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"וכלים שנעשו מתחלתן להדיוט אין עושין אותן לגבוה" 
)תוספתא מגילה פ"ב הט"ז, רמב"ם בית הבחירה פ"א ה"כ(.

היכן לכאורה מוכח להיפך מזה ע"פ פרשתינו.

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

מענינא דירחא

מולד חודש ניסן
ליל שישי

בשעה 9:33.2 בערב

מקום  בכל  קיי"ל 
'תדיר ושאינו תדיר, 

תדיר קודם'

הדין  היאך 
'קידוש  כשלפניו 
ו'בדיקת  לבנה' 

חמץ'.

לעילוי נשמת האשה החשובה מרת אסתר ע"ה )פרידברג( ב"ר מאיר יהודה הלוי ז"ל
נלב"ע ביום ג' י"ט אדר תשע"ב

בתחילה רק משנה הייתי,

ולבסוף המלוכה כולה מאתי.

לא כפרתי באשמתי,

והכופרים נקראו כמותי.

מספר בני שנתקיימו לי לפליטה,

פחות מקרובי שעליהם ישבתי שבעה.

ר  ָלאָכה ֲאשֶׁ י ָהֲעבָֹדה ַלמְּ ים ָהָעם ְלָהִביא ִמדֵּ אמֹר ַמְרבִּ ה לֵּ "ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֹשֶׁ
ה  ֲחֶנה ֵלאמֹר ִאיׁש ְוִאשָּׁ מַּ ה ַויֲַּעִבירּו קוֹל בַּ ִצוָּה ה' ַלֲעשֹׂת אָֹתּה. ַוְיַצו מֹשֶׁ
ָלאָכה  ְוַהמְּ ֵמָהִביא.  ֵלא ָהָעם  כָּ ַויִּ ַהּקֶֹדׁש  ִלְתרּוַמת  ַיֲעשּׂו עוֹד ְמָלאָכה  ַאל 

ָלאָכה ַלֲעשׂוֹת אָֹתּה ְוהוֵֹתר". שמות ל"ו ה' – ז' ָהְיָתה ַדיָּם ְלָכל ַהמְּ
רבים מהמפרשים התקשו בהבנת דברי הפסוקים הללו. ראשית, מה בכך ש'מרבים העם להביא מדי 
העבודה', מדוע יש כאן צד של חסרון כדי שיצטרכו להעביר קול במחנה שלא יעשו עוד מלאכה. 
האם יש איסור מהתורה שיהיה ב'קרן הבנין' של המשכן קצת עודף, הרי ניתן להשתמש בו ל'בדק 

הבית', או לקנית קרבנות ל'קיץ המזבח' )עי' ברמב"ן, ספורנו, אוה"ח וכלי יקר מה שביארו בזה(.
על  מדובר  כאשר  וכליו,  המשכן  לבנין  שהביאו  מה  אודות  בהם  שכתוב  הפסוקים  בכל  שנית, 
ג'(,  ל"ו  )שם  וכן  ַלה'",  ְנָדָבה  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  "ֵהִביאּו  )שם ל"ה כ"ט(,  כגון  'בני ישראל',  הכלל, נאמר 
"ַוִּיְקחּו ִמִּלְפֵני מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְמֶלאֶכת ֲעבַֹדת ַהּקֶֹדׁש...", א"כ מדוע 

כשהתורה כותבת על ענין הריבוי נאמר 'העם', וכגון, 'ַמְרִּבים ָהָעם', 'ַוִּיָּכֵלא ָהָעם ֵמָהִביא'.
ושלישית, צריך להבין כמה היה להם באותה שעה, האם שיעור שנצרכו או יותר, שבתחילה התורה 
אומרת 'ְוַהְּמָלאָכה ָהְיָתה ַדָּים', משמע שהיה להם כשיעור הנצרך, ואח"כ כותבת התורה, 'ְוהֹוֵתר', 

משמע שהיה להם מיותר.
הנה כבר אמרו חז"ל, שכל נתינת התרומה שישראל תרמו עבור בנית המשכן, וכן נתינת ה'מחצית 
השקל' היה בגדר 'כפרה על חטא העגל', וכדכתיב )שם ל' ט"ז(, "...ְוָהָיה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ה' 
ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם" )ועי' ברבינו בחיי שם(, וכשנתבונן בפסוקים בפרשת כי תשא נראה, שחיוב 
המחצית השקל הוא על 'ראש בני ישראל', כדכתיב )שם ל' י"ב(, "ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִלְפֻקֵדיֶהם...", החשובים שבהם. ולכאורה הוא צריך ביאור, שהרי חיוב מחצית השקל הוא על כל 

אחד מישראל, לא רק על החשובים שבהם
גם  כן  על  בישראל,  רב' מעורב  וה'ערב  היות  למעט, שלא תאמר  בא  לומר שהפסוק  צריך  אלא 
הוא נחשב חלק מישראל וישתתף במחצית השקל, לכך בא הפסוק ומיעט שמצוה זו היא רק על 
החשובים, והיינו בני ישראל, שהם אלו שמשתתפים ב'מחצית השקל', אבל הערב רב, אין להם 

חלק ונחלה במצוה זו )עיין אריכות דברים בזה באלשיך וכלי יקר בפרשת בלק(.
והראיה ליסוד זה, שלא קבלו מה'ערב רב' מחצית השקל, הוא פשוט, שהרי הפסוק אומר )שם י"ב 
ל"ז – ל"ח(, "ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכָֹתה ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהְּגָבִרים ְלַבד ִמָּטף. ְוַגם ֵעֶרב 
ַרב ָעָלה ִאָּתם ְוצֹאן ּוָבָקר ִמְקֶנה ָּכֵבד ְמאֹד". ומפורש שמנין יוצאי מצרים מלבד הערב רב, היה 'שש 
מאות אלף', וכן במנין השני שמנו את ישראל ע"י 'מחצית השקל' בריש 'חומש הפקודים' )אחרי 
המנין הראשון כשהתחילו בנדבת המשכן, שממנו עשו את האדנים, שהיה לאחר חטא העגל, עיין 
רש"י שמות ל' ט"ו וט"ז(, שהיה מעט יותר משנה לאחר יציאת מצרים, כמפורש בפסוקים )במדבר 
א' א' – ב'(, מניינם היה קרוב 'שש מאות אלף, שלשת אלפים וחמש מאות וחמשים', כמפורש ג"ז 
שם )ב' ל"ב(, ובמנין זה נמנו רק בני ישראל, 'ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם', כפי שהתורה מאריכה, וא"כ 
פשוט שה'ערב רב' לא נמנו במנין הראשון והשני שהיו על ידי 'מחצית השקל' ]אכן אריכות דברים 
יש בביאור פרשה זו של המנינים, שהרי במנין יוצאי מצרים לכאורה נמנו גם בני שבט לוי, ואילו 
במנינים של שש מאות האלף ועוד של חומש הפקודים, מפורש בפסוק שאינו כולל את הלווים, 
דכתיב )שם ל"ג(, "ְוַהְלִוִּים ֹלא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל...". ויש מפרשים שהמנין הראשון כולל 
את כל אלו שנהיו בני עשרים באותה שנה שלאחר יציאת מצרים )עי' רש"י שמות ל' ט"ז(, יחד עם 
קיזוזם של אלו שהגיעו לכלל ששים, ובהורדת מספר הלויים, עולה יחדיו למנין זה של שש מאות 

אלף ושלושת אלפים חמש מאות וחמשים, ואכמ"ל[.
ובעצם קבלת ה'ערב רב' לישראל, מבואר בחז"ל שלא היה ע"פ הגבורה, וכדרשתם עה"פ )שמות 
ל"ב ז'(, "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֶלְך ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמָך ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים", מדוע כתוב 'ַעְּמָך', 
ו', וכפרש"י עה"פ, "לך  שמשמעותו שהיה לה' טענה על 'העם של משה', כדאיתא בשמו"ר מ"ב 
רד כי שחת עמך. העם אין כתיב כאן, אלא עמך. אמר משה, רבון העולם, מנין הם עמי. אמר לו 
ַעִּמי,  ֶאת  ִצְבאַֹתי  ֶאת  ְוהֹוֵצאִתי  ד'(,  ז'  )שמות  לך  אמרתי  במצרים  שהיו  הם, שעד  עמך  הקב"ה, 
אמרתי לך שלא לערב בהם ערב רב, אתה שהיית עניו וכשר אמרת לי לעולם מקבלים השבים, 
ואני הייתי יודע מה הם עתידין לעשות אמרתי לך לאו, ועשיתי רצונך, והם הם שעשו את העגל 
שהיו עובדים עבודת כוכבים, והם עשו אותו וגרמו לעמי לחטא... לכך הקב"ה אמר למשה לך רד 

כי שחת עמך".
והנה כפי שאין ל'ערב רב' כל חלק ונחלה במצות 'מחצית השקל', שהיא לכפר על מעשי העגל, 
לכאורה ראוי שאף לא יהיה להם חלק ונחלה בתרומת המשכן, שגם בהקמת המשכן ישנה כפרה 
כל חלק  ואין להם  ומחטיאים',  'חוטאים  היו בבחינת  רב'  זאת משום שה'ערב  על מעשי העגל, 
בתשובה, כדשנינן באבות )פ"ה משנה י"ח(, "וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות 
תשובה", ולפי יסודו הידוע של הזוה"ק, שבכל מקום שנאמר בתורה 'בני ישראל', הכוונה על זרע 
)עיין  וי"ב שבטי קה, ואילו כשנאמר 'עם', הכוונה על הערב רב  קודש של אברהם יצחק ויעקב 
אריכות בכל זה בגליון קע"ד, פרשת פינחס תשע"א, ב'דבר תורה'(, א"כ צריך הבנה, מדוע נאמר 

בפסוק 'ַמְרִּבים ָהָעם ְלָהִביא', שלכאורה משמעותו שגם הערב רב השתתפו בתרומת המשכן.
היא  שהאמת  בפרשתנו,  רוה'  'גן  בספרו  מבאר  מ'זגיערז',  זצ"ל  ערזאהן  העניך  חנוך  רבי  הגאון 
שאין כל חסרון אם בני ישראל יתנו תרומות נוספות ומיותרות לבנית המשכן, שאילו ישאר דבר, 
ישתמשו בו ל'בדק הבית' או ל'קיץ המזבח', ויחד עם זאת ישנו חסרון גדול אילו יהיה לערב רב 
חלק ונחלה בבנין המשכן מהטעמים האמורים, ועל כן כתבה התורה לשונות של 'עם' שמדבר על 
הערב רב, וכך יתבארו הפסוקים, שלאחר ובני ישראל הקדושים הזדרזו לתרום למלאכת המשכן, 
והביאו מספיק כדי העבודה, נתעוררו גם הערב רב להשתתף במגבית החשובה הזו, אך הגזברים 
אל משה,  ואמרו  מיהרו  כן  ועל  למשכן,  נדבה  יקבלו מהם  לבל  ליזהר  ידעו, שעליהם  הנאמנים 
האם  לתרום,  שרוצים  רב'  ה'ערב  עם  לעשות  מה  ַלְּמָלאָכה',  ָהֲעבָֹדה  ִמֵּדי  ְלָהִביא  ָהָעם  'ַמְרִּבים 
להמנע מלקבל את תרומתם, גם אם הם ירגישו בזה ויתביישו. על כך השיב משה, שיש עצה לדבר, 
מלהביא  רב  הערב  ימנעו  ובזה  תרומות,  עוד  מקבלים  במחנה שאין  קול  שיעבירו  ידי  על  וזאת 
ַוַּיֲעִבירּו קֹול ַּבַּמֲחֶנה ֵלאמֹר ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַאל ַיֲעׂשּו עֹוד ְמָלאָכה  'ַוְיַצו מֶֹׁשה  את תרומתם, וכך עשו, 
ִלְתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש', ובעקבות כך, 'ַוִּיָּכֵלא ָהָעם ֵמָהִביא', הערב רב שנקראים 'עם', חדלו מנסיונותיהם 
להביא ולתרום. ובמיוחד שיתכן ועיקר סיבת הבאתם לא היתה בהכרח ל'שם שמים', אלא מסיבות 
ישראל  ובני  יתכן  אבל  עוד,  מלהביא  נמנעו  הם  להביא,  צורך  שאין  כשהכריזו  כן  על  אחרות, 
והביאו, עד  ולעשות מלאכה לתרומת הקודש, הם הוסיפו  ליבם להביא  הקדושים, שחפצו בכל 

שכבר היה בשיעור של, 'ְוַהְּמָלאָכה ָהְיָתה ַדָּים ְלָכל ַהְּמָלאָכה ַלֲעׂשֹות אָֹתּה ְוהֹוֵתר'.
ולפי"ז ניתן גם לבאר מדוע הכריזו 'ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַאל ַיֲעׂשּו עֹוד ְמָלאָכה ִלְתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש', ולא אמרו 
שלא יתרמו עוד, היות ובכדי למנוע מהערב רב להביא את תרומתם, די היה בהכרזה זו, ואילו 
כל ישראל הקדושים, שנפשם חפצה במצוה, יוסיפו ויעשו עוד למלאכת המשכן, עד כדי שיעור 

'די והותר'.

משותפת  הלכה  איזו 
שקלים',  ל'הלכות  יש 
'הלכות קריאת התורה', 

ו'הלכות פסח'

 פרשת ויקהל פקודי תשע"ב

חילוקא דרבנן

שנה
שישית

כתב רש"י בפרשתינו )ל"ה ב'(, "ששת 
ימים. הקדים להם אזהרת שבת לצווי 
דוחה  שאינה  לומר  המשכן,  מלאכת 

את השבת".

"ואתה  י"ג(,  ל"א  )שמות  פרש"י  עי' 
על  אף  ואתה,  ישראל.  בני  אל  דבר 
מלאכת  על  לצוותם  שהפקדתיך  פי 
את  לדחות  בעיניך  יקל  אל  המשכן, 
השבת מפני אותה מלאכה", ומבואר 
]וע"ע  אחר  מפסוק  כבר  שנלמד 

בפרש"י ויקרא י"ט ג'[.

וצריך ביאור!!!

גליון
ר"ב

'ימי  לקראת  אופים  ראובן  ר'  של  בביתו 
בצורת  'חלות  של  נכבדה  כמות  הפורים' 
ב'סעודת  בעצמם  שאכלו  מה  ומלבד  דגים', 
לידידיהם  מנות'  ב'משלוח  ושלחו  פורים' 
חלות  מספר  עוד  להם  נותרו  וקרוביהם, 

ל'שבת קודש'.

ישיבה  בני  ראובן,  ר'  של  בניו  ולוי  שמעון 
וברי אוריין, נתעוררו לדון האם מותר לאכול 
שיש  או  קודש',  ב'שבת  אלו  דגים'  'חלות 

להמנע מאכילתם מחשש 'איסור מוחק'.

'עוגיות  לאכול  שמותר  שכשם  טען,  שמעון 
ש"מ  סי'  מ"ב  )עי'  אותיות'  בהם  שחקוק 
סקט"ו(, כך גם הדין לגבי אכילת 'חלות דגים' 
ביניהם,  חילוק  שיש  טען  לוי  ואילו  אלו, 
שכן כל הכיתוב בעוגיות הוא מעצם 'תבנית 
העוגיה' שנחקקה בבצק, שיחד עם חיתוכה 
כל  אין  כן  ועל  הכיתוב,  בה  נחקק  לצורתה, 
שהוא  כיון  העוגיה,  שעל  לכיתוב  משמעות 
זאת,  לעומת  הפת',  מ'צורת  חלק  בעצם 
החלות בצורת הדג, הוסיפו בה פרטים שאינם 
מהבצק, כמו ה'שקד' במקום ה'עין', ו'גרגירי 
קוואקר' ו'שומשום' בדימוי 'קשקשים', ועוד 
על דרך זו, כך שבעצם יש כאן 'ציור מלא'...

שמדובר  כיון  שמעון,  טען  כדבריך,  אם  גם 
ובנוסף  לכתוב',  מנת  על  שלא  ב'מוחק  כאן 
לזה אינו 'עוסק במחיקה', אלא 'מוחק בדרך 
כלאחר  'מוחק  הוא  היותר  ולכל  אכילתו', 
יד', על כן מספיקים כל הצירופים הללו כדי 
דגים  חלות  באכילת  בשבת  להתענג  שנוכל 

אלו בלא שום פקפוק או מקום לחומרא.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

לעלוי נשמת

איש רב פעלים להצלת פליטי השואה 

ברוחניות ובגשמיות,

הר"ר חיים צבי ב"ר דוד גיטלר ז"ל
נלב"ע כ"ו אדר תשל"ה

ת.נ.צ.ב.ה.

נדבת משפחת גיטלר שיחי'



תשובות לגליון פרשת תרומה

תשובה ל"מעשה רב"
בתשובה לשאלה, האם ניתן לתת 'מתנות לאביונים' לבחור ישיבה, 
צרכיו,  כל  את  לו  מספקים  הישיבה  והנהלת  שהוריו  כיון  שמא  או 

למרות שאין זה ממון שלו, אינו נחשב עני. 
א[ איתא בשו"ע או"ח תרצ"ב א', "חייב כל אדם ליתן לפחות שתי מתנות 

לשני עניים". השו"ע נקט לשני עניים ולא אביונים כלשון הפסוק.
ולכאו' יש להתבונן מאי שנא פורים שנתחדש מצות מתנות לאביונים שאין 
העניים   שיוכלו  בכדי  הוא  דפסחא,  קמחא  חייבו  שבפסח  ]דמה  יו"ט  בשאר 
שיהיה  בכדי  מנות'  'משלוח  בתקנת  די  בפורים,  אך  הלילה,  מצוות  לקיים 

לעניים בשביל סעודת פורים, ומדוע הוסיפו ותקנו גם 'מתנות לאביונים'[.
ונראה לכאו' שדין 'מתנות לאביונים' הוא מדיני שמחת פורים, וע"כ הלשון 
'מתנות לאביונים' ולא צדקה לעניים, אלא שיש בו דין מיוחד שירגיש נתינה 
חשובה, באופן של מתנה, ועי"ז יהיה לבו שמח, וע"כ עשיר ודאי לא ישמח 
שישמח  בשביל  עני  בכלל  שיהיה  איפוא  וצריך  לאביונים',  'מתנות  מקבלת 
במתנה, ע"כ הסברא נותנת שכל מי שזכאי לקבל מעות של צדקה שפיר אפשר 

לקיים בו מצות מתנות לאביונים.
ויש לבאר שמשום כך גם כתב השו"ע בס"ג, "אין מדקדקים במעות פורים 
אלא כל מי שפושט ידו ליטול נותנים לו", דבזה מרבה יותר השמחה, שאינו 

מרגיש נזקק בדוקא, שהרי כל מי שפושט יד נותנין לו.
לי,  "יראה  ג', שכתב,  תרצ"ד  הערוך השלחן  מלשון  כן משמע  כי  והנה  ב[ 
ומתנות  כתיבא  דבמגילה  וכיון  הם...  דברים  ואביון שני  עני  דבתורה  דאע"ג 
ומתנות  והא דכתיב  כן...  ומ"מ אינו  עני,  ולא  נימא דדוקא אביון  לאביונים, 
ובשכר שכיר הוא  לו בושה,  עני שיש  לאביונים, רבותא קאמר, לא מיבעיא 
קודם, אלא אפילו לאביון יצאת ידי חובתך, ואע"פ שהוא בעצמו מבקש ממך, 

וכ"ש לעני שמתבייש לבקש, ואתה מקדים ונותן לו, שיש מצוה יותר".
ולפי"ז י"ל, דגם אם אין חסר לו בגלל היותו סמוך על שלחן אחרים, מ"מ 
הוא  ואביון  אלו,  מתנות  בקבלת  לו  היא  שמחה  משלו,  ממון  לו  שאין  כיון 

אצלם.
אלא שצ"ע דאם יוצאין בפרוטה יד"ח מתנות לאביונים, א"כ אצל רבים אין 
יש  כן  ועל  כיום, שפרוטה היא פחות מעשרים אג'(,  )וכגון  שום שמחה בזה 

שכתבו שראוי  ליתן סכום מכובד שעל ידי זה יהא שמחה לאביון המקבלו.
ג[ ובקונט' "קיצור הל' תרו"מ שנדפס עפ"י מרן החזו"א" )והובא בשלימותו 
כל  ועני הוא  לעני,  צריך לתת  עני  "מעשר  ג'(, כתב,  כרך  דרך אמונה  בסו"ס 
שאינו מסודר בפרנסתו שיש בה כדי מחיתו". ויל"ע לענין בחור ישיבה, דמחד 
א"א לומר שמסודר בפרנסה, ומאידך יש לו די מחסורו, וכעי"ז הסתפק בקה"י 
עמ"ס סוכה בין לענין צדקה ובין לענין מתנות לאביונים, וכותב שם שדעת 

הגר"א וסרמן זצ"ל, שנקרא עני ואפשר ליתן לו, עי"ש.
ובאורחות רבינו הקה"י ח"א עמ' רח"צ, מביא, שהסטייפלר זצ"ל בעצמו נתן 
לבחורי ישיבה, ובהמשך שם טען, שעכ"פ יש דברים שבחורי ישיבה רוצים ולא 

נותנים להם, אף שלעצמם זה חסר, וע"כ שפיר אפשר ליתן להם, ע"ש.
יד"ח  לצאת  אין  שהאידנא  זצ"ל,  אויערבך  הגרש"ז  בשם  מפורסם  אמנם 
מתנות לאביונים לבחור שאביו דואג לכל צרכיו, ויש לדעת כל בחור ישיבה 
לפי מצבו. ועי' שו"ת בית אב"י, שלדעתו שפיר יוצאים ידי"ח מתנות לאביונים 

בהידור בנתינה לבחור ישיבה, ולמעשה צ"ע.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"
כ"ט(,  כ"ה  )שמות  רש"י  דברי  את  ליישב  איך  לשאלה,  בתשובה 
הרוח  שתכנס  כדי  ללחם  לחם  בין  ומבדילין  ומסדר...  "וקשותיו... 
גדול  ב’, “נס  צ”ו  במנחות  דאיתא  הא  עם  יתעפשו"1,  ולא  ביניהם 
ביום  חֹם  לחם  לשום  שנא’  כסדורו,  חלוקו  הפנים,  בלחם  נעשה 

הלקחו”.
 עי' בפענח רזא )שמות כ"ה כ"ט( שהקשה כן, וכתב "וי"ל דודאי בדרך נס 

היה כן, אבל אין סומכין על הנס".
ויל"ע אם הא דאין סומכין על הנס, הוא מצד הדין, דכיון דיש לדאוג שלא 
יתעפש, צריך לעשות מעשה שישמור ע"ז, ולא איכפ"ל מה שבודאי יהיה נשמר 
ע"י נס, דמ"מ יש דין להנהיג באופן שמצד עצמו לא יתעפש. או דלמא דהוא 

מצד חשש שמא לא יארע נס.
וראיתי בשד"ח )כללים, מערכת נ' כלל מ"ה( בשם היד מלאכי, דבנס קבוע 
כן סומכין על הנס, ע"ש. ולפי"ז י"ל, דהנה נס דלחם הפנים היה קבוע, כדתנן 
ברפ"ה דאבות, וע"כ שמבואר כהצד דהוא מהלכות הכנת לחם הפנים, שיש 
לעשותו באופן שמצד עצמו יהיה מסוגל להיות נשמר מעיפוש, וע"כ לא סגי 
מה שדרך נס הוא כן, דכיון שהדין לעשות כך, אי אפשר לסמוך על זה שבלאו 

הכי יתקיים בנס.

תשובה ל"מבין חידות"
בתשובה לשאלה, איך יתכן, שאם מתפלל, הרי זה כאילו עובד ע"ז, 

ואם לא מתפלל ניצול מכל צרה.
עי' שו"ע או"ח סי' צ"ט ס"א, "שתה יין... ואם אינו יכול לדבר לפני המלך, 
אם התפלל תפלתו תועבה...", ובמ"ב סק"ה כתב, "תועבה, והוי כאילו עובד 
עכו"ם, ואם אינו מתפלל בשעת שכרות, ניצל מכל צרה. ש"ס" )עי' עירובין ס"ד 

א'(. וע"ע בערוך השלחן שם.

תשובה ל"מענינא דסדרא"
הוכשרו  "לא  ב'(,  )כ"ח  בשבת  דאיתא  בהא  לשאלה,  בתשובה 

במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד", היכן לכאורה מצינו 
בפרשתינו להיפך מזה.

הנה נאמר בפרשתינו )כ"ה ד'(, "ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים". 
וכבר עמדו בזה רבים מהמפרשים, כיצד יתכן שהיה במלאכת המשכן 'תכלת', 
והלא מוצא התכלת הוא מחילזון כדאיתא במנחות )מ"ד א'(. וכמו"כ דנו בזה 

לגבי 'תולעת שני', להמפרשים דהכוונה לצמר הצבוע בדם התולעת.
ואכן בין לענין התכלת, ובין לענין תולעת שני, מצינו שנחלקו בזה רבותינו 
הראשונים והאחרונים, אם היו באמת דברים היוצאים מן הטמא, או לאו2, 
ויש בזה אריכות, ומפאת קוצר המקום נציין רק מה שמצאנו מיישבים בזה 

להשיטות דשניהם יוצאין מן הטמא.
יעוין בשו"ת נו"ב )או"ח קמא, סי' א' בסוף התשובה(, דנסתפק בעיקר דין 'מן 
המותר בפיך' אם זהו גם לענין חזותא, דהיינו היכא דהוא לצביעה בלבד, או 
דגבי צבע לא בעינן מן המותר בפיך, כל שעיקר הדבר בא מן הטהור. ובמהדו"ת 
סי' ג', מובא תשובה מבן המחבר שהאריך בכ"ז, ורצה להוכיח דגבי 'חזותא' 
עכ"פ  והיינו  וכנ"ל,  תכלת  גבי  שמצינו  ממה  בפיך3,  המותר  דמן  דינא  ליכא 
להמפרשים דחלזון הוא תולעת, ולא מין דג ממש. וכתב שם עוד, דאפילו נאמר 

דחילזון הוא מין דג טהור, מ"מ אכתי יש להוכיח כן מגבי תולעת שני וכנ"ל.
ועי' כעי"ז בנחל קדומים להחיד"א בפרשתינו כאן, שכתב דהתכלת לא היה 
אלא חזותא בעלמא, וזה וזה גורם, כיון דהיה מעורב עם עוד סמים אחרים, 
וכמש"כ הרמב"ם באופן עשייתו )בפ"ב מהלכות ציצית ה"ב(. אלא דלפי משכ"ת 

הרמב"ם דהוא מין דג, א"כ בלא"ה י"ל דהיה דג טהור.
"ולא  שכתב,  ג'(,  )שם  בפרשתינו  בחיי  לרבינו  מצינו  שני'  'תולעת  ולענין 
מצינו משי בנדבת המשכן, לפי שהוא יוצא מגוף השרץ, שהוא התולעת, ולא 
הוכשר למלאכת שמים אלא דבר טהור, וכענין שאמרו בתחש )עי' שבת כ"ח 
גרגרים שהתולעת  מגוף התולעת, אלא מתוך  אינו  השני'  'תולעת  וצבע  ב'(. 

בתוכם".
אולם יעוין בשו"ת גינת ורדים )או"ח כלל ב סי' ט"ז(, בתשובה ממהר"מ בן 
חביב, שכתב דיש החולקין על דברי רבינו בחיי, דבאמת ה'משי' הוא טהור, 
"דמעולם לא היה אסור המשי באכילה, דהמשי הוא נעשה מריר התולעים, 
כמו קורי עכביש, וריר התולעת דהוא משי לא מיתסר באכילה, דאין לו שום 
טעם והוי כעפרא בעלמא". ואמנם לענין ה'תכלת' כתב שם, "ובתשובה אחרת 
שכתבתי בדין ה'קירמיז', כתבתי מה שקשה לי על רבינו בחיי ז"ל מתכלת דהוא 

דם חלזון, ושם כתבתי ליישב יע"ש"4.
ועי' בשו"ת חתם סופר )או"ח ח"א סי' ל"ט(, שכתב דלמסקנת הסוגיא דשבת 
מבהמה  אלא  שמים  למלאכת  הוכשרו  דלא  שאמרו  מה  דבאמת  יתכן  הנ"ל, 
טהורה, היינו רק לגבי תפילין5, ולא לגבי מלאכת המשכן. ועי' כעי"ז בתשובה 

מבן הנו"ב הנ"ל6.
בנוסף לתכלת ותולעת שני הנ"ל, יש לציין גם 'עור תחש' הנזכר בפרשתינו 
)שם ה'(. ואע"ג דלמסקנת הבבלי בשבת )שם(, מסקינן דתחש שהיה במשכן 
טהור היה, מ"מ בירושלמי שבת )פ"ב ה"ג(, מבואר דנחלקו בזה תנאים, עיי"ש 

בפני משה וקרבן העדה.

תשובה ל"מענינא דמניינא"
בתשובה לשאלה, מה הם ההלכות, דאורייתא או דרבנן, וכן שאר 
שנאמרו  היכן  )למעט  'מאתיים'  למנין  הקשורות  והנהגות,  תקנות 

בלשון דוגמא או גוזמא בעלמא(.
א. שיעור עני, כדתנן בפאה )פ"ח מ"ח(, "מי שיש לו מאתים זוז לא יטול לקט 

שכחה ופאה ומעשר עני".
ב. ביטול ערלה באחד ומאתיים, כדתנן בערלה )פ"ב מ"א(, "הערלה וכלאי 

הכרם עולים באחד ומאתים", והיינו דבעינן מאתיים מלבד הערלה.
ג. כלאי הכרם, כדין ערלה, וכמבואר במשנה הנ”ל.

ד. דג טמא שנכבש עם דג טהור, שיעור ביטולו במאתיים, כדתנן בתרומות 
)פ”י מ”ח( ובפה”מ להרמב”ם שם, ועי’ חולין )צ”ט ב’(, “שהרי ציר שיעורו 
קרוב למאתיים”, וברמב”ם פט”ו ממאכ”א הל”ד כתב, “דג טמא שכבשו עם 

דג טהור הכל אסור, אלא אם כן היה הטמא אחד ממאתים מן הטהור”.
כ”ב(,  כ”ט  )דברים  תצא  כי  בפ’  כדכתיב  כסף,  חמישים  שיעורו  אונס,  ה. 
דהיינו מאתיים זוז )עי’ קדושין י”א ב’, רש”י כי תשא ל’ י”ג, ורמב”ן שם, 

ועוד(.
ו. מפתה, שיעורו ג”כ ‘כמֹהר הבתולות’ )שמות כ”ב ט”ו(, שהוא חמישים 

כסף, דהיינו מאתיים זוז וכנ”ל7.
ז. כתובה, כדתנן בכתובות )פ"א מ"ב(, "בתולה כתובתה מאתיים"8, ומבואר 
ומפתה  דאונס  דאסמכוה אקרא  ה"ב(  )פ"א  ובירושלמי שם  א'(  )י'  בכתובות 

הנ"ל.
ח. תוספת כתובה, למנהג אשכנז ופולין, נהגו לכתוב 'מאתיים זקוקים כסף 
צרוף', אע"פ שמן הדין אין לתוספת שיעור קבוע, מ"מ כבר כתב הטור )אהע"ז 
סי' ס"ו(, "ועכשיו נוהגין לכתוב בכל הכתובות בשוה, תוספת ונדוניא, אפילו 
לא הכניסה כלום", וכתב הב"ח )שם(, "וכך הוא המנהג במדינות אלו לכתוב 
מה  הם  זקוקים  מאה  שמתוכם  והיינו  בשוה",  לבתולה  זקוקין  מאות  שתי 
שהכניסה האשה לבעלה )אפילו שבפועל לא הכניסה כלום(, ועוד מאה זקוקים 

מה שמוסיף לה הבעל מדיליה *8.
ט. סטר לחבירו על פניו, כדתנן )ב"ק צ' א'( "סטרו נותן לו מאתים זוז".

תשובה ל"מענינא דמגילתא"
מקרא  לשמוע  שהתכנסו  אנשים  תשעה  בענין  לשאלה,  בתשובה 
תשעה,  היו  לא  שמתחילה  מצאו  הקריאה,  שסיימו  ולאחר  מגילה, 
אלא עשרה, כיצד יתכן, שאילו היו תשעה, היו יוצאים יד"ח, וכיון 

שנתברר שהיו עשרה, לא יצאו ידי חובה כלל.
איתא בשו"ע )תרצ"א ס"ח(, "אין קורין בצבור במגילה הכתובה בין הכתובים, 
ואם קרא, לא יצא, אלא א"כ היתה יתירה על שאר היריעות או חסרה, כדי 
שיהא לה היכר. אבל היחיד קורא בה, ואפילו אינה חסרה או יתירה, ויוצא בה 

ידי חובתו, ודוקא כשהיא כתובה בגליון כספר תורה". 
ומקור הדין במגילה )י"ט ב'(, "אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, הקורא 
במגילה הכתובה בין הכתובים, לא יצא. ומחו לה אמוחא, בצבור שנו", ופרש"י, 

סתר  כלומר,  קדקדה,  על  הכה  זו,  שמועה  שאמר  לאחר  אמוחא,  לה  "ומחו 
מקצתה, ואמר, לא אמרו אלא בצבור".

ולא  עצמה,  בפני  שהיא  במגילה  אלא  לקרות  כשר  אין  דבציבור  מבואר, 
המ"ב  וכתב  וספרים.  מגילות  שאר  בין  כגון  אחרים,  כתובים  בין  הכתובה 
)סקכ"ג(, "הטעם, דלא הוי פרסומי ניסא, דמיחזי כקורא במקרא. משו"ה ביחיד 

כשר, דבלא"ה ליכא פרסומי, וכל בי עשרה מקרי צבור".
בין הכתובים,  במגילה  לקרות  נתאספו תשעה  דאם תחילה  לפי"ז,  ונמצא 
ולאחר שסיימו הקריאה מצאו שלא היו ט' אלא עשרה, נמצא שקראו בעשרה 

במגילה שאינה כשרה אלא ליחידים, וא"כ לא יצאו יד"ח9.
ואולם יעוין בבה"ל )שם ד"ה בצבור(, שכתב, "בטורי אבן פירש, דדוקא בזמן 
שאין קורין את המגילה אלא בצבור, והיינו שלא בזמנה, דבעי פרסומי ניסא, 
לכן מגילה הכתובה בין הכתובים דליכא פרסומי ניסא לא יצא, אבל בזמנה, 

לא חיישינן להא דכתובה בין הכתובים ע"ש".
)רש"י  ראשונים  כמה  דלדעת  סק"ב(,  קנ"ה  )או"ח  בחזו"א  מבואר  וביותר 
צ"ל  לעיכובא,  עשרה  דין  אין  בזמנה  שלא  דאפילו  והרא"ש(,  הרז"ה  ראב"ד 
בעשרה  יוצאין  דאין  קיי"ל  דלא  בהכרח  )שם(,  דמגילה  הסוגיא  דלמסקנת 
לחשוב  יש  שפיר  א"כ  בעשרה,  עיכוב  דאין  דכיון  הכתובים,  בין  בכתובה 
יחידים, דכיון שאין כלל עיכוב לקרות בציבור, א"כ לא  ה'עשרה' כאילו הם 

גריעי במה שהם 'עשרה'10.

תשובה ל"כתב חידה"
מי אני: "שלמה המלך ]בן דוד ובת שבע[".

דמות הקשורה: רש"י כ"ה ט', "וכן תעשו. לדורות, אם יאבד אחד מן הכלים, 
ומכונות  וכיורות  ומנורות  שולחנות  כגון  עולמים,  בית  כלי  לי  כשתעשו  או 
שעשה שלמה, כתבנית אלו תעשו אותם. ואם לא היה המקרא מחובר למעלה 
הימנו, לא היה לו לכתוב 'וכן תעשו', אלא 'כן תעשו', והיה מדבר על עשיית 

אהל מועד וכליו". 

לפני שנולדתי נקראתי – ששלמה נקרא בשמו עוד טרם לידתו.
ששלמה נקרא בשמו עוד טרם לידתו, כמפורש בפסוקים )דהי"א כ"ב ז' – 
י"א(, שדוד סיפר לשלמה בנו על הנבואה שנאמרה לו על לידתו, ועל ה'שם' 
שה' בחר עבורו, והוא יהיה מי שיזכה לבנות את בית המקדש, כדכתיב )שם 
ט'(, "ִהֵּנה ֵבן נֹוָלד ָלְך הּוא ִיְהֶיה ִאיׁש ְמנּוָחה ַוֲהִנחֹוִתי לֹו ִמָּכל אֹוְיָביו ִמָּסִביב ִּכי 

ְׁשֹלמֹה ִיְהֶיה ְׁשמֹו ְוָׁשלֹום ָוֶׁשֶקט ֶאֵּתן ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָמיו".
ובענין אלו שנקראו בשמם טרם לידתם, מצאנו כמה דעות בחז"ל במניתן, 
יש מונין ששה, ויש חמשה, ויש ארבעה, ואף יש שמונין רק שלשה, וכדלהלן.

בפרדר"א ל"ב נמנין ששה, "ששה נקראו בשמותן עד שלא נולדו, ואלו הן, 
יצחק וישמעאל ומשה רבנו ושלמה ויאשיהו ושמו של משיח שיביא הקב"ה 

במהרה בימינו". והובא בילקוט בראשית מ"ה ומלכים א' ר'.
במדרש חסרות ויתרות )בתי מדרשות ח"ב, בראשית, ד"ה וזה אחד מחמשה(, 
נמנין חמשה, "וזה אחד מחמשה בני אדם שנקראו להן שמות עד שלא נולדו, 

ישמעאל ויצחק ושלמה ויאשיהו והמלך המשיח".
בירושלמי ברכות פ"א ה"ו )י"א ב'(, נמנין ארבעה, "ארבעה נקראו עד שלא 
י"ט(  י"ז  )בראשית  יצחק,  ושלמה.  יאשיהו  וישמעאל  יצחק  הם,  ואלו  נולדו, 
ְוָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו ִיְצָחק. ישמעאל, דכתיב )שם ט"ז י"א(, ְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל. 
יאשיהו, )מ"א י"ג ב'( ִהֵּנה ֵבן נֹוָלד ְלֵבית ָּדִוד יֹאִׁשָּיהּו ְׁשמֹו. שלמה, )דהי"א כ"ב 
ט'( ִּכי ְׁשֹלמֹה ִיְהֶיה ְׁשמֹו. עד כדון בצדיקים, אבל ברשעים, )תהלים נ"ח ד'( זֹרּו 

ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם".
שנקראו  הן  שלשה  יצחק,  "א"ר  ארבעה,  ולי"א  שלשה  מנו  ח'  מ"ה  בב"ר 
וי"א  ויאשיהו...  ושלמה  יצחק  הן,  ואלו  נוצרו,  לפני הקב"ה עד שלא  בשמם 

אף ישמעאל באומות...".
ובמנין הנביאים נמניתי – ששלמה נמנה במנין הארבעים ושמונה נביאים 

שנתנבאו לישראל.
כדאיתא במגילה י"ד א', "תנו רבנן, ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות 
חוץ  בתורה  שכתוב  מה  על  הותירו  ולא  פחתו  ולא  לישראל,  להם  נתנבאו 
שנתנבאו  לישראל,  להם  עמדו  נביאים  ושמונה  שארבעים  מגילה",  ממקרא 
נבואות הצריכות לדורות שנכתבו, וזאת מלבד כפלים מיוצאי מצרים נביאים 

שעמדו לישראל, שנבואתם לא נצרכה לדורות ועל כן לא נכתבה.
ושלמה נמנה במנין הארבעים ושמונה הנביאים, כדאיתא בפרש"י שם, ע"פ 
ספר הלכות גדולות, וכעי"ז איתא בר"ח ע"פ ההג"ה שם, אלא שלדעת הגר"א 

שם ע"פ סדר עולם, הוא לא בכלל הנמנין.
הראשונים,  נביאים  שלשת  במנין  שלמה,  נמנה  נביאים  של  נוסף  ובמנין 
כדאיתא בסוטה מ"ח ב', "מאן נביאים הראשונים, אמר רב הונא, זה שמואל 

ודוד ושלמה".
מעשי משולשים היו – שכל מעשיו של שלמה המלך היו משולשים.

שכל מעשיו של שלמה המלך היו בשילוש, כדאיתא בשהש"ר א' ]א'[ י', שלש 
מעלות עלה, שלש ירידות ירד, שלש עולמות ראה, שלש עבירות עבר, שלשה 
שטנים נזדוגו לו, שלשה משלות אמר, שלשה הבלים אמר, שלשה שירים אמר, 

בשלשה שמות נקרא ושלשה ספרים כתב.
דאיתא במדרש שם, "כשתמצא אומר כל מעשיו של אותו האיש משולשין 
ִּכי הּוא  ד'(,  ה'  )מ"א  היו, שלש מעלות עלה שלמה, במעלה הראשונה כתיב 
רֶֹדה ְּבָכל ֵעֶבר ַהָּנָהר, במעלה שניה שנאמר )שם א'(, ּוְׁשֹלמֹה ָהָיה מֹוֵׁשל ]ְּבָכל 
ַהַּמְמָלכֹות ִמן ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ְוַעד ְּגבּול ִמְצָרִים[, במעלה שלישית, שנאמר 
)דהי"א כ"ט כ"ג(, ַוֵּיֶׁשב ְׁשֹלמֹה ַעל ִּכֵּסא ה' ְלֶמֶלְך. א"ר יצחק, וכי אפשר לו לאדם 
לישב על כסא ה'... אלא מה כסאו של הקב"ה שולט מסוף העולם ועד סופו 
אף כסאו של שלמה שולט מסוף העולם ועד סופו, מה כסא ה' דן בלא עדים 

והתראה אף כסא שלמה דן בלא עדים והתראה...
מסוף  גדול  מלך  שהיה  מאחר  ראשונה,  ירידה  שלמה,  ירד  ירידות  שלוש 
ירידה  ישראל...  על  אלא  מלך  היה  ולא  מלכותו  נתמעטה  סופו,  ועד  העולם 
שניה, מאחר שהיה מלך על ישראל נתמעטה מלכותו ולא היה מלך אלא על 
ירושלים... ירידה השלישית, מאחר שהיה מלך על ירושלים נתמעטה מלכותו 

ולא היה מלך אלא על ביתו...
שלוש עולמות ראה, ר' יודן ור' חוניא, ר' יודן אמר, מלך הדיוט ומלך, חכם 
טפש וחכם, עשיר עני ועשיר... ר' חוניא אמר, הדיוט מלך והדיוט, טפש חכם 

וטפש, עני עשיר ועני...

1 עי’ בפרש”י מנחות צ”ז א’, “מנקיות אלו הקנים, שמנקים הלחם מעיפוש”, ובס’ שרשים לרד”ק 
ערך נקה, כתב, “ולזה הדעת נקראו כן, לפי שמנקין הלחם שלא יתעפש”.

2 הנה לענין חלזון מצינו לכאורה ג' דעות בזה )וכבר דשו בזה רבים שבאו לדון בענין מצוות התכלת 
בזה"ז, ואכ"מ(, י"א שהוא מין דג ממש ולא רק 'דומה לדג', עי' רמב"ם פ"ב מהלכות ציצית ה"ב. 
וי"א שהוא מין תולעת העולה מן הים, עי' רש"י במנחות שם, ובסנהדרין צ"א א' ד"ה חלזון, ובמגילה 
ו' א', ד"ה ע"י. וי"א דאינו בעל חי כלל, אלא בין בע"ח לצומח, כן הוא בהקדמת הראב"ד לספר יצירה 

)סוף נתיב הח'(, וכ"ה גם בספר צבאות ה' להרמ"ע מפאנו ח"ב אות ט"ו.
וכמו"כ לענין תולעת שני נראה דלכה"פ ד' דעות בזה. יש שכתבו דאין כל שייכות 'תולעת שני' לבע"ח 
הנקרא 'תולעת', אלא לשון 'תולע' הוא גוף הצמר, וצמר צבוע נקרא 'תולע', ו'שני' הוא צבע האדום, 

עי' רשב"ם בפרשתינו כאן ועוד מפרשים.
ואולם עי' בירושלמי כלאים )פ"ט ה"א(, "מה שני תולעת דבר שיש בו רוח חיים, אף כל דבר שיש 
בו רוח חיים", ומבואר לכאורה ד'תולעת' דקרא היינו דבר שיש בו רוח חיים, וא"כ הצבע האדום 
הוא דבר הבא מתולעת זו, וכן פירש בפני משה שם, דהוא צמר הצבוע בדם התולעת. ועי' ב'מראה 

הפנים' שם מה שהאריך בזה.
ומאידך י"א ד'תולעת שני' אינו צבע האדום אלא היינו ה'משי', שהוא בא מריר היוצא מן התולעת, 

עי' באבן עזרא בפי' הארוך והקצר כאן, וכן עי' להלן מתשובת מהר"ם בן חביב.
אבל י"א דצבע האדום הוא בא מן 'הגרגירים שהתולעת בתוכם', כן פירש ברבינו בחיי כאן, והיינו 
דאמנם נקרא 'תולעת' על שם שבא מדבר השייך ל'תולעת', אבל אינו מגוף התולעת עצמה. וכעי"ז 
הדומים  ביותר  האדומים  הגרגרים  היא  "התולעת  ה"ב(,  אדומה  פרה  מהלכות  )פ"ג  ברמב"ם  הוא 

לגרעיני החרובים והן כמו האוג, ותולעת כמו יתוש יש בכל גרגיר מהן". 
3 ובספרי השו"ת גם האריכו לדון בכ"ז לענין 'צבע מאכל', עי' שו"ת קול גדול סי' ס"ה, ובשו"ת גינת 
ורדים דלהלן, והחיד"א בספרו טוב עין סי' י"ח אות צ"ה, ועי' פתחי תשובה יו"ד סי' פ"ז סק"כ. ועי' 

עוד שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' צ"ו, שבט הלוי ח"ח סי' קפ"ד, ועוד.
4 ולעת עתה לא מצאנו דבריו אלו בתשובה, ורבים שהביאו דבריו, כתבו שהיא תשובה מכת"י. ועי' 
מה שהביא משמו בילקוט מעם לועז לנכדו רבי יעקב כולי זצ"ל, בפרשתינו )פ"א ד"ה הדבר השישי(, 

ועי' בשו"ת קול גדול הנ"ל.
5 היינו מה שאמרו שם בגמ', "ואלא הא דתני רב יוסף לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה 
טהורה בלבד, למאי הלכתא, לתפילין", דמשמע דהדרינן לומר דלא קאי כלל לגבי מלאכת המשכן, 
רק לתפילין. ואולם ברבינו בחיי הנ"ל משמע שלא הבין כן בכוונת הגמ'. ועיי"ש ברש"י וברשב"א 

ואכמ"ל.

6 ועי' עוד משכ"ת התורה תמימה בפרשתינו כאן, וכן בסו"פ שלח.
7 ועי' באבן עזרא שם בפי' הקצר שנתן רמז בזה, דלשון 'ּכמֹהר', היינו נוטריקון, "כמה הוא, רי"ש 

הוא, שהם כסף זוזי מאתן", וכ"ה בבעלי התוספות שם בשם 'ר' יהודה חסיד'.
דעלמא  לתקנה  חזרו  ואח"כ  כהן,  לאלמנת  גם  כן  חכמים  תיקנו  דבתחילה  א',  י"ב  כתובות  ועי'   8

דאלמנת כהן כאלמנה דעלמא דכתובתה מנה בלבד.
8* ועי' עוד דרישה שם סק"ג, שו"ת מהר"ם מינץ סי' ק"ט, ונחלת שבעה סי' י"ב.

9 ואכן יל"ע היאך הדין בנתברר הדבר באמצע הקריאה, אם צריכין לחזור מתחילת המגילה. דכיון 
דעיקר הטעם שאין כשרה מגילה זו בציבור הוא משום פרסומי ניסא, א"כ יל"ד בעיקר דינא דפרסומי 
ניסא אם בעינן שיתקיים ענין זה בכל המגילה מתחילתה לסופה, או שאף אם לא נתקיימו התנאים 

דפרסום הנס אלא רק בחלק מהמגילה שפיר דמי, וצ"ע.
10 וזה מלבד דעת הר"ן בסוגיא שם, דחולק לגמרי עם שאר ראשונים גם בהו"א, דהא דאין לקרות 

בכתובה בין הכתובים, היינו לכתחילה, אבל דיעבד יוצאין.
11 פשטות לשון הפסוק, וכן למדו המפרשים עה"פ, שמדובר אודות רזון בן אלידע, שהוא היה שטן 
לישראל כל ימי שלמה מאותו זמן שקם להיות לשטן, בעת זקנותו, ומאותו זמן ואילך, כל ימי שלמה 
עד שמת, היה לשטן, כששליחותו משמים היתה, "כדי שינחם על החטא, ויכיר כי בעוד שהיה אוהב 

את ה', אין שטן ואין פגע רע, וכיון שָחטא קמו השטנים".
אלא שלפי זה צריך ביאור מדוע למד המדרש פסוק זה כשטן שלישי, אחר שלכאורה הוא רק השטן 
השני שהוקם עליו. ואולי יש לומר, שהשטן הראשון, הדד האדמי, עמד עליו רק לזמן קצר, ואילו רזון 

בן אלידע, שלא רק שעמד לו לשטן, אלא היה לו לשטן כל ימיו, נחשב כשתי שטנים.
כתב,  י"ג  באות  הרש"ש  בדרכו.  אחד  כל  וביארו  זו,  בקושייתנו  שנתקשו  המדרש  במפרשי  שו"ר 
שהמדרש דרש את שלושת הפעמים שנכתב עליו שהיה לו שטן. והמהרז"ו כתב, שלפי הפשט שפסוק 
זה חוזר על רזון בן אלידע, צריך ביאור מדוע חזר הפסוק לכתוב זאת, אלא דרשו חז"ל "ע"פ מדה 
יו"ד", שהפסוק מדבר על שטן שלישי שלא התפרש מיהו, "ומן הסתם שהכוונה על השטן שמפורש 
ִיְׂשָרֵאל, וכתב הרד"ק  ִלְמנֹות ֶאת  ָּדִויד  ]ַוָּיֶסת ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ָׂשָטן  ַוַּיֲעמֹד  אצל דוד בדהי"א כ"א א', 
שם, שהוא השטן הנטוע בלב האדם מנעוריו[...". וביפה קול כתב, שהוא ירבעם בן נבט, שגם הוא 

היה שטן על ישראל.
12 ועיי"ש עוד בדברי המדרש, שהקשו על אותו מ"ד שהיו לו רק שלשה, "ריב"ל אמר, הנהו תלתא, 
]ועוד ארבעת שמותיו הנוספים[ אגור יקא למואל איתיאל, הא שבעה. ]מתרץ המדרש[ אמר רשב"ג, 
ועיקר אוותנטיאה שלהן ]וביאר במתנו"כ, העיקר והטובים שבהם, הם אלו שלשה[, ידידיה קהלת 

שלמה.

מודה רשב"ג, באלו ארבעה שנתוספו לו ונתכנה בהן, הן צריכין להדרש, ָאגּור, שאגור דברי תורה. 
ִּבן ָיֶקה, בן שהקיאה לשעה, כספל הזה שנתמלא בשעתו ונשפך בשעתו, כך למד שלמה תורה בשעתה 
ושכחה בשעתה. למואל, שנם ]שדיבר – מתנו"כ[ לאל בכל לבו, אמר, יכול אני להרבות ולא לחטוא, 
'אלי הארץ' – מתנו"כ[  'אל' מלשון חוזק, כמו  ]ודרש  ְוֻאָכל, איתיאל, אתי אל  ְלִאיִתיֵאל  ְלִאיִתיֵאל 

ואּוכל ]והיינו שיש לאל ידו להרבות נשים סוסים וכסף, ויוכל לעמוד שלא יחטא – מתנו"כ[".
13 ועיי"ש עוד בדברי המדרש, שנחלקו מה סדר כתיבתן, לר' חייא רבה סדר כתיבתן הוא, משלי, 
שיר השירים וקהלת. למתניתא, שלשתן כתב כאחד ]ומבואר במדרש שם, שאין הכרח שר' חייא רבה 
ולא במשך השנים,  יסבור, שלעת זקנתו כתב שלשתם כאחד,  נחלק עם המתניתא, שר' חייא רבה 
יונתן סדר כתיבתן הוא, בנערותו שיר השירים,  ולר'  אבל סדרן היה משלי, שיר השירים וקהלת[, 
ר' אמי, שהכל מודים שקהלת  ינאי חמיו של  ר'  כך מוסיף  ועל  וכשהזקין קהלת.  כשהגדיל משלי, 

נאמרה באחרונה ]ויתכן וכוונת דבריו היא, שלכו"ע קהלת נאמרה בעת זקנותו[.
וע"ע ברש"ש שם שהביא את דברי רש"י ב"ב י"ד ב' ד"ה שיר, שכתב, "שיר השירים. נראה בעיני 
שאמרו לעת זקנתו". ופשטות כוונת רש"י לבאר את סידרן של כתובים המנויין בגמ' שם, שמשלי 
וקהלת קדמו לשיר השירים, וכתב רש"י שם, ש"שניהם ספרי חכמה", ועל כן הוסיף וביאר, ששיר 

השירים כתבו באחרונה.
אבל ברש"ש בב"ב שם הקשה על דברי רש"י, שבמדרש שהבאנו נאמרה דעת ר' ינאי, שהכל מודים 
שקהלת נאמרה באחרונה. ותירץ, שאולי כוונת רש"י רק לאפוקי מדעת ר' יונתן, ששיר השירים אמר 
בנערותו, על כן כתב ששיר השירים כתב בזקנותו, ולעולם קהלת אמר באחרונה. וע"ע בהגהות ר' 
אליעזר משה הורביץ זצ"ל, שכתב לבאר כוונת רש"י באופן דומה, שלא בא לומר ששיר השירים נאמר 

באחרונה, אלא שגם הוא נאמר לעת זקנותו.
אלא שעדיין צריך ביאור מדוע רש"י אמר דבריו כ'נראה בעיני', ולא ע"פ האמור במדרש.

והיודע ביאור בדבר רש"י הללו, נודה לו אם יודיענו, להגדיל תורה ולהאדירה. 
זה  שקולים  והם  העליונות,  את  ושלמה  היסודות  את  דוד  המקדש,  בית  את  בנו  יחד  ששניהם   14

כנגד זה. יפה קול שם. 
15  לשון הרמב”ם “אין הולכין בחוקות הגויים ולא מדמין להן... שנא' ולא תלכו בחוקות הגוי וגו', 
ונאמר, ובחוקותיהם לא תלכו, ונאמר, השמר לך פן תנקש אחריהם, הכל בענין אחד הוא מזהיר, 
שלא ידמה להן, אלא יהיה הישראלי מובדל מהם וידוע במלבושו ובשאר מעשיו כמו שהוא מובדל 

מהן במדעיו ובדעותיו, וכן הוא אומר ואבדיל אתכם מן העמים".
16  באוצר מפרשים על השו”ע יו”ד קע”ח, מובא דברי החת”ס בהגהותיו מהדו”ת, שכתב, “בירושלמי 
]פ”א[ דשבת ]ה”ד[ בסוגיא די”ח דבר, מונה והולך גזירה י”ג על לשונתם, ופי’ בקרבן העדה, שלא 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע פרשת תרומה / תצוה
תשובות לגליון פרשת תרומה



שלוש עבירות עבר, הרבה לו סוסים, הרבה לו נשים, הרבה לו כסף וזהב...
שלשה שטנים נזדווגו לו, הה"ד )מ"א י"א י"ד(,  ַוָּיֶקם ה' ָׂשָטן ִלְׁשֹלמֹה ֵאת 
ֲהַדד ָהֲאדִֹמי, וכתיב )שם כ"ג(, ַוָּיֶקם ֱאֹלִהים לֹו ָׂשָטן ֶאת ְרזֹון ֶּבן ֶאְלָיָדע, וכתיב 

)שם כ"ה(, ַוְיִהי ָׂשָטן11 ְלִיְׂשָרֵאל ָּכל ְיֵמי ְׁשֹלמֹה.
שלשה משלות אמר, )משלי א' א'( ִמְׁשֵלי ְׁשֹלמֹה ֶבן ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל. )שם י' 
א'( ִמְׁשֵלי ְׁשֹלמֹה ֵּבן ָחָכם ְיַׂשַּמח ָאב. )שם כ"ה א'( ַּגם ֵאֶּלה ִמְׁשֵלי ְׁשֹלמֹה ֲאֶׁשר 

ֶהְעִּתיקּו ַאְנֵׁשי ִחְזִקָּיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה.
וגו'. הבל חד,  ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלת  ֲהֵבל  שלשה הבלים אמר, )קהלת א' ב'( 

והבלים תרין, הא תלתא.
שלשה שירים אמר, )שה"ש א' א'( ִׁשיר חד, ַהִּׁשיִרים תרין, הא תלתא.

שלשה שמות נקראו לו, ידידיה שלמה קהלת12...
שלשה ספרים כתב, משלי וקהלת שיר השירים13...".

למנין  שלמה  את  מלצרף  רבנן  נמנעו  שלבסוף   – נמנעו  לצרפני  ולשלשה 
השלשה מלכים שאין להם חלק לעולם הבא, לאחר שבתחילה בקשו לצרפו 

עמם.
דואג  בלעם  הדיוטות,  וארבעה  ומנשה,  אחאב  ירבעם  מלכים,  ששלשה 

אחיתופל וגחזי, אין להם חלק לעולם הבא, כדאיתא בסנהדרין צ' א'. 
ובתחילה בקשו רבנן לצרפו למנין זה, כדאיתא שם ק"ד ב' ע"פ המהרש"א 
את שלמה  לצרף  רבנן  בקשו  אלו,  את  הגדולה  כנסת  אנשי  בח"א, שכשמנו 
עמם, משום שנאמר עליו )מ"א י"א ד' – ו'(, "ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ְׁשֹלמֹה ָנָׁשיו ִהּטּו 
ֶאת ְלָבבֹו ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוֹלא ָהָיה ְלָבבֹו ָׁשֵלם ִעם ה' ֱאֹלָהיו ִּכְלַבב ָּדִויד 
ָאִביו. ַוֵּיֶלְך ְׁשֹלמֹה ַאֲחֵרי ַעְׁשּתֶֹרת ֱאֹלֵהי ִצדִֹנים ְוַאֲחֵרי ִמְלּכֹם ִׁשֻּקץ ַעּמִֹנים. ַוַּיַעׂש 

ְׁשֹלמֹה ָהַרע ְּבֵעיֵני ה' ְוֹלא ִמֵּלא ַאֲחֵרי ה' ְּכָדִוד ָאִביו".
עוד איתא שם, באותה שעה "באה דמות דיוקנו של אביו ונשטחה לפניהם, 
ולא השגיחו עליה. באה אש מן השמים ולחכה אש בספסליהם, ולא השגיחו 
עליה. יצאה בת קול ואמרה להם )משלי כ"ב כ"ט(, ָחִזיָת ִאיׁש ָמִהיר ִּבְמַלאְכּתֹו 
ִלְפֵני ְמָלִכים ִיְתַיָּצב ַּבל ִיְתַיֵּצב ִלְפֵני ֲחֻׁשִּכים, מי שהקדים ביתי לביתו, ולא עוד 
מלכים  לפני  שנה,  עשרה  בשלש  בנה  וביתו  שנים  בשבע  בנה  שביתי  אלא 
ואמרה  קול  בת  יצאה  עליה.  השגיחו  ולא  חשכים,  לפני  יתיצב[  ]בל  יתיצב, 
)איוב ל"ד ל"ג(, ַהֵמִעְּמָך ְיַׁשְלֶמָּנה ִּכי ָמַאְסָּת ִּכי ַאָּתה ִתְבַחר ְוֹלא ָאִני...". ואיתא 
בבמד"ר י"ד א', "מיד נמנעו מלצרפו". ובשהש"ר א' א' ה' איתא עוד, "יצתה 
בת קול ואמרה )תהלים ק"ה ט"ו(, ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי וע"ע בירושלמי שם פרק 

י' הלכה ב' )נ"ג א'(, שהובא עם מעט שינוים.
יותר משנותי בלידת בני – שיותר משנותיו של שלמה בעת לידת רחבעם 

בנו, היה כדלהלן.
החשבון  עולה  כך  בנו,  רחבעם  בלידת  שנה  עשרה  אחת  בן  היה  ששלמה 

מדברי הפסוקים ודרשות חז"ל בשתי דרכים.
הדרך הראשונה, ע"פ דברי הסדע"ר י"ד, ששלמה מלך בן י"ב שנה, ושנות 
ָמַלְך  ֲאֶׁשר  "ְוַהָּיִמים  מ"ב(,  י"א  )מ"א  בפסוק  כמפורש  ארבעים,  היו  מלכותו 
ושתים  חמשים  שחי  נמצא  ָׁשָנה",  ַאְרָּבִעים  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ַעל  ם  ִבירּוָׁשלִַ ְׁשֹלמֹה 
שהיו  שמואל  כימי  שימיו  כ"ו,  ג'  בראשית  הגדול  במדרש  להדיא  וכן  שנה, 
בפסוק  כמפורש  תחתיו,  רחבעם  מלך  שלמה,  שמת  עת  ובאותה  שנה.  נ"ב 
)שם מ"ג(, "ַוִּיְׁשַּכב ְׁשֹלמֹה ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר ְּבִעיר ָּדִוד ָאִביו ַוִּיְמֹלְך ְרַחְבָעם ְּבנֹו 
בפסוק  ג"ז  כמפורש  ואחת,  בן ארבעים  רחבעם  היה  ובאותה שעה  ַּתְחָּתיו", 
)שם י"ד כ"א(, "ּוְרַחְבָעם ֶּבן ְׁשֹלמֹה ָמַלְך ִּביהּוָדה ֶּבן ַאְרָּבִעים ְוַאַחת ָׁשָנה ְרַחְבָעם 
ְּבָמְלכֹו...", נמצא ששנה לפני ששלמה מלך, כבר נולד לו רחבעם בנו, והיות 
ושלמה מלך בגיל שתים עשרה, נמצא ששלמה היה בלידת רחבעם בן אחת 

עשרה שנה.
ותחילת  שנה,  י"ב  בן  מלך  ששלמה  י"ד,  הסע"ר  דברי  ע"פ  השניה,  הדרך 
מלכותו היתה מיד לאחר מיתת דוד אביו, כדכתיב )שם ב' י' – י"ב(, "ַוִּיְׁשַּכב 
ָּדִוד ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר ְּבִעיר ָּדִוד... ּוְׁשֹלמֹה ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו ַוִּתּכֹן ַמְלֻכתֹו 
ְמאֹד", ואיתא ביבמות ע"ז א', שרחבעם ישב בחיקו של דוד, נמצא שעוד בחיי 

דוד, טרם ששלמה נהיה בן י"ב שנה, כבר ילד את רחבעם בנו.
פעולותי בהם נדמיתי לאבי – שיותר ממנין אחד עשר, שהם שנות שלמה 

בלידת רחבעם בני, היו פעולותיו של שלמה בהם נדמה לדוד אביו.
ששלמה היה בנו של דוד, מפורש בפסוק )ש"ב י"ב כ"ד(, "ַוְיַנֵחם ָּדִוד ֵאת ַּבת 
ֶׁשַבע ִאְׁשּתֹו ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַוֵּתֶלד ֵּבן )כתיב: ויקרא, קרי:( ַוִּתְקָרא ֶאת 

ְׁשמֹו ְׁשֹלמֹה ַוה' ֲאֵהבֹו".
כדאיתא  אביו,  לדוד  הוא  נדמה  שלמה,  של  מפעולותיו  עשר  ובשלושה 

בשהש"ר א' א' ו', וכדלהלן.
א. שדוד מלך ארבעים שנה, ושלמה מלך ארבעים שנה. ב. שדוד מלך על 
בנה את היסודות,  ג. שדוד  ויהודה.  ישראל  ושלמה מלך על  ויהודה,  ישראל 
ושלמה בנה את העליונות14. ד. שדוד מלך מסוף העולם ועד סופו, ושלמה מלך 
מסוף העולם ועד סופו. ה. שדוד כתב ספרים, ושלמה כתב ספרים. ו. שדוד 
אמר שירים, ושלמה אמר שירים. ז. שדוד אמר הבלים, ושלמה אמר הבלים. 
ח. שדוד אמר דברים, ושלמה אמר דברים. ט. שדוד אמר משלים, ושלמה אמר 
משלים. י. שדוד ִקֵלס באז, ושלמה קלס באז. י"א. שדוד בנה מזבח, ושלמה 
בנה מזבח. י"ב. שדוד הקריב קרבן, ושלמה הקריב קרבן. י"ג. שדוד העלה את 

הארון, ושלמה העלה את הארון.
וזאת מלבד ארבעת הפעולות הנוספות שהוזכרו במדרש שם ששלמה נדמה 

לדוד.
א. שדוד היה מלך, ושלמה היה מלך. ב. שדוד היה חכם, ושלמה היה חכם. 
ג. שדוד היה צדיק, ושלמה היה צדיק. ד. שדוד היה אווגיטוס ]אדון מיוחס - 

מתנו”כ[, ושלמה היה אווגיטוס.

תשובות לגליון פרשת תצוה - זכור

תשובה ל"מעשה דפורים רב"
המַשחקים  על  הגויים  חוקות  איסור  יש  האם  לשאלה,  בתשובה 
בִמְשחקים שמקורם לקוח מגוים, ומהי ההנהגה לגבי 'תלמוד תורה' 

של בני תורה בארה"ק, אודות 'משחק כדורגל'.
גדר איסור 'ובחוקותיהם'

א[ מבואר בדברי הראשונים ]רמב"ם ריש פי"א מע"ז15, תוס’ ע”ז י”א א’ 
ד”ה ואי, ב”י יו”ד קע”ח בשם מהרי”ק שורש פ”ח[, שיש ג’ עניינים שנאסרו 
ב. מה  באיסור חוקות הגויים, א. דבר שעושים הגויים לשם  הע”ז שלהם. 

שעושין בלי שום טעם שכלי. ג. מה שיש בו פריצת גדר צניעות וענוה.
דין  ב.  הגוים.  בחוקות  הליכה  איסור  א.  לשנים.  מתחלק  האיסור  וגדר 

להיבדל מהם, שלא להידמות להם כדי לא ללמוד ממעשיהם.

והנה האיסור של הליכה בחוקותיהם אסור מדין שמץ ע”ז, וזה כולל את ב’ 
הענינים הנ”ל, מה שעושין לשם ע”ז, ומה שעושין בלי טעם. מכיון שכאשר 
שלא  האיסור  זאת  לעומת  לעכו”ם.  חשיבות  נותן  אלו,  דברים  עושה  יהודי 
וזה אסור  להימשך אחריהם,  כדי שלא  ע”ז, אלא  מדין  אינו  להם,  להידמות 
שיש  באופן  לגויים,  מיוחד  הוא  עכ”פ  אך  ע”ז,  לשם  עושין  כשאינם  אפילו 

לייחס זאת למדות המגונות ופריצת דרך הצניעות והענוה.
אכן, המשחקים השליליים שהומצאו ע”י הגויים הם שייכים לגדר השני, 
שאינו מדין ע”ז, אלא כדי שלא להימשך אחר פריצת גדרי הצניעות והענוה16, 
וכמ”ש המהרי”ק )המובא בב”י יו”ד שם(, “וענין השני אשר יש לאסור משום 
הצניעות  דרך  פריצת  בו  שייך  אשר  הדבר  הוא  הנלע”ד  לפי  הגוים,  חוקות 
והענוה, ונהגו בו הגויים ג”ז אסור וכו’, שדברים הללו דברי שחץ וגאוה הם, 
ולא באלה חלק יעקב, אלא דברי ישראל ודרכם להיות צנועים וענוים יירשו 

ארץ, ולא לפנות אל רהבים”.

התורה מסרה לחכמים להחליט איזה מנהגי גויים נכללים באיסור
ב[ הפרישה ביו"ד ריש סי' קע"ח, כותב, "אבל שאר מנהגי הגויים ]שאינם 
תלכו,  לא  ובחוקותיהם  במש"כ  שנכלל  אף  לאיסור[,  בתורה  מפורשים 
בו,  מקילין  דלפעמים  ראיה  והא  בתורה,  מפורשים  אינן  מ”מ  וכדמסקינן17, 
כמ”ש בסוס”י זה שהקילו בקרוב למלכות וכיו”ב, והתורה מסרה אותו ביד 

חכמים”.
ילדי  במשחקי  מסויימת  הנהגה  דפוס  על  הקפידו  שמעולם  העובדא  ג[ 
ת”ת של בני תורה )בשונה ממשחקי בתיה”ס הכלליים אפילו הדתיים יותר, 
ענוה  דרכי  משום  הוא  רעשני18,  באופן  לשחק  שלא  מודרניים(,  החרדים  או 
ד’(,  מיסוה”ת  פ”ה  בהג”מ  )הובא  היראים  להגדרת  לדמותו  ויש  וצניעות, 
“אפילו ערקתא דמסאנא וכו’, שאפילו אין מצוה אלא מנהג יהדות שהונהג 
לתרבות וקדוש השם, ואם יעברנו נראה כעובר מצוה ומפקירה...”, בזה נאמר 
שם שבשעת שמד יש למסור הנפש, ושלא בשעת שמד אין איסור. עכ”פ קשה 

להגדיר זאת בכלל עיקר איסור חוקות הגוים.
ויותר נראה שהענין בזה לשים גדר נוסף להתרחק מאופן הנהגתם, כדי שלא 
להיות שיג ושיח עמהם, ולכן הטענה שכשנמצאים ביניהם יש יותר ליתן דגש 
ע”ז, יש בה לכאו’ מן הצדק, אבל מ”מ עצם העובדא שעד כה נמנעו מלאפשר 
מזקני  עצה  נטילת  בודאי  מצריכה  הת”ת,  כותלי  בין  ודומיהם  אלו  דברים 
הדור, שכן בחינוך תשב”ר עסקינן כאן, וודאי לא מספיק הכרעת אנשי חינוך, 
דנא.  מקדמת  הנהוגה  בתרבות  לשנות  הכח  להם  שלא  ויר”ש,  ת”ח  אפילו 
אפי’ בנושאים הנראים כשוליים לכאו’, מלבד שיש להמליץ בכגון זה כמ”ש 
בסנהדרין ז’ א’ לענין מריבה, “האי תיגרא דמי לבידקא דמיא”, שפורצים חור 
מחז”ל  לו  מובטח  הזקנים  מן  עצה  הנוטל  ואילו  ישורנה,  מי  ואחריתה  קטן 

שאינו נכשל19.

ההנהגה הראויה לגבי 'תלמוד תורה' של בני תורה בנידון דידן
ד[ שוב האיר לנגד עינינו 'דעת תורה' בנידון זה, מהגאון רבי משה שטרנבוך 
שליט"א, בספרו 'תשובות והנהגות' ח"א סי' תקנ"ב, שנשאל על משחק כדורגל 
בתלמוד תורה, והשיב: "לא נהגו אבותינו כן, ומה עוד בב"י )א"ח סי' ש"ח( 
מביא האגור בשם הירושלמי, 'טור שמעון למה חרב, יש אומרים מפני זנות, 

ויש אומרים שהיו משחקים בכדור', הרי העונש נורא מאד.
להאמין שזהו  עוד תלמידים, קשה  יחזק הת"ת שיבואו  ומה שפירש שזה 
הדרך, אבל 'אל תדון חברך עד שתגיע למקומו'20, ואם זה הכרח, צריך לשאול 
הרב שמה שהוא ת”ח ויחליט, ומ”מ אין לקבוע אלא כהוראת שעה לשעתה 
לבד, והיינו שכשהילדים אינם בני תורה או שאינם מבתים חרדיים, דאם הם 
שלא  בדברים  ובפרט  מחינוכם,  לשנות  לא  להשתדל  ראוי  חרדיים  מבתים 
שערום אבותינו, שהעונש עליהם חמור וכמ”ש, ולא הותר תמיד כדי לזכות 

אחרים, לכן ישקול כפי הבנתו.
וראוי ללמד הבנים ביראה ורתת וזיע כמו בנתינת התורה, שנאמר והודעתם 
לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה’ אלקיך בחורב, הרי שמעיקר חובת 
חינוך הבנים הוא לידע שהתורה קדושה וטהורה, וניתן בקולות וברקים בפחד 

ה’ אלקי ישראל, וצריך להרגילם כן בנערותם ממש”.

תשובה ל"חלוקא דיהודאי"
בתשובה לשאלה, איך ליישב את הסתירה לכאו' בין מש"כ במשנה 
פ"ב  בירושלמי  למש"כ  יצא",  מתנמנם  "קראה  דמגילה,  פ"ב  בריש 
דמגילה ה"ב ,"מנשה הוה יתיב קומי ר' זעירה ואינמנם, א"ל, חזור לך 

דלא כוונית", דלכאו' מבואר דמתנמנם לא יצא.
כתב המרדכי במגילה )סי' תשכ"א(, "ירושלמי מעשה בחד וכו', ואיכא למימר 
דלא פליג אמתני' דאם קרא מתנמנם, ]די"ל דהתם[ מאחר שהוציאה בפיו יצא, 

אבל אם שמעה מתנמנם לא יצא".
ועי' במ"ב סי' תר"ץ סקמ"א, שמבאר הטעם, "דבקריאה כיון שקורא כראוי, 
הרי מוכח שרמי אנפשיה לומר שפיר, משא"כ בשמיעה, בודאי חסר לו כמה 

תבות".

תשובה ל"שושן סודות"
נאמרת  באב'  ב'תשעה  שאומרים  תפילה  איזו  לשאלה,  בתשובה 

בגלל 'פורים'.
בספר התדיר )לרבינו משה בר יקותיאל מרומי( עמ' רל"א, כותב: "ובתפלת 
ערבית של ט"ב לאחר תפלת לחש וכו' ולאחר קריאת איכה וכו', ואח"כ אומר 
ובא לציון גואל, ומדלג ואני זאת וכו'. ולמה אומרים ובא לציון ואתה קדוש 
אחרי קריאת איכה, לפי שאומרים אותם לאחר מגילת אסתר משום האי קרא 
אסתר,  על  ודרשוהו  אלי,  אלי  במזמור  ישראל,  תהילות  יושב  ]קדוש[  ואתה 
דכתיב  ט"ב, משום  בליל  גם  אותו  אומרים  פורים,  בליל  לומר  ונהגו  והואיל 
באלקים אהלל דבר, בה' אהלל דבר, שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך 

על הטובה".

תשובה ל"מענינא דזכירה"
בתשובה לשאלה, היאך יתכן ש'גדול' הראוי להוציא אחרים יד"ח 
יד"ח  אחרים  להוציא  יכול  שאינו  אפשר  מ"מ  המצוות,  שאר  בכל 

בקריאת 'פרשת זכור'.
המדובר הוא ב'כהנים'. דהנה מפורסם דברי החינוך )מצוה תר"ג(, בדין נשים 

זמן,  ובכל  מקום  בכל  זו  מצוה  "ונוהגת  שכתב,  עמלק,  מעשה  זכירת  בחיוב 
בזכרים כי להם לעשות המלחמה ונקמת האויב, לא לנשים".

וע"פ זה כתב בשו"ת בנין שלמה )במפתחות לסי' נ"ז(, "וא"כ אפשר דכהנים 
נמי, כיון דאסורים ליטמא למתים, אפשר דלא היו בני כיבוש, ואף דיש לחלק 

טובא דלא דמי לנשים, מ"מ קצת יש סברא לומר כן...".
מחמת  למלחמה  יוצאין  שאין  כהנים  דוקא  דלאו  זה,  ע"פ  שהוסיפו  ויש 
טומאת מתים, אלא ה"ה כל שבט לוי, וכמבואר ברמב"ם )פי"ג מהל' שמיטה 

ויובל הי"ב(, דאף שבט לוי "לא עורכין מלחמה כשאר ישראל".
זכור  פרשת  בחיוב שמיעת  אינם  ולויים  דכהנים  הדברים,  כנים  אם  והנה 
מטעם זה, א"כ ה"ה שאין יכולים להוציא אחרים ידי חובתן, לפי שאינם בני 

חיובא לענין זה21.
בני  דכהנים  להדיא  דמבואר  ראיות,  מכמה  זה  על  השיגו  רבים  ואולם 
מצינו  וכן  להילחם22,  המצווין  בכלל  דהם  מצוה  במלחמת  ובפרט  מלחמה, 
להדיא בקרא )דברים כ' ב'(, ד'משוח מלחמה' היינו כהן23, וא"כ כ"ש דשייכי 

במלחמת עמלק. 
וכיהודה ועוד לקרא, יש לדקדק כן גם מדברי החינוך עצמו )שהביא הבנין 
שלמה(, מדכתב סברתו רק לגבי נשים, ואם איתא דגם כהנים יש לפוטרם, לא 

הוה משתמיט לפרש כן.

תשובה ל"מענינא דמגילתא"
לשכוח  שלא  כדי  שנתקן  שי"א  המנהג  מהו  לשאלה,  בתשובה 

קריאת המגילה.
המדובר הוא ב'תענית אסתר'24, דהנה הרמב"ם )פ"ה מהלכות תעניות ה"ה(, 
כתב, שתענית זו היא "זכר לתענית שהתענו בימי המן", וכענין זה הביא המ"ב 

תרפ"ו סק"ב.
אמנם יעוין באשכול )מהדו' אלבק, הלכות שני וחמישי ותענית נ"ב ע"ב(, 
אחר שהביא כטעם הנ"ל, כתב, "ואני הכותב אומר, כי לא נתקן זה התענית 
אלא כדי שיהיו זריזין לשמוע מקרא מגילה לפיכך קבעו תענית שלא לאכול 

קודם מקרא מגילה".
ועי' בלבוש )סי' תרצ"ב ס"ד(, שכתב, "אבל אסור לו לאכול קודם שישמע 
עליו, שכן תקנו לקרות המגילה קודם  קריאת המגילה אפילו התענית קשה 
תקנת  עיקר  שאין  נימא  אם  דאפילו  ומשמע  לבטלה",  יבא  שלא  האכילה, 
התענית כדי שיהיו זריזין לשמוע מגילה, אלא כמש"כ הרמב"ם והמ"ב הנ"ל, 
קריאת  קודם  התענית  יסיים  לא  שעכ"פ  היה,  התענית  תקנת  מכלל  מ"מ 

המגילה.

תשובה ל"חדוותא דפוריא"
ס"א(,  תרצ"ה  )או"ח  בשו"ע  דמבואר  בהא  לשאלה,  בתשובה 
"סעודת פורים שעשאה בלילה, לא יצא ידי חובתו", כיצד יתכן דאף 
ביום  הסעודה  יאכל  להיפך שאם  יתכן  כיצד  וכן  יד"ח.  יצא  בלילה 

אינו יוצא יד"ח.
וכ"ה  ל"ה,  אות  פורים  )הל'  חיים  אורחות  בשם  הביא  תרצ"ה,  בסי'  הב"י 
פורים  דסעודת  ב'(,  ז'  )מגילה  דמבואר  דהא  שכתבו,  דיש  מ"ה(,  סי'  בכלבו 
שעשאה בלילה לא יצא, אין הכוונה בלילה דוקא, אלא 'כעין לילה', והיינו כגון 
שסועד בחשיכה שלא לאור האבוקה, דליכא שמחה. וז"ל הב"י, "יש מפרשים 
ונשאל רבינו האי, מי  ויום טוב.  כנגדו דרך שמחה  לילה, שאין אבוקה  כעין 
שם  לדחות  פורים  במצות  כח  אין  והשיב,  מהו,  בפורים  להתענות  שנשבע 

שמים, ואפשר לו לעשות סעודת פורים בלילה ויוצא ידי חובתו".
בלילה  דאף  חדא,  מפרשים,  יש  להני  מינה  שמעינן  תרתי  ריהטא  ולפום 
כשר לעשות הסעודה אם יש אבוקה כנגדו. ועוד משמע, דאף ביום אם עושה 
ידי חובתו, דהא  יוצא  הסעודה בענין דליכא אורה, כגון בבית אפל, ג"כ אין 
ושמחה,  אורה  דליכא  לילה'  'כעין  שהוא  כל  אלא  דוקא,  לאו  דלילה,  פסול 

והלכך אף ביום אין יוצא יד"ח בבית אפל.
וכתב,  הנ"ל  מפרשים  היש  דברי  א'(, שהביא  אות  )שם  בפר"ח  יעוין  ואכן 
עשאה  אם  בלילה  דאפילו  לומר,  מפרשים  היש  שכוונת  יראה  "ולכאורה 
דיומא  בתרא  בפרק  דאמרינן  מהא  לפירושם,  סמך  ויש  יצא.  כנגדו  באבוקה 
)ע"ה ב'(, לימדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בלילה, ופרכינן, 
והאמר אביי, האי מאן דאית ליה סעודתא, לא ליכליה אלא ביממא, ומשני, 
כעין יממא קאמרינן, וכתב רש׳׳י ז״ל 'כעין יממא, באור האבוקה'. ואפשר שזה 
להתענות  שנשבע  מי  על  שנשאל  משמו,  הב״י  שכתב  האי  רבינו  דעת  הוא 
בפורים, והשיב, אין כח במצות פורים לדחות שם שמים, ואפשר לו לעשות 

סעודת פורים בלילה, ויוצא ידי חובתו, ע״כ".
גאון  האי  רבינו  בדברי  וכן  מפרשים,  היש  בדברי  הפר"ח  שהבין  ומבואר, 

הנ"ל, דסעודת פורים שעשאה בלילה לאור האבוקה יוצא ידי חובתו25.
ואולם למסקנא דמילתא כתב הפר"ח לדחות שיטה זו, דלא יתכן שיהא יוצא 
בלילה יד"ח לאור האבוקה, דבשלמא במתני' וברייתא, וכ"ש בדברי אמוראי, 
שפיר יש לדחוק ולפרש דבאומרם 'לילה', לאו בדוקא הוא, אלא יתכן גם 'כעין 
לילה', וכהאי דיומא שם, דמפרשינן דברי אביי, ד'יממא' לאו דוקא אלא 'כעין 
דכתיב  מקרא  ב'(,  )ז'  במגילה  דילפינן  פורים  סעודת  גבי  הכא  אבל  יממא', 
ולפרש  לדחוק  אין  קראי  דגבי  ודאי  ושמחה",  משתה  "ימי  כ"ב(,  ט'  )אסתר 
'כעין יממא', אלא בעינן דוקא ביום. ועיי"ש עוד בפר"ח שכתב להוכיח כן גם 

מהמשך הגמ' שם.
יותר נכון לפרש, שכונת היש מפרשים לומר,  ועל כן מסיק הפר"ח, "ולכן 
דלא  והיינו  יצא,  לא  כנגדו  אבוקה  בלא  אפל  בבית  אכלה  אם  ביום  דאפילו 
קאמר רבא 'סעודת פורים צריך לעשותה ביום וכדכתיב ימי משתה ושמחה', 
אלא הכי קאמר, 'אפילו אם עשאה ביום, אם עשאה כעין לילה לא יצא ידי 

חובתו', והכי נקטינן".
ונמצא לדברי הפר"ח אליבא דהיש מפרשים הנ"ל, דסעודת פורים שעשאה 

ביום 'כעין לילה', כגון בבית אפל, לא יצא ידי חובתו.
פורים  דסעודת  מבואר,  דעדיין  נראה  הנ"ל,  גאון  האי  רבינו  לדברי  ואילו 
שעשאה בלילה 'כעין יממא' לאור האבוקה וכיו"ב, שפיר יוצא ידי חובתו, דהא 
בדברי רבינו האי א"א לדחוק כמו בכוונת היש מפרשים, שנתפרשו דבריהם רק 
לגבי סעודת היום, דהא להדיא כתב רבינו האי, דיוצא בסעודת פורים בלילה, 
דדבריו ודאי בלילה ממש, דהא מיירי בנשבע שלא לאכול ביום, ואעפ"כ כתב 
דיוצא יד"ח בלילה, א"כ בע"כ לפרש דס"ל לרבינו האי כמש"כ הפר"ח מתחילה, 
דלילה לאו דוקא, אלא כעין לילה, ושפיר לאור האבוקה יוצא ידי חובתו. אלא 

דלדינא לא נקטינן כן, רק כמסקנת הפר"ח וכאמור.

ירגיל בניו ובני ביתו לדבר בלשונות העכו”ם, ע”ש, והעתיקו גם הראב”ן שם”.
וידוע שכשהמציאו את השפה העברית נלחמו גדולי ישראל שלא יכניסום בבתי הת”ת ]ונדפס ע”ז ס’ 
הקול קול יעקב, וראה גם ס’ תקון עולם[, אך בעת שעלו לארה”ק, ונתרבו ילדי ישראל ממשפחות 
שאינם מבינים אלא עברית, אז הכריע בעוצם קדושת כח התורה, מרנא החזו”א זי”ע, להתיר להכניס 
ומיני אז אין שום  יראי ה’,  כן, היה מחוץ לקהל  ועד הכרעתו, מי שנהג  בין כותלי הת”ת,  זו  שפה 

חסרון בזה, כי כבר הורה זקן.
17  כתב ב’ערך לחם’ למהריק”ש, “ובתוספתא דשבת מונה כל מה שהיתה ביד חז”ל מחוקותיהם 

ומדרכי האמורי, וי”א שאין להוסיף עליהם מסברא”, וכ”מ בב”י ביו”ד שם.
18  עצם שחוק הכדור הרגיל, כבר גרם לחורבן נורא, כמ”ש בירושלמי פ”ד דתענית ה”ה, “טור שמעון 
הוה מפיק תלת מאוון דגרבין דמרקיע לקייטא כל ערובות שובא ]במקום ששמו ‘טור שמעון’ היו 
רגילים כל ע”ש לתת לעניים שלוש מאו מדות של פתיתי לחם – קרבן העדה. ויש מפרשים שהיו קונים 
לכבוד שבת כמות גדולה מאד של חבילות ממיני מרקחת בכל ע”ש – פני משה[, ולמה חרב ]שלמרות 
הזכות הגדולה של הצדקה )לפי הקה”ע( או של כבוד שבת )לפי הפ”מ( חרב טור שמעון[, י”א מפני 
הזנות, וי”א שהיו משחקין בכדור”. וכתב הקה”ע, “שהיו משחקין בכדור בשבת. א”נ, שהיו מבלין 
ימיהם בהם ולא עסקו בתורה”, וכ”כ ברוקח סי’ נ”ה, “מפני שמשחקין בכדור ובטלין מן התורה”. 
אבל כאן מדובר לכאו’ על כל מין משחק בכדור. וראה שו”ת באר משה ח"ב סי’ כ”ז, שנוקט לאסור 

משום זה גם שחוק ‘פינג פאנג’, ועוד כהנה.
עוד כתב בשו”ת באר משה שם, כותב, “הנה המהרש”ל כתב ביש”ש )פ”ק דביצה סי’ ד’(, דלשחוק 
בכדור אינו טיול אלא שיחת הילדים שלא הגיעו לכלל דעת וקלות ראש, והתוס’ והרבינו ירוחם לא 
כתבו אלא ליישב המנהג שהעולם טועים וחושבים השחוק לטיול ולצורך קצת, אף שהאמת אינו כן, 
שנדפסו  כפוסי  ומוהר”ח  גאוויזון  מהר”מ  תשו’  )וראה  הכדור”  לשחוק  אבטלינה  חילי  איישר  ואי 

בתשו’ הרדב”ז סוף ח”ג(.
ומוסיף “וראה בראשית חכמה )שער הקדושה פי”ב( תוכחה מגולה כנגד כל מיני שחוק אפילו בחול, 
וק”ו בשבת ויו”ט, אבל את כל זה י”ל לבחורים ששייך אצלם ביטול תורה...”, ושם באות ה’ מוסיף, 
ולת”ח  י”ג, אבל לבחורים  גיל  עד  לילדים קטנים  ונשים או  ]להיתר[ רק לבתולות  לומר  “וכ”ז אין 

בודאי אפי’ בחול אם אפשר למונעם, החוב עלינו מוטל לעשות כן”.
19 ולגבי בניית 'עמודי כדורסל' כמו ב'מגרשי ספורט' וכדו' בחצר ת"ת, לשון הרמב"ם פי"א מע"ז 
ה"א, "ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של ע"ז כדי שיכנסו בהם רבים כמו שהן עושין", ובראב"ד 
כתב, "איני יודע מהו זה, אם יאמר שלא יעשה בו צורות כמו שהן עושין, או שלא יעשה שם חמנים 
סימן לקבץ בו את הרבים כדרך שהן עושין". ובט"ז יו"ד קע"ח מעתיק דברי הראב"ד, ומסיים, "על 

כן יש לאסור בשניהם". והכס"מ והב"ח ס"ל בדעת הרמב"ם, דרק בנין כבנין היכלות שלהם נאסר.
עסקיהם  על  להתיעץ  שלהם  לועד  העשוים  אותם  כגון  אבל  כו',  ע"ז  "של  כתב,  סק"ב  שם  ובש"ך 
ולמשפט, אין איסור לבנות כתבנית אותו היכלות ב"ח, וע"ש", ממילא אין לאסור לכאו' מדין זה 

בניית מגרשים למשחק בסגנון שלהם.
בדומה  מדריגות,  עם  כינוסים  מרכזי  לבנות  החרדים  של  במקומות  גם  הקילו  כך  משום  וכנראה 

לגויים.
מגדולי  כמה  לפי  להחמיר  יש  שחוק,  מעשי  על  הסתכלות  לשם  היא  הבניה  צורת  כשמטרת  אמנם 

הפוסקים, כמו שהאריך בענין זה בס' שער החיים.
20  מטעם זה מתנצלים עצמם על הורדת הפיקוח גם על נושאים נוספים, והקולר תלוי בצואר של 

מי שאינו שואל דעת תורה.
לא כשרים,  גם ספרים  כותליו  בין  בי”ס שנמצאו  על  עמ’ קל”ד, שכותב  ישיב משה  ויעויין בשו”ת 
למרות שהספריה במקום נבדקה ע”י יר”ש, והוא שאל את מרן הגרא”מ שך זצ”ל, אם במקום שאין 
בי”ס אחר, יש להוציא את הילדים ולהחזיקם בבית. ומרן מאד כאב ע”ז מפני הנזק שנעשה לילדים, 
המאמינים לכל הנדפס, ואעפי”כ השיב  כי להחזיקם בבית אין זה פתרון טוב. ובשם מרן הגרי”ש 
“ללמד  לו,  שאמר  מביא  בתושאח”י,  שלמה  ברפואה  וירפאהו  דברו  ישלח  שה’  שליט”א,  אלישיב 
ילדים בבית לבדם כל הזמן, עלול ח”ו לגרום בעיות פסיכולוגיות, וממילא מוכרחים לשלוח אותם 

לבי”ס הנמצא, ובתנאי שההורים ינקו ויטהרו ויכשירו הספריה לפי כוחם”.
21 ועי' בסי' נ"ז בפנים שם משכ"ת בזה גם לענין חיובם בתענית אסתר.

יהוידע, שכתב, "ואעפ"י שהיה בניהו כהן ואסור להטמא  בן  גבי בניהו  כ'(,  )ש"ב כ"ג  עי' רד"ק   22
למתים, להלחם באויבי ה' הוא מצוה, כשצוה הקב"ה להלחם בשבעה גוים ובשאר האומות המצרות 
לישראל, לא חלק בין כהנים לישראל, וכן צוה להיות כהן משוח מלחמה ולהכנס עם ישראל למלחמה. 

והנה פנחס טמא עצמו למצוה כשהרג זמרי וכזבי וכן הלך למלחמת ִמְדָין ִעם ישראל".
ולפי"ז פשוט כיון דמלחמת עמלק מצוה היא, ודאי אף כהנים בכלל זה, וגם נדחית טומאת מת מפני 
כן. ואמנם לפי"ז שמא צ"ל דדברי הרמב"ם הנ"ל גבי לויים, ד'אין עורכין מלחמה כשאר ישראל', קאי 

דוקא במלחמת הרשות ולא במלחמת מצוה.
ועי' תשובות והנהגות ח"א סו"ס קל"א.

23 עי' שו"ת בצל החכמה )ח"ו סי' מ"ט אות ט'(, שהשיג ג"כ מהא דאיתא בקדושין )כ"א ב'(, דכהן 
מותר ביפת תואר, והלא זה שייך רק במלחמה, הרי דכהנים בני מלחמה הם.

ומיהו אי משום הא, יש לדחות, די"ל דמיירי דיצא ברשות, אבל לא שחייבין לצאת, וכיון דאינם בני 
חיובא א"כ ה"נ במצוות זכירה ליתנהו. אא"כ נימא דכל טעם שיש לפטור כהנים מלצאת למלחמה, 

היינו משום טומאת מת וכנ"ל, והלכך כיון דמבואר דהיו יוצאין, בהכרח דמצווין הם, ואתי מצוה 
דמלחמה ודוחה לטומאת מת )ולאו מדין עשה דוחה ל"ת, דהא טומאת מת עשה ול"ת, אלא משום 
דגלי קרא גבי כהנים דכל מצוה ניתנה לידחות טומאת מת, וכמבואר ברד"ק הנ"ל(. אלא דלפי"ז תו 
אין ראיה מהא דמותרין הכהנים ביפת תואר, דהא קרא דיפת תואר קאי במלחמת הרשות, וא"כ 
בזה  משכ"ת  סק"ו  ו'  סי'  אהע"ז  ברכ"י  ועי  כלל.  מצוה  ליכא  הא  המת,  טומאת  נדחה  יהא  היאך 

מסוגיא דסוטה מ"ד א'.
נשים  בין  בכ"ז  יש לחלק  דודאי  ב' סק"ה(,  סי'  )פורים  פלמן שליט"א  להגרשב"צ  ועי' שלמי תודה 
לשבט לוי, דהא איתא ביבמות )ס"ה ב'(, דלחד מ"ד ילפינן פטור נשים ממצות פו"ר מדכתיב )בראשית 
א' כ"ח(, "וִמלאו את הארץ וִכבשוָה", ודרשינן, "איש דרכו לכבש, ואין אשה דרכה לכבש", ואטו מי 

נימא דה"נ שבט לוי יהיו פטורין מפו"ר כיון דאין מצווין לכבוש.
ועיי"ש שכתב לדחות דיש לחלק, דאין כוונת הגמ' מצד שהאיש דרכו לכבש ביציאה למלחמה, אלא 

מצד ענין האישות קאמר, וכדכתיב )שם ג' ט"ז( "והוא ימשול בך".
ומיהו בפרש"י בקידושין )ל"ה א' ד"ה דרכו לכבש(, פרש"י, "דרכו לכבש את הארץ במלחמה", הרי 

דבכיבוש מלחמה תליא מילתא.
הארץ  את  לכבוש  דרכו  איש  פרש"י  דקדושין  "בפ"ק  שכתב,  שם,  ביבמות  במהרש"א  יעוין  ואכן 
במלחמה ואין כו' עכ"ל ע"ש, ויהיה כינוי וכבֻשה ָשב על הארץ הסמוך לו, שאיש דרכו לכבוש ארצות 
ולא האשה, וכ"פ הרא"ם דבריו. אבל לא ידעתי מי הכריח רש"י לפרש כן, ולמה לא יהיה כינוי של 
וכבֻשה שב על הנקבה, כדרך שאמר והוא ימשול בך, אע"ג דלא נאמר כן עד אחר חטא של חוה, מ"מ 

לענין מצות פ"ו נאמר כן קודם זה", ועיי"ש מה שכתב ליישב פרש"י בזה.
מ"מ  תליא,  מלחמה  בכיבוש  פו"ר  דגבי  לפרש"י  דאפילו  נפק"מ,  אינו  דידן  דלנידון  נראה,  ומ"מ 
ביציאה  שייך  שבמינו  למי  הכוונה  אלא  הארץ,  בכיבוש  חיובא  בני  הם  שהזכרים  מצד  הכוונה  אין 

למלחמה, וא"כ כל הזכרים במשמע.
ועי' עוד בשלמי תודה שם מה שרצה להוכיח מסוגיא דברכות מ"ז ב' בעובדא דר"א דשחרר עבדו, 

דברא"ש מבואר דיתכן ששחררו לקריאת זכור וכו', עיי"ש. 
24 תענית אסתר אינה חובה' וכמבואר ברמ"א תרפ"ו ס"ב, ולשון הרמב"ם פ"ה מהל' תענית ה"ה, 
דזהו מנהג ישראל, והביא לשונו במ"ב שם סק"ב. ועי' בלבוש תרפ"ו ס"ב שכתב דכבר שויוהו עלייהו 

כחובה וכתענית ציבור לכל דבר.
ידי  יוצא  אין  אפל  בבית  ביום  בעשאה  דגם  בדבריהם  השתא  דסבר  בפר"ח  מבואר  אין  ואולם   25
חובתו, ויתכן דלדידיה לעולם רק חדא שמעינן מדבריהם, או דרק בלילה יוצא לאור האבוקה, או 

כמסקנתו בביאור דבריהם דכוונתם רק דביום אין יוצא בבית אפל, וכדלהלן.

המשך תשובות גליון פרשת תצוה - זכור, יופיעו בעזהי"ת בגליון פרשת ויקרא הבעל"ט. / התשובות על הציור יופיעו בעזהי"ת בגליון מיוחד ל'שבת הגדול'.

תשובות לגליון פרשת תצוה
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זהירות  צריך  כן  ועל  החברה,  אחרי  נמשך  אדם  של  ליבו 
שימשך  מתחבר,  אחד  כל  אליה  החברה  בבחירת  יתירה 
בחברה  שיבחר  ביותר  הטוב  כאשר  באורחותיהם,  ללכת 
הטובים  ממעשיהם  שילמד  ממנו,  ומעולה  הטובה 

ומאורחותיהם הישרים.

החברה,  אַחר  אדם  של  המשכותו  של  זה  כלל  בתוך 
חברתי,  כיצור  האדם  את  ברא  שה'  נוסף,  כלל  טמון 
הגשמיים,  צרכיו  מחמת  גם  לבדו,  להתקיים  יכול  שאינו 
יוכל לעשות לעצמו את כל צרכיו, גם  שלא שייך שאדם 
לחרוש ולזרוע, לטחון ולבשל או לאפות, בכדי שיהיה לו 
ואף  בגדים,  לעצמו  ולהכין  לארוג  לטוות  גם  לאכול,  מה 
לבנות לו בית ולייצר כלים לשימושו, וגם להיות רופא אם 
חלילה יארע לו דבר מה. ובמיוחד בשל צרכיו הנפשיים של 
בפניהם  ולהשיח  צריך חברה לשוחח עמם  האדם, שהוא 
את דאגותיו ושמחותיו, שיאמרו לו מילה טובה וישבחוהו 
ויעודדוהו, וכידוע, שרבים מאלו שהיו בבדידות זמן ארוך, 

דעתם השתבשה עליהם מעט או הרבה.

'עם  הנבחרת,  האומה  אודות  אמורים  הדברים  במיוחד 
ישראל', שבמצוות שה' נתן לנו במתנה, ישנו צורך מוחלט 
בחיי חברה, יהודי אינו יכול להתגורר במקום שאין 'עשרה 
תורתו  שאין  מי  גם  לתפילה.  מנין  לו  יהיה  לא  גדולים', 
זכה לעמול בתורה במשך כל שעות היום,  ולא  אומנותו, 
בכל זאת, שלוש פעמים ביום הוא נפגש עם בני הקהילה 
אליה הוא משתייך, בבית הכנסת בו מתפלל, וזאת מלבד 
השיעורים שמשתתף, או שעת הלימוד אותה הוא קובע, 

וכן בשמחות וקידושים, סיומים ואירועים אחרים.

הפעמים,  ברוב  מסויימת,  לחברה  אדם  של  השתייכותו 
אם  במיוחד  אחרת.  לחברה  מהשתייכות  אותו  מבדילה 
מדובר בחברה בה ישנם סממנים חיצוניים המעידים על 
חברתם, צורת לבוש מסויימת, מגבעת בעלת צורה אחרת, 
או כל פרט אחר. כך שכל הבא בשעריהם, אם אינו משתייך 
אליהם, מיד יבלוט ביניהם, וירגיש כזר שבא למקום שאינו 

שלו.

'רגש ההשתייכות', לימדונו חכמי המוסר, בא בכדי  אותו 
מפני  המתמיד  מהפחד  נפשו  בתוככי  מוגן  יהיה  שאדם 
ל'ֶחברה מתים',  שייך  לא  הוא  ומאורעות קשים.  אסונות 
גם לא ל'ֶחברה חולים' או 'ֶחברה אביונים', הוא משוייך עם 
ובעלי  כבריאים  כולם  נראים  חוץ  כלפי  בה  החברה שלו, 
מתנהלים  וחייהם  מיוחדת,  טרדה  כל  להם  שאין  יכולת, 

על מי מנוחות.

זו גם הסיבה, שכאשר חלילה מידת הדין נמתחה על אחד 
מבני הקהילה שאדם משתייך אליה, ואירע לו אסון כבד, 
גם  להיות  יוכל  הדבר  שמא  הפחד  מתעורר  רבים  אצל 
לחברתם  שהשתייכותם  רואים  הם  ובמשפחתם.  בביתם 
קצר  זמן  תוך  אך  ואסונות,  מצרות  להנצל  מועילה  לא 
משתדלים למחוק מזכרונם את מה שהיה, ולשוב להרגיש 

מוגנים בחברה אליה הם משוייכים.

הרבים שהצטרפו לקהילת 'תפארת התורה והתפילה', לא 
עשו זאת מחמת 'תפארת התפילה' שמשכה את ליבם, כי 
זו לא התייחדה בתפילה מיוחדת על פני כל בתי  קהילה 
התורה'  'תפארת  מחמת  לא  ואף  לה.  הסמוכים  הכנסת 
בתי  לעומת  ביום,  מועטות  שעות  בהיכלה  שהתרונן 
הכנסיות האחרות שקול התורה נשמע בהם ברמה במשך 
רוב שעות היום, אלא מחמת שגרעין הקהילה היה מאותם 
העולם  בעניני  מרובה  ברכה  עליהם  השפיע  שה'  אלו 
הזה בה עסקו, וזכו לשולחן של עשירות. ואף אלו שבאו 
בעקבותיהם קיוו, שבזכות השתייכותם לקהילה "מכובדת" 
זו, אולי יושפעו גם הם בשפע ברכה והצלחה בכל מעשי 

ידיהם.

רב לא היה בקהילה זו, לפי קוצר דעתם הם חשבו שכל מה 
שצריך רב לקהילה הוא בשביל הלכות בית הכנסת, ודעתם 
רחבה מספיק כדי לדעת הלכות אלו, ומה גם שהם רכשו 
את כל ספרי קיצורי ההלכות אודות דיני בית הכנסת, כך 
שבכל פעם שהיתה מתעוררת להם שאלה הלכתית, היה 
הגבאי פותח את הספרים, מחפש את הנידון ב'אינדקס', 
ביותר  המקילה  הדעה  פי  על  השאלה  את  מכריע  והיה 
המופיעה באוסף הדעות שבספר, כפי שיקול דעתו ונסיונו 

הרב בגבאותו.

ומצוות,  תורה  שומרי  יהודים  הם  גם  אופן  שבכל  אלא 
תלמיד  אלעספרייגטער*,  גבריאל  מר'  ביקשו  הם  כן  ועל 
חכם מופלג, שיבוא בכל ערב 'בין מנחה למעריב', וימסור 
בפניהם שיעור קצר, כדי שישקיטו את מצפונם בלימוד זה. 
ר' גבריאל ששאל את דעת מורו ורבו אם לקבל על עצמו 
תפקיד זה, נענה שטוב הדבר עבורו וגם עבורם, אך זאת 
בתנאי שלא יקבע את מקומו לתפילה באותה קהילה, כי 
בסופו של דבר הוא ימשך אחריהם, אלא ימשיך להתפלל 
התפילות  מלבד  היום,  עד  התפלל  הוא  בו  הכנסת  בבית 

בהם יצטרך להתפלל בשל אמירת השיעורים.

החינוך',  ב'ספר  שיעור  לפניהם  גבריאל  ר'  מסר  בתחילה 
באומרו, שיהודי צריך ראשית לדעת את המצוות שאותו 

הוא מקיים, ואם הוא יבין מעט את טעמי המצוות, אולי 
הדבר ישפיע שיכניסו קצת את הלב אל המצוה, להתחזק 
בקיומה כדת וכדין. לאחר כמה שבועות, כשראה שהשעה 
גמרא  ללימוד  נוסף  שיעור  להוסיף  בפניהם  הציע  כשרה, 
למרות  דשמיא,  ובסייעתא  מעריב.  של  המנין  לאחר 
התנגדותם של כמה מ'נכבדי הקהילה', בכל זאת הצליחו 
הרבים שלבם נמשך ללימוד, שקבעו שיתחילו בלימוד קבוע 
של שעה גמרא, כאשר זלמן לעבטפונגעבען*, בעל המרכז 
החודש  בכל  להביא  והתחייב  הוסיף  השכונתי  המסחרי 

הראשון 'כיבוד קל' לחיזוק השיעור וכנגד יצר הרע.

מבני  איש  כעשרים  באו  לקראת השיעור הראשון שאליו 
הקהילה, הכין זלמן 'כיבוד כבד מאוד'. כנראה שידע היטב 
מהו היצר הרע הגדול שכנגדו בא הכיבוד, ועל כן הוסיף 
והביא כיד ה' הטובה עליו. בשיעור השני כבר היו במקום 
לו  שחסר  מהם  אחד  היה  לא  שאמנם  איש,  כשלושים 
שמקרבת  לגימה  'גדולה  אבל  מסוים,  מאכל  דבר  בביתו 
את הלבבות', וקל וחומר סעודה שלימה, שמביאה קירבת 

לבבות גדולה.

זאת ועוד, שהרוח החיה שעמדה מאחורי השיעור, היתה 
מאייר שלעפטצולערנען*, שפנה לכל אחד מבני הקהילה 
והזמינו אישית, 'רק לכמה ימים' לטעום מעץ החיים, ורבים 
מאלו שטעמו, לא רצו להפסיק. כולם ידעו שמאייר הינו 
עקשן שאין כדוגמתו, ולא כדאי 'להתחיל איתו', וכל עוד 
שלא יבואו מידי פעם לשיעור, הוא לא יתן להם מנוחה. 
בעבודתו כמנהל חברת הסעות, היו לו שעות 'מתות', בהם 
השתתפו  לא  שבאחרונה  הקהילה  בני  לכל  מתקשר  היה 
בשיעור, ו'מטריד' אותם עד שלא היתה להם ברירה רבה, 
ונפגעו',  'הציצו  וחלקם  ימים לשיעור,  לכמה  להגיע  אלא 

ונשארו משתתפים קבועים בשיעור.

המשיך  זלמן  זאת  ובכל  ביעף,  עבר  הראשון  החודש 
בהנהגתו, להביא כיבוד לשיעור, כאשר רק לפרקים, כשהיה 
למאן דהוא 'שמחה' או 'יארצייט', הוא הסכים שאותו אחד 
יתן במקומו את הכיבוד. הוא הרגיש שבכיבוד שהוא מביא 
לשיעור, זוכה הוא שיתווספו עוד אחרים ללמוד תורה, וכל 

הוצאה כדאית עבור מטרה נעלה זו.

שיעורו  את  גבריאל  ר'  זנח  לא  העת,  אותה  כל  במשך 
כאשר  הזמן,  שבמשך  אלא  למעריב,  מנחה  בין  הראשון, 
רב  ככל שעושרם  מצויה,  הקהילה שפרנסתם  שבני  ראה 
יותר, כך ידם קמוצה עוד יותר לצדקה וחסד, עד שתיקנו 
תקנה שאסור לאסוף כסף בבית הכנסת ומחוצה לו, ואף 
צערם  על  כתוב  בהם  צדקה',  'עלוני  לבנין  להכניס  לא 
ויגונם של משפחות שומרי תורה ומצוות, שעברו אסונות 
באותן  לתמוך  הציבור  את  מעוררים  ידם  ועל  טרגדיים, 
משפחות, כאשר טענת מתקני התקנה היא, שעלוני צדקה 
אלו גורמים 'בלאגן' בבנין בית הכנסת, ובכניסה לבנין תלו 
שלט גדול ומחשיך עינים, בו כתבו על תקנתם זו, שכינויה 
אדמה  ועמורה  סדום  ארצות',  חמש  'תקנת  הוא,  הידוע 

צבוים וצוער.

בית  שגבאי  במיוחד  גבריאל,  לר'  מאוד  כאבה  זו  תקנה 
עלונים  מיני  מכל  הנגרם  לבלאגן  חששו  לא  הכנסת 
מאלו  גם  הכנסת,  בית  היכל  בתוך  בכל שבת  המחולקים 
שאין רוח חכמים נוחה מהן, ואף גרועים מהם, וכל דאגתם 
בית  לבנין  כלל  יכנסו  מעלוני הצדקה שלא  הוא  וחששם 
הכנסת, ומכך הבין שהוא מדרכי היצר הרע החושש שמא 
ועל  צדקה,  ולתת  לתרום  עליהם  ישפיעו  הצדקה  עלוני 
כן, בהתייעצות עם מורו ורבו, החל ללמוד בסוף השיעור 
לרבי  צדקה',  'מעיל  בספר  דקות  חמש  החינוך,  ספר  של 
המעורר  ועוד,  מוסר'  ה'שבט  בעל  זצ"ל  האיתמרי  אליהו 
רבות על ענין הצדקה ומעלותיה, והביא את כל דברי חז"ל 
והפוסקים, שהפליגו הרבה במעלת מצוה גדולה ונעלה זו, 

כפי שהעיד המחבר בהקדמת הספר.

בספר  הקבוע  שהלימוד  גבריאל  ר'  הרגיש  קצר  זמן  תוך 
שתמיד  אף  שעל  ולברכה,  לטובה  עליו  משפיע  זה  קדוש 
כעת  זאת  בכל  בה,  מרבה  והיה  הצדקה  מעלת  את  ידע 
שיכל  כפי  לרוב,  צדקות  ולעשות  אחריה  לרדוף  התעורר 
משפיע  שהלימוד  שכפי  היתה  ותקוותו  המועט.  בכספו 
עליו לטובה ולברכה, כן ישפיע אף על השומעים כן, ולבם 
וידם יפתחו לתת לצדקה, ובזכות מצוה גדולה וחשובה זו, 

יבוא אליהם שפע רב עד בלי די.

עשו  שדבריו  גבריאל  ר'  ראה  נוספת  תקופה  כשעברה 
פרי, היה זה כשמאייר וזלמן בקשו מהגבאים לדון מחדש 
בענין ה'תקנה' שקבעו אודות איסור הכנסת עלוני צדקה 
לבנין בית הכנסת, ובעקבות כך קבעו אסיפה מיד לאחר 
מעריב במוצאי שבת, בה העלו הגבאים את טענת מאייר 
מאייר  של  טענתם  עם  שהסכימו  כאלו  חסרו  לא  וזלמן. 
וזלמן שאין מקום לתקנה כזו בקהילתם, אלא שמולם עמד 
קראנקערטהארץ*,  יענקל  הקהילה  עשיר  בצורה  כחומה 
הגיגיו  את  רם  בקול  שטען  הידוע,  הנדל"ן  וסוחר  הקבלן 
של  בצערו  השתתפות  של  התורה  יסודות  את  הנוגדים 
השני, באומרו, שעצם קריאת עלוני הצדקה והצרות של 

ופחדים  רעות  מחשבות  לקוראים  לגרום  יכול  האחרים, 
ובמיוחד  לדכאונות,  לגרום  ואף  ואסונות,  מחלות  אודות 
הדברים אמורים כלפי צעירי הצאן, שכאשר קוראים עלונים 
אלו, הם יכולים חלילה ליקח אל ליבם את הדברים, וכפי 
'פסיכיאטרים',  ואף  'פסיכולוגים'  כמה  עם  נתייעץ  שכבר 

המודים שיש סיכון רב בקריאת הדברים.

דעת, שכל מהותה  דברים חסרי  ואמר  יענקל  הוסיף  עוד 
כל  ובלא  ומבוססת  עשירה  קהילה  היא,  קהילתנו  של 
צרה וצוקה. אם נכניס את עלוני הצדקה אל בית הכנסת, 
שייכים  לא  אנו  בעקבותיהם.  יבואו  צרות  אילו  יודע  מי 
לקהילת החולים או המתים, האביונים או בעלי הצרות, 
דבריו  את  סיים  אולי,  ומצליחה.  מבוססת  קהילה  אנו 
בלגלוג, אולי אתם רוצים שהקהילה תקים גם 'קופת גמ"ח 
המקום  את  לגדוש  שיבואו  המסכנים  לכל  להלוואות', 

ולרוקן את כל כספינו.

רובם המוחלט של בני הקהילה לא יכלו לסבול את דברי 
ההבל והריק שאמר יענקל, וכי יש לו ביטוח שלא יארע לו 
דבר? וכי בהכנסת עלוני הצדקה לבית הכנסת יכול להכנס 
עמהם צרות ואסונות? חלילה לומר כך! ובמיוחד שהאמת 
היא להיפך, שבזכות הכנסת העלונים והקריאה בהם, עצם 
לו  לתרום  יכולים  לא  אם  גם  השני,  בצער  ההשתתפות 
ובמיוחד  רעים,  ופגעים  מאסונות  להציל  יכולה  מאומה, 
מי שיכול לפתוח את ידו ולתרום לכל אותם מקרי רעה, 
דבר  מכל  יצילו  ה'  מידה  כנגד  שמידה  בודאי  כן,  ועושה 
רע ומכל מיני משחית ופורעניות. אבל יחד עם זאת ידעו 
נאמנה, כי דעתו של 'בעל הממון' תתקבל, כי 'בעל המאה 

הוא בעל הדעה'.

באותה שעה התעוררה בליבו של זלמן מידת העזות, ועוד 
לפני שהרוחות נרגעו מדברי יענקל, הודיע בקול רם, שהוא 
מקבל את דבריו של יענקל. לרגע השתוממו כולם למשמע 
הדברים, וכי גם זלמן בחסרי הלב? וכשכולם שתקו ורצו 
לשמוע את נימוקו, המשיך ואמר, שהוא מכריז בזאת על 
להלואות  'גמ"ח  יפתח  שבו  גדול  סכום  של  קרן  הקצאת 
כספיות' המיועדת לבני הקהילה וגם לבני קהילות אחרות, 
להרבות חסד בעולם, והוא מקוה שבזכות זה יצילו ה' מכל 

דבר רע, וכל מיני משחית ופורענות.

אסור  כולה,  הקהילה  כל  שלטובת  והסביר,  הוסיף  זלמן 
לנו לשתוק, כי אין לכל קהילה בעולם זכות ויכולת קיום 
אם הם אינם עוסקים בצדקה וחסד, שהרי הוא מעמודי 
העולם, ולהיפך, קיצם וסופם של אנשי סדום הגיע, בגלל 
קיום,  זכות  למקומם  היה  לא  כן  ועל  בחסד,  עסקו  שלא 

ואבד והתכלה מקומם מן העולם.

העמוק  הזעזוע  תחת  עדיין  שהיו  הקהילה  מחברי  כמה 
זלמן,  עזותו של  נמשכו אחר  יענקל,  מדבריו הקשים של 
הגמ"ח  בקרן  הגון  סכום  שיפקידו  הודיעו  מעמד  ובאותו 
שיוקם. כך שאמנם ההחלטה האומללה אודות אי הכנסת 
עלוני צדקה לתוככי בית הכנסת לא התבטלה, אבל בזכות 
להלואות,  גמ"ח  קרן  להקים  זכו  ביטולה,  בדבר  שדנו 

להרבות חסד ולעזור לאלו הצריכים עזרה וסיוע.

תוך זמן קצר הקים זלמן את הקרן, כאשר חבריו הצטרפו 
עמו יחד בהפקדות מכובדות, וביקשו מר' גבריאל שיהיה 
'נשיא הקרן', שיקבע את הכללים על פיהם ישק דבר, כמה 
את  גבריאל  ר'  כשקיבל  החזרים.  ובאיזה  אחד,  לכל  ילוו 
גבאי  ובירר אצל  ורבו, הלך  זה ממורו  לענין  ברכת הדרך 
גמ"ח להלואות אודות האופן הראוי והכדאי, ולאחר שחקר 
ודרש היטב, קבע כללים שעל פיהם הלוו לכל הנצרכים, 
שרובם המוחלט היו מחוץ לקהילה, כאשר יחד עם זאת 
הראוי,  באופן  הכתוב  בשטר  ההלואות,  את  לבטח  דאגו 
הסכום,  על  בנקאית  המחאה  ובצירוף  נאמנים  ובערבים 
אם  עכו"ם',  של  ב'ערכאות  חוקי  תוקף  להלואה  הנותנת 
במקרה של ספק או ויכוח, חלילה הלווה ילך בדרך חטאים, 

ולא יאבה לדון כדת של תורה בבית הדין.

מאותה העת ואילך, התפלגו בני הקהילה בין תומכי יענקל 
ותומכי זלמן. רובם המוחלט של בני הקהילה, בליבם תמכו 
בזלמן, במיוחד שחשבו שדרכו היא הנכונה והטובה, אלא 
שנזקקו  אף  שהיו  ובמיוחד  מיענקל  חששו  מהם  שרבים 
שיענקל  גם  מה  בעסקיהם.  ממנו  וסיוע  ולעזרה  לטובתו 
עטה על עצמו אצטלית של תלמיד חכם, ועל כן 'נקם ונטר 
בדבריו  צידדו  ומנקמותיו,  ממנו  הפחד  ומחמת  כנחש', 
והסכימו עמו ברבים. לעומתם עמדו כל אלו שלא חששו 
בכל  ותמכו  מחשבותיהם,  את  ברבים  והשמיעו  מיענקל, 

עוז בזלמן, ויחדיו ניסו להרבות צדקה וחסד.

גבריאל, שרבות השמיע את דעת חז"ל הברורה בענין  ר' 
נראה  היה  טבעי  באופן  וחסד,  בצדקה  להרבות  החיוב 
במיוחד  זלמן,  של  לצידו  להיות  צריך  שהוא  למתפללים 
מה  לפי  זאת,  בכל  שהקים,  הגמ"ח  קרן  כנשיא  שנתמנה 
שהורו לו רבותיו, שעל פי התורה עליו להתרחק ממחלוקת, 
נחלקו  בו  ונשמר שלא להביע דעה בענין  נמנע  לכך הוא 

השיעורים,  במסירת  המשיך  אלא  צד,  לשום 
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וחסד,  צדקה  להרבות  שיעוריו,  שומעי  כל  את  עת  בכל 
בממונם ואף בגופם.

כל מי שהביט על הקהילה מהצד, הבין שהקרע בקהילה 
אינו דבר רחוק, אך ר' גבריאל השקיע כוחות רבים בכדי 
למנוע מחלוקת בתוך הקהילה, ואף לאחות את הקרעים 
ובכל  ביותר,  שברירי  היה  אלא שהאיחוי  חזרה,  ולחברם 

עת יכל להתנפץ עלי סלע.

'קמחא  סלע המחלוקת הבא היה ענין אסיפת כסף עבור 
דפסחא' לעניי העיר. רבני העיר שלחו שליח לבית הכנסת 
לעורר את הציבור לתרום 'קמחא דפסחא' עבור עניי העיר, 
כמפורש בשולחן ערוך שכל יהודי הדר בעיר מחוייב בזה, 
יד  על  נעמד השליח  סיום התפילה,  קודש לאחר  ובשבת 
השליחים  כמנהג  דברים,  לשאת  והחל  הקודש'  ה'ארון 

שמתחילים במילים 'ברשות הגבאים'.

יענקל שלא יכל להבין מי נתן לשליח זה את רשות הדיבור, 
לדיבורים  רשות  לתת  כח  כלל  לגבאים  שאין  מיד,  זעק 
ברור  שילוט  כשיש  במיוחד  הכנסת,  בבית  צדקה  בעניני 
האוסר זאת בכניסה לבית הכנסת. ואילו כל אותם שלא 
ואף  בדבריו,  להמשיך  השליח  את  עודדו  ממנו,  חששו 
זו.  חשובה  מצוה  עבור  נכבדים  סכומים  בקול  הבטיחו 
יענקל קם במחאה ויצא מבית הכנסת, ועימו עוד כל אותם 

אלו שחששו ממנו ומנקמתו.

המתח בבית הכנסת היה גדול, מי יודע מה יעשה יענקל 
שזלמן  אלא  כל,  לעין  המבוזה  כבודו  נקמת  את  לנקום 
ומאייר ושאר חבריהם הגיעו למסקנא, שאין להם כל צורך 
לפחד ממנו ומנקמתו, במיוחד כאשר בבדיקתם וחקירתם 
התברר, שכל כוחו העצום של יענקל הוא רק באימה יתירה 
שהוא מטיל על הציבור, אך אלו שאינם מפחדים ממנו, לא 

רק שאינו יכול לעשות להם דבר, אלא הוא מפחד מהם.

שבת  מוצאי  תפילת  סיום  עם  מכן,  לאחר  שבועות  כמה 
עומד  יהודי  ראו  הם  הכנסת,  מבית  המתפללים  ויציאת 
שעד  נפשו,  על  ומבקש  הכנסת,  מבית  ליציאה  בסמוך 
לפני זמן לא רב בסייעתא דשמיא הוא פרנס את משפחתו 
בכבוד בהשתדלותו בעמל פרנסתו, אלא שלאחרונה עשו 
לו 'תרגיל עוקץ', והוא הפסיד את כל כספו, ונהיה 'בעל חוב 
גדול', ועל כן הוא נאלץ להזדקק לחסדי הבריות, ולבקש 
שבפעם  הפטיר,  דבריו  את  ששמע  יענקל  עזרתם.  את 
אל  והמשיך  תרגילים,  מיני  בכל  ליפול  שלא  יזהר  הבאה 
שלא  למרות  המתפללים,  של  האחר  חלקו  ואילו  ביתו, 
הגיעו לעשירותו של יענקל, ניסו לעזור ולסייע לו, בנתינה 
הגונה שתוכל לסייע בעדו להעמידו שוב על רגליו, שהיא 

מהדרגות הגבוהות של מצות צדקה.

הזדמנות נוספת היתה לבני הקהילה לשמוע את דעתו של 
יענקל, בהגיגים אותם שפך על לומדי ועמלי התורה, בהם 
התברר מעל כל ספק, שככל שכספו גדל, כך גדלה עמהם 
שנאתו העזה ללומדי תורה מתוך הדחק, לעניים, לאביונים 
אודות  שקבע,  המעוותת  ה'שיטה'  גורל.  ומוכי  ולחולים 
הצליחה  להם,  ומסייע  שעוזר  למי  להתדבקות  החשש 
כלפיהם,  עזה  משטמה  שהרגיש  עד  ליבו  את  להשחית 

ובקושי יכל לראותם.

באותם ימים אינה ה' ליענקל עיסקת נדל"ן טובה ומיוחדת, 
ורב, שיחד עם הקרן היתה שוות  בה הרויח סכום עצום 
ערך יותר ממחצית הונו. ההון הרב שהיה בחשבונו בבנק, 
לא היה נצרך אלא בעוד כמה חודשים, וכסוחר ממולח ידע 
נזק  הוא  ברגיעה,  בבנק  שוכב  שהכסף  יום  שכל  נאמנה, 
גדול, ועל כן, עוד באותו יום הוא העביר את הכסף לידי 
 ,)LLC( 'קרן ברנרד לורנס מיידוף להשקעות וניירות ערך'
קרן ההשקעות העולמית האמינה והיציבה, בניהולו האישי 
של 'ראש החברה למסחר בניירות ערך בארה"ב', בה היה 
ורווחיו  הרבים,  השקעותיו  בשל  המנין  מן  כבוד  חבר 
כמה  של  קצר  לטווח  מהשקעות  גם  שהרוויח,  העצומים 

חודשים.

לו, דחתה במעט  שמחתו הרבה על הריוח העצום שהיה 

את יצר הנקמנות אשר עליו לנקום בכל אלו שחלקו על 
דבריו. מה גם שבאותם ימים הוצעו בפניו כמה עסקאות 
עתק,  רווחי  בצידה  היה  מהם  אחת  שכל  חדשות,  ענק 
שרק  כך  וכוחותיו,  חושיו  כל  את  תפס  בהם  והעיסוק 
בשבתות נזכר יענקל בנקמות שעליו לנקום, ומיד בצאת 
השבת חזר לעסקיו הענפים ושוב נזכר בנקמות רק בשבת 

שלאחריה.

בליל חג השבועות כשמחשבתם של רוב בית ישראל היא 
התגלגלה  יענקל  של  מחשבתו  בלילה,  שילמדו  בלימוד 
שעה  באותה  לקח.  ולימוד  נקמה  של  אחרים  במחוזות 
עלה בראשו רעיון עצום לנקמה, שעל ידו הוא יוכל לגרום 
שיבואו  עד  ענק,  הפסדי  שכנגדו  המחנה  מראשי  לכמה 
להתחנן לפניו שיעזור ויסייע בידם להנצל מנפילה כלכלית 
מוחלטת, ואז הוא יראה להם מי הוא, ועד כמה יש להזהר 
לסייע  ינסה  אלא  כלל,  להם  יעזור  שלא  עמו,  מלהתחיל 

בעדם ליפול נפילה טוטאלית של ריסוק מוחלט.

הבעיה המרכזית בנקמתו זו היתה, שבכדי שתצליח עליו 
לידו.  תבוא  שהאפשרות  עד  מרובה,  בסבלנות  להאזר 
כסוחר נדל"ן משופשף הוא ידע היטב להתאזר בסבלנות 
מרובה בכדי להצליח ולנצח בגדול, ועל כן החל לתכנן את 

תוכניתו לפרטי פרטים, והמתין לשעת הכושר.

בחודשים האחרונים, שכספו היה מושקע ב'קרן מיידוף', 
ובכדי  ההשקעה,  מפירות  רק  עתק  סכומי  הרויח  הוא 
להרבות ולהכפיל את כספו, הכניס גם את כספי הריבית 
לקרן, בכדי שגם הם יצמיחו ריבית וריבי ריבית, ועושרו 

יגדל ויצמח עד אין קץ ותכלה.

ימים  תשס"ט,  כסלו  י"ד  וישלח,  לפרשת  חמישי  בליל 
ספורים לפני התאריך בו היה צריך לקבל את כספו מהקרן 
עם הריביות העצומות שהרויח, יחד עם פדיון נוסף של עוד 
כמה עשרות מליונים שכבר השקיע שם בעבר, וכעת עמד 
עצומות,  אפשרויות  ובעל  חדש  נדלנ"י  במיזם  להשקיעם 
הוא סידר את כל האישורים דרך התקשורת הממוחשבת, 
לחשבונו  יוכנסו  הסכומים  במיועד  לו שבתאריך  והודיעו 
בבנק בארה"ב. כשעלה על מיטתו באותו ערב, הרהר בליבו 
עד כמה רוב עושרו וכבודו, ולמרות שאינו מפריש חומש 
ומעשיר, עשרת  זאת הוא מוסיף  ואפילו לא מעשר, בכל 
מכספם  ותורמים  המפרישים  חבריו  משאר  יותר  מונים 
לכל מיני מצוות. במיוחד חיזק את ליבו במחשבה, שאילו 
נותן  היה  אם  ובמיוחד  מעשר,  מכספו  מפריש  היה  הוא 
חומש, לא היו לו רווחים כה גדולים ועצומים, שהרי היה 

לו עשירית או חמישית פחות ממה שיש לו כיום.

עולים  ורוגע  כששלווה  יענקל,  נרדם  אלו  במחשבותיו 
ברעיונו שהוא החכם והפיקח הגדול, שאינו נותן כל צדקה, 
מעותיו  את  ולשלש  להרויח  היאך  משכיל  זאת  עם  ויחד 

עוד ועוד.

שנתו זו לא האריכה כבכל לילה. בשעה שתים לאחר חצות 
העירו אותו במספר הנייד האישי שלו, כאשר ה'עורך דין' 
קיבל  כבר  הוא  האם  ושאלו,  הקו  על  היה  במנהטן  שלו 
את הכסף כבר מ'קרן מיידוף', כי כעת מתגלגלת שמועה 
בקול  למחרת  להתפוצץ  עומדת  מיידוף  ש'קרן  עקשנית 
רעש גדול. באותו לילה הוא כבר לא ישן, ולקראת שעות 
אחר הצהרים בארץ הקודש הוא כבר ידע ברורות שעשיר 
גדול הוא כבר לא, כל הסכומים האגדיים שהיו לו בקרן זו, 

התנדפו כאבק פורח וכחלום יעוף.

שלא  שנה,  שבעים  כבן  קשיש  יהודי  שאותו  התברר, 
כל  את  הונה  שנים  עשרות  במשך  ומצוות,  תורה  שמר 
העולם בקרן המיוחדת שהקים, שלא היתה אלא 'הונאת 
משולמים  הריבית  אחוזי  בה  דמיונית  קרן  שהיא  פונזי', 
כללה  הונאתו  החדשים,  המשקיעים  של  מההשקעות 
מדינות ובנקים, מוסדות ויחידים, בהיקף של כששים וחמש 
מיליארד דולר, שכולם האמינו בו בשל תפקידיו המכובדים 
בשוקי ההון, וגם בשל האמינות הגבוהה ששידר, שבמשך 
הריביות  עם  ההפקדות  את  החזיר  תמיד  שנים  עשרות 

עצם  יום,  לאותו  גם שעד  ומה  וסוכמו,  שנקבעו  בזמנים 
ההשתייכות ל'קהילת מפקידי קרן מיידוף', היוותה הוכחה 
על יציבות כלכלית ועשירות רבה. גזר הדין שהושט עליו 
על ידי הערכאות בארה"ב, בדבר מאסר של 'מאה וחמשים 
שנה', לא רק שלא הושיבו פרוטה אחת למשקיעים הרבים, 
אלא הוותה ליצנות אחת גדולה, שבית המשפט הבטיח לו 

לחיות עד לאחר גיל מאתיים...

כידוע שבענף הנדל"ן, נפילה אחת כואבת וקשה, פעמים 
כמה  ותוך  נוספות,  נפילות  בעקבותיה  שגוררת  רבות 
להתרסקותו  עד  נפילה  אחר  נפילה  יענקל  נפל  חודשים 
למכולת  לשלם  בכדי  כסף  די  בידו  היה  שלא  המוחלטת, 

ולדלק למכוניתו.

כעת התברר מיהו העשיר הגדול ומיהו המסכן הגדול. אילו 
יענקל רק היה נותן חלק מכספו לצדקה, היה נוחל על ידו 
'גן עדן', כעת נשאר לו רק לבכות להתאבל על מה שלא 
עשה בכספו הרב שהתנדף ואבד. גם התברר כי התרחקותו 
ובעלי צרות, לא  גורל  יענקל מכל אותם מוכי  הרבה של 
ידה הוא  ועל  יתכן  זו בלבד שהיתה חסרת תועלת, אלא 
הגיע לנפילתו הגדולה, כדרשת חז"ל )תמורה ט"ז א'(, שאם 
עני מבקש מעשיר שיפרנסו, והעשיר ממאן בלא כל טעם 
וסיבה, ה' שהעשיר את העשיר, יעשהו עני, ואילו את מי 

שעשאו עני, יעשהו עשיר.

בני הקהילה השתדלו לא לזכור ליענקל את 'משנתו הסדורה' 
בענין האיסור לעזור ולסייע לאחר בעת נפילתו, ובמיוחד 
העניים  למען  עת  בכל  שלחמו  אלו  השניה,  הקבוצה  בני 
והאביונים, היו הראשונים שנרתמו לעמוד כעזר ואחיסמך 
ליענקל ומשפחתו, כאשר שכרו במיוחד 'עורך דין' שידאג 
שלא יוציאו אותם מביתם, ויחד עם זאת הקימו יחדיו קרן 
בה כל אחד נתן סכומים הגונים, בכדי שיוכלו להקימו שוב 
על רגליו, כשזלמן ומאייר היו הראשונים והמסורים לענין, 
יענקל  כאשר במעשיהם אלו התברר, שכל מלחמתם עם 
לא היתה אישית, אלא רק מחמת רצונם להרבות בצדקה 

וחסד, ועל כן, במקרה זה, נרתמו לעזור לו ככל שיכלו.

נזקק  והוא  נחלש  יענקל  של  וליבו  צרה,  רודפת  צרה 
טענו  הרפואיים  העסקנים  כאשר  דחוף,  רפואי  לטיפול 
שרצוי לעשות זאת באופן פרטי, הכרוך בהוצאה של כמה 
שליח  שלח  הוא  למאייר,  הדבר  כשנודע  אלפים.  עשרות 
אל זלמן כשהוא מבקש ממנו שיתרום סכום נכבד לצורך 
מצוה גדולה זו של הצלת נפשות, אך כשהשליח הגיע אל 
זלמן, התברר שאמש הוא טס ליומיים, ולא ניתן להשיגו 

טלפונית.

רעייתו של זלמן ששמעה את הדברים, הבינה שהענין אינו 
סובל דיחוי עד שבעלה ישוב, ועל כן, בשל חשיבות הטיפול 
הרפואי ודחיפותו, היא רשמה לשליח המחאה נכבדה על 
גם  מכובד  סכום  הרפואי,  הטיפול  מהוצאות  רבע  סכום 

ביחס לנתינותיו הקבועים של זלמן.

כשהסכום המלא של הטיפול הרפואי היה בידי מאייר, הוא 
פנה אל ר' גבריאל וביקש ממנו שילך אל יענקל וימסור לו 
את הסכום, יחד עם האיחוליים הלבבים של בני הקהילה, 

שיזכה לרפואה שלימה במהרה, בתוך שאר חולי ישראל.

וליוויו אל עבר  תוך כדי נתינת סכום הכסף לר' גבריאל, 
ביתו של יענקל, סיפר מאייר על הניסים המיוחדים שראה 
באיסוף הכסף, ובמיוחד הזכיר לטובה ולברכה את רעייתו 
של זלמן, שבזכות לבה הרחום, הם הצליחו להגיע מהרה 

לסכום הנדרש.

ר' גבריאל שכבר היה קרוב לביתו של יענקל, לפתע סבב 
את צעדיו חזרה אל עבר ביתו. מאייר שהתפלא על מעשיו 
שאלו, ילמדנו רבנו, מה אירע, מדוע השבת פניך אחורנית, 

האם נעשה דבר שאינו כהוגן.

לצערי, השיב ר' גבריאל דבר מה נעשה שלא כהוגן, והוא 
מפורש בשולחן ערוך, ואם אינך יודע על מה אני מתכוון, 

ארמוז לך שהוא נלמד מפרשתינו עפרש"י.

מהו הדבר שנעשה שלא כהוגן הנלמד מפרשתינו עפרש"י?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון פרשת תרומה
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י ראה מרן שליט"א מקור לדבריו, שאין כל דבר רע בחלום אותו חלם לייבל, על השולחן הארוך המלא בכל טוב, שהוא יושב בראשו ועמו מסובים כל יוצאי חלציו, 
ואדרבה הוא סימן לדבר טוב, שמהיום והלאה יראה ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, ויזכה לבשורות טובות ישועות ונחמות. מרן שליט"א ראה בפרשתינו, שענין של שולחן הוא דבר מעלה, ועל כן הרואהו 
בחלום, סימן ברכה יש בו, וזאת מדברי רש"י כ"ה כ"ד, עה"פ, "ְוִצִּפיָת אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור ְוָעִׂשיָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב", וביאר רש"י, "זר זהב. סימן לכתר מלכות, שהשולחן שם עושר וגדולה, כמו שאומרים שלחן 

מלכים". מבואר בדברי רש"י, שעצם השולחן הוא שם עושר וגדולה, וראִייתו בחלום באה ללמד שה' ישלח לו ברכה מרובה.

דיין א. – מודיעין עילית – חמדת ימים, ג"כ.
סנדומירסקי ח.ע. – בני ברק – פתחי אור – חנוכה ופורים.

מונק א. – קרית ספר – פתחי אור – חנוכה ופורים.
ארליך ש. – בני ברק – פתחי אור – חנוכה ופורים.

ביטון א. – מודיעין עילית – פתחי אור – חנוכה ופורים.
שמולביץ י. – ירושלים – פלא יועץ המנוקד.

אומן י. – מודיעין עילית – פלא יועץ המנוקד.
שמואליאן ר. – קרית ספר – אבני מילואים ע"ב מלואי חותם, ב"כ.

ינקלביץ י.מ. – לייקווד – פתחי אור – חנוכה ופורים.
בוזו י. – מודיעין עילית – פתחי אור – חנוכה ופורים.

כנום ב. – בני ברק – פתחי אור – חנוכה ופורים.
טיקוצקי ג. – לייקווד – ספר הקטן.
ויא צ. – קרית ספר – ספר הקטן.

שמות הזוכים לפרשת משפטים / תרומה
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

אלעספרייגטער – השואל ומתייעץ על הכל. לעבטפונגעבען – החי מלתת לאחרים. שלעפטצולערנען – המושך אחרים ללימוד. קראנקערטהארץ – בעל לב חולני מרושע. 

תודת המערכת נתונה
לר' מאייר ז. שיחי'

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה

הפרסים לשבוע זה:  "בן יהוידע ובניהו עהש"ס", הוצאה חדשה, ד"כ.

עוד  שלושה  זוכים נוספים, כל אחד בספר "אור שמח החדש עהש"ס - ברכות".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד בספר "המאור המבואר עהש"ס".
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