
לע"נ ר' גדעון אריאל בן ר' ישראל ז"ל - נלב"ע י"ד אייר תשע"ג

לע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב )זיידל( עפשטיין זצוקלה"ה  

  פרשת במדבר - ל"ט לעומר - תשע"א
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פאלאק
ראש הישיבה ורב העיירה
'ווערפעלעט' שבהונגריה

נלב"ע בחודש אייר בשנות הזעם
תנצב"ה

איתא בזבחים )ק"כ א'(, דאע"פ שהזר כשר לעבוד ב'במה', מ"מ מומין פוסלין בו )עי' רש"ש וקרן אורה שם(.

היאך לכאורה יש להוכיח ע"פ פרשתינו, דאין כלל פסולי מומין בזר )במקום שהותרה בו העבודה(?

מה הקשר בין אחד מהלכות 
'ספירת העומר', דין 'הדלקת 
מהדינים  ואחד  שבת',  נרות 
הנלמדים מהלכות 'בני אהרן 

הכהנים'.

חילוקא דרבנן

ִאָּׁשה  ֶּבן  "ַוֵּיֵצא  י'(,  כ"ד  )ויקרא  כתיב 
ְּבֵני  ְּבתֹוְך  ִמְצִרי  ִאיׁש  ֶּבן  ְוהּוא  ִיְׂשְרֵאִלית 
ְוִאיׁש  ַהִּיְׂשְרֵאִלית  ֶּבן  ַּבַּמֲחֶנה  ַוִּיָּנצּו  ִיְׂשָרֵאל 
ישראל.  בני  "בתוך  ופרש"י,  ַהִּיְׂשְרֵאִלי", 

מלמד שנתגייר".

עיין יבמות )מ"ה ב'(, "והלכתא, עובד כוכבים 
בין  כשר,  הולד  ישראל,  בת  על  הבא  ועבד 
בפנויה בין באשת איש". והרי כאן אמו של 
ישראלית  דברי,  בת  שלומית  מצרי,  האיש 

היתה, ולמה הוצרך להתגייר.

וצריך ביאור!!!

בצהרי 'ל"ב בעומר' פנה בנו של ר' ראובן 
בקבוק  'שיתרום'  ממנו  וביקש  לאביו, 
'שמן זית' ל'מדורת ל"ג בעומר'. ר' ראובן 
חושש  שהוא  בטענה  בנו  לבקשת  סירב 
לכבוד  ההדלקה  תשחית'.  'בל  לאיסור 
רשב"י, הסביר האב, יכולה להתקיים גם 
מבלי  יחד,  עצים  מספר  הדלקת  ידי  על 

לבזבז על כך דברים יקרים.

ידידו,  שמעון  לר'  הדבר  את  כשסיפר 
אמר לו הלה, שהרי ידוע שיש המשליכים 
יקרים,  שהם  ואפילו  בגדים  למדורות 
ואולי  בל תשחית,  נמנעים משום  ואינם 

ההיתר שלהם גם יועיל לכם.

השיבו ר' ראובן, גם אם נאמר שיש היתר 
שיש  שחושבים  מפני  הוא  אלו,  לאותם 
תועלת בזה במקרים מסויימים, ואם יש 
תועלת שוב אין בזה משום בל תשחית. 
אבל סתם להוסיף שמן למדורה, אין בכך 
כל ענין ותועלת, וא"כ איסור בל תשחית 

במקומו עומד.

יש  ואם  יתכן  ראובן,  ר'  טען  ועוד,  זאת 
רק  הוא  למדורה,  בגדים  להשליך  היתר 
במירון במקום מנוחת רשב"י, אבל בשאר 
הוא  המדורות  הדלקת  שכל  מקומות 

להרבות שמחה, מהיכי תיתי להתיר.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

"ִאשָּׁה זֹנָה וֲַחָלָלה לֹא יִקָּחוּ וְִאשָּׁה גְּרוּשָׁה ֵמִאישָּׁה לֹא יִקָּחוּ כִּי ָקדֹׁש הוּא ֵלאלָֹהיו". ויקרא 
כ"א ז'. "וַּבת ּכֵֹהן כִּי ִתְהיֶה ַאְלָמנָה וּגְרוּשָׁה וְזֶַרע ֵאין ָלּה וְשָָׁבה ֶאל בֵּית ָאִביָה כִּנְעוֶּריָה 

ִמלֶֶּחם ָאִביָה ּתֹאֵכל וְָכל זָר לֹא יֹאַכל בּוֹ". שם כ"ב י"ג 
יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר  שנינו בגיטין צ' א', "בית שמאי אומרים, לא 
ערוה, שנאמר )דברים כ"ד א'(, ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר, ובית הלל אומרים, אפילו הקדיחה תבשילו 
- ע"פ רש"י(, שנאמר, כי מצא בה ערות דבר  )שרפה תבשילו באש או שקלקלתהו מרוב מלח 
)לב"ה משמע להו או ערוה או שאר דבר סרחון - רש"י(. ר' עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת נאה 
הימנה, שנאמר )שם(, ְוָהָיה ִאם ֹלא ִתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו". והנה לדעת בית שמאי שההיתר היחידי 
לאדם לגרש את אשתו הוא רק אם 'מצא בה ערות דבר', וכמבואר בגמ' שזינתה בעדים )ובלא 
זו נאמרה פרשת גט בתורה, אם כן לשיטתם מדוע התורה  התראה שאינה נהרגת(, ועל אשה 
צריכה להזהיר כהן שלא ישא גרושה, הרי אם אדם גרש אשה בהכרח שהיא זונה, ובלאו איסור 

גרושה היא כבר אסורה לכהן.
הפני יהושע והחיד"א )בפני דוד כאן אות ג'( מיישבים את הדברים בכמה אופנים. ראשית הם 
כותבים ליישב, שבגמ' מבואר שאם הבעל גרש את אשתו באופן שאסור לו לגרשו, אינו מחוייב 
להשיבה, ו"מאי דעבד עבד", נמצא שיתכן ובעל יגרש את אשתו הצדקת שלא כדין, ובלא איסור 
גרושה לכהן היא היתה מותרת לכהן, וע"כ באה התורה ומוסיפה איסור גרושה, שכל גרושה, 
אפילו אם היא צדקת, אסורה לכהן ]אלא שהחיד"א דוחה תירוץ זה, שלא מסתבר לומר שהתורה 

באה לומר איסור גרושה על מי שעבר עבירה וגירש את אשתו שלא כדת[.
שנית כותב הפני יהושע, שהפוסקים דנים בעצם מחלוקת ב"ש וב"ה במשנה, האם כל דבריהם 
בה  מצא  כן  אם  אלא  לגרש אשתו  לאדם  אסור  לכו"ע  ראשון  ובזיווג  שני,  בזיווג  רק  אמורים 
ערות דבר, או שנחלקו בזיו"ר ואילו בזיו"ש אף לב"ש מותר לגרשה כשמצא אחרת נאה הימנה 
)עי' גט פשוט אבה"ע סי' קי"ט סק"ו(. לדעות שבזיו"ש לכו"ע מותר לגרש בלא ערות דבר, יתכן 
גרושה מזיו"ש שאין בה כל חסרון, ועל כך כותבת התורה שאף היא אסורה לכהן. כמו"כ כותבים 
שניהם עוד לתרץ ע"פ שיטות הראשונים שכל מחלוקת ב"ש וב"ה היא לגבי לגרש אשה בע"כ, 
אבל בהסכמתה, גם ב"ש מודים שיכול לגרשה בלא חטא )עי' רמ"א אבה"ע שם ס"ג(, וא"כ על 
גרושה זו באה התורה ואומרת שהיא אסורה לכהן ]ומה שיש שכתבו שכל מחלוקת ב"ש וב"ה 
היא בגדר עצה והנהגה טובה ולא בתורת איסור, עיין בגט פשוט שם ד"ה וראיתי שמוכיח שהוא 
איסור גמור, וכותב ע"כ החיד"א, שאף אם יש בזה איסור, בודאי שאינו איסור דאורייתא אלא 

דרבנן, וע"כ הזהירה התורה[. 
עוד כתבו לבאר ע"פ חידושו של המהרשד"ם )א"ה סי' רל"א( בדעת בית שמאי, שלשיטתם כל 
האיסור של אדם לגרש אשה, הוא רק באשתו מנישואין, שכל עוד שלא מצא בה ערות דבר אינו 
יכול לגרשה, אבל באשתו מאירוסין, אפילו אם מצא אחרת נאה הימנה הוא יכול לגרשה. ולפי"ז 
מובנת שאלתנו, שכל מה שהתורה כתבה איסור גרושה לכהן, הכוונה על גרושה מאירוסין, אבל 
גרושה מנישואין, אין הכי נמי שאינה בכלל האיסור הלזה, שהיא כבר אסורה עליו מדין זונה, 

שרק מחמת כן בעלה יכל לגרשה.
תירוץ נוסף כתב החיד"א לתרץ, וזאת ע"פ מה דאיתא בכתובות ט' א' ושבת נ"ז א, "דאמר רבי 
שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד, גט כריתות כותב לאשתו )שאם 
ְוֶאת ַאֶחיָך ִּתְפקֹד ְלָׁשלֹום  ימות במלחמה יהא גט מיום כתיבתו - רש"י(, דכתיב )ש"א י"ז י"ח(, 
ְוֶאת ֲעֻרָּבָתם ִּתָּקח )ואף שמעשה זה היה במלחמת שאול, ישי הנהיג כן בביתו אצל בניו, וראה 
דוד והטיב בעיניו וקבע והנהיג כן בקרב הארץ ובכל המלחמות - ע"פ רש"י(. מאי ואת ערובתם 
תקח. תני רב יוסף, דברים המעורבין בינו לבינה )היינו קדושין. תקח, תבטל על ידי גט שתביא 
להם מן המלחמה - רש"י בשבת(. והנה בפשטות גם בית שמאי לומדים שמותר לעשות כתקנתו 
זו של דוד, שבשעת הצורך ניתן לתת גט גם כאשר אין כל חסרון באשה, ועל גרושה זו כותבת 

התורה שהיא אסורה לכהן.
*

הנה כל הדרכים הללו מבארים נפלא את הפסוק של איסור נישואין לכהן, מדוע לב"ש התורה 
צריכה לכתוב שגם גרושה אסורה לכהן, אבל עדיין צריך להבין מדוע בפרשת בת כהן השבה לבית 
אביה שהיא מותרת באכילת תרומה, כותבת התורה גם להתיר זאת לבת כהן גרושה, הרי לב"ש 
כל גרושה היא בפרשת זונה וא"כ מהשעה בה נטמאה בזנותה, נפסלה מאכילת תרומה, ופשוט 

שאינה יכולה לחזור לאכול בבית אביה כנעוריה, וא"כ איזו גרושה ריבתה התורה להיתר.
הביאור הראשון שמדובר אם אדם גירש כנגד ההלכה, לא יכול להיות הסיבה שהתורה כתבה כאן 
דין זה, שהרי מבואר ביבמות ע"ח א', "ְדִאי לאיסורא כתב, ְדִאי להיתרא לא כתב", והיינו שאם 
התורה אסרה דבר, ואדם הלך ועשה כן כנגד איסור התורה, אזי אם מחמת כן התוצאה תהיה 
אסורה, התורה תכתוב לחדש זאת שיש איסור בתוצאה, אבל אם התוצאה אינה אסורה, התורה 
לא תטרח לכתוב שאם נעשה שלא כדת בכל זאת התוצאה אינה נאסרת, ובנידו"ד, התורה לא 
תכתוב לימוד מיוחד שאם אדם עבר וגירש את אשתו שלא כדין, שאם גרושה זו היא בת כהן, 

עדיין מותר לה לאכול בתרומה.
גם מה שתירצו על זיו"ש ועל הסכמת האשה, כ"ז הוא רק לשיטות מסוימות, ולשיטות האחרות 
עדיין קשה. ואף על גרושה מהאירוסין קשה לומר שהפסוק מדבר, שהרי התורה מדגישה שזרע 
אין לה, והיינו מהנישואין. וכן קשה לומר שהפסוק בא לכתוב כאן דין על תקנת דוד של גיטי 

היוצאים למלחמה, שהרי הוא רק תקנת דוד והתורה לא כותבת להפקיע דין ותקנה דרבנן.
השאלה סביב המצאותה של אשה כזו שמדאורייתא אף לב"ש בעלה מחויב לגרשה, ואין בה כל 
איסור של זונה, הסעיר את הלומדים לפני כשמונים שנה, שעל ידה יוכלו ליישב את דברי הפסוק 
שהזכיר גרושה בפרשת בת כהן השבה לבית אביה. והגאון רבי יעקב מאיר בידערמאן זצ"ל, חתנו 
של הגאון בעל השפת אמת זצ"ל, מצא אשה שכזו, כפי שכותב במכתב להגאון רבי צבי פסח 

פראנק זצ"ל רבה של ירושלים, כמובא בשו"ת הר צבי אבה"ע סי' קט"ו.
וכך כותב הגרי"מ, הלכה היא שאשה שמת בעלה בלא ולד, ונפלה ליבום לפני אחי בעלה, אם 
היא אסורה על האח היבם באיסור לאו, מדאורייתא העשה של היבום דוחה את הלא תעשה של 
איסור הנישואין, והיבם צריך ליבמה, אלא שאחר שִיבמה וקיים בה את המצוה, פקע העשה של 
יבום, ונשאר הלאו של הנישואין, והוא מחויב לגרשה, כי כעת היא אסורה עליו, ובודאי שאף בית 
שמאי יודו שאותו היבם מחוייב לגרשה. הרי שיש לנו אשה שאף לב"ש מדאורייתא בעלה מחוייב 

לגרשה, למרות שלא נמצא בה כלל דבר ערוה.
אם נתבונן בדברי הפסוק, נראה שהדברים מדוייקים ביותר, "ּוַבת ּכֵֹהן ִּכי ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה", 
שמדובר בבת כהן שהיתה אלמנה מבעלה הראשון וגרושה מהיבם, "ְוֶזַרע ֵאין ָלּה", שכל הסיבה 
כן  זרע, ומחמת  ולגירושין, הוא משום שאין לה  לנישואיה אלו השניים  שהיתה צריכה להגיע 
הוצרכה ליבום, ועל אשה זו שהיא גרושה בלא שום חסרון עצמי, כותבת התורה שהיא מותרת 
לשוב לבית אביה ולאכול בתרומה כבימי נעוריה. ועל כך ממשיכה התורה וכותבת, "ִמֶּלֶחם ָאִביָה 
ּתֹאֵכל", שלמרות שנישאה ליבם שהוא מחייבי לאוין, בכל זאת לא נפסלה מאכילת תרומה, שכל 
מה שאוסר אשה שנישאה לחייבי לאוין, הוא משום איסור זונה וזרות, אבל אצלה שהוא משום 
מצוה, היא לא נאסרת, וזה מה שמסיים הפסוק, "ְוָכל ָזר ֹלא יֹאַכל ּבֹו", שרק משום זרות נאסרת, 

ולא באופן הזה.

 פרשת אמֹר תשע"ג

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

בשלוש פעמים בתורה נזכרתי,
בזכות בני שממנו השתבחתי.

במנין מרובה נתברכה משפחתנו,
ובשם אבינו שכאשה נקרא נדרשנו.

אבי שזכה לכוחות מיוחדים,
שמע זעקה שנשמעה למרחקים.



תשובה ל"מעשה רב"

בתשובה לשאלה, מי שנתכבד לברך על הכוס, והכוס קר 
מחמת היין שבתוכו, אם מותר לו להחזיק את הכוס ב'מפית' 
כדי שלא יהיה קר בידיו, היות ומבואר בפוסקים שאין לברך 

עם 'בתי ידים'.

לבישת כפפות בעת ברכת המוציא, וברהמ"ז על הכוס
א[ כתב במ"ב סי' קפ"ג סקט"ו: "לא יטול הכוס בבתי ידים, רק 
יסירם מקודם", ומקורו כתב בשעה"צ, ממ"א וא"ר בשם מהר"ם. 
ולעיל בסי' קס"ז ס"ד פסק השו"ע: "יתן שתי ידיו על הפת בשעת 
ברכה, שיש בהן עשר אצבעות כנגד עשר מצות התלויות בפת", 
וכתב המ"ב בסקכ"ג: "יתן שתי ידיו, היינו דטוב לעשות כן, ואם 
נכון שיסירם בשעת הברכה", ולא כתב  ידים,  הוא לבוש בבתי 
המ"ב מקור לדבריו, אך בבאה"ט שם כתב: "ואם יש לו בית יד, 

צריך להסירו. הגמ"נ"1.
ולכאו' יש מקום לחלק, דבכוס של ברהמ"ז, הכוס עצמו מצוה, 
משא"כ בפת דאין הפת מצוה, רק כשמברך יש ענין ליתן שתי ידיו 
על הפת, והדבר מבואר למדקדק בלשון המ"ב, דלענין כוס כתב 
"לא יטול הכוס בבתי ידים, רק יסירם מקודם", ואילו לענין פת 
כתב "נכון שיסירם בשעת הברכה", ושינה מלשון המ"א שכתב 
'צריך להסירו', ומשום שעצם הענין ליתן שתי ידיו, הוא רק ענין 
ד'טוב לעשות כן' כמש"כ במ"ב שם, ואינו חפצא של מצוה כמו 

להחזיק כוס של ברהמ"ז בעת שמברך.
חידושו של הפמ"ג שבכל ברכה שיש דין להחזיק את הדבר שעליו 

מברכין, יש להסיר הכפפות
ב[ וע"ע בפמ"ג בא"א סי' קס"ז סק"י שכותב: "עי' מ"א ]שכתב 
"ואם יש לו בית יד, צריך להסירו"[, אפשר ה"ה בכל דבר, המברך 
שאוחזו בימינו יסיר בית יד, עי' סי' ר"ו ס"ד", ולכאו' היה נראה 
שהוא מענין חציצה, ולא מצד כבוד מצוה, שהרי חילוק יש בין 
קידוש וכוס של ברהמ"ז שהכוס עצמו נעשית בו מצוה2, משא”כ 
במברך על שאר מאכל, שאין המאכל עצמו של מצוה, רק שכיון 
שיש ענין שיאחזנו ביד, יש ענין שיהיה בלא חציצה, ולכן סובר 

הפמ”ג דה”ה בכל דבר שמברך עליו.
מקור האיסור לברך על הכוס בבתי ידים

י-ם,  ובהוצ' מכון  כ"ג,  )סוס"י  'ברכות מהר"ם'  והנה בספר  ג[ 
ידו בית  עמ' קי"ב(, ראיתי שכתב שם: "הגה. אדם שיש לו על 
יד, לא יקח בידו כוס של ברכה לברהמ"ז, עד שיסיר מידו הבית 
יד, וגם לא יברך  ברכת המוציא עד שיסיר הבית יד מידו, ספר 
ברכת  ועל  ברהמ"ז  כוס  על  מילתא  הרי שכתב בחדא  החסיד". 

המוציא.
ויגעתי ומצאתי שמקור דברי ההגה לברכות מהר"ם, הוא בס' 
חסידים, כת"י פארמא, שכתב שם באות תקס"ז: "אחד לקח על 
יד ימין בית יד, שקורין בלשון אשכנז הנ"ט שו"ך )כפפות(, ולקח 
כוס של ברכה ובירך, א"ל חבירו, למה אתה עושה כן, אמר לו, 
לו  ואמר  ימין...  טעון  ברכה  של  וכוס  שחין,  מוכה  ימיני  יד  כי 
חבירו, הנה ר"ש מכשיר בשמאל, ואין תנא שמכשיר בימין כשידו 

מעוטפת...".
דמיון ה'ספר חסידים' בין נידו"ד לעובדא דיששכר איש כפר ברקאי

עוד כתב בס"ח שם אות תקס"ח "אדם שיש בידו בית יד שקורין 
הנ"ט שו"ך, לא יקח כוס של ברכה לברך ברהמ"ז עד שיסיר מידו 
בית יד שקורין הנ"ט שו"ך, שהרי כהן שהיה כורך ידיו בשיראין 
ידיו, אבל לכרוך ס"ת, אמרו להזהר שלא  ועובד עבודה נקצצו 
המוציא  אדם  יברך  ולא  כ"כ...  טהורה  אינה  היד  כי  בס"ת  יגע 
לחם מן הארץ עד שיסיר בית יד". מבואר דב' דינים נאמרו כאן, 
א. שליטול כוס של ברכה בבתי ידים הוא איסור, עד שמדמהו 
ליששכר איש כפר ברקאי שנקצצו ידיו בשביל זה שבעת עבודת 
הקודש כרך שיראין. ב. שאין ראוי לברך כשידיו עם כפפות ]וכמו 
דבריו  בסוף  וזהו שמוסיף  לזה[,  הטעם  ה'  אות  להלן  שנתבאר 
ד'פת  דין  שאין  למרות  יד,  בית  שיסיר  עד  המוציא  לברך  שלא 
טעון הגבהה' כבכוס של ברכה ]ומ"מ כתבו בהלכה אחת עם דין 

כוס של ברהמ"ז, משום שבשניהם מדבר על הסרת הבית יד[.
דקדוק בלשון הגמ' בפסחים נ"ז א' ובראשונים שם, דמבואר שאינו 

דומה כ"כ לנידו"ד
ד[ והנה בפסחים נ"ז א' איתא: "ת"ר ד' צווחות צוחה עזרה... 
צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי שמכבד את עצמו ומחלל קדשי 
שמים, דהוה כריך ידיה בשיראי ועביד עבודה", פרש"י "כריך ידיה 
שיקח  הכהן,  ולקח  דבעינן  בקדשים,  פוסלת  וחציצה  בשיראי, 
בעצמו, ועוד דבזיון הוא". והנה לטעם ראשון, לכאו' הוא שייך 
רק בקדשים, אא"כ נאמר דבכל מקום שיש ענין ליטול, לכתחילה 

יש ליטול בידו ממש ללא חציצה3, וצ”ע.
קדשי  ומחלל  עצמו  את  ‘שמכבד  הגמרא  בלשון  לדקדק  ויש 
שכוונתו  מה  הראשון  ענינים,  ב’  כאן  ומבואר שהיה  שמים...’, 

לכבד את עצמו, ועוד, שלא איכפ”ל שבזה ‘מחלל קדשי שמים’, 
ועי’ בפרש”י בסוף כריתות, שמבאר שעשה כן כדי שלא יתלכלך 
אהרן  בני  אצל  שנאמר  ממה  היפך  הבזיון,  וזהו  קדשים,  בדם 
הכהנים, ששבח הוא להם שהולכים עד ארכובותיהן בדם, כדאי’ 

בפסחים ס”ה ב’, ע”ש.
וע”ע בלשון רבינו חננאל בפסחים שם, שכתב: “שמכבד עצמו 
דכריך ידיה בשראי ועביד עבודה, ונמצא מבזה קדשי שמים ליגע 
אותם בידו", דהיינו שהבזיון מה שאינו חפץ ליגע בידיו בקדשי 

שמים משום כבוד עצמו.
ומכל זה נראה שאין הדמיון שוה ממש, דכוס של ברכה אינו 
חשיב קדשים לשיצטרך להימנע מללבוש בתי ידים בשביל שלא 
יתלכלך, אלא שמ"מ כיון שיש זלזול קצת בהמצוה, סובר ה'ספר 
כפר  איש  דיששכר  ההוא  מעין  כבר שהוא  לחוש  דיש  חסידים' 

ברקאי.
לבישת כפפות לשם חשיבות ודרך כבוד ושררה בעת התפילה

ה[ ואמנם אם לובש הבתי ידים לשם חשיבות ודרך כבוד, גרע 
באותם  לגעור  שיש  "ומכ"ש  שכתב:  צ"א  סי'  בב"ח  דעיין  טפי, 
שלובשים בתי שוקיים של פשתן... ומקצתן לבושים בתי ידים... 
המקרא  עליהם  קרא  ז"ל  פולק  יעקב  ומהר"ר  בתפלה,  ועומדין 
אל  רשעים  ויד  גאוה,  רגל  תבואני  אל  י"ב(,  ל"ו  )תהלים  הזה 
תנידני, ועי' במה שכתבתי בסוף סימן זה". וכוונתו במש"כ בסיום 
דבריו, דשם נתבאר דתלוי אם דרך כן לעמוד לפני מלכים, ונראה 
שזה אסור מצד שאין גבהות לפני המקום, לכן אסרו זה בתפילה, 
וכ"כ להדיא במ"ב סי' צ"א סקי"ב בשם הפמ"ג, ע"ש, ולפי"ז י"ל 
בעצמו  גיאות  להראות  ראוי  אינו  להקב"ה,  שמברך  בעת  שגם 

ללבוש הבתי ידים.
עם  כשהוא  בידים  למצוה שעושה  בכפפות  בין תפלה  חילוק 

כפפות
הב"ח:  ע"ד  שמעיר  ל"ט,  סי'  ח"ד  משה  באר  בשו"ת  וראיתי 
"ולכאו' יש לתמוה למה לא הביאו ראיה לאיסור מיששכר איש 
ידים",  בבתי  ולהתפלל  לעמוד  איכא  בזיון  כמו"כ  ברקאי,  כפר 
ראיה,  שום  דאין  צ"ל  "וע"כ  משה:  הבאר  כך  על  משיב  ותיכף 
בידו  ואין  מצוה,  בשום  בידיו  עוסק  אינו  התפלה  בעת  דהלא 
וגאון,  גאוה  אלא  מעלה,  כלפי  בזיון  כאן  ואין  שבקדושה,  דבר 
ולפי  והבן".  תנידני,  אל  רשעים  ויד  הפסוק  הביאו  שפיר  וע"כ 
סברתו י"ל דאינו קושיא על הספר חסידים, דהא להס"ח בכוס 

של ברהמ"ז עוסק בידיו במצוה, ולא דמי לתפילה.
המתפלל במקום צינה וקור גדול אם צריך להסירם

ועיי"ש בבאר משה שנושא ונותן לפי"ז, במי שמתפלל במקום 
לומר  שייך  ולא  ידים,  בתי  ללבוש  בנ"א  גדול שדרך  וקור  צינה 
ו'  סי'  או"ח  שורק  נטע  משו"ת  ומביא  לובשם,  גאוה  דדרך 
שאעפי"כ אסר משום עובדא דיששכר איש כפר ברקאי, וכן מביא 
שאוסר  ל',  סי'  פרובינצאלי  מהר"ם  תשו'  בשם  הד"ט  מעיקרי 
כשהטעם  אפילו  ידים4,  בתי  עם  כשידו  שבקדושה  דבר  לכתוב 
משום שיש לו מכה בידיו, ובעל עיקרי הד”ט כתב עלה: “חומרא 
גדולה, ובפרט אם ידיו מצוננות בימי הסתיו, ומניח בתי ידים כדי 

לחממן ולהיישיר יותר הכתיבה”.
והבאר משה שב ומצדיק את שיטת העיקרי הד”ט, משום שאין 
חסרון במה שהסופר לובש בתי ידים כדי שלא להתלכלך מהדיו 
שכותב בו, ד”היכן מצינו שצריך שיתלכלכו ידיו בעת הכתיבה”, 
וגם אין לאסור מצד ויד רשעים אל תנידני, שזה שייך רק בעומד 
לפני המלך בתפילה, ולא במקום אחר, אפילו לא בק”ש וברכות 
כמבואר בב”י סי’ צ”א בשם הסמ”ק, והובא במ”ב שם סק”ז. 
בתי  ללבוש  מצינה  שסובל  דבמקום  להקל  משה  הבאר  ומסיק 

ידים, כי ניכר שאינו עושה כן משום גיאות, ע”ש.
שיטת האג"מ בטעמי האיסור ללבוש כפפות בעת עשיית מצוה, 

והנ"מ בין סוגי המצוות
ז[ והנה באג"מ יו"ד ח"ב סי' ט"ז, נשאל אודות שוחט שרוצה 
כפר  איש  דיששכר  דומיא  לאסור  יש  אם  ידים,  בבתי  לשחוט 
ברקאי, וכותב בתו"ד: "ונמצא שלא כל מצוה הוא בזיון לעשות 
בבתי ידים, אלא כשהיא מצוה, שבנגיעתו בחפץ המצוה מלכלך 
ידיו, ולובש בשביל זה בתי ידים לכסותם, כדי שלא יתלכלכו ידיו, 
שהוא בזיון להמצוה משני טעמים. חדא, דצריך האדם לעשות 
ולא  המצוה,  בשביל  ידיו  בלכלוך  שיתכבד  ובאהבה,  בשמחה 
לבקש תחבולות שלא יתלכלך. ועוד שהוא כמואס ח"ו בהמצוה 
בשביל הלכלוך, ואלמלי לא היה לו עצה זו לא היה עושה שזהו 
]עם  עובד שלא במשמרתו  לקדשים שאף אם  דמי  ולא  בזיון... 
לו  חביבה  להיות  לכהן  יש  דלעולם  בזיון...  הוא  ידים[  בתי 
העבודה במקדש... ולכן אף שלא במשמרתו כשהניחוהו לעבוד, 
אם עבד בשיראי כדי שלא ילכלך את ידיו, הרי נראה שהיה נמנע 
אם לא היו לו השיראי לכרוך ידיו... דלכן יששכר איש כפר ברקאי 
שעובד בכל עת שרוצה, משום שהיה כה"ג... כשכרך ידיו בשיראי, 
היה זה בזיון, כיון שאינה חביבה עליו ללכלך ידיו בשבילה. אבל 

ואף לא מעלה ומדת  כיון שאין עליו לא חיוב  בשחיטת חולין, 
נמנע  היה  אם  אף  בזיון  זה  אין  אולי  בעצמו,  לשחוט  חסידות 
בשביל לכלוך הידים, ונמצא שהוא רק קצת ספק לאסור, שלכן 
בלא  אבל  לו,  לאסור  אין  וכדומה,  צנה  כמפני  צורך  לו  יש  אם 

צורך יש להחמיר"5.
ידיו  ללכלך  שלא  כשנמנע  הוא  החומרא  דעיקר  י"ל  ולפי"ז 
בשביל המצוה, וזה יותר שייך כשמראה שלא נאה לו להתלכלך 
בגלל המצוה כמו דם הבא מחמת השחיטה, ובנדו"ד אילו נמנע 
אינו  שעי"ז  לזה,  דומה  קצת  הוא  ידים,  בבתי  זולת  מלהחזיק 
חושש שישפך על ידיו מהכוס של ברכה, אבל כשמחזיק במפית, 
שהוא רק כדי שלא ירגיש הקור, שאין זה מצוה לקדש על כוס 
קר בדוקא, אין בזה בזיון, כיון שיש לו צורך, שהקור מפריעו6, 

ולכך שרי.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה, בהא דכתיב )ויקרא ט"ז ג'(, "בְּזֹאת יָבֹא 
ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש בְַּפר בֶּן בָָּקר ְלַחטָּאת וְַאיִל ְלעָֹלה", ופרש"י, 
ביום  אם  כי  עת,  בכל  לא  זו  ואף  וגו'.  אהרן  יבא  "בזאת 
הכיפורים, כמו שמפורש בסוף הפרשה )פסוק כ"ט(, בחדש 
השביעי בעשור לחודש". מבואר בדברי רש"י, שמותר לכהן 
בשעת  בשנה,  אחד  ביום  רק  הקדשים  לקודש  להכנס  גדול 
ז'( איתא,  )ויק"ר כ"א  ואילו במדרש  יום הכיפורים,  עבודת 
"לא עת לשעה ולא עת ליום ולא עת לשנה וכו', אלא בכל 
שעה שהוא רוצה ליכנס יכנס", וכן הוא בשמו"ר )ל"ח ח'(, 
"כך היה אהרן נכנס בכל שעה לבית קדשי הקדשים", ומבואר 

שלא רק בעבודת יוה"כ יכול להכנס.

איתא במדרש )שמו"ר ל"ח ח'(: "כך אהרן היה נכנס בכל שעה 
לבית קדשי הקדשים", וכתב שם ביפ"ת: "כך היה נכנס בכל שנה 
כו', כצ"ל", והנראה שתיקן הגירסא משום הקושיא הנ"ל, ואולם 
במדרש ויק"ר ששם כתוב: "אלא בכל שעה שהוא רוצה ליכנס 

יכנס", לא הגיה כלום.
וע"ש בהגהות הרד"ל שכתב: "אלא בכל שעה שהוא רוצה כו', 
ז"ל, באהרן לבדו היה זה, שבכל שעה שרצה לכנוס  פי' הגר"א 
עולם  חוקת  לדורות  נאמר  לבניו  אבל  הזה,  רק שבסדר  יכנוס, 
אחת בשנה, ביוהכ"פ לבדו". עוד כתבו7 בשם הגר"א, דפעם אחת 
בשנה הוא לענין כפרה, אבל ליכנס יכול בכל עת שעושה כסדר 

הזה.

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה, איזה 'לאו דאורייתא' קיים רק לגבי בעלי 
חיים שלא נמשלה בהם כנסת ישראל.

המדובר הוא בלאו דאורייתא ד'לא תנחשו'. דהנה איתא בגיטין 
גביה  יתיב  הוה  חד  יומא  וכו'  עיליש  לרב  ליה  "קשיא  א':  מ"ה 
ההוא גברא דהוה ידע בלישנא דציפורי, אתא עורבא וקא קרי 
ליה, א"ל מאי קאמר, א"ל עיליש ברח עיליש ברח. אמר, עורבא 
שיקרא הוא ולא סמיכנא עליה. אדהכי אתא יונה וקא קריא, א"ל 
מאי קאמרה, א"ל עיליש ברח עיליש ברח. אמר, כנסת ישראל 
בין  ההבדל  מה  וצ"ב  ניסא".  לי  מתרחיש  ש"מ  מתילא,  כיונה 

העורב ליונה לענין איסור ניחוש.
ובחידושי המאירי שם, כתב: "וכן אמרו בגיטין על רב עיליש 
רצה  ולא  יצליח,  יברח  שאם  העוף,  צפצוף  לו  והורה  שנשבה 
העורב  עניני  שכל  שמתוך  לי  ויראה  העורב,  עפ"י  כן  לעשות 
נחשים קדומים וכללים, והוא שאמר עורבא שקרא  הוא, כלומר, 
והוא דרך נחש, וכשהורה לו אח"כ צפצוף היונה בדבר זה, עשה 
עפ"י אותה הוראה, מתוך שלא היה עוף שנחש שלו קדום וכללי, 
והוא שאמר מכדי כנסת ישראל ביונה אימתלא, ש"מ מתרחיש 

ניסא, כלומר, שאין זה נחש האסור".
וראיתי בדרשות ר"י אבן שועיב פ' קדֹשים, שכתב: "לא תנחשו, 
אמרו חז"ל אלו המנחשים בחולדה ובעופות ובכוכבים, וקשיא 
לן בעופות ענין רב עיליש שניחש בעופות כמוזכר בגיטין, ויש 
יונה דמתילא לכנסת ישראל, אבל שאר עופות  מפרשים דוקא 
אסור, והיינו דלא אשגח בעורב". מבואר דמשום דביונה נמשלה 

כנסת ישראל, אין בזה איסור נחש8.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דאיתא בסנהדרין )ע"ד א'(, "רוצח 
יימר  ...מי  הוא,  סברא  יעבור(,  ואל  )דיהרג  לן  מנא  גופיה 
דדמא דידך סומק טפי". היכן מצינו ע"פ פרשתינו, דיש 'דם' 

'הגהות  דהיינו  מהראק',  'הגמ"נ  בשם  כן  כתב  סק"י  שם  במ"א  ואמנם    1
דהכוונה  תיקנו  החדשים  ובשו"ע  שם.  נמצא  שלא  וצ"ע  מהרא"ק',  מנהגים 
קפ"ג  בסי'  המ"א  מש"כ  עפ"י  הוא  זה  ותיקון  ברוך,  בר  מהר"ם  להגהות 
יטול כוס ברהמ"ז בבתי  'הגה בברכות מהר"ם', כמקור שלא  סוסק"ו בשם 

ידים רק יסירם מקודם, ע"ש.
2   וה”ה לענין כוס הבדלה, וכן בברכת בשמים, וכיו”ב.

3   וראיתי חידוש בשו”ת בית יעקב )להגר”י צויזמיר זצ”ל, סי’ קע”ד(, שבכוס 
של ברכה, יש דין חציצה אם אינו אוחזו כראוי בידיו, ע”ש.

4   יש לעיין אם שפיר דמי לעלות לס”ת כשהוא מלובש בבתי ידים, וכ”ש בבעל 
קורא, שאוחז בידו בעצי חיים כל הקריאה, וכן להגביה ס”ת כך, דלכאו’ אינו 
דרך כבוד, וגם לנשק הס”ת כן אינו כבוד. אם כי בהפסק מפה הוא פחות דרך 
בזיון, בפרט שחושש לנישוק בפה ]עשו”ת ישא יוסף )להגר”י אפרתי שליט”א(, 
ביד  תורה  לנשק הספר  שצריך  לדינא,  זצ”ל  אלישיב  הגרי”ש  מרן  סבר  שכן 

ולא בפה[.
תפילה  לענין  שכתב  סקס”ב(  כ”ב  )כלל  הח”א  על  ברוך’  ב’בית  וע”ע    5
התפלה,  לכוונת  ומפריע  קר,  הוא  שמתפלל  המקום  דאם  “ונראה  בכפפות: 
מותר להתפלל עם הענט שי”ך ]כפפות[”. והגם ששם המדובר מצד דרך גאוה 
כשמתפלל כן, אך מ”מ גם לנידו”ד כשיש טעם דמוכח שלבושו בכפפות אינו 

משום שרוצה להתכבד, יש לסמוך להקל מטעם זה.
6   לכאורה נראה שמי שלובש בתי ידים וכדו’ מטעם שפצוע בידיו וכיו”ב, 
דמוכח שאינו מחמת ביזוי המצוה, וא”כ אין מניעה לברך על הכוס בברהמ”ז, 
אפילו  אחר,  לכבד  להעדיף  ענין  אין  ולכאו’  אפשר.  משאי  אפשר  דנין  ואין 
כששווים לכבוד, ואין בזה מהיות טוב, אלא שבס”ח ]הנ”ל באות ג’[, משמע 

שאין לכבדו לברך גם בכה”ג, וצ”ע.

באנגליה,  רב  לגר, שהיה  ‘נתינה  בעל  זצ”ל,  נתן אדלר  ר’  הגאון  על  ]מסופר 
ותמיד היה מלובש בבתי ידים, וההמון תלו הסיבה בהיות שכנראה יש פצעים 
נזקק  מעמדו  ומשום  היות  היה,  שלו  האמיתי  הטעם  אבל  בידיו,  תדיריים 
שרים  ידי  ללחוץ  צריך  היה  ובהכרח  הגויים,  המדינות  שרי  בין  להסתובב 
ושרות, וע”י עצה זו, שיצא לו שם שידיו פצועות, ניצול מללחוץ ידים להם... 

ובאופן זה ברור שהיה מותר לו בכל עת ובכל שעה להתפלל ולברך כך[.
7  וראה חומש ‘מחוקקי יהודה’ בפירוש ‘מנחת יהודה’ על פרש”י ו’פנינים 
משולחן הגר”א’ פ’ אחרי מות, ושם מציין לדברי הח”א בסוף ספרו חכמת 
אדם, ולמש”כ ב’משך חכמה’, ב’ברכת פרץ’ וב’אמת ליעקב’, על דברי הגר”א 

הללו.
8  ע”ע כפתור ופרח פמ”ד ובס”ח אות תתשנ”א.

אזכרה’,  ‘אלה  מדרש  המכונה  מלכות’  הרוגי  עשרה  ב’מדרש  נמצא  כן    9
ולפנינו איתא העובדא בר’ יהודה בן בבא.

10  פשטות דברי המשנה היא, ש’הוא’ היינו יהודה בן תימא האומר את דברי 
במגן  הרשב”ץ  אמנם  כנמר.  עז  להיות  האדם  שעל  אודות  הקודמת  המשנה 

אבות כותב, “הוא היה אומר. שמואל הקטן”.
11  ובינה היינו להבין דבר מתוך דבר, וכתב התפא”י שם, שאחר ארבעים שנה 
נתבשל כח השכל להבין דבר מתוך דבר. ובמרכבת המשנה שם כתב, שבגיל 
ארבעים אדם בא לכלל הוראה, כדאיתא בע”ז י”ט ב’, “ועד כמה )הוי ראוי 

להוראה - רש”י(, עד ארבעים שנין משנולד - רש”י(”.
לאחר  שרק  ועוד(,  רע”ב  )עי’  הראשונים  רבותינו  כתבו  התנא,  דברי  ומקור 
שהיו ישראל במדבר ארבעים שנה, אמר להם משה את דברי התוכחה, דכתיב 
)דברים כ”ט ג’ - ד’(, “ְוֹלא ָנַתן ה’ ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלְׁשמַֹע 
ה’  בע”ז  וכדאיתא  ַּבִּמְדָּבר...”,  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶאְתֶכם  ָואֹוֵלְך  ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ַעד 

ב’, “אף משה רבינו לא רמזה להן לישראל )לתוכחה זו - רש”י( אלא לאחר 
ארבעים שנה, שנאמר ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה, וכתיב ולא נתן ה’ 
מ’  עד  זה  דבר  לבו  על  לתת  נזכר  לא  רבינו  משה  אף  )]אלמא[  וגו’  לב  לכם 
עד ארבעין  דרביה  איניש אדעתיה  לא קאי  רבה, ש”מ,  רש”י(’. אמר   - שנה 
שנין )לדעת סוף דעתו ותבונתו עד מ’ שנה שהרי משה לא רמזה לישראל עד 

מ’ שנה - רש”י(”.
ויעויין בתויו”ט שהקשה, דמאי ראיה איכא שבן ארבעים לבינה, שהרי ישראל 
היו במעמד הר סיני גדולים, ועם כל זאת באה אליהם הבינה רק אחר ארבעים 
שנה, א”כ איכא ראיה דרק לאחר ארבעים שנות לימוד מגיעים לבינה. ותירץ 
דדיוק הגמ’ הוא ממה שמשה אמר לכל ישראל את דבר ה’, גם לאלו שהיו 
קטנים בשעת מתן תורה, וא”כ בזה שהמתין משה מלאמר להם זאת עד השעה 
ההיא, ראיה שרק לאחר ארבעים שנה אדם בא לידי בינה. ועוד תירץ, שהיות 
וישראל היו במתן תורה כגרים שנתגיירו, וכל גר שנתגייר כתינוק שנולד דמי, 
]ולפי”ד  לבינה  שיגיעו  בכדי  שנה  ארבעים  להמתין  כולם  צריכים  היו  כן  על 

יוצא חידוש עצום, שגר יגיע לבינה רק ארבעים שנה לאחר גירותו[.
ר’(,  מ”א  בילקוט  )הובא  ל”ב  בפרדר”א  איתא  כן,  נקרא  מדוע  והטעם    12
וכתב  לפניך”,  הוא  שי  יאי  למזבח,  כשי  שנרצה  יאשיהו,  שמו  נקרא  “ולמה 
וז”ש  למלך,  שמובילין  לתשורה  מיוחד  הוא שם  “ושי  י”א,  אות  ברד”ל שם 
לפני, והכוונה מפני שנהרג והצדיק עליו הדין ואמר צדיק הוא ה’ וגו’, ועשו 
כל גופו ככברה, לכן עלה לרצון לפניו ית’ כזבח לכפר, שעל שספדו לו נתלה 

לישראל זמן החורבן”.
שו”ר שבפרדר”א מהדורת היגר - חורב, פ’ ל”א, איתא בנוסח אחר, “ולמה 
נקרא שמו יאשיהו, על שם כשיעלה על גבי המזבח אמרה אשי הוא, לפיכך 

נקרא שמו יאשיהו, שנ’ )מ”א י”ג ב’(, ַוִּיְקָרא ַעל ַהִּמְזֵּבַח...”.

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון פרשת ויקרא



שהוא 'סומק טפי', ואשר לפי"ז לכאורה לא יהא שייך בכה"ג 
'יהרג ואל יעבור'.

רעך”.  דם  על  תעמֹד  “לא  ט”ז(,  )י”ט  בפרשתינו  נאמר  הנה 
ומכאן למדו בסנהדרין )ע”ג א’(, “מנין לרואה את חבירו שהוא 
טובע בנהר, או חיה גוררתו, או לסטין באין עליו, שהוא חייב 

להצילו, תלמוד לומר לא תעמד על דם רעך”.
מילי,  כמה  לענין  קדימה  דיני  שנינו  א’(,  )י”ג  בהוריות  והנה 
דהאיש קודם לאשה, וכן כהן קודם ללוי ות”ח קודם לעם הארץ 
יו”ד  ברמ”א  וכמש”כ  נפשות,  הצלת  לענין  גם  זה  ובכלל  וכו’, 
רנ”ב ס”ח, ובט”ז שם סק”ו ושאר פוסקים, והיינו דאם רואה 
אחד  רק  להציל  ובידו  ת”ח,  מהם  ואחד  בנהר  שטובעין  שנים 

מהם, עליו להקדים הצלת הת”ח.
ולפי”ז צ”ב, דנמצינו למדין, דכל אותם שיש להם דיני קדימה, 
וכי  יל”ע,  וא”כ  להם,  קודם  מזה שאינו  טפי’  ‘סומק  דמם  הוי 
לאו,  ואם  לע”ה,  ח”ו  להרוג  לת”ח,  האוייבים  שיכפו  בכה”ג 
יהרגוהו, וכי יהא מותר לו לת”ח להציל עצמו ע”י הריגת הע”ה, 
‘יהרג ואל יעבור’, כיון דכל עיקר טעמא דיהרג  ולא נימא בזה 
ואל יעבור, היינו משום סברא דמאי חזית דדמך סומק טפי וכו’, 
אבל  בנ”א,  בסתם  דוקא  זהו  שמא  וא”כ  הנ”ל,  וכבסנהדרין 
במקום שיש דיני קדימה, נימא דלא שייך סברא זו, שהרי באמת 

דמו סומק טפי, ולא שמענו כן מעולם.
וכתב  בזה,  שעמד  ה’(,  אות  )פסחים  שעורים  בקובץ  ויעוין 
באופן  רק  היינו  קדימה,  דיני  לענין  שמצינו  דמה  צ”ל  דבע”כ 
שהוא בשב ואל תעשה, אבל בקום ועשה ודאי לא אמרינן כן, 

ולעולם יהרג ואל יעבור.
ודעת  טעם  טוב  בשו”ת  זצ”ל  קלוגר  להגר”ש  יעוין  ואמנם 
)קמא סי’ ק”צ(, שנסתפק בזה, ומשמע שמצדד דבכה”ג יעבור 

ואל יהרג. אבל סתימת הפוסקים ל”מ כן.
ובנו”ט לציין הא דאיתא בספר חסידים )סי’ תרח”צ(, “שנים 
שיושבים, ובקשו אויבים להרוג אחד מהם, אם אחד תלמיד חכם 
והשני הדיוט, מצוה להדיוט לומר הרגוני ולא חבירי, כר’ ראובן 
בן איצטרובלי, שבקש שיהרגוהו ולא לר’ עקיבא, כי רבים היו 

צריכים לר’ עקיבא9".
ומבואר דאכן יש מצוה להקדים זה שהוא חשוב בדיני הקדימה, 
ולהחיותו, אבל זהו דוקא לענין שיש 'מצוה' בדבר, וגם זה דוקא 
לאותו השני ההדיוט העומד למיתה, שבידו להכריע מעצמו כן, 
בשב  שהוא  שאני,  דהתם  אפשר  וגם  הדין,  הוא  שכך  לא  אבל 
על  יעשו  ואפשר שלא  לאוייבים  דינו מסור  ואל תעשה, שהרי 
פיו, אלא באמת בעלמא אמרינן 'יהרג ואל יעבור', ואין שייכים 
אחר  שיהרוג  בלא  שבידו  מה  להציל  כשיכול  אלא  קדימה  דיני 

בידיים. 

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "יאשיהו ]מלך יהודה[".

ידו.  ימלא את  "ואשר  ל"ב,  ט"ז  ויקרא  רש"י  דמות הקשורה: 
אין לי אלא המשוח בשמן המשחה, מרובה בגדים מנין, תלמוד 
לומר ואשר ימלא את ידו וגו', והם כל הכהנים הגדולים שעמדו 

מיאשיהו ואילך, שבימיו נגנזה צלוחית של שמן המשחה".

שמונה  בן  אך  יאשיהו  שכשהיה   – עליתי  לגדולה  בצעירותי 
שנים, הוא עלה לגדולה, להיות מלך על ישראל.

שיאשיהו עלה לגדולה להיות מלך על ישראל כשהיה בן שמונה 
שנים, כמפורש בפסוק )מ"ב כ"ב א' וכעי"ז בדהי"ב ל"ד א'(, "ֶּבן 

ְׁשמֶֹנה ָׁשָנה יֹאִׁשָּיהּו ְבָמְלכֹו...".

ולשנות הבינה לא הגעתי – שיאשיהו לא הגיע לשנת הארבעים 
לחייו, הראשונה משנות הבינה.

שיאשיהו לא הגיע לשנת הארבעים לחייו, שחי רק שלושים 
שנים  שמונה  בן  כשהיה  שהמליכוהו  לאחר  שהרי  שנה,  ותשע 
וכדלעיל, מַלך שלושים ואחת שנה, כמפורש בפסוק )מ"ב כ"ב א', 
וכעי"ז בדהי"ב ל"ד א'(, "ֶּבן ְׁשמֶֹנה ָׁשָנה יֹאִׁשָּיהּו ְבָמְלכֹו ּוְׁשֹלִׁשים 

ם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְיִדיָדה ַבת ֲעָדָיה ִמָּבְצַקת". ְוַאַחת ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשלִָ
ובשנת הארבעים מתחילים שנות הבינה, כדשנינן באבות )ה' 
בן  עשר...  בן  למקרא,  שנים  חמש  בן  אומר,  היה  "הוא10  כ"א(, 

ארבעים לבינה11...".

הארבעה  במנין  נמנה  שיאשיהו   – נמניתי  הארבעה  במנין 
שנקראו עד שלא נולדו.

נולדו,  שלא  עד  שנקראו  הארבעה  במנין  נמנה  שיאשיהו 
כדאיתא בירושלמי ברכות פ"א ה"ו )י"א ב'(, "ארבעה נקראו עד 
יצחק...  יאשיהו ושלמה.  וישמעאל  יצחק  הן,  ואלו  נולדו,  שלא 
יאשיהו )מ"א י"ג ב'( ִהֵּנה ֵבן נֹוָלד ְלֵבית ָּדִוד יֹאִׁשָּיהּו12 ְׁשמֹו... עד 
כדון בצדיקים )הוא דמצינו שנקראו בשמם עד שלא נולדו - פני 
משה( אבל ברשעים )תהלים נ"ח ד'( זֹרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם )ולא יזכר 

שמם - פנ"מ(".
וכתב הפנ"מ, דהטעם שמנו את ישמעאל בין הצדיקים הללו, 
כתיב  שבתחילתו  צדיק,  היה  וסופו  צדיק13  היה  שתחילתו  לפי 
י"ד,  נ"ג  בב"ר  ודרשו  ָׁשם",  הּוא  "ַּבֲאֶׁשר  י"ז(,  כ"א  )בראשית 
"אמר רבי סימון, קפצו מלאכי השרת לקטרגו, אמרו לפניו, רבון 
העולמים, אדם שהוא עתיד להמית את בניך בצמא אתה מעלה 
לו,  אמרו  רשע.  או  צדיק  הוא,  מה  עכשיו  להם,  אמר  באר.  לו 
צדיק. אמר להם, איני דן את האדם אלא בשעתו". וכן בסופו, 

כדאיתא בב"ב ט"ז ב' ובב"ר ל' ד', שעשה ישמעאל תשובה.
שנולדו,  לפני  שנקראו  אלו  של  נוספים  מנינים  מצאנו  אכן 
 ,)506 עמ'  באוצה"מ  גם  )הובא  ח'  אות  ג'  פרק  אליהו  בחופת 
שלמה  יצחק  נולדו,  שלא  עד  בשמותם  נקראו  צדיקים  "שלשה 
ולכך  צדיקים,  ימיהם  כל  שהיו  אלו  רק  דמנה  ויתכן  ויאשיהו". 

השמיט את ישמעאל שרק היה צדיק בתחילתו ובסופו.
נקראו  "ששה  ר'(,  מ"א  בילקוט  )הובא  איתא  ל"ב  ובפרדר"א 
בשמותן עד שלא נולדו, ואלו הן, יצחק וישמעאל משה ושלמה 
גם  מנה  שהמדרש  זה  למנין  והטעם  המשיח...".  ומלך  ויאשיהו 
לגבי  שם  כדאיתא  שנולדו,  קודם  שנקראו  בדרש  אלו שמצאנו 
משה, "משה מנין, שנאמר )בראשית ו' ג'(, ֹלא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם 
ועשרים  מאה  ימיו  שהיו  משה  בגימטריא  בשגם  ְּבַׁשַּגם.  ְלעָֹלם 
שנה, שנאמר )שם( ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה14". וכ"כ הרד"ל 
שם א', "וטעמא ]שלא מנה גם משה ומשיח[ נראה משום דאין 

מפורשים כל כך בתורה". 

יוחנן,  זכה לארבעה בנים,  – שיאשיהו  זכיתי  ולבנים ארבעה 
יהויקים, צדקיהו ושלום.

שיאשיהו זכה לארבעה בנים, כפשטות הפסוק בדהי"א ג' ט"ו, 
"ּוְבֵני יֹאִׁשָּיהּו ַהְּבכֹור יֹוָחָנן ַהֵּׁשִני ְיהֹוָיִקים ַהְּׁשִלִׁשי ִצְדִקָּיהּו ָהְרִביִעי 

ַׁשּלּום".
בכריתות  כדאיתא  כפשוטו,  שלא  זה  פסוק  דרשו  חז"ל  והנה 
ולא  בנים,  ליאשיהו רק שלשה  לו  ב', שהיו  י"א  והוריות  ב'  ה' 
ארבעה כפשטות הפסוק, יהויקים, יהואחז )הוא יוחנן15( וצדקיהו 
)שנקרא אף בשם 'שלּום'16(. והארכנו בזה בתשובות בגליון קכ"ד, 

פרשת במדבר תש"ע, ונביא בזאת את עיקרי הדברים.
כפשוטו  שלא  הפסוק  את  לדרוש  חז"ל  את  שהכריח  ומה 
של מקרא, אלא שהיו לו ליאשיהו רק שלשה בנים, ושלום זה 
צדקיהו, ולא אחיו הרביעי של צדקיהו, איתא בשיטמ"ק עמ"ס 
ט"ז  אות  וילנא,  ש"ס  בסוף  )מודפס  בהשמטות  שם  כריתות 
בסופו, וכן בשיטמ"ק קדשים(17, לפי שמצינו ששלום מלך בימי 
מלך  אחריו  היה  ולא  העיד19  "והכתוב  צדקיהו18,  ובימי  ירמיהו 
בישראל", א"כ לא יתכן ששלום שמלך היה אחי יהויקים, ובע"כ 
שהוא אחד משמותיהם של בני יאשיה, והוא עולה יפה אם הוא 

צדקיהו, כדברי רבי יוחנן שם20.
לרבי  הכריחו  מי  כן,  מקשה  שם  דה"י  על  בביאורו  הגר"א 
בפסוק  שכתוב  ובמיוחד  שלום',  זה  ש'צדקיהו  לדרוש  יוחנן 
להדיא 'השלישי צדקיהו הרביעי שלּום', שהפסוק הקפיד לכתוב 
מנין. אלא מחדש הגר"א שדברי רבי יוחנן הללו אינם מדברים 
כלל על שלּום שהוזכר בפסוק של בני יאשיהו, אלא על שלּום 
אחר, המוזכר בספר ירמיה )כ"ב י"א(, "ִּכי כֹה ָאַמר ה' ֶאל ַׁשֻּלם 
יֹאִׁשָּיהּו ָאִביו...", שלא יתכן  ַּתַחת  ַהּמֵֹלְך  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  יֹאִׁשָּיהּו  ֶּבן 
לפרש שהוא מדבר בשלּום בנו של יאשיהו, שהרי צדקיהו מלך 
במנין המלכים באותה תקופה שום מלך  הוזכר  ולא  באחרונה, 

בשם זה, אלא אומר רבי יוחנן, שלּום זה הוא צדקיהו.
רביעי,  בן  ליאשיהו  היה  בודאי  "אבל  הגר"א,  כותב  ולפי"ז 
שמו שלּום, שלא מלך כלל", והוא זה הנזכר במנין בני יאשיהו 
זה לא מלך, היאך  ושלּום  ומה שהיה קשה לחז"ל היות  בדה"י, 
'הרביעי',  עליו  שנאמר  יאשיהו,  בני  של  המלכים  במנין  נמנה 
שמשמעותו שהיה הרביעי למלכות, לכך דרשו ש'הרביעי' נדרש 
לפי  במלכות,  רביעי  היה  הוא  אף  שצדקיהו  ולמטה,  אלמעלה 

שיהויכין מלך לפניו, וכדלעיל.
זה,  בענין  חז"ל  דעת  את  שהביא  לאחר  שם,  ברד"ק  וע"ע 
וכדלעיל, כתב, שמדרך הפשט לא נראה לפרש כן, ומאידך, 'לא 
נוכל לומר' שהיה לו ליאשיהו בן נוסף ששמו שלּום, וכפשטות 
אם  כי  יאשיהו  אחר  מלך  מצאנו  שלא  ירמיה,  בספר  הפסוק 
נבואתו  ענין  ובמיוחד שכל  וצדקיהו,  יהויכין  יהויקים,  יהואחז, 
לכך  יהויכין,  אודות  היא  לשלּום,  שם  שנאמרה  ירמיה  של  זו 
נראה לומר ששלּום זה הוא יהויכין בן יהויקים בן יאשיהו, ואמר 
'בן יאשיהו', כי בני בנים הרי הם כבנים, וכפי שמצאנו בהרבה 

מקומות".
יהויכין,  הוא  ששלּום  הרד"ק  דברי  אודות  כתב  שם  וברלב"ג 
שכפי שביאר בספר מלכים )ב' כ"ג ל'(, והביא את שיטת ה'אבע"ז', 
ששלּום זה יהואחז, וכדברי ירמיהו הנ"ל אודות שלּום, "ִּכי כֹה ָאַמר 
ה' ֶאל ַׁשֻּלם ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַהּמֵֹלְך ַּתַחת יֹאִׁשָּיהּו ָאִביו...", 
ויהואחז הוא זה שמלך תחת אביו, כמפורש בפסוק )מ"ב שם(, "...

ַוִּיַּקח ַעם ָהָאֶרץ ֶאת ְיהֹוָאָחז ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ַוִּיְמְׁשחּו אֹתֹו ַוַּיְמִליכּו אֹתֹו 
ַּתַחת ָאִביו", ואילו יוחנן הבכור לא מלך כלל, וזאת היות והיה 
צדיק כיאשיהו אביו, ועם הארץ בחרו ביהואחז "בהיותו נמשך 
לפעולות המגונות אשר היו פניהם מועדות אליהם". ולפי דבריו 
אלו, מבואר ששלּום אינו יהויכין )יכניה( בן יהויקים, שהרי הוא 

הוזכר בפסוק שלאחריו )דהי"א ג' ט"ז(, "ּוְבֵני ְיהֹוָיִקים ְיָכְנָיה ְבנֹו 
ִצְדִקָּיה ְבנֹו", ומסיים הרלב"ג, "וזה מבואר מאד".

ודעה נוספת מצאנו בבני יאשיהו, והיא דעת האברבנאל במ"ב 
כ"ג ל"ג, והוא, שסדר הבנים היה, יוחנן הבכור, יהויקים, צדקיהו 
הוא  הצעיר  שלּום  את  לקחו  הארץ  ועם  מת,  ויוחנן  ושלום. 
יהואחז, שאחז בשבט המלכות שלא היתה ירושה אליו, ופרעה 
שהוא  יהויקים  את  והמליך  אותו,  והגלה  ממלכותו  הסירו  נכֹה 

גדול האחים, שלו משפט הירושה, ואחריו מלך יהויכין בנו.
בן  היה  לא  המלך  שצדקיהו  י"ד(,  )בפרק  וכתב  הוסיף  עוד 
לכך הוא  כבנים,  בנים הרי הם  ובני  יהויקים,  בן  יאשיהו, אלא 
נזכר תמיד כבן יאשיהו, ומאידך, צדקיהו בן יאשיהו שהוזכר כבנו 

השלישי בדה"י, לא מלך21.
אברבנאל  רלב"ג,  הראב"ע,  שלדעת  הדברים,  מן  העולה 
הם,  מי  נחלקו  רק  בנים,  ארבעה  ליאשיהו  לו  היו  והגר"א, 
יהויקים  הבכור,  למלוכה(  זכה  )שלא  יוחנן  ולרלב"ג,  שלראב"ע 
השני, צדקיהו השלישי ושלום זה יהואחז )שהוא מלך ראשונה 
אחר אביו( הרביעי. ולאברבנאל, יוחנן הבכור )שמת(, יהויקים, 
צדקיהו )שלא זכה למלוכה22( ושלום זה יהואחז. ולגר"א, יהויקים 
הבכור, יוחנן זה יהואחז, צדקיהו זה שלום המלך השלישי, ושלום 

)שלא זכה למלוכה( הרביעי.

כבימי הנביא שזכה למלוכה – שכנעשה בימי שמואל הנביא 
שזכה למלוכה, נעשה כדלהלן.

ששמואל הנביא זכה למלוכה, כדאיתא בתמורה י"ד ב', שדרשו 
את הפסוק )ש"ב ט"ו ז'(, "ַוְיִהי ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום 
ֶאל ַהֶּמֶלְך ֵאֲלָכה ָּנא ַוֲאַׁשֵּלם ֶאת ִנְדִרי ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי ַלה' ְּבֶחְברֹון", 
"ארבעים שנה למאן. תניא רבי נהוראי אומר משום רבי יהושע, 
מקץ ארבעים שנה ששאלו להם מלך. דתניא, אותה שנה ששאלו 
שנים  עשר  היתה,  שמואל  של  עשירית  שנה  אותה  מלך,  להם 
ושתים  ושמואל,  שאול  שמלך  אחת  שנה  בעצמו,  שמואל  מלך 
שמלך שאול בעצמו, ושלשים ושבע שמלך דוד...". וכעי"ז בנזיר 
וע"ע  ברש"י.  דברים  אריכות  ועיי"ש  ב',  קי"ח  וזבחים  א'  ה' 
ברש"י בזבחים שם שכתב, "עשרה דשמואל עצמו. שהיה שופט 

לבדו...".

בימי עשו עמי שבכל הממלכה – שבימי יאשיהו עשו ישראל 
שבכל הממלכה פסח יחדיו, כפי שנעשה בימי שמואל הנביא.

שבימי יאשיהו עשו ישראל שבכל הממלכה פסח יחדיו, כמפורש 
בפסוק )מ"ב כ"ג כ"א(, "ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ֶאת ָּכל ָהָעם ֵלאמֹר ֲעׂשּו ֶפַסח 
ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם ַּכָּכתּוב ַעל ֵסֶפר ַהְּבִרית ַהֶּזה", וכעי"ז בדהי"ב ל"ה א', 
ם ֶּפַסח ַלה' ַוִּיְׁשֲחטּו ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר  "ַוַּיַעׂש יֹאִׁשָּיהּו ִבירּוָׁשלִַ
ַּבּיֹום  ה'  ֲעבֹוַדת  ָּכל  "ַוִּתּכֹון  י"ז,   - ט"ז  וכן שם  ָהִראׁשֹון".  ַלחֶֹדׁש 
ַהֶּמֶלְך  ְּכִמְצַות  ה'  ִמְזַּבח  ַעל  עֹלֹות  ְוַהֲעלֹות  ַהֶּפַסח  ַלֲעׂשֹות  ַההּוא 
יֹאִׁשָּיהּו. ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְמְצִאים ֶאת ַהֶּפַסח ָּבֵעת ַהִהיא ְוֶאת 

ַחג ַהַּמּצֹות ִׁשְבַעת ָיִמים".
פסח  נעשה  לא  הנביא  שמואל  ימי  שמאז  התייחד  זה  ופסח 
כמותו, כמפורש בפסוק )דה"י שם י"ח(, "ְוֹלא ַנֲעָׂשה ֶפַסח ָּכמֹהּו 
ְּבִיְׂשָרֵאל ִמיֵמי ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא23 ְוָכל ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָעׂשּו ַּכֶּפַסח 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה יֹאִׁשָּיהּו ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָכל ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ַהִּנְמָצא 

ם".  ְויֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשלִָ
ביער  זה היה, בכך שעשוהו לאחר שיאשיהו  והמיוחד בפסח 
את כל הע"ז והבמות מישראל, כמפורש בפסוקים )מ"ב כ"ג(, והיו 
בו כל ישראל יחד ובטהרה, וכדברי רש"י )שם כ"ב(, "לא נעשה 
כפסח הזה. לא נתקבצו רוב עם בכל פסח כמו שנתקבצו בזה... 
דבר אחר, לא נעשה כפסח הזה לה' בירושלים, משמלכו מלכי 
לפי  בירושלים,  ישראל  כל  פסח  עשו  לא  יהודה  ומלכי  ישראל 
שבבית  לעגל  הולכים  והיו  מירבעם,  לשנים  המלכות  שנחלקה 
אל ובדן, עד עכשיו שגלו עשרת השבטים והחזירם ירמיהו ומלך 

עליהם יאשיהו ובאו כולם לירושלים24".
וכעי"ז כתב הרד"ק שם )וכ"כ בדה"י(, "ומה שאמר כי לא נעשה 
וכן אמר  ה'  כפסח הזה, שהיו כל ישראל בלב אחד לעבוד את 
בשמואל )ש"א ז' ב'(, ַוִּיָּנהּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ה'. ואמר )שם 
ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  ָהַעְׁשָּתרֹת  ְוֶאת  ַהְּבָעִלים  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוָּיִסירּו  ד'(, 
ה' ְלַבּדֹו. וגם פסח שעשה חזקיהו, רבים מישראל שלא היו שם 
ולא עוד אלא שהיו מלעיבים ברצים שהיה שולח חזקיהו )דהי"ב 
ל' י'(, ואף אותם שהיו בירושלים, רבים היו טמאים ואכלו את 
זכר  "...והנה  דומה,  בדרך  כתב  הרלב"ג  ואף  בטומאה".  הפסח 
הפסח הנעשה אז, לפי שמתנאי הפסח שלא יאכל ממנו ישראל 

מומר, וידמה כי בזאת השנה לבד היה לב כל ישראל לש"י".
אכן הוסיף הרלב"ג וכתב וכעי"ז כתב האברבנאל, שיחודו של 
והיו  היו הבמות בישראל  זה היה, ממה שעד לאותה עת  פסח 
מקריבים עליהם, ואף שתחילתן לגבוה היתה, במשך הזמן נעשו 
במות לע"ז, על כן לא עשו ישראל כולם יחדיו את הפסח, וכעת 
שביערו את כח הע"ז ובטלו את הבמות, היה זה בטהרה יתירה, 
ואף התקבצו והתאספו יחדיו כל ישראל שהיו באותה עת בארץ 

ישראל.
ובמצוד"ד כתב, "כי לא נעשה כפסח הזה העשוי בטהרה מימי 
יתירה  כמוהו בטהרה  להיות  "כמוהו.  כתב,  ובדה"י  השופטים", 

ובתקון נפלא".

והיינו שהיה צדיק בדין, אבל פשוט שלא היה צדיק במעשיו, שהרי לא    13
לחנם גרשו אברהם מביתו, והכתוב מעיד עליו שהוא מצחק, והיינו ע”ז וג”ע.

14  בפרדר”א מהדורת היגר - חורב, פ’ ל”א, איתא בנוסח אחר, “משה מניין, 
בשגם,  בשר, מהו  הוא  לעולם בשגם  רוחי באדם  ידון  לא  ה’  ויאמר  שנאמר 
למפרע נקרא שמו משה, חייו של משה מאה ועשרים שנה, שנאמר והיו ימיו 

מאה ועשרים שנה”.
15  כמימרא של רבי יוחנן בגמ’ הוריות שם, “הוא יוחנן הוא יהואחז”.

16  והאמת היא שלא צדקיהו היה שמו, ולא שלּום היה שמו, אלא מתניה היה 
שמו, והטעם מדוע נקרא צדקיהו, משום שכאשר נבוכדנצאר המליכו למלך 
ישראל, שינה את שמו לצדקיהו, כמפורש בפסוק )מ”ב כ”ד י”ז(, “ַוַּיְמֵלְך מלך 

בבל את ַמַּתְנָיה דֹדֹו תחתיו ַוַּיֵּסב את שמו ִצְדִקָּיהּו".
שמו  את  והסב  למתניה  נבוכדנצאר  שהמליכו  שבשעה  שם,  בכריתות  וע”ע 

לצדקיהו, “דאמר ליה, קה יצדיק עליך את הדין אם תמרוד בי...”.
17  עוד ביארו בשיטמ”ק שם, מה היה ההכרח של חז”ל לומר ששלום הוא 
צדקיה, ויוחנן הוא יהואחז, “דליכא למימר הוא שלום הוא יהואחז, ויוחנן 
אחר היה, משום שהפסוקים מוכיחים שיהואחז גדול מצדקיה וגם מלך קודם 

יהויקים, וא”כ למאי הלכתא קורהו בין בשנים ובין במלכות קודם”.
בן  ַׁשֻּלם  אל  ה’  אמר  כה  “כי  י”א(,  כ”ב  )ירמיה  כדכתיב  ירמיהו,  בימי    18

יאשיהו מלך יהודה ַהּמֵֹלְך תחת יאשיהו אביו...”.
ובימי צדקיהו, לא ידעתי מקורו, והיודע פשר דבר, נודה לו אם יוכל להודיעינו 

להגדיל תורה ולהאדירה.
19  ולא מצאתי פסוק זה, והפסוק שמתאים ודומה ביותר לפענ”ד הוא )מ”ב 
יהודה  מלכי  בכל  כמהו  היה  לא  ואחריו  בטח  ישראל  אלקי  “בה’  ה’(,  י”ח 
ואשר היו לפניו”, אך פסוק זה הוא על חזקיהו המלך ולא על צדקיהו או אחד 

מאחיו. וצ”ע.
והיודע פשר דבר, נודה לו אם יוכל להודיעינו להגדיל תורה ולהאדירה.

20  ובמהרש"א בהוריות כתב טעם נוסף, "ואפשר מפני שלא הוזכר במקרא 
הרש"ש  ע"ז  וכתב  וק"ל".  צדקיהו,  בעצמו  דהוא  אמרו  משלום,  דבר  שום 
"כי כה אמר  י"א(,  )כ"ב  בירמיה  שם, שנשתמט מהמהרש"א מקרא מפורש 
ה' אל ַׁשֻּלם בן יאשיהו מלך יהודה ַהּמֵֹלְך תחת יאשיהו אביו...", אלא ביאר 
הרש"ש שטעם הדבר, מפני שבספרי מלכים ודברי הימים לא מצאנו שמלכו 
ולכך פרשו  וצדקיהו,  יהויקים  יהואחז,  בניו האמורים,  ג'  מבני יאשיהו, רק 

שהפסוק הנ"ל אודות שלום, מדבר בענין צדקיהו, שנקרא גם בשם 'שלום'.
בני  בביאור  שונים  דרכים  שכתבו  הללו,  הראשונים  רבותינו  דברי  ועל    21
יוחנן  רבי  דברי  אלא  לנו  אין  "ואנו  שם,  בהוריות  שבע  הבאר  כתב  יאשיהו, 
כתב  וכעי"ז  דברי קבלה".  הוא שלום[, שהם  וצדקיהו  יהואחז  הוא  ]שיוחנן 

ברש"ש שם, "וקבלת חז"ל אמת ולאורם נלך".
22  כדלעיל, שאין זה צדקיהו שמלך, שצדקיהו שמלך לא היה בן יאשיהו, אלא 

בן יהויקים בן יאשיהו, וכמו שנתבאר.
23  אכן במלכים כתוב )ב’ כ”ג כ”ב(, “ִּכי ֹלא ַנֲעָׂשה ַּכֶּפַסח ַהֶּזה ִמיֵמי ַהּׁשְֹפִטים 
ביאור  וצריך  ְיהּוָדה”,  ּוַמְלֵכי  ִיְׂשָרֵאל  ַמְלֵכי  ְיֵמי  ְוכֹל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ָׁשְפטּו  ֲאֶׁשר 

הסתירת הפסוקים.
ועשה עמהם  ימי שמואל, שהוא החזירם למוטב  רש”י במלכים כתב דהיינו 
כשופטים. וברד”ק שם ובדה”י וכ”כ ברלב”ג לבאר בפשיטות, שהיות ושמואל 
היה אחרון השופטים, הרי שאין כל סתירה בין הפסוקים, שמימי השופטים 
הפסוק  שינה  מדוע  להבין  יש  שעדיין  אלא  הנביא,  שמואל  ימות  על  הכוונה 

וקרא לתקופתו ‘ימי השופטים’ ולא ‘ימי שמואל’.
24  ועי' ברש"י בדה"י )וכעי"ז כתב במהר"י קרא במלכים(, שהביא כביאורו 

במלכים ובתוספת, אבל מוסיף על כך שלא נראה לו הדבר )וכידוע הנידון אם 
פרש"י בדה"י הוא אכן ממנו או מאחד מרבותינו הראשונים, ודבר זה שרש"י 

בדה"י סותר את פירושו במקום אחר, הוא מהראיות לזה(.
נעשה  לא  כי  כתיב  ]במלכים[  כמוהו.  פסח  נעשה  "ולא  שם,  רש"י  כותב  וכן 
כפסח הזה מימי השופטים. מיום שנחלקו ישראל לשתי ממלכות, שסרו עשרת 
שבטים מעל מלכי יהודה, וישליטו עליהם מלך לבדם. שכל הימים שהיו לשני 
גוים היו שבט יהודה ובנימין עושים פסח לשם ה' בירושלים, ואלו לשם עבודת 
כוכבים בבית אל ובדן. ודבר זה לא אירע כל ימי השופטים שנחלקו ישראל 
לשתי משפחות, ולא היה להם לכל דור ודור רק שופט אחד, ואותו השופט היה 
מכריחם ללכת בדרך ה' כמפורש בשופטים, והיה ה' עם השופט והושיעם מיד 
אוביהם כל ימי השופט. וכל י' השבטים היו הולכים לשילה ועושים פסח לשם 
ה', וכפסח הזה לא נעשה כל ימי מלכי ישראל ויהודה, יחד עושים פסח. אבל 
בימי יאשיהו, שכבר פסק מלכות י' השבטים ומשהחזיר ירמיה י' השבטים לא 
המליכו עליהם עוד מלך אלא יאשיהו מלך עליהם, ועשו כולם פסח יחד לשם 

שמים בירושלים, וזהו לא נעשה כפסח הזה לה' בירושלים.
עשרת  ירמיה  דהחזיר  נמי  נהי  לי,  נראה  ולא  מאד,  אותי  מטעה  זה  ופתרון 
יכול להיות שלא עשו כפסח  בירושלים, היאך  ויאשיהו מלך עליהם  שבטים 
הזה כל ימי השופטים ובימי שמואל הרואה ובימי דוד ושלמה שהיו ישראל 
והיה לבם  ולא היה להם אלא מלך אחד  שרוין על אדמתם שלוים ושקטים 

לשמים.
פסח  נעשה  ולא  זצ"ל,  מֻשלם  ב"ר  אליעזר  רבי  לי  פתר  וכך  פתרונו,  כך  אך 
כמוהו מעולם, שיתן המלך והשרים בהמות לפסחים די ספוקם ובקר לשלמי 

חגיגה, וצוה ללוים להכין להם ולשלוח לכל איש ואיש לפי אכלו".
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שמות הזוכים לשבוע פרשת ויקרא
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  ספר "יסוד ושורש העבודה", ב"כ

עוד  ארבעה זוכים נוספים, כל אחד בספר "פניני אבי עזרי".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד ב"שושנת העמקים לבעל הפמ"ג".
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חלק מעונשו וקללתו של אדם הראשון אחר חטא עץ הדעת, היה )בראשית ג' י"ט(, "ִּכי 
ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב", שמלבד עצם המיתה שנגזרה בו, נכללה בו גם הקללה של 
הקשר והשייכות התמידית בין האדם לאדמה, שלא די שלאחר אריכות ימיו ושנותיו הוא 
חוזר לאדמה שממנה הוא לוקח, אלא כל ימי האדם, בכדי שיוכל לחיות במנוחה וברוגע 
ולא  וקנינו,  שלו  תהיה  שהיא  עליה,  הוא  אשר  האדמה  את  צריך  הוא  יחסית,  ושלוה 
יחשוש שבכל עת היא תלקח ממנו. אכן אף אם יש לו בית ומקום, כמעט תמיד ליבו מלא 

בדאגות מה טומן בחובו העתיד, ומה הצרות שעלולות לבוא בצוק העתים.
אצל בעלי החיים לא קיימת כלל מציאות של חשש ואי וודאות אודות העתיד. למרות 
שבכל עת יכול לקום עליהם בעל חיים גדול מהם ולטרוף אותם, ועל כן בכל עת ושעה 
עיניהם מביטים לכל עבר, בכל זאת הם חיים את הרגע באושר ובשלוה, ואף אם אירע 
מעשה  אף שבשעת  על  ילדיהם,  את  להם  ולקח  עליהם  עמד  שטורף  נוראי,  דבר  להם 
החלש נלחם כגיבור ומסר נפשו למען צאצאיו, זמן מה לאחר מכן, הם שוכחים את מה 

שהיה וחוזרים לחיות חיי רוגע ושלוה, בלא לחשוש דבר.
רצון ה' בבריאת האדם היא, שלא תוכל להיות מציאות של רוגע ושלוה מוחלטים, אלא 
זו,  מוחלטת  אמונה  בלא  ביותר.  הטוב  את  לו  שעושה  בו  ובוטח  בה'  שסומך  למי  רק 
העשיר חושש בכל עת על עושרו, וכמה שהוא צבר יותר ממון ועושר, כך האושר מתרחק 
נכסיו  לו מממונו או  יקחו  יעשקוהו,  יגנבוהו או  יחמסוהו,  ממנו, הפחד שישדדוהו או 
יאבדו משווים, אינו נותן לו כל מנוחה, ובמקומות רבים מתווסף הפחד שיחטפו אותו או 
את בני ביתו בעבור ממונו, וכפי שכבר אמר שלמה המלך ע"ה )קהלת ה' י"א(, "ְוַהָּׂשָבע 
ֶלָעִׁשיר ֵאיֶנּנּו ַמִּניַח לֹו ִליׁשֹון". כך גם העני שעולה על משכבו רעב וחסר כל ומחשבתו 
וחלומותיו סובבות אודות פרוסת לחם שיוכל להשיג לו ולילדיו, שדקדוקי עניות אלו 
יכולים להעבירו על דעתו ודעת קונו, כמאמרם ז"ל )עירובין מ"א ב'(. ובמיוחד מי שיש לו 

חובות הדוחקים ומציקים אותו, שכבר אמרו חז"ל )שם( שאינו רואה פני גיהנם.
וסברות,  ובכל מיני הבטחות  יהבו ומבטחו באיתני עולם או בחילו ועשרו  התולה את 
מגלה  הוא  כאשר  המרה  אכזבתו  מעצם  נפש  מפח  שנוחל  מה  מלבד  דבר  של  בסופו 
שכל משענתו לא היתה אלא משענת קנה רצוץ, עוד הוא נופל ומתמוטט עד למעמקי 
עמק הבכא. כמו בני ישראל שנשענו על מצרים שיבואו לעזרתם או שאשור יגן עליהם, 
וכשהגיעה שעת המבחן כל התוכניות כשלו והם נפלו ביד האויבים. גם אלו המאמינים 
מפני  מוחלטת  בתדהמה  פעם  בכל  עומדים  ישראל,  לשונאי  שישנם  אדומים  בקווים 
והנחמדים  האדיבים  ששכניהם  דעתם  בקצה  העלו  שלא  בגרמניה  כיהודים  מעשיהם, 
יעמדו עליהם ויהרגום וישחטום המה וילדיהם, או כשלטון הכפירה והרשע של הערב רב 
השולט בארץ הקודש, החפצים לעמוד עלינו לכלותינו, לאבד חלילה את יהדותינו ולשמד 

את ילדינו. ה' יצילנו מידם ומיד כל הקמים עלינו.
אבל אלו הבוטחים בה', הם לא ימוטו לעולם ועד, אותם ה' יציל מיד כל הקמים עליהם 
בכל דור ודור. הם דוממים נפשם ומרגישים כגמול עלי אמו, שהם בידו של הקב"ה, וכל 

מעשי הצלה שיעשו הם רק בגדר השתדלות המוטלת עליהם לעשות.
כשפרצה מלחמת העולם האחרונה, וצוררי ישראל הצליחו לכבוש בסערה את ארצות 
אירופה, והרגו ושחטו את יהודיה, מנער ועד זקן טף ונשים, והשמועה הגיעה עד לרומניה 
שהיא מהארצות המזרחיות של אירופה והרחוקות מהחזית האירופאית. בתחילה לא אבו 
יהודי המקום להאמין לסיפורים ולשמועות, אך לאחר שנודע שאכן הדברים אמיתיים 
ונוראים ובכל זאת מסופר בהם רק חלק קטן ממה שקורה בפועל, החלה ליפול על יהודי 

המקום אימה ופחד.
בחבל  רומניה,  שבמזרח  הגדולה  העיר  'יאסי',  יהודי  אל  אף  הגיעה  הרעה  השמועה 
רוסיה,  של  המערבי  החבל  אוקראינה,  לגבול  והנושק  פרוט  לנהר  הסמוכה  'מולדובה', 
ומצידה השני סמוכה לנהר סירט שלמרגלות הרי הקרפטים הענקיים, והאימה והפחד 

נכנסו והתיישבו על ליבם, והחלו לחשב מה עליהם לעשות ולאן כדאי להם להימלט.
כשעברו הימים והתרבו השמועות והידיעות אודות המתחולל במדינות אירופה האחרות, 
דעתם של יהודי יאסי התחלקה. היו שטענו שאין להם מה לדאוג מפני אותם רשעים 
ומלאכי חבלה, ראשית, שהרי ממשלת רומניה היא ביחסי ידידות עמהם ואף כרתו ברית 
צבאית עם חילותם, ועל כן בודאי שלא יבואו לכבוש את ארצם. מה עוד חשבו הללו, 
שאף אם בסופו של דבר הברית תתבטל והם ימשיכו במסעי הכיבוש ויצליחו לכבוש את 
ימנע מהכובשים להמשיך  הרי הקרפטים הענקיים  הגיאוגרפי מאחורי  מיקומם  ארצם, 
לחלק השני של המדינה, ומה גם שהמיקום שלהם הסמוך לרוסיה יגרום שהרוסים לא 
יתנו להם להתקרב לגבולם ובודאי יקומו עליהם למלחמה ובמקרה הגרוע ביותר הרוסים 
מוגנים  אנו  מקרה  שבכל  כך  הקרפטים,  הרי  שרשרת  את  לעבור  מהם  למנוע  יצליחו 

ואיננו צריכים לפחד.
לעומתם היו יהודים רבים אחרים שלא ידעו ממי לפחד יותר, האם מפני שלטון הרַשע 
של הרוסים רוצחי הנפשות שנלחמו כנגד כל דבר שבקדושה, ומחמת כך לברוח אל מערב 
המדינה, מקום בו הם אמורים להיות יותר מוגנים מהרוסים אך חשופים למלאכי החבלה 
רוצחי  אצל  מפלט  למצוא  ולנסות  הגופות  מרוצחי  ולפחד  לחשוש  או  הגופים.  רוצחי 

הנפשות, אבל מה שברור שאין כל סיבה לשאננות.
הרוסים  במלחמת  מידע ממה שקורה  יותר  אליהם  גרם שהגיע  לגבול  בסמוך  מיקומם 
מהתורה  בעקירתם  סלע,  אלי  עוללים  ולנפץ  ישראל  ילדי  כל  את  לשחוט  ביהדות, 
והמצוות. שומרי משמרת התורה ידעו בכל עת לחזק בקרב בני ביתם את הידיעה הברורה 
שחיים תחת שלטון רוסי, גרועים מהריגה ביסורים על ידי מלאכי החבלה. עדיף להציל 
בהמה  חיי  ולחיות  הגוף  הצלת  במחיר  לאבדה  מאשר  נצח,  לחיי  ולזכות  הנשמה  את 

ולהשאר לדראון עולם.
אלו שתלו את יהבם בה' ובטחו בו שיעשה עבורם את הטוב ביותר, הם הצליחו איכשהו 
לשרוד את אותה תקופה נוראה וקשה של אי ידיעת העתיד והפחד מפני הבאות. הם ידעו 
שיש להם על מי לסמוך, ויחסית יכלו לתפקד ברמת רוגע מסוימת, כאשר בודאי שלא 
השלו את עצמם שיהיה טוב, אלא ידעו שמה שה' עושה וסובב להם, זהו הטוב ביותר 

עבורם, ואף אם נגזר עליהם לההרג בידי אותם מלאכי חבלה, זהו הטוב ביותר עבורם.
טעות  טעו  שונים,  בחשבונות  יהבם  את  שתלו  אלו  כל  כי  התברר  דבר  של  בסופו 
מוחלטת. השלטון הרומני לא התחשב בכל החשבונות הללו, ותוך זמן קצר החלו לקחת 
את יהודי המקום למחנות עבודה וגיטאות, כאשר חלק מהם נשלחו עד מחנות המות 
הרחוקים כאושוויץ ודומיהם, ומאות אלפים מיהודי המקום נהרגו על קידוש ה' ונשמתם 
עלתה בסערה השמימה, ה' ינקום דמם. ושאר יהודי המדינה סבלו סבל רב מהמלחמה 

הנוראה.
מלבד זאת, כאשר המלחמה נמשכה שנים נוספות, והשלטון הרומני חשב לפרוש מהברית 
ארצם  את  כבשו  החבלה  שמלאכי  ההונגרים,  לשכניהם  אירע  מה  ראו  הם  השטן,  עם 
תוך זמן קצר ועמדו על גבולות ארצם. גם המחשבה על ההגנה שיוכלו לקבל מהרוסים 
התנפצה לרסיסים, כשהרוסים נחלו מפלות קשות בשדות הקרב, כשהם בורחים פנימה 
לתוככי המדינה, כשהכובשים אחריהם כמעט הגיעו עד למוסקבה הבירה, ורק חסד ה' 
בדמות החורף הקר שהקדים לבוא באותה שנה, הוא אשר הציל את רוסיה מנפילתה 

המוחלטת וכיבושה המלא בידי אותם מלאכי חבלה.
הכובשים,  מפני  הגנה  מחסום  כלל  היוו  לא  העצומים  הקרפטים  הרי  שכזה,  במצב 
ומדרומה,  הכבושות,  ורוסיה  מפולניה  מצפונה  רומניה  מול  עומדים  כשצבאותיהם 
מיגוסלביה שאף היא נכבשה זמן רב קודם לכן, ואכן תוך זמן קצר ובלא מלחמה המדינה 

היתה בידי הכובשים הארורים. 
וכיבושה של רומניה היתה בשנה האחרונה של המלחמה, ובאותה עת הצוררים  היות 
רוצחי הגופות כבר שעתם הגדולה והצלחתם המסחררת התחילה לדעוך, ואף הם החלו 
לראות כישלונות כואבים בשדה הקרב, כך שלא היתה בידם האפשרות להקצות אלפי 
חיילים ומשאבים רבים לפעולות רציחת גופי יהודיה, ועל כן, למרות שגויי רומניה רצחו 
בעצמם מאות אלפי יהודים בארצם ומחוצה לה, ועל אף שרוב יהודי רומניה היו במחנות 
עבודה, עצם הדבר שזה בא מחמת הממשלה הרומנית ולא של הכובשים, אותו 'רע' היה 
'הטוב' שעל ידו השתלשל המציאות של הצלת רוב יהודי רומניה מידם הרעה והנוראה 

של מלאכי החבלה.
בכלל  רומניה  במדינת  רבים  יהודים  נשארו  עדיין  הנוראה  המלחמה  של  בסיומה 
והמדיניות  קומוניסטית,  לשליטה  עבר  המקום  עת  שבאותה  אלא  בפרט,  יאסי  ובעיר 
הקומוניסטית גרסה, שהאזרחים הינם רכוש המדינה ואין לתת להם לצאת מתחומה, ועל 
כן היהודים שניצלו מרוצחי הגופות ונשארו בחיים למרות הכיבוש האכזרי של אותם 
מלאכי חבלה, היו צריכים כעת להתמודד עם השלטון הקומוניסטי שביקש להשכיחם 

תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך.

את  לקחו  הם  הרוסי.  כמשטר  היה  לא  ברומניה,  הקומוניסטי  שהמשטר  היא,  האמת 
כל  על  המדינה  של  המוחלטת  הבעלות  היה  במשטר  העיקר  פרטיה.  כל  בלא  השיטה 
תושביה והשוויון המדומה בו ראשי השלטון חיים בפאר והדר, וכל תושבי המדינה עניים 
ואביונים גמורים. בחלק של המלחמה בה' ותורתו, בזה הם לא השקיעו מאמצים כמו 

שכיניהם הרוסים.
הטראומה של המלחמה האחרונה הכתה קשות בלבבות היהודים, במיוחד אלו שלא היו 
מהיראים והשלמים, כשראו שכל מה שהתקרבו לשכניהם הגויים וחיו עמהם בידידות, 
אלו  וכידוע שכל  בהריגתם.  ואף להשתתף בעצמם  עליהם  להלשין  היו הראשונים  הם 
שהיו חלשים ביהדותם לפני המלחמה, לאחריה היו להם "תירוצים" להחלש עוד יותר 
ביהדותם, ומה גם כשחשבו שאם יסתירו את דבר יהדותם, כבר לא יסבלו עוד עליה, 

ויוכלו לחיות חיים נטולי דאגות ככל שכיניהם הערלים.
לצערנו הרב היו יהודים רבים שאחרי המלחמה החליטו בעצמם לעזוב את בארות המים 
וקיום  התורה  של  החיים  מעץ  עצמם  את  לכרות  נשברים,  בורות  להם  לחצוב  החיים 
מצוותיה, ולחיות חיי בהמה בלא כל שאיפה ומטרה, כאשר לצורך כך הסתירו את דבר 
יהדותם וגידלו את ילדיהם כגויי הארצות, כאשר היו כאלו שהתדרדרו עוד יותר ואף לא 
מלו את בניהם, ובסופו של דבר כשהילדים הללו גדלו ונישאו לגויים ואבדו מתוך הקהל, 

היה כבר מאוחר מידי החרטה של הוריהם לא השפיעה עליהם כלל.
ראשי  בלב  עלה  המלחמה,  מסיום  כעשור  חלפו  כאשר  רומניה,  תושבי  על  ה'  בחסד 
המדינה לתת ליהודי המקום את האפשרות לצאת ממנה ולהגר למדינות אחרות, ואכן 
עוד  וכל  האפשרות  את  ניצלו  והמצוות  התורה  שומרי  רומניה  יהודי  של  הגדול  רובם 

התאפשר להם נסו על נפשם וברחו ועזבו את המדינה.
באותה עת בה היהודים נסו על נפשם מהמקום, רובם המוחלט של אלו שהעמידו פני 
גויים חשבו שעדיף להם להשאר במקומם ובמדינתם, על פני לגלות ולהגר למדינה אחרת 
שאפילו את שפתה אינם יודעים, ואילו אם ישארו במקומם יהיה להם טוב רוגע ושלוה.  
מהקהילה היהודית הגדולה ביאסי, נשארו רק מספר מועט של משפחות, ברובם הגדול 
מבוגרים מכדי לעשות צעד קשה זה של הגירה למדינה אחרת, ללמוד שפה חדשה וסגנון 
חיים שונה. כאשר אותם משפחות ממשיכים לתפעל את הקהילה ובבית הכנסת התקיימו 
מקיום  רב  סיפוק  מרגישים  כשהם  ביומו,  יום  מדי  תורה  שיעורי  ואף  כסדרם  תפילות 

המצוות ושמירת התורה.
בשונה מאלו ששמרו את התורה והמצוות וחיו את חייהם יחסית על מי מנוחות וברגיעה 
מה  מלבד  הארצות,  לגויי  להתדמות  וניסו  והמצוות  התורה  את  שעזבו  אלו  נפשית, 
שמצפונם ייסר אותם בכל ושעה, ובמיוחד אלו שבעבר היתה להם יותר שייכות למצוות, 
שלא יכלו כלל להנות מחיי הבהמה שחיו, בידעם שעל כל עבירה שעושים ישלמו ביוקר 
רב, ואף שניסו לטמאות את עצמם בכל העוונות ולטמטם את מוחם, בכל זאת הגירסא 

דינקותא שלהם מנעה מהם כל הנאה ורובם היו מדוכאים ומיואשים.
גוסטב פֹוֶקֶלַרִׁשי, שהיה ידוע לכל כאחד מגויי הארץ, שלפי דבריו לאחר המלחמה עבר 
מאחד הכפרים להתגורר ביאסי, לא היה אלא לייבלה פארגעסנישטאידישקייט*. מוראות 
המלחמה גרמו לו לחשוב שאם יעזוב את יהדותו ואף יחליף את שמו לשם גויי מובהק 
ולשם משפחה מצוי בקרב גויי רומניה, הדבר יעזור לו לחיות חיים טובים. מציאות חייו 
גוי ממוצע, במיוחד לאחר שזכה להיות מהעם שה' בחר בנו מכל עם,  העלובים בתור 
ובעבר אף היה לו טעם בקיום מצוות והנאה בלימוד התורה, בכל עת הוא הרגיש רע ומר 

בחייו ובגורלו שהוא בחר לעצמו, ולא השכיל לשוב בתשובה שלימה לה' ותורתו.
יהודי שומר תורה ומצוות, הוא הרגיש שליבו מתהפך  בכל פעם שיצא לו לעבור לידי 
יהדות.  ריח של  לו  ולכל מה שהזכיר  יהודי  דבר  לכל  עזה  כן פיתח שנאה  ועל  בקרבו, 
לו  גרם  ביאסי,  היהודית  הקהילה  של  המרכזי  הכנסת  לבית  בסמוך  ביתו  של  המיקום 
לו.  וסמוך  הכנסת  בית  מפתן  על  לעבור  שלא  העיקר  ארוכה,  דרך  לעשות  לפעמים 
מנסה  הוא  שאליה  יהדותו  את  לו  המזכירים  דברים  לראות  שפחות  כמה  העדיף  הוא 

להתכחש.
דבר  רע מכל  ביהדותו, הרגישה פחות  יותר  פושר  היה, שאשתו שבאה מבית  המעניין 
כמה  היו  זאת  בכל  רגילה,  כגויה  היא התנהגה  חוץ  למרות שכלפי  כן,  ועל  שבקדושה, 
דברים שעליהם היא הקפידה בסתר, כתענית ביום הכיפורים ואי אכילת לחם בפסח ועוד 
כמה מצוות. כשנולד להם בנם, החליט אביו שאף לא למולו ולקרוא לו בשם גויי מוחלט, 

ניקולאי, על שמו של אחד מהרשעים שונאי ישראל ששמו נישא לדראון עולם.
לא פלא שהילד שגדל כגוי גמור, אכן התנהג כשאר חבריו הנערים הגויים, בפריקת עול 
לשיאים  הגיעה  כלפיו  בנו  ניקולאי  של  הנוראית  כשהתנהגותו  רבות  פעמים  מוחלטת. 
חדשים, עברה בליבו של גוסטב מחשבות חרטה וצער על האופן בו הוא מגדל את בנו, 
במיוחד כשזכר את הכבוד שהוא ואחיו היו מכבדים את אביו וחפצים לעשות לו יקר 

וגדולה, ותמיד היה אומר לעצמו שכך יאה ונאה לו שבנו יתנהג אליו כך.
השבר  התרבו.  הרעות  הרגשותיו  יחידו,  בנו  מגיע  להיכן  עד  וראה  הימים  שעברו  ככל 
הגדול שקיבל היה, כשבנו הצטרף לאחת מתנועות הנוער הפטריוטיות שהיו ברומניה 
באותה שעה, שדגלה במלחמה בזרים ובמיוחד ביהודים. ניקולאי היה מספר בגאוה לאביו 
על פעילותיהם הרבות של התנועה בסילוק זרים ובמיוחד בשנאתם העזה ליהודים, ואילו 
ליבו של אביו היה מתרסק לרסיסי לילה. באחת הלילות חלם גוסטב חלום בלהות בו 
ראה את מה שעבר עליו לפני המלחמה, כשגוי רומני התנפל עליו ברחובה של עיר וקם 
עליו ותפס אותו בצוארו בשתי ידיו העבותות וניסה להורגו כשהוא צועק עליו גינוי גנאי 

על יהדותו, אלא שבחלומו הנוראי אותו גוי רוצח לא היה אחר מניקולאי בנו.
באחד הימים החליטו ניקולאי וחבריו לפעול כנגד בית הכנסת הפעיל שבעירם, ולאחר 
תצפיות ומעקבים רבים של העת הראוי לכך, באחת הלילות הם פרצו לבית הכנסת, פגעו 
לארון הקודש  עד שפרצו  רוחם  נחה  ולא  בו,  והרסו את חפצי הקודש שמצאו  קלקלו 
והוציאו את ספרי התורה והשליכו אותם בבזיון רב, ה"י. למחרת כשיהודי הקהילה הגיעו 
למקום וראו את חילול הקודש, הם לא עצרו בעדם מלבכות בכיה גדולה ונוראה, במיוחד 
שהדבר הזכיר להם נשכחות, את המחזות אותם הם ראו לפני כעשרים שלושים שנה 

במהלך המלחמה האחרונה.
מתפללי בית הכנסת התלבטו בתחילה מה לעשות, האם להזעיק את המשטרה, או שהיות 
ומדובר ברדיפה של יהודים, בודאי שהמשטרה שכל קציניה וראשיה אנטישמיים ידועים 
ושונאי יהודים, לא יעשו דבר בענין. לבסוף כשהוחלט להזעיקו את המשטרה, התברר 

שאכן לא היה בכך כל תועלת, מלבד לכתוב דו"ח ארוך על מה שהיה, לא נעשה דבר.
בינות  הסתובבו  אירע,  מה  לראות  אורח  כעוברי  הם  אף  שהגיעו  וחבריו  ניקולאי 
הרב.  היהודים בצערם  לראות את  ושמחו מאוד  ואנשי המשטרה שהיו במקום,  לקהל 
כשניקולאי חזר לביתו הוא סיפר לאביו ולאמו על מה שהצליח לעשות בערב האחרון, 
וכיצד הוא שמח לראות את היהודים בוכים ומתאבלים, והוסיף על כך, שאם היה יכול, 
היה משלים את המלאכה שהתחיל הצורר בגרמני ביהודים, להשמיד להרוג ולאבד מנער 

ועד זקן טף ונשים.
לו  עשו  מה  אצלו  לברר  גוסטב  ניסה  בתחילה  בנם,  דברי  את  ורעייתו  גוסטב  כשמוע 
שכניו  מכל  למד  שבנם  להם  התברר  ולתדהמתם  אותם,  שונא  כך  כל  שהוא  היהודים 
הגויים את כל הסיבות שיש להם בשנאת ישראל. אבא, טען ניקולאי, אילו לא היה כאן 
יהודים בארץ, היה לכולם מספיק עבודה. היהודים הללו לוקחים את כל העבודות שיש, 

מתעשרים על חשבון כולנו, ואילו לא היו יהודים בעולם, היה לנו עולם וטוב יותר!
ניקולאי הוסיף לדבר בגנות היהודים ושבח הרומנים, כשלפתע התלהב ואמר לאביו, שיש 
לו חשק כעת לפגוש יהודי במקום שומם בו הוא לא יסתבך עם החוק, לגשת אליו לתפוס 
אותו בצוארו ולחנוק אותו למות... אחרי שהוא ירצח יהודי בידיו, אמר ניקולאי, אז הוא 

חושב שתהיה לו הנאה וסיפוק אמיתי.
להתמוטט.  עומדים  ואמו  שאביו  מבחין  היה  הוא  משולהב,  פחות  היה  ניקולאי  אם 
דבר החלום שגוסטב ראה לפני כמה ימיו עמד מול עיניו, הנה הם רצו לברוח מגורלם 
כיהודים, ולבסוף בנם שהוא יהודי, כשאך ידע שאביו ואמו גם הם יהודים, יקום עליהם 
שמח  היה  היחיד  שבנם  הנוראית  המחשבה  השני.  אחרי  אחד  למוות  ויחנקם  בביתם 
להורגם יחד עם שאר אחיהם היהודים, לא נתנה להם מנוח, וניצוצי התשובה וזרעיה 

החלו לנבוט בלבם.
כעת גם אם גוסטב ורעייתו היו רוצים לשוב ליהדותם בגלוי, הם לא יכלו לעשות זאת 
מפחדם מפני ניקולאי בנם. לילות רבים עברו עליהם ללא שינה, עד שבאחד מהם הוא 
החליט בליבו ושוחח על כך עם רעיתו, שלמחרת בבוקר הוא יעשה מעשה שיהוה עבורו 

תחילה של שינוי ותפנית מאורחות חייו הקלוקלים.
לזהותו,  ניתן  שלא  באופן  בצעיף  עטוף  כשראשו  מביתו  גוסטב  יצא  שחר  עם  למחרת 

לתפילה.  הסמוך  הכנסת  לבית  הלך  אחריו,  שעוקב  מי  שאין  עבר  לכל  מביט  וכשהוא 
בסיומה של התפילה ניגש לארון הקודש השבור והמנותץ שבנו יחידו חיללו ועדיין לא 
תוקן, וביקש מה' שיורהו את הדרך בה יוכל לשוב בתשובה שלימה לפניו. מיד כשסיים 
את תפילתו שיצאה ממעמקי ליבו השבור והנתוץ, הרגיש כי ה' שמע את תפילתו ויורה 

את הדרך שילך בה והמעשה אשר יעשה.
אחת לכמה ימים היה גוסטב מתגנב לבית הכנסת לתפילה, בה הוא שב לה' בכל ליבו, 
וביקש ממנו שיעזרנו ולא יתן לו להמשיך בנפילתו והתרסקותו הנוראה הזו, אלא יושיט 
מחצבו.  לכור  שישוב  יחידו  ומבנו  ממנו  לתקוה,  פתח  בפניו  ויפתח  הצלה  של  יד  לו 
להשתתף  החל  וגוסטב  אבות,  בפרקי  שיעור  הכנסת  בבית  להתקיים  החל  עת  באותה 

בו לפרקים.
הנער  מאוד.  עד  קשה  היה  נערים,  קבוצת  מאותה  בנו  את  לנתק  הראשון  המבצע 
הרגיש טוב ונעים בחברתם, ולא היה נראה לו לעוזבם מפני בקשת אביו, אלא שכבר 
לימדונו חז"ל ש'הבא ליטהר מסייעין בידו', וזמן קצר לאחר מכן הסתבכו בני החבורה 
את  עזב  הוא  עמהם,  יעצר  לא  ובכדי שהוא  ענין,  איזה  סביב  המקומית  עם המשטרה 
התעסקותו עמהם בכל ענין. לעת הזו המתין גוסטב, וכמה ימים לאחר מכן ישב גוסטב 
עם ניקולאי בנו והחל לשוחח עמו על הזהירות מחברה רעה שיכולה לסבך את האדם 

בפלילים שמחמתה יוכל לישב שנים רבות מאחורי סורג ובריח.
תוך כדי שיחה עמו סיפר האב לבנו שיש לו איזה שהוא חבר יהודי שמלמד אותו חכמה, 
והוא רוצה להציע לו להצטרף עמו ללימוד, שכידוע היהודים חכמים מאוד וכדאי ללמוד 
מחכמתם. אבא, פנה ניקולאי לאביו, תיזהר מהיהודים, הם ינסו למשוך אותך עם החכמה 
לבנו  השיב  גוסטב  לכולם.  עושים  שהם  כפי  כספך,  כל  את  ממך  יקחו  ובסוף  שלהם, 
שמדובר ביהודי מזן אחר, שאוהב לעזור ולסייע לאחרים, ואינו חפץ כלל בכספם, ועל 

כך התחברתי עמו.
לבוא לשיעור אחת לשבוע,  לו להסכים  גרם  ניקולאי  יצר הסקרנות שבער בקרבו של 
והוא התפעל מאוד מהדברים אותם שמע בשיעור, ולא האמין למשמע אוזניו על הנהגות 
החל  הימים  באחד  אותם.  מקיימים  היהודים  שאכן  במשניות  המוזכרים  חכמה  ודברי 
שלא  להבין  החל  הארוך  הויכוח  כשלאחר  שיעור,  המגיד  עם  רבות  להתווכח  ניקולאי 
ניתן כלל להשוות את מעלת היהודים והנהגתם המיוחדת והאצילית, עם אורחותיהם 

הקלוקלות של גויי הארץ.
שנאתו הכבושה של ניקולאי ליהודים הלכה ופחתה, וכנגדה התעוררה אצלו רגשי קנאה 
עזים ביהודים. באחד הימים הפתיע ניקולאי את אביו כשאמר לו שיש לו בקשה שהוא 
חפץ להתגייר ולהיות יהודי. גוסטב לא האמין למשמע אוזניו, תוך זמן כה קצר המאור 
שבתורה השיב את בנו למוטב. האב השיבו שמבחינתו הוא מסכים לדבר, אלא שהוא 
חושב שמן הראוי ללמוד עוד קצת יותר על היהדות ושורשה, על המצוות שיש לקיימם 
אודות  ללמוד  החל  יסודי,  בחור  שהיה  ניקולאי  היהודים.  הלכות  פרטי  שאר  כל  ועל 

היהדות ולאחר עוד כמה חודשים כבר ראה את עצמו ראוי לגיור.
כשהגיע אותו יום בו הוא חשב להתגייר, החל לברר אצל זקני הקהילה על האפשרות 
הזו, אלא שאמרו לו שמדובר בתהליך קשה ומייגע שבו יש ללמוד דינים והלכות רבות, 
מציאותי  אינו  שהדבר  כך  לגייר,  רשיון  לקהילה  אין  להיום  נכון  זאת,  כל  לאחר  ואף 
כלל. באותה עת נפל לבו בקרבו ורגע לפני שנשבר לחלוטין הוריו הפתיעוהו וסיפרו לו 
שבאמת הוא כבר יהודי ואין לו כל צורך בגירות. ניקולאי שהוכנס בבריתו של אברהם 
זקניו, אבי אביו שהיה תלמיד חכם  'דוד שמחה', על שמם של שני  נקרא בשם  אבינו 

חשוב, ואבי אמו שהיה יהודי פשוט ששמר קצת מהתורה והמצוות, כפי שידע ולמד.
מיד לאחר שדוד שמחה נימול, הוא הרגיש שנחה עליו רוח טהרה, ותוך זמן קצר התקדם 
רבות בלימוד התורה בספרים המתורגמים לרומנית או רוסית, ואף הצליח ללמוד את 
האותיות הקדושות ולאחר מכן כבר יכל ללמוד בספרים קדושים המודפסים באותיות 

הקדושות של לשון הקודש.
באותה עת השיל גוסטב אביו מעל עצמו את שמו הגויי וחזר לשמו היהודי 'לייבלה', ואף 
חזר לשם משפחתו היהודי 'פארגעסנישטאידישקייט', ואף ביתם חזר להיות בית יהודי 
קבע  האב  והאם.  האב  לשמחת  ולומדים,  יודעים  המצוות שהם  כל  על  בו  שמקפידים 
חברותא עם בנו ללימוד, שהבן ילֵמד את אביו את כל מה שלמד מאחרים, ואף האב לימד 

את בנו דברים שידע או למד.
היתה  עבורו  ביותר  הגדולה  השמחה  אמיתית.  נחת  מהי  לייבלה  הרגיש  ימים  באותם 
בזמנים והעתות בהם ישב עם בנו ולמדו יחד תורת ה' תמימה, שאכן השיבה את נפשם 
והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. כשזכו השניים לסיים מסכתא שלימה של 
משניות, הכינה עבורם האם סעודת סיום מיוחד, והודו ושיבחו לה' שזיכה אותם להיות 

עבדי ה' הלומדים תורת ה' ומתענגים עליה.
לייבלה ובנו שקיבלו טעם טוב בלימוד, ניגשו לרבי זלמן, אחד מזקני הקהילה שסיפרו 
עליו שכבר מילדותו הוא בקי גדול בש"ס וכל ימיו לומד וחוזר והוגה בתורה בעמל ויגיעה 
רבה, והמכונה אצל כולם 'הרבי', וביקשוהו שהם רוצים ללמוד עמו יחד גמרא. כשראה 
הרבי הזקן את רוב חפצם ורצונם לעמלה של תורה, הציע בפניהם ללמוד מסכת קצרה 
שהיא גם יחסית קלה, אבל דוד שמחה ביקש מאביו שהוא רוצה לכבוש את ההר הגבוה 
ביותר שיש, את מסכת בבא בתרא שהיא המסכת הגדולה ביותר. הרבי הזקן שראה את 
בלימוד מסכת  הם התחילו  יום  באותו  ועוד  לדבר  הסכים  בו,  התורה שבוערת  אהבת 

בבא בתרא.
קרוב לחודש לקח להם ללמוד את הדף הראשון במסכת, כאשר אותו רבי זקן משמש 
כמגיד שיעור מוצלח עם כל הפרישקייט והברען של הלימוד ומכניס להם בתוך דף זה 
ילדי חידר  ומסביר להם מילה במילה כפי שלומדים  את היסודות של הפרק והמסכת, 
המתחילים בלימוד הגמרא. כשסיימו את הדף הראשון המשיכו לדף השני ביתר שאת 

וביתר עוז.
כשהגיעו השנים לדף ד' א' במעשה של הורדוס המלך שהרג את החכמים, והוא שאל 
את בבא בן בוטא מה תקנתו, ובבא בן בוטא אמר לו, "הוא כבה אורו של עולם, דכתיב 
)משלי ו' כ"ג(, ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור, ילך ויעסוק באורו של עולם, דכתיב )ישעיה ב' ב'(, 
ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכל ַהּגֹוִים", לפתע השתתק דוד שמחה מלימודו ועננת צער עלתה על פניו, 
הוא נזכר שהוא כיבה אורו של עולם כשלפני שנים הוא פרץ לבית הכנסת יחד עם חבריו 
הפושעים, והרסו וחיללו את המקום ואת ספרי הקודש שבו, ולפתע פרץ בבכי מר ונוקב, 
כשהוא פונה לרבו הקשיש ואומר לו כלשונו של הורדוס לבבא בן בוטא, "השתא מאי 

תקנתיה דההוא גברא".
הרבי הקשיש לא ידע על איזה עוון הוא מבקש כפרה ותיקון, אך לאחר שדוד שמחה סיפר 
את מה שעשה, והרבי הקשיש נזכר במעשה הנוראי ובצער הגדול שהיה לכל היהודים 
במקום מאותו מעשה, השיבו שבודאי שהתקנה הגדולה ביותר היא מה שהוא שינה את 
כל אורחותיו וחייו ונהפך להיות בן תורה אמיתי, הוא מדליק את הנר שבמצוה וזוכה 

ללמוד את אור התורה הקדושה.
שאם  היתה,  ביותר  הנכונה  התשובה  שלדעתו  הרבי,  לו  אמר  נוספת  מחשבה  לאחר 
באפשרותו לתרום לבנות בית כנסת או לשפץ את בית הכנסת הקיים, אלא שהוא יודע 
שמחמת שהוא ואביו עוסקים בכל עת בתורה ועמלה אין להם כמעט פרוטה, ועל כן צריך 

למצוא דרך תשובה אחרת על כך.
האמת היא, הוסיף הרבי הקשיש ואמר, שהטוב ביותר הוא לעשות כדרך התשובה שבבא 
שבית  רבותינו  לימדונו  שכבר  אלא  המקדש,  בית  את  לבנות  להורדוס,  נתן  בוטא  בן 
המקדש השלישי ירד מן השמים בנוי ומשוכלל )רש"י סוכה מ"א א' ד"ה אי נמי, ע"פ ספרי 

ברכה שנ"ב וב"ר ב' ה' ועוד הרבה(, ועל כן איני רואה כעת מה להשיב לך.
השלושה חזרו לתלמודם, אבל הלימוד כבר לא היה כבתחילה. רוחו של דוד שמחה לא 

שבה אליו, הוא הרגיש שעשה מעשה כזה נוראי שאפילו אין לו דרך תשובה.
בסיומו של סדר לימודם היומי פנה הרבי הקשיש לדוד שמחה ואמר לו, תוך כדי הלימוד 
נזכרתי שיש לי עבורך דרך תשובה, ומן הסתם גם אתה בעצמך תגיע אליו כשתלמד את 

הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום עפרש"י.
למרות מנהגו של דוד שמחה ללמוד בכל שבוע בערב שבת את הפרשה שנים מקרא ואחד 
תרגום עפרש"י, בשבוע זה הוא הקדים ולמד כבר בתחילתו את הפרשה, ואכן למד את 
דרך התשובה המוזכרת בפרשה, וזכה לתקן את אשר קלקל ועוות ולימים בנה את ביתו 
וזכה לדורות ישרים מבורכים, עמלי תורה ועושי רצון בוראם בלבב שלם, לתפארתם של 

אביו ואמו שנחלו מיוצאי חלציהם כל ימיהם רוב נחת יהודי.

מנין בפרשתינו עפרש"י מצא דוד שמחה דרך תשובה?
פארגעסנישטאידישקייט - אינו שוכח את יהדותו.



עץ  חטא  אחר  הראשון  אדם  של  וקללתו  מעונשו  חלק 
ָעָפר  ְוֶאל  ַאָּתה  ָעָפר  "ִּכי  י"ט(,  ג'  )בראשית  היה  הדעת, 
גם  בו  נכללה  בו,  שנגזרה  המיתה  עצם  שמלבד  ָּתׁשּוב", 
הקללה של הקשר והשייכות התמידית בין האדם לאדמה, 
שלא די שלאחר אריכות ימיו ושנותיו הוא חוזר לאדמה 
שממנה הוא לוקח, אלא כל ימי האדם, בכדי שיוכל לחיות 
במנוחה וברוגע ושלוה יחסית, הוא צריך את האדמה אשר 
הוא עליה, שהיא תהיה שלו וקנינו, ולא יחשוש שבכל עת 
ומקום, כמעט  לו בית  יש  היא תלקח ממנו. אכן אף אם 
ומה  העתיד,  בחובו  טומן  מה  בדאגות  מלא  ליבו  תמיד 

הצרות שעלולות לבוא בצוק העתים.
ואי  כלל מציאות של חשש  קיימת  אצל בעלי החיים לא 
וודאות אודות העתיד. למרות שבכל עת יכול לקום עליהם 
בעל חיים גדול מהם ולטרוף אותם, ועל כן בכל עת ושעה 
חיים את הרגע  זאת הם  בכל  לכל עבר,  עיניהם מביטים 
שטורף  נוראי,  דבר  להם  אירע  אם  ואף  ובשלוה,  באושר 
עמד עליהם ולקח להם את ילדיהם, על אף שבשעת מעשה 
מה  זמן  צאצאיו,  למען  נפשו  ומסר  כגיבור  נלחם  החלש 
לאחר מכן, הם שוכחים את מה שהיה וחוזרים לחיות חיי 

רוגע ושלוה, בלא לחשוש דבר.
מציאות  להיות  תוכל  היא, שלא  האדם  בבריאת  ה'  רצון 
של רוגע ושלוה מוחלטים, אלא רק למי שסומך בה' ובוטח 
בו שעושה לו את הטוב ביותר. בלא אמונה מוחלטת זו, 
העשיר חושש בכל עת על עושרו, וכמה שהוא צבר יותר 
ממון ועושר, כך האושר מתרחק ממנו, הפחד שישדדוהו 
או  מממונו  לו  יקחו  יעשקוהו,  או  יגנבוהו  יחמסוהו,  או 
נכסיו יאבדו משווים, אינו נותן לו כל מנוחה, ובמקומות 
רבים מתווסף הפחד שיחטפו אותו או את בני ביתו בעבור 
ממונו, וכפי שכבר אמר שלמה המלך ע"ה )קהלת ה' י"א(, 
"ְוַהָּׂשָבע ֶלָעִׁשיר ֵאיֶנּנּו ַמִּניַח לֹו ִליׁשֹון". כך גם העני שעולה 
סובבות  וחלומותיו  ומחשבתו  כל  וחסר  רעב  משכבו  על 
שדקדוקי  ולילדיו,  לו  להשיג  שיוכל  לחם  פרוסת  אודות 
עניות אלו יכולים להעבירו על דעתו ודעת קונו, כמאמרם 
ז"ל )עירובין מ"א ב'(. ובמיוחד מי שיש לו חובות הדוחקים 
ומציקים אותו, שכבר אמרו חז"ל )שם( שאינו רואה פני 

גיהנם.
התולה את יהבו ומבטחו באיתני עולם או בחילו ועשרו 
מה  מלבד  דבר  של  בסופו  וסברות,  הבטחות  מיני  ובכל 
שנוחל מפח נפש מעצם אכזבתו המרה כאשר הוא מגלה 
שכל משענתו לא היתה אלא משענת קנה רצוץ, עוד הוא 
נופל ומתמוטט עד למעמקי עמק הבכא. כמו בני ישראל 
שנשענו על מצרים שיבואו לעזרתם או שאשור יגן עליהם, 
וכשהגיעה שעת המבחן כל התוכניות כשלו והם נפלו ביד 
שישנם  אדומים  בקווים  המאמינים  אלו  גם  האויבים. 
מוחלטת  בתדהמה  פעם  בכל  עומדים  ישראל,  לשונאי 
מפני מעשיהם, כיהודים בגרמניה שלא העלו בקצה דעתם 
ויהרגום  עליהם  יעמדו  והנחמדים  האדיבים  ששכניהם 
וילדיהם, או כשלטון הכפירה והרשע של  וישחטום המה 
עלינו  לעמוד  החפצים  הקודש,  בארץ  השולט  רב  הערב 
לכלותינו, לאבד חלילה את יהדותינו ולשמד את ילדינו. ה' 

יצילנו מידם ומיד כל הקמים עלינו.
אבל אלו הבוטחים בה', הם לא ימוטו לעולם ועד, אותם 
ה' יציל מיד כל הקמים עליהם בכל דור ודור. הם דוממים 
נפשם ומרגישים כגמול עלי אמו, שהם בידו של הקב"ה, 
וכל מעשי הצלה שיעשו הם רק בגדר השתדלות המוטלת 

עליהם לעשות.
ישראל  וצוררי  האחרונה,  העולם  מלחמת  כשפרצה 
הצליחו לכבוש בסערה את ארצות אירופה, והרגו ושחטו 
הגיעה  והשמועה  ונשים,  טף  זקן  ועד  מנער  יהודיה,  את 
אירופה  של  המזרחיות  מהארצות  שהיא  לרומניה  עד 
יהודי  אבו  לא  בתחילה  האירופאית.  מהחזית  והרחוקות 
שנודע  לאחר  אך  ולשמועות,  לסיפורים  להאמין  המקום 
ונוראים ובכל זאת מסופר בהם  שאכן הדברים אמיתיים 
רק חלק קטן ממה שקורה בפועל, החלה ליפול על יהודי 

המקום אימה ופחד.
השמועה הרעה הגיעה אף אל יהודי 'יאסי', העיר הגדולה 
פרוט  לנהר  הסמוכה  'מולדובה',  בחבל  רומניה,  שבמזרח 
רוסיה,  של  המערבי  החבל  אוקראינה,  לגבול  והנושק 
ומצידה השני סמוכה לנהר סירט שלמרגלות הרי הקרפטים 
הענקיים, והאימה והפחד נכנסו והתיישבו על ליבם, והחלו 

לחשב מה עליהם לעשות ולאן כדאי להם להימלט.
אודות  והידיעות  השמועות  והתרבו  הימים  כשעברו 
יהודי  של  דעתם  האחרות,  אירופה  במדינות  המתחולל 
מפני  לדאוג  מה  להם  שאין  שטענו  היו  התחלקה.  יאסי 
ממשלת  שהרי  ראשית,  חבלה,  ומלאכי  רשעים  אותם 
רומניה היא ביחסי ידידות עמהם ואף כרתו ברית צבאית 
עם חילותם, ועל כן בודאי שלא יבואו לכבוש את ארצם. 
הברית  דבר  של  בסופו  אם  שאף  הללו,  חשבו  עוד  מה 
תתבטל והם ימשיכו במסעי הכיבוש ויצליחו לכבוש את 
ארצם, מיקומם הגיאוגרפי מאחורי הרי הקרפטים הענקיים 
ומה  המדינה,  של  השני  לחלק  להמשיך  מהכובשים  ימנע 
גם שהמיקום שלהם הסמוך לרוסיה יגרום שהרוסים לא 
יתנו להם להתקרב לגבולם ובודאי יקומו עליהם למלחמה 
ובמקרה הגרוע ביותר הרוסים יצליחו למנוע מהם לעבור 

את שרשרת הרי הקרפטים, כך שבכל מקרה אנו מוגנים 
ואיננו צריכים לפחד.

לפחד  ידעו ממי  רבים אחרים שלא  יהודים  היו  לעומתם 
יותר, האם מפני שלטון הרַשע של הרוסים רוצחי הנפשות 
אל  לברוח  כך  ומחמת  דבר שבקדושה,  כל  כנגד  שנלחמו 
מערב המדינה, מקום בו הם אמורים להיות יותר מוגנים 
מהרוסים אך חשופים למלאכי החבלה רוצחי הגופים. או 
לחשוש ולפחד מרוצחי הגופות ולנסות למצוא מפלט אצל 
רוצחי הנפשות, אבל מה שברור שאין כל סיבה לשאננות.

מידע  יותר  אליהם  שהגיע  גרם  לגבול  בסמוך  מיקומם 
כל  את  לשחוט  ביהדות,  הרוסים  במלחמת  שקורה  ממה 
ילדי ישראל ולנפץ עוללים אלי סלע, בעקירתם מהתורה 
והמצוות. שומרי משמרת התורה ידעו בכל עת לחזק בקרב 
בני ביתם את הידיעה הברורה שחיים תחת שלטון רוסי, 
עדיף  החבלה.  מלאכי  ידי  על  ביסורים  מהריגה  גרועים 
להציל את הנשמה ולזכות לחיי נצח, מאשר לאבדה במחיר 

הצלת הגוף ולחיות חיי בהמה ולהשאר לדראון עולם.
את  עבורם  שיעשה  בו  ובטחו  בה'  יהבם  את  שתלו  אלו 
הטוב ביותר, הם הצליחו איכשהו לשרוד את אותה תקופה 
נוראה וקשה של אי ידיעת העתיד והפחד מפני הבאות. הם 
ידעו שיש להם על מי לסמוך, ויחסית יכלו לתפקד ברמת 
רוגע מסוימת, כאשר בודאי שלא השלו את עצמם שיהיה 
הטוב  זהו  להם,  וסובב  עושה  שה'  שמה  ידעו  אלא  טוב, 
אותם  בידי  לההרג  עליהם  נגזר  אם  ואף  עבורם,  ביותר 

מלאכי חבלה, זהו הטוב ביותר עבורם.
יהבם  את  שתלו  אלו  כל  כי  התברר  דבר  של  בסופו 
הרומני  השלטון  מוחלטת.  טעות  טעו  שונים,  בחשבונות 
החלו  קצר  זמן  ותוך  הללו,  החשבונות  בכל  התחשב  לא 
לקחת את יהודי המקום למחנות עבודה וגיטאות, כאשר 
כאושוויץ  הרחוקים  המות  מחנות  עד  נשלחו  מהם  חלק 
ודומיהם, ומאות אלפים מיהודי המקום נהרגו על קידוש 
ה' ונשמתם עלתה בסערה השמימה, ה' ינקום דמם. ושאר 

יהודי המדינה סבלו סבל רב מהמלחמה הנוראה.
נוספות,  שנים  נמשכה  המלחמה  כאשר  זאת,  מלבד 
והשלטון הרומני חשב לפרוש מהברית עם השטן, הם ראו 
מה אירע לשכניהם ההונגרים, שמלאכי החבלה כבשו את 
ארצם תוך זמן קצר ועמדו על גבולות ארצם. גם המחשבה 
לרסיסים,  התנפצה  מהרוסים  לקבל  שיוכלו  ההגנה  על 
כשהם  הקרב,  בשדות  קשות  מפלות  נחלו  כשהרוסים 
אחריהם  כשהכובשים  המדינה,  לתוככי  פנימה  בורחים 
בדמות  ה'  חסד  ורק  הבירה,  למוסקבה  עד  הגיעו  כמעט 
החורף הקר שהקדים לבוא באותה שנה, הוא אשר הציל 
את רוסיה מנפילתה המוחלטת וכיבושה המלא בידי אותם 

מלאכי חבלה.
במצב שכזה, הרי הקרפטים העצומים לא היוו כלל מחסום 
הגנה מפני הכובשים, כשצבאותיהם עומדים מול רומניה 
מצפונה מפולניה ורוסיה הכבושות, ומדרומה, מיגוסלביה 
קצר  זמן  תוך  ואכן  לכן,  קודם  רב  זמן  נכבשה  היא  שאף 

ובלא מלחמה המדינה היתה בידי הכובשים הארורים. 
של  האחרונה  בשנה  היתה  רומניה  של  וכיבושה  היות 
המלחמה, ובאותה עת הצוררים רוצחי הגופות כבר שעתם 
הם  ואף  לדעוך,  התחילה  המסחררת  והצלחתם  הגדולה 
שלא  כך  הקרב,  בשדה  כואבים  כישלונות  לראות  החלו 
ומשאבים  חיילים  אלפי  להקצות  האפשרות  בידם  היתה 
רבים לפעולות רציחת גופי יהודיה, ועל כן, למרות שגויי 
רומניה רצחו בעצמם מאות אלפי יהודים בארצם ומחוצה 
לה, ועל אף שרוב יהודי רומניה היו במחנות עבודה, עצם 
הדבר שזה בא מחמת הממשלה הרומנית ולא של הכובשים, 
של  המציאות  השתלשל  ידו  שעל  'הטוב'  היה  'רע'  אותו 
הצלת רוב יהודי רומניה מידם הרעה והנוראה של מלאכי 

החבלה.
בסיומה של המלחמה הנוראה עדיין נשארו יהודים רבים 
שבאותה  אלא  בפרט,  יאסי  ובעיר  בכלל  רומניה  במדינת 
והמדיניות  קומוניסטית,  לשליטה  עבר  המקום  עת 
המדינה  רכוש  הינם  שהאזרחים  גרסה,  הקומוניסטית 
ואין לתת להם לצאת מתחומה, ועל כן היהודים שניצלו 
האכזרי  הכיבוש  למרות  בחיים  ונשארו  הגופות  מרוצחי 
היו צריכים כעת להתמודד עם  של אותם מלאכי חבלה, 
השלטון הקומוניסטי שביקש להשכיחם תורתך ולהעבירם 

מחוקי רצונך.
היה  לא  ברומניה,  הקומוניסטי  שהמשטר  היא,  האמת 
פרטיה.  כל  בלא  השיטה  את  לקחו  הם  הרוסי.  כמשטר 
העיקר במשטר היה הבעלות המוחלטת של המדינה על כל 
תושביה והשוויון המדומה בו ראשי השלטון חיים בפאר 
והדר, וכל תושבי המדינה עניים ואביונים גמורים. בחלק 
של המלחמה בה' ותורתו, בזה הם לא השקיעו מאמצים 

כמו שכיניהם הרוסים.
בלבבות  קשות  הכתה  האחרונה  המלחמה  של  הטראומה 
והשלמים,  מהיראים  היו  שלא  אלו  במיוחד  היהודים, 
כשראו שכל מה שהתקרבו לשכניהם הגויים וחיו עמהם 
בידידות, הם היו הראשונים להלשין עליהם ואף להשתתף 
בעצמם בהריגתם. וכידוע שכל אלו שהיו חלשים ביהדותם 
לפני המלחמה, לאחריה היו להם "תירוצים" להחלש עוד 

דבר  יסתירו את  גם כשחשבו שאם  ומה  ביהדותם,  יותר 
חיים  לחיות  ויוכלו  עליה,  עוד  יסבלו  לא  כבר  יהדותם, 

נטולי דאגות ככל שכיניהם הערלים.
רבים שאחרי המלחמה החליטו  יהודים  היו  הרב  לצערנו 
בעצמם לעזוב את בארות המים החיים לחצוב להם בורות 
נשברים, לכרות את עצמם מעץ החיים של התורה וקיום 
מצוותיה, ולחיות חיי בהמה בלא כל שאיפה ומטרה, כאשר 
ילדיהם  את  וגידלו  יהדותם  דבר  את  הסתירו  כך  לצורך 
כגויי הארצות, כאשר היו כאלו שהתדרדרו עוד יותר ואף 
לא מלו את בניהם, ובסופו של דבר כשהילדים הללו גדלו 
ונישאו לגויים ואבדו מתוך הקהל, היה כבר מאוחר מידי 

החרטה של הוריהם לא השפיעה עליהם כלל.
כעשור מסיום  רומניה, כאשר חלפו  על תושבי  ה'  בחסד 
המלחמה, עלה בלב ראשי המדינה לתת ליהודי המקום את 
האפשרות לצאת ממנה ולהגר למדינות אחרות, ואכן רובם 
הגדול של יהודי רומניה שומרי התורה והמצוות ניצלו את 
וברחו  נפשם  על  נסו  להם  התאפשר  עוד  וכל  האפשרות 

ועזבו את המדינה.
רובם  מהמקום,  נפשם  על  נסו  היהודים  בה  עת  באותה 
גויים חשבו שעדיף להם  המוחלט של אלו שהעמידו פני 
להשאר במקומם ובמדינתם, על פני לגלות ולהגר למדינה 
אחרת שאפילו את שפתה אינם יודעים, ואילו אם ישארו 

במקומם יהיה להם טוב רוגע ושלוה.  
מהקהילה היהודית הגדולה ביאסי, נשארו רק מספר מועט 
צעד  לעשות  מכדי  מבוגרים  הגדול  ברובם  משפחות,  של 
חדשה  שפה  ללמוד  אחרת,  למדינה  הגירה  של  זה  קשה 
וסגנון חיים שונה. כאשר אותם משפחות ממשיכים לתפעל 
את הקהילה ובבית הכנסת התקיימו תפילות כסדרם ואף 
יום ביומו, כשהם מרגישים סיפוק רב  שיעורי תורה מדי 

מקיום המצוות ושמירת התורה.
בשונה מאלו ששמרו את התורה והמצוות וחיו את חייהם 
את  שעזבו  אלו  נפשית,  וברגיעה  מנוחות  מי  על  יחסית 
התורה והמצוות וניסו להתדמות לגויי הארצות, מלבד מה 
שבעבר  אלו  ובמיוחד  ושעה,  בכל  אותם  ייסר  שמצפונם 
יכלו כלל להנות  יותר שייכות למצוות, שלא  היתה להם 
מחיי הבהמה שחיו, בידעם שעל כל עבירה שעושים ישלמו 
העוונות  בכל  לטמאות את עצמם  שניסו  ואף  רב,  ביוקר 
שלהם  דינקותא  הגירסא  זאת  בכל  מוחם,  את  ולטמטם 

מנעה מהם כל הנאה ורובם היו מדוכאים ומיואשים.
הארץ,  מגויי  כאחד  לכל  ידוע  שהיה  פֹוֶקֶלַרִׁשי,  גוסטב 
שלפי דבריו לאחר המלחמה עבר מאחד הכפרים להתגורר 
פארגעסנישטאידישקייט*.  לייבלה  אלא  היה  לא  ביאסי, 
מוראות המלחמה גרמו לו לחשוב שאם יעזוב את יהדותו 
ואף יחליף את שמו לשם גויי מובהק ולשם משפחה מצוי 
טובים.  חיים  לחיות  לו  יעזור  הדבר  רומניה,  גויי  בקרב 
לאחר  במיוחד  ממוצע,  גוי  בתור  העלובים  חייו  מציאות 
שזכה להיות מהעם שה' בחר בנו מכל עם, ובעבר אף היה 
עת  בכל  התורה,  בלימוד  והנאה  מצוות  בקיום  טעם  לו 
הוא הרגיש רע ומר בחייו ובגורלו שהוא בחר לעצמו, ולא 

השכיל לשוב בתשובה שלימה לה' ותורתו.
בכל פעם שיצא לו לעבור לידי יהודי שומר תורה ומצוות, 
הוא הרגיש שליבו מתהפך בקרבו, ועל כן פיתח שנאה עזה 
לכל דבר יהודי ולכל מה שהזכיר לו ריח של יהדות. המיקום 
של ביתו בסמוך לבית הכנסת המרכזי של הקהילה היהודית 
ביאסי, גרם לו לפעמים לעשות דרך ארוכה, העיקר שלא 
לעבור על מפתן בית הכנסת וסמוך לו. הוא העדיף כמה 
שאליה  יהדותו  את  לו  המזכירים  דברים  לראות  שפחות 

הוא מנסה להתכחש.
המעניין היה, שאשתו שבאה מבית פושר יותר ביהדותו, 
למרות  כן,  ועל  שבקדושה,  דבר  מכל  רע  פחות  הרגישה 
היו  זאת  בכל  רגילה,  כגויה  התנהגה  היא  חוץ  שכלפי 
ביום  כתענית  היא הקפידה בסתר,  דברים שעליהם  כמה 
מצוות.  כמה  ועוד  בפסח  לחם  אכילת  ואי  הכיפורים 
ולקרוא  למולו  לא  אביו שאף  החליט  בנם,  להם  כשנולד 
לו בשם גויי מוחלט, ניקולאי, על שמו של אחד מהרשעים 

שונאי ישראל ששמו נישא לדראון עולם.
לא פלא שהילד שגדל כגוי גמור, אכן התנהג כשאר חבריו 
רבות  פעמים  מוחלטת.  עול  בפריקת  הגויים,  הנערים 
הגיעה  כלפיו  בנו  ניקולאי  של  הנוראית  כשהתנהגותו 
לשיאים חדשים, עברה בליבו של גוסטב מחשבות חרטה 
וצער על האופן בו הוא מגדל את בנו, במיוחד כשזכר את 
הכבוד שהוא ואחיו היו מכבדים את אביו וחפצים לעשות 
לו יקר וגדולה, ותמיד היה אומר לעצמו שכך יאה ונאה לו 

שבנו יתנהג אליו כך.
יחידו,  בנו  מגיע  להיכן  עד  וראה  הימים  שעברו  ככל 
הרגשותיו הרעות התרבו. השבר הגדול שקיבל היה, כשבנו 
הצטרף לאחת מתנועות הנוער הפטריוטיות שהיו ברומניה 
ביהודים.  ובמיוחד  בזרים  באותה שעה, שדגלה במלחמה 
ניקולאי היה מספר בגאוה לאביו על פעילותיהם הרבות של 
זרים ובמיוחד בשנאתם העזה ליהודים,  התנועה בסילוק 
באחת  לילה.  לרסיסי  מתרסק  היה  אביו  של  ליבו  ואילו 
הלילות חלם גוסטב חלום בלהות בו ראה את מה שעבר 
עליו לפני המלחמה, כשגוי רומני התנפל עליו ברחובה של 

המשך בעמוד הבא
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רוטמן א.ל. – ירושלים – שבתא דינוקא.

רוזנפלד פ.א. – קרית ספר – שבתא דינוקא.
חדד מ. – ביתר – שבתא דינוקא.

אומן י.י. – מודיעין עילית – שבתא דינוקא.
איינשטיין י. – מאנסי – תיבת גמא עה"ת.
מאנן י.מ. – לונדון – תיבת גמא עה"ת.

שמות הזוכים לשבוע פרשת ויקרא
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  ספר "יסוד ושורש העבודה", ב"כ

עוד  ארבעה זוכים נוספים, כל אחד בספר "פניני אבי עזרי".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד ב"שושנת העמקים לבעל הפמ"ג".

בצוארו  אותו  ותפס  עליו  וקם  עיר 
להורגו  וניסה  העבותות  ידיו  בשתי 
גינוי גנאי על יהדותו, אלא שבחלומו  כשהוא צועק עליו 

הנוראי אותו גוי רוצח לא היה אחר מניקולאי בנו.
בית  כנגד  לפעול  וחבריו  ניקולאי  החליטו  הימים  באחד 
רבים  ומעקבים  תצפיות  ולאחר  שבעירם,  הפעיל  הכנסת 
לבית  פרצו  הם  הלילות  באחת  לכך,  הראוי  העת  של 
הכנסת, פגעו קלקלו והרסו את חפצי הקודש שמצאו בו, 
ולא נחה רוחם עד שפרצו לארון הקודש והוציאו את ספרי 
כשיהודי  למחרת  ה"י.  רב,  בבזיון  אותם  והשליכו  התורה 
לא  הם  הקודש,  חילול  את  וראו  למקום  הגיעו  הקהילה 
עצרו בעדם מלבכות בכיה גדולה ונוראה, במיוחד שהדבר 
לפני  ראו  הם  אותם  המחזות  את  נשכחות,  להם  הזכיר 

כעשרים שלושים שנה במהלך המלחמה האחרונה.
לעשות,  מה  בתחילה  התלבטו  הכנסת  בית  מתפללי 
ברדיפה  ומדובר  שהיות  או  המשטרה,  את  להזעיק  האם 
וראשיה  קציניה  שכל  שהמשטרה  בודאי  יהודים,  של 
אנטישמיים ידועים ושונאי יהודים, לא יעשו דבר בענין. 
לבסוף כשהוחלט להזעיקו את המשטרה, התברר שאכן לא 
היה בכך כל תועלת, מלבד לכתוב דו"ח ארוך על מה שהיה, 

לא נעשה דבר.
ניקולאי וחבריו שהגיעו אף הם כעוברי אורח לראות מה 
אירע, הסתובבו בינות לקהל ואנשי המשטרה שהיו במקום, 
ושמחו מאוד לראות את היהודים בצערם הרב. כשניקולאי 
חזר לביתו הוא סיפר לאביו ולאמו על מה שהצליח לעשות 
בערב האחרון, וכיצד הוא שמח לראות את היהודים בוכים 
ומתאבלים, והוסיף על כך, שאם היה יכול, היה משלים את 
המלאכה שהתחיל הצורר בגרמני ביהודים, להשמיד להרוג 

ולאבד מנער ועד זקן טף ונשים.
כשמוע גוסטב ורעייתו את דברי בנם, בתחילה ניסה גוסטב 
לברר אצלו מה עשו לו היהודים שהוא כל כך שונא אותם, 
ולתדהמתם התברר להם שבנם למד מכל שכניו הגויים את 
כל הסיבות שיש להם בשנאת ישראל. אבא, טען ניקולאי, 
אילו לא היה כאן יהודים בארץ, היה לכולם מספיק עבודה. 
היהודים הללו לוקחים את כל העבודות שיש, מתעשרים 
לנו  היה  בעולם,  יהודים  היו  לא  ואילו  כולנו,  חשבון  על 

עולם וטוב יותר!
הרומנים,  ושבח  היהודים  בגנות  לדבר  הוסיף  ניקולאי 
כשלפתע התלהב ואמר לאביו, שיש לו חשק כעת לפגוש 
יהודי במקום שומם בו הוא לא יסתבך עם החוק, לגשת 
אחרי  למות...  אותו  ולחנוק  בצוארו  אותו  לתפוס  אליו 
חושב  הוא  אז  ניקולאי,  אמר  בידיו,  יהודי  ירצח  שהוא 

שתהיה לו הנאה וסיפוק אמיתי.
אם ניקולאי היה פחות משולהב, הוא היה מבחין שאביו 
ואמו עומדים להתמוטט. דבר החלום שגוסטב ראה לפני 
מגורלם  לברוח  רצו  הם  הנה  עיניו,  מול  עמד  ימיו  כמה 
כיהודים, ולבסוף בנם שהוא יהודי, כשאך ידע שאביו ואמו 
גם הם יהודים, יקום עליהם בביתם ויחנקם למוות אחד 
שמח  היה  היחיד  שבנם  הנוראית  המחשבה  השני.  אחרי 
להם  נתנה  לא  היהודים,  אחיהם  שאר  עם  יחד  להורגם 

מנוח, וניצוצי התשובה וזרעיה החלו לנבוט בלבם.
ליהדותם  לשוב  רוצים  היו  ורעייתו  גוסטב  אם  גם  כעת 
בגלוי, הם לא יכלו לעשות זאת מפחדם מפני ניקולאי בנם. 
לילות רבים עברו עליהם ללא שינה, עד שבאחד מהם הוא 
החליט בליבו ושוחח על כך עם רעיתו, שלמחרת בבוקר 
הוא יעשה מעשה שיהוה עבורו תחילה של שינוי ותפנית 

מאורחות חייו הקלוקלים.
למחרת עם שחר יצא גוסטב מביתו כשראשו עטוף בצעיף 
באופן שלא ניתן לזהותו, וכשהוא מביט לכל עבר שאין מי 
שעוקב אחריו, הלך לבית הכנסת הסמוך לתפילה. בסיומה 
שבנו  והמנותץ  השבור  הקודש  לארון  ניגש  התפילה  של 
יחידו חיללו ועדיין לא תוקן, וביקש מה' שיורהו את הדרך 
את  כשסיים  מיד  לפניו.  שלימה  בתשובה  לשוב  יוכל  בה 
תפילתו שיצאה ממעמקי ליבו השבור והנתוץ, הרגיש כי 
ויורה את הדרך שילך בה והמעשה  ה' שמע את תפילתו 

אשר יעשה.
אחת לכמה ימים היה גוסטב מתגנב לבית הכנסת לתפילה, 
בה הוא שב לה' בכל ליבו, וביקש ממנו שיעזרנו ולא יתן 
לו להמשיך בנפילתו והתרסקותו הנוראה הזו, אלא יושיט 

ומבנו  ממנו  לתקוה,  פתח  בפניו  ויפתח  הצלה  של  יד  לו 
להתקיים  החל  עת  באותה  מחצבו.  לכור  שישוב  יחידו 
בבית הכנסת שיעור בפרקי אבות, וגוסטב החל להשתתף 

בו לפרקים.
המבצע הראשון לנתק את בנו מאותה קבוצת נערים, היה 
קשה עד מאוד. הנער הרגיש טוב ונעים בחברתם, ולא היה 
לימדונו  לעוזבם מפני בקשת אביו, אלא שכבר  לו  נראה 
מכן  לאחר  וזמן קצר  בידו',  ליטהר מסייעין  חז"ל ש'הבא 
הסתבכו בני החבורה עם המשטרה המקומית סביב איזה 
ענין, ובכדי שהוא לא יעצר עמהם, הוא עזב את התעסקותו 
עמהם בכל ענין. לעת הזו המתין גוסטב, וכמה ימים לאחר 
על  עמו  לשוחח  והחל  בנו  ניקולאי  עם  גוסטב  ישב  מכן 
הזהירות מחברה רעה שיכולה לסבך את האדם בפלילים 

שמחמתה יוכל לישב שנים רבות מאחורי סורג ובריח.
תוך כדי שיחה עמו סיפר האב לבנו שיש לו איזה שהוא חבר 
יהודי שמלמד אותו חכמה, והוא רוצה להציע לו להצטרף 
עמו ללימוד, שכידוע היהודים חכמים מאוד וכדאי ללמוד 
מחכמתם. אבא, פנה ניקולאי לאביו, תיזהר מהיהודים, הם 
ממך  יקחו  ובסוף  שלהם,  החכמה  עם  אותך  למשוך  ינסו 
את כל כספך, כפי שהם עושים לכולם. גוסטב השיב לבנו 
שמדובר ביהודי מזן אחר, שאוהב לעזור ולסייע לאחרים, 

ואינו חפץ כלל בכספם, ועל כך התחברתי עמו.
יצר הסקרנות שבער בקרבו של ניקולאי גרם לו להסכים 
לבוא לשיעור אחת לשבוע, והוא התפעל מאוד מהדברים 
אותם שמע בשיעור, ולא האמין למשמע אוזניו על הנהגות 
ודברי חכמה המוזכרים במשניות שאכן היהודים מקיימים 
עם  רבות  להתווכח  ניקולאי  החל  הימים  באחד  אותם. 
שלא  להבין  החל  הארוך  הויכוח  כשלאחר  שיעור,  המגיד 
ניתן כלל להשוות את מעלת היהודים והנהגתם המיוחדת 

והאצילית, עם אורחותיהם הקלוקלות של גויי הארץ.
ופחתה,  הלכה  ליהודים  ניקולאי  של  הכבושה  שנאתו 
וכנגדה התעוררה אצלו רגשי קנאה עזים ביהודים. באחד 
הימים הפתיע ניקולאי את אביו כשאמר לו שיש לו בקשה 
האמין  לא  גוסטב  יהודי.  ולהיות  להתגייר  חפץ  שהוא 
כה קצר המאור שבתורה השיב  זמן  תוך  אוזניו,  למשמע 
את בנו למוטב. האב השיבו שמבחינתו הוא מסכים לדבר, 
יותר על  עוד קצת  ללמוד  אלא שהוא חושב שמן הראוי 
היהדות ושורשה, על המצוות שיש לקיימם ועל כל שאר 
החל  יסודי,  בחור  שהיה  ניקולאי  היהודים.  הלכות  פרטי 
ללמוד אודות היהדות ולאחר עוד כמה חודשים כבר ראה 

את עצמו ראוי לגיור.
כשהגיע אותו יום בו הוא חשב להתגייר, החל לברר אצל 
זקני הקהילה על האפשרות הזו, אלא שאמרו לו שמדובר 
בתהליך קשה ומייגע שבו יש ללמוד דינים והלכות רבות, 
ואף לאחר כל זאת, נכון להיום אין לקהילה רשיון לגייר, 
כך שהדבר אינו מציאותי כלל. באותה עת נפל לבו בקרבו 
לו  וסיפרו  הפתיעוהו  הוריו  לחלוטין  שנשבר  לפני  ורגע 
שבאמת הוא כבר יהודי ואין לו כל צורך בגירות. ניקולאי 
'דוד  בשם  נקרא  אבינו  אברהם  של  בבריתו  שהוכנס 
שמחה', על שמם של שני זקניו, אבי אביו שהיה תלמיד 
קצת  ששמר  פשוט  יהודי  שהיה  אמו  ואבי  חשוב,  חכם 

מהתורה והמצוות, כפי שידע ולמד.
עליו  שנחה  הרגיש  הוא  נימול,  שמחה  שדוד  לאחר  מיד 
בלימוד התורה  רבות  זמן קצר התקדם  ותוך  רוח טהרה, 
הצליח  ואף  רוסית,  או  לרומנית  המתורגמים  בספרים 
ללמוד את האותיות הקדושות ולאחר מכן כבר יכל ללמוד 
בספרים קדושים המודפסים באותיות הקדושות של לשון 

הקודש.
באותה עת השיל גוסטב אביו מעל עצמו את שמו הגויי 
משפחתו  לשם  חזר  ואף  'לייבלה',  היהודי  לשמו  וחזר 
להיות  חזר  ביתם  ואף  'פארגעסנישטאידישקייט',  היהודי 
יודעים  שהם  המצוות  כל  על  בו  שמקפידים  יהודי  בית 
ולומדים, לשמחת האב והאם. האב קבע חברותא עם בנו 
ללימוד, שהבן ילֵמד את אביו את כל מה שלמד מאחרים, 

ואף האב לימד את בנו דברים שידע או למד.
נחת אמיתית. השמחה  לייבלה מהי  ימים הרגיש  באותם 
הגדולה ביותר עבורו היתה בזמנים והעתות בהם ישב עם 
בנו ולמדו יחד תורת ה' תמימה, שאכן השיבה את נפשם 
כשזכו  אבותם.  על  בנים  ולב  בנים  על  אבות  לב  והשיב 

השניים לסיים מסכתא שלימה של משניות, הכינה עבורם 
האם סעודת סיום מיוחד, והודו ושיבחו לה' שזיכה אותם 

להיות עבדי ה' הלומדים תורת ה' ומתענגים עליה.
לייבלה ובנו שקיבלו טעם טוב בלימוד, ניגשו לרבי זלמן, 
הוא  מילדותו  שכבר  עליו  שסיפרו  הקהילה  מזקני  אחד 
בקי גדול בש"ס וכל ימיו לומד וחוזר והוגה בתורה בעמל 
וביקשוהו שהם  'הרבי',  ויגיעה רבה, והמכונה אצל כולם 
רוצים ללמוד עמו יחד גמרא. כשראה הרבי הזקן את רוב 
ללמוד  בפניהם  הציע  תורה,  של  לעמלה  ורצונם  חפצם 
מסכת קצרה שהיא גם יחסית קלה, אבל דוד שמחה ביקש 
שיש,  ביותר  הגבוה  ההר  את  לכבוש  רוצה  שהוא  מאביו 
את מסכת בבא בתרא שהיא המסכת הגדולה ביותר. הרבי 
הזקן שראה את אהבת התורה שבוערת בו, הסכים לדבר 

ועוד באותו יום הם התחילו בלימוד מסכת בבא בתרא.
קרוב לחודש לקח להם ללמוד את הדף הראשון במסכת, 
כאשר אותו רבי זקן משמש כמגיד שיעור מוצלח עם כל 
דף  בתוך  להם  ומכניס  הלימוד  של  והברען  הפרישקייט 
זה את היסודות של הפרק והמסכת, ומסביר להם מילה 
במילה כפי שלומדים ילדי חידר המתחילים בלימוד הגמרא. 
כשסיימו את הדף הראשון המשיכו לדף השני ביתר שאת 

וביתר עוז.
כשהגיעו השנים לדף ד' א' במעשה של הורדוס המלך שהרג 
תקנתו,  מה  בוטא  בן  בבא  את  שאל  והוא  החכמים,  את 
ובבא בן בוטא אמר לו, "הוא כבה אורו של עולם, דכתיב 
)משלי ו' כ"ג(, ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור, ילך ויעסוק באורו 
ַהּגֹוִים",  ָּכל  ֵאָליו  ְוָנֲהרּו  ב'(,  ב'  )ישעיה  דכתיב  עולם,  של 
עלתה  צער  ועננת  מלימודו  שמחה  דוד  השתתק  לפתע 
כשלפני  עולם  של  אורו  כיבה  שהוא  נזכר  הוא  פניו,  על 
הפושעים,  חבריו  עם  יחד  הכנסת  לבית  פרץ  הוא  שנים 
והרסו וחיללו את המקום ואת ספרי הקודש שבו, ולפתע 
פרץ בבכי מר ונוקב, כשהוא פונה לרבו הקשיש ואומר לו 
כלשונו של הורדוס לבבא בן בוטא, "השתא מאי תקנתיה 

דההוא גברא".
כפרה  מבקש  הוא  עוון  איזה  על  ידע  לא  הקשיש  הרבי 
ותיקון, אך לאחר שדוד שמחה סיפר את מה שעשה, והרבי 
לכל  שהיה  הגדול  ובצער  הנוראי  במעשה  נזכר  הקשיש 
היהודים במקום מאותו מעשה, השיבו שבודאי שהתקנה 
אורחותיו  כל  את  שינה  שהוא  מה  היא  ביותר  הגדולה 
וחייו ונהפך להיות בן תורה אמיתי, הוא מדליק את הנר 

שבמצוה וזוכה ללמוד את אור התורה הקדושה.
התשובה  שלדעתו  הרבי,  לו  אמר  נוספת  מחשבה  לאחר 
הנכונה ביותר היתה, שאם באפשרותו לתרום לבנות בית 
כנסת או לשפץ את בית הכנסת הקיים, אלא שהוא יודע 
שמחמת שהוא ואביו עוסקים בכל עת בתורה ועמלה אין 
להם כמעט פרוטה, ועל כן צריך למצוא דרך תשובה אחרת 

על כך.
ביותר  שהטוב  ואמר,  הקשיש  הרבי  הוסיף  היא,  האמת 
הוא לעשות כדרך התשובה שבבא בן בוטא נתן להורדוס, 
לבנות את בית המקדש, אלא שכבר לימדונו רבותינו שבית 
המקדש השלישי ירד מן השמים בנוי ומשוכלל )רש"י סוכה 
מ"א א' ד"ה אי נמי, ע"פ ספרי ברכה שנ"ב וב"ר ב' ה' ועוד 

הרבה(, ועל כן איני רואה כעת מה להשיב לך.
היה  לא  כבר  הלימוד  אבל  לתלמודם,  חזרו  השלושה 
כבתחילה. רוחו של דוד שמחה לא שבה אליו, הוא הרגיש 

שעשה מעשה כזה נוראי שאפילו אין לו דרך תשובה.
לדוד  הקשיש  הרבי  פנה  היומי  לימודם  סדר  של  בסיומו 
שמחה ואמר לו, תוך כדי הלימוד נזכרתי שיש לי עבורך דרך 
תשובה, ומן הסתם גם אתה בעצמך תגיע אליו כשתלמד 

את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום עפרש"י.
למרות מנהגו של דוד שמחה ללמוד בכל שבוע בערב שבת 
את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום עפרש"י, בשבוע זה 
הוא הקדים ולמד כבר בתחילתו את הפרשה, ואכן למד את 
דרך התשובה המוזכרת בפרשה, וזכה לתקן את אשר קלקל 
ועוות ולימים בנה את ביתו וזכה לדורות ישרים מבורכים, 
עמלי תורה ועושי רצון בוראם בלבב שלם, לתפארתם של 
נחת  רוב  ימיהם  כל  חלציהם  מיוצאי  שנחלו  ואמו  אביו 

יהודי.

המשך מעמוד הקודם

פארגעסנישטאידישקייט - אינו שוכח את יהדותו.

מנין בפרשתינו עפרש"י מצא דוד שמחה דרך תשובה?


