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מרת בילה ע"ה

בת ר' ַשמשון רפאל זצ"ל

נלב"ע י"ב כסלו תשנ"ו

תנצב"ה

קיי"ל בכל התורה דבן י"ג שנים הוא כבר גדול, ודרשו כן מפרשתינו )ל"ד כ"ה(,
"ִאיׁש ַחְרּבֹו", שהיו בני י"ג ונקראו איש )רש"י נזיר כ"ט ב' ועוד(.

היכן ניתן להוכיח מהתורה, דרק בן י"ג הוי גדול, ולא קודם לכן.

מ'הלכות  הלכה  איזו 
נרמזת  הכיפורים',  יום 

בפסוקי פרשתינו.

חילוקא דרבנן

"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל  ג'(,  כתיב )בראשית ל"א 
ּוְלמֹוַלְדֶּתָך  ֲאבֹוֶתיָך  ֶאֶרץ  ֶאל  ׁשּוב  ַיֲעקֹב 
ליעקב  שהיה  ומבואר  ִעָּמְך",  ְוֶאְהֶיה 
ואיתא  ישראל,  לארץ  לחזור  מצוה 
אינם  מצוה  "שלוחי  ב',  ח'  בפסחים 

ניזוקין, לא בהליכתן ולא בחזירתן".

עי' בפסוק )שם ל"ב כ"ו(, "ַוַּיְרא ִּכי ֹלא 
ֶיֶרְך  ַּכף  ַוֵּתַקע  ְיֵרכֹו  ְּבַכף  ַוִּיַּגע  לֹו  ָיכֹל 
ַיֲעקֹב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו", והיאך ניזוק יעקב 

כשהיה בשליחות מצוה.

וצריך ביאור!!!

ור'  ראובן  ר'  עברו  חנוכה,  של  רביעי  בנר 
הבית  בעל  הדליק  שבפתחו  בית  ליד  שמעון 
בו  שהודלקו  מבחינים,  הם  והנה  נרותיו,  את 
רק שלשה נרות במקום ארבע כמצוות היום. 
כשהתבוננו ראו שמונח שם בקבוק שמן מלא 
המספיק בשפע להדלקת כל הלילות כשיעור, 
במנין  טעה  המדליק  הנראה  שככל  והסיקו 

הימים ועל כן הדליק רק שלשה.

ר' ראובן הציע בפני ר' שמעון, שכדאי שיכבו 
כדי  הדולקות,  הנרות  שלושת  מתוך  שנים 
עיקר  את  הפחות  לכל  יקיים  מדליק  שאותו 
המצוה, להדליק נר אחד בכל יום, שכפי המצב 
עיקר  את  מקיים  אינו  הוא  לכאורה  כעת, 

המצוה, ואף לא את המהדרין.

ואילו ר' שמעון טען לו, ראשית, גם בהדלקת 
ואף  מצוה,  קיים  רביעי  בליל  נרות  שלשה 
כדבריך שבהדלקת שלשה נרות בנר רביעי אינו 
שנכבה  יועיל  לא  זאת  בכל  מצוה,  כל  מקיים 
עוד  שכל  העודפות,  הנרות  שני  את  עבורו 
יועיל  לא  כבר  כתיקונו,  שלא  הדליק  שהוא 
הדלקתו  וכל  היות  הנרות,  שאר  את  שנכבה 

היתה שלא כדין.

אך ר' ראובן סבר, שכיבוי שני הנרות היתרים 
יועיל, היות וכאשר הדליקו את הנר הראשון, 
בוודאי שקיימו את המצוה מעיקר הדין, א"כ 
כל מה שקלקל בהוספת שני הנרות הנוספים, 
נוכל לתקן על ידי כיבויים, שישאר לו נר אחד 

כעיקר הדין. 

השאלה היא, הצדק עם מי ?

"ַעל ֵּכן ֹלא יֹאְכלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ַהָּיֵרְך ַעד ַהּיֹום 
ַהֶּזה ִּכי ָנַגע ְּבַכף ֶיֶרְך ַיֲעקֹב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה". בראשית ל"ב ל"ג.

יוסי ברבי חנינא, כל מצוה שנאמרה  נ"ט א', "דאמר רבי  איתא בסנהדרין 
לבני נח ונשנית בסיני, לזה ולזה נאמרה )כי יהיב קודשא בריך הוא תורה 
לישראל, לא שקלינהו להנך מבני נח, וכדקיימי להו קיימי - רש"י(. לבני נח 
ולא נשנית בסיני, לישראל נאמרה ולא לבני נח )אף על גב דעד סיני ]בני נח[ 
נצטוו עליה, מדלא הדר תנייה בסיני... שמע מינה, ישראל שיצאו לקדושה, 
עמדו באיסורן, אבל נכרים, נטלן מהן - רש"י(. ואנו אין לנו )אזהרה בבני נח, 
ולא נשנית בסיני - רש"י(, אלא גיד הנשה ואליבא דרבי יהודה )דאמר... מבני 

יעקב נאסר גיד הנשה, שהיו בני נח קודם מתן תורה - רש"י(".
והנה כל הלומד סוגיא זו מתקשה בקושיה עצומה, מדוע קבעה התורה כלל 
שכל מצוה שנאמרה לבני נח ולישראל, נאמרה וחזרה ונאמרה, ועל כן כתבה 
ופעם  נח  לבני  פעם  פעמיים,  נח  בני  מצוות  שבע  כל  את  התורה  וכפלה 
לישראל, ללמדינו שהיא גם לישראל, ואילו מצוה שנאמרה רק לבני ישראל 
נכתבה אצל בני נח בלבד. הרי התורה יכלה לקבוע כלל הפוך, שכל מצוה 
היא  לישראל,  רק  שהיא  מצוה  ואילו  לישראל,  גם  היא  נח  לבני  שנאמרה 
תכתב פעמיים, אחת בשביל חיובה של בני נח עד מתן תורה, ובפעם השניה 
תכתב לישראל, שמצוה זו נלקחה מבני נח וניתנה לישראל, ועל ידי כלל זה 
ניתן להסתפק בכתיבת שבע המצוות פעם אחת בלבד, שכתיבה זו תועיל גם 
לבני נח וגם לישראל, ואילו את מצות גיד הנשה שהיא ניתנה לישראל, רק 

היא תכתב פעמיים, לבני נח ולבני ישראל.
הרבי ר' העשל, רבו של הש"ך, בספרו 'חנוכת התורה' בפרשתינו, עומד על 
חז"ל  דברי  פי  על  וזאת  בסיני',  'נשנית  של  היסוד  את  ומבאר  זו,  שאלה 
בשהש"ר א' ]ב'[ ב', "דבר אחר, ִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו, אמר רבי יוחנן, מלאך 
היה מוציא הדיבור מלפני הקב"ה על כל דיבור ודיבור, ומחזירו על כל אחד 
ואחד מישראל, ואומר לו, מקבל אתה עליך את הדיבור הזה, כך וכך דינין יש 
בו, כך וכך עונשין יש בו, כך וכך גזרות יש בו, וכך מצות וכך קלים וחמורים 
יש בו, כך וכך מתן שכר יש בו, והיה אומר לו ישראל הן, וחוזר ואומר לו 
]המלאך[, מקבל ]אתה[ את אלהותו של הקב"ה, והוא אומר לו הן והן, מיד 
עליה  היה  יקבלו את המצוה,  פיו...". הרי שבכדי שישראל  על  נושקו  היה 
להשנות בסיני על ידי המלאך של אותה מצוה, כדי שיפרטנה בפני כל אחד 

מישראל והוא יקבלה עליו לקיימה.
הוא  שה'ס"מ'  ב'(,  ק"ע  )ח"א  בזוה"ק  איתא  הנשה',  'גיד  מצות  לגבי  והנה 
המלאך הממונה עליה, והוא המקטרג הגדול על עם ישראל, וכפי שנתבאר 
שכל היסוד של 'נשנית בסיני' היה על ידי המלאך הממונה על אותה מצוה, 
א"כ בכדי לשנות שוב את מצות גיד הנשה היה צריך הס"מ לבוא ולשנותה 
לכל אחד מישראל כדי שיקבלוה עליה, אלא שהקב"ה מנע מכל המקטרגים 
לבוא לפניו במעמד הר סיני, בשעה שנתן את התורה לישראל, כדברי חז"ל 
)עיין רש"י חבקוק ג' ה' בשם מדרש אגדה, ובתוס' שבת פ"ט א' ד"ה תורה, 
שהביא כן בשם המדרש(, אשר על כן נמצא שמצוות גיד הנשה לא היתה 
יכולה להשנות בסיני, ובהכרח שיקבע הכלל שכל מצוה שלא נשנית בסיני 

נאמרה לישראל בלבד, ואילו מצוה שנשנית נאמרה לבני נח ואף לישראל.
ולפי יסוד זה, ממשיך הרבי ר' העשל, ומבאר טעם מיוחד ונכון במחלוקת רבי 
מאיר ורבי יהודה, במשנה בחולין פ"ט א', האם גיד הנשה נוהג בשליל )עובר 
חי שנמצא במעי אמו(, או לאו, יחד עם מחלוקת רבי ואנטונינוס בסנהדרין 
יצר הרע שולט  לו אנטונינוס לרבי, מאימתי  "ואמר  ב', שאיתא שם,  צ"א 
- רש"י(. אמר  )כשיוצא ממעי אמו  יציאה  יצירה או משעת  באדם, משעת 
לו ]רבי[, משעת יצירה. אמר לו ]אנטונינוס[, אם כן בועט במעי אמו ויוצא. 
ומקרא מסייעו,  זה למדני אנטונינוס,  רבי, דבר  יציאה. אמר  אלא, משעת 

שנאמר )בראשית ד' ז'(, ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ".
רבי מאיר הסובר שמצות גיד הנשה נוהג בשליל, יסבור כדעת רבי, שהיצר 
הרע ניתן באדם משעת יצירתו, עוד כשהוא במעי אמו, וכיון שהיצר הוא 
הס"מ  של  המצוה  שהוא  הנשה  גיד  איסור  גם  אזי  שם,  נמצא  כבר  הס"מ 
כבר מתחלת באותה שעה שהוולד במעי אמו, ועל כן גם בשליל נוהג מצוה 
יסבור  בשליל,  נוהגת  אינה  הנשה  גיד  שמצות  הסובר  יהודה  רבי  אבל  זו, 
בו  נכנס  ורק  אמו,  במעי  בתינוק  נמצא  הרע  יצר  שאין  אנטונינוס,  כדעת 
משעת לידתו ואילך, על כן גם מצוות גיד הנשה שבאה על ידי הס"מ אינה 
יכולה לחול על הולד, כשאין לס"מ רשות במעי האם, ולכך אין מצוה נוהגת 

בשליל.
ומסיים הרבי ר' העשל את דבריו, שלפי"ז מתבאר עוד יותר מה שקיימ"ל 
להלכה כרבי יהודה שאין נוהג מצות גיד הנשה בשליל, היות ואף רבי הודה 
שם  כמבואר  לידתו,  שעת  עד  בוולד  שולט  הרע  היצר  שאין  לאנטונינוס 
בגמרא, נמצא שלכו"ע אין שלטון לס"מ בוולד, ועל כן אין נוהג בו מצות 

גיד הנשה.

 פרשת וישלח תשע"ג

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

כאבי נקרא אב המלכה,
ואף הששי שלששה זכה.

את המלך סעדתי עם הגר יחדיו,
שכשם אביו נתכנה אבי העניו.

הנכד שבזכות התפילה ניצל,
נלקח מביתי שבו גדל.



תשובה ל"מעשה רב"

בתשובה לשאלה, אם בשעת מלחמה עדיף לימלט למקום שיש 
בו הבטחת צדיק שלא יאונה שם כל פגע, או למקום שבו זכות 

תורה וקדושה כעיה"ק ירושלים תובב"א.

כדי לברר ענין זה, נדון בתחילה בענין התועלת שבעזיבת העיר 
בשעת מלחמה, ואיזה מקומות יישוב מסוגלים יותר להצלה.

גלות ממקום למקום מכפר
כבר  מסוגל  המקום,  עזיבת  דבעצם  לומר,  מקום  יש  הנה  א[ 
אין הדבר נחשב שעזב  בעירו,  להצלה, אלא דאפשר שכל שנשאר 
את מקומו, וסמך לזה מהא דאיתא בב"מ ע"ה ב', "שלשה צועקין 
ואינן נענין, ואלו הן וכו' איכא דאמרי דביש ליה בההיא מתא ולא 
אזיל למתא אחריתא", ופרש"י: "ואין נענין, שהרי הם גרמו לעצמן", 
משמע מזה שאע"פ שהשארותו במקום הוא בשב ואל תעשה, מ"מ 

נחשב בכך כגורם לעצמו את מצבו.
ובתשו' הרשב"א המיוחסות להרמב"ן סי' רפ"ה, נשאל מדוע צריך 
לעזוב למקום אחר, "והא כתיב )ירמיה י' כ"ג(, כי לא ָלאדם דרכו לא 
ְלאיש הולך וָהכין את צעדו", וא"כ היה על האדם להישאר במקומו 

גם כשלא טוב לו, ולבטוח בחסדי השי"ת.
והשיב: "פעמים שהחטא גורם למנוע ממנו הטוב, וצריך לכפרה, 
ואחד מדרכי הכפרה1 הוא שינוי מקום2, לפיכך אמרו, צריך לגלות 
וגלותו  שגרם,  הוא  החטא  אולי  אחר,  מקום  אל  וללכת  ממקומו 
יצא  אחר  למקום  וכשיסתלק  גורם,  שמזל  ולפעמים  עליו,  תכפר 
מתוך ההפכה... ומש”כ לא לאדם דרכו, כשאינו עושה רצון ה’, שאז 
הוא מסור למזל, שעונותיו הבדילו בינו ובין השי”ת, והשפיל עצמו 
וכו’  ממעלות עליונות, וישב לו במדרגות תחתונות תחת המזלות 
וכו’. אבל  ושאר משרתי השמים אשר בחרו להם, כשאר העכו”ם 
אתה  כי  רע  אירא  לא  צלמות...  בגיא  אלך  כי  גם  כתיב,  בצדיקים 

עמדי”.

שצריך לימלט ממקום סכנה
במקום  אדם  יעמוד  אל  "לעולם  א',  ל"ב  בשבת  עוד  ומצינו  ב[ 
סכנה", ולכאו' נאמר בזה דין לעזוב את מקום הסכנה, וכל שעוזב 
נ"מ לאיזה מקום הולך, רק שאם הולך למקום סכנה  המקום, אין 
אחר, לא הרויח כלום, דגם משם צריך להרחיק. אך יש לדון בהליכה 
לנידו"ד  ונ"מ  משם,  שיצא  מהמקום  מועטת  למקום שהסכנה שם 

איזה מקום להעדיף.

אם עדיף להיות בעיר שיש שם תושבים רבים או מעטים
ג[ והנה יש מקום לומר, דלילך לעיר שיש בה רבים עדיף מלילך 
לעיר שיש בה מעטים, דזכות רבים עדיף, והכי איתא בב"ק פ"ג א', 
דבכ"ב אלף מישראל שורה שכינה, שעי"ז בודאי יש שמירה גדולה, 
ואף בפחות מזה י"ל, דכל אחד ואחד יותר, יש זכות הרבים, ואפילו 
)ד' י"א(, "ואני לא אחוס על נינוה  בגוים מצינו כן, כדכתיב ביונה 
העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבוא אדם אשר לא 
ידע בין ימינו לשמאלו...", וע"ש במלבי"ם, דהכוונה שאין להם דעת 
להבחין בין עבודת ה' לע"ג, וכפי זה י"ל דגם בעיר שיש בה המון 
שיחוס  סיבה  זה  שגם  להבחין,  דעת  להם  שאין  שנשבו,  תינוקות 

המקום משום ריבוי הנפשות שיש בהם.
גם  שמחייבים  הרבה,  חטאים  דכשיש  י"ל,  גיסא  מאידך  אכן 
כגזל  לאסור,  מסברא  שמובנים  דברים  וכגון  שנשבו,  בתינוקות 
עלול  מהרה,  סאתם  ותתמלא  החוטאים,  שירבו  ככל  הרי  וכיו"ב, 
המקום לעונש, וכמבואר בשבת י' ב' דמהאי טעמא ביקש לוט לדור 

בצוער, שלפי שישיבתה קרובה עוונותיה מועטין, ע"ש.

העוקר ממקום של רשעים למקום של צדיקים מסוגל לשנות מצבו לטובה
ישראל  סגולת  בס'  ]הובא  בא  פ'  בזוה"ק  כתב  זאת,  ולעומת  ד[ 
)להגר"ש ליפשיץ זצ"ל( מערכת ש' אות מ"ה[, "רב חסדא הוה דיוריה 
רודפין  ומרעין  ליה שעתא,  דחיק  והוה  קפוטקאי,  ביני  בקדמייתא 
וזכה לכמה  בין מארי תריסין דציפורי,  ושוי מדוריה  נטל  אבתרוי, 
טבין, לכמה עותרא, לכמה אורייתא, ואמר, כל האי זכינא על דעלית 
בין אינון דקוב"ה אשגח לאוטבא להו" ]ר"ח התגורר בראשונה בין 
אנשי קפוטקאי, וחי שם בדוחק, ורשעים רדפו אחריו, עבר לגור בין 
הת"ח של ציפורי, וזכה לכמה טובות שנתגדל בעושר ובתורה, ותלה 
להשגחת  הזוכים  אנשים  של  בשכנותם  להתגורר  שבא  בכך  זאת 

השם לטובה[.

צדיק ובעל מעשים הנמצא בעיר מגין על כל העיר
ואוי לשכינו, טוב  "אוי לרשע  ב',  נ"ו  נמי איתא בסוכה  והכי  ה[ 
לטובה  מסוגל  הוא  צדיקים  ששכנים  הרי  לשכינו",  טוב  לצדיק 

ורשעים להיפך3.
וע”ע בתענית כ”ב א’, דלרבא היה חלישות הדעת ממה שאביי 
זכה לקבל שלום מן השמים בכל ע”ש, ואילו הוא רק בערב יוכ”פ, 
ואמרו לו בחלום )ע”ש בהג’ הב”ח( “מסתייך, דקא מגנית אכולה 
ב’[  נ”ג  יומא  עי’  ]מחוזא,  עירך  כל  שבזכותך  דייך  כלומר  כרכא”, 
מוגנת מכל רע4, וכה”ג איתא שם כ”א ב’, “בסורא הוות דברתא, 
זכותא  משום  מיניה,  סברו  דברתא,  הוות  לא  דרב...  בשיבבותיה 
דרב דנפיש, וכו’, הא מילתא זוטרא ליה לרב וכו’. בדרוקרת הוות 

מינה,  סבור  דליקתא,  הוות  לא  הונא  דרב  ובשיבבותיה  דליקתא, 
בזכותא דר”ה דנפיש, איתחזי להו בחלמא, האי זוטרא ליה לר”ה, 
אלא משום ההיא אתתא דמחממת תנורא ]מע”ש לע”ש[ ומשאלה 
לשיבבותה” ]במחוז של רב  היה ֶדֶבר, אך  בשכונתו לא היה כלל, 
וחשבו לתלות זאת בזכות רב, ומשמים גילו בחלום, שזה היה בזכות 
במחוזו  שריפה  כשאירע  וכן  בחינם,  לקבורה  כלים  אדם שהשאיל 
של ר”ה, ולשכונתו לא נכנסה השריפה, חשבו לתלות זאת בזכות 
ר”ה, ונאמר להם, שזה בזכות אשה גומלת חסדים, שהשאילה את 
דבזכות שכנים  ומבואר  עבור שכנותיה[.  ע”ש  מידי  בחינם  תנורה 
במכות  אשכחן  דבהדיא  ת”ח,  וכ”ש  להגנה,  זוכים  מעשים,  בעלי 
י’ א’ שזכות הצלה במלחמה, הוא בזכות הת”ח שיושבין ועוסקין 

בתורה.

ארץ ישראל, מקום המגין על יושביו
א"י5  של  זכותה  כמו  מגן,  המקום  דזכות  מצינו  לזה,  ובנוסף  ו[ 
בו  שיש  מקום  כל  זכות  וכן  דמכות6,  פ”ק  סוף  במתני’  כדמבואר 
ישיבות תמיד, כדאי’ בכתובות קי”א א’, “כשם שאסור לצאת מא”י 
שיש  “לפי  ופרש”י  ארצות”,  לשאר  מבבל  לצאת  אסור  כך  לבבל, 
שם ישיבות המרביצות תורה תמיד”. ולהלן שם בפרש”י ד”ה אלא 
לענין קבורה, דֵמֵתי שאר ארצות היו מוליכין ארונותיהן לבבל, לפי 
“שיש שם זכות תורה”, והיינו דתורה מגנא ומצלא, כדאי’ בכתובות 

ע”ז ב’.
וידוע מש”כ מרן החזו”א )קובץ אגרות ח”א, אגרת קע”ז, בנידון 
מסכים  איננו  “כי  בשעתו(,  לארה”ב,  מאירופה  מגורים  עקירת 
אשר הישיבות  למסור נפש מישראל למדינה ההיא, כי ארץ פולין, 
גדולי  ושאר  בה,  שוכן  שליט"א  חיים  החפץ  והחסיד  בה,  קבועות 
וכבר  כחו"ל,  מדינות  ושאר  ישראל,  כארץ  דינה  והיראה,  התורה 
הפליגו ביציאה מארץ לחו"ל", מבואר דב' טעמי זכות הם, הן מצד 

שישיבות קבועות בה, והן מצד הצדיקים אשר שוכנים בה.

ירושלים עדיפא על שאר ערי ארץ ישראל
קדושתה  א"י, אשר משום  על שאר  עדיפא  דירושלים  ומצינו  ז[ 
שורה בה שכינה יותר, כדתנן בפ"י דכלים, במשנה דעשרה קדושות, 
על  ירושלים  עדיפא  בזמה"ז  דגם  רל"ד,  סי'  יו"ד  חת"ס  ועשו"ת 
שאר ערי א"י. ומה גם שבעיה"ק קבורים צדיקים קדמונים למאות 
ואלפים, והוא גם מסוגל לשמירה, כדמוכח מעובדא דבני עכבריא 

בב"מ פ"ד ב', ע"ש.

צדיק גוזר והקב"ה מקיים
ח[ ויש עוד מציאות של שמירה ע"י הבטחת צדיק, כדאי' בתענית 
כ"ג א', דכח אמירת צדיק יש בה משום )איוב כ"ב כ"ח(, "ותגַזר אומר 
ויָקם לך", וכן היה זה חזון נפרץ בישראל בכל הדורות, שצדיק גוזר 

והקב"ה מקיים7.
ולכאו’ י”ל דכשצדיק מדבר על מקום מיוחד8, ובפרט כשהמדובר 
באתריה, שהוא משפיע יותר כידוע9, ובנוסף כאשר יש במקום זה 
ישיבות וגדולי תורה, זה עדיף על מקום שיש בו זכות ישיבות ותורה 

ללא אמירת צדיק מסויים.

הליכה ממקום סכנה למקום שאינו בטוח כ"כ
לימלט  דין  לו  יש  דאם  י"ל  לפמשנ"ת  גיסא,  מאידך  ואולם  ט[ 
להשתדל  צריך  אינו  הסכנה,  מקום  מעיקר  ונמלט  סכנה,  ממקום 
סי'  ח"ב  מהדו"ת  הלכות  משנה  בשו"ת  כעי"ז  ומצאתי  מזה,  יותר 
תס"ח, שנשאל לענין הבורח ממקום סכנה, למקום אחר שגם אינו 
בטוח10, והשיב: “והנלע”ד דהנה בשעה שרצתה איזבל להרוג את 
אליהו )מלכים י”ט( וביקש על עצמו למות, באמרו לא טוב אנוכי 
אתה  טוב  לא  בזה  גם  וימלט,  שיברח  הקב”ה  לו  השיב  מאבותי, 
מאבותיך, עשו ביקש להרוג יעקב, ברח ונמלט, פרעה ביקש להרוג 
וכו’, ומבואר דיש לברוח ממקום סכנה, הגם שאינו בטוח שינצל, 
]שהתפלל[  אבינו  וביעקב  ודוק...  מועלת,  עצמה  שהבריחה  ואולי 
הצילני נא, והכין עצמו לדורון ולתפלה ולמלחמה. ועי’ מג”א או”ח 
סי’ קנ”ו וכו’, וכבר ראינו במלחמת העולם, דאותם שברחו, רובם 
ניצולו, ואותם שנשארו על מקומם נהרגו בעוה”ר11, מה נאמר, הי”ד 

ודם זרע ישראל השפוך, וישלח לנו משיח צדק, אמן”.
נמלט  אבינו  דיעקב  שמצינו  ממה  ראיה  קצת  להביא  יש  עוד  י[ 
מעשו ללבן, אף שגם מלבן היה צריך לירא, וכמ”ש רש”י )בראשית 
הרי  ומלבן”,  מעשו  ירא  שהיה  לפי  עמך,  אנכי  “הנה  ט”ו(,  כ”ח 
שגם מלבן היה צריך לירא, ואעפי”כ ברח מעשו. אשר לפי”ז נראה 
טובות  מעלות  דבשניהם  המקומות,  מב’  אחד  לו  דיבחר  בנידו”ד, 
להישמר, ואם ח”ו נמשך לזמן ארוך, עדיף לחלק בין ב’ המקומות, 
ערך  יועץ’  ב’פלא  וכמש”כ  בביתם,  אחיו  אצל  מתארח  אם  בפרט 
‘אורחים’: “ומתנאי האורח, שלא יכביד על בעה”ב, ומי שאפשר לו 
לישב במלון לעצמו, לא יבקש לישב בבית בעה”ב, ואף אם יזמינו לו, 
לא יאבה עד אשר יפצירו בו, כדי שידע בבירור שבלב שלם מזמינים 
אותו, ולא מחמת כיסופא, כי ידוע שכל המקבל הנאה מחבירו שלא 
בלב שלם, אלא משום כיסופא, יש בו סרך גזל )ס”ח אות שט”ז(, 
וגם כשהוא מוכרח לישב בבית בעה”ב, לא ירבה ישיבתו אצלו זמן 
וזמנים, כי כל המרבה יכבד... ואם סבור שיהא לזמן מועט, ונתארך 
הדבר, יבקש עלילה לצאת לו למלון או לבית אחר בחכמה ודעת, 
באופן שלא יהיה פוגם ונפגם”. והבורא ית”ש יפרוש סוכת רחמים 
ונזכה במהרה לגאולה השלימה בביאת  וחיים ושלום לכל ישראל, 

גוא”צ בב”א.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה, איך ליישב את מש"כ )בראשית כ"ח כ"א(, 
ומפורש  ֵלאלִֹהים",  לִי  ה'  וְָהיָה  ָאִבי  בֵּית  ֶאל  ְבשָׁלוֹם  "וְשְַׁבתִּי 
שהתפלל יעקב בנוסח שישוב 'בשלום' לבית אביו, והרי בברכות 
ס"ד א', איתא "הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום, אלא לך 
לשלום", דמשמע דאין זה נוסח טוב, ואילו מתפילת יעקב אבינו 

משמע שאין לחוש לכך.

בספר 'אמרי נועם' עה"ת )לרבינו יעקב דיליקאש זצ"ל, פ' ויצא(, 
אמרינן  ר"י,  "והקשה  וכתב:  בשלום",  ד"ושבתי  הפסוק  על  עמד 
הנפטר מחבירו אל יאמר לך בשלום, אלא לך לשלום מדוד ומיתרו 
וכו' כדאי' התם בברכות. וי"ל, כשאומר לחבירו, אז הוא סימן רע, 

אבל כשיאמר האדם על עצמו, כמו של יעקב אין בכך כלום".
ועי' בנימוק"י בסוף מו"ק, שכתב: "לך בשלום, דמשמע ההליכה 
תהיה בשלום, אבל לא ימצא שלום, ויש בנ"א שמנחשין ומשימין 
דבר בלבם, וכנגדן דברו חכמים, אבל למי שאינו מקפיד, אין הדבר 
ומקרא  לזה,  לא חשש  אבינו  יעקב  דבודאי  י"ל  וא"כ  כלום".  מזיק 

כתוב "כי לא נחש ביעקב", וממילא א"ש דלא חשש לזה.
'לך בשלום' דמשמע רק ההליכה  עוד י"ל דיש לחלק בין אמירת 
תהיה בשלום, כמ"ש בנמוק"י הנ"ל, משא"כ כשאומר שישוב בשלום, 

שבזה כלול בקשה לשלום על הכל, עד שישוב.
שו"ר בס' 'אהלך באמיתך' )לבעל שו"ת בצל החכמה, פ"ח הערה 
חז"ל,  ובדברי  בקראי  פעמים  הרבה  מצינו  "והנה  שכתב:  י"ג(, 
שהשתמשו גם בנוגע לבנ"א שהיו עדיין בחיים במלת בשלום, גם 
יעקב אבינו ע"ה אמר ושבתי בשלום וגו'. ובמתני' )ר"ה כ"ה א'(, א"ל 
ר"ג לר' יהושע בוא בשלום וכו', ועוד רבים כאלה. ועי' תפא"י )ר"ה 
סופ"ב בבועז(, דדוקא אצל הליכה שייך לדקדק לומר לשלום, ר"ל 
שיוסיף שלימות, משא"כ אצל ביאה נכון לומר דוקא בשלום, דהיינו 

בשלימות דאית ביה, ע"ש".
ומוסיף ב'אהלך באמיתך': "בשיטת ריב"ב שעל גליון הרי"ף )סוף 
מו"ק( כתב, ואל יאמר לך בשלום, דמשמע ההליכה תהיה בשלום, 
ברכות,  )סוף  בח"א  במהרש"א  וכעי"ז  ע"ש,  שלום,  ימצא  לא  אבל 
שהלך  למי  וכן  במקומו,  שנשאר  מי  ...ולדבריהם,  א'(,  י"ב  ושבת 
והגיע למקום מחוז חפצו, ראוי לברכו במלת 'בשלום', ושפיר אמר 
יעקב אבינו ע"ה ושבתי בשלום וגו', וכן ר"ג לר' יהושע ]בר"ה שם, 

אמר[ בוא בשלום".
צריך  חזרה  על  דגם  י"ל  דבאמת  מוסיף,  כ"ח(  )באות  שם  ולהלן 
לומר 'חזור לשלום' ולא 'בשלום', "ואף שיעקב אבינו ע"ה אמר על 
חזרתו ושבתי בשלום, כונת יעקב אע"ה היה, שאחר שיתקיימו בו 
כל הדברים שהזכיר, דהיינו שיהיה אלוקים עמו וישמרנו, ויתן לו 
לחם ובגד, ויהיה שב לבית אביו בשלום, וכיון שמדבר על הזמן שבו 

יהיה כבר שב, שפיר שייך לומר בשלום".
השלום  ענין  ופירש  מזה,  נשמר  דרש"י  להוסיף,  אולי  ואפשר 
שביקש יעקב בתפלתו, "שלום מן החטא, שלא אלמד מדרכי לבן", 
ובקשה כזו היה צריך עד שישוב לבית אביו, ששם יקבל שוב קדושת 
בפסוק  נאמר  י"ח(  )ל"ג  ולהלן  מלבן,  ליזהר  יצטרך  ולא  אביו,  בית 
"ויבא יעקב שלם עיר שכם", פרש"י, "שלם בגופו... שלם בתורתו, 
שלא שכח תלמודו בבית לבן" והיינו דאהני ליה, שלא למד מדרכיו, 

כי גם שם לא פסק מעסק התורה12.

תשובה ל"מבין חידות"

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

מאותם דינים עצמם.

ביבותיהן  פותקין  שאמרו  אלו  "כל  א'(,  ל'  א',  )ו'  בב"ק  איתא 
וגורפין מערותיהם, בימות החמה אין להם רשות, בימות הגשמים 
מפני  רשות,  להם  אין  החמה  "בימות  ופרש"י:  רשות...".  להם  יש 
שהרחובות  הגשמים  בימות  אבל  מקלקלו,  והוא  נאה,  שהרחוב 

מלוכלכות יש להן רשות".
ופסק בשו"ע או"ח סי' שנ"ז א': "חצר שפחותה מד' אמות על ד' 
אמות שהיא סמוכה לרה"ר, אין שופכין לתוכה מים בשבת בימות 
עשוי  שאדם  מים  סאתיים  אין  אמות,  ד'  בה  שאין  שכיון  החמה, 
להשתמש בכל יום ראוי ליבלע בה, והוי כאילו שופך לרשה"ר וכו', 
ואם יש בחצר ד' על ד', אפילו הוא אריך וקטין, או בימות הגשמים 

בחצר כל שהוא, מותר לשפוך בה כל מה שירצה".
לכלוך  על  "בימות החמה, שאדם מקפיד  ובמ"ב שם סק"ג כתב: 
"בימות  בסקי"א,  ושם  לחוץ".  שיצא  ליה  ניחא  ומסתמא  חצרו, 
הגשמים, שאין אדם מקפיד על לכלוך חצירו, ואינו מתכוין שיצאו 

לחוץ".

1   עי’ ברכות נ”ו א’ ותענית ט”ז א’, וע”ע בר”ה ט”ז ב’ בח”א מהרש”א שם בשם הר”ן: 
“לפי כשאדם גולה ממקומו, לבו נכנע”.

2   עי’ תענית כ”ד ב’, שאביו של רבא נראה בחלומו, והזהירו לשנות מקומו ללילה אחד.
3   וע”ע שבת ס”ג א’, ובברכות ס”א א’, ובפרש”י במדבר ג’, כ”ט, ל”ח, ובאוה”ח בראשית 

י”ב א’.
4   בירושלמי פ”ג דתענית ה”ח איתא, “לוי בן סיסי, באו הגייסות לעירו, נטל ס”ת, ועלה 
לראש הגג, אמר, רבון העולמים, אין בטלית חדא מילה מן הדין ספר אורייתא  ייעלון לון, 
ואין לא ייזלון לון, מיד איתבעון, ולא אשתכחון” ]מפרש ה’קרבן העדה’: “אם בטלתי דבר 
אחד ממש”כ בספר תורה זה, יכנסו האויבים לעיר, ואם לאו ילכו להם, מיד בקשו אחריהן 

ולא נמצאו, שהלכו להם”[.
5   בס’ ‘עלינו לשבח’ ח”ד מדור השו”ת סי’ קנ”ד, במענה לשאלה במי שנדר לעלות לא”י, 
פאדווה  מהר”ם  בשם  רי”ג  יו”ד  רעק”א  מהג’  ומביא  בו,  לחזור  רוצה  המלחמות  ומפחד 
סכנה  כאן  דאין  נראה,  “ובנידונינו  שליט”א:  זילברשטיין  הגר”י  ומסיק  דומה,  בנידון 
ועל א”י  לו שיהיה בחו”ל,  יעזור  נגזר על אדם להיפגע, לא  יש כתובת. ואם ח”ו  ולכל חץ 
נאמר, ובהר ציון תהיה פליטה, והיה קודש, ולכן לא נראה להתיר נדרו”. וראה עוד קריינא 
דאגרתא ח”א אגרת נ”ד, ארחות רבינו ח”ה עמ’ ע”ד )בזכרוני, שבימי מלחמת המפרץ בשנת 
וכמדומה  זצ”ל,  שיינברג  הגרח”פ  דודו  בשם  זצ”ל,  שטרן  הגרמ”א  מפי  שמעתי  תשנ”א, 
שהביא גם בשם מרנן הגר”מ שך, הגרי”ש אלישיב והגרש”ז אוירבך זצ”ל, שאף לבני חו”ל 

לא המליצו לחזור לביתם(.
דמותרת  אפשר  לא”י,  שעלתה  בקטלנית  פ”ז  סי’  ח”ג  ב’  מהדורה  ומשיב  שואל  ועי’     6

לינשא, משום דבא”י אין המזל גורם. ועשו”ת להורות נתן ח”ג סי’ פ”א.
7   וראה  ב’חיי עולם’ למרן הסטייפלר זצ”ל ח”א פרק ל’ וכן ב’ארחות יושר’ לבנו הגאון 
בכל  שמצינו  ממה  טובא  בזה  שהאריכו  רוה”ק,  ערך  שליט”א,  קנייבסקי  חיים  ר’  הגדול 

הדורות כן.
8   בס’ מעשה איש ח”א עמ’ קע”ג מובא שבשנת תש”ח, כשהיו הפצצות בא”י, החזו”א 
הורה לבני בית מדרשו שיהיו לידו, ושאינם צריכים להימלט ולתפוס מחסה במקום אחר, 
וכשמטוסי האויבים עברו מעל שמי העיר, שמעו את החזו”א לוחש בשקט: ‘איך הייס נישט 
חוץ  ריקים  במגרשים  נפלו  והפצצות  ב”ב’[,  את  להפציץ  שלא  גוזר  ]‘אני  ב”ב’  בומבדירן 
לעיר, וכך גם מובא בס’ תולדות יעקב, שהסטייפלר זצ”ל אמר, יש קבלה מהחזו”א שאת 

ב”ב לא יפציצו.
9   ואף לאחר פטירתו נקרא מקומו של צדיק.

ל’, שדן בכה”ג שברח  ציון’ להגר”ד אליעזרוב זצ”ל, ח”א סוס”י  עי’ בשו”ת ‘שאלי     10
ממקום מסוכן יותר למקום פחות מסוכן, אם אפשר לברך הגומל, או שצריך להמתין עד 

שיצא לגמרי מכלל הסכנה.
11   כמובן שאין זה ראיה לכל עת, וכפי שמעיד הסטייפלר בקריינא דאגרתא ח”א אגרת 
נ”ד, שבמלחה”ע הראשונה אמר ה’אור שמח’, שעדיף להשאר כל אחד במקומו, כי לכל חץ 
שכשהפציצו  מספר,  נ”ד,  עמ’  הקה”י,  ממרן  והנהגות’  ב’הליכות  לזה  בדומה  כתובת,  יש 
באירופה בכמה מקומות של יהודים כמו ביהכ”נ, ועוד, נשאל מאחד שפחד מאד, האם כדאי 
לעבור ולעלות לא”י מחמת הסכנה, והשיב רבינו: ‘אין מה לפחד, לא הורגים סתם, אלא 

א”כ נגזר משמים, וסיפר על ה’אור שמח’ שאמר בזמן המלחמה שלכל כדור יש כתובת’.
12  והעירונו בשם הרה”ק מהר”ש מבעלז זצ”ל, שאמר על דרך הדרוש, שכוונת יעקב ע”ה 
בדבריו היה, שהוא ישוב אל בית אביו, היינו עולם הבא, וכיון שכן שמדבר על אחר מותו, 
נכון לומר ‘בשלום’ ולא לשלום, ובקשתו ותפילתו בזה הייתה, שיזכה שבכל אריכות ימיו 

ושנותיו לא יכשל, ויוכל למות ולבוא לעולם הבא נקי מכל חטא עבירה ועון.
יהודה  נינהו,  ...ומאן  חדשים,  ג’  חבירו  אחר  אחד  ולד  ונשתהה  “מעשה  שם,  דאיתא    13

וחזקיה בני רבי חייא”.
14  אמנם העירנו הר' ש. זילבר שליט"א, דלפי"ז יש לדקדק בדברי המשך חכמה, דאם כנים 
הדברים, הרי שהיה להכתוב להזכיר לכל הפחות גבי גד לשון 'ותהר', ורק אצל ָאשר שהוא 

השני, א"צ לכתוב לשון הריון, וכענין שדקדקו הראשונים הנ"ל לענין דינה.
שלם,  הריון  אצלו  היה  לא  ראשון  שנולד  דגד  להשמיענו  דבא  דכיון  ליישב,  יתכן  ואמנם 
דהא ילדה למקוטעין לשבעה חדשים, הלכך לא כתיב ביה לשון הריון, דבעלמא הוא לט' 
גד. ואף דהריון  וזה היה חסר אצל  ב'(,  )ל"ח  וגם הריון בגימ' רע"א כדאי' בנדה  חדשים, 
דאשר היה שלם לט' חדשים, אבל הא גופא שנולד שני, בזה נרמז דהוא תאום, מדלא כתיב 

ביה 'ותהר'.
אולם אכתי צ"ע בזה, מהא דאיתא בסדר עולם )פ"ב(, דכל השבטים נולדו למקוטעין לשבעה 

חדשים, ואעפ"כ כתיב בהו לשון 'ותהר', וצ"ע.
בי' במרחשון, ומת בן קכ"ה  )קס"ב(, דאיתא שם, "גד  פ' שמות  יל"ע בדברי הילקוט  עוד 
שנים. אשר בכ' בשבט, ומת בן קכ"ג שנים", הרי שהיו ג' חדשים ועשרה ימים הפרש בין גד 

ואשר, וזה לכאורה דלא כהמשך חכמה הנ"ל שהיו רק ב' חדשים הפרש ביניהם.ואולם יתכן 
דהיולדת לשבעה,יולדת למקוטעין,  למ"ד  ועוד(  א',  )כ"ז  בנדה  דאיתא  ע"פ הא  זה  ליישב 

והיולדת לתשעה אין יולדת למקוטעין, דלפי"ז יתכן הפרש ג' חדשים בין שניהם.
15  עיין בתוס' שם שהקשו, מדוע יש לחשב ולהוריד את חודשי הטהרה, כאשר אף באותה 
זה מהחשבון, אלא שהגמ' לא  ותירצו התוס' שלעולם אין להחסיר עת  גדלו.  עת הילדים 

דקדקה בחשבון החודש החסר. וע"ע ביעב"ץ שם.
16  ואותו ילד מת כחלק מהעונש על מעשה בת שבע וכנבואת נתן הנביא, כדכתיב )ש”ב י”ב 
י”ד - י”ט(, “ֶאֶפס ִּכי ִנֵאץ ִנַאְצָּת ֶאת אְֹיֵבי ה’ ַּבָּדָבר ַהֶּזה ַּגם ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ְלָך מֹות ָימּות. ַוֵּיֶלְך 
ָנָתן ֶאל ֵּביתֹו ַוִּיּגֹף ה’ ֶאת ַהֶּיֶלד ֲאֶׁשר ָיְלָדה ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ְלָדִוד ַוֵּיָאַנׁש... ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַוָּיָמת 
ַהָּיֶלד ַוִּיְראּו ַעְבֵדי ָדִוד ְלַהִּגיד לֹו ִּכי ֵמת ַהֶּיֶלד ִּכי ָאְמרּו ִהֵּנה ִבְהיֹות ַהֶּיֶלד ַחי ִּדַּבְרנּו ֵאָליו ְוֹלא 
ָׁשַמע ְּבקֹוֵלנּו ְוֵאיְך נֹאַמר ֵאָליו ֵמת ַהֶּיֶלד ְוָעָׂשה ָרָעה. ַוַּיְרא ָּדִוד ִּכי ֲעָבָדיו ִמְתַלֲחִׁשים ַוָּיֶבן ָּדִוד ִּכי 

ֵמת ַהָּיֶלד ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ֲעָבָדיו ֲהֵמת ַהֶּיֶלד ַוּיֹאְמרּו ֵמת”.
17  ובכל זאת די היה לגמרא בדחיה קלה שלא היה זה בגיל שמונה אלא בגיל תשע, כי כל 
המהלך של הגמ’ הוא להוכיח שדורות הראשונים ילדו כשהיו בני שמונה שנים, וא”כ מכאן 

אין כל ראיה לנידו”ד.
18  עיין כעין זה ברכות ס”ג ב’, “ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה ודרש, )דברים כ”ז ט’( 
ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְהֵייָת ְלָעם... הסכת, עשו כתות כתות )ופרש”י, דריש הס כמו 
עשו( ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. כדרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר 
על  חרב  ְונָֹאלּו,  ַהַּבִּדים  ]ֶאל[  )על(  ֶחֶרב  ל”ו(,  נ’  )ירמיה  דכתיב  מאי  חנינא:  ברבי  יוסי  רבי 
שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. ולא עוד אלא שמטפשים, 
שחוטאים,  אלא  עוד  ולא  נֹוַאְלנּו.  ֲאֶׁשר  י”א(,  י”ב  )במדבר  התם  וכתיב  ְונָֹאלּו,  הכא  כתיב 

שנאמר )שם(, ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו. איבעית אימא מהכא )ישעיה י”ט י”ג(, נֹוֲאלּו ָׂשֵרי צַֹען”.
19  ויש גורסים: “ואידך, פעם אחרת ְמצאֹו אחיתופל לדוד שהיה הולך לבית המדרש לבדו, 
אמר ליה ]אחיתופל לדוד[, ולית לך )משלי י”ד כ”ח(, ְּבָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך, אלא )תהלים נ”ה 
ט”ו(, ְּבֵבית ֱאֹלִהים ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש, ברגישת בני אדם נלך אני ואתה. ואית דאמרי, דאמר ליה, כי 
אתית לצלויי, רהוט כאיניש דאזל בתר מלכא, ומנא אסבריה, דכתיב )דברים י”ג ה’(, ַאֲחֵרי 
ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ֵּתֵלכּו. ומנין שחזר דוד ושבחן, דכתיב )תהלים קי”ט צ”ט(, ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי, 
וכתיב )שם נ”ה ט”ו(, ְּבֵבית ֱאֹלִהים ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש, וכתיב )שם ל”ב(, ֶּדֶרְך ִמְצֹוֶתיָך ָארּוץ”. ועיין 

ברש”י אבות פ”ו מ”ג שהביא גם כגירסא זו.

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר



תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, היכן מצינו 'תאומים' אצל השבטים )מלבד 
למ"ד דתאומה נולדה עם כל שבט, ומלבד למ"ד ד'מנשה ואפרים' 
תאומים היו, עי' רד"ק בראשית מ"א נ', סדר הדורות ב"א רל"ג, 

ועוד(.

הנה יש לדקדק במה שמצינו בלידת כל השבטים, שנאמר אצלם 
לשון 'ותהר', כדכתיב גבי ראובן )כ"ט ל"ב( וכן גבי שמעון )שם ל"ג( 
וכן בשאר השבטים, ואילו בלידת 'גד' ו'אשר' )ל' י'-י"ב(, לא נאמר 

לשון 'ותהר' אלא כתיב רק לשון 'ותלד'.
"לא נאמר  ליישב,  וכתב  י'(, שעמד בזה,  )ל'  ויעוין במשך חכמה 
צורתו  נגמר  וגד  אחד,  מהריון  נולדו  כי  ייתכן  זלפה.  בבני  'ותהר' 
לשבעה חדשים ]כמספר ג' ד'[, וָאֵשר נגמרה צורתו לתשעה, כיהודה 
וחזקיה בני רב חנינא בנדה )כ"ז א'13(, ולכן קראה שמו מלשון 'גודו 
ֶגד,  בֶּ מלשון  'בגד',  ואמרה  מאחיו.  שנקצץ  י"א(,  ב'  )דניאל  אלנא' 

ֶגד, ודו"ק". שהיה מלובש באחיו כמו בֶּ
מבואר בדברי המשך חכמה דבר חידוש, דהטעם שלא נזכר לשון 
'ותהר' גבי גד ואשר, משום דיתכן ורמז בזה הכתוב שהיו תאומים.

ואכן כעין דקדוק זה כבר מצינו בדברי הראשונים לגבי דינה )שם 
כ"א(, דלא נאמר בה לשון 'ותהר', לפי שהיתה תאומה לזבולון, כ"כ 
החזקוני, וז"ל, "ואחר ילדה בת. אין כתיב בה 'הריון', ללמדך שהיא 

היתה )תאומים( ]תאומה[ לזבולון"14.
וכ"כ הרד"ק )שם(, "ואחר ילדה בת. נראה כי דינה תאומה היתה 
עוד'",  'ותלד  אמר  ולא  בת',  ילדה  'ואחר  אמר  לפיכך  זבולון,  עם 

וכלשון זה כן איתא ב'רבינו חיים פלטיאל'.
וכ"כ באבן עזרא שם, "ואחר ילדה בת. י"א כי עם זבולון היתה 

בבטן אחת".
ולכאורה משמע, שדעה זו שדינה היתה תאומה עם זבולון, היינו 
כ"א(,  פ"ד  ב"ר  )עי'  שבט  כל  עם  תאומה  נולדה  דלא  למ"ד  אפילו 
בה  נאמר  דלא  דיוקא  האי  נולדה, משום  זבולון  דעם  מודה  דמ"מ 

לשון 'ותהר'.
ואמנם יתכן לדחות, דעי' עוד בב"ר פ"ב ח', דאיתא שם, "...אלא 
נולדה תאומתו עמו, כההיא דאמר אבא חלפוי בן  כל שבט ושבט 
קורייה, תאומה יתירה נולדה עם בנימין". הרי משמע, דמה שדרשו 
אצל בנימין שנולד עם תאומה, אינו סותר למ"ד דגם שאר שבטים 

נולדו עם תאומה, אלא אדרבה זהו סייעתא לכך.
וא"כ ה"נ יתכן דמה שמצינו שנולדה תאומה עם זבולון, הוא עוד 
סייעתא למ"ד דעם שאר השבטים ג"כ נולדו תאומות, אלא שהוצרכה 
התורה להזכיר רק תאומתו של זבולון מאיזה טעמים, משא"כ שאר 

תאומות של השבטים, לא ראה הכתוב להזכירם בהדיא.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "אחיתופל ]הגילוני[".

כתרגומו  "המֻקשרות.  מ"א,  ל'  בראשית  רש"י  הקשורה:  דמות 
הבכירות, ואין לו עד במקרא להוכיח עליו. ומנחם ִחברו עם )ש"ב 
אותן  ַאִּמץ,  ַהֶּקֶׁשר  ַוְיִהי  י"ב(,  )שם  ַּבּקְֹׁשִרים,  ֲאִחיתֶֹפל  ל"א(,  ט"ו 

המתקשרות יחד למהר עיבורן". 

בטרם היותי איש ילדתי – שעוד בטרם הגיע אחיתפל להיות איש, 
לבן שלוש עשרה שנה, הוא כבר ילד את בנו.

ילד את בנו בטרם היותו לאיש, כשהיה כבן שמונה,  שאחיתפל 
כחשבון הגמ' בסנהדרין ס"ט ב' )ע"פ רש"י(, שהרי שלמה היה בנו 
של דוד מבת שבע, כדכתיב )ש"ב י"ב כ"ד(, "ַוְיַנֵחם ָּדִוד ֵאת ַּבת ֶׁשַבע 
ִאְׁשּתֹו ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַוֵּתֶלד ֵּבן ויקרא )כתיב, קרי: ַוִּתְקָרא( 
ֶאת ְׁשמֹו ְׁשֹלמֹה ַוה' ֲאֵהבֹו", ובת שבע היתה בתו של אליעם, כדכתיב 
)שם י"א ג'(, "ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַוִּיְדרֹׁש ָלִאָּׁשה ַוּיֹאֶמר ֲהלֹוא זֹאת ַּבת ֶׁשַבע ַּבת 
ֱאִליָעם ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ַהִחִּתי", ואליעם היה בנו של אחיתופל, כדכתיב 
)שם כ"ג ל"ד(, "...ֱאִליָעם ֶּבן ֲאִחיתֶֹפל ַהִּגֹלִני", נמצא ששלמה היה בן 

בת בנו של אחיתופל.
כמפורש  אבשלום,  של  מרדו  בעת  היתה  אחיתופל  של  ומיתתו 
בפסוקים )שם י"ז כ"ג(, ובעת מרדו של אבשלום היה שלמה כבן שבע 
שנים, שהרי מעשה אמנון ותמר היה לאחר לידת שלמה, ושנתיים 
"ַוְיִהי  כ"ג(,  י"ג  )שם  כדכתיב  הרג אבשלום את אמנון,  מכן,  לאחר 
ֶאְפָרִים  ְּבַבַעל ָחצֹור ֲאֶׁשר ִעם  גְֹזִזים ְלַאְבָׁשלֹום  ַוִּיְהיּו  ָיִמים  ִלְׁשָנַתִים 
ַוִּיְקָרא ַאְבָׁשלֹום ְלָכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך", ובאותה עת הרגו כמפורש בפסוקים 
שם, ולאחר מכן הוא ברח לגשור וישב שם שלש שנים, כדכתיב )שם 
י"ג ל"ח(, "ְוַאְבָׁשלֹום ָּבַרח ַוֵּיֶלְך ְּגׁשּור ַוְיִהי ָׁשם ָׁשֹלׁש ָׁשִנים", ושנתיים 
לאחר שהשיב יואב את אבשלום לדוד, היה מרדו, כדכתיב )שם י"ד 
ם ְׁשָנַתִים ָיִמים ּוְפֵני ַהֶּמֶלְך ֹלא ָרָאה",  כ"ח(, "ַוֵּיֶׁשב ַאְבָׁשלֹום ִּבירּוָׁשלִַ

נמצא שבעת מרדו של אבשלום היה שלמה בן שבע שנים.
לפי"ז מַחשבת הגמ', שהיות וימיו של אחיתופל היו רק שלושים 
בן  נולד שלמה  )וכדלהלן(, ושבע שנים קודם לכן כבר  ושלש שנה 
בת בנו, הרי שבלידת שלמה היה אחיתופל בן עשרים ושש, וכבר 
היתה לו נכדה נשואה שכבר ילדה, ואם נרצה לחשב את גילו מתי 
שילד את אליעם בנו אבי בת שבע, עלינו להוריד מהחשבון שלשה 
עיבורים, של אליעם, בת שבע ושלמה, שאם כל אחד מהם היה רק 
שמונה  יחדיו  יעלה  וטהרה15,  טומאה  ימי  וחודש  חודשים,  שבעה 
חדשים שלש פעמים, עשרים וארבע חודש שהם שנתיים, נשאר לנו 
עשרים וארבע שנים משנות אחיתופל שצריכים להחלק לשלושה, 

הרי שכל אחד מהם, אחיתופל, אליעם ובת שבע, ילדו בגיל שמונה.
ילד מאוחר  ואבשלום  יתכן  איברא, שאף לדחיית הגמ' שלעולם 
להיות  דרכה  שאשה  להוליד,  הקדימה  שבע  בת  נכדתו  ורק  יותר, 
בפסוק  שכתוב  מה  לפי  במיוחד  מאיש,  להזריע  וממהרת  בריאה 
ָהֵאֶבל  "ַוַּיֲעבֹר  כ"ז(,  י"א  )שם  כדכתיב  ילד16  וילדה  הרתה  שכבר 
בכל  ֵּבן...",  לֹו  ַוֵּתֶלד  ְלִאָּׁשה  לֹו  ַוְּתִהי  ֵּביתֹו  ֶאל  ַוַּיַאְסָפּה  ָּדִוד  ַוִּיְׁשַלח 
י"ג,  בן  היותו  בטרם  היתה  אבשלום  של  זו  שלידתו  בודאי  זאת 
הרי  הילד,  לידת  שנת  את  שבע  בת  שנות  משמונת  נפחית  שאם 
ביותר,  מוקדם  הילד  נאמר שילדה את  ואף אם  שהיתה בת שבע, 
בגיל שלוש, שהרווחנו בזה ארבע שנים, הרי גם אם נוסיף את כל 
הארבע שנים לחשבון שמונה שנותיו, עדיין לא נגיע לי"ג שנים אלא 
הללו  השנים  ארבעת  את  לחלק  שיש  ובמיוחד  עשר17,  לשנים  רק 
זו אבשלום  מחצה לאבשלום ומחצה לאליעם, נמצא שגם לשיטה 

ילד בטרם היותו איש.
ואיש הוא מבן י"ג שנה, כדאיתא בסנהדרין ס"ח ב', ס"ט א', וע"ע 

רש"י נזיר כ"ט ב' ד"ה מופלא.
אכן יש לציין לדברי המדרש תהלים ג' ד', שאחיתופל לא היה איש 
אלא כמלאך, דאיתא שם, "אחיתופל. שנאמר )ש"ב ט"ז כ"ג(, ַוֲעַצת 
ָהֱאֹלִהים,  ִּבְדַבר  ִאיׁש  ִיְׁשַאל  ַּכֲאֶׁשר  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ָיַעץ  ֲאֶׁשר  ֲאִחיתֶֹפל 

איש קרי ולא כתיב, שלא היה כאיש, אלא כמלאך".

ולשנות הבינה לא הגעתי – שלשנות הארבעים שהם שנות הבינה, 
לא הגיע אחיתופל, אלא הוא מת בגיל שלושים ושלוש.

שאחיתופל מת בגיל שלושים ושלש, כדאיתא בסנהדרין ס"ט ב' 
וק"ו ב', "ואמר רבי יוחנן, דואג ואחיתופל לא חצו ימיהם ]ופרש"י: 
"חצי ימיו של אדם שלשים וחמש, דכתיב )תהלים צ' י'(, ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו 
ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה"[, תניא נמי הכי, )שם נ"ה כ"ד( ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה 
ְיֵמיֶהם, כל שנותיו של דואג לא היו אלא שלשים וארבע  ֶיֱחצּו  ֹלא 

ושל אחיתופל אינן אלא שלשים ושלש".
ושנות הארבעים הם שנות הבינה, כדברי התנא באבות )ה' כ"א(, 

"בן ארבעים לבינה".

דוד,  לימד אחיתופל את  הלכות  – ששני  לימדתי  לתפילה  ריצה 
ואחד מהם, שיש לרוץ לתפילה.

ג',  ו'  באבות  כדאיתא  דוד,  את  אחיתופל  לימד  הלכות  ששני 
"הלומד מחבירו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דבור 
אחד אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד, שכן מצינו בדוד מלך 
רבו  וקראו  בלבד,  דברים  שני  אלא  מאחיתופל  למד  שלא  ישראל 
אלופו ומיודעו, שנאמר )תהלים נ"ה י"ד(, ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי ַאּלּוִפי 

ּוְמֻיָּדִעי", וכעי"ז בכלה רבתי בברייתא )פ"ח, דף נ"ד א'(.
מלך  בדוד  מצינו  "שכן  ב'(,  )נ"ד  בגמ'  רבתי[  ]בכלה  שם  ואיתא 
ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים. מאי נינהו. אמר רבא 
מגופיה דקרא לאו שמעת מינה )תהלים נ"ה ט"ו( ַנְמִּתיק סֹוד. אמר 
ליה ]אחיתופל[, דוד, למה אתה יושב לבדך ועוסק בתורה, אין דברי 
תורה מתקיימין אלא בחברים. בסוד, מה סוד, )משלי ט"ו כ"ב( ָהֵפר 
סוד,  ומה  בחבורה,  היינו  )בסוד  נמי  הכא  אף  סֹוד,  ְּבֵאין  ַמֲחָׁשבֹות 
והיכן מצאנו כך, מש"כ הפר מחשבות באין סוד, והיינו כשלא תוועץ, 
יופרו המחשבות, ואף הכא סוד היינו בצוותא - ע"פ פירוש הגרח"ק(. 
עשו  ִיְׂשָרֵאל,  ּוְׁשַמע  ַהְסֵּכת  ט'(,  כ"ז  )דברים  דכתיב  אסבריה,  ומנא 
עצמכם כתות כתות18. ואידך19, אמר ליה ]אחיתופל לדוד[, כי אתיה 
לצלויי רהוט, באיניש ]לכאורה צ"ל 'כאיניש'[ דאזל בתר מלכא. ומנא 
אסבריה, דכתיב )שם י"ג ה'(, ַאֲחֵרי ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֵּתֵלכּו. ומנין שחזר 
ַנְמִּתיק סֹוד ְּבֵבית  ַיְחָּדו  דוד ושבחן, דכתיב )תהלים נ"ה ט"ו(, ֲאֶׁשר 
ִהְׂשַּכְלִּתי,  ְמַלְּמַדי  ִמָּכל  וכתיב )שם קי"ט צ"ט(,  ְּבָרֶגׁש,  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִהים 

וכתיב )שם ל"ב(, ֶּדֶרְך ִמְצֹוֶתיָך ָארּוץ".

ובכל יום תפילות חידשתי – שאחיתופל היה מחדש בכל יום את 
תפילותיו.

שבכל יום היה אחיתופל מחדש את תפילותיו, כדאיתא בירושלמי 
ברכות פ"ד ה"ד )ל"ד א'(, על דברי המשנה שם, "רבי אליעזר אומר, 
ר"א,  "ר' אבהו בשם  אין תפילתו תחנונים",  העושה תפילתו קבע 
ובלבד שלא יהא כקורא באיגרת. ר' אחא בשם ר' יוסי, צריך לחדש 
בה דבר בכל יום, אחיתופל היה מתפלל שלש תפילות חדשות בכל 
אלא  לך  לית  טעי,  הוינא  כן  עביד  דהוינא  זמן  כל  ר"ז,  אמר  יום, 
כיי דמר רבי אבהו בשם ר"א ובלבד שלא יהא כקורא באיגרת. רבי 
מברך  היה  אבהו  רבי  יום,  בכל  חדשה  תפלה  מתפלל  היה  אליעזר 

ברכה חדשה בכל יום".
)ע"פ הפני משה, המראה הפנים ופירוש  וביאור דברי הירושלמי 
מבעל ספר חרדים(, רבי אבהו אמר בשם רב אלעזר, שדי שיעשה 
כדעת רבנן, שתפילתו לא תהא קבע כקורא באיגרת, והיינו כדברי 
בלשון  אומרה  שאינה  שכל  ב'(,  כ"ט  )ברכות  רבנן  בדעת  הבבלי 
יוסי  רב  בשם  אחא  ר'  ואילו  כקבע.  נחשבת  תפלתו  תחנונים, 
למד, שיש חיוב לחדש בתפילה דבר בכל יום, כדברי הבבלי בדעת 
אמש.  ביקשו  שלא  דבר  לבקש  שמוסיף  וכפרש"י,  יוסף,  ורב  רבה 
ומוסיפה הגמ' וכותבת שבחו של אחיתופל, שהיה מחדש בכל אחת 
מתפילותיו בכל יום ויום, ועל כך מוסיף ואומר רב זירא את שבחו 
של אחיתופל, באומרו על עצמו, שאף הוא יכול לחדש בכל תפילה 
ותפילה, אלא שסופו היה שהיה מגיע לידי טעות, וכעין מה שאמר 
בבלי, "אנא יכילנא לחדושי בה מילתא, ומסתפינא דלמא מטרידנא 
כן  על  רש"י(",   - שהפסקתי  למקום  לחזור  אדע  ולא  אטעה  )שמא 
אומר רב זירא, שהטוב ביותר שאדם יעשה כדברי רבי אבהו בשם 
רב אלעזר, שתפילתו לא תהא כקבע כקורא באיגרת. ומוסיפה הגמ' 

חדשה,  אחת  תפלה  יום  בכל  מתפלל  היה  אליעזר  שרבי  ואומרת, 
שבה היה מחדש בכל ברכה וברכה, ואילו רבי אבהו היה מחדש בכל 

יום בברכה אחת שבתפלה אחת. 

מהקללה  בחנק  מיתה  שמפחד   – גיליתי  הלכה  מיתה  מפחד 
שקילל דוד, גילה אחיתופל את ההלכה שמותר לכתוב 'שם' על חרס 

ולהכניסו למים.
שמפחדו של אחיתופל ממיתה בחנק בקללתו של דוד, הוא גילה 
את ההלכה באיסור מחיקת ה' לצורך הצלה, כדאיתא בסוכה נ"ג א', 
"...בשעה שכרה20 דוד שיתין, קפא תהומא )צף התהום למעלה ויצא 
- רש"י(, ובעא למשטפא עלמא. אמר דוד, מי איכא דידע21 אי שרי22 
למכתב ֵשם אחספא )שהחרס צולל ויורד ואינו צף, כדי שירד וינוח 
על הנקב - רש"י(, ונשדיה בתהומא ומנח23. ליכא דקאמר ליה מידי". 
ואיתא בירושלמי סנהדרין פ"י ה"ב )נ"ב ב'(, "והוה אחיתופל קאים 
תמן, אמר, כדין דוד מתחנק ואנא מליך", שבאותה שעה היה שם 
אחיתופל, אמר אחיתופל בליבו, כעת יבואו המים על דוד שעומד 

קרוב להם, ויחנקוהו, ולאחר מכן אעשה דבר להקימו ואני ימלוך.
באותה שעה "אמר דוד, כל דידע למימר ואינו אומר, יחנק בגרונו. 
איש  בין  שלום  לעשות  ומה  בעצמו,  וחומר  קל  אחיתופל  נשא 
לאשתו )לבדוק את הסוטה, ואם טהורה היא יהא שלום ביניהם - 
רש"י(, אמרה תורה, ְשמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, לעשות 
שלום לכל העולם כולו, על אחת כמה וכמה. אמר ליה ]אחיתופל 
לדוד[, שרי. כתב ]דוד[ ֵשם אחספא, ושדי לתהומא, ונחית תהומא 
שיתסר אלפי גרמידי )שלאחר זריקת החרס עם הֵשם לתהום, ירד 
התהום שש עשרה אלף אמות(. כי חזי דנחית טובא )כשראה דוד 
עלמא  מירטב  טפי  דמידלי  כמה  אמר,  הרבה(,  כה  יורד  שהתהום 
)כמה שהתהום גבוה וסמוך לארץ, מתלחלח העולם, והארץ מצמחת 
פירותיה - רש"י(. אמר חמש עשרה מעלות )חמשה עשר מזמורים 
של שיר המעלות - רש"י(, ואסקיה חמיסר אלפי גרמידי, ואוקמיה 
באלפי גרמידי )ובתפילתו זו של דוד הוא העלה את מי התהום חזרה 
חמש עשרה אלף אמות, והם נעמדו בעומק אלף אמות מתחת פני 

האדמה(".
הרי שאחיתופל גילה את ההלכה אודות היתר כתיבת שם על חרס 

ולהטילו במים, מחמת פחדו מהקללה שדוד קילל שימות בחנק.
וע"ע בירושלמי שם, דאיתא באופן אחר, "אמר דוד, מאן דחכם 
דוד, מי  )אמר  ייא סופיה מתחנק  ליה,  ולא מקים  דידע מקימתיה, 
סופו  מעמידם,  ואינו  התהום,  מי  את  להעמיד  ויודע  חכם  שהוא 
שימות בחנק(. אמר ]אחיתופל[ מה שאמר, ואוקמיה )והעמיד את מי 

התהום(, התחיל דוד אומר שירה...". 
 

ובמניעת הלכה בחניקה מתי – שבמה שאחיתפל מנע את קיום 
ההלכה, בעת העלאת הארון, שלא אמר להם שאין להעלותו בעגלה, 

סופו היה שמת בחניקה.
שאחיתופל מת בחניקה, כמפורש בפסוק )ש"ב י"ז כ"ג(, "ַוֲאִחיתֶֹפל 
ָרָאה ִּכי ֹלא ֶנֶעְׂשָתה ֲעָצתֹו ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת ַהֲחמֹור ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ֵּביתֹו ֶאל 

ִעירֹו ַוְיַצו ֶאל ֵּביתֹו ַוֵּיָחַנק ַוָּיָמת ַוִּיָּקֵבר ְּבֶקֶבר ָאִביו".
זו בחניקה של אחיתופל, היתה מחמת שמנע את קיום  ומיתתו 
ההלכה, במה שחנק את ההלכה ולא אמרה, כדאיתא בתדא"ר ל"א, 
בעל  והיה  חכם  היה  הגילני  אחיתופל  אומר,  אתה  בדבר  "כיוצא 
ומן  הזה  העולם  מן  נעקר  בו,  שהיה  הרוח  גסות  ובשביל  תורה, 
העולם הבא, ועליו הוא אומר )ישעיה ג' י"א(, אֹוי ְלָרָׁשע ָרע ִּכי ְגמּול 
ָיָדיו ֵיָעֶׂשה ּלֹו. תחלת מעשיו הרעים של אחיתופל מה הן, כשנתקבצו 
כל ישראל עם דוד לבעלי יהודה להעלות את ארון ה' מבית אבינדב 
כמו שלא  כולם,  מיד אמרו  ונשתכחה מהם ההלכה,  בגבעה,  אשר 
היה בא ארון ה' משדה פלשתים אלא בעגלה, אף בעגלה יבוא לבית 
דוד מלך ישראל. והקב"ה נשבע בשמו הגדול ביום שנשא עמרם את 
יוכבד דודתו לו לאשה לשם שמים, שינטל ארון והתורה עמו ותינתן 
בזרוע של עמרם, שנאמר )במדבר ז' ט'(, ְוִלְבֵני ְקָהת ֹלא ָנָתן ִּכי ֲעבַֹדת 

ַהּקֶֹדׁש ֲעֵלֶהם ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו.
מיד נטלו את הארון והרכבוהו על העגלה, ומיד היה הארון תלוי 
ולא  לשמים  למעלה  לא  עולה  ואינו  הארץ,  ובין  בין שמים  באויר 
ידו  את  עוזא  שלח  מיד  שם,  עומד  היה  עוזא  לארץ.  למטה  יורד 
ותפס בארון, באותה שעה אמרו פושעי ישראל, אילמלי לא שלח 
עוזא את ידו ותפש בארון, כבר נפל הארון לארץ. מה עשה הקב"ה 
והוכר  הארון,  מן  ידו  ונתלשה  עוזא  את  המית  מיד  שעה,  באותה 
הדבר שהארון הוא תלוי באויר בין הארץ ובין השמים, ואינו עולה 

למעלה לשמים ואינו יורד למטה לארץ.
ברוך המקום ברוך הוא, שאין לפניו משוא פנים, שכשם שתפס 
נחנק  לפיכך  לרבים,  ולא אמר אותה  בגרונו  אחיתופל את ההלכה 
בגרונו ומת בחניקה, שהיא אחת מן ארבע מיתות שנמסרו לבית דין, 
ַוַּיֲחבֹׁש  ֲעָצתֹו  ֶנֶעְׂשָתה  ִּכי ֹלא  ַוֲאִחיתֶֹפל ָרָאה  שנאמר )ש"ב י"ז כ"ג(, 
ֶאת ַהֲחמֹור ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ֵּביתֹו ֶאל ִעירֹו ַוְיַצו ֶאל ֵּביתֹו ַוֵּיָחַנק ]ַוָּיָמת 

ַוִּיָּקֵבר ְּבֶקֶבר ָאִביו[".
וע"ע בבמד"ר ד' כ', ובירושלמי סנהדרין פ"י ה"ב )נ"ב ב'(, שאיתא 
מהם  חלק  הבאנו  הדברים,  אריכות  ומפאת  דומה,  בענין  שם 

בהערה24.
בחנק,  אחיתופל  של  מיתתו  שסיבת  איתא,  א'  י"א  במכות  אכן 
פחדו  שיתין, שמחמת  שכרה  בשעה  דוד  של  קללתו  מחמת  היתה 
זו, אמר אחיתופל את עצתו, וכדלעיל, אלא שקללת חכם  מקללה 
אפילו בחנם היא באה, ועל כן סופו היה שנחנק25. ואם קללת חכם 
כך היא, ברכת חכם על אחת כמה וכמה שרק תוסיף ימים ותביא 

רק טובה וישועה.

20  יעויין ברש”י שם שביאר, שלא סבר מ”ד זה שהשיתין נבראו מששת ימי בראשית. ואם 
אכן סבר כן, “שמא נתמלאו עפר או צרורות, וצריך לכרותן”.

21  והטעם שדוד לא רצה לאמרו בלא שיהיה אחר שיאמר לו כן, כתב רש"י, "דוד לא היה 
מורה הלכה בפני רבו אחיתופל, והוא היה שם".

וע"ע בהגהות היעב"ץ שם, שכתב, "הא דלייט דוד כל מי שיודע וכו', מדוע חשב כזאת על 
עם ה', למה יעלים אדם מישראל ממנו את זאת בשגם הלא כולם בסכנה היו. וי"ל ש]דוד[

ידע בקבלה שמותר, אלא ששכח או לא שמע הטעם, וחשש שלא יקבלו ממנו משום מחיקת 
השם, ורצה שיעיינו בדבר ויתנו לב למצוא טעם ההיתר, כי לא יכחד דבר מחכם, אם יתור 
בחכמה ויחתר. וכיון ששמע אחיתופל הקללה, אז שם על ליבו ומצא דבר סתר שנעלם ממנו 

לפני זה".
22  בהגהות עיני שמואל בסוכה שם )מודפס בסוף ש”ס וילנא(, האריך לדון בספקו של דוד, 
מדוע היה צריך להגיע להיתר מיוחד, אחרי שכבר עשה כן משה רבינו, שכאשר רצה להעלות 
את ארונו של יוסף, שכתב שם על טס וזרק למים והעלהו, כדאיתא בסנהדרין ק”ג ב’ ע”פ 
רש”י שם. וכתב שבספר באר יעקב ח”י דף פ”ח ע”ד הביא בשם הלחם הפנים בק”א שהקשה 

כן בשם חותנו בעל הזית רענן.
והלחם הפנים כתב לתרץ, שמשה חקק ע”ג הטס את השם, ולכן לא היה בו חשש מחיקה, 
של  לֵהתירו  הוצרך  ומדוע  הוא,  גם  חקק  לא  דוד  מדוע  א”כ  יעקב,  הבאר  עליו  והקשה 
אחיתופל. ודחה דבריו, שאף בחקיקה אסור, מחמת חשש מחיקה מהתדבקות של רגבי עפר, 

עד שכבר לא יהיה ניכר חקיקתו.
והוסיף העיני שמואל והביא את קושיית היד דוד בשם לשון למודים, דמה בכלל נסתפק 
דוד, הרי קיימ”ל בשבת )ק”כ ב’(, דמי שהיה כתוב לו ֵשם על בשרו, יורד וטובל כדרכו, ואינו 
חושש, דגרם מחיקה מותר. ודחה את קושייתם, שביורד לטבול, ויוצא תיכף מהמים, כיון 
שמסתבר שלא ימחק בטבילתו זו, לכך הוי רק גרם מחיקה ושרי, ומה”ט גם לא חשש משה 
להכנסת הטס עם השם, שהרי הטס מיד עלה מהמים עם ארונו של יוסף )וכסנהדרין שם, 
שמיכה לקחו ויצא עמו ממצרים ועל ידו הטעה את הטועים אחרי פסלו(, ועל זמן קצר כזה 
לא חששו, משא”כ במעשה דוד, שהסתפק האם מותר לו לכתוב את השם ולהשליכו לתוך 
ולכאורה  ליכא כלל ראיה  ודאי מחיקה,  והוי  המים באופן שהחרס ישאר שם כל הימים, 
לו  בין איש לאשתו, התחדש  לימוד ק”ו ממחיקת השם להשכין שלום  ידי  על  ורק  אסור, 

שמותר לגרום למחיקת השם באופן שסופו שודאי ימחק, עיי”ש שהאריך בזה טובא.  

23  בירושלמי סנהדרין פ”י ה”ב )נ”ב ב’( איתא מעשה זה ובתוספת דברים, “וכן את מוצא 
בשעה שבא דוד לחפור תימליוסים של בית המקדש, חפר חמש עשר מאוין דאמין ולא אשכח 
תהומא, ובסופא אשכח חד עציץ, ובעא מירמיתיה. אמר ליה ]העציץ לדוד[, לית את יכיל. 
אמר ליה ]דוד[, למה. אמר ליה ]העציץ[, דנא הכא כביש על תהומא. אמר ליה ]דוד[, ומן 
אימת את הכא. אמר ליה ]העציץ[, מן שעתא דאשמע רחמנא קליה בסיני )שמות כ’ ב’(, ָאנִֹכי 
ה’ ֱאֹלֶהיָך, רעדת ארעא ושקיעת, ואנא יהיב הכא כביש על תהומא. אף על גב כן לא שמע 

ליה, כיון דרימיה, סליק תהומא ובעא מטפא עלמא”.
לבית  היסודות  את  לחפור  דוד  שבא  שבשעה  המפרשים,  ע”פ  הירושלמי  דברי  וביאור 
המקדש, חפר חמש עשרה אמות, ולא מצא את התהום, ובסוף, מצא עציץ, היינו חתיכת 
חרס, וביקש דוד להרימו. באותה שעה אמר העציץ לדוד, אינך יכול להרימני, ולשאלת דוד 
למה, השיבו העציץ, שהוא כבוש על התהום ומונע מהתהום לעלות לארץ ולהציפה. חזר דוד 
ושאלו, ממתי הוא עומד במקום זה, וביאר בפני משה, שהיה פשוט לדוד שאינו עומד שם 
משעת הבריאה, שעל אותה שעה כתיב )תהלים ק”ד ו’(, ְּתהֹום ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו, ובהכרח שבא 
בזמן מסוים מאוחר יותר, ועל כך שאל מתי הוא אותו הזמן. השיבו העציץ, שמאז מעמד הר 
סיני, שה’ אמר ‘אנכי ה’ אלקיך’, רעדה הארץ ושקעה, ומי התהום עמדו לכסות את הארץ, 
וה’ שם אותו במקומו כדי שיעמוד כנגד המים וימנע את הצפת העולם. בכל זאת לא שמע 

דוד לדברי העציץ והרימו ממקומו, כיון שהרימו, עלה התהום וביקש להציף את העולם.
ובדומה לזה איתא במדרש שמואל )כ”ו ב’(, “...רבי חוניא בשם רבי שמעון בן לקיש, אלף 
וחמש מאות אמות חפר דוד לעמוד על משתיתה של ארץ... וכיון שחפר דוד אלף וחמש מאות 
אמה מצא בה חרש, אמר כל יגיעה זו שיגעתי ואח”כ מצאתי חרש. באותה שעה נתן הקב”ה 
אין  אם  כאן,  ירדתי  הארץ  שנבקעה  בשעה  אלא  מקומי,  זה  אין  ואמר,  לחרש,  פה  פתחון 
את מאמיני, הרי תהום נתון תחתי. נטלו דוד ועלה תהום והציפו. אמר ]דוד[, כל מאן דידע 
למימר מילה )מימר( למיקמה הדין תהומא, ולא מקים ליה, יתחנק, והוה תמן אחיתופל, 

ואמר מילה )ואנקמי’( ]ואוקמיה[...”. 
ויעוין ברש”י מכות י”א א’ ד”ה קפא, שציין לדברי הירושלמי הללו, וברש”י בסוכה הוסיף 
לעיל,  שהובא  שמואל  המדרש  זה  ואין  מקומו,  מצאתי  לא  )עדיין  שמואל  דספר  מאגדת 
מצאו  שדוד  שם,  שאיתא  ולהאדירה(,  תורה  להגדיל  יודיענו,  אם  לו  נודה  מקומו  והיודע 

לסלע זה במקומו על פני נקב התהום, "וכתוב בו שהיה שם מששת ימי בראשית".
24  איתא בבמד”ר ד’ כ’, וכעי”ז בירושלמי סנהדרין פ”י ה”ב )נ”ב ב’(, שכאשר העלו את 

הארון ברוב עם, שקיבץ את כל ישראל וִמנה דוד תשעים אלף זקנים, וקדש אותם שילכו לפני 

הארון, ולא מנה את אחיתופל עמהם. וכשהלכו עם הארון כשהוא בעגלה, היה הארון מעלה 

את הכהנים לרום ומכה אותם לארץ ושוב מרים אותם לרום ומכה אותם לארץ.

נעבד  מה  לי  אמר  את  לית  ]דוד[,  ליה  אמר  לאחיתופל,  ואייתי  דוד  “שלח  שעה:  באותה 

לון  וטריף  לרומא  כהניא  וטעון  לארעא  לון  וטריף  לרומא  כהנייא  טעון  דהוא  ארונא  לדין 

ומכה  לרום  הכהנים  את  מעלה  שהוא  לארון  לעשות  מה  לי  אומר  אתה  אין  )וכי  לארעא 

אותם בארץ, ושוב מרים את הכהנים לרום ומכה אותם בארץ(. אמר לו ]אחיתופל[, שלח 

זקנים  ותשאל את אותם תשעים אלף  לך  )אמר אחיתופל,  דמניתה  לאינון חכימיא  שאיל 

שמנית. ובדבריו אלו רצה לקנטרו על שלא מינהו עמהם(. אמר דוד, מאן דידע למקמתיה 

ולא קם ליה יהא סופא מתחנקא )אמר דוד, מי שיודע להעמיד את הארון ואינו מעמידו, 

סופו יהא בחנק(. אמר לו ]אחיתופל[, דבח קומי והוא קאים )תזבח לפניו והוא יעמוד(. אמר 

הקב”ה לאחיתופל, מלה דְמינוקיא אמרין בכנישתא בכל יום לא אמרת ליה )במדבר ז’ ט’(, 

וגו’, ודא רבתא א”ל דבח קומי וקאים )אמר הקב”ה לאחיתופל, דבר  ָנָתן  ְוִלְבֵני ְקָהת ֹלא 

שהתינוקות אומרים בבית הכנסת בכל יום, לא אמרת לדוד, שהיה לך לומר לו שטעם הדבר 

מפני שלקחו את הארון בעגלה במקום בכתף, ואילו את הדבר הגדול הזה, ‘שיזבח ויעמוד’ 

אמרת לו(...” וכעי”ז בירושלמי סנהדרין פ”י ה”ב )נ”ב ב’(,

עוד איתא בבמד”ר שם, “כשחזר דוד לירושלים, בא אחיתופל ואמר לו, דוד, לא היה לך 

ְוִלְבֵני ְקָהת ֹלא ָנָתן וגו’, הלוים נושאים את הארון  ללמֹד מפסוק קטן שהתינוקות קוראין 

ואין הכהנים נושאים את הארון, בכתף הם נושאים את הארון ולא על עגלה...”

הכה  מדוע  הדבר  טעם  את  היטב  ידע  שאחיתופל  למדים,  אנו  אלו  אחיתופל  דברי  ומתוך 

הארון בכהנים, וחנק הלכה זו בקרבו ולא אמרה לדוד, בכדי שיוכל אחר כך לביישו לעיני כל 

ישראל, ועל כן, שחנק את ההלכה, סופו היה שמת בחנק.

25  ואף שאחיתופל חנק את עצמו, ולא אחרים חנקוהו, יתכן לומר שעצם הדבר שהתגלגל 

שיבוא בעצמו לידי דבר נורא זה, היה מחמת עונשו שנגזר עליו מהטעמים האמורים.
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לפעמים  ושנותיו,  ימיו  לאורך  עמו  אותם  סוחב  שאדם  הילדות,  מימי  והרהורים  מחשבות  ישנם 
מחשבות והרהורים אלו הם אלו שעזרו לו להתעלות ולהתחזק, במיוחד אם הם מחשבות על מתי 
בהתמדתם  ישראל  לגדולי  להדמות  הרצון  על  והרהורים  ויעקב,  יצחק  אברהם  למעֵשי  מעַשי  יגיעו 
ישנם  ולפעמים  והנאצלות.  הנעלות  במידותיהם  ואף  לחכמתם  הקודמת  ויראתם  בתורה  ועמלם 
בכלים  בעצמו  מאמין  אינו  שלילי,  עצמי  מדימוי  סובל  האדם  ילדות שמחמתם  והרהורי  מחשבות 
שחננו ה' וביכולתיו להצליח ולהתרומם, ומחמת כן הוא לא התקדם והתעלה אלא התקטן והתגמד 

ונשאר ילד מגודל בחלקו הרוחני ובדרגתו ביראת שמים ובידיעת התורה הקדושה.
אחת הדוגמאות למחשבות והרהורי הילדות, הוא מה שפעמים רבות שמע כל אחד בימי הצעירות 
את סיפורו של יעקב והאבקו עם שרו של עשו, כאשר בדרך כלל עולה המחשבה, שהאבקות זו היא 
השיא ששייך בהאבקות, שבשר ודם יאבק במלאך שכולו אש להבה, ואפילו יוכל לו, שיתגבר עליו 
עד שהמלאך יצטרך לבקש ממנו שישלחו כי עלה השחר. עוצמה זו של נצחון על מלאך, מהרהרים 
רבים, נתונה אך ליעקב בחיר האבות, שבגבורתו העצומה יכל לו והתגבר עליו, אבל אם אדם רגיל 
יעמוד בנסיון קשה שכזה, אין לו כלל מה לנסות ובודאי שיפול שדוּד לרגלי המלאך שיכבשו ויגבר 

עליו בנקל.
אך מי שגודל ומתבגר, יודע ומכיר כי האמת היא, כפי שלימדונו חז"ל, שמלאך זה הוא ס"מ הוא 
היצר הרע, ואם כן נמצא, שכל אחד מאתנו נאבק יום יום שעה שעה ואף רגע רגע עם אותו מלאך 
אימתני, וברוב הפעמים, כשהאדם מצידו משתדל ומתאמץ, הקב"ה עוזרו ואף הוא מצליח להתגבר 
על יצרו הרע ולכובשו תחתיו, כאשר התגברותו זו של יעקב אבינו באותה שעה, היא הנותנת לנו את 

העוז והתעצומות למלחמה קשה זו.
כשהחיים זורמים על מי מנוחות, והכל מסתדר לפי התכנית, בעיתות אלו לא מורגשת כל כך המלחמה 
עם היצר הרע, ועיקר הנסיונות והקשיים הם להתחזק בלימוד בהתמדה בלא הפסקה, להוסיף כוונה 
בתפילה ולהתעדן במידות הטובות. אך הרגשת המלחמה היא בעיקר בימים הקשים, בהם הכל לא 
מסתדר, ובמיוחד בעיתות בהם ִאינה ה' לאדם נסיון קשה של חולי או מכאוב, אביונות ועניות, או כל 
צרה אחרת, שמשעות קשות אלו האדם מתגדל עשרת מונים, ועל זמנים אלו אמרו חז"ל שטוב אחד 
בצער ממאה שלא בצער, ובנסיונות אלו ה' בוחן את האדם אם הוא מאוהביו או חלילה לא, היאך 
יעמוד בקושי ובנסיון, האם יגבר עליהם ויתחזק מהם. בזמנים אלו, דבריו על האמונה והבטחון בה' 
כל ימיו באה לידי בדיקה וחקירה, והמדידה היא האם ילך בדרכה של תורה ובנתיבותיה ויעלה מעלה 

מעלה, או שחלילה יפול ויכשל וירד מטה מטה.
נסיון קשה להתגבר עליה, על אחת כמה  לו  יש  אם בימים כתיקונם כשמתרגשת צרה על האדם, 
וכמה אם נגזרה הגזירה בזמנים קשים יותר, בבחינת גזירה על גזירה, שהנסיון קשה יותר ואף שכרו 
רב לאין שיעור. גם אסון בזמני שמחה, שבסברה הפשוטה חושבים שהוא יותר קל, האמת היא שיש 
בה את הקושי של גזירה על גזירה, ברוב הפעמים השמחה מושבתת, הצער רב לאין ערוך ושיעור, 
ובמקום רנה וששון בא הצער והיגון, ועמידה בנסיון בזמנים קשים אלו, מגדל מצמיח ומרומם את 
לקשיים  השוואה  כל  בלא  הוא  ובבא,  הזה  בעולם  שכרו  ואף  הכיר,  שלא  רוחניות  לפסגות  האדם 

ונסיונות רגילים.
סמל ודוגמא למשפחה שחייה ואורחותיה הם על מי מנוחות, היו משפחת אינשווערקייטגוטזען* אבי 
המשפחה הגאון רבי שמשון, שימש כראש ישיבת 'תורת ה' תמימה', מחשובי הישיבות בעירו, רעייתו 
ניהלה את סמינר 'בת ישראל', שהיה הסמינר המוצלח שבעיר, בניו הרבים יחד עם בתו היחידה היו 

כשתילי זיתים סביב לשולחנם, זרע ברך ה', יראי ה' ובעלי מידות טובות ומעלות רבות ומיוחדות.
רבי שמשון ורעייתו בנו בית של תורה וחסד, כאשר מלבד השקעתם הרבה בחינוך הדור הבא, עוד ידם 
היתה נטויה בהקמת בתים נאמנים בישראל, כשפעמים רבות שידכו בין בחורי הישיבה לתלמידות 
להיות  שזכו  נוסף  בית  כשכל  קיום,  לידי  הגיעו  רבים  ושידוכים  הצליח,  בידם  ה'  וחפץ  הסמינר, 
שותפים בחינוכם של בני הזוג ובהקמת ביתם, היווה עבור רבי שמשון ורעייתו, שמחה וששון נוספים 
והרגשת סיפוק רב, שזוכים לסייעתא דשמיא כה מיוחדת, ואף להקלה בפרנסה שהגיע מכסף טהור 

זה של דמי שדכנות.
החלק האישי הקשה ב'פרק האיש מקדש' היה מחמת רוב ההצעות הטובות והמיוחדות שקיבלו עבור 
'לשמוע' אודות שידוכין, כבר  זמן רב לפני שבכלל התחילו  כל אחד מבניהם. כבר בבנם הראשון, 
הציעו להם עשרות הצעות מיוחדות, עם התחייבויות נכבדות מהצד השני, וכאשר הגיע העת בה 
אכן התחילו לשמוע עבורו דברי נכבדות, בכל שבוע קיבלו למעלה מעשר הצעות חדשות ומפתות, עד 
שבחסד עליהם מצאו את אבידתו, כלה נאה וחסודה בעלת מידות טובות ונאצלות, ענבי הגפן בענבי 

הגפן דבר נאה ומתקבל, והקימו את ביתם, בית נאמן לה' ותורתו.
יכלו לעמוד  ובקושי  כמעשהו בראשון כך גם בשני ובשלישי, ההצעות שזרמו אל ביתם היו רבים, 
בעומס מפני ריבוים, כאשר נראה היה שנשאר עליהם רק לבחור את הטוב ביותר ששייך, את המתאים 
וההולם, שיוכלו יחד להמשיך את ההצלחה בבנית בית לה' ותורתו. ואכן בניהם זכו להנשא למשפחות 

נכבדות וראויות, בנותיהם של מרביצי תורה ואנשי יראה ואף בעלי יוחסין.
כל אותם שנים בהם זכה רבי שמשון להשיא את בניו הגדולים, הטרידה אותו המחשבה אודות בתו 
היחידה, במי יבחר לה לחתן בבוא הזמן. פעמים היה מהרהר אודות תלמידיו האם יש ביניהם את 
היהלום שבכתר, זה שמתאים להיות חתנו, בעלה של בתו המיוחדת ובעלת המידות הנאצלות, ובעתיד, 
אחרי שימשיך לעמול בתורה עוד כמה שנים טובות, יוכל למנותו למסור שיעורים לבחורי הישיבה. היו 
ימים בהם חשב שיחפוץ בבחור פלוני, לאחר מכן העביר את מחשבתו לבחור אלמוני, ובמשך השנים 

חשב והרהר על עוד כמה בחורים אחרים שאולי הם יכולים להיות הראויים והמתאימים.
באחד הימים פנה לרבי שמשון ראש הישיבה, אחד מידידיו שחיפש חתן לבתו, ובקש לברר אצלו על 
כמה בחורים בישיבה, מי מהם יוכל להתאים כחתן עבור בתו. לאחר שהידיד סיפר לראש הישיבה על 
מעלות בתו ותכונותיה, שאיפותיה ואורחות חייה, המליץ לו ראש הישיבה על שנים מתוך הרשימה 
לייבלה  על  הישיבה  ראש  אומר  ומה  ידיד,  אותו  שאל  הדברים  כדי  תוך  עבורו.  ביותר  כמומלצים 
פונאומגליקגוטארויס* אחד מבחורי הישיבה השקטים והצדדיים. ראש הישיבה הרהר מעט והשיבו 
שאכן מדובר בבחור מיוחד מתמיד וירא שמים ובעל מידות טובות, אלא לפי מה שידוע לו הוא צעיר 

מאוד ויעברו לכל הפחות עוד כשנתיים עד שהוריו יתחילו לשמוע עבורו.
כשיצא אותו ידיד מחדרו של ראש הישיבה, החל ראש הישיבה להרהר ולחשוב על כך, שלייבלה עולה 
עשרת מונים על כל הבחורים האחרים שעליהם הוא שם את עיניו וליבו עבור בתו. ככל הנראה, הוסיף 
להרהר, מפני מידת הצניעות הטבועה בו, שאינו מרבה להתבלט ולהיות במרכז, לכך לא חשב עליו עד 
היום. ראש הישיבה החליט בדעתו שכעת ישים את ליבו יותר אחר בחור מיוחד זה, וינסה עוד יותר 
להתחקות אחריו לראות ולהבחין אם אכן הוא יוכל להיות חתנו בבוא הזמן, מתי שבתו תתבגר עוד 
יותר ותגיע לזמן הראוי לדבר בה נכבדות. ככל שראש הישיבה התבונן עוד יותר בהנהגותיו, עלו לנגדו 
מעלותיו המיוחדות. גם הבירור אחר משפחתו העלו ממצאים טובים ומיוחדים, וככל שראש הישיבה 

הרבה לחשוב אודותיו, התחזקה אצלו עוד יותר המחשבה ש'אל הנער הזה התפללתי'.
האמת היא שחסרון אחד היה ללייבלה, שאמנם יש בו טעם לפגם בכל מעלותיו, אלא שראש הישיבה 
קיווה שיוכל להתגבר על חסרונו זה, וכך הוא יהיה המוצלח ביותר בכל עולם התורה. חסרונו הקשה 
של לייבלה היה, שבערבי שבתות היה מאריך בשקידתו, ורק שעה קלה לפני זמן הדלקת נרות היה 
יוצא לעסוק בהכנותיו לשבת קודש, כך שפעמים רבות הוא היה מאחר לקבל את השבת בזמן הראוי, 
ולא קיים מצות תוספת שבת כתיקונה. ראש הישיבה שוחח עמו על כך כמה פעמים, אבל מעשה 
שטן שלא הצליח לשנותו בדבר זה. לייבלה טען שהוא יוצא בזמן סביר בכדי שיספיק להתכונן כדת 
וכראוי לשבת קודש, אלא שבכל פעם יש הפרעות אחרות ועיכובים שונים הדוחים אצלו את העת 

ומונעים בעדו לקבל את השבת בזמן הראוי.
בין השיטין הבין ראש הישיבה את שורש הבעיה, כנראה שבבית הוריו לא מקפידים די על זמן קבלת 
שבת, להיות מוכנים כמו שצריך לפני הזמן, אלא רק ברגע האחרון, ועל כן הוא רואה זאת כחומרא 
אינם  הם  גם  חיל,  אשת  היא  שאף  ואמו  אורין  בר  שהינו  אביו  שהרי  מיוחדים,  צדיקים  והנהגת 
מקפידים על כך מאוד, ומה לו, בנם החפץ ללכת בדרכיהם של אביו ואמו, להדר ולהנהיג חומרות 
חדשות שלא ראם בבית הוריו, ועל כן, קשה היה לו לקבל את דברי רבותיו שיש לשנות הנהגה זו, 

בחושבו שבקבלת הדברים הריהו קורא תגר על הנהגת אביו ואמו, ויש בכך חשש זלזול בהם.
זלזול בשבת קודש, הוא  ונורא ואף משהו של  גדול  זו חסרון  למרות שראש הישיבה ראה בהנהגה 
האמין בסתר ליבו שזהו חסרון שניתן לשנותו בנקל, במיוחד שכאשר אצלו בביתו הקפידו עד מאוד 
לקבל את השבת לפני הזמן, כאשר את כל ההכנות לשבת משתדלים לסיים כמה שיותר מוקדם, כדי 
שיוכלו לקבל את השבת כדת וכראוי, לֶשבת ולהמתין לבואה כמו שכתבו הפוסקים שראוי לעשות, 
כמו שממתינים לאורח חשוב שבא, ועל כן חשב ראש הישיבה, שהיות ובבית עיקר ההכנות לשבת 
תלויות באשה, ואם בתו תנשא ללייבלה, הרי אם היא תכין את הכל כדת וכראוי, ותהיה מוכנה שעה 
ארוכה לפני העת והזמן, בוודאי שהדבר ישפיע על בעלה שאף הוא יכין את עצמו מוקדם, וכאשר 
יעשה כך בהשפעת אשתו כמה פעמים, עצם ההכנה המוקדמת לשבת תשפיע עליו לייקר עוד יותר 

את קבלת השבת, ותשנה אצלו את הנהגתו הזו שעד היום אינה נעשית כדת וכראוי.
זמן קצר לאחר נישואי בנו הרביעי של ראש הישיבה, הוא חשב בדעתו שהגיעה העת בה ראוי להתחיל 
באותו  לפרקה.  והגיעה  גדלה  והנעלות, שכבר  הטובות  המידות  בעלת  היחידה  בבתו  נכבדות  לדבר 
יום הוא ניגש לר' זליג, אחד מרעיו וידידיו הקרובים, וביקש ממנו שיפנה לאביו של לייבלה, ויציע 
בפניו את השידוך המדובר. למחרת השיב ר' זליג לראש הישיבה את דברי אבי לייבלה, שהיות ויש 
זיווגם, על כן הם לא שומעים עבורו רק  ללייבלה שני אחים מבוגרים ממנו שעדיין לא מצאו את 

לאחר אירוסיהם של אחיו.
ראש הישיבה שהכיר והעריך את היהלום שיש לו בישיבתו, החליט בדעתו שכדאי להמתין עוד זמן 
מה בכדי לזכות בו כחתן לבתו. במיוחד שחמשת הילדים שחננו ה' אחרי בתו, היו בנים זכרים, שדרך 
העולם שמשיאים אותם מאוחר יותר, ואין הזמן דוחק, ומה גם שבנו החמישי נולד כשלוש שנים 
אחרי בתו, כך שהיה ריוח גדול ביניהם, ויכלו להמתין בלא כל דחק ולחץ. במהלך השנה שחלפה, ראש 
הישיבה דחה כמאה 'הצעות' של בחורים מיוחדים ונפלאים שהציעו לפניו, כאשר בכל עת הוא חושב 
זיווגם ולהקים בתים נאמנים לה' ותורתו,  יזכו למצוא את  בליבו שעוד קמעה האחים של לייבלה 
ולאחר מכן הוא כבר יוכל לזכות בלייבלה כחתן לבתו המיוחדת. כשחלפה שנה נוספת ועדיין לא באה 
הישועה למשפחתו של לייבלה, ביקש שוב ראש הישיבה מר' זליג שיברר אצל אבי המשפחה, אם גם 
במצב העכשוי שלייבלה כבר התבגר, עדיין האב חושב שעליו להמתין לאחיו הגדולים. תשובתו של 
האב לא איחרה להגיע למחרת על ידי ר' זליג, שאצלם במשפחה המנהג הוא, שכסדר שבו הילדים באו 
לבית בלידתם, באותו סדר הם יוצאים בנישואיהן, ועל כן, האב אינו רואה כל סיבה להתחיל לשמוע 

שידוכין עבור בנו לייבלה, כל עוד שאָחיו עדיין לא הקימו את ביתם.

באותם ימים הסתפק ראש הישיבה כדת מה יעשה, האם בתו תמשיך להמתין עבור לייבלה בחיר 
הישיבה ויתכן אף המיוחד שבעולם התורה, כאשר אביו מבהיר נחרצות שכל עוד בניו הגדולים לא 
התארסו, אין על מה לדבר אודות בנו הצעיר יותר, ועל כן יתכן ואף בעוד זמן רב עדיין לא יהיה ניתן 
לגשת לשידוך, ומאידך, לא ניתן להמתין בלא הגבלה, ולכן יש להתחיל לחפש כעת בחור אחר שיתאים 

עבורה, או עם כל זאת, עבור בחור כה מיוחד ונעלה, כדאי להמתין ולהמתין אפילו שנים רבות.
יותר  ראש הישיבה הגיע למסקנא שעליו להתחיל לחפש לבתו כעת חתן ראוי ומתאים, אך לאחר 
ממחצית השנה בהם הציעו בפניו שידוכים לרוב, לא הצליח למצוא את הבחור המובחר, שראוי לבתו 
ואף לזכות להיות בין מרביצי התורה בישיבתו המכובדת. זכרו של לייבלה לא מש מליבו, וכל מועמד 
היה נבחן ונבדק בליבו בהשוואה ללייבלה, ולא פלא שלמרות כל החיפושים והבירורים, ראש הישיבה 

עדיין לא מצא חתן מתאים לבתו.
רחוקה.  בעיר  אחרת  לישיבה  לעבור  רשות  ממנו  וביקש  הישיבה  לראש  לייבלה  פנה  הימים  באחד 
לייבלה סיפר לראש הישיבה שהמצב העכשוי בישיבה, בו כל חבריו ורעיו בישיבה כבר הקימו את 
ביתם זה כמה שנים, והוא נשאר בודד מכל שיעורו, קצת מציק לו, ובמיוחד שהוא הבחור השלישי 
כן הוא מבקש את רשותו של ראש  ועל  'ֶאְלֶטרִים' בישיבה מעליו,  בישיבה בזקנותו, שיש רק שני 
הישיבה לעבור לישיבה השניה, בה התקבצו יחדיו בחורים מבוגרים, במטרה להמשיך בעמל התורה 
בהתחדשות מיוחדת. ראש הישיבה נתן ללייבלה את ברכת הדרך, ואף ציידו במכתב המלצה לאותו 
ראש ישיבה, שכדאי לו ולישיבתו לקבל את לייבלה כאחד התלמידים, כאשר מרוב מעלותיו בתורה 
ויראה שהוא עולה בהם על כולנה, ראוי הוא אפילו למנותו כ'משיב' בישיבה, או לכל תפקיד רוחני 

אחר, אילו רק היה נשוי.
לייבלה עבר לישיבה הרחוקה, התחבר לרבני הישיבה ושאר הבחורים שהתקבצו בה, והמשיך לשבת 
ולשקוד על התורה ועבודה, כאשר הוא מתעלם משני ה'גיבנות' שהוא סוחב על גבו, המונעים ממנו 
להקים את ביתו, ושמחת עמלה של תורה וצהלתה היתה בכל עת על פניו, ובדבריו היה תמיד יודע 
לעודד אחרים, לחזקם באמונה בה' על כל הקשיים והנסיונות בהם ה' מעמיד אותם בכל עת ושעה.

כשנה ומחצה מאז שלייבלה עבר לישיבה החדשה והמרוחקת, וקול ששון ושמחה נשמע בבית הוריו, 
שאחיו הגדול והמבוגר זכה להקים את ביתו, וכמה חודשים לאחר מכן, בתוך ימי ה'שבע ברכות' 
נאה  דבר  זיווגו,  את  למצוא  הוא  אף  שזכה  השני,  אחיו  גם  עמו  הצטרף  הראשון,  האח  לנישואי 

ומתקבל.
זליג  וביקש בשלישית מר'  לראש הישיבה, שחזר  הגיעו מהרה  לייבלה  אירוסי האח השני של  דבר 
ועוד לפני עת נישואי האח השני, זכה הראש ישיבה לשמחה  שינסה להציע את השידוך המדובר, 

הגדולה שבחיר עולם הישיבות, לייבלה תלמידו היקר, היה לחתנה של בתו.
בה  לישיבה  ונראה  סמוך  להתגורר  היה שמח  מאוד  שהוא  מכלתו,  ללייבלה  לו  היתה  אחת  בקשה 
קבע את משכנו בשנה וחצי האחרונות, בעיר הרחוקה. ראש הישיבה שחפץ מאוד שלייבלה יחזור 
ללמוד בישיבתו ולהקרין מתורתו והתמדתו על בחורי הישיבה, אלא שיחד עם זאת הבין לליבו של 
לייבלה ובקשתו, במיוחד שידע את סיבת הבקשה, שבישיבתו יוכל לייבלה לחזור למעמדו ומקומו 
גדל שנים  ללמוד בישיבה בה  יבוא  יוכל לעשות אם  ובית המדרש, מה שלא  שלא במרכז הישיבה 
רבות, שמעמדו כחתן ראש הישיבה יביא לכך שהוא לא יוכל להמשיך לשקוד ולעמול בתורה באחד 
מפינות הישיבה, כטהרת רצונו וליבו, ועל כן סוכם שירכשו עבור הזוג הצעיר דירה בעיר הגדולה, 
ונראה למקום הישיבה ומגורי ראש הישיבה, ובתקופה הראשונה של ה'שנה הראשונה' הזוג  סמוך 
הצעיר יתגורר בשכירות בעיר הרחוקה, מקום ישיבתו בה לומד כעת, כאשר בדמי השכירות שישכירו 
את דירתם יוכלו לשלם את השכירות של הדירה בה יתגוררו, ובסיום השנה ישאלו שוב את פיהם, 
ואם עדיין יחפצו להתגורר בעיר הרחוקה, יוכלו להמשיך להשכיר את דירתם ולשכור דירה בשכנות 

לישיבה בעיר הרחוקה.
מועד החתונה נקבע לליל שישי בשבת, ותוכנן שלמחרת בשבת קודש, תערך ה'שבת שבע ברכות' 
בהשתתפותם של המחותנים וילדיהם וקרובים וידידים רבים, באחד מחדרי הישיבה המתאימים לכך, 
וסעודה שלישית תהיה ב'חדר האוכל' של הישיבה, בהשתתפותם של מאות בחורי הישיבה, שישמחו 

יחד עם רבם בשמחתו הגדולה של נישואי בתו עם בחור כה מיוחד ומופלג.
ככל שהתקרב מועד החתונה, כך היה דברים רבים לסדר, כאשר הרבנית והכלה השתדלו לעסוק בכל 
קלה  לשעה  עד  ועמלה  בתורה  לעסוק  להמשיך  שיוכל  טרדה,  כל  החשוב  ולמנוע מהחתן  הדברים, 
קודם החופה. עליו היה מוטל רק להכין את עצמו לנישואין, על ידי תפילה ותורה, והכנת 'חבורה' 
מיוחדת אותה ידרוש בסעודת ליל שבת של השבע ברכות. כדרכם של משפחת ראש הישיבה לסיים 
את כל ההכנות לשבת קודש בשעה מוקדמת כדי שיהיו ראוים לקבל את פני שבת מלכתא, כך נהגו 
גם לגבי החתונה, וכשבוע לפני החתונה כבר סיימו את רוב ההכנות, כדי שיוכלו ללכת לחופה בלב 

שמח ורגוע.
בבוקרו של יום רביעי בשבת, יום לפני החתונה, מנחם אחיה הקטן של הכלה, ה'מוז'יניקל' של הראש 
ישיבה והרבנית, התעורר כשאינו חש בטוב. הרבנית חשבה שהרגשתו זו היא מרוב התרגשות, אך 
כשבדקה אותו ראתה שהחום בגופו עלה מעט, ועל כן היא הביאה לפניו כוס תה עם דבש, והציעה 
טוב.  שירגיש  יעזור  וה'  קצת,  עוד  לישון  ויחזור  שמע,  קריאת  יקרא  השחר,  ברכות  שיאמר  בפניו 
בצהרים כשהיה נראה עליו שחומו עלה עוד, הלכה עמו הרבנית לרופא המקומי, שלא אבחן מאומה, 
אלא רק שפעת פשוטה, ואמר להם שהוא מקוה שתוך שבוע הכל יעבור. כשיצאו מהרופא אמרה האם 
לבנה, שדברי הרופא הם על פי דרך הטבע לאלו שאינם מלומדים בתפילה, אבל מי שיודע להתפלל, 
ותפילת החולה חשובה בעיני ה', ומה גם שאתה מתינוקות של בית רבן שתפילתן עוד יותר מקובלת 
בעיני ה', בודאי שאם תתפלל מעומק הלב, ה' יכול להחיש לך רפואה שלימה עוד היום, ומחר בחתונה 

תוכל לרקוד ולשמוח יחד עם כולם.
בשעת הערב שהחולי גבר על הילד, והוא ראה בבית את כל ההכנות האחרונות, הוא החל לחשוש 
שמחמת חוליו הוא לא יוכל להשתתף בחתונת אחותו האהובה, ועל כן חשב מנחם בליבו, שהיות 
ידי  על  לרפואתו,  השתדלות  לעשות  עליו  מוטל  הנראה  ככל  רפואתו,  על  לה'  תפילה  ִהרבה  וכבר 
שיחפש בארון התרופות אחר תרופה שתעזור ותסייע לו להתרפאות מחוליו. מנחם המתין לשעת 
אחרי  וַתר  התרופות  לארון  והלך  ממיטתו  קם  דקות,  לכמה  מהבית  יצאה  שאמו  כששמע  הכושר, 
תרופה מתאימה. התרופה שהיתה נראית לו הטובה ביותר, היתה ה'אקמול', פעמים רבות שמע את 
אמו אומרת לאחד מאחיו שלא חש בטוב, שיעשה השתדלות ויקח כדור אקמול או שנים, ובאותה 
שעה התפלא מדוע אף פעם לא הביאו גם לו אקמול, וחשב בליבו שהיות והוא ְקטן המשפחה, לכך 
חושבים כולם שעדיין אינו יכול לבלוע גלולה, כאשר האמת היא שהוא בודאי כבר גדול ויכול לבלוע, 
כאשר הראיה הגדולה לכך היא, שלפעמים כשהוא מוצץ סוכריה, הוא בולע אותה בלא משים, כך 

שאין לו כל בעיה בבליעה.
מנחם לקח את קופסאת הגלולות מארון התרופות, הכין לעצמו כוס מים, וניסה לבלוע את הגלולות. 
בניסיונותיו הוא ראה שבאמת קצת קשה לו עדיין לבלוע גלולות, אלא שכעת התווסף לו הרצון להוכיח 
שהוא כבר גדול, ועל כן לאחר שלושה גלולות שהחלו להנמס לו בפיו והיה צריך לזורקם, מהגלולה 
הרביעית הוא כבר ידע היטב לבלוע, והוסיף ובלע עוד כמה וכמה גלולות, עד שהרגיש שמרוב מים 
ששתה בבליעתם, הוא כבר אינו מסוגל לשתות עוד, ועל כן הפסיק עם בליעת הגלולות, וחזר למיטתו 

לשכב בה עד שאמו תשוב ויספר לה את גבורותיו שהצליח לבלוע למעלה מעשרה גלולות.
דקות ספורות לאחר שמנחם שב למיטתו נפלה עליו תרדמה, ואמו שחזרה לביתה לא הבחינה בכלום. 
בשעת לילה מאוחרת כשעמדה האם לשכב לישון, היא עברה ליד מיטת בנה לראות אם הכל עמו 
כשורה, וראתה שמצבו נראה לא טוב. היא ניסתה לעוררו בעדינות בכדי להציע לו לשתות כוס תה, 
אך הוא לא הגיב כלל לנסיונותיה. למרות רוב עייפותה היא הבינה שכנראה אירע משהו לבנה הקטן, 
ועל כן ניסתה בכח לנענו ולהעירו משנתו, אך לא היתה כל תגובה מהילד. מבוהלת כולה הזעיקה 
האם עזרה רפואית, ואנשי ההצלה שמיהרו לביתם, הגיעו למסקנא שאכן מצבו לא טוב ויש להעבירו 

בדחיפות לבית החולים.
בעודם מורידים את הילד באלונקה לאמבולנס, שב ראש הישיבה מתלמודו, וכשראה מה אירע לבנו 
הקטן, נסע יחד עם הרבנית לבית החולים. בבדיקת דם פשוטה גילו הרופאים, שהילד לקה בהרעלת 
אקמול. ה'ַפַרֶצַטמוֹל' שהוא החומר הפעיל שנמצא בכדורי האקמול, במינון קטן ממנו הוא יכול לעזור 
ולסייע, אבל אם לוקחים ממנו יותר מדי, זה יכול לגרום לנזק רב לגוף, ומיוחד לכבד ועוד כמה איברים 
חיוניים. ראשית הזריקו לו הרופאים חומרים נוגדיים לפעילות הפרצטמול, ומיד לאחר מכן עשו לו 
שטיפת קיבה, שבשטיפה זו ניסו להוציא את שאריות הכדורים שעדיין היו בקיבתו של הילד, בכדי 
למנוע מהם להספג בדם, אך לאחר השטיפה ראו הרופאים, שככל הנראה עברו שעות רבות מאז 

שהילד לקח את הכדורים, וכולם כבר נספגו אל דמו.
ילדם הקט שכב במיטתו מחוסר הכרה, כשהוא מחובר למכשירים רפואיים רבים, וטובי הרופאים 
אינם אופטימיים כלל, אלא מצביעים כלפי מעלה, ואומרים, שאין הדבר תלוי אלא במי שאמר והיה 
העולם, האם הכבד ישרוד את התקפת הפרצמול, או חלילה לא. ראש הישיבה והרבנית עמדו בתפילה 

כל הלילה על יד מיטת בנם הקטן, והתפללו לרופא כל בשר שישלח לו רפואה שלימה במהרה.
אינם  הקטן  ואחיהם  שהוריהם  לראות  התפלאו  החתונה,  יום  של  בבוקרו  שהשכימו  ואחיה  הכלה 
בבית, וכשנודע להם מה שאירע, התפללו כולם לרפואתו, ושלחו שליחים לביתם של גדולי ישראל, 
שיתפללו על אחיהם הקט שה' ישלח לו מהרה רפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל. ראש הישיבה 
הודיע למחותנים את אשר אירע, ואמר להם שלפי המצב כעת, כלל לא ברור שיוכלו להגיע לחופה, 

אלא שיחד עם זאת, הם חפצים שהחופה תתקיים במועדה, הערב בשעה היעודה.
יום קשה ביותר עבר על הכלה ועל כל בני המשפחה, כשאינם יודעים מה יהא סופו של אחיהם הקטן, 
ובכל עת הרבו בתפילה ותחנונים שה' ישלח דברו וירפאהו. בשעות אחר הצהרים הגיע אחיו המבוגר 
של ראש הישיבה אל בית החולים יחד עם רעייתו, וביקש מראש הישיבה שישוב לביתו להשתתף 
בחתונה, כאשר הוא יעדכן אותו טלפונית על כל שינוי שיהיה. ראש הישיבה קיבל את דבריו רק לגבי 
החופה עצמה, אך כשאחיו דחק בו עוד, הסכים שיעזוב עם רעייתו את מיטת הילד מלפני החופה ועד 

לאחר ברכת המזון, כאשר הסעודה תעשה במהרה.
עוררו  החופה  והכלה תחת  החתן  של  הבכיות  ועידנים,  עידן  זה  כבר  היתה  לא  עצובה  כה  חתונה 
את בכיָם של כל המשתתפים, שבכו יחד עמם, כאשר כולם משתתפים בצערם ודאגתם הרבה של 
ההורים על בנם הקט, שמצבו אינו פשוט כלל. הפלא הגדול היה לראות את ראש הישיבה, שלמרות 
שליבו נפל בקרבו מרוב צער, בכל זאת לא יכלו לראות על פניו מאומה, הוא ניסה לשמח את החתן 
והכלה, כשהוא אומר להם, שאם הוא שמח בשמחתם, בודאי שעליהם לשמוח, וכעת ה'עבודה' שלנו 
היא לשמוח בשמחה של מצוה, וה' יקבל את השמחה כתפילה, כי זו המצוה שלנו כעת. בריקודים 
הראשונים של החתונה, רקד ראש הישיבה עם חתנו כבחתונות בניו האחרים בהם רקד בלב שמח, 

ושעה,  עת  בכל  עמו  טובו  כל  על  לה'  ושיבח  הודה  בהם  הנישואין,  בסעודת  שדיבר  בדברים  ואף 
ובמיוחד שזכו לחתן כה נפלא ומיוחד, לא האמינו השומעים למראה עיניהם ושמיעת אוזנם, שלא 

ניכר היה עליו דבר, אלא רק ששון ושמחה של שמחת הנישואין.
שעה קלה לאחר ברכת המזון, ביקש ראש הישיבה מהרבנית שלמען בתו הכלה היא תשאר בחתונה 
בנו היה מוטל  עדיין  לבית החולים,  בנם בבית החולים. כשהגיע ראש הישיבה  ישוב למיטת  והוא 
בספק. הוא הודה לָאחיו הגדול על ששלחו לחתונת בתו, וכעת ביקש ממנו להחליפו ולהיות באולם 

במקומו, לקבל את האורחים בשמו, ולהודות להם על שטרחו לבוא לשמוח עמו בשמחתו.
האם  מצבו,  יוכרע  בו  הזמן  להיות  צריך  היה  שבת  ולקראת  קשה,  להיות  המשיך  הילד  של  מצבו 
לטוב או למוטב, כך שפשוט היה שלא ניתן לעשות 'שבת שבע ברכות' כפי שתוכנן. בנו הגדול של 
ראש הישיבה הציע, שהוא יארגן את השבת שבע ברכות באולם קטן סמוך לביתו, בו יעשוהו באופן 
מצומצם ביותר, רק עם החתן והכלה והמחותנים, וילדיהם שעדיין לא נישאו. השבת עברה עליהם 
מתוך מתח עצום, ובמוצאי שבת התבשרו בבשורה הטובה, שאחיהם הקטן יצא מהסכנה הגדולה, 

ויתכן וכבר למחרת יעבירוהו ממחלקת טיפול נמרץ למחלקה רגילה.
שאר ימי השבע ברכות עברו על הזוג הצעיר כשבכל עת מרחף עליהם עננם של שלום אח הכלה 
ביקש  החולים,  מבית  להשתחרר  יוכל  הילד  למחרת  שכבר  להם  הודיעו  רביעי  ביום  וכאשר  הקט, 
ראש הישיבה לערוך לחתן ולכלה שבע ברכות אחרון, שיתחיל סמוך לשקיעה, וימשך אל תוך הלילה, 

בשמחה ובששון, כנגד כל השבע ברכות האחרונים שהיו בעננת הצער והפחד מהבאות.
זאת ועוד, הציע ראש הישיבה למחותנים, שהיות ואף 'שבת שבע ברכות משפחתית' לא היתה לחתן 
ולכלה, על כן הוא מציע שבשבת הקרובה הם יערכו עבורם שבת שמחה מיוחדת בהשתתפותם של 
כל הקרובים והידידים, בה ידרשו בשבח החתן והכלה, וישמחו את ליבם כנגד כל מה שנגרע מהם 
בשל מצבו של אחיהם הצעיר, כשגולת הכותרת תהיה הסעודה השלישית, בה ישתתפו רבני הישיבה 

ומאות הבחורים.
ברוב  האחרונה  ברכות  השבע  סעודת  את  התחילו  החמה  שקיעת  קודם  קלה  שעה  חמישי,  ביום 
ברכות המיוחדת,  בישיבה, המשיכו בסעודת השבע  למעריב  ולמעט הפסקה קצרה  וששון,  שמחה 
כאשר רבנים חשובים טרחו ובאו להשתתף עמהם, לשמח חתן וכלה, ונשמעו בסעודה דברי תורה 
נפלאים  תורה  דברי  בה  נאמרו  הזמן  רוב  כאשר  הלילה,  לחצות  סמוך  עד  נמשכה  הסעודה  לרוב. 

ושירות ותשבחות לה'.
בסיומה של שמחת השבע ברכות, כשהחתן והכלה עמדו לשוב לביתם במונית לעיר הרחוקה, הודיעה 
אם הכלה לבתה, שבשבת הם יתארחו בבית משפחה פלונית, והמפתח לדירה נמצאת אצל השכנים 
בדלת ממול, והיות ועליהם לעבוד לארגן מחר את כל השבת, על כן הם יכולים ללכת ישירות לדירה 
שאירגנו עבורם, לנוח שם מעט ורק לקראת קבלת שבת, כשהחתן ילך לבית הכנסת היא תבוא לביתם 
והכלה לביתם בעיר הרחוקה, כשהם שמחים  עד שעת הסעודה. בשעת לילה מאוחרת שבו החתן 
וששים שבסייעתא דשמיא שמחתם היתה שלימה בסעודת השבע ברכות האחרונה. לאחר מכן דברו 
ביניהם מעט ופרקו את כל המתח שהיה להם במהלך השבוע האחרון, והלכו לישון בששון ובשמחה.
בערב שבת קודש טרחו כל בני המשפחה עבור הזוג הצעיר להכין את השבת המשפחתית המיוחדת, 
ורק סמוך לזמן הדלקת נרות כשסיימו את כל ההכנות, המתינו לבוא הכלה לביתם, שיוכלו לשוחח 
עמה קמעה ולהנות ממנה. זמן הדלקת הנרות חלפה זה מכבר, והכלה עדיין לא הגיע לבית הוריה. 
גם ראש הישיבה לא הבין מדוע אינו רואה את חתנו בהיכל הישיבה, אלא שחשב בליבו, שהוא בחר 
בברכת  לברכו  עברו  הישיבה  בני  כל  כאשר  התפילה  של  בסיומה  התפלל.  בה  צדדית  פינה  לעצמו 
'גוט שבת', וחתנו לא נראה, חשב שמא הוא התאחר מעט והתפלל בבית הכנסת הסמוך. כאשר כל 
המשפחה הגיעה למקום הסעודה, והזוג הצעיר לא הגיעו, עדיין לא חששו מכלום, הם אמרו בליבם, 

שבוודאי שהם מתעכבים מעט, כדרך זוג צעיר, ועוד מעט הם כבר יבואו.
אם  לבדוק  שילך  הכלה  מאחי  אחד  את  שלחו  באו,  לא  עדיין  הצעיר  והזוג  ארוכה  שעה  כשחלפה 
אירע להם דבר מה. האח שדפק על הדירה בה היו אמורים להתארח, לא שמע כל קול, הקיש אצל 
לתדהמתו  הזוג.  היכן  אולי  יודעים  הם  אם  ושאלם  אצלם,  להיות  היה  אמור  שהמפתח  השכנים, 
השכנים השיבוהו, שאף אחד לא בא אליהם לקחת את המפתח. ליתר בטחון לקח האח את המפתח, 
בדק בדירה, וראה שהדירה מוכנה לקבל אורחים, ולא נראה שהם באו כלל לדירה. מבוהל כולו רץ 
האח לאביו, וסיפר לו את הדברים. ראש הישיבה שמע את דבריו ונבהל עד מאוד, מי יודע מה אירע 

לבתו ולחתנו שהם כלל לא הגיעו לדירה לשבת.
ראש הישיבה יצא לחדר סמוך וניסה לחשוב מה יכול להיות שאירע, והגיע למסקנה שכנראה מחמת 
התעכבות מסוימת הם יצאו קצת מאוחר והפסידו את האוטובוס האחרון, ועד שהתארגנו לנסיעה 
חלופית עבר עוד זמן מה, ולאחר מכן נתקעו באיזה 'פקק תנועה' ולא הספיקו להגיע לעיר לקראת 
כל  היו  בו  לחדר  חזר  הישיבה  ראש  לדאגה.  מקום  כל  ואין  אחר  במקום  שבתו  הם  כן  ועל  שבת, 
האורחים, וסיפר להם דברים כהויתן, יחד עם מחשבתו אודות מה שככל הנראה אירע להם. כששמעו 
החולים  בבית  והם  תאונה  להם  אירע  אולי  צעק  אחד  גדולה,  מהומה  קמה  דבריו,  את  המשפחה 
פצועים, השני העלה בקול רעיון מבעית אחר, אולי מחבלים חטפו אותם והם בסכנה גדולה וצריך 
למהר להצילם. הצד השוה שכולם היו מפוחדים עד אימה אודות מה קורה לזוג הצעיר בשעה זו. ראש 
הישיבה מיהר להרגיע את הציבור, ואמר להם, שיתכן ומפאת הפקק שהיה הם ירדו סמוך לתחום 
שבת בכניסה לעיר, ובעוד שעה קלה הם יגיעו. הוסיף ואמר ראש הישיבה, שאם עד שעה פלונית הם 
לא יגיעו, הוא ילך למרן שליט"א, אחד מגדולי הפוסקים המתגורר בסמוך, וישאל אותו הלכה למעשה 

מה עליהם לעשות בשעה קשה זו.
בכדי שלא להתאחר יתר על המידה, ומה גם שרבים מהאורחים היו רעבים, הם קידשו והתחילו את 
הסעודה, כשכל בני המשפחה והאורחים חושבים על הזוג הצעיר ומה שאירע עמהם. כשעברה השעה 
בה נקב ראש הישיבה והזוג לא הגיע, ומה גם ששלחו כנגדם כמה בחורים שירוצו אל עבר הכניסה 
לעיר, ובדקו בכל הרחובות ולא מצאו מאומה, הלך ראש הישיבה לביתו של מרן שליט"א וסיפר לו 
את מה שידוע להם ושאל אותו מה עליהם לעשות. מרן שליט"א הרהר כמה רגעים, שלאחריהם אמר, 
שאם יודעים על יהודי שהוא בספק סכנה, מחללין עליו את השבת, אך במקרה זה, היות וכלל לא ידוע 
לנו שהם בסכנה, אפילו לא בספק סכנה, ומקומם אינו מקום סכנה, ועל כן במקרה זה ובכעין זה, אין 
כל היתר לחלל את השבת על חוסר הידיעה, אלא רק להתפלל עליהם שלא יארע להם כל דבר. מרן 

שליט"א הוסיף לברכו בברכה מרובה שיהא לו רק רוב שמחה ונחת מכל יוצאי חלציו.
רב,  ולצער  לתוגה  נהפכה  השמחה  כל  כאשר  עליהם,  שעברה  הנוראה  השבת  את  לתאר  קשה 
והשתתפותם של הקרובים והידידים הרבים רק הוסיפו לכאב ולצער, ובכל שעה נוספת שעברה, כך 

הפחד גבר וגדל והדמיונות של ציבור המשתתפים הגיעו למחוזות רחוקים ומפחידים מאוד.
מה שבאמת אירע, שאחרי שהזוג הצעיר הלך לישון בשעה מאוחרת ביותר, החתן לייבלה היה הראשון 
כן  ועל  שמע',  קריאת  זמן  'סוף  ספורות  דקות  שעוד  וראה  השעון,  על  הביט  רבה  ובבהלה  שקם, 
אין שם  והכיר את המקום שבשעות אלו כבר  והיות  ולקרוא קר"ש בעונתה.  ידיו  ליטול את  מיהר 
מניני תפילה לשחרית, על כן התעטף בטלית והניח תפילין והתפלל במתינות בביתו, כשליבו כואב 
את  כשסיים  כן.  לו  אירע  שלא  שנים  שזה  במנין,  תפילה  הפסיד  הוא  ביתו  בניית  שבתחילת  על 
ולרעייתו כוס שתיה חמה, והלך להעיר אותה, בכדי שלא  תפילתו הרתיח מים בקומקום והכין לו 

תפסיד זמן תפילה.
בעוד שהוא שותה את כוס הקפה שהכין לעצמו, הוא שומע את שכינו זועק בקול 'ושמרו בני ישראל 
את השבת', במנגינה של קידוש, והוא התפלא מאוד על השכן העושה קידוש ביום שישי. אך כששמע 
את בני הבית של השכן עונים אמן בקול, ולאחר מכן נשמעה ברכת המוציא, ולפתע הוא שם לב 
לקולות הזמירות הנשמעים מהבתים האחרים, חשכו עיניהם, הם ישנו יממה שלימה ויותר, הפסידו 
את כל המצוות של יום שישי, ויתרה מכך, הוא חילל את השבת במה שהרתיח מים בעיצומו של 

השבת, נורא נוראות.
הזוג הצעיר ישב בביתו כשהם ממררים בבכי רב על אשר אירע להם, ולפתע אמר לייבלה לאשתו, 
שגם במצב זה אסור לבכות בשבת, ועליהם למצוא עצה ותושיה מה יעשו. ראשית הוא התפלל שוב 
שחרית של שבת ואף מוסף, הוציא מהמקפיא לחמניות שהיו להם בו ומעט סלטים שההורים ציידו 
אותם לארוחת הבוקר של יום השישי, ואף בקבוק יין מצא בבית, עליו קידש קידוש של לילה ושל יום, 
כדין מי שלא קידש בלילה, וכך ישבו השנים יחדיו לסעודת שבת עצובה, במיוחד כשהם חושבים במה 
נכשלו, וגם בחושבם על כל משפחתם שהתאספו לכבודם ולַשמחם, היושבים בתוגה ובצער ויגון רב 
מחוסר ידיעה על מה עלה בגורלם ומצבם, והחליטו יחדיו, שמיד במוצאי שבת יספרו להוריהם מה 

אירע להם, כדי שיוכלו לברר עבורם איך לכפר על העון החמור של חילול שבת שנכשלו בו.
בין קודש  'ברוך המבדיל  ואמרה  בינוניים במוצאי שבת, מיהרה הכלה  כוכבים  נראו שלשה  כשרק 
לחול', והתקשרה לבית הוריה להודיע שהם בריאים ושלמים בביתם, ותוך כדי הטלפון היא בכתה 
לאמה וספרה לה את אשר אירע להם. ההורים שמעו את הבשורה הטובה שלא אירע להם דבר גשמי, 
אך יחד עם זאת הצטערו צער רב על שכך עלה בחלקם וגורלם שהגיעו לידי הפסד כל המצוות של יום 

שישי, ואף בביתם התחללה השבת.
למחרת באו הזוג הצעיר והוריהם לפני מרן שליט"א וסיפרו לו את מה שאירע עמהם, וביקשו דרך 
תשובה וכפרה על כך. מרן שליט"א השיבם, שהוא מבין שהצער הרב שהיה מנת חלקם כשנודע להם 
דבר תקלתם, היא כבר תשובה גדולה לבל ישובו לכסלה עוד. עוד אמר, שליבו אומר לו שדבר זה של 
תקלה כה נוראה, יכולה לבוא רק אצל מי שאינו מקפיד לגמרי על שמירת השבת לקבלה כדת וכראוי, 
ועל כן ִאינה ה' לו דבר נורא זה שעל ידו יתעורר לשנות את דרכיו. הוא הוסיף ואמר, שמלבד מה 
שעליהם להתחזק בעצמם בענין חשוב זה של שבת קודש, כֵדי לכפר על העוון החמור שנכשל בו, 
עוד עליהם לחזק את האחרים בחשיבות השבת ושמירתה. לאחר מכן פנה אל ראש הישיבה ואמר לו, 
שהיות ומדובר באברך מיוחד ובעל מעלות רבות, אלא שנכשל בשוגג בחטא חמור זה של חילול שבת 
קודש, לכך כדאי שאולי תתן לו תפקיד בישיבה, שימסור שיעור שבועי בישיבה בהלכות שבת, וזכות 

הרבים תעמוד לו שלא יכשל עוד.
מרן  דברי  את  להבין  מצליח  הישיבה, שאינו  ראש  את  שליט"א שאל המחותן  מרן  מבית  כשיצאו 
שליט"א, מדוע בנו שסרח ונכשל באיסור שבת יקבל תפקיד בישיבה למסור שיעורים, וכי חוטא יצא 
נשכר. השיבו ראש הישיבה, אינו יודע מה היה סיבתו של מרן שליט"א לדבריו, אך נראה לי שמרש"י 

על הפרשה ניתן להביא ראיה לדבריו. 

מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להביא ראיה לדברי מרן שליט"א?

אינשווערקייטגוטזען - הרואה את הטוב גם בתוך הקושי. פונאומגליקגוטארויס - המוציא את הטוב מהאסון.



עמו  אותם  סוחב  שאדם  הילדות,  מימי  והרהורים  מחשבות  ישנם 
אלו  הם  אלו  והרהורים  מחשבות  לפעמים  ושנותיו,  ימיו  לאורך 
מתי  על  במיוחד אם הם מחשבות  ולהתחזק,  להתעלות  לו  שעזרו 
הרצון  על  והרהורים  ויעקב,  יצחק  אברהם  למעֵשי  מעַשי  יגיעו 
להדמות לגדולי ישראל בהתמדתם ועמלם בתורה ויראתם הקודמת 
ישנם  ולפעמים  והנאצלות.  הנעלות  במידותיהם  ואף  לחכמתם 
מחשבות והרהורי ילדות שמחמתם האדם סובל מדימוי עצמי שלילי, 
אינו מאמין בעצמו בכלים שחננו ה' וביכולתיו להצליח ולהתרומם, 
ונשאר  כן הוא לא התקדם והתעלה אלא התקטן והתגמד  ומחמת 
התורה  ובידיעת  ביראת שמים  ובדרגתו  הרוחני  בחלקו  מגודל  ילד 

הקדושה.
אחת הדוגמאות למחשבות והרהורי הילדות, הוא מה שפעמים רבות 
שמע כל אחד בימי הצעירות את סיפורו של יעקב והאבקו עם שרו 
של עשו, כאשר בדרך כלל עולה המחשבה, שהאבקות זו היא השיא 
ששייך בהאבקות, שבשר ודם יאבק במלאך שכולו אש להבה, ואפילו 
יוכל לו, שיתגבר עליו עד שהמלאך יצטרך לבקש ממנו שישלחו כי 
עלה השחר. עוצמה זו של נצחון על מלאך, מהרהרים רבים, נתונה 
אך ליעקב בחיר האבות, שבגבורתו העצומה יכל לו והתגבר עליו, 
אבל אם אדם רגיל יעמוד בנסיון קשה שכזה, אין לו כלל מה לנסות 

ובודאי שיפול שדּוד לרגלי המלאך שיכבשו ויגבר עליו בנקל.
שלימדונו  כפי  היא,  האמת  כי  ומכיר  יודע  ומתבגר,  שגודל  מי  אך 
שכל  נמצא,  כן  ואם  הרע,  היצר  הוא  ס"מ  הוא  זה  שמלאך  חז"ל, 
אחד מאתנו נאבק יום יום שעה שעה ואף רגע רגע עם אותו מלאך 
אימתני, וברוב הפעמים, כשהאדם מצידו משתדל ומתאמץ, הקב"ה 
עוזרו ואף הוא מצליח להתגבר על יצרו הרע ולכובשו תחתיו, כאשר 
התגברותו זו של יעקב אבינו באותה שעה, היא הנותנת לנו את העוז 

והתעצומות למלחמה קשה זו.
כשהחיים זורמים על מי מנוחות, והכל מסתדר לפי התכנית, בעיתות 
ועיקר הנסיונות  כך המלחמה עם היצר הרע,  כל  אלו לא מורגשת 
והקשיים הם להתחזק בלימוד בהתמדה בלא הפסקה, להוסיף כוונה 
בתפילה ולהתעדן במידות הטובות. אך הרגשת המלחמה היא בעיקר 
בימים הקשים, בהם הכל לא מסתדר, ובמיוחד בעיתות בהם ִאינה 
ה' לאדם נסיון קשה של חולי או מכאוב, אביונות ועניות, או כל צרה 
אחרת, שמשעות קשות אלו האדם מתגדל עשרת מונים, ועל זמנים 
אלו אמרו חז"ל שטוב אחד בצער ממאה שלא בצער, ובנסיונות אלו 
יעמוד  היאך  לא,  חלילה  או  מאוהביו  הוא  אם  האדם  את  בוחן  ה' 
בקושי ובנסיון, האם יגבר עליהם ויתחזק מהם. בזמנים אלו, דבריו 
על האמונה והבטחון בה' כל ימיו באה לידי בדיקה וחקירה, והמדידה 
היא האם ילך בדרכה של תורה ובנתיבותיה ויעלה מעלה מעלה, או 

שחלילה יפול ויכשל וירד מטה מטה.
אם בימים כתיקונם כשמתרגשת צרה על האדם, יש לו נסיון קשה 
להתגבר עליה, על אחת כמה וכמה אם נגזרה הגזירה בזמנים קשים 
יותר, בבחינת גזירה על גזירה, שהנסיון קשה יותר ואף שכרו רב לאין 
שהוא  חושבים  הפשוטה  שבסברה  שמחה,  בזמני  אסון  גם  שיעור. 
יותר קל, האמת היא שיש בה את הקושי של גזירה על גזירה, ברוב 
ובמקום  ושיעור,  ערוך  לאין  רב  הפעמים השמחה מושבתת, הצער 
רנה וששון בא הצער והיגון, ועמידה בנסיון בזמנים קשים אלו, מגדל 
מצמיח ומרומם את האדם לפסגות רוחניות שלא הכיר, ואף שכרו 

בעולם הזה ובבא, הוא בלא כל השוואה לקשיים ונסיונות רגילים.
היו  ואורחותיה הם על מי מנוחות,  ודוגמא למשפחה שחייה  סמל 
שמשון,  רבי  הגאון  המשפחה  אבי  אינשווערקייטגוטזען*  משפחת 
בעירו,  הישיבות  מחשובי  תמימה',  ה'  'תורת  ישיבת  כראש  שימש 
המוצלח  הסמינר  שהיה  ישראל',  'בת  סמינר  את  ניהלה  רעייתו 
שבעיר, בניו הרבים יחד עם בתו היחידה היו כשתילי זיתים סביב 
לשולחנם, זרע ברך ה', יראי ה' ובעלי מידות טובות ומעלות רבות 

ומיוחדות.
מלבד  כאשר  וחסד,  תורה  של  בית  בנו  ורעייתו  שמשון  רבי 
נטויה בהקמת  ידם היתה  השקעתם הרבה בחינוך הדור הבא, עוד 
בתים נאמנים בישראל, כשפעמים רבות שידכו בין בחורי הישיבה 
הגיעו  רבים  ושידוכים  הצליח,  בידם  ה'  וחפץ  הסמינר,  לתלמידות 
לידי קיום, כשכל בית נוסף שזכו להיות שותפים בחינוכם של בני 
הזוג ובהקמת ביתם, היווה עבור רבי שמשון ורעייתו, שמחה וששון 
נוספים והרגשת סיפוק רב, שזוכים לסייעתא דשמיא כה מיוחדת, 

ואף להקלה בפרנסה שהגיע מכסף טהור זה של דמי שדכנות.
החלק האישי הקשה ב'פרק האיש מקדש' היה מחמת רוב ההצעות 
בבנם  כבר  מבניהם.  אחד  כל  עבור  שקיבלו  והמיוחדות  הטובות 
שידוכין,  אודות  'לשמוע'  התחילו  שבכלל  לפני  רב  זמן  הראשון, 
כבר הציעו להם עשרות הצעות מיוחדות, עם התחייבויות נכבדות 
מהצד השני, וכאשר הגיע העת בה אכן התחילו לשמוע עבורו דברי 
נכבדות, בכל שבוע קיבלו למעלה מעשר הצעות חדשות ומפתות, עד 
שבחסד עליהם מצאו את אבידתו, כלה נאה וחסודה בעלת מידות 
טובות ונאצלות, ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל, והקימו 

את ביתם, בית נאמן לה' ותורתו.
כמעשהו בראשון כך גם בשני ובשלישי, ההצעות שזרמו אל ביתם 
היו רבים, ובקושי יכלו לעמוד בעומס מפני ריבוים, כאשר נראה היה 
המתאים  את  ששייך,  ביותר  הטוב  את  לבחור  רק  עליהם  שנשאר 
וההולם, שיוכלו יחד להמשיך את ההצלחה בבנית בית לה' ותורתו. 
בנותיהם של  וראויות,  נכבדות  זכו להנשא למשפחות  בניהם  ואכן 

מרביצי תורה ואנשי יראה ואף בעלי יוחסין.
הגדולים,  בניו  את  להשיא  שמשון  רבי  זכה  בהם  שנים  אותם  כל 
לחתן  לה  יבחר  במי  היחידה,  בתו  אודות  המחשבה  אותו  הטרידה 
בבוא הזמן. פעמים היה מהרהר אודות תלמידיו האם יש ביניהם את 
היהלום שבכתר, זה שמתאים להיות חתנו, בעלה של בתו המיוחדת 
ובעלת המידות הנאצלות, ובעתיד, אחרי שימשיך לעמול בתורה עוד 
הישיבה.  לבחורי  למנותו למסור שיעורים  יוכל  טובות,  כמה שנים 
את  העביר  מכן  לאחר  פלוני,  בבחור  שיחפוץ  בהם חשב  ימים  היו 
מחשבתו לבחור אלמוני, ובמשך השנים חשב והרהר על עוד כמה 

בחורים אחרים שאולי הם יכולים להיות הראויים והמתאימים.
באחד הימים פנה לרבי שמשון ראש הישיבה, אחד מידידיו שחיפש 
מהם  מי  בישיבה,  בחורים  כמה  על  אצלו  לברר  ובקש  לבתו,  חתן 
יוכל להתאים כחתן עבור בתו. לאחר שהידיד סיפר לראש הישיבה 
לו  המליץ  חייה,  ואורחות  שאיפותיה  ותכונותיה,  בתו  מעלות  על 
ראש הישיבה על שנים מתוך הרשימה כמומלצים ביותר עבורו. תוך 
ידיד, ומה אומר ראש הישיבה על לייבלה  כדי הדברים שאל אותו 

והצדדיים.  השקטים  הישיבה  מבחורי  אחד  פונאומגליקגוטארויס* 
ראש הישיבה הרהר מעט והשיבו שאכן מדובר בבחור מיוחד מתמיד 
וירא שמים ובעל מידות טובות, אלא לפי מה שידוע לו הוא צעיר 
מאוד ויעברו לכל הפחות עוד כשנתיים עד שהוריו יתחילו לשמוע 

עבורו.
הישיבה  ראש  החל  הישיבה,  ראש  של  מחדרו  ידיד  אותו  כשיצא 
להרהר ולחשוב על כך, שלייבלה עולה עשרת מונים על כל הבחורים 
האחרים שעליהם הוא שם את עיניו וליבו עבור בתו. ככל הנראה, 
מרבה  שאינו  בו,  הטבועה  הצניעות  מידת  מפני  להרהר,  הוסיף 
להתבלט ולהיות במרכז, לכך לא חשב עליו עד היום. ראש הישיבה 
זה,  מיוחד  בחור  אחר  יותר  ליבו  את  ישים  שכעת  בדעתו  החליט 
הוא  אכן  אם  ולהבחין  לראות  אחריו  להתחקות  יותר  עוד  וינסה 
ותגיע  יותר  עוד  הזמן, מתי שבתו תתבגר  בבוא  להיות חתנו  יוכל 
עוד  התבונן  הישיבה  שראש  ככל  נכבדות.  בה  לדבר  הראוי  לזמן 
אחר  הבירור  גם  המיוחדות.  מעלותיו  לנגדו  עלו  בהנהגותיו,  יותר 
הישיבה  שראש  וככל  ומיוחדים,  טובים  ממצאים  העלו  משפחתו 
ש'אל  המחשבה  יותר  עוד  אצלו  התחזקה  אודותיו,  לחשוב  הרבה 

הנער הזה התפללתי'.
האמת היא שחסרון אחד היה ללייבלה, שאמנם יש בו טעם לפגם 
בכל מעלותיו, אלא שראש הישיבה קיווה שיוכל להתגבר על חסרונו 
זה, וכך הוא יהיה המוצלח ביותר בכל עולם התורה. חסרונו הקשה 
של לייבלה היה, שבערבי שבתות היה מאריך בשקידתו, ורק שעה 
קלה לפני זמן הדלקת נרות היה יוצא לעסוק בהכנותיו לשבת קודש, 
הראוי,  בזמן  השבת  את  לקבל  מאחר  היה  הוא  רבות  כך שפעמים 
עמו  שוחח  הישיבה  ראש  כתיקונה.  תוספת שבת  מצות  קיים  ולא 
בדבר  לשנותו  הצליח  שלא  שטן  מעשה  אבל  פעמים,  כמה  כך  על 
זה. לייבלה טען שהוא יוצא בזמן סביר בכדי שיספיק להתכונן כדת 
וכראוי לשבת קודש, אלא שבכל פעם יש הפרעות אחרות ועיכובים 
שונים הדוחים אצלו את העת ומונעים בעדו לקבל את השבת בזמן 

הראוי.
שבבית  כנראה  הבעיה,  שורש  את  הישיבה  ראש  הבין  השיטין  בין 
הוריו לא מקפידים די על זמן קבלת שבת, להיות מוכנים כמו שצריך 
לפני הזמן, אלא רק ברגע האחרון, ועל כן הוא רואה זאת כחומרא 
ואמו שאף  אורין  בר  אביו שהינו  מיוחדים, שהרי  צדיקים  והנהגת 
לו, בנם  היא אשת חיל, גם הם אינם מקפידים על כך מאוד, ומה 
החפץ ללכת בדרכיהם של אביו ואמו, להדר ולהנהיג חומרות חדשות 
שלא ראם בבית הוריו, ועל כן, קשה היה לו לקבל את דברי רבותיו 
שיש לשנות הנהגה זו, בחושבו שבקבלת הדברים הריהו קורא תגר 

על הנהגת אביו ואמו, ויש בכך חשש זלזול בהם.
למרות שראש הישיבה ראה בהנהגה זו חסרון גדול ונורא ואף משהו 
של זלזול בשבת קודש, הוא האמין בסתר ליבו שזהו חסרון שניתן 
לשנותו בנקל, במיוחד שכאשר אצלו בביתו הקפידו עד מאוד לקבל 
את השבת לפני הזמן, כאשר את כל ההכנות לשבת משתדלים לסיים 
וכראוי,  כדת  השבת  את  לקבל  שיוכלו  כדי  מוקדם,  שיותר  כמה 
ולהמתין לבואה כמו שכתבו הפוסקים שראוי לעשות, כמו  לֶשבת 
שממתינים לאורח חשוב שבא, ועל כן חשב ראש הישיבה, שהיות 
ובבית עיקר ההכנות לשבת תלויות באשה, ואם בתו תנשא ללייבלה, 
הרי אם היא תכין את הכל כדת וכראוי, ותהיה מוכנה שעה ארוכה 
לפני העת והזמן, בוודאי שהדבר ישפיע על בעלה שאף הוא יכין את 
עצמו מוקדם, וכאשר יעשה כך בהשפעת אשתו כמה פעמים, עצם 
קבלת  את  יותר  עוד  לייקר  עליו  תשפיע  לשבת  המוקדמת  ההכנה 
השבת, ותשנה אצלו את הנהגתו הזו שעד היום אינה נעשית כדת 

וכראוי.
חשב  הוא  הישיבה,  ראש  של  הרביעי  בנו  נישואי  לאחר  קצר  זמן 
בדעתו שהגיעה העת בה ראוי להתחיל לדבר נכבדות בבתו היחידה 
בעלת המידות הטובות והנעלות, שכבר גדלה והגיעה לפרקה. באותו 
יום הוא ניגש לר' זליג, אחד מרעיו וידידיו הקרובים, וביקש ממנו 
שיפנה לאביו של לייבלה, ויציע בפניו את השידוך המדובר. למחרת 
ויש  שהיות  לייבלה,  אבי  דברי  את  הישיבה  לראש  זליג  ר'  השיב 
ללייבלה שני אחים מבוגרים ממנו שעדיין לא מצאו את זיווגם, על 

כן הם לא שומעים עבורו רק לאחר אירוסיהם של אחיו.
ראש הישיבה שהכיר והעריך את היהלום שיש לו בישיבתו, החליט 
לבתו.  כחתן  בו  לזכות  בכדי  מה  זמן  עוד  להמתין  שכדאי  בדעתו 
במיוחד שחמשת הילדים שחננו ה' אחרי בתו, היו בנים זכרים, שדרך 
העולם שמשיאים אותם מאוחר יותר, ואין הזמן דוחק, ומה גם שבנו 
החמישי נולד כשלוש שנים אחרי בתו, כך שהיה ריוח גדול ביניהם, 
ראש  שחלפה,  השנה  במהלך  ולחץ.  דחק  כל  בלא  להמתין  ויכלו 
הישיבה דחה כמאה 'הצעות' של בחורים מיוחדים ונפלאים שהציעו 
של  האחים  קמעה  שעוד  בליבו  חושב  הוא  עת  בכל  כאשר  לפניו, 
לייבלה יזכו למצוא את זיווגם ולהקים בתים נאמנים לה' ותורתו, 
המיוחדת.  לבתו  כחתן  בלייבלה  לזכות  יוכל  כבר  הוא  מכן  ולאחר 
כשחלפה שנה נוספת ועדיין לא באה הישועה למשפחתו של לייבלה, 
זליג שיברר אצל אבי המשפחה, אם  ביקש שוב ראש הישיבה מר' 
שעליו  חושב  האב  עדיין  התבגר,  כבר  שלייבלה  העכשוי  במצב  גם 
להמתין לאחיו הגדולים. תשובתו של האב לא איחרה להגיע למחרת 
על ידי ר' זליג, שאצלם במשפחה המנהג הוא, שכסדר שבו הילדים 
באו לבית בלידתם, באותו סדר הם יוצאים בנישואיהן, ועל כן, האב 
אינו רואה כל סיבה להתחיל לשמוע שידוכין עבור בנו לייבלה, כל 

עוד שאָחיו עדיין לא הקימו את ביתם.
באותם ימים הסתפק ראש הישיבה כדת מה יעשה, האם בתו תמשיך 
שבעולם  המיוחד  אף  ויתכן  הישיבה  בחיר  לייבלה  עבור  להמתין 
לא  הגדולים  בניו  עוד  שכל  נחרצות  מבהיר  אביו  כאשר  התורה, 
יתכן  כן  ועל  יותר,  הצעיר  בנו  אודות  לדבר  מה  על  אין  התארסו, 
לא  ומאידך,  לשידוך,  לגשת  ניתן  יהיה  לא  עדיין  רב  זמן  בעוד  ואף 
ניתן להמתין בלא הגבלה, ולכן יש להתחיל לחפש כעת בחור אחר 
שיתאים עבורה, או עם כל זאת, עבור בחור כה מיוחד ונעלה, כדאי 

להמתין ולהמתין אפילו שנים רבות.
ראש הישיבה הגיע למסקנא שעליו להתחיל לחפש לבתו כעת חתן 
בפניו  הציעו  בהם  השנה  ממחצית  יותר  לאחר  אך  ומתאים,  ראוי 
שידוכים לרוב, לא הצליח למצוא את הבחור המובחר, שראוי לבתו 
ואף לזכות להיות בין מרביצי התורה בישיבתו המכובדת. זכרו של 
לייבלה לא מש מליבו, וכל מועמד היה נבחן ונבדק בליבו בהשוואה 
ללייבלה, ולא פלא שלמרות כל החיפושים והבירורים, ראש הישיבה 

עדיין לא מצא חתן מתאים לבתו.

רשות  ממנו  וביקש  הישיבה  לראש  לייבלה  פנה  הימים  באחד 
הישיבה  לראש  סיפר  לייבלה  רחוקה.  בעיר  אחרת  לישיבה  לעבור 
הקימו  כבר  בישיבה  ורעיו  חבריו  כל  בו  בישיבה,  העכשוי  שהמצב 
את ביתם זה כמה שנים, והוא נשאר בודד מכל שיעורו, קצת מציק 
לו, ובמיוחד שהוא הבחור השלישי בישיבה בזקנותו, שיש רק שני 
כן הוא מבקש את רשותו של ראש  ועל  'ֶאְלֶטִרים' בישיבה מעליו, 
הישיבה לעבור לישיבה השניה, בה התקבצו יחדיו בחורים מבוגרים, 
במטרה להמשיך בעמל התורה בהתחדשות מיוחדת. ראש הישיבה 
נתן ללייבלה את ברכת הדרך, ואף ציידו במכתב המלצה לאותו ראש 
התלמידים,  כאחד  לייבלה  את  לקבל  ולישיבתו  לו  שכדאי  ישיבה, 
כולנה,  על  בהם  עולה  שהוא  ויראה  בתורה  מעלותיו  מרוב  כאשר 
ראוי הוא אפילו למנותו כ'משיב' בישיבה, או לכל תפקיד רוחני אחר, 

אילו רק היה נשוי.
לייבלה עבר לישיבה הרחוקה, התחבר לרבני הישיבה ושאר הבחורים 
כאשר  ועבודה,  התורה  על  ולשקוד  לשבת  והמשיך  בה,  שהתקבצו 
ממנו  המונעים  גבו,  על  סוחב  ה'גיבנות' שהוא  משני  הוא מתעלם 
להקים את ביתו, ושמחת עמלה של תורה וצהלתה היתה בכל עת על 
פניו, ובדבריו היה תמיד יודע לעודד אחרים, לחזקם באמונה בה' על 

כל הקשיים והנסיונות בהם ה' מעמיד אותם בכל עת ושעה.
והמרוחקת,  החדשה  לישיבה  עבר  שלייבלה  מאז  ומחצה  כשנה 
וקול ששון ושמחה נשמע בבית הוריו, שאחיו הגדול והמבוגר זכה 
להקים את ביתו, וכמה חודשים לאחר מכן, בתוך ימי ה'שבע ברכות' 
לנישואי האח הראשון, הצטרף עמו גם אחיו השני, שזכה אף הוא 

למצוא את זיווגו, דבר נאה ומתקבל.
הישיבה,  לראש  מהרה  הגיעו  לייבלה  של  השני  האח  אירוסי  דבר 
שחזר וביקש בשלישית מר' זליג שינסה להציע את השידוך המדובר, 
ועוד לפני עת נישואי האח השני, זכה הראש ישיבה לשמחה הגדולה 
שבחיר עולם הישיבות, לייבלה תלמידו היקר, היה לחתנה של בתו.

שמח  היה  מאוד  שהוא  מכלתו,  ללייבלה  לו  היתה  אחת  בקשה 
וחצי  בשנה  משכנו  את  קבע  בה  לישיבה  ונראה  סמוך  להתגורר 
שלייבלה  מאוד  שחפץ  הישיבה  ראש  הרחוקה.  בעיר  האחרונות, 
יחזור ללמוד בישיבתו ולהקרין מתורתו והתמדתו על בחורי הישיבה, 
אלא שיחד עם זאת הבין לליבו של לייבלה ובקשתו, במיוחד שידע 
את סיבת הבקשה, שבישיבתו יוכל לייבלה לחזור למעמדו ומקומו 
שלא במרכז הישיבה ובית המדרש, מה שלא יוכל לעשות אם יבוא 
הישיבה  ראש  כחתן  רבות, שמעמדו  גדל שנים  בה  בישיבה  ללמוד 
באחד  בתורה  ולעמול  לשקוד  להמשיך  יוכל  לא  שהוא  לכך  יביא 
כן סוכם שירכשו עבור  ועל  וליבו,  מפינות הישיבה, כטהרת רצונו 
הזוג הצעיר דירה בעיר הגדולה, סמוך ונראה למקום הישיבה ומגורי 
ראש הישיבה, ובתקופה הראשונה של ה'שנה הראשונה' הזוג הצעיר 
יתגורר בשכירות בעיר הרחוקה, מקום ישיבתו בה לומד כעת, כאשר 
בדמי השכירות שישכירו את דירתם יוכלו לשלם את השכירות של 
הדירה בה יתגוררו, ובסיום השנה ישאלו שוב את פיהם, ואם עדיין 
יחפצו להתגורר בעיר הרחוקה, יוכלו להמשיך להשכיר את דירתם 

ולשכור דירה בשכנות לישיבה בעיר הרחוקה.
בשבת  שלמחרת  ותוכנן  בשבת,  שישי  לליל  נקבע  החתונה  מועד 
המחותנים  של  בהשתתפותם  ברכות'  שבע  ה'שבת  תערך  קודש, 
וילדיהם וקרובים וידידים רבים, באחד מחדרי הישיבה המתאימים 
לכך, וסעודה שלישית תהיה ב'חדר האוכל' של הישיבה, בהשתתפותם 
של מאות בחורי הישיבה, שישמחו יחד עם רבם בשמחתו הגדולה 

של נישואי בתו עם בחור כה מיוחד ומופלג.
כאשר  לסדר,  רבים  דברים  היה  כך  החתונה,  מועד  שהתקרב  ככל 
מהחתן  ולמנוע  הדברים,  בכל  לעסוק  השתדלו  והכלה  הרבנית 
החשוב כל טרדה, שיוכל להמשיך לעסוק בתורה ועמלה עד לשעה 
קלה קודם החופה. עליו היה מוטל רק להכין את עצמו לנישואין, על 
ידי תפילה ותורה, והכנת 'חבורה' מיוחדת אותה ידרוש בסעודת ליל 
שבת של השבע ברכות. כדרכם של משפחת ראש הישיבה לסיים את 
כל ההכנות לשבת קודש בשעה מוקדמת כדי שיהיו ראוים לקבל את 
פני שבת מלכתא, כך נהגו גם לגבי החתונה, וכשבוע לפני החתונה 
שמח  בלב  לחופה  ללכת  שיוכלו  כדי  ההכנות,  רוב  את  סיימו  כבר 

ורגוע.
בבוקרו של יום רביעי בשבת, יום לפני החתונה, מנחם אחיה הקטן 
של הכלה, ה'מוז'יניקל' של הראש ישיבה והרבנית, התעורר כשאינו 
אך  התרגשות,  מרוב  היא  זו  שהרגשתו  חשבה  הרבנית  בטוב.  חש 
כשבדקה אותו ראתה שהחום בגופו עלה מעט, ועל כן היא הביאה 
לפניו כוס תה עם דבש, והציעה בפניו שיאמר ברכות השחר, יקרא 
קריאת שמע, ויחזור לישון עוד קצת, וה' יעזור שירגיש טוב. בצהרים 
לרופא  הרבנית  עמו  הלכה  עוד,  עלה  שחומו  עליו  נראה  כשהיה 
להם  ואמר  פשוטה,  שפעת  רק  אלא  מאומה,  אבחן  שלא  המקומי, 
שהוא מקוה שתוך שבוע הכל יעבור. כשיצאו מהרופא אמרה האם 
לבנה, שדברי הרופא הם על פי דרך הטבע לאלו שאינם מלומדים 
בתפילה, אבל מי שיודע להתפלל, ותפילת החולה חשובה בעיני ה', 
ומה גם שאתה מתינוקות של בית רבן שתפילתן עוד יותר מקובלת 
בעיני ה', בודאי שאם תתפלל מעומק הלב, ה' יכול להחיש לך רפואה 
עם  יחד  ולשמוח  לרקוד  תוכל  בחתונה  ומחר  היום,  עוד  שלימה 

כולם.
בשעת הערב שהחולי גבר על הילד, והוא ראה בבית את כל ההכנות 
האחרונות, הוא החל לחשוש שמחמת חוליו הוא לא יוכל להשתתף 
וכבר  בליבו, שהיות  מנחם  כן חשב  ועל  בחתונת אחותו האהובה, 
לעשות  עליו  מוטל  הנראה  ככל  רפואתו,  על  לה'  תפילה  ִהרבה 
בארון התרופות אחר תרופה  ידי שיחפש  על  לרפואתו,  השתדלות 
שתעזור ותסייע לו להתרפאות מחוליו. מנחם המתין לשעת הכושר, 
כששמע שאמו יצאה מהבית לכמה דקות, קם ממיטתו והלך לארון 
לו  נראית  שהיתה  התרופה  מתאימה.  תרופה  אחרי  וַתר  התרופות 
הטובה ביותר, היתה ה'אקמול', פעמים רבות שמע את אמו אומרת 
לאחד מאחיו שלא חש בטוב, שיעשה השתדלות ויקח כדור אקמול 
לו  גם  הביאו  לא  פעם  אף  מדוע  התפלא  שעה  ובאותה  שנים,  או 
אקמול, וחשב בליבו שהיות והוא ְקטן המשפחה, לכך חושבים כולם 
שעדיין אינו יכול לבלוע גלולה, כאשר האמת היא שהוא בודאי כבר 
גדול ויכול לבלוע, כאשר הראיה הגדולה לכך היא, שלפעמים כשהוא 
בעיה  כל  לו  כך שאין  בולע אותה בלא משים,  מוצץ סוכריה, הוא 

בבליעה.
מנחם לקח את קופסאת הגלולות מארון התרופות, הכין לעצמו כוס 

מים, וניסה לבלוע את הגלולות. בניסיונותיו 
המשך בעמוד הבא
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הוא ראה שבאמת קצת קשה לו עדיין לבלוע 
גלולות, אלא שכעת התווסף לו הרצון להוכיח 
שהוא כבר גדול, ועל כן לאחר שלושה גלולות שהחלו להנמס לו בפיו 
והיה צריך לזורקם, מהגלולה הרביעית הוא כבר ידע היטב לבלוע, 
והוסיף ובלע עוד כמה וכמה גלולות, עד שהרגיש שמרוב מים ששתה 
עם  הפסיק  כן  ועל  עוד,  לשתות  מסוגל  אינו  כבר  הוא  בבליעתם, 
בליעת הגלולות, וחזר למיטתו לשכב בה עד שאמו תשוב ויספר לה 

את גבורותיו שהצליח לבלוע למעלה מעשרה גלולות.
דקות ספורות לאחר שמנחם שב למיטתו נפלה עליו תרדמה, ואמו 
שחזרה לביתה לא הבחינה בכלום. בשעת לילה מאוחרת כשעמדה 
האם לשכב לישון, היא עברה ליד מיטת בנה לראות אם הכל עמו 
כשורה, וראתה שמצבו נראה לא טוב. היא ניסתה לעוררו בעדינות 
בכדי להציע לו לשתות כוס תה, אך הוא לא הגיב כלל לנסיונותיה. 
למרות רוב עייפותה היא הבינה שכנראה אירע משהו לבנה הקטן, 
ועל כן ניסתה בכח לנענו ולהעירו משנתו, אך לא היתה כל תגובה 
מהילד. מבוהלת כולה הזעיקה האם עזרה רפואית, ואנשי ההצלה 
שמיהרו לביתם, הגיעו למסקנא שאכן מצבו לא טוב ויש להעבירו 

בדחיפות לבית החולים.
הישיבה  ראש  לאמבולנס, שב  באלונקה  הילד  את  מורידים  בעודם 
מתלמודו, וכשראה מה אירע לבנו הקטן, נסע יחד עם הרבנית לבית 
החולים. בבדיקת דם פשוטה גילו הרופאים, שהילד לקה בהרעלת 
אקמול. ה'ַפַרֶצַטמֹול' שהוא החומר הפעיל שנמצא בכדורי האקמול, 
במינון קטן ממנו הוא יכול לעזור ולסייע, אבל אם לוקחים ממנו יותר 
מדי, זה יכול לגרום לנזק רב לגוף, ומיוחד לכבד ועוד כמה איברים 
לפעילות  נוגדיים  חומרים  הרופאים  לו  הזריקו  ראשית  חיוניים. 
הפרצטמול, ומיד לאחר מכן עשו לו שטיפת קיבה, שבשטיפה זו ניסו 
להוציא את שאריות הכדורים שעדיין היו בקיבתו של הילד, בכדי 
למנוע מהם להספג בדם, אך לאחר השטיפה ראו הרופאים, שככל 
הנראה עברו שעות רבות מאז שהילד לקח את הכדורים, וכולם כבר 

נספגו אל דמו.
ילדם הקט שכב במיטתו מחוסר הכרה, כשהוא מחובר למכשירים 
רפואיים רבים, וטובי הרופאים אינם אופטימיים כלל, אלא מצביעים 
והיה  שאמר  במי  אלא  תלוי  הדבר  שאין  ואומרים,  מעלה,  כלפי 
לא.  חלילה  או  הפרצמול,  התקפת  את  ישרוד  הכבד  האם  העולם, 
ראש הישיבה והרבנית עמדו בתפילה כל הלילה על יד מיטת בנם 

הקטן, והתפללו לרופא כל בשר שישלח לו רפואה שלימה במהרה.
יום החתונה, התפלאו לראות  בבוקרו של  ואחיה שהשכימו  הכלה 
שאירע,  מה  להם  וכשנודע  בבית,  אינם  הקטן  ואחיהם  שהוריהם 
התפללו כולם לרפואתו, ושלחו שליחים לביתם של גדולי ישראל, 
שיתפללו על אחיהם הקט שה' ישלח לו מהרה רפואה שלימה בתוך 
שאר חולי ישראל. ראש הישיבה הודיע למחותנים את אשר אירע, 
ואמר להם שלפי המצב כעת, כלל לא ברור שיוכלו להגיע לחופה, 
אלא שיחד עם זאת, הם חפצים שהחופה תתקיים במועדה, הערב 

בשעה היעודה.
יום קשה ביותר עבר על הכלה ועל כל בני המשפחה, כשאינם יודעים 
מה יהא סופו של אחיהם הקטן, ובכל עת הרבו בתפילה ותחנונים 
שה' ישלח דברו וירפאהו. בשעות אחר הצהרים הגיע אחיו המבוגר 
וביקש מראש  רעייתו,  יחד עם  בית החולים  של ראש הישיבה אל 
אותו  יעדכן  הוא  כאשר  בחתונה,  להשתתף  לביתו  שישוב  הישיבה 
רק  דבריו  את  קיבל  הישיבה  ראש  שיהיה.  שינוי  כל  על  טלפונית 
עם  שיעזוב  הסכים  עוד,  בו  דחק  כשאחיו  אך  עצמה,  החופה  לגבי 
רעייתו את מיטת הילד מלפני החופה ועד לאחר ברכת המזון, כאשר 

הסעודה תעשה במהרה.
חתונה כה עצובה לא היתה כבר זה עידן ועידנים, הבכיות של החתן 
והכלה תחת החופה עוררו את בכָים של כל המשתתפים, שבכו יחד 
עמם, כאשר כולם משתתפים בצערם ודאגתם הרבה של ההורים על 
בנם הקט, שמצבו אינו פשוט כלל. הפלא הגדול היה לראות את ראש 
הישיבה, שלמרות שליבו נפל בקרבו מרוב צער, בכל זאת לא יכלו 
לראות על פניו מאומה, הוא ניסה לשמח את החתן והכלה, כשהוא 
אומר להם, שאם הוא שמח בשמחתם, בודאי שעליהם לשמוח, וכעת 
ה'עבודה' שלנו היא לשמוח בשמחה של מצוה, וה' יקבל את השמחה 
כתפילה, כי זו המצוה שלנו כעת. בריקודים הראשונים של החתונה, 
רקד ראש הישיבה עם חתנו כבחתונות בניו האחרים בהם רקד בלב 
ושיבח  הודה  בהם  הנישואין,  בסעודת  שדיבר  בדברים  ואף  שמח, 
לה' על כל טובו עמו בכל עת ושעה, ובמיוחד שזכו לחתן כה נפלא 
ומיוחד, לא האמינו השומעים למראה עיניהם ושמיעת אוזנם, שלא 

ניכר היה עליו דבר, אלא רק ששון ושמחה של שמחת הנישואין.
שעה קלה לאחר ברכת המזון, ביקש ראש הישיבה מהרבנית שלמען 
בבית  בנם  למיטת  ישוב  והוא  בחתונה  תשאר  היא  הכלה  בתו 
החולים. כשהגיע ראש הישיבה לבית החולים, עדיין בנו היה מוטל 
בספק. הוא הודה לָאחיו הגדול על ששלחו לחתונת בתו, וכעת ביקש 
ממנו להחליפו ולהיות באולם במקומו, לקבל את האורחים בשמו, 

ולהודות להם על שטרחו לבוא לשמוח עמו בשמחתו.
מצבו של הילד המשיך להיות קשה, ולקראת שבת היה צריך להיות 
הזמן בו יוכרע מצבו, האם לטוב או למוטב, כך שפשוט היה שלא 
ראש  הגדול של  בנו  כפי שתוכנן.  ברכות'  'שבת שבע  לעשות  ניתן 

קטן  באולם  ברכות  שבע  השבת  את  יארגן  שהוא  הציע,  הישיבה 
סמוך לביתו, בו יעשוהו באופן מצומצם ביותר, רק עם החתן והכלה 
והמחותנים, וילדיהם שעדיין לא נישאו. השבת עברה עליהם מתוך 
שאחיהם  הטובה,  בבשורה  התבשרו  שבת  ובמוצאי  עצום,  מתח 
הקטן יצא מהסכנה הגדולה, ויתכן וכבר למחרת יעבירוהו ממחלקת 

טיפול נמרץ למחלקה רגילה.
מרחף  עת  כשבכל  הצעיר  הזוג  על  עברו  ברכות  השבע  ימי  שאר 
עליהם עננם של שלום אח הכלה הקט, וכאשר ביום רביעי הודיעו 
להם שכבר למחרת הילד יוכל להשתחרר מבית החולים, ביקש ראש 
סמוך  שיתחיל  אחרון,  ברכות  שבע  ולכלה  לחתן  לערוך  הישיבה 
כל השבע  כנגד  ובששון,  וימשך אל תוך הלילה, בשמחה  לשקיעה, 

ברכות האחרונים שהיו בעננת הצער והפחד מהבאות.
זאת ועוד, הציע ראש הישיבה למחותנים, שהיות ואף 'שבת שבע 
ברכות משפחתית' לא היתה לחתן ולכלה, על כן הוא מציע שבשבת 
הקרובה הם יערכו עבורם שבת שמחה מיוחדת בהשתתפותם של כל 
הקרובים והידידים, בה ידרשו בשבח החתן והכלה, וישמחו את ליבם 
כשגולת  הצעיר,  אחיהם  של  מצבו  בשל  מהם  שנגרע  מה  כל  כנגד 
הכותרת תהיה הסעודה השלישית, בה ישתתפו רבני הישיבה ומאות 

הבחורים.
סעודת  את  התחילו  החמה  שקיעת  קודם  קלה  שעה  חמישי,  ביום 
השבע ברכות האחרונה ברוב שמחה וששון, ולמעט הפסקה קצרה 
למעריב בישיבה, המשיכו בסעודת השבע ברכות המיוחדת, כאשר 
וכלה,  חתן  לשמח  עמהם,  להשתתף  ובאו  טרחו  חשובים  רבנים 
ונשמעו בסעודה דברי תורה לרוב. הסעודה נמשכה עד סמוך לחצות 
ושירות  נפלאים  תורה  דברי  בה  נאמרו  הזמן  רוב  כאשר  הלילה, 

ותשבחות לה'.
לשוב  עמדו  והכלה  כשהחתן  ברכות,  השבע  שמחת  של  בסיומה 
לביתם במונית לעיר הרחוקה, הודיעה אם הכלה לבתה, שבשבת הם 
יתארחו בבית משפחה פלונית, והמפתח לדירה נמצאת אצל השכנים 
בדלת ממול, והיות ועליהם לעבוד לארגן מחר את כל השבת, על כן 
הם יכולים ללכת ישירות לדירה שאירגנו עבורם, לנוח שם מעט ורק 
לקראת קבלת שבת, כשהחתן ילך לבית הכנסת היא תבוא לביתם עד 
שעת הסעודה. בשעת לילה מאוחרת שבו החתן והכלה לביתם בעיר 
הרחוקה, כשהם שמחים וששים שבסייעתא דשמיא שמחתם היתה 
ביניהם  דברו  מכן  ברכות האחרונה. לאחר  שלימה בסעודת השבע 
מעט ופרקו את כל המתח שהיה להם במהלך השבוע האחרון, והלכו 

לישון בששון ובשמחה.
בערב שבת קודש טרחו כל בני המשפחה עבור הזוג הצעיר להכין את 
השבת המשפחתית המיוחדת, ורק סמוך לזמן הדלקת נרות כשסיימו 
את כל ההכנות, המתינו לבוא הכלה לביתם, שיוכלו לשוחח עמה 
והכלה  מכבר,  זה  חלפה  הנרות  הדלקת  זמן  ממנה.  ולהנות  קמעה 
עדיין לא הגיע לבית הוריה. גם ראש הישיבה לא הבין מדוע אינו 
בחר  שהוא  בליבו,  שחשב  אלא  הישיבה,  בהיכל  חתנו  את  רואה 
לעצמו פינה צדדית בה התפלל. בסיומה של התפילה כאשר כל בני 
הישיבה עברו לברכו בברכת 'גוט שבת', וחתנו לא נראה, חשב שמא 
הוא התאחר מעט והתפלל בבית הכנסת הסמוך. כאשר כל המשפחה 
חששו  לא  עדיין  הגיעו,  לא  הצעיר  והזוג  הסעודה,  למקום  הגיעה 
מכלום, הם אמרו בליבם, שבוודאי שהם מתעכבים מעט, כדרך זוג 

צעיר, ועוד מעט הם כבר יבואו.
כשחלפה שעה ארוכה והזוג הצעיר עדיין לא באו, שלחו את אחד 
מאחי הכלה שילך לבדוק אם אירע להם דבר מה. האח שדפק על 
אצל  הקיש  קול,  כל  שמע  לא  להתארח,  אמורים  היו  בה  הדירה 
השכנים, שהמפתח אמור היה להיות אצלם, ושאלם אם הם יודעים 
בא  לא  אחד  שאף  השיבוהו,  השכנים  לתדהמתו  הזוג.  היכן  אולי 
אליהם לקחת את המפתח. ליתר בטחון לקח האח את המפתח, בדק 
בדירה, וראה שהדירה מוכנה לקבל אורחים, ולא נראה שהם באו 
כלל לדירה. מבוהל כולו רץ האח לאביו, וסיפר לו את הדברים. ראש 
יודע מה אירע לבתו  הישיבה שמע את דבריו ונבהל עד מאוד, מי 

ולחתנו שהם כלל לא הגיעו לדירה לשבת.
ראש הישיבה יצא לחדר סמוך וניסה לחשוב מה יכול להיות שאירע, 
יצאו קצת  והגיע למסקנה שכנראה מחמת התעכבות מסוימת הם 
לנסיעה  שהתארגנו  ועד  האחרון,  האוטובוס  את  והפסידו  מאוחר 
'פקק תנועה'  ולאחר מכן נתקעו באיזה  זמן מה,  חלופית עבר עוד 
במקום  הם שבתו  כן  ועל  לקראת שבת,  לעיר  להגיע  הספיקו  ולא 
כל  היו  בו  לחדר  חזר  הישיבה  ראש  לדאגה.  מקום  כל  ואין  אחר 
האורחים, וסיפר להם דברים כהויתן, יחד עם מחשבתו אודות מה 
שככל הנראה אירע להם. כששמעו המשפחה את דבריו, קמה מהומה 
גדולה, אחד צעק אולי אירע להם תאונה והם בבית החולים פצועים, 
השני העלה בקול רעיון מבעית אחר, אולי מחבלים חטפו אותם והם 
בסכנה גדולה וצריך למהר להצילם. הצד השוה שכולם היו מפוחדים 
עד אימה אודות מה קורה לזוג הצעיר בשעה זו. ראש הישיבה מיהר 
להרגיע את הציבור, ואמר להם, שיתכן ומפאת הפקק שהיה הם ירדו 
סמוך לתחום שבת בכניסה לעיר, ובעוד שעה קלה הם יגיעו. הוסיף 
ואמר ראש הישיבה, שאם עד שעה פלונית הם לא יגיעו, הוא ילך 
למרן שליט"א, אחד מגדולי הפוסקים המתגורר בסמוך, וישאל אותו 

הלכה למעשה מה עליהם לעשות בשעה קשה זו.

מהאורחים  שרבים  גם  ומה  המידה,  על  יתר  להתאחר  שלא  בכדי 
היו רעבים, הם קידשו והתחילו את הסעודה, כשכל בני המשפחה 
כשעברה  עמהם.  שאירע  ומה  הצעיר  הזוג  על  חושבים  והאורחים 
השעה בה נקב ראש הישיבה והזוג לא הגיע, ומה גם ששלחו כנגדם 
בכל הרחובות  ובדקו  לעיר,  כמה בחורים שירוצו אל עבר הכניסה 
ולא מצאו מאומה, הלך ראש הישיבה לביתו של מרן שליט"א וסיפר 
לו את מה שידוע להם ושאל אותו מה עליהם לעשות. מרן שליט"א 
הרהר כמה רגעים, שלאחריהם אמר, שאם יודעים על יהודי שהוא 
בספק סכנה, מחללין עליו את השבת, אך במקרה זה, היות וכלל לא 
ידוע לנו שהם בסכנה, אפילו לא בספק סכנה, ומקומם אינו מקום 
סכנה, ועל כן במקרה זה ובכעין זה, אין כל היתר לחלל את השבת 
על חוסר הידיעה, אלא רק להתפלל עליהם שלא יארע להם כל דבר. 
מרן שליט"א הוסיף לברכו בברכה מרובה שיהא לו רק רוב שמחה 

ונחת מכל יוצאי חלציו.
קשה לתאר את השבת הנוראה שעברה עליהם, כאשר כל השמחה 
והידידים  הקרובים  של  והשתתפותם  רב,  ולצער  לתוגה  נהפכה 
הרבים רק הוסיפו לכאב ולצער, ובכל שעה נוספת שעברה, כך הפחד 
גבר וגדל והדמיונות של ציבור המשתתפים הגיעו למחוזות רחוקים 

ומפחידים מאוד.
מה שבאמת אירע, שאחרי שהזוג הצעיר הלך לישון בשעה מאוחרת 
על  הביט  רבה  ובבהלה  שקם,  הראשון  היה  לייבלה  החתן  ביותר, 
כן  ועל  זמן קריאת שמע',  'סוף  וראה שעוד דקות ספורות  השעון, 
מיהר ליטול את ידיו ולקרוא קר"ש בעונתה. והיות והכיר את המקום 
התעטף  כן  על  לשחרית,  תפילה  מניני  שם  אין  כבר  אלו  שבשעות 
על  כואב  כשליבו  בביתו,  במתינות  והתפלל  תפילין  והניח  בטלית 
במנין, שזה שנים שלא  הוא הפסיד תפילה  ביתו  בניית  שבתחילת 
לו  והכין  בקומקום  מים  הרתיח  תפילתו  את  כשסיים  כן.  לו  אירע 
תפסיד  שלא  בכדי  אותה,  להעיר  והלך  חמה,  שתיה  כוס  ולרעייתו 

זמן תפילה.
את  שומע  הוא  לעצמו,  שהכין  הקפה  כוס  את  שותה  שהוא  בעוד 
שכינו זועק בקול 'ושמרו בני ישראל את השבת', במנגינה של קידוש, 
והוא התפלא מאוד על השכן העושה קידוש ביום שישי. אך כששמע 
את בני הבית של השכן עונים אמן בקול, ולאחר מכן נשמעה ברכת 
המוציא, ולפתע הוא שם לב לקולות הזמירות הנשמעים מהבתים 
האחרים, חשכו עיניהם, הם ישנו יממה שלימה ויותר, הפסידו את 
כל המצוות של יום שישי, ויתרה מכך, הוא חילל את השבת במה 

שהרתיח מים בעיצומו של השבת, נורא נוראות.
הזוג הצעיר ישב בביתו כשהם ממררים בבכי רב על אשר אירע להם, 
בשבת,  לבכות  אסור  זה  במצב  שגם  לאשתו,  לייבלה  אמר  ולפתע 
שוב  התפלל  הוא  ראשית  יעשו.  מה  ותושיה  עצה  למצוא  ועליהם 
שחרית של שבת ואף מוסף, הוציא מהמקפיא לחמניות שהיו להם 
יום  של  הבוקר  לארוחת  אותם  ציידו  שההורים  סלטים  ומעט  בו 
השישי, ואף בקבוק יין מצא בבית, עליו קידש קידוש של לילה ושל 
לסעודת  יחדיו  השנים  ישבו  וכך  בלילה,  קידש  שלא  מי  כדין  יום, 
שבת עצובה, במיוחד כשהם חושבים במה נכשלו, וגם בחושבם על 
כל משפחתם שהתאספו לכבודם ולַשמחם, היושבים בתוגה ובצער 
ויגון רב מחוסר ידיעה על מה עלה בגורלם ומצבם, והחליטו יחדיו, 
שמיד במוצאי שבת יספרו להוריהם מה אירע להם, כדי שיוכלו לברר 

עבורם איך לכפר על העון החמור של חילול שבת שנכשלו בו.
הכלה  מיהרה  שבת,  במוצאי  בינוניים  כוכבים  שלשה  נראו  כשרק 
הוריה  לבית  והתקשרה  לחול',  קודש  בין  המבדיל  'ברוך  ואמרה 
להודיע שהם בריאים ושלמים בביתם, ותוך כדי הטלפון היא בכתה 
לאמה וספרה לה את אשר אירע להם. ההורים שמעו את הבשורה 
הטובה שלא אירע להם דבר גשמי, אך יחד עם זאת הצטערו צער רב 
על שכך עלה בחלקם וגורלם שהגיעו לידי הפסד כל המצוות של יום 

שישי, ואף בביתם התחללה השבת.
למחרת באו הזוג הצעיר והוריהם לפני מרן שליט"א וסיפרו לו את 
מה שאירע עמהם, וביקשו דרך תשובה וכפרה על כך. מרן שליט"א 
השיבם, שהוא מבין שהצער הרב שהיה מנת חלקם כשנודע להם דבר 
תקלתם, היא כבר תשובה גדולה לבל ישובו לכסלה עוד. עוד אמר, 
שליבו אומר לו שדבר זה של תקלה כה נוראה, יכולה לבוא רק אצל 
מי שאינו מקפיד לגמרי על שמירת השבת לקבלה כדת וכראוי, ועל 
כן ִאינה ה' לו דבר נורא זה שעל ידו יתעורר לשנות את דרכיו. הוא 
הוסיף ואמר, שמלבד מה שעליהם להתחזק בעצמם בענין חשוב זה 
של שבת קודש, כֵדי לכפר על העוון החמור שנכשל בו, עוד עליהם 
לחזק את האחרים בחשיבות השבת ושמירתה. לאחר מכן פנה אל 
ראש הישיבה ואמר לו, שהיות ומדובר באברך מיוחד ובעל מעלות 
רבות, אלא שנכשל בשוגג בחטא חמור זה של חילול שבת קודש, לכך 
כדאי שאולי תתן לו תפקיד בישיבה, שימסור שיעור שבועי בישיבה 

בהלכות שבת, וזכות הרבים תעמוד לו שלא יכשל עוד.
כשיצאו מבית מרן שליט"א שאל המחותן את ראש הישיבה, שאינו 
מצליח להבין את דברי מרן שליט"א, מדוע בנו שסרח ונכשל באיסור 
וכי חוטא יצא נשכר.  שבת יקבל תפקיד בישיבה למסור שיעורים, 
שליט"א  מרן  של  סיבתו  היה  מה  יודע  אינו  הישיבה,  ראש  השיבו 
לדבריו, אך נראה לי שמרש"י על הפרשה ניתן להביא ראיה לדבריו. 

המשך מעמוד הקודם

אינשווערקייטגוטזען - הרואה את הטוב גם בתוך הקושי. פונאומגליקגוטארויס - המוציא את הטוב מהאסון.
מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להביא ראיה לדברי מרן שליט"א?


