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"לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד" )שבת כ"ח ב'(.

היכן מצינו בפרשתינו להיפך מזה.

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

מענינא דמגילתא

לשמוע   התכנסו  אנשים  תשעה 
שסיימו  ולאחר  מגילה,  מקרא 
היו  לא  שמתחילה  מצאו  הקריאה, 

תשעה, אלא עשרה

כיצד יתכן, שאילו היו תשעה, היו 
יוצאים יד"ח, וכיון שנתברר שהיו 

עשרה, לא יצאו ידי חובה כלל.

לרפואתו השלימה של מרן רבינו הגדול
רבי יוסף שלום שליט"א בן חיה מושא

בתוך שאר חולי ישראל
לע"נ החבר ר' אברהם בן ברוך מאיר ז"ל.

לפני שנולדתי נקראתי, 
ובמנין הנביאים נמניתי.

מעשי משולשים היו,
ולשלשה לצרפני נמנעו.

יותר משנותי בלידת בני,
פעולותי בהם נדמיתי לאבי.

"וְעֹרֹת ֵאיִלם ְמָאדִָּמים וְעֹרֹת תְָּחשִׁים וֲַעֵצי שִׁטִּים". שמות כ"ה ה'.

איתא בשבת כ"ח א', "גופא, בעי רבי אלעזר, עור בהמה טמאה, מהו שיטמא טומאת 
אהלין. מאי קמיבעיא ליה, אמר רב אדא בר אהבה, תחש שהיה בימי משה קמיבעיא 
הוכשרו  לא  תנינא,  ליה,  תיבעי  מאי  יוסף,  רב  אמר  היה.  טהור  או  היה  טמא  ליה, 
למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד. מתיב רבי אבא, רבי יהודה אומר, שני 
מכסאות היו, אחד של עורות אילים מאדמים ואחד של עורות תחשים. רבי נחמיה 
אומר, מכסה אחד היה, ודומה כמין תלא אילן )חיה טמאה היא, ומנומרת בגוונין - 
רש"י(. והא תלא אילן טמא הוא. הכי קאמר, כמין תלא אילן הוא, שיש בו גוונין הרבה, 
ולא תלא אילן, דאילו התם טמא, והכא טהור. אמר רב יוסף, אי הכי היינו דמתרגמינן 
ססגונא, ֶֹשָׂשׂש בגוונין הרבה )ששמח ביופיו בגוונין - רש"י, ובתוספות הרא"ש כתב, 
"כלומר, אי הכי דהוא טהור, ניחא הא דמתרגמינן ססגונא, לפי שאינו דומה לתלא 

אילן, אלא בזה שיש לו גוונים הרבה", ובדומה לזה כתב בריטב"א(".
עוד איתא שם ב', "מאי הוי עלה דתחש שהיה בימי משה )הואיל ולרב יוסף לאו לענין 
מלאכה דמשכן איתמר, לא איפשיט בעיין - רש"י(, אמר רבי אלעא אמר רבי שמעון בן 
לקיש, אומר היה רבי מאיר, תחש שהיה בימי משה בריה בפני עצמה היה, ולא הכריעו 
בה חכמים אם מין חיה הוא אם מין בהמה הוא, וקרן אחת היתה לו במצחו, ולפי 
שעה נזדמן לו למשה, ועשה ממנו משכן ונגנז. מדקאמר קרן אחת היתה לו במצחו, 

שמע מינה טהור היה...".
והנה בעיקר דברי ר"מ שהתחש היה רק 'לפי שעה', הקשו המפרשים, דפסוק מפורש 
הוא ביחזקאל )ט"ז י'(, שבני ישראל במדבר נעלו לרגליהם מנעלים מעורו של התחש, 
כדכתיב, "ָוֶאְנֲעֵלְך ָּתַחׁש". במהרש"א בשבת תירץ, ש'לפי שעה' הכוונה על דור המדבר, 
שכל התקופה שהיו במדבר היה להם לישראל את התחש, ומעורו עשו את היריעות, 

ובשאר השנים הכינו מהם מנעלים.
אבל בשפתי חכמים, על דברי רש"י עה"פ, המביא את דברי ר"מ הללו, שלא היה אלא 
לשעה, גם הקשה כן, ותירץ, שהתחש המוזכר בנבואת יחזקאל שממנו עשו מנעלים, 
היה טמא, ואילו התחש שהיה רק לשעה, טהור היה, וההכרח לכך הוא, מדברי הגמ' 

שהובאה לעיל, 'שלא הוכשרו למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד'.
והנה ביסוד דברי השפ"ח, שיש הכרח לומר שהיו שני סוגי תחש, יש להקשות, מדוע 
יּותר  אופן  ובכל  טמא,  שהוא  אחד  תחש  מין  רק  והיה  יתכן  הרי  כן,  לפרש  נדחק 
להשתמש בו למלאכת שמים, וזאת ע"פ דקיימ"ל בבכורות ה' ב', דפרה שילדה כמין 
סוס, אותו סוס מותר באכילה, משום ד'היוצא מן הטהור טהור', ואפילו טמא שיצא 
מטהור, וא"כ אולי התחש של משה נולד מבהמה טהורה, וחשיב 'מן המותר בפיך', 

ולכך הותר להשתמש בעורו למלאכת שמים.
ואין לומר שטעם הדבר שאותו 'סוס בן פרה' מותר באכילה, היות ואנו מתייחסים 
אליו ְּכפרה, אלא שצורתו היא סוס, ואם כן, לא יועיל מה שאותו תחש הוא בן פרה, כי 
אין דין עורו כ'עורות תחשים' אלא כעורות פרה, שהרי אין אנו מתייחסים לאם אלא 
רק לענין כשרות אכילתו, אבל לכל דבר אחר אזלינן בתר צורתו, וחשיב שפיר כתחש, 
כדאיתא בתשובות יד אליהו סי' ב' )הובא בפתחי תשובה יור"ד סי' ע"ט סק"ב(, לגבי 
טהורה שנולדה מן הטמאה, דהדעת מכרעת דלא מקרי טמאה אלא רק לענין אכילה, 
נבילה,  וכגון ששחיטתה מטהרתה מידי  והן לחומרא,  ולא לשאר דברים, הן לקולא 
ּה, ואסור לסחור בו, אלא שמוסיף ואומר, שהואיל והוא ספיקא  ויש כרת באכילת ֵחְלבָּ
דאורייתא, אין להקל, ויש לו חומרי בהמה טהורה וחומרי בהמה טמאה. א"כ מבואר 
שאם פרה ילדה כמין תחש, מלבד מה שהוא מותר באכילה מדין היוצא מהטהור טהור, 
חשיב שפיר כתחש, וניתן להשתמש בעורו ל'עורות תחשים', וצריך ביאור, מה ההכרח 

לומר שהיה תחש טהור שהיה רק לפי שעה.
הנה במשנה בנדה כ"א א' נחלקו ר"מ וחכמים בדין ה'המפלת מין בהמה חיה ועוף', 
'כל שאין בו מצורת  שלר"מ חשיב ולד וטמאה כיולדת וולד מעליא, ואילו לחכמים 
אדם, אינו ולד'. ובגמ' שם כ"ג א', איתא שרבי ירמיה שאל את רבי זירא, לדעת ר"מ, 
שבהמה במעי אשה, חשיב כולד גמור, מה הדין אם אביה קיבל עליה קידושין, האם 
המקדש נאסר באחותה. ודוחה שם הגמ', שוולד כזה אינו יכול לחיות. ומשמע, שאילו 
היה יכול לחיות, היה לבהמה זו דין כאשה, והיתה מקודשת, וזאת משום שר"מ סובר, 
שכל הולך אחר הֵאם, וִאם הֵאם היא בהמה, הוולד יהיה בהמה, ולא משנה איך הוא 

נראה, וכן ִאם הֵאם היא אדם, גם הוולד יהיה אדם, גם אם הוא נראה כבהמה.
הוא  אליהו  היד  של  יסודו  כל  שהנה  שפיר,  הדברים  יתבארו  הללו,  הגמ'  דברי  לפי 
לשיטת רבנן, שאזלינן בתר צורת הוולד, ועל כן, אם נולדה לבהמה טמאה צורה של 
בהמה טהורה, מעיקר הדין היה צריך להיות שיהיה טהור, אלא שגזירת הכתוב היא 
ויתכן גם שהתחש שהיה  וולד זה נאסר באכילה,  ש'היוצא מן הטמא טמא', ועל כן 
בזמן משה, הוא בנה של בהמה טהורה, שדינו הוא שמותר באכילה ועורותיו נחשבים 
כעורות תחשים, אלא שמימרא זו שהתחש הטהור 'היה לפי שעה', היא מימרתו של 
רבי מאיר, ורבי מאיר הרי סובר שהכל הולך אחר האם, ועל כן מוכרחים לומר שהתחש 
היה בריה בפני עצמה לפי שעה, כי אילו הוא היה בנה של בהמה טהורה, למשל פרה, 
הוא היה נחשב כאמו, ואף אם מראהו הוא כתחש, עורו לא נחשב כ'עור תחש' אלא 

כ'עור שור', וזה ההכרח לפרש שהתחש היה רק 'לפי שעה'.

היכי תימצי, אם יתפלל 
הרי זה כעובד ע"ז ח"ו, 
ינצל  יתפלל,  לא  ואם 

מכל צרה.

 פרשת תרומה תשע"ב

חילוקא דרבנן

שנה
שישית

הן  "וקשותיו.  כ"ט(,  כ"ה  )שמות  רש"י  כתב 
שלשה  ומסדר  חלולים...  קנים  חצאי  כמין 
על ראש כל לחם, שישב לחם האחד על גבי 
אותן הקנים, ומבדילין בין לחם ללחם, כדי 

שתכנס הרוח ביניהם ולא יתעפשו...".

בן  יהושע  רבי  "דאמר  א'(,  )כ"א  יומא  עיין 
לוי, נס גדול היה נעשה בלחם הפנים, סלוקו 
לחם  לׂשּום  ז'(,  כ"א  )ש"א  שנאמר  כסדורו, 
חֹם ביום הלקחו", ופרש"י, "סילוקו כסידורו, 
כשמסלקין אותו עדיין הוא חם". וא"כ ודאי 
)כ"ט א' ד"ה  ובתוס' במנחות  שלא נתעפש, 
סילוקו( מפרש, דהיה רך, ע"ש, אבל לפרש"י 

לכאורה למה הוצרכו לנס. 

וצריך ביאור!!!

גליון
ר'

שחרית  תפילת  לאחר  הפורים  יום  בבוקר 
אל  הישיבה  בן  ראובן  ניגש  המגילה,  וקריאת 
אותו  כסף,  שטר  לידו  והושיט  ידידו,  שמעון 
קיבל  שמעון  לאביונים'.  'מתנות  למצות  ייעד 
את הכסף מראובן ושאלו, האם כוונתו היתה 
שישמש עבורו כשליח לקיום המצוה, להעביר 
השיב  ראובן  מהודר.  אביון  לידי  הכסף  את 
אלא  שליח,  למנותך  התכוונתי  לא  בשלילה, 
של  היום  מצות  את  קיימתי  כבר  זו  בנתינתי 
בודאי  ישיבה  בן  שהרי  לאביונים',  'מתנות 

שאין ברשותו 'מאתים זוז'.

מה בכך שאין לי מאתיים זוז, טען שמעון, הלא 
בסייעתא דשמיא לא חסר לי דבר, שהרי הורי 
ומקום  המזון  בעבור  ותקילין  טבין  משלמים 
שולחים  ועוד  מהישיבה,  מקבל  שאני  הלינה 
להוצאות  כיס'  'דמי  בחודשו  חודש  מידי  לי 

הנדרשות.

ראובן השיבו, זה שהנך סמוך על שולחן אחרים 
אין  לכל מחסורך,  בסייעתא דשמיא  הדואגים 
זה אומר שהינך עשיר, שהרי כל נתינתם היא 
להמשיך  חובה  כל  להם  ואין  מצידם,  מתנה 
בכך, וממילא עפ"י דין ניתן לקיים על ידך מצוה 

זו של מתנות לאביונים בהידור.

אם כדבריך, טען שמעון, הרי להרבה בני אדם 
של  בשיעור  נכסים,  לא  ואף  זמין,  כסף  אין 
מאתיים זוז, אלא שיש להם בחסד ה' משכורת 
קבועה, אך גם היא אינה מובטחת כלל ועיקר, 
כאלו  אצל  שמקיימים  שמענו  לא  זאת  ובכל 

אנשים מצות נתינת מתנות לאביונים.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

להוגי שעשועות
לקראת ימי הפורים הבעל"ט - גליון שבוע הבא - פרשת תצוה - שבת זכור -

יצא ב'מהדורה מיוחדת'.

התשובות לשאלות המתפרסמות בגליון זה - יופיעו בעזהי"ת בגליון פרשת ויק"פ – החדש,

יחד עם חלק מהתשובות לגליון פרשת תצוה - שבת זכור - ]כאשר שאר התשובות יודפסו בגליון מיוחד[.

"באחד באדר משמיעים על השקלים"
היות והגליון הבעל"ט יוצא במהדורה מיוחדת ובכמות מרובה

המערכת פונה ל'גבורים בעם' לבא להחלץ חושים לסייע בהפצת התורה, 
בהוצאות הרבות להדפסת הגליון בקרב הארץ.

ניתן להנציח חלק מהגליון או הפצה בערים מסוימות
ניתן לפנות למזכירות בעניני הנצחה בא"י: בטל 08-9743436, 

yaepstein@aol.com ובחו"ל: 1-732-5973555 או במייל

בחסדי ה' כי לא תמנו, שהחיינו והגיענו 
גליון  של  עולם  לאור  הופיעו  לרגל 
להוסיף  שנזכה  ובתפילה  כ"י,  ה'מאתים' 
ראינו  ורבבות,  לאלפים  וכהנה  כהנה 
להוסיף בזה 'חידה' לפני הוגי שעשועות, 

ב'סימנא מילתא' על ענין 'מאתים'.

הלכות,  או  מצוות  חמש  לכה"פ  מנה 
תקנות  ושאר  דרבנן,  או  דאורייתא 
'מאתים'  למנין  הקשורות  והנהגות, 
או  דוגמא  בלשון  שנאמרו  היכן  )למעט 

גוזמא בעלמא(.
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תשובה ל"מעשה רב"

מסוכן  חולה  על  בשבת  כשמתפללים  אם  לשאלה,  בתשובה 
היא  "שבת  להוסיף  צריך  האם  שברך'  'מי  ואומרים  רח"ל, 

מלזעוק", או שאין צריך לומר כן, משום דמותר להתפלל עליו. 
טעם לאמירת 'שבת היא מלזעוק'

אומר  בשבת,  החולה  את  לבקר  הנכנס  ת"ר  א',  י"ב  בשבת  איתא  א[ 
שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא, ור"מ אומר יכולה היא שתרחם ר"י 
אומר וכו'. וביציאתו אומר, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא ורחמיו 

מרובין ְוִשְבתּו בשלום".
ויש לעיין, האם הענין הוא להזכיר שלא ישכחו מתוך הצער שיום שבת 
הוא, או להזכיר זכות השבת. והנה רש"י שם מפרש, "שבת היא מלזעוק, 
יצטערו",  שלא  בתנחומים  דעתם  להכריע[  הב"ח:  ]ובהג'  להרחיב  צריך 
בה",  מלהצטער  תכבדוה  אם  שתרחם,  היא  "יכולה  פרש"י,  ר"מ  ובדעת 
ולכאו' דבזה נחלקו, דלת"ק משום שרואה שמצטערים ומתבטלים מעונג 
שבת, צריך להרחיב דעתם, ואומר להם דברי תנחומין, ולר"מ אומר להם, 
דעו מה גדולה זכות השבת, ואם תכבדוה, תזכו שתועיל היא, שכדאי היא 

שבת שתרחם1.
לבקש  יכול  אינו  פירוש  מלזעוק,  היא  שבת  “אומר  כתב,  שם  והר”ן 
רחמים עכשיו, שע”י כן יעורר בכי ויצטער, אלא אומר להם דברי תנחומין 
שלא  היא  מלזעוק’  היא  ‘שבת  דתיבות  להדיא,  מבואר  יצטערו”.  שלא 

לעורר הצער.
דלא  וכו’,  מלזעוק  היא  שבת  “אומר  שכתב,  מהרש”א,  בח”א  וע”ע 
התירו לזעוק בשבת על חולה, וכדאמר לקמן דבקושי התירו אפילו לבקש 
משום שמא יזעק, כפירוש הרי”ף. ואמר, דא”כ יחשוב שע”י שלא יבקש 
רחמים יהיה לו מניעה בשבת, שלא יבוא לידי רפואה, ע”כ אמר רפואה 
קרובה לבוא בשבת בלא תפילה2, כמו ]שמועיל[ בתפלת ]ימי[ חול, ור”מ 
אמר על דרך זה, גם כי לא הותר לו להתפלל על כך בשבת, יכולה היא 

שתרחם בלא תפלה, ופירש הרי”ף יכולה היא שבת שבזכותה תרפא”.
המתפלל  דכל  בסתם,  אמרו  דלא  הגמ’  בלשון  לדקדק  יש  ולכאו’  ב[ 
בשבת על החולה יאמר כן, אלא מיירי ב’הנכנס לבקר את החולה’, וזה 
משום דאז עלול יותר לבוא לידי צער, שעומד לפניו ממש. וכן הוא בלשון 
השו”ע או”ח רפ”ז א’, “וכן יכולים לבקר את  החולה בשבת, ולא יאמר 
לו כדרך שאומר לו בחול, אלא אומר לו שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה 
לבוא, ורחמיו מרובים ושבתו בשלום" ]ועי' בט"ז שם[, הרי שמיירי במי 

שעומד ומדבר עם החולה.

יישוב לשון השו"ע באו"ח רפ"ז עם לשונו ביו"ד של"ה
ג[ וביו"ד של"ה ו' כתב השו"ע, "ובשבת אומר שבת היא מלזעוק, ורפואה 
כדמשמע  לפניו,  אינו  אפילו  כשמתפלל  דמיירי  י"ל  ושם  לבא",  קרובה 
מסעיף ה' שם, אע"פ שבס"ו מיירי כשבא לפניו, שכ' שם "שיאמר המקום 

ירחם עליך...", אבל אינו מוכרח. 
כבאו"ח  השו"ע  סיים  לא  ביו"ד  למה  לפי"ז  יובן  דברינו,  כנים  ואם 
"ורחמיו מרובים ושבתו בשלום", שנתעורר בזה בש"ך שם, די"ל דבאו"ח 
מיירי דוקא כשנכנס אצלו, וממילא גם ממשיך בדברי ניחומים, משא"כ 
ביו"ד דמיירי גם מתפילה שמתפלל שלא בפניו. וכן מוכח לכאו' מהענין, 
ׁשם  וביו"ד  בשבת',  חולים  וביקור  'ניחום...  הוא,  הסימן  ׁשם  שבאו"ח 
גם  שמיירי  דהיינו  עליו',  מתפללין  וכיצד  מבקרין...  'מתי  הוא,  הסימן 
ובהמשך  עליו רחמים...",  "כשמבקש  וכמ"ש בס"ה  ביקור,  בלא  מתפילה 
בס"ו "יכלול אותו... ובשבת אומר שבת היא מלזעוק...", ולא כתב 'אומר 

לו שבת היא מלזעוק' כדכתב באו"ח.
ד[ והנה בשו"ע או"ח סו"ס רפ"ח כתב, "דה"ה לכל חולי שיש בו סכנת 
חולים  על  בשבת  מצלאים  לומר,  נהגו  וכן  ומתחננים.  זועקים  היום, 
היא  'שבת  לומר  שנוהגים  כתב  שלא  וצע"ק  היום".  סכנות  המסוכנים 
מלזעוק', ולכאו' די"ל דבסי' רפ"ז מיירי מכל חולה שמבקרו, אפילו כזה 
שאין בו סכנת חיים3, משא”כ בזה שיש בו סכנה, כיון דמותר להתפלל 
מכיון  אחד,  כזה  דעל  מלזעוק’,  היא  ‘שבת  לומר  צריך  אין  בשבת,  עליו 
כשנמצא  ורק  מלזעוק’,  היא  ‘שבת  לומר  נכון  אינו  א”כ  לזעוק,  שנהגו 
בביקור החולה עצמו, שיש לו מצוה לא לצער עצמו4, ע"כ צריך לעודדו 

ולומר לו שגדולה זכות השבת להגן גם מבלי זעקה.

האם אומרים 'שבת היא מלזעוק' בר"ה ויוהכ"פ שחלו בשבת
ה[ ובמטה אפרים סי' תקפ"ד סכ"ה כתב, "ואם חל ר"ה בשבת... ונוסח 
הוא  'יו"ט  לומר  צריך  ואין  בחול,  שאומר  כדרך  הוא  לחולה  שברך  מי 
מלזעוק', ואף אם חל בשבת אי"צ לומר שבת היא מלזעוק, כיון שהיום 

הוא יום דין".
וכפל משנתו בסי' תרכ"א ס"א, "ואם צריך לעשות מי שברך לחולה וכו' 
ואומר בנוסח שאומר בחול, ואף אם חל יוהכ"פ בשבת, אי"צ לומר שבת 
היא מלזעוק, שהרי הוא יום הדין, וזועקים ומתחננים כל היום"5, ולכאו’ 
להטעם שזכות השבת עומדת לרפואה, א”כ אין נ”מ אם הוא שבת של 
שאר ימות השנה, או שר”ה ויוהכ”פ חלו בה. ורק להטעם שמשום כבוד 

רחמים  בקשת  ע”י  בה  לזלזל  הכוונה  שאין  להורות  כן,  אומרים  השבת 
כבימי חול, אז יש מקום לחלק כשבלא”ה הותר משום שה'יום הדין' דוחה 
הפיקו”נ  היתר מצד  כשיש  גם  לכאו’  ולפי”ז  האיסור שבשאר שבתות6. 

דהחולה, ג”כ אי”צ לומר שבת היא מלזעוק.
ו[ ועי’ ברמ”א סוס”י רפ”ח, שכתב “וכן מותר לברך החולה המסוכן 
בו ביום”, ולכאו’ צ”ב מה הוסיף על דברי המחבר. ונראה שרצונו לומר, 
שאם אינו מסוכן בו ביום, אפילו לברך אסור, ומשום דגם ה’מי שברך’ 

בכלל תפילה הוא.
ובמ”א שם סקי”ד כתב, “אבל שאינו מסוכן ביומו אסור לברכו, כ”כ 
מהרי”ו וכו’, ותימא למה נהגו האידנא שאומר החזן מי שבירך לחולה, 
ואומר המקום ישלח לו רפו”ש וכו’, דהרי אסור לומר כך בשבת כמ”ש 
סי’ רפ”ז וכו’, ואפשר שסומכין על הרמב”ן שסובר שמותר לומר המקום 
לכו”ע  מזה  יותר  לומר  אבל  ישראל,  עמו  חולי  שאר  בתוך  עליו  ירחם 

אסור”.
ומוסיף המ”א וכותב, “יש להנהיג לומר בתוך המי שבירך, שבת היא 
מלזעוק וכו’, וכן ראיתי לחזן אחד שהיה נוהג כן”. ומדוקדק מדבריו דרק 

בחולה שאינו מסוכן ביומו, הוא דצריך להוסיף “שבת היא מלזעוק”.
דכשמותר  הפוסקים,  מדברי  ראיות  ב’  לנו  יש  לכאו’  לפי”ז  אשר  ז[ 
לזעוק לרפואת חולה בשבת, אין צריך לומר אז ‘שבת היא מלזעוק’. א( 

מדברי המט”א הנ”ל. ב( מדקדוק לשון המ”א.
ואמנם על הראיה מהמט”א יש לדון, דאפשר דדוקא כשיומא קא גרים, 
דנקרא יום תחנונים, וכגון ר”ה ויוכ”פ דמיירי בהו, בזה הוא דסובר שאין 
לומר ‘שבת היא מלזעוק’, משא”כ אם מצד המקרה המסויים שגורם לזה, 
דלא נימא דנשתנה היום להימנע, דבאמת ‘שבת היא מלזעוק’ גם לשיטת 

המט”א.
איברא, דעם כל זה, יש מעלה בהזכרת תיבות הללו, שעל ידם מעורר 
באמירה  הענין  באמת  שזהו  הנ”ל,  המפרשים  לפי  ובפרט  השבת,  זכות 
זו, א”כ ודאי יש ענין בזה, ויה”ר שיחיש השי”ת רפו”ש לכל חולי עמו 
ישראל, ובמיוחד לעיני העדה, אשר תפילה נישאת בפינו, “יה”ר מלפני 
אבינו שבשמים, לקיים בנו חכמי ישראל, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם, 
ותלמידיהם ותלמידי תלמידהם בכל מקומות מושבותיהם, ונאמר7 אמן”.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה, איך ליישב את פרש"י )שמות כ"ד ו'( "ומכאן 
ובהזאת  וטבילה  במילה  לברית  אבותינו  שנכנסו  רבותינו  למדו 
א',  דמים, שאין הזאה בלא טבילה" עם הא דאי' ביבמות מ"ו 
"גר שמל ולא טבל, ר"א אומר ה"ז גר, שכן מצינו באבותינו שלא 
טבלו", ופרש"י, "דאבותינו שמלו, בימי משה, כשיצאו ממצרים, 
ויצאו מכלל בני נח לקבל התורה ולקבל פני השכינה" דמבואר 

שלא טבלו.
ואמנם ראה בחזקוני )שמות כ"ד ו'( שכתב, "וישם באגנות. פרש"י מכאן 
למדו רבותינו וכו' במילה וטבילה והרצאת דמים, והא דאמרינן ביבמות 
פרק החולץ, אבותינו מלו ולא טבלו. צ"ל אבותינו דהתם, היינו אברהם 

יצחק ויעקב".
 ולכאו' בגמ' שם בע"ב משמע, דאם מלו ולא טבלו או מלו וטבלו, הוא 
דבר השנוי במחלוקת תנאים )וכ"ה במס' גרים פ"א ה"ב, ע"ש(, וזה שסובר 
שמלו וטבלו, מזכיר אמנם את הפסוק ויקח משה את הדם וגו', א"כ אין כל 
סתירה בין שני דברי רש"י, שבפסוק שלנו ביאר לפי דעת ר' יהושע שהיה 
גם טבילה, משא"כ ביבמות מ"ו א', ששם ביאר לפי דעתו של ר' אליעזר, 
הסובר שלא היה גם טבילה, וצ"ל שר"א יסבור שדרשת הפסוק לא מלמדת 

ענין זה )ועי' תוס' ישנים שם בע"ש(, וצ"ב מה כוונת החזקוני לפי"ז.

תשובה ל"מבין חידות"

המקדש  שבזמן  הלכה  באותה  מצינו  היכן  לשאלה,  בתשובה 
חששו ל'כבוד הציבור', ובזמה"ז לא חוששין.

כבוד  מפני  בצבור  ס"ת  גוללין  "אין  ג',  קמ"ד  סי'  או"ח  בשו"ע  כתוב 
הצבור, ואם אין להם אלא ס"ת אחד, והם צריכים לקרות בשני ענינים 

גוללים, וידחה כבוד הצבור".
התירו  ולא  ע"פ,  לקרות  התירו  בכה"ג  דהא  "צ"ע,  סק"ז,  במ"א  וכתב 
דלא  היכא  אפילו  הצבור  כבוד  ידחה  אמרינן  דלא  ש"מ  בצבור,  לגלול 
אפשר בענין אחר, וא"כ  ה"נ יקרא ע"פ כמ"ש ב"י בשם הרשב"א. וצ"ל 
דבשלמא במקדש היו כל ישראל, ולא מחלו, משא"כ בביהכ"נ דיש מתי 
מעט, ומסתמא מוחלין על כבודם כדי לקיים קריאת המפטיר דשבת ור"ח 
בזמן המקדש חששו  דדוקא  הרי  הגאונים",  דהוא תקנת  דיו"ט,  ומפטיר 
לזה, ולכאו' לפי המ"א שמוחלין, אין כאן ענין שלא חוששין, שהרי מוחלין, 
שמוחלין,  ולא  דנדחה  משמע  הצבור",  כבוד  "וידחה  השו"ע  לשון  אולם 

כבודם  כבודם,  על  שמחלו  שכיון  בזה,  כבוד  של  ענין  אין  מוחלין  דאם 
מחול.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דמבואר בשטמ"ק )כתובות ס' א'( בשם 
הרא"ה, ד'חלב8 אדם' בכלל ה'טמאים', היכן לכאורה מצינו ע"פ 

פרשתינו להיפך מזה.
יעוין בשטמ"ק שם )ד"ה אלא ודאי מסתברא(, שהביא מהרא"ה שהוכיח 
ה"ג(,  ממאכ"א  )פ"ב  ברמב"ם  כהמבואר  ודלא  בלאו,  אסור  אדם'  ד'בשר 
שם,  בכתובות  שאמרו  ממה  דהרא"ה,  ראייתו  ועיקר  בעשה.  רק  דעובר 
אדם,  ָחלב  ולא  טמא,  הוא  שדוקא  גמל,  ָחלב  גבי  הכתוב  שגילה  דלולי 
לוקין  דאין  איתא  ואם  וכו',  מק"ו  טמאה  כבהמה  אדם  ָחלב  שדין  הו"א 
לוקה  שכן  טמאה  בהמה  לבשר  מה  למיפרך,  איכא  א"כ  אדם,  בשר  על 
עליו. אלא ודאי דאף על בשר אדם לוקה, והלכך ס"ד שפיר למילף בק"ו 
מקרא,  למילף  הוצרך  ולהכי  טמא,  אדם  ָחלב  גם  שיהא  טמאה,  מבהמה 

דטהור הוא.
גדי בחלב אמו", ובטעם  י"ט(, "לא תבשל  )כ"ג  והנה נאמר בפרשתינו 
שנאמר מקרא זה ג' פעמים בתורה, איתא במכילתא דר"י )פרשה כ'(, "רבי 
לו, מפני  ואין דורשין תחלות. שנית  יונתן אומר, הראשון תחלה נאמר, 
הדין, בהמה טהורה מטמאה במשא, וטמאה מטמאה במשא, אם למדת על 
טהורה שבשרה אסור להתבשל בחלבה, יכול אף טמאה יהא בשרה אסור 
להתבשל בחלבה, תלמוד לומר בחלב אמו, ולא בחלב טמאה. שלישית9, 

ולא בחלב אדם".
דלא  אלו,  המכילתא  דברי  ע"פ  שהוכיח  כאן,  חכמה  במשך  ויעוין 
כהרא"ה, דהא מבואר דהוצרכו לב' דרשות נפרדות, חדא לבהמה טמאה, 
שאין ָחלב שלה אסור לבשלו בבשר, כיון דטמא הוא, ואידך קרא קאי לגבי 
אדם, דג"כ אין ָחלב שלו אסור לבשלו בבשר. והשתא אם איתא דבשר 
למה  א"כ  הרא"ה,  וכמש"כ  בלאו,  עליו  לענין שעובר  כבהמה,  דינו  אדם 
הוצרכו לב' קראי, חד לבהמה וחדא לאדם, הלא דין אדם ובהמה שוין הם, 

שאין בשר האדם רק באיסור עשה, אלא הוא בלאו וכבהמה.
דיני  בה  שייך  דאין  הטעם  טמאה,  בהמה  גבי  דהלא  הדברים,  וביאור 
בב"ח, מתבאר ע"פ מה שדרשו בחולין )קי"ג ב'(, דמקרא ד'גדי בחלב אמו' 
דגדי  ודומיא  בפיך,  המותר  מן  הבשר  שיהא  דבעינן  חדא,  תרתי,  ילפינן 
שהוא טהור, דאם הבהמה טמאה, אין נוהג בבשרה איסור בב"ח אפילו אם 
מבשלו עם ָחלב בהמה טהורה, ועוד בעינן שיהא גם 'בחלב אמו', דהיינו 
מבהמה  שהבשר  אע"פ  טמאה  מבהמה  החלב  דאם  טהור,  החלב  שיהא 
טהורה, אין נוהג בזה איסור בב"ח, ומשמע דלא סגי שיהא הָחלב טהור, 
אלא גם שיהא בא מבהמה שנוהג בה איסור בב"ח, דהיינו שיהא מקור 
נתנה  שהתורה  דהיינו  אמו',  'בחלב  כתיב  דלכן  טהורה,  מבהמה  החלב 
כמו 'יחוס' לחלב, ולא נסתפק הכתוב לכתוב סתם 'גדי בָחלב', אלא נקט 
)עיי"ש ברש"י  'בחלב אמו', דמשמע בחלב שבא ממין הגדי שהוא טהור 

ד"ה בחלב אמו(10.
וא"כ כיון דגם בשר האדם הוא בלאו, תו א"צ קרא מיוחד לגבי אדם 
בהמה,  בכלל  כבר  הוי  דהא  בב"ח,  איסור  שלו  בָחלב  נוהג  שאין  ללמד 
דכשם דלענין בהמה טמאה אין איסור לבשל בשרה עם ָחלב טהורה, או 
ָחלב שלה עם בשר טהורה, ה"נ ָחלב האדם, כיון שבא מבשר טמא שאין 
אמו'  בחלב  מ'גדי  כבר  ילפינן  זה  שהרי  הרא"ה(,  )לדעת  בב"ח  בו  נוהג 
לבשל  איסור  אין  א"כ  בב"ח,  איסור  בו  שנוהג  מבשר  הבא  חלב  דבעינן 

חלב האדם עם בשרו.
אלא ודאי דאין איסור בשר אדם בלאו, ולהכי הוצרך במכילתא למידרש 
בו באדם איסור בב"ח בחלב שלו,  לומר שאין  לגבי אדם,  קרא בפנע"צ 
דהו"א כיון דבשרו אינו אסור בלאו כבהמה, א"כ שייך ביה איסור בב"ח 

בחלבו, קמ"ל דלא.
המש"ח,  דברי  דכל  חדא,  בתרתי.  לדחות  מקום  יש  דלכאורה  איברא, 
היינו רק אי נימא דבעינן 'חלב הבא מבשר שנוהג בו בב"ח', ולא סגי רק 
במה שטהור הוא, והלכך חלב הבא מבשר אדם להרא"ה ודאי א"צ קרא 
למעט, כיון דבא מבשר שאין נוהג בו בב"ח. אבל באמת יתכן דלא בעינן 
כולי האי, אלא סגי שיהא החלב טהור, דומיא ד'חלב אמו' של גדי, שהוא 
טהור, ולפי"ז ניחא דהא להרא"ה ג"כ חלב אדם טהור הוא ושפיר בעינן 

קרא למעט חלב זה מדיני בב"ח.
ועוד י"ל, דאפי' נימא כנ"ל, דשיטת הבבלי )בחולין שם( דבעי' 'ָחלב ממין 
יונתן  דר'  אפשר  הלא  קרמית,  אגברא  גברא  וכי  מ"מ,  בב"ח',  בו  שנוהג 
דמכילתא הנ"ל, לית ליה כשיטת הבבלי לענין זה, אלא ס"ל דלעולם סגי 

לן מה שהחלב טהור, ואפילו לא בא ממין טהור.
וביותר אפשר, דלית ליה כלל למידרש דבעינן 'בשר טהור', דשמא רק 
בתר מין החלב אזלינן, דהא באמת לא מצינו דדריש כלל להתיר בישול 
בהמה  בשר  להתיר  דריש  רק  אלא  טהורה,  חלב  עם  בהמה טמאה  בשר 
טמאה עם חלב טמאה )היינו בשרה בחלבה(. ולהכי שפיר בעי תרתי קראי, 
חדא לבהמה טמאה, דכיון דלא אזלי' בתר בשרה, א"כ שמא באמת אסור 

1  הנה בברהמ”ז של שבת אומרים, “רצה והחליצנו... וברצונך הניח לנו ה’ אלוהינו 
אנו  בש”ק  רק  וכי  צ”ב,  והנוסח  מנוחתינו”,  ביום  ואנחה  ויגון  צרה  תהא  שלא 
מבקשים, ומהו ‘ביום מנוחתנו’, וראיתי שמבארים )איני זוכר כעת היכן( דבש”ק 

יותר נצרך לבקש, כדי שיראו דגדולה זכות שבת מבחול וזהו מכבוד שבת.
זילברשטיין שליט”א, שבת,  )הו”ד ב’חשוקי חמד’ להגר”י  כ’  בני ציון סי’  ובספר 
בשבת  בברהמ”ז  באה  זה  מטעם  כי  לומר  “וקרוב  נוסף:  באופן  מבאר  ק”ו(,  עמ’ 
צוררינו  לישראל...  שנאה  שירדה  שאמרו  מסיני  מאז  כי  והחליצנו,  רצה  בקשת 
ומנגדינו עומדים עלינו הכן לכלות בנו חיציהם בימי השבת )שהרבה גזירות גזרו על 
השבת(, ומבקשים אנו שלא תהא צרה ויגון, וגם על בנין ירושלים ואין זו כתחינה 

ותביעת צרכים”.
ונראה להוסיף, משום דזכות שמירת שבת גורמת לבנין ביהמ”ק, כדאי’ בשבת קי”ח 
ב’, אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים, ושם קי”ט ב’, דמשום 
נלחם עם  ב’, דעמלק  ועי’ בח”א מהרש”א שם קי”ח  ירושלים,  חילול שבת חרבה 
ישראל  ברפידים, משום שחיללו שבת ששקולה כנגד כל התורה, וע”כ דרשו חז”ל 
שרפו ידיהם מן התורה ]וע”ע מגילה י”א א’, ושם י”ב ב’, שושתי נשתעבדה בבנות 
ישראל בשבת, וראה ב’נפלאות מתורת השי”ת’ להגר”צ שלעז זצ”ל, ח”ב עמ’ 165[. 
פארק  פארעסט  דאתרא  מרא  שליט”א,  איזנשטיין  נחום  )מהג”ר  יעקב  רנת  ובס’ 
בחיבת”,  “ולנוח  ידידות’  ‘מה  בפיוט  הפייטן  לשון  מביא  קי”ח,  עמ’  בארה”ב(, 
“שיהיה מנוחתו מנוחת מרגוע, שלא תהא בו שום צרה יגון ואנחה להפריע מנוחתנו 

כמו שאנו מתפללים רצה והחליצנו...”.
‘קרובה’, דקרובה היא מימי חול, דבימי חול צריך שתקדם לה תפילה,  והיינו    2
משא”כ בשבת מתרפא בלא זה, ובס’ תורת היולדת פט”ו, כתב, “עוד שמענו ]לבאר 
על הרפואה בברכה שמינית,  דבימות החול מבקשים  לבא’[,  ‘רפואה קרובה  לשון 
על  להרהר  מותר  ברכות,  י”ח  מתפללים  שאין  ובשבת  ונרפא.  ה’  רפאנו  שהיא 

הרפואה כבר בברכה השניה, ורופא חולים, ולכן רפואה קרובה לבוא”.
3  בשו”ת ישיב משה )מהגר”מ טורצקי שליט”א( עמ’ ק”נ, כתב, “שאלה, מהו הגדר 
של חולה שמחייב ביקור חולים, האם כמו חולה בשבת או הוא צריך להיות בעצם 
שלימה  רפואה  לו  ישלח  שהשי”ת  שליט”א,  אלישיב  הגרי”ש  מרן  השיב  חמור”. 
במהרה בתושאח”י )בתשובה בע”פ(, “קצת יותר חמור ממה שנקרא חולה לגבי הל’ 

שבת”.
4 בשו”ת וישמע משה ח”א עמ’ ק”ח, מביא, שנשאל מרן הגרי”ש אלישיב שליטי”א, 
אם מותר לחולה לומר את הנוסח שבתפלת ‘רבון כל העולמים’ “והסר ממני ומכל 
עמך בית ישראל כל מיני חולי...”, והשיב שלא יאמר, מכיון שאצלו זה בקשה פרטית, 
ועיקר הכוונה בכל הבקשות שאנו כן מבקשים, הוא רק כשהוא בקשה כללית, דאז 
כשמובן  כן  לא  בירושלמי,  המובא  ברכות  טופס  דהיתר  הסברא  בצירוף  להקל  יש 
שהוא בקשה פרטית, וכעין יסוד זה, ראה מש”כ בתשובות והנהגות ח”ג סי’ צ”ז. 

וי”ל דהסברא היא שכשנצרך בעצמו לזה מתעורר אצלו צער יותר.

]מרן הגרי”ש שליט”א, נשאל שם עוד, לגבי תפלה על שידוכין בשבת, והשיב שאע”פ 
שמותר לשדך הבנות בשבת, מ”מ להתפלל ע”ז לא, משום דזה בכלל בקשת צרכיו. 
וע”ש שהגר”ש הכהן גרוס שליט”א, בעל שבט הקהתי ציין לדברי הא”ר בסי’ א’ דעל 
מתנות טובות מותר לבקש בשבת, וראה בס’ אמת ליעקב להגר”י קמינצקי זצ”ל, 
עמ’ קמ”ו, שמביאים בשמו, שבקשות דענינים רוחניים מותר לבקש. אך כמדו’ דעת 

מרן הגרי”ש שליט”א לענין תפילת השל”ה, שלא יאמרו בשבת, וצ”ע[.
5  כעי”ז ראה מש”כ הגאון האדר”ת )הו”ד בס’ הזכרון שיח תפלה, עמ’ קמ”ז(, “מי 
שברך לחולה ]כשאומר ביו”ט, האם צריך לומר[ יו”ט היא מלזעוק, י”ל שאי”צ לומר 
]‘יום טוב’[, שגם ביו”ט י”ל ‘שבת היא מלזעוק’, שגם יו”ט נקרא שבת. ויותר נראה 
שלא לומר כלל ביו”ט, שהרי הרבה תפילות אנו אומרים ביו”ט, מה שאין אומרים 
יותר  ביו”ט  צרכים  בשאלת  הקילו  שחז”ל  מפני  ס”ת,  בהוצאת  כמו  בשבת,  אותן 

מבשבת... ואולי מפני שיו”ט הם ימי הדין כדר”ה )ט”ז א’(”.
6  עי’ בתוס’ בשבת י”ב ב’, דלתירוצם הראשון, מיירי הגמ’ דשבת, דוקא בשבת 
שבין ר”ה ליוכ”פ, ומבואר לכאו’ דאז נמי אומרים לדעת ת”ק שבת היא מלזעוק 
ליל  כדמבואר מ’תיקון  צרכים,  יותר קולא בבקשת  יש  ]אע”פ שבשבת שובה  וכו’ 
שבת שבין ר”ה ליוה”כ’ שבסדר ר”ע גאון, שהיו בקשות מיוחדות לשבת זו, ואולם 

בשו”ע אור”ח סי’ תר”ב מבואר, דגם בשבת שובה אין לומר תחנונים, עיי”ש[.
7  כתב בסדור אוצר התפילות )ח”א עמ’ 416(, “וראוי ונכון להזהיר לעם, שיאמרו 
כל  בסיום  אומרים  דע”כ  ]ואפשר  הם”  גדולות  בקשות  כי  יה”ר,  כל  אחר  אמן 
וביותר  אמן’,  ‘ואמרו  אומרים  שאין  וקצ”ע  אמן’,  ‘ונאמר  שם,  הנזכרים  היה”ר 
צ”ב לפמש”כ במ”ב סי’ קפ”ט סק”ה, “בברהמ”ז בעה”ב מסיים ונאמר אמן, שאין 
יכול לגזור אומר ואמרו אמן, משא”כ בברכת עושה שלום במרומיו שהוא שבח של 
הקב”ה, וכל ישראל מצווין, ואומר ואמרו אמן”, וא”כ ה”נ י”ל בתפלות אלו, שמוטל 
על כל ישראל לבקש ע”ז. שו”ר שכבר הרגיש בזה בלקוטי מהרי”ח ח”א עמ’ צ”ז, 

וי”ל, ואכמ”ל[.
8 בשטמ”ק לפנינו אין מבואר לענין חלב אדם שהוא בכלל הטמאים, וודאי אין יתכן 
דברי  אלא  הוא,  דטהור  שם  בכתובות  ילפינן  להדיא  דהא  טמא,  אדם  חלב  שיהא 
השטמ”ק קאי לענין בשר אדם. אלא דבמשך חכמה דלהלן, איתא הלשון, “מכאן 
על  ולוקה  בכלל הטמאים  הוא  הלוי, שאמר, שחלב אדם  כרבינו אהרן  דלא  מוכח 
דגם  יתכן,  דאינו  בזה,  העירו  וכבר  אדם.  לָחלב  שכוונתו  משמע  ולפו”ר  חלבו”, 
הרא”ה לא קאי אלא לענין בשר, אבל חלב מפורש בגמ’ דמותר הוא לעולם ורבנן 

הוא דגזרו בו בגדולים.
ויש שפירשו בדברי המשך חכמה, דאפשר דכוונתו רק דלולי דגלי קרא דָחלב אדם 
‘מקור  ובביאור  עכ”פ.  להרא”ה  טמא  בשרו  דגם  כיון  הוא  דטמא  הו”א  טהור, 
החכמה’ )להרש”ח דומב שליט”א(, כתב עוד, דאפשר דכוונת המש”ח אינה לָחלב, 
שינה  למה  א”כ  שצ”ע  )אלא  הבשר  באיסור  תלוי  אכן  הֵחלב  שאיסור  לֵחלב,  אלא 

המש”ח מעיקר דברי הרא”ה הנסובים על בשר האדם, וכתב ‘ֵחלב’, ועי’(.

9 משמע מדברי המכילתא, דהך מ”ד ָדריש הכתובים כסדרן, הראשון )היינו קרא 
דפרשתינו( קאי לעיקר הדין. השני )דפ’ כי תשא(, קאי לדרשה דחלב בהמה טמאה, 

והשלישי )שהוא בפ’ ראה(, קאי למעט חלב אדם.
לנידון  ההוכחה  עיקר  לפו”ר  מ”מ  בפרשתינו,  הם  המכילתא  שדברי  דהגם  נמצא, 

דידן, אינה ‘ע”פ פרשתינו’, אלא ההוכחה היא מקרא ‘שלישי’ דפ’ ראה.
אלא דבכל כגון דא י”ל, כענין שמצינו בכל הש”ס, דכל כה”ג דילפי’ מיתורא דקראי, 
אם משמעות הכתובים בענין שוה כמו הכא, אין סדר בדוקא לאופן הילפותא, וה”נ 
י”ל דאין כוונת רבי יונתן בדוקא דקרא ה’שלישי’ קאי לזה, שהרי אם היו רק ב’ 
מקראות, לא הוה ממעטינן חלב אדם, וע”כ עיקר הראיה היא מעצם מה דכתיב ג’ 

מקראות, אשר אחד מהם בפרשתינו.
10 אבל ודאי לא בעינן שיהא מקור החלב ממין הגדי ממש, דודאי עיקר הענין שיהא 
בא ממין טהור, וכשם דכל בהמה טהורה במשמע, ה”נ אם בשר אדם טהור הוא, 
)בהמשך דבריו(, דלא מבעיא  וכתב המשך חכמה  יהא אסור בבב”ח.  גם חלב שלו 
לדעת הרמב”ן דס”ל דאין בבשר אדם אפי’ איסור עשה )מלבד איסור הנאה דלאחר 
מיתה(, דכ”ש דאצטריך קרא למעט חלב שלו מאיסור בב”ח, אלא אף להרמב”ם 

שהוא באיסור עשה, מ”מ אינו טמא, ומשא”כ להרא”ה דהוא בלאו, וכדלהלן.
11 הנה רבים השיבו ע”פ דברי הרמ”א, דס”ל שם דלעולם אזלינן לפי חצי משיעור 
כ”ט י”ב תשצ”ג, וא”כ משכח”ל טובא שיכלה הזמן קודם ט”ו מהמולד. אבל עיקר 
השאלה היתה לפי לשון המחבר הנ”ל, דמשמע דס”ל דלא אזלינן בתר פלגא מכ”ט 
י”ב תשצ”ג, אלא לעולם מונים ט”ו ימים שלמים מעת המולד, ולדבריו לא משכח”ל 

שיושלם זמן קידוש לבנה קודם ט”ו ימים אלו, אלא בליקוי לבנה וכדלהלן.
ואמנם עי’ להלן מדברי ה’בירור הלכה’ בזה, דיתכן וגם בליקוי לבנה לא משכח”ל 

לשיטת המחבר, אלא רק לשיטת הרמ”א. 
12 ונדפסו דבריו גם בקובץ אוצרות ירושלים חלק ע”ט סי’ תתי”ד.

נפק”מ רק  זהו  ענין הליקוי, דבאמת  ניחא מה שלא הביא הב”י בשו”ע  ולפי”ז   13
ג”כ  דהוא  משום  י”ל  ג”כ,  הרמ”א  זה  הביא  שלא  ומה  והרמ”א.  מהרי”ל  לשיטת 
ודלא כהמחבר,  י”ב תשצ”ג,  לשיטתו, דכיון דכבר מפרש דאזלינן לפי פלגא דכ”ט 
א”כ ממילא משמע דאם היה ליקוי אין לברך אח”כ )ואולי מ”מ השמיט כן הרמ”א 
ידיעה בבירור  נראה הליקוי, דבסתמא בלא שיש  כיון דאינו נפק”מ אלא אם היה 

שהיה הליקוי, מברכין עד שיעור הזמן הרגיל וכנ”ל(. 
היכא  היינו  הליקוי,  זמן  בתר  אזלינן  לקולא  גם  אם  לדון,  שהאריך  עיי”ש  וכן   14

דלחשבונינו כלה חצי החודש קודם הליקוי, אם נמשך זמן הברכה לפי זמן הליקוי.
ולמשנ”ת לעיל, דבסתמא אזלינן לפי חשבונינו, א”כ לכאורה לא משכחת לה, דהלא 
כיון שהגיע זמן הרגיל מעת המולד )כל מר כדאית ליה(, תו אין לברך. ואלא מאי י”ל, 
שנסמוך על הידיעה שעתיד להיות הליקוי לבנה, זה אינו, דמהיכי תיתי שיש לסמוך 

על זה לענין הברכה, הא שמא לא יראו הליקוי במקומו ויפסיד הברכה, וצ”ע.
בליל  הדעות  לכל  הזמן  וסיום  אדר,  ער”ח  ד’  ביום  דהמולד  זו,  בשנה  הוא  וכן   15

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר



לבשלה עם חלב טהורה, ולא ממעט אלא שמותר לבשלה עם חלב טמאה, 
דשמעינן דבתר חלב אזלינן.

וממילא השתא שפיר הוצרך קרא לגבי אדם, ואדרבה השתא ניחא טפי 
לשי' הרא"ה, דאע"פ דבשר אדם בלאו, לא סגי לן למילף אדם מבהמה, 
שהרי אין שוה אדם לבהמה אלא לענין בשרם, אבל לענין חלב שלהם, 
שאני בהמה טמאה דגם חלבה טמא, ואילו אדם חלבו טהור, וכדילפינן 
מקרא דגבי גמל וכנ"ל, והלכך הוצרך לקרא בפנע"צ למעט, דגם לבשל בשר 

בהמה טהורה בחלב אדם מותר, אע"פ שחלבו מותר כבהמה טהורה.

תשובה ל"מענינא דירחא"

לענין  ס"ג(,  )תכ"ו  באו"ח  דמבואר  בהא  לשאלה,  בתשובה 
ברכת הלבנה, "עד אימתי מברכין עליה, עד ט"ז מיום המולד, 
ולא ט"ז בכלל". היאך יתכן שעדיין לא הגיע זמן הנ"ל, ואעפ"כ 

כבר אין לקדש הלבנה11.
א. כתב הלבוש )או"ח תכ"ו ס"ד(, "ועד מתי מברך עליה, עד שתתמלא 
פגימתה ואורה, שאין שם עוד שום פגימה..., ואם היה ליקוי לבנה באותו 
ממש  היא  הליקוי  עת  כי  עליה,  מברכין  אין  ואילך  הליקוי  מזמן  חדש, 
לגרוע  היא מתחלת  ואילך  ומשם  ללבנה,  וניגוד האמיתי  אמצע החודש 

ולפחות אורה".
ומקור הדברים בשו"ת מהרי"ל )סי' י"ט(, והו"ד בב"י )או"ח שם(, ובדרכי 
משה שם אות א'. ועיי"ש דזהו דוקא אם ידעינן בבירור שהיה הליקוי, אבל 

בסתמא סמכינן על חשבונינו שמסור לנו מרבותינו, שהוא מולד השוה.
הרי מבואר, דבגוונא שהיה ליקוי לבנה, אע"פ שעדיין הוא קודם ט"ו 
מתחיל  ואילך  דמכאן  כיון  ברכתה,  זמן  נשלם  כבר  מ"מ  המולד,  מעת 
חסרונה, והלכך אין לברך עליה. וכן הביא הא"ר )שם סק"י(, וכן היעב"ץ 
בסדורו )שער החדש פ"ד אות ה'(, וכן בכף החיים תכ"ו אות ס'. ואע"פ 
דבשו"ע הושמט דין זה, וכן הרמ"א לא הביאו, מ"מ כתבו באחרונים הנ"ל 

דיש לחוש לברכה, ויוכל לקדש בלא שם ומלכות.
דבריו  ובביאור  בזה,  עי' בפמ"ג שם בא"א סקי"ב, מה שהשיג  ואמנם 

יעוין בספר בירור הלכה להגרי"א זילבר זצ"ל, ח"ד או"ח תכ"ו12.
ועיי"ש בבירור הלכה שכתב עוד, דאפשר דכל ענין זה דבנראה הליקוי 
הרמ"א  לשיטת  רק  היינו  המולד,  מעת  הרגיל  החשבון  בתר  אזלינן  לא 
)שם(, דס"ל דאזלינן בתר חצי כ"ט י"ב תשצ"ג, אבל לשיטת הב"י דלעולם 
אזלינן בתר ט"ו מהמולד, י"ל דאף אם היה ליקוי, מ"מ נמשך זמן הברכה 
עד ט"ו מהמולד, דיסוד שיטת הב"י, דחז"ל קבעו זמן קבוע לברך עד 'ט"ו 
הליקוי,  עם  דמתחשבים  מהרי"ל  דברי  העתיק  שהב"י  ואע"פ  מהמולד'. 
י"ל דכוונת הב"י בזה רק להשיטות דאזלינן בתר כ"ט י"ב תשצ"ג )היינו 
המהרי"ל והרמ"א וסיעתם(, שלדעתם בלא"ה לא קבעו חז"ל זמן קבוע של 
'ט"ו מהמולד', אלא אזלינן בתר שיעור קבוע של חצי החודש ממש, דהיינו 
מזמן שמתחיל בפועל מיעוט הלבנה, א"כ להכי יש לילך גם בתר הליקוי, 

שכן הליקוי מורה על תחילת מיעוטה בפועל13.
והן  לבנה  ליקוי  לענין  הן  בעניינים אלו,  עוד שהאריך טובא  ועי' שם 

לענין ליקוי חמה, ובשיטות הפוסקים, וכן בהרבה פרטים בכ"ז14.
ב. והנה מצינו עוד היכי תמצי נוסף מענינא דיומא, שאין לקדש הלבנה 
אף קודם שנגמר זמנה, וכפי המבואר בשו"ת נודע ביהודה )מהדו"ק או"ח 
סי' מ"א, והובא בשע"ת תכ"ו אות ט', ועי' גם בדבריו בשערי אפרים שער 
ו' סקנ"ג. ותשו"ח להר' י. גליס שליט"א שהעירנו לזה(. דיעוין שם שנשאל, 
"אם המולד של ר"ח אדר היה בער"ח, ואז כלה זמן קידוש לבנה בפורים, 
שיכולים  אחרון  לילה  היא  המגילה  קריאת  ליל  שהיא  י"ד  שליל  באופן 
לקדש הלבנה15, ואם לא קדשוהו בו בלילה עבר הזמן, ולא נראית הלבנה 
כל אותן הימים, ובליל י"ד באמצע קריאת המגילה נתפזרו העבים וזרחה 
הלבנה, אם יש להפסיק באמצע קריאת המגילה לקדש הלבנה, כי אולי אם 

ימתינו עד סוף הקריאה תתכסה בעבים".
כזה,  אירע  אם  המגילה  "ובקריאת  כתב,  שם  דבריו  אריכות  ואחר 
לחלק,  נלע"ד  המגילה,  שסיים  קודם  לגמרי  הלבנה  קידוש  זמן  שִיכֶלה 
יגמרו  ויקדשו הלבנה ואח"כ  יפסיקו כולם  שאם כל הציבור לא קידשו, 
קריאת המגילה, ולא הפסידו פרסומי ניסא, שהרי יגמרו כולם יחד קריאת 
המגילה כבראשונה. אמנם אם יחיד לא קידש הלבנה והוא קורא המגילה 
עם הציבור, אם יפסיק לקדש הלבנה שזמנה בהול ואח"כ יגמור המגילה 
וכבר  דרבנן.  מצוה  משום  ניסא  פרסומי  שבקינן  דלא  ודאי  הא  ביחיד, 
כתבתי דאפילו עדיין לא התחיל לקרות, ויש לפניו ציבור שיתחיל עמהם, 

ויש לפניו קידוש לבנה, יודחה קידוש לבנה לגמרי כדי לקרות בציבור".
הלבנה  יקדש  ואם  הלבנה,  קידש  שלא  שנזכר  יחיד  דמשכח"ל  נמצא, 
עכשיו, יפסיד קריאת המגילה בציבור, אז אע"פ שאחר המגילה יעבור זמן 

קידוש הלבנה, מ"מ לא יפסיד המגילה בציבור בשביל ברכת הלבנה16.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "יפונה ]אבי כלב[".

דמות הקשורה: רש"י כ"ד י"ד, "חור. בנה של מרים היה, ואביו כלב בן 
יפנה, שנאמר )דהי"א ב' י"ט( ַוִּיַּקח לֹו ָכֵלב ֶאת ֶאְפָרת ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת חּור, 

אפרת זו מרים, כדאיתא בסוטה )י"א ב'(".

של  החמישי  כבנו  נקרא  יפונה  אבי  שקנז   – החמישי  כבן  נקרא  אבי 
עשו הרשע.

שקנז היה אבי יפונה, ועל כן במקומות רבים נקרא יפונה 'הקניזי' על 
וכהנה  ַהְּקִנִּזי...",  ְיֻפֶּנה  ֶּבן  ָּכֵלב  "ִּבְלִּתי  י"ב(,  ל"ב  )במדבר  כגון  אביו,  שם 
רבות, וכן כתב האב"ע )שמות כ"ד י"ד, בפירוש הקצר17(, רד"ק יהושע ט"ו 

י"ז ד"ה והנכון אצלי, וביתר ביאור באברבנאל שם.
עתניאל  רק  מוזכרים  קנז,  בני  כשנמנים  י"ג(,  ד'  )א'  דה"י  בספר  אכן 
ּוְבֵני  ּוְׂשָרָיה  ָעְתִניֵאל  ְקַנז  "ּוְבֵני  דכתיב,  מוזכר,  לא  יפונה  ואילו  ושריה, 

ָעְתִניֵאל ֲחַתת". ועיין להלן שהבאנו את ביאורו של המלבי"ם בפסוק.
ובנו החמישי של אליפז נקרא קנז, כדמפורש בקרא )בראשית ל"ו י"א(, 
"ַוִּיְהיּו ְּבֵני ֱאִליָפז18 ֵּתיָמן אֹוָמר ְצפֹו ְוַגְעָּתם ּוְקַנז", וקנז זה היה מאלופי עשו, 

כמפורש ג"ז )שם ט"ו(.

ובדומה אליו בן נכדי – שבדומה לשמו של קנז אבי יפונה, נקרא 'וקנז' 
שהיה בן נכדו אלה, ובן כלב בנו.

ד'  )דהי"א  'וקנז', כמפורש בפסוק  נקרא  יפונה  נכדו של קנז אבי  שבן 
ט"ו(, "ּוְבֵני ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִעירּו ֵאָלה ָוָנַעם ּוְבֵני ֵאָלה ּוְקַנז", והיינו, ש'וקנז' 

היה בנו של 'אלה', נכדו של 'כלב' ובן נכדו של 'יפונה'.
ועיין בפרש"י שם שכתב, שבנו זה של אלה שמו היה 'וקנז', ואין וא"ו 
זה חיבור של תיבה זו עם לפניה, אלא כאות ראשונה של התיבה, "כך היה 

שמו - וקנז", וכן כתב הרד"ק, "כך היה שמו, וקנז בוי"ו".

יפונה, שהיה שופט  – שעתניאל אחיו של  בכיבושו  זכה  אחי השופט 
ישראל, בכיבושו שכבש את 'קרית ספר', זכה כדלהלן.

שעתניאל19 היה אחיו של יפונה, ששניהם היו בני קנז, יפונה כדלעיל, 
ועתניאל, כמפורש בפסוק במקומות רבים, וכגון )יהושע ט"ו י"ז(, "ַוִּיְלְּכָדּה 

ָעְתִניֵאל ֶּבן ְקַנז...".
ועתניאל היה שופט ישראל, והראשון שבהם20, שלאחר פטירת יהושע 
חדש  דור  קם  לישראל,  שעשה  הגדול  ה'  מעשה  את  שראו  הזקנים  וכל 
אשר לא ידעו את ה' ואת מעשיו לישראל, ואותו הדור החדש, עשה את 
ואת שאר האלוהים מאלוהי שכיניהם,  ועבדו את הבעל  ה',  בעיני  הרע 
וחרה אף ה' בהם, ומכרם ביד ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים מלך ֲאַרם ַנֲהָרִים, ועבדוהו 
השופט,  עתניאל  את  להם  העמיד  ה',  אל  זעקו  וכאשר  שנים,  שמונה 
שיצא למלחמה על כושן והצליח עליו בכל מלחמותיו, עד שהארץ שקטה 

ארבעים שנה21. כמפורש בפסוקים בשפטים ב' ז' - ט"ו, ג' ז' – י"א.
ועתניאל היה זה שכבש את קרית ספר, כדכתיב )יהושע ט"ו ט"ו – י"ז 
ִקְרַית  ְלָפִנים  ְּדִבר  ְוֵׁשם  ְּדִבר  יְֹׁשֵבי  ֶאל  ִמָּׁשם  "ַוַּיַעל  י"ב(,   - ח'  ושפטים א' 
ַעְכָסה  ֶאת  לֹו  ְוָנַתִּתי  ּוְלָכָדּה  ֵסֶפר  ִקְרַית  ֶאת  ַיֶּכה  ֲאֶׁשר  ָּכֵלב  ַוּיֹאֶמר  ֵסֶפר. 
ִבִּתי ְלִאָּׁשה. ַוִּיְלְּכָדּה ָעְתִניֵאל ֶּבן ְקַנז...", שכאשר בני יהודה ובראשם כלב 
הימים  שבאותם  לעיר  כשהגיעו  הארץ,  יושבי  בכנענים  נלחמו  נשיאם, 
נקראה 'ְּדִבר'22, שבעבר היה שמה 'ִקְרַית ֵסֶפר', אמר כלב, שמי שיכה את 
'קרית ספר' וילכדה, הוא יתן לו את בתו ַעְכָסה לאשה23, ועתניאל כבשה. 
בספר  וגם  יהושע  בספר  גם  פעמיים,  נאמרה  זו  ופרשה  היות  אכן, 
המדוברת  המלחמה  אלא  כפשוטן,  הדברים  שאין  חז”ל,  דרשו  שפטים, 
נבאר  שבעזהי”ת  וכפי  רוחני,  ענין  אלא  פשוטה,  גשמית  מלחמה  אינה 

בסמוך.

להנשא לבני הנשיא שמסר נפשו – שעתניאל אחיו של יפונה, בכיבוש 
קרית ספר זכה לישא את עכסה ולהנשא לאביה כלב, בנו של יפונה, שהיה 

נשיא ומסר נפשו במעשה המרגלים. 
שעכסה24 היתה בתו של כלב, ושבכיבושו זכה עתניאל לישאנה, כדלעיל, 
וכמפורש  שזה היה התנאי שהציב כלב אביה למי שיכבוש את המקום, 
בפסוק )יהושע ט"ו י"ג ושפטים א' י"ג(, שאכן כך היה, "ַוִּיְלְּכָדּה ָעְתִניֵאל ֶּבן 

ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ַעְכָסה ִבּתֹו ְלִאָּׁשה". 
וכלב היה בנו של יפונה, כמפורש בקרא במקומות הרבה, וכגון )במדבר 

י"ג ו'(, "ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה".
הנשיאים  במנין  שנמנה  בקרא  כמפורש  נשיא,  היה  יפונה  בן  וכלב 
שינחילו את ארץ ישראל )במדבר ל"ד י"ח – י"ט(, "ְוָנִׂשיא ֶאָחד ָנִׂשיא ֶאָחד 
ִמַּמֶּטה ִּתְקחּו ִלְנחֹל ֶאת ָהָאֶרץ. ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן 

ְיֻפֶּנה". ועיין אב"ע שמות כ"ד י"ד בפירוש הקצר.
וכלב מסר נפשו במעשה המרגלים, כדאיתא בבמד"ר ט"ז י"ד, "ויבאו עד 
נחל אשכול. לא רצו ליטול מפירות ארץ ישראל, אילולי כלב ששלף את 
הזיין וירץ לפניהם ואמר להם, אם אין אתם נוטלים, או אתם הורגים אותי, 
או אני הורג אתכם...". וביאור דברי המדרש, שכאשר ראה כלב שהמרגלים 
רואים גנאי בארץ ישראל, ולא רצו לקחת מפירותיה המיוחדים, שלף כלב 

כלי זינו ואמר להם וכו', הרי שמסר נפשו להריגה.
וכן כשהגיעו המרגלים אל העדה והוציאו את דיבת הארץ, כתוב )במדבר 
י"ג ל'(, "ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו אָֹתּה ִּכי ָיכֹול 
נּוַכל ָלּה", ואיתא בסוטה ל"ה א' שהסיתן בדברים, ובתחילה חשבו כולם 
שהוא בא לומר דברי גנאי על משה, שפתח ואמר "וכי זו בלבד עשה לנו 
בן עמרם", ואחרי ששתקו כולם, התחיל לומר בשבחו של משה, "הוציאנו 
יאמר עשו סולמות  והאכילנו את המן, אם  לנו את הים  וקרע  ממצרים 
ועלו לרקיע לא נשמע לו...". ודבריו אלו כנגד המרגלים וישראל ששמעו 
זה  בעבור  רצו  בסופו  שהרי  ממש,  נפש  מסירות  היו  הרעים,  לדבריהם 
לסוקלו, וכדכתיב )שם י"ד י'(, "ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהֵעָדה ִלְרּגֹום אָֹתם ָּבֲאָבִנים...", 
שם,  המפרשים  וכביאורי  וכלב,  יהושע  על  שהכוונה  והאב"ע,  וכפרש"י 

שהוא מפני שדיברו בטובת הארץ.

והנה עצם הדבר שבעבורו זכה עתניאל להנשא לעכסה בתו של כלב, 
דרשו חז"ל25 בסוטה י"א א' ובתמורה ט"ז א', שאחרי מות משה, "תשש 
כוחו של יהושע, ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות, ונולדו לו שבע מאות 
ספיקות, ועמדו כל ישראל להורגו... אמר רבי אבהו, אף על פי כן החזירן 
עתניאל בן קנז מתוך פלפולו, שנאמר )יהושע ט"ו י"ז(, ַוִּיְלְּכָדּה ָעְתִניֵאל ֶּבן 
ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ַעְכָסה ִבּתֹו ְלִאָּׁשה", והיינו שזו היא קרית הספר 
את  יקבל  שיכבשנה  שמי  כלב  הבטיח  שבעבורה  עתניאל,  כבש  שאותה 

עכסה בתו, כפי שאכן היה26.

– שיפונה זכה לזרע הגון ומיוחד מכלב בנו,  לזרע הגון ומיוחד זכיתי 
את חור הנביא שנהרג על קידוש השם, ואת בצלאל נכדו, שזכה להיות 

מבוני המשכן.
שחור היה בנו של כלב, מפורש בדהי"א ב' י"ט, "ַוָּתָמת ֲעזּוָבה ַוִּיַּקח לֹו 
ָכֵלב ֶאת ֶאְפָרת ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת חּור". אלא שפשטות הפסוקים הוא שמדובר 
ב'כלב בן חצרון' ולא ב'כלב בן יפונה'. אלא שיעויין באב"ע שמות כ"ד י"ד 

בפירוש הקצר, שהוא כלב בן יפונה ולא כלב בן חצרון.
שהיה  חור  את  הרגו  "...הרי  ג',  י'  בויק"ר  כדאיתא  נביא,  היה  וחור 

נביא...", וכן נמנה במנין המ"ח נביאים במגילה י"ד א'.
ונכדו של חור היה בצלאל, כמפורש בקרא )שמות ל"א ב'(, "ְרֵאה ָקָראִתי 
ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה", ובצלאל היה מבוני המשכן  ְבֵׁשם 

והכלים, כדכתיב שם באריכות בפסוקים.

שכלל  בחז"ל,  הרווחת  הדעה  שלכאורה   – הייתי  לא  שכלל  דעה  ויש 
יפונה', אלא הוא משמש ככינוי לשמו של  'כלב בן  לא היה אדם ששמו 

'כלב בן חצרון'.
שדעת חז"ל שכלב בן יפונה הוא כלב בן חצרון, כדאיתא בסוטה י"א ב', 
תמורה ט"ז א' ועוד הרבה, שהגמ' מביאה את הפסוק בדה"י )א' ב' י"ח(, 
"ְוָכֵלב ֶּבן ֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת ֲעזּוָבה ִאָּׁשה ְוֶאת ְיִריעֹות ְוֵאֶּלה ָבֶניָה ֵיֶׁשר ְוׁשֹוָבב 
יפונה,  וכי כלב בן חצרון הוא, הרי הוא בנו של  ְוַאְרּדֹון", ומקשה הגמ', 
כדכתיב )במדבר י"ג ו'(, "ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה". ומתרצת הגמ', שלעולם כלב אכן 
היה בנו של חצרון, אלא שנקרא גם 'בן יפונה', שנדרש בשמו "בן שפנה 

מעצת מרגלים" )ע"פ פרש"י(.
נמצא שלפי דעה זו, לא היה כלל בעולם אדם ששמו יפונה שהיה אביו 

של כלב.
אכן שלפי דעות הללו יש לבאר כמה ענינים אודות כלב, שאם כלב היה 
בנו של חצרון, מדוע הוא נקרא הקניזי, כדכתיב )במדבר ל"ב י"ב(, "ִּבְלִּתי 
פעמים  כמה  שמצאנו  ועוד,  זאת  רבות.  וכהנה  ַהְּקִנִּזי...",  ְיֻפֶּנה  ֶּבן  ָּכֵלב 
שנכתב שהיה כלב אחיו של עתניאל בן קנז, א"כ לכאורה או שאף עתניאל 

הוא בנו של חצרון, או שכלב הוא בנו של קנז.
אלא ביארו חז"ל, שחצרון נשא אשה וילדה לו את כלב, ואחר שמת27 
חצרון, נישאה לקנז וילדה את עתניאל, וקנז גידל את כלב, נמצא שקנז 
היה חורגו של כלב, ועל כן כלב נקרא הקניזי, וכן עתניאל היה אחיו מאם, 
ומשום הכי נכתב בפסוקים עליו 'אחי כלב'. מוסיפה הגמ' וכותבת )ע"פ 
גירסת הב"ח אות ה', וכן משמע ברש"י שם וכדלהלן(, "דיקא נמי דכתיב 
בן יפונה הקניזי, ולא כתיב בן קנז, ש"מ )ופרש"י, דיקא נמי. דכלב לאו בן 
קנז הוא, דכתיב בדוכתא אחריתי כלב בן יפונה הקנזי, ולא כתיב בן קנז, 

אלמא גידלו קנז ולא ילדו(".
ולפי ביאור דברי חז"ל הללו, שכלב היה אחיו של עתניאל רק מאם ולא 
מאב, מובנת השאלה מדוע כלב לא נמנה בין בני קנז, שבספר דה"י )א' 
ד' י"ג(, כשנמנים בני קנז, מוזכרים רק עתניאל ושריה, דכתיב, "ּוְבֵני ְקַנז 
ָעְתִניֵאל ּוְׂשָרָיה ּוְבֵני ָעְתִניֵאל ֲחַתת", זאת משום שכלב לא היה כלל בנו, 

אלא רק בן אשתו, ולכך לא נמנה28.
ועתניאל  שכלב  לפרש,  שיתכן  שכתב,  י"ז(,  ט"ו  )יהושע  ברד"ק  ויעוין 
היו אחים מאב ואם, ואביהם נקרא בשני שמות, 'יפונה' ו'קנז', "כי הרבה 

נמצאים שתי שמות לאדם אחד", וכעי"ז כתב באברבנאל.
ועוד ביאר שם בדרך נוספת, "והנכון אצלי עוד, כי קנז היה שם ראש 
המשפחה, והתיחסו בני המשפחה אליו, ובאמרו הקנזי או בן קנז, הכל 
אחד. כי רחוק הוא ליחס האדם לבעל אמו, כי אפילו למשפחת האם לא 
כתב,  שם  ובאברבנאל  אבותיו...".  לבית  אם  כי  האדם,  שיתיחס  מצאנו 
"וכבר כתבו המפרשים, כי קנז הוא היה אבי אביהן, ומתיחסים אליו, כמו 
ועולה  והיו א"כ שניהם אחים מאב ומאם",  'כלב הקניזי',  כן  גם  שאמר 
מדבריו חידוש עצום, שכלב היה בנו של יפונה, ואף עתניאל היה בנו של 

יפונה, ויפונה היה בנו של קנז. ולכך כולם התייחסו אחריו.
וע"ע במלבי"ם בדהי"א ד' י"ג, שכתב בדרך מחודשת, "ולפי דעתי לישר 
פשטות הכתובים ולהסיר כל לחץ שנלחצו המפרשים, נראה שמן אשחור 
י"ב(  לב  )במדבר  נקרא  שע"כ  יפונה,  את  הוליד  והוא  הראשון  קנז  יצא 
בנים,  שני  הוליד  ויפונה  קנז,  בן  היה  ר"ל שיפונה  הקנזי,  יפונה  בן  כלב 
וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב,  י"ז(  )יהושע ט"ו  קנז וכלב, וע"כ אמר 
ר"ל שקנז אבי עתניאל היה אחי כלב, וכ"ז לא היה צריך לסופרנו להזכיר, 
בני האחים קנז  והתחיל לבאר  יהושע,  וס'  זאת מספר התורה  ידענו  כי 
חתת  היו  עתניאל  ובני  ושריה,  עתניאל  היו  יפונה(  )בן  קנז  שבני  וכלב, 
ומעונתי... ושריה )בן השני של קנז( הוליד את יואב שממנו יצאו בני גיא 
חרשים...". וממשיך המלבי"ם ע"פ דרכו זו לבאר גם את פסוק ט"ו, "עתה 
חושב בני כלב אחי קנז בן השני של יפונה, והיה לו בנים מארבע נשים, 
ובני  ונעם,  )שלא הזכיר שמה(, היו עירו אלה  הבנים מאשתו הראשונה 

אלה היה שמו וקנז...".

הוא  פורים  בליל  הזמן  דסיום  כיון  הנו”ב,  דברי  לענין  נפק”מ  דאינו  אלא  פורים. 
לכו”ע בשעה מאוחרת בלילה, זמן רב אחר שגומרים הציבור לקרות, וכ”ש להמחבר 

שסיום זמן ברכת הלבנה הוא עד בוקר י”ד, כיון דלדעתו בעי’ ט”ו מעל”ע מהמולד.
16 ולכאורה זהו דוקא בענין שיצטרך להשלים כולה ביחידות אח”כ, אבל אם יקדש 
הלבנה קודם )ולענין זה סגי רק בברכתה לחוד וא”צ כל הפסוקים שאח”כ(, ואח”כ 
שהציבור  היכן  עד  מתחילתה  כשרה,  במגילה  בלחש  שיקרא  ע”י  להציבור  יצטרף 
המגילה  קריאת  ‘כל’  צריך  ניסא  פרסומי  דלענין  משמע  דלא  דמי,  שפיר  עומדים, 

בציבור. וצ”ע הגדר בזה.
ואכן כענין שכתב הנו”ב, כמו”כ יתכן גם בשאר חדשי השנה, כל היכא דנזכר בשעה 
דחוקה שאין לו פנאי אלא לקיים או ברכת הלבנה שהיא עוברת, או מצוה אחרת 
יקיים  הלבנה,  ברכת  לדחות  טפי  חשובה  האחרת  המצוה  דאם  עוברת,  ג”כ  שהיא 

אותה המצוה ולא יקדש הלבנה.
17 כידוע שהאב”ע כתב שני פירושים על חומש שמות, האחד, הפירוש הקצר, והשני, 
הפירוש הארוך. ופירוש האב”ע המודפס בחומש שמות במקראות גדולות המצויות 

בידינו, הוא הפירוש הארוך, והפירוש הקצר מודפס בחומש תורת חיים ועוד.
18 ומלבד חמשת בנים אלו, היו לו לאליפז עוד ב' ילדים, בן ובת, תמנע ועמלק, כפי 
שנמנו בדהי"א א' ל"ו. וכתבו המפרשים, שהיות וילדים אלו היו בזנות, לכך לא נמנו 

במנין הראשון בתורה.
19 ועיין בתמורה ט"ז א', שדרשו חז"ל ששמו של עתניאל היה 'יהודה אחי שמעון', 
המוזכר בתחילת ספר שפטים )א' ג'(, דכתיב, "ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלִׁשְמעֹון ָאִחיו ֲעֵלה ִאִּתי 
נקרא  וכן  ִׁשְמעֹון",  ִאּתֹו  ַוֵּיֶלְך  ְּבגֹוָרֶלָך  ִאְּתָך  ֲאִני  ַגם  ְוָהַלְכִּתי  ַּבְּכַנֲעִני  ְוִנָּלֲחָמה  ְבגֹוָרִלי 
ָקְרָאה  ְוִאּמֹו  ֵמֶאָחיו  ִנְכָּבד  ַיְעֵּבץ  "ַוְיִהי  י'(,   – ט'  ד'  )דהי"א  כתוב  שעליו  'יעבץ',  גם 
ְׁשמֹו ַיְעֵּבץ ֵלאמֹר ִּכי ָיַלְדִּתי ְּבעֶֹצב. ַוִּיְקָרא ַיְעֵּבץ ֵלאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִאם ָּבֵרְך ְּתָבֲרֵכִני 
ְוִהְרִּביָת ֶאת ְּגבּוִלי ְוָהְיָתה ָיְדָך ִעִּמי ְוָעִׂשיָת ֵּמָרָעה ְלִבְלִּתי ָעְצִּבי ַוָּיֵבא ֱאֹלִהים ֵאת ֲאֶׁשר 

ָׁשָאל", וע"ע רש"י שופטים א' ג'.
שמו.  שמעון  אחי  יהודה  שמו,  ומה  יעבץ,  הוא  עתניאל  הוא  "תנא,  שם,  דאיתא 
דכתיב,  אל,  שענאו  ומנלן  בישראל.  תורה  וריבץ  שיעץ  יעבץ,  אל.  שענאו  עתניאל, 
ָיְדָך  ְוָהְיָתה  ְּגבּוִלי  ֶאת  ְוִהְרִּביָת  ְּתָבֲרֵכִני  ָּבֵרְך  ִאם  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ֵלאֹלֵהי  ַיְעֵּבץ  ַוִּיְקָרא 
)עמדי ועשה מרעתי( ]ִעִּמי ְוָעִׂשיָת ֵּמָרָעה[ ְלִבְלִּתי ָעְצִּבי ַוָּיֵבא ֱאֹלִהים ֵאת ֲאֶׁשר ָׁשָאל. אם 
ברך תברכני, בתורה. והרבית את גבולי, בתלמידים. והיתה ידך עמדי, שלא ישתכח 
ישגבני  ריעים כמותי. לבלתי עצבי, שלא  לי  ועשה מרעתי, שיזדמנו  תלמודי מלבי. 
יצה"ר מלשנות )שלא ישגבני יצר הרע לבטל מתלמוד תורה – רש"י(. אם אתה עושה 
כן, מוטב, ואם לאו, הריני הולך לנסיסי לשאול )הריני מת בעצבוני – רש"י(. מיד, 

ויבא אלהים את אשר שאל".
מה  ומפני  ד"ה  )פ"ו  רבה  אליהו  דבי  התנא  דברי  את  בזאת  להביא  טעם  ובנותן 
ביצר הרע  ושלא  יעבץ לחיים שלא בצער  זכה  "ומפני מה  יעבץ(, שאיתא שם,  זכה 
בעולם הזה, ממה שעתיד הקב"ה ליתן לצדיקים לעתיד לבא, מפני שהיה מחזר בכל 

מקומות ישראל, ולימד תורה ברבים לשם שמים, וכל המלמד את חבירו פסוק אחד 
כ'(,  ל'  )דברים  נותן לפניו חיים, שנאמר  ִדבור אחד, כאילו הוא  או הלכה אחת או 
ִּכי הּוא ַחֶּייָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך, ואומר )משלי ג' ט"ז(, אֶֹרְך ָיִמים ִּביִמיָנּה וגו', ואומר )שם 
י"ח(, ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה וגו'. מכאן אמרו, יעשה אדם מעשים טובים ואחר 
כך ישאל תורה מהקב"ה. יעשה אדם מעשה כשרים וצדיקים, ואחר כך ישאל אדם 
חכמה מלפני הקב"ה..." )ועיי"ש שהביא דרשה נוספת בבקשתו של יעבץ, שהוא על 

בניו ובני ביתו, והוא כעין מה שאיתא בתמורה ט"ז א'(.
וכן  )שם(,  הפסוקים  כמשמעות  יהושע,  לאחר  הראשון  השופט  היה  שעתניאל   20

להדיא בסדר השופטים בסדע"ר י"ב.
וכן איתא בב"ר נ"ח ב', ")קהלת א' ה'(, ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש... עד שלא ישקיע 
שקעה  שלא  עד  חבירו...  צדיק  של  שמשו  מזריח  הוא  צדיק,  של  שמשו  הקב"ה 
שמשו של יהושע, זרחה שמשו של עתניאל בן קנז...". שפשטות דברי המדרש הוא, 

שעתניאל היה השופט הראשון של ישראל, מיד לאחר יהושע.
ואין לומר שכל דברי המדרש הם רק על לידתו של עתניאל, שהיתה לפני פטירתו 
של יהושע, אך עד שגדל היתה תקופה של שופט אחר, וכפי דברי המדרש על רבינו 
שנולד ביום שמת רבי עקיבא, שהרי שנינו בתמורה ט"ז א', שבזמן אבלו של משה, 
כשנשכחו אותם הלכות, החזירם עתניאל בפלפולו, ומאותה העת ועד לפטירת יהושע 
עברו כ"ח שנה, כדאיתא בסדע"ר י"ב. אלא ודאי כוונת דברי המדרש, שעתניאל היה 

המנהיג והשופט מיד לאחר יהושע.
ולפי"ז אפשר לבאר מדוע שמונת שנות שלטון כושן רשעתים, נמנים בארבעים שנות 
השקט )ע"פ הסדע"ר וכדלהלן הערה הבאה(, זאת משום ששנה לאחר מות יהושע, 
כאשר כל הזקנים של הדור הקודם נפטרו, התחילו בנ"י לחטוא, והתחילו שמונת 
ובשנים אלו עתניאל היה השופט, למרות שעדיין לא הגיעה  והיות  שנות השעבוד, 
הישועה על ידו, אלא עסק במסירת התורה מדור דור, לכך הם נחשבים במנין שנות 

שיפוטו.
על  מלך  שכושן  שלאחר  הוא,  הפסוקים  פשטות  שנה,  הארבעים  חשבון  ובענין   21

ישראל שמונה שנים, קם עתניאל להצילם, והתחילו ארבעים שנות השקט. 
אך בסדר עולם רבה פרק י"ב איתא ששמונת שנות השעבוד, הם מתוך הארבעים 
כ"ו  י"א  בשפטים  רש"י  הביא  וכן  שנה.  ושנים  שלושים  רק  שקטה  שהארץ  שנים, 

בחשבון שלוש מאות השנים, וכן ביאר הרלב"ג שם ג' י"א. 
קרו  כמאן  רב,  "אמר  ב',  כ"ד  בע"ז  וכדאיתא  דביר,  לספר  קורין  פרס  ובלשון   22
פרסאי לספרא דביר, מהכא )יהושע ט"ו ט"ו ושפטים א' י"א(, ְוֵׁשם ְּדִבר ְלָפִנים ִקְרַית 

ֵסֶפר".
לו  יתן  זו, שמי שיכבוש את קרית ספר, הוא  23 אכן, כתבו חז"ל, שכלב בשאלתו 
צריך  היה  לוכדה,  ממזר  או  עבד  או  כנעני  היה  שאילו  כהוגן,  שלא  שאל  בתו,  את 
א'  ד'  תענית  עיין  עתניאל.  את  ההגון,  את  לו  זימן  הקב"ה  אך  בתו,  את  לה  ליתן 

ובתוס' שם, ועוד.

24 ודרשו חז”ל בסוטה ובתמורה שם, “למה נקרא שמה עכסה. שכל הרואה אותה 
כועס על אשתו )מתוך יפיה – רש”י(”.

וע”ע בתוס’ תענית ד’ א’, שכתב אודות עכסה, שהיה בה צניעות יתירה.
ספר  קרית  כיבוש  מעשה  של  זו  שפרשה  הדבר  שעצם  הכותב,  יקר  בכלי  יעויין   25
על ידי עתניאל, נכתב בספר יהושע ונשנה בספר שפטים, ללמדך את הדרש שבזה, 

שמדובר על החזרת ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה וכפי שביארנו בס”ד. 
26 וכבר הקשו התוס’ בכמה דוכתי, וכגון בתענית ד’ א’, שהגמ’ מונה את השלושה 
שלא שאלו כהוגן, ולכאורה ניתן גם להקשות כך על כלב, איך לא חשש שמא הכובש 

יהיה ממזר או פסול.
אלא לפי האמור שמדובר בדבר רוחני, בזה לא היה לכלב מקום לחשש שיהיה איזה 

עבד או פסול שיוכל להחזיר את ההלכות, לכך לא חשש.
וזכותו  כלב סמך שזכותה  יתירה,  צנועה  ועכסה היתה  ביארו, שהיות  ובתוס’ שם 

יעמדו לה, שהרי אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו, כפי שאכן היה. 
כלב  קנז לאמו של  ונשאה  י”ז, “מת חצרון  ביהושע ט”ו  כן כתב במהר”י קרא   27

והוליד את עתניאל”.
יהושע  שבספר  שפטים,  לספר  יהושע  בספר  הפסוק  בין  השינוי  צ”ב  עדיין  אכן   28
“ַוִּיְלְּכָדּה  כתוב,  שפטים  בספר  ואילו  ָכֵלב”,  ֲאִחי  ְקַנז  ֶּבן  ָעְתִניֵאל  “ַוִּיְלְּכָדּה  כתוב, 
תיבות  בהוספת  ללמדינו  הנביא  בא  ומה  ִמֶּמּנּו”,  ַהָּקטֹן  ָכֵלב  ֲאִחי  ְקַנז  ֶּבן  ָעְתִניֵאל 

‘הקטן ממנו’.
זו  פרשה  דרשו  חז"ל  שהרי  וביאר,  בדבר,  שנתקשה  בשפטים  יקר'  ב'כלי  ומצאתי 
על ההלכות שנשתכחו באבלו של משה, שהחזירן עתניאל בפלפולו, אלא שבהשנות 
הפרשה פעמיים, ללמדינו בא, שמלבד גדולתו העצומה של עתניאל בתורה, שהחזיר 

את ההלכות בפלפולו, גם היתה בו גבורה של מלחמה שלכד את קרית ספר.
ולפי"ז הוא מפרש, שמה שכתוב בספר יהושע הוא על ההלכות שנשתכחו בימי אבלו 
של משה, ועל כן אין כלל נפק"מ אם עתניאל היה אחיו הצעיר או המבוגר של כלב, 
"כי לענין החכמה, אין מן התימא שהקטן ידע וישיב בחכמה מהגדול ממנו במנין, כי 
יש קנקן חדש מלא ישן". ואילו מה שכתוב בספר שפטים, הוא על הכיבוש של העיר 
קרית ספר, ועל כך כותב הנביא שהיה בזה דבר פלא, שלמרות שהיה אחיו הקטן, 

שלא נסה לצאת ולבא למלחמה, בכל זאת ה' היה בעזרו וניצח במלחמה.
ועיי"ש עוד שהוסיף וביאר אף את החילוקים הנוספים שבין הפרשיות, לפי דרכו זו.

עוד כתב הכלי יקר שם לבאר, כוונת הפסוק 'הקטן ממנו', מהו ה'ממנו', וזאת ע"פ 
מה שהבאנו לעיל שהיה להם אח נוסף ושמו שמעון, שעתניאל רק היה קטן מכלב, 

אבל גדול משמעון, ששמעון היה צעיר האחים.
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אחר  להוטות  שהבריות  עולם  שנות  זה  אנו.  בדורנו  התחיל  לא  סגולות  אחר  החיפוש 
סגולות. מה קל יותר מאשר להקפיד על כמה סגולות, ולקוות שבעקבות זאת ינצלו מכל 
הדורשות  התורה,  פי  על  חיים  לעומת המציאות של  במיוחד  ומחלה.  נגע  וצוקה  צרה 
מהאדם התאמצות בכל עת ושעה, שעליהם מבטיחה התורה שמי שיחיה בדרכה וילך 

לאורה, הוא זה שיחיה חיים טובים בעולם הזה ובבא.
הסגולות הרבות לפרנסה הגודשות כל 'ספר סגולות', מגוונות ומענינות, וככל שהסגולה 
ולעשותה,  אליה  להגיע  יותר  עוד  להתאמץ  וצריך  להשגה  קשה  יותר,  ומשונה  מוזרה 
במיוחד  יותר.  מיוחדת'  כ'סגולה  'נחשבת'  והיא  הסגולות,  אנשי  בעיני  קרנה  עולה  כך 
בעיני כל אלו החושבים שייחודה של האומה היהודית היא בסגולותיה, ועל כך נאמר 
)שמות י"ט ה'(, "וְִהיִיֶתם לִי ְסגֻלָּה", או )דברים ז' ו'(, "ִלְהיוֹת לוֹ ְלַעם ְסגֻלָּה", כאשר את 
שאם  בהם,  שנאמר  ידעו,  לא  מעולם  הם  כנראה  הפסוקים  של  האמיתית  המשמעות 
עם ישראל ישמרו את הברית של שמירת התורה, הם יהיו יקרים וחשובים אצל ה' עד 

מאוד כאוצר חביב.
אך אם ַתראה לאותם אנשים את דברי הגמרא בגיטין )ז' א'(, "אם רואה אדם שמזונותיו 
עליהם  שיקל  הם  רבים  כסגולה.  זה  את  יראו  לא  הם  צדקה",  מהן  יעשה  מצומצמין, 
להשקיע את מעותיהם המצומצמות בחיפוש ועשיית סגולה שאין מקורה ברוך, מאשר 
ליתנם לצדקה הגונה. גם דברי רב קטינא במסכת ע"ז )י"ח ב'(, "כל המתלוצץ מזונותיו 
מתמעטין", לא מונעים את המתלוצצים המחפשים אחר פרנסה, מלהמשיך בליצנותם. 
אני  מקובל  "כך  הכותב,  ת"ל(,  )מצוה  החינוך  ספר  בעל  של  המובטחת  סגולתו  ואילו 
מרבותי ישמרם אל, שכל הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויין לו בכבוד כל ימיו", היא 

קשה עליהם מדי לעשותה.
יודעים את דברי חז"ל אודות ההקפדה על  'מחפשי הסגולות' היו  האמת היא, שאילו 
שמירת שבת, לקיימה בכל פרטיה ודקדוקיה, לכבדה בקבלתה בזמנה ולהמתין לבואה, 
היו עוזבים הרבה מן הסגולות האחרות לטובת סגולה זו, אך המציאות היא, או שאינם 
גובר עליהם,  יצרם  זו  וחשיבותה של השבת, או שבנקודה  יודעים מספיק על מעלתה 
ומעדיף שבערב שבת קודש, במקום למהר בהכנות לשבת קודש, שיעסקו באמירת 'פרק 
שירה' או כל דבר אחר, שאמנם חשיבות אמירתו אינה מוטלת בספק, אלא שביחס למה 
שמוטל עליהם לעשות באותה שעה, וגם החלק הסגולי שבה, הזהירות בכבוד שבת היא 
טובה ומועילה שבעתים יותר, וכפי שכתוב שהשבת היא 'מקור הברכה', ממנה בא כל 

השפע לאדם, והזהיר בשמירתה זוכה לכל טוב כל ימיו.
וחפץ  רצה  ליבו  סגולות, שבכל  בעלי  היה אחד מאותם  אויפשבתטראכטער*  לייבל  ר' 
לקבל את השבת מוקדם ובנחת, אך בכל פעם מחדש יצרו הרע היה מתגבר עליו, ותמיד 
ונכנס אל השבת עם הרגשה רעה של אכזבה  היה מסיים את ההכנות ברגע האחרון, 

וכשלון.
היה  שבוע  בכל  הראוי.  באופן  השבת  את  לקבל  שיצליח  בכדי  לייבל  ר'  עשה  לא  מה 
מיד  שבת.  נרות  הדלקת  לזמן  קודם  ויגיע  ישיג  מי  השעון,  עם  לתחרות  יוצא  מחדש 
לאחר התפילה והלימוד, היה מפשיל שרוולים ומסייע לבני ביתו בהכנות לשבת קודש. 
למרות שכל עניני הבית היו זרים לו ולא נהירין לו שבילי החנויות, בכל זאת עזר בקניות 
ובהכנות בתוך ביתו, וזירז את כולם שיסיימו את הכנותיהם לכבוד שבת מוקדם כלל 
לשבת  מגיע  היה  הוא  המנצח,  היה  השעון  מרוץ,  של  בסופו  תמיד  כמעט  אך  שיכלו, 

תשוש מעבודות היום וסחוט נפשית מהמאמץ שכשל.
באחד הימים, כשהגיע לידי ר' לייבל ספר בו מסופר על אותו אחד שבא לפני רבינו בעל 
החפץ חיים זיע"א, וביקש ממנו את ברכתו לצרות מהם הוא סובל, והשיבו רבינו החפץ 
חיים, "מה אתה מבקש ממני ברכות, כאשר חז"ל אומרים שהשבת היא מקור הברכה. 
אם תשמור את השבת ותכבדה כראוי, השבת תברך אותך בכל טוב". ר' לייבל שמח על 
הדברים שהיו עבורו כחיזוק גדול מאוד, והדפיסם על גבי גליון גדול, ותלה אותם במרכז 

ביתו, כדי שהדברים שיצאו מ'פה קדוש', ישפיעו עליו ועל בני ביתו לטובה ולברכה.
גם השלט הגדול עם דברי רבנו החפץ חיים שהיה תלוי במרכז הבית לא עזר הרבה. למרות 
שהדברים כבר היו שגורים על לשונם של כל בני ביתו, בכל זאת זה לא הצליח לשנות דבר 

באורח החיים שבבית. תמיד כניסת השבת היתה בבהלה גדולה וברגע האחרון.
שנים עברו ונקפו, בהם בני הבית התרגלו לשלט הגדול בביתם, אליו נוספו עוד שלטים 
נוספים אודות חשיבותה של השבת והשכר הרב שיש לשומריה ואלו שמקבלים אותה 
מוקדם, יחד עם דברי הרמב"ם שיש לשבת להמתין ולצפות לשבת כלאורח חשוב, אך 

בכל זאת נראה הדבר שאין כל סיכוי שהמצב ישתנה אי פעם.
שטענו  במיוחד  פעם,  אי  ישתנה  שהמצב  ולהאמין  מלחשוב  התייאשו  כבר  הבית  בני 
שלפי מה שביררו אצל חבריהם, בבתים רבים המצב הינו דומה או אף גרוע יותר, אלא 
לי מצבי  יערב  וכי מדוע  לדברי ההבל הללו, באומרו,  ליבו  לייבל לא רצה להשית  שר' 
מהידיעה שישנם עוד אחרים שמצבם קשה או אפילו קשה יותר, כאשר אני יודע שיש 
דרך המלך, ואורח חיים נכון והגון כפי שנכתב רבות בספרי הפוסקים ובספרי המוסר 

המעוררים על כך.
מה גם, טען ר' לייבל, שאינני יודע אצל מי שאלתם וביררתם, מעניין מאוד שאצל כל 
בני העלייה שאני מכיר, זה לא נראה כך. ביתם מוכן לשבת קודש שעה קלה קודם זמן 
הדלקת נרות, והם נראים צועדים אל עבר בתי הכנסת בנחת, כשאור פניהם מעיד על 
השלווה הפרושה עליהם, שזכו לסיים את ההכנות לשבת כראוי. רואה אני גם רואה את 
מהרחיצה  רטובות  עדיין  שערותיהם  במרוצה,  למנחה  הכנסת  לבית  המגיעים  אלו  כל 

לכבוד שבת, ונפשם אינה מיושבת ודעתם מפוזרת ומבולבלת.
דבר פשוט הוא למי אני רוצה להידמות, ואיזה הנהגה אני חפץ שיהיה בביתי, טען ר' 
לייבל באוזני בני ביתו בכל עת, אבל נראה היה שהם השלימו עם המציאות המרה בה 

השבת מתקבלת בביתם בצורה נוראה כזו.
לעשות מעשה,  הזמן  שזה  החליט  הוא  לייבל,  ר'  של  ליבו  על  רבצה  מסוימת  כשצרה 
ביתו,  והביאם אל  גיגיות ענקיות  ורכש חמש  כלים  לחנות  ובתחילת השבוע הוא הלך 
כשהוא מכריז שהוא קנה אותם 'לכבוד שבת קודש'. בני הבית שלא הבינו את הקשר בין 
הגיגיות הענקיות לבין כבוד השבת, המתינו בקוצר רוח לשעות האחרונות של ערב שבת, 

לראות מה אביהם יעשה בהן.
כשעה לפני כניסת שבת, כאשר בני ביתו היו עסוקים בהכנות האחרונות לכבוד שבת, 
הוציא ר' לייבל את הגיגיות הענקיות ממקום איכסונם, ובכל מקום בו היה כינוס של 
'בלאגן' שעדיין לא סודר, בגדים יבשים שהורדו מהכביסה, הררי כביסה מקופלים שלא 
אחת  גיגית  נטל  חפצים,  ושאר  שונים, משחקים  בארונות, מסמכים  למקומם  הוכנסו 
את  בביתו, אסף  למקום  עבר ממקום  וכך  פנימה,  החפצים  כל  את  קרבה  אל  והכניס 
רק  להם  נשאר  זה,  בשבוע  ואכן  שבת,  לכבוד  מיוחדת  אוירה  בבית  והשרה  החפצים 
לשטוף את הכלים האחרונים בכיורים, ובזכות זה הם זכו להיות מוכנים בעתו ובזמנו 

לכבוד שבת קודש.
במהלך השבת כבר התחילו הבעיות, אף אחד לא מצא את חפציו שלפי דעתו אמורים 
להיות במקומם. בקושי רב המתינו לצאת השבת לחפש את הבגדים והחפצים שנעלמו 
בתוך כרעי הגיגיות הענקיות. הם פתחו את השולחן הגדול שב'חדר שבת ולימוד', שפכו 
עליו את תכולת הגיגיות והחלו לחפש בהם אחר כל מה שחסר ואבד. סידור הדברים 
לקח כפליים זמן, אך בסופו של דבר לקראת יום שלישי בשבת, השולחן הגדול התחיל 
בני  כאשר  למקומם,  הוחזרו  עליו  שהיו  והבגדים  החפצים  כשרוב  וצורה,  פנים  לקבל 
הבית מפטירים, שבשבוע הבא עדיף לעבוד קצת יותר בערב שבת, מאשר כפל כפלים 

בימים שאחר השבת.
כשראה ר' לייבל שהרעיון עובד בצורה טובה ומועילה, הוא ביקש מבני ביתו לסיים את 
כל הסידורים עד שעה לפני כניסת השבת, והוא מתכונן להמשיך במעשיו שעשה בשבת 
עם  יעבור  הוא  נרות,  הדלקת  זמן  לפני  שעה  שבדיוק  הבאות,  בשבתות  גם  האחרונה 
הגיגיות ויאסוף כל דבר שאינו במקומו, כדי שיוכלו כולם לקבל את השבת כדת וכראוי.

במשך הזמן למדו בני המשפחה שהדבר הראשון שיש לסדר הוא, הררי הכביסה והחפצים 
המבולגנים, כדי שלא יבולגנו יותר בתוככי הגיגיות שאליהם יפונו כשעה לפני זמן כניסת 
השבת, כך שעד חצות יום שישי כל הבית היה מסודר ונקי לכבוד שבת קודש, ומחצות 

והלאה החלו בהכנות ובישולים, רחצה וסידורים אחרונים.
סמוך  שעד  פלא  לא  שישי,  יום  של  המאוחרת  בשעה  רק  החלו  הבישולים  וכל  היות 
לכניסת השבת היה עבודה רבה במטבח, ועד הרגע האחרון שטפו את הכלים האחרונים 

שהשתמשו בהם, ושוב קיבלו את השבת מתוך לחץ וחוסר מנוחה. מה גם שפעמים רבות 
לקנותם  לרוץ  צורך  והיה  או אחרים,  אלו  מוצרים  הבישולים התגלה שחסרים  במהלך 
בחנות בקצה העיר, הפתוחה עדיין בשעה זו, או לחילופין, לערוך סבב אצל השכנים, 

ממי ניתן ללוות מוצר זה עד לשבוע הבא.
ר' לייבל שהיה מאלו ששואלים בשלום כל אחד, וזוכרים אותו בשמו ובשם משפחתו, 
ויודעים מיד מיהו אביו ומי היה הסבא מצד האחד, והאעלטער זיידע מהצד השני, ניצל 
את מעלותיו אלו לנסות לשדך בין יחידים להושיבם לבית אחד, בהקמת בתים נאמנים 

לה' ותורתו, ובסייעתא דשמיא אף הצליח להתפרנס מהשידוכים הרבים שזכה לשדך.
כידוע שאין כל קשר בין מספר השידוכים ששדכן מציע, לבין מה שקורה בפועל. יכול 
אחד,  אפילו  גמר  לידי  בא  לא  ומכולם  הצעות,  עשרות  מציעים  בו  אחד  חודש  להיות 
ויכול גם להיות חודש בו מציעים רק שלש הצעות, וכולם 'נסגרות' תוך זמן קצר, כך 
על  בתפילתו  מיוחדת  אלקים  קרבת  הרגיש  הוא  לייבל,  ר'  שבידי  ה'מקצוע'  שלמרות 
להם  ישלח  שה'  ה'ממתינים',  אותם  כל  על  התפילה  עם  משותפת  שהיתה  הפרנסה, 

את זיווגם במהרה.
היו שטענו שהסיבה שר' לייבל מצליח כה רבות בשידוכיו, היא בזכות התפילות שהוא 
שופך ממעמקי ליבו לה' על כל אותם הרשומים על לוח פנקסו. עד שהיו שטענו, שעצם 
הדבר להכנס אצל ר' לייבל לרשימה, היא כבר סגולה טובה למציאת זיווג הגון במהרה, 

בזכות התפילות שהוא מתפלל על כל 'הלקוחות' שלו.
בשנים הטובות, הצליח ר' לייבל להקים כארבעים ויותר בתים נאמנים בישראל בשנה, 
בממוצע של שידוך לשבוע, לא כולל חגים, כך שפרנסתו היתה על הצד היותר טוב, ויכל 
אף לחסוך להוצאות נישואי ילדיו הגדולים, אלא שהחל מראש השנה האחרון הרגיש שחל 
שינוי בגזירה שעליו, שהוא מצליח בקושי להביא שידוך אחד לידי קיום, ואף כבר היה לו 
בשנה זו, שאחד השידוכים שקרם עור וגידים וכבר הגיעו לידי 'ווארט', לא שרד את הזמן 

הקצר עד למועד האירוסין המתוכנן, והוא לא קיבל עליו אפילו פרוטה שחוקה.
המצב הכלכלי שהחמיר מיום ליום, הביא את ר' לייבל להתחזק בתפילה ותחנונים לה' 
שישלח לו פרנסה בריוח, במיוחד שאצלו, הפרנסה היא ענין של נפשות כלפי האחרים, 
וכבר היה שפנה בתפילה מיוחדת לה', שאם נגזר עליו שיהיו לו קשיים בפרנסתו, שלא 
יסבלו מזאת לקוחותיו, והוא ישמח על כל אחד מהם שיזכה להקים בית, גם אם זה 
אצלו  מהרשומים  ורבים  התקבלה,  זו  שתפילתו  היה  ונראה  אחר.  שדכן  ידי  על  יהיה 

זכו לישועות.
זאת ועוד, שבמשך השנה שם יותר אל ליבו, בדבר בנו ובתו שנישאו בשנתיים האחרונות, 
ישועה  בדבר  להפקד  ה',  לישועת  מצפים  עדיין  והם  מהנישואין  מה  זמן  עבר  וכבר 
ורחמים. גם בתו הנוספת שהגיעה לפרקה זה יותר משנה, אין כל התקדמות עמה, והיא 
עדיין יושבת בביתו ומצפה לרחמי שמים. הוא הרגיש שככל הנראה יש עליו איזה שהוא 

קטרוג משמים, ובשל כך באו עליו כל הנסיונות הללו.
עליו  שעובר  מה  את  לו  סיפר  ובקצרה  שליט"א,  למרן  לייבל  ר'  נכנס  הימים  באחד 
לאחרונה, וביקש ממנו ברכה. מה מאוד התפלא ר' לייבל כשמרן שליט"א אמר לו, שישנה 
עצה אחת מועילה לכל הצרות, והיא להתחזק בשמירת השבת וקדושתה, ובזמן קבלתה, 

שבכח השבת להציל מכל צרה וצוקה נגע ומחלה, ולהביא את הברכה אל הבתים.
הוסיף מרן שליט"א ואמר, שידוע שה'סגולה' הטובה והבדוקה לסיים את ההכנות לשבת 
קודש בזמנם, הוא להתחיל בהם בשעה מוקדמת, ולעשותם בזריזות, ותמיד אני מתפלא 
היאך יתכן ואנשים רבים שבכל יום משכימים להתפלל, דוקא ביום שישי מאחרים את 
תפילתם, צא ותבדוק בכל 'לוח זמני התפילה' שבבתי הכנסת, שביום שישי ישנו מנין 
מאוחר יותר משאר הימים. וכי כל אותם 'מאחרים' אינם יודעים שעל יום שישי יש דין 
מיוחד בשו"ע )או"ח סי' ר"נ(, "ישכים בבוקר ביום ששי להכין צרכי שבת". אם אדם 
יתחיל את הכנותיו לשבת בהשכמה ויעשם בזריזות, וגם יקפיד לרחוץ עצמו לשבת, הוא 
ובני ביתו, בשיעור זמן מוקדם לפני עת קבלת שבת, וגם בני ביתו יתפללו מנחה בעוד 
היום גדול, או בזמן מנחה גדולה לנוהגים כן, או מיד לאחר תחילת זמן מנחה קטנה, 
מלבד המעלה של 'זריזין מקדימין למצוות', עוד ירויחו שיוכלו להכניס את השבת באופן 

יותר טוב, ובזכות זה תבוא הברכה והישועה אל ביתו ואל כל בית ישראל.
בי,  אלא  תלוי  הדבר  שאין  באומרו  שליט"א,  מרן  מבית  לייבל  ר'  יצא  קשה  בתחושה 
שרק מחמת שלא השתדלתי דיו במשך השנים להרגיל את בני הבית לסיים את ההכנות 
לשבת לפני הזמן ולקבל את השבת בשלווה וביישוב הדעת, על כן הם גדלים באופן זה, 
שהם יודעים ששייך מציאות כזו שלא לקבל את השבת כמו שצריך, ואילו הייתי משתדל 
יותר בכדי שהם יראו את הצורה איך צריך לֵהראות בית יהודי בזמן קבלת שבת, גם הם 
היו מקפידים יותר, ואף הבתים שהילדים מקימים היו נראים כן, שהשבת היא הדבר 
החשוב ביותר שיש, ויש להערך אליו יותר מאשר לאורחים אחרים ולשמחות שעושים 

לפרקים בבית.
והחל  הענקיות,  בגיגיותיו  להשתמש  חוזר  בליבו, שהוא  לייבל  ר'  החליט  העת  באותה 
במטבח,  הכיורים  עבר  אל  והלך  לייבל  ר'  הוסיף  שבת,  קבלת  לזמן  הסמוכה  מהשעה 
הוא  כאשר  הענקיות,  הגיגיות  תוככי  אל  המלוכלכים  והסירים  הכלים  כל  את  והעביר 
מייחד גיגית אחת לבשרי והשניה לחלבי. כך שבעקבות מעשהו זה, לא היו כלים לשטוף 

ולנקות ויכלו לקבל את השבת מספר דקות קודם לכן.
גם בענין פינוי הכלים אל הגיגיות, ראו בני הבית בך קושי ונסיון גדול לנקותם למרות 
השעה המאוחרת, היות והכלים עמדו בכיור והמתינו לנקיונם, ומחמת השימוש התמידי 
הם  לייבל,  ר'  ידי  על  ילקחו  הם  אילו  אך  בקלות,  יורדים  היו  הלכלוכים שבהם  בברז, 

יתייבשו יממה שלימה מחוץ למים, ויהיה הרבה יותר קשה לנקותם.
רעיון הגיגיות עזר קימעא, אבל לא פתר את הבעיות. תמיד היה מי שנזכר ברגע האחרון 
לפני הדלקת נרות, שהוא עדיין לא התרחץ לכבוד שבת. לפתע נזכרו שישנו תבשיל נוסף 
שצריך לטפל בו, ועד הרגע שאחרי האחרון עדיין עסקו בהכנות לשבת קודש, ולא יכלו 

לקבל את השבת כדת וכיאות.
בערב השבת שלאחריו, עקב סיבה מסויימת, סיימו אצלם את ההכנות לשבת בשעה 
מאוד מאוחרת, ור' לייבל לקח את הדברים קשה מאוד לליבו. בסיום תפילת ליל שבת 
פגשו יהושע, אחד מיני רבות שר' לייבל זכה להיות השליח הטוב להמציא לו את זיווגו, 
ופנה אליו ואמרו, שנראה עליו שאירע לו דבר מה. בתחילה ניסה ר' לייבל להתחמק, אך 
לאחר כמה רגעים חשב שאין לו מה להפסיד, וסיפר ליהושע על מה נסיונותיו הקשים 

בענין קבלת שבת בזמנה, על ההצלחות ואף על הכשלונות.
יהושע סיפר לו שאף הוא סבל מקושי זה, עד ששמע עצה הגונה בענין מבעל נסיון, והוא, 
שיחד עם בני ביתו הכין רשימה ארוכה, מסודרת ומפורטת של כל הדברים הנצרכים 
לעשות לכבוד שבת, כמאה פרטים, החל מרשימת קניות, ועד הבישולים וכל הסידורים 
מדריגות',  בחדר  התאורה  ו'הדלקת  הבוילער'  'כיבוי  בה  נכתב  אפילו  לעשות,  שיש 
כאשר הדברים מחולקים לימות השבוע, וגם יום השישי מחולק לשלושה, בוקר, צהרים 
זמן קצר אחרי  ובכל מוצאי שבת,  צילם כמה פעמים,  הוא  זו  ורשימה  וסמוך לשבת, 
הבדלה, תולים בביתו את הרשימה החדשה על מקום מסוים, ובכל עת שעושים דבר מה 
מהרשימה, מציינים זאת, כך שראשית מרוויחים שלא שוכחים מה לעשות, וגם חלק 
נכבד מהדברים שניתן לעשות במשך השבוע, נעשה, ולא ממתין עד לרגעים האחרונים 

והלחוצים, וגם בכל עת ניתן לראות ולבדוק מה נעשה כבר ומה עדיין צריך לעשות.
הרעיון מצא חן בעיני ר' לייבל, וכשחשב שמצא פתרון לבעייתו שהציקה לו, רוחו שבה 
באומרו  ההודיה,  ברכות  בכל  מיהושע  נפרד  והוא  עליו,  לשכון  חזר  פניו  ומאור  אליו 
שבעזרת ה' הוא רוצה שגם לו ולבני ביתו תהיה רשימה כזו, שבזכותה יוכלו לסיים את 

ההכנות לשבת קודש בזמנם ואף קודם להם.
כבר במוצאי שבת ישב ר' לייבל עם בני ביתו והכינו רשימה כזו, בה כתבו את כל ההכנות 
יוכלו  כך  ימות השבוע, כאשר הם מקוים שבעקבות  לפי  בחלוקתם  בביתם,  המצויות 
לסיים בכל שבוע את ההכנות לשבת זמן סביר לפני הרגע האחרון, ולקבל את השבת 
כדת וכראוי. בשבוע הראשון והשני הם עוד הצליחו לעבוד לפי הרשימה, אלא שככל 
שנקפו הימים, היה קשה להם לעבוד לפי רשימה, ולצערם הרב של כל המשפחה, שוב 

חזרו לקבל את השבת ברגע האחרון ובבהלה רבה.
כנראה, חשב ר' לייבל עם בני ביתו, ישנם כאלו שרשימות מסודרות עוזרים ומסייעים 
להם, ויש כאלו שרשימות רק מפריעים להם ומבלבלים אותם, ועל כן הוא החליט בדעתו 
למצוא רעיון טוב יותר שיוכל לעזור ולסייע בעדם לקבל את השבת כפי רצונם ושאיפתם, 

ברוגע ושלוה ולהמתין לביאתה.
המצב הכלכלי הקשה שהוסיף להעיק, יחד עם הקשיים הנוספים והנסיונות האחרים גם 
הם לא היו קלים, במיוחד כשר' לייבל כבר שמע ממרן שליט"א שעליו לתקן את מעשיו 
בענין חשוב זה של קבלת שבת בזמן הראוי, כל זה ועוד, גרמו לר' לייבל לחפש אחר 

רעיונות מעשיים עבורו, שיהיו לו לעזר וסיוע במצבו.
באחד הימים אינה ה' לידו של ר' לייבל את הגליון 'קבלת שבת בזמנה כהלכתה', בה 
כותבי הגליון כותבים ומעוררים על קבלת שבת לפני הזמן, ומביאים מספרי הפוסקים 
וגדולי ישראל לדורותיהם, מה שכתבו במעלת אלו המקבלים את השבת לפני זמנה, או 
פרסמו  הלבבות  את  לעורר  ובכדי  נרות,  להדלקת  ונתקבל  שנתקן  בזמן  המאוחר,  לכל 
נקי  אינו  והמקום  החתונה,  אולם  אל  הבאה  חופתה,  ביום  כלה  אודות  משל  בגליון 
ומסודר, האורחים עדיין לא באו, ואף החתן בושש לבוא, וגם כשבסוף בא, הוא הגיע 
בבהלה ולחץ רב, ועדיין לא היה מוכן ולבוש בבגדי חמודות. כמה צער ועגמת נפש יש 
יצטרך אחר  וכמה  ובחשיבותה,  ופגיעה חמורה בה  זלזול  הינו  זה  לאותה כלה, שמצב 
כן אותו חתן לעמול קשה לפייסה על אשר זלזל ופגע בה. והנמשל מדבר בעד עצמו, 
כמה חוסר כבוד יש בכבוד השבת כשמקבלים אותה בלא לבוש מכובד וברגע האחרון, 

מתוך בהלה ולחץ.
הדברים נכנסו לליבו של ר' לייבל, וחיזקו עוד יותר אצלו את ההרגשה שחייבים לעשות 
שינוי יסודי בהכנות לשבת קודש, כדי שמרוב הכנות לא יבואו חלילה לידי פגיעה וזלזול 
להוסיף  המעדיפים  כאלו  שישנם  שליט"א,  הרבנים  אחד  שאמר  וכפי  השבת,  בכבוד 
פשטידה או סלט לכבוד השבת, אבל השבת היתה מעדיפה שהם יכינו פחות ויקבלוה 

כדת וכראוי.
ראה ה' בעוניו של ר' לייבל, עד כמה חשוב בעיניו שיקבל את השבת בזמן הראוי, ונתן 
לו רעיון מיוחד בליבו, והוא, שבבוקרו של יום שישי ישב עם בני הבית וקבעו יחדיו 'זמן 
ב'קבלה חמורה', שאחר  וקיבלו עליהם  יום,  לכל המטלות שיש לעשות באותו  אחרון' 
אותו זמן הם לא יבצעו פעולה זו, גם אם יהיה להם מחמת כן עגמת נפש מרובה, שהכל 

כדאי בשביל שיוכלו לקבל את השבת כדת של תורה.
את  אף  אלא  קודש,  בשבת  בלעדיהם  להסתדר  שניתן  זוטרים  בדברים  רק  מדובר  לא 
לרחיצה  נכתב שהזמן האחרון  בה  זו,  ברשימה  הכניסו  העיקריים של השבת  הדברים 
לשבת, הוא שעה וחצי לפני זמן הדלקת נרות, לאחר מכן יוכל רק לרחוץ 'פניו ידיו ורגליו 
בחמין', ולאחר שעה לפני הדלקת נרות, רק פניו וידיו, עד חצי שעה לפני זמן ההדלקה, 
בהם כבר לא יוכל לרחוץ כלל. כמו כן, את המרק לסעודת ליל שבת יתחילו להכין עד 
השעה עשר בבוקר, בה צריך לעמוד הכל בתוך הסיר על גבי הלהבה, ואם עד אותה שעה 
'זמן  זו לא יהיה להם מרק. גם הכנת הטשולנט קיבל  הם לא יתחילו בהכנתו, בשבת 
אחרון', ואפילו סידור ה'בלעך' והסירים נקבע לשלושים דקות לפני זמן הדלקת נרות. 

אחרי שעה זו, הוא כבר לא יסדר את הבלעך.
רעיון זה היה מוצלח ומתאים עבור ר' לייבל ובני ביתו, שיחד עם האיום של הגיגיות, 
הועיל עד מאוד לו ולמשפחתו לקבל את השבת באופן רגוע ואף להקדים את זמן קבלתה. 
כאשר במשך שלשה שבועות רצוף הם הצליחו לקבל את השבת יותר מעשר דקות לפני 
לייבל שכבר  ר'  לפתע הבחין  זו, כאשר  בערב שבת  היה  הגדול הראשון  הנסיון  הזמן. 
הגיעה מחצית השעה האחרונה שלפני שבת, והבלעך עדיין לא סודר. באותה העת היו 
לו לר' לייבל כמה עשרות תשובות ותירוצים מדוע אינו מחוייב ל'קבלה' זו, אבל למרות 
כל התשובות והתירוצים, הוא החליט בדעתו באופן מוחלט, שבשבת זו הוא לא יסדר 
את הבלעך, אלא יחפש אחר שכן או בחור עובר אורח, שייסיע בידיו לסדר את הבלעך 

כדת של תורה.
לא קל היה זה לר' לייבל, אבל הוא עבר משכן לשכן וביקש מי מהם יכול לבוא לעזור 
ולסייע בידו להכין את הבלעך לכבוד שבת, כאשר לכל אחד הוא צריך להסביר מה אירע 
לו, ומדוע הוא עושה כן, ולמה אינו יכול לסדר אותו בעצמו, עד שסוף סוף מצא מי שיכל 

לעוזרו ולהכין לו את הבלעך.
למרות הזמן הרב שלקח לו לר' לייבל עד שמצא מי שסייע בידו לסדר את הבלעך, בכל 
זאת הוא הספיק לקבל את השבת כחמש עשרה דקות לפני הזמן, ובעקבות כך היתה לו 
שמחה מרובה, גם משום שזכה להיות מוכן לשבת בזמן, ובמיוחד שה' נתן לו כח מיוחד 

להתגבר על הניסיון הגדול בו ניסהו.
בליל שבת קודש לאחר הסעודה, כשעדיין רוחו של ר' לייבל היתה טובה עליו מחמת 
מה שהיה, הלך אל בית המדרש הסמוך, התיישב על יד החומש ולמד את הפרשה שנים 
כפי שכתב השו"ע  כן,  ירא שמים לעשות  לכל  כראוי  ואחד תרגום עם פרש"י,  מקרא 

באור"ח סי' רפ"ה ס"ב.
תוך כדי לימודו הרגיש ר' לייבל שראשו כבד עליו, ותוך כמה רגעים נשמט ראשו ונפלה 
עליו תרדמה חזקה, ובחלומו ראה דבר תימה, שהוא נכנס אל ביתו, ורואה לפניו שולחן 
ארוך שכמעט לא נראה סופו, הערוך בכל טוב עליו, הכולל בקבוקי יין משובחים ויקרים 
לרוב, וסמוכים לו שמונה עשר כסאות מכל צד, שעליהם יושבים כל בניו ויוצאי חלציו, 

והוא יושב בראש השולחן, כמלך בגדוד, וכולם מצפים ומייחלים לשמוע מוצא פיו.
בבהלה הקיץ ר' לייבל משנתו, ומצא את עצמו לבדו בבית המדרש הריק, כשהוא רכון 
על החומש, ושולי גליון החומש לחים מה'טל תחיה' שיצא ממנו כשנרדם על תלמודו. 
הוא חשש מהחלום שראה, ונפשו היתה עליו עגומה, מי יודע מה מרמז לו חלום זה, 

שחלם תוך כדי תלמודו.
עודו מהרהר בדבר החלום הנוראי שראה, הביט בשעון הגדול התלוי בבית הכנסת, וראה 
שככל הנראה נפלה עליו תרדמה גדולה, והוא ישן כמה שעות, וכעת כבר סמוך לעלות 
השחר, ועל כן חשב בדעתו שישאר ער עד לתפילת שחרית, אלא שבשביל להביא את 

הטלית מביתו, הוא יצא אל עבר ביתו.
האויר הנעים שהיה ברחוב באותה שעה השקיט מעט את רוחו הסוערת, כשהוא מנסה 
נוראי שיש לו להתענות עליו  לחשב ולחשוב בישוב הדעת, האם אכן החלום הוא כה 
'תענית חלום' או שהוא בגדר של חלום רגיל, ואין בו דבר, ובלא משים רגליו הוליכוהו 
סחור סחור, ולפתע הוא ראה מולו את מרן שליט"א שכבר הקדים לצאת מביתו ומהלך 

אל עבר בית הכנסת בו הוא נוהג להתפלל שחרית בכל יום ושבת.
מיהר ר' לייבל אל עבר מרן שליט"א וסיפר לו את דבר החלום הנוראי אשר חלם, והוסיף 
וסיפר שהיה זה לאחר שהיה לו בערב שבת נסיון קשה בזמן קבלת השבת, ועל כן שאלו 
האם החלום בא לומר לו דבר מה והאם עליו להתענות 'תענית חלום', או שאין לו מה 

לחוש מחלומו זה.
אני חושב, השיבו מרן שליט"א, שלא זו בלבד שאין בחלום זה כל דבר רע, אלא יש בו 
דבר טוב, שמאחר וכבר שנים רבות אתה עמל על כך שתקבל שבת בזמן באופן הנכון 
והראוי, ותמיד אתה מחפש עצות ורעיונות היאך להטיב את דרכיך, ואף בערב שבת זו 
עמדת בעוז ובגבורה בנסיון הקשה שהיה לך בענין קבלת השבת, הראו לך משמים אות 
וסימן בחלומך, שמהיום תראה ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, ותזכה לבשורות טובות 

ישועות ונחמות.
הוסיף מרן שליט"א ואמר, שהאמת היא שאין דרכי לענות ולהשיב על שאלות בעניני 
אלא  בחז"ל,  פתרון  לו  מצאתי  לא  זה  וחלומך  בחז"ל,  מפורש  שלא  במה  חלומות 
שבעקבות לימוד רש"י בפרשתינו, שאף אתה היית עסוק בו לפני שנרדמת וחלמת את 

החלום, נראה לי לומר כן.
בשמחה ובהתרוממות הרוח נפרד ר' לייבל ממרן שליט"א, ועוד באותה שבת כבר עלו 
בראשו כמה רעיונות של שידוכים שניתן להעלות אותם על 'שולחן מלכים', וזיכהו ה' 
שתוך שבועיים הוא הצליח להביא שלושה שידוכים לידי גמר, וממש היה ניכר שמאותה 
שבת פרשת תרומה חל במצבו הכללי שיפור ניכר. כמו כן, תוך זמן קצר החלו להשמע 
בביתם של בנו ובתו בשורות טובות, שנפקדו בדבר ישועה ורחמים, ואף בתו מצאה את 

זיווגה הטוב והמתאים.
בכדי  חייו,  סיפור  את  תרומה  שבת  בכל  לספר  לייבל  ר'  עצמו  על  קיבל  שנה  מאותה 
שכולם ידעו ויחשיבו את המצוה לקבל את השבת כדת וכראוי, במנוחת הנפש ובכבוד 
אורח  של  לביאתו  שמצפים  כפי  לביאתה,  ולצפות  ָלשֶׁבת  שיש  הרמב"ם  כדברי  גדול, 

חשוב ויקר.

מנין בפרשתינו עפרש"י ראה מרן שליט"א מקור לדבריו?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י הגיע המורי למסקנתו, שאם היתה שריפה בשדה החרושה, שאין לזרוע בה עד שלא יחזרו ויחרשוה שנית.  המורי הגיע למסקנתו שאם היתה שריפה בשדה 
החרושה, שאין לזרוע בה עד שלא יחרשוה שנית, וזאת מדברי רש"י כ"ב ה', עה"פ, "ִּכי ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קִֹצים ְוֶנֱאַכל ָּגִדיׁש אֹו ַהָּקָמה אֹו ַהָּׂשֶדה ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ַהַּמְבִער ֶאת ַהְּבֵעָרה", וביאר רש"י, "או השדה. 
שליחכה את נירו וצריך ָלִניר אותה פעם שניה". מבואר בדברי רש"י, שאם הייתה שריפה בשדה חרושה, הנזק הוא שצריך לחורשה שוב, והיינו שאין לזרוע בה במצבה זה, ומכאן למד המורי שאין לזרוע 

בשדות לאחר ששרפו בהם את החרקים והמזיקים, כל עוד שלא חרשו שנית את השדה.

יוזוק א.י. – מודיעין עילית – אור עולם, ג"כ.

מונק צ.י. – בני ברק – תנא דבי אליהו ע"ב משנת אליהו.

קליקשטיין מ. – קרית ספר – תנא דבי אליהו ע"ב משנת אליהו.

קנום נ.א. – נתיבות – תנא דבי אליהו ע"ב משנת אליהו.

רוטשילד י.ז. – בני ברק – נצר לשונך.

גולדשטוף א.ל. – בני ברק – נצר לשונך.

שמות הזוכים לשבוע שעבר הרבנים \ הבה"ח     

הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

תודת המערכת נתונה
להרב ז. כהן שליט"א

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה

הפרסים לשבוע זה:  "אבני מילואים השלם", ע"ב מלואי חותם, ב"כ.
עוד  שלושה   זוכים נוספים, כל אחד בספר "פתחי אור – חנוכה ופורים".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד בספר "ספר הקטן".

אויפשבתטראכטער – החושב על השבת


