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

קע"א

"דַּבֵּר ֶאל בְּנֵי יִשְָׂרֵאל וְַקח ֵמִאתָּם ַמטֶּה ַמטֶּה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת כָּל ְנשִׂיֵאֶהם ְלֵבית 
ֲאבָֹתם שְׁנֵים ָעשָׂר ַמּטוֹת ִאיׁש ֶאת שְׁמוֹ תְִּכּתֹב ַעל ַמטֵּהוּ. וְֵאת שֵׁם ַאֲהרֹן תְִּכּתֹב 
ִלְפנֵי  מוֵֹעד  בְּאֶֹהל  וְִהנְַּחתָּם  ֲאבוָֹתם.  בֵּית  ְלרֹאׁש  ֶאָחד  ַמטֶּה  כִּי  לֵוִי  ַמטֵּה  ַעל 
ָהֵעדוּת ֲאשֶׁר ִאוֵָּעד ָלֶכם שָׁמָּה. וְָהיָה ָהִאיׁש ֲאשֶׁר ֶאְבַחר בּוֹ ַמטֵּהוּ יְִפָרח וֲַהשִּׁכִֹתי 

ֵמָעַלי ֶאת תְֻּלנּוֹת בְּנֵי יִשְָׂרֵאל ֲאשֶׁר ֵהם ַמלִּיִנם ֲעלֵיֶכם". )במדבר י"ז י"ז – כ'.( 

ויכתוב עליו את שמו,  יביא את מטהו  נשיא שבט  זו, שכל  ענין פרשה  כל 
כן, היא למטרת הפסקת התלונות של בני ישראל, כאשר  ואף אהרן יעשה 

יראו מטהו של מי פרח, יבינו שבו ה' בחר, ועל ידי זה "ַוֲהִׁשּכִֹתי ֵמָעַלי ֶאת 

ְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהם ַמִּליִנם ֲעֵליֶכם", שדבר זה של פריחת המטה, ימנע 

לחלוטין את התלונות והמחלוקות.

כשלומדים פרשה זו, מיד מתעוררת תמיהה גדולה עד מאוד, שהרי פרשה זו 
נאמרה לאחר כל הניסים שראו כולם שה' בחר במשה עבדו, החל ממה שה' 

ברא בריאה חדשה, שהאדמה פצתה את פיה ובלעה את קרח ואת כל אשר לו, 

כאשר כל ישראל רואים נס זה וָנסים בפחד פן תבלעם הארץ, ואחר מכן בנס 

הגדול שיצאה אש מאת ה' ואכלה את החמשים ומאתים מקריבי הקטורת, 

כאשר נס זה עמד כל הימים מול עיניהם, שעשו ממחתות החטאים ריקועי 

פחים צפוי למזבח, וכשלמחרת היו עוד כאלו שבאו להתלונן על משה ואהרן 

שהם המיתו את קהל ה', מיד החל בהם נגף, ורק על ידי אהרן שעמד בין 

המתים ובין החיים, נעצרה המגפה, כשמספר המתים בה היו ארבעה עשר 

אלף ושבע מאות.

יהיה אדם  נותנת שכבר לא  לאחר כל דברים אלו שראו כל ישראל, הדעה 
ואם חלילה  ה'.  על  מי שיתלונן  ימצא  לא  ואהרן,  על משה  ויערער  שיקום 

ימצא אחד שיצרו יתגבר עליו להמשיך במחלוקת ובתלונות, אם כל הניסים 

היאך  דעתו,  את  שינו  לא  ובמגיפה  משונות  במיתות  המתים  והנפלאות, 

המטות ישנו את דעתו וימנעו ממנו להתלונן על ה'.

בכדי להבין את הנס של המטות, עלינו לדעת את הדרך שה' ברא את עולמו 
בהנהגת הטבע בנטיעת וצמיחת עצים.

הדרך היא, שעוד לפני שמתחילים בהכנות לנטיעה, צריך לבדוק את המקום 
לדוגמא,  ליטע.  שחפצים  נטיעה  לאותה  מתאים  הוא  אם  שבו,  והאקלים 

החפץ ליטע עץ תפוזים, שכידוע צריך לשמש וחום רב בכדי לגדול ולהוציא 

בארץ  שלא  ובודאי  קרה,  בארץ  אותו  ליטע  יכול  אינו  משובחים,  פירות 

קפואה, ומאידך, גם בארץ חמה מידי, אי אפשר ליטע אותו, אלא צריך אקלים 

מתאים. וכן החפץ ליטע עץ מייפל, שכידוע בכדי להפיק ממנו את השרף שבו, 

יגדל במקומות בהם תקופה  שממנו מייצרים מיצים מיוחדים, צריך שהעץ 

להתחמם,  כשמתחיל  מכן,  ולאחר  קופאים,  והעצים  עז  קור  שורר  ארוכה 

להוציא  אפשר  מסוים,  במקום  בעץ  קודחים  וכאשר  מפשיר,  שבעץ  השרף 

את השרף ולהשתמש בו. ועל כן, דבר פשוט הוא שאי אפשר ליטוע עץ כזה 

במקומות חמים, ואף חמים במקצת, אלא צריך מקום מתאים בו יש קור רב 

שיספיק להקפיא את שרף העץ, ומאידך, מקום בו יש כל השנה קור וקרח, גם 

הוא לא יתאים לעץ זה, שצריך את הזמן בו השרף שבעץ מפשיר.

נמצא שהיסוד הראשון שצריך לבדוק ולברר קודם התחלת עבודות הנטיעה 
הוא, האם האקלים והמקום מתאימים לנטיעת עץ זה, או לאו.

לפי"ז מבאר הגאון רבי משה אליעזר רבינוביץ שליט"א, ראש ישיבה בישיבת 
שיש  שהאקלים  ישראל  לכל  להוכיח  רצה  הקב"ה  בלייקווד,  התורה'  'קרן 

באוהל מועד, מתאים רק לאהרן הכהן, וזאת על ידי שכל שבט יביאו מטה 

ויראו שרק מטהו של אהרן צמח ופרח, וזה הראיה הגדולה שה' בחר בו והוא 

מתאים למקום, כל אחד יבין שהמקום הטבעי לאהרן הוא באוהל מועד.

כל הניסים והנפלאות, העונשים והאסונות, הצליחו להוכיח לכל ישראל מי 
לא יכול להיות באוהל מועד, לא קרח הוא מנהיגם של ישראל, הכהן הגדול 

מאחיו, ולא אחד מהחמשים ומאתים איש. אין מציאות של 'כל העדה כולם 

קדושים', יש רק אחד שבו בחר ה'. אבל עדיין יכולים לקום אנשים אחרים 

להיות  צריכים  הם  מועד,  באוהל  להיות  הראויים  אלו  הם  שאולי  ולטעון 

המנהיגים, כעת בנס המטות התברר לעין כל שרק אהרן הוא זה שיכול להיות 

הכהן הגדול, והוא זה שינהיג את העבודה באוהל מועד.
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בעת 'ליקוי הלבנה' שהיה לאחרונה, חפץ בנו 
אולם  הירח,  את  במצלמתו  לתעד  ראובן  של 
ראובן מנעו מכך, בטענה שהלכה פסוקה ביו"ד 

סי' קמ"א ס"ד, שאסור לצייר צורת לבנה.

שמעון,  לו  טען  שמעון,  לידידו  זאת  כשסיפר 
מניין  ראשית,  להיתר.  סיבות  שלש  לי  יש 
רק  הוא  אולי  בהדפסה,  גם  הוא  שהאיסור 
בציור. שנית, גם אם יש איסור, האיסור הוא 
רק בהדפסת התמונות, לא בצילומה. שלישית, 
את  לפתח  לכתחילה  אף  שניתן  אופן  ישנו 
התמונה, אם תלמד את בנך על הירח, שבאותו 
נאמר  הירח,  לצייר את  סימן שציינת שאסור 

שלהתלמד מותר.

זאת ועוד, הוסיף שמעון וטען, הרי היה מדובר 
את  רואים  לא  לבנה  ובליקוי  לבנה',  ב'ליקוי 
זה  באופן  שאף  לך  ומניין  בשלמותו,  הירח 

נאמר האיסור שאסור לצייר צורתו.

ואילו ראובן טען, שמלבד מה שכפי הידוע לו 
האיסור הוא גם בהדפסה, לא רק בציור, במקרה 
דידן, בני חפץ לצלם ב'מצלמה דיגיטלית', בה 
ניתן לראות את התמונה אף בלא פיתוח, א"כ 
הצילום הוא כהדפסה. וכמו"כ מטרת הצילום 
היתר  אין  וגם  להתלמד,  ולא  לשעשוע  היא 
של ליקוי, היות שסוף סוף ניתן לראות עכ"פ 

באופן דהּוי את צורת הירח.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

בב"ק )צ"א ב'( מבואר, דהחוטף 
עשרה  לשלם  צריך  מצוה 

זהובים.

עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 
באדם גדול מסוים.

התדע מיהו ?
]ואם תדע מי ששמו כשם משמשו של 

הנשיא משושלת הנשיאים, תגלה מיהו[.

אחד  שאדם  יתכן  איך 
ובגללו  למנין,  הצטרף 
יוכלו  לא  הכהנים  רוב 
]לא  כפיים  לשאת 
או  שונא  של  במקרה 

מודר הנאה וכיו"ב[.

"רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן מותר לומר לשון הרע על בעלי מחלוקת" )ירושלמי פאה פ"א ה"א(.

היכן ניתן לכאורה להוכיח ע"פ פרשתינו שיש איסור בדבר.

מחמת בזיונות זכיתי,
שנמנעה גדיעת שושלתי.

נענשתי בכפל אסונות,
בכדי למנוע תערומות.

מי שגרם את טעותי,
אמו מנעה את שקיעתי.

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא
מולד חודש תמוז

ליל שישי
בשעה 2:56.11

תכ"ו  )שו"ע  המחבר  דעת 
ס"ד(, שיש להמתין מלברך 
ימים  ז'  לאחר  עד  הלבנה 

מזמן המולד.

מצינו,  חודש  באיזה 
לברך  להנוהגים  שגם 
ימים,  ג'  לאחר  תיכף 
מ"מ יש בו טעם להמתין 
)מלבד  ימים  כמה  עוד 

בחודש אב ותשרי(.

להחלמתו המהירה והשלימה 
של מרן רבי יוסף שלום בן חיה מושא אלישיב שליט"א



תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה לשבוע שעבר

תשובה ל"מעשה רב"
בתשובה לשאלה, לחמניות שנותרו שלימות מסעודה 'שבת 
שבע ברכות' בשרית, והיו מונחים בסלסלות, אם מותר לאוכלם 

בסעודה חלבית שאחר כך.
א[ בשו"ע יו"ד סי' פ"ט ס"ד כתוב, "מי שאכל גבינה ורוצה 
עם  שאכל  פת  שיורי  השלחן  מעל  לבער  צריך  בשר,  לאכול 
הגבינה". ויש לדקדק בלשון 'שיורי פת', אם הכוונה לשיריים 
מהפת שנטל לאוכלה עם הגבינה, או גם על שיורי הככר הגדול 
שהיה מונח על השולחן. והלשון 'שיורי פת שאכל עם הגבינה', 
ולא סתם 'שיורי פת' שהיו על השלחן, קצת משמע דקאי דוקא 

על הפת שנטל לאוכלה עם הגבינה.
ב[ ועי' ברמ"א יו"ד סוס"י פ"ח, ששנים האוכלים יחד, אחד 
להיות  צריכים  מ"מ  ביניהם,  היכר  ועשו  בשר,  ואחד  גבינה 
"זהירים שלא לשתות מכלי אחד, משום שהמאכל נדבק בכלי, 
יאכלו  ולכאו' משמע שלא  אחד".  יאכלו מפת  וכל שכן שלא 
אפילו מככר אחד, שהרי לא מסתבר שאוכלים מפרוסה אחת, 
שאין הדרך ששנים יאכלו מפרוסה אחת )ועי' בהג' יד אברהם 

שם(.
 ואין לחלק ולומר דדברי הרמ"א הם דוקא  באופן שבאותו 
זמן אוכלים זה בשר וזה חלב, וחמיר טפי, דבתרווייהו הטעם 
שמא נדבק במאכל בשר או חלב, וזאת מדברי הערוך השלחן 
והשני  בשר,  שאוכל  שמי  ליזהר  יש  "וכן  שכתב,  בסי"א,  שם 
אוכל חלב, לא ישתו מכלי אחד... וכ"ש שלא יאכלו מפת אחד 
יפה בעת  ידיהם  ויקנחו  נקי,  לא שנזהרים לחתוך בסכין  אם 
שחותכין הלחם"1, ומבואר בדבריו, שאין איסור בעצם בלחם 
שאכלו בו בארוחת בשר להשתמש בו אח"כ לחלב וכן להיפך, 
ורק באופן שלא נזהרו דאז חיישינן שמא יש משיירי המאכל 

מסעודה הקודמת.
שמקורו  פ"ט,  סי'  יו"ד  לשו"ע  בביהגר"א  יעו"ש  והנה  ג[ 
מהירושלמי פ"ו דפסחים ה"ד, דשם איתא, "תני חגיגה הבאה 
עם הפסח היתה מתבערת עמו... בעולה עמו על שולחנו ]בשר 
ביעור  בזמן  חגיגה העולה על השלחן עם הפסח, צריך לבער 
נאכל  חגיגה מפסח, שחגיגה  )אע"פ שבדין אחר חלוק  הפסח 
לשני ימים, ופסח עד חצות( שא"א שלא נדבק בו מן הפסח[, 
התבשילין העולים עמו על השלחן ]כלומר, כל תבשיל שהיה 
]שמא  עמו  להתבער  צריכין  הפסח2[,  שהיה  בזמן  השלחן  על 
נדבק בו מן הפסח[, א"ר יוסי הדא אמרה, ההין דאוכל חובץ, 
מאכלי  שאכל  ]מי  פיסת"  מבער  צריך  קופד,  מיכול  ובדעתיה 
המאכלים  חתיכת  לבער  צריך  בשר,  לאכול  ובדעתו  חלב 

שנשארו מהסעודה הקודמת[.
ונחלקו המפרשים בביאור הירושלמי, דהקרבן העדה מפרש, 
"הדא אמרה, זאת אומרת מי שאוכל גבינה ורוצה לאכול בשר, 
צריך לבער גם החתיכת לחם שהיה על השלחן בשעה שאוכל 
הגבינה", ואילו בפני משה כתב, "מי שאכל גבינה ומאכלי חלב, 
ובדעתיה למיכל קופד בשר, אח"כ, צריך מבערה פיסתה, חתיכת 

הגבינה מעל השלחן, שמא יבא לאכול ממנה אחר הבשר".
ולכאו' פלוגתתם משום חילופי הגירסאות שיש בירושלמי, 
דבקה"ע גריס 'פיסת'3, דהיינו חתיכה, ומפרש דקאי על חתיכת 
לחם, משא"כ הפני משה שגרס 'פיסתה', דהיינו חתיכה שלה, 
ח"א  באו"ז  ואולם  בעצמה.  הגבינה  על  חוזר  ביאר שזה  ולכן 
סי' ת"ס גורס 'פיסתה', ומבאר שהכוונה, ש"צריך להעביר חלב 
ואח"כ  השולחן,  על  עמו  שעלו  המאכלים  וכל  ולחם,  וגבינה 
ויאכל", הרי שלמרות שגירסתו זהה לגירסת הפני  יביא בשר 
הפרווה שהיו  כל מאכלי  סילוק  כולל  מ"מ מבאר שזה  משה, 
להלכה  מקום  ומכל  הבשרית,  הארוחה  בשעת  השולחן  על 
מבואר בטור יו"ד סי' צ"א, ובשו"ע סי' פ"ט כפירושו של הקרבן 

העדה.
ד[ ובערוך השלחן יו"ד פ"ט ט"ו כתב, "מי שאכל גבינה ורוצה 
עם  שאכלו  פת  שיורי  השלחן  מעל  לבער  צריך  בשר,  לאכול 
הגבינה, והכי אי' בירושלמי פ"ו דפסחים, הדין דאכל חובץ ובעי 
אסור  בלחם  כשיגע  לח  ובשר  פתיתין...  מבער  קופר,  למיכל 
לאכול הלחם עם חלב, וכן להיפך, ומצוה מן המובחר כשאכל 
ורוצה לאכול בשר, דיש להעביר מעל השלחן  גבינה או חלב 
ויפרוש  המפה,  ועם  החלב  עם  שאכלו  המאכלים  וכל  הלחם 
מפה אחרת, ולחם אחר, וכלים אחרים, ויאכל בשר, וכן המנהג 
פשוט ברוב תפוצות ישראל", והלשון 'מצוה מן המובחר' לקוח 

מהג' אשר"י בפ"ח דחולין, ע"ש4.
ה[ ולגבי נידו"ד, שמדובר בלחמניות שהיו בקערה, יש מקום 
שמונח  לחם  דסתם  השלחן,  על  מונח  נקרא  זה  שאין  לצדד, 
על השלחן מסתמא היה על השלחן ממש. ועוד, שהרי מדובר 
וה"ז כמו ככר שלא אכל  כלל,  בלחמניות שלא נשתמש בהם 
ממנו, והרי הככר שהניחו להיכר, האמור בשו"ע בסוס"י פ"ח, 
לא נאסר לא לחלב ולא לבשר אע"פ שהיה על השלחן, ואע"פ 
שכאן אמנם יועדו גם לחמניות אלו לאוכלם בארוחה הבשרית, 
כל עוד לא נלקחו מהקערה המרכזית לצלחות הסועדים, מנ"ל 

להשוות זה לככר שאכל ממנו.
ו[ ובאג"מ יו"ד ח"א סי' ל"ח, כתב, "ובדבר מי שאוכל גבינה 
ורוצה לאכול בשר, שאי' ביו"ד סי' פ"ט שצריך לבער שיורי פת 
שאכלו עם הגבינה, שהקשה ידידי שמשמע שצריך לייחד פת 
למאכלי בשר לבד, ולמאכלי חלב לבד, ולמה אין נזהרין בזה. 
הנה האיסור הוא רק על שיורי חתיכת הפת שאכלו בה הגבינה, 
או אף על החתיכה קטנה שחתך כדי לאכול עמה הגבינה, שעל 
ולכן אף אם  כיון שחשב לאוכלה עם הגבינה,  נזהר,  אינו  זה 
עליה,  רמיא  דלא  כמלתא  הוא  הגבינה,  בה  נגעה  שלא  יאמר 
ולאו אדעתיה, כדאיתא בסי' י"ח בש"ך סק"ח, אבל פת הגדולה 
שהיא עומדת בין למאכלי חלב בין למאכלי בשר, נזהרין בה, 

ואין לחוש שמא נגעה בה הגבינה או הבשר.
וניחא מה שבירושלמי פסחים פרק ו' הלכה ד', שהוא מקור 
דין זה, לגירסת הטור בסי' צ"א, איתא, א"ר יוסי הדין דאכיל 
הוא  וכן  פתיתין,  מבער  צריך  קופד,  מיכל  ובדעתיה  חוביץ 
גירסת הב"י והגר"א בסי' פ"ט, ואף לגירסתנו, מבער פיסת נמי 
הוא כוונת פתיתין, אך נקט לה בלשון יחיד. )ותמוה מאד פי' 
הקשה  זה  פירוש  שעל  הגבינה,  חתיכת  פיסת  שמפרש  הפ"מ 
מפורש  הא  הבשר,  בכל  היא  שמתני'  הפנים,  במראה  בעצמו 
הגבינה(,  בהן  שאכל  פת  של  פתיתין  לבער  שהוא  וב"י  בטור 
משום דדוקא הפתיתין מהחתיכה שאכל בה הגבינה אוסר, ולא 
בהא  וגם  בה.  שנזהרין  דביארתי,  מהטעם  והוא  הגדולה,  פת 
דלעיל מזה, שבשר החגיגה שעלה על השלחן עם הפסח צריכין 
להתבער בחצות, משום דבשר שעולה על השלחן, הדרך שהוא 
לאוכלו כולו, ולכן לא נזהרו מליגע בפסח, ואף כשאמרו שלא 
ולכן  לאיזדהורי,  עלייהו  רמיא  דלא  נאמנים, מטעם  אין  נגעו 
כשמוכיח מזה על הפת שאכל בה חוביץ, נמי ליכא ראיה אלא 
על החתיכה קטנה שהיתה בדעתו לאוכלה כולה, ולא על פת 

הגדולה.
אך מי שרוצה להחמיר שלא לאכול כל הפת שהיה על השלחן 
של מאכל גבינה עם בשר, או להיפוך, אף שאין בה חשש לדינא, 
אשר"י  ההגאות  כוונת  וזהו  יתירא,  להרחקה  מעלה  בזה  יש 
היכא  מן המובחר  ומצוה  ז', שכתב,  סי'  כל הבשר  פ'  בחולין 
השלחן  מעל  להעביר  צריך  בשר,  לאכול  ורוצה  גבינה  דאכל 
עיי"ש,  השלחן,  על  הגבינה  עם  שעלו  המאכל  וכל  הלחם 
דכוונתו אף לפת הגדולה, ואינו מדין הירושלמי, דשם הוא דין 
ממש, ואיך כתב שהוא רק למצוה מן המובחר, אבל הוא סברת 
עצמו, שכיון שעל החתיכה שאכל עמה הגבינה איכא איסור, 
שייך שיהיה מצוה מן המובחר על כל הפת שהיה על השלחן".

שמא  רק  הוא  החשש  דאם  בנידו"ד,  לדון  יש  לפי"ז  אשר 
הוצאו לחמניות בידים בלתי נקיות, י"ל שדי במה שבודק אם 
הלחמניות נקיות, ושוב אין צריך לחשוש, שהרי כל מה שהיה 
מקום להחמיר, הוא רק למצוה מן המובחר, וע"כ בשעת הדחק, 
כשנצרך לזה מחמת שחסר לחמניות, יש לצדד דאי"צ להחמיר, 
הלחמניות  שהיו  וגם  שבת,  צורך  גם  שהוא  לזה  לצרף  ויש 
דינו משיורי פת שאכל עם בשר  בתוך סלסלות, שע"כ שונה 

או גבינה.
ואולם, כאשר מדובר בסעודה גדולה עם משתתפים רבים, 
ובהם גם ילדים, מצוי מאד שיוציאו ויחזירו לחמניות לסלסלה 
השולחנות  ע"ג  שמעבירים  בעת  וכמו"כ  שומניות.  ידים  עם 
סירים וקערות עם מאכלי בשר חמים ועם רוטב וכו', כאשר גם 
בדרך כלל לא רמיא לאינשי לזכור שיש לחוש אולי ישתמשו 
בסלסלות,  ששבהחתם  גם  מה  חלבית.  לסעודה  בלחמניות 
בטוחים כי ייעודם לסעודה הנוכחית גרידא, ע"כ צ"ע אם יש 
לסמוך על הקולות הנ"ל. וודאי לכתחילה אינו רצוי כלל להניח 
שלאחר  דעת  על  משתתפים,  רבת  בשרית  בסעודה  לחמניות 

מיכן ישתמשו בהם לסעודה חלבית, ולמעשה עדיין צ"ע. 

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
בתשובה לשאלה, מיהו האדם גדול שיש צורך ליישב עובדא 
דידיה עם שיטת רב במגילה י"ט א', דספרים שתפרן בפשתן, 

פסולים.
המדובר הוא בר' חייא, כדאי' במכות י"א א', "אמר רב, חזינן 
להו לתפילין דבי חביבי דתפירי בכיתני, ולית הלכתא כוותיה", 

ופרש"י, "דבי חביבי, דודי, אחי אבא, והוא ר' חייא".
וכתב בטורי אבן במגילה שם, במ"ש בגמרא דס"ת שתפרה 
ספר  דמכות  בפ"ב  אמרינן  הא  "ק"ל,  פסולה,  פשתן  בחוטי 
שתפרה בפשתן, פליגי בה ר"י ור"מ, חד אמר כשר וחד אמר 
פסול, מ"ד פסול דכתיב למען תהיה תורת ה' בפיך, איתקש כל 
התורה כולה לתפילין, מה תפילין הלכה למשה מסיני לתפרן 
בגידין, אף כל התורה כולה וכו', ואמרינן אמר רב חזינא לתפילי 
וכיון דרב לא פליג, משמע דהכי  דבי חביבי דתפירי בכיתנא, 
ס"ל, וכיון דאפילו תפילין לרב כשר לתופרן בחוטי פשתן, כ"ש 
ס"ת, דאפילו את"ל דמקשינן ס"ת לתפילין לכל מילי, מ"מ כשר 
וכיון דס"ת  נתפרין בפשתן,  נמי  לתופרה בפשתן, הא תפילין 
נתפרת בפשתן והאיך אמר רב גופיה הכא, דמגילה נקראת ספר 

שאם תפרה בחוטי פשתן פסולה.
הלכתא  'ולית  דרב,  מלתא  בתר  התם  דמסיק  הא  ושמא 
רב  דברי  מסיום  אלא  לה,  מסיק  דגמרא  סתמא  לאו  כוותיה' 

עצמו הוא".
והרמז: שביקש לרשום עובדא על הפסד ממונו, כדאי' בב"ק 
לה  אמר  חייא,  לר'  דינרא  דאחזיא  איתתא  "ההיא  ב',  צ"ט 
מעליא הוא, למחר אתאי לקמיה, ואמרה ליה, אחזיתיה, ואמרו 
לי בישא הוא ולא קנפיק לי, א"ל לרב, זיל חלפיה ניהלה, וכתוב 
אפנקסי, דין עסק ביש5" ]ביאור: אשה אחת באה לשאול את 
ר' חייא על טיבו של מטבע דינר מסויים, ואמר לה שהוא טוב, 
למחרת חזרה אליו עם המטבע, וטענה שלא רצו לקבלו כי רע 
הוא, אמר ר' חייא לרב, שיחליף לה את המטבע למטבע טוב, 

והוסיף, תרשום על פנקסי שזה עסק רע[.

תשובה ל"מבין חידות"
בתשובה לשאלה, באיזה הלכה הנוגעת לסעודת שבת ויו"ט, 

יש חומרא בנשים יותר מבאנשים.
בפמ"ג סי' רפ"ט סק"ד, כתב בשם ה'תוספת שבת', דלפמ"ש 
המ"א בסי' ק"ו סק"ב, דנשים יוצאות ידי תפילה באמירת איזה 

על  חמודות  בדברי  היטב  ועי'  פ"ח,  בסוס"י  הרמ"א  בלשון  עי'   1
הרא"ש פ"ח דחולין אות ל"ב, ואות ק"א ק"ב.

2 כך מבאר בקרבן העדה, ולפי"ז דוקא בתבשיל ששייך שידבק, אבל 
לחם שלם שנגע בבשר יבש או בגבינה יבשה, אין מניעה לאוכלו 
אח"כ בבשר או בחלב, וכ"ה בבשר יבש שנגע בגבינה יבשה, כמ"ש 

בערוה"ש יו"ד סי' צ"א ס"א )בשם הש"ך, ועע"ש בס"ה(.

3 מעניין שגירסת הדברי חמודות פ"ח דחולין אות ל"ב )והעיר על כך 
בהג' האור שמח לירושלמי(, "מאן דאכיל חובץ ובעי למיכל קופרא, 
צריך לנער פתיתים". לגירסא זו משמע שיש לנער הפירורים ]וראה 

באות ד' מש"כ מהערוך השלחן, ובאות ו' מש"כ מהאג"מ[.

לאכול  בכמה מקומות  "ונוהגין  כתב,  סוס"י תצ"ד  או"ח  ברמ"א   4
מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות, ונ"ל הטעם, שהוא כמו השני 
תבשילין שלוקחים בליל פסח זכר לפסח וזכר לחגיגה, כן אוכלים 
ב' לחם על  וצריכין להביא עמהם  מאכל חלב ואח"כ מאכל בשר, 
שהיו  הלחם  לב'  זכרון  בזה  ויש  המזבח,  במקום  שהוא  השלחן 

מקריבין ביום הבכורים".

זכר לקרבן, כן אנו  "ר"ל, כשם שבפסח עושין  וכתב במ"ב סקי"ד, 
צריכין לעשות בשבועות זכר לשתי הלחם שהיו מביאין, וע"כ עושין 
זכר לקרבן, כן אנו צריכין לעשות בשבועות זכר לשתי הלחם שהיו 
מביאין, וע"כ אוכלים מאכלי חלב ואח"כ מאכל בשר, וצריכין להביא 
עמהם שתי לחמים, דאסור לאכול בשר וחלב מלחם אחד, ויש בזה 
זכרון לשתי הלחם", וברור שכוונת המ"ב ללחם שאכלו עם החלב, 

דסתמא לא נזהר בו מנגיעת חלב.

אמנם בסמוך לזה כותב המ"ב שם בסקט"ו, "ולכן נהגו לאפות לחם 
עם  לאכול  אחר  לחם  להביא  יצטרך  בודאי  דאז  חמאה,  עם  אחד 
יכול להזהר בו גם בלחם  והיינו דבלחם שלא נאפה, עכ"פ  בשר", 
אחד, ויפרסנו בסכין נקי, והנשאר יאכלנו בסעודה בשרית, דגם אם 
מן  למצוה  דוקא  הוא  השלחן,  מן  לסלקו  כזה  בלחם  גם  ענין  יש 
המובחר, וא"כ עדיין אין זה מכריח הבאת ב' לחם, משא"כ בשנאפה 

עם חמאה, פשוט דצריך ב' לחם.

5 פרש"י, "סחורה רעה היא, שעל עסקי חנם אני מפסיד, שלא היה 
לי לראותה".

6 ובעיקר תפקידו של 'מזכיר', להזכיר איזה דין בא תחילה, יעויין 
בש"ב ח' ט"ו - ט"ז, דכתיב שם, "ַוִּיְמֹלְך ָּדִוד ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ָדִוד 
עֶֹׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו. ְויֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיה ַעל ַהָּצָבא ִויהֹוָׁשָפט ֶּבן 
ֲאִחילּוד ַמְזִּכיר", ופרש"י, "מזכיר. מזכיר איזה דין בא לפניו ראשון, 
לפוסקו ראשון". מבואר בדברי רש"י, שתפקיד של מזכיר הוא חשוב 
עד מאוד, שעל ידו יכל דוד המלך לעשות משפט וצדקה לכל עמו, 

נמצא שתפקידו זה של שמוע בן זכור, הוא לטובה ולברכה.

ומה שרבותינו הראשונים כורכים עם זה יחד את מה שעשה זכרון 
שם  אלא  הוא,  אחד  ששניהם  כוונתן  שאין  פשטות  לעצמו,  רע 

דברים אלו של זכרון רע לעצמו, ניתן לדרוש בשמו.

ובתפקידו של ה'מזכיר', מלבד שיטת רש"י שם, נאמרו בזה ביאורים 
ְכָרַנָּיא", וכתב הרד"ק, "...כלומר,  א ַעל דָּ נוספים, בתרגום כתוב, "ְמַמנָּ
ממונה על ספר הזכרונות". וברבינו ישעיה כתב, שהיה יועץ המלך.

וע"ע במהר"י קרא שכתב כעין דרכו של רש"י, "כי היה להם דבר, בא 
אליו ושפט בין איש ובין רעהו, מזכיר איזה בא ראשון, שישפטוהו 

ראשון".

7 יעויין בספר חסידים אות רמ"ד, שהאריך בענין זה, וכתב, "ועוד 
אמר דברים, שהשם גורם לטובה או לרעה. לטובה, יש אדם שכל 
ְוִיָּקֵרא  ט"ז(,  מ"ח  )בראשית  וזהו  לגדולה,  יצליחו  בשמו  הנקראים 
ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי... הרי שיש אדם שכל אותם הנקראים על שמו 
יחיו ויהיו בניו קיימים ויעמידו תולדות. ויש שכל אלה להם להפך... 
לכן יתפלל אדם שכל הנקראים בשמו יהיו בהם מדות טובות האלה, 

לא אחת מן המדות הרעות.

ושלא יקראו זרעו על אותן שמדות רעות תלויות בהן. כיצד, יראה 
אדם כשיש שני אחים יקראו שם בניהם ובנותיהם אחר שם פלוני, 

אפי' אחר צדיק, ומתו בלא תולדות, או שהיה מן המדות הכתובים 
למעלה לרעה בהם, אל יקראו יותר באותו...

או  זרעם,  ונכשלים  האיש  אותו  בשם  קוראים  שהאחים  פעמים 
בניהן  והבנות קראו  ומתו,  בניהם אחר אביהם  האחים קראו את 
זרעם בשמו,  ֵשם פלוני, שכל המשפחה שלו, אם קראו  ויש  וחיו, 

מתו בלא תולדות ולא האריכו ימיהם...

וכשם שיראה החכם שכך הוא, אל יאמר אקיים לאבותי שם שלא 
ישכח, והוא רואה שנקראים אחריהם ונכשלו, הרי הוא נושא אל 

נפשו עון".

ניחוש,  משום  הדברים  אלה  "ואין  וכותב,  חסידים  הספר  ומוסיף 
שהרי הראשונים היו קוראים את בניהם על שם המאורע ולא מתו, 
אא"כ חטאו כער ואונן. לכך יהיו צדיקים שזרעם מתים ולא מחמת 
שמא  לחשוב  לאדם  יש  ואעפ"כ  הזיקו,  הדברים  שאלו  אלא  עון, 

בעונו הוא...". וע"ע באות רמ"ו ורמ"ז.

8 יעויין בביאור 'אברהם אזכור' על התנחומא )לרבי אברהם בן רבי 
חיים פאלאג'י זצ"ל(, שהמדרש דייק לומר 'כי לפעמים השם גורם', 
שענין השמות אינו דבר מוחלט, והיינו שלכו"ע לפעמים השם גורם, 

דאילו לרבי מאיר בברכות ז' ב' ויומא פ"ג, לעולם 'שמא גרים'.

עוד כתב שם, "...ואין הבחירה ביד האדם, כי אם לפי שורש נשמתו, 
מעותד  דזה  אלא  כך,  שיקראנו  הבן  אבי  של  בליבו  נותן  ית'  דה' 
האזהרה  בא  ולזה  יקרא,  שם  איזה  שמות,  ב'  על  בלבו  דמסתפק 
ורשע  דצדיק  הולדו,  מיום  טוב  שיהיה שם  ותקרב,  דאשרי תבחר 
לא קאמר, ולפעמים שמא קא גרים ליה, ומשכחת זה דקורין בשם 
זקניהם ובני משפחתם, ואירע דאותו שם לא היה טוב, דימנע עצמו 

מלקרותו לבנו, אעפ"י שהיה בדעתו כך".

רויזען  )לרבי אברהם מאיר  על התנחומא  ב'ביאור האמרים'  וע"ע 
וכו'.  ווארשא תרל"ח(, שכתב ע"כ, "פעמים השם גורם טוב  זצ"ל, 
ומנלן  שם,  דאיתא  ב',  ז'  דברכות  מתלמודא  נובעים  הללו  דברים 



לשתות  ואסורים  מאנשים[  ]טפי  חמור  לדידהו  "א"כ  בקשה, 
בבוקר מים אחר שאמרו קצת בקשה, ]דזה[ הוי כהגיע חובת 
ללא  ויו"ט  בשבת  לסעוד  יכולות  אינן  הרי שהנשים  קידוש". 
קידוש כבר משעה שאמרו איזו בקשה, משא"כ האנשים ]ואם 
כי מצות סעודת שבת הוא רק לאחר התפילה, וקודם לכן א"א 
לסעוד בגלל שלא התפלל, וגם נמצא שסועד בלא קידוש, מ"מ 

אם לא משום התפילה, מותר לו לסעוד אז[.

תשובה ל"כתב חידה"
מי אני: "שמוע ]בן זכור[".

דמות הקשורה: "ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן שַּׁמוַּע ֶּבן ַזּכּור". 
י"ג ד'.

לתפקידים  נתמנה  – ששמוע  חשובים  לתפקידים  נתמניתי 
חשובים בהנהגת כלל ישראל.

ישראל,  כלל  בהנהגת  חשובים  לתפקידים  נתמנה  ששמוע 
שבתחילה נתמנה להיות משרי החמשים, כפי שכתב בבעה"ט 
הרוקח  כתב  וכעי"ז  חמשים.  שרי  היו  המרגלים  שכל  ג',  י"ג 
)עמ' מ"ז(, "כולם אנשים ראשי בני ישראל. לא היה צריך לומר 
אלא כולם ראשים, אלא מודיענו, כולם אנשים מאותם )דברים 
ְלִׁשְבֵטיֶכם...", שעליהם  ִויֻדִעים  ּוְנבִֹנים  ֲחָכִמים  ֲאָנִׁשים  י"ג(  א' 
ֲחָכִמים  ֲאָנִׁשים  ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשי  ֶאת  "ָוֶאַּקח  ט"ו(,  )שם  נאמר 
ִויֻדִעים ָוֶאֵּתן אָֹתם ָראִׁשים ֲעֵליֶכם ָׂשֵרי ֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ֵמאֹות ְוָׂשֵרי 
רבינו  כתב  וכעי"ז  ְלִׁשְבֵטיֶכם",  ְוׁשְֹטִרים  ֲעָׂשרֹת  ְוָׂשֵרי  ֲחִמִּׁשים 

אפרים )כתיבה אשכנזית עמ' צ'(.
עוד כתב הרוקח שם, "...)שמות י"ז ט'( ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים ]ְוֵצא 
אנשים  מאותם  היו  שהמרגלים  היו".  אותם  ַּבֲעָמֵלק[,  ִהָּלֵחם 
במכילתא  איתא  שעליהם  בעמלק,  להלחם  שיצאו  נבחרים 
גבורים  לנו  בחר  אומר,  יהושע  "רבי  א'(,  עמלק  פר'  )בשלח, 

אנשים יראי חטא".
"...ֻּכָּלם  ישראל', כמפורש בקרא שם,  בני  גם מ'ראשי  והיה 
אונקלוס  בתרגום  וכדאיתא  ֵהָּמה",  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָראֵׁשי  ֲאָנִׁשים 
יונתן,  ובתרגום  ִאּנּון",  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ֵריֵשי  ֻּגְבִרין  ֻּכְּלהֹון   " שם, 

"ֻּכְלהֹון גּוְבִרין ֲחִריִפין ְדִמְתְמָנן ֵריֵׁשי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהינּון".
וכן היה תפקידו לסדר את הבאים לדין, וכדלהלן.

ב'(,  י"ג  )במדבר  ה', שדרשו את הפסוק  ט"ז  ]ועיין בבמד"ר 
אדם  בני  אנשים,  שנאמר  מקום  "ובכל  ֲאָנִׁשים...",  ְלָך  "ְׁשַלח 

צדיקים הם..."[.

גם מהם בשמותי רמוזים – שחלק מתפקידיו של שמוע בן 
זכור רמוזים בשמו.

בשם  מתפקידיו,  חלק  רמוזים  זכור  בן  שמוע  של  שבשמו 
'שמוע', רמוז תפקידו כדיין, כדאיתא ברבינו אפרים )מכתיבה 
ֵּבין  ָׁשמֹ)ו(ַע  ט"ז(,  א'  )דברים  כמו  "שמוע.  צ'(,  עמ'  אשכנזית, 
ֲאֵחיֶכם, שהיה מן הדיינים", שהלכה זו של 'שמע בין אחיכם', 
קודם  דין  בעל  דברי  לשמוע  להם  שאסור  לדיינים,  נאמרה 

שיבוא חבירו, כדאיתא בסנהדרין ז' ב'.
לדון,  הבאים  את  שמסדר  תפקידו  רמוז  זכור'  'בן  ובשם 
דין  איזה  המזכיר  כמו  זכור.  "בן  מ"ז(,  )עמ'  ברוקח  כדאיתא 
בא תחילה והוא עושה, ועשה זכרון רע לעצמו", וכעי"ז כתב 
ברבינו אפרים שם, "בן זכור. שעשה זכרון רע לעצמו, ושהיה 

מזכיר איזה דין בא תחילה".
תחילה,  בא  דין  איזה  להזכיר  'מזכיר',  של  תפקידו  ובעיקר 

עיין בהערה6.

שמי אינו ראוי להנתן – ששמו של שמוע אינו ראוי להנתן 
לאחרים.

שלא ראוי לתת לאדם את השם 'שמוע', כדאיתא בתנחומא 
]שם[  לבנו  לקרוא  בשמות  אדם  יבדוק  "...לעולם  ז',  האזינו 
הראוי להיות צדיק7, כי לפעמים השם גורם טוב או גורם רע8, 
כמו שמצינו במרגלים )במדבר י"ג ד'(, ַׁשּמּוַע ֶּבן ַזּכּור, על שלא 
שמע בדברי המקום וכאלו שאל בזכורו, וכן הוא אומר )ש"א 

ט"ו כ"ג( ִּכי ַחַּטאת ֶקֶסם ֶמִרי9".
שמותיהם  המרגלים,  שאר  שאף  שם,  במדרש  עוד  ויעויין 

נדרשים לרעה על מעשיהם.
לקרוא  לאדם  שאין  שלמרות   – ניתן  בירושלים  לנולד  אך 
שם בנו 'שמוע', בכל זאת דוד המלך קרא כן לבנו מבת שבע 

אשתו.
)ש"ב  בפסוק  מפורש  בנו שמוע,  את שם  קרא  המלך  שדוד 
ם ַׁשּמּוַע ְוׁשֹוָבב ְוָנָתן  ה' י"ד(, "ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַהִּיֹּלִדים לֹו ִּבירּוָׁשלִָ
ּוְׁשֹלמֹה", וכן בדה"י )א' י"ד ד'(, "ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַהְילּוִדים ֲאֶׁשר ָהיּו 

ם ַׁשּמּוַע ְוׁשֹוָבב ָנָתן ּוְׁשֹלמֹה". לֹו ִּבירּוָׁשלִָ
ושמוע היה בנו של דוד מבת שבע אשתו, כמפורש בפסוק 
שם )שם ג' ה'(, "ְוֵאֶּלה נּוְּלדּו לֹו ִּבירּוָׁשָלִים ִׁשְמָעא ְוׁשֹוָבב ְוָנָתן 
ּוְׁשֹלמֹה ַאְרָּבָעה ְלַבת ׁשּוַע ַּבת ַעִּמיֵאל", ובת שוע היא בת שבע, 

ושמעא הוא שמוע, וכפי שכבר כתבו הרד"ק והרלב"ג שם.
דוד  של  הראשון  בנו  הוא  ששמוע  הפסוקים  פשטות  והנה 
בנו  הוא  ואילו שלמה  הילד שמת01[,  ]שנולד אחר  מבת שבע 
אחר,  מפסוק  נסתרים  אלו  פסוקים  שלכאורה  אלא  הצעיר. 
בו נזכר שלמה כבנו הראשון של דוד מבת שבע, לאחר מיתת 
"ַוְיַנֵחם  כ"ד(,  י"ב  )ש"ב  כתוב  הילד  מיתת  לאחר  הילד, שמיד 
ָּדִוד ֵאת ַּבת ֶׁשַבע ִאְׁשּתֹו ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַוֵּתֶלד ֵּבן )כתיב: 

ויקרא, קרי:( ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ְׁשֹלמֹה ַוה' ֲאֵהבֹו".
שם,  בש"ב  דוד  במצודת  וכעי"ז  ה'  ג'  בדהי"א  הרד"ק  דעת 
שאכן שלמה היה בנו הגדול של דוד מבת שבע, וכדברי הפסוק 
האחרון. ומה שהוזכר שלמה רק הרביעי במנין הבנים בפסוקים 
האחרים, הוא משום שלא הוזכרו לפי סדר תולדותם11. ואילו 
הגר"א למד, שלא יתכן לומר שמנין ארבעת הבנים אינה לפי 
סדר לידתן, שאם היא לפי חשיבותן, פשוט הוא ששלמה צריך 
"ַוֶּיְחַּכם  להיות נמנה הראשון, שהרי עליו נאמר )מ"א ה' י"א( 
תולדותם,  סדר  לפי  נמנו  שהבנים  ודאי  אלא  ָהָאָדם...",  ִמָּכל 

ושמוע הוא הגדול ושלמה הוא הקטן21.
את  לבנו  נתן  ודוד  יתכן  היאך  בדבר,  נתעוררו  רבים  וכבר 
השם 'שמוע', לאחר שבמדרש איתא שאין לאדם ליתן שם זה 

לבנו.
ויעויין בפני יהושע כתובות )ק"ד ב', ד"ה תוספות(, שהקשה 
מהא שאבי רבי אלעזר בן שמוע נקרא בשם 'שמוע' וכן הקשה 
שרבים נקראו בשם 'שפט', למרות שזה שמו של 'שפט בן חורי', 
שהוא אחד מהמרגלים31, ותירץ, שהיות ואמרו חז"ל שמרגלים 
ע"ש מעשיהם נקראו, נמצא שהשמות שהוזכרו בתורה כשמות 
השם  אינו  וכינוי  כינוייהם,  אלא  שמותיהם  אינם  המרגלים, 
העיקרי, על כן אין חשש לקרוא בשמות אלו, ושפיר קרא דוד 

כן לבנו.
וע"ע שם שכתב, "מיהו לולי דברי התוספות היה נראה לי, 
דלא שייך לומר דלא מסקינן בשמייהו, אלא בשם דואג וכיוצא 
בו, שהשם גופא מורה על זה שהיה רשע, כדדרשינן )סנהדרין 
ק"ו ב'(, דכתיב דואג וקרינן דויג, שהיה הקב"ה דואג שמא יצא 

לתרבות רעה, וא"כ שייך לומר דלא מסקינן בשמייהו.
שם  לו  שהיה  צדיק  אדם  שום  נמצא  לא  דמסתמא  ועוד, 
כיוצא בזה, משא"כ באבשלום וכיוצא בו, דאפשר שקודם לזה 
כמה צדיקים נקראו בשם זה, ואבשלום גופא נראה שהיה צדיק 

קודם שמרד באביו.
ולכאורה מילתא דמסתבר הוא, דבשם הרגיל ומצוי לצדיקים 
ולרשעים, לא שייך לומר דלא מסקינן בשמייהו... כן נראה לי 

לולי שר"ת לא כתב כן".
שאין  לקושיתו  היסוד  ע"פ  הם,  יהושע  הפני  דברי  כל  אכן 
חלק  להם  ואין  רשעים  מפני שהיו  המרגלים,  בשמות  לקרוא 
לעוה"ב, ועל כן תירץ שזה לא היה שמם אלא כינוים, ובכינוי 
אין את האיסור. אך לפי המפורש בתנחומא שהובא לעיל, שאין 
לאדם לקרוא לבניו בשמות המרגלים, משמע שהשמות בהם 
קושיא  הדרא  א"כ  שמותם,  הם  הם  בתורה,  המרגלים  נזכרו 

לדוכתא, היאך דוד קרא לבנו 'שמוע'.
ואולי אפשר לתרץ שעיקר שמו של בן דוד, לא היה 'שמוע', 
כינויו  היה  רק  ו'שמוע'  בדהי"א,  שנזכר  וכפי  'שמעא',  אלא 

יתכן שאין בזה כל כך  נרדפים,  ובכינוי ושמות  נרדף,  או שם 
קפידה.

יצהר  היאך  דסדרא,  מענינא  והוא  להקשות,  טעם  ובנותן 
בן קהת נתן לבנו בכורו את שם 'קרח', כאשר זכור היה עוד 
לרעה שמו של קרח הממזר, בנו של עשו, שהיה רשע, וכדאיתא 
בקיצור בב"ר פ"ב י"ב, ובפירוט בדברי רש"י בראשית ל"ו ה', 
"ואהליבמה ילדה וגו'. קרח זה, ממזר היה, ובן אליפז היה, שבא 
על אשת אביו, אל אהליבמה אשת עשו, שהרי הוא מנוי עם 

אלופי אליפז בסוף הענין".
וקרח יהודי נוסף מצאנו בספר דה"י )א' ב' מ"ג(, בנו הראשון 
של חברון בן ָמֵרָׁשה, "ּוְבֵני ֶחְברֹון קַֹרח ְוַתֻּפַח ְוֶרֶקם ָוָׁשַמע", וגם 

כאן צ"ב, היאך אותו חברון קרא את שם בנו קרח.
תורה  להגדיל  יודיענו,  אם  לו  נודה  בזה,  ביאור  והיודע 

ולהאדירה.

זקני לא נכשל בגניבה – שראובן, זקנו של שמוע בן זכור, לא 
נכשל בגניבה, במעשה הדודאים.

של  המרגל  היה  של שמוע, שהרי שמוע  זקנו  היה  שראובן 
שבטו, וכמפורש בפסוק )במדבר י"ג ד'(, "...ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ַׁשּמּוַע 

ֶּבן ַזּכּור14".
וראובן לא נכשל בגניבה במעשה הדודאים, כפי שחז"ל דרשו 
ְראּוֵבן  "ַוֵּיֶלְך  י"ד(,  ל'  )בראשית  הפסוק  את  לשבח  אודותיו 
ֵלָאה  ֶאל  אָֹתם  ַוָּיֵבא  ַּבָּׂשֶדה  דּוָדִאים  ַוִּיְמָצא  ִחִּטים  ְקִציר  ִּביֵמי 
התורה  לנו  כותבת  מדוע  ב',  צ"ט  בסנהדרין  ִאּמֹו...", שהקשו 
שהיה זה בזמן 'קציר חטים'. "אמר רבא ברבי יצחק אמר רב, 
מכאן לצדיקים שאין פושטין ידיהן בגזל", ופרש"י שם, "בימי 
בתוך  ליכנס  קציר חטים. לאחר שקצרו השדה שהכל רשאין 
שדה חבריהן15", וכעי"ז כתב בפירושו עה"ת שם, "בימי קציר 
חטים. להגיד שבחן של שבטים, שעת הקציר היה ולא פשט 
ידו בגזל להביא חטים ושעורים, אלא דבר ההפקר שאין אדם 

מקפיד בו".

שמוע  של  שמשפחתו   – הסביבה  מחמת  נכשלו  ומשפחתי 
בן זכור, בני שבט ראובן, נכשלו במחלוקתו של קרח ועדתו, 

מחמת הסביבה שגרו עם בני לוי בסמיכות.
כדאיתא  ועדתו,  קרח  במחלוקת  נכשלו  ראובן  שבט  שבני 
"ודתן  התנחומא(,  )לשון  ד'  קרח  ותנחומא  ה'  י"ח  בבמד"ר 
ואבירם. מכאן אמרו חכמינו ז"ל, אוי לרשע ואוי לשכנו, שהרי 
דתן ואבירם נאבדו במחלקתו של קרח, לפי שהיו שכנים לקרח, 
שהיה שרוי בדרום... ודגלו של ראובן סמוך להם... ונשתתפו 
עמהם... ודתן ואבירם שהיו שכנים לקרח בעל המחלוקת לקו 

עמו ואבדו מן העולם".
את  והביא  א'(, שלאחר  ט"ז  )במדבר  עה"ת  בפרש"י  ויעויין 
לחלוק  קרח  ראה  "ומה  דברים,  הוסיף  הללו,  המדרש  דברי 
עם משה, נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו 
משה נשיא על בני קהת על פי הדבור... מה עשה, עמד וכנס 
מאתים חמישים ראשי סנהדראות, רובן משבט ראובן שכיניו, 
והם אליצור בן שדיאור וחביריו וכיוצא בו...", שלהדיא בדבריו 

שרובם של החמשים ומאתים איש היו משבט ראובן61.
שוב מצאתי בתנחומא במדבר י"ב, שמלבד שבט ראובן, עוד 
הצטרפו למחלוקתו של קרח בני שבטי שמעון וגד, "ומן הדרום 
אוי  אמרו  מכאן  וגד,  ושמעון  ראובן  להם  וסמוכין  קהת,  בני 
לקרח  אלו שלשת השבטים שהיו שכנים  לשכנו,  ואוי  לרשע 
ועדתו בדרום, אבדו עמו במחלקותו, שנאמר )במדבר ט"ז ל"ב(, 
ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע אָֹתם ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם 
"...אלו  י"ב,  ג'  בבמד"ר  וכעי"ז  ָהֲרכּוׁש".  ָּכל  ְוֵאת  ְלקַֹרח  ֲאֶׁשר 
שבטים שהיו סמוכים למשה ולאהרן, יהודה ויששכר וזבולן, 
היו כולם גדולים בתורה... על שהיו שכנים לתורה, נעשו כולן 
וג' של דרום, שהיו לבעלי מחלוקת סמוכין, אבדו  בני תורה. 
בעלי  היו  ומי  לשכנו.  אוי  לרשע  אוי  נאמר  ועליהם  עמהם, 
מחלוקת קרח בן יצהר בן קהת, ולפי שהיו סמוכים להם ראובן 

ושמעון וגד, היו כולם בעלי מחלוקת...".

דשמא גרים, שנאמר )תהלים מ"ו ט'(, ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה' ֲאֶׁשר ָׂשם 
ַׁשּמֹות ָּבָאֶרץ. אל תקרי ַׁשּמֹות אלא ֵׁשּמֹות.

דשני  רואות  עינינו  הלא  הולמתן,  הדעת  שאין  דברים  הם  והנה 
מן  האור  כהבדל  מזה  זה  ומובדלים  אחד,  בשם  נקראים  אדם  בני 
החושך... לזה נראה לי דהענין הוא כך, לפי שהקב"ה קורא הדורות 
מראש, ויודע בתכונת כל הנפשות, הוא מזמין בפי קוראי השם, שם 
כזה המורה על תכונתו, שם נאה לצדיק ושם כעור לרשע, וזהו על 
הרוב. ומה שנאמר שמא גרים, הכוונה, השם גורם על הרוב לגלות 
מצפוני לבבו ופנימיות נפשו, אלא שמכל מקום ידיעתו ית"ש אינה 
מכרחת והבחירה לעולם חפשית, לכן תהיה התנגדות המעשים אל 
השמות מצד הבחירה, ומעטים המה בערך השתוות המעשים אצל 

השמות.

ומה שאמר כאן לעולם יבדוק בשמות לקרא לבנו שם הראוי להיות 
צדיק, עצה טובה קמ"ל, דממנ"פ יקרא שם נאה, אם תכונת נפשו 
הנה  כעור,  לשם  וראוי  לאו,  ואם  לו,  נאה  שמו  הרי  טובה,  הוא 
ויועיל בצד מה  בקריאת שם נאה, משנה שמו האמיתי הראוי לו, 

לשנות תכונת נפשו, כענין ישמעאל ועשו.

ולפי שאין הכל זוכין לשנות תכונת נפשם על ידי שם נאה, מזה הוא 
בני אדם ששמותיהם נאים ומעשיהם כעורים.

אבל שמותיהם כעורים ומעשיהם נאים, הוא שנולדו בתכונה רעה, 
שינוי  שאין  לפי  נפשם,  תכונת  על  התגברו  בחירתם  טוב  ומחמת 
השם האמיתי פועל להזיק בנפש הצדיק, רק להועיל לנפש הרשע, 

וֵשם הכעור לא יזיק לנפש הצדיק, ונשאר בצדקו". 

9 ובפשטות, ראיית המדרש מהפסוק הוא, כדברי התרגום שם, "ארי 
כחוב גבריא דשאלין בקסמא, כן חובת כל גבר דמסרב על פתגמא 
דה'...", והיינו, שלכך נחשב שמוע כאילו שאל בזכורו, כי זה שאינו 

שומע לדברי ה', הרי הוא כשואל באוב וקסמים.

10 שבמעשה בת שבע, כתוב )ש"ב י"א ה'(, שבת שבע שלחה להודיע 
לדוד שהיא הרה, ולאחר מותו של אוריה, לקחה דוד לאשה וילדה 

לו בן )שם כ"ז(.

והדבר היה רע בעיני ה' )שם(, ושלח את נתן הנביא להוכיח את דוד 
במשלו על כבשת הרש, שאמר לו שה' יקים עליו רעה מביתו וכו' 

)שם י"ב א' – י"ב(.

לו  הנביא אמר  ונתן  לה'  לדוד שהוא חטא  לאחר שדוד אמר  וגם 
שה' העביר את חטאתו והוא לא ימות, בכל זאת הוסיף לומר שהבן 

שנולד לו ימות )שם י"ג – י"ד(.

וכך היה, הבן חלה ולמרות שדוד ידע שמאת ה' היא מיתת הילד, 
בכל זאת ביקש בעדו וצם ושכב על הארץ, עד אשר ביום השביעי 
מיתת  לו  כשנודע  אבל  זאת,  לו  לומר  חששו  עבדיו  מת,  כשהילד 
בנו, קם מהארץ ורחץ וסך והחליף שמלותיו ובא בית ה' ואח"כ חזר 

לביתו ואכל )שם ט"ו – כ'(. 

אחיו  שאר  שהקדים  שמה  לבאר,  הוסיף  בדה"י  ובמלבי"ם   11
כי  תחלה,  הצרורות  להשליך  הספר  "כדרך  לפניו,  יותר  הצעירים 

רוצה להתחיל אח"כ ביחוס שלמה ובניו".

12 ולשיטת הגר"א צריך להבין היאך ילמד ויפרש את הפסוק בש"ב 
הנ"ל, שפשטותו היא ששלמה נולד מיד לאחר מיתת הילד.

איברא, שהגר"א עצמו כותב, שלפי שיטתו 'צריך עיון' בדברי הגמ' 
בסנהדרין ס"ט ב', הלומדת שדורות הראשונים ילדו בגיל שמונה, 
לפי האמור  הרי  בגיל שמונה,  וזאת מבת שבע שילדה את שלמה 
נמצא  שמת,  הילד  מלבד  שבע,  בת  של  הרביעי  בנה  הוא  שלמה 

שמבת שבע ניתן להוכיח שדורות הראשונים ילדו בגיל ארבע.

13 ובאמת הפנ"י בקושייתו אינו מביא את דברי המדרש, אלא דן 
ק"ו בעצמו, דלמ"ד כל דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב, א"כ כ"ש 

שלמרגלים אין חלק, והיאך קוראים בשמו.

ויש לעיין מדוע העדיף לשאול מהגמ' בסנהדרין שהיא דעת יחידאי, 
ולא מדברי המדרש שלכאורה הוא לכו"ע.

דברי  בין  גדול  חילוק  שיש  ליישב,  כתב  שליט"א  דיין  אהרן  והרב 

התנחומא למה שהקשה הפנ"י מהגמ', שיתכן וכל דברי התנחומא 
זכור, שאדם ששמו  הם רק על הצירוף של שמוע כשהוא בנו של 
זכור לא יתן את השם שמוע לבנו, היות ושמוע לבד אינו שם של 
גנאי, שכפי שניתן לומר שמרומז בזה שאינו שומע, עוד יותר מרומז 
כותב  זכור,  אביו  בצירוף עם שם  רק  לה', אלא  בזה שהוא שומע 
המדרש ששמו נדרש לרעה. משא"כ הפנ"י למד מהגמ' שהשם שמוע 

לבד, היות והוא שם של רשע, לכך אין ליתנו.

ואין לומר שאולי שמוע היה משבט אחר, אלא שנבחר להיות   14
המרגל של שבט ראובן, שכתבו האחרונים )עי' מהרש"א סוטה ל"ד 
ב' סוד"ה שלח לך, ומלבי"ם יהושע ב' א'(, שכל הטעם ששלחו י"ב 
מרגלים, הוא מפני שכל שבט לא סמך על המרגל של שבט אחר, 

ולפי"ז סברא פשוטה ששמוע היה משבט ראובן ומיוצאי חלציו.

כתב  ממש  וכעי"ז  שם,  שבע  הבאר  כתב  אלו  רש"י  דברי  ועל   15
המהרש"א, "...לפי דעתי לא יצאו דברים אלו מפה קדוש רש"י, אלא 
משמע  חטים,  קציר  בימי  הלשון  כי  כן,  פירש  טועה  תלמיד  איזה 
שעת הקציר היה, וזהו שאמר מכאן לצדיקים שאין פושטין ידיהן 
בגזל כו', כלומר, אע"פ שהלך בימי קציר חטים, לא פשט ידו בגזל 

להביא חטים, אלא דודאים דבר ההפקר שאין אדם מקפיד בו.

וכן הוא מבואר באר היטב בב"ר )ע"ב ב'(, וז"ל, שהלך בשעת הקציר 
בשעת בכור כל מיני פירות, ולא הביא אלא דבר שהוא מן המופקר, 

להודיעך שהיו שמורים מגזל כו'. וכן פירש רש"י גופיה בחומש".

16 אכן גם לאחר חיפוש רב לא מצאתי מקור דברי רש"י אלו, שרוב 
המאתים וחמשים איש היו משבט ראובן, והיודע מקור דבריו הק', 

נודה לו אם יודיעינו, להגדיל תורה ולהאדירה.
שו"ר ברא"ם שם שכתב, "ומסתברא שמשבט ראובן שכניו היו, כמו 
שאמרו בתנחומא, גבי ודתן ואבירם, בשביל שהיו שכניו נשתתפו 

עם קרח במחלוקתו, אוי לרשע אוי לשכנו".
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הפרסים לשבוע זה:  "חתם סופר עה"ת", ה"כ.

עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר "וזאת הברכה".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד "אמונה ובטחון חזו"א".

המחלה הקשה ביותר שאדם יכול לחלות בה, היא חוסר הדעת בדבר מחלתו. במחלות 
הגוף, אם החולה יודע אודות מחלתו, ישנו סיכוי שיטפל במחלתו, ילך לרופאים ויבקש 
שכולם  חושב  הוא  למחלתו,  מודע  אינו  החולה  אם  אבל  הרפואות.  מבעל  רחמים 
הוא  עבורו  ילך, מהדברים המסוכנים  לא  הוא  לרופאים  חולה,  עליו שהוא  מעלילים 
ויצטרך  יכבד עליו החולי,  יבקש רחמים מבעל הרחמים, עד אשר  ואף לא  יזהר,  לא 

נס גלוי להצלתו.

אם כך המצב בחולי הגוף, על אחת כמה וכמה שאסון חמור הוא, שאדם לא יודע שהוא 
אחריות  כן  ועל  סביבתו,  אחר  נמשכת  אדם  של  שדעתו  אמרו  חז"ל  ומתדרדר.  יורד 
שייך,  הוא  ציבור  לאיזה  ולראות  לבדוק  למשש,  אדם,  כל  על  רובצת  וכבדה  גדולה 
חזקים  והסביבה  הציבור  בו  במקום  להיות  להשתדל  נמשך,  הוא  סביבה  איזה  אחר 
ממנו, טובים עוד יותר, מדקדקים במצוות ועמלים בתורה, שאם לא יבדוק, אם חלילה 
סביבתו רעה או חלשה ממנו, במשך הזמן הוא יָמשך אחר סביבתו, וכבר לא ירגיש את 
יגלה את מצבו הרוחני  ודירדורו, עד שכאשר  וימשיך בירידתו  ירידתו ומצבו החדש, 
המדורדר והרדוד, שליבו בל עמו בקיום המצוות, אלא הרחק מטחוי קשת מכל דבר של 

קדושה, יצטרך נס גלוי כדי שיתעורר ויתחיל לעמוד ולעלות חזרה לדרגתו הקודמת.

אחד מאלו שלא חשש להשפעת ממקום מגוריו וסביבתו, היה יעקב נאכטויטגליקלאך* 
בתחילת שנות נישואיו התגורר במקום תורה, אך מחמת הקושי הכלכלי ברכישת דירה 
באותו המקום, הלך להתגורר במקום חלש יותר. מה גם שכל עוד הוא התגורר במקום 
תורה, לא היה לו שם מעמד מיוחד, הוא היה אחד מתוך רבים, ובמיוחד שליבו לא 
נמשך כל כך אחר התורה, ולא חשב לשית עצות בנפשו להתחזק בעמלה של תורה, 
וכאשר עבר להתגורר במקומו החדש,  דברים אחרים לעסוק בהם,  אלא חיפש אחר 
ביחס לשאר אנשי המקום הוא כבר היה נחשב ל'חצי רב', לימודיו בישיבה ואף כמה 
האבל'  ב'בית  שיעור  למסור  אפשרות  גמ',  בדף  הבנה  יכולת  לו  הקנו  בכולל  שנים 
במשניות, ידיעה נרחבת ב'וורטים' לפרשת שבוע, ואף פסקי הלכות רבים, כך שכלפי 

שכניו ה'עמרצים', היה לו מעמד מכובד.

גם בעבור חינוך הילדים הוא חשב באותם ימים שעדיף לו להתגורר במקומו. כשהוא 
לרשותו  שעמד  בממון  הרי  התורה,  במקום  מתגורר  היה  שאילו  עצמו  את  משכנע 
היה יכול לרכוש רק בית קטן צפוף ופשוט, ומי יודע עד כמה זה יכול להזיק לילדים 
ולחינוכם. ואילו במקומו החדש, היה לו בית מרווח עם חצר ענקית, בוסתן עצי פרי 
מדיפי ריחות נעימים, שבאויר המיוחד שהיה בהם, נעים היה לו לצטט את דברי חז"ל 
שדירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, כשהרגיש שדעתו היה מרוחבת, ובביתו זה, כך 

קיוה, יוכל לגדל בשמחה את בניו לתורה וחופה ומעשים טובים.

במשך השנים היה יעקב בטוח לעצמו שהוא שומר על מצבו הרוחני מימים ימימה. 
עומד  הזמן  שכל  מלאך  אינו  שאדם  ברוחניות,  הגדול  היסוד  ממנו  נשכח  מה  משום 

בדרגה אחת, אלא או שהוא עמל ועולה בדרגתו, ואם אינו עולה, בהכרח שהוא יורד.

'ירידת הדורות', שבדרך כלל הילדים הם בדרגה פחותה מההורים,  גם המציאות של 
נשכחה ממנו. בסתר ליבו קיוה והאמין שלמרות שהוא פחות מאביו, ילדיו המוצלחים 
יהיו כמותו או אפילו קצת יותר חזקים באמונתם וקיום מצוות, ואף ינחילו לדור הבא 

את התורה והמצוות.

כמנהגם של אנשים רבים הלוקחים לעצמם מצוה מנהג או ענין שעליו הם מקפידים 
מאוד, גם יעקב נהג כן עם מצות 'חבטת הערבה'. בכל שנה ושנה, בימים האחרונים של 
'חול המועד סוכות' היה יעקב מחפש אחר נחל או מקוה מים בו גדלים ערבות גדולות 
ונאות, קוטף מהם כמה 'מורביות' גדולות, ובהם מקיים את מנהג חבטת הערבה בהידור 
רב. בכל שכונתו ידעו כולם שזו אחת ממצוותיו החשובים, בהם הוא מהדר מאוד, גם 

כשזה כרוך בהשקעה רבה של זמן וממון.

יתרה מזאת, מנהג חבטת הערבה היה עבורו רק 'הכשר מצוה' עבור המצוה הגדולה 
לאסוף ולשמר את עלי הערבה החבוטים, שכפי ששמע בעבר, יש בשמירתם סגולה 
גדולה עד מאוד להנצל מכל צרה וצוקה, נגע ומחלה, ועל כן שמר את כל עלי הערבות 

החבוטות בביתו בכלי נאה ומיוחד, ודאג לכבודם בכל מיני אפשרויות של כיבוד.

בניו שגדלו, לא הסתפקו בשכנותם עם אנשי מקומם, ולצערו הרב התערבו עם אנשי 
המקום בו התגוררו, ולמדו משיחם ושיגם ואף ממעשיהם, ובמשך הזמן נמשכו אחריהם 
בכל אורחותיהם והנהגותיהם, שכללה פריקה איטית של עול תורה ומצוות, עד אשר 
אליו  לבוא  ויתרו,  לא  בניו  ארבעת  כל  אחד  דבר  על  ומצוות.  תורה  לשמור  הפסיקו 

בתקופה לאחר ימי חג הסוכות, ולבקש ממנו כמה עלי ערבה, שיהיו להם לשמירה.

באותה תקופה כבר הבין יעקב שהוא הרחיק בדרכו. בניו שהלכו גלויי ראש, כרבים 
אחרים מהדור השני של בני המקום, היוו עבורו כתמרור אזהרה חריפה שדרכו היתה 
כסל למו, ואחריתה מי ישורנו. הוא היה נותן את כל מה שיש לו בכדי להחזיר את 
הגלגל אחורנית, להתגורר בדירה קטנה ופשוטה, ושבניו ימשיכו בדרך התורה וקיום 
המצוות. הוא גילה שדירתו הנאה לא זו בלבד שלא הרחיבה את דעתו, אלא החריבה 

את דעתו וביתו ומשפחתו.

ככל שיעקב צבר עוד ועוד כסף בעסקיו, היה חושב בליבו, למי אוריש את כל כספי 
ני הרחוקים מהתורה וקיום המצוות, כדי שחלילה יחללו שבת בכסף זה.  הרב, האם לבָּ

מחשבות כואבות כאלו ואחרים פעמים רבות עלו לו בראשו.

בכל פעם שיעקב הביט וראה את אבני השיש המיוחדים והיקרים בהם ביתו היה מרוצף, 
ליבו היה נקרע מכאב, ביודעו שתמורת אבני השיש הללו הוא קרע וניתק את בניו מה' 
ותורתו. בניו שראו את אביהם מתעסק ומשקיע זמן וממון רב בשיש וקרמיקה שבבית, 
בריהוט המיוחד, בגינון השדה וטיפול בבוסתן, מול מעט הזמן שהשקיע בלימוד התורה 
והממון שהסכים להפסיד למען התורה וקיום המצוות, התחנכו היטב מה הם הדברים 

החשובים באמת להוריהם, ולא פלא היאך הם נראים ומתנהגים כתוצאה מחינוך זה.

ישב  הטיסה  ובמהלך  לארץ,  לחוץ  יעקב  טס  משפחתית  שמחה  עקב  הימים,  באחד 
בסמוך לר' שכנא הייליגבוכהיטער* יהודי בעל יכולת דיבור מרשימה ומושכת, שבמהלך 
שעות הטיסה הארוכות סיפר לו אודות עצמו, שמאז הצלתו מה'מחנות' בימים ההם 
עקב מסירותו לשמירת קדושתם של ספרי קודש, הוא קיבל על עצמו לדאוג לשמירת 

קדושתם בכל מה שביכלתו.

חשבתי רבות, סיפר ר' שכנא, היאך אוכל לעורר את שומרי התורה לשמור על קדושת 
ספרי הקודש. בכל פעם הזדעזעתי מחדש לראות אנשים שיש להם שייכות לתורה, 
ואפילו לומדי תורה, שאינם חסים על כבוד הספרים, כשהם מעמידים את הספרים 

במקומות בהם הם יכולים ליפול ולהקרע.

הספרים,  כבוד  בענין  קטן  קונטרס  וכתבתי  רב  זמן  ישבתי  הענין,  את  לחזק  בכדי 
כשבראשיתו כתבתי באריכות את נס הצלתי, שבזכות שמסרתי נפש בעד הצלת ספרי 
את  הבאתי  הקונטרס  ובהמשך  לשלל.   לי  ניתנה  נפשי  ניסים  בניסי  מבזיון,  הקודש 
הלכות כבוד הספרים ושמירתם, ובסיומו כתבתי מעשים מגדולי ישראל, עד כמה נזהרו 

בכבוד הספרים הקדושים.

המשיך ר' שכנא וסיפר, מאז סיום כתיבת קונטרסי, פעמים רבות אני מסתובב בכל מיני 
מקומות, מנסה לעורר את לומדי התורה בחשיבות שמירת כבוד הספרים, ומציע בפני 
הלומדים את קונטרסי, בסייעתא דשמיא במשך השנים, הצלחתי להפיץ ממנו אלפים 

רבים, ושמעתי שהרבה התחזקו בזכות זה בכבוד הספרים הקדושים.

יעקב לא הבין כלל על מה ר' שכנא מדבר, ושאלו, תאמר לי בבקשה, מה יש לעורר על 
כבוד הספרים, הרי מעולם לא ראיתי לומד הלוקח את ספרו ומשליכו לארץ, או אחד 
המכה את חבירו בספר קדוש, גם לא אדם המשתמש בספרי קודש בכדי לעלות עליהם, 

או כל תשמיש מבוזה אחר.

מריחוקו  נובעים  אלו  ודבריו  זו  ששאלתו  הבין  רגע  ותוך  יעקב,  אל  הביט  שכנא  ר' 
דינקותא' שקיבל  ה'גירסא  את  לשכוח  הספיק  הוא  הנראה  ולומדיה, שככל  מהתורה 
קדושת  אודות  לו  להסביר  החל  כן  ועל  הקדושות.  ובישיבות  בחיידר  הוריו,  בבית 

הספרים.

כידוע לך בודאי, החל ר' שכנא להסביר ליעקב, שונה דין ספר קדוש משאר תשמישי 
ארבעת  כמו  מתאימה,  בדוגמא  להזכר  שכנא  ר'  ניסה  כמו...  מצוה,  תשמיש  מצוה. 
להמנע  שיש  היא  דינה  הערבה,  חבטת  מנהג  קיום  אחר  חבוטה  ערבה  או  המינים, 
שקית  בתוך  לפנותה  יש  אלא  בה,  שיש  הזבל  כל  עם  לאשפה  להשליכה  מלבזותה, 
נפרדת, כדי שלא יהיה לה בזיון רב. אבל ספרי הקודש, מלבד מה שמשתמשים בהם 
למצוות תלמוד תורה, גופם קדוש, ובמיוחד כשיש בהם אזכרות שקדושתם עוד יותר 
גבוהה, ואין לנהוג בכל הספרים מנהג בזיון כלל, אלא אף כשבלו גונזים אותם בקבורה 

כדת.

גדולות  בערמות  בהניחתם  היא  הלומדים,  ידי  על  הספרים  לביזוי  המצויה  הדוגמא 
וגבוהות, שבנגיעה קלה כל הספרים יפלו בבזיון ארצה. מה גם שעצם הנחתם באופן 
זה, מהוה עבורם בעיה וזלזול, מלבד מה שאחרים הצריכים את הספרים, מבטלים את 

זמנם להבל וריק בחיפוש אחר הספרים שלא שבו למקומם.

אני לא אשכח ביטוי אומלל ששמעתי פעם. היה זה כשערימת ספרים התמוטטה ונפלה 
לארץ, וכולם רצו להרים את הספרים ולנשקם, באותו זמן עמד יהודי אחד ואמר, 'איזה 
ביצים  תבנית  שאילו  הוא,  שבדבריו  העומק  כאשר  ביצים',  תבנית  היה  לא  שזה  נס 
נופלת, זה לא דבר טוב, הביצים נשברים ומתקלקלים, אבל שספרי קודש נופלים לארץ, 
זה פחות נורא. ביטויים כגון אלו באים מחמת שאין לנו את ההרגשים הנכונים עד כמה 

זה אסון שספר נופל לארץ, כמה נורא הוא ביזויו של ספר קודש אחד.

רק אמש ראיתי, סיפר ר' שכנא, שיהודי יקר הניח שתי גמרות על גבי הסטנדר, כאשר 
כולם יודעים שסטנדר בנוי בזוית עקומה, שכל מה שמונח עליו יפול, למעט ספר אחד 
שאינו נופל מחמת הפס שיש בשוליו, ואילו הספר השני, ובודאי שהשלישי והרביעי 
שעליו, פעמים רבות מחליקים ונופלים על הארץ. ניגשתי אליו ושאלתי אותו בעדינות, 
כדי ששאלתי אותו את שאלתי, לצערי הרב,  האם אינו חושש לכבוד הספרים. תוך 

הספרים הקדושים החליקו ונפלו לארץ בבזיון רב.

יעקב נזכר באותה העת היאך בכל פעם שרוצה להגביה את סידורו, הוא נוטל כמה 
לראשונה  לו  נודע  כעת  לסידור.  כמדף  שישמשו  כדי  לפניו  ומניחם  מהארון  ספרים 
שיש איסור בהנהגה זו, וכל ההיתר נאמר באדם שבא להתפלל ומונחים לפניו ערימת 
ספרים, שמותר לו להניח את ספרו עליהם, כי הם תופסים לו את מקומו, אבל לקחת 

ספרים לצורך זה, בודאי שהוא זלזול בספרי הקודש ואסור לעשותו.

לשאול  החל  הוא  כמקודם.  אינם  יעקב  של  ר' שכנא שפניו  הבחין  הדברים  כדי  תוך 
בעדינות אם הוא מרגיש טוב, או שמחמת הטיסה אינו חש בטוב. יעקב הסביר לר' 
שכנא, שהוא 'דרך לו' על 'יבלת כואבת', שאחת מהמצוות הגדולות ביותר שהוא מקפיד 
עליו מכל משמר, היא מצות שמירת עלי ההערבה החבוטים, שבכדי לאוספם הוא לא 
היסס פעמים רבות לנהוג בבזיון בכתבי הקודש. וכעת מתברר לו שהוא החליף את 

הטפל בעיקר, ובכדי לקיים את הטפל, הוא עבר על העיקר.

ר' שכנא ניחמו שכעת שהוא יודע מה עיקר ומה טפל, אם ידאג לכבוד הספרים, בודאי 
שיש בזה משום מידה כנגד מידה לכפר על מה שפגע וזלזל בכבוד הספרים הקדושים.

כשניפרדו השנים ביציאתם מבית הנתיבות, חשב יעקב שאכן ישתדל להתחזק בענין 
נשגב זה, ועל כן רכש מר' שכנא כמה עשרות קונטרסים אודות שמירת קדושת וכבוד 

הספרים הקדושים, בכדי לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל, לעילוי נשמת הוריו ז"ל.

מלבד רכישת הקונטרסים, תרם יעקב ממון רב מכיסו לענין ומטרה חשובה זו, לעורר 
וייחל  קיווה  ליבו  בסתר  כאשר  הקדושים,  הספרים  חשיבות  על  התורה  לומדי  את 
יחזור  מבניהם,  או  מילדיו  יזכה שאחד  ועמלה,  לתורה  מסירותו  הימים, שבזכות  כל 

בתשובה שלימה, וישמור בכבוד הספרים הקדושים.

יהודי אחר היה יעקב כשחזר לארץ ישראל מנסיעתו זו. בזמן שהותו בגולה היה לו זמן 
רב, ובכל פעם שלא היה לו מה לעשות, נכנס לבית מדרש סמוך, עיין מעט בספרים 
הקדושים, וקדושתם השפיעה עליו עמוקות, עד שלאט לאט החל שוב להתקרב עוד 

ועוד אל התורה וקדושתה, בלימודה וקיום מצוותיה.

השינוי באורח ביתו היה מהיר מאוד. תוך זמן קצר לא היה חשוב לו כלל רוב קניניו 
ורכושו, אלא ניסה לנצל את זמנו ללימוד התורה, להשלים מעט ממה שהפסיד במשך 

שנותיו הרבים אותם בילה להבל ולריק.

ואחד  מקרא  שנים  הסדרא  לימוד  היה  הגמרא,  דף  אחר  ביותר  עליו  האהוב  הלימוד 
שלמד,  מהדברים  לרעייתו  מספר  היה  לימודו  בסיום  ערב  כל  כאשר  ופרש"י,  תרגום 
הסדרא  ללימוד  חברותא  קבעו  וכך  עמה,  שילמד  ממנו  ביקשה  רעייתו  הזמן  ובמשך 
את  וסיפוק  ברוב שמחה  מסיימים  היו  קודש  עד שבשבת  השעה,  כמחצית  יום  בכל 

הפרשה בהבנה נפלאה.

השנים עברו ויעקב ורעייתו עברו כבר את שנת השבעים, כאשר מכל ארבעת בניהם, 
ויגונם הרב, אפילו אחד מהם לא שמר תורה  נכדים, שלצערם  נולדו להם רק ששה 
אחד  לזרע  הפחות  לכל  שיזכו  עולם,  בורא  לפני  כמים  שפכו  רבות  דמעות  ומצוות. 

כשר.

באחד הימים כשיעקב ורעייתו סיימו את לימודם המשותף, שוחחו השנים על הנושא 
האם  הרב,  רכושם  בכל  יעשו  מה  אודות  האחרונה,  בתקופה  ביותר  עליהם  המעיק 
יורישו אותו לבניהם שאינם שומרי תורה ומצוות, או יתנו את הכל לצדקה. בסיומה 
יצא  אשר  וככל  הרב,  פי  את  שישאלו  יחדיו,  החליטו  והטעונה,  הקשה  השיחה  של 

מפיו יעשו.

הרב ששמע את דברי יעקב בצער רב, הורה לו שהלכה מפורשת היא שאין לאדם להמנע 
מלהוריש מרכושו לבניו שאינם הולכים בדרך התורה, אלא שיחד עם זאת, אינו מחוייב 
להוריש להם הכל. עוד הוסיף הרב ואמר, שיתכן אף שאחד מבניו או נכדיו יחזור לדרך 
התורה, ולאותו אחד בודאי שהוא יחפוץ להוריש, אשר על כן הוא מציע בפניו שחלק 
מרכושו יתן לצדקה, חלק אחר מהרכוש הוא יוריש לבניו, ואילו חלק נוסף, אותו ייעד 

עבור מי מבניו או נכדיו שיהיה הראשון שיחזור בתשובה שלימה.

רבות חשבו יעקב ורעייתו אודות האופן היעיל ביותר לקיים את פסקו של הרב. שהרי 
אם ישלשו את הירושה בידי שליש, 'שלטון הרשע' כבר ימצא את הדרך להוציא את 
הרכוש מידי השליש ולאחר ויפרישו ממנו סכום מכובד, יעבירו את היתרה לבניו, נגד 

מה שיכתוב במפורש בצוואתו.

באחד מהימים כשסיימו את לימודם המשותף, גילה יעקב שחכמת הנשים של רעייתו 
עמדה לו, כשהציעה בפניו שראשית יכתבו צוואה במעמד הרב שליט"א, שיורה להם 
דין', שיראה  ל'עורך  ילכו עמה  זאת  ויחד עם  היאך לכותבה שיהא לה תוקף הלכתי, 
שהיא אכן תקפה גם ב'ערכאות', ואם הרב יסכים, ימנו אותו כנאמן על הצוואה, ויכתבו 
בה שחלק מרכושם ילך לצדקה, וחלק אחר יחלקו לילדים, ואילו חלקו הנוסף, אותו הם 
מייעדים לאחד מבניהם או נכדיהם שיחזרו בתשובה, יחביאוהו במקום סתר, וירמזו על 
כך בצוואתם ברמזים המובנים רק ללומדי התורה ועמליה, כך הם מובטחים שכספם 

הרב יגיע לידי ידים הגונות.

לא עבר זמן רב לאחר שיעקב ואשתו סידרו את עניני הצוואה, ולפתע נפטרה עליו 
רעייתו. קשה לתאר את צערו ויגונו הרב, הוא הרגיש היטב את דברי חז"ל שאין אשה 
מתה אלא לבעלה, ובמיוחד התעוררו לו כאביו וייסוריו מכל ימיו אודות חוסר דרכם 
של בניו, שעזבו את דרך התורה והמצוות, שכעת בימי השבעה, כשישב עם ארבעתם 

שבעה ימים במקום אחד, ראה בכל עת מול עיניו את 'עמלינו אלו הבנים', מה העמל 
שיש לו בחייו.

מרוב יגונו וצערו הרב של יעקב על חוסר דרכם הקלוקלת של בניו, שבכל ימי השבעה 
לא  היום האחרון של השבעה,  ואמרו קדיש אחר אמם, בבוקרו של  בקושי התפללו 

חש בטוב, ולקה בליבו.

לאחר אשפוז ממושך יצא יעקב מבית החולים שבור בגופו ובנפשו, ביודעו שאין לו 
מיוצאי חלציו אפילו מי שיאמר עליו קדיש. כשאחיו הצעיר בא לבקרו, ביקש ממנו 
הראשונה,  השנה  של  חודש  עשר  אחד  כל  קדיש  אחריו  שיאמר  נאמנה  לו  שיבטיח 
וישמור את ה'יארצייט' שלו. האח שאיחל לו שנים ארוכות, בקושי הסכים להבטיח לו 

כן, בתקווה שעד עת פקודתו, יזכה שבניו כבר ישובו לגבולם.

יהודים  מנין  כאשר  ליוצרו,  המיוסרת  נשמתו  את  יעקב  החזיר  שבועות,  כמה  לאחר 
שנאספו על ידי אחיו עומדים על ידו וקוראים עמו את ה'סדר הנהוג', פרשיות שמע, 

וסדר הוידוי, ואף סדר הוידוי של ר' ניסים גאון, וסדר קבלת עול מלכות שמים.

עם סיום הלוויה דאג הרב להודיע לבנים שהצוואה שאביהם כתב אודות רכושו נמצאת 
אצלו, והיא מיועדת עבור אלו ששמרו הלכות אבלות והתפללו ואמרו קדיש לעילוי 
נשמתו. הידיעה עשתה את שלה, וכל ארבעת הבנים שלא חפצו להפסיד את חלקם 

בירושה, קיימו את הלכות אבלות ואף התפללו ואמרו קדיש בכל יום.

בסיום ימי השבעה, עלה הרב לבית האבלים, ולאחר כמה דברי שבח על אביהם המנוח, 
פתח בפניהם את הצוואה והחל להקריא את מה שכתב אביהם. בראשית דבריו אביהם 
מתחנן אליהם שישובו אליו ולאביהם שבשמים, ישמרו תורה ומצוות, שהרי סוף אדם 

למיתה, ועליו לתת דין וחשבון על כל מעשיו.

לאחר מכן כתב האב אודות חלוקת הרכוש, כאשר ארבעת הבנים כל אחד יקבל צ'ק 
ראות  כפי  לצדקה  ינתן  מכובד,  סכום  עם  נוסף,  אחד  צ'ק  בחייו,  להן  שהכין  מכובד 
עיני הרב, ואילו שאר רכושו, לעת עתה הוא לא יחולק, אלא מי מזרעו, בן, נכד, או 
שלא  עוד  וכל  בכל,  שיזכה  אביהם,  להם  שרמז  הסימנים  את  שיפענח  הראשון  נין, 
וחצרו  ביתו  את  להשכיר  או  למכור  אוסר  הוא  חלציו,  מיוצאי  אחד  זה  ברכוש  זכה 

וכל שאר רכושו.

הבנים ניסו את כוחם ב'פיצוח' הסימנים שכתב להם אביהם, ולא הצליחו להבין דבר. 
את כתב הסתרים והסימנים קראו כולם וזכרוהו בעל פה, הם ביקשו את עזרתם של 
ידידיהם ואף בעלי מקצוע בתחום, ואחד מהם לא הצליח למצוא ולהתקדם. גם כשהיה 

נראה שהתקדמו מספר צעדים קדימה, ברמז שלאחריו שוב הגיעו למבוי סתום.

מחשבות יאוש אודות הירושה הגדולה שכבר לא מצפה להם עלו לבנים, הם ראו את 
ניסה  לעשות. אחד מאחים  בידם מה  ואין  והעצומה מתרחקת מהם,  הגדולה  הזכיה 
לפנות ל'מקום הרשע' בתקוה שיפסקו לטובתו, אך היות ולא היה כאן שום 'אפליה 
על רקע חילוני', אלא רק חוסר אפשרון לפתרון חידה וכתב סתרים, החליטו אותם 

שופטים שאין כאן עילה מספקת להתערבות ולשנות ממה שנכתב בצוואה.

שנת האבל על יעקב חלפה ועברה לה, היארצייט השני קרב ובא, ועדיין אף לא אחד 
מיוצאי חלציו הצליח לפתור את החידה ולירש את כל כספו ורכושו הרב. במשך הזמן 
טיפול,  ללא  ואף  ללא השקיה  עצי הפרי שעמדו שוממים,  בוסתן  הגדולה עם  החצר 

החלו לנבול ולהתקלקל.

יעקב, החלו לראות את השפעתם של תפילותיו  כשמלאו שלוש שנים לפטירתו של 
ובכיו לה' אודות זרעו, כשיריב, אחד מנכדיו, נחה עליו רוח ה' והחליט לחזור בתשובה 

שלימה ולהיות עובד ה' באמת.

יוצרו  זיכהו  זאת  בכל  אבל  מאוד,  קשות  תקופות  לו  היו  ליריב,  השינוי  היה  קל  לא 
מהצלחותיו  נכבד  חלק  כאשר  מלחמה,  אחרי  במלחמה  יצרו  את  ולנצח  להתגבר 

במלחמת היצר, היו דמעותיו של סבו שעמדו לו לעזר וסיוע.

יריב המשיך בדרכו החדשה ביתר שאת ועוז, הוא החל ללמוד בישיבה לבעלי תשובה, 
התחבר לתורה בלימודה וקיום מצוותיה, והיתה לו שמחה מיוחדת כל הימים, שזכה 

להגיע לאמת, לחיות חיי תוכן עם סיפוק מיוחד, ולא כחתולת אשפתות.

באחד הימים כשיריב זכה ללמוד בישיבה ועסק בסוגית 'כל קבוע כמחצה על מחצה', 
לפתע עלה בזכרונו שורה מ'כתב הסתרים והסימנים', המוביל אל עבר ירושתו הענקית 
של סבו, וחשב בליבו שעל פי יסוד הסוגיה ניתן להבין את המשפט 'ברוחב הקבוע...', 
שככל הנראה כוונתו, שבאמצע המקום הלזה, בו מוטמן הדבר אותו כל בני המשפחה 

מחפשים כל השנים.

מתוך הדברים הבין יריב, שסבו שהיה יהודי פיקח, לא רצה שבניו ונכדיו שאינם שומרי 
תורה ומצוות יזכו בכספו, ועל כן בוודאי שאף שאר הרמזים קשורים לתורה, ולכך חשב 

לילך עם הסימנים לתלמיד חכם מופלג, אולי יוכל לעזור לו להגיע לירושת סבו.

אלא  נוספים,  רבים  רמזים  לפענח  הצליח  אכן  אליו,  פנה  שיריב  חכם  תלמיד  אותו 
שברמז האחרון, בו נאמר 'מקום היין נמצא במקורו', הוא התקשה מעט, ולא הצליח 

לירד לסוף דעתו של הכותב.

היות ומסקנת הדברים היתה, שככל הנראה הדבר אותו הם מחפשים אמור להיות בחדר 
מסוים בבית, הלך יריב ודפק על קירות אותו החדר להרגיש אם יש שם מקום חלול, 

חיפש אחר בלאטות שאינם מחוברות, או שיש תחתיהם חלל, אך לא מצא דבר.

מאוכזב מאוד מכשלון חיפושו חזר יריב לתלמודו, ושוב זכה לסייעתא דשמיא שתוך 
ב'(, אודות פתיחת חנות  )כ'  זמן מה התחיל ללמוד את המשנה במסכת בבא בתרא 
תחת אוצר של יין, ולפתע הבין ש'מקום היין' הכוונה על אוצר, שהאוצר שאותו הוא 

מחפש, נמצא במקורו של היין.

כשיריב התקשר לאותו תלמיד חכם מופלג וסיפר לו את רעיונו, המשיך התלמיד חכם 
ואחד  זה רק ללמוד את הפרשה שנים מקרא  לך כעת,  כן, מה שחסר  לו, אם  ואמר 
תרגום עפרש"י, כפי שראוי ליר"ש לנהוג, ולאחר לימודך כבר תבין היטב היכן יש לך 

לחפש באותו מקום.

ואחד תרגום  לימוד הפרשה שנים מקרא  סיים את  כשיריב  קודש,  בבוקרו של שבת 
עפרש"י, זכה להערה מיוחדת והבין מתוך הדברים שעליו לחפור בעומק אמצע אותו 

חדר מסויים בביתו של סבו.

לחפור  והחל  סבו,  בית  אל  יריב  יצא  הבדלה,  לאחר  קצר  זמן  קודש,  שבת  במוצאי 
במקום המדויק, כשהוא מרגיש שאכן הוא חופר במקום הנכון, זאת משום שהאדמה 
היתה כבר חפורה, ולאחר העמקה קלה של החפירה, מצא תיבה קטנה בה היה מונח 

מכתב בכתב ידו של סבו.

כשידיו מלאות בחול ובוץ מהחפירה, פתח יריב את המעטפה, ומצא בו מכתב שכתב 
סבו, הנפתח במילים, אל בני או נכדי היקר, שמצא את דרכו חזרה אל חיק האמונה 
והתורה, בו מגולל הסב את צערו הרב על בניו שעזבו את דרך התורה וקיום המצוות, 
וִשמחה על שהמחזיק במכתב זה זכה לשוב לדרך ולמסילה הנכונה, ובסיומו של המכתב 
הוא מאשר לו שזכה בירושה הגדולה של הבית והחצר ושאר כל הרכוש, וזאת כאשר 

יראה מכתב זה לידי הרב שליט"א.

עוד באותו הערב נכנס יריב לביתו של הרב שליט"א, ותוך ימים ספורים הסדירו את 
הענין של הזכיה בירושה הגדולה שהמתינה לו כל הימים.

תמיד סיפר יריב לכל מי שרק רצה לשמוע, שכל זכייתו בירושה הגדולה היה, רק בזכות 
סי' רפ"ה, אודות החיוב ללמוד את הפרשה שנים  שקיים את ההלכה בשו"ע אור"ח 

מקרא ואחד תרגום, וכפי שנכתב בסעיף ב', שיראי שמים לומד שניהם.

מנין בפרשתינו עפרש"י הגיע יריב לזכיה בירושת סבו?
תודת המערכת נתונה
להרב מ. ע. שליט"א

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י מצא ר' פסח לייב עצה הגונה שנתנה לו מנוחה לנפשו, שעל ידה יתחזק ויצליח לעמוד בנסיונות החיים, שלא ימשך חלילה אחר חבריו ואנשי מקומו הרעים. העצה ההגונה שר' פסח מצא 
שנתנה לו מנוחה לנפשו שעל ידה יתחזק ויצליח לעמוד בנסיונות החיים, היא להשתטח על קברי צדיקים, וזאת מדברי רש"י י"ג כ"ב, עה"פ, "ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעד ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיַמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה 
ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִים", וביאר רש"י, "ויבא עד חברון. כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות, שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם...". מבואר בדברי רש"י, שאדם המשתדל להתרחק מכל רע ולהתגבר על יצרו, אם מחפש עצה 

שתסייע בידו שלא להמשך חלילה אחר חבריו או בני מקומו הרעים, העצה היא להשתטח על קברי צדיקים.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 
הרבנים \ הבה"ח

כהן מ.מ. – בני ברק – אילת השחר עה"ת, ה"כ.
דרעי י. – מודיעין עילית – חומש המגידים - במדבר.

שרייבר י. – בני ברק – חומש המגידים - במדבר.
איינשטיין י. – קרית ספר – חומש המגידים - במדבר.

חיון מ. – בני ברק – חומש המגידים - במדבר.
וינד א. – מאנצעסטער – יסוד ושורש העבודה.

ביטון א. – מודיעין עילית – יסוד ושורש העבודה.
גרינפעלד י.צ. – מאנצעסטער – יסוד ושורש העבודה.

הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

נאכטויטגליקלאך – המאושר אחר מיתתו. הייליגבוכהיטער – המשמר ספרי קודש.


