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השאלה היא, הצדק עם מי ?

לעילוי נשמת
הרב נפתלי חיים בן הרב מיכאל אליעזר זצ"ל

•

"וַיֹּאֶמר מֹשֶׁה ֲאֵלֶהם ִאם יַַעְברוּ ְבנֵי גָד וְּבנֵי ְראוֵּבן ִאתְֶּכם ֶאת 
ִלְפנֵיֶכם  ָהָאֶרץ  וְנְִכבְּשָׁה  ה'  ִלְפנֵי  ַלמְִּלָחָמה  ָחלוּץ  כָּל  ַהיְַּרדֵּן 
וְּנַתתֶּם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהגְִּלָעד ַלֲאֻחזָּה. וַיֲַּענוּ ְבנֵי גָד וְּבנֵי ְראוֵּבן 
ֵלאמֹר ֵאת ֲאשֶׁר דִּבֶּר ה' ֶאל ֲעָבֶדיךָ כֵּן נֲַעשֶׂה. ַנְחנוּ נֲַעבֹר ֲחלוִּצים 
וַיִּתֵּן  ַליְַּרדֵּן.  ֵמֵעֶבר  ַנֲחָלֵתנוּ  ֲאֻחזַּת  וְִאתָּנוּ  כְּנַָען  ֶאֶרץ  ה'  ִלְפנֵי 
ָלֶהם מֹשֶׁה ִלְבנֵי גָד וְִלְבנֵי ְראוֵּבן וְַלֲחִצי שֵֶׁבט ְמַנשֶּׁה ֶבן יוֵֹסף ֶאת 
ַמְמֶלֶכת ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמֹרִי וְֶאת ַמְמֶלֶכת עוֹג ֶמֶלְך ַהבָּשָׁן ָהָאֶרץ 

ְלָעֶריָה בִּגְֻבלֹת ָערֵי ָהָאֶרץ ָסִביב" )במדבר ל"ב כ"ט-ל"ג(

המתבונן בפסוקים אלו, לומד בתחילה שעשה משה תנאי עם בני 
גד ובני ראובן, שאם יעברו עם בני ישראל את הירדן וילחמו יחדיו 
לכבוש את ארץ ישראל, אזי יקבלו את עבר הירדן, ולכאורה לא 
קודם. ובפסוק האחרון נאמר, שמשה כבר נתן להם את עבר הירדן, 

למרות שעדיין לא יצאו להלחם, ולא דבר ריק הוא.

על מנת שתשמשי את  גיטך  זה  הרי  "ת"ר,  א',  ע"ו  בגיטין  איתא 
אבא שתי שנים... אע"פ שלא נתקיים התנאי, הרי זה גט, לפי שלא 
אמר לה אם תשמשי ואם לא תשמשי... דברי רבי מאיר, וחכמים 
וכתב  גט".  אינו  לאו,  ואם  גט,  זה  הרי  התנאי  נתקיים  אומרים, 
דבעינן  דקיימ"ל  ואע"ג  כרבנן,  "והלכתא  ב'(,  ל"ז  )דף  שם  הרי"ף 
תנאי כפול, הני מילי דאם תשמשי ואם לא תשמשי, כענין שנאמר 
]וגו'[ ואם לא יעברו, וכדאתקין שמואל בגיטא  אם יעברו בני גד 
מנת  על  האומר  דכל  וקיימ"ל  לא,  מנת',  ב'על  אבל  מרע,  דשכיב 
כאומר מעכשיו דמי". וכן פוסק הרמב"ם בפ"ו מהל' אישות הי"ז, 
"כל האומר מעכשיו, אינו צריך לכפול תנאו ולא להקדים התנאי 

למעשה, אלא אף על פי שהקדים המעשה, תנאו קיים...".

הראב"ד בגיטין שם, משיג על הרי"ף, וכותב, "...איברא, מעשי בני 
גד ובני ראובן, מעכשיו הוה, דהא כתיב ויתן להם משה לבני גד 
ולבני ראובן וגו', ויתן משה את הגלעד למכיר", שהרי דיני התנאים 
התנאי  היה  ובהם  ראובן,  ובני  גד  בני  של  זו  מפרשה  נלמדים 
וע"כ  חלקם.  את  להם  נתן  משה  מכן  לאחר  מיד  שהרי  מעכשיו, 

מסיק הראב"ד, "וי"ל דההיא מימרא לאו ]דסמכא[ היא".

רבינו יחזקאל אברמסקי זצ"ל, בחזון יחזקאל על התוספתא גיטין 
ה' ו', מבאר באופן מיוחד את דברי הרי"ף שעליהם הקשה הראב"ד, 
וזאת ע"פ דקדוק בדברי הפסוקים, שבראשונה כשבני ראובן ובני 
גד באו לפני משה וביקשו את חלקם בעבר הירדן, אמר להם משה 
את תנאו, שאם ילכו להלחם בארץ ישראל, אזי יקבלו את חלקם 
בעבר הירדן, ואם לאו, יקבלו את חלקם בתוך הארץ, יחד עם שאר 

השבטים.

כשמוע בני ראובן ובני גד את התנאי, השיבו כולם, שהם מקבלים 
על עצמם את התנאי, "ַוַּיֲענּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאֹמר ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ה' ֶאל ֲעָבֶדיָך ֵּכן ַנֲעֶׂשה. ַנְחנּו ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ה' ֶאֶרץ ְּכָנַען ְוִאָּתנּו 
ֲאֻחַּזת ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן". ובעקבות דבריהם אלו אכן משה נתן 
ְוִלְבֵני  ָגד  ִלְבֵני  ֹמֶׁשה  ָלֶהם  "ַוִּיֵּתן  וכדכתיב,  הירדן,  עבר  את  להם 
ָהֱאֹמִרי  ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ַמְמֶלֶכת  יֹוֵסף ֶאת  ֶבן  ְמַנֶּׁשה  ֵׁשֶבט  ְוַלֲחִצי  ְראּוֵבן 
ְוֶאת ַמְמֶלֶכת עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ָהָאֶרץ ְלָעֶריָה ִּבְגֻבֹלת ָעֵרי ָהָאֶרץ ָסִביב".

עמהם  משה  עשה  שבתחילה  זצ"ל,  יחזקאל  רבינו  מבאר  נמצא, 
תנאי כדת וכדין, ומשם נלמדים כל משפטי התנאים, ושם אמרו 
'ונכבשה... ונתתם', שמשמעות תיבות אלו שמדברים על העתיד, 
העתיד,  על  רק  זה  וכל  המקום,  את  יקבלו  הם  שילחמו  שלאחר 
ולא מעכשיו. אבל לבסוף ביקשו בני ראובן ובני גד ממשה שיתן 
קיבל את  ומשה  יהיה מעכשיו,  הנחלה, שזה  כעת את  כבר  להם 
ונתן להם את חלקם כבר מעכשיו, נמצא שניתן ללמוד  דבריהם 
מכאן דין 'מעכשיו', שבכה"ג אינו צריך לכפול תנאו ולא להקדים 

התנאי למעשה, אלא בכל גווני התנאי קיים.

לבנים לא זכיתי,
ולא נתקיים מה שנתתי.

יחוסו של אבי אחרי אמו,
ונכנסתי לארץ יחד עמו.

אבי שהאריך ימים רבים,
היה שקול כנגד הרבים.

זה היה לפני שנים, סיפר ראובן לשמעון, בעיר שבה דרתי 
אז, באחת מבתי המדרשות אירעה שריפה, ולדאבון כל 
לב, האש אחזה גם בארון הקודש רח"ל. כנודע האסון, 
חרדו כל בני העיר למשמע אוזן, ונערכה הלויה מכובדת 

לס"ת, שנטמנו בכדי חרס בבית קברות סמוך.

יום  תענית  עצמם  על  קיבלו  רבים  הדבר,  בעקבות 
אחד, וכן התחזקו בעוד דברים, וחשבתי בליבי, שכיון 
שצום י"ז בתמוז קרב, אתענה על שריפת התורה בי"ז 
בי"ז  שארעו  המאורעות  מחמשת  אחד  שכן  בתמוז, 

בתמוז, היה שריפת התורה ע"י אפוסטומוס הרשע.

אמר לו שמעון, כיון שצום י"ז בתמוז הוא תחילת 'ימי 
בין המצרים', ברור שעיקר קביעתו הוא משום תחילת 
החורבן, שבו הובקעה העיר, וזה עיקר התענית שבו, 
ומה שאנו מזכירים בתפלת הסליחות גם עוד מהצרות 
ביניהם שריפת התורה, אין  זה,  ביום  שארעו לעמינו 
העיר  בקיעת  על  עיקר התענית שהוא  זה משנה את 
לא  זו  תענית  כן  ועל  הנורא,  החורבן  תחילת  שהיה 
תוכל לשמש כתענית על שריפת התורה שאירעה ר"ל. 
בנוסף לכך, כיון שהיו לך ב' חיובי תעניות, איך רצית 

להיפטר בתענית אחת.

טען ראובן, שכיון שבמשנה במס' תענית )כ"ו א'( טרח 
התנא לציין ש"חמשה דברים אירעו את אבותינו בי"ז 
בתמוז", הרי שאין זה רק בהזכרתינו בתפילות, אלא 
לספר סתם מה שקרה  דרכו  גם התנא במשנה שאין 
לנו  שמבאר  וע"כ  לדינא,  שנוגע  מה  אלא  לאבותינו, 
על  גם  שנתקן  וכיון  התענית,  יסוד  סיבת  את  בזה 
ידי  גם  בזה  לצאת  אפשר  לכן  רח"ל,  התורה  שריפת 
שגם  פשוט  והלא  הנוסף,  הס"ת  שריפת  על  התענית 
כשנשרף רח"ל יותר מס"ת אחד, אין דין להתענות על 
כך  על  להתענות  דמי  שפיר  וממילא  בנפרד,  ס"ת  כל 

בי"ז בתמוז.

רנ"ח(,  סי'  )סוף  ביו"ד  הרמ"א  כתב 
"אם חשב בלבו ליתן איזה דבר לצדקה 
חייב לקיים מחשבתו, ואי"צ אמירה... 
וי"א דאם לא הוציא בפיו אינו כלום, 

והעיקר כסברא הראשונה".

 לפי"ז יש צורך ליישב עובדא
באדם גדול מסוים.

התדע מיהו ?

]ואם תדע מי שהיה בז לכל הון מתוך 
אהבתו לתורה ולמצוות, תגלה מיהו[

איזה הלכה מהלכות 
ברהמ"ז יש לקיימה 

בימים מסויימים מצד 
איסור אחר.

מנהג המלחמות שנעשים בתחבולות, וזכר לדבר "...ובתחבלות ַעֵשׂה מלחמה" )משלי כ' י"ח(.

מהו אחד מדיני 'תחבולות המלחמה', שהוא מדאורייתא, הנלמד בפרשתינו.

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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



1 עי' שבת י' א', "רבא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצלי, אמר כעבדא 
שדי  בעלמא,  צערא  איכא  כי  לר"כ,  חזינא  אשי  א"ר  מריה,  קמיה 
"ופכר  ידיה ומצלי, אמר כעבדא קמיה מריה", ופרש"י,  גלימיה ופכר 
ולכאו'  רבו",  מאימת  המצטער  כאדם  באצבעותיו,  ידיו  חובק  ידיה, 
צ"ב דכאן משמע שפתיחת אצבעות הוא סימן לאימת שכינה, והתם 

מבואר ד'חובק ידיו באצבעותיו' הוא סימן לאימת שכינה.
שהופכים  כהנים  דמברכת  א',  מ'  בסוטה  שאיתא  להעיר  2 יש 
פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינה, מבואר דיש דין של אימתא 
דציבורא, ע"ש, ולכאו' צ"ב הלא שכינה בין קשרי אצבעותיהם, ולא 
דמי לאחורי השכינה )בדמיון קצת לאיסור אחורי ביהכ"נ, דאם מניח 

תפילין מותר, כדאי' בברכות ס"א א'(.
לברך אם  יוכלו  ואיך  לברך את העם,  דין  יש  דהא   ובלא"ה קשה, 
אין פניהם כלפי העם. ומהגר"ה זקס שליט"א שמעתי, שמבואר כאן 
גופא, אין שום נ"מ בכיוון פניהם, ומזה הוכיח דאין  דמצד הברכה 
ענין  נזכר  ]וכמדו' שלא  כהנים  ענין להתקרב אצל הכהנים בברכת 

כזה בפוסקים, הגם ששמענו שהיו שנהגו כן, וצ"ע[.
3 עי' בתוס' בשבת קי"ח ב' ד"ה אילו, שכתבו, "ולא ידע ר"י מה 
איסור יש בזר העולה לדוכן", ולכאו' הלא בברכת המצוה שמברך יש 
ברכה לבטלה, אלא ע"כ דס"ל דאין הברכה נחשבת ממצות ה'נשיאות 

כפיים' עצמה, ואינה מעכבת, ועשו"ת נודע ביהודה קמא סי' ר'.
4 וכן מובא בס' אבני המקום עמ"ס חגיגה שם, בשם זקינו הגר"ח 

קניבסקי שליט"א.
5 מבואר כאן דכל דבר גנאי שקורה לאדם מחמת לימוד התורה, זה 

מפקיע את זה משם גנאי בחפצא.
6 עי' בח"א מהרש"א שכתב, "מה שאין כל אדם יכול לעשות כן 

מפני הסכנה...", וראה בס' 'אלף כתב' ח"ב אות תתמ"א.
תלמיד  זצ"ל,  פלויט  )להגרח"ב  חיים  בן  חבר  ליקוטי  7 בהגהות 
החת"ס( לשו"ע שם כתב, דהיו שנמנעו מלברך שהחיינו על דברים 
העשויים מעור בהמות, "ונשתרבב מנהג זה מדברי רמ"א סוס"י זה, 
שאין אומרים תבלה ותתחדש על בגדים הנעשים מעור". ובלקחב"ח 
שם כתב עוד, דשהחיינו כן צריך לברך, ע"ש. וכבר קדמו בענין זה 
הפמ"ג באו"ח סוס"י כ"ב במשבצות זהב, ע"ש, והו"ד ב'אורחות חיים 
החדש' כאן, וע"ש גם בשם השד"ח באסיפת דינים מערכת ברכות סי' 

ב' אות כ', וע"ע בדרכ"ת יו"ד סי' כ"ח סקכ"ג.
8 במ"א סקי"א, כתב, "מעורות של בהמה, אפילו טמאה...", וצ"ע 
דמאי שנא, אטו "ורחמיו על כל מעשיו" אינו כולל גם את השאינן 
טהורים  בין  חילוק  צעב"ח  באיסור  מצאנו  שלא  וביותר,  טהורות, 
היו  הטהורים  שבעה"ח  נח  אצל  דמצינו  משום  ואולי  כן,  לשאינן 

ראיה  ומכאן  לקרבנות(,  שיעורם  מכפי  )יותר  מהטמאים,  מרובים 
שהקפיד הקב"ה יותר על בע"ח הטהורים.

שיצליח  לברכו  יש  אם  בעורות,  שסוחר  במי  לפי"ז  9 ויל"ע 
ידיכם'  'תחזקנה  מלאכה  לבעלי  אומרים  שהיו  דמצינו  במסחרו, 
ובפהמ"ש  וכן בגיטין סוף פ"ה,  ופ"ה מ"ט,  )עי' פ"ד משביעית מ"ג, 
גיטין ס"ב א' ד"ה למימרא(, דהא הצלחה  ובפרש"י  להרמב"ם שם. 
במסחרו גורר עוד ציד בהמות לעורותיהן, ואולי יברכנו סתם שה' 
יצליחו בפרנסה. או י"ל דכל שהוא צורך פרנסה הו"ל מצוה, ושפיר 
]ויש  הנוב"י  מדברי  ומש"כ שם   ,11 בהערה  להלן  וראה  לברכו,  יש 
קצת להמליץ בזה עד"ש בסוף מס' קידושין "א"א לעולם בלא בסם 
)מוכר בשמים( ובלא בורסקי )מעבד עורות ללבוש ולנעול(. ואוי לו 

למי שאומנותו בורסקי"[.
הצלחה  באיחול  חסרון  שאין  נראה  שלכאורה  להוסיף,  יש   אכן 
עביד  שמצוה  בטהורות,  מדובר  אם  חיות,  בציד  לעוסק  במסחרו 
של  הבתים  ועושים  ומזוזות,  תפילין  ס"ת  כותבים  שבעורותיהם 

התפילין.
10 וכאן המקום להעיר בזה אודות מה שיש הנוהגים לאחל לאדם 
בשר,  לאוכל  לאומרו  חסרון  שיש  מה  שמלבד  'בתיאבון',  האוכל, 
גם בשאר מאכלים לכאורה  עוד בשר,  ויחפוץ  יגמור  שע"י תאבונו 
אין מקור ומקום לאיחול זה, דלתאוה ודאי אין לאחל )זולת בשבת 
ב'(.  צ"ט  פסחים  עי'  לתיאבון,  אכילה  של  ענין  שיש  דמצינו  ויו"ט 
ויתכן מאוד שמקורו מהגוים, שכל אכילתם היא רק לעורר התאוה.

 ושמעתי שאחד אכל מאכלות אסורות רח"ל, וראהו החכם ואמר 
לו 'שיאכל לתיאבון', והיינו שלא יאכל להכעיס, דלתיאבון אינו גרוע 

כל כך כלהכעיס.
 ותלמיד חכם אחד סיפר, ששמע אחד מזקני הת"ח שהיה זועק על 
איחול זה של 'בתיאבון', שיהודי אינו אוכל לתאוות גופו, ובוודאי 
שאין לאחל לו כן, וכל איחול זה בא מהירודים שבאחינו הרחוקים 
והטועים. ואותו ת"ח זקן נהג לאחל לאדם הרואהו אוכל, 'לבריאות', 
שהאכילה תהיה עבורו לבריאות וכח, שיוכל לעשות עבודתו ית"ש[.

 והעירוני, דאולי במה שיצטרך עוד בשר לשחיטה, כיון שהוא מצוה 
לשחוט, א"כ זהו תיקונה של הבהמה ע"י המצוה, משא"כ דבר של 
כל  על  'ורחמיו  נאמר  דרבי  בעובדא  א'  פ"ה  שבב"מ  ואע"פ  רשות, 
מעשיו' גם על זה )ועי' באגרת הקודש להרמב"ן פ"ד, וע"ע בדרכ"ת 
יו"ד סי' א' סוסק"א, וצ"ע(. התם הוא משום שבאה לחסות בצילו של 

רבי. שו"ר מש"כ לתרץ בזה ב'פלא יועץ' ערך רחמנות, ע"ש.
 )ושמעתי שהח"ח אמר, שביוהכ"פ אנו באים לחסות בצל הקב"ה, 
וע"כ מרחם טפי גם על שאינם ראויים, ואמר, שאפילו לאנשי סדום, 

גוים  ושמעתי שיש  קורתי",  בצל  באו  כן  על  "כי  לטעון,  לוט  ניסה 
שנהוג אצלם, שאפילו אויב אינם רוצחים כשהוא חוסה בצל קורתם, 
רק לאחר יציאתו מביתם(, ואיברא דעם הארץ אסור לו לאכול בשר 

כדאי' בפסחים מ"ט ב', משום דאינו עדיף מהבע"ח.
למיתה,  ילך  הבע"ח  שזה  ענינו  דכל  הכפרות,  ממנהג  גם   ]ויל"ע 
ותמורתו האדם נכנס לחיים, ואם יש חסרון במה ששולחה לשחיטה, 
סי'  מ"ב  ועי'  בזה?  כפרה  יעשה  איך  מעשיו',  כל  על  'ורחמיו  מצד 

תר"ה סק"ט[.
דיש  א',  י"ז  בכתובות  כדאיתא  מקחו,  על  אדם  לשבח  11 ובענין 
בזה מדה טובה ממצות שבין אדם לחבירו )וע"ע ח"ח רכילות, כלל 
של  עור  בו  שיש  במקח  מכך  להמנע  יש  האם  ל"ד(,  אות  במ"ח  ט' 
בהמה )כגון שקנה סידור עם כריכת עור, או שעון עם רצועות עור(, 
דהרי במ"א סוס"י רכ"ג מבואר, שדברי הרמ"א הם גם באופן שרק 
מעורב בו ממיני עורות(, לכאורה נראה דמותר, וזאת משום שאיננו 
מבקש על הריגתם, ועי' ברמ"א יו"ד סי' כ"ח ס"ב, ד"מי ששחט פעם 
דמזיק  השחיטה,  על  לא  אבל  הכיסוי  על  שהחיינו  מברך  הראשון, 
לבריה, וכ' הפמ"ג באו"ח סי' כ"ב, דדוקא על מעשה השחיטה שהוא 
לעיל  )וראה  לברך  דמי  שפיר  הבגד  כשלובש  אבל  בעצמו,  ההיזק 

בהערה ד'(.
12 בשו"ת נו"ב תנינא יו"ד סימן י', נשאל, "איש אחד אשר זיכהו 
השם בנחלה רחבה, ויש לו כפרים ויערות, אשר בהיערות תרמוש כל 
חייתו יער, אם מותר לו לילך בעצמו לירות בקנה שריפה לצוד ציד, 

או אם אסור לישראל לעשות זה".
 וע"ש בתו"ד שכתב, "ואמנם מאד אני תמה על גוף הדבר, ולא מצינו 
איש ציד רק בנמרוד ובעשו, ואין זה דרכי בני אברהם יצחק ויעקב, 
רמ"א  הביאו  בפסקיו,  מהרי"ו  כתב  ותחדש'  תבלה  'לומר  חזי,  ופוק 
באו"ח סוס"י רכ"ג, שאין לומר כן על הנעשה מעורות בהמה, משום 
ורחמיו על כל מעשיו, ואף שרמ"א כתב עליו שהוא טעם חלוש, היינו 
מצד שאינו חיוב ]כוונתו, שאינו מוכרח במציאות, שכדי שילבש בגד 
שכבר  יש  עורות  וכמה  בהמה,  ימיתו  שבשבילו  יהיה[  מוכרח  חדש 
ועכ"ז  בעורותיהם,  להשתמש  ויכולים  מאליהם,  מתים  וכמה  מוכן, 
סיים רמ"א, שרבים מקפידים ע"ז, ואיך ימית איש ישראלי בידים בלי 
שום צורך, רק לגמור חמדת זמנו להתעסק בצידה... ומי שהוא איש 
שוחטין  והרי  אכזריות,  שייך  לא  בזה  מצידה,  ופרנסתו  לזה,  הצריך 
בהמות וחיות ועופות, וממיתים דגים לצורך האדם, ומה לי טהורים 
שיאכל מבשרם, ומה לי טמאים שיאכל ]לא אכילת מעיו ח"ו, אלא 
יאכל[ ויפרנס עצמו מדמי עורותיהן, וכל בעלי חיים ניתנו לאדם לכל 
צרכיו, אבל מי שאין זה לצורך פרנסתו, ואין עיקר כוונתו כלל בשביל 

תשובה ל"מעשה רב"

כפי  על  מהסתכלות  המניעה  ענין  אם  לשאלה,  בתשובה 
הכהנים הוא כבר משעה שמברכים הכהנים אשר קדשנו וכו', 

או רק מעת ברכת יברכך.

א[ בחגיגה ט"ז א' איתא, "דרש ר' יהודה בר' נחמני מתורגמניה דר"ל, 
היה  שביהמ"ק  בזמן  בכהנים  וכו'  כהות  עיניו  דברים  בג'  המסתכל  כל 
קיים שהיו עומדין על דוכנן ומברכין את ישראל בשם המפורש", ופרש"י, 

"שהשכינה שורה על קשרי אצבעותיהם".
זהו  "ומה שחולקין אצבעותיהן,  כתב,  כ"א,  סי'  פ"ג  במגילה  והרא"ש 
לפי המדרש מציץ מן החרכים, ששכינה למעלה מראשיהן, ומציץ מבין 
חרכי אצבעותיהן, ומכוונים לעשות ה' אוירים בין שתי אצבעות לשתי 
אצבעות, ובין אצבע לאגודל, ובין גודל לגודל, לקיים מציץ מן החרכים, 

וכ"כ בטור סי' קכ"ח.
במגילה,  מפרש"י  הביאו  בכהנין,  בד"ה  שם  בחגיגה  התוס'  והנה  ב[ 
דמפרש מש"כ שם במשנה "ידיו בוהקניות לא ישא כפיו", דזה כדי שלא 
תוס',  והקשו  כפיהם,  על  שורה  דשכינה  משום  בידיהם  העם  יסתכלו 
"דמסקינן דוקא בזמן שביהמ"ק קיים". ומבואר דלשיטת תוס', בזמה"ז, 
אין שכינה שורה על כפי הכהנים, ולכן לא מטעם זה אסור להסתכל על 

ידי הכהנים.
"ונראה  שכתבו,  להסתכל,  שלא  אחר  טעם  מביאים  שם  תוס'  אמנם 
בירושלמי  איתא  והכי  הדעת,  היסח  משום  מיתסר  בגבולין  דאף  לפרש 
שהם  בשעה  בכהנים  להסתכל  שאסור  אמרה  הדה  יוסי  א"ר  דהתם, 
]הדעת[, אנא  היסח  כלום אמר אלא משום  חגי  א"ר  מברכין את העם, 

מסתכל ולא מסחנא דעתאי".
ג[ ולכאו' צ"ע, שהרי כתב בטור שם, "והעם יכוונו לברכה, ויהיו פניהם 
למימר  "וליכא  הב"י,  עלה  וכתב  בהם",  יסתכלו  ולא  הכהנים,  פני  כנגד 
משום  אלא  הוא,  דעת  היסח  משום  לא  בכהנים  להסתכל  דאסור  דהא 
הא דאמרינן דפ' אין דורשין, שהמסתכל בכהנים עיניו כהות, דהא מפרש 
התם דהיינו בזמן שביהמ"ק קיים והיו עומדים על דוכנם, ומברכין בשם 
שכך  כן  ואם  ידיהם,  על  שורה  שכינה  אין  דבזמה"ז  ומבואר  המפורש", 
לכן את הדין של חולקים  דעת הטור, מפני מה כשהעתיק הטור קודם 
אצבעותיהם, כתב הטעם כדברי הרא"ש משום שכינה, והא דוקא בזמן 

ביהמ"ק היה כן ולא בזמה"ז.
ואמנם הב"י שם כבר מביא מהראבי"ה שנותן טעם אחר לדבר, ע"ש, 
אבל אעפ"י כן מפשטות דברי הב"י שם, לכאורה נראה שמסכים להטור, 
דיעו"ש שמביא מהשבלי הלקט, "שפתיחת האצבעות הוא סימן שאימת 
שכינה עליהם1 כאילו הם מתחלחלים", ומשמע דמשום ששכינה שורה 

על ידיהם. וצ"ע.
"ואע"פ שאין עיניו כהות  ב', שכתב,  שו"ר בתוס' הרא"ש מגילה כ"ד 
עתה כמו בזמן שביהמ"ק קיים, דבזמן שביהמ"ק קיים עיניו כהות מפני 
שהיו מברכין לישראל בשם המפורש, אבל עתה שאין מברכין לישראל 
מפני  בהם,  מסתכלין  אין  ואפ"ה  כהות,  עיניהם  אין  המפורש,  בשם 
החלונות  מן  משגיח  שנאמר  אצבעותיהם2,  קשרי  מבין  מציץ  שהקב"ה 

מציץ מן החרכים".
העולה מהדברים, דיש ב' טעמים למה שאין מסתכלים בידי הכהנים. 
לכו"ע,  ביהמ"ק  בזמן  נכון  זה  וטעם  ידיהם,  על  א. מצד ששכינה שורה 
ובזמה"ז רק לחלק מהראשונים. ב. מצד היסח הדעת, וזה שייך גם בזמה"ז.
בשעת  ההסתכלות  לאסור  שייך  לא  הטעמים  דלב'  נראה  ולכאו'  ה[ 
הברכה, חדא, די"ל דברכת הכהנים אינה מעכבת את המצוה כמו בשאר 
מתחיל  המצוה  גוף  שאין  המצוה,  על  ברכה  כל  כמו  ה"ז  וא"כ  מצוות3, 
עד עשייתה, ולכן גם כאן החפצא של ה'ברכת כהנים' מתחיל רק מעת 
שאומרים 'יברכך', וממילא שרק אז שכינה שורה על ידיהם, ועל זמן זה 

נאמר הדין שלא להסיח דעת4.
וגם לפי מה שנתבאר דמשום ששורה שכינה על ידיהם לפיכך חולקין 

אצבעותיהם, הנה בשו"ע שם סי"ב, מבואר, דזה עושין רק אחרי ברכת 
אשר קדשנו וכו', הרי שאין השכינה שורה על ידיהם אלא רק כשמתחילין 

בברכת כהנים עצמה.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"

עובדא  ליישב  צורך  שיש  גדול  האדם  מיהו  לשאלה,  בתשובה 
עור  שהוא  ד"מי  סק"ג,  קל"א  סי'  בבאה"ט  מש"כ  עם  דידיה 
או פסח, אין לקרוא לו פרשת עורת או שבור, וכן כל כיוצ"ב, 
שלא יתבייש", דמבואר, שאף בהזכרת הענין בלבד יש לחוש 

שלא לבייש.

מאי  חכם,  בני  "שמעון  ב',  ק"ג  בכתובות  כדאי'  בלוי,  הוא  המדובר 
קאמר, ה"ק, אע"פ ששמעון בני חכם גמליאל בני נשיא, אמר לוי צריכא 
למימר ]וכי צריך רבי לומר שבנו בכורו יהיה נשיא[, א"ר שמעון בר רבי, 
צריכא לך ולמטלעתך", ופרש"י "פסח היה, כדאמרינן בעלמא )סוכה נ"ג 

א'( לוי אחוי קידה ואטלע".
וכתב בשיטמ"ק בכתובות שם, "הקפיד ר"ש, והשיב לו דרך גנאי, דודאי 
היה ]רבי[ צריך לומר לו, לפי שאני גדול ממנו בחכמה, ומשום דלוי היה 
ז"ל  ואיטלע, רש"י  קידה  לוי אחוי  לו הכי, כדאמרינן התם,  צולע, אמר 

במהדו"ק.
ונראה דמשום כבוד אביו ]רבינו הקדוש, אביו של ר' שמעון[ דלא לימא 
דאמר מילתא יתירתא, הוא דהשיב ר"ש כן, וגם לא הויא מילתא דגנאי 
כולי האי, דהא לא איטלע אלא משום דאחוי קידה, דהיינו לימוד תורה5, 

כן נ"ל".
והרמז: שטרח בגופו לשמח את נשיא ישראל, כדאי' בסוכה נ"ג א', "לוי 
היה מטייל קמיה דרבי בתמני סכיני"6, ופרש"י, "קמיה דרבי, בביתו, שהיה 
נשיא, ומכבדין אותו לשמחו, שהיה דואג תמיד בצרת ישראל ובחוליו, 
)נ' ב'( יומא דמחייך ביה רבי, אתו פורענות לעלמא"  כדאמרינן בנדרים 
צרות  מנע  ובחוליו", שחוליו  ישראל  "בצרת  רש"י  )וזה השייכות שנקט 

מישראל(.

תשובה ל"מבין חידות"

לאחל  שנהוג  מסויימת  ברכה  מצינו  היכן  לשאלה,  בתשובה 
איש לרעהו, שלפעמים אין לאומרה בגלל פסוק מסויים הנאמר 

מספר פעמים ביום.

בשו"ע או"ח סוס"י רכ"ג כתב הרמ"א, "המנהג לומר למי שלובש בגד 
חדש תבלה ותחדש, ויש מי שכתב שאין לומר כן על מנעלים או בגדים 
אחרת9  בהמה  להמית  צריכים  היו  דא"כ  בהמה8,  של  מעורות7  הנעשים 
תחלה10 שיתחדש ממנה בגד אחר, וכתוב )תהלים קמ"ה ט'( ורחמיו על 
רבים מקפידים  מ"מ  נראה,  ואינו  והנה הטעם חלוש מאד  כל מעשיו11, 

ע"ז שלא לאמרו12".
הרי שהגם שבשאר מיני בגדים נהוג לאחל בברכת 'תבלה ותחדש', מ"מ 
במינים של עור משום הפסוק "ורחמיו על כל מעשיו" הנאמר בכל יום ג"פ 

ב'תהילה לדוד', יש הנמנעים מלאמרו.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בדין כהן שאנסוהו להרוג, שי"א שנושא את 
כפיו )עי' מ"ב סי' קכ"ח ס"ק קכ"ח(, היאך ניתן להוכיח ע"פ 

פרשתינו, שלכאורה אין לו לישא כפיו.

הנה נאמר בפרשתינו )כ"ה י"ג(, "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת 
בזה  עמדו  וכבר  ישראל",  בני  על  ויכפר  לאלקיו  קנא  אשר  תחת  עולם 
המפרשים, מה התחדש כעת לענין כהונתו של פינחס, והרי כבר ניתנה 

הכהונה לכל זרעו של אהרן. ועי' במפרשים מה שכתבו ליישב בזה כ"א 
כדרכו.

פסיל  נפש  דקטיל  כהן  "כל  א'(,  )רי"ד  בפרשתינו  בזוה"ק  איתא  והנה 
דקנא  ובגין  הוה,  לכהנא  פסיל  דינא  מן  ...ופנחס  לעלמין  כהונתיה  ליה 
ולבנוי  ליה  עלמין  כהונת  ליה  ליחסא  אצטריך  הוא  בריך  לקודשא  ליה 

אבתריה לדרי דרין".
ותרגום הדברים, שכל כהן שהרג נפש, פסל עצמו לכהונה לעולם, ולכן 
היתה  וכוונתו  היות  אך  לזמרי,  בהריגתו  לכהונה  נפסל  הדין  מן  פינחס 
לשמים, לקנא לשם ה', לכך הוצרך הכתוב לייחסו לפינחס לכהונת עולם, 

לו ולבניו אחריו לדורי דורות.
פינחס  את  לייחס  הכתוב  שהוצרך  שהטעם  הזוהר,  בדברי  ומבואר 
לכהונה, זהו משום שהיה לפינחס דין של כהן שהרג את הנפש. ולכאורה 
היה מקום להקשות, דהרי מה שהרג לזמרי, מן הדין עשה, שהרי כך קיבל 
פינחס ממשה )סנהדרין פ"ב א'(, דהבועל ארמית קנאין פוגעין בו, וכיון 
יגרע מכהן שאנסוהו  ולמה  מן הכהונה,  נפסל  למה  הדין,  מן  כן  שעשה 
להרוג, שנושא את כפיו, והרי הדברים ק"ו, אם זה שאנסוהו להרוג, שמצד 
הדין צריך למסור נפשו, דהוא בכלל ג' החמורות דיהרג ואל יעבור, אעפ"כ 
לא נפסל לכהונה, כ"ש זה ההורג מצד הדין, שלא יפסל מן הכהונה, וע"כ 
משמע, דלהזוהר לכאורה אף כהן שאנסוהו להרוג, אין נושא את כפיו, 

שלא יהא קל יותר מהיכא שהרג מן הדין.
בשם  שכתבו  )י"ב(,  כאן  התוספות  לבעלי  זקנים  בדעת  יעוין  וכמו"כ 
נגואלו  שכפיו  לפי  שלום.  בריתי  את  לו  נתן  "הנני  מקוצי,  משה  רבינו 
בדם, וכהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו, והיה מתיירא שמא יפסיד 
כהונתו, לכך נתן לו הקב"ה את בריתו שלום". וכעי"ז במושב זקנים כאן, 
"וא"ת, והלא כבר נתנה הכהונה לזרעו וכו'. וי"ל, לפי שהרג זמרי, סבור 
היה שלא יקריב עוד קרבן, כדתנן )סנהדרין ל"ה ב'(, כהן שהרג את הנפש 
לא ישא את כפיו, ולכן הוצרך לשנותו ולומר לו הנני נותן לו את בריתי 

שלום, שלא יערער אדם על כהונתו"13.
ג"כ כמשנ"ת בדברי הזוהר, שלכך הוצרך הכתוב  הרי מבואר לכאורה 
להבטיחו לפינחס על הכהונה, מכיון שבאמת יש מקום לחשש זה שנפסל 
מלישא כפיו, מאחר שהרגו לזמרי, ואם איתא שכל ההורג מצד הדין או 
מאונס, נושא כפיו, מה היה חששו של פינחס, ולשם מה הוצרך הכתוב 

להודיעו על כך ולייחסו לכהונה14.
איברא, דבאמת יש לעיין, דאם כל כוונת הכתוב היא לייחס את פינחס 
לכהונה מחמת שהרגו לזמרי, א"כ אכתי אינו מובן הטעם שהוצרך הכתוב 
לייחס גם לזרעו לדורי דורות, והרי דין כהן שהרג את הנפש שנפסל, היינו 

רק לעצמו, ולא בניו אחריו.
זו  שתהא  לומר,  הכתוב  בא  גופא  הא  דבאמת  לכאורה,  נראה  והיה 
הוראה לדורות, שכל כהן שיהרוג את הנפש ע"פ הדין, שפיר לא נפסל 
לכהונה בשל כך, ולכן הוצרך הכתוב לייחס גם לזרעו של פינחס לדורות, 
כי לולי כן הו"א שהוראת שעה היא לגבי פינחס לבדו שלא יפסל לכהונה, 

משא"כ זרעו אחריו.
ואמנם, כל זה לענין היכא שהרג מצד הדין, אבל אכתי אין לנו ראיה 
והוצרך  דמאחר  לומר,  מקום  היה  ואדרבה  באונס,  שהרג  היכא  לענין 
היכא  שלענין  ודאי  א"כ  הדין,  מצד  שהרג  היכא  לענין  לגלויי  הכתוב 

שאנסוהו להרוג, אכתי בעינן גילוי להדיא.
אלא שי"ל, דכל מה שהוזקקנו בגילוי הכתוב גבי פינחס, היינו לענין 
עצם ירושת הכהונה, אבל מאחר וגילה הכתוב שכל זרעו אחריו כהנים 
ח"ו,  הנפש  את  בהרג  וגם  זה,  מכלל  כהן  שום  יוצא  אין  שוב  לדורות, 
כיון שבאמת אין זה פסול בעצם, שהרי קיי"ל שהוא כשר לעבודה, ורק 
לישא כפיו אינו רשאי, ומשום שהוא ענין חומרא בעלמא, וכלשון התוס' 
בסנהדרין )ל"ה ב', ד"ה שנאמר, בתרוצם שם15(, והוא משום שאין קטגור 
לישראל  לברך עמהם  יוכל  לא  בדם,  נגואלו  סנגור, שכיון שכפיו  נעשה 
בנשיאת כפיו16, וא"כ שפיר יתכן שכל זה הוא רק בענין שהזיד או שגג, 

אבל באונס שפיר נושא כפיו.
היה  שכבר  כמ"ד  הסוברים  להמפרשים  היינו  לעיל,  האמור  כל  והנה 
דבעלי  תרוצם  ולפי  בראשונים,  שהקשו  וכמו  לכן,  קודם  כהן  פינחס 



דבר לפותרים:
• כל תשובה הנשלחת למערכת, מתקבלת בתשומת לב ובכבוד הראוי.

• תשובות הקוראים החשובים שיש בהם הוספות והערות, המגיעות למערכת 
בתשובות  לשלבם  משתדלת  המערכת  בדיוק,  בבוקר   8.00 בשעה  שני  יום  עד 

המודפסות. ]לאחר הנ"ל, לא תמיד ניתן לשלבם, ואי"ה עוד חזון למועד.[
ל"מעשה  ]כגון, תשובה  נחשבת.  אינה  וללא מקור,  • תשובה שאינה מנומקת 
רב" בסגנון "הצדק עם פלוני", בלא לנמק מדוע או מבלי לציין מקור, וכן תשובה 
ל"כתב חידה" בסגנון "הדמות היא אלמוני", בלא לפרט היאך התשובה מתאימה 

לכל ההגדרות )או לכה"פ לארבע מתוך שש הגדרות(, וכן כל כה"ג.[
• כל תשובה נכונה משתתפת בהגרלה ]אף אם אינה התשובה המודפסת[.

• יש לכתוב בבירור את שם השולח, כתובתו ומס' טלפון במקום בולט.
• רצוי להשאיר את שולי הדף ריקים, כשתי ס"מ בכל צד ולמעלה ומטה, שכידוע 

שולי הדף בפקס אינם ברורים.
• אין לשלוח אותו דף פעמיים ]ואף לא לשתי מספרי הפקס השונים[.

פרנסתו, הוא אכזריות", וע"ע בדרכ"ת יו"ד סי' כ"ח סקכ"ד.
יפסיד  פן  היה  דואג  שלום.  "בריתי  כאן,  בחזקוני  גם  13 וכעי"ז 
עד  כפיו,  את  ישא  לא  הנפש  את  שהרג  כהן  דאמרינן  כהונתו, 
שהבטיחו הקב"ה, הואיל והרציחה לשם שמים היתה, כמו שמפרש 

והולך".
14 ועי' גם בהמשך דברי המושב זקנים שם, שהביא עוד לתרץ בזה, 
רציחה,  היה  ולא  קטיל,  דגברא קטילא  אומר,  יחיאל מפריש  "ורבי 
דהבא על ארמית קנאין פוגעין בו, וזהו שאמר הכתוב תחת אשר קנא 
לאלקיו", ומשמע דרצונו לומר, דבאמת אין כאן כלל שם רציחה, כיון 
שמן הדין הרג, ולכן סמך זאת ע"ד הכתוב תחת אשר קנא וגו', דמילת 
'ִקֵנא', הוא מלשון קנאות, שהוא לרמז על דין זה שקנאין פוגעין בו.

 ומשמע שפירוש זה בא לאפוקי מהפירוש הקודם וכנ"ל, דלהפירוש 
זה של פינחס שם רציחה,  הקודם באמת מתבאר דהיה על מעשה 
לייחסו  הכתוב  הוצרך  ולכן  כפיים,  ונשיאת  עבודה  מכלל  להוציאו 
וכו', אבל לדברי הר"י מפריש, באמת כיון שמן הדין הרג הרי גברא 

קטילא קטיל.
 ואולם דלפי"ז עדיין צ"ב, דאם גברא קטילא קטל, א"כ למה הוצרך 
הכתוב לייחסו וכו'. ואולי באמת גם לפירוש זה ה"ק, דלכך הוצרך 
הכתוב לייחסו, לומר שבאמת גברא קטילא קטל, דלולי הכתוב הו"א 

דאף שמן הדין הרג, מ"מ יש בזה שם רציחה.
 ואולי יהא נפק"מ לפי"ז בכהן שאנסוהו וכנ"ל, דלפירוש קמא הנ"ל, 
באמת אין סברא לחלק בין הורג מן הדין לבין אונס, שהרי הכתוב 
אינו מחשיבו כאילו לא הרג, אלא אדרבה, למרות שנחשב כאן שם 
רציחה, מ"מ ייחסו הכתוב. אבל לדברי הר"י מפריש, י"ל דדוקא מה 
רציחה,  כלל שם  ליכא  ייחסו הכתוב, דקמ"ל שבזה  הדין  מן  שהרג 
שלא  מקרא(  )עכ"פ  שמעינן  לא  אכתי  להרוג,  שאנסוהו  בכהן  אבל 

יהא בו שם רציחה. 
 ועי' בספר חבצלת השרון כאן, מה שהאריך לפלפל בהנפק"מ בין ב' 

תרוצים אלו דבעלי התוספות, ואכמ"ל.
15 ומיהו למש"כ בדעת זקנים ומושב זקנים ובחזקוני הנ"ל, משמע 
שדעתם כמו שסברו התוס' בקושייתם בסנהדרין שם, דאם לישא כפיו 

נפסל, כ"ש לעבודה.
16 ואף שגם בעבודת הקרבנות ג"כ יש עבודות בידים, כבר עמד 

בזה בערוך לנר בסנהדרין שם, ואכמ"ל.
סנהדרין  בתוס'  הצדדים  בב'  זה  לתלות  יש  שלכאורה  17 איברא 
סניגור  נעשה  קטיגור  דאין  משום  כפיו  נושא  דאין  דלהטעם  הנ"ל, 
א"כ לכאו' אין נפקותא במה שלא נתכהן מקודם, דמה בכך הרי הוא 
דין במה שידיו נגעו בדם, אבל להצד שגם בעבודה פסול )וכמשנ"ת 

)וכמו  דין בעיקר כהונתו  והיינו משום שהוא  זקנים הנ"ל(,  להדעת 
שמבואר גם בזוהר הנ"ל, דכהן הוא ממידת חסד וכו'(, א"כ לכאורה 

שפיר מהני מה שנתכהן רק אח"כ.
רש"י  על  שכתב  האוה"ח,  דברי  המשך  את  שנביא  לקמן  18 עיין 
לשון  העתקנו  ולא  בו,  הופיע  הקודש'  ש'רוח  ותהילה,  שבח  דברי 

קושיתו, אלא כדי לחזק את הקושי.
חמשה  הוא,  משפחות  השמונה  שחשבון  העדה,  בקרבן  19 וכתב 
מאשר.  וישוה  מגד  אצבון  משמעון,  ]אוהד[  )אהוד(  מבנימין, 
נהרגו  מהן  וג'  לגמרי,  שנעקרה  שמעי  היו  שנפלו,  לוי  וממשפחות 

רובן, ונשארו מתי מספר, והם משפחות עמרם ויצהר ועוזיאל.
אהרן  בשערי  הובא  הזכרון',  ב'ספר  מצאנו  גדול  חידוש  20 ודבר 
והנוסחא  היא,  סופרים  "טעות  לגד',  אצבון  'וכן  רש"י  שדברי  שם, 
באמת  מדויקת  אחרת  ובנוסחא  לאשר...  ישוה  'וכן  היא  הנכונה 
דעתי  נתקררה  נוסחה  ובאותה  כמש"כ,  לאשר',  ישוה  'וכן  מצאתי 

אע"פ שהיא יחידה".
בדברי  כי  בהערה,  רק  זאת  והבאנו  גדול,  חידוש  הם  אלו   ודבריו 
רבותינו הראשונים מפורש דלא כגירסא זו, שהלא הביאו דברי רש"י 

כגירסתינו והקשו ויישבו את דבריו כדלהלן.
שגרסו  ראשונים  ועוד  ברש"י  וכן  המדרש,  במפרשי  21 יעויין 
'שבעה', דלגירסא שלפנינו, אלו הם, אהד משמעון, בכר, גרא וראש 
מבנימין, אצבון מגד וישוה מאשר, ואילו לשיטות הגורסים שבעה, 
מהם  ֶשמוֶֹנה  מבנימין,  שנים  עוד  שמוסיף  להדיא,  רש"י  כתב  וכן 

חמשה, ואינו מונה את ישוה.
 ורבים ממפרשי רש"י האריכו לבאר מדוע השמיט רש"י את ישוה, 

והעדיף למנות חמשה משבט בנימין, עיי"ש ותרווה רוב נחת.
22 שרש"י לא רצה לפרש שכל אותם משפחות מתו בעטיו של הזנות 

בעצתו של בלעם.
23 וככל הנראה למדו החזקוני והמשכיל לדוד בדעת רש"י, שגרס 
בירושלמי 'שבעה משפחות', לא 'שמונה' כגירסתינו, דאם כגירסתינו, 
לא יקשה דבר, אלא אדרבה, אם יוריד את משפחת אצבון, שנאמר 

שלא אבדה, יחסר אחד ממנין שמונת המשפחות.
וסיבה  כראיה  לא  אבל  כן,  שביאר  י"ג  בפסוק  בחזקוני  24 ויעוין 
לשיטת רש"י כאן, אלא כביאור ויישוב שיטתו, שאם משפחת אצבון 
לא אבדה, היאך יעלה מנין המשפחות האבודות לשבעה, "וא"ת אם 
אזני הוא אצבון, לא נדע איזו משפחה שביעית נפלה. וי"ל שחסרה 

משפחת ישוה לאשר".
כפי  לחלוטין,  אבדו  שלא  לוי,  משבט  המשפחות  25 כדוגמת 

שהבאנו לעיל בהערה 19 בשם הקרבן העדה.
26 והוסיף וביאר הגור אריה, שמה שרש"י כתב שם בסוף דבריו, 
"ואיני יודע למה לא נקראת משפחתו על שמו", כוונתו היא, שאף על 
גב דבא לאשמועינן כי רוב משפחת אצבון חסירה, מכל מקום יקשה, 
דסוף סוף כיון דאין הכתוב קורא משפחה רק אותן שירדו למצרים, 

אם כן אין ראוי להקרא משפחת אזני אלא משפחת אצבון.
27 וביאר האוה"ח, "אשר על כן היה נראה כי אזני היא משפחה 
אחרת שיצתה מגד, כי מן הסתם היו בכל שבט ענפים אחרים לבד 
מאותם שנבנית מהם המשפחה והיו נקראים על אחיהם ולפעמים 

יגדל הענף ההוא ותקרא המשפחה על שמו".
28 דאיתא שם, "והיינו דאמר ר' אליעזר, מפני מה אצבעותיו של 
יניח  הגון,  דבר שאינו  אדם  ישמע  כיתידות, שאם  משופות  אדם... 

אצבעותיו באוזניו".
כפי שכתב  בציבור בשם השל"ה,  ידועים  29 ודברי הרוקח הללו, 
האזני.  משפחת  "לאזני  מוסר',  תוכחות  חיים  ב'דרך  שם,  בספרו 
לאלו  יש  שייכות  מה  תמהו,  ורבים  אצבון,  הוא  אזני  רש"י,  פירש 
שנבראו  ז"ל,  רבותינו  שאמרו  מוסר,  רמז  ושמעתי  להדדי.  השמות 
אצבעותיו של אדם כיתדות, כדי לתחבם באזניו שלא ישמע דבר רע, 
ויהיה לאצבון כמו לאצבעון, שיתחוב האצבע להאוזן ויאטים אזניו 

מלשמוע דבר רע".
 ויתכן שמקור דברי השל"ה הם ברוקח הנ"ל.

בענין  תירצו  ולכן  כהן,  היה  שכבר  נקטו,  שכך  משמע  הנ"ל  התוספות 
שלא  ב'(,  )ק"א  בזבחים  כמ"ד  נקט  כאן  ברש"י  אבל  כדרכו.  כ"א  אחר 
נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי, "שאע"פ שכבר נתנה כהונה לזרעו של 
אהרן, לא נתנה אלא לאהרן ולבניו, שנמשחו עמו ולתולדותיהם שיולידו 
אחר המשחתן, אבל פינחס שנולד קודם לכן ולא נמשח, לא בא לכלל 
כהונה עד כאן. וכן שנינו בזבחים לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי", 
אשר לפי"ז לכאורה גם היכא שהרג מן הדין, אין לנו ראיה שאינו נפסל 
זאת  היתה  ה'  דמאת  לומר  יתכן  ואדרבה  כפיים,  לנשיאת  או  לכהונה 
בדוקא שלא נתכהן פינחס עד לאותה שעה, כדי שלא יהא לו הדין של 

כהן שהרג את הנפש17.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "אצבון ]בן גד[".
דמות הקשורה: רש"י במדבר כ"ו י"ג, "לזרח. הוא צוחר, לשון צוהר, 
בעשרה  שהרי  בנימין,  משבט  חמשה  וכן  בטלה,  אהד  משפחת  אבל 
בנים ירד למצרים וכאן לא מנה אלא חמשה, וכן אצבון לגד, הרי שבע 

משפחות...". 

הייתי האמצעי בבני אבי – שאצבון היה האמצעי בבני גד אביו.
שאצבון היה בנו של גד, כמפורש בקרא )בראשית מ"ו ט"ז(, "ּוְבֵני ָגד 
ִצְפיוֹן ְוַחִּגי ׁשּוִני ְוֶאְצּבֹן ֵעִרי ַוֲארוִֹדי ְוַאְרֵאִלי". והיה האמצעי שבהם, שהרי 

נמנה הרביעי מתוך שבעת בניו.

שבעת לידתו היה כזקני – שגד אביו של אצבון, בעת לידתו, שנולד 
נולד  לידתו,  בעת  הוא  שגם  אצבון,  של  זקנו  אביו,  כיעקב  היה  מהול, 

מהול.
שיעקב נולד מהול, כדאיתא בתנחומא נח ה', "יעקב נולד מהול, דכתיב 
)בראשית כ"ה כ"ז(, ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם", וכעי"ז איתא באבדר"נ פ"ב ה"ה, "ואף 
יעקב יצא מהול, שנאמר )שם(, ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלים". וע"ע בב"ר 
נולד  יוסף  נולד מהול אף  י"ד ה', ועוד הרבה, "מה יעקב  ו', ובמד"ר  פ"ד 

מהול".
ואף גד נולד מהול, כדאיתא בפרש"י בראשית ל' י"א, "בא גד. בא מזל 

טוב... ומדרש אגדה, שנולד מהול, כמו )דניאל ד' כ'(, ּגֹּדּו ִאיָלָנא...".
רבים בחז"ל שמנו את אותם אלו שנולדו מהולים,  ומצאנו במקומות 
כאשר ישנם חילוקים באותם מנינים, מצד הנמנים, וגם מהמקום בו נלמד 
ענין זה, כאשר בכל המקומות הללו לא נמנה גד, בתנחומא נח ה' נמנים 
שבעה מהולים, אדה"ר, שת, נח, יעקב, יוסף, משה ואיוב. ובאבדר"נ פ"ב 
ה"ה נמנים י"ג, איוב, אדה"ר, שת, נח, שם, יעקב, יוסף, משה, בלעם הרשע, 
]שמואל[, דוד, ירמיה וזרובבל )וכעי"ז איתא בחופת אליהו, הובא באוצה"מ 
עמ' 178, הובא גם בילקוט ירמיהו רס"א, ובקיצור בבראשית ט"ז(. במדרש 
תהלים ט' ז' גם נמנו י"ג, אבל חלקם שונים, אדה"ר, שת, חנוך, נח, שם, 
תרח, יעקב, יוסף, משה, שמואל, דוד, ישעיה וירמיה ]הוציא: איוב, בלעם 

וזרובבל, והוסיף: חנוך, תרח וישעיה[.

נכד דודי כשמי נקרא – שנכדו של בנימין שהיה דודו של אצבון, נקרא 
אצבון כשמו.

שבנימין היה דודו של אצבון, פשוט הוא, שהרי היה אחיו של גד אביו, 
"ְּבֵני  כ"ו(,  כ"ד –  ל"ה  )בראשית  וכגון  רבים,  וכמפורש בקרא במקומות 
ָרֵחל יוֵֹסף ּוִבְנָיִמן... ּוְבֵני ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ָּגד ְוָאֵׁשר ֵאֶּלה ְּבֵני ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר 

יַֻּלד לוֹ ְּבַפַּדן ֲאָרם".
ז'(,   – ו'  ז'  )א'  בדה"י  בפסוק  כמפורש  אצבון,  נקרא  בנימין  של  ונכדו 
ִויִרימוֹת  ְוֻעִּזיֵאל  ְוֻעִּזי  ֶאְצּבוֹן  ֶבַלע  ּוְבֵני  ִויִדיֲעֵאל ְׁשֹלָׁשה.  ָוֶבֶכר  ֶּבַלע  "ִּבְנָיִמן 

ְוִעיִרי...".

וזרעי על שמי לא נקרא – שזרעו של אצבון לא נקראו על שם אביהם 
'משפחת האצבוני', אלא 'משפחת האזני'.

שזרעו של אצבון נקראו 'משפחת האזני', ולא נקראו על שם אצבון 
אביהם, כן הוא ברש"י במדבר כ"ו ט"ז, "לאזני. אומר אני, שזו משפחת 

אצבון, ואיני יודע למה לא נקראת משפחתו על שמו".
והנה בעיקר דברי רש"י הללו, התקשו רבים מהמפרשים, מנין לרש"י 

לפרש שאזני זו אצבון, וכלשונו של האוה"ח, "ואין נראה להמציא דבר 
שאין לו טעם ואינו מדבריהם ז"ל18".

ורבים  ראשונים  ועוד  בחזקוני  כן  הקשה  וכבר  קשה,  שבמיוחד  מה 
אבדה,  אצבון  שמשפחת  למד  י"ג,  בפסוק  עצמו  שרש"י  מהאחרונים, 
אהרן  מיתת  שלאחר  ב'(,  ב'  ה"א,  )פ"א  ביומא  הירושלמי  מדברי  והוא 
כשמלך ערד בא ונתגרה בישראל, ביקשו ישראל לחזור למצרים, ונסעו 
לאחוריהן שמונה מסעות, ורצו אחריהם שבט לוי להחזירם, והרגו מהם 
לוי  מבני  הרגו  הם  ואף  אצבון20,  היתה  מהן  ואחת  משפחות19,  שמונה 

ארבע משפחות.
וכעין זה איתא בתנחומא פינחס ה', וכעי"ז בבמד"ר כ"א ח', שמשפחת 
במלחמה  זה  שהיה  בירושלמי  האמור  מהטעם  לא  אלא  אבדה,  אצבון 
הזנות  מפני  אלא  במלחמה,  לוי  שבט  והחזירום  מצרים  לשוב  כשבקשו 
בעצת בלעם, "לאלה תחלק הארץ. ומי הם, לעומדים בערבות מואב, והלא 
]לא[ חלקה להם, לפי שצפוי  ומפני מה  ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ... 
לפני הקב"ה ששש משפחות עתידות לכלות מהם, ומי הם, אלו שכתובים 
לצפון  מונה  וכשאתה  ואצבון,  ושוני  וחגי  צפיון  גד,  בבני  וכן  למעלה... 
הזנות  על  נחסרו  הרי ששה21 משפחות  אין שם אצבון,  משפחת הצפוני, 
בעצת בלעם, ואין זנות שאינה עושה את שלה, לפיכך א"ל הקב"ה, מה אני 
ק אותה למי שעומדין על  מחלק את הארץ לבני אדם העתידים לכלות, ְוִחֵלּ

בורים, לכך נאמר לאלה תחלק הארץ" )לשון התנחומא(.
ואמנם ברש"י הביא גם את דברי התנחומא הללו, אלא שלא רצה לפרש 
משבט  שחסר  החסרון  לפי  "אבל  שטען,  מה  משום  וזאת  בפסוק22,  כן 
שמעון במנין זה ממנין הראשון שבמדבר סיני, נראה שכל הכ"ד אלף נפלו 

משבטו של שמעון".
אצבון  י"ג, שמשפת  בפסוק  רש"י  דברי  בין  לכאורה  ובעיקר הסתירה 
אבדה, לבין דבריו בפסוק ט"ז, שאצבון זו אזני, נאמרו בזה כמה דרכים 

במפרשים.
הדרך שבה ביארו רבים מהמפרשים היא )עי' שפ"ח, משכיל לדוד ועוד, 
וע"ע בפירוש הט"ז עה"ת, וכבר הקדימם הרע"ב בפירושו עה"ת שם וכן 
בפרושי רבינו פלטיאל(, שמה שרש"י ביאר בפסוק י"ג, הוא דעת רבותיו 
על פי הירושלמי, "ולא אדעתיה" )לשון הרע"ב(, ואילו מה שכתב בפסוק 

ט"ז, הוא דעת עצמו, וכפי שכתב שם להדיא, 'אומר אני'.
וההכרח שהיה לרש"י שלא ללמוד כדברי רבותיו ע"פ הירושלמי הנזכר, 
כתב חזקוני )שם מ"ד( ובמשכיל לדוד ועוד, וע"ע במושב זקנים, שהוקשה 
ח'  הוו  וא"כ  נמנה,  לא  ישוה  גם  שהרי  משפחות23,  מז'  יותר  שחסרו  לו 
משפחות, וע"כ ביאר שאצבון זה אזני, ונמצא שהיו רק שבעה משפחות 

שחסרו24.
ובמזרחי וכן בפירוש הט"ז עה"ת למדו, שההכרח של רש"י הוא, שאת"ל 
שאין משפחת אצבון קרויה אזני, א"כ נמצא שאזני היא משפחה חדשה, 

וכלל נקוט בידינו שאין משפחות חדשות לאחר ירידתן מצריימה.
בב' המקומות,  רש"י  ליישב את שיטת  אריה  בגור  כתב  גדול  וחידוש 
במלחמה  שנפלו  המשפחות  אחת  היא  שאצבון  למד  רש"י  שלעולם 
כל  כלתה  שלא  אלא  התנחומא[,  כדעת  אפילו  ]או  בירושלמי  כדאיתא 
המשפחה, ונשארו מתי מספר, ואותם מועטים נקראו בשם משפחה חדש, 
משפחת אזני. נמצא שבמנין שבע המשפחות שנפלו, שפיר יש למנות את 
משפחת אצבון, שרובה נפלו25, ומאידך אין משפחת אזני משפחה חדשה 

בישראל, אלא המשכיותה של משפחת אצבון26.
ובעיקר הקושיה בדברי רש"י, מנין לו לומר שאזני זו אצבון, נאמרו בזה 
כתב,  טוב שם  לקח  במדרש  והמפרשים.  הקדמונים  בדברי  דברים  כמה 
אצית  מלשון  ויגש,  בפרשת  אצבון שנאמר  הוא  האזני.  "לאזני משפחת 

והאזין".
ויעויין באוה"ח, שלאחר שהקשה על רש"י מדוע לא ביאר כדברי חז"ל, 
ושלא היה לו להמציא דבר שאין לו טעם ואינו מדבריהם ז"ל, וביאר בדרך 
אחרת27, הוסיף וכתב ע"פ דברי המדרש הנ"ל, "אלא שמצאתי בפסיקתא, 
והאזין,  ויגש מלשון אצית  זה אצבון, שנאמר בפרשת  וזה לשונם, אזני 
השם  שינוי  על  מקפיד  הכתוב  ואין  עצמו,  השם  הוא  זה,  כפי  כאן.  עד 
וכוון  בו,  הופיע  הקודש  רוח  ז"ל  ורש"י  כשיהיה במשמעו שם הראשון, 

אל דברי חז"ל".
וכתב ברוקח )עמ' קי"ג(, "אזני, הוא אצבן, האזינו ]מתרגמינן[ אציתו, 
]הערת  אצבן  ועוד,  בינה.  אצית  בינה,  לשמוע  אוזניהם  נותנים  שהכל 
הגרח"ק שליט"א, אולי צ"ל 'אצבע'[ באוזן, אם ישמע ניבול פה, בפר' א' 

דכתובות28 )ה' ב'("29. 

ובאברבנאל שם כתב, אודות השמות המוזכרים בפרשה, "והנה בזכרון 
משפחות האלה תמצא חלופים, כי לא תמצא אוהד בן שמעון ולא גם כן 
שלשה בני בנימן, אולי לא היו להם בנים, או נבלעו תוך משפחות אחיהם, 
כי מעטים היו להיות משפחה ידועה, וזרח הוא צוהר, וכן אזני הוא אצבון, 
ונשתנה שמו, אולי בלשון מצרים ענינם אחד... ועקר המספר לדעת מנינם 

כמה היה כי חלוף השמות יעשה הזמן בעיני בני אדם".
שינו  רבים ממשפחתם,  ונפלו  נוספת, שלאחר  בדרך  ביאר  ובמלבי"ם 
שמם, "לאזני. הוא אצבון הנזכר בפ' ויגש, וגם מגד חסר מן המנין הראשון 
ה' אלפים ק"ן, וי"ל שנפל ממשפחת אצבון, ושינו שם אצבון לשם אזני". 

שו"ר בשערי אהרן שפירש דבריו ע"ד ששינוי השם מבטל הגזירה.
ובכתב והקבלה שמות ל"א י"ח, מפרש את השייכות בין אוזן לאצבע, 
זה מתחלף שם אזני בשם אצבון  "ואפשר שמטעם  ובין הדברים כותב, 

במשפחות בני גד".
שם  קריאת  "ובטעם  נוסף,  באופן  כתב  שם,  עפרש"י  לדוד  ובמשכיל 
אזני, אפשר שהוא מלשון )דברים כ"ג י"ד( ְוָיֵתד ִּתְהֶיה ְלָך ַעל ֲאֵזֶניָך, דהיינו 
כלי זיין. ואפשר שמשפחת אצבון הם היו היותר גבורים שבשבט גד, והם 
שנאמר עליהם )שם ל"ג כ'(, ְוָטַרף ְזרוַֹע ַאף ָקְדקוֹד, ולרוב גבורתם נקראת 

שם המשפחה אזני ע"ש מעשיהם".
אברהם  )לרבי  המור'  'צרור  ספר  בדברי  זה  ענין  לסיים  טעם  ובנותן 
ב"ר יעקב סבע, מרבני ספרד קודם הגירוש וממגורשיו, אביו של ר' יצחק 
שהיה חמיו של רבנו יוסף קארו זצ"ל, בראשית מ"ו ט"ז(, "ובני גד. מצאתי 
במדרש ענינים נפלאים בפרשה זו בענין השמות ובשנוי השמות ובחסרון 
שחסרו מהם. ולא אאריך בכולם אלא בקצת מהם. ובני גד צפון ואצבן 
וגו'. זכו בני גד שלא כלתה משפחה מהם, אלא ששינה שם לאצבן וקראו 
אזני. שבשעה שאהרן היה מתנבא ואומר )יחזקאל כ' ז'(, ִאיׁש ִׁשּקּוֵצי ֵעיָניו 
ַהְׁשִליכּו, שמע אזני דבריו של אהרן והאזין לתוכחתו, ולכך קרוא אזני, מיד 

חזר בתשובה ועשה צביונו של הקב"ה. לכך קראו אצבן".

לזרעו של אבי כוחות נפלאים – שלזרעו של גד אבי אצבון, היו כוחות 
נפלאים, שהיו הגבורים והמנצחים במלחמות.

ברכת  של  הפסוק  דברי  כפשטות  במלחמות,  המנצחים  היו  גד  שבני 
יעקב לדן )בראשית מ"ט י"ט(, "ָּגד ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו ְוהּוא ָיֻגד ָעֵקב", וכפרש"י 
שם, "גדודים יגודו הימנו... כל גדודיו ישובו על עקבם... ולא יפקד מהם 
איש", וכן בברכת משה לשבט )דברים ל"ג כ'(, "ּוְלָגד ָאַמר ָּברּוְך ַמְרִחיב ָּגד 

ְּכָלִביא ָׁשֵכן ְוָטַרף ְזרוַֹע ַאף ָקְדקֹד",
וכדאיתא בתרגום יונתן שם, "ְוַכד ְנִפיק ְלִסְדֵרי ְקָרָבא ֳקֵבל ַּבֲעֵלי ְדָבבוֹי 
ִמְקַטל ַמְלִכין ִעם ִׁשְלטוִֹנין ּוְקטּולוֹי ַחִּכיִמין ִמן ָּכל ָקטוַֹלָיא ְדִמְגַרר ֶאְדְרָעא 
נגד  יוצא למערכי מלחמה  יונתן, וכאשר  )תרגום ע"פ כתב  ִעם קוְֹדְקָדא 
בעלי שונאיו, הורג מלכים ִעם שלטונות, והרוגיו ניכרים ִמן כל ההרוגים, 

שחותכים הזרוע ִעם הקדקד(".
עוד מצאנו כוחות נפלאים לבני שבט גד, שבכחם להביא את הגאולה 
במהרה בימינו, כדאיתא בב"ר צ"ט י"א ותנחומא ויחי י"ב, "כיון שראה 
את  מביא  זה  אין  ה',  קויתי  לישועתך  אמר  יעקב,  שמשון[  ]את  אותו 
הגאולה, אלא מגד, שנאמר גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, לאותו שהוא 
ַהָּנִביא, שהוא  ֵאִלָּיה  בא בעקב )מלאכי ג' כ"ג(, ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת 

משבט גד, לכך נאמר והוא יגוד עקב" )לשון הב"ר(.
 

נדרשים  גד,  שבט  של  זו  שגבורתם   – נדרשים  אחי  ובשם  שבשמי 
בשמותיהם של בני גד, אצבון ואחיו. 

שגבורתם זו של שבט גד, נדרשים בשמותם של בני גד, כדאיתא בשכל 
טוב )בראשית מ"ו ט"ז(, "ּוְבֵני ָגד ִצְפיוֹן. לפי שבני גד עתידין להיות עורכי 
מלחמה, כדכתיב )בראשית מ"ט י"ט(, ָּגד ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו, וכתיב )דברים ל"ג כ'(, 
ְוָטַרף ְזרוַֹע ַאף ָקְדקֹד, לפיכך נקרא על שם מלחמותיו. ִצְפיוֹן, על שם שכל 
מי שעורך מלחמה אתו צפוי הוא אל החרב. ְוַחִּגי, שמפחיד כל הנלחמים 
כנגדו, ודומה לדבר )ישעיה י"ט י"ז(, ְלִמְצַרִים ְלָחָּגא. ׁשּוִני, שמשונה הכאתו, 
כדכתיב )דברים ל"ג כ'(, ְוָטַרף ְזרוַֹע ַאף ָקְדקֹד. ְוֶאְצּבֹן, ראיתי רבותינו שדרשו 
הפקודים,  שבחומש  אזני  והוא  אצית,  מלשון  אצבן  התיבה,  מקצת  מעין 
וכן האוזן מציתה, ואין לשנות אחר דבריהם. ֵעִרי, שמתערה כאזרח רענן, 
ודומה לו )ישעיה מ"ב י"ג(, ְּכִאיׁש ִמְלָחמוֹת ָיִעיר ִקְנָאה. ַוֲארוִֹדי, מתאכזר על 
צרו, כערוד שנושך ומשבר עצם. ְוַאְרֵאִלי, שהיו קלין במרוצתן, כדכתיב בהן 
)דהי"א י"ב ט'(, ְוִכְצָבאִים ַעל ֶהָהִרים ְלַמֵהר, ודומה לדבר )ישעיה ל"ג ז'(, ֵהן 

ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו ֻחָצה".



תשובות לשאלות המתפרסמות בעלון זה, יש לשלוח בכתב ברור וקריא, בצירוף שם וטלפון 
עד ליום ג' בשעה 23.00 בלבד לפקס' 9741115 - 972-8 +)24 שעות( 
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הפרסים לשבוע זה:  "נימוקי יוסף עהש"ס", ד"כ.

עוד  שלושה זוכים נוספים, כל אחד  בספר "נפש שמשון – סדר התפילה".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד בספר "עקבתא דמשיחא", לרבי אלחנן וסרמן הי"ד זצ"ל.

הדירות  במחירי  ניכר  הבדל  היה  ויישוב,  כפר  ועיירה,  שכונה  בכל  בעבר, 
ורחוקות  לרפתות  הסמוכות  אלו  הם  הזולות  הדירות  בכפרים,  מיקומם.  לפי 
מהמרכז, ואילו הבינוניות הם אלו הממוקמות בסמוך לחנות או לבית הדואר, 
ובערים,  בשכונות  גם  כך  הכנסת.  לבית  הסמוכות  אלו  הם  ביותר,  והיקרות 
למרכז  בסמוך  הממוקמות  יותר,  זולות  המקום  בקצה  הנמצאות  שהדירות 
המסחרי, שוות יותר, והדירות היקרות ביותר, הם אלו הסמוכות למקום תורה 

ותפילה, לבתי הכנסיות ובתי המדרשות.
יוקרם של הדירות והבתים הסמוכים אל בתי הכנסיות, אינם בהכרח מחמת 
מיעוט הדרך שיש לילך אליהם, שהרי גמרא ערוכה היא )סוטה כ"ב א' וב"מ 
ק"ז א'(, שיש מעלה בהליכה רבה לבית הכנסת, ויש על כך שכר מיוחד, 'שכר 
פסיעות', אלא סיבת יוקרם של הדירות הוא, מפני קול התורה הנשמע בהם, 
שאף אלו הנמצאים בבית, עוסקים במלאכתם או בכל דבר אחר, יכולים לזכות 
לענות  ואף  'אמן' אחר ברכות החזן, אם שומעים את הברכה שבירך,  לענות 

'אמן' ו'איש"ר' על הקדישים הרבים הנאמרים בכל תפילה ותפילה.
המגרשים  או  הבתים  מחירי  הכנסת,  בית  בונים  בו  מקום  שבכל  ידעו  תמיד 
הסמוכים יעלה. היה רק צורך לבנות את אותם י"ב חלונות בית הכנסת בגובה 
מתאים ובאופן שלא יהיה בהם חשש של 'היזק ראיה', שמתפללי בית הכנסת 
לא יוכלו לראות לבתים הסמוכים, כפי שכבר בלעם הרשע ראה בשבחם של 
ישראל בדור יוצאי מצרים, וכל השכנים שמחו ועלזו על שכנותם למקום קדוש 

וטהור, בו מתפללים ולומדים בכל עת ושעה.
כמובן, שאלו שהשכימו לקום קודם עלות השחר לעסוק בתורה, או האחרים 
שהעריבו עד לאחר חצות הלילה, נזהרו ונשמרו לבל יקימו שאון רב בלימודם 
שעלה  והתפילה  התורה  קול  אבל  משנתם,  וילדיהם  השכנים  את  ויעירו 
מהיכלות קדושים אלו, נשמעו היטב באוזני השכנים וילדיהם, ועל כך היתה 
התורה  עמל  צלילי  ביותר,  הערבה  המנגינה  לקול  נרדמים  שהם  תפארתם, 

ונעימות התפילה, ואף זוכים להתעורר ולקום לקול ענוג ועילאי זה.
אחת מהמשפחות המיוחדות שזכו להתגורר בסמוך ונראה ממש לבית הכנסת, 
היתה משפחת פונדאוונענאונלערנענלעבטער*, כאשר ר' דניאל אבי המשפחה 
יחד עם רעייתו, בבואם להתגורר בשכונה, חיפשו אחר הבית בו ישמע ביותר 
קול התורה והתפילות, שבו יגדלו הילדים לקול התורה והתפילה, מקטנותם 
ויצמחו  הציבור,  עם  יחד  וברכו,  קדושה  ואפילו  ואיש"ר  אמן  לענות  יוכלו 
בקדושה ובטהרה, כהתנא הקדוש רבי יהושע בן חנניה, שכך אמו היתה עושה 

עמו בקטנותו, עד שאמרו עליו )אבות ב' ח'( 'אשרי יולדתו'.
כדי  לתפילה,  נוספים  חדרים  שני  במקום  ובנו  הכנסת  בית  את  כשהרחיבו 
עוד  בני המשפחה  נוספות, שמחו  רבות  בשעות  תפילה  מניני  לקיים  שיוכלו 
יותר, שכעת יוכלו לזכות לענות דברים רבים שבקדושה עם המתפללים. ומה 
מאוד שמחו שהחלונות שבחדרים אלו היו מופנים אל עבר ביתם, כך שישנו 

סיכוי גדול יותר שעל ידי כך יזכו לשמוע ולענות עוד ועוד דברים שבקדושה.
לכל אותם אלו ששאלום אם לא מפריע להם השכנות עם בית הכנסת, השיבו 
בפשטות, שלא רק שאין להם בכך שום הפרעה, אלא הוא עבורם רק מעלה 
ושמחה. כשאירע ופעם לאוזני הילדים, מאן דהוא פער את פיו והשמיע דברי 
בלע נגד לומדי התורה בלילות או המתפללים המשכימים קום, כדי שדבריו אלו 
לא יכנסו חלילה לליבם, הסביר להם ר' דניאל אביהם את מעלתם הרבה של 
לומדי ועמלי התורה, ובמיוחד בלילות, כדברי דוד המלך ע"ה בתהלים )קל"ד 
א'(, שעבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות, הם אלו שמברכים את ה', וכפי שכתב 
הרמב"ם )פ"ג מהל' ת"ת הי"ג(, שאף על פי שמצוה ללמוד ביום ובלילה, אין 
אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה, וכל מי שעוסק בתורה בלילה, חוט של חסד 
משוך עליו ביום. ויתרה מזאת אמרו חז"ל, שבכל בית שאין דברי תורה נשמעין 
בו בלילה, יש בו חלילה סכנה של אש, שתפרוץ בו שריפה, והיה האב מוסיף 
ואומר, שלימוד תורה של אותם היחידים, מגין על השכונה כולה משריפה ומכל 

צער וצוקה נגע ומחלה רח"ל.
לצערנו ולבושתנו הרבה, בעשרות השנים האחרונות, הרוח הזרה והרעה הפושה 
ומענות  טענות  ומצוות  תורה  שומרי  של  בליבותיהם  גם  הולידה  ברחובות, 
האוטובוסים  רעשי  המדרשות.  ובתי  הכנסיות  מבתי  הנשמעים  הקולות  על 
החולפים לא מציקים להם, אף לא הטייפ או ה'נגן' המשמיע קולות רמים של 
נחמד להם להרדם,  ויתרה מזאת, מתוך שמיעת שירים אלו  ופוחזים,  ריקים 
ואף כשבאים לבית הכנסת לשמיעת שיעור או שיחה, תוך זמן קצר הם נרדמים 
למרות קולו הרם של הרב הדורש המוגבה אף באמצעות רמקולים, רק קול 
התורה המתרונן בלילה, הוא זה שמציק ומפריע להם. המחשבה שאולי יקומו 
ליום חדש מתוך שמיעת קול הציבור העונה אמן ואיש"ר, מדירה את שינתם 

מעיניהם.
כשרוחות אלו התפשטו והתרבו, וידי דייני ומזכירי בתי הדין נתמלאו בעבודה, 
ראוי למעלות אלו,  דורנו  ה' שאין  מדיני תורה אלו של הלכות שכנים, ראה 
לשמוע בתוך ביתם את קול ה' ברינה, ומנע את האפשרות הזאת משכני בתי 
החום  וריבוי  באּוזֹון  החור  בהגדלת  מנרתיקה,  חמה  שהוציא  בכך  הכנסיות, 
ומחמתם  מזגנים,  הותקנו  מדרש  ובית  כנסת  בית  בכל  שכמעט  עד  בעולם, 
הפסידו  ידם  ועל  ונעולים,  סגורים  המדרשות  ובתי  הכנסיות  בתי  חלונות 

השכנים אפשרויות קדושות אלו.
כן, גם אותם  כשמידת הדין פוגעת, אינה מבדילה בין רשעים לצדיקים, ועל 
האפשרות  על  רב  שלל  כמוצא  ושמחו  ששו  בהם  מקומות  ואותם  שכנים 
נמנע  ואיש"ר, לצערם הרב  לזכות לענות אמן  להתענג מקול התורה העולה, 
מהם תענוגות רוחניות וגשמיות אלו, ונשאר להם אותם רק לתקופה קצרה 
בשנה, בימי ניסן ותשרי, בהם האויר בחוץ נעים, ואין צורך בהפעלת המזגנים, 
הערב  בשעות  וכן  המדרשות,  ובתי  הכנסיות  בתי  חלונות  את  ופותחים 
לומדים  ונשארו  המדרשות,  ובתי  הכנסיות  בתי  מזגני  כבו  בהם  המאוחרות, 

העוסקים בתלמודם עד שעה מאוחרת.
שמחו  מזגנים,  התקינו  דניאל  ר'  של  לביתו  הסמוך  הכנסת  בבית  גם  כאשר 
ר' דניאל ובני משפחתו בעבור הלומדים והמתפללים שכעת ינעם להם יותר, 
ויוכלו לעמול יותר בתורה בלא הפרעת החום, ולכוון עוד יותר בתפילתם, אבל 
יחד עם זאת כאב להם עד מאוד ההפסד של כל בני המשפחה, שקול התורה 

כבר לא ישמע בביתם דבר יום ביומו, ובכל לילה ולילה.
וצמחו  גדלו  הוריהם  בבית  ימיהם  זכו שכל  כבר  דניאל,  ר'  הגדולים של  בניו 
עם ובזכות קולות אלו של עמל התורה ועבודת התפילה, ובבתיהם הנפלאים 
שהקימו, כבר עסקו בגידול בניהם בדרך שהנחיל להם אביהם, כל אחד במקום 
בו התגורר, אבל הדור הצעיר יותר, בני הזקונים, אלו שנולדו לו כשכבר היה 
או  לשחק  לנוח,  בביתם  לשבת  זה,  עילאי  תענוג  נמנע  מהם  הבינה,  בשנות 

לקרוא, ובאמצע מנוחתם או משחקם לזכות לענות אמן ואיש"ר, קדושה או 
ברכו, לשכב במיטתם ולהרדם מתוך קול התורה העולה מבית הכנסת הסמוך. 
ועל כן דאג אביהם שהחל מהעת בה יכלו לישב בבית הכנסת תפילה שלימה, 
הביאם עמו שישבו על ידו ויזכו לענות לכל דבר שבקדושה, כל אחד לפי שכלו 

ויכלתו.
פעמים רבות הסביר להם אביהם על חשיבותו של הקדיש, שהוא תפילה ובקשה 
נוראה על כך שלצערנו ובעוונותינו הרבים, מאז חורבן בית קדשנו ותפארתנו, 
שם ה' אינו שלם, על כך אנו מתפללים, מבקשים ומתחננים, שיתגדל ויתקדש 
ויחזור להיות שמו של ה' שלם, וזאת על ידי הגאולה השלימה במהרה בימינו, 
ועל כך אנו מוסיפים ומבקשים, שדבר זה יהיה בחייהם ובימיהם של המתפללים 
ובחייהם של כל בית ישראל, במהרה ובזמן קרוב, ועל כך עונים כולם 'אמן' 
שיהי רצון שיתקיימו הדברים בקרוב. ומוסיפים ואומרים שבח ותהילה, שיהא 

שמו הגדול של ה' מברך לעולם ולעולמי עולמים.
ביארו  לבניו,  להסביר  דניאל  ר'  הוסיף  בארמית,  אומרים  שאנו  זו  ותפילה 
הראשונים )ע"פ טור אור"ח סי' נ"ו(, שהוא בכדי שהמלאכים לא יקנאו בנו על 
שאנו זוכים לומר לפני ה' שבח כה גדול ונאה. ומה גם שעל ידי אמירת הקדיש 
וענייתו, הקב"ה נזכר בחורבן הבית וגלות ישראל. וזאת מלבד הטעם הנוסף 
לאמירתו בארמית, שהיות ובזמנם מחמת הגלות הבינו פשוטי העם רק ארמית, 
תקנו לומר זאת בארמית, כדי שאפילו עמי הארץ יבינו את נוסח הקדיש ויענו 
עליו, ועל כן, הוסיף האב והסביר, פשוט שלא יגרע חלקינו מאותם עמי הארץ 
שהבינו את מילות הקדיש, ואף עלינו להבין ביאור התיבות של תפילה נוראה, 

נאה ומיוחדת זו.
באחד הימים כשהילדים עזבו את בית הכנסת לפני סיום התפילה, והפסידו 
עקב כך עניית קדיש, הסביר להם אביהם את מה שאמרו חז"ל אודות שכרם 
הרב של העונים על הקדיש, שהוא גדול ורב לאין ערוך ושיעור, עד שאמרו על 

העונה איש"ר בכל כוחו ובכל כוונתו, שקורעים לו גזר דין של שבעים שנה.
כאשר  רבות,  שנים  לפני  עמו  שאירע  מעשה  לבניו  לספר  הוסיף  דניאל  ר' 
באחד הימים הוזקק לצאת לסידורים דחופים בשעת בוקר מוקדמת, ואם ֵיֵצא 
יוכל להספיק לתפוס את  סיום התפילה,  לפני  עלינו,  מהתפילה אחר תפילת 
סוף  עד  הכנסת  בבית  ישאר  ואם  רבות,  להספיק  ויוכל  הראשון,  האוטובוס 
את  להספיק  יוכל  שלא  וכמדומה  הבא,  לאוטובוס  להמתין  יצטרך  התפילה, 

תוכניותיו.
השיב  והוא  אעשה,  אשר  המעשה  בדבר  דאתרא  המרא  את  ושאלתי  הלכתי 
שלא  שהוסיף,  אלא  התפילה,  סיום  לפני  לצאת  לי  מותר  הדין  פי  שעל  לי 
תמיד מרוויחים מיציאה לפני סיום התפילה, וכדאי הם אותם עניית קדישים 

הנוספים שניתן להרויח, כדי לצאת מאוחר יותר.
היות והמרא דאתרא פסק לי שמותר לצאת, יצאתי מיד לאחר סיום תפילת 
עלינו, ואכן הספקתי לתפוס את האוטובוס המדובר, אך 'מעשה שטן', באותו 
היה,  לא  המדובר  הפקיד  אחד  במקום  דבר.  לסדר  הצלחתי  שלא  כמעט  יום 
במקום השני היה חסר חתימה, ובמקום השלישי היתה בעיה אחרת. באותו 
ולא  ולריק  להבל  היום  כל  את  שבזבזתי  קשה,  בהרגשה  הביתה  חזרתי  ערב 
הספקתי דבר, ובסתר ליבי חשבתי, שהיה זה עונש עבורי על שיצאתי קודם 

סיום התפילה, והפסדתי בשאט נפש עניית קדיש וברכו.
אהיה  שלא  בליבי  אמרתי  לדרכי,  שוב  לצאת  כשהוצרכתי  ימים,  כמה  לאחר 
שוטה כביום הראשון, ונשארתי בבית הכנסת עד לאחר סיום התפילה ועניית 
ברכו, ולאחר מכן יצאתי לדרכי, כשאני מהרהר בליבי ומבקש מה' שיצליח את 
דרכי. בעוברי על יד התחנה לאוטובוס שאני זקוק לנסיעתי, ראיתי שהתחנה 
עודנה מלאה באנשים, ולשאלתי השיבו, שעדיין לא הגיע האוטובוס המבוקש. 
כששמעתי כן, עליתי מהרה לביתי, הנחתי את הטלית ותפילין במקומם הראוי 
והמכובד, והספקתי עוד לירד לתחנה ולראות מרחוק את האוטובוס המבוקש 
כשמגיע, כשהנהג מתנצל על האיחור הבלתי צפוי שהיה לו באותו יום. לא רק 
התחלת היום היה כך, אלא במשך כל היום הרגשתי סייעתא דשמיא מיוחדת, 
שהספקתי את כל מה שהייתי צריך, במהירות וללא שום עיכובים והפרעות, 

וראיתי בזה את יד ה' בברכתו המיוחדת אלי על שלא הפסדתי קדיש וברכו.
זה אורחות  לבניו, למדתי ממעשה  ומספר  דניאל  ר'  היום, ממשיך  ועד  ומאז 
עד  בתפילה  ולהשאר  כדבעי  להתפלל  הוא,  ביותר  והמשתלם  חיים, שהכדאי 

הסוף, ולא מפסידים כלל מהנהגות אלו.
לפני  מהתפילה  בורחים  שבקביעות  אנשים  ויש  יתכן  היאך  הבנים  לשאלת 
באונס  מדובר  לא  שאם  להם,  השיב  רבים,  קדישים  בכך  ומפסידים  סיומה, 
גמור, חוסר הנהגתם זו נובעת מִאי ידיעה על חשיבות הקדיש וענייתו, כמו כל 
אותם אלו המסכנים הממתינים כבר לסיומו של הקדיש, שאף אם הם עונים 
כדין וכראוי, בכל זאת, חסר בקדיש שלהם, שנראה הדבר כאילו חלילה אינם 
מעונינים באמירת שבחו של הקב"ה, והם מצפים לסיום דברי השבח, שהוא 

נראה חלילה כמבעט בהם.
כשרואים  ובמיוחד  בבריאותם,  להם  עולה  הנאמר  נוסף  קדיש  שכל  אלו  גם 
שבמנינם ישנם כמה 'אבלים' ויאמרו גם קדיש אחר 'שיר של יום', קשה להם 
להתרכז בתפילתם, כאבם זה הוא רק כשמגיעים לעניני קדושה יראת שמים 
ושאר מצוות, כאשר אותם אנשים לא איכפת להם להתעכב לאחר התפילה 
בעבור דברים של מה בכך, ולקרוא את כל המודעות ולשוחח עם כל מי שרק 
יכול על כל מה שרק ניתן, ואינם ממהרים לשום מקום, ואפילו יכולים לעמוד 
דקות ארוכות בסבלנות מרובה להסביר לאיזה נהג ערל למצוא את דרכו אל 
בית המרזח המקומי, כל זה הוא מפני חסרון ידיעת חשיבות הקדיש בעיניהם, 

שגורם להם זלזול בשבח להקב"ה, ר"ל.
בניו של ר' דניאל, הקטנים עם הגדולים, גדלו והתחנכו על חשיבותו של קדיש 
וכל דבר שבקדושה. הם הצליחו להגיע לדרגה בה הם שמחו על כל קדיש נוסף 

ששמעו, על כל עניה נוספת שזכו לענות, וזכו להרבות כבוד שמים בעולם.
השנים עברו ועם תחילתם של שנות הזקנה, החל ר' דניאל להזדקן, ואף חלה 
בחולי ממנו לא קם והגיע עתו לעזוב את העולם. אחריו, כמעט לא השאיר 
של  ומכובדת,  גדולה  רוחנית  ירושה  להם  השאיר  אבל  גשמית,  ירושה  לבניו 
כן  ועל  וענייתו,  ובמיוחד אמירת הקדיש  וחשיבות כל דבר שבקדושה,  הבנה 
לא נתפלאו הבנים לראות בצוואתו, שהוא כותב ומבקש מהם, שילכו בדרך 
ה' ויעסקו בתורה ועמלה כל חייהם, ויַגדלו את בניהם לתורה ומעשים טובים, 
כאשר הוא מוסיף בקשה אישית, שבמשך השנה הראשונה לפטירתו, ישתדלו 
בכל יום לאסוף עשרה אנשים, ללמוד עמם משנה אחת, ולאחריה יאמרו 'קדיש 
דרבנן' בכוונה ובמתינות, לעילוי נשמתו, וזאת מפני חשיבותו הרבה של קדיש 

זה, שעליו אמרו חז"ל שהוא מחזיק את העולם.

במשך ימי השבעה הקפידו כולם יחד על בקשתו זו האחרונה של אביהם ז"ל, 
כאשר בין מנחה למעריב מסר אחד מהתלמידי חכמים שבין המנחמים שיעור 
אחד  אמר  ולאחריו  תורה,  בתלמוד  המותרים  המנחמים  אלו  לכל  במשניות 

הבנים בתורנות 'קדיש דרבנן' בכוונה רבה.

עם סיום ימי השבעה, בהם חזר כל אחד מהבנים לביתו ומקומו, חפצו כל אחד 
מהם לקיים את רצון אביהם, ועל כן הקימו כל אחד במקומו שיעור משניות 

קצר, שלאחריו אמר קדיש דרבנן לעילוי נשמת אביו ז"ל.

ר' שמחה, בנו בכורו של ר' דניאל ז"ל, לא התקשה לארגן שיעור שכזה, וזאת 
עקב מגוריו בעיר שאינה של תורה, בה שימש כרב קהילה קטנה, ועסק לקרבם 
לה' ותורתו, כאשר לאור בקשתו של אביו הכריז בבית הכנסת בו שימש כרב, 
על פתיחת שיעור במשניות ועין יעקב בין מנחה למעריב, שבסיומו אמר קדיש 

דרבנן בכוונה.

כשכולו  הלילה,  באמצע  שמחה  ר'  התעורר  האב,  לפטירת  השלושים  בליל 
בסערת נפש ממראה החלום אותו חזה. ובחלומו, אביו ז"ל עומד בבית הכנסת 
השכונתי עם תכריכין לבנים, מתפלל ועונה על קדיש בכוונה כהרגלו בכל ימי 
חיותו, ולאחר התפילה פונה אליו בגערה, שהוא מאוכזב ממנו שאינו מקיים 
ותוך כדי כך  וכי מה ביקשתי ממך, אמר לו אביו,  וצוואתו.  את דבר בקשתו 

נעלם.

למרות השעה המוקדמת, לחזור לישון כבר לא יכל ר' שמחה, ועל כן התיישב 
ללמוד ולהכין את שיעורו למחר, כאשר כל הזמן לא מרפה ממנו מראה החלום 
ודבריו של אביו ז"ל, כשהוא מנסה לבטל את הדברים ש'חלומות שווא ידברו'.

שבוע מתוח עבר על ר' שמחה, כאשר לקראת סופו הוא קצת נרגע מהחלום 
שראה, ובליל מוצאי שבת קודש, בעודו על משכבו, נחרד שוב ממראה החלום 
הנוראי שחזר על עצמו, והפעם אביו הצביע לעברו בידו הצנומה והלבנה, ואומר 

לו שוב בגערה, בני יקירי, מה כבר ביקשתי ממך, ונעלם בחשכת החלום.

מיד עם שחר התקשר ר' שמחה לכל אחיו, ושאלם אם אביהם נגלה אליהם 
בחלום הלילה, אבל כולם השיבו בשלילה. ועל שאלתו אם הם מקפידים על 
בקשתו של האב לאסוף מנין ללימוד משנה ואמירת קדיש דרבנן בכוונה, השיבו 

כולם בחיוב.

ככל הנראה, הרהר ר' שמחה בליבו, איני אומר את הקדיש דרבנן די בכוונה, 
ועל כן התיישב ר' שמחה ללמוד היטב את פירוש המילות על הקדיש, והוסיף 
למחרת לבארם בשיעורו, כך שיכנסו עמוק לתוך ליבו, כאשר הסביר וביאר לכל 
השומעים, שקדיש זה יש בו תפילה ובקשה נוראה על גדולי ישראל ותלמידיהם, 
ועל כל לומדי התורה, אלו שבארץ הקודש ואף אלו שבכל מקום ומקום, שיהא 
לנו ולהם שלום רב, חן וחסד ורחמים, חיים ארוכים ומזונות ברווח, והצלה, 
מידי אביהם שבשמים ובארץ. ועל כך אנו עונים 'אמן', שכן יהי רצון, והוסיף 
ואמר, היאך ניתן להבין את אותם אלו האומרים בקשות נוראות אלו במרוצה, 

ומי הוא זה אשר מלאו ליבו לוותר על ברכה ותפילה נפלאה ונוראה זו.

באותו יום נשמע הקדיש דרבנן שלאחר השיעור, כמעט כקדיש של ליל כל נדרי, 
רק היה חסר הניגון, כאשר ר' שמחה אמרו מילה במילה ובכוונה רבה ועצומה, 
וכך גם המשיך בימים הבאים, עד ליל שבת קודש, בו חיזק את עצמו ואת כל 
באי בית הכנסת, בדרשה נפלאה אודות חשיבות הקדיש, כלאחריה אמר קדיש 

דרבנן בכוונה גדולה ובמתינות.

באותו מוצאי שבת קודש כמעט ולא נרדם ר' שמחה, הוא פחד מהחלום שקיוה 
ולעמול בתורה  כן העדיף לשבת  ועל  זה המועד לחלומות,  יבוא בלילה  שלא 
ולהרדם תוך כדי לימודו, אולי כך ינצל מהחלום המבעית, ואביו לא יבוא אליו 

שוב בגערה מפחידה.

בשעה מאוחרת ביותר, זמן קצר לאחר שר' שמחה נרדם על ספריו, התעורר 
בבהלה רבה מתוך חלומו, בו ראה שוב את אביו ז"ל בא אליו, שאמנם בתחילה 
שבחו על מה שלמד וחיזק את הציבור בחשיבות הקדיש וענייתו, אבל לאחר 
מכן שב וגער בו, מדוע אינו מקיים את דבר צוואתו, מה הוא כבר ביקש ממנו. 
תוך כדי דברי אביו ניסה ר' שמחה לשאלו, מה לא עשיתי טוב, השיבו אביו 
בגערה חוזרת, תקרא שוב מה ביקשתי ממך, ביקשתי ממך רק בקשה אישית 
אחת קטנה, וגם אותה אתה לא מקיים כראוי, ותוך כדי דבריו האחרונים נעלם 

האב.

ר' שמחה הבין שככל הנראה יש כאן איזה שהוא ענין שעליו לילך עבורו לשאול 
את אחד מגדולי ישראל, שיש להם עסק גם בנסתרות, ועל כן החליט בדעתו 
שלמחרת יסע לעיר הסמוכה, ויכנס למרן שליט"א, יספר לו את דבר בקשתו 
של אביו וקיומה על ידה, ואת מה שאביו בא אליו בחלומו כל שבוע, וגוער בו 
מדוע אינו מקיים את אשר ביקש ממנו, כאשר האבא ז"ל פונה רק אליו, ולא 

לאף אחד מכל שמונת אחיו הצעירים יותר.

כשנכנס ר' שמחה למרן שליט"א, סיפר לו את כל השתלשלות הדברים, ואף 
הראה לו את כתב הצוואה שכתב אביו, הוסיף ואמר, שככל הנראה מדובר בדבר 
שהוא בכלל הנסתרות, ועל כן הוא פונה למרן שליט"א, בבקשת עצה ותושיה 

כדת מה לעשות בכדי שאביו ז"ל ימצא מנוחה נכונה ולא יגער בו יותר.

מרן שליט"א שאלו כמה שאלות אודות מי הם אלו הנמצאים בשיעורו היומי 
הלזה, שאחריו הוא אומר את הקדיש דרבנן על פי צוואת אביו ולעילוי נשמתו, 
וכשהשיב שמדובר באנשים הרחוקים משמירת התורה והמצוות במלואם, אלא 
רק משמרים את המצוות שנח להם, ותפקידו ברבנותו במקום היא, לקרבם לה' 
ותורתו, שישמרו על כל המצוות ואף יקבעו עיתים לתורה, השיבו מרן שאכן 

הוא דבר גדול עד מאוד לקרב את אותם יהודים לה' ולתורתו.

אבל הוסיף מרן ואמר, שבשיעורו לפני אותם יהודים, ככל הנראה אינו מקיים 
את דברי בקשת אביו, ועל כן הוא בא אליו בחלומו לגעור בו, בבקשו ממנו 

שיקיים את דבר בקשתו.

ר' שמחה היה מופתע מתשובת מרן שליט"א, וביקש לשאול, האם תשובתו זו 
של מרן היא על דרך הסוד או על דרך הנסתר.

כשראה מרן שליט"א את תמיהתו של ר' שמחה, חייך ואמר לו, שתשובתו זו 
מרש"י  והוא  ללומדו,  מחויב  יהודי  שכל  שבתורה,  ביותר  הגלוי  מהחלק  היא 
בפירושו על התורה בפרשת מטות. והוסיף מרן שליט"א ואמר, שבוודאי אתה 
הפרשה  ללמוד  שיש  רפ"ה,  סי'  אור"ח  בשו"ע  מפורשת  הלכה  לקיים  מקפיד 
שנים מקרא ואחד תרגום או פרש"י, ובסעיף ב' נאמר, שיר"ש יוצא ידי שניהם, 
שלומד גם תרגום וגם פרש"י, ובעזהי"ת כשתגיע לפרשת מטות, תבין מהיכן 

הוצאתי את הוראתי זו.

מנין בפרשתינו עפרש"י מצא ר' שמחה את מקור הוראתו של מרן שליט"א?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י ידע הרב שאין להם לחשוש כלל מהפסד המטוס שיחזירם לביתם, למרות שהשלטון במקום עורך חיפושים אחר שיכורים ששתו יין, שמעכבים אותם, והנהג שלקח את הרב ברכבו, שתה 
לפני זמן קצר בקבוק שלם של יין אותו הכין ר' עקיבא כמה שעות קודם לכן, לסידור החופה והקידושין וברכת הזימון ושבע ברכות שלאחר הסעודה. הרב ידע שאין כל סיבה לחשש מפני שכרותו של הנהג, למרות ששתה בקבוק 
שלם של יין אותו הכינו באותו ערב, וזאת מדברי רש"י כ"ח ז', עה"פ, "ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ַּבּקֶֹדׁש ַהֵּסְך ֶנֶסְך ֵׁשָכר ַלה'", וביאר רש"י, "נסך שכר. יין המשכר, פרט ליין מגתו". מבואר בדברי רש"י, שיין טרי שנעשה באותו יום, 

'יין מגתו', אינו משכר, ולכך לא חשש הרב לשכרותו של הנהג.

הערה לסיפור של שבוע שעבר. אודות מה שנכתב שבברכת הנישואין אם אין יין ואף לא שכר שניתן לברכם בלא כוס, יעויין בנו"כ בשו"ע אבה"ע סי' ס"ב ס"א, ובאוצה"פ שם אות ד', שנחלקו בזה רבותינו הראשונים, ונחלקו הפוסקים 
היאך לנהוג הלכה למעשה, ויש"כ לכל הת"ח החשובים שליט"א שהעירו על כך.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 
הרבנים \ הבה"ח

יוזוק א.י. – מודיעין עילית – שערי אהרן על חומש במדבר.
שחר ר. – ירושלים – מאה שערים להגר"י זילברשטיין שליט"א.

ליבוביץ ש. – קרית ספר – מאה שערים להגר"י זילברשטיין שליט"א.
כהן א. – בני ברק – מאה שערים להגר"י זילברשטיין שליט"א.

גולדשטוף א.ל. – ירושלים – אמונה ובטחון חזו"א.
רוטשטיין מ. – בני ברק – אמונה ובטחון חזו"א.

אלדד י.י. – מודיעין עילית – אמונה ובטחון חזו"א.

הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

פונדאוונענאונלערנענלעבטער – השואב את חיותו מתפילות ולימוד.

תודת המערכת נתונה
למשפ' ד. שיחי'

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה




