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קיי"ל דכל קרבן שבא לכפרה, טעון וידוי )עי' יומא ל"ו א', ספרי נשא ב', ורמב"ן בפרשתינו ה' ה'(.

היכן מצינו, שאף קרבן שאינו בא לכפרה, אעפ"כ טעון וידוי.

"חמץ שנמצא בבית ישראל אחר הפסח, אסור אף על פי שביטל" )שו"ע תמ"ח ס"ה(. כיצד יתכן, עשרה 
כשרים שנאספו להתפלל )וכולם ראויים להיות ש"ץ מן הדין(, ואעפ"כ לכתחילה אין ליתן לאחד מהם 

להיות ש"ץ, אלא ילכו להתפלל עם אחרים.

כיצד יתכן שיהא חמץ של ישראל ברשותו בפסח, ואעפ"כ יהא מותר באכילה אחר הפסח.

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

מענינא
דירחא

להוגי שעשועות

לרגל 'חג המצות'
לא יודפס הגליון

בחודש ניסן הבעל"ט.

בעזהי"ת הגליון ישוב להופיע
מות  'אחרי  פרשת  בערש"ק 

קדושים' הבעל"ט.

בשבוע הבעל"ט יופיע
גליון תשובות מיוחד

על 'גליון פורים',
ובו תשובות לרמזים הנלמדים

מהציור שהופיע בגליון 'העידוד לחידוד',
שי"ל בערש"ק 'תצוה - זכור'.

והוא גם קצת 'דבר בעתו',
לפמש"כ במג"א רס"י ת"צ, עיי"ש.

בעקבות לידתי במנין נמניתי,

ובמנין אחר עם אבי נספרתי.

לאחד מהשלושה נתמניתי,

ועם בני ואחי בתפקיד הייתי.

לאחר ששמחה גדולה שמחתי,

את הכעס והחימה מנעתי.

"וַיְִּקרָא ֶאל מֹשֶׁה וַיְַדבֵּר ה' ֵאלָיו ֵמאֶֹהל מוֵֹעד ֵלאמֹר".  ויקרא א' – א'.

"אל"ף  שכתב,  פרשתנו,  שבראש  זעירא'  ה'אלף  אודות  הטורים  הבעל  דברי  ידועים 
דויקרא זעירא. שמשה היה גדול ועניו, לא רצה לכתוב אלא 'ויקר', לשון מקרה, כאילו 
ד'(, כאילו לא  כ"ג  )במדבר  לא דבר הקב"ה עמו אלא בחלום, כדרך שנאמר בבלעם 
נראה לו השם אלא במקרה )מדרש אותיות קטנות(. ואמר לו הקב"ה לכתוב גם האל"ף, 
ושוב אמר לו משה מחמת רוב ענוה, שלא יכתבנה אלא קטנה יותר משאר אלפי"ן 

שבתורה, וכתבה קטנה".
ודברי רבינו יעקב בעל הטורים טעונים הבנה בתרתי. ראשית, שלפי דבריו יוצא שעצם 
השימוש בפסוק בלשון 'ויקרא' הוא שבח ומעלה גדולה, א"כ צריך להבין מדוע התורה 
השתמשה במטבע לשון זה רק כאן בפרשת הקרבנות, אחרי שלכל אמירה וציווי קדמה 
קריאה, וכפי שרש"י כותב כאן בריש פרשתנו, "לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים 
קדמה קריאה, לשון חבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר )ישעיה ו' ג'( 
ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה...", וכביאורו של רש"י שבא להבדיל ולחלק בין הקריאה של ה' למשה 
ולבין דרך העראי שה' נגלה לנביאי אומות העולם, אם כן מדוע המתין משה עד פרשת 

הקרבנות להשתמש בלשון 'ויקרא'.
אחרי  מדעתו,  בתורה  דבר  ושינה  הוסיף  שמשה  לומר  יתכן  האם  להבין,  צריך  עוד 
שברייתא מפורשת היא שרק שלשה דברים הוסיף משה מדעתו, כדאיתא בשבת פ"ז 
יום אחד  הוסיף  עמו,  הקב"ה  והסכים  מדעתו  דברים עשה משה  "תניא, שלשה  א', 

מדעתו, ופירש מן האשה, ושבר את הלוחות".
זאת ועוד, שג' דברים הללו שמשה הוסיף מדעתו, דורשת הגמ' שם, שהיו לו למשה 
דרשות בפסוקים שכך עליו לנהוג, והיינו שזה לא הייתה הוספה גמורה מדעתו, ואילו 
ג'  שבאותן  לחלק  יש  ]אכן  ממש  מדעתו  האות  את  שינה  משה  הבעה"ט  דברי  לפי 
דברים, משה הוסיף מדעתו בלא כל רשות, ואילו שינוי האל"ף היתה ברשות ששאל 

מאת ה', כפי שכותב הבעה"ט[.
לפני  הרוח  נמוכי  גדולים  כמה  וראה  בא  לוי,  בן  יהושע  "א"ר  ב',  ה'  בסוטה  איתא 
הקב"ה, שבשעה שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, שכר עולה בידו. מנחה, שכר 
הקרבנות  כל  הקריב  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  מי שדעתו שפלה,  אבל  בידו.  מנחה 
כולם, שנאמר )תהלים נ"א י"ט(, ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה, ולא עוד, אלא שאין תפלתו 

נמאסת, שנאמר )שם(, ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבֶזה". 
ולפי דברי הגמ' הללו מבאר הגאון ר' זאב וולף פראנק זצ"ל בעל ה'תולדות זאב' )הובא 
בס' 'כמוצא שלל רב'(, שיש מקום לומר שה' אמר לו למשה שיעשה א' זעירא בתיבת 
ויקרא ודוקא בתחילת פרשת הקרבנות, וזאת משום שהתורה באה ללמדנו שבכל עת 
אדם צריך להקטין את עצמו, ו'אל"ף קטן' הוא כמו 'אדם קטן', ובמיוחד בעת הקרבת 
קרבנות, שאפילו בלא הקרבת קרבן ה' מעלה עליו כאילו הקריב כל הקרבנות כולם, 

על כן יש לאדם להתעורר לכך בדוקא בפרשת הקרבנות.
כשר' זאב פרס את משנתו בפני אחיו הגאון רבי צבי פסח זצ"ל, רבה של ירושלים, 
העיר לו אחיו, שלפי דבריו היה ראוי להקטין את האל"ף שבתיבת 'אדם', שבתחילת 
פרשת הקרבנות, בפסוק ב', "ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם 
ָקְרָּבן ַלה' ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם", לומר וללמד שהאדם 

צריך להקטין את עצמו.
נוסף שבגללו נרמז מעלת הענווה דוקא  זאב, רמז  ר'  במכתב תשובתו לאחיו כותב 
בתיבת 'ויקרא' ולא בתיבת 'אדם', שהרי רש"י כתב שויקרא הוא לשון חיבה שמלאכי 
השרת משתמשין בו, וכיון שכך ציוה ה' את משה שדוקא את האל"ף של ויקרא הוא 
יכתוב 'זעירא', ללמדנו שכל מה שמשה זכה ללשון של חיבה, הוא מחמת רוב הענווה 
שהיתה לו, יותר מכל האדם אשר על פני האדמה, כמו שהתורה מעידה עליו )במדבר 
ְּפֵני ָהֲאָדָמה", שענווה זו גדולה  ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל  י"ב ג'(, "ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה 

מכל הקרבנות.
אבות,  עמ"ס  חיים  ברוח  זצ"ל  מוולאז'ין  חיים  רבינו  של  לביאורו  הדברים  ודומים 
כתוב  מדוע  מסיני...",  תורה  קבל  "משה  המסכת,  בריש  המשנה  לשון  על  שהקשה 
וביאר  סיני.  מהר  ולא  סיני  בהר  קיבל  הוא  התורה  את  שהרי  'בסיני',  ולא  'מסיני' 
שהתנא של המשנה בא ללמדנו, שכל מה שמשה זכה לקבל את התורה, הוא משום 
'מסיני',  הלשון  מתאים  כן  על  חיים,  אורחות  ממנו  ולמד  סיני,  כהר  ענוותן  שהיה 

שמחמת הנהגתו זו שלמד ולקח מהר סיני, זכה לקבל את התורה הקדושה.

קטן  בן  לאדם  שיש  יתכן  איך 
וכדין(,  כדת  )ופדאו  'בכור' 
להתענות  יצטרך  לא  זאת  בכל 
בתענית בכורים בערב פסח )לא 

מטעם חולי וכיו"ב(.

 פרשת ויקרא תשע"ג

חילוקא דרבנן

שנה
שישית

כתיב )ויקרא ד' ט"ו(, "ְוָסְמכּו ִזְקֵני ָהֵעָדה 
ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהָּפר ִלְפֵני ה' ְוָׁשַחט 
ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני ה'", ומבואר שב'פר העלם 
דבר של ציבור' די בסמיכת הסנהדרין.

מהפסוק  דילפינן  ב'(,  )צ"ג  מנחות  עי' 
ָהעָֹלה  רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  "ְוָסַמְך  ד'(,  א'  )שם 
'יד  למעט  דבא  ָעָליו",  ְלַכֵּפר  לֹו  ְוִנְרָצה 
סמיכת  מועילה  היאך  כן  ואם  שלוחו', 

הסנהדרין עבור כל ישראל.

וצריך ביאור!!!

גליון
רמ"ג

'שטר  לרב  ראובן  ר'  מסר  חמץ  בדיקת  בערב 
רשם  השטר  ובתוך  י"ד,  יום  של  חמץ'  מכירת 
וכיו"ב,  בדבק  שסומנו  הארונות  את  שמוכר 
ועשה קנין כנהוג. כששב לביתו הבחין כי חלק 
מהמקומות שביקש למכור עדיין לא מסומנים, 
שהרי  המכירה,  בשטר  פגם  יש  שלפיכך  וחשב 

כתב 'שסומנו', והיה עליו לכתוב 'שיסומנו'.

את  לתקן  לרב  לחזור  דעת  על  מביתו  כשיצא 
השטר, פגש את ר' שמעון ידידו, וכשסיפר לו על 
כך, טען ר' שמעון, שאינו רואה בזה כל חסרון. 
בערב  שרק  אצלו,  קרה  שבעבר  ואמר,  והוסיף 
פסח לאחר שהמכירה חלה, הבחין ששכח לסמן 
כמה מקומות, ובאותה שעה סימנם, ולא ראה 
בכך בעיה גדולה, שהרי בלאו הכי כתוב בשטר 
כן,  ואם  מקום שהוא',  בכל  לי  שיש  'וכל חמץ 

היכן שהוא נמצא, שם הוא מכור.

ר' ראובן השיבו, שכלל אינו ברור שהדבר נכון, 
שהרי כיון שכתב שמוכר את הארונות שסומנו, 
החמץ  את  שמוכר  לפרש  כוונתו  שהיתה  הרי 
שבארונות הללו בתורת מקומות מסומנים, ולא 
בתורת חמץ בכל מקום שהוא, ואם כן מתברר 

שלא מכרם כלל.

ואילו ר' שמעון טען, שהפיסקה בשטר המכירה 
'וכל חמץ שיש לי בכל מקום שהוא', בא לרבות 
שאדם  בכדי  במכירה,  נכלל  שלא  מה  כל  את 
אם  כן,  על  חמץ,  באיסור  חלילה  יכשל  לא 
ישנו מקום שלא נכלל מכל סיבה שהיא בשטר 
המכירה, הרי הוא נכלל בפסיקה זו, שבה נמכר 

כל החמץ בכל מקום שהוא.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

לרפואתו השלימה של

ר' אליהו יהושע בן חיה דבורה

בתוך שאר חולי ישראל

מצינו כמה דברים שעושין כדי לעורר התנוקות שלא ישנו

מנה לכה"פ ו' דברים שנזכרו בש"ס ובפוסקים, שנעשים כדי לעורר התנוקות שישאלו, 
ו'שלא ישנו', בליל הסדר.

"מי שאכל שום וריחו נודף, יחזור ויאכל שום אחר כדי שיהא ריחו נודף" )ברכות נ"א א'(.

היכן מצינו שאסור לאדם לשתות כוס משקה מסויים, ואם ישתה ממנו ב' כוסות שפיר דמי.

מענינא דמועדא

מענינא דסדרא

מענינא דפסחא

מענינא דיומא



תשובות לגליון פרשת ויקהל פקודי 

תשובה ל"מעשה רב"
בתשובה לשאלה, האם מי שמחמת דוחק השעה נתאחר מלגלח 

ערב פסח עד אחר חצות1, אם יעשה ע"י נכרי, או בעצמו.
חומרת איסור מלאכת ע"פ אחר חצות

מדרבנן,  הוא  חצות  אחר  בע"פ  מלאכה  שאסרו  מה  הנה  א. 
וביה"ל  עי' במ"ב  בזה כמה טעמים,  )ונאמרו  נ'  כמ"ש בפסחים 
רס"י תס"ח(, ומ"מ חמורה היא, והעובר על כך חייב נידוי. ומ"מ 
יש לעיין אם בשעת הדחק אפשר להקל דלא החמירו רבנן כולי 

האי.
בשעת  בעצמו  להסתפר  לענין  ביו"ד,  הפוסקים  לשון  דקדוק 

הדחק
ב. הרמ"א )יו"ד שצ"ט ג'( כתב לענין ָאבל בערב פסח, ד"עדיף 
שיגלח קודם חצות, הואיל ואחרים אסורים לגלח אחר חצות". 
ולשונו משמע דמשום שלאחרים יהיה אסור לגלחו אחר חצות, 
ממילא עדיף שיתגלח קודם, אבל ע"י עצמו פשיטא דשרי. אמנם 
ינהוג  בש"ך שם מפרש, דהכוונה דעדיף קודם חצות, כדי שלא 
הזכירו  לא  ולכאו'  אסור.  שלאחרים  בזמן  חצות  אחר  היתר 
הפוסקים לענין אבל, דעדיף ע"י עכו"ם. ומ"מ לכאו' כל ההיתר 
שכתב הרמ"א מיירי דוקא מאבל, ולא שאר אדם שמחמת שעת 

הדחק נתעכב עד אחר חצות.
ע"י עכו"ם אם הוא דין לכתחילה או בדיעבד

ג[ ובמ"ב סי' תק"ח סק"ה, כתב: "ולענין להסתפר ע"י עכו"ם 
ראשו  שמטה  אף  להקל,  אחרונים  הרבה  הסכימו  חצות,  אחר 
לצד המספר ומסייע קצת2, אבל ע”י ישראל אסור אפילו בחינם, 
הסכמת  גוי  דע”י  משמע  לפי”ז  גמורה”.  מלאכה  דהוא  משום 
האחרונים דלא נאסר, ולא דמי לחוה”מ שלא נזכר קולא כזו )עי’ 
ביה”ל סי’ תקל”א ב’ ד”ה אין מגלחין(, והמ”ב לא הזכיר כאן 

היתר ע”י עצמו. ועשו”ת שבות יעקב ח”א סי’ י”ז.
ד[ ויש לדקדק ממש”כ המ”ב להלן בסמוך: “ונטילת צפרנים, 
אם שכח ליטול אותן קודם חצות, יש להקל אפילו ע”י עצמו, 
או ע”י אחר בחינם”, הרי שבדוקא נקט כאן היתר ע”י עכו”ם 

ולא היתר ע”י עצמו.
וע”ש בשעה”צ אות ז’, שכתב לענין צפרנים, בשם האחרונים, 
“דאפילו בחוה”מ גופא רוב פוסקים מתירין כבסי’ תקל”ב, ויש 
לענין  ולפי”ז  מחוה”מ”,  דקיל  פסח  בערב  עכ”פ  ע”ז  לסמוך 
)עי’  לעכו”ם  באמירה  ע”פ  במלאכת  החמירו  דלא  י”ל  עכו”ם 
ברמ”א ריש הסימן(, וממילא הוא מותר לכתחילה, משא”כ ע”י 

עצמו אף שאינו עושה להשתכר, מ”מ לא מצינו שהותר.
אופני היתר נוספים בשעת הדחק

סי'  זצ"ל,  ברוין  )להגרש"ז  בהלכה'  המצוינים  וב'שערים  ה[ 
ו'( כתב: "ובש"ך יו"ד )שצ"ט סקי"ב( משמע, משום  קי"ג הערה 
דאם אין אחר מותר גם ע"י עצמו, וכדי שלא יכנס לרגל כשהוא 

מנוול3".
אצל  שילך  בנידו"ד,  הדחק  בשעת  להיתר  נוספת  עצה  ויש 
ישראל עני, ויסתפר אצלו בשכר, כיון דלעני מותר כמ"ש בשו"ע 

תס"ח סק"ו, אלא שיעשהו בצנעא )עי' מ"ב תקמ"ב סק"ז(.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"
בתשובה לשאלה, בהא דאיתא בפסחים )ל' א'(, "אמר רבא, כי הוינן 
בי רב נחמן, כי הוו נפקי שבעה יומי דפסחא, אמר לן, פוקו וזבינו 
התיר  פסח  של  שביעי  במוצאי  שמיד  ומבואר  חילא",  דבני  חמירא 
להם חמץ, וקשה דהא רב נחמן היה אב"ד בנהרדעא )כמ"ש רש"י 
'יו"ט  נוהג  ונהרדעא מערי בבל שבחוץ לארץ ששם  קדושין ע' א'(, 

שני', ואם כן איך התיר להם חמץ לפני מוצאי אחרון של פסח.
בקושיא זו נתעורר כבר הרש"ש בהגהותיו בפסחים שם, וכתב 
"לכאו' לישנא דז' יומי תמוה, דמשמע דאמר להו למיזבן ביו"ט 
אחרון של גלויות, וזה ודאי נראה דאסור, עי' מ"א תס"ז סקי"ד, 
וגם מפני איסור מקח וממכר יש, אך מצאתי דעל כיו"ב )בב"ב ו' 
ב'( כתבו תוס' דלאו דוקא נקיט". וכדבריו ממש כתב גם האדר"ת 
בשו"ת מענה אליהו סי' צ"ב, ע"ש, וכ"ה בגליוני הש"ס להגר"י 

ענגיל שם.
יודע  איני  )וכעת  מלכיאל  דברי  בשו"ת  שראיתי  וכמדומה 
מקומו( שנו"נ בדברי הרמב"ם בהל' קידוש החודש, פ"ה ה"ז, דעד 
ימי אביי ורבא עדיין קידשו עפ"י הראיה, ולפי"ז לכאו' היה אפ"ל 
דע"כ דיבר רבא בנוסח כזה, אולם בביצה כ' ב' מבואר דאע"פ 
שהיו בקיאין עשו ב' ימים )ועי' תוס' בפסחים נ"א ב' ד"ה כגון, 

ובגלהש"ס להגרעק"א שם(.
במקום  היה  ר"נ  דשמא  שכתב,  שם,  בפסחים  בחת"ס  שו"ר 
והעירוני שכעי"ז  וצ"ע,  יו"ט שני,  נהגו  ולא  שהגיעו השלוחים, 

כתב ביד דוד, ואינו תח"י כעת.

תשובה ל"מבין חידות"
ממצרים  ישראל  'יציאת  בין  השייכות  מהי  לשאלה,  בתשובה 

בבוקר', ל'סדר קדושה של מוצאי שבת'.
"ואין  לציון(,  ובא  תפלת  חול,  של  )שחרית  האבודרהם  כתב 
מתחילין בפסוק ובא לציון במוצ"ש, אלא מן ואתה קדוש, לפי 
שאין עיקר גאולה בלילה, שלא יאמרו האומות כמו גנבים הם 
שברחו בלילה, אלא ביום לעיני כל הגוים, כמ"ש בגאולת מצרים 

)שמות י"ב מ"א( ויהי בעצם היום הזה, בעיצומו של יום".

תשובה ל"מענינא דסדרא"
בתשובה לשאלה, בהא דקיי"ל )עי' פסחים כ"ו א'(, דדבר שנעשית 
מצותו, אין שייך בו מעילה. איזה דבר בפרשתינו, שייך בו מעילה, 

למרות שנעשית מצותו.
הנה בפרשתינו נזכר מעשה הּכתֹנת )ל"ט כ"ז(, ואיתא בקדושין 
פסק  וכן  מעילה,  בהם  שייך  שבלו,  כהונה  דכתנות  א'(,  )נ"ד 
בהן  מועלין  שבלו  כהונה  "כתנות  י"ד(,  ממעילה  )פ"ה  הרמב"ם 

כשאר קדשים".
וכבר תמה בזה המאירי בקדושין שם )ד"ה כל שיש(, "...ושמא 
תאמר, מאחר שבלו, הרי נעשית מצותם, וקיימא לן אין לך דבר 
זה  מכלל  יצאו  שכבר  בה,  תירצו  בו.  ומועלין  מצותו  שנעשית 
תרומת הדשן ובגדי כהונה, כמו שהתבאר בשלישי של מעילה, 
'והניחם  ב'(,  י"ב  יומא  שם,  )פסחים  האומר  לדעת  זה  ודבר 
שם,  'והניחם  האומר  לדעת  אבל  גניזה'.  שטעונים  מלמד  שם, 
יכול  ליום הכפורים אחר', אבל בכל השנה  ישתמש בהם  שלא 
להשתמש בהן כהן גדול או הדיוט, אין זה נעשית מצותו, אלא 

שהלכה שטעונין גניזה, וכן כל בגדי כהן שבלו".
ג"כ,  בזה  שעמד  שם(,  הרמב"ם  )ע"ד  למלך  במשנה  גם  ועי' 

עיי"ש מה שהאריך, והניח בקושיא.
והנה כל עיקר הקושיא, היינו אי נימא דענין 'נעשית מצותו', 
היינו בעצם מה שאין ראוי למצותו עוד. אכן יעוין באילת השחר 
'נעשית  דענין  אפשר  דבאמת  ליישב,  שכתב  שם(,  )בקדושין 
מצותו', היינו דוקא כשיצא מכלל שימוש מחמת עצם המצוה, 
וכגון דם לאחר זריקה, דחשיב שפיר שנעשה המצוה בגוף הדם 
כהונה  בגדי  אבל  מעילה,  בו  אין  ותו  שימוש  מכלל  יצא  ולכן 
שבלו, הלא גם אם בלו שלא מחמת השימוש בהם מ"מ יש בהם 
מעילה, והיינו שאין ה'בלאי' מתייחס למצוה שעשו עם הבגדים, 

ולכן שייך בהם מעילה כל זמן שהם קיימין, אע"פ שבלו.

תשובה ל"מענינא דירחא"
בתשובה לשאלה, במה שאומרים במוסף דר"ח, "ובעבודת ביהמ"ק 
לביהמ"ק  כולם  יבואו  חדש  ראש  שבכל  יתכן  כיצד  כולנו",  נשמח 

לשמוח בעבודתו.
נשמח  ביהמ"ק  'בעבודת  שאומרים  מהו  להתבונן,  יש  הנה 
לרגל, שפיר  ישראל  כל  רגלים, שיבואו  כולנו', דבשלמא בשאר 
שייך האי לישנא, אבל כאן הכוונה לענין ראש חדש, וודאי לא 
שהרי  בביהמ"ק,  כולם  אין  רגלים  בג'  דאף  ועוד,  כולם.  יבואו 

נשים וקטנים פטורין מלעלות לרגל.
ואמנם י"ל, ד'נשמח כולנו' אינו בהכרח ע"י שיבואו לביהמ"ק, 
אלא בעצם מה שיעבדו עבודת הקרבנות בביהמ"ק, ישמחו בזה 

כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם4.
)ס"ו  בישעיה  מפורש  ממקרא  להקשות,  יש  מיהא  הא  אבל 
כ"ג(, "והיה מדי חֹדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר 
להשתחות לפני אמר ה'", הרי להדיא ד'כל בשר' יבואו לביהמ"ק, 

ומבואר שיהיה כן בכל שבת ור"ח, וצ"ע היאך יתכן כן5.
ואכן מצינו דברים מפורשים בזה בפסיקתא רבתי דרב כהנא 
)פיסקא א', וכ"ה בילקוט ישעיה תק"ג(, דאיתא שם, "והיה מדי 
חֹדש בחדשו, והיאך אפשר שיבא כל בשר בירושלים בכל חודש 
ובכל שבת. אמר רבי לוי, עתידה ירושלים להיות כארץ ישראל, 
וארץ ישראל ככל העולם כלו. והיאך הם באין ראש חדש ושבת 
מסוף העולם, אלא העבים באין וטוענים אותם ומביאין אותם 
לירושלים והם מתפללין שם בבקר. והוא שהנביא מקלסן 'מי אלה 
כעב תעופינה' )ישעיה ס' ח'(. דבר אחד, והיה מידי חֹדש, והרי 
שאירע ר"ח להיות בשבת ואמר הכתוב והיה מדי חֹדש )בחדשו( 
ר'  בשם  חמא  בן  הכהן  פנחס  א"ר  היאך.  )בשבתו(,  שבת  ומדי 
ראובן, באים שני פעמים, אחד של שבת, ואחד של ר"ח, והעבים 
טוענין אותם בהשכמה ומביאים אותם לירושלים והם מתפללים 
לירושלים.  ]ומחזירים  לבתיהם  אותם  טוענים  והם  בבקר,  שם 
'מי אלה כעב תעופינה', הרי של בקר. 'וכיֹונים אל ארובותיהם' 
הרי של מנחה". ובילקוט )שם( איתא עוד בזה, "...אמר רב נחמן, 
מה שהיה הוא שיהיה, כשם שנטל הקב"ה את ישראל ביציאתן 
ממצרים בענני כבוד, שנאמר 'ואשא אתכם על כנפי נשרים', כך 

הוא עושה להם, שנאמר, 'מי אלה כעב תעופינה', 'להביא בנִיך 
מרחוק'" )שם ט'(.

)ישעיה  דקרא'  ב'טעמא  שליט"א  הגרח"ק  בזה  משכ"ת  ויעוין 
בילקוט,  משמע  דהא  לתחום,  מחוץ  יבואו  היאך  דיל"ע  שם(, 
כיון  "ואולי  ליישב,  וכתב  מע"ש.  ולא  יבואו,  עצמה  דבשבת 
דהעבים טוענים אותם, הא קיי"ל ד'אין תחומין למעלה מעשרה'". 
ובאמת שכבר קדם בזה המג"א בהגהותיו 'זית רענן' בילקוט שם, 
שכתב, "וקשה היאך יוצאין חוץ לתחום בשבת. וי"ל דס"ל אין 

תחומין למעלה מעשרה"6.
ובטעמא דקרא שם ציין דגם בחת"ס עמד בזה, והוא ב'תורת 
משה' בפ' יתרו )כ' ט"ו(, עה"פ "וירא העם ויֻנעו", דאיתא בחז"ל 
דיבור  כל  דעל  ב'(,  ד'בחדש', פרשה  דר"י מסכתא  )עי' מכילתא 
וכו',  לאחוריהן  מיל  י"ב  ישראל  ונרתעו  נשמתן  פרחה  ודיבור 
ליישב  וכתב  תחומין,  משיעור  יותר  הוא  דהלא  כאמור,  וקשה 
בשם רבו בעל ההפלאה, דעכצ"ל דהיה למעלה מעשרה דליכא דין 
תחומין, אבל משום דינא דחי נושא את עצמו לא שייך בזה, דהא 
ודאי היו בגדר חולים, דאף שנתרפאו כולם בסיני, אבל בשעה זו 

שפרחה נשמתן ודאי כחולים דמו.
דבעבודת  דר"ח,  במוסף  שמזכירין  מה  גם  מיושב  ולהאמור 
נס  באורח  בשר'  'כל  יבואו  דבאמת  כולנו',  'נשמח  ביהמ"ק 

לעבודת ביהמ"ק ולראות בשמחתו ובבניינו השלם בב"א.

תשובה ל"מענינא דפסחא"
בתשובה לשאלה, איך יתכן שאדם קיים מצות מצה בכל פרטיה 
ודקדוקיה, ויצא יד"ח לכל הדעות והשיטות, ואעפ"כ אם אירע אח"כ 
לחזור  וחייב  יצא7 באכילתו הקודמת  נתברר למפרע שלא  דבר מה, 

ולאכול.
פ' ע"ח עמ'  )עי' ב'שלמי מועד'  זצוק"ל  מובא בשם הגרשז"א 
שצ"ד, ובהליכות שלמה מועדים פ"ט הערה 314(, דמשכחת לה 
כהאי גוונא, בעבד כנעני שאכל מצה בליל ט"ו, ואח"כ נשתחרר8, 
כ'חמור'  היה  דמעיקרא  מכיון  כדין,  כזית  ולאכול  לחזור  דחייב 
הוא.  גמור  ישראל  והשתא  ועוד(,  א',  ס"ב  ביבמות  )כדאיתא 
והיינו משום  לברך,  יחזור  הניח בצ"ע אם  לענין הברכה  אמנם 

דסו"ס מקודם שנשתחרר ג"כ היה חייב במצוות כאשה עכ"פ.
ולפי”ז לכאורה ה”ה דיל”ד בגר שנתגייר בליל פסח9, לו יצוייר 
שעבר אדרבנן )דאסרו גירות בשבת, אי נימא דחל הגירות(, וכגון 
הרמב"ם  וכמש"כ  מצה,  אכילת  אחר  ביו"ט  וטבל  בעיו"ט  שמל 
)מלכים פ"י ה"ט וה"י(, דב"נ יכול לקיים כל המצוות לבד משבת 
ות"ת, א"כ אע"פ שמל בע"פ, כיון דבשעת אכילת מצה עדיין לא 
מצה.  ולאכול  לחזור  חייב  הלילה,  באותו  וטבל  חזר  אם  טבל, 
כיון  לספק,  מקום  ואין  ולברך  לחזור  חייב  ודאי  בגר  ולכאורה 
דמקודם שטבל לא היה בו צד ישראל כלל, דהא כל שמל ולא 
טבל כאילו לא מל, ומשא"כ בעבד כנעני שהוא קצת כישראל גם 

קודם השחרור, שהרי חייב במצוות כאשה.
הפרשת  על  בנשאל  עוד  משכח"ל  דלכאורה  העירונו,  ורבים 
החלה, דהא קיי"ל דאין יוצאין במצת טבל )עי' פסחים ל"ה א' 

מתני', ורמב"ם פ"ו מהלכות חו"מ ה"ו(.
כותי,  שעשאה  ישראל  במצת  דמשכח"ל  רבים,  העירונו  עוד 
וכמש"כ התוס' גיטין )י' א', וחולין ד' א', ד"ה מצת(, דאם לא היה 
הכותי  אכל  אח"כ  ואם  יד"ח,  הישראל  יצא  אחרת  מצה  לכותי 
מצה אחרת אגלאי מילתא דמה שאכל הישראל לא היתה לשמה. 
לא  ראשונה  דבשעה  מילתא  אגלאי  דכה"ג  להעיר,  יש  ואמנם 
קיים הישראל מצוותו כלל, וזה דלא כגוונא דעבד כנעני הנ"ל, 
דצריך  אח"כ  שנתברר  ורק  כתיקונה,  המצוה  קיים  דמתחילה 

לחזור ולקיים המצוה פעם אחרת.
וחזר  מצה  באכל  דמשכח"ל  העירנו,  שליט"א  חשאי  נ.  והרב 
והקיאה, דנחלקו הפוסקים אי אזלינן בתר אכילתו או בתר הנאה 
מיעיו )עי' מנ"ח מצוה י', שו"ת חת"ס או"ח קכ"ז, ובשו"ת תורה 
לשמה או"ח סי' קכ"ה, לבוש סי' תע"ה ס"ג ובמחצה"ש שם, וכן 
במקו"ח סי' תנ"ז, ועוד(, דלמ"ד דאזלינן בתר הנאת מעיו, נמצא 

שנתברר שלא יצא באכילה ראשונה10.

תשובה ל"כתב חידה"
מי אני: "ישעיה11 ]בן אמוץ, הנביא[".

דמות הקשורה: רש"י שמות ל"ח ח', "במראֹת הצובאֹת. בנות 
ְנַׁשָּיא,  ְּבֶמְחְזַית  אונקלוס,  תרגם  וכן  מראות...  בידן  היו  ישראל 
וכן מצינו בישעיה  והוא תרגום של מראות, מירידויר"ש בלעז. 

)ישעיה ג' כ"ג(, ְוַהִּגְליִֹנים, מתרגמינן ּוַמְחְזָיָתא".

את עמי אהבתי יותר מכל – שישעיה אהב את ישראל יותר 
לך  אין  אחר,  "דבר  י',  ל'  משלי  המכירי  בילקוט  כדאיתא  מכל, 

שאוהב בני יותר מישעיהו...".

גם  שבירושלים  הפר”ח  של  חידושו  את  מביא  זצ”ל  הגרימ”ט  של  א”י  בלוח     1
עמ’  פסח,  שלמה,  בהליכות  וע”ע  חצות,  לפני  גם  ממלאכה  להימנע  יש  בזמה”ז, 
קפ”ד, שכתב שחידושו של הפר”ח הוא רק בתוך החומות, אותם המקומות שבזמן 

המקדש היו ירושלים.
2   עשו”ת רי”ט וויל דמחמיר מאד מדין שנחשב כמסייע, ובאחרונים נאמרו כמה 
חילוקים, וי”א שכל מה שנחשב מסייע הוא רק לענין דין הקפת הראש, לא לשאר 
הלכות. ובערוה”ש תס”ח ג’, כתב: “דמה בכך, דהא בעצמו אפילו לתקן כליו שרי, 

כ”ש בכה”ג דמסייע אין בו ממש”, והיינו דאין זה כמלאכה גמורה.
3  ובעיקר דברי השערים המצויינים, לא זכיתי להבין, דהרי הש”ך מיירי מאבל, אבל 

מה הראיה לשאר אדם ששכח ולא גילח קודם חצות, וצ”ב.
4  ואמנם העירנו הרא”י ויסברג שליט”א, דב’פירושי סידור התפילה לרוקח למוסף 

ר”ח בחול )קיח(, הנוסחא, “ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו לעשותם".
5  ועי’ ברד”ק ומלבי”ם ושאר מפרשים מה שכתבו בזה.

6  ועי’ גם מה שהאריך בזה בביאור ‘זרע ישי’ בפסיקתא הנ”ל.
7  הרב א. דיין שליט”א העירנו, דלשון השאלה ד’נתברר למפרע שלא יצא’, אינו 
מדוקדק, דהלא באמת לא נתברר למפרע שלא יצא, אלא רק נתברר שמחוייב כעת 
בחיוב מחודש, ומה שעשה מעיקרא עשוי ויצא בו בזמנו כדין. ואולם משכח”ל גם 

כה”ג שנתברר למפרע שלא יצא, וכדלהלן.
8  ומשכח”ל כגון שכתבו הגט שחרור בע”פ ונתנו לו בלילה, דאע”פ שאסור מדרבנן 

מ”מ דיעבד סתמא דחל הגירות. א”נ משכח”ל בעבדו של גר, ומת הגר בליל פסח.
9  ואולם דבזה לא שייך לשון השאלה שמתחילה ‘יצא יד”ח לכל הדיעות’, שהרי גר 

לא היה בר חיובא כלל מעיקרא, משא”כ עבד כנעני. 
ב’(  אות  קפ”ו  לאו”ח  )בהגהותיו  הגרע”א  מש”כ  גם  בזה  לתלות  יש  ולכאורה    10
לדון לענין קטן שהגדיל בין אכילה לעיכול, אי מחוייב בבהמ”ז מדאורייתא, דצדדי 

הספק אי אזלינן בתר אכילתו או בתר הנאת מעיו, ובחזו”א או”ח סי’ כ”ח סק”ד 
כתב דודאי בתר אכילה אזלינן.

11  עוד בענין ישעיה הנביא, עיין בגליון ק”כ, פרשת תזריע מצורע תש”ע, ובגליון 
ק”ס, פרשת פקודי ע”א.

12  עיין באבע"ז שם שבמציאות הדברים למד כרש"י, שאשת ישעיה היתה נביאה, 
אלא שאינו מסכים עם היסוד שאשת נביא אינה נקראת נביאה אלא אם כן היתה 
בעצמה נביאה, שכתב, "והנביאה אשת הנביא, ונקראת כן בעבור שבעלה נביא או 

גם היא היתה נביאה".
13  וביארו המפרשים שם, שגם אשה בעולת בעל נקראת עלמה, כמפורש במשלי )ל’ 
י”ט(, “ְוֶדֶרְך ֶּגֶבר ְּבַעְלָמה”, וכפי שכתב האבע”ז כאן, “וידענו כי הקטן בשנים יקרא 
נער והנקבה נערה, גם כן עלמה והזכר עלם, והנה יתכן להיותה בתולה או בעולה, כי 

אין בטעם רק כנגד השנים, ועלם יוכיח...”.
14  יעויין במהר”י קרא שכתב, “העלמה שהיא הרה עכשיו תלד בן זכר, וזהו אות, 
שאין אדם יודע מה בבטן העלמה אם זכר אם נקבה... וכן אמר לו ישעיה לאחז, וזה 
לך האות מאת ה’ ששני המלכים האלה שצרו עליך לא יבואו אל העיר הזאת, עד 
שאני עומד כאן אצלך וחוזר אל ביתי, אם אני מוצא את אשתי הרה עכשיו ממני 
הוא  אני  תאמר  פן  אחזור,  שלא  עד  אל,  עמנו  שמו  ותקרא  הרה,  שהיא  בן  שתלד 

שקראתיו כן...”.
15  עיין לעיל שהבאנו מדברי הראשונים שאמנם אשתו של ישעיה קראה לבנה כן, 

אבל הדבר היה על פי רצון ה’, שה’ אמר לו שכך יהיה.
אמר  אלא  כאחד,  האלה  תיבות  בארבע  הנער  שם  נקרא  “לא  הרד”ק,  וכתב    16
שיקראו שמו מהר שלל או חש בז, כי שני הזוגות ענין אחד, פעם יקראו אותו מהר 

שלל, ופעם יקראו אותו חש בז”.
17  שכתב המהר”י קרא, “ושני ילדים, האחד נקרא ‘עמנו אל’, על שם שיגן ה’ בעד 

יושבי ירושלים, ושם השני מהר שלל חש בז, כי בטרם ידע הנער קרא אבי ואמי, ישא 
את חיל דמשק ואת שלל שומרון לפני מלך אשור”.

ג’(, “...שני בנים היו לו לישעיהו, האחד שמו שאר  וכעי”ז כתב הרד”ק )ישעיה ז’ 
ישוב, לאות ולסימן כי שאר יהודה ישובו עוד אחר הגלות, ולא כן עשרת השבטים 
לא מהרו  כי  ועוד  לשוב,  פי שעתידין  על  לא שבו אף  ועדין  שלא שבו אחר שבעים 
לגלות יהודה כמו עשרת השבטים. והבן האחר קרא שמו מהר שלל חש בז, לאות 

ולסימן עשרת השבטים שימהרו לגלות קודם שבט יהודה”.
פירוש  ישעיהו, אלא  בן  היה  לא  ישוב  כי שאר  יונתן  “ודעת  עוד כתב הרד”ק שם, 
שאר ישוב אנשים טובים שהיו תלמידי ישעיהו, ותרגם כן ּוְׁשָאר ַּתְלִמיָדְך ְּדָלא ֲחטֹו 

ּוְדָתבּו ֵמֶחְטָאה”.
18  ויעויין בדברי הגר”א שכתב שם, “ושאר ישוב בנך. שבן היה לו נקרא שאר ישוב, 
על שם שאר ישוב שאר יעקב, שכל בניו נקראים על שם המופתים, כמו שנאמר )שם 
ה’  ֵמִעם  ְּבִיְׂשָרֵאל  ּוְלמֹוְפִתים  ְלאֹתֹות  ה’  ִלי  ָנַתן  ]ֲאֶׁשר  ְוַהְיָלִדים  ָאנִֹכי  ִהֵּנה  י”ח(,  ח’ 

ְצָבאֹות ַהּׁשֵֹכן ְּבַהר ִצּיֹון[”.
19  והיה זה ‘חפצי בה’ בתו, שהרי היתה אמו של מנשה, כדאיתא בגמ’ שם ע”פ 
הב”ח, ופסוק מפורש הוא שאמו של מנשה היתה חפצי בה, דכתיב )מ”ב כ”א א’(, 
ִאּמֹו  ְוֵׁשם  ם  ִּבירּוָׁשלִָ ָמַלְך  ָׁשָנה  ְוָחֵמׁש  ַוֲחִמִּׁשים  ְבָמְלכֹו  ְמַנֶּׁשה  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  “ֶּבן 

ֶחְפִצי ָבּה”.
“מדלא  ופרש”י,  מעצמו’,  ש’גלה  שם,  בילקוט  הוא  וכן  א’  י”ג  במגילה  יעויין    20
כתיב אשר היה מן הגולה אשר הגלתה, וכתיב, אשר הגלה עם הגולה, משמע שלא 
היה כשאר ישראל שגלו על כרחן, והוא גלה מעצמו כמו שעשה ירמיה שגלה מעצמו, 

עד שאמר לו הקב”ה לחזור”.
21  וכתב בפירוש המהרז”ו, שרבי ברכיה ור’ אבהו לא באו לפרש דברי ר’ יודן, אלא 

דרשו כן מעצמן, והוסיפו שם בסוגריים, שצ”ע מנין דרשו כן.

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר / פורים



עליהם  וניבא  ישראל  על  זכות  לימד  שישעיה  מצאנו  עוד 
ל"ג,  רבתי  בפסיקתא  כדאיתא  ולברכה,  לטובה  הרבה  נבואות 
"שכן אתה מוצא את ישעיה שנתנבא נבואות הרבה יותר מכל 
הנביאים...מי גרם לישעיה לבא לכל השבח הזה ולכל הכבוד הזה, 
זכות... שזכה להתנבאות  עליהם  ולימד  ישראל  על שצידק את 
יותר מכל הנביאים, ולא עוד אלא שנתנבא נחמות הרבה יותר 

מכל הנביאים, ועוד שהיו נבואותיו נבואות כפולים...".

שבה  השמחה  מדת  שבזכות   – לכל  דברתי  השמחה  ובמדת 
ישעיה קיבל עול מלכות שמים, הוא זכה לנבואות רבות.

עול מלכות שמים בשמחה, כדאיתא בתדא"ר  קיבל  שישעיה 
ט"ז )הובא בילקוט ישעיה ת"ח(, "]ש[היה מקבל עליו עול מלכות 

שמים בשמחה יותר משאר נביאים".
ובזכות קבלת עול מלכות שמים בשמחה זכה ישעיה לנבואות 
כמה  ששאלו  התלמיד  ]אותו  לי  "ואמר  שם,  כדאיתא  רבות, 
הנביאים,  מכל  אמוץ  בן  ישעיהו  נשתנה  מה  רבי,  שאלות[, 
שהוא היה מתנבא כל הטובות וכל הנחמות לישראל יותר מכל 
הנביאים. אמרתי לו, בני, מפני שהוא היה מקבל עליו עול מלכות 

שמים בשמחה יותר משאר כל נביאים...". 

בת זוגי שכמותי נתכנתה – שאשתו של ישעיה הנביא נתכנתה 
כמותו בתואר הנביאּות, שנקראת נביאה.

שאשתו של ישעיה נתכנתה 'נביאה', כמפורש בפסוק )ישעיה 
ְקָרא  ֵאַלי  ה'  ַוּיֹאֶמר  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  ַוַּתַהר  ַהְּנִביָאה  ֶאל  "ָוֶאְקַרב  ג'(,  ח' 
ְׁשמֹו ַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש ַּבז", וכתיב )שם ז' י"ד(, "ָלֵכן ִיֵּתן ה' הּוא ָלֶכם 
ְויֶֹלֶדת ֵּבן...", ופרש"י, "וזה האות, שהרי  אֹות ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָהָרה 
נערה היא ולא נתנבאית מימיה, וזו תשרה בה רוח הקודש. וזהו 
נביא  אשת  מצינו  ולא  וגו'  ַהְּנִביָאה  ֶאל  ָוֶאְקַרב  למטה  שנאמר 
היתה  ישעיה  שאשת  הרי  התנבאה".  אא"כ  נביאה12  שנקראה 

נביאה.
אשת13  הנביאה  היא  בן,  שתוליד  שהעלמה  למד  רש"י  והנה 
שהאות  שביארו  אלא  קרא,  ומהר"י  האבע"ז  ביאר  וכן  ישעיה, 
שהביא  ברד"ק  ויעויין  הרה14.  תהיה  שהיא  הדבר  בעצם  היא 
ביאור זה, והוסיף עליו שיש אומרים שהיא אשת אחז, וכתב על 
כך, "והוא הנכון, כי אם היתה אשת הנביא, היה אומר הנביאה 
כמו שאמר )שם ח' ג'(, ָוֶאְקַרב ֶאל ַהְּנִביָאה, ועוד שאמר )שם ח'(, 
ְמֹלא רַֹחב ַאְרְצָך ִעָּמנּוֵאל, משמע כי בן מלך היה". וע"ע במצוד"ד 

שביאר כשיטתו, "העלמה. היא אשת אחז".
ישעיה,  אשת  שהיא  שבפסוק  שהנביאה  הרד"ק,  כתב  עוד 
נקראה נביאה על שם שהיתה אשת הנביא, ולא שהיתה נביאה 

בעצמה.

במנין החסידות לא נמנתה – שלמרות שאשת ישעיה נביאה 
היתה, בכל זאת היא לא נמנתה במנין הנביאות שהם חסידות.

כדאיתא  הנביאות,  שבע  במנין  נמנתה  לא  ישעיה  שאשת 
ושבע  נביאים  ושמונה  ארבעים  רבנן,  "תנו  א',  י"ד  במגילה 
נביאות נתנבאו להם לישראל... שבע נביאות מאן נינהו, שרה, 

מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה, ואסתר".
והנביאות היו חסידות, כדאיתא בברייתא דרבי פינחס בן יאיר 
בע"ז כ' ב', "ת"ר )דברים כ"ג י'( ְוִנְׁשַמְרָּת ִמּכֹל ָּדָבר ָרע, שלא יהרהר 
אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה. מכאן א"ר פנחס בן יאיר, 
זריזות  זריזות,  לידי  זהירות מביאה  זהירות,  תורה מביאה לידי 
מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה 
]קדושה,  חסידות(  )חסידות,  לידי  מביאה  טהרה  טהרה,  לידי 
קדושה[ מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת 
מביאה  חסידות[  חסידות,  קדושה(  )קדושה,  לידי  מביאה  חטא 

לידי רוח הקודש...".
ונבואה נקראה גם רוח הקודש, עיין לעיל בדברי רש"י בישעיה 
ז' י"ד, "שהרי נערה היא ולא נתנבאית מימיה, וזו תשרה בה רוח 

הקודש", וכהנה רבות.
 

שמות בני הם על פי הוראה – שישעיה קרא שמות בניו על פי 
הוראה, שה' ציוה עליו בנבואה שיקראם בשמותם אלו.

ששמות בני ישעיה נקראו על פי הנבואה, כמפורש בפסוקים, 
בנו הראשון 'עמנואל', כדכתיב )ישעיה ז' י"ד(, "ָלֵכן ִיֵּתן ה' הּוא 
ִעָּמנּוֵאל"15.  ְׁשמֹו  ְוָקָראת  ֵּבן  ְויֶֹלֶדת  ָהָרה  ָהַעְלָמה  ִהֵּנה  ָלֶכם אֹות 
בנו השני 'ַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש ַּבז16', כדכתיב )שם ח' ג'(, "ָוֶאְקַרב ֶאל 
ַהְּנִביָאה ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי ְקָרא ְׁשמֹו ַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש 

ַּבז".
ישוב',  'שאר  והוא  נוסף,  בן  הנביא  לישעיה  מצאנו  והנה 
וכמפורש בפסוק )שם ז' ג'(, "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ְיַׁשְעָיהּו ֵצא ָנא ִלְקַראת 
ָאָחז ַאָּתה ּוְׁשָאר ָיׁשּוב ְּבֶנָך ֶאל ְקֵצה ְּתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ֶאל 
אחר  ישובו  יהודה  ששאר  ע"ש  כן  ונקרא  כֹוֵבס",  ְׂשֵדה  ְמִסַּלת 

הגלות, כדלהלן בדברי האבן עזרא, הרד"ק והגר"א.
אחד  הראשוניים,  אלו  בנים  ששני  שכתב  שם  ברש"י  ויעויין 
הם, שאמו קראהו עמנואל ואילו אביו קראו מהר שלל חש בז, 
ואילו המהר"י קרא והרד"ק למדו שהם שני בנים17, ועי' בהערה 
שכתב,  הם,  בנים  ששלשה  למד,  עזרא  והאבן  הגר"א18.  בדברי 
"וכל אחד מאלה השלשה בנים נקראו לאות מה שעתיד להיות, 
עומדים  שהם  בצרה  עמם  ויהיה  יעזרם  שהשם  עמנואל  הנה 

בעבור שני המלכים. ומהר שלל, שבאה עת גלות שומרון, ושאר 
ישוב, ששארית ישראל יעשו תשובה".

ישעיה  של  בתו  שנישואי   – הנבואה  למרות  בתי  ונישואי 
של  הקרובה  מיתתו  על  הנבואה  למרות  היתה  המלך,  לחזקיהו 

חזקיהו.
שישעיהו ניבא לחזקיהו על מיתתו הקרובה, כמפורש בפסוק 
)מ"ב כ' א'(, "ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות ַוָּיבֹא ֵאָליו ְיַׁשְעָיהּו 
ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה' ַצו ְלֵביֶתָך ִּכי ֵמת ַאָּתה 

ְוֹלא ִתְחֶיה".
ולמרות נבואתו זו השיא ישעיה את חפצי בה19 בתו לחזקיהו, 
את  לחזקיהו  אמר  שישעיה  שאחרי  א',  י'  בברכות  כדאיתא 
נבואתו, "אמר ליה ]חזקיהו[, מאי כולי האי. אמר ליה ]ישעיה[, 
משום  ]חזקיהו[,  ליה  אמר  ורביה.  בפריה  עסקת  דלא  משום 
ליה  דלא מעלו. אמר  בנין  מינאי  דנפקי  ברוח הקדש  לי  דחזאי 
]ישעיה[, בהדי כבשי דרחמנא למה לך, מאי דמפקדת איבעי לך 
ליה  אמר  לעביד.  הוא  בריך  קודשא  קמיה  דניחא  ומה  למעבד, 
]חזקיהו[, השתא הב לי ברתך, אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך 
ונפקי מנאי בנין דמעלו. אמר ליה ]ישעיה[, כבר נגזרה עליך גזירה 
)שתמות - רש"י(. אמר ליה ]חזקיהו[, בן אמוץ, כלה נבואתך וצא, 
כך מקובלני מבית אבי אבא )דוד המלך - רש"י(, אפילו חרב חדה 
מונחת על צוארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים... ]לסוף 
יהב ליב ברתיה... ע"פ הגהות הב"ח שם[". הרי שישעיה השיא 

את בתו לחזקיהו למרות הנבואה על מיתתו.

 תשובות לגליון פרשת תצוה - זכור 

תשובה ל"פתשגן הכתב"
מי אני: "אביחיל ]אבי אסתר ודוד מרדכי[".

דמות הקשורה: "ּוְבַהִּגיַע ּתֹר ֶאְסֵּתר ַּבת ֲאִביַחיִל ּדֹד ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ֶאת  ִאם  ִּכי  ָּדָבר  ִבְקָׁשה  ֹלא  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ָלבֹוא  ְלַבת  לֹו  ָלַקח 
יֹאַמר ֵהַגי ְסִריס ַהֶּמֶלְך ׁשֵֹמר ַהָּנִׁשים ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר נֵֹׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני 

ָּכל רֶֹאיָה". אסתר ב' ט"ו.

עם זרעי לא יכלתי להיות – שאביחיל לא יכל להיות עם זרעו, 
שמת עוד קודם לידת אסתר בתו.

שאביחיל מת עוד קודם לידת אסתר בתו, כדרשת חז"ל במגילה 
י"ג א', ")אסתר ב' ז'( ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם. ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָּמּה, למה 
לי. אמר רב אחא, עיברתה מת אביה...". וע"ע בסמוך שכן איתא 

במדרשים רבים.
ואסתר היתה בתו של אביחיל, כמפורש בפסוק )אסתר ב' ט"ו(, 
ְלַבת  לֹו  ָלַקח  ֲאֶׁשר  ָמְרֳּדַכי  ּדֹד  ֲאִביַחִיל  ַּבת  ֶאְסֵּתר  ּתֹר  "ּוְבַהִּגיַע 

ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך...".

וגם בת זוגי לא זכתה לחיות – שגם בת זוגו של אביחיל, לא 
זכתה לחיות אחרי לידת אסתר בתו.

שאשת אביחיל לא זכתה לחיות אחרי לידת אסתר בתה, כפי 
שדרשו במגילה י"ג א', ")אסתר ב' ז'( ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם. ּוְבמֹות 
ָאִביָה ְוִאָּמּה, למה לי. אמר רב אחא, עיברתה מת אביה, ילדתה 
מתה אמה", וכעי"ז איתא באסת"ר ו' ה', "כי אין לה אב ואם. ר' 
פנחס ור' חמא בר גוריון בשם רבי, וכי שתוקית היתה דאת אמר 
כי אין לה אב ואם, אלא עיברתה אמה, מת אביה, וכיון שנולדה 

מתה אמה". 
)תהלים  מפסוק  כן  שדרשו  כ"ג(,  )כ"ב  תהלים  במדרש  וע"ע 
כ"ב י'(, "ִּכי ַאָּתה גִֹחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל ְׁשֵדי ִאִּמי", "מבטיחי על 
שדי אמי. אמרה אסתר, נתעברה אמי מת אבא, ילדה אמי ומתה 

היא...".

בן אחי שצרות רבות ראה – שמרדכי בן יאיר אחיו של אביחיל, 
ראה צרות בחייו.

שמרדכי היה בנו של יאיר, מפורש בפסוק )אסתר ב' ה'(, "ִאיׁש 
ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש 

ִאיׁש ְיִמיִני".
"ַוְיִהי  ז'(,  )שם  בפסוק  כמפורש  היה אחיו של אביחיל,  ויאיר 
אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו", ועוד יותר מפורש )שם ט"ו(, 

"ּוְבַהִּגיַע ּתֹר ֶאְסֵּתר ַּבת ֲאִביַחִיל ּדֹד ָמְרֳּדַכי...".
ומרדכי ראה צרות רבות, שגלה פעמיים, כמפורש בפסוק )שם 
ו'(, "ֲאֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַלִים ִעם ַהּגָֹלה ֲאֶׁשר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלְך 
ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל", וכדרשת חז"ל בילקוט 
אסתר תתרנ"ג, "...ולמה שני פעמים אשר הגלה, גלה20 עם גלות 
יכניה וחזר לירושלים, והגלה אותה שנית נבוכדנאצר עם גלות 

אחרונה".

– שמרדכי בן אחי אביחיל, זכה  לניסים בגופו ולגילויים זכה 
משמים  לגילויים  ואף  אסתר,  את  להניק  שיכל  בגופו,  לניסים 

אודות הגזרה שגזר המן הרשע עם אחשורוש.
אסתר, שלאחר  את  להניק  שיכל  בגופו,  לנסים  זכה  שמרדכי 
וכדכתיב  לגדלה,  מרדכי  לקחה  וכדלעיל,  בלדתה  אמה  שמתה 

ְלַבת",  לֹו  ָמְרֳּדַכי  ְלָקָחּה  ְוִאָּמּה  ָאִביָה  "...ּוְבמֹות  ז'(,  ב'  )אסתר 
ופירנס.  זן  "מרדכי  מ"ט,  נח  בילקוט  הובא  ח',  ל'  בב"ר  ואיתא 
אמר רבי יודן, פעם אחת חזר על כל המניקות ולא מצא לאסתר 
לאלתר מניקה, והיה מניקה הוא. רבי ברכיה ורבי אבהו בשם רבי 
אליעזר, בא לו חלב והיה מניקה21. כד דרש ר' אבהו בציבורא, 
גחוך22 ציבורא לקליה, אמר להון, ולא מתניתא היא )מכשירין ו' 

ז'(, רבי שמעון בן אלעזר אומר חלב הזכר טהור".
שמתה  באחד  מעשה  רבנן,  "תנו  איתא,  ב'  נ"ג  בשבת  והנה 
אשתו והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן, ונעשה לו 
נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו. אמר רב יוסף, 
בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה, אמר ליה אביי, 
אדרבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו23 סדרי בראשית24". ולפי 
דברי אביי, הקשו הראשונים, מדוע מחשיבים חז"ל למעלה נס זה 

שאירע למרדכי שיכל להניק את אסתר, כשלשיטתו הוא גרוע.
התוס' ישנים בשבת שם כותבים, "ובב"ר על פסוק ויהי אומן 
את הדסה, שנפתחו למרדכי שני דדים כדדי אשה, ליכא למיפרך 
הכי, דהכי קאמר, נשתנו דלא ה"ל שכר, אך לא היה מוצא מניקה". 
ומבואר בדברי התוס', שאם יש לאדם ממון אלא שאינו מוצא 
כשהנס  אבל  למעליותא,  הוא  נס,  לו  נעשה  כן  ומחמת  מינקת 

נעשה כשאין לו ממון, הרי זה לגריעותא.
עוד מדברי האחרונים שביארו מדוע  ועיין בהערה25 שהבאנו 
הנס שאירע למרדכי היה למעליותא, וע"ע בהערה26 מה שהבאנו 

עוד בענין 'חלב הזכר'.
מרדכי  של  שאשתו  כ"ג(,  )כ"ב  תהלים  במדרש  איתא  אכן 
הניקתה, "...שנאמר )שם(, ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה, אשתו של מרדכי 

היתה מינקת את אסתר, ומרדכי היה אומן אותה".
המן  שגזר  הגזרה  אודות  משמים  לגילויים  אף  זכה  ומרדכי 
הרשע עם אחשורוש, כדאיתא באסת"ר ז' י"ג, שלאחר שנגזרה 
הגזירה על ידי השטן שהשטין לפני ה' וכתב לו כלייה על ישראל 
במגילה, "...מיד יצתה התורה בבגדי אלמנות ונתנה קולה בבכי 
ואמרו  בכייתה,  לקול  צעקו  השרת  מלאכי  וגם  הקב"ה,  לפני 
לפניו, רבש"ע, אם ישראל בטלים מן העולם אנו למה אנו צריכין 
בעולם... באותה שעה רץ אליהו זכור לטוב בבהלה אצל אבות 
העולם, ואצל משה בן עמרם, ואמר להם עד מתי אבות העולם 
שרויין  שבניכם  הצרה  על  משגיחים  אתם  ואי  בשינה  רדומים 
לו למשה, אי רועה נאמן, כמה פעמים  בה... חזר אליהו ואמר 
מה  לבלתי השחית...  גזירתם  ובטלת  לישראל  הפרץ  על  עמדת 
תענה על הצרה הזאת... אמר לו משה, כלום יש אדם כשר באותו 
הדור. אמר לו, יש ושמו מרדכי. אמר לו, לך והודיעו כדי שיעמוד 
הוא משם בתפלה ואני מכאן ונבקש רחמים עליהם לפני הקב"ה 
והודיע  הלך  מיד  למרדכי,  והודיע  לך  רבינו,  משה  לו  ...אמר 

למרדכי...".
ז' א', שראייתו של ר"מ שאסתר ברוח הקודש  וע"ע במגילה 
נאמרה, הוא מהאופן בו נודעה הגזירה למרדכי, "רבי מאיר אומר, 
אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר )אסתר ב' כ"ב(, ַוִּיָּוַדע ַהָּדָבר 

ְלָמְרֳּדַכי", ופרש"י, "מי גלה לו, רוח הקודש שרתה עליו".
את  לו  סיפר  המלך  מעבדי  אחד  נ',  הפרדר"א  בפשטות  אכן 
בביאור  כתב  וכן  מרדכי...",  "ושמע  שם,  שאיתא  הדברים,  כל 

הרד"ל.

המלוכה  לזרע  נתייחס  שאביחיל   – המלוכה  לזרע  נתייחסתי 
של שאול מלך ישראל.

שאביחיל התייחס אל שאול המלך, כדאיתא בתרגום שני אסתר 
ב' ה' )הובא בילקוט אסתר תתרנ"ג(, ששמעי אביו התייחס כן, 
"...ִׁשְמִעי ַּבר ְׁשִמיָדע ַּבר ַּבֲעָנה ַּבר ֵאיָלה ַּבר ִמיָכה ַּבר ְמִפיבֶֹׁשת ַּבר 

ְיהֹוָנָתן ַּבר ָׁשאּול ַּבר ִקיׁש...".
ושמעי היה אבי אביחיל, שהרי היה אחיו של יאיר אבי מרדכי, 
וכדלעיל, ויאיר היה בנו של שמעי כמפורש בפסוק )אסתר ב' ה'(, 
"ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן 

ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני".

ונכדי למלוכה גדולה זכה – שדריוש נכדו של אביחיל, בנה של 
אסתר בתו, זכה למלכות גדולה.

רבי  "אמר  במדרש,  כדאיתא  אסתר,  של  בנה27  היה  שדריוש 
טהור  היה,  אסתר  של  בנה  האחרון  דריוש  סימון,  ברבי  יהודה 
מאמו וטמא מאביו". ויק"ר י"ג ה', אסת"ר ח' ג', הובא בילקוט 
שמיני תקל"ו וברש"י חגי א' א', דניאל ח' כ"א, י' ב', עזרא א' א', 

ד' כ"ד, דהי"א א' א'.
"ִּבְׁשַנת  א'(,  א'  )חגי  בפסוק  כמפורש  למלוכה28,  עלה  ודריוש 
ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶלְך ַּבחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשי ְּביֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהָיה ְדַבר ה' 
ְּבַיד ַחַּגי ַהָּנִביא ֶאל ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאל ְיהֹוֻׁשַע 
ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֵלאמֹר". ועיין שם ברש"י ושאר מפרשים 
שהוא דריוש בן אחשורוש. ומלכותו התחילה לאחר מות אביו 
אחשורוש, כדאיתא בסדע"ר כ"ח, וע"ע בפרק כ"ט שלאחר י"ד 
שנות מלכות אחשורוש, התחילו שנות מלכותו של כורש. וע"ע 

במגילה י"א ב' וברש"י עזרא ד' כ"ד שמלך מיד אחריו.
אביו  מקום  מילא  שהרי  גדולה,  מלכות  היתה  זו  ומלכות 
במלכות, שמלך על מאה עשרים ושבע מדינות, כמפורש בפסוק 
ֶׁשַבע  ּכּוׁש  ְוַעד  ֵמהֹּדּו  ַהּמֵֹלְך  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  "...הּוא  א'(,  א'  )אסתר 

ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה".

וכתב בבאור מהרי”פ )מודפס בסוף המדרש(, בשם היפ”ת, שרבי ברכיה ור’ אבהו 
אבל  בעצמו,  הניקה  מניקות  מצא  כשלא  רק  יודן  שלר’  יודן,  ר’  דברי  על  חולקים 

לשיטתם, בא לו חלב הרבה בדדיו, ומזה הכיר כי מאת ה’ הוא שיניקנה בעצמו.
22  עי’ בפרש”י על המדרש שגרס ‘גחון’, ועל כן ביאר, ש”כבשו פניהם בקרקע, לפי 
שלא נראה הדבר בעיניהם”, ואילו במתנו”כ גרס ‘גחוך’, ועל כן ביאר, “צחקו, כי 

היה כמצחק בעיניהם שיהיה לזכר חלב להניק”.
23  ויש גורסין ‘עליו’, עיין בהערות ש”ס עוז והדר.

24  ובדברי אביי שאדם זה גרוע שנשתנו לו סדרי בראשית, כתב היעב”ץ, “ונס גדול 
ועתיד  המקום  לפני  חשוב  שהיה  נעשה,  יהיה(  )גדול  בנו  בשביל  שמא  לו,  שנעשה 

לגדולה”.
25  עי’ בהגהות רבי אליעזר משה הורביץ )בסוף ש”ס וילנא(, שכתב לחלק בין מעשה 
כדדי אשה,  כלל שנעשו הדדין  לא מצינו  מרדכי למעשה אותו איש, שאצל מרדכי 
אלא שנתרבה להם חלבו, וזה נמצא בזכרים מעט חלב כדאמר בב”ר שם, ואין זה 

שינוי לגריעותא, אבל הכא, בזיון גדול הוא...”.
ויעויין בבן יהוידע שהאריך בפרשה זו, וכתב, “ונראה לי בס”ד, הכא נעשה לו הנס 
להניק מחמת עניות שלא היה לו מעות לתת שכר מינקת, ולכן חשיב גרעון שעשה לו 
שינוי זה ולא המציאו לו מעות שיתן שכר מינקת, אך מרדכי היה עשיר והיה יכול 
להביא מינקת, אך סיבה אחרת היתה בזה, שלא רצה הקב”ה שיהיה שום אדם מכיר 
באסתר ויתפרסם שמה ויופיה אפילו אצל ישראל, ולא שזפתה עין אפילו ישראלים, 
כדי שאחר כך תלקח לבית אחשורש בנס בעבור הצלת ישראל. ויש בזה כמה טעמים, 
הן מחמת שלא ירגיש בה המן ויקדים להרוג אותה קודם שתלקח לבית המלך, הן 
כדי שלא תהיה ידועה שהיא יהודית מתחלה לאחשורש גם כן, שדבר זה נוגע להצלת 
ישראל, ולכן צוה לא תגיד, ועוד יש כמה טעמים, ואם כן זה הנס שנעשה במרדכי 
ולא  ועוד טעמים אחרים,  ע”ה בשינוי הטבע הוא הכרחי לצורך טעמים הנזכרים, 

שייך לתלות גרעון במרדכי בעבור זה”.
לי  נראה  ‘כזה’,  לומר  “דקדק  נס,  לו  שנעשה  אדם  אותו  אודות  וכתב  הוסיף  עוד 
שתהיה  פי  על  אף  מינקת,  שכר  שיתן  מעות  לו  ממציא  הקב”ה  היה  שאם  בס”ד, 
המצאת המעות בנס לא היה מבורר שנעשה הנס בזכותו וראוי הוא לכך, אלא אפשר 
ונזדמן אותה  מינקת,  ליתן ממנו שכר  שיוכל  ריוח  לו הקב”ה  שהוא התפלל שיתן 
שעה התפלל צדיק אחד על דוחק עצמו שיתן לו הקב”ה ריוח מעות, והיה הצדיק 
ראוי שהקב”ה ישמע תפלתו ויענהו, ואז תפילתו של זה נתחברה עם תפילת אותו 
שהשם  שראינו  כיון  אך  צדקתו,  גודל  על  הוכחה  מזה  ואין  הוא...  גם  ונענה  צדיק 
יתברך עשה לו נס בזה שהוא דבר שאינו מצוי בבני אדם, ולא משכחת לה שיש אדם 
בעולם שיבקש ויתפלל לפני הקב”ה דבר כזה להיות מניק מדדיו כאשה, אם כן ודאי 
נס כזה לא נעשה אלא בשבילו, וליכא למימר שנפתח השער של נס זה לצדיק אחר 
וממילא נפתח לזה. אבל אביי אמר כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית, לו 
דייקא שהיה השינוי בגופו להיות מניק כמו אשה, ואיכא בזה תרתי לגריעותא, חדא 
נעשה שינוי זה בגופו, ועוד לא נפיק מנס זה טובה לאחרים שיהיה נפתח שפע נס זה 

גם לאחרים שהם עומדים בדוחק ואין להם שכר מינקת”.
והוסיף וכתב, “ובספר הדורות ]תנאים ואמוראים[ אות יו”ד  )ערך ר’ יהודה הנשיא 
הגזירה  בזמן  רבי  כי אשת המלך שהניקה את  נשמות,  גלגולי  ב’(, כתב בשם ספר 
לו  נעשה  ולכך  הבא,  לעולם  לזכותה  הזה  באיש  נתגלגלה  רבי מהריגה,  להציל את 
נס זה שהניק כמו אשה, ועתה הוא עני אך בגלגול ראשון היה בהיכלו של מלך עיין 

שם”.
ובעיקר דברי אביי שיש גריעותא בשינוי סדרי בראשית, כתב שם, “והנה הרב מ”י 
ישראל  של  חיבתן  גדולה  ארשב”ג  תצוה  פ’  במדרש  כי  הקשה,  בלק  בפרשת  ז”ל 
שהקב”ה משנה סדרי בראשית בשביל טובתן, שהוא מוריד להם לחם מן השמים 
אמר  דהא  מעלה,  ולא  חיבה  אינו  בראשית  סדרי  דשינוי  משמע  דכאן  וקשה  וכו’, 

כמה גרוע אדם זה יעיין שם. ונראה לי בס”ד בפשיטות, דאם יש בנס דשינוי סדרי 
בראשית טובה יתירה מאם היה עושה באופן טבעי, אין זה גרעון אלא מעלה, דלהכי 
ירידת המן שנעשה  ענין  וכמו  נס בשינוי סדרי בראשית כדי להרבות בטובה,  עשה 
להם שינוי סדרי בראשית שירד להם מן השמים, הא ודאי יש בזה כמה רבוי טובה 
לישראל מאם היה ממציא להם מזון טבעי מן הארץ, כי זה להיותו יורד מן השמים 
היה נבלע באיברים ואינו מסריח בבטן, וגם היה משתנה טעמו לכמה מטעמים, וגם 
היה ערב מאד, ועוד כמה מעלות נמצאו בו, ולכן מה שנתן להם באופן זה שהוא שינוי 
סדרי בראשית, ודאי זה חיבה ומעלה להם, ולזה אמר משנה סדרי בראשית לטובתן 
דייקא ולא אמר בשבילם, מה שאין כן במעשה דגמרא דידן, אין באופן שינוי סדרי 
בראשית יתרון טובה, שאם היה עושה לו נס להמציא לו מעות שיתן שכר מינקת, 
לא היה יתרון טובה בחלב שהניק מדדיו על חלב של המינקת, ולזה אמר שנשתנו לו 
סדרי בראשית ולא אמר לטובתו כדנקיט רשב”ג, דבאמת לא היה לו יתרון טובה 

מצד השינוי”.
26  ובענין 'חלב זכר', עי' חולין קי"ג ב' ורש"י ד"ה ולא בחלב זכר, שכתב, "ולא בחלב 

זכר. שהיה לו חלב מועט מן הדדים, כגון אם נשתנה והיו לו דדים".
ויעויין בדברי רבינו גרשום בחולין שם שכתב, "ולא בחלב זכר. שיש לו חלב מעט, וכך 

העידו לפנינו שראו חלב בזכר".
ובטורי  ב’  י”ג  מגילה  ובמהרש”א  א’,  ו’  דניאל  אבע”ז  עיין  נולד,  מתי  ולענין    27
אבן שם בהערות, שמעיר שלפי הסוגיא שם יצא שדריוש היה פחות משנה כשעלה 

למלכותו ופחות משנתים ומחצה כשצוה לבנות הבית.
28  ודריוש נקרא ונחשב כמלך נכרי, כדאיתא בר”ה ד’ א’ ונמנה בין מלכי אומות 
העולם. עיין מה שהארכנו בזה בגליון ב’, פרשת נשא ס”ז, ובדברי האחרונים מדוע 
לא נחשב ישראל, שהרי היה בנה של אסתר, ואיתא ביבמות כ”ג א’ ועוד, שעכו”ם 

הבא על בת ישראל הוולד כשר. עיי”ש ותרווה נחת.
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תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון שבוע שעבר / פורים
תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר: בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן למצוא את יסוד ההנהגה החשובה שלימד הסב הקדוש את נכדו, שאדם צריך לדעת ולזכור שלא הוא עושה ופועל, אלא הקב"ה הוא זה שעושה, ועל כן גם בשעה קשה שנראה שאפסה 
כל תקוה, אין להתיאש, אלא יש לעשות את מה שמסוגלים, וה' יעשה ויסובב את הדברים לטובה ולישועה. וזאת מדברי רש"י ל"ט ל"ג, עה"פ, "ַוָּיִביאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאל מֶֹׁשה ֶאת ָהאֶֹהל ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְקָרָסיו ְקָרָׁשיו ְּבִריָחו ְוַעֻּמָדיו ַוֲאָדָניו", וביאר רש"י, "ויביאו את המשכן וגו'. שלא היו 
יכולין להקימו, ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקב"ה הקמתו, שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים, שאין כח באדם לזקפן, ומשה העמידו. אמר משה לפני הקב"ה איך אפשר הקמתו על ידי אדם, אמר לו עסוק אתה בידך נראה כמקימו, והוא 

נזקף וקם מאליו, וזהו שנאמר )שמות מ' י"ז(, הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן, הוקם מאליו. מדרש רבי תנחומא". מבואר בדברי רש"י, שעל האדם לעשות מה שבכוחו וה' יעשה הטוב בעיניו, לטובה ולישועה.
תשובה ל'ַא ַמעשֶׂה אוֹף פוּרִים בתשובה לשאלה, מנין בתרגומים על המגילה מצא פייביש את מקור דברי רבי אפס, שהשיב לשאלת ר' אביש, שמן הראוי שיעבור להתגורר בסמוך לאחיו ואחיותיו היתומים, ולא יעבירם להתגורר במקומו. וזאת מדברי התרגום שני אסתר ב' ז', עה"פ, 
"ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת ּתַֹאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת", וכתב התרגום, "ּוְבִגין ֶאְסֵּתר ְגָלא ָמְרְּדַכי, ַדֲאַמר, מּוָטב ְדֵאִזיל ְּבַגְלָוָתא ְוֵאיַרֵּבי ְלֶאְסֵּתר, ְדִמן ְדֶאִהי ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל" )ותרגום הדברים ע"פ הביאור 

שבספר 'מאורות המגילה': ובגלל אסתר גלה מרדכי, שאמר, מוטב שאלך בגלות ואגדל את אסתר, ממה שאהיה בארץ ישראל(. מבואר בדברי התרגום, שלמרות שמרדכי יכל להביא את אסתר היתומה להתגורר אצלו, בכל זאת הוא גלה והלך להתגורר במקומה.

ויסברג א.י. – ירושלים – דרשות רבי יהושע אבן שועיב, ב"כ.
וינגרטן י. – מודיעין עילית – נתיבות חיים – הלכות שמירת הנפש בדרכים.

חשאי נ. – חיפה – נתיבות חיים – הלכות שמירת הנפש בדרכים.
גוטסמן י. – מודיעין עילית – נתיבות חיים – הלכות שמירת הנפש בדרכים.

איינשטיין מ.י. – קרית ספר – יומא טובא לרבנן.
חזקיה ש. – מודיעין עילית – יומא טובא לרבנן.

שמות הזוכים לפרשת תרומה
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

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

עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד בספר "שבתא דינוקא", הל' שבת המצויים בתינוקות וילדים.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד בספר "תיבת גמא עה"ת לבעל הפמ"ג עם הגאות רע"א".
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רבים מכירים את החלק הקשה של דברי שלמה המלך אודות הערבות המוטלת על 
א',  נ"ג  בסוכה  הגמ'  וכדברי  שימות,  עליו  נגזר  בו  למקום  להביאו  אדם,  של  רגליו 
אודות ֱאִליחֶֹרף ַוֲאִחָּיה ְּבֵני ִׁשיָׁשא, סופרי שלמה המלך )מ"א ד' ג'(, שנגזר עליהם למות 
ושלמה ביקש להצילם ממות על ידי שליחתם בידי שדים לעיר לוז שבתוכה אין שלטון 
למלאך המות, ועם הגיעם לשערי העיר מתו, כי הגזירה היתה להמיתם דוקא במקום 
למות,  יכלו  בו  למקום  הגיעו  ממיתה  להצילם  שלמה  של  ההתחכמות  ידי  ועל  זה, 
"רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה, לאתר דמיתבעי  וכשמע כן שלמה פתח ואמר, 
תמן מובילין יתיה )רגליו של אדם הם ערבים לו לשמים, להוליכו למקום שבו הוא 

מתבקש להיות(".
כשאדם מתבונן בימי חייו, באפשרותו לראות סיפורי השגחה רבים עד אין מספר היאך 
רגליו היו ערבים עבורו להצילו מכל מיני פורעניות או אסונות, בדיוק הוא הלך משם 
רגע קודם, לפני דקות ספורות הוא החליט לעבור למקום אחר, וכהנה דוגמאות רבות, 
שמחמת הדברים הללו הוא ניצל ממות לחיים. גם במהלך היומיומי אדם יכול לראות 
השגחה פרטית זו בכל עת ושעה, היאך בדיוק הוא פגש את ההוא, וראה בדיוק דבר 
כזה, ותפס את פלוני וקיבל מאלמוני, עד שאדם שיתבונן בדבר ויעלה את הדברים עלי 
כתב בכדי להתחזק באמונה, יוכל מהרה למלאות ספר עב כרס בשיחו בכל נפלאותיו.

פעמים רבות ניתן להביט אחורנית על מעשה שהיה ולראות כמה דברים סיבב מסובב 
כל הסיבות כדי שהכל יצא על הצד הטוב ביותר, היאך הכל ארוג כבגד אחד גדול, כל 
חוט וצבעו על מקומו, שיחדיו נרקמים ויוצרים דוגמא ואף ציור מרהיב של השגחה 
ממשיך  הוא  הפרטית,  בהשגחה  הקדושים  האבות  על  השגיח  שה'  שמאז  פרטית, 

להשגיח על זרעם עד ימינו אנו ולעולם.
סיפור הצלתו המופלאה של ר' לייב פונהימעלהיטעם*, היאך ה' סיבב את כל העולם 
מסביב בכדי שינצל מהמאורע שהיה לו, יכול להתפרס על ספר עב כרס, כאשר מכל 
שלב בהנהגה של ה' עמו ניתן ללמוד על אהבת ה' לבניו ושמירתם כבבת עיניו בכל 

עת ושעה.
זכה  שב'בלגיה'  'אנטווערפן'  בקהילת  החשובים  בתים  מהבעלי  אחד  שהינו  לייב,  ר' 
להשיא את כל חמשת ילדיו, כששלושת בניו כשתילי זיתים סביב לשולחנו, מתגוררים 
עמו במקומו, והוא רווה מהם ומילדיהם רוב נחת במהלך כל השנה כולה, כאשר בכל 
שבת הוא זוכה ללמוד עם נכדיו ולהתענג עד אין קץ, לראותם הולכים בדרך ה' ועושים 
חיל בלימודם ועלייתם הרוחנית. ואילו שתי בנותיו וחתניו, ר' חנוך שווערהעלפער* ור' 
דניאל ווייסטפונגמאחים* קבעו את מקום מגוריהם בארץ הקודש, בעיר בני התורה, 

כשהם זוכים לישב על התורה והעבודה ולעשות רצונו בלבב שלם.
מנהגו של ר' לייב מאז התאלמנותו זה שנים רבות, שאת חג המצות הוא חוגג בחיק 
בניו במקום מגוריו, ואילו את חג הסוכות הוא חוגג עם חתניו ונכדיו בארץ הקודש, 
ועד  סוכות  מערב  הקודש,  בארץ  לשהות  זוכה  בהם  הימים  עשרת  במהלך  כאשר 
לומד עם  הקודש,  נחת מכל משפחתו שבארץ  רוב  רווה  הוא  תורה,  למחרת שמחת 
נכדיו הגדולים ואף הקטנים, שמח לראות בהתקדמותם בתלמודם ובקיאותם והבנתם, 
ומנסה לשאוב מהם לשאר ימות השנה בהם הוא מסתפק בשיחות טלפוניות וקבלת 

תמונותיהם ומכתביהם בדואר.
ואף שמחת תורה בארץ  לייב את חג הסוכות, שמיני עצרת  ר'  בשנה האחרונה חגג 
להרגיש  החל  הפסח  חג  ימי  לאחר  קצר  שזמן  אלא  ימימה,  מימים  כמנהגו  הקודש 
זה  ראה  לא  אותם  הקודש,  שבארץ  ונכדותיו  נכדיו  וחתניו,  לבנותיו  עזים  געגועים 
רגשי  את  להקהות  בכדי  ארוכות  טלפונית  עמהם  ששוחח  וככל  חודשים,  כששה 
הגעגועים, ואף למד בחברותא עם חלק מנכדיו, הרגשותיו רק התגברו והתחזקו והיה 
יכל  לא  הוא  אישיות  אך מסיבות  לבקרם,  לנסוע  בלא  רחוק  לו מאוד קשה להשאר 

לעזוב את כל עיסוקיו ולקום ולנסוע לשבוע ימים.
באותה עת של תחילת הקיץ חשב ר' חנוך חתנו הגדול של ר' לייב, בדבר האפשרות 
לעקור את דירתו מעיר בני התורה ולעלות להתגורר בעיר הקודש והמקדש, ירושלים 
תובב"א. הסיבה העיקרית לכך היתה, מחמת שהוא קבע את משכנו לתורה ועבודה 
בהיכל ישיבת מיר המעטירה בעיר הקודש, וראה בנסיעותיו היומיות ביטול זמן גדול, 
לישיבה  להתגורר באחת השכונות הסמוכות  יוכל  בו  וחיפש אחר מקום  כן תר  ועל 

הקדושה במרחק הליכה קצר, כך שלא יצטרך להתבטל הרבה מתלמודו בדרכים.
לאחר חיפוש ארוך מצא ר' חנוך את אשר אוותה נפשו, דירה קטנה וצנועה, בבנין עם 
בשיעור  לישיבה  קרובה  ואף  והגונים,  ושלמים  יראים  ומצוות,  תורה  שומרי  שכנים 
הליכה של פחות מעשר דקות. הפינוי של הדירה המדובר היה בסוף חודש אייר, ועל כן 
חשבו שאם יזדרזו בעבודת ההעברה וסידור הדירה מחדש, יוכלו כבר להעמיד הכל על 

מתכונתו עוד לפני תחילת שלשת ימי הגבלה.
שהשנה  לייב  ר'  החליט  וחתנו,  בתו  של  הדירה  למעבר  הסמוכים  הימים  באותם 
לראשונה יטוס לארץ הקודש לקראת ימי חג מתן תורתינו הקדושה, ומסיבות מובנות 
ישהה בחג בבית חתנו ר' דניאל ובתו בעיר בני התורה, ומה גם שביתם היה מרווח יותר 
מאותה חורבה מחורבות ירושלים שבה התגוררו חתנו ר' חנוך ובתו וילדיהם, כאשר 
תוכנן שלקראת יום טוב שני של גליות יוכלו בתו ור' חנוך בעלה וכל ילדיהם לבוא 

מעיר הקודש לבקרו ולשמחו ולהסב לו רוב נחת.
התוכנית קרמה עור וגידים, ור' לייב החל להתכונן לנסיעתו לארץ הקודש לחוג את 
חג התורה יחד עם  נכדיו שגדלו ושאר בני משפחתו, ירווה מהם רוב נחת ואף ילמד 
עמהם בליל שבועות ועל ידם יזכה לקיים את מצות )דברים ד' ט'(, "ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך 
ְוִלְבֵני ָבֶניָך", שהוא החיוב שיש לאדם ללמוד עם בני בניו, וכפי שדרש רבי יהושע בן 
לוי )בקידושין ל' א'(, במעלת קיום מצוה זו, שכל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו 

הכתוב כאילו קבלה מהר סיני.
לייב בתוככי המטוס, החל להרגיש מחשבות והרהורים  ר'  כשרק דרכה כף רגלו של 
לרוב, מה היתה חסרה לו טיסה זו, מדוע לא יכל להמתין עוד כמה חודשים ולראות 
חג  את  להפסיד  לו  בער  מה  תורה,  ושמחת  הסוכות  בחג  ונכדיו  חתניו  בנותיו  את 
השבועות בביתו עם נכדיו שעמהם הוא לומד בכל ליל שבועות זה כמה שנים. לאחר 
דקות ארוכות של הרהורים נוגים החליט ר' לייב לשלוט על מחשבותיו ולהפוך אותם 
לחיוביות וטובות, שאדם לא יודע מה טוב עבורו, ומאת ה' היתה זאת, גם כאשר היא 
עדיין נפלאת בעינינו, מלשון פלא וחוסר הבנה וכפי שמבאר האלשיך בביאור פסוק 
זה שבהלל )תהלים קי"ח כ"ג(, ועל כן, אם ה' אינה לָפַני שאטוס לארץ הקודש לחג 
ואזכה להיות סמוך  יבוא הגואל בערב החג  ואולי  השבועות, בוודאי שהוא לטובתי, 

וקרוב לבית המקדש.
עם נחיתתו של ר' לייב בארץ הקודש, בשעת בוקר מוקדמת של ערב חג השבועות, 
הוא יצא את הטרמינל וחיפש אחר מונית שתסיע אותו אל בית בתו בעיר בני התורה. 
לאחר שהגיע אל ֵביתם מותש מהטיסה הארוכה, מיהר ללכת למנין לתפילת שחרית, 
כשבכוונתו לנוח כמה שעות בכדי שיהיה לו כח להיות ער כל הלילה ולהתענג על ה' 

בלימוד עם נכדיו ולרוות מהם רוב נחת שיספיק לו עד לימי חג הסוכות הרחוקים.
שעה קלה לאחר ששב מתפילת שחרית יחד עם חתנו ר' דניאל, גם בתו שבה לביתה 
חלה  מילדיהם  שאחד  הרופא  איבחן  שכעת  לו  סיפרה  והיא  המקומית,  מהמרפאה 
במחלת ילדים מדבקת, שיש בה סיכון מסוים לאנשים מבוגרים, ועל כן היא לא יודעת 
מה לעשות עם הילד במהלך החג, היכן תוכל להשאירו בכדי שהוא לא ידביק אותו 
אצלם  להתארח  חפץ  ואף  וחשב  רצה  שהוא  היא  שהאמת  השיבה,  לייב  ר'  חלילה. 
במהלך החג, אך אם ה' אינה להם דבר זה של מחלתו של הילד, אות ומופת הוא שה' 
רוצה אחרת, שהוא ילך לשבות בחג אצל אחותה בעיר הקודש ירושלים. לאחר שיחה 
טלפונית קצרה עם בתו השניה, הוא סיים מהרה את הארוחה, צרר את חבילותיו, לא 

לפני שהוציא את המתנות ונתנם לבתו שתחלקם לילדים, ונסע ירושלימה.
במהלך הנסיעה לירושלים חשב ר' לייב בליבו, שכבר זמן רב שלא היה לו מהלך כזה 
של דברים בלתי טבעיים, בתחילה עצם הנסיעה לארץ הקודש, ולאחר מכן מה שחתנו 
ובתו בקשו לעבור להתגורר בעיר הקודש, וכעת גם הסיפור של המחלה המדבקת. אין 
זה, הכריע ר' לייב במחשבתו, שה' המנהיג אותנו ברחמיו המרובים בכל עת ושעה, לא 

מסיר את חסדו מאתנו, ומשגיח עלינו בהשגחה פרטית בתמידות.

לפני  שעד  הנכדים  גם  בחג.  עמהם  לשבות  בואו  על  מאוד  שמחו  ורעייתו  חנוך  ר' 
וצהלו  שעה קלה קינאו בבני הדודים שיזכו ללמוד עם הסב בליל החג, כעת שמחו 
שהם יהיו אלו שיזכו בכך, וריחמו על בני דודיהם שהפסידו מעלה עצומה זו. השעות 
האחרונות עד לכניסת החג עברו מהרה, כשלאחריהם קבלו עליהם קדושת יום טוב 
ופרשו ממלאכה והלכו לבית הכנסת ל'סדר קבלת התורה', לעסוק בתורה עם כניסת 

החג, שכידוע הוא ענין גדול להתחיל יום נורא זה בלימוד התורה ועמלה.
אילו ר' לייב וחתנו ר' חנוך היו יודעים שכל לימודם ב'ליל שבועות' יהיה לימוד זה, 
בודאי היו עוד יותר מנצלים כל רגע, אלא שבאותה שעה הם חשבו שהוא רק לימוד של 

התחלת סדר ליל שבועות, ולא ידעו כלל מה מצפה להם בעוד שעות ספורות.
ונכדיו  לייב עם חתנו  ר'  וכנהוג, שבו  בנעימה כראוי  יום טוב שהיתה  לאחר תפילת 
לביתם והתחילו בסעודת החג, כאשר במהלך הקידוש התרגש ר' לייב עד מאוד בברכת 
שהחיינו, בה הוא הודה לה' שזיכהו לראשונה בחייו להיות בחג מתן תורתנו הקדושה 

בארץ הקודש ובעיר הקודש.
הלבבות,  את  המושכים  ואגדה  תורה  דברי  עם  תורה,  של  כדת  התנהלה  הסעודה 
ר' לייב וחתנו והנכדים לצאת לבית הכנסת ללימוד כל  ובסיומה של הסעודה עמדו 
הלילה, אלא שלפתע חש ר' לייב ברע, והלך למטה לשכב מעט וביקש מר' חנוך חתנו 

שיקרא לאחד מ'אנשי הצלה' להתייעץ עמו אם יש לו צורך בעזרה רפואית.
מבוהל כולו יצא ר' חנוך בריצה לעבר אחד הבנינים הסמוכים בהם ידע שמתגורר 'חבר 
הצלה', שיוכל לבוא ולבדוק את חמיו מה אירע לו, אלא שהיות והוא התגורר במקום 
רק כמה ימים, על כן הוא לא ידע היכן הוא מתגורר בדיוק, וזמן רב הוא חיפש אחריו 
וכשסוף סוף גילה היכן הוא גר, התברר לו שהלה נסע לחג לבית הוריו. כשיצא ר' חנוך 
בריצה מאותו בנין מבולבל כולו, הוא לא הבחין שמולו מהלך יהודי מבוגר, ורגע קט 

לאחר מכן נתקע בו ושניהם נפלו על המדרכה.
הראשון שהתעשת היה ר' חנוך, שניגש לאותו יהודי וסייע בידו לקום והחל להתנצל 
על שרץ בפיזור נפש ולא הבחין בו, וביקש את סליחתו ומחילתו, תוך כדי שסיפר לו 
שהיות וחמיו אינו חש בטוב, על כן הוא רץ בכדי למצוא את איש ההצלה המתגורר 
בסמוך. כשמוע הלה שהוא מחפש אחר איש הצלה, החל לשאול ולהתעניין מה אירע 
לחמיו והיכן הוא מתגורר, ור' חנוך שהיה לחוץ למצוא איש הצלה, לא מצא לנכון לנדב 

פרטים אודות חמיו וניסה להתחמק ממנו ולילך לחפש אחר איש הצלה.
למרות שבדרך כלל אנשים מבוגרים אינם סובלים ממחלת הסקרנות כצעירים, ואף 
אלו שלוקים בה נוצרים אותה בקרבם, בכל זאת אותו ֵהֵלך לא הרפה מר' חנוך וביקש 
לדעת מה אירע לחמיו. ר' חנוך שרצה לרוץ מהרה ולהפטר ממנו, השיב לו בקצרה מה 
הסימנים שיש לחמיו והיכן הוא מתגורר, העיקר שיתן לו לילך לדרכו. אלא שכאשר 
אותו הלך שמע את הדברים, אמר לו שהיות ויש לו הבנה רפואית, על כן הוא יבוא 

עמו לביתו לראות מה שלום חמיו.
ברירה רבה לא היתה לר' חנוך, ובמיוחד שהוא לא ידע היכן מתגורר איש הצלה נוסף, 
אותו  על  בליבו  חושב  הוא  הדרך  כשבכל  ביתו,  עבר  אל  הלך  אותו  עם  הלך  כן  ועל 
ההלך, שבטח הוא מבין ברפואה בערך כמותו, אולי הוא יודע היאך מניחים פלסטר 

או תחבושת.
כששבו השנים יחדיו לביתו, הכניסו ר' חנוך לחדר משכבו של חמיו, ולו בלבד במטרה 
שלאחר שיראה את חמיו יואיל בטובו לומר לו היכן מתגורר איש הצלה בשכונה, אלא 
שהלה החל לגעת בחמיו ולשאול אותו כמה שאלות היכן כואב לו ומה הוא מרגיש, 
דברים שהיו נראים לר' חנוך כחוצפה ועזות, להטריד אדם שאינו חש בטוב בשביל 

להרגיע מעט את יצר הסקרנות.
חמיו  עם  מדבר  אותו  שומע  הוא  מביתו,  הלה  את  לגרש  עמד  חנוך  שר'  לפני  רגע 
במונחים רפואיים של דברים מסויימים, ולאחר מכן החל שוב לבודקו ולמששו בכמה 
מקומות, ומיד התקשר להזעיק 'ניידת טיפול נמרץ', כשהוא מזדהה בטלפון כדוקטור 
צבי ליבוביץ, מומחה לקרדיולוגיה מבית החולים הדסה, שהוא רואה ספטומים לבעיה 

חמורה שצריכה טיפול דחוף.
כשצוות האמבולנס הגיע לביתו, הנחה אותם ד"ר צבי מה עליהם לעשות לו לבינתיים, 
ולאחר מכן אמר להם, שמיד עם הגיעם ל'חדר מיון' בבית החולים, עליהם לפנות לד"ר 
ציון לוי, הרופא הקרדיולוג התורן כעת, ולמסור לו בשמו את הדיאגנוזה שלו אודות 

מה שיש לו, שמחמת כן הוא צריך טיפול רפואי מסויים בדחיפות רבה.
ביללות רמות פינה צוות האמבולנס את ר' לייב לבית החולים, כאשר חתנו ר' חנוך 
לבית  כשהגיעו  בתפילותיהם.  אותו  מלווים  המשפחה  ובני  בנסיעה,  אותו  מלווה 
החולים ופנו לד"ר ציון, ואמרו לו את דברי עמיתו ד"ר צבי, בתחילה דחה את דבריו 
באומרו שאיך הוא הגיע למסקנתו זו בלא כל מכשיר הדמיה, אלא לאחר כמה בדיקות 
רפואיות במכשירים שונים שבהם לא מצא דבר, הוא ניסה לבדוק את הדיאגנוזה של 

ד"ר צבי, והוא אימת את הדברים.
באותה עת פנה ד"ר ציון לר' חנוך ואמר לו, דע לך שיש לכם נס מיוחד, שאילולי שד"ר 
צבי היה רואה את חמיך ומגלה את הבעיה שלו, היו יכולים לעבור שעות רבות ואפילו 
ימים עד שהיו מצליחים לגלות את הדבר, ובזמן הארוך שהיה חולף, יכל להיות נזק 
חסר תקנה ועד מות. הנס שלכם, אמר ד"ר ציון, שהקרדיולוג היחידי כאן בבית החולים 
שהיה יכול לעלות על בעיה כזו, הוא רק ד"ר צבי, שאת ההתמחות הרפואית שלו עשה 

על בעיה זו, ועל כן הוא הבחין וזיהה אותה מיידית.
צוות בית החולים העלה את ר' לייב למחלקה הקרדיולוגית, וערכו לו בדיקות רפואיות 
קמעה  לו  לעזור  האמורות  חריפות  תרופות  לו  נתנו  הם  זאת  עם  יחד  כאשר  לרוב, 
באופן זמני. ושלחו את ר' חנוך שיסדר את הניירת של האשפוז. בבוא ר' חנוך למשרד 
הקבלה של בית החולים ומסר את פרטי חמיו למזכירה הגויה שהיתה שם, השיבוהו 
שהיות וחמיו הינו תושב חוץ, שאין לו ביטוח רפואי מקומי, הנוהל של בית החולים 
הוא, שנותנים רק תרופות וטיפול רפואי מונע ומציל, ובכדי שיעשו לו טיפול רפואי 
נוסף, עליהם להשליש בקופת בית החולים ערבות בנקאית על סך מסויים או להביאו 

במזומן, ולאחר מכן רופאי בית החולים יטפלו בו בכל מה שצריך.
במהלך הלילה הארוך ניסה ר' חנוך לדבר עם הרופאים שיטפלו בחמיו והוא מתחייב 
בשיקולי  כלל  מתערבים  הם  שאין  השיבוהו  שהרופאים  אלא  שצריך,  מה  כל  לשלם 
ההנהלה הכלכלית, ועושים רק לפי הנהלים. והוסיפו ואמרו לו, שלפי דעתם התרופות 
צינתור,  של  כירורגי  אירוע  בדחיפות  לעבור  צריך  והוא  מספקים,  אינם  לו  הניתנות 

ולאחר מכן יש לבדוק מה עוד צריך וניתן לעשות להצלתו.
הבוקר אור, והנהלת בית החולים עדיין עומדת בֶמְרָיה שכל עוד שלא הופקד בקופת 
בית החולים סכום של חמשת אלפי דולר, אין מה לדבר על צינתור, כאשר מלבד זאת 
יש צורך בטיפול רפואי נוסף שגם הוא עולה סכום מכובד שיש להפקידו בקופת בית 
החולים, ואם בסופו של דבר קופת החולים או הביטוח ישלמו על כך, הוא יוכל לקבלו 

חזרה מקופת בית החולים.
ר' חנוך לא ידע לשית עצות בנפשו, מה יעשה, מהיכן ישיג בדחיפות כעת בעיצומו של 
יום טוב חמשת אלפי דולר. הוא הסתובב אנה ואנה במסדרונות בית החולים, ולפתע 
ניגש אליו יהודי בעל הדרת פנים ושאלו למה נפלו פניו והאם הוא יוכל לעזור ולסייע 
לו. כששמע הלה את הדברים, השיבו שכמורה הוראה הוא מודיע לו, שכפי שהיה מותר 
לחמיו לנסוע ביום טוב לבית החולים באמבולנס, ואף יש חיוב בכך, כן הדבר גם כעת 
לגבי השגת הכסף, היות ורק עם הכסף ניתן להציל את חמיך, ובלעדיו חייו בסכנה, 
על כן עליך לקחת כעת מיד מונית למקום מגוריך ולנסות להשיג אצל שכניך ומכריך 

הלוואה לכמה ימים, ולאחר מכן תראה מהיכן תשלמו.
רבינו, שאל ר' חנוך, אני חדש כאן בעיר, הגעתי לכאן לפני שבוע, ואף אחד לא מכיר 
אותי, ובודאי שלא יתן לי הלואה גדולה זו בלא ערבים, וכן גם אין לי מי שיחתום לי 
ערבות, שהרי עדיין לא הספקתי להכיר אנשים. אמנם אני מכיר רבים בישיבת מיר, 
אך כעת ביום טוב אין בישיבה אחד מהם. וכשהשיב ר' חנוך שבעבר התגורר בעיר בני 
התורה, הורה לו הרב שיקח מונית וגם אם הנהג הינו יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, 
ויסע עמו לעיר בני התורה ויחפש אחר הלוואה וימהר לשוב חזרה להפקיד את הכסף 

ולדאוג לטיפולו של חמיו.

עוד הוסיף הרב והזהירו, שאף אם ישיג את הכסף זמן קצר לפני השקיעה, יקח מיד 
מונית חזרה ולא יתעכב עד שיצא החג, מפני שהוא פיקוח נפש ממש בכל רגע ורגע.

בלב כבד על חילול היו"ט יצא ר' חנוך לכביש וניסה לעצור מונית. המראה של יהודי 
שומר תורה ומצוות המנסה לעצור מונית בעיצומו של יום טוב היה נראה מוזר לכל 
מי שעבר במקום. אחד מבעלי הרכבים שנסע בכביש, וראה את המחזה, החליט בליבו 
שכנראה מדובר במקרה דחוף, ועל כן עצר לו ושאלו למבוקשו. כששמע אותו נהג את 
לבית  חזרה  ולהשיבו  התורה  בני  עיר  עבר  את  להסיעו  מסכים  השיבו שהוא  הדבר, 

החולים תמורת מחיר הדלק בלבד.

השנים יצאו לדרך, כאשר כל הרכבים שחולפים בסמוך אליהם בכביש מביטים לעברם 
מתוך תדהמה, שהם רואים יהודי לבוש כבן תורה הנוסע בעיצומו של יום ברכב ברשות 
הרבים. כשהגיעו אל עיר בני התורה ור' חנוך נסע עמו ברחובות קריה, רבים נבהלו 

וחשבו בליבם מה אירע שבעבור זאת הוא נוסע ברכב.

ר' חנוך ביקש מהנהג שיעצור לו סמוך לבית ר' דניאל גיסו שמתגורר במקום, והוא יצא 
מהרה וספר לו בקצרה את אשר אירע, וחשבו יחדיו מהיכן יוכלו להשיג כעת הלואה 
של חמשת אלפי דולר. השנים יצאו מהרה אל עבר גבאי הגמ"ח של השכונה, הקישו 
על דלת ביתו בעיצומה של סעודת החג, ובקשו ממנו שילווה להם כעת חמשת אלפי 
דולרים. גבאי הגמ"ח לא הבין את מבוקשם, וכשחזרו ואמרו לו את בקשתם כשהם 
מוסיפים ומספרים לו שבהוראת חכם הוא נסע ברכב עם יהודי מירושלים לכאן בכדי 

להשיג את ההלואה, וכל רגע של עיכוב הוא פיקוח נפש עבור חמיו.

גבאי הגמ"ח הרהר לרגע, ולאחר מכן נכנס לביתו ויצא כעבור שניות ספורות, כשבידיו 
שטר הלואה של הגמ"ח ואמר להם, שבאמת בדרך כלל אינו מלוה סכומים כאלו גדולים 
ללוה יחיד, אלא ששמע בדבריהם שמדובר במקרה חרום שהוא גם פיקוח נפש, על כן 
הוא חורג בעבורם מהסכום המקובל ומאשר להם פי חמש מאשר כל לווה אחר, והוא 
מוסר להם את השטר, ואם הם ימלאו לו כעת את השטר ויחתימו עליו ארבעה ערבים 

המקובלים עליו, ויצרפו לזה צ'ק, הוא ישמח לעזור ולסייע להם בנתינת ההלוואה.

השתגעת לגמרי? שאל ר' דניאל את גבאי הגמ"ח, וכי אתה רוצה שנוסיף ונחלל יו"ט 
בעשרות מלאכות של כתיבה במילוי השטר וכתיבת הצ'ק, וכי לא די לי בחילולי היו"ט 
שחיללנו עד בואנו הנה שעלינו להוסיף עוד בחילולי יו"ט? הקשה ר' חנוך, אלא שגבאי 
הגמ"ח היה נחרץ בדעתו בדבר, שכפי שהיה מותר להם לנסוע עם רכב מבית החולים 
שבירושלים ועד כאן בכדי להשיג את הכסף, כך גם מותר להם לכתוב שטר ולהחתים 
יוכל להלוות להם  לא  בכדי לקבל את הכסף, שבלי הדברים הללו הוא  עליו ערבים 

פרוטה.

תבין, ניסה ר' חנוך את כוחו בלשון רכה המשברת גרם, הרי כל דקת איחור בטיפול 
הרפואי מסכנת את חמי, ועל כן אפילו אם היה זה ביום חול היה אסור לך לעכב אותי 
שעה ארוכה עד שאשיג ארבעה ערבים, אם כן בודאי שאין לעשות כך ביו"ט. אך גבאי 
הגמ"ח עמד על שלו כחומה בצורה, ואמר, בין בחול ובין ביו"ט ושבת, אני לא נותן 

הלואה בלא שטר של הגמ"ח מלא וחתום יחד עם צ'ק מלא וחתום.

וכי אינך חושש לעבור על לאו דאורייתא של 'לא תעמוד על דם רעך', שאל ר' חנוך את 
גבאי הגמ"ח. והוסיף ואמר, הרי מצבו של חמי הוא מסוכן שחייבים לחלל עליו שבת, 
והיאך אתה מתיר לעצמך לעמוד על דמו ולא להצילו מהרה בנתינת הכסף. גבאי הגמ"ח 
השיבו, שאם אכן היה מדובר בכסף פרטי שלו, זה כבר שאלה אחרת, אלא שכאן זה 
כסף של יחידים שהפקידו את כספם בקופת הגמ"ח תחת גבאותו כדי שהוא ילוה את 
הכסף רק בשטר עם ערבים וצ'ק מצורף, ועל כן אסור לו למעול בתפקידו ולגנוב את 

כספם של המפקידים ולהלוואתו לו בלא שטר וערבים וצ'ק.

מה שייך כלל ענין של 'מעילה בתפקיד' כאשר ממול זה עומד שאלה של נפשות ושל 
חילול יו"ט, שאל ר' דניאל. אלא שגבאי הגמ"ח עמד בשלו ולא הסכים להתפשר כמלא 
נימה. הדבר היחידי שהסכים גבאי הגמ"ח להתפשר, היה שילך עמהם יחדיו לבית רב 
הקהילה לשמוע ממנו הכרעה כדת של תורה, האם מותר לגבאי לדרוש את כל תנאיו 

או שעליו לתת להם את הכסף ללא שהיות ותנאים.

הרב ששמע את טענת שני הגיסים, השיבם שהצדק עם גבאי הגמ"ח, שהרי הכסף אינו 
שלו ואסור לו לגנוב את הכסף וליתנו להם. והוסיף ואמר, שאילו הם יחטפו ממנו את 
הכסף על מנת לפרוע בעתיד, הם אינם עושים עבירה, כי פיקוח נפש דוחה כל התורה 
מלבד ג' עבירות, כולל גם איסור גניבה וגזילה, ועל כן אין איסור בדבר, אבל יחד עם 

זאת לא ניתן לחייב את גבאי הגמ"ח לתת להם הלואה שלא לפי הכללים.

הרב הרהר עוד כמה רגעים, שלאחריהם אמר לשני הגיסים שילכו לר' דוד הגבאי של 
הסכום שהם  מלוא  להם את  ילווה  לו שבהוראתו  ויאמרו  הבנין' של הקהילה,  'קרן 
משועבדים  והם  ציבור',  'כספי  הם  אלו  שכספים  משום  וזאת  עדים,  בפני  צריכים 

למקרים כגון אלו.

כשבאו לפני ר' דוד וסיפרו לו את דברי הרב, מיהר והעמיד עליו שני עדים שיעידו על 
לבעל  ושב מהרה  חנוך לקחו  ור'  לידיהם את מלא סכום ההלואה,  ושילש  ההלואה, 
הרכב שהביאו, ונסע חזרה לבית החולים, וזמן קצר לאחר שהפקיד בקופת בית החולים 
את מלא הסכום המבוקש, החלו הרופאים להכינו לאפשרות של התערבות כירוגית, 
ועוד בטרם יצא החג כבר הורד ר' לייב אל עבר חדר הניתוח, ובחסד ה' עליהם הניתוח 
הצליח ותוך זמן קצר שב לאיתנו, עד שבמלאות ימי ההשלמה של חג השבועות כבר 
שוחרר מבית החולים ובא להתארח בבית בתו שהתגוררה בעיר בני התורה, עד ששב 

עוד יותר לאיתנו וחזר לביתו בשלום.

עליו  וביקש ממנו את סליחתו על אשר התפרץ  בגבאי הגמ"ח  דניאל  ר'  פגע  לימים 
באותו פעם שבאו לפניו בחג השבועות לבקש הלואה עבור חמיו שהיה במצב קשה. 
ולא  אנושי  יותר  להיות  לדעת  צריך  להלואות  גמ"ח  גבאי  שלדעתו,  והסביר  והוסיף 

להיות מכני וחסר רגשות, ובזכות זאת יזכה לכל הברכות.

פנים  בסבר  לוה  כל  ולקבל  הליכות,  ונעים  ונחמד  אנושי  להיות  משתדל  מאוד  אני 
יפות, השיב לו גבאי הגמ"ח. גם כשלוה בא וֵהעיר אותי באמצע השינה או שהפריע לי 
בארוחה או בכל עיסוק אחר, או שתופס אותי בשעה שאני ממהר לרוץ לאוטובוס או 
הסעה, וכבר איחרתי פעמים רבות הסעות ואוטובוסים בזכות לוים שלא חושבים כלל 
על הגבאי אלא רק על עצמם, בכל זאת אשתדל לקבלו בסבר פנים יפות, לשמוע את 
מה שיש לו על ליבו, אבל אין כל קשר בין הנהגה זו לבין לשנות נהלים שנקבעו בסדרי 

הגמ"ח שרק על פיהם ישק דבר.

זאת ועוד, הוסיף גבאי הגמ"ח ואמר לר' דניאל, שכאשר נתמניתי בגבאותי על הגמ"ח, 
שנים  הפרשה  את  ללמוד  תמיד  אקפיד  שאם  הקודם,  הגבאי  זבולון  ר'  אותי  הזהיר 
מקרא ואחד תרגום ואחד פרש"י, כנפסק בשו"ע )אור"ח סי' רפ"ה ס"א וס"ב(, מלבד מה 
שיש בזה סגולה נפלאה והבטחת חז"ל לאריכות ימים ושנים, הלימוד יהווה לי סיפוק 
ושמחה רבה, ואף אוכל ללמוד ממנו אורחות חיים, מלבד מה שהוא יזכיר לי לשמור 

על כללי הגמ"ח ללא כל פשרות.

מה ניתן ללמוד מפרשתינו עפרש"י בדבר הנהגתו הנכונה של גבאי גמ"ח הלוואות ?
פונהימעלהיטעם - הנשמר משמים. שווערהעלפער - העוזר לחמיו. ווייסטפונגמאחים - היודע ומכיר בגמחי"ם.



רבים מכירים את החלק הקשה של דברי שלמה המלך 
להביאו  אדם,  של  רגליו  על  המוטלת  הערבות  אודות 
למקום בו נגזר עליו שימות, וכדברי הגמ' בסוכה נ"ג א', 
המלך  שלמה  סופרי  ִׁשיָׁשא,  ְּבֵני  ַוֲאִחָּיה  ֱאִליחֶֹרף  אודות 
)מ"א ד' ג'(, שנגזר עליהם למות ושלמה ביקש להצילם 
שבתוכה  לוז  לעיר  שדים  בידי  שליחתם  ידי  על  ממות 
אין שלטון למלאך המות, ועם הגיעם לשערי העיר מתו, 
ידי  ועל  זה,  במקום  דוקא  להמיתם  היתה  הגזירה  כי 
ההתחכמות של שלמה להצילם ממיתה הגיעו למקום בו 
יכלו למות, וכשמע כן שלמה פתח ואמר, "רגלוהי דבר 
מובילין  תמן  דמיתבעי  לאתר  ביה,  ערבין  אינון  איניש 
להוליכו  לשמים,  לו  ערבים  הם  אדם  של  )רגליו  יתיה 

למקום שבו הוא מתבקש להיות(".
סיפורי  לראות  באפשרותו  חייו,  בימי  מתבונן  כשאדם 
השגחה רבים עד אין מספר היאך רגליו היו ערבים עבורו 
להצילו מכל מיני פורעניות או אסונות, בדיוק הוא הלך 
משם רגע קודם, לפני דקות ספורות הוא החליט לעבור 
הדברים  שמחמת  רבות,  דוגמאות  וכהנה  אחר,  למקום 
הללו הוא ניצל ממות לחיים. גם במהלך היומיומי אדם 
יכול לראות השגחה פרטית זו בכל עת ושעה, היאך בדיוק 
את  ותפס  כזה,  דבר  בדיוק  וראה  ההוא,  את  פגש  הוא 
פלוני וקיבל מאלמוני, עד שאדם שיתבונן בדבר ויעלה 
את הדברים עלי כתב בכדי להתחזק באמונה, יוכל מהרה 

למלאות ספר עב כרס בשיחו בכל נפלאותיו.
שהיה  מעשה  על  אחורנית  להביט  ניתן  רבות  פעמים 
ולראות כמה דברים סיבב מסובב כל הסיבות כדי שהכל 
אחד  כבגד  ארוג  הכל  היאך  ביותר,  הטוב  הצד  על  יצא 
גדול, כל חוט וצבעו על מקומו, שיחדיו נרקמים ויוצרים 
דוגמא ואף ציור מרהיב של השגחה פרטית, שמאז שה' 
הוא  הפרטית,  בהשגחה  הקדושים  האבות  על  השגיח 

ממשיך להשגיח על זרעם עד ימינו אנו ולעולם.
סיפור הצלתו המופלאה של ר' לייב פונהימעלהיטעם*, 
שינצל  בכדי  מסביב  העולם  כל  את  סיבב  ה'  היאך 
כרס,  עב  ספר  על  להתפרס  יכול  לו,  שהיה  מהמאורע 
על  ללמוד  ניתן  עמו  ה'  של  בהנהגה  שלב  מכל  כאשר 

אהבת ה' לבניו ושמירתם כבבת עיניו בכל עת ושעה.
לייב, שהינו אחד מהבעלי בתים החשובים בקהילת  ר' 
חמשת  כל  את  להשיא  זכה  שב'בלגיה'  'אנטווערפן' 
לשולחנו,  סביב  זיתים  כשתילי  בניו  כששלושת  ילדיו, 
מתגוררים עמו במקומו, והוא רווה מהם ומילדיהם רוב 
נחת במהלך כל השנה כולה, כאשר בכל שבת הוא זוכה 
ללמוד עם נכדיו ולהתענג עד אין קץ, לראותם הולכים 
בדרך ה' ועושים חיל בלימודם ועלייתם הרוחנית. ואילו 
שתי בנותיו וחתניו, ר' חנוך שווערהעלפער* ור' דניאל 
בארץ  מגוריהם  מקום  את  קבעו  ווייסטפונגמאחים* 
הקודש, בעיר בני התורה, כשהם זוכים לישב על התורה 

והעבודה ולעשות רצונו בלבב שלם.
מנהגו של ר' לייב מאז התאלמנותו זה שנים רבות, שאת 
חג המצות הוא חוגג בחיק בניו במקום מגוריו, ואילו את 
הקודש,  בארץ  ונכדיו  חתניו  עם  חוגג  הוא  הסוכות  חג 
בארץ  לשהות  זוכה  בהם  הימים  עשרת  במהלך  כאשר 
הוא  תורה,  שמחת  למחרת  ועד  סוכות  מערב  הקודש, 
רווה רוב נחת מכל משפחתו שבארץ הקודש, לומד עם 
נכדיו הגדולים ואף הקטנים, שמח לראות בהתקדמותם 
מהם  לשאוב  ומנסה  והבנתם,  ובקיאותם  בתלמודם 
לשאר ימות השנה בהם הוא מסתפק בשיחות טלפוניות 

וקבלת תמונותיהם ומכתביהם בדואר.
בשנה האחרונה חגג ר' לייב את חג הסוכות, שמיני עצרת 
ואף שמחת תורה בארץ הקודש כמנהגו מימים ימימה, 
אלא שזמן קצר לאחר ימי חג הפסח החל להרגיש געגועים 
הקודש,  שבארץ  ונכדותיו  נכדיו  וחתניו,  לבנותיו  עזים 
אותם לא ראה זה כששה חודשים, וככל ששוחח עמהם 
טלפונית ארוכות בכדי להקהות את רגשי הגעגועים, ואף 
למד בחברותא עם חלק מנכדיו, הרגשותיו רק התגברו 
והתחזקו והיה לו מאוד קשה להשאר רחוק בלא לנסוע 
לבקרם, אך מסיבות אישיות הוא לא יכל לעזוב את כל 

עיסוקיו ולקום ולנסוע לשבוע ימים.
באותה עת של תחילת הקיץ חשב ר' חנוך חתנו הגדול 
של ר' לייב, בדבר האפשרות לעקור את דירתו מעיר בני 
התורה ולעלות להתגורר בעיר הקודש והמקדש, ירושלים 
תובב"א. הסיבה העיקרית לכך היתה, מחמת שהוא קבע 
את משכנו לתורה ועבודה בהיכל ישיבת מיר המעטירה 
בעיר הקודש, וראה בנסיעותיו היומיות ביטול זמן גדול, 
ועל כן תר וחיפש אחר מקום בו יוכל להתגורר באחת 
הליכה  במרחק  הקדושה  לישיבה  הסמוכות  השכונות 
קצר, כך שלא יצטרך להתבטל הרבה מתלמודו בדרכים.

לאחר חיפוש ארוך מצא ר' חנוך את אשר אוותה נפשו, 
תורה  שומרי  שכנים  עם  בבנין  וצנועה,  קטנה  דירה 
לישיבה  קרובה  ואף  והגונים,  ושלמים  יראים  ומצוות, 

בשיעור הליכה של פחות מעשר דקות. הפינוי של הדירה 
המדובר היה בסוף חודש אייר, ועל כן חשבו שאם יזדרזו 
כבר  יוכלו  מחדש,  הדירה  וסידור  ההעברה  בעבודת 
להעמיד הכל על מתכונתו עוד לפני תחילת שלשת ימי 

הגבלה.
באותם הימים הסמוכים למעבר הדירה של בתו וחתנו, 
הקודש  לארץ  יטוס  לראשונה  שהשנה  לייב  ר'  החליט 
לקראת ימי חג מתן תורתינו הקדושה, ומסיבות מובנות 
ישהה בחג בבית חתנו ר' דניאל ובתו בעיר בני התורה, 
ומה גם שביתם היה מרווח יותר מאותה חורבה מחורבות 
וילדיהם,  ובתו  חנוך  ר'  חתנו  התגוררו  שבה  ירושלים 
כאשר תוכנן שלקראת יום טוב שני של גליות יוכלו בתו 
לבקרו  הקודש  מעיר  לבוא  ילדיהם  וכל  בעלה  חנוך  ור' 

ולשמחו ולהסב לו רוב נחת.
להתכונן  החל  לייב  ור'  וגידים,  עור  קרמה  התוכנית 
עם   יחד  התורה  חג  את  לחוג  הקודש  לארץ  לנסיעתו 
ירווה מהם רוב נחת  נכדיו שגדלו ושאר בני משפחתו, 
ואף ילמד עמהם בליל שבועות ועל ידם יזכה לקיים את 
מצות )דברים ד' ט'(, "ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך", שהוא 
החיוב שיש לאדם ללמוד עם בני בניו, וכפי שדרש רבי 
יהושע בן לוי )בקידושין ל' א'(, במעלת קיום מצוה זו, 
שכל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו 

קבלה מהר סיני.
כשרק דרכה כף רגלו של ר' לייב בתוככי המטוס, החל 
חסרה  היתה  מה  לרוב,  והרהורים  מחשבות  להרגיש 
חודשים  כמה  עוד  להמתין  יכל  לא  מדוע  זו,  טיסה  לו 
ונכדיו בחג הסוכות ושמחת  ולראות את בנותיו חתניו 
תורה, מה בער לו להפסיד את חג השבועות בביתו עם 
נכדיו שעמהם הוא לומד בכל ליל שבועות זה כמה שנים. 
לאחר דקות ארוכות של הרהורים נוגים החליט ר' לייב 
לשלוט על מחשבותיו ולהפוך אותם לחיוביות וטובות, 
זאת,  היתה  ה'  ומאת  עבורו,  טוב  מה  יודע  לא  שאדם 
גם כאשר היא עדיין נפלאת בעינינו, מלשון פלא וחוסר 
שבהלל  זה  פסוק  בביאור  האלשיך  שמבאר  וכפי  הבנה 
שאטוס  לָפַני  אינה  ה'  אם  כן,  ועל  כ"ג(,  קי"ח  )תהלים 
לטובתי,  שהוא  בוודאי  השבועות,  לחג  הקודש  לארץ 
ואולי יבוא הגואל בערב החג ואזכה להיות סמוך וקרוב 

לבית המקדש.
בוקר  בשעת  הקודש,  בארץ  לייב  ר'  של  נחיתתו  עם 
מוקדמת של ערב חג השבועות, הוא יצא את הטרמינל 
וחיפש אחר מונית שתסיע אותו אל בית בתו בעיר בני 
התורה. לאחר שהגיע אל ֵביתם מותש מהטיסה הארוכה, 
מיהר ללכת למנין לתפילת שחרית, כשבכוונתו לנוח כמה 
שעות בכדי שיהיה לו כח להיות ער כל הלילה ולהתענג 
על ה' בלימוד עם נכדיו ולרוות מהם רוב נחת שיספיק 

לו עד לימי חג הסוכות הרחוקים.
שעה קלה לאחר ששב מתפילת שחרית יחד עם חתנו ר' 
דניאל, גם בתו שבה לביתה מהמרפאה המקומית, והיא 
חלה  מילדיהם  שאחד  הרופא  איבחן  שכעת  לו  סיפרה 
ילדים מדבקת, שיש בה סיכון מסוים לאנשים  במחלת 
הילד  עם  לעשות  מה  יודעת  לא  היא  כן  ועל  מבוגרים, 
במהלך החג, היכן תוכל להשאירו בכדי שהוא לא ידביק 
אותו חלילה. ר' לייב השיבה, שהאמת היא שהוא רצה 
וחשב ואף חפץ להתארח אצלם במהלך החג, אך אם ה' 
אינה להם דבר זה של מחלתו של הילד, אות ומופת הוא 
ילך לשבות בחג אצל אחותה  רוצה אחרת, שהוא  שה' 
בעיר הקודש ירושלים. לאחר שיחה טלפונית קצרה עם 
את  צרר  הארוחה,  את  מהרה  סיים  הוא  השניה,  בתו 
לבתו  ונתנם  המתנות  את  שהוציא  לפני  לא  חבילותיו, 

שתחלקם לילדים, ונסע ירושלימה.
שכבר  בליבו,  לייב  ר'  חשב  לירושלים  הנסיעה  במהלך 
זמן רב שלא היה לו מהלך כזה של דברים בלתי טבעיים, 
מה  מכן  ולאחר  הקודש,  לארץ  הנסיעה  עצם  בתחילה 
שחתנו ובתו בקשו לעבור להתגורר בעיר הקודש, וכעת 
גם הסיפור של המחלה המדבקת. אין זה, הכריע ר' לייב 
בכל  המרובים  ברחמיו  אותנו  המנהיג  שה'  במחשבתו, 
עלינו  ומשגיח  מאתנו,  חסדו  את  מסיר  לא  ושעה,  עת 

בהשגחה פרטית בתמידות.
עמהם  לשבות  בואו  על  מאוד  שמחו  ורעייתו  חנוך  ר' 
בחג. גם הנכדים שעד לפני שעה קלה קינאו בבני הדודים 
שיזכו ללמוד עם הסב בליל החג, כעת שמחו וצהלו שהם 
דודיהם שהפסידו  בני  על  וריחמו  בכך,  יהיו אלו שיזכו 
החג  לכניסת  עד  האחרונות  השעות  זו.  עצומה  מעלה 
יום  קדושת  עליהם  קבלו  כשלאחריהם  מהרה,  עברו 
טוב ופרשו ממלאכה והלכו לבית הכנסת ל'סדר קבלת 
התורה', לעסוק בתורה עם כניסת החג, שכידוע הוא ענין 

גדול להתחיל יום נורא זה בלימוד התורה ועמלה.
אילו ר' לייב וחתנו ר' חנוך היו יודעים שכל לימודם ב'ליל 
שבועות' יהיה לימוד זה, בודאי היו עוד יותר מנצלים כל 

רגע, אלא שבאותה שעה הם חשבו שהוא רק לימוד של 
התחלת סדר ליל שבועות, ולא ידעו כלל מה מצפה להם 

בעוד שעות ספורות.
וכנהוג,  כראוי  בנעימה  שהיתה  טוב  יום  תפילת  לאחר 
שבו ר' לייב עם חתנו ונכדיו לביתם והתחילו בסעודת 
מאוד  עד  לייב  ר'  התרגש  הקידוש  במהלך  כאשר  החג, 
לראשונה  שזיכהו  לה'  הודה  הוא  בה  שהחיינו,  בברכת 
הקודש  בארץ  הקדושה  תורתנו  מתן  בחג  להיות  בחייו 

ובעיר הקודש.
הסעודה התנהלה כדת של תורה, עם דברי תורה ואגדה 
ר'  ובסיומה של הסעודה עמדו  המושכים את הלבבות, 
כל  ללימוד  הכנסת  לבית  לצאת  והנכדים  וחתנו  לייב 
הלילה, אלא שלפתע חש ר' לייב ברע, והלך למטה לשכב 
מעט וביקש מר' חנוך חתנו שיקרא לאחד מ'אנשי הצלה' 

להתייעץ עמו אם יש לו צורך בעזרה רפואית.
הבנינים  אחד  לעבר  בריצה  חנוך  ר'  יצא  כולו  מבוהל 
שיוכל  הצלה',  'חבר  שמתגורר  ידע  בהם  הסמוכים 
לבוא ולבדוק את חמיו מה אירע לו, אלא שהיות והוא 
התגורר במקום רק כמה ימים, על כן הוא לא ידע היכן 
הוא מתגורר בדיוק, וזמן רב הוא חיפש אחריו וכשסוף 
סוף גילה היכן הוא גר, התברר לו שהלה נסע לחג לבית 
הוריו. כשיצא ר' חנוך בריצה מאותו בנין מבולבל כולו, 
הוא לא הבחין שמולו מהלך יהודי מבוגר, ורגע קט לאחר 

מכן נתקע בו ושניהם נפלו על המדרכה.
יהודי  לאותו  שניגש  חנוך,  ר'  היה  שהתעשת  הראשון 
וסייע בידו לקום והחל להתנצל על שרץ בפיזור נפש ולא 
הבחין בו, וביקש את סליחתו ומחילתו, תוך כדי שסיפר 
בכדי  רץ  הוא  כן  על  בטוב,  חש  אינו  וחמיו  שהיות  לו 
למצוא את איש ההצלה המתגורר בסמוך. כשמוע הלה 
שהוא מחפש אחר איש הצלה, החל לשאול ולהתעניין 
שהיה  חנוך  ור'  מתגורר,  הוא  והיכן  לחמיו  אירע  מה 
פרטים  לנדב  לנכון  מצא  לא  הצלה,  איש  למצוא  לחוץ 
אחר  לחפש  ולילך  ממנו  להתחמק  וניסה  חמיו  אודות 

איש הצלה.
סובלים  אינם  מבוגרים  אנשים  כלל  שבדרך  למרות 
ממחלת הסקרנות כצעירים, ואף אלו שלוקים בה נוצרים 
אותה בקרבם, בכל זאת אותו ֵהֵלך לא הרפה מר' חנוך 
וביקש לדעת מה אירע לחמיו. ר' חנוך שרצה לרוץ מהרה 
ולהפטר ממנו, השיב לו בקצרה מה הסימנים שיש לחמיו 
אלא  לדרכו.  לילך  לו  שיתן  העיקר  מתגורר,  הוא  והיכן 
שהיות  לו  אמר  הדברים,  את  שמע  הלך  אותו  שכאשר 
ויש לו הבנה רפואית, על כן הוא יבוא עמו לביתו לראות 

מה שלום חמיו.
ברירה רבה לא היתה לר' חנוך, ובמיוחד שהוא לא ידע 
היכן מתגורר איש הצלה נוסף, ועל כן הלך עם אותו הלך 
אל עבר ביתו, כשבכל הדרך הוא חושב בליבו על אותו 
ההלך, שבטח הוא מבין ברפואה בערך כמותו, אולי הוא 

יודע היאך מניחים פלסטר או תחבושת.
לחדר  חנוך  ר'  הכניסו  לביתו,  יחדיו  השנים  כששבו 
משכבו של חמיו, ולו בלבד במטרה שלאחר שיראה את 
הצלה  איש  מתגורר  היכן  לו  לומר  בטובו  יואיל  חמיו 
אותו  ולשאול  בחמיו  לגעת  החל  שהלה  אלא  בשכונה, 
כמה שאלות היכן כואב לו ומה הוא מרגיש, דברים שהיו 
נראים לר' חנוך כחוצפה ועזות, להטריד אדם שאינו חש 

בטוב בשביל להרגיע מעט את יצר הסקרנות.
הוא  מביתו,  הלה  את  לגרש  עמד  חנוך  שר'  לפני  רגע 
של  רפואיים  במונחים  חמיו  עם  מדבר  אותו  שומע 
דברים מסויימים, ולאחר מכן החל שוב לבודקו ולמששו 
טיפול  'ניידת  להזעיק  התקשר  ומיד  מקומות,  בכמה 
ליבוביץ,  צבי  כדוקטור  בטלפון  מזדהה  כשהוא  נמרץ', 
מומחה לקרדיולוגיה מבית החולים הדסה, שהוא רואה 

ספטומים לבעיה חמורה שצריכה טיפול דחוף.
ד"ר צבי  לביתו, הנחה אותם  כשצוות האמבולנס הגיע 
מה עליהם לעשות לו לבינתיים, ולאחר מכן אמר להם, 
שמיד עם הגיעם ל'חדר מיון' בבית החולים, עליהם לפנות 
לד"ר ציון לוי, הרופא הקרדיולוג התורן כעת, ולמסור לו 
בשמו את הדיאגנוזה שלו אודות מה שיש לו, שמחמת כן 

הוא צריך טיפול רפואי מסויים בדחיפות רבה.
לבית  לייב  ר'  את  צוות האמבולנס  פינה  רמות  ביללות 
החולים, כאשר חתנו ר' חנוך מלווה אותו בנסיעה, ובני 
לבית  כשהגיעו  בתפילותיהם.  אותו  מלווים  המשפחה 
החולים ופנו לד"ר ציון, ואמרו לו את דברי עמיתו ד"ר 
הגיע  הוא  דבריו באומרו שאיך  צבי, בתחילה דחה את 
כמה  לאחר  אלא  הדמיה,  מכשיר  כל  בלא  זו  למסקנתו 
בדיקות רפואיות במכשירים שונים שבהם לא מצא דבר, 
הוא ניסה לבדוק את הדיאגנוזה של ד"ר צבי, והוא אימת 

את הדברים.
באותה עת פנה ד"ר ציון לר' חנוך ואמר לו, דע לך שיש 
לכם נס מיוחד, שאילולי שד"ר צבי היה רואה את חמיך 
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שמות הזוכים לפרשת תרומה
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

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

עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד בספר "שבתא דינוקא", הל' שבת המצויים בתינוקות וילדים.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד בספר "תיבת גמא עה"ת לבעל הפמ"ג עם הגאות רע"א".

ומגלה את הבעיה שלו, היו יכולים לעבור שעות רבות 
ואפילו ימים עד שהיו מצליחים לגלות את הדבר, ובזמן 
הארוך שהיה חולף, יכל להיות נזק חסר תקנה ועד מות. 
הנס שלכם, אמר ד"ר ציון, שהקרדיולוג היחידי כאן בבית 
ד"ר  רק  הוא  כזו,  בעיה  על  לעלות  יכול  החולים שהיה 
צבי, שאת ההתמחות הרפואית שלו עשה על בעיה זו, 

ועל כן הוא הבחין וזיהה אותה מיידית.
למחלקה  לייב  ר'  את  העלה  החולים  בית  צוות 
כאשר  לרוב,  רפואיות  בדיקות  לו  וערכו  הקרדיולוגית, 
האמורות  חריפות  תרופות  לו  נתנו  הם  זאת  עם  יחד 
לעזור לו קמעה באופן זמני. ושלחו את ר' חנוך שיסדר 
את הניירת של האשפוז. בבוא ר' חנוך למשרד הקבלה 
ומסר את פרטי חמיו למזכירה הגויה  של בית החולים 
חוץ,  תושב  הינו  וחמיו  שהיות  השיבוהו  שם,  שהיתה 
החולים  בית  הנוהל של  מקומי,  רפואי  ביטוח  לו  שאין 
ומציל,  מונע  רפואי  וטיפול  תרופות  רק  שנותנים  הוא, 
להשליש  עליהם  נוסף,  רפואי  טיפול  לו  שיעשו  ובכדי 
בקופת בית החולים ערבות בנקאית על סך מסויים או 
להביאו במזומן, ולאחר מכן רופאי בית החולים יטפלו 

בו בכל מה שצריך.
במהלך הלילה הארוך ניסה ר' חנוך לדבר עם הרופאים 
שיטפלו בחמיו והוא מתחייב לשלם כל מה שצריך, אלא 
שהרופאים השיבוהו שאין הם מתערבים כלל בשיקולי 
והוסיפו  הנהלים.  לפי  רק  ועושים  הכלכלית,  ההנהלה 
אינם  לו  הניתנות  התרופות  דעתם  שלפי  לו,  ואמרו 
מספקים, והוא צריך לעבור בדחיפות אירוע כירורגי של 
צינתור, ולאחר מכן יש לבדוק מה עוד צריך וניתן לעשות 

להצלתו.
בֶמְרָיה  הבוקר אור, והנהלת בית החולים עדיין עומדת 
של  סכום  החולים  בית  בקופת  הופקד  שלא  עוד  שכל 
חמשת אלפי דולר, אין מה לדבר על צינתור, כאשר מלבד 
זאת יש צורך בטיפול רפואי נוסף שגם הוא עולה סכום 
מכובד שיש להפקידו בקופת בית החולים, ואם בסופו 
של דבר קופת החולים או הביטוח ישלמו על כך, הוא 

יוכל לקבלו חזרה מקופת בית החולים.
יעשה, מהיכן  בנפשו, מה  עצות  לשית  ידע  לא  חנוך  ר' 
ישיג בדחיפות כעת בעיצומו של יום טוב חמשת אלפי 
דולר. הוא הסתובב אנה ואנה במסדרונות בית החולים, 
למה  ושאלו  פנים  הדרת  בעל  יהודי  אליו  ניגש  ולפתע 
כששמע  לו.  ולסייע  לעזור  יוכל  הוא  והאם  פניו  נפלו 
מודיע  הוא  הוראה  שכמורה  השיבו  הדברים,  את  הלה 
לבית  טוב  ביום  לנסוע  לחמיו  מותר  שהיה  שכפי  לו, 
החולים באמבולנס, ואף יש חיוב בכך, כן הדבר גם כעת 
לגבי השגת הכסף, היות ורק עם הכסף ניתן להציל את 
חמיך, ובלעדיו חייו בסכנה, על כן עליך לקחת כעת מיד 
מונית למקום מגוריך ולנסות להשיג אצל שכניך ומכריך 

הלוואה לכמה ימים, ולאחר מכן תראה מהיכן תשלמו.
לכאן  הגעתי  בעיר,  כאן  אני חדש  חנוך,  ר'  רבינו, שאל 
לפני שבוע, ואף אחד לא מכיר אותי, ובודאי שלא יתן לי 
הלואה גדולה זו בלא ערבים, וכן גם אין לי מי שיחתום 
לי ערבות, שהרי עדיין לא הספקתי להכיר אנשים. אמנם 
אין  טוב  ביום  כעת  אך  מיר,  בישיבת  רבים  מכיר  אני 
התגורר  חנוך שבעבר  ר'  וכשהשיב  בישיבה אחד מהם. 
אם  וגם  מונית  שיקח  הרב  לו  הורה  התורה,  בני  בעיר 
הנהג הינו יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, ויסע עמו 
לעיר בני התורה ויחפש אחר הלוואה וימהר לשוב חזרה 

להפקיד את הכסף ולדאוג לטיפולו של חמיו.
עוד הוסיף הרב והזהירו, שאף אם ישיג את הכסף זמן 
קצר לפני השקיעה, יקח מיד מונית חזרה ולא יתעכב עד 
שיצא החג, מפני שהוא פיקוח נפש ממש בכל רגע ורגע.

וניסה  לכביש  חנוך  ר'  יצא  היו"ט  חילול  על  כבד  בלב 
ומצוות  תורה  שומר  יהודי  של  המראה  מונית.  לעצור 

נראה  היה  טוב  יום  בעיצומו של  מונית  לעצור  המנסה 
מוזר לכל מי שעבר במקום. אחד מבעלי הרכבים שנסע 
בכביש, וראה את המחזה, החליט בליבו שכנראה מדובר 
במקרה דחוף, ועל כן עצר לו ושאלו למבוקשו. כששמע 
אותו נהג את הדבר, השיבו שהוא מסכים להסיעו את 
עבר עיר בני התורה ולהשיבו חזרה לבית החולים תמורת 

מחיר הדלק בלבד.
השנים יצאו לדרך, כאשר כל הרכבים שחולפים בסמוך 
שהם  תדהמה,  מתוך  לעברם  מביטים  בכביש  אליהם 
יום  של  בעיצומו  הנוסע  תורה  כבן  לבוש  יהודי  רואים 
ור'  בני התורה  עיר  ברכב ברשות הרבים. כשהגיעו אל 
וחשבו  נבהלו  רבים  קריה,  ברחובות  עמו  נסע  חנוך 

בליבם מה אירע שבעבור זאת הוא נוסע ברכב.
ר' חנוך ביקש מהנהג שיעצור לו סמוך לבית ר' דניאל גיסו 
שמתגורר במקום, והוא יצא מהרה וספר לו בקצרה את 
אשר אירע, וחשבו יחדיו מהיכן יוכלו להשיג כעת הלואה 
של חמשת אלפי דולר. השנים יצאו מהרה אל עבר גבאי 
הגמ"ח של השכונה, הקישו על דלת ביתו בעיצומה של 
סעודת החג, ובקשו ממנו שילווה להם כעת חמשת אלפי 
וכשחזרו  מבוקשם,  את  הבין  לא  הגמ"ח  גבאי  דולרים. 
לו  ומספרים  מוסיפים  כשהם  בקשתם  את  לו  ואמרו 
מירושלים  יהודי  עם  ברכב  נסע  הוא  חכם  שבהוראת 
לכאן בכדי להשיג את ההלואה, וכל רגע של עיכוב הוא 

פיקוח נפש עבור חמיו.
גבאי הגמ"ח הרהר לרגע, ולאחר מכן נכנס לביתו ויצא 
כעבור שניות ספורות, כשבידיו שטר הלואה של הגמ"ח 
ואמר להם, שבאמת בדרך כלל אינו מלוה סכומים כאלו 
שמדובר  בדבריהם  ששמע  אלא  יחיד,  ללוה  גדולים 
חורג  הוא  כן  על  נפש,  פיקוח  גם  שהוא  חרום  במקרה 
בעבורם מהסכום המקובל ומאשר להם פי חמש מאשר 
הם  ואם  השטר,  את  להם  מוסר  והוא  אחר,  לווה  כל 
ימלאו לו כעת את השטר ויחתימו עליו ארבעה ערבים 
לעזור  ישמח  הוא  צ'ק,  לזה  ויצרפו  עליו,  המקובלים 

ולסייע להם בנתינת ההלוואה.
וכי  הגמ"ח,  גבאי  את  דניאל  ר'  שאל  לגמרי?  השתגעת 
של  מלאכות  בעשרות  יו"ט  ונחלל  שנוסיף  רוצה  אתה 
לי  די  לא  וכי  הצ'ק,  וכתיבת  השטר  במילוי  כתיבה 
בחילולי היו"ט שחיללנו עד בואנו הנה שעלינו להוסיף 
עוד בחילולי יו"ט? הקשה ר' חנוך, אלא שגבאי הגמ"ח 
היה נחרץ בדעתו בדבר, שכפי שהיה מותר להם לנסוע 
עם רכב מבית החולים שבירושלים ועד כאן בכדי להשיג 
את הכסף, כך גם מותר להם לכתוב שטר ולהחתים עליו 
ערבים בכדי לקבל את הכסף, שבלי הדברים הללו הוא 

לא יוכל להלוות להם פרוטה.
תבין, ניסה ר' חנוך את כוחו בלשון רכה המשברת גרם, 
הרי כל דקת איחור בטיפול הרפואי מסכנת את חמי, ועל 
כן אפילו אם היה זה ביום חול היה אסור לך לעכב אותי 
בודאי  כן  אם  ערבים,  ארבעה  שאשיג  עד  ארוכה  שעה 
שלו  על  עמד  הגמ"ח  גבאי  אך  ביו"ט.  כך  לעשות  שאין 
כחומה בצורה, ואמר, בין בחול ובין ביו"ט ושבת, אני לא 
נותן הלואה בלא שטר של הגמ"ח מלא וחתום יחד עם 

צ'ק מלא וחתום.
וכי אינך חושש לעבור על לאו דאורייתא של 'לא תעמוד 
והוסיף  הגמ"ח.  גבאי  את  חנוך  ר'  שאל  רעך',  דם  על 
לחלל  שחייבים  מסוכן  הוא  חמי  של  מצבו  הרי  ואמר, 
עליו שבת, והיאך אתה מתיר לעצמך לעמוד על דמו ולא 
להצילו מהרה בנתינת הכסף. גבאי הגמ"ח השיבו, שאם 
אכן היה מדובר בכסף פרטי שלו, זה כבר שאלה אחרת, 
כספם  את  שהפקידו  יחידים  של  כסף  זה  שכאן  אלא 
בקופת הגמ"ח תחת גבאותו כדי שהוא ילוה את הכסף 
רק בשטר עם ערבים וצ'ק מצורף, ועל כן אסור לו למעול 
בתפקידו ולגנוב את כספם של המפקידים ולהלוואתו לו 

בלא שטר וערבים וצ'ק.
מה שייך כלל ענין של 'מעילה בתפקיד' כאשר ממול זה 
עומד שאלה של נפשות ושל חילול יו"ט, שאל ר' דניאל. 
להתפשר  הסכים  ולא  בשלו  עמד  הגמ"ח  שגבאי  אלא 
הגמ"ח  גבאי  שהסכים  היחידי  הדבר  נימה.  כמלא 
הקהילה  רב  לבית  יחדיו  עמהם  שילך  היה  להתפשר, 
לשמוע ממנו הכרעה כדת של תורה, האם מותר לגבאי 
לדרוש את כל תנאיו או שעליו לתת להם את הכסף ללא 

שהיות ותנאים.
שהצדק  השיבם  הגיסים,  שני  טענת  את  ששמע  הרב 
עם גבאי הגמ"ח, שהרי הכסף אינו שלו ואסור לו לגנוב 
את הכסף וליתנו להם. והוסיף ואמר, שאילו הם יחטפו 
ממנו את הכסף על מנת לפרוע בעתיד, הם אינם עושים 
עבירה, כי פיקוח נפש דוחה כל התורה מלבד ג' עבירות, 
כולל גם איסור גניבה וגזילה, ועל כן אין איסור בדבר, 
אבל יחד עם זאת לא ניתן לחייב את גבאי הגמ"ח לתת 

להם הלואה שלא לפי הכללים.
לשני  אמר  שלאחריהם  רגעים,  כמה  עוד  הרהר  הרב 
הגיסים שילכו לר' דוד הגבאי של 'קרן הבנין' של הקהילה, 
ויאמרו לו שבהוראתו ילווה להם את מלוא הסכום שהם 
צריכים בפני עדים, וזאת משום שכספים אלו הם 'כספי 

ציבור', והם משועבדים למקרים כגון אלו.
מיהר  הרב,  דברי  את  לו  וסיפרו  דוד  ר'  לפני  כשבאו 
ושילש  ההלואה,  על  שיעידו  עדים  שני  עליו  והעמיד 
ושב  לקחו  חנוך  ור'  ההלואה,  סכום  מלא  את  לידיהם 
מהרה לבעל הרכב שהביאו, ונסע חזרה לבית החולים, 
וזמן קצר לאחר שהפקיד בקופת בית החולים את מלא 
הסכום המבוקש, החלו הרופאים להכינו לאפשרות של 
ר'  הורד  כבר  החג  יצא  בטרם  ועוד  כירוגית,  התערבות 
הניתוח  עליהם  ה'  ובחסד  הניתוח,  חדר  עבר  אל  לייב 
ימי  שבמלאות  עד  לאיתנו,  שב  קצר  זמן  ותוך  הצליח 
כבר שוחרר מבית החולים  חג השבועות  ההשלמה של 
ובא להתארח בבית בתו שהתגוררה בעיר בני התורה, עד 

ששב עוד יותר לאיתנו וחזר לביתו בשלום.
את  ממנו  וביקש  הגמ"ח  בגבאי  דניאל  ר'  פגע  לימים 
סליחתו על אשר התפרץ עליו באותו פעם שבאו לפניו 
במצב  שהיה  חמיו  עבור  הלואה  לבקש  השבועות  בחג 
להלואות  גמ"ח  גבאי  שלדעתו,  והסביר  והוסיף  קשה. 
וחסר  מכני  להיות  ולא  אנושי  יותר  להיות  לדעת  צריך 

רגשות, ובזכות זאת יזכה לכל הברכות.
ונעים הליכות,  ונחמד  אני מאוד משתדל להיות אנושי 
ולקבל כל לוה בסבר פנים יפות, השיב לו גבאי הגמ"ח. 
גם כשלוה בא וֵהעיר אותי באמצע השינה או שהפריע 
לי בארוחה או בכל עיסוק אחר, או שתופס אותי בשעה 
איחרתי  וכבר  הסעה,  או  לאוטובוס  לרוץ  ממהר  שאני 
שלא  לוים  בזכות  ואוטובוסים  הסעות  רבות  פעמים 
זאת  בכל  עצמם,  על  רק  אלא  הגבאי  על  כלל  חושבים 
יפות, לשמוע את מה שיש  אשתדל לקבלו בסבר פנים 
לו על ליבו, אבל אין כל קשר בין הנהגה זו לבין לשנות 

נהלים שנקבעו בסדרי הגמ"ח שרק על פיהם ישק דבר.
זאת ועוד, הוסיף גבאי הגמ"ח ואמר לר' דניאל, שכאשר 
זבולון  ר'  אותי  הזהיר  הגמ"ח,  על  בגבאותי  נתמניתי 
הפרשה  את  ללמוד  תמיד  אקפיד  שאם  הקודם,  הגבאי 
כנפסק בשו"ע  ואחד פרש"י,  ואחד תרגום  שנים מקרא 
)אור"ח סי' רפ"ה ס"א וס"ב(, מלבד מה שיש בזה סגולה 
הלימוד  ושנים,  ימים  לאריכות  חז"ל  והבטחת  נפלאה 
ממנו  ללמוד  אוכל  ואף  רבה,  ושמחה  סיפוק  לי  יהווה 
אורחות חיים, מלבד מה שהוא יזכיר לי לשמור על כללי 

הגמ"ח ללא כל פשרות.

מה ניתן ללמוד מפרשתינו עפרש"י בדבר הנהגתו הנכונה של גבאי גמ"ח הלוואות?
פונהימעלהיטעם - הנשמר משמים. שווערהעלפער - העוזר לחמיו. ווייסטפונגמאחים - היודע ומכיר בגמחי"ם.


