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תנצב"ה

"...ואסור לאדם להנות ממעשה נסים" )רש"י תענית כ"ד א' ד"ה אלא כאחד(.

היכן לכאורה מצינו להיפך מכן, ע"פ פרשתינו?

הלכה  בין  משותף  מה 
ב'הלכות  מסויימת 
קידוש', למנהג שנהגו בו 

המלכים מידי בוקר.

חילוקא דרבנן
כתיב )שמות ח' י"ב(, "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן 
ְנֵטה ֶאת ַמְּטָך ְוַהְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהָיה ְלִכִּנם ְּבָכל ֶאֶרץ 
ִמְצָרִים "...", ופרש"י, "אמר אל אהרן. לא היה העפר כדאי 
ללקות על ידי משה, לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי 

ויטמנהו בחול, ולקה על ידי אהרן".

עי' בפסוק )שם ב' י"ג - ט"ו(, "ַוֵּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני... ַוּיֹאֶמר 
ְוׁשֵֹפט  ַׂשר  ְלִאיׁש  ָׂשְמָך  ִמי  ַוּיֹאֶמר  ֵרֶעָך.  ַתֶּכה  ָלָּמה  ָלָרָׁשע 
ַהִּמְצִרי...  ֶאת  ָהַרְגָּת  ַּכֲאֶׁשר  אֵֹמר  ַאָּתה  ַהְלָהְרֵגִני  ָעֵלינּו 
ַוִּיְׁשַמע ַּפְרעֹה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהרֹג ֶאת מֶֹׁשה....", 
ופרש"י, "וישמע פרעה. הם ]דתן ואבירם[ הלשינו עליו", 
ומבואר שכבר למחרת ההריגה נאלץ משה רבינו להימלט 
מחרב פרעה, וניצל בזכות הנס שנעשה צוארו שיש, וא"כ 

לכאורה לא הגין עליו העפר כלל.

וצריך ביאור!!!

בבואו לבית הכנסת בשבת קודש אחה"צ ללמוד 
עם בניו, ראה ר' ראובן את אחד מילדיו כשהוא 
מחזיק הפוך את הספר 'פרשת השבוע' המלא 
כמעיין  ונראה  הפרשה,  על  וחידות  בשאלות 
להחזיק  שאסור  לבנו  העיר  ראובן  כשר'  בו. 
שהתשובות  הבן  לו  הראה  הפוך,  קדוש  ספר 
מוצפנות  בספר,  הכתובות  והחידות  לשאלות 
הוא  אם  לדעת  ובכדי  הפוך,  שכתובים  באופן 
יודע את התשובות לשאלות, עליו להפוך את 

הספר בכדי לקרוא בו את התשובות.

ר' ראובן חשב מעט ולאחר מכן יעץ לבנו, שאם 
המוצפנות,  התשובות  את  לקרוא  רוצה  הוא 
השולחן,  על  מונח  בעודו  הספר  את  שיסובב 
בזה  שיש  באויר,  מחזיקו  אתה  כאשר  כן  לא 

בזיון לספר.

דברי  את  ושמעו  בסמוך  שישבו  אברכים  שני 
ר'  ששמעו,  במה  ביניהם  דנו  לבנו,  ראובן  ר' 
בהיפוך  חסרון  כל  אין  טען, שלכאורה  שמעון 
הספר, היות וכתובים בו דברים לשני הצדדים, 
אחד  הספר  את  שיחזיקו  ודרך  אופן  ובכל 
בו  לקרוא  ניתן  כן  על  הפוך,  הוא  מהצדדים 
מכל צד שיחפצו. ואילו ר' לוי טען, שהולכים 
אחר עיקר הספר, וכיון שעיקרו בצד אחד, יש 

להחזיקו דוקא בצד זה ולא להופכו.

בספר  והבזיון  שהיות  שמעון,  ר'  הוסיף  מנגד 
לכל  שידוע  בימינו  הרואים,  לפי  בעיקר  הוא 
זה  באופן  הכתובים  לילדים  ספרים  שישנם 
שיש להופכם, ממילא אין בהיפוך הספר משום 
בזה,  להחמיר  מקום  אין  לכאורה  ולכך  בזיון, 
בספר  שמדובר  שכיון  לוי,  ר'  טען  לעומתו 
חילוק  מצאנו  ולא  הפוך,  להחזיקו  אין  קדוש, 

בזה שהוא תלוי בדעת הרואים.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

"וַיֲַּעשׂוּ ֵכן ַהַחְרֻטמִּים בְָּלֵטיֶהם ְלהוִֹציא ֶאת ַהכִּנִּים וְלֹא יָכֹלוּ וַתְִּהי ַהכִּנָּם 
בָָּאָדם וַּבבְֵּהָמה. וַיֹּאְמרוּ ַהַחְרֻטמִּים ֶאל פְַּרעֹה ֶאְצבַּע ֱאלִֹהים ִהוא וַיֱֶּחזַק 

ֵלב פְַּרעֹה וְלֹא שַָׁמע ֲאֵלֶהם כֲַּאשֶׁר דִּבֶּר ה'".. שמות ח' י"ד - ט"ו'
המתבונן בדברי הפסוקים בפרשה יבחין ויראה שיש מקומות בהם קרא פרעה לחכמים ולמכשפים 
שַיראו את כחם בפני משה ואהרן, כבמעשה המטה שנהפך לתנין, כדכתיב )שם ז' י"א(, "ַוִּיְקָרא 
'חרטמי  ]והלשון  ֵּכן"  ְּבַלֲהֵטיֶהם  ִמְצַרִים  ַחְרֻטֵּמי  ֵהם  ַגם  ַוַּיֲעׂשּו  ְוַלְמַכְּׁשִפים  ַלֲחָכִמים  ַּפְרעֹה  ַּגם 
מצרים' האמור בפסוק זה, עיין ביאורו ברמב"ן ובמלבי"ם[, ואילו ישנם מקומות בהם קרא פרעה 
לחרטומים, כבמכת דם, דכתיב )שם כ"ב(, "ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבָלֵטיֶהם ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְוֹלא 
ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה'", וכן במכת צפרדע, דכתיב )שם ח' ג'(, "ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם 
ַוַּיֲעלּו ֶאת ַהְצַפְרְּדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים", ואף במכת כנים ניסו לעשות כן, כדכתיב )שם י"ד(, "ַוַּיֲעׂשּו 
ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּכִּנים ְוֹלא ָיכֹלּו ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה". וצריך להבין מתי 

קרא לחכמים ולמכשפים ומתי לחרטמים, ובכלל מהו ההבדל בין חכם ומכשף לבין חרטום.
לבין חכמת החרטומים, אצל  והמכשפים  בין חכמת החכמים  נוסף  ועוד, שמצאנו חילוק  זאת 
החכמים והמכשפים כתוב, שהם עשו כן 'ְּבַלֲהֵטיֶהם', ואילו אצל החרטומים כתוב שהם עשו כן 
'ְּבָלֵטיֶהם', וצריך להבין מה החילוק שביניהם ומדוע זה קשור לחילוק שבין החרטומים לחכמים 

והמכשפים.
עוד צריך להבין, שגם אם החרטומים נכשלו במעשיהם במכת כינים והם לא יכלו להוציא את 
הכינים, מדוע לא ניסו לעשות כן במכות הבאות, במכת ערֹב להביא עוד חיות או לסלק את אלו 
הנמצאים וכן בשאר המכות, ופלא הוא מדוע ממכת כינים ואילך שבו נכשלו החרטומים, הם לא 
מוזכרים יותר בשאר המכות, למעט במכת שחין, שהתורה כותבת שהשחין היה גם בחרטומים, 

והיה להם בזה בזיונות גדולים עד שלא יכלו לעמוד בפני משה.
איתא בסנהדרין ס"ז ב', "אמר רבי אייבו בר נגרי אמר רבי חייא בר אבא, ְּבָלֵטיֶהם - אלו מעשה 
רש"י(,   - שדים  ידי  על  בלחשיהם  עושין  החרטומין  היו  'בלטיהם',  שנאמר  מקום  )כל  שדים 
- רש"י(, וכן הוא אומר  ְּבַלֲהֵטיֶהם - אלו מעשה כשפים )שאינו עושה על ידי שד אלא מעצמו 
רש"י(".   - לכשפים  ודומה  מאליה  )ומתהפכת  ַהִּמְתַהֶּפֶכת  ַהֶחֶרב  ַלַהט  ְוֵאת  כ"ד(,  ג'  )בראשית 
לדבר  הקיימת  המציאות  את  לשנות  דרכים  שני  היו  שבימיהם  אותנו  מלמדים  שחז"ל  והיינו 
אחר. הראשון, על ידי מעשה שדים, והיינו שהשדים מחליפים את הדבר המסוים בדבר אחר, 
ומחמת פעילותם המהירה של השדים, לא ניכר לעין כלל שהחליפוהו, והוא חושב שנמצא לפניו 
הדבר הראשון אלא שנשתנה לדבר האחר, כאשר המציאות היא שאכן נמצא לפניו הדבר האחר 
בעצמותו, שלא השתנה כלל. השני, מעשה כשפים, שהחפץ הראשון נמצא אכן לפניו, אלא שמכח 
הכשפים משנים את מראהו שיהא נראה כחפץ אחר, והוא רק כח של אחיזת עינים ושינוי מראה 

)עי' אבע"ז שמות ז' י"א בפירושו הקצר ובפרושו הארוך(.
מטרה  איזו  לצורך  לא,  ומתי  פועלים  הם  מתי  כללים  ישנם  הללו  מהדרכים  אחד  בכל  והנה 
משתמשים בכישוף ולצורך מה בשדים, על איזה דבר יכול כישוף להשפיע ועל איזה דבר השדים 
שולטים. ומלמדים אותנו חז"ל )בסנהדרין שם(, שמעשה שדים, שהוא רק החלפת דבר בזולתו 
והבאת הדבר האחר במקומו, אשר על כן ישנו שיעור שרק ממנו ומעלה השדים שולטים עליו 
להביאו ולהחליפו, והוא מגודל 'שעורה' ומעלה, אבל פחות משעורה, אין השד שולט בו. עוד 
לימדונו )שם(, שהיות וכישוף הוא שינוי חיצוני ודמיוני של דבר, על כן כשיבוא עליו דבר המבטלו, 
הוא ישוב כבתחילה, ועל כן, כיון שטבע המים שהם מבטלים כישוף, כשדבר מכושף יכנס למים, 
הוא ישוב להיות כבתחילה. עוד תנאי בעשיית הכישוף לימדונו חז"ל )עי' שם מ"ד ב' רש"י ד"ה 
דבעיא, במעשה דר"ש בן שטח(, שהמכשף יכול לכשף רק כל עוד שהוא עומד על קרקע, אבל אם 

הוא מוגבה מן הארץ, שוב אינו יכול לכשף. 
לפי הכללים הללו יתבארו דברי הפסוקים, שכאשר משה בא בראשונה לפני פרעה והשליך את 
מטהו והוא נהיה לתנין, באותה שעה קרא פרעה לחכמים ולמכשפים שיעשו גם הם כן בלהטיהם, 
במעשה הכישוף, היות ואינו מקום מים, הרי שיכולים להראות את כחם. אך במכת דם שהוא 
סביב מים, הרי במקום כזה הכישוף לא יעיל כלל, אשר על כן הוצרכו להביא את החרטומים 
שיעשו מעשי שדים ויביאו דם ממקום אחר, וכן במכת צפרדע שהצפרדעים באים ממקורי המים 
והם הולכים ונכנסים לכל מקום רטוב, גם הוצרכו להביא את החרטומים שיעשו מעשי שדים, כי 
מעשה כשפים לא יתפסו כלל בצפרדעים, על כן הביאו החרטומים על ידי השדים עוד צפרדעים 
ממקומות אחרים, ובפעולות אלו רצה פרעה לדחות את הוכחתו של משה בדבר שה' שולט בכל 

הבריאה, שהנה גם הוא יכול לעשות בדומה לזה.
כנים, אלא  ולהביא  לעשות מעשה שדים  וביקשו  כדרכם  באו החרטומים  כנים,  כשהגיע מכת 
שמחמת קטנם שהם פחותים מכשעורה, אין השד שולט בהם, והוא לא יכול להביאם, על כן 
באותה שעה הודו החרטומים ש'אצבע אלקים היא', שאין המכות מכח מעשה כישוף או מעשה 
וכיון  רצונותיו.  ככל  בה  שולט  והוא  לבריאה,  מנהיג  שיש  ברורה  הוכחה  אלא  חלילה,  שדים 
שהגיעו כבר להכרה זו במכת כנים, שוב לא היה צורך לנסות להוסיף במכה שיש עליהם, שמה 
יועילו במעשיהם, אחר שהוברר מעל כל ספק שאין המכות בכח כישוף או שדים, אלא הכל הוא 

ביד ה' והוא השליט על כל הבריאה כולה.
ועוד(, מדוע במכת  ובחזקוני  זקנים  בדעת  )עי'  רבותינו הראשונים  קושיית  אלא שעדיין קשה 
כנים לא ניסה פרעה שוב להתווכח עם משה על ידי שהיה קורא למכשפים שיעשו מעשי כשפים, 
זו אין מים שיש לו לחוש ממנו  שהכישוף שולט גם על בריה פחותה משעורה ככינה, ובמכה 

שיקלקל את הכישוף.
רבותינו הראשונים מתרצים בפשיטות, שהיות ואחד התנאים לעשיית כישוף היא שעל המכשף 
לעמוד על הקרקע ולא להיות מוגבה, מאחר ובאותה עת כבר התחילה מכת כנים, בה עפר כל 
מצרים היה כנים, הרי שהמכשפים לא יכלו להועיל דבר, שכל חכמתם התבלתה, שהרי הם לא 
ואף לא  בכישוף  כן הוכרחו להודות על האמת, שאין הכנים לא  ועל  יכלו לעמוד על הקרקע, 

בשדים, אלא 'אצבע אלקים היא'.
אכן עדיין היה מקום לפרעה לבוא ולטעון שבאמת אין כל ראיה ממכת כנים, שיתכן והיא נעשתה 
ואין חסרון ביכולת לעמוד על  ולכישוף יש שלטון על פחות מכשעורה,  ידי משה בכישוף,  על 
הקרקע, היות ובשעה שמשה התחיל את המכה, היה לו קרקע לעמוד עליה, ורק לאחר מכן החלה 

המכה ולא היה לו על מה לעמוד.
'רווחא שמעתתא'(,  ר' יצחק סאלאוויציק שליט"א )בעמח"ס  ותירוץ נפלא שמענו בשם הגאון 
שלפני שהחרטומים הרימו ידיהם והכריזו אצבע אלקים זה, בודאי שניסו את כחם לבטל את 
מעשה משה על ידי שפיכת מים עליהם, אך רק לאחר ששפכו את המים וראו שלא נתבטל דבר, 
אלא המכה המשיכה כבתחילה, לא היה להם אפשרות אחרת אלא להודות שאין זה כישוף, ורק 

אצבע אלקים היא.
ובדרך נוספת ניתן לתרץ שאלה זו, שאם אכן היה לחרטומים חשש שמשה עשה את מכת כנים 
על ידי כישוף, הרי הכלל של כישוף הוא, שאינו מציאות קיימת, אלא רק דמיון ומחזה תעתועים, 
ואם כן, נמצא שהם עומדים על הקרקע ולא על הכנים, על כן צריך להיות שיוכלו לעשות כישוף, 
וממה שהם ניסו לעשות כישוף ולא הצליחו, הם הבינו שזה מחמת שאינם עומדים על הקרקע 
אלא רק על הכנים, ומכח זה הם מוכרח שמכת כנים היא מציאות קיימת, ומחמת כן יצאו והכריזו 

'אצבע אלקים הוא'.

 פרשת וארא תשע"ג

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

בזכות אחי גומלי החסדים,
הייתי מהנכדים שבתורה נזכרים.

 
שמות כולנו על מעשינו נדרשים,

וגם אבינו שנעזר ממרומים.

בן דודי שראה נענש בכפלים,
בגלל קנאתו באחי שזכה פעמים.



תשובה ל"מעשה רב"

קודם  היד',  'שעון  את  להסיר  ראוי  האם  לשאלה,  בתשובה 
חסרון  כל  בזה  שאין  או  חציצה,  משום  יד,  של  תפילין  הנחת 

של חציצה.

דברי הרא"ש במקור דין חציצה בתפילין
הרא"ש  דבשו"ת  בראשונים,  נזכר  כבר  בתפילין,  חציצה  ענין  יסוד  א[ 
יכול אדם להניח תפילין בזרועו או  ד'( כתב: "וששאלת, אם  ג' סי'  )כלל 
בראשו על דבר חוצץ, דע שצריך שלא יהא דבר חוצץ בין תפילין לראשו, 
ובין תפילין לזרועו, דאמרינן בפ"ב דזבחים )י"ט א'(, תפילין מהו שיחוצו 
בין גופו לבגדו, דבבגדי כהונה כתיב ילבש על בשרו, לא יהא דבר חוצץ בינו 
ובין בשרו וכו', ואי ס"ד שאין חציצה פוסלת בתפילין, יניח התפילין ]של 

ראש[ על המצנפת, ועל הזרוע ]דהיינו תפילין של יד, יניח[ על הכתונת.
וטעמא, משום דכתיב לאות על ידכם, שלא יהא דבר חוצץ בינו לידו, 
כדדרשינן ]לגבי בגדי כהונה נמי כהאי גוונא[ ילבש על בשרו, שלא יהא דבר 
חוצץ בינו לבין בשרו, וכן דרשינן לטוטפות בין עיניך, שלא יהא דבר חוצץ 

בין תפילין ובין עיניך".
ב[ והנה מה שסיים הרא"ש, 'וטעמא משום דכתיב', לכאו' הוא ילפותא 
מעצמו  כן  שדרש  הוא  הרא"ש  אלא  במדרשים,  ולא  בש"ס  נמצאת  שלא 
כשם שמצא דרשה לענין בגדי כהונה1. וכן מבואר בדברי הרא”ש ב’הלכות 
)ג’ ב’( והני  קטנות’ הל’ תפילין, סוס”י י”ח, שכתב: “ומדגרסינן בערכין 
דבר  יהא  ילבש על בשרו, שלא  דכתיב  דיד,  וליתנהו במצוה  הואיל  כהני 
חוצץ בינו לבשרו, ש”מ דתפילין נמי אבישרא מנח להו בלא חציצה. ואמר 
נמי בפ”ב דזבחים )י”ט א’(, שערו היה נראה בין ציץ למצנפת, ששם מניח 
תפילין, אלמא שאין יכול להניחן על המצנפת”. מבואר שרק מדיוק הגמ’ 
הוציא הרא”ש דין זה, שהרי שם לא הביא טעם ‘משום דכתיב’, הרי שלא 
נמצא להדיא דרשה שתחייב דין זה, שאם היה שום דרשה בחז”ל ודאי לא 

היה נמנע הרא”ש מלהביאה.

אם יש איסור חציצה ברצועות
ג[ ואמנם מדברי הרשב"א בתשובות )ח"א סי' תתכ"ז( מבואר שלא מצא 
יד,  "ולענין רצועה של  ליד, שכותב:  בין הרצועה  איסור מפורש בחציצה 
מסתברא שמותר לכורכה על הבגד, ולא אמרו שצריך שלא יהא דבר חוצץ 
בינו לבין הבשר, אלא על הקציצה שדינה כתפילין, כדגרסינן התם )מנחות 
ל"ז ב'(, רב אשי הוה יתיב קמיה דאמימר הוה צרייא בידיה והוה מתחזיין 
]פרש"י: "מכה היתה לו אצל הקיבורת, ונקרע חלוקו שם כדי שלא תדחק 
המכה, והיו נראין התפילין דרך הקריעה"[, וא"ל לא סבר לה מר, לך לאות 
הקציצה  על  ובודאי  איתמר,  לאות  לך  במקום  א"ל  לאות,  לאחרים  ולא 
באצבע,  וניכרת  ממש,  היד  על  עוברת  היא  הרי  הרצועה,  על  דאי  אמרו, 

והיאך עלה על דעת ר"א לומר שצריך שיהיה מכוסה".
ומסיים הרשב"א: "כן נראה להלכה, אבל למעשה בין בשל יד, בין בשל 
כל  ה"ה(,  דפאה  )פ"ז  בירושלמי  וכמ"ש  נוהגין,  שרבים  מה  רואים  ראש, 
הלכה שהיא רופפת בידך ראה היאך צבור נוהגין ונהוג כן". מלשון הרשב"א 
משמע, דלמעשה לא הכריע לא להיתר ולא לאיסור, אלא הניחה על המנהג 

בכל מקום כפי מנהגו.

שיטת הר"ן בשם הרשב"א בעינן הנ"ל
ד[ ואולם יעוין בר"ן במגילה )ט"ו ב' מדפי הרי"ף(, על מ"ש במשנה שם 
דרך החיצונים", שכתב:  ה"ז  אונקלי,  בית  על  ונתנה  זהב  "ציפה  ב'(  )כ"ד 
"היינו שנתן תפילה של יד על חלוקו מבחוץ שנגד הקבורת ממש, לא על 
בשרו ממש, ועבדי הכי משום דכתיב לאות על ידך, וכיון שהן לאות, סבורים 

הן, שראוי שיראו לכל, ולא דרשו והיו לך לאות, ולא לאחרים לאות".
ומוסיף הר"ן וכותב: "ומכאן דקדק הרשב"א דתפילין של ראש מותר לתת 
אותה על כובעו, או על כיסוי הראש, דהא בשל יד לא אסרו ליתן אותם ע"ג 
אונקלי, אלא משום דכתיב בהו לך לאות, הא לאו הכי שרי...", והריב"ש 
נסמך ע"ד הר"ן בשם הרשב"א להקל, ועי' בב"י מה שצידד בדעת הרשב"א, 

וצ"ע2. שו”ר בחידושי הרשב”א למגילה, ממש כמש”כ הר”ן בשמו3.

דעת השו”ע והרמ”א בענין הנ”ל
ה[ ואכן בשו"ע א"ח סי' כ"ז ס"ד, כתב: "לא יהא דבר חוצץ בין תפילין 
לבשרו, לא שנא של יד, לא שנא של ראש", ולא נחית לחלק בין הבתים 
אין  ברצועות  אבל  בתפילין,  ודוקא  "הגה,  כתב:  הרמ"א  אבל  לרצועות, 
להקפיד". והמציין בסוגריים שברמ"א, ציין לתשו' הרשב"א הנ"ל, והמ"א 
נ"ל להלכה,  כן  "צ"ע דהא הרשב"א מסיים בה,  וכתב:  ע"ז,  בסק"ה השיג 
אבל למעשה בין בשל יד בין בשל ראש רואין מה שרבים נוהגין וכו'. ונראה 
הבגד4,  על  לכורכה  שלא  אלא  כן  כתב  לא  דהרשב"א  להרמ"א,  דס"ל  לי, 
]אכן  ברצועות”  להקפיד  אין  מועט החוצץ,  בדבר  כמש”כ בתחילה, אבל 
בסוף דבריו, נראה דהמ”א מסתפק בזה אם אכן כך שיטת הרשב”א להקל 

בחציצה, ע”ש[.
שהחליט  במה  “ותמהני  שכתב:  כהמ”א,  ג”כ  שהתקשה  בט”ז  ויעויין 
להחמיר  שנהגו  כתב,  ס”ד[  ]לבוש  ורמ”י  ברצועות,  לקולא  הרמ”א 
ראש,  של  ברצועות  בין  והיד[,  להראש  הבית  ]של  לקשירה  ששייך  במה 
סיים  לא  הרצועה  שאר  לגבי  ולכאו’  הוא”,  ונכון  היד,  של  ברצועות  בין 
הט”ז שיש להחמיר, אך הפמ”ג שם במשב”ז סק”ד, כתב, “ולכתחילה אף 

בכריכות נמי ראוי להניחם על בשרו”.

במקום הצורך כגון שמצטער להסיר החציצה, שפיר דמי להניח כך
וראה בשו"ת יד אליהו לרבינו אליהו מלובלין זצ"ל )אמשטרדם תע"ב( 
סי' ג', שכתב: "אך דאנן קיימינן ברצועות, דחזינן דלא קפדינן, ועוד אילו 
היה קפידא הול"ל ג"כ בגמ' שם, ועוד, וכי הרצועות מעיקר המצוה, אע"ג 
דקשירה היא מדאוריתא, מה ענין חציצה לקשירה. פשיטא דבחינם אינו 
נכון ]שיחצוץ אפילו ברצועה[, אך היכי דיש לו איזה צער או קפידא בדבר, 
אין  וברצועות  רמ"א,  כותב  ע"כ  להקפיד[,  אי"צ  ]אז  כן  לעשות  שרוצה 
להקפיד, ר"ל אם יש לו איזה קפידא, ע"כ נראה פשוט כמ"ש לעיל, דאין 

להקפיד ברצועות, והדברים ברורים למעיין".
 ובדרך החיים כתב "וברצועות אין להקפיד רק שלא להניחם על הבגד, 
אבל בדבר מועט אין להקפיד, וכל זה אינו אלא ברצועה שקושר סביב היד 

אבל בהכריכות אין להקפיד כלל".
רק  דאין להקל  "והאחרונים כתבו,  כ"ז סקט"ז, שכתב:  סי'  וע"ע במ"ב 
ברצועות",  אף  להחמיר  יש  להקשירה  ששייך  מה  אבל  הכריכות,  במקום 
דלא  וזה  לכתחילה5,  אפילו  הפמ"ג  לחומרת  חשש  שלא  מדבריו  נראה 
כהערוך השלחן שם בסי”ג שכתב: “וגם על מה שפסק רבינו הרמ”א דדוקא 
בתפילין וכו’, חלקו הגדולים וס”ל דגם ברצועות שעל היד ושעל הראש 
אסור להיות חציצה, וכן המנהג, ואין לשנות”. ולהמ”ב לא ס”ל כחומרת 

הערוה”ש.

אין קולא בשעון עור משום מין במינו אינו חוצץ
שדן  כ"א,  סי'  ח"א  זצ"ל  פדוואה  להגר"ח  האפוד  חשב  בשו"ת  ועי'  ז[ 
בנידו"ד, וכתב: "הנה הרמ"א בסי' כ"ז ס"ד כתב דברצועות אין להקפיד על 
חציצה, והט"ז והמ"א שניהם כאחד תמהו עליו, דבתשו' הרשב"א מפורש, 
דלמעשה יש להקפיד על חציצה ברצועות, ע"ש, וא"כ צריך לחלוץ השעון 

להנחת תפילין.
ואע"פ שמדברי הט"ז בשם הלבוש עולה, דאין המנהג להקפיד אלא במה 
ששייך לקשירה, ונראה שנתכוין להמבואר בסי' ל"ג ס"ה, מ"מ מדברי המ"א 
משמע להקפיד בכל הרצועה, וגם מסתימת לשון המחבר שכתב 'לא יהא 
דבר חוצץ בין תפילין לבשרו', ולא פירש דין הרצועות, משמע דכלל דין 
הרצועות בדין התפילין וכל הרצועות בכלל, ואע"פ שא"כ היה לו להרמ"א 
לומר  הרמ"א  דרך  שאין  ידוע  הרי  להקפיד,  אין  דברצועות  וי"א  לומר 
שברור  אע"פ  כדבריו,  המחבר  דברי  לתרץ  שאפשר  במקום  אומרים'  'יש 
שהמחבר לא ס"ל הכי, וכן העיד החת"ס ביו"ד סי' קצ"ב, שהמנהג להסיר 
השייך  במקום  היא  ואע"ג שהטבעת  ע"ש,  תפילין,  הנחת  בשעת  הטבעת 
להחמיר  דיש  נראה  מ”מ  השעון,  להסיר  ראיה  מזה  אין  וא”כ  לקשירה6, 
גם בשעון, מהיות טוב, כמשמעות המ”א דיש להחמיר אפילו במקום דלא 

שייך לקשירה דוקא”.
ומוסיף: “אמנם שמעתי מקילין אם רצועות השעון הן של עור, וטעמייהו 
כי  היא,  דסמכא  לאו  זו  שהוראה  ונראה  חוצץ7.  אינו  במינו  דמין  משום 
אפשר יש מקום בכלל להקל בחציצת הרצועות, אבל מין במינו אינו חוצץ 

אין לו שייכות לכאן”. וע”ש שמאריך בראיות לזה.
ל”ז,  סי’  ח”ב  זצ”ל,  מטשיבין  להגאון  מישרים’  ‘דובב  בשו”ת  וראה 
להלכה,  דבריו  לכל  ומסכים  דבריו,  את  לפניו  הציע  האפוד  חשב  שבעל 
ע”ש, ואולם ב’בית ברוך’ על הח”א )מהגאון רבי בנימין זילבר זצ”ל( כלל 
י”ד אות צ”ג, כתב שהעידו מפי השמועה, גם בעל ‘דובב מישרים’ הסכים 

להקל ]וכנראה שבמקום הצורך היקל, ע”ש[.

מסקנת הדברים לפי דעת אדונינו בעל המ"ב
שנתבאר  ברורה',  ה'משנה  בעל  אדונינו  אחרי  שנמשכים  אנו  והנה  ח[ 
בדבריו דאפשר לסמוך על דברי הרמ"א שאין חציצה ברצועות, עכ"פ לגבי 
"דאין  זה רק בנוסח  מקום שאינו שייך להקשירה, אלא שאף המ"ב כתב 
שמאידך  ואע”פ  'קולא'8,  שהוא  שנקט  הרי  הכריכות",  במקום  רק  להקל 
גיסא לא כתב שרק ‘דיעבד’ יש להקל, ומשמע דלכתחילה נמי סומכין ע”ז, 

ואפשר שכן המנהג.
ומ”מ נראה דמהיות טוב, ראוי לחוש לשאר שיטות, דכל שאין בו טירחא 
הנמנע  ביד  למחות  אין  אבל  התפילין,  הנחת  קודם  השעון  יוריד  וכיו”ב, 
עד  יפסיק  לא  השעון,  להוריד  ושכח  להניח,  בירך  כבר  אם  וכמו”כ  מזה, 

לאחר גמר הנחת התפילין של ראש9.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה בהא דכתיב )שמות ב' י"ד(, "וַיֹּאֶמר ִמי שְָׂמךָ 
ֶאת  ָהַרְגתָּ  כֲַּאשֶׁר  אֵֹמר  ַאתָּה  ַהְלָהְרגֵנִי  ָעלֵינוּ  וְׁשֵֹפט  שַׂר  ְלִאיׁש 
ַהמְִּצרִי וַיִּיָרא מֹשֶׁה וַיֹּאַמר ָאֵכן נוַֹדע ַהדָָּבר", ופרש"י, "ויירא משה. 
דלטורין  רשעים  בישראל  שראה  על  לו  דאג  ומדרשו,  כפשוטו. 
ואילו  להגאל".  ראויין  אינם  אמר, מעתה שמא  לשה"ר(,  )בעלי 
)ויק"ר ל"ב ה'( איתא, "רב הונא אמר בשם בר קפרא,  במדרש 
בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שנו את שמם ואת 
פרוץ  ביניהן אחד מהן  נמצא  ולא  לשון הרע  ולא אמרו  לשונם 
בערוה", ומשמע דבמשך כל שנות גלותם כך היו10, דומיא דשלא 

שינו את שמם ולשונם, וא"כ מפני מה דאג משה.
הנה רש"י )שמות ב' י"ד( כתב: "ויירא משה, כפשוטו, ומדרשו, דאג לו על 
שראה בישראל רשעים דלטורים, אמר, מעתה שמא אינן ראויין להגאל", 
ולהלן כותב רש"י "אכן נודע הדבר, כמשמעו, ומדרשו נודע לי הדבר שהייתי 

נרדים בעבודת פרך,  תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל ע' אומות להיות 
פרש"י  דתחילה  סתירה,  הוא  ולכאו'  לכך".  ראויים  שהם  אני  רואה  אבל 
אני  'רואה  כתב  פרך,  ולגבי העבודת  להגאל',  ראויין  אינן  'שמא  דנסתפק 

שהם ראויים לכך'.
על  כמ"ש  כולם,  את  ומחייב  חוטא  שאחד  פעמים  ישראל,  דאצל  וי"ל 
עכן 'חטא ישראל', אע"פ שרק עכן מעל. ולכן כשראה שהם כבר נרדים על 
ידי המצרים בעבודת פרך, תלה זה בחטא לשה"ר שיש בהם, מדראה לדתן 
ואבירם שיש בהם דליטוריא11, אבל עדיין לגבי העתיד לא ידע אם יעכבם 
מליגאל, דאפשר שאר ישראל כן נזהרים בלשה”ר, ורק הבורא יתברך שמו 
שהוא שוקל דעות, יודע אם חטא היחיד על כולם12, שמא אותם שנזהרים 

בזה ראויים ליגאל.

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה, איזה הלכה חשובה מהלכות תפילה, הנמנע 
מלקיימה מקיים את דברי פרעה הרשע.

נאמר בפסוק )שמות ה' ט'( שאמר פרעה, "תכבד העבודה על האנשים 
ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר", וכותב בעל הטורים, "ב' במסורה, ואל 
ישעו בדברי שקר, ישעו ואין מושיע, אותם שאין מכוונים בתפלתם וישעו 
בדברי שקר, שאינם מכוונים בלבם מה שהם מוציאים מפיהם13, עליהם 
מפיהם,  שמוציין  למה  בליבם  המכוונים  אבל  מושיע,  ואין  ישעו  נאמר 

עליהם נאמר אז תקרא וה' יענה, תשוע, ויאמר הנני14”.
פירוש  בלבו  שיכוין  צריך  “המתפלל  כתב:  א’  צ”ח  סי’  או”ח  ובשו”ע 
המילות שמוציא בשפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו... ויחשוב כי אילו 
לבל  יפה  בהם  ומכוין  דבריו  מסדר  היה  ודם  בשר  מלך  לפני  מדבר  היה 
יכשל, ק”ו לפני מלך מלכי המלכים הקב”ה, שהוא חוקר כל המחשבות”. 
כמ”ש  שקר’  בדברי  ‘ישעו  של  קיומו  ח”ו  הוא  זו,  הלכה  קיום  שאי  הרי 

בעל הטורים.
וראה ביסוד ושורש העבודה, שער ה’ פ”א, שכתב: “וראוי לאדם לעיין 
כוונת  מענין  צ”ח,  סי’  בשו”ע  שבוע,  בכל  אחת  פעם  עכ”פ  לפרקים, 
התפילה, שכולם הם מדינא דגמרא הקדושה, כדי לעורר לבבו לכל הנזכר 

שם”.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

המקדש  כלי  מהל'  )פ"ג  הרמב"ם  במש"כ  לשאלה,  בתשובה 
ה"ח(, "...אבל לדורות אין הלוי נפסל בשנים ולא במומין, אלא 
במקדש".  לעבודתו  יפסל  הזִקנה,  מרוב  קולו  שיתקלקל  בקול, 
נתקלקל  בלא  שגם  פרשתינו,  ע"פ  להוכיח,  ניתן  לכאורה  היכן 

מחמת זִקנה, הדין כן.
נער  והנה  הילד  את  ותראהו  "ותפתח  ו'(,  )ב'  בפרשתינו  נאמר  הנה 
ֶכה...". ובסוטה )י"ב ב'(, דרשו בזה, "והנה נער בכה. קרי ליה ילד, וקרי  בֹּ
ליה נער. תנא, הוא ילד, וקולו כנער, דברי רבי יהודה, אמר לו רבי נחמיה, 
א"כ עשיתו למשה רבינו בעל מום". ופרש"י, "בעל מום. והוא לוי, ונפסל 

בקול לעבודת השיר".
ומבואר, דיתכן פסול בקולו של בן לוי, גם שלא מחמת ִזקנה, אלא עצם 

מה שהוא 'ילד' ו'קולו כנער', ג"כ נפסל בקול זה.
ובפשוטו היה מקום לומר, דמשכ"ת הרמב"ם בנתקלקל מחמת זקנותו, 
אין הכוונה בדוקא, אלא אורחא דמילתא נקט, דע"י שנזדקן מתקלקל הקול 
משאר אדם15, אבל ה"ה שלא מחמת זקנה, אם קולו משונה מדרך הרגיל, 

ג"כ נפסל.
וכ"כ בפשיטות בלקוטי הלכות להח"ח )ערכין סו"פ ב', זבח תודה, ד"ה 

אין נפסלין(, "פשוט דאפילו רך בשנים ונתקלקל קולו, פסול"16.
אלא שיש לדון, דמסתברא דאין הפסול אלא בקול שהוא משונה בעצמו, 
או עכ"פ שאינו שוה לאחרים, וכמבואר בחולין כ"ד ב', אבל קולו של נער 
הלא אינו פסול בעצמו, והנידון לפוסלו הוא רק מצד שיוצא מפיו של קטן, 
שהוא  תיתי  מהיכי  וא"כ  בגברא,  רק  אלא  הקול,  בגוף  אינו  השינוי  א"כ 

פסול כלל.
ולכאורה יש לתלות נידון זה במש"כ לחקור בחדושי הגרי"ז )סוטה שם(, 
קול,  לו  דאין  כיון  אם  כי  מום,  מדין  זה  אין  ללוי,  בקול  פסול  דין  "והנה 
נפסל17, וא"כ צ"ע מאי איכפת לן שאין הקול לפי שניו, מ"מ לא הוי פסול, 

דאין זה דין מום ששייך להגברא, כי אם פסלות בקול"18.
וביאור הדברים, דיש לדון אם פסול קול בבן לוי הוא מדין 'מום', והיינו 
הקול  דעצם  או  אצלו.  הגוף  לפסול  חושבו  האדם,  אצל  המשונה  שקול 
הפגום פסול הוא, ולא שנחשב מפני כן ל'בעל מום', אלא שנדחה מלשיר 

כיון שיש ריעותא בקולו.
והנפק"מ, דאי משום דנעשה 'בעל מום' מפני כן, א"כ י"ל דשפיר אף שאין 
עצם הקול פגום בעלמא, אלא רק שכלפי אדם זה הקול משונה אצלו, מ"מ 
נחשב ל'בעל מום' מצד עצמו, וה"נ ילד שקולו כנער הוי כ'בעל מום', אע"פ 
שאין עצם הקול משונה כשיוצא מפי נער ממש, כיון דסו"ס אצל ילד זה, 

הוא משונה, והוי הילד כ'בעל מום' מחמת כן19.
אבל אי נימא דאין דין פסול קול לחושבו כ'בעל מום', אלא רק שנמנע 
ממנו לשיר מחמת שקולו פסול, א"כ לא יהא מובן אמאי יהא משה פסול 

1   שו”ר בשו”ת חלקת יעקב הנדמ”ח או”ח סי’ ו’ אות ב’ שכתב: “ויותר היה להקשות על הרא”ש 
מנ”ל לדרוש דרשה שלא נמצאת בש”ס, אבל גם זה אינה קושיא, דאפשר היה לו להרא”ש איזה מקור 
פוסל בתפילין, משמע,  זה דחציצה  דין  כלל  לא הביא  “וברמב”ם  ומוסיף:  יודעים”.  אנו  מה שאין 

לכאו’ דדעתו ג”כ כהנהו פוסקים דלא פסול חציצה בתפילין”.
2   ע”ע מה שהאריך בשיטות הראשונים ב’נחל אשכול’ הל’ תפילין סי’ ל’, ועשו”ת הר צבי או”ח 

ח”א סי’ כ”ג.
3   וכ”מ במיוחסות להרמב”ן סי’ רל”ג, וראה מש”כ ב’שפת המעיל’ מהגרמ”י שלזינגר זצ”ל, ליישב 

הערות המיו”ט על הר”ן. 
4   בס’ חסידים אות תשע”ד כתב: “כשיש לו לאדם תפילין בזרוע, אם יהיה לו דבר לישא לא ישא בין 
אצילי ידיו, שהרי יבדיל בין תפילין לליבו, אע”פ שהבגדים מבדילים, אין זו הבדלה, שכן דרכו, אבל 
אין מכסין הזרוע בבגד, ועל בגד ]להניח[ התפילין, לא מפני שחוצץ בין הבשר לתפילין”. וכתב ב’בית 

ברוך’ כלל י”ד אות ר”א, “ונראה שאין זה מעיקר הדין, דבמקום חציצה, גם בגדים הוין חציצה”.
גם  ג”כ להקל,  פוסקים שנוקטים  וע”ע בס’ מאסף לכל המחנות סי’ כ”ז אות כ”ז, בשם כמה     5
ב’אמת ליעקב’ על השו”ע עמ’ י’, בהערה, מובא שהגר”י קמינצקי זצ”ל סבר, שמדינא מותר לכרוך 

הרצועות על השעון, אבל נהגו העולם להסיר את השעון.
6   ויש נהגו לצבוע הרצועות מב’ הצדדים בשחור, וכך העידו על המהרי”ל דיסקין זיע”א, ]ושמעתי 
שבקשו להביא רצועות כאלו למרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל כדי שיניחם, וסירב. והוסיף ונימק, שאם 
הוא יניחם, יאמרו ה’עולם’ שזה מעכב מצד הדין...[. ולכאו’ אם אין דין כזה של צביעה בצד השני, 
יש לחשוש לחציצה בצבע, עמש”כ ב’תשובות והנהגות’ ח”א סי’ ל”ה אות י”א, וח”ב סי’ כ”ב, וראה 
ב’נמוקי או”ח’ סי’ ל”ג סק”א, ובס’ ‘אורחות הרב וראש הישיבה’ עמ’ פ”ד, כתב לגבי כמה אופנים 

כעי”ז, שהגרח”פ שינברג זצ”ל נקט לקולא.
7   הנ”מ ב’מין במינו אינו חוצץ’, מצוי לגבי הנוהגין להניח יחד ב’ זוגות תפילין, רש”י ור”ת, ואמנם 
במ”ב סי’ כ”ז סקי”ד משמע דאמרינן דאינו חוצץ גם לגבי תפילין, ע”ש, וראה בס’ ‘גידולי אהרן’ 
להגרא”ג הופמן זצ”ל אות פ’. ועשו”ת סת”ם להגר”ש קלוגר זצ”ל, הל’ תפילין סי’ נ’, ומש”כ עלה 
בנמוקי או”ח סי’ כ”ז סק”א, וע”ע ב’מאסף לכל המחנות’ סי’ כ”ז אות כ”ט, ויל”ע בהכניס ידו בין 

התפילין לידו אם חוצץ או לא, וראה אבני ישפה ח”א סוס”י ה’.
8   שו”ר ב’תשובות והנהגות’ ח”ב סי’ כ”ו שגם דקדק כן מלשון המ”ב, וגם מסיק ד”ראוי להסיר 
השעון אבל אין זה חיוב מדינא, רק כפי הנראה נהגו כן, אבל על לכלוך בעלמא שאין מקפידים בלא”ה 

כ”כ, גם בזרוע אין להחמיר כ”כ”.
9   אם היה צורך מדינא, ודאי לא חשיב הפסק, ואפילו בדבר שעיקרו מנהג כמו כריכת הז’ כריכות 

אינו חשיב הפסק, וראה מש”כ ב’תשובות והנהגות’ ח”א סי’ ל”ח.
אמנם העירנו ידידינו הרב ר’ יצחק אריה עפשטיין שליט”א, שזכה לראות את מרן ה’אגרות משה’ 
זצ”ל כשמניח התפילין, והיה מנהגו שהניח ה’של יד’, וכרך רק ב’ או ג’ כריכות, ואחר שהניח ה’של 

ראש’, חזר וכרך שאר הז’ כריכות. וכנראה שהוא מחשש הפסק.
וראה עוד באורך בענין זה ב’ארחות רבינו’ ח”ד עמ’ קנ”ג ]ושם בח”א עמ’ כ”ח, מעיד, שהסטייפלר 
הוריד את שרוול כותנתו על השל יד לפני הנחת הש”ר, ובח”ג עמ’ קצ”ב כתב, שכן נהג גם מרן בעל 
חזו”א. והחזו”א גם היה מחזיר אז את המכסה הקטן שעל הש”י. וראה בס’ ‘במחיצת רבינו’, עמ’ 

מ”ו, שהגר”י קמינצקי זצ”ל, הסיר החזיר את הכיסוי הקטן רק לאחר שהניח הש”ר[.
10  שו”ר בספר ‘המאור שבתורה’, פ’ וארא, במאמר ‘ד’ דברים טובים היו לישראל במצרים’, שכתב 
גם  לרחם  שראוי  אמר  זה,  על  זה  שמרחמים  הקב”ה  שכשראה  עה”ת,  בש”ך  המובא  מדרש  בשם 
עליהם, וכתב ‘המאור שבתורה’, דבעת שנגאלו “כבר לא היו ביניהם מספרי לשון הרע, מה שאמר 
משה יש ביניהם לשוה”ר היאך יהיו ראויין לגאולה, ]זה היה רק בתחילה[ כי כבר חזרו בתשובה, 

כדמבואר ב]מדרש[ רבה סופ”א”.
11   ואמנם בתרגום יונתן )שמות י”ד ג’( איתא, שדתן ואבירם לא יצאו ממצרים עם כל ישראל. וע”ע 
בתרגום יונתן במדבר ט”ז כ”ו, וברא”ש עה”ת כתב, שאע”פ שהיו רשעים, לא נתייאשו מן הגאולה, 

ולכן זכו להיגאל. ויש מדרש שהם היו מכלל השוטרים שהוכו, ולכן זכו להיגאל.
ואח”כ  פרעה,  עם  ובאו  במצרים  שנשארו  ואבירם  לדתן  פרעה  “ואמר  כתב,  טוב’  ‘שכל  ובמדרש 

כשראו הים נבקע לבני ישראל, מיד תהו בליבם ונתערבו על אחיהם בני ישראל”.
12   ומצינו שכל גאולת ישראל נמנעה מחמת חילול שבת של יחיד, כדאיתא בשבת קי”ח ב’. וכמה 
מחריד הדבר שאחד המדבר לשוה”ר מעכב את גאולת ישראל, וידוע שהסבא מקלם נמנע מלהתערב 
במחלוקת עם מתנגדי המוסר, כי אמר, שאמנם חמש הדקות הראשונות זו מחלוקת לשם שמים, אבל 

אח”כ כבר מתערב מידות של נגיעות וכו’.
וראה במאמרו של מרן ה’אגרות משה’ בשו”ת יד משה עמ’ ש”ה, שכותב: “כמה גדול הכאב, כאשר 
שטן המחלוקת הרים ראש והרחוב היהודי מוצף שנאה איש לרעהו... הקטטות והמריבות מביאות 
תוצאות טרגיות, וגורמות לבזיון התורה ולהשפלת כבוד היהדות הנאמנה. אחים יקרים, הבה נציל 
כדור המבול,  היא המחלוקת  חז”ל, קשה  נזכור מה שאמרו  היוקדת,  עצמינו מאש המחלוקת  את 
נזכור,  הנצחי...  לקיומנו  סכנה  הרות  הן  שתוצאותיה  המחלוקת  מן  כוחותינו  בכל  לברוח  עלינו 
ובעיקר  להיכוות,  ח”ו  סופם  המחלוקת,  לאש  מה  במידת  העוזרים  אלה  כל  מנצח,  אין  במחלוקת 

נפגעות התורה והיהדות”.
והרמב”ם בחר לחתום את ‘ספר זמנים’ בתיבות דלהלן: “גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות 
“גדול  כתב,  הספרי  בשם  ובמ”מ  שלום”,  נתיבותיה  וכל  נועם  דרכי  דרכיה  שנאמר  בעולם,  שלום 

השלום שחותמיהן של כל הברכות שלום, שנאמר ישא ה’ פניו אליך וישם לך שלום”.
כדי  במהירות  פסד”ז  שאומר  או  ומדלג,  “המאחר  כתב:  בשלח,  פ’  שבתורה’  ‘המאור  ובספר    13
והרי אנו מדמים תפלה  כוונה...  ובמעט  ובשמחה  ודאי שאין תפילתו בנחת  שיתפלל תפלה בצבור, 

לשירת הים, ראה מד”ר פכ”ב, וכשם שהם טיהרו ליבם ואמרו שירה, כן עלינו לטהר לב, ע”ש”.
ורבות היה מעורר על הרפיון הגדול בדורינו בענין זה, הגאון הצדיק רבי שלמה לייב ברעוודא זצ”ל, 
)ובעוה”ר נתבש”מ באור ליום ד’ ז”ך בטבת(, וראה במאמרו  כפי שזכינו לשמוע ממנו בחיי חיותו 
“עמד  שאביו  הגר”א,  בן  אברהם  ר’  עדות  את  מביא  ששם  אליהו’,  ‘אזור  סידור  בראש  המיוחד 
להתפלל מלה במלה בקול נעימות ונגינה עדינה, ומי שהיה שומע אותו מתפלל פעם אחת בחול או 
בשבת, היה מעורר בלב השומע רוח דעת ויראת ה’ בשנה )לכצ”ל ‘כשנה’( או שנתיים... מאור כוונתו 

שהיה מכוין בכל מלה ומלה... ומוציא כל הגה ונאום בצלצול נעים ורוח כביר”.
14   והוא לשון הפסוק, בש”ב כ”ב מ”ב, והרד”ק שם מפרש כפרושו של בעל הטורים כאן.

15  א”נ י”ל, דכוונתו לאפוקי שאין נפסל מחמת הזקנה כשלעצמה, דזה גופא מבואר במקור דברי 
הרמב”ם בסוגיא דחולין כ”ד א’, דבשיֹלה ובית עולמים אין נפסלים הלויים מחמת ‘שנים’, אלא רק 

קול פוסל בהם, אבל ודאי ה”ה דגם קודם לכן נפסלים בקול אפילו אינם זקנים.
וכן מוכח מהילפותא שם )ע”ב(, מדכתיב )ד”ה ב’ ה’(, “ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע 
קול אחד”, ופרש”י “קול אחד. שצריכין לבשם את קולם שיהא נראה כקול אחד”, ופשוט דמשמעות 
הדבר בכל בני לוי, שיהא קולם מבושם ויהא נשמע כקול אחד, ולא יהיו הקולות משונים זה מזה, 

וא”כ אפילו אינו מחמת ִזקנה.
16  ויעוין בספר ‘פנינים מבי מדרשא’ בפרשתינו כאן, שהביא להוכיח כן מסוגיא דמגילה )כ”ד ב’(, 
דאיתא שם, “אמר ליה רבי חייא לרבי שמעון בר רבי, אלמלי אתה לוי, פסול אתה מן הדוכן, משום 
הלוים  עולמים  ובבית  בשיֹלה  שם(,  )חולין  שוחטין  בהכל  ותניא  קלך.  “דעבי  ופרש”י,  קלך”,  דעבי 
נפסלין בקול”, ומוכח דאפילו שלא היה ר’ שמעון זקן באותה שעה, אעפ”כ אילו היה לוי ס”ל לר’ 
חייא שהיה פסול לשיר, וצ”ל דהא רבי אביו דר’ שמעון היה חי באותה שעה, וכמבואר בגמ’ שם 
דהלך ר’ שמעון לרבי אביו וכו’, וא”כ סתמא שלא היה ר’ שמעון בנו ‘זקן’ באותה שעה )עי’ סהד”ר 

ג”א תתקע”ט, דאמנם רבי חי ק’ שנה, אבל ר’ שמעון ברבי היה צעיר בניו של רבי(.
17  ומוכח ליה כן ממש”כ הרמב”ם שם גבי פסול קול, “ויראה לי שאינו נפסל אלא לומר שירה, אבל 
ולכן אינו פסול לעבודה אחרת, אלא  יהיה מן השוערים”, הרי דפסול קול אינו עושהו לבעל מום, 

שמחמת קולו המשונה אינו ראוי לשירה.
18  ועי’ עוד דבריו בבכורות מ”ד א’ משכ”ת בזה.

19  ונפק”מ דפסול גם לעבודה אחרת, וכגון להיות מן השוערים וכנ”ל, ודומיא דכהנים, דבעל מום 
פסול לכל עבודת כהנים.

20  ואפשר היה לבאר, דהנה עדיין צ”ב, דלכאורה הא ד’קולו כנער’, הלא אין ניכר פגם זה אלא בעודו 
קטן, אבל לכשיגדיל, תו לא יהא הקול משונה כבר, והרי השתא בלא”ה פסול הוא לשיר, כיון דקטן 

הוא, וא”כ מצד ‘קולו כנער’ הוי לכל היותר כ’מום עובר’, ולמאי חשיב למשה כ’בעל מום’.
ועכצ”ל דעל אותה שעה קאמר, דאילו היה השתא עומד לדוכן לשיר )והיינו גם לו יצוייר שהיה קטן 
כשר לכך(, היה נחשב כבעל מום, ולפי”ז באמת הקפידא דר’ נחמיה על דברי ר’ יהודה בגמ’, הוא רק 
מצד גנאי הדבר, דדריש ליה לקרא הכי ד’קולו כנער’, ורש”י לא בא לומר בהכרח דהוא פסול השתא 

מן הדין מחמת קולו, אלא רק לפרש לרווחא דמילתא מהו לשון ‘בעל מום’ דקאמר.
“ולולי  ע”ז,  וכתב  הנ”ל,  לפרש”י  שהביא  כ”ג(,  )א’  כאן  בשמו”ר  יוסף’  ‘עץ  בפירוש  כתב  זה  וכעין 
פרש”י היה אפשר לפרש, שהוקשה לו, ומי משתעי קוב”ה בגנותיה דצדיקא, וכדאמרו בב”ב קכ”ג 
א’ )גבי לאה(”, והיינו שאין הנידון כלל מדין פסול או בעל מום מתורת בן לוי, אלא בעצם גנאי הדבר 
]ותשו”ח להר’ א. דיין שליט”א, שהעירנו לדבריו[. וכעי”ז צ”ל בכוונת המהרש”א בח”א לסוטה שם, 

במשכ”ת בביאור פלוגתת ר’ יהודה ור’ נחמיה.
אלא דברש”י לא משמע כן, וגם בדברי העץ יוסף גופיה מבואר שדבריו הם לולי פרש”י ]וכן במהרש”א 
שם[. וכן מבואר מקושיית הגרי”ז ע”פ רש”י. ובאמת נראה שרש”י נמנע מלפרש כן מהאי טעמא גופא, 
דלטעמיך, הא לא מסתברא לומר דר’ יהודה דריש לקרא הכי, דמשתעי בגנותא דצדיקא, ולכן נטה 
רש”י לפרש מצד דנעשה בעל מום, והיינו שהנידון על פסול הנוגע להלכתא, ולא סתם גנאי בעלמא 

בגופו, ולכן הקשה הגרי”ז דלכאורה אין זה פסול בגברא.
ושו”ר שאף ברא”ם על פרש”י בפרשתינו כאן, פירש דלא נחלקו ר”י ור”נ אי דרשינן לגנאי או לאו, 
וגם כתב לבאר הטעם דחשיב מום אע”פ שהוא קטן עכשיו, וז”ל, “ומה שטען רבי נחמיה על דברי רבי 
יהודה ‘אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מום’, אינה טענה, מפני שאין הלוי שקולו עבה נפסל לעבודת 
השיר אלא בהיותו נער, וקולו עבה ומשונה מקול הנערים, אבל אם בהיותו נער היה קולו כשאר כל 
הנערים, אף על פי שהיה קולו משונה בעת ילדותו, אין בכך כלום. ורבי נחמיה עצמו מודה בזה, רק 
ומשונה  עבה  קולו  יהיה  הנערות  שבעת  ספק  אין  נער,  כקול  קולו  היה  שבילדותו  שמאחר  שחשב, 

מקולות שאר הנערים ולכן טען מה שטען”.
ומבואר, דאפילו נימא דאין פסול קול עבה חשיב כ’בעל מום’, אבל מ”מ קול זה פסול, וזהו כוונת 
רש”י, דסתמא לכשיגדיל ג”כ יהא קולו עב משאר בני אדם, והלכך קולו פסול, ובאמת אין זה פסול 
מחמת שניו, אלא גוף הקול פסול הוא )ולשון ‘בעל מום’ לאו דוקא, אלא שהקול פסול(, ומיושב בזה 

לכאורה תמיהת הגרי”ז הנ”ל.
21  בנוסח השאלה נכתב “בתורה ואף בנ”ך”, ואמת ששגגה הוא, כי לעת עתה לא מצינו בנ”ך, רק בפ’ 

דברים וכנ”ל, ועם המשיבים הסליחה.
22  וע”ד הרמז י”ל, דמשה עמד להוכיח את ישראל בר”ח ‘שבט’, ותוכחה ג”כ מלשון ‘ֵשֶבט’, כדכתיב 

)ש”ב ז’ י”ד(, “והֹכחתיו בשבט אנשים”.
ועי’ בחתם סופר בפ’ השבוע )וארא, ט’ כ”ב(, שכתב, דבר”ח שבט התחיל להתנוצץ אור מתן תורה, 
ויש שכתבו ע”פ זה, דחדש שבט הוא מעין קבלת התורה דתשבע”פ. )ומשכ”ת שם החת”ס דהיה מכת 

ברד בשבט, עי’ להלן משכ”ת ב’תורת משה’, דמכת ברד היה באדר ב’, ובשבט היה מכת דבר(.
23  עי’ בגליון רי”ז בתשובה ל’מעניינא דירחא’. ועי’ סהד”ר ב”א תפ”ח, ועי’ ‘בירור הלכה’ לאו”ח 

סי’ תק”פ משכ”ת בזה. 
בעיבור  אבל  הראיה,  ע”פ  מקדשין  שהיו  מלא,  היה  לא  שנה  דאותה  דשבט  לפי”ז  צ”ל  ואמנם    24
‘ע”פ החשבון’ שבט לעולם מלא, וא”כ בהכרח שאם ר”ח שבט בשבת, אז ז’ אדר יהא ביום א’ )כמו 
השתא(, וכ”ש אי נימא דבאותה שנה עיברוהו לאדר, דאז ודאי אם ר”ח שבט היה בשבת, א”כ ז’ אדר 
ב’ לכל המוקדם היה ביום א’, והיינו אם היו שבט ואדר א’ חסרים, ואם היה אחד מהם מלא, א”כ 
היה ז’ אדר ב’, ביום ב’, ואם היו שניהם מלאים, היה ז’ אד”ב ביום ג’. וגם ידוע דיש חולקים וס”ל 
דמשה לא מת בשבת, אלא בע”ש, אבל לא מצינו למ”ד שמת בראשון בשבת, עי’ רא”ש פסחים פ”י 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר



לכך, דהא אין עצם קולו משונה, אלא דכלפי שהוא ילד אין מתאים אצלו 
דפסול  לדקדק  יש  מום',  ד'עשיתו למשה בעל  בגמ'  ומדקאמר  'נער',  קול 
דפשוט  מבואר,  הגרי"ז  בדברי  אבל  מום'.  כ'בעל  ממש  פוסלו  הוא  קולו 
למשה  ד'עשיתו  חשיב  אמאי  בצ"ע  הניח  ולכן  בגברא,  מום  פסול  שאינו 

רבינו בעל מום'20.

תשובה ל"מענינא דירחא"

בתשובה לשאלה, היכן נזכר 'ראש חדש שבט' בתנ"ך21.
הנה לכאורה המקום היחיד שבו נזכר ר"ח שבט, הוא בפרשת דברים )א' 
ג'(, "ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש ִדבר משה אל בני 
ישראל ככל אשר צוה ה' אֹתו ֲאֵלֶהם". ולהלן )ה'(, "בעבר הירדן בארץ מואב 

הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר".
מבואר דבא' לחדש שבט התחיל משה 'באר את התורה הזאת'22, ד'עשתי 
עשר חדש' היינו חדש שבט, דהוא חדש י"א מניסן, וכמבואר בר"ה ב' ב', 
וקרי לה שנת ארבעים"  "וקאי בשבט  וכו',  דליציאת מצרים מניסן מנינן 
וכו', עיי"ש. וכן הביא רש"י כאן מספרי, דהיה זה סמוך למיתתו, ומשה מת 

באדר, והיינו ל"ז יום קודם מיתתו.
השלישי  התועלת  כ"א,  חקת  בפ'  וכן  שם,  )דברים  ברלב"ג  יעוין  ואכן 
וכו'(, שכתב דמיתת אהרן היה ג"כ בא' לחודש שבט, והוא לחשבון השנים 
הנ"ל  ר"ה  בגמ'  דמפורש  בזה23,  תמהו  וכבר  דבריו,  כל  עיי"ש  מתשרי, 

ותענית )ט' א'( דהיה בחדש אב.
ועי' משכ"ת בתפארת יהונתן )לר"י אייבשיץ, ריש פ' ראה(, דלמ"ד דמשה 
מת בשבת )עי' תוס' מנחות ל' א' ד"ה מכאן(, א"כ בהכרח דהיה אז ר"ח 
שבט בש"ק )כמו השתא(, דאם ז' אדר שהוא יום פטירתו, היה שבת, א"כ 

ר"ח שבט שקודם לכן, היה ג"כ בשבת24.
והנה, הגם שלענין הזכרת ר"ח בתנ"ך, מצינו רק בפ' דברים וכנ"ל, מ"מ 
דבר חידוש מצינו להחת"ס בתורת משה בפ' השבוע )וארא(, בדרוש ל'שבת 
ראש חדש שבט', שכתב, דמכת דבר היה בר"ח שבט שחל בשבת, דיעוין 
שם שנתקשה, מדוע לא מצינו שהחרטומים ניסו להביא 'ֶדֶבר' על בהמות 
ישראל בכישוף, וכפי שמצינו בשאר מכות, שניסו לעשות ג"כ דוגמת המכה 

בכישופיהם.
ר"ח  אז  וחל  שבט,  בר"ח  דבר  מכת  היה  החשבון,  דע"פ  ליישב,  וכתב 
בשבת )עי' כל החשבון בדבריו(25, וא"כ ניחא, דבשבת לא יכלו החרטומים 
יוכיח"  אוב  "בעל  ב',  ס"ה  בסנהדרין  וכדאיתא  כישוף,  מעשה  לעשות 

)ופרש"י שם, דאין בעל אוב עולה בשבת(26.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "יואב ]בן שְׂרָיָה27 וְצרוּיָה[".
דמות הקשורה: רש"י שמות ב' ה', "על יד היאר. אצל היאור, כמו )ש"ב 
ָיִדי, והוא לשון יד ממש, שיד האדם סמוכה  י"ד ל'(, ְראּו ֶחְלַקת יוָֹאב ֶאל 

לו...".
ליום טוב מיוחד זכו בני משפחתי – שבני משפחתו של יואב זכו ליום 
טוב מיוחד בעשרים לחודש אב או בעשרים לחודש אלול, שבו נדבו עצים 

למערכה והביאו 'קרבן עצים'.
שבני משפחתו של יואב זכו ליו"ט מיוחד בכ' אב או בכ' באלול, אחד 
מתשעה ימים טובים של 'עצי כהנים', כדשנינן בתענית כ"ו א', "זמן עצי 
כהנים והעם תשעה. באחד בניסן... בחמשה באב... בעשרים בו, בני פחת 
מואב בן יהודה. בעשרים באלול, בני עדין בן יהודה...", ואיתא שם כ"ח א', 
דלדעת רבי יוסי הם בני יואב, "בעשרים בו בני פחת מואב בן יהודה. תנא, 
בני פחת מואב בן יהודה הן הן בני דוד בן יהודה, דברי רבי מאיר. רבי יוסי 
אומר, הן הן בני יואב בן צרויה28. בעשרים באלול בני עדין בן יהודה וכו'. 
תנו רבנן, בני עדין בן יהודה, הן הן בני דוד בן יהודה, דברי רבי יהודה. רבי 

יוסי אומר, הן הן בני יואב בן צרויה".
ועיי"ש בהמשך הסוגיא, "לעולם רבי יוסי, ותרי תנאי אליבא דרבי יוסי", 
וכתב רש"י, שרק אחד משני המשפחות היו מזרעו של יואב, ולא שניהם, 

ועל כן כתבנו שהיום בו זכו היה או בכ' באב או בכ' באלול.
ומהו אותו יום טוב, מבואר בגמ' שם, "תנו רבנן, למה הוצרכו לומר זמן 
עצי כהנים והעם. אמרו, כשעלו בני הגולה לא מצאו עצים בלשכה, ועמדו 
נביאים שביניהן, שאפילו לשכה מלאה  וכך התנו  אלו והתנדבו משלהם. 
עצים, יהיו אלו מתנדבין משלהן, שנאמר )נחמיה י' ל"ה(, ְוַהּגֹוָרלֹות ִהַּפְלנּו 
ַעל ֻקְרַּבן ָהֵעִצים ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְוָהָעם ְלָהִביא ְלֵבית ֱאֹלֵהינּו ְלֵבית ֲאבֵֹתינּו 

ְלִעִּתים ְמֻזָּמִנים ָׁשָנה ְבָׁשָנה ְלַבֵער ַעל ִמְזַּבח ְיקָֹוק ֱאֹלֵהינּו ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה".
ויום זה נחשב עבור אותה משפחה ליום טוב, כמשמעות דברי המשנה 
י"ב א', "דאמר רבי אליעזר ברבי צדוק, אני  והגמ' שם, וכאיתא בתענית 
מבני בניו של סנאב בן בנימין )שזמן עצי כהנים שלהם חל בעשירי באב, 
כ"ו א'(, ופעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת,  כמפורש במשנה שם 
ודחינוהו לאחר השבת והתענינו בו ולא השלמנוהו, מפני שיום טוב שלנו 

הוא".
ומדיני היו"ט, כתב הרמב"ם )פ"ו מכלי המקדש ה"ו(, "ומהו קרבן העצים, 
זמן קבוע היה למשפחות משפחות לצאת ליערים להביא עצים למערכה, 
ויום שיגיע לבני משפחה זו להביא העצים, היו מקריבין עולות נדבה וזהו 
קרבן העצים29, והיה להם כמו יו"ט, ואסורין בו בהספד ובתענית ובעשיית 

מלאכה ודבר זה מנהג".
וברכה מיוחדת את ישראל ברכתי – שבשעה שפקד דוד על יואב למנות 
את ישראל, ניסה יואב לרצות את דוד לבל יעשה כן, ובדבריו אל המלך ברך 

את ישראל בברכה מיוחדת.
שדוד פקד על יואב למנות את ישראל, אחרי שחרון אפו של ה' הוסיף 

בפסוקים  וכמפורש  יואב,  על  כן  ציוה  למנותם,  הוסת31  ודוד  בישראל30, 
)ש"ב כ"ד א' - ב', וכעי"ז בדהי"א כ"א א' - ב'(, "ַוּיֶֹסף ַאף ה' ַלֲחרֹות ְּבִיְׂשָרֵאל 
ַוָּיֶסת ֶאת ָּדִוד ָּבֶהם ֵלאמֹר ֵלְך ְמֵנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְיהּוָדה. ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל 
ְּבֵאר ֶׁשַבע  ְוַעד  ִמָּדן  ִיְׂשָרֵאל  ִׁשְבֵטי  ְּבָכל  ָנא  ַהַחִיל ֲאֶׁשר ִאּתֹו ׁשּוט  יֹוָאב ַׂשר 

ּוִפְקדּו ֶאת ָהָעם ְוָיַדְעִּתי ֵאת ִמְסַּפר ָהָעם".
באותה שעה ביקש יואב לרצות את דוד שלא ימנה את ישראל, ועל כן 
ְויֹוֵסף  ַהֶּמֶלְך  אמר לו )ש"ב שם ג', וכעי"ז בדה"י שם ג'(, "ַוּיֹאֶמר יֹוָאב ֶאל 
ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָעם ָּכֵהם ְוָכֵהם ֵמָאה ְפָעִמים ְוֵעיֵני ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך רֹאֹות ַואדִֹני 

ַהֶּמֶלְך ָלָּמה ָחֵפץ ַּבָּדָבר ַהֶּזה".
ודברי ברכה זו שברך יואב את ישראל, דרשו חז"ל שהיתה ברכה מיוחדת 
עד מאוד, כדאיתא בפסיקתא רבתי )י"א - יהודה וישראל(, "...ולמה לא אמר 
כברכת משה רבו, משה אמר )דברים א' י"א(, יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים, 
יואב הייתה טובה משל משה,  ְפָעִמים, אלא ברכתו של  ויואב אמר ֵמָאה 
אמר, ְוֵעיֵני ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך רֹאֹות, אמר לו, בימיך יהא כן". וע"ע במדרש שמואל 
)ל' א'(, "... ַוּיֹאֶמר יֹוָאב ֶאל ַהֶּמֶלְך ְויֹוֵסף ה' ֱאֹלֶהיָך )על( ]ֶאל[ ָהָעם ָּכֵהם ְוָכֵהם 
ֵמָאה ְפָעִמים. מאה מאתים, מאתים ארבע מאות. אמר רבי לוי, בתוך שנים 

עשר ]חדש[ באו ברכותיו של יואב".
כהם  וכהם.  "כהם  עה"פ, שכתב,  פרש"י  יחדיו  הללו  המדרשים  וכדברי 
כפלים וכהם שני כפלים הרי ארבעה כפלים, וכן חוזר וכופל את הכפילה 
עד מאה פעמים, נמצאת ברכתו של יואב יתירה על של משה שאמר ככם 
אלף פעמים. ועוד שברכתו של משה לזמן מרובה ושל יואב מיד, שנאמר 

בה ְוֵעיֵני ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך רֹאֹות".
בן  רבי אליעזר  דעת  עוד במדרש שמואל שם, שהביאו את  יעויין  אכן 
רבי  "אמר  יואב,  מברכת  גדולה  היתה  משה  של  שברכתו  הסובר  יעקב 
אליעזר בן יעקב, ברכותיו של משה אין להם קצבה, ה' ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף 

ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם".

ליואב בניקוד  – שמחמת טעות שהיתה  מחמת טעות בהלכה נכשלתי 
של תיבה בפרשת מחיית עמלק, הוא נכשל בהלכה שהשאיר לפליטה את 

הנקבות שבעמלק.
שהיתה ליואב טעות בניקוד של תיבה בפרשת מחיית עמלק, ובעקבות 
כך נכשל בהלכות מחיית עמלק, כדאיתא בב"ב כ"א א', . "...דכתיב )מ"א י"א 
ט"ז(, ִּכי ֵׁשֶׁשת ֳחָדִׁשים ָיַׁשב ָׁשם יֹוָאב ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ַעד ִהְכִרית ָּכל ָזָכר ֶּבֱאדֹום32, 
כי אתא לקמיה דדוד, אמר ליה ]דוד[, מאי טעמא עבדת הכי )שלא הרגת את 
הנקבות - רש"י(. אמר ליה, דכתיב )דברים כ"ה י"ט(, ִּתְמֶחה ֶאת ָזָכר33 ֲעָמֵלק. 
אמר ליה ]דוד[, והא אנן ֵזֶכר קרינן. אמר ליה ]יואב[, אנא ָזָכר אקריון. אזל 
שייליה לרביה, אמר ליה ]יואב לרבו[, היאך אקריתן. אמר ליה ]הרב[, ֵזֶכר34. 

שקל ספסירא למיקטליה35...". 
ובסופי בשתי טעויות טעיתי – שבסופו של יואב, כשבא בניהו בן יהוידע 
להמיתו בשליחות שלמה המלך, והוא ברח ואחז בקרנות המזבח, הוא טעה 

בשתי טעויות.
ששלמה שלח את בניהו להמית את יואב, לאחר שדוד ציוהו לפני מותו 
בפסוקים  כמפורש  שאל,  בשלום  שיבתו  את  יוריד  ולא  בחכמתו  שיעשה 
ֶּבן ְצרּוָיה ֲאֶׁשר  ִלי יֹוָאב  ָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ו'(, "ְוַגם ַאָּתה  )מ"א ב' ה' - 
ָעָׂשה ִלְׁשֵני ָׂשֵרי ִצְבאֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ְוַלֲעָמָׂשא ֶבן ֶיֶתר ַוַּיַהְרֵגם ַוָּיֶׂשם 
ֲאֶׁשר  ּוְבַנֲעלֹו  ְּבָמְתָניו  ֲאֶׁשר  ַּבֲחגָֹרתֹו  ִמְלָחָמה  ְּדֵמי  ַוִּיֵּתן  ְּבָׁשֹלם  ִמְלָחָמה  ְּדֵמי 
ְּבַרְגָליו. ְוָעִׂשיָת ְּכָחְכָמֶתָך ְוֹלא תֹוֵרד ֵׂשיָבתֹו ְּבָׁשֹלם ְׁשאֹל". ולאחר מיתת דוד 
ציוה שלמה על בניהו להמית את יואב, וכדכתיב )שם כ"ח(, "ְוַהְּׁשֻמָעה ָּבָאה 
ופרש"י,  ָנָטה...",  ֹלא  ַאְבָׁשלֹום  ְוַאֲחֵרי  ֲאדִֹנָּיה  ַאֲחֵרי  ָנָטה  יֹוָאב  ִּכי  יֹוָאב  ַעד 
"והשמועה באה עד יואב. שמועת מצות דוד שצוה להורגו וידע ששלמה 
"והשמועה.  כתב,  והשמועה,  ד"ה  א'  מ"ט  בסנהדרין  וברש"י  שונאו", 
כשנמשח שלמה באה אל יואב ונתיירא", וזה יתבאר עם המשך דברי הפסוק 
'כי יואב נטה', שהיה זה על כי ביקש לנטות אחרי אדניהו, וכדאיתא בגמ' 
שם. וברד"ק כתב "והשמועה. שמועה שהומת אדוניהו וגורש אביתר פחד 
יואב נטה  על עצמו לפי שהוא נטה אחרי אדוניהו...". והרלב"ג כתב, "כי 
היותו  הרגיש  יואב  כי  בזה  הרצון  נטה.  לא  ואחרי אבשלום  אדניה  אחרי 
אשם משני צדדים, האחד כי נטה אחרי אדניהו להמליכו בזולת עצת דוד. 

והשני כי לא נטה אחרי אבשלום, להצילו מן המות כמו שצוהו דוד".
ָּבָאה  "ְוַהְּׁשֻמָעה  ל"ד(,   - )כ"ח  כתיב  להורגו,  בניהו  שהלך  שעה  באותה 
ַעד יֹוָאב ִּכי יֹוָאב ָנָטה ַאֲחֵרי ֲאדִֹנָּיה ְוַאֲחֵרי ַאְבָׁשלֹום ֹלא ָנָטה ַוָּיָנס יֹוָאב ֶאל 
ַוֻּיַּגד ַלֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ִּכי ָנס יֹוָאב ֶאל אֶֹהל ה'  ַוַּיֲחֵזק ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח.  אֶֹהל ה' 
ּבֹו.  ְּפַגע  ֵלְך  ֵלאמֹר  ְיהֹוָיָדע  ֶבן  ְּבָנָיהּו  ֶאת  ְׁשֹלמֹה  ַוִּיְׁשַלח  ַהִּמְזֵּבַח  ֵאֶצל  ְוִהֵּנה 
ִּכי פֹה  ַוּיֹאֶמר ֹלא  ַהֶּמֶלְך ֵצא  ֵאָליו ּכֹה ָאַמר  ַוּיֹאֶמר  ְבָנָיהּו ֶאל אֶֹהל ה'  ַוָּיבֹא 
ַוּיֹאֶמר  ָעָנִני.  ְוכֹה  יֹוָאב  ִדֶּבר  ּכֹה  ֵלאמֹר  ָּדָבר  ַהֶּמֶלְך  ֶאת  ְּבָנָיהּו  ַוָּיֶׁשב  ָאמּות 
ָׁשַפְך  ֲאֶׁשר  ִחָּנם  ְּדֵמי  ַוֲהִסירָֹת  ּוְקַבְרּתֹו  ּבֹו  ּוְפַגע  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ֲעֵׂשה  ַהֶּמֶלְך  לֹו 
יֹוָאב ֵמָעַלי ּוֵמַעל ֵּבית ָאִבי... ַוַּיַעל ְּבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ַוִּיְפַּגע ּבֹו ַוְיִמֵתהּו ַוִּיָּקֵבר 

ְּבֵביתֹו ַּבִּמְדָּבר36".
ועל מעשיו אלו של יואב שתפס בקרנות המזבח, אמרו חז"ל במכות י"ב 
א', "אמר רב יהודה אמר רב, שתי טעיות טעה יואב באותה שעה )בדרשה 
דמעם מזבחי תקחנו, ולא מעל מזבחי, וכסבור דהיינו מעל מזבחי - רש"י(, 
דכתיב ַוָּיָנס יֹוָאב ֶאל אֶֹהל ה' ַוַּיֲחֵזק ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח, טעה שאינו קולט אלא 
גגו, והוא תפס בקרנותיו, טעה שאינו קולט אלא מזבח בית עולמים )דכתיב 
מזבחי, המיוחד לי - רש"י(, והוא תפס מזבח של שילה37". אכן לדעת אביי 
יואב טעה שלוש טעויות, כדאיתא שם, "אביי אומר, בהא נמי מיטעא טעה, 

טעה שאינו קולט אלא כהן ועבודה בידו, והוא זר היה".
במדרש  הוא  וכן  ב',  ו'  דף  ה"ו,  פ"ב  )מכות  הירושלמי  שדעת  איברא 
שמואל כ"ה ג'(, שיואב לא טעה כלל, כדאיתא שם, "רבי יוחנן שלח לרבנין 
דתמן, תרתין מילין אתון אמרין בשם רב, ולית אינון כן. אתון אמרין בשם 
רב... ואתון אמרין בשם רב, סבור היה יואב שקרנות המזבח קולטות, ואינו 
קולט אלא גגו. של שילו קולט ושל בית העולמים אינו קולט. ואני אומר, 
לא מזבח קולט ולא גגו קולט, ולא של שילו קולט ולא של בית העולמים 
קולט, אין לך קולט אלא שש ערי מקלט בלבד. ואיפשר יואב דכתיב ביה 

תחכמוני ראש השלישי היה טועה בדבר זה. א"ר תנחומא, לסנהדרין ברח, 
כהדא דתני הרוגי ב"ד נכסיהן ליורשין הרוגי מלכות נכסיהן למלכות. אמר 
ויירשני.  המלך  יהרגיני  ואל  בני  ויירשוני  דין  בבית  שאיהרג  מוטב  יואב, 
כד שמע שלמה כן, אמר, לממונו אני צריך, מיד, והסירותי דמי חנם, אין 
זו  וכשיטה  פנ"מ(...".   - ליורשיו  ויהיה  בממונו  רוצה  )שאיני  חנם  ממונו 
איתא בבבלי סנהדרין מ"ח ב', "בשלמא למאן דאמר נכסיהן למלך, היינו 
דכתיב וינס יואב...", ועיי"ש שלמסקנת הגמ' למ"ד השני, כל סיבת מנוסתו 
יואב היתה בשביל חיי שעה, עבור אותו זמן שבניהו הלך ושאל את  של 

שלמה ושב והרגו.
את דברי הקשישה החכמה קבלתי – שכשעמד יואב להשחית את חומת 
אבל בית המעכה ולהמית את תושביה, קיבל יואב את דברי סרח בת אשר 
שהיתה קשישה חכמה, שאמרה לו לבל ישחית את העיר, אלא הם יתנו לו 

את ראש שבע בן בכרי המורד במלכות דוד.
שיואב עמד להשחית את חומת אבל בית המעכה ולהמית את תושביה, 
שלאחר שנהרג אבשלום ונסתיים המרד ודוד שב ירושלימה, באותה שעה 
שבע בן בכרי הניף שוב את המרד בדוד והיו רבים שהלכו אחריו, כמפורש 
בפסוקים )ש"ב כ' א' - ב'(, "ְוָׁשם ִנְקָרא ִאיׁש ְּבִלַּיַעל ּוְׁשמֹו ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי ִאיׁש 
ְיִמיִני ַוִּיְתַקע ַּבּׁשָֹפר ַוּיֹאֶמר ֵאין ָלנּו ֵחֶלק ְּבָדִוד ְוֹלא ַנֲחָלה ָלנּו ְּבֶבן ִיַׁשי ִאיׁש 
ְלאָֹהָליו ִיְׂשָרֵאל. ַוַּיַעל ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֵמַאֲחֵרי ָדִוד ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי ְוִאיׁש 
ם". וכאשר שבע בן בכרי נמלט  ְירּוָׁשלִָ ְוַעד  ַהַּיְרֵּדן  ִמן  ְבַמְלָּכם  ָּדְבקּו  ְיהּוָדה 
הגיבורים,  וכל  יואב  אחריו  באו  בצורה,  עיר  המעכה, שהיתה  בית  לאבל 
וצרו על העיר ובנו סוללה וחפצו להפיל את החומה ולהשחית את העיר, 

כמפורש בפסוקים )שם ו' - ט"ו(.
ָהִעיר  ִמן  ֲחָכָמה  ִאָּׁשה  "ַוִּתְקָרא  כ"א(,   - ט"ז  )שם  נאמר  עת  אותה  ועל 
ִׁשְמעּו ִׁשְמעּו ִאְמרּו ָנא ֶאל יֹוָאב ְקַרב ַעד ֵהָּנה ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶליָך... ַוּתֹאֶמר ֵלאמֹר 
ַּדֵּבר ְיַדְּברּו ָבִראׁשָֹנה ֵלאמֹר ָׁשאֹל ְיָׁשֲאלּו ְּבָאֵבל ְוֵכן ֵהַתמּו. ָאנִֹכי ְׁשֻלֵמי ֱאמּוֵני 
ַוַּיַען  ה'.  ַנֲחַלת  ְתַבַּלע  ָלָּמה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְוֵאם  ִעיר  ְלָהִמית  ְמַבֵּקׁש  ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה 
יֹוָאב ַוּיֹאַמר ָחִליָלה ָחִליָלה ִלי ִאם ֲאַבַּלע ְוִאם ַאְׁשִחית. ֹלא ֵכן ַהָּדָבר ִּכי ִאיׁש 
ֵמַהר ֶאְפַרִים ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי ְׁשמֹו ָנָׂשא ָידֹו ַּבֶּמֶלְך ְּבָדִוד ְּתנּו אֹתֹו ְלַבּדֹו ְוֵאְלָכה 

ֵמַעל ָהִעיר ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל יֹוָאב ִהֵּנה רֹאׁשֹו ֻמְׁשָלְך ֵאֶליָך ְּבַעד ַהחֹוָמה".
ואותה אשה חכמה כך עשתה, כמפורש בפסוק )שם כ"ב(, "ַוָּתבֹוא ָהִאָּׁשה 
ֶאל ָּכל ָהָעם ְּבָחְכָמָתּה ַוִּיְכְרתּו ֶאת רֹאׁש ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי ַוַּיְׁשִלכּו ֶאל יֹוָאב ַוִּיְתַקע 

ם ֶאל ַהֶּמֶלְך". ַּבּׁשֹוָפר ַוָּיֻפצּו ֵמַעל ָהִעיר ִאיׁש ְלאָֹהָליו ְויֹוָאב ָׁשב ְירּוָׁשלִַ
אשר,  בת  סרח  היא  חכמה,  אשה  שאותה  ט',  צ"ד  ב"ר  חז"ל  ואמרו 
כדאיתא שם, "וי"א סרח בת אשר השלימה עמהן את המנין ]לשבעים נפש[, 
ֵאֶליָה  ַוִּיְקַרב  ָהִעיר...  ִמן  ֲחָכָמה  ִאָּׁשה  "ַוִּתְקָרא  י"ז(,   - ט"ז  )ש"ב שם  הה"ד 
ָהִאָּׁשה ַהַאָּתה יֹוָאב, אמרה שמך יואב, לומר שאתה אב לישראל,  ַוּתֹאֶמר 
ואין אתה אלא קוצר... ואמר לה ]יואב[ מן את, אמרה ליה )שם י"ט(, ָאנִֹכי 

ְׁשֻלֵמי ֱאמּוֵני ִיְׂשָרֵאל, אני הוא שהשלמתי מניינן של ישראל במצרים...".
ובאותו הזמן סרח בת אשר כבר היתה קשישה מאוד, שמעשה שבע בן 
בכרי היה לאחר מרד אבשלום שהיה כארבע שנים לפני מיתת דוד, כשהיה 
הרביעית  ובשנה  שלמה,  מלך  מכן  לאחר  שנים  וארבע  וארבע,  ששים  בן 
למולכו החל בבנין הבית שנמשך שבע שנים, וסיום בנייתו היה ארבע מאות 
היה  החכמה  האשה  שמעשה  נמצא  מצרים,  יציאת  לאחר  שנה  ושמונים 
ארבע מאות ששים וחמש שנה לאחר יציאתן ממצרים, ואם סרח נמנתה 
בין יורדי מצרים שהיו בה מאתים ועשר שנה, נמצא שבאותה העת היא 

כבר היתה בת למעלה משש מאות שבעים וחמש שנה.
הקשישה  דברי  את  קיבל  שיואב   – שפכתי  צדיק  דם  שבערמה  לאחר 

החכמה, לאחר שבערמה שפך את דמו של עמשא שהיה צדיק.
שיואב שפך את דמו של עמשא, שכאשר שבע בן בכרי הניף את המרד 
למלחמה  יהודה  איש  את  שיזעיק  לעמשא  דוד  קרא  שעה  באותה  בדוד, 
ד'(,  כ'  )ש"ב  בפסוק  כמפורש  ימים,  שלשה  תוך  שיגיעו  בכדי,  בן  בשבע 
"ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ֲעָמָׂשא ַהְזֶעק ִלי ֶאת ִאיׁש ְיהּוָדה ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ְוַאָּתה ּפֹה 
ֲעמֹד", ובפועל התאחר עמשא ודוד חשש מהמרד, על כן ציוה על אבישי 
כל  עם  יצא  ואבישי  להורגו,  אחריו  וירדף  עבדיו  את  שיקח  יואב  אחי 

הגבורים למרדף, כמפורש בפסוקים )שם ה' - ז'(.
בדרכם של אבישי ויואב וכל הגיבורים למלחמה בשבע בן בכרי, כשהגיעו 
יואב את  ובאותו הזמן הניח  לאבן הגדולה שבגבעון, בא לפניהם עמשא 
חרבו סמוכה וצמודה לגופו, שלא כדרך חוגרי החרב, כדי שתהא נוחה ליפול 
ממנו, ויוכל אחר כך להרימה ולהשתמש בה בלא שיבחינו, וכשעמשא בא 
לקראתו, בא אליו יואב ואמר לו דברי שלום, ואחז בזקנו כפי שבא לנשקו, 
ובאותה עת הרים את החרב שנפלה, ויואב הצליח בערמתו זו שעמשא לא 
בסנהדרין  כדאיתא  בו,  ]ובמיוחד שלא חשד  וישמר מהחרב שבידיו  יזהר 
ושאר  עפרש"י  י'(   - ח'  )שם  בפסוקים  כמפורש  והרגו,  בו  ופגע  א'[,  מ"ט 

מפרשים.
יואב,  הריגת  אודות  לבניהו  אמר  ששלמה  כפי  צדיק,  היה  ועמשא 
ָּפַגע  ֲאֶׁשר  רֹאׁשֹו  ַעל  ָּדמֹו  ֶאת  ה'  "ְוֵהִׁשיב  ל"ב(,  ב'  )מ"א  בפסוק  וכמפורש 
ִּבְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַצִּדִקים ְוטִֹבים ִמֶּמּנּו ַוַּיַהְרֵגם ַּבֶחֶרב ְוָאִבי ָדִוד ֹלא ָיָדע ֶאת ַאְבֵנר 
ֶּבן ֵנר ַׂשר ְצָבא ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֲעָמָׂשא ֶבן ֶיֶתר ַׂשר ְצָבא ְיהּוָדה". וע"ע בסנהדרין 

שם שביארו מדוע הוא נקרא צדיק.
והסיבה שיואב הרג את עמשא, איתא בסנהדרין מ"ט א', ששלמה דן את 
יואב על מעשיו, וכשטען לפני מדוע הרגו, אמר יואב, משום שסבר שעצם 
איחורו של עמשא, שלא הזעיק את יהודה בשלשה ימים כדבר דוד, הוא 
מרידה במלכות, ועל כך הרגו. ועל כך השיבוהו שלמה, שעמשא באיחורו 
דרש 'אכין ורקין', שבשעה שהלך להעזיק את איש יהודה, הם עסקו בתורה 
דברי  לבטל  בא  המלך  אם  דרשתו,  שלפי  לבטלן,  רצה  לא  והוא  במסכת, 
תורה, אין שומעין לו, ועל כן לא הזעיקם, ולא היתה באיחורו כל מרידה 

במלכות.
שהרי  החכמה,  הקשישה  עם  יואב  של  דבריו  לפני  היה  זה  ומעשה 
וכמפורש  בכרי,  בן  בשבע  למלחמה  בדרך  היה  עמשא  הריגת  מעשה  כל 

בפסוקים כדלעיל.

סי’ י”ג, וב”ח או”ח סי’ רצ”ב, ובפוסקים שם.
25  ומוכרח דלדבריו היו אז שבט ואדר א' מלאים.

26  ועי' ב'דבר תורה' בגליון זה, מה שנתבאר ליישב בענין אחר.
27  הנה ֵאם יואב היתה צרויה ועל שמה הוא נקרא בכל מקום, כמפורש בפסוק בדהי”א )ב’ ט”ז(, 
ישי,  בנות  את  גם  ומונה  הכתוב  מוסיף  בניו,  שבעת  ואת  ישי  של  יחוסו  את  מונה  שהפסוק  אחרי 
ועשהאל,  יואב אבישי  )והם  ְׁשֹלָׁשה”  ֵאל  ַוֲעָׂשה  ְויֹוָאב  ְצרּוָיה ַאְבַׁשי  ּוְבֵני  ַוֲאִביָגִיל  ְצרּוָיה  “ְוַאְחיֵֹתיֶהם 
כמפורש בפסוק בש”ב ב’ י”ח, “ַוִּיְהיּו ָׁשם ְׁשֹלָׁשה ְּבֵני ְצרּוָיה יֹוָאב ַוֲאִביַׁשי ַוֲעָׂשהֵאל...”(, ועוד מצאנו 
ַאְבָׁשֹלם  ָׂשם  ֲעָמָׂשא  “ְוֶאת  כ”ה(,  י”ז  )ש”ב  כדכתיב  ולא אביו,  יואב  בפסוק שצרויה היתה אמו של 
ַּתַחת יֹוָאב ַעל ַהָּצָבא ַוֲעָמָׂשא ֶבן ִאיׁש ּוְׁשמֹו ִיְתָרא ַהִּיְׂשְרֵאִלי ֲאֶׁשר ָּבא ֶאל ֲאִביַגל ַּבת ָנָחׁש ֲאחֹות ְצרּוָיה 

ֵאם יֹוָאב".
ורבות חיפשתי אחר מי היה אביו, ומדוע התייחס רק אחר אמו ואביו לא הוזכר.

ובסייעתא דשמיא מצאתי שכבר הגאונים התקשו בשאלה זו והשיבו עליה, שאכן אביו מוזכר ושמו 
היה ְׂשָרָיה, והוא בנו של קנז, כמפורש בפסוקים בדהי"א )ד' י"ג - י"ד(, "ּוְבֵני ְקַנז ָעְתִניֵאל ּוְׂשָרָיה ּוְבֵני 
ָעְתִניֵאל ֲחַתת. ּוְמעֹונַֹתי הֹוִליד ֶאת ָעְפָרה ּוְׂשָרָיה הֹוִליד ֶאת יֹוָאב ֲאִבי ֵּגיא ֲחָרִׁשים ִּכי ֲחָרִׁשים ָהיּו", וכתבו 

שם, שיואב זה הוא יואב שר צבא דוד שהיה בנה של צרויה וכדלהלן.
ליק,   - מוסאפיה  מהדורת  בתשובות  )וכעי”ז  י”ט  סי’  תשובה  שערי  הגאונים,  בתשובות  וכדאיתא 
יואב בן צרויה, למה נקרא בשם אמו. כי שם אביו ידוע  סי’ י”ב(, “ועוד לרב האי ז”ל. וששאלתם 
הוא, דכתיב ּוְׂשָרָיה הֹוִליד ֶאת יֹוָאב ֲאִבי ֵּגי]א[ ֲחָרִׁשים, ומתוך שהיתה אמו אחות המלך דוד, נקרא 

על שמה לגדלהו בה...”.
ושריה זה אבי יואב, נקבר בבית לחם, כמפורש בפסוק )ש”ב ב’ ל”ב(, “ַוִּיְׂשאּו ֶאת ֲעָׂשהֵאל ַוִּיְקְּבֻרהּו 
ְּבֶקֶבר ָאִביו ֲאֶׁשר ֵּבית ָלֶחם ַוֵּיְלכּו ָכל ַהַּלְיָלה יֹוָאב ַוֲאָנָׁשיו ַוֵּיאֹר ָלֶהם ְּבֶחְברֹון”, הרי ששריה אבי יואב 

אבישי ועשהאל נקבר בבית לחם.
28  וכתבו התוס' שם בד"ה הן, שהיות וצרויה אם יואב היתה בתו של ישי, וישי היה מזרעה של רות 

המואביה, כמפורש בסוף מגילת רות, על כן הם נקראו 'בני פחת מואב', שזקנתם באה ממואב.
נראה,  דברי הרמב”ם  עמו, שמשמעות  או הקרבן שהביאו  והנה מהו הקרבן, העצים שהביאו,    29
)בתענית כ”ו א’(, שבמנחות כ’ א’  שהקרבן הוא העולה שהביאו עם העצים, והקשה עליו הרש”ש 

משמע שהעצים עצמם הם הקרבן, וא”כ מנין לרמב”ם שצריכים להביא עמהם קרבן מלבד העצים.
אכן הרש”ש ציין לגבורת ארי שם, שמוכיח כן שהביאו קרבן מלבד העצים, מהמשנה במגילה )ה’ א’(, 
שזמן עצי כהנים אינו דוחה שבת, ואת”ל שהקרבן הוא עצם הבאת העצים, מדוע שלא ידחה שבת, 

הרי סידור מערכה דוחה שבת, “אלא ודאי שהיו מביאין עמו קרבן”.
ועיי”ש שהביא שיטת הריטב”א הלומד שעצם הבאת העצים נחשב לקרבן, כי היו מבערין במזבח בפני 

עצמו מן העצים שהתנדבו, והקשה עליו הגבורת ארי והאריך בדבריו.
ובענין מהו המועד שהיה נחשב להם כיו”ט, האם יום הקרבת העצים או זמן לקיטתו, עיין במשנה 
זהו סיבת  לא  ומביאים את העצים, אבל  ליערות  יוצאין  היו  יום  ובאותו  למלך שם שכתב, שיתכן 
היו”ט שלהם, אלא עצם הבאת העולות שבאו יחד עם העצים. ומוסיף וכותב, שבודאי היו מוסרים 
את אותם עצים לציבור, כדין יחיד המביא קרבן לתמידין, שהיה צריך למוסרו לציבור, שיהא קרבן 
ציבור, ואף שבסוגיא דתענית לא מוזכר כלל ענין המסירה לציבור, מפורש כן בירושלמי )ריש פ”ד 
דשקלים ובתענית פ”ד ה”ו(, שהביאו ברייתא זו, וכתבו עליה, “ועמדו אלו והתנדבו עצים משל עצמן 
דבשעה  נמצא  לציבור,  אותם  מוסרים  שהיו  כיון  “וא”כ  המל”מ,  כותב  ולפי”ז  לציבור”.  ומסרום 
שהיו מעלים אותם על המזבח, לא היה משלהם כי אם משל ציבור, ומש”ה לא היו עושים י”ט בזמן 
הקרבת העצים, ומה שהיו עושים י”ט באותם הימים, הוא משום עולות נדבה שהיו מקריבים באותם 

הימים”. עיי”ש באריכות דבריו בזה.
30  וכתב רש”י שם, “לא ידעתי על מה”, שהוא לא יודע על מה הוסיף חרון אפו של ה’ בישראל. ואף 

הרד”ק כתב כן, והוסיף, “אולי היה בישראל עוברי עבירה בסתר...”.
שוב מצאתי ברמב”ן )במדבר ט”ז כ”א( שהביא דברי רש”י וכתב עליהם, “ואני אומר בדרך סברא, 

שהיה עונש על ישראל בהתאחר בנין בית הבחירה, שהיה הארון הולך מאהל אל אהל כגר בארץ ואין 
ְלִׁשְכנֹו  השבטים מתעוררים לאמר נדרוש את ה’ ונבנה הבית לשמו, כענין שנאמר )דברים י”ב ה’(, 
ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָׁשָּמה, עד שנתעורר דוד לדבר מימים רבים ולזמן ארוך... והנה דוד מנעו השם יתברך 
מפני שאמר )דהי”א כ”ב ח’(, ]ַוְיִהי ָעַלי ְּדַבר ה’ ֵלאמֹר ָּדם ָלרֹב ָׁשַפְכָּת ּוִמְלָחמֹות ְּגדֹלֹות ָעִׂשיָת ֹלא ִתְבֶנה 
ְלָפָני, ונתאחר עוד הבנין עד מלוך שלמה. ואלו היו ישראל  ִּכי ָּדִמים ַרִּבים ָׁשַפְכָּת ַאְרָצה  ַבִית ִלְׁשִמי[ 
חפצים בדבר ונתעוררו בו מתחלה היה נעשה בימי אחד מהשופטים או בימי שאול, או גם בימי דוד, 
אבל  הבונים.  היו  הם  ישראל  אבל  הבונה  הוא  היה  לא  בדבר  מתעוררים  היו  ישראל  שבטי  אם  כי 
כאשר העם לא השגיחו, ודוד הוא המשגיח והמתעורר והוא אשר הכין הכל היה הוא הבונה, והוא 
איש משפט ומחזיק במדת הדין ולא הוכשר בבית הרחמים, ועל כן נתאחר הבנין כל ימי דוד בפשיעת 
נודע בענשם  יבחר ה’ לשום שמו שם  כן היה המקום אשר  ועל  כן היה הקצף עליהם.  ועל  ישראל, 
ובמגפתם. והכתוב ירמוז כל זה, שנאמר )ש”ב ז’ ו’ -  ז’(, ִּכי ֹלא ָיַׁשְבִּתי ְּבַבִית ְלִמּיֹום ַהֲעֹלִתי ֶאת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ָוֶאְהֶיה ִמְתַהֵּלְך וגו’. ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּתי ְּבָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲהָדָבר ִּדַּבְרִּתי 
ֶאת ַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ִלְרעֹות ֶאת ַעִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָלָּמה ֹלא ְבִניֶתם ִלי ֵּבית ֲאָרִזים. 
הרי יאשים הכתוב, כי השכינה מתהלכת בכל ישראל מאהל אל אהל וממשכן אל משכן ולא היה אחד 
בכל שופטי ישראל הרועים אותם מתעורר בדבר. ואמר הכתוב עוד, כי גם השם רחק מהם ולא דבר 
לאחד מכולם לבנות הבית, רק עתה שנתעוררת הטיבות כי היה עם לבבך, ואצוה עתה לבנותו על יד 

שלמה בנך שיהיה איש שלום”.
אכן בפסיקתא רבתי )י”א, יהודה וישראל(, מבואר טעם לחרון אף ה’, מפני סיבת מיתתו של אוריה 
החתי, כדאיתא שם, “אלא מהו ויוסף אף ה’ לחרות בישראל, והיאך חרה אף אלהים בישראל. אלא 
מה כתב כשבא דוד למנות )הגבוריו( ]את גבוריו[, היה מונה והולך, כיון שהגיע ]אל[ אוריה החיתי, 
]נאמר[ כל שלשים ושבע, מיד ויוסף אף ה’ לחרות בישראל, ואתה מוצא שלא מנה עוד שבעה עשר 
]אל[ אוריה  כיון שהגיע  עוד שבעה עשר, אלא  גיבורים, לא קרא בדברי הימים ואתה מוצא אותם 
פלוני  היה קורא  גיבוריו,  כל  בדיפתרא  וקורא  יושב  ]משל[ למלך שהיה  ה’,  ויוסף אף  מיד  החיתי, 
לו מת, מיד השליך הדיפתרא והעלה  ]עד[ פלוני, אמרו  )עוד(  כיון שהגיע  והולך,  ופלוני, היה קורא 

חמה, כך הקב”ה היה קורא ומונה גיבוריו, )כאן( ]כיון[ שהזכיר אוריה החיתי מיד ויוסף אף ה’”.
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים  ִמָּדִמים  ַהִּציֵלִני  ט”ז(  נ”א  “)תהלים  א’(,  )ל’  שמואל  במדרש  איתא  בקיצור  וכעי”ז 
ְּתׁשּוָעִתי ְּתַרֵּנן ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתָך. הצילני מדמו של אוריה וכו’ הלכה, מתוך כך )ויחל( ]ויסף[ אף ה’ לחרות 

בישראל ויסת את דוד לך מנה את ישראל”.
ובדבר מהו הטעם שגרם לדוד שהשטן הסיתו ונכשל במנין ישראל, איתא בברכות ס”ב ב’, שהיה זה 
בעקבות דברי דוד לשאול )ש”א כ”ו י”ט(, “ְוַעָּתה ִיְׁשַמע ָנא ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֵאת ִּדְבֵרי ַעְבּדֹו ִאם ה’ ֱהִסיְתָך 
ִבי ָיַרח ִמְנָחה ְוִאם ְּבֵני ָהָאָדם ֲארּוִרים ֵהם ִלְפֵני ה’ ִּכי ֵגְרׁשּוִני ַהּיֹום ֵמִהְסַּתֵּפַח ְּבַנֲחַלת ה’ ֵלאמֹר ֵלְך ֲעבֹד 
ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים”, “אמר רבי אלעזר, אמר ליה הקב”ה לדוד, מסית קרית לי, הרי אני מכשילך בדבר 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  רֹאׁש  ֶאת  ִתָּׂשא  ִּכי  י”ב(,  ל’  )שמות  דכתיב  אותו,  יודעים  רבן  בית  של  תינוקות  שאפילו 
ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו וגו’. מיד )דהי”א כ”א א’(, ַוַּיֲעמֹד ָׂשָטן ַעל ִיְׂשָרֵאל ]ַוָּיֶסת ֶאת ָּדִויד ִלְמנֹות 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל[, וכתיב )ש”ב כ”ד א’(, ַוָּיֶסת ֶאת ָּדִוד ָּבֶהם ֵלאמֹר ֵלְך ְמֵנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ]ְוֶאת ְיהּוָדה[, וכיון 
דמנינהו לא שקל מינייהו כופר, דכתיב )שם ט”ו(, ַוִּיֵּתן ה’ ֶּדֶבר ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת מֹוֵעד ]ַוָּיָמת 

ִמן ָהָעם ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר ֶׁשַבע ִׁשְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש[...”.
ומה שכתוב לשון ‘ויֹסף’, ביארו הרד”ק, הרלב”ג ומהר”י קרא בפשוטו על מקרא, שלאחר שה’ חרה 

על מעשה הגבעונים והעניש את ישראל ברעב של שלש שנים, עוד הוסיף ה’ חרונו. וע”ע במלבי”ם.
וכפי  ה’, אלא השטן הסיתו,  ידי  על  זה  היה  הוא שלא  פשוט  דבר  הוסת,  הדבר שדוד  ובעיקר    31
שכתב המהר”י קרא שם, “מקרא קצר הוא זה וחסר תיבה אחת, ופתרון ]היינו שהוא כאילו כתוב[ 
ֶאת  ַוָּיֶסת  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ָׂשָטן  “ַוַּיֲעמֹד  א’(,  כ”א  )א’  בדה”י  מפורש  פסוק  והוא  דוד...”,  את  שטן  ויסת 

ָּדִויד ִלְמנֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל”.
וע”ע ברד”ק )בש”ב( שכתב, “ומה שאמר ויסת את דוד בהם, כלומר ששם בלבו למנותם. ומה שאמר 
‘לאמר לך מנה את ישראל’, היה בלב דוד שיאמר לאחד משריו לך מנה את ישראל, לא שהאל אמר 

לו בנבואה לך מנה, שאם כן, איך אמר דוד ‘חטאתי מאד’, ואם האל אמר לו, מה חטא, אלא ששם 
בלבו למנותם בעבור עון ישראל, ודוד לא ידע כי מה’ הוא. ות”י וגרי ית דוד בהון, והיצר שהיה בלבו 
“ויעמוד שטן על ישראל  וכעי”ז ביאר בדה”י, שכתב,  למנותם, הוא השטן שנאמר בדברי הימים”. 
ויסת את דוד וגומר. הוא הנטוע בלב האדם מנעוריו, ומה שאמר בספר שמואל ‘ויוסף אף ה’ לחרות 
בישראל ויסת את דוד בהם’, שנראה כי ה’ הוא המסית, אמת הוא כי הוא הסיתו באמצעות השטן 
בעון ישראל שהיו ראוים להענש, וגם הוא יקרא מלאך ה’, והוא שראה דוד כדמות מלאך ה’ וחרבו 

שלופה בידו, כי הוא המטעה והוא הממית”.
וברלב”ג )בש”ב(, שהוסיף לבאר, שכתב, “ראוי שתדע שראוי שיובן מזה, שאין הש”י הוא המסית 
את דוד למנות אותם, שאם היה זה כן לא היה אשם לדוד על זה, ואיך ענשהו א”כ הש”י בזה העונש 
הנפלא האלהי, אלא שנאמר שזאת ההסתה מיוחסת לש”י באופן כולל, לפי שהוא הסבה בכל מה 
שיתחדש... ואפשר שנאמר עוד כי היה גם כן הש”י סבה מה בזאת ההסתה, וזה כי להשגחתו על דוד 

היה הש”י מסיר מדוד זאת התשוקה לולי כעסו על ישראל...”. ועיי”ש בהמשך דבריו.
32  והנה מהסוגיא נראה שמדובר בעמלק, ועל כן צריך ביאור מדוע נקראו אדום ולא עמלק.

אכן יעויין במהרש”א בח”א שם שביאר, שאין הכי נמי שהיה זה מלחמה באדום ולא בעמלק, והיא 
היתה מלחמת רשות, ועל כן לא חש יואב להרוג את הנקבות, באומרו, שאם במלחמת עמלק הקפידה 
התורה שלא להמית את הנקבות, בודאי שיש להקפיד על כך במלחמת שאר האומות, שלא להמית 

את הנקבות.
אותו  אצל  למדו  כולם  וכי  דבר,  לו  אמרו  לא  עמו  שהיו  ישראל  כל  מדוע  המהרש”א  מתרץ  ולפי”ז 
מלמד. ועוד, הרי כולם ידעו ממעשה שאול שחמל על הצאן של עמלק ונענש על כך, א”כ פשוט שאין 
להחיות את הנקבות. ולפי דברי המהרש”א לא קשה מידי, שכל ישראל ידעו שדין עמלק שונה, אבל 

כאן באדום לא חששו לכך.
וכשבא יואב לפני דוד, אמר לו דוד, וכי אינך יודע שבעמלק יש חיוב להרוג את כולם ולא להשאיר 
מהם כל זכר, וא”כ גם במלחמה זו היה עליך שלא להשאיר נקבה, ומדוע השאיר את הנקבות, והשיבו 

לפי הטעות שהיתה בידו וכו’ כמבואר למעלה.
זכרים  משמעות  שהוא  לכולם,  עולה  אחד  וזכרון  ‘ְזַכר’,  וי”ג  ‘ָזָכר’.  שניקדנו,  כמו  ציין  הב”ח    33

ולא זכרון כדברי הפסוק.
34  כן כתב הרשב”א כאן, “א”ל היכי אקריתון א”ל זֶכר, בסגול, כך פירשו המפרשים, שהמלמד לא 

פשע בקריאתו, אלא בהשגחתו שלא השגיח עליו כשהיה טועה ומחליף קריאתו”.
משמע  אקריתון  דהיכי  לישנא  האי  “מיהו  המהרש”א,  דברי  על  שכתב  למהרש”א,  בח”א  וע”ע 
דבכוונתו היה קורהו כך, ומה שקשיא להו, דאי בדלא גמיר ]והיינו שהמלמד לא ידע את הניקוד הנכון 
של תיבה זו[, מאי ה”ל למעבד. י”ל דבהא פשע, כיון דלא גמיר שפיר, לא ה”ל לקבל על עצמו להיות 

מקרי דרדקי, ומקרי מלאכת ה’ רמיה, שהרי הוא היה יודע בעצמו דלא הוה גמיר שפיר ודו”ק”.
35  ובעיקר הדבר שביקש יואב להרוג את רבו, הקשה החת"ס בחידושיו שם ובדרשות בח"א קמ"ז 
א', שצ"ל שהיו ב' עדים שהעידו שהמלמד היה יודע אז להקרות זכר בסגול, ואיכא עדים מהינוקא 
חברי יואב שקוראים זכר בקמץ, שיתברר על ידי עדים שאכן התרשל במלאכתו מלאכת ה', ועדין צ"ב 

שהוא עדות של גדולים על מה שראו בילדותם בעדות נפשות, עיי"ש שהאריך בפרשה זו.
36  ויעויין בסנהדרין מ”ט א’, שדרשו פסוק זה בשבחו של יואב, “ַוִּיָּקֵבר ְּבֵביתֹו ַּבִּמְדָּבר. אטו ביתו 
מדבר הוא, אמר רב יהודה אמר רב, כמדבר, מה מדבר מופקר לכל, אף ביתו של יואב מופקר לכל 
)לעניים להתפרנס מביתו - רש”י(. דבר אחר, כמדבר, מה מדבר מנוקה מגזל ועריות, אף ביתו של 
יואב מנוקה מגזל ועריות”. וע”ע בירושלמי מכות פ”ב ה”ו )ז’ א’( ובמדרש שמואל כ”ה ג’, שהוסיפו 

לדרוש בפסוק זה לשבחו.
37  עיין ברש”י שגרס ‘מזבח של במה’, ולפי”ז ביאר, שהיינו המזבח “שעשה דוד לפני הארון שהיה 
באהל אשר נטה לו דוד בעיר דוד...”. ומוסיף רש”י וכותב, “ואי אפשר לומר מזבח של שילה, שהוא 
היה בימי דוד ושלמה בגבעון, ואנן אמרינן )זבחים קי”ח ב’( יום שמת בו עלי נאמר בו )תהלים ע”ח 

ס’(, ַוִּיּטֹׁש ִמְׁשַּכן )שילה( ]ִׁשלֹו[”.
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שאיפתו של כל יהודי היא לשמור ולעשות ולקיים את כל המצוות שבתורה, ולעשות רצונו בלבב 
שלם, שעל ידם יזכה לחיי עולם הזה, שירגיש סיפוק והנאה במעשיו, וכל מצוה תגרור אותו לעוד 
מצוה נוספת, וכל ימיו לא ישבע ממצוות, ורק ישבע מנחת ושמחה, וסופו שגם ינחל חיי עולם 

הבא, ולנצח נצחים יאכל מפרים ותשבע נפשו מטובם.
לא תמיד שאיפה זו עולה בקנה אחד עם המעשים, במיוחד באותן המצוות שלפעמים ההתגברות 
לקיימם קשה יותר, ועל אף שלאחר ההתגברות הסיפוק והשמחה של קיומם הרבה יותר גדולים, 
גם  מה  בעשייתם.  ולזכות  היצר  על  להתגבר  חיל  לאזור  וצריך  קשה  ההתמודדות  הנסיון  בעת 
שישנם 'מצוות נדירות' או פחות ידועות, ומחמת כן יש שנכשלים ומפסידים את האפשרות לזכות 

בהם.
מצות 'ברית מילה' היא אחת מהמצוות המיוחדות שמלבד מה שאין יהודי שלא יודע על קיומה, 
שומר  שאינו  פחת,  פי  לעברי  תחתונות,  לדיוטות  והגיע  החליק  כבר  חלילה  אם  גם  יהודי,  כל 
ומקיים את רוב מצוות התורה, מצוה זו הוא מקיים ובשמחה רבה, גם אם אינו מבין כלל את 
וזרעו אחריו. ואף אם אינו  המשמעות של המצוה וטעמה, שהיא הברית שה' כרת עם אברהם 
"משרשי  ב'(,  )מצוה  כפי שכתב בספר החינוך  יודע את שורשה, שהיא היסוד לשלימות האדם, 
מצוה זו, לפי שרצה השם יתברך לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו אות קבוע בגופם, 
מוצאם  נפשותם, אשר  בצורת  מובדלים מהם  כמו שהם  גופם  בצורת  העמים  להבדילם משאר 
ומובאם איננו שוה... והעם הנבחר חפץ השם יתברך להשלים תכונתו, ורצה להיות ההשלמה על 
ידי האדם, ולא בראו שלם מבטן, לרמוז אליו כי כאשר תשלום צורת גופו על ידו, כן בידו להשלים 

צורת נפשו בהכשר פעולותיו".
שאנו  בבשרנו  חתם  שה'  האות  היהדות,  מיסודות  אחת  זו  שמצוה  יהודי  כל  ידע  הדורות  בכל 
עבדיו, ולא רק היהודים ידעו זאת, אלא אף הגוים ערלי הבשר הבינו את שורשה וחשיבותה, ועל 
כן, ברבים מתקופות הגזירות שגזרו על ישראל במשך הדורות, שהיו במטרה להשכיחם תורתך 
ולהעבירם מחוקי רצונך, אחת מהראשונות שבהם היתה, לאסור מצוה זו, כאשר המטרה מובנת, 
שהגוים לא רצו שיהיה שינוי חיצוני בין יהודי לגוי, אות וברית זו בין ישראל לה' הציקה להם, ועל 

כן הם ביקשו לנתק חיבור וקשר זה בין ישראל לאביהם שבשמים.
והם  הגויים,  בידי  היתה  והצבאית  השלטונית  והעוצמה  הכח  כל  תקופות,  שבאותם  למרות 
זו, בכל זאת עמדו  השתמשו בכל כוחותיהם כדי למנוע מישראל להמשיך בקיום מצוה חשובה 
כנגדם בני ישראל בעזות דקדושה ומסרו נפשם לקיום מצוה יסודית זו, גם במחיר מכות ויסורים, 
יוצא  לך  "מה  א'(,  ל"ב  )ויק"ר  במדרש  חז"ל  וכדברי  והריגה,  עינויים  קשים,  ועונשים  מאסרים 
יוצא לישרף על ששמרתי את השבת, מה לך... על שעשיתי  ליסקל על שמלתי את בני, מה לך 

רצון אבא שבשמים...".
ולפגוע  להציק  המחפשים  גויים  ישנם  אנו,  בדורינו  ואף  האחרונים,  בדורות  גם  הדורות,  כבכל 
מצות  עם  יחד  עמהם  הנכרכת  זו,  מצוה  כנגד  להלחם  לעצמם  מוצאים  הם  כן  ועל  ביהודים, 
היהודים  שעליהם  היהודים,  של  נפשם  בצפור  היא  זו  שמצוה  יודעים  שהם  במיוחד  השחיטה, 
ימסרו את נפשם ומחמתה יהגרו ויעברו ממדינתם למדינות אחרות, וכך יתפטרו מהיהודים שנואי 

נפשם.
המרכז לכל המלחמה של אותם שונאי ישראל במצות המילה ומצות השחיטה, נמצאת במדינות 
אירופה, בהם השנאה כבושה לישראל זה יותר מאלף שנה, בפוגרומים וגירושים, ְשַמדֹות ושחיטות 
יותר  מעט  לפני  הסלע  אל  עוללינו  את  לנפץ  ׁשָׂשׂשּו  זו  יבשת  בחבלי  היבשת.  חבלי  בכל  שהיו 
מששים שנה, שרדפו את יהודיה וטבחו בהם ללא רחם, אבות ואמהות על ילדיהן, פני הזקנים 
רחמיהם'  ש'נכמרו  אלו  הם  והמשרפות,  הגזים  לתאי  כבהמות לשחיטה  נדחפו  אלא  נהדרו,  לא 
על הבהמות הנשחטות על פי ההלכה, כשזוהי שיטת ההמתה שיש בה את הצער המועט ביותר 
בבתי  בהמותיהם  את  הורגים  הגויים  האכזריות שבהם  ההריגה  לשיטות  ביחס  במיוחד  ששייך, 

המטבחיים.
האמת היא שגם בימינו אותם הגויים היו רוצים לראות בהריגת ושחיטת יהודים, הם מתענגים 
יהודים, אלא שהמציאות העולמית כיום ברוב מדינות העולם,  ובמיוחד של  מראיית דם שפוך, 
מלבד מה שזה לא מספיק מכובד, אלא זה גם לא חוקי, שכל אחד יאמר את אשר על ליבו כנגד 
היהודים, שומרי התורה ומצוותיה. חוקיהם אוסרים 'אנטישמיות', ועל כן צריך למצוא את הדרך 

בה ניתן לומר את כל ביטויי הגנאי כנגד היהודים, ובכל זאת להשאר מכובדים וחוקיים.
אותם הערלים מצאו לעצמם את הדרך להלחם כנגד היהודים בלא שיוכלו לטפול עליהם טענות 
אנטישמיות. הם כבר ימצאו את מה שיציק ליהודים, אבל יטענו שהם רוצים לעזור ליהודים ומתוך 

דאגה להם ולילדיהם, מרוב רחמים עליהם, מותר להם להסית נגדם ולדבר כל אשר על ליבם.
אותם עינים שראו בהריגת אלפים ורבבות מישראל, ושמחו ודצו בראיה זו, לטענתם לאחרונה 
עינם התעדנה, ולפתע דומעת כשחושבת על מצות ברית מילה ועל בכייתו של הרך הנולד שזכה 
להיכנס בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום. הם שידיהם דמים מלאו מרציחות איש את רעהו 
שחיים בלעו, המכים בשכרותם באכזריות בבני ביתם עד לשפיכות דמים, שינתם לא עורבת להם 
יצאו  הם  כך  ועל  המילה,  מצות  קיום  היהודים בשעת  שיוצא מהתינוקות  הדם  על  כשחושבים 
פעם  מידי  הנחשפת  זו  והענוגים,  הרכים  בליבותיהם  עמוק  הטבועה  הרחמים  שמידת  להלחם, 
במעשים נוראים שתצלנה אוזני שומעיהן, לא נותנת להם מנוחה עד שלא ימנעו את מצות המילה 

מבני אברהם יצחק ויעקב.
האמת ניתנת להאמר, שמצות מילה מבוססת ומוצקת על אמונה. מי שאין לו אמונה בה' שברא 
אותו ומחיה אותו בכל עת ושעה, באמת לא יכול להבין מדוע עושים מצוה זו בילד קטן רך בימים. 
אבל כל יהודי היודע שה' ברא אותו, חפץ שכפי שהוא זכה להיכנס בבריתו של אברהם אבינו עליו 
השלום, וכרת ברית עם ה' שיהיה עבדו הנאמן כל ימי חייו, וזה היסוד לכל מצוותיו, ובכל עת 
ושעה הוא זוכה שמקיים מצוה זו ועליה הוא שש ושמח, כך הוא חפץ שאף בנו הקט יזכה להיכנס 
בבריתו של אברהם אבינו ע"ה ולכרות ברית עם ה' שיהיה עבד נאמן לעבודתו כל ימי חייו, ובכל 

עת ושעה יזכה לקיים גם מצוה זה, ועליה הוא ישוש וישמח כל ימיו.
שונים  הארץ  גויי  של  אורחותיהם  רבים,  בדברים  העולם  יבשות  משאר  אמריקה  יבשת  שונה 
ומשונים משאר המקומות, כאשר שינויים אלו באים לידי ביטוי בדברים רבים, אבל השינוי הבולט 
והידוע ביחס לישראל, הוא בשנאה שירדה לישראל בכל המקומות, ששם ניתנה במידה מועטה 
זו  זו כלפי היהודים, היא  יותר. כאשר האמת המרה היא, שמחמת מיעוט השנאה שיש ביבשת 
שגרמה לרבים מהם להתקרב לגויים ללמוד מאורחותיהם הקלוקלות ולבסוף אף להאבד מתוך 
הקהל, בנישואין עם בן זוג שאינו בן ברית, עד שדורשי רשומות אמרו, שהגלות באירופה, היא 'מיד 
עשו', בה הרגישו בידו הקשה, ואילו גלות אמריקא, היא 'מיד אחי', שהגויים הראו עצמם כאחים 
וידידים, וכך הצליחו להרע לאומה היהודית בהתבוללות הנוראה שאירעה בה, ועל שני גלויות אלו 

התפלל יעקב עליו ועל זרעו, שה' יצילו מעשו על כל צדדיו ואופניו.
ארצות  ברחבי  מצוי  ואינו  כמעט  לישראל,  ולהצר  להציק  מה  לחפש  שנאה,  של  זה  במובן  גם 
שברחו  רבים  יהודים  אליה  לְגלות  החלו  שנה,  וחמשים  כמאה  לפני  כבר  אמריקה.  של  הברית 
והגזירות הקשות שקדמו להם. באותם  מאימת הפוגרומים הנוראים שהיו באותה עת ברוסיה, 
ימים ארצות הברית היתה לאחר מלחמת האזרחים הגדולה שהיתה בה, כאשר הצפוניים ניצחו את 
הדרומיים, כשהעילה המרכזית למלחמה היתה ענין העבדות, שהצפוניים דגלו בשחרור העבדים, 
חפצו  הדרומיים  ואילו  אפריקה,  בארצות  מבתיהם  אותם  שגזלו  עבדים  מסוחרי  רכשו  אותם 
להמשיך להחזיק בהם, ובנצחונם של הצפוניים החל שחרור העבדים ברחבי המדינות, ויחד עם 

זאת קלטה המדינה את כל מי שרק ביקש להגר אליה.
המדיניות של השלטון באותה עת היתה, לקדם בברכה כל מהגר, ולנסות לעזור ולסייע לו אם 
ילך ליישב את השממות, בנתינת שטחי ענק חינם, במטרה שיעּבדו את הקרקעות ויועילו לתנובת 
ופירות שיגדלו. אך אותם אלו שחפצו להתגורר במרכז, במקומות בהם היה  המדינה, בתבואה 

עבודה ופרנסה, נאלצו לעמול קשה לפרנס את בני ביתם להביא לחם לפי הטף.
הנסיונות בהם התנסו בני אותם דורות, היה קשים מנשוא. כאשר הקשה שביניהם היה הנסיון 
בשמירת השבת. יום ראשון בשבוע הוא יום השבתון הרשמי במדינה, בהם המפעלים ומקומות 
העבודה שובתים ממלאכתן. ומנהלי המפעלים לא הסכימו להשבית את המפעלים ליומים בשבוע, 
ועל כן, כל מי שרצה לשמור שבת, לא מצא כל עבודה שעל ידה הוא יוכל לפרנס את בני ביתו, 
ואף אם אירע והוא מצא עבודה, כחלוף שבוע כשהוא החסיר מעבודתו בשבת קודש, פוטר מיידית 
מהעבודה. ולא פלא שכאשר המצב במקום היה כה קשה מבחינה רוחנית, היאך נראו האנשים 

לאחר כמה שנים שהתגוררו במקום.
באותם ימים ידעו כולם באירופה, שמפאת המציאות המרה, מי שנסע והיגר לארצות הברית, סופו 
שיאבד את כל עולמו, הוא יהא מחלל שבת וביתו לא יהיה משכן לשכינה, הם יכשלו במאכלות 
אסורות וסופם שיאבדו מתוך הקהל. היו הורים שישבו 'שבעה' על בניהם כשנודע להם שנסעו 

לחבל ארץ זו, הם ידעו שחזקה עליהם שמשם הם לא יחזרו יהודים.
היו מועטים שלאחר שהגרו וראו את המציאות המרה, העדיפו לחזור לאירופה ולרוסיה ולסבול 
מיד העריצים והפורעים, העיקר שישארו ביהדותם, והיו אף מועטים שנאזרו בגבורה רבה והצליחו 
לשרוד ביהדותם גם בגלות מרה זו בארצות הברית, והם אלו שזרעו את הניצנים שמהם לאחר 
שנים הפריח הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל את השממה הרוחנית והקים בה עולה של תורה יחד 
עם כל גדולי ישראל שעזרו וסייעו בידו, עד שכיום ישנם יהודים שומרי תורה ומצוות באמריקה, 

קרוב לכנגד מספרם בארץ הקודש.
ובשכונותיה  יורק  ניו  בעיר  היה  ימים,  באותם  היהודים  מהמהגרים  רבים  התיישבו  בו  המרכז 
מנהטן, ברוקלין וברונקס. כאשר במקומות רבים במשך הזמן הוקמו קהילות לרוב, ובזכותם של 
יהודים רבים שהקפידו על שמירת שבת וזכו לברכת ה' והתעשרו, והקימו מפעלים רבים השובתים 
בשביעי וסגורים מעבודה, יכלו יהודים רבים אחרים לעבוד אצלם ולשמור שבת, ועל כן החלה 
הרפורמים  בידי  שדודה  כולה  נפלה  שכמעט  הברית  ארצות  ליהדות  תקומה  של  חדשה  תקופה 

והקונסוברטיבים ושאר רעיהם פורקי עול תורה ומצוות.
השלטון בארצות הברית בנוי על השיטה ה'דמוקרטית', שבכל כארבע שנים ישנם בחירות כלליות 

לנשיאות ולבית הנבחרים, וכן לרשות העיריה וחבריה, כאשר בדרך כלל ישנם שנתים בין בחירות 
לבחירות, פעם הבחירות לנשיאות ולבית הנבחרים, ולאחר שנתיים הבחירות לעיריה ושוב כעבור 
שנתיים, כשכבר עברו ארבע שנים מהבחירות לנשיאות, נערכים שוב בחירות לנשיאות ושנתיים 

לאחר מכן בחירות לעיריה וחוזר חלילה.
דעתם של גדולי ישראל היתה, שלמרות שקראו לציבור להצביע בבחירות, בכל זאת לא הביעו כל 
דעה ציבורית בסוגיית הבחירות לנשיאות, במי יש לבחור. מקובל לומר שהיה זה מהחשש שמא 
בסופו של דבר יעלה המועמד שלא תמכו בו, ואותו ערל ישיב להם בצרות צרורות. לא כן הדבר 
בבחירות המקומיות במקומות בהם היהודים יכלו להכריע מי יהיה בראש, שבמקומות אלו פעמים 

רבות הורו גדולי ישראל באופן ברור במי יתמכו ועבור מי יצביעו.
גם בעיר ניו יורק, שבמשך השנים הרבות שחלפו ועברו, בהם גדיים נעשו תיישים, והישוב היהודי 
שומר התורה והמצוות התרבה בעיר, ובמיוחד בשל ריכוזם הרב של היהודים במקום, וקהילות 
רבות שהוקמו והתבססו, העלו העסקנים בפני גדולי ישראל הצעה, שיביעו דעה ציבורית בדבר 
התמיכה במועמד ערל זה או אחר, הנתמך על ידי הגויים. גדולי ישראל שחששו מהבאות, לפני 
כאשר שמעו שמתוך  הנתונים.  את  להם  שיבררו  מנאמניהם  ביקשו  דברם,  את  לציבור  שאמרו 
כעשרה מליון בעלי זכות בחירה בעיר ניו יורק, ישנם רק כמליון ומחצה ועד שני מליון שהולכים 
להצביע, וזאת משום שרוב הציבור הכללי אדיש לבחירות ולא איכפת לו בדבר מי יעמוד בראש. 
כששניהם  מפלגות,  בשני  ביניהם  מחולקים  מצביעים,  מליון  שני  ועד  וחצי  המליון  אלו  ואותם 
עומדים כמחצה על מחצה, ואילו תמיכת היהודים באחד מהמועמדים, יכולה להכריע את המאבק 
בין חמש עשרה לעשרים אחוז,  הוא  היהודים המצביעים  בו, שמספר  מי שיתמכו  לנצחונו של 

למעלה משלוש מאות אלף קול.
גדולי ישראל שעיניהם רואות לרחוק, חקרו ובדקו אחר הנתונים, ולאחר שהכל אומת להם, כולל 
הפרטים על הסיכויים המירביים לנצחון של אותו אחד שבו חשבו לתמוך, הורו בציבור בדבר 
תמיכתם באחד הערלים, שהבטיח להם בעבור זאת שידאג למוסדות התורה כפי שניתן במסגרת 

החוקה האמריקאית, ואף ישיב להם כגמולם הטוב בכל מיני הטבות שיוכל.
לאחר התגיסותם של שומרי התורה והמצוות להצביע בהמוניהם עבור המועמד המדובר, ונצחונו 
ביתרון גדול על פני יריבו, השיב להם אותו ערל כפי שסיכמו עמו, ובמשך כל שנותיו בהם עמד 
בתפקידו זה, כראש עירַית ניו יורק, הטיב ליהודים כפי שהטיב לאחרים, והשתדל למלאות את 

הצפיות שציפו ממנו.
לפני כשתים עשרה שנה, לאחר מסורת ארוכה של נצחונו של המועמד בו תומכים שומרי התורה 
ַטֶמת, ערל אחר  ִּביל  והמצוות, מסיבות מסוימות שונה המועמד לראשות העיר, והגיע במקומו 
שחושב שיוכל למלאות את מקומו. יועציו של ביל הסבירו לו היטב, שאם הוא חפץ לכבוש את 
דברים  עמהם  ולסכם  היהודים  העסקנים  עם  להפגש  עליו  העיר,  כראש  לכהן  ולעלות  הפסגה 

אודות תמיכתן בו בבחירות.
זכר  ליהודים. בכל עת הוא  פולני, שאב מילדות את שנאתו של אביו  בנו של מהגר  ביל שהיה 
היאך אביו גדל המידות עומד על ידו, ומניף את אצבעו באזהרה, ואומר לו, בני! הזהר מהיהודים, 
הם יכולים לחטוף אותך ולהשתמש בדמך למהול במצות שלהם. ומלבד דבריו אלו, עוד הכניס 
אל ליבו אמונות טפלות אודות היהודים ורוע מעלליהם. ולמרות רוב השנים שעברו עליו, בהם 
דינקותא' שלו  ה'גירסא  זאת  בכל  בו,  פגע  או  הזיקו  לא  ואחד מהם מעולם  לרוב,  יהודים  פגש 
היתה כה חזקה, שמחמתה חשב ביל לחפש אחר דרך אחרת לנצח בבחירות בלא להזדקק לחסדי 

היהודים ולקשר עמהם.
ככל שבדק וחקר אחר דרכים בהם יוכל לנצח במאבק על ראשות העיר, הגיע למסקנה שאין לו 
עם  בפגישתו הראשונה  ככל שיבקשו.  להם  ולהבטיח  ליהודים  להתחבר  ברירה אחרת אלא  כל 
העסקנים היהודים, התחזק בליבו דברי אביו אודות ה'קרניים' שיש ליהודים, כאשר אותה ראיה 
שאמר לו אביו התאמתה בעיניו. העסקנים היהודים באו חבושים בכובעים ומגבעות שונות, שבאו 
להסתיר את מה שיש מתחתם. גם אלו שהסירו את המגבעות והכובעים, השאירו על ראשם כיסוי 

כל שהוא כדי שחרפת שיירי קרניהם לא תתגלה.
למרות סלידתו האישית מהיהודים, שאותה שמר עמוק בקרבו, והצליח להתגבר עליה בכדי להשיג 
יורק, הוא סיכם עם העסקנים היהודים שומרי  ניו  את מטרתו הנחפצת, להגיע לראשות העיר 
התורה והמצוות את שרצו וביקשו, כפי שנתן להם קודמו במפלגה, עם שינוים קלים לפי רוח 
הנהוגה  כמסורת  העיר,  ראש  להיות  והתמנה  בבחירות  כשניצח  דבר  של  ובסופו  ימים,  אותם 
מה  בכל  ועמד  כן,  הוא  אף  נהג  לציבור,  בהבטחותיהם  עומדים  שפוליטיקאים  הברית  בארצות 
שהתחייב ליהודים שומרי התורה והמצוות, מלבד מה שבכל עת חשב על הבחירות הבאות, שגם 
בהם הוא חפץ לזכות ולהבחר שוב לראשות העיר, דבר שיקשה עליו אם לא יעמוד בהבטחותיו, 

כנהוג בארץ זו. 
יועציו של ביל שידעו מקצת מדעותיו, הזהירו אותו לבל ישמיע מהגיגיו הללו ברבים, שמלבד מה 
שהדבר יכול לפעול נגדו שהיהודים שוב לא יבחרו בו, עוד זה יכול להזיק לו עד מאוד, גם מבחינה 
שניתן  גם  ומה  האנטישמיות,  ההתבטאויות  בעלי  כל  את  רעה  בעין  רואה  שהציבור  ציבורית, 
להעמידו למשפט על דיבורים דומים, ומחמת משפט אחד טפשי שיאמר בלא דעת, יוכל ליפול 

ממרומי מעמדו של ראש עירית ניו יורק, ועד לאסיר בבית האסורים.
עצה אחת יעצו לו יועציו בקביעות, שהיות ודעותיו על היהודים הם כה קיצונים ושליליים, על כן 
לא ימלט שבטעות הוא ישמיע את הגיגיו בציבור, ויוכל להגרם לו מכך נזק רב עד מאוד, אשר על 
כן מומלץ לו לשמור על קשרים טובים עם העסקנים היהודים, שיעשה להם את חפצם שהתחייב 
להם בלא כל בעיה וטענה, ויכבד אותם בכל עת, ועל כן, כאשר תהיה לו נפילה כזאת או אחרת 
כל  שהרי  מהקשרו,  שיצא  במשפט  שמדובר  לכולם  להוכיח  יבואו  היהודים  העסקנים  בדיבורו, 

הנהגתו עמהם היא טובה ומיוחדת.
היהודים שלא ידעו על דעותיו האישיות של ביל, ורק ראו את מעשיו והנהגותיו ביחס לבקשותיהם 
וההסכמים שסוכמו, החזיקו בדעה שהוא אחד מראשי העיריה הטובים ביותר שהיו בעיר מיום 
הווסדה. במיוחד שהעסקנים תמיד דברו בשבחו וביחסו החם לכל בקשה ופניה, שבכל עת הוא 

חפץ לעזור ולסייע ולהטיב עם היהודים.
כשהסתיימו ארבעת השנים בהם ביל שימש כראש העיר, וקרבו ימי הבחירות הנוספות, פשוט היה 
לביל ואף לעסקנים היהודים שגם במערכת בחירות זו יתמכו בו. ההסכם על התמיכה בו נעשה 
כבר מתוך אמון והכרות עם ביל כפי שהספיקו לראות ולהכיר בארבעת השנים האחרונות לטובה 
ולברכה. וכמובן בעת פקודה, ביום הבחירות הצביעו כל תושבי העיר שומרי התורה והמצוות, 

שהלכו על פי דעת גדולי ישראל והצביעו בהמוניהם עבור אותו ערל.
זמן מה לאחר הבחירות, כשביל הרגיש כבר בטוח בלשכתו בראשות העיר, פנו אליו כמה מחבריו 
ולמנוע  הברית  את  להפר  עזרתו  את  וביקשו  מילה,  ברית  מצות  כנגד  הנלחם  בארגון  החברים 

מיהודי המקום שיוכלו לקיים את מצוות דתם.
הם  דיפלומטית.  ובלתי  ישירה  בלשון  יחד  עמו  דיברו  ביל,  של  דעותיו  את  שהכירו  החברים 
חשבו היאך ניתן להלחם כנגד היהודים שנואי נפשם ולמנוע מהם לקיים מצוות. כאשר המטרה 
הראשונה שהציבו לפניהם היתה, מניעת ברית הקודש בין ישראל לה', שחלילה לא יכלו להכניס 

את בניהם בבריתו של אברהם אבינו ע"ה.
מחשבות רבות השקיעו אותם ערלים היאך ניתן למנוע את קיום המצוה והאות ברית, עד שקם 
אחד מהם ופרס בפניהם את משנתו, שעליהם לנצור בליבם את דעותיהם ומחשבותיהם אודות 
היהודים ובקשת זממם, שאם ינסו להלחם ישירות כנגד מצות ברית מילה, זה לא יראה יפה והגון 
בעיני הציבור, ובמיוחד שהיהודים יפסיקו לתמוך בביל לראשות העיר, ויתמכו ביריבו הפוליטי, 

ובסופו יעלוהו לראשות העיר במקומו.
עצתי היא, טען אותו ערל, שבכדי שנוכל בבוא העת למנוע מהיהודים לעשות את הברית, נבוא 
זאת  טוב, אלא שצריך לעשות  דבר  זה  ברית  ליהודים, שלעשות  וסיוע  עזרה  כעת בטענות של 
ניתן  והרדמה,  רופא  יעשו את הברית עם  ובמשך השנים, לאחר שהיהודים  והרדמה,  רופא  עם 
יהיה לחוקק חוק שאסור להורים לעשות ניתוח שאינו צורך רפואי, וכך נמנע מהיהודים לערוך 

לבניהם בריתות.
הרעיון התקבל בעיני כל המשתתפים, כאשר את התפקיד להביא חוות דעת רפואיות כנגד קיום 
מצות המילה כפי שעושים אותה כיום, הם הטילו על אחד מהם, ד"ר ג'ון מייסט, הרופא הראשי 
יוכלו לדרוש שהמילה  ידי חוות דעת רפואיות אלו הם  של העיר מטעם משרד הבריאות, שעל 
תעשה על ידי רופא במקום על ידי מוהל, כפי שהיא נהוגה מימי אברהם אבינו ועד ימינו אנו, 

ובעזהי"ת עד ביאת גואל צדק ואף לאחר מכן.
למחרת בא ד"ר ג'ון חדור קרב למשרדו, ואסף את צוות הרופאים המחוזיים של העיר, והורה להם 
שכעת עליהם לחקור ולברר אחר ברית המילה שהיהודים עושים לבניהם, מה הסיכונים הכרוכים 
בהם, ומדוע בכלל התירו להם לעשות ניתוח בלא כל פיקוח על התנאים הסטרילים הנדרשים 
לביצועו. הרופאים שרובם היו ערלים, החלו לברר ולהתענין אחר אופן קיום מצות המילה בימינו, 
ואכן בעיניהם הגויות לא הבינו היאך החוק האמריקאי שכה מחמיר עם רופאים שעשו ניתוח לא 
לפי כל הכללים או הרשיון שבידם, מאפשר למוהלים לעשות ניתוח לתינוק כה קטן בלא כל רשיון 

רפואי ופיקוח על תנאים סטרילים מתאימים.
הרופאים היהודים המחוזיים של העיר, שחלקם אף היו רחוקים משמירת התורה והמצוות, ואפילו 
שבת הם לא שמרו, ר"ל, בכל זאת מצות מילה היתה אחת מהמצוות היחידות שהם שמרו, ועל 
כן לא הבינו בשל מה קמה הסערה בקיום מצוה זו. המאמרים המסכמים שכתבו הרופאים הללו, 
'בעלילת דם נוסח תשע"ב'. מתוך רבבות בריתות הנערכות בכל  הוכיחו מעל כל ספק שמדובר 
שנה בארצות הברית, בשנה האחרונה רק ששה מהם הוצרכו לטיפול רפואי וגם זאת לא בהכרח 
מחמת הברית שנעשתה להם. לעומת זאת, בניתוח הקל ביותר והדומה למילה, כניתוח לכריתת 
השקדים, על כל מאה ניתוחים ישנם כעשרה שנזקקים לאשפוז מחמת הניתוח, ועוד רבים אחרים 
ורק בידי רופאים  הלוקים בדלקות כאלו ואחרות, למרות שניתוחי כריתת השקדים נעשים אך 
ידי צוות שלם של אנשי רפואה. כך שכל מי  ועל  ניתוח מתקדמים  ובחדרי  כירורגים מקצועים 

יבין שכל הטענות כנגד מצות המילה כפי שהיא נעשית בימינו כתיקונה,  שרק פוקח את עיניו 
הינה עלילת דם כפשוטו.

ובמיוחד שחלק  היהודים,  הרופאים  ממה שכתבו  אחרות  במסקנות  מעונין  היה  ג'ון  וד"ר  היות 
מהרופאים המחוזים אכן הסכימו עם דעתו ודבריו שכרופאים הממונים מטעם השלטון לפקח על 
כל עניני הרפואה, עליהם למנוע את קיום המילה כפי שהיא מתקיימת כיום, על כן קיבל ד"ר ג'ון 
את החוות דעת שכתבו הרופאים הערלים, ועליהם ביסס את חוות דעתו כרופא הראשי של משרד 

הבריאות, ואת דבריו אלו שלח אל ראש העיר במטרה שישתמש בדברים כפי שסיכמו ביניהם.
מילה  ברית  קיום  לאסור  הצו  עם  לצאת  יוכל  בו  מתאים  עיתוי  אחר  מחפש  העיר  ראש  בעוד 
באותם  שבדיוק  ה'  אינה  רופא,  של  הצמודה  השגחתו  ותחת  סטרילים  תנאים  על  פיקוח  ללא 
ונפטר. מהבדיקות  בזיהום  בן שבועיים שלקה  יהודי  תינוק  אודות  טרגי,  סיפור  ימים התפרסם 
הפתלוגיות של הרופאים לאחר המות, גילו הרופאים תגלית מדהימה, כי התינוק המת היה מהול, 
והם העלו רעיון שאולי הזיהום שתקף את התינוק והביא למותו, קשור לברית שעשו לו. ומרעיון 

זה ועד להקמת סערה עצומה אודות הסכנה הרבה שיש בקיום מצות מילה, הדרך היתה קצרה.
גם במהלך אותה סערה ציבורית, פרסמו רופאים רבים חוות דעת רפואיות מקצעיות ומדעיות 
הדוחות את הטענות שמיתת הילד קשורה לברית שהיה לו לפני כמה ימים. אחד הרופאים שחקר 
גיל חודש שמתו בבתי  את הנושא פרסם ממצאים מדהימים, שבין שלושה עשר התינוקות עד 
החולים שברחבי העיר במהלך החודש האחרון, רובם כלל לא היו מהולים, כך שאין כל הוכחה 
שהזיהום שהיה בדמו של הילד היהודי המהול שמת, אכן קשור לברית שעשו לו. זאת ועוד, שהיו 
רופאים שפרסמו ממצאים של מחקרים רפואיים רבים שנערכו אודות הידבקותם של תינוקות 
במחלות ביניהם אף קשות ומסוכנות, מהאחיות והרופאים בחדר תינוקות ובמהלך הטיפול בהם, 

ואף במרפאות של 'קופות חולים' ו'טיפת חלב', ואין פוצה פה ומצפצף.
לעיתוי כה מוצלח של סערה תקשורתית סביב ברית המילה, שבה יוכל ראש העיר להוציא לאור 
את מאוויו האפלים אודות גזרתו לביטול מצות המילה, גם ראש העיר לא חשב ולא פילל. ראש 
העיר ניצל את המומנטום של הסערה התקשורתית, וכאשר הפרשיה עוד היתה טִריה, וענין הברית 
והנידון אם טמונים בה סיכונים רפואיים היתה בראש סדר החדשות המקומיות בעיר, באותה 
עת יצא ראש העיר בצו האוסר לקיים ברית מילה בלא פיקוח של רופא וגם זאת רק בפיקוח על 

תנאים סטרילים מתאימים.
עסקני העיר ומאות אלפי תושביה היהודיים קבלו את הצו בתדהמה מרובה. היתכן וראש העיר 
שעמו יש לנו את הקשרים הטובים ביותר, הוא זה שיגזור גזרה נוראה זו, שאלו כל התושבים 
היהודים. העסקנים המסורים חשבו שככל הנראה צו זה נובע מהרצון להועיל ולשמור על כללי 
הרפואה והבריאות, ועל כן הרגיעו את הציבור באומרם כי בימים הקרובים הם אמורים להפגש 
עם ראש העיר, ובמהלך הפגישה יסבירו לו את חשיבות קיום ברית המילה ושזו מצוה חשובה לעם 

היהודי, וכשישמע כן בודאי שיבטל מיידית את הצו.
החשיבות  את  העיר  לראש  להסביר  שעליהם  לעסקנים  הורו  ישראל  גדולי  החשובים  הרבנים 
שמירת  במצות  מאוד  זהירים  שהיהודים  במיוחד  שינוי,  בלא  כמסורת  ועשייתה  המצוה  בקיום 
הגוף והנפש, שאף היא אחת ממצוות ה'. הוסיפו ואמרו הרבנים לעסקנים, שאם דברי הסברם לא 
ישקיטו את דעתו של ראש העיר, והוא יחפוץ להמשיך במאבקו ובמלחמתו, הם יודיעו לו, שאם 
הוא לא יבטל את הצו כנגד מצות מילה, בצו זה הוא פותח במלחמה על ה' ותורתו, ואנו היהודים 
ולא נבהלים מכל אלו הקמים עלינו לכלותינו בכל האופנים והדרכים. במהלך  למודי מלחמות, 
הפגישה עם ראש העיר, היתמם הלה ואמר, שאינו חפץ חלילה לשנות את המסורת החשובה של 
ניתוח סטרילי בבית החולים  יש לערוך ברית מילה רק בחדר  היהודים, אלא שמטעמי בריאות 

ובפיקוח רופא כירורוג.
אין לי כל דבר כנגד היהודים, אמר וחזר והטעים ראש העיר במהלך הפגישה, אלא שחשובה לי 
עד מאוד בריאות תושבי העיר ובמיוחד של היהודים שאני חייב להם הרבה על שבזכות הצבעתם 
נבחרתי לתפקידי, ועל כן כשקבלתי את חוות הדעת הרפואיות של הרופא העירוני הראשי של 
משרד הבריאות, שהיא מגובה בחוות דעת של הרופאים המחוזיים, הבנתי שמדובר בדבר סכנה, 

ועל כן הוצאתי את הצו המדובר.
עוד כמה פגישות שערכו העסקנים עם ראש העיר לא הביאו לתוצאות ברוכות, ועל כן הביאו את 
הדברים בפני גדולי ישראל ופרסו בפניהם כמה רעיונות לפעולה. בסופו של דבר הכריעו גדולי 
ישראל שיש לתבוע את ראש העיר בערכותיהם, שבַצו זה הוא עובר על החוקה של המדינה, בה 
נקבע שבמדינה תהיה 'הפרדת הדת מהמדינה", ואילו בצו שהוא הוציא, ישנה התערבות גסה של 

חוקי המדינה בדתי היהודים.
המשפט נקבע לעצם ימי החנוכה, בימים בהם ניסוי היוונים להעבירם מחוקי רצונך בגזירות על 
מילה, כך גם בזמן הזה לא פקעו גזירות אלו, וכל עוד שלא נזכה לגאולה השלימה שתבוא במהרה 
בימינו, עוד נסבול מעול גלויות מעל צוארנו. בימים שקדמו למשפט, כאשר ראש העיר חשש שבית 
המשפט יפסוק לרעתו ובכך הוא יפסיד את תוכניתו לבטל מצות מילה מישראל, על כן הוא ניסה 
להציע איזה שהיא פשרה מסוימת, שניתן יהיה לקיים את הברית גם בבתי כנסיות אלא עם רופא 
צמוד, או אפילו שההורים רק יחתמו על מסמך בו הם מאשרים שהמוהל יידע אותם לפני הברית 
שעצם קיום הברית על ידי מוהל בלא רופא צמוד, יש בו סכנה לתינוק, ובכל זאת הם מסכימים 
לכך ונוטלים על עצמם את הסיכון. אלא שגדולי ישראל הורו באופן חד משמעי שבענין כה עקרוני 

ליהדות כברית מילה, לא ניתן להגיע לכל פשרה או הסכמה שיכולה לסכן את המשך קיומה.
גדולי ישראל בעיני הבדולח הרואים לרחוק הבינו שראש העיר ואנשיו אינם רוצים את הבריאות 
של ילדי ישראל, אלא רק מחפשים אחר המקום בו יוכלו להתפס ולהאחוז במצוה זו עד שיוכלו 
לבטלה חלילה, ועל כן לא הסכימו לשום אפשרות של פשרה או הסכמה לשנות כי הוא זה מהמצוה 

כפי שנהגו לקיימה מימות אברהם אבינו עליו השלום ועד ימינו אנו.
זאת ועוד, טענו גדולי ישראל, עצם ההסכמה על החתמת ההורים על הטופס האמור, בזה נתנו 
דריסת רגל לשלטונות להתערב במצוה כה חשובה ויקרה לנו, שמחמתה אי אפשר לדעת במה 

יוסיפו להתערב עוד, עד שינסו לבטלה כליל.
בשמחה גדולה התקבל בין ציבור היראים וכל שומרי התורה והמצוות ברחבי העולם פסקו של בית 
המשפט, שביטל את הצו של ראש העיר, וראה בו התערבות גסה בעניני דת של היהודים, וליהודים 
היתה אורה ושמחה וששון ויקר, שיוכלו להמשיך לקיים את המצוה כתיקונה עד יבוא גואל, בלא 

הפרעה מכל אותם שונאי ישראל.
ראש העיר שראה שלא עלתה מחשבתו הרעה על ישראל, ניסה להעביר את הנושא כאילו לא היה 
וקיווה שבבחירות הקרובות לעיריה ימשיכו היהודים  אלא איזה ענין שולי וקטן בינו ליהודים, 

לתמוך בו כבבחירות הקודמות ואלו שלפניהם.
בהתקרב מועד הבחירות נודע לראש העיר שליהודים לא כל כך נראה הענין כפשוט שתומכים בו, 
אלא הם מנהלים משא ומתן עם יריבו הפוליטי, מי שחפץ לרשת את מקומו בראשות העיריה, ועל 
כן שלח את 'יועצו לעניני יהודים', שבעצמו היה יהודי ששמר חלק מהתורה והמצוות, שתפקידו 
הוא לעזור לראש העיר להסתדר עם היהודים, שידבר עם העסקנים והרבנים וישכנעם שגם בפעם 
הזאת יתמכו בראש העיר המכהן, ויצביעו עבורו לקדנציה נוספת בה הוא יוכל להמשיך לעזור 

ולסייע להם כפי שעזר וסייע להם רבות בשמונת השנים האחרונות.
היועץ עשה מלאכתו נאמנה, שוחח עם העסקנים הרבים ושכנע אותם שלמרות הטעות שהיתה 
ביריבו  ולא  הבאות,  בבחירות  בו  לתמוך  להם  כדאי  זאת  בכל  המילה,  ענין  סביב  העיר  לראש 
הפוליטי, ובמיוחד שהם כבר מכירים את ראש העיר שהוא עומד בהבטחותיו, ואילו את המועמד 
השני, הם אינם יודעים כלל אם יעמוד לימין היהודים וידאג לצורכיהם וישיב להם על בחירתם 

בו.
העסקנים השיבוהו שקבלו ממרנן ורבנן שמנוי וגמור אצלם שיש לתמוך במועמד השני, אחרי מה 
שראש העיר שקיבל את תמיכת היהדות החרדית ובכל זאת נלחם בה בצפור נפשה בענין המילה, 

וכבר לא ניתן להאמין בו לשום דבר אחר.
כשנודע לביל שהיהודים לא יתמכו בו בבחירות הקרובות, הוא החל לגלות ברבים את סתרי ליבו, 
והחל במסע פרסום של הבחירות בו השמיץ את היהודים אשר רוצים להנהיג את כל העולם ושאר 
הגיגים דומים, ואף באחד הפעמים התפרסמו דבריו ברבים שדיבר דיבורים אנטישמיים כנגד כל 
היהודים, בהם הביע אכזבה מרה מדוע נותנים להם בכלל אפשרות לגור בארצות הברית, דיבורים 
אסורים על פי החוק בארצות הברית, הנחשבים כגזענות, ובהם התחילה נפילתו, שסופו שלא רק 
שאיבד את כסא ראש העיר ליריבו הפוליטי, שבו תמכו היהודים, אלא אף נקנס בקנסות כספיות 
גדולות על דבריו הגזעניים ובאחד הימים כשכלתה אליו הרעה, מת בנסיבות אישיות, כששלח ידו 

בנפשו, כן יאבדו כל אויבך ה'.
זמן קצר לאחר שנתפרסם ברבים דעת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א שלא לתמוך בבחירות 
בביל אלא ביריבו הפוליטי, והתגלה קלונו של ביל ברבים בדבר שנאתו הקשה לישראל, ניגש יעקב 
לרבו ושאלו, ילמדינו רבינו, האם גם בימינו יש לגדולי ישראל רוח הקודש או נבואה בכדי לדעת 

את האמת על ביל, אותה הסתיר במעטה של אוהב ישראל כל ימיו.
השיבו הרב, ידידי היקר, אמת הוא שודאי ה' לא הסיר את רוח קודשו מעם ישראל ושכינתו שורה 
זוכה לדברים  גדולי וצדיקי הדורות גם בדורינו. מה גם שחז"ל אמרו שהלומד תורה לשמה  על 
גם את  וביניהם  הרבה,  לדברים  זכו  אכן  לשמה,  תורה  למדו  ימיהם  ישראל שכל  וגדולי  הרבה, 
הראיה לרחוק, דברים שאנו לא רואים ולא מבינים, אלא שהוראתם בפרשיה זו של אי התמיכה 
בראש העיר הקודם כמדומה לי שלא צריך להגיע עבורה לרוח הקודש או לנבואה או לכל צורה 
אחרת של גילוי שמימי, אלא ניתן ללומדה מקיום הלכה מפורשת בשו"ע )אור"ח סי' רפ"ה ס"ב(, 
שחייב אדם ללמוד הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום או פרש"י, ויראי שמים יוצא ידי שניהם, 

שלומד גם רש"י וגם תרגום, ומלימוד פרשתינו עפרש"י ניתן להגיע למסקנתם זו.

מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להגיע למסקנתם של גדולי ישראל?

ליכטיגערפאראלע – המאיר פנים לכל אחד



כל  את  ולקיים  ולעשות  לשמור  היא  יהודי  כל  של  שאיפתו 
יזכה  ידם  בלבב שלם, שעל  רצונו  ולעשות  המצוות שבתורה, 
מצוה  וכל  במעשיו,  והנאה  סיפוק  שירגיש  הזה,  עולם  לחיי 
תגרור אותו לעוד מצוה נוספת, וכל ימיו לא ישבע ממצוות, ורק 
ישבע מנחת ושמחה, וסופו שגם ינחל חיי עולם הבא, ולנצח 

נצחים יאכל מפרים ותשבע נפשו מטובם.
במיוחד  המעשים,  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  שאיפה  תמיד  לא 
באותן המצוות שלפעמים ההתגברות לקיימם קשה יותר, ועל 
הרבה  קיומם  של  והשמחה  הסיפוק  ההתגברות  שלאחר  אף 
יותר גדולים, בעת הנסיון ההתמודדות קשה וצריך לאזור חיל 
'מצוות  שישנם  גם  מה  בעשייתם.  ולזכות  היצר  על  להתגבר 
נדירות' או פחות ידועות, ומחמת כן יש שנכשלים ומפסידים 

את האפשרות לזכות בהם.
מצות 'ברית מילה' היא אחת מהמצוות המיוחדות שמלבד מה 
שאין יהודי שלא יודע על קיומה, כל יהודי, גם אם חלילה כבר 
החליק והגיע לדיוטות תחתונות, לעברי פי פחת, שאינו שומר 
ומקיים את רוב מצוות התורה, מצוה זו הוא מקיים ובשמחה 
רבה, גם אם אינו מבין כלל את המשמעות של המצוה וטעמה, 
שהיא הברית שה' כרת עם אברהם וזרעו אחריו. ואף אם אינו 
שכתב  כפי  האדם,  לשלימות  היסוד  שהיא  שורשה,  את  יודע 
השם  שרצה  לפי  זו,  מצוה  "משרשי  ב'(,  )מצוה  החינוך  בספר 
אות  שמו  על  נקרא  להיות  הבדיל  אשר  בעם  לקבוע  יתברך 
קבוע בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת גופם כמו שהם 
איננו  ומובאם  מוצאם  אשר  נפשותם,  בצורת  מהם  מובדלים 
שוה... והעם הנבחר חפץ השם יתברך להשלים תכונתו, ורצה 
ולא בראו שלם מבטן, לרמוז  ידי האדם,  להיות ההשלמה על 
אליו כי כאשר תשלום צורת גופו על ידו, כן בידו להשלים צורת 

נפשו בהכשר פעולותיו".
בכל הדורות ידע כל יהודי שמצוה זו אחת מיסודות היהדות, 
ידעו  ולא רק היהודים  האות שה' חתם בבשרנו שאנו עבדיו, 
זאת, אלא אף הגוים ערלי הבשר הבינו את שורשה וחשיבותה, 
במשך  ישראל  על  שגזרו  הגזירות  מתקופות  ברבים  כן,  ועל 
מחוקי  ולהעבירם  תורתך  להשכיחם  במטרה  שהיו  הדורות, 
רצונך, אחת מהראשונות שבהם היתה, לאסור מצוה זו, כאשר 
המטרה מובנת, שהגוים לא רצו שיהיה שינוי חיצוני בין יהודי 
הם  כן  ועל  להם,  הציקה  לה'  ישראל  בין  זו  וברית  אות  לגוי, 

ביקשו לנתק חיבור וקשר זה בין ישראל לאביהם שבשמים.
השלטונית  והעוצמה  הכח  כל  תקופות,  שבאותם  למרות 
והצבאית היתה בידי הגויים, והם השתמשו בכל כוחותיהם כדי 
למנוע מישראל להמשיך בקיום מצוה חשובה זו, בכל זאת עמדו 
לקיום מצוה  נפשם  ומסרו  בעזות דקדושה  ישראל  בני  כנגדם 
יסודית זו, גם במחיר מכות ויסורים, מאסרים ועונשים קשים, 
)ויק"ר ל"ב א'(, "מה לך  עינויים והריגה, וכדברי חז"ל במדרש 
יוצא ליסקל על שמלתי את בני, מה לך יוצא לישרף על ששמרתי 

את השבת, מה לך... על שעשיתי רצון אבא שבשמים...".
כבכל הדורות, גם בדורות האחרונים, ואף בדורינו אנו, ישנם 
גויים המחפשים להציק ולפגוע ביהודים, ועל כן הם מוצאים 
זו, הנכרכת עמהם יחד עם מצות  לעצמם להלחם כנגד מצוה 
השחיטה, במיוחד שהם יודעים שמצוה זו היא בצפור נפשם של 
היהודים, שעליהם היהודים ימסרו את נפשם ומחמתה יהגרו 
מהיהודים  יתפטרו  וכך  אחרות,  למדינות  ממדינתם  ויעברו 

שנואי נפשם.
המרכז לכל המלחמה של אותם שונאי ישראל במצות המילה 
ומצות השחיטה, נמצאת במדינות אירופה, בהם השנאה כבושה 
ְשַמדֹות  וגירושים,  בפוגרומים  שנה,  מאלף  יותר  זה  לישראל 
ושחיטות שהיו בכל חבלי היבשת. בחבלי יבשת זו ׁשָׂשׂשּו לנפץ 
את עוללינו אל הסלע לפני מעט יותר מששים שנה, שרדפו את 
יהודיה וטבחו בהם ללא רחם, אבות ואמהות על ילדיהן, פני 
הזקנים לא נהדרו, אלא נדחפו כבהמות לשחיטה לתאי הגזים 
והמשרפות, הם אלו ש'נכמרו רחמיהם' על הבהמות הנשחטות 
על פי ההלכה, כשזוהי שיטת ההמתה שיש בה את הצער המועט 
ביותר ששייך, במיוחד ביחס לשיטות ההריגה האכזריות שבהם 

הגויים הורגים את בהמותיהם בבתי המטבחיים.
האמת היא שגם בימינו אותם הגויים היו רוצים לראות בהריגת 
ושחיטת יהודים, הם מתענגים מראיית דם שפוך, ובמיוחד של 
יהודים, אלא שהמציאות העולמית כיום ברוב מדינות העולם, 
מלבד מה שזה לא מספיק מכובד, אלא זה גם לא חוקי, שכל 
התורה  שומרי  היהודים,  כנגד  ליבו  על  אשר  את  יאמר  אחד 
ומצוותיה. חוקיהם אוסרים 'אנטישמיות', ועל כן צריך למצוא 
כנגד היהודים,  ביטויי הגנאי  כל  לומר את  ניתן  את הדרך בה 

ובכל זאת להשאר מכובדים וחוקיים.
אותם הערלים מצאו לעצמם את הדרך להלחם כנגד היהודים 
בלא שיוכלו לטפול עליהם טענות אנטישמיות. הם כבר ימצאו 
את מה שיציק ליהודים, אבל יטענו שהם רוצים לעזור ליהודים 
ומתוך דאגה להם ולילדיהם, מרוב רחמים עליהם, מותר להם 

להסית נגדם ולדבר כל אשר על ליבם.
ושמחו  מישראל,  ורבבות  אלפים  בהריגת  שראו  עינים  אותם 
ולפתע  התעדנה,  עינם  לאחרונה  לטענתם  זו,  בראיה  ודצו 
ועל בכייתו של הרך  דומעת כשחושבת על מצות ברית מילה 
הנולד שזכה להיכנס בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום. 
הם שידיהם דמים מלאו מרציחות איש את רעהו שחיים בלעו, 
דמים,  לשפיכות  עד  ביתם  בבני  באכזריות  בשכרותם  המכים 
שינתם לא עורבת להם כשחושבים על הדם שיוצא מהתינוקות 
היהודים בשעת קיום מצות המילה, ועל כך הם יצאו להלחם, 
שמידת הרחמים הטבועה עמוק בליבותיהם הרכים והענוגים, זו 
הנחשפת מידי פעם במעשים נוראים שתצלנה אוזני שומעיהן, 
לא נותנת להם מנוחה עד שלא ימנעו את מצות המילה מבני 

אברהם יצחק ויעקב.
על  ומוצקת  מבוססת  מילה  שמצות  להאמר,  ניתנת  האמת 
אמונה. מי שאין לו אמונה בה' שברא אותו ומחיה אותו בכל 
זו בילד  יכול להבין מדוע עושים מצוה  עת ושעה, באמת לא 
קטן רך בימים. אבל כל יהודי היודע שה' ברא אותו, חפץ שכפי 

שהוא זכה להיכנס בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום, וכרת 
ברית עם ה' שיהיה עבדו הנאמן כל ימי חייו, וזה היסוד לכל 
מצוותיו, ובכל עת ושעה הוא זוכה שמקיים מצוה זו ועליה הוא 
שש ושמח, כך הוא חפץ שאף בנו הקט יזכה להיכנס בבריתו 
של אברהם אבינו ע"ה ולכרות ברית עם ה' שיהיה עבד נאמן 
לעבודתו כל ימי חייו, ובכל עת ושעה יזכה לקיים גם מצוה זה, 

ועליה הוא ישוש וישמח כל ימיו.
רבים,  בדברים  העולם  יבשות  משאר  אמריקה  יבשת  שונה 
גויי הארץ שונים ומשונים משאר המקומות,  אורחותיהם של 
כאשר שינויים אלו באים לידי ביטוי בדברים רבים, אבל השינוי 
הבולט והידוע ביחס לישראל, הוא בשנאה שירדה לישראל בכל 
המקומות, ששם ניתנה במידה מועטה יותר. כאשר האמת המרה 
היא, שמחמת מיעוט השנאה שיש ביבשת זו כלפי היהודים, היא 
מאורחותיהם  ללמוד  לגויים  להתקרב  מהם  לרבים  שגרמה  זו 
הקלוקלות ולבסוף אף להאבד מתוך הקהל, בנישואין עם בן זוג 
שאינו בן ברית, עד שדורשי רשומות אמרו, שהגלות באירופה, 
היא 'מיד עשו', בה הרגישו בידו הקשה, ואילו גלות אמריקא, 
וכך  וידידים,  כאחים  עצמם  הראו  שהגויים  אחי',  'מיד  היא 
הנוראה שאירעה  היהודית בהתבוללות  לאומה  הצליחו להרע 
בה, ועל שני גלויות אלו התפלל יעקב עליו ועל זרעו, שה' יצילו 

מעשו על כל צדדיו ואופניו.
לישראל,  ולהצר  להציק  מה  לחפש  שנאה,  של  זה  במובן  גם 
כבר  אמריקה.  של  הברית  ארצות  ברחבי  מצוי  ואינו  כמעט 
רבים  יהודים  אליה  לְגלות  החלו  שנה,  וחמשים  כמאה  לפני 
שברחו מאימת הפוגרומים הנוראים שהיו באותה עת ברוסיה, 
הברית  ארצות  ימים  באותם  להם.  שקדמו  הקשות  והגזירות 
כאשר  בה,  שהיתה  הגדולה  האזרחים  מלחמת  לאחר  היתה 
למלחמה  הדרומיים, כשהעילה המרכזית  ניצחו את  הצפוניים 
היתה ענין העבדות, שהצפוניים דגלו בשחרור העבדים, אותם 
רכשו מסוחרי עבדים שגזלו אותם מבתיהם בארצות אפריקה, 
של  ובנצחונם  בהם,  להחזיק  להמשיך  חפצו  הדרומיים  ואילו 
הצפוניים החל שחרור העבדים ברחבי המדינות, ויחד עם זאת 

קלטה המדינה את כל מי שרק ביקש להגר אליה.
כל  בברכה  לקדם  היתה,  עת  באותה  השלטון  של  המדיניות 
ילך ליישב את השממות,  מהגר, ולנסות לעזור ולסייע לו אם 
בנתינת שטחי ענק חינם, במטרה שיעּבדו את הקרקעות ויועילו 
לתנובת המדינה, בתבואה ופירות שיגדלו. אך אותם אלו שחפצו 
נאלצו  ופרנסה,  עבודה  היה  בהם  במקומות  במרכז,  להתגורר 

לעמול קשה לפרנס את בני ביתם להביא לחם לפי הטף.
מנשוא.  קשים  היה  דורות,  אותם  בני  התנסו  בהם  הנסיונות 
כאשר הקשה שביניהם היה הנסיון בשמירת השבת. יום ראשון 
המפעלים  בהם  במדינה,  הרשמי  השבתון  יום  הוא  בשבוע 
לא  המפעלים  ומנהלי  ממלאכתן.  שובתים  העבודה  ומקומות 
כל  כן,  ועל  בשבוע,  ליומים  המפעלים  את  להשבית  הסכימו 
הוא  ידה  שעל  עבודה  כל  מצא  לא  שבת,  לשמור  שרצה  מי 
עבודה,  מצא  והוא  אירע  אם  ואף  ביתו,  בני  את  לפרנס  יוכל 
פוטר  קודש,  בשבת  מעבודתו  החסיר  כשהוא  שבוע  כחלוף 
כה  היה  במקום  המצב  שכאשר  פלא  ולא  מהעבודה.  מיידית 
שנים  כמה  לאחר  נראו האנשים  היאך  רוחנית,  מבחינה  קשה 

שהתגוררו במקום.
המרה,  המציאות  באירופה, שמפאת  כולם  ידעו  ימים  באותם 
עולמו,  כל  והיגר לארצות הברית, סופו שיאבד את  מי שנסע 
הוא יהא מחלל שבת וביתו לא יהיה משכן לשכינה, הם יכשלו 
הורים  היו  הקהל.  מתוך  שיאבדו  וסופם  אסורות  במאכלות 
שישבו 'שבעה' על בניהם כשנודע להם שנסעו לחבל ארץ זו, 

הם ידעו שחזקה עליהם שמשם הם לא יחזרו יהודים.
היו מועטים שלאחר שהגרו וראו את המציאות המרה, העדיפו 
והפורעים,  העריצים  מיד  ולסבול  ולרוסיה  לאירופה  לחזור 
בגבורה  שנאזרו  מועטים  אף  והיו  ביהדותם,  שישארו  העיקר 
בארצות  זו  מרה  בגלות  גם  ביהדותם  לשרוד  והצליחו  רבה 
הברית, והם אלו שזרעו את הניצנים שמהם לאחר שנים הפריח 
הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל את השממה הרוחנית והקים בה 
עולה של תורה יחד עם כל גדולי ישראל שעזרו וסייעו בידו, 
עד שכיום ישנם יהודים שומרי תורה ומצוות באמריקה, קרוב 

לכנגד מספרם בארץ הקודש.
ימים,  באותם  היהודים  מהמהגרים  רבים  התיישבו  בו  המרכז 
היה בעיר ניו יורק ובשכונותיה מנהטן, ברוקלין וברונקס. כאשר 
ובזכותם  לרוב,  קהילות  הוקמו  הזמן  במשך  רבים  במקומות 
ה'  לברכת  וזכו  שבת  שמירת  על  שהקפידו  רבים  יהודים  של 
וסגורים  בשביעי  השובתים  רבים  מפעלים  והקימו  והתעשרו, 
מעבודה, יכלו יהודים רבים אחרים לעבוד אצלם ולשמור שבת, 
ועל כן החלה תקופה חדשה של תקומה ליהדות ארצות הברית 
והקונסוברטיבים  הרפורמים  בידי  שדודה  כולה  נפלה  שכמעט 

ושאר רעיהם פורקי עול תורה ומצוות.
השלטון בארצות הברית בנוי על השיטה ה'דמוקרטית', שבכל 
כארבע שנים ישנם בחירות כלליות לנשיאות ולבית הנבחרים, 
וכן לרשות העיריה וחבריה, כאשר בדרך כלל ישנם שנתים בין 
הנבחרים,  ולבית  לנשיאות  הבחירות  פעם  לבחירות,  בחירות 
ולאחר שנתיים הבחירות לעיריה ושוב כעבור שנתיים, כשכבר 
נערכים שוב בחירות  לנשיאות,  עברו ארבע שנים מהבחירות 

לנשיאות ושנתיים לאחר מכן בחירות לעיריה וחוזר חלילה.
דעתם של גדולי ישראל היתה, שלמרות שקראו לציבור להצביע 
בסוגיית  ציבורית  דעה  כל  הביעו  לא  זאת  בכל  בבחירות, 
זה  שהיה  לומר  מקובל  לבחור.  יש  במי  לנשיאות,  הבחירות 
בו,  המועמד שלא תמכו  יעלה  דבר  של  בסופו  מהחשש שמא 
כן הדבר בבחירות  ישיב להם בצרות צרורות. לא  ואותו ערל 
יהיה  מי  להכריע  יכלו  היהודים  בהם  במקומות  המקומיות 
בראש, שבמקומות אלו פעמים רבות הורו גדולי ישראל באופן 

ברור במי יתמכו ועבור מי יצביעו.
גם בעיר ניו יורק, שבמשך השנים הרבות שחלפו ועברו, בהם 
והמצוות  התורה  שומר  היהודי  והישוב  תיישים,  נעשו  גדיים 
התרבה בעיר, ובמיוחד בשל ריכוזם הרב של היהודים במקום, 

וקהילות רבות שהוקמו והתבססו, העלו העסקנים בפני גדולי 
במועמד  התמיכה  בדבר  ציבורית  דעה  שיביעו  הצעה,  ישראל 
ערל זה או אחר, הנתמך על ידי הגויים. גדולי ישראל שחששו 
מנאמניהם  ביקשו  דברם,  את  לציבור  שאמרו  לפני  מהבאות, 
שיבררו להם את הנתונים. כאשר שמעו שמתוך כעשרה מליון 
בעלי זכות בחירה בעיר ניו יורק, ישנם רק כמליון ומחצה ועד 
שני מליון שהולכים להצביע, וזאת משום שרוב הציבור הכללי 
אדיש לבחירות ולא איכפת לו בדבר מי יעמוד בראש. ואותם 
ביניהם  מצביעים, מחולקים  מליון  שני  ועד  וחצי  המליון  אלו 
ואילו  מחצה,  על  כמחצה  עומדים  כששניהם  מפלגות,  בשני 
תמיכת היהודים באחד מהמועמדים, יכולה להכריע את המאבק 
לנצחונו של מי שיתמכו בו, שמספר היהודים המצביעים הוא 
אלף  מאות  משלוש  למעלה  אחוז,  לעשרים  עשרה  חמש  בין 

קול.
גדולי ישראל שעיניהם רואות לרחוק, חקרו ובדקו אחר הנתונים, 
ולאחר שהכל אומת להם, כולל הפרטים על הסיכויים המירביים 
לנצחון של אותו אחד שבו חשבו לתמוך, הורו בציבור בדבר 
שידאג  זאת  בעבור  להם  שהבטיח  הערלים,  באחד  תמיכתם 
למוסדות התורה כפי שניתן במסגרת החוקה האמריקאית, ואף 

ישיב להם כגמולם הטוב בכל מיני הטבות שיוכל.
להצביע  והמצוות  התורה  שומרי  של  התגיסותם  לאחר 
על  גדול  ביתרון  ונצחונו  המדובר,  המועמד  עבור  בהמוניהם 
פני יריבו, השיב להם אותו ערל כפי שסיכמו עמו, ובמשך כל 
הטיב  יורק,  ניו  עירַית  כראש  זה,  בתפקידו  עמד  בהם  שנותיו 
והשתדל למלאות את הצפיות  כפי שהטיב לאחרים,  ליהודים 

שציפו ממנו.
לפני כשתים עשרה שנה, לאחר מסורת ארוכה של נצחונו של 
המועמד בו תומכים שומרי התורה והמצוות, מסיבות מסוימות 
ערל  ַטֶמת,  ִּביל  במקומו  והגיע  העיר,  לראשות  המועמד  שונה 
אחר שחושב שיוכל למלאות את מקומו. יועציו של ביל הסבירו 
לו היטב, שאם הוא חפץ לכבוש את הפסגה ולעלות לכהן כראש 
העיר, עליו להפגש עם העסקנים היהודים ולסכם עמהם דברים 

אודות תמיכתן בו בבחירות.
ביל שהיה בנו של מהגר פולני, שאב מילדות את שנאתו של אביו 
ליהודים. בכל עת הוא זכר היאך אביו גדל המידות עומד על ידו, 
ומניף את אצבעו באזהרה, ואומר לו, בני! הזהר מהיהודים, הם 
שלהם.  במצות  למהול  בדמך  ולהשתמש  אותך  לחטוף  יכולים 
ומלבד דבריו אלו, עוד הכניס אל ליבו אמונות טפלות אודות 
היהודים ורוע מעלליהם. ולמרות רוב השנים שעברו עליו, בהם 
פגש יהודים לרוב, ואחד מהם מעולם לא הזיקו או פגע בו, בכל 
זאת ה'גירסא דינקותא' שלו היתה כה חזקה, שמחמתה חשב 
ביל לחפש אחר דרך אחרת לנצח בבחירות בלא להזדקק לחסדי 

היהודים ולקשר עמהם.
ככל שבדק וחקר אחר דרכים בהם יוכל לנצח במאבק על ראשות 
העיר, הגיע למסקנה שאין לו כל ברירה אחרת אלא להתחבר 
ליהודים ולהבטיח להם ככל שיבקשו. בפגישתו הראשונה עם 
העסקנים היהודים, התחזק בליבו דברי אביו אודות ה'קרניים' 
התאמתה  אביו  לו  שאמר  ראיה  אותה  כאשר  ליהודים,  שיש 
ומגבעות  בכובעים  חבושים  באו  היהודים  העסקנים  בעיניו. 
שונות, שבאו להסתיר את מה שיש מתחתם. גם אלו שהסירו 
את המגבעות והכובעים, השאירו על ראשם כיסוי כל שהוא כדי 

שחרפת שיירי קרניהם לא תתגלה.
למרות סלידתו האישית מהיהודים, שאותה שמר עמוק בקרבו, 
והצליח להתגבר עליה בכדי להשיג את מטרתו הנחפצת, להגיע 
היהודים  העסקנים  עם  סיכם  הוא  יורק,  ניו  העיר  לראשות 
שומרי התורה והמצוות את שרצו וביקשו, כפי שנתן להם קודמו 
במפלגה, עם שינוים קלים לפי רוח אותם ימים, ובסופו של דבר 
כשניצח בבחירות והתמנה להיות ראש העיר, כמסורת הנהוגה 
בארצות הברית שפוליטיקאים עומדים בהבטחותיהם לציבור, 
נהג אף הוא כן, ועמד בכל מה שהתחייב ליהודים שומרי התורה 
והמצוות, מלבד מה שבכל עת חשב על הבחירות הבאות, שגם 
בהם הוא חפץ לזכות ולהבחר שוב לראשות העיר, דבר שיקשה 

עליו אם לא יעמוד בהבטחותיו, כנהוג בארץ זו. 
יועציו של ביל שידעו מקצת מדעותיו, הזהירו אותו לבל ישמיע 
נגדו  לפעול  יכול  שהדבר  מה  שמלבד  ברבים,  הללו  מהגיגיו 
שהיהודים שוב לא יבחרו בו, עוד זה יכול להזיק לו עד מאוד, 
בעלי  כל  רעה את  בעין  רואה  ציבורית, שהציבור  גם מבחינה 
גם שניתן להעמידו למשפט  ומה  ההתבטאויות האנטישמיות, 
בלא  שיאמר  טפשי  אחד  משפט  ומחמת  דומים,  דיבורים  על 
דעת, יוכל ליפול ממרומי מעמדו של ראש עירית ניו יורק, ועד 

לאסיר בבית האסורים.
על  ודעותיו  שהיות  בקביעות,  יועציו  לו  יעצו  אחת  עצה 
היהודים הם כה קיצונים ושליליים, על כן לא ימלט שבטעות 
רב  נזק  מכך  לו  להגרם  ויוכל  בציבור,  הגיגיו  את  ישמיע  הוא 
עד מאוד, אשר על כן מומלץ לו לשמור על קשרים טובים עם 
להם  שהתחייב  חפצם  את  להם  שיעשה  היהודים,  העסקנים 
כאשר  כן,  ועל  עת,  בכל  אותם  ויכבד  וטענה,  בעיה  כל  בלא 
היהודים  בדיבורו, העסקנים  או אחרת  כזאת  נפילה  לו  תהיה 
יבואו להוכיח לכולם שמדובר במשפט שיצא מהקשרו, שהרי 

כל הנהגתו עמהם היא טובה ומיוחדת.
היהודים שלא ידעו על דעותיו האישיות של ביל, ורק ראו את 
שסוכמו,  וההסכמים  לבקשותיהם  ביחס  והנהגותיו  מעשיו 
החזיקו בדעה שהוא אחד מראשי העיריה הטובים ביותר שהיו 
בשבחו  דברו  תמיד  שהעסקנים  במיוחד  הווסדה.  מיום  בעיר 
לעזור  חפץ  הוא  עת  שבכל  ופניה,  בקשה  לכל  החם  וביחסו 

ולסייע ולהטיב עם היהודים.
כשהסתיימו ארבעת השנים בהם ביל שימש כראש העיר, וקרבו 
ימי הבחירות הנוספות, פשוט היה לביל ואף לעסקנים היהודים 
בו  התמיכה  על  ההסכם  בו.  יתמכו  זו  בחירות  במערכת  שגם 
נעשה כבר מתוך אמון והכרות עם ביל כפי שהספיקו לראות 
וכמובן  ולברכה.  לטובה  האחרונות  השנים  בארבעת  ולהכיר 

בעת פקודה, ביום הבחירות הצביעו כל 
המשך בעמוד הבא
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פורייס ש. – ירושלים – תיבת גמא עה"ת עם הגאות רע"א.
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הפרסים לשבוע זה:  ספר "שו"ת נודע ביהודה", ב"כ.

עוד  ארבעה זוכים נוספים, כל אחד בספר "שבתא דינוקא - הלכות שבת המצויים בתינוקות ובילדים".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד ב"ספר החינוך".

והמצוות,  התורה  שומרי  העיר  תושבי 
שהלכו על פי דעת גדולי ישראל והצביעו 

בהמוניהם עבור אותו ערל.
בלשכתו  בטוח  כבר  הרגיש  כשביל  הבחירות,  לאחר  מה  זמן 
בראשות העיר, פנו אליו כמה מחבריו החברים בארגון הנלחם 
להפר את הברית  עזרתו  וביקשו את  מילה,  ברית  כנגד מצות 

ולמנוע מיהודי המקום שיוכלו לקיים את מצוות דתם.
בלשון  יחד  עמו  דיברו  ביל,  של  דעותיו  את  שהכירו  החברים 
כנגד  להלחם  ניתן  היאך  דיפלומטית. הם חשבו  ובלתי  ישירה 
כאשר  מצוות.  לקיים  מהם  ולמנוע  נפשם  שנואי  היהודים 
המטרה הראשונה שהציבו לפניהם היתה, מניעת ברית הקודש 
יכלו להכניס את בניהם בבריתו  בין ישראל לה', שחלילה לא 

של אברהם אבינו ע"ה.
את  למנוע  ניתן  היאך  ערלים  אותם  השקיעו  רבות  מחשבות 
קיום המצוה והאות ברית, עד שקם אחד מהם ופרס בפניהם 
את משנתו, שעליהם לנצור בליבם את דעותיהם ומחשבותיהם 
ישירות  להלחם  ינסו  שאם  זממם,  ובקשת  היהודים  אודות 
כנגד מצות ברית מילה, זה לא יראה יפה והגון בעיני הציבור, 
ובמיוחד שהיהודים יפסיקו לתמוך בביל לראשות העיר, ויתמכו 

ביריבו הפוליטי, ובסופו יעלוהו לראשות העיר במקומו.
למנוע  העת  בבוא  שנוכל  שבכדי  ערל,  אותו  טען  היא,  עצתי 
עזרה  של  בטענות  כעת  נבוא  הברית,  את  לעשות  מהיהודים 
וסיוע ליהודים, שלעשות ברית זה דבר טוב, אלא שצריך לעשות 
זאת עם רופא והרדמה, ובמשך השנים, לאחר שהיהודים יעשו 
את הברית עם רופא והרדמה, ניתן יהיה לחוקק חוק שאסור 
להורים לעשות ניתוח שאינו צורך רפואי, וכך נמנע מהיהודים 

לערוך לבניהם בריתות.
הרעיון התקבל בעיני כל המשתתפים, כאשר את התפקיד להביא 
חוות דעת רפואיות כנגד קיום מצות המילה כפי שעושים אותה 
כיום, הם הטילו על אחד מהם, ד"ר ג'ון מייסט, הרופא הראשי 
של העיר מטעם משרד הבריאות, שעל ידי חוות דעת רפואיות 
אלו הם יוכלו לדרוש שהמילה תעשה על ידי רופא במקום על 
ידי מוהל, כפי שהיא נהוגה מימי אברהם אבינו ועד ימינו אנו, 

ובעזהי"ת עד ביאת גואל צדק ואף לאחר מכן.
למחרת בא ד"ר ג'ון חדור קרב למשרדו, ואסף את צוות הרופאים 
המחוזיים של העיר, והורה להם שכעת עליהם לחקור ולברר 
הסיכונים  מה  לבניהם,  עושים  שהיהודים  המילה  ברית  אחר 
בלא  ניתוח  לעשות  להם  התירו  בכלל  ומדוע  בהם,  הכרוכים 
כל פיקוח על התנאים הסטרילים הנדרשים לביצועו. הרופאים 
קיום  אופן  אחר  ולהתענין  לברר  החלו  ערלים,  היו  שרובם 
היאך  הבינו  לא  הגויות  בעיניהם  ואכן  בימינו,  המילה  מצות 
לא  ניתוח  שעשו  רופאים  עם  מחמיר  שכה  האמריקאי  החוק 
לפי כל הכללים או הרשיון שבידם, מאפשר למוהלים לעשות 
ניתוח לתינוק כה קטן בלא כל רשיון רפואי ופיקוח על תנאים 

סטרילים מתאימים.
הרופאים היהודים המחוזיים של העיר, שחלקם אף היו רחוקים 
ר"ל,  שמרו,  לא  הם  שבת  ואפילו  והמצוות,  התורה  משמירת 
שהם  היחידות  מהמצוות  אחת  היתה  מילה  מצות  זאת  בכל 
שמרו, ועל כן לא הבינו בשל מה קמה הסערה בקיום מצוה זו. 
המאמרים המסכמים שכתבו הרופאים הללו, הוכיחו מעל כל 
ספק שמדובר 'בעלילת דם נוסח תשע"ב'. מתוך רבבות בריתות 
הנערכות בכל שנה בארצות הברית, בשנה האחרונה רק ששה 
מהם הוצרכו לטיפול רפואי וגם זאת לא בהכרח מחמת הברית 
שנעשתה להם. לעומת זאת, בניתוח הקל ביותר והדומה למילה, 
כניתוח לכריתת השקדים, על כל מאה ניתוחים ישנם כעשרה 
שנזקקים לאשפוז מחמת הניתוח, ועוד רבים אחרים הלוקים 
השקדים  כריתת  שניתוחי  למרות  ואחרות,  כאלו  בדלקות 
נעשים אך ורק בידי רופאים כירורגים מקצועים ובחדרי ניתוח 
מתקדמים ועל ידי צוות שלם של אנשי רפואה. כך שכל מי שרק 
פוקח את עיניו יבין שכל הטענות כנגד מצות המילה כפי שהיא 

נעשית בימינו כתיקונה, הינה עלילת דם כפשוטו.
שכתבו  ממה  אחרות  במסקנות  מעונין  היה  ג'ון  וד"ר  היות 
אכן  המחוזים  מהרופאים  שחלק  ובמיוחד  היהודים,  הרופאים 
הסכימו עם דעתו ודבריו שכרופאים הממונים מטעם השלטון 
המילה  קיום  את  למנוע  עליהם  הרפואה,  עניני  כל  על  לפקח 
כפי שהיא מתקיימת כיום, על כן קיבל ד"ר ג'ון את החוות דעת 
שכתבו הרופאים הערלים, ועליהם ביסס את חוות דעתו כרופא 
הראשי של משרד הבריאות, ואת דבריו אלו שלח אל ראש העיר 

במטרה שישתמש בדברים כפי שסיכמו ביניהם.
בעוד ראש העיר מחפש אחר עיתוי מתאים בו יוכל לצאת עם 
הצו לאסור קיום ברית מילה ללא פיקוח על תנאים סטרילים 
באותם  שבדיוק  ה'  אינה  רופא,  של  הצמודה  השגחתו  ותחת 
שבועיים  בן  יהודי  תינוק  אודות  טרגי,  סיפור  התפרסם  ימים 
הרופאים  של  הפתלוגיות  מהבדיקות  ונפטר.  בזיהום  שלקה 

גילו הרופאים תגלית מדהימה, כי התינוק המת  לאחר המות, 
היה מהול, והם העלו רעיון שאולי הזיהום שתקף את התינוק 
והביא למותו, קשור לברית שעשו לו. ומרעיון זה ועד להקמת 
מילה,  מצות  בקיום  שיש  הרבה  הסכנה  אודות  עצומה  סערה 

הדרך היתה קצרה.
רופאים רבים חוות  ציבורית, פרסמו  גם במהלך אותה סערה 
דעת רפואיות מקצעיות ומדעיות הדוחות את הטענות שמיתת 
הילד קשורה לברית שהיה לו לפני כמה ימים. אחד הרופאים 
שחקר את הנושא פרסם ממצאים מדהימים, שבין שלושה עשר 
העיר  שברחבי  החולים  בבתי  שמתו  חודש  גיל  עד  התינוקות 
כך שאין  היו מהולים,  כלל לא  רובם  במהלך החודש האחרון, 
כל הוכחה שהזיהום שהיה בדמו של הילד היהודי המהול שמת, 
אכן קשור לברית שעשו לו. זאת ועוד, שהיו רופאים שפרסמו 
ממצאים של מחקרים רפואיים רבים שנערכו אודות הידבקותם 
של תינוקות במחלות ביניהם אף קשות ומסוכנות, מהאחיות 
והרופאים בחדר תינוקות ובמהלך הטיפול בהם, ואף במרפאות 

של 'קופות חולים' ו'טיפת חלב', ואין פוצה פה ומצפצף.
ברית המילה,  סביב  מוצלח של סערה תקשורתית  כה  לעיתוי 
שבה יוכל ראש העיר להוציא לאור את מאוויו האפלים אודות 
גזרתו לביטול מצות המילה, גם ראש העיר לא חשב ולא פילל. 
ראש העיר ניצל את המומנטום של הסערה התקשורתית, וכאשר 
הפרשיה עוד היתה טִריה, וענין הברית והנידון אם טמונים בה 
סיכונים רפואיים היתה בראש סדר החדשות המקומיות בעיר, 
באותה עת יצא ראש העיר בצו האוסר לקיים ברית מילה בלא 
סטרילים  תנאים  על  בפיקוח  רק  זאת  וגם  רופא  של  פיקוח 

מתאימים.
הצו  את  קבלו  היהודיים  תושביה  אלפי  ומאות  העיר  עסקני 
בתדהמה מרובה. היתכן וראש העיר שעמו יש לנו את הקשרים 
כל  שאלו  זו,  נוראה  גזרה  שיגזור  זה  הוא  ביותר,  הטובים 
התושבים היהודים. העסקנים המסורים חשבו שככל הנראה צו 
זה נובע מהרצון להועיל ולשמור על כללי הרפואה והבריאות, 
הם  הקרובים  בימים  כי  באומרם  הציבור  את  הרגיעו  כן  ועל 
אמורים להפגש עם ראש העיר, ובמהלך הפגישה יסבירו לו את 
היהודי,  לעם  חשובה  מצוה  ושזו  המילה  ברית  קיום  חשיבות 

וכשישמע כן בודאי שיבטל מיידית את הצו.
שעליהם  לעסקנים  הורו  ישראל  גדולי  החשובים  הרבנים 
ועשייתה  המצוה  בקיום  החשיבות  את  העיר  לראש  להסביר 
זהירים מאוד במצות  כמסורת בלא שינוי, במיוחד שהיהודים 
שמירת הגוף והנפש, שאף היא אחת ממצוות ה'. הוסיפו ואמרו 
דעתו  את  ישקיטו  לא  הסברם  דברי  שאם  לעסקנים,  הרבנים 
של ראש העיר, והוא יחפוץ להמשיך במאבקו ובמלחמתו, הם 
יודיעו לו, שאם הוא לא יבטל את הצו כנגד מצות מילה, בצו 
למודי  היהודים  ואנו  ותורתו,  ה'  על  במלחמה  פותח  הוא  זה 
בכל  לכלותינו  עלינו  הקמים  אלו  מכל  נבהלים  ולא  מלחמות, 
האופנים והדרכים. במהלך הפגישה עם ראש העיר, היתמם הלה 
של  החשובה  המסורת  את  לשנות  חלילה  חפץ  שאינו  ואמר, 
היהודים, אלא שמטעמי בריאות יש לערוך ברית מילה רק בחדר 

ניתוח סטרילי בבית החולים ובפיקוח רופא כירורוג.
והטעים ראש העיר  וחזר  כנגד היהודים, אמר  כל דבר  לי  אין 
תושבי  בריאות  מאוד  עד  לי  שחשובה  אלא  הפגישה,  במהלך 
העיר ובמיוחד של היהודים שאני חייב להם הרבה על שבזכות 
הצבעתם נבחרתי לתפקידי, ועל כן כשקבלתי את חוות הדעת 
הבריאות,  משרד  של  הראשי  העירוני  הרופא  של  הרפואיות 
הבנתי  המחוזיים,  הרופאים  של  דעת  בחוות  מגובה  שהיא 

שמדובר בדבר סכנה, ועל כן הוצאתי את הצו המדובר.
עוד כמה פגישות שערכו העסקנים עם ראש העיר לא הביאו 
לתוצאות ברוכות, ועל כן הביאו את הדברים בפני גדולי ישראל 
ופרסו בפניהם כמה רעיונות לפעולה. בסופו של דבר הכריעו 
בערכותיהם, שבַצו  העיר  ראש  לתבוע את  ישראל שיש  גדולי 
שבמדינה  נקבע  בה  המדינה,  של  החוקה  על  עובר  הוא  זה 
תהיה 'הפרדת הדת מהמדינה", ואילו בצו שהוא הוציא, ישנה 

התערבות גסה של חוקי המדינה בדתי היהודים.
היוונים  ניסוי  בהם  בימים  החנוכה,  ימי  לעצם  נקבע  המשפט 
להעבירם מחוקי רצונך בגזירות על מילה, כך גם בזמן הזה לא 
פקעו גזירות אלו, וכל עוד שלא נזכה לגאולה השלימה שתבוא 
בימים  צוארנו.  מעל  גלויות  מעול  נסבול  עוד  בימינו,  במהרה 
שקדמו למשפט, כאשר ראש העיר חשש שבית המשפט יפסוק 
לרעתו ובכך הוא יפסיד את תוכניתו לבטל מצות מילה מישראל, 
על כן הוא ניסה להציע איזה שהיא פשרה מסוימת, שניתן יהיה 
או  רופא צמוד,  כנסיות אלא עם  גם בבתי  לקיים את הברית 
אפילו שההורים רק יחתמו על מסמך בו הם מאשרים שהמוהל 
יידע אותם לפני הברית שעצם קיום הברית על ידי מוהל בלא 
רופא צמוד, יש בו סכנה לתינוק, ובכל זאת הם מסכימים לכך 
ונוטלים על עצמם את הסיכון. אלא שגדולי ישראל הורו באופן 
חד משמעי שבענין כה עקרוני ליהדות כברית מילה, לא ניתן 

להגיע לכל פשרה או הסכמה שיכולה לסכן את המשך קיומה.
גדולי ישראל בעיני הבדולח הרואים לרחוק הבינו שראש העיר 
רק  אלא  ישראל,  ילדי  של  הבריאות  את  רוצים  אינם  ואנשיו 
מחפשים אחר המקום בו יוכלו להתפס ולהאחוז במצוה זו עד 
שיוכלו לבטלה חלילה, ועל כן לא הסכימו לשום אפשרות של 
פשרה או הסכמה לשנות כי הוא זה מהמצוה כפי שנהגו לקיימה 

מימות אברהם אבינו עליו השלום ועד ימינו אנו.
החתמת  על  ההסכמה  עצם  ישראל,  גדולי  טענו  ועוד,  זאת 
לשלטונות  רגל  דריסת  נתנו  בזה  האמור,  הטופס  על  ההורים 
אפשר  אי  שמחמתה  לנו,  ויקרה  חשובה  כה  במצוה  להתערב 

לדעת במה יוסיפו להתערב עוד, עד שינסו לבטלה כליל.
וכל שומרי התורה  ציבור היראים  בין  גדולה התקבל  בשמחה 
את  שביטל  המשפט,  בית  של  פסקו  העולם  ברחבי  והמצוות 
של  דת  בעניני  גסה  התערבות  בו  וראה  העיר,  ראש  של  הצו 
שיוכלו  ויקר,  וששון  ושמחה  אורה  היתה  וליהודים  היהודים, 
להמשיך לקיים את המצוה כתיקונה עד יבוא גואל, בלא הפרעה 

מכל אותם שונאי ישראל.
ראש העיר שראה שלא עלתה מחשבתו הרעה על ישראל, ניסה 
להעביר את הנושא כאילו לא היה אלא איזה ענין שולי וקטן 
ימשיכו  לעיריה  הקרובות  שבבחירות  וקיווה  ליהודים,  בינו 

היהודים לתמוך בו כבבחירות הקודמות ואלו שלפניהם.
בהתקרב מועד הבחירות נודע לראש העיר שליהודים לא כל כך 
נראה הענין כפשוט שתומכים בו, אלא הם מנהלים משא ומתן 
עם יריבו הפוליטי, מי שחפץ לרשת את מקומו בראשות העיריה, 
יהודי  היה  שבעצמו  יהודים',  לעניני  'יועצו  את  שלח  כן  ועל 
לראש  לעזור  הוא  שתפקידו  והמצוות,  מהתורה  חלק  ששמר 
והרבנים  העסקנים  עם  שידבר  היהודים,  עם  להסתדר  העיר 
וישכנעם שגם בפעם הזאת יתמכו בראש העיר המכהן, ויצביעו 
עבורו לקדנציה נוספת בה הוא יוכל להמשיך לעזור ולסייע להם 

כפי שעזר וסייע להם רבות בשמונת השנים האחרונות.
היועץ עשה מלאכתו נאמנה, שוחח עם העסקנים הרבים ושכנע 
אותם שלמרות הטעות שהיתה לראש העיר סביב ענין המילה, 
ביריבו  ולא  בו בבחירות הבאות,  כדאי להם לתמוך  זאת  בכל 
שהוא  העיר  ראש  את  מכירים  כבר  שהם  ובמיוחד  הפוליטי, 
עומד בהבטחותיו, ואילו את המועמד השני, הם אינם יודעים 
כלל אם יעמוד לימין היהודים וידאג לצורכיהם וישיב להם על 

בחירתם בו.
אצלם  וגמור  שמנוי  ורבנן  ממרנן  שקבלו  השיבוהו  העסקנים 
שיש לתמוך במועמד השני, אחרי מה שראש העיר שקיבל את 
נפשה  בצפור  בה  נלחם  זאת  ובכל  החרדית  היהדות  תמיכת 

בענין המילה, וכבר לא ניתן להאמין בו לשום דבר אחר.
כשנודע לביל שהיהודים לא יתמכו בו בבחירות הקרובות, הוא 
של  פרסום  במסע  והחל  ליבו,  סתרי  את  ברבים  לגלות  החל 
הבחירות בו השמיץ את היהודים אשר רוצים להנהיג את כל 
התפרסמו  הפעמים  באחד  ואף  דומים,  הגיגים  ושאר  העולם 
היהודים,  כל  כנגד  אנטישמיים  דיבורים  שדיבר  ברבים  דבריו 
אפשרות  בכלל  להם  נותנים  מדוע  מרה  אכזבה  הביע  בהם 
פי החוק בארצות  דיבורים אסורים על  לגור בארצות הברית, 
הברית, הנחשבים כגזענות, ובהם התחילה נפילתו, שסופו שלא 
תמכו  שבו  הפוליטי,  ליריבו  העיר  ראש  כסא  את  שאיבד  רק 
דבריו  על  גדולות  כספיות  בקנסות  נקנס  אף  אלא  היהודים, 
בנסיבות  מת  הרעה,  אליו  כשכלתה  הימים  ובאחד  הגזעניים 

אישיות, כששלח ידו בנפשו, כן יאבדו כל אויבך ה'.
זמן קצר לאחר שנתפרסם ברבים דעת מרנן ורבנן גדולי ישראל 
הפוליטי,  ביריבו  אלא  בביל  בבחירות  לתמוך  שלא  שליט"א 
לישראל,  הקשה  שנאתו  בדבר  ברבים  ביל  של  קלונו  והתגלה 
יש  בימינו  גם  האם  רבינו,  ילמדינו  ושאלו,  לרבו  יעקב  ניגש 
לגדולי ישראל רוח הקודש או נבואה בכדי לדעת את האמת על 

ביל, אותה הסתיר במעטה של אוהב ישראל כל ימיו.
השיבו הרב, ידידי היקר, אמת הוא שודאי ה' לא הסיר את רוח 
הדורות  וצדיקי  גדולי  על  שורה  ושכינתו  ישראל  מעם  קודשו 
זוכה  לשמה  תורה  אמרו שהלומד  גם שחז"ל  מה  בדורינו.  גם 
לדברים הרבה, וגדולי ישראל שכל ימיהם למדו תורה לשמה, 
אכן זכו לדברים הרבה, וביניהם גם את הראיה לרחוק, דברים 
שאנו לא רואים ולא מבינים, אלא שהוראתם בפרשיה זו של 
אי התמיכה בראש העיר הקודם כמדומה לי שלא צריך להגיע 
עבורה לרוח הקודש או לנבואה או לכל צורה אחרת של גילוי 
שמימי, אלא ניתן ללומדה מקיום הלכה מפורשת בשו"ע )אור"ח 
סי' רפ"ה ס"ב(, שחייב אדם ללמוד הפרשה שנים מקרא ואחד 
תרגום או פרש"י, ויראי שמים יוצא ידי שניהם, שלומד גם רש"י 
וגם תרגום, ומלימוד פרשתינו עפרש"י ניתן להגיע למסקנתם 

זו.

המשך מעמוד הקודם

מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להגיע למסקנתם של גדולי ישראל?
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