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רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

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

בתוך שאר חולי ישראל

לו קדמתי לשורף הראשון,
הייתי המוסר לעם נבון.

ראוי הייתי לילך ברמה,
אילולי חטאי ההולכים בגולה.

תקנות רבות תיקנתי,
ואת הנשכח יסדתי.

שנה פרשת אחרי מות קדשים )בא"י( תשע"ב
שישית

גליון
ר"ה

לרפואתו השלמה של האברך החשוב

ר' יוסף בן מלכה

בתוך שאר חולי ישראל

קיי"ל דקטן פטור מכל המצוות.

היכן מצינו לכאורה בפרשתינו, דקטן חייב בקרבן מסויים.

עד לאיזו תקופה נמשך 
שקברה  לאּומה  השכר 

את אברהם אבינו.

חילוקא דרבנן

"כתנת  ד'(,  ט"ז  )ויקרא  רש"י  כתב 
לפנים  משמש  שאינו  מגיד  וגו'.  בד 
בהם  משמש  שהוא  בגדים  בשמונה 
שאין  לפי  זהב,  בהם  שיש  בחוץ, 

קטיגור נעשה סניגור...".

עיין פרש"י )שם ט' ב'(, "קח לך עגל. 
להודיע שמכפר לו הקב"ה ע"י עגל זה 
ולכאורה  שעשה".  העגל  מעשה  על 
'אין קטיגור  דאין חסרון של  משמע 

נעשה סניגור'.

וצריך ביאור!!!

עת  בכל  מצויים  הכנסיות  בבתי  המודעות  בלוחות 
מודעות בכתב יד או בדפוס, החתומות בעילום שם, 
המזכירות לציבור הלכות שכוחות או ענינים אחרים 
פרשת  בערש"ק  כותבם.  דעת  לפי  חיזוק  הצריכים 
'אחרי מות' חשב ר' ראובן שכדאי לזכות את הרבים 
ה'סגולה  את  לכל  יזכיר  בה  נוספת  מודעה  ולהוסיף 
קריאת  בעת  דמעות  'המוריד  אודות  המפורסמת' 
התורה שבתחילת הפרשה', בפסוקים של מיתת בני 
אינם  ובניו  עונותיו  לו  ש'מוחלין  זוכה  אהרן, שעי"ז 

מתים בחייו'.
ר' ראובן המיושב בדעתו, ידע אל נכון שאין לפרסם 
תלמיד  עם  להתייעץ  בלא  בראשו  העולה  רעיון  כל 
חכם מופלג, על כן הציע את רעיונו בפני ר' שמעון 
מניין  שמעון,  ר'  טען  הדברים  את  וכשמוע  ידידו. 
פרשת  של  התורה  בקריאת  גם  היא  זו  שסגולה  לך 
הכיפורים',  'יום  של  בקריאה  רק  היא  אולי  השבוע, 
)עי' משנ"ב  בה מצאנו דברים אלו בספרי הפוסקים 

סי' תר"א סק"ב(.
אכן רק בהלכות יוה"כ כתבו הפוסקים את דבר סגולה 
זו, השיבו ר' ראובן, אך לא משום שרק ביום זה היא 
ענין  מוזכר  אלו  בהלכות  שרק  משום  אלא  מועילה, 
בכל  תועיל  זו  וסגולה  יתכן  אבל  זו,  פרשה  קריאת 
עת שקוראים בתורה פסוקים אלו, דזיל בתר טעמא, 
הסגולה,  הוא  הצדיקים  מיתת  קריאת  בעת  שהצער 
קריאה  ובאיזה  יום  באיזה  נפק"מ  מאי  כן,  ואם 

מדובר.
השיבו ר' שמעון, אדרבה, היא הנותנת, משום שמדובר 
שכלל  לך  מניין  הצדיקים,  מיתת  על  צער  של  בענין 
בו איסור  כך בשבת קודש, שיש  מותר להצטער על 
להצטער. ועוד, שיתכן שדוקא ביוה"כ שהוא זמן של 
תשובה, וקבעו קריאת פרשה זו בכדי להתעורר ש'אם 
בארזים נפלה שלהבת, מה יאמרו איזובי הקיר', וכפי 
שכתבו הפוסקים שם, על כן תועיל הסגולה, משא"כ 
'סדר הפרשיות',  לפי  באמצע השנה, שהפרשה באה 
איסור  חשש  מלבד  בזה,  ענין  שום  שאין  לצדד  יש 
מפני הצער בשבת, ואף ב'שני וחמישי' בעת הקריאה, 

שהוא יום חול, גם יתכן ואין בזה ענין. 

השאלה היא, הצדק עם מי ?

לרפואת האשה החשובה מרת חנה בת גיטל שתחי' 
בתוך שאר חולי ישראל

"וְִאיׁש ִאיׁש ִמבְּנֵי יִשְָׂרֵאל וִּמן ַהגֵּר ַהגָּר בְּתוָֹכם ֲאשֶׁר יָצוּד ֵציד ַחיָּה אוֹ עוֹף ֲאשֶׁר 
יֵָאֵכל וְשַָׁפְך ֶאת דָּמוֹ וְִכסָּהוּ בֶָּעָפר". ויקרא י"ז י"ג.

מצוה זו של כיסוי הדם, נאמרה רק בחיה או עוף, כמפורש בפסוק, ואילו בבהמה לא 
שייכת כלל מצוה זו, וידוע הכלל בחילוק בין בהמה לחיה, ש'בהמה' הוא השם הכולל 
על בעלי החיים שמקום חיותם הוא בסביבת בני אדם, ואילו 'חיה' הוא השם הכולל 
על הבעלי החיים שמקום חיותם הוא ביערות, והם באים לאדם על יד צידה, כלשון 

הפסוק 'ֵציד ַחָּיה'.
ביאורים רבים נאמרו על ידי רבים מגדולי ישראל לדורותיהם, מדוע מצוה זו של כיסוי 

הדם היא רק בחיה ועוף ולא בבהמה, ונביא כאן קצתם.
ידוע ביאורו של הרמב"ן כאן, שכל הבריאה צריכה לבוא לתיקונה על ידי שמתעלית 
לדרגה גבוהה יותר, והנה בשר הבהמה על ידי אכילתו בא לידי תיקונו, ודמה בא לידי 
תיקונו בשחיטה ובכפרה שמכפר בזריקתו על גבי המזבח, ואילו החיות שאינם ראויות 
למזבח, ואף העופות שברובם אינם ראויות )ואף אלו הראויות, אינן נשחטות, אלא 
נמלקות(, אין להם תקנה בדמם, על כן ציוה ה' להביאם לידי תיקונם במצוה זו של 

כיסוים.
לנו  כן ראוי  והנפש תלויה בדם, על  נוספת, שהיות  בחינוך מצוה קפ"ז, ביאר בדרך 
לכסות הנפש ולהסתירו מעין רואיו טרם יאכל הבשר, כי אילו נאכל הבשר והנפש 
נשפך לפנינו, נקנה בזה בנפשינו קצת אכזריות, וזהו משרשי מצות כיסוי בחיה ועוף, 
אלא שדם הבהמה ניתן לקרבן לכפר על נפשותינו, ואי אפשר לכסותו, והתורה לא 
רצתה לחלק בין מוקדשין לחולין, על כן לא חייבה התורה את כיסוי דמם )ובעוף הלכו 

אחר רובם שאינם עולים ע"ג המזבח(. 
ובכלי יקר ביאר, ששורש מצוה זו של חיוב כיסוי הדם, הוא לעשות היכר שלא יבוא 
זה של  וכפי שהתורה הזהירה בפסוקים הקודמים בחומרת איסור  לאכול את הדם, 
אכילת דם, ועל כן בחיה ועוף יש צורך בתזכורת זו שלא יבוא חלילה לאכול את דמם, 
אבל בבהמה, שדמה ניתן על גבי המזבח, אין צריך לעשות היכר וזירוז, שהוא מזורז 

ועומד שלא לאכול את דמה, ועל כן לא נתחייבו ישראל במצוה זו כלפי הבהמות.
והנה בטעם הדבר מדוע זכו החיות והעופות שיקיימו בהם מצות כיסוי, איתא בב"ר 
כ"ב ח', "ומי קברו ]להבל אחרי שהרגו קין[, א"ר אלעזר בן פדת, עופות השמים וחיות 
טהורות קברוהו, ונתן להן הקב"ה שכרן ב' ברכות שמברכים עליהן, א' לשחיטה וא' 
לכיסוי הדם". ובתנחומא בראשית י' איתא, "בשעה שהרג קין את הבל, היה מושלך, 
ולא היה יודע קין מה לעשות, זמן לו הקב"ה שני עופות טהורים, והרג אחד מהן את 
חברו, וחפר בידיו ]העוף ההורג[ וקברו. וממנו למד קין וחפר וקבר את הבל, לפיכך זכו 

העופות לכסות את דמן" וע"ע בפרדר"א כ"א ובביאור הרד"ל אות מ"ו.
עוד איתא בחז"ל, שכאשר רבקה ראתה את יצחק ונפלה מעל הגמל, נשרו בתוליה )עי' 
ילקוט חיי שרה ק"ט ד"ה כיון, ושם איתא שנשתמרו ע"י גבריאל המלאך(. וכשנשאה 
יצחק ודרש בדבר, איתא ברוקח )חיי שרה, כ"ד ס"ז, סוף עמ' קצ"ג(, "ובמדרש אגדה... 
הלכה היא עם יצחק שם, ומצא עופות מסוככים בכנפיהם על מקום הדם, והיה דם 
הרבה שם, וכשבאו שם ברחו להם ]העופות[, וידע שצדקת היא". ובפירושי התורה 
מרחפת  ויונה  אחת,  אבן  על  ומצאו  "והלכו  איתא,  ד'(  אות  )שם  התוספות  לבעלי 
עליהם שלא ימסו וינגבו בחמה ורוח וילכו לאבוד. וי"א, חיה אחת שמרתן, ולכך זכו 

החיות לכיסוי הדם".
שכתב  רוקח,  מעתיק  שהחיד"א  הביא  תקנ"ו(,  )עמ'  בפרשתינו  אהרן  שערי  ובספר 
שמצא בהגדה, "דאליעזר ויצחק מצאו שחיות ועופות מכסין דם בתולי רבקה שנשרו, 
והבהמה לא יצאה לכסות, על כן מכסין דמיהן ]של החיות והעופות[, ולא שלה ]של 

הבהמה[".
וביאור נוסף שמענו בשם ר' אלי' רוט זצ"ל, שביאר דבר שמועה מרבו, הרבי ר' שלמה 
מזעוויל זצ"ל, והוא לימוד גדול עבור כל אחד ואחד, וזאת ע"פ דברי הגמ' בתחילת 
פרק המפקיד )ב"מ ל"ג ב'(, על המשנה המלמדת אותנו דין שומר חינם שנגנב ממנו, 
ושילם ולא רצה להשבע, שאם נמצא הגנב, זוכה השומר בכפל, ומקשה הגמ', מדוע 
כתבה המשנה את הדין גם על בהמה וגם על כלים, מדוע יהיה מקום לחלק ביניהם. 
ומתרצת הגמ', שהיה מקום לומר שכל מה שהבעלים מקנה לשומר את הכפל, הוא 
דוקא בבהמה, "משום דנפיש טירחיה לעיולה ולאפוקה", שהשומר טרח בבהמה, "אבל 
כלים דלא נפיש טירחייהו אימא לא מקני ליה כפילא", על כן כתבה המשנה גם 'כלים', 

ללמדך שגם אם לא נפיש טירחייהו, בכל זאת זוכה השומר בתשלומי הכפל.
ומבואר, שישנו חיוב של האדם כלפי הבעלי חיים שלו, 'לעיולא ולאפוקא', צריך לדאוג 
להם, להוציאם למרעה ולעשות להם צרכיהם ]ועוד מבואר, שטבע העולם הוא, שכל 

כמה ש'נפיש טירחייהו', שמרובה הטירחה, כך אדם זוכה יותר ויותר[.
ולפי"ז ביאר הרבי ר' שלמה זצ"ל, ניתן לבאר את הטעם מדוע נצטווינו מצות כיסוי 
הדם דוקא על החיות והעופות ולא על הבהמות, היות וכאשר אדם חפץ לאכול בהמה, 
הוא כבר השקיע בה רבות בטירחה ובדאגה לצורכיה, על כן שורת הדין נותנת שיהיה 
לו את הזכות לאוכלה, אבל מדוע שיהיה לו זכות לאכול חיה ועוף, שהוא לא דאג 
עבורם ולא עשה דבר לטובתם, אלא רק פרש מלכודת והניח בה מעט אוכל כפתיון, 
ותוך שעה קלה החיה והעוף מזומנים בידיו לאוכלם, על כן באה התורה וציוותה מצות 
כיסוי הדם, שיכסו את דם החיה והעוף, ולאחר ואדם כיסה את דם החיה והעוף, הוא 

כבר עשה דבר עבורם, במעשהו זה הוא קיבל את הזכות לאוכלם.
עלינו ללמוד, סיים הרבי ר' שלמה זצ"ל, שהעולם הזה הוא עולם של הטבה ונתינה 

לזולת, לא של לקיחה, ורק כשנותנים, יכולים לקבל, והוא נורא למתבונן!



תשובה ל"מעשה רב"
'כרטיס  וברשותו  ישראל,  אצל  העובד  גוי  לגבי  לשאלה,  בתשובה 
וגם  קניות עבור הישראל,  עורך  אשראי' של הישראל, שבאמצעותו 
קניית מזונותו שלו, אם מותר לישראל לתת לגוי לקנות לעצמו חמץ 

באמצעות הכרטיס הנ"ל. 
א[ איתא בשו"ע אור"ח סי' ת"נ ס"ו, "מותר לומר לעבד בפסח 
ואכול, אע"פ שיודע שיקנה חמץ, אבל לא  וקנה  זה  דינר  הילך 
יאמר לו צא ואכול ואני פורע, ויש מתירים גם בזה אא"כ הקדים 
דינר, או שנשא ונתן ביד, הגה, ואסור לקנות חמץ לאינו יהודי 

בפסח אפילו במעותיו של אינו יהודי.
הגוי  לעבדו  לתת  לישראל  מותר  שלכתחילה  בשו"ע,  מבואר 
לקנות  שהולך  ברורה  בידיעה  אפילו  ויאכל,  שיקנה  כדי  דינר, 
ולא  הואיל  עליו,  שמזונותיו  "אף  בסקי"ב,  המ"ב  ומבאר  חמץ, 
בפירוש  לו  אמר  שלא  מכיון  כלומר,  חמץ",  שיקנה  לו  אמר 
שרוצה שתשלום חיוב המזונות יהיה ע"י חמץ, אין הדבר נחשב 
בפועל  שמדובר  וקציעה  במור  ועי'  מהחמץ.  נהנה  שהישראל 
שכיר, וכנראה כתב כן משום דברי האגודה, שאף הביאם במ"ב 
יאכל  לא  לשנה,  אצלו  מושכר  הוא  ]הפועל[  ד"אם  סקי"ד,  שם 
בביתו משום חשדא", דהיינו משום מראית העין, שלא יחשדוהו 
)וכמ"ש גם במ"ב סי' תמ"ב  שמאכיל חמץ לעבדו בפרעון חובו 

סק"ט, ובשעה"צ ת"מ אות ל', ע"ש(.
ואני  ואכול  צא  לו  יאמר  לא  "אבל  השו"ע,  שכתב  וממה  ב[ 
לו ממון, אלא שהגוי קונה על  נותן  פורע", מבואר, שאם אינו 
חשבון הבעלים הישראל זה אסור, ונצייר לדוגמא, אם בנידו"ד 
בקופה'  ו'רושם  הבעלים,  בידיעת  לעצמו  וקונה  הנכרי  הולך 
לחובת הבעלים הישראל, דאע"פ שהישראל לא אמר לו לקנות 
אסור,  לעצמו,  אף שקונה  שיקנה,  לודאי  דקרוב  כיון  אך  חמץ, 
לא  כאשר  דאפילו  סקט"ז,  במ"ב  וכמ"ש  שלוחו,  שהחנוני  כיון 
שיאכל  בודאי  "שיודע  אלא  חמץ,  ואכול  צא  מפורש  לו  אמר 
חמץ, והטעם, שכיון שנותן לו החנוני לעבד על דעת שיפרע הוא 
לחנוני, הרי החנוני שלוחו, והוי כאילו הוא מאכילו חמץ בידים, 
מן החמץ שמאכילו"  הוא  שנהנה  נמצא  עליו,  וכיון שמזונותיו 
]ויל"ע באופן שהחנוני ישראל דאז אין שליח לדבר עבירה, אבל 
ישראל,  שהבעלים  ואף  יהודי,  אינו  הוא  בחנות  שהמוכר  מצוי 
אבל המוכר אינו יהודי, ואף דאין שליחות לעכו"ם, עי' מ"ב להלן 
שליחות  דיש  הסוברים  הפוסקים  לשיטת  לחוש  דיש  סקכ"ג, 
על  בהגרעק"א  ע"ע  מומר,  ישראל  ולענין  לחומרא,  לעכו"ם 

הרמ"א כאן, ועיין במקראי קודש להגרצ"פ זצ"ל, ח"א סי' ע"ב[.
בזה",  גם  מתירים  "ויש  וכותב,  ממשיך  דהשו"ע  אלא  ג[ 
לא  לחנוני,  המעות  נתן  לא  "שכיון שעדיין  סקי"ז,  המ"ב  וכתב 
בעלמא  חוב  אלא  לעבדו,  החנוני  לו  שנותן  מה  כחמצו  חשיב 
זו.  כדעה  עיקר  ולדינא  בעדו,  שערב  בעבור  להעכו"ם  נתחייב 
ושפחתו  בעבדו  הראשונה  לסברא  לחוש  נכון  לכתחילה  ומ"מ 
ויקיף על חשבונו, אלא  שמזונותיהן עליו, שלא יאמר לו שילך 

יתן לו מעות מזומן, והוא יקנה מה שירצה".
ד[ ויש לעיין בעובד זר, שאינו עובד שלו בעצם, אלא שמושכר 
דרך 'חברת כח אדם' וכיו"ב, באופן שמתנאי ההעסקה, שהמעסיק 
צריך לדאוג למזונותיו של העובד, האם יש לחוש כדין מזונותיו 

עליו, וצ"ע.
ה[ עכ"פ נראה שאין לאסור מצד 'רוצה בקיומו של החמץ', כיון 
שבנידו"ד אין להבעלים שום ענין בקיום החמץ, שמצדו שיקנה 
רק דברים שאינם חמץ1, ובדומה למש"כ הפוסקים שאין משום 
ענין רוצה בקיומו אף על חמץ שמכר קודם פסח, שיודע שהנכרי 
עשוי למכור לו בחזרה את החמץ המסויים, דמ"מ מצידו שהנכרי 
ישלם את תמורת העיסקא במעות מזומנים דוקא, ואין לו שום 
ענין בחמץ ]עשו"ת חת"ס או"ח סי' קי"ט, מחנה חיים ח"ב סי' 

כ"ה, להורות נתן ח"ד סי' ל"ז[.
ישר  אינו מקבל  קיל טפי מצד שהמוכר  דבנידו"ד  י"ל  עוד  ו[ 
מהקונה, אלא מחברת האשראי, אלא דצ"ע לגבי חברת האשראי, 
גם  אולי  אפשר  ולכאו'  חמץ,  של  עיסקא  לממן  לה  מותר  אם 
דרוצה  איסור  דין  שאין  בענין  הנ"ל  החת"ס  סברת  על  לסמוך 

בקיומו, כשהוא רק למניעת הפסד, ועדיין צ"ע בזה.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"
בתשובה לשאלה, איך ליישב את דברי רש"י )שמות י' כ"ב( בטעם 

למכת חושך, "ולמה הביא עליהם חושך, שהיו בישראל באותו הדור 
רשעים, ולא היו רוצים לצאת, ומתו בשלשת ימי אפילה, כדי שלא 
מצאנו  והרי  כמונו",  לוקין  הם  אף  ויאמרו  במפלתם,  מצרים  יראו 
ישראל  לבני  "ואמר פרעה  ג'(  י"ד  )שמות  יונתן על הפסוק  בתרגום 
נבוכים הם בארץ..." שמתרגם "ואמר פרעה לדתן ואבירם בני ישראל 
דמשתיירון במצרים", הרי שדתן ואבירם נשארו חיים במצרים, הגם 

שלא רצו לצאת, שהרי לא יצאו עם בני ישראל2.
והנה הרוקח )שמות ט' כ"ב( כתב "ויהי חשך אפלה וגו' שלשת 
שלא  ]ואומרים[  מאמינים  היו  שלא  אותן  מתו  ואז  וגו',  ימים 
יצאו לעולם ממצרים, אבל רשעים בענין אחר נשארו, שהרי דתן 
ואבירם נשארו", מבואר מדברי הרוקח, שדתן ואבירם לא הרשיעו 
בחטא של כפירה ביציאת מצרים אלא בחטא אחר3, וצ"ב, שהרי 

לפמ"ש בתרגום יונתן, מבואר לכאו' שלא רצו לצאת.
פ"ט[  עמ'  ישראל'  'גדולי  בהגדש"פ  ]הו"ד  ליהוסף  עדות  ובס' 
דרך  נא  "נלכה  לפרעה  אמר  שמשה  נוסף,  באופן  לתרץ  כתב 
שלשת ימים במדבר ונזבחה לד' אלקינו" אבל לבני ישראל גילה 
שהיציאה היא לתמיד, והעלימו זה מדתן ואבירם, מפני שהם היו 
גילו  )עי' שמות רבה א' ל"א(,  ע"כ לא  מרגלים, כדאי' במדרש 
להם, וחשבו שהוא רק לשלשה ימים, ולכן לא  הסכימו לצאת, 
ידעו שהיציאה לתמיד, היו מצטרפין אל בני ישראל4,  אך אילו 

וא"כ מוכנים היו לצאת ממצרים ולכן נשארו בחיים5.
והמהרי"ל דיסקין מתרץ, שבמדרש משמע שדתן ואבירם היו 
וסבלו מכות בשבילם,  ישראל,  בין השוטרים שמסרו עצמן על 

ולכן זכות זו הגינה עליהם שלא ימותו בג' ימי האפילה6.

תשובה ל"מבין חידות"
התורה  נמנעה  שבגללה  הטובה  המידה  מהי  לשאלה,  בתשובה 

מלחזור על הרבה מדיני התורה.
הרמב"ן בתחילת חומש דברים, כותב "הספר הזה ענינו ידוע, 
בארץ,  הנכנס  לדור  רבינו  משה  בו  יבאר  תורה,  משנה  שהוא 
רוב מצות התורה הצריכות לישראל, ולא יזכיר בו דבר בתורת 
כהנים, ולא במעשה הקרבנות, ולא בטהרת כהנים ובמעשיהם, 
שכבר ביאר אותם להם, והכהנים זריזים הם לא יצטרכו לאזהרה 
פעם  בהם,  הנוהגות  המצות  יחזיר  בישראל  אבל  אזהרה,  אחר 
את  להזהיר  רק  אותם  יחזיר  שלא  ופעם  ביאור,  בהם  להוסיף 
חזרה  לא  הזריזות  מדת  שמשום  הרי  אזהרות..."  ברוב  ישראל 

התורה על כל הדינים השייכים לכהנים.

תשובה ל"מענינא דסדרא"
תשובה  מהל'  )פ"ב  ברמב"ם  דמבואר  בהא  לשאלה,  בתשובה 
ה"ה(,  "...אבל בעבירות שבין אדם למקום, אינו צריך לפרסם עצמו, 
ועזות פנים היא לו אם גילם", היכן לכאורה מוכח להיפך מזה, ע"פ 

פרשתינו.
הנה נאמר בפרשתינו )ד' כ"ז - ל"ה(, גבי החוטא בשוגג, דיכול 
ֵאָליו  הֹוַדע  "אֹו  'כבשה',  או  עזים',  'שעירת  או  לכפרתו,  להביא 
ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוֵהִביא ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְּתִמיָמה ְנֵקָבה ַעל 
ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא", ושם )ל"ב(, "ְוִאם ֶּכֶבׂש ָיִביא ָקְרָּבנֹו ְלַחָּטאת 

ְנֵקָבה ְתִמיָמה ְיִביֶאָּנה".
יוחנן משום רשב"י, מפני  ב'(, "א"ר  )ל"ב  והנה איתא בסוטה 
מה תיקנו תפלה בלחש, שלא לבייש את עוברי עבירה, שהרי לא 
ִחלק הכתוב מקום בין חטאת לעולה". ופרכינן, "ולא, ...והאיכא 
חטאת נקבה, עולה זכר", והיינו דמאחר ועולה באה רק מן הזכר 
וחטאת באה מנקבה, א"כ כל שמביא נקבה ניכר שמביא הקרבן 
"מכסיא,  ופרש"י,  באליה",  מיכסיא  "התם  ומשני,  לחטאתו. 
"תינח  ופרכינן,  ניכר".  ולא  בזנב,  באליה,  נקבה,  של  הנקבות 
כבשה, שעירה מאי איכא למימר", ופרש"י, "שעירה מאי איכא 
למימר, שאין לה זנב, וניכר הנקבות". ומשני, "התם איהו דקא 
מיכסיף נפשיה, דאיבעי ליה לאיתויי ִּכְׂשָּבה וקא מייתי שעירה". 
שת, שהרי  ופרש"י, "דאיבעיא ליה לאתויי ִּכְׂשָּבה. אם היה לו בֹּ
מחטאת  חוץ  שעירה,  רצה  ִּכְׂשָּבה  רצה  יחיד,  של  החטאות  כל 

עבודת כוכבים וכו'".
ַאלָיה,  לה  אין  נקבה  ד'שעירה'  דכיון  להקשות,  יש  ולכאורה 
'כבשה', שאין  להביא  הגם שבידו  לחטאתו,  נקבה  וניכר שהיא 
שניכר  שעירה  שמביא  חוטא  אותו  ואשמת  נקבה,  שהיא  ניכר 
חטאו, אבל הא גופא צ"ב, דכיצד התיר הכתוב מעיקרא להביא 
שעירה שניכר בזה חטאתו, ובשלמא גבי חטאת עבודת כוכבים 

פרסום  בעצם  כפרה  גם  יש  שבזה  משום  שעירה,  רק  דמביא 
חטאו, וכמבואר בהמשך הגמ' שם, אבל בשאר חטאת, למה יצא 
מכלל מאמרם ז"ל ביומא )פ"ו ב'(, דאין לו לאדם לפרסם חטאו, 
פשטא  הכא  ואילו  היא',  פנים  ד'עזות  הנ"ל  הרמב"ם  וכמש"כ 

דקרא דאין איסור בדבר.
ואכן כבר עמד בכ"ז במנחת חינוך )מצוה שס"ד אות י' וי"א(, 
ויעוין שם מה שהקשה עוד גם על דברי הרמב"ם הנ"ל, דאמאי 
ע"ז מפורש  דגבי  ע"ז,  בין שאר חטאות, לחטא  לא כתב לחלק 
בסוטה שם, דיש לו לפרסם חטאו דבזה מתכפר לו, ולכן מביא 

שעירה דוקא, ולא כשבה.
ועוד הוסיף להקשות, דלמה בסוגיא דסוטה תלו טעמא דלא 
הנ"ל  דיומא  ואילו בסוגיא  יפרסם החטא, מפני בושת החוטא, 
תלו טעמא בכבוד שמים, וא"כ ה"נ בסוטה לא היה לגמ' לתלות 

בבושת החוטא, כיון דכבוד שמים עדיף.
ועיי"ש שתירץ, דמכל זה מוכרח דיש לחלק בין היכא דמפרסם 
היכא  לבין  הוא,  חטא  איזה  שמפרסם  בלא  חטא,  לו  שיש  רק 
דיומא  דבסוגיא  הכל,  מיושב  ובזה  עבר,  חטא  באיזה  דמפרסם 
דאסור לפרסם החטא, היינו היכא דמפרסם גם באיזה חטא עבר, 
ובזה באמת אסור, ומשא"כ בסוגיא דסוטה דמיירי שאין מפרסם 
החטא, אלא רק מביא קרבן חטאת, והלא קרבן חטאת בא על 
הרבה מיני חטאות, ואין אדם הרואהו יודע על איזה חטא הוא 
אלא  ריעותא,  בזה  אין  שחטא  שמפרסם  הדבר  ועיקר  מביאו. 
אדרבה יותר מתכפר לו בזה, ובלבד שלא יפרסם ברבים באיזה 

ענין חטא, כי בזה נראה שמזלזל בדבר ולא אכפת לו כ"כ.
ומעתה ניחא הא דבסוגיא דיומא תלו הדבר רק ב'כבוד שמים', 
משום דמיירי שמפרסם באיזה חטא עבר, ואילו בסוגיא דסוטה 
דלא מיירי שמפרסם גם באיזה חטא עבר, בזה ליכא משום כבוד 
שמים, ולכן תלו הדבר רק בכבודו של בשר ודם, היינו בעצמו של 

חוטא, שיביא בענין שאין לו בושת.
וגם מיושב בזה מה שלא הביא הרמב"ם הא דגבי ע"ז יש לו 
לפרסם חטאו, דזה ודאי אינו נכון שיש לו לפרסם שחטא בע"ז, 
דלא אמרו דחטא ע"ז שאני, אלא לענין דשלימות כפרתו היא בזה 
שמתפרסם שחטא, אבל לא בזה שמתפרסם שנכשל בחטא ע"ז, 
דודאי אין לו לפרסם דבר זה שמביא חטאתו על ע"ז, ואדרבה 
איסור יש בדבר, שממעט כבוד שמים וכאמור, ועצם מה שמביא 
נמצא  שעירה,  להביא  יכול  חטאות  בשאר  דגם  כיון  שעירה, 
במנ"ח  עוד  )ועיי"ש  חטאתו  מביא  מה  על  יודעים  אין  שעדיין 

מש"כ לגבי מלך וכה"ג(.
ובזה מיושב גם עיקר קושיא הנ"ל, דהיינו טעמא דגבי קרבן 
חטאת פירש הכתוב שיכול להביא בין כשבה ובין שעירת עזים, 
משום דכיון דאין מפורסם חטאו, אין כאן אלא מצד כבוד עצמו, 
ולכן חס עליו הכתוב שיוכל להביא כשבה נקבה, שלא יהא ניכר 
שחטא, שיש לטעות בין כשבה לשאר זכר שבא גם לעולה, אלא 
שמתפרסם  דהגם  כלום,  בכך  אין  שעירה,  להביא  ירצה  שאם 
שחטא, כיון שבשעירה ניכר שהיא לחטאת, אבל אכתי אין ניכר 
אדרבה  וא"כ  כבוד שמים,  משום  בזה  ואין  בא,  חטא  איזה  על 

יותר מעלה יש בזה, שע"י כן מתכפר לו יותר7.
ועיי"ש שתירץ עוד המנ"ח, דבזה ניחא גם דברי רש"י בחולין 
מ"א ב' )ד"ה לא שנו(, שכתב דהמחוייב חטאת 'קלא אית ליה', 
משום ד"אינו מחפה עליה, כדי שיתבייש ומתכפר לו", ובמג"א 
סי' תר"ז סק"ב נתקשה בדברי רש"י, מסוגיא דיומא הנ"ל, דהא 
וגם  שוגג,  היינו  ו'חטא'  'חטאה',  כסוי  פשע  נשוי  אשרי  כתיב 
שלא  הכתוב  שהקפיד  דחזינן  הנ"ל,  דסוטה  מסוגיא  הקשה 
לביישו. ועיי"ש מה שתירץ בזה, דשאני התם דמיירי דלא אכפת 
דאמנם  דיומא,  הא  מיושב  אינו  עדיין  ובאמת  להתבייש.  ליה 
הוא לא אכפ"ל, אבל הא איכא משום כבוד שמים. אך להאמור 
ל"ק מידי, דכיון דאין מפרסם במה חטא, א"כ ליכא משום כבוד 
שמים, ושוב כל דלא אכפת לו מבושת עצמו, אדרבה יותר יש לו 

כפרה, וכמש"כ רש"י להדיא.
וכענין זה כתב גם בא"ר שם )סק"ז(, ליישב דברי רש"י, "ונראה 
שאומר  רק  החטא,  מה  מפרט  אין  דמ"מ  מידי,  קשיא  דלא  לי 

שחטא בשוגג".

תשובה ל"מענינא דיומא"
בתשובה לשאלה, היכן מצינו יום מסויים בשנה, שאינו שבת או 
)מלבד  בזמנה  בו מילה שלא  יש שתיקנו שאין מלין  ואעפ"כ  יו"ט, 

'יום אידם'(.

1   במקראי קודש להגרצ"פ זצ"ל, ח"א סי' ע"ב, כתב, "נשאלתי בערב 
גוי,  קונסול  אצל  משרת  שהוא  אחד  ע"ד  ספרדי,  מחכם  תרצ"ד  פסח 
והוא המוציא והמביא כל מכולת ביתו, כיצד יעשה בקניית לחם בימי 
הפסח". ויל"ע למה לא אסר מצד רוצה בקיומו, כיון שפרנסתו תלויה 
בשו"ת חת"ס  טוב, אלא שמבואר  היותר  הצד  על  לאדונו  שיביא  במה 
ומרויח  וקי"ט, שאין רוצה בקיומו אסור אלא בנהנה  או"ח סי' קט"ז 
עי"ז, אבל כשרוצה בקיומו כדי שינצל מן ההפסד מותר ]ועשו"ת הר צבי 
יו"ד קי"ז, ומקראי קודש, פסח, ח"א סי' ע'[, אלא שצריך לדון לגבי קנין 
כסף ומדין שליחות, וכן אם יש לחוש מצד שמא יבוא לאכלו, וכיו"ב כבר 

דנו לענין מתווך מגוי, עי' בתשובות והנהגות ח"א סי' רצ"ט.
2   ראה עוד בפירוש ר"ח פלטיאל שהקשה כן, ונשאר בקושיא.

3   בספר 'המאור שבתורה' להגרש"צ שפירא זצ"ל )הנדמ"ח, שמות, עמ' 
ק"א – ק"ב(, כותב, "וכבר הקשה הראש בפ' בא וז"ל, 'יש לשאול מאי 
שנא שמתו כל הרשעים בתוך שלשת ימי האפילה, ואילו דתן ואבירם 
שהיו רשעים גמורים לא מתו. וי"ל, אע"פ שהיו רשעים, לא נתיאשו מן 
הגאולה', עכ"ל, וביאור דבריו הוא עפ"י מה שאיתא בשמו"ר ה', 'ויאמר 
אליהם )דתן ואבירם( ידא ה' עליכם וישפוט, אם באמת באתם משמו 
ישפוט  באתם,  מעצמכם  ואם  פרעה,  ובין  ביניכם  ישפוט  הקב"ה,  של 
בעצם  לא  אבל  בשליחות,  היו  דמסופקים  הרי  וכו',  וביניכם  בינינו  ה' 

הגאולה, ולכן זכו לצאת".
)בהערה  שליט"א  סופר  הגרי"ח  לדברי  העירנו  שליט"א,  דיין  א.  והרב 
בשולי הסכמתו לספר 'ובא לציון גואל'(, שמצטט ג"כ את דברי הרא"ש 
הנ"ל, וכותב, "והוא לימוד מוסר והשכל נורא נורא, עד כמה גדול עצום 
אפילו  שהרי  שיהיה,  מי  יהיה  מהגאולה,  מתייאש  שאינו  מי  כח  ורב 
ארץ  הברזל  מכור  ולצאת  להיגאל  זכו  ואבירם  כדתן  גמורים  רשעים 

מצרים בזכות זו שלא נתייאשו מן הגאולה...".
4   צ"ב לפי"ז באיזה שלב הצטרפו דתן ואבירם לבני ישראל, ואיך זכו 
גם הם להגנה של ענני הכבוד, ובמהרי"ל דיסקין עה"ת )שמות עמ' כ"ח(, 
כתוב, "ושמעתי בשם אדמו"ר ]המהרי"ל[ ז"ל, שאיתא במדרש שהים 

על  בשלח,  )פ'  עה"ת  חיים'  מים  'באר  בס'  כתוב  וכן  לפניהם",  נקרע 
הפסוק 'ובני ישראל הלכו ביבשה'( בשם מדרש, שהכוונה לדתן ואבירם 
שנקרע הים עליהם לבד, ומוסיף הבאמ"ח ומביא מדרש המובא במחזור 
בית ישראל )ע"ט, בניסי הים, אות י"ט(, שכששמעו מהניסים שאירעו 
לישראל, הלכו גם הם לים, ובקע להם הקב"ה את הים עוד פעם. עכ"ד 
יציין  בבאמ"ח,  או  דיסקין  במהרי"ל  שמביא  המדרש,  מקור  )והיודע 
יתרו  פרשת  שבגליון  תורה'  ב'דבר  גם  וראה  ברכה(.  עליו  ותבוא  לנו, 
ר' משה  זה, מפי השמועה בשם הגאון  בנדון  תש"ע, מש"כ שם באורך 

וואלפסון שליט"א, בעמח"ס 'אמונת עתיך'.
ולפי שיטה זו, לא היו דתן ואבירם ב'שירת הים' ]גם בניו של מרע"ה, 

למ"ד שיתרו בא רק לאחר מתן תורה, לא היו בעת שירת הים[.
פרעה  רדיפת  "אבל  כותב,  בשלח,  פ'  עה"ת  דיסקין  במהרי"ל  ואולם 
וכמבואר  בתשובה,  כולם  שחזרו  עליהם  גדול  רושם  עשה  לישראל 
בדרשות חז"ל, ופרעה הקריב, רדיפתו הקריב את לבבות בנ"י לאביהם 
השבים  בכלל  היו  ואבירם  דתן  וגם  בתשובה,  כולם  וחזרו  שבשמים, 
בתשובה שלימה לפי שעה, וזכו לעבור את הים יחד עם כל ישראל, וגם 
זכו לגילוי שכינה, כמ"ש ראתה שפחה על הים...", ומבואר שעברו את 

הים יחד עם בנ"י.
שו"ר בס' המאור שבתורה )הנ"ל שבהערה 2(, שכבר נתעורר לברר מתי 
שכל  במדרש  כעת  "וראיתי  וכותב,  ישראל,  לבני  ואבירם  דתן  נצטרפו 
עם  ובאו  במצרים,  שנשארו  ולאבירם  לדתן  פרעה  ואמר  שכתב,  טוב, 
פרעה, ואח"כ כשראו הים נבקע לבני ישראל, מיד תהו בלבם ונתערבו 

עם אחיהם בני ישראל", והוא סמך נאמן להמדרש הנ"ל.
5   ראי"ש יוז'וק שליט"א ציין לס' משפטי התורה להרה"ג ר"צ שפיץ 
שליט"א, פ' בשלח, שהאריך בענין דתן ואבירם, ומתרץ ג"כ קושיא דנן. 
תשו"ח גם להאברכים והבה"ח ר"ב כנום, ר"ג טיקוצקי, ר"ד ברנשטיין, 
ר"י אינשטיין, ר"י גליס, ר"י חיון, ר"י נוישטט, רי"מ קנום, ר"נ חשאי, 
חשובים  למ"מ  וציינו  שהעירו  רוזנפלד,  רפ"א  ויא,  ר"צ  כהן,  ר"נ 

בנידו"ד.

יהונתן במדבר ט"ז כ"ו, "אליין דאתחייבו קטול מן  וראה בתרגום    6
טליותהון במצרים, פרסימו מסטרין דילי, כד קטלית ית מצראי, על ימא 
ארגיזו קדם ה'...", ומבאר ביין הטוב )להגר"ט ווין זצ"ל(, "שנתחייבו 
מיתה מקטנותם, במצרים פרסמו סודות שלי, כאשר הרגתי את המצרי, 
בנפשם כבר במצרים, אלא  ה'...", הרי שנתחייבו  לפני  על הים הרגיזו 
שכמ"ש המהרי"ל דיסקין, עמדה להם זכות מסירות נפשם על ישראל 

בהיותם שוטרים. 
לכשבה,  עזים  שעירת  הכתוב  שהקדים  מה  גם  ניחא  דבזה  ואפשר    7
וגם משמעות הלשון דכתיב ביה "והביא קרבנו שעירת עזים", דמשמע 
גבי  יותר, ומשא"כ  יש מעלה  והוא משום דבשעירה  עיקר קרבנו,  שזה 
כשבה דהוא גם מאוחר בכתוב, וגם כתיב ביה הלשון "ואם כבש יביא 
קרבנו...", ד'ואם' משמע לשון דיעבד ]אף דבעלמא אינו מוכרח, וכמש"כ 
רש"י כאן )כ"ג(, "הרבה 'או' יש שמשמשין בלשון 'אם', ו'אם' במקום 

'או'...", מ"מ אינו אלא לפעמים אבל על דרך הכלל אינו כן[.
ושו"ר שכן דקדק הנצי"ב בהעמק דבר כאן )כ"ח(, דלכך הקדים הכתוב 
שעירה לכשבה, ומשא"כ בעולה ושלמים דמקדים כבש לעז, דע"כ טעמא 

משום דבא לרמז שלכתחילה יביא שעירת עזים, דבזה מתכפר לו יותר.
ועיי"ש )ל"א( שהביא עוד לדקדק בשם הגאון ר' רפאל מהמבורג זצ"ל 
)בספרו מרפא לשון, עמוד העבודה(, הא דגבי שעירת עזים כתיב, "וִכפר 
דכיון  והיינו  לו מכל חטאותיו,  לו", דמשמע שנסלח  ונסלח  עליו הכהן 
דמביא קרבן שמתפרסם בו בושתו, מתכפרים לו גם שאר עוונותיו, וכמו 
שאמרו בברכות )י"ב ב'(, "כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוחלין 
לו על כל עונותיו", והלכך אם מביא כשבה לחטאתו, כתיב רק, "וִכפר 
רק  לו  דמתכפר  לו", דמשמע  ונסלח  על חטאתו אשר חטא  הכהן  עליו 
על חטא זה שמביא עליו קרבנו, כיון דלא ניכר בזה שחטא, דכשבה יש 

לה אליה וכנ"ל.
ואכן יעוין במשך חכמה כאן )ל"א(, שכבר דקדק בזה עוד, דגבי שעירת 
עזים כתיב )שם(, "לריח ניחֹח", ואילו גבי 'כשבה' לא נזכר 'ריח ניחוח' 

כלל, ד"כיון שרוצה להתבייש ולהתכפר בלב גמור, כתוב ריח ניחוח".

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע פרשת ויקרא



דבר  "על  קס"ו(,  סי'  יו"ד  )תנינא  ביהודה  נודע  בשו"ת  כתב 
חזר  וכבר  חולי,  ביום השמיני מחמת  בזמנו  נימול  תינוק שלא 
לבריאותו, והוא ראוי להיות נימול, ואביו רוצה לעכב למול עד 
כל הבכורים לאכול  ויאספו  יגיע ערב פסח, בהסתת הבכורים, 

בע"פ בסעודת ברית מילה.
המצוה,  להשהות  מאד  מגונה  מעשה  הוא  זה  דבר  כי  ידע, 
ואפילו ביום המילה עצמו שכל היום כשר, ואפ"ה זריזין מקדימין 
למצוה, ק"ו שלא לדחות מיום ליום, אף שכבר נדחית מזמנה, 

מ"מ שוב כל יומא זמנה הוא.
לא  כבר  אם  אף  בע"פ,  בזמנה  שלא  מילה  למול  אסרת  יפה 
מלוהו והגיע ע"פ, אסרתי שלא למולו, מטעם שראיתי שזה עצת 
חטאים של הבכורים דלא מעלי, ואמרתי שיש לגזור מטעם פעם 

אחרת שמא ישהה".
ומבואר, דאע"פ שערב פסח לא חל בשבת או יו"ט, מ"מ תיקן 
הנו"ב, שאין למול בו מילה שנדחית, משום קלקול המוהלים שהיו 

משהין המילה במכוון לערב פסח כדי שלא יתענו הבכורים.
וכבר הביא דבריו אלו בפתחי תשובה יו"ד סי' רס"ב )סק"ב(, 
"...ועיין בתשובת נו"ב תניינא חי"ד סי' קס"ו, על דבר תינוק שלא 
נימול בזמנו מחמת חולי, ושוב חזר לבריאותו, ואביו רוצה לעכב 
למולו עד שיגיע ערב פסח, כדי שיאכלו הבכורים על הסעודה, 
וכתב דזה מעשה מגונה מאד, חדא שעובר מצות זריזין, גם יש 
לחוש אולי ח"ו ימות הולד ונדחית המצוה לגמרי, ולכן יש לאסור 
אף אם כבר לא מלוהו והגיע ערב פסח, שלא למולו, שזה עצת 
חטאים, ויש לגזור משום פעם אחרת שמא ישהה, ועוד, מהיכי 
בע"ש,  למול  בזמנה  שלא  מילה  לשהות  לכתחלה  להתיר  תיתי 
לבכורים  התיר  מי  ועוד  שבת,  חילול  לידי  שיבא  לחוש  שיש 

לאכול בע"פ בסעודת מילה שלא בזמנה ע"ש"8.

תשובה ל"מענינא דמועדא"
להתפלל  שנאספו  כשרים  עשרה  יתכן,  כיצד  לשאלה,  בתשובה 
ליתן  אין  לכתחילה  ואעפ"כ  הדין(,  מן  ש"ץ  להיות  ראויים  )וכולם 

לאחד מהם להיות ש"ץ, אלא ילכו להתפלל עם אחרים.
כתב המ"ב בסי' ת"ע )סק"ב(, "הבכורים אומרים עננו בשומע 
תפלה במנחה כשמתענים. ואם עשרה בכורים מתפללים ביחד 
ואחד מהם ש"ץ, כשמחזיר התפלה יאמר עננו בשומע תפלה כדין 
תענית יחיד. ומ"מ לכתחלה טוב שלא יהיה הבכור ש"ץ כשעשרה 
בכורים מתפללים יחד, כי י"א שאין נכון להזכיר התענית בצבור 

בחזרת התפלה כיון שהוא חודש ניסן".
מבואר, דבמקום שיש עשרה בכורות המתענים בער"פ, אע"פ 
שמן הדין רשאי שיהא אחד מהם ש"ץ, ואז יאמר 'עננו' בחזרת 
יגש  אלא  הש"ץ,  מהם  אחד  יהא  לא  לכתחילה  מ"מ  התפילה, 
אדם אחר שאינו מתענה9, כי אם יהא הש"ץ אחד מן הבכורות 
כיון  ראוי,  אינו  ולכתחילה  'עננו',  יהא צריך להזכיר  המתענים, 

שי"א שאין להזכיר התענית בציבור בחודש ניסן.

תשובה ל"מענינא דפיסחא"
בתשובה לשאלה, מהו הצד השוה שבין 'ד' פרשיות', ו'ד' כוסות'.

או"ח  א',  ל'  מגילה  )עי'  קיי"ל  פרשיות,  ד'  סדר  לגבי  הנה 
תרפ"ה(, דבשבת ראשונה של אדר קורין פ' שקלים ובשניה פ' 
פרה,  פ'  וקורין  חוזרין  ואח"כ  מפסיקין,  שלישית  ובשבת  זכור, 
וברביעית פ' החודש. ו'שבת שניה', היינו דוקא שבוע שחל פורים 
להיות בתוכה, ו'שבת שלישית' היינו לעולם הסמוכה לרביעית 
תפילה(,  מהלכות  הכ"א  )פי"ג  הרמב"ם  וכתב  החודש(.  )לפ' 
"נמצאת אומר, שפעמים תהיה הפסקה בין שבת ראשונה ושנייה, 
או בין שנייה ושלישית, ופעמים יהיו שתי הפסקות, בין ראשונה 
אין  לרביעית  שלישית  בין  אבל  ושלישית,  שנייה  ובין  לשנייה, 

מפסיקין".
סימניהון  לוי  רבי  "אמר  ה"ה(,  פ"ג  )מגילה  בירושלמי  ואיתא 
דאילין פרשתא, בין הכוסות הללו, אם רצה לשתות ישתה, בין 

השלישי לרביעי לא ישתה".
פרשיות  דארבע  פרשתא.  "דאילין  שם,  העדה'  ב'קרבן  ופי' 
המוזכרין במתני', דינהון כדין ארבע כוסות. בין הכוסות הללו. 
כוסות  'בין  ב'(,  קי"ז  )בפסחים  תנן  פסח,  דליל  כוסות  בארבע 
רצה  ובין שניה לשלישית, אם  בין ראשונה לשניה,  פי',  הללו', 
לשתות, ישתה, דמותר להפסיק ביניהם, ה"ה בין שקלים לזכור, 
וכן בין זכור לפרשת פרה, שהן שני פרשיות ראשונות, לפעמים 
מפסיקין. בין כוס שלישי לרביעי לא ישתה, דאסור להפסיק, ה"ה 
רביעית,  פרשה  להחדש שהיא  פרשת שלישית,  פרה שהיא  בין 

לא יפסיק".

ומצינו בראשונים שהביאו דברי הירושלמי, עי' בר"ח במגילה 
כתב,  י'(  סי'  )פ"ד  שם  ברא"ש  וכן  א',  י'  מגילה  וברי"ף  שם, 
בין  מפסיקין  אין  אמר,  אשי  בר  חייא  ר'  בשם  רבא  "ירושלמי. 
פורים לפרה, רבי לוי אומר אין מפסיקין בין פרה להחדש הזה, 
לשתות  רצה  אם  הללו,  הכוסות  בין  הללו,  פרשיות  כל  וסימן 
ובכלבו  באבודרהם  ועי'  ישתה".  לא  לרביעי  שלישי  בין  ישתה, 

ועוד ראשונים שהביאו כן.

תשובה ל"כתב חידה"
מי אני: "דניאל".

דמות הקשורה: רש"י ד' ב', "מאחת מהנה. ממקצת אחת מהן 
כגון הכותב בשבת שם משמעון נח מנחור דן מדניאל".

נתכניתי בשמות רבים – שדניאל נתכנה בשמות רבים.
'דניאל', א.  שבשמות רבים נתכנה דניאל, מלבד שמו העצמי 
כמפורש  הסריסים',  'שר  ידי  על  לו  ניתן  זה  ושם  ֵּבְלְטַׁשאַּצר, 
ַוָּיֶׂשם  ֵׁשמֹות  ַהָּסִריִסים  ַׂשר  ָלֶהם  "ַוָּיֶׂשם  ז'(,  א'  )דניאל  בפסוק 
ְלָדִנֵּיאל ֵּבְלְטַׁשאַּצר ְוַלֲחַנְנָיה ַׁשְדַרְך ּוְלִמיָׁשֵאל ֵמיַׁשְך ְוַלֲעַזְרָיה ֲעֵבד 

ְנגֹו".
ָּפַרס  ֶמֶלְך  ּכֹוֶרׁש  "ַוּיֹוִציֵאם  ח'(,  א'  )עזרא  כדכתיב  ֵׁשְׁשַּבַּצר,  ב. 
והוא  ִליהּוָדה",  ַהָּנִׂשיא  ְלֵׁשְׁשַּבַּצר  ַוִּיְסְּפֵרם  ַהִּגְזָּבר  ִמְתְרָדת  ַיד  ַעל 
דניאל10, כדאיתא בפסיקתא רבתי )ו', ותשלם כל המלאכה, אות 
י"ב(, מדרש בראשית רבתי ויחי )עמוד 238(, הובא בילקוט עזרא 
תתרס"ח אות ה', וכן פרש"י בפסוק שם, "ואמרו רבותינו, הוא 

ששבצר הוא דניאל..."11, וע"ע בסמוך.
ג. ֲהָתְך, מסריסי המלך אחשורוש אשר העמיד לאסתר, כדכתיב 
)אסתר ד' ה'(, "ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָתְך ִמָּסִריֵסי ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד 
ְלָפֶניָה ַוְּתַצֵּוהּו ַעל ָמְרֳּדָכי ָלַדַעת ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה", ואמרו חז"ל 

במגילה ט"ו א' וב"ב ד' א', "אמר רב, התך זה דניאל12". 
פני המלך אחשורוש,  רֹאי  ומדי  פרס  ְממּוָכן, משבעת שרי  ד. 
ֵאָליו  "ְוַהָּקרֹב  י"ד(,  )שם  כדכתיב  במלכות,  ראשונה  היושבים 
ָׂשֵרי  ִׁשְבַעת  ְממּוָכן  ַמְרְסָנא  ֶמֶרס  ַתְרִׁשיׁש  ַאְדָמָתא  ֵׁשָתר  ַּכְרְׁשָנא 
זה  והוא  ַּבַּמְלכּות",  ִראׁשָֹנה  ַהּיְֹׁשִבים  ַהֶּמֶלְך  ְּפֵני  רֵֹאי  ּוָמַדי  ָּפַרס 
שנתן את העצה על הריגת ושתי, כפי שאכן לבסוף עשו, כדכתיב 
שם )ט – י"א(, ואיתא בפרדר"א מ"ט, וכן בתרגום שני13 אסתר א' 

ט"ז, שממוכן זה דניאל )וע"ע בתוס' ב"ב ד' א' ד"ה שכל( .

נתכנה  בו  מהשמות  שבאחד   – רמוזים  הצרות  מנין  ובאחד 
דניאל, בשם 'ששבצר', רמוזים מנין ששת הצרות שהיו בימיו.

שבשמו של דניאל 'ששבצר', רמוזים מנין ששת הצרות שהיו 
צרות,  שש  בצר',  'שש  תיבות,  לב'  נדרשת  זו  שתיבה  בימיו, 
שבאו שש צרות בימיו, כדאיתא בפסיקתא רבתי )ו', ותשלם כל 
המלאכה, אות י"ב(, מדרש בראשית רבתי ויחי )עמוד 238(, הובא 

בילקוט עזרא תתרס"ח אות ה', 
דעות  כמה  בזה  נאמרו  צרות,  שש  אותם  הם  מה  לענין  אכן 
בחז"ל, בפסיקתא רבתי מנו: א. צרתו בבור. ב. צרת חנניה וחבריו 
בכבשן האש. ג. שחפץ נבוכדנצאר להורגו יחד עם כל חבריו. ד. 
גלות יהויכין. ה. גלות יהויקים. ו. גלות צדקיה. וכן נמנו בילקוט. 
ב.  יכניה.  גלות  גם צרות אחרות: א.  אבל בבראשית רבתי מנו 
חורבן בית המקדש. ג. גלות יהויקים. ד. שהושלך לבור האריות. 
ה. ביטול עבודת בית המקדש. ו. שעמד המן האגגי וגזר גזירה על 

ישראל, להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים. 

דניאל  שנתן  הטובה  העצה  שעל   – נענשתי  שנתתי  עצה  על 
הוא  העניים,  את  שיפרנס  תאריך,  שמלכותו  בכדי  לנבוכנצאר 

נענש.
ידי  ועל  העניים  את  לפרנס  לנבוכדנצאר  עצה  נתן  שדניאל 
)דניאל  זה מלכותו תאריך בשלום, כמבואר בפסוקים באריכות 
העתיד  על  חלומו  את  לנבוכדנצאר  פתר  שדניאל  שאחרי  ד'(, 
לבוא עליו, פחד נ"נ הרשע וביקש מדניאל שיתן לו עצה להנצל 
ַמְלָּכא  "ָלֵהן  מאחריתו המרה. ועל כך אמר לו דניאל )שם כ"ד(, 
ִמְלִּכי ִיְׁשַּפר ֲעָליְך )קרי: ַוֲחָטָאְך, כתיב:( וחטיך ְּבִצְדָקה ְפֻרק ַוֲעָוָיָתְך 
ְּבִמַחן ֲעָנִין ֵהן ֶּתֱהֵוא ַאְרָכה ִלְׁשֵלְוָתְך" )ופרש"י: "להן מלכא, באמת 
אתה מלך שמע לעצתי: מלכי. עצתי כמו איעצך אמלכינך. ישפר 
פרוק.  בצדקה  וחטאך  מילי:  לשמוע  בעיניך  תיטב  עצתי  עלך. 
וחטאתך בצדקה פרוק מעל צוארך: ועויתך במחן ענין. ועונותיך 
פרוק בחנינת עניים: הן תהוה ארכא לשלותך. אולי תהא שהות 

לשלומך שלא תמהר הרעה לבא"(.
ומחמת עצה זו נענש דניאל, כדאיתא בב"ב ד' א', "...והאמר רב 
יהודה אמר רב, ואיתימא ר' יהושע בן לוי, מפני מה נענש דניאל, 

מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר, שנאמר, ָלֵהן ַמְלָּכא ִמְלִּכי...14".
משום  אילימא  דאיענש,  מנלן  "ודניאל  בגמ',  שם  איתא  עוד 
זה  רב, התך  ואמר  ַלֲהָתְך,  ֶאְסֵּתר  ַוִּתְקָרא  ה'(,  ד'  )אסתר  דכתיב 
דניאל, הניחא למ"ד שחתכוהו מגדולתו, אלא למ"ד שכל דברי 
לגובא  דשדיוהו  למימר15,  איכא  מאי  פיו,  על  נחתכין  מלכות 
דארייוותא". ומבואר שעונשו של דניאל היה, לחד מ"ד שחתכוהו 

מגדולתו, ולאידך מ"ד, שזרקוהו לגוב האריות.
עצה  להשיא  דניאל  ראה  "ומה  כ"ד(,  )ד'  בדניאל  רש"י  וכתב 
על  מחזירין  גולה  שפלי  עניים  ישראל  ראה  לנבוכדנצר.  טובה 
אלו  עניים  ]דניאל[,  לו  אמר  לחננם.  עצה  והשיאו  הפתחים, 
והיה  אוצרותיו  פתח  עשה,  וכן  פרנסם.  הם,  רעבים  שהגליתם 

מפרנסם כל י"ב חדש".

– שאף דניאל טעה בחשבון שבעים  וכטעות המלכים טעיתי 
שנות גלות בבל כפי שטעו המלכים.

כדאיתא  בבל,  גלות  שנות  שבעים  בחשבון  טעו  שהמלכים 
י"א ב', שבלשצר טעה בחשבון השנים, וכשראה שלפי  במגילה 
ועשה  עמד  ישראל,  נגאלו  ולא  השנים  שבעים  עברו  חשבונו 
בהם,  ונשתמש  המקדש  בית  כלי  את  והוציא  גדולה  סעודה 

ובאותו הלילה נענש, שהרגוהו עבדיו.
שדרשו  שם,  בגמ'  כדאיתא  זה,  בחשבון  טעה  אחשורוש  ואף 
את הפסוק )אסתר א' ב'(, "ַּבָּיִמים ָהֵהם ְּכֶׁשֶבת ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה", "אמר רבא, מאי כשבת. 
לאחר שנתיישבה דעתו. אמר, בלשצר חשב וטעה, אנא חשיבנא 
טעי,  מיטעא  ]בלשצר[  איהו  ]אחשורוש[,  אמר  טעינא...  ולא 
אנא חשיבנא ולא טעינא... כיון דחזי דמלו שבעין ]לפי חשבונו[ 
ולא איפרוק, אמר, השתא ודאי תו לא מיפרקי, אפיק מאני דבי 
מקדשא ואשתמש בהו, בא שטן וריקד ביניהן והרג את ושתי..." 
)שאחשורוש אמר שבלשצר טעה בחשבון, הוא יחשב ולא יטעה, 
וכשעברו עוד שמונה שנים, ומלאו שבעים שנה לחשבונו, אמר 
ודאי  ישראל,  נגאלו  ולא  השנה  שבעים  עברו  הנה  אחשורוש, 
ששוב לא יגאלו, ועל כן לא חשש כבר מלהשתמש בכלי המקדש, 
נענש,  לילה  באותו  ועוד  בהם,  והשתמש  שיוציאום  ציוה  אלא 

שבא השטן וריקד ביניהם וגרם שושתי תהרג(. 
"אמר  בגמ',  שם  כדאיתא  השנים,  בחשבון  טעה  דניאל  ואף 
רבא, אף דניאל טעה בהאי חושבנא, דכתיב )דניאל ט' ב'( ִּבְׁשַנת 
ַאַחת ְלָמְלכֹו ֲאִני ָּדִנֵּיאל ִּבינִֹתי ַּבְּסָפִרים ]ִמְסַּפר ַהָּׁשִנים ֲאֶׁשר ָהָיה 
ם ִׁשְבִעים ָׁשָנה[,  ְדַבר ה' ֶאל ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ְלַמֹּלאות ְלָחְרבֹות ְירּוָׁשלִַ

מדקאמר ִּבינִֹתי ]לשון ספירה וחשבון - רש"י[, מכלל דטעה".
ובענין חשבון השנים, עיין בהערה16.

מחמת שהשבעתי שבועה – שמחמת השבועה שדניאל השביע 
את הציץ שהיה בפה הצלם, השתלשל כדלהלן. 

שאחרי שנבוכדנצאר בנה צלם גדול וחייב את כולם להשתחוות 
לו, איתא בשהש"ר ז' א' ]ט'[, ע"פ המפרשים, שניסה נבוכדנצאר 
לשכנע את דניאל שגם הוא ישתחווה לצלם. אמר לו נבוכדנצאר, 
בא אראך מה כחו של הפסל, ואתה מעצמך תעבוד לו, מה עשה 
אותו רשע, נטל את הציץ של הכה"ג ונתנו לתוך פיו של הצלם, 
וכינס את כל בעלי הזימרה שזימרו לפניו, והפסל התחיל לומר 

אנכי ה' אלהיך.
כיון שראה דניאל כן, ביקש רשות מנבוכדנצאר לעלות ולנשק 
את הפסל על פיו, ולשאלת נבוכדנצאר מדוע דוקא על פיו, השיבו 
דניאל, לפי שהפה מטיב ומטעים לדֵבר. מיד נתן לו נבוכדנצאר 
רשות ודניאל עלה. כשעלה דניאל והגיע לציץ, השביע את הציץ 
ואמר לו, "בשר ודם אני ושלוחו של הקב"ה אני, אלא הזהר שלא 
יתחלל בך שם שמים, וגוזר אני עליך שתבא אחרי", בא דניאל 

לנשקו, והוציא ִבְלעֹו מתוך פיו של הצלם.

השתלשלה לחמורים מתנה – שמחמת השבועה שדניאל השביע 
את הציץ שהיה בפה הצלם, השתלשלה לחמורים מתנה.

שאחרי שדניאל השביע את הציץ שהיה בפיו של הצלם לצאת 
ולבוא אחריו, ודניאל עשה כאילו שהוא מנשק את הצלם, והציץ 
יצא מפיו של הצלם לדניאל, כדלעיל, עוד איתא בשהש"ר ז' א' 
וזימרו  הזימרה  בעלי  כל  נאספו  שוב  דניאל,  ירד  שכאשר  ]ט'[, 
כלום,  עושה  היה  ולא  קול,  כל  השמיע  לא  הצלם  אך  לפניו, 

באותה שעה שלח ה' רוח והיא הפילה את הצלם ושברתו.
ולאחר שראו אומות העולם ניסים וגבורות שעשה הקב"ה עם 
חנניה וחבריו, לקחו את גילוליהם17 ושברום, ועשו מהם זוגים 
ופעמונים ותלאום בחמוריהם ובכלביהם, והיו מקרקשים בהם 

ואומרים, ראו ְלמה היינו עובדים.
נמצא, שמחמת השבועה שהשביע דניאל את הציץ, השתלשל 

לחמורים ולכלבים מתנה.

8  ומה שכתבנו "מלבד יום אידם", הכוונה למש"כ בשו"ת דברי מלכיאל 
יותר  הוסיף לתקן במקומו  הנ"ל,  הנו"ב  פי תקנת  פ"ו(, שעל  סי'  )ח"ד 
לעשותה  אין  בכל השנה,  א',  ליום  ברית שנדחית משבת  מזה, שאפילו 
שהיו  רשיעי,  מוהלים  איזה  מחמת  וזהו  אידם,  יום  שהוא  א',  ביום 
שהוא  א'  ביום  הנעשית  לברית  באים  שהיו  מגויים,  מתנות  מקבלים 
חופש אצלם, וכן היו מקבלים שוחד מכמרים שיהיו סנדקאים, ה"י, אוי 
להם להיכן הגיעה יד ההשכלה, עד שהדבר המקודש והיסוד באומתינו, 
הנעשה תמיד על ברכי גדולי ישראל, הדומין למזבח, הלכו רשעים הללו 
אוזן  בניהם למֹולך, תצלנה  נתנו  ודומה כאילו  כומר,  ברכי  על  לעשותו 

משמוע.
בסוף  קס"א(,  )סי'  יאיר  חוות  בשו"ת  קצת,  לזה  בדומה  מצינו  ]ועוד 
מפה  א"י  מבני  יהודי  שקנה  נשאלתי  אחת  "ופעם  שכתב,  התשובה, 
ילדיהם  התוגרמיים  מכניסים  שבו  יפה,  יפה  ומצויירת  מרוקמת 
כשמכניסים אותן לאמונתם ודתם ע"י כומריהם, וביקש לעשותו מפה 
לס"ת, ואסרתי. ובאשר היה מוהל, לקחו ללפף בו הילדים שמל", אלא 

דמסיים החו"י על אותו מוהל, "ולא מחיתי בידו"[.
צריכים  אינם  אחד,  במקום  בכורים  עשרה  שהם  דאע"פ  ומשמע    9
להתחלק למניינים אחרים, דמה שהם עשרה בכורים בכנופיא, אינו טעם 
לחייבם לשמוע 'עננו' בחזרת הש"ץ, אלא א"כ אחד מהם יהא הש"ץ, אז 

יש לו לומר עננו.
ואמנם יעוין בכף החיים )כאן אות ט'(, שכתב, "...דכן עמא דבר, ...שאין 
בחזרה,  עננו  לומר  כדי  ביחד  מנחה  להתפלל  בכורות  עשרה  מתאספין 
מתאספים  היו  דאילו  משמע,  וקצת  הפשוטים",  עם  מתפללין  אלא 
י'  כאן  דיש  דכיון  והיינו  עננו,  לומר  מחוייבין  היו  אחד,  במנין  העשרה 
המתענים, לא יוכלו ליתן לפשוט להיות ש"ץ ולפטור עצמם מלומר עננו, 
ולכן יש עליהם להתפזר ולהתפלל עם הפשוטים, והיינו דלא סגי שיהא 
הפשוט ש"ץ, אלא שגם לא יהיו י' המתענים במנין אחד. אך אפשר דאין 

הלשון מוכרח, וכוונתו כמשמעות המ"ב הנ"ל, ועי'.
אלא  דניאל,  לא  הוא  ששבצאר  עזרא  האבן  שדעת  לציין  יש  אכן    10

בלשון  כן  ונקרא  זרובבל  הוא  "לששבצר.  שם,  שפירש  כפי  זרובבל, 
וע"ע במצוד"ד שם, שכתב שהוא נקרא כן  וכן כתב הרלב"ג,  כשדים". 

בלשון פרס.
11  ובענין נשיאותו של דניאל, בפסוק הנזכר כתוב שהיה 'נשיא ליהודה', 
ואילו בספר עזרא )ה' י"ד( כתוב, שהיה שליט ומושל, "...ִויִהיבּו ְלֵׁשְׁשַּבַּצר 
ְׁשֵמּה ִּדי ֶפָחה ָׂשֵמּה", וכפרש"י שם, "שהוא היה נשיא ופחת, ונקרא שמו 

פחה", וע"ע במצוד"ד, שכורש עשהו למושל.
ולכאורה לפי"ז יצא שהיה לו לדניאל שם נוסף, 'פחה'.

לדעת  כן,  דניאל  נקרא  מדוע  ושמואל  רב  שנחלקו  בסוגיא  ועיי"ש    12
רב, שחתכוהו מגדולתו, ופרש"י שם, שבימי מלכותם של בלשצר דריוש 
המדי וכורש, הוא היה מראשי המלכות, השלישי בגדולה, ואילו כשמלך 
ואילו  המלכה,  ממשרתי  כאחד  ונתמנה  מגדולתו  חתכוהו  אחשורוש, 

לשמואל נקרא כן, משום "שכל דברי מלכות נחתכין על פיו".
ובעיקר דברי רש"י שלמד שהכוונה על ימי אחשוורוש, כתב המהרש"א 
על תקופת בלשצר,  לפרש שהכוונה  לרש"י  לו  היה  א', שיותר  ד'  בב"ב 
שנבוכדנצאר השליטו על כל מלכות בבל, ואילו בלשצר חתכו מגדולתו 

ולא השליטו רק על שליש ממלכותו, וכן דריוש.
ַדֲאַגג  ְּבֵריּה  ַּבר  ָהָמן  הּוא  ְממּוָכן,  "ְוֲאַמר  איתא,  ראשון  ובתרגום    13

ַרִׁשיָעא...".
14  ועיין במפרשים שביארו, מדוע הגמ' מביאה את הפסוקים הנוספים, 
שכל  ללמדינו  הנבואה,  כל  בנבוכדנצאר  התקיימה  חודש  י"ב  שלאחר 
עצתו של דניאל רק הועילה לנבוכדנצאר לי"ב חודש בהם חנן את הענים, 
אבל לאחר מכן, כשיום אחד ראה היאך מפרנסים מרכושו את העניים, 
ונענש כדבר ה'  זו, ושוב לא היתה לו הצלה,  כעת והפסיק את הנהגתו 

ביד נביאו.
של  זו  שעצתו  ללמדינו  רוצה  שהגמ'  להיפך,  ביאר  בח"א  ובמהרש"א 

דניאל אכן הועילה, שדחתה ממנו את הגזירה י"ב חודש.
15  והקשו התוס', שלפי דברי חז"ל שבתרגום על המגילה, הרי דניאל 
נענש הרבה, שדרשו את הפסוק באסתר )ד' ט"ו(, "ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ְלָהִׁשיב 

דניאל שיאמר  הזו את  בפעם  גם  לא שלחה אסתר  ומדוע  ָמְרֳּדָכי",  ֶאל 
מעביר  שהוא  המן  ראה  שכאשר  ודרשו,  תשובתה.  דבר  את  למדרכי 

דברים בין מרדכי ואסתר, הלך והרגו, וא"כ נענש שפיר.
ותי' המהרש"א, שלעולם גמ' דידן חולקת על התרגום, וסוברת שהתך 
כלל לא נהרג על ידי המן, והסיבה שלא חזר להשיב, כי 'אין משיבין על 

הקלקלה, כדאיתא במגילה ט"ו א', עיי"ש.
16  חשבון השנים שחישב בלשצאר הוא, שבעים שנה למלכות בבל, שהם 
מ"ה של מלכות נבוכדנצאר, כ"ג של אויל מרודך, ושנים שלו, העולים 

יחדיו לשבעים שנה.
ואחשורוש חישב את השנים, שלא כתוב בנבואה שישראל יגאלו אחרי 
שבעים שנה למלכות בבל, אלא לבבל, והיינו לגלות בבל שהחלה שמונה 
שמונה  חסרים  כן  ועל  מלכותו,  את  התחיל  שנבוכדנצאר  לאחר  שנים 
שנים, וכשחלפו שמונה השנים הללו, שהיו שנה אחת של בלשצר, חמש 
שלש  בשנת  כן  ועל  שנה,  שבעים  שמלאו  הבין  שלו,  ושנים  דריוש,  של 

למלכו עשה משתה גדול והוציא את כלי המקדש.
ומקשה הגמ', שלכאורה אחשורוש חישב נכון את שבעים שנות הגלות. 
ותירצה הגמ' שהטעות שלו היתה שיש למנות מחורבות ירושלים, שהוא 
מקוטעות,  שנים  במנין  היו  וגם  והיות  יותר,  מאוחר  שנה  עשרה  אחת 
שהיו שנים שנמנו לשני מלכים, לכך יש להוסיף על כך עוד כמה שנים, 
עד שאכן הגיע העת שנגאלו ישראל ובנו את בית המקדש בזמן כורש בנו 

של אחשורוש. 
17  פשטות דברי המדרש שהפעמונים והזגים נעשו מהע"ז הפרטיים של 
הגויים ולא מהפסל הגדול. ולפי"ז צריך ביאור מה השייכות לכל דברי 

המדרש על פסלו של נבוכדנצאר.
של  הגדול  בפסלו  אפילו  כח  שאין  שראו  שלאחר  לומר,  אפשר  ואולי 
של  גדלותו  את  ראו  וכאשר  התערערה,  בע"ז  אמונתם  נבוכדנצאר, 
שהתחילה  התעוררות  אותה  וחביריו,  לחנניה  שנעשו  בניסים  הקב"ה 

בשבירתו של הצלם הגדול הועילה, ושברו את כל פסיליהם. 
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זו נהגו הצעירים הגויים להשמיע בכל  'העולם שייך לצעירים', קלישאה 
עת בה רצו ליטול מהמבוגרים את הכח והשלטון, וכפי שעשו לדור העבר, 
שבזילזול משווע על כל עמלם ויגיעם במשך השנים, שלחום ככלי שאין 
מה  יותר,  הצעירים  את  שאחריהם,  הדור  את  החכימו  כך  חפץ,  בהם 
וברסן  השלטון  במושכות  לתפוס  ירצו  כשהם  לעשות  שעליהם  המעשה 
להשחית  ובמחשבה  אכזריות  וביתר  להם,  עשו  גם  וכך  והשררה,  הכח 
זרקו אותם בצידי הדרך, מראים להם את המסלול הקצר אל  ולהשפיל, 

עבר מושב הזקנים או בית הקברות.
מידי  והשלטון  הכח  הגה  את  תפסו  הצעירים  בה  המאבק  בתקופת 
המבוגרים, שכחו הצעירים ש'מחלת הזקנה' ממתינה להם במקומה, וכל 
יום שעובר וחולף מחייהם, מקרבת אותם יותר ויותר לימי הזקנה, בהם 
יושלכו בבזיון מר ונוקב, אך בשעה זו של צעירות, המח לא נותן למחשבות 
אלו להפריע לו בכיבוש ובנצחון בתפיסת השררה מידי הדור העבר, שעבר 

עליו כבר הכלח.
להתפטר  עת  בכל  ומבקשים  למטרד,  נהפכים  המבוגרים  שבו  זה,  מהלך 
מהם, אינו רק בעניני שלטון ושררה. ברבים ממדינות העולם, גם בעבודות 
בעובדים  ולהחליפם  המבוגרים,  מהעובדים  להתפטר  מעדיפים  רבות 
את  יַפתחו  הרב  במרצם  שהצעירים  המחשבה  מפאת  צעירים,  חדשים 
יותר, אלא שמנהלי העבודה  ולמעולה עוד  יותר  ויהפכוהו לטוב  המקום 
יותר  המסורים  אלו  הם  המבוגרים  שהעובדים  רבות,  פעמים  שוכחים 
אצלם  קיימים  המקום שפרנסם  על  הטוב  הכרת  רגשי  עבודתם,  למקום 
יותר מאשר אצל הצעירים, אשר בכל עת שימצאו מקום בו יקבלו תגמול 
טוב יותר, או תוספת אחרת, מיד יעזבו את מקום עבודתם ויעברו למקום 
אחר במקרה הטוב, ובמקרה הגרוע, יעברו לעבוד אצל המתחרים, ויעבירו 
עמם יחד את סודות המקום בו עבדו עד היום, דבר שכמעט אינו מצוי 

אצל עובדים מבוגרים.
לצערינו, גם בארץ הקודש, אצל אילו שעדיין אינם שומרי תורה ומצוות, 
העולם, סתם  מאומות  אלא שבשונה  כיעורה,  ובמלא  זו,  תופעה  קיימת 
בגויים  'חכמה  נאמר  וחכמה מסוימת שעליה  חיים  נסיון  לו  יש  זקן,  גוי 
ישנה טפשות רבה במחשבה הרדודה שהצעירים טובים  כן  ועל  תאמין', 
יותר, כי גם אם הם ניחונו בשכל ישר יחסית, אבל בכל זאת את הנסיון 
הם רוכשים תוך כדי טעויות רבות, שחלקם כלל לא ניתן לתקן ולהשיב, 
ואילו הזקנים, שכבר הספיקו לעשות טעויות וללמוד מהם, הם הרבה יותר 
טובים ומוצלחים. אך לגבי אותם אלו שעדיין אינם שומרי תורה ומצות, 
האמת היא, שיש קצת יותר מקורטוב אמת בטענה שהצעירים יותר טובים 
חז"ל,  שאמרו  וכפי  לחלוטין,  הטמטמה  לא  עדיין  דעתם  כי  ומוצלחים, 
וככל  אותו,  מטמטמות  הם  אסורות,  מאכלות  אוכל  יהודי  חלילה  שאם 
שעוברים הימים ונוקפים השנים, והוא מרבה באכילת מאכלות אסורות, 
דברי  מלבד  וזאת  והבל,  טמטום  מרבה  הוא  שעובר,  העבירות  עם  יחד 
חז"ל הנוספים אודות זקני עמי הארץ, שכל כמה שמזקינים יותר, דעתם 

מיטרפת עליהם עוד יותר ועוד יותר.
זקני עמי הארץ, שפעמים  גם אצל אותם  לִזקנה,  יש  גדולה  מעלה אחת 
רבות אין כבר לזקן כח להסתיר את רצונותיו ותאוותיו. במשך שנות חייו 
בביתו  נכבד,  אדם  מעם',  'מורם  שהוא  עליו  שיחשבו  כשרצה  הצעירים, 
התנהג אמנם כבהמה גמורה, אך בחוץ, תמיד הסתיר את מידותיו הרעות 
והמגונות, התרגל לדבר נכבדות וללכת מעדנות, וכולו אומר כבוד והדר של 
אדם חשוב ומאופק, האוחז ברסן פיו, ולא נותן דרור לתאוותיו ורצונותיו. 
אך בהגיע ימי הזקנה, לפתע גם בחוץ קשה להתקרב אליו, כל פנימיותו 
הבהמית נשפכת בראש חוצות, כאשר הוא קצר רוח ועצבני, מושכות הרסן 
ורצונותיו,  תאוותיו  אחר  ולריב  לרוץ  מתבייש  ואינו  פיו השתחררו,  של 
והמעלה הגדולה בכך היא, שבתקופה זו כולם רואים מיהו העומד לפניהם, 

מהם מחשבותיו ותאוותיו, ומה מעסיק אותו כל היום.
לעומתם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זקני תלמידי חכמים, שחז"ל העידו 
חכמה,  ומוסיפים  עליהם  מתיישבת  דעתם  שמזקינין,  זמן  שכל  עליהם, 
יודע ומכיר, שמעולם לא שמע על  וכפי שכל יהודי שומר תורה ומצוות 
שרצו  כנסת  בית  הזקנים,  מקום  את  ימלאו  שהצעירים  שביקשו  ישיבה 
ומקום  ישיבה  כל  אדרבה,  אלא  יותר,  בצעיר  המבוגר  הרב  את  להחליף 
בראשה  העומד  אם  ולתהילה  לשבח  רואים  כנסת,  ובית  קהילה  תורה, 
מעלתם  היא  חכמים  התלמידי  של  וקשישותם  זקנותם  יותר,  מבוגר 
הגדולה, וככל שמזקינין, יותר ויותר נוהרים אחריהם, לשמוע את דבריהם 
ולקבל את ברכותיהם, ולקחת מהם עצה ותושיה בכל ספק ושאלה, וללכת 
בנתיבותיהם ובדרכם אשר סללו בעמלם הרב בתורה הקדושה במשך שנות 

חייהם הארוכים.
דבר מבהיל לכל מי שמתבונן, הוא מצבם של רבים מזקני התלמידי חכמים 
ומתפקדים  התשעים,  שנות  במרומי  הנמצאים  שליט"א,  ישראל  וגדולי 
קשישים  אנשים  השלושים.  בשנות  צעירים  אנשים  מאשר  טוב  יותר 
בגילאים אלו, גם אלו השומרים תורה ומצוות, אלא שלא אחזו כל ימיהם 
בעץ החיים, בתורה ועמלה, בדרך כלל ישנים שעות רבות, ובקושי נשרכים 
לבית הכנסת לתפילות ומעט שיעורי תורה, ואת רוב זמנם האחר מעבירים 
ברחובותיהם,  העוברים  האוטובוסים  את  סופרים  טעם,  חסרת  בבהיה 
וממתינים למעט תשומת לב מאחד העוברים והשבים, שישאל בשלומם 
בביקורם  נוספת,  להם תעסוקה  יש  ימים  כמה  וכל  בבריאותם,  ויתעניין 
ב'קופת חולים' אצל רופא זה או אחר, וכך עוברים הימים ונוקפים השנים 

האחרונות שעוד נשארו להם לחיות בעולם.
לעומתם, אותם זקני התלמידי חכמים וגדולי ישראל, שה' יאריך ימיהם 
ושנותיהם בבריאות איתנה, קמים כל בוקר בהשכמה, עמלים בתורה לפני 
התפילה ואחריה, בקושי אוכלים כדי קיום נפשם, שוב חוזרים לעמל התורה 
ופעמים  זוכים לחדש חידושים לאמיתה של תורה,  ברוב שעות היממה, 
תמידים  שמוסרים  הרבים  בשיעורים  בציבור,  לאומרם  זוכים  אף  רבות 
כסדרן, ובכל הזמן הזה גומלים חסד עם כל העולם כולו, שמחזיקים אותו 
בעמלם הרב בתורה הקדושה, ומונעים מכלל ישראל כל מיני צרה וצוקה 
נגע ומחלה, וביני לביני, מוצאים זמן מסוים בו עוסקים בגמילות חסדים 
ובתפילה  בצערם,  ובהשתתפות  ישראל,  של  צרותיהם  בשמיעת  בגופו, 

ובעיקר  מבקש,  לכל  ותושיה  עצה  בנתינת  וכן  ליבם,  מעומק  עליהם 
בהדרכתם של הרבים והיחידים לילך בדרך ה' ולגדול בעמלה של תורה, 

ולהמשיך לגדל את הילדים לתורה ולחופה ולמעשים טובים.
גם אותם ה'בעלי בתים' שהשתיתו את בתיהם על אדני התורה והיראה, 
ובמשך שנותיהם הצעירות הקפידו לקבוע עתים לתורה, ולנצל את זמנם 
לתורה ועמלה, בכל עת וזמן שהיה להם. כאשר זכו והגיעו הימים בהם 
'יצאו לפנסיה', שכבר יכלו להתפרנס בלא לילך לעבודה, שמחתם היתה 
רבה, שכעת הם יכולים לישב בבית ה', לעמול בתורה בכל שעות היום, גם 
לעת זקנותם, כשמגיעים לגבורות ולתשועות, עיקר מגמתם ועיסוקם בכל 
היממה, הוא בלימוד התורה ועמלה, להספיק ללמוד עוד משנה ועוד פרק, 
עוד דף גמרא ועוד מסכת. דבר פשוט הוא שדרגתם גדולה ובלימודם זה 
הם שותפים לקיום העולם, וכדברי מרן החזו"א זצוק"ל, שטעות התאזרחה 
בליבות בני אדם, שרק צעירים יכולים להשקיע את עצמם בתורה ועמלה 
זמן שהנר  ואילו מהמבוגרים מתייאשים, אבל האמת היא, שכל  ולגדול, 
דולק, כל עוד הנשמה באפו, אדם יכול להשתנות ולקבל עליו עול תורה 

ועמלה, ולעסוק בתורה בכל עת, ולזכות לחיי עולם הבא.
בכל הדורות זכו קהילות רבות, שבקרבם ישבו תלמידי חכמים מובהקים, 
שפיהם לא מפסיק מללמוד בכל עת ושעה, ועד זקנה ושיבה ישבו בבית 
המדרש ועמלו בתורה, והיוו את 'המזוזה' השומרת על הקהילה כולה. ולא 
רק בקהילות הגדולות זכו לזה, אלא גם היו כפרים ועיירות קטנות שזכו 
שבין כותלי בית המדרש המקומי הקטן, ישב ספר תורה חי, ועמל בתורה 

בכל עת ושעה.
ברחבי  פרחו  האחרונה,  העולמית  המלחמה  לתקופת  הסמוכות  בשנים 
הוקמו,  כאלו  ישיבות  וחמש  שבעים  ּנֹוְבַהְרּדֹוק'.  ישיבות  'רשת  פולין 
נשלחו שני  לצורך הקמת הישיבה  ידועה, כאשר  ועיירה  עיר  בכל  כמעט 
'ראש  בתואר  נשא  האחד  ועמלה,  בתורה  מופלגים  מבוגרים,  בחורים 
הישיבה' והשני בתואר 'המשגיח', ושניהם יחדיו לקטו ואספו נערי ישראל 
מהעיירה ומעיירות סמוכות, שנפשם חשקה בתורה ועמלה, והקימו בבית 
כאשר  הכוחות,  בכל  בתורה  ועמלו  הנערים  ישבו  בה  'ישיבה'  המדרש 
נשים צדקניות דואגות עבורם למעט לחם יבש, וכך ישבו ועמלו בתורה 
את  בתורתם  עולם שהאירו  גדולי  וגדלו  צמחו  אלו  ומישיבות  הקדושה, 

כל העולם כולו.
אחת מהישיבות הללו שהוקמו, היתה בעיירה 'ְּבַיאִליְסטֹוק', אליה נשלחו 
שני בחורים, והחלו להקים במקום ישיבה, כאשר כמנהגם החלו לאסוף 
נדוד עד לעיירה  נערים שיבואו ללמוד בישיבה. אחד מהבחורים הרחיק 
ל', בה עורר את הנערים לבוא ללמוד בישיבה שהקימו. אותו  'הֹוְרנֹוְסַטְייפְּ
בחור חיפש ומצא בעיירה זו בחור יתום מאב, בשם 'יעקב ישראל', שהביע 
את רצונו ללמוד תורה. אמו האלמנה חששה לשלומו ושאלה ובררה אודות 
הישיבה שהקימו. שאלה אחת שאלה, האם יש שם מספיק לחם לשובע. 
הבחור השיב לה, לחם יבש?! יש שם בישיבה 'חבית מלאה חמאה', וכל 
בחור ניגש ומורח בלי הגבלה! אם כך, אמרה האם האלמנה, שיש שם את 
'לחם בחמאה', שילך  ישיבה,  'פסגת ההשגות' שניתן לחשוב עבור בחור 

ללמוד תורה.
לישיבה  הגיע  שכשהוא  שליט"א,  גלינסקי  יענקלה  רבי  הגאון  מספר 
בביאליסטוק, כמה שנים אחרי אותו בחור יתום, חבית החמאה כבר לא 
היתה שם, ויש לו יסוד לחשוב שגם אז היא לא היתה, אבל זו היתה 'פסגת 
ההשגות' בימים ההם, שבעבורם הסכימה האמא האלמנה לשלוח את בנה 

לישיבה, ובזכות זה נחלה ממנו רוב נחת בזה ובבא.
אותו בחור יתום שהלך לישיבה ללמוד תורה, עמל ויגע בתורה בכל כוחו 
בכל עת ושעה, והתורה גידלה אותו, עד שיצא שמעו בכל העולם, והכינוי 

ֶלר', דבק בו בכל ימיו. שכינוהו בישיבה על שם עיירתו, 'ַהְּסַטְייפְּ
באותו בית המדרש בעיירה, בו ישבו בני הישיבות ועמלו בתורה, ישב בו 
פיו לא  יהודי קשיש מאוד, שכבר מזמן עבר את שנות התשעים, וממש 
פסק מגירסה בכל עת ושעה. בחורי הישיבה שהיו מתבוננים בו לפרקים, 
שקוע  היה  כה  ותקפתה.  עוזה  במלא  תורה  לאהבת  סמל  בו  רואים  היו 
תוך  המדרש  בבית  אכל  אוכל,  שהיה  הדלה  סעודתו  את  שגם  בתלמוד, 
כדי עיונו בספר. לימודו היה בכל עת ושעה, הוא היה לומד ולומד, לומד 
ולומד, עד שחטפתו שינה, וראשו צנח על הגמרא, ושוב כעבור זמן מה היה 
מתעורר, ומיד היה אומד בדעתו כמה זמן ישן, אם ישן כדי שינת הסוס, 
היה קם ונוטל ידיו כדין ושב לתלמודו, ואם פחות משיעור זה, היה מיד שב 
לתלמודו וממשיך לעמול בתורה הקדושה, עד ששוב היה נופל בעייפותו 
ואמד בדעתו ששינה טרופה  ולאחר שהיה מקיץ ממנה,  וחוטפתו שינה, 
זו הספיקה לו ללילה זה, היה נוטל ידיו, ומברך ברכת התורה בתחנונים 
התורה  דברי  את  יערב  שה'  רחמים  בבקשת  גדולה,  ובהתרגשות  רבים 
בפיו ובפיות עמו ישראל, והוא וצאצאיו וצאצאי עמו ישראל יזכו להיות 
יודעי שמו יתברך ולומדי התורה הקדושה לשמה, ובנתינת שבח והודיה 
חוזר  היה  ומיד  תורתו,  את  לנו  ונתן  העמים,  מכל  בנו  שבחר  להקב"ה, 

לתלמודו בהתמדה עצומה, שמלבד לתפילות לא הפסיק מתלמודו כלל.
לאחר  מיד  שבת,  שבמוצאי  היה,  קשיש  חכם  תלמיד  אותו  של  מנהגו 
ועמל בתורה ברציפות כל ששת  ויושב  'הבדלה', היה בא לבית המדרש, 
ימי המעשה, עד יום שישי סמוך לכניסת השבת, שנכדיו היו באים לקחתו 

לבית אחד מבניו שהיה בעיירה.
ועמל בתורה, כשדמותו הכפופה  יושב  המראה המיוחד של אותו קשיש 
רכונה על הגמרא הגדולה, בה הביט בריכוז רב מתוך 'זכוכית מגדלת', ועמל 
בתורה ב'ְפִריְשַקייט' מיוחדת, ובנעימת קולו הצרודה המתענגת עונג רב עד 

אין קץ מהלימוד. מראה זה לא נשכח גם לאחר עשרות רבות של שנים.
המדרש,  בית  בירכתי  הנטילה  דלי  אל  ממקומו  כשקם  הפעמים,  באחד 
עוז  ואזר  הבחורים  אחד  אליו  התלווה  שחרית',  ל'פת  ידים  ליטול  כדי 
לכזו  'גישמאק',  לכזה  זוכים  מהיכן  רבינו,  ילמדנו  ושאלו:  ותעצומות, 
מתיקות בתורה הקדושה. האם זו תכונה מולדת או נרכשת, ואם נרכשת, 

כיצד ניתן לרוכשה?
אותו קשיש שמע את השאלה, נטל את ידיו, בירך 'על נטילת ידים' בכוונה, 
ניגב את ידיו ופסע למקומו, בירך 'המוציא' בשבח והודיה לה' הנותן לו 

עיניו  את  הרים  הכזית,  את  לבלוע  כשסיים  'כזית'.  ואכל  לאכול,  לחם 
הטהורות אל הבחור השואל ואמר לו: אם שאלת, אענה לך, אך קרא נא 

לכל הבחורים, כדאי שגם הם ישמעו!

סביבו,  וכולם התאספו  בחורים,  כעשרים  בבית המדרש  היו  עת  באותה 
ילכו  יוכלו ללמוד את הדרך אשר  היטו אוזן לשמיעת דבריו, אשר מהם 
בגישמאק  ולימוד  התורה  מתיקות  של  כאלו  גבוהות  לדרגות  להגיע  בה 

רב עד מאוד.

פתח הקשיש וסיפר -
היה זה לפני כשבעים שנה, בתקופת שנות תר"כ, זכיתי ולמדתי בישיבת 
'הנצי"ב'  הישיבה,  ראשי  שני  בהנהגת  הגדולה,  פריחתה  בעת  'וֹולֹוִז'ין' 
מוולוז'ין ו'הבית הלוי' מבריסק זצ"ל. הייתי בחור כשרוני, אבל חשק רב 
ללמוד לא היה לי. סברותי חביבות היו על הבית הלוי, ועוררני בחביבות 

על ההתמדה הלוקה בחסר, אך אני נהנהתי מהבטלה.

שמתיקות  קיוה  הוא  עין,  הלוי  הבית  העלים  לעצמי,  ש'חלמתי'  זמן  כל 
הלימוד תמשוך אותי להגביר את שקידתי, ולנצל את זמני לתורה ועמלה. 
אך יום אחד ראני משוחח עם שני בחורים ומפריעם מלמודם, ולזה הוא 

כבר לא יכל לתת, על כך הוא לא יכל לעבור בשתיקה.

פנה אלי הבית הלוי בקול נוקב ואמר: "ֶוועְלַוואֶלע וועלוואלע, היודע אתה 
שחז"ל הקדושים אמרו )תדבא"ר י"ח(, שאפילו יחיד היושב ועוסק בתורה, 
מפסיק  הקב"ה  מלמודו,  הוא  פוסק  ואם  כנגדו?!  ושונה  יושב  הקב"ה 

כביכול בגללו?!

מ"ב(,  )פ"ג  אבות  בפרקי  שאמרו  מה  אתה  היודע  וועלוואלע,  וועלוואלע 
ששנים היושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם, והקב"ה מאזין 

וכותב דבריהם?! -

השכינה  את  לסלק  מעונין  אתה  האם   - ליבו  בנהמת  זעק   - וועלוואלע 
מוולוז'ין?!".

דבריו היוצאים מן הלב של הבית הלוי, ממשיך אותו קשיש ומספר, פלחו 
את ליבי. לא! בכך איני מעונין, אני לא רוצה לגרום חלילה צער לשכינה, 
אני לא רוצה חלילה לגרש את השכינה מכאן! לא ידעתי עד היכן הדברים 

מגיעים. אוי וויי! כמה צער גרמתי לשכינה! כמה פעמים סילקתיה?!

החלטתי לנקוט ב'תשובת המשקל', אני אשרה את השכינה בוולוז'ין!
קשה  קשה,  היה  זה  בתחילה  דבריו,  את  הקשיש  סיים  לכם,  אומר  ומה 
בנחישות  בהתמדתי,  כשהמשכתי  אך  הקשות.  ההתחלות  ככל  מאוד, 
מסוגל  שאיני  עד  התורה,  מתיקות  כזו  ממרום  עלי  הורעפה  ובנחרצות, 
כלל לעזוב את הגמרא הקדושה. מעיד אני בנאמנות, כי היא מתוקה לי 

מדבש ונופת צופים!

 הקשיש סיים את דבריו וחזר לתלמודו, ואנו בחורי הישיבה למדנו ממנו 
דבר גדול, שהתמדה אינה 'תכונה מולדת', היא 'תכונה נרכשת', הנרכשת 
בהתמדה ועוד התמדה ועוד התמדה, עד שבסופו של דבר זוכים להרגיש 

את מתיקות התורה, ולא יכולים לחיות בלי לימוד התורה ועמלה.

כפי שלימדונו רבותינו, הדרך להרגיש גישמאק רב בתורה, תלוי גם באופן 
ולנסות  וצורת הלימוד. לא שייך להשאר מחובר לכל עניני העולם הזה, 
אדם  יחדיו!  הולך  לא  פשוט  זה  ועמלה.  בתורה  הגישמאק  את  למצוא 
הלומד גמרא כ'קורא בתורה', שלא יתפלא מדוע אינו נהנה מהלימוד, אינו 
מרגיש מספיק את ההנאה הרוחנית, ויכול אף להרדם באמצע, כי לימוד 
התורה אינה כקריאה בעלמא! יש ללמוד עם כל ה'ברען', ללמוד את דברי 
"כל  א'(,  ל"ב  )מגילה  חז"ל  כמו שאמרו  ובנעימה,  בקול  התורה הקדושה 
הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר )יחזקאל כ' כ"ה(, 
ְוַגם ֲאִני ָנַתִּתי ָלֶהם ֻחִּקים ֹלא טֹוִבים...", וכל קושייתו של אביי בסוגיא, היא 
רק למי שלא יודע 'לבסומי קלא', וזה גם כלול בבעיטה שבעטה ברוריה 
ואמרה  ב'(,  נ"ג  )עירובין  בלחישה  שלמד  תלמיד  לאותו  מאיר  רבי  אשת 
לו, שדורשים את הפסוק )ש"ב כ"ג ה'(, "ֲערּוָכה ַבּכֹל ּוְׁשֻמָרה", "אם ערוכה 
התורה  את  משתמרת".  אינה  לאו,  ואם  משתמרת,  שלך,  אברים  ברמ"ח 
מהתורה  מתפעל  אדם  זה  ובאופן  תאמרנה',  עצמותי  ב'כל  ללמוד  צריך 
ומתקשר אליה, והוא בא לידי הנאה מרובה מהלימוד, ועל ידי זה יש לו 
סיפוק ושמחה מלימוד התורה, וזה מה שיתן לו את הכח להרבות בלימודה 

בכל עת ובהתמדה עד בלי די.

תלמיד  אותו  ישב  קדשים',  מות  'אחרי  פרשת  ערש"ק  שישי,  יום  בהגיע 
פרש"י",  עם  תרגום  ואחד  מקרא  'שנים  הפרשה  את  ולמד  קשיש  חכם 
הבחורים,  אחד  סיפר  רבות.  דמעות  עיניו  זלגו  הלימוד,  את  וכשסיים 
ניגשתי אליו ושאלתיו אם חלילה אירע דבר מה, והשיבני, שכעת הוא נזכר 
שוב במה שעבר עליו באותם ימי בטלה בצעירותו, ועליהם הוא בוכה בבכי 

תמרורים, היאך הוא יוכל לתקן את אשר קלקל ועוות.

הבחור הצעיר ניסה ליישב את דעתו, בהזכירו לו את כל עמלו הרב מאותם 
הימים ועד היום, שבודאי שבלימודו זה במשך כשבעים שנה ויותר, הוא 
כבר כיפר ותיקן את אשר עיוות וקלקל, וכפי שאמר בעצמו, שכנגד מה 
השכינה  את  והשרה  חיזק  הוא  מוולוז'ין,  השכינה  את  סילק  שכביכול 

בוולוז'ין.

מה  על  הוא  הרב  ויגוני  צערי  עיקר  קשיש,  חכם  תלמיד  אותו  השיבו 
ומפחד,  חושש  אני  כך  ועל  מתלמודם,  ובטלתים  לאחרים  שהפרעתי 
אנא אני בא! ובמיוחד נתעוררתי לחשוש ולפחד מכך, כעת שלמדתי את 

פרשתינו עפרש"י.

דבריו האחרונים של התלמיד חכם הקשיש אודות החשש והפחד הנורא 
בליבות  עמוק  נכנסו  בתורה,  מלעסוק  האחרים  את  ולבטל  מלהפריע 
הבחורים, ועוררו אותם לעסוק בתורה ביתר שאת וביתר עוז, וגם בזמני 
אחרים  חלילה  להכשיל  שלא  מאוד  עד  והקפידו  השתדלו  וירידה,  קושי 
שצמחו  הימים,  ברבות  זכו  ככולם  ורובם  אחר,  בדבר  או  תורה  בביטול 
וגדלו לתלמידי חכמים מופלגים בתורה ועמלה, והעמידו תלמידים הרבה.  

מנין בפרשתינו עפרש"י התעורר התלמיד חכם הקשיש לפחדו וחששו הרב, שבעקבותיו בא לידי בכי תמרורים ?
מבוסס ע"פ 'והגדת' על מגילת אסתר והגדש"פ, 
מאוצרותיו של הגר"י גלינסקי שליט"א, שנכתבו 

ע"י הרב ש. מ. וולך שליט"א



נהגו  זו  קלישאה  לצעירים',  שייך  'העולם 
הצעירים הגויים להשמיע בכל עת בה רצו ליטול 
מהמבוגרים את הכח והשלטון, וכפי שעשו לדור 
ויגיעם  עמלם  כל  על  משווע  שבזילזול  העבר, 
במשך השנים, שלחום ככלי שאין בהם חפץ, כך 
החכימו את הדור שאחריהם, את הצעירים יותר, 
מה המעשה שעליהם לעשות כשהם ירצו לתפוס 
גם  וכך  והשררה,  וברסן הכח  במושכות השלטון 
להשחית  ובמחשבה  אכזריות  וביתר  להם,  עשו 
ולהשפיל, זרקו אותם בצידי הדרך, מראים להם 
את המסלול הקצר אל עבר מושב הזקנים או בית 

הקברות.
הגה  את  תפסו  הצעירים  בה  המאבק  בתקופת 
הצעירים  שכחו  המבוגרים,  מידי  והשלטון  הכח 
ש'מחלת הזקנה' ממתינה להם במקומה, וכל יום 
שעובר וחולף מחייהם, מקרבת אותם יותר ויותר 
אך  ונוקב,  מר  בבזיון  יושלכו  בהם  הזקנה,  לימי 
למחשבות  נותן  לא  המח  צעירות,  של  זו  בשעה 
אלו להפריע לו בכיבוש ובנצחון בתפיסת השררה 

מידי הדור העבר, שעבר עליו כבר הכלח.
למטרד,  נהפכים  המבוגרים  שבו  זה,  מהלך 
רק  אינו  מהם,  להתפטר  עת  בכל  ומבקשים 
העולם,  ממדינות  ברבים  ושררה.  שלטון  בעניני 
גם בעבודות רבות מעדיפים להתפטר מהעובדים 
המבוגרים, ולהחליפם בעובדים חדשים צעירים, 
מפאת המחשבה שהצעירים במרצם הרב יַפתחו 
עוד  ולמעולה  יותר  לטוב  ויהפכוהו  המקום  את 
פעמים  שוכחים  העבודה  שמנהלי  אלא  יותר, 
המסורים  אלו  הם  המבוגרים  שהעובדים  רבות, 
על  הטוב  הכרת  רגשי  עבודתם,  למקום  יותר 
מאשר  יותר  אצלם  קיימים  שפרנסם  המקום 
אצל הצעירים, אשר בכל עת שימצאו מקום בו 
מיד  או תוספת אחרת,  יותר,  טוב  יקבלו תגמול 
אחר  למקום  ויעברו  עבודתם  מקום  את  יעזבו 
במקרה הטוב, ובמקרה הגרוע, יעברו לעבוד אצל 
המתחרים, ויעבירו עמם יחד את סודות המקום 
אינו מצוי אצל  דבר שכמעט  היום,  עד  עבדו  בו 

עובדים מבוגרים.
שעדיין  אילו  אצל  הקודש,  בארץ  גם  לצערינו, 
זו,  תופעה  קיימת  ומצוות,  תורה  שומרי  אינם 
העולם,  מאומות  שבשונה  אלא  כיעורה,  ובמלא 
סתם גוי זקן, יש לו נסיון חיים וחכמה מסוימת 
שעליה נאמר 'חכמה בגויים תאמין', ועל כן ישנה 
טפשות רבה במחשבה הרדודה שהצעירים טובים 
יותר, כי גם אם הם ניחונו בשכל ישר יחסית, אבל 
בכל זאת את הנסיון הם רוכשים תוך כדי טעויות 
רבות, שחלקם כלל לא ניתן לתקן ולהשיב, ואילו 
וללמוד  טעויות  לעשות  הספיקו  שכבר  הזקנים, 
מהם, הם הרבה יותר טובים ומוצלחים. אך לגבי 
ומצות,  תורה  שומרי  אינם  שעדיין  אלו  אותם 
אמת  מקורטוב  יותר  קצת  שיש  היא,  האמת 
כי  ומוצלחים,  טובים  יותר  שהצעירים  בטענה 
דעתם עדיין לא הטמטמה לחלוטין, וכפי שאמרו 
חז"ל, שאם חלילה יהודי אוכל מאכלות אסורות, 
הימים  שעוברים  וככל  אותו,  מטמטמות  הם 
מאכלות  באכילת  מרבה  והוא  השנים,  ונוקפים 
מרבה  הוא  שעובר,  העבירות  עם  יחד  אסורות, 
הנוספים  חז"ל  דברי  מלבד  וזאת  והבל,  טמטום 
אודות זקני עמי הארץ, שכל כמה שמזקינים יותר, 

דעתם מיטרפת עליהם עוד יותר ועוד יותר.
אותם  אצל  גם  לִזקנה,  יש  גדולה  אחת  מעלה 
זקני עמי הארץ, שפעמים רבות אין כבר לזקן כח 
להסתיר את רצונותיו ותאוותיו. במשך שנות חייו 
'מורם  שהוא  עליו  שיחשבו  כשרצה  הצעירים, 
כבהמה  אמנם  התנהג  בביתו  נכבד,  אדם  מעם', 
גמורה, אך בחוץ, תמיד הסתיר את מידותיו הרעות 
והמגונות, התרגל לדבר נכבדות וללכת מעדנות, 
וכולו אומר כבוד והדר של אדם חשוב ומאופק, 
לתאוותיו  דרור  נותן  ולא  פיו,  ברסן  האוחז 

ורצונותיו. אך בהגיע ימי הזקנה, לפתע גם בחוץ 
קשה להתקרב אליו, כל פנימיותו הבהמית נשפכת 
ועצבני,  רוח  קצר  הוא  כאשר  חוצות,  בראש 
מושכות הרסן של פיו השתחררו, ואינו מתבייש 
והמעלה  ורצונותיו,  תאוותיו  אחר  ולריב  לרוץ 
הגדולה בכך היא, שבתקופה זו כולם רואים מיהו 
העומד לפניהם, מהם מחשבותיו ותאוותיו, ומה 

מעסיק אותו כל היום.
זקני  הבדלות,  אלפי  אלף  להבדיל  לעומתם, 
זמן  עליהם, שכל  העידו  חכמים, שחז"ל  תלמידי 
ומוסיפים  עליהם  מתיישבת  דעתם  שמזקינין, 
חכמה, וכפי שכל יהודי שומר תורה ומצוות יודע 
שביקשו  ישיבה  על  שמע  לא  שמעולם  ומכיר, 
שהצעירים ימלאו את מקום הזקנים, בית כנסת 
שרצו להחליף את הרב המבוגר בצעיר יותר, אלא 
ובית  קהילה  תורה,  ומקום  ישיבה  כל  אדרבה, 
כנסת, רואים לשבח ולתהילה אם העומד בראשה 
התלמידי  של  וקשישותם  זקנותם  יותר,  מבוגר 
שמזקינין,  וככל  הגדולה,  מעלתם  היא  חכמים 
יותר ויותר נוהרים אחריהם, לשמוע את דבריהם 
ולקבל את ברכותיהם, ולקחת מהם עצה ותושיה 
ובדרכם  בנתיבותיהם  וללכת  ושאלה,  ספק  בכל 
במשך  הקדושה  בתורה  הרב  בעמלם  סללו  אשר 

שנות חייהם הארוכים.
של  מצבם  הוא  שמתבונן,  מי  לכל  מבהיל  דבר 
ישראל  וגדולי  חכמים  התלמידי  מזקני  רבים 
התשעים,  שנות  במרומי  הנמצאים  שליט"א, 
צעירים  אנשים  מאשר  טוב  יותר  ומתפקדים 
בשנות השלושים. אנשים קשישים בגילאים אלו, 
גם אלו השומרים תורה ומצוות, אלא שלא אחזו 
כל ימיהם בעץ החיים, בתורה ועמלה, בדרך כלל 
ישנים שעות רבות, ובקושי נשרכים לבית הכנסת 
זמנם  רוב  ואת  תורה,  שיעורי  ומעט  לתפילות 
האחר מעבירים בבהיה חסרת טעם, סופרים את 
וממתינים  ברחובותיהם,  העוברים  האוטובוסים 
והשבים,  העוברים  מאחד  לב  תשומת  למעט 
כמה  וכל  בבריאותם,  ויתעניין  בשלומם  שישאל 
ימים יש להם תעסוקה נוספת, בביקורם ב'קופת 
חולים' אצל רופא זה או אחר, וכך עוברים הימים 
להם  נשארו  שעוד  האחרונות  השנים  ונוקפים 

לחיות בעולם.
וגדולי  חכמים  התלמידי  זקני  אותם  לעומתם, 
בבריאות  ושנותיהם  ימיהם  יאריך  שה'  ישראל, 
איתנה, קמים כל בוקר בהשכמה, עמלים בתורה 
לפני התפילה ואחריה, בקושי אוכלים כדי קיום 
שעות  ברוב  התורה  לעמל  חוזרים  שוב  נפשם, 
של  לאמיתה  חידושים  לחדש  זוכים  היממה, 
תורה, ופעמים רבות אף זוכים לאומרם בציבור, 
כסדרן,  תמידים  שמוסרים  הרבים  בשיעורים 
ובכל הזמן הזה גומלים חסד עם כל העולם כולו, 
הקדושה,  בתורה  הרב  בעמלם  אותו  שמחזיקים 
וצוקה  צרה  מיני  כל  ישראל  מכלל  ומונעים 
מסוים  זמן  מוצאים  לביני,  וביני  ומחלה,  נגע 
בשמיעת  בגופו,  חסדים  בגמילות  עוסקים  בו 
בצערם,  ובהשתתפות  ישראל,  של  צרותיהם 
בנתינת  וכן  ליבם,  מעומק  עליהם  ובתפילה 
עצה ותושיה לכל מבקש, ובעיקר בהדרכתם של 
הרבים והיחידים לילך בדרך ה' ולגדול בעמלה של 
תורה, ולהמשיך לגדל את הילדים לתורה ולחופה 

ולמעשים טובים.
גם אותם ה'בעלי בתים' שהשתיתו את בתיהם על 
אדני התורה והיראה, ובמשך שנותיהם הצעירות 
זמנם  את  ולנצל  לתורה,  עתים  לקבוע  הקפידו 
לתורה ועמלה, בכל עת וזמן שהיה להם. כאשר 
זכו והגיעו הימים בהם 'יצאו לפנסיה', שכבר יכלו 
להתפרנס בלא לילך לעבודה, שמחתם היתה רבה, 
שכעת הם יכולים לישב בבית ה', לעמול בתורה 
כשמגיעים  זקנותם,  לעת  גם  היום,  שעות  בכל 
לגבורות ולתשועות, עיקר מגמתם ועיסוקם בכל 

להספיק  ועמלה,  התורה  בלימוד  הוא  היממה, 
ללמוד עוד משנה ועוד פרק, עוד דף גמרא ועוד 
מסכת. דבר פשוט הוא שדרגתם גדולה ובלימודם 
זה הם שותפים לקיום העולם, וכדברי מרן החזו"א 
זצוק"ל, שטעות התאזרחה בליבות בני אדם, שרק 
צעירים יכולים להשקיע את עצמם בתורה ועמלה 
אבל  מתייאשים,  מהמבוגרים  ואילו  ולגדול, 
האמת היא, שכל זמן שהנר דולק, כל עוד הנשמה 
באפו, אדם יכול להשתנות ולקבל עליו עול תורה 
לחיי  ולזכות  עת,  בכל  בתורה  ולעסוק  ועמלה, 

עולם הבא.
ישבו  שבקרבם  רבות,  קהילות  זכו  הדורות  בכל 
מפסיק  לא  שפיהם  מובהקים,  חכמים  תלמידי 
ישבו  ושיבה  זקנה  ועד  ושעה,  עת  בכל  מללמוד 
'המזוזה'  והיוו את  ועמלו בתורה,  בבית המדרש 
בקהילות  רק  ולא  כולה.  הקהילה  על  השומרת 
ועיירות  כפרים  היו  גם  אלא  לזה,  זכו  הגדולות 
המקומי  המדרש  בית  כותלי  שבין  שזכו  קטנות 
הקטן, ישב ספר תורה חי, ועמל בתורה בכל עת 

ושעה.
העולמית  המלחמה  לתקופת  הסמוכות  בשנים 
ישיבות  'רשת  פולין  ברחבי  פרחו  האחרונה, 
הוקמו,  כאלו  ישיבות  וחמש  שבעים  ּנֹוְבַהְרּדֹוק'. 
כמעט בכל עיר ועיירה ידועה, כאשר לצורך הקמת 
מופלגים  מבוגרים,  בחורים  שני  נשלחו  הישיבה 
בתורה ועמלה, האחד נשא בתואר 'ראש הישיבה' 
לקטו  יחדיו  ושניהם  'המשגיח',  בתואר  והשני 
ואספו נערי ישראל מהעיירה ומעיירות סמוכות, 
בבית  והקימו  ועמלה,  בתורה  חשקה  שנפשם 
המדרש 'ישיבה' בה ישבו הנערים ועמלו בתורה 
דואגות  צדקניות  נשים  כאשר  הכוחות,  בכל 
עבורם למעט לחם יבש, וכך ישבו ועמלו בתורה 
הקדושה, ומישיבות אלו צמחו וגדלו גדולי עולם 

שהאירו בתורתם את כל העולם כולו.
בעיירה  היתה  שהוקמו,  הללו  מהישיבות  אחת 
והחלו  בחורים,  שני  נשלחו  אליה  'ְּבַיאִליְסטֹוק', 
להקים במקום ישיבה, כאשר כמנהגם החלו לאסוף 
מהבחורים  אחד  בישיבה.  ללמוד  שיבואו  נערים 
ל', בה עורר  הרחיק נדוד עד לעיירה 'הֹוְרנֹוְסַטְייפְּ
את הנערים לבוא ללמוד בישיבה שהקימו. אותו 
מאב,  יתום  בחור  זו  בעיירה  ומצא  חיפש  בחור 
ללמוד  רצונו  את  שהביע  ישראל',  'יעקב  בשם 
ושאלה  לשלומו  חששה  האלמנה  אמו  תורה. 
אחת  שאלה  שהקימו.  הישיבה  אודות  ובררה 
שאלה, האם יש שם מספיק לחם לשובע. הבחור 
'חבית  בישיבה  שם  יש  יבש?!  לחם  לה,  השיב 
מלאה חמאה', וכל בחור ניגש ומורח בלי הגבלה! 
אם כך, אמרה האם האלמנה, שיש שם את 'פסגת 
ההשגות' שניתן לחשוב עבור בחור ישיבה, 'לחם 

בחמאה', שילך ללמוד תורה.
שליט"א,  גלינסקי  יענקלה  רבי  הגאון  מספר 
שכשהוא הגיע לישיבה בביאליסטוק, כמה שנים 
לא  כבר  החמאה  חבית  יתום,  בחור  אותו  אחרי 
היתה שם, ויש לו יסוד לחשוב שגם אז היא לא 
היתה, אבל זו היתה 'פסגת ההשגות' בימים ההם, 
את  לשלוח  האלמנה  האמא  הסכימה  שבעבורם 
בנה לישיבה, ובזכות זה נחלה ממנו רוב נחת בזה 

ובבא.
אותו בחור יתום שהלך לישיבה ללמוד תורה, עמל 
והתורה  ושעה,  עת  בכל  כוחו  בכל  בתורה  ויגע 
גידלה אותו, עד שיצא שמעו בכל העולם, והכינוי 
ֶלר',  'ַהְּסַטְייפְּ עיירתו,  שם  על  בישיבה  שכינוהו 

דבק בו בכל ימיו.
באותו בית המדרש בעיירה, בו ישבו בני הישיבות 
ועמלו בתורה, ישב בו יהודי קשיש מאוד, שכבר 
מזמן עבר את שנות התשעים, וממש פיו לא פסק 
שהיו  הישיבה  בחורי  ושעה.  עת  בכל  מגירסה 
מתבוננים בו לפרקים, היו רואים בו סמל לאהבת 
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הפרסים לשבוע זה:  "סט ספרי מוסר", ג"כ.

עוד  ארבעה   זוכים נוספים, כל אחד בספר "מסורת החינוך במשנתו של מרן הגר"מ שך זצ"ל".

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

שקוע  היה  כה  ותקפתה.  עוזה  במלא  תורה 
אוכל,  שהיה  הדלה  סעודתו  את  שגם  בתלמוד, 
אכל בבית המדרש תוך כדי עיונו בספר. לימודו 
היה בכל עת ושעה, הוא היה לומד ולומד, לומד 
ולומד, עד שחטפתו שינה, וראשו צנח על הגמרא, 
ושוב כעבור זמן מה היה מתעורר, ומיד היה אומד 
הסוס,  שינת  כדי  ישן  אם  ישן,  זמן  כמה  בדעתו 
היה קם ונוטל ידיו כדין ושב לתלמודו, ואם פחות 
משיעור זה, היה מיד שב לתלמודו וממשיך לעמול 
בעייפותו  נופל  היה  ששוב  עד  הקדושה,  בתורה 
וחוטפתו שינה, ולאחר שהיה מקיץ ממנה, ואמד 
זה,  ללילה  לו  זו הספיקה  בדעתו ששינה טרופה 
בתחנונים  התורה  ברכת  ומברך  ידיו,  נוטל  היה 
שה'  רחמים  בבקשת  גדולה,  ובהתרגשות  רבים 
יערב את דברי התורה בפיו ובפיות עמו ישראל, 
להיות  יזכו  ישראל  עמו  וצאצאי  וצאצאיו  והוא 
יודעי שמו יתברך ולומדי התורה הקדושה לשמה, 
מכל  בנו  שבחר  להקב"ה,  והודיה  שבח  ובנתינת 
חוזר  היה  ומיד  תורתו,  את  לנו  ונתן  העמים, 
לתלמודו בהתמדה עצומה, שמלבד לתפילות לא 

הפסיק מתלמודו כלל.
היה,  קשיש  חכם  תלמיד  אותו  של  מנהגו 
בא  היה  'הבדלה',  לאחר  מיד  שבת,  שבמוצאי 
כל  ברציפות  בתורה  ועמל  ויושב  המדרש,  לבית 
לכניסת  סמוך  שישי  יום  עד  המעשה,  ימי  ששת 
השבת, שנכדיו היו באים לקחתו לבית אחד מבניו 

שהיה בעיירה.
ועמל  יושב  קשיש  אותו  של  המיוחד  המראה 
הגמרא  על  רכונה  הכפופה  כשדמותו  בתורה, 
הגדולה, בה הביט בריכוז רב מתוך 'זכוכית מגדלת', 
ועמל בתורה ב'ְפִריְשַקייט' מיוחדת, ובנעימת קולו 
הצרודה המתענגת עונג רב עד אין קץ מהלימוד. 
מראה זה לא נשכח גם לאחר עשרות רבות של 

שנים.
באחד הפעמים, כשקם ממקומו אל דלי הנטילה 
ל'פת  ידים  ליטול  כדי  המדרש,  בית  בירכתי 
עוז  ואזר  הבחורים  אחד  אליו  התלווה  שחרית', 
זוכים  מהיכן  רבינו,  ילמדנו  ושאלו:  ותעצומות, 
הקדושה.  בתורה  מתיקות  לכזו  'גישמאק',  לכזה 
נרכשת,  ואם  נרכשת,  או  זו תכונה מולדת  האם 

כיצד ניתן לרוכשה?
ידיו,  את  נטל  השאלה,  את  שמע  קשיש  אותו 
בירך 'על נטילת ידים' בכוונה, ניגב את ידיו ופסע 
למקומו, בירך 'המוציא' בשבח והודיה לה' הנותן 
לבלוע  כשסיים  'כזית'.  ואכל  לאכול,  לחם  לו 
את הכזית, הרים את עיניו הטהורות אל הבחור 
השואל ואמר לו: אם שאלת, אענה לך, אך קרא 

נא לכל הבחורים, כדאי שגם הם ישמעו!
בחורים,  כעשרים  המדרש  בבית  היו  עת  באותה 
וכולם התאספו סביבו, היטו אוזן לשמיעת דבריו, 
אשר מהם יוכלו ללמוד את הדרך אשר ילכו בה 
להגיע לדרגות גבוהות כאלו של מתיקות התורה 

ולימוד בגישמאק רב עד מאוד.

פתח הקשיש וסיפר -
היה זה לפני כשבעים שנה, בתקופת שנות תר"כ, 
פריחתה  בעת  'וֹולֹוִז'ין'  בישיבת  ולמדתי  זכיתי 
'הנצי"ב'  הישיבה,  ראשי  שני  בהנהגת  הגדולה, 
מוולוז'ין ו'הבית הלוי' מבריסק זצ"ל. הייתי בחור 
כשרוני, אבל חשק רב ללמוד לא היה לי. סברותי 
בחביבות  ועוררני  הלוי,  הבית  על  היו  חביבות 
נהנהתי  אני  אך  בחסר,  הלוקה  ההתמדה  על 

מהבטלה.
כל זמן ש'חלמתי' לעצמי, העלים הבית הלוי עין, 
הוא קיוה שמתיקות הלימוד תמשוך אותי להגביר 
את שקידתי, ולנצל את זמני לתורה ועמלה. אך 
יום אחד ראני משוחח עם שני בחורים ומפריעם 
מלמודם, ולזה הוא כבר לא יכל לתת, על כך הוא 

לא יכל לעבור בשתיקה.
פנה אלי הבית הלוי בקול נוקב ואמר: "ֶוועְלַוואֶלע 
אמרו  הקדושים  שחז"ל  אתה  היודע  וועלוואלע, 
ועוסק  היושב  יחיד  שאפילו  י"ח(,  )תדבא"ר 
פוסק  ואם  כנגדו?!  ושונה  יושב  הקב"ה  בתורה, 

הוא מלמודו, הקב"ה מפסיק כביכול בגללו?!
שאמרו  מה  אתה  היודע  וועלוואלע,  וועלוואלע 
בפרקי אבות )פ"ג מ"ב(, ששנים היושבים ועוסקים 
מאזין  והקב"ה  ביניהם,  שרויה  שכינה  בתורה, 

וכותב דבריהם?! -
וועלוואלע - זעק בנהמת ליבו - האם אתה מעונין 

לסלק את השכינה מוולוז'ין?!".
ממשיך  הלוי,  הבית  של  הלב  מן  היוצאים  דבריו 
אותו קשיש ומספר, פלחו את ליבי. לא! בכך איני 
מעונין, אני לא רוצה לגרום חלילה צער לשכינה, 
אני לא רוצה חלילה לגרש את השכינה מכאן! לא 
כמה  וויי!  אוי  מגיעים.  הדברים  היכן  עד  ידעתי 

צער גרמתי לשכינה! כמה פעמים סילקתיה?!
אשרה  אני  המשקל',  ב'תשובת  לנקוט  החלטתי 

את השכינה בוולוז'ין!
ומה אומר לכם, סיים הקשיש את דבריו, בתחילה 
זה היה קשה, קשה מאוד, ככל ההתחלות הקשות. 
ובנחרצות,  בנחישות  אך כשהמשכתי בהתמדתי, 
עד  התורה,  מתיקות  כזו  ממרום  עלי  הורעפה 
הקדושה.  הגמרא  את  לעזוב  כלל  מסוגל  שאיני 
מדבש  לי  מתוקה  היא  כי  בנאמנות,  אני  מעיד 

ונופת צופים!
 הקשיש סיים את דבריו וחזר לתלמודו, ואנו בחורי 
אינה  שהתמדה  גדול,  דבר  ממנו  למדנו  הישיבה 
הנרכשת  נרכשת',  'תכונה  היא  מולדת',  'תכונה 
בהתמדה ועוד התמדה ועוד התמדה, עד שבסופו 
של דבר זוכים להרגיש את מתיקות התורה, ולא 

יכולים לחיות בלי לימוד התורה ועמלה.
גישמאק  להרגיש  הדרך  רבותינו,  שלימדונו  כפי 
לא  הלימוד.  וצורת  באופן  גם  תלוי  בתורה,  רב 
הזה,  העולם  עניני  לכל  מחובר  להשאר  שייך 
ולנסות למצוא את הגישמאק בתורה ועמלה. זה 
פשוט לא הולך יחדיו! אדם הלומד גמרא כ'קורא 

בתורה', שלא יתפלא מדוע אינו נהנה מהלימוד, 
ויכול  הרוחנית,  ההנאה  את  מספיק  מרגיש  אינו 
אינה  התורה  לימוד  כי  באמצע,  להרדם  אף 
ה'ברען',  כל  עם  ללמוד  יש  בעלמא!  כקריאה 
ללמוד את דברי התורה הקדושה בקול ובנעימה, 
הקורא  "כל  א'(,  ל"ב  )מגילה  חז"ל  שאמרו  כמו 
בלא נעימה ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר 
ֹלא  ֻחִּקים  ָלֶהם  ָנַתִּתי  ֲאִני  ְוַגם  כ"ה(,  כ'  )יחזקאל 
היא  בסוגיא,  אביי  של  קושייתו  וכל  טֹוִבים...", 
כלול  גם  וזה  קלא',  'לבסומי  יודע  שלא  למי  רק 
בבעיטה שבעטה ברוריה אשת רבי מאיר לאותו 
ואמרה  ב'(,  נ"ג  )עירובין  בלחישה  שלמד  תלמיד 
"ֲערּוָכה  ה'(,  כ"ג  )ש"ב  הפסוק  לו, שדורשים את 
שלך,  אברים  ברמ"ח  ערוכה  "אם  ּוְׁשֻמָרה",  ַבּכֹל 
משתמרת, ואם לאו, אינה משתמרת". את התורה 
זה  ובאופן  תאמרנה',  עצמותי  ב'כל  ללמוד  צריך 
והוא בא  אדם מתפעל מהתורה ומתקשר אליה, 
לו  יש  זה  ידי  ועל  מהלימוד,  מרובה  הנאה  לידי 
סיפוק ושמחה מלימוד התורה, וזה מה שיתן לו 
את הכח להרבות בלימודה בכל עת ובהתמדה עד 

בלי די.
מות  'אחרי  פרשת  ערש"ק  שישי,  יום  בהגיע 
קדשים', ישב אותו תלמיד חכם קשיש ולמד את 
פרש"י",  עם  תרגום  ואחד  מקרא  'שנים  הפרשה 
רבות.  דמעות  עיניו  זלגו  הלימוד,  את  וכשסיים 
סיפר אחד הבחורים, ניגשתי אליו ושאלתיו אם 
חלילה אירע דבר מה, והשיבני, שכעת הוא נזכר 
שוב במה שעבר עליו באותם ימי בטלה בצעירותו, 
ועליהם הוא בוכה בבכי תמרורים, היאך הוא יוכל 

לתקן את אשר קלקל ועוות.
בהזכירו  דעתו,  את  ליישב  ניסה  הצעיר  הבחור 
היום,  ועד  הימים  הרב מאותם  עמלו  כל  לו את 
שבודאי שבלימודו זה במשך כשבעים שנה ויותר, 
הוא כבר כיפר ותיקן את אשר עיוות וקלקל, וכפי 
את  סילק  שכביכול  מה  שכנגד  בעצמו,  שאמר 
השכינה מוולוז'ין, הוא חיזק והשרה את השכינה 

בוולוז'ין.
השיבו אותו תלמיד חכם קשיש, עיקר צערי ויגוני 
ובטלתים  לאחרים  שהפרעתי  מה  על  הוא  הרב 
אני  אנא  ומפחד,  חושש  אני  כך  ועל  מתלמודם, 
בא! ובמיוחד נתעוררתי לחשוש ולפחד מכך, כעת 

שלמדתי את פרשתינו עפרש"י.
דבריו האחרונים של התלמיד חכם הקשיש אודות 
החשש והפחד הנורא מלהפריע ולבטל את האחרים 
נכנסו עמוק בליבות הבחורים,  מלעסוק בתורה, 
וביתר  שאת  ביתר  בתורה  לעסוק  אותם  ועוררו 
עוז, וגם בזמני קושי וירידה, השתדלו והקפידו עד 
מאוד שלא להכשיל חלילה אחרים בביטול תורה 
או בדבר אחר, ורובם ככולם זכו ברבות הימים, 
בתורה  מופלגים  חכמים  לתלמידי  וגדלו  שצמחו 

ועמלה, והעמידו תלמידים הרבה.  

מנין בפרשתינו עפרש"י התעורר התלמיד חכם הקשיש לפחדו וחששו הרב, שבעקבותיו בא לידי בכי תמרורים ?

מבוסס ע"פ 'והגדת' על מגילת אסתר והגדש"פ, מאוצרותיו של הגר"י 
גלינסקי שליט"א, שנכתבו ע"י הרב ש. מ. וולך שליט"א


