
גליוןלע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב )זיידל( עפשטיין זצוקלה"ה  

קס"ט

נְֵקָבה  ַעד  ִמזָָּכר  לָנֶָפׁש.  ָטֵמא  וְכֹל  זָב  וְָכל  ָצרוַּע  כָּל  ַהמֲַּחנֶה  ִמן  וִישַׁלְּחוּ  יִשְָׂרֵאל  בְּנֵי  ֶאת  "ַצו 

ֶאת ַמֲחנֵיֶהם ֲאשֶׁר ֲאנִי ׁשֵֹכן בְּתוָֹכם". במדבר  וְלֹא יְַטמְּאוּ  ֶאל ִמחוּץ ַלמֲַּחנֶה תְּשַׁלְּחוּם  תְּשַׁלֵּחוּ 

ה' ב' – ג'.

רובן בעלי מומין.  כל  היו  ישראל ממצרים,  "בשעה שיצאו  א',  ז'  איתא בבמד"ר 
למה, מפני שהיו יגעים בטיט ובלבנים ועולים לראש הבנין... האבן נופלת וקוטעת 
כיון שבאו  מומין.  בעלי  והיו  נסמא,  והוא  בעיניו  נכנס  או הטיט  או הקורה  ידו 
בעלי  לדור  אותה  תורה, שאתן  כבודה של  הוא  כך  האלהים,  סיני, אמר  למדבר 
עשה  מה  תורה.  במתן  אני משהא  הרי  אחרים,  שיעמדו  עד  אמתין  ואם  מומין. 
האלהים, אמר למלאכים שירדו אצל ישראל וירפאו אותן... אבל כיון שעשו אותו 
מעשה של עגל, חזרו למומן ונעשו זבין ומצורעין... אמר האלהים למשה, עד שלא 
עשיתם את המשכן, הייתי מגלגל בדברים והיו הזבים והמצורעים מעורבים עמכם, 
מכם.  אותם  הפרישו  ביניכם,  שכינתי  משרה  ואני  המשכן  את  שעשיתם  עכשיו 
וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, בשביל מה, ולא יטמאו את 

מחניהם אשר אני שוכן בתוכם".

דברי המדרש הללו, אודות מצבם הגופני של רוב ישראל ביציאתן מצרים, שהיו 
בעלי מומים, וריפויים במעמד הר סיני, ובחזרתם למומן במעשה העגל, לכאורה 
אין מקומו בפרשתינו, אלא או בפרשת יתרו, במעמד הר סיני, או בפרשת כי תשא, 

במעשה העגל. וצ"ב מדוע נכתב כאן.

ואילך',  'מהדיבור  נגעים  על  רק  היא  נגעים  טומאת  מבואר, שכל  א'  י'  בהוריות 
אותם נגעים שנהיו לאחר מתן תורה. ודברי הגמ' הללו צריכם ביאור, דמה צריך 
'לימוד' שנגעים שהיו קודם מתן תורה אינם מטמאים, כאשר כל החולים נתרפאו 
)כדלעיל וכמפורש בחז"ל בעוד מקומות הרבה(, ולא שייך שישארו נגעים מלפני 
מתן תורה. אלא צריך לומר, שכוונת הגמ', שהלימוד הוא, שכל טומאת נגעים היא 
אך ורק על נגעים חדשים שהתחדשו לאחר מתן תורה, אבל כל אותם נגעים שהיו 
וחזרו בחטא העגל, אינם מטמאים,  ורק נסתלקו במתן תורה  קודם מתן תורה, 

שנחשבים כנגעים ישנים.

'שילוח  ביאור מצות  צריך  הנגעים החדשים מטמאים,  זה, שרק  ביאור  לפי  אכן 
אינם מטמאים, שכפי  נגעיהם  יש לשלח את המצורעים, כאשר  צרוע', דמה  כל 
המבואר במדרש, עיקר מצוה זו נאמרה בעקבות חזרת הנגעים למוצרעים לאחר 
חטא העגל, ומצורעים אלו אין מטמאים. ובהכרח צריך לומר, שהיו גם מצורעים 
שהתחיל צרעתם לאחר מתן תורה, ומצורעים הללו מטמאים, והיות ולא היה ברור 
מי מהמצורעים נגעו הוא לאחר מתן תורה ומטמא, ומי נגעו קודם מתן תורה ואינו 
מטמא, לכך כתבה התורה 'וישלחו מן המחנה כל צרוע', שהמצוה היא לשלח את 

כל המצורעים, גם את אלו שנגעם הוא מלפני מתן תורה.

ולפי"ז מבואר שפיר מדוע כותב לנו המדרש בפרשה זו את ענין הנגעים והמומים 
לשלח  יש  שמחמתה  הנותנת  שהיא  תורה,  מתן  לאחר  וחזרו  בישראל  שהיו 

מהמחנה 'כל צרוע'. 

ואכתי צריך לבאר את דברי הפסוק 'מזכר עד נקבה תשלחו', מדוע צריכה התורה 
לומר לנו ציווי מיוחד על שילוח המצורעות הנקבות, שמשמע שהיה מקום לחלק 

ביניהם בטומאתם, הרי לא מצאנו בפרשיות אלו חילוק בין זכר לנקבה.

רבינו הגר"א זצ"ל מבאר את הפסוק בקהלת )ז' כ"ח(, "ֲאֶׁשר עֹוד ִּבְקָׁשה ַנְפִׁשי ְוֹלא 
ָמָצאִתי ָאָדם ֶאָחד ֵמֶאֶלף ָמָצאִתי ְוִאָּׁשה ְבָכל ֵאֶּלה ֹלא ָמָצאִתי", ששלמה המלך ע"ה 
אמרו על אנשי דור המדבר במעשה העגל, שכידוע מתוך שש מאות אלף שהיו, רק 
שש מאות איש חטאו בעגל, נמצא שאחד מאלף חטא, וזהו האחד מאלף ששלמה 
המלך מצא, אבל אשה, בכל אלו שאמרו 'אלה אלהיך ישראל', בכל אלה לא מצאתי 

אשה, שנשות ישראל לא חטאו כלל בעגל, ואפילו אחת מאלף לא נכשלה.

עפי"ז מבאר המהרי"ל דיסקין זצ"ל )בספר חידושי המהרי"ל דיסקין עה"ת מכת"י( 
את פסוקי פרשתינו, שאשה שיש לה נגעים, אין ספק בדבר שהם נגעים חדשים 
ישנים מלפני מתן תורה, הם לא היו  נגעים  זה  שלאחר מתן תורה, שאילו היה 
חוזרים אליה, שהרי הנשים לא חטאו בעגל, ועל כן אומרת לנו התורה, שכאשר 
ישנם נשים מצורעות, אות וסימן הוא שישנם כבר מצורעים חדשים שלאחר מתן 
תורה, ועל כן יש לשלח מהמחנה כל מצורע זכר מדין 'כל צרוע', שמחמת הספק 
שמא הוא מאותם מצורעים שלאחר מתן תורה, נמצא ששילוח המצורעים הזכרים 
באה מחמת המצורעות הנקבות, וזה שאמר הכתוב 'עד נקבה', שהנקבות הם אלו 

שגרמו לשילוחם של הזכרים.
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של  'שמונה עשרה'  ראובן תפילת  ר'  כשסיים 
ור'  היות  לפסוע,  יכול  שאינו  ראה  ערבית, 
שמעון העומד מאחריו טרם סיים את תפילתו. 
ולספור  לברך  הש"ץ  החל  שעמד  כדי  תוך 
יחד  לספור  שרצה  ראובן  ר'  העומר'.  'ספירת 
עם הציבור )כמ"ש בשל"ה, הו"ד בבאה"ט סי' 
תפ"ט סק"כ(, ברך וספר. כשגמר לספור ראה, 
שר' שמעון שעמד מאחריו סיים את תפילתו 
ופסע ג"פ, ובעקבותיו פסע גם ר' ראובן, ואמר 

כנהוג, 'יה"ר וכו' שיבנה ביהמ"ק'.

שמעון  לר'  ראובן  ר'  ניגש  התפילה  לאחר 
ידידו, ואמר לו, שזו לו הפעם הראשונה שלא 
לאומרו  וכו'', שנהוג  יחזיר  הוא  'הרחמן  אמר 
לאחר ספירת העומר, זאת משום שכבר אמר 
מיד לאחר הספירה את היה"ר שאחר תפילת 

שמו"ע, שענינם שוה.

עם  להמתין  עליך  היה  שמעון,  ר'  לו  טען 
עושה  ואמירת  שמונ"ע  לאחר  פסיעותיך 
שלום, בכדי לסמוך 'הרחמן' לספה"ע. וגם אם 
כן, בכל זאת היה לך לומר גם את  לא עשית 
היות  היה"ר,  אמרת  שכבר  למרות  ההרחמן 
שיש בזה ב' ענינים, והם אף ב' תקנות נפרדות, 

ומניין לך שאפשר לכורכם יחדיו.

ש'אין  מצינו  אכן  במצוות  ראובן,  ר'  השיבו 
משא"כ  חבילות',  חבילות  מצות  עושים 
בנידו"ד, שגם הרחמן וגם היה"ר שניהם ענינם 
וא"כ  בימינו,  במהרה  ביהמ"ק  לבנין  תפילה 
אין ענין להתפלל על כך פעמיים בזה אחר זה, 
לפני שפסעתי,  הרחמן  אומר  הייתי  אילו  וגם 
היה"ר  את  לומר  צריך  הייתי  שלא  מסתבר 

שלאחר תפילת שמו"ע.

 
השאלה היא, הצדק עם מי ?

הרמב"ם בפיהמ"ש לאבות )פ"א מ"ג( 
על  אומרים  היו  שהצדוקים  כותב, 
בתורה  ומאמינים  שמודים  עצמם, 

שבכתב.

באדם  עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 
גדול מסוים.

התדע מיהו ?
]ואם תדע את מי מנע רבו מלשבת עד שגילה 

סגולה מקניני התורה, תגלה מיהו[.

מדיני  הלכה  איזו 
יור"ד נוהגת ד' ימים 
כתוצאה  בשנה, 

מ'מתן תורה'.

"ואם חס הקב"ה על כבוד הרשע אין צריך לומר על כבוד הצדיק" )במדב"ר כ' י"ד(.

היכן ניתן להוכיח ע"פ פרשתינו, שפעמים חס הקב"ה על כבודו של צדיק, יותר 

מכבוד עצמו.

יש שנוהגין לאכול משיירי מצה ב'פסח שני'.

היכן מצינו במקורות יום נוסף שבו נהגו כן.

"ממושבתיכם תביאו לחם תנופה שתים..." 
)ויקרא כ"ג י"ז(.

היאך יתכן שלא יביאו במקדש 'שתי הלחם' בחג השבועות
)באופן שאין החסרון בגופו של לחם(.

נהגו שאם הָאֵבל שואל בשלומו, מותר להשיבו 
)עי' יו"ד שפ"ה ס"א(.

היכן מצינו רמז לזה ב'מגילת רות'.

מהשביעית שנשמרה כהלכתה, 
זכיתי בשמינית לגדולה.

על חסדי ה' לזקני,
נדרשים שמי ושם אבי.

 
הנקרא כשמי לתוארי זכה,
ואף נכדו שכשנינו נקרא.

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

בערש"ק הבעל"ט - פרשת בהעלתך,

לא יופיע הגליון.
הגליון הבא יופיע אי"ה בערש"ק פרשת שלח

לע"נ רבי אברהם זצ"ל בן יבלחט"א הג"ר שלמה שליט"א ונכד רבינו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א

נלב"ע ד' סיון תשס"ט

מעניינא דמועדא

מעניינא דעצרתא

מעניינא דמגילתא

ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד

להוגי  שעשועות

פרשת נשא - מ"ו לעומר - יום המיוחס
חג השבועות - תשע"א



תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר

תשובה ל"מעשה רב"
בתשובה לשאלה, אודות הרואה בפח אשפה של נייר למיחזור, מכתב 
לחוש  שיש  או  לאשפה,  ונזרק  הואיל  לקוראו,  מותר  אם  חבירו,  של 

לחדר"ג.
א[ בבאר הגולה חו"מ סוס"י של"ד, מעתיק, "דין חרם ר"ג... חרם שלא 
לראות בכתב חבירו שלא ברשותו אלא א"כ זרקו", לא נתבאר בדבריו 
להיכן זרקו, ובפשטות שזרקו לאשפה, דאם זרקו לרוח, פשיטא שמותר, 

שהרי הרבה בנ"א פותחים דף שרואים זרוק על הארץ.
ב[ וקצת יש לדקדק הלשון "שלא לראות בכתב חבירו1 שלא ברשותו, 
בזמנינו,  וצ"ע  רשות,  נתינת  כמו  הוא  דזרקו  דמשמע  זרקו",  אא"כ 
שכיח  גם  לאשפה,  זורק  שיראו  רוצה  שאין  שמה  פעמים  דאדרבה, 
שקורעו לפיסות קטנות וזורקו, ואטו יהא מותר לקוראו משום שזרק, 
גם י"ל דסבר דאין דרכם של בנ"א לחטט באשפה, וכנראה שהמציאות 
בזמנם היתה שונה בענין השלכה, דלא היו משליכים האשפה המסרחת 
וכדו', וכדאשכחן בש"ס ב' מיני אשפות,  נייר  עם האשפה של פסולת 
כ"ה  ב"מ  )עי'  ליפנות  עשויה  שאינה  ואשפה  ליפנות,  העשויה  אשפה 

ב'(2.
עוד צ"ב, מה שיש הכותבים חדר"ג על כתבים שלהם, ולכאו' שפת 

יתר הוא, דכבר החרימו ר"ג.
ד[ ובשלטי הגבורים )שבועות י"ז א' מדפי הרי"ף(, מסתפק האם ר"ג 
החרים לכל הדורות, או רק לדורו, ומצדד דחמיר מנידוי שנידו חז"ל, 
וכותב, "ולולי כי ההגהה במרדכי שזכרנו, משוה אותם, היה נראה לומר 
דלכו"ע חרם ר"ג חייל מיד ממילא לכל העובר עליו, וכמו שנראה מדברי 
בגזירות  כי  לפי"ז  ונ"מ  וכו',  כל העובר  ונידוי  גזר בחרם  דאיהו  רש"י, 
דרבנן שאמרו בהם דהעובר עליהם הוא בר נידוי, אי הוי מילתא דתלוי 
מנידוי,  ליה  כבודו, משבקינן  על  למחול  הלה  ורוצה  אדם,  של  בכבוד 
כמ"ש טור חו"מ סי' כ"ז... אבל גבי תקנות ר"ג, א"א לומר כן, דהא איהו 

גזר ונידה לכל העושה כך, ואין עוד בידי אדם למחול על הדבר, וצ"ע".
ומוסיף השה"ג שם להעיר, "ומה שנוהגים לכתוב על האגרות דאיכא 
חדר"ג )דמשמע שאין החדר"ג חל רק אם נרשם עליו מפורש חדר"ג3(. 
נראה, דאם הפותח האגרת יודע שיש חרם ר"ג בזה, דאז אפילו לא היה 
האיש שרשם על האגרת החרם בר סמכא, ואפילו תימא שאינו מנודה 
הוי  מ"מ  סמכא[  בר  המחרים  שאין  ]י"ל, שאע"פ  שינדוהו  עד  הפותח 
הפותח ]האגרת[ בנידוי, דכיון דבר נידוי דר"ג הוא, בדין נידהו, וכל אדם 
יכול לנדות, כל עוד שבדין מנדהו, וכן מצינו דאמור רבנן השומע אזכרה 
מפי חבירו צריך לנדותו, ולא חילקו בין אם השומע בר סמכא או לא, 

בכל ענין הוי נידויו נידוי, דבדין מנדהו".
'חדר"ג',  מפורש  שכותבים  אותם  למנהג  טעם  ללמוד4  יש  ומדבריו 
שעי"ז גם ידע הפותח שיש בזה חדר"ג, וימנע מלפתוח5, וגם שאם כן 
עכ"פ  לדורות,  החרים  לא  הצד שר"ג  חרם, שעל  עליו  מטילים  יפתח, 

גילה שהוא דבר שראוי לזה, וביד כל אדם להחרים6.
"שאלה, מה  רע"ו, שכתב,  סי'  ה[ שו"ר בשו"ת הלכות קטנות, ח"א 
שנוהגין לכתוב ע"ג האגרות ופגי"ן )ר"ת 'ופורץ גדר ישכנו נחש'(, אם יש 
בו ממש. תשובה, בלאו הכי נראה שיש איסור לבקש ולחפש מסתוריו 
ולפי"ז מש"כ  או לעצמו7".  רכיל לאחרים  לי לא תלך  ומה  של חבירו, 
חדר"ג, הוא שפת יתר8, אלא דבלא"ה צ"ב, א"כ דהוא בכלל איסור דלא 
בלא"ה  דגם  צ"ב,  עוד  חרם.  עליו  לעשות  ר"ג  הוצרך  למה  רכיל,  תלך 
לקרוא בכתב חבירו יש לאסרו משום לתא דגזל, וצ"ע. וצ"ל שאיסורים 

אלו היו מזולזלים בין ההמון אז, ע"כ הוצרך לעשות סייג חמור כזה.
ו[ ובשו"ת תורת חיים להמהרח"ש ח"ג סי' מ"ז, נשאל במעשה שהגיע 
מכתב לעיר עבור פלוני, ובא אחד וחטף מהדוור את המכתב המיועד 
לפלוני, ופתחו, והחביאו תחת ידו, ולא העבירו למי שנשלח אליו. והשיב 
המהרח"ש, דודאי ראוי לייסר את החוטף, ומשום "שכבר נודע והובא 
קדמונים... שלא  עם חרמות  רגמ"ה,  קי"ו מתקנות  בסי'  הכלבו  בספר 
לראות בכתב ששולח אדם לחבירו בלא ידיעתו ובלא רשותו, וכן רגילים 
לכתוב באגרת 'ולזר נח"ש דרגמ"ה', ולפי הנראה מסתמא שלוי ]החוטף[ 
והו"ל דמשתמש  לו מזה הפועל,  זה היה לשום תועלת המגיע  שעשה 
משל חבירו בלי ידיעתו, ואפילו לדבר מצוה ובדרך שאלה אסור, וכמ"ש 

הטור או"ח סי' י"ד... והו"ל שואל שלא מדעת והוי גזלן.
ובסמ"ק )סי' ל"א בהגהות אות ה'(, והמרדכי מנחות פ"ד )סי' תתק"נ(, 
החמיר יותר, דבטלית מקופל, כיון שהבעל ]הטלית[ מקפלו, גלי דעתיה 
שמקפיד בדבר מלהשאילו, הרי דלכו"ע כל דלא ניח"ל למאריה, אפילו 
בדרך שאלה ודבר מצוה אסור... כ"ש בנדון כזה, שאדם כותב סודותיו 
באגרת שלו חתומה, ואסר לזר, והוא ג"כ חרם קדמונים, הגם שבעוה"ר 
רבו המתפרצים לפתוח בסתר כתב של אחרים, מ"מ ראוי לגדור גדר 
ולייסר למי שעושה כזאת... כיון שעבר על חרם קדמונים דלגדור גדר... 
ומה גם שהוגד אלי שהיה זה בעיר בלוגראדו יע"א, והמפורסם אצלינו 

היות עיר נאמנה מלאתי משפט וצדק".

מבואר במהרח"ש, דכשכותב מפורש חדר"ג, הוא מעין עשיית האגרת 
לחתומה, ויתכן שזה איסור נוסף, שאוסר לגלות סודו, והוא מעין מ"ש 
ביומא ד' ב' שהוא בבל יאמר, ואדם בעלים על הסוד שלו, וזהו שכתב 
מהרח"ש "והוא ג"כ חרם קדמונים", ב' איסורים, גם איסור גילוי סוד 

וגם חרם קדמונים.
ז[ והנה יש לדון במכתב ששלח ראובן לשמעון, מי הבעלים על איסור 
נזק לראובן המשלח, ופעמים  ולכאו' פעמים שיש בו  פרסום המכתב, 
יו"ד  זצ"ל, ח"א  לב להגר"ח פלאג'י  וראיתי בשו"ת חקקי  גם לשמעון. 
סי' מ"ט, שכתב, "ועוד נלע"ד לומר, דאפילו בשולח אדם אגרת לחבירו, 
דאפילו  לאחרים,  האגרת  דברי  לגלות  האגרת,  לו  לחבירו שבא  אסור 
בסתם דליכא שום סוד ודבר מגונה ונזק להכותב האגרת, איכא איסור 
לגלות, כמ"ש בגמ' )יומא ד' ב'(, דכל האומר דבר לחבירו, הרי הוא בבל 
יאמר עד שיאמר לו בפירוש שיאמר9, וכ"ש בדאיכא גנאי או סוד ויוצא 
נזק כשמגלהו10, ועי' לרז"ל ורש"י במלכים א' סי' ב' עה"פ "וגם אתה 
ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה" בשם מדרש תנחומא, שהראה 

הספר ששלח דוד ביד אוריה11".
ח[ וכעי"ז מבואר יוצא משו"ת הלק"ט ח"א סי' נ"ט, שכתב, "המוצא 
אגרת פתוחה12 בשוק, וכתוב עליה ופגי"ן דרגמ"ה, אם מותר לקרותה 
כיון  למימר,  איכא  המקבל  דלגבי  נהי  תשובה,  להחזיר.  חייב  ואם 
ולפי"ז אם  דנפל איתרע... אבל שולח שמא אין רוצה שידעו בעסקיו. 
היא חתומה כ"ש שאין ליגע בה, וחייב להחזירה, דמסתמא אין לומר 
שהשליכה קודם שיקראנה". הרי שיש לחוש למשלח גם לאחר שנשלח 

המכתב, וצ"ע.
וצ"ב מה כוונת הלק"ט במש"כ 'המוצא אגרת פתוחה בשוק', דלכאו' 
וא"כ  הארץ,  על  המציאות  כדרך  שנמצאת  בשוק,  שהושלכה  משמע 
בזה הלא מבואר בבאה"ג הנ"ל להיתר, ולמה אסר. ונראה מזה, דנקטו 
לדבר ברור, שהכל תלוי לפי הענין13, דכל מקום שהדעת נוטה שרוצה 

להסתיר, אסור משום חדר"ג, ובמקום דמוכח שלא איכפ"ל מותר.
ולפי"ז בנידו"ד, כיון שאנשים רבים כותבים מכתבים לרשויות בענינים 
שאינם מעונינים לפרסמם, ורק מכורח המציאות נאלצים להצהיר על 
כך, מסתבר לומר, שכשם שאסור לאדם זר לעלעל בקלסרים המצויים 
במשרדים בין המכתבים ששלחו אנשים לשם )גם בלאו איסור גזל(, ה"ה 
וכללא  וכיו"ב, שמצויים בו דברים הנ"ל.  נייר  לגבי אשפה של פסולת 

דמילתא, ספק של תורה להחמיר, ובחרם נמי14 חמיר טובא15.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
בתשובה לשאלה, מיהו האדם גדול שיש צורך ליישב עובדא דידיה עם 
מ"ש בע"ז י"א א', "עיקור שיש בה טריפה אסור", ופרש"י "אסור לגרום 

לבהמה טריפות בידים" )וע"ש בתוס' דפליגי(.
ליה  נפל  חייא  "ר'  ב',  פ"ה  בחולין  כדאיתא  חייא,  בר'  הוא  המדובר 
לקמיה  אתא  פשתן(,  האוכלת  תולעת  בבגדו  )נפלה  בכיתניה  יאניבה 
דרבי, א"ל, שקול עופא ושחוט על בוביתא דמיא דמורח דמא ושביק 
ויברח  התולעת  ויריח  שם,  שהפשתן  המשרה  מי  על  עוף  )שחוט  ליה 
מפני ששונא דם עוף(. היכי עביד הכי, והתניא השוחט וצריך לדם חייב 
לכסות, כיצד יעשה, או נוחרו או עוקרו. כי אתא רב דימי אמר, צא טרוף 
דתיהוי שחיטה שאינה  ואח"כ שחוט,  טרפה  )עשהו תחלה  ליה"  אמר 

ראויה - רש"י(.
דוקא  "וצ"ל  וכתב,  הנ"ל,  בע"ז  מפרש"י  הקשה  חת"ס  ובחידושי 
להטריף ולהניח כך בטרפיות, אבל להטריף ולשחוט מיד, מיתה אריכתא 

הוא ושריא, דאל"ה תיקשי אשמעתין איך א"ל צא טרוף".
סוף  נח  בבמד"ר  כמובא  אילנות,  כשנעקרו  שהתפלל  מי  והרמז: 
ולא  לא"י,  הקטנים[,  ראם  ]מבני  אחד  גורא  עלה  רחב"א  "בימי  פל"א, 
מן  אמו  וגעת  חייא,  ר'  והתפלל  תענית,  ועשו  שעקרו,  עד  אילן  הניח 
המדבר, וירד לקולה". ועי' בחולין פ"ו א', דמקשה הש"ס, "ומי נפל ליה 
יאניבה בכיתניה, והאמר רבין... משעלו בני הגולה פסקו הזיקין והזועות 
ונתנו חכמים  לקה פשתנם,  ולא  יינם  ולא החמיץ  והרעמים  והרוחות 
עיניהם בר' חייא ובניו. כי מהניא זכותייהו אעלמא, אדידהו לא", וא"ש 

כמין חומר.

תשובה ל"מבין חידות"
למתפלל  בה  איזה הלכה מהלכות תפלה מקילים  בתשובה לשאלה, 

על לומדי תורה.
בידו  יאחוז  לא  מתפלל,  "כשהוא  איתא,  ס"א  צ"ו  סי'  או"ח  בשו"ע 
תפילין ולא ספר מכתבי הקודש". וכתב הט"ז שם בסק"ב, "ומה שנוהגין 
ושאר  פורקן  יקום  ואומר  השבת,  ביום  הס"ת  בידו  מחזיק  שהש"ץ 
דברים16, אע"פ שאין צריך כונה כמו תפלת שמונה עשרה ]ומ"מ תפלה 

היא, ובכל תפלה צריך לכוין, עי' ברכות ל"ד א', חברותא כלפי שמיא, 
שכוונת  כיון  לי  נראה  תפילות.  בשאר  כן  יעשה  ולמה  שם[,  ובפרש"י 
מחזיק  וע"כ  פורקן,  יקום  בנוסח  תורה  לומדי  על  להתפלל  אז  הש"ץ 

הס"ת בידו17, הוה כמו לולב בזמנו".

תשובה ל"מענינא דסדרא"
ליתן  שייך  אם  פרשתינו  ע"פ  להוכיח  ניתן  היאך  לשאלה,  בתשובה 

'פדיון הבן' לב' כהנים.
הנה נאמר בפרשתינו )ג' מ"ו - מ"ח(, "ואת פדויי השלשה והשבעים 
והמאתים העדפים על הלוים מבכור בני ישראל. ולקחת חמשת חמשת 
ונתתה הכסף  גרה השקל.  לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים  שקלים 

לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם".
ומבואר, שנצטוה משה רבינו שיקח כל בכורי ישראל, שהיו כ"ב אלף 
ועוד רע"ג בכורים, ויפדם בכ"ב אלף לויים )מבני חדש ומעלה(, ואותם 
רע"ג בכורי ישראל היתרים על כ"ב אלף הלויים, יפדם בחמשה סלעים, 

ואותם סלעים יתנם לאהרן ולבניו.
ואיתא בבמדב"ר )ד' י"א(, "כאשר צוה ה' את משה נתן מחצה לאהרן 
ומחצה לבניו כשם שאמר לו הקב"ה ונתת הכסף לאהרן ולבניו שקול 
אהרן כנגד בניו", הרי משמע שנצטוה לחלק את כל סכום הפדיון של 

רע"ג בכורי ישראל, מחצה לאהרן ומחצה לבניו.
נמצא  למחצה,  בכורים  רע"ג  של  הפדיון  כל  סכום  כשנחלק  והנה 
הוא  קל"ו  פעמים  )דב'  בכורים  קל"ו  של  פדיונות  קל"ו  אהרן  שקיבל 
וכן בניו  ונוסף על זה קיבל עוד מחצה פדיון של בכור אחרון,  רע"ב(, 
נתחלקו בקל"ו ומחצה פדיונות, ובהכרח מבואר שאין קפידא שיתחלקו 

ב' כהנים בפדיון אחד.
את  משה  "ויתן  )נ"א(,  דלהלן  בקרא  חכמה  במשך  הוכיח  זה  וכענין 
כמו  ולבניו מחצה,  ולבניו. במדרש, לאהרן מחצה  כסף הפדים לאהרן 
שצוה לו הקב"ה. לפי זה, היה נותן לאהרן כסף פדוים בעד מאה וששה 
ושלושים ומחצה. אם כן מוכח מה דאמרו בבכורות פרק יש בכור )נ"א 
ב'(, 'נתנו לעשרה כהנים בבת אחת יצא', ולא הוי חצי חמש...". ומסיים 
המשך חכמה, שענין זה נרמז גם במ"ש הכתוב 'הפדים' חסר וי"ו, לומר 

דפדיון של בכור אחד נתחלק לאהרן ולבניו.
וכענין זה כתב המלבי"ם )שם נ"א(, "ויתן משה לאהרן ולבניו. מבואר 
שעירב את הכסף ונתן מחצה לאהרן ומחצה לבניו, אע"ג שבאו חמש 
סלעים של בכור אחד מהם לג' כהנים, כמו שאמרו בבכורות )נ"א ב'(, 

"נתנו לעשרה כהנים ]בבת אחת[ יצא"18.
)שם  להיפך, מדכתיב  יפות שהוכיח מפרשתינו  בפנים  יעוין  ומאידך 
מ"ז(, "ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת...", וז"ל, "ונראה עוד מ"ש 
חמשת  ליתן  דצריך  משום  היינו  כפול,  לשון  חמשת,  חמשת  ולקחת 
שקלים לכהן אחד ולא לשני כהנים, א"כ אם היו נותנים האלף ושלש 
מאות וששים וחמשה שקלים מעורבים זה בזה, היה חשש שיקח אהרן 
בפני  כ"א  ליתן  צריך  לכך  פדיון,  זה  ואין  ואחד מבניו מקצתו,  מקצתו 
עצמו, והיינו דכתיב חמשת חמשת, ומשה זיכה אותם בפרט לאהרן או 
והיינו  לערבם,  יכול  היה  בזכיית משה  נפדו  וכיון שכבר  מבניו,  לאחד 
דכתיב לשון כפול ויקח משה את כסף הפדוים וגו' מאת בכור בני ישראל 
לקח את הכסף וגו', פירוש, מתחילה מכל בכור בפני עצמו, וזיכה לאחד 

מהם, ואח"כ עירבם כל המעות".
ובהמשך דבריו כתב, דאף דאמרינן בב"ב )קמ"ג א'(, דגבי לחם הפנים 
מתחלק מחצה לאהרן ומחצה לבניו, אין ראיה מהתם לענין פדיון הבן, 
דדוקא בלחם הפנים מתחלק כן, מאחר ומשלחן גבוה קזכו, אבל הכא 
גבי פדיון, יכול ליתן לאיזה כהן שירצה. והשתא אם היה מחלק מחצה 
וחציו  לאהרן  חציו  יתחלק  אחד  שפדיון  נמצא  לבניו,  ומחצה  לאהרן 
לבניו, וזה לא יתכן, דמשמעות הכתוב דבעינן חמש שקלים שלמים לכל 

כהן, וכמ"ש גם בבכורות )מ"ח ב'(, "חמש ולא חצי חמש"19.

תשובה ל"מענינא דירחא"

בתשובה לשאלה, היאך יתכן ציבור שלא אמרו הלל, וחיוב השלמת 
ההלל על היחיד יהא תלוי באיזה ר"ח מדובר.

"אין  סק"כ(,  קל"א  )סי'  במ"ב  וכמבואר  טבת,  בר"ח  היא,  התשובה 
אומרים הלל בבית האבל, ובר"ח כשמתפלל בבית האבל, אפילו כשהולך 
ובחנוכה שגומרים את ההלל, צריך לאמרו  אח"כ לביתו, א"צ לאמרו. 
אח"כ בביתו". מבואר דבבית האבל שאין אומרים שם הלל בר"ח, אף 
שבשאר חדשים א"צ להשלים אח"כ בביתו, משום שההלל בר"ח אינו 
אלא מצד המנהג, מ"מ בר"ח טבת צריך להשלים ההלל אח"כ, מחמת 

שהוא ג"כ חנוכה, שחיוב ההלל בו אינו מצד המנהג, אלא מן הדין20.

1 מדוקדק מלשון חבירו, דחבירו דוקא, הא גוי וכן מומר, ליתא לחדר"ג. ומסתברא דאם יש 
חשש חילול ד' אסור, ומ"מ לפמשנ"ת להלן בשם שו"ת הלק"ט שיש איסור לא תלך רכיל, 
ובשם המהרח"ש דיש איסור שואל שלא מדעת, לכאו' צ"ע אם בגוי שייך זה, דאיסור גונב 

דעת יש גם בגוי.
אמנם ראה זה מצאתי בעזה"י בשו"ת חקקי לב להגר"ח פלאג'י זצ"ל )צויין במפתחות המו"ל 
שו"ת הלק"ט(, ח"א יו"ד סי' מ"ט, שכתב, דאם שייך חדר"ג לגבי מכתב של גוי, תלוי מהו יסוד 
איסורו של ר"ג, דאם מצד ואהבת לרעך או מצד לא תלך רכיל בעמיך, פשיטא שבגוי מותר, 

אבל אם מצד שואל שלא מדעת או גונב דעת, יש לאסור, ע"ש.
2 שו"ר כעי"ז בשו"ת שבט הקהתי ח"א סי' שט"ו.

3 ועמש"כ בזה במנחת יצחק ח"ט סי' צ"ו.
4 ויש לדקדק בדבריו, שיש תנאי שהפותח יודע שיש חדר"ג בזה, משמע שבשוגג אין חדר"ג, 
וצ"ע אם זה רק לפי הצד שר"ג לא החרים לכל הדורות, אלא שגילה ר"ג שזה דבר שראוי 
יודע, א"א לנדותו, או גם לצד שהחרים לכל הדורות, זה רק  ולכן מי שאינו  לנדות עליו, 
כשעושה בזדון, לא בשוגג. שו"ר בברכ"י יו"ד של"ד בשם שו"ת בית דוד סי' קנ"ח, דבחדר"ג 

נחשב הפותח שוגג קרוב למזיד.
5 ועי' בס' מעורר ישנים עמ' נ"ט.

6 ויש להסתפק להצד שצריך לנדות בפירוש, דר"ג לאו לדורות החרים, מה הדין בקטן שכותב 
חדר"ג, אם עכ"פ הוא פחות מבן י"ב. ועי' שו"ת רדב"ז ח"ד סי' אלף קע"א, וצ"ע.

7 בחידושי הרמב"ן ב"ב נ"ט א', כתב בתו"ד, "וכ"ש בהיזק ראיה, דנזקי אדם באדם הוא, אי 
משום עין רעה, אי משום לישנא בישא, אי משום צניעותא". ויש שרצו ללמוד, מזה שגם 
בזה  יש  אחר,  במקום  בין  בביתו  בין  בלחש,  שמשוחח  חבירו  לשיחת  רשות  ללא  להאזין 
משום לתא דהיזק ראיה )ואמנם חדר"ג לכאו' אין ב'האזנות סתר', וכ"כ בשבט הקהתי ח"ג 
סי' רפ"ב, ואע"פ שהוא מידה רעה ביותר, וראה עוד בגנות המאזין לאחרים, הן באופן רגיל, 
והן ע"י האמצעים הטכנולוגים, בס' דרכי משפט, שכנים, פי"ד ב', ובמשפטי התורה ח"ג סי' 

צ"ב, ובעמק המשפט ח"ג עמ' ר"ג(.
אולם בשו"ת הרא"ם סי' ח' כתב לענין חיוב בניית מחיצה, "ואין טענה מהשמיעה ששומעין 
זה לזה, דהא לא אשכחן בכולה תלמודא הזק כה"ג, וכ"מ מדברי הרמב"ן ז"ל... דלא חיישינן 

אלא בחוזק ובחולשא, אבל לענין שמיעה לית לן בה".
ויש להסתפק אם כונתו היזק שמיעה, שעושה רעש )וכך הבין באמרי יעקב על שו"ע הרב 
סי' י"ח(, או היזק שאין רוצה שישמעו דבריו. וכנראה צ"ל לדבריו, דלא מצינו שיוכל לתובעו 
לבנות מחיצה, משום היזק שמיעה, אף דמצינו כה"ג בב"ב ג' ב' בעובדא דהורדוס )ועי' בפלא 
יועץ ערך 'סוד' מש"כ בזה(, וע"ע בקידושין מ"ט א'. ובהגהות רעק"א לחו"מ קנ"ד ג', מביא 
שם בדיני היזק של הסתכלות, את דברי הרא"ם הנ"ל. ודו"ק, ופשוט דאיסורא מיהא איכא, 

וכ"כ בפתחי חושן, נזיקין, פי"ד הערה נ"ג.
ירושלים  זצ"ל,  אלקלעי  )מהגרב"צ  רווחת'  'הלכה  בספר  בס"ד  מצאתי  החיפוש,  אחר   8
תרמ"א( על שו"ת הלק"ט, שדקדק הלשון 'אם יש בו ממש', וכתב, "ואחר העיון צ"ל פירוש 
דבריו, שסובר, דמ"ש הגמ' )נראה דטס"ה, דצ"ל הרגמ"ה או הגמ"ר, דהיינו הגהות מרדכי( 
חרם כנ"ל, אינו אלא שאם יראה איגרת חבירו שלא ברשותו, רשאי בעל האגרת להחרימו, 
ואם החרימו יש לנהוג בו דין מוחרם. אבל אם בעל האגרת לא רצה להחרימו, אינו נלכד 
פירוש, אי  בו ממש',  יש  ופגי"ן אם  'מה שנוהגין לכתוב  ז"ל  בחרם, אמטו להכי בעי הרב 

חשיב הכתיבה שכתב ופגי"ן, כמו שהחרימו בפיו בפירוש, וצריך לנהוג בו דין מוחרם לכל 
דבר, או דלמא אין בכתיבה זו ממש, דהו"ל דברים שבלב, ואינם דברים לענין נדוי וחרם 
)א.ה. עמ"ש בבית לחם יהודה יו"ד סי' ר"י, ובנובי"ק סי' ס"ו, ובשרידי אש חו"מ קל"ו(, זאת 

היתה דעת השואל".
לזאת היתה תשובתו הרמתה, דבלא זה יש איסור לאו בדבר דלא תלך רכיל, וכיון שנגע בלאו 
מנודה  הוא  דבלא"ה  בזה(,  שמספיק  )כלומר,  בזה  לאיסתפוקי  איכא  דאורייתא,  דאיסורא 
לשמים אף אם לא יכתוב, והשתא לימא דגם מש"כ הג"מ ז"ל חרם על הרואה כתבי חבירו 
)בלא רשות( דאף אם לא יחרימו הוא )בפירוש(, נלכד בחרם )מצד שעבר על איסור תורה(, 

כן נלענ"ד פירוש דברי הרב ז"ל, ודו"ק".
יש לציין, שמדברי ה'הלכה רווחת' יש ללמוד, שלמד שר"ג לא החרים לדורות.

9 יעויין סנהדרין ל"א א', דאפקוהו לההוא תלמידא מביהמ"ד, ואמרו דין גלי רזיא. ושמענו 
עובדא ממרן הגרי"ז זצ"ל, שהקפיד על הדפסת החידושים שלו בסטנסיל, אע"פ שהשמיע 
בפני התלמידים ]ואמנם הגרצ"פ פראנק זצ"ל ביקש לרכוש את הספר, וטען, שאחרי שאמר 
זאת בפניהם, הוא כבר שייך להם, אבל עכ"פ הגרי"ז הקפיד, והקפידא עשתה רושם כנודע, 

ה"י[.
10 כתב במנורת המאור )לר"י אלנקאוה זצ"ל( ח"ד פי"ט, "והמגלה סוד חבירו ה"ז כשופך 
דמים, שנא' לא תלך רכיל בעמיך, לא תעמוד על דם רעך. ד"א, לא תעמוד וגו', זה הפותח 
וקורא אותו, ואפילו שלא גלה הסוד  לו,  כתב ששלח חבירו לאחרים, או ששלחו אחרים 
לאחרים, הואיל וגלה סוד חבירו, ופתח כתב סתום וחתום, ועמד על סוד חבירו שלא מדעתו, 
מעלה עליו הכתוב כאילו הרגו, כי אפשר שהיה כתוב בו סוד גדול, שאילו נגלה לאחרים היו 

הורגים אותו, כי לא בחנם סתם וחתם אותו...".
ועי' בס' פלא יועץ ערך 'סוד', שכתב בשם הזוה"ק, "דמאן דמגלי רזין כאילו קטיל גוברין", 
ומציין שם לשבת ל"ג ב', בעובדא דיהודה בן גרים שגילה סוד, ועי"ז נסתכן רשב"י ונמלט 

למערה.
11 עי' בח"ח, הל' לשה"ר כלל א' במ"ח י"ד, דמה שיואב הראה המכתב, עבר בזה על איסור 
המרידה  בשביל  אלא  הלשה"ר,  בשביל  לא  הריגתו,  לסבב  משלמה  שביקש  ]ומה  לשה"ר 
במלכות, ועמש"כ בשבילי חיים על הח"ח שם. והעירוני, שמה שהח"ח לא הזכיר שעובר על 
חדר"ג, משום דלאו להכי מיתשיל, שהח"ח נתכוין להביא ראיה לענין לשה"ר מהמדרש שם, 

וחדר"ג לא היה קודם רגמ"ה כמובן[.
גלויה, אם בעצם זה ששולח בגלויה, הוא מודיע שלא איכפת ליה שיקראו  יל"ע לגבי   12

בה.
מכתבים  שולחים  בזמה"ז, שהרבה  מסתפק  "ואני  כתב,  סכ"א,  של"ד  יו"ד  השלחן  ובערוך 
שלא  )פשוט  אותו"  מסתיר  שאינו  כיון  בהם,  לקרוא  מותר  אם  דואר,  הבי  על  פתוחים 
חידו"ת  אותם המפרסמין  לגבי  מכאן,  לדון  נראה  ואגב  חדר"ג.  הגלויה  על  מדובר שכותב 
רק  וקרוב שכוונתם  בלבד',  לשומעים  'פנימי,  עליהם  וכותבים  הכנסת,  בבתי  בקונטרסים 

להסיר אחריות(.
וראה ברבבות אפרים ח"ד סי' מ"ד אות קמ"ג, שהביא מש"כ לו הגר"מ גיפטר זצ"ל, "הכותב 
על גלוית דואר, הרי פשוט דלא איכפ"ל אם יקראו דבריו, שאילו כן היה מסתיר הדברים, 
ואין בזה מקום ספק". אולם במשנה הלכות ח"ד סי' כ"ח, בתשובה לשאלה, איך לא חשש 
בעל צפנת פענח מלשלוח ד"ת במכתב גלוי, מה שבשו"ת אבנ"ז אה"ע סי' קפ"ט, נקט שאין 

לעשות כן, השיב, שכל האיסור הוא מצד שד"ת צריכים סתר כבמו"ק ט"ז ב', וזה לא שייך 
בגלויה, משום "דעל הבי דואר הכל מונח יחדיו, כמה אגרות יחד, ושום אדם אינו קוראהו, 
ולא הוי פרהסיא. ועוד, שהרי לישראל אסור לקרותו, דאסור לקרות מכתבי חבירו בחדר"ג, 
י"ל  )אלא שלכאו'  נמי סתר הוא..."  גלויה  וא"כ באמת  בו,  אינו מבין ממילא מש"כ  ונכרי 
דהענין שהאבנ"ז הקפיד על כך, הוא משום שאין זה כבוד התורה שהד"ת לא מכוסים, ובפרט 
דרך הדואר שמתגלגל בין כל הדברי דואר, וכ"מ בשו"ת בית אבי )להגרי"א ליעבעס זצ"ל(, 

ח"ב סוס"י ו', ע"ש. אכן, רבים מגדולי ישראל לא חשו לזה, וכמ"ש במשנה"ל שם.
וע"ע בשו"ת שבט הקהתי ח"א סי' שט"ו, שנוקט שדין גלויה כדין מכתב סגור, וה"ה בפאקס 

כמש"ש בח"ג סי' רפ"ב.
13 שו"ר בשבט הקהתי ח"א סי' שט"ו, שהביא משו"ת קול גדול למהרמב"ח סי' ק"ב, שהתיר 

במצא בשוק, עפ"י הנ"ל, וכתב עלה בשה"ק, דהאידנא שאין דרך לחטט, ודאי אסור, ע"ש.
14 עי' שד"ח ח"ו דף קל"ג, ושו"ת בית דוד )להגר"ז לייטר זצ"ל(, סוס"י פ"ז, אם חדר"ג דינו 

כדאורייתא, וע"ע בשו"ת ודרשת וחקרת ח"ב יו"ד סי' מ"ו.
15 בשו"ת הלק"ט ח"א סי' קע"ג, כתב, "שאלה, השולח כתב ביד חבירו חתום בפגי"ן דרגמ"ה, 
והלה חושש שיש בתוכו דבר המזיקו )כיוצא מההיא דכתב דוד לאוריה( מהו. תשובה, נבוך 
הוא זה, אם יפתחנה מועל בחרם, אם יוליכנה שמא כתוב עליו דבר מה, להחזירה לבעלים 

ג"כ לא טוב, שהרי[ ישלחנה ביד אחר, אין לו תקנה אלא פורר וזורק לרוח, או מטיל לים".
גניבה, שמאבד מכתבו של השני ללא  יותר מאיסור  ויש ללמוד מזה חומרת חרם, שהוא 
רשות )ואולי אה"נ דצריך למצוא דרך לשלם עכ"פ דמי המכתב לפמש"כ בשו"ת תורת חיים 

הנ"ל באות ו'(. ועוד, דלשה"ר לתועלת מותר, ואילו לעבור על חדר"ג לתועלת לא סגי.
תקנתו  ר"ג  תיקן  לא  דודאי  האחרונים,  גדולי  בשם  כתב  הנ"ל,  דוד  בית  דבשו"ת  איברא, 
לתמוך בידי רשעים, וכ"כ בס' משפטי התורה ח"ג עמ' של"ד עפ"י תשו' הרשב"א סי' תקנ"ז, 

וראה שו"ת ודרשת וחקרת הנ"ל.
ובתשובות והנהגות ח"ג סי' שפ"ח, כתב, דגם כשיש לו צורך לפתוח לתועלת, ישאל קודם 

היתר מת"ח, ע"ש.
16 כתב במחצה"ש, "וה"ה בשעה שמברכין החודש וכדומה, אף דשם לא שייך טעם הט"ז 

מש"כ ביקום פורקן וכו', אם כונתו באחיזת ס"ת לעורר הכונה שפיר דמי".
זה  ואולי מטעם  רפ"ד.  חיים בקיצוה"ל  וכ"מ במקור  זכות התורה  בזה  דהיינו שמזכיר   17
משום  כנראה  וגם  ברבים,  ת"ת  מצות  שקיימו  בתורה,  שקראו  אחר  תיכף  כן  לומר  נהגו 
כך במצות תקיעת שופר,  לומר התפלה הזו על הבימה במקום שקורין, שמצאנו  נהגו  כך 
שנהגו לתקוע על הבימה כמש"כ הרמ"א בסי' תקפ"ה ס"א, וכתב שם במ"ב סק"ג, "במקום 
שקורין, כדי שזכות התורה יגן עלינו לעלות זכרונינו לפניו לטובה", וה"ה י"ל כשמתפללין 

על לומדי תורה.
]ועי' ביומא ע' א', "ת"ר, ושאר התפלה רינה תחינה בקשה מלפניך על עמך ישראל שצריכין 
להושע וחותם בשומע תפלה, ואח"כ כל אחד ואחד מביא ס"ת מביתו וקורא בו, כדי להראות 
חזותו לרבים", פרש"י, "להראות נויו של ס"ת ותפארת בעליה, שטרח להתנאות במצוה", 
וצ"ב מה הענין בזה, ולמה דוקא ביוהכ"פ" )עשו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' כ"א, שענינו 

חיבוב מצוה(.
ולהנ"ל י"ל, דכשהתפללו ביוהכ"פ על ישועת ישראל, מיד אח"כ מביאין ס"ת, ומראין חיבת 
ישראל לס"ת, וזכות התורה מעלה זכרון ישראל לטובה, דומיא דמש"כ הרמ"א הנ"ל לענין 



תשובה ל"כתב חידה"
מי אני: אחיעזר ]בן עמישדי – נשיא שבט דן[".

דמות הקשורה: "ְלָדן ֲאִחיֶעזֶר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי". במדבר א' י"ב.

כשמי נקרא הראש – שכשמו של אחיעזר, נקרא הראש לגבורי  
דוד המלך, בתקופת היותו נרדף על ידי שאול, כשהיה בִצְקַלג.

ידי שאול, באחד הימים חשש דוד שמא  שכאשר דוד נרדף על 
בליבו  חשב  כן  ועל  ויהרגהו,  פתאום  עליו  ויבא  לו  יארוב  שאול 
שימלט אל ארץ פלשתים, בו יד שאול לא תוכל להורגו, וכך עשה, 
ודוד קם עם שתי נשיו ושש מאות אנשיו, והלך אל ָאִכיש מלך גת, 

וישב עמו בעיר הממלכה אשר בגת.
וכשדוד ביקש מאכיש שיתן לו מקום באחת מערי השדה, נתן לו 

אכיש את צקלג, וישב בה מעט יותר מארבעה חדשים21.
ובִּגְזִרי  בְּגׁשּוִרי  להלחם  ואנשיו  דוד  יצאו  התקופה,  אותה  וכל 
ובֲעָמֵלִקי, העמים שישבו סביבות הפלשתים, והכם דוד ולא השאיר 
בהם נשמה22, ולקח את כל רכושם והביאם לאכיש, וכששאלו אכיש 
היכן פשטו ונלחמו, השיבו דוד "ַעל ֶנֶגב ְיהּוָדה ְוַעל ֶנֶגב ַהְּיַרְחְמֵאִלי 
ְוֶאל ֶנֶגב ַהֵּקיִני", מקומות בישראל, כדי שיחשוב אכיש שדוד הבאיש 
בפסוקים  כ"ז  כמפורש  לעולם,  עבד  לאכיש  יהיה  והוא  בישראל, 

)ש"א כ"ז א' – י"ב(.
אחיעזר,  היה  בצקלג,  דוד  עם  שהיו  גבורים  לאותם  והראש 
ָּדִויד  ֶאל  ַהָּבִאים  "ְוֵאֶּלה  ג'(,   – א'  י"ב  )דהי"א  בפסוקים  כמפורש 
עְֹזֵרי  ַּבִּגּבֹוִרים  ְוֵהָּמה  ִקיׁש  ֶּבן  ָׁשאּול  ִמְּפֵני  ָעצּור  עֹוד  ְלִציְקַלג 

ַהִּמְלָחָמה... ָהרֹאׁש ֲאִחיֶעֶזר...".

– שאחיעזר זכה להיות הראש בשבטו, נשיא  ואף זכיתי לראש 
השבט.

שאחיעזר זכה להיות נשיא שבטו, מפורש בקרא )במדבר ב' כ"ה(, 
"ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָדן ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי".

ונשיאי השבט היו 'ראש לבית אבותיהם', כמפורש בקרא )שם א' 
ד'(, "ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו ִאיׁש ִאיׁש ַלַּמֶּטה ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ֲאבָֹתיו הּוא".

נוספת זכה אחיעזר, שהיה ראש דגלו, שכל השבטים  וחשיבות 
)למעט שבט לוי( חולקו לארבע קבוצות, שחנו סביב למשכן לכל ד' 
רוחות. ובכל קבוצה היה ראש, שהדגל היה נקרא על שמו. וארבעה 
ראשי דגל היו. יהודה במזרח )שם ב' ג'(, ראובן בדרום )שם שם י'(, 
כדכתיב,  כ"ה(,  )שם שם  בצפון  ודן  י"ח(  )שם שם  במערב  אפרים 

"ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ָדן ָצפָֹנה ְלִצְבאָֹתם ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָדן ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי".

זקנים  השבעים  במנין  נמנה  שאחיעזר   – נמניתי  מכובד  במנין 
שנחה עליהם הרוח.

שאחיעזר נמנה במנין השבעים זקנים, שלאחר מעשה ָהאַסְפֻסף 
ובכיית העם למשפחותיהם )במדבר י"א ד' – י'(, משה אמר לה' )שם 
י"ד(, "ֹלא אּוַכל ָאנִֹכי ְלַבִּדי ָלֵׂשאת ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּני", 
י"ז(, שיאסוף שבעים איש מזקני ישראל,  ואמר לו ה' )שם ט"ז – 
הרוח  מן  עליהם  יאציל  וה'  ושטריו,  העם  זקני  שהם  יודע  שהוא 
אשר על משה, והם ישאו עמו יחדיו את משא העם. וכשעשה משה 
כן )שם כ"ד – כ"ה(, ואסף שבעים איש מזקני ישראל, ונחה עליהם 

הרוח, "ַוְיִהי ְּכנֹוַח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ַוִּיְתַנְּבאּו ְוֹלא ָיָספּו".
וזקנים הללו היו ששה מכל שבט ושבט, מלבד שני שבטים שהיו 
רק חמשה חמשה, ובכדי שלא להטיל קנאה בין השבטים ולגרום 
למחלוקת ביניהם במנין זקניהם, עשה משה גורל ביניהם, מי יהיו 
לא, כדאיתא בספרי בהעלתך צ"ה  ומי  ביניהם,  אלו שיזכו להיות 
)י"א כ"א(, סנהדרין י"ז א', במד"ר ט"ו י"ט, תנחומא בהעלתך י"ב, 

וכפרש"י במדבר י"א כ"ו, הובא בילקוט בהעלתך תשל"ו.
זה,  חשוב  לתפקיד  זקנים  אותם  זכו  מדוע  )שם(,  חז"ל  וכתבו 
ידי  על  הוכו  יום  שיום  ישראל  שוטרי  אותם  היו  שהם  משום 
הנוגשים המצריים, על שלא זירזו יותר ולא התעמרו באחיהם בית 

ישראל, על כן כעת פרע להם ה' שכרם.
ובילקוט בהעלתך תשל"ו מונה המדרש את שבעים הזקנים מכל 
שבטי ישראל, מי הם היו. ובשבט דן מונה ששה, "משבט דן, גדליה 
נמנה  שאחיעזר  נמצא  ושריה".  דניאל  ואחיעזר  אחינועם  ויגאל 

במנין מכובד זה.
ועיין שם עוד במדרש, שהביא 'פנים אחרים' לענין מי היו שבעים 
בוקי  "מדן,  שבטו,  בזקני  אחיעזר  נמנה  זו  לגירסא  וגם  הזקנים, 
ויגלי אחינועם ואחיעזר צרי וחננאל" ]ועיין בטבלת ההשואות בין 

המנינים הללו[.

ובכתיבת פרשה השתתפתי – שאחיעזר היה אחד מאלו שכתבו 
את פרשת האזינו.

האזינו  שפרשת  האזינו23,  פרשת  בכתיבת  השתתף  שאחיעזר 

נכתבה על ידי שבעים ושמונה צדיקים מכל שבטי ישראל, וששה 
מהם משבטו, שבט דן, והוא ביניהם, כדאיתא במחזור ויטרי סימן 
ש"נ ד"ה ופרשת, בשם תשובות הגאון רבנו ניסים ב"ר יעקב ז"ל, 
דאיכתיבה  צדיקי,  ותמניא  "...שבעין  גאון,  סעדיה  רב  פירש  שכן 
פרשת האזינו על ידיהון. אילו הן... גדליה, יגאל, אחינועם, אחיעזר, 

דניאל, שהי ל]שבט[ דן".
זה  שבטו,  צדיקי  בין  המוזכר  אחיעזר  שאותו  הדברים  ופשטות 
אחיעזר שנתמנה לנשיא השבט, שמינויים של הנשיאים היתה על 

פי ה', ומסתבר שה' חפץ בנשיא שבט את אחד מצדיקי השבט24.
שבעים  ע"י  נכתבה  האזינו  שפרשת  זה,  שדבר  שם,  איתא  עוד 
האזינו  שפרשת  הפרשה,  פרקי  בסימן  נרמז  צדיקים,  ושמונה 
מחולקת לששה פרקים, שסימנם "הזי"ו ל"ך", וסימן זה בגימטריה 

שבעים ושמונה.
ועיין בסמוך שהבאנו את רשימת אותם שבעים ושמונה צדיקים 

המוזכרים שם.

למעשה זקני נדרש שמי – ששמו של אחיעזר נדרש למעשה דן 
זקנו.

נשיא  דן, לכאורה פשוט הוא, שהרי היה  שאחיעזר היה משבט 
שבט דן, כמפורש בקרא )במדבר ב' כ"ה(, "ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָדן ֲאִחיֶעֶזר 

ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי".
ושמו של אחיעזר נדרש למעשה דן זקנו, כדאיתא במדרש אגדה 
בן  אחיעזר  "לדן  עזר",  אחי   - "אחיעזר  שדרשו,  י"ב(,  א'  )במדבר 
עמישדי. לפי שדן אביו נעשה אח ליהודה במל]א[כת המשכן, שנאמר 
וגו', ואמר )שמות ל"ח  ְּבַצְלֵאל  ְּבֵׁשם  ָקָרא ה'  ְראּו  ל'(,  )שמות ל"ה 
כ"ג(, ְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן. ואין עזר אלא יהודה..."25, 
ומבואר, ששמו של אחיעזר נדרש למעשה דן זקנו ]ומש"כ 'דן אביו', 

מצאנו כן רבות שקראו הנכד כבן של זקנו[.
אלא שדברי המדרש הללו טעונים הבנה, היכן מצינו שדן ויהודה 
אחיו סייעו בבניית המשכן, הרי שניהם מתו עוד לפני שהחלו שנות 
שנה  ועשרים  למאה  קרוב  החלה  המשכן  בניית  ואילו  השעבוד, 
ימים  לוי שהאריך  לאחר מיתתם, שהשעבוד התחיל לאחר מיתת 
יותר מכל השבטים, ונמשך מאה ושש עשרה שנה, כדאיתא בסדע"ר 
ג', וע"ע שמו"ר א' ח', נמצא שממיתת דן ויהודה ועד בניית המשכן 
עברו כמאה ועשרים שנה. והיודע ביאור בזה, נודה לו אם יודיעינו, 

להגדיל תורה ולהאדירה.
דרשה  שהביאו  ימצא,  הראשונים  רבותינו  בדברי  המעיין  אכן 
בדומה לזה, אלא בלא תיבות 'דן אביו', שיתפרש שפיר על ששבט דן 
סייע לשבט יהודה, וכגון, בפירוש רבינו אפרים, מכתיבה אשכנזית, 
כתב, "לדן אחיעזר. שנעשה אח ליהודה לעוזרו במלאכת המשכן, 

בצלאל מיהודה ]ואהליאב בן[ אחיסמך למטה דן...".
אלא שעדיין צ"ב מדברי רבינו אפרים במדבר ז' ס"ו, "נשיא לבני 
דן, אני עזר לאחי ועמי שדי )מלשון  דן אחיעזר בן עמישדי. אמר 
'השלכה'(, ומדוע פלט אותי הענן". וכאן כתב להדיא 'אמר דן', ולא 

שבט דן.
ויתכן לפרש שכוונת רבינו אפרים הוא שאמר שבט דן, וכדברי 
ודן קראו בשינוי  נפתלי  "הקשה החסיד, למה  זקנים שם,  המושב 
את נשיאיהם, דן קראו אחיעזר ונפתלי קראו נשיאם אחירע. אלא 
לפי שהיו אחים ומחפין זה על זה, וכשענן פלט שבט דן, היה משה 
ביניהם, ואמרו, לא לחנם פלט אתכם  וישראל מחפשין שמא ע"ז 
נפתוליים  והיו  בקרקע.  אותם  וטומנים  ערומים  היו  והם  הענן, 
אומרים, אחי רע, שאתם קורין אותו רע, בן עינן הוא, כלומר, הוא 
ראוי להתכסות בענן, אלא שאין אנו יודעים מה גורם. ודניים היו 
אומרים, אחי עזר, כלומר, הוא עוזר לי כדין, כי אני בן שדי ועמי בן 
שדי. והקשו לו, א"כ היה לו להיות ענן חסר, ולא חשש לתרץ". וע"ע 

בפירוש בעלי התוספות שם26.

ולא לחלוקה שם אבי – שעמישדי אביו של אחיעזר, שמו לא ניתן 
לחלוק, לכותבו בשתי תיבות.

שדי',  'עמי  תיבות,  בשתי  לכתיבה  ניתן  לא  עמישדי  של  ששמו 
וכ"ש שלא ניתן להכתב בב' שיטות נפרדות, 'עמי' בסוף שורה אחת, 
ט'  א'  מגילה  בירושלמי  כדאיתא  השניה,  השורה  בתחילת  ו'שדי' 
א'(, "אלו שמות שאינן נחלקין, עמיאל, עמישדי, צוריאל,  י"ג  )דף 
צורישדי, גמליאל, פדהצור, פדהאל, אינן נחלקין". וכן איתא במסכת 

סופרים פרק ה' הלכה י' - י"א ע"פ גירסת היעב"ץ.
והלכה זו היא נפק"מ הן להלכות כתיבת ספר תורה, וכדלעיל, והן 
להלכות גיטין, לגבי כתיבת גט לאדם ששמו או שם אביו או שם 
אבי אשתו 'עמישדי', שאם יכתבו שם זה בשתי תיבות, הגט פסול, 

והאשה אינה מגורשת.
וע"ע בשו"ת התשב"ץ ח"א סימן קע"ז, שהאריך לדון אם שם זה 
מתקדש ואסור למוחקו כדין כתבי הקודש, או לאו. וע"ע בענין זה 

בספר האשכול )אלבק( הלכות ספר תורה דף ס"ב ב' ד"ה הכותב.

ר"ה. ויתכן דמזה שורש למנהג רבים מישראל, שלאחר תפלת כל נדרי בליל יוהכ"פ, 
וכו',  עוברים עם הס"ת, וכל הקהל באים לנשק, שאחרי שביקשנו ונסלח לכל עדת 
מנשקין הס"ת לעורר זכות התורה, ובנוסח 'תפלה זכה' מבעל ה'חיי אדם', אומרים, 
"וע"י חיבוק ונישוק ספר התורה, וע"י זכות התפלות שנתפלל ביום הקדוש הזה, יעלו 

ויבואו ויגיעו ויצטרפו עמהם כל התפלות שהתפללנו בכל השנה..."[.
18 ועי' בפת"ש )יו"ד ש"ה סק"י( בשם חכמ"א )כלל ק"נ ס"ב(, דמהני לכתחילה ליתן 

לכמה כהנים, עיי"ש הטעם.
19 ולכאורה מבואר לדבריו, דתלמודא דידן חולק עם המדרש הנ"ל בדין חלוקת הפדיון 

לב' כהנים.
ואמנם לכאורה היה נראה ליישב, דלפי מה שכתב בריש דבריו, דתחילה משה פדה 
ואח"כ קודם שהעבירם לכהן,  וזיכה כל חמש סלעים בפנע"צ לכהן אחד,  הבכורים, 
עירב המעות וכו', הרי דלפי"ז י"ל שפיר, דאחר שעירב המעות, שוב יכל ליתן מחצה 
של פדיון לב' כהנים, שהרי עצם הפדיון כבר יצא יד"ח, שבתחילה כשהיו כל הפדיונות 
בידו  רשות  שהיה  וכשם  עירבם,  אח"כ  ורק  מהם,  כהן  לאיזה  אותם  זיכה  שלמים, 
לערבם אע"פ שכבר זכה בהם אחד מהכהנים, אף שבהכרח נמצא שכביכול מפקיע מה 
שזכה ומערב הכל כדי לחלק לכלל הכהנים, א"כ כמו"כ שפיר בידו לחזור וליתן מחצה 
לאהרן ומחצה לבניו, דשוב אין זה חלוקה בגופו של פדיון מסויים, אלא הוראת שעה 

שנצטוה ליתן מכלל כסף פדיון כולו, מחצה לאהרן ומחצה לבניו.
בפרשתינו  שליט"א,  אייזנשטיין  לייב  חיים  )להג"ר  מדרשא'  מבי  'פנינים  בספר  ועי' 
כאן(, וכן בס' חבצלת השרון כאן, שהביאו לתרץ כעי"ז בשם מרן הגרי"ז זצ"ל, דמשה 
קיבלם תחילה מעצמו, ומאחר שהיה ג"כ ככהן, חל הפדיון, ורק שנצטוה ליתן אח"כ 
לאהרן ובניו כשאר מתנו"כ. אלא שבדברי הפנים יפות מבואר לא כן, מדכתב ליישב 

הא דלחם הפנים בענין אחר, וצ"ב.
ובלא"ה עדיין קשה מגמ' בכורות הנ"ל, וכמש"כ המשך חכמה, דשרי ליתן פדיון לעשרה 
חכמה,  להמשך  דס"ל  משמע  חמש',  חצי  ולא  'חמש  דקיי"ל  והא  אחת.  בבת  כהנים 
יפות דאף  'בבת אחת' לא הוי חצי חמש. אבל לדברי הפנים  דכשנותן להם בנתינה 
בדיעבד אין לחלק לב' כהנים, צ"ע היאך יפרש הא דשרי ליתן לי' כהנים. ואולי ס"ל 
ג"כ דרק כשנותן בב' נתינות לא יצא, משא"כ בבת אחת. אבל באמת לדינא קיי"ל )יו"ד 

שם ס"ז( דיוצאין אפי' שלא בב"א.
ומיהו לדברי החת"ס )בשו"ת יו"ד רצ"ז( שכתב דעכ"פ לכתחילה לא יתן, אבל דיעבד 

יצא, ל"ק מידי, דבבכורות שם באמת משמע שהוא רק דיעבד, וכנ"ל.
חמדה  ובכלי  )שם(,  חת"ס  שו"ת  על  הערות'  ב'לקוטי  בכ"ז  שהובא  מה  עוד  ועי' 

בפרשתינו כאן, ובס' ראשית בכורים בכורות נ"א ב', ועוד.
יהודה  צמח  בשו"ת  ויעוין  זו,  בהלכה  מנהגים  וכמה  כמה  מצינו  ענין  של  ולגופו   20
)להג"ר יהודה זרחיה הלוי סגל זצ"ל, ח"ג סי' קי"ז(, שהביא כל המנהגים בזה, והאריך 

לבאר מקורם של כל או"א. ותשו"ח להרב א. דיין שליט"א שהעירנו לדבריו.
21 בפסוק כתוב )ש"א כ"ז ז'(, "ַוְיִהי ִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָיַׁשב ָּדִוד ִּבְׂשֵדה ְפִלְׁשִּתים ָיִמים 
ְוַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים", ובדרך כלל מפרשים 'ימים' כָשנים, ומיעוט רבים שנים, נמצא שישב 
בפלשתים שנתיים וארבעה חדשים. אלא שכבר הקשו רבותינו הראשונים )עי' רש"י 
ורד"ק ועוד(, שאי אפשר לפרש כן, שהרי לפי חשבון השנים, כל רדיפתו של דוד בידי 
היא  'ימים'  שתיבת  ביארו  כן  ועל  חודשים,  וקצת  משמונה  יותר  היתה  לא  שאול, 

כפשוטו, שדוד ישב בפלשתים ארבעה חודשים ועוד כמה ימים בודדים.
אכן יעויין במלבי"ם שם שביאר שלא לחנם הפסוק חילק בין הימים לחדשים, שהימים 
מדובר על התקופה שישב בעיר הממלכה עם אכיש, שזה היה ימים אחדים, ולאחר מכן 

ישב בצקלג עוד ארבעה חדשים.
22 והטעם שלא השאיר בהם נשמה, כתבו רבותינו הראשונים, כדי שלא יוכלו לספר 

מה שדוד עשה להם.
ויעויין במלבי"ם שכתב, שעשה כן משום שהיו משבעה עממים שנאמר עליהם )דברים 

כ' ט"ז(, "ֹלא ְתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה".
23 ולא מצאתי מי שפירש כוונת הדברים, דמאי שייך לומר שפרשת האזינו נכתבה ע"י 
אותם הזקנים, כאשר הגמ' )ב"ב ט"ו א'( כותבת שכל התורה נכתבה ע"י משה, מלבד 

שמונה פסוקים האחרונים שכתבם יהושע.
והיודע ביאור בזה, נודה לו אם יודיעינו, להגדיל תורה ולהאדירה.

24 אם נתבונן ברשימת הצדיקים, נראה שכמעט בכל השבטים, אחד מהנזכרים, שוה 
שמו לשם נשיא שבטו, וככל הנראה אין זה דבר אקראי, אלא מסתבר שהוא אותו 

אדם.
25 עוד איתא שם במדרש, שאף שם אביו – 'עמישדי', נדרש כן, "ולכך נקרא בן עמי 

שדי, שדן עמו כיהודה".
נקראו  למה  העולם,  "מקשים  שם,  התוספות  בעלי  בפירוש  איתא  הפוכה  ובדרך   26
נשיא דן אחיעזר בן עמישדי ונשיא נפתלי אחירע בן עינן. ומתרצים, לפי ששבטו של 
דן יש בהם פסלו של מיכה ופלטם הענן, ובקש דן לנפתלי אחיו שיבקש עליו רחמים 
שלא יהיה הענן פולטו, ואמר לו שיהיה לו אחיעזר בן עמישדי, פירוש, שיהיה לו אח 
לעזרה שיהיה בן עם אל שדי. ונפתלי השיבו, אחירע בן עינן, בתמיה, כלומר, אחי רע 

שיש בו ע"ז יהיה בתוך הענן".
שרמז  "אולי  עמישדי,  בן  אחיעזר  של  שמו  בענין  נוספת  דרשה  שם  באוה"ח  וע"ע 
לשמשון, ואומר אחי, ירמוז לרוח ה' שהיתה עמו דכתיב )שפטים י"ד י"ט(, ַוִּתְצַלח ָעָליו 
רּוַח ה', ויכונה בשם אחי, על דרך אומרו )תהלים קכ"ב ח'(, ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי, עזר שהיה 
ה' בעזרו נגד אויביו. ואמר בן עמישדי, ירמוז לאחר שנקרו פלשתים את עיניו וקרא 

לה', והיה עמו ונקם מאויביו".
27 וכעין מה שהוזכרו במנין זה משבט ראובן “חנוך כרמי פלוא אליאב נמואל זכור”. 
וחמשת השמות הראשונים, הם מהידועים בשבטיהם, שחנוך כרמי ופלוא, היו בניו 
של ראובן )בראשית מ”ו ט’(, ואליאב היה בנו של פלוא )במדבר כ”ו ח’(, ונמואל היה 

בנו של אליאב )שם ט’(.
אכן יש לפקפק בדבר, שיתכן ואין הזקנים אותם מהידועים לשבטיהם, אלא שהיות 
ובני ישראל לא שינו שמותם במצרים, בע"כ שקראו לבניהם כאבותיהם. ולכך שמות 
ולכך  ראובן  שבט  בבני  מצויים  היו  משפחותם,  ראשי  שהיו  וכרמי,  פלוא  כ-חנוך 
כשנבחרו ששה זקנים משבט ראובן, ביניהם היו חמשה עם שמות כשמות הרגילים 

בשבטם.
ועוד, שהיאך יתכן ודור שני להשבטים שהיו מיורדי מצרים, הם היו חיים וקיימים 
ביציאת מצרים ובשנים שלאחר מכן, ולא מצינו בחז"ל אלא ששרח בת אשר נשארה 

מאותה תקופה, ואם בכל אלו היה כן, מה הפלא בשרח.
ועיין רשב"ם שמות ו' א', עה"פ 'וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא', שלמד שבכלל 

השמות  שאותם  לפרש  בהכרח  וא"כ  מצרים.  יורדי  נפש  שבעים  כל  היו  שמתו,  ההוא'  הדור  'וכל 
המוזכרים כבניהם של השבטים, אינם הם, אלא אלו שנקראו על שמם. ותשו"ח להרב י.מ. ינקלביץ 

שליט"א שעוררנו לכך.
28 ע"פ ילקוט בהעלתך תשל"ו, שכתוב שם, "וכתבנו אותם מפי רב שמואל אחי של פנחס ומרים זכור 

לטוב, ולמד אותם בתרביץ מוצא רבנן חנינאי כהנא ראש ישיבת גאון".
29 ע"פ מחזור ויטרי סימן ש"נ ד"ה ופרשת האזינו.

ורשימה זו של שבעים ושמונה זקנים, מורכבת משבעים ושנים זקני ישראל, ששה מכל שבט ושבט, 
פינחס  כ"ג(,  ו'  )שמות  בני אהרן  ואיתמר  רבינו, אלעזר  לוי: משה  זקנים משבט  בתוספת עוד ששה 
בן אלעזר )שם שם כ"ה(. משבט יהודה: כלב בן יפונה )מהמרגלים, במדבר י"ג ז'(. ומשבט יוסף מבני 

אפרים: יהושע בן נון )שם י"ז י"ט(.
זקנים  רק חמשה  בו  לוי שכתובים  הוא מלבד שבט  כן  היו ששה,  ושבט  ]ומה שכתבנו שמכל שבט 
למרות שבסיכום כתוב שהיו שבעים ושנים, בס"ה מוזכרים רק שבעים ואחד, ועוד הששה, ס"ה שבעים 
ושבעה. וכנראה שאחד משמות זקני שבט לוי נשמט. ואולי האמת היא שלא נשמט שום זקן מזקני שבט 
לוי, אלא היו רק שבעים ואחד זקנים, שכך להדיא בפסוק )במדבר י"א כ"ד(, שה' אמר למשה שיאסוף 
שבעים איש מזקני ישראל. ורק יש להוסיף עוד זקן בנוספים, שצריכים להיות שבעה זקנים נוספים 
ולא רק ששה. שלכאורה מוכרח שיחדיו יהיו שבעים ושמונה זקנים, שהרי כל ענין שבעים ושמונה רמוז 

בראשי פרקי פרשת האזינו, ועל כן אי אפשר לומר שהיו רק שבעים ושבעה, לכך נראה לומר כן[.
30 ע"פ ילקוט בהעלתך תשל"ו, "פנים אחרות".

31 בילקוט כתוב, "ומשה על גביהן". ועיין בפירוש זית רענן )לבעל המג"א(, שכתב שם, שסבירא ליה 
דהיו שבעים לבד ממשה.

שבעים  במנין  שהוזכרו  אלו  אודות  כתבנו  רבים  במקומות  הקדמה: 
ואחד זקני ישראל ויחסנו אותם לאלו שנקראו בשמות הללו וכדוגמת אחיעזר בן 

עמישדי בפרשתינו שהוזכר במנין השבעים ואחד זקנים.
בן  אחיעזר  הוא  הזקנים,  במנין  הנמנה  זה  שאחיעזר  להדיא  כתוב  שלא  ואף 
עמישדי, וא"כ אולי יש מקום לומר שהיה אחיעזר נוסף בשבט דן, והוא הנמנה. 
מ"מ כבר כתבנו זאת במקומות רבים, שבמנינים הללו נמנו הידועים והחשובים 
ולכך מסתברא שהכוונה על אותו אדם הידוע בשבט שנקרא בשם  שבשבטים, 

זה27. 
ובדקנו מעט את השבעים השמות שהוזכרו בילקוט, מי מהם ידוע לנו.

והבאנו בזאת את רשימת הזקנים שהובאו במדרש, וכל אחד מהם מה יחוסו 
הידוע לנו והיכן הוזכר בתורה ונ"ך ]בפעם הראשונה[.

שבעי� 

ואחד זקני 

ישראל
28

  

שבעי� ושמונה 

צדיקי� שפרשת 

האזינו נכתבה 

על יד�
29

  

שבעי� ואחד 

זקני ישראל לפי 

"פני� אחרי�"
30

  

  ).נהבראשו(� "יחוסו והיכ� הוזכר בתורה ונ

  :שבט ראוב�

  .'ו ט"בראשית מ. ב� של ראוב�  =  =  חנו�

  .'ו ט"בראשית מ. ב� של ראוב�  =  =  כרמי

  .'ו ט"בראשית מ. ב� של ראוב�  =  =  פלוא

  חצרו�  =  אליאב
, וחצרו�. 'ו ח"במדבר כ. הוא אליאב ב� פלוא, אליאב

  .'ו ט"בראשית מ. הוא חצרו� ב� ראוב�

  .'ו ט"במדבר כ]. אב� פלו[ב� אליאב   =  =  נמואל

  .'ג ד"במדבר י. מהמרגלי�] ב� זכור[אבי שמוע   =  =  זכור

  :שבט שמעו�

  .'ו י"בראשית מ. ב� שמעו�  =  =  ימי�

  .'ו י"בראשית מ. ב� שמעו�  =  =  יכי�

  .'ו י"בראשית מ. ב� שמעו�  =  =  צחר

  .'ו י"בראשית מ. ב� שמעו�  =  =  אהד

  .'ו י"בראשית מ. ב� שמעו�  =  =  שאול

    =  =  נמרי

  :שבט לוי

  ח"י' שמות ו. הוא עמר� ב� קהת, עמר�  עמרי  עמר�  עמרי

    =  =  חנניה

    זתואל  =  נתנאל

  .ב"כ' שמות ו. הוא סתרי ב� עוזיאל, סתרי  סתרי  ב� סתרי  ידעא ב� סתרי

משה
31

  X  כ' שמות ו. ב� עמר�  משה'.  

X  זתוא  X    

  :שבט יהודה

  .'ח ל"בראשית ל. הוא זרח ב� יהודה, זרח  ארח  זרח  סרח

  .ב"ו י"בראשית מ. הוא חצרו� ב� פר�, חצרו�  ערו�  חצרו�  ד�

    =  =  יונדב

  =  =  בצלאל

  .'א ב"שמות ל. מבוני המשכ� �] ב� חור[ב� אורי 

שהרי בבני� המשכ� היה , ע היא� היה מהזקני�"וצ

. ג שנה והיא� הספיק להיות משוטרי הע�"רק ב� י

  .ואולי הוא בצלאל אחר

    =  =  שפטיה

  .'ז' במדבר א. נשיא שבט יהודה � ב� עמינדב   =  =  נחשו�

  :שבט יששכר

    צעיר  צהר  צוהר

    יעק�  =  עזא

  .'ג ז"במדבר י. מהמרגלי� � ב� יוס�   =  =  יגאל

  פלטיאל  =  פלטי
, הוא פלטיאל ב� עז� נשיא שבט יששכר, פלטיאל

  .ו"ד כ"במדבר ל. ממנחילי האר�

    =  =  עתניאל

    חוני  =  חגית

  :שבט זבולו�

  .ד"ו י"בראשית מ. ב� זבולו�  =  =  סרד

  .ד"ו י"בראשית מ. ב� זבולו�  =  =  אלו�

    סורי  סודי  סורי

  .ד"ו י"בראשית מ. הוא יחלאל ב� זבולו�, יחלאל  יחלאל  =  אהליאב

    =  =  אליהו

    =  =  נמשי

  :שבט בנימי�

    סנאב  שניאה  סניאב

  =  =  כסלו�
ממנחילי , שבט בנימי�נשיא , ]ב� כסלו�[אבי אלידד 

  .א"א כ"במדבר ל. האר�

  אלדד  =  אלידד

, נשיא שבט בנימי�, הוא אלידד ב� כסלו�, אלידד

  .א"ד כ"במדבר ל. ממנחילי האר�

  ו"א כ"במדבר י. הוא אלדד מהמתנבאי� במחנה, אלדד

    =  =  אחיטוב

  .ו"א כ"במדבר י. הוא מידד מהמתנבאי� במחנה, מידד  מידד  =  אחיאל

    =  =  מתניה

  :שבט יוס�

שבט 

  :אפרי�
    :שבט יוס�  :שבט אפרי�

  א"ב מ"במדבר ל. הוא יאיר ב� מנשה, יאיר משבט יוס�  =  =  יאיר

    =  יעזר  יועזר

    פלטיאל  =  מלכיאל

    אדוניה  אדניר�  אדוניר�

    ר�  =  אחיר�

  .ג"כ' בראשית נ. הוא מכיר ב� מנשה, מכיר משבט יוס�  מכיר  זכור  סטור

  :שבט ד�

  בוקי  =  גדליה
. ממנחילי האר�, נשיא שבט ד�, הוא בקי ב� יגלי, קי�� 

  .ב"ד כ"במדבר ל

  יגלי  =  יגאל
ממנחילי , נשיא שבט ד�, ]ב� יגלי[הוא אבי בקי , יגלי

  .ב"ד כ"במדבר ל. האר�

    =  =  אחינוע�

  .ב"י' במדבר א. נשיא שבט ד� �ב� עמישדי   =  =  אחיעזר

    צרי  =  דניאל

    לחננא  שהי  שריה

  :שבט נפתלי

    אלחנ�  אליוחנ�  אליוחנ�

    =  =  אליקי�

    =  =  אלישמע

    =  =  סומכוס

    זבדי  זבד  זבדי

    =  =  יוחנ�

  :שבט גד

  .ז"ו ט"בראשית מ. הוא חגי ב� גד, חגי  חגי  חנני  חגי

    =  זרחי  זרחי

    קינ�  קני  קיני

    =  =  מתתיהו

    X  =  זכריהו

X  ז"ו ט"בראשית מ. ב� גד  =  שוני.  

  :בט אשרש

    =  פשחור  אשור

    שלמי  =  שלומי

    חננאל  =  שמואל

    =  =  שלו�

    =  =  שכניהו

    אחזיהו  =  אחיהו

  .בשיטה זו לא מובא ש� זה וא� לא דומה לו � X. ג� בשיטה זו מובא ש� זה �=  :מקרא

 .אלא כש� המוזכר, אי� הש� כשיטה האחרת, לשיטה זו � ' חצרו�'
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הפרסים לשבוע זה:  "שולחן ערוך הרב", הוצאה חדשה, ד"כ.

עוד  ארבעה זוכים נוספים, כל אחד  בספר "על הגבורות", ליקוט מדרשים על תקופת 'שפוט השופטים'.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו": שני  זוכים, כל אחד בספר "מעלות המידות".

ימיו.  כל  אודותיהם  שומע  שאדם  מהדברים  הינה  ולומדיה,  התורה  חשיבות 
מאז היותו רך בשנים, כשרק מתחיל ללמוד את האותיות הקדושות, מסביר לו 
המלמד בחן, מדוע האותיות נקראו קדושות, כיון שבהן נכתבה התורה שהיא 
ניתנה הקדושה לאותיות הקדושות,  ולכן  ידי ה' שהוא קדוש,  כה חשובה, על 
עד שלימוד האותיות נחשב כלימוד תורה, וכל מה שקשור לתורה הינו קדוש. 
ומוסיף המלמד ואומר לפעוט, אם תלמד הרבה תורה כל ימיך, גם אתה תהיה 

קדוש, ותהיה חשוב.

עם  נסיעה  על  מוותרים  לא  התורה,  מתלמודי  ברבים  החומש,  תחילת  לפני 
המלמד  ומספר  מסביר  הדרך  כשכל  שליט"א,  ישראל  מגדולי  לאחד  הילדים 
לילדים, אודות חשיבות התורה ולומדיה, שכל קיומו של העולם הוא בזכות עמל 
וזכו שכל  יחידים שעמלו  לראות את אחד מאותם  הולכים  וכעת הם  התורה, 

ימיהם בתורה הקדושה, ומכאן חשיבותם וגדלותם.

גם בתחילת לימוד הגמרא הקדושה, הולכים רבים יחד עם תלמידיהם להתברך 
לילך  מוסיפים  גדולה,  או  קטנה  לישיבה  וכשעולים  בתורה.  יהגו  ימיהם  שכל 
ימיהם,  יזכו לעמול בתורה כל  להשתטח על קברי צדיקים, להתפלל שגם הם 

לבקש ולהתחנן ולהתפלל, שתורת ה' תהיה חפצם ויהגו בה יומם וליל.

לאחר  קצר  מזמן  החל  יום,  בכל  במועט,  מסתפקים  אינם  מצידם  ההורים 
ומתחנן  ביתו  בזוית  הוא  עומד  בטלית,  מתעטף  שהאב  לפני  עוד  ההשכמה, 
אנחנו  ונהיה  תורתך...  דברי  את  אלקינו  ה'  נא  "והערב  התורה',  ב'ברכות 
וצאצאינו... כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה...". גם בברכת 'אהבה רבה', 
כשמבקשים ומתחננים 'ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע ללמוד וללמד 
לשמור ולעשות', מתפללים על ילדיהם שיזכו לכל בקשות אלו. ואף ב'קדושא 
דסדרא', בתפלה הנשגבה המתחילה בתיבות 'ובא לציון גואל', רבים הם ההורים 
המזילים דמעה בתיבות 'למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה', שילדיהם יהיו 

עמלי תורה ולומדי תורה כל ימיהם.

תקופה מיוחדת בשנה בה כל מעייני ההורים היא אודות חינוך ילדיהם לתורה 
ועמלה, היא בשלהי חודש אייר, בימים הסמוכים לערב ראש חודש סיון, בהם 
עת  בכל  יותר  עוד  ומתפללים  הגונים,  לעניים  צדקה  בנתינת  ההורים  מרבים 
על ילדיהם, ובמיוחד בערב ראש חודש סיון, שרבים הם אלו המתענים באותו 
היום, לכל הפחות עד חצות, ומרבים בתחינה ותפילה לפני ה' על נפש ילדיהם, 
ובמיוחד באמירת אותה תפילה נשגבה שגילה וכתב קדוש ישראל, רבינו ישעיהו 
הלוי הורוויץ זצ"ל, המכונה 'השל"ה הקדוש', בספרו )מס' תמיד, נר מצוה, ק'(, 
אשר זה קרוב לארבע מאות שנים, מאז התחיל להתגלות אור תורתו והתפשט 
זו למען עתידם  בעולם, רבים הם ההורים שאינם מוותרים על תפילה נוראה 
רצון  שֵעת  אומר,  "ולבי  עליה,  מה שכתב  פי  על  במיוחד  ילדיהם,  של  הרוחני 
לתפלה זו, בערב ראש חודש סיון, הוא החודש שבו נתנה התורה, ואז נקראים 

בנים לה' אלקינו".

"ובכן אבא אליך ה' מלך מלכי המלכים, ואפיל  זו מבקשים ההורים,  ובתפילה 
ובנות...  בנים  לי  להזמין  ותשמע תפלתי  עד שתחנני  תלויות  לך  ועיני  תחנתי 
לתכלית שהם ואני ואנחנו כולנו יעסקו בתורתך הקדושה ללמוד וללמד לשמור 
ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך ודבק 
לבנו במצותיך לאהבה וליראה את שמך... כי על כן באתי לבקש ולחנן מלפניך 
שיהא זרעי וזרע זרעי עד עולם זרע כשר... ויהיו בעלי תורה מארי מקרא מארי 
מדות  מארי  חסדים  גומלי  מארי  מצוה  מארי  רזא  מארי  תלמוד  מארי  משנה 

תרומיות...".

בעבר, בתקופה זו של השנה, לוחות המודעות עסקו ב'פסטיבל החלב', ב'קרנבל 
חג הגבינות', אותם שמות אומללים שנתנו עוקרי התורה לחג קבלת התורה, 
ברעה  מבינים  אינם  התמימים,  ואף  והמבולבלים  מהטועים  רבים  ולצערינו 
נהיה  שאפילו  עד  אלו,  חוטאים  אנשים  תרבות  אחר  בנהיה  מצאתם  אשר 
תערוכות  ולהכין  לצלם  ולכתוב,  לעסוק  חרדיים,  הנקראים  עת  בכתבי  למנהג 
ותחרויות ולהעלות בגירתם עוגות גבינה ומאכלי חלב לכל המרבה, כאילו ואין 
של  ושתיה  אכילה  אלא  תורתנו,  מתן  חג  הקדוש,  שבועות  בחג  בעולמנו  לנו 

מעדני חלב ועוגות גבינה.

לצערינו הרב, גם בשנים אלו עדיין 'מנהג' רע הזה בתוקפו, אבל בכל זאת השכילו 
ההורים להבין מה חשוב יותר מ'עוגת גבינה בטעם חמאה ווניל', ובעקבות כך, 
ראש  ערב  לאחר  עד  נדחתה  הגבינה'  חג  'קרנבל  אודות  הפרסומית  ההתקפה 
חודש. לפני ערב ראש חודש, הזריזים עדיין לא התחילו בעוגות הגבינה ומעדני 
החלב, אלא רובם ככולם עסוקים בענין החשוב של חינוך ילדיהם לתורה, כאשר 
סגנונותיהם  שלל  על  המודעות  כאשר  פעולה,  משתפות  המודעות  לוחות  אף 
מיוחדת  לתפילה  נפשם, אפשרות  אוותה  להורים את אשר  מציעים  וצבעיהם 
יבכו בעדם  זה,  'השל"ה הקדוש', בעיה"ק טבריה. ובמקום קדוש  על קברו של 

ויתפללו עבורם את התפילה המיוחדת המסוגלת ליום זה.

ובכל  עת  בכל  ילדיהם,  על  הרבה  כך  כל  המתפללים  שההורים  הוא,  המעניין 
שעה, שיזכו לגדלם לתורה ועמלה, לא כולם הינם עמלי תורה. רבים מהם אף 
אינם חובשי בית המדרש כל היום, וחלקם בקושי משתתפים בשיעור יומי, שגם 
אותו לא תמיד מקפידים לשמר. למרות ריחוק רבים מעמל התורה, את האמת 
'שבתי  הוא,  ילדיהם  עבור  ביותר  והטוב  ביותר  היטב, שהחשוב  יודעים  כולם 
בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו', לעסוק בתורה בכל חייהם, 

ובזה הם חפצים.

על שליחות  היה אחד מאלו שלא הסתמכו  גאנזפאיינעריונגערמן*,  זרובבל  ר' 
להתפלל עבורם את התפילה המיוחדת על קברו של השל"ה הקדוש. כמנהגם 
של אבותיו זה שנים רבות, לנצל את מגוריהם בעיה"ק צפת, לעלות ביום זה 
עתיד  הארץ.  במרכז  מגוריו  למרות  ויתר,  לא  הוא  גם  קברו,  על  ולהשתטח 
חינוך ילדיו לעמל התורה וחשיבותה, המריצה אותו להוציא סכום ניכר מכיסו 
המצומק, בנסיעה מיוחדת ויקרה עד לטבריה הרחוקה, וזאת מלבד הצדקה שנתן 
לזכות ילדיו לכמה קופות צדקה ידועות ונאמנות. כל בני משפחתו ידעו, שהחל 
מאחרי פסח, כל תקופת 'ספירת העומר', הוא מוותר על מאכלי בשר בכדי לחסוך 
את הסכום הנצרך עבורו לנסיעתו זו ולצדקה שמחלק בעקבותיה, כשכולו תקוה 
שה' יראה במסירות נפשו למען התורה ועמלה, ויזכהו לראות את בניו כשתילי 

זיתים העמלים בתורה כל ימיהם.

לא רק נאה דורש הוא ר' זרובבל, אלא אף נאה מקיים. הנהגתו היומיומית מהווה 
יודעים  ביתו  בני  ועמלה.  התורה  לימוד  בחשיבות  בניו  עבור  מיוחדת  דוגמא 

ששעות תלמודו בכולל הינם קודש ללימוד התורה. מלבד נסיעתו זו החד שנתית 
לקברו של השל"ה, אינו מבטל מתלמודו אפילו לשמחות משפחתיות, אם הן 
מתקיימות בשעות הסדרים. סדרי הכולל אצלו, הם כחומה בצורה וקיר מגן מפני 
ועד שבע בערב, למעט הפסקה של כשעתיים  כל הפרעה. החל מתשע בבוקר 
לארוחת צהרים ומנוחה קלה,  הוא נמצא בשבת תחכמוני בבית המדרש, כאשר 

כולם יודעים שאין שום טעם לנסות להפריעו. הוא לא יענה כלל להפרעה.

גם בשאר הנהגותיו והנהגות בני ביתו, ניתן להבחין שעיקר חייהם היא התורה 
וויתור על רצונות. לא די לדבר  ועמלה. ידוע ידעו כי התורה נקנית במסירות 
על תורה ולרצות ללמוד, ויחד עם זאת לחיות באורח חיים הנוגד וסותר את 
האפשרות שאבי המשפחה יעסוק בתורה. לא ניתן לחלום על בעל תלמיד חכם, 
כל  ולקנות  ומאורע,  עת  בכל  בביגוד חדש  בני המשפחה  כל  להלביש את  וגם 
מכשיר חדש וכל מה שרואים בחנויות. אלא דרכם ואחיזתם בדרך התורה היתה 
כל הימים, גם כשהלימוד כרוך בקשיים ובנסיונות, ואף כשלא היה להם כל מה 
נצרכים,  דברים  להם  כשחסר  קלות,  לא  תקופות  אותם  בכל  לשכניהם.  שיש 
התורה  ללומדי  שיש  הרב  והסיפוק  הגדול  האושר  על  בידיעה  הם  התחזקו 
הקדושה בעולם הזה, שזוכים לעסוק בתורת ה', וזאת מלבד השכר העצום לאין 

קץ ושיעור, המצפה להם בעולם הבא. 

למרות שהיה לו לר' זרובבל בביתו מכשיר סלולרי כשר ומאושר, עבור נסיעות 
עלה  לא  זאת  בכל  זה,  במכשיר  אמיתי  צורך  לו  היה  בהם  אחרים  ולזמנים 
ועסק  שישב  שבעת  אצלו  היה  פשוט  דבר  המדרש.  לבית  עמו  לקחתו  בדעתו 
בתורה הקדושה ב'בית המדרש' לא היה תחת ידו ועל יד ספריו הקדושים, את 
של  לימודם  את  קורע  אשר  סלולרי',  'טלפון  הנקרא  השטן',  של  'שליח  אותו 
המחזיקים בו קרעים קרעים, ומבטל את השקיעות והעמל בתורה, וזאת מלבד 
חולין שמדברים  כך, מדיבורי  הנגרמת בעקבות  בית המדרש  הפגיעה בקדושת 
בו, שמכניסים את כל עסקי העולם הזה אל תוככי בית המדרש, וגם מפריעים 
ליושבים בסמוך, שמחשבתם מתנתקת מלימוד התורה מפני הדברים ששומעים 
מאחרים המשוחחים על ידם, וכן ההפרעות הנגרמות לכל הלומדים מהמנגינה 
הבוקעת ממנו כשמתקשרים אליו, הצורמת כל אוזן השומעת את חילול היכל ה' 

והסחת הדעת של כל הלומדים בבית המדרש.

ר'  גם במקרי חרום, כשהיו צריכים להזעיקו בדחיפות מבית המדרש, הסתדר 
המדרש,  לבית  מונית  עבורו  הזמינו  אחת  כשפעם  מכשיר,  אותו  בלא  זרובבל 
לו.  לקרוא  המדרש  בית  אל  הנהג  עלה  בודדים  שקלים  כמה  של  כשבתוספת 
החולים,  לבית  לפנותו  צריכים  והיו  נפצע  מילדיו  כשאחד  אחרת,  ובהזדמנות 
לו  לקרוא  עלה  הרפואי  מהצוות  ואחד  המדרש,  בית  יד  על  עצר  האמבולנס 

ולהזעיק אותו לנסיעה לבית החולים.

ביחס אל אנשי עירו ומקומו, שהינו מקום תורה, מעמדו של ר' זרובבל היה כאחד 
מחשובי האברכים, מוערך על עמלו בתורה והנהגותיו המיוחדות ונעימותו ב'בין 
אדם לחבירו', כאשר כולם יכלו להצביע עליו כאברך חמד, הבקי בסוגיות רבות 

בש"ס, ויש לו ידיעה נרחבת בכמה מחלקי התורה.

לא רק חובשי בית המדרש העריכו וכיבדו את ר' זרובבל, אלא אף אנשי העמל 
וה'בעלי בתים' במקום, שראו בו דמות של אברך מיוחד ובן עליה, וחלקם אף 

קיוה שיזכו לבנים לומדי ועמלי התורה כמותו.

היה  שנפגשו,  פעם  בכל  זרובבל  ר'  את  לכבד  נוהג  שהיה  אלו  מאותם  אחד 
דניאל גוטפארשטייער*, יהודי מבוגר שזקנו הלבן יורד על פי מידותיו, ומשמש 
כ'מנהל בית הדואר המקומי', שיודעי דבר אמרו עליו שכבר סיים למעלה מששה 
יחדיו עם מאות  נבחן  זה האחרון, הוא  ואף במחזור  'דף היומי',  מחזורים של 
אברכים במבחנים חודשיים, ובזכות שהוא קובע עיתים לתורה ושייך לתורה, 
בשלומם  שואל  ותמיד  ועמליה,  התורה  ללומדי  יותר  רבה  הערכה  לו  יש  לכך 

ומנסה לעזור להם כפי יכלתו.

היה זה בבוקרו של ערב ראש חודש סיון, כשר' זרובבל חפץ ותכנן בצהרי אותו 
יום ליסוע כדרכו וכמנהגו מימים ימימה אל עבר עיה"ק טבריה, להשתטח על 
עם,  ברוב  קטן'  כיפור  יום  עם  'מנחה  להתפלל שם  הקדוש,  קברו של השל"ה 

ולהוסיף להתפלל את התפילה המיוחדת והמסוגלת לשעה זו.

כשיצא מבית המדרש, לאחר בוקר של לימוד ועמל בתורה, היה עליו להספיק 
לערוך קניות ולסדר מספר סידורים עוד לפני הנסיעה, לפתע נזכר שהוא צריך 
גם לילך אל בית הדואר הסמוך, להפקיד צ'ק לחשבונו, ועל כן הסב ר' זרובבל את 
צעדיו לבית הדואר, בתקוה שבשעה זו יהיה תור קצר, ותוך דקות ספורות יוכל 

להמשיך לסדר את שאר סידוריו, ולהספיק בנחת את נסיעתו.

עם כניסתו לבית הדואר חשכו עיניו. התור באותו יום היה גדול מהרגיל, כמעט 
בקבלת  פקידים  שני  רק  עבדו  שעה  שבאותה  משום   זאת  הסניף,  לפתח  עד 
קהל, במקום ארבעה בכל יום. ר' זרובבל ניסה לחשב שוב את נחיצות ההפקדה 
של אותו צ'ק, והגיע למסקנתו מאמש, שאכן יש צורך להפקיד את הצ'ק היום, 

והפקדה זו אינה ניתנת לדחיה.

הוא  מהזמן  כשחלק  לתורו,  בהמתנה  זרובבל  ר'  על  עברה  ארוכה  שעה  חצי 
משנן משניות מהזכרון, ובחלקו האחר מנסה לחשב את האפשרויות שעומדות 
לרשותו, כאשר בכל אותה העת המספר שבידו התקדם רק בכשלושים מספרים, 
ויש עוד כחמשים מספרים לפניו. בדעתו כבר ביטל את כל תוכניותיו וסידוריו 
לאותו יום, וקיוה שלכל הפחות יוכל להספיק לשוב לביתו בנחת ולאכול ארוחת 

צהרים לפני שיצא לנסיעתו הארוכה צפונה. 

לאחר כעשרים דקות נוספות, כשהתור התקדם לאיטו מספר אחר מספר, נראה 
כאחד  רבים  בת  בשער  הידוע  טאגאונאכטלערנער*,  אשר  הרב  הסניף  בפתח 
מיחידי סגולה, מהדמויות המיוחדות, אותם עמלי תורה בכל עת ושעה, שלא 
מתעניינים בכל הסובב אותם והקורה בעולם, אלא כל מעיינם ועיסוקם ומאווים 
הם אך ורק בתורה הקדושה, שאין להם בעולמם אלא ד' אמות של הלכה ותורה 
התפילה  לפני  מאוחר,  ובלילה  השכם  בבוקר  ושעה,  עת  בכל  בלבד.  ועמלה 
ואחריה, תוך כדי שאוכל או מטפל בילדיו, תמיד שוגה באהבתה ודבק בעמלה, 

ולמרות ימיו הצעירים, בקי בש"ס ופוסקים כזקן ורגיל.

את  עזב  מיד  למקום,  שנכנס  הרב אשר  את  ראה  הדואר  בית  מנהל  כשדניאל 
הלקוח שעסק בענינו, ורץ אל עבר הרב אשר, לראות מה יוכל לסייע בעדו ולסדר 
את מה שצריך. הרב אשר לא רצה להנות מכתרה של תורה, וסירב שיוותרו לו 
בכדי לקדם את תורו, אבל דניאל כלל לא שאל את דעתו, אלא לקח ממנו את 

מסמכיו והתחיל לטפל בעניניו.

הזו,  הפרוטקציה  פשר  מה  טען,  אחד  בקהל,  רחש  להשמע  החל  באותה שעה 
וכי הרב אשר אינו יודע שיש כאן תור ומספרים, והשני השיב, וכי רק זמנו של 
הרב אשר יקר, וזמננו אינו יקר דיו. השלישי החרה אחריו, וכי הרב אשר הרגיש 
פעם מה זה להמתין שעה בתור בדואר. כל המתאוננים לא השכילו להבין שזו 
הזדמנותם לסייע בידי אחד מהמיוחדים שבעמלי התורה בעיר, אשר כל דקה 
נגד הרב  ולנצח נצחים. במיוחד שטענותיהם  מזמנו היקר מנוצלת לחיי עולם 
אשר לא היו מוצדקות כלל וכלל, שהרי הוא סירב שיקדימוהו על האחרים, רק 

דניאל המנהל הוא זה שהעדיפו וקירב את תורו על פני האחרים.

רוב העומדים בתור אכן שתקו. הם השכילו שלא לאמר את טענותיהם כל עוד 
הרב אשר עומד על ידם, ומרגיש מספיק בודאי אי נעימות במצב הקיים. אבל 
החלו  הדואר,  מבית  יצא  אשר  והרב  בעניניו  הטיפול  את  דניאל  סיים  כשאך 
רבים להתלונן ולהתאונן על דניאל, על שדילג על תורם והעדיף את הרב אשר 

על פניהם.

לאחר  אבל  ההיא,  בעת  ידום  אשר  המשכיל  להיות  דניאל  העדיף  בתחילה 
התורה,  בכבוד  לזלזל  החל  מהממתינים  כשאחד  ובמיוחד  התלהטו,  שהרוחות 
מיוחד  אינו  כאשר  האחרים,  פני  על  אשר  הרב  את  מכבד  הוא  מה  באומרו, 
ומועדף משאר האברכים שתורתם אומנותם העומדים בתור וממתינים, 'וכי גם 

הרב אשר כבר נהיה איזה גדול'.

במצב זה הבין דניאל, שאם לא ימחה בבזיון התורה ועמליה, הרי שיענש על כך 
יחד עם המבזים, ועל כן התגבר דניאל על מידת הביישנות הטבעית שניחן בה, 

וקם מעל הדלפק ונעמד על כסא והחל לשאת את דברו.

אחי אהובי, כך פתח בדבריו, אני ממש מתנצל מכל אחד ואחד שמרגיש שעשקתי 
את תורו בזמן שטיפלתי בענייניו של הרב אשר שליט"א. כולכם יודעים שאני 
מעריך מאוד את לומדי התורה ובמיוחד את אברכי הכוללים, אשר כל אחד ואחד 
מהם הוא עבורי כתלמיד חכם, ואני משתדל לעשות למענו ככל שאני יכול. אלא 
שכאשר מדובר באדם שהוא בבחינת תלמיד חכם מופלג, אשר כל זמנו עסוק אך 
ורק בתורה הקדושה, כבר בעבר לפני כמה עשרות שנים קיבלתי הוראה מאחד 
הרבנים, מנוחתו עדן, שעלי להעדיפו ולסדר את ענייניו, גם על חשבון תורם של 

אחרים, גם כאשר ממתינים בתור אברכי כולל יקרים וחשובים.

דבר פשוט הוא, הוסיף דניאל ואמר, שאין לי את הכלים והיכולת להבחין ולדרג 
את עמלי התורה, אברכי הכולל היקרים מפז, אלא שאת השבחים הרבים על 
בעמל  שדרגתו  לי,  אמרו  רבות  שפעמים  המקום,  מרבני  שמעתי  אשר,  הרב 

התורה והתמדה, היא למעלה למעלה מאברך מצוי ואף מאברך מיוחד.

אלו  מכל  מחילה  ומבקש  חוזר  אני  מצד אחד  דבריו,  דניאל את  סיים  כן,  ועל 
שנפגעו מכך שהקדמתי את תורו של הרב אשר, ומצד שני, אני מבקש למחות 

על דברי ביזוי התורה שנאמרו כאן, שזלזלו בכבוד תורתו.

בליבו פנימה ידע ר' זרובבל שמכל הממתינים בתור, אין אחד המתקרב לדרגתו 
העצומה של הרב אשר בלימוד התורה ועמלה, אבל בכל זאת הרגיש תרעומת 
בליבו על דניאל, מדוע הפסיד לו את זמנו היקר בדקה השלמה שעסק בעניינו 

של הרב אשר, וגם בדקות הנוספות שנתבזבזו בעקבות כך.

כימים  פניו  במאור  קיבלו  ודניאל  דקות,  כמה  תוך  הגיע  זרובבל  ר'  של  תורו 
ימימה, ובסיום הפקדת הצ'ק פנה ר' זרובבל אל דניאל וביקשו למצוא זמן מה 

שיוכל לשוחח עמו בקצרה.

הרהר דניאל רגע קט, ולאחר מכן אמר לו, שמחר, ערב שבת הגדול, מיד לאחר 
הכנסת  לבית  בא  הוא  בו,  העבודות  כל  סיום  לאחר  הדואר  בית  את  שסוגר 
עמו  לשוחח  יוכל  הוא  לאחריה  או  התפילה  ולפני  מנחה,  לתפילת  השכונתי 

כרצונו.

ר' זרובבל יצא מהרה מבית הדואר, הגיע לביתו ושתה משהו, ועוד הספיק לקחת 
את התיק עם ארוחת הצהרים הארוזה שהכינה לו רעייתו, ויצא לתחנה לתפוס 

את ההסעה שתביאהו לעיה"ק טבריה לקברו של השל"ה הקדוש.

במהלך הנסיעה נזכר ר' זרובבל, שדניאל אמר לו שמחר 'ערב שבת הגדול', והוא 
התפלא עד מאוד מדוע אמר לו כך, הרי לפני כחמשים יום היה שבת הגדול, וכי 
נתבלבל דניאל בין שבת שלפני פסח לשבת שלפני שבועות, לא מתאים לו כדבר 
הזה. באותה השעה החליט בדעתו שלמחרת כשיפגשו, דבר ראשון יעמידו על 

טעותו בקריאת השם לשבת זו.

יותר מיוחדת,  הנסיעה עברה בסייעתא דשמיא בנעימים, והתפילה היתה עוד 
ובמקום  רבים,  ובתחנונים  ברגש  מליבו  שיצאה  שהתפילה  הרגיש  זרובבל  ר' 
קדוש זה, יחד עם ציבור קדוש וחשוב, ביניהם רבנים גדולים שהגיעו בשליחותם 
של קופות הצדקה הגדולות והחשובות בארץ הקודש, ודאי שנתקבלה במרום 

ותשפיע עליו ועל בני ביתו שפע רב.

למחרת לאחר תפילת מנחה, פגש ר' זרובבל את דניאל ביציאה מבית הכנסת, 
ובראשית הדברים הזכיר ר' זרובבל את דבריו מאמש אודות שהיום הוא 'ערב 

שבת הגדול', שבודאי שגגה יצאה מפיו.

בטרם הספיק דניאל לענות על הדברים, הוסיף ר' זרובבל ושאל, אולי תגלה את 
אוזני מהיכן באת להנהגתך זו, להעדיף את הרב אשר על פני האחרים הממתינים 

לתורם.

אענה על ראשון ראשון, פתח דניאל והשיבו, ברוך ה' לא יצאה שגגה מפי בדברי 
גם היא  לפני חג השבועות  'ערב שבת הגדול', שהשבת  אלו, שהיום אכן הוא 
נקראת 'שבת הגדול', וגם השבת לפני חג הסוכות נקראת כן, אין לי שום תימה 
עליך על שלא ידעת דבר זה, שהוא כתוב בספר שבולי הלקט )סי' ר"ה(, מגדולי 

הראשונים, וכן כתב בספר 'תניא רבתי' )סי' מ"ב(.

אבל קצת תימה לי על שאלתך השניה, המשיך דניאל ואמר, האמת היא שכך 
קיבלתי ממורי ורבי זצ"ל, אלא שהאמת היא שהיה לך מקום ללמוד כן, וזאת 
מפני שכפי הידוע לי אתה אברך יקר ויראי שמים, ובודאי הינך מקפיד על דברי 
השו"ע באור"ח סי' רפ"ה, שחייב אדם ללמוד הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום 
או פרש"י, ושם בסעיף ב', שיר"ש יוצא ידי שניהם, ואם נהגת כך, בודאי היית 

מגיע לבד לתשובה על שאלתך.

אלא שעדיין יש לי לימוד זכות עליך, שאת הלימוד משנה שעברה כבר הספקת 
זו עדיין לא התחלת, שככל הנראה מנהגך הוא ללמוד  ולימודך בשנה  לשכוח, 
בערב שבת לאחר חצות את הפרשה, או בליל שבת קודש, ועל כן, כשתלמד את 

הפרשה שמו"ת עפרש"י, בודאי תגיע לתשובה על שאלתך.  

מנין בפרשתינו עפרש"י יכול ר' זרובבל למצוא יישוב ותשובה על שאלתו?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י יכל ר' מאיר להכריע את ספקו שנסתפק בו, האם הידיעה אודות יהדותה של משפחת אם גדיאל, הבחור שעליו הוציאו לעז שיש ספקות בדבר יהדותו, מספיקה כדי 
להכירו כיהודי כשר, או שצריך ראיה ברורה יותר, בעדים נאמנים על לידתו ולידת אמו. ר' מאיר הכריע את ספקו, שהידיעה אודות יהדותה של אם גדיאל מספקת בכדי להכירו ביהדותו, וזאת מדברי רש"י 
א' י"ח, עה"פ, "ְוֵאת ָּכל ָהֵעָדה ִהְקִהילּו ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ַוִּיְתַיְלדּו ַעל ִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלֻגְלְּגֹלָתם", וביאר רש"י, "ויתילדו על משפחתם. הביאו ספרי יחוסיהם 
ועידי חזקת לידתם, כל אחד ואחד, להתייחס על השבט". מבואר בדברי רש"י, שבכדי לייחס כל אחד על שבטו, די ב'עידי חזקת לידתם', שיודעים שהוא מוחזק כבנו של פלוני, ולא בעינן עדים על לידתו 

ממש, ולכאורה ההד"נ בנידו"ד, שבפשטות אין חסרון ביהדותו של גדיאל, שהקול שיצא עליו, לא היה לו מקור נאמן, אלא רק פטפוטי בעלמא, ועל כן לא בעינן יותר מאשר עידי חזקת יהדות אמו.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 

הרבנים \ הבה"ח
כהן א.י. – חדרה – שיטה מקובצת המפואר, ו"כ.

יונגרייז א.ד. – קרית ספר – ילקוט מעם לועז עמ"ס אבות.
גאלדמינצער מ.פ. – סקווירא – ילקוט מעם לועז עמ"ס אבות.

כהן מ.מ. – בני ברק – ילקוט מעם לועז עמ"ס אבות.
יונגרמן י.י. – מודיעין עילית – תורת הבית.

ארליך ש. – בני ברק – תורת הבית.
מאנן י.מ. – לונדון – תורת הבית.

הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

גאנזפאיינעריונגערמן – אברך טוב ונחמד. גוטפארשטייער – המבין טוב. טאגאונאכטלערנער – הלומד יומם ולילה.

תודת המערכת נתונה

להר' אבנר פ. שיחי'

על הסיפור המתפרסם בגליון זה.


