא 

הניחו לכללו בי"ז בתמוז.
ז[ ומעתה יש לעיין אם מה שנהגו תענית למי שראה ס"ת שנשרף 
לצורך  זה  דאם  תשובה,  משום  או  כפרה,  משום  הוא  האם  רח"ל, 
כפרה, א"כ י"ל דצריך יום מיוחד לזה, ולא סגי ביום שהיה מתענה 
ציבור  תעניות  שכל  כיון  תשובה,  משום  הוא  אם  אבל  הכי,  בלאו 
למטרת תשובה באות, דזהו עיקרו של תענית )כמ"ש המ"ב ברס"י 
תקמ"ט בשם הרמב"ם(, א"כ סגי ששב בתשובה בתענית זו שנזדמן 
לו, דאע"פ שראוי דבר זה להתענות עליו, הא משום תשובה הוא, 
והרי שב, משא"כ אם הוא לכפרה, י"ל דדוקא ע"י שמתענה במיוחד 

לצורך זה מתכפר לו.
ח[ ומצאתי בס"ד בשו"ת רב פעלים או"ח ח"א סי' ל"ג, שנשאל 
כה"ג על תענית לנפילת ס"ת רח"ל, אם יכול לפוטרו בתענית יוהכ"פ, 
להתענות  המורים,  מורים  וכן  פשוט,  דהמנהג  כיון  "נראה  וכתב, 
יוה"כ  דאין  בס"ת,  וכ"ש  התפילין,  מידו  נפל  אם  אפילו  אחד  יום 
פוטרו, אלא יתענה אחר המועד, כאשר יושת עליו מפי סופרים ומפי 
ספרים. ועיין בחיים שאל ח"א סי' י"ב, שכתב, אע"ג דבנפל התפילין 
מידו יש לפעמים להקל בתש כח וכו' לתת צדקה, מ"מ למי שנפל 

ס"ת מידו אין להקל ח"ו, וצריך שיתענה, ע"ש.
וראיה לדבר נ"ל בס"ד, דמצינו בענין תענית חלום שהתענה בערב 
כיפור, שפסק מרן ז"ל בסי' תקס"ח ס"ה שיתענה אחר כיפור, ולא 
מהני ליה תענית של יום כיפור. והגם דהט"ז ז"ל בסי' רפ"ח ס"ק ג', 
פתיר להאי דינא בפתרי דחיקי, וס"ל דיועיל תענית של יום כיפור, 
הנה רבים פליגי על הט"ז, וס"ל דאין תענית יוה"כ יועיל לזה. ומה 
שטען הט"ז בסו"ד, וז"ל, ולפי הסברא נראה, דאחר יוה"כ אין צריך 
מחמת  כיפור  ביום  התענה  לא  אם  אפילו  שבת,  לתענית  תענית 
כמה  חייב  זה  על  ובודאי  ל"ת,  ועל  עשה  על  מכפר  דיוה"כ  אונס, 
תעניתים ויוה"כ מכפר, וכ"ש בזה, עכ"ל, אין זו טענה, די"ל מאחר 
דחז"ל גזרו על המתענה בשבת שיתענה תענית לתעניתו, נתחייב זה 
לשלם, ואין יוה"כ פוטרו במידי דנתחייב לשלם, אע"פ שהתשלומין 

היא בגופו ולא בממון, דאיכא הפסד לקופה של צדקה.
דאמרו  ע"א,  כ"ו  דף  דכריתות  בגמרא  בהדיא  בס"ד  מצאתי  וכן 
ומשני  פשיטא,  ומקשי,  חייב,  יוה"כ  עליהם  שעבר  מלקיות  חייבי 
קמ"ל,  לא,  אימא  הוא  דגופיה  הכא  אבל  הוא,  ממונא  התם  סד"א 
ע"ש. נמצא כל היכא דהושת עליו איזה עונש, אפילו שהוא עונש 
לשלומי  בעי  אלא  פוטרו,  יוה"כ  אין  לשלומי,  דאפשר  כיון  בגופו, 
ולא יהיה חוטא נשכר, וה"ה בתענית חלום בשבת, כיון דגזרו עליו 
כיון  וכן הענין בנ"ד,  יוה"כ פוטרו.  ואין  חז"ל תענית, צריך לשלם, 
דנתחייב בערב ]יום[ כיפור תענית בעבור הס"ת, צריך לשלם כאשר 
יושת עליו, ואין יוה"כ פוטרו, אע"ג דהתשלומין היא בגופו, וליכא 
הפסד הקדש או עניים בזה, וכאשר הבאתי מן הגמרא דכריתות הנז'. 

והשי"ת יאיר עינינו באור תורתו, אכי"ר".

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
בתשובה לשאלה, מיהו האדם גדול שיש צורך ליישב עובדא דידיה 
עם מש"כ הרמ"א ביו"ד סוס"י רנ"ח, "אם חשב בלבו ליתן איזה דבר 

לצדקה, חייב לקיים מחשבתו".
המדובר הוא בר' אליעזר, כדאי' בר"ה ל"א ב', "כרם רבעי היה לו 
לר' אליעזר במזרח לוד בצד כפר טבי, וביקש ר"א להפקירו לעניים, 
אמרו לו תלמידיו, רבי, כבר נמנו חבריך עליו והתירוהו, מאן חבריך 

ר"י בן זכאי".
ירושלים  שהרי  לירושלים,  לוד  בין  היינו  לוד,  "במזרח  פרש"י, 
למזרחה של לוד היא, להפקירו לעניים, שישאו שם פירות ויאכלום 
שם, שהיה עליו טורח להעלותן6, והתירוהו לפדותן ולהעלות הדמים, 

דכיון דחרבה ירושלים, לא חשו לה7 חכמים לעטרה מעתה".
שלא  משמע  "במסקנא  כתב,  שם,  זצ"ל  עמדין  הגר"י  ובהגהות 
הפקירו, אע"פ שכבר היה בדעתו להפקירו, לא זכו בו עניים, אע"ג 
דאמר,  א'(  כ"ב  )תענית  דחסידי  בפירקא  אומנא  לאבא  דאשכחן 
מההיא שעתא אסחתינהו לצדקה, מידת חסידות יתירה נהג לעצמו, 

רנ"ח(,  סוס"י  יו"ד  דשו"ע  )הגה  הכי  למ"ד  ותיובתא  חובה,  ואינה 
ומסייעא למאן דפליג. מיהו איכא למידחי, דהכא אע"פ שחשב, עדיין 
לא גמר בלבו, דכתיב כל נדיב לב, אבל היכא דגמר והסכים בדעתו 
כההיא דאבא אומנא, דילמא חיובי נמי מחייב, דכי גמר בלבו לא 

צריך להוציא בשפתיו...".
דיעויין  והמצות,  התורה  אהבת  מפני  הון  לכל  בז  שהיה  והרמז: 
בפרקי דר"א סוף פ"ב, שהורקנוס אביו רצה ליתן לבנו ר' אליעזר את 
כל נכסיו, שיהיו רק לו ולא לאחיו, והשיב ר"א לאביו, "אילו קרקעות 
בקשתי מלפני הקב"ה, היה לפניו ליתן לי, שנאמר לה' הארץ ומלואה 
ולי  הכסף  לי  שנאמר  לי,  נותן  היה  בקשתי,  וזהב  כסף  ואילו  וגו', 
הזהב וגו', אלא לא ביקשתי מלפני הקב"ה אלא תורה בלבד, שנאמר 

על כן כל פקודי כל ישרתי, כל אורח שקר שנאתי".
מבאר הרד"ל בהגהותיו שם )אות כ"א(, "לקמיה כתיב, ע"כ אהבתי 
ר"א,  מענין תשובתו של  לומר שהוא  ואפשר  ומפז,  מזהב  מצותיך 
שלא היה חפץ בזהב ופז כי אם במצוה ותורה". וע"ע בפירוש מהרז"ו 
שם, שמבאר, "ושנאתי דברי העולם זה, שכוללים כל אורח שקר8, 

שאין להם קיום".

תשובה ל"מבין חידות"
לקיימה  יש  ברהמ"ז  מהלכות  הלכה  איזה  לשאלה,  בתשובה 

בימים מסויימים גם מצד איסור אחר
כתב ברמ"א או"ח סי' תקנ"א ס"ט, "ומצניעים מר"ח ואילך הסכין 
לכסות  "נוהגים  כתב,  ס"ה,  ק"פ  סי'  או"ח  ובשו"ע  שחיטה",  של 
צריך  שחיטה  של  סכין  שגם  וברור  המזון",  ברכת  בשעת  הסכין 
להצניע  ב' טעמים  יש  הימים  הרי שבתשעת  בכל סעודה,  להצניע 

סכין של שחיטה.
מצינו9  דלא  בשר,  לחיתוך  מיוחדת  סכין  לו  שיש  במי  ויל"ע 
שהצריכו להצניע אלא סכין של שחיטה, והחילוק פשוט, דסכין של 
שחיטה מוכיח בעצמו שעומד לשחוט, אבל בסכין של חיתוך בשר, 

גם אם הוא קבעו לחיתוך בשר, אין עצמו של הסכין מוכיח כן10.

תשובה ל"מענינא דסדרא"
בתשובה לשאלה, מהו אחד מדיני תחבולות המלחמה, שהוא 

מדאורייתא, הנלמד בפרשתינו.
הנה נאמר בפרשתינו )ל"א ז'(, "ויצבאו על מדין כאשר צוה ה' את 
משה ויהרגו כל זכר", ואיתא בזה בספרי כאן )פיסקא קנ"ז(, "ויצבאו 
על מדין, הקיפוה מארבעה רוחותיה. רבי נתן אומר, נתן להם רוח 

רביעית כדי שיברחו11".
ומבואר שנחלקו ת"ק ורבי נתן, באיזה אופן הקיפו את מדין, אם 
מד' רוחות, או מג' רוחות, אבל משמע דלכו"ע הוא דין דאורייתא, 
שנצטוו להקיף את מדין בעת המלחמה, שכן מסיים הכתוב, 'כאשר 
ענין שנצטוו  ה' את משה', דמשמע שהקיפו את מדין באותו  צוה 

מאת ה'.
ומחלוקתם זו של ת"ק ורבי נתן, אין זה ענין רק לאותה מלחמת 
ה"ז(,  פ"ו  )מלכים  ברמב"ם  וכמבואר  לדורות,  נוגע  זהו  אלא  מדין, 
"כשצרין על עיר לתפשה, אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה, אלא 
משלש רוחותיה, ומניחין מקום לבֹורח, ולכל מי שירצה להמלט על 
נפשו, שנאמר )ל"א ז'(, ויצבאו על מדין כאשר צוה ה' את משה, מפי 

השמועה למדו שבכך צוהו".
במלחמה,  המצור  שבשעת  זה  שדין  הרמב"ם,  בדברי  מבואר 
ונלמד  מדאורייתא,  הוא  רוחות12,  מג'  אלא  העיר  את  להקיף  אין 

מפרשתינו ממלחמת מדין, כפי שנצטוה אז משה מאת ה'.
העשין  )שכחת  המצוות  לספר  בהשגותיו  להרמב"ן  יעוין  וכמו"כ 
מהרמב"ם, מצוה ה'(, שאף הוסיף למנות דין זה למצות עשה, וגם 
עיר,  על  כשנצור  "מצוה חמישית, שנצטוינו  בדבר,  ב' טעמים  נתן 
להניח אחת מן הרוחות בלי מצור, שאם ירצו לברוח יהיה להם דרך 
לנוס משם, כי בזה נלמוד להתנהג בחמלה אפילו עם אויבינו בעת 
יתחזקו  ולא  שיברחו  פתח  להם  שנפתח  תקון,  עוד  ובו  המלחמה, 
משה,  את  ה'  צוה  כאשר  מדין  על  ויצבאו  )שם(  שנא'  לקראתינו, 
ודרשו בספרי, הקיפוה משלש רוחותיה, ר' נתן אומר, תן להם רוח 

וי”ג ‘והועמד’, עי’ פרש”י, ובירושלמי פ”ד מתענית ה”ב, וע”ע בתוס’   1
יו”ט ובגבורת ארי, ובהערות הגרז”ו המצורף לקונט’ דמעת המלך.

ובו קורין בעזרה  ב', "ספר עזרה, ספר שכתב משה,  י"ד  2 עי' פרש"י ב"ב 
פרשת המלך בהקהל, וכה"ג ביוהכ"פ". ובמו"ק י"ח ב' פרש"י, "בספר עזרא, 
ס"ת של עזרא, ואני שמעתי עזרה בה"א, ופירושו, ספר מוגה היה בעזרה 
שממנו היו מגיהים כל ספרי גולה". ובמלאכת שלמה פ"ג דמו"ק מ"ד מביא, 
"וכתב הר"ס ז"ל, ונראה שמשנגנז הארון היה להם ס"ת אחת, והוא נקרא 
ג"כ ספר העזרה". והנה אפוסטמוס בימי בית שני היה אחרי שנגנז הארון, 

כדאי' ביומא כ"א ב'.

'אמרי  בפירוש  כתב  וכעי"ז  להגיה,  ממה  היה  שלא  גדולה  צרה  והיתה   3
דעת' על המשניות )מהרה"ג ר"נ ליברמאן זצ"ל, הובא בקונט' דמעת המלך 

עמ' ק"ח(.

4 וכתב הבית יוסף, "אע"ג דמתקנת חכמים הם, קרי להו 'מן התורה', לומר 
התיבות  שהשמיט  בשו"ע  יעויין  אכן  תורה".  בשל  כמו  בהם  ליזהר  שיש 
לאבותינו,  צרות  שארעו  הימים  "אלו  וכתב,  התורה',  מן  בהם  'שמתענין 

וראוי להתענות בהם...".

כי  "ונמצא במעשה מרכבה,  ב' בד"ה רומי, שכתבו,  ב'  ועי' בתוס' בע"ז   5
במעשה דר"ח בן תרדיון נגזר על רומי חורבן גדול", וכתב המהרש"א, "ואע"ג 
מיתות משונות,  ג"כ  נעשו בהם  וחביריו,  ר"א  כגון  הרוגי מלכות,  דבשאר 

אפשר משום ס"ת שנשרף עמו קאמר".

"בספרי שם  א', שכתב,  י"ח  בע"ז  עינים  יפה  חידוש בהגהות  דבר  וראיתי 
)ספרי, האזינו, סימן ש"ז( איתא, דהס"ת שרפו בפני עצמו, ולמחר שרפוהו", 
עכ"פ מבואר שהיה זה משום שנגזרה גזירה מיוחדת שישרפו את הס"ת כדי 
שלא ילמדו, וכן מבואר מדברי ר"י בן קיסמא בע"ז י"ח א', "תמה אני אם לא 

ישרפו אותך ואת ס"ת באש", וזה מפני שגזרו שלא לעסוק בתורה.

חש  היה  "ומסתמא  כתב,  ט',  אות  אליעזר'  האחד  'שם  בקונט'  הרד"ל   6
בטרחתו בזה לביטול תורה".

7 הלשון משמע דלא חשו לה לעטרה כיון שנחרב הבית, אבל לא שיש דין 
שלא לעטרה משום זכירת החורבן, וכעין זה פירש רש"י בביצה ה' ב' ד"ה 

טעמא, "דכיון שחרבה, מה לנו לעטרה לצורך הנכרים".

שוקי  לעטר  התקנה  היתה  אימתי  ונותן  שנושא  פנ"ג,  ופרח  בכפתור  ועי' 
אז  היו  היאך  החורבן,  אחר  הוא  "ואם  בתו"ד,  וכתב  בפירות,  ירושלים 
מתקנים תקנות להרבות הוד והדר העיר, והיא היתה ביד האויבים", ומצינו 
במגילה כ"ח א', "עלו בו ]במקום ביהכ"נ שחרב[ עשבים, לא יתלוש מפני 
עגמת נפש", וכתב הרמב"ם בפירוש המשניות שם, "ר"ל, שיכאב הלב כשיש 
בו עשבים וישתדלו בבנינו אם יוכלו, או תכנע נפשם וישובו אל ה' אם אין 

לב  ויתנו  בנינו,  ימי  "שיזכרו  והרב מברטנורא כתב,  לבנותו",  יכולת  בהם 
לבנותו אם יוכלו, או יבקשו עליו רחמים שיחזור", וסברא זו אפשר לומר גם 
לענין להימנע מלעטר את ירושלים, דאדרבא יבקשו יותר בתפילה כשיראו 
שחסר מה שהיה בבנינה, וכמש"כ באיכה "הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי 
משוש לכל הארץ", ויותר מזה האידנא שבעוה"ר נמסרה ביד זדים שלטון 

ה'ערב רב', וראה ארחות רבינו ח"ב עמ' קמ"ט, קנ"ה, רמ"ו.

כ',  סי'  ח"ג  שליט"א'  אלישיב  הגרי"ש  למרן  ב'קובץ תשובות  מש"כ  וראה 
שכתב סברא כעי"ז לענין שלא לנקות אבני הכותל המערבי, ומזכיר את דברי 
הרמב"ם הנ"ל, ע"ש. ואגב, התם יש לחוש אולי גם מצד קדושת הכותל, דיש 
ליזהר שלא להכניס האצבעות כשבא לנקות שם, ועמ"ש באורחות רבינו 
ח"ב עמ' קנ"א, שהחזו"א החמיר בזה, ועע"ש עמ' קנ"ב, דהכותל המערבי 
קדוש בקדושת הר הבית, ולא קדושת העזרה. וראה באג"מ או"ח ח"ב סוס"י 
קי"ג, שכתב, שכמדומה שבשאילת דוד נסתפק בזה, ומוסיף האג"מ, "ואולי 
זהו טעם הגאון הגרי"ז מבריסק זצ"ל, שאמרו עליו, שלא הלך אל הכותל 
המערבי מחשש טומאה ]שסבר שזהו כותל עזרה[. אבל אני תמה, כי מקום 
שמתפללין שם, הוא ודאי קבלה מדורות רבותינו הראשונים שמותר לילך 
מביא מהדרב"ז,  הנ"ל,  ובקובץ תשובות  עליהם".  לחלוק  שייך  ואיך  לשם, 
כיסוי הדם, בשם  פרק  על  איש  בס' מצות  ועעמ"ש  הבית,  הר  כותל  שזה 
הגר"ח קנייבסקי שליט"א, שהעיר לפאת השלחן סי' ג' במש"כ בזה, עיי"ש.

8 בס' חסידים אות תרנ"ב, כותב "מי שהוא חפץ בחיים, יעסוק בתורה יומם 
ולילה, צריך להסיר מלבו קנאה ושנאה, וז"ש והסר כעס מלבך... וכל צער 
ותרעומות, גורמים ביטולים, שמבטלים האדם מדברי תורה", ומבאר הגאון 
דין  וכו',  ישנא  ולא  יקנא  ע"י שלא  "דכשיסור הכעס  חיד"א בברית עולם, 
גרמא והעבר רעה מבשרך, שהקנאה והשנאה והכעס גורמים בטול תורה, 

וכל הצרות באות על ביטול תורה, כמ"ש בתנא דבי אליהו".

9 כתב באג"מ או"ח ח"ד סי' קי"ב אות ג', שאין לאסור קניית בשר בתשעת 
כלל  אין  מוכן  בבשר  בדבריו שאפילו  ומשמע  העין,  הימים משום מראית 

איסור מצד שמא יבוא לאכלו.

10 וצ"ע אם טעם ההצנעה הוא כדי שלא יבוא לשחוט בטעות ויהיה מראית 
עין שאוכל בשר, או שמתוך שישכח וישחוט, גם יבוא לאכול, או שמא כדי 
להרבות בצער, שהחמירו כ"כ שירגיש השינוי לא רק במניעת אכילה, אלא 
לסלק עצמו מכל וכל. ועי' במ"א שם סקכ"ח, דהטעם שמצניעין הסכין מר"ח 
עד התענית, "דגזרינן דילמא אתי למיכל מיניה" )וע"ש דמצדד דמשום כך 

ביום התענית עצמו אי"צ להיות הסכין מוצנע(.

11 ואף שבמלחמת מדין היה הציווי שאין להחיות מהם כלום, מלבד הטף 
שבנשים, וכמו שנזכר להלן בפרשה, וכיצד א"כ יש מקום ליתן להם לברוח. 
אך עי' מש"כ בכ"ז בעמק הנצי"ב בספרי שם, דכיון דמ"מ לא דמי למלחמת 

מצוה, שהדין הוא שלא להחיות כל נשמה, דלכן התם יש להקיף העיר מכל 
צד, וכמבואר ברמב"ן ובחינוך דלהלן, אבל במלחמת מדין, הרי לא נצטוו 
שלא להחיות כל נשמה, ואכן מצינו שאח"כ היתה עדיין קיימת אומה זו, 
ולא נכחדה מדין באותה מלחמה, וא"כ בע"כ שגם לא נצטוו לצור עליהם 

מד' רוחות, והיו יכולים להימלט מרוח רביעית.

12 ומשמע שפסק הרמב"ם כדעת ר' נתן. ויעוין בעמק הנצי"ב שם, שכתב 
לבאר בפשיטות, שלא פסק הרמב"ם כיחידאה כדעת ר' נתן, אלא ס"ל שגם 

ת"ק לא פליג בזה בעלמא, רק במלחמת מדין דוקא.

למלחמת  נחשב  היה  אחד  מצד  מדין  שבמלחמת  נראה,  הדברים  וביאור 
מצוה, שהרי נצטוו להרוג הזכרים, ומאידך לא נצטוו על הטף שבנשים, א"כ 
יש להסתפק אם נחשב למלחמת מצוה, שהדין הוא שיש לצור מד' רוחות, 
כדי שלא להחיות כל נשמה, וה"נ יש לצור עליהם במדין כדי שלא יברחו 
הזכרים והנשים המחויבות מיתה, או דילמא, דכל שאין ציווי שלא להחיות 
כל נשמה, שוב אין דין לצור עליהם מד' רוחות, ואדרבה מחוייבים לצור רק 
מג' רוחות, ובזה נחלקו ת"ק ורבי נתן, אבל בעלמא במלחמת הרשות, כו"ע 

מודו דדוקא מג' רוחות.

זה  רק שדין  היינו  למלחמת הרשות,  מדין  זה, מה שלמדו ממלחמת  ולפי 
בזה,  שלמדנו  משה',  את  ה'  צוה  'כאשר  כאן  שנאמר  מדין,  בפרשת  נרמז 
שנמסרו למשה בעל פה כמה פרטי דינים בענין המצור המלחמה, וא"כ בכלל 
זה נאמר לו החילוק בין מלחמת מדין למלחמת מצוה ולמלחמת הרשות, 

וכאמור.

בעמק  ועי'  רוחות,  מג'  אלא  לצור  שאין  ת"ק  בדעת  גם  גרס  הרמב"ן   13
הנצי"ב הנ"ל, מה שביאר לפי"ז בפלוגתתם.

14 ואמנם ס"ל להמשך חכמה שם, שטעם זה שייך דוקא לדעת הרמב"ם, 
דס"ל שמטעם זה לא מנה מצוה זו במנין המצוות, ואילו הרמב"ן שמנה כן 
הוא  חיוב  אלא  לנצחון,  תחבולה  שאינו  דס"ל  משום  זהו  המצוות,  במנין 
לנהוג בחמלה. אלא שבאמת ברמב"ן שם כתב גם לטעם זה שהוא תחבולה 
לנצחון. ואכן יעוין במגילת אסתר בהשגות הרמב"ן שם, שכתב בטעם שלא 
ואינו  הרשות  מלחמת  מצות  מתוך  פרט  שזהו  משום  הרמב"ם,  זאת  מנה 

מצוה בפנע"צ.

15 וע"ע במדרש אגדה במדבר ל"ב ל"ח, שאיתא שם, "אבל לא נתקיים להם 
זה השם לאחר )מיתתן( ]מיתתו[".

16 שו"ר שבגירסה אחרת של המדרש )לרנר(, מופיע בסוף הדברים, "והדין, 
ויאמר לה בעז לעת האוכל", שהמדרש כותב להדיא, שכוונתו על פסוק זה 

ואמירתו זו של בעז.

17 עי' בפירוש הרא"ש עה"ת, שהביא 'יש מפרשים', המבארים מדוע אצל 



רביעית שיברחו13. ואין זו מצות שעה במדין, אבל היא מצוה לדורות 
בכל מלחמת הרשות. וכן כתב הרב בחבורו הגדול בהלכות מלכים 

ומלחמותיהם".
מן  למדנו  רוחות,  מג'  במצור  העיר  הקפת  שעצם  עוד,  ומבואר 
בזה  יש  עוד  החמלה,  מידת  של  טעם  בו  שיש  שמלבד  הכתוב, 
להם  "שנפתח  הרמב"ן,  שהטעים  וכפי  המלחמה,  לנצחון  תחבולה 

פתח שיברחו ולא יתחזקו לקראתינו".
וכענין זה כתב במשך חכמה כאן לפרש בדעת הרמב"ם, "...דהוא 
אופן מאופני המלחמה, היינו למוד בחוקות המלחמה, שאם יקיפו 
אותם מכל צד, ומהתיאשם בחייהם כי יפלו ביד צר, יעמדו על נפשם 
בכל שארית כוחם ויוכלו לעשות חיל, כאשר ידוע בקורות העתים, 
יהיה  אם  כן  לא  הגדול.  הנצוח  היאוש  מגודל  בא  פעמים  שכמה 
נפשותם מרחוק,  ישליכו את  נפשם, אז לא  להם אופן להציל את 

ויברחו"14.
למדנו  ודאי  רוחות,  מד'  שמקיפין  הוא  שהדין  למ"ד  גם  ומאידך 
עיקר התחבולה של המצור במלחמה, שבכך לא יוכלו לברוח משום 

מקום, וגם שמתוך הרעב והצמא שמפני המצור, ינצחום בנקל.
ולענין אם דין זה שמניחין רוח רביעית, הוא רק במלחמת הרשות, 
דוקא  שהוא  מבואר  הנ"ל  ברמב"ן  הנה  מצוה,  במלחמת  גם  או 
במלחמת הרשות, וכ"כ גם בחינוך )מצוה תקכ"ז(, וכן בכנסת הגדולה 
)יו"ד ח"ד( על דברי הרמב"ם )שם, והובא גם בס' הלקוטים ברמב"ם 
וכן ברדב"ז ברמב"ם הנ"ל, דאילו במלחמת מצוה, הדין הוא  שם(, 
שיש להקיף העיר מד' רוחות, וזאת כדי שלא יברחו, כי המצוה היא 

שלא להחיות מהם כל נשמה, וכפי שנצטוו במלחמת ז' עממין.
המצוות שמנה  על  בדבריו  וכן  ה',  אות  )שם,  במנ"ח  עי'  ואולם 
הרמב"ן, מצוה ה'(, שכתב בפשיטות, שאין לחלק בין מלחמת מצוה 
לרשות, ולעולם דוקא מג' רוחות, ונקט שכן הוא בדעת הרמב"ם, 

מדלא חילק בזה הרמב"ם להדיא בין מלחמת רשות למצוה.
והנה באמת לא נתבאר עדיין מכל האמור, שיש מצוה בעצם לצור 
על העיר בדוקא, רק שנצטוינו על דין מדיני המצור, שכאשר באנו 
לצור על עיר, אין לנו רשות להקיפה אלא מג' רוחות, ויש לנו להניח 
רוח רביעית. ויתכן שאף למ"ד שבמדין הקיפו מד' רוחות )וכן בכל 
מלחמת מצוה שהדין הוא שמקיפין מד' רוחות וכנ"ל(, דאין הכרח 
שזו מצוה חיובית או קיומית, אלא שאם באנו לצור על העיר, רשות 
היא בידינו לצור עליה גם מרוח רביעית, כדי שלא ימלטו ממנה, וגם 
שכדי  בעלמא,  מצוה  כהכשר  וזהו  המצור,  ע"י  לפנינו  שיכנעו  כדי 
לא להחיות כל נשמה )במלחמת מצוה(, לכן נצטוינו לצור עליהם 
לכולם  והרגום  העיר  את  כבשו  לבסוף  אם  ה"ה  אבל  רוחות,  מד' 
גם בלא המצור, מ"מ לא נחשב שביטלו עשה של עשיית מצור על 

העיר, ועי'.

תשובה ל"כתב חידה"
מי אני: "נבח".

דמות הקשורה: "ְונַֹבח ָהַלְך ַוִּיְלּכֹד ֶאת ְקָנת ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ַוִּיְקָרא ָלה 
נַֹבח ִּבְׁשמֹו". במדבר ל"ב מ"ב.

לבנים לא זכיתי – שנבח לא זכה לבנים.
ל"ח,  ל"ב  במדבר  אגדה  במדרש  כדאיתא  לבנים,  זכה  לא  שנבח 
"ונבח עשה כן, כשלכד קנת קרא אותה נבח בשמו, כדי שיזכר שמו, 

לפי שלא היה לו בנים...".
אכן מצאנו גם דעות שהיו לו לנבח בנים, עי' שפתי חכמים שם 
שלמד כן בדעת רש"י, דמה"ט כתיב 'לה' בה"א רפויה, לפי שבניו לא 
יכלו לקוראה כן, מפני שם אביהן, וכפי שנרחיב להלן בעזה"י, וכן 

למד המלבי"ם בביאור הפסוק בדה"י )א' ב' כ"ג(, עיי"ש.
ל'קנת',  עשה  שנבח  השם  ששינוי   – שנתתי  מה  נתקיים  ולא 

שקראה 'נבח' על שמו, לא נתקיים.
בקרא  מפורש  שמו,  על  לנבח  קנת  של  שמה  את  שינה  שנבח 
ַוִּיְקָרא  ְּבנֶֹתיָה  ְוֶאת  ְקָנת  ֶאת  ַוִּיְלּכֹד  ָהַלְך  "ְונַֹבח  מ"ב(,  ל"ב  )במדבר 

ָלה נַֹבח ִּבְׁשמֹו". 
ששינוי השם זה שנבח עשה ל'קנת', לא נתקיים, כדאיתא ברו"ר 
ֶאְהֶיה  ֹלא  ְוָאנִֹכי  וגו'  ֲאדִֹני  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ֶאְמָצא  "ַוּתֹאֶמר  ]י"ג[,  ה'  ה' 
מן האמהות  אין את  ושלום,  חס  ]בעז[,  לה  ִׁשְפחֶֹתיָך. אמר  ְּכַאַחת 
אלא מן האימהות, ודכוותה )במדבר ל"ב מ"ב( ְונַֹבח ָהַלְך ַוִּיְלּכֹד ֶאת 
ודכוותה  השם,  אותו  לה  עמד  שלא  מלמד  וגו',  ְּבנֶֹתיָה  ְוֶאת  ְקָנת 
)זכריה ה' י"א(, ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִלְבנֹות ָלה ַבִית ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער, מלמד שאין 

לשקר תשועה"51.

ל"ב  בבמדבר  ראשונים  ועוד  חזקוני  ע"פ  המדרש  דברי  ]וביאור 
מ"ב וכן במתנו"כ על המדרש, שאחרי שרות אמרה לבעז את דבריה 
הנזכרים, כתוב )רות ב' י"ד(, "ַוּיֹאֶמר ָלה בַֹעז...", ודרשו חז"ל הטעם 
דבריה  על  לה  השיב  שבעז  משום  רפויה,  בה"א  'לה'  נכתב  מדוע 
יעמוד לה, אלא  'שפחה' לא  זה של  שהיא אחת משפחותיו, ששם 
היא תהיה אחת מהאימהות, ועל כך מביא המדרש עוד ב' מקומות 

שמצאנו כן, שכתוב 'לה' בה"א רפויה, ושניהם דרשו על דרך זו61[.
מפיק  אינו  לה  נבח.  לה  "ויקרא  שכתב,  כאן,  בפרש"י  יעוין  אכן 
ה"א. וראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן, לפי שלא נתקיים לה שם 
ידרוש  ותמהני מה  לא.  כמו  לפיכך הוא רפה, שמשמע מדרשו  זה, 
)זכריה ה'  ַוּיֹאֶמר ָלה בַֹעז71,  י"ד(  בשתי תיבות הדומות לה )רות ב' 

י"א( ִלְבנֹות ָלה ַבִית".
וכבר נתקשו רבותינו הראשונים בדברי רש"י הללו, ראשית, מדוע 
מפורשת  דרשה  הוא  כאשר  הדרשן,  ר' משה  זו בשם  דרשה  הביא 
הפסוקים  על  הקשה  מה  הקושיה,  עיקר  והוא  ושנית,  רבה.  ברות 
ברות81 ובזכריה, כאשר הדרש שם מבאר שבשלושת המקומות הללו 

נדרש ענין זה של 'לה' בלי מפיק ה"א, לומר שלא עמד אותו הדבר.
הרמב"ן שם, לאחר שהביא את דברי רש"י, כתב, "והרי הרב אוצר 
במדרש  שאמרו  זו  ואשתמיטתיה  ולהגדות,  להלכות  לתורה  בלום 
והריב"א,  והחזקוני  בחיי  ברבינו  וע"ע  הרע"ב,  הקשה  וכן  רות...", 

שהביאו את דברי המדרש הנ"ל וביארוהו, בלא להקשות על רש"י.
ועיין בשפתי חכמים, שבא לבאר וליישב את דברי רש"י הנזכרים, 
וכפי שכתב  ידע את דברי המדרש הללו שברו"ר,  שבוודאי שרש"י 
הרמב"ן, שהרב אוצר בלום לתורה ולהלכות ולאגדות, אלא שדוקא 
הביא את דברי רבי משה הדרשן והקשה עליהם, שלפי ביאורו של 
בשני  גם  כך  לבאר  יש  א"כ  'לא',  הכוונה  רפויה  בה"א  ש'לה'  ר"מ, 
וכן  ידי שליח,  המקומות הנוספים, שלא בעז אמר לרות, אלא על 
בפסוק בזכריה, שלבנות לא בית, והיינו שבנו דבר שאינו בית אלא 
כן בדבריו,  ומדוקדק  ר"מ,  כן הקשה על דברי  וזה אינו, על  אוהל, 
שאמר, 'מה ידרוש', שלפי הדרש שדרש בפרשתינו, יש לו לדרוש גם 
מקומות אחרים, ובמקומות אחרים זה אינו, ובהכרח שגם בפרשתינו 

אין לדרוש כן, שהשם שנבח נתן לא עמד, אלא השם נשאר ועמד.
והנה עד כאן הבאנו את דברי המדרש ורבי משה הדרשן, שלא עמד 
ברבותינו הראשונים  ובנותיה, אבל מצאנו  לקנת  נתן  השם שנבח 
שביארו את הפסוק באופן אחר, וכגון בחזקוני, שכתב, "ויקרא לה. 
עד  שעה,  לפי  אלא  נבח  לה  קרא  שלא  ע"י  רפה,  לה  נבח.  לקנת 
שובו מעבר הירדן, להודיע שהיא היתה שלו". דהיינו שהרפיון בשם 

המקום הוא, שבנתינת השם, היה זה רק לשעה ולא לדורות.
עוד מצאנו, שיש שפירשו שהשם נבח עמד לקנת לדורות, והוא 
הדרשן,  ר"מ  על  בקושייתו  שלמדו  חכמים,  שפתי  ע"פ  רש"י  דעת 
שרש"י עצמו סבר שהשם נבח עמד לקנת, וכפי שכתבו, "ובאמת לא 

נשתנה שם העיר שקרא בשם נובח".
דנובח  "י"ל  רפה,  לה  דכתיב  בהא  אחר,  טעם  וביארו  והוסיפו 
ואחרים קראו את העיר בשם נובח, אבל בניו לא קראו אותה נובח, 
כמו שכתב הרמב"ם והביאו טור יורה דעה )יור"ד סי' ר"מ(, היה שם 

אביו כשם אחרים, ישנה את שמם, כלומר, שמם של אחרים...".
ובענין אם השם נבח עמד לקנת ובנותיה, עיין בהערה91.

ומצאנו לימודים רבים מדברי פסוק זה, בדברי רבותינו הראשונים, 
וגם בגדולי הדורות האחרונים, עיין בהערה02 שהבאנו מדבריהם.

יחוסו של אבי אחרי אמו – שיאיר אבי נבח התייחס אחרי אמו, 
שהיתה משבט מנשה.

מ"א,  ל"ב  במדבר  ברמב"ן  כדאיתא  נבח,  של  אביו  היה  שיאיר 
שהוכיח כן מהפסוקים בדה"י וכדלהלן, שאף קנת נקראה חוות יאיר, 

וכתב, "...ומזה נראה, שהיה נבח הלוכד קנת ובנותיה, בן יאיר...".
מ"ב(  )שם  החזקוני  שונות,  דעות  נאמרו  נבח  של  בייחוסו  אכן 
כתב, שהיה מבני מנשה12, "ונבח מבני מנשה היה", ואילו רש"י כתב 
שליאיר לא היו בנים, ולכך קרא את החוות של הגלעד, 'חוות יאיר' 

בשמו לזכרון, וא"כ פשוט שחולק על הדעה שהובאה ברמב"ן.
עוד מצאנו דעה נוספת ביחוסו של נבח, והיא דעת הגר"א בדה"י 

)א' ב' כ"ג(, שכתב, שיאיר ונבח היו אחים, בני מכיר בן מנשה22.
יאיר,  של  בנו  היה  שנבח  הרמב"ן  דעת  אם  לעיין  שיש  איברא, 
היו  שלא  לעיל,  שהובא  אגדה  המדרש  דברי  עם  אחד  בקנה  עולה 
בנים לנבח, וזאת משום דברי המדרש אגדה, שבניו של יאיר מתו, 
"ומכיר ויאיר... מתו בניהם... לכך קרא לאותן מקומות שלכד חוות 
יאיר, כדי להזכיר שמו, והם נקראו חוות יאיר כל הימים". ושמא יש 
ליישב בדוחק, שיאיר הלך וכבש את בנותיהם, ועדיין לא קרא להם 
שם, ואח"כ, הלך בנו נבח בדרכו, כבש את קנת, ולפי שלא היו לו 
בנים, קרא אותו בשמו, ולאחר מכן, כשמת נבח ונשאר יאיר אביו 

כדי  יאיר',  'חוות  בשם  שכבש  למקומות  קרא  הוא  אף  בנים,  בלא 
להזכיר שמו.

הראשונים,  ביארו  כך  מנשה,  לשבט  אמו  אחר  התייחס  ויאיר 
במדבר  שבחומש  מה  ע"פ  וזאת  ועוד,  רוקח  חזקוני  רמב"ן  אבע"ז 
יאיר מיוחס אחר מנשה, ואילו בדה"י, הוא מיוחס אחר שבט יהודה, 
שבדה"י נאמר )א' ב' כ"א – כ"ג(, "ְוַאַחר ָּבא ֶחְצרֹון ֶאל ַּבת ָמִכיר ֲאִבי 
ּוְׂשגּוב  ְׂשגּוב.  ֶאת  לֹו  ַוֵּתֶלד  ָׁשָנה  ִׁשִּׁשים  ֶּבן  ְוהּוא  ְלָקָחּה  ְוהּוא  ִגְלָעד 
ַוִּיַּקח  ַהִּגְלָעד.  ְּבֶאֶרץ  ָעִרים  ְוָׁשלֹוׁש  ֶעְׂשִרים  לֹו  ַוְיִהי  ָיִאיר  ֶאת  הֹוִליד 
ְּבנֶֹתיָה ִׁשִּׁשים ִעיר  ְוֶאת  ָיִאיר ֵמִאָּתם ֶאת ְקָנת  ַוֲאָרם ֶאת ַחּוֹת  ְּגׁשּור 
ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני ָמִכיר ֲאִבי ִגְלָעד". דהיינו, שחצרון שהיה בנו של פרץ בן 
יהודה )כדאיתא שם ה'(, נשא את בתו של מכיר אבי גלעד משבט 
מנשה, ונולד לו את שגוב ושגוב הוליד את יאיר32, וכל אלו בני שגוב, 
בנחלת  חלק  נטלו  זאת  בכל  ביחוסם,  יהודה  שבט  בני  שהיו  הגם 

מנשה, כי אמם היתה בתו של מכיר בן מנשה.
והוסיפו האבע"ז החזקוני והרוקח לבאר, שאין כאן מקום להקשות 
איך נטלו הללו חלק בנחלת שבט אחר, כי כל הקפידא שכל שבט 
יטול נחלתו, הוא רק בארץ כנען, שהיא נחלקה לשבטים, לא בעבר 

הירדן, אבל כל המקומות הללו הנזכרים היו בעבר הירדן.
– שגם נבח וגם יאיר אביו, זכו להכנס  ונכנסתי לארץ יחד עמו 

לארץ ישראל.
שנבח ויאיר אביו זכו ליכנס לארץ, הנה בעבר הירדן פשוט הוא 

שזכו ליכנס, שהרי מפורש בקרא שכבשו מהערים שבגלעד.
יאיר  אודות  כנען,  לארץ  המערבי,  הירדן  לעבר  כניסה  ולענין 
מפורש ג"כ, שהרי מיתתו היתה במלחמת העי, שהיתה על יד יריחו, 
יאיר  "והתניא,  ב',  קכ"א  בב"ב  היא,  ערוכה  וגמ'  כנען,  ארץ  בתוך 
שנכנסו  עד  מתו  ולא  יעקב  בימי  נולדו  מנשה  בן  ומכיר  מנשה  בן 
בן  "יאיר  סופ"ט,  שם  כדאיתא  מהסדע"ר  והוא  לארץ42...",  ישראל 
נולדו בחיי יעקב אבינו ומתו לאחר מיתת  מנשה ומכיר בן מנשה 
משה רבינו" ]ועין בעץ יוסף בשם הגהות הגר"א, שיש לגרוס "ומתו 
ואודות  א'[.  י"ג  סוטה  בתוספות  להדיא  וכן  לארץ",  ביאתן  לאחר 
נבח, מצאנו בסדע"ר שם שכתוב, "ונבח היה מן הנולדים במצרים, 

ומת לאחר52 מיתת משה רבינו, ונקבר בעבר הירדן...62". 
 אבי שהאריך ימים רבים – שיאיר אבי נבח, האריך ימים רבים, 

למעלה ממאתים ושלשים שנה.
שיאיר האריך ימים רבים, שנולד עוד בימי יעקב, וחי עד לאחר 
בן  ומכיר  מנשה  בן  "יאיר  סופ"ט,  בסדע"ר  כדאיתא  משה,  מיתת 

מנשה נולדו בחיי יעקב אבינו, ומתו לאחר מיתת משה רבינו".
שהרי  שנה,  ושלש  שלשים  למאתים  לכה"פ  עולה  שנותיו  ומנין 
יעקב נפטר שבע עשרה שנה לאחר ירידתן מצריימה, כמפורש בקרא 
)בראשית מ"ז כ"ח(, ומאתים ועשר שנים, כמנין רד"ו, היו במצרים, 
כדאיתא בב"ר צ"א ב' ועוד, נמצא שמאז פטירת יעקב ועד שיצאו 
ממצרים, עברו מאה תשעים ושלש שנים, ובאותה שעה היה משה 
בן שמנים שנה, כמפורש בקרא )שמות ז' ז'(. ומשה נפטר ארבעים 
שנה אח"כ, בסיום שנת הארבעים ליציאת מצרים, כשהיה בן מאה 
ועשרים שנה, כמפורש בקרא )דברים ל"ב ב'(, נמצא שבעת פטירת 
משה עברו מאתים שלשים ושלש שנה מפטירת יעקב, ולפי"ז, יאיר 
שנולד עוד בחיי יעקב ונפטר לאחר משה, חי לכה"פ מאתים שלשים 

ושלש שנים.
– שיאיר אבי נבח שהאריך ימים רבים,  היה שקול כנגד הרבים 

היה שקול כנגד הרבים.
שיאיר היה שקול כנגד הרבים, שלאחר מלחמת ישראל ביריחו, 
ועכן מעל בחרם וחרה אף ה', יצאו ישראל למלחמתם השני בעיר 
של  קוטנה  ומחמת  ד',   – א'  ז'  ביהושע  בפסוקים  כמבואר  'ַעי', 
העיר, הסתפק יהושע בשליחת שלשת אלפים איש, אלא שמחמת 
חרון האף שהיה, נכשלו במלחמה ונסו לפני אנשי העי, ובכשלונם 
במלחמתם זו נאמר )שם ה'(, "ַוַּיּכּו ֵמֶהם ַאְנֵׁשי ָהַעי ִּכְׁשֹלִׁשים ְוִׁשָּׁשה 
ִאיׁש ַוִּיְרְּדפּום ִלְפֵני ַהַּׁשַער ַעד ַהְּׁשָבִרים ַוַּיּכּום ַּבּמֹוָרד ַוִּיַּמס ְלַבב ָהָעם 
ַוְיִהי ְלָמִים", ודרשו חז"ל )ב"ב קכ"א ב'(, מדוע נכתב בכ"ף הדמיון, 
'כשלשים וששה איש', לדרוש שרק אחד נהרג, והוא יאיר בן מנשה72, 
אלא שהוא היה שקול כנגד שלשים וששה אנשים, וכנגד רובה של 

הסנהדרין.
נפלו  שאכן  ט"ז,  ל"ט  הב"ר  בדעת  למד  שם  שהרד"ק  לציין  ויש 
של  זכותו  להם  שעמדה  אלא  איש,  וששה  שלשים  זו  במלחמה 
אברהם שבנה מזבח בעי, שמתו רק שלשים וששה, והכ"ף היא כ"ף 
השיעור, עיי"ש, והאברבנאל ביאר בדרך זו, והוסיף המלבי"ם וביאר 
יאיר,  היה  וביניהם  איש,  וששה  שלשים  מתו  שגם  הדרכים,  בב' 

שהיה שקול כנגד שלשים וששה.

בעז נכתב בלא מפיק ה"א, זאת משום שאמר לה על ידי שליח, ולא הוא 
בעצמו.

וע"ע בשפ"ח שם שביאר בדעת רש"י, שלמד שאין לומר שהיה זה על ידי 
שליח, עיי"ש.

פשט  למדו  כך  ועוד, שאכן  קמ"ג  עמ'  והרוקח  כאן  בבעה"ט  שיעויין  אלא 
בפסוק, שאמר לה על ידי שליח או על ידי מתורגמן.

רבי  דברי  המשך  את  שהביא  שם,  עה"ת  בפירושו  הרא"ש  שכתב  ומה   18
ראיתי  "אך  ה"א,  מפיק  בלא  נכתב  בעז  מדוע אצל  הדרשן, שמיישב  משה 
בפי' הרב ר"מ הדרשן ז"ל, שלפירושו רפייא אות הה"א, שפירש, לא, שרות 
אמרה ואנכי לא אהיה כאחת שפחותיך, ויאמר, לא כשאת אומרה שתהיה 
שפחתי, אלא גבירה תהיה, כאשה כבודה ַמְשֶּכֶלת. וניחא דפירושו הוי 'לא' 
כמו האחרים", יתכן לומר שלא קשה על דברי רש"י, שיתכן ולא רצה לפרש 
כן, שבכל מקום ישנה סיבה אחרת, אלא בכולם הוא על דרך אחת, על כן 

העדיף רש"י להשאר בקושיה ולא לתרץ כן.

19 ובענין אם השם נבח עמד לקנת ובנותיה, יש בזה אריכות דברים, וכפי 
שכבר הבאנו למעלה, שאיתא במדרש אגדה, וכן ביארו רבים מהראשונים, 
שהשם לא עמד להם. וכן הבאנו את דברי החזקוני, שאף נבח לא חשב לתת 
לקנת שם קבוע, אלא רק עד שובם מהמלחמה, וכן הבאנו דעות נוספות 

שעמד לקנת שמה החדש.

והנה הראיה הגדולה שלא עמד לקנת שם זה, הוא ממה שעיר זו מוזכרת 
בדה"י כקנת ולא כנבח, כדכתיב )דהי"א ב' כ"ג(, "ַוִּיַּקח ְּגׁשּור ַוֲאָרם ֶאת ַחּוֹת 
ָיִאיר ֵמִאָּתם ֶאת ְקָנת ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ִׁשִּׁשים ִעיר ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני ָמִכיר ֲאִבי ִגְלָעד", 
והפשטות הוא, וכן ביארו המפרשים שם, שמדובר באותה קנת שנבח קראה 
בשמו, אלא שמאידך מצאנו פסוק בספר שפטים, בו מוזכרת העיר בשמה 
החדש, נבח, כדכתיב )שם ח' י"א(, "ַוַּיַעל ִּגְדעֹון ֶּדֶרְך ַהְּׁשכּוֵני ָבֳאָהִלים ִמֶּקֶדם 
ְלנַֹבח ְוָיְגֳּבָהה ַוַּיְך ֶאת ַהַּמֲחֶנה ְוַהַּמֲחֶנה ָהָיה ֶבַטח", וגם בפסוק זה, פשטותו, 

וכך למדו המפרשים, מדובר באותה עיר, אלא שנבח שמה.

עוד יש לעיין במה שאמרו שלא נתקיים השם, האם כלל וכלל לא נתפס 
השם, או שהיתה תקופה מסויימת שהשם נתקיים, אלא שברבות הימים 

לא נתקיים.

ומצאתי בספר טעמא דקרא )עמ' קמ"ז(, שכתב, שבתחילה, בימי משה, לא 
מוזכרת  בדה"י  ואף  דברים,  בפרשת  מוזכרת  אינה  שהרי  זה,  שם  נתקיים 
בשמה הראשון, ומוסיף ומחדש, שבתחילה קראה נבח בשמו ולא נתקיים, 
ונתבטל השם וחזר שמה הראשון, ואח"כ שוב חזר נבח וקראה בשמו, ושם 
זו בשמה החדש, הוא  עיר  נקראה כבר  כן בספר שפטים  ועל  נתקיים,  זה 

נבח.

ויעוין בפרדס יוסף החדש, שהקשה על הטעמא דקרא, שסדר הספרים הוא, 
קודם שפטים ואח"כ דברי הימים, שספר שפטים נכתב בידי שמואל, ואילו 

ספר דברי הימים נכתב על ידי עזרא, כדאיתא בב"ב י"ד ב' וט"ו א'.

נכתב  ספר  שכל  אלא  קודם,  הספרים  כתיבת  סדר  שודאי  ליישב,  ונראה 
אודות מה שהיה בימים עליו מדובר. ספר שפטים מדבר על אותה התקופה, 
השם  נתחדש  לא  כשעדיין  הקודמת,  התקופה  על  מדובר  בדה"י,  ואילו 

מחדש.

)ירושלים תרע"ג, דף ל"ה(, ובערות שם, שהאריך  וע"ע בספר אדמת קדש 
בענין העיר נבח, אם זהו אותה עיר או לאו.

20 יעויין ברוקח עמ' קמ"ג, שכתב, "ויקרא לה נבח בשמו. הרבנות קוברת 
בעליה, ואין לרדוף אחר שררה. מי שקורא ביתו או עירו או ספרו על שמו, 

צריך לבקש רחמים שיחיו בניו או העושה כן".

באילת השחר  כדאיתא  לדורות,  הלכה  אלו,  מפסוקים  למדים  מצאנו  עוד 
עה"ת כאן, "שמעתי שהחזו"א זצ"ל הוכיח מכאן, שכשמוסיפים לשם, הרי 
זה שם אחר, דנבח שקרא למקום נבח, כתוב שקרא בשמו, משא"כ יאיר, 
יאיר  חות  לה  'ויקרא  מ"א(  )בפסוק  כתוב  לא  יאיר,  חות  למקום  שקרא 

בשמו'... כיון שהוסיף על שמו".

וכעי"ז כתב בספר 'וקראת לשבת עונג' )ח"ג עמ' 368(, במעשה של הגאון ר' 
יצחק אייזיק אוזבאנד שליט"א, ראש ישיבת טלז בקליבלנאנד, ששאל את 
הגאון רבי לייזער סילבר זצ"ל, מחשובי רבני ארה"ב, אודות נתינת שם לבנו 
ע"ש חותנו הגאון רבי אברהם יצחק בלוך זצ"ל, כאשר שמו הוא גם יצחק, 

והשיב לו, שאין פקפוק, ויש לו ראיה מפסוק מפורש. וביאר לו כנ"ל.

עוד כתב באילת השחר שם, "והנה הם קראו את הערים על שמם, שיהא 
זכרון...  לו  שיהא  רוצה  שאדם  הנפש,  השארת  מענין  וזה  זכרון,  להם 
ובקריאת שם עיר וכדו' ע"ש צדיק, יש בזה כיבוד )ולהיפך, כשקוראים ע"ש 
רשע(, וכן לקרוא הילדים ע"ש אדם מסוים, זה ענין של כבוד. והחזו"א זצ"ל 
אמר, שאם קוראים ע"ש צדיק, יכול להיות מזה קצת תועלת לילד" ]כדאיתא 
בתנחומא האזינו ז', "...לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו ]שם[ הראוי 
להיות צדיק כי לפעמים השם גורם טוב או גורם רע...", וע"ע בגליון קע"א, 

פרשת קרח ע"א, בתשובה לכתב חידה, מה שהארכנו בזה[.

עוד בענין נבח, עיין בילקוט הראובני, שכתב בשם עמק המלך, "ויקרא לה 
נבח בשמו וגו'. מי שמוסר ממון של ישראל בידי אנסים על ידי מלשינות, 
דינו יגלגל בכלב, נוב"ח בשמו, שנאמר, 'ויקרא ל"ה', ר"ת, לשון הרע נב"ח". 
נובח,  וע"ע בנחל קדומים, שהביא בשמו שכל המדבר לשוה"ר יבא בכלב 

והאריך בזה.

21 וע"ע בסדה"ד ב"א רל"ט, שהביא כן בשם שלשלת הקבלה )ערך לוי, עמ' 
כ"א(, שהיה נבח בנו של מנשה ואחיו של יאיר ומכיר.

שהשלשלת  משום  הוא  הנ"ל,  החזקוני  מדברי  בסדה"ד  הביא  שלא  ומה 
הקבלה כתב כן בשם מדרש. ותשו"ח לבה"ח שלמה ק. שציין לנו מ"מ זה.

יאיר  שאינו  כדלהלן  )שלשיטתו  שגוב  בן  שיאיר  וכתב,  הגר"א  והוסיף   22
נכד בתו של מכיר, שאמו של שגוב היתה בתו של מכיר  היה  בן מנשה(, 

בן מנשה.

23 ובענין מי היה יאיר בן שגוב הלזה, ביאר הרד"ק בדה"י שם, שהוא יאיר 
בן מנשה הנזכר בפרשתינו.

והוסיף והביא את דעת רבותינו בב"ב קי"ב א', שאין זה יאיר המוזכר בתורה, 
שהוא יאיר בן מנשה, והוא יאיר בן שגוב, ויאיר בן שגוב זה )השני(, לקח 
כ"ג  אותם  את  לו  היו  אשתו  ומירושת  וירשה,  ומתה  הגלעד  בארץ  אשה 

ערים.

בן  יאיר, מיאיר  וארם לקחו את חות  הגר"א, שלמד שגשור  בביאור  וע"ע 
מנשה ומיאיר בן שגוב.

24 וביפ"ע שם ציין לדברי מדרש תהלים כ"ה י"ב, שעל בני מכיר בן מנשה 
נאמר הפסוק )תהלים כ"ה י"ג(, "...ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ", שירשו את ארץ ישראל, 

ובע"כ שמתו לאחר שיירשו את הארץ.

25 עיין בהגהות 'סדר זמנים' על הסדע"ר, שציין שבאחד מכת"י של הסד"ע, 
הגירסה היא, "ומת לאחר מיתת משה רבינו, עד שלא כבשו...", ולפי גירסה 

זו, נבח כלל לא נכנס לארץ ישראל, שעוד לפני הכיבוש מת.

ומה שאיתא בסה"ד ב"א רל"ט בשם שלשלת הקבלה )ערך לוי, עמ' כ"א(, 
נולדו בחיי יעקב ומתו אחר משה, לכאורה  ונבח בני מנשה  שיאיר, מכיר 
אינו מדוקדק, ראשית, שבסע"ר כתב אודות נבח, שנולד במצרים, ולא כתוב 
בחיי יעקב. ושנית, שאף בענין מיתתן יש חילוק, שיאיר ומכיר מתו בארץ 
שלשתם  שכלל  מה  א"כ  לארץ,  להיכנס  כלל  זכה  לא  נבח  ואילו  ישראל, 
בחדא מחתא, לכאורה אינו מדויק, וכ"כ ב'באר משה' שבספר 'סדר מאמר' 

על סה"ד.  

כוונתו  אין  בפשטות  איש...",  מהם  נותר  "ולא  הסדע"ר  שמסיים  ומה   26
על כל אותם שמות אחרונים שהזכיר, אלא הוא חוזר למה שהזכיר קודם, 
אודות דור המדבר, ועל כן מסיים ואומר, שמלבד הנזכרים, לא נותר איש 

מהם.

לפי  יאיר.  חות  אתהן  "ויקרא  שכתב,  מ"א,  ל"ב  במדבר  בחזקוני  עיין   27
שנהרג במלחמת עי, נכתב כאן שעשה כך לפני כבוש הארץ, וקראן על שמו 

להזכיר עליהם שם בגבורתו".
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הפרסים לשבוע זה:  "נימוקי יוסף עהש"ס", ד"כ.

עוד  ארבעה זוכים נוספים, כל אחד  בספר "הארת התפילה", ביאורי התפילות לגר"א ויסבלום שליט"א.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני זוכים, כל אחד בספר "שערי קדושה ותומר דבורה".

אחד מיסודי אמונתינו הוא, שכל דברי חז"ל הקדושים, אמת לאמיתה, ואין בהם 
זה  אין  מובנים,  שאינם  ז"ל  בדבריהם  מאמרים  מוצאים  אנו  אם  ואף  ריק,  דבר 
לירד  מצליחים  שאיננו  רדידותינו,  מחמת  רק  אלא  בהם,  החסרון  מחמת  חלילה 

לתחילת דעתם, להבין מה אמרו או ביארו בדבריהם הקדושים והטהורים.
ממאמר  כלל  להתפעל  שאין  יהודי,  כל  ידע  הדורות  בכל  זה,  חשוב  יסוד  למרות 
חז"ל הנאמר על ידי גוי מין ומומר בכדי להצדיק את דרכיו המתועבות והנלוזות, 
ואף הטוב ביותר הוא שלא להכנס עמו כלל לויכוח, שהשיג והשיח עמהם מקרר 
את היראת שמים, ואף חלילה יכול להכניס למוח כל מיני שאלות ותמיהות שאין 
להם שורש ומקור, ורק מחמת היצר הרע המיוחד שבמינות, שיש בו כח משיכה 
לעקומים  ישרים  דברים  הופך  מינות דמשכא', הדמיון  'שאני  חז"ל  גדול, כמאמר 

ומסופקים.
התשובה הברורה לכל אותם מאמרי חז"ל שצוטטו על ידי הגויים והכופרים שבכל 
ָבם  ֵיְלכּו  ְוַצִּדִקים  ַּדְרֵכי ה'  ְיָׁשִרים  "ִּכי  י'(,  )י"ד  דור, היא על פי נבואתו של הושע 
ּופְֹׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ָבם", וכמו שדרשוהו חז"ל )ב"ב פ"ט ב'(, אודות הרמאים שיכולים 
ללמוד דרכי רמאותם מדברי חז"ל והלכותיהם, והדברים אמורים גם לגבי כל מאמר 

חז"ל שאותם רשעים רוצים וחפצים להשתמש בו לחוסר דרכם כסל למו.
האמת היא, שרוב מאמרי חז"ל שנאמרים על ידי כל אותם רשעים, לא רק סולפו 
ממשמעותם והוצאו מהקשרם על ידי עוות שכלם המטומטם במאכלות אסורות, 
אלא אף על ידי שינוי בהם בפרט קטן שאינו ניכר, המעקר את כל העומק הטמון 
בהם, ואף משנה את משמעותם. לפעמים אף אין צורך בשינויים ובסילופים, אלא 
כלשונם  הדברים  את  לַפֵסק  יכולת  ובחוסר  נכונה,  שאינה  שטחית  בקריאה  די 

וכמאמרם.
כסל  דרכם  חוסר  אודות  ונידון  ויכוח  של  עת  שבכל  היא,  לכך  הדוגמאות  אחת 
מימרא,  לצטט  הם  רגילים  עול,  כל  מעליהם  שפקרו  רשעים,  אותם  כל  של  למו 
שלטענתם הוא פסוק, 'איש באמונתו יחיה', כאשר האמת היא, שמימרא זו היא 
שאין  ִיְחֶיה",  ֶּבֱאמּוָנתֹו  "ְוַצִּדיק  ד'(,  )ב'  חבקוק  מנבואת  פסוק  של  מרושע  סילוף 
בדברים אלו כל רמז אודות דבריהם חסרי השחר, שטוענים שיש לאדם אפשרות 
כלל  אין  עול,  ופורעי  פורקי  אותם  שלכל  ובמיוחד  עפ"ל,  אמונתו,  פי  על  לחיות 
והמגונות,  הרעות  מידותיהם  ושאר  בתאוותיהם  מלבד  שהוא,  כל  בדבר  אמונה 

ועשיית כל מה שרק עולה בדעתם, בהפקרות ובבהמיות.
אותם רשעים אוהבים להשתמש גם במאמר חז"ל )במד"ר י"ג ט"ז( 'שבעים פנים 
לתורה', לַעוותו עיוות אחר עיוות, ולתרץ בו כל אוילות ואפיקורסות, כאילו גם זה 
חלקם בתורה, וחלילה שזאת התורה תהיה מוחלפת, כאשר האמת היא, שדבריהם 
אינם 'פנים' לתורה אלא עורף, ובחוסר דרכם זו כסל למו, באים הם לעקור את 
התורה, להלחם בלומדיה, ולהכות בחכמיה, ולעשות התורה קרדום לעוקרה בו, 
כאשר את האמת יודעים כולם, כפי שכבר כתבה בעל החינוך בספרו )מצוה צ"ה(, 
שדברי חז"ל אלו באים לייקר ולהעריך את התורה בעיני לומדיה, כדבריו ז"ל, "ידוע 
הדבר ומפורסם בינינו העם מקבלי המצוות, כי שבעים פנים לתורה, ובכל אחת 
מהן שרשים גדולים ורבים, ולכל שורש ושורש ענפים, כל אחד ישא אשכול גדול 
פרחי  עליהם,  לשוקדים  פרח  יוציאו  יום  יום  לבות,  להשכיל  נחמדים  פירות  של 
כח  שאין  עד  חכמתה  עומק  ונסבה  ורחבה  מאירות  עינים  כל  טוב,  ושכל  חכמה 
כ"ג( אמרתי אחכמה  ז'  )קהלת  כמו שהעיד המלך החכם  להשיג תכליתה,  באדם 
והיא רחוקה ממני, ועם כל זה, אין להרפות ידי העוסק בה, כי אם מעט ואם הרבה 
ממנה יאכל, כולה מתוקה, ואם יש כמה אשר מפרי עץ הגן לא תשיג ידם לקחת, 

יקחו להם עלהו לתרופה...".
לצערינו הרב, מימרא נוספת של חז"ל )סנהדרין ל"ז א'(, אודות חיובו של כל אחד 
לחיזוק  להם  רבים שבמקום שתגרום  ישנם  העולם",  נברא  'בשבילי  לומר  ואחד 
כן  ועל  העולם,  נברא  בשבילם  רק  שהרי  והתגברות,  להתאמצות  והתעוררות, 
להנהגותיהם  ומקור  פתח  להם  משמשת  היא  כתפיהם,  על  רובצת  רבה  אחריות 
אלו  כל  שהרי  וסביבותיהם,  האחרים  בכל  התחשבותם  לחוסר  תירוץ  הנלוזות, 
נבראו בשבילי, הם ורבים שכמותם נבראו לשמשני, ולי אין כל מחויבות כלפיהם.

בשנים.  רבות  זה  גוטזאגעראונטראכטער*  אלימלך  של  למו  כסל  דרכו  היתה  זו 
כל הנהגותיו כלפי שכניו ומכריו היתה, שלא נבראו אלא לשמשו, במיוחד ששמו 
היה 'אלימלך', שרמוז בו שהוא כמלך ואליו תבוא המלוכה. תמיד היו לו טענות 
דהוא שעשה מלאכתו  למאן  זכות אחת  נקודת  לא מצא  הוא  כולם,  על  ומענות 
נאמנה, במקום הסתכלות של אדם מהשורה על כל אחר, בבחינת 'כולם אהובים 
כולם ברורים', היה מבטו והסתכלותו ש'כולם אנסים כולם בטלנים כולם גנבים 
וכולם בעלי דופי וחסרי מעלה', כמובן מלבדו, שהוא תמיד נהג כדת וכיאות, כל 
הוא לשמש  ולא  נבראו אלא לשמשו,  לא  כולם  ונכונות, שהרי  טובות  הליכותיו 

את האחרים.
אלימלך נהג לשכוח, שדברי חז"ל אלו אודות חיובו של כל אחד להרגיש שבשבילי 
והחנווני  הכנסת  בבית  הגבאי  על  גם  ומכרו,  שכנו  על  גם  נאמרו  העולם,  נברא 
בצעקות  לשכנעם  פעם  ניסה  שכבר  טענות,  עליהם  לו  שהיו  אלו  וכל  בחנות, 
ובבושות על שלא עושים את תפקידם באמונה, כפי ראות עיניו. ככל הנראה היסוד 
שעליו נשענה הנהגתו היה, שלאחר שבשבילו נברא העולם, בטלה זכות מחשבה זו 

מכל אחד אחר, כי העולם נברא רק בשבילו ולא בשביל אחרים.
פעמים רבות הרהר אלימלך לעצמו, איך זה שאין לו כמעט חברים. גם אותם מעט 
חברים שהסכימו להתחבר עמו, שהואילו בטובתם להקשיב לדבריו, מעולם הוא 
לא ראה בהם שיש להם כלפיו הערכה או אהבה יתירה, כאשר לעומת זאת הוא 
שמע מהם פעמים רבות דברי הערכה כלפי אחרים. מסקנת מחשבותיו היו, שככל 
הנראה חסר לאנושות הידיעה בדבר היותו 'בחיר הבריאה', ועל כן ניסה ל'שכנע' 

את האחרים בדבר, בהתנהגותו הגסה והרעה כלפיהם.
במשך הזמן, ככל שניסה יותר לשכנע את העולם בדבר יחודיותו, פחת וקטן מעגל 
חבריו ומכריו. וככל שפחתו ידידיו, ניסה לשכנע עוד יותר את האחרים בדבר, עד 
שכמעט כולם עזבוהו לנפשו, באמרם, שיקנה לו עבדים שירוצו לפניו, או יעשה 

כהורדוס המלך שאימן עופות שהכריזו על מלכותו.
אחד הדברים שִהרבה את תסכולו, היה, שאפילו אותם אנשים בודדים שמאירים 
פנים לכל, אליו הם מתייחסים באדישות. גם ה'לוי' ממנין השחרית בו הוא מתפלל 
כל יום, המקדם כל מתפלל במאור פנים, ומאחל לו ברכות לרוב לאחר התפילה, 
בקושי אומר לו שלום בשפה רפה, כאילו בכל יום 'תשעה באב'. גם נהג האוטובוס 
עמו נסע כל יום בקביעות, שבירך כל נוסע בברכה לבבית של 'בוקר טוב ומוצלח', 
בקושי פלט לעברו איזשהיא מילה. הקושיה הגדולה שהיתה לו, היאך כל אותם אלו 

לא יודעים שאותו יש לכבד ויקר עוד יותר מכל אדם אחר.
השנים שעברו לא ריפאו את מחלתו וכאבו האישי שהיה לו מכך, בני ביתו שסבלו 
זו, הבליגו ושתקו. שכניו שכל הָשנים ביקש מהם טובות  קשות מחוסר הנהגתו 
צריך ממנו  היה  ואחד השכנים  עת  כשהגיע  יכל,  מי שרק  ניצל את  גבולות,  בלי 
אישור או חתימה, עזרה או סיוע, דבר פשוט שלא הסכים להשיב להם מעט כגמולו 
הטוב, אלא רק ראה בבקשתם אפשרות בה ינצלוהו חלילה, על כן לא פלא שכולם 

התרחקו ממנו כמטחוי קשת, וניסו שלא לפוגשו ולבקש ממנו דבר.
ויערכו  יכנס לעול תורה ומצוות,  גדול בניו  זמן מה לפני שהגיע היום הגדול בו 
באמת,  חבריו  כאלו שאינם  יהיו  אלימלך, שמא  מצוה', חשש  בר  'סעודת  עבורו 
החליט  כן  ועל  מתנה,  כלל  יביאו  לא  ואף  חשבונו,  על  לאכול  לסעודה  שיבואו 
בדעתו, שאת השמחה יערוך באולם צדדי, ולא יפרסם כלל על הבר מצוה בבתי 
הכנסיות ובמקומות ציבוריים, אלא רק בהזמנות אישיות, כך יבואו רק החברים 

האמתיים שלו, ולא כל מיני ארחי פרחי.

לא  הוא  בידו.  נשארו  ככולם  רובם  הזמנות,  כמאתיים  הדפיס  שאלימלך  למרות 
הצליח כמעט למצוא את אותם ידידים ומקורבים שיוכל להזמינם לשמחתו. על 
דבר לאחר עמל  כך שבסופו של  להזמינו,  כל אחד מצא תירוץ אחר מדוע שלא 
ויגיעה רבה, בקושי הצליח לשלוח כמה עשרות בודדות של הזמנות, כאשר רובם 
נשלחו אל מכרים ישנים, שעימם לא היה לו יותר מידי קשר, שימצא בהם חסרון 

כל שהוא.
כשהגיע היום והשעה היעודה, הגיעו אלימלך עם בני משפחתו לאולם השמחה, 
התלוננו על מסדרי המקום ועובדי הקייטרינג, ולאחר ויכוחים רבים ורמים, הבחינו 
גם  ועדיין לא הגיע האורח הראשון לשמחה.  לפתע שהשעה מתחילה להתאחר, 
במשך כל השעה הבאה שבעקבותיה, עדיין לא הגיע איש. אלימלך ומשפחתו היו 
בטוחים, שככל הנראה הם כתבו בהזמנות תאריך שגוי או לא ציינו נכון את מקום 
השמחה. באותה שעה התחרט אלימלך על שלא תלה הזמנה בבית הכנסת, אולי 
בזכות זה היו מגיעים כמה ארחי פרחי, אולי היה נכנס איזה קבצן, איזה רעב היה 

בא להשביע את רעבונו, אבל לצערו הרב אחד לא הגיע.
ככל שנקפו השעות ואורח אחד לא הגיע לשמחה, נשבר ליבו של אלימלך בקרבו 
לרסיסי רסיסים, באותה שעה הבין שככל הנראה דרכו אינה נכונה, לפתע הוא נזכר 
בדברים ששמע לפני שנים מהמלמד שלו בתלמוד תורה, כשלמדו ספר משלי והגיעו 
לפסוק אודות צרי העין, ששלמה אמר ברוח קדשו )כ"ג ו'(, "ַאל ִּתְלַחם ֶאת ֶלֶחם 
ַרע ָעִין ְוַאל ִּתְתָאו ְלַמְטַעּמָֹתיו", שאמרו חז"ל שאפילו בעלי חיים מכירים בצרי עין, 
ואינם רוצים להנות מהם, ואמר להם המלמד, שלכל צרי העין ישנה 'משנה סדורה' 
מדוע הם עושים כן, כאשר האמת היא, שהכל נובע ממידותיהם הרעות, שאינם 

רוצים להנות אחרים מכספם.
ולארוז את הדברים,  רק בסוף השמחה, כאשר כבר עמדו לפנות את השולחנות 
אותם  נכנסו  כאשר  בשמחתו.  עמו  להשתתף  בכדי  ומכריו,  משכניו  כמה  הגיעו 
שכנים ומכרים לאולם, הם נבהלו עד מאוד,  הם ראו את כל השולחנות ערוכים 
כבתחילת אירוע, ואת אלימלך היושב בירכתי האולם, ועיניו זולגות דמעות, כאשר 

ילדיו משחקים ברחבת האולם, יחד עם חתן הבר מצוה.
האורחים באו והתיישבו על ידו, ניסו לדבר על ליבו, שיאמר להם מה קרה, אולי 
הולך  שכאבו  ראו  ליבו,  על  יותר  לדבר  שניסו  ככל  אך  לסייעו,  או  לעוזרו  יוכלו 
ומתגבר, ודמעותיו מתרבות ועוד מעט יפרוץ בבכי מר. הם הבינו שבאותה שעה 
מצוותם היא להזדרז ולצאת, ועל כן הם איחלו לו 'מזל טוב' לבבי ויצאו מהאולם.

באותה שעה קשה גמלה בליבו של אלימלך ההחלטה, שעליו לשנות את הנהגתו 
מהקצה אל הקצה, לא עוד הוא רודף אחר המלוכה, לא עוד בשבילו נברא העולם 
הטוב  האורח  על  חז"ל  כדברי  אמיתית,  הסתכלות  אלא  המעוותת,  במשמעותו 
האומר שכל מה שבעל הבית טרח, עבורו טרח, להרגיש את האחריות שאם העולם 
נברא בשבילי, זה מחייב אותי לדאוג לכל האחרים, לראות מה אפשר לעזור ולסייע 

בעדם.
עוד באותו לילה, לאחר ששב אלימלך לביתו משמחת הבר מצוה שנהפכה לעצב 
ובזיון וקצף, התיישב להמשך חשבון נפשו, לדעת מה הדרך בה יכלכל את צעדיו 
יוכל  אופן  ובאיזה  לישרות,  העקומות  דרכיו  את  לשנות  יוכל  איך  ואילך,  מהיום 

לתקן את כל אשר קלקל ועוות במשך השנים האחרונות.
במשך כמה שעות הוא ישב וחשב, העלה רעיונות כאלו ואחרים, הוא הבין שכעת 
היצר הרע החפץ בנפילתו, ידחפנו לתוכניות גדולות שהוא לא יוכל לעמוד בהם 
ונפילתו תהא קרובה, והיצר הטוב הוא זה שמייעצו שיכין תוכנית מציאותית בה 
יצרו  של  בדרכו  שהלך  הצליח,  בידו  ה'  וחפץ  ולהצליח,  להתמודד  לעמוד  יצליח 
הושלמה  בעולם,  חדש  יום  כשהפציע  השחר,  עלות  לאחר  קלה  ושעה  הטוב, 

תוכניתו החדשה, שאם יצליח לעמוד בה, יהיה לאדם אחר וחדש.
עמו,  הנעשים  טובות  על  יום  בכל  ולהרהר  לחשוב  עליו  ברורה,  היתה  התוכנית 
על הנאה שיש לו מאחרים, ושיהיה לכל הפחות שלש פעמים ביום, בוקר צהרים 
וערב, וכאשר יגיע למסקנא בדבר הנאה וטובה שיש לו מאחרים, ילך ויודה לאותו 

אחד על כך.
לתפילת שחרית במנין הוותיקין הגיע אלימלך עיף ותשוש גופנית, אך ערני ומוכן 
עמו  המטיב  ציבור'  ה'שליח  על  חשב  התפילה  סיום  לקראת  הרוחנית.  למלחמה 
ועם כל המנין, וכשמו כן הוא, שליח של הציבור לעבור לפני התיבה, ולמרות שאף 
הש"ץ מעוניין בכך, שהרי הוא ָאֵבל בתוך שנתו על אביו או אמו, בכל זאת הוא 
יהא  ציבור  בליבו, שהשליח  אלימלך  כן החליט  ועל  עמי חסד,  וגומל  שליח שלי 
זה שבו הוא יתחיל את מלחמתו הגדולה ביצרו, ובסיום התפילה מתוך התגברות 
גדולה ועצומה הוא ניגש אליו ואמר לו, "יישר כח, אני מודה לך על התפילה שהיתה 

מעומק הלב ובנעימות".
הש"ץ היה מופתע מתגובתו של אלימלך, במיוחד שהוא הכיר אותו זה שנים רבות, 
ולכך הבין בליבו, שככל הנראה אלימלך צריך ממנו טובה גדולה, איזה חתימה על 
ערבות או כל דבר דומה, שמסתבר שיעלה לו ביוקר, ועל כן חשש לענות ולהשיב 

לאלימלך על ברכתו כיאות, אלא השיבו בשפה רפה.
זו, בכדי לא להתפרץ על הש"ץ בשאגות אימים.  לכח כביר נזקק אלימלך בשעה 
הוא כמעט התפוצץ מהמחשבה, שלמרות שהעולם נברא בשבילו, והוא התגבר על 
עצמו והודה לו בפה מלא ובנעימות על דבר שאינו מחוייב כלל להודות, ואף אחד 
וזו התגובה המגיעה לו. אלימלך הבין  מהציבור לא רואה בזה כלל טובה עבורו, 
שבשעה זו עליו להרגע, ועל כן יצא לגינה הסמוכה, נפל בכבידות על הספסל, ונתן 

דרור למחשבותיו המבולבלות ורוחו הסוערת.
היאך  בעצמו,  סנט  עליו,  שעבר  ממה  מעט  נרגע  כשאלימלך  דקות,  כמה  לאחר 
שכחתי את דבר מסקנותי מלפני כמה שעות אודות המבט הנכון על מאמר חז"ל 
שבשבילי נברא העולם. איך יתכן וברגע אחד שכחתי את קבלתי מלפני כשעתיים. 
במיוחד שהיתה סיבה לש"ץ להגיב כן, שהוא חושש מאוד מתגובתי זאת שאינה 
אופיינית ומתאימה לי. באותו רגע החליט אלימלך שהוא לוקח לעצמו כפרוייקט 
ויבין  למשך שבוע ימים, להתפלל במנין הוותיקין ולהודות לש"ץ עד אשר יראה 
הש"ץ שאכן כוונתו להודות ולפרגן, וההודאה היא תהיה אופיינית לו ומתאימה 

בעבורו, ואין לו חלילה כוונות זדון.
המגיע  המתפללים  באחד  אלימלך  הבחין  גדולה,  מנחה  לתפילת  הגיעו  עם 
הרטובות  המגבות  את  ומחליף  הנטילה  לפינת  ניגש  גדול,  שק  עם  הכנסת  לבית 
ונקיות שהביא עמו. ברגע הראשון חזרו לאלימלך  יבשות  והמלוכלכות, במגבות 
מחשבותיו הישנות, שבודאי שאותו אחד מרויח מכך הון עתק על חשבון הקופה 
הציבורית הדלה של בית הכנסת. אך לאחר רגע נוסף הוא נזכר בקבלתו והחליט 

לגשת אליו ולהודות לו על מה שהוא עושה למענו ולמען הציבור.
גם אלימלך היה מופתע מתגובתו של אותו אחד. הלה התרגש מאוד מדברי השבח 
וההודיה של אלימלך ואמר לו, שהאמת היא שהוא עושה מלאכה קשה זו של נקיון 
המגבות והחלפתם יותר מעשר שנים, והגם שבתחילה היתה לו עוד ההתלהבות 
הצעירה, במשך הזמן משפחתו גדלה וגם הקהילה, ולא מדובר בעוד שתי מגבות 
לשבוע, אלא בשמונה עשרה מגבות שיש לכבסם בכל שבוע, ואף לעתים קרובות 
כך,  והוא חשב בליבו שאין אחד בקהילה שמעריכו על  לתקן את הדרוש תיקון, 
ובימים האחרונים כבר רצה להודיע לגבאים שהוא מעביר מצוה זו לאחרים. וכעת, 
הוסיף ואמר, כשהודית לי על כך וריגשת אותי בדבריך אודות זכויותי, אני חוזר בי 

ממחשבתי הקודמת, ונתת לי כח לעוד עשר שנים לעסוק במצוה זו.
בבית  החדשים  בוילונות  אלימלך  כשהבחין  המגבות,  גבאי  של  הדירבון  אחרי 
הכנסת, היה לו יותר קל לגשת לאחר תפילת ערבית לגבאי, ולהודות לו על כך ועל 

שאר הדברים שעושה למענו ולמען הקהילה כולה. הגבאי שנהנה מדברי השבח 
והתודה, ענה לו בנעימות על תודותיו.

למחרת הגיע אלימלך לתפילת הוותיקין עם תוכניות ברורות. עם סיום התפילה 
ניגש לש"ץ ואמר לו, שזה שנים שאינו מתפלל כוותיקין, אך לאחר שהתפילה של 
להתבשם  עמו,  ולהתפלל  לבוא  הבוקר  השכים  הוא  בעיניו,  חן  מצאה  כה  אמש 
רפה,  פחות  בלשון  לו  הודה  כבר  הש"ץ  יום  באותו  ונפלאה.  נעימה  כה  מתפילה 
ולאחר שבוע ימים, הש"ץ הרגיש שאם אלימלך לא יבוא יום אחד לתפילה, יחסרו 

לו דבריו ותודותיו.

את השינוי הגדול שחל באלימלך, הרגישו בני ביתו וכל בני הקהילה. פעמים רבות 
הוא "נכשל" בקבלתו בכך שהוא הודה ליותר משלשה אנשים ביום. תוך זמן קצר 
ולמען  למענו  עושים  טובים שהם  ודברים  לאחרים  מעלות  למצוא  התרגל  מוחו 
כולם, ואף לשונו התרגלה להודות להלל ולשבח. את השינוי היותר גדול הרגיש 
וידידים רבים, כולם אוהבים את קרבתו,  אלימלך בעצמו, שהנה נהיו לו חברים 

ונהנים לשוחח עמו ולשמוע את דעתו במגוון נושאים, דבר שמעולם לא היה.

מלבד כל זאת, הרגיש אלימלך שבצורה כזו יש לו הרבה יותר מלוכה מאשר בימים 
ובמיוחד  הרעות,  מידותיו  ולא  השולט  הוא  גופו,  על  כמולך  מרגיש  הוא  עברו. 
שהיה לו סיפוק רב ועצום מהנהגתו החדשה זו, שמאדם קשה יום וממורמר, דחוי 
מהחברה וממשפחתו, בלא חברים וידידים, הפך להיות שמח וטוב לב, בלב החברה 

ואהוב במשפחה, כשסביביו ידידים רבים עד מאוד.

שמחת הבר מצוה של בנו השני של אלימלך, התקיימה באולם המרכזי בעיר, כאשר 
מאות מבני הקהילה וידידים שמחו להגיע ולהשתתף עמו בשמחתו. באותה העת 
הוא הרגיש היאך מילותיו הטובות ותודותיו מקנים לו ידידים רבים, שאף טרחו 
לרכוש מתנה לבנו בכדי לבטאות את רחשי ליבם אליו. באותו לילה, לאחר סיום 
הבר מצוה החליט בדעתו להוסיף ולהתחזק בקבלותיו מאז הבר מצוה הקודמת, 
כאשר יוסיף על כך שינסה אף הוא לעזור ולסייע לכל אחד כפי שיוכל, כתפקידו 

כאחד שבשבילו נברא העולם, שיגמול חסד עם כל מי שיוכל.

במשך הזמן גילה אלימלך כמה עשרות אנשים ישנם בקהילה, אשר טורחים ועושים 
דברים רבים עבור הציבור והוא בתוכם, שעד היום הוא לא הרגיש בהם כלל. רב 
וזאת  הקהילה אשר כולם נהנים משיעוריו ושיחותיו אשר עליהם עמל להכינם, 
בבית הכנסת,  מגידי השיעורים  ושאלה.  בכל ספק  עבורם  ופוסק  מלבד שמכריע 
יהיו  הכנסת  בית  צרכי  שכל  הדואגים  המסורים  הגבאים  והמזדמנים,  הקבועים 
באופן הטוב והמועיל. החל מהגבאי האחראי לגלול את הספר תורה שבכל פעם 
הספר יהא מוכן במקום קריאתו, ועד גבאי החשמל, הטורח בכל שבוע מחדש לכוון 
את השעונים בבית הכנסת, שהתאורה והמיזוג יעבדו בשעות הנכונות. הבעל קורא 
המכין את קריאתו בכל שבוע, והגבאי המעלה את הקרואים, שליחי הציבור בכל 
מנין ומנין, והגבאי שדואג לשולחם, גבאי אוצר הספרים, אלו העובדים לכרוך את 
הספרים, או לסדרם במקומם, אלו העובדים על הקטלוג המסודר, או אלו המשיבים 
את הספרים למקומם בכל פעם ופעם, ואפילו אותו אחד הממונה להכין 'נייר חתוך' 

לשבת קודש, שבכל ערב שבת פותח את החבילות למען כל בני הקהילה.

זאת מלבד אירועי שמחה הנערכים בקהילה, שיש את האחראי על גמ"ח הריהוט, 
הקוגלים  את  המחלקים  ואלו  הקידוש,  לפני  המדרש  בית  את  שמסדרים  אלו 

והמשקאות, ואלו הדואגים שכל המערכת תעבוד.

ככל שאלימלך המשיך בהנהגתו זו הטובה והנפלאה, גילה עוד ועוד אנשים יקרים 
ופעמים רבות במשך השנה כלל לא  אשר מקדישים מזמנם היקר למען הציבור, 
מרגישים בעמלם, ולא מודים להם על כך מאומה, רק כאשר אירע פעם שהם לא 
עליהם שלא עשו  וכועסים  והטרוניות,  נשמעים הטענות  אזי  עשו את תפקידם, 

מלאכתם זו שעושים למען הציבור בהתנדבות.

כמחצית השנה שעברה מאז הבר מצוה האחרונה, בה הוסיף על הודיותיו ותודותיו 
רב,  רוחני  סיפוק  לו  הוסיפו  ומעשיו אלו  ולסייע לאחרים במה שיכל,  לעזור  גם 
אינם  אלו  שמעשיו  בליבו  חשב  כולם,  מאת  חזרה  שקיבל  הרבה  האהבה  מלבד 
מספיקים, שהלא הוא כל היום נהנה מאחרים, ואילו להודות ולהשיב על תודותיו, 
הוא לא מצליח להגיע לכולם, ועל כן התחזק בליבו, שהדרך הטובה ביותר להכיר 
טובה ולהודות לאחרים, יהיה בתפילה מיוחדת שיפיל לפני שוכן מרומים על כל 

אלו שעוזרים ומסייעים לו ולכולם.

שהתפילה  אלימלך  חשב  ההפטרה,  ברכות  סיום  לאחר  קודש,  שבת  של  בבוקרו 
הטובה ביותר שיוכל להתפלל עבור כל אלו העוזרים ומסייעים לכולם, יהא בברכת 
'יקום פורקן', בה מתפללים על כל קהלא קדישא הדין, רברביא עם זעריא טפלא 
ונשיא, שיהא להם חנא וחסדא ורחמי וחיי אריכי ומזוני רויחי וסייעתא דשמיא, 
ומלכא דעלמא יברך יתהון, יפיש חייהון ויסגי יומיהון ויתן ארכא לשניהון וכו' וכו', 
וזאת מלבד ה'מי שברך' המיוחד בו אנו מתפללים עליהם, שה' יברך את כל הקהל 
הקדוש הזה, וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה, שהקב"ה ישלם שכרם ויסיר 

מהם כל מחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם.

ועל  ומסייעים  עוזרים  כל אותם  על  החל מאותה שבת הקפיד אלימלך להתפלל 
כל בני הקהילה הקדושה, ואף על בני קהילות אחרות, בתפילותיו אלו בשבתות, 
ומידי פעם אף בימות החול, כשלבו היה מתעורר בתפילתו להתפלל על האחרים. 
זמנית  בו  ולסייע  לעזור  יכול  שהוא  רבה,  רוחנית  הנאה  לו  נתנו  אלו  תפילותיו 
בכדי  בכוונה  יותר  יהיו  שתפילותיו  ה'עבודה',  לו  נשארה  רק  ואלפים,  למאות 

שיתקבלו בפני שומע קול תפילות עמו ישראל ברחמים. 

צערם של האחרים,  יותר את  עוד  להרגיש  נפתח  אלימלך  ליבו של  הזמן  במשך 
ובכל עת שהיה שומע על כאלו הסובלים, שיש להם חולי בתוך ביתם או כל צרה 
אחרת, היה שופך עליהם ולזכותם תפילה מעומק ליבו לה', שיחוס וירחם עליהם 

ויצילם ממחלתם ומצרתם.

דבר תפילותיו של אלימלך נודעו בציבור, ורבים הרגישו צורך לבוא אליו ולבקש 
מכן  ולאחר  וצרותיהם  לסיפורם  האזין  אלימלך  ואכן  צרתם.  על  שיתפלל  ממנו 
היה מתפלל עבורם, ותוך זמן קצר החליפו את שמו ל'ר' אלימלך', כאשר בזכות 

מסירותו להתפלל על אחרים, זיכהו ה' שתפילותיו יתקבלו.

לאחרים,  פתוח  ליבו  אשר  כאיש  היה,  לה  ומחוצה  בקהילה  אלימלך  של  מעמדו 
לעודדם ולהודות להם על כל דבר, ואף להתפלל על חולים או כל צרה שלא תבוא, 
וזעקה,  ועל כן לא פלא היה, שכאשר אירעה צרה בקהילה, וערכו עצרת תפילה 

בקשו מאלימלך שישא כמה דברי התעוררות לציבור, לאחר המרא דאתרא.

כשר' אלימלך נעמד לשאת את דברו, בראשונה עורר את הציבור להאמין ביכולתם 
להתפלל, ושה' ישמע את תפילותיהם, וכאשר אדם מאמין בתפילתו, בו מתעורר 
אסון  בשכונתינו  אירע  חלילה  שאם  ואמר,  הוסיף  מכן  ולאחר  בכוונה.  להתפלל 
להתחזק  לנו  יש  כן  ועל  ואחד,  אחד  כל  על  גדולה  תביעה  בכך  יש  הרי  שכזה, 

ולתעורר, לשוב בתשובה שלימה, ולעורר רחמים בתפילותנו.

אלימלך  לר'  הקהילה  מבני  אחד  פנה  חלפה,  שהיתה  שהצרה  זכו  כאשר  לימים, 
ושאלו, מנין היה לו דבר זה, שעצם מה שאירע האסון הוא קטרוג על כולנו, השיבו 
ר' אלימלך, האמת היא שזו גמ' מפורשת, אבל גם אם אתה כבר לא זוכר גמרא זו, 

היית יכול לדעת זאת מרש"י בפרשתינו.

מנין בפרשתינו עפרש"י הגיע ר' אליעזר למסקנתו?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י מצא ר' שמחה את מקור הוראתו של מרן שליט"א, שבכדי לקיים את צוואת אביו לאסוף עשרה אנשים וללמוד משניות ולומר קדיש, לא די באותם אלו המשתתפים שבשיעורו, שמקיימים 
רק מעט מצוות, אלו שנראה להם. ר' שמחה מצא את מקור הדברים, שכל אלו המשתתפים בשיעוריו, אינם בגדר 'אנשים', וזאת מדברי רש"י ל"א ג', עה"פ "ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא ְוִיְהיּו ַעל ִמְדָין 
ָלֵתת ִנְקַמת ה' ְּבִמְדָין", וביאר רש"י, "אנשים. צדיקים, וכן )שמות י"ז ט'(, בחר לנו אנשים, וכן )דברים א' ט"ו(, אנשים חכמים וידועים". מבואר בדברי רש"י, שאנשים הכוונה על צדיקים, וכוונת אביו בצוואתו היתה, שיאספו מנין של 

אנשים צדיקים, השומרים תורה ומצוות בשלימות, ולא אלו השומרים באופן חלקי, רק מה שנראה להם, שאינם בכלל אנשים.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 
הרבנים \ הבה"ח

כהן ח. – בני ברק – נימוקי יוסף עהש"ס, ד"כ.
אומן ש.ח. – מודיעין עילית – נפש שמשון – סדר התפילה.

אדלר מ. – בני ברק – נפש שמשון – סדר התפילה.
ינקלביץ י.מ. – לייקווד – נפש שמשון – סדר התפילה.

גולדשטוף י. – קרית ספר – עקבתא דמשיחא, לר"א וסרמן הי"ד.
אומן י. – בני ברק – עקבתא דמשיחא, לר"א וסרמן הי"ד.

גולדשטיין ש. – מודיעין עילית – עקבתא דמשיחא, לר"א וסרמן הי"ד.

הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

גוטזאגעראונטראכטער – האומר וחושב לטובה.

תודת המערכת נתונה
למשפחת לוי שיחי'

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה


