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מרת בילה ע"ה

בת ר' ַשמשון רפאל זצ"ל

נלב"ע י"ב כסלו תשנ"ו

תנצב"ה

"רבנן אמרין, לעתיד לבא הקב"ה מוציא כרוז, ומכריז ואומר, כל מי שלא אכל בשר חזיר מימיו יבא 
ויטול שכרו, והרבה מאומות העולם שלא אכלו בשר חזיר מימיהם, והם באים ליטול שכרן" )קה"ר א' ט'(.

 היכן בפרשתינו מוכח לכאורה להיפך, דמי שאינו 'מצווה ועושה', אינו מקבל שכר בעבור 
שנזהר מ'לא תעשה'.

ש'מורא  מצינו  היכן 
מ'מורא  חמור  רבו' 

מלכות'.

חילוקא דרבנן
ַוֵּיֵצא  ַּפְרעֹה  ֶאת  ַיֲעקֹב  "ַוְיָבֶרְך  י'(,  מ"ז  )בראשית  כתיב 
ִמִּלְפֵני ַפְרעֹה", ופרש"י, "ויברך יעקב. כדרך כל הנפטרים 
מלפני שרים, מברכים אותם ונוטלים רשות. ומה ברכה 
ברכו, שיעלה נילוס לרגליו, לפי שאין ארץ מצרים שותה 
מי גשמים, אלא נילוס עולה ומשקה, ומברכתו של יעקב 
לקראתו  עולה  והוא  נילוס  אל  בא  פרעה  היה  ואילך, 

ומשקה את הארץ".

עי' בפסוק )שם מ"א א'(, "ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרעֹה 
חֵֹלם ְוִהֵּנה עֵֹמד ַעל ַהְיאֹר", ופרש"י, "על היאור. כל שאר 
נהרות אינם קרוים יאורים חוץ מנילוס, מפני שכל הארץ 
בתוכם  עולה  ונילוס  בידי אדם,  יאורים  יאורים  עשויין 
תדיר  במצרים  יורדין  גשמים  שאין  לפי  אותם,  ומשקה 
שהנילוס  הדרך  היה  שתמיד  ומבואר  ארצות",  כשאר 

עולה ומשקה את הארץ, ומה נתחדש בברכת יעקב.

וצריך ביאור!!!

עם  להמתין  ראובן  נוהג  בחודשו  חודש  מידי 
קודש,  מוצאי שבת  עד  הלבנה'  קידוש  'ברכת 
)כמ"ש  השבת  שמחת  מתוך  לקדשה  כדי 
חשב  דנן  בחודש  גם  פ"ב(.  סופרים  במסכת 
ראובן לעשות כמנהגו, אלא שנזכר שבמוצאי 
סבר  כן  ועל  בטבת',  'עשרה  ליל  הוא  שבת 
שעדיף להקדים או לאחר, ולקדש את הלבנה 
שמחה  לעשות  ואין  היות  החול,  מימי  באחד 
לעשותו  היה  ראוי  שבעצם   התענית,  בליל 
אלא  באב',  'תשעה  כבתענית  מהלילה  תענית 
שלא החמירו כן מפני חולשת הציבור )עי' מ"ב 

תק"נ סק"ו(.

לעומתו סבר שמעון, שכשם שמנהגינו לקדש 
במוצאי תשעה באב, למרות היותו זמן שמעיקר 
הדין ראוי שיתענו בו, שהרי בית המקדש נשרף 
בליל עשירי )עי' טור סי' תקנ"ח(, ואף יש שנהגו 
להתענות בו ודיני האבלות עדיין נוהגים, ובכל 
זאת לא חששו לקדש בשעה זו את הלבנה, אם 

כן מדוע שבליל עשרה בטבת נחוש.

כל  שעם  אלא  ראובן,  השיבו  דבריך,  נכונים 
עשרה  בתענית  יתירה  חומרא  מצאנו  זאת 
סי'  יוסף  בבית  וכמ"ש  באב,  בטבת מבתשעה 
עשרה  חל  היה  האבודרהם, שאם  בשם  תק"נ 
ליום  לדחותו  יכולים  היו  לא  בשבת,  בטבת 
אחר, מפני שנאמר בו )יחזקאל כ"ד ב'( "ְּבֶעֶצם 
יש  כן  ועל  הכיפורים,  ביום  כמו  ַהֶּזה",  ַהּיֹום 

להחמיר בו יותר.

רק  היא  חומרתו  שכל  טען,  שמעון  ואילו 
בעיצומו של יום, ומנין לך לחדש שהוא חמור 

יותר אף בלילו.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

"ּוְלָאִביו ָׁשַלח ְּכזֹאת ֲעָׂשָרה ֲחמִֹרים נְֹׂשִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים ְוֶעֶׂשר ֲאתֹנֹת 
נְֹׂשאֹת ָּבר ָוֶלֶחם ּוָמזֹון ְלָאִביו ַלָּדֶרְך". בראשית מ"ה כ"ג.

בענין מהו ה'מטוב מצרים' שיוסף שלח לאביו, איתא במגילה ט"ז ב', "מאי מטוב מצרים, אמר רבי 
בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר, שלח לו יין ]ישן[, שדעת זקנים נוחה הימנו )ופרש"י, שיגר לו יין, לפי 
שדעת זקנים נוחה הימנו, זה הדבר הטוב לו מן הכל(". ובב"ר צ"ד ב' איתא, "את טּוב, זה גרים של פול 
שהוא על עיקת נפש", וכפרש"י עה"פ, "מטוב מצרים. מצינו בגמרא ששלח לו יין ישן, שדעת זקנים 

נוחה הימנו. ומדרש אגדה גריסין של פול".

ליעקב,  אחר  דבר  שלח  שיוסף  סובר  אחד  כל  נחלקים,  והמדרש  שהגמרא  נראה,  הדברים  פשטות 
אלא שבדברי רש"י שכרך יחדיו את הגמרא והמדרש נראה, ששתי השיטות עולים יחדיו בקנה אחד, 

וצריך ביאור בזה.

והנה במחציתו השניה של הפסוק, בו נאמר שיוסף שלח ליעקב 'ֶעֶׂשר ֲאתֹנֹת נְֹׂשאֹת ָּבר ָוֶלֶחם ּוָמזֹון', 
מפרטת לנו התורה בעבור מה שלחם, 'ְלָאִביו ַלָּדֶרְך', שיהיה ליעקב ומשפחתו מה לאכול בכל התקופה 
של הדרך, אבל מה הטעם שיוסף שלח לאביו מטוב מצרים, התורה לא כותבת. ובודאי שאין כלל 
מקום לומר שיוסף שלח ליעקב אביו את הדברים שידע שערבים לחיכו, וינעמו לו במאכלם, שבודאי 
בחיר  יעקב  אצל  שלא  וכמה  כמה  אחת  ועל  הקדושים,  אבותינו  אצל  זו  הנהגה  כל  שייכת  שלא 

האבות.

וכבר נתקשו בזה מפרשי הגמ' והמדרש ואף מפרשי רש"י, מה ראה יוסף על ככה לשלוח ליעקב דוקא 
דברים הללו שנכללו ב'טוב מצרים', ועל כן ביארו שטעם מיוחד היה בשליחת אותו יין ישן, שדעתו 
של יעקב שכבר היה זקן, תהיה מיושבת ממנו, וכדברי רש"י, שזה הדבר הטוב ביותר עבורו. ולדעת 
המדרש שהיה זה פול של גריסים, ביאר המתנו"כ וכעי"ז המהרז"ו, שהם מיישבים הדעה ומסירים 
הדאגה ומפילים שינה על האדם, ועל כן חשב שהם יוכלו להקל על יעקב ליישב את דעתו ולהסיר 
מעמו את הדאגה, ולרד"ל, הם קלים ללעיסה לזקנים שבטל מהם השינים הטוחנות, ויורדים בקלות 

לבית הבליעה, על כן שלחם לאביו, שיהא לו קל באכילתו.

איתא במדרש )עי' ב"ר צ"ד ג', צ"ה ג' ותנחומא כאן י"א(, שדרשו את הפסוק )בראשית מ"ה כ"ז(, "ַוַּיְרא 
ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵׂשאת אֹתֹו ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם", מדוע חיה רוחו של יעקב בראותו 
את העגלות, אלא סימן מסר יוסף לאחיו, שיאמרו ליעקב שהוא זוכר את הפרשה האחרונה שלמדו 
יחדיו לפני שפרש ממנו, פרשת עגלה ערופה, וכשראה יעקב את העגלות, הבין שיוסף עדיין מחזיק 
בתומו, וזוכר את תלמודו, על כן חייתה רוחו של יעקב. ומבואר שיוסף בא לרמוז לאביו שעדיין עומד 
בתומו, א"כ לכאורה יש מקום לומר שאף בשליחתם של טּוב מצרים ששלח לאביו, היתה רמוזה כוונה 

עמוקה ועל כן יש לבאר, ְלמה מכוון היין ישן ומה בא לרמז הפול של גריסים.

עד ארבעין  לחמך.  ועייל  שיננא, שרי שקיך  יהודה,  לרב  ליה שמואל  "אמר  איתא,  א'  קנ"ב  בשבת 
שנין מיכלא מעלי, מכאן ואילך משתי מעלי" )פתח פיך והכנס בו לחם, עד ארבעים שנה האוכל טוב 
ומעולה מהשתיה, ומגיל ארבעים השתיה טובה ומעולה מהאוכל(. ודברי שמואל הללו טעונים הבנה, 
מה ביקש ללמדנו בדבריו אלו, שלא מסתבר שהוא כדברי השטחיים, ששמואל שהיה רופא, ביקש 
ללמד את דרכי הרפואה והבריאות, אלא בודאי רמוזים בהם דברים עמוקים בלימוד אורחות חיים 

ודרכים ישרות.

בסוף ספר 'עירוב והוצאה לשבת' )להרה"ג ר' ישראל צבי לעפקאוויטש זצ"ל(, מביא בשם אביו הרה"ג 
ר' יחזקאל שרגא זצ"ל, מהלך מיוחד על דרך הדרוש, המבאר את הסוגיא בשבת, ועל פיה יתפרש יפה 

כוונותיו של יוסף בשליחת היין ישן והפול של גריסין.

דוד המלך ע"ה אמר ברוח קודשו )תהלים צ' י'(, "ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם ִּבְגבּורֹת ְׁשמֹוִנים 
ָׁשָנה", ומחצית ימיו של אדם הם שלושים וחמש, ומשנות הגבורות, ארבעים שנה, ומשום כן טבע 
הבריות הוא, שעד גיל שלושים וחמש אדם מרגיש שהוא עדיין צעיר לימים, ויש שמרגישים כן עד 
שנת הארבעים, ומכאן ואילך אדם כבר מתחיל להבין ולהרגיש שהוא כבר לא צעיר, וכל יום מקרב 
אותו עוד יותר אל ימי הזקנה והשיבה, ולאחריהם לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים על כל 

מעשיו שעשה בימי חלדו.

דרכו של היצר הרע להפיל את האדם ברשתו, ובכל עת וזמן יש לו את הטענות המתאימים להם, בימי 
צעירות הוא אומר לו )קהלת י"א ט'(, "ְׂשַמח ָּבחּור ְּבַיְלדּוֶתיָך ִויִטיְבָך ִלְּבָך ִּביֵמי ְבחּורֹוֶתָך ְוַהֵּלְך ְּבַדְרֵכי 
ֵעיֶניָך" )ע"פ שבת ס"ג ב'(, שבימים אלו שהתאוות והרצונות הם חזקים ועזים, שילך  ּוְבַמְרֵאי  ִלְּבָך 
בדרכי ליבו, ואין לו מה לחוש מהעתיד, שהרי שנות הזקנה לפניו שבהם יוכל לשוב בתשובה שלימה 
על כל מה שיחטא בצעירותו. ומאידך, כאשר האדם הגיע לימי הזקנה, היצר הרע מבקש להכשילו 
בטענותיו כסל למו, שאין לו בשביל מה לשוב בתשובה, שהרי כל שנותיו הצעירות בהם היה לו כח 
לעבודת ה', הוא בזבז והשחית על כל עוונותיו, וכעת כשכלו כוחותיו, ה' כבר לא יקבל את תשובתו, 
ואין לו בשביל מה להטיב את דרכיו ולשוב בתשובה שלימה, אלא ימשיך בדרכו הרעה עד סוף ימיו.

על כן אמר שמואל לרבי יהודה, שיננא, צורב צעיר, דע שכאשר היצר יבוא אליך ברעיונות מעוותים 
אלו, אם הוא בא אליך כעת בצעירותך, תשיב לו, 'עד ארבעין שנין מיכלא מעלי', שכידוע ההבדל 
בין אוכל לשתיה, שאוכל, ככל שעובר עליו יותר זמן, כך קרוב קלקולו והתעפשותו ואבדונו, ואילו 
משקה, ככל שעובר עליו יותר זמן, כך הוא משתבח ומתעדן. ועל כן, תשובתו של האדם ליצר הרע 
צריכה להיות, שהתשובה היא כמו אוכל, שכמה שידחו אותו, כך קרוב קלקולו, ועל הצעיר לנצל את 
שנות צעירותו לעמלה של תורה וקיום מצוותיה והתגברות על יצרו. אך אם היצר בא לאדם בימי 
זקנותו ורוצה למנוע ממנו את דרך החיים, שכבר אינו יכול לשוב בתשובה, ישיב לו האדם, 'מכאן 
ואילך משתי מעלי', שהמשקה הישן משתבח ומתעדן, שלמרות שאדם שנה בחטאו, בכל זאת הוא 
כמשובחת  נחשבת  והיא  הזקנה,  בימי  תועיל  זו  בודאי שתשובה  בתשובה,  ושב  הרגלו  על  מתגבר 

בעיני ה'.

ועל פי זה הוסיף לבאר את הרמזים שיוסף רמז לאביו ביין הישן ובגריס של פול ששלח לו, שבאותה 
עת היה יוסף בן שלושים ותשע )שבן שלושים היה בעמדו לפני פרעה, כמפורש בבראשית מ"א מ"ו, 
ושבע שני השבע ושנתיים של הרעב, הרי שלשים ותשע(, ויוסף ידע את חששותיו של יעקב אביו 
ואפילו  הגויים  בין  היה  הוא  ושתים שנה שבהם חשב שיוסף מת,  אותן עשרים  לו שכל  כשיוודע 
נתמנה כמלך עליהם, מי יודע מה עם רוחניותו, האם הוא שמר על צדקותו, על כן שלח לרמוז זו, 
למד  הוא  הצעירות  שבשנות  הזקנה,  לשנות  הצעירות  שנות  שבין  בפרק  כעת  עומד  והוא  שהיות 
מהגריסים של פול, מדברי המאכל, שכל מה שעובר עליהם הזמן, כך הם מתקלקלים ונאבדים, וכלל 
בזה ששמר על כל ימיו לבל לאבדם בעבירה ועוון, והוסיף לרמוז לו, שגם את שנותיו המבוגרות יותר 
שהוא עומד כעת בפתחם, גם אותם הוא מתכנן לשמור כיין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו, שככל 

שיזקין כך יוסיף עוד שמירה של שמירתו ויעשה רק את הטוב בעיני ה'.

 פרשת ויגש תשע"ג

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

כאחי הגדול זכיתי לבנים,
ולאחינו הנוסף ארבעה נמנים.

בני זקני נשאו אחיותיהן,
ונכדי בני לבנות דודיהן.

כבני בכורי נקרא נכדי,
והאחר כממונה על עבודתי.



תשובה ל"מעשה רב"

בתשובה לשאלה, בחור ישיבה שבירך ברכות ההדלקה, ולפתע 
הבחין ששכח להכין את השמן והפתילות, האם מותר לו להדליק 
במנורה שהכין חבירו, כשברור לו שתיכף אח"כ יכין תמורת זה 

מנורה אחרת עבור חבירו, או לא.

האם נר חנוכה צריך להיות ממונו דוקא
א[ כתב הר"ן )פסחים ד' א' מדפי הרי"ף(: "ומיהו איכא למידק בהאי כללא 
]שיסד שם דבדבר שאפשר לעשותו ע"י שליח מברכין עליה ב'על', ובדבר 
שאפשר  נ"ח  הדלקת  דהא  בלמ"ד[,  עליה  מברכין  עצמו  ע"י  אלא  שא"א 
דכיון  למימר,  ואיכא  להדליק.  עליה  מברכין  ואפ"ה  שליח,  ע"י  לעשותה 
דאמרינן בפ' במה מדליקין )שבת כ"ג א'( דצריך לאשתתופי בפריטי, כיון 
שאינו יוצא אלא בשל עצמו, הרי אין מצוה זו יכולה להתקיים ע"י אחר". 

מבואר בדברי הר"ן דיש דין בנ"ח שיהיה הנר שייך לו, וכ"מ ברמב"ן שם.
ואולם המאירי בחידושיו לפסחים )ז' ב'( כתב להעיר ע"ז: "שהם  ]כוונתו 
להרמב"ן שגם כ' כהר"ן[ דוחקים שמאחר שצריך שיהא השמן שלו הרי הוא 
כגופו ]אע"פ שהשליח מדליק[". ולא נתבאר אם המאירי חולק גם בעיקר 
היסוד, דהיינו שאין דין 'שלו', וטעם שצריך להשתתף הוא ענין אחר שנאמר 
ובביה"ל  דאכסנאי,  להא  שפסק  תרע"ז  ר"ס  בשו"ע  ועי'  באכסנאי.  דוקא 
אחד,  בחדר  דרים  בתים  בעלי  שני  "אם  מהפמ"ג:  מעתיק  עמו,  ד"ה  שם 
ואין סומכין ]זה על שולחן זה[, וכל אחד אוכל משלו, צ"ע אם די בשיתוף 
אמנם  בשלו".  להדליק  מדינא,  אחד  כל  דצריך  דאפשר  באכסנאי[,  ]כמ"ש 
אין כ"כ ראיה מזה, די"ל שאין הדלקת בעל בית זה פוטרת את הדלקתו של 
בעל הבית השני, גם לולא שיהיה הדין שצריך דוקא שלו, והכוונה במש"כ 
שאינו  'בשלו',  הדלקה  מעשה  עשיית  לענין  הוא  מדינא'  אחד  כל  'דצריך 
גם אם  בית  לו  וכל אחד שיש  הבית,  בעל  הוא  גם  כי  חבירו,  נפטר בשל 
הוא בשותפות, נחשב לענין זה בעה"ב בפנ"ע שחייב להדליק, ולכן לא סגי 

בפרוטה כמו באכסנאי.

המדליק נ"ח בשמן גזול אם יוצא יד"ח
ב[ ועי' במ"ב ס' תרע"ג סק"ב, שכתב: "שמן הגזול, צ"ע אם כשר לנ"ח", 
ולכאו' אם יש דין 'שלו' בנ"ח, מה הספק, ואולם המ"ב מציין בזה לשו"ת 
שיטת  מצד  הספק  מבאר  דשם  שמ"ט(,  סי'  ח"א  )מהדות"ל  ומשיב  שואל 
הבעל המאור אם במצוה דרבנן שייך 'מצוה הבאה בעבירה', ולכאו' מבואר 

שלא דן מצד דין 'שלו'. וצ"ע.
"ואני השבתי, דלפענ"ד הדבר  עוד:  ומשיב שכתב  דיעו"ש בשואל  אלא 
כשר עפמ"ש התוס' בשבת דף נ"ח ד"ה אע"פ, שכתבו, דכפה שנתנתו לספר, 
טהור מן המדרס, אע"פ שלא עשתה שינוי מעשה, משום כיון דנאסר בהנאה 
ע"י כך, חשוב שינוי מעשה, ע"ש, ולפי"ז כאן דנתן השמן לנ"ח, לא מבעיא 
לגוף  והזמנה  קדושה1,  דהוא  בנ"ח  ובפרט  היא,  מילתא  דהזמנה  נימא  אי 
הקדושה מילתא היא, כמבואר באו”ח סימן מ”ב, א”כ ע”י הזמנה לנ”ח 
כבר נאסר בהנאה, אלא אף אי נימא דהזמנה לאו מילתא היא, וגם נ”ח לא 
מקרי קדושה, רק תשמישי מצוה, וכ”כ המ”א סי’ מ”ב סק”ו, דנ”ח מקרי 
תשמישי מצוה, וכ”א בשבת דף כ”ב וכי נ”ח קדושה יש בו וכו’, אבל עכ”פ 
כל שהתחיל להדליק קצת, ודאי  דנאסר2, א”כ שוב הוה שינוי מעשה וקנה, 

ולא מיקרי מצוה הבאה בעבירה.
מיהו יש לעיין כיון דהמצוה מסייע לעבירה מיקרי מהבב”ע ועי’ בתוס’ 
שהתחיל  בעת  וא”כ  מצוה,  עושה  הדלקה  נימא  אם  וגם  ל’.  דף  סוכה 
להדליק, אז היה עדיין מצוה הבב”ע, והוה כמו הדליקה חש”ו, דלא יצא 
מהבב”ע,  היה  בהתחלתה  ההדלקה  כאן  וגם  מצוה,  עושה  הדלקה  למ”ד 

ולא יצא”.
ולכאו’ לפמש”כ הפוסקים3 דצריך שיהיה מדליק עד שישרף רוב היוצא 
מן הפתילה, י”ל, דכל זמן שלא הסיר ידו לא נגמרה ההדלקה, וא”כ כבר הוי 

שינוי קודם קיום המצוה, ויש לדחות, ואכמ”ל.
אמנם בנידו”ד גרע טפי, דמלבד שנשתמש בהשמן והפתילה של חבירו, 
הא השתמש גם בהמנורה, שמבלעדיה אין יכול לקיים המצוה, וההדלקה 
בה ודאי לא הוי שינוי מעשה ביחס להמנורה4, ומאידך גיסא בנידו"ד אם לא 

הגביה הרי איסורו מדין מזיק, ולא מדין גזילה.

האם יש דין 'לכם' במצות נר חנוכה
ג[ ועשו”ת בית יצחק יו”ד ח”א סוס”י קמ”ה, שכתב: “והנה יש להסתפק 
בנ”ח אי בעי לכם, דהיינו שיהיה לו דין ממון, ובש”ס משמע דבעי שיהיה 
השמן שלו, דאמרינן שם דבעי להשתתף בפרוטה, אמנם אין שום סברא 
דבעי נ”ח שיהיה שוה פרוטה, וכבר הראיתי בספרי לאו”ח סי’ צ”ט אות 
ג’, דברי תוס’ רי”ד, דערבה לא בעי שיהיה שו”פ, וה”ה לענין נ”ח. ולענין 
לכם, כיון שמצינו דלולב ביו”ט שני לא בעי לכם, וה”ה נ”ח”. וע”ש שמסיק 
דלא בעינן שיהיה שלו. וקצת פלא, שלא מזכיר מדברי הרמב”ן והר”ן הנ”ל, 

דמדייקי מדבעי להשתתף בפרוטה, דיש דין שיהיה שלו.
הגרא”צ  בשם  שכ’  כ”א,  סי’  חנוכה  להגרצ”פ,  קודש’  ב’מקראי  שו”ר 
תאומים זצ”ל בספרו ארץ צבי או”ח סי’ נ”ב, שחולק ע”ד השו”מ, אלא 
שייך  לא  מדרבנן,  שהוא  דנ”ח  משום  להקל,  צבי  הארץ  נוקט  שלמעשה 
מהבב”ע5. ועכ"פ להצד דלא בעינן 'שלו' וכדפסק ה'בית יצחק'6, כל הנידון 

הוא רק ביחס להדין ד'מצוה הבאה בעבירה' באיסור דרבנן.

ליטול מים שהכין חבירו לנט"י, כשיודע שתיכף יחזיר תמורתם
ד[ ונראה לומר, דנידון דידן שונה מהנידון דהשו"מ לגבי הדלקה בשמן 
ליכשל  שלא  כדי  ענינו  וכל  להשיב,  דעת  על  כן  עושה  הלא  דכאן  גזול, 
באיסור ברכה לבטלה, וא"כ ניתן לדמות זה למש"כ במ"ב סי' א' סק"ב, דאם 
השכים בבוקר, ואין לו מים ליטול ידיו, "חלילה לעבור שום איסור עבור 

חסרון נט"י, כגון לעצור עצמו מלהשתין עי"ז, או ליקח מים שהכין חבירו 
עבור עצמו, אם לא שברור לו שיתן תיכף תמורתם אחרים". מבואר, שאע"פ 
שהמים שייכים לחבירו, ואם אין ברור לו שיחזיר מיד, ה"ז גזל, מ"מ כיון 
שברור לו שיתן תיכף תמורתם אחרים, מותר לו ליקח לעצמו אף בלי בקשת 
רשות מחבירו, וא"כ ה"ה בנידו"ד, כיון שיודע שעד שחבירו ידליק, יספיק 
להכין עבור חבירו פתילות ושמן במנורה של עצמו, ואע"פ שאין זו המנורה 
של חבירו, שהרי הוא משתמש במנורה של חבירו, שנרותיו עדיין ידלקו אז, 
מ"מ הא לענין קיום המצוה אינו מחסרו כלל, ואת המנורה הרי יחזיר לו, 
וגם לא נטלה ממקומה לשנחשיב זה לגוזל ע"מ להחזיר, ממילא שפיר דמי 

דאין לחוש מצד סרך גזל7 בכה”ג.
ה[ ומצאתי ב’תשובות והנהגות’ ח”ה סי’ רכ”ד, שנשאל על בחור ישיבה 
חבירו,  של  במנורתו  בטעות  והדליק  חברו,  לשל  הדומה  מנורה  לו  שהיה 
ושקיל וטרי בדברי הר”ן אם יש דין שלו, וגם בדברי השו”מ הנ”ל, ולבסוף 
כותב: “אבל י”ל דכיון שהיה בהול לעשות המצוה, לא הוי ]אפילו[ עבירה 
בשוגג, רק אנוס, ואנוס אינו עבירה כלל ]א.ה. אע”פ שאדם מועד לעולם 
בין באונס בין ברצון, כבב”ק כ”ז, מ”מ י”ל דרק לענין חיוב נזיקין הוא, לא 
לענין העבירה שבדבר[. ועוד דיש מהאחרונים )עי’ שערי יושר ש”ג פי”ט( 
דס”ל דכל דין מהבב”ע אינו דין בגברא, דהיינו שהאדם העובר עבירה בשעת 
קיום מצותו אין המצוה לרצון לפניו יתברך, אלא דהוא רק פסול בחפצא, 
שחפצא דעבירה פסולה לקיום מצוה, וא”כ כאן שלא גזלו קודם ההדלקה, 
שרק בהדלקה עצמה טעה, והדליק נרות חבירו, או אפילו אם הגביה השמן 
ליתנו למנורה שלו, אבל כיון שסבור שהוא שלו, לא נעשה גזלן בהגבהה, 

שלא נפסלה החפצא לקיים בזה מצוה, אין בזה פסול דמהבב”ע”.
ובענין זה נוכל להשוות גם נידו”ד, דסבר שיהא ניח”ל לחבירו באופן זה, 
כדי שלא יכשל הוא בברכה לבטלה, ובפרט שיכול להשיב לו תכף ומיד, כך 
שחבירו גם יוכל לקיים ההדלקה, ובנידו”ד הוא יותר טוב בחד צד מנידון 
ה’תשובות והנהגות’, דשם היה לו את המנורה שלו מוכנה, אלא שטעה, 
ולכן א”א להשתמש בההיתר של המ”ב בסי’ א’ הנ”ל, משא”כ כאן שלא 

היה לו כ”א המנורה המוכנה של חבירו.
ויעו”ש שמסיק: “ולמעשה נלע”ד שראוי לחוש שלא יצא בהדלקה מטעם 
מהבב”ע, וצריך לחזור ולהדליק, אבל בלי ברכה, שהרי נחלקו הפוסקים אם 
במצוה דרבנן פוסל מהבב”ע, ומספק צריך ליזהר כשמקיים המצוה מחדש, 
שלא לחזור ולברך )וכמ”ש הביה”ל סי’ תנ”ד ד”ה אין(, ומה עוד דבנידו”ד 
שלא גזל כלל קודם ההדלקה, ועוד שהיה בהול לעשות המצוה, אין ברור 
שמן  לחבירו  יתן  והמזיק  לעיל,  וכמ”ש  הבב”ע,  דמצוה  פסול  כאן  דיש 

להדליק, וימחלו זה לזה, ודרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום”.

אם הברכה שבירך על שלו, חלה על של חבירו
כיון שהיה  לנו לברר אודות הברכה אם חלה על של חבירו  ונשאר  ו[  
לפניו, וכן אם לעומת זה יטרח להביא שמן משלו, אם חשיב הפסק, או דכיון 
שעוסק בענין ההדלקה לא חשיב הפסק, ומה גם אם ישאר במקומו, וירמז 

לאחר להביא לו, שרק שוהה בשתיקה, וצ”ע אם נחשב להפסק.
והנה בשו”ע סי’ ר”ו ס”ו איתא: “נטל בידו פרי לאכלו וברך עליו, ונפל 
מידו, ונאבד או נמאס, צריך לחזור ולברך, אע”פ שהיה מאותו מין לפניו 
יותר כשבירך על הראשון”, והרמ”א כתב שם: “רק שלא היה דעתו עליו 
לאכלו”. וע”ש במ”ב סקכ”ו, דיש ראשונים שחלקו בזה, וס”ל דבסתמא, 
ואי”צ  לאכול מהכל,  בהדיא  כדעתו  הוי  פירות,  עוד  לפניו  מונח  היה  אם 
לברך. אלא שלכאו’ כאן הו”ל כדעתו בהדיא שלא להוציא בברכתו אלא את 
השמן שלו, שהרי סבר בעת ברכתו שיש לפניו שמן, והו”ל כמכווין להדיא 
בשם  ובמש”כ  יפים,  פירות  לו  הביאו  בענין  ]וע”ש  האחר  להוציא  שלא 

הא”ר, וכן עי’ בביה”ל שם באריכות[.
וע”ע בשו”ע או”ח סי’ רע”א ט”ו, דאם קידש ונשפך הכוס קודם שטעם 
, אי”צ לחזור ולקדש ]רק שיקח כוס אחר ויברך עליו בפה”ג[, וכתב במ”ב 
שהוא  וסבר  הכוס,  על  קידש  אם  הפוסקים,  “כתבו  שכתב:  סקע”ח,  שם 
בפה”ג,  ויברך  יין,  של  אחר  כוס  יקח  מים,  או  חומץ  שהוא  ונמצא  יין, 
ויקדש שנית, דכיון שלא היה יין, נמצא שלא קידש על הכוס כלל וכו’, והא 
וי”א דה”ה אם  וכו’,  לפניו  יין מוכן  דצריך לקדש שנית, דוקא שלא היה 
אין יין לפניו, והיה הפת מונח לפניו על השולחן, אי”צ לקדש מחדש וכו’, 
ונראה דאם קדש קודם נט”י כמנהגינו היום, אין שייך לומר דחל הקידוש 
אך  נט”י,  קודם  לפת  דמי  חבירו,  ושמן של  נרות  לגבי  ולכאו’  הפת”.  על 
שבשעה”צ שם, אות פ”ז, נראה כמסתפק אם להרדב”ז ]שהובא במ”ב שם, 
שדעתו להקל שאפשר לקדש על הפת[, אולי אף בכה”ג אי”צ לקדש שנית, 

או אפשר דהרדב”ז מודה, ע”ש.
בב”י,  שהובא  אבודרהם  דוד  דהרב  דבעובדא  ק”מ,  סי’  במ”א  ועי’  ז[ 
שבר”ח טבת הוציאו ב’ ספרים, וטעו ופתחו של חנוכה, ובירך עליו, ותיכף 
הזכירוהו, וגלל הס”ת לפרשת ר”ח, וי”א דחשיב הפסק וצריך לחזור ולברך, 
ונסמכו על הירושלמי דהפסק בשתיקה נמי חשיב הפסק, ע”ש. וגם הביאו 
מההוא תורמוסא שפסק בירושלמי )פ”ו דברכות ה”א(, דאם נפל מידו ונטל 
אחר, צריך לחזור ולברך. ובלבושי שרד שם, מביא, דבמ”א סי’ ר”ו סק”ד 
פסק דבנפל מידו והגביה, אי”צ לחזור ולברך, דאין השתיקה הפסק. וע”ש 
דהוא כדעת הר”ד אבודרהם דלא שנא שתיקה מרובה, ל”ש מועטת, לא 

חשיב הפסק.

שכח ליתן שמן בנר ובירך והיו בו פתילות ישנות
ח[ שו"ר בשו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' של"ב, במי ששכח ליתן שמן בנר, 
והיה בו פתילות ישנות ]שהיו עדיין ספוגות בשמן מאתמול[, ובירך והדליק, 
ומיד הבחין שאין שמן בנר, ונתן בו שמן, ונסתפק אם יכבה וידליק ויברך 
מיירי  דשם  אלא  ולברך.  לחזור  אי"צ  דלמעשה  להוכיח  ומאריך  מחדש, 
שעכ"פ את הפתילות הדליק, ומ"מ מביא, דהגם דפסק הפר"ח )תרע"ה ב'( 
דכשהדליק ולא היה שמן כשיעור, צריך לחזור ולברך, י"ל דשם מיירי שידע 
מזה, "אבל אם טעה וסבר שיש בה שמן כשיעור, וברך לפי כוונתו כראוי, 

בודאי כשמוסיף אח"כ שמן, אי"צ לברך שנית", ע"ש מילתא בטעמא.  אז 
ועכ"פ לנידו"ד יש לצדד, דכשבירך וחשב שיש בה שמן, גם בירך כפי כוונתו 
כראוי, לכן יש לסמוך דהברכה חל שפיר גם על הפתילות והשמן של חבירו. 
והיות ויש לו את ההיתר דהמ"ב הנ"ל ליטלם ע"מ להשיבם תיכף, וא"כ י"ל 
בנידו"ד דבדיעבד עבד כדינא, ואף שעדיף מינה אילו היה מפסיק בשתיקה, 
ומרמז לאחר להביא משלו, דגם אז יש לסמוך על המהר"ם שיק דהברכה 
ולהדליק8.  לחזור  אי"צ  חבירו  בשל  בהדליק  גם  מ"מ  ולברך,  לחזור  אי"צ 

ולמעשה עדיין צ"ע.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה, איך ליישב את הפסוק, שמחד כתיב )בראשית 
נערות,  מעשה  עושה  "שהיה  ופרש"י,  נַַער...",  "וְהוּא  ב'(,  ל"ז 
מתקן בשערו ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה", דמשמע 
דמנערותו היה מסלסל בשערו, ואילו להלן בפסוק )שם ל"ט ו'(, 
"...וַיְִהי יוֵֹסף יְֵפה תַֹאר וִיֵפה ַמְרֶאה", ופרש"י, "כיון שראה עצמו 
מושל, התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו...", ומשמע דדוקא 
דלא  הוא  ולכאורה  לכן.  קודם  ולא  בשערו,  מסלסל  התחיל  אז 

כפרש"י בריש הפרשה, שכבר בהיותו נער עשה כן.
'והוא נער' כתב, "שהיה עושה  יש לדקדק שינוי הלשונות, דברש"י גבי 
מעשה נערות, מתקן בשערו, ממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפה", ואילו 
להלן בהיותו בבית פוטיפר, שנאמר בפסוק "ויהי יוסף יפה תואר" פרש"י 
"כיון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו, אמר הקב"ה, 

אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך..."
שאר  אשר  השפחות,  בני  עם  שהיה  לפי  נער,  בהיותו  כי  הענין  ויתכן 
מתרברב  אינו  שהוא  להראות  ורצה  כדפרש"י,  אותם  מבזין  היו  אחיהם 
עליהם, ע"כ התחכם להתנהג כנער הרוצה למצוא חן בעיניהם, וזהו הלשון 
נראה  הענין  היה  פוטיפר,  בבית  בהיותו  ומשא"כ  יפה'9.  נראה  'כדי שיהא 
כאילו מתענג ומשתעשע בזה, לכן היה תביעה עליו 'אביך מתאבל ואתה 
ללשון  בשערו'  'מתקן  לשון  שבין  החילוק  טעם  וזהו  בשערך'.  מסלסל 
'מסלסל בשערו'. וגם לכן שייך לנקוט ביחס ללשון 'מסלסל בשערו', 'התחיל 

אוכל ושותה ומסלסל בשערו', למרות שבעבר כבר היה 'מתקן בשערו'.
ואמנם ב'שפתי חכמים' להלן )ל"ט ו'(, כתב בשם הנחלת יעקב, טעם על 
מה שראה רש"י לפרש ענין זה שם, ומבאר: "קשה לרש"י, דבכל מקום 'ויהי' 
פירושו, שנתהוה עכשיו, לא קודם לכם, ויוסף משעת לידתו היה יפה תואר, 
ומסתמא גם יפה מראה. וע"ז תירץ, כיון שראה עצמו מושל ]בבית פוטיפר[, 

התחיל מסלסל בשערו, מה שלא עשה כן מיום שניתק מאביו".
ד'(  )ס"ז  כפי מש"כ במדרש רבה עה"פ  בכך,  יוסף  בגדלותו של  ונתבונן 
עומד  שהיה  "לגבור  המדרש,  וממשיל  מראה",  ויפה  תאר  יפה  יוסף  "ויהי 
בשוק, וממשמש בעיניו, ומתקן בשערו, ומתלה בעקבו, אמר, לי נאה, לי 
הרגיש  שיוסף  הענין,  מבארים  הקודש(  ונזר  )יפ"ת  המדרש  ומפרשי  יאה" 
עצמו שיכול במצבו הרוחני לעמוד בניסיון10. אחר שעמד בגבורתו באמונה 
בכל אשר עבר עד אז, וע”ז השיבו לו: “אי את גבור אי את יאי, הא דובא 
קמך”. כלומר, אם אתה גבור וראוי בעיניך, הריני מגרה בך את הדוב, וכאשר 
זהו אמנם סיום דברי רש”י הנ”ל ‘אביך מתאבל11 ואתה מסלסל בשערך, 

אני מגרה בך את הדוב’.

תשובה ל"מבין חידות"

ואחד  'פורים',  'חנוכה',  בין  המשותף  מה  לשאלה,  בתשובה 
מפרקי התהלים הנאמרים כמעט מידי יום.

המשותף בין השלושה, ש'חנוכה', 'פורים' ו'מזמור לתודה', אינם בטלים 
סי'  השו"ע  על  זקנים'  ב'עטרת  כדאיתא  ופורים,  חנוכה  לבוא.  לעתיד  גם 
תרע"ו מביא בשם 'אבי זקני הגאון מהר"ר ליב רופא זצ"ל, מק"ק וינא', שיש 
מדרש חז"ל, "שכל המועדות יהיו בטלים חוץ מחנוכה ופורים", וע"ש מה 

שמדקדק בזה בנוסח ברכת 'להדליק נר של חנוכה'.
והגאון ר' יוחנן סופר שליט"א מערלוי, בספרו 'יומין דחנוכה' תמה ע"ד 
ה'עטרת זקנים' ממש"כ ב'מדרש משלי' פ"ט, שם נאמר רק על ימי הפורים 
שאינם בטלים לעולם. ועל תמיהתו, השיבו בשו"ת ציץ אליעזר חי"ג סי' ע' 
אות ז', שגם בס' מגיד מישרים להב"י פר' ויקהל כותב בלשון זה: "והיינו 
“כפי  דבריו:  ומסיק  לעולם"12  בטלים  אינם  ופורים  חנוכה  רבנן  דאמור 
הרבה  עוד  שמצינו  כשם  מאתנו,  ונעלם  כזה,  חז”ל  לפניהם  היה  הנראה 

מאחז”ל שמוזכרים בדברי הראשונים, ואנו לא זכינו לאורם”.
ס”ט,  נ”א  סי’  או”ח  בשו”ע  כדאיתא  בטל,  אינו  לתודה  מזמור  ואף 
חוץ  ליבטל,  עתידות  השירות  שכל  בנגינה,  לאומרה  יש  לתודה  “מזמור 

ממזמור לתודה”.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דאיתא ביבמות )מ"ו ב'(, "ת"ר, מי שבא 
ואמר גר אני, יכול נקבלנו, ת"ל 'אתך', במוחזק לך", ומבואר דאין 
אדם נאמן לומר על עצמו שהוא 'גר', היכן לכאורה מצאנו להיפך 

מדין זה, בפרשתינו.

בפ”ב  ברא”ש  )והובא  סופרים  במס’  שמקורו  הם’  קודש  הללו  ‘הנרות  בנוסח  הנה    1
דשבת(, נאמר דבנרות יש קדושה, וכבר הקשה ב’מקור חיים’ מלשון הגמ’ בשבת כ”ב 
א’, “וכי נר קדושה יש בו” )שו”ר מש”כ האדר”ת בהגהותיו ‘בגד ללבוש’ על הלבוש. וע”ע 

בא”ר תרע”ג י”א(, ועיין בר”ן, דנר חנוכה הוי כנרות המנורה בבית המקדש.
2  ועשו”ת דברי יציב ח”ז )ליקוטים( סי’ קל”ה, שנשאל איך שייך לחייבו בנ”ח שהדליק, 
הרי אין זה שלו, כיון דאסור להשתמש לאורה, ושקיל וטרי שם בפלוגתת רש”י ותוס’ 
בגלל שאסור  הבעלות  פקע  לא  לקיום המצוה  דביחס  ומסיק,  דין ממונו.  יש  באש  אם 

להנות, ע”ש.
ל”ט,  סי’  ברונא  בשם תשובת מהר”י  ד”ה הדלקה,  ס”ב  בסי’ תרע”ג  הביה”ל  כ”כ    3
וויס  יצחק להגר”י  וע”ע שו”ת שיח  י”ט,  בזה ב’מקראי קודש’ להגרצ”פ סי’  ועמש”כ 

זצ”ל מווערבוי, סי’ שמ”ז.
4  שו”ר ב’שלמי תודה’ להגרב”צ פלמן שליט”א, חנוכה סי’ כ’ אות ב’, דמצדד דמשום 

הכלי ודאי אין לחוש למהבב”ע, ע”ש טעמו.
5  ולכאורה הוא תלוי במחלוקת המחבר והרמ”א בסי’ תרמ”ט ס”ה.

6  וכ”כ בעל ‘זכר יהוסף’ בחידושיו לשבת )כ”א א’(, הו”ד בהערות ל’מקראי קודש’ סי’ 
כ”ג הערה 3. וראה עוד ב’אסיפת שמועות’ להגאון רי”ג אדלשטיין שליט”א, חנוכה, סי’ 

א’, וב’שלמי תודה’, חנוכה, סי’ כ’ אות א’ ב’.
7   אמנם הגרצ”פ עצמו כותב ע”ז: “ולפענ”ד צ”ע בזה, ומטעם שכתבתי דאולי בעינן 
שיהיה שלו, ומכיון שאינו שלו, לא יצא, בלי טעמא דמהבב”ע”. והגר”י כהן זצ”ל שם, 
דאפי’  נהר שלום,  ספר  ו’( בשם  אות  ע”ז  כלל  מ’,  )כללים, מערכת  “עיין שד”ח  כתב: 
כלה הקרן  דע”י הדלקה  בנ”ח  חיישינן למהבב”ע, מ”מ  לא  דבדרבנן  דס”ל  להפוסקים 
]ואינו בעין[, וא”א לקיים עוד מצות השבת )אבידה( ]הגזילה[, לכו”ע פסול, וכ”ש שאין 

לברך עליו”. צ”ע. 
שליט”א  מיטלמן  הגר”א  האריך  דנן  שבנדון  לנו,  שלח  שליט”א  אומן  י.מ.  הרב    8

בקונטרס ‘כי הם חיינו’ )חנוכה תשע”א(, ואינו תח”י.
ברזל  להגרא”י  רש”י’  ‘עיוני  בס’  כתב  שכעי”ז  שליט”א,  טביב  רא”ב  העירנו  שוב    9

שליט”א.
על  היפ”ת  מבאר  הפרשה,  ריש  בפרש”י  שהובא  בשערו’  ‘מתקן  שהיה  הענין  את    10
ומענין  בגדו.  על  רבב  עם  שימצא  לת”ח  שאסור  משום  לועז’(,  ב’מעם  )מובא  המדרש 
)דעת תורה, בראשית, עמ’ רכ”ט( את  ירוחם ממיר  ר’  לזה מבאר מרן  דומה  שבסגנון 
את  עפי”ז  ומטעים  פוטיפר,  אשת  בפרשת  בפרש”י  האמור  בשערו’  ‘מסלסל  של  הענין 
דברי המדרש )המובאים למעלה בדברינו להלן(, ע”ש. ומו”ר הגרש”ז ברוידא זצ”ל )שם 
דרך, פ’ וישב, עמ’ קי”ב(, מאיר את עינינו לעובדא שבסלסול שערו גופא לא היה החסרון, 
“כי אמנם גם כאשר נתבע יוסף... התביעה היתה על כך שאביך מתאבל, ובאמת לא נתבע 

על עצם מעשה הסלסול”.

11   ואולי היה תביעה בזה, שסבור שעם היותו מנותק מבית אביו, גבור הוא כשלעצמו 
בפרש”י  והובא  ב’,  ל”ו  בסוטה  למ”ד  איכא  נתנסה,  אמנם  כאשר  ע”כ  בנסיון,  לעמוד 
)להלן ל”ט י”א( דכמעט שנכשל ח”ו, “אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביו”. וראה עוד 

בשיעורי חומש רש”י מהגרי”ד קופלמן זצ”ל.
12   מלבד זה, מציין בצי”א שכבר קדם ותמה מהמדרש משלי על העט”ז, הגאון הרד”ל, 
בענין,  באריכות  וראה  מישרים.  מגיד  הס’  על  במאמרו  הזוהר’  ס’  ‘קדמות  בספרו 
נוספים למדרש חז”ל זה, בקונט’ חוקי רצונך להגרי”ח סופר שליט”א, ח”א  ומקורות 

סי’ ט’ וח”ב סי’ ז’. וראה עוד בקונט’ ‘אבני נזר מתנוססות’ עמ’ ע”א.
יש  דוד,  בית  דמלכות  שמצינו  דזהו  לבנים’,  סימן  אבות  ד’מעשה  לפי”ז  ואפשר    13
לו פתח ביהודה,  נפתח  זה כבר  גרים, דהיינו מרות המואביה, דשורש  לה שורש מבית 

שהאמין לתמר על גירותה, ובא אליה, ומתוך כך יצאה כל מלכות בית דוד.
14  בלשון המ”ב משמע קצת דלעולם יקבע בכ”ט חשוון, ואף בשנה שהוא מלא, אבל 
וכ”מ  חשוון’,  של  אחרון  ‘יום  בתר  בזה  אזלינן  דלעולם  לומר  באמת  דכוונתו  נראה 

במג”א, וא”כ בשנה שהוא מלא יקבע בל’ שהוא א’ דר”ח, ובשנה שחסר יקבע בכ”ט.
15  והנה כל האמור היינו למש”כ המ”ב דנהגו העולם כהמג”א בזה, עי’ בדבריו. ואכן 
יעוין בכף החיים )תקס”ח אות פ”ה(, שכתב, דכל כה”ג דאיכא ספיקא דיומא, כגון הכא 
דנחלקו האחרונים בדבר, הלכך יש לו לחוש לב’ הימים, ועכ”פ לענין קדיש והדלקת הנר, 

והיינו עכ”פ בדליכא אבלים אחרים, לפי שהם קודמים לו.
)ט’ א’(, “אמר רב  נפתחו שערי המקדש, כדאי’ במו”ק  דוד  וזהו שמצינו שבזכות    16
יהודה אמר רב, בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים זה לזה, אמר 
שלמה עשרים וארבע רננות ולא נענה. פתח ואמר, ‘שאו שערים ראשיכם’ וגו’, ולא נענה. 

כיון שאמר, ‘אלקים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך’, מיד נענה”.
17  ואף דלדעת המג”א משמע דלהב”ח מברך שהחיינו גם למ”ד דאשתו פוטרתו מברכת 

הראיה, מ”מ אנן מידי ספק ברכות לא יצאנו, וספק ברכות לקולא, ולכן לא יברך.
הגריש”א  בשם  בזה  שהביא  מה  ת”י(,  סי’  )ח”ו  אפרים  רבבות  בשו”ת  יעוין  ואולם 
ביום האחרון לביתו,  ובא אף  ימי חנוכה,  עליו בביתו בתחילת  זצוק”ל, דמי שהדליקו 

הריהו מדליק נ”ח, ומברך שהחיינו. וצ”ב מדברי המ”ב הנ”ל.
18  וכתב המלבי”ם טעם הדבר שעלי כה נבהל בשמעו את הבשורה הרעה, שהוא מרומז 
ִלְראֹות”,  ָיכֹול  ְוֹלא  ָקָמה  ְוֵעיָניו  ָׁשָנה  ּוְׁשמֶֹנה  ִּתְׁשִעים  ֶּבן  “ְוֵעִלי  ט”ו(,  )ד’  בפסוק הקודם 
וכפירוש המפרשים בתיבות ‘ועיניו קמה’, שהעינים כהו, וכלשון הרד”ק, “כי לעת הזקנה 
תיבש הלחות ויקומו יתרי העין ותכנס העין בחֹורה”, ובמצוד”צ כתב, שעיניו של עלי קמו 

ועמדו במקומם, שהפסיקו להתנועע כדרך העין, וזאת משום שלא ראה בה.
ועל כן, כותב המלבי”ם, שזו היתה סיבת בהלתו הַרבה, “שאם היה יכול לראות, והיה 
בגדים, לא היה מתפעל כ”כ מקול  וכל העיר קרועי  על ראשו  ואדמה  רואה את האיש 

השמועה הפתאומית, כי היה נודע לו לאט לאט”.

19  וביאור דברי הפסוק שסיבת מיתתו היתה מפני שהיה זקן וכבד, כתבו המפרשים, 
וכדברי המהר”י קרא, “שאר אדם בחור,  וזה גרם שבנפילתו שבר מפרקתו ומת,  שזה 
נושא את עצמו, אבל זה, לפי שהיה זקן ואיש כבד, גרמה לו שנשברה מפרקתו”. וכעי”ז 
כתב הרלב”ג, “ובסיבת הנפילה נשברה מפרקתו מרוב החולשה, ומת מכובד גופו ורוב 

הזקנה, כי הכובד ההוא היה סיבת מיתתו בנפלו”. וע”ע ברד”ק שגם פירש כן.
והמצוד”ד הלך בדרכם והוסיף, “לפי שהיה זקן וכוחו תש והיה בעל בשר, לזה לא היה 

יכול להתחזק בעת נפלו, להטות עצמו על צידו”.
20  בהערות ותיקונים מאת ש”ב, המהדיר של המדרש, הוא מציין לתוספת מכת”י )להלן 
אות ג’(, “ומי גרם לו שיאריך ימים ויזקן הרבה, התורה שעסק בה, שנאמר )ש”א א’ ט’(, 
ְוֵעִלי ַהּכֵֹהן יֵֹׁשב ַעל ַהִּכֵּסא ַעל ְמזּוַזת ֵהיַכל ה’, וכי אדם יושב על מזוזת היכל ה’, אלא זו 

תורה שהיה יושב ועוסק בה...”.
עד מאוד, מה ראו חז”ל לחפש  21  המתבונן בדברי חז”ל אלו אודות הזקנה, מתפלא 
ולחקור אחר הסיבה מדוע קפצה על ֵעִלי הקשיש זקנה, הרי הוא היה בן תשעים ושמונה, 

ומדוע שלא יהיה בעל זקנה ועיניו לא יראו טוב, כדרך הזקנים בעולם.
לזקנותם  טעם  וחיפשו  שחקרו  בחז”ל  רבים  במקומות  זאת  כדוגמת  מצאנו  ועוד  זאת 
הדוגמאות  אחת  זקנותם.  חולשת  על  נכתב  ובנביאים  שבתורה  אלו  של  וקשישותם 
ֶּבן  ְמאֹד  ָזֵקן  “ּוַבְרִזַּלי  ל”ו(,   - ל”ג  י”ט  )ש”ב  כדכתיב  הגלעדי,  ברִזלי  של  היא  הזועקות 
ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְוהּוא ִכְלַּכל ֶאת ַהֶּמֶלְך ְבִׁשיָבתֹו ְבַמֲחַנִים ִּכי ִאיׁש ָּגדֹול הּוא ְמאֹד... ַוּיֹאֶמר ַּבְרִזַּלי 
ם. ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום ַהֵאַדע  ֶאל ַהֶּמֶלְך ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי ִּכי ֶאֱעֶלה ֶאת ַהֶּמֶלְך ְירּוָׁשלִָ
ֵּבין טֹוב ְלָרע ִאם ִיְטַעם ַעְבְּדָך ֶאת ֲאֶׁשר אַֹכל ְוֶאת ֲאֶׁשר ֶאְׁשֶּתה ִאם ֶאְׁשַמע עֹוד ְּבקֹול ָׁשִרים 
ְוָׁשרֹות ְוָלָּמה ִיְהֶיה ַעְבְּדָך עֹוד ְלַמָּׂשא ֶאל ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך”, ודרשו חז”ל בשבת קנ”ב א’, “רבא 
וצריך  עליו”.  קופצת  זקנה  בזמה,  וכל השטוף  הוה,  בזמה  הגלעדי שטוף  ברזילי  אמר, 
ביאור, וכי כל מי שאינו כִשפחתו של רבי, שעד גיל תשעים ושתים שנה יכלה לטעום את 

הקדרה )כמבואר בסוגיא שם(, הריהו שטוף בזמה.
ושמעתי מבארים שיסוד גדול לימדונו חז”ל בדברים אלו, שכאשר ה’ גוזר חיים לכל חי, 
בחכמתו ית”ש הוא קוצב את מספר השנים, לזה חמשים, לזה ששים, לזה שבעים, לזה 
שמונים, לזה תשעים ולזה מאה, אך בדרך הטבע, כל שנותיו של אותו אדם שנקצבו לו, 
היו אמורים להיות בבריאות הגוף ]אלא א”כ ישנה גזירה מיוחדת עליו שיהיה בעל חולי 
ומכאוב[, כפי שה’ גזר עליו שיחיה מאה שנה, כך עיניו אמורות לראות מאה שנה, אוזניו 
ישמעו מאה שנה וחוש הטעם לא יפסק מאה שנה, למעט זמן קצר לפני הפטירה, שאדם 

נחלה בחולי שימות בו, כפי שיעקב ביקש מה’ ונענה.
אכן, פעמים רבות לא רואים כך, אלא המראה הטבעי של קשיש בא בימים הוא כשמהלך 
עם מקל שנשען עליו, וזאת מחמת שהחטא גורם, ויתכן והוא בגדר ‘חוט השערה’ שה’ 
וזה מה שחז”ל לימדונו כשבכל מקום בו כתוב שהיה זקן  מדקדק עם הצדיקים עליו, 
לחקור  יש  אלא  הטבע,  מדרכי  חלק  לא  זה  כבצעירותו,  תפקד  לא  כבר  מגופו  שחלק 
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הנה נאמר בפרשתינו גבי תמר )ל"ח י"ד(, "ותשב בפתח עינים אשר על 
דרך תמנתה", ובסוטה י' א' איתא בזה, "ר' שמואל בר נחמני אמר, שנתנה 
ליה,  נכרית את, אמרה  )יהודה(, אמר לה, שמא  עינים לדבריה, כשתבעה 
גיורת אני". ומבואר לכאורה שעל פי דבריה של תמר שהיא גיורת, קיבלה 
יהודה ובא אליה. ויש לברר מאי שנא מסוגיא דיבמות הנ"ל, דאין אדם נאמן 

לומר על עצמו דגר הוא.
ויש ליישב ע"פ מש"כ התוס' ביבמות שם )מ"ז א' ד"ה במוחזק(, "אומר 
הוה  לא  דאי  מעיקרא,  כוכבים  עובד  דהוה  בדידעינן  דדוקא  תם,  רבינו 
כתבו  זה  וכעין  דמהימן".  אני,  ישראל  אמר  בעי  דאי  מגו  מהימן,  ידעינן, 

הרמב"ן ורשב"א שם.
ומבואר בדבריהם, דדוקא באופן שהיה הגר מוחזק מקודם לנכרי, אז לא 
מהימן על עצמו שנתגייר, אבל בכה"ג שלא ידענו ממנו מתחילה כלום, הלא 
מיגו שיוכל לומר ישראל אני, כמו"כ נאמן לומר גר אני, והלכך גבי תמר ג"כ, 
הא לא ידע יהודה ממנה מקודם לכן, וכדכתיב )שם ט"ז(, "כי לא ידע כי 

כלתו ִהוא, הלכך היתה נאמנת לו לומר שגיורת היא.
ואכן יעוין ברמב"ם )פי"ג ה"י מהל' אסו"ב(, שכתב, דדוקא בארץ ישראל 
בשעה שחזקת כל יושביה מישראל הם, אז נאמן לומר דגר הוא, כיון דאיכא 
מיגו שפיר, שהיה יכול לומר דישראל הוא, כיון דחזקת כל יושביה מישראל, 
אבל בחו"ל אין נאמן, וצריך להביא ראיה לדבריו, והרמב"ן ורשב"א הנ"ל 

העתיקו דבריו, וכן נקט בשו"ע יו"ד רס"ח ס"י.
ולפי"ז אכתי צ"ב, דודאי לא היה אז חזקת ישראל לאנשי המקום שמצא 

יהודה לתמר, היינו ב'ִּתְמַנת', וא"כ היאך האמין יהודה לתמר על גירותה.
וצ"ל כיון שאין זה אלא משום 'מעלה ביוחסין' כמש"כ הרמב"ם, הלכך לא 

חש לה יהודה באותה שעה13.
ועי' עוד בהשגת הראב"ד ברמב"ם שם, ומש"כ במרכבת המשנה שם.

תשובה ל"מענינא דירחא"

ומ"ב  ס"ח  תקס"ח  באו"ח  דמבואר  בהא  לשאלה,  בתשובה 
סקמ"ד, די"א דלענין 'יארצייט' בשנה הראשונה, פעמים אזלינן 
'יום  בתר  אזלינן  לעולם  שנים  בשאר  אבל  קבורה',  'יום  בתר 
המיתה', היכן מצינו, דבשאר שנים יהא תלוי ה'יארצייט', לפי 

קביעתו ביום השנה הראשון.
יעוין במ"ב שם סקמ"ב שכתב, "ומי שמת אביו ביום ראשון דר"ח כסליו, 
ולשנה הבאה היה חשוון חסר ור"ח כסליו אינו אלא יום אחד, צ"ע מתי 
יתענה, אם בכ"ט לחשוון, שהוא יום א' לפני ר"ח כסליו, דהא לעולם יום 
שני עיקר, שמונין למועדות משני, וא"כ היה יום פטירת אביו יום אחרון 
מחודש חשוון, וגם עתה יקבע ביום אחרון לחודש זה, או נימא דעכ"פ הוי 
שם ר"ח עליו, ולכן יקבע יום היא"צ עתה ג"כ בר"ח ]ולא להתענות בו, דהא 

אין מתענין בר"ח כדלקמיה, אלא לומר קדיש ולהדליק בו נר[.
ומסיק המ"א )שם סק"כ(, דאם שנה ראשונה למיתת אביו, השנה היא 
חסרה, וכמש"כ, וא"כ עדיין לא הוקבע הענין עליו בנדר, יקבע היא"צ בכ"ט 
לחודש חשוון, וכמש"כ הטעם, אבל כששנה הראשונה היא ג"כ מלאה, א"כ 
צריך ליקבע היום בר"ח, ולכן אף בשנים הבאים אחריהם, אף שהם חסרים, 
יקבע בר"ח. ויש מאחרונים שסוברין דלעולם יקבע בר"ח, והעולם נוהגין 

כהמ"א".
ומבואר בדברי המג"א והמ"ב, דכשמת אביו ביום א' דר"ח כסליו, לעולם 
קובעים ה'יארצייט', לפי מה שיחול ביום השנה הראשון, דאם יום השנה 
הראשון חל ג"כ בא' דר"ח, שהוא ל' לחשוון, א"כ גם לשנים הבאות אח"כ, 
השנה  ביום  ואם  כסליו.  בר"ח  היארצייט  יקבע  חסר,  חשוון  שיהא  אף 
חשוון'  של  אחרון  ל'יום  היארצייט  נקבע  שאז  חסר,  חשוון  היה  הראשון 
לשנים  גם  א"כ  חשוון(,  כ"ט  הוא  ועתה  חשוון,  ל'  היה  הפטירה  )דבשנת 
ובין  מלא  בין  חשוון',  של  אחרון  ב'יום  היארצייט  יחול  לעולם  שאח"כ 

חסר14.
ופשוט דכמו"כ משכח"ל אם מת אביו בל' לחדש כסליו, שהוא א' דר"ח 
טבת, דמה שכתבו הפוסקים כן לענין חשוון, משום דלא משכח"ל הנידון 
הנ"ל לגבי שאר חדשים, כי הם לעולם או חסרים או מלאים, משא"כ חשוון 
כסליו  דגם  לחשוון,  כסליו  שוה  זה  ולענין  חסר,  ופעמים  מלא  דפעמים 

פעמים מלא ופעמים חסר15.

תשובה ל"מענינא דיומא"

ב'חנוכת  'דוד'  בין  שיש  השוה  הצד  מהו  לשאלה,  בתשובה 
הבית', לבין 'מתתיהו כה"ג' ב'חנוכת המזבח'.

יעוין בספר אבן ישראל )להגרי"י פישר זצ"ל, ב'הדרן למסכת ברכות', וכן 
בפרושו ליהושע פכ"ד(, שכתב להקשות, במה שתקנו לומר 'בימי מתתיהו 
בן יוחנן כה"ג', דלכאורה היה צריך לומר 'בימי יהודה בן מתתיהו', שהרי 
הוא עשה עיקר המלחמה, ובפרט ד'אין המלאכה נקראת אלא ע"ש גומרה'.
וכתב לבאר, דהכא שאני משום דקאי גבי אב ובנו, ויתכן דכל מה דאמרינן 
בעלמא דנקראת המלאכה ע"ש גומרה, היינו דוקא בב' אנשים, משא"כ באב 
ובנו, ומשום ד'ברא כרעא דאבוה', ו'ברא מזכי אבא', ולכן נקרא ענין 'חנוכת 

המזבח', שהוא גמר המלחמה וטהרת המקדש, ע"ש האב מתתיהו.
)תהלים  ב'חנוכת הבית', דכתיב  יש ללומדו מהא דמצינו  זה  והנה דבר 
ל'(, "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד", ויל"ע, דלמה נקרא חינוך הבית ע"ש 
דוד, הרי דוד לא בנאו להבית, וודאי לא חנכו. וע"כ צ"ל דכיון דברא כרעא 
וגמר  שעיקרו  הגם  א"כ  הבית,  יסוד  התחיל  ודוד  לאביו,  ומזכה  דאבוה, 
מלאכתו ע"י שלמה בנו, מ"מ אף 'חנוכת הבית' שהוא גמר הבנין, ג"כ נקרא 

ע"ש דוד אביו16.

תשובה ל"מענינא דברכתא"

בלילה  הדליק  לא  אם  שגם  יתכן,  היאך  לשאלה,  בתשובה 
הראשון, וגם לא ברך ברכת הרואה, אעפ"כ כשבא להדליק בשאר 

הימים, אינו מברך שהחיינו.
הנה קיי"ל בסי' תרע"ו ס"ג, דמי שלא הדליק, ואינו עתיד להדליק באותו 
הלילה, וגם אין מדליקין עליו בתוך ביתו, כשרואה נר חנוכה מברך בלילה 
הראשון שהחיינו. וכתב המ"ב )סק"ז(, "ואם באתמול לא בירך כלל, משום 
דאם  המחבר,  מדברי  דמוכח  מה  וכפי  בביתו,  שמדלקת  אשתו  על  דסמך 
ע"כ אם בא  ביתו, חשוב כמו שהדליק בעצמו,  עליו בתוך  אשתו מדלקת 

בליל שני לביתו ומדליק, אינו צריך לברך ברכת שהחיינו".
מה  על  שסמך  כגון  שהחיינו,  כלל  מברך  דאין  לה  דמשכחת  ומבואר, 
שאשתו הדליקה עבורו, דאע"פ שהוא לא בירך שהחיינו, מ"מ אינו מברך 
ואף שדעת הב"ח דגם בכה"ג צריך לברך שהחיינו, שאין  ביום השני.  עוד 
אשתו פוטרתו מכך, מ"מ כתבו האחרונים )עי' א"ר שם סק"ה ושעה"צ אות 
י"ב(, דהב"ח לשיטתו, דס"ל דאין אשתו פוטרתו כלל מברכת הראיה, אבל 
למאי דנקטינן דפוטרתו גם מברכת הראיה, א"כ ה"ה דגם פוטרתו מברכת 

שהחיינו17.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "ֵעלִי ]הנביא[".

דמות הקשורה: רש"י בראשית ל"ז ל"ה, "ארד אל בני. כמו על בני, והרבה 
אל משמשין בלשון על, )ש"ב כ"א א'( ֶאל ָׁשאּול ְוֶאל ֵּבית ַהָּדִמים, )ש"א ד' 
כ"א( ֶאל ִהָּלַקח ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ְוֶאל ָחִמיָה ְוִאיָׁשּה". וחמיה היינו ֵעִלי, כמפורש 

בפסוקים )שם י"ח - י"ט(.  

שחי  ושנים,  ימים  לאריכות  זכה  שעלי   – זכיתי  ושנים  ימים  לאריכות 
תשעים ושמונה שנים.

שעלי חי תשעים ושמונה שנים, כמפורש בפסוק )ש"א ד' ט"ו(, "ְוֵעִלי ֶּבן 
ִּתְׁשִעים ּוְׁשמֶֹנה ָׁשָנה ְוֵעיָניו ָקָמה ְוֹלא ָיכֹול ִלְראֹות".

וזמן קצר לאחר שנאמר פסוק זה, עלי מת, והיה זה כשהפלשתים נלחמו 
של  השני  וביום  איש,  אלפים  כארבעת  לפניהם  נגפו  וישראל  בישראל, 
המלחמה לקחו עמם את ארון ה' עם חפני ופינחס, והפלשתים יראו מאוד, 
ובכל זאת היתה הגזירה מאת ה' שיפלו וינגפו לפניהם, וגברה יד הפלשתים 
עלי,  בני  ושני  איש  אלף  שלשים  ונפלו  מאוד,  גדולה  מכה  והיתה  עליהם 

ולקחו את ארון ה' )שם א' - י"א ע"פ המפרשים(.
באותה עת ישב ֵעִלי מצפה ומייחל לשמוע מה אירע במלחמה, כי ליבו 
חרד על ארון ה', מה אירע עמו. ואיש בנימין רץ מהמערכה של המלחמה, 
מה  את  בעיר  וכשהגיד  ראשו,  על  ואדמה  קרועים  כשמדיו  לשילה  ובא 
שאירע, שַעם ה' נפלו בחרב ונשבה ארון ה', כל העיר זעקה. וכשמוע עלי 
את קול הצעקה בעיר, שאל מה קול ההמון הזה, ובא האיש המבשר וסיפר 
והיתה  הפלשתים,  לפני  נסו  שישראל  והמרה,  הקשה  הבשורה  את  לעלי 
בהם מגפה גדולה, ושני בניו חפני ופנחס מתו וארון ה' נלקח בשבי )שם 

י"ב - י"ז ע"פ המפרשים(.
ועל אותה שעה בה השליח ממערכת המלחמה סיפר את הדברים לפני 
ַוִּיּפֹל18 ֵמַעל ַהִּכֵּסא  ְּכַהְזִּכירֹו ֶאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים  "ַוְיִהי  עלי, נאמר )שם י"ח(, 
ְוהּוא  ְוָכֵבד19  ָהִאיׁש  ָזֵקן  ִּכי  ַוָּימֹת  ַמְפַרְקּתֹו  ַוִּתָּׁשֵבר  ַהַּׁשַער  ַיד  ְּבַעד  ֲאחַֹרִּנית 
רוב  על  מורה  "וזה  שם,  הרלב"ג  וכתב  ָׁשָנה".  ַאְרָּבִעים  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ָׁשַפט 
ב'  )לעיל  לו איש האלהים  לבניו, עם מה שגלה  חסידותו, שלא היה חרד 
חרד  לא  ופנחס,  חפני  מות  בשמעו  גם  אחד,  ביום  ימותו  ששניהם  ל"ד(, 
מאוד, עד ששמע שארון האלהים נלקח, כי אז נפל אחורנית מעל הכסא 

מרוב החרדה...".

בגלל התורה שבה עסקתי – שעלי זכה לאריכות ימים ושנים בגלל התורה 
שבה עסק כל ימיו.

ושנים,  ימים  לאריכות  זכה  הוא  ימיו  כל  עלי  שבזכות התורה בה עסק 
כדאיתא במדרש אגדת בראשית )מ"א - נביאים, א'(, ")ש"א ב' כ"ב( ְוֵעִלי ָזֵקן 
ְמאֹד... זה שאמר הכתוב )משלי ח' ל"ד - ל"ו(, ַאְׁשֵרי ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי ]ִלְׁשקֹד ַעל 
ַּדְלתַֹתי יֹום יֹום ִלְׁשמֹר ְמזּוזֹת ְּפָתָחי[. ִּכי מְֹצִאי ]ָמָצאי ַחִּיים ַוָּיֶפק ָרצֹון ֵמה'[. 
ְוחְֹטִאי חֵֹמס ַנְפׁשֹו ]ָּכל ְמַׂשְנַאי ָאֲהבּו ָמֶות[. מי גרם לעלי שיאריך ימים ויזקין 
הרבה, שהיה עוסק בתורה, שנאמר )ש"א א' ט'(, ְוֵעִלי ַהּכֵֹהן יֵֹׁשב ַעל ַהִּכֵּסא 

]ַעל ְמזּוַזת ֵהיַכל ה'[, היינו דכתיב ַאְׁשֵרי ָאָדם וגו', למה, ִּכי מְֹצִאי וגו'...20".
אכן יעויין שם במדרש, שאיתא שם שמפני צרת בניו קפצה עליו זקנה, 
ָזֵקן ְמאֹד. ועע"ש  ְוֵעִלי  "...ומתוך הצרה הזאת קפצה זקנה על עלי, ]הה"ד[ 
ָזֵקן ְמאֹד.  ְוֵעִלי  באות ב', שהוסיפו טעם מדוע היה 'זקן מאד', "דבר אחר, 
אתה מוצא בכל מי שכתוב זקנה, אין שם 'מאוד' אלא כאן, ְוֵעִלי ָזֵקן ְמאֹד, 
והוא בן תשעים ושמונה שנה היה. זה שאמר הכתוב )איוב ל"ד י"ט(, ֲאֶׁשר 
ֹלא ָנָׂשא ְּפֵני ָׂשִרים ]ְוֹלא ִנַּכר ׁשֹוַע ִלְפֵני ָדל ִּכי ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֻּכָּלם[. משל לבריון 
בה  ושברו  האבן  את  טלו  המלך  אמר  מלך,  של  באקונין  וזרק  אבן  שנטל 
ב'  )ש"א  שנאמר  מדאי,  יותר  להקב"ה  הכעיסו  עלי,  בני  עשו  כך  צווארו. 
ַוְּתִהי ַחַּטאת ]ַה[ְּנָעִרים ְּגדֹוָלה ְמאֹד. אמר הקב"ה אף עלי יזקין מאוד,  י"ז(, 

שנאמר ְוֵעִלי ָזֵקן ְמאֹד".
וע"ע בתנחומא חיי שרה ב', שאיתא שם, ")בראשית כ"ד א'( ְוַאְבָרָהם ָזֵקן. 
א"ר יהושע בר נחמני, מפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על אדם. מפני 
היראה, ומפני כעס בנים, ומפני אשה רעה, ומפני המלחמות... מפני כעס 
בנים, מֵעִלי דכתיב )ש"א ב' כ"ב(, ְוֵעִלי ָזֵקן ְמאֹד ְוָׁשַמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון 

ָּבָניו ְלָכל ִיְׂשָרֵאל...".
ובענין דרשות חז"ל אלו אודות הזקנה, עיין דברים נפלאים בהערה21.

גדול  כהן  להיות  וגדולה,  למלכות  זכה  שֵעִלי   – קיבלתי  וגדולה  מלכות 
ואב בית דין.

דין, כדאיתא  גדולה, ואף נתמנה לאב בית  זכה למלכות, לכהונה  שעלי 
מאוד. שלשה  זקן  ועלי  "ד"א  ג'(,  נביאים,   - )מ"א  בראשית  אגדת  במדרש 
כתרים היו בידו, כהן גדול, מלך, ואב בית דין. כהן גדול, שנאמר )ש"א א' 
ט'(, ְוֵעִלי ַהּכֵֹהן, שהיה כהן גדול. )שם( יֵֹׁשב ַעל ַהִּכֵּסא, שהיה מלך. )שם( ַעל 
)מזוזות( ְמזּוַזת ֵהיַכל ה', שהיה אב בית דין". וכעי"ז איתא בתנחומא שמיני 
ב'22, "ֵעִלי, כמה שמחה שמח, שהיה מלך, ואב בית דין, וכהן גדול, שנאמר 
ועלי ]הכהן[ יושב על הכסא על מזוזת היכל ה' ]ועלי הכהן שהיה כהן גדול 

יושב על הכסא שהיה מלך, על מזוזת היכל ה’ שהיה אב בית דין[...”.
וזאת מלבד מה שהיה שופט ישראל ארבעים שנה, כמפורש בפסוק )שם 

ד’ י”ח(, “...ְוהּוא ָׁשַפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה”.

ובין המוסרים נמניתי – שֵעִלי נמנה במנין מוסרי התורה, אלו שהעבירו 
את התורה ממשה שקיבלה בסיני, ועד לימינו אנו.

בריש  במשנה  נאמר  כבר  הבאים,  לדורות  ממשה  התורה  מסירת  יסוד 
ויהושע  ליהושע  ומסרה  מסיני  תורה  קבל  "משה  א'(,  )א'  אבות  מסכת 
והיינו  הגדולה",  כנסת  לאנשי  מסרוה  ונביאים  לנביאים  וזקנים  לזקנים 
המצות  "כל  החזקה,  לי"ד  בהקדמתו  הרמב"ם  וכדברי  פה,  שבעל  התורה 
ְוֶאְּתָנה  י"ב(,  ניתנו. שנאמר )שמות כ"ד  שניתנו לו למשה בסיני, בפירושן 
זו  ְוַהִּמְצָוה,  זו תורה שבכתב.  ְוַהִּמְצָוה. ּתֹוָרה,  ְוַהּתֹוָרה  ָהֶאֶבן  ֻלחֹת  ֶאת  ְלָך 
פירושה. וצונו לעשות התורה על פי המצוה. ומצוה זו היא הנקראת תורה 
שבעל פה. כל התורה כתבה משה רבינו קודם שימות בכתב ידו... והמצוה 
שהיא פירוש התורה, לא כתבה, אלא צוה בה לזקנים וליהושע ולשאר כל 
ישראל... ומפני זה נקראת תורה שבעל פה. אף על פי שלא נכתבה תורה 

שבעל פה ִלמדה משה רבינו כולה בבית דינו לשבעים זקנים...".
הדורות  שבכל  השמועה  ומעתיקי  התורה  מוסרי  את  מונה  והרמב"ם 
הקדומים, והמוסר הרביעי23 היה עלי הכהן, "...וליהושע שהוא תלמידו של 
משה רבינו מסר תורה שבעל פה וצוהו עליה. וכן יהושע כל ימי חייו למד על 
פה. וזקנים רבים קבלו מיהושע. וקבל ֵעִלי מן הזקנים ומפינחס24. ושמואל 

קיבל מעלי ובית דינו. ודוד קיבל משמואל ובית דינו...".

בקללה נוראה נתקללו זרעי – שזרעו של עלי נתקללו בקללה נוראה, שלא 
יהיה בהם זקן, וכל מרבית ביתו ימותו אנשים.

שזרעו של עלי נתקללו שלא יהיה בהם זקן ומרבית ביתם ימותו אנשים, 
כדברי נבואתו של איש האלקים שאמר לעלי את דבר ה', כמפורש בפסוקים 
)ש"א ב' ל"א - ל"ג(, "ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוָגַדְעִּתי ֶאת ְזרֲֹעָך ְוֶאת ְזרַֹע ֵּבית ָאִביָך 
ִמְהיֹות ָזֵקן ְּבֵביֶתָך. ְוִהַּבְטָּת ַצר ָמעֹון ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵייִטיב ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֹלא ִיְהֶיה ָזֵקן 
ְּבֵביְתָך ָּכל ַהָּיִמים. ְוִאיׁש ֹלא ַאְכִרית ְלָך ֵמִעם ִמְזְּבִחי ְלַכּלֹות ֶאת ֵעיֶניָך ְוַלֲאִדיב 

ֶאת ַנְפֶׁשָך ְוָכל ַמְרִּבית ֵּביְתָך ָימּותּו ֲאָנִׁשים".
ודרשו חז"ל קללות אלו, בר"ה י"ח א' דרשו את הקללה 'ְוָכל ַמְרִּבית ֵּביְתָך 
ָימּותּו ֲאָנִׁשים', שכאשר זרעו יבואו לכלל י"ח שנה, הם ימותו25. ובסנהדרין 
י"ד א' דרשו את הקללה 'ְוָגַדְעִּתי ֶאת ְזרֲֹעָך ְוֶאת ְזרַֹע ֵּבית ָאִביָך ִמְהיֹות ָזֵקן 
הבאים  חכמים  "שאפילו  שם,  ופרש"י  עלי",  לבית  נסמכין  "שאין  ְּבֵביֶתָך', 
השנה  בראש  כדאמרינן  חסדים,  וגמילות  תורה  ידי  על  כגון  זקנה,  לכלל 
)שם(, בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בתורה ובגמילות חסדים, 

מכל מקום לא תהא תורת זקנה עליהם להיות ראויים לסנהדרין".
שעשו,  המעשים  מחמת  היא  זו,  נוראית  בקללה  שנתקללו  והסיבה 
ֶאת  ָיְדעּו  ֹלא  ְבִלָּיַעל  ְּבֵני  ֵעִלי  "ּוְבֵני  כ"ב(,   - י"ב  ב'  )שם  כמפורש בפסוקים 
ה'. ּוִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָהָעם ָּכל ִאיׁש זֵֹבַח ֶזַבח ּוָבא ַנַער ַהּכֵֹהן ְּכַבֵּׁשל ַהָּבָׂשר 
ְוַהַּמְזֵלג ְׁשֹלׁש ַהִּׁשַּנִים ְּבָידֹו. ְוִהָּכה ַבִּכּיֹור אֹו ַבּדּוד אֹו ַבַּקַּלַחת אֹו ַבָּפרּור ּכֹל 
ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ַהַּמְזֵלג ִיַּקח ַהּכֵֹהן ּבֹו ָּכָכה ַיֲעׂשּו ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ָׁשם ְּבִׁשֹלה. 
ָבָׂשר  ְּתָנה  ַהּזֵֹבַח  ָלִאיׁש  ְוָאַמר  ַהּכֵֹהן  ַנַער  ּוָבא  ַהֵחֶלב  ֶאת  ַיְקִטרּון  ְּבֶטֶרם  ַּגם 
ִלְצלֹות ַלּכֵֹהן ְוֹלא ִיַּקח ִמְּמָך ָּבָׂשר ְמֻבָּׁשל ִּכי ִאם ָחי. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהִאיׁש ַקֵּטר 
ַיְקִטירּון ַּכּיֹום ַהֵחֶלב ְוַקח ְלָך ַּכֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפֶׁשָך ְוָאַמר לו ֹלא ִּכי ַעָּתה ִתֵּתן 
ְוִאם ֹלא ָלַקְחִּתי ְבָחְזָקה. ַוְּתִהי ַחַּטאת ַהְּנָעִרים ְּגדֹוָלה ְמאֹד ֶאת ְּפֵני ה' ִּכי ִנֲאצּו 
ָהֲאָנִׁשים ֵאת ִמְנַחת ה'... ְוֵעִלי ָזֵקן ְמאֹד ְוָׁשַמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון ָּבָניו ְלָכל 

ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְׁשְּכבּון ֶאת ַהָּנִׁשים ַהּצְֹבאֹות ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד".
וכפי שֲאָמָרה איש האלקים בנבואתו כשבא להסביר מדוע נענש בעונש 
ָמעֹון  ִצִּויִתי  ֲאֶׁשר  ּוְבִמְנָחִתי  ְּבִזְבִחי  ִתְבֲעטּו  "ָלָּמה  ל'(,   - זה )שם כ"ט  חמור 
ַוְּתַכֵּבד ֶאת ָּבֶניָך ִמֶּמִּני ְלַהְבִריֲאֶכם ֵמֵראִׁשית ָּכל ִמְנַחת ִיְׂשָרֵאל ְלַעִּמי. ָלֵכן ְנֻאם 
ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָאַמְרִּתי ֵּביְתָך ּוֵבית ָאִביָך ִיְתַהְּלכּו ְלָפַני ַעד עֹוָלם ְוַעָּתה 

ְנֻאם ה' ָחִליָלה ִּלי ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּובַֹזי ֵיָקּלּו...".
וכן איתא ביומא ט' א', "אמר רבי יוחנן בן תורתא, מפני מה חרבה שילה, 

מפני שהיו בה שני דברים, גלוי עריות ובזיון קדשים..."
אכן למרות הדברים הנוראים שנכתבו בפסוקים אודות בני עלי, אמרו 
חז"ל שלא היה זה כפשוטו, כדאיתא בשבת נ"ה ב' )וע"ע יומא שם(, "אמר 
רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל האומר בני עלי חטאו, אינו אלא 
טועה, שנאמר )ש"א א' ג'(, ְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵני ֵעִלי )עם ארון ברית האלהים( ָחְפִני 
חפני  לא חטא. מקיש  פנחס  רב,  דאמר  כרב,  לה  ַלה'. סבר  ּכֲֹהִנים  ּוִפְנָחס 
לפנחס, מה פנחס לא חטא, אף חפני לא חטא. אלא מה אני מקיים ֲאֶׁשר 
בעליהן26,  אצל  הלכו  שלא  קיניהן,  את  ששהו  מתוך  ַהָּנִׁשים,  ֶאת  ִיְׁשְּכבּון 

מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבום".
ועיי"ש ברש"י ובתוס' שביארו את מחלוקתם של רב ורבי יונתן, שלרב, 
רבי  ואילו  נענש על שלא מחה בחפני אחיו27,  והוא  פינחס לא חטא,  רק 

יונתן סבר, ששניהם לא חטאו בעון זנות, אלא רק בעון ביזוי קדשים.

– שמשכן שילה שהיה מקומו של עלי, חרב  ומקומי חרב בעת מיתתי 
בעת מיתתו של עלי.

שמשכן שילה היה מקומו של עלי, מפורש בפסוקים בריש ספר שמואל.
ומשכן שילה חרב בעת מיתתו של עלי, כדאיתא בזבחים קי"ח ב', "ותנא, 

כשמת עלי הכהן חרבה שילה ובאו לנוב".
ומשכן שילה עמד במקומו, שלוש מאות ששים ותשע שנה, כמבואר שם, 

"נשתיירו לשילה ג' מאות ושבעים חסר אחת".
ובענין מה היה משכן שילה, האם 'אהל מועד' או בנין, עיין בהערה28.

ולבדוק מדוע אירע לו כן, מה הוא קלקל וחטא באופן שהעונש בא עליו כן, או מחמת 
יראה ושאר סיבות שהוזכרו לעיל.

ודברים אלו לכאורה כבר נכתבו על ידי הספורנו )בראשית כ”ז א’(, שכתב אודות יצחק 
י”ג(,  ג’  שכהו עיניו, “ותכהינה עיניו. כמו שקרה לעלי שלא מיחה בבניו, כאמרו )ש”א 
ְוֹלא ִכָהה ָּבם, ונאמר בו )שם ד’ ט”ו(, ְוֵעיָניו ָקָמה ְוֹלא ָיכֹול ִלְראֹות. ולא קרה זה לאברהם 
ויעקב שהיו יותר זקנים ממה שהיה יצחק אז וממה שהיה עלי. באברהם כתיב )בראשית 
כ”ה א’(, ַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאָּׁשה, וביעקב, עם כל צרותיו ודמעות עיניו, כתיב )שם מ”ח 
ח’(, ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּבֵני יֹוֵסף, אף על פי שהיה רואה בכובד, כאמרו )שם י’(, ְוֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל 

ָּכְבדּו ִמּזֶֹקן, באופן שלא הכיר התמונה הפרטית”.
וִזקנה,  מתשישות  יסבול  וקשיש  זקן  שאדם  סיבה  כל  שאין  הספורנו,  בדברי  מבואר 
וזה מה  גורם,  יחוש בשאר איבריו, אלא רק מחמת שהחטא  או שלא  יראו  לא  שעיניו 
שחז”ל באו ללמדינו בכל המקומות בהם דרשו את החטאים שגרמו לכל אותם זקנים 

שהאריכו ימים.
שו”ר לכאורה לא כן בדברי התנחומא מקץ י’, שאיתא שם, “...זה אמר הכתוב )תהלים 
ל”ב ו’(, ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא. מהו לעת מצוא, א”ר אבא, לעת מצוא 
מהלכות,  ורגליו  אוכל  ופיו  רואות  עיניו  שתהא  זקנתו  על  להתפלל  אדם  צריך  הזקנה, 
שבזמן שאדם יזקין הכל מסתלק ממנו...”. וא”א לומר שהכוונה רק על סמוך למיתה, 
שהמדרש עצמו מביא ראיה מיצחק ויעקב וברזילי הגלעדי, שאצלם לא היה מדובר כלל 

מסמוך למיתה )למעט יעקב(.
ומה שהעירו שלכאורה הוא פסוקים מפורשים בקהלת )פ’ י”ב(, וכפי שדרשו כן בשבת 
קנ”ב א’, יש לומר שאף זה מדובר על התקופה הקרובה למיתה, ולא על כל שנות הִזקנה, 

ויש לעיין בזה עוד.
22  הובא גם בראשית חכמה, שער גדול בנים, ד"ה פרשת נביאים.

23  עיין הערה הבאה.
24  לפי דברי הרמב”ם הללו, שעלי קיבל גם מהזקנים וגם מפינחס, נמצא שמצד הזקנים 
הוא  פינחס,  מצד  ואילו  ועלי,  זקנים  יהושע,  משה,  הרביעי,  והמוסר  המקבל  עלי  היה 
היה המקבל והמוסר השלישי, משה, פינחס ועלי, כי פינחס גם קיבל ישירות ממשה, כפי 
שכתב הרמב”ם שם בריש דבריו, “...ואלעזר ופנחס ויהושע, שלשתן קבלו ממשה”, הרי 

שבקבלה הושווה פינחס ליהושע.
אכן מהמשך דברי הרמב”ם שכתב, “וליהושע שהוא תלמידו של משה רבינו, מסר תורה 
שבעל פה, וצוהו עליה. וכן יהושע כל ימי חייו למד על פה”, משמע שלמד שעיקר העברת 
יתכן שאמנם  כן  ועל  ופינחס,  ידי אלעזר  על  ולא  יהושע,  ידי  על  ומסירת התורה היתה 
עלי קיבל גם מפינחס, אבל עיקר קבלתו היתה ממה שמסרו לו הזקנים את מה שקיבלו 

מיהושע, ומשום כן הוא נחשב מקבל ומוסר הרביעי.
התורה  השתלשלות  את  ומונה  שהולך  לאחר  הרמב”ם,  דברי  שבסיום  הוא,  המעניין 

בכל התורה, חוזר וכותב, “נמצא מרב אשי עד משה רבינו עליו השלום ארבעים דורות 
ואלו הן... ועלי מפנחס. ופנחס מיהושע. ויהושע ממשה רבינו. ומשה רבינו מפי הגבורה. 
נמצא שכולם מה’ אלהי ישראל”, ולפי מנין זה יוצא, שסדר מסירת התורה היתה ממשה 
ליהושע, ומיהושע לפינחס ומפינחס לעלי, בלא שהזכיר כלל את הזקנים, ויחד עם זאת 
החשיב את עלי כתלמידו של פינחס, ובשונה ממה שכתב בתחילה, “וזקנים רבים קבלו 

מיהושע. וקבל עלי מן הזקנים ומפינחס”.
ויתכן והיות והזקנים היו רבים, ובמנין ארבעים הדורות רצה הרמב”ם למנות שמותיהם, 

לכך הזכיר את פינחס, למרות שבעצם עלי קיבל מהזקנים, ואכתי צ”ב. 
25  ועל נבואה זו נאמרה נבואתו הראשונה של שמואל )ש”א ג’ י”א - י”ד(, “ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל 
ְׁשמּוֵאל ִהֵּנה ָאנִֹכי עֶֹׂשה ָדָבר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּכל ׁשְֹמעֹו ְּתִצֶּליָנה ְׁשֵּתי ָאְזָניו. ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים 
ֶאל ֵעִלי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל ֵּביתֹו ָהֵחל ְוַכֵּלה. ְוִהַּגְדִּתי לֹו ִּכי ׁשֵֹפט ֲאִני ֶאת ֵּביתֹו ַעד עֹוָלם 
ַּבֲעֹון ֲאֶׁשר ָיַדע ִּכי ְמַקְלִלים ָלֶהם ָּבָניו ְוֹלא ִכָהה ָּבם. ְוָלֵכן ִנְׁשַּבְעִּתי ְלֵבית ֵעִלי ִאם ִיְתַּכֵּפר ֲעֹון 

ֵּבית ֵעִלי ְּבֶזַבח ּוְבִמְנָחה ַעד עֹוָלם”.
ודרשו בראש השנה י”ח א’, “אמר רבא, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה. 

אביי אמר, בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים” 
מוסיפה הגמ’ ואומרת, “רבה ]וי”ג רבא, עיין להלן[ ואביי מדבית עלי קאתו, רבה דעסק 
תנו  שנין.  שיתין  חיה  ובגמילות חסדים,  בתורה  דעסק  אביי  שנין,  חיה ארבעין  בתורה 
באו  שנה.  עשרה  שמונה  בני  מתין  מתיה  שהיו  בירושלים  היתה  אחת  משפחה  רבנן, 
ְוָכל  ביה  עלי אתם, דכתיב  זכאי. אמר להם, שמא ממשפחת  בן  יוחנן  רבן  והודיעו את 
ַמְרִּבית ֵּביְתָך ָימּותּו ֲאָנִׁשים, לכו ועסקו בתורה וחיו. הלכו ועסקו בתורה וחיו, והיו קורין 

אותה משפחת רבן יוחנן על שמו”.
]ובעיקר הדבר אם יש לגרוס רבא או רבה, הוא נידון גדול בראשונים, עיין ברש”י שם 
שהקשה, שבחולין קל”ג א’ אשכחן שרבא לא היה כהן, וא”כ מדוע היה בכלל הקללה. 
ותירץ, “ושמא אמו מבית עלי היתה”, והוסיף והביא, “ויש גורסין רבה ואביי, ומפרשי 
זו איתא בר”ח, ובתוס’ כתבו, דהוא רבה חברו של רב  וכגירסא  לה ברבה בר נחמני”. 
חסדא. ורבים מהאחרונים הוכיחו כן מברכות מ”ח א’, שאביי ורבא ישבו בקטנותם לפני 
וכו’, שמשמעות הגמ’ ששניהם היו קטנים יחדיו,  רבה והוא שאל אותם למי מברכים 
ובכתובות ס”ה א’ במעשה דחומה אשת אביי, שבאה אחר מיתת בעלה לבית דינו של 
‘רבא’, הרי שאביי  נגרוס בגמ’  ואם  ימים לאחר מיתת אביי,  רבא, הרי שרבא האריך 
האריך עשרים שנה אחריו, אלא ודאי שהגירסה היא ‘רבה’. והתורת חיים בב”מ ל”ה ב’ 
הביא ראיה נוספת, ע”פ דברי התוס’ שם, שהרגילות בש”ס בכל מקום להקדים את אביי 
לפני רבא, ואילו כאן הקדימו את רבא לפני אביי, אלא בע”כ משום שהוא רבה, שהיה רבו 

ומגדלו של אביי, על כן הקדימו לפניו.
אכן דקדוק גדול מבואר בדברי רש”י, שיתכן והקללה היתה על כל יוצאי חלציו של עלי, 

גם אלו שהינם מנקבות.

26  ומדוע שיהוי של הקינים היה דבר חמור, מבואר במדרש אגדת בראשית )מ”א ד’(, 
ישכבון את  ]ואת[ אשר  )את(  עלי מן הדבר הזה, דכתיב  בני  נקיים היו  “...א”ר סימון, 
והיו בנות ישראל  הנשים, אלא כך היו עושים, לא היו מקריבין את הקרבנות בשעתן, 
ולא  השעות,  ומעבירין  נוטלין  והיו  טהרתן...  בשביל  אצלן  יונה  בני  או  תור  מביאות 
והולכות ומשמשות לבתיהן,  בנות ישראל סבורות שנטהרו,  והיו  היו מקריבין בשעתן, 
שנאמר זאת אשר ישכבון את הנשים. את העם לא נאמר, אלא את הנשים, משכיבין את 
הנשים עם בעליהן טמאות, מי גרם להן, שהיו מניחין את הקרבנות ולא היו מקריבין 

אותן בשעתן...”.
אלא  קרבן  שום  להקריב  מסרבין  שהיו  קיניהן.  את  “ששהו  שם,  שבת  ברש”י  וע”ע 
בקושי... וכשהיו זבות ויולדות באות ממקום אחר לשילה להקריב את קיניהן, והן היו 
משהין מלהקריבם, והנשים לא היו יכולין לסמוך עליהם שיקריבו, והיו שוהות שם ולא 
היו חוזרות אצל בעליהן עד שראו קיניהן קרבין והיו טהורות לקדשים וליכנס לעזרה, 

לפיכך מעלה עליהם כאילו שכבום, שהיו מונעים אותן מפריה ורביה”.
27  ומה שעלי מחה בהם, כדכתיב )ש"א ב' כ"ג - כ"ה(, "ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ָלָּמה ַתֲעׂשּון ַּכְּדָבִרים 
ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ׁשֵֹמַע ֶאת ִּדְבֵריֶכם ָרִעים ֵמֵאת ָּכל ָהָעם ֵאֶּלה. ַאל ָּבָני ִּכי לֹוא טֹוָבה ַהְּׁשֻמָעה 
ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ׁשֵֹמַע ַמֲעִבִרים ַעם ה'. ִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ְלִאיׁש ּוִפְללֹו ֱאֹלִהים ְוִאם ַלה' ֶיֱחָטא ִאיׁש 
ִמי ִיְתַּפֶּלל לֹו ְוֹלא ִיְׁשְמעּו ְלקֹול ֲאִביֶהם ִּכי ָחֵפץ ה' ַלֲהִמיָתם". כתב בתורת המנחה )לרבינו 
יעקב ב"ר חננאל מתלמידי הרשב"א, פרשת יתרו, דרשה כ"ד עמוד 248(, "וכן אירע לעלי 
שלא היה מיסר בניו כראוי... וכתיב ַאל ָּבָני ִּכי לֹוא טֹוָבה ַהְּׁשֻמָעה וגו', בשפה רפה ובלשון 
רכה. מה היה סופם שנהרגו שניהם בחרב ונשבה ארון ה', והוא נשברה מפרקתו וימת. 

הא למדת כמה רעות גורם מניעת המוסר מן הבנים, גורם רעה לעצמו ולבניו".
28  יעויין בסדע”ר י”א, דאיתא שם, “בית הבחירה שבשילה היה בנוי בנין של אבנים 
בזבחים  וכעי”ז  וחרב”,  שנה  וס”ט  מאות  ג’  ישראל  בו  ועשו  מלמעלן,  ויריעות  מלמטן 
רש”י(,   - נסרים  של  )גג  תקרה  שם  היה  ולא  הבמות,  נאסרו  לשילה  “באו  ב’,  קי”ב 
אלא בית אבנים בלבד מלמטן ויריעות מלמעלן, והיא היתה מנוחה” )ועיי”ש קי”ח א’ 

שדורשת הגמ’ כן(.
העמידו  לארץ,  שנכנסו  “כיון  שכתב:  ה”ב(,  הבחירה  בית  מהל’  )פ”א  ברמב”ם  וע”ע 
של  בית  שם  ובנו  לשילה  באו  ומשם  ושחלקו,  שכבשו  שנה  עשרה  ארבע  בגלגל  המשכן 
אבנים ופרשו יריעות המשכן עליו ולא היתה שם תקרה, ושס”ט שנה עמד משכן שילה 

וכשמת עלי חרב ובאו לנוב ובנו שם מקדש...”.



תשובות לשאלות המתפרסמות בעלון זה, יש לשלוח בכתב ברור וקריא, בצירוף שם, כתובת וטלפון, 
עד ליום ג' בשעה 23.00 בלבד לפקס' 9741115 - )08( ]מחו"ל: בקידומת 8 - 972 +[ )24 שעות( 
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בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י הכריע רבי חיים אריה את ספקו, בדבר ההנהגה הראויה אודות פיקוח על העובדים הרבים ששכר, אם יסמוך על המפקח ומנהל עבודה שדואג שהעובדים יעשו מלאכתם באמונה, או שמן 
הראוי שילך בעצמו לבדוק אחריהם ולראות את מעשיהם. רבי חיים אריה הכריע את ספקו, שההנהגה הראויה היא, שילך ויבדוק ויראה את מעשי הפועלים, וזאת מדברי רש"י ל"ח י"ב, עה"פ, "ַוִּיְרּבּו ַהָּיִמים ַוָּתָמת ַּבת ׁשּוַע ֵאֶׁשת 
ְיהּוָדה ַוִּיָּנֶחם ְיהּוָדה ַוַּיַעל ַעל ּגֲֹזֵזי צֹאנֹו הּוא ְוִחיָרה ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ִּתְמָנָתה", וביאר רש"י, "ויעל על גוזזי צאנו. ויעל תמנתה לעמוד על גוזזי צאנו". מבואר בדברי רש"י, שיהודה טרח לעלות תמנתה לעמוד על פועליו גוזזי צאנו, ומכאן 

ניתן ללמוד שזו דרכה של תורה והנהגה הראויה, שאדם יעמוד על פועליו.
ומה שרבים העירו, שלכאורה זו גמרא מפורשת שעל השוכר פועלים לעמוד עליהם, כדאיתא בב"מ כ"ט ב', "ואמר רבי יוחנן, מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדן... וישכור פועלים ואל ישב עמהן", וא"כ מה התחדש לרבי 

חיים אריה בדברי רש"י. המעיין בגמ' שם יראה, שדברי ר"י אודות הישיבה עם הפועלים, הוא דוקא בדבר "דנפיש פסידייהו", אבל בכל עבודה אחרת, אין כל ראיה מדברי ר"י, ורק מדברי רש"י בפרשה ניתן ללמוד כן..

ויסברג א.י. – ירושלים – שו"ת נודע ביהודה, ב"כ.
הס ד. – מודיעין עילית – תוספות השלם על התורה.
שניידר פ. – בני ברק – תוספות השלם על התורה.

לוריא א.י. – קרית ספר – תוספות השלם על התורה.
קולמן א. – ירושלים – תוספות השלם על התורה.
ליבוביץ י.צ. – מודיעין עילית – משלי יעקב עה"ת.

אינשטיין י.מ. – בני ברק – משלי יעקב עה"ת.

שמות הזוכים לשבוע פרשת וישלח
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  ספר "אורים ותומים", ב"כ.

עוד  ארבעה זוכים נוספים, כל אחד בספר "אוצר פירושי בעלי התוספות עה"ת".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד בספר "תיבת גמא עה"ת לבעל הפמ"ג עם הגאות רע"א".
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בני  התנסו  הדורות  ויבחין שבכל  יראה  הנביאים,  ובספרי  בתורה  שיתבונן מעט  מי  כל 
ישראל בנסיונות רבים קשים ומרים, שונים ומשונים, כל תקופה והנסיונות שהציקו להם 
גדולי  והקרבות,  המלחמות  והנסיונות,  הקשיים  והזמנים,  העתות  ובכל  שנים.  באותם 
הנחשלים,  כל  את  ועודדו  שחיזקו  אלו  הם  השמועה,  ומעתיקי  התורה  מוסרי  ישראל, 
ועמדו בראש החנית במלחמה כנגד עוקרי התורה ומחבליה, מרשיעי הברית והמבקשים 
למשוך אחריהם בחבלי השוא את המון העם לחוסר דרכם כסל למו, ולהובילם אל עברי 

פי פחת, לאבדם מהעולם הזה והבא.
מלבד המלחמה התמידית כנגד מרשיעי הברית, בכל עת היו עיני גדולי ישראל פקוחות 
ועירניות לשמר את טהרתן של ישראל, שימשיכו להיות בבחינת 'שמן זית זך', והדריכו 
והובילו את בית ישראל במסילה הנכונה שאותה עמלו קשות לסקל מכל אבני נגף, כשהם 
מעוררים ומתריעים מכל שינוי ועיוות בנתיבות התורה הקדושה, שילכו בדרכים ישרות, 

לגדל דורות ישרים מבורכים לה' ותורתו.
והמכשולות  הגדולה שמתעוררת,  מהסכנה  ישראל  גדולי  התריעו  בהם  רבות  במערכות 
הקשות שיכולות לבוא בעקבותה, בדרך כלל, אותם אלו שניחונו בקורטוב אמונת חכמים, 
או שעמלו על עצמם לזכות לכך, ביטלו את דעתם מפני דעת חכמי התורה, וזכו להנצל 
מכל דבר רע ומשחית, לעומת סופם הרע ומר של אלו שחשבו שגם להם ישנה הבנה, 
הם חכמים לא קטנים, ומדוע שיבטלו את דעתם מפני דעת אחרים, ובמיוחד שתמיד היה 
איזה מאן דהוא שחלק על חכמי ישראל והשמיע את הגיגיו בריש גלי, מדוע 'הפעם' אין 
לשמוע לדברי החכמים, ובדבר זה ראשי הקהל והעסקנים מבינים טוב יותר מהישישים 
ישראל  שגדולי  ממה  ונמנעו  התרחקו  לא  והם  ליבם,  אל  נכנסו  אלו  ודברים  הנבונים, 
הזהירו מהם, ולא פרשו מאלו שעיני העדה רואים בהם כמחשיכי העם, ועל כן לא פלא 

שהגיעו לעמקי פחת, ואיבדו את ילדיהם שהלכו לרעות קוצים וברקנים בשדות זרים.
לעומת זאת, בכל אותם דברים ברורים לכל בנזקם ובהרס שגורמים, שכבר פרש המשחית 
את ידו על כל הנכשלים בו, שעליהם מתריעים וזועקים אדירי התורה, בכדי לשמוע לדברי 
כי האסון  גבוהה באמונת חכמים,  הזעקה וההתרעה, אמנם לא צריך להיות בעל דרגה 
והיגון העולה מהם עומד מול עיני כל המסתכל ומביט באלו שנחים בצילו של המשחית, 
אלא שבמקרים כגון זה, ההצלה והצלחה אינה מובטחת כלל וכלל, שתמיד תהיה ליצר 
הרע תשובה מיוחדת לשכנע מדוע מקרה זה שבו האדם מתנסה באותה עת, הוא שונה 

ואחרת לגמרי ממה שגורם את האובדן הגדול והאסונות הנוראים.
מפורסמים דברי האגרת שכתב הרמב"ם לרבי אברהם בנו, "אל תשקצו את נפשותיכם 
ופחות  השחירו  לבנים  ראיתי  עוד.  נשאר  ומה  והממון  והנפש  הגוף  המכלה  במחלוקת 
נפחתו ומשפחות נספחו ושרים הוסרו מגדולתם ועירות גדולות נתערערו וקיבוצים נפרדו 
וחסידים נפסדו ואנשי אמונה אבדו ונכבדים נקלו ונתבזו בִסבת המחלוקת. נביאים נבאו 
וחכמים חכמו ופילוסופים חפשו ויספו לספר רעת המחלקת ולא הגיעו לתכליתה. לכן 
שנאו אותו ונוסו מפניו והתרחקו מכל אוהביו וגואליו ורעיו. וגם אל כל שאר בשרכם 
אוהב מדינים התנכרו ורחקו קרבתם פן תספו בכל חטאתם". כל אחד בקוראו באגרת 
זו, מרגיש בליבו הסכמה מלאה לדברים, והוא יכול להוסיף עליהם מעשים רבים מגנות 
המחלוקת ומעונשם הקשה של המחזיקים בה, וכך גם הוא חושב על המחלוקת במקומות 
וקהילה  עיר  באותה  אנשי המחלוקת  היאך  כלל  מבין  עליהם, שאינו  ובקהילות ששמע 
יש  כאשר  אבל  נוראים,  לדברים  חלילה  להגיע  שיוכלו  וסופם,  לגורלם  חוששים  אינם 
לזה איזה שהוא שייכות אליו ולקהילתו, משום מה נעלם ממנו כל הברור לו בחומרת 
בכפל  כך  על  לו  ישיב  ה'  ואף  עליו  המוטל  את  שעושה  ובטוח  סמוך  והוא  המחלוקת, 

כפליים בכל מילי דמיטב.
מקובל בשם אחד מגדולי ישראל, שאמר פעם, שישנם רבים שחושבים שהצליחו לעקור 
מעצמם מידה מגונה. אדם שבצעירותו התכעס על כל דבר, ועמל לשרש ממנו את מידת 
הכעס, יכולים לעבור עליו שנים בהם הוא בטוח שאין אצלו כלל מידה מגונה זו, כאשר 
האמת היא שמידה זו טבועה ומשורשת עמוק בעצמותיו, אלא שעבודתו הועילה שאינו 
כועס עבור כל דבר קטן, והסיבה שלא כעס זה שנים, מפני שלא היה לו נסיון שנקרה לפניו, 
אבל אילו יבוא לפניו נסיון במידת הכעס, כל השכונה תוכל לשמוע אותו זועק בכעסו, 
וכן על זה הדרך בשאר המידות הרעות, ועל כן, אמר אותו חכם, שרבים אלו שמרגישים 
דנים  מה  על  כלל  להם  איכפת  שלא  משום  היא  המחלוקת,  ממידת  נקיים  עצמם  את 
ובשל מה הסערה, אבל אם המחלוקת תהיה קשורה אליהם באיזו דרך, הקולות והברקים 
ושאר האותות שיהיו ממנו, יוכיחו לכולם מידותיו המיוחדות בענין זה, וכך אחיזתו בפלך 

השלום, אינה אלא מפני שאין לו שייכות כלל לענין שעליו נסוב המחלוקת.
כך גם הרגישו בני קהילת 'דרכה של תורה' כל השנים. המחלוקות הרבות שעליהם שמעו 
הרחוקים  ושלוה,  שלום  אנשי  היו  כולם  הם  אליהם,  נגעו  לא  כלל  אחרים,  ממקומות 
ותוכניותיו  בעיסוקיו  להמשיך  חפץ  אחד  וכל  מחלוקת,  של  מעולמה  קשת  כמטחוי 
נפוצים  שלצערינו  מחלוקת  בעניני  עצמם  את  להכניס  בלא  הגשמיות,  ואף  הרוחניות 

בקהילות ובמקומות שונים.
רבים מבני הקהילה, כה אהבו את השלום וריחקו את המחלוקת, עד שכשהיו שומעים 
על מקומות בהם ישנה מחלוקת, ואחד מידידיהם או קרובי משפחתם מעורב בזה, היו 
היה  בזה.  להסתכן  לו  מה  ובשביל  מחלוקת  מאותה  לו  יצא  מה  רבות  אותו  משכנעים 
כך  המחלוקת,  וגנות  השלום  במעלת  ארוך  קונטרס  לאור  שהוציא  יהודי  אף  בקהילה 
שבודאי מתאים היה לקהילה זו שחיי חבריה ימשכו כל הימים על מי מנוחות, ולא ישמע 

בהם שוד ושבר, מריבה ומחלוקת כל הימים.
במידות  מחזיקים  כה  וכשראה שהם  מאוד,  עד  גדול  הוא  הרע  היצר  של  שכוחו  כידוע 
האהבה והאחוה, השלום והריעות, רצה לנסותם ולבודקם, האם אכן דבריהם נאמנים, 
והאמת והשלום אהבו, או שכל אהבתם בשלום היא מפני שעדיין לא מצאו את המחלוקת 
שיש להם בה ענין וחלק, וכאשר היא תגיע, כבר יצאה שמעה של הקהילה למרחוק בדבר 

המחלוקת הגדולה שתקום ותפרוץ בה.
אחד מהדברים המעולים בה מתייחדה הקהילה, היה בקבלת כל אורח ותושב חדש בסבר 
הלבבי  שבת'  ה'גוט  בשביל  רק  ולו  בה,  להתפלל  נדוד  שהרחיקו  רבים  היו  יפות.  פנים 
שקיבלו ממתפללים רבים בסיומה של התפילה. האוירה הנעימה של הפירגון לשני ולראות 
את הטוב שבו ולשמוח עמו בשמחתו, הוסיפה רבות להרגשתם הטובה של בני הקהילה 
ואורחיה. גם כשישראל מאיר פונקריגענלעבטער* קבע את משכנו בה, קיבלו את פניו 

ונתנו לו את ההרגשה הנעימה שהוא אהוב על הכל ונחמד על הכל.
האמת היא שאנשים כמו ישראל מאיר, מבוקשים מאוד בכל קהילה. בכל מקום בו התגורר 
היו לו רעים רבים ואהובים, ובמיוחד המסכנים והחלשים, אנשי השוליים והאומללים, 
שלמרות שלא היה מוכשר בשום דבר מיוחד, בכל זאת, הוא היה הראש והראשון לבוא 
לעזור ולסייע היכן שצריך. הוא היה אף מקפיד לילך לכל שמחה במקום מגוריו, ל'שלום 
זכר' או ל'קידוש' בירכתי העיר, תמיד לומר מילה טובה או דברי עידוד לשבורי לב, או 
להאיר פנים לכל מי שראה. רבים חשבו ששמו שהוא כשל רבינו בעל 'החפץ חיים' זצ"ל, 
הוא זה שהטביע בדמו את הרצון והשמחה לעזור לאחרים, אך האמת היא שלא היה כל 
יחדיו,  כזו. המקור האמיתי לשמו היה, שהוריו קראוהו על שם הוריהם  ושייכות  קשר 
אבי אביו ואבי אמו, וזאת משום שהיה בן יחיד שנולד להם לעת זקנותם. גם בקהילת 
הוא  שאכן  אמרו,  שרבים  גם  מה  עמהם.  והצטרפותו  בואו  על  שמחו  תורה  של  דרכה 

והקהילה, אחד הם.
חסרון אחד היה לישראל מאיר, היו שרצו לקרוא לזה 'קנאות' ועמידה על האמת, ואחרים 
הגדירו זאת כאחד מהמידות הרעות והמגונות. חסרון זה היה מתעורר כאשר ישראל מאיר 
היה רואה איזה דבר, שלדעתו נעשה שלא כדרכה של תורה, ובשונה מהנראה לו, הוא 
לא היה שותק, אלא מתחיל לעורר סערות ולזעוק זעקות, עד שנראה היה לו שתיקן את 

המעוות והשיב את הדבר על מתכונתו.
עם בואו של ישראל מאיר אל השכונה והקהילה, והתחברותו אל התושבים, הוא הבחין 
בה אלא  עוברים  אינם  וחוצים את השכונה,  העוברים  כדת. האוטובוסים  בדבר שאינו 
מקומות  בשני  עוברים  האוטובוסים  בה  הסמוכה  השכונה  לעומת  מרכזי,  אחד  במקום 
שונים לאורכה ולרוחבה. ישראל מאיר לא שמר לעצמו את הידיעה הלזו, אלא השתדל 
לפרסמה אצל כולם, כשבמודעותיו אותם פתח ב'למה נגרע' גלל את סיפור האוטובוסים 
את  הביא  הוא  המודעה  בהמשך  הסמוכה.  מהשכונה  בשונה  בשכונה,  הסתובבותם  ואי 
התחנה  מריחוק  הרב  סיבלם  את  מביעים  הם  בה  השכונה  מתושבי  כמה  של  סיפורם 

מביתם, וכל מיני מאורעות ונזקים שאירעו להם מחמת כן.
ישראל מאיר לא היה אחד שמבעיר את האש ונותן לה לבשל לבד, אלא הוא דאג ופעל 
רבות בענין סיבוב האוטובוסים בשכונה, ולצורך כך גם נפגש עם עסקנים רבים בתחום, 
מנהלי חברת האוטובוסים ואנשי השררה הקשורים לכל עניני התחבורה. מנהלי חברת 
כל  כן  שמחמת  גם  הנסיעה,  מסלולי  לשינוי  מוחלטת  התנגדות  הביעו  האוטובוסים 

אלו  ובקשות  ברחובותיהם,  להסתובב  יתחילו  שהאוטובוסים  הם  גם  יבקשו  השכונות 
יגרמו להאריך רבות את המסלול ולגרום להוצאות עצומות. בשלב כלשהוא הגיע ישראל 
מאיר למסקנה שעסקן פלוני הקשור לעניני התחבורה, הוא זה שמעכב את קידום הענין 
באותה  מתגורר  שהוא  גם  ומה  השכונה,  תושבי  משפחות  מאלף  למעלה  של  לרווחתם 
שערך  קצרה  וחקירה  מבירור  מושלם.  סיבוב  עושים  האוטובוסים  בה  סמוכה  שכונה 
ישראל מאיר אודות אותו עסקן, התברר לו שבני ביתו מקבלים כרטיסיות חינם מחברת 
התחבורה, בתמורה לכך שהוא ידאג עבורם ל'שקט תעשיתי', שלא ירבו בתלונות אודות 

בעיות בתחבורה, ועוד כהנה טובות ציבוריות.
גם ידיעה זו לא שמר ישראל מאיר בלבבו, ובשעה הסמוכה לכניסת השבת שלח את בניו 
שיתלו מודעות רבות בשכונה, ובעיקר בסביבת בית הכנסת, כאשר במודעות הללו השמיץ 
את אותו עסקן ובני משפחתו, שתמורת אותו נזיד עדשים של כמה כרטיסיות, הוא מוכר 
את כל צרכי תושבי העיר בעניני תחבורה. המודעה נפתחה ב'מחיר כרטיסיה', כשבהמשך 
לאותו  משלמת  האוטובוסים  שחברת  המחיר  אודות  הציבור  את  מעדכן  הוא  המודעה 
עסקן בכדי שידאג שהאוטובוסים לא יעשו סיבוב בשכונתם. עוד הוסיף והסביר לציבור, 

מדוע רק בשכונה הסמוכה בה מתגורר אותו עסקן, בה האוטובוסים מסתובבים בכולה.
בליל שבת קודש קראו רבים מהתושבים את המודעות, וכנראה מתוך בורותם בהלכות 
שבת חשבו שמותר לקוראם. היו מועטים שניגשו לישראל מאיר והעירו לו שלכאורה יש 
במודעותיו איסור לשון הרע ואולי אף הוצאת שם רע. ואילו רבים אחרים באו ולחצו 
ציבור  בצרכי  מהעוסקים  בודאי  והוא  הציבור  לצורכי  שדואג  על  אותו  וחיזקו  ידים  לו 
באמונה, ובבוא העת עליו להחליף את העסקנים שכעת נתברר עד כמה הם דואגים רק 

לטובת עצמם ובני משפחתם.
כשעבר לומר לרב הקהילה 'גוט שבת', סימן לו הרב שהוא רוצה לשוחח עמו מעט. ישראל 
מאיר הבין שבודאי שהרב רוצה לחזק את ידיו ולעודדו על פעולתו הרבה למען התושבים. 
כשהמתפללים הרבים סיימו לעבור לפניו, פנה עם ישראל מאיר לפינה צדדית, והעיר לו 
לו להאמין שידו היתה במעל,  בעדינות, שהוא שמע מהמתפללים על המודעות, וקשה 

ואילו הוא היה יודע מהמודעות לפני כניסת שבת, היה מבקש שיסירום.
השיבו  התושבים,  לטובת  לפעול  חשוב  כמה  עד  מאיר  ישראל  של  הרבות  לתשובותיו 
הרב, אמת ויציב שיש לפעול למען הרבים, וה' משיב לפועלים למען הרבים בידו המלאה, 
אלא שכל פעולה ציבורית צריכה בדיקה וחקירה שלא תפגע חלילה באחרים, והתייעצות 
עם בעלי הוראה מובהקים, ובודאי שצריך זהירות ושמירה יתירה לבל להשמיץ אנשים 
ברחובות קריה. יש לי שאלה אליך, הוסיף הרב, שבודאי אתה יודע את שבעת הכללים 
של החפץ חיים הנצרכים בכדי להתיר לשון הרע, וכמדומה לי שהם לא התקיימו במקרה 
דידן. האם ראית בעיניך שהעסקן המדובר הוא זה שמנע את הסיבוב בשכונתנו? גם אם 
כן, האם ראית בעיניך שהוא קיבל כרטיסיות לבני משפחתו? וגם אם כן, אולי זה מגיע 
לו על רוב עבודתו למען החברה, בכדי שמערך התחבורה לא יקרוס, ולא בשביל להשתיק 
את הציבור. עליך ליזהר, אמר הרב, שמעשיך הגדולים למען הציבור ימשיכו בדרכה של 

תורה, וכך תצליח.
ישראל מאיר לא קיבל כלל את דברי הרב. מה הרבנים מבינים במערכות ציבוריות, חשב 
שהרבנים  לפני  מהרה,  הזו  המערכה  את  לסיים  שעליו  בדעתו  החליט  כן  ועל  לעצמו. 
יעצרוהו. עוד במהלך השבת הוא שלח שליח מעושי דברו, לאותו עסקן בשכונה הסמוכה, 
ויידע אותו שאם עד ליום חמישי הקרוב לא תתקבל החלטה נכונה בדבר כניסת האוטובוס 
לכל הסיבוב בשכונה, המודעה שפורסמה בשכונתם תתפרסם בכל העיר, יחד עם עוד כמה 
נעימים  בלתי  צילומים  כולל  שבעיר,  התחבורה  עסקני  על  לו  שיש  מפלילים  מסמכים 

ומביכים, באופן שהוא וחבריו ובני ביתם לא יוכלו לצאת מפתח ביתם מרוב בזיונות.
האיומים עשו את שלהם, ועסקני התחבורה שחששו מידו הארוכה וחסרת המעצורים 
של ישראל מאיר, עמלו קשות שחברת האוטובוסים תעשה את בקשתו, למרות דעתם 
שישנם  החברה  מנהלי  את  שיכנעו  הם  כאשר  כן,  לעשות  נכון  שלא  הנחרצת  האישית 
אנשים שלא כדאי להתעסק עמהם, במיוחד כאשר לבסוף הם יעשו את בקשתו לאחר 

נזקים רבים שחלקם יהיו קשים לתיקון, על כן עדיף לעשות זאת כבר כעת.
רחבי  לכל  האוטובוסים  כניסת  על  החברה  מטעם  ההודעה  התפרסמה  בו  שבוע  אותו 
מחוסר  שסבלו  השכונה  מתושבי  רבים  טוב.  כיום  מאיר  ישראל  עבור  הייתה  השכונה, 
עוגות  עם  תודה  מכתבי  לביתו  לו  ששלחו  כאלו  היה  ואף  לו,  להודות  באו  התחבורה 

ופרחים, והשכונה צהלה ושמחה.
בדבר  מאיר  ישראל  את  התושבים  אחד  עורר  במאבק,  הצלחתו  לאחר  חודשים  כמה 
המחירים הגבוהים בחנות 'כלי בית ומוצרי החשמל' השכונתית, במיוחד ביחס לחנויות 
דוד  עם  נפגש  נכונותם,  את  וגילה  הנתונים  את  שבדק  מאיר  ישראל  בעיר.  אחרות 
קליינגעשעפשטר בעל החנות, אחד מתושבי השכונה וממתפללי הקהילה, פרש לפניו את 
הנתונים המדויקים אודות למעלה ממאה מוצרים שונים, שבכולם המחירים בחנותו הינם 
יקרים יותר מהחנויות האחרות הגדולות שבעיר. דוד בעל החנות ניסה להסביר לו שלא 
ניתן כלל לנסות להשוות מחירים בין חנות קטנה שכונתית לבין רשתות גדולות וענקית, 
שפעמים רבות המחירים בהם הוא קונה את המוצרים מהספקים, הוא יותר מהמחירים 

שבהם הם נמכרים לצרכנים ברשתות השיווק.
זאת ועוד טען דוד, רשתות השיווק הגדולות, אינם צריכים להעסיק פועלי סדר במדפים, 
שידביקו את מדבקות המחיר על המוצרים ויסדרום במקומם, כי אחד התנאים המוקדמים 
שיש להם עם החברות המעונינות לשווק להם מתוצרתם, הוא שישלחו עובדים שיקודדו 
ויסדרו את המוצרים במקומותיהם, ואילו אני מעסיק כמעט רק עבור זה שלשה עובדים 
במשכורת מלאה. מה גם, הוסיף דוד וטען, גם ככה הפרנסה קשה מאוד, כי ההוצאות רבות 
וההכנסות מועטות, שרבים מתושבי השכונה עורכים את קניותיהם הגדולות ברשתות 
השיווק הגדולות והזולות, ואצלי קונים בעיקר את הדברים הקטנים והזולים, שיחסית 
את  אפשוט  שחלילה  יגרום  זה  יותר,  המחירים  את  אוריד  ואם  רווח,  כמעט  בהם  אין 
לעבור לשפה שאותה  מיהר  והוא  ישראל מאיר,  אוזני  על  נתקבלו  לא  דוד  דברי  הרגל. 
הכיר היטב, והזהירו קשות, שאם דוד לא ידע להוריד מחירים, הוא כבר ימצא את הדרך 
שהרשת המקומית של מוצרי המזון, תפתח סניף עם מחלקת כלי בית וחשמל, וכך הוא 
יהיה מהיר  ישראל מאיר, שלא  ליבו של  על  לדבר  ניסה  דוד  פרנסתו.  לגמרי את  יאבד 
ויתן לו שהות לחשוב על הענין, אלא שלישראל מאיר אצה הדרך, הוא  ופזיז במעשיו, 
אותו  למגר  לדאוג  ועליו  בשכונתם,  להתקיים  ימשיך  חמור  כזה  שעוול  לתת  יכול  לא 

במהירות האפשרית.
והחנות  דוד  כנגד  מודעות  להפיץ  רעיונו הקודם,  על  לשוב  ישראל מאיר  רצה  בתחילה 
שלו, עם הבלטת המחיר היקר שאותו דורש דוד, אלא שחשש שימצאו צדיקים שיטענו 
לו שזה לשון הרע גמור על יהודי שומר תורה ומצוות, ואף אדם מתוככי הקהילה, ובאופן 
טיפול  דרך  על  בדעתו  החליט  כן  על  מהלכיו,  את  לו  'אופוזיציה' שתסכל  לו  תקום  זה 
טובה ומוצלחת יותר. במהלך הימים הבאים תר ישראל מאיר אחר מבנה מתאים להקמת 
סניף של כלי בית ומוצרי חשמל של רשת המזון, וכשמצא מבנה מתאים, הלך לשכנע את 
ישראל מאיר עמל  נוסף בשכונתם. כעבור שבועיים בהם  בו סניף  מנהל הרשת שיקים 
קשות לשלוח מאות פניות למנהלי הרשת, דרך כל מי שרק יכל, התקבלה אצלו התשובה 
בשכונה  ומפואר  גדול  חדש  סניף  תפתח  הרשת  הקרובים  החגים  שלקראת  המשמחת, 

לכלי בית ומוצרי חשמל.
אצל תשע  אבל  מאוד.  עד  הם שמחו  הרשת,  כוונת  על  השכונה  תושבי  בקרב  כשנודע 
משפחות בקהילה היה זה יום צער ובשורה רעה. דוד ושמונת עובדיו הבינו, שאם אכן 
הרשת תפתח את הסניף בשכונתם, עליהם לחפש לעצמם פרנסה חדשה. החנות הקטנה 
שלהם תסגר מהרה מחוסר קונים. באותם ימים היה כבר מי שדאג לפרסם ברבים מודעת 
גדול לתועלת תושבי השכונה.  וסידר דבר  תודה לישראל מאיר ששוב עמל וטרח, דאג 
הציבור  לרווחת  על שדואג  ולשבחו  להללו  לו,  להודות  באו  רבים  זה  פרסום  ובעקבות 

ולטובתו.
הציבור.  לטובת  ולדאוג  להמשיך  מאיר  ישראל  את  ועודדו  דחפו  וההלל  ההודיה  דברי 
לקראת החגים הוא ארגן מכירות מיוחדות של ביגוד והנעלה במחירי הקרן לתושבים, 
וכהנה רעיונות דומים, והציבור כבר התרגל למציאות שהוא דואג לציבור וחושב למענם 

בכל עת ושעה.
היחיד שירד לעומקם של דברים, שפעולותיו אלו של ישראל מאיר אינם נובעים ממידות 
טובות, אלא ממידות מושחתות, היה רב השכונה והקהילה. מסקנתו הקשה הלזו של הרב 
הגיעה לאחר השיחה שהיתה לו עמו, כשבא לבשר לו את הצלחתו להקמת הסניף, ותוך 
כדי הדברים סיפר לרב, שהוא הציע לדוד למכור במחירים מוזלים כמו הרשתות, אלא 
שדוד לא רצה לשמוע לדבריו, ועל כן פעל להקמת הסניף. כשהרב ניסה לשאול אותו מה 
היתה תשובתו של דוד לדברים, וישראל מאיר סיפר לו את כל השיחה ביניהם, כשהוא 

נראה  יפתח,  הסניף  וכאשר  בעיר,  חנות  כאן  לפתוח  אותו  חייב  לא  'שאף אחד  מוסיף, 
אותו אם הוא לא יכול להוריד מחירים'. כששמע הרב את דבריו אלו, והבין מהם, שכל 
מה שעמד מאחורי הקמת הסניף בשכונה, הוא נקמה בדוד שלא עשה כפי שעלה על ליבו, 
כאשר המטרה היא להלחם בו עד כדי שיסגור לו את חנותו ולהרוס את פרנסתו ופרנסת 
עובדיו ובני משפחותיהם, הוא אמר לו, שעליו לדעת שמעשיו אלו רעים בעיני ה', והוא 

עוד עתיד לתת דין וחשבון על כך.
על  הכנסת  בית  גבאי  את  להעמיד  היה  עצמו,  על  נטל  מאיר  שישראל  הבא  הפרוייקט 
לו  היה  בטענה, שבשבוע האחרון  אליו אחד המתפללים  לאחר שפנה  זה  היה  מקומם. 
אחר  לאדם  העליה  את  נתן  לבסוף  והגבאי  'מפטיר',  מהגבאי  ביקש  והוא  'יארצייט', 
בדק  זה  במקרה  גם  הגבאי.  של  חבר  הוא  אחד  שאותו  בגלל  וזאת  יארצייט,  לו  שהיה 
ישראל מאיר את הדברים, והתברר לו שישנם רבים שיש להם טענות קשות ומרות על 
הגבאים, שמעלים לתפילות בשבתות וימים טובים רק את החברים שלהם, ולא את כלל 
המתפללים. הגבאים ניסו להשיב לו, שמקובל שרק מי שחננו ה' בכח תפילה ובקול ערב, 
אותו מגישים בשבתות וימים טובים במנין המרכזי ל'עמוד', וכל אחד אחר שחפץ בכך, גם 
אם אין לו קול ערב או שאינו בקי בניגונים, יכולים להגישו במנינים האחרים, אך דברי 
הגבאים לא הניחו את דעתו. גם תשובתם אודות אותו בעל יארצייט שכלל אינו 'חבר בית 
הכנסת', ונהנה מבית הכנסת בכל עת בלא להשתתף בהוצאות הרבות, שהקדימו על פניו 
בעל יארצייט אחר שהינו חבר, ומשתתף בהוצאות בית הכנסת בכל חודש וחודש, ומה 
גם שאותו חבר ביקש את המפטיר כחודש לפני המועד ואילו השני ביקש רק בליל שבת, 
בכל זאת דברי הגבאים לא הניחו את דעתו והוא החליט שעליו לדאוג שיעבירו אותם 

מתפקידם וימנו במקומם אנשים הגונים ומתאימים יותר.
ככל שהוסיף לדבר ולרכל על הגבאים, הגיע למסקנה כי הגבאים יותר מדי יהירים ונוטלים 
אלא  הציבור,  ידי  על  זה  לתפקידם  שנתמנו  בלא  דבר,  כל  להחליט  הזכות  את  לעצמם 
בתפקיד  שהם  הדבר  נשאר  הכנסת,  בית  את  שהקימו  אלו  היו  שהם  המציאות  מחמת 
הגבאים  זאת  בכל  הכנסת,  בית  הקמת  מאז  שנה  כשלושים  שעברו  ולמרות  הגבאות. 
עומדים על משמרתם בלא שיהיה מי שיחליף אותם או בכלל יעמדו לבחירה מהציבור. 
במשך תקופה ארוכה אסף ישראל מאיר חומר רב על המתפללים, כל אחד במה הוא נפגע 

אי פעם במשך השנים הרבות ממעשי הגבאים.
לשתף  דאג  אלא  בקרבו,  אלו  הגיגיו  את  שמר  לא  מאיר  ישראל  ימימה,  מימים  כדרכו 
אותם כמה שיותר עם חבריו ורעיו. היו רבים מאלו שנעזרו על ידו, שהחלו לחפש אחר 
הגבאים, למצוא מה לא טוב בהם, ולהתחיל לעשות סערות רבות בבית הכנסת והקהילה. 
והחל  מאיר  ישראל  אליהם  נכנס  פרצו,  כבר  והמדורות  הוקמו,  כבר  שהסערות  לאחר 
להבעירם ולהגדיל את השלהבות, בכל מיני נקודות רגישות, כאשר הוא מזכיר לכל אחד 

מהמתפללים את אותו דבר שלטענתו נעשה לו עוול במעשי הגבאים.
מחלוקת זו הקימה מחיצה עבה בתוככי בית המדרש. רבים היו אלו שהתנגדו לגבאים, 
נלחמו נגדם ועשו פעולות ומעשים רבים בכדי לפגוע בהם והשמיץ אותם. ואילו רבים 
למען  עשו  שהגבאים  מה  את  לראות  במקום  חמורה,  טובה  כפיית  שזו  טענו,  אחרים 
הציבור, שטרחו כה רבות בהקמת הקהילה ובניית בית הכנסת, שהכל נעשה בפאר והדר 
לשעות  וביתם  עסקיהם  את  עזבו  כך  כשלצורך  הזה,  בבית  שמו  את  ששכן  מי  לכבוד 
ארוכות בכל יום, ובמיוחד שעמלו וטרחו לגלגל חובות עתק במשך עשרות השנים, וכעת 
שסיימו לגלגל את החובות רוצים לזרוק אותם ולהשליכם ככלבי חוצות. מה גם הוסיפו 
הללו וטענו, שעל גבאים שעושים, יש טענות, ואילו כל אדם אחר היה בגבאות, היו עליו 
טענות דומות. אך דברי התומכים בגבאים נפלו על אוזנים ערלות, ואש המחלוקת בערה 

בקהילה ימים רבים.
בימים אלו ישראל מאיר חגג. בכל יום הוא הוציא את ה'סקופים' שלו כנגד הגבאים. הוא 
'העלה באוב' סיפורים ישנים מתקופת הקמת הקהילה, שמסיבות מסוימות היו באותה 
עת בעיות מסוימות, ואותם פרסם ברבים. באחד הימים אף הוסיף ופרסם תמונה מיוחדת 
מביתו של הגזבר, הגבאי שבידיו מופקדות כספי הקהילה, כאשר בתמונה נראת 'ספרית 
לרמוז  ביקשו  מה  הבינו  רבים  האחרונה.  בתקופה  הגזבר  רכש  שאותה  מיוחדת',  פאר 
בתמונה זו, ולבסוף גם היה מאן דהוא שהוסיף כיתוב בתחתית התמונה, 'אם הוא מחתן 

את ילדו השביעי, מהיכן יש לו כסף לקניית ספריית פאר זו'.
ורגע לפני  ב'פתיחה',  יהודי מסוים  כיבד  המצב בבית הכנסת היה קשה מנשוא, הגבאי 
שהלה ניגש לפתוח את הארון, ניגש מתפלל אחר ופתחו, באומרו שלא הגבאי יהיה זה 
שיקבע מי יפתח את הארון. כמו כן היה נראה העליות לתורה, כשמצד שמאל של הבימה 
עומד הגבאי ומכריז 'יעמוד פלוני בן פלוני הכהן', ומצד ימין עומד אחד מבעלי המחלוקת 
ומכריז 'יעמוד אלמוני בן אלמוני הכהן'. היו כבר שאמרו, שבליל ראש חודש, לפני תחילת 
נשמעה  מכן  לאחר  רגע  ויבוא',  'יעלה  כדרכו,  הכריז  כשהגבאי  עשרה,  שמונה  תפילת 

ההכרזה, 'לא יעלה ולא יבוא'.
כבר עם פרוץ הסערה והמחלוקת, ניסה רב הקהילה להשקיט את אש המחלוקת ולדבר על 
ליבם של המעוררים שניתן לבדוק את טענותיהם בצורה מיושבת ובלא סערה ציבורית, 
אלא שעם דבריו אלו סימנו ישראל מאיר ואנשיו את הרב שהוא מזוהה עם הגבאים, ולא 
הסכימו לשמוע ממנו דבר. כאשר ראו הגבאים שכלתה אליהם הרעה, והסערה והמחלוקת 
מוחלטת  התפטרות  על  אחד  יום  הודיעו  הם  ובעידוד  הרב  של  בעצתו  מופסקים,  לא 
מהגבאות. היו כאלו שחשבו שכעת השלום יוכל לשוב לשרור בבית הכנסת, אלא שעם 
התפטרותם היה צורך בבחירת גבאים חדשים, ומערכת זו הרסה לגמרי את בית הכנסת 

והקהילה, כאשר הכל היה בבחינת 'איש הישר בעיניו יעשה'.
באה  ומיוחדת,  מאוחדת  לקהילה  ולסמל  לדוגמא  היתה  הקהילה  ימים  לאותם  עד  אם 
המחלוקת האחרונה בענין הגבאים, והפכה את הקהילה למשל ולשנינה לקהילה מפולגת 
ומחולקת. המחלוקת אכלה בה כל חלקה טובה, וגרמה שהיו רבים שביקשו לעזוב את 

הקהילה.
הגבאים החדשים שנתמנו לאחר מערכת בחירות מלאת השמצות אישיות של איש את 
רעהו חיים בלעו, כלל לא ראו בגבאותם מטרה לשמש את בית ה' ואת הציבור, אלא רק 
כקרדום לחפור בה, וכמובן שתוך זמן קצר ראו הכל היאך בית הכנסת מפסיק לתפקד, 
ספרי התורה לא נגללו למקומם, פעמים רבות שכחו להגיש חזנים, לא סידרו את השעונים 
שבת  ליל  תפילת  באמצע  כבתה  התאורה  פעמים  כמה  כאשר  והתאורה,  המזגנים  של 
והמיזוג כבה בשחרית. וזאת מלבד טענות רבות שהיו על סדר הכיבודים של העליות, ומה 
גם שהנקיון בבית הכנסת לא תפקד, המגבות לא הוחלפו ואף שאר כל הדברים שתוחזקו 

כל השנים, לא נעשו.
טעות  היתה  בגבאים,  המלחמה  של  הלזו  המערכה  שכל  כולם  הבינו  כבר  עת  באותה 
חמורה, אלא שהיה קשה להם להודות ברבים על טעותם הגסה, ועל כן המשיכו במחלוקת 
בה החלו, גם במחיר היקר שהיא גבתה מהם, שהרסה את הקהילה לשברים רבים שקשה 

לאחותם.
באחד הימים בא ישראל מאיר ועמו חבר מרעיו לבית הרב, כשבאמתחתם צרור טענות 
על הנהלת התלמוד תורה המקומי, שצריך להתחיל לעשות שם סדר. הרב ישב ושמע את 
טענותיהם ולא השיבם דבר. כשראו את תגובתו הקרירה של הרב, הרהיב ישראל מאיר 
ואמר בחוצפה לרב, מדוע תמיד שבאים לרב עם עוולות ודברים שצריכים תיקון, הרב לא 

מעודד את המעוררים, אלא מנסה תמיד לסנגר על עושי העוולות.
הרב החליט בדעתו שעליו להשיב לכסיל כאיוולתו, ועל כן אמר לישראל מאיר בתוקף 
ובנימה כועסת: ממך אני לא מסכים לשמוע כל רעיון של תיקון ושינוי. די לנו אם נביט 
על מה שעוללת לקהילתנו, שמקהילה מפוארת ומאוחדת הפכה אותה לקהילה מפולגת 

ובעלת מחלוקת אשר האש עדיין בוערת ושורפת בה!
דברי הרב שנאמרו בלשון תקיפה העמידה את ישראל מאיר ומרעיו במקומם, והם יצאו 
וכדרכם של כל מעוררי המחלוקת שאינם חשים כלל לכבודו של  מביתו בבושת פנים, 
השני, אבל מאוד רגישים לכבודם, נפגע ישראל מאיר עד מאוד מדברי הרב, ושלח את 

שליחו להודיע לרב שהוא לא מוחל לו על אשר ביישו ברבים בדבריו אלו.
כשבנו של הרב שאלו אם אינו חושש מדברי ישראל מאיר על ידי שליחו, השיב אביו, 
היות והנהגתי זו היתה כדת של תורה, ודבר זה ניתן לראות גם בפרשתנו עפרש"י, על 
כן אני לא חושב שאני צריך שיסלח או ימחל לי, אך בכל זאת, כשירגעו הרוחות, אנסה 

לפייסו ולבקש את סליחתו.

מנין בפרשתינו עפרש"י הביא הרב אסמכתא להנהגתו?
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כל מי שיתבונן מעט בתורה ובספרי הנביאים, יראה ויבחין 
רבים קשים  בנסיונות  ישראל  בני  שבכל הדורות התנסו 
שהציקו  והנסיונות  תקופה  כל  ומשונים,  שונים  ומרים, 
הקשיים  והזמנים,  העתות  ובכל  שנים.  באותם  להם 
מוסרי  ישראל,  גדולי  והקרבות,  המלחמות  והנסיונות, 
את  ועודדו  שחיזקו  אלו  הם  השמועה,  ומעתיקי  התורה 
כל הנחשלים, ועמדו בראש החנית במלחמה כנגד עוקרי 
למשוך  והמבקשים  הברית  מרשיעי  ומחבליה,  התורה 
אחריהם בחבלי השוא את המון העם לחוסר דרכם כסל 
פי פחת, לאבדם מהעולם הזה  ולהובילם אל עברי  למו, 

והבא.
מלבד המלחמה התמידית כנגד מרשיעי הברית, בכל עת 
היו עיני גדולי ישראל פקוחות ועירניות לשמר את טהרתן 
של ישראל, שימשיכו להיות בבחינת 'שמן זית זך', והדריכו 
עמלו  שאותה  הנכונה  במסילה  ישראל  בית  את  והובילו 
ומתריעים  מעוררים  נגף, כשהם  אבני  מכל  לסקל  קשות 
שילכו  הקדושה,  התורה  בנתיבות  ועיוות  שינוי  מכל 
בדרכים ישרות, לגדל דורות ישרים מבורכים לה' ותורתו.

מהסכנה  ישראל  גדולי  התריעו  בהם  רבות  במערכות 
הגדולה שמתעוררת, והמכשולות הקשות שיכולות לבוא 
בעקבותה, בדרך כלל, אותם אלו שניחונו בקורטוב אמונת 
חכמים, או שעמלו על עצמם לזכות לכך, ביטלו את דעתם 
מפני דעת חכמי התורה, וזכו להנצל מכל דבר רע ומשחית, 
לעומת סופם הרע ומר של אלו שחשבו שגם להם ישנה 
הבנה, הם חכמים לא קטנים, ומדוע שיבטלו את דעתם 
מפני דעת אחרים, ובמיוחד שתמיד היה איזה מאן דהוא 
גלי,  בריש  הגיגיו  את  והשמיע  ישראל  חכמי  על  שחלק 
מדוע 'הפעם' אין לשמוע לדברי החכמים, ובדבר זה ראשי 
הקהל והעסקנים מבינים טוב יותר מהישישים הנבונים, 
ונמנעו  התרחקו  לא  והם  ליבם,  אל  נכנסו  אלו  ודברים 
ממה שגדולי ישראל הזהירו מהם, ולא פרשו מאלו שעיני 
העדה רואים בהם כמחשיכי העם, ועל כן לא פלא שהגיעו 
קוצים  לרעות  שהלכו  ילדיהם  את  ואיבדו  פחת,  לעמקי 

וברקנים בשדות זרים.
לעומת זאת, בכל אותם דברים ברורים לכל בנזקם ובהרס 
שגורמים, שכבר פרש המשחית את ידו על כל הנכשלים 
בכדי  התורה,  אדירי  וזועקים  מתריעים  שעליהם  בו, 
להיות  צריך  וההתרעה, אמנם לא  לדברי הזעקה  לשמוע 
בעל דרגה גבוהה באמונת חכמים, כי האסון והיגון העולה 
שנחים  באלו  ומביט  המסתכל  כל  עיני  מול  עומד  מהם 
ההצלה  זה,  כגון  שבמקרים  אלא  המשחית,  של  בצילו 
ליצר  תהיה  שתמיד  וכלל,  כלל  מובטחת  אינה  והצלחה 
הרע תשובה מיוחדת לשכנע מדוע מקרה זה שבו האדם 
מתנסה באותה עת, הוא שונה ואחרת לגמרי ממה שגורם 

את האובדן הגדול והאסונות הנוראים.
מפורסמים דברי האגרת שכתב הרמב"ם לרבי אברהם בנו, 
"אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת המכלה הגוף והנפש 
ופחות  השחירו  לבנים  ראיתי  עוד.  נשאר  ומה  והממון 
נפחתו ומשפחות נספחו ושרים הוסרו מגדולתם ועירות 
גדולות נתערערו וקיבוצים נפרדו וחסידים נפסדו ואנשי 
המחלוקת.  בִסבת  ונתבזו  נקלו  ונכבדים  אבדו  אמונה 
ויספו  חפשו  ופילוסופים  חכמו  וחכמים  נבאו  נביאים 
לספר רעת המחלקת ולא הגיעו לתכליתה. לכן שנאו אותו 
ונוסו מפניו והתרחקו מכל אוהביו וגואליו ורעיו. וגם אל 
כל שאר בשרכם אוהב מדינים התנכרו ורחקו קרבתם פן 
תספו בכל חטאתם". כל אחד בקוראו באגרת זו, מרגיש 
בליבו הסכמה מלאה לדברים, והוא יכול להוסיף עליהם 
של  הקשה  ומעונשם  המחלוקת  מגנות  רבים  מעשים 
המחזיקים בה, וכך גם הוא חושב על המחלוקת במקומות 
אנשי  היאך  כלל  מבין  שאינו  עליהם,  ששמע  ובקהילות 
לגורלם  חוששים  אינם  וקהילה  עיר  באותה  המחלוקת 
וסופם, שיוכלו להגיע חלילה לדברים נוראים, אבל כאשר 
מה  משום  ולקהילתו,  אליו  שייכות  שהוא  איזה  לזה  יש 
נעלם ממנו כל הברור לו בחומרת המחלוקת, והוא סמוך 
כך  על  לו  ישיב  ה'  ואף  עליו  המוטל  ובטוח שעושה את 

בכפל כפליים בכל מילי דמיטב.
שישנם  פעם,  שאמר  ישראל,  מגדולי  אחד  בשם  מקובל 
מגונה.  מידה  מעצמם  לעקור  שהצליחו  שחושבים  רבים 
אדם שבצעירותו התכעס על כל דבר, ועמל לשרש ממנו 
את מידת הכעס, יכולים לעבור עליו שנים בהם הוא בטוח 
שאין אצלו כלל מידה מגונה זו, כאשר האמת היא שמידה 
שעבודתו  אלא  בעצמותיו,  עמוק  ומשורשת  טבועה  זו 
הועילה שאינו כועס עבור כל דבר קטן, והסיבה שלא כעס 
זה שנים, מפני שלא היה לו נסיון שנקרה לפניו, אבל אילו 
יבוא לפניו נסיון במידת הכעס, כל השכונה תוכל לשמוע 
אותו זועק בכעסו, וכן על זה הדרך בשאר המידות הרעות, 
ועל כן, אמר אותו חכם, שרבים אלו שמרגישים את עצמם 
להם  איכפת  שלא  משום  היא  המחלוקת,  ממידת  נקיים 
כלל על מה דנים ובשל מה הסערה, אבל אם המחלוקת 
תהיה קשורה אליהם באיזו דרך, הקולות והברקים ושאר 
המיוחדות  מידותיו  לכולם  יוכיחו  ממנו,  שיהיו  האותות 
בענין זה, וכך אחיזתו בפלך השלום, אינה אלא מפני שאין 

לו שייכות כלל לענין שעליו נסוב המחלוקת.
השנים.  כל  תורה'  של  'דרכה  קהילת  בני  הרגישו  גם  כך 
אחרים,  ממקומות  שמעו  שעליהם  הרבות  המחלוקות 
נגעו אליהם, הם כולם היו אנשי שלום ושלוה,  כלל לא 

וכל  מחלוקת,  של  מעולמה  קשת  כמטחוי  הרחוקים 
ואף  הרוחניות  ותוכניותיו  בעיסוקיו  להמשיך  חפץ  אחד 
מחלוקת  בעניני  עצמם  את  להכניס  בלא  הגשמיות, 

שלצערינו נפוצים בקהילות ובמקומות שונים.
את  וריחקו  השלום  את  אהבו  כה  הקהילה,  מבני  רבים 
המחלוקת, עד שכשהיו שומעים על מקומות בהם ישנה 
מעורב  משפחתם  קרובי  או  מידידיהם  ואחד  מחלוקת, 
מאותה  לו  יצא  מה  רבות  אותו  משכנעים  היו  בזה, 
אף  בקהילה  היה  בזה.  להסתכן  לו  מה  ובשביל  מחלוקת 
יהודי שהוציא לאור קונטרס ארוך במעלת השלום וגנות 
שחיי  זו  לקהילה  היה  מתאים  שבודאי  כך  המחלוקת, 
חבריה ימשכו כל הימים על מי מנוחות, ולא ישמע בהם 

שוד ושבר, מריבה ומחלוקת כל הימים.
כידוע שכוחו של היצר הרע הוא גדול עד מאוד, וכשראה 
השלום  והאחוה,  האהבה  במידות  מחזיקים  כה  שהם 
דבריהם  אכן  האם  ולבודקם,  לנסותם  רצה  והריעות, 
נאמנים, והאמת והשלום אהבו, או שכל אהבתם בשלום 
היא מפני שעדיין לא מצאו את המחלוקת שיש להם בה 
ענין וחלק, וכאשר היא תגיע, כבר יצאה שמעה של הקהילה 

למרחוק בדבר המחלוקת הגדולה שתקום ותפרוץ בה.
היה  הקהילה,  מתייחדה  בה  המעולים  מהדברים  אחד 
בקבלת כל אורח ותושב חדש בסבר פנים יפות. היו רבים 
שהרחיקו נדוד להתפלל בה, ולו רק בשביל ה'גוט שבת' 
התפילה.  של  בסיומה  רבים  ממתפללים  שקיבלו  הלבבי 
הטוב  את  ולראות  לשני  הפירגון  של  הנעימה  האוירה 
להרגשתם  רבות  הוסיפה  בשמחתו,  עמו  ולשמוח  שבו 
מאיר  כשישראל  גם  ואורחיה.  הקהילה  בני  של  הטובה 
פונקריגענלעבטער* קבע את משכנו בה, קיבלו את פניו 
ונתנו לו את ההרגשה הנעימה שהוא אהוב על הכל ונחמד 

על הכל.
האמת היא שאנשים כמו ישראל מאיר, מבוקשים מאוד 
רבים  רעים  לו  היו  התגורר  בו  מקום  בכל  קהילה.  בכל 
השוליים  אנשי  והחלשים,  המסכנים  ובמיוחד  ואהובים, 
והאומללים, שלמרות שלא היה מוכשר בשום דבר מיוחד, 
בכל זאת, הוא היה הראש והראשון לבוא לעזור ולסייע 
היכן שצריך. הוא היה אף מקפיד לילך לכל שמחה במקום 
תמיד  העיר,  בירכתי  ל'קידוש'  או  זכר'  ל'שלום  מגוריו, 
לומר מילה טובה או דברי עידוד לשבורי לב, או להאיר 
פנים לכל מי שראה. רבים חשבו ששמו שהוא כשל רבינו 
בעל 'החפץ חיים' זצ"ל, הוא זה שהטביע בדמו את הרצון 
כל  היה  שלא  היא  האמת  אך  לאחרים,  לעזור  והשמחה 
שהוריו  היה,  לשמו  האמיתי  המקור  כזו.  ושייכות  קשר 
קראוהו על שם הוריהם יחדיו, אבי אביו ואבי אמו, וזאת 
משום שהיה בן יחיד שנולד להם לעת זקנותם. גם בקהילת 
דרכה של תורה שמחו על בואו והצטרפותו עמהם. מה גם 

שרבים אמרו, שאכן הוא והקהילה, אחד הם.
לזה  לקרוא  שרצו  היו  מאיר,  לישראל  היה  אחד  חסרון 
כאחד  זאת  הגדירו  ואחרים  האמת,  על  ועמידה  'קנאות' 
מהמידות הרעות והמגונות. חסרון זה היה מתעורר כאשר 
ישראל מאיר היה רואה איזה דבר, שלדעתו נעשה שלא 
כדרכה של תורה, ובשונה מהנראה לו, הוא לא היה שותק, 
אלא מתחיל לעורר סערות ולזעוק זעקות, עד שנראה היה 

לו שתיקן את המעוות והשיב את הדבר על מתכונתו.
והקהילה,  השכונה  אל  מאיר  ישראל  של  בואו  עם 
והתחברותו אל התושבים, הוא הבחין בדבר שאינו כדת. 
האוטובוסים העוברים וחוצים את השכונה, אינם עוברים 
הסמוכה  השכונה  לעומת  מרכזי,  אחד  במקום  אלא  בה 
לאורכה  שונים  מקומות  בשני  עוברים  האוטובוסים  בה 
הידיעה  את  לעצמו  שמר  לא  מאיר  ישראל  ולרוחבה. 
כשבמודעותיו  כולם,  אצל  לפרסמה  השתדל  אלא  הלזו, 
אותם פתח ב'למה נגרע' גלל את סיפור האוטובוסים ואי 
הסתובבותם בשכונה, בשונה מהשכונה הסמוכה. בהמשך 
המודעה הוא הביא את סיפורם של כמה מתושבי השכונה 
בה הם מביעים את סיבלם הרב מריחוק התחנה מביתם, 

וכל מיני מאורעות ונזקים שאירעו להם מחמת כן.
ונותן  האש  את  שמבעיר  אחד  היה  לא  מאיר  ישראל 
סיבוב  בענין  רבות  ופעל  דאג  הוא  אלא  לבד,  לבשל  לה 
עסקנים  עם  נפגש  גם  כך  ולצורך  בשכונה,  האוטובוסים 
רבים בתחום, מנהלי חברת האוטובוסים ואנשי השררה 
הקשורים לכל עניני התחבורה. מנהלי חברת האוטובוסים 
גם  הנסיעה,  מסלולי  לשינוי  מוחלטת  התנגדות  הביעו 
שהאוטובוסים  הם  גם  יבקשו  השכונות  כל  כן  שמחמת 
יגרמו  אלו  ובקשות  ברחובותיהם,  להסתובב  יתחילו 
עצומות.  להוצאות  ולגרום  המסלול  את  רבות  להאריך 
בשלב כלשהוא הגיע ישראל מאיר למסקנה שעסקן פלוני 
קידום  את  שמעכב  זה  הוא  התחבורה,  לעניני  הקשור 
תושבי  משפחות  מאלף  למעלה  של  לרווחתם  הענין 
סמוכה  שכונה  באותה  מתגורר  שהוא  גם  ומה  השכונה, 
וחקירה  בה האוטובוסים עושים סיבוב מושלם. מבירור 
קצרה שערך ישראל מאיר אודות אותו עסקן, התברר לו 
חינם מחברת התחבורה,  כרטיסיות  ביתו מקבלים  שבני 
ידאג עבורם ל'שקט תעשיתי', שלא  בתמורה לכך שהוא 
ירבו בתלונות אודות בעיות בתחבורה, ועוד כהנה טובות 

ציבוריות.
ובשעה  בלבבו,  מאיר  ישראל  שמר  לא  זו  ידיעה  גם 
מודעות  שיתלו  בניו  את  שלח  השבת  לכניסת  הסמוכה 

כאשר  הכנסת,  בית  בסביבת  ובעיקר  בשכונה,  רבות 
משפחתו,  ובני  עסקן  אותו  את  השמיץ  הללו  במודעות 
הוא  כרטיסיות,  כמה  של  עדשים  נזיד  אותו  שתמורת 
מוכר את כל צרכי תושבי העיר בעניני תחבורה. המודעה 
נפתחה ב'מחיר כרטיסיה', כשבהמשך המודעה הוא מעדכן 
את הציבור אודות המחיר שחברת האוטובוסים משלמת 
לאותו עסקן בכדי שידאג שהאוטובוסים לא יעשו סיבוב 
בשכונתם. עוד הוסיף והסביר לציבור, מדוע רק בשכונה 
האוטובוסים  בה  עסקן,  אותו  מתגורר  בה  הסמוכה 

מסתובבים בכולה.
רבים מהתושבים את המודעות,  בליל שבת קודש קראו 
שמותר  חשבו  שבת  בהלכות  בורותם  מתוך  וכנראה 
והעירו  מאיר  לישראל  שניגשו  מועטים  היו  לקוראם. 
ואולי אף  יש במודעותיו איסור לשון הרע  לו שלכאורה 
הוצאת שם רע. ואילו רבים אחרים באו ולחצו לו ידים 
בודאי  והוא  הציבור  לצורכי  שדואג  על  אותו  וחיזקו 
עליו  העת  ובבוא  באמונה,  ציבור  בצרכי  מהעוסקים 
להחליף את העסקנים שכעת נתברר עד כמה הם דואגים 

רק לטובת עצמם ובני משפחתם.
כשעבר לומר לרב הקהילה 'גוט שבת', סימן לו הרב שהוא 
רוצה לשוחח עמו מעט. ישראל מאיר הבין שבודאי שהרב 
למען  הרבה  פעולתו  על  ולעודדו  ידיו  את  לחזק  רוצה 
התושבים. כשהמתפללים הרבים סיימו לעבור לפניו, פנה 
עם ישראל מאיר לפינה צדדית, והעיר לו בעדינות, שהוא 
שמע מהמתפללים על המודעות, וקשה לו להאמין שידו 
היתה במעל, ואילו הוא היה יודע מהמודעות לפני כניסת 

שבת, היה מבקש שיסירום.
לתשובותיו הרבות של ישראל מאיר עד כמה חשוב לפעול 
לפעול  שיש  ויציב  אמת  הרב,  השיבו  התושבים,  לטובת 
בידו  הרבים  למען  לפועלים  משיב  וה'  הרבים,  למען 
המלאה, אלא שכל פעולה ציבורית צריכה בדיקה וחקירה 
שלא תפגע חלילה באחרים, והתייעצות עם בעלי הוראה 
לבל  יתירה  ושמירה  זהירות  שצריך  ובודאי  מובהקים, 
להשמיץ אנשים ברחובות קריה. יש לי שאלה אליך, הוסיף 
החפץ  של  הכללים  שבעת  את  יודע  אתה  שבודאי  הרב, 
חיים הנצרכים בכדי להתיר לשון הרע, וכמדומה לי שהם 
שהעסקן  בעיניך  ראית  האם  דידן.  במקרה  התקיימו  לא 
המדובר הוא זה שמנע את הסיבוב בשכונתנו? גם אם כן, 
האם ראית בעיניך שהוא קיבל כרטיסיות לבני משפחתו? 
וגם אם כן, אולי זה מגיע לו על רוב עבודתו למען החברה, 
בכדי שמערך התחבורה לא יקרוס, ולא בשביל להשתיק 
הגדולים  שמעשיך  הרב,  אמר  ליזהר,  עליך  הציבור.  את 

למען הציבור ימשיכו בדרכה של תורה, וכך תצליח.
הרבנים  מה  הרב.  דברי  את  כלל  קיבל  לא  מאיר  ישראל 
מבינים במערכות ציבוריות, חשב לעצמו. ועל כן החליט 
לפני  מהרה,  הזו  המערכה  את  לסיים  שעליו  בדעתו 
שליח  שלח  הוא  השבת  במהלך  עוד  יעצרוהו.  שהרבנים 
מעושי דברו, לאותו עסקן בשכונה הסמוכה, ויידע אותו 
שאם עד ליום חמישי הקרוב לא תתקבל החלטה נכונה 
המודעה  בשכונה,  הסיבוב  לכל  האוטובוס  כניסת  בדבר 
עוד  עם  יחד  העיר,  בכל  תתפרסם  בשכונתם  שפורסמה 
התחבורה  עסקני  על  לו  שיש  מפלילים  מסמכים  כמה 
באופן  ומביכים,  נעימים  בלתי  צילומים  כולל  שבעיר, 
ביתם  מפתח  לצאת  יוכלו  לא  ביתם  ובני  וחבריו  שהוא 

מרוב בזיונות.
האיומים עשו את שלהם, ועסקני התחבורה שחששו מידו 
הארוכה וחסרת המעצורים של ישראל מאיר, עמלו קשות 
שחברת האוטובוסים תעשה את בקשתו, למרות דעתם 
האישית הנחרצת שלא נכון לעשות כן, כאשר הם שיכנעו 
להתעסק  כדאי  שלא  אנשים  שישנם  החברה  מנהלי  את 
עמהם, במיוחד כאשר לבסוף הם יעשו את בקשתו לאחר 
עדיף  כן  על  לתיקון,  קשים  יהיו  שחלקם  רבים  נזקים 

לעשות זאת כבר כעת.
על  החברה  מטעם  ההודעה  התפרסמה  בו  שבוע  אותו 
עבור  הייתה  השכונה,  רחבי  לכל  האוטובוסים  כניסת 
שסבלו  השכונה  מתושבי  רבים  טוב.  כיום  מאיר  ישראל 
מחוסר התחבורה באו להודות לו, ואף היה כאלו ששלחו 
לו לביתו מכתבי תודה עם עוגות ופרחים, והשכונה צהלה 

ושמחה.
כמה חודשים לאחר הצלחתו במאבק, עורר אחד התושבים 
'כלי  בחנות  הגבוהים  המחירים  בדבר  מאיר  ישראל  את 
בית ומוצרי החשמל' השכונתית, במיוחד ביחס לחנויות 
אחרות בעיר. ישראל מאיר שבדק את הנתונים וגילה את 
החנות,  בעל  קליינגעשעפשטר  דוד  עם  נפגש  נכונותם, 
אחד מתושבי השכונה וממתפללי הקהילה, פרש לפניו את 
הנתונים המדויקים אודות למעלה ממאה מוצרים שונים, 
מהחנויות  יותר  יקרים  הינם  בחנותו  המחירים  שבכולם 
האחרות הגדולות שבעיר. דוד בעל החנות ניסה להסביר 
לו שלא ניתן כלל לנסות להשוות מחירים בין חנות קטנה 
רבות  שפעמים  וענקית,  גדולות  רשתות  לבין  שכונתית 
קונה את המוצרים מהספקים, הוא  המחירים בהם הוא 
ברשתות  לצרכנים  נמכרים  הם  שבהם  מהמחירים  יותר 

השיווק.
זאת ועוד טען דוד, רשתות השיווק הגדולות, אינם צריכים 
מדבקות  את  שידביקו  במדפים,  סדר  פועלי  להעסיק 
המחיר על המוצרים ויסדרום במקומם, כי אחד התנאים 

המשך בעמוד הבא
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החברות  עם  להם  שיש  המוקדמים 
המעונינות לשווק להם מתוצרתם, הוא שישלחו עובדים 
אני  ואילו  במקומותיהם,  המוצרים  את  ויסדרו  שיקודדו 
במשכורת  עובדים  שלשה  זה  עבור  רק  כמעט  מעסיק 
גם ככה הפרנסה קשה  וטען,  דוד  גם, הוסיף  מלאה. מה 
שרבים  מועטות,  וההכנסות  רבות  ההוצאות  כי  מאוד, 
מתושבי השכונה עורכים את קניותיהם הגדולות ברשתות 
את  בעיקר  קונים  ואצלי  והזולות,  הגדולות  השיווק 
הדברים הקטנים והזולים, שיחסית אין בהם כמעט רווח, 
ואם אוריד את המחירים יותר, זה יגרום שחלילה אפשוט 
את הרגל. דברי דוד לא נתקבלו על אוזני ישראל מאיר, 
והזהירו  היטב,  הכיר  שאותה  לשפה  לעבור  מיהר  והוא 
קשות, שאם דוד לא ידע להוריד מחירים, הוא כבר ימצא 
תפתח  המזון,  מוצרי  של  המקומית  שהרשת  הדרך  את 
סניף עם מחלקת כלי בית וחשמל, וכך הוא יאבד לגמרי 
את פרנסתו. דוד ניסה לדבר על ליבו של ישראל מאיר, 
שלא יהיה מהיר ופזיז במעשיו, ויתן לו שהות לחשוב על 
יכול  לא  הוא  הדרך,  אצה  מאיר  שלישראל  אלא  הענין, 
לתת שעוול כזה חמור ימשיך להתקיים בשכונתם, ועליו 

לדאוג למגר אותו במהירות האפשרית.
הקודם,  רעיונו  על  לשוב  מאיר  ישראל  רצה  בתחילה 
להפיץ מודעות כנגד דוד והחנות שלו, עם הבלטת המחיר 
צדיקים  שימצאו  שחשש  אלא  דוד,  דורש  שאותו  היקר 
תורה  שומר  יהודי  על  גמור  הרע  לשון  שזה  לו  שיטענו 
ומצוות, ואף אדם מתוככי הקהילה, ובאופן זה תקום לו 
'אופוזיציה' שתסכל לו את מהלכיו, על כן החליט בדעתו 
על דרך טיפול טובה ומוצלחת יותר. במהלך הימים הבאים 
של  סניף  להקמת  מתאים  מבנה  אחר  מאיר  ישראל  תר 
וכשמצא מבנה  ומוצרי חשמל של רשת המזון,  בית  כלי 
סניף  בו  שיקים  הרשת  מנהל  את  לשכנע  הלך  מתאים, 
נוסף בשכונתם. כעבור שבועיים בהם ישראל מאיר עמל 
קשות לשלוח מאות פניות למנהלי הרשת, דרך כל מי שרק 
יכל, התקבלה אצלו התשובה המשמחת, שלקראת החגים 
הקרובים הרשת תפתח סניף חדש גדול ומפואר בשכונה 

לכלי בית ומוצרי חשמל.
כשנודע בקרב תושבי השכונה על כוונת הרשת, הם שמחו 
עד מאוד. אבל אצל תשע משפחות בקהילה היה זה יום 
צער ובשורה רעה. דוד ושמונת עובדיו הבינו, שאם אכן 
הרשת תפתח את הסניף בשכונתם, עליהם לחפש לעצמם 
פרנסה חדשה. החנות הקטנה שלהם תסגר מהרה מחוסר 
ברבים  לפרסם  שדאג  מי  כבר  היה  ימים  באותם  קונים. 
מודעת תודה לישראל מאיר ששוב עמל וטרח, דאג וסידר 
זה  גדול לתועלת תושבי השכונה. ובעקבות פרסום  דבר 
רבים באו להודות לו, להללו ולשבחו על שדואג לרווחת 

הציבור ולטובתו.
מאיר  ישראל  את  ועודדו  דחפו  וההלל  ההודיה  דברי 
הוא  החגים  לקראת  הציבור.  לטובת  ולדאוג  להמשיך 
הקרן  במחירי  והנעלה  ביגוד  של  מיוחדות  מכירות  ארגן 
התרגל  כבר  והציבור  דומים,  רעיונות  וכהנה  לתושבים, 
עת  בכל  למענם  וחושב  לציבור  דואג  שהוא  למציאות 

ושעה.
של  אלו  שפעולותיו  דברים,  של  לעומקם  שירד  היחיד 
ישראל מאיר אינם נובעים ממידות טובות, אלא ממידות 
הקשה  מסקנתו  והקהילה.  השכונה  רב  היה  מושחתות, 
הלזו של הרב הגיעה לאחר השיחה שהיתה לו עמו, כשבא 
לבשר לו את הצלחתו להקמת הסניף, ותוך כדי הדברים 
מוזלים  במחירים  למכור  לדוד  הציע  שהוא  לרב,  סיפר 
כמו הרשתות, אלא שדוד לא רצה לשמוע לדבריו, ועל כן 
פעל להקמת הסניף. כשהרב ניסה לשאול אותו מה היתה 
את  לו  סיפר  מאיר  וישראל  לדברים,  דוד  של  תשובתו 
חייב  לא  'שאף אחד  מוסיף,  ביניהם, כשהוא  כל השיחה 
אותו לפתוח כאן חנות בעיר, וכאשר הסניף יפתח, נראה 
אותו אם הוא לא יכול להוריד מחירים'. כששמע הרב את 
מה שעמד מאחורי הקמת  והבין מהם, שכל  אלו,  דבריו 
שעלה  כפי  עשה  שלא  בדוד  נקמה  הוא  בשכונה,  הסניף 
על ליבו, כאשר המטרה היא להלחם בו עד כדי שיסגור 
ובני  עובדיו  ופרנסת  פרנסתו  את  ולהרוס  חנותו  את  לו 
אלו  שמעשיו  לדעת  שעליו  לו,  אמר  הוא  משפחותיהם, 

רעים בעיני ה', והוא עוד עתיד לתת דין וחשבון על כך.
הפרוייקט הבא שישראל מאיר נטל על עצמו, היה להעמיד 

שפנה  לאחר  זה  היה  מקומם.  על  הכנסת  בית  גבאי  את 
אליו אחד המתפללים בטענה, שבשבוע האחרון היה לו 
לבסוף  והגבאי  'מפטיר',  מהגבאי  ביקש  והוא  'יארצייט', 
נתן את העליה לאדם אחר שהיה לו יארצייט, וזאת בגלל 
בדק  זה  במקרה  גם  הגבאי.  של  חבר  הוא  אחד  שאותו 
ישראל מאיר את הדברים, והתברר לו שישנם רבים שיש 
להם טענות קשות ומרות על הגבאים, שמעלים לתפילות 
בשבתות וימים טובים רק את החברים שלהם, ולא את 
כלל המתפללים. הגבאים ניסו להשיב לו, שמקובל שרק מי 
שחננו ה' בכח תפילה ובקול ערב, אותו מגישים בשבתות 
וימים טובים במנין המרכזי ל'עמוד', וכל אחד אחר שחפץ 
בניגונים,  בקי  שאינו  או  ערב  קול  לו  אין  אם  גם  בכך, 
לא  הגבאים  דברי  אך  האחרים,  במנינים  להגישו  יכולים 
הניחו את דעתו. גם תשובתם אודות אותו בעל יארצייט 
ונהנה מבית הכנסת בכל  'חבר בית הכנסת',  שכלל אינו 
פניו  על  שהקדימו  הרבות,  בהוצאות  להשתתף  בלא  עת 
בית  ומשתתף בהוצאות  יארצייט אחר שהינו חבר,  בעל 
הכנסת בכל חודש וחודש, ומה גם שאותו חבר ביקש את 
המפטיר כחודש לפני המועד ואילו השני ביקש רק בליל 
שבת, בכל זאת דברי הגבאים לא הניחו את דעתו והוא 
וימנו  מתפקידם  אותם  שיעבירו  לדאוג  שעליו  החליט 

במקומם אנשים הגונים ומתאימים יותר.
ככל שהוסיף לדבר ולרכל על הגבאים, הגיע למסקנה כי 
הזכות  את  לעצמם  ונוטלים  יהירים  מדי  יותר  הגבאים 
ידי  על  זה  לתפקידם  שנתמנו  בלא  דבר,  כל  להחליט 
הציבור, אלא מחמת המציאות שהם היו אלו שהקימו את 
בית הכנסת, נשאר הדבר שהם בתפקיד הגבאות. ולמרות 
שעברו כשלושים שנה מאז הקמת בית הכנסת, בכל זאת 
שיחליף  מי  שיהיה  בלא  משמרתם  על  עומדים  הגבאים 
לבחירה מהציבור. במשך תקופה  יעמדו  בכלל  או  אותם 
כל  המתפללים,  על  רב  חומר  מאיר  ישראל  אסף  ארוכה 
אחד במה הוא נפגע אי פעם במשך השנים הרבות ממעשי 

הגבאים.
הגיגיו  את  שמר  לא  מאיר  ישראל  ימימה,  מימים  כדרכו 
אלו בקרבו, אלא דאג לשתף אותם כמה שיותר עם חבריו 
לחפש  שהחלו  ידו,  על  שנעזרו  מאלו  רבים  היו  ורעיו. 
אחר הגבאים, למצוא מה לא טוב בהם, ולהתחיל לעשות 
שהסערות  לאחר  והקהילה.  הכנסת  בבית  רבות  סערות 
ישראל  אליהם  נכנס  פרצו,  כבר  והמדורות  הוקמו,  כבר 
ולהגדיל את השלהבות, בכל מיני  והחל להבעירם  מאיר 
נקודות רגישות, כאשר הוא מזכיר לכל אחד מהמתפללים 

את אותו דבר שלטענתו נעשה לו עוול במעשי הגבאים.
המדרש.  בית  בתוככי  עבה  מחיצה  הקימה  זו  מחלוקת 
ועשו  נגדם  נלחמו  לגבאים,  שהתנגדו  אלו  היו  רבים 
פעולות ומעשים רבים בכדי לפגוע בהם והשמיץ אותם. 
ואילו רבים אחרים טענו, שזו כפיית טובה חמורה, במקום 
לראות את מה שהגבאים עשו למען הציבור, שטרחו כה 
רבות בהקמת הקהילה ובניית בית הכנסת, שהכל נעשה 
בפאר והדר לכבוד מי ששכן את שמו בבית הזה, כשלצורך 
יום,  בכל  ארוכות  לשעות  וביתם  עסקיהם  את  עזבו  כך 
ובמיוחד שעמלו וטרחו לגלגל חובות עתק במשך עשרות 
לזרוק  רוצים  החובות  את  לגלגל  שסיימו  וכעת  השנים, 
הללו  הוסיפו  גם  מה  חוצות.  ככלבי  ולהשליכם  אותם 
ואילו כל אדם  יש טענות,  גבאים שעושים,  וטענו, שעל 
דברי  אך  דומות.  טענות  עליו  היו  בגבאות,  היה  אחר 
התומכים בגבאים נפלו על אוזנים ערלות, ואש המחלוקת 

בערה בקהילה ימים רבים.
את  הוציא  הוא  יום  בכל  חגג.  מאיר  ישראל  אלו  בימים 
ה'סקופים' שלו כנגד הגבאים. הוא 'העלה באוב' סיפורים 
מסוימות  שמסיבות  הקהילה,  הקמת  מתקופת  ישנים 
ברבים.  פרסם  ואותם  מסוימות,  בעיות  עת  באותה  היו 
מביתו  מיוחדת  תמונה  ופרסם  הוסיף  אף  הימים  באחד 
של הגזבר, הגבאי שבידיו מופקדות כספי הקהילה, כאשר 
בתמונה נראת 'ספרית פאר מיוחדת', שאותה רכש הגזבר 
בתקופה האחרונה. רבים הבינו מה ביקשו לרמוז בתמונה 
בתחתית  כיתוב  שהוסיף  דהוא  מאן  היה  גם  ולבסוף  זו, 
התמונה, 'אם הוא מחתן את ילדו השביעי, מהיכן יש לו 

כסף לקניית ספריית פאר זו'.
המצב בבית הכנסת היה קשה מנשוא, הגבאי כיבד יהודי 
את  לפתוח  ניגש  שהלה  לפני  ורגע  ב'פתיחה',  מסוים 

הגבאי  שלא  באומרו  ופתחו,  אחר  מתפלל  ניגש  הארון, 
יהיה זה שיקבע מי יפתח את הארון. כמו כן היה נראה 
העליות לתורה, כשמצד שמאל של הבימה עומד הגבאי 
ומכריז 'יעמוד פלוני בן פלוני הכהן', ומצד ימין עומד אחד 
מבעלי המחלוקת ומכריז 'יעמוד אלמוני בן אלמוני הכהן'. 
היו כבר שאמרו, שבליל ראש חודש, לפני תחילת תפילת 
שמונה עשרה, כשהגבאי הכריז כדרכו, 'יעלה ויבוא', רגע 

לאחר מכן נשמעה ההכרזה, 'לא יעלה ולא יבוא'.
הקהילה  רב  ניסה  והמחלוקת,  הסערה  פרוץ  עם  כבר 
להשקיט את אש המחלוקת ולדבר על ליבם של המעוררים 
שניתן לבדוק את טענותיהם בצורה מיושבת ובלא סערה 
מאיר  ישראל  סימנו  אלו  דבריו  שעם  אלא  ציבורית, 
ואנשיו את הרב שהוא מזוהה עם הגבאים, ולא הסכימו 
אליהם  שכלתה  הגבאים  ראו  כאשר  דבר.  ממנו  לשמוע 
של  בעצתו  מופסקים,  לא  והמחלוקת  והסערה  הרעה, 
הרב ובעידוד הם הודיעו יום אחד על התפטרות מוחלטת 
לשוב  יוכל  השלום  שכעת  שחשבו  כאלו  היו  מהגבאות. 
צורך  היה  התפטרותם  שעם  אלא  הכנסת,  בבית  לשרור 
בבחירת גבאים חדשים, ומערכת זו הרסה לגמרי את בית 
הישר  'איש  בבחינת  היה  הכל  כאשר  והקהילה,  הכנסת 

בעיניו יעשה'.
ולסמל  לדוגמא  היתה  הקהילה  ימים  לאותם  עד  אם 
האחרונה  המחלוקת  באה  ומיוחדת,  מאוחדת  לקהילה 
ולשנינה  למשל  הקהילה  את  והפכה  הגבאים,  בענין 
לקהילה מפולגת ומחולקת. המחלוקת אכלה בה כל חלקה 

טובה, וגרמה שהיו רבים שביקשו לעזוב את הקהילה.
הגבאים החדשים שנתמנו לאחר מערכת בחירות מלאת 
השמצות אישיות של איש את רעהו חיים בלעו, כלל לא 
הציבור,  ואת  ה'  בית  את  לשמש  מטרה  בגבאותם  ראו 
אלא רק כקרדום לחפור בה, וכמובן שתוך זמן קצר ראו 
הכל היאך בית הכנסת מפסיק לתפקד, ספרי התורה לא 
לא  חזנים,  להגיש  שכחו  רבות  פעמים  למקומם,  נגללו 
סידרו את השעונים של המזגנים והתאורה, כאשר כמה 
פעמים התאורה כבתה באמצע תפילת ליל שבת והמיזוג 
סדר  על  שהיו  רבות  טענות  מלבד  וזאת  בשחרית.  כבה 
הכנסת  בבית  שהנקיון  גם  ומה  העליות,  של  הכיבודים 
הדברים  כל  שאר  ואף  הוחלפו  לא  המגבות  תפקד,  לא 

שתוחזקו כל השנים, לא נעשו.
של  הלזו  המערכה  שכל  כולם  הבינו  כבר  עת  באותה 
המלחמה בגבאים, היתה טעות חמורה, אלא שהיה קשה 
המשיכו  כן  ועל  הגסה,  טעותם  על  ברבים  להודות  להם 
במחלוקת בה החלו, גם במחיר היקר שהיא גבתה מהם, 

שהרסה את הקהילה לשברים רבים שקשה לאחותם.
לבית  מרעיו  חבר  ועמו  מאיר  ישראל  בא  הימים  באחד 
התלמוד  הנהלת  על  טענות  צרור  כשבאמתחתם  הרב, 
תורה המקומי, שצריך להתחיל לעשות שם סדר. הרב ישב 
ושמע את טענותיהם ולא השיבם דבר. כשראו את תגובתו 
הקרירה של הרב, הרהיב ישראל מאיר ואמר בחוצפה לרב, 
שצריכים  ודברים  עוולות  עם  לרב  שבאים  תמיד  מדוע 
תיקון, הרב לא מעודד את המעוררים, אלא מנסה תמיד 

לסנגר על עושי העוולות.
הרב החליט בדעתו שעליו להשיב לכסיל כאיוולתו, ועל כן 
אמר לישראל מאיר בתוקף ובנימה כועסת: ממך אני לא 
מסכים לשמוע כל רעיון של תיקון ושינוי. די לנו אם נביט 
על מה שעוללת לקהילתנו, שמקהילה מפוארת ומאוחדת 
הפכה אותה לקהילה מפולגת ובעלת מחלוקת אשר האש 

עדיין בוערת ושורפת בה!
דברי הרב שנאמרו בלשון תקיפה העמידה את ישראל מאיר 
ומרעיו במקומם, והם יצאו מביתו בבושת פנים, וכדרכם 
של כל מעוררי המחלוקת שאינם חשים כלל לכבודו של 
השני, אבל מאוד רגישים לכבודם, נפגע ישראל מאיר עד 
מאוד מדברי הרב, ושלח את שליחו להודיע לרב שהוא לא 

מוחל לו על אשר ביישו ברבים בדבריו אלו.
כשבנו של הרב שאלו אם אינו חושש מדברי ישראל מאיר 
על ידי שליחו, השיב אביו, היות והנהגתי זו היתה כדת של 
תורה, ודבר זה ניתן לראות גם בפרשתנו עפרש"י, על כן 
אני לא חושב שאני צריך שיסלח או ימחל לי, אך בכל זאת, 

כשירגעו הרוחות, אנסה לפייסו ולבקש את סליחתו.

המשך מעמוד הקודם

פונקריגענלעבטער - החי ממריבות. קליינגעשעפשטר - בעל חנות קטנה
מנין בפרשתינו עפרש"י הביא הרב אסמכתא להנהגתו?


