
מענינא דמועדא

ִעי, זה  "ה' אוִֹרי, זה ראש השנה. ְוִיׁשְ
ֻסּכֹה, רמז  ּבְ ֵנִני  ִיְצּפְ י  יום הכיפורים. ּכִ

לסוכות" )קצש"ע סי' קכ"ח ס"ב ע"פ מדרש(.

א. "התנאה לפניו במצות" )שבת קל"ג ב'(.

היאך ניתן לכאורה להוכיח, דאין שייך זה אלא 
בדבר הניכר לעין. 

ב. "כל עבירות שבתורה אם אומרין לאדם עבור 
זרה  מעבודה  חוץ  יהרג,  ואל  יעבור  תהרג,  ואל 

וגילוי עריות ושפיכות דמים" )סנהדרין ע"ד א'(.

היכן לכאורה מצינו דבר נוסף שיש למסור נפשו 
עליו )לבד משעת השמד או בפרהסיא(.

מתפללין"  שהצבור  בשעה  רצון,  עת  "אימתי  ג. 
)ברכות ח' א'(.

היאך יתכן, שמעלת תפילת יחיד, שוה למעלת 
תפילה בציבור.

)עי'  המוספין  מתפילת  פטורות  שנשים  י"א  ד. 
רע"א קמא סי' ט', ועוד(.

היכן מצינו שלכאורה נשים חייבות בתפילת מוסף.

ה. פעמים שיש חיוב מן התורה לאכול )כגון בערב 
יום הכפורים(.

היכן מצינו שיש חיוב 'שינה' מן התורה.

שו"ע  א',  מ"א  )ברכות  ברכות  בהלכות  קיי"ל  ו. 
מוקדם  בכתוב,  המוקדם  דכל  ס"ד(,  רי"א  או"ח 

לברכה, אפילו יש חביב ממנו.
היכן מצינו שאין חוששין להמוקדם בכתוב.

הקדוש,  המלך  אומר  תשובה  ימי  "בעשרת  ז. 
המלך המשפט" )שו"ע או"ח תקפ"ב ס"א(.

היכן מצינו עוד יום שיש נוהגים באזכרות אלו.

גליוןלע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב )זיידל( עפשטיין זצוקלה"ה  
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ר' ראובן נכנס לחנות ל'תשמישי קדושה ומצוה', וביקש לרכוש 
עבור בנו 'ספר תורה לילדים', בו מודפס כל התורה ע"ג נייר, 
לשמח את בנו לרגל 'שמחת תורה' הקרב ובא. בעודו תר אחר 
מבוקשו, פוגש הוא בר' שמעון אשר גם לו ילד בגיל בנו, אלא 
שר' שמעון ביקש לקנות עבורו את ה'דמוי ספר תורה', העשוי 

מספוג ובדים בצורת ספר תורה, שאין בו כל קדושה.

לשאלת ר' ראובן מדוע מעדיף הוא בד דמוי ספר תורה, השיב 
מצולם,  תורה  ספר  לילדים  למסור  אין  שלדעתו  שמעון,  ר' 
רבות  שפעמים  גם  ומה  הספר,  מכבוד  אינו  בזה  שהשעשוע 

הוא נופל מידיהם תוך כדי משחק, וכדאי בזיון וקצף.

מודפס  תורה  ספר  דין  שונה  מדוע  ראובן,  ר'  טען  לעומתו 
למרות  הקטנים,  לילדינו  מוסרים  שאנו  תפילה  מסידור 
שלפעמים הסידור נופל מידיהם ובא לידי בזיון, אלא שהחינוך 
של ילדינו לתורה ותפילה, אינו בכלל בזיון הספר אלא כבודו, 
היו  הימים  באותם  שכבר  ילדותי,  משנות  שזכורני  ובמיוחד 
כבר דברים דומים, ולא שמענו לרבנן קשישאי שמחו על כך.

אמנם גם על סידור תפילה, טען ר' שמעון, יש להזהר שלא 
למוסרו לילדים באופן שיכול להתבזות, ובדרך כלל הוא נמסר 
לילד כשהוא בהשגחת מבוגר, לא כן ב'הקפות' בשמחת תורה, 
שקשה להשגיח על הילדים שלא יבואו לביזוי הספרים, על כן 
מן הראוי להמנע מלתת להם ספרי תורה אלו. ומה שקשה לך 
מדוע לא מוחים על כך, ראשית, לא שמענו אינה ראיה, ועוד, 
יתכן ואכן העירו על כך, אבל מאיזה טעם לא ראו בכך פירצה 

חמורה שיש לפרסמה ולצאת נגדה בפומבי.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

לבניו'  ז"ל  הרא"ש  בן  יעקב  רבינו  ב'תוכחת 
ה'  עם  שתהיה  "הזהר  כתב,  תרמ"ה(  )פרסבורג 
ולא  חלומות...  בדברי  תבטח  ולא  תמים,  יתברך 
בשום דבר, כי הכל הבל ומחסרון הבטחון, בלתי 

אל ה' לבדו תבטח, והוא יעזרך...".

לפי"ז יש צורך ליישב עובדא באדם גדול מסוים.

התדע מיהו ?
]ואם תדע מי היה חברו של החכם שזכה להתברך 

משמים בכל ערב יום כיפור, תגלה מיהו[.

"דברים שעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב" )תמורה י"ד ב'(.

היכן יש רמז לדין זה ע"פ פרשתינו.

 לרפואת 
התינוק אליעזר מנוח בן רחל בתשאח"י

לע”נ המשגיח הגה"צ ר' אברהם יעקב )זיידל( עפשטיין זצוקלה"ה ב"ר יצחק אריה זצ"ל נלב"ע כ"א אלול תשס"ז
ובנו הרה"ג ר' שמעון יהודה זצ"ל נלב"ע כ"ה אלול תשנ"ט 

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

וִיִרשְׁתָּם  ִמלְָּפנֶיךָ  ָהֵאלֶּה  ַהגּוֹיִם  ֶאת  יַשְִׁמיד  הוּא  ְלָפנֶיךָ  עֵֹבר  הוּא  ֱאלֶֹהיךָ  "ה' 
יְהוֹשַֻׁע הוּא עֵֹבר ְלָפנֶיךָ כֲַּאשֶׁר דִּבֶּר ה'. וְָעשָׂה ה' ָלֶהם כֲַּאשֶׁר ָעשָׂה ְלִסיחוֹן וְּלעוֹג 
ַמְלֵכי ָהֱאמֹרִי וְּלַאְרָצם ֲאשֶׁר ִהשְִׁמיד אָֹתם. וְּנָתנָם ה' ִלְפנֵיֶכם וֲַעשִׂיֶתם ָלֶהם כְָּכל 

ַהמְִּצוָה ֲאשֶׁר ִצוִּיִתי ֶאְתֶכם". דברים ל"א ג' – ה'.

להיות  אודות העתיד  ומדבר עמם  ישראל,  כל  לפני  פטירתו  ביום  עומד  רבינו  משה 
אחר פטירתו, שה' ימשיך להנהיג את ישראל ולהוליכם בדרכיהם, כאשר יהרוג את 
כל שונאיהם הקמים עליהם, ויעשה עמהם נס ופלא שיכבשו את ארץ ישראל מידי 
העמים היושבים בם, ומוסיף ואומר, שאין להם מה לחוש מכל אותם מלחמות רבות, 
וזאת מפני שכאשר ילכו עם יהושע בראשם, ה' ימשיך לעשות עמהם נסים ונפלאות, 

כמו שעשה להם במלחמת סיחון ועוג, שהשמידו אותם וכבשו את מקומם.

ונפלאות  נסים  עמהם  יעשה  שה'  לישראל  אומר  משה  בו  זה,  פסוק  הלומד  והנה 
במלחמות של כיבוש הארץ, כמו שעשה במלחמת סיחון ועוג, מתקשה במה נתייחדו 
מלחמות סיחון ועוג, וכי רק בהם נעשו נסים ונפלאות, הרי בני ישראל ראו את יד ה' 
בנסים ונפלאות גדולות, שעשה בידו הגדולה, במצרים ובעמלק ואף במלחמת מדין, 

אם כן מהי הבטחה זו שיעשו עמהם נסים כבמלחמת סיחון ועוג.

כששאול העמיד את מלכותו ולחם עם כל אויבי ישראל, ובכל אשר פנה הצליח וניצח 
)ש"א י"ד מ"ז   נ"ב(, בא אליו שמואל עם דבר ה', והזכיר לו שהוא זה שמשחו בדבר 
ה' למלוכה, ועל כן הוא מצווהו לעשות את ציווי ה' להלחם עם עמלק. והוסיף ואמר, 
ורד"ק(,  רש"י  ע"פ  א',  ט"ו  )שם  זו  במלחמתו  ה'  דברי  לקול  לשמוע  בעצמו  שיזהר 
ֲאשֶׁר  כָּל  ֶאת  וְַהֲחַרְמתֶּם  ֲעָמֵלק  ֶאת  וְִהכִּיָתה  ֵלְך  "ַעתָּה  ג'(,  )שם  והזהירו  עליו  וציוה 
לוֹ וְלֹא ַתְחמֹל ָעלָיו וְֵהַמתָּה ֵמִאיׁש ַעד ִאשָּׁה ֵמעֵֹלל וְַעד יוֹנֵק ִמשּׁוֹר וְַעד שֶׂה ִמגָָּמל וְַעד 
ֲחמוֹר", וענין זה של הריגת הבהמות, שלכאורה קשה משום 'אם אדם חטא, בהמה 
מה חטאה', היה מחמת שתי סיבות, האחת, שלא יהיה ֵשם עמלק מוזכר אפילו על 
בהמה, שלא יאמרו 'בהמה זו משל עמלק היתה', וזהו השלמת מחית עמלק )כפרש"י 
דברים כ"ה י"ט(. והשנית, לפי שהיו העמלקים בעלי כשפים, ומשנים עצמם ונראים 
כבהמה, ואילו לא יהרגו את הבהמות, יוכלו העמלקים להנצל מהריגתם על ידי כשפים 
אלו, על כן ציוה ה' לשאול שלא יחמול על בעלי החיים, אלא ימיתם משור ועד שה 

מגמל ועד חמור.

לפי הדברים הללו צריך להבין, מדוע לא נצטוו כן ישראל במלחמותיהם בכיבוש ארץ 
ישראל, הרי ז' עממין גם הם היו בקיאים בכישוף, והיה מקום לחשוש שאם ישאירו 
ְנשָָׁמה",  כָּל  ְתַחיֶּה  "...לֹא  ט"ז(  כ'  )דברים  מצוות  את  יפסידו  בחיים,  הבהמות  את 

שנאמרה על אומות אלו.

בכדי  שכידוע  בפרשתנו,  יונתן'  'תפארת  בספרו  זצ"ל  אייבשיץ  יהונתן  רבינו  וביאר 
פלוני,  מזל  מול  ברקיע,  מסויים  במקום  תעמוד  שהחמה  צורך  יש  כישוף,  לעשות 
במקביל לכוכבים אלו ואחרים, ובשעה זו ניתן לעשות את הכישופים. והיות וה' נתן 
עשה  שאכן  כפי  ממהלכה,  לעוצרה  שיכל  השמש,  על  בשלטונו  ליהושע  מיוחד  כח 
ֶאת  ה'  בְּיוֹם תֵּת  ַלה'  יְהוֹשַֻׁע  יְַדבֵּר  "ָאז  י"ב(,  י'  )יהושע  במלחמתו עם מלכי האמֹרי 
ַאיָּלוֹן",  בְֵּעֶמק  וְיֵָרַח  דּוֹם  בְּגְִבעוֹן  יִשְָׂרֵאל שֶֶׁמׁש  ְלֵעינֵי  וַיֹּאֶמר  יִשְָׂרֵאל  בְּנֵי  ִלְפנֵי  ָהֱאמֹרִי 
ֶמׁש וְיֵָרַח ָעָמד ַעד יִּקֹם גּוֹי אֹיְָביו ֲהלֹא ִהיא ְכתוָּבה  וכך אכן היה )שם י"ג(, "וַיִּּדֹם ַהשֶּׁ
ֶמׁש בֲַּחִצי ַהשַָּׁמיִם וְלֹא ָאץ ָלבוֹא כְּיוֹם תִָּמים", על כן לא היה  ַעל ֵסֶפר ַהיָּשָׁר וַיֲַּעמֹד ַהשֶּׁ
חשש שז' העממין יוכלו להשתמש בכישוף לשנות עצמן ולההפך לבהמות, ולא נצטוו 

ישראל להמית את כל הבהמות.

קדמו  כבר  אלא  יהושע,  בימי  לראשונה  נעשה  לא  השמש,  העמדת  של  זה  מעשה 
וע"ז  כ' א'  ועוג, כדאיתא בתענית  רבו, שהעמיד את השמש במלחמת סיחון  משה 
בן  ונקדימון  ויהושע,  בעבורן, משה,  חמה  להם  נקדמה  רבנן, שלשה  "תנו  א',  כ"ה 
גוריון... אלא משה מנלן, אמר רבי אלעזר, אתיא אחל אחל, כתיב הכא )דברים ב' 
כ"ה(, ָאֵחל תֵּת פְַּחדְּךָ, וכתיב התם )יהושע ג' ז'(, ָאֵחל גַּדְֶּלךָ. רבי שמואל בר נחמני 
אמר, אתיא תת תת, כתיב הכא ָאֵחל תֵּת פְַּחדְּךָ, וכתיב התם )שם י' י"ב(, בְּיוֹם תֵּת 
יִשְְׁמעוּן  ָהֱאמֹרִי. רבי יוחנן אמר, אתיא מגופיה דקרא )דברים ב' כ"ה(, ֲאשֶׁר  ה' ֶאת 
וְָחלוּ ִמפָּנֶיךָ, אימתי רגזו וחלו מפניך, בשעה שנקדמה לו חמה למשה",  וְרָגְזוּ  שְִׁמֲעךָ 

וע"ע רש"י דברים שם.

לפי דברי חז"ל אלו על העמדת השמש בידי משה, מובנים היטב דברי משה בפרשתנו, 
הנסים  כמו  שיהיו  רבם,  יהושע  ידי  על  עמם  יעשה  שה'  והנפלאות  הנסים  אודות 
והנפלאות שנעשו במלחמת סיחון ועוג. שלא יחששו ישראל שכעת שמשה רבם אינו 
אותם  לפחד שמא  להם  יש  עממין,  בז'  למלחמותיהם  עמם  והולך  הירדן  את  עובר 
יוכלו להרע להם או להמלט מידם על ידי  ז' עממין הידועים בכחם הגדול בכישוף, 
שיהפכו עצמן לבעלי חיים, ועל כן יצטרכו להורגם יחד עם בהמותיהם ולא יהיה להם 
את שללם. אין להם לחוש מכל זאת, וזאת מפני שה' יהיה עם יהושע, ויתן לו את הכח 
לעצור את השמש, ובכח זה הוא מבטל את כל היכולות להלחם או להמלט ולהנצל על 

ידי כישוף, כפי שהיה במלחמת סיחון ועוג.

ה'(,  ל"א  )דברים  הפסוק  דברי  היטב  מובנים  שלפי"ז  ומבאר,  יהונתן  רבינו  ומוסיף 
"וְּנָתנָם ה' ִלְפנֵיֶכם וֲַעשִׂיֶתם ָלֶהם כְָּכל ַהמְִּצוָה ֲאשֶׁר ִצוִּיִתי ֶאְתֶכם", שעל ידי שיהושע 
יעכב מכל הגויים לפעול את כישופיהם, ממילא הם לא יוכלו לברוח ולהנצל, ומחמת 

כן ישראל יוכלו לעשות להם ככל המצוה שה' ציוה אותם, 'לא תחיה כל נשמה'.

ויום  ממנהגי ראש השנה  איזה מנהג 
הכיפורים, הונהג במטרה לעורר כוונת 
כל  כל איש מישראל בתפלתו במשך 

ימות השנה.

 פרשת נצבים וילך תשע"א

טעם חטא לא טעמתי,
ולאומר טעם הלכה נשקתי.

בשמחה אל סופי הלכתי,
ועם בני לחלקי הגעתי.

משפחתי התייחדה בצניעות,
ומזרעי זכו לגדולה ומלכות.

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

להוגי שעשועות

שלוחה בזה 
ברכת השנה,

לכתיבה וחתימה טובה.

הגליון הבא יופיע בעזהי״ת
בערב חג הסוכות הבעל״ט.

בהזדמנות זו נשוב ונודה,
לכל אותם אלפי עמלי תורה,
שטורחים לשלוח פתרונות,
הערות והארות מחכימות,
להגדיל תורה ולהאדירה.

*



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

שנוהגים  התקיעה  שמע  שלא  יחיד  בדין  לשאלה,  בתשובה 
זו  תקיעה  ולשמוע  לילך  עליו  מוטל  אם  אלול,  בחודש  לתקוע 

ביחידות, או דילמא עיקר מנהג זה הוא על הציבור.
תק"ש  של  התקנה  טעם  לידע  צריך  זה,  דבר  לברר  הנה 
דחודש אלול, ואגב אורחא יתבאר בעזה"י עוד פרטים בתוקף 

התקנה, ונ"מ לדינא שיש מזה.
בר"ח  ר"א,  בפרקי  "תניא  תקפ"א(,  )בר"ס  הטור  כתב  א[ 
אלול אמר הקב"ה למשה עלה אלי ההרה, שאז עלה לקבל 
להר  עלה  משה  במחנה,  שופר  והעבירו  אחרונות,  הלוחות 
שלא יטעו עוד אחר ע"ז, והקב"ה נתעלה באותו שופר, שנא' 
ו'(, עלה אלוקים בתרועה וגו', לכן תקנו חז"ל  )תהלים מ"ז 
שיהיו תוקעין בר"ח אלול בכל שנה ושנה, וכל החודש, כדי 
אם  ו'(,  ד'  )עמוס  שנאמר  תשובה,  שיעשו  ישראל  להזהיר 
וכן  השטן,  לערבב  וכדי  יחרדו,  לא  ועם  ְּבִעיר  שופר  יתקע 
נוהגין באשכנז לתקוע בכל בוקר וערב אחרי התפילה, ויש מי 

שמרבים לומר סליחות ותחנונים מר"ח אלול ואילך".
מבואר בטור, שתק"ש בר"ח אלול הוא מתקנת חז"ל, משום 
בתרועה".  אלוקים  "עלה  קרא  אמר  שעליה  תקיעה  אותה 
בלשונו שהוא  ברור  לא  החודש  בכל  לתק"ש  באשר  ואולם 
מתקנת חז"ל1, דלכאו' משמע שחילקם לתרתי, שכתב "לכן 
כדי  החודש  וכל   – ושנה  שנה  בכל  אלול  בר"ח  התקינו... 
להזהיר...", ואם כל החודש הוא מכלל תקנת חז"ל, הול"ל, 
שנה  שבכל  אלול  חודש  בכל  תוקעין  שיהיו  התקינו  "לכן 

ושנה..."2.
ב[ וכבר העיר הב"ח שם, "ומ"ש וכל החודש וכו' עד לערבב 
השטן, ליתיה בספרי פרקי ר"א דידן". ועוד יש לדקדק בלשון 
הטור, דמתחילת לשונו משמע, דמשם למדו חז"ל דיש כח 
בחודש  וכמו"כ  ע"ז,  אחר  עוד  יטעו  שלא  להזהיר  בשופר 
אלול שהוא זמן תשובה, הורו לתקוע כדי לעורר שלא ישובו 
ענין  לכאו'  לערבב השטן", שהוא  "וכדי  ושוב כתב  לחטוא, 

אחר.
גם מש"כ עוד, "וכן נוהגין באשכנז לתקוע בכל בוקר וערב 
הוא משום שופר  דאם  מובן,  אינו  לכאורה  אחר התפילה", 
שהעבירו במדבר, הא לא נאמר שם שהעבירוהו ערב ובוקר, 

ופשטות פעם אחת העבירוהו בעת שעלה משה.
בו  שיש  התקיעה,  ענין  של  תולדה  הוא  זה  שמנהג  וצ"ל 
כח המעורר לתשובה, וכמו שמביא מקרא ד'אם יתקע שופר 
בעיר ועם לא יחרדו', וע"כ גם מצרף לזה הטור מנהג נוסף, 
"ויש מי שמרבין לומר סליחות ותחנונים מר"ח אלול ואילך", 

והיינו מצד שמתעוררים לתשובה3.
ג[ וברוקח סי' ר"ז, כתב, "תוקעין מר"ח אלול, כי כן התקינו 
יום אחרונים  מ'  על שם  יוהכ"פ,  עד  יום  מ'  שיהו תוקעים 
שעלה משה למרום, ואמר לתקוע בכל יום, כדי שלא יטעו 
כולו  החודש  שכל  ופלא,  חידוש  והוא  זרה".  בעבודה  עוד 
מתקנת חכמים, שכן היה במדבר, דלא כמשנ"ת לעיל בשם 

הטור והב"י.
"משום  היא,  ראשון  יום  דתקיעת  להדיא,  כתב  ובלבוש 
אותו שופר שנתעלה השי"ת ונתירא ]שיראו מלפניו[ שנמנעו 
ישראל מלחטוא... לכן אנו תוקעין ג"כ כדי למנוע העם מחטא 
ועוון, כיון שעכשיו מתקרב הזמן של יום הדין... ואח"כ כיון 

שהתחילו משום סור מרע, תוקעין ג"כ כל החודש...".
לבאר  והדרישה,  הפרישה  הב"ח,  הב"י,  האריכו  וכבר  ד[ 
לשונו של הטור בסיבת התקיעה, ונתבאר בדבריהם שכמה 
ענינים גורמים למנהג זה, וצריך לכל הטעמים בשביל שיונהג 
בכל החודש דוקא, כי לחלק מהטעמים תיסגי במקצת הימים. 

ונביא בזאת את הטעמים שהובאו שם.
א. משופר דמדבר לא למדו, אלא שעל ידו נמנעו מלחטוא, 
אבל שעל ידו מתעוררים לתשובה, זה צריך לפסוק דאם יתקע 
שופר וגו' )ב"י( ב. משום שכתיב בקרא עלה אלקים בתרועה, 
שנתעלה ה' באותו שופר שהציל את ישראל מן החטא, לכן 
וכל  זה הוא ר"ח אלול עצמו,  גם אנו תוקעין, אלא שטעם 

החודש עושין כדי לעורר על התשובה, דכיון דהוי עת רצון 
רב  "ואמר  הטור,  וכמ"ש  אחרונות,  ללוחות  בעליתו  למשה 
האי, מנהג לומר תחנונים בהנך עשרה ימים לחוד. ושמענא 
אלול,  מר"ח  קיימי  מקומות(  )מקצת  אתרוותא  דבמקצת 
ואמרינן דביה סליק משה להר בפעם שלישית, ונחית בלוחות 
שניות ביוהכ"פ4. וכל המוסיף לבקש רחמים זכות הוא לו", 
ומשום דשופר מעורר לתשובה לחוד אין לתקן בר"ח, כשם 
כדי  ג.  הגהות(.  וחידושי  )דרישה  בר"ח  תענית  גוזרין  שאין 
אין  זה  ר"ה, דמטעם  לו מתי  נודע  יהא  לערבב השטן שלא 
אם  כי  בעשי"ת(,  )לא  בלבד  ר"ה  לפני  אלא  לתקוע  ראוי 
מטעם תשובה, למה אין תוקעין בעשי"ת, אלא שאם משום 
ארבעה  או  שלשה  לתקוע  מספיק  היה  לחוד  השטן  לבלבל 
ימים לפני ר"ה, אבל מטעם דלהזהיר על התשובה צריך כל 
החודש )ב"ח(. גם כתבו סמך לזה מקרא דתקעו בחודש שופר, 
לערבב  כדי  והכל  יום,  שלושים  שהוא  שלם  חודש  דמשמע 
מהר"א  בשם  משה  )דרכי  ר"ה  יהיה  מתי  ידע  שלא  השטן, 

טירנא(.
לתקוע  כשר  "מנהג  כתב,  תשע"ח  אות  משה  ובמטה  ה[ 
מר"ח אלול עד ער"ה, שהוא זכור ברית וכו', והכל כדי לערבב 
השטן, שלא ידע מתי יהיה ר"ה ויקטרג, לכן מפסיקין בער"ה, 
כי אז יהיה סבור השטן שיום הדין עבר". ואח"כ מוסיף גם 
לדקדק  יש  אבל  דר"א,  הפרקי  בשם  בטור  שנכתב  הטעם 
מלשונו, שכתב שהוא 'מנהג כשר', ולא כתב 'תקנת חכמים'. 

ועי' בט"ז תקפ"א סק"ד, דתקיעות דאלול הם מדרבנן.
ו[ והרמב"ם לא הזכיר כלל את ענין תק"ש בחודש אלול, 
כתב,  תקפ"א  סימן  שבריש  השו"ע5,  גם  דרך  ובעקבותיו 
מר"ח  ותחנונים,  סליחות  לומר  באשמורת  לקום  "נוהגים 
אלול ואילך עד יוהכ"פ", ולא הזכיר שתוקעין בשופר, וכמו 
שהעיר הרמ"א שם, "הגה, ומנהג בני אשכנז, אינו כן, אלא 
ויש  שחרית,  התפלה  אחר  לתקוע  מתחילין  ואילך  מר"ח 
לומר  באשמורת  ועומדים  ערבית6,  ג"כ  שתוקעין  מקומות 

סליחות ביום א’ שלפני ר”ה...”.
ואפשר משום זה ס”ל להמטה משה שהוא רק מנהג כשר, 
שהרי לא נזכר ברמב”ם, ואין לזה זכר בתלמוד, רק במדרש 

פרקי דר”א, וגם שם מיירי רק מר”ח ולא מכל החודש7.
לימים  המנהג  ]והמשיכו  בר”ח  שנהגו  מה  ולכאו’  ז[ 
שאח”כ[, כיון שהוא זכר לשופר שהעבירו במחנה, יש לדון 
אם צריך לעשותו כמו שהיה אז, שהעבירוהו במחנה בציבור, 
זכר. ושאר ימים שהוא לעורר  יחיד יש לו לעשות  או שכל 

לתשובה לכאו’ שייך על כל יחיד, וצ”ע.
ובשו”ת רבבות אפרים ח”א סי’ שצ”ד, מביא בשם הגאון 
לא  שבסתמא  בולטימור(,  ישראל  נר  )ר”י  זצ”ל  רודמן  ר”י 
תיקנו חז”ל תקנה זו אלא בציבור ולא ביחיד, וכן צידד שם 
לדקדק ממה שהשופר במחנה היה ברבים, ולשון הפסוק אם 

יתקע בעיר8, כלומר במקום שיש ציבור.
עוד הביא שם הערה ממש”כ המ”א בסי’ תקפ”א סקי”ד, 
וכתב המ”א,  על מ”ש הרמ”א, “ואין תוקעין בערב ר”ה”. 
דחיוב...  לתקיעות  דרשות  תקיעות  בין  “להפסיק  דהטעם, 
בבית  כשמפסיק  דדי  להתלמד,  לתקוע  מותר9  בביתו  ומ”מ 
הכנסת". ואי נימא דביחיד לא נאמר דין תקיעה כלל, מה ענין 
יש תשובה  זה  שבנידון  מציין  ולבסוף  היחיד.  אצל  הפסקה 
מהגרא"י ולדנברג זצ"ל )אך לא מציין מקומו, כי אז עוד לא 

בא בדפוס תשובה זו(.
ח[ ואחר החיפוש מצאתי בעזה"י בשו"ת ציץ אליעזר חי"ב 
סי' מ"ח, שכבר הרחיב בכל צדדי השאלה דנידו"ד באר היטב, 
וכתב, "אולם לעצם השאלה, הנה מעולם לא שמענו בכזאת, 
אלול  בחודש  יהדר  ביותר,  מהמדקדקים  אפילו  שהוא  שמי 
כשמתפלל לעת הצורך ביחידות, שיביאו שופר לתקוע לפניו, 
כדי לקיים התקנה לתקוע בחודש אלול10, וישראל אם אינם 
נביאים הם וכו', ותמיד כשדבר מסופק לנו אמרינן פוק חזי 

מאי עמא דבר.
על כן נראה לי ברור לאידך גיסא, שתקנת התקיעה היתה 
רק בציבור ולא ביחיד, ומטעמא דכל דתיקנו מעין המאורע 

תיקנו, ותקנת התקיעה הרי היתה מפני שככה התנהגו בשעה 
שעלה משה להר בר"ח אלול, ושמה כתוב מפורש שהעבירו 
שופר במחנה, משה עלה להר11, ובמחנה פירושו בציבור, ולא 
ביחיד, וגם לטעמא שהמשכת התקיעה בכל החודש הוא כדי 
להזהיר על התשובה, ג”כ הרי למדים זה ממ”ש אם יתקע 
שופר בעיר ועם לא יחרדו, ובעיר הרי ג”כ פירושו בציבור, 

ולא ביחיד.
אבל  בציבור,  לתקוע  תיקון  האמור  כעין  דתיקון  כל  ולכן 
לא היתה כל תקנה לתקוע גם ביחיד, ויתכן להסביר זאת גם 
כששומעים  רק  מקבלים  שופר  מקול  שהתעוררות  בסברא, 
כזאת לא באה כשתוקעין  והתעוררות  קול השופר בציבור, 
ביחיד בינו לבין עצמו, ועכ”פ איך שיהיה שפיר מסתבר לומר 
שלא תיקנו אלא כעין המאורע, וכעין הכתוב שהוא במחנה 

ובעיר, והיינו רק בציבור”.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
עובדא  ליישב  צורך  גדול שיש  מיהו האדם  בתשובה לשאלה, 
דידיה עם מ"ש, בירושלמי פ"ק דשבת ה"ד, "בו ביום גזרו על... 
ועל מתנותיהן", ומפרש ב'קרבן העדה', "שלא נקבל מהן מתנות, 

שלא יהא נגרר אבתרייהו".
המדובר הוא ברבן גמליאל, כדאי' בביצה כ"ד א', "ומעשה 
הן,  מותרין  ואמר  גמליאל,  לרבן  דגים  שהביא  אחד  בנכרי 
אלא שאין רצוני לקבל הימנו", פרש"י, "שאני שונאו", משמע 

דאלמלא שהיה שונאו היה מותר לקבל ממנו. וצ"ע.
'מנחת  ספר  בשם  שהביא  תורה  קנין  בשו"ת  וראיתי 
לכאו'  מהסתירה  שמעיר  תצ"ח,  סי'  או"ח  שו"ע  על  פתים' 
]ואין  ע"ש  דביצה,  במשנה  שהובא  למעשה  הירושלמי  בין 
הספר תח"י[12, ולכאו' י"ל לפמש"כ בפני משה על הירושלמי 
בשבת שם, "ועל מתנותיהן, שלא יתנו להם מתנות משום לא 
תחנם, וכן אין מקבלין מהן מתנות ביום אידם". וממילא י"ל 

בפשטות שלא היה המעשה עם ר"ג ביום אידם.
כדאי'  עמו,  שהלך  מפני  לעכו"ם  מתנה  שנתן  מי  והרמז: 
בעירובין ס"ד ב', "מעשה בר"ג שהיה רוכב על החמור והיה 
מהלך מעכו לכזיב, והיה ר' אלעאי מהלך אחריו, מצא גלוסקין 
הללו  גלוסקין  טול  מבגאי  א"ל  אחד,  נכרי  מצא  וכו',  בדרך 
מאילעאי...", וכתבו תוס' שם בד"ה ולמדנו, "וא"ת והיאך נתן 
ר"ג, והא דריש ר"י בסוף פ"ק דע"ז לא תחנם לא תתן להם 
א"נ  דר"י,  להא  ר"ג  לה  סבר  לא  דשמא  וי"ל  חינם...  מתנת 
כיון שהיה העכו"ם מתלוה עמהן בדרך שרי". והרמז לנידו"ד 

מבואר.

תשובה ל"מבין חידות"
מידי שבוע,  בציבור  איזה תפילה הנאמרת  בתשובה לשאלה, 

יכולה להועיל לקיום 'מצות עשה' מסויימת.
בבאה"ט סי' תקפ"ה סק"ז, כתב בשם המהרי"ל, "פעם אחת 
לא היו יכולין לתקוע, והפך השופר וקרא לתוכו ויהי נועם, 
ושוב יכלו לתקוע", ומבואר שבכח תפלת ויהי נועם להועיל 

לקיום מ"ע דתק"ש.
ועי' בשע"ת שם, שכתב עלה, "וכתב בדגול מרבבה, שזה 
גמור  הפסק  הוא  מיושב  בתקיעות  אבל  מעומד,  בתקיעות 
בין ברכה לתקיעה, ולומר שזה מיקרי לצורך התקיעה, קשה 
כיון שלא  י"ל  ולענ"ד  זה סגולה בדוקה, עכ"ל,  הדבר, שאין 
היו יכולים לתקוע, בע"כ שהיה צריך הפסק גדול ללכת לקחת 
שופר אחר וכיוצא, ובלא"ה היו צריכים ]לחזור ולברך[ ברכה 
ויהי נועם, באמת  אחרת, וגם עתה ]שהפסיקו ע"י[ שקראו 
ברכו ברכה אחרת", וע"ע מה שהאריך בזה בשד"ח, אסיפת 

דינים, מערכת ר"ה סי' ב'.

תשובה ל"מענינא דסדרא"
עם  "ברֹב  של  ענין  בפרשתינו  מצינו  היכן  לשאלה,  בתשובה 

הדרת מלך..." )משלי י"ד כ"ח(.

1 א"כ יש נ"מ בין חובת תק"ש בר"ח אלול לכל החודש, והוא חידוש 
שלא מצאתי באחרונים שהעירו בזה.

וכעת ראיתי בתשובות והנהגות ח"ד סי' קל"ג שכתב, "והואיל ועיקר 
התקנה היתה בר"ח אלול, ע"כ הנהגתי בקהלתנו, דבר"ח אלול דוקא 
יתקעו תשר"ת תר"ת תש"ת, שהרי יש ספק מהו תרועה, ולרמב"ם 
ועוד הרבה קדמונים ספיקא דאורייתא היא, וע"כ ראוי בר"ח אלול 
שהוא עיקר התקנה, לתקוע תשר"ת תר"ת תש"ת, שתהא כהלכה".

וע"ש ביתר הדקדוקים שעמד בהם, ולא מצאתי עוד מי שכתב לחלק 
כן. וגם בפשטות, כמדומה שלא נהגו בשום מקום שיהיה בעל תוקע 
מיוחד לזה, וגם אולי לא יתקע בימין, אע"פ שלפי מש"כ הפרישה 
סי'  ]ועי' במקור חיים  ענין בבעל תוקע מיוחד  המובא להלן, היה 
יום[, תוקעים  ]בכל  יפה מנהג שאחר שתקעו  "לא  תקפ"א שכתב, 
כמה ב"ב )בעלי בתים?( ונערים לנסות עצמם, והוא שחוק וקלות 
בביהכנ"ס,  גם  מותר  להתלמד  לתקוע  ולכאורה  ה'...",  בבית  ראש 
על  פ"א,  זצ"ל, תהלים  החיד"א  לגאון  ביוסף תהלות  וראה  וצ"ע[. 

החילוק בין תק"ש דאלול לתק"ש דר"ה.

2 ואמנם במנורת המאור סי’ ר”צ כתב בלשון כעי”ז, ומשמע דכן 
היה גירסתו בפרדר”א, וצ”ע. ועי’ הגהות הרד”ל לפרדר”א פמ”ו 

סקי”ח.

3 ואולי משו”ה נוהגין בנוסח אשכנז לומר מזמור לדוד וכו’ לאחר 
תק”ש, ויש מקומות שאז אומרים י’ פרקי תהלים שנהגו רבים לומר 
בכל חודש אלול, כמ”ש המ”ב תקפ”א א’ וב’. ועיין מטה אפרים 

תקפ”א ו’ ז’ וח’.

4  כלומר, ולכן אז הוא עת רצון, ובפרישה כתב, “הוקשה לו לרבינו, 
להעמיד  לנו  היה  יותר  לתשובה,  העם  לעורר  כדי  שהטעם  א”כ 

להעם חכמים שידרשו ברבים בכל קהילה ויעוררו העם לתשובה, 
לכן אמר, שהתקיעה בכל החודש היא גם כן כדי לערבב השטן...” 
]הענין לערבב ולבלבל הם ב’ ענינים, לערבב כדי שלא יסטין הוא 
הערוך,  בשם  בתוס’  וע”ש  ב’,  ט”ז  בר”ה  כדאיתא  עצמו,  בר”ה 
בלשון  לתרוויהו  נקטו  ובפוסקים  ר”ה,  שעבר  שיחשוב  ולבלבל, 
ערבוב, ובזה מתורץ הערת מהר”ד זכות זצ”ל ממודינא ב’זכר דוד’ 

)מאמר ג’ ריש כרך ב’(, ע”ד הטור, ע”ש[.

5 בחלק מהמהדורות של המ”ב לכאו’ נפל טעות, שבסי’ תקפ”א 
ס”ד, כתוב, “ואין תוקעין בער”ה” בגודל האותיות של ‘המחבר’, 

אף שזה מדברי הרמ”א, וכפי הנדפס בספרי השו”ע.

6  בשו”ת אג”מ או”ח ח”ד סי’ כ”א אות ה’ כתב, “ובדבר המנהג... 
אם אירע ששכחו לתקוע בשחרית ונזכרו במנחה, אם צריכין שוב 
לתקוע. הנה מכיון שאיתא ברמ”א סי’ תקפ”א ס”א, דיש מקומות 
באשכנז  נוהגין  הטור,  שכתב  המנהג  והוא  ערבית,  ג”כ  שתוקעין 
הוא  נמי  דהערב  ומסתבר  התפילה,  אחר  וערב  בוקר  בכל  לתקוע 
כשהוא יום דוקא, או דהיה זה אחר המנחה, או אף אם נימא דהיה 
זה אחר מעריב, הוא משום שהיו מתפללין ערבית בעוד היום גדול, 
דלא מסתבר שיתקעו בלילה, שאינו עת רצון בתחילתה עד אחר 
חצות... שלכן אף שאנו אין נוהגין לתקוע אלא בשחרית, הוא טוב 

לתשלומין בערב...”, ע”ש.

והנה, אם היה מנהג תקיעה בערב, למה בכל מוצ”ש אין תוקעין, 
וכנראה שאין זה עת רצון, וכמ”ש באג”מ.

שו”ר בערוך השלחן סי’ תקפ”א ס’ י”ב, שכתב, “ובלילה לא יתקעו 
בכל חודש אלול, אפילו להתלמד, דאין לעשות התעוררות ]הדינים[ 
בלילה...”. וקצ”ע דבתק”ש דמוצאי יוה”כ לא נמנעו, אף שאפשר 

לתקוע עוד קודם צאה”כ, כמ”ש במ”ב סי’ תרכ”ג סקי”ב.

7  ובדעת זקנים מבעלי תוס’ דברים י’ י’ כתב, “ועלה בכ”ט, ואמר 
להם לישראל, למחר ביום שלשים באב יהיה ר”ח אלול, שיתחילו 
]ארבעים יום[, תקעו שופר כדי שלא תטעו בירידתי כמו שטעיתם 
בראשונה, וזכר לדבר אנו תוקעין ביום ר"ח אלול שהוא יום שלשים 
באב, שלעולם אנו עושין ר"ח שני ימים, ויום ראשון הוי מחשבון 
דאב שהוא מלא" ]ע"ש בב"ח בס' תקפ"א שהאריך בחשבון המ' יום, 

איך לחשבן את זמן עלית משה רבינו ע"ה להר.

)וכעי”ז עי’  זו, די”ל דדיבר הכתוב בהווה  8  לכאו’ יל”ע בסברא 
בציץ אליעזר חי”ב סי’ כ’, אמנם בעצמו שם בסי’ מ”ח, כן מדקדק 

כך, וכדלהלן באות ח’(.

9 במ”א שם מוסיף, “אבל במנהגים כתוב הטעם לערבב השטן, א”כ 
אין לתקוע כלל”, ובא”ר כתב, “ונראה דאף לטעם זה אפשר דמותר 
בביהכ”נ,  תוקעין  שאין  כיון  דמ”מ  ר”ה,  בערב  להתלמד  לתקוע 
בספר  מצאתי  שוב  דאוסר,  כמ”א  דלא  עבר,  הדין  שיום  דסבור 
‘אמרכל’ כתוב על קלף, וז”ל, מי שרוצה לתקוע כדי ללמוד, תוקע 

במקוה או בחדר סגור, שלא להרגיל השטן”.

קנייבסקי שליט”א כתב  וכ”כ ברבבות אפרים הנ”ל, שהגר”ח   10
לו, “אין נוהגין כן רק בציבור”, וכן העירונו שנתפרסם בשם חמיו 
הגאון רבינו יוסף שלום אלישיב שליט”א ]ישלח לו השי”ת רפואה 
שלימה בקרוב, בריות גופא ונהורא מעליא, אכי”ר[, ובשם הגר”נ 
קרליץ שליט”א, שכל התקנה הוא רק על הציבור, ולא על כל יחיד.

איברא, דאולי יש לחלק ולומר, דמי שהתפלל בציבור, ולכל הציבור 
לא היה שופר, דאז אולי כן צריכים לשמוע במנין אחר, ובזה לא 

יסתור משמעות תשובת האג”מ הנ”ל בהערה 2.



בתחילת  המפורשת  ביכורים,  במצות  היא,  התשובה 
הפרשה.

דהנה איתא במתני’ דביכורים )פ”ג מ”ב(, “כיצד מעלין את 
כּורים, כל העיירות שבמעמד, מתכנסות לעיר של מעמד,  הבִּ
ולמשכים  לבתים,  נכנסין  היו  ולא  עיר,  של  ברחובה  ולנין 
ה’  בית  אל  ציון  ונעלה  קומו  אומר,  הממונה  היה  )בבוקר( 

אלקינו”.
וכתב בפה”מ להרמב”ם, “ומה שהצריך שיתכנסו ולא ילכו 
יחידים, כדי שיהא להם ִהדור, ברב עם הדרת מלך”. וכענין 
כּוריהם כל אחד בפני  זה פירש הרע”ב, “ולא היו מביאין בִּ

עצמו, משום דברוב עם הדרת מלך”.
את  מעלין  “כיצד  מביכורים,  הט”ז  בפ”ד  הרמב”ם  וכ”כ 
כּורים, כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד  הבִּ

כדי שלא יעלו יחידים, שנאמר ברוב עם הדרת מלך”13.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "משה ]בן עמרם ויוכבד[".

ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָהָעם ֵלאמֹר  ְוִזְקֵני  מֹשֶׁה  "ַוְיַצו  דמות הקשורה: 
ָׁשמֹר ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום". דברים 

כ"ז א'.

להאריך את חיי יכלתי – שמשה היה יכול להאריך את חייו, 
אילו היה מתעכב מלצאת למלחמת מדין.

שמשה היה יכול להאריך את חייו, שהרי ה' אמר לו שיצא 
)במדבר  בקרא  וכמפורש  ימות,  אח"כ  ורק  במדין  להלחם 
ְּבֵני  ִנְקַמת  ְנקֹם  ֵּלאמֹר.  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוְיַדֵּבר  ב'(,   – א'  ל"א 
ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים ַאַחר14 ֵּתָאֵסף ֶאל ַעֶּמיָך", ואמרו חז"ל, 
שאילו היה מעכב את המלחמה, היה יכול להאריך את חייו, 
ועוד,  ג'  בתנחומא מטות  וכעי"ז  ב',  כ"ב  בבמד"ר  וכדאיתא 
"נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך. 
לחיות כמה שנים,  רוצה משה  היה  אילו  יהודה אומר,  רבי 
הכתוב  תלה  תאסף,  ואחר  נקם  הקב"ה  לו  שאמר  חי,  היה 

מיתתו במדין...".
וע"ע בתנחומא שם ד', "אמרו זכרונם לברכה, כתיב ביהושע 
)יהושע א' ה'(, ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי ִעם מֶֹׁשה ֶאְהֶיה ִעָּמְך, והיה צריך 
עשר  נתקצרו  ולמה  רבינו,  כמשה  שנה  ק"כ  לחיות  יהושע 
ְּבֵני  ִנְקַמת  ְנקֹם  למשה  הקב"ה  ליה  שאמר  שבשעה  שנים. 
ִיְׂשָרֵאל וגו', אע"פ שנתבשר בשורת מות, לא אמר מחר אני 
מת, מה יועיל לי שאנקם במדין, אלא נזדרז לכל אותו ענין, 
שנאמר )במדבר ל"א ו'(, ַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה. אבל יהושע לא 
עשה כן, כשבא להלחם עם ל"א מלכים אמר, אם אני הורגם, 
רבינו. מה עשה, התחיל  למשה  אני מת, כשם שאירע  מיד 
באחד ומעכב במלחמתן, שנאמר )יהושע י"א י"ח(, ָיִמים ַרִּבים 
ָעָׂשה ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָּכל ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ִמְלָחָמה. א"ל הקב"ה, וכך 
עשית, הריני מקצר שנותיך עשר שנים. אמר דוד )משלי י"ט 

כ"א(, ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב ִאיׁש ַוֲעַצת ה' ִהיא ָתקּום".
יכול  היה  שמשה  שלמרות   – איחרתי  לא  מותי  יום  ואת 
מדין,  במלחמת  הזדרז  הוא  זאת  בכל  חייו,  את  להאריך 

שבמעשיו אלו הקדים את מיתתו.
על  שנצטוה  לאחר  שמיד  מדין,  במלחמת  הזדרז  שמשה 
המלחמה, ציוה על ישראל לצאת למלחמה, כמפורש בקרא 
)במדבר ל"א ג'(, "ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם 

ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא ְוִיְהיּו ַעל ִמְדָין ָלֵתת ִנְקַמת ה' ְּבִמְדָין".
שמיהר  זה,  מעשהו  על  משה  של  בשבחו  הפליגו  וחז"ל 
לעשות את דבר ה' ולא איחר את יום מותו, כדאיתא בספרי 
)במדבר, פר' מטות, פי' קנ"ז(, "אחר תאסף אל עמיך. מגיד 
שמיתתו של משה מעכבת למלחמת מדין, ואף על פי כן הלך 
ֵלאמֹר  ָהָעם  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  שנאמר  בשמחה,  ועשה  משה 
ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם, אין החלצו אלא איזדריזו, שנאמר )דברים ג' 

י"ח(, ֲחלּוִצים ַּתַעְברּו ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְּבֵני ָחִיל".
וע"ע בבמד"ר כ"ב ב', וכעי"ז בתנחומא מטות ג' ועוד, "...

יעכב  שאחיה  בשביל  אמר  משה,  של  שבחו  להודיעך  אלא 

ֵהָחְלצּו  ֵלאמֹר  ָהָעם  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  מיד,  ישראל.  נקמת 
ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא".

וע"ע במדרש אגדה במדבר סו"פ ל', "ד"א, נקם נקמת בני 
וראה חסידותו של  בוא  מן העם,  ויבחר משה  מיד  ישראל. 
מדין,  מלחמת  על  אסיפתו  תלה  ע"ה, שהקב"ה  רבינו  משה 
והיה למשה לעכב את המלחמה כדי שיאריכו ימיו, ולא עשה 
כן, אלא מיד צוה שילכו למדין לנקום, ראה כמה היה שמח 

בגדולתן של ישראל".
במדין,  למלחמה  לצאת  ישראל  על  ציוה  שמשה  ולמרות 
ה'(,  )שם  הכתוב  שאמר  וזה  לצאת,  חפצו  לא  ישראל  בני 
ֲחלּוֵצי  ֶאֶלף  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַלַּמֶּטה  ֶאֶלף  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַאְלֵפי  "ַוִּיָּמְסרּו 
'וימסרו' הכוונה בעל כרחם, כדאיתא בספרי  ָצָבא", שלשון 
)במדבר, פר' מטות, פי' קנ"ז(, "ר' אלעזר המודעי אומר, בוא 
וראה כמה חיבתן של רועי ישראל ]על ישראל[. שעד שלא 
שמעו שמיתתו של משה מעכבת למלחמת מדין. מה כתיב 
ּוְסָקֻלִני,  ְמַעט  ַהֶּזה עֹוד  ָלָעם  ֶאֱעֶׂשה  י"ז ד'(, ָמה  בהן )שמות 
מששמעו שמיתתו של משה מעכבת למלחמת מדין, התחילו 
מתחבאים. אף על פי כן נמסרו על כורחם,  שנאמר ַוִּיָּמְסרּו 

ֵמַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל.
וע"ע בבמד"ר ותנחומא שם, "ד"א, וימסרו. בעל כרחן, לפי 
למדין  נלך  אמרו,  מדין,  בנקמת  משה  מיתת  הכתוב  שתלה 
הפל  למשה,  הקב"ה  לו  אמר  מלילך.  ונמנעו  משה,  וימות 

גורלות על השבטים והם מוסרין מאיליהן".
ובעיקר מלחמת מדין שה' אמר למשה )שם ב'(, "ְנקֹם ִנְקַמת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים...", ואילו משה אמר לבני ישראל 
)שם ג'(, "...ָלֵתת ִנְקַמת ה'15 ְּבִמְדָין", איתא בבמד"ר ותנחומא 
שם, "לתת נקמת ה' במדין. הקב"ה אמר נקמת בני ישראל, 
אלא  אינו  להם,  הקב"ה  אמר  במדין.  ה'  נקמת  אמר  ומשה 
דיקו שלכם שגרמו לי להזיק אותן )פירוש: כל מה שאני רוצה 
לנקום במדין, הוא רק בגלל העלבון שלכם, שגרמו לי להזיק 
אותם(. אמר משה, רבון העולמים, אם היינו ערלים או עובדי 
עבודת כוכבים או כופרי מצות, לא היו שונאין אותנו, ואינן 
הלכך  לנו,  ומצות שנתת  תורה  בשביל  רודפין אחרינו אלא 

הנקמה שלך, לתת נקמת ה' במדין".
כל  את  קיים  רבינו  שמשה   – קיימתי  כולה  התורה  את 

התורה כולה.
כדאיתא בשבת  כולה,  כל התורה  קיים את  רבינו  שמשה 
נ"ה ב', "אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבונו של עולם, 
מצוה  להם,  אמר  הראשון.  אדם  על  מיתה  קנסת  מה  מפני 
קלה צויתיו ועבר עליה. אמרו לו, והלא משה ואהרן שקיימו 
כל התורה כולה ומתו16, אמר להם )קהלת ט' ב'(, ִמְקֶרה ֶאָחד 

ַלַּצִּדיק ְוָלָרָׁשע...".
והיינו שמלאכי השרת טענו כן לפני הקב"ה, שמשה רבינו 
קיים כל התורה כולה, והקב"ה הסכים על ידם, שהרי מלאכי 
השרת שאלו מדוע מת, והקב"ה השיבם שהוא מחמת הגזירה 
כל  קיים  שלא  משום  השיבם  ולא  ימותו,  הברואים  שכל 

התורה כולה.
ועונשי מוזכר לרוב מעלתי – שעונשו של משה שמחמתו 
הוא לא נכנס לארץ ישראל, מוזכר בכל פעם, לרוב מעלתו, 
לארץ  הכניסה  ממנו  שנמנע  נענש  זה  מחמת  שרק  שידעו 

ישראל, ולא מחמת כל דבר אחר גרוע יותר.
שהסיבה מדוע משה לא נכנס לארץ ישראל מוזכר בתורה, 
"ַוּיֹאֶמר  י"ב(,  שלאחר פרשת הכאת הסלע נאמר )במדבר כ' 
ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַהֶּזה  ַהָּקָהל  ֶאת  ָתִביאּו  ֹלא  ָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ָנַתִּתי ָלֶהם".
והתורה מזכירה טעם זה לרוב מעלתו של משה, כדאיתא 
ביומא פ"ו ב', "שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל, משה 
ודוד. משה אמר, יכתב סורחני, שנאמר ַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי 
נכתב  שם  מיתתו,  שנכתב  מקום  בכל   - )ופרש"י  ְלַהְקִּדיֵׁשִני 
ל"ב  )תהלים  שנאמר  סורחני,  יכתב  אל  אמר,  דוד  סרחונו(. 
ודוד17 למה  ֲחָטָאה. משל דמשה  ְּכסּוי  ֶּפַׁשע  ְנׂשּוי  א'(, ַאְׁשֵרי 
קלקלה  אחת  דין,  בבית  שלקו  נשים  לשתי  דומה,  הדבר 
)זנתה18 – רש"י( ואחת אכלה פגי שביעית19. אמרה להן אותה 
שאכלה פגי שביעית, בבקשה מכם, הודיעו על מה היא לוקה, 

שלא יאמרו על מה שזו לוקה זו לוקה. הביאו פגי שביעית 
ותלו בצוארה, והיו מכריזין לפניה ואומרין, על עסקי שביעית 
היא לוקה )ופרש"י – כך, דור המדבר מתו במדבר, שהאמינו 
אמר,  המורים,  נא  שמעו  על  במדבר  מת  ומשה  למרגלים, 

יכתב סורחני, שלא יאמרו אף אני קלקלתי כמותם(".
י"ב, שהובא  י"ט  בבמד"ר  וכעי"ז  י',  בתנחומא חקת  וע"ע 
משה,  אמר  כך  "אף  התנחומא(,  )לשון  ובתוספת  זה,  משל 
הזה  הרע  הדור  עם  במדבר  למות  עלי  גזרת  הרי  רבש"ע, 
ַבִּמְדָּבר  ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה  מ'(,  ע"ח  )תהלים  שנאמר  שהכעיסוך, 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון, עכשיו יאמרו הדורות אף אני שוה להם. 
יכתב עלי על מה נענשתי, לפיכך כתיב, ַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי 

ְלַהְקִּדיֵׁשִני".
פעמים רבות על אחרים התפללתי – שפעמים רבות משה 

התפלל על אחרים, על כלל ישראל, בכל תקלה ומאורע.
בקרא  כמפורש  רבות,  פעמים  אחרים  על  התפלל  שמשה 
"ַוְיַחל  י"א(,  וכגון בחטא העגל )שמות ל"ב  במקומות רבים, 
מֶֹׁשה ֶאת ְּפֵני ה' ֱאֹלָהיו ַוּיֹאֶמר ָלָמה ה' ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך ֲאֶׁשר 
הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבכַֹח ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה", וכן במתאוננים 
)במדבר י"א ב'(, "ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ֶאל ה' 
ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש", וכן במרגלים )שם י"ד י"ג(, "ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה' 
ְוָׁשְמעּו ִמְצַרִים ִּכי ֶהֱעִליָת ְבכֲֹחָך ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹו", ועוד.

וזאת מלבד מה שהתפלל על אהרן, כמפורש בקרא )דברים 
ְּבַעד  ָוֶאְתַּפֵּלל ַּגם  ְלַהְׁשִמידֹו  ט' כ'(, "ּוְבַאֲהרֹן ִהְתַאַּנף ה' ְמאֹד 
צרעתה,  על  מרים  בעד  שהתפלל  וכן  ַהִהוא",  ָּבֵעת  ַאֲהרֹן 
ה'  ֶאל  מֶֹׁשה  "ַוִּיְצַעק  י"ג(,  י"ב  )במדבר  בקרא  ג"ז  כמפורש 

ֵלאמֹר ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה".
ושיתפללו עלי מאחרים ביקשתי – שמשה ביקש שאחרים 

יתפללו עליו שיכנס לארץ ישראל.
שלאחר שמשה רבינו התפלל לפני ה' שיכניסו לארץ ישראל, 
אודות  חז"ל  והאריכו  ואתחנן  פרשת  בריש  בקרא  כמפורש 
תפילתו זו, ביקש משה מאלעזר בן אהרן אחיו שיתפלל עליו, 
מסכתא  בשלח,  )פרשת  ישמעאל  דרבי  במכילתא  וכדאיתא 
על  מוטה  משה  היה  אומרים,  "אחרים  ב'(,  פרשה  דעמלק, 
רגליו של אלעזר, ואמר לו, אלעזר בן אחי, בקש עלי רחמים 
כשם שבקשתי על אהרן אביך, שנאמר )דברים ט' כ'(, ּוְבַאֲהרֹן 

ִהְתַאַּנף ה' ְמאֹד ְלַהְׁשִמידֹו ָוֶאְתַּפֵּלל ַּגם ְּבַעד ַאֲהרֹן".
ודברי המדרש הללו הובאו בתוספת דברים במדרש הגדול 
ל"א(,  לדברים  תנאים  במדרש  גם  הובא  י"ד,  ל"א  )דברים 
על  ונפל  משה  הלך  שעה  באותה  אידי,  בר  חנינא  ר'  "אמר 
רגלי אלעזר, ואמר לו, אלעזר בני, בקש עלי רחמים שאכנס 
לארץ ישראל, כשם שבקשתי על אהרן אביך, שנאמר )דברים 
ט' כ'(, ּוְבַאֲהרֹן ִהְתַאַּנף ה' ְמאֹד ְלַהְׁשִמידֹו. השיב אלעזר ואמר 
למשה, אתה ערבן שלכל ישראל ואתה מבקש לך ערב, אתה 
הוא מטן שלכל ישראל ואתה מבקש סומך. באותה שעה היה 
משה מתחנן כנגד אבות העולם לבקש עליו רחמים, אמר לו 
הקב"ה, משה משה, לא כבר אמרתי לך )שם ג' כ"ו(, ַאל ּתֹוֶסף 
ַּדֵּבר ֵאַלי. עד כמה אתה מתחנן, גזירה היא מלפני שלא תכנס 

לארץ ישראל, לא בחייך ולא במותך, הן קרבו ימיך למות".
עליו  שיבקשו  ישראל  לבני  רמז  שמשה  במדרש  ומצאנו 
רחמים שיכנס לארץ ישראל, כדאיתא בדב"ר ג' י"א, "לפיכך 
כשבאו ]ישראל[ לעבור את הירדן, הזכיר להן ]משה[ כל מה 
עליו  מבקשים  שהם  סבור  שהיה  סניגוריא,  עליהן  שביקש 
רחמים שיכנס עמהם. מהו אתה עובר, א"ר תנחומא, שהיה 
אני  עוברים,  אתם  להם,  ואומר  לפניהן  עצמו  מחבט  משה 
איני עובר. ופתח להם פתח שמא יבקשו עליו רחמים, ולא 

היו מבינים...". 
עליו  ביקשו  לא  מדוע  ישראל,  על  טענה  למשה  והיה 
בר  שמואל  “א”ר  י’,  ז’  תבא  כי  בדב”ר  כדאיתא  רחמים, 
יצחק, כיון שנטה משה למות ולא בקשו עליו רחמים שיכנס 
לארץ, כנס אותן והתחיל מוכיחן, אמר להם, אחד פדה ששים 
רבוא בעגל וששים רבוא לא היו יכולין לפדות אדם אחד, הרי 
ָלַדַעת. אמר להם, אי  ֵלב  ָלֶכם  ָנַתן ה’  ְוֹלא  ג’(  )דברים כ”ט 
אתם זכורים כל מה שהנהגתי אתכם במדבר שנא’ )שם ד’(, 

ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר...”.

11  לפי”ז י”ל דע”כ לא נהגו לתקוע גם במנחה אצלנו, כיון דהעבירו 
קול במחנה כשעלה משה, וזה היה בשחרית, ועכ”פ לא ב’ פעמים. 
נוהגים  מקומות  “שיש  הברכ”י,  בשם  תקפ”א  ר”ס  בשע”ת  ועי’ 
מר”ח אלול, שאחר מנחה מכריז השמש שובו בנים שובבים. ומנהג 
יפה הוא” אולי המדובר במקומות שבהם נהגו לתקוע רק בשחרית, 

ע”כ אחרי מנחה עשו תזכורת בפסוק זה.

12 ולכאו’ י”ל לפמ”ש בחת”ס ב”ב י”ב ב’, בשם הסמ”ע, דהיכא 
יחיה,  מתנות  דשונא  לאיסור  ליתא  מהמקבל,  יותר  נהנה  דהנותן 
וא”כ ודאי שר”ג נשיא ישראל לא היה נהנה ממתנת הנכרי יותר 
ממה שהנכרי נהנה )שאל”כ בלא”ה לא היה מקבל ר”ג מצד שונא 
בנהנה  דגם  רשב”ג  דעת  הנ”ל,  בסמ”ע  ולהמבואר  יחיה,  מתנות 
הנותן יותר, אין היתר, ואע”פ שיש לומר שר”ג אבי רשב”ג סובר 
כרבנן, מ”מ י”ל דבגוי אין איסור זה של שונא מתנות יחיה. ומאוד 
שמחתי כששוב נזדמן לי הספר מנחת פתים הנ”ל, וראיתי שכתב 

שם כעי”ז(, וממילא גם אין חשש שימשך אחריו.    

13 ועי’ בספר ודרשת וחקרת )להר”ר אהרן יהודה גרוסמן שליט”א, 
פרשת כי תבוא אות ח’(, שהביא דמצינו ד’ ענייני ‘ברוב עם’, א. 
מצוה שבמקום לקיימה כל אחד לעצמו, מתאספים לקיימה בציבור, 
ודומיא דבכורים וכנ”ל. ב. מצוה שמתקיימת רק ע”י ציבור, שכל 
)עי’ פסחים  אחד עושה חלק מהמצוה וע”י כולם נשלמת המצוה 
ס”ד ב’(. ג. מצוה שיחיד מוציא את הרבים )עי’ ברכות נ”ג א’(. ד. 
יומא  )עי’  המצוה  מתקיימת  כיצד  לראות  עם  רוב  של  התאספות 

ע’ א’(.

14 יעויין במשך חכמה שם שכתב, שמלחמת מדין מוכרחת שתהיה 
בימי משה, שאם היא תהיה לאחר מותו, יאמרו שמשה החניף להם 

לפי שהיה חתנו של יתרו וישב במקומם שנים רבות, וזה פשט דברי 
הפסוק שינקום נקמת מדין ואחר יאסף.

15 עיין בכלי יקר שם ובשמות כ”ח ד’, שהאריך לבאר טעם נוסף 
מדוע משה שינה את הדברים ואמר לבני ישראל לנקום את נקמת 
ה’ במדין, ולא את נקמתם, כי אם הציווי היה לנקום את נקמת בני 
ישראל, היו אומרים לו בני ישראל שהם מוחלים על נקמתם, העיקר 
שהוא לא ימות, שכאמור הם ידעו שמיתתו תלויה במלחמה זו, אך 
כאשר משה אמר להם שזו נקמת ה’, על נקמתו של ה’ הם אינם 

יכולים למחול, והוצרכו לצאת למלחמה.

ומשה עצמו לא רצה שהם יוותרו על נקמתם בשביל חייו, מה גם 
שכאשר יש ציווי של ה’ לנקום את נקמתם, אין להם רשות למחול 

עליה, אלא צריכים לצאת ולהלחם. עיי”ש באריכות דבריו.

16 וכבר הקשו המפרשים אודות שאלתם זו של מלאכי השרת, וכי 
לא ידעו מלאכי השרת ממעשה דמי מריבה.

יעויין ברשב”א בח”א ובעיון יעקב כאן ועוד.

והבן יהוידע ביאר, שודאי שידעו מלאכי השרת ממעשה מי מריבה, 
אלא שסברו שהיות וכל המעשה שם היה רק ביטול עשה, שהרי לא 
היה למשה לאו שלא להכות את הסלע, אלא היה לו ציווי לדבר, 
ובזה שלא דיבר אלא הכה, ביטל עשה, ודין הוא שאין עונשין על 
ביטול עשה אלא רק בעידנא דריתחא, וא”כ הטיבו לשאול מדוע 

נענש משה שמת בעבור ביטול עשה.

שהיות  והיינו,  ולרשע’,  לצדיק  אחד  ‘מקרה  ה’,  השיבם  כך  ועל 
ומחמת עוונות הרשע איכא עידנא דריתחא, לכך גם הצדיק, למרות 

שאין לו אלא עוון של ביטול עשה, בכל זאת הוא נענש.

אלא שמוסיף הבן יהוידע ומבאר, שלפי זה אין כל מקום לשאלה 
על רב אמי, ובגמ’ משמע שיש שאלה שתירוצה הוא ‘הוא דאמר 
כי האי תנא’, אלא המקשן הלך אחר פשטות הדברים, שמשמעותם 

שלמשה ואהרן לא היה כלל חטא, וע”כ הקשה על רב אמי.

17 ויעויין במהרש”א שמבאר מה ענין משל זה לדוד, שלכאורה הוא 
רק אודות משה, אלא צ”ל שהמשל חסורי מחסרא.

בה  והתרו  זנתה,  קלקלה.  “אחת  שכתב,  שם  ברש”י  יעויין   18
הגמ’  שדברי  המהרש”א,  שביאר  וכפי  דבריו,  וכוונת  למלקות”, 
רש”י,  ביאר  אלא  במלקות,  לא  במיתה,  זונה  שדין  צ”ב,  לכאורה 

שהיות ורק התרו בה למלקות, לכך אינה נהרגת אלא לוקה.

וע”ע בחידושי רע”א שם שהקשה, דלכאורה מדובר במכת מרדות, 
לא במלקות ארבעים, שהרי פגי שביעית הוא רק לאו הבא מכלל 
אלא  מרדות,  במכת  אלא  דינו  ואין  לסחורה,  ולא  דלאכלה  עשה 
שמדברי רש”י שכתב שהתרו בה למלקות משמע, שמדובר במלקות 

ארבעים, שהרי למכת מרדות לא בעינן התראה.

דצ”ל  וכתב,  רע”א  הוסיף  בה,  שהתרו  רש”י  שכתב  מה  ובעיקר 
שזנתה עם חייבי לאוין או חייבי כריתות שנקראת מחמת כן זונה, 
התרו  ורק  מיתה  שחייבת  איש  באשת  שמדובר  לומר  אפשר  ואי 
בה למלקות )כפי שביארנו לעיל בשם המהרש”א(, דקיימ”ל שלאו 

הניתן לאזהרת מיתת בי”ד אין לוקין עליו.

19 יעויין ברש”י שם שכתב, “פגי שביעית. תאנים שלא בישלו כל 
צרכן, ורחמנא אמר )ויקרא כ”ה ו’( ְוָהְיָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה. 
חשיב  לא  זמנו  קודם  פרי  שאכילת  והיינו  להפסד”.  ולא  לאכלה, 

אכילה, אלא הפסד.
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הפרסים לשבוע זה:  ספר "ומתוק האור – ימים נוראים", ב"כ, מאוצרו של הגר"ש לוינשטיין שליט"א.

עוד  ארבעה זוכים נוספים, כל אחד  בספר "והגדת על יום הכיפורים וחג הסוכות", מדרשותיו של הגה"צ רבי יענקלה גלינסקי שליט"א  
שני זוכים, כל אחד בספר "קונטרס בעניני חג הסוכות ושמחת תורה", להגר"ח קרלינשטיין זצ"ל 

'ראש הקהל' הוא אחד התפקידים החשובים בכל קהילה וקהילה, הוא זה שאחריות 
כל הקהילה מונחת על צוארו, ממנה את הרבנים והשוחטים, המלמדים והגבאים, הוא 
וכולם מכבדים אותו  וגביית המיסים, ועל פיו ישק כל דבר,  ממונה על קופת הקהל 

בכל מעמד ומושב.

תפקיד זה שהינו נחשק ביותר על ידי כל, אינו מחמת המשכורת שיש בצידה, שכידוע, 
ברוב קהילות ישראל, לא רק שראש הקהל לא קיבל פרוטה על תפקידו החשוב ורב 
האחריות הלזה, אלא פעמים רבות היה מוציא ממון רב מכיסו לכל מיני מטרות ודברים 
חשובים שנצרכו לקהילה, שקופת הקהילה לא יכלה לעמוד בהוצאה, ומחמת תכונה 
עשיר  גם  שהוא  הקהל  בראש  לבחור  צריכים  היו  הקהל,  לראש  שנצרכה  זו  חיובית 

ובעל נכסים רבים.

השלטון וכח ההשפעה וההחלטה, הוא דבר נחשק על ידי רבים, ילד קטן רוצה לשלוט 
בחבריו או לקבוע ולהכריע עבור אחיו הקטנים יותר, ככל שעולה הגיל כך גדל הרצון 
והחשק לאדם שדעתו תהיה נשמעת, שיתחשבו בדבריו ויהי בו כח להשפיע ולהחליט, 
ואצל אנשים מבוגרים בא תכונה זו ברצון להתמנות להיות ראש הקהל, או לכל הפחות 

אחד משבעה טובי העיר, שיחדיו קובעים את כל עניני העיר והמקום.

הדעה הנבונה שעליה מתפללים שלוש פעמים ביום היא, לנצל את הכח והשלטון שיש 
וקיום  ולברכה, להרבות כבוד שמים  ולהשתמש בזה לטובה  ולקבוע,  לאדם להחליט 
מצוות, ולגרום לאחרים שיעשו אף הם מצוות ויעסקו בתורה, גם אם צעדו זה אינו 
מוצא חן בעיני הכל, גם אם מחמת כן יהיו שירננו אחריו, וכל המחשבה צריכה להיות 
היאך ימצא חן ראשית בעיני אלקים, ורק אחר כך, אם דבריו הם אכן טובים בעיני ה', 

ימצא את הדרך היאך הם יהיו טובים גם בעיני אדם.

לא בכל קהילה זכו ל'ראש הקהל' שדעתו היא רק על כבוד שמים, היו קהילות שאלו 
שעמדו בראשם היו מלוחמי הדת, שניצלו את כחם הרב להצר את רגלי שומרי התורה 
והמצוות, למנוע מהרב להשפיע על בני עדתו לטוב, ולנסות להחליף את הרב הירא 
והחרד לדבר ה', שכל ימיו עמל בתורה בקדושה מתוך מסירות נפש וכל מחשבתו רק 
ימינו  בין  יודע  ואינו  מזורז,  רבנות'  'קורס  שעבר  ליצן  באיזה  שמים,  כבוד  להרבות 

לשמאלו, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום.

כך גם היה בקהילת היהודים אשר ב'ַמאהִניַסאי' שבסמוך לאיזמיר שבטורקיה, שבאחד 
הימים לאחר שר' שמעון ראש הקהל הידוע לטובה ולברכה עבר לעולם שכולו טוב, 
ניסה אברהם ענתבי, אחד מבני הקהילה שהיה לו קשרים ויחסים מיוחדים עם שבעת 
טובי העיר, להבחר לעמוד בראש, ולאחר שהבטיח לחבריו הבטחות רבות ומיוחדות, 
אחר  שבעה  אותם  הלכו  הטוב,  כגמולם  להם  ישיב  הקהל,  כראש  בו  יבחרו  שאם 

ההבטחות ששמעו, ובחרו בו לראש הקהל.

בתחילה רק חפץ אברהם להיות המחליט והמכריע, המשפיע והקובע, ובמיוחד שמשרת 
'ראש הקהל' לא היתה רק על קהילה אחת, אלא על כל הקהילות שבעיר. אך במשך 
הזמן, ככל שקיבל יותר ויותר כבוד, הפך להיות לחולה מסוכן במחלת הכבוד, כאשר 
כל מי שלא כיבדו כראוי לפי דעתו, דאג לנקום בו את נקמתו, להטיל עליו עול כבד של 
מסים, עד אשר לא היתה ברירה לאותו אחד, אלא לברוח מהעיר והקהילה אל מקום 

אחר, בו כבר לא תרדוף אותו יד הארוכה של אברהם ראש הקהל.

גם שבעת טובי העיר, אלו שנתנו את ידם לבחור בו לראש הקהל, הרגישו היטב את ידו 
הקשה וכפוית הטובה. תוך זמן קצר הצליח לבטל את מינויים של כל השבעה, ולכנס 
שבעה טובי העיר חדשים, שנבחרו בכח זה שהיו מעושי דבריו ומאלו שמחניפים לו 

על כל מעשיו.

במשך הזמן המצב בקהילה החמיר עוד ועוד. שלטונו של ראש הקהל התעצם והתחזק, 
כאשר כולם הוכרחו לכבדו בכל עת ושעה בכיבודים שדרש לעצמו, והבושה והחרפה 
הגדולה היתה, שדרש אף את נפשות הילדים, להגיע ולדבר בפני ילדי ישראל, דבר שלא 
היה מעולם, להרוס אצלם את המושגים, שלא רק רבנים מדברים ומוסרים שיעורים, 
אלא אף עסקנים ואנשי שולים, עד שהיו שאמרו, שמלבד 'סנדקאות', כל כיבוד אפשרי, 
ראש הקהל דורש לעצמו, כאשר כלפי חוץ כולם כיבדו אותו, ואילו בלבם בזו לו, ואף 

בשפתותיהם בפני חביריהם, באופן שלא יגיעו הדברים לאוזני אחד מעושי רצונו.

המיסים הישירים של הקהילה, עלו והתגברו מיום ליום, בכל פעם מצא לו ראש הקהל 
באחד  חדשות.  וארנוניות  למסים  רעיונות  ולהמציא  מיסים  להעלות  נוספת  סיבה 
הימים, כשכמה מוסלמים הכו אחד מיהודי המקום, החליט ראש הקהל שחייבים לארגן 
שמירה בקהילה, ובעבור זאת ישלם כל אחד מבני הקהילה מס שמירה גבוה מידי חודש 
הקהילה  בני  על  שישמרו  שומרים  שוכר  הוא  אלו  בכספים  לטענתו  כאשר  בחודשו, 
מיני מטרות אחרות,  לכל  אלו  בכספים  ראש הקהל  במציאות השתמש  אך  ובתיהם, 
כדוגמת עשיית משתאות לחבריו ועושי רצונו, ובכדי שלא ירננו יותר מדי, קנה כמה 
כרכרות לאנשיו, שהסתובבו בהם כמה פעמים ברחובות קריה, להראות כאילו שיש 
שמירה מעולה במקום, כאשר לא פעם התברר, שידיהם של אותם שומרים דמים מלאו, 

והם אלו השולחים ידם ברכושם של יהודי המקום.

למרות המצב הקשה של בני הקהילה, לא היה מי שירים את נס המרד בראש הקהל, 
בתוך  פחד  של  מערכת  להקים  הצליח  הוא  ממנו.  ורעדו  פחדו  שכולם  מחמת  וזאת 
הקהילה, שכל מי שיעשה דבר מה כנגדו, יתחרט על כך עשרת מונים. מי שהיה עדיין 
מסופק ביכולת הנקמה של ראש הקהל, השתכנע עד מהרה לאחר סיפורו של רחמים 
הקצב, שפעם דיבר בציבור כנגד ראש הקהל, ומאותו יום ואילך, לילה אחר לילה פרצו 
וגנבו ממנו כל מה שלא היה מחובר לקרקע, ואף הוציאו עליו קול בעיר  את חנותו 
שמוכר בשר טרף, וכתבו עליו כתבי פלסטר שעוונות חמורים נמצאים בכנפיו, והוסיפו 
חטא על פשע, כששללו ממנו את הרשיון הממשלתי שקיבל לחנותו, וראש הקהל נתנו 
רחמים  עד שאף  ובמחצית המחיר,  ידו  על  חנות מתחרה  לאחד מאנשיו, שאף פתח 
הרים את ידיו ונמלט מהעיר ברעב ובחוסר כל, כשהוא "מברך" את ראש הקהל בקול 
גדול על רדיפותיו שעשה עמו, וברכותיו אלו של רחמים השפיעו על כל מי שרק חשב 
יהפך להיות  ויתירה מזאת, שאם  ביתו, שימנע מכך,  בני  ולמען  בו, שלמענו  להלחם 

מאנשי שלומו, הרי שיקבל הנחה רבה במסים ואף יעזרו ויסייעו לו בכל מה שידרש.

באותם הימים התעורר צורך גדול לשפץ את אחד מבתי הכנסיות שבעיר, כאשר המבנה 
עמד במקום מדרון, וקומתו הראשונה היתה בנויה על עמודים, ועמודים אלו נחלשו 
במשך הזמן, ובדק הבית היה דבר נחוץ עד מאוד, אלא שלא היה די בכספי מתפללי בית 

הכנסת בכדי לחזק את העמודים.

אחד מהמתפללים ניגש לרב בית הכנסת והקהילה, הגאון רבי שלום מאנוסאי, והציע 
יכנסו  ניתן לבקש מראש הקהל שבעיר עבור שיפוץ בית הכנסת, אולי  בפניו שאולי 
הדברים לליבו ויתמוך בכספי הקהילה הרבים שכנס ואסף, וניתן יהיה לשפץ את בית 
הכנסת, אלא שהרב סבר כדברי דוד לשאּול אודות משל הקדמוני, מרשעים יצא ֶרַשע, 

שעל כן אין לבקש מראש הקהל דבר, מקטן ועד גדול.

ראש  את  להזמין  יצטרכו  הבית  בחנוכת  דבר  של  שבסופו  שידע  הגבאי,  יצחק 
מגזימים  הרבנים  שלפעמים  בליבו,  חשב  כן  ועל  שדורש,  כפי  בכבוד  ולכבדו  הקהל 

בחששותיהם, והלך וביקש מראש הקהל שיסייע בידם.

הוא  היאך  רעיון  לו  שיש  השיב,  מכן  ולאחר  התוכניות,  את  מעט  בדק  הקהל  ראש 
יוכל לעזור ולסייע בעדם, וזאת על ידי שבקומה הראשונה, זו שכיום היא רק עמודים 
לימוד  מקום  לצורך  לשמש  יוכלו  אלו  וחדרים  גדולים,  חדרים  כמה  יבנו  חשופים, 

לנערים או לילדים, ועל ידי הבניה בקומה זו, כל הבנין כולו יהיה חזק ויציב יותר.

בלא להמתין לרמזים אודות עלויות וסכומים, השיב ראש הקהל ליצחק הגבאי, שדבר 
כל  כן  על  לצרכיה,  הראשונה  בקומה  מעונינת  הקהילה  והנהלת  שהיות  הוא,  פשוט 
השיפוץ של הקומה הראשונה יהיה במלואו על קופת הקהילה, כאשר הוא עצמו לוקח 

אחריות על הפרוייקט וביצועו, שיהיה באופן הטוב והמצוין ביותר, ותוך זמן קצר.

באותם הימים היו רבים שלא הבינו את צעדו של הרב שהעדיף שלא יפנו כלל לראש 
בו,  והטיפול  כל הוצאות השיפוץ  ואף כעת שראש הקהל לקח על עצמו את  הקהל, 
הרב לא שש ושמח, אלא כל הזמן חושש מהבאות, ורבים אמרו לרב שלא יהיה כל כך 

חשדן וכפוי טובה לראש הקהל, ועד שראש הקהל עושה דבר מה טוב ומועיל, גם על 
זה יש לרבנים טענות.

בחנוכת הבית של הבנין המחודש והמשופץ, הבין הרב שעליו להשתתף, אך לא עשה 
זאת מתוך שמחה מרובה. גם בדרשתו הודה לה' שסייע בידם, ולכל מי שעזר ונתן יד 
וממון, בלא להזכיר את שמו המפורש של ראש הקהל או כינויו ותפקידו, כאשר כוונתו 
היתה מצד אחד להודות למי שעזר וסייע, ומצד שני, לא לחזק את ידיו של ראש הקהל, 
ולהשמר שלא להחניף לו, שנאסר ב'לאו' חמור של 'לא תחניפו את הארץ', כפי שמנו 

בספרי המצוות.

כבר במהלך המעמד החליט ראש הקהל שעליו להנקם ברב המקום על אשר לא כיבדו 
כדת וכראוי, כפי המסורת המקובלת במקום, אשר מהללים ומשבחים ומפארים אותו 
ואת שמו תחת כל עץ רענן, וכותבים עליו לוחות שיש גדולות עם תהילות ותשבחות 
וידעו כל באי המקום את רוב שבחו ומעלותיו  'קידוש לבנה', כדי שיכירו  ובאותיות 

הרבות.

אחת ממעלותיו הידועים של ראש הקהל היו, שהיה מקפיד על 'סוף מעשה במחשבה 
באופן  מושלמת,  תהיה  שנקמתו  שדאג  בלא  מאויביו  נקם  לא  הוא  מעולם  תחילה'. 
שלא יוכלו להנצל ולהמלט מידו הרעה והקשה, ועל כן, מאז אותו מעמד חרש ראש 
בו  והאופן  הדרך  של  פרטים  לפרטי  מתוכננת  מחשבה  נקמה,  של  ארוך  תלם  הקהל 
ישיב את כבודו האבוד, שלא יבזוהו ברבים, וכולם ידעו שאתו לא מתחילים ובכבודו 

לא מזלזלזים.

תקופה ארוכה למדו הנערים בקומה התחתונה של בנין בית הכנסת, כאשר כל אותה 
העת חיציו של ראש הקהל על ידי אנשיו פגעו ברב ובמקורבים אליו, שהשמיץ אותם 
בכל עת מצא, שהנה כל חששותיהם היו לשוא, וראש הקהל דואג לכל צורכי הקהילה, 

ובמיוחד לילדים ולנערים, למען יוכלו לישב ולעסוק בתורה בהרחבת הדעת.

גם  ההשכלה  של  אחיזתה  תחילת  עם  יחד  בעולם,  ימים  באותם  שעברו  התהפוכות 
במדינה זו, גרם שבכל קהילה ומקום היו כמה משפחות ששלחו את ילדיהם למוסדות 
'להשכלה', בהם דרדרו את הצעירים וניתקו אותם מדרך עץ החיים, כאשר ההשכלה 
שלמדו במוסדות אלו היא, לחיות כבהמות אשר אין להם רועה, ולעשות ככל העולה 

על רוחם.

ככל שעברו הימים ונקפו השנים, גם ב'ַמאהִניַסאי' כבר היו כמה וכמה פרוצים ופרוצות 
כגויי הארצות, אך מחמת השייכות  ובמצוות, ואשר הלכו  אשר פרצו פרצות בתורה 
הקהילתית, עדיין היו שייכים לקהילה היהודית המקומית, ואשר על כן, כשאלו באו אל 
ראש הקהל בדרישה למקום מפגש ועבירה, החוק המקומי עמד לצידם, וראש הקהל 
הוצרך לשכור עבורם מקום אי שם בקצה העיר, במקום רחוק ונסתר מעין רואים, למען 

לא יפיצו חלילה את טומאתם ויפילו חללים רבים נוספים.

קבוע  מקום  שיהיה  שייך  שלא  הימים,  באותם  הבינו  ופרוצות  פרוצים  אותם  גם 
לתערובת באופן מוצהר, ועל כן המקומות אשר ראש הקהל שכר עבורם, כלפי חוץ היה 
מדובר בשני מקומות שונים, אחד לפרוצים ואחד לפרוצות, אף הקימו לעצמם ארגון 
מיוחד לפרוצים, וארגון נוסף לפרוצות, אשר תפקיד הארגון לדאוג להם לכל אשר ירצו 

ויחפצו, ובמיוחד בזכויות שמגיע להם מהקהילה.

כלפי אותם פרוצים ופרוצות לא יכל ראש הקהל להתנהג כלשאר אנשי הקהילה. כפי 
שהם לא קיימו את חלקו האחד של השולחן ערוך בדבר הנהגתו של אדם, כך הם גם 
גוי,  לא חשבו לקיים את החלק בשולחן ערוך האוסר 'מסירה' של איש ישראל בידי 
היו  שרבים  במיוחד  השלטונות,  לידי  ימסרוהו  לבל  הקהל,  ראש  חשש  מהם  כן  ועל 
רבים,  לימים  בכלא  להושיבו  היה  ניתן  שבעבורם  שעשה,  חוקיים'  ה'בלתי  הדברים 
הקהל  ראש  עבורם  עשה  כך  ובשל  מות,  דין  פסק  עליו  לגזור  יכולים  היו  אף  ואולי 
הרבה יותר מאשר היה מחויב על פי החוק הטורקי, וכל זאת, כדי למצוא חן בעיניהם, 
וכדרכם של הרשעים, שאוהבים למצוא חן בעיני אלו שכמותם, ולא בעיני יראי החטא 

ושומרי המצוות.

לקראת תחילת השנה החדשה, תוכנית הנקמה של ראש הקהל ברב בית הכנסת שלא 
כיבדו כראוי היתה מושלמת. הוא העביר את הנערים שלמדו בקומה התחתונה של בית 
הכנסת אל מקום אחר, ואת קומתו התחתונה של בית הכנסת העביר לרשות הארגון 
הדואג לפרוצות, כדי שיוכלו לשהות בו, לעשות בו את אסיפותיהם, לשורר שם שירי 
עגבים ולחגוג בו את חגותיהם, כאשר הוא מתרץ את תלונות הציבור, שהיות ומבנה 
זה שייך לקהילה, ומבחינה חוקית הקהילה מחויבת לדאוג לפרוצות אלו, ואין להם כל 
מקום אחר עבורם, ובמיוחד שהכניסה למקום היא מהצד השני של הבנין, מהמפלס 
התחתון של הגבעה, כך שלטענתו אין כל זכות התנגדות לבית הכנסת ותושבי המקום 

לדבר.

בליל תשעה באב, כשדבר תוכניתו של ראש הקהל נודעה ברבים, הבינו הכל כי כלתה 
הרעה למקומם, שיהפך להיות מאורת פרוצות ופריצים, ויחד עם הקינה והבכיה על 
חורבן בית מקדש, בכו ויללו על החורבן שדבר זה יכול להביא לכל המקום הקדוש, 
ושפכו תחינה לפני שוכן מרומים, שיציל אותם מצרה זו, ויאמר לצרותינו די, בביאת 

משיח צדקינו ובבנין בית קדשינו ותפארתינו.

רבי שלום, רב המקום, שראה בעיניו את הנזק הרוחני הקשה שיבוא בעקבות הבאת 
כוחו  את  ניסה  והמצוות,  התורה  שומרי  מגורי  מקום  תוככי  אל  אלו  פרוצות  בנות 
ומלחמה,  דורון  יעקב אבינו, בתפילה  למניעת המכשלה בשלושת הדרכים שלימדונו 
ולאחר שהתענה ושפך תפילות רבות לפני שוכן מרומים, שלח את שליחו שידבר על 
ליבו של ראש הקהל שיסיר מהם את החרפה הזאת, ולא יתן את ידו לקלקל ולהשחית 
והודיע  הדברים,  אל  לשמוע  כלל  אבה  לא  הקהל  ראש  אך  וקדושה,  תורה  מקום 

שמבחינתו הדבר הוא מוחלט, שאותן פרוצות ישוכנו בבנין בית הכנסת המקומי.

רצה  לא  שנים  כמה  שלפני  רבם,  של  הרחוקה  ראייתו  את  הכל  הבינו  ימים  באותם 
שיבקשו סיוע מראש הקהל בשיפוץ הבנין, כאשר לדבריו כבר דוד המלך הכריע את 
הספק, באומרו את משל הקדמוני שמרשעים יצא רשע, ורק בעקבות אלו שלא שמעו 
לרב ובקשו את עזרתו של ראש הקהל, ניתן לו יד ומקום בבנין, ואילו היו שומעים 
באותן הימים לרב, לא היה נכנסים כלל לפרשיה זו. יצחק הגבאי יחד עם רבים מאלו 
שאז דיברו סרה ברב, באו בראש מורכן אל בית הרב, וביקשו את סליחת הרב על מה 
ודיברו, וכתשובת המשקל קיבלו על עצמם באותה שעה, שיעשו ככל שהרב  שגרמו 
יאמר ויצוה עליהם, גם כאשר הדבר יהיה כלפיהם ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא 

ימין.

לראשונה בתולדות ההסטוריה של שנות ראש הקהל, קם מאן דהוא לנגדו למלחמה, 
ולא רק אדם פרטי ובודד, אלא קהילה שלימה עם רבם בראשם, כאשר רב הקהילה 
יחד עם בני הקהילה פעלו כנגד ראש הקהל בכמה מישורים שונים של מחאה וזעקה, 
ובני הקהילה כתבו מכתבים בתמצית דמם אל ראש  ובנוסף, רבים מתושבי המקום 
שכינה  המסלק  המקום  את  להסיר  ילדיהם,  ונפש  נפשם  על  התחננו  הם  בו  הקהל, 

מתוכם, ובמיוחד כשבאים לשכנו במקום השראת השכינה, בבנין בית הכנסת.

יועצי ראש הקהל יעצו לו, שבשלב זה לא כדאי לו להשיב מלחמה שערה, אלא יתן 
למאבק להתעייף ולסגת, ולאחר מכן ידאג לנקום את נקמתו בכל אלו שהרימו את נס 

המרד בו, ועשו כנגדו צעדי מחאה וזעקה.

רבים  פחדם של  היה  ניכר  זאת  בכל  למאבק,  הצטרפו  אב  בתי  מאות  למרות שכמה 
מידו הארוכה של ראש הקהל, ובמיוחד אצל אלו שהתפרנסו בעסק שיש לו שייכות 
עם ראש הקהל באיזה צורה שהיא, או בעסק עליו יש לראש הקהל השפעה מסוימת, 
שיוכל להצר את רגליהם ולגדוע את מטה לחמם, ועל כן, על כל אחד שהצטרף בפועל 
למאבקים ולמחאות, היו עוד כמה שעודדו ודירבנו את הנאבקים, אך בצר להם, לא 

יכלו להצטרף למאבק מפני פחדם הרב.

נחלשת  שאינה  דיה  לא  שהמחאה  ראה  הקהל  וראש  התקרבו,  אלול  חודש  כשימי 
ונגדעת, אלא הולכת ומתחזקת, החליט בליבו שלמרות שעד היום הוא נזהר מלעבור 
בפומבי ובריש גלי על השולחן ערוך, כעת, שהמחאה ממשיכה, ויש חשש שאם תצליח 

מכך  להפסיד  יוכל  בסופם  אשר  עד  נוספות,  ומלחמות  מאבקים  אחריה  תגרור  היא 
אינו  אף  שהוא  לכולם  להראות  מעשה,  לעשות  עליו  ושלטונו,  תפקידו  מעמדו  את 
מפחד מהשולחן ערוך, ויכול לעשות 'מעשה מסירה', ועל כן הלך ראש הקהל אל ראשי 
השלטון המקומי, והעליל לפניהם עלילות דברים על כמה מנכבדי הקהילה, אלו שהלכו 
אחר רבם ומחו בו, ואמר שהם מתסיסים את הציבור כנגד השלטון, דבר שהשלטון 

רואה בחומרה רבה, ומעניש את העוברים עליו בעונשים חמורים.

באותו לילה, רבים מבני הקהילה עלו על משכבם לאחר שאמרו סליחות, כמנהג יהודי 
טורקיה הנוהגים כמרן המחבר, לבקש סליחות בכל חודש אלול, וביניהם רבי דוד מלחי, 
שעמל באותה לילה על הכנת שיעורו עד שעה מאוחרת. וכשעלה על משכבו, מיד עם 

סיום 'קריאת שמע על המיטה', נחרד מדפיקות רמות שנשמעו על דלת ביתו.

רבי דוד לא ידע מה לעשות, שהרי הלכה פסוקה היא שאסור להפסיק בין ברכת המפיל 
הרכים  וילדיו  ביתו  ובני  להשבר,  חשבה  והדלת  התחזקו  כשהדפיקות  אבל  לשינה, 
התעוררו בפחד רב, קם ממיטתו והלך אל עבר הדלת. הדופקים הזדהו כאנשי המשטרה 
המקומית, והודיעוהו שאם לא יפתחו את הדלת מידית, הם יפרצוה. בלב כבד ובפחד 
לו  מודיעים  בפתח  שעמדו  והשוטרים  החיילים  כאשר  הדלת,  את  דוד  רבי  פתח  רב 
'עצור' באשמת מרידה  וזאת מחמת שהוא  לבית האסורים,  שעליו להתלוות אליהם 

בשלטון.

תוך דקות ספורות יצאו החיילים והשוטרים עם רבי דוד, כאשר ידיו אזוקות וקשורות, 
וכל הדרך הוא מסופק מה יעשה, אם מותר לו לדבר כעת או לאו. לשמחתו הכניסוהו 
לחדר בית האסורים, שם יכל להרדם לכמה דקות, בכדי שברכת המפיל תחול על שינה 
זו, ולאחריה יכל להתעורר ולחשוב מה עליו לעשות בשעה זו. בשעה הקרובה, דלת 
בית האסורים נפתחה כמה פעמים, כאשר בכל פעם הכניסו לתוכו עוד אחד מנכבדי 
הקהילה ומראשי הנאבקים כנגד כוונותיו הרעות והמסוכנות של ראש הקהל, עד שכבר 
היו במקום רוב מנין של תלמידי חכמים מבני המקום, כשכל אחד מהם נקרע מתוך 

ביתו באמצע הלילה, לקול בכים של ילדיו ובני ביתו המבוהלים.

וראשי  הקהילה  נכבדי  שמונת  של  הברוטאלי  מעצרם  על  השמועה  נפוצה  שחר  עם 
הנאבקים כנגד ראש הקהל, כאשר כולם הבינו שכעת חצה ראש הקהל את הקו האדום, 
בזה שפנה עורף לשולחן ערוך, ועשה מעשה אשר לא יעשה בשום מצב וזמן, ואשר 
העושה כן מאבד את חלקו לעולם הבא, ונפסק בשו"ע חו"מ סי' שפ"ח, שמעשה מסירה 

הוא חמור עד כדי כך, שאפילו בזמן הזה מותר להרוג את המוסר, בתנאים מסוימים.

הקהילה  בני  ושאר  הרב  יבוא  השמונה,  של  מעצרם  שעם  בטוח  שהיה  הקהל  ראש 
אליו בבקשת מחילה ותחנונים שיוציאם מבית הכלא, ועל ידי כך יוכרז כמנצח, ואף 
הרב יפחד ממנו מעתה ועד עולם, הופתע עד מאוד בראותו כתב מאת הרב שליט"א 
הכותב עליו דבריו נוראים, שדינו כמפורש בשולחן ערוך, ובכתב זה הרב ממשיך בדרכו 
דמי  לו  שילם  הראשי,  הטורקי  הקצין  עבר  אל  צעדיו  את  החיש  כן  ועל  בו,  להלחם 
שוחד מכובדים, ודרש ממנו שיעצור גם את הרב, וידאג להגלותו אל ארץ גזירה, לבל 

יפריע לו עוד.

כשמוע הציבור את מעשהו האחרון של ראש הקהל, סערו הרוחות עוד ועוד, ורבים 
יצאו בקול מחאה רבה, שלחו שליחים אל כל הקהילות הסמוכות, לרבני איזמיר ועד 
לקושטא, שסיפרו על מעלליו של ראש הקהל, ובקשו מרבני הקהילות הללו, שיבואו 
לעזרתם להצילם מאיש משחית זה, ויעשו ככל שביכלתם להציל את התושבים מידי 

רשע עריץ זה, העושה בהם ככל העולה על רוחו.

בשעה זו הבין ראש הקהל שכלתה אליו הרעה, על כן ניסה ראש הקהל להרגיע את 
ביקש  כפול, כאשר כעת הוא  לו שוחד  ושילם  נסע אל הקצין הבכיר  ושוב  הרוחות, 

ממנו, שלא יעצור את הרב, וגם ינסה לשחרר את העצורים שנעצרו בלילה האחרון.

הקצין שהבין שיש כאן מעשה מעניין, לפני כמה שעות נותנים לו שוחד כדי שיעצור 
אלו  כל  את  לשחרר  מבקשים  ועוד  יעצרו,  שלא  שוחד  לו  מוסיפים  וכעת  הרב,  את 
שעצרו הבוקר באשמת מרידה במלכות, הרי פשוט שיש כאן משהו בלתי ברור, ועל כן 

נסע אל בית האסורים וביקש לחקור בעצמו את העצורים.

לאחר כמה דקות של חקירה, הבין הקצין היטב שמדובר במאבק פנימי בתוך הקהילה 
לא  ושאלו,  הנחקרים,  אחד  יוסף,  רבי  אל  פנה  כן  ועל  ומקום,  שליטה  על  היהודית 
מתאים לכם רבנים יהודים לריב מריבה כזו על שטח ומקום, ועל כן, הציע לו, שיחתום 
על מסמך בו מתחייב שלא לריב יותר על המקום, והשלום ישוב לשרור במקום, והוא 

ישוחרר לאלתר.

רבי יוסף פנה אל הקצין, וביקש לשאול שאלה בכדי להסביר את עצמו. וכך שאל, מה 
קורה אצלכם המוסלמים אם יש מעשה של פריצות בתוך המשפחה. מה השאלה, השיב 
הקצין מיידית, אחד מבני המשפחה ירצח את הפרוצה, בכדי להסיר את בזיון וחרפת 
המשפחה. שוב שאל רבי יוסף, אבל כמדומה לי שהחוק הטורקי אינו מתיר להרוג בת 
בית  אותי  מענין  מה  משפט.  ובית  עדים  בלי  פריצות,  מעשה  כשעשתה  גם  משפחה 
משפט וחוק, זעק הקצין, אצלי במשפחה לא יהיה מעשי פריצות, ועל כן אם לא אחד 

מבני המשפחה יהרוג אותה, אני בעצמי יהרוג אותה.

אני רואה, אמר רבי יוסף לקצין, שענין של פריצות הוא בנפשך, ואתה אפילו מסכים 
להסתכן בהפסדת תפקידך הבכיר במשטרה, גם אצלינו )להבדיל אלף אלפי הבדלות(, 
ענין של פריצות הוא בנפשינו, ועל כן אנו נאבקים בכל כוחינו שלא יהיה פריצות בתוך 

מחנינו, ובמיוחד שלא בתוככי בנין בית הכנסת של קהלתנו.

'בית חולים למצורעים',  הוסיף רבי יוסף ואמר, אם היה מדובר על אפשרות להקים 
שישנו רק חשש קטן של התדבקות, האם גם אז לא היית מבין על מה יצא הקצף, הרי 
כל אחד היה עושה ככל יכלתו לבל יקימו אותו במקומו, ועל אחת כמה וכמה שיש 
מהתדבקקות  החשש  מאשר  יותר  הרבה  חמור  שנזקה  בקדושה,  פירצה  על  להאבק 

בצרעת

העצורים,  כל  את  לשחרר  הורה  ומיד  הקצין,  של  לליבו  נכנסו  יוסף  רבי  של  דבריו 
אלא שעדיין עמד על כך שעליהם לחתום על אישור בו הם מתחייבים שלא להמשיך 
השלטון  הוא  הקהל  שראשות  באומרו,  השלטון,  כנגד  והמרדתו  הציבור  בהתססת 
בשלטון  מרידה  כתחילת  היא  הרי  בו  ומרידה  הטורקי,  השלטון  בידי  המוכר  היהודי 

הטורקי שעונשו חמור עד מאוד.

שוב פנה רבי יוסף אל הקצין וניסה להסביר לו, שאין לאחד מהם דבר כנגד השלטון 
יותר מכך, בכל שבת אנו מתפללים לשלומה של המלכות, אלא שעל  ועוד  הטורקי, 
שומרי  היהודים  מגורי  מקום  במרכז  לפרוצות  מקום  להקים  לרבים,  ומכשול  תקלה 
התורה והמצוות, הוא דבר שאין לוותר עליו, ועל כן הם אינם חותמים על מסמך זה, 

גם אם המחיר לכך יהיה במאסר בבית המאסר הידוע לשמצה.

הקצין אמר לחיילים שיחזירו את כל הרבנים אל חדרם בבית האסורים, ויצא להתייעץ 
אחד  יחזקאל,  רבי  ניגש  העת  באותה  האסורים.  בית  על  הממונה  השני  הקצין  עם 
רבנו, עד  ילמדנו  יוסף,  רבי  בין האסורים ושאל את  מראשי הקהילה שהיה אף הוא 
כמה עלינו לדבוק בדבר שלא לחתום על התחייבות להפסיק עם מאבקינו, האם גם 

במחיר מאסר ממושך.

שליט"א,  ורבינו  מורינו  בידי  ורק  אך  מסורה  בדבר,  לדבוק  עלינו  כמה  עד  ההכרעה 
עלינו  שיטילו  מהעונש  חושש  ואתה  עוד  שכל  אלא  יחזקאל,  לרבי  דוד  רבי  השיב 
הטורקים ממאבקינו זה, אני חושש מהעונש שנקבל אילו לא נאבק, שאותו נוכל ללמוד 

מפרשתינו ע"פ פרש"י.

עודם מדברים, וחיילי השלטון הגיעו והודיעו להם שהפעם הזאת הם משוחררים בלא 
ניצני מרד  ויהיו בה  שום תנאי, אבל אם הרוחות ימשיכו לתסוס בקהילה היהודית, 
בשלטון, אזי הם ישובו לעוצרם, ובתנאים קשים יותר, ובלא אפשרות יציאה עד כלות 

הימים.

מנין בפרשתינו עפרש"י הגיע רבי דוד לדבריו על הפחד שיש לו לפחד?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י הבין המשגיח את הנהגתו של ראש הישיבה, שרוחו היתה שמחה וטובה לאחר שתפס את הבחורים הצעירים המאזינים לשיעור ההלכה המיועד לבחורים מבוגרים, וגער בהם גערה רבה. 
ראש הישיבה שמח שמחה רבה כשתפס את הבחורים הצעירים בהאזנה לשיעור הלכתי המיועד לבחורים מבוגרים, וזאת מדברי רש"י כ"ט ג', עה"פ, "ְוֹלא ָנַתן ה' ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלְׁשמַֹע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה", וביאר רש"י, 
"עד היום הזה. שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב )שם ל"א ט'(, ַוִּיְּתָנּה ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִוי, באו כל ישראל לפני משה, ואמרו לו, משה רבינו, אף אנו עמדנו בסיני וקבלנו את התורה ונתנה לנו, ומה 
אתה משליט את בני שבטך עליה, ויאמרו לנו יום מחר, לא לכם נתנה, לנו נתנה. ושמח משה על הדבר, ועל זאת אמר להם )שם כ"ז ט'(, ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְהֵייָת ְלָעם וגו', היום הזה הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום". מבואר בדברי 

רש"י, שיש מקום לשמחה גדולה כשרואים את חשקת התורה והמצוות שיש לתלמידים, ומחמת כן שמח ראש הישיבה עד מאוד.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 
הרבנים \ הבה"ח

כהן ש. – קרית ספר – משפטי התורה, ג"כ.
בודנר מ. – בני ברק – קול דודי דופק - אלול.

קסטנבוים ד. – מודיעין עילית – קול דודי דופק - אלול.
כנום ב. – בני ברק – קול דודי דופק - אלול.

מועלם י. – ירושלים – קול דודי דופק - אלול.
רוטר א. – קרית ספר – אהבת חסד.
מאנן י.מ. – לונדון – אהבת חסד.
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