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י"א ד'מנשה ואפרים' תאומים היו )עי' רד"ק בראשית מ"א נ', סדר הדורות ב"א רל"ג, ועוד(.

היכן מצינו עוד 'תאומים' אצל השבטים )מלבד למ"ד דתאומה נולדה עם כל שבט(.

היכן מצינו פעולה מסויימת, 
מותרת  הגשמים  שבימות 
נזיקין,  ומדיני  שבת  מדיני 
ובימות החמה אסורה מאותם 

דינים עצמם.

חילוקא דרבנן

"ְוַׁשְבִּתי  כ"א(,  כ"ח  )בראשית  כתיב 

ְבָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָאִבי ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאֹלִהים", 

ומפורש שהתפלל יעקב שישוב 'בשלום' 

לבית אביו.

עי' בברכות ס"ד א', "הנפטר מחבירו אל 

יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום", 

שאין  משמע  יעקב  מתפילת  ולכאורה 

לחוש לכך.

וצריך ביאור!!!

להחכים,  שחפצו  מאלו  אחד  היה  ראובן  ר' 
מגורי  ממקומות  באחד  להתגורר  והדרים 
ארץ  של  הדרומי  בחלקו  ה'  לדבר  החרדים 
הקודש. בימים אלו, שהשונאים זרקו על ערי 
חרדה  ואף  סכנה  וישנה  וגפרית,  אש  ישראל 
גדולה ליושבי מקומו, הציעו והפצירו בו שני 
אחיו, ר' שמעון ור' לוי, שיבוא להתגורר עמם 

בביתם עד יעבור זעם.

ר' שמעון המתגורר ב'עיר התורה והחסידות', 
אחיו  ראובן  שר'  מדוע  העדיפות  את  נימק 
יבוא לעירו ולביתו, 'אתרא דידי עדיפא', טען, 
און  כל  יאונה  שלא  יש  צדיקים  שהבטחת 
לעירנו. ואילו ר' לוי, המתגורר בירושלים עיר 
הקודש, טען, 'אתרא דידי עדיפא', שהרי אתרא 
ונראה  סמוך  דירושלים,  קרתא   , היא  קדישא 
בה  יש  וגם  שכינה,  ממנו  זזה  שלא  למקום 
ישיבות לרוב, ואף סמוך למקום מנוחת צדיקי 

עליון מתקיפי קמאי לדורותיהן.

שאמנם  אחיו,  את  לשכנע  שמעון  ר'  הוסיף 
ועירו,  מקומו  במעלות  צודק  אחינו  לוי  ר' 
שזכויות רבות להם להגן עליהם, אלא שבכל 
זאת אתרא דידי עדיפא, כי ברכת צדיק עליו, 

אשר צדיק גוזר והקב"ה מקיים.

מקומי  זכויות  לטעון,  לוי  ר'  הוסיף  לעומתו 
מעוגנים בדברי חכמים, והבטחת חז"ל גדולה 
מכל, אשר 'תורה מגנא ומצלא', ועל כן הטוב 

ביותר שתבוא לביתי ולמקומי.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

"ַוִּיְפרֹץ ָהִאיׁש ְמאֹד ְמאֹד ַוְיִהי לֹו צֹאן ַרּבֹות ּוְׁשָפחֹות ַוֲעָבִדים ּוְגַמִּלים 
ַוֲחמִֹרים". בראשית ל' מ"ג.

הראשונים  הפעמים  שלשת  ובכל  ושפחות,  עבדים  בתורה  מוזכרים  פעמים  בארבע 
צֹאן  לֹו  ַוְיִהי  ַּבֲעבּוָרּה  ֵהיִטיב  "ּוְלַאְבָרם  ט"ז(,  י"ב  )שם  השפחות  לפני  העבדים  כתובים 
צֹאן  ֲאִביֶמֶלְך  "ַוִּיַּקח  י"ד(,  כ'  )שם  וכן  ּוְגַמִּלים",  ַוֲאתֹנֹת  ּוְׁשָפחֹת  ַוֲעָבִדים  ַוֲחמִֹרים  ּוָבָקר 
ּוָבָקר ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ַוִּיֵּתן ְלַאְבָרָהם ַוָּיֶׁשב לֹו ֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו", וכן )שם כ"ד ל"ה(, "ַוה' 
ֵּבַרְך ֶאת ֲאדִֹני ְמאֹד ַוִּיְגָּדל ַוִּיֶּתן לֹו צֹאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף ְוָזָהב ַוֲעָבִדם ּוְׁשָפחֹת ּוְגַמִּלים ַוֲחמִֹרים", 
ואילו בפעם הרביעית, בפסוק דידן, כתבה התורה את השפחות לפני העבדים, ולא דבר 

ריק הוא.
לבין  יעקב,  אודות  בפרשתנו  הפסוק  בין  נוסף  הבדל  שיש  נראה  בפסוקים  כשנתבונן 
שלשת הפסוקים האחרים, שבשלושת הפסוקים אודות אברהם, מוזכר שהיה לו 'צאן 
ובקר', ואילו בפסוק דידן לא מוזכרים הבקר כלל, אלא רק הצאן, וגם הוא דבר הצריך 

ביאור.
מה גם צריך הבנה, שפשטות פסוק דידן, שלא היה ליעקב בקר כלל, ואילו בריש פרשת 
ְוִׁשְפָחה  ְוֶעֶבד  צֹאן  ַוֲחמֹור  ׁשֹור  ִלי  "ַוְיִהי  ו'(,  ל"ב  )שם  לעשו  לומר  יעקב  שולח  וישלח, 
למלחמה,  לקראתו  בא  שעשו  כששמע  ואף  ְּבֵעיֶניָך",  ֵחן  ִלְמצֹא  ַלאדִֹני  ְלַהִּגיד  ָוֶאְׁשְלָחה 
וחצה את מחנהו, נאמר בפסוק שחצה אף את הבקר )שם ח'(, "ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לֹו 
ַוַּיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוֶאת ַהּצֹאן ְוֶאת ַהָּבָקר ְוַהְּגַמִּלים ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות", וגם הוסיף יעקב 
ּוְבֵניֶהם ְׁשֹלִׁשים ָּפרֹות ַאְרָּבִעים  ֵמיִניקֹות  "ְּגַמִּלים  ושלח לעשו מהם, כדכתיב )שם ט"ז(, 

ּוָפִרים ֲעָׂשָרה ֲאתֹנֹת ֶעְׂשִרים ַוְעָיִרם ֲעָׂשָרה", הרי שהיו לו ליעקב בקר לרוב.
הבקר  באו  מנין  מיישב  ולפי"ז  דידן,  מפסוק  הבקר  נשמטו  מדוע  כבר התקשה  הרד"ק 
זכר  "ולא  כך,  על  וכותב  בדורון,  לו  נמסרו  ואף  יעקב  בשליחות  לעשו  נאמר  עליהם 
הבקר, כי מלאכתו היה בצאן ובהם היה מתעסק ואע"פ שהיה לו בקר". וע"ע במלבי"ם 
שביאר בדרך אחרת, שבתחילה לא היו לו ליעקב בקר כלל, רק לאחר שש שנות העבודה 
הנוספים אצל לבן, כשהשלים עשרים שנה של עבודה קשה, אז היה לו גם בקר, וזה מה 
שיעקב שלח לומר לעשו, שרק כעת סוף סוף הצליח לרכוש בקר, ואת הבקר הזה שהשיגו 

לאחר כה הרבה שנות עמל ויגיעה, אותו הוא שולח אליו בדורון.
כותבת  והוא, שכאשר התורה  נוסף,  דקדוק  נגלה  בדברי הפסוקים,  כשנוסיף להתבונן 
צאן ובקר עם עבדים ושפחות, תמיד יקדמו הצאן והבקר לעבדים והשפחות, אך כאשר 
ועוד, שכאשר  זאת  והשפחות.  נכתבים לאחר העבדים  וגמלים, הם  נכתבים האתונות 
מוזכרים צאן ובקר וגמלים וחמרים, הם אינם נכתבים ברצף, כפי שבפשטות היה ראוי 

להיות, אלא ביניהם נכתבים העבדים והשפחות, וצריך להבין מדוע כתבה התורה כן.
לא  שלעולם  משיב,  כך  ועל  שהזכרנו,  מהשאלות  בחלק  התקשה  דידן  בפסוק  הנצי"ב 
של  ועשירותו  וגדולתו  בפסוק,  הוזכרו  לא  הם  כן  ועל  בקר,  באותה שעה  ליעקב  היה 
וגיזה,  חליבה  ומבאר, שכידוע מלאכת הצאן שהוא  הנצי"ב  ומוסיף  היו מהצאן.  יעקב 
ואילו  מהעבדים,  יותר  להם  מסוגלות  השפחות  כך  ומשום  נשים,  מלאכת  בעצם  היא 
העבדים מסוגלים יותר למלאכת הבקר, על כן לאחר שהתורה כתבה אודות צאנו, כתבה 
אחריהם את השפחות, ורק לאחריהם הזכירו את העבדים. והוסיף המשך חכמה וביאר, 
עושות את מלאכת החמורים  אינן  הבקר, הם  עושות את מלאכת  שגם אם השפחות 
והסוסים ]ויתכן ואף הגמלים[, כדאיתא בכתובות ס"א ב', על כן באה התורה ללמדינו 
דרך ההנהגה הראויה, ששפחה תעסוק בעבודת הצאן ואף הבקר, ולא תעבוד בעבודת 
החמורים והגמלים, אלא בהם יעבדו רק העבדים, ולכך בכל מקום בו נכתבו בקר וצאן, 

חמורים וגמלים, כתבה התורה ביניהם עבד או שפחה, ללמדינו הנהגה נכונה זו.
המהרי"ל דיסקין מוסיף ומקשה, שבשלושת הפסוקים שהבאנו לעיל אודות קניניו של 
כתוב  יעקב,  קניניו של  אודות  דידן,  בפסוק  ואילו  'שפחת' חסר,  כתוב  אברהם, תמיד 

'שפחות' מלא.
כדרכו  נפלא,  פי חשבון  על  מיוחד  ביישוב  רוב השאלות  דיסקין את  ומתרץ המהרי"ל 
בקודש, והוא שאברהם זקנו בתחילה קנה עבדים שהם נצרכים יותר לעבודה, וכשהיו 
לו עבדים, היה מוכרח לקנות עבורם גם שפחות כדי לזווג להם ושירבו עבורו וולדות 
של עבדים ושפחות, על כן, היות והעבדים היו אצלו ראשונים, וגם בכל מקום הזכרים 
קודמים לנקבות, מקדימה התורה את העבדים לשפחות. וכאשר ציוה ה' את אברהם על 
מצות מילה, כלל בתוכה גם את מילת עבדיו, והוא אכן מל את כל עבדיו עמו, כמפורש 
בפסוק )שם י"ז כ"ג(, אלא שאחרי שנצטוה על מצוה זו, בכל קניית עבד היה לו להתנות 
לו  היה  לא  עבדים,  לו  שיהיו  רצה  יעקב  כאשר  אכן  אותו.  שימול  דעת  על  שזה  עמו 
אפשרות לקנותם, כי סתם עבד אינו מסכים שימולוהו, והפסוק המעיד שהיו לו עבדים 
באותה שעה שהיה בבית לבן, לא היו אלו עבדים מבית אביו, שהרי ריק מכל הגיע לבית 
לבן )לאחר שאליפז שדד ממנו את כל מה שהיה לו(, אלא היו אלו עבדים מקניניו שקנה 
ורכש בדמי צאנו, אלא שעדיין צריך להבין, מהיכן מצא יעקב עבדים שהסכימו שימול 

אותם, כאשר סתם גוי אינו מסכים שימולוהו.
וצריך לומר, מחדש המהרי"ל דיסקין, שאין הכי נמי, יעקב לא רכש וקנה כל עבד מהטעם 
שפחות  לקנות  יעקב  התחכם  כן  על  אותו,  שימולו  שיסכים  עבד  מצא  שלא  האמור, 
מעוברות, וכאשר ילדו, מל את בניהם ביום השמיני, כדין 'יליד בית' הנימול לשמונה, 

וכשבני השפחות הללו גדלו, היו לו לעבדים מהולים.
נמצא לפי זה, שאצל אברהם שהתורה כתבה אודות שפחותיו, לא דוקא שהיו מעוברות, 
על כן כתוב חסר, ואילו אצל יעקב, כל הסיבה שהוא קנה את אותן שפחות, הוא משום 
עיבורן, ומשום כך נכתבו מלא, שהיו מלאות בעוברן. ולפי חשבון זה יתבאר גם מדוע 
לשפחות,  העבדים  בין  שייכות  היה  לא  כי  השפחות,  לפני  העבדים  נכתבו  מקום  בכל 
ואילו אצל יעקב, השפחות הם היו סיבת הוית העבדים, לכך הקדים הפסוק את השפחות 
לעבדים )ועיקר יסודו זה של המהרי"ל דיסקין, שהעבדים באו על ידי השפחות, יעויין 

במשך חכמה שכתב בדרך דומה(. 
הנצי"ב  הוא,  בדרכו  כל אחד  החכמים שהתנבאו  שני  חידושיהם של  את  נצרף  כאשר 

והמהרי"ל דיסקין, יתורצו כל שאלותינו על הפסוק, והכל יבוא על מקומו בשלום.

 פרשת ויצא תשע"ג

לרפואתו השלימה של 
הגה"צ ר' שלמה ליב 

בן מרים שליט"א 
)ברעודא(

בתוך שאר חולי ישראל

לרפואתו השלימה של 

האברך הצעיר

אהרן חיים בן דבורה

בתוך שאר חולי ישראל

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

בטרם היותי איש ילדתי,
ולשנות הבינה לא הגעתי.

ריצה לתפילה לימדתי,
ובכל יום תפילות חידשתי.

מפחד מיתה הלכה גיליתי,
ובמניעת הלכה בחניקה מתי.



תשובה ל"מעשה רב"

יושב וממתין לתפלה,  בתשובה לשאלה, האם כאשר הציבור 
למרות  מיד,  ל'עמוד'  לגשת  הוא  הנכון  אם  במקום,  גבאי  ואין 

הדין שבדרך כלל יש לסרב תחילה. 

טעם שצריך לסרב קודם שיורד לפני התיבה

א[ כתב בשו"ע או"ח סי' נ"ג סט"ז: "מי שאינו ש"ץ קבוע, 
צריך לסרב מעט קודם שירד לפני התיבה, ולא יותר מדאי, 
לו פעם שניה, מכין  אלא פעם ראשונה מסרב, וכשאמרו 
עצמו כמי שרוצה לעמוד. ואם האומר לו שירד הוא אדם 

גדול, אינו מסרב לו כלל".
שורש הדין הוא מגמ' ברכות ל"ד א', ושם פרש"י: "יסרב, 
איני  כלומר,  רוצה,  כלא  עצמו  יעשה  לך,  לו  כשאומרים 
גדול מבקשו, אין  וצ"ב לפי"ז מאי שנא שכשאדם  כדאי". 
מהלכות  איננו  שכיון שהדבר  צ"ל,  ולכאו'  כלל.  לסרב  לו 
הוא  גדול  כשאדם  א"כ  ארץ,  דרך  מהלכות  אלא  תפילה, 

המורידו, יותר חוסר דרך ארץ לסרב.
שם,  במשנה  מ"ש  לפרש  ניתן  עצמו,  זה  מטעם  ולכאו' 
סרבן  יהא  "ולא  תחתיו,  אחר  יעבור  טעה,  הש"ץ  דאם 
והיינו משום שאז עלייתו אינה מתפרשת  באותה שעה", 
כאילו הוא כדאי, אלא מחוסר ברירה1, וכן משמע מלשון 
המאירי שם, שמפרש: “ולא יהא אותו השני מסרב לעבור 
להוסיף  ויש  לכך”,  צריכה2  שהשעה  מפני  שעה,  באותה 
דציבורא.  טירחא  דהו”ל  משום  גם  המאירי,  לדעת  טעם 
אבל רש”י פירש שם, “אבל זה לא יסרב, מפני שגנאי הוא 
נ”ג  סי’  שם  ובביה”ל  כך”,  כל  מופסקת  התפלה  שתהא 
סי”ז, כותב: “לא יסרב, שלא להפסיק בתפילה”, ומשמע 
הפסק  איסור  שיסוד  וכנראה  הוא.  הפסק  דין  דמשום 
בתפילה, הוא משום גנאי לתפילה3, אך לשון רש”י משמע 
קצת, שמשום שתפלת הציבור מופסקת בכך הוא הגנאי. 

וא”כ י”ל דהטעם משום טירחא דציבורא. וצ”ע.
ענין בקשת רשות מהציבור

)מובא  ב'  י"א  בערכין  בגמ'  זה  בענין  עוד  ומצינו  ב[ 
בביהגר"א לשו"ע שם(, דשם איתא "מידי דהוה אשליחא 
ונסיב רשותא אם  "דמימליך,  דציבורא דמימליך", פרש"י, 
מעמידין  שאין  שכעין  נוסף,  גדר  זהו  ובפשטות  יתפלל". 
כדאי'  תחילה,  בציבור  נמלכין  אא"כ  הציבור  על  פרנס 
בברכות נ"ה א', כך גם בכל ענין של ציבור, שממידת דרך 
קורא  שהגבאי  כיון  ולכאו'  מהציבור,  רשות  ליטול  ארץ 
לש"ץ, הו"ל כנמלך מקודם עם הצבור, כיון שהגבאי נתמנה 

על ידם.
הוא  המסרב,  שענין  בברכות,  שפרש"י  מה  ואמנם  ג[ 
"כלומר, איני כדאי", י"ל ואע"פ שאינו נמלך להדיא, מ"מ 
בברכות  ובמאירי  ראוי,  כאינו  עצמו  שעשה  הוא  ענוה 
שם, כתב: "אע"פ שאמרינן שלא יהא סרבן באותה שעה, 
בשעה אחרת מיהא ראוי לכל מי שיבקשו ממנו לעבור לפני 
התיבה, שלא ימציא לאלתר, כמי שמראה עצמו רעבתן בכך, 
וכן שלא יסרב יותר מדאי, שזו היא מדת יוהרא". וכעי"ז 
גם כתב בחידושי ר"י מלוניל: "ולא יהא סרבן באותה שעה, 
שאע"פ שגנאי הוא לקבל גדולה ושררה תיכף שיפתח אדם 
בה, כדאמרי' בגמ' ת"ר העובר לפני התיבה וכו', אפ"ה בזה 

הפרק, אל יהא סרבן, ונאה לו, והדר".
]היינו  כולהו  מילי  הני  "ומיהו  כתב:  הרא"ה  ובחידושי 
והמתפייס,  המפייס  לפי  הכל  ב'[,  ופעם  א'  פעם  הסירוב 
ודברים  כלל,  בו  מסרבין  אין  גדול,  אדם  המפייס  שאם 
אלו לפי מה שהוא, ומיהו מתניא ברובא דעלמא", והיינו 
כמשנ"ת, שבמקום שאין הדבר נראה כחוסר דרך ארץ, ולא 

כמי שמראה עצמו רעבתן, אין דין לסרב.
דינים נוספים העולים משום הדין שצריך רשות הציבור

ד[ והנה בשו"ע סי' קל"ט ס"ג, כתב: "אפילו ראש הכנסת 
או חזן לא יקרא עד שיאמרו לו קרא, ונהגו שש"ץ שרוצה, 
מברך וקורא בלי נטילת רשות, משום דהוי כאילו משעה 
אין  אלו  ובמדינות  הגה,  כך.  על  הרשוהו  לש"ץ  שמינוהו 
לעלות".  לו  אומר  כשסגן  רק  עולה  החזן  ואין  כן,  נוהגין 
בלא  עולה  ]שאינו  "והטעם  כתב:  סק"ו  שם  ובמ"ב 

שיקראוהו[, שאין ראוי שיחלוק אדם כבוד לעצמו".
ובדומה לזה, יעויין בשו"ע סי' תר"צ ס"א, שכתב הרמ"א 
לו,  שאומרים  עד  המגילה  את  לקרוא  לחזן  "ואסור  שם: 
ענין  הוא  הצבור,  "דלהוציא  בסק"ג:  המ"ב  וכתב  קרא". 
כבוד4, ואין ראוי לאדם לחלוק כבוד לעצמו כל זמן שלא 
ואילו  איסור,  לשון  נקט  תר”ץ  שבסי’  ]וצ”ב  כבדוהו” 
בנידון דנן כתב ‘צריך לסרב’, לא בלשון אסור5[. ומבואר 

ב' טעמים במה שאין לאדם לעלות מעצמו, א.  מזה דיש 
משום שאינו מידת ענוה להמציא עצמו מבלי שכיבדוהו. 

ב. שאינו דרך ארץ שלא ליטול רשות מהציבור.
בקשת הציבור נחשב כבקשת אדם גדול

ה[ ובנידו"ד י"ל, דכיון שהציבור יושב וממתין, ואין גבאי 
ששולח, או אפילו יש גבאי, אם בזה אחר זה הכל מסרבין, 
הו"ל ג"כ גנאי, וטירחא דציבורא, דטירחא דציבורא אפילו 
גם  ומה  ונמשך,  כשנמשך  כ”ש  לא  נחשב6,  קלה  בשעה 
שעצם זה שהציבור ממתין שאחד יקום ויגש לתיבה, כחשב 
כמו שמבקשים מכל אחד שיגש, וכשם שאין מסרבין לגדול 
כך י”ל דאין מסרבין לציבור. וראה בס’ ‘משנה הלכה’ על 
נ”ג  סי’  זצ”ל,  יצחק  המנחת  בעל   )בהסכמת  ח”א  מ”ב 
ט”ז(, שיש מקור לכך שהציבור נחשב כאדם גדול, בדברי 
המ”ב סי’ קל”א סקל”ח, שכתב שם בזה”ל, “אין גנאי כ”כ 

להאדם חשוב, דלא עדיף הוא מכלל הציבור”.
בזמנינו עפ"י רוב אין שייך הדין דמסרב לעלות לתיבה

נ"ג  סי'  זצ"ל,  כץ  )מהגרי"צ  החדש  הקמח  לקט  ובס'  ו[ 
אות ע"ו(, כתב: "מש"כ בשו"ע שצריכין לסרב מעט קודם 
שירד לתיבה, זהו רק בתפלת י"ח, ולא בפסד"ז ובסליחות, 
מי  לכבד  מהציבור  ממונה  אשר  גבאי  שיש  בביהכ"נ  ורק 
שירד לפני התיבה, משא"כ כשאין סדר זה, ובפרט בחול, 
קפידה  אין  לעמוד,  הולך  שרוצה  מי  מדרש,  בתי  בהרבה 

בזה". וכנראה משום דהציבור מוחל כבודו בכה"ג.
על  שכתב  החו"י,  לבעל  חיים'  ב'מקור  ומצאתי  ז[ 
דה"ה  לי  "נראה  יסרב:  לא  החזן,  דבטעה  בשו"ע  ההלכה 
הזריז הרי  לירד,  רוצה  ואין איש  לישתבח,  אם כשמגיעין 
שם  דגם  שכוונתו  ונראה,  אמירה".  בלי  אף  משובח  הוא 
בין ישתבח ליוצר, גנאי הוא שמפסיקין, דלאמצע התפילה 

נחשב, ודומיא דטעה הש"ץ באמצע תפלת י"ח.
עדות על מנהגו של רבינו יוסף חיים זוננפלד

הגרי"ח  הנהגות   – חיים  'תורת  בס'  ראה מש"כ  ואמנם 
34(, "מתוך מדת טובו, ומשום חששו  )עמ'  זצ"ל'  זוננפלד 
על זלזול במצוה, רבינו לא הרבה לסרב, כשנתבקש לרדת 
לפני התיבה כש"ץ, כאשר אחרים מבין הקהל סירבו לרדת 

לפני התיבה, לקיים כבד את ה' מגרונך"7.
שכותב:  קי”ב,  סי’  ח”א  והנהגות  בתשובות  שו”ר  ח[ 
והתפלה  ש”ץ,  להיות  רוצים  שאין  שרואה  “במקום 
מתעכבת, אסור לו לסרב, שמפורש במשנה המתפלל וטעה 
וכו’ לא יהא סרבן באותה שעה שאסור להתעכב, וגם כאן 
יהא  לא  דציבורא,  טירחא  ויש  יתעכב,  שהצבור  כשרואה 
ויכול גם מעצמו לעלות, שמזכה את  סרבן באותה שעה, 

הרבים, וזהו גופא זכות רבה מאוד”8.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

כ"ו כ"ח(,  )בראשית  בתשובה לשאלה, במה שמצינו, שכתוב 
"וַיֹּאְמרוּ ָראוֹ ָרִאינוּ כִּי ָהיָה ה' ִעמְָּך וַנֹּאֶמר תְִּהי נָא ָאָלה בֵּינוֵֹתינוּ 
בֵּינֵינוּ וֵּבינֶךָ וְנְִכְרָתה ְברִית ִעמְָּך”, ופרש”י, “תהי נא אלה בינותינו 
וגו’. האלה אשר בינותינו מימי אביך, תהי גם עתה בינינו וביניך”, 
ומשמע דהוצרכו לחדש את הברית שאברהם כרת עמהם. ומאידך 
נאמר בפסוק )שם כ”א כ”ג(, “וְַעתָּה ִהשְָּׁבָעה לִּי ֵבאלִֹהים ֵהנָּה ִאם 
ִעמִָּדי  תֲַּעשֶׂה  ִעמְּךָ  ָעשִׂיִתי  ֲאשֶׁר  כֶַּחֶסד  וְּלנְֶכדִּי  וְּלנִינִי  לִי  תִּשְׁקֹר 
וְִעם ָהָאֶרץ ֲאשֶׁר גְַּרתָּה בָּּה”, ומבואר ששבועת אברהם לאבימלך, 
היתה גם לזרעו של אבימלך, וא”כ מדוע הוצרכו יצחק ואבימלך 
שבועת  מכח  להם  מחוייבים  הם  כאשר  השבועה,  את  לחדש 

אברהם.

הרמב"ן )בראשית כ"ו כ"ט(, כתב, שלמרות השבועה עם 
אברהם, "אמרו בליבם, בעבור שהפרנו אנחנו את בריתנו 
עם יצחק, ושלחנוהו מעלינו, גם הוא יפר את בריתו עמנו, 
ברית  עמו  עשו  ולכן  הארץ,  מן  זרעינו  את  זרעו  ויגרש 
לו, שלא הפרו הברית הראשונה,  והתנצלו לאמר  חדשה, 

שלא עשו עמו רק טוב".
ובאוה"ח מעיר על דבריו: "ולא ראיתי שהתנה אבימלך 
הפרת  ואין  ובניו,  הוא  בארצו  לשבת  בשבועתו  לאברהם 

ברית במה ששלחו יצחק".
ולכאו' י"ל דבשבועת אבימלך ואברהם מצינו, שאבימלך 
כחסד אשר  וגו'  "ועתה השבעה  כ"ג(  כ"א  )בראשית  אמר 
בה",  גרתה  אשר  הארץ  ועם  עמדי  תעשה  עמך  עשיתי 
ופרש"י, "כחסד אשר עשיתי עמך, שאמרתי לך הנה ארצי 
לפניך", דהיינו מש"כ בפסוק )שם כ' ט"ו(, שאבימלך אמר 
וכעת  בעיניך שב",  לפניך, בטוב  "הנה ארצי  לו לאברהם: 
שמגרש את יצחק, נמצא שמתבטל סיבת השבועה התלויה 

ריב  וכמו"כ  בארצו,  לשבת  לאברהם  שנתן  חסד  באותו 
ואמנם  שם,  לגור  יוכל  לא  המים  מניעת  שע"י  הבארות, 
בפי' החזקוני כותב את שני הדברים בטעם לצורך בחידוש 
השבועה, "אע"פ שכבר נשבעו אברהם ואבימלך עד שלשה 
ביניהם,  חדשה  ברית  לכרות  אבימלך  ביקש  מ"מ  דורות, 
ששלחהו  ועל  הבארות,  דבר  על  בברית  פשע  שהוא  לפי 

מאתו".
ובתוס' השלם )תולדות עמ' נ'( מביא תירוץ נוסף: "וי"ל, 
דשבועת אברהם לא היה אלא לג' דורות, ובאבימלך רצה 
להאריך עד דור רביעי". אמנם צ"ע דרש"י )וירא כ"א כ"ג( 
כתב: "ולניני ולנכדי, עד כאן רחמי האב על הבן", ומקורו 
שם,  היפ"ת  בשם  יוסף  בעץ  וכתב  ב'(,  נ"ד  )ב"ר  במדרש 
"כי לא יחוש רק על בנו ובן בנו, ומשם ואילך נראה רחוק 
מאתו, ולא ירחם עליו כבן, ולכן לא חש אבימלך לבקש רק 

על בנו ובן בנו שהוא נכדו" וצ"ע9.

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה, איזה תקנת חכמים אינה נוהגת לא בימות 
הגשמים, ולא במוצאי שבת שבכל ימות השנה.

שהוא  כגון  הדחק  "בשעת  א':  ק"י  או"ח  בשו"ע  כתב 
ארוכה,  תפלה  בכוונה  להתפלל  יוכל  שלא  או  וכו'  בדרך 
מתפלל אחר ג' ראשונות הביננו, ואומר אחריה ג' אחרונות 
במוצ"ש  ולא  הגשמים10  בימות  הביננו  מתפלל  ואינו  וכו' 

ויו"ט".
ועי' בביה"ל ד"ה או, שכתב: "וכהיום אין נוהגין להתפלל 
הביננו מחמת הטרדה, והטעם וכו'. א"נ, מפני שאם באנו 
תפלה  לעולם  נתפלל  לא  הטרדה,  מחמת  כהיום  לקצר 

שלימה, מפני רוב הטרדה בעוה"ר".
וראה במ"ב סק"ה, שכתב: "ועי' בפמ"ג שמסתפק לומר, 
וכלל  הימים,  באלו  הביננו  התפלל  אם  בדיעבד  דאפי' 
ובביה"ל  יצא, דעבר על תקנת חז"ל",  בתוכן, אפשר דלא 
שם ד"ה ואינו, כתב: "עי' בחידושי רעק"א שמסתפק לענין 
מוצ"ש ויו"ט אם השעה עוברת. י"ל דבזה במוצ"ש ויו"ט, 
בדיעבד  דעכ"פ  הבדלה,  יזכיר  ולא  הביננו  שיתפלל  מוטב 

יצא בעלמא בלא הבדלה, ממה שלא יתפלל כלל".
מנוח  רבינו  לפמש"כ  הגרעק"א,  לדברי  סמך  קצת  וי"ל 
פ"ה מתפלה ה"ב, והובא בכס"מ שם, דאע"ג דאביי לייט מי 
שמתפלל הביננו בעיר, מ"מ אם טרוד מותר, הרי שאין זה 

נחשב עובר על תקנת חכמים בכה"ג שהוא שעת הדחק.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דקיי"ל דעובדי ע"ז 'מורידין ולא מעלין' 
)שו"ע יו"ד קנ"ח ס"ב(, היכן יש רמז לזה ע"פ פרשתינו.

בקרבה  הבנים  “ויתרֹצצו  כ”ב(,  )כ”ה  בפרשתינו  כתיב 
ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרֹש את ה’”. 

בקרבה,  הבנים  “ויתרוצצו  ו’(,  )ס”ג  בב”ר  איתא  והנה 
להרוג את  רץ  וזה  זה,  את  להרוג  רץ  זה  יוחנן אמר,  “ר’ 
להורגו  מחזר  יעקב  היה  טעם  מה  צ”ב,  ולכאורה  זה...”. 

לעשו.
ואכן למאי דקיי”ל בשו”ע יו”ד שם, אתי שפיר, דישראל 
שהוא מומר לע”ז, הוא בכלל ‘מורידין ולא מעלין’, והלא 
עשו היה ‘ישראל מומר’ כדאיתא בקדושין )י”ח א’(11, ואף 
עוד  וכדאיתא  לע"ז,  כמומר  נחשב  היה  כבר  אמו  במעי 
הבנים  "ויתרוצצו  כאן(,  ברש"י  גם  )והובא  שם  במדרש 
ובתי  כנסיות  בתי  על  עומדת  שהיתה  בשעה  בקרבה, 
מדרשות, יעקב מפרכס לצאת, הה"ד )ירמיה א' ה'(, בטרם 
אצרך בבטן ידעתיך. ובשעה שהיתה עוברת על בתי עבודת 
ד'(,  נ"ח  )תהלים  הה"ד  לצאת,  ומפרכס  רץ  עשו  כוכבים, 
זורו רשעים מרחם". ומבואר, שעשו היה נחשב כעובד ע"ז 
כבר במעי אמו, א"כ ניחא שהיה יעקב מחזר להורגו, דהיינו 

כדין 'מורידין ולא מעלין'.
ואף אי נימא דהיה דינו של עשו כ'בן נח', ולא כישראל, 
וגבי סתם עכו"ם קיי"ל ביו"ד שם )ס"א(, ד'אין מסבבין להם 
המיתה', והיינו ד'אין מורידין', רק דאם ירדו 'אין מעלין', 
)עי' סנהדרין נ"ז ב'(, דישראל אינו  י"ל דכיון דקיי"ל  מ"מ 
נהרג על העוברין, א"כ אפשר דכה"ג שהוא עּובר עכו"ם, 

מותר להורגו, ולא חשיב כ'מורידין'.
את  להרוג  יעקב  מבקש  דמה שהיה  לדחות,  יש  ואמנם 
כ'רודף',  נחשב  היה  דעשו  עצמו,  להציל  כדי  היינו  עשיו, 
שכן מסתברא שתחילה ביקש עשו להרוג ליעקב, ורק אז 

1   בשיטמ”ק החדש, מס’ ברכות, עמ’ רט”ו, מביא בשם ס’ דרך אמונה )מהג”ר 
מאיר ן’ גבאי זצ”ל(, שכתב ע”ד המשנה ‘ולא יהא סרבן באותה שעה’, “ולא אמר 
התיבה,  לפני  לעבור  רגיל  ואינו  תמיד,  שמסרב  מי  דגם  להורות,  סתם,  יסרב  ולא 
מחמת שיש לו אימתא דציבורא, או מאשר אין קולו נאה, או מטעם אחר וכו’, בכל 

זאת לא ישגיח על הרגלו באותה שעה”.
2   פעמים שיש למהר לרדת לפני התיבה, כגון שיש לחוש שיעבור מי שאינו הגון, 

וכמ”ש הא”א מבוטשאטש בשו”ע שם.
ידוע שהגרח”פ שיינברג זצ”ל, היה מרבה לעבור לפני התיבה, וי”א שרצה להחדיר 
בתלמידים את ההנהגה הראויה לבן תורה המשמש כש”ץ. וידידנו הר”ר יצחק אריה 
עפשטיין שליט”א העירנו, ששמע מזקנו הגה”צ רבי זיידל עפשטיין זצ”ל )מנהל רוחני 
דישיבת ‘תורה אור’(, שכששאל את הגרח”פ שיינברג זצ”ל לטעם הנהגתו זו, השיבו, 
שהיות ולהיות ש”ץ יש בזה תוספת ברכות רבות, וזכויות לרוב, ומה גם שהוא מזכה 
והוא  ובהיות  בזה,  לזכות  בעצמו  חפץ  הוא  כן  על  וקדושות,  בקדישים  הרבים  את 

ראש הישיבה, משום כן לא קל בעיניו לוותר על מעלות גדולות וחשובות אלו. 
ראב”ד  שאביו,  שליט”א,  דינר  הגרי”א  מספר  ק”ז(  )עמ’  צבי’  יוסף  ‘דרכי  ]בס’ 
שמתפלל  רמז  וכשהבחור  יותר,  לאט  שיתפלל  ישיבה,  לבחור  העיר  זצ”ל,  לונדון 
ישיבה, צריך הוא להתפלל  לו “שהיות שהוא בחור  לאט משאר המתפללים, אמר 

עוד יותר לאט!”[.

)להגר”י  חמד’  ‘חשוקי  מספר  ציטוט  לנו  שלח  שליט”א,  ויסברג  הרא”י     3
זילברשטיין שליט”א( עמ”ס ברכות דף ל”ד ע”א, שהביא מדברי הגר”ש קלוגר זצ”ל 
בזיון השם, שהתיבה  הוי  “וגם  רי”א( שכותב בתו”ד,  סי’  )טוטו”ד, תליתאי, ח”ב 
יהיה עומד ריקם, ונאמר במס’ ברכות דף ל”ד, שלא יהיה סרבן באותה שעה...”, 
וסיים ב’חשוקי חמד’: “ומכאן יש ללמוד, שאם לא מוצא בעל תפלה, מצוה לרוץ 
לעבור לפני התיבה, כי הוא בזיון לה לעמוד ריק, וכך נהג רבינו יוסף חיים זוננפלד 

זצ”ל”.
4   דבר חידוש נפלא, כותב הגר”ש קלוגר זצ”ל, בשו”ת טוטו”ד הנדמ”ח )רביעאה, 
ח”ב סי’ שס”א(, לענין ביטול ת”ת להלויה של מאן דמתני לאחרים, “נראה דה”ה 
לש”ץ, אשר דרכו להיות מוציא אחרים ידי”ח, ג”כ נחשב כמו מאן דמתני לאחרים, 
ולית ליה שיעורא, וכ”ה מפורש בש”ס ברכות דף כ”ב ע”ב גבי ר”פ וכו’ טביל במעלי 
יומא דפסחא וכו’, מוכח שם דאף דבקי נחשב להוציא אחרים כמאן דמתני לאחרים, 
יע”ש. א”כ ה”ה נמי לענין הלויה לת”ח, נראה דהוי כמו למתני לאחרים, וחייב לבטל 
ת”ת על הלויתו, כמו למאן דמתני לאחרים, כן הוי לש”ץ המוציא אחרים ידי”ח, וזה 
ברור לפענ”ד, ואף שהיא מילתא חדתא הוא נכון לפיענ”ד, וברור”. מובן לפי”ז שזהו 

כיבוד חשוב להיות כמרביץ תורה ברבים!
שהכל  בזמה”ז  התיבה  לפני  מיורד  טפי  חמור  ומגילה  דקריה”ת  י”ל  ובפשטות    5
בקיאין, וצ”ע. עוד י”ל דקריאת המגילה שהוא למצות פרסומי ניסא, חשוב טפי, וכן 

י”ל בשאר דברים שנהגו לכבד אנשים חשובים, וכגון להדליק נר חנוכה, אע”פ שהוא 
כיון שלמעשה  שיעלה מעצמו,  ראוי  אינו  אחרים,  להוציא  ולא  למקדש’,  ‘זכר  רק 

אצל הציבור זה נחשב כיבוד.
6   עי’ ב’חידושי בתרא’ להגרח”ד אלטוסקי זצ”ל )ח”א, השלמה, עמ’ מ”ז(, שכתב 
בברכה  הספר  גולל  אינו  לתורה,  שהעולה  דמה  סקי”ז,  קל”ט  בסי’  המ”ב  ע”ד 
דצבורא,  טרחא  “משום  הוא  בספר[,  כתובות  הברכות  שיאמרו  ]מחשש  ראשונה 
שיצטרכו להמתין עד שיחזור ויפתח”. ודקדק מזה בחידושי בתרא: “אם חצי דקה 
בחור  כ”ש  מעש,  בלי  שם  עומדים  שמחמתו  דציבורא,  כטירחא  נידון  גלגול,  של 
שקראוהו לעלות, ואין בידו טלית, לא יאריך בחיפוש אחר טלית ]זולת אם הטעם 
דטלית משום כבוד התורה, ומגדר היכון לקראת אלוקיך ישראל[, כי יש בזה טירחא 

דציבורא, והציבור ודאי מוחלין על כבודם”.
יש ש”ץ שמאריך  כותב: “לפעמים  ומוסר, עמ’ ק”ד,  – חכמה  לציון’  ‘אור  ובספר 
כותב  שם,  ק”א,  )בעמ’  גבול  יש  אבל  להאריך,  שצריך  נכון  אמנם  בתפלה,  מאוד 
לדוגמא, “תפלת י”ח בלחש צריכה לארוך לפחות שבע דקות”!(, אך ]אם[ אכן קרה 
שהש”ץ האריך מאד, אסור להתרגז, ואדרבה, צריך לשמוח שזכה לשבת עוד כמה 
דקות בביהכ”נ, וזכה לקים מצות תפילין עוד כמה דקות וכו’, וצריך להשתדל שלא 

לזלזל ברגעים שכביכול מרגיזים את האדם”.
7   העירוני שהגר”י זילברשטיין שליט”א )בס’ עלינו לשבח, ח”ב עמ’ ש”מ - שמ”א(, 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר



ביקש יעקב ג"כ להורגו.
יעקב  שנטל  ממה  מפרשתינו,  עדיין  להוכיח  יש  ואכן 
את הבכורה מעשו, ולקח ממנו הברכות בערמה, דגם בזה 

לכאורה שייך ענין ד'מורידין ולא מעלין', ועי' עוד.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "שמשון12 ]הגיבור, בן מנוח וצללפונית, שופט 
ישראל[".

דמות הקשורה: רש"י בראשית כ"ו כ"ו, "ואחזת מרעהו. 
פותרין  ויש  מאוהביו.  סיעת  מרחמוהי,  וסיעת  כתרגומו 
מרעהו, מ' מיסוד התיבה, כמו )שפטים י"ד י"א(, ְׁשֹלִׁשים 

ֵמֵרִעים דשמשון, כדי שתהיה תיבת ואחוזת דבוקה...".

מנשותיו,  רבות  סבל  – ששמשון  רבות סבלתי  מנשותי 
שהציקו לו מאוד, ואף הראשונה נלקחה ממנו והאחרונה 

הכשילה אותו.
תמנה,  מבנות  הראשונה,  שמשון,  נשא  נשים  ששלש 
ׂשֵֹרק.  מנחל  דלילה  והשלישית,  עזה,  מבנות  השניה, 
ונשים אלו, לכאורה רק הראשונה שבהם היתה כדת משה 
וישראל, כדאיתא בירושלמי סוטה פ"א ה"ח )דף ז' א'(, וכן 

למד רש"י בסוטה ט' ב' ד"ה תחילת.
כבר  הראשונה  רבות, שמאשתו  מנשותיו  סבל  ושמשון 
הבחורים  שבמשתה  המשתה,  ימי  בשבעת  לסבול  החל 
שעשה, הוא חד חידה לשלושים המרעים שהיו עמו, ואחרי 
עליה שאם  ואיימו  לאשתו  הלכו  להגידה,  יכלו  לא  שהם 
לא תפתה את בעלה ותוציא ממנו את דבר החידה, ישרפו 
בפסוקים בשפטים  כמפורש  באש,  אביה  בית  ואת  אותה 
)י"ד י' - ט"ו(. ועל אותה שעה נאמר )שם י"ז(, "ַוֵּתְבְּך ָעָליו 
ִׁשְבַעת ַהָּיִמים13 ֲאֶׁשר ָהָיה ָלֶהם ַהִּמְׁשֶּתה ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
והצקה  ַעָּמּה",  ִלְבֵני  ַהִחיָדה  ַוַּתֵּגד  ֱהִציַקְתהּו14  ִּכי  ָלּה  ַוַּיֶּגד 
זו, היא ענין צרה ודחק, כפי שכתב במצוד"צ שם. ולאחר 
מכן נאמר )שם כ'(, "ַוְּתִהי ֵאֶׁשת ִׁשְמׁשֹון ְלֵמֵרֵעהּו ֲאֶׁשר ֵרָעה 
לֹו", שאבי האשה נתנה לאחד משושביניו, ולא נתנוה שוב 

לשמשון, כמפורש בפסוקים )שם ט"ו א' - ב'(.
אחד  פסוק  רק  עליה  נכתב  העזתית,  השניה,  והאשה 
)שם ט"ז א'(, "ַוֵּיֶלְך ִׁשְמׁשֹון ַעָּזָתה ַוַּיְרא ָׁשם ִאָּׁשה זֹוָנה ַוָּיבֹא 
ֵאֶליָה", ולא מצאתי מה היה עמה, ופשטות המקרא שלא 
היה זה על דרך הקבע, אלא רק בהזדמנות בעלמא15, אלא 
ונראה  ִקיָתא",  ּפּוְנדְּ ָתא  ִאתְּ זונה,  שהתרגום מפרש, "אשה 
מדברי הרד"ק שכך גם למד בפסוק, והיינו שכוונת שמשון 
שלא  הרלב"ג,  לדעת  לציין  יש  אכן  נישואין.  לצרכי  היה 
התמנית  את  רק  אלא  עזתית,  אשה  כלל  לשמשון  היתה 
והיתה שם  לעזה  ומה שכתוב בפסוק שהלך  דלילה,  ואת 
פונדקאית,  שהיינו  התרגום  כדעת  לומד  הוא  זונה,  אשה 
שבא  הכוונה  אליה',  'ויבא  שכתוב  שמה  ומפרש,  ומוסיף 

לביתה ללון שם, ותו לא מידי.
שממנה  ׂשֵֹרק,  מנחל  דלילה  היתה  השלישית  והאשה 
הוא סבל רבות עד שאף הכשילה אותו והפילה אותו ביד 
הפלשתים, ועיקר מעשיה מפורשים במקרא, כדכתיב )שם 
ט"ז ד' - כ"א(, "ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוֶּיֱאַהב ִאָּׁשה ְּבַנַחל ׂשֵֹרק ּוְׁשָמּה 
אֹותֹו  ַּפִּתי  ָלּה  ַוּיֹאְמרּו  ְפִלְׁשִּתים  ַסְרֵני  ֵאֶליָה  ַוַּיֲעלּו  ְּדִליָלה. 
ּוְרִאי ַּבֶּמה ּכֹחֹו ָגדֹול ּוַבֶּמה נּוַכל לֹו ַוֲאַסְרֻנהּו ְלַעּנֹתֹו ַוֲאַנְחנּו 
ִׁשְמׁשֹון  ֶאל  ְּדִליָלה  ַוּתֹאֶמר  ָּכֶסף.  ּוֵמָאה  ֶאֶלף  ִאיׁש  ָלְך  ִנַּתן 
ַוּיֹאֶמר  ַהִּגיָדה ָּנא ִלי ַּבֶּמה ּכֲֹחָך ָגדֹול ּוַבֶּמה ֵתָאֵסר ְלַעּנֹוֶתָך. 
ֹלא  ֲאֶׁשר  ַלִחים  ְיָתִרים  ְּבִׁשְבָעה  ַיַאְסֻרִני  ִאם  ִׁשְמׁשֹון  ֵאֶליָה 
ֶאל  ְּדִליָלה  ַוּתֹאֶמר  ָהָאָדם...  ְּכַאַחד  ְוָהִייִתי  ְוָחִליִתי  חָֹרבּו 
ָּנא  ַהִּגיָדה  ַעָּתה  ְּכָזִבים  ֵאַלי  ַוְּתַדֵּבר  ִּבי  ֵהַתְלָּת  ִהֵּנה  ִׁשְמׁשֹון 
ַּבֲעבִֹתים  ַיַאְסרּוִני  ִאם ָאסֹור  ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר  ֵּתָאֵסר.  ַּבֶּמה  ִלי 
ֲחָדִׁשים ֲאֶׁשר ֹלא ַנֲעָׂשה ָבֶהם ְמָלאָכה ְוָחִליִתי ְוָהִייִתי ְּכַאַחד 
ָהָאָדם... ַוּתֹאֶמר ְּדִליָלה ֶאל ִׁשְמׁשֹון ַעד ֵהָּנה ֵהַתְלָּת ִּבי ַוְּתַדֵּבר 
ֵאַלי ְּכָזִבים ַהִּגיָדה ִּלי ַּבֶּמה ֵּתָאֵסר ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִאם ַּתַאְרִגי 
ֵאיְך  ֵאָליו  ַוּתֹאֶמר  ַהַּמָּסֶכת...  ִעם  רֹאִׁשי  ַמְחְלפֹות  ֶׁשַבע  ֶאת 
ִּבי  ֵהַתְלָּת  ְּפָעִמים  ֶזה ָׁשֹלׁש  ִאִּתי  ֵאין  ְוִלְּבָך  ֲאַהְבִּתיְך  ּתֹאַמר 
ְוֹלא ִהַּגְדָּת ִּלי ַּבֶּמה ּכֲֹחָך ָגדֹול. ַוְיִהי ִּכי ֵהִציָקה ּלֹו ִבְדָבֶריָה ָּכל 
ַהָּיִמים ַוְּתַאֲלֵצהּו ַוִּתְקַצר ַנְפׁשֹו ָלמּות. ַוַּיֶּגד ָלּה ֶאת ָּכל ִלּבֹו 
ַוּיֹאֶמר ָלּה מֹוָרה ֹלא ָעָלה ַעל רֹאִׁשי ִּכי ְנִזיר ֱאֹלִהים ֲאִני ִמֶּבֶטן 
ִאִּמי ִאם ֻּגַּלְחִּתי ְוָסר ִמֶּמִּני כִֹחי ְוָחִליִתי ְוָהִייִתי ְּכָכל ָהָאָדם... 
ַוְּתַיְּׁשֵנהּו ַעל ִּבְרֶּכיָה ַוִּתְקָרא ָלִאיׁש ַוְּתַגַּלח ֶאת ֶׁשַבע ַמְחְלפֹות 
ְּפִלְׁשִּתים  ַוּתֹאֶמר  ֵמָעָליו.  ּכֹחֹו  ַוָּיַסר  ְלַעּנֹותֹו  ַוָּתֶחל  רֹאׁשֹו 
ָעֶליָך ִׁשְמׁשֹון ַוִּיַקץ ִמְּׁשָנתֹו ַוּיֹאֶמר ֵאֵצא ְּכַפַעם ְּבַפַעם ְוִאָּנֵער 
ַוְיַנְּקרּו  ְפִלְׁשִּתים  ַוּיֹאֲחזּוהּו  ֵמָעָליו.  ִּכי ה' ָסר  ָיַדע  ְוהּוא ֹלא 
ַוְיִהי  ַּבְנֻחְׁשַּתִים  ַוַּיַאְסרּוהּו  ַעָּזָתה  אֹותֹו  ַוּיֹוִרידּו  ֵעיָניו  ֶאת 
רב  סבל  לו  גרמה  שדלילה  הרי  ָהֲאֻסיִרים",  ְּבֵבית  טֹוֵחן 
עד אין שיעור, מלבד מה שהציקה לו בדבריה כל הימים 
עד שקצרה נפשו למות16, כדברי הפסוק, עוד היא הסירה 

כדברי המפרשים,  לו,  וזהו העינוי שעשה  כוחו  ממנו את 
ועוד הוסיפה להפילו ביד הפלשתים עד שנקרו את עיניו 

ואסרוהו בבית האסורים והעבידוהו עבודת פרך. 

על  לקבורה  הובא  ששמשון   – נקברתי  אחי  וממסירות 
ידי מסירותם של אחיו להביאו מתוך מקום הפלשתים אל 

קבר ישראל.
ששמשון מת בעזה אחרי שהפיל עליו את הבנין הגדול 
עם אלפי הפלשתים החוגגים בבית הע"ז שלהם, כמפורש 
"ַוִּיְלּפֹת ִׁשְמׁשֹון ֶאת ְׁשֵני  בפסוקים )שפטים ט"ז כ"ט - ל'(, 
ֶאָחד  ֲעֵליֶהם  ַוִּיָּסֵמְך  ֲעֵליֶהם  ָנכֹון  ַהַּבִית  ֲאֶׁשר  ַהָּתֶוְך  ַעּמּוֵדי 
ִעם  ַנְפִׁשי  ָּתמֹות  ִׁשְמׁשֹון  ַוּיֹאֶמר  ִּבְׂשמֹאלֹו.  ְוֶאָחד  ִּביִמינֹו 
ָהָעם  ָּכל  ְוַעל  ַהְּסָרִנים  ַעל  ַהַּבִית  ַוִּיּפֹל  ְּבכַֹח  ַוֵּיט  ְּפִלְׁשִּתים 
ֵמֲאֶׁשר  ַרִּבים  ְּבמֹותֹו  ֵהִמית  ֲאֶׁשר  ַהֵּמִתים  ַוִּיְהיּו  ּבֹו  ֲאֶׁשר 
ֵהִמית ְּבַחָּייו", וכתוב בפסוק שלאחר מכן )שם ל"א(, "ַוֵּיְרדּו 
ֵּבין  אֹותֹו  ַוִּיְקְּברּו  ַוַּיֲעלּו  אֹתֹו  ַוִּיְׂשאּו  ָאִביהּו  ֵּבית  ְוָכל  ֶאָחיו 
ָצְרָעה ּוֵבין ֶאְׁשָּתאֹל ְּבֶקֶבר ָמנֹוַח ָאִביו ְוהּוא ָׁשַפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
ֶעְׂשִרים ָׁשָנה", הרי שבמסירותם של אחיו שנכנסו לתוך עזה, 
למקום הפלשתים, וחילצו והוציאו אותו משם, והביאוהו 

לקבר ישראל, הוא נקבר בקבר ישראל ובקברי אביו.
והנה בפסוק זה ראה ראינו דבר פלא, שהיו לו לשמשון 
והיה  רבות,  שנים  עקרים  היו  ואמו  שאביו  אחרי  אחיו, 
מקום לומר שבנבואה נאמר להם שרק בן אחד יוולד להם, 
נולדו  ברכה,  שערי  להם  פתח  שה'  אחרי  אלא  לא,  ותו 

למנוח ואשתו בנים נוספים.

שם שמים לבטלה לא הוצאתי – שהנהגתו של שמשון היה, 
שמעולם לא הוציא שם שמים לבטלה, ועל כן, כשהזכיר 

שם שמים, ידעה אשתו שדבריו אמתיים ונכונים.
ידעה  לבטלה,  שמים  שם  הוציא  לא  ששמשון  שמחמת 
דלילה אשתו שדבריו האחרונים אמתיים ונכונים, כמפורש 
אמר  ולא  בה  התל  פעמים  ששלש  בפסוקים,  באריכות 
גבורתו העצומה ממה הוא בא  לה את האמת אודות כח 
ובשלוש  כחו,  את  ממנו  להסיר  יהיה  ניתן  דבר  ובאיזה 
הפעמים הללו בתחילה חשבה דלילה שהוא אמר לה את 
הדבר הנכון, ורק לאחר שניסתה אותו, גילתה שהתל בה, 
אך בפעם הרביעית כתוב )שפטים ט"ז י"ח(, "ַוֵּתֶרא ְּדִליָלה 
ְפִלְׁשִּתים  ְלַסְרֵני  ַוִּתְקָרא  ַוִּתְׁשַלח  ִלּבֹו  ָּכל  ֶאת  ָלּה  ִהִּגיד  ִּכי 
ֵלאמֹר ֲעלּו ַהַּפַעם ִּכי ִהִּגיד ִלה ֶאת ָּכל ִלּבֹו ְוָעלּו ֵאֶליָה ַסְרֵני 
ְּבָיָדם", ומקשים חז"ל )סוטה ט' ב',  ַוַּיֲעלּו ַהֶּכֶסף  ְפִלְׁשִּתים 
ידעה שאכן הגיד לה את כל  ועוד(, מהיכן  במד"ר ט' כ"ד 
ליבה, ואינו שוב מהתל בה. ותירצו, שהיות וכאשר שמשון 
אמר לה את דבריו בפעם הרביעית, הזכיר בהם שם שמים, 
כדתיב )שם י"ז(, "ַוַּיֶּגד ָלּה ֶאת ָּכל ִלּבֹו ַוּיֹאֶמר ָלּה מֹוָרה ֹלא 
ָעָלה ַעל רֹאִׁשי ִּכי ְנִזיר ֱאֹלִהים ֲאִני ִמֶּבֶטן ִאִּמי ִאם ֻּגַּלְחִּתי ְוָסר 
ִמֶּמִּני כִֹחי ְוָחִליִתי ְוָהִייִתי ְּכָכל ָהָאָדם", "אביי אמר17, ידעה 
בו באותו צדיק דלא מפיק שם שמים לבטלה, כיון שאמר 

ְנִזיר ֱאֹלִהים ֲאִני, אמרה השתא ודאי קושטא קאמר".

ומגופי יצא הנס שממנו ניצלתי – שהמעיין שה' ברא בנס 
להצלתו של שמשון, יצא מתוך גופו, מהלחי שבפיו.

שמשון,  של  הראשונה  אשתו  שאבי  המעשה  שאחרי 
להתנקם  שמשון  הלך  לרעהו,  ונתנה  אשתו  את  לו  לקח 
זה  זוג  כל  וקשרם  שועלים  מאות  שלוש  ולכד  בפלשתים 
לזה בזנבותיהם, וכרך בהם לפיד בוער, וכך הבעיר את כל 
שדותיהם של פלשתים ונקם בהם על מה שעשו לו, וכאשר 
ידעו הפלשתים שידו של שמשון במעל, בעקבות מה שעשה 
לו אבי אשתו, עלו הפלשתים ושרפו את האשה התמנית 
גדולה.  מכה  הפלשתים  את  והכה  שמשון  והוסיף  ואביה, 
וביקשו  ביהודה,  להלחם  הפלשתים  עלו  זאת  בעקבות 
אסּור  מסרוהו  וכאשר  הפלשתים,  ביד  ולמסרו  לאוסרו 
קשורים  שהיו  והאסּורים  ה'  רוח  עליו  צלחה  לפלשתים, 
והוא מצא לחי חמור טריה,  ידיו נמסו כפשתן שרוף,  על 
והכה בה אלף פלשתים, והשליך את הלחי מידו, כמפורש 

בפסוקים באריכות )שפטים ט"ו א' - ט"ו(.
באותה שעה נאמר )שם י"ח - י"ט(, "ַוִּיְצָמא ְמאֹד ַוִּיְקָרא 
ַהְּגדָֹלה  ַהְּתׁשּוָעה  ֶאת  ַעְבְּדָך  ְבַיד  ָנַתָּת  ַאָּתה  ַוּיֹאַמר  ה'  ֶאל 
ַוִּיְבַקע  ָהֲעֵרִלים.  ְּבַיד  ְוָנַפְלִּתי  ַּבָּצָמא  ָאמּות  ְוַעָּתה  ַהּזֹאת 
ַוֵּיְׁשְּת  ַמִים  ִמֶּמּנּו  ַוֵּיְצאּו  ַּבֶּלִחי  ֲאֶׁשר  ַהַּמְכֵּתׁש  ֶאת  ֱאֹלִהים 
ַוָּתָׁשב רּוחֹו ַוֶּיִחי ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ֵעין ַהּקֹוֵרא ֲאֶׁשר ַּבֶּלִחי ַעד 
ַהּיֹום ַהֶּזה", ואיתא בב"ר צ"ח י"ג, שצמאונו וחולשתו של 
שמשון היו כה גדולים, אפילו אם היה לפניו כלי עם מים, 
לא היה בכוחו להושיט את ידו ולהביאה אל פיו, "ויצמא 
מאד, דמפטפט צחי, אמר רבי חוניא ורבי עזריה בשם רבי 
יוחנן, אפילו היה צרצור של מים לא היה יכול לפשוט את 

ידו וליטלו".
עוד איתא שם, מהו המכתש שה' בקע עבורו שממנו יצא 

לו המים, "רבי אבא בר כהנא ור' ברכיה בשם רבי אליעזר, 
מפני  והיינו  שיניו",  מבין  מעיין  הקב"ה  לו  שהביא  מלמד 
שהיה חלש עד כדי כך, לא היה מועיל אילו ה' היה עושה 
עבורו נס שיצא מעיין מהלחי של החמור, על כן עשה לו ה' 
נס שיצא לו המעיין להצילו מבין שיניו, וכך לא היה צריך 
אליו,  הגיעו  המים  אלא  המים,  אל  להגיע  להתאמץ  כלל 

ובנס זה היתה הצלתו.
אכן יש לציין, שבסוטה ט' ב' למדו, שהמכתש שה' בקע 
עבורו היה בלחי החמור, "ַוִּיְבַקע ֱאֹלִהים ֶאת ַהַּמְכֵּתׁש ֲאֶׁשר 
ַּבֶּלִחי. א"ר יצחק דבי רבי אמי, הוא איוה לדבר טמא )לישא 
)לחי  טמא  בדבר  חייו  נתלו  לפיכך  רש"י(,   - נכר  אל  בת 

החמור, שאלמלא הוא היה מת בצמא - רש"י(".

לתפילת זקני זכיתי – ששמשון זכה שזקנו יעקב אבינו 
התפלל עליו בברכתו לבנו דן קודם מיתתו, ובירכו ששמשון 

שהוא מזרעו יצליח ויגבר על הפלשתים.
שיעקב אבינו התפלל על שמשון, כדרשת חז"ל בברכת 
יעקב לדן )בראשית מ"ט י"ז(, "ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך ְׁשִפיפֹן 
כדאיתא  ָאחֹור",  רְֹכבֹו  ַוִּיּפֹל  סּוס  ִעְּקֵבי  ַהּנֵֹׁשְך  אַֹרח  ֲעֵלי 
ִמְדֵבית  ִויקּום  ְדִיְתְּבַחר  ַגְבָרא  "ְיֵהי  שם,  יונתן18  בתרגום 
ּוְלֵריֵׁשיּה  אֹוְרָחא,  ַּפְרַׁשת  ַעל  ִדְרִביַע  ְלחּוְרָמָנא  ְמַדֵמי  ָדן, 
ְוָנִציל  ְּבִעיְקֵביּה,  סּוְסָיא  ִדְנֵכית  ְׁשִביָלא,  ַעל  ִדְכִמין  ִחיְוַיין 
ַיְקִטיל  ֵהיְכֵדין  ַלֲאחֹוֵריּה,  ִמְתַּפְרִקיד  ְרָכֵביּה  ֵאיָמֵתיּה  ִמן 
ּוְלַרְגָלֵאי  ְלַפְרְׁשָיא  ְּפִלְׁשָּתֵאי  ִגָּבֵרי  ָּכל  ַית  ָמנֹוַח  ַּבר  ִׁשְמׁשֹון 
ע"פ  )תרגום  ַלֲאחֹוָרא  ְדָבֵבהֹון  ּוְמַמֵגר  סּוְסַוְתהֹון  ְוֶיֱעַקר 
דומה  דן,  בית  משל  ויקום  שייבחר  איש  יהי  יונתן,  כתב 
לשרף שרובץ על פרשת דרכים, ולראשו נחשים שאורבים 
רוכבו  מאימת  וניצל  בעקביהם,  סוסים  שנושך  שביל,  על 
מתפרקד לאחוריו, כמו כן יהרוג שמשון בן מנוח את כל 
גיבורי פלשתים לפרשיו ולרגליהם ויעקור סוסיהם וימגר 
על  בתרגום  עוד  ועיי"ש  שם.  ופרש"י  לאחור(".  שונאיהם 
זה  הוסיף  שיעקב  ה'",  ִקִּויִתי  "ִליׁשּוָעְתָך  י"ח(,  )שם  פסוק 
בדבריו אלו להתפלל על שמשון, וע"ע ברש"י רמב"ן ורבינו 

בחיי ועוד מרבותינו הראשונים שם. 
וע"ע בסוטה ט' ב', שדרשו כן בפסוק )שפטים י"ג כ"ה(, 
"ַוָּתֶחל רּוַח ה' ְלַפֲעמֹו ְּבַמֲחֵנה ָדן ֵּבין ָצְרָעה ּוֵבין ֶאְׁשָּתאֹל", 
אבינו,  יעקב  של  נבואתו  חלתה  חנינא,  בר'  חמא  "א"ר 
ועיין  ֶדֶרְך".  ֲעֵלי  ָנָחׁש  ָדן  ְיִהי  י"ז(,  מ"ט  )בראשית  דכתיב 

בח"א מהרש"א שם.
ושמשון היה משבט דן, כדברי הפסוק על אביו )שפטים 
י"ג ב'(, "ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמָּצְרָעה ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני ּוְׁשמֹו ָמנֹוַח 

ְוִאְׁשּתֹו ֲעָקָרה ְוֹלא ָיָלָדה", הרי שהיה משבט דן.

עיניו  משכר  שמחצית   – ביקשתי  שכרי  ומחצית 
שהוציאוהו, ביקש שמשון מה' שיתן לו, כדי שיוכל לנקום 

בפלשתים.
שאחרי ששמשון נפל ביד הפלשתים, והם נקרו את שני 
עשו  בריחים,  והטחינוהו  בבית האסורים  ואסרוהו  עיניו, 
הפלשתים זבח גדול לע"ז שלהם, וקראו והביאו את שמשון 
ט"ז  )שפטים  כדכתיב  להם,  שישחק  כדי  האסורים  מבית 
ְלָדגֹון  ֶזַבח ָּגדֹול  ִלְזּבַֹח  ֶנֶאְספּו  ְפִלְׁשִּתים  כ"ג - כ"ה(, "ְוַסְרֵני 
ִׁשְמׁשֹון  ֵאת  ְּבָיֵדנּו  ֱאֹלֵהינּו  ָנַתן  ַוּיֹאְמרּו  ּוְלִׂשְמָחה  ֱאֹלֵהיֶהם 
אֹוְיֵבינּו. ַוִּיְראּו אֹתֹו ָהָעם ַוְיַהְללּו ֶאת ֱאֹלֵהיֶהם ִּכי ָאְמרּו ָנַתן 
ַוֲאֶׁשר ִהְרָּבה  ְבָיֵדנּו ֶאת אֹוְיֵבנּו ְוֵאת ַמֲחִריב ַאְרֵצנּו  ֱאֹלֵהינּו 
ֶאת ֲחָלֵלינּו. ַוְיִהי כי טוב )כתיב, קריא: ְּכטֹוב( ִלָּבם ַוּיֹאְמרּו 
ִקְראּו ְלִׁשְמׁשֹון ִויַׂשֶחק ָלנּו ַוִּיְקְראּו ְלִׁשְמׁשֹון ִמֵּבית ָהֲאֻסיִרים 

ַוְיַצֵחק ִלְפֵניֶהם ַוַּיֲעִמידּו אֹותֹו ֵּבין ָהַעּמּוִדים".
ֶאל  ִׁשְמׁשֹון  "ַוִּיְקָרא  כ"ח(,  )שם  נאמר  שעה  באותה 
ַהֶּזה  ַהַּפַעם  ַאְך  ָנא  ְוַחְּזֵקִני  ָנא  ָזְכֵרִני  ֱאֹלִהים  ה'  ַוּיֹאַמר  ה' 
ָהֱאֹלִהים ְוִאָּנְקָמה ְנַקם ַאַחת ִמְּׁשֵתי ֵעיַני ִמְּפִלְׁשִּתים", ודרשו 
חז"ל בירושלמי סוטה א' ח' )ז' ב'(, וכעי"ז איתא בבמד"ר 
ט' כ"ד, "אמר רבי אחא, אמר לפניו, רבונו של עולם, תן 
לי שכר עיני אחת בעולם הזה, ושכר עיני אחת מתוקנת 

לי לעתיד לבוא".
"ַוִּיְלּפֹת  ל'(,   - כ"ט  )שם  כתיב  מה',  כן  שביקש  ואחרי 
ִׁשְמׁשֹון ֶאת ְׁשֵני ַעּמּוֵדי ַהָּתֶוְך ֲאֶׁשר ַהַּבִית ָנכֹון ֲעֵליֶהם ַוִּיָּסֵמְך 
ַוּיֹאֶמר ִׁשְמׁשֹון ָּתמֹות  ִּבְׂשמֹאלֹו.  ְוֶאָחד  ִּביִמינֹו  ֶאָחד  ֲעֵליֶהם 
ַנְפִׁשי ִעם ְּפִלְׁשִּתים ַוֵּיט ְּבכַֹח ַוִּיּפֹל ַהַּבִית ַעל ַהְּסָרִנים ְוַעל ָּכל 
ָהָעם ֲאֶׁשר ּבֹו ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ֲאֶׁשר ֵהִמית ְּבמֹותֹו ַרִּבים ֵמֲאֶׁשר 
ְּבַחָּייו". ואיתא בירושלמי שם, "כתוב אחד אומר19,  ֵהִמית 
וישפוט את ישראל ארבעים שנה, וכתוב אחד אומר )שם 
ר' אחא,  ָׁשָנה. אמר  ֶעְׂשִרים  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ָׁשַפט  ְוהּוא  ל"א(, 
לאחר  שנה  עשרים  ממנו  יראים  הפלשתים  שהיו  מלמד 

מותו, כדרך שהיו יראים ממנו עשרים שנה בחייו".
שהפחד  העדה,  הקרבן  בדברי  פלא  דבר  שם  ויעויין 
שהפלשתים היו יראים משמשון עשרים שנה לאחר מותו, 

היה מפני "שהיו חוששין שמא עדיין הוא חי".

שכאשר  עצמו,  על  אומר  היה  זצ”ל,  זוננפלד  שהגרי”ח  והביא  בנידו”ד,  כבר  עורר 
נתקל במקרה, שהציבור יושב וממתין מי יואיל בטובו לרדת לפני התיבה, נהג הוא 
עצמו לרדת, ולא להמתין עד שמישהו יעשה זאת. טענתו של הגרי”ח היתה, שיש שני 
תיבת  של  המקודש  המקום  ביזוי  ב.  דציבורא.  טירחא  א.  הזו.  בהמתנה  איסורים 
הש”ץ, שבו עולים תפילותיהם של ישראל לאביהם שבשמים. ]וראה עוד לעיל בהערה 

.]3
ח”ד  ישפה  אבני  ועשו”ת  וכו’,  וקדיש  דהיינו מה שמזכה את הרבים בקדושה     8
סי’ ו’, שמזה שבביה”ל סי’ קכ”ד ב’ כתב, שהש”ץ רשאי לא לסמוך גאולה לתפילה 
משום שמקיים תקנת חזרת הש”ץ, מכאן שמעלת ש”ץ גדולה מאד, וכמו”כ מביא 
ראיה ממה שאֵבל משמש כש”ץ לעי”נ, דמזה רואים שיש במצוה זו מעלות מיוחדות. 
לפי”ז משיב שם דעדיף לשמש כש”ץ מלהתפלל ותיקין )ועמש”ש בשם מרן הגרי”ש 
אלישיב זצ”ל, שהסכים לזה, אכן יתכן משום שבשאלה שנידונה באבני ישפה, מדובר 
שמשמש כש”ץ בישיבה שלומד בה, וראה מכתבו של הגרי”ז סגל זצ”ל ממנשסטר, 

בס’ ‘שיח תפלה’ עמ’ שס”ח(.
9   שו”ר ב’נחמד למראה’ על המדרש שם, שכתב: “מכאן קשה למה שפירשו מהר”י 
מטראני בספר צפנת פענח עה”ת, בסדר תולדות יצחק )דרוש שני(, שאברהם אבינו 
נשבע לו לשלשה דורות, ויצחק בנו נשבע לו לעד לעולם, יעו”ש. ואינו כן, שיצחק לא 

נשבע לו, אלא קיים מצות אביו לשלשה דורות”. וע”ע בידי משה על המדרש שם.

10  אכן באורחות חיים להר”א מלוניל, הל’ תפילה אות קי”א, כתב בשם הירושלמי, 
שגם בימות הגשמים מתפלל הביננו, ע”ש.

11  כן הוא עכ”פ לשיטת הרמב”ן פ’ אמֹר )ויקרא כ”ד י’(, שהוכיח מגמ’ זו דהאבות 
דין ישראל היה להם, עיי”ש.

12  עיין מה שהארכנו עוד בענין שמשון ואביו ואמו, גדולתו וגבורתו ואף נפילתו, 
בגליון קס”ג, פרשת תזריע ע”א.

13  והיינו הימים שנשארו מהיום הרביעי של שבעת ימי המשתה ועד לסופו, כפרש”י 
ושאר מפרשים.

את  שהבאנו  לשמשון,  דלילה  שהציקה  ההצקה  לגבי  הבאה  הערה  להלן  עיין    14
דברי חז”ל על איזה הצקה מדובר. והנה לגבי האשה התמנית, לא מצאתי כן בחז”ל 
שדרשו על פסוק זה, אלא רק על דלילה, אבל מפרשי הנביא פירשו כן גם לגבי האשה 
השתדלות  שמרוב  בזה,  הרצון  שיהיה  “אפשר  שם,  הרלב”ג  שכתב  כפי  התמנית, 
בזה עמו ִהְלָאה אותו והציקתהו, עד שלא יכול ַהציל שלא יגיד לה החידה. או יהיה 
הציקתהו בענין המשגל, כי כשהיה תובע אותה, היתה מונעת ממנו בעת שהיה יצרו 
תקפו, וכאשר לא יכול לסבול זה, הגיד לה את החידה, עד שבטרם יבא השמש ביום 

הזה נשלם לאנשי העיר ענין הגדת החידה”.
15  וכך מפורש בסוטה ט’ ב’, שהיא היתה תחילת קלקולו, שהיה זה בדרך זנות. 

ועע”ש ברש”י ובתוספות שאנ”ץ.

16  ובענין מה היה אותו עינוי שהיה כה נורא עבורו עד כי קצרה נפשו למות, אמרו 
חז”ל בסוטה ט’ ב’, שהיתה שומטת עצמה ממנו בשעת גמר ביאה, ופרש”י, שבאותה 

שעה תאוות האדם מרובה.
והביאור הפשוט למה קצרה נפשו למות מחמת זה, כדברי המצוד”ד, שכאשר אין 
נכונה  כן  על  עד שיהיה קרוב למיתה,  להגיע  יכול  עליו, הוא  דעתו של אדם רחבה 

ההגדרה שנפשו קצרה למות, והיינו קרובה למות.
ושמעתי פעם שהיות ושמשון היה השופט של ישראל באותו דור, וכמפורש בפסוקים, 
בודאי שהיה צדיק גדול עד מאוד, ובמיוחד שרוב ה’ היתה עליו ]וכל ענין נישואיו עם 
נשות הגוים, כבר האריכו בזה לבאר רבים מהקדמונים[, על כן, היות ומחמת עינוי 

זה הוא היה קרוב לעבירה, מחמת כן קצרה נפשו למות.
דברי אמת.  כן משום שניכרין  רב, שידעה  חנין בשם  רב  בגמ’ שם איתא דעת    17
ופרש”י, “מתקבלין ומיושבין ודבּורים על אופניהם, ראתה שערו גדול ולא היה שותה 
יין, והבינה שהדברים האחרונים שאמר לה, שבדבר הזה היה כחו גדול, אמת הן”. 

וע”ע במהרש”א בח”א שהאריך בזה.
18  וכעי”ז איתא בתרגום אונקלוס, אך בלא להזכיר את שמו של שמשון.

19  ולא מצאתי פסוק זה לפנינו. שו”ר שכבר הקשה כן בקרבן העדה, וכתב, “פסוק 
ִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי  זה לא נמצא בספרים שלנו, אלא כתיב )שפטים ט”ו כ’(, “ַוִּיְׁשּפֹט ֶאת 

ְפִלְׁשִּתים ֶעְׂשִרים ָׁשָנה”.



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

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

להערות, הארות ותגובות וכל עניני העלון, ותרומות והנצחות, יש לפנות למערכת בפקס ובמייל הנ"ל
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לקבל  ניתן  נסיון,  לתקופת 
בפקס  העלון  את  שבוע  כל 
תשלום(. )ללא  באימייל  או 

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

או למייל:
yaepstein@aol.com 

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון שבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להכריע את הספק האם ניתן למנות 'ממשיך' לאחד מגדולי המשגיחים, שימשיך למסור לרבים את סדרת הוועדים בעניני 'תיקון המידות' בה החל המשגיח זצ"ל, את אחד מגדולי תלמידיו ומקורביו, שהולך בדרכיו בלא 
סילופים ועיוותים, אלא שאביו מחלל שבת בפרהסיא ואמו הולכת שלא כבנות ישראל הכשרות, או שחרפה היא לציבור, ולמרות מעלותיו אין למנותו לתפקיד חשוב ורגיש זה. ניתן להוכיח לכאורה, שאם יש אדם הראוי למעלה מחמת עצמו, ובני משפחתו רשעים, לא 
זו בלבד שאין בכך חסרון כלפיו, אלא אדרבה, מעלה היא עבורו שלא למד ממעשיהם הרעים ומדרכיהם המקולקלים, וזאת מדברי רש"י כ"ה כ', עה"פ, "ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשה", וביאר 
רש"י, "בת בתואל מפדן ארם אחות לבן. וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם, אלא להגיד שבחה, שהיתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע, ולא למדה ממעשיהם". ומבואר בדברי רש"י, שמי שהשתנה מבני משפחתו שהם רשעים, לא 

זו בלבד שאינו נחשב עבורו כחסרון, אלא עוד נחשב לו למעלה גדולה.
ורבים העירו מדברי רש"י שם כ"א, עה"פ "ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה' ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לֹו ה' ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו", ופרש"י, "ויעתר לו. לו ולא לה, שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע לפיכך לו ולא לה", הרי שצדיק בן צדיק עדיף מצדיק בן רשע. 

כבר הקשו כן במשכיל לדוד ובבאר בשדה, וביארו, שלעולם צדיק בן רשע חשוב יותר, כי היה לו ללמוד מהרשעים ולא למד, אך לענין תפילה, מועילה יותר תפילת צדיק בן צדיק, שזכות אבותיו מסייעו לקבל תפילתו.

שוימר ש. – לייקווד – אורים ותומים, ב"כ.
מונק א. – קרית ספר – תוספות השלם על התורה.
שטורק י. – בני ברק – תוספות השלם על התורה.
שוב צ. – ירושלים – תוספות השלם על התורה.

ינקלביץ י.מ. – לייקווד – תוספות השלם על התורה.
גוטסמן י. – מודיעין עילית – תפארת תורה - ליקוטים.

שניידר מ. – בני ברק – תפארת תורה - ליקוטים.

שמות הזוכים לשבוע פרשת חיי שרה
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  ספר "שו"ת שרידי אש", ב"כ.
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הקטן  בחלק  אלא  מכירים  הבריות  אין  ושעה,  עת  בכל  עמנו  עושה  שה'  הטובות  מרוב 
שבהן, וגם זאת בעיקר כשהם חסרות. המציאות בארץ הקודש של חוסר בגשמים בעשרות 
השנים האחרונות, גרם שרוב האנשים, גם אלו שאין להם שדות וכרמים, מכירים בטובתם 
של הגשמים, כאשר הפחד מפני עליית מחירי המים לשימוש הביתי, גם הוא מוסיף לכך 
בארץ  היושבים  ישראל  מבני  רבים  של  לבבם  מקירות  יוצאות  הגשמים  על  שהתפילות 

הקודש, ואף אחינו היושבים בחוצה לארץ.
ההודאה לה' על ש'בטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד', לא 
תמיד נאמרת מספיק בלשון הודאה, כל זמן שבכל עת ושעה ניתן ללכת למאפיה או למכולת 
ולרכוש ככרות לחם לרוב, ואף ממתקים ומעדנים וכל מוצרי מותרות אחרים. אלו שעברו 
תקופות של דוחק והעדר, צנע ומחסור, רעב וכפן, כל זמן שלא שכחו את אותה עת צרה 
וצוקה, קושי ומצוקה, יודו בכל ליבם לה' על הרבוי והשפע שיש בימינו. כך היא המציאות 
רק  אלא  בו,  שיש  בטובה  להכיר  יכול  אינו  'עבודה'  שבלא  לאדם,  שישנו  דבר  כל  לגבי 
בעת חסרונו. ולעומת זאת, למצב של קושי וחסרון, קשה מאוד להתרגל, ובכל עת מצוא 

המציאות המרה טופחת על פני הנמצאים בה, ומקשה וממרמרת להם את חייהם.
אחת מהטובות שה' גמל עם רוב מוחלט של בריותיו, שמאז לידתם הם זוכים שיהיה להם 
אבא. אבא שמגדל את ילדיו, מקדש בשבת על היין, לומד עם ילדיו, ובעיקר משמש עבורם 
כמעוז וצור שעליהם הם נסמכים, ומרגישים יציבות ומנוחה. גם אלו שאביהם הוא חלש 
או חולני, אפילו אם שוכב על ערש דוי, בכל זאת ההרגשה שלהם היא שיש להם אבא, 
אלא שבשעה זו הם כבר מרגישים צורך להתפלל לה' שישאיר להם את אביהם ושיחזור 
ילדיה, דואגת לצרכיהם, מדברת על  לגבי אמא, שמגדלת את  גם  כך  לבריאותו האיתנה. 
ליבם ושומעת את בקשותיהם ואשר על ליבם, ועצם מהותה מהוה לילדיה כח ועוז לעמוד 
בקשיים ובנסיונות, גם כאשר מדובר באמא חולה ותשושה, בעלת יסורים וצריכה לעזרה 
הם  אותה,  להם  שיש  עוד  וכל  עמה,  מדיבור  נתמכים  מרגישים  ילדיה  זאת  בכל  וסיוע, 

מרגישים מוגנים ושלווים.
יודעים ומכירים במה  כך גם לגבי בן ובת הזוג של האדם, שכל אלו הממתינים להנשא, 
שחסר להם, ושופכים את ליבם כמים לפני ה' שיזכה אותם בזיווג הגון במהרה, אך לאחר 
קשיים  ישנם  אם  ובמיוחד  שזכו,  מה  את  להעריך  יודעים  תמיד  לא  הבית,  את  שהקימו 
מסויימים, כאשר כל אחד יודע שלבד יהיה לו הרבה יותר קשה, ובכל זאת, לא רבים הם 
אלו שמתפללים על כך כפי שהתפללו אילו היו רווקים, כי התרגלו למצב הטוב שה' נותן 
החסרון  את  רק  רואים  ולפעמים  שבנישואין,  המתנה  את  רואים  ובקושי  להם,  ומעניק 

שבהם.
גם זלמן לעבענפריילעכמיטגארנישט* מעולם לא חשב בדעתו עד כמה עליו להודות לה' 
שזכה לאבא בריא ושלם, שכל הבית התנהל סביבו, ובכל מקום זכה לכבוד רב כבנו של 
אביו. האבא, ר' יששכר, היה תלמיד חכם משכמו ומעלה, בקי בעמקי חדרי התורה, בש"ס 
היה משיב  לגמגם  ובלא  בכל מקום,  אותו  יכל לשאול  וכל אדם  ואגדה,  ופוסקים, הלכה 
שהמגיד  הפעמים  אותם  את  טוב,  לזכרון  זלמן  לפני  עמד  תמיד  ונעימה.  ברורה  תשובה 
שיעור בישיבה שאל שאלה קשה, והמתין לתשובות שהתלמידים יביאו, ובכל פעם מחדש 
היה המגיד שיעור ושאר הבחורים אומרים, שאף אחד לא יוכל להביא תשובה טובה כמותו, 
שבאו מכח אביו שנהירין לו שבילי הש"ס הרבה יותר משבילי רחובות שכונתו, ותמיד היה 
מפתיע בכמה וכמה תשובות מפליאות וגאוניות המבוססות על בקיאות עצומה יחד עם 

עומק העיון והפלפול בדעת רבותינו זיע"א.
בכל אותה תקופת ילדות טובה ומתוקה שעברה עליו ועל שמונת אחיו ואחיותיו הצעירים 
ממנו, הם התגוררו בבית קטן וצר, ומחמת קוטנו לא יכלו להכניס אל תוכו מושגים רבים, 
ועל כן, כשנכנסו אליו הששון והשמחה, המקום כבר היה תפוס ולא יכלו להכנס בו העצב 
והצער, ובמעט מקום שעוד נשאר, הכניסו בו אורחים רבים, ומעולם לא אמר אדם צר לי 
המקום, והאורחים הללו לא יכלו לכלוא את הרגשתם היאך ניתן להגיע לפסגות האושר 

והשמחה בבית כה קטן.
האמת היא, נהג ר' יששכר לומר בכל עת לבני ביתו, שרבים מאלו שהוא מכיר שיש להם 
והכאב,  הצרות  גם  עמם  התרחבו  כך  והתרחב,  גדל  שהבית  כמה  ידים,  ורחב  גדול  בית 
אגף  בין  המפריד  וילון  עם  אחד,  בחדר  ישנים  ילדים  כששמונה  והמחלוקות.  המריבות 
הבנים לחלק הבנות, מתרגלים לחיות עם אחרים ולוותר ושוב לוותר, ולתת משלו לאחים 
ולאחיות, אבל כאשר לכל שני ילדים יש חדר לבד, כל אחד מרגיש שבשבילו נברא העולם, 
שהילדים  אמר,  עוד  והקטטות.  המריבות  מתעוררים  כך  ומתוך  בבית,  "זכויות"  לו  ויש 
הגדלים בתנאים יותר מדי מַפְנקים, אחרי שהם מתרגלים לפינוק, קשה להם מאוד להפסיק 
ולהגמל מפינוקים אלו, וכל דבר קל וקטן מציק ומפריע להם מאוד, וידוע שאחוזי הבתים 
ילדותם ובחרותם,  יותר אצל אלו שפינקו אותם בימי  גבוהים  'קשר של קיימא',  שאינם 
ומחמת כן אין להם את הכח להתמודד עם קשיים ועם מושגים ורצונות של אחרים, ואילו 
אלו שִגדלו ילדים רבים יחדיו, בלא 'פינה' לכל אחד ואחד, מילדותם הורגלו לחלוק את כל 
אשר להם עם אחרים, ועל כן, באופן טבעי, בכל מקום בו יהיו, יחלקו את מה שיש להם עם 
האחרים, ובודאי שלא יריבו על כל דבר קטן, ובכל עת ישיבו להם החברה כגמולם הטוב, 
שיהיו מוקפים בחברים וידידים, ובודאי שהבתים שהם יבנו, מירב הסיכויים שיהיו ניצבים 

ועומדים לאורך ימים ושנים.
מדת ההסתפקות במועט שרעייתו ירשה מבית הוריה, היא זו שעמדה לר' יששכר שיוכל 
להגות כל ימיו בעסק התורה ועמלה. המילגה שאותה הביא לביתו, יחד עם עבודת רעייתו 
כמטפלת, הספיקה להם להחזיק את ביתם ולכלכל את תשעת ילדיהם לכל מה שהיה צריך 
באמת, וה'צריך' הזה לא היה הרבה יותר מאשר מעט אוכל, וביגוד יד שניה, וכל הדברים 

האחרים שבאמת היו צריכים להם.
רעייתו לימדה את ילדיה שלא לחיות על פי 'מה יגידו', כי מי שחי על פי הילך המחשבות של 
החברים והשכנים, לעולם לא יתחזק ברוחניות, וימנע מלעלות ולנסוק למעלות גבוהות. 
תמיד יהיה מי שיחשוב שכל עלייתו היא 'לא מתאימה', 'זה יאכנע', 'צו"ל', ושלל טענות 
דומות. אפילו מי שירצה ללבוש בגד כדעתם של אחרים, כל שעה קלה יצטרך להחליפו 
לבגד אחר, שהרי אף ה'כולם' לא מסכימים לדעה אחת. הֵאם הצליחה להחדיר בילדיה את 
התחושה האמיתית, שככל ששילמו פחות על בגד, כך הוא יותר טוב ומוצלח, והרויחו ריוח 
רב בקנייתו, בשונה מדרך העולם הרואים במחירו היקר של החפץ, אות וראיה לחשיבותו 
וההצלחה והמעלה ברכישתו. בניהם ובנותיהם יכלו להתגאות בפני חבריהם על החולצה 
שרכשו ב'שקל' או 'שני שקל', במכירה המיוחדת של ביגוד יד שניה, במקום לשלם עליהם 
חמשים או מאה שקלים במכירה אחרת, במיוחד כשידעו שבזכות קניה מוזלת זו יכל אביהם 

להמשיך בתלמודו עוד ועוד, בלא לדאוג לממון הרב הנצרך לקניית ביגוד ושאר חפצים.
אחת החוויות המיוחדות שהיו בביתם, היתה סביב הגעה של חבילות בגדים, שנשלחו מאת 
קרובי משפחה. החבילות היו נפתחות על ידי הילדים, כשכל אחד מנסה למצוא בהם בגד 
טוב ומתאים. חויה זו היא הרבה יותר מאשר קניית בגד בחנות, כך הרגישו הילדים. בחוית 
בחבילות,  בגד  מציאת  חוית  לעומת  ומתחדשים,  אותו  וקונים  בגד  אחר  מחפשים  קניה, 
בה בנוסף לכל זה מצטרף גורם ההפתעה, שלא ניתן לצפות מה יש בחבילות, וכל שליפה 
ובמיוחד כאשר אחד  נוסף מהחבילות, מוסיף הנאה ושמחה לכל בני המשפחה.  של בגד 
מהם מצא בגד מתאים, כולם שמחו עמו יחד על הבגד שה' שלח לו בדיוק עבורו. פעמים 
רבות היה זה לאחר שֵאם המשפחה הגיעה למסקנה שילד מסויים צריך בגד כזה או אחר, 
וכבר עמדו לצאת לקנות עבורו את הבגד למרות מחירו הגבוה, ובאותו יום שלח להם ה' 
בחבילות את הבגד הרצוי והנצרך. כמובן שבכל מעשה כזה היתה האם מעוררת שוב ושוב 
בליבות הילדים היאך הקב"ה דואג לכל ברואיו, וזן אותם לכל מה שהם צריכים וזקוקים. 

בספרי  המלאים  הישנים,  הספרים  בארונות  היה  בו,  התפאר  שביתם  וההדר  היופי  עיקר 
קודש לרוב, שכיסו את רוב קירותיו של החדר הגדול והמרכזי, בו ישב אביהם ברוב העתים 
שהיה בביתו, והגה ועמל בתורה הקדושה, שהיא היתה משוש כל חייו. פעמים רבות זכו 
הילדים לראות, שפני אביהם, שבכל עת חרושות קמטים מול הגמרא או כל ספר קדוש 
אחר, מרוב עמל ויגיעה, לפתע מתמלאים באור עילאי והשמחה פורצת מהם, והוא מודה 
ומשבח לה' שזיכהו לחדש מהלך מחודש ומיוחד בסוגיה, המאירה בכל חלקיה, ויש לו בה 
הרגשה שכיוון לאמיתה של תורה. פעמים רבות אף זכו לשמוע את אביהם הקורא בשמחה 
מאמש,  הקשה  לרמב"ם  תירוץ  לו  שיש  ביותר,  הטובה  הבשורה  את  לה  ומבשר  לאמם, 
בן  לו  מבניהם שנולד  על אחד  לרעייתו  הוא מבשר  כאילו  המיוחדת,  על שמחתו  ונראה 

אחר עשרות שנות צפיה. 
קישוט נוסף של ציור גדול פאר את דירתם, אותו ציירה האם בהיותה כלה צעירה, המחולק 
לחמשה חלקים, בחלק אחד רואים אב רוכב על חמור ובנו מהלך על ידו, בחלק השני נראה 
הבן רוכב והאב מהלך על ידו, ובחלק השלישי נראים שניהם רוכבים על החמור, ובחלק 
הרביעי שניהם מהלכים על יד החמור, ובחלק החמישי, שניהם מהלכים כשהחמור רכוב על 

גבם, כשתחת הציורים כתוב בגדול, 'סופה של התפעלות מביקורת הבריות'.
הסיפור שעומד מאחורי ציור זה, הוא ממליצה קדמונית )עי' דרך שיחה ח"א עמ' תי"ט(, 

שפעם אחת הלכו אב ובנו בדרך ועמם חמור, האב רכב על החמור והבן הלך רגלי. פגש 
אדם אחד את האב, ואמר לו, ואיך לא תרחם על בנך. ירד האב מהחמור והעלה עליו את 
בנו. פגשו אדם שני ואמר לבן, וכי זה כיבוד אב שאביך מהלך ואתה רוכב. ועלו שניהם על 
החמור. פגש בהם אדם שלישי, אמר להם, וכי איך לא תרחמו על החמור, וירדו שניהם. 
פגעו באדם רביעי, ואמר להם, שלשה חמורים הולכים, ואין אחד רוכב על חבירו. סוף דבר 

היה שלקחו החמור ושמוהו על שכמם. וזה הסוף של מי שמתפעל ממה שאומרים לו...
דבר  עושה  אדם  זה, שאם  במעשה  שיש  השכל'  מה'מוסר  התפעלה  שכה  הצעירה  הכלה 
בעבור התפעלותם של אחרים, לעולם הוא לא יהיה שלם בכל מעשה שיעשה, ובכל עת 
ושעה יצטרך להחליף ולשנות ולהתאים את עצמו ל'רוח הציבור', ול'מה יאמרו', ועל כן 
עמלה וציירה ציור זה באותם הימים שהיה לה מעט פנאי, כדי להוסיף להכרזה הברורה 
בביתם, שהם לא מתכוננים ללכת כדרכו של ה'עולם גולם', המתפעלים מדברי האנשים 
ושיחתם, ומחשבים חשבון זה של העולם, אלא הם רוצים שביתם יתנהל על פי התורה, וכל 
מעשיהם יהיו על פי חכמי התורה והמסורה, ורוח המקום ועושי רצונו תהא נוחה מביתם.

כשהיתה אם הבית רואה אצל אחד מילדיה איזה שהוא ירידה או תדמית עצמית ירודה 
בשל דברי הבריות, היתה מעמידה אותו מול הציור הלזה, ומעודדת אותו בדבריה אודות 
לדיבורי  התייחס  שלא  מפני  ורק  אך  היה,  הגדול  אביהם  של  העצומה  צמיחתו  שכל  מה 
הבריות. על מה לא צחקו וליגלגו עליהם באותם שנים. תמיד הציקו לו על לימודו בכל עת 
בלי שיש לו תפקיד כזה או אחר. היו שהמליצו בפניו שיתמנה כדיין או לרב קהילה, אחרים 
אמרו שיהיה מלמד בתלמוד תורה, וגם היו שהציעו שימסור שיעורים בישיבות, ואת כל 
ההצעות והרעיונות הוא דחה וגנז, כאשר כל חפצו ורצונו בכל עת, לישב ולשקוד בעמל 
התורה בכל ימי חייו, בלא כל עיסוק או תפקיד שיבטלו מתלמודו ומעלייתו בפסגות אליהם 

הגיע והמשיך לעלות ולטפס.
יימשך  וילדיהם,  המשפחה  זכו  לו  הרב  האושר  כי  נראה,  היה  המשפחה  מבני  אחד  לכל 
לאורך ימים ושנים, אלא שרצון ה' היה שתעבור עליהם כוס התרעלה, במטרה לראות היאך 
הם יעמדו בנסיונות החיים של אסון ויתמות, צער ויגון, האם יצליחו להתגבר על הכאב 

והקושי, וימשיכו להתעלות גם במצבים אלו, או שחלילה יכשלו אחור.
יששכר  שר'  לאחר  ספורות  דקות  כוותיקין,  תפילת שחרית  של  בסיומה  הבקרים,  באחד 
שהלך כהרגלו, עטוף בטלית ומעוטר בתפילין, לזכות ולקבל פני שכינה בלימוד שמיד אחר 
"היוצא מבית  א'(,  קנ"ה  א', משנ"ב  ס"ד  )ברכות  חייא  בר  לוי  רבי  דברי  בקיום  התפילה, 
לומד בסדר  פני שכינה", בעודו  ומקבל  זוכה  ועוסק בתורה,  ונכנס לבית המדרש  הכנסת 
זו, הוא הספיק ללמוד  יומו הקבוע את הדף האחרון של מסכת ברכות, בו נשנית הלכה 
והחל ללמוד את דברי רבי חייא בר אשי בשם רב, "תלמידי חכמים אין להם  זו  מימרא 
מישיבה  מנוחה.  להם  "אין  רש"י שם,  וכדברי  הבא",  בעולם  ולא  הזה  בעולם  לא  מנוחה 
זכה שנשמתו עברה  ומטהר את עצמו בתלמודו,  יושב  וממדרש למדרש", בעודו  לישיבה 
מעולם הזה לעולם הבא, מבית המדרש של מטה, להיכל הגדול בבית המדרש של מעלה, 

וזכתה לקבל פני שכינה.
קולו הנעים של ר' יששכר בתלמודו נדם לפתע, אלא שהלומדים במקום עדיין לא הבחינו 
ר' יששכר  בטרגדיה שאירעה. שעה ארוכה עברו עד שאחד הלומדים הבחין שראשו של 
שמוט על הגמרא, כשאצבעותיו עדיין מצביעים על מקום לימודו, והוא ניגש לראות אולי 
הוא אינו חש בטוב. כשהתקרב ונגע בו בעדינות, הרגיש שצינת הבוקר השפיעה עליו והוא 
קר לגמרי. הלה הקים קול זעקה גדולה, ותוך רגעים ספורים השכיבו את ר' יששכר וניסו 
כבר  שנשמתו  רב,  בצער  הודיעו  למקום,  להגיע  שמיהרו  ההצלה  שאנשי  אלא  להחיותו, 

נמצאת זמן רב בגנזי מרומים, והקב"ה שש ושמח על נשמה כה זכה וטהורה שבאה אליו.
הוזעקה  הרבנית  רעייתו  כאשר  העיר,  ברחבי  מהרה  התפשטה  והמרה  הקשה  השמועה 
הספידוהו  ונהי,  קינה  וזעקה,  בכי  ולקול  תלמודיהם,  ממקומות  הילדים  ושאר  מביתם 
מרורות הרבנים החשובים שביכו על האובדן הגדול לכלל ישראל, על אילן רב הזרועות 
וביקשו  רועה,  להם  אין  כצאן אשר  נשארו  הנכבדה שכעת  ועל המשפחה  באיבו,  שנגדע 

שיהיה מליץ יושר על האלמנה ועל היתומים.
עם  שכעת  שחשבו  במיוחד  האלמנה,  לרבנית  'קרן'  כל  הקימו  לא  ימים,  באותם  כנהוג 
פטירתו תוכל המשפחה להתפרנס בכבוד מ'קצבת שאירים', התמיכה שהרשויות נותנות 
למשפחות יתומים ואלמנות. אלא שהמציאות המרה היתה, שזמן קצר לאחר מכן, בקיצוץ 
הכואב שעשו בכל הקצבאות, קיצצו גם קצבאות אלו ללא רחם, והסכומים שבתמיכה זו 

התקטנו בשיעור שקשה להתקיים מהם.
לחזור  התקשתה  הצעירה  האלמנה  הרבנית  השלושים,  ואף  השבעה  ימי  ועברו  כשחלפו 
לעצמה, אלא שברירה רבה לא היתה לה, כעת היה עליה לשמש כאם ואב יחדיו, לנחם את 
יותר מהם. באותם  ורצוצה  ילדיה השבורים והרצוצים, כאשר היא עצמה שבורה  ליבות 
ומדוע התורה הקפידה על כך כה  ימים היא החלה להבין במעט מהו צערה של אלמנה, 
נוראות. הכאב שנקב את ליבה עד עומקו, היה במה שכבר לא שמעה את קולו המנגן של 
בעלה בלימודו, חסר היה לה את קולו העצב כשהוא מספר לה על קושיה שאינה נותנת לו 
מנוחה, ועוד יותר חשך עליה עולמה כשלא היה לה את השמחה והצהלה כשמצא תשובה 

ותירוץ המיישב את הדברים.
יתמוטט  לבל  יחדיו,  הגדול שבנו  בכדי להמשיך את הבית  נצרכו לאם  רבים  נפש  כוחות 
חלילה. בקשה אחת ִבקשה מבניה ובנותיה, שהגמרא הגדולה בה הגה ולמד בכל עת על 
השולחן בחדר הגדול, תשאר על מקומה כפי שהניחה בפעם האחרונה שלמד בה, כאשר 
הכריכה החיצונית פתוחה, ועמוד השער של הגמרא זועק ביתמותו. ובכל שעה קשה היתה 
זולגות דמעות, ובצעדים איטיים היתה  האם מביטה אל הגמרא המיותמת, כאשר עיניה 
נכנסת אל החדר, כאילו בעלה עומד שם והוגה בתורה, ומבקשת מה' אבי היתומים ודיין 
האלמנות, שיתן לה כח לעמוד בנסיונות הקשים שהביא לפתחה ולביתה, ויזכה אותה לגדל 

את כל ילדיה היתומים, לתורה ולחופה ולמעשים טובים.
על שכמו של זלמן גדול הילדים, הוטל עול כבד, למרות היותו רק בחור צעיר בישיבה גדולה, 
שיעודדם  ממנו  וקיוו  וציפו  אביו,  מקום  כממלא  ואחיותיו  אחיו  כל  בו  הכירו  זאת  בכל 
ויתמוך בהם בימים הקשים ובשעות השבירות בהם הדמעות מצויות. השמחה הגדולה שיכל 
להכניס בין כותלי בית אמו ואחיו היתומים, היה בשבתו על מקום אביו ולימודו בגמרא 
הגדולה שעמדה מיותמת על מקומה. קול ניגון הגמרא שהיה נדמה מאוד לקול אביהם זצ"ל, 
היה פותח לכולם את שערי הדמעות, אך יחד עם זאת הביא להם נחמה מסויימת, שהנה 

הוא זה שממשיך את האב הגדול שהיה להם וכעת הוא בישיבה של מעלה.
הנס הגדול שהיה לזלמן, שהראש ישיבה בישיבתו בה למד, לא ראהו כבחור גדול ומבוגר, 
אביהם של יתומים רבים, אלא כבחור צעיר אבל ודווי, ועל כן בעתות רבות היה משוחח 
עמו על הכאב והצער, היגון והצוקה, כאשר באותם שיחות היה זלמן בוכה כילד קטן, אבל 
עם זאת, הוא הרגיש שבכיות אלו מוציאות אל הצער והיגון אותם הוא נושא על ליבו, וכך 
ליבו יותר פתוח לעמל התורה ויגיעתה, ואף להיות ללב מבין לאחיו ואחיותיו הצעירים, 

ואף לאמו האלמנה השבורה.
ככל שעברו הימים, כך המצב הכלכלי בבית נעשה קשה מנשוא. אם בימים עברו היה קל 
יושב  ביודעם על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם שאביהם הגדול  להם להסתפק במועט, 
ועמל בתורה בכל עת, כעת שדמותו של האבא כבר אינה מקרינה על הילדים בכל עת ושעה, 
הדבר קשה שבעתיים. ישנם חפצים רבים שעד לא מזמן לא היו כלל נצרכים בבית, אבל 

מאז הטרגדיה השתנו סדרי עולם.
האמת היא, שגם בתקופה הקשה והמרה הלזו, היתה האם ממשיכה ללמד את בניה ובנותיה 
שלא לנהות אחרי מה שאחרים אומרים, ובוודאי שלא לילך בעקבותיהם בחוסר דרך שסללו 
לעצמם, אלא בכל עת לחשוב ולהתבונן, מה היה אומר על כך אביהם הצדיק, זכרונו לברכה. 
להלך  ניסו  והם  ושעה,  עת  בכל  להם  נראתה  דיוקנו'  ש'דמות  להם  לגרום  הצליחה  היא 

בדרכו ובנתיבותיו.
אנשים אומרים שצרות באים בצרורות, ובלשון חז"ל )ב"ק צ"ב א' ועוד( אמרו, "בתר עניא 
של  הפתאומית  הסתלקותו  של  הטראגי  האסון  לאחר  השנה  וכמחצית  עניותא",  אזלא 
אבי המשפחה, באחד הימים הגיע אליהם מכתב מ'עורך דין', בו הוא דורש בשם 'מרשו', 
שישלמו לו סכום עתק עד מאוד. הרבנית שלא ידעה מה זה ועל מה זה, פנתה לרב הקהילה 
אליה הם השתייכו וביקשה ממנו אם יוכל לעזור להם בענין זה. אחד מהעסקנים המסורים 
שנכנס לעובי הקורה, לברר מהיכן צץ לו חוב זה, גילה שלטענתם, כחודש לפני הסתלקותו 
הפתאומית של ר' יששכר, הוא חתם ערבות על סכום עתק לאדם בלתי מוכר. הסיפור לא 
היה נראה כשר והגון, שמהיכן ר' יששכר המנוח יכיר את אותו אחד ויחתום עבורו ערבות, 
אלא שאותה חברת הלוואות, טענה שאין זה חשבונה וענינה מהיכן הכיר המנוח את ר' 

יששכר, ועל כן היא תובעת את מלוא הסכום של הערבות, שהגיע לסכום עתק.
ולפשר, אלא שאותה  ניסו גם הם את חלקם לעזור  נסיון במקרים דומים  עסקנים בעלי 
חברה דחתה כל נסיון פשרה, וביקשה את תשלום מלוא הסכום, כאשר לצורך כך עתרו 

למקום הֶרשע. במהלך המשפט ניסו עורכי הדין שנשכרו על ידי העסקנים לטעון שהדבר 
אינו נראה כשר ונכון, ובמיוחד שהוא פלא מדוע החברה הסכימה לערבותו של ר' יששכר 
שישרותו  טען,  השני  אלא שהצד  כלל,  נכסים  בעל  אינו  ואף  להם,  מוכר  כלל  היה  שלא 
הרבה של ר' יששכר והשם טוב שהיה לו בכל מקום, סיפקה אותם, בידעם שהוא יעשה 
ככל יכלתו להשיב את הסכום לערבותו. המשפט נמשך כשנה ומחצה, כאשר בכל עת ניתן 
היה לראות היאך מ'רשעים יצא רשע', וכל התנהלות מקום הרשע היה לטובת העושקים 
דין  עורכי  ממשרד  מקצועיים  דין  עורכי  בסוללת  מגובים  היו  שהם  במיוחד  והגזלנים, 
מהגדולות והבכירות בתחום, ולבסוף אכן הצליחו לחייב את הרבנית בתשלום החוב על 
או  החוב,  לטובת  חודשים  תוך שלושה  ביתה  לפנות את  עליה  ולצוות  חתימת הערבות, 

לשלם את תמורתו.
אחרי ה'גזר דין' הקשה שניתן לה, הרגישה הרבנית שעולמה חרב עליה בשנית. היא לא 
ידעה להיכן תקח את ילדיה ועולליה, באיזה מקום הם יגורו וישהו, ודמעת האלמנה עלתה 
וזעקה כלפי מעלה. רבני המקום שלא הצליחו להציל את ביתה של הרבנית האלמנה מיד 
אלא שהיא  למגורים,  עבורה  הנצרך  הסכום  את  לגייס  ידאגו  לה שהם  הודיעו  הנוגשים, 
ביקשה שלא יעשו עבורה 'מגבית', מחשש לגורל ילדיה שירגישו בושה בדבר, למרות שעל 
פי האמת אין מקום להְרגשות אלו, שהרי הם לא עשו שום דבר רע או עבירה ועון, אלא 
יותר אצל יתומים  ועוד  ילדים ובמיוחד אצל יתומים,  יותר עדינים אצל  שהֶרגשות קצת 
שבמרמה ועושק גורשו מביתם. ועל כן הוצרכו הרבנים לעמול קשה ולנהוג בחכמה רבה, 

לגייס סכומי כסף בלא שישמע דבר, ומבלי לדבר ולעורר את הציבור.
החסרון בצורה זו של אסיפת הכסף, שלא הצליחו להגיע לסכום שיוכל לשלם את החוב או 
לקניית דירה חילופית, ועל כן חשבו הרבנים, שלעת עתה ישכרו בעדה דירה למשך שנה, 
ניתן לעזור ולסייע לרבנית האלמנה  ינסו לחפש אחר עצה ותושיה היאך  ובמהלך השנה 
בשיתוף  הרבנים  הצליחו  השנה  במהלך  ואכן  משלהם.  גג  קורת  להם  שיהיה  ויתומיה, 
העסקנים לאסוף סכום כסף מכובד, שיחד עם 'משכנתא' נכבדה, ניתן יהיה לרכוש דירה 

למגורי הרבנית וילדיה, וכבר היה דובר על מועד בו ינסו לסדר את המשכנתא.
קרוב לשלוש שנים לאחר פטירתו של ר' יששכר ולקראת סיומה של שנת השכירות, זיכה 
ה' את הרבנית לשדך את זלמן בנה, וזמן קצר לאחר מכן, אף את בתה הגדולה, כל אחד עם 
זיווג הגון, כאשר הרבנים והעסקנים אמרו לרבנית שהיא יכולה להתחייב עבור ילדיה על 

סכומים מקובלים, כאשר הם לוקחים על עצמם את העול העצום לדאוג למימון עתק זה.
כשעמדו הרבנים עם העסקנים לעסוק בענין של 'הכנסת כלה וחתן' אלו, יד ה' פגעה שוב 
ועל  מיידי,  באופן  כסף  עליהם  דברים שנצרך  פגעו בשכונה,  צרות קשות  וכמה  בשכונה, 
כן דחו הרבנים והעסקנים את המגביות עבור נישואי יתומי ר' יששכר, במיוחד שמגבית 
במגביות  קודם  טיפלו  כן  ועל  בפומבי,  לעשותה  יכלו  שלא  עבורם,  קשה  מאוד  היתה  זו 
האחרות וזמן החתונה של היתומים קרב ובא, ולא היה לה מהיכן לשלם את התחייבותיה.
באחד הימים פנתה הרבנית לרב השכונה, ושאלה אותו כדת מה לעשות, היות וזמן הנישואין 
קרובים ובאים ועדיין לא השיגו עבורה את הסכומים שהתחייבה. הרבנית הוסיפה והציעה 
החתונה  להוצאות  דירתה,  קניית  עבור  שנאסף  בכסף  תשתמש  היא  עתה  שלעת  בפניו, 
וההתחייבויות עבור החתן והכלה, ולאחר מכן יוכלו שוב לגייס את הסכום עבור ההוצאות 
הנישואין, שכסף זה יוחזר אחר כך למטרת קניית הדירה. הרב הסכים לדבריה, וכך עשתה, 

שהשתמשה בכסף המגויס לטובת הוצאות הנישואין של החתן והכלה.
שנת השכירות הגיעה אל סיומה, והעסקנים חיפשו אחר דירה אחרת בה תוכל האלמנה 
ויתומיה להתגורר עד שיגייסו שוב את הסכום הנצרך, אלא שבשעה זו לא היה שוק לדירות 
בעיר, וכל חיפושיהם אחר דירה עבורם עלו בתוהו. לא נמצאה כל דירה. בינתיים בעל הדירה 
עמד על שלו שהאלמנה ויתומיה צריכים להתפנות מהדירה, וכבר היה נראה שחלילה הם 
עומדים שוב לקבל מכה נוספת, של זריקה באישון לילה ואפילה מהדירה בה הם מתגוררים, 
שדבר זה שהינו קשה לכל אדם, שבעתיים הוא קשה לאלמנה ויתומים, ובמיוחד כשעולה 

להם המחשבה שאילו אביהם עדיין היה חי, בודאי שזה לא היה קורה להם.
שעות ספורות לפני פקיעת המועד האחרון בו הרבנית אמורה לפנות את הדירה, עדיין לא 
נמצאה עבורם דירה להתגורר בה, וצערם של האלמנה והיתומים היה רב. באותה עת, ר' 
דוד טוטגוטאנשכר* שהיתה לו דירת אירוח קטנה העומדת להשכרה, ועל ידה שלח לו ה' 
את פרנסתו, שמע מזלמן שכנו בנה הגדול של הרבנית, אודות המבוכה בו נמצאת אמו, 
חשב בליבו, שהיות ובימים אלו אין לו שוכרים לדירתו, על כן ינצל את העת והזמן שה' 
אינה לו מצוה כה מיוחדת, לעמוד לימין אלמנה ויתומיה לבל יושלכו לרחובה של עיר, ועל 
כן הציע להם שיבוא לתקופת מה להתגורר בדירתו, ובינתיים תהיה להם שהות לחפש אחר 
דירה למגוריהם. ר' דוד גם אירגן להם מקום במחסן של חברו, להניח בו את כל חפציהם 
שפינו מדירתם, היות ודירת האירוח שברשותו היתה כבר מרוהטת, ומלבד מזרונים נוספים 

ומעט כלים ובגדים, איחסנו את הכל במחסן המדובר.
לרחובה  נזרקים  שאינם  מה  שמלבד  ובששון,  בחדוה  ההצעה  את  קיבלו  וילדיה  הרבנית 
של עיר, באטימות לבו של בעל הדירה שהושכרה להם, עוד הם גילו יהודי יקר שאיכפת 
זו שחושבים  הרגשה  ועצם  בלא תשלום,  דירתו  את  לרשותם  כדי שמעמיד  עד  מהם  לו 
בכל  דוד  ר'  את  ובירכו  לבבם,  הרגשת  מאוד את  להם  הטיבה  בטובתם,  וחפצים  עליהם 
הברכות, ובאו לשכון בדירתו הקטנה, והיתה להם אורה ושמחה, במיוחד שהדירה הקטנה 
הזו הזכירה להם נשכחות, את דירתם בו התגוררו יחד עם אביהם עד פטירתו ולפני כשנה 

סולקו ממנה בעושק ורמיה.
כשחלפו כמה ימים מאז השתכנו הרבנית וילדיה בביתו של ר' דוד, והרבנית התאוששה 
מכל הלחץ שעבר עליה ומהמעבר לבית הלזה, היא החלה לתור ולחפש אחר דירה להשכרה, 
בו תוכל להתגורר במהלך השנה הקרובה, עד שהרבנים והעסקנים יצליחו לאסוף שוב את 
הכסף הנדרש, כדי שתוכל לקנות לעצמה קורת גג תחת מה שעשקו ממנה. בכל יום יצאה 
רבים,  תיווך  למשרדי  פנתה  כך  לצורך  כאשר  חלופית,  דירה  אחר  ולחפש  לתור  הרבנית 
תקופה,  באותה  שהיו  הדירות  של  הדל  היצע  מתוך  אך  מתאימה,  דירה  עבורה  שימצאו 

לא מצאה כל דירה.
חלף  כאשר  דירה מתאימה.  כל  לא מצאה  עדיין  והרבנית  וחלפו,  עברו  נוספים  שבועיים 
שבוע נוסף ועדיין לא נמצאה כל דירה, פנה אליה זלמן בנה וניסה לעזור לה למצוא דירה, 
והלך עמה לדירות שהציעו בפניהם, אלא שתוך כדי הליכה עמה, כשראה על איזה חסרונות 
אמו מחליטה שהדירה אינה מתאימה להם, הבין שככל הנראה היא אינה מרגישה שדירה 
זו בה משפחתה מתגוררת, ניתנה להם רק לזמן קצר וכ'עזרה ראשונה', ועליהם לפנותה 
במהירות האפשרית, אלא ההרגש הוא שכעת יש לה דירה, ועל כן היא בוררת ומחפשת 
אחר דירה שתתאים עבורה מכל הבחינות. אם היא היתה יודעת את האמת, הרהר זלמן, 

היא היתה לוקחת את הדירה הראשונה שאיכשהו שייך להתגורר בה.
ניסה בעדינות לשכנע את אמו, אך היא לא הבינה כמותו, ולבסוף, כאשר הרבנית  זלמן 
התפללה מקירות לבבה על מציאת הדירה, אינה ה' לידה דירה מתאימה, וארבעים וחמשה 
לדירה החדשה  עברו  דוד, הם  ר'  לדירת האירוח של  נכנסו  ובניה  ימים לאחר שהרבנית 
שמצאה הרבנית, שהתאימה עבורם גם מבחינת המיקום וגם מבחינת השכנים, והכל בא על 

מקומו בשלום, רק שעדיין הציק לרבנית ענין הכסף עבור נישואי ילדיה.
זמן קצר לאחר שהרבנית פינתה את הבית של ר' דוד, והיא הודתה לו על כך ברוב תודות 
וברכות עליו ועל כל בני ביתו, ניגש אחד השכנים לזלמן בנה, והעיר את ליבו לכך, שלמרות 
שר' דוד לא אמר לה מאומה על המשכות המגורים במקום, מה שגרם לו להפסד ריווח רב, 
על אף שבתחילה היה מדובר רק על זמן קצר, בכל זאת מן הראוי שישלמו לו לכל הפחות 

חלק מהשכירות עבור הדירה.
זלמן ניגש לאחד הדיינים בעיר ושאלו האם אכן צדקו דברי השכן, ועליהם לשלם לר' דוד 
על השכירות של הדירה. הרב הדיין השיבו, שאם רוצים לדעת מהי דעת התורה ודין תורה, 
צריכים לשמוע בפירוט את דברי שני הצדדים, בכדי לדעת ולהבין היאך היו פני הדברים, 
אבל אם שואלים מה ראוי לעשות, אבל מן הראוי שישלמו לבעל הדירה לכל הפחות על 
שליש מהתקופה שהתגוררו בביתו. כשדבר הפסק של הרב הדיין התפרסם, דן עמו אחד 
מרעיו על הפסק שנתן. במהלך הדיון ביניהם, שבו העלו השנים ראיות מכל הש"ס וספרי 
הפוסקים לכאן ולכאן, אמר להם דיין שלישי, שנראה לו שניתן להביא ראיה מרש"י על 

הפרשה לאחד הצדדים.
כמה חודשים לאחר מכן, נתפרסם כי אותם הנוכלים שהוציאו את הדירה מידי הרבנית, 
את  להוכיח  הצליחו  הפעמים  ובאחת  אלמנות,  משפחות  כמה  לעוד  זאת  לעשות  ניסו 
נוכלותם ורמאותם, ובעקבות כך נפתח הפתח להוכיח את רמאותם גם בשאר המשפחות, 
והיות ומסיבה מסוימת הנוכלים הגנבים לא הספיקו למכור את דירתה של הרבנית, תוך זמן 
מה קיבלה הרבנית ומשפחתה את הדירה, ומלבד הצער של היתמות וההתאלמנות, השמחה 

והששון, היציבות והרוגע שבו לשרור בביתם, עד ביאת גואל צדק בב"א.

לעבענפריילעכמיטגארנישט - לחיות שמח בלא כלום. טוטגוטאנשכר - הגומל חסדים בלא לצפות לתשלום גמול
מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להביא ראיה לאחד הצדדים?



מרוב הטובות שה' עושה עמנו בכל עת ושעה, אין הבריות 
כשהם  בעיקר  זאת  וגם  שבהן,  הקטן  בחלק  אלא  מכירים 
בגשמים  חוסר  של  הקודש  בארץ  המציאות  חסרות. 
אלו  גם  גרם שרוב האנשים,  בעשרות השנים האחרונות, 
שאין להם שדות וכרמים, מכירים בטובתם של הגשמים, 
כאשר הפחד מפני עליית מחירי המים לשימוש הביתי, גם 
יוצאות מקירות  הגשמים  על  לכך שהתפילות  מוסיף  הוא 
לבבם של רבים מבני ישראל היושבים בארץ הקודש, ואף 

אחינו היושבים בחוצה לארץ.
ואל  לנו  חסר  לא  תמיד  הגדול  ש'בטובו  על  לה'  ההודאה 
יחסר לנו מזון לעולם ועד', לא תמיד נאמרת מספיק בלשון 
או  למאפיה  ללכת  ניתן  ושעה  עת  שבכל  זמן  כל  הודאה, 
למכולת ולרכוש ככרות לחם לרוב, ואף ממתקים ומעדנים 
וכל מוצרי מותרות אחרים. אלו שעברו תקופות של דוחק 
את  שכחו  שלא  זמן  כל  וכפן,  רעב  ומחסור,  צנע  והעדר, 
אותה עת צרה וצוקה, קושי ומצוקה, יודו בכל ליבם לה' על 
הרבוי והשפע שיש בימינו. כך היא המציאות לגבי כל דבר 
שישנו לאדם, שבלא 'עבודה' אינו יכול להכיר בטובה שיש 
קושי  זאת, למצב של  ולעומת  רק בעת חסרונו.  בו, אלא 
המציאות  מצוא  עת  ובכל  להתרגל,  מאוד  קשה  וחסרון, 
וממרמרת  ומקשה  בה,  הנמצאים  פני  על  טופחת  המרה 

להם את חייהם.
אחת מהטובות שה' גמל עם רוב מוחלט של בריותיו, שמאז 
לידתם הם זוכים שיהיה להם אבא. אבא שמגדל את ילדיו, 
משמש  ובעיקר  ילדיו,  עם  לומד  היין,  על  בשבת  מקדש 
עבורם כמעוז וצור שעליהם הם נסמכים, ומרגישים יציבות 
ומנוחה. גם אלו שאביהם הוא חלש או חולני, אפילו אם 
שוכב על ערש דוי, בכל זאת ההרגשה שלהם היא שיש להם 
אבא, אלא שבשעה זו הם כבר מרגישים צורך להתפלל לה' 
שישאיר להם את אביהם ושיחזור לבריאותו האיתנה. כך 
גם לגבי אמא, שמגדלת את ילדיה, דואגת לצרכיהם, מדברת 
על ליבם ושומעת את בקשותיהם ואשר על ליבם, ועצם 
מהותה מהוה לילדיה כח ועוז לעמוד בקשיים ובנסיונות, 
יסורים  בעלת  ותשושה,  חולה  באמא  מדובר  כאשר  גם 
נתמכים  מרגישים  ילדיה  זאת  בכל  וסיוע,  לעזרה  וצריכה 
מרגישים  הם  אותה,  להם  שיש  עוד  וכל  עמה,  מדיבור 

מוגנים ושלווים.
כך גם לגבי בן ובת הזוג של האדם, שכל אלו הממתינים 
את  ושופכים  להם,  במה שחסר  ומכירים  יודעים  להנשא, 
ליבם כמים לפני ה' שיזכה אותם בזיווג הגון במהרה, אך 
את  להעריך  יודעים  תמיד  לא  הבית,  את  שהקימו  לאחר 
מה שזכו, ובמיוחד אם ישנם קשיים מסויימים, כאשר כל 
אחד יודע שלבד יהיה לו הרבה יותר קשה, ובכל זאת, לא 
רבים הם אלו שמתפללים על כך כפי שהתפללו אילו היו 
להם,  ומעניק  נותן  שה'  הטוב  למצב  התרגלו  כי  רווקים, 
ובקושי רואים את המתנה שבנישואין, ולפעמים רואים רק 

את החסרון שבהם.
חשב  לא  מעולם  לעבענפריילעכמיטגארנישט*  זלמן  גם 
בדעתו עד כמה עליו להודות לה' שזכה לאבא בריא ושלם, 
שכל הבית התנהל סביבו, ובכל מקום זכה לכבוד רב כבנו 
משכמו  חכם  תלמיד  היה  יששכר,  ר'  האבא,  אביו.  של 
הלכה  ופוסקים,  בש"ס  התורה,  חדרי  בעמקי  בקי  ומעלה, 
ואגדה, וכל אדם יכל לשאול אותו בכל מקום, ובלא לגמגם 
זלמן  לפני  עמד  תמיד  ונעימה.  ברורה  תשובה  משיב  היה 
בישיבה  שיעור  שהמגיד  הפעמים  אותם  את  טוב,  לזכרון 
יביאו,  שהתלמידים  לתשובות  והמתין  קשה,  שאלה  שאל 
הבחורים  ושאר  שיעור  המגיד  היה  מחדש  פעם  ובכל 
אומרים, שאף אחד לא יוכל להביא תשובה טובה כמותו, 
יותר  הרבה  הש"ס  שבילי  לו  שנהירין  אביו  מכח  שבאו 
משבילי רחובות שכונתו, ותמיד היה מפתיע בכמה וכמה 
תשובות מפליאות וגאוניות המבוססות על בקיאות עצומה 

יחד עם עומק העיון והפלפול בדעת רבותינו זיע"א.
בכל אותה תקופת ילדות טובה ומתוקה שעברה עליו ועל 
שמונת אחיו ואחיותיו הצעירים ממנו, הם התגוררו בבית 
קטן וצר, ומחמת קוטנו לא יכלו להכניס אל תוכו מושגים 
רבים, ועל כן, כשנכנסו אליו הששון והשמחה, המקום כבר 
היה תפוס ולא יכלו להכנס בו העצב והצער, ובמעט מקום 
אמר  לא  ומעולם  רבים,  אורחים  בו  הכניסו  נשאר,  שעוד 
יכלו לכלוא את  והאורחים הללו לא  לי המקום,  אדם צר 
הרגשתם היאך ניתן להגיע לפסגות האושר והשמחה בבית 

כה קטן.
האמת היא, נהג ר' יששכר לומר בכל עת לבני ביתו, שרבים 
כמה  ידים,  ורחב  גדול  בית  להם  שיש  מכיר  שהוא  מאלו 
שהבית גדל והתרחב, כך התרחבו עמם גם הצרות והכאב, 
המריבות והמחלוקות. כששמונה ילדים ישנים בחדר אחד, 
עם וילון המפריד בין אגף הבנים לחלק הבנות, מתרגלים 
לחיות עם אחרים ולוותר ושוב לוותר, ולתת משלו לאחים 
ולאחיות, אבל כאשר לכל שני ילדים יש חדר לבד, כל אחד 
מרגיש שבשבילו נברא העולם, ויש לו "זכויות" בבית, ומתוך 
שהילדים  אמר,  עוד  והקטטות.  המריבות  מתעוררים  כך 
הגדלים בתנאים יותר מדי מַפְנקים, אחרי שהם מתרגלים 
לפינוק, קשה להם מאוד להפסיק ולהגמל מפינוקים אלו, 
וכל דבר קל וקטן מציק ומפריע להם מאוד, וידוע שאחוזי 
אלו  אצל  יותר  גבוהים  קיימא',  של  'קשר  שאינם  הבתים 
שפינקו אותם בימי ילדותם ובחרותם, ומחמת כן אין להם 
ורצונות של  מושגים  ועם  קשיים  עם  להתמודד  הכח  את 
'פינה'  בלא  יחדיו,  רבים  ילדים  שִגדלו  ואילו אלו  אחרים, 

לכל אחד ואחד, מילדותם הורגלו לחלוק את כל אשר להם 
עם אחרים, ועל כן, באופן טבעי, בכל מקום בו יהיו, יחלקו 
את מה שיש להם עם האחרים, ובודאי שלא יריבו על כל 
דבר קטן, ובכל עת ישיבו להם החברה כגמולם הטוב, שיהיו 
מוקפים בחברים וידידים, ובודאי שהבתים שהם יבנו, מירב 

הסיכויים שיהיו ניצבים ועומדים לאורך ימים ושנים.
מדת ההסתפקות במועט שרעייתו ירשה מבית הוריה, היא 
זו שעמדה לר' יששכר שיוכל להגות כל ימיו בעסק התורה 
עבודת  עם  יחד  לביתו,  הביא  שאותה  המילגה  ועמלה. 
רעייתו כמטפלת, הספיקה להם להחזיק את ביתם ולכלכל 
וה'צריך'  באמת,  צריך  שהיה  מה  לכל  ילדיהם  תשעת  את 
הזה לא היה הרבה יותר מאשר מעט אוכל, וביגוד יד שניה, 

וכל הדברים האחרים שבאמת היו צריכים להם.
יגידו',  'מה  פי  על  לחיות  שלא  ילדיה  את  לימדה  רעייתו 
כי מי שחי על פי הילך המחשבות של החברים והשכנים, 
ולנסוק  מלעלות  וימנע  ברוחניות,  יתחזק  לא  לעולם 
למעלות גבוהות. תמיד יהיה מי שיחשוב שכל עלייתו היא 
דומות.  טענות  ושלל  'צו"ל',  יאכנע',  'זה  מתאימה',  'לא 
כל  אחרים,  של  כדעתם  בגד  ללבוש  שירצה  מי  אפילו 
ה'כולם'  יצטרך להחליפו לבגד אחר, שהרי אף  שעה קלה 
בילדיה  להחדיר  הֵאם הצליחה  לדעה אחת.  לא מסכימים 
את התחושה האמיתית, שככל ששילמו פחות על בגד, כך 
הוא יותר טוב ומוצלח, והרויחו ריוח רב בקנייתו, בשונה 
מדרך העולם הרואים במחירו היקר של החפץ, אות וראיה 
לחשיבותו וההצלחה והמעלה ברכישתו. בניהם ובנותיהם 
יכלו להתגאות בפני חבריהם על החולצה שרכשו ב'שקל' 
שניה,  יד  ביגוד  של  המיוחדת  במכירה  שקל',  'שני  או 
במכירה  שקלים  מאה  או  חמשים  עליהם  לשלם  במקום 
אחרת, במיוחד כשידעו שבזכות קניה מוזלת זו יכל אביהם 
להמשיך בתלמודו עוד ועוד, בלא לדאוג לממון הרב הנצרך 

לקניית ביגוד ושאר חפצים.
אחת החוויות המיוחדות שהיו בביתם, היתה סביב הגעה 
של חבילות בגדים, שנשלחו מאת קרובי משפחה. החבילות 
היו נפתחות על ידי הילדים, כשכל אחד מנסה למצוא בהם 
יותר מאשר קניית  זו היא הרבה  בגד טוב ומתאים. חויה 
מחפשים  קניה,  בחוית  הילדים.  הרגישו  כך  בחנות,  בגד 
מציאת  חוית  לעומת  ומתחדשים,  אותו  וקונים  בגד  אחר 
גורם ההפתעה,  זה מצטרף  לכל  בנוסף  בגד בחבילות, בה 
בגד  של  שליפה  וכל  בחבילות,  יש  מה  לצפות  ניתן  שלא 
נוסף מהחבילות, מוסיף הנאה ושמחה לכל בני המשפחה. 
ובמיוחד כאשר אחד מהם מצא בגד מתאים, כולם שמחו 
עמו יחד על הבגד שה' שלח לו בדיוק עבורו. פעמים רבות 
היה זה לאחר שֵאם המשפחה הגיעה למסקנה שילד מסויים 
עבורו  לקנות  לצאת  עמדו  וכבר  אחר,  או  כזה  בגד  צריך 
את הבגד למרות מחירו הגבוה, ובאותו יום שלח להם ה' 
מעשה  שבכל  כמובן  והנצרך.  הרצוי  הבגד  את  בחבילות 
כזה היתה האם מעוררת שוב ושוב בליבות הילדים היאך 
הקב"ה דואג לכל ברואיו, וזן אותם לכל מה שהם צריכים 

וזקוקים. 
בארונות  היה  בו,  התפאר  שביתם  וההדר  היופי  עיקר 
הספרים הישנים, המלאים בספרי קודש לרוב, שכיסו את 
רוב קירותיו של החדר הגדול והמרכזי, בו ישב אביהם ברוב 
ועמל בתורה הקדושה, שהיא  והגה  העתים שהיה בביתו, 
לראות,  הילדים  זכו  רבות  פעמים  חייו.  כל  משוש  היתה 
או  מול הגמרא  שפני אביהם, שבכל עת חרושות קמטים 
לפתע מתמלאים  ויגיעה,  עמל  מרוב  קדוש אחר,  כל ספר 
ומשבח  מודה  והוא  מהם,  פורצת  והשמחה  עילאי  באור 
לה' שזיכהו לחדש מהלך מחודש ומיוחד בסוגיה, המאירה 
בכל חלקיה, ויש לו בה הרגשה שכיוון לאמיתה של תורה. 
זכו לשמוע את אביהם הקורא בשמחה  רבות אף  פעמים 
לו  שיש  ביותר,  הטובה  הבשורה  את  לה  ומבשר  לאמם, 
תירוץ לרמב"ם הקשה מאמש, ונראה על שמחתו המיוחדת, 
כאילו הוא מבשר לרעייתו על אחד מבניהם שנולד לו בן 

אחר עשרות שנות צפיה. 
ציירה  דירתם, אותו  גדול פאר את  ציור  נוסף של  קישוט 
האם בהיותה כלה צעירה, המחולק לחמשה חלקים, בחלק 
ידו, בחלק  אחד רואים אב רוכב על חמור ובנו מהלך על 
השני נראה הבן רוכב והאב מהלך על ידו, ובחלק השלישי 
ובחלק הרביעי שניהם  רוכבים על החמור,  נראים שניהם 
מהלכים  שניהם  החמישי,  ובחלק  החמור,  יד  על  מהלכים 
בגדול,  כתוב  הציורים  כשתחת  גבם,  על  רכוב  כשהחמור 

'סופה של התפעלות מביקורת הבריות'.
קדמונית  ממליצה  הוא  זה,  ציור  מאחורי  שעומד  הסיפור 
)עי' דרך שיחה ח"א עמ' תי"ט(, שפעם אחת הלכו אב ובנו 
רגלי.  הלך  והבן  החמור  על  רכב  האב  חמור,  ועמם  בדרך 
פגש אדם אחד את האב, ואמר לו, ואיך לא תרחם על בנך. 
שני  אדם  פגשו  בנו.  את  עליו  והעלה  מהחמור  האב  ירד 
ואמר לבן, וכי זה כיבוד אב שאביך מהלך ואתה רוכב. ועלו 
שניהם על החמור. פגש בהם אדם שלישי, אמר להם, וכי 
איך לא תרחמו על החמור, וירדו שניהם. פגעו באדם רביעי, 
על  רוכב  אחד  ואין  הולכים,  חמורים  שלשה  להם,  ואמר 
חבירו. סוף דבר היה שלקחו החמור ושמוהו על שכמם. וזה 

הסוף של מי שמתפעל ממה שאומרים לו...
שיש  השכל'  מה'מוסר  התפעלה  שכה  הצעירה  הכלה 
במעשה זה, שאם אדם עושה דבר בעבור התפעלותם של 
שיעשה,  מעשה  בכל  שלם  יהיה  לא  הוא  לעולם  אחרים, 
את  ולהתאים  ולשנות  להחליף  יצטרך  ושעה  עת  ובכל 

עצמו ל'רוח הציבור', ול'מה יאמרו', ועל כן עמלה וציירה 
ציור זה באותם הימים שהיה לה מעט פנאי, כדי להוסיף 
להכרזה הברורה בביתם, שהם לא מתכוננים ללכת כדרכו 
ושיחתם,  האנשים  מדברי  המתפעלים  גולם',  ה'עולם  של 
ומחשבים חשבון זה של העולם, אלא הם רוצים שביתם 
יתנהל על פי התורה, וכל מעשיהם יהיו על פי חכמי התורה 

והמסורה, ורוח המקום ועושי רצונו תהא נוחה מביתם.
שהוא  איזה  מילדיה  אחד  אצל  רואה  הבית  אם  כשהיתה 
ירידה או תדמית עצמית ירודה בשל דברי הבריות, היתה 
בדבריה  אותו  ומעודדת  הלזה,  הציור  מול  אותו  מעמידה 
אודות מה שכל צמיחתו העצומה של אביהם הגדול היה, אך 
ורק מפני שלא התייחס לדיבורי הבריות. על מה לא צחקו 
לימודו  על  לו  עליהם באותם שנים. תמיד הציקו  וליגלגו 
היו שהמליצו  או אחר.  כזה  לו תפקיד  בלי שיש  עת  בכל 
בפניו שיתמנה כדיין או לרב קהילה, אחרים אמרו שיהיה 
היו שהציעו שימסור שיעורים  וגם  מלמד בתלמוד תורה, 
בישיבות, ואת כל ההצעות והרעיונות הוא דחה וגנז, כאשר 
כל חפצו ורצונו בכל עת, לישב ולשקוד בעמל התורה בכל 
מתלמודו  שיבטלו  תפקיד  או  עיסוק  כל  בלא  חייו,  ימי 

ומעלייתו בפסגות אליהם הגיע והמשיך לעלות ולטפס.
לכל אחד מבני המשפחה היה נראה, כי האושר הרב לו זכו 
המשפחה וילדיהם, יימשך לאורך ימים ושנים, אלא שרצון 
ה' היה שתעבור עליהם כוס התרעלה, במטרה לראות היאך 
ויגון,  ויתמות, צער  בנסיונות החיים של אסון  יעמדו  הם 
האם יצליחו להתגבר על הכאב והקושי, וימשיכו להתעלות 

גם במצבים אלו, או שחלילה יכשלו אחור.
באחד הבקרים, בסיומה של תפילת שחרית כוותיקין, דקות 
בטלית  עטוף  כהרגלו,  שהלך  יששכר  שר'  לאחר  ספורות 
בלימוד שמיד  שכינה  פני  ולקבל  לזכות  בתפילין,  ומעוטר 
אחר התפילה, בקיום דברי רבי לוי בר חייא )ברכות ס"ד א', 
משנ"ב קנ"ה א'(, "היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש 
ועוסק בתורה, זוכה ומקבל פני שכינה", בעודו לומד בסדר 
יומו הקבוע את הדף האחרון של מסכת ברכות, בו נשנית 
את  ללמוד  והחל  זו  מימרא  ללמוד  הספיק  הוא  זו,  הלכה 
דברי רבי חייא בר אשי בשם רב, "תלמידי חכמים אין להם 
רש"י  וכדברי  הבא",  בעולם  ולא  הזה  בעולם  לא  מנוחה 
שם, "אין להם מנוחה. מישיבה לישיבה וממדרש למדרש", 
בעודו יושב ומטהר את עצמו בתלמודו, זכה שנשמתו עברה 
להיכל  לעולם הבא, מבית המדרש של מטה,  מעולם הזה 

הגדול בבית המדרש של מעלה, וזכתה לקבל פני שכינה.
אלא  לפתע,  נדם  בתלמודו  יששכר  ר'  של  הנעים  קולו 
שאירעה.  בטרגדיה  הבחינו  לא  עדיין  במקום  שהלומדים 
שעה ארוכה עברו עד שאחד הלומדים הבחין שראשו של 
ר' יששכר שמוט על הגמרא, כשאצבעותיו עדיין מצביעים 
חש  אינו  הוא  אולי  לראות  ניגש  והוא  לימודו,  מקום  על 
בטוב. כשהתקרב ונגע בו בעדינות, הרגיש שצינת הבוקר 
השפיעה עליו והוא קר לגמרי. הלה הקים קול זעקה גדולה, 
ותוך רגעים ספורים השכיבו את ר' יששכר וניסו להחיותו, 
אלא שאנשי ההצלה שמיהרו להגיע למקום, הודיעו בצער 
רב, שנשמתו כבר נמצאת זמן רב בגנזי מרומים, והקב"ה 

שש ושמח על נשמה כה זכה וטהורה שבאה אליו.
השמועה הקשה והמרה התפשטה מהרה ברחבי העיר, כאשר 
הילדים ממקומות  ושאר  מביתם  הוזעקה  הרבנית  רעייתו 
תלמודיהם, ולקול בכי וזעקה, קינה ונהי, הספידוהו מרורות 
הרבנים החשובים שביכו על האובדן הגדול לכלל ישראל, 
על אילן רב הזרועות שנגדע באיבו, ועל המשפחה הנכבדה 
שיהיה  וביקשו  רועה,  להם  אין  כצאן אשר  נשארו  שכעת 

מליץ יושר על האלמנה ועל היתומים.
כנהוג באותם ימים, לא הקימו כל 'קרן' לרבנית האלמנה, 
המשפחה  תוכל  פטירתו  עם  שכעת  שחשבו  במיוחד 
שהרשויות  התמיכה  שאירים',  מ'קצבת  בכבוד  להתפרנס 
נותנות למשפחות יתומים ואלמנות. אלא שהמציאות המרה 
בכל  שעשו  הכואב  בקיצוץ  מכן,  לאחר  קצר  שזמן  היתה, 
והסכומים  גם קצבאות אלו ללא רחם,  הקצבאות, קיצצו 

שבתמיכה זו התקטנו בשיעור שקשה להתקיים מהם.
כשחלפו ועברו ימי השבעה ואף השלושים, הרבנית האלמנה 
לא  לחזור לעצמה, אלא שברירה רבה  הצעירה התקשתה 
לנחם  יחדיו,  ואב  כאם  עליה לשמש  היה  כעת  לה,  היתה 
עצמה  היא  כאשר  והרצוצים,  השבורים  ילדיה  ליבות  את 
שבורה ורצוצה יותר מהם. באותם ימים היא החלה להבין 
ומדוע התורה הקפידה על  במעט מהו צערה של אלמנה, 
כך כה נוראות. הכאב שנקב את ליבה עד עומקו, היה במה 
שכבר לא שמעה את קולו המנגן של בעלה בלימודו, חסר 
היה לה את קולו העצב כשהוא מספר לה על קושיה שאינה 
נותנת לו מנוחה, ועוד יותר חשך עליה עולמה כשלא היה 
לה את השמחה והצהלה כשמצא תשובה ותירוץ המיישב 

את הדברים.
הבית  את  להמשיך  בכדי  לאם  נצרכו  רבים  נפש  כוחות 
הגדול שבנו יחדיו, לבל יתמוטט חלילה. בקשה אחת ִבקשה 
מבניה ובנותיה, שהגמרא הגדולה בה הגה ולמד בכל עת על 
השולחן בחדר הגדול, תשאר על מקומה כפי שהניחה בפעם 
פתוחה,  החיצונית  הכריכה  כאשר  בה,  שלמד  האחרונה 
ועמוד השער של הגמרא זועק ביתמותו. ובכל שעה קשה 
עיניה  כאשר  המיותמת,  הגמרא  אל  מביטה  האם  היתה 
זולגות דמעות, ובצעדים איטיים היתה נכנסת אל החדר, 
אבי  מה'  ומבקשת  בתורה,  והוגה  שם  עומד  בעלה  כאילו 
בנסיונות  לעמוד  כח  לה  שיתן  האלמנות,  ודיין  היתומים 

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

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

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

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

או למייל:
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תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון שבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להכריע את הספק האם ניתן למנות 'ממשיך' לאחד מגדולי המשגיחים, שימשיך למסור לרבים את סדרת הוועדים בעניני 'תיקון המידות' בה החל המשגיח זצ"ל, את אחד מגדולי תלמידיו ומקורביו, שהולך בדרכיו בלא 
סילופים ועיוותים, אלא שאביו מחלל שבת בפרהסיא ואמו הולכת שלא כבנות ישראל הכשרות, או שחרפה היא לציבור, ולמרות מעלותיו אין למנותו לתפקיד חשוב ורגיש זה. ניתן להוכיח לכאורה, שאם יש אדם הראוי למעלה מחמת עצמו, ובני משפחתו רשעים, לא 
זו בלבד שאין בכך חסרון כלפיו, אלא אדרבה, מעלה היא עבורו שלא למד ממעשיהם הרעים ומדרכיהם המקולקלים, וזאת מדברי רש"י כ"ה כ', עה"פ, "ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשה", וביאר 
רש"י, "בת בתואל מפדן ארם אחות לבן. וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם, אלא להגיד שבחה, שהיתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע, ולא למדה ממעשיהם". ומבואר בדברי רש"י, שמי שהשתנה מבני משפחתו שהם רשעים, לא 

זו בלבד שאינו נחשב עבורו כחסרון, אלא עוד נחשב לו למעלה גדולה.
ורבים העירו מדברי רש"י שם כ"א, עה"פ "ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה' ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לֹו ה' ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו", ופרש"י, "ויעתר לו. לו ולא לה, שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע לפיכך לו ולא לה", הרי שצדיק בן צדיק עדיף מצדיק בן רשע. 

כבר הקשו כן במשכיל לדוד ובבאר בשדה, וביארו, שלעולם צדיק בן רשע חשוב יותר, כי היה לו ללמוד מהרשעים ולא למד, אך לענין תפילה, מועילה יותר תפילת צדיק בן צדיק, שזכות אבותיו מסייעו לקבל תפילתו.

שוימר ש. – לייקווד – אורים ותומים, ב"כ.
מונק א. – קרית ספר – תוספות השלם על התורה.
שטורק י. – בני ברק – תוספות השלם על התורה.
שוב צ. – ירושלים – תוספות השלם על התורה.

ינקלביץ י.מ. – לייקווד – תוספות השלם על התורה.
גוטסמן י. – מודיעין עילית – תפארת תורה - ליקוטים.

שניידר מ. – בני ברק – תפארת תורה - ליקוטים.

שמות הזוכים לשבוע פרשת חיי שרה
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  ספר "שו"ת שרידי אש", ב"כ.

עוד  שלושה זוכים נוספים, כל אחד ב"אוצר פירושי בעלי התוספות על התורה".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד בספר "הארוך מש"ך".

ולביתה,  לפתחה  שהביא  הקשים 
ויזכה אותה לגדל את כל ילדיה היתומים, לתורה ולחופה 

ולמעשים טובים.
למרות  כבד,  עול  הוטל  הילדים,  גדול  זלמן  של  שכמו  על 
בו  זאת הכירו  גדולה, בכל  בישיבה  היותו רק בחור צעיר 
וקיוו ממנו  וציפו  כל אחיו ואחיותיו כממלא מקום אביו, 
השבירות  ובשעות  הקשים  בימים  בהם  ויתמוך  שיעודדם 
בהם הדמעות מצויות. השמחה הגדולה שיכל להכניס בין 
מקום  על  בשבתו  היה  היתומים,  ואחיו  אמו  בית  כותלי 
אביו ולימודו בגמרא הגדולה שעמדה מיותמת על מקומה. 
קול ניגון הגמרא שהיה נדמה מאוד לקול אביהם זצ"ל, היה 
הביא  זאת  עם  יחד  אך  הדמעות,  שערי  את  לכולם  פותח 
האב  את  שממשיך  זה  הוא  שהנה  מסויימת,  נחמה  להם 

הגדול שהיה להם וכעת הוא בישיבה של מעלה.
הנס הגדול שהיה לזלמן, שהראש ישיבה בישיבתו בה למד, 
רבים,  יתומים  אביהם של  ומבוגר,  גדול  כבחור  ראהו  לא 
היה  רבות  בעתות  כן  ועל  ודווי,  אבל  צעיר  כבחור  אלא 
משוחח עמו על הכאב והצער, היגון והצוקה, כאשר באותם 
שיחות היה זלמן בוכה כילד קטן, אבל עם זאת, הוא הרגיש 
נושא  הוא  והיגון אותם  מוציאות אל הצער  שבכיות אלו 
על ליבו, וכך ליבו יותר פתוח לעמל התורה ויגיעתה, ואף 
לאמו  ואף  הצעירים,  ואחיותיו  לאחיו  מבין  ללב  להיות 

האלמנה השבורה.
קשה  נעשה  בבית  הכלכלי  המצב  כך  הימים,  שעברו  ככל 
במועט,  להסתפק  להם  קל  היה  עברו  בימים  אם  מנשוא. 
ביודעם על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם שאביהם הגדול 
יושב ועמל בתורה בכל עת, כעת שדמותו של האבא כבר 
קשה  הדבר  ושעה,  עת  בכל  הילדים  על  מקרינה  אינה 
שבעתיים. ישנם חפצים רבים שעד לא מזמן לא היו כלל 

נצרכים בבית, אבל מאז הטרגדיה השתנו סדרי עולם.
האמת היא, שגם בתקופה הקשה והמרה הלזו, היתה האם 
מה  אחרי  לנהות  שלא  ובנותיה  בניה  את  ללמד  ממשיכה 
שאחרים אומרים, ובוודאי שלא לילך בעקבותיהם בחוסר 
ולהתבונן,  לחשוב  עת  בכל  אלא  לעצמם,  שסללו  דרך 
זכרונו לברכה. היא  כך אביהם הצדיק,  מה היה אומר על 
הצליחה לגרום להם ש'דמות דיוקנו' נראתה להם בכל עת 

ושעה, והם ניסו להלך בדרכו ובנתיבותיו.
אנשים אומרים שצרות באים בצרורות, ובלשון חז"ל )ב"ק 
צ"ב א' ועוד( אמרו, "בתר עניא אזלא עניותא", וכמחצית 
השנה לאחר האסון הטראגי של הסתלקותו הפתאומית של 
מ'עורך  מכתב  אליהם  הגיע  הימים  באחד  המשפחה,  אבי 
דין', בו הוא דורש בשם 'מרשו', שישלמו לו סכום עתק עד 
זה, פנתה לרב  ועל מה  זה  ידעה מה  מאוד. הרבנית שלא 
הקהילה אליה הם השתייכו וביקשה ממנו אם יוכל לעזור 
לעובי  שנכנס  המסורים  מהעסקנים  אחד  זה.  בענין  להם 
הקורה, לברר מהיכן צץ לו חוב זה, גילה שלטענתם, כחודש 
חתם  הוא  יששכר,  ר'  של  הפתאומית  הסתלקותו  לפני 
ערבות על סכום עתק לאדם בלתי מוכר. הסיפור לא היה 
נראה כשר והגון, שמהיכן ר' יששכר המנוח יכיר את אותו 
אחד ויחתום עבורו ערבות, אלא שאותה חברת הלוואות, 
טענה שאין זה חשבונה וענינה מהיכן הכיר המנוח את ר' 
יששכר, ועל כן היא תובעת את מלוא הסכום של הערבות, 

שהגיע לסכום עתק.
עסקנים בעלי נסיון במקרים דומים ניסו גם הם את חלקם 
לעזור ולפשר, אלא שאותה חברה דחתה כל נסיון פשרה, 
וביקשה את תשלום מלוא הסכום, כאשר לצורך כך עתרו 
למקום הֶרשע. במהלך המשפט ניסו עורכי הדין שנשכרו על 
ידי העסקנים לטעון שהדבר אינו נראה כשר ונכון, ובמיוחד 
שהוא פלא מדוע החברה הסכימה לערבותו של ר' יששכר 
שלא היה כלל מוכר להם, ואף אינו בעל נכסים כלל, אלא 
שהצד השני טען, שישרותו הרבה של ר' יששכר והשם טוב 
שהיה לו בכל מקום, סיפקה אותם, בידעם שהוא יעשה ככל 
יכלתו להשיב את הסכום לערבותו. המשפט נמשך כשנה 
ומחצה, כאשר בכל עת ניתן היה לראות היאך מ'רשעים יצא 
העושקים  לטובת  היה  הרשע  מקום  התנהלות  וכל  רשע', 
דין  עורכי  בסוללת  מגובים  היו  שהם  במיוחד  והגזלנים, 
מקצועיים ממשרד עורכי דין מהגדולות והבכירות בתחום, 
החוב  בתשלום  הרבנית  את  לחייב  הצליחו  אכן  ולבסוף 
תוך  ביתה  את  לפנות  עליה  ולצוות  הערבות,  חתימת  על 

שלושה חודשים לטובת החוב, או לשלם את תמורתו.
אחרי ה'גזר דין' הקשה שניתן לה, הרגישה הרבנית שעולמה 

ילדיה  את  תקח  להיכן  ידעה  לא  היא  בשנית.  עליה  חרב 
האלמנה  ודמעת  וישהו,  יגורו  הם  מקום  באיזה  ועולליה, 
עלתה וזעקה כלפי מעלה. רבני המקום שלא הצליחו להציל 
את ביתה של הרבנית האלמנה מיד הנוגשים, הודיעו לה 
שהם ידאגו לגייס את הסכום הנצרך עבורה למגורים, אלא 
לגורל  מחשש  'מגבית',  עבורה  יעשו  שלא  ביקשה  שהיא 
אין  האמת  פי  שעל  למרות  בדבר,  בושה  שירגישו  ילדיה 
מקום להְרגשות אלו, שהרי הם לא עשו שום דבר רע או 
עבירה ועון, אלא שהֶרגשות קצת יותר עדינים אצל ילדים 
יתומים שבמרמה  אצל  יותר  ועוד  יתומים,  אצל  ובמיוחד 
ועושק גורשו מביתם. ועל כן הוצרכו הרבנים לעמול קשה 
ולנהוג בחכמה רבה, לגייס סכומי כסף בלא שישמע דבר, 

ומבלי לדבר ולעורר את הציבור.
החסרון בצורה זו של אסיפת הכסף, שלא הצליחו להגיע 
לסכום שיוכל לשלם את החוב או לקניית דירה חילופית, 
ועל כן חשבו הרבנים, שלעת עתה ישכרו בעדה דירה למשך 
שנה, ובמהלך השנה ינסו לחפש אחר עצה ותושיה היאך ניתן 
לעזור ולסייע לרבנית האלמנה ויתומיה, שיהיה להם קורת 
בשיתוף  הרבנים  הצליחו  השנה  במהלך  ואכן  משלהם.  גג 
העסקנים לאסוף סכום כסף מכובד, שיחד עם 'משכנתא' 
נכבדה, ניתן יהיה לרכוש דירה למגורי הרבנית וילדיה, וכבר 

היה דובר על מועד בו ינסו לסדר את המשכנתא.
קרוב לשלוש שנים לאחר פטירתו של ר' יששכר ולקראת 
סיומה של שנת השכירות, זיכה ה' את הרבנית לשדך את 
זלמן בנה, וזמן קצר לאחר מכן, אף את בתה הגדולה, כל 
אחד עם זיווג הגון, כאשר הרבנים והעסקנים אמרו לרבנית 
שהיא יכולה להתחייב עבור ילדיה על סכומים מקובלים, 
לדאוג  העצום  העול  את  עצמם  על  לוקחים  הם  כאשר 

למימון עתק זה.
'הכנסת  כשעמדו הרבנים עם העסקנים לעסוק בענין של 
כלה וחתן' אלו, יד ה' פגעה שוב בשכונה, וכמה צרות קשות 
פגעו בשכונה, דברים שנצרך עליהם כסף באופן מיידי, ועל 
כן דחו הרבנים והעסקנים את המגביות עבור נישואי יתומי 
זו היתה מאוד קשה עבורם,  יששכר, במיוחד שמגבית  ר' 
שלא יכלו לעשותה בפומבי, ועל כן טיפלו קודם במגביות 
האחרות וזמן החתונה של היתומים קרב ובא, ולא היה לה 

מהיכן לשלם את התחייבותיה.
באחד הימים פנתה הרבנית לרב השכונה, ושאלה אותו כדת 
מה לעשות, היות וזמן הנישואין קרובים ובאים ועדיין לא 
הוסיפה  הרבנית  עבורה את הסכומים שהתחייבה.  השיגו 
שנאסף  בכסף  תשתמש  היא  עתה  שלעת  בפניו,  והציעה 
עבור קניית דירתה, להוצאות החתונה וההתחייבויות עבור 
החתן והכלה, ולאחר מכן יוכלו שוב לגייס את הסכום עבור 
ההוצאות הנישואין, שכסף זה יוחזר אחר כך למטרת קניית 
הדירה. הרב הסכים לדבריה, וכך עשתה, שהשתמשה בכסף 

המגויס לטובת הוצאות הנישואין של החתן והכלה.
והעסקנים חיפשו אחר  שנת השכירות הגיעה אל סיומה, 
עד  להתגורר  ויתומיה  האלמנה  תוכל  בה  אחרת  דירה 
שיגייסו שוב את הסכום הנצרך, אלא שבשעה זו לא היה 
שוק לדירות בעיר, וכל חיפושיהם אחר דירה עבורם עלו 
בתוהו. לא נמצאה כל דירה. בינתיים בעל הדירה עמד על 
שלו שהאלמנה ויתומיה צריכים להתפנות מהדירה, וכבר 
היה נראה שחלילה הם עומדים שוב לקבל מכה נוספת, של 
מתגוררים,  הם  בה  מהדירה  ואפילה  לילה  באישון  זריקה 
קשה  הוא  שבעתיים  אדם,  לכל  קשה  שהינו  זה  שדבר 
לאלמנה ויתומים, ובמיוחד כשעולה להם המחשבה שאילו 

אביהם עדיין היה חי, בודאי שזה לא היה קורה להם.
הרבנית  בו  האחרון  המועד  פקיעת  לפני  ספורות  שעות 
דירה  עבורם  נמצאה  לא  עדיין  הדירה,  לפנות את  אמורה 
רב.  היה  והיתומים  האלמנה  של  וצערם  בה,  להתגורר 
באותה עת, ר' דוד טוטגוטאנשכר* שהיתה לו דירת אירוח 
קטנה העומדת להשכרה, ועל ידה שלח לו ה' את פרנסתו, 
שמע מזלמן שכנו בנה הגדול של הרבנית, אודות המבוכה 
לו  אין  אלו  ובימים  שהיות  בליבו,  חשב  אמו,  נמצאת  בו 
אינה  שה'  והזמן  העת  את  ינצל  כן  על  לדירתו,  שוכרים 
לבל  ויתומיה  אלמנה  לימין  לעמוד  מיוחדת,  כה  מצוה  לו 
יושלכו לרחובה של עיר, ועל כן הציע להם שיבוא לתקופת 
לחפש  להם שהות  תהיה  ובינתיים  בדירתו,  להתגורר  מה 
אחר דירה למגוריהם. ר' דוד גם אירגן להם מקום במחסן 
של חברו, להניח בו את כל חפציהם שפינו מדירתם, היות 
ומלבד  מרוהטת,  כבר  היתה  שברשותו  האירוח  ודירת 

הכל  את  איחסנו  ובגדים,  כלים  ומעט  נוספים  מזרונים 
במחסן המדובר.

הרבנית וילדיה קיבלו את ההצעה בחדוה ובששון, שמלבד 
של  לבו  באטימות  עיר,  של  לרחובה  נזרקים  שאינם  מה 
יקר  יהודי  גילו  הם  עוד  להם,  שהושכרה  הדירה  בעל 
דירתו  את  לרשותם  שמעמיד  כדי  עד  מהם  לו  שאיכפת 
וחפצים  עליהם  זו שחושבים  הרגשה  ועצם  בלא תשלום, 
בטובתם, הטיבה להם מאוד את הרגשת לבבם, ובירכו את 
והיתה  ובאו לשכון בדירתו הקטנה,  דוד בכל הברכות,  ר' 
להם אורה ושמחה, במיוחד שהדירה הקטנה הזו הזכירה 
להם נשכחות, את דירתם בו התגוררו יחד עם אביהם עד 

פטירתו ולפני כשנה סולקו ממנה בעושק ורמיה.
בביתו  וילדיה  הרבנית  השתכנו  מאז  ימים  כמה  כשחלפו 
עליה  שעבר  הלחץ  מכל  התאוששה  והרבנית  דוד,  ר'  של 
ומהמעבר לבית הלזה, היא החלה לתור ולחפש אחר דירה 
עד  הקרובה,  השנה  במהלך  להתגורר  תוכל  בו  להשכרה, 
שהרבנים והעסקנים יצליחו לאסוף שוב את הכסף הנדרש, 
כדי שתוכל לקנות לעצמה קורת גג תחת מה שעשקו ממנה. 
חלופית,  דירה  ולחפש אחר  לתור  הרבנית  יצאה  יום  בכל 
כאשר לצורך כך פנתה למשרדי תיווך רבים, שימצאו עבורה 
שהיו  הדירות  של  הדל  היצע  מתוך  אך  מתאימה,  דירה 

באותה תקופה, לא מצאה כל דירה.
שבועיים נוספים עברו וחלפו, והרבנית עדיין לא מצאה כל 
דירה מתאימה. כאשר חלף שבוע נוסף ועדיין לא נמצאה 
כל דירה, פנה אליה זלמן בנה וניסה לעזור לה למצוא דירה, 
והלך עמה לדירות שהציעו בפניהם, אלא שתוך כדי הליכה 
שהדירה  מחליטה  אמו  חסרונות  איזה  על  כשראה  עמה, 
אינה מתאימה להם, הבין שככל הנראה היא אינה מרגישה 
שדירה זו בה משפחתה מתגוררת, ניתנה להם רק לזמן קצר 
האפשרית,  במהירות  לפנותה  ועליהם  ראשונה',  וכ'עזרה 
אלא ההרגש הוא שכעת יש לה דירה, ועל כן היא בוררת 
הבחינות. אם  מכל  עבורה  דירה שתתאים  אחר  ומחפשת 
היא היתה יודעת את האמת, הרהר זלמן, היא היתה לוקחת 

את הדירה הראשונה שאיכשהו שייך להתגורר בה.
הבינה  לא  היא  אך  אמו,  את  לשכנע  בעדינות  ניסה  זלמן 
לבבה  מקירות  התפללה  הרבנית  כאשר  ולבסוף,  כמותו, 
על מציאת הדירה, אינה ה' לידה דירה מתאימה, וארבעים 
וחמשה ימים לאחר שהרבנית ובניה נכנסו לדירת האירוח 
הרבנית,  שמצאה  החדשה  לדירה  עברו  הם  דוד,  ר'  של 
מבחינת  וגם  המיקום  מבחינת  גם  עבורם  שהתאימה 
הציק  שעדיין  רק  בשלום,  מקומו  על  בא  והכל  השכנים, 

לרבנית ענין הכסף עבור נישואי ילדיה.
זמן קצר לאחר שהרבנית פינתה את הבית של ר' דוד, והיא 
בני  כל  ועל  עליו  וברכות  תודות  ברוב  כך  על  לו  הודתה 
ביתו, ניגש אחד השכנים לזלמן בנה, והעיר את ליבו לכך, 
שלמרות שר' דוד לא אמר לה מאומה על המשכות המגורים 
במקום, מה שגרם לו להפסד ריווח רב, על אף שבתחילה 
היה מדובר רק על זמן קצר, בכל זאת מן הראוי שישלמו לו 

לכל הפחות חלק מהשכירות עבור הדירה.
זלמן ניגש לאחד הדיינים בעיר ושאלו האם אכן צדקו דברי 
השכן, ועליהם לשלם לר' דוד על השכירות של הדירה. הרב 
הדיין השיבו, שאם רוצים לדעת מהי דעת התורה ודין תורה, 
צריכים לשמוע בפירוט את דברי שני הצדדים, בכדי לדעת 
ולהבין היאך היו פני הדברים, אבל אם שואלים מה ראוי 
לעשות, אבל מן הראוי שישלמו לבעל הדירה לכל הפחות 
על שליש מהתקופה שהתגוררו בביתו. כשדבר הפסק של 
הרב הדיין התפרסם, דן עמו אחד מרעיו על הפסק שנתן. 
במהלך הדיון ביניהם, שבו העלו השנים ראיות מכל הש"ס 
וספרי הפוסקים לכאן ולכאן, אמר להם דיין שלישי, שנראה 

לו שניתן להביא ראיה מרש"י על הפרשה לאחד הצדדים.
הנוכלים  אותם  כי  נתפרסם  מכן,  לאחר  חודשים  כמה 
זאת  לעשות  ניסו  הרבנית,  מידי  הדירה  את  שהוציאו 
הצליחו  הפעמים  ובאחת  אלמנות,  משפחות  כמה  לעוד 
להוכיח את נוכלותם ורמאותם, ובעקבות כך נפתח הפתח 
להוכיח את רמאותם גם בשאר המשפחות, והיות ומסיבה 
דירתה  את  למכור  הספיקו  לא  הגנבים  הנוכלים  מסוימת 
את  ומשפחתה  הרבנית  קיבלה  מה  זמן  תוך  הרבנית,  של 
הדירה, ומלבד הצער של היתמות וההתאלמנות, השמחה 
ביאת  עד  בביתם,  לשרור  שבו  והרוגע  היציבות  והששון, 

גואל צדק בב"א.

המשך מעמוד הקודם
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מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להביא ראיה לאחד הצדדים?


