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"אמר רב פפא, הלכך, בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי, לישתמיט מיניה באב, 
דריע מזליה" )תענית כ"ט ב'(.

היכן יש רמז לזה, ע"פ פרשתינו.

דברים רבים נהגו לעשות 'זכר לחורבן'.
מה הם המנהגים שמצינו בדברי רבותינו, שנהגו בהם משום 'זכר לגאולה' )לכה"פ ב'(.

צריך  שאדם  מצינו  היכן 
ללא  מסוימת  ברכה  לברך 
שלש  לכה"פ  ומלכות,  שם 

פעמים באותו יום.

חילוקא דרבנן

כתיב )במדבר ל"א ד'(, "ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה 

ופרש"י,  ַלָּצָבא",  ִּתְׁשְלחּו  ִיְׂשָרֵאל  ַמּטֹות  ְלכֹל 

"לכל מטות ישראל. לרבות שבט לוי".

עי' בפסוק )שם ה'(, "ַוִּיָּמְסרּו ֵמַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֶאֶלף 

ַלַּמֶּטה ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ֲחלּוֵצי ָצָבא", ולכאורה 

לפי דברי רש"י שגם שבט לוי יצאו למלחמה, 

הרי היה צריך להיות שלוש עשר אלף, שהלא 

אפרים ומנשה נחשבו כשני שבטים, וכל אחד 

מהם היה צריך לשלוח אלף למטה, א"כ מדוע 

היו רק שנים עשר אלף חלוצי צבא.

וצריך ביאור!!!

א'  ביום  ומצוות  תורה  לעול  נכנס  ראובן  של  בנו 
עשירי באב, בשנה בה חל ט' באב בשב"ק והתענית 
נדחית ליום א' )כבשנה זו(. כמה ימים לפני התאריך, 
ביקש ראובן משמעון גבאי בית הכנסת, שיכבד את 
בנו בעליה לתורה בקריאת התורה. אלא שבבוקרו של 
תשעה באב, נוכח ראובן לראות ששמעון הגבאי ככל 
הנראה שכח מדבריו עמו, ולא כיבד את בנו בעליה.

לאחר התפילה ניגש ראובן לשמעון ושאלו, אם שכח 
מדבריו עמו אודות העליה לבנו, השיב שמעון שהוא 
לא שכח, אלא היות ובשחרית היו לו סיבות מסוימות 
לכבד אחרים, על כן בכוונתו לכבדו בעליה בתפילת 

המנחה.

לוי ידידם המשותף ששמע את דברי הגבאי, אמר לו, 
העליות  עניני  לכל  הדואג  כהלכה  גבאי  הינו  שאכן 
שהכל יעשה על הצד היותר טוב, אלא שלפני שהוא 
מכבד את בנו של ראובן בעליה במנחה, עליו לשאול 
דעת תורה והלכה אצל הרב שליט"א, אם בכלל ניתן 
היות  המנחה,  בתפילת  לתורה  הנער  את  להעלות 
וחיוב הקריאה היא משום התענית, ומניין לך שנער 
חיוב  עיקר  ביום  כאשר  בתענית,  כלל  מחוייב  זה 
התענית הוא עדיין היה קטן, וכל התענית כיום הוא 

בתורת השלמה לתענית של אמש שנדחתה להיום.

שמעון הגבאי השיב ללוי, שכפי ששמע מראובן שבנו 
מתענה, אם כן מדוע יש מקום לשאלה, מאחר והנער 
היום כבר גדול, ומתענה ככל הציבור, ומה גם שיתכן 
ובשעת קביעת התענית ביום ט' באב, נקבע גם שאם 
הוא  התענית  קביעת  יום  אזי  בשבת,  יחול  באב  ט' 
בי' באב, ועל כן נמצא שהנער מחויב בתענית מעיקר 
הדין, ועל כן אין כל מניעה לכבדו בעליה. ואילו לוי 
בחודש,  לט'  נקבע  שהתענית  הדבר  שפשטות  טען, 
נמצא  כן  על  נדחה,  התענית  בשבת,  חל  הוא  ואם 
שמן הדין הנער שנהיה גדול רק בי' בחודש אינו חייב 
להתענות מן הדין, אלא רק משום מנהג, שמתענים 
בתעניות הסמוכות לגיל המצוות, ומשכך, אינו בכלל 
שהיא  בקריאה  לתורה  להעלותו  ניתן  ולא  התענית, 

רק מחמת התענית.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

"ְנקֹם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל ַעֶּמיָך". במדבר ל"א ב'.

מעכבת  משה  של  שמיתתו  מגיד  עמיך.  אל  תאסף  "אחר  )קנ"ז(,  בפרשתנו  בספרי  איתא 
למלחמת מדין, ואף על פי כן הלך משה ועשה בשמחה, שנאמר )שם ג'(, ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם 
ֵלאמֹר ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם, אין החלצו אלא איזדריזו, שנאמר )דברים ג' י"ח(, ֲחלּוִצים ַּתַעְברּו 
ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְּבֵני ָחִיל", וכפרש"י בקצרה, "וידבר משה וגו'. אף על פי ששמע 

שמיתתו תלויה בדבר, עשה בשמחה ולא איחר".

ופרשה זו צריכה תלמוד, ראשית, מהו החידוש שמשה הזדרז ועשה בשמחה, למרות שמיתתו 
תלויה בזה, הרי הגם שהוא בחינה של מסירות נפש לקיום רצון ה', אין בכך כל חידוש, שהרי 
כל חייו של משה היו מסירות נפש לקיום דבר ה' וקדושת ה', ואף כל הצדיקים בכל הדורות 
מסרו את נפשם כל חייהם לעשות חפץ ה' ורצונו. שנית, ה' אמר למשה, "ְנקֹם ִנְקַמת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים", ואילו משה לכאורה שינה ואמר לבני ישראל )במדבר שם ג'(, "ָלֵתת 
ִנְקַמת ה' ְּבִמְדָין" )עיין בכלי יקר ובתפארת יונתן מה שתירצו בזה, וע"ע בגליון ו', פרשת חקת 
ס"ז, ב'דבר תורה' מה שהבאנו מהאוה"ח(. שלישית, מדוע תלה ה' ענין מיתת משה בנקמת 
מדין. ורביעית, צריך להבין מהו הלשון שה' אמר למשה, 'ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל ַעֶּמיָך', ומדוע לא 

אמר 'אחר תשכב' )כדברים ל"א ט"ז(, או 'אחר תמות' )כשם ל"ב נ'(.

ידועים דברי המדרש )דב"ר ט' א'(, "רבנן אמרי, קשה לפני הקב"ה לגזור מיתה על הצדיקים, 
מנין, שנאמר )תהלים קט"ז ט"ו(, ָיָקר ְּבֵעיֵני ה' ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. תדע לך כך, היה צריך לומר 
ממה  מניין,  בימים,  המיתה  ותלה  אותו  הניח  אלא  כך,  אמר  ולא  מת',  אתה  'הנה  למשה 
שקרינו בענין )דברים ל"א י"ד(, ֵהן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות". וביאורים רבים נאמרו, מדוע 'קשה 
לפני הקב"ה לגזור מיתה על הצדיקים', ואחד מהן, הוא ביאורו של ה'יד משה' בשם אביו, 
שבאמת הראוי היה שלא יהיה ל'מלאך המות' כל שלטון על הצדיקים, אלא הצדיקים ימותו 
ב'מיתת נשיקה', אלא שהיות ו'אין מיתה בלא חטא' )מלבד אלו הארבעה 'שמתו בעטיו של 
נחש'(, ונשמת החוטא משתעבדת לה' על החטא, נמצא שכביכול יש בחינה שהקב"ה נחשב 
כנֶֹׁשה הבא לקחת משכון מבעל חובו, וקיימ"ל שה' מקיים את כל התורה, ובפרשת 'לקיחת 
משכון ועבוט מבעל חוב', הזהירה התורה שאסור לנֶֹׁשה בעצמו לבוא ולקחת עבוט מבית 
הבעל חוב, ורק הותר לשליח בי"ד, וכדכתיב )דברים כ"ד י' - י"א(, "ִּכי ַתֶּׁשה ְבֵרֲעָך ַמַּׁשאת 
ְמאּוָמה ֹלא ָתבֹא ֶאל ֵּביתֹו ַלֲעבֹט ֲעבֹטֹו. ַּבחּוץ ַּתֲעמֹד ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַאָּתה נֶֹׁשה בֹו יֹוִציא ֵאֶליָך 
ֶאת ַהֲעבֹוט ַהחּוָצה", על כן מבחינה זו כביכול ה' מנוע מליקח בעצמו את נפשות הצדיקים, 
ידי מלאך  'על פי השם', אלא על  יכול ללוקחם במיתת נשיקה  וזהו הקושי לפניו, שאינו 

המות, שהוא שליח בי"ד של מעלה.

מה שצריך ביאור בזה הוא, שמצאנו כמה פעמים בתורה שהיו צדיקים שמתו 'על פי השם', 
במיתת נשיקה, ומנויין בב"ב י"ז א', והם אינם מאלו המנויים שם 'שמתו בעטיו של נחש', 
ולפי חשבונו של ה'יד משה', לא שייכת מיתת נשיקה באלו שמתו בחטאם, גם אם הוא היה 
חטא רק ביחס לדרגתם הגדולה והעצומה. וביאר ה'שם משמואל' )פרשת וירא(, דכל יסוד 
זה שלא שייך מיתת נשיקה במי שמת מחמת חטא, הוא רק אם החטא הוא שלו, אבל אם 
הוא מת בעון הדור, מחמת היותו ָעֵרב לחטאי בני דורו, יכולה להיות מיתתו בנשיקה, שהרי 
נפסק בשו"ע )חו"מ סי' צ"ז ס' י"ד(, שמותר למלוה להיכנס לביתו של ערב לקחת עבוט, 

"אבל לערב, מותר למשכן בזרוע שלא על פי בי"ד וליכנס לביתו ליטול המשכון".

והנה בציווי שה' ציוה את ישראל לצרור את המדינים ולהכותם, שהכשילו את ישראל בזנות 
ובע"ז, נחלקו רבותינו המפרשים היאך היה החטא בע"ז. רש"י לומד, שלתאוות הזנות עבדו 
החוטאים את הע"ז, ואילו האלשי"ך מפרש, שהחטא בע"ז היה בבחינת שוגג, שהם לא ידעו 
שבכך שמטריזים על הפעור, הרי הם עובדי ע"ז, נמצא שלשיטת רש"י היו ישראל מזידין 
וכיון  בעוון ע"ז, ואילו לאלשי"ך, אמנם המדינים היו מזידים, אבל הנכשלים היו שוגגים. 
שכן, לשיטת רש"י היתה למדינים טענה חזקה כלפי ישראל, 'דברי הרב ודברי התלמיד דברי 
מי שומעים', וא"כ אין להם למדינים אשמה בחטאם זה של ע"ז )ועל כך מבארים שלשיטתו 
האלשי"ך,  לשיטת  ואילו  ובמים(,  בלחם  ישראל  את  קידמו  לא  אשר  על  כליה  נתחייבו 
ביאר ה'שם משמואל', שהיות והמשלח היה מזיד והשליח שוגג, אין טענה של 'דברי הרב', 

וכדאיתא בשו"ע חו"מ סי' קפ"ב, עיי"ש, ועל כן מגיעה להם עונשם משלם.

ביאור נפלא על פי הדברים הללו, כותב הגאון רבי צבי הירש שפירא זצ"ל, אב"ד מונקאטש 
ובעל ה'דרכי תשובה' )ב'רישומי דברים' שבריש שו"ת 'צבי תפארת', דף ג' ב', ד"ה יש לפרש, 
מונקאטש תרע"ב, הובא ב'ושלל לא יחסר' בפרשתנו(, שרצה הקב"ה לזכות את משה רבינו 
במיתת נשיקה, ולא על ידי מלאך המות, ודבר זה שייך רק אם מיתת משה היא מדין ערבות 
על כלל ישראל, ועל כן, אם לומדים כרש"י שהחוטאים היו מזידים בע"ז, ואין חיוב בשל 
כך על המדינים משום 'דברי הרב', ומשה נענש עליהם מדין ערב, לכאורה משה יוכל למות 
למדינים  ואין  בע"ז,  שוגגים  היו  שהחוטאים  כאלשי"ך,  לומדים  אם  אבל  נשיקה,  במיתת 
טענת 'דברי הרב', נמצא שלא יתכן ומיתת משה היא משום ערבות, שהרי החטא עצמו אינו 

על ישראל, וחלילה בחטאו מת, וא"כ לא יתכן וימות בנשיקה.

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִנְקַמת  'ְנקֹם  לו,  כשהקב"ה בא למשה ומצוהו לצאת למלחמת מדין, ה' אומר 
ַהִּמְדָיִנים', שינקום את העבירה שיש ביד ישראל שבא מחמת שהמדינים הכשילום,  ֵמֵאת 
וא"כ מיתתו היא על עבירה זו שהוא ערב עליה, והוא יוכל למות בנשיקה, ובכל אלו שמתו 
ַעֶּמיָך', שאחרי  בנשיקה נאמר עליהם 'לשון אסיפה', על כן מדויק הלשון 'ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל 
ויתברר שכל מיתתו היא רק משום ערבות, הרי שמיתתו היתה 'מיתת נשיקה'. אבל משה 
רבינו, רעיא מהימנא, רצה לזכות את ישראל שלא יהיה להם כל סרחון ואבק חטא, על כן 
אמר לישראל, 'ָלֵתת ִנְקַמת ה' ְּבִמְדָין', שבאמת אין כל חטא בישראל אלא במדין, שישראל היו 
שוגגים, והמדינים לא יכולים לפטור עצמם בטענת 'דברי הרב ודברי התלמיד', והמסירות 
נפש בזה היא, שמשה רבינו יכול להפסיד מחמת כן את המעלה העצומה של 'מיתה על פי 

השם'.

בדבר',  תלויה  שמיתתו  ששמע  'אע"פ  וכפרש"י,  הספרי  לשון  נפלא  כמה  זה,  ביאור  ולפי 
את  להפסיד  יכול  הוא  ופשע,  חטא  מכל  ישראל  את  ינקה  הוא  רבינו שמע שאם  שמשה 
המעלה המיוחדת של 'למות על פי השם', ב'אסיפה', ובמקום זה למות על ידי מלאך המות, 
ובכל זאת בכדי להטיב עם ישראל, לא חשש כלל לעצמו ולטובתו, אלא רק לטובתם של 
ישראל, וזהו שבחו של משה שחז"ל באו ללמדינו, מלבד שאר שבחיו הגדולים והעצומים.

 פרשת מטות מסעי תשע"ב

לעילוי נשמת
רבן של ישראל

רבינו יוסף שלום בן הגאון רבי אברהם זצוק"ל
אלישיב

שעלה בסערה השמימה
תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים

אבל יחיד עשי לך ומספד תמרורים
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'

תנצב"ה

מעניינא דחורבנא

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

מענינא דחורבנא

זכר  דעבדינן  לן  "מנא 
יוחנן,  רבי  אמר  למקדש, 
ל'  )ירמיה  קרא  דאמר 
ָלְך  ֲאֻרָכה  ַאֲעֶלה  ִּכי  י"ז(, 
ה'  ְנֻאם  ֶאְרָּפֵאְך  ּוִמַּמּכֹוַתִיְך 
ִּכי ִנָּדָחה ָקְראּו ָלְך ִצּיֹון ִהיא 
ּדֵֹרׁש ֵאין ָלּה, מכלל דבעיא 

דרישה" )סוכה מ"א א'(.

תקנות,  המצוות,  הם  מה 
משום  שטעמם  ומנהגים, 
י',  )לכה"פ  למקדש'  'זכר 
למעט הדברים שהם משום 
ביהמ"ק',  לחורבן  'זכר 
יבנה  'מהרה  משום  או 

המקדש'(.

זכיתי לתפקיד ולגדולה,
במקום מי שנדון בשרפה.

נקראתי כאחד מן השנים,
שעל שאלתם נענו משמים.

אשה גרושה נשאתי,
ולנביאים ממנה זכיתי.



תשובה ל"מעשה רב"

האם  לחדר,  נכנס  ואביו  ברהמ"ז,  המברך  לשאלה,  בתשובה 
צריך לעמוד לכבודו.

חומרת ברהמ"ז כתפילת שמונה עשרה
"לענין לשאול בברהמ"ז מפני  סי' קפ"ג ס"ח:  א[ איתא בשו"ע או"ח 
והגרעק"א  כתפילה".  שדינה  שאומר  מי  יש  הכבוד,  מפני  או  היראה 
בהגהותיו כתב: "במקור הדין, בארחות חיים הל' ברהמ"ז אות נ"ג, כתב, 
דמסתבר ]דדין ברהמ"ז[ כתפילה, ומה תפילה אין מתפללים אותה אלא 
במקום אחד ומעומד, כן ברהמ"ז אין מברכין אותה אלא ביושב, משא"כ 

בק"ש שיכול לאומרה מהלך מעל לבבך ואילך".
ובשו"ע שם בס"ט כתב: "צריך לישב בשעה שמברך... כדי שיוכל לכוין 
ב'  השו"ע  נקט  דבדוקא  מבואר  הא"ח,  בשם  הגרעק"א  ולפמ"ש  יותר", 

הלכות אלו בסמוך, דתרוייהו מחד טעמא נינהו.
ועי' במ"ב שם, סק"ג, שכתב: "שדינה כתפילה, שאין שואלין ומשיבין 
בברהמ"ז, שאין מברכין אלא  והטעם, מדמצינו שהחמירו חכמים  כלל, 
פסוק  מן  במהלך  לאומרה  שיכול  ק"ש,  לאפוקי  כתפלה,  אחד  במקום 

ראשון ואילך, וי"א מעל לבבך ואילך, וכדלעיל סי' ס"ג, ע"ש במ"ב".
מי  ה'יש  וכדעת  כן,  להחמיר  יש  דמדרבנן  משמע,  לשונו  ומדקדוק 
מי  'יש  כן השו"ע בשם  ולכאו' צע"ק מדהביא  שאומר' שהביא השו"ע, 

שאומר', משמע דלא הכריע בדבר )עי' ש"ך יו"ד סי' צ"ד סק"ג(.
הברכה,  בשעת  לישב  דצריך  כתב  דהשו"ע  ט',  בסעיף  שם  וע"ע  ג[ 
והטעם משום דברהמ"ז דאורייתא, וכמ"ש בשעה"צ שם סקל"ז, דמעיקר 
הדין חומרא זו היא דוקא בג' ראשונות ]אלא דבמ"ב שם סקל"א, הביא, 
דסתימת הפוסקים משמע דגם בברכה רביעית צריך לישב, כי היכי דלא 

לזלזולי בה, ע"ש[.
וקצ"ע, דבמ"ב סי' ס"ג סקי"ט, כתב, דבפרשה שניה של ק"ש, לכו"ע 
מותר לרמוז לדבר מצוה, אע"פ ששם בסקט"ז, מביא, די"א דגם פרשה 
שניה היא מן התורה, ובפרשה ראשונה כתב בשו"ע שם ס"ו, דלא ירמוז, 
דחיובה  משום  ולא  הוא,  שמים  מלכות  עול  קבלת  משום  ששם  וצ"ל 
מן התורה, וכן מבואר מלשון השו"ע שם ]איברא דלהפסיק בהדיא גם 

בפרשה שניה אוסר, כמש"ש בסקי"ח[.
להחמיר  טעם  בנותן  מדאורייתא,  שהוא  מה  שאם  צ"ע,  ועדיין 

כבתפילה, א"כ מ"ט מקיל לרמוז לדבר מצוה.
בפרשה  אפילו  ק"ש,  לענין  בשו"ע  שכתב  ס"א,  ס"ו  בסי'  וע"ע  ד[ 
ראשונה: "ומשיב שלום לאדם נכבד, ואפילו באמצע הפסוק, חוץ מפסוק 
שמע ישראל ובשכמל"ו, שלא יפסיק בהם כלל", והטעם הוא כמ"ש במ"ב 
שהוא  מצד  זה  שאין  הרי  שמים,  מלכות  כקבלת  גדול  דבר  דאין  שם, 
להפסיק  המתירים  הפוסקים  דלדעת  בסקי"ט,  במ"ב  וע"ש  דאורייתא. 
פוסק  "דאם  משום  הטעם  וכו',  וקדושה  לקדיש  פסוק  באמצע  בק"ש 
לשאול מפני כבוד בשר ודם, ק"ו מפני כבוד הקב"ה" ]ועי' בביה"ל בס"א 

בד"ה ואפילו באמצע[.

לרמוז באמצע שמונה עשרה כדי לסלק דבר המטרידו בתפילה
ואפילו  בתפלתו,  יפסיק  "לא  איתא:  ס"א,  ק"ב  סי'  בשו"ע  והנה  ה[ 
מלך ישראל שואל בשלומו לא ישיבנו", ובמ"ב שם סק"א, כתב: "ואפילו 
רמיזה בעלמא אסור, אם לא לתינוק הבוכה, מותר לרמז לו בידיו כדי 
שישתוק ולא יטרידו מתפלתו וכו', וכן אדם נכבד שעומד בתפלה, והש"ץ 
ממתין עליו באמירת קדיש או קדושה והוא אינו מרוצה בכך שימתינו 
עליו, וזה מטרידו בתפלה, מותר לו לרמז לש"ץ שיתפלל כדרכו", ולמדנו 

מזה, דכל מה שמטרידו בתפלה, מותר לו לרמז כדי לסלק הטירדא.
לקדושה,  ולא  לקדיש  לא  פוסק  "אינו  ס"ז, שכתב:  בשו"ע שם  וע"ע 
אלא ישתוק ויכוין למה שאומר ש"ץ, ויהא כעונה", ובמ"ב שם סקכ"ח 
כתב: "ויהא כעונה, לענין שיצא בזה ידי חיוב קדיש וקדושה, ומ"מ לא 

חשיב הפסק".
והנה במ"ב סי' ס"ו סקי"ט הנ"ל, מבואר, דיש להשוות לענין הפסק, 
טפי.  עדיף  שבקדושה  שלדבר  רק  הכבוד,  מפני  להשיב  שבקדושה  דבר 
ולכאו' לענין שתיקה, כיון שאינו חשיב הפסק כלהשיב, שבלהשיב הוא 
דהוא  קימה,  לענין  ה"ה  לכאו'  י"ל  וא"כ  טפי,  קיל  ממש,  בדיבור  עונה 

מעשה כל דהו, דעכ"פ קיל מהפסק דיבור.
מיבעיא אם  לא  בכך,  מרגיש  והבן  נכנס,  כשאביו  בנידו"ד  גם  ולפי"ז 
מרגיש הבן טירדא בכך שממשיך לשבת כאילו לא הרגיש בו, דאז מסתבר 
י"ל דקימה  ודאי שיכול לקום, דלא גרע מתפילה, אלא אפילו בלא זה, 
שפיר  דאורייתא,  למצוה  שהוא  וכיון  משתיקה,  יותר  הפסק  חשיב  לא 

דמי לעשות כן.

שיטת החזון איש דלא בכל ענין שוה ברהמ"ז לתפילת י"ח
ו[ ועי' בחזו"א או"ח סי' כ"ח סק"ג, שכתב ע"ד השו"ע קפ"ג ח' ד'דינה 
אבל  ולהשיב,  שלום  לשאול  לענין  אלא  החמיר  דלא  "אפשר  כתפלה', 
חמירא  לא  הפרקים1,  בין  ואמן  הפרק,  באמצע  וברכו  קדושה  לענין 
דקימה  הנ”ל  להסברא  י”ל  לכאו’  החזו”א  ולדברי  מק”ש2”.  ברהמ”ז 
אינו יותר הפסק משתיקה, א”כ יתכן דאינו בכלל חומרא דשאילת שלום 

ומשיב מפני הכבוד, ומותר לקום לכבוד אביו.

האם לפטור 'קימה והידור' משום 'עוסק במצוה פטור מן המצוה'
ברהמ"ז[  ]שמברך  במצוה  דעוסק  מצד  עוד,  לדון  שיש  מה  ואולם  ז[ 
פטור מן המצוה ]לקום לאביו[, אלא דיעויין בברכ"י יו"ד סי' רמ"ד, שכתב 

וע"כ מכריע שם,  לקיים שניהם,  לקיים שניהם, מצותו  דהיכא דאפשר 
דיש לאדם לקום מפני מי שחייב בכבודו, גם כשעוסק בתפלה ובק"ש, 

ע"ש. וא"כ הה"נ בנידו"ד דאין לפטור מטעם זה.
כמה  הברכ"י  ע"ד  שתמה  י',  סי'  חי"ד  אליעזר  ציץ  בשו"ת  וראיתי 
באמצע  ת"ח  מפני  והידור  לעמידה  "דבנוגע  מכריע,  ולבסוף  תמיהות, 
יש  שפיר  דאורייתא,  מ"ע  לא  שהוא  וכדומה,  דזמרה(  )פסוקי  זמירות 
שהוא  ק"ש  לאמצע  בנוגע  אבל  לעמוד...  שצריך  כהברכ"י  בזה  לפסוק 
דאורייתא, נראה דשפיר יש לפסוק בזה כה'אחד קדוש' ז"ל ]המובא שם 
בברכ"י[, ד'שב ואל תעשה עדיף', ואין לעמוד, דהעוסק במצוה פטור מן 

המצוה".
ולכאו' צ"ע, דא"כ מפני מה להפסיק לרמוז לדבר מצוה מתיר המ"ב 
)בסי' ס"ג סקי"ט(, אע"פ שהוא דאורייתא )ועמש"כ בעזה"י לעיל באות 
ג'(. ואפשר דס"ל דעמידה והידור גרע טפי מרמיזה, שו"ר בציץ אליעזר 
שם בסו"ד, שכתב טעם לק"ש שאין פטור דעוסק במצוה פוטר בה בכל 

גווני ע"ש.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

הפסוק  על  רש"י  דברי  את  ליישב  איך  לשאלה,  בתשובה 
)במדבר כ"ז כ"א(, "ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט 
האורים...", שפירש "ושאל לו, כשיצטרך לצאת למלחמה", עם 
מש"כ רש"י בעירובין ס"ג א',"דכתיב ולפני אלעזר הכהן יעמוד 
הלכה  דבר  לישאל  צריך  להיות  יהושע  עתיד  שהיה  לו,  ושאל 
מה  וגם  למלחמה,  הכוונה  אין  לו'  ד'ושאל  דמבואר  מאלעזר", 

ענין אורים ותומים לדבר הלכה.
כבר הקשה כן הרש"ש בעירובין שם, וכתב: "לא ידעתי מה דחקו לפרש 
כתב  א'(  )מ"ה  ולעיל  האורים,  במשפט  כתיב  דבקרא  ועוד  הלכה,  דבר 
ותומים'3,  באורים  משייל  לא  והיתר  דאיסור  'ומידי  הרי,  ד"ה  בעצמו 
שו”ר  היא,  בשמים  לא  א”ל,  ליהושע שאל,  א”ל  א’(,   )ט”ז  ובתמורה 
דחקו  מה  ליישב  כתב  לא  אבל  ישובו,  וע”ש  בזה,  שהרגיש  ב”א  בס’ 

לרש”י בזה.
ולענין  דחקתו,  מה,  ד”ה  )ט”ז(  בסנהדרין  התוס’  דקושיית  ונ”ל 
יעמוד,  הכהן  אלעזר  ולפני  ענינים,  לב’  הקרא  דמפרש  נ”ל  קושייתנו, 
הוא בשאילת דבר הלכה )עי’ בכורות ל”ו תוד”ה עמד, בשם הירושלמי, 
שני.  ענין  הוא  האורים,  במשפט  לו  ושאל  לעמוד(.  צריך  הלכה  דשואל 
והיינו דהש”ס לא הביא בקרא רק עד יעמוד, וברש”י שהועתק שם ושאל 
לו. אולי דמפרש דושאל לו שב למעלה ולמטה, כאשר הבאתי בקונטרס 

אחרון להטורי אבן בשלהי ר”ה, דוגמאות לזה”4.

תשובה ל"מבין חידות"

פסק  המצרים  בין  מהלכות  הלכה  באיזה  לשאלה,  בתשובה 
השו"ע כהמדרש ולא כהגמרא.

איתא בשו"ע סי' תקנ"א ס' י"ח: "צריך ליזהר מי"ז בתמוז עד ט' באב 
שלא לילך יחידי5 מד’ שעות עד ט’ שעות”, והטעם )מובא שם בסוגריים( 

“משום שבהם קטב מרירי שולט”.
ועי’ בבאר הגולה שמקור דברי השו”ע הוא: “הגהות מיימוני החדשות, 

והרוקח בסי’ ש”ט, ממדרש איכ”ר, ומדרש תהילים מזמור נ”ח”.
והנה בפסחים קי”א ב’ איתא על ‘קטב מרירי’, “ומחד בתמוז עד שיתסר 
ביה, ודאי שכיח, מכאן ואילך, ספק שכיחי, ספק לא שכיחי”. ומבואר שלפי 
רק  הוא  ואילך  ומי”ז  לחוש,  צריך  ודאי  ט”ז  עד  תמוז  מא’  שלנו,  הגמ’ 
בספק6. וא”כ צ”ב דהשמיט השו”ע מלהזכיר את א’ עד ט”ז, והזכיר רק 

מי”ז עד ט’ באב הנזכר במדרש )ועי’ בכה”ח תקנ”א אות רכ”ה(.
ועי’ במ”א תקנ”ה סקמ”ה, שמעיר על זמן שמד’ שעות ועד ט’, דיש 
סתירה במדרשים, “באיכה רבתי אי’ מסוף ד’ עד ראש ט’, ובנשא רבתי 
איתא מראש ד’ עד סוף ט’”. וצע”ק שלא העיר גם מהגמ’ דפסחים ע”ד 
המדרש, ואמנם בס’ יפה ענף על המדרש איכ”ר א’ י”ח, כבר הקשה על 

סתירת הבבלי והמדרש. ע”ש.
ובקונטרס ‘אזני ירושלים’ )להגאון האדר”ת, אות מ”ד(, ראיתי שכבר 
“ולחומר  עלה:  וכתב  כהגמ’,  דלא  כהמדרש  השו”ע  נקט  מ”ט  הקשה 
הנושא, אולי י”ל, דבתר עובדא דאביי בפסחים קי”ב ב’ נשתנה הדבר”. 
ולכאו’ לדבריו נצטרך לומר, דהמדרשים הנ”ל נאמרו לאחר עובדא דאביי, 
וצ”ע דבמדרש מפורש שם עפי”ז הנהגות של ר’ יוחנן ור”ל שקדמו טובא 

לאביי7.
ואולם כתב בביה"ל על מש"כ השו"ע שם, צריך ליזהר מי"ז בתמוז וכו', 
כתב בשם ספר 'פתחי עולם': "ולפי מה שמבואר בפסחים קי"א ע"ב, יותר 
יש ליזהר מחד בתמוז עד שיתסר, דודאי שכיחי". ואולי י"ל, דהנה במדרש 
איכה איתא כן על הפסוק "כל רודפיה השיגוה בין המצרים", ונראה שטעם 
שליטתו בימים אלו הוא מכח הצרות של חורבן ביהמ"ק וכו'8, ואין לזה 
שייכות עם הקטב מרירי דהש”ס שהוא מטעם תקופת תמוז, וכידוע דשאר 
רוב עניני הסכנות שנזכרו טובא בש”ס, בעיקר ממין סכנות אלו, לא נזכרו 
בשו”ע כלל, משא”כ כאן דהוא מענין של ‘בין המצרים’, שהנהגת האדם 
מחמת ימי הצרות, צריך להיות שונה מבשאר ימי השנה, ע”כ טרח השו”ע 

להזכיר כן להלכה כאן.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

שמת  דמי  ב'(,  )קנ"ט  בב"ב  דאיתא  בהא  לשאלה,  בתשובה 
אביו והניח בע"ח, ואח"כ מת זקינו, אין הנכד חייב לשלם חובות 
אביו, דיוכל לדחות הבע"ח בטענה ד'מכח אבוה דאבא קאתינא', 
וכענין דכתיב )תהלים מ"ה י"ז( "תחת אבותיך יהיו בניך", היכן 

מצינו לכאורה להיפך מזה ע"פ פרשתינו.
הנה נאמר בפרשתינו )כ"ז ח'-ט'(, "ואל בני ישראל תדבר לאמר איש 
כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו. ואם אין לו בת ונתתם 

את נחלתו לאחיו".
ובב"ב )קט"ו א'(, דרשו מכאן, "תנו רבנן, בן, אין לי אלא בן, בן הבן, או 
בת הבן, או בן בת הבן מנין, תלמוד לומר אין לו, עיין עליו. בת, אין לי 
אלא בת, בת הבת, ובן הבת, ובת בן הבת מנין, ת"ל אין לו, עיין עליו. הא 

כיצד, נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן".
יש  ולכאורה  בירושה.  'משמוש'  דין  זה  מפסוק  שלמדו  ומבואר 
להקשות, דכיון דילפינן מהא דב"ב קנ"ט ב' הנ"ל, מקרא ד'תחת אבתיך 
יהיו בניך', דמהאי טעמא יורש הנכד, א"כ למאי אצטריך למילף ירושת 
ירושה  טענת  אין  דבאמת  ומשמע,  עליו'.  ד'עיין  ילפותא  מהאי  הבן  בן 
מזקינו מקרא ד'תחת אבתיך יהיו בניך', דא"כ למה הוצרכו למילף ירושה 

זו מדין 'משמוש'.
וממילא לפי"ז, באופן הנ"ל, במי שמת אביו והניח בע"ח, ואח"כ מת 
זקינו, יהא הנכד חייב לשלם חובות אביו, ולא יוכל לטעון 'מכח אבוה 
ואילו  בניך',  יהיו  אבתיך  ד'תחת  קרא  משום  שזהו  קאתינא',  דאבא 
מפרשתינו למדנו שאין זה מקור לירושת הנכד, אלא מ'עיין עליו', אשר 
לפי"ז אין הנכד יורש ישר מזקינו, אלא הירושה עוברת דרך בנו של המת 
בקברו, ורק אז חוזרת לבנו, היינו להנכד, וא"כ הירושה מגיעה אליו מכח 

אביו שבקבר, וממילא ודאי יהא חייב להשיב חובות אביו. 
ועי' בתוספות בב"ב שם )ד"ה בן הבן(, שהקשו כעין זה, "וא"ת תיפוק 
ליה דבני בנים הרי הן כבנים", ועיי"ש מה שתרצו, דדוקא במקום שנאמר 
בפרשה לשון 'זרע', בזה שייך למידרש דבני בנים כבנים, ואילו בפרשת 
האי  לענין  מיישב  זה  אין  לכאורה  ואמנם  'זרע'.  לשון  נזכר  לא  ירושה, 
ילפותא ד'תחת אבתיך יהיו בניך', דמבואר דלמדו מזה גם לענין ירושה 

דשייכי בני בנים כבנים.
ואכן יעוין בקובץ שעורים )ב"ב אות של"ט(, שעמד בזה וכתב, "ובעיקר 
הך דינא דמכח אבוה דאבא קאתינא, קשה, דא"כ ל"ל קרא 'ובן אין לו', 
עיין עליו, דמזה ילפינן מישמוש למטה בבן הבן, כיון דיכול לירש בלא 

דין מישמוש.
ואפשר לומר, דנפק"מ לענין בת הבן במקום בת המת, דאי מטעמא 
מה  ועיי"ש  המת",  מבת  הבן,  בת  עדיפא  לא  קאתינא,  דאבא  דמאבוה 

שכתב לענין קושיית התוספות הנ"ל.
וביאור הדברים, דגם לענין בן הבן בעינן לילפותא ד'עיין עליו' דיורש 
מדין משמוש, דאל"כ הרי באופן שהניח המת בת מלבד הבן שמת כבר, 
ואילו הבן המת הניח אחריו בת, דהשתא אם באנו לדון בירושת בת הבן 
מטעמא ד'תחת אבתיך יהיו בניך', נמצא שלא תירש בת הבן כל הירושה, 
אלא תצטרך להתחלק בירושה עם דודתה, שהיא בת המת בעצמו, כיון 
דלפום קרא ד'תחת אבתיך יהיו בניך', הרי שבת הבן )היינו הנכדה( הרי 
ולהכי  בשוה,  ויורשות  אחותה,  היא  וכאילו  הבת,  בת  כמו  שוה  היא 
אצטריך, לדרשא ד'עיין עליו', דהשתא יורשת מדין משמוש, דלפי"ז דין 
בת הבן )הנכדה(, לירש כל הירושה כולה, ואין לבת המת במקום בת הבן 
כלום, וכדשנינו בב"ב )קט"ו א'(, "כל יוצאי יריכו של בן קודמין לבת", 
ובנידון דידן, בת הבן היא מיוצאי יריכו של בן, וא"כ היא קודמת לבת 

המת, וזה רק מכח דין משמוש הנלמד מקרא ד'אין לו', וכנ"ל9.
לגבי  דעכ"פ  נמצא  דלפי"ז  קשה,  דעדיין  שם,  הקוב"ש  העיר  ואמנם 
'בן הבן', באמת אין צריך לדרשא ד'עיין עליו', כיון דלגביו אין נפק"מ זו 
באופן שהניח זקינו המת גם בת וכנ"ל, שהרי גם מטעמא ד'תחת אבתיך 
יהיו בניך', דינו של בן הבן ליטול כל הירושה, אפילו שישנה גם בת לזקינו 
ו'בת המת' כאילו היא  המת, כיון דגם אם חשיב הנכד כבנו של המת, 

אחותו, הרי אין בת יורשת במקום בן, וכדשנינו )שם( "בן קודם לבת".
ועי' באמרי משה )להגר”מ סוקולובסקי זצ”ל(, סי’ ל”ח סק”א וסק”ח 
יהיו  ילפותא ד’תחת אבתיך  משכ”ת בזה, ותוכן דבריו, דודאי אף האי 
בניך’, יסודו מדין משמוש, דאל”כ, הרי במקום שהיו להמת כמה בנים, 
ומתו גם בנים אלו, והניחו בנים, וכנגדם יש אח שהוא ג”כ מבניו של 
המת שהניח דרך משל רק בן אחד, דהשתא אם באנו לדון מדין ד’תחת 
לבד, אלא  אביו  כחלק  יחיד,  בן  זה שהוא  נוטל  אין  בניך’,  יהיו  אבתיך 
כנכד לזקינו יש לו לחלוק עם כל נכדי זקינו בשוה, ומשא”כ אם באנו 
לדון מדין משמוש, דאז כל אחד מהנכדים יורש רק מה שהוריש לו אביו, 
)הסב(,  המת  בני  שהם  האחים  בין  בשוה  מתחלקת  שהירושה  והיינו 
אחד,  בן  רק  שהניח  האח  וממילא  בשוה,  לבניו  מוריש  בן  כל  והשתא 
בנים, מתחלקים  וכל אח אחר שהניח כמה  זה כל חלק אביו,  בן  נוטל 
בניו ביניהם בשוה בחלק שהניח להם מזקינם, ונמצא שזה שהוא בן יחיד 

נוטל חלק גדול מכולם.
ועי’ עוד ב’פנינים מבי מדרשא’ בפרשתינו מה שהאריך בכ”ז.

1   בשו”ת אבני ישפה ח”ד סי’ כ”ז, דן לענין אם עניית אמן על ברכת הזן, כששומע ברכה מפי אחר, 
ונוקט שעונה, ומשוה זה למש”כ לענין הפסק בתפילה לדברים שהם צורך התפילה, שמבואר בסי’ 
קכ”ח במ”ב שם סקע”א, דבעצם הש”ץ היה יכול לענות אמן על ברכת כהנים, רק שאינו רשאי מפני 

הבלבול, ע”ש. וי”ל בזה, ואכמ”ל.
2   וראה ‘מעשה איש’ ח”ה עמ’ י”ג, שמביא מהחזו”א עובדא: “פסק למעשה לר”י שיינלזון זצ”ל 

]שהתגורר בבנין כולל חזו”א[, כשהיה שומע באמצע ברהמ”ז אמן מהמנין שבכולל, שדינה כק”ש”.
3   המהר”ץ חיות מציין לרש”י שבת ק”ח א’, ע”ש. וע”ע תוס’ בסנהדרין ט”ז א’ ד”ה מה.

4   בתורה תמימה, כתב: “וצ”ל דהלשון ‘דבר הלכה’ לאו דוקא הלכה ממש, באיסור והיתר וכדומה, 
שהרי עמידה זו דאיירי כאן היא בענין שאלות באורים ותומים, ורש”י עצמו כתב בערובין מ”ה א’, 
דשאלות איסור והיתר אין שואלין באורים ותומים, אלא הכונה לשאול לו דבר הלכה בעניני והנהגות 

העולם, כמו בדבר מלחמת הארץ וחלוקתה וכדומה”.
5   עי’ בערוך השלחן סוס”י תקנ”א, דהקפידא הוא רק כשהולך בדרך.

הרא”מ  ובבאור  באב”,  תשעה  ועד  בתמוז  עשר  “משבעה  כתב:  צ”א,  מזמור  תהילים  במדרש     6
ְּבָשם  הגירסא  ג”כ  הוא  “כן  עלה:  כתב  כ”ג(,  אות  זצ”ל,  פאדווא  בהגרי”מ  משה  אהרן  )למוה”ר 
)במד”ר נשא פי”ג(. ובפסחים קי”א איתא, מחד בתמוז עד תשעה באב ודאי שכיח”. וטס”ה, וצ”ל 

עד ‘שיתסר בתמוז’.
7  ב’אורחות חיים החדש’ )להגר”נ כהנא זצ”ל( סי’ תקנ”א אות מ”ט, כתב: “ועי’ על זה בספר מאורי 
אור, בחלק עוד למועד, דף ק”ט, שכתב, דהאידנא בטל מימי אביי, והמדרש שהביא הב”י, הוי קודם 
אביי, ובזה מבואר דלא נהגינן להזהר, ולא נשמע בזמנינו מעולם, ותמהני על ב”י שלא התעורר בזה, 

ואולי סבר, כיון דבפסחים קי”ג מסיק דאתי לפעמים בגזייתא”.
8   ב’זכר דוד’ )להגר”ד זכותא זצ”ל(, עניני בין המצרים, מביא בשם ה’מגלה עמוקות’, שהתקופה 

שבלעם ביקש לקלל את ישראל, היה בין המצרים. ע”ש.
9  וזהו כענין שמצינו בפרשתינו בבנות צלפחד בן חפר )כ”ז ז’(, דכתיב, “והעברת את נחלת אביהן 
להן”, ותנן בב”ב )פ”ח מ”ג(, “בנות צלפחד נטלו שלשה חלקים בנחלה, חלק אביהן שהיה עם יוצאי 
מצרים, וחלקו עם אחיו בנכסי חפר, ושהיה בכור נוטל שני חלקים”, והיינו דכיון שצלפחד אביהם 
היה בכור, ירשו ממנו הב’ חלקים, דאילו היו יורשות מדין ‘תחת אבתיך יהיו בניך’, הרי שלא היו 
נוטלות ב’ חלקים, אלא רק כשאר אחי אביהם, שכן צלפחד מת קודם חפר זקינם )עי’ ב”ב קט”ז ב’ 
בתוספות ורשב”ם שם בד”ה ושהיה(, ונמצא שעדיין לא ירש אביהם חלק בכורה, ורק מדין משמוש 
דילפינן מפרשת בנות צלפחד, בזה נתחדש בקרא דהירושה עוברת דרך המת, וא”כ בנות צלפחד ירשו 
את אביהם שמת, והוא הרי היה ראוי לירש גם חלק הבכורה. ואע”ג דאין בכור נוטל בראוי כבמוחזק, 
כבר אמרו עלה בגמ’ שם )קי”ט א’(, דמהא דבנות צלפחד גופא מוכח ד”ארץ ישראל ‘מוחזקת’ היא”, 

ולא הוי כ’ראוי’, אלא כ’מוחזק’.
10  ועי’ ברמב”ן )בראשית ח’ ה’(, שכתב, דמעת קבלת התורה כל מנין החדשים הנזכרים בכתוב 

הם מניסן.
11  ועי' בפנים יפות )שם כ"ב(, שדקדק דרק כשבאו כל העדה הר ההר, אז מיד ויעל אהרן וגו', אע"פ 

שלפי סדר המחנות אהרן בא להר ההר קודם המחנות שלאחוריו, עיי"ש טעמו.
12  ודרשו חז”ל דמעשה נסים היה שם בזה, עי’ בספרא צו )מלואים א’ ו’(, “ויפשט משה את בגדיו, 
וכי היאך היה משה יכול להפשיט את בגדיו כסידרן, והעליונים הן עליונים לעולם, והתחתונים הן 
מבחייו,  יותר  במיתתו  הקב”ה  לו  ועשה  משה,  שעשה  ניסים  מעשה  אילו  אלא  לעולם,  התחתונים 
את  אותם  וילבש  תחתיהם.  נלבשים  שכינה  ובגדי  כהונה,  בגדי  והפשיטו  הסלע,  על  משה  והעמידו 
לו  גדול חלק  כבוד  כסידרן, אלא  בגדים  להלביש את אלעזר  יכול משה  היה  וכי היאך  בנו,  אלעזר 

את  אהרן  והפשיט  משה  וחזר  למטה,  תחילה  שכינה  בגדי  שלבשו  מבחייו,  יותר  במיתתו  המקום 
הבגדים כסידרן, והלביש את אלעזר בגדים כסידרן”.

וכתב הפנים יפות )שם כ”ב(, דזה מבואר ע”פ הילקוט )חקת תשס”ד(, דהיה מפשיט מאהרן ומלביש 
לאלעזר בגד אחר בגד כסדר, וא”כ הלא צריך להלביש הכתונת תחילה, ואח”כ המעיל עליו, ולא היה 

יכול להפשיט את הכתונת כל זמן שהמעיל עליו, אלא ודאי דרך נס היה.
החיצון  את  להפשיט  יפשיט,  כיצד  יודע  משה  היה  “...ולא  )תשפ”ז(,  מסעי  פ’  בילקוט  כעי”ז  ועי’ 
ולהלביש פנימי לאלעזר לא היה אפשר, לחלף בגדי הקדש מן סדרן לא היה אפשר, ליטול את כולן 
להניחו ערום א”א, אמר הקב”ה, אתה עושה את שלך ואני עושה את שלי, והיה משה מפשיטו ואהרן 
מתבלע בהר, וחכמים אומרים משה מפשיטו ומלאכי השרת מלבישין אותו”, ועיי”ש עוד כמה דברים 

בזה.
יבטל  שלא  גדול,  כהן  יהא  ואח”כ  אונן  יהא  שלא  כדי  הטעם,  שכתב  הנ”ל  יפות  בפנים  ועי’    13

מהקרבה, אלא קודם נעשה כה”ג ואח”כ נעשה אונן, וקיי”ל דכה”ג מקריב אונן.
14  ועי’ רש”י )שם כ”ו, ומקור דבריו בספרי האזינו של”ט(, “אמר לו )משה לאהרן(, הכנס למערה, 
ונכנס, ראה מטה מוצעת ונר דלוק, אמר לו, עלה למטה, ועלה, פשוט ידיך, ופשט, קמוץ פיך, וקמץ, 
עצום עיניך, ועצם. מיד חמד משה לאותה מיתה, וזהו שנאמר לו )דברים ל”ב נ’(, כאשר מת אהרן 

אחיך, מיתה שנתאוית לה”. ובדברים שם פרש”י עוד, “אמר משה, אשרי מי שמת במיתה זו”.
של  כתות  וכתות  גדול,  בכבוד  מוצעת  אהרן(  )של  מטתו  )משה(  שראה  “...מפני  פי”ב,  אדר”נ  ועי’ 

מלאכי השרת סופדות אותו”.
15  ואיתא ברש”י שם )כ”ט(, “ויראו כל העדה וגו’, כשראו משה ואלעזר יורדים ואהרן לא ירד, אמרו 
היכן הוא אהרן, אמר להם מת. אמרו לו, אפשר מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגפה ישלוט בו 

מלאך המות. מיד בקש משה רחמים והראוהו מלאכי השרת להם מוטל במטה, ראו והאמינו”.
16  וכ”כ בפנים יפות הנ”ל, דאין לומר דהתחילו הל’ ימי אבילותו של אהרן ממחרת ר”ח, אלא בר”ח 

אב עצמו הספידוהו, עיי”ש ההכרח לזה.
ועי’ רבינו בחיי כאן שכתב, “בחדש החמישי באחד לחדש. זה ראש חדש שבו נפטר אהרן, ובתשעה בו 
נשרף בית המקדש והתורה עמו...”. וכוונתו ע”פ המבואר בר”ה )י”ח ב’(, “ללמדך ששקולה מיתתן 
על אהרן  לבנים, שהתחילו האבילות  סימן  וא”כ מעשה אבות  בית אלקינו”,  כשריפת  צדיקים  של 
מר”ח אב, שהיא כאבילות על החורבן, דשקולה וכו’, וא”כ הוא מקור נאה להנוהגים באבילות החרבן 

מר”ח אב.
ובעצם שייכות מיתת אהרן לחודש אב, עי’ משכ”ת בזה החת”ס בתורת משה פ’ דברים )בדרוש לז’ 
אב, ד”ה ובאופן הנ”ל(, לבאר ע”פ הא דאיתא בשבת )ק”ה ב’(, אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע 
בן לוי משום בר קפרא, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקב”ה סופרן ומניחן בבית גנזיו”, דיל”פ 
דכיון שספדו ישראל לאהרן כדין ובכו אותו ל’ יום, לכן גנז הקב”ה דמעותיהם ליום פקודה שיהיו 
ראויין ליגאל ג”כ לצאת מן הגלות בחדש אב ולבנות ביהמ”ק במהרה, כידוע מהמדרש דבכל ט’ באב 

נולד המשיח, וכתב שם החת”ס, “ולכן מת אהרן בראש חדש אב, שהוא אב לביהמ”ק”.
17  עי' 'בירור הלכה' לאו"ח סי' תק"פ משכ"ת בזה. 

18  ונראה הכוונה, דמלבד ששמעו שמת אהרן, דזה היה ע”פ השמועה, אלא עוד ראו זאת בעיניהם 
מדרש  בשם  שכתב  )שם(,  בחיי  ברבינו  וכ”מ  לראיה,  שמיעה  דומה  ואין  הכבוד,  ענני  סילוק  ע”י 

תנחומא, “כיון שמת אהרן נסתלקו ענני כבוד, ונראו כאשה שראשה פרוע”.
19  וכן איתא בתרגום יונתן )שם כ"ט(, "וכיון דנח נפשיה דאהרן אסתלקו עננא יקרא בחד לירחא 
ווי לי עלך אהרן  דאב, וחמון כל כנשתא דאתא משה נחית מן טוורא מנוי בזיעין והוה בכי, ואמר 
אחי עמוד צלותהון דישראל, אוף הינון בכון ית אהרן תלתין יומין גובריא ונשיא דישראל" ]ותרגומו 

ב'כתר יונתן', וכיון שנח נפשו של אהרן הסתלקו ענני הכבוד באחד לחודש של אב, וראו כל העדה 
שבא משה יורד מן ההר בגדיו קרועים והיה בוכה, ויאמר אוי לי עליך אהרן אחי עמוד תפלתם של 

ישראל, גם הם בכו את אהרן שלושים ימים אנשים ונשים של ישראל[.
אבל עצם מה שבא הכנעני )עמלק( להלחם בישראל, אין הכרח שהיה מיד בו ביום, אף שהיה בסמוך 
למיתת אהרן. ומה שדרשו בגמ' ד'ויראו' מלשון יראה, אין הכרח שחששו דוקא מהכנעני שכבר בא 
בו ביום להילחם עמם, שהרי לא בא עדיין, ורק היו חוששין שמא יבואו האומות להילחם בהם, כיון 

שנסתלקו ענני הכבוד, שמפני כן היה ניכר לכל האומות שאין להם העננים.
20  ואמנם עי’ בח”א למהרש”א בר”ה שם ד”ה אלא וייראו. 

21  ועי’ בפנים יפות שם שכתב לבאר בע”א, דיש ללמוד כן מדכתיב בקרא הנ”ל דאהרן, ‘בהר ההר’, 
ללמד דבשעה שהיה בהר ההר אז ממש  ובע”כ  זה מקודם בקרא,  הוזכר  כבר  מיותר, שהרי  דהוא 

נשלם מנין שנותיו, עיי”ש.
22  ודייק כן כענין שכתב רבו בעל ההפלאה בפנים יפות הנ”ל, ד’בהר ההר’ מיותר, עיי”ש.

ועי’ עוד בחת”ס בדרוש לז’ אדר, בד”ה וא”כ לפי”ז צריך, שכתב, דאפשר ד”תחילת מיתתו בער”ח 
אב, ואפשר שבו ביום נולד, וגמר המיתה היתה בר”ח...”.

להחורבן,  העיר  בקיעת  בין  יום  כ”א  הפרש  היה  לא  ראשון  בבית  הבבלי באמת  דלדעת  והיינו    23
דלהבבלי לכו”ע בקיעת העיר בבית ראשון היה בט’ תמוז ולא בי”ז.

ועי’ ביערות דבש ח”ב דרוש י”ד מה שביאר השייכות דמיתת אהרן ביום החורבן, לשי’ הירושלמי 
)ותשו”ח להר”ש ליבוביץ שליט”א שהעירנו לדבריו(.

24  ובתוס’ ערכין )י”ג א’, ד”ה אותו(, כתבו שתחילת עליית עזרא היה בג’ אדר )עי’ עזרא ו’ ט”ו(, 
ועי’ סדע”ר פכ”ט, ומש”כ שם ב’סדר זמנים’ ו’ימות עולם’.

25  בספר ‘דרך שיחה’ )עמ’ תר”ט(, הביא דברי הגרח”ק שליט”א מהנהגת אביו זצוק”ל בעל הקהלות 
יעקב, “אבא זצ”ל היה אומר תיקון חצות בג’ השבועות באמצע היום, כדאיתא במ”ב”. ועוד שם, 
“אבא זצ”ל היה ישן על הארץ בליל ת”ב וסיפר שבנובהרדוק היו אומרים בצהריים בבין המצרים 

חצי שעה תיקון חצות כמש”כ במ”ב”.
26  ועי’ בשו”ת שלמת חיים להגרי”ח זוננפלד זצ”ל )ח”א אות ג’(, בענין מי שאין לו פנאי לומר כל 
סדר תקון חצות, שכתב, “ענין חצות הוא ג”כ מכלל הדברים שאין להם שיעור, אם ירצה לצאת בזה 

יאמר מזמור אחד על נהרות בבל ועוד מזמור לאסף...” )תהלים ע”ט(.
27  אכן לפי”ז צריך ביאור, מדוע נתן משה את הגלעד למכיר, בזמן שבניו הם אלו שכבשוה, ולכאורה 

היה מקום ליתנה לבניו.
בפשטות היה ניתן לפרש, שהבנים הלכו בשליחות אביהם או לכבודו, על כן קיבלה אביהם, ולאחר 

אריכות ימיו ושנותיו בניו ירשוהו ויקבלו חלקם.
אלא שרבותינו הראשונים נתקשו בדבר, וביארו באופנים אחרים.

ַוִּיְלְּכֻדָה  ִּגְלָעָדה  ְמַנֶּׁשה  ֶּבן  ָמִכיר  ְּבֵני  “ַוֵּיְלכּו  האב”ע הוסיף והקשה בלשון הפסוק )במדבר ל”ב ל”ט(, 
ַוּיֹוֶרׁש ֶאת ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ָּבּה”, מדוע פתח ב’וילכו בני מכיר’, וכן ‘ַוִּיְלְּכֻדָה’, לשון רבים, והמשיך ‘ויורש’ 

שהוא לשון יחיד.
וביאר האב”ע, ע”פ דעת הי”א, שבאותה העת עדיין היה מכיר חי, והוא זה שהוריש את האמורי, 
)שם עמ’ קמ”ב(,  ובדומה לזה ביאר ברוקח  ולפי”ז מובן מדוע מכיר הוא זה שקיבלה מאת משה. 

“וילכָדה כתיב ]לשון יחיד[, מכיר לכדה”.
יֹוֵסף  ְּבכֹור  ִּכי הּוא  ְמַנֶּׁשה  ְלַמֵּטה  ַהּגֹוָרל  “ַוְיִהי  )יהושע י”ז א’(,  ומכיר אכן היה גבור גדול, וכדכתיב 
ְלָמִכיר ְּבכֹור ְמַנֶּׁשה ֲאִבי ַהִּגְלָעד ִּכי הּוא ָהָיה ִאיׁש ִמְלָחָמה ַוְיִהי לֹו ַהִּגְלָעד ְוַהָּבָׁשן”, הרי שמפורש שמכיר 
היה איש מלחמה ]אכן לפי פירושו של המצוד”ד שם, שכתב, “איש מלחמה. ובחר לשבת בעבר הירדן 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה שבוע שעבר



תשובה ל"מענינא דירחא"

בתשובה לשאלה, אלו 'מאורעות' מצינו בתורה ובחז"ל, שארעו 
ב'ר"ח מנחם אב'.

א. נראו ראשי ההרים אחר המבול, כדכתיב )בראשית ח' ה'(, "והמים 
ראשי  נראו  לחדש  באחד  בעשירי  העשירי  החדש  עד  וחסור  הלוך  היו 
ב'מדרש  וכ"ה  אב,  בחודש  שזהו  )פ"ד(,  עולם  בסדר  ואיתא  ההרים", 
לירידת גשמים",  זה היה אב שהיה עשירי  "עד החדש העשירי,  אגדה', 

וכ"ה במדרש לקח טוב, "באחד באב נראו ראשי ההרים".
זה אב, שהוא עשירי  נראו ראשי ההרים,  "בעשירי  )שם(,  וכן פרש"י 
בחשבון  כן  להוכיח  שהאריך  מה  ועיי"ש  הגשם",  שהתחיל  למרחשון 
ד"ה  ב',  י"א  שם  ועוד  ויהי,  ד"ה  ב',  )י'  בר"ה  בדבריו  עי'  וכן  הדברים, 

ואזדו(, מה שהאריך בזה.
ואולם כמה מפרשים כתבו דהוא תמוז, ד'עשירי' היינו מתשרי, ולא 
לירידת הגשמים, כ"ה בתרגום יונתן שם, "ומיא הוו אזלין וחסרין עד ירח 

עשיריי ירח תמוז בתמוז בחד לירחא אתחמיאו רישי טוריא".
וכ"כ הרמב"ן שם, "...עד שנראו ראשי ההרים בחדש העשירי, הוא חדש 
תמוז". והיינו למ"ד דבתשרי נברא העולם. וא"כ לפי"ז למ"ד דבניסן נברא 

העולם, נמצא דחודש העשירי היינו טבת.
דס"ל  וצ"ל  שבט.  חודש  דהוא  דמשמע  שם,  עזרא  באבן  עי'  ואכן 
נברא  דבתשרי  למ"ד  וא"כ  הגשמים,  לירידת  היינו  דה'עשירי'  כרש"י 
אב,  היינו  לגשמים  עשירי  וא"כ  הגשם,  התחיל  דבחשון  נמצא  העולם, 
וזהו לפרש"י, ומעתה למ"ד דבניסן נברא העולם, א"כ באייר היה תחילת 

הגשמים, ונמצא דהעשירי היינו שבט.
מיתת אהרן, כדכתיב בפרשה דידן )במדבר ל"ג ל"ח(, "ויעל אהרן  ב. 
הכהן אל הר ההר על פי ה' וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל 
מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש", ואיתא בר"ה )ב' ב'(, דהיינו 
חדש  וא"כ  מצרים',  מארץ  בנ"י  'לצאת  נזכר  דבפסוק  לניסן,  חמישי 
החמישי ליצי"מ הוא אב10, וכ"ה בתענית )ט' א'(, "וכי בירח אחד מתו 
והלא וכו' ואהרן באב". וכ"ה בברייתא דסדר עולם )פ"י(, "...ואהרן באחד 
נקטינן  וכן  "באחד באב מת אהרן הכהן",  וכ"ה במגילת תענית,  באב". 

בשו"ע או"ח תק"פ ס"ב.
ובכלל זה כל המאורע, וכמפורש בקראי דפ' חקת )כ', כ"ב - כ"ט(, דבו 
ביום באו כל העדה ִמָקֵדש אל הֹר ההר11, ובו ביום נאמר למשה כל ענין 
'יאסף אהרן אל עמיו', כי מרגע שנצטוה על כך לא עיכב, וכדפרש"י שם 
)כ"ז(, ועלו שלשתן להר, אהרן ומשה ואלעזר, והעביר משה בגדי כהונה 
של אהרן לאלעזר בנו12, ונעשה אלעזר לכהן גדול תחת אביו בו ביום13, 
ימי  וירדו משה ואלעזר, ומאז15 התחילו שלשים  ומת אהרן בנשיקה14, 

אבילות16.
ואולם עי' ברלב"ג )חקת כ"א, התועלת השלישי וכו'(, שכתב שהיה כל 
זה בא' לחודש שבט, והוא לחשבון השנים מתשרי, עיי"ש כל דבריו, וכבר 

תמהו בזה17, דמפורש בגמ' ר"ה ותענית הנ"ל דהיה בחדש אב.
כדכתיב  האומות,  מן  חוששין  ישראל  והיו  הכבוד,  ענני  נסתלקו  ג. 
עוד בפ' מסעי )שם כ"א א'(, "וישמע הכנעני מלך ערד יֹשב הנגב כי בא 
ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי", ודרשו בזה בר"ה 
)ג' א', וכ"ה בתענית ט' א'(, "וישמע הכנעני מלך ערד, מה שמועה שמע, 
להלחם  רשות  ניתנה  וכסבור  כבוד18,  ענני  ונסתלקו  אהרן,  שמע שמת 
בישראל. והיינו דכתיב, ויראו כל העדה כי גוע אהרן, ואמר רבי אבהו, אל 
תקרי וִיְראו אלא וִייָראו". ובפשוטו מיד כשנסתלק אהרן, נסתלקו ענני 
דזה היה מיד כשירדו משה  ד'ויראו',  וכ"מ מדדייק לה מקרא  הכבוד19, 

ואלעזר מן ההר ואהרן לא ירד, וכדפרש"י שם20.
"ואהרן  כ' ל"ט(,  )שם  לידתו של אהרן, דכתיב עוד בפ' מסעי  יום  ד. 
בן שלש ועשרים ומאת שנה במֹתו בהר ההר", וכתב הפנים יפות )שם(, 
דבו ביום נולד, והוא ע"פ הא דאיתא בקדושין )ל"ח א'( ובר"ה )י"א א'(, 
דהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים, ואע"פ דגבי משה דרשו שם 
מדכתיב ביה )דברים ל"א ב'(, "בן מאה ועשרים שנה אנכי היום", ואילו 
גבי אהרן לא כתיב 'היום', מ"מ הא בר"ה שם דרשו כן גבי האבות, ואע"פ 
שלא נזכר אצלם 'היום', אלא כיון דגבי משה למדו כן, ממילא יש ללמוד 

כך גם לגבי שאר צדיקים שנמצא אצלם מילוי השנים21.
ואכן עי' בחזו"א )ר"ה סי' קמ"ב(, שעמד בזה, וכתב תחילה דלפי החשבון 
נולד אהרן בתמוז, "ואע"ג שאמרו לקמן י"א, דהקב"ה ממלא שנותיהן של 

צדיקים, נראה דאין זה כללא, אלא במקום שאמרו חכמים".
מניסן  מצרים  דליציאת  דמילתא  "ולקושטא  בחזו"א,  מסיים שם  אך 
מנינן, נמי י"ל דשנות משה ואהרן שלהם, ולא של עולם, ואהרן נולד בא' 

באב...", עיי"ש החשבון.
נגע בחשבון זה במלבי"ם ב'ארץ חמדה' )שמות ה' א'(,  ושו"ר שכבר 
וכו',  נולד באב מאחר דגם מת באב, דהקב"ה ממלא  ג"כ דאהרן  וכתב 
וכ"כ החת"ס  )ח"ב דרוש ט' ד"ה אבל תדע(,  וכ"כ ביערות דבש  עיי"ש. 
כאן,  מסעי  לפ'  עה"ת  בחת"ס  וכ"כ  שלהי(,  והנה  )ד"ה  אב  לז'  בדרוש 
"ובאמת אהרן נולד בר"ח אב, באותה שעה ממש שנולד, באותה שעה 

ממש מת בהר ההר"22.
חורבן בית ראשון לחד מ"ד בירושלמי )תענית פ"ד ה"ה(, דאיתא  ה. 
שם, "...כך מיום שהובקעה העיר, ועד יום שחרב הבית, כ"א יום, מאן 
דאמר בט' לחדש, בא' באב חרב הבית, מאן דאמר בי"ז, בט' באב חרב 
הבית", והיינו שנחלקו באיזה יום 'הובקעה העיר' בבית ראשון, ומבואר 
דלמ"ד שהיה זה בט' בתמוז, א"כ לפי"ז חורבן ביהמ"ק היה בא' אב. אבל 
הבבלי חולק עם הירושלמי בזה, וכמבואר בר"ה )י"ח ב'(, דחורבן הבית 

היה בט' באב בין בבית ראשון ובין בשני23.
ו. עזרא בא לירושלים מבבל, כדכתיב בעזרא )ז', ח'-ט'(, "ויבֹא ירושלם 
בחדש החמישי היא שנת השביעית למלך. כי באחד לחדש הראשון הוא 
אלקיו  כיד  ירושלם  אל  בא  החמישי  לחדש  ובאחד  מבבל  ַהַּמֲעָלה  ְיֻסד 

ַהַּמֲעָלה, יסוד תחלת העליה", והיינו שיצא  "ְיֻסד  הטובה עליו". ופרש"י 
מבבל בר"ח ניסן24, והגיע ירושלימה בר"ח אב.

וזוהי 'ביאה שניה', כדדרשו בברכות )ד' א'(, "עד יעבר עם זו קנית, זו 
ביאה שניה", ואמרו שם, "מכאן אמרו חכמים, ראוים היו ישראל ליעשות 
להם נס בימי עזרא, כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם 

החטא".
ויה"ר שיהפך לנו החודש הזה לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, בבנין 

בית הבחירה בב"א.

תשובה ל"מענינא דחורבנא"

ברוב  קבוע  זמנו  אשר  מנהג,  מצאנו  היכן  לשאלה,  בתשובה 
ימות השנה, ובימים אלו ראוי לקיימו בזמן נוסף.

כתב המחבר )או"ח סי' א' ס"ג(, "ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג 
על חורבן בית המקדש", וכתב המ"ב שם )סק"ט(, "והמקובלים האריכו 
מאוד בגודל מעלת קימת חצות כי רבה היא, וכבר נדפס בסידורים סדר 

ההנהגה ע"פ כתבי האר"י ז"ל".
שיתאבל  כתב  האר"י  "ובכונת  המ"ב,  כתב  )סקק"ג(  תקנ"א  ובסו"ס 

בימים ההם אחר חצי היום ויבכה כמו חצי שעה".
מבואר דמנהג זה אשר ראוי לנהוג בו בכל ימות השנה להתאבל על 
החורבן בחצות הלילה, יש להוסיף עליו בימים אלו ולהתאבל על החורבן 

גם ב'חצי היום'25.
וכ"כ בכף החיים )תקנ"א אות רכ"א(, "וענין חצות הלילה א"צ להזכירו, 
כי אפילו בכל שאר הלילות צריך להתאבל על החורבן, ומכ"ש בלילות בין 

המצרים שצריך להוסיף בבכיה"26.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "שֶֶׁכם ]בן גלעד[".
דמות הקשורה: "ְוַאְׂשִריֵאל ִמְׁשַּפַחת ָהַאְׂשִרֵאִלי ְושֶֶׁכם ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְכִמי". 

במדבר כ"ו ל"א.

בזכות מלחמתם של בני זקני – שבזכות מלחמתם של בני מכיר, שהיה 
זקנו של שכם, שכבשו את הגלעד, היה כדלהלן.

שבני מכיר נלחמו וכבשו את הגלעד, כמפורש בקרא )במדבר ל"ב ל"ט(, 
"ַוֵּיְלכּו ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ִּגְלָעָדה ַוִּיְלְּכֻדָה ַוּיֹוֶרׁש ֶאת ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ָּבּה".

בנו של  וגלעד  גלעד,  בנו של  זקנו של שכם, שהיה שכם  ומכיר היה 
מכיר, וכמפורש ג"ז בקרא )שם כ"ו כ"ט - ל"א(, "ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ְלָמִכיר ִמְׁשַּפַחת 
ִגְלָעד  ְּבֵני  ֵאֶּלה  ַהִּגְלָעִדי.  ִמְׁשַּפַחת  ְלִגְלָעד  ִּגְלָעד  ֶאת  ּוָמִכיר הֹוִליד  ַהָּמִכיִרי 
ִמְׁשַּפַחת  ְוַאְׂשִריֵאל  ַהֶחְלִקי.  ִמְׁשַּפַחת  ְלֵחֶלק  ָהִאיֶעְזִרי  ִמְׁשַּפַחת  ִאיֶעֶזר 

ָהַאְׂשִרֵאִלי ְוֶׁשֶכם ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְכִמי".

מכיר,  בני  של  מלחמתם  שבזכות   – אבי  שכשם  המקום  את  קיבל 
שכבשו את הגלעד, קיבל זקני את הגלעד, שנקרא כשם גלעד אבי שכם.

שבזכות מלחמתם של בני מכיר קיבל מכיר את הגלעד, כמפורש בקרא 
ָּבּה",  ַוֵּיֶׁשב  ְמַנֶּׁשה  ֶּבן  ְלָמִכיר27  ַהִּגְלָעד  ֶאת  מֶֹׁשה  "ַוִּיֵּתן  מ'(,  ל"ב  )במדבר 

ושנתה התורה ענין זה )דברים ג' ט"ו(, "ּוְלָמִכיר ָנַתִּתי ֶאת ַהִּגְלָעד".
הדברים,  פשטות  הוא  כן  שכם,  אבי  גלעד  כשם  נקרא  היה  והגלעד 

ששניהם נקראו 'גלעד'.
ומלחמתם זו של בני מכיר שכבשו את הגלעד, היתה בזמן מלחמת עוג, 
כן כתב הרלב"ג )שם, עמ' קע"ו(, "ַוֵּיְלכּו ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ִּגְלָעָדה ַוִּיְלְּכֻדָה. 
רוצה לומר שלכדו קצת ערי הגלעד, וידמה שזה היה בעת מלחמות עוג, 
הגבורה  מפי  משה  הסכים  ולזה  ארצו...  את  וירש  שם  כתוב  כבר  כי 

שתהיינה אלו לאשר כבשום בחלק נחלתם".
עוד כתב הרלב"ג בענין עת המלחמה, "והוא אפשר גם כן, אחר שהגיע 
להן נחלתן בהר הגלעד מעבר לירדן מזרחה, כבשו אלו המקומות סביב 

נחלתם".
קמ"ב(,  עמ'  )שם  הרוקח  כתב  מלחמתם,  נמשכה  ימים  כמה  ובענין 

"ויורש. מלא ו', כל ו' ימים נלחמו28".
ובאותה עת מכיר בן מנשה עדיין היה חי, אלא שהיה זקן מופלג, וזכה 
בהערה29  וע"ע  ב',  קכ"א  בב"ב  כדאיתא  ישראל,  ארץ  מבאי  להיות  אף 

שהארכנו בזה.

בן אחי מאבי נקרא כשמי – שבנו השני של שמידע אחיו מאב של שכם 
בן גלעד, נקרא אף הוא שכם כשמו.

י"ט(,  ז'  )דהי"א  בפסוק  כמפורש  נקרא שכם,  שבנו השני של שמידע 
ַוֲאִניָעם", ודבר פשוט הוא שאינו  ְוִלְקִחי  ָוֶׁשֶכם  ְׁשִמיָדע ַאְחָין  ְּבֵני  "ַוִּיְהיּו 
שכם בן גלעד המוזכר בתורה, אלא בן שמידע בנו החמישי של גלעד אבי 
כי  זה אינו הנזכר בתורה,  "...ושכם  וכפי שכתב הרד"ק להדיא30,  שכם, 

אותו היה אחי שמידע וזה בנו".
ושמידע היה אחי שכם, כמפורש בקרא במשפחות בני גלעד )במדבר 
ִמְׁשַּפַחת  ְלֵחֶלק  ָהִאיֶעְזִרי  ִמְׁשַּפַחת  ִאיֶעֶזר  ִגְלָעד  ְּבֵני  "ֵאֶּלה  ל"ב(,   - ל'  כ"ו 
ַהֶחְלִקי. ְוַאְׂשִריֵאל ִמְׁשַּפַחת ָהַאְׂשִרֵאִלי ְוֶׁשֶכם ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְכִמי31. ּוְׁשִמיָדע 
ִמְׁשַּפַחת ַהְּׁשִמיָדִעי ְוֵחֶפר ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְפִרי", אלא שהיה שמידע מאם אחרת, 
וכדכתיב בספר דה"י )א' ז' י"ח(, "ַוֲאחֹתֹו ַהּמֶֹלֶכת ָיְלָדה ֶאת ִאיְׁשהֹוד ְוֶאת 
ֲאִביֶעֶזר ְוֶאת ַמְחָלה", והגר"א בביאורו שם ביאר, שאחות ֻׁשִּפים )המוזכר 
בפסוק ט"ו(, נקראה 'מֹלכת' ]ולכאורה היינו האחות הנוספת מלבד מעכה 
זו,  מֹלכת  את  מכיר  בן  גלעד  ונשא  שם[,  בשמה  כבר  המוזכרת  אחותו 
וביאר  ]וע"ע בסמוך מה שהוסיף  והוא שמידע  'ִאיְׁשהֹוד',  לו את  וילדה 

הגר"א בפסוק זה[, נמצא ששמידע היה אחי שכם מאב ולא מאם.

וכנכדת צעיר האחים שם אחי – שכשמה של נכדת אחיהם הצעיר של 
שכם ושמידע, והיינו חפר, שנכדתו נקראה בשם מחלה, נקרא שם אחד 

מאחיהם הנוספים של שכם ושמידע.
שאחיהם הצעיר של שכם ושמידע היה חפר, כמפורש בקרא במשפחות 
בני גלעד )במדבר כ"ו ל' - ל"ב(, "ֵאֶּלה ְּבֵני ִגְלָעד ִאיֶעֶזר ִמְׁשַּפַחת ָהִאיֶעְזִרי 
ִמְׁשַּפַחת  ְוֶׁשֶכם  ָהַאְׂשִרֵאִלי  ִמְׁשַּפַחת  ְוַאְׂשִריֵאל  ַהֶחְלִקי.  ִמְׁשַּפַחת  ְלֵחֶלק 
ַהֶחְפִרי", הרי שסדר  ִמְׁשַּפַחת  ְוֵחֶפר  ַהְּׁשִמיָדִעי  ִמְׁשַּפַחת  ּוְׁשִמיָדע  ַהִּׁשְכִמי. 

תולדותם היה, איעזר, חלק, אשריאל, שכם, שמידע וחפר.
ונכדתו של חפר, בתו של צלפחד בנו, נקראה בשם מחלה, כמפורש ג"ז 
בקרא )שם ל"ג(, "ּוְצָלְפָחד ֶּבן ֵחֶפר ֹלא ָהיּו לֹו ָּבִנים ִּכי ִאם ָּבנֹות ְוֵׁשם ְּבנֹות 

ְצָלְפָחד ַמְחָלה ְונָֹעה ָחְגָלה ִמְלָּכה ְוִתְרָצה".
ואף אחיהם של שכם ושמידע נקרא בשם מחלה, וכדכתיב בספר דה"י 
)א' ז' י"ח(, "ַוֲאחֹתֹו ַהּמֶֹלֶכת ָיְלָדה ֶאת ִאיְׁשהֹוד ְוֶאת ֲאִביֶעֶזר ְוֶאת ַמְחָלה", 
והגר"א בביאורו שם ביאר )וכדלעיל(, שמֹלכת זו היתה אשתו של גלעד, 
והיא ילדה לו שלשה בנים, את אישהוד הוא שמידע, ואת אביעזר הוא 
ושמידע,  אִחיהם של שכם  נמצא שחלק  חלק,  הוא  ואת מחלה  איעזר, 

נקרא בשם מחלה, כנכדתו של אחיהם הצעיר.
עוד עולה מכל זה, שלגלעד בן מכיר היו שתי נשים, שכל אחת ילדה 
שלשה בנים, האחת, מֹלכת, שילדה לו את בניו הראשון, השני והחמישי, 
איעזר חלק ושמידע, ואילו אשתו השנית, ששמה אינו ידוע, ילדה לו את 

בניו השלישי, הרביעי והשישי, אשריאל שכם ושמידע.
אכן כ"ז הוא לשיטת הגר"א, שלמד שמֹלכת היתה אחותו של ֻׁשפים 
כלל שם  אינו  )וכ"פ המצוד"ד(, שמֹלכת  למד  הרד"ק  גלעד, אבל  ואשת 
של אשה, אלא שאחותו של גלעד, ששמה אינו ידוע, היתה מולכת בקצה 
הארץ אשר לגלעדי, וכותב הרד"ק, "ואע"פ שלא נזכר בתורה ובנביאים, 

ידוע הוא אצלם בקבלה, ולפי שהיתה אשה גדולה, זכר תולדתה".
חצרון,  אשת  היתה  גלעד,  של  שאחותו  בדומה,  שלמד  ברלב"ג  וע"ע 
ונקראת מֹלכת, וחצרון נשאה כשהיה בן ששים, וילדה אלו שלשת בנים, 
לפי  מֹלכת,  ונקראה  גדלם,  ומכיר  מת  חצרון  כי  מכיר,  בני  נקראו  והם 

שָמכיר שם אותה מֹושלת על ביתו32.
והנה לפי ביאורם של הרד"ק והרלב"ג בפסוקים, לא מצאנו כלל שהיה 
לגלעד שתי נשים, וא"כ שמידע היה אחיו של שכם מאב ואם, וכמו כן 

חלק לא נקרא בשם מחלה, כשם נכדת אחיו הצעיר.
 

בדומה לשמי מקום הפורענות – שבדומה לשמו של 'ֶׁשֶכם' בן גלעד, 
נקרא חבל ארץ 'ְׁשֶכם', שהוא מקום הפורענות.

גם  )הובא  א'  ק"ב  בסנהדרין  כדאיתא  הפורענות,  מקום  הוא  ששכם 
ַוֵּיֶלְך ְרַחְבָעם ְׁשֶכם ִּכי ְׁשֶכם  בילקוט מ"א קצ"ו ד"ה וילך(, ")מ"א י"ב א'( 
ָּבא ָכל ִיְׂשָרֵאל ְלַהְמִליְך אֹתֹו. תנא משום רבי יוסי, מקום מזומן לפורענות. 
בשכם עינו את דינה, בשכם33 מכרו אחיו את יוסף, בשכם נחלקה מלכות 
רבי  אמר  ם,  ִמירּוָׁשלִָ ָיָצא  ְוָיָרְבָעם  כ"ט(,  י"א  )שם  ]שנאמר[  דוד34,  בית 
חנינא בר פפא, שיצא מפיתקה של ירושלים )ופרש"י, מכללה, שלא לחזור 

בה לעולם ולא ליטול חלק בעבודה(".
מזומן  מקום  שיש  יוסי,  רבי  דברי  ביסוד  הקדמונים  האריכו  וכבר 

לפורענות, ועיין בהערה35 מה שהבאנו בזה.
ובענין העיר שכם, אם יש בה קדושה מיוחדת שלא להכנס בה או שיש 

עליה חרם שלא ידורו בה, עיין בהערה36 מה שהבאנו בזה.

וגם הרשע שהטעוהו ברמאות – שגם ְׁשֶכם בן חמור הרשע, שאחי דינה 
הטעוהו ברמאות, גם הוא נקרא בדומה לשמו של שכם בן גלעד.

ששכם היה בנו של חמור, מפורש בקרא )בראשית ל"ד ב'(, "ַוַּיְרא אָֹתּה 
ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ַהִחִּוי ְנִׂשיא ָהָאֶרץ ַוִּיַּקח אָֹתּה ַוִּיְׁשַּכב אָֹתּה ַוְיַעֶּנָה".

ושכם היה רשע37, כדאיתא בב"ר )פ' ז'(, "ַוְיַדֵּבר ֲחמֹור ִאָּתם ֵלאמֹר. ר"ל 
אמר, בג' לשונות של חבה חבב הקב"ה את ישראל, בדביקה, בחשיקה, 
איתא  ועוד  הזה...".  רשע  של  מפרשה  אותה  למדים  ואנו  ובחפיצה... 
בתנחומא ישן וישלח י"ט, "...ַוַּיְרא אָֹתּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ַהִחִּוי ְנִׂשיא ָהָאֶרץ. 
הרשעים רואים, )אסתר ג' ה'( ַוַּיְרא ָהָמן, )בראשית כ"ח ו'( ַוַּיְרא ֵעָׂשו, )שם 
ל"ד ב'( ַוַּיְרא אָֹתּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור, אמר דוד )תהלים ס"ט כ"ד(, ֶּתְחַׁשְכָנה 

ֵעיֵניֶהם ֵמְראֹות".
ואחי דינה הטעו את שכם ברמאות, כמפורש בקרא )בראשית ל"ד י"ג(, 
ִטֵּמא  ֲאֶׁשר  ַוְיַדֵּברּו  ְּבִמְרָמה  ָאִביו  ֲחמֹור  ְוֶאת  ְׁשֶכם  ֶאת  ַיֲעקֹב  ְבֵני  "ַוַּיֲענּו 

ֵאת ִּדיָנה ֲאחָֹתם".
בחכמה,  אלא  כפשוטו,  'רמאות'  הכוונה  שאין  דרשו  רבותינו  אכן 
ָחְכְמָתא' באונקלוס ו'ְּבחּוְכָמא'  וכדאיתא בתרגומים, שתרגמו 'במרמה', 'בְּ
ביונתן, וכפרש"י, "במרמה. בחכמה", והוסיף וביאר, "אשר טמא. הכתוב 
אומר שלא היתה רמיה, שהרי טמא את דינה אחותם", ובתוספת ביאור 
כתב הרד"ק, "...ובעבור שטמא את דינה אחותם, לא חשבו זה לעון אם 

ירמאו אותו בדבריהם".
ובעיקר הדבר מה היתה הרמאות והחכמה של בני יעקב, כתב הרמב"ן, 
"והתשובה כי המרמה היתה באמרם להמול להם כל זכר, כי חשבו שלא 
יעשו כן בני העיר, ואם אולי ישמעו לנשיאם ויהיו כלם נמולים, יבואו 
ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו את בתם מבית שכם, וזאת עצת 
כל  והרגו  מהם  להנקם  רצו  ולוי  ושמעון  אביהם,  וברשות  האחים  כל 

אנשי העיר"38.
והחזקוני ביאר באופן אחר, "במרמה. ששאלו להמול כל זכר, וסבורים 
הנערה,  אהבת  בשביל  וחמור  שכם  רק  להמול  יאותו  שלא  יעקב  בני 
ומ"מ  במרמה,  וזהו  מהם,  נקמתנו  נקח  כולם,  ימולו  שלא  כיון  ואמרו 
ובדומה לזה כתב  ונכונה באו עליהם, כמו שנפרש".  ע"י עלילה גמורה 
הספורנו, "במרמה שאלו שימולו, בחשבם שלא יקבלו עליהם או שלא 
יוכלו לפתות אנשי עירם לזה", וע"ע באוה"ח ובמלבי"ם שביארו בדרכים 

נוספים מה היה המרמה והחכמה של בני יעקב במעשה זה.

על הְסָפר במקום סכנה להראות העובדי גילולים את גבורתו ולזה היה לו הגלעד והבשן”, הרי שאין 
כל ראיה מדברי הפסוק הללו, שהוא אכן כבש את הגלעד לבדו[.

מכיר  שלא  והיינו,  במשפחה”,  שהיה  הגבור  אל  ָשבה  ויורש,  שמלת  דעתי  “ולפי  האב”ע,  כתב  עוד 
לבני  בן מנשה,  “וטעם למכיר  נתנה למכיר,  ומבאר, מדוע אכן משה  ולפי”ז ממשיך האב”ע  לכדה. 
מכיר, כמו )שפטים א’ ג’(, “ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלִׁשְמעֹון ָאִחיו” ]ושם הרי מדובר על בני יהודה ובני שמעון, 
שיהודה ושמעון מתו מזמן עוד במצרים, ופסוק זה נאמר שנים רבות לאחר מכן, אחרי מיתת יהושע, 
בן  “למכיר  )שם עמ’ קמ”ב(,  ברוקח  ביאר  וכעי”ז  ְיהֹוֻׁשַע...”[,  ַאֲחֵרי מֹות  “ַוְיִהי  א’(,  )שם  וכדכתיב 
מנשה. לבני מכיר, כמו ויאמר יהודה לשמעון אחיו”. וע”ע במלבי”ם )שם(, “למכיר בן מנשה. היינו 

שיהיו לבניו שלכדוהו”.
וע”ע ברוקח )שם(, שהוסיף וביאר את דברי הכתוב ‘ַוֵּיֶׁשב ָּבּה’, “במה זכה ]והיינו, במה עשה בה קניין 

שיזכה בה[, בישיבה ]עי’ קדושין כ”ו א’, שחזקה הוא קנין מפני הישיבה והשימוש בו[”.
עוד הוסיף לדרוש תיבות אלו, “ויש מפרש, מושבה נתן לו, ולא השדות ]ו[הכרמים”. 

וביאור נוסף כתב החזקוני, בטעם הדבר מדוע נתן משה למכיר את הגלעד, “ויתן משה את הגלעד 
למכיר. לפי שהיה בכור בבני מנשה נתן לו משה תחלה, ולפי שהוא היה זקן ולא יצא בצבא, נתן לו עיר 

מבצר וישב שם, בעוד שהלכו בניו עם ישראל וחזרו”.
28  ונראה שדברי הרוקח הללו הם לשיטתו, שאת הגלעד מכיר עצמו כבש, וכדלעיל, ואילו המלחמה 

עצמה, שעליה נאמר בתורה שבניו הלכו להלחם באמורי וללכדה, זה היה בששה ימים.
29  המעיין בדברי הראשונים שהובאו לעיל רואה, שלא ברור להם כלל שמכיר היה חי באותה עת של 
שנת הארבעים ליציאתם ממצרים, וזאת משום שעברו יותר ממאתים שנה מלידתו, שהרי נולד סמוך 
לעת ירידת יעקב מצריימה, שבשנות השֹבע במצרים, עוד בטרם באו שנות הרעב, כבר נולדו מנשה 
ָהָרָעב  ְׁשַנת  ָּתבֹוא  ְּבֶטֶרם  ָבִנים  ְׁשֵני  ֻיַּלד  “ּוְליֹוֵסף  נ’(,  )בראשית מ”א  ליוסף, כמפורש בקרא  ואפרים 
ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ָאְסַנת ַּבת ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן אֹון”, ולפני מיתת יוסף כבר היו לו למכיר בנים, כמפורש ג”ז 
בקרא )שם נ’ כ”ג(, “ַוַּיְרא יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים ְּבֵני ִׁשֵּלִׁשים ַּגם ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ֻיְּלדּו ַעל ִּבְרֵּכי יֹוֵסף” ]ועיין 
בחזקוני שם, שכתב, “וקים לן, כל המנויין בפ’ פנחס לבתי אבות לאפרים ולמנשה, נולדו בחיי יוסף”, 
ולפי”ז יצא שכל ששת בני גלעד בן מכיר הנזכרים בפרשה, איעזר, חלק, אשריאל, שכם, שמידע וחפר, 
נולדו בימי  יוסף[, ואיתא בב”ב קכ”א ב’, “תניא, יאיר בן מנשה ומכיר בן מנשה  נולדו בחיי  כולם 
יעקב...”, ויעקב אבינו מת שבע עשרה שנה אחר ירידתו מצרימה, כמפורש בפסוק )שם מ”ז כ”ח(, 
שנה  עשרה  שבע  שחלפו  לפני  עוד  נולד  שמכיר  הרי  ָׁשָנה...”,  ֶעְׂשֵרה  ְׁשַבע  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעקֹב  “ַוְיִחי 
מירידתן מצריימה, וא”כ, ביציאתן ממצרים אחרי מאתים ועשר שנים מירידתן, היה מכיר לכה”פ בן 
מאה תשעים ושלוש, ומעשה זה של כיבוש האמורי היה בשנת הארבעים, נמצא שמכיר היה באותה 

עת לכה”פ בן מאתים שלושים ושלוש שנה.
איברא, שסיבת זקנותו אינה ראיה שלא חי באותה שעה, שהרי מאותה ברייתא שאנו למדים שהוא 
כבר היה חי בימי יעקב, נאמר גם שהוא היה מבאי הארץ, כדאיתא שם, “תניא, יאיר בן מנשה ומכיר 
בן מנשה נולדו בימי יעקב ולא מתו עד שנכנסו ישראל לארץ”, הרי שהיה עדיין חי עד לאחר מיתת 
משה וכניסת ישראל לארצם, וא”כ צ”ב דברי הראשונים שלא למדו כן, ואולי מדרשים חלוקים הם, 

וצ”ב.
]ובנותן טעם להביא בזאת את דברי רבינו בחיי )בראשית נ’ כ”ג(, שכתב, “ומה שהוצרך להזכיר ‘בני 
מכיר’, שהוא גלעד בן מכיר בן מנשה, זקנן של בנות צלפחד, כדי להורות כי יוסף הצדיק ִגדל בביתו 

צדיקים, שמהם יצאו בנות צלפחד שהיו חכמות וצדקניות שבדור[.
30  והנה דברי הרד"ק הללו טעונים הבנה, מהיכי תיתי לומר ששכם בן שמידע הוא שכם בן גלעד אחי 
שמידע, ואולי כי אמרו חז"ל שספר דברי הימים לא ניתן אלא להדרש, על כן היה מקום לומר שהוא 

אותו אדם, ורק נכתב כאן לדרשה, על כן טרח הרד"ק ללמדינו כן, שאינו אותו אדם.
עוד צריך להבין את דברי הרד"ק בפסוק זה, שכתב, "ויהיו בני שמידע. לא היה צריך לזכור כי אם 
ואניעם...", שמבואר  ולקחי  ושכם  אחין  והוא  בניו  וזכר  התורה,  מן  הוא  ידוע  כי  גלעד,  בן  שמידע 
בדבריו שבספר זה הוזכרו רק אלו שכבר נכתבו בתורה, וצ"ב, שהרי לכל אורך ספר דה"י מוזכרים 

רבים שלא נכתבו בתורה.
והיודע ביאור בדברי הרד”ק הללו, נודה לו אם יודיענו, להגדיל תורה ולהאדירה. 

31  יעויין במנחה בלולה, הובא בשערי אהרן עה”פ )עמ’ תתקפ”ד(, שכתב, “ואשריאל. בפסוק הזה 
בכל תיבה יש שי”ן, דרוש וקבל שכר”.

32  עוד הוסיף שם הרלב"ג וכתב, "או אולי נשא גלעד אחותו, וילדה לו אלו הבנים שזכר, וקרא אותה 
המולכת, כי היא היתה מושלת באשה האחרת שילדה אולם ורקם, והיתה כמו שפחה לה, והביאור 

הראשון ההוא יותר נכון".
בן שגוב  יאיר  גלעד, בתו של מכיר, שהיתה אשת  ובמלבי"ם כתב לבאר בדרך אחרת, שאחותו של 
)הנזכר שם ב' כ"א - כ"ג(, ילדה את שלשת הבנים הנזכרים, והיא נקראת מֹלכת, לפי שקיבלה ממכיר 

אביה בנדוניה עשרים ושלש ערים בארץ הגלעד שמלכה עליהם, ועיי"ש עוד שביאר בדרך נוספת. 
33  וכבר הקשה רש”י שם, שבקרא כתיב שמכירת יוסף היתה בדֹותן, כדכתיב )בראשית ל”ז י”ז - 
ַוִּיְתַנְּכלּו אֹתֹו  ִיְקַרב ֲאֵליֶהם  ַוִּיְראּו אֹתֹו ֵמָרחֹק ּוְבֶטֶרם  ַוִּיְמָצֵאם ְּבדָֹתן.  י”ח(, “...ַוֵּיֶלְך יֹוֵסף ַאַחר ֶאָחיו 

ַלֲהִמיתֹו”.
ותירץ, “ודותן דכתיב בקרא, היינו כפר הסמוך לשכם, ונקראת על שם שכם”. ועוד תירץ, “אי נמי, 

כמדרשו, שהיו דנין עליו להרגו”.
וע”ע אריכות דברים בביאור זה באברבנאל בראשית ל”ג, שביאר ששכם הוא השם של כל המחוז, 
בכל  היכן  ומבאר  ומוסיף  נחשב אחד מפרברי שכם,  דותן  גם  כן  ועל  רבים,  בתוכו מקומות  הכולל 

מקום אירעו מאורעותיו, עיי”ש. 
34  וכעי”ז איתא בתנחומא וישב ב’, אלא שהביאו פסוק אחר לכך שבשכם נחלקה מלכות בית דוד, 

“בשכם נחלקה מלכות בית דוד, ]שנאמר[ )מ”א י”ב כ”ה(, ַוִּיֶבן ָיָרְבָעם ֶאת ְׁשֶכם ְּבַהר ֶאְפַרִים...”.
35  וכבר האריכו הקדמונים ביסוד דברי רבי יוסי, שיש מקום מזומן לפורענות, ויעויין באברבנאל 
שמביא בריש ספר בראשית )ב'(, שזו אחת מהסיבות של האדם, שעל ידם הוא בא לידי עבירה ועון, 
שהסיבה השניה אותה מונה היא, "לרוע מקום מושבו, כי יש מקומות מוכנים לחטא כמ"ש ולוט ישב 
בערי הככר ויאהל עד סדום, שספר בגנותו שבחר לדור באותו מקום. וכן ארז"ל ששכם היה מקום 

מוכן לפורענות...". וע"ע בהערה הבאה ד"ה שוב חזר.
36  ובענין העיר שכם, אם יש בה מקומות שקדושתם מיוחדת עד שאין להכנס אליהם, כתב בספר 
'כפתור ופרח' )לרבינו אשתורי הפרחי זצ"ל, פרק י"א, סוף מסלול א'(, "ואל זה השדה שבו יוסף ע"ה, 
מיום שעמדתי על חקירת ארץ ישראל, מנעתי רגלי מלהכנס שם, ומרובעו בו גדוד )אולי צ"ל 'גדור'( 
באבנים, וזה מפני הקדושה, שהרי היה שם מזבח", הרי שיש ליזהר, בכל אופן ממידת חסידות, שלא 

להכנס למקומו מחמת רוב קדושת המקום.
ובענין אם יש חרם על העיר שכם שלא ידורו בה, עיין בשו"ת ציץ אליעזר ח"א סי' א' אות ע"ז ד"ה 
שוב מצאתי, שמאריך בענין זה, וכותב, "דהנה ראיתי בספר שו"ת יין הטוב חאו"ח שמעתיק בשם 
ספר תנופה חיים למה"ר חיים פלאג'י )בדה"ב י' א'(, שכותב דמרן מהריק"א ז"ל וכל קדושים עמו, 
החרימו שלא ידורו דירת קבע בשכם, משום שאר ארצות הקודש המפורסמות, שיש בהם כמה גדולים 

צדיקים במיתתם יותר מבחייהם עיי"ש".
וכותב על כך שם, "ונראה ברור, שגם אם היה חרם כזה, לא היה זה כי אם בגלל שבשאר ארצות 
הקודש המפורסמות לא היה בעתם ובזמנם כ"א ישוב יהודי זעום מאד, ולזמנם וכיוצא בהם הוא 

חל  לא  בודאי  בשכם,  גם  להתיישב  והתחילו  הנ"ז,  בארצות  הישוב  שנתרבה  מאז  אבל  שהחרימו, 
יותר החרם, ובודאי שלרווחא דמילתא גם התירו אותו בזמן מן הזמנים... ובזה לא נימא אין בי"ד 
וכו', לפי שכיון שבטל הטעם, אין זה נקרא ביטול, כי גם הב"ד הראשון היו מסכימים  יכול לבטל 

להתירו עתה...".
שוב חזר וכתב על כך בח' י"א סי' י"ב אות י"א, "וע"ד מ"ש בספרי שם על אודות שכם, עלה בידי 
לעיין לאחר מיכן בגוף דברי הגר"ח פלאג'י בספרו תנופה חיים )דהי"ב י"ג סי' יו"ד(, ואני מעתיק בזה 
את שלימות דבריו בזה, וז"ל: וילך רחבעם שכמה כי שכם באו כל ישראל להמליך אותו. התייצבו 
וראו כי הם אמת ודבריהם אמת, כמו שהביא בס' גדי מקולס, דמקום שנעשה בו עבירה עושה רושם 
להיות מקום מוכן לפורענות וכו', דהרי דינה דנטמאה עם שכם, עשה חבורה במקום ההוא, ונגרר 
ז"ל  עוד אלא דמרן מהריק"א  ולא  וכו',  דוד משום  בית  נחלק מלכות  ושוב  ליוסף,  גנבוהו  דמשכם 
המפורסמות  קדושות  ארצות  שאר  משום  בשכם,  קבע  דירת  ידורו  שלא  החרימו  עמו  קדושיו  וכל 
שיש בהם גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, ובזמנינו זה כמו ד' שנים יצא לישע ת"ח אחד 
ולא  וכיוצא,  ישוב בשכם בביה"כ וטבילה ות"ת  נתיבות כדי לעשות  מתושבי א"י, והשתדל לסובב 
ובהדיה כבשי  אסתייעא ליה מלתא, כי לקח אותו אלקים בעודו עסוק בזה, הוא היודע הנסתרות 

דרחמנא למה לן עכ"ל.
והדברים מאד מאלפים, הן כשלעצמם והן בזה שמשתמע מדברי הגר"ח פלאג'י ז"ל, שתלה הדבר 
להיות  רושם  שעשתה  קדמותה,  מקדם  בה  שנעשתה  הראשונה  העבירה  מאותה  גורם'  ב'המקום 
המקום מוכן לפורענות. ואולי עוד זאת, במיוחד מפני שהתגברה שם לראשונה זוהמת הסט"א על 

אחת מצאצאי ישראל סבא וד"ל".
מפני  בשכם  להתגורר  לחוש  שיש  אליעזר,  הציץ  של  האחרונים  אלו  בדבריו  לכאורה  שמבואר  הרי 

שהוא מקום הפורענות.
בהן  יבקש  "ומה  שם,  הרמב"ן  שכתב  כפי  מקומו,  אנשי  כל  אף  אלא  רשע,  היה  שכם  רק  ולא    37
'ּוְמַגֵלי'( עריות  הרב חיוב, וכי אנשי שכם וכל שבעה עממין לא עובדי עבודה זרה ומגלה )אולי צ"ל 
ועושים כל תועבות השם היו, והכתוב צווח עליהן בכמה מקומות... אלא שאין הדבר מסור ליעקב 

ובניו לעשות בהם הדין.
ודמם חשוב להם כמים, רצו להנקם  יעקב, בעבור שהיו אנשי שכם רשעים  בני  כי  ענין שכם,  אבל 
מהם בחרב נוקמת, והרגו המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם, וסרים אל משמעתו, ואין הברית אשר 
נמולו נחשב בעיניהם למאומה, כי היה להחניף לאדוניהם, ויעקב אמר להם בכאן כי הביאוהו בסכנה 
להם  שאמרו  העיר,  לאנשי  חמס  עשו  כי  אפם  ארר  ושם  ְלַהְבִאיֵׁשִני,  אִֹתי  ֲעַכְרֶּתם  ל’(,  )שם  שנאמר 
במעמדו )שם ט”ז(, ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד, והם היו בוחרים בהם ובעטו בדבורם, ואולי ישובו 

אל ה’ והרגו אותם חנם, כי לא הרעו להם כלל. וזהו שאמר )שם מ”ט ה’(, ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם”.
38  הראשונים נתקשו מדוע היה בליבו של יעקב על שמעון ולוי יותר מאשר על שאר האחים, שהרי 
פשוטו של מקרא הוא, שכל האחים השיבו כן לחמור אבי שכם, ולכאורה הדבר היה בהסכמת יעקב 

אביהם.
ולפי האמור, שהתכנית והמרמה של כל האחים היתה כדי שיוציאו את דינה מביתו, ושמעון ולוי הלכו 

והרגו את כל תושבי שכם, מיושב הדבר.
והוסיף וביאר כן הרמב”ן שם, “ויתכן שהיה הכעס ליעקב שארר אפם, על שהרגו אנשי העיר אשר 
לא חטאו לו, והראוי להם שיהרגו שכם לבדו. וזהו מה שאמר הכתוב )שם י”ג(, ַוַּיֲענּו ְבֵני ַיֲעקֹב ֶאת 
ְׁשֶכם ְוֶאת ֲחמֹור ָאִביו ְּבִמְרָמה ַוְיַדֵּברּו ֲאֶׁשר ִטֵּמא ֵאת ִּדיָנה ֲאחָֹתם, כי כולם הסכימו לדבר לו במרמה 

בעבור הנבלה שעשה להם”.
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דרכו של עולם, שהסתכלותו של האדם על כל מה שה' חנן אותו ונתן לו, הוא דבר מובן מאליו, ופעמים 
רבות מחמת כן אף אינו רואה כל סיבה להודות ולהלל על כך, ואף לא להתפלל ולבקש שימשיך להיות 
כלפי מה  ואילו  וגורלו,  אינו שמח בחלקו  היא הרגשתו,  והיות שכך  יפסק,  ולא  רבות בשנים  עוד  כן 
שאין לאדם שהוא חושב שזה חסר לו, על כך הוא מרבה בתפילה ותחנונים, ולא ממעט בהשתדלויות, 

כדי שיבוא לידו ויקבלו.
אחד הדברים הטבעיים ביותר שיש לאדם, אלו הוריו שילדוהו וגידלוהו ודאגו לו כל ימי חייו לכל צרכיו 
וחפציו, וחינכוהו בדרכי התורה והמצוות והעמידוהו בקרן אורה. אדם יכול לחיות חמשים וששים שנה, 
ומעולם לא עלה בדעתו להודות לה' שזכה שהוריו גידלוהו לתורה ולמעשים טובים, הובילוהו לחופה, 
ששו עמו בלידת בנו, ועלזו עמו בהכנסו לעול תורה ומצוות, ואף שמחו עמו בהכנסו לחופה, ודצו עמו 

בהוולד נכדו הראשון ואף העשירי, וכן בכל שלב אחר בחיים.
אך כשלפתע פתאום אחד ההורים כבר לא חש בטוב, וממצבו הרפואי הקשה נראה שצריך נס גלוי כדי 
שישוב לביתו ולמקומו, גם אז עדיין לא מספיק מעריכים ומודים לה' על כל השנים שזכו להורים, אלא 
וירפאם. רק כאשר חלילה כל האחים  שלכל הפחות מתעוררים להתפלל לרפואתם, שה' ישלח דברו 
והידידים,  הקרובים  ניחומי  את  מקבלים  ודרגשים,  קטנים  כסאות  על  בבית  יחדיו  יושבים  והאחיות 
באותה שעה נזכרים להודות ולהלל לה' על כל השנים הרבות בהם זכו להורים, שדאגו לכל צרכיהם 

כל הימים והשנים.
ועסקנים  רבנים  אותם  לכל  העמוקה  תודתם  רוב  שלמרות  לומר,  נוהגים  בצעירותם  אלו שהתייתמו 
הדואגים לכל צרכיהם, אי אפשר להשוות את 'הרגשת הלב' שהם מרגישים מאותם אלו שעברו בעצמם 
יתמות, שהרגישו וחוו את מה שעובר על היתומים להם הם באים לעזור ולסייע, לבין אלו שזכו שכל 

שנות ילדותם ונערותם הוריהם היו עמהם, וגידלום לתורה ולמצוות.
אחת מ'הרגישויות' המיוחדות של מרן שליט"א, היתה אודות הדאגה ליתומים. כשהיה שומע על יתומים 
שנשארו בלא כל, דאג רבות למצוא עבורם סידור הגון, כשלא חסך עבור זה ממון, ואף לא את זמנו היקר 
עד מאוד, ולא הניח מהטיפול בהם, עד שהתברר לו שכל הענינים סודרו, וגם אחרי כן, תמיד היה מודיע 
ליתומים שדלתו פתוחה להם בכל עת ושעה, כשצריכים שישמע את אשר על ליבם או לכל דבר אחר, 
ואף כשלא צריכים מאומה, ואכן כשפנו אליו גם לדברים שוליים, תמיד קבלם בסבר פנים מיוחדות 

השמורות ליתומים, ועודדם ודיבר על ליבם דברי תנחומים ונוחם.
התייתם  בעצמו  שהוא  מפני  גם  היתומים,  נפש  את  היטב  מבין  שליט"א  שמרן  סיפרו,  משפחתו  בני 
בפתאומיות בשנות ילדותו הצעירות. היה זה כמה חודשים לפני שנהיה בן עשר שנים, נרצח אביו על 
'קידוש השם', כאשר תפסוהו פורעים ובקשו להכריחו לכרוע ברך לצלם המתועב, ובמסירות נפש לא 
שמע לדבריהם, ובכוונה גדולה קרא 'קריאת שמע' ולאחריה בירך את הברכה המיוחדת של 'המקדש 
את שמו', כאשר נשמתו יוצאת ב'שמו'. ובאותם שנים, כידוע, היתמות היתה כרוכה בעניות מחרידה 
וברעב מתמיד וקבוע דבר יום ביומו, קור חודר לעצמות בימי החורף הקרים, ובכל מיני צרות צרורות 

שאינם מצויים כיום.
כשנפל דבר במקומו של מרן שליט"א, ואב ואם נפטרו ממחלתם בהפרש קצר, לא מצא מרן שליט"א 
מנוחה לנפשו עד שדאג שיסדרו את כל היתומים אצל משפחות שיגדלום לתורה ולחופה, כאשר הוא 
נטל על עצמו את האחריות לכך, הן מבחינה כלכלית, עבור כל ההוצאות, והן מבחינה רוחנית וחינוכית, 
וחינוכית שתתעורר בקשר לאותם יתומים. אחד  שיוכלו לפנות אליו על כל שאלה או בעיה רוחנית 
ובמיוחד  בית,  לו  למצוא  הצליחו  לא  מה  כבן תשע, משום  נער  עת  באותה  יהושע, שהיה  מהילדים, 
וכיון שכן, פתח  עמו,  להתמודד  בכדי  רבים  כוחות  נעורים מסוימת שצריך  לו מחלת  מחמת שהיתה 
כחדרו  עבורו  ושקטה שתשמש  פינה קטנה  לו  הבית מצאו  ובני  ביתו הקטן,  מרן שליט"א את  בפניו 
הפרטי, בה אירגנו לו מטה וארון, כדי שכל התקופה הקצרה בה ישהה בחדר זה, ירגיש בו בנעימות 

ובטוב לבב, כאחד מבני הבית.
רוב  ולמרות  תחי',  והרבנית  שליט"א  מרן  עם  יחד  לסעוד  יהושע  זכה  היומיומיות  ארוחותיו  את  גם 
עיסוקיהם החשובים, בהרבצת תורה ובהעמדת הדת על תילה, בכל זאת מצאו מרן שליט"א ורעייתו 
את הזמן הדרוש לטיפול ביתום צעיר זה, ולגדלו לתורה ולמעשים טובים, כאשר בנוסף לכל זה שכר 
לו מרן שליט"א אברך שילמד עמו בכל ערב את הנלמד בתלמוד תורה, ויפקח על אורחותיו, להוליכו 

ולהדריכו בנתיבות התורה והיראה.
לצערו הרב של מרן שליט"א וגם של האברך המיוחד שהופקד על תלמודו של היתום הצעיר, התברך 
יהושע בכמה תכונות מיוחדות, גם התקשה הוא עד מאוד בהבנה, כאשר לוקח לו זמן רב מאוד להבין 
אפילו דבר פשוט, ויחד עם זאת היה מהיר מאוד באיבוד ובשכחת מה שלמד. קשה מאוד להיות 'תלמיד 
חכם' עם שני מתנות אלו שחננו ה', אלא אם כן יתאמץ ויתאמץ ללא הפסקה, ויוסיף ויתפלל לה' שיפתח 

לו שערי אורה, להבין ולהשכיל בעסק התורה.
מרן שליט"א לא הסכים כלל שיש מקום להסתפק במועט, ולא לשאוף להיות תלמיד חכם מופלג, ובכל 
צריך  רבות, שאדם  פעמים  לו  ובמיוחד אמר  ללימוד התורה בתמריצים שונים,  יהושע  עודד את  עת 
יכול להגיע  לו את חלקו בתורה הקדושה, שאליו הוא  ויש  לדעת, שכל אחד עמד למרגלות הר סיני 
בכלים שחננו ה', אלא שיש לשאוף ולהתאמץ להיות תלמיד חכם מופלג. ובכל עת שפך שיחה והרבה 
בבקשה לפני שוכן מרומים אבי היתומים, שיתן בליבו בינה להבין ולהשכיל ויפתח בפניו שערי אורה, 

שיוכל לגדול בתורה ועמלה.
מסיבות שונות, התקופה הקצרה בה תוכנן שיהושע יתגורר בבית מרן שליט"א, התארכה עוד ועוד. בכל 
אותה עת התייחס מרן שליט"א ליהושע כבנו יחידו, הקשיב לכל דבריו ודיבוריו אודות התלמוד תורה 
והחברים וכל שאר הדברים שהעיקו לו על ליבו, כאשר עצם ההקשבה היא כבר חצי נחמה על כל מה 
שעבר עליו, ומלבד זה היה מרן שליט"א מוסיף לעודד ולנסוח בו כוחות רבים, לעמוד בנפתולי החיים 

ובנסיונות שה' הועיד עבורו כאן בעולם.
כשעבר קרוב לשנה וסוף סוף נמצאה משפחה שיכלה לגדל בביתה את יהושע, וכבר דובר על תאריך 
בו יוכל לעבור לביתו החדש, באחד הימים שוחח מרן שליט"א עם יהושע אודות אפשרות זו, שהוא 
יעבור להתגורר בבית עם ילדים בני גילו, שיוכל לשחק אתם, ולא להתגורר בבית עם זוג קשישים. תוך 
כדי הדברים פרץ יהושע בבכי מר, ותוך כדי יבבות בכי אמר למרן שליט"א, שעד שיש לו בית משלו, 
עומדים לזרוק אותו להתגלגל בבתים שונים, והוסיף ואמר, אני לא רוצה להיות כמו 'זונדל היתום', אחד 

מהיתומים הידועים בעיר, שכל שנה או שנתיים נזרק ממשפחה למשפחה.
צערו הרב של יהושע נגע לליבו הרחום של מרן שליט"א, והוא ליטף בעדינות את לחיו הרטובה מדמעות, 
תוך כדי שהוא מנסה לדבר על ליבו שמעולם לא עלתה על דעתו לגרשו מביתו, אלא רק רצה להציע 
בפניו מקום בו יהיה לו יותר טוב, בחברת ילדים בני גילו, ויחד עם זאת, בכל עת הבית יהיה פתוח 

לפניו והפינה שלו תמתין עבורו.
אם הרב רוצה לעשות לי טוב, ביקש יהושע בדמעות שליש, שישאיר אותי בביתו עד ליום בו יקוצו 
ישני עפר, או עד ליום בו אקים את ביתי עם כלתי, המוקדם מבין השנים, וכל עוד לא הגיע אחד משני 
אלו, אני מבקש שאוכל להמשיך להתגורר בבית הרב, ואני מתחייב בזאת להשתדל שלא להפריע ולא 

לגרום לרב כל צער או בזיון.
עוד באותו הערב, מרן שליט"א שוחח עם הרבנית אודות דבריו של יהושע, כאשר הוא מוסיף ואומר, 
ומעבר  מעל  לקראתו  לבוא  להשתדל  יש  כן  ועל  הרגישה,  בנפשו  קשה  פגעה  שהיתמות  שכמדומה 
לכוחותינו ויכלתינו. הרבנית, כאשה כשרה, הסכימה לדברי בעלה, למרות העול הכבד שהיא לקחה על 

עצמה בשעה זו, שבגיל כה מבוגר אינו קל כלל.
אותו לילה לא הצליח יהושע להרדם, ובשכבו על מטתו ִהרבה באמירת תהלים ובתפילה לפני אביהם 
של יתומים, שמרן שליט"א יקבל את בקשתו, וישאירו להתגורר בביתו. בשעת לילה מאוחרת, כשמרן 
שליט"א עבר על יד מיטתו של יהושע, ושמע קול בכי חרישי, התיישב לידו כאב רחמן, וליטפו בידיו, 
כשהוא אומר לו, שהערב הוא שוחח עם הרבנית, והם החליטו יחדיו שכל עוד הוא מסכים להתגורר 

בביתם, הם ישמחו לקבלו, לא כאורח, אלא כבן יחיד.
כשמוע יהושע את דברי מרן שליט"א, אורו עיניו, והוא שמח שמחה גדולה עד מאוד, וקפץ ממטתו והחל 
לרקוד מרוב אושר. באותה שעה גם מרן שליט"א שמח עד מאוד, שהצליח לשמח יתום אומלל, והצטרף 
עמו לרקידתו הְשמחה. לאחר זמן מה שרקדו יחדיו, הוליכו מרן שליט"א למטבח, הכין עבורו כוס שתיה 
חמה, וחזר והשכיבו לישון, כאשר הוא מתבונן בו שרגעים ספורים לאחר שסיים ברכת המפיל, כבר הפיל 

ה' שינה על עיניו ותנומה על עפעפיו, כשאושר ושמחה על פניו.
והמיוחד שבהם, כאשר  מרן שליט"א,  להיות אחד מבני המשפחה של  יהושע  הפך  ואילך  יום  מאותו 
נינים כדי שינעימו לו את הסעודות, שיהיה לו עם מי  נכדים או  הרבנית משתדלת להזמין לשבתות 
לשוחח ולשחק. כמובן שמלבד זאת דאג עבורו מרן שליט"א לאברכים שילמדו עמו בכל יום, כאשר גם 
מרן שליט"א מוסיף ומפנה עבורו בכל ערב דקות ספורות מזמנו היקר, בהם למד עמו אורחות חיים, 

והדריכו בדרכי התורה ונתיבתה.
אחר  במקום  היה  מהם  אחד  שכל  ואחיותיו,  אחיו  עם  מיוחד  קשר  על  יהושע  שמר  שנים  אותם  כל 
ואצל משפחה אחרת, וחלקם התגלגלו ממשפחה למשפחה, כאשר כולם מקנאים בו שהוא זכה למקום 
קבוע ואיתן, ובמיוחד על הזכות והכבוד הרב, להתגורר בבית מרן שליט"א. פעמים רבות הזמין יהושע 
עמהם  לשבות  יהושע  הלך  ולפעמים  שליט"א,  מרן  בבית  עמו  לשבות  אחיותיו  או  מאחיו  אחד  את 

בבית מארחיהם.
כשיהושע כבר היה 'סמוך ומופלא לאיש', הזמין מרן שליט"א עבורו תפילין מהודרות, ולימדו הלכות 
תפילין, וכשזכה להכנס לעול תורה ומצוות, הכינו לו בני משפחתו של מרן שליט"א סעודה גדולה, בה 
השתתף מרן עם כל בני משפחתו, אחיו ואחיותיו של יהושע עם המשפחות שאצלם התגוררו, יחד עם 
עוד כמה מכרים שהכירו את הבחור הבר מצוה, וכל משפחתו של מרן שליט"א שימחוהו כאילו היה 

בנם יחידם, ואף יותר מכך.
כשסיים יהושע את לימודיו בתלמוד תורה, לא היה לו כל קושי להתקבל לאיזו ישיבה לצעירים שחפץ, 
אלא שמרן שליט"א בחר עבורו את מה שטוב ומתאים עבורו, ישיבה שמיועדת לבחורים חלשים, בה 
היה לו סיכוי להצליח ולהתעלות. גם בישיבה זו נשאר לו עדיין קושי רב בהתמודדות היום יומית עם 
הנלמד בישיבה, כאשר אברכים למדו אתו בשלושת הסדרים, ועם כל זה, לא הצליח לעמוד בקצב האיטי 
בה למדו בישיבתו, ובלעדי עידודו היומיומי של מרן שליט"א, בודאי שלא היה מצליח לעמוד בנסיונות 

הקשים והמרים שה' ניסהו.
מצבו חשב  גדולה', אלא שלפי  ל'ישיבה  לעלות  הגיע העת  וכבר  עברו מהרה,  הישיבה  שנות  ארבעת 
מרן עבורו, שעדיף שילמד בישיבתו, בה הוא יוכל יותר לעזור ולסייע בעדו. ואכן יהושע התחיל ללמוד 
בישיבתו של מרן שליט"א, אותה הוא מכיר זה שנים רבות, מאז היותו ילד בן תשע, אלא שעד היום היה 

לו מקום מסודר ב'מזרח', על יד מקום מרן שליט"א, ואילו כעת קיבל את מקומו כבחור מן המנין, אי שם 
בירכתי בית המדרש, במקום שנתפנה לא מזמן על ידי בחור שזכה להקים את ביתו.

שנות הישיבה הגדולה עברו מהרה, כאשר כל אותם שנים יהושע לא הפסיק להתאמץ ולעמול בתורה, 
אך לא ראה כל ברכה בעמלו, ובקושי ידע דבר מתלמודו. אחד מהנסים המיוחדים שהיו לו, שאת פסקי 
ההלכות הוא זכר, כאשר כל דבר הלכה שמרן שליט"א לימדו, נחרט עמוק בליבו, והיה זכור לו בכל עת, 
עד שאמרו שככל הנראה אלו פירות תפילותיו הרבות של מרן שליט"א אודותיו, שליבו יפתח לתורה, 

שתפילה עושה מחצה, שלכל הפחות הוא יודע היאך עליו לנהוג כיהודי שומר תורה ומצוות.
בהגיעו לפרקו, חיפשה עבורו הרבנית שידוך מתאים, נערה צדקת ותמימה, שתוכל להעריך אותו על 
מידותיו הטובות והתמדתו המיוחדת, למרות שאינו מבין הרבה. בחסד ה' עליהם מצאו עבורו שידוך 
מיוחד, כאשר הרבנית ובנותיה ביררו אודותיה יותר מכפי שביררו לילדיהם, ולאחר כל הבירורים היה 

נראה שאכן היא מתאימה וראויה ליהושע.
אירוסיו של יהושע נחוגו ברוב שמחה וששון, בהשתתפותם של כל אחיו ואחיותיו, שהגדולים שבהם 
כבר זכו להקים את בתיהם, כאשר החתן שמח עד מאוד שזיכהו ה' בכלה כה מיוחדת שכל משפחת 
הרב מרבים בשבחה ובמידותיה הנעלות וחן צניעותה המיוחד. גם הכלה היתה מאושרת גם היא בחתן, 
ששמעה וראתה עליו, שהוא בן עליה מיוחד, אשר ידוע בעמלו ויגיעתו בתורה ובהתמדה, ובתפילותיו 
וכן בזכות הגדולה להכנס לביתם של מרן שליט"א. ב'כתיבת התנאים', מרן  ליבו,  היוצאות ממעמקי 
שליט"א התחייב עבורו כ'עומד מצד החתן', כאב לבנו, ואף לאחר מכן הוסיף דרשה קצרה, בה בירך את 
החתן והכלה שיזכו להקים בית נאמן בישראל, על אדני התורה והיראה, והשמחה והששון תשרה תמיד 
בביתם, שמחת התורה וקיום המצוות, ושיזכו יחד עם כל בית ישראל לשמוח בשמחה הגדולה, בשוב ה' 

את שיבת ציון, בבנין בית קדשנו ותפארתנו, במהרה בימינו אכי"ר.
גם שמחת נישואיו של יהושע נערכו על ידי מרן שליט"א כשמחת בנו יחידו, כאשר מלבד מה שדאגו לכל 
צרכיו, עוד מרן שליט"א והרבנית הוליכו את החתן לחופה, כאשר רבים מהרבנים וראשי הישיבות, ושאר 

בית ישראל, באו לחתונה, לשמח חתן וכלה, ולברכם בברכות רבות עד בלי די.
לאחר הנישואין המשיך יהושע להרגיש בבית מרן שליט"א כבן, כאשר כעת בנוסף באה עמו גם רעייתו, 
משמשת  והרבנית  קרובות,  לעתים  שליט"א  מרן  שולחן  על  וחג  שבת  לסעודות  מוזמנים  כשהשנִים 
ערב שבת  בכל  עבורם  הכינה  וכשלא התארחו אצלם,  לה במה שצריך,  ולסייע  לעזור  כאם,  לרעייתו 

'קציצות דגים' כפי שנהגה לשלוח לבנותיה בשנות נישואיהם הראשונות.
בכל פעם שהרעיה הצעירה שמעה מבעלה על קושיו הרב בעסק התורה, שאינו מבין וגם מה שסוף סוף 
מבין, הוא שוכח מהרה, היתה מתפללת עבורו מקירות לבבה, שה' יחוס וירחם עליו, ויביט עד כמה הוא 

חפץ ורוצה ללמוד, ויפתח את ליבו ועינו לתורה ועמלה.
כשחלפה שנה מנישואיהם, באחד הימים שוחח יהושע עם רעייתו, והיא סיפרה לו אודות מה ששמעה 
פעם, שבעבר לפני כמה דורות היה יהודי, שהיה לו מאוד קשה להבין את התורה הקדושה, ואחד מגדולי 
ישראל יעץ לו לעלות לארץ הקודש שאוירה מחכים. אולי, כך שאלה, תשאל את מרן שליט"א מה הוא 

חושב על רעיון כזה.
הוסיפה הרעיה הנאמנה ואמרה, שאם אכן זו עצה טובה ומועילה גם בשבילך, אזי למרות שכה טוב לי 
כאן, בסמוך לבית אבי ואמי, למגורי אחי ואחיותי וכל ידידותי, ובמיוחד על יד ביתם של מרן שליט"א 
והרבנית תחי', בכל זאת, למענך ולמען עלייתך הרוחנית בתורה ועמלה, אני מסכימה בכל לב לעזוב את 
הכל וללכת אחריך למדבר, לארץ הקודש גם אם היא אינה זרועה אלא בקשיים וביסורים. הכל כדאי לי, 

אמרה הרעיה הנאמנה, בשביל שתעלה בתורה ועמלה.
כששמע יהושע את דברי רעייתו, בשבת הקרובה שהוזמנו לבית מרן שליט"א, אחרי הסעודה הם ניגשו 
אליו, ויהושע הציע בפניו את דבריה. וכשהשיב לשאלת מרן שליט"א אם אשתו מסכימה לדבר, שכל 
הרעיון הוא ממנה, והוסיף ואמר את דבריה על כל מה שהיא מסכימה לעשות למענו ולמען עמלו בתורה, 
זו, שמציעה  אמר לו מרן שליט"א, שראשית עליו להודות ולהלל לה' שזיכהו באשה כשרה ומיוחדת 
לוותר על הכל, העיקר שבעלה יוכל להתעלות יותר בתורה, ויש לו להכיר לה טובה על כך כל ימיהם. 
ושנית, לעצם השאלה, השיב, בודאי שעצה זו נכונה, וכבר כתבו הקדמונים שאוירה המחכים של ארץ 
ישראל, בכוחו לעזור ולסייע בעמל התורה, לפתוח שערי אורה וישועה, אלא סייג את תשובתו, שלא 

כדאי לעשות מהלך ושינוי גדול זה, בלא מחשבה והתבוננות של כמה ימים.
כשבוע לאחר מכן, כשיהושע בא לפני מרן שליט"א ואמר לו, שהם חשבו על הדברים שוב ושוב, והגיעו 
לאותה מסקנה, שברצונם לקבל את רשותו וברכתו לעלות לארץ הקודש, לחונן את עפרה, ולקיים בה 
את מצוותיה, כאשר הם מקווים שזכות הקדושה של הארץ תעמוד להם, שיזכה שיפתח לו שערי תורה 
ועמלה. מרן שליט"א נתן לו את רשותו וברכתו, כאשר הוא מוסיף ומברך שיזכו בארץ הקודש לבנים 

ובני בנים, עוסקים בתורה ובמצוות, ויקימו דור ישרים מבורך לה' ותורתו.
למרות קשישותו הרבה של מרן שליט"א, טרח ודאג עבור יהושע שיהיה לו כולל שיקבלו כאחד האברכים 
למרות קושיו הרב בהבנת התורה ועמלו, וכן ביקש מאחד מתלמידיו המתגוררים בארץ הקודש, באותו 
מקום יישוב שתוכנן שיהושע ורעייתו יבאו להתגורר, שיהיה שליחו לדאוג עבורו לכל מה שצריך, לעזור 

ולסייע לו במה שיצטרך, במיוחד בתקופה הראשונה.
בפרידה שנפרד יהושע ממרן שליט"א, הודה יהושע על כל השנים בהם פרס עליו את כנפיו ודאג לו כאב 
לבנו ואף יותר מאשר דאג לבניו, על כל אשר למדו תורה ואורחות חיים, ועל הכל! ומרן שליט"א חזר 
וברכו ברכות רבות מעומק ליבו הטהור, ובעת הפרידה הוא מסר בידו מעטפה פתוחה, בה הוא כתב 
אודותיו 'מכתב המלצה', באומרו, שאם יהיה לו איזו שהיא בעיה או קושי, יוכל להפנות מכתב זה למי 

שיחפוץ, ואולי המכתב יועיל ויסייע בעדו.
עם  יחד  ראה  הוא  בה  מרן שליט"א,  עליו  הכתב ההמלצה שכתב  יהושע את  הוציא  בטיסה הארוכה 
רעייתו, שמרן כותב על כך שהוא מבקש שיעזרוהו בכל מה שצריך, כאשר לצורך כך הוא הפליג בשבחיו, 
וכתב שהוא מעיד עליו שהוא יהודי כשר והגון, שכל חפצו ורצונו הוא רק לעלות בתורה ויראת שמים, 
ולעשות רצונו בלבב שלם. בהתרגשות מרובה קראו השנים את המכתב, ובסיומו הכניסוהו למעטפה 

ושמרוהו כאוצר יקר אשר לא יסולה.
טוב, כאשר  היותר  על הצד  ה'זמן' החדש  לארץ הקודש, הם התחילו את  והגיעו  זכו  ורעייתו  יהושע 
יהושע התמקם בכולל אותו סידר לו מרן שליט"א על ידי תלמידו, ואף רעייתו מצאה השתדלות מסוימת 
שליט"א,  מרן  של  עצתו  לפי  כאשר  המחיה,  והוצאות  השכירות  תשלומי  את  לשלם  יכלו  ידה  שעל 
להשתקע  ומצליחים  יכולים  הם  אם  ויראו  שנה  שתעבור  עד  קבוע  מגורים  מקום  קניית  עם  ימתינו 
בארץ הקודש, כאשר כל אותה העת, דמי הנדוניה שלהם שמורים ביד שליש לתקופה בה יחפצו לרכוש 

דירה למגורים.
לחרדתם  להם  נודע  רעה.  בשורה  אליהם  הגיע  הקודש,  בארץ  והתמקמו  שהתיישבו  לאחר  קצר  זמן 
שמרן שליט"א מרוב קשישותו הרבה נחלש עד מאוד, וכבר ממעט לקבל קהל, והרופאים אומרים, שאין 
להם שאלה מדוע הוא כיום כה חלש, אלא שהפלא הגדול בעיניהם, שאינם מבינים איך הוא החזיק 

עד היום בתוקפו ובכוחו.
כפי  הרופאים,  לדברי  שליט"א  מרן  של  תגובתו  ורעייתו,  יהושע  לאוזני  הגיע  שלא  הוא,  הגדול  הנס 
שמספרים בציבור, שאמר, עד היום חשבתי שאני הוא זה שהחזקתי את אותו יתום, ואילו כעת התברר 
ולעזרתי, הקב"ה חנן אותי בבריאות איתנה בכדי  לי  נזקק  זה שהחזיק אותו, שכל עוד שהוא  שהוא 
שאוכל לעזור ולסייע לו, אך כעת, כשהלך לארץ הקודש, הלכו עמו גם הכוחות, ועלי לבקש לה' שיחוס 

וירחם עלי ויתן לי חיים וכח להמשיך בעמל התורה ובעבודת ה'.
עם תחילתו של המשבר הכלכלי העולמי, ופגיעתו הרעה בתומכי התורה ועמליה, הודיע ראש הכולל בו 
למד יהושע, שכפי הנראה כעת, בסיומו של הזמן הקרב ובא, לצערו ויגונו הרב, עליו לסגור את הכולל. 
הידיעה על סגירתו של הכולל נפלה כרעם ביום בהיר על ראשי האברכים, ובמיוחד על יהושע שחשש 

מאוד שבמצבו הקשה הלזה הוא לא יוכל להתקבל בכל כולל אחר.
רעייתו הצדקנית עודדה אותו שכל מה שה' עושה, הכל הוא לטובה ולברכה, למרות שלא תמיד אנו 
יודעים למה ומדוע. גם כאשר בסופו של החודש הודיעו לרעייתו שהיא מפוטרת מעבודתה, היא לא 
איבדה את עשתנותיה, אלא יחד עם בעלה ראתה בזה חלק מהנסיונות שה' מנסה אותם לראות ולבחון 

אם גם כשיהיה להם קשה, עדיין ימשיכו לדבוק בו ולהתפלל רק אליו לישועה הקרובה.
הזמן החדש התקרב מהרה, ועדיין לא היה לו ליהושע כולל חדש בו יוכל ללמוד. בכל כולל בו ניסה 
להתקבל עם "שלל מעלותיו", השיבוהו בשלילה. באחד הימים כשראה מודעה על כולל מרכזי בשכונת 
נוספים, חשב בליבו ללכת לראיון אצל ראש הכולל,  מגוריו שפותח את שעריו בפני עשרה אברכים 
לה'  והתפללו  ורעייתו  הוא  עמדו  לראיון  שיצא  לפני  שליט"א.  מרן  של  מכתבו  את  לו  יגיש  ובראיון 
מקירות לבבם, שהוא יזכה למצוא כולל בו יוכל לעלות בתורה, שהרי זה היה כל שאיפתם ועל כך עזבו 

את ארץ מולדתם ומקומם.
כשהגיש יהושע את המכתב של מרן שליט"א לראש הכולל, הלה לא האמין למראה עיניו. תוך כדי שראש 
הנרחבות  ידיעותיו  על  כותב במכתב  לא  לו מעט מדוע מרן שליט"א  הכולל קרא את המכתב, הציק 
מיד  מחכמתו.  גדולה  שיראתו  באחד  מדובר  הנראה  הבין שככל  אלא שלפתע  המיוחדת,  עמקותו  או 
כשסיים לקרוא את המכתב החזירו ליהושע, ויחד עם זאת הושיט לו את ידו, כשהוא אומר לו, 'ברוך 

הבא ללמוד בכולל שלנו'.
באותו יום באה אליהם גם בשורה בענין ההשתדלות. אחת משכנותיהם עבדה בחברה לשיווק מוצרי 
והציעה בפני הרעיה שתפתח בביתה  וטיטולים,  ילדים  ותחליפי חלב, בקבוקי  תינוקות, אבקות חלב 

מכירה של כל מוצרי התינוקות, כאשר היא זו שתדאג עבורה לסחורה ולכל מה שצריך.
עם תחילת הזמן החדש הלך יהושע לכולל בו התקבל, בתקוה להתחיל את הזמן על הצד היותר טוב, 
בלימוד'  עמו  'לדבר  אליו  ניגש  החברותות,  כגבאי  האברכים ששימש  אחד  למקום,  הגיעו  שעם  אלא 
בכדי לדעת איזו חברותא להתאים לו, ותוך רגעים ספורים הבין במי מדובר, ולא יכל להציע לו כלל 

חברותא.
אמנם לא אחד כיהושע ישבר ויתיאש מקושי זה, כיון שכבר עבר תקופות קשות יותר בחיים. ועל כן 
ניסה לשבת וללמוד לבד את דברי המשנה, אך ההבנה ממנו והלאה, וכפי שנהג כל ימיו בכלל שלימדנו 

התנא באבות, 'לא הבישן למד', לכך עבר מאברך לרעהו, שיסבירו לו את דברי המשנה.
כעבור ימים ספורים ידע כבר יהושע מי הם האברכים שניתן לגשת אליהם ויענוהו בשמחה, ואף לא 
יבהלו להסביר פעם אחר פעם את אותה המשנה, ומי הם אלו שאין להם סבלנות עבורו, אפילו להסביר 
צעירים,  כמה אברכים  גם  הוא שמע שישנם  לצערו הרב  דברי המשנה הפשוטים.  לו פעם אחת את 

הטוענים אודותיו, שעצם שהייתו בכולל מופלג זה, הינו בושה וחרפה עבורם.

כשבועיים אחרי שהתחיל את לימודו בכולל החדש, חש שהקב"ה נותן לו כעת נסיון שלא ניסהו בעבר, 
כאשר אותם צעירים ניסו לחפש אחריו ולמצוא בו טענות ומענות, שאינו תוכו כברו, ובמיוחד שבאחת 
התעניות הוא שתה מים באחת מהפינות הנידחות בקצה המסדרון, ובדיוק אחד מאלו הרודפים אותו 
ראהו בקלקלתו, ופרסם אצל חבריו שלא יחשבו שהוא צדיק החפץ ללמוד, אלא הוא 'מרגל' שנשלח 
מטעם הרשויות במדינה, לבדוק אחר אברכי הכולל, לראות אם הם אכן לומדים ונמצאים בכולל או 

לאו.

כידוע שכאשר אדם מחפש להוכיח את אשר עלה על רעיונו, הוא מוצא מהרה כל מיני סימנים לכך. אחת 
מהראיות היתה, שביום מן הימים, כאשר מסיבות שונות היו חסרים אברכים רבים בכולל, יצא יהושע 
'ביקורת' בכולל, ובעקבות  לרגע ושוחח בקצרה בטלפון, וזמן קצר לאחר מכן, הגיעו ה'פקחים' ועשו 

חסרונם של אברכים רבים, 'פסלו' הפקחים את הכולל, ונגרם לכולל ולאברכים הפסד רב.

כשנודע הדבר שנראה שידו של יהושע בדבר, במיוחד שיהושע לא הפסיד מאומה מ'פסילה זו', היות 
והוא לא היה רשום בכולל ברשימה הממשלתית, וזה עצמו היה ראיה נוספת על כך שהינו מרגל. חלק 
קטן מהאברכים חשבו לסלקו בבושת פנים מהכולל, אולם אברכים רבים אחרים מנעו בעדם, כאשר 
טענו שכל עוד ואין הוכחה ברורה אודות זאת שהוא הלשין על האברכים והכולל לפקחים, אסור לעשות 
לו דבר, אלא רק מותר וצריך לפקוח יותר עין ולשים לב לנעשה בכולל, וחלילה לפגוע בו מחמת ראיות 

שאינם חותכות מסוג זה.

כעבור שבוע נפל דבר חדש בכולל, שזה תקופה ארוכה של כמה שנים שהרגילות היתה במקום, שאחד 
מביא  היה  מגוריהם,  בשכונת  תינוקות  מוצרי  במכירת  לפרנסתם  עסקו  ביתו  שבני  הכולל  מאברכי 
לאברכים שביקשוהו את המוצרים להם נזקקו, כאשר היה בכך חסד כפול, גם לאברכים שהשיגו את 
המוצרים היקרים הללו במחיר מוזל, וגם לאותו אברך שהיה מרויח מעט על כל קופסה שהיה מוכר. 
אלא שלאחרונה החל אותו אברך לספר לחבריו, שמידי פעם נעלמים לו חבילות של מוצרי תינוקות 
וכשסיפר אותו אברך את הדברים לחבריו, התברר שגם להם  זה שנים.  שהוא מביא, דבר שלא היה 
אירע כן, שהם רכשו ממנו מוצרים והניחום בכולל, ואם הם השאירו את זה בכולל ולא לקחום לביתם, 

החבילות נעלמו.

מלבד ערכם הכספי הרב של החבילות, שקופסת אבקת 'תחליף חלב' גדולה, עולה כשבעים שקל, הציק 
לאברכים מאוד, שיש גנב המסתובב ביניהם וגונב ככל העולה על רוחו, ובמיוחד כשהתברר שהיו גם 

אברכים שנגנבו להם חפצים יקרי ערך, מהחליפות שעמדו במסדרון שעל יד היכל הכולל.

אם עד לאותו עת היה לאברכים רק צד רחוק לחשוד ביהושע שאינו 'משלנו', כעת הודקה הרצועה 
סביביו, במיוחד שפעמיים לאחר שנראה באיזור החליפות, בדקו וראו שנגנבו דברים. ומה גם שתמיד 
הוא נשאר בכולל בשעות הצהרים, בהם אירעו רוב הגניבות. ואם היו עוד כאלו שחשבו עליו דבריו 
באשמתו,  הודו  כולם  כמעט  אליו,  הנגנבים  הדברים  בין  וראיה  ואין קשר  הוא,  טובים, שהכל מקרה 
גדולות  אריזות  ארבעת  עם  שקית  הימים  באחד  נעלמו  תינוקות  מוצרי  המוכר  אברך  לאותו  כאשר 
של תחליפי חלב, ובאותו יום ראו שני אברכים את יהושע איך הוא יוצא מהכולל עם שקית שיש בה 

ארבע אריזות זהות.

לפני שקמו האברכים ועשו מעשה, ניגשו שלשה מהם לראש הכולל, וסיפרו לו את כל הנעשה, הגניבות 
להם  שיש  הברורות  הראיות  כל  את  וכן  הזמן,  בתחילת  יהושע  של  בואו  עם  בכולל  שהחלו  הרבות 
אודותיו שהוא הגנב, ומלבד זאת הזכירו לו את מה שהלשין לרשויות אודות האברכים החסרים, דבר 
שגרם לכולל ולאברכים הפסדים עצומים, וביקשו את רשותו לסלק את יהושע מבית המדרש, ואולי גם 

לקחת לו את חפציו האישים, עד שישיב את הגנבות הרבות שגנב.

ראש הכולל ששמע את דבריהם בכובד ראש, אמר להם שלמרות ראיותיהם הרבות והחותכות, יתכן 
מאוד והגנב הינו אדם אחר, ועם כל מה ששמע מהם, ליבו סמוך ובטוח שאין יד יהושע בדבר, אלא 

הגנב הוא מאן דהוא אחר...

והוסיף ואמר, אני כלל לא מבין את כל אותם אברכים המפקירים את ממונם בכל עת ושעה, ומניחים 
בחליפותיהם מוצרים יקרי ערך, צ'קים וכספים, ואחר כך מתלוננים מדוע גונבים להם, הרי התורה חסה 
על ממונם של ישראל, ועלינו ללמוד מכך אורחות חיים, שלא להשאיר חפצים יקרי ערך מופקרים לכל, 
בנסיון  להעמידו  מזדמן,  גנב  לכל  הכנסת, ממתינים  בבתי  'הפקר'  להשאיר את התפילין  לא  ובמיוחד 

הגניבה.

קשה היה לאברכים לקבל את דברי ראש הכולל אודות חפותו של יהושע, ובמיוחד שהם היו בטוחים 
שאכן הם עלו על הגנב, ויש להם את כל הראיות הברורות שמחמתם ניתן לתופסו ולהכות בו עד שיודה, 

אלא שחזקה עליהם דברי ראש הכולל ועל כן לא עשו דבר.

בכדי לנסות להוכיח את דבר צדקותו של יהושע, קרא ראש הכולל באותו יום לדוד ריכטיגנאכקוקער*, 
אברך שידע שניתן לסמוך עליו, וביקש ממנו אם יוכל לרכוש היום כמה מצרכי תינוקות, להניח אותם 

בשקית במתלים, ולעשות 'מארב' לגנב, להתחבאות במקום סתר ולראות מיהו.

בסיום הסדר, כשכל האברכים מלבד יהושע הלכו לביתם, התחבא דוד בתוככי ארון צדדי בקצה המסדון, 
במקום בו הוא יכול לצפות ולראות את כל אשר נעשה בכולו.

חצי שעה מתוחה עברה על דוד, עד שלפתע ראה את דלת בית המדרש נפתחת, ויהושע יוצא ממנה 
ופונה אל עבר המתלים, כאשר נראה עליו שהוא פונה ומסתכל אנה ואנה, ומתקרב על השקית עם 
בגניבה,  יהושע  יתפוס את  דוד הרקיע שחקים, כעת הוא  המוצרים... באותו שעה המתח בקרבו של 

וכולם יראו שצדקו כל אלו שחשדו בו בדין...

עיניו של דוד עקבו מהחור שבארון אל עבר יהושע, שהמשיך אל תוככי המסדרון, כשכל אותה עת הוא 
פונה ומביט לכל עבר, וכשרואה שאין איש, הוא פונה לקצה המסדרון, ניגש לאחת החליפות ומכניס את 

ידיו לכיסים ומתחיל לחפש אחר חפצים...

יותר מזאת כבר לא היה צריך דוד, אלא שחזקה עליו דברי ראש הכולל, שהוא אינו יוצא מקום מחבואו 
עד שאותו הגנב לא לקח דבר מה והכניסו לכיסו, ועל כן המשיך דוד לעקוב אחר מעשיו של יהושע, 
כשהוא חושב בליבו שחבל שלא צויד במצלמה, כך שהיה יכול לתעד את מעשי גניבתו, ולהדפיסה אחר 

כן בפוסטר ענק, למען ישמעו ויראו ש'סוף גנב לתליה'.

והנה דוד רואה בעיניו היאך יהושע מוציא מכיס החליפה איזה שהוא חפץ צר וארוך, משהו כמו עט 
עבה, וכן חפץ נוסף מרובע קטן וכהה בגודל קופסת סיגריות, אלא שבשל המרחק אינו מבחין בדיוק 
במה מדובר, וכל אותה עת הוא מביט לכל הצדדים כאחד המפחד להתפס בקלקלתו. כעת לא היה ספק 

לדוד כלל שסוף סוף נתפס הגנב...

אלא שלפתע רואה דוד שיהושע עושה איזו שהיא פעולה מסוימת עם החפצים, ומביט ברצינות על גבי 
החפץ המרובע, ובעקבות כך הוא משיב את החפצים למקומם, ומיד לוקח את החפץ הארוך והעגול, 

ונראה כאילו הוא משתמש בו כמזרק, ו'מזריק' לעצמו דבר.

כעת כבר הדבר היה תעלומה גמורה לדוד, הוא המתין כמה רגעים עד שהיה בטוח שיהושע חזר לבית 
המדרש למקומו, ויצא ממקום מחבואו, כשהוא הולך ובודק מה היה שם בחליפה. כשהחל בבדיקה ראה 
שמדובר בחליפה של יהושע, ובה היה מכשיר למדידת סוכר בדם, עם ערכות של מזרקים ומחטים. דוד 
הבין שככל הנראה יהושע חולה במחלת סוכר, ומחמת רצונו להסתיר זאת מאחרים, הוא עושה זאת 
במחבוא, בינות לחליפות, וזו הסיבה שהוא הביט לכל הצדדים, שאינו רוצה שיהיה מי שיראהו במעשיו 
אלו, בהם הוא בודק את רמת הסוכר בדם ומזריק לעצמו 'אינסולין' כפי שצריך, וגם מחמת כן הוא שתה 

ביום התענית, ומפני מעשיו אלו יצא החשד עליו שהוא הגנב.

באותה העת החליט דוד בליבו, שכעת הוא יעשה מה שיכול בכדי לתפוס את הגנב ולהסיר לתמיד את 
החשד מעל יהושע. דוד חזר למקום מחבואו בתוככי הארון, כשבכל עת הוא מהרהר בליבו עד כמה 
מחוייבים לדון כל יהודי לכף זכות, אם הוא שומר תורה ומצוות, גם כאשר לכאורה כל הסימנים מראים 
על חמש מסכתות  לחזור  הספיק  הוא  בה  הארון,  בתוככי  דוד  על  עברה  נוספת  הפושע. שעה  שהוא 
משניות בעל פה, ולפתע הוא רואה ישמעאלי אחד נכנס לתוככי מבנה הכולל, מביט כל עבר לראות שאין 

איש, ומתקרב אל עבר השיש המלוכלך של הכולל, אוסף את כל הפסולת וזורקה אל עבר פח האשפה.

מה זה יכול להיות, וכי אותו ישמעאלי הוא 'גר תושב' שבא לעזור ולסייע לנקיון הכולל למרות שאין זה 
עבודתו, התפלא דוד עד מאוד. אך לפתע הבחין, שאותו ישמעאלי לוקח את השקיות התלויות עם כל 
מיני מוצרים, ביניהם השקית עם מוצרי התינוקות, ואף אותם משליך אל פח האשפה. באותה עת דוד 
חפץ לצאת ממחבואו ולומר לישמעאלי הצדיק הלזה, שלא יפנה גם את השקיות התלויות, ולפתע הוא 
רואה את ה"צדיק" הלזה, היאך הוא ממשיך לאיזור החליפות, ומידי פעם בודק באחדים מהם לראות אם 
יש בהם דבר מה, ומה שמוצא, אינו לוקח לעצמו, אלא משליך אל תוככי הפח. כעת זה היה עבורו ממש 
תעלומה, הישמעאלי הלזה גונב חפצים בכדי להשליכם לאשפה?! אלא שרגע לאחר שסיים הישמעאלי 

את סיבובו, ראה דוד היאך הוא ניגש לפח האשפה, ונוטלו עמו בכדי לפנותו.

דוד החליט שהוא ממשיך לעקוב אחריו, וכאשר הישמעאלי יצא מהבנין עם שקית האשפה, הוא עוד 
הספיק לראות אברך שהקדים לבוא לסדר, שמודה לישמעאלי על הנקיון שעשה בכולל.

דוד יצא מהארון אל עבר החלון, וראה את הישמעאלי הולך אל עבר הפח השכונתי, ושם שופך את כל 
תכולת שקית האשפה על הרצפה, ולוקח מתוכה את כל דברי הערך שהצליח לגנוב בצורה זו. באותה 
עת יצא דוד מהרה ממקום מחבואו, תוך כדי שהוא מספיק להזעיק את שומרי היישוב, ותפס בידי אותו 
ישמעאלי, כשהוא עדיין רכון על גבי המוצרים שגנב, עד שהשומרים יבואו, כאשר עוברי אורח מסייעים 

בידו לתפוס בגנב המתוחכם.

בתחילת הסדר, כשנודע הדבר לראש הכולל ולכל האברכים, אודות הגנב המתוחכם שהיה גונב בכולל, 
התאספו כולם ובאו לפני יהושע, כשהם מבקשים את סליחתו על שחשדו בו למרות היותו כשר וצדיק, 
ומתחננים לפניו שימחול להם על כל מה שדיברו עליו וחשבו עליו רעה. יהושע מחל להם על הכל, וקיוה 

שבזכות זאת כעת יהיו רבים שיסכימו ללמוד עמו ולהסביר לו את המשניות שמתקשה בהבנתם.

כשהרוחות בכולל נרגעו מעט, הרגישו כל האברכים היאך רק בזכות חכמתו של ראש הכולל הם ניצלו 
מלפגוע באברך יקר ובעל מסירות נפש לכולל, שלמרות כשרונותיו החלשים, הינו מהמתמידים הגדולים, 
ואינו בוש לשאול ביאור משנה כמה פעמים. כששאלו האברכים את ראש הכולל מהיכן היה ברור לו 
נקיון כפיו של יהושע, שהיה סמוך ובטוח שאינו הגנב. לאחר הרהור קצר בו חשב ראש הכולל שלתועלת 
הענין הוא יספר לאברכים על הקשר המיוחד שיש בין יהושע למרן שליט"א, השיבם, שכאשר יהושע 
הגיע להתקבל לכולל, הוא הביא עמו מכתב ממרן שליט"א הכותב בשבחו, ומשבחיו אלו הבנתי על פי 

לימוד פרשתינו עם פרש"י, שבודאי ידיו נקיות מכל גניבה וגזל.

מנין בפרשתינו עפרש"י הגיע ראש הכולל למסקנתו זו? ריכטיגנאכקוקער - העוקב ובודק נכון
תודת המערכת נתונה
להרב ש.ר. שליט"א

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה



דרכו של עולם, שהסתכלותו של האדם על כל מה שה' חנן אותו ונתן 
לו, הוא דבר מובן מאליו, ופעמים רבות מחמת כן אף אינו רואה כל 
סיבה להודות ולהלל על כך, ואף לא להתפלל ולבקש שימשיך להיות 
כן עוד רבות בשנים ולא יפסק, והיות שכך היא הרגשתו, אינו שמח 
בחלקו וגורלו, ואילו כלפי מה שאין לאדם שהוא חושב שזה חסר לו, 
על כך הוא מרבה בתפילה ותחנונים, ולא ממעט בהשתדלויות, כדי 

שיבוא לידו ויקבלו.
שילדוהו  הוריו  אלו  לאדם,  שיש  ביותר  הטבעיים  הדברים  אחד 
בדרכי  וחינכוהו  וחפציו,  לכל צרכיו  חייו  ימי  כל  לו  ודאגו  וגידלוהו 
לחיות חמשים  יכול  אדם  אורה.  בקרן  והעמידוהו  והמצוות  התורה 
שהוריו  שזכה  לה'  להודות  בדעתו  עלה  לא  ומעולם  שנה,  וששים 
גידלוהו לתורה ולמעשים טובים, הובילוהו לחופה, ששו עמו בלידת 
בנו, ועלזו עמו בהכנסו לעול תורה ומצוות, ואף שמחו עמו בהכנסו 
לחופה, ודצו עמו בהוולד נכדו הראשון ואף העשירי, וכן בכל שלב 

אחר בחיים.
אך כשלפתע פתאום אחד ההורים כבר לא חש בטוב, וממצבו הרפואי 
אז  גם  ולמקומו,  לביתו  שישוב  כדי  גלוי  נס  שצריך  נראה  הקשה 
עדיין לא מספיק מעריכים ומודים לה' על כל השנים שזכו להורים, 
אלא שלכל הפחות מתעוררים להתפלל לרפואתם, שה' ישלח דברו 
וירפאם. רק כאשר חלילה כל האחים והאחיות יושבים יחדיו בבית 
על כסאות קטנים ודרגשים, מקבלים את ניחומי הקרובים והידידים, 
באותה שעה נזכרים להודות ולהלל לה' על כל השנים הרבות בהם 

זכו להורים, שדאגו לכל צרכיהם כל הימים והשנים.
תודתם  רוב  שלמרות  לומר,  נוהגים  בצעירותם  שהתייתמו  אלו 
העמוקה לכל אותם רבנים ועסקנים הדואגים לכל צרכיהם, אי אפשר 
להשוות את 'הרגשת הלב' שהם מרגישים מאותם אלו שעברו בעצמם 
יתמות, שהרגישו וחוו את מה שעובר על היתומים להם הם באים 
לעזור ולסייע, לבין אלו שזכו שכל שנות ילדותם ונערותם הוריהם 

היו עמהם, וגידלום לתורה ולמצוות.
אודות  היתה  שליט"א,  מרן  של  המיוחדות  מ'הרגישויות'  אחת 
דאג  כל,  בלא  שנשארו  יתומים  על  שומע  כשהיה  ליתומים.  הדאגה 
ואף  ממון,  זה  עבור  חסך  כשלא  הגון,  סידור  עבורם  למצוא  רבות 
לא את זמנו היקר עד מאוד, ולא הניח מהטיפול בהם, עד שהתברר 
ליתומים  מודיע  היה  תמיד  כן,  אחרי  וגם  סודרו,  הענינים  שכל  לו 
אשר  את  שישמע  כשצריכים  ושעה,  עת  בכל  להם  פתוחה  שדלתו 
על ליבם או לכל דבר אחר, ואף כשלא צריכים מאומה, ואכן כשפנו 
אליו גם לדברים שוליים, תמיד קבלם בסבר פנים מיוחדות השמורות 

ליתומים, ועודדם ודיבר על ליבם דברי תנחומים ונוחם.
בני משפחתו סיפרו, שמרן שליט"א מבין היטב את נפש היתומים, גם 
מפני שהוא בעצמו התייתם בפתאומיות בשנות ילדותו הצעירות. היה 
זה כמה חודשים לפני שנהיה בן עשר שנים, נרצח אביו על 'קידוש 
לצלם  ברך  לכרוע  להכריחו  ובקשו  פורעים  תפסוהו  כאשר  השם', 
קרא  גדולה  ובכוונה  לדבריהם,  שמע  לא  נפש  ובמסירות  המתועב, 
'קריאת שמע' ולאחריה בירך את הברכה המיוחדת של 'המקדש את 
שמו', כאשר נשמתו יוצאת ב'שמו'. ובאותם שנים, כידוע, היתמות 
היתה כרוכה בעניות מחרידה וברעב מתמיד וקבוע דבר יום ביומו, 
צרורות  צרות  מיני  ובכל  הקרים,  החורף  בימי  לעצמות  חודר  קור 

שאינם מצויים כיום.
ממחלתם  נפטרו  ואם  ואב  שליט"א,  מרן  של  במקומו  דבר  כשנפל 
בהפרש קצר, לא מצא מרן שליט"א מנוחה לנפשו עד שדאג שיסדרו 
כאשר  ולחופה,  לתורה  שיגדלום  משפחות  אצל  היתומים  כל  את 
הוא נטל על עצמו את האחריות לכך, הן מבחינה כלכלית, עבור כל 
ההוצאות, והן מבחינה רוחנית וחינוכית, שיוכלו לפנות אליו על כל 
שאלה או בעיה רוחנית וחינוכית שתתעורר בקשר לאותם יתומים. 
אחד מהילדים, יהושע, שהיה באותה עת נער כבן תשע, משום מה 
לא הצליחו למצוא לו בית, ובמיוחד מחמת שהיתה לו מחלת נעורים 
פתח  שכן,  וכיון  עמו,  להתמודד  בכדי  רבים  כוחות  שצריך  מסוימת 
בפניו מרן שליט"א את ביתו הקטן, ובני הבית מצאו לו פינה קטנה 
ושקטה שתשמש עבורו כחדרו הפרטי, בה אירגנו לו מטה וארון, כדי 
שכל התקופה הקצרה בה ישהה בחדר זה, ירגיש בו בנעימות ובטוב 

לבב, כאחד מבני הבית.
גם את ארוחותיו היומיומיות זכה יהושע לסעוד יחד עם מרן שליט"א 
תורה  בהרבצת  החשובים,  עיסוקיהם  רוב  ולמרות  תחי',  והרבנית 
ובהעמדת הדת על תילה, בכל זאת מצאו מרן שליט"א ורעייתו את 
הזמן הדרוש לטיפול ביתום צעיר זה, ולגדלו לתורה ולמעשים טובים, 
כאשר בנוסף לכל זה שכר לו מרן שליט"א אברך שילמד עמו בכל ערב 
ולהדריכו  להוליכו  ויפקח על אורחותיו,  את הנלמד בתלמוד תורה, 

בנתיבות התורה והיראה.
על  שהופקד  המיוחד  האברך  של  וגם  שליט"א  מרן  של  הרב  לצערו 
תלמודו של היתום הצעיר, התברך יהושע בכמה תכונות מיוחדות, גם 
התקשה הוא עד מאוד בהבנה, כאשר לוקח לו זמן רב מאוד להבין 
אפילו דבר פשוט, ויחד עם זאת היה מהיר מאוד באיבוד ובשכחת מה 
שלמד. קשה מאוד להיות 'תלמיד חכם' עם שני מתנות אלו שחננו ה', 
אלא אם כן יתאמץ ויתאמץ ללא הפסקה, ויוסיף ויתפלל לה' שיפתח 

לו שערי אורה, להבין ולהשכיל בעסק התורה.
מרן שליט"א לא הסכים כלל שיש מקום להסתפק במועט, ולא לשאוף 
להיות תלמיד חכם מופלג, ובכל עת עודד את יהושע ללימוד התורה 
בתמריצים שונים, ובמיוחד אמר לו פעמים רבות, שאדם צריך לדעת, 
שכל אחד עמד למרגלות הר סיני ויש לו את חלקו בתורה הקדושה, 
שאליו הוא יכול להגיע בכלים שחננו ה', אלא שיש לשאוף ולהתאמץ 
להיות תלמיד חכם מופלג. ובכל עת שפך שיחה והרבה בבקשה לפני 
שוכן מרומים אבי היתומים, שיתן בליבו בינה להבין ולהשכיל ויפתח 

בפניו שערי אורה, שיוכל לגדול בתורה ועמלה.
מסיבות שונות, התקופה הקצרה בה תוכנן שיהושע יתגורר בבית מרן 
שליט"א  מרן  התייחס  עת  אותה  בכל  ועוד.  עוד  התארכה  שליט"א, 
התלמוד  אודות  ודיבוריו  דבריו  לכל  הקשיב  יחידו,  כבנו  ליהושע 
תורה והחברים וכל שאר הדברים שהעיקו לו על ליבו, כאשר עצם 
ההקשבה היא כבר חצי נחמה על כל מה שעבר עליו, ומלבד זה היה 
מרן שליט"א מוסיף לעודד ולנסוח בו כוחות רבים, לעמוד בנפתולי 

החיים ובנסיונות שה' הועיד עבורו כאן בעולם.
כשעבר קרוב לשנה וסוף סוף נמצאה משפחה שיכלה לגדל בביתה 
את יהושע, וכבר דובר על תאריך בו יוכל לעבור לביתו החדש, באחד 
הימים שוחח מרן שליט"א עם יהושע אודות אפשרות זו, שהוא יעבור 

להתגורר בבית עם ילדים בני גילו, שיוכל לשחק אתם, ולא להתגורר 
בבית עם זוג קשישים. תוך כדי הדברים פרץ יהושע בבכי מר, ותוך 
כדי יבבות בכי אמר למרן שליט"א, שעד שיש לו בית משלו, עומדים 
רוצה  לא  אני  ואמר,  והוסיף  שונים,  בבתים  להתגלגל  אותו  לזרוק 
להיות כמו 'זונדל היתום', אחד מהיתומים הידועים בעיר, שכל שנה 

או שנתיים נזרק ממשפחה למשפחה.
צערו הרב של יהושע נגע לליבו הרחום של מרן שליט"א, והוא ליטף 
בעדינות את לחיו הרטובה מדמעות, תוך כדי שהוא מנסה לדבר על 
ליבו שמעולם לא עלתה על דעתו לגרשו מביתו, אלא רק רצה להציע 
בפניו מקום בו יהיה לו יותר טוב, בחברת ילדים בני גילו, ויחד עם 

זאת, בכל עת הבית יהיה פתוח לפניו והפינה שלו תמתין עבורו.
אם הרב רוצה לעשות לי טוב, ביקש יהושע בדמעות שליש, שישאיר 
אותי בביתו עד ליום בו יקוצו ישני עפר, או עד ליום בו אקים את 
ביתי עם כלתי, המוקדם מבין השנים, וכל עוד לא הגיע אחד משני 
אלו, אני מבקש שאוכל להמשיך להתגורר בבית הרב, ואני מתחייב 

בזאת להשתדל שלא להפריע ולא לגרום לרב כל צער או בזיון.
עוד באותו הערב, מרן שליט"א שוחח עם הרבנית אודות דבריו של 
ואומר, שכמדומה שהיתמות פגעה קשה  יהושע, כאשר הוא מוסיף 
ומעבר  מעל  לקראתו  לבוא  להשתדל  יש  כן  ועל  הרגישה,  בנפשו 
בעלה,  לדברי  הסכימה  כשרה,  כאשה  הרבנית,  ויכלתינו.  לכוחותינו 
למרות העול הכבד שהיא לקחה על עצמה בשעה זו, שבגיל כה מבוגר 

אינו קל כלל.
ִהרבה  מטתו  על  ובשכבו  להרדם,  יהושע  הצליח  לא  לילה  אותו 
יתומים, שמרן שליט"א  לפני אביהם של  ובתפילה  באמירת תהלים 
לילה מאוחרת,  וישאירו להתגורר בביתו. בשעת  יקבל את בקשתו, 
כשמרן שליט"א עבר על יד מיטתו של יהושע, ושמע קול בכי חרישי, 
התיישב לידו כאב רחמן, וליטפו בידיו, כשהוא אומר לו, שהערב הוא 
שוחח עם הרבנית, והם החליטו יחדיו שכל עוד הוא מסכים להתגורר 

בביתם, הם ישמחו לקבלו, לא כאורח, אלא כבן יחיד.
כשמוע יהושע את דברי מרן שליט"א, אורו עיניו, והוא שמח שמחה 
באותה  אושר.  מרוב  לרקוד  והחל  ממטתו  וקפץ  מאוד,  עד  גדולה 
שעה גם מרן שליט"א שמח עד מאוד, שהצליח לשמח יתום אומלל, 
והצטרף עמו לרקידתו הְשמחה. לאחר זמן מה שרקדו יחדיו, הוליכו 
והשכיבו  וחזר  חמה,  שתיה  כוס  עבורו  הכין  למטבח,  שליט"א  מרן 
לישון, כאשר הוא מתבונן בו שרגעים ספורים לאחר שסיים ברכת 
כשאושר  עפעפיו,  על  ותנומה  עיניו  על  שינה  ה'  הפיל  כבר  המפיל, 

ושמחה על פניו.
מרן  של  מבני המשפחה  אחד  להיות  יהושע  הפך  ואילך  יום  מאותו 
שליט"א, והמיוחד שבהם, כאשר הרבנית משתדלת להזמין לשבתות 
מי  עם  לו  שיהיה  הסעודות,  את  לו  שינעימו  כדי  נינים  או  נכדים 
לשוחח ולשחק. כמובן שמלבד זאת דאג עבורו מרן שליט"א לאברכים 
ומפנה עבורו  יום, כאשר גם מרן שליט"א מוסיף  שילמדו עמו בכל 
בכל ערב דקות ספורות מזמנו היקר, בהם למד עמו אורחות חיים, 

והדריכו בדרכי התורה ונתיבתה.
כל אותם שנים שמר יהושע על קשר מיוחד עם אחיו ואחיותיו, שכל 
אחד מהם היה במקום אחר ואצל משפחה אחרת, וחלקם התגלגלו 
למקום  זכה  שהוא  בו  מקנאים  כולם  כאשר  למשפחה,  ממשפחה 
מרן  בבית  להתגורר  הרב,  והכבוד  הזכות  על  ובמיוחד  ואיתן,  קבוע 
אחיותיו  או  מאחיו  אחד  את  יהושע  הזמין  רבות  פעמים  שליט"א. 
לשבות עמו בבית מרן שליט"א, ולפעמים הלך יהושע לשבות עמהם 

בבית מארחיהם.
כשיהושע כבר היה 'סמוך ומופלא לאיש', הזמין מרן שליט"א עבורו 
תפילין מהודרות, ולימדו הלכות תפילין, וכשזכה להכנס לעול תורה 
ומצוות, הכינו לו בני משפחתו של מרן שליט"א סעודה גדולה, בה 
עם  יהושע  של  ואחיותיו  אחיו  משפחתו,  בני  כל  עם  מרן  השתתף 
המשפחות שאצלם התגוררו, יחד עם עוד כמה מכרים שהכירו את 
כאילו  וכל משפחתו של מרן שליט"א שימחוהו  הבחור הבר מצוה, 

היה בנם יחידם, ואף יותר מכך.
קושי  כל  לו  היה  לא  תורה,  בתלמוד  לימודיו  את  יהושע  כשסיים 
בחר  שליט"א  שמרן  אלא  שחפץ,  לצעירים  ישיבה  לאיזו  להתקבל 
לבחורים  שמיועדת  ישיבה  עבורו,  ומתאים  שטוב  מה  את  עבורו 
חלשים, בה היה לו סיכוי להצליח ולהתעלות. גם בישיבה זו נשאר 
לו עדיין קושי רב בהתמודדות היום יומית עם הנלמד בישיבה, כאשר 
אברכים למדו אתו בשלושת הסדרים, ועם כל זה, לא הצליח לעמוד 
מרן  של  היומיומי  עידודו  ובלעדי  בישיבתו,  למדו  בה  האיטי  בקצב 
שליט"א, בודאי שלא היה מצליח לעמוד בנסיונות הקשים והמרים 

שה' ניסהו.
ארבעת שנות הישיבה עברו מהרה, וכבר הגיע העת לעלות ל'ישיבה 
גדולה', אלא שלפי מצבו חשב מרן עבורו, שעדיף שילמד בישיבתו, 
יהושע התחיל ללמוד  ואכן  ולסייע בעדו.  יותר לעזור  יוכל  בה הוא 
מאז  רבות,  שנים  זה  מכיר  הוא  אותה  שליט"א,  מרן  של  בישיבתו 
היותו ילד בן תשע, אלא שעד היום היה לו מקום מסודר ב'מזרח', על 
יד מקום מרן שליט"א, ואילו כעת קיבל את מקומו כבחור מן המנין, 
אי שם בירכתי בית המדרש, במקום שנתפנה לא מזמן על ידי בחור 

שזכה להקים את ביתו.
יהושע  שנים  אותם  כל  כאשר  מהרה,  עברו  הגדולה  הישיבה  שנות 
לא הפסיק להתאמץ ולעמול בתורה, אך לא ראה כל ברכה בעמלו, 
ובקושי ידע דבר מתלמודו. אחד מהנסים המיוחדים שהיו לו, שאת 
פסקי ההלכות הוא זכר, כאשר כל דבר הלכה שמרן שליט"א לימדו, 
נחרט עמוק בליבו, והיה זכור לו בכל עת, עד שאמרו שככל הנראה 
אלו פירות תפילותיו הרבות של מרן שליט"א אודותיו, שליבו יפתח 
עליו  היאך  יודע  הוא  הפחות  שלכל  מחצה,  עושה  לתורה, שתפילה 

לנהוג כיהודי שומר תורה ומצוות.
צדקת  נערה  מתאים,  שידוך  הרבנית  עבורו  חיפשה  לפרקו,  בהגיעו 
והתמדתו  הטובות  מידותיו  על  אותו  להעריך  שתוכל  ותמימה, 
המיוחדת, למרות שאינו מבין הרבה. בחסד ה' עליהם מצאו עבורו 
מכפי  יותר  אודותיה  ביררו  ובנותיה  הרבנית  כאשר  מיוחד,  שידוך 
שביררו לילדיהם, ולאחר כל הבירורים היה נראה שאכן היא מתאימה 

וראויה ליהושע.
אירוסיו של יהושע נחוגו ברוב שמחה וששון, בהשתתפותם של כל 
אחיו ואחיותיו, שהגדולים שבהם כבר זכו להקים את בתיהם, כאשר 
משפחת  שכל  מיוחדת  כה  בכלה  ה'  שזיכהו  מאוד  עד  שמח  החתן 
גם  המיוחד.  צניעותה  וחן  הנעלות  ובמידותיה  מרבים בשבחה  הרב 

הכלה היתה מאושרת גם היא בחתן, ששמעה וראתה עליו, שהוא בן 
עליה מיוחד, אשר ידוע בעמלו ויגיעתו בתורה ובהתמדה, ובתפילותיו 
מרן  לביתם של  להכנס  הגדולה  בזכות  וכן  ליבו,  היוצאות ממעמקי 
כ'עומד  עבורו  התחייב  שליט"א  מרן  התנאים',  ב'כתיבת  שליט"א. 
מצד החתן', כאב לבנו, ואף לאחר מכן הוסיף דרשה קצרה, בה בירך 
את החתן והכלה שיזכו להקים בית נאמן בישראל, על אדני התורה 
והיראה, והשמחה והששון תשרה תמיד בביתם, שמחת התורה וקיום 
הגדולה,  בשמחה  לשמוח  ישראל  בית  כל  עם  יחד  ושיזכו  המצוות, 
בשוב ה' את שיבת ציון, בבנין בית קדשנו ותפארתנו, במהרה בימינו 

אכי"ר.
גם שמחת נישואיו של יהושע נערכו על ידי מרן שליט"א כשמחת בנו 
יחידו, כאשר מלבד מה שדאגו לכל צרכיו, עוד מרן שליט"א והרבנית 
הישיבות,  וראשי  מהרבנים  רבים  כאשר  לחופה,  החתן  את  הוליכו 
ושאר בית ישראל, באו לחתונה, לשמח חתן וכלה, ולברכם בברכות 

רבות עד בלי די.
כבן,  שליט"א  מרן  בבית  להרגיש  יהושע  המשיך  הנישואין  לאחר 
כאשר כעת בנוסף באה עמו גם רעייתו, כשהשנִים מוזמנים לסעודות 
שבת וחג על שולחן מרן שליט"א לעתים קרובות, והרבנית משמשת 
לרעייתו כאם, לעזור ולסייע לה במה שצריך, וכשלא התארחו אצלם, 
לשלוח  שנהגה  כפי  דגים'  'קציצות  שבת  ערב  בכל  עבורם  הכינה 

לבנותיה בשנות נישואיהם הראשונות.
בעסק  הרב  קושיו  על  מבעלה  שמעה  הצעירה  שהרעיה  פעם  בכל 
התורה, שאינו מבין וגם מה שסוף סוף מבין, הוא שוכח מהרה, היתה 
מתפללת עבורו מקירות לבבה, שה' יחוס וירחם עליו, ויביט עד כמה 

הוא חפץ ורוצה ללמוד, ויפתח את ליבו ועינו לתורה ועמלה.
כשחלפה שנה מנישואיהם, באחד הימים שוחח יהושע עם רעייתו, 
והיא סיפרה לו אודות מה ששמעה פעם, שבעבר לפני כמה דורות 
יהודי, שהיה לו מאוד קשה להבין את התורה הקדושה, ואחד  היה 
מגדולי ישראל יעץ לו לעלות לארץ הקודש שאוירה מחכים. אולי, כך 

שאלה, תשאל את מרן שליט"א מה הוא חושב על רעיון כזה.
הוסיפה הרעיה הנאמנה ואמרה, שאם אכן זו עצה טובה ומועילה גם 
בשבילך, אזי למרות שכה טוב לי כאן, בסמוך לבית אבי ואמי, למגורי 
שליט"א  מרן  של  ביתם  יד  על  ובמיוחד  ידידותי,  וכל  ואחיותי  אחי 
בתורה  הרוחנית  עלייתך  ולמען  למענך  זאת,  בכל  תחי',  והרבנית 
ועמלה, אני מסכימה בכל לב לעזוב את הכל וללכת אחריך למדבר, 
לארץ הקודש גם אם היא אינה זרועה אלא בקשיים וביסורים. הכל 

כדאי לי, אמרה הרעיה הנאמנה, בשביל שתעלה בתורה ועמלה.
לבית  שהוזמנו  הקרובה  בשבת  רעייתו,  דברי  את  יהושע  כששמע 
מרן שליט"א, אחרי הסעודה הם ניגשו אליו, ויהושע הציע בפניו את 
לדבר,  מסכימה  אשתו  אם  שליט"א  מרן  לשאלת  וכשהשיב  דבריה. 
שכל הרעיון הוא ממנה, והוסיף ואמר את דבריה על כל מה שהיא 
לו מרן שליט"א,  ולמען עמלו בתורה, אמר  מסכימה לעשות למענו 
שראשית עליו להודות ולהלל לה' שזיכהו באשה כשרה ומיוחדת זו, 
שמציעה לוותר על הכל, העיקר שבעלה יוכל להתעלות יותר בתורה, 
השאלה,  לעצם  ושנית,  ימיהם.  כל  כך  על  טובה  לה  להכיר  לו  ויש 
השיב, בודאי שעצה זו נכונה, וכבר כתבו הקדמונים שאוירה המחכים 
שערי  לפתוח  התורה,  בעמל  ולסייע  לעזור  בכוחו  ישראל,  ארץ  של 
אורה וישועה, אלא סייג את תשובתו, שלא כדאי לעשות מהלך ושינוי 

גדול זה, בלא מחשבה והתבוננות של כמה ימים.
כשבוע לאחר מכן, כשיהושע בא לפני מרן שליט"א ואמר לו, שהם 
חשבו על הדברים שוב ושוב, והגיעו לאותה מסקנה, שברצונם לקבל 
את רשותו וברכתו לעלות לארץ הקודש, לחונן את עפרה, ולקיים בה 
את מצוותיה, כאשר הם מקווים שזכות הקדושה של הארץ תעמוד 
להם, שיזכה שיפתח לו שערי תורה ועמלה. מרן שליט"א נתן לו את 
רשותו וברכתו, כאשר הוא מוסיף ומברך שיזכו בארץ הקודש לבנים 
ויקימו דור ישרים מבורך לה'  ובמצוות,  ובני בנים, עוסקים בתורה 

ותורתו.
יהושע  עבור  ודאג  טרח  שליט"א,  מרן  של  הרבה  קשישותו  למרות 
שיהיה לו כולל שיקבלו כאחד האברכים למרות קושיו הרב בהבנת 
התורה ועמלו, וכן ביקש מאחד מתלמידיו המתגוררים בארץ הקודש, 
באותו מקום יישוב שתוכנן שיהושע ורעייתו יבאו להתגורר, שיהיה 
שליחו לדאוג עבורו לכל מה שצריך, לעזור ולסייע לו במה שיצטרך, 

במיוחד בתקופה הראשונה.
השנים  כל  על  יהושע  הודה  שליט"א,  ממרן  יהושע  שנפרד  בפרידה 
יותר מאשר דאג  ואף  לבנו  לו כאב  ודאג  כנפיו  בהם פרס עליו את 
לבניו, על כל אשר למדו תורה ואורחות חיים, ועל הכל! ומרן שליט"א 
חזר וברכו ברכות רבות מעומק ליבו הטהור, ובעת הפרידה הוא מסר 
בידו מעטפה פתוחה, בה הוא כתב אודותיו 'מכתב המלצה', באומרו, 
שאם יהיה לו איזו שהיא בעיה או קושי, יוכל להפנות מכתב זה למי 

שיחפוץ, ואולי המכתב יועיל ויסייע בעדו.
בטיסה הארוכה הוציא יהושע את הכתב ההמלצה שכתב עליו מרן 
שהוא  כך  על  כותב  שמרן  רעייתו,  עם  יחד  ראה  הוא  בה  שליט"א, 
מבקש שיעזרוהו בכל מה שצריך, כאשר לצורך כך הוא הפליג בשבחיו, 
ורצונו  חפצו  והגון, שכל  כשר  יהודי  עליו שהוא  מעיד  וכתב שהוא 
שלם.  בלבב  רצונו  ולעשות  שמים,  ויראת  בתורה  לעלות  רק  הוא 
הכניסוהו  ובסיומו  המכתב,  את  השנים  קראו  מרובה  בהתרגשות 

למעטפה ושמרוהו כאוצר יקר אשר לא יסולה.
ה'זמן'  את  התחילו  הם  הקודש,  לארץ  והגיעו  זכו  ורעייתו  יהושע 
החדש על הצד היותר טוב, כאשר יהושע התמקם בכולל אותו סידר 
לו מרן שליט"א על ידי תלמידו, ואף רעייתו מצאה השתדלות מסוימת 
שעל ידה יכלו לשלם את תשלומי השכירות והוצאות המחיה, כאשר 
קניית מקום מגורים קבוע  ימתינו עם  לפי עצתו של מרן שליט"א, 
ומצליחים להשתקע בארץ  יכולים  ויראו אם הם  עד שתעבור שנה 
הקודש, כאשר כל אותה העת, דמי הנדוניה שלהם שמורים ביד שליש 

לתקופה בה יחפצו לרכוש דירה למגורים.
אליהם  הגיע  הקודש,  בארץ  והתמקמו  שהתיישבו  לאחר  קצר  זמן 
בשורה רעה. נודע להם לחרדתם שמרן שליט"א מרוב קשישותו הרבה 
והרופאים אומרים, שאין  וכבר ממעט לקבל קהל,  נחלש עד מאוד, 
להם שאלה מדוע הוא כיום כה חלש, אלא שהפלא הגדול בעיניהם, 

שאינם מבינים איך הוא החזיק עד היום בתוקפו ובכוחו.
הנס הגדול הוא, שלא הגיע לאוזני יהושע ורעייתו, תגובתו של מרן 
היום  עד  שאמר,  בציבור,  שמספרים  כפי  הרופאים,  לדברי  שליט"א 

אותו  את  שהחזקתי  זה  הוא  שאני  חשבתי 
המשך בעמוד הבא
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יתום, ואילו כעת התברר שהוא זה שהחזיק 
אותו, שכל עוד שהוא נזקק לי ולעזרתי, הקב"ה 
חנן אותי בבריאות איתנה בכדי שאוכל לעזור ולסייע לו, אך כעת, 
כשהלך לארץ הקודש, הלכו עמו גם הכוחות, ועלי לבקש לה' שיחוס 

וירחם עלי ויתן לי חיים וכח להמשיך בעמל התורה ובעבודת ה'.
בתומכי  הרעה  ופגיעתו  העולמי,  הכלכלי  המשבר  של  תחילתו  עם 
הנראה  שכפי  יהושע,  למד  בו  הכולל  ראש  הודיע  ועמליה,  התורה 
לסגור  עליו  הרב,  ויגונו  לצערו  ובא,  הקרב  הזמן  של  בסיומו  כעת, 
את הכולל. הידיעה על סגירתו של הכולל נפלה כרעם ביום בהיר על 
ראשי האברכים, ובמיוחד על יהושע שחשש מאוד שבמצבו הקשה 

הלזה הוא לא יוכל להתקבל בכל כולל אחר.
רעייתו הצדקנית עודדה אותו שכל מה שה' עושה, הכל הוא לטובה 
ולברכה, למרות שלא תמיד אנו יודעים למה ומדוע. גם כאשר בסופו 
של החודש הודיעו לרעייתו שהיא מפוטרת מעבודתה, היא לא איבדה 
את עשתנותיה, אלא יחד עם בעלה ראתה בזה חלק מהנסיונות שה' 
מנסה אותם לראות ולבחון אם גם כשיהיה להם קשה, עדיין ימשיכו 

לדבוק בו ולהתפלל רק אליו לישועה הקרובה.
חדש  כולל  ליהושע  לו  היה  לא  ועדיין  מהרה,  התקרב  החדש  הזמן 
מעלותיו",  "שלל  עם  להתקבל  ניסה  בו  כולל  בכל  ללמוד.  יוכל  בו 
מרכזי  כולל  על  מודעה  כשראה  הימים  באחד  בשלילה.  השיבוהו 
בשכונת מגוריו שפותח את שעריו בפני עשרה אברכים נוספים, חשב 
לו את מכתבו  יגיש  ובראיון  לראיון אצל ראש הכולל,  ללכת  בליבו 
של מרן שליט"א. לפני שיצא לראיון עמדו הוא ורעייתו והתפללו לה' 
מקירות לבבם, שהוא יזכה למצוא כולל בו יוכל לעלות בתורה, שהרי 

זה היה כל שאיפתם ועל כך עזבו את ארץ מולדתם ומקומם.
כשהגיש יהושע את המכתב של מרן שליט"א לראש הכולל, הלה לא 
האמין למראה עיניו. תוך כדי שראש הכולל קרא את המכתב, הציק 
לו מעט מדוע מרן שליט"א לא כותב במכתב על ידיעותיו הנרחבות 
או עמקותו המיוחדת, אלא שלפתע הבין שככל הנראה מדובר באחד 
החזירו  המכתב  את  לקרוא  כשסיים  מיד  מחכמתו.  גדולה  שיראתו 
ליהושע, ויחד עם זאת הושיט לו את ידו, כשהוא אומר לו, 'ברוך הבא 

ללמוד בכולל שלנו'.
אחת  ההשתדלות.  בענין  בשורה  גם  אליהם  באה  יום  באותו 
חלב  אבקות  תינוקות,  מוצרי  לשיווק  בחברה  עבדה  משכנותיהם 
ותחליפי חלב, בקבוקי ילדים וטיטולים, והציעה בפני הרעיה שתפתח 
בביתה מכירה של כל מוצרי התינוקות, כאשר היא זו שתדאג עבורה 

לסחורה ולכל מה שצריך.
בתקוה  התקבל,  בו  לכולל  יהושע  הלך  החדש  הזמן  תחילת  עם 
להתחיל את הזמן על הצד היותר טוב, אלא שעם הגיעו למקום, אחד 
האברכים ששימש כגבאי החברותות, ניגש אליו 'לדבר עמו בלימוד' 
בכדי לדעת איזו חברותא להתאים לו, ותוך רגעים ספורים הבין במי 

מדובר, ולא יכל להציע לו כלל חברותא.
עבר  שכבר  כיון  זה,  מקושי  ויתיאש  ישבר  כיהושע  אחד  לא  אמנם 
תקופות קשות יותר בחיים. ועל כן ניסה לשבת וללמוד לבד את דברי 
המשנה, אך ההבנה ממנו והלאה, וכפי שנהג כל ימיו בכלל שלימדנו 
התנא באבות, 'לא הבישן למד', לכך עבר מאברך לרעהו, שיסבירו לו 

את דברי המשנה.
כעבור ימים ספורים ידע כבר יהושע מי הם האברכים שניתן לגשת 
אליהם ויענוהו בשמחה, ואף לא יבהלו להסביר פעם אחר פעם את 
אותה המשנה, ומי הם אלו שאין להם סבלנות עבורו, אפילו להסביר 
שמע  הוא  הרב  לצערו  הפשוטים.  המשנה  דברי  את  אחת  פעם  לו 
שישנם גם כמה אברכים צעירים, הטוענים אודותיו, שעצם שהייתו 

בכולל מופלג זה, הינו בושה וחרפה עבורם.
שהקב"ה  חש  החדש,  בכולל  לימודו  את  שהתחיל  אחרי  כשבועיים 
ניסו  צעירים  אותם  כאשר  בעבר,  ניסהו  שלא  נסיון  כעת  לו  נותן 
לחפש אחריו ולמצוא בו טענות ומענות, שאינו תוכו כברו, ובמיוחד 
בקצה  הנידחות  מהפינות  באחת  מים  שתה  הוא  התעניות  שבאחת 
המסדרון, ובדיוק אחד מאלו הרודפים אותו ראהו בקלקלתו, ופרסם 
אצל חבריו שלא יחשבו שהוא צדיק החפץ ללמוד, אלא הוא 'מרגל' 
שנשלח מטעם הרשויות במדינה, לבדוק אחר אברכי הכולל, לראות 

אם הם אכן לומדים ונמצאים בכולל או לאו.
הוא  רעיונו,  על  עלה  את אשר  להוכיח  אדם מחפש  כידוע שכאשר 
מוצא מהרה כל מיני סימנים לכך. אחת מהראיות היתה, שביום מן 
הימים, כאשר מסיבות שונות היו חסרים אברכים רבים בכולל, יצא 
הגיעו  מכן,  לאחר  קצר  וזמן  בטלפון,  בקצרה  ושוחח  לרגע  יהושע 
ה'פקחים' ועשו 'ביקורת' בכולל, ובעקבות חסרונם של אברכים רבים, 

'פסלו' הפקחים את הכולל, ונגרם לכולל ולאברכים הפסד רב.
יהושע בדבר, במיוחד שיהושע לא  כשנודע הדבר שנראה שידו של 
הפסיד מאומה מ'פסילה זו', היות והוא לא היה רשום בכולל ברשימה 
הממשלתית, וזה עצמו היה ראיה נוספת על כך שהינו מרגל. חלק קטן 
מהאברכים חשבו לסלקו בבושת פנים מהכולל, אולם אברכים רבים 
אחרים מנעו בעדם, כאשר טענו שכל עוד ואין הוכחה ברורה אודות 
לו  והכולל לפקחים, אסור לעשות  זאת שהוא הלשין על האברכים 

דבר, אלא רק מותר וצריך לפקוח יותר עין ולשים לב לנעשה בכולל, 
וחלילה לפגוע בו מחמת ראיות שאינם חותכות מסוג זה.

כעבור שבוע נפל דבר חדש בכולל, שזה תקופה ארוכה של כמה שנים 
עסקו  ביתו  שבני  הכולל  מאברכי  שאחד  במקום,  היתה  שהרגילות 
מביא  היה  מגוריהם,  בשכונת  תינוקות  מוצרי  במכירת  לפרנסתם 
לאברכים שביקשוהו את המוצרים להם נזקקו, כאשר היה בכך חסד 
כפול, גם לאברכים שהשיגו את המוצרים היקרים הללו במחיר מוזל, 
וגם לאותו אברך שהיה מרויח מעט על כל קופסה שהיה מוכר. אלא 
שלאחרונה החל אותו אברך לספר לחבריו, שמידי פעם נעלמים לו 
שנים.  זה  היה  דבר שלא  מביא,  תינוקות שהוא  מוצרי  חבילות של 
וכשסיפר אותו אברך את הדברים לחבריו, התברר שגם להם אירע 
כן, שהם רכשו ממנו מוצרים והניחום בכולל, ואם הם השאירו את 

זה בכולל ולא לקחום לביתם, החבילות נעלמו.
'תחליף  אבקת  שקופסת  החבילות,  של  הרב  הכספי  ערכם  מלבד 
גנב  שיש  מאוד,  לאברכים  הציק  שקל,  כשבעים  עולה  גדולה,  חלב' 
כשהתברר  ובמיוחד  רוחו,  על  העולה  ככל  וגונב  ביניהם  המסתובב 
שהיו גם אברכים שנגנבו להם חפצים יקרי ערך, מהחליפות שעמדו 

במסדרון שעל יד היכל הכולל.
אם עד לאותו עת היה לאברכים רק צד רחוק לחשוד ביהושע שאינו 
לאחר  שפעמיים  במיוחד  סביביו,  הרצועה  הודקה  כעת  'משלנו', 
שנראה באיזור החליפות, בדקו וראו שנגנבו דברים. ומה גם שתמיד 
ואם  הגניבות.  רוב  אירעו  בהם  הצהרים,  בשעות  בכולל  נשאר  הוא 
ואין  הוא,  מקרה  שהכל  טובים,  דבריו  עליו  שחשבו  כאלו  עוד  היו 
קשר וראיה בין הדברים הנגנבים אליו, כמעט כולם הודו באשמתו, 
כאשר לאותו אברך המוכר מוצרי תינוקות נעלמו באחד הימים שקית 
יום ראו שני  ובאותו  גדולות של תחליפי חלב,  עם ארבעת אריזות 
אברכים את יהושע איך הוא יוצא מהכולל עם שקית שיש בה ארבע 

אריזות זהות.
לפני שקמו האברכים ועשו מעשה, ניגשו שלשה מהם לראש הכולל, 
וסיפרו לו את כל הנעשה, הגניבות הרבות שהחלו בכולל עם בואו של 
יהושע בתחילת הזמן, וכן את כל הראיות הברורות שיש להם אודותיו 
שהוא הגנב, ומלבד זאת הזכירו לו את מה שהלשין לרשויות אודות 
עצומים,  הפסדים  ולאברכים  לכולל  דבר שגרם  האברכים החסרים, 
וביקשו את רשותו לסלק את יהושע מבית המדרש, ואולי גם לקחת 

לו את חפציו האישים, עד שישיב את הגנבות הרבות שגנב.
שלמרות  להם  אמר  ראש,  בכובד  דבריהם  את  ששמע  הכולל  ראש 
ראיותיהם הרבות והחותכות, יתכן מאוד והגנב הינו אדם אחר, ועם 
כל מה ששמע מהם, ליבו סמוך ובטוח שאין יד יהושע בדבר, אלא 

הגנב הוא מאן דהוא אחר...
אברכים המפקירים  אותם  כל  מבין את  לא  כלל  אני  ואמר,  והוסיף 
את ממונם בכל עת ושעה, ומניחים בחליפותיהם מוצרים יקרי ערך, 
גונבים להם, הרי התורה  ואחר כך מתלוננים מדוע  וכספים,  צ'קים 
חסה על ממונם של ישראל, ועלינו ללמוד מכך אורחות חיים, שלא 
להשאיר חפצים יקרי ערך מופקרים לכל, ובמיוחד לא להשאיר את 
להעמידו  מזדמן,  גנב  לכל  ממתינים  הכנסת,  בבתי  'הפקר'  התפילין 

בנסיון הגניבה.
קשה היה לאברכים לקבל את דברי ראש הכולל אודות חפותו של 
יהושע, ובמיוחד שהם היו בטוחים שאכן הם עלו על הגנב, ויש להם 
עד  בו  ולהכות  לתופסו  ניתן  שמחמתם  הברורות  הראיות  כל  את 

שיודה, אלא שחזקה עליהם דברי ראש הכולל ועל כן לא עשו דבר.
בכדי לנסות להוכיח את דבר צדקותו של יהושע, קרא ראש הכולל 
באותו יום לדוד ריכטיגנאכקוקער*, אברך שידע שניתן לסמוך עליו, 
וביקש ממנו אם יוכל לרכוש היום כמה מצרכי תינוקות, להניח אותם 
סתר  במקום  להתחבאות  לגנב,  'מארב'  ולעשות  במתלים,  בשקית 

ולראות מיהו.
בסיום הסדר, כשכל האברכים מלבד יהושע הלכו לביתם, התחבא דוד 
בתוככי ארון צדדי בקצה המסדון, במקום בו הוא יכול לצפות ולראות 

את כל אשר נעשה בכולו.
בית  דלת  את  ראה  שלפתע  עד  דוד,  על  עברה  מתוחה  שעה  חצי 
המדרש נפתחת, ויהושע יוצא ממנה ופונה אל עבר המתלים, כאשר 
נראה עליו שהוא פונה ומסתכל אנה ואנה, ומתקרב על השקית עם 
המוצרים... באותו שעה המתח בקרבו של דוד הרקיע שחקים, כעת 
הוא יתפוס את יהושע בגניבה, וכולם יראו שצדקו כל אלו שחשדו 

בו בדין...
אל  שהמשיך  יהושע,  עבר  אל  שבארון  מהחור  עקבו  דוד  של  עיניו 
תוככי המסדרון, כשכל אותה עת הוא פונה ומביט לכל עבר, וכשרואה 
שאין איש, הוא פונה לקצה המסדרון, ניגש לאחת החליפות ומכניס 

את ידיו לכיסים ומתחיל לחפש אחר חפצים...
ראש  דברי  עליו  שחזקה  אלא  דוד,  צריך  היה  לא  כבר  מזאת  יותר 
לקח  לא  הגנב  שאותו  עד  מחבואו  מקום  יוצא  אינו  שהוא  הכולל, 
דבר מה והכניסו לכיסו, ועל כן המשיך דוד לעקוב אחר מעשיו של 
שהיה  כך  במצלמה,  צויד  שלא  שחבל  בליבו  חושב  כשהוא  יהושע, 
יכול לתעד את מעשי גניבתו, ולהדפיסה אחר כן בפוסטר ענק, למען 

ישמעו ויראו ש'סוף גנב לתליה'.

והנה דוד רואה בעיניו היאך יהושע מוציא מכיס החליפה איזה שהוא 
חפץ צר וארוך, משהו כמו עט עבה, וכן חפץ נוסף מרובע קטן וכהה 
בגודל קופסת סיגריות, אלא שבשל המרחק אינו מבחין בדיוק במה 
מדובר, וכל אותה עת הוא מביט לכל הצדדים כאחד המפחד להתפס 

בקלקלתו. כעת לא היה ספק לדוד כלל שסוף סוף נתפס הגנב...

אלא שלפתע רואה דוד שיהושע עושה איזו שהיא פעולה מסוימת עם 
החפצים, ומביט ברצינות על גבי החפץ המרובע, ובעקבות כך הוא 
משיב את החפצים למקומם, ומיד לוקח את החפץ הארוך והעגול, 

ונראה כאילו הוא משתמש בו כמזרק, ו'מזריק' לעצמו דבר.

כעת כבר הדבר היה תעלומה גמורה לדוד, הוא המתין כמה רגעים 
ויצא ממקום  למקומו,  לבית המדרש  חזר  בטוח שיהושע  עד שהיה 
מחבואו, כשהוא הולך ובודק מה היה שם בחליפה. כשהחל בבדיקה 
סוכר  למדידת  מכשיר  היה  ובה  יהושע,  של  בחליפה  שמדובר  ראה 
בדם, עם ערכות של מזרקים ומחטים. דוד הבין שככל הנראה יהושע 
חולה במחלת סוכר, ומחמת רצונו להסתיר זאת מאחרים, הוא עושה 
זאת במחבוא, בינות לחליפות, וזו הסיבה שהוא הביט לכל הצדדים, 
שאינו רוצה שיהיה מי שיראהו במעשיו אלו, בהם הוא בודק את רמת 
הסוכר בדם ומזריק לעצמו 'אינסולין' כפי שצריך, וגם מחמת כן הוא 

שתה ביום התענית, ומפני מעשיו אלו יצא החשד עליו שהוא הגנב.

בכדי  יעשה מה שיכול  הוא  בליבו, שכעת  דוד  באותה העת החליט 
חזר  דוד  יהושע.  מעל  החשד  את  לתמיד  ולהסיר  הגנב  את  לתפוס 
בליבו  מהרהר  הוא  עת  כשבכל  הארון,  בתוככי  מחבואו  למקום 
תורה  שומר  הוא  אם  זכות,  לכף  יהודי  כל  לדון  מחוייבים  כמה  עד 
ומצוות, גם כאשר לכאורה כל הסימנים מראים שהוא הפושע. שעה 
נוספת עברה על דוד בתוככי הארון, בה הוא הספיק לחזור על חמש 
נכנס  אחד  ישמעאלי  רואה  הוא  ולפתע  פה,  בעל  משניות  מסכתות 
לתוככי מבנה הכולל, מביט כל עבר לראות שאין איש, ומתקרב אל 
וזורקה אל  עבר השיש המלוכלך של הכולל, אוסף את כל הפסולת 

עבר פח האשפה.

מה זה יכול להיות, וכי אותו ישמעאלי הוא 'גר תושב' שבא לעזור 
ולסייע לנקיון הכולל למרות שאין זה עבודתו, התפלא דוד עד מאוד. 
אך לפתע הבחין, שאותו ישמעאלי לוקח את השקיות התלויות עם 
אותם  ואף  התינוקות,  מוצרי  עם  השקית  ביניהם  מוצרים,  מיני  כל 
משליך אל פח האשפה. באותה עת דוד חפץ לצאת ממחבואו ולומר 
לישמעאלי הצדיק הלזה, שלא יפנה גם את השקיות התלויות, ולפתע 
הוא רואה את ה"צדיק" הלזה, היאך הוא ממשיך לאיזור החליפות, 
ומה  דבר מה,  יש בהם  לראות אם  בודק באחדים מהם  ומידי פעם 
שמוצא, אינו לוקח לעצמו, אלא משליך אל תוככי הפח. כעת זה היה 
עבורו ממש תעלומה, הישמעאלי הלזה גונב חפצים בכדי להשליכם 
לאשפה?! אלא שרגע לאחר שסיים הישמעאלי את סיבובו, ראה דוד 

היאך הוא ניגש לפח האשפה, ונוטלו עמו בכדי לפנותו.

יצא  הישמעאלי  וכאשר  אחריו,  לעקוב  ממשיך  שהוא  החליט  דוד 
מהבנין עם שקית האשפה, הוא עוד הספיק לראות אברך שהקדים 

לבוא לסדר, שמודה לישמעאלי על הנקיון שעשה בכולל.

דוד יצא מהארון אל עבר החלון, וראה את הישמעאלי הולך אל עבר 
הפח השכונתי, ושם שופך את כל תכולת שקית האשפה על הרצפה, 
ולוקח מתוכה את כל דברי הערך שהצליח לגנוב בצורה זו. באותה עת 
יצא דוד מהרה ממקום מחבואו, תוך כדי שהוא מספיק להזעיק את 
שומרי היישוב, ותפס בידי אותו ישמעאלי, כשהוא עדיין רכון על גבי 
המוצרים שגנב, עד שהשומרים יבואו, כאשר עוברי אורח מסייעים 

בידו לתפוס בגנב המתוחכם.

בתחילת הסדר, כשנודע הדבר לראש הכולל ולכל האברכים, אודות 
הגנב המתוחכם שהיה גונב בכולל, התאספו כולם ובאו לפני יהושע, 
כשהם מבקשים את סליחתו על שחשדו בו למרות היותו כשר וצדיק, 
ומתחננים לפניו שימחול להם על כל מה שדיברו עליו וחשבו עליו 
רעה. יהושע מחל להם על הכל, וקיוה שבזכות זאת כעת יהיו רבים 

שיסכימו ללמוד עמו ולהסביר לו את המשניות שמתקשה בהבנתם.

כשהרוחות בכולל נרגעו מעט, הרגישו כל האברכים היאך רק בזכות 
חכמתו של ראש הכולל הם ניצלו מלפגוע באברך יקר ובעל מסירות 
נפש לכולל, שלמרות כשרונותיו החלשים, הינו מהמתמידים הגדולים, 
ואינו בוש לשאול ביאור משנה כמה פעמים. כששאלו האברכים את 
ראש הכולל מהיכן היה ברור לו נקיון כפיו של יהושע, שהיה סמוך 
ובטוח שאינו הגנב. לאחר הרהור קצר בו חשב ראש הכולל שלתועלת 
הענין הוא יספר לאברכים על הקשר המיוחד שיש בין יהושע למרן 
הביא  הוא  לכולל,  הגיע להתקבל  יהושע  שליט"א, השיבם, שכאשר 
עמו מכתב ממרן שליט"א הכותב בשבחו, ומשבחיו אלו הבנתי על פי 

לימוד פרשתינו עם פרש"י, שבודאי ידיו נקיות מכל גניבה וגזל.

המשך מעמוד הקודם

מה מצא הנער בלימוד פרשתינו עפרש"י, שממנו הגיע ר' שמעון להנהגתו ?

ריכטיגנאכקוקער - העוקב ובודק נכון

תודת המערכת נתונה
להרב ש.ר. שליט"א

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה


