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מיוחד  חיבור  על  רבות  שנים  עמל  ראובן  ר' 
להתעניין  החל  להשלימו,  וכשזכה  במינו, 
במחירי ההדפסה. לאחר שקיבל 'הצעות מחיר' 
מבתי דפוס שונים, נועץ בידידו ר' שמעון, שזכה 
לדפוס  באשר  ספרים,  כמה  לאור  להוציא  כבר 

שכדאי לו לבחור.

נכון שאם אתה  ר' שמעון, ראה, אמנם  השיבו 
מחפש אחר דפוס זול, ניתן למצוא זולים יותר, 
טוב  ובאופן  נאמנה  עושים מלאכתם  שאף הם 
ויפה, אלא שאם אתה רוצה לדעת היכן נהגתי 
דוקא  להדפיסם  רגיל  אני  ספַרי,  את  להדפיס 
בדפוס פלוני שבעיה"ק ירושלים תובב"א, מכיון 
וגם  ג'(,  )ב'  בישעיה  גם  הוא  מפורש  שמקרא 

במיכה )ד' ב'(, "כי מציון תצא תורה".

טענו ר' ראובן, ראשית, הנהגה זו נאמרה אודות 
יותר ללמוד  הדרכה למלמדים, שהמקום הטוב 
ולהבין את התורה הקדושה, הוא בעיר הקודש 
ירושלים, ועל כן התקינו שיהיו מושיבים מלמדי 
תינוקות בירושלים, כבב"ב כ"א א', אך מניין לך 
ענין  נאמר  על מקום הדפסת ספר  לחדש שגם 
לא  מקום,  בכל  בספר  שילמדו  במיוחד  כזה, 

דוקא בירושלים.

שנית, כל ענין זה של לימוד תורה דוקא בירושלים 
עיה"ק, הוא בתוככי חומות העיר העתיקה, וכפי 
הידוע לי אותו דפוס פלוני שהזכרת, אינו בתוך 
החומות, אלא מחוצה לה, ומהיכי תיתי לקרוא 

לירושלים שמחוץ לחומות בשם 'ציון'.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

סי'  דמו"ק  )פ"ג  אשר"י  בהגהות  איתא 
"אסור  זרוע(,  אור  תשובת  בשם  פ', 
על  לדרוך  אסור  המצבה...  על  להשען 
גבי בית הקברות" ]דהיינו שלא לפסוע 

על הקברים[.

לפי"ז יש צורך ליישב עובדא באדם גדול 
מסוים.

התדע מיהו ?
]ואם תדע מי ליוה למנוחות את גיסו של אחד 
התנאים הקבורים ביישוב מירון, תגלה מיהו[

היכי דמי שהפסוקים שבר"ה 
בת"ב  לאומרם  מותר  יהיה 
הפסוקים  ואילו  אסור,  יהיה 
שבר"ה אסור לאומרם בת"ב 

מותר לאומרם.

כתב הרמב"ן )פ' וישלח, ל"ד י"ג, בשם ירושלמי(, דבן נח נהרג על השוחד.

היכן לכאורה מצינו ע"פ פרשתינו, שאינו נהרג.

"...צום החמישי... יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים...". זכריה ח' י"ט. 

היכן מצינו שגם בזמן שבית המקדש קיים, שייך תענית 'תשעה באב'.
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רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

מעניינא דחורבנא

מעניינא דמגילתא

החל משבוע הבא, לא יודפס העלון, עקב יומי דפגרא.

בעזהי"ת העלון ישוב להופיע בערש"ק פרשת שפטים הבעל"ט.

*
תורה,  עמלי  מאות  אותם  לכל  ונודה,  נשוב  זו  בהזדמנות 
שטורחים לשלוח פתרונות, הערות והארות מחכימות, להגדיל 

תורה ולהאדירה.

בית  כשריפת  צדיקים  של  מיתתן  "שקולה 
אלקינו" )ר"ה י"ח א'(.

היאך ניתן להוכיח שלא נאמר כן אלא כלפי 
ביהמ"ק הראשון.

ה"ח(,  המקדש  כלי  מהל'  )פ"ג  הרמב"ם  כתב 
שבן לוי נפסל לשורר מעת שיתקלל קולו מרוב 

הזקנה.
היכן יש רמז לדין זה במגילת איכה.

ברכת התורה שלוחה
לרבנן ותלמידיהון, רבבות עמלי התורה, בחורי הישיבות הקדושות, יחד עם 'תינוקות של בית רבן',

שיזכו שיתקיים בהם נבואת ישעיה )מ' ל"א(, "ְוקֹוֵי ה' ַיֲחִליפּו כַֹח ַיֲעלּו ֵאֶבר ַּכְּנָׁשִרים ָירּוצּו ְוֹלא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְוֹלא ִייָעפּו".

 לרפואת 
התינוק אליעזר מנוח בן רחל בתשאח"י

לע״נ אבינו הכ״מ ר׳ יוסף בן החבר ר׳ אהרן דוד קולמן זצ״ל
רב ביהכ״נ “אהל מנחם״ מודיעין עילית וראש כולל ׳ברכת אריה׳

נלב״ע כ״ג טבת תשע״א

נשארתי בעולם יתום ובודד,
כשאבי חפץ את אחיו לאבד.

לתפקיד חשוב נתמניתי,
ויומיים בו לא החזקתי.

מהמצוות שעשיתי באפילה,
לנביאות זכיתי ואף להצלה.

"ִצידֹנִים יְִקְראוּ ְלֶחְרמוֹן שְִׂריֹן וְָהֱאמֹרִי יְִקְראוּ לוֹ שְׂנִיר". )דברים ג' ט'(.
ופרש"י, צידנים יקראו לחרמון וגו'. ובמקום אחר הוא אומר )דברים ד' מ"ח(, ְוַעד ַהר 
ִׂשיאֹן הּוא ֶחְרמֹון, הרי לו ארבעה שמות. למה הוצרכו ליכתב, להגיד שבח ארץ ישראל, 
וזו אומרת על שמי  יקרא,  זו אומרת על שמי  שהיו ארבעה מלכיות מתפארות בכך, 

יקרא".
ומקור דברי רש"י הללו, הם מהספרי )עקב ל"ז ד"ה הרי(, "הרי הוא אומר )דברים ג' ט'( 
ִצידִֹנים ִיְקְראּו ְלֶחְרמֹון ִׂשְריֹן ְוָהֱאמִֹרי ִיְקְראּו לֹו ְׂשִניר, ובמקום אחר הוא אומר )דברים 
לבאי  צורך  מה  וכי  שמות.  ארבעה  קרוי  נמצא  ֶחְרמֹון,  הּוא  ִׂשיאֹן  ַהר  ְוַעד  מ"ח(,  ד' 
העולם לכך, אלא שהיו ארבע מלכיות מתכתשות עליו, זו אומרת יקרא על שמי וזו 
אומרת יקרא על שמי. והלא דברים קל וחומר, אם פסולת ָהֵרי ישראל ארבע מלכיות 

מתכתשות עליה, קל וחומר לשבחה של ארץ ישראל".
והביאור בק"ו הוא, שהר זה המכוסה שלג כל השנה, וכדברי התרגום אונקלוס, "ַטָור 
ַּתְלָגא", הר שלג, ובהרחב דבר בתרגום יונתן, "ֶוֱאמֹוָרֵאי ְקַרן ֵליּה ַטָוור ַּתְלָגא ְדָלא ָּפִסיק 
ִמֵניּה ַּתְלָגא ָלא ְּבַקְייָטא ְוָלא ְּבִסְתָווא )תרגום ע"פ כתר יונתן - והאמורים קראו לו הר 
שלג, שלא פסק ִממנו שלג לא בקיץ ולא בחורף(", ועל כן נחשב ההר כפסולת של ארץ 
ישראל, שהרי אינו ראוי לשום מלאכה, ועם כל זאת ארבעה מלכויות מתכתשות עליו, 

שכל אחת אומרת שיקרא על שמה, מכאן ק"ו לשבחה של ארץ ישראל.
לפני קרוב ליובל שנים, לימד ב'תלמוד תורה' שבליקווד, המחנך הגדול והדגול, הרב 
צבי רוטברג שליט"א )נכדו של הרב מלונא זצ"ל, המשמש כיום כיו"ר 'מכון משנת רבי 
בזה  לנו  מלמדת  רש"י, שהתורה  דברי  את  בו  וביאר  זה,  פסוק  אל  וכשהגיע  אהרן'(, 
אודות שבח ארץ ישראל, שלהר אחד ישנו ארבע שמות, חרמון, שריון, שניר ושיאן, 
וזאת מחמת שכל מלכות מתכתשת עליו ואומרת שיקרא על שמה, שאל אחד הילדים, 
הרי בפסוק זה בפרשתנו מוזכרים רק שלוש משמותיו, חרמון, שריון ושניר, ואם התורה 
לנו את שבחה של ארץ ישראל בארבעת שמותיו של ההר, מדוע כתבה  רוצה לומר 

התורה את השם הרביעי, שיאן, רק בפרשת ואתחנן.
המלמד שנהנה מהשאלה, אמר לתלמידו שלאחר הלימודים יעיין בספרים למצוא ביאור 
ידו  על כך, אך למרות החיפוש והעיון הרב בעשרות ספרים ומפרשים, ככל שהגיעה 
באותם ימים, לא מצא במפרשים מי שישאל או יבאר ענין זה, ועל כן לאחר כשבועיים 
אמר לתלמידו, שכלל זה נקוט בידו, שאם יש לאדם שאלה שאינה מוצאה בשום אחד 
מהמפרשים, ככל הנראה יש איזו שהוא טעות בבסיס השאלה, ועל כן יש ללמוד שוב 

את הדברים ולגלות את הטעות שגרמה את השאלה.
למרות שהם ניסו ללמוד את הפסוקים שוב ושוב, ולגלות דבר שלא הבינוהו כשורה, 
לא מצאו דבר, והתלמיד נשאר בשאלתו עשרות שנים, שבכל פעם מחדש שלמד פסוק 

זה, התקשה שוב בקושייתו מימי ילדותו.
ולאחרונה, לאחר  כל הימים,  זו  והיה לאיש, לא הרפה משאלתו  ה'  התלמיד שזיכהו 
שנות דור ויותר, זיכהו ה' למצוא יישוב נאה ומיוחד לשאלתו, ויחד עם זאת גם הבין 

מדוע לא נמצא כן בשום אחד מהמפרשים.
לפני קרוב לשבעים שנה, נתגלה כת"י נוסף למדרש רבה דברים )הנקרא 'דב"ר ליברמן'(, 
בו ישנם תוספות על המדרש שבידינו, ובפרשת ואתחנן )ג' כ"ד( יש בו תוספת נפלאה 
ליישב את  ניתן  פיה  ישראל, שעל  לארץ  להכנס  לה' שיוכל  ובקשותיו  מתפלת משה 

קושייתינו.
כשם  כמעשיך,  ועשה  העולמים,  רבון  משה,  א"ל  כמעשיך.  יעשה  "אשר  שם,  דאיתא 
אותי  הכנס  כך  ָיַרְדִּתי,  ָהִרים  ְלִקְצֵבי  ז'(,  ב'  )יונה  שנא'  ליונה,  לעשות  עתיד  שאתה 
במחילין לארץ. א"ל ]הקב"ה[, רב לך. א"ל ]משה[, וכשם שאתה עתיד לעשות לאליהו, 
לי  עשה  כך  ֵאׁש,  ֶרֶכב  ְוִהֵּנה  י"א(,  ב'  )מ"ב  שנא'  להעלותו,  ובסערה  בסופה  להפריחו 
והפריחני, ואיני עובר את הירדן. א"ל ]הקב"ה[ רב לך. א"ל משה, ואם אינך רוצה, תן 
לי רשות ואני הולך בדרך אשר אבקש, ע"מ שאיני עובר את הירדן. א"ל הקב"ה, ומהיכן 
את מבקש ללכת לך ולא בירדן. מה עשה משה, הלך לו, וביקש לעלות בהר שקורין אותו 
טור תלגא, והיה סלק טור תלגא עימיה, לפיכך קורין אותו שיאון, שהיה תולה עצמו 

ועולה, עד שיצאת בת קול ואמרה לו רב לך, מהו רב לך, רב שהיה הדיבר".
מבואר במדרש, שכאשר ה' אמר למשה שלא יוכל לעבור את הירדן, ביקש משה להכנס 
מעל  הוא  שמקומו  חרמון,  הר  על  ויטפס  שיעלה  ידי  על  אחר,  באופן  ישראל  לארץ 
הירדן, וכך יוכל להכנס לארץ ישראל בלא לעבור את הירדן, שהרי הירדן מתחיל מים 
כנרת ולמטה אל עבר ים המלח )והנחל היורד אל ים כנרת מלמעלה, אינו נקרא נחל 
הירדן(. התחיל משה לעלות בהר חרמון, וככל שעלה וטיפס על ההר, נעשה נס וההר 
עלה יחד עמו, עד שיצאה בת קול ואמרה למשה 'רב לך', ובעקבות נס זה נקרא הר 

חרמון גם בשם הר שיאן.
לפי דברי המדרש הללו, מתורצת השאלה על הספרי ופרש"י באופן נפלא. שבפרשת 
לפני  עוד  ארצם,  את  שכבשו  ועוג  סיחון  מלחמת  אודות  כותבת  כשהתורה  דברים, 
שמשה התחנן לה' להכנס לארץ, באותה שעה היו לו להר רק שלוש שמות, חרמון, 
תקט"ו  התפלל  שמשה  לאחר  הזמן  על  שמדבר  ואתחנן,  בפרשת  אבל  ושניר,  שריון 
תפילות ולא נענה, וחשב לעלות להר וכו', ונעשה עמו הנס, באותו הזמן התחדש להר 
שמו הרביעי, שיאן, לכך רק שם, בפרשת ואתחנן, כותבת לנו התורה את שמו הרביעי, 

אבל לעולם עצם הדבר שהיו להר שמות כה רבים, יש בו שבח גדול לארץ ישראל.
והסיבה שהמלמד המסור לא מצא דבר זה באחד מהמפרשים, למרות חיפושו הרב, הוא 
מסיבה פשוטה, שבכל הדורות שקדמו לנו, עדיין לא נתגלה הכת"י מהמדרש הלזה, שעל 
פיו ניתן ליישב את הדברים כמין חומר, ועל כן לא נזכר מזה במפרשים ]והראונו כעת, 

שכן תירץ בס' 'טעמא דקרא' בפרשתנו, עמ' קנ"ג[.

מעניינא דתעניתא



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

'איזהו  יום פרק  בתשובה לשאלה, האם גם מי שאינו נוהג לומר בכל 
מקומן' בתפלת שחרית1, יכול לאומרו בתשעה באב מדין 'סדר היום' או 

לא.
נוהגות בט' באב...  א[ בתענית ל' א' איתא, "ת"ר, כל מצות הנוהגות בָאֵבל 
ובמדרש  בתלמוד  במשנה  ולשנות  ובכתובים  בנביאים  בתורה  לקרות  ואסור 
ובאגדות, אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל לקרות, ושונה במקום  ובהלכות 
שאינו רגיל לשנות, וקורא בקינות באיוב ובדברים הרעים שבירמיה, ותינוקות 
של בית רבן בטלין, משום שנא' פקודי ה' ישרים משמחי לב. ר"י אומר, אף אינו 

קורא במקום שאינו רגיל לקרות, ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות...".
הפוסקים )עי' רמב"ם פ"ה מתענית הי"א, ושו"ע או"ח תקנ"ד א'( הלכו בשיטת 
הרי"ף שם, שפסק הלכה כר' יהודה. וכתב ביפה עינים שם, "בירושלמי מו"ק פ"ג 
ה"ה, סתים, דקורא במקום שאינו רגיל, ואפשר דהתם באבלות שאני, וא"כ גם 
הא דאיכא שם, ואם היה להוט אחר לימודו מותר, ג"כ לא אמרינן כן בט' באב", 
ולכאו' צ"ב, דהא לשון הגמ' 'כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בט"ב', ומשמע בין 

לחומרא בין לקולא.
ב[ ונראה לומר דיש חילוק מהותי בין אבל על מתו, לאבילות דתשעה באב, 
דיעויין בכתובות ו' ב', דאע"פ שחתן פטור מק"ש, משום דטריד טירדא דמצוה, 
מ"מ אבל חייב בק"ש, ופרש"י שם בד"ה ואביי, "קסבר המצטער צער של מצוה 
אע"פ  מצוה,  צערו  שאין  דרשות,  טירדא  דטריד  לאבל  דמי  ולא  מק"ש,  פטור 
שאבילותו מצוה", ולפי"ז י"ל דבאבל צריך להמנע מד"ת, משום דיש דין אבילות, 
ולא ישמח,   לו ללמוד, אך לא משום שיצטער  וכדי שיהא טרוד באבלותו, אין 

משא"כ בט' באב, יש דין להצטער על חורבן הבית.
וראיה לזה, דבמו"ק ט"ו א' איתא, "אבל אסור בד"ת, מדקאמר רחמנא ליחזקאל 
דום", ואילו לגבי ט' באב איתא, דהאיסור "משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי 

לב", והיינו דבאבל יש דין שישתוק ובכלל זה שישתוק  גם מד"ת2.
אלא שיש ללמוד מט' באב דכל מה שהוא דברים הרעים, אכתי לא נחשב היסח 
זה שמקפיד רק על דברים הרעים, ממילא אינו מסיח  דעת מהאבילות, דעצם 

דעת מאבילותו, כמו שלגבי ט' באב אינו נחשב היסה"ד מצער החורבן.
ועכ"פ מי  פ"ג דמו"ק ה"ה, דאיכא למ"ד דאבל מותר בד"ת,  בירושלמי  ועיין 
שלהוט אחר ד"ת, משמע שם דלכו"ע מותר ]והב"י ביו"ד שפ"ד העיר שהפוסקים 
לא העתיקוהו[, אבל בט' באב לא מצינו מאן דס"ל דמותר בד"ת, והיינו משום 
אין  נמי  ד"ת  אחר  הלהוט  וע"כ,  נאסר4,  לב'3  משמחי  ישרים  ה'  'פקודי  דמצד 
להתיר לו, אף שמצטער ביותר, דכדאי הוא בית אלקינו להצטער עליו יום אחד 

בשנה.
ג[ ולפי"ז י"ל דגדר ההיתר של דברים שהם 'סדר היום', אין זה משום ש'התירו 
לקרות בסדר היום', אלא שזה מעיקרא לא נאסר, דכיון שהוא מסדר התפילה, 
אין זה בתורת לימוד )וכדמצינו בט"ז סי' ו' סק"א שכתב, דאפילו 'ברכות התורה' 
אי"צ לאמירת הפסוקים שבדרך תפילה5(, וממילא שגם מי שלא רגיל לומר כל 

יום, אם מה שאומר ביום זה הוא משום סדר התפילה, שפיר מותר לו.
ד[ ובליקוטי מהר"י וויל )הובא בשנו"ס שבגליון ס' מהרי"ל הנדמ"ח, עמ' רמ"ה( 
כתב, "ט' באב אסור בת"ת, ולהכי אסור לומר שבעים פסוקים ופרשת המן, אפילו 
משנת הקרבנות אסר הראב"ן, אבל הארחות חיים התיר, משום דהוי חובת היום, 
גרע  דלא  בט' באב,  ללמוד הל' שמחות  נראה דמותר  בע' פסוקים מודה.  אבל 
מאבל על מתו דמותר ללמוד הל' שמחות, ה"נ לא שנא". ולכאו' מדבריו משמע 
דחז"ל אסרו בעצם כל סוג ת"ת דומיא דאבל, שנאמר דין לאסור בט' באב כל מה 
שאסרו באבל, ולא שהתירו בדברים שהם סדר היום, וזה דלא כמשנ"ת באות ג' 

שמעיקרא לא אסרו במה שהוא 'סדר היום'.
בתורה  לקרוא  שאסרו  "ומה  שכתב,  א',  ל'  תענית  בריטב"א  עיין  ואולם  ה[ 
ומשנה ותלמוד, היינו בבא לקרוא דרך מקרא ומשנה ותלמוד, ואין סדר היום 
מלקרוא  להימנע  אין  מעתה  ק"ש,  וקורין  בנביא,  ומפטירין  קורין  שהרי  בכלל, 
פרשת את קרבני לחמי ואיזהו מקומן, שקורא כדרכו ואינו חושש", וכעי"ז משמע 
מלשון הטור בסי' תקנ"ד בשם הרמב"ן, ע"ש. ומבואר דכל מה שנאסר מעיקרא, 

הוא רק כשזה לשם לימוד, לא כשהוא לשם 'סדר היום', וצ"ב.
ו[ הנה בשו"ע או"ח סי' תקנ"ד ס"ד פסק, "מותר לקרות כל סדר היום ופרשת 
הקרבנות ומשנת איזהו מקומן, ומדרש ר' ישמעאל. הגה, ומותרין לחזור הפרשה 
בתשעה באב", וכתב הט"ז בסק"ג, "נראה דהכי קאמר, דמי שרגיל לחזור הפרשה 
יום, דהיינו שחל ט' באב ביום ה', הו"ל כסדר היום". נראה מזה דס"ל  באותו 
להט"ז, דכל שרגיל לאומרו בסדר היום שלו, מותר, ואין ע"ז שם ת"ת שנאסר. 
וצ"ע הסברא בזה, אם הוא מצד שאין שמחה במה שהוא סדר היום, או שהתירו 
מה שהוא סדר היום אע"פ שהוא בכלל פקודי ה' ישרים, דהא על ברייתא דר' 
ישמעאל מבואר בתוס' בקידושין ל' א' ד"ה לא, שמקיים בזה חיוב שינון ת"ת 

דתורה שבע"פ, ע"ש.
ז[ ובמ"א שם סק"ו, כתב, "בפוזנא נוהגין שאין אומרים תהלים ושיר היחוד, 
לאומרם  נוהגין  זו  ובמדינה  )לבוש(,  היום  ושל  אמש  של  אומר  למחרתו  רק 
במנחה, אע"ג דאסור בת"ת כל היום, צ"ל דס"ל כיון שאומרה דרך בקשה, שרי 
לשם  אומרו  שהוא  כיון  ת"ת,  זה  שבחפצא  דאע"פ  ומבואר  במנחה".  לאומרו 

בקשה, שפיר דמי.
ולכן אעפ"י  דרך ת"ת,  זה  אין  י"ל ה"ה כשאומרו מצד סדר התפילה,  ולפי"ז 
שלמעשה מקיים בזה מצות ת"ת, מ"מ אינו בכלל ת"ת של שמחה, ולכן התירו 
גם בברייתא דר' ישמעאל, כיון שלמעשה עושה זה משום הסדר התפילה, ולא 
המטה  בשם  הלבוש,  על  אזולאי  מהר"א  בהגהות  מבואר  וכעי"ז  הת"ת,  משום 
משה, שמטעם זה מותר גם לחזור על פרשת השבוע, וכמשנ"ת בט"ז הנ"ל )באות 
ו'(. ודו"ק בלשון הט"ז, שכתב "מי שרגיל", היינו שמזה מוכח שאצלו הוא סדר 

היום.

אמינא  דמסתפינא,  לאו  "ואי  כתב,  שם,  א"ר(  )לבעל  זוטא  דבאליה  איברא 
מותר  דאבל  ת',  סי'  ביו"ד  וכדאי'  השבוע,  פרשת  על  ומנהגים,  רמ"א  שכוונת 
לחזור הפרשה שמו"ת6, דהוי כקורא את שמע". והיינו הך דאמרן, שטעם ההיתר 
הוא משום שאינו אומרו לשם לימוד, ולפי"ז י"ל דרגיל לאו דוקא, אלא דברגיל, 

אות הוא שלאו לשם לימוד אומרו.
ח[ שו"ר בס' עמק ברכה עמ' קמ"א, שכתב, "הנה לענין אבל שאסור בד"ת, 
נראה דמותר לו לומר הפסוק שאומרים בכל יום עם הקרבנות ושחט אותו וגו', 
כיון שאינו אומרו משום תורה, אלא כדי שיזכור הקב"ה עי"ז עקידת יצחק, כדאי' 
במדרש ויק"ר פ"ב, ואין לומר דמצות הקריאה והלימוד של פסוק זה הוא שגורם 

לזכור העקידה, ובגוי הרי ליכא מצות קריאה ות"ת.
וכן נראה דמותר לו לומר פטום הקטורת וכל סדר הקרבנות המבוארים באו"ח 
סי' א', אף שאינן נקראין סדר היום, דלאו כל אדם אומרן בכל יום, כדאיתא במ"א 
ונשלמה  כיון שאינו אומרם מחמת תורה, אלא משום  סי' תקנ"ט, מ"מ מותר, 
הקריב  כאילו  עולה  בפרשת  עוסק  דכל  וכפרה,  עבודה  ומשום  שפתינו,  פרים 

עולה וכו'.
ומה שאין אומרים אותם בט' באב כדאיתא שם, אפשר דכיון דהוא יום חורבן 
המקדש7, אין לומר הקרבנות והקטורת שאינן מסדר היום, אבל מה שהוא סדר 
היום, כגון פרשת התמיד, אומרו, ואינו משנה מהסדר, ובפ"ת סי' שפ"ד הביא 

דעות אחרונים בזה, והנלענ"ד כתבתי".
מסדר  כחלק  אלא  ת"ת,  לשם  אומרו  שאינו  היכא  דעכ"פ  לכאורה,  ומבואר 
התפילה, אין ע"ז שם ת"ת של שמחה, שנאסרנו בת"ב, גם אם אינו רגיל לאומרו 

בכל יום. ולפי הדקדוק בלשון הט"ז )הנ"ל באות ו' ז'(, אכתי צ"ע.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
בתשובה לשאלה, מיהו האדם גדול שיש צורך ליישב עובדא דידיה עם 
המבואר בטורי אבן חגיגה ז' א', דאין הידור מצוה בעשיית ציציות ארוכות 

יותר משיעורם.
המדובר הוא בבן ציצית הכסת, כדאי' בגיטין נ"ו א', שהיתה ציצתו נגררת ע"ג 

כרים וכסתות, ופרש"י, "ציצתו, ציצית של טליתו".
"ועי'  ע"ש שכתב,  ס"ד,  י"א  סי'  תורה'  ב'דעת  המהרש"ם  בזה  נתעורר  וכבר 
בטורי אבן חגיגה ז' ע"א, דליתא הידור מצוה לעשות ציצית יותר גדולים משיעורן, 
וצ"ע מציצית בן הכסת ]דמשמע שיש בזה משום הידור מצוה[, ועי' מש"כ לקמן 
על הגליון סי' תרנ"ו מהמג"א סי' תרע"ב סק"ג ]שכתב, דבנרות שעוה של חנוכה, 

כשהם ארוכים הם נאים יותר, כמו בנרות יוהכ"פ ולולב ואתרוג8, ע"ש[".
והרמז: מי שהיה זהיר במצות ציצית, ונשתבח על כך, כמ"ש בח"א מהרש"א 
בגיטין שם, ד"ה הוו, "בן ציצית כו', שהיה זהיר במצות ציצית, כמ"ש בהם למען 
תזכרו ]ועשיתם[ את כל מצותי כו', ואיכא דאמרי שהיה כסתו מוטלת כו', והיה 

בידו להתנצל עליהם בפני המלכות".
אמנם  ציצית,  במצות  זהיר  שהיה  חזינן  היכי  לן  ביאר  לא  המהרש"א  והנה 
לפמ"ש לדקדק בדע"ת הנ"ל, שהיה לו ציצית ארוכים, ומשום 'הידור מצוה' עבד 

כן, הרי דהיה זהיר במצות ציצית.
עוד חשבתי משום דאיתא בשבת כ"ג ב', "הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה", 
'בן ציצית הכסת' להתעטר בפי הכל בתואר זה, שבא לומר "שהיתה  ואם זכה 
ציצתו נגררת ע"ג כרים וכסתות", כדאי' בגיטין שם, מבואר מזה שהיתה טליתו 

ארוכה, וודאי גם נאה היתה, שלא היו מכנים אותו במה שאינו נאה לו. 
בגיטין  זצ"ל,  שיק  אליהו  להג"ר  אליהו'  'עין  בספר  מצאתי  להשי"ת  ותהלה 
שם, שכתב על ב' ביאורי הגמ' בגיטין בטעם שמו של 'בן ציצית הכסת', "אלו 
ואלו דברי אלקים חיים, אמרו בשבת פ' במה מדליקין, כל הזהיר בציצית זוכה 
ומשמשין לו ב' אלפים ות"ת עבדים וכו', חזינן מחמת ציצית הוא יהיה שר ויהיו 
לו עבדים, ומחמת המצוה שהיה זהיר במצות ציצית, זכה שהיה שר וחשוב בין 

גדולי רומי"9.

תשובה ל"מבין חידות"
לפחות  אומרים  אנו  אותם  הפסוקים  שני  הם  מה  לשאלה,  בתשובה 
לא  עדיין  המקדש  שקדושת  ללמוד  ניתן  שמהם  בשבוע,  פעמים  ארבע 

בטלה.
פתחי  והנשאו  שערים...  "שאו  ט'(,   - ז'  כ"ד  )תהלים  בפסוק  הוא  המדובר 
עולם... ושאו פתחי עולם", וכתב בס' ליקוטי מהרי"ל )עמ' שמ"ו( בהל' יוהכ"פ, 
"אמר מהר"י סג"ל, שכל ימיו פליאה בעיניו, מפני מה אנו מאריכין בפיוטים על 
על  רק  היה מכפר  לא  הפנימי  והלא  יותר מעל שעיר המשתלח,  הפנימי  שעיר 
טומאת מקדש וקדשיו, שנאמר וכפר על הקדש מטומאות בני ישראל, ואותו עון 
לא נמצא האידנא, דמקדש בעוה"ר אינו, ושעיר המשתלח הוא המכפר על כל 

עבירות, שנא' והתודה עליו את כל עונות בני ישראל...
ועוד תירץ מהר"י סגל, דקדושת המקדש לא נתבטלה עדיין, דכתיב והנשאו 
פתחי עולם10, ר"ל, שקדושתן לעולם, ולפיכך נקרא בית עולמים, נמצא הנכנס 
עדיין ]וי"ג 'גם בחורבנו'[ בטומאה במזיד חייב כרת, ובני חו"ל מבקשים להתכפר 
וראיה, דאומר כל  זה לזה,  על בני א"י אם טמאו המקדש, דכל ישראל ערבים 
בו,  לו שלא עשה כמה עבירות הכלולים  'על חטא' כסדרו, אף אם ברור  אדם 

אלא מתפללין זה על זה".
והנה בליקוטי מהרי"ל מזכיר את הדרש על פסוק ז', "והנשאו פתחי עולם", 
שהוא הפסוק הראשון שנזכרו בו תיבות אלו, ואולם ברש"י בתהלים שם נזכר 
דרש זה בפסוק ט', שכותב, "פתחי עולם. פתחים שקדושתן עולמית", והוא אותו 

דרש, וצ"ב מדוע לא כתב כן בפסוק ז'.

עולם'  ה'פתחי  שענין  שלמה,  במקדש  מדבר  ז'  שבפסוק  עזרא,  באבן  שו"ר 
שם, הם עמידתן לנצח במקום זה )וכמ"ש בבמד"ר ט"ו י"ג, דשערי ביהמ"ק נגנזו 
במקומם(, ובפסוק ט' מדובר על המקדש דבית שלישי, ועליו כתב רש"י שפיר, 

"פתחים שקדושתן עולמית"11.
שחרית,  וחמישי  שני  ובכל  א',  ליום  יום  של  בשיר  אומרים  אנו  זה  ומזמור 
ובמנחה של שבת, נמצא שמשני הפסוקים הנ"ל אותם אנו אומרים לפחות ארבע 

פעמים בשבוע ניתן ללמוד שקדושת המקדש לא בטלה.

תשובה ל"מענינא דסדרא וירחא"
בתשובה לשאלה, היכן מצינו ע"פ פרשתינו, שיתכן לפעמים שיש מזל 

לישראל.
וגו' וישב בה  )ל"ה כ"ה(, "והצילו העדה את הרצח  א. הנה נאמר בפרשתינו 
עד מות הכהן הגדֹל אשר משח אתו בשמן הקדש", ועמדו בזה בגמ' )מכות י"א 
ב'(, מהו הלשון 'אשר משח אתו', וכי הרוצח הוא זה המושח את הכהן בשמן 
המשחה, "אמר רב כהנא, דאמר קרא, וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח 
והיינו שלמדים  בימיו",  זה שנמשח  אלא  מושחו,  הוא  וכי  הקדש,  בשמן  אותו 
בזמן  חי  שהיה  הגדול  הכהן  מת  הרוצח,  של  דינו  נגמר  שלא  עד  שאם  מכאן, 
הרציחה, ובנתיים כבר מינו אחר תחתיו, ורק לאחר מינוי זה נגמר דינו דרוצח, 
אז יהא תלוי דינו לענין שהותו בעיר מקלט, בכהן שנמשח באותו זמן, ולא בכהן 

שהיה חי בשעת הרציחה, אלא זה שהיה משוח בשעת הגמר דין.
ואכן במשך חכמה בפרשתינו הוסיף לפרש בזה, מהו 'אשר משח אתו', "ויתכן, 
אופני הנהגת ההשגחה, שיתכן בחיק הנהגתה אשר בשביל  לנו הכתוב  דהורה 
סיבת איש פרטי יועמד זה לכהן גדול, והוא בשביל שצריך הרוצח להמתין על 
מיתתו של כהן גדול. ואם יועמד אחר, אולי אין לו חיים ארוכים, והועמד זה אשר 
יחיה חיים ארוכים, למען יהיה גולה זה חבוש במקלטו ימים כבירים, עד מות 
כהן גדול זה. וכן איפכא, כי מזלו גרם. ועיין בהקדמה לפירוש המשניות של רבינו 
)הרמב"ם( משלים רחוקים מזה בדרכי ההשגחה, יעויין שם. לזה אמר 'אשר משח 

אותו', שהוא הסיבה למשיחתו, כמו שביארתי".
בעיר  לישב  עליו  שנגזר  פעמים  הרוצח,  של  מזלו  דמחמת  בדבריו,  ומבואר 
מקלט ימים רבים, ואשר על כן מחמת זה ימות הכהן הגדול אשר קרובים ימיו, 
כדי שימשח כהן אחר תחתיו אשר ימיו רבים, בשביל שישב זה הרוצח ג"כ ימים 
רבים, וכל זאת מחמת מזלו של הרוצח, הרי שפעמים ע"פ מזלו של אדם ישתנו 

סדרי עולם.
ואולם באמת אין מוכרח שכוונת המשך חכמה דוקא מחמת ענין ה'מזל', אלא 
אפשר  דשיטפא דלישנא נקיט, והיינו שהטעם שמזלו כך גרם, משום שנגזר דינו 
לכך12 בחשבון דיני שמים לפי דרגתו של הרוצח, כמה יזדקק לשהות בעיר מקלט, 

אם יהיה שם ימים רבים, או איפכא.
ביאר  כבר  הגדול.  הכהן  מות  "עד  לבאר,  כאן  בספורנו  כתב  כבר  זה  וכענין 
קרובות  מהם  כי  שוות,  בלתי  השגגות  מיני  ובהיות  השוגג,  על  היא  שהגלות 
כי  זמן בלתי שוה בכל השוגגים,  לגלות  נתן  ומהם קרובות אל המזיד,  לאונס, 
מהם שתהיה שגגתו מעט קודם מיתת הכהן, ומהם שימות הרוצח בגלות קודם 
שימות הכהן, וזה במשפט ה' יתברך היודע וֵעד שיענוש את השוגג כפי מדרגת 

שגגתו, כאמרו והאלקים אנה לידו".
ומענין לענין באותו ענין, בעיקר הא דאין מזל לישראל, במה שנוגע לעניינא 
דירחא, הנה אמרו בתענית )כ"ט ב'(, "אמר רב פפא, הלכך, בר ישראל דאית ליה 
דינא בהדי נכרי, לישתמיט מיניה באב דריע מזליה, ולימצי נפשיה באדר דבריא 
מזליה", וכבר הקשו בזה המפרשים ז"ל, דהא 'אין מזל לישראל', ומאי שנא הכא 

שתלו הענין במזל.
ובריטב"א שם כתב, "ואע"ג שאין מזל לישראל, הני מילי בשאר ימים, אבל 
בשני חדשים אלו יש מזל, שכן נגזר עלינו מן השמים". ואמנם עוד כתב הריטב"א, 

"ואפשר עוד, דמזל לאו דוקא, אלא על הגזירה קרי מזל בלשון בני אדם"13.
דיעוין  כהדדי,  וירחא  דסדרא  לעניינא  שנוגע  בענין  רבים,  לנו  ציינו  עוד  ב. 
)ל"ג ל"ח(, שעמד  'ביאורי מהרא"י' עה"ת בפרשתינו  מש"כ בעל תרוה"ד בספר 
במה שהזכירה התורה יום פטירתו של אהרן, מה שלא מצינו כן בכל הצדיקים. 
למדך  "כאן  ופרש"י,  הכנעני",  "וישמע  מ'(,  )שם  להלן  כתיב  דהנה  לבאר,  וכתב 
שמיתת אהרן היא השמועה, שנסתלקו ענני הכבוד וכסבור שנתנה רשות להלחם 
בישראל", וא"כ להכי הזכיר הכתוב יום פטירתו של אהרן, היינו בתחילת חודש 
אב, כדי לרמוז שהיתה פטירתו של אהרן בחודש זה, שבו אין מזלם של ישראל 

יפה, וכמבואר בתענית )וכנ"ל(.
ג. עוד ציינו, לדברי האוה"ח בפרשתינו, עה"פ )ל"ג ג'(, "ויסעו מרעמסס בחדש 
הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד 
רמה לעיני כל מצרים", דלכאו' תמוה למה כפל הכתוב להזכיר שהיה זה 'בחדש 
הראשון'. וכתב בזה האוה"ח, שהוא כדי לרמז שבחודש ניסן מזלם של ישראל 

עומד להם להצליח בו, ובפרט בט"ו לחדש שהלבנה במילואה, עיי"ש14.

תשובה ל"מענינא דאבילותא"
בתשובה לשאלה, היכן מצינו שמותר בבשר בימים אלו ]מלבד סעודת 

מצוה כמילה סיום וכדו', או שבת, וחולה וכיו"ב[.
היעב"ץ בסידורו )ענייני בין המצרים, אשנב ב' לאיסור אכילת בשר, אות י"ח(, 
כתב לחדש, שיתכן עוד סעודה שהיא בגדר 'סעודת מצוה', והוא, במי שמתארח 
"ונ"ל, שהמקבל אורח תלמיד חכם בתוך ביתו,  אצלו תלמיד חכם בתוך ביתו, 
יומא טבא לו, ואין לך סעודת מצוה גדולה מזו, שהנהנה בסעודה שהת"ח מיסב 

בה, כנהנה מזיו השכינה, וגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה".

1 במחצה”ש או”ח סוס”י נ’, כותב, “אמנם בסימן תקנ”ט ס”ד בהגה ]מבואר[, דאין 
אומרים פטום הקטורת ושאר סדר הקרבנות בט’ באב, דלא מקרי סדר היום, כיון 

שאין כל אחד אומרו", וה"ה בשאלה דידן.
עצמו  נוסח השאלה, מה שמתרץ  אודות  רויטנברג שליט"א  מ.  ל.  הרב  לנו  והעיר 
שמדלג אמירת פ' איזהו מקומן משום שהוא מחוסר פנאי בגלל לימודיו הקבועים, 
זו. והרי  שמזה משתמע, כאילו יש בכך אמתלא להיפטר מתקנת קדמונינו תפילה 
]ולהלן  'איזהו מקומן'  'פסוקי דזמרה' למשל, וא"כ מאי שנא  תמוה לומר כן לענין 
יתבאר בעזה"י, שטענת הרב הנ"ל שליט"א כנגד אמתלא מסוג זה, צודקת מאוד, ואין 
לה בית אחיזה לפטור עצמו מאמירת 'איזהו מקומן', ותשו"ח להרב הנ"ל שליט"א על 

הערתו החשובה, שבעקבותיה רשמנו את הדברים דלהלן[.
ב',  ט'  ובע"ז  א'  ל'  בקידושין  תוס'  מש"כ  מצד  הטוענים  יש  אמנם  זה,  בדבר  הנה 
שתקנת איזהו מקומן הוא ע"מ שכל ישראל ילמדו בכל יום מקרא משנה ותלמוד, 
וכמ"ש בשו"ע או"ח סי' נ'. ולכאו' לענין פ' איזהו מקומן, אין זה נכון כלל, כדאיתא 
בדברי חמודות לבעל התוי"ט פ"ט דברכות אות פ"ד, שכתב, "והשנית, על מי שיש 
לו לב להבין וללמוד, שנראה לי כי טוב לו תורת ה' ללמוד, ויהיה די לו בתפלות 
המחוייבות מאנשי כנסת הגדולה, ומה שנקבע פסוקי דזמרה, ופרק איזהו ודומיו, 

שהן כחובה על הכל, ובמקום שאר התחנונים והקרבנות ילמוד".
והנה לכאו' חידוש גדול הוא, שתוקף תקנת איזהו מקומן כתפלות שתקנום אנשי 
כנה"ג, ובתוס' הנ"ל משמע דהוא תקנת הגאונים, אך ראה זה מצאנו בס"ד בפירוש 
סידור התפלה לרוקח, ח"א עמ' ל"ה, שכתב, "תקנו אנשי כנה"ג פסוקים של קרבנות 
וכו' ומשנה שנינו במס' זבחים איזהו מקומן", וכ"ה בסידור ר' הירש ש"ץ, ועי' היטב 
בטוש"ע או"ח סי' נ', ובב"י סי' ק"ב, כתב לענין היתר לישב לפני המתפלל כשעוסק 
בתפילה, "ואפשר אפילו אם עוסק בפרק איזהו מקומן, שנהגו לקרות שחרית, חשוב 
חשוב".  הוא  תפילה  מעניני  תפילה,  קודם  לאומרו  שנהגו  שכיון  בתפילה,  כעוסק 

וע"ש בב"ח שחולק על זה.
ושמענו  לב,  שימת  מחוסר  אם  ידיעה,  מחוסר  אם  בזה,  הרפיון  גודל  כידוע  והנה 
שאחד שאל את הגאון ר' הלל זקס שליט"א, אם בחור ישיבה השוקד על תלמודו, 
יכול לדלג אמירת פרק איזהו מקומן, והשיב, שמבואר ברמב"ן בתורת האדם שהוא 
חיוב }וז"ל הרמב"ן שם באות ק"ז, "וכן נהגו קצת העם שלא לקרות פרשת קרבנות, 
ומשנת איזהו מקומן ומדרש ר' ישמעאל בת"ב בביהכ"נ, לפי שאסור לקרות בתורה, 
קורין  וכן  ולאחריה,  לפניה  ומברך  ק"ש,  קורא  שהרי  היום  בסדר  איסור  לנו  ואין 
בתורה, ומפטירין בנביא בענינו של יום, ופרשת התמיד ואיזהו מקומן כנגד תמידין 
תקנום, ואומר כדרכו, ואינו חושש". ריהטת לשון הרמב"ן דחיובו בדומה לתפילות 
שנתקנו כנגד תמידין, כדאיתא בברכות כ"ו ב', והוא חידוש נפלא! וראה במלאכת 
שלמה רפ"ה מזבחים, שמביא, "כתוב בספר הרוקח סי' ש"כ, שמונה פסוקים בפרשת 
נ',  ועי' בפרישה בסי'  תמיד, שמונה ]משניות[ באיזהו מקומן ]היא סתמא לכפר[". 

וצ"ע{.
והוסיף הגרה"ז שליט"א, שיש להקפיד לומר פרשת התמיד ופרק איזהו מקומן, ואין 

שום פטור בזה, ואין על מי לסמוך!
זקנים  בזה שבעטרת  נציין  רק  למועד,  חזון  עוד  ואי"ה  בנדו"ז,  יש להאריך  והרבה 
זו, שהיא  במשנה  יסוד מש"כ הראשונים, שבחרו  על  כתב  נ',  סי'  שבגליון השו"ע 
משנה ברורה למשה מסיני, שאין בה מחלוקת, "ויש בה דש"מ תיבות, ועם הקריאה 
הרי הוא ]כמנין[ משה, לומר שהתורה בע"פ ניתנה למשה מסיני", ובתפארת ישראל 
לנו  שנמסר  כמו  ממש  בלשון  "הוא  זה,  פרק  שכל  מוכיח  כ"ד,  אות  מזבחים  פ"ה 

ממרע"ה מסיני, ולהכי נקט קלעים".
2 ואפשר שמשו"ה טרח הרמב"ם בפ"ה מאבל הט"ו, וקבע הלכה שלימה שכל עניינה 
והיינו משום  "מניין שהאבל אסור בד"ת, שהרי נאמר ליחזקאל האנק דום",  הוא, 

והיה  דום',  'האנק  של  ענין  שהוא  באבל,  שנאמר  ד"ת  האיסור  בעצם  הגדר  דזהו 
מקום לומר לפי"ז שאבל מותר בהרהור ד"ת בכל מקום. ורק משום שלא יסיח דעת 
מאבלותו, אסור לו. משא"כ בט' באב, הטעם הוא משום שמחה, והרי גם בהרהור 
גם  ועי'  ר"א,  סי'  בתשו'  המהרי"ל  בשם  תקנ"ד  בסי'  הב"י  וכ"כ  אסור,  ע"כ  שמח, 
בשו"ע שם ס"ג, ובמ"ב שם סק"ה, שכתב, "ומהאי טעמא אסור ללמוד איזה דרוש או 

קושיא או תירוץ, אפילו בדברים הרעים, מפני ששמחה היא לו". 
3 במהרי"ל כתב, "ולא ילך אדם לטייל בשוק, הרי התורה בטלה מתוך שכתוב בה 

פקודי ה' ישרים משמחי לב, ומי יקל ראשו אז לשמוח עצמו בטיולים".
4 לכן מצד זה ס"ל לת"ק דדבר שאינו רגיל ללמוד צריך להתירו, ואע"פ דלא פסקינן 
כוותיה, מ"מ הסברא נכונה, ובביה"ל רס"י תקנ"ד מצטט מהמאמר מרדכי, "ועינינו 
הוא להם  ביום ט"ב, משום דצער  בלימוד המותר  הרואות, דכמה ת"ח מתרשלים 
אחד,  מת"ח  ושמענו  מהם",  כאחד  בעווה"ר  אני  וגם  רגילים,  שאינם  במה  ללמוד 
כמדומה על הגר"ה ויטקינד זצ"ל )מגדולי נוברדוק(, שהיה מהלך ביום ט"ב בערב, וכל 
רגע מסתכל בשעון אימתי צאה"כ שיוכל כבר לחזור לתלמודו במקום שלבו חפץ, 

שכ"כ היה להוט על התורה.
5 ועי' שו"ע או"ח סי' מ"ח ס"ט, ובנו"כ שם, וצ"ע.

6 ועי' בשע"ת סי' תרס"ד סק"א בשם כמה אחרונים, שכתבו, "מי שמת לו מת תוך 
החג, התירו רבני ירושלים עיה"ק שיכול לקרוא תיקון ליל הושענא רבא".

7 עי' במ"א סוס"י נ"א בשם תשו' מהרש"ל, וצע"ק.
8 ועי' בפרש"י בסוכה מ"ד ב' סוד"ה עלה אחד, שכתב, "והשתא נהגו להביא ערבות 
ענפים ארוכים ויפים שמנכרא מצוה בעין יפה". וברמ"א סי' תרס"ד ס"ד, משמע דיש 

בזה משום הידור מצוה.
9 בביאור הרד"ל לפרקי דר"א פ"ב, מבואר לכאורה שזה שנתמנה לשר אצל רומי 

אינו מעלה, וצ"ע במאי פליגי.
היה  הנה  עד  כי  עולם',  'פתחי  "וקראם  כתב,  שם,  לתהלים  בביאור  המאירי   10
הארון נעתק ממקום למקום, מן המדבר לגלגל, מן הגלגל לשילה וכו', ועכשיו הוכן 
מכון  שאמר  והוא  הגלויות,  בזמני  העון  יגרום  אא"כ  משם  יעתק  שלא  מקום  לו 
לשבתך עולמים... ואמר ושאו פתחי עולם... ויש מפרשים שכפל הענין רמז לימות 

המשיח...".
11 תשו"ח להרב ש. כהן שליט"א, שהעירנו לדברי רש"י, וכן שלח לנו העתק מדברי 
הגאון האדר"ת זצ"ל בספרו 'תפלת דוד' )עמ' ק'(, שתמה על הדרשה שהובאה בליקוטי 

מהרי"ל הנ"ל, שהרי פסוק זה במקדש שלמה נאמר, ואיך ניתן לדרוש בו כן.
רש"י  דברי  הלזה  העצום  מהגאון  נעלם  שלא  מובן,  בעזה"י,  שנתבאר  מה  וכפי 
בתהלים, רק אדרבה, בדקדוק נקט רש"י הדרשה רק על פסוק ט', כי על פסוק ז' אינו 

נכון, דהא במקדש שלמה מיירי.
12 ועל דרך שכתב בריטב"א תענית )כ"ט ב'( ב' פנים בזה וכדלהלן.

13 ובמהרש"א שם כתב לבאר ע"פ מה שאמרו עוד קודם לכן בגמ', "מגלגלין זכות 
ליום זכאי וחובה ליום חייב", והוא כענין מש"כ התוס' שם ד"ה א"ר פפא.

וע"ע בתוס' שבת קנ"ו א' ד"ה אין, ושו"ת חת"ס או"ח ח"א סי' ק"ס.
14 עוד יש שציינו למה שמצינו בפרשתינו )ל"ג נ"ד ואילך(, שנתחלקה הארץ בגורל, 
וסתם גורל עניינו תלוי במזל, עי' מש"כ הרלב"ג במשלי עה"פ )ט"ז ל"ג(, "בחיק יוטל 
ויחשוב  בחיק,  יוטל  הגורל  כי  "וזה,  הרלב"ג,  וביאר  משפטו",  כל  ומה'  הגורל  את 
מענין  מפורסם  וזה  משפטו,  כל  מה'  כי  תמצא  והנה  הקרי,  בדרך  משפטו  שיהיה 
יבוא על  וכבר תעמוד על זה מהחוש, כי למצליחים  הגורל בספורי דברי הנבואה, 
הרוב להם בגורל היותר טוב, וההפך לאנשים הקשי יום". ואולם אפשר דלענין הגורל 
בענין  בזה  מש"כ  במשלי שם  במלבי"ם  ועי'  במזל,  כלל  תלוי  אינו  הארץ  דחלוקת 

הגורל דחלוקת הארץ.

15 ואמנם כמדומה שלא מצינו נוהגים כן. ועי' שע"ת תקנ"א אות י"ג בסוף דבריו.
עובדא  צ"ט(, מטו  )מנהגים, סדר חודש מנ"א, אות  כל הכתוב לחיים  ]ואכן בספר 
בהגה"ק ר' חיים צאנזאר זצ"ל בעל הדברי חיים, שהיה מנהגו לאכול בשר בסעודת 
מצוה דסיום, ורק עד ו' בחודש, ופ"א הרגיש שהמסיים גאה ליבו במה שע"י סיום 
שלו זוכה להאכילו בשר, ואמר לו בעל הדברי חיים, דמה שאוכל לעצמו בשר, אין 
זה מפני סעודת הסיום, כי אם מחמת ציווי הרופאים שהעידו בו שבגדר חולה הוא 
הצריך לבשר, וממילא מה שכל המסובין באותה סעודה אוכלין ג"כ בשר, הוא מחמת 
מה שנזקק בעצמו לבשר, כי ע"י אכילתו מותרים כל הנמצאים בכך משום כבודו, 

שלא יאכל בשר לבדו[.
'עורלות', ולא ראשים או  יהוידע שביאר, שבדוקא ביקש שאול מדוד  16 עיין בבן 
מהפלשתים  העורלות  את  להוריד  צריך  שהיה  שביאר  מה  לפי  ובמיוחד  אצבעות, 
ניתן  ולא  בהנאה,  ואסורים  כאיברי מת הטעונים קבורה  דבלא"ה חשיבי  בחייהם, 
לקדש בהם, וזאת משום שרצה שיסתכן בהסירתם וימות, והסרת הערלה מאדם חי, 
יש הרבה יותר סיכון מאשר הסרת ראשו, כי כשמסיר את ראשו של פלשתי, הוא מיד 

מת, ואילו בהסרת הערלה, הפלשתי עדיין יכול לקום עליו ולהורגו.
ועע"ש מה היה הענין במנין 'מאה עורלות', ומדוע הביא לו דוד 'מאתים'.

17 ומה שטען שאול שאינם שוות פרוטה, בו בזמן שניתן למכרן לאכילת כלב וחתול, 
ביאר בבן יהוידע שם, דס"ל לשאול, דכיון שלא היו לו כלבים וחתולים, לגביו כל 
העורלות לא שוים פרוטה, ואין לומר שימכור את העורלות לאחרים, דאין דרכו של 
מלך למכור דבר ששוה כמה פרוטות, ועל כן, אם כלפיו, העורלות לא שוות פרוטה, 

הוא אינו יכול לקבלם בתורת קידושין עבור בתו, ועל כן היא אינה מקודשת.
18 ובענין מחשבתו של פלטי, רבים האריכו בזה. יעויין ברבינו בחיי בראשית ל"ט 
י', שכתב, "...והיה יודע פלטי בן ליש שלא היו קדושין תופסין באשת איש, ושאול 
אנס את בתו ונתנה לו, ומפני שנתירא משאול, הראה עצמו שלקחה, כי לא היה חפץ 
בה...". וע"ע שו"ת שאילת יעב"ץ סי' מ"א, שכתב שכל הנישואין הללו היו 'בעל כרחו 

של פלטי ובעל כרחה של מיכל, על פי גזירת מלך'. 
19 ויעויין ברבינו בחיי בראשית ל"ט י', שמבאר את ההבדל, "דאלו יוסף ביום ואלו 

גבי בועז בלילה... וכבש את יצרו שלא קרב אליה כלל עד אחר הנישואין".
וע"ע במאירי בסנהדרין שם שכתב, "איזהו הגבור הכובש את יצרו, ואשרי מי שלמד 
מן הצדיקים, שלשה נתגברו ביצרן ונמלטו מעבירה, ואחרון אחרון מהם חביב, יוסף 
ובועז ופלטי בן ליש, יוסף נתגבר ביצרו, ותקפו של יוסף ענותנותו של בעז, ר"ל מה 
שהיה נחשב דבר גדול אצל יוסף, היתה ענוה ודבר שאין לו שם אצל בועז, שיוסף 
אשת איש ואשת אדוניו ואינה עמו במטה, ובועז פנויה ועמו במטה. ותקפו של בועז 
ענותנותו של פלטי בן ליש, שנתן לו שאול את מיכל אחר שנתקדשה לדוד, ונזהר 

ממנה מצד קידושי דוד, ושל בועז לילה אחת ושל פלטי זמן מרובה".
דבריו,  מקצת  ונביא  חז"ל,  מאמרי  על  להקשות  שהרבה  בח"א  במהרש"א  עי'   20
ועמו  פנויה  רות  שהיתה  מפני  יוסף  משל  גדול  בועז  מעשה  היה  ש"אם  שהקשה, 

במטה, כפירש"י, וא"כ מצד זה מעשה של בועז יותר גדול ממעשה פלטי".
דוד  אשת  מיכל  על  הוא  כלנה',  על  עלית  ש'את  הנשים,  של  בנסיונות  ביאר  עוד 
שהיתה בנסיון עם פלטי, "שכ"כ זמן רב שנים היתה אצלו ולא טעמה טעם חטא, 
ולא הגידה הענין לאביה, כמו שספר הכתוב בדרש של בחורים, שכלל שניהם שלא 
טעמו טעם חטא... ]וקצת צ"ב, שהרי מיכל היתה אצל פלטי, לכל היותר כשנתיים, 
ומדוע כתב 'שכ"כ זמן רב שנים', ואולי כלפי נסיון קשה כזה, כל יום שקול כשנה, 

ואכתי צ"ב[.
וע"פ הדברים האלה אמר, ד"א, שקר החן זה מעשה יוסף, שהיא ]אשת פוטיפר[ לא 
יוסף נתהלל בזה המעשה, שהיה לו שקר החן, לפי  עשתה שום מעשה טוב, אבל 
שהמצרים אחיהם של כושיים ואינן יפין, אבל היה לה חן מצד שקשטה לפניו תמיד, 



ואמנם בהמשך דבריו כתב לבאר, שהרי החכם כשלעצמו הרי לא יתכן שיהא 
מותר לו לאכול בשר מחמת כבודו שלו, וא"כ האיך יוכל בעה"ב שהזמינו לאכול 
בשר לעצמו, וכי הלזו 'סעודת מצוה' יקרא, שבעה"ב יאכל בשר מחמת החכם, 
והחכם לא יאכל בשר, ולפיכך כתב, שיסוד ההיתר הוא, דוקא אם החכם האורח 
גם הוא מצד עצמו צריך לאכול בשר, וכגון משום חולשא דאורחא, א"נ שהוא 
מבני עדות המזרח, שבלא"ה אינו נוהג בחומרת מנהג זה, אז מותר גם לבעה"ב 

להאכילו בשר, וגם לאכול עימו בשר, בתורת סעודת מצוה.
והוסיף עוד היעב"ץ, "וקרוב הדבר בעיני להתיר להזמין אפילו כל הלומדים 
והחכמים שבעיר להסב עימו לכבודו", וזאת בצירוף מה שודאי גם ישמיעו שם 
דברי תורה, אף שמצד דברי תורה לחוד בעלמא לא שרי, "מ"מ כה"ג כדאי להקרא 

סעודת מצוה, והוא שיהיה חכם גדול מובהק ומומחה לכל..."15.
משבת  שנשתייר  בבשר  וכגון  היתר,  אופן  עוד  דאיכא  רבים,  לנו  ציינו  עוד 
שכתב הברכ"י תקנ"א אות ו', דיש שהקילו בזה, וכדמות ראיה ממ"ש בחולין )י"ז 
א'(, גבי בשר נחירה, "הואיל ואשתרי אשתרי", ואין למחות בהם, עיי"ש. וכעי"ז 
יש שהקילו עכ"פ בסעודת מלוה מלכא, ודוקא בענין שלא שייר הבשר בערמה, 

רק שכפי הרגיל נשאר הבשר משבת, עי' בכף החיים תקנ"א ס"ק קמ"ד.
ועוד מצינו במי שבירך על בשר ונזכר אחר הברכה, דמותר לו בטעימה עכ"פ, 
כדי שלא תהא ברכתו לבטלה, עי' שדי חמד אסיפת דינים, מערכת בין המצרים, 

סי' א' סק"ה, ועוד.

תשובה ל"כתב חידה"
מי אני: "פלטיאל ]בן עזן[".

דמות הקשורה: "ּוְלַמֵּטה ְבֵני ִיָּׂששָכר ָנִׂשיא פְַּלִטיֵאל ֶּבן ַעָּזן". במדבר ל"ד כ"ו.
שהתנהג  ליש  בן  פלטיאל  נקרא  פלטיאל  של  שכשמו   – נקרא  העניו  כשמי 

בענווה.
שפלטי בן ליש נקרא גם פלטיאל, מפורש בפסוק )ש"ב ג' ט"ו(, "ַוִּיְׁשַלח ִאיׁש 
ּבֶֹׁשת ַוִּיָּקֶחָה ֵמִעם ִאיׁש ֵמִעם ַּפְלִטיֵאל ֶּבן לוש )כתיב, קרי: ָלִיׁש(", ואיתא בסנהדרין 

י"ט ב' ויק"ר כ"ג י' ועוד הרבה, דפלטיאל זה האמור בפסוק, הוא פלטי בן ליש.
ופלטי בן ליש התנהג בענווה, כדאיתא בסנהדרין שם, "אמר רבי יוחנן, תוקפו 
של יוסף, ענוותנותו של בועז, תוקפו של בועז, ענוותנותו של פלטי בן ליש...". 

ועיין בסמוך שנבאר מאמר חז"ל זה.
ופרש"י,  וכו',  אבקולס  בן  זכריה  רבי  של  ענוותנותו  א',  נ"ו  בגיטין  וע"ע 
"ענותנותו. סבלנותו שסבל את זה ולא הרגו", הרי שענוה היא כינוי על הסובל 
קפדן  יהא  ואל  כהלל  ענוותן  אדם  יהא  "לעולם  ב',  ל'  שבת  וע"ע  קשה.  דבר 
כשמאי", הרי שענוה היא הפך הקפדנות, וע"ע במאירי שם, "לעולם יהא אדם 
לו  ברכה  גורמת  אדם  של  שענותנותו  כשמאי,  קפדן  יהא  ולא  כהלל  ענותן 

ולאחרים, שבאין ושואלים בלא בושת, ומתקרבים על ידו תחת כנפי שכינה...".
איברא, שאף שנכתב בחז"ל לשון ענווה על פלטי, מ"מ אין זה כפשוטו, שהיה 
עניו כלשון בנ"א, דהיינו היפך הגאוותן, אלא שהיה עניו כפרש"י, שהיה בכחו 
לסבול ולעמוד באותו נסיון קשה. אכן לא מצאנו שפלטי סבל ועמד באותו נסיון 
כשל בעז, אלא לשון הגמ' 'ענותנותו', אפשר לומר שבכלל נסיונו שעמד בו, סבל 

כנסיונו של בעז.
– שפלטי בן ליש שנקרא בשמו של פלטיאל, כבש  יצרו כבש בגבורה  שאת 

בגבורה את יצרו.
שיצאו  גלית,  מעשה  היה  שכאשר  יצרו,  את  בגבורה  כבש  ליש  בן  שפלטי 
וכל ישראל  גלית וחירף מערכות ישראל,  ונעמד  פלשתים למלחמה על ישראל 
כ"ד(, באותו היום  י"ז א' –  )ש"א  ָיראו ממנו מאוד, כמפורש בפסוקים  ושאול 
"ַוּיֹאֶמר  כ"ה(,  )שם  מכריז  ישראל  שאיש  ושמע  אחיו,  בשלום  לשאול  דוד  בא 
ָהִאיׁש  ְוָהָיה  עֶֹלה  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלָחֵרף  ִּכי  ַהֶּזה  ָהעֶֹלה  ָהִאיׁש  ַהְּרִאיֶתם  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש 
ֲאֶׁשר ַיֶּכּנּו ַיְעְׁשֶרּנּו ַהֶּמֶלְך עֶֹׁשר ָּגדֹול ְוֶאת ִּבּתֹו ִיֶּתן לֹו ְוֵאת ֵּבית ָאִביו ַיֲעֶׂשה ָחְפִׁשי 
ונודע  בו,  להלחם  לצאת  מסכים  דוד שהוא  הודיע  כן,  דוד  וכשמוע  ְּבִיְׂשָרֵאל". 
הדבר לשאול, ולאחר שדוד שכנעו שיוכל להלחם בו, יצא להלחם בו ועשה ה' 
עמו נסים ונפלאות והרגו בשלושה אבנים שזרק עליו, ולאחר שראו הפלשתים 
ונלחמו בהם ורדפום עד  ויהודה  ונסו, קמו עליהם אנשי ישראל  גיבורם  שמת 

למרחוק, כמפורש בפסוקים בארוכה )שם(.
לו את מיכל בתו לאשה,  ויתן  לדוד שיקחנו כחתנו  ולאחר מכן אמר שאול 
אלא שהוא מבקש עבור זאת כמוהר 'מאה ערלות16 פלשתים', ולא מלאו הימים 
ודוד יצא ונלחם בפלשתים והרג בהם מאתים איש, והביא את עורלותיהם למלך, 

שאול נתן לו את מיכל בתו לאשה, כמפורש כ"ז בארוכה בפסוקים )שם י"ח(.
ולמעשה בקידושי מיכל לדוד היתה שאלה גדולה, כדאיתא בסנהדרין י"ט ב', 
שהרי אם עצם הקידושין של מיכל היו בהריגת גלית, וכפי שהובטח במלחמה, 
דבר זה נחשב כ'מלוה', והמקדש במלוה אינה מקודשת, אלא שלכאורה התווסף 
קידושין  כאן  והיה  לשאול,  הביא  שדוד  פלשתים  עורלות  מאתים  אותם  כאן 
במלוה  קידושין  כאן  היה  א',  לדעה  זו,  בסוגיא  דעות  ב'  מובא  ובגמ'  בשניהן, 
ובפרוטה )בערלות פלשתים(, ונחלקו שאול ודוד בדין זה, שאול סבר שהמקדש 
במלוה ובפרוטה, דעתו אמלוה, ומקדש במלוה אינה מקודשת, ועל כן סבר שאול 
שמיכל בתו אינה מקודשת לדוד, ואילו דוד סבר, שהמקדש במלוה ופרוטה, דעתו 
אפרוטה, ומקדש בפרוטה מקודשת, ועל כן מיכל היא אשתו גמורה. ולדעה שניה 
בגמ', גם שאול וגם דוד סברו שהמקדש במלוה ופרוטה דעתו אפרוטה, ולכאורה 
מיכל היתה צריכה להיות מקודשת, אלא ששאול טען שכל אותן מאתים ערלות 
אינם שווים אפילו פרוטה אחת, נמצא שהוא לא קיבל כלל קידושין עבור מיכל 
והיא אינה מקודשת לדוד, ודינה כפנויה. ואילו דוד טען, שהיות והערלות ראויים 
לחתול ולכלב לאוכלם17, אם כן יש בהם שווי של פרוטה, נמצא שמיכל התקדשה 

לו בהם והיא אשתו גמורה.
לאחר שסבר שאול שמיכל בתו אינה מקודשת לדוד, וכפי שנתבאר, הלך שאול 
ונתנה לאשה לפלטי בן ליש, וכדכתיב )ש"א כ"ה מ"ד(, "ְוָׁשאּול ָנַתן ֶאת ִמיַכל ִּבּתֹו 

ֵאֶׁשת ָּדִוד ְלַפְלִטי ֶבן ַלִיׁש ֲאֶׁשר ִמַּגִּלים".
מיכל, חשש18 שמא  על שאול המלך לשאת את  ליש שנבחר  בן  פלטי  והנה 
ההלכה היא כדוד שמיכל מקודשת לו ונחשבת כאשתו, ואם כן אסור לו )לפלטי( 
להנשא למיכל ולחיות עמה, שהרי היא אשת איש, אלא שמאידך הוא לא יכל 

לסרב לדברי שאול ולחלוק עליו שאין הלכה כמותו, שאם היה עושה כן, היה 
יכול שאול להורגו כדין מורד במלכות, ועל כן החליט פלטי, שכלפי חוץ שניהם 
יגורו במקום אחד כאיש ואשה, וכך גם יחשוב עליהם שאול שהם נשואים, אלא 
שישמר ויתרחק ממנה מכל משמר שלא להכשל בה, ואיתא בסנהדרין שם, "מה 

עשה, נעץ חרב בינו לבינה, אמר, כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב זה".
חז"ל מאריכים מאוד במקומות רבים בשבחו העצום של פלטי, וכגון, בפרדר"א 
)ל"ט(, "שלשה כבשו יצרן לפני יוצרן, ואלו הן, יוסף ובעז ופלטי בן ליש", ובויק"ר 
כ"ג י', "שלשה הם שברחו מן העבירה, ושתף הקב"ה שמו עמהם, ואלו הן, יוסף 
ויעל ופלטי... פלטי מנין, כתוב אחד אומר )ש"א כ"ה מ"ד(, ְוָׁשאּול ָנַתן ֶאת ִמיַכל 
ִּבּתֹו ֵאֶׁשת ָּדִוד ְלַפְלִטי, וכתוב אחד אומר )ש"ב ג' ט"ו(, ַּפְלִטיֵאל, קרי ליה פלטי 
וקרי ליה פלטיאל, מי נסיב פלטי ומי יהיב פלטיאל, אלא מעיד אני עליו שלא 

נגע באשת דוד".
של  ענוותנותו  יוסף,  של  תוקפו  יוחנן,  רבי  "אמר  ב'(,  )י"ט  בסנהדרין  וע"ע 
בועז, תוקפו של בועז, ענוותנותו של פלטי בן ליש...", ופרש"י, "תוקפו של יוסף 
ענוותנותו של בועז. דבר גדול של יוסף, כדבר קל וקטן שבבועז. תוקף, דבר גדול 
וחמור ויש לו שם. ענוה, דבר שאין לו שם, שאדם עושה לפי תומו... תוקפו של 
בועז ענוותנותו של פלטי. דאילו בועז חדא לילה ופלטי שנים רבות". ומבואר 
ויוסף,  יותר ממעשה בעז  גדולים  ברש"י, שמעשיו הגדולים של פלטי, לכאורה 
שגבורתו העצומה של יוסף שעמד בעוז בנסיונותיו הנוראים עם אשת פוטיפר, 
וגבורתו העצומה  נחשבים כדבר קטן מול הגבורה של בעז בנסיונו עם רות19. 
זו של בעז, נחשבת כדבר קטן מול גבורתו העצומה והנוראה של פלטי בן ליש, 
בנסיונו עם מיכל אשת דוד. וע"ע בח"א מהרש"א מה שביאר במאמר חז"ל זה20.

וכהמשך לדברים הללו איתא בשבחו שם כ' א', "אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב 
)משלי ל"א כ"ט(, ַרּבֹות ָּבנֹות ָעׂשּו ָחִיל ְוַאְּת ָעִלית ַעל ֻּכָּלָנה. רבות בנות עשו חיל, 
זה יוסף ובועז. ואת עלית על כלנה, זה פלטי בן ליש. ארשב"נ א"ר יונתן, מאי 
דכתיב )שם ל'(, ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי. שקר החן, זה יוסף. והבל היפי, זה בועז. 

ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהָּלל, זה פלטי בן ליש21.
עוד איתא בסנהדרין שם )וחלק נכבד מהדברים מפורש בפסוקים בש"ב ג' ו' 
- ט"ז, ע"פ המפרשים(, שלאחר מיתת שאול שישראל נחלקו, חלקם היו עם דוד 
וחלקם היו עם איש בשת בן שאול, נפל דבר בין אבנר ובין איש בשת, וכשחרה 
לאבנר על דברי איש בשת, נשבע שיהיה עם דוד, ושלח לו שהוא מבקש לכרות 
עמו ברית, והשיב לו דוד לשלום אלא שהקדים תנאי לדבר, שיביא לו את מיכל 
בת שאול אשתו. וכשראה דוד שהשעה כשרה, ואשתו תחזור אליו, בכדי לכבד 
את בן בשת, שלח דוד אליו שליחים שיתן לו את מיכל אשתו שֵאירש בערלות 

הפלשתים, ובן בשת קיבל את דבריו ושלח לקחתה מפלטי בן ליש.
ועל חזירתה של מיכל מפלטי לדוד נאמר )שם ט"ז(, "ַוֵּיֶלְך ִאָּתּה ִאיָׁשּה ָהלֹוְך 
ִאיָׁשּה",  ִאָּתּה  "ַוֵּיֶלְך  ודרשו בזה חז"ל כמה דרשות,  ַּבֻחִרים...",  ַעד  ּוָבכֹה ַאֲחֶריָה 
למרות שפלטי לא חי עם מיכל כאיש ואשה, וכל מה שהיו צריכים להראות כאילו 
הם נשואים היה נגד רצונם, בכל זאת "נעשה לה כאישה", ופרש"י, "שהיה מגדלה 
ומחבבה". "ַעד ַּבֻחִרים", "שנעשו שניהם כבחורים, שלא טעמו טעם ביאה". "ָהלֹוְך 
ּוָבכֹה ַאֲחֶריָה", שבכה "על המצוה דאזיל מיניה", דהיינו, שפלטי זכה להגיע לדרגה 
כה גבוהה ונשגבה לעמוד בנסיון קשה ומר, ובכל זאת, כשהגיע השעה בה נסתיים 
הנסיון הקשה, הוא בכה, לא על מה שהיה לו קשה, אלא על המצוה שהיה לו 

והלכה ממנו.
יעויין  פלטי,  עם  היתה  שלכאורה  לאחר  לדוד,  מותרת  היתה  היאך  ובענין 

בהערה22.
במינוי חשוב נתמניתי – שפלטיאל נתמנה למינוי חשוב, לאחד מנשיאי ישראל 

השניים, אלו שינחלו את ארץ ישראל.
שפלטיאל נתמנה להיות נשיא שבט בישראל, כמפורש בקרא )במדבר ל"ד י"ז 
- כ"ו( "ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִיְנֲחלּו ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ִויהֹוֻׁשַע ִּבן 
נּון. ְוָנִׂשיא ֶאָחד ָנִׂשיא ֶאָחד ִמַּמֶּטה ִּתְקחּו ִלְנחֹל ֶאת ָהָאֶרץ. ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים... 

ּוְלַמֵּטה ְבֵני ִיָּׂששָכר ָנִׂשיא ַּפְלִטיֵאל ֶּבן ַעָּזן".
ומינוי נשיאים אלו היה בכדי להנחיל את ארץ ישראל, כמפורש ג"ז שם, "ֵאֶּלה 
ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִיְנֲחלּו ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ... ְוָנִׂשיא ֶאָחד ָנִׂשיא ֶאָחד ִמַּמֶּטה ִּתְקחּו 

ִלְנחֹל ֶאת ָהָאֶרץ... ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ְלַנֵחל ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען".
ויעויין בקידושין מ"ב א', שהיו בגדר של אפוטרופוסים על כל שבטם, וכל מה 
שעשו, אפילו 'לחוב על מנת לזכות', קיים, ומהם נלמד לאפוטרופוס ליתומים, 

שנתמנו על ידי בית דין, שדינם הוא גם כן, שמה שעשו עשו.
ע"ע בפרש"י עה"ת שם, שכתב, "אשר ינחלו לכם. בשבילכם, כל נשיא ונשיא 
אחד  לכל  ובורר  ולגברים,  למשפחות  נחלת השבט  ומחלק  לשבטו  אפוטרופוס 
ואחד חלק הגון. ומה שהם עושין יהיה עשוי כאלו עשאום שלוחים... לנחול את 
הארץ. שיהא נוחל וחולק אותה במקומכם. לנחל את בני ישראל. שהם ינחילו 

אותה להם למחלקותיה".
והיו אלו הנשיאים השניים שנתמנו בישראל, שבראשונה נתמנו נשיאים כשנה 
לאחר יציאת ישראל ממצרים, באחד לחדש השני בשנה השנית, כמפורש בקרא 
)במדבר א' א' – ט"ז(, "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש 
ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  רֹאׁש  ֶאת  ְׂשאּו  ֵלאמֹר.  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ְלֵצאָתם  ַהֵּׁשִנית  ַּבָּׁשָנה  ַהֵּׁשִני 
ְוִאְּתֶכם  ְוַאֲהרֹן.  ַאָּתה  ְלִצְבאָֹתם  אָֹתם  ִּתְפְקדּו  ֲאבָֹתם...  ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפחָֹתם  ִיְׂשָרֵאל 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות  ֲאבָֹתיו הּוא.  ְלֵבית  ַלַּמֶּטה ִאיׁש רֹאׁש  ִאיׁש  ִיְהיּו ִאיׁש 
ַיַעְמדּו ִאְּתֶכם... ֵאֶּלה ְקֻריֵאי ָהֵעָדה ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֵהם".

והנה רובם של הנשיאים הללו מתו בעדת קרח, כדאיתא בתנחומא קרח ב' 
ועוד, שהיה עוד באותה שנה שנתמנו, שאמנם נחלקו מתי היה מעשה קרח, אם 
הרבה,  ועוד  שם  ובשפ"ח  ב'  י"ג  במדבר  רש"י  עי'  אחריהם,  או  המרגלים  לפני 
אבל לכו"ע היה זה בשנה השניה, עי' תענית כ"ט א' ובמפרשים שם, נמצא שכל 

הנשיאים לא עמדו בתפקידם אפילו שנה אחת.
ויקדש אותם(, שכתב, שהנשיאים מתו  ד"ה  כ"ו  )עמ'  נשא  פר'  ברוקח  וע"ע 
בקברות התאוה, דהיינו עשרים ואחד יום לאחר שנתמנו, והוא דבר פלא, שכל 

נשיאותן לא עמדה אלא כ"א ימים.
אכן כל האמור אודות מיתת הנשיאים, הוא על רובם, לא כולם, שהרי שלמיאל 
בן צורישדי נשיא שבט שמעון, שהוא זמרי בן סלוא )ע"פ סנהדרין פ"ב ב'(, מת 
ובענין נחשון בן עמינדב, לכאורה לכו"ע מת  בשנת הארבעים במעשה פינחס, 
באותה שנה ובאותו החודש בו נתמנה, כדאיתא בסדע"ר י"ב, שמת בשנה השניה, 

ובגר"א שם בביאורו, שהיה זה בקברות התאוה23, שהיו בכ"א באייר24 באותה 
שנה, נמצא, שלכו"ע לא עמד נחשון בנשיאותו אלא כ"א יום.

זמן  הנשיאים  מתו  הנזכרים,  הדעות  לכל  שהרי  נתקשיתי,  רבות  שנים  וזה 
קצר אחר שנתמנו, וא"כ מדוע לא ציוה ה' שימנו נשיאים חדשים, והמתין עם 
המינוי החדש עד סוף שנת הארבעים, שלשים ושמונה שנה אח"כ. ואולי י"ל שכל 
עוד שזמרי בן סלוא נשאר היחיד החי בין הנשיאים, לא רצה ה' למנות נשיאים 
אחרים במקום הראשונים. ואולי ניתן לבאר בפשיטות, שהיות ובכל השלשים 
ושמנה השנים שחלפו לא היה צורך בנשיאים, ורק לפני כניסתן לארץ הוזקקו 
להם שוב, בכדי שינחילו את הארץ, לכך לא ציוה ה' על מינוי נשיאים חדשים 
כל השנים הרבות הללו. והיודע ביאור נוסף בזה, נודה לו אם יודיעינו, להגדיל 

תורה ולהאדירה.
ואף בגורל עליתי – שפלטיאל זכה לנשיאותו זו, לאחר ששנים רבות קודם לכן 

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

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

בהעלתך י"ב, וכפרש"י במדבר י"א כ"ו, הובא בילקוט בהעלתך תשל"ו25.
ובילקוט בהעלתך תשל"ו מונה המדרש את שבעים הזקנים מכל שבטי ישראל, 
"מיששכר,  ששה,  מונה  יששכר  בשבט  שם,  אחרים  פנים  ולשיטת  היו,  הם  מי 
צעיר ויעקן ויגאל ופלטיאל26 ועתניאל וחוני". נמצא שפלטיאל הוא אחד מהששה 

שעלו בגורל זה.
שבעים  אותם  היו  מי  לענין  ראשונה  דעה  שהביא  במדרש,  עוד  שם  ועיין 
הזקנים, בשם "רב שמואל אחי של פנחס ומרים זכור לטוב, ולמד אותם בתרבץ 
מוצא, ורבנא חנינאי כהנא ראש ישיבה וגאון", ובגירסא זו נמנה 'פלטי' בזקני 
'פלטי'  ואולי  וחגית",  ועתניאל  פלטי  ויגאל  עזא  צוהר  יששכר,  "משבט  שבטו, 

ו'פלטיאל' שם אחד הוא27.
זקני שנולד בחודש אב – שיששכר זקנו של פלטיאל, נולד בחודש אב.

בי'  נולד  "יששכר  פ"ח,  תדשא  במדרש  איתא  כן  אב,  בחודש  נולד  שיששכר 
לחודש החמשי ומת בן קכ"ב שנה28", וכעי"ז כתב ברבינו בחיי שמות א' ו', הובא 

בילקוט שמות קס"ב, אות י"ג, "יששכר נולד י' באב ומת בן קכ"ב שנה".
ובעיקר מה שנאמר שיששכר נולד בי' באב, צ"ע, שהרי פשטות הפסוקים הוא 
ועוד, שאחרי  א'  ל"א  בנדה  כדאיתא  חז"ל,  פרשו  וכן  י"ח(,   – י"ד  ל'  )בראשית 
נתעברה  לילה  באותו  בנה,  ראובן  שקצר  הדודאים  את  לרחל  נתנה  שלאה 
ביששכר, ופלא הוא, שהרי ימי קציר חטים, הוא בחודש סיון, וכדאיתא בתרגום 
יונתן שם, "ְוָאַזל ְראּוֵבן ְּביֹוֵמי ִסיָון ִּבְזַמן ֲחַצד ִחיִטין...", וכן איתא במדרש שכל 
טוב שם, ואף אם היה בא' לחדש סיון, איך יתכן ולאה ילדה את יששכר לאחר 
חודשים ועשרה ימים, במיוחד שאמרו חז"ל  שכל ההריונות של השבטים היו 
לז'  ואחד  כל אחד  נולדו...  כל השבטים  "נמצאו  ב',  )עי' סדע"ר  שבעה חדשים 

חדשים", וכן בפרדר"א ל"ו ועוד(.
וביאר בספר יגל לבנו )עמ' מ"ה(, בשם 'גאון אחד שליט"א', שראובן קצר את 
הדודאים בימי קציר חטים כמפורש בקרא, אלא שבקשתה של רחל וההחלפה 
ביניהם נעשתה בימי החורף, בי' שבט, כשבעה חדשים קודם עת לידתו בי' אב. 

ותשו"ח להרב רפאל שמואליאן שליט"א שציין לנו מ"מ זה.
ופלטיאל היה מזרעו של יששכר, פשוט הוא, שהרי היה נשיא שבטו, וכמפורש 

בקרא )במדבר ל"ד כ"ו(, "ּוְלַמֵּטה ְבֵני ִיָּׂששָכר ָנִׂשיא ַּפְלִטיֵאל ֶּבן ַעָּזן".
בין  נתייחד  פלטיאל,  של  זקנו  יששכר  של  שזרעו   – אחיו  בין  נתייחד  זרעו 

אחיו של יששכר.
שזרעו של יששכר נתייחד בין אחיו של יששכר, כמפורש בפסוק )דהי"א י"ב 
ל"ג(, "ּוִמְּבֵני ִיָּׂששָכר יֹוְדֵעי ִביָנה ַלִעִּתים ָלַדַעת ַמה ַּיֲעֶׂשה ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשיֶהם ָמאַתִים 
ְוָכל ֲאֵחיֶהם ַעל ִּפיֶהם29", ודרשו חז"ל פסוק זה, ביומא כ"ו א', דלא משכח צורבא 
מרבנן דמורי )שמורה הוראות בישראל – רש"י(, וזוכה ל'אסוקי שמעתא אליבא 
דהלכתא30' )להורות כדת וכהלכה – רש"י(, אלא משבט לוי או יששכר, וביאר 

הריטב"א, שזה מונח בדברי הפסוק, "ָלַדַעת ַמה ַּיֲעֶׂשה ִיְׂשָרֵאל".
עוד איתא בספרי )במדבר נ"ב, וכעי"ז בבמד"ר י"ג ט"ו(, "...וכן הכתוב משבחו 
בבתי דינים במצרים, שנאמר )שם כ"ו כ"ד(, ְלָיׁשּוב ִמְׁשַּפַחת ַהָּיׁשּוִבי, ואין ישוב 
אלא בתי דינין, שנאמר )יחזקאל ל"ג ל"א(, ְוָיבֹואּו ֵאֶליָך ִּכְמבֹוא ָעם ְוֵיְׁשבּו ְלָפֶניָך 
ַעִּמי, ואומר...". וכן איתא שם דברים שנ"ד, "...מלמד ששבטו של יששכר משתבח 

בתורה, שנאמר )דהי"א י"ב ל"ג(, ּוִמְּבֵני ִיָּׂששָכר יֹוְדֵעי ִביָנה ַלִעִּתים...".
וע"ע בשבחם בב"ר ע"ב ה', "...מאתים ראשי סנהדראות היה יששכר מעמיד... 
כהלכה למשה  הלכה  להם  והוא משיב  פיהם,  על  הלכה  וכל אחיהם מסכימים 
בעולמו,  עושה  הקב"ה  מה  יודעין  יששכר  של  "...ובניו  י"ב,  ושם  מסיני...", 
שנאמר...". ובבמד"ר י"ג ט"ו, "...בא נשיא יששכר והקריב על שם התורה, לפי 
באיזה  ִיְׂשָרֵאל,  ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ָלַדַעת  יותר מכל השבטים...  שהם אהבו את התורה 
יום יעשו מועדים. ָראֵׁשיֶהם ָמאַתִים, אלו מאתים ראשי סנהדראות שהיו שבט 
ִּפיֶהם, שהיו מסכימים הלכה על פיהם. ואומר  ַעל  ֲאֵחיֶהם  ְוָכל  יששכר מעמיד. 
)בראשית מ"ט ט"ו(, ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסּבֹל, שהיו סובלים עול תורה. ַוְיִהי ְלַמס עֵֹבד, 
והם מבארים  יששכר  לשבט  אותה  היו שואלים  בהלכה,  טועה  מי שהיה  שכל 

אותה להם", וכעי"ז איתא באסת"ר ד' א'.
עסק  ולא  בתורה,  יששכר  שנתיחד  "...ומתוך  י"א,  ויחי  בתנחומא  ועיין 

בפרקמטיא, ולא היה לו עמל בדבר אחר, לפיכך כתוב בו, מבני יששכר...".
וע"ע שם במדבר י"ב, נשא י"ד. וע"ע בתרגום יונתן עה"פ )בראשית מ"ו י"ג(, 
ּוָמֵרי  ַחִּכיִמין  ְדִיָׂששָכר  "ּוְבנֹוי  שתרגם,  ְוִׁשְמרֹון",  ְויֹוב  ּוֻפָּוה  ּתֹוָלע  ִיָּׂששָכר  "ּוְבֵני 

חּוְׁשְּבָנא ְוׁשּוְמהֹון...", שבני יששכר הם חכמים ובעלי חשבונות.

הבל  לו  גדול, שהיה  יותר  בועז  לומר, שמעשה  הוסיף  ובבועז  במדרשות.  כמפורש 
היופי של רות, ובפלטי הוסיף לומר יראת ה' היא וגו', רצה לומר, מלות יראה נאמר 
על הפורש מן הספק עבירה, כמו שהיה זה, שלדעת שאול היתה מותרת לפלטי, שלא 
נתקדשה מיכל לדוד, כמו שכתבתי לעיל, ואף על פי כן פירש עצמו מן הספק לפי 
דעת דוד, ובזה גם היא מיכל יראת ה' תתהלל, כמ"ש בחורים כו', שכמה וכמה שנים 

שהיה דר עמה כאיש עם אשתו ולא חטאו".
21 ועיין בבניהו המקשה, היאך יתכן לומר על נסיונם הגדול של יוסף ובעז, 'שקר' 
ו'הבל', ואם נסיונותיהם אלו הם בבחינה כזו, מדוע אצל פלטי נסיונו נחשב לנסיון 

אמיתי.
היה  נסיונם  שכל  ראו  הם  יצרם,  על  שנתגברו  לאחר  ובעז,  יוסף  שאצל  וביאר, 
בבחינת שקר והבל, שהכל היה רק דמיון של היצה"ר שחפץ להכשילם, שהרי לא 
היה להם בהם דרך של היתר, וא"כ במה התהללו אם פירשו מהעבירה, אבל פלטי, 
היצה"ר הראה לו טעמים של היתר ע"פ הדין, ובמיוחד ש'כבר הורה זקן', שאול מלך 
ישראל, שהיה מוחזק לחכם גדול, שקידושי דוד לא חלו כלל, והיא מותרת לו בשופי, 
ומסתמא היו עוד גדולים שהורו כשאול, ועם כל זה לא סמך על כל הוראות היתר, 

אלא חשש לסברת דוד שקידושיו קידושין, ע"ז בודאי ובודאי ש'היא תתהלל'.
22 פשטות ניתן לומר שזה מה שנאמר במדרשים שהבאנו, שהקב"ה העיד שפלטי 
ברורה  הלכה  הרי  זו,  עדות  דבלאו  לדוד,  חזרה  מותרת  היתה  כן  ועל  בה,  נגע  לא 
היא, שאשת איש שגרה תקופה עם אחר כאיש ואשתו, אי"צ לעדות יותר מזה כדי 
לאוסרה על בעלה ועל השני, אלא העדות שהקב"ה העיד עליו, היא זו שהתירתה 

לדוד לאשה.
ואין לטעון ד'לא בשמים היא', כפי שכבר הבאנו פעמים רבות, ש'לא בשמים היא', 
הכוונה שאין כח לשמים להכריע את הדין, אלא רק לחכמים העמלים בתורה, אלא 
דברי  על  לסמוך  וניתן  היא,  בשמים  בכה"ג  בעלמא',  מילתא  ב'גילוי  מדובר  כאשר 

נביאות.
רבינו בחיי בראשית ל"ט י' מבאר, "וכיון שנתברר לדוד שאנסה שאול, ושלא היה 
חפץ פלטי בן ליש בה... ולפיכך פירש ואמר )ש"ב ג' ט"ו(, ַוִּיָּקֶחָה ֵמִעם ִאיׁש, ולא אמר 
ִאיָׁשּה,  ִאָּתּה  ַוֵּיֶלְך  ]ומוסיף רבינו בחיי לבאר, "ומה שכתוב )שם ט"ז(,  'מעם אישה' 
פירושו שהלך פלטי ללוותה לילך אל דוד אישה. ומה שכתוב )שם( ָהלֹוְך ּוָבכֹה ַאֲחֶריָה 

ַעד ַּבֻחִרים, מפני שהיה מתירא מדוד שמא לא יאמינהו ויגמלהו רעה[.
הרלב"ג בש"א כ"ה מ"ד כותב, "שכבר התפרסם ונודע שלא נגע בה, ולפי שכבר היתה 
פרושה בלתי ראויה לבנים, מזה הצד נתנו לה בני מרב אחותה לגדלם...", ומבואר 
בדבריו, שעמידתם בנסיון של פלטי ומיכל, היו ידוע ברבים, ועל כן ידעו הכל שלא 
תלד ונתנו לה את ילדיה של אחותה לגדל, ועל זה סמך דוד ליקחה חזרה לאשה. וכפל 
משנתו בש"ב ג' ח', שכתב, "וראוי שלא יעלם ממנו כי לא נטמאה מיכל עם פלטי בן 

ליש, שאם הדבר כן היתה אסורה לדוד...".
הרד"ק בש"א כ"ה מ"ג כותב, שכאשר ראה שאול שדוד בורח ממנו, באחת הפעמים 
כן,  דוד עשה  וכאשר  עגונה,  גט למיכל בתו, שלא תשב  שחזר אליו, הכריחו לתת 
היא  א"כ  מדוע  אופנים,  בכמה  ומבאר  הרד"ק  ומוסיף  לאשה.  לפלטי  שאול  נתנה 
'גט מעושה', ואע"פ  היתה מותרת לדוד, א. שלא נתן את הגט מדעתו, שהרי היה 
שבית דינו של שאול ידעו דין זה שגט מעושה פסול, אפשר שחשבו שמאחר וכן הוא 
רצון המלך, בכה"ג מועיל. ב. "וטוב מזה", שדוד מסר מודעה על הגט בפני ב' עדים 
מאוהביו, ובכה"ג לא חשיב גט, ומיכל נחשבת כאנוסה המותרת לבעלה. ג. שיתכן 
ודוד כתב גט כשר כדת וכדין, אלא ששלחו ע"י שליח, ובטרם בא הגט לידי מיכל, 
ביטל את השליחות, שבכה"ג הגט בטל, ומיכל ופלטי לא ידעו דבר, וע"כ הם נחשבים 

כאנוסים, ומיכל לא נאסרה עליו.

אכן יעויין באברבנאל )עמ' רפ"ח(, שדחה את ביאורם של הרלב"ג והרד"ק בתוקף 
ועוד, כאשר על הרלב"ג שאמר שהיה ידוע ברבים שפלטי לא נכשל במיכל, כתב, "כי 
היה זה בלתי נודע, ומי יאמת זה אליו אחרי היותה אשתו והיא שוכבת בחיקו, וגם 
ע"פ התורה, אחרי היותה מקודשת לאחר, היתה אסורה לבעל הראשון אפילו שלא 
נבעלה לשני". ואילו על הרד"ק כתב, שבפסוק לא נאמר שדוד נתן גט לאשתו, ולא 
עשה מודעה ולא שלח שליח, והוסיף וכתב, "ואם הי]ת[ה מיכל אשת פלטי, אעפ"י 
שיהיה בגט מגורשת מדוד, יעלה על הדעת שיקחנה עוד דוד, ובדברים האלה אין 
ראוי לכל אדם לחוש, לבד לענין הדין, כי אם גם כן כפי הראוי לכבודו... ולא היה דוד 

חסר נשים שיעשה הנבלה הזאת...".
אני...",  אמרתי  כלם  האלה  המבוכות  "ולהסיר  מחודשת,  בדרך  האברבנאל  ומבאר 
שזה דבר פשוט שבודאי לא נתן שאול את אשת דוד לאדם אחר, אלא, כאשר ראה 
שאול שדוד לקח לו נשים אחרות על בתו, "חשש אולי מיכל בתו תזנה, לאחר כי 
היתה עלמה, וחשש אולי לא תשמור הראוי לכבוד אביה, וכ"ש בראותה את בעלה 
כדי  הנה  לביתו...  עוד  ישוב  לא  שהוא  תחשוב  ואולי  אביה,  פני  מאת  מגורש  דוד 
לשומרה, וכדי שהיא לא תתעצב יותר מדי, או אולי תברח ותלך לבקש את דוד, וכדי 
בזיון וקצף לשאול אביה, מפני כל הבחינות האלה נתן שאול את מיכל בתו לפלטי בן 

ליש לעבדה ולשמרה, כאיש לבתו להיותה אתו באמנות".
שאול  ונתן  ובנים,  אשה  נשוי  והיה  זקן  אדם  פלטי  שהיה  "וידמה  ומבאר,  ומוסיף 
מיכל בביתו לשמירה וכבוד, לא שתנשא לו חלילה, ולזה הלכו עמה בני מירב אחותה 
אשר ילדה לעדריאל, לגדלם, להסיר עמהם מתוגת לבה ומעצב אלמנות חיות... וגם 
כן מורה על זה אמרו, ושאול נתן את מיכל בתו אשת דוד, שלהיותה אשת דוד, לא 
היתה יכולה להנשא לאחר, ונתנה לפלטי בן ליש שתהיה פקדון בידו... ולזה חזר דוד 
אחריה ובקש מעם אבנר שישיבה אליו, לפי שהיתה עומדת באלמנות חיות בבית 
פלטי, כדי לשמחה על אשר עד הנה התאבלה עליו ואביה שאול עכבה מלכת אליו".

כ"כ  אוהב  היה  פלטי  "והנה  לדוד,  כשהחזירה  פלטי  של  בכיו  את  ומבאר  ומסיים 
לבתו, הלך אחריה  ולהפלגת אהבתו אותה כאב  למיכל כאשר היתה באמנה אתו, 

הלוך ובכה".
ויעויין במלבי"ם שהקשה על ביאורו זה של האברבנאל, שמיכל לא היתה אשתו של 
זה, שדבריו  דבר  מיישב  ]ואף שהאברבנאל שם  'אישה'  כתוב  פלטי, כאשר בפסוק 
על  המורה  'בעלה',  ולא  ואדון,  שומר  על  המורה  'אישה'  שקראה  בכך  מדוייקים 
ע"פ  אנוסה  היתה  היא  כי  להחזירה,  מותר  דוד  היה  "ובכ"ז  ביאר,  ולכך  האישות[, 
בית דין של שאול שטעו בדין, וכמו שהוא ההלכה במי שאמרו לה מת בעלך ונשאת 

ע"פ ב"ד שלא נאסרה".
וע"ע אריכות גדולה בכל זה, עם ביאור מחודש בכל הפרשה, בשו"ת שאילת יעב"ץ 

סי' מ"א.
23 בתורה נאמר )במדבר י"א א'(, "ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתאְֹנִנים ַרע ְּבָאְזֵני ה' ַוִּיְׁשַמע ה' ַוִּיַחר 
ַאּפֹו ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ה' ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה", והנה נאמרו כמה דרכים בחז"ל מהו 
קצה המחנה, איתא בספרי בהעלתך פ"ה ד"ה וישמע )וכפרש"י שם(, "...אבל אי אתה 
יודע במי נגעה האש תחלה, הרי הוא אומר ותאכל בקצה המחנה, יש אומרים אלו 
בקצה המחנה,  ותאכל  אומר,  מנסיא  בן  ר' שמעון  בקצה המחנה.  הנתונים  הגרים 
במוקצים שבהם בגדולים שבהם, וכה"א )שפטים י"א י"א(, ַוָּיִׂשימּו ָהָעם אֹותֹו ֲעֵליֶהם 
"ּוְדֵליַקת  דן,  משבט  ברשעים  שלמד, שמדובר  יונתן  בתרגום  וע"ע  ּוְלָקִצין".  ְלרֹאׁש 
ָדן  ְדֵבית  ַמְׁשִריָתא  ְדִבְסָייֵפי  ַרִׁשיַעָיא  ִמן  ְוֵׁשִציַאת  ה'  ֳקָדם  ִמן  ְמַצְלֲהָבא  ֵאיָׁשא  ְּבהֹון 
ה'  לפני  מן  להבה  בהם אש  ותבער   - יונתן  כתב  ע"פ  )תרגום  ִעְמהֹון  ִּפיְסָלא  ְדַהָוה 
במשך  ועיין  עמהם(",  פסל  דן שהיה  בית  של  המחנה  הרשעים שבקצה  מן  ותכלה 

חכמה שהאריך בענין זה.

ולדעות שמדובר בצדיקים ובקצינים, מי הם היו, איתא בבמד"ר ט"ו כ"ד, שהיו אלו 
הראשונים  זקנים  אותם השבעים  ט"ז, שהיו  בהעלתך  ובתנחומא  זקנים,  השבעים 
שהיו במעמד הר סיני )ועע"ש י"ד, ששבעים הזקנים הראשונים של מתן תורה, נהרגו 
על קדושת שמו בחטא העגל, כאשר הערב רב הרגו את כל מי שעמד כנגדם, יחד עם 
חור(. וברוקח פר' נשא )עמ' כ"ו ד"ה ויקדש אותם(, כתב שהיו אלו הנשיאים. וע"ע 
בגר"א בביאורו לסדע"ר י"ב, שסבר, שאחד מהצדיקים שמתו בקברות התאוה, זה 
נחשון בן עמינדב, "נחשון מת בשנה שנייה. כי לא הזכיר אותו אלא במסע ראשונה, 

ובמסע שניה לא הוזכר, אלא מת בקברות התאוה, כי היה מהקצינים שבמחנה".
24 שהרי נסיעתן ממדבר סיני היה בכ' אייר שנה שניה, כמפורש בקרא )במדבר י' י"א 
– י"ב(, "ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבֶעְׂשִרים ַּבחֶֹדׁש ַנֲעָלה ֶהָעָנן ֵמַעל ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת. 
ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמְסֵעיֶהם ִמִּמְדַּבר ִסיָני ַוִּיְׁשּכֹן ֶהָעָנן ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן", וחנייתן בקברות 
התאווה היתה מיד לאחר שנסעו ממדבר סיני, כמפורש בקרא )שם ל"ג ט"ז(, "ַוִּיְסעּו 
אחד,  ביום  ימים שהלכוהו  ג'  מהלך  זה  והיה  ַהַּתֲאָוה",  ְּבִקְברֹת  ַוַּיֲחנּו  ִסיָני  ִמִּמְדַּבר 
כפרש"י שם י' ל"ג, והרשעים התלוננו שהיה זה עינוי כאילו הלכו ג' ימים, כפרש"י 

שם י"א א' ד"ה רע, נמצא שבאו לקברות התאוה בכ"א אייר בשנה השניה.
היו  זה, משום שהם  לתפקיד חשוב  זקנים  אותם  זכו  מדוע  )שם(,  חז"ל  וכתבו   25
אותם שוטרי ישראל שיום יום הוכו על ידי הנוגשים המצריים, על שלא זירזו יותר 

ולא התעמרו באחיהם בית ישראל, על כן כעת פרע להם ה' שכרם.
ויועזר  יאיר  "מיוסף,  'פלטיאל',  בשם  זקן  נמנה  יוסף  בשבט  שאף  עוד,  ועיי"ש   26

ופלטיאל ואדוניה ורם ומכיר".
27 וע"ע אריכות בענין שבעים הזקנים והגורלות במקומות רבים, וכגון בגליון קס"ט, 
פרשת נשא – חג השבועות תשע"א, ועיי"ש עוד בטבלת ההשואות בין שני המנינים 

הללו.
28 וע"ע בספר הישר סוף ספר יהושע )עמ' שמ"ב(, "...ואת עצמות יששכר וזבולון 

קברו אותם בצידון, בחלק אשר נפל לבניהם". 
29 ובביאור הפסוק ע"פ פשוטו של מקרא, כתב רש"י שם, "ומבני יששכר יודעי בינה 
לעתים. שיודעים לתת עצה לפי הענין של מעשה שצריך לדוד להתיעץ, היאך יחזק 

המלכות מפני בני שאול. וכל אחיהם על פיהם. על עצתם".
וכתב הרד"ק שם, "רבותינו פירשו שיודעים לעבר שנים ולקבוע חדשים, וזהו שאמר 
לדעת מה יעשה ישראל, וזהו יודעי בינה לעתים, כלומר לזמני העולם, שהיו יודעים 
לחשב בתקופות המזלות. וזכר ענין זה בזה המקום, כי צריך המלך אליהם להתיעץ 
עמהם, כי על פי המלך היה נעשה העבור והקביעות כדבר חזקיה המלך. ורבי יונה פי' 
ענין משפטים ודינים... והיה צריך המלך להתיעץ עמהם על ענין הדינין...". ובמצוד"ד 

הוסיף, "...או ר"ל שהיו משכילים לקבוע עתים בדבר המלחמה וכדומה".
שלא  להזהר  לאדם  שראוי  ביארנו,  מקומות  "בכמה  שם,  המאירי  כתב  ומכאן   30
שהוא  עליו  מסכימים  אחרים  ושיהו  בעצמו  יודע  אא"כ  בהוראה,  עצמו  לפרסם 
ראוי לכך, ואין אדם ראוי לכך בשלימות ידיעה, לבד שכמה ראינו שידיעתם גדולה 
מכחה,  להורות  שראוי  ולמה  להלכה  אחת  שמועה  לכוין  יודעים  שאינם  בתלמוד, 

וכמה מוחזקים בחדרי תורה, וכשהוראה באה לידם, אף הפתח אינם מוצאים.
התלמוד  ידיעת  אחד,  דברים.  בשני  אלא  להוראה  זוכה  אדם  שאין  הדברים,  וכלל 
וקבלתו. ושנייה לה, שלימות הכח השכלי שבו לבחינת הדברים והבאתם למצרף, 
להוציא דבר מתוך דבר. ועל שתיהן בכלל אמרו במסכת סנהדרין ה' א', גמיר וסביר.

דהלכתא  אליבא  שמעתא  אסוקי  יהודה,  שבט  על  כאן  אמרו  האחרונה,  זו  ועל 
קאמינא, כלומר, שאע"פ שהם חכמים, אינם יודעין לכוין את השמועות כהלכה".
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ישלחו  לקבלו,  המעונינים 
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הפרסים לשבוע זה:  "נימוקי יוסף עהש"ס", ד"כ.
עוד  שלושה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר "ומתוק האור - דברים", 

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני זוכים, כל אחד בספר "יהגה חכמה", 
לקט ציונים ומ"מ בסוגיות הש"ס – נדבת הגהמ"ח שליט"א.

היה  לא  לגוי,  היתה  מאז  הישראלית  האומה  ביותר שפקד את  הנוראי  האסון 
דוד',  בית  'מלכות  ונפילת  מארצינו,  בגלותינו  לא  ואף  רבבות,  רבבי  בהריגת 
ותפארתנו, שלצערינו  ופשוט שלא באובדן השלטון, אלא בחורבן בית קדשנו 
הרב איבדנו כלי חמדה, מקום בו שרתה השכינה, שכל הבאים בתוכה, אם היו 
ובטהרה,  בקדושה  היתה  ותורתם  הנבואה,  רוח  עליהם  שתשרה  זכו  ראוים, 

ובזכות זה זכו להנצל מכל עברה ועון.
זה אלפי שנים, גם במקומות בהם היהודים יחסית בקושי סבלו, גם אלו שחיו 
שלטון  היה  בהם  במקומות  אפילו  שסביבותיהם,  הגויים  עם  טובה  בשכנות 
פנימי לקהילות ורבניהם, ואף בכל המקומות האחרים, התחננו בכו והתפללו כל 
היהודים, שלש פעמים ביום, "ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה 
כאשר דברת, ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם, וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה 
תכין", ש"מדת הרחמים עלינו תתגלגלי, ולפני קונך תפילתנו הפילי, ובעד עמך 
רחמים שאלי, כי כל לבב דוי וכל ראש לחלי, שה' יחוס וירחם עלינו ועל פליטת 
עמו ישראל, וברחמים גדולים יקבצנו מגלותנו, ויבנה את בית קדשנו ותפארתנו, 

במהרה בימינו אכי"ר.
למרות השנים הרבות שעברו וחלפו, מאז הלכו אבותינו יחד עם שאר ישראל 
בגלות בבל בבית ראשון וגלות רומי בבית שני, מידי יום ביומו זוכר כל יהודי 
את בית המקדש הָחֵרב, כל הדינים וההלכות שנקבעו על ידי חז"ל כ'זכר לחרבן', 
עוזרים ומסייעים שלא נשכח את האסון הנוראי שאירע, במיוחד אלו הבוכים 
הכאב  את  יותר  עוד  אצלם  מעוררת  זו  שבכייתם  חצות',  ב'תיקון  לילה  בכל 
אלו המתאבלים,  בכלל  מרובה שהם  להם תקוה  ויש  הבית,  חורבן  על  והצער 

שחז"ל אמרו שאף יזכו לראות בבנינה, במהרה בימינו.
הדברים אמורים בכל ימות השנה, אך בהגיע ימי חודש תמוז, גם אלו הרחוקים 
בימים  המקדש,  בית  של  בחסרונו  דיו  מרגישים  שאינם  מאבילות,  השנה  כל 
עיקר התעוררותם בעקבות ההלכות  ונזכרים בחסרונו, כאשר  אלו מתעוררים 
המיוחדים לימים אלו. ובמיוחד החל מראש חודש אב, שחומרת דיני האבילות 
גוברת, ואף כל אותם שמצאו שערי היתר עד לימים אלו, כעת כבר ליבותיהם 
מתעוררים לעצב ובכי על חורבן בית קדשנו ותפארתנו, עד ליום תשעה באב 
עצמו, בו אפילו עמי הארץ יושבים על הארץ ומתאבלים על חורבנו, כאשר בכל 
הדורות היו רבים שנתעלפו מהצער והבכי ואף ידוע על כאלו שהגיעו לידי סכנה 

מרוב אבילות בכי וצער.
גם כאשר במשך הדורות היו רבים שמצבם הכללי לא היה רחוק ממצבם של 
הגולים בחורבן הבית, כשעברו שמד אחר שמד, ואיבדו את רוב בני משפחתם 
ולקונן  ולבכות  ימיהם,  כל  אבלים  להיות  סיבה  להם  והיה  ושחיטות,  בגזירות 
על אבלם הפרטי, בכל זאת, בכל שנה מחדש, בהגיע ימי חודש תמוז ובמיוחד 
בחודש אב, היו פורצים בבכי מר וקורע לב על חורבן בית המקדש. צער החורבן 
ויגונו תפסו בליבם נתח חשוב ונכבד ממידת הצער שיכלו להכיל בקרבם. הם 
הרגישו בעצמם את דברי חז"ל, אודות כל דור שלא זכו שנבנה בית המקדש בו, 
בית  נחרב  כאילו  שהרגישו  התמידית,  תחושתם  היתה  כך  בימיו,  נחרב  כאילו 

המקדש בימיהם.
הנהגה זו היתה פשוטה בלב כל יהודי, בכל מקום בו היו והתגוררו, בין אם היה 
ושחיטות,  מרדיפות  יותר  סבלו  בהם  ובנותיה,  באדום  עשו,  זרע  בארצות  זה 
ְשָמדות והעברה על הדת, ובין אם היו בארצות בני ישמעאל, בהם סבלו יותר 
מעוני ומחסור, מרעב, מחלות ומגיפות, תמיד היה פשוט לכל יהודי שהוא בגלות, 
והסבל שסובל הינו מחסרון בית קדשנו ותפארתנו, וחלק מהעונש על העברות 

שגרמו את חורבנו ומונעים בימינו את בנינו.
וברווחה  בעושר  אחרות,  למדינות  יחסית  היהודים  חיו  בה  'ספרד',  בארץ  גם 
רבה, רבים היו מורידים בכל יום דמעות כמים בתפילתם על בנין ירושלים ובית 
המקדש. כמעט שלא היה צריך לעורר על כך את ליבותיהם של הציבור, כולם 

הרגישו שגופם בספרד וליבם בעיר הקודש והמקדש.
היו מרבני המקום שטענו, שלמרות הכל הרגישו יהודי ספרד יותר מדי טוב בארץ 
זו, וכבר הרגישו בעצמם כ'ספרדים', יותר מאשר כ'בני ארץ ישראל', ועל כן יצאה 
עליהם גזירה קשה ונוראה, בגל גדול שעמד לבלעם, בשמדות ושחיטות נוראות 
התקופה  התחילה  זו  שבשנה  קנ"א',  'גזירות  בשמם,  לדורות  שנקראו  וקשות, 
כל  את  גירשו  שנים,  ואחד  מאה  לאחר  שלבסוף,  עד  הדמים,  שבארץ  הקשה 
לקדש  זכה  זו  ארץ  מיהדות  כשליש  בהם  רנ"ב,  בשנת  הגדול  בגירוש  היהודים 
מיתות משונות. שליש  מיני  בכל  או מתו  על המוקד  ברבים, כשעלו  את שמו 
וריק,  להבל  ברך  וכרעו  בנסיון,  עמדו  לא  נוסף  ושליש  התחבא,  או  ברח  אחר 
לאל לא יושיע, ובניהם היו חכמים ונבונים, וכפי שהעיד על כך רבי יוסף יעב"ץ 
מגולי ספרד, בספרו אור החיים, "רוב המתפארים בחוכמה וכמעט כול המירו 
את כבודם ביום מר, והנשים ועמי הארץ מסרו את גופם וממונם על קדושת 

בוראם".
באותה תקופה קדומה של 'גזירות קנ"א', הצליחו רבים לברוח מארץ זו, על ידי 
שנתנו כופר נפשם בממונם וכל רכושם, ובעניות מרובה גלו לארץ אחרת, ביניהם 
היטלטלו  וכעת  רבים,  ובתענוגות  והדר,  בפאר  חיו  ימים  אותם  שעד  עשירים 
ממקום למקום בעניות מחפירה, כאשר הם ראו בזה יד ה' על שלא התאבלו דיו 

על חורבן בית המקדש ועל העיר האבלה והחרבה, הבזויה והשוממה.
השאירו  רכושם  כל  כאשר  שיניהם,  בעור  שנמלטו  החשובות  המשפחות  בין 
מאותה  להמלט  להם  שיתנו  הגויים  את  שיחדו  ממונם  ובכל  מאחוריהם, 
גזירת שמד, היתה משפחת רבי צמח דוראן בן רבי יהודה דילשפילש, שהיתה 
מהמשפחות החשובות שב'אראגון', שיצא יחד עם בנו רבי שמעון, שנודע בכינויו 
לרבים,  תורה  הרביץ  שלשים,  כבן  היותו  טרם  אלו,  בימים  שכבר  'התשב"ץ', 
ופנו אל עבר הִאי 'מיורקה', שב'איים הבליאריים' הסמוך ל'ספרד', בה קבעו את 
משכנם, בקהילה החשובה שם, ובמקום זה ניסו לחזור לחיות את חייהם אשר 
עצומה  ביגיעה  התורה  בעמל  היה,  ועיסוקם  שאיפתם  עיקר  כאשר  בהם,  חיו 

ולהורות לעם את הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשו.
קהילה קדושה זו, שמנתה כאלף בעלי בתים ויותר מששים ספרי תורה, זכתה 
לברכה מיוחדת, כאשר עשירותם היתה גדולה, "יש להם בתים מלאים כל טוב, 
מלאות  ומערות  פנינים,  ורוב  מרגליות  מסתרים,  ומטמוני  וזהב  כסף  אוצרות 
דינרי זהב, ואשר אין לו כל אלה, אף אם יהיה לו חפצים ותכשיטים ואלפי זהב 

ואומנות נקיה להרויח בה פרנסתו והותר, נקרא עני".
האמת היא, שלכתחילה לא רצה רבי שמעון להנות מכתרה של תורה, ועל כן 
למד את חכמת הרפואה אשר בארצות אדום מחיה את בעליה דרך כבוד, אלא 
שבמקומו החדש, פרנסת הרפואה גרועה היא, ואינה מספקת, על כן נפתח להם 
פתח היתר להתפרנס מן הציבור, כדי שתהא תורתם אומנותם ויום ולילה לא 

ישבתו.
רבי שמעון ואביו עמלו בתורה בכל כוחם, כאשר בחלק מהזמן למד רבי שמעון 
אצל רבי שם טוב פלקון, שהיה מרבני הִאי, וכשראה רבי שמעון מנוחה כי טוב 
והארץ כי נעמה, והטה עצמו לסבול עול תורה, וביקש לישב בשלווה באוהלה 
של תורה, נגזרה גזירה וקפץ עליהם רוגזה של גזירת שמד, כאשר בראש חודש 

ויחללוה, ומתו בקידוש השם כשלוש מאות איש, וכמו  אלול באו בה פריצים 
רבי  נאלץ  ושוב  רח"ל,  המירו  והנשארים  המלך,  במגדל  נמלטו  מאות  שמונה 
וההשגחה הוליכתו  רגליו,  ולחפש מנוח לכף  ליטול את מקל הנדודים,  שמעון 
מקום  מצא  בה  'אלג'יריה',  ארץ  אל  הגיעו  עד  למדינה,  וממדינה  לארץ  מארץ 
לקבוע את משכנו לתקופה הבאה, כאשר כל העת אינו שוכח את סיבת החורבן 
בהם  פגעה  הדין  שמידת  זו,  קדושה  קהילה  החריבה  אשר  המחלוקת  במידת 

והשליכתם אל ארץ אחרת כיום הזה.
עם ביאתו של רבי שמעון לאלג'יריה, הגיע לשם ממקום אחר חברו ורעו, רבי 
יצחק בר ששת למשפחת ברפת, המכונה 'הריב"ש', ולמרות פער כשלושים וחמש 
השנים שהיה רבי יצחק מבוגר מרבי שמעון, היתה ביניהם ידידות עמוקה, ולא 
עברו שנים מרובים, כבר יצא שמעו של רבי שמעון ברחבי אלגי'ריה, ורבים באו 
ללמוד ממנו תורה וחכמה, עד שכאשר מונה רבי יצחק כמרא דאתרא ואב בית 
דין של קהילת 'ארגיל', שב'תלמסאן', הוא מינה את רבי שמעון כדיין בבית דינו, 

והדיין השלישי היה, רבי יצחק בונאשטרוק הזקן.
עקב הצרות הרבות שעברו יהודי אלג'יר, לתקופת מה אבדה מרבים מהם חכמת 
ושימשו  ושנו  למדו  מספיק  שלא  אנשים  קהילות  כמה  בראש  ועמדו  התורה, 
תלמידי חכמים, והורו בטעות הוראות היפך התורה ונגד ההלכה, ומהם נקבעו 
למנהג דברים הנוגדים את ההלכה, ועל מנהגים אלו יצאו רבי יצחק ורבי שמעון 
במלחמה, לבטלם ולעוקרם מן השורש הפורה ראש ולענה, אלא שיחד עם זאת 
נשמרו במסורתם של יהודי המקום מנהגים רבים ששורשם ויסודם בהררי קדם, 

שעליהם שמרו הרבנים שלא לבטלם, אלא לילך לאורם ובנתיבותם.
פרץ, מרבני  וידאל  רבי  ל'טראבלוס'  הגיע  אב,  לחודש  הימים הסמוכים  באחד 
'תלמסאן', וביקש לעורר את הציבור בדרשותיו אודות דיני אבילות החורבן וזכר 
לחורבן, ומנהגי אלג'יר בזה, שעקב הגזירות והשמדות שעברו על היהודים בשנים 
האחרונות, חל ירידה מסוימת בהקפדה על שמירת התורה ודקדוק ההלכה. בין 
דבריו עורר רבי וידאל, שבשלשה שבועות אלו, יש על כל אדם להתעורר לבכי 
על חורבן בית ה' ועל ירושלים החרבה והשוממה, ועל בני ישראל שגלו ונהרגו 
בחרב, כאשר רבי וידאל ביקש לחזק את דבריו, בהזכירו מה אירע רק לאחרונה 
במדינות רבות, שרדפו את היהודים בשמדות קשות, וסיים את דבריו, שאילו 
היינו זוכים לבכות דיו על חורבן בית קדשינו, לא היינו צריכים לבכות על כל 
אותם רבבות הרוגים על שם קדשך, וביתר שאת על כל אותם אלו שלא עמדו 

בנסיונות הקשים של השמד, והמירו דתם בהבל וריק, באל לא יושיע.
מאנשי  כמה  ביניהם  שוחחו  וידאל,  רבי  של  הלבבות  מעוררת  דרשתו  לאחר 
פנה אליהם  נהור,  עייאש, הקשיש הסגי  ניסים  המקום אודות הדרשה, כאשר 
כבר  הבכי  מעיינות  הרי  וידאל,  רבי  מאיתנו  רוצה  מה  להם,  ואמר  בטרוניה 
ראו  אשר  הצרות  בכל  דמעותיהם  נתייבשו  שכבר  מהם  כולנו,  אצל  עצורים 
עיניהם, והיאך חפץ החכם שנבכה בדמוע בשבועות אלו בכל ליל על חורבן בית 
קדשינו. די לנו בקיום מצוות האבילות כתיקונם, ואף בכל הלכות זכר לחורבן 

שיש לנו כל השנה.
ובאותו העת החליט עמרם  ניסים,  נדהמו מחוצפתו של  כל העומדים במקום 
חלאיו להשיב לאויל על דברי איוולתו, באומרו, מה שווה מניעת אכילת הבשר 
והיין, אם ליבנו אין אתנו בצער על חורבן בית מקדשינו, ומה הועילו ישיבתנו 
על הארץ יחפים, אם באותה שעה דעתינו על סעודת ההבראה, ואם אין לנו את 
והלוואי שנזכה שכל  ליבא בעי',  ד'רחמנא  הלב, מעשינו כמעט אין בהם ערך, 
דמעותינו בשנה זו יהיו רק על חורבן בית מקדשנו וירושלים עיר קדשנו, ולא 

חלילה על דברים אחרים.
שייך  באוילותו, שלא  ניסים  נשאר  עדיין  עמרם,  דברי ההשכל שהשיב  למרות 
רבות  צרות  ראו  עיניהם  אשר  אנשים  אצל  קדשינו  בית  חורבן  על  הבכי  ענין 

ובאוזניהם שמעו דברים נוראים אשר תצלנה אוזן משמוע.
שבת,  וקבלת  המנחה  לתפילת  העם  האסף  לפני  קצר  זמן  חזון,  שבת  בערב 
והמקונן  בית הכנסת, כאשר הבוכה  נוראים מאחורי  ובכי  נשמעו קולות שבר 
היה ניסים הקשיש הסגי נהור, אשר למרות שכבדו עיניו מזוקן, בכל זאת נהרות 
דמעותיו התעוררו לחיים, וכל לחייו דמעה, כאשר קולות השבר והיגון נשמעים 

למרחוק.
בתחילה חשבו אנשי הקהילה שניסים הקשיש חזר בתשובה שלימה על דבריו 
זעקותיו  כאשר  אך  המקדש,  בית  חורבן  על  מתאבל  והחל  ימים,  כמה  מלפני 
נשמעו קשים ונוראים, ניגשו אליו כמה מידידיו, לראות אולי ארע עמו דבר מה, 

ויוכלו לבא לסייע בידו.
תוך כדי קולות בכי קשים, סיפר ניסים, שבימי נעוריו קיבל ירושה גדולה מאביו, 
אשר בדמיה קנה לו מרגליות רבות, ותפרם בשולי בגדיו, ובכל פעם שתם כספו, 
מוכר הוא מרגלית אחת, ובכספה יכול לזון עצמו זה עידן, אלא שלפני שעה קלה, 
כשרצה להחליף את בגדיו לכבוד שבת קודש, ולהניח את בגדו עם המרגליות 
במקום סתר, הרגיש שגנב אכזרי הריק ממנו את כל מרגליותיו, וכעת הוא עני 

ואביון.
הוסיף ניסים וסיפר, שבטוח הוא שידו של שלמה הלורקי במעל, שלאחרונה החל 
להתחבר עמו, וכמה ימים ישן עמו יחד במערתו, ואין זה אלא תכסיסי מלחמה 

למען יוכל לבצע את זממו, ולהוציאו עני ואביון ונקי מכל מרגליותיו.
השבת  צאת  עם  שמיד  הקשיש  ניסים  את  להרגיע  ניסו  הרבים  המתפללים 
יביאוהו לפני הרב לדין תורה עם שלמה, אך כעת פורסת השבת את כנפיה על 
היקום, ולא עת בכיה הוא, וה' יראה בָעניך, וימצא הגנב אשר בידו המרגליות, 

ואולי אף כפל כפלים ישלם לך על השלל שנטל ממך.
סיום  לקראת  המנחה.  בתפילת  והחל  מבכיו,  הקשיש  ניסים  נרגע  רב  בקושי 
תפילת ערבית של ליל שבת, פרץ שוב ניסים הקשיש בבכי מר, אשר ככל שניסו 
לדבר על ליבו שכעת שבת ואסור בבכי, ועליו לראות מלאכתו כאילו היא עשויה, 

וגניבתו כאילו היא מושבת, ִהרבה עוד יותר בבכי ובקולות של נהי וצער.
עם סיום התפילה החל ניסים הקשיש לצעוד אל מקומו של רבי וידאל, שעדיין 
רחמים  ממנו  וביקש  הכנסת,  בבית  עמהם  היה  אלא  וביתו,  למקומו  שב  לא 
ומחילה, ואמר, שכעת הוא בוכה על מה שאמר לפני ימים ספורים, שאין לנו 
לבכות על חורבן בית קדשינו, וזאת משום שמעיינות דמעותינו יבשו, והנה ראה 
ראיתי שכאשר רק היה לי איזה שהוא צער קטן של אבדן הממון, מיד התעוררו 

להם כל המעיינות, וכמעט מבול של דמעות ירד על לחיי, ועל דא קא בכינא.
רבי וידאל אמר לו שהוא מוחל על כבודו, אלא שבית המקדש תבע את עלבונו, 
ובודאי לאחר ששב בתשובה שלימה, וראו כל המתפללים היאך אתה בוכה על 
לכולם את הבכי על חורבן  יעורר  זה  דבר  בכית על חורבן הבית,  הכאב שלא 
הבית, ובזכות זה יעזור ה' וימצא הגניבה בידו, וישיב לך ה' את כל אשר נגנב 

ממך על ידי אותם אנשי בליעל.
שמו  הדין  בית  דייני  כאשר  הדין,  לבית  שלמה  נקרא  ראשון  יום  של  בבוקרו 
רוע  על  בפניהם  רבים  עדים  העידו  תלתא  ובמושב  וידאל,  רבי  את  בראשם 
מעלליו וששמועתו רעה בכל עניני ממון אחרים, וכבר היה לעולמים שנמצא ביד 
אחרים דברי גניבה, שטענו שלקחום ממנו בדמים מלאים. כאשר דייני בית הדין 

הטיחו בפניו את מה שחושדים בו, כפר בכל לשונות הכפירה, ואף חפץ להשבע 
על כך, אלא שכבר חשוד הוא אף בכך.

וידאל ובית דינו לא ידע לשית עצות בנפשם. מחד גיסא יש יותר מאשר  רבי 
רגליים לדבר שידו של שלמה במעל, ועל כן יש מקום להורות להכותו על שיודה 
וישלם, ומאידך גיסא יש לחוש שמא מעשה זה לא נעשה על ידו, ויכשלו חלילה 

בלאו דאורייתא להכות יהודי.

ישבו הדיינים יחד עם רבי וידאל וכתבו את שאלתם לרבינו שמעון, שהיה באותה 
תקופה מגדולי התלמידי חכמים במדינתם, ודיין בבית הדין הגדול, ושלחו שליח 

שיביא את כתבם לרבי שמעון, וככל אשר יכתוב, כן יעשו.

תשובתו של רבי שמעון לא איחרה לבוא, בה כתב שדרכו של הגנב שלא לגנוב 
בעדים, ואם נבוא לדון רק על פי עדים תלקה מדת הדין, על כן נתונה הרשות ביד 
כל דיין בכל דור ודור לגדור גדרים ולהכות ולהעניש שלא כדין למגדר מילתא, 
וכ"ש להציל עשוק מיד עשקו, ועל כן, שבמעשה זה יש אמתלא, שזה העלוב הוא 
מאור עינים, הדין נותן לאיים עליו ולגזום לעשות לו כך וכך בעונשים קשים 
ומרים, אם לא יודה. והוסיף רבי שמעון לכתוב, שכבר הוא אסר בבית האסורים 
יהודי מכאן שטענו עליו שהוא גנב, ועל ידי ִנּכרין דברי אמת אסרתיו, ואחר כך 

נמצאת הגנבה בידו, וקלסוני כל הקהל על זריזותי בזה.

מכתבו של רבי שמעון נתקבל בשמחה על ידי דייני בית הדין, ולאחר שראו את 
פסקו, עשו כן, ואף שלמה הבן בליעל חשש מהעונשים שאיימו עליו, והודה על 
גניבתו והשיבה לבעליה, וידעו הכל כי מציון תצא התורה, וכדאי הוא רבי שמעון 

לסמוך עליו בשעת הדחק.

כשראו בני קהילת טראבלוס איך בזכותו של רבי וידאל הושבה הגניבה לבעליה, 
היא  ה'  בחכמת  ודעת,  בינה  וילמדם  בגבולם,  מה  זמן  עוד  שישאר  ביקשוהו 
התורה הקדושה, ובמיוחד בהלכותיו של חודש תשרי הקרבים ובאים, שדיניהם 
ונשאר  הציבור,  בקשת  את  קיבל  וידאל  רבי  בהם.  בקיאים  הכל  ואין  רבים 
בספרי  בהלכה  רבים  שיעורים  מייסד  הוא  כאשר  נוספת,  לתקופה  במקומם 

הטורים, ובלימוד התלמוד ואף משניות.

את  מושבותיהם  בכל  ישראל  בני  וילילון  יבכון  בה  בעת  באב,  תשעה  בליל 
לפני עלות השחר,  זמן קצר  נורא בקהילה.  דבר  אירע  ה',  השריפה אשר שרף 
ר'  ביתו של הצדיק הקשיש  יד  על  עובר  ובעודו  נפוסי לתפילתו,  פרץ  השכים 
חסדאי דיסמסטרי, למרות החושך ששרר ברחובות, הבחין כי מחתרת חתורה 
מחצר ביתו. פרץ שחשש לשלומו של הצדיק ר' חסדאי, במיוחד שלרוב זקנתו 
בודאי שלא יוכל לעמוד כנגד הגנב, מיהר להעיר כמה שכנים, ויחדיו הלכו לבית 
הצדיק, כשהם עומדים הכן לעמוד על נפשם במלחמתם עם הגנב. כאשר אך 
קרבו השכנים אל בית הצדיק, ראו את יצחק כליפה היוצא ונמלט מבעדי דלת 

ביתו.

השכנים נחלקו לשני ראשים, כאשר ראש האחד רדף אחר הגנב, והראש השני 
נכנס אל תוך הבית, לראות מה אירע עם הצדיק, ויהי כהכנסם אל הבית, ויראו כי 
אין איש, ואף כשהדליקו הנרות, ראו שהצדיק איננו, וגם לא בני ביתו, אלא שכל 
ביתו ָהפך לחרבה, כאשר כל כליו שבורים ומנותצים, ואף בדי הכרים והכסתות 
ומושלכים על  ביותר, שכל ספריו קרועים  והאסון החמור  ומושלכים,  קרועים 

רצפת הבית והכלים השבורים.

כשדמעות בעיניהם מיהרו השכנים להרים את ספרי הקודש הקרועים והמבוזים, 
עליהם  מה  וחשבו  להם,  הראוי  בכבוד  הניחום  ונישקום,  שחיבקום  ולאחר 
לעשות כעת. תוך כדי מחשבותם נכנסו אנשי הראש השני, כאשר בידיהם יצחק, 
ההוא שראוהו נמלט מבית הצדיק, כשידיו קשורות לאחוריו, ושאלוהו מה היו 

מעשיו בבית הזה.

אחד השכנים שמיהר לבית הכנסת לבדוק האם הצדיק נמצא שם, חזר עד מהרה 
לקונן  באב,  ליל תשעה  כל  הכנסת  בבית  להשאר  הצדיק  והודיע, שמנהגו של 
על החורבן, ואף אשתו הצדקת נוהגת כמותו בעזרת הנשים, יחד עם עוד כמה 

צדקניות זקנות.  

הצדיק  של  שדרכו  וידע  והיות  באיזור,  עבר  שרק  לטעון  יצחק  ניסה  בתחילה 
להיות ער בשעות אלו, חפץ לבקש את ברכתו, וכשראה שאין איש בבית, יצא 

מהרה בריצה אל עבר בית הכנסת, לקיים את ההלכה שיש לרוץ לבית הכנסת.

כשהריקו את כיסיו של יצחק ונמצאו בו כספו של הצדיק עם חותמו ותכשיטי 
בני ביתו, שמחמת אבלות היום, לא עדנה עליה מאומה מכל תכשיטיה, יחד עם 
עוד סכומי כסף שהפקידו בידיו, הבינו כולם שככל הנראה נודע ליצחק מנהגו 
ממונו  את  לצדיק  לגנוב  חתירה  חתר  כן  ועל  באב,  תשעה  בלילי  הצדיק  של 
ופקדונות שנתנו בידיו, ואף את תכשיטי אשתו הצדקנית, ובחיפושו אחר הכסף 
והתכשיטים, הרס שבר וקלקל כל מה שמצא, ובדעתו הקלה העלה בליבו שמא 
לא  הממון,  אחרי  ובחפשו  הקדושים,  הספרים  בתוך  ממונו  את  הצדיק  יחביא 

חשש לשלוח יד בספרי הקודש.

יצחק הובא אל בית הכנסת, ותוך זמן קצר כבר הגיע רבי וידאל לבית הכנסת 
לתפילה ולקינות. וכאשר שמע רבי וידאל את אשר היה, הורה לעצור את יצחק 
ידונו בדינו למחרת  בחדר המיוחד של הקהילה עבור פושעי ישראל, עד אשר 

אחר חצות, כשיסתיימו דיני האבלות.

של  בדינו  לדון  הדין  בית  דייני  התאספו  היום,  חצות  אחרי  קצר  זמן  למחרת, 
יצחק, שהרהיב עוז בנפשו לעבור על איסור תורה מפורש, והלך וגנב בביתו של 

הצדיק, וזאת מלבד מה ששלח את ידו בספרי הקודש.

עוד כמה משפחות שטענו, שאף אצלם  הדין  בית  בפני  באו  הדיונים  כדי  תוך 
שלמה  על  איים  הדין  שבית  ימים,  כמה  לפני  שהיה  מה  ולאור  גניבה,  היתה 
בן הבליעל שיודה באשמות שמצאו בו, הם מבקשים שבית הדין יעשה כן גם 
בדינו של יצחק, עד אשר יודה שהוא הגנב אשר גנב גם אצלם, וישיב להם את 

הגניבות אשר גנב.

יצחק שראה שכלתה אליו הרעה, חשש פן יאשימוהו בכל הגניבות שנעשו בעיר 
בשנה האחרונה ויותר, ועל כן טען שאין מה לחשוד בו בגניבות נוספות, שרק 
פעם אחת פחז עליו יצרו ונכשל בגניבה, ואין מכאן כל ראיה שאף כל הגניבות 

האחרות נעשו על ידו.

ישבו הדיינים יחדיו לעיין בדינו, האם ִפסקו של רבי שמעון מדבר גם על מקרה 
זה, ועל כן יהא מותר לבית הדין לאיים עליו ולגזום לעשות כך וכך עונשים קשים 
ומרים אם לא יודה, או שבנידון זה אין כלל ראיה שאכן גנב מּועד הוא, ושלח את 

ידו גם בחפצי אחרים, שיתכן ורק נכשל פעם אחת בלבד.

כשהדיינים הרהרו בסוגיות הש"ס הקשורות לענין, נזכר רבי וידאל שיש לו מקור 
מיוחד שעל פיו יוכל להכריע את ההלכה כדת של תורה, וזאת על פי פירושו 
של רבי שלמה ברבי יצחק הצרפתי על התורה, שמאז כתיבתו לפני כמאתיים 
שנה, התפרסם בכל ישראל, וידי הכל ממשמשים בו, ומפירושו בפרשה זו, פרשת 

דברים, ניתן להביא ראיה להכרעת ההלכה כדת של תורה. 

מה הוכיח רבי וידאל מפרשתינו עפרש"י?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י הגיע ר' אלימלך למסקנתו, שעצם מה שאירע צרה ואסון בקהילתם, הוא קטרוג על כל בני הקהילה והמקום, ויש בכך תביעה גדולה על כל אחד ואחד, להתחזק ולהתעורר ולשוב בתשובה שלימה, ולעורר 
רחמים בתפילתו. ר' אלימלך הגיע למסקנתו זו, שעצם מה שאירע צרה ואסון בקהילתם, הוא קטרוג על כל בני הקהילה והמקום, וזאת מדברי רש"י ל"ה כ"ה, עה"פ, "ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמַּיד ּגֵֹאל ַהָּדם ְוֵהִׁשיבּו אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר 
ָנס ָׁשָּמה ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל ֲאֶׁשר ָמַׁשח אֹתֹו ְּבֶׁשֶמן ַהּקֶֹדׁש", וביאר רש"י, "עד מות הכהן הגדול. שהוא בא להשרות שכינה בישראל ולהאריך ימיהם, והרוצח בא לסלק את השכינה מישראל ומקצר את ימי החיים. אינו כדאי שיהא לפני כהן 
גדול. דבר אחר, לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו". מבואר בדברי רש"י, שעל הכה"ג יש תביעה מדוע לא התפלל שלא תארע תקלה כזו של רציחה בשוגג בחייו, וא"כ, כלפי צרה או אסון במקום, בזה יש תביעה 

על כל אחד ואחד מדוע לא התפלל שלא יארע כן בחייו ובמקומו.

גרגר ש. – קרית ספר – תוספות הרא"ש, ד"כ.
חשאי נ. – חיפה – הארת התפילה - ביאורי תפילות.

דיין א. – מודיעין עילית – הארת התפילה - ביאורי תפילות.
מושקוביץ א. – בני ברק – הארת התפילה - ביאורי תפילות.
כהן מ. – מודיעין עילית – הארת התפילה - ביאורי תפילות.

רויטנבארג ל.מ. – בני ברק – שערי קדושה ותומר דבורה.
יונגרייז א.ב. – מודיעין עילית – שערי קדושה ותומר דבורה.
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