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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

לרפואתו השלימה של 
הגאון רבי חיים שאול שליט"א בן צביה 

בתוך שאר חולי ישראל

בשלשה שמות נקראתי,
ולאיש האדמה נדמיתי.

לאחר שבעוון חמור שגגתי,
בבית הקברות שנים ישבתי.

בימי ברעש כולם נסו,
ואותי הבהילו אותם שהפיסו.

שנה
שישית

גליון
רי"ג

"רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך" )שבת קנ"ג א'(.

היכן מצינו מקור לזה ע"פ פרשתינו.

בין  הקשר  מה 
השמיטה'  'מצות 
הלויים'  ל'מצוות 

בזמן הזה.

חילוקא דרבנן

וגו'.  משה  "וישלח  י"ב(,  ט"ז  )במדבר  רש"י  כתב 
מכאן שאין מחזיקין במחלוקת, שהיה משה מחזר 
אחריהם להשלימם בדברי שלום", ומשמע שמיד 
כשפורצת מחלוקת ח"ו, יש ענין לכל אחד שיכול, 

לנסות להשלים תיכף ומיד.

בהדי  מילתא  ליה  הוה  "רב  א'(,  )פ"ז  ביומא  עי' 
לא אתא  רש"י[,   - לו  ]הטבח חטא  ההוא טבחא 
לקמיה ]כלומר, בכל השנה לא בא הטבח לפייס 
איזיל  איהו,  אמר  דכפורי  יומא  במעלי  רב[.  את 
רב,  אמר  יוכ"פ,  בערב  ]כלומר,  ליה  לפיוסי  אנא 
להבין,  יש  רש"י  דברי  ולפי  לפייסו[...".  אלך  אני 
באמצע  כבר  עמו  להתפייס  רב  הלך  לא  מדוע 

השנה.

וצריך ביאור!!!

לרגל שמחה משפחתית שבת ראובן עם 
מגוריו,  ממקום  רחוקה  בעיר  משפחתו 
בה לצערינו ישנם כאלו שאינם שומרים 
בעל  אצל  בירר  שם  בהגיעו  ר"ל.  שבת, 
בו  הכנסת  בית  נמצא  היכן  השמחה 
יתפללו בשבת קודש, והוברר לו שישנם 
האחת  הכנסת,  לבית  להגיע  דרכים  שני 

ארוכה והשניה קצרה.

בדרך  לילך  ראובן  בחר  קודש  בשבת 
ולוי, שהלכו עמו  ובניו, שמעון  הארוכה, 
זו  בדרך  בחר  אביהם  מדוע  התפלאו, 
ענין בשבת שלא  יש  הרי  יותר,  הארוכה 

להרבות בהילוך )שבת קי"ג ב'(.

טען  כך,  אודות  ביניהם  השניים  כשדנו 
ראובן, כנראה שטעמו של אבינו, משום 
שבדרך הקצרה רואים חילולי שבת ר"ל, 
משפיעים  אינם  אלו  שראיות  וכידוע 
לטובה, ועל כן העדיף האב לילך בארוכה, 

להמנע מראיות אלו.

שלא  והענין  שהיות  לוי,  טען  לעומתו 
הדין',  'מצד  הוא  בשבת  בהילוך  להרבות 
ואילו להימנע מראיית חילולי שבת ר"ל, 
כן  על  חסידות,  ממידת  רק  הוא  אולי 
מסתבר שהטעם הוא משום 'שכר פסיעות' 
היה  לא  כן,  לא  כל טעם אחר, שאם  או 

אבינו בוחר ללכת בדרך הארוכה.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

לרפואת השלמה של האשה החשובה 
מרת רוחמה חנה בת גיטל 

בתוך שאר חולי ישראל

"וַיְַדבֵּר ֶאל קַֹרח וְֶאל כָּל ֲעָדתוֹ ֵלאמֹר ּבֶֹקר וְיַֹדע ה' ֶאת ֲאשֶׁר לוֹ וְֶאת 
ַהקָּדוֹׁש וְִהְקרִיב ֵאלָיו וְֵאת ֲאשֶׁר יְִבַחר בּוֹ יְַקרִיב ֵאלָיו". במדבר ט"ז ה'.

איתא בתנחומא )סי' ה'(, " ּבֶֹקר ְויַֹדע ה'. מה ראה לומר בקר ויודע... דבר אחר, בקר, אמר 
להם משה, גבולות חלק הקב"ה בעולמו. יכולין אתם לערב יום בלילה, זהו שאמר הכתוב 
בתחלה )בראשית א' ד' - ה'(, )ויהי ערב ויהי בקר( ַוַּיְבֵּדל ֱאֹלִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹׁשְך ]...

ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד[, בשביל תשמישו של עולם. וכשם שהבדיל בין האור ובין 
החשך, כך הבדיל את ישראל מן העכו"ם, שנאמר )ויקרא כ' כ"ו(, ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים 
ִלְהיֹות ִלי, וכך הבדיל אהרן שנאמר )דהי"א כ"ג י"ג(, ַוִּיָּבֵדל ַאֲהרֹן ְלַהְקִּדיׁשֹו )ב(קֶֹדׁש )ה(

ָקָדִׁשים. אם יכולים אתם לעכב אותה הבדלה שהבדיל הקב"ה בין היום ובין הלילה, כך 
תוכלו לבטל את זו, לכך אמר להם בקר ויודע ה' וגו', כבר הוא מתוקן את אשר יבחר 
בו יקריב אליו...". וכפרש"י בקצרה, "ומדרשו בקר, אמר לו משה, גבולות חלק הקב"ה 
בעולמו, יכולים אתם להפוך בקר לערב, כן תוכלו לבטל את זו, שנאמר ויהי ערב ויהי 

בוקר ויבדל, כך ויבדל אהרן להקדישו...".

דבריו אלו של משה רבינו, שתלה את ההבדלה בין אהרן לשאר בני שבטו, בהבדלה בין 
כוונת משה  ועוד, מה  בין השנים. זאת  ובין הלילה, צריכה ביאור, מה השייכות  היום 
באומרו לקרח, שאם הוא יצליח לבטל את ההבדלה בין היום ללילה, הוא יוכל לערער על 
הכהונה גדולה של אהרן, וכי תעלה על דעתך שקרח יוכל לבטל הבדלה זו, ואף אם יוכל 

לבטל הבדלה זו, מדוע שבעקבות כך יוכל לערער על הכהונה.

בתפילות של שבת אנו אומרים, "חמדת ימים אותו קראת", ששבת היא 'חמדת ימים', 
וצריך ביאור, מדוע שבת נקראת כך, היכן מצאנו שכל הימים חמדו את השבת.

מלאכה  בעשיית  ההיתר  אודות  כותבת  מוצאים שהתורה  אנו  בתורה  רבים  במקומות 
בששת ימי המעשה, כגון )שמות כ' ח'(, "ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתָך", וכן )שם 
כ"ג י"ב(, "ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך...", ועוד. ולכאורה היתר זה צריך ביאור, וכי מדוע 
שיהיה צד לומר שששת ימי המעשה אסורים במלאכה, שהתורה צריכה לכתוב לנו היתר 

מיוחד בימים אלו בעשיית מלאכה.

ב'סידור אוצר התפילות', בפירוש 'עץ יוסף', כותב, שבספר 'גבול בנימין', הביא מדרש, 
שבתחילת בריאת העולם, ברא הקב"ה שבוע של ששה ימים, שכל יום בו הוא עשרים 
ושמונה שעות, ארבע עשרה שעות ליום וארבע עשרה שעות ללילה, והקדיש הקב"ה 
יום  כל  של  האחרונות  שהשעתיים  והיינו,  קודש,  להיות  ולילה  יום  מכל  שביעית 
והשעתיים האחרונות של כל לילה היו קודש. ובאו ששת ימי המעשה לפני ה' ואמרו 
לפניו, רבונו של עולם, הרי כולנו שוים, ואין בינינו ראש, תנה עלינו מושל וקצין. וקיבל 
הקב"ה בקשתם, ולקח מכל יום ארבע שעות, את אותם השעתיים הקדושות של היום 
שתים  שעות,  וארבע  עשרים  על  היום  את  והעמיד  הלילה,  של  הקדושות  והשעתיים 
יום  מכל  שלקח  שעתיים  אותם  ואת  ללילה,  שעות  עשרה  ושתים  ליום  שעות  עשרה 
ולילה, צירפם יחד ועשה מהם יום אחד, הוא היום השביעי, שכולו קודש, ובזה קיבל 

הקב"ה בקשתם וגם נתקיים תחילת המחשבה, ששביעית של השבוע יהיה קודש.

לפי דברי המדרש הללו, מבואר היטב מדוע שבת נחשבת כחמדת ימים, היות וכל הימים 
חמדוה וחפצו בה, ואף כל עיצומה של שבת לא באה אלא מהשעות שנתנו כל יום ויום 
מחלקם. וגם מבואר מדוע כתבה התורה היתר של מלאכה בששת ימי המעשה, היות 
ויום קדושה, וכל ששת הימים היו אסורים במלאכה  יום  ובתחילת הבריאה היה בכל 
ויום  יום  כל  של  הקדושות  לומר שאף שהשעות  מקום  והיה  הקדושה שבהם,  מחמת 
עברו ליום השביעי, לשבת קודש, מכל מקום איסור עשיית מלאכה באותן שעות נשאר 
במקומו, שבכל יום ויום יש איסור לעשות מלאכה במשך שעתיים, ויתכן ואף יתרה מכך, 
שכל הימים יאסרו בעשיית מלאכה מחמת הקדושה שהיתה בחלקם, לכך באה התורה 
וכותבת היתר מיוחד לששת ימי המעשה, שמותר לעשות בהם מלאכה בכל עת ושעה, 

ורק יום השבת אסור במלאכה.

בריש ספר 'חמודי דניאל' )לרבי דניאל ב"ר יעקב זצ"ל, מו"צ ק"ק הוראדנא, הוראדנא 
תק"ע(, בריש הספר 'בכדי שלא להוציא הנייר חלק', הביאו המדפיסים 'שלשה גרגרים 
בראש אמיר',  ובגרגר הראשון מבאר הגהמ"ח זצ"ל את דברי התנחומא בפרשתינו, ע"פ 

מה שהבאנו.

שטענו  כפי  ומושל,  ראש  צריך  לא  ישראל  שעם  היתה,  ועדתו  קרח  של  טענתו  יסוד 
כשנקהלו על משה ואהרן )במדבר ט"ז ג'(, "...ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם 
ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם ה' ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו...", ועל כך הלך קרח להוכיח את טענותיו עם 'טלית 

שכולה תכלת' ו'בית מלא ספרים'.

השיב לו משה )שם ה'(, "ַוְיַדֵּבר ֶאל קַֹרח ְוֶאל ָּכל ֲעָדתֹו ֵלאמֹר ּבֶֹקר ְויַֹדע ה' ֶאת ֲאֶׁשר לֹו 
ְוֶאת ַהָּקדֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְבַחר ּבֹו ַיְקִריב ֵאָליו", יסוד טענתך היא בטעות, כל 
המציאות של העולם הוא על ידי שיש ראש ומושל, ואם אתה רוצה לשנות את הדברים, 
ראשית עליך לשנות סדרו של עולם, להפוך בוקר לערב וערב לבוקר, למרות שכעת כבר 
העריב היום והשמש שקעה, עליך להחזיר את הבריאה לתחילתה, שהשעתיים שנלקחו 
מיום זה לשבת, יחזרו אליו, ואז כעת יהיה עדיין יום, אז נדע שהצדק אתך, ועם ישראל 

לא צריכים קצין ומושל.

אבל כל עוד קרח לא יכול לשנות את היום והלילה, אות ומופת הוא שהבריאה בנויה 
באופן שצריך להיות ראש וקצין, וא"כ, גם ישראל צריכים ראש וקצין, ואהרן הוא זה 
שצריך להיות המובדל מכל העם, שרק הוא יכול לשרת לפני ולפנים, שרק בו בחר ה' 

מכל ישראל.

 פרשת קרח תשע"ב

לעילוי נשמת

החבר ר' אברהם ז"ל

בן ברוך מאיר ז"ל
תנצב"ה



תשובה ל"מעשה רב"

שקיבל  במי  ריבית  איסור  חשש  יש  האם  לשאלה,  בתשובה 
פיצוי מחברה שברשותה 'מתקן משקאות', מפני שהכניס מטבע 
למתקן, והמתקן היה מקולקל, ובלע את הכסף ולא הוציא עבורו 

את מבוקשו, היות והפיצוי נשלח לו יחד עם דמי ההוצאה. 

רבית בדרך מכר
א[ איתא בשו"ע חו"מ רל"ב ב': "המקבל מעות מחבירו, בין שהם 
הוא  אם  במעות...  יתרון  ומצא  בפרעון,  בין  בהלואה,  בין  במכר, 
בכדי שהדעת טועה וכו' אבל אם וכו' כולם מתנה". מקור הלכה זו 
ברמב"ם פ"ד ממלוה ולוה ה"י, שכתב: "המלוה את חבירו וכו' או 
שהחזיר לו חובו ומצא יתר, אם בכדי שהדעת נוטה חייב להחזיר, 
ואם לאו מתנה הוא שנתן לו, או גזלה היתה לו בידו, והבליע לו 

בחשבון, או אחר צוה לו להבליע לו".
דאוזיף  מאן  "האי  ב',  ס"ג  ב"מ  בגמ'  הנזכר  בדין  הדברים  יסוד 
פשיטי לחבריה ואשכח בהו טופייאנא", כלומר, מי שהלוה לחברו, 
שהמלוה  בכה"ג,  דוקא  שם  מפרש  ורש"י  יותר,  שהם  מצא  והלוה 
נתן ללוה, ומשמע דאם המעשה היה הפוך, שהמלוה שמצא בדמי 
הפרעון מעות עודפות, אסור, לו ליטלם. ולשיטת הרמב"ם דריבית 
מאוחרת אף בלא פירש שהוא עבור הלואה אסור )כמ"ש בטור יו"ד 

סי' ק"ס(, צ"ב מאי שנא כאן, שפסק הרמב"ם דיכול ליטול.
ועי' במ"מ שם, שכתב: "נ"ל שגרסת רבינו שם )בגמ'(, האי מאן 
דאוזיף פשיטי לחבריה, ואשכח בהו טופיאתא, פירוש, ואשכח בהו, 

לכשמחזירם לו".
יותר,  "כשמלוה מוצא  וע"ע שם במ"מ שכותב, שלגירסת רש"י, 
יש לתלות שהלוה נותן יותר משום ריבית, ואסור...". כלומר, שלכך 
אסור, דתולים דמשום ריבית נתן לו, משמע דאם יש מקום לתלות 

שמטעם אחר נתן לו, גם לרש"י מותר, וצ"ע.

היתר קבלת מעות משום סברא דאחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן
ב[ והטעם דלגירסת הרמב"ם מותר, כותב המ"מ, "אולי שאפילו 
יהיה  יותר מותר, שאין תולין בריבית מאוחרת, שלא  מלוה מוצא 
הלוה מאכיל איסור למלוה, ואחזוקי אינשי ברשיעי ]לא מחזקינן[". 
והיינו דמשום חוזק הסברא דאחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן, 
הוא כדבר המוכח להדיא דלא לשם ריבית הוא כלל, ואין כאן אבק 

ריבית.
יותר  לו  נותן  הלוה  אם  "אפילו  איתא:  ד'  ק"ס  יו"ד  ובשו"ע  ג[ 
לו  שנותנו  אומר  ואינו  עמו,  התנה  שלא  הפרעון,  בשעת  מדעתו 
יותר בשביל ריבית אסור". והקשו האחרונים, דלכאו' סותר לההיא 
דחו"מ סי' רל"ב ב' הנ"ל, דכשאינו בכדי שהדעת טועה, ה"ז מתנה. 
והש"ך תירץ, דבחו"מ מיירי מפרעון חוב דמכר. ובחוות דעת תירץ, 
)ע"ש  דרבנן  ריבית  דהוא  להחזיר,  חייב  אינו  לו,  נתן  דכבר  דהתם 
שמתרץ בזה לשון הרמב"ם בהל' מלוה ולוה הנ"ל, דמשמע דמיירי 

גם בהלואה(.

פיצוי הניתן לטובת הנותן כדי לשמור על שמו הטוב
היו המעות  לא  "ומיהו אם  עלה:  ביו"ד, שכתב  ברמ"א  וע"ש  ד[ 
בידו דרך הלואה, רק דרך מכר, מותר בכה"ג", וכתב הש"ך בסק"ה: 
"בכה"ג, שנותנו לו סתם, ואינו אומר בשכר מעותיו", ומ"מ לענין 

מתנה מרובה, יעו"ש ביד אברהם שהחמיר.
אשר לפי"ז בנידון דנן, י"ל שהואיל ואין הפיצויים ניתנים כריבית1, 
בדרך  על הלואה  נעשה הדבר  וגם  טוב שיהיה לחברה,  אלא לשם 

מכר2, לכאו’ אין בזה חשש איסור.
ה[ שו”ר להגאון הגר”נ קרליץ שליט”א, בחוט שני, ריבית, סוף 
פגום,  המאכל  ונמצא  וכדו’,  מאכל  מוצרי  הקונה  שפסק,  פ”ח, 
והמפעל מחזיר לקונה מוצר כנ”ל לא פגום, בתוספת עוד מוצרים, 
כדי להשביע את רצון הקונה, וגם שלא יתלונן עליהם, כפי שנהוג 
התוספת  את  מהם  לקבל  ומותר  ריבית,  משום  בזה  אין  כיום, 
בזה  אין  ממילא  מעות,  המתנת  לשם  נתכוין  שלא  כיון  שנותנים, 
שליט”א,  בלויא  להגר”י  יהודה  ברית  בס’  אמנם  ריבית”3.  משום 
פכ”ח סט”ז, נוקט להחמיר בזה, ועי’ גם בר”ס טעם ריבית, בקיצור 

דיני ריבית המצויים פ”ט.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה, איך ליישב את פרש"י )במדבר י"ג ג'(, שכתב: 
]המרגלים[ כשרים היו", דמשמע  ואותה שעה  "כולם אנשים... 
דמתחילה כשרים היו, ואילו להלן )י"ג כ"ו( כתב, "וילכו ויבואו... 
להקיש הליכתן לביאתן, מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה 

רעה", דמשמע דכבר מתחילתן לא היו כשרים.

תירוצים רבים נאמרו בשאלה זו, ונביא כאן קצתם: בחזקוני כתב: 
"כולם אנשים, פרש"י אותה שעה כשרים היו, כלומר בשעה שנבחרו, 

אבל מכאן ואילך החמיצו, כמו שפרש"י גבי וילכו ויבואו". 
לפי  "גם  שכותב:  א',  ל"ה  לסוטה  בח"א  במהרש"א  ראה  וכעי"ז 
הדרש כולם אנשים וגו', דבתחילה אנשים כשרים היו, היינו בשעה 

שנבחרו, אבל בהליכתן בעצה רעה היו, וק"ל".
ועיין בס' המאור שבתורה )להגרש"צ שפירא זצ"ל(, פר' שלח 'ענין 
המרגלים', שעומד על לשון המהרש"א בסו"ד: 'וקל להבין', וכותב, 

"ולכאו' איך 'קל להבין' דבר זה... וכי ברגע יורדים מאיגרא רמא?".
הוא  בסוטה[,  בגמ'  ]במאמרו  רשב"י  שכוונת  "ופשוט,  ומתרץ: 
כמ"ש הוא עצמו בזוהר, דכולן כשרים היו לפני שנתמנו, אבל מיד 
לא"י,  כשיכנסו  אותם  יסלקו  שמא  חששו  מיד  המינוי,  קבלת  עם 
זקוק  בתורה,  או  בנשיאות,  בדרגה,  העולה  כי  זו,  לנגיעה  ונתפסו 
הוא להתחזק גם ביר"ש כדי שיעמוד בנסיון במצבו החדש, כי כל 
יכשל  רבה,  ועבודה  הכשרה  ובלי  ממנו,  גדול  יצרו  מחבירו  הגדול 
בתפקידו בלי ספק". עוד י"ל בדקדוק לשון רש"י, שבתחילה כתב: 
"ואותה שעה כשרים היו", ואח"כ כתב: "מה ביאתן בעצה רעה אף 
הליכתן בעצה רעה", ולא כתב 'מה בביאתן רשעים היו אף בהליכתן'. 
והביאור בזה עפ"י מה ששמעתי בשם ה'אמרי אמת' מגור, דכשהלכו 
עפ"י  כשרות  מחזקת  אדם  לפסול  א"א  אבל  להרע,  מחשבתן  היה 
מחשבתו, ומה גם שמחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, אך 
לבסוף כשקלקלו, והיה כבר בדבריהם אפיקורסות )כמ"ש רש"י י"ג 
ל"א, "חזק הוא ממנו. כביכול כלפי מעלה אמרו"(, נתפסו כבר על 

מחשבתן, ומה גם שהסיתו את בנ"י כמפורש בפסוקים.

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה, היכן מצינו שאין להזכיר את הרשעים בנס 
שנעשה גם לצדיקים.

פרש"י,  יום,  מ'  "מקץ  כ"ה(,  י"ג  )במדבר  רזא עה"ת  בפענח  כתב 
מלמד שקפצה להם הארץ, וקשה א"כ ליחשביה בהדי הנך שקפצה 
שלשה  "ת"ר  א',  צ"ה  בסנהדרין  ]כדאיתא  ואבישי  כאליעזר  להם, 
בן  ואבישי  אבינו  ויעקב  אברהם,  עבד  אליעזר  הארץ,  להם  קפצה 

צרויה"[. וי"ל לרשעים לא קחשיב"4.
יחד  מבואר שכיון שהנס נעשה גם לרשעים, אין ראוי להזכירם 

עם הצדיקים.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

שהברכה  יתכן  בפרשתינו,  מצוה  איזו  לשאלה,  בתשובה 
שלפניה אינה ברכת המצוות.

הנה בפרשתינו מצינו ב' 'מצוות עשה' שמברכים עליהם, ובשניהם 
אינם  לכאורה  שברכתם  שכתבו  הפוסקים,  רבותינו  בדברי  מצינו 

כשאר 'ברכת המצוות'.
א. מצוות הפרשת חלה, כדכתיב )ט"ו כ'( "ראשית ֲעִרסֵֹתֶכם חלה 

תרימו תרומה".
דהנה בשו"ע סי' ח' ס"א מבואר, דברכת ציצית יש לברך במעומד. 
והקשה במג"א שם סק"ב, דמאי שנא מהא דמשמע ביו"ד סי' שכ"ח 
ס"א, דשייך לברך על הפרשת חלה במיושב, וכענין ששנינו בחלה 

)פ"ב מ"ג(, "האשה יושבת וקוצה חלתה...".
ותירץ המג"א, "וי"ל, דהפרשת חלה אינו מצוה כ"כ, דאינו עושה 

אלא לתקן מאכלו, דומיא דשחיטה".

אכילה,  הכשר  אלא  דאינה  כיון  חלה,  הפרשת  דמצוות  והיינו, 
חלה  הפרשת  שאין  במיושב,  אף  לברך  יכול  א"כ  דשחיטה,  דומיא 
כעין  הוי  דברכת חלה  בא"א שם, שכתב  בפמ"ג  ועי'  בעצם.  מצוה 
ברכת הנהנין, "דחלה הוה כעין נהנין, שאסור לו לאכול בלי חלה, 
ולכך מותר לישב...", וכ"כ בא"ר שם סק"ב, "דהוא נמי5 כמו ברכת 

הנהנין".
וכעין חילוק זה מצינו גם בט"ז ביו"ד )סי' א' סקי"ז(, אלא דמשמע 
השבח,  כברכת  אלא  הנהנין,  ברכת  כעין  אינו  כה"ג  דכל  בדבריו, 
שכתב, "...דברכת השחיטה אינה באה על השחיטה עצמה, דהא אין 
חיוב לשחיטה אם אינו רוצה לאכול, אלא עיקר הכוונה לתת שבח 

למקום ב"ה על שאסר לנו אכילת בשר בלא שחיטה".
הנה מחד גיסא מבואר בט"ז, דכל כה"ג שאין הברכה אלא בדבר 
כברכת  אלא  הנהנין  כברכת  זה  אין  אכילה,  והכשר  לתיקון  שהוא 
השבח, ולפי"ז אי נימא דהפרשת חלה הוי ברכת השבח, שכן גם היא 
אינה אלא 'הכשר אכילה', הרי על דרך הכלל לכתחילה יש לעמוד 

בברכת השבח, ואין זה כברכת הנהנין דתמיד במיושב.
ואמנם בהמשך דבריו כתב הט"ז, "...אבל בהפרשת תרומה, הוה 
עיקר הברכה על מצות הְפרשה, לא על איסור אכילת טבל, שהרי 
מצות ההפרשה חיוב עליו אפילו אם אינו רוצה לאכול מן התבואה 

עדיין, א"כ הוה מצוה זאת כשאר מצות".
שאין  פעמים  אכילה,  להכשר  שהם  במצוות  דגם  מבואר,  הרי 
הברכה כלל על תיקון הדבר, אלא שעצם התיקון הוא מצוה, וס"ל 
להט"ז שכן הוא בהפרשת תרו"מ, ולפי"ז לכאורה ה"ה בחלה, שגם 
היא תרומה6, וא"כ ממ"נ מבואר שיש לעמוד בברכת הפרשת חלה, 
או משום שהיא כברכת השבח, ולענין זה ה"ה בשחיטה, או משום 

שהיא ככל ברכת המצוות, מצד דאיכא חיוב הפרשה בעצם.
אם  גם  תרו"מ  הפרשת  חיוב  דאיכא  הט"ז  דברי  בעיקר  ואמנם 
אינו רוצה לאכול, לכאורה מדברי המג"א והפמ"ג הנ"ל מבואר לא 
בהג'  הט"ז  על  השיג  וכן  ועשה,  בקום  מצוה  זו  אין  דבפשוטו  כן, 
רע"א שם, שכתב, "לא מצאתי זה )שמצוות הפרשה חובה בקו"ע(, 
תרומה,  שהפריש  עד  אסור  לאכלו  כשרוצה  רק  הוא  דבפשוטו 
ועי'  וה"נ בתרומה".  עיין שם,  כן לענין חלה  ובמג"א רסי' ח' כתב 

גם בפר"ח שם.
"ודברי מג"א שכתב  ואכן בבהגר"א על דברי המג"א הנ"ל, כתב, 
שחלה אינה מצוה, דבריו אין להם שחר, והלא אסור לעשות עיסתו 
קבין, ואמרינן בפ"ג דפסחים )מ"ח ב'( מאי דעתך, לחומרא, חומרא 
דאתי לידי קולא הוא דקא מפקע לה מחלה". וכוונת הגר"א, דאין 
בה  שייך שיהא  לא  דא"כ  בעצם,  מצוה  אינה  דהפרשת חלה  לומר 
איסור הפקעה, וכמבואר בפסחים שם, ועל כרחך דיש מצוה חיובית 

להפריש חלה, ולכך יש איסור לעשות טצדקי להישמט ממנה.
ועוד יש לדחות, דהא דשנינו דהאשה קוצה חלתה בישיבה, אינו 
לכתחילה, ואין להוכיח משם מידי, וכענין זה כתב בישועות יעקב, 
הובא בפ"ת ביו"ד שם סק"ב, "ועיין שם )או"ח סי' ח'( בס' ישועות 
דהיכא  ומחלק,  זה,  שדחה  נר"ו,  מלבוב  אב"ד  ש"ב  מהגאון  יעקב 
דאפשר לעשות בעמידה, אינו רשאי להיות בישיבה, ולהכי בציצית 
)גבי האשה קוצה חלתה(, דא"א לעמוד  מברך מעומד, ושאני הכא 
ערומה, לכן מותרת לברך בישיבה7, דעיקר הטעם דאין לישב, הוא 
משום שנחשב כמזלזל בדבר ואין פחד ה' לנגד עיניו, אבל כשעושה 

הדבר מחמת הכרח, אין בזה שום זלזול עי"ש".
ומבואר בדבריו עוד, דאין ברכת החלה כשאר ברכות הנהנין, ולכך 
יש לו לברך מעומד. אבל אינו בהכרח משום שהיא כברכת המצוות 
וכמש"כ בהגר"א, אלא יתכן משום דהוי עכ"פ ברכת השבח, וכמש"כ 
הט"ז הנ"ל, ורק שאין להוכיח דשרי לכתחילה בישיבה מהא דאשה 

קוצה חלתה וכו'.
דאין  מבואר  יעקב,  הישועות  לדברי  ובין  הט"ז  לדברי  בין  והנה 
ובעי  השבח  כברכת  הוי  הפחות  דלכל  לחלה,  תרומה  בין  הפרש 
הדין  בחלה  דדוקא  מבואר,  דלכאורה  יל"ע,  להגר"א  אבל  מעומד, 
כן, וכדתלי טעמא באיסור הפקעת חלה, דלכאורה גבי תרומה, לא 
מבעיא דאין מצוה בקום ועשה להפריש, וכמש"כ הרע"א הנ"ל דלא 
כהט"ז, אלא דגם איסור הפקעה ליכא, עי' פסחים ט' א' מערים אדם 
וכו', ובגיטין פ"א א', דורות הראשונים וכו', וכן מבואר ברמב"ם פ"ג 
דגבי  הגר"א  דמודה  יתכן  וא"כ  וכו'8,  להערים  מותר  ה"ו,  ממעשר 
תרו"מ יוכל לכתחילה לברך מיושב, ושאני חלה מתרומה, ומשא"כ 
לדברי הישועות יעקב הנ"ל, דאפשר דגם בתרומה לכל הפחות הוי 

כברכת השבח, וכ"ש להט"ז הנ"ל, דס"ל דהוי ברכת המצוה ממש9.

1   ויצויין גם שבחברות רבות, ישנו נציג מיוחד לנושאים אלו, שזכותו להעניק את הפיצויים 
לפי שיקול דעתו, והמקרים הפרטיים של תלונות שגרתיות, אינן באות אפילו לדיעת בעלי 

החברה, ואולי גם זה תוספת צד לקולא, וצ”ע.

2   ובאחרונים נזכר גם סברא שבדרך מקח לא נאסר כלל בכה”ג, ולא רק משום הסברא 
שאינו ניכר, ועי’ בזה בס’ טעם ריבית.

3   ומוסיף שם, שבאופן שקנה בחנות, והחברה היא שנותנת את הפיצוי, כמובן שמותר, כיון 
שאין זה ריבית הבאה מלוה למלוה.

]אמנם בס’ נשך כסף )בהסכמתם של הגרב”צ אבא שאול והגרח”פ שיינברג זצ”ל(, עמ’ נ”ד, 

כתב: “אם קנה ישירות מ’תנובה’, ויש לצדד ולאסור לקבל מהם סחורה חדשה בתוספת 

עמ’ ש”ל,  זצ”ל(  קליין  והגר”מ  שיינברג  הגרח”פ  )בהסכמת  החיים  בס’ שער  גם  פיצוי”. 

נוקט כך, אך לא נתנו טעם מדוע אין הסברא שפיצוי לא ניתן כתוספת על ההלואה, מספיקה 

כדי להתיר.

וראה עוד באורך בסברת ההיתר בפיצויים, וחילוקי דינים בזה, בס’ תורת רבית )מהגר”מ 

יהודה  ברית  בס’  עוד  וראה  י”א.  פרק  היישריק(  הגר”א  חתנו  ויבדלחט”א  זצ”ל  הרשלר 

)להגר”י בלויא שליט”א(, עיקרי דינים פי”ז הלכה ל’, ומה שמציין שם לשו”ת עטרת משה 

הגרח”פ  )בהסכמת  רבית  משפטי  ס’  וע”ע  קכ”ד,  סי’  ח”ז  יצחק  ומנחת  ק”ד,  סי’  ח”א 

שיינברג זצ”ל, ועוד( ח”א עמ’ שכ”ח[.

4   אולי י”ל בעוד אופן, דברש”י שם כתב, שהטעם שקפצה להם הארץ למרגלים, “שגלוי 
לפני הקב”ה שיגזור עליהם יום לשנה, קצר לפניהם את הדרך”, נמצא שחלוק מטרת קפיצת 

חפצם,  למחוז  מהר  שיגיעו  כדי  שהיתה  ואבישי,  אבינו,  יעקב  לאליעזר,  שנעשתה  הדרך 

משא”כ כאן, שהמטרה היתה כדי שלא יענשו בנ”י יותר שנים.

וקצת פלא, שבשעה שראו הם ובנ”י נס זה שחזרו בזמן קצר כזה, ולא נתעוררו שלא לחטוא 

בעוון המרגלים באותו זמן ממש!

5  והיינו שאין זה ברכת נהנין ממש, אלא דפתיכא ביה גם ענין נהנין.

6  וכן מבואר ע”פ הרע”א דלהלן, דמוכיח מדין חלה בסי’ ח’ לדין תרומה, דלא כהט”ז.

7  ועי’ בספר דבר שאול )להגר”ש קוסובסקי זצ”ל, חלה סי’ י”ב סק”ג(, שהוסיף לבאר, דלא 

רק דלכתחילה יש לעמוד בשעת הברכה, ולכן יש לפרש הך מתני’ בדיעבד, אלא גם עצם 

מה דיושבת ערומה לברך, ג”כ אינו לכתחילה, דבסתמא ראוי שתהא מכוסה היטב, ולא רק 

שתהא טוחה פניה בקרקע, וע”כ דכל עיקר מתני’ דיושבת וכו’, היינו בדיעבד, וא”כ אין 

להוכיח מהתם לגבי לכתחילה, אלא בעינן מעומד כמש”כ הגר”א.

ועיי”ש עוד בדבריו מש”כ ליישב דברי המג”א, “ואפשר דכונת המג”א, דכל ברכה שנעשית 

בשעה שהאדם מתקן צרכיו, אף שהיא ברכת המצוות, מ”מ כיון שהיא חלק מעיסקו בצרכיו, 

הרי היא כברכת הנהנין, ורק בברכת המצוות שאין בה עסק בצרכיו, בזה חיובו לכבד ברכת 

המצוה טפי ולברך עליה מעומד, ואף שלשונו לא משמע כן, שכתב ‘שאינה מצוה כל כך’, 

מ”מ אפשר לפרש כן בדבריו. ועוד אפשר לפרש דבריו, דמה שאסור לעשות קבין, אינו אלא 

במכוון להערים, אבל מצות חלה בעיקרה אינה אלא כשבא לתקן מאכלו”. וכעין זה כתב כבר 

הגאון בעל בנין שלמה בשו”ת עצי ברושים סי’ נ”ו ד”ה אך, עיי”ש. 

שאסור  שתדע  צריך  “וכן  וכו’,  אמרנו  כבר  ד”ה  ב’,  ל”ה  בברכות  מאירי  עי’  ואמנם    8

להערים” וכו’.

9  ועי’ משכ”ת בדרך אמונה בכורים פ”ו הט”ז בבאוה”ל ד”ה אסור לאדם, לחלק בין חלה 

לתרומה, דאפשר דגבי תרומה, כיון דמביאין מן השדה, א”כ לא גזרו חכמים הערמה, משום 

דהוי בפרהסיא, אבל גבי חלה דהוא בצנעא בבית, גזרו חכמים איסור הערמה.

ולפי”ז לכאורה אזדא ליה ראיית הגר”א, דלכאורה עיקר ראייתו, משום דס”ל דהא דאסור 

עשיית קבין, אינו מחמת ‘גזירה’, אלא סתם איסור הפקעת מצוה, ואי נימא דמה שמצינו 

איסור עשיית חלה קבין קבין, אין זה אלא ‘גזירה’, א”כ תו אין זה מוכיח דחלה הוי מצוה 

כשאר מצוות כמש”כ הגר”א, אלא באמת הוי כתרומה, ושאני חלה, דגזרו בה איסור הערמה 

משום דשכיח טפי, אבל אין זה ענין לברכתה לומר שתחשב מה”ט כשאר ברכת המצות.

דס”ל  אלא  חכמים,  גזירת  הוא  דחלה,  הערמה  דאיסור  מודה  הגר”א  דגם  אפשר,  אבל 

דאדרבה, אי לאו דהוי מצוה, באמת לא הוו גזרי בה חכמים הערמה, ושאני תרומה דרק 

משום דלא שכיח הערמה, לכן לא גזרו בה.

ולפי”ז באמת יהא מוכרח דגם להגר”א אין חילוק בין חלה לתרו”מ, ומשום דשאני תרו”מ 

דאיכא טעם מיוחד דלא גזרו בהו הערמה, אבל בעצם אין הפרש בין שאר תרו”מ לבין חלה, 

דכולהו חשיב ברכתן כברכת המצוות.

10  ואמנם עי’ בהמשך דברי הב”ח מה שהקשה מלולב וכו’, והניח בצ”ע.

11  יש ספרים שהגירסא ‘ר”ה’, והיינו ראש השנה, ועי’ ברכי יוסף שם משכ”ת בזה. אבל 

ברוב הספרים הגירסא ‘ר”ח’, וכן נקטו הפוסקים, עי’ מ”ב שם סק”א בשם הגר”א ועוד. 

וכ”ה הגירסא בשו”ע דפוס ראשון שהדפיס מרן המחבר עצמו, ושם איתא להדיא “ראשי 

חדשים”. וכ”ה בשו”ע עם הגהות רמ”א דפו”ר.

12  והביא דבריו בקצרה במ”ב שם סק”ב.

13  וכן איכא למידק, דבמ”ב שם סק”א כתב, דכוונת המחבר לתפילת מוסף, ועוד כתב, 

די”א דה”ה יעלה ויבא דשחרית, או על הניסים וכו’. ופלא שלא הזכיר כלל ‘הלל’. ולהאמור 

ניחא, דהצד השוה בכל אלו, שהם בלחש, משא”כ הלל, שאומרים כל הציבור בקול, דשפיר 

לא גרע מקידוש לבנה כמש”כ בכף החיים.

14  ועוד כתב השע"ת, "ונראה דלכך מכל שכן שלא חששו בחנוכה ופורים, כיון דמילתא 

זוטרתי היא, שגורה היא בפומי דרובא דאינשי, ואף שעבר עליו שנה, זוכרים אותה היטב, 

וא"צ סידור". ולפי"ז י"ל דודאי ה"ה לגבי קידוש לבנה, דמילתא זוטרתא היא )היינו הברכה 

לחוד(, ודאי שגורה בפי רובא דאינשי.

ואמנם יש לחלק, דשאני הזכרת על הנסים בחנוכה ופורים, שאין זה אלא הזכרה בעלמא 

ואין בזה עיכוב, ולכן אין לחוש כ"כ, משא"כ קידוש לבנה שהיא ברכה, י"ל דיש לחוש טפי, 

לדברי  המ"ב  שציין  ומה  חכמים'.  שטבעו  ברכה  ממטבע  'משנה  הוי  בה  טועה  אם  שהרי 

השע"ת לענין קידוש לבנה, י"ל דכוונתו בעיקר למה שהביא השע"ת מקודם מדברי תשובת 

הרשב"ש וכנ"ל.

15  יש לציין כי אכן חמש מתוך שש ההגדרות מתאימים גם ל'גלית', אחיו של איש מדון, 
שהוזכר עמו באותו רש"י בפרשתינו, אלא שההגדרה שהיה 'משונה באבריו' אינה מתאימה 

כלל על גלית שכתבו עליו חז"ל שהיה מבונה ובעל צורה, ומה שרבים כתבו שהוא היה ענק 

והוא משונה מאחרים, זה כבר כלול בהגדרה שהיה בעל מדות.

אכן היו שציינו לנו לדברי מדרש 'חסרות ויתרות', שאולי רמוז שם שדרשו שאף לגלית היו 

שש אצבעות בכל יד ורגל )עיין להלן שהבאנו דבריו(, א"כ נמצא שגם 'גלית' מהווה תשובה 

נכונה על כל ששת ההגדרות.

16  פסוק זה שמביא רש”י, אינו מדבר כלל אודות איש מדון, אלא אודות ה’איש מצרי’ 

מדון  איש  אודות  בפירושו  רש”י  אלא  יהוידע,  בן  בניהו  והרגו  ישראל,  עם  להלחם  שבא 

מביא ראיה ש’איש מדון’ היינו איש גבוה מאוד שאומדין כמה מדתו, כמו שמצאנו אצל 

אותו איש מצרי.

ובענין אותו איש מצרי, מצאנו שני פסוקים שכתוב בהם מה היתה גבורתו, שהנביא כותב 

את שבחו של בניהו בן יהוידע שהרגו, בש”ב )כ”ג כ”א( כתוב, “ְוהּוא ִהָּכה ֶאת ִאיׁש ִמְצִרי 

ִמַּיד  ַהֲחִנית  ֶאת  ַוִּיְגזֹל  ַּבָּׁשֶבט  ֵאָליו  ַוֵּיֶרד  ֲחִנית  ַהִּמְצִרי  ּוְבַיד  ַמְרֶאה  ִאיׁש  קרי:(  כתיב,  )אשר 

ַהִּמְצִרי ַוַּיַהְרֵגהּו ַּבֲחִניתֹו”. ובדהי”א )י”א כ”ג( כתוב, “ְוהּוא ִהָּכה ֶאת ָהִאיׁש ַהִּמְצִרי ִאיׁש ִמָּדה 

ָחֵמׁש ָּבַאָּמה ּוְבַיד ַהִּמְצִרי ֲחִנית ִּכְמנֹור אְֹרִגים ַוֵּיֶרד ֵאָליו ַּבָּׁשֶבט ַוִּיְגזֹל ֶאת ַהֲחִנית ִמַּיד ַהִּמְצִרי 

נאמר,  בין הפסוקים, שבספר שמואל  וכבר עמדו המפרשים בחילוקים  ַּבֲחִניתֹו”,  ַוַּיַהְרֵגהּו 

)עוד חילוק,  ‘איש מדה חמש באמה’  ואילו בספר דה”י נאמר שהיה  ‘איש מראה’,  שהיה 

שבספר דה”י נאמר שהידית של החנית היתה ‘כמנור ארגים’, וכן שבניהו ירד אליו בשבט, 

ואילו בספר שמואל לא הוזכר כל זאת(.

וכידוע, שדרכם של המפרשים היא, שדברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, 

והיינו, שישנם דברים שנתפרשו במקום אחד יותר ובמקום אחר פחות, ובא זה ולימד על 

זה, אלא שבדה”י קיבלו חז”ל שלא בא הספר אלא להדרש.

ֶחְזָוא”,  ַבר דְּ ובעיקר החילוקים מפרשים, הנה בספר שמואל מפרש התרגום ‘איש מראה’, “גְּ

ולכאורה היינו כפי שביארו הרד”ק שם, “רוצה לומר, איש מצרי אשר היה לו מראה וגדול, 

לומר  רוצה  מדה,  איש  כי  אחד,  והענין  מדה’,  ‘איש  ובדה”י  כמשמעו.  מראה’  ‘איש  וקרי 

מדה גדולה, כמו )במדבר י”ג ל”ב( אנשי מדות, ואיש מראה, רוצה לומר בעל פרצוף גדול”. 

ובמהר”י קרא כתב, “מראהו כגיבור”, ובמצוד”ד כתב, “רוצה לומר בעל פרצוף גדול המטיל 

אימה”.

א”, ופרש”י, “איש מדה. שאר בני  ובספר דה”י מפרש התרגום ‘איש מדה’, “ֱאָנׁש ִּדְמַׁשְחתָּ

אדם אין צריך למדוד, כי אם מאומד יכול לידע, ודוגמא )במדבר שם(, ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה 

ַאְנֵׁשי ִמּדֹות”. וברד”ק שם כתב, “איש מדה. ובשמואל אמר ‘איש מראה’, כלומר שהיה בעל 

פרצוף גדול ובמידה גדולה”.

י’(  )ט”ו  בירמיהו  הקודש,  בכתבי  מקומות  בכמה  מצאנו  ו’מדון’  מדון’  ‘איש  ולשון    17

כתוב, “אֹוי ִלי ִאִּמי ִּכי ְיִלְדִּתִני ִאיׁש ִריב ְוִאיׁש ָמדֹון ְלָכל ָהָאֶרץ ֹלא ָנִׁשיִתי ְוֹלא ָנׁשּו ִבי ֻּכֹּלה 

ְמַקְלַלְוִני”, ופרש”י שם, “ואיש מדון. איש מריבה...”, וכן כתב הרד”ק, “ומדון כמו ריב”, 

וע”ע במלבי”ם ב’ביאור המילות’, שכתב, “איש ריב ואיש מדון. הריב הוא בלא סבה, והמדון 

הוא דין ודברים מענין דין ומשפט...”, והוסיף וביאר בביאורו, “הריב הוא בלא ענין, והמדון 

הוא כשיש לו דין ודברים וטענות, ונגד איש ריב אמר, לא נשיתי מעות לאחרים, שאז הלוה 

יש לו ריב עם המלוה על שתובע אותו את ממונו, ונגד איש מדון אמר, ולא נשו בי, שאז 

ומשפט,  ודין  מדון  וזה  מעותם,  את  להם  שאשלם  ודברים  דין  ר”ל  עמי,  מדון  להם  היה 

ובכ”ז כלה מקללוני”.

עוד מצאנו כן במשלי )כ”ו כ’ - כ”א(, “ְּבֶאֶפס ֵעִצים ִּתְכֶּבה ֵאׁש ּוְבֵאין ִנְרָּגן ִיְׁשּתֹק ָמדֹון. ֶּפָחם 

ְלֶגָחִלים ְוֵעִצים ְלֵאׁש ְוִאיׁש מדונים ]כתיב, קרי: ִמְדָיִנים[ ְלַחְרַחר ִריב”, ופרש”י שם, “באפס 

עצים. כלומר, שני דברים אלו שוין, כשם שבאפס עצים תכבה אש, כך באין נרגן של לה”ר 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה שבוע שעבר



ב. מצוות ציצית, כדכתיב בפרשתינו )ט"ו ל"ח(, "ועשו להם ציִצת", 
דברכת  בפוסקים  דמבואר  הא  דהנה  ח'(,  סי'  )או"ח  הב"ח  וכתב 
ציצית מעומד, ילפינן לה בגזירה שוה ד'לכם' 'לכם' מספירת העומר. 
ולכאורה יש להקשות, דגזירה שוה למה לי, הא פשוט דכל ברכת 
המצוות במעומד, ומתרץ הב"ח, "דאין זה אלא בברכת המצות, דכיון 
שאומר בהן 'וצונו', צריך לברך להקב"ה מעומד על מה שצונו וקרבנו 
ועטיפת  הנהנין,  בברכת  לא  אבל  עמידה,  בעי  ד'עבודה'  לעבודתו, 
טלית בציצית, אף על גב דאומר בה 'וצונו', הויא בכלל ברכת הנהנין, 
כיון דאית ביה נמי הנאה, ולכך בעי הך גזירה שוה", ומבואר בב"ח, 

דבאמת לולי הגז"ש, יש לדון ברכת הציצית כברכת הנהנין10.

תשובה ל"מענינא דירחא"

בתשובה לשאלה, בהא דמבואר בשו"ע או"ח )סי' ק'(, "תפלות 
של מועדות ושל ר"ח11, צריך להסדיר תפלתו קודם שיתפלל, כדי 
שתהא שגורה בפיו". לגבי איזה דבר מצינו שיתכן ויש לחלק בזה 

בין ציבור ליחיד.

התשובה היא, גבי קידוש לבנה, וכמש"כ בכף החיים )שם סק"ד(. 
דהנה במחצית השקל )או"ח שם(, כתב, "ושלא כדין נוהגים העולם 
תחלה.  מסדרים  אין  וגם  פה,  בעל  לבנה  קידוש  ברכות  שאומרים 
ולענ״ד בעי טפי סידור מתפלת ראש חודש, דעכ״פ לא יעברו שלשים 
יום שלא יתפלל תפלת ראש חדש, מה שאין כן ברכות קידוש לבנה, 
לפעמים יש בין אחד לחברו יותר משלשים יום, כפי אשר תתראה 

הלבנה"12.
וכתב ע"ז בכה"ח שם, בשם 'פתח הדביר', שכתב ליישב המנהג, 
דכל עיקר הטעם דבעינן מתוך הסידור, כדי שתהא שגורה בפיהם, 
וא"כ 'ברכת הלבנה', מתוך שאומרים אותה כל הקהל בקול רם, הרי 
ישמעו וילמדו לאומרה אחד מחבירו, ואין לחוש שיתבלבל השומע 
מחמת דתרי קלי לא משתמעי, וכ"ש כמה קולות מן הציבור, דהא 
עשרה  אפילו  ובמגילה  "ובהלל  ב'(,  )כ"א  במגילה  מצינו  זה  כענין 
דעתייהו  יהבי  דחביבה,  כיון  טעמא,  מאי  מתרגמין,  ועשרה  קורין 
משום  להו  דחביבא  איידי  הלבנה,  דברכת  י"ל  ה"נ  וא"כ  ושמעי", 

דהיא קבלת פני שכינה, יהבי דעתייהו ושמעי.
וע"פ זה מסיים בכה"ח שם, דא"כ זהו דוקא כשאומר ברכת הלבנה 
מקודם,  סידרה  אם  רק  יאמרנה  ביחיד,  כשאומרה  אבל  בציבור, 

וכמש"כ המחבר הנ"ל.
ולכאורה להמבואר דמקור הדברים מהא דמגילה שם, א”כ ה”נ 
הנ”ל  המחבר  דברי  בכלל  זה  ואין  זה,  בכלל  דר”ח  הלל  דאף  י”ל 
דתפילות של ר”ח צריך להסדיר וכו’, דיש לפרש דזהו רק לגבי יחיד, 
אבל כשאומר ההלל בציבור, יוכל לסמוך אמש”כ בכה”ח, דישמע 
הקולות,  לעירוב  לחוש  ואין  רם,  בקול  ההלל  שאומרים  מהציבור 

דהא בהלל גופא אמרו בגמ’ דיהבי דעתייהו כיון דחביבא להו13.
ואמנם בעיקר הדין אם לגבי יחיד חמיר טפי, כבר ציין המ"ב שם 
סק"ב לגבי קידוש לבנה, לדברי השערי תשובה סק"ב, שכתב בשם 
תשובת הרשב"ש, "...שלא נהגו להסדיר תפלת מועדים, לפי שאין 
להסדיר רק כשהיא כולה תפלה מחודשת"14, וא"כ אף לגבי יחיד יש 

מקום להקל בזה.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "איש מדון15 ]בן ערפה[".

דמות הקשורה: רש"י במדבר י"ג ל"ב, "אנשי מדות. גדולים וגבוהים 
וצריך לתת להם מדה, כגון גלית )ש"א י"ז ד'(, ָּגְבהֹו ֵׁשׁש ַאּמֹות ָוָזֶרת, 

וכן )ש"ב כ"א כ'(, ִאיׁש ָמדוֹן, )דהי"א י"א כ"ג( ִאיׁש ִמָּדה".

בעל מלחמה ומדות הייתי – שאיש מדון היה בעל מלחמה ובעל 
מדות גדולות.

שאיש מדון היה בעל מלחמה, כפי שכתב הרלב"ג בש"ב כ"א כ', 
"איש מדון. רוצה לומר איש בעל ריב ומלחמה". 

ִמְׁשָחן",  ַבר דְּ והוא היה בעל מדות, כדאיתא בתרגום שם, "ַוֲהָוה גְּ
ופרש"י שם, "איש מדון. כתרגומו גבר דמשחן, שאין עיקר התיבה 
אלא מ"ם ודלי"ת... ובדה"י )א' י"א כ"ג( כתיב16, ִאיׁש ִמָּדה, כלומר, 
גבוה מאוד, שאומדין כמה מדתו". וע"ע בפרש"י בפרשתנו )י"ג ל"ב(, 
"אנשי מדות. גדולים וגבוהים וצריך לתת להם מדה, כגון גלית )ש"א 
י"ז ד'(, ָּגְבהֹו ֵׁשׁש ַאּמֹות ָוָזֶרת, וכן )ש"ב כ"א כ'(, ִאיׁש ָמדֹון, )דהי"א 

י"א כ"ג( ִאיׁש ִמָּדה".

או שם אחר,  'מדון'  או  מדון'  'איש  היה  ובעיקר הדבר אם שמו 
בפסוק כתוב )ש"ב כ"א כ'(, "ַוְּתִהי עֹוד ִמְלָחָמה ְּבַגת ַוְיִהי ִאיׁש ָמדֹין 
ְוַגם  ִמְסָּפר  ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים  ָוֵׁשׁש  ֵׁשׁש  ַרְגָליו  ְוֶאְצְּבעֹת  ָיָדיו  ְוֶאְצְּבעֹת 
'איש  היה  ששמו  מורה  הפסוק  לשון  ופשטות  ְלָהָרָפה",  ֻיַּלד  הּוא 
היה  לא  שזה  משמע,  והמפרשים  התרגום  דברי  מתוך  אלא  מדון', 
שמו כלל, אלא רק כינוי, ע"ש מידותיו או הנהגותיו כאיש מלחמה17, 
ַוְיִהי ִאיׁש  ובמיוחד שבדהי"א )כ' ו'( כתוב, "ַוְּתִהי עֹוד ִמְלָחָמה ְּבַגת 
ִמָּדה ְוֶאְצְּבעָֹתיו ֵׁשׁש ָוֵׁשׁש ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ְוַגם הּוא נֹוַלד ְלָהָרָפא", הרי 
לדרש,  אלא  הימים  דברי  ספר  ניתן  שלא  ואף  אחר,  בשם  שנקרא 
כדאיתא ברו"ר ב' א', בכל אופן לכאורה צירוף יש כאן, שלא היה זה 

שמו, אלא רק תוארו וכינויו.
אכן יעויין בסוטה מ"ב ב', שדרשו את הפסוק )ש"ב כ"א כ"ב(, "ֶאת 
ֲעָבָדיו", מי הם  ּוְבַיד  ָּדִוד  ְבַיד  ַוִּיְּפלּו  ְּבַגת  ְלָהָרָפה  ֻיְּלדּו  ֵאֶּלה  ַאְרַּבַעת 
ְלָית18, ְוִיְׁשִּבי ְבנֹוב”, הרי  אותם ארבעה, "אמר רב חסדא, ַסף, ּוָמדֹון, גָּ
שמנוהו בשמו ‘מדון’, וראיתי בכלי יקר בספר שמואל שם, שכתב, 
שראיתי  עד  נוקפי,  לבי  והיה  מדין,  או  מדון  שמו  אולי  “ואמרתי 
קצת גילוי בגמ’... הנה קצת הוכחה ששמו מדון, מדלא קאמר איש 

מדון”.

ערפה,  של  בנה  היה  מדון  שאיש   – נולדתי  הבריא  המלך  ומבת 
וערפה היתה בתו של עגלון מלך מואב, שהיה בריא.

כ'(,  כ"א  )ש"ב  בנה של ערפה, כמפורש בפסוק  היה  שאיש מדון 
"ַוְּתִהי עֹוד ִמְלָחָמה ְּבַגת ַוְיִהי ִאיׁש ָמדֹין ְוֶאְצְּבעֹת ָיָדיו ְוֶאְצְּבעֹת ַרְגָליו 
ֵׁשׁש ָוֵׁשׁש ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ִמְסָּפר ְוַגם הּוא ֻיַּלד ְלָהָרָפה", וכעי"ז כתיב 
בדה"י )א' כ' ו'(, "ַוְּתִהי עֹוד ִמְלָחָמה ְּבַגת ַוְיִהי ִאיׁש ִמָּדה ְוֶאְצְּבעָֹתיו 

ֵׁשׁש ָוֵׁשׁש ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ְוַגם הּוא נֹוַלד ְלָהָרָפא".
ְּבַגת  ְלָהָרָפה  ֻיְּלדּו  ֵאֶּלה  ַאְרַּבַעת  "ֶאת  כ"ב(,  )שם  עוד כתיב בש"ב 
ַוִּיְּפלּו ְבַיד ָּדִוד ּוְבַיד ֲעָבָדיו", וכעי"ז כתיב בדה"י )שם ח'(, "ֵאל נּוְּלדּו 
ושאר  מדון  שאיש  הרי  ֲעָבָדיו",  ּוְבַיד  ָּדִויד  ְבַיד  ַוִּיְּפלּו  ְּבַגת  ְלָהָרָפא 

שלושת אחיו הגיבורים, היו בניה של ערפה, ועיין בהערה19.
וערפה היתה בתו של עגלון מלך מואב, כדאיתא ברו"ר ב' ט', "ר' 
ביבי בשם ר' ראובן אמר, רות וערפה בנותיו של עגלון היו..."20. וכתב 
באגרת שמואל )רות א' ח'(, שממה שנאמר בפסוק )שם(, "ַוּתֹאֶמר 
שכל  משמע  ִאָּמּה...",  ְלֵבית  ִאָּׁשה  ׁשְֹבָנה  ֵלְכָנה  ַכֹּלֶתיָה  ִלְׁשֵּתי  ָנֳעִמי 

אחת היתה מאם אחרת.
י"ז(,  ג'  )שפטים  בפסוק  כמפורש  בריא,  היה  מואב  מלך  ועגלון 
ְמאֹד",  ָּבִריא  ִאיׁש  ְוֶעְגלֹון  מֹוָאב  ֶמֶלְך  ְלֶעְגלֹון  ַהִּמְנָחה  ֶאת  "ַוַּיְקֵרב 
"איש  רש"י,  כתב  וכן  ַלֲחָדא",  ִטים  פַּ ְגַבר  "ְוֶעְגלֹון  איתא,  ובתרגום 
ובמצוד"צ  פטים, שמן...".  גבר  בריא.  "איש  וברד"ק,  פטים".  בריא. 

כתב, "בריא. בעל בשר שמן..."21.

משונה הייתי באברי – שאיש מדון היה משונה באבריו, שהיו לו 
שש אצבעות בכל יד ורגל.

בפסוק  כמפורש  ורגל,  יד  בכל  אצבעות  שש  היו  מדון  שלאיש 
)ש"ב כ"א כ'(, "ַוְּתִהי עֹוד ִמְלָחָמה ְּבַגת ַוְיִהי ִאיׁש ָמדֹין ְוֶאְצְּבעֹת ָיָדיו 
ְוֶאְצְּבעֹת ַרְגָליו ֵׁשׁש ָוֵׁשׁש ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ִמְסָּפר ְוַגם הּוא ֻיַּלד ְלָהָרָפה", 
וכעי"ז כתיב בדה"י )א' כ' ו'(, "ַוְּתִהי עֹוד ִמְלָחָמה ְּבַגת ַוְיִהי ִאיׁש ִמָּדה 

ְוֶאְצְּבעָֹתיו ֵׁשׁש ָוֵׁשׁש ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ְוַגם הּוא נֹוַלד ְלָהָרָפא".
ודרשו חז"ל בבכורות מ"ה ב' )הובא בילקוט ש"ב קנ"ו, מדוע כפל 
האצבעות  שכל  וגם  יד  בכל  אצבעות  שש  לו  שהיו  וכתב  הפסוק 
רק שש שש,  כתוב  היה  אלא שאם  וארבע,  לעשרים  יחדיו  עולים 
היינו חושבים שבידו אחת וברגלו אחת היו לו שש אצבעות, אבל 
היד והרגל האחרת, היו בהם חמש אצבעות22. ואם היה כתוב רק 
שהיו לו עשרים וארבע אצבעות, היינו חושבים שביד אחת היו לו 
וכתב  הפסוק  כפל  כן  ועל  חמש,  רק  בשניה  ואילו  אצבעות  שבע 
ורגל  יד  ורגליו, שבכל  ידיו  אברי  בכל  שונה  ללמדך שהיה  שניהם, 

היו לו שש אצבעות.
עוד דרשו בבכורות שם, מה שכתוב 'ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ִמְסָּפר', מהו 
'ִמְסָּפר', שהאצבע הנוספת היתה "נספרת על גב היד", ופרש"י )מ"ה 
א' ד"ה נספרת(, "שנספרת עם שאר האצבעות שעומדת בשורתן...". 
בגב  האצבעות  בסדר  נספרות  היו  "שכולן  פרש"י,  שמואל  ובספר 

היד".
ובעצם הדבר אם ריבוי אצבעותיו אלו של איש מדון הם מעלה 
או חסרון, נחלקו בזה ר' יהודה וחכמים, שלר' יהודה הוא לשבח, 
ואין דינו כבעל מום, ואילו לרבנן הוא לגנאי, שהיה בעל מום, דכל 

יתר כנטול דמי.
עוד מצאנו בחז"ל שכינו את איש מדון כ'בעל אצבעות', כדאיתא 
דוד,  "...אמר  קס"ה(,  ש"ב  בילקוט  )הובא  ה'  י"ח  תהלים  במדרש 
מה אני לא אמרתי שירה עד שנתחרפתי, ועד שנפלו בידי ארבעה 
גבורים, ועד שנפל בידי בעל אצבעות, כך ישראל אינן אומרים שירה 

בעלי  בידם  ויפלו  ארבעה,  בידם  שיפלו  ועד  שיתחרפו,  עד  לפניך 
אצבעות...".

אכן יש לציין, שאיתא במדרש 'חסרות ויתרות' )שמואל א' קמ"ו(, 
כמו  גיבור,  גלית  ללמדך שהיה  כתיב,  באלפו  באלפיו.  "הכה שאול 
שנאמר ואצבעות ידיו ואצבעות רגליו שש ושש, והיה מקום אלפים, 
וכשלא הכה ]הכהו[ שאול הסיר אלפיו", דברי המדרש צריכים ביאור, 
ועכ"פ נראה מדבריהם, שיתכן ואף לגלית היו שש אצבעות. ותשו"ח 

להבה"ח י. רייכמן שיחי' ועוד, שציינו לדברי המדרש הללו.

וסופי הגיע מפני דברי – שסופו של איש מדון הגיע מדבריו, שחרף 
את ישראל.

כ"א,  כ"א  )ש"ב  בפסוק  כמפורש  ישראל,  את  חרף  מדון  שאיש 
ודהי"א כ' ז'(, "ַוְיָחֵרף ֶאת ִיְׂשָרֵאל...". וחירוף זה, כתב הרלב"ג )בש"ב 
שם(, "לפי מה שאחשוב במה שאמר שלא ימצא בישראל איש שלא 
ינצחהו, כמו שאמר גלית אל שאול...". וע"ע במצוד"ד )בש"ב ובדה"י( 
וכתב,  )בש"ב(, הוסיף  ובצוד"צ  ישראל בדברים,  שכתב, שחרף את 

שחירוף הוא ענין בזיון.
שהרגוהו,  לסופו  הגיע  הוא  מדון  איש  של  זה  חרופו  ומחמת 
ֶּבן  ְיהֹוָנָתן  ַוַּיֵּכהּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  "ַוְיָחֵרף  שם(,  )בש"א  בפסוק  כמפורש 
שמעי ]כתיב, קרי: ִׁשְמָעה[ ֲאִחי ָדִוד", וכעי"ז בדה"י )שם(, "ַוְיָחֵרף ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֵּכהּו ְיהֹוָנָתן ֶּבן ִׁשְמָעא ֲאִחי ָדִויד".
)ש"ב קס"ה(, שיש  בילקוט  ה'(, הובא  )י"ח  וע"ע במדרש תהלים 
קשר ישיר בין חרופו של זה, לבין סופו בידי אנשי דוד, ושירתו של 
דוד, וכך יהיה לעתיד לבוא, שבתחילה יחרפוהו, ואח"כ יפלו לפניו 
שירה,  ישראל  יאמרו  ואז  אצבעות,  בעלת  שהיא  הרשעה,  מלכות 

במהרה בימינו אכי"ר.

אמי שחזרה בה מגירותה – שערפה אמו של איש מדון, שחזרה בה 
מגירותה, היה ִעמה כדלהלן.

לעיל מהתרגום  כפי שהבאנו  מדון,  היתה אמו של איש  שערפה 
ומדברי חז"ל, וע"ע להלן.

היא  כליון,  כשנשאה  שבתחילה  מגירותה,  בה  חזרה  וערפה 
כדאיתא  מגירותה,  בה  חזרה  מנעמי,  כשנפרדה  ואח"כ  נתגיירה, 
בזוהר חדש רות ל"ב ב' )ע"ט א'(, "אמר לו )השיב לו על דבריו שרות 
נתגיירה לפני נישואיה עם מחלון(, והכתיב אח"כ ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלָהי ]ּו[
ַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ָאִלין23 וכו', הרבה התראות עשתה נעמי כדתנינן, וכולן 
האי. אמר  כולי  לה השתא  למה  קודם,  נתגיירה  ואם  עליה.  קבלה 
לו, ח"ו שנשאה מחלון והיא גויה, אלא כשנשאה נתגיירה, ובחזקת 
אימת בעלה ]עליה[ עמדה ]היא[ וערפה בענין זה. כיון שמתו בעליהן, 
ערפה חזרה לסורחנה, ורות עמדה בטעמה, דכתיב ִהֵּנה ָׁשָבה ְיִבְמֵּתְך 
כמו  בה,  דבקה  ורות  שבה[,  דכתי'  ]משמע  ֱאֹלֶהיָה  ְוֶאל  ַעָּמּה  ֶאל 

שהיתה בתחילה, כיון שמת בעלה, ברצונה דבקה בתורה".
ֶאל  ְיִבְמֵּתְך  ָׁשָבה  ִהֵּנה  "ַוּתֹאֶמר  עה"פ  ט"ו,  א'  רות  באבע"ז  וע"ע 
ַעָּמּה ְוֶאל ֱאֹלֶהיָה ׁשּוִבי ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּתְך", שכתב, "אל עמה ואל אלהיה. 

לֵעד שהתגיירו".
וכליון, הם  וערפה עם מחלון  נישואי רות  זה, שבזמן  והנה דבר 
כבר נתגיירו, הוא מחלוקת גדולה בראשונים ובמפרשים, עיין מה 

שכתבנו בזה בגליון ר"י, פרשת נשא תשע"ב, ותרווה רוב נחת. 

לא איבדה שכר כל דמעה – שערפה אמו של איש מדון, שחזרה 
בה מגירותה, לא איבדה שכר כל אחת מארבעת דמעותיה שהורידה 

בעת פרידתה מנעמי.
שבשעה שערפה נפרדה מנעמי, היא הורידה ארבע דמעות, כדרשת 
)הובא בילקוט ש"ב קנ"ו(, "דרש רבא, בשכר  ב'  חז"ל בסוטה מ"ב 
"ותבכינה  ופרש"י,  חמותה...",  על  ערפה  שהורידה  דמעות24  ארבע 
עוד. פעם שניה, דלעיל מיניה כתיב, ותשאנה קולן ותבכינה. ארבע 

דמעות. שתי בכיות משתי עינים", ועיין בהערה25.
וערפה לא הפסידה שכר כל אחת מארבע דמעות אלו, שבזכותן 
היא זכתה שתוליד ארבע גיבורים, כדאיתא שם, "דרש רבא, בשכר 
ארבע דמעות שהורידה ערפה על חמותה, זכתה ויצאו ממנה ארבעה 

גבורים, שנאמר )רות א' י"ד(, ַוִּתֶּׂשָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶּכיָנה עֹוד".
ובנותן טעם להביא בזאת את דברי הזוהר חדש )ל"ז א, צ"ט ב'(, 
וילדה מזנות ששה בנים,  "...שהפקירה עצמה לזנות,  שאיתא שם, 
וצ"ב מנ"ל  וכולם נפלו ביד דוד ואנשין שהיה בן בנה של רות...". 
דהיו ששה, והרי הפסוק אומר בש"ב )כ"א כ"ב(, "ֶאת ַאְרַּבַעת ֵאֶּלה 
ֻיְּלדּו ְלָהָרָפה ְּבַגת ַוִּיְּפלּו ְבַיד ָּדִוד ּוְבַיד ֲעָבָדיו", וכעי"ז כתיב בדה"י )א' 

כ' ח'(, הרי שהיו רק ארבע, וצ"ב.
הארבעה  אלו  מלבד  שמא  הכותב,  מדבש'  'מתוק  בפירוש  שו"ר 
שהיו גיבורים אשר נודעו בשמם, היו לה עוד שני בנים שלא נודעו, 

ולא חשש הכתוב למנותם, כיון שלא היו גיבורים.

להבעיר  עשוי  פחם של אש  לאש.  ועצים  לגחלים  פחם  מדון.  ישתוק  ריב,  בעלי  המסכסך 

גחלים עמומות, ועצים עשוין להסיק אש, ואיש מדון לחרחר ריב”

הרד”ק,  ופירש  ָלמֹו”,  ִיְלֲעגּו  ְואְֹיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  “ְּתִׂשיֵמנּו  ז’(,  )פ’  בתהלים  מצאנו  וכן 

“תשימנו מדון. שהם מריבים עמנו תמיד...”.

העולה מכל הנ”ל, ש’מדון’ משמעותו ריב ומריבה, ואם כן יתכן לומר ש’איש מדון’ דידן, 

אינו שמו, אלא כך כּונה ע”ש שתמיד עסק בדברי ריב ומריבה.

שכל  כך,  שקראתו  לאמו  ועלתה  ‘מדון’,  או  מדון’  ‘איש  היה  שמו  שאכן  לומר,  יתכן  עוד 

הנהגתו היתה בריב ומדון, עד שהיה ל’איש מדון’, ד’שמא גרים’, וכר”מ שהיה בודק בשמות, 

וכמעשה דכידור ביומא פ”ג ב’, שמה שנקרא בשם ‘כידור’ עלה לו שהיה לרשע כמשמעות 

שמו, שדרש כן בפסוק )דברים ל”ב כ’(, “...ִּכי דֹור ַּתְהֻּפכֹת ֵהָּמה ָּבִנים ֹלא ֵאֻמן ָּבם” )עי”ש 

במפרשים(.

18  ויעויין במהרש”א שהקשה מה חידש רב חסדא במנין אלו הארבעה, הרי כולם יודעים 

מהפסוקים שארבעה אלו היו בניה של ערפה. עיי”ש שהאריך לבאר זאת.

ועיין בבן יהוידע, שיישב את קושיית המהרש”א, ע”י שהוכיח מדברי הגמ’ שלכאורה גלית 

היה הגדול שבהם, שהרי בו נתעברה באותו לילה שפרשה מנעמי, והטעם שמנהו רב חסדא 

שלישי, שמנינם זה הוא על פי כחם, שגלית היה רק השלישי בכוחו, והשנים שנמנים קודם, 

היו גיבורים ממנו. נמצא שמנינו של ר’ חסדא בא ללמדינו סדר גבורתם.

לספר  ו’ָהָרָפא’  שמואל  לספר  ‘ָהָרָפה’  של  בניה  שהיו  הוא,  הפסוק  פשטות  ולכאורה    19

דבה”י, והיה מקום לומר, שאין חילוק בין ‘הרפה’ בה”א, לבין ‘הרפא’ באל”ף, שה”א ואל”ף 

מתחלפים, ושניהם אחד הוא, ושניהם הכוונה על ערפה )וכפי שכתב הרד”ק בדה”י, “והוא 

כתוב באל”ף בזה הספר בזה הענין בשתי מקומות, ובספר שמואל כתיב בה”א, ואותיות 

אהו”י מתחלפות”.

ָרא’,  אבל אם נעיין בתרגומים נראה שיש חילוק ביניהם, שבתרגום בספר שמואל תרגם ‘ִּגבָּ

ה’, אלא שהוסיף  ָּבַרָיא’, ‘הרפא’ תרגם ‘ָעְרפָּ ואילו בתרגום בספר דה”י ש’רפאים’ תרגם ‘גִּ

ָּבַרָיא”. ה ִמן גִּ שאיש מדון נולד לה כשאר אחיו מן הרפאים, “ְואֹוף הּוא ִאְתְיִליד ְלָעְרפָּ

כתב  “להרפא.  בדבה”י,  וכתב  והוסיף  לענק...”,  “להרפה.  שכתב,  בשמואל  ברד”ק  וע”ע 

אדוני אבי ז”ל, כי אינו שם לנקבה, כי אם לזכר, והוא מן רפאים שהן ענקים, ומן רפאים 

יאמר האחד רפא, וכאשר אמר להרפא, כאלו אמר לענק...”. וע”ע במצוד”צ שם, שכתב, 

“להרפא. להענקה”.

אכן כל דברי המפרשים שהוזכרו, שהכוונה על הרפאים והגיבורים, ביארו על דרך הפשט, 

ב’, “כתיב הרפה,  אבל בחז”ל דרשו פסוקים אלו שהוא על ערפה, כדאיתא בסוטה מ”ב 

וכתיב ערפה. רב ושמואל, חד אמר, הרפה שמה, ולמה נקרא שמה ערפה, שהכל עורפין אותה 

מאחריה )הפקירה עצמה כבהמה, אף פנים כנגד עורף - רש”י(. וחד אמר, ערפה שמה, ולמה 

נקרא שמה הרפה, שהכל דשין אותה כהריפות )חטין כתושין - רש”י(...”. ועיי”ש עוד שדרשו 

כל הענין אודות ערפה וכדלהלן.

20  וענין זה שערפה היתה בתו של עגלון, לכאורה לא משמע כן במקומות רבים בחז”ל, 

שבהם מצאנו שרק רות נזכרת כבתו. אכן אפשר לומר, שבכל הני מקומות הנידון היה על 

רות, ולכך הזכירוהו, אבל באמת אין מכך כל ראיה אודות ערפה.

ויש לעיין אם מדברי רש”י בריש רות, “אפרתיים. חשובים... ראה חשיבותם, 

של  בתו  רות  מר,  דאמר  למחלון,  בתו  את  מואב  מלך  עגלון  השיא  שהרי 
עגלון היתה...”, הרי שהזכיר בדוקא דברי חז”ל אלו אודות רות, ואם סבר 
שאין מחלוקת ביניהם, ולכו”ע אף ערפה היתה בתו, אלא שלא הזכירו זאת 
נפק”מ, לכאורה היה לרש”י להביא את דברי הרו”ר שאף  מפני שלא היה 
ערפה היתה בתו, ובכך יש עוד יותר חשיבות לאלימלך, שהמלך השיא את 

ב’ בנותיו לאלימלך.
ואולי י”ל שרש”י העדיף להביא את דברי הגמ’ על פני דברי המדרש, וצ”ב.

ולאחר העיון בדבר, העלתי בידי בס”ד דבר נפלא, שרש”י לשיטתו שעגלון עצמו השיא את 

רות, וזה הראיה לחשיבותו, לא יכל כלל להביא ראיה מדברי הרו”ר, שהרי בדברי המדרש 

נאמר, שבשכר שעגלון נעמד וקם מהכסא לאהוד כשאמר לו דבר אלוקים אליך, לכך זכה 

שמרות בתו נולד דוד המלך שישב על כסא ה’, והרי מיד לאחר שעמד מכסאו, ֲהָרגֹו אהוד, 

כמפורש בפסוקים, א”כ לא יתכן ועגלון עצמו השיא את רות למחלון, לכך רש”י לא הביא 

דברי מדרש אלו, והעדיף להביא את דברי הגמ’ שמוזכר בה רק אודות רות.

שוב נתיישבתי בדבר, וחשבתי שיתכן לומר שלעולם אף רש”י למד כדברי המדרש הללו, 

זכה שיוולד ממנו דוד  אלא שבתחילה השיאה עגלון למחלון, ואח”כ, כשקם מעל הכסא, 

המלך, ולעולם נישאו קודם מיתתו ועל ידו, ואכתי צ”ע.

וע”ע אריכות גדולה בכל פרשה זו, אם רות היתה בתו של עגלון ממש, או 
בת בתו, או מדורות הרבה, בגליון ר”י, פרשת נשא תשע”ב, ובהרחב דבר 
במאמר ‘בענין תקופת ואורך ימי חייהם של בעז ורות’, שהודפס בגליון קכ”ד, 
פרשת במדבר תש”ע, וראה שם ותרווה רוב נחת, ותקיש הדברים לגבי ערפה, 

שלכאורה כן הוא.
שו”ר שבשו”ת ציץ אליעזר ח’ י”ז סי’ מ”ב האריך בסוגיא זו, עיי”ש.

21  ויעויין במפרשי המקראות שהביאו ראיה מפסוק זה אודות עגלון, שבריא היינו שמן, 

שהיינו  הבשר’,  ‘בריאות  הפרות  אודות  פרעה  חלום  את  וכגון  כדוגמתו,  פסוקים  לבאר 

שמנות, וכן בפסוקים רבים אחרים שנכתב בהם לשון בריאות על בעל חיים, וביארו מכאן 

שהוא לשון שומן.

22  ועיין ברש"י בש"ב שם שביאר את הגמ' באופן אחר, שאם היה כתוב רק שש שש, היינו 

אומרים שהיה לו שלוש אצבעות בכל יד ורגל, והיינו שאצבעות שתי ידיו שש, ואצבעות שתי 

רגליו שש, קמ"ל שבכל יד ורגל היו לו שש אצבעות. וכן פירש ברד"ק שם.

אכן כבר העיר על כך המהרש"א בח"א, מדוע פירש רש"י בפירושו על הנביא אחרת מאשר 

בפירושו על הגמ', וצ"ב.

23  סדר הפסוקים המובאים בזאת מהזוה”ק הם היפך מה שהם סדורים בפסוקים, וצ”ב.

24  אכן יש לעיין אם דברי רבא הללו שערפה בכתה רק ארבע דמעות, הם 
חולקים על דברי המדרש ברו”ר )ב’ כ’ ]י”ד[(, “ותשאנה קולן ותבכינה. חסר 
אל”ף, תשש כוחן שהן מהלכות ובוכות” )והיינו משורש ‘תשי’, כפי שכתבו 

מפרשי המדרש(. הרי לכאורה להדיא שבכו יותר מד’ דמעות.
ובאמת אם נתבונן בדברי המדרש, המביא את דרשת ר’ יודן בשם ר’ יצחק, “ד’ מילין הלכה 

שטעם  למד  שהמדרש  הרי  שנאמר...”,  גיבורים,  ד’  ממנה  ועמדו  חמותה,  רות  עם  ערפה 

קודם שתשש  משום שלמד  ויתכן  הדמעות,  ארבעת  בשל  אינם  הגיבורים  ארבעת  עמידת 

כוחן שהן מהלכות ובוכות, לכך היה צריך לדרוש ששכר הד’ גיבורים הוא בזכות הד’ מילין 

שהלכה עם חמותה.

קטן,  בשינוי  הרו”ר  דברי  טוב’, המביא את  לקח  ב’מדרש  כעת  חידוש מצאתי  דבר  וראה 

כדברי  כתב  שלא  הרי  מלבכות”,  כחן  שתשש  מלמד  אל”ף,  חסר  קולן.  “ותשנה  שכותב, 

הדמעות  ארבעת  שבזכות  אודות  הדרשה  את  מביא  מכן  לאחר  ומיד  שלפנינו,  המדרש 

שהורידה זכתה לארבעת בניה הגיבורים, הרי שהמדרש הרגיש בסתירה בין המדרשים, ויישב 

שניהם כאחד, שאכן ערפה בכתה רק שתי דמעות בראשונה, ובכל זאת תשש כחה, ולכך 

בכתב יחדיו רק ארבע דמעות, וזכתה לקבל שכרה בארבעת בניה הגיבורים.

עניין  מוזכר בפסוקים  נעמי, פעמיים  יחד עם  ורות  זו של הליכת ערפה  25  הנה בפרשה 

ָלֶהן  ַוִּתַּׁשק  ִאיָׁשּה  ֵּבית  ִאָּׁשה  ְמנּוָחה  ּוְמֶצאָן  ָלֶכם  ה’  “ִיֵּתן  ט’(,  א’  )רות  בראשונה  בכייתן, 

ָעְרָּפה  ַוִּתַּׁשק  עֹוד  ַוִּתְבֶּכיָנה  קֹוָלן  “ַוִּתֶּׂשָנה  י”ד(,  )שם  ובשנית  ַוִּתְבֶּכיָנה”,  קֹוָלן  ַוִּתֶּׂשאָנה 

ובכל פעם שבכו, הורידה ערפה רק דמעה  ָּבּה”, הרי שבכו פעמיים,  ָּדְבָקה  ְורּות  ַלֲחמֹוָתּה 

אחת מכל עין, וזהו ארבעת הדמעות שהורידה, וע”ע בהערה הקודמת.

שאלוניקי  זצ"ל,  הכהן  אליהו  )לרבי  אליהו'  'בשורת  בחיבור  פשרא',  'דנא  בספר  ומצאתי 

תרמ"ו, דף מ"א ב'(, שכתב, "אמר עוד ותשק להם ותשאנה קולן ותבכנה. וק' דלמה בכו כאן... 

אמנם י"ל שבכו כאן על שהזכיר להן ענין נשיאות, כאומרה אשה בית אישה, זכרו מבעליהן 

הראשונים ובכו". הרי שכל בכייתן זו הראשונה היתה על בעליהן שמתו, ועם כל זה בכייה זו 

נחשבת עבור ערפה כמעלה וכזכות שאוכלת פירותיה בעוה"ז.

וגם את אותם דמעות מועטות, דמעה אחת מכל עין בכל בכיה, הקב"ה אינה מאבדה, והשיב 

לה שכר כל אחת מדמעותיה, בן ענק וגיבור שיצא שמעו בכל העולם, וזהו שכר הגויים שה' 

נותן להם בעולם הזה, וק"ו בן בנו של ק"ו על השכר הבא לכל יהודי ויהודי על קיום המצוות, 

שעל כל קושי וקושי יקבל עשרת מונים שכרו משלם בעולם שכולו טוב.

דבר לפותרים:
• כל תשובה הנשלחת למערכת, מתקבלת בתשומת לב ובכבוד הראוי.

• תשובות הקוראים החשובים שיש בהם הוספות והערות, המגיעות למערכת 
יום שני בשעה 8.00 בבוקר בדיוק, המערכת משתדלת לשלבם בתשובות  עד 

המודפסות. ]לאחר הנ"ל, לא תמיד ניתן לשלבם, ואי"ה עוד חזון למועד.[
• תשובה שאינה מנומקת וללא מקור, אינה נחשבת. ]כגון, תשובה ל"מעשה 
רב" בסגנון "הצדק עם פלוני", בלא לנמק מדוע או מבלי לציין מקור, וכן תשובה 
ל"כתב חידה" בסגנון "הדמות היא אלמוני", בלא לפרט היאך התשובה מתאימה 

לכל ההגדרות )או לכה"פ לארבע מתוך שש הגדרות(, וכן כל כה"ג.[
• כל תשובה נכונה משתתפת בהגרלה ]אף אם אינה התשובה המודפסת[.

• יש לכתוב בבירור את שם השולח, כתובתו ומס' טלפון במקום בולט.
ומטה,  ולמעלה  צד  בכל  ס"מ  כשתי  ריקים,  הדף  שולי  את  להשאיר  רצוי   •

שכידוע שולי הדף בפקס אינם ברורים.
• אין לשלוח אותו דף פעמיים ]ואף לא לשתי מספרי הפקס השונים[.



תשובות לשאלות המתפרסמות בעלון זה, יש לשלוח בכתב ברור וקריא, בצירוף שם, כתובת וטלפון, 
עד ליום ג' בשעה 23.00 בלבד לפקס' 9741115 - )08( ]מחו"ל: בקידומת 8 - 972 +[ )24 שעות( 

 ]או למייל yaepstein@aol.com עד יום ב' בערב בלבד[
  

להערות, הארות ותגובות וכל עניני העלון, ותרומות והנצחות, יש לפנות למערכת בפקס ובמייל הנ"ל

© כל הזכויות שמורות ל"איחוד בחידוד" ולרבנים הכותבים – מודיעין עילית - ארץ ישראל

לקבל  ניתן  נסיון,  לתקופת 
בפקס  העלון  את  שבוע  כל 
תשלום(. )ללא  באימייל  או 

ישלחו  לקבלו,  המעונינים 
בכתב  וכתובתם  שמם  את 
טלפון  מס'  בתוספת  ברור, 
המערכת  לפקס  לבירורים, 

או למייל:
yaepstein@aol.com 

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון שבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י מצא הרב את מקורותיו המודיעיניות, אודות הסכנה הגופנית שישנה גם בבסיס צבאי שאינו עומד על הגבול, ואין בו כל פעילות לוחמית, והוא גם מוגן ושמור בכל עת. מקורותיו המודיעיניות 
של הרב, אודות הסכנה הגופנית הקיימת גם בבסיסים שאינם מקומות מלחמה, וגם כאשר הם מוגנים ושמורים על ידי חיילים רבים, הוא משום החשש הגדול הקיים שם להכשל בכל איסורי התורה, ובעיקר ביסודות הקדושה 
ושמירת הצניעות, דבר שלצערינו פרוץ שם במאוד מאוד, וזאת מדברי רש"י י"ד כ"ה, עה"פ, "ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק ָמָחר ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ַהִּמְדָּבר ֶּדֶרְך ַים סּוף", וביאר רש"י, "והעמלקי וגו'. אם תלכו שם יהרגו אתכם, מאחר 
שאיני עמכם". מבואר בדברי רש"י, שכאשר אין ה' עם ישראל, הרי הם בחזקת סכנה של מיתה, ועל כן, בכל מקום בו ישנו חשש של מכשול בכל איסורי התורה, ובעיקר ביסודות הקדושה ושמירת הצניעות, שעל כך נאמר 'ושב 
מאחריך', הרי שאין ה' עמהם, והם בסכנת מיתה. וכמובן יש גם לשים לב לדבריו הנוספים של הרב שאמר, שגם אם יטענו שלא נשמע שם כל יום על הרוגים ופצועים ר"ל, אין אנו יודעים חשבונות שמים, אבל כבר לימדונו חז"ל, 

שכל מי שמסתכן ונעשו לו נס, מנכין לו עבור זה מזכויותיו. ויה"ר שנזכה לשמור את כל דברי התורה, ותמיד יהיה ה' בקרב מחנינו.

צימרוט א. – ירושלים – סדר הדורות המפואר, ב"כ.
קליין י.י. – קרית ספר – אורחות הרב וראש הישיבה.
ניהוז מ. – בני ברק – אורחות הרב וראש הישיבה.

גרוס מ. – מודיעין עילית – אורחות הרב וראש הישיבה.
ידלר ר.י. – בני ברק – ספר הקטן.

קרביץ ש.ש. – קרית ספר – ספר הקטן.

שמות הזוכים לשבוע שעבר
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  ספר "תוספות רי"ד השלם עהש"ס", ב"כ.

עוד  שלושה  זוכים נוספים, כל אחד בספר "חידושי רבינו חיים הלוי על הרמב"ם המפואר".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד בספר "המאור המבואר".
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אחד מהדברים היותר קובעים את גובה המשכורות, בכל מקצוע ומקצוע, אינו הקושי והסיכון, 
גם לא ההשקעה והמסירות, אלא בעיקר ההיצע והביקוש. עבודה הכרוכה בקושי פיזי רב, יחד עם 
סיכונים שונים, ככל שהיצע המבקשים מלאכה זו יהיה רב מהאפשרות לעבודה בה, שכר הפועלים 
ירד ויצנח, ולעומת זאת, עבודה אחרת, קלה ונוחה, בלא כל סיכון, אילו היצע העובדים בו נמוך, 

והביקוש עבורם הוא גבוה, שכרם יעלה לאין ערוך ושיעור.
הוא  בעולם,  הקהילות  ברוב  ביותר  הנחשקים  מהתפקידים  שאחד  הוא,  זה  לפי  הגדול  הפלא 
ה'גבאות'. אמנם תפקיד 'רב הקהילה', העומד בראש הקהילה, הוא חשוב יותר, אלא שאינו נחשב 
תפקיד 'נחשק', וזאת משום שבדרך כלל הוא מינוי 'חד פעמי', לו ולדורותיו אחריו, כך שמלבד 
ותפקידו,  הרב ממקומו  להעביר את  בעלי מחלוקת  הצליחו  בהם  בעולם  בודדים  כמה מקומות 
עד  ושנים,  ימים  לאורך  מנוחות,  מי  על  קהילתו  את  ומנהיג  מקומו,  על  יושב  הרב  כלל,  בדרך 
שיוריש את תפקידו לבנו אחריו, כך שאין כמעט מציאות של 'נחשקות' לתפקיד זה. מה גם שרובו 
של הציבור אינו מתאים כלל לתפקיד חשוב זה, שבעבורו צריכים לעמול בתורה ויראה עשרות 
אינו מאלו  זה,  והמיעוט שבציבור שראוי לאיצטליתא  והוראה,  לזכות לכתרה של תורה  שנים, 

שחושקים בה ורודפים אחריה.
בין  ופרופורציה  יחס  כל  שאין  ביותר,  הנחשקים  מהדברים  אחד  הוא  הגבאות  זאת,  לעומת 
המועמדים לתפקיד זה, לבין התפקידים הפנויים בפועל, וכפי שרואים בכל עת, שבקהילות רבות 
רבים  ישנם  וקהילה,  בכל קהילה  ובכל עת בחירות, כמעט  'בחירות',  ידי  על  נקבע  זה  שתפקיד 
המתבזים קשות בכדי לזכות לתפקיד נכסף זה, ולבסוף, ברוב המקרים, נכשלים פעם אחר פעם, 
ולא נבחרים לתפקיד הנכסף. גם במקומות בהם אין בחירות לגבאות, בכל זאת, בכל עת רצון 
מחלוקת  של  לסחרור  הקהילה  כל  את  ומכניסים  יחידים  כמה  מתעוררים  ומריבות,  למחלוקת 
קרח  כעדת  וזועקים  בגבאות,  מלשמש  חלקינו  יגרע  מדוע  טוענים,  הם  כאשר  הגבאות,  אודות 

בשעתו, 'כי כל העדה כולם קדושים... ומדוע תתנשאו בגבאותכם על קהל ה' וישראל'.
על כן, בודאי פלא גדול הוא מדוע משכורתם של הגבאים כה גדולה ועצומה, לאין ערוך ושיעור 
ולכבוד ביתו,  למשכורות אחרות, עד שמלבד השכר העצום שה' משלם לכל מי שדואג לכבודו 
עוד מברכים אותם כל בני הקהילה בכל מקום ובכל שבת, בברכת 'מי שברך' הנאמרת אחר 'יקום 
פורקן' ולפני 'תפלת מוסף', כשמבקשים עבורם ומברכים אותם, "וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור 
באמונה, הקב"ה ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה 

והצלחה בכל מעשי ידיהם, עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן".
ישנם שאומרים שהסיבה שהגבאים צריכים שיברכו אותם כל כך הרבה, ובכל קהילה, וזאת על פי 
היסוד המקובל בשם החת"ס, שמי שאינו עושה, אין עליו כל טענה, ומי שיש עליו טענות, בידוע 
שהוא עושה, ומי שיש עליו הרבה טענות, בידוע שהוא עושה הרבה מאוד. על כן לא ימלט שיהיו 
כאלו שבשעת כעסם על הגבאים על אשר עשו דבר שבעיניהם הוא שלא כדת וכדין, יפלט מפיהם 
חלילה איזו שהיא קללה על הגבאים, על כן למניעת השפעת אותה קללה, מברכים אותם כל בית 

ישראל בכל שבת ושבת.
ואילו אחרים סוברים, שכאשר אדם מברך את השני, הוא חושב עליו ועל מעשהו, וכאשר הציבור 
יברכו את הגבאים ויחשבו עליהם ועל מעשיהם, כמה הם מוסרים מזמנם ומכוחם למען הציבור, 
דבר יום ביומו, ערבי שבתות, שבתות ומוצאי שבת, ובמיוחד בתקופות ה'ימים טובים', כאשר כל 
אחד ואחד עסוק בביתו, הם עוסקים בבית הכנסת ובכל צרכי הקהילה, ועוד מקבלים טענות על 
כל צעד ושעל. כאשר חושבים על הדבר, מגיעים למסקנא מהירה, שגם אם נעשו דברים שלא 
נראים נכונים לפי דעתי, בכל זאת עלי להודות על כל מה שנעשה, כאשר מטרת עשייתם היא 

לטובת הציבור.
עשרות  זה  ושבת,  שבת  בכל  הגבאים  אותם  על  והתפללו  ברכו  ישראל',  עדת  ב'קהילת  גם 
מחדש  פעם  בכל  אך  לגבאות',  'בחירות  נערכו  שנים  שלוש  בכל  הקהילה,  הקמת  מאז  שנים. 
הגבאות,  על  להתמודד  שניסו  כאלו  היו  עוד  הראשונות  בבחירות  גבאים.  שלשה  אותם  נבחרו 
רובו המוחלט של הציבור לא  כרצונם, אבל  יעשו הכל  יבחרו בהם,  והבטיחו למתפללים שאם 
נתן למתמודדים כל אפשרות להוכיח את עצמם, אלא המשיכו לתמוך ולבחור בגבאים הוותיקים. 
במשך השנים שעברו וחלפו היו כבר כאלו שהציעו שיבטלו את הבחירות לחלוטין, אבל בהוראתו 
של רב הקהילה, שעל פיו נשק כל דבר, השאירו את המצב כקדמותו, ובכל 'מוצאי חג השבועות' 

שמקץ שלוש שנים, היו בחירות בין חברי וועד הקהילה לבחירת גבאים.
מדרכי העולם שהקב"ה טבע בו, שכאשר עוברים עשרות שנים, הציבור מזדקן, ובמשך השנים 
רבים ממתפללי בית הכנסת הקבועים עברו להתגורר על יד מקומות בניהם ובנותיהם, אחרים 
הספיקו כבר לעבור לעולם שכולו טוב, והרב הקשיש היה משכיל להספיד כל אחד מהם במעלותיו 
שהיו לו, ושיש לכל חבריו ללמוד ממנו. ואולם כל אותה עת לא הצטרפו חברים חדשים לקהילה, 
וזאת משום שחברי הקהילה קבעו בזמנו, לפני כמה עשרות שנים, שמפאת גודל הקהילה וחוסר 

במקומות הישיבה לכולם, לכך אין לקבל חברים חדשים לקהילה.
במהלך החורף של אותה שנה, הושברה הקהילה בשבר גדול ומר, בפטירתו של רבם הקשיש זצ"ל. 
המתפללים שרובם ככולם היו קשורים לרב ב'קשר של קיימא', לקחו את דבר הסתלקותו כ'אבל 
יחיד' לכל אחד ואחד. גם מינויו של בן הרב לממלא מקומו, אותו רבים מהמתפללים זוכרים מאז 
ואחרים  עזבו את הקהילה,  נוספים  רבים  כך  ובעקבות  ייצב את המצב,  לא  צעיר,  בחור  היותו 

נוספים חשבו על עזיבה, והקהילה החלה במסלול של התפרקות.
כבר  היו  שגם  המיתולוגיים,  הגבאים  הודיעו  מהימים  באחד  הקהילה,  פירוק  מסלול  כשהחל 
במרומי שנות השבעים לחייהם, שבבחירות הבאות הם אינם מתכוננים להגיש מועמדות. אמנם 
משעת הודעת הגבאים ועד למועד הבחירות הקרובות, היה יותר משנה, בכל זאת, הודעתם זו 
המערבולת  את  העצימו  הקמתה,  מאז  הקהילה  של  מעצמה  עצם  שהיו  המסורים,  הגבאים  של 
שעברה הקהילה, ויחד עם שינוי פני הקהילה, ועזיבתם של רבים בתקופה האחרונה, מי למקום 
אחר ומי ל'מושב זקנים' או 'מושב בי"ד של מעלה', לתת דין וחשבון על כל מעשיהם, ועקב כך, 
כך  במקומות אחרים,  להתגורר  לעבור  ועליהם  כאן,  אין מקומם  גם אחרים שחשבו שכבר  היו 
שבמשך הזמן יותר ויותר ספסלים בבית הכנסת התרוקנו, והמשתתפים בשיעורי התורה התמעטו 
מחודש לחודש. וכתוצאה מכל זה, הכנסות בית הכנסת התמעטו, וכבר לא כיסו את הוצאותיו 

והגרעון גדל מחודש לחודש.
מועד  לפני  השנה  כמחצית  זצ"ל,  הקשיש  הרב  של  הראשון  ה'יארצייט'  לאחר  קצרה  תקופה 
הבחירות הקרובות לגבאות, אסף הרב את כל הקהילה, וביקש לשמוע את דבריהם אודות מה 
פרשו  האחרונה  השנה  במשך  כאשר  לשבוע,  משבוע  ודועכת  יורדת  יודעים, שקהילתם  שכולם 
מהקהילה מכל מיני סיבות כשלושים משפחות, שכל אחד עבר למקום אחר, מי לשמים ומי בארץ, 
ויחד עם זאת כבר חלפה מחצית השנה מאז שהגבאים המסורים הודיעו שהם 'יוצאים לפנסיה', 
ואינם מתכוננים לשוב להתמודד על תפקידם זה, ועדיין לא היה אחד מהמתפללים שהציע את 
כל  כך שלפי  וזאת מלבד הגרעון הכבד הרובץ על קופת הקהילה,  זה,  עצמו כמתמודד לתפקיד 

האמור, במוצאי חג השבועות הבא עלינו לטובה ולברכה, עלינו לסגור את הקהילה.
וזו  המצב  שזה  הסכמה,  לאות  בראשם  הנהנו  רובם  באסיפה,  שנוכחו  הקהילה  חברי  כחמשים 
המציאות ולא ניתן להתכחש להם. אלא שהיו גם יחידים שטענו שחייבים למצוא עצה ותושיה 
חובותיה  בשל  ועוון  עבירה  למקום  בסופה  חלילה  תמכר  לבל  הקהילה,  את  להציל  ניתן  היאך 
יחידים הסכימו הרוב, אלא שלא היה להם כל רעיון  לבנקים ושאר הנושים. גם לטענת אותם 

מעשי מה ניתן לעשות במצבם זה.
לרגע זה, בו הציבור רוצה ומחפש אחר פתרון, המתין הרב, ופתח ואמר, שלמעשה הציעו בפניו 
וכמה  בזה כמה  על מתכונתה, אלא שיש  ישנה אפשרות להשאיר את הקהילה  ידו  רעיון, שעל 
חסרונות, ועל כן הוא מבקש להציעה כעת בפני הציבור, וכל אחד יחשוב על הדבר בכובד ראש, 

ובמוצאי שבת הקרוב, תערך הצבעה בין חברי הקהילה, ועל פי דעת הרוב יוכרע הדבר.
ההצעה היא, אמר הרב, שכידוע לכולכם, שבסמוך לבית מדרשינו ישנו בית מדרש קטן וצפוף, 
רבים בשכונה, החפצים  עוד תושבים  וישנם  בו מתפללים האברכים הצעירים תושבי השכונה, 
להתפלל בבית כנסת מסודר, בו יוכלו לשמש כחברים, ויהיה להם מקום משלהם, אלא שבאותו 
בית מדרש אין מקום עבורם, ועל כן, לפני כמה ימים ניגשו אלי שלושה אברכים צעירים בעלי 
הזכויות  כל  עם  המנין,  מן  כחברים  בקהילתינו  להשתלב  להם  שנאפשר  שביקשו  משפחות, 
והחובות, באומרם, שאם השילוב בין הצעירים למבוגרים יצליח, תוך זמן קצר יבואו בעקבותיהם 
עוד משפחות נוספות, שהם ימלאו חזרה את בית הכנסת בציבור צעיר ונמרץ, ואותם הצעירים 
את  ממה שהביעו  חוץ  וזאת  ולקהילה,  הכנסת  לבית  הקשור  עול  כל  עצמם  על  לקחת  מוכנים 
הסכמתם לשלם סכום מכובד בכל חודש כדמי חברות, שאם יכנסו עוד כשלושים משפחות מהם, 

הוא יכסה את כל ההוצאות השוטפות של בית המדרש כיום, ועוד ישאר עודף.
אמנם הצעתם נשמעת טובה עד מאוד, הוסיף הרב ואמר, אבל עם כל זאת אבקש מכם חברי בית 
הכנסת היקרים, לשקול היטב את הענין במשך השבוע הבא, כאשר החששות שלי מכך הם, שלא 
יהיו חלילה התנגשויות בין המייסדים והמבוגרים לבין הצעירים, ומה גם שפעמים רבות, אברכים 
צעירים קצת יותר סוערים ופעילים ומבקשים לשנות מוסדי עולם, ועל כן צריך כעת לתת על זה 

את הדעת, לחשוב אם הצר שווה בנזק המלך.
בעצתם של כמה מהמתפללים, הלך רב בית הכנסת למרן שליט"א, הציע בפניו את ההצעה ואת 
החששות, ולאחר כמה שאלות השיב מרן שליט"א, שאם יכינו הסכם ברור בין הצעירים למבוגרים, 
עם תנאים ברורים, זה יכול להיות דבר טוב. כששאל הרב אם כדאי לסכם שבכל מקרה של חילוקי 
דעות בין הצעירים למבוגרים, אם עשרה מחברי בית הכנסת המבוגרים יתנגדו לדבר, זכותם יהיה 
להטיל 'וטו', ולמנוע את הדבר, למרות שלא יהיה להם רוב, השיב מרן שליט"א שנראה שאכן טוב 

הדבר, והוסיף וברך, שה' יהיה בעזרכם להגדיל תורה ולהאדירה.
הצעתו של מרן התקבלה בעיני החברים, ובהצבעה שנערכה בין ארבעים וששה החברים שבאו 
בתום  נמנעו.  ושלשה  נגד  הצביע  אחד  בעד,  הצביעו  ושנים  ארבעים  שבת,  במוצאי  לאסיפה 

ההצבעה הודיע הרב כי ההצעה התקבלה, וחברי הקהילה פותחים את שעריהם לכל מבקש, גם 
אם גילו הוא פחות מבן שבעים שנה.

בימים  הקהילה.  בכל  מבורך  שינוי  חל  החדשה,  ההחלטה  התקבלה  בו  שבת  מוצאי  אותו  מאז 
הראשונים הצטרפו חמש משפחות, ובשבוע שלאחר מכן הצטרפו עוד שמונה משפחות, ובתום 
חודש הצטרפו למעלה משלושים משפחות, כשרובם ברוכות ילדים, כאשר כל ראש משפחה חתם 
על זכויותיו וחובותיו בקהילה, וכן שוחח ביחידות עם הרב, שהפנה את תשומת ליבו לכך שיש 
לכבד ולהדר את הזקנים מקימי הקהילה, ולהזהיר את הילדים להשתדל עוד יותר בכבודם, וחלילה 

שלא יתחצפו או יזלזלו בכבוד הזקנים.
מבית כנסת קשיש בו כמעט לא נשמע קול התפילה, מלבד השליח ציבור, שגם אותו לא תמיד 
שמעו, הפך בית הכנסת להיות למקום רנה ותפילה, כשקול התפילה החל להשמע בבית הכנסת, 

ובעקבות כך גם קול רנה של תורה, שבאו הצעירים ולמדו עם חברותות בני גילם או ילדיהם.
רבים  כאשר  המיוחדת,  האוירה  את  ולאהוב  להתרגל  החלו  מאוד,  חששו  שבתחילה  המבוגרים 
התפילה.  אחרי  המתפללים  ילדי  לכל  וחילקום  סוכריות  שבת  ערב  בכל  לקנות  החלו  אף  מהם 
ומלבד זאת, הזקנים הבודדים שבין מתפללי בית הכנסת, הוזמנו לבתיהם של הצעירים, ושימשו 
עבורם כסבא חביב. במשך הזמן הגה אחד מהצעירים רעיון בדבר לימוד משותף אחת לשבוע, בין 
הצעירים למבוגרים, ושעה שבועית זו קירבה את הלבבות, כאשר כולם שמחים מהצעד שנעשה, 

שהפך את הקהילה לצעירה ופורחת.
להיות  הרבות שהחלו  היה השמחות  המבוגר,  ציבור המתפללים  בקרב  חיים  נוסף שהפיח  דבר 
בקהילה. לא עוד הודעה של אחד המתפללים על שמחה רחוקה של נכד או נין שנולד או נכנס 
לעול תורה ומצוות, אלא שמחה מקומית, שאחד מהמתפללים נולד לו בן או בנו נכנס לעול תורה 

ומצוות, וה'עליה לתורה' עצמה מתקיימת בבית הכנסת של הקהילה.
הבחירות מהם הרב חשש לא מעט, עברו בלא כל בעיה ומריבה. כצפוי, אפילו אחד מכל המבוגרים 
כגבאים,  נבחרו שלשה שהתמנו  צעירים  מועמדים  ומתוך חמשה  כמועמד,  עצמו  הציע את  לא 
אחד  מהצעירים,  הינם  הגבאים  שכל  זה  שבאופן  נאמר,  הכל  חתמו  שעליו  ההסכם  לפי  כאשר 
מהגבאים המבוגרים שפרש, ישמש כיושב ראש הגבאים, כאשר כל דבר יתייעצו עמו ויתחשבו 

בדעתו.
ואילו  צעירות,  משפחות  ממאה  למעלה  בו  היו  כבר  הכנסת,  בבית  שעבר  השינוי  לאחר  כשנה 
המשפחות המבוגרות היו פחות מארבעים, ובכל זאת, הצעירים כיבדו את המבוגרים עד מאוד, 

נתנו להם את רוב העליות והכיבודים, ותמיד שמעו את דעתם והתחשבו בה.
במשך הזמן בית הכנסת שונה וחּודש. אחד האברכים הצעירים דאג לתרומה עבור צביעה מחודשת 
של כל הבנין הגדול. אחר השיג תרומה עבור ארונות חדשים, ובהתארגנות פנימית נוספת, בה 
ויותר מכך, נרכשו כעשרים שסי"ם מהודרים, סטים משניות לרוב,  כל מתפלל תרם כפי יכלתו 
ושאר ספרי יסוד רבים וחשובים. גם הנברשות הישנות חודשו ומורקו, הוילונות הישנים הוחלפו, 

והמאוררים החורקים הוחלפו במזגנים חדישים, וכל בית הכנסת היה בבחינת 'פנים חדשות'.
יותר למבוגרות, הוא, שבאותם הימים כשבית  בין הקהילות הצעירות  אחד השינויים הקיימים 
הכנסת הוקם, לפני קרוב לחמשים שנה, ואף בעשרות השנים שאחריהם, לא היה מקובל לערוך 
בביתו.  זאת  עשה  בתו,  הולדת  לרגל  'קידוש'  עושה  שהיה  מי  גם  הכנסת.  בבית  רבות  שמחות 
'שבתות בר מצוה', 'שבת אופרויף' ו'שבת שבע ברכות', גם הם היו נעשים בבתים. אפילו 'קידוש 
לשמחות  במקום  צורך  כמעט  היה  שלא  כך  בביתו,  עושה  בראשית  החתן  היה  בראשית',  חתן 
השנים  שעוברים  וככל  ישנה שמחה,  ושבת  שבת  כל  כמעט  הצעירות,  בקהילות  אך  וקידושים, 
'פוחת והולך' אותם האנשים העושים את שמחותיהם בבתיהם, והיה צורך דחוף בבית הכנסת 

לסדר איזה שהוא אולם לצרכי השמחות הרבים.
כאשר מתפללי בית הכנסת הקטן הסמוך זכו להקים בנין של קבע, והקרוון הישן עמד בשממותו, 
הציעוהו למכירה. באותה העת חשבו הגבאים שאולי זו ההזדמנות לרכוש את הקרוון ולעשות 
ממנו אולם לקידושים ושמחות קטנות, כאשר כל בעל שמחה ישלם סכום סמלי שיקבע, ובכסף זה 
יַמְמנו במשך הזמן את רכישת הקרוון. הגבאים הצעירים קצת חששו להציע את דבר רעיונם בפני 
'יושב ראש הגבאים', שבודאי יאמר, שכפי שבית הכנסת הצליח להתקיים חמשים שנה בלי אולם, 
מדוע כעת צריכים אולם. ביום מן הימים עורר אחד הגבאים את חבריו, באומרו, אם אנו לא נציע 
בפני היושב ראש את הצעתנו, בודאי שהתכנית לא תתקדם כלום, אבל אם ננסה להציעה, יש 

סיכוי מסוים שנצליח, ועל כן אין מה להפסיד בהעלאת הצעה זו בפניו.
פנה  הגבאים  ראש  כשיושב  זה  היה  להגיע.  שמיהרה  הכושר  לשעת  המתינו  הצעירים  הגבאים 
אליהם באחד הימים, ואמר להם, שלאחרונה יותר ויותר פנו אליו אודות זאת, שהקהילה גדלה 
ועמה השמחות הרבות, וכבר לא מתאים לעשות זאת בעזרת הנשים, ומה גם שיש שמחות בהם יש 

צורך גם בעזרת נשים, על כן הוא פונה אליהם לשמוע מה יש להם להציע בענין.
הקרוון  לרכישת  הצעתם  את  בפניו  הציעו  הם  ומיד  ציפו,  לא  הם  מזאת  טובה  הכושר  לשעת 
הסמוך הקטן. הגבאים הופתעו מתשובתו, כשטען שהקרוון קטן מידי לצרכים אלו, וצריך מקום 

גדול ורחב יותר.
יש לי רעיון אדיר, אמר לפתע הקשיש. אני נזכר שכאשר בנינו את בנין בית הכנסת, בתחילה דובר 
לבנות בנין נמוך קומה, אך כאשר עשו את החפירות, היה במקום סלע ענק שבכדי לשוברו באותם 
ימים עם המכשור שהיה, היה זול יותר להגביה את כל השטח עם עמודים ויסודות, וכך עשינו, 
ושינוי זה הוסיף עוד סכום ענק להוצאות הבניה, כך כאשר הקבלן הציע לנצל את החלל ולבנות 
בו אולם כינוסים, מלבד מה שבאותם ימים לא ראינו בכך כל תועלת, ומה גם שהקבלן רצה על 
הכשרת המקום ובנייתו סכום עצום, כאשר אף את סכומי העתק שהוצרכנו לבנין, לא היה לנו, 

ועל כן ויתרנו על תוכניתו זו.
בביתי את התוכניות ההנדסיות של המקום,  עדיין  לי  יש  ואמר,  נראה לכם הרעיון, הוסיף  אם 
ואת האישורים הדחופים שהוצאתי באותם ימים מהעיריה על הוספת קומה נוספת למבנה, בהם 

מאושרת גם קומת החלל לשימוש.
יכל להיות, ותוך זמן קצר התיישבו הגבאים יחדיו לתכנן את בניית המקום  יותר טוב מזה לא 
באופן הטוב והמוצלח ביותר, כאשר יושב ראש הגבאים מנסה לעזור ולסייע בכל מה שיכול, ואף 
נוספות,  יהיו בקהילה שמחות רבות  ידו  זה, שעל  נפלא  זקני המתפללים שמחו על רעיון  שאר 

בהם יוכלו להשתתף ולשמוח.
כשנכנסו הגבאים עם התוכניות לרב, שמע הרב את הדברים, ואמר להם, שראשית הוא מודה 
להם על כל מה שהם עושים למען הקהילה בכל עת ושעה, וכל מחשבות ליבם רק טוב כל היום, 
ועל כך כולם מודים ומברכים אותם בכל עת ושעה, ובמיוחד ב'מי שברך' המיוחד לכל העוסקים 

בצרכי ציבור באמונה.
ולגופו של ענין, אמר הרב, שהיות ולאחרונה הוציאו סכומים רבים ונכבדים עבור חידוש ושיפוץ 
בית ה', וקופת הקהילה ריקה, על כן הוא מציע בפניהם, שיחפשו 'משקיע' שישקיע את כל הסכום 
הנדרש לשפץ את המקום ולהכינו לאולם, ותמורת זה יתנו לו לנהל את המקום במשך עשר או 
חמש עשרה שנה, כשכל ההכנסות עבורו, כאשר יערכו עמו הסכם ברור ומפורט על כל זכויותיו 
בני הקהילה לעשיית שמחות באולם במחיר מוזל,  זכויותיהם של  ואת  וחובותיו כלפי המקום, 
וכמובן שכל האירועים יהיו רק בהכשר המהודר של רבני העיר, ואולי אף כדאי להוסיף ולהתנות 
שאירועים של הקהילה, כסעודת חג בימים טובים, וקידושים שהקהילה עצמה עושה, יהיו ללא 

תשלום.
ואמר, שדבר פשוט הוא, שיש גם  נראית בעיני הגבאים, הוסיף הרב  כשהצעתו של הרב היתה 
להוסיף בחוזה, שהנהלת האולם תתחייב לדאוג שלא תהיה הפרעה מהאולם לשכנים המתגוררים 
בסמוך, כאשר מחד עצם קיומו של אולם בשכונה, מהווה חסד גדול לכל התושבים, ומאידך הוא 
יכול לשמש כמטרד קשה עבור אלו שגרים בסמוך אליו, ועל כן יש לעשות זאת באופן השווה, שגם 

יהיה תועלת לשכונה, וגם לא יפריע לשכנים.
הגבאים הכינו חוזה מיוחד ומפורש בו סיכמו על כל הנצרך והמדובר, כאשר דגש מיוחד היה בו 
בענין ההפרעה לשכנים, שהכניסות העיקריות לאולם לא יהיו בסמיכות לבתי השכנים, ואף שאין 
בלילה,  עשרה  אחת  השעה  עד  להסתיים  חייב  אירוע  וכל  תזמורת,  עם  כלל שמחות  בו  לערוך 
לשכנים.  רעש  כלל  יהיה  ולא  לביתם,  השמחה  בעלי  כל  ישובו  כבר  עשרה  שתים  שבשעה  כך 
יוכרע  הדבר  הכנסת,  בית  לגבאי  האולם  הנהלת  בין  שיהיה  ודברים  דין  שבכל  וכתבו,  והוסיפו 

על ידי רב השכונה.
תוך זמן קצר נמצא משקיע שקיבל את האולם לחמש עשרה שנה תמורת השקעתו הגדולה בעבודות 

הבניה והשיפוץ, כשהוא מתחייב בכל דברי החוזה, והוא החל בעבודות השיפוץ הנרחבות.
כשראו השכנים שמתחילים לבצע במקום עבודות שיפוץ, ואף שמעו שמעותד להיות במקום אולם 
ויגרום להם  בני משפחותיהם,  וידיר שינה מעיני  יפריע להם עד מאוד,  נזעקו שהדבר  שמחות, 
סבל בל יתואר. כששמעו מפי הגבאים את דבר החוזה שחתמו עם הזכיין, נחה דעתם של חלק 

מהשכנים, אך היו כאלו שפנו לרב השכונה להתלונן על הדבר.
רב השכונה הזמין את השכנים המתלוננים יחד עם הגבאים, ובתחילת ישיבתם המשותפת אמר, 
שראשית צריך שכל אחד יבין את הצד שכנגדו. מצד אחד חשוב מאוד לכל אחד מתושבי השכונה 
שיהיה במקום אולם, ומי שדואג להקמת האולם, הריהו גומל חסד עם כל התושבים, ומאידך לא 

עושים חסד על חשבון אחרים, ויש לשמור לבל תופרע מנוחת השכנים ככל שניתן.
הגבאים הביאו לפני הרב את החוזה שהכינו עם זכיין האולם, בו ישנם הגבלות רבות והתייחסות 
רבה לכל ענין זה של מניעת הפרעת האולם, וזאת מלבד התוכנית של הבניה, שתוכננה מחומרים 
יקרים ה'בולעים' קולות, שמשמשים במיוחד למטרות אלו, שהקולות הנשמעים בתוככי האולם, 
לא ישמעו בחוץ, ומה גם שהאולם מתוכנן שיהיה ממוזג בכל עת, כך שאין כל חשש שיפתחו את 
החלונות וישמעו את הקולות, ויחד עם זאת התחייב המפעיל שידאג לכך שלא יביאו למקום כל 

תזמורת, כך שמצידינו, אמרו הגבאים, השתדלנו לבוא מעל ומעבר לקראת השכנים, כדי שלא 
יפריע להם דבר.

הן אמת, טענו השכנים, שניכר הדבר שהגבאים חשבו עלינו רבות בכדי למנוע את הפגיעה בנו 
יש אולם, בתחילה עומדים על המשמר  בו  בהפרעת מנוחתינו, אך המציאות היא שבכל מקום 
בתקנות, אך במשך הזמן התקנות מתרופפות, ומנוחת השכנים מופרעת. ועל כן, אמרו השכנים, 
אנו מבקשים כעת לסכם כי יותקן באולם מערכת אוטומטית שכאשר תופעל בו תזמורת, מערכת 
החשמל הכללית של האולם תכבה, ולא יוכלו כלל להפעילה, עם השהיה בלתי ניתנת לעקיפה, 
במשך עשר דקות, כך שבאופן זה נהיה בטוחים שלא יפעילו באולם כל מערכת תזמורת. זאת ועוד, 
הוסיפו השכנים לטעון, שהם מבקשים שיעשו מערכת אוטומטית המתחילה לכבות חלק מתאורת 
האולם בשעה אחת עשרה ורבע, ומכבה את כל תאורת האולם באופן מוחלט עד השעה שתים 

עשרה בלילה, כך שלא יהיה להם כל ספק מתי יגמר הרעש האנושי מבעלי השמחה.

הם  בו  ברחוב  כי  לזכור  עליהם  שראשית  להם,  והשיב  קשב,  ברוב  טענותיהם  את  שמע  הרב 
מתגוררים, עוברים עשרות אוטובוסים בכל ערב, ועד אחרי השעה שתים עשרה בלילה, כך שלא 
ניתן לדרוש שקט מוחלט מהאולם באופן שאינו חורג במיוחד. ומה גם שזכיין האולם טוען שהוא 
יעמוד על הדברים ולא ישמע תזמורת במקום וגם החשמל יכובה על ידו בכל ערב בשעה שתים 
עשרה בלילה, כך שאינו חושב שיש להם מקום לחששות רבות. ואם אכן יהיו הפרעות, הוסיף הרב 
ואמר, תמיד דלת ביתי פתוחה לפניכם, ואקווה שנוכל תמיד להרבות אהבה ואחוה שלום ורעות.

השכנים והגבאים יצאו מרוצים מבית רב השכונה, כשהם מקוים שאכן השלום והשלווה ימשיכו 
ביניהם עד לאותו  יחבל ביחסים הטובים שהיו  ימים ושנים, והאולם לא  ביניהם לאורך  לשכון 

יום.

העבודות להקמת האולם התבצעו בזריזות, ותוך כמה חודשים כבר נבנה האולם בהדר, כאשר 
בשכונה.  מצוי  דבר  הם  דשמיא  שבסייעתא  שמחות,  בו  לערוך  יוכלו  כבר  בו  ליום  ציפו  כולם 
היה  האולם  העבודות,  סיום  לפני  שבוע  וכבר  למעלה מהמשוער,  הצליחה  לאירועים  ההרשמה 

'תפוס' לרוב החודשים הקרובים.

לפני שהשמחה הראשונה החלה, נכנסו הגבאים לאולם להזכיר לזכיין לעמוד על כל הסיכומים 
שנעשו עמו, ושמחו לראות שני שלטי ענק בכניסות, אחד בגברים ואחד בנשים, המודיעים על 
כך, שהיות והאולם ממוקם בסמיכות לבתי מגורים, על דעת רב השכונה הוחלט, שכל השמחות 
באולם הם 'בתנאי כפול' שלא יכניסו למקום 'כלי זמר' או 'רמקולים', ואלו החפצים בקול נגינה, 
יוכלו להשתמש במערכת ההגברה ה'מובנית', שהיא תוכננה באופן שהקול המירבי שניתן להפיק 
ממנה, לא נשמע מחוץ לבנין. כמו כן הכריזו השלטים, שכל האירועים חייבים להסתיים עד השעה 

אחת עשרה בערב, ובשעה שתים עשרה בערב בדיוק מערכת החשמל תכבה אוטומטית.

הגבאים היו מרוצים מהשתדלותו של הזכיין לעשות את הכל על הצד היותר טוב, וקיוו שאכן 
השלטים יעזרו ויועילו, כדי שלא יווצר מצב לא נעים עם השכנים. ואכן בתקופה הראשונה האולם 

תפקד באופן הראוי והטוב, לשמחתם של השכנים.

שמחתם של השכנים לא האריכה ימים, כחודש אחרי שהאולם החל לפעול, התקיימו בו 'תנאים' 
לבתו של אחד מחשובי עסקני השכונה, וכידוע ש'תנאים' אינם 'בר מצוה', ואין כל כך שליטה על 
תחילתם, ובמיוחד שיש שלושה צדדים, שני המחותנים וגם ראש הישיבה שרק כאשר השלושה 
נמצאים, ניתן להתחיל לכתוב את 'שטר התנאים', כך שבתנאים אלו 'שברו את הצלחת' רק בשעה 
עשר וחצי בערב, ורק בשעה זו החלה מסע הדרשות הארוך של כל רבני הישיבה והחברים, כך 
שרק לקראת השעה שתים עשרה וחצי הסתיים האירוע, ומעט אחרי השעה אחת בלילה הלכו 

אחרוני קרובי המשפחה.

השכנים שהרגישו היטב את ה'תנאים' שהיו באותו ערב באולם, התפלאו עד מאוד, מדוע מערכת 
התברר  לבסוף  מיידית.  האירוע  את  ומסיימת  התאורה  את  מכבה  אינה  האוטומטית  החשמל 
שבאותו לילה זכיין האולם לא היה במקום, ואחד מהעובדים עשה 'עוקף', ועקף את השעון, כך 

שהתאורה המשיכה עד שכיבוה בשעה מאוחרת.

אחד השכנים דאג לפנות לרב השכונה וליידע אותו על הנעשה, באומרו שהוא יכול להבין שהיה 
איזו שהיא טעות או תקלה, אבל הוא מעורר את הרב לזה כעת, בכדי שאחר כך לא יאמרו מדוע 
זה  ולפי  ידע שמדובר בפעם שניה,  נוספת, שהרב  על עצמו פעם  יחזור  ואם הדבר  הודיעו,  לא 

ידון בדבר.

בקושי חלף שבוע מאותם 'תנאים', ושוב היה אירוע גדול, שנמשך עד עת שעת לילה מאוחרת, 
ילדי בעלי השמחה וקרובי המשפחה, שמחו והשתוללו בחוצות האולם,  כאשר בכל אותה עת, 

כשהם מפריעים לשכנים ומקיצים את ילדיהם משנתם.

באותו ערב, בסייעתא דשמיא אינה ה', ודקות ספורות לפני השעה שתים עשרה, עבר הרב בסמוך 
לבית  לעלות  הרב  החליט  שמחה.  באמצע  בו  ונמצאים  לרווחה,  פתוח  שהאולם  וראה  לאולם, 
זכיין האולם  ולראות האם  לרדת  ולאחריו  בעיון באחד הספרים,  דקות  ולהתעכב כמה  המדרש 

עומד בדבריו והתאורה מתכבית אוטומטית בשעה שתים עשרה.

רואה שהשמחה  והוא  וירד אל עבר האולם,  וחמשה סגר הרב את הספר,  בשעה שתים עשרה 
נראית במעונה, ולא נראים כלל סימני הפסקה וסיום. הרב חשב שאולי שעונו אינו מדויק, ולכך 
המתין בקרן זוית עוד כעשר דקות, וחזר על תלמודו. כעת כבר היה רבע שעה אחרי שתים עשרה, 
קולות  השמיעו  ואורחיהם  השמחה  ובעלי  והדר,  פאר  ברוב  דלוקה  היתה  התאורה  זאת  ובכל 

רמים כבאמצע היום.

כשראה זכיין האולם את הרב, הבין שכעת הוא 'נתפס' בידי הרב, והחל להתנצל ולומר שהיתה לו 
בעיה טכנית מסויימת, ולכך החשמל לא כבה אוטומטית. הרב הזהירו שזו פעם האחרונה שהוא 

שומע תשובות כאלו, ועליו לדאוג שכל המערכות המדוברות יעבדו.

ממשפחות  אחת  כשלאחריהם  השכונה,  לרב  האולם  זכיין  של  הבטחותיו  החזיקו  וחצי  שבוע 
כך  וארבעה רמקולים בעלי עוצמה,  השכונה, ערכה במקום שמחה, עם מערכת תזמורת מלאה 
שכל מי שרק עבר ברחובה של עיר, שמע היטב את הניגונים, כאשר יחד עמו שמעו זאת כל ילדי 

השכנים, שלא יכלו כמעט לעצום עין מחמת הרעש העצום.

לא  הרב  נעשה.  אשר  את  לו  וסיפרו  הרב  לבית  רצו  נפש,  עד  מים  שבאו  השכנים  ראו  כאשר 
להפסיק  השמחה  לבעל  ויורה  לאולם,  שיכנס  וביקשו  מהגבאים  לאחד  התקשר  ומיד  המתין, 
מיידית את התזמורת. הגבאי עשה את שליחותו, ואף המתין במקום כמה דקות, עד שראה שאכן 
התזמורת הפסיקה לנגן, ומתחילים לפרק את הרמקולים, ולאחר מכן הוסיף ופנה בשליחות הרב 
אל זכיין האולם והודיע לו את דברי הרב, שלאחר הפרה זו הנוספת של ההסכם, הרב מקבל את 
טענת ודרישת השכנים מאותה פגישה עמהם לפני שהקימו את האולם, בה הם דרשו שיותקן 
מערכת  כל  את  יכבה  הוא  תזמורת,  של  רעש  קול  שמיעת  עם  שמיד  אוטומטי,  מתקן  באולם 
יותקן  כן  וכמו  ניתנת לעקיפה של עשר דקות.  החשמל הכללית של האולם, עם השהייה בלתי 
מערכת אוטומטית שתתחיל לכבות חלק מתאורת האולם בשעה אחת עשרה ורבע, ותכבה את 
ההדדיים  שהסיכומים  כך  בדיוק,  בלילה  עשרה  שתים  בשעה  מוחלט  באופן  האולם  תאורת  כל 

יקויימו במלואם.

כל עוד שהדבר לא יסודר, הוסיף הגבאי ואמר, שדעתו של הרב מוחלטת, שחל איסור גמור לערוך 
שמחות באולם. וכעת הוא מסתפק בהודעתו זו אליו, אבל אם הוא יראה שמתקיימת איזו שהיא 
שמחה באולם לפני שהדברים סודרו ונבדקו על ידי שליחיו, הרב יוציא 'פסק הלכה' לציבור אודות 

האולם, שאסור לעשות בו כלל אירועים.

זכיין האולם מיהר לבוא לבית הרב ולהתחנן בפניו, שיתן לו אורכה של עוד שבוע בו הוא יבדוק 
אותו אם יש חריגות מהסיכומים, אבל הרב לא קיבל את הדברים, ואמר לו, קול ילדי השכנים 

המתעוררים משנתם זועק ומתחנן אלי, לא לתת לך אורכה נוספת.

במקום  שהתקינו  טכנאים  בדחיפות  הוזמנו  בבוקר  למחרת  ומיד  לזכיין,  היתה  לא  רבה  ברירה 
מערכות אוטומטיות אלו, ומאז הקמתם, כמעט לא היה מי שניסה להפר את הסיכומים אודות 
הזירוז  זריקת  את  נתן  באולם  מהתאורה  קטן  חלק  של  האוטומטי  הכיבוי  השמחות.  שעות 
למאחרים, והכיבוי הנוסף כחצי שעה לאחר מכן כבר הבריח את כולם מתוככי האולם, כך שבעת 
הכיבוי המוחלט בשעה שתים עשרה בלילה, בדרך כלל לא היתה נפש חיה באולם, למעט מקרים 

בהם חזרו עם פנסים לחפש אחר אבדה שנשכחה.

המקרה של אותה משפחה שִנסתה לבדוק את המערכת אודות התזמורת, נתפרסמה בקרב כל בני 
השכונה, שכאשר רק הפעילו את הרמקולים לרגע, כל מערכת החשמל של האולם כבתה מיידית, 
כולל התאורה והמיזוג, וחושך מוחלט שרר באולם. רק לאחר כעשר דקות ארוכות ביותר, חזרה 
מערכת החשמל לפעול, ושוב כעבור רגע כשנשמע איזה קול מהרמקולים, כבתה כל המערכת של 
החשמל, והחושך והאפלה חזרו לשרור באולם, כך שמיד הבינו כולם שאין כל טעם לנסות להפעיל 

שוב את מערכת הרמקולים.

לימים, פנה זכיין האולם לרב השכונה וביקש לשאול, ילמדינו רבינו, כעת, לאחר שעשיתי ככל 
אשר הרב ציוה עלי, אבקש לדעת, מדוע פסק לי הרב כן, לאחר ובתחילה כשהשכנים דרשו דרישות 

אלו, הרב דחאם על הסף, ולבסוף הרב קיבל את כל דרישותיהם במלואם.

השיבו הרב, שאלה יפה שאלת, אכן יסדתי את פסקי על דברי הפוסקים, אלא שאם נכונה השמועה 
אודותיך שאתה ירא שמים, בודאי הנך מקיים את דברי השו"ע )אור"ח סי' רפ"ה(, שחייב אדם 
ללמוד הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, ומוסיף ואומר, שירא שמים יוצא ידי שניהם. כאשר תגיע 

ללימודך לפרשת קרח, תוכל להבין את יסוד הפסק שפסקתי לך.

מנין בפרשתינו עפרש"י יגיע זכיין האולם אל יסוד הפסק שפסק לו רב השכונה?



אחד מהדברים היותר קובעים את גובה המשכורות, בכל מקצוע 
ומקצוע, אינו הקושי והסיכון, גם לא ההשקעה והמסירות, אלא 
יחד  רב,  פיזי  בקושי  הכרוכה  עבודה  והביקוש.  ההיצע  בעיקר 
עם סיכונים שונים, ככל שהיצע המבקשים מלאכה זו יהיה רב 
ולעומת  ויצנח,  ירד  הפועלים  שכר  בה,  לעבודה  מהאפשרות 
היצע  אילו  סיכון,  כל  בלא  ונוחה,  קלה  אחרת,  עבודה  זאת, 
העובדים בו נמוך, והביקוש עבורם הוא גבוה, שכרם יעלה לאין 

ערוך ושיעור.
הפלא הגדול לפי זה הוא, שאחד מהתפקידים הנחשקים ביותר 
'רב  תפקיד  אמנם  ה'גבאות'.  הוא  בעולם,  הקהילות  ברוב 
הקהילה', העומד בראש הקהילה, הוא חשוב יותר, אלא שאינו 
נחשב תפקיד 'נחשק', וזאת משום שבדרך כלל הוא מינוי 'חד 
בודדים  כך שמלבד כמה מקומות  ולדורותיו אחריו,  לו  פעמי', 
בעולם בהם הצליחו בעלי מחלוקת להעביר את הרב ממקומו 
ותפקידו, בדרך כלל, הרב יושב על מקומו, ומנהיג את קהילתו 
על מי מנוחות, לאורך ימים ושנים, עד שיוריש את תפקידו לבנו 
אחריו, כך שאין כמעט מציאות של 'נחשקות' לתפקיד זה. מה גם 
שרובו של הציבור אינו מתאים כלל לתפקיד חשוב זה, שבעבורו 
צריכים לעמול בתורה ויראה עשרות שנים, לזכות לכתרה של 
תורה והוראה, והמיעוט שבציבור שראוי לאיצטליתא זה, אינו 

מאלו שחושקים בה ורודפים אחריה.
ביותר,  הנחשקים  מהדברים  אחד  הוא  הגבאות  זאת,  לעומת 
לבין  זה,  לתפקיד  המועמדים  בין  ופרופורציה  יחס  כל  שאין 
התפקידים הפנויים בפועל, וכפי שרואים בכל עת, שבקהילות 
בחירות,  עת  ובכל  'בחירות',  ידי  על  נקבע  זה  שתפקיד  רבות 
כמעט בכל קהילה וקהילה, ישנם רבים המתבזים קשות בכדי 
לזכות לתפקיד נכסף זה, ולבסוף, ברוב המקרים, נכשלים פעם 
אחר פעם, ולא נבחרים לתפקיד הנכסף. גם במקומות בהם אין 
בחירות לגבאות, בכל זאת, בכל עת רצון למחלוקת ומריבות, 
לסחרור  הקהילה  כל  את  ומכניסים  יחידים  כמה  מתעוררים 
יגרע  מדוע  טוענים,  הם  כאשר  הגבאות,  אודות  מחלוקת  של 
'כי כל  וזועקים כעדת קרח בשעתו,  חלקינו מלשמש בגבאות, 
העדה כולם קדושים... ומדוע תתנשאו בגבאותכם על קהל ה' 

וישראל'.
הגבאים  של  משכורתם  מדוע  הוא  גדול  פלא  בודאי  כן,  על 
עד  למשכורות אחרות,  ושיעור  ערוך  לאין  ועצומה,  גדולה  כה 
שמלבד השכר העצום שה' משלם לכל מי שדואג לכבודו ולכבוד 
ביתו, עוד מברכים אותם כל בני הקהילה בכל מקום ובכל שבת, 
'תפלת  ולפני  פורקן'  'יקום  אחר  הנאמרת  שברך'  'מי  בברכת 
מוסף', כשמבקשים עבורם ומברכים אותם, "וכל מי שעוסקים 
בצרכי ציבור באמונה, הקב"ה ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה 
וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה והצלחה בכל 

מעשי ידיהם, עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן".
אותם  שיברכו  צריכים  שהגבאים  שהסיבה  שאומרים  ישנם 
היסוד המקובל בשם  פי  על  וזאת  ובכל קהילה,  כך הרבה,  כל 
החת"ס, שמי שאינו עושה, אין עליו כל טענה, ומי שיש עליו 
טענות, בידוע שהוא עושה, ומי שיש עליו הרבה טענות, בידוע 
שהוא עושה הרבה מאוד. על כן לא ימלט שיהיו כאלו שבשעת 
כעסם על הגבאים על אשר עשו דבר שבעיניהם הוא שלא כדת 
וכדין, יפלט מפיהם חלילה איזו שהיא קללה על הגבאים, על כן 
ישראל  בית  כל  אותם  מברכים  קללה,  אותה  למניעת השפעת 

בכל שבת ושבת.
ואילו אחרים סוברים, שכאשר אדם מברך את השני, הוא חושב 
ויחשבו  הגבאים  את  יברכו  הציבור  וכאשר  מעשהו,  ועל  עליו 
עליהם ועל מעשיהם, כמה הם מוסרים מזמנם ומכוחם למען 
ומוצאי שבת,  ערבי שבתות, שבתות  ביומו,  יום  דבר  הציבור, 
ובמיוחד בתקופות ה'ימים טובים', כאשר כל אחד ואחד עסוק 
ועוד  הקהילה,  צרכי  ובכל  הכנסת  בבית  עוסקים  הם  בביתו, 
הדבר,  על  חושבים  כאשר  ושעל.  צעד  כל  על  טענות  מקבלים 
נראים  שלא  דברים  נעשו  אם  שגם  מהירה,  למסקנא  מגיעים 
שנעשה,  מה  כל  על  להודות  עלי  זאת  בכל  דעתי,  לפי  נכונים 

כאשר מטרת עשייתם היא לטובת הציבור.
הגבאים  אותם  על  והתפללו  ברכו  ישראל',  עדת  ב'קהילת  גם 
זה עשרות שנים. מאז הקמת הקהילה, בכל  בכל שבת ושבת, 
מחדש  פעם  בכל  אך  לגבאות',  'בחירות  נערכו  שנים  שלוש 
נבחרו אותם שלשה גבאים. בבחירות הראשונות עוד היו כאלו 
שניסו להתמודד על הגבאות, והבטיחו למתפללים שאם יבחרו 
לא  הציבור  של  המוחלט  רובו  אבל  כרצונם,  הכל  יעשו  בהם, 
נתן למתמודדים כל אפשרות להוכיח את עצמם, אלא המשיכו 
לתמוך ולבחור בגבאים הוותיקים. במשך השנים שעברו וחלפו 
אבל  לחלוטין,  הבחירות  את  שיבטלו  שהציעו  כאלו  כבר  היו 
בהוראתו של רב הקהילה, שעל פיו נשק כל דבר, השאירו את 
המצב כקדמותו, ובכל 'מוצאי חג השבועות' שמקץ שלוש שנים, 

היו בחירות בין חברי וועד הקהילה לבחירת גבאים.
מדרכי העולם שהקב"ה טבע בו, שכאשר עוברים עשרות שנים, 
הכנסת  בית  ממתפללי  רבים  השנים  ובמשך  מזדקן,  הציבור 
ובנותיהם,  בניהם  מקומות  יד  על  להתגורר  עברו  הקבועים 
והרב הקשיש  טוב,  לעולם שכולו  לעבור  כבר  אחרים הספיקו 
ושיש  לו,  במעלותיו שהיו  כל אחד מהם  להספיד  היה משכיל 
לכל חבריו ללמוד ממנו. ואולם כל אותה עת לא הצטרפו חברים 
חדשים לקהילה, וזאת משום שחברי הקהילה קבעו בזמנו, לפני 
במקומות  וחוסר  הקהילה  גודל  שמפאת  שנים,  עשרות  כמה 

הישיבה לכולם, לכך אין לקבל חברים חדשים לקהילה.
גדול  בשבר  הקהילה  הושברה  שנה,  אותה  של  החורף  במהלך 
ומר, בפטירתו של רבם הקשיש זצ"ל. המתפללים שרובם ככולם 
היו קשורים לרב ב'קשר של קיימא', לקחו את דבר הסתלקותו 
לממלא  הרב  בן  של  מינויו  גם  ואחד.  אחד  לכל  יחיד'  כ'אבל 
בחור  היותו  מאז  זוכרים  מהמתפללים  רבים  אותו  מקומו, 
צעיר, לא ייצב את המצב, ובעקבות כך רבים נוספים עזבו את 
החלה  והקהילה  עזיבה,  על  חשבו  נוספים  ואחרים  הקהילה, 

במסלול של התפרקות.

כשהחל מסלול פירוק הקהילה, באחד מהימים הודיעו הגבאים 
לחייהם,  השבעים  שנות  במרומי  כבר  היו  שגם  המיתולוגיים, 
שבבחירות הבאות הם אינם מתכוננים להגיש מועמדות. אמנם 
היה  הקרובות,  הבחירות  למועד  ועד  הגבאים  הודעת  משעת 
יותר משנה, בכל זאת, הודעתם זו של הגבאים המסורים, שהיו 
עצם מעצמה של הקהילה מאז הקמתה, העצימו את המערבולת 
של  ועזיבתם  הקהילה,  פני  שינוי  עם  ויחד  הקהילה,  שעברה 
זקנים'  ל'מושב  ומי  אחר  למקום  מי  האחרונה,  בתקופה  רבים 
'מושב בי"ד של מעלה', לתת דין וחשבון על כל מעשיהם,  או 
ועקב כך, היו גם אחרים שחשבו שכבר אין מקומם כאן, ועליהם 
יותר  הזמן  שבמשך  כך  אחרים,  במקומות  להתגורר  לעבור 
בשיעורי  והמשתתפים  בבית הכנסת התרוקנו,  ויותר ספסלים 
הכנסות  זה,  מכל  וכתוצאה  לחודש.  מחודש  התמעטו  התורה 
בית הכנסת התמעטו, וכבר לא כיסו את הוצאותיו והגרעון גדל 

מחודש לחודש.
תקופה קצרה לאחר ה'יארצייט' הראשון של הרב הקשיש זצ"ל, 
כמחצית השנה לפני מועד הבחירות הקרובות לגבאות, אסף הרב 
את כל הקהילה, וביקש לשמוע את דבריהם אודות מה שכולם 
יודעים, שקהילתם יורדת ודועכת משבוע לשבוע, כאשר במשך 
כשלושים  סיבות  מיני  מכל  מהקהילה  פרשו  האחרונה  השנה 
ומי בארץ,  משפחות, שכל אחד עבר למקום אחר, מי לשמים 
ויחד עם זאת כבר חלפה מחצית השנה מאז שהגבאים המסורים 
הודיעו שהם 'יוצאים לפנסיה', ואינם מתכוננים לשוב להתמודד 
על תפקידם זה, ועדיין לא היה אחד מהמתפללים שהציע את 
עצמו כמתמודד לתפקיד זה, וזאת מלבד הגרעון הכבד הרובץ 
על קופת הקהילה, כך שלפי כל האמור, במוצאי חג השבועות 

הבא עלינו לטובה ולברכה, עלינו לסגור את הקהילה.
כחמשים חברי הקהילה שנוכחו באסיפה, רובם הנהנו בראשם 
לאות הסכמה, שזה המצב וזו המציאות ולא ניתן להתכחש להם. 
ותושיה  עצה  למצוא  שחייבים  שטענו  יחידים  גם  שהיו  אלא 
היאך ניתן להציל את הקהילה, לבל תמכר חלילה בסופה למקום 
עבירה ועוון בשל חובותיה לבנקים ושאר הנושים. גם לטענת 
אותם יחידים הסכימו הרוב, אלא שלא היה להם כל רעיון מעשי 

מה ניתן לעשות במצבם זה.
לרגע זה, בו הציבור רוצה ומחפש אחר פתרון, המתין הרב, ופתח 
אפשרות  ישנה  ידו  שעל  רעיון,  בפניו  הציעו  שלמעשה  ואמר, 
להשאיר את הקהילה על מתכונתה, אלא שיש בזה כמה וכמה 
וכל  כן הוא מבקש להציעה כעת בפני הציבור,  ועל  חסרונות, 
אחד יחשוב על הדבר בכובד ראש, ובמוצאי שבת הקרוב, תערך 

הצבעה בין חברי הקהילה, ועל פי דעת הרוב יוכרע הדבר.
ההצעה היא, אמר הרב, שכידוע לכולכם, שבסמוך לבית מדרשינו 
ישנו בית מדרש קטן וצפוף, בו מתפללים האברכים הצעירים 
החפצים  בשכונה,  רבים  תושבים  עוד  וישנם  השכונה,  תושבי 
ויהיה  כחברים,  לשמש  יוכלו  בו  מסודר,  כנסת  בבית  להתפלל 
להם מקום משלהם, אלא שבאותו בית מדרש אין מקום עבורם, 
ועל כן, לפני כמה ימים ניגשו אלי שלושה אברכים צעירים בעלי 
משפחות, שביקשו שנאפשר להם להשתלב בקהילתינו כחברים 
מן המנין, עם כל הזכויות והחובות, באומרם, שאם השילוב בין 
הצעירים למבוגרים יצליח, תוך זמן קצר יבואו בעקבותיהם עוד 
בציבור  בית הכנסת  ימלאו חזרה את  נוספות, שהם  משפחות 
צעיר ונמרץ, ואותם הצעירים מוכנים לקחת על עצמם כל עול 
את  שהביעו  ממה  חוץ  וזאת  ולקהילה,  הכנסת  לבית  הקשור 
חברות, שאם  כדמי  חודש  בכל  מכובד  סכום  לשלם  הסכמתם 
יכנסו עוד כשלושים משפחות מהם, הוא יכסה את כל ההוצאות 

השוטפות של בית המדרש כיום, ועוד ישאר עודף.
אמנם הצעתם נשמעת טובה עד מאוד, הוסיף הרב ואמר, אבל 
עם כל זאת אבקש מכם חברי בית הכנסת היקרים, לשקול היטב 
את הענין במשך השבוע הבא, כאשר החששות שלי מכך הם, 
לבין  והמבוגרים  המייסדים  בין  התנגשויות  חלילה  יהיו  שלא 
הצעירים, ומה גם שפעמים רבות, אברכים צעירים קצת יותר 
צריך  כן  ועל  עולם,  מוסדי  לשנות  ומבקשים  ופעילים  סוערים 
כעת לתת על זה את הדעת, לחשוב אם הצר שווה בנזק המלך.

למרן  הכנסת  בית  רב  הלך  מהמתפללים,  כמה  של  בעצתם 
שליט"א, הציע בפניו את ההצעה ואת החששות, ולאחר כמה 
שאלות השיב מרן שליט"א, שאם יכינו הסכם ברור בין הצעירים 
למבוגרים, עם תנאים ברורים, זה יכול להיות דבר טוב. כששאל 
הרב אם כדאי לסכם שבכל מקרה של חילוקי דעות בין הצעירים 
יתנגדו  המבוגרים  הכנסת  בית  מחברי  עשרה  אם  למבוגרים, 
לדבר, זכותם יהיה להטיל 'וטו', ולמנוע את הדבר, למרות שלא 
הדבר,  טוב  שאכן  שנראה  שליט"א  מרן  השיב  רוב,  להם  יהיה 

והוסיף וברך, שה' יהיה בעזרכם להגדיל תורה ולהאדירה.
שנערכה  ובהצבעה  החברים,  בעיני  התקבלה  מרן  של  הצעתו 
שבת,  במוצאי  לאסיפה  שבאו  החברים  וששה  ארבעים  בין 
נמנעו.  ושלשה  נגד  הצביע  בעד, אחד  הצביעו  ושנים  ארבעים 
בתום ההצבעה הודיע הרב כי ההצעה התקבלה, וחברי הקהילה 
פותחים את שעריהם לכל מבקש, גם אם גילו הוא פחות מבן 

שבעים שנה.
מאז אותו מוצאי שבת בו התקבלה ההחלטה החדשה, חל שינוי 
מבורך בכל הקהילה. בימים הראשונים הצטרפו חמש משפחות, 
ובתום  משפחות,  שמונה  עוד  הצטרפו  מכן  שלאחר  ובשבוע 
ברוכות  כשרובם  משפחות,  משלושים  למעלה  הצטרפו  חודש 
וחובותיו  זכויותיו  על  חתם  משפחה  ראש  כל  כאשר  ילדים, 
בקהילה, וכן שוחח ביחידות עם הרב, שהפנה את תשומת ליבו 
לכך שיש לכבד ולהדר את הזקנים מקימי הקהילה, ולהזהיר את 
הילדים להשתדל עוד יותר בכבודם, וחלילה שלא יתחצפו או 

יזלזלו בכבוד הזקנים.
מלבד  התפילה,  קול  נשמע  לא  כמעט  בו  קשיש  כנסת  מבית 
הכנסת  בית  הפך  שמעו,  תמיד  לא  אותו  שגם  ציבור,  השליח 
להיות למקום רנה ותפילה, כשקול התפילה החל להשמע בבית 
הצעירים  שבאו  תורה,  של  רנה  קול  גם  כך  ובעקבות  הכנסת, 

ולמדו עם חברותות בני גילם או ילדיהם.

המבוגרים שבתחילה חששו מאוד, החלו להתרגל ולאהוב את 
האוירה המיוחדת, כאשר רבים מהם אף החלו לקנות בכל ערב 
התפילה.  אחרי  המתפללים  ילדי  לכל  וחילקום  סוכריות  שבת 
ומלבד זאת, הזקנים הבודדים שבין מתפללי בית הכנסת, הוזמנו 
לבתיהם של הצעירים, ושימשו עבורם כסבא חביב. במשך הזמן 
הגה אחד מהצעירים רעיון בדבר לימוד משותף אחת לשבוע, 
בין הצעירים למבוגרים, ושעה שבועית זו קירבה את הלבבות, 
הקהילה  את  שהפך  שנעשה,  מהצעד  שמחים  כולם  כאשר 

לצעירה ופורחת.
דבר נוסף שהפיח חיים בקרב ציבור המתפללים המבוגר, היה 
של  הודעה  עוד  לא  בקהילה.  להיות  שהחלו  הרבות  השמחות 
אחד המתפללים על שמחה רחוקה של נכד או נין שנולד או נכנס 
לעול תורה ומצוות, אלא שמחה מקומית, שאחד מהמתפללים 
וה'עליה לתורה'  ומצוות,  נכנס לעול תורה  בנו  בן או  לו  נולד 

עצמה מתקיימת בבית הכנסת של הקהילה.
הבחירות מהם הרב חשש לא מעט, עברו בלא כל בעיה ומריבה. 
כצפוי, אפילו אחד מכל המבוגרים לא הציע את עצמו כמועמד, 
ומתוך חמשה מועמדים צעירים נבחרו שלשה שהתמנו כגבאים, 
זה שכל  כאשר לפי ההסכם שעליו חתמו הכל נאמר, שבאופן 
שפרש,  המבוגרים  מהגבאים  אחד  מהצעירים,  הינם  הגבאים 
עמו  יתייעצו  דבר  כל  כאשר  הגבאים,  ראש  כיושב  ישמש 

ויתחשבו בדעתו.
בו למעלה  היו  כבר  בבית הכנסת,  לאחר השינוי שעבר  כשנה 
ממאה משפחות צעירות, ואילו המשפחות המבוגרות היו פחות 
מארבעים, ובכל זאת, הצעירים כיבדו את המבוגרים עד מאוד, 
נתנו להם את רוב העליות והכיבודים, ותמיד שמעו את דעתם 

והתחשבו בה.
במשך הזמן בית הכנסת שונה וחּודש. אחד האברכים הצעירים 
דאג לתרומה עבור צביעה מחודשת של כל הבנין הגדול. אחר 
השיג תרומה עבור ארונות חדשים, ובהתארגנות פנימית נוספת, 
כעשרים  נרכשו  מכך,  ויותר  יכלתו  כפי  תרם  מתפלל  כל  בה 
שסי"ם מהודרים, סטים משניות לרוב, ושאר ספרי יסוד רבים 
הוילונות  ומורקו,  חודשו  הישנות  הנברשות  גם  וחשובים. 
במזגנים  הוחלפו  החורקים  והמאוררים  הוחלפו,  הישנים 

חדישים, וכל בית הכנסת היה בבחינת 'פנים חדשות'.
אחד השינויים הקיימים בין הקהילות הצעירות יותר למבוגרות, 
קרוב  לפני  הוקם,  הכנסת  כשבית  הימים  שבאותם  הוא, 
לחמשים שנה, ואף בעשרות השנים שאחריהם, לא היה מקובל 
לערוך שמחות רבות בבית הכנסת. גם מי שהיה עושה 'קידוש' 
לרגל הולדת בתו, עשה זאת בביתו. 'שבתות בר מצוה', 'שבת 
אופרויף' ו'שבת שבע ברכות', גם הם היו נעשים בבתים. אפילו 
כך  בביתו,  עושה  בראשית  החתן  היה  בראשית',  חתן  'קידוש 
שלא היה כמעט צורך במקום לשמחות וקידושים, אך בקהילות 
הצעירות, כמעט כל שבת ושבת ישנה שמחה, וככל שעוברים 
השנים 'פוחת והולך' אותם האנשים העושים את שמחותיהם 
בבתיהם, והיה צורך דחוף בבית הכנסת לסדר איזה שהוא אולם 

לצרכי השמחות הרבים.
זכו להקים בנין של  כאשר מתפללי בית הכנסת הקטן הסמוך 
קבע, והקרוון הישן עמד בשממותו, הציעוהו למכירה. באותה 
הקרוון  את  לרכוש  ההזדמנות  זו  שאולי  הגבאים  חשבו  העת 
ולעשות ממנו אולם לקידושים ושמחות קטנות, כאשר כל בעל 
שמחה ישלם סכום סמלי שיקבע, ובכסף זה יַמְמנו במשך הזמן 
את רכישת הקרוון. הגבאים הצעירים קצת חששו להציע את 
שכפי  יאמר,  שבודאי  הגבאים',  ראש  'יושב  בפני  רעיונם  דבר 
שבית הכנסת הצליח להתקיים חמשים שנה בלי אולם, מדוע 
את  הגבאים  אחד  עורר  הימים  מן  ביום  אולם.  צריכים  כעת 
חבריו, באומרו, אם אנו לא נציע בפני היושב ראש את הצעתנו, 
בודאי שהתכנית לא תתקדם כלום, אבל אם ננסה להציעה, יש 
סיכוי מסוים שנצליח, ועל כן אין מה להפסיד בהעלאת הצעה 

זו בפניו.
הגבאים הצעירים המתינו לשעת הכושר שמיהרה להגיע. היה 
זה כשיושב ראש הגבאים פנה אליהם באחד הימים, ואמר להם, 
ויותר פנו אליו אודות זאת, שהקהילה גדלה  יותר  שלאחרונה 
זאת בעזרת  וכבר לא מתאים לעשות  ועמה השמחות הרבות, 
הנשים, ומה גם שיש שמחות בהם יש צורך גם בעזרת נשים, על 

כן הוא פונה אליהם לשמוע מה יש להם להציע בענין.
לשעת הכושר טובה מזאת הם לא ציפו, ומיד הם הציעו בפניו 
הופתעו  הגבאים  הקטן.  הסמוך  הקרוון  לרכישת  הצעתם  את 
מתשובתו, כשטען שהקרוון קטן מידי לצרכים אלו, וצריך מקום 

גדול ורחב יותר.
יש לי רעיון אדיר, אמר לפתע הקשיש. אני נזכר שכאשר בנינו 
את בנין בית הכנסת, בתחילה דובר לבנות בנין נמוך קומה, אך 
כאשר עשו את החפירות, היה במקום סלע ענק שבכדי לשוברו 
באותם ימים עם המכשור שהיה, היה זול יותר להגביה את כל 
ויסודות, וכך עשינו, ושינוי זה הוסיף עוד  השטח עם עמודים 
כך כאשר הקבלן הציע לנצל את  סכום ענק להוצאות הבניה, 
החלל ולבנות בו אולם כינוסים, מלבד מה שבאותם ימים לא 
ראינו בכך כל תועלת, ומה גם שהקבלן רצה על הכשרת המקום 
שהוצרכנו  העתק  סכומי  את  אף  כאשר  עצום,  סכום  ובנייתו 

לבנין, לא היה לנו, ועל כן ויתרנו על תוכניתו זו.
את  בביתי  עדיין  לי  יש  ואמר,  הוסיף  הרעיון,  לכם  נראה  אם 
הדחופים  האישורים  ואת  המקום,  של  ההנדסיות  התוכניות 
נוספת  קומה  הוספת  על  מהעיריה  ימים  באותם  שהוצאתי 

למבנה, בהם מאושרת גם קומת החלל לשימוש.
יותר טוב מזה לא יכל להיות, ותוך זמן קצר התיישבו הגבאים 
ביותר,  והמוצלח  באופן הטוב  בניית המקום  לתכנן את  יחדיו 
כאשר יושב ראש הגבאים מנסה לעזור ולסייע בכל מה שיכול, 
שעל  זה,  נפלא  רעיון  על  שמחו  המתפללים  זקני  שאר  ואף 
יוכלו להשתתף  נוספות, בהם  רבות  יהיו בקהילה שמחות  ידו 

ולשמוח.
לרב,  התוכניות  עם  הגבאים  כשנכנסו 

המשך בעמוד הבא
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שכל מי שמסתכן ונעשו לו נס, מנכין לו עבור זה מזכויותיו. ויה"ר שנזכה לשמור את כל דברי התורה, ותמיד יהיה ה' בקרב מחנינו.

צימרוט א. – ירושלים – סדר הדורות המפואר, ב"כ.
קליין י.י. – קרית ספר – אורחות הרב וראש הישיבה.
ניהוז מ. – בני ברק – אורחות הרב וראש הישיבה.

גרוס מ. – מודיעין עילית – אורחות הרב וראש הישיבה.
ידלר ר.י. – בני ברק – ספר הקטן.

קרביץ ש.ש. – קרית ספר – ספר הקטן.

שמות הזוכים לשבוע שעבר
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  ספר "תוספות רי"ד השלם עהש"ס", ב"כ.

עוד  שלושה  זוכים נוספים, כל אחד בספר "חידושי רבינו חיים הלוי על הרמב"ם המפואר".

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

להם,  ואמר  הדברים,  את  הרב  שמע 
שראשית הוא מודה להם על כל מה שהם 
ליבם רק  וכל מחשבות  ושעה,  בכל עת  עושים למען הקהילה 
עת  בכל  אותם  ומברכים  מודים  כולם  כך  ועל  היום,  כל  טוב 
ושעה, ובמיוחד ב'מי שברך' המיוחד לכל העוסקים בצרכי ציבור 

באמונה.
הוציאו סכומים  ולאחרונה  ענין, אמר הרב, שהיות  ולגופו של 
הקהילה  וקופת  ה',  בית  ושיפוץ  חידוש  עבור  ונכבדים  רבים 
ריקה, על כן הוא מציע בפניהם, שיחפשו 'משקיע' שישקיע את 
כל הסכום הנדרש לשפץ את המקום ולהכינו לאולם, ותמורת 
זה יתנו לו לנהל את המקום במשך עשר או חמש עשרה שנה, 
כשכל ההכנסות עבורו, כאשר יערכו עמו הסכם ברור ומפורט 
על כל זכויותיו וחובותיו כלפי המקום, ואת זכויותיהם של בני 
שכל  וכמובן  מוזל,  במחיר  באולם  שמחות  לעשיית  הקהילה 
ואולי אף  רבני העיר,  יהיו רק בהכשר המהודר של  האירועים 
חג  כסעודת  הקהילה,  של  שאירועים  ולהתנות  להוסיף  כדאי 
ללא  יהיו  עושה,  עצמה  שהקהילה  וקידושים  טובים,  בימים 

תשלום.
הרב  הוסיף  הגבאים,  בעיני  נראית  היתה  הרב  של  כשהצעתו 
שהנהלת  בחוזה,  להוסיף  גם  שיש  הוא,  פשוט  שדבר  ואמר, 
לשכנים  מהאולם  הפרעה  תהיה  שלא  לדאוג  תתחייב  האולם 
המתגוררים בסמוך, כאשר מחד עצם קיומו של אולם בשכונה, 
לשמש  יכול  הוא  ומאידך  התושבים,  לכל  גדול  חסד  מהווה 
כמטרד קשה עבור אלו שגרים בסמוך אליו, ועל כן יש לעשות 
וגם לא יפריע  זאת באופן השווה, שגם יהיה תועלת לשכונה, 

לשכנים.
הנצרך  כל  על  סיכמו  בו  ומפורש  מיוחד  חוזה  הכינו  הגבאים 
לשכנים,  ההפרעה  בענין  בו  היה  מיוחד  דגש  כאשר  והמדובר, 
שהכניסות העיקריות לאולם לא יהיו בסמיכות לבתי השכנים, 
ואף שאין לערוך בו כלל שמחות עם תזמורת, וכל אירוע חייב 
שתים  שבשעה  כך  בלילה,  עשרה  אחת  השעה  עד  להסתיים 
עשרה כבר ישובו כל בעלי השמחה לביתם, ולא יהיה כלל רעש 
לשכנים. והוסיפו וכתבו, שבכל דין ודברים שיהיה בין הנהלת 

האולם לגבאי בית הכנסת, הדבר יוכרע על ידי רב השכונה.
לחמש עשרה  האולם  נמצא משקיע שקיבל את  קצר  זמן  תוך 
והשיפוץ,  הבניה  בעבודות  הגדולה  השקעתו  תמורת  שנה 
כשהוא מתחייב בכל דברי החוזה, והוא החל בעבודות השיפוץ 

הנרחבות.
כשראו השכנים שמתחילים לבצע במקום עבודות שיפוץ, ואף 
שהדבר  נזעקו  שמחות,  אולם  במקום  להיות  שמעותד  שמעו 
יפריע להם עד מאוד, וידיר שינה מעיני בני משפחותיהם, ויגרום 
החוזה  דבר  את  הגבאים  מפי  כששמעו  יתואר.  בל  סבל  להם 
שחתמו עם הזכיין, נחה דעתם של חלק מהשכנים, אך היו כאלו 

שפנו לרב השכונה להתלונן על הדבר.
הגבאים,  עם  יחד  המתלוננים  השכנים  את  הזמין  השכונה  רב 
אחד  צריך שכל  ישיבתם המשותפת אמר, שראשית  ובתחילת 
יבין את הצד שכנגדו. מצד אחד חשוב מאוד לכל אחד מתושבי 
השכונה שיהיה במקום אולם, ומי שדואג להקמת האולם, הריהו 
גומל חסד עם כל התושבים, ומאידך לא עושים חסד על חשבון 

אחרים, ויש לשמור לבל תופרע מנוחת השכנים ככל שניתן.
הגבאים הביאו לפני הרב את החוזה שהכינו עם זכיין האולם, 
בו ישנם הגבלות רבות והתייחסות רבה לכל ענין זה של מניעת 
שתוכננה  הבניה,  של  התוכנית  מלבד  וזאת  האולם,  הפרעת 
מחומרים יקרים ה'בולעים' קולות, שמשמשים במיוחד למטרות 
בחוץ,  ישמעו  לא  האולם,  בתוככי  הנשמעים  שהקולות  אלו, 
ומה גם שהאולם מתוכנן שיהיה ממוזג בכל עת, כך שאין כל 
חשש שיפתחו את החלונות וישמעו את הקולות, ויחד עם זאת 
התחייב המפעיל שידאג לכך שלא יביאו למקום כל תזמורת, כך 
שמצידינו, אמרו הגבאים, השתדלנו לבוא מעל ומעבר לקראת 

השכנים, כדי שלא יפריע להם דבר.
עלינו  חשבו  שהגבאים  הדבר  שניכר  השכנים,  טענו  אמת,  הן 
אך  מנוחתינו,  בהפרעת  בנו  הפגיעה  את  למנוע  בכדי  רבות 
המציאות היא שבכל מקום בו יש אולם, בתחילה עומדים על 
המשמר בתקנות, אך במשך הזמן התקנות מתרופפות, ומנוחת 
כעת  מבקשים  אנו  השכנים,  אמרו  כן,  ועל  מופרעת.  השכנים 
תופעל  שכאשר  אוטומטית  מערכת  באולם  יותקן  כי  לסכם 
ולא  תכבה,  האולם  של  הכללית  החשמל  מערכת  תזמורת,  בו 
ניתנת לעקיפה, במשך  כלל להפעילה, עם השהיה בלתי  יוכלו 
עשר דקות, כך שבאופן זה נהיה בטוחים שלא יפעילו באולם 
לטעון, שהם  הוסיפו השכנים  ועוד,  זאת  תזמורת.  כל מערכת 
חלק  לכבות  המתחילה  אוטומטית  מערכת  שיעשו  מבקשים 
מתאורת האולם בשעה אחת עשרה ורבע, ומכבה את כל תאורת 
האולם באופן מוחלט עד השעה שתים עשרה בלילה, כך שלא 

יהיה להם כל ספק מתי יגמר הרעש האנושי מבעלי השמחה.
שראשית  להם,  והשיב  קשב,  ברוב  טענותיהם  את  שמע  הרב 
עשרות  עוברים  מתגוררים,  הם  בו  ברחוב  כי  לזכור  עליהם 
בלילה,  עשרה  שתים  השעה  אחרי  ועד  ערב,  בכל  אוטובוסים 
כך שלא ניתן לדרוש שקט מוחלט מהאולם באופן שאינו חורג 
במיוחד. ומה גם שזכיין האולם טוען שהוא יעמוד על הדברים 
ולא ישמע תזמורת במקום וגם החשמל יכובה על ידו בכל ערב 
בשעה שתים עשרה בלילה, כך שאינו חושב שיש להם מקום 
לחששות רבות. ואם אכן יהיו הפרעות, הוסיף הרב ואמר, תמיד 
דלת ביתי פתוחה לפניכם, ואקווה שנוכל תמיד להרבות אהבה 

ואחוה שלום ורעות.
כשהם  השכונה,  רב  מבית  מרוצים  יצאו  והגבאים  השכנים 
לאורך  ביניהם  לשכון  ימשיכו  והשלווה  השלום  שאכן  מקוים 
ימים ושנים, והאולם לא יחבל ביחסים הטובים שהיו ביניהם 

עד לאותו יום.
העבודות להקמת האולם התבצעו בזריזות, ותוך כמה חודשים 
כבר נבנה האולם בהדר, כאשר כולם ציפו ליום בו כבר יוכלו 
לערוך בו שמחות, שבסייעתא דשמיא הם דבר מצוי בשכונה. 
שבוע  וכבר  מהמשוער,  למעלה  הצליחה  לאירועים  ההרשמה 
החודשים  לרוב  'תפוס'  היה  האולם  העבודות,  סיום  לפני 

הקרובים.
לפני שהשמחה הראשונה החלה, נכנסו הגבאים לאולם להזכיר 
לזכיין לעמוד על כל הסיכומים שנעשו עמו, ושמחו לראות שני 
שלטי ענק בכניסות, אחד בגברים ואחד בנשים, המודיעים על 
דעת  על  מגורים,  לבתי  בסמיכות  ממוקם  והאולם  שהיות  כך, 
כפול'  'בתנאי  הם  באולם  השמחות  שכל  הוחלט,  השכונה  רב 
החפצים  ואלו  'רמקולים',  או  זמר'  'כלי  למקום  יכניסו  שלא 
בקול נגינה, יוכלו להשתמש במערכת ההגברה ה'מובנית', שהיא 
תוכננה באופן שהקול המירבי שניתן להפיק ממנה, לא נשמע 
חייבים  האירועים  הכריזו השלטים, שכל  כן  כמו  לבנין.  מחוץ 
ובשעה שתים עשרה  בערב,  עד השעה אחת עשרה  להסתיים 

בערב בדיוק מערכת החשמל תכבה אוטומטית.
הגבאים היו מרוצים מהשתדלותו של הזכיין לעשות את הכל 
כדי  ויועילו,  יעזרו  השלטים  שאכן  וקיוו  טוב,  היותר  הצד  על 
שלא יווצר מצב לא נעים עם השכנים. ואכן בתקופה הראשונה 

האולם תפקד באופן הראוי והטוב, לשמחתם של השכנים.
שמחתם של השכנים לא האריכה ימים, כחודש אחרי שהאולם 
החל לפעול, התקיימו בו 'תנאים' לבתו של אחד מחשובי עסקני 
השכונה, וכידוע ש'תנאים' אינם 'בר מצוה', ואין כל כך שליטה 
המחותנים  שני  צדדים,  שלושה  שיש  ובמיוחד  תחילתם,  על 
וגם ראש הישיבה שרק כאשר השלושה נמצאים, ניתן להתחיל 
לכתוב את 'שטר התנאים', כך שבתנאים אלו 'שברו את הצלחת' 
רק בשעה עשר וחצי בערב, ורק בשעה זו החלה מסע הדרשות 
הארוך של כל רבני הישיבה והחברים, כך שרק לקראת השעה 
שתים עשרה וחצי הסתיים האירוע, ומעט אחרי השעה אחת 

בלילה הלכו אחרוני קרובי המשפחה.
השכנים שהרגישו היטב את ה'תנאים' שהיו באותו ערב באולם, 
אינה  האוטומטית  החשמל  מערכת  מדוע  מאוד,  עד  התפלאו 
מכבה את התאורה ומסיימת את האירוע מיידית. לבסוף התברר 
זכיין האולם לא היה במקום, ואחד מהעובדים  שבאותו לילה 
עד  המשיכה  שהתאורה  כך  השעון,  את  ועקף  'עוקף',  עשה 

שכיבוה בשעה מאוחרת.
אחד השכנים דאג לפנות לרב השכונה וליידע אותו על הנעשה, 
יכול להבין שהיה איזו שהיא טעות או תקלה,  באומרו שהוא 
אבל הוא מעורר את הרב לזה כעת, בכדי שאחר כך לא יאמרו 
מדוע לא הודיעו, ואם הדבר יחזור על עצמו פעם נוספת, שהרב 

ידע שמדובר בפעם שניה, ולפי זה ידון בדבר.
בקושי חלף שבוע מאותם 'תנאים', ושוב היה אירוע גדול, שנמשך 
עד עת שעת לילה מאוחרת, כאשר בכל אותה עת, ילדי בעלי 
האולם,  בחוצות  והשתוללו  שמחו  המשפחה,  וקרובי  השמחה 

כשהם מפריעים לשכנים ומקיצים את ילדיהם משנתם.
לפני  ספורות  ודקות  ה',  אינה  דשמיא  בסייעתא  ערב,  באותו 
השעה שתים עשרה, עבר הרב בסמוך לאולם, וראה שהאולם 
פתוח לרווחה, ונמצאים בו באמצע שמחה. החליט הרב לעלות 
הספרים,  באחד  בעיון  דקות  כמה  ולהתעכב  המדרש  לבית 
בדבריו  עומד  האולם  זכיין  האם  ולראות  לרדת  ולאחריו 

והתאורה מתכבית אוטומטית בשעה שתים עשרה.
בשעה שתים עשרה וחמשה סגר הרב את הספר, וירד אל עבר 
האולם, והוא רואה שהשמחה נראית במעונה, ולא נראים כלל 
סימני הפסקה וסיום. הרב חשב שאולי שעונו אינו מדויק, ולכך 
המתין בקרן זוית עוד כעשר דקות, וחזר על תלמודו. כעת כבר 
זאת התאורה היתה  ובכל  היה רבע שעה אחרי שתים עשרה, 

השמיעו  ואורחיהם  השמחה  ובעלי  והדר,  פאר  ברוב  דלוקה 
קולות רמים כבאמצע היום.

כשראה זכיין האולם את הרב, הבין שכעת הוא 'נתפס' בידי הרב, 
ולכך  מסויימת,  טכנית  בעיה  לו  ולומר שהיתה  להתנצל  והחל 
פעם האחרונה  הזהירו שזו  אוטומטית. הרב  כבה  לא  החשמל 
המערכות  שכל  לדאוג  ועליו  כאלו,  תשובות  שומע  שהוא 

המדוברות יעבדו.
זכיין האולם לרב השכונה,  וחצי החזיקו הבטחותיו של  שבוע 
במקום שמחה,  ערכה  השכונה,  אחת ממשפחות  כשלאחריהם 
עם מערכת תזמורת מלאה וארבעה רמקולים בעלי עוצמה, כך 
שכל מי שרק עבר ברחובה של עיר, שמע היטב את הניגונים, 
כאשר יחד עמו שמעו זאת כל ילדי השכנים, שלא יכלו כמעט 

לעצום עין מחמת הרעש העצום.
כאשר ראו השכנים שבאו מים עד נפש, רצו לבית הרב וסיפרו לו 
את אשר נעשה. הרב לא המתין, ומיד התקשר לאחד מהגבאים 
מיידית  להפסיק  השמחה  לבעל  ויורה  לאולם,  שיכנס  וביקשו 
במקום  ואף המתין  הגבאי עשה את שליחותו,  את התזמורת. 
כמה דקות, עד שראה שאכן התזמורת הפסיקה לנגן, ומתחילים 
ופנה בשליחות הרב  הוסיף  מכן  ולאחר  לפרק את הרמקולים, 
זו  הפרה  שלאחר  הרב,  דברי  את  לו  והודיע  האולם  זכיין  אל 
השכנים  ודרישת  טענת  את  מקבל  הרב  ההסכם,  של  הנוספת 
מאותה פגישה עמהם לפני שהקימו את האולם, בה הם דרשו 
רעש  קול  שמיעת  עם  שמיד  אוטומטי,  מתקן  באולם  שיותקן 
של  הכללית  החשמל  מערכת  כל  את  יכבה  הוא  תזמורת,  של 
האולם, עם השהייה בלתי ניתנת לעקיפה של עשר דקות. וכמו 
מתאורת  חלק  לכבות  שתתחיל  אוטומטית  מערכת  יותקן  כן 
האולם בשעה אחת עשרה ורבע, ותכבה את כל תאורת האולם 
באופן מוחלט בשעה שתים עשרה בלילה בדיוק, כך שהסיכומים 

ההדדיים יקויימו במלואם.
של  שדעתו  ואמר,  הגבאי  הוסיף  יסודר,  לא  שהדבר  עוד  כל 
הרב מוחלטת, שחל איסור גמור לערוך שמחות באולם. וכעת 
הוא מסתפק בהודעתו זו אליו, אבל אם הוא יראה שמתקיימת 
איזו שהיא שמחה באולם לפני שהדברים סודרו ונבדקו על ידי 
שליחיו, הרב יוציא 'פסק הלכה' לציבור אודות האולם, שאסור 

לעשות בו כלל אירועים.
שיתן  בפניו,  ולהתחנן  הרב  לבית  לבוא  מיהר  האולם  זכיין 
חריגות  יש  אותו אם  יבדוק  הוא  בו  עוד שבוע  אורכה של  לו 
קול  לו,  ואמר  הדברים,  את  קיבל  לא  הרב  אבל  מהסיכומים, 
ילדי השכנים המתעוררים משנתם זועק ומתחנן אלי, לא לתת 

לך אורכה נוספת.
הוזמנו  בבוקר  למחרת  ומיד  לזכיין,  היתה  לא  רבה  ברירה 
בדחיפות טכנאים שהתקינו במקום מערכות אוטומטיות אלו, 
ומאז הקמתם, כמעט לא היה מי שניסה להפר את הסיכומים 
קטן  חלק  של  האוטומטי  הכיבוי  השמחות.  שעות  אודות 
והכיבוי  למאחרים,  הזירוז  זריקת  את  נתן  באולם  מהתאורה 
מתוככי  כולם  את  הבריח  כבר  מכן  לאחר  שעה  כחצי  הנוסף 
האולם, כך שבעת הכיבוי המוחלט בשעה שתים עשרה בלילה, 
בדרך כלל לא היתה נפש חיה באולם, למעט מקרים בהם חזרו 

עם פנסים לחפש אחר אבדה שנשכחה.
המקרה של אותה משפחה שִנסתה לבדוק את המערכת אודות 
התזמורת, נתפרסמה בקרב כל בני השכונה, שכאשר רק הפעילו 
כבתה  האולם  של  החשמל  מערכת  כל  לרגע,  הרמקולים  את 
מיידית, כולל התאורה והמיזוג, וחושך מוחלט שרר באולם. רק 
לאחר כעשר דקות ארוכות ביותר, חזרה מערכת החשמל לפעול, 
כל  כבתה  מהרמקולים,  קול  איזה  כשנשמע  רגע  כעבור  ושוב 
באולם,  לשרור  חזרו  והאפלה  והחושך  החשמל,  של  המערכת 
להפעיל שוב את  לנסות  כל טעם  כולם שאין  הבינו  כך שמיד 

מערכת הרמקולים.
לימים, פנה זכיין האולם לרב השכונה וביקש לשאול, ילמדינו 
אבקש  עלי,  ציוה  הרב  אשר  ככל  שעשיתי  לאחר  כעת,  רבינו, 
לדעת, מדוע פסק לי הרב כן, לאחר ובתחילה כשהשכנים דרשו 
כל  קיבל את  ולבסוף הרב  על הסף,  דרישות אלו, הרב דחאם 

דרישותיהם במלואם.
השיבו הרב, שאלה יפה שאלת, אכן יסדתי את פסקי על דברי 
ירא  שאתה  אודותיך  השמועה  נכונה  שאם  אלא  הפוסקים, 
רפ"ה(,  סי'  )אור"ח  דברי השו"ע  הנך מקיים את  בודאי  שמים, 
שחייב אדם ללמוד הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, ומוסיף 
ללימודך  תגיע  כאשר  שניהם.  ידי  יוצא  שמים  שירא  ואומר, 

לפרשת קרח, תוכל להבין את יסוד הפסק שפסקתי לך.

המשך מעמוד הקודם

מנין בפרשתינו עפרש"י יגיע זכיין האולם אל יסוד הפסק שפסק לו רב השכונה ?


