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של האברך הצעיר

טוביה בן יסכה

בתוך שאר חולי ישראל

לע"נ 
הגאון ר' מנשה בן חיים זצ"ל

שווב

נלב"ע י"ד אייר תשע"ג
תנצב"ה

"לפיכך מקריבין הקרבנות כולן אף על פי שאין שם בית בנוי וכו' ...שהקדושה ראשונה קדשה לשעתה 
וקדשה לעתיד לבא" )רמב"ם פ"ו מהלכות ביהב"ח, הלכה ט"ו(.

היאך מוכח ע"פ פרשתינו, שאע"פ שאי אפשר להקריב קרבנות בזמן הזה, מ"מ שמא קרבן פסח שאני?

כדי  נתקנה  מצוה  איזו 
ידה  על  יתעורר  שאדם 
להתפלל על העולם השרוי 

בצער.

חילוקא דרבנן
כתיב )ויקרא כ"ו ו'(, "ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין 
ַתֲעבֹר  ֹלא  ְוֶחֶרב  ָהָאֶרץ  ִמן  ָרָעה  ַחָּיה  ְוִהְׁשַּבִּתי  ַמֲחִריד 
הרי  תאמרו  שמא  שלום.  "ונתתי  ופרש"י,  ְּבַאְרְצֶכם", 
תלמוד  כלום,  אין  שלום  אין  אם  משתה,  והרי  מאכל 
לומר אחר כל זאת ונתתי שלום בארץ, מכאן שהשלום 
שקול כנגד הכל. וכן הוא אומר עושה שלום ובורא את 
משמע  לכאורה  אומר',  הוא  'וכן  רש"י  ומלשון  הכל", 

שהוא פסוק.

עי' בפסוק )ישעיה מ"ה ז'(, "יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹׁשְך עֶֹׂשה 
"יוצר  ופרש"י,  ֵאֶּלה",  ָכל  עֶֹׂשה  ה'  ֲאִני  ָרע  ּובֹוֵרא  ָׁשלֹום 
שלום  עושה  וכן  לבבל,  חושך.  ובורא  לצדיקים:  אור. 
ובורא רע", ומבואר דלשון הפסוק אינו 'ובורא את הכל' 
איך  וא"כ  הרשעה,  בבל  על  הוא  רע'  ד'בורא  והפירוש 

מדוקדק בפסוק דהשלום שקול כנגד הכל.

וצריך ביאור!!!

כמה  יחדיו  נתקבצו  ניסן  חודש  ראש  ערב  לקראת 
יהודים להתארגן יחד לפקוד את קברי הצדיקים בקצה 
הארץ. היה זה יום סגריר, השמים קדרו בעבים ומידי 
הקברים  בין  המסע  במהלך  ארצה.  ניתך  מטר  פעם 
לאחר שנסעו כברת דרך מאחד הקדושים אשר בארץ, 
ר' ראובן שהוא שכח את ספר התהלים  נזכר לפתע 
והנוסעים  מהנהג  ביקש  כן  ועל  ציונו,  יד  על  פתוח 
שישובו חזרה לקחת את ספר התהלים שנשכח שם 
פתוח, שהרוחות העזות והגשם העתיד לירד יכולים 
חלילה להביא את הספר לידי בזיון. כשראה ר' ראובן 
שמבוקשו לא יעלה בידו, הציע בפני הנהג והנוסעים, 
שהם יעשו כעת חניה של זמן מה, והוא ינסה להשיג 
מונית שתביאו לציון ותחזירו אליהם, ואם הוא ישיג 

מונית מיידית, הדבר לא יקח יותר ממספר דקות.

ר' שמעון ור' לוי שהיו בין הנוסעים, התדיינו ביניהם 
מצד  גם  לבקשה.  להענות  מחוייבים  הם  כמה  עד 
טען  כללים,  בזה  יש  נכונה,  והנהגה  טובות  מידות 
בשביל  להתעכב  אין  שלמעשה  וכמדומה  שמעון,  ר' 
לחפש  ועליו  לפשיעה,  קרוב  הוא  שכחה  שהרי  זה, 
הנוסעים  את  להטריח  מבלי  הספר  את  להציל  דרך 

בהמתנה.

לעומתו טען ר' לוי, שאם נדון כאן מצד הפסד הממון 
של ר' ראובן, יתכן ויש צדק בדבריך, אלא שיש לדון 
וכלפי  והגשמים,  מהרוחות  הספר  בזיון  מחמת  גם 

הצלת הספר מבזיונו, כולנו מחוייבים בכך בשוה.

גם מחמת הצלת הספר מבזיונו, טען ר' שמעון, אין כל 
חיוב לנסוע, שהרי הספר נמצא במרחק נסיעה, ומניין 
שיש לנסוע ולהוציא ממון ולהתעכב זמן בכדי למנוע 
זאת. ומה שיש לטעון "וכי כך עושים לבן לויה", יתכן 
רצונו  ואם  בכך,  מחוייב  אינו  עצמו  ראובן  ר'  ואף 
להתחסד, אין טענה שכזו, ובמיוחד שבימינו שיירות 
מצויות, ויכול לפרוש מאתנו ולחזור בשיירה אחרת.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

בְּשְִׁברִי ָלֶכם ַמטֵּה ֶלֶחם וְָאפוּ ֶעשֶׂר ָנשִׁים ַלְחְמֶכם בְַּתנּוּר ֶאָחד וְֵהשִׁיבוּ ַלְחְמֶכם בַּמִּשְָׁקל 
וֲַאַכְלתֶּם וְלֹא ִתשְׂבָּעוּ". ויקרא כ"ו כ"ו

פסוק זה נדרש בתורת כהנים בפרשתנו )פרשה ב' פרק ו' אות ב'( "בשברי לכם 
מטה לחם. לרבות כל ִמְסֲעֵדי לחם. ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד. מבלי 
עצים, והשיבו לחמכם במשקל שתהא פת ניפולה, והן יושבות ומשקלות אותה 

בתנור", וכדרשה זו ביאר רש"י בפסוק.
והקשו המפרשים, מדוע דרשו שהסיבה שעשר נשים אפו יחדיו בתנור אחד 
הוא מחוסר עצים, שמשמעות הדבר שאחד מהקללות הוא, שיחסר להם עצים, 
אולי הסיבה היא מחמת החסרון בלחם, שחבל להסיק תנור עבור לחם כמה 
בכלל  אינו  עצים  חוסר  ולעולם  אחד,  בתנור  נשים  עשר  יאפו  כן  על  מועט, 

הקללות )עיין בגור אריה ועוד, מה שביארו כל אחד בדרכו(.
בצק  )והיינו  אילפס  מעשה  לגבי  ות"ק  יהודה  רבי  נחלקו  ב'  ל"ז  בפסחים 
מחלוקתם  את  מעמידה  והגמ'  לאו,  או  בחלה  חייב  הוא  האם  שבישלוהו(, 
שמדובר שחזרו ואפו בתנור את המעשה אילפס )לאחר שבישלוהו(, שלת"ק 
'לחם',  נקראת  היא  כן  ועל  בתנור,  אפוה  סוף  סוף  בחלה, שהרי  חייבת  היא 
ולחם חייב בחלה, ואילו לרבי יהודה, "אין לחם אלא האפוי בתנור מעיקרא", 
והיות ובתחילה בישלוה, שוב אינה נקראת לחם והיא פטורה מחלה, ועל כך 
מביאה הגמ' את דברי רבא, "מאי טעמא דרבי יהודה, דכתיב ְוָאפּו ֶעֶׂשר ָנִׁשים 
ַלְחְמֶכם ְּבַתּנּור ֶאָחד, האפוי בתנור אחד )ולא בשני תנורים, כגון אילפס ותנור 

- רש"י( קרוי לחם, ושאין אפוי בתנור אחד אין קרוי לחם".
איתא ברכות ל"ה ב', "ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה 
דורות  האחרונים.  דורות  הראשונים  כדורות  שלא  וראה  בא  אלעאי,  ברבי 
הראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון )שערי הבית והחצר - רש"י( 
כדי לחייבן במעשר, דורות האחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות דרך חצרות 
מתחייב  הטבל  אין  ינאי,  רבי  דאמר  המעשר,  מן  לפטרן  כדי  קרפיפות  דרך 
במעשר )מן התורה, אבל אכילת קבע אסור לאכול מדרבנן - רש"י( עד שיראה 
פני הבית )פתח כניסה ויציאה - רש"י(, שנאמר )דברים כ"ו י"ג( ִּבַעְרִּתי ַהּקֶֹדׁש 
ִמן ַהַּבִית, ורבי יוחנן אמר, אפילו חצר קובעת, שנאמר )שם י"ב(, ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶריָך 

ְוָׂשֵבעּו".
הוא  נאמר שחיוב הבעלים בהם  ומעשרות  והיינו שבמצות הפרשת תרומות 
והיינו  הבית',  פני  'רואה  חז"ל  וכלשון  לבית,  והכנסתם  מלאכה  גמר  לאחר 
כאשר  שבחוץ,  התבואה  מלאכות  הסתיימה  ובזה  'מירוח',  שעשו  שלאחר 
מכניסים אותה לבית האדם או למקום איכסונה בכניסה הראויה, הרי שהיא 
מתחייבת בתרו"מ ומקבלת שם 'טבל' שאסור לאכול ממנה אפילו עראי. וחז"ל 
מלמדים אותנו שיש רשות לאדם לעקוף את חיובי תרו"מ על ידי שיכניס את 
ידי זה התבואה תהיה פטורה מן  התבואה לביתו דרך ארובה או חלון, שעל 

המעשרות והוא יוכל לאכול עראי בלא הפרשת תרו"מ.
דרך נוספת להפטר מן המעשרות, היא ע"י דברי רבי אושעיא, כדאיתא בפסחים 
ומכניסה  תבואתו  על  אדם  מערים  אושעיא,  רבי  "דאמר  הרבה,  ועוד  א'  ט' 
שאדם  והיינו  המעשר",  מן  ופטורה  אוכלת  בהמתו  שתהא  כדי  שלה,  במוץ 
יכול להכניס את התבואה לביתו דרך הפתח אם היא עדיין לפני גמר מלאכה, 
שהמוץ מעורב בה, ובאופן זה היא תהיה פטורה מן המעשר גם אם הוא יסיר 
ממנה את המוץ בתוך הבית, היות ובשעת כניסתה לבית היא היתה לפני גמר 

מלאכה.
נקראת  היא  שאף  ומעשרות,  תרומות  במצוות  נכללת  היא  גם  חלה  מצוות 
תרומה, ועל כן גם בה ישנה אפשרויות למי שמעוניין להפטר ממנה, וכגון מי 
שילוש עיסה בשיעור קטן, שהוא פטור מן החלה, ולדעת רבי יהודה שמעשה 
אילפס שאפוהו פטור מן החלה, ישנה אפשרות נוספת להפטר מחיוב חלה, אם 
הוא יבשל את הבצק לפני אפייתו, שהרי הוא נאפה בשני תנורים, ורק הנאפה 

בתנור אחד חייב בחלה וכדלעיל.
מו"ה אליהו  הגאון  יצחק', בשם  'קהלת  ניסן' שבספר  ה'פרחי  כותב  ומעתה, 
זצ"ל אב"ד דק"ק קאליש, מבוארים היטב על דרך החידוד דרשת התורת כהנים 
שהסיבה שעשר הנשים אופות את לחמם בתנור אחד הוא מחוסר עצים, שהרי 
בניהם  בשר  שיאכלו  מות,  עד  רעבים  שיהיו  היא,  הקללות  כל  של  המסקנה 
לו  שיש  מה  כל  את  לאכול  דרך  אחר  מחפש  אדם  שכזה  ובמצב  ובנותיהם, 
ולהמנע מלתת ממנו תרו"מ וחלה, ועל כן, לדעת רבי יהודה שמפסוק זה של 
ואפו עשר נשים וגו' למדים שחיוב חלה הוא רק אם אופים את הלחם בתנור 
זאת,  בכל  יהיו,  בו הם  רעב  והאיום של  נמצא שלמרות המצב הקשה  אחד, 
אם יעשו עשר הנשים יחד עיסה בשיעור גדול, הרי שיתחייבו בהפרשת חלה 
ויצטרכו לתת חלק מהעיסה לכהן. ולכאורה יש מקום לשאול, מדוע לא יקחו 
את אותה עיסה וקודם יבשלוה ואחר כך יאפוה, כך שיהיו פטורים מחיוב חלה 
ויוכלו לאכול את כל העיסה בלא לתת חלק ממנה לכהן, אלא התשובה היא 
שבאותה עת חלק מהקללה הוא המחסור בעצים, ועל כן הם לא יכולים לבשל 
ולחזור לאפות את העיסה, וזה מה שהתורת כהנים בא ללמדינו, שהקללה של 
חוסר עצים תהיה כה חמורה, עד שאפילו לא תהיה להם אפשרות לאפות עיסה 
פעמים בכדי להרויח את חלק החלה הניתנת לכהן, "ומשנה שברון ישברו. וה' 

ישיב שבותינו וירפא שברנו אמן".

 פרשת בהר בחקתי תשע"ג

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

מענינא דירחא

מולד חודש סיון
יום שישי

בשעה 7:49.16 בבוקר

"...ואומר יעלה ויבא ברצה, 
בערבית,  אמרו  לא  ואם 
...אבל  אותו,  מחזירין  אין 
שחרית  אמרו  לא  אם 
אותו"  מחזירין  ומנחה, 

)שו"ע תכ"ב ס"א(.

היכן מצינו שיש חומרא 
דר"ח,  ערבית  בתפילת 
תפילות  משאר  יותר 

ראש חודש.

בשמות רבות נקראתי,

והחמה במקומה העמדתי.

בשבעה נספרתי ובשמונה נמניתי,

ובשנים מהעשרה השתמשתי.

בני דורי נצרו לשונם,

ובימי שתק כל העולם.



תשובה ל"מעשה רב"

בתשובה לשאלה, האם ראוי להוציא הוצאות על המדורות 
נהגו  שרבים  כמו  מקום,  בכל  בעומר  בל"ג  שעושים  שיש 

לעשות במירון, או שאין לעשות כך.
זו נדון תחילה בשורש מנהג עשית הילולא  כדי לברר שאלה 

לכבוד רשב"י ביום ל"ג בעומר, וענין השמחה בזה, וכדלהלן:
המקור הראשון למנהג העליה לציון רשב"י בל"ג בעומר

א[ גדולי האחרונים כבר ציינו לדברי מהרח"ו )תלמיד האריז"ל, 
"ענין  בתו"ד:  שכותב  העומר'(,  ספירת  'ענין  ו',  שער  בשעה"כ, 
ל"ג לעומר שאסור בהספד ותענית ונפ"א, דע, כי הנה מ"ט ימי 
העומר הם ימי הדין... המתמתקים בימים האלו... ובזה יתבאר 
טעם ענין מיתת כ"ד אלף תלמידי ר"ע בימים האלו, והטעם למה 

פסקו למות בל"ג בעומר...".
ולהלן שם מוסיף: "ענין מנהג שנהגו ישראל ללכת ביום ל"ג 
לעומר על קברי רשב"י ור"א בנו אשר קבורים בעיר מירון כנודע, 
שהלך  ז”ל  למורי  ראיתי  אני  שם1,  ושמחים  ושותים  ואוכלים 
וזה  ביתו...  אנשי  וכל  הוא  לעומר,  ל”ג  ביום  אחת  פעם  לשם 
היה פעם הא’ שבא ממצרים, אבל אין אני יודע אם אז היה בקי 
ויודע בחכמה הזו הנפלאה שהשיג אח”כ. והה”ר יונתן שאגי”ש 
אנשי  כל  עם  בנו הקטן שם  ]האריז”ל[ את  לי... שהוליך  העיד 
ביתו, ושם גילחו את ראשו כמנהג הידוע, ועשה שם יום משתה 
ושמחה, גם העיד הה”ר אברהם הלוי, כי בשנה הנזכרת הלך הוא 
שם וכו’ וגם בהיותו שם אמר נחם וכו’, א”ל מורי ז”ל, כי ראה 
בהקיץ את רשב”י ע”ה עומד על קברו, וא”ל, אמור אל האיש 
הזה אברהם הלוי, כי למה אומר נחם ביום שמחתינו...”. מבואר 
שהיו עושים שמחה שם, אמנם לכאו’ משמע דגם האריז”ל לא 

היה הולך שם בכל שנה.
כי  להורות  זה,  כל  “וכתבתי  זיע”א:  ויטאל  מהר”ח  ומסיים 
יש שורש במנהג הזה הנזכר, ובפרט כי רשב”י ע”ה הוא מחמש 
תלמידים הגדולים של ר”ע, ולכן זמן שמחתנו ביום ל”ג לעומר, 
כפי מה שביאר לעיל ביום ל”ג לעומר”. אך לא נזכר בדבריו שהיו 

עושין מדורות, ובוודאי לא שריפת בגדים וכו’2.
אודות מנהג שריפת בגדים יקרים לכבוד רשב"י

ב[ כמדומה, ראשון המעוררים בענין זה, הוא הגרי"ש נתנזון 
זצ"ל, בשו"ת שואל ומשיב )חמישאה, סי' ט"ל( שכותב בתו"ד: 
יש לדבר בזה על מה שנהגו לשרוף בגדים  "אבל באמת הרבה 
עליו בל"ג בעומר, והם עוברים על בל תשחית... וגם הוא דרכי 
אמורי כמבואר בע"ז שם )י"א, א'(3... והרבה יש לדבר בזה, ומה 
אעשה כי בעוה”ר לא ישמעו בזה לקול המורים, וכבר אמרו כשם 
וחושבין  שנהגו  בדבר  ובפרט  וכו’,  הנשמע  דבר  לומר  שמצוה 
לזכות  ורוצים  קדושים,  וישראל  עושין4...  הם  שמצוה  ההמון 
במצוה, ופשיטא שבימי האר”י ושאר קדושים אשר בארץ, לא 
ופשיטא  ותחנונים...  ותפלות  קברו,  על  לימוד  רק  עושים  היו 
שהב”י וסייעתו לא היו מניחים לעשות כזאת, ורק אח”כ נתפשט 
המנהג, ואח”כ חשבו למנהג קדום, ומתייראים שלא יענשו ח”ו, 
ואני ערב להם שאם היו לוקחים אותו ממון, והיו מפרנסים עניי 
א”י בזה, שיותר היה ניחא לרשב”י, והנאה לו, והנאה לעולם”.

ולפמשנ”ת מבואר כדברי השו”מ במש”כ דלא היה זה מנהג 
קדום, שהרי בדברי מהרח”ו הנ”ל, לא נזכר כלל שעשו הדלקה 
במירון בל”ג בעומר, רק שאכלו ושתו ושמחו שם, אלא שכנראה 
מהרח”ו, שהרי  מה שכתב  את  השו”מ  ראה  ברור שלא  כמעט 
מבואר שם דלא בתפלות ותחנונים עסקו, אלא בעיקר בשמחה, 
השמחה,  ענין  בתקופתו  תבל  ארצות  ברוב  נודע  דלא  ואיברא 

שהרי גם הפמ”ג בסי’ תצ”ג התפלא על כך.
ג[ ועכ”פ זה נראה ברור שזולת במירון מקום מנוחת רשב”י, 
ענין  רווח  היה  לא  ציונו,  פני  על  הנשקפה  בצפת  גם  ואפשר 
שמחה גדולה כ”כ, אלא  כמ”ש הרמ”א ‘ומרבים קצת שמחה’, 
משום  רק  היה  שזה  מוכח  הא  הלוי,  מהר”א  עם  במעשה  וגם 
דבאתריה דרשב”י היה, שהרי בכל השנים נהג לומר ‘נחם’ ולא 
אירע לו דבר, שו”ר בברכ”י או”ח תצ”ג ד’ שכבר נתעורר בזה, 

וכתב דעכ”פ יש ללמוד מזה דהוא יום שראוי לשמוח בו, ע”ש.
ד[ וראיתי בשד”ח )אסיפת דינים, מערכת א”י, אות ו’(, ששלח 
לחכמי טבריה שבדורו, לבאר ענין שריפת הבגדים וזה אשר השיבו 

לו, על מנהגם בכל שנה בפסח שני לבוא לקבר ר”מ בטבריה, 
שפעם אחת עשו חנוכת בית המדרש שם בשמחה גדולה, וקבלו 
להרבות  זה  יום  “ונקבע  וכותבים  שנה,  בכל  כן  לעשות  ע”ע 
בשמחה, ומדליקים המנורה, ובראשה מלא הספל מלא שמן זית, 
וקרועי בגדים מהם מפקיעים... וכן יש מביאים איזה בגדי רקמה 
להעלות  תקנתן...  היא  ושריפתן  למלאכתן,  יצליחו  לא  אשר 
אורה... ונודר מתנת ידו לקופה של צדקה ותופשי התורה... ואם 
ירצה להעלות על המוקד בגד יתר, הממונים מודיעים לו, כי לא 
נכון לשורפו במדורה, ומקדשו, ומוכרים אותו, ומחלקים ממונו 
נמנעו מלשרוף  לעניים לכבוד הצדיק...”. הרי מבואר שאדרבה 

בגדים שלמים שיש בהם משום בל תשחית.
ומוסיפים שם חכמי טבריה, ע”ד ריבוי השמחה, שאין לתפוס 
על  ד”היעלה  השואבה,  בית  דשמחת  דומיא  לזה,  ההוצאה  על 
הדעת לומר שהיו עוברים ח”ו על בל תשחית בריבוי השמן שהיו 
נותנים להרבות אורה? דבר זה מעולם אדם לא אמרה, אלא כל 
מה שהאדם עושה להנאת גופו או ממונו או הנאת רצונו, אין 
ח”ד  )במהדו”ב  לב  חקרי  הגאון  כמ”ש  בל תשחית5,  משום  בו 
סי’ י”א(, והגם ששם )בסוף הסימן( פקפק במה ששמע שבצפת 
בזה  מצא  שלא  וכתב  רשב”י,  בהילולת  יקרים  דברים  מדליקין 
שום היתר... ולא אאמין שהראשונים נהגו כן, והמנהג נשתרבב 
כי אם  היו מדליקין  לא  בית השואבה  דאפילו בשמחת  מחדש, 

מבלאי מכנסי הכהנים...”.
וחכמי טבריה משיבים על טענה זו, “הנה אמת שגם האחרונים 
אשר  בדבריהם  ע”ש  בדמיונו...”,  טעה  לו  והמגיד  כן,  נהגו  לא 
מבואר דודאי נזהרו בבל תשחית דבגדים, אך בשמן לצורך ריבוי 
השמחה, כפי הנראה מדבריהם לא נמנעו מלהרבות. אלא שכל 
שאר  אבל  אליו,  הנשקפה  וצפת  דרשב”י  אתריה  לגבי  נכון  זה 
רואים  שאנו  ובפרט  בדבר,  מצוה  שיהיה  שמענו  לא  מקומות6, 
שילדי התשב”ר המה נפוצים בכל הארץ לקושש עצים למדורה, 
וחבלות  גזל  של  מכשולים  וכמה  הדבר,  טעם  את  לדעת  מבלי 
עלולים בזה, כאשר הנסיון העיד7. אשר לכן נראה לכאו’ שאין 
בקרשים  ודי  המדורות,  להבעיר  הוצאות  להוציא  מצוה  ענין 

ובעצים אשר להבערה עומדים.
קצת מצוה בהדלקה לכבוד רשב"י בשאר מקומות

ה[ אמנם ראה זה חדש מצאתי ב'קובץ תשובות' )למרן הגרי"ש 
קודש  ארון  בדבר  שם  שנשאל  כ"ז(,  סי'  ח"ג  זצ"ל,  אלישיב 
אפשרות  ואין  דבר,  לשום  הקרשים  הוכשרו  ולא  שפירקוהו, 
לגונזם, ובסוף דבריו כותב: "ולכן נראה שיש למכור את הקרשים 
עפ"י הגבאים והמתפללים... ועי"ז פקע קדושתייהו גם ממשמשי 
קדושה, ובמחיר שיתקבל יקנו ספרי תהלים לביהכ"נ, ואח"כ יש 
לשורפם, ורצוי להמשיך לשורפם בל"ג בעומר בהדלקת רשב"י, 

והיה רצוי לאסוף את האפר לגונזם".
ולכאו' משמע מזה דראה סרך מצוה במדורה זו ]מעין שאמרו 
ודומיא דמש"כ  'ביעור חמץ'[  לשרוף את הערבות בשריפה של 
ביהכ"נ  אבני  לענין  כ"ט  סי'  ח"ב  חיים  לב  בשו"ת  הנ"ל,  בכעין 
שנשרפו, לענין היתר לעשותם כשולחן שעליו ילושו את המצות 

לפסח, שמותר, ע"ש.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בֶּן  "וַיֵֵּצא  י'(,  כ"ד  )ויקרא  דכתיב  בהא  לשאלה,  בתשובה 
וַיִּנָּצוּ  יִשְָׂרֵאל  בְּנֵי  בְּתוְֹך  ִמְצרִי  ִאיׁש  בֶּן  וְהוּא  יִשְְׂרֵאלִית  ִאשָּׁה 
ופרש"י, "בתוך בני  ַהיִּשְְׂרֵאלִי",  וְִאיׁש  ַהיִּשְְׂרֵאלִית  בֶּן  בַּמֲַּחנֶה 
גרות.  כגוי שצריך  שדינו  דמשמע  שנתגייר".  ישראל. מלמד 
כוכבים  עובד  "והלכתא,  ב'(,  )מ"ה  ביבמות  איתא  ומאידך 
ועבד הבא על בת ישראל, הולד כשר, בין בפנויה בין באשת 
דברי,  בת  שלומית  מצרי,  האיש  של  אמו  כאן  והרי  איש". 

ישראלית היתה, ולמה הוצרך להתגייר.
מלמד  בנ”י  בתוך  בתו”כ  “ומ”ש  כתב:  )עה”פ(  הרמב”ן 
שנתגייר, אינו שיצטרך בגירות, אלא ככל ישראל שנכנסו לברית 
במילה והרצאת דמים בשעת מתן תורה )עי’ כריתות ט’ א’(, אבל 
נתכוונו לומר, שהלך אחרי אמו ונדבק בישראל, וזה טעם בתוך 

בנ”י, שהיה עמהם, ולא רצה ללכת אחרי אביו להיות מצרי”.
וב’מושב זקנים’ מבעלי התוס’ כתב כעין דברי הרמב”ן שהוצרך 

לגירות ככל ישראל, אך מה היה למעשה מפרש איפכא, שכתב 
נכנס  ולא  נח,  ומבת  נח  זה המקלל שנולד במצרים מבן  “אבל 
לברית, גוי גמור הוא, דדילמא נשאר במצרים, ולא יצא עמהם, 
ישראלית,  אשה  בן  ויצא  כדכתיב  סיני  הר  לפני  נתקרב  ולא 
דילמא  למימר  ואיכא  מצרים,  ונפק  ירושלמי,  בתרגום  ומפורש 

השתא יצא מחדש, ולא נתגייר מעולם”.
לפי  ישראל,  בני  בתוך  אחר,  “דבר  ה’חזקוני’:  כתב  וכעי”ז 
עד אחר  אביו המצרי משעת השעבוד  נמשך אחרי  היה  הפשט 
וכעי”ז  לו אצל משפחת אמו”,  ובא  נתגייר  ואח”כ  מתן תורה, 

ראה גם בפי’ הרא”ש עה”ת.

תשובה ל"מבין חידות"

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

מהלכות 'בני אהרן הכהנים'.
בפסוק )ויקרא כ"א א'( "אמֹר אל הכהנים בני אהרן... לנפש לא 
יטמא בעמיו...", כותב בעל הטורים: "בני אהרן. ולא בנות אהרן, 
לפי שהם גרמו מיתה לדורות", וכ"כ הרבינו בחיי. וברוקח עה"ת 
מבואר יותר: "בני אהרן. בגימטריא אלה הזכרים, לפי שהעבודה 
רשאות  לכך  לעולם  מיתה  גרמו  שהנשים  לפי  ועוד,  בזכרים, 

לטמאות למתים".
הדברים  נראין  אבל  חז"ל,  במדרש  מקורם  היכן  מצאנו  ולא 
שבזה מתקנות אותו עוון, ובשבת ל"ב א' מבואר הטעם שנשים 
מתות ח"ו, שהוא על עון חלה והדלקת נר, ומפרש רש"י: "ונשים 
נצטוו על כך, כדאמרינן בב"ר, היא איבדה חלתו של עולם שעל 
ידה נטרד אדה"ר שנתרם כחלה, וכבתה נרו של עולם, ושרפה 

דמו".
"נהגו הנשים שלא לעשות  ד' כתב:  והנה בשו"ע או"ח תצ"ג 
מלאכה מפסח ועד עצרת משקיעת החמה ואילך", וכתב הט"ז: 
והיו  החמה,  שקיעת  אחר  שנקברו  וכו',  מלאכה  לעשות  "שלא 
העם בטלים ממלאכה", וצ"ע לפי"ז למה דוקא נשים נהגו לבטל 
אנשים,  דה"ה  כנה"ג  בשם  מביא  יעקב  החק  ואמנם  ממלאכה, 
ומ"מ בשו"ע נזכר רק נשים. ועי' בביהגר"א שכתב "נהגו, כמ"ש 

בסוף מו"ק כ"ז ]ע"ב[, בביטול מלאכה כשמת בעיר, ע"ש".
וראה  ולהספיד,  לבכות  נהגו  דהנשים  ב',  כ"א  במו"ק  ועי' 
בני  "ולמה  הר"י,  בשם  אמֹר,  פ'  התוס'  מבעלי  זקנים'  ב'מושב 
יהו  לכך  לעולם,  מיתה  גרמו  הן  וכו',  אהרן  בנות  ולא  אהרן 
מטמאות למת ולכך אמר הכתוב )ירמיה ט' י"ט(, ולמדנה בנותיכן 

נהי, שהן הביאו מיתה שיש בו נהי, והם הולכות לפני המטה".
בשם  מביא  ד'(  תצ"ג  הלבוש,  )על  אזולאי  מוהר"א  ובהגהות 
ספר תניא רבתי )סי' נ'(, בטעם מניעת הנשים מעשיית מלאכה 
"ועוד טעם לזכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, שקדמו אצל 
אותם התלמידים לכבדן ולהתעסק בהם, לפיכך נהגו שלא לעשות 
מלאכה באותה העת, כי הנשים זריזות במדה זו, שהולכות את 

המת, לתקן מה שגרמו מיתה בעולם".
וכ"כ בא"ר שם, והרחיב יותר ב'אליה זוטא': "משום דגרסינן 
מפני מה הנשים מהלכות אצל המת תחלה, מפני שגרמה המיתה 
לעולם, והלכך בהם נוהגת מצוה זו, להודיע זהירות שבהן בכל 
ולהתעסק בהן,  ודור, שקדמו אצל אותן התלמידים לכבדן  דור 
לכך נהגו שלא לעשות מלאכה באותו ערב ]של ימי הספירה[ זכר 

לנשים צדקניות שהיו באותו הדור".

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דאיתא בזבחים )ק"כ א'(, דאע"פ 
שהזר כשר לעבוד ב'במה', מ"מ מומין פוסלין בו )עי' רש"ש 
פרשתינו,  ע"פ  להוכיח  יש  לכאורה  היאך  שם(.  אורה  וקרן 

דאין כלל פסולי מומין בזר )במקום שהותרה בו העבודה(.
איש  לאמר  אהרן  אל  "דבר  י"ז(,  )כ"א  בפרשתינו  נאמר  הנה 
מזרעך לדֹרֹתם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלקיו", 
וכן להלן )כ"א(, "כל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהן לא יגש 

להקריב" וגו'.
ומשמעות הכתוב, דכל עיקר פסול מומין אינו נוהג אלא בזרעו 

1   הנה בדבריו לא נזכר מענין הדלקה כלל, דלא כמו שנתפרסם ונתפרץ 
צעירי  ע”י  ואתר  אתר  בכל  מדורות  בהבערת  בעומר  דל”ג  הענין  כ”כ 
הצאן, וחיפשתי ולא מצאתי מקור קדום לדבר שעושין כן, ומה שנזכר 
שכתב:  ב’  תצ”ג  ברמ”א  ועי’  בלבד,  דרשב”י  אתריה  על  הוא  בשד”ח 
ובפשטות הטעם  בו קצת שמחה”,  ומרבים  ל”ג,  ביום  “אלא מסתפרין 
שאז  משום  הגר”א(,  בשם  סק”ח  שם  במ”ב  ]וכ”ה  שם  בשו”ע  כמ”ש 
פסקו מלמות, ]אולם פלא, שבח”א כלל קל”א, כתב הטעם, משום שהוא 
הזכיר הטעם  ולא  נוהגין קצת שמחה”,  ולכבודו  דרשב”י,  הילולא  יום 
שפסקו מלמות[, ועי’ במ”א סק”ג, שמביא: “וכתב בכוונות, שגדול אחד 
היה רגיל לומר נחם בכל יום, ואמרו גם בל”ג, ונענש”, )והמ”א לא ציין 

שרשב”י נתגלה להאריז”ל, ואמר שהוא יום שמחתינו(.
ונראה שהפשט בדברי רשב”י, לא מצד שהוא יום הילולא דרשב”י ]שבזה 
נחלקו כידוע באחרונים, עמש”כ בברכ”י סי’ תצ”ג, וביערות דבש דרוש 
ותיכף הלך ר”ע  כיון שאז נפסקו מלמות,  י”א[, אלא שכבר בימי ר”ע, 
אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם, ע”כ קבעו לשמוח ביום זה, שכמעט 
היה העולם שמם, וחידש ר”ע את ההמשך מסירת התורה, וכן מבואר 
בימים  שמחה  יום  לעשות  כמקור  שכתב  קס”ג,  סוס”י  או”ח  בחת”ס 
ההם בגולה, “ול”ג בעומר יוכיח, שנתחדש ע”י תלמידי ר”ע, והיה אחר 
החורבן, אלא ע”כ מפני שנעשה בחו”ל דלא כפר”ח במנהגי איסור שלו 
בהל’ יו”ט אות י”ד, שקרא תגר על המנהג ההוא, ולענ”ד מנהג ותיקין 
הוא”, הרי מבואר שהשמחה ביום זה, נתחדשה ע”י תלמידי ר”ע בדור 

ההוא.
יראה,  המתבונן  בזה,  פקפק  רל”ג  סי’  ביו”ד  בעצמו  שהחת”ס  ואע”פ 
יום שמרבים בו קצת שמחה כדברי  שעיקר טענתו לא כנגד מה שהוא 
הרמ”א הנ”ל, אלא “לעשותו יום שמחה והדלקה ובמקום ידוע דוקא, 
שהיה תל תלפיות שהכל נפנים לשם, לא ידעתי אם רשאים לעשות כן”, 
פקפק  בדורו,  שהיה  כפי  זה,  ביום  השמחה  עשיית  צורת  שעל  דהיינו 
החת”ס ]וראה בספר ‘אלף כתב’ אות ק”ס, שבנו, הכתב סופר, היה ביום 

הזה עושה שמחה עם תלמידיו ומשתעשע עמהם בד”ת בין האילנות[.
ועי’ ב’ערך לחם’ למהריק”ש, שכתב: “ואיך שיהיה, מנהגם של ישראל 
תורה, ואין לבטל מה שנהגו בכל תפוצות הגולה לעשות יום ל”ג לעומר 
שאר  לגבי  לא  שמחה,  הנהגת  לעצם  באשר  כתב  זה  אך  שמחה”,  יום 

חידושים שלא נזכרו אצל גדולי הפוסקים, הרמ”א, המ”א והמ”ב.
אמנם המנהג שמביא מהרח”ו לעלות לקבר רשב”י, מביא גם ב’עטרת 
זקנים’, ש”מנהג א”י שנוהגין לילך על קברי רשב”י ור”א בנו ביום ל”ג 
משאר  יותר  ידוע  היה  קבורתן  שמקום  מפני  שהטעם  ונראה  בעומר”, 
מקומות, וכיון שרשב”י מגדולי תלמידי ר”ע, והשמחה על ידם נתגלגלה 
וכמשנ”ת בחת”ס הנ”ל, ע”כ עלו שם, ואח”כ נתוסף כנראה עוד מנהגים 

של הדלקה וכיו”ב.
נהגו  שלא  הטעם  שביאר  שליט”א,  זקס  הלל  רבי  הגאון  בשם  ושמענו 
ברמ”א  מש”כ  זולת  זה,  ביום  ענין  שום  לעשות  דליטא  הישיבות  בני 
נוסעים  היו  שלא  ובודאי  מזה,  יותר  מזכיר  לא  המ”ב  וגם  ובמ”א, 
מה  וכן  התורה,  שקבעה  שהמועדים  משום  למירון  בעומר  בל”ג  דוקא 
גם מבלי  ופורים, מצווים אנו לעשותם ככתבם,  שהוסיפו חז”ל חנוכה 
להבין סודם, לעומת זאת הענין שצדיקי עליון, היו עולים למירון בשעתו, 
ביום  לעשות  סודות התיקונים שאפשר  שידעו  ותלמידיהם, משום  הם 
וכו’,  יודעים כלל  מסויים במקום מסויים, אבל דורות אחרונים שאין 
סוס”י  ח”ח  יצחק  במנחת  ]ועמש”כ  בזה  מלתקן  לקלקל  יותר  עלולים 

נ”ג[.
]וכל האמור לגבי בני הישיבות דליטא, הוא רק בל”ג בעומר, אבל לעת 
צורך נסעו, כידוע שמרן הגרי”ז שלח ת”ח גדולים שיתפללו עבורו, ובינם 
מרן הגרא”מ שך זצ”ל ועוד, כי אמר שמסורת בידו מאביו מרן הגר”ח, 
ששם מקום מיוחד להתקבל התפילות, וכן עוד הרבה גדולי תורה נסעו 
שם,  רבינו’  ב’ארחות  ועי’  בעומר.  בל”ג  דוקא  לאו  מזומנות  לעיתות 
מכל  יותר  חשוב  רשב”י  המקובלים  “אצל  הסטייפלר:  בשם  הכותב 
המקובלים  עושים  לכן  הקבלה...  תורת  את  גילה  הוא  כי  התנאים, 
החסידים  הם  בעומר,  בל”ג  למירון  הנוסעים  ועיקר  והילולא...  שמחה 

והספרדים”, ע”ש[.
על תלמידו של החפץ חיים, הגר”ש בלוך זצ”ל, מסופר )בספר ‘הצדיק 
ר’ שלמה’ עמ’ קי”ז( “קודם שנסע למירון בל”ג בעומר, אמר לי, שכל 
קברי צדיקים אצלו שוים, רק שכעת יש לו הזדמנות לנסוע, ולא סבל 
ענין ההדלקות אשר יש בהן טענות של החת”ס עליהן... וכאשר חזר אמר 
לי, לא יודעים אם עושים טוב, פעמים חושבים שזה טוב... והכל עצת 
היצר, כי בעצם לפעול למעלה, פועלים הכי יותר ע”י הגמרא עצמה...” 

רגיל  צדיקים,  לקברי  נסיעות  לריבוי  האחרונות  בשנים  התעמולה  )על 
היה הגר”י הורביץ זצ”ל, ר”י אופקים, להביא את דברי רבו הגר”י מאיר 
רב’  ‘עקב  קונט’   - הקבורה’  מפי  לא  הגבורה,  מפי  משה  ‘תורת  זצ”ל 

עמ’ 33(.
וינברגר שליט”א, מתלמידי מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל,  ]הרה”ג רא”ה 
‘דעת תורה היא  והשיבו מרן:  שאלו האם לנסוע למירון בל”ג בעומר, 
ללמוד, ולא ליסוע למירון’ )ראה ‘אשרי האיש’ ח”ג עמ’ תל”ב(. וידוע 
מה שסיפר נכדו, שמעולם לא היה מרן זצ”ל במירון )וכידוע שהגאון ר’ 
ומפורסם  לו גם שבילי הח”ן,  נהירין  יעקב עדס זצ”ל העיד עליו שהיו 
שבעודו מתחמם לאורו של זקינו הלשם, הועידו לרשימות בענינים אלו, 
לילך  רבותיהם  מנהגי  לפי  הנוהגים  יש קהלות חסידים  אכן  ואכמ”ל(, 
העולים  שכל  והלואי  וכו’,  גדרים  שמירת  עם  בחבורות  כן  ועושין  שם 
למירון ביום ל”ג בעומר היו נוהגים שם כאותם קהלות להיות נשמרים 

מכל פירצה רוחנית, וד”ל[.
2   ב’ארחות רבינו’ הקה”י, ח”ב עמ’ צ”ו, כותב: “אמר לי מו”ר, מה 
לתוך  וכו’  יקרים  בגדים  כגון  ערך,  יקרי  דברים  זורקים  שהספרדים 
קרבן,  שמביאים  שחושבים  משום  זה  במירון,  בעומר  בל”ג  המדורה 

ואסור הדבר”.
מדרכי  ה”ז  לשלהבת  “המרקד  איתא,  ה”א  דשבת  פ”ז  בתוספתא     3
האמורי”, ובשו”ת רבבות אפרים ח”ח עמ’ כ”ה, מעורר לפי”ז איך מותר 
קע”ח,  סוס”י  ביו”ד  הב”י  דברי  עפ”י  ומתרץ  המדורה,  סביב  לרקוד 
בתוספתא  אלא  בתלמוד  נזכר  שלא  שדבר  לאינשי,  להו  משמע  דשמא 

בענינים אלו, אין לחוש, דאל”כ לא הוה שתיק תלמודא מינייהו.
4   וכידוע שהגר”ש העליר זצ”ל, ראב”ד צפת, חיבר קונטרס בשם ‘כבוד 
מלכים’ להגן על המנהג, לאחר שקיבל מכתב מת”ח מירושלים שקרא 
תגר על המנהג )וראה גם דברי נכדו הרה”ג רא”ז העליר זצ”ל, בס’ ‘הרב 
המנהיג והרופא’ עמ’ 203-206(, ורבים נוספים יצאו להליץ על המנהג, 
גם  ומציין  מלכו,  הישועות  בשם  כ”א(,  )נ’  בראשית  יוסף  פרדס  עי’ 
לשו”ת שם אריה או”ח סי’ י”ד, ושם )ל’ כ”א( מציין עוד לשו”ת אוריין 

תליתאי סי’ נ”ב.
ל”ג  עפימ”ש בשבת  ואפשר אולי להוסיף טעם  נאמרו,  ]והרבה טעמים 
ב’, כשיצאו מהמערה, כל מה שראו נשרף, ומשום דמניחים חיי עולם 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון שבוע שעבר



שהותר  במקום  וא"כ  כלל,  שייך  אינו  בזרים  אבל  אהרן,  של 
לפי"ז  ואשר  מומין,  פסול  שייך  אין  לכאורה  הזרים,  בעבודת 
בבמה שהוכשר הזר לעבוד בה, לא יהא מום פוסל בו, וזה דלא 

כמבואר בזבחים הנ"ל.
"וידבר משה  כ"ה(,  )שם  כתיב  המומין  פרשת  דבסוף  איברא, 
לדקדק  יש  ולכאורה  ישראל",  בני  כל  ואל  בניו  ואל  אהרן  אל 
אלא  מומין  בעלי  ענין  אין  והרי  ישראל',  'בני  כאן  נזכרו  למה 

אצל כהנים.
אכן ברש"י פירש, "להזהיר בית דין על הכהנים", והיינו דבאמת 
אלא  דישראל,  מומין  בעלי  פסול  לענין  כאן  הכתוב  כוונת  אין 
בעלי  עבודת  מהכהנים  למנוע  מוזהרין  שהם  דין,  בית  לענין 
לבעלי  קרבנותיהם  ימסרו  "שלא  לפרש,  כתב  ובחזקוני  מומין. 
מומין", דהיינו שכל בר ישראל מוזהר שלא למסור הקרבתו לכהן 
בעל מום, ולפי"ז נמצא דבעבודת כהן בעל מום בקרבן שמביא 

הישראל, לכאורה עובר גם הישראל בלאו זה.
דמאחר  לבאר,  שכתב  קרא,  בהך  חכמה  במשך  יעוין  אולם 
יש  שפיר  א"כ  הנ"ל,  וכבזבחים  בבמה,  פוסלין  דמומין  שמצינו 
לפרש לשון הכתוב כפשוטו, דהיינו דכתיב 'ואל כל בני ישראל', 
לפי שאף בני ישראל הכשרים לעבוד בבמה, מכל מקום מומין 
פוסלים בהם. ושוב אין לדייק מה שהזכיר הכתוב תחילה דוקא 
זרע אהרן, דלעולם גם בני ישראל שייכי בפרשה זו, וכגון בבמה 

וכאמור.
וכן מסתברא שאין פסול מומין בכהנים דוקא, אלא הוא פסול 
הפסול  היה  דאם  ותדע,  מום,  בעל  ע"י  העבודה שנעשית  בגוף 
בכהן דוקא, א"כ מן הדין שהיה גם נפקע מתורת כהן, וזה ודאי 
כהן  דין  נפקע ממנו  ודאי לא  כהן בעל מום  כידוע  אינו, שהרי 
הכהונה  דין  לעצם  שייך  הפסול  שאין  וע"כ  מום8,  בעל  כשהוא 
אלא לגוף העבודה, וזה שייך גם בישראל במקום שהוכשר לעבוד 

כגון בבמה, שהמום פוסל בו.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "אחיסמך ]אבי אהליאב[".

דמות הקשורה: רש"י ויקרא כ"ד י"א, "למטה דן. מגיד שהרשע 
ל"א  )שמות  בו  כיוצא  לשבטו,  גנאי  לאביו  גנאי  לו  גנאי  גורם 
לאביו שבח  לו שבח  ָדן, שבח  ְלַמֵּטה  ֲאִחיָסָמְך  ֶּבן  ָאֳהִליָאב  ו'(, 

לשבטו".

בשלוש פעמים בתורה נזכרתי – שאחיסמך נזכר שלוש פעמים 
בתורה הקדושה.

בראשונה  הקדושה,  בתורה  אחיסמך  נזכר  פעמים  שבשלוש 
בפרשת כי תשא )שמות ל"א ו'(, כשה' אמר למשה במי לבחור 
לעבודת המשכן, "ַוֲאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ִאּתֹו ֵאת ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך 
ְלַמֵּטה ָדן ּוְבֵלב ָּכל ֲחַכם ֵלב ָנַתִּתי ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך". 
בשנית בפרשת ויקהל )שם ל"ה ל"ד(, כשמשה אמר לבני ישראל 
את דברי ה' אודות במי הוא בחר לעבודת המשכן, "ּוְלהֹורֹת ָנַתן 
ְּבִלּבֹו הּוא ְוָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן", ובשלישית בפרשת 
פקודי )שם ל"ח כ"ג(, בחשבון הדברים שהשתמשו לבנית המשכן, 
"ְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן ָחָרׁש ְוחֵֹׁשב ְורֵֹקם ַּבְּתֵכֶלת 

ּוָבַאְרָּגָמן ּוְבתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ּוַבֵּׁשׁש".

– ששלושת הזכרותיו אלו של  בזכות בני שממנו השתבחתי 
השתבח  שממנו  בנו  אהליאב  מזכות  היתה  בתורה,  אחיסמך 

אביו.
שאהליאב היה בנו של אחיסמך, כמפורש בפסוק )שמות ל"א 
ו'(, "ַוֲאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ִאּתֹו ֵאת ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן ּוְבֵלב 

ָּכל ֲחַכם ֵלב ָנַתִּתי ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך".
בנו,  בזכות  היו  בתורה  אחיסמך  של  אלו  הזכרותיו  ושלושת 
שהרי כל סיבת הזכרתו היתה בתורת אביו של אהליאב, שהתורה 

רצתה לדבר על אהליאב, ועל כן יחסה אותו על שם אביו.
ואחיסמך השתבח בבנו, כדאיתא בספרא )אמֹר י"ד ד'(, "וכנגדו 
וחושב,  דן חרש  אתה אומר, ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה 
שבח הוא לו ושבח לאביו ושבח למשפחתו ושבח לשבטו שיצא 
ראו  "ד"א  הרבה,  ועוד  א'  מ"ח  בשמו"ר  איתא  וכעי"ז  ממנו". 
לו  שבח  אחיסמך,  בן  אהליאב  ואתו  ומניחין,  מדכרין  ה',  קרא 
שבח לאביו שבח למשפחתו שבח לשבט שיצא ממנו". וכפרש"י 

בפרשתנו )כ"ד י"א(.

אחיסמך  – שמשפחתו של  נתברכה משפחתנו  מרובה  במנין 

דן מרובים משאר השבטים  במנין מרובה, שהיו שבט  נתברכה 
למעט שבט יהודה.

יהודה,  שבט  למעט  השבטים  משאר  מרובים  היו  דן  ששבט 
כמפורש בפסוקים במנין הראשון בפרשת במדבר )שם א' ל"ט(, 
"ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ָדן ְׁשַנִים ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות", ורק יהודה 
ְלַמֵּטה  "ְּפֻקֵדיֶהם  ג"ז בפסוק )שם כ"ז(,  יותר מהם, כמפורש  היו 
ְיהּוָדה ַאְרָּבָעה ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות". והשבט המרובה ביותר 
ְלַמֵּטה  "ְּפֻקֵדיֶהם  דן, היו שבט שמעון, כדכתיב )שם כ"ג(,  אחרי 
ִׁשְמעֹון ִּתְׁשָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות", והמועטים ביותר מכל 
השבטים היו מנשה ובנימין, מנשה דכתיב )שם ל"ה(, "ְּפֻקֵדיֶהם 
ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ְׁשַנִים ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ּוָמאָתִים", ובנימין דכתיב )שם 
ל"ז(, "ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ֲחִמָּׁשה ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות".

במקומם  דן  שבט  עמדו  פינחס,  בפרשת  השני  במנין  וגם 
בפסוקים  כמפורש  יהודה,  כמרובים מכל השבטים למעט שבט 
ְוִׁשִּׁשים  ַאְרָּבָעה  ִלְפֻקֵדיֶהם  ַהּׁשּוָחִמי  ִמְׁשְּפחֹת  "ָּכל  כ"ו מ"ג(,  )שם 
ג"ז  כמפורש  מהם  יותר  היו  יהודה  ורק  ֵמאֹות",  ְוַאְרַּבע  ֶאֶלף 
בפסוק )שם כ"ב(, "ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְיהּוָדה ִלְפֻקֵדיֶהם ִׁשָּׁשה ְוִׁשְבִעים 
ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות", והשבט המרובה ביותר אחרי דן, היו יששכר, 
ַאְרָּבָעה  ִלְפֻקֵדיֶהם  ִיָּׂששָכר  ִמְׁשְּפחֹת  "ֵאֶּלה  כ"ה(,  )שם  כדכתיב 
ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות", והמועטים ביותר מכל השבטים היו 
שמעון ואפרים, שמעון דכתיב )שם י"ד(, "ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ַהִּׁשְמעִֹני 
"ֵאֶּלה  ל"ז(,  )שם  דכתיב  ואפרים  ּוָמאָתִים",  ֶאֶלף  ְוֶעְׂשִרים  ְׁשַנִים 
ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ֶאְפַרִים ִלְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות 

ֵאֶּלה ְבֵני יֹוֵסף ְלִמְׁשְּפחָֹתם".
ואיתא בירושלמי עירובין פ"ה ה"א )ל"ג ב'(, "...לפי שהיה שבטו 
שהיה  מי  וכל  באחרונה,  נוסע  היה  באוכלוסין,  מרובה  דן  של 
ְלָכל  ְמַאֵּסף  כ"ה(,  י'  )במדבר  הה"ד  לו,  מחזירו  היה  דבר  מאבד 

ַהַּמֲחנֹת ְלִצְבאָֹתם", וכפרש"י עה"פ שם.
וע"ע בתרגום יונתן בן עוזיאל עה"פ )בראשית מ"ו כ"ג(, "ּוְבֵני 
ְסכּום  ְוֵלית  ְוַאְמּפּוִרין  ְזִריִזין  ְדָדן  "ּוְבנֹוי  שתרגם,  ֻחִׁשים",  ָדן 
ְלִמְנָיֵניהֹום )תרגום ע"פ כתר יונתן: ובניו של דן זריזים וסוחרים 
ריבוי  של  לשון  נקטו  ב'  קמ"ג  בב"ב  וכן  לִמנינם(".  סכום  ואין 

וכדלהלן.

ובשם אבינו שכאשה נקרא נדרשנו – שמשפחתו של אחיסמך 
שנתברכה במנין מרובה, היא נדרשת בשם אביו חושים שנקרא 

כמו אשה.
שחושים היה אביו של אחיסמך, שהרי אחיסמך היה מזרע דן, 
כמפורש בפסוק )שמות ל"א ו'(, "ַוֲאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ִאּתֹו ֵאת ָאֳהִליָאב 
ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן ּוְבֵלב ָּכל ֲחַכם ֵלב ָנַתִּתי ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל 
ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך", ולדן היה רק בן אחד, כמפורש ג"ז בפסוק )בראשית 
מ"ו כ"ג(, "ּוְבֵני ָדן ֻחִׁשים", הרי שאחיסמך היה מזרעו של חושים. 
וכן   ,24 עמ'  באוצה"מ  )הובא  הדני'9  אלדד  'ספר  בסוף  ומצאתי 
אלדד  שמי,  "וזה  שכותב,  עתיק(,  בלמכסה  הגר"ח  רבנו  הביאו 
בן מחלי בן... בן אהליאב בן אחיסמך בן חושים בן דן בן יעקב 
בנו  אחיסמך  שהיה  הרי  אמן",  ישראל  לכל  ושלום  ע"ה  אבינו 

של חושים.
וברכתה המיוחדת של המשפחה למנין מרובה, נדרש בשמו של 
חושים אביהם, כדאיתא בב"ב קמ"ג ב', "ּוְבֵני ָדן ֻחִׁשים... דתנא 
ברשב"ם  ופירש  קנה",  של  כחושים  מרובין  שהיו  חזקיה,  דבי 
ורבינו גרשום  שם, "כחושים של קנה. שגדלים הרבה ביחד...". 
כתב, "שהיו מרובים כחושים של קנה. כלומר רוב בנים היו לו 
כאותן שרטוטין של קנים שיש בקנים שהן ארוכות. ואית דאמרי 
ע"ג  זו  הרבה  קליפות  שהן  קנה  של  כעלים  קנים,  של  כחושים 

זו".
וע"ע בתוס' רי"ד שם שכתב, "שהיו מרובין כחורשין של קנים10 
שירדו  נפשות  למנין  רבים, שהרי  דן  בני  לפרש שהיו  אין  פי'   .
נתרבו  חושים  של  בניו  אלא  באחד.  אלא  נמנה  אינו  למצרים 

כחורשים, ועל שם כן נקרא חושים...".
ובמהרש"א בח"א שם כתב, "ובני דן חושים כו' שהיו מרובים 
קנה,  של  כחושים  הכא  דדרש  ...נראה  כו'.  קנה  של  כחושים 
מ"ב(  כ"ו  )במדבר  אחר  ובמקום  חושים,  כאן  הכתוב  מדקראו 
קראו שוחם ]"ֵאֶּלה ְבֵני ָדן ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלׁשּוָחם ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוָחִמי 
ונקרא  שמו,  דשוחם  ליה  דריש  ְלִמְׁשְּפחָֹתם"[,  ָּדן  ִמְׁשְּפחֹת  ֵאֶּלה 
חושים ע"ש חושים של קנה. והוא מבואר כי דן לא היה לו אלא 
בן אחד ושבטו היה מרובה באוכלוסין יותר מכל השבטים חוץ 
משבט יהודה, והכי אמרינן בב"ר )צ"ד ט'(, דן נכנס בצלמוניתו 
אצל אביו ומתברך בשבעים אלף ובנימין נכנס בעשרה ומתברך 

בארבעים אלף...".
וחושים נקרא כמו אשה, כדכתיב בדה"י )א' ח' ח'(, "ְוַׁשֲחַרִים 

ָנָׁשיו",  ַּבֲעָרא  ְוֶאת  חּוִׁשים  אָֹתם  ִׁשְלחֹו  ִמן  מֹוָאב  ִּבְׂשֵדה  הֹוִליד 
של  שמותיהם  היו  כך  נשיו.  בערא  ואת  "חושים  שם,  ופרש"י 

נשיו", הרי שאשה נקראה בשם זה.
ובענין מיהו שחרים שנשא את אותה חושים, רש"י שם כתב, 
הגלות,  מן  אותו  ששלחו  ולאחר  הגולים,  מן  אחד  היה  שהוא 
הוליד את אלה. והרלב"ג כתב, שהוא 'חּוָרם' הנזכר )בפסוק ה'( 

בנו התשיעי והאחרון של ֶּבַלע בכורו של בנימין בן יעקב.
שהוא  דרשו  ב'(,  מ"ח  דף  ה"ג,  )פ"ח  יבמות  בירושלמי  אכן 
בועז, דאיתא שם,  "כתיב, ְוַׁשֲחַרִים הֹוִליד ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ִמן ִׁשְלחֹו 
אָֹתם חּוִׁשים ְוֶאת ַּבֲעָרא ָנָׁשיו. ַׁשֲחַרִים זה בועז, שהיה משוחרר 
ִמן  המואביה.  רות  את  שנשא  מֹוָאב,  ִּבְׂשֵדה  הֹוִליד  העונות.  מן 
ִׁשְלחֹו אָֹתם, שהיה משבטו של יהודה דכתיב ביה )בראשית מ"ו 
ָנָׁשיו. וכי  ַּבֲעָרא  ְוֶאת  ְלָפָניו וגו'. חּוִׁשים  ְיהּוָדה ָׁשַלח  ְוֶאת  כ"ח(, 
יש לך אדם שהוא מוליד את נשיו. אלא שחש כנמר וביאר את 

ההלכה...".
ִּבְׂשֵדה  הֹוִליד  ְוַׁשֲחַרִים  הכתוב  שאמר  "זה  א',  ד'  ברו"ר  וע"ע 
מֹוָאב, אליהו ז"ל שאל את ר' נהוראי, אמר ליה, מה דין דכתיב 
ושחרים הוליד בשדה מואב. א"ל, גדול שהוליד בשדה מואב, ִמן 
ִׁשְלחֹו אָֹתם. שהיו משבט בנימין...". וע"ע בהמשך דברי המדרש 

שמביא כעין דברי הירושלמי.

אבי שזכה לכוחות מיוחדים – שחושים אביו של אחיסמך, זכה 
לכוחות מיוחדים של ריצה מהירה וגבורה מיוחדת.

לכוחות  זכה  והוא  כדלעיל,  אביו של אחיסמך,  היה  שחושים 
מיוחדים של ריצה מהירה וגבורה מיוחדת בקולו, כדלהלן.

ואף זכה לגבורה מיוחדת בכוחו, שהרי הוריד את ראשו של עשו 
במכת מקל אחד והרגו, כשבא לעכב את קבורת יעקב, כדאיתא 
בסוטה י"ג א', "...חושים בריה דדן תמן הוה ויקירן ליה אודניה, 
אמר להו, מאי האי. ואמרו ליה, קא מעכב האי עד דאתי נפתלי 
נפתלי מארעא דמצרים  ועד דאתי  מארעא דמצרים. אמר להו, 
ארישיה13,  מחייה  קולפא12,  בבזיון. שקל11  מוטל  אבא  אבי  יהא 
נתרן עיניה ונפלו אכרעא דיעקב, פתחינהו יעקב לעיניה ואחיך... 
)חושים בנו של דן היה שם במערת המכפלה כשבאו לקבור את 
יעקב ועשו עיכב, וכבדו אוזניו משמוע, כך שלא הבין מה קורה. 
אמר חושים מה זה שמתעכבים לקבור את יעקב. אמרו לו, שעשו 
מעכב את הקבורה עד שנפתלי יחזור ממצרים להביא את שטר 
המכירה שיעקב קנה את חלקו במערה מעשו. אמר להם חושים, 
ועד שנפתלי יחזור יהא יעקב אבא של אבי מוטל בבזיון. לקח 
נפלו  המכה  ומעוצמת  בחזקה,  עשו  את  בו  הכה  מקל,  חושים 
עיניו של עשו על רגלי יעקב, באותה שעה פתח יעקב את עיניו 

וחייך - עפרש"י(". ומעשה זה הוא גבורה עצומה.
אכן יעויין בתוס' שאנץ שם שהקשו מדברי המדרש שיהודה 
הרגו לעשו, וכעי"ז הקשו בתוספות ראש ועוד ראשונים. וכתבו 
ד"ה  ב'  נ"ה  בגיטין  ובתוספות  ליישב "שמא שַנִים הרגו אותו". 
עליו  שעמד  עד  הכאה,  באותה  מת  לא  "שמא  כתבו,  ביהודה, 
יהודה והרגו". הרי שאין בהכרח ראיה מהכאה זו שאכן חושים 

היה מיוחד בכוחו וגבורתו.

שמע זעקה שנשמעה למרחקים – שחושים אביו של אחיסמך, 
שמע את זעקתו של יהודה שנשמעה למרחקים, מארץ מצרים 

ועד ארץ כנען.
למרחקים  שנשמעה  יהודה  של  זעקתו  את  שמע  שחושים 
רבי  "אמר  ז',  צ"ג  בב"ר  כדאיתא  כנען,  ועד ארץ  מארץ מצרים 
יוחנן, בשעה שתפס יוסף הצדיק את בנימין ואמר להם לאחיו 
)בראשית מ"ד י"ז(, ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו הּוא ִיְהֶיה ִּלי 
ָעֶבד, אמר לו יהודה, בנימין את תפוס ושלום בבית אבא. מיד 
פרסה14  מאות  ארבע  קולו  והלך  גדול,  בקול  ושאג  יהודה  כעס 
יהודה,  אצל  ובא  כנען  מארץ  וקפץ  דן,  בן  חושים15  עד ששמע 
ושאגו שניהם, ובקשה ארץ מצרים ליהפך, עליהם אמר16 איוב 
יהודה,  זה  אריה,  שאגת  ָׁשַחל.  ְוקֹול  ַאְרֵיה  ַׁשֲאַגת  י'(,  ד'  )איוב 
זה  וקול שחל,  ְיהּוָדה.  ּגּור ַאְרֵיה  )בראשית מ"ט ט'(,  שכתוב בו 
חושים בן דן, ששניהם נמשלו כארי, שנאמר )דברים ל"ג כ"ב(, 
ּוְלָדן ָאַמר ָּדן ּגּור ַאְרֵיה ]ְיַזֵּנק ִמן ַהָּבָׁשן[. )איוב שם( ]ְו[ִׁשֵּני ְכִפיִרים 
ִנָּתעּו. אלו גבוריו של יוסף, שכיון שכעס יהודה, נשרו שיניהם 
של כולם. אמר רבי יהושע בן לוי, אף אחיו, כיון שראו יהודה 
שכעס, אף הם נתמלאו חמה, ובעטו בארץ ועשו אותה תלמים 
תלמים...". הרי שזכה חושים לכח מיוחד של ריצה מהירה, שבא 
בקולו, שהמדרש מדמהו  מיוחדת  וגבורה  כנען,  בקפיצה מארץ 

לכח גבורתו של יהודה.

זה  הרי  ההילולא,  שמת  ביום  זה  התעוררות  ועל  שעה,  בחיי  ועוסקים 
דומה למ”ש בברכות ל”א א’ דשבר כוס יקרה, והוא גם בשביל לההביל 
לבית’  ‘שה  בס’  בזה  הקדימני  שכבר  שו”ר  השמחה.  בעת  עוה”ז  עניני 

להרה”ג ר”ש הירשלר שליט”א, עמ’ ש”נ, ע”ש[.
ב’תורה לשמה’ סי’ ת’ שכתב: “מאחר שהם מתכוונים לשם  ע”ע     5
ועוד תדע,  מצוה, אין כאן חשש בל תשחית, ומנהג ישראל תורה הוא. 
שאין  ואע”פ  ביום,  וגם  בביהכ”נ,  נרות  כמה  להדליק  נוהגים  שהרי 
המקום מאיר באורם, דשרגא בטיהרא מאי מהני, ועכ”ז אין בזה חשש 
לשם  ועושים  ביהכ”נ...  לכבוד  מדליקים  שהם  מפני  תשחית  בל  משום 

מצוה, להכי שרי, וה”ה הכא”.
6   עי’ בערוך השלחן סי’ תצ”ג ז’ שכתב: “שמחזיקין היום הזה לקצת 
יו”ט... ורגילין לקרותו הלולא דרשב”י, ובא"י מרבין בתפלה ובהדלקת 
על קברו הקדוש, ואומרים שנסתלק ביום זה, וגם יצא מהמערה  נרות 
ביום זה". וראה מש"כ במנחת אלעזר ח"ד סי' ס', וראה בהליכות שלמה 
להגרשז"א זצ"ל, פסח, עמ' שס"ד, שפעם התבטא על ליל ל"ג בעומר 'איך 
בהילולא  ורוקדים  חוגגים  כשבמירון  ]בירושלים[  כאן  תספורת  נאסור 
דרשב"י, ואולי לא התכוין לפסוק הלכה בזה, רק אמר ההרגשה שהיה 
לו. ובשו"ת נשאל דוד או"ח סי' י"ט, כתב דאב שמלין בנו בימי הספירה, 
אע"פ שאינו נמצא במדינה שמלין, מותר לו להסתפר, ויעשה קצת משתה 

ושמחה לעשרה, ע"ש הטעם ]הו"ד בס' אהלך באמיתך, עמ' של"ט[.
ב’משנה  וראיתי  התשב”ר,  של  ת”ת  ביטול  הרבה  בזה  יש  ובכלל     7
הלכות’ חלק י”ח סי’ רצ”ב, שמצדד קצת להליץ זכות על כך ע”ש. וע”ע 
בספר ‘שה לבית’ עמ’ שמ”ט מש”כ בזה. ובס’ שאלת רב ח”א עמ’ ל”ג 
משיב הגר”ח קניבסקי שליט”א לשואל, שילמד תורה במקום ללכת עם 

ילדיו למדורות.
יש  גם  ה”י.  ברו”ג,  יצאו מזה  ]ובפרט בשנים האחרונות שכ”כ תקלות 
ועושין לאחר המדורות תבשילין ע”ג גחלים,  מקומות שנעשה לחינגא, 
כמנהג שעושין עוברי הדת והמתדמים להם ביום אידם, בחג אשר בדו 
התהלוכה  בדבר  קס”ט,  אגרת  ח”ב  דאגרתא,  בקריינא  וראה  מליבם, 
בל”ג בעומר “שמצות ספה”ע היא עד חג השבועות יום שניתנה בו תורה 
לישראל, והילדים הם הם היו הערבים לקיומה של תורה, ואיך אפשר 

לראות כבלע את הקודש, לערוך תהלוכה ברחובות העיר...” וד”ל[.

וראה מש”כ הרה”ג ר’ מאיר מונק שליט”א, רו”מ דת”ת ‘תורת אמת’ 
ב”ב, בספרו ‘הכסף לחיוב ולשלילה’ עמ’ קי”ח, ואכמ”ל.

8  ועי’ ב’תשובות רבי אליעזר’ ח”א סי’ ט”ו סקי”ז מה שהאריך בכ”ז.
9  ובעיקר הדבר מיהו אלדד הדני, איתא באוצה”מ עמ’ 19, שהיה בזמן 
הגאונים, שהביאו שם נוסח שאלה שכתבו אנשי קירואן לרבי צמח גאון 
אודותיו, “נודיע לאדונינו כי נתארח בינינו אדם אחד ושמו אלדד הדני 
משבט דן, וספר לנו כי ארבעה שבטים הם במקום אחד, דן ונפתלי גד 
ואשר, שם המקום חוילה הקדומה אשר שם הזהב. ויש להם שופט עבדון 
שמו, ודנין בארבע מיתות בית דין...”. והשיבם רבי צמח גאון, “בעסק 
לנו חכמים  ספרו  ואשר שמעתם ממנו,  לפנינו,  הדני ששלחם  ר’ אלדד 
ששמעו מן רבנא יצחק בן מר ורבנא שמחה שראו ר’ אלדד הדני זה, והיו 
תמהים מדבריו, שהיו במקצתן נראים כדברי חכמים שלנו ומקצתם היו 

מופלגין...”.
וע”ע באבע”ז שמות ב’ כ”ב, שכתב שאין לסמוך על הכתוב בספר זה, “...
וכלל אומר לך, כל ספר שלא כתבוהו נביאים או חכמים מפי הקבלה אין 
לסמוך עליו, ואף כי יש בו דברים שמכחישים הדעת הנכונה. וככה ספר 

זרובבל, וגם ספר אלדד הדני והדומה להם”.
הדני  אלדד  שכתב  מה  אודות  שדנו  הראשונים  רבותינו  בדברי  ומצאנו 
בספרו על הלכות שחיטה, וכגון ברשב”א חולין נ”ז א’ ד”ה ה”ג ושמואל 
העצם  בשבירת  שהחמיר  הדני  אלדד  דרבי  “ובהלכות  שכתב,  אמר, 
השלישי, לא נתחוורו דבריו, וכעי”ז כתב הר”ן שם )י”ט א’ מדהרי”ף(, 
הסמוך  העצם  בשבירת  כלומר  בזה,  החמיר  הדני  אלדד  בהלכות  “וכן 

לגוף, ואין לחוש לדבריו”.
'מרובים  איתא  שלפנינו  לפנינו,  מבגמ'  שונה  רי"ד  בתוס'  הגירסה    10

כחושים של קנה'.
מעשה  לעשות  התעורר  טוב  שמע  לא  שאף  חושים  דוקא  ומדוע    11
חיים  לרבי  מוסר  בשיחות  נפלא  מהלך  עי’  זקנו,  בזיון  על  ולשמור 

שמואלביץ זצ”ל.
12  היינו ‘מקל’, כפרש”י, אלא שגרס ‘גולפיה’ ובשיטמ”ק גרס ‘זולפא’, 
ולכאורה היינו הך )עי’ רש”י ברכות נ”ח א’ “קולפא. מקל לרדות”, אכן 
‘גולפא’ באל”ף הוא קנקן של חרס, כדפרש”י יומא י”ב א’, מגילה כ”ו 

א’ ועוד(. וכתב המהרש”ל בחכמת שלמה, שבערוך גרס ‘קולפיה’.

13  עיין ברא”ם בראשית כ”ז מ”ה, שהוסיף לגרוס כאן “ומית”.

יהודה  צווח  “...באותה שעה  ויגש ה’, שאיתא שם,  עיין בתנחומא    14

בקול גדול ונפלו כל חומות שבמצרים והפילו כל החיות שבמצרים ונפל 

יוסף מכסאו וירד פרעה מכסאו ונפלו שיניהם וכל הגבורים שהיו עומדין 

לפני יוסף נהפכו פניהם לאחוריהם ולא החזירו עד יום מותן...”. אלא 

שהמעיין בדברי המדרש יראה שמדובר על הזמן שלאחר שיוסף התגלה 

לאחיו.

ובספר הישר איתא כן בזמן הויכוח בין יוסף ליהודה, “וישב יהודה עוד 

מאד,  ומרה  גדולה  צעקה  עליו  ויצעק  כאריה,  עליו  וינהם  יוסף,  לפני 

ותשמע הצעקה ההיא עד למרחוק, וישמעוה כל יושבי סכות, ותרעש כל 

מצרים מקול הצעקה. וגם כל חומות מצרים וארץ גושן נפלו כלם מרעש 

הארץ, ויפל גם פרעה מעל כסאו על פניו ארצה, וגם כל נשי מצרים וגושן 

ההרות נפלו ילדיהן ממעיהן בשמען את קול הרעש כי יראו מאד מאד”.

אוזניו  שהיו  חושים  שדוקא  יתכן  היאך  המפרשים,  הקשו  וכבר    15

כבדים, הוא זה ששמע את זעקתו של יהודה. וכתב הרד”ל על המדרש 

ליישב, שזה מה שהמדרש ממשיך ודורש שליהודה וחושים היה שייכות 

בשורש, ששניהם נקראו אריות, ועל כן לא שמעו זאת שאר נכדי יעקב 

שנשארו בארץ כנען יחד עם יעקב זקנם.

ומוסיף הרד”ל וכותב, שהוא כעין מה שכתב בפירוש המיוחס לראב”ד 

עמ”ס תמיד )פ”ג(, אודות הכלים שהיה קולם נשמע עד ירחו, “שדוקא 

נשמע  היה  לא  אבל  ע”ש,  ירושלים  מעין  דברים  בה  שהיו  בירחו 

לצדדין”.

ובמהרז”ו כתב שהרי לא יתכן שנשמע קולו במרחק עד כדי כך, שהרי 

על  הכוונה  “אלא  כתב,  כן  על  פרסה”,  בעולם שישמע עשרה  קול  “אין 

הרגש הפנימי מגודל צערם...”.

16  ביפה תואר כתב שיש לגרוס “נאמר באיוב”, שהרי פסוק זה לא אמרו 

איוב אלא אליפז.
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עוד  ארבעה זוכים נוספים, כל אחד בספר "חידושי רבינו מאיר שמחה עמ"ס ברכות".

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

ם.
רי

ב
ד
ה

ר 
פו

סי
מ

ת 
יו
ת

הג
הנ

ו 
א

ת 
יו
ת

כ
ל
ה

ת 
נו

ק
ס

מ
ק 

סי
ה

ל
ן 
אי

 ו
ה,

ש
ע
מ

ל
ה 

כ
ל
ה

ב 
ת

כ
 נ

א
ל
ר 

פו
סי

ה

רבים הם אלו הנושאים וסוחבים בליבם מחשבות והרהורים קשים על כך שאילו היו עושים כך או 
אחרת, אילו רק לא היו מַבצעים צעד זה, מלבד מה שהיו מצילים את עצמם מההפסדים הצורבים, 
עוד היו מרויחים רווח רב. פעמים מדובר גם בדברים יותר עקרוניים וחשובים, שאילו הם היו 
הולכים ללמוד בישיבה פלונית בכולל אלמוני ולא במקום בו הם לומדים כעת, הרי שהיו גדלים 

לתלמידי חכמים מופלגים, אילו רק....
רבי אליעזר פאפו זצ"ל בספרו 'פלא יועץ' מלמד אותנו יסוד גדול בחיים, שכל הללו טועים טעות 
חמורה במבטם על החיים. אמת נכון הדבר שכאשר אדם צריך להכריע אם לעשות צעד זה או 
אחר, לבחור בישיבה פלונית או אלמונית, להשקיע את חייו בצורת לימוד זו או אחרת, ואף בעניני 
עליו  ישקיע,  לא  שכלל  או  בשניה  או  מסוימת  מסחרית  בהצעה  מעותיו  עם  לעסוק  הגשמיות, 
והנבונים. אך לאחר שנעשה  לחשוב היטב מה לעשות, להרבות בייעוץ ולשמוע לקול החכמים 
כבר מעשה, וזאת על פי שיקול דעת והתייעצות כיאות, אות הוא שכן היה צריך לעשות, ואין כל 

שייכות בין התוצאה למעשה שעשה, שכך גזרה חכמתו שיצא.
האדם  על  מוטל  זאת  בכל  הפעולה,  של  המציאות  מחוייבת  אינה  כלל  שהתוצאה  זאת  למרות 
המקום  ומה  עבורו  הנכונה  הדרך  מה  מעשה,  עושה  שהוא  לפני  היטב  שיברר  היא,  ומחובתו 
המתאים לו, באיזה מקום הסיכויים גבוהים והסיכונים נמוכים והיכן הסיכונים גבוהים והסיכויים 
פחותים, ואחרי הכל ירבה בתפילה ותחינה לה' ויבקש ברכה מאדם גדול, כדי שה' יתן לו סייעתא 

דשמיא שהכל ילך על הצד היותר טוב.
רבות  עליו  לחשוב  בלא  צעד משמעותי  צעדו  היה אחד מאלו שלא  אויפאלעספרייגער*  דוד  ר' 
ולהתייעץ על כך עם חכמים ונבונים. מאז היותו בחור בישיבה לצעירים, התייעץ רבות עם רבותיו 
מהי הישיבה הגדולה המתאימה לו ביותר, מבחינת רמת הלימוד וסוג האוירה וסגנון הבחורים 
כך  ויפרח.  יצמח  הוא  ויגיעה  סיכויים שבעמל  יותר  לו  יש  ידע שבה  כן  בה, שמחמת  הלומדים 
גם לאחר נישואיו בחר את מקום מגוריו ולימודיו על ידי יסודות אלו ועל פיהם התנהל במהלך 

ימי חייו.
גם כשבחר לזכות להיות ממצדיקי הרבים, ממלמדי התינוקות, הלך אצל חכם הבקי בסוגיות אלו 
שייעץ לו איזו כיתה מתאימה לו, והיכן הוא יוכל להוציא את כוחותיו מהכח אל הפועל ללמד 
תורה לילדי ישראל הטהורים, לעורר בליבם יראת שמים ויראת חטא, ולקרב את לבבם לעבודת 

ה', לעשות רצונו בלבב שלם.
באותה עת שהחל במקצוע המלמדות, בני ביתו גם הם זכו ללמד את בנות ישראל את דרך התורה, 
בצניעות ומידות טובות ויראת שמים טהורה. המשכורת של שניהם הספיקה להם לכל צרכיהם 
ויותר, ועל כן החלו לחסוך את הכסף הנותר בקופת הגמ"ח השכונתית, ותוך כמה שנים הצטבר 

בחשבונם בגמ"ח סכום גדול והגון.
לעומתו של ר' דוד שהיה שקול ומחושב, היה ידידו הלל לופטגעשעפטער* ההיפך הגמור והמוחלט 
ממנו. בכל דבר בימי חייו הוא 'הלך עם הזרם', הוא עבר מהישיבה לצעירים בה למד לישיבה גדולה 
שאליה הלכו 'כולם'. גם מקום מגוריו נקבע לפי יסוד זה של מה כולם עושים. הוא התחיל ללמוד 
בכולל כי כולם לומדים אחרי החתונה בכולל, וכשראה שיש כאלו שלאחר כמה שנים כבר עוזבים 
את הכולל, הוא לא בחן ובדק מדוע הם עזבו, האם היה להם הכרח לזה והתייעצו עם רבותיהם 

ונהגו כפי שהורו להם. אלא הוא החליט שהוא ממשיך בזרם זה, וחיפש לעצמו עיסוק ופרנסה.
הלל התעניין מעט אודות העשירים בעיר, מה ידוע בציבור מהיכן הם התעשרו, והתשובה ששמע 
מרבים היתה, שעיקר הרווחים הגדולים נמצאים בשוקי הנדל"ן, בקניית קרקעות ודירות במחירי 
בין מחיר הקניה למכירה.  ניתן להתעשר מהפער  רבות  ופעמים  גבוה,  ומכירתם במחיר  מציאה 
פרויקטים  ביותר  שמשקיעים  וככל  להשקעה,  ממון  יותר  יש  עוד,  שמרויחים  שככל  ובמיוחד 

ודירות, כך ניתן להרויח הרבה יותר.
הבעיה היחידה שעמדה בפני הלל היתה, שבכדי לסחור בנדל"ן צריך מעות, ולא היה לו את הממון 
הלזה, ועל כן הוא חשב לעסוק בתחום סמוך ונראה, בתיווך של נדל"ן, שבעסקים אלו, יכול להיות 
כדי שיעור של שנה  מרוויחים  גדולות שמהם  לסגור כמה עסקאות  שבתקופה קצרה מצליחים 
שלימה. והיות וסיבת יציאתו של הלל לשוק העבודה לא היתה מחמת הצורך בממון, שהכנסותיו 
מפרי ידיה של נוות ביתו הספיקו לכל צרכיהם, על כן החליט בדעתו שאת כל הכנסותיו מעסקי 

התיווך ישקיע בנדל"ן, וכך קיוה שיוכל להתעשר ברבות הימים.
כשהתחיל הלל לעסוק בענף, התברר שהיו לו את הכישורים המתאימים למקצוע זה יחד עם החוש 
המסחרי המיוחד הנדרש בעבודה זו, ובחסד ה' עליו כבר בחודשי מסחרו הראשוניים הצליח לתווך 
בכמה עסקאות גדולות, ומעמלת התיווך שקיבל יכול היה להתחיל לחשוב על השקעות בנדל"ן. 
לאחר כשנה שעבד בתחום, יצא שמעו כמתווך מוצלח, כאשר הוא מצליח לעקוף את כל המתווכים 
האחרים הוותיקים בעיר, וכולם ידעו שבאיזור כולו, אצלו יש את המבחר הגדול ביותר לדירות 

ועסקים, ונראה היה שמחמת כן גם הצליח לעשות עוד ועוד עסקאות טובות ומוצלחות.
כשראה הלל שהוא רואה ברכה מרובה בעסקיו, הרחיבם עוד יותר, ואף החל לעסוק בקנית ומכירת 
נדל"ן. במיוחד כשהיו באים להציע בפניו דירה למכירה במחיר מציאה כדי שיתווך להם קונה, 
הוא היה הקופץ הראשון עליה, ולאחר מכן היה מוכרה לאחרים במחיר יקר יותר, כך שבהפרשים 
של הקניה והמכירה הרויח סכומי עתק. היו גם דירות הרוסות שהוא רכש במחיר אפסי, ולאחר 
השקעה של שיפוץ וחידוש, מכר אותן במחיר הגון, כשאת ההפרשים העצומים שהרויח היה חוזר 

ומשקיע אותם בעסקאות נוספות.
האופן בה ניהל הלל את עסקיו היתה, שהוא סמך על תבונתו וחכמתו ומעולם לא התייעץ עם 
אחרים ולמד מכשלונותיהם, אלא הרגיש את עצמו בעסקיו חכם הרבה יותר מאשר כל אדם אחר 
ועל כן לא ראה כל תועלת בהתייעצויות. לכל שואליו היה מספר, שהוא היועץ של עצמו, שכאשר 
באה לפניו הצעה מסחרית כזו או אחרת, הוא מסתגר במשרדו ומעלה על גבי הכתב את המעלות 
והחסרונות, הסיכויים והסיכונים שיש בה, ומנסה לחשוב מה היה משיב ומייעץ אם היו פונים 

אליו לשמוע את דעתו בעסקה שכזו, ועל פי מה שנראה לו הוא מחליט ועושה.
ומוצלח, אלא שהרצון של אדם  טוב  אכן  הוא  גליון,  גבי  על  הצדדים  הרעיון של העלאת  עצם 
לעשות עסקה מסויימת גורמת לו במקרים רבים שלא לראות את החסרונות או לגמדם, ואילו את 
המעלות הוא רואה יותר ממה שהם, ומה גם שישנם דברים שהוא אינו חושב עליהם ולא מתעורר 
לחשוד בקיומם, לעומת אדם חיצוני שאין לו נגיעות לעצם הענין, שפעמים רבות מאיר צדדים 
אחרים שלא חשבו עליהם או חסרונות שלא עלו על קיומם. ועל כן הטוב ביותר הוא שלאחר 
שאדם בדק וחקר וכתב את צדדי העסקה, שילך אצל אדם חכם וירא שמים שיתן לו עצה הוגנת 

האם אכן כדאי לו לעשות עסקה זו או שימנע ממנה.
למרות שכלפי חוץ היה נראה לכל שהלל זכה לסייעתא דשמיא מיוחדת שכל מה שהוא שם בו את 
ידיו מצליח, לא רבים יודעו על העסקים בהם הפסיד סכומי עתק. מספר העסקאות בהם הרויח לא 
עלו הרבה על העסקים בהם הפסיד, אלא שבחסד ה' עליו שבמקומות שהרויח הרויח הרבה ואילו 

במקומות שהפסיד, ההפסד היה בשיעור שהוא יכל לספוג ולהמשיך הלאה.
הנפילה הראשונה של הלל היתה, כשדובר שיש להרחיב את היישוב הצפוני בארץ הקודש, והיה 
נידון פוליטי להיכן יש להרחיב את העיר חיפה, האם לכיוון צפון או דרום. הסברה הפשוטה אמרה 
שבודאי ירחיבו את העיר לכיוון דרום, בצד הקרוב יותר למרכז, ועל כן מיהר הלל ורכש קרקעות 
ירחיבו את  ביותר, שכאשר  'קרית אליעזר' בחיפה, היא השכונה הדרומית  לרוב באיזור שכונת 
חיפה, היא תהיה באמצע העיר ובמרכזה. אלא שזמן קצר לאחר מכן הגיעו להחלטה שירחיבו את 
חיפה לכיוון צפון, ומחירי המגרשים באיזור קרית אליעזר איבדו כשלוש רבעים מערכן תוך זמן 

קצר, והוא נאלץ למוכרם במחירי הפסד מוחלטים.
אחת הנפילות הקשות והכואבות של הלל היתה, כשרכש מגרש גדול בפאתי אחת הערים סמוך 
וברישומי העיריה הופיע  ובמקום מבוקש. המגרש עמד בשממונו עשרות שנים,  לצומת סואנת 
שיש בו רשיון בניה ישן שלא מומש, ובכדי לממש את הבניה יש להוציא את הרשיון שוב מחדש, 
פעולה שבדרך כלל אינה סבוכה, ועל כן מיהר לרוכשו בסכום עתק במטרה להוציא מחדש את 
הרשיון  את  לחדש  עבדו  משרדו  כשעובדי  כפול.  במחיר  למוכרו  מכן  ולאחר  עליו  הבניה  רשיון 
התברר להם שישנה בעיה גדולה במגרש, שהעיריה מסרבת לחדש את הרשיון, מסיבה שזה שנים 
הגיעו למסקנה שבשל ריבוי התאונות בצומת ואף הפקקים הרבים שיש מחמתה, הם חושבים 
להסדיר את הצומת מחדש ולבנות גשר גדול, והיות וכל סביבות הצומת בנויה, על כן נשאר רק 
מגרש זה שבו ניתן לבצע את התוכנית והם חומדים אותו ועומדים לעשות לו 'הפקעה', כך שמלבד 
מה שלא יוכל למכור את המגרש, עוד יצטרך להמתין עד שתבוא העת והעיריה תמצא תקציב 

לבניית הגשר, ובאותה עת הם ישלמו לו על המגרש את דמי ההפקעה שהם כחמישית ממחירו.
כעת היה דוד בעליו של מגרש ענק שאינו יכול לממש את בעלותו עליו, מלבד מה שהיה צריך 
לשלם עליו מסים בכל שנה מחדש. זמן רב ניסה הלל להשתקם מעסק ביש זה, אך לא הצליח. 
הממון הרב שהיה תקוע במגרש זה בלא תאריך יציאה, גרם לו לחזור יותר לעסקי התיווך וכמעט 
שלא לעסוק בעסקי נדל"ן. באותם ימים אמר לו אחד מגדולי סוחרי הנדל"ן בארץ, שכאשר יזכהו 
ה' ויחזור לאיתנו, עליו לזכור שני כללים שהם אחד. הראשון שלא משקיעים את כל הכסף בעסק 
אחד גדול, למרות שיש בו סיכויי רווח עצומים, שהרי אם העסק יפול, הוא הרי יפיל אותו עמו 
יחדיו, אלא רק משקיעים סכום שניתן להתמודד עם הפסדו. השני, שבעסקי נדל"ן המציאות היא 
שיש אחוזי הפסד גדולים, ועל כן, אחד שעושה עשר עסקאות, ישנו סיכוי ששבע או שמונה מהם 
יצליחו ובהם ירויח כנגד כולם, אבל לא כדאי לאדם לעשות כמה עסקאות בודדות, כי אם בדיוק 
עסקאות אלו יכשלו, מהיכן יוכל לשלם את השקעתו, והרי זה דומה לדברים הנשמעים חדשים 
לבקרים, אודות אברכים שהשקיעו ממון רב בהשקעה אחת או שנים, ובסופו של דבר השקעתם 

נופלת והם מאבדים את כל ממונם ורכושם.
באחד הימים נודע להלל כי לר' דוד חברו וידידו הזדמן סכום כסף גדול, והוא חושב לייעד אותו 
לצורך הוצאות נישואי ילדיו בבוא העת. מיד כשמוע הלל את הדבר חשב בליבו, שאילו ר' דוד 
יתן לו את הכסף לסחור בו, הוא יוכל לשוב למעמדו הקודם כסוחר נדל"ן ולהרויח שוב סכומי 
עתק. ועל כן מיהר אל ר' דוד והציע לו שישקיע אצלו את הכסף תמורת ריבית שנתית גבוהה 
בהיתר עיסקא, ובאופן זה יוכל להיות רגוע שכספו עושה פירות ואף בבוא העת להשיא את ילדיו 
בכבוד. כהנהגתו ומעשהו של ר' דוד בכל ימיו, כך גם חשב לנהוג אודות עסקה זו שהלל הציע 

בפניו, שיברר אודותיה אצל חכמים בדבר, לראות מה הם הסיכונים בכל השקעה. לא רק הלל פנה 
אליו בהצעה מפתה, אלא היו עוד כמה יהודים טובים שהכירוהו מהשכונה או משנים קדמוניות 
והציעו בפניו כל מיני הצעות שונות שהצד השווה שבהם שלטענת המציעים יש בהם סיכוי לרווחי 

עתק בלא כל סיכון כלכלי.
דוד לברר אודות כשרות ה'היתר  ר'  עוד לפני הבירור אודות הסיכוי הכללי של ההשקעה, הלך 
עסקא' שמובטח לו שיש בעסקה, לצורך כך הוא פנה לאחד מגדולי הדיינים בעירו ושאלו דעת 
תורה בזה. הרב השיבו שהדבר תלוי כמה אחוזי ריבית הם מבטיחים. לתמיהת ר' דוד מה השייכות 
על  בהבטחה  מדובר  שאם  הרב,  השיבו  עסקא',  ב'היתר  ההיתר  תוקף  לבין  הריבית  אחוזי  בין 
אחוזים גבוהים, אין לו כל חשש הלכתי, שמלבד מה שאת ה'ריבית' הוא לא יראה כלל, אלא אף 
ה'קרן' תתנדף ותאבד כליל. הרב סיפר לר' דוד שרק בשנה האחרונה באו לפניו עשרות רבות של 
"משקיעים" שהשקיעו את כספם וממונם בכל מיני השקעות כאלו ואחרות, והצד השוה בכולם, 

שאיבדו את כל ממונם בעסקאות שוא אלו.
עוד הוסיף הרב ואמר, מנסיוני הרב ממה ששמעתי ממשקיעים למיניהם, שאם אתה רוצה רוגע 
ושלוה, הדבר האחרון הוא השקעה על בסיס כזה או אחר, שהצד השווה שבהם שהרוגע והשלוה 
יהיו ממך והלאה, למרות שלכאורה האחריות על ההשקעה מוטלת על אחרים ואתה רק מקבל 
את הרווחים. תמיד עדיף לעשות איזה שהיא השתדלות קטנה של רכישת דירה נוספת והשכרתה, 
שבאמת אי אפשר להתעשר ממנה, אבל בדרך כלל היא שומרת על הערך הכספי שלה ויש ממנה 

הכנסה סדירה של דמי השכירות, ואין בה טרדה מרובה כל כך.
כדאי שתדע את הכלל, סיים הרב את דבריו, שאמנם ישנם השקעות עם סיכויי רווח עצומים, אבל 
יחד עם זאת יש להם גם סיכונים רבים לאבד את הכל. עדיף רווח קטן וסולידי, דבר רגוע ויציב, 
עצומים.  סיכונים  גדולים עם  סיכויים  לפורענות, מאשר  מועד  אינו  בטבע  ה'  הנהגת  דרך  שעל 

והוסיף וברכו, שה' יחון אותו בעצה טובה ומועילה עבורו.
ר' דוד קיבל את דברי הרב ומיהר להודות להלל ולשאר רעיו על הצעותיהם, ויחד עם זאת התחמק 
מהם ולא השקיע אצלם מאומה. במיוחד שאחד מידידיו המבין בענין הסביר לו, שאם אכן מדובר 
יקחו הלואה בנקאית  ופוריה, מדוע אותם המַחזרים אחריך לא  בהשקעה כלכלית כה מוצלחת 
במחצית מהריבית שהם מציעים לשלם. תמיד אותם אלו ישיבו לך תירוצים דחוקים מדוע הם 
מעדיפים שלא לקחת הלואה בנקאית למרות עלות הריבית הנמוכה יותר, ומעדיפים להבטיח לך 
שער ריבית כפול, כשהאמת היא שהבנק לא יסכים לתת להם הלואה של פרוטה מחמת הסיכון 
הרב שיש בה. אחד מידידיו של ר' דוד סיפר לו, שרק לאחרונה ראה פרסומת בעיתון חרדי הזועקת 
ומכריזה 'כולם משקיעים אצלינו', ומוסיפה ומסבירה מדוע אכן כן, 'כי אנחנו היחידים הנותנים 
תשואה של שני אחוז לחודש'. תשואה של שני אחוז לחודש, הם עשרים וארבע אחוז שנתיים, 
יועצי ההשקעות העולמיים  כל  מזמן  כבר  קיים,  היה  ואם  בעולם,  קיים  דבר שלא  רבע!  כמעט 
שתפקידם היא לחפש ולתור אחרי השקעות כדאיים, היו רצים אחריהם ומשקיעים שם מליארדים 
במיוחד  אצלם.  שישקיעו  אנשים  מיני  לכל  ולפנות  בעיתון  לפרסם  צריכים  היו  לא  והם  לרוב 
כשבהלואה בנקאית אחוז הריבית לא מגיע לשישית מזה, אם כן, שאל אותו ידיד, תגיד לי מדוע 
הם פונים אלינו, לא בכדי לעשוק ולגנוב אותנו בלקיחת כספינו ולהעלם עם כל הקרן ולהשאיר 

אותנו בלא פרוטה.
אם באה לפני עסקה מדהימה בכדאיותה, הגיע ר' דוד למסקנה, עלי לחשוב ולשאול מדוע עסקא 
זו באה דוקא לפני שאינני סוחר נדל"ן ממולח. אולי דוקא בגלל שאין עיסוקי בזה מציעים בפני 
עיסקא זו בכדי לעשוק ממני את כל כספי. אם ישנה עיסקא סודית, הוי אומר שהמוכר אינו מעוניין 
שאברר עליה, וכנראה שיש לו סיבות טובות. כמו כן גם אם מדובר בעסקא מיידית, שתוך שעות 
ספורות עלי להשיב תשובה, רגַלים לדבר הוא שיש לאותו מוכר מה להסתיר והוא אינו מעוניין 

שתספיק לגלות ולראות זאת.
ר' דוד שעסקו בתורה, עד אותה עת הכיר רק אפיק השקעה אחד, והוא הפקדה בקופת 'גמ"ח', 
ואכן ראה פירות השקעתו בבנים ובנות יראי ה' ושומרי מצוותיו, אלא שכאשר ילדיו החלו לגדול, 
הוא חשב לקחת את הכסף שקיבל יחד עם חלק ממה שהפקיד בקופת הגמ"ח, כדי לעשות עסק 
המניב פירות בכדי שיהיה על מה לחול ברכת ה' של פרנסה בריווח לצורך השאת הילדים בעיתו 

ובזמנו.
ר' דוד לרכוש בכסף המדובר יחד עם חלק  בסופו של דבר, לאחר דרישה וחקירה יתירה, חשב 
ירושלים  של  הצדדיות  מהשכונות  באחת  ישן  בבנין  דירות  שתי  הגמ"ח,  בקופת  מהכסף שחסך 
עיר הקודש, כאשר מחצית מסכום הקניה יהיה מהכסף שהקציב לכך, ומחצית השניה של מחיר 
הדירה יקח במשכנתא מהבנק, באופן ששכר שכירות הדירות שישולם על ידי הדיירים, יכסו בכל 
חודש את סכום המשכנתא ואף יותר ממנה. עם הצעתו זו פנה למרן שליט"א וביקש ממנו שיברכו 
שיצליח במעשיו. מרן שליט"א שאלו אם פנה ליהודי ירא שמים שיתן לו עצה טובה ומועילה, 
וכשהשיב לחיוב ברכו ב'ברכה והצלחה'. ברכת של מרן התקיימה כשהצליח לרכוש את הדירות 
המדוברות ואף מצא להם מהרה שוכרים, ובסייעתא דשמיא כל התכנית שהשכירות תכסה את 

המשכנתא ויותר, אכן היתה על הצד היותר טוב.
כשרעיו המלמדים בתלמוד תורה שמעו את מעשיו של ר' דוד, היו כאלו שחפצו אף הם לעשות 
לביתם, ועל כן חיפשו אחר איזו מציאה לרכוש. אחד מהם, ר' נפתלי אלעספאלירטער*, הצליח 
לקנות דירת מציאה ב'פתח תקוה'. נאמר לו שמדובר באיזור מבוקש ביותר, ובשכירות שיקבל יוכל 
לכסות פעמיים את המשכנתא. היות ור' נפתלי לא הכיר כלל את העיר פתח תקוה, ונצרך לסמוך 
על המתווך, הוא קנה את הדירה על פי דבריו. האמת המרה התבררה לאחר מכן, שמדובר בשכונה 
צדדית ורחוקה, במקום שכמעט אין ביקוש להשכרה, וגם המחיר אינו ריאלי, ובכל חודש היה עליו 
להוסיף מכספו בכדי לשלם את המשכנתא, ומה גם שבעקבות כך שהיה לו יותר מדירה אחת, הוא 
היה צריך לשלם 'ארנונה' גבוהה וגם מסים נוספים, כך שלאחר שנה ומחצה בה התגלגל עם הדירה 

הזו, בסופו של דבר מכרה במחיר הפסד, העיקר להתפטר ממנה ולא להפסיד עוד.
גם ר' לייזר פונגעשעפטגעווטערענער*, המלמד התלמיד חכם ביותר בתלמוד תורה, דבק בו חולי 
היצר וחיידקי הרצון לעסקים שונים ומשונים, ועל כן חשב שיוכל לעשות עסקים טובים. הוא 
התפתה לקחת הלוואות רבות בכדי לרכוש דירה באיזור האוניברסיטה, והשקיע בה בשיפוצים 
היא  האמת  הגונים.  סכומים  להרויח  כך  ידי  על  וקיוה  דיור,  יחידות  לכמה  וחילקוה  שחידשוה 
שהתוכניות שלו היו נכונות, שבאיזור הסמוך לאוניברסיטה, השכירות בו גבוהה ביחס למחירי 
הקניה, וזאת משום שסטודנטים מחפשים לשכור דירה רק לכמה שנים, ואינם חושבים כלל על 
כיוון של רכישה. אלא שבכל עסק צריך סייעתא דשמיא, ובעסק זה משמים רצו שיפסיד, אזי לא 
רק שהעיריה תפסה שהוא חילק את הדירה, דבר הנוגד את החוק, והגישה עליו קובלנה על כך, 
וחייבה אותו להרוס את הכל ולחבר את כל היחידות לדירה אחת, ולשלם עוד קנס, אלא שבאותם 
למטה,  הדירות  מחירי  צללו  קצר  זמן  שתוך  כך  לסטודנטים',  'מעונות  הקמת  על  הוחלט  ימים 
מחמת שעם סיום בניית המעונות לא יהיה ביקוש לשכירות דירות באיזור, ובעקבות כך אף חלה 
הוזלה משמעותית במחירי השכירות. לצערו הרב של ר' לייזר, לא הייתה בידו ברירה אחרת והוא 
מיהר למכור את הדירה לפני שמחירה ירד עוד, וקיבל עליה כשני שליש מהמכיר שקנאה, למרות 

שהשקיע בה עשרות אלפים בשיפוץ, ויצא בנזק גדול וחובות עצומים.
לימים טען ר' לייזר, שכל ההפסד העצום הלזה היה לטובתו, שהרי אילו השקעתו הייתה מצליחה, 
היה עליו להיות בכל עת במשא ומתן עם הסטודנטים השוכרים, שלצערינו רובם ככולם ריקים 
זו  והתעסקות  ואין להם כלום בחיי הבליהם,  ופוחזים החיים כבהמות בתוך הבלי העולם הזה 
עמהם בודאי שהייתה משפיעה עליו לרעה, ומי יודע לאן היה מגיע מזה, ובזכות נפילתו זו הצילו 

ה' מכך, והוא נשאר ספון בבית ה' כל ימי חייו.
לעומת זאת ההשקעה של ר' דוד הניבה פירות טובים. לאחר כשלוש שנים בהם דמי השכירות כיסו 
את תשלומי המשכנתא ואף הרבה יותר ממנה, הצטבר בידו סכום הגון, יחד עם הסכום שהמשיך 
לחסוך מהמשכורת שלו ושל בני ביתו, נודע לו על דירה נוספת באותו בנין שבעליה עברו לעולם 
שכולו טוב, ויורשיהם מוכרים אותה במחיר מציאה. הוא ערך בדיקות מקיפות על הדירה וזכויות 
היורשים, וכשהתברר לו שמדובר בדירה טובה ושמורה, ואין כל בעיה בבעלותם של היורשים, 
הלך למרן שליט"א לקבל את ברכתו, לאחר שהשיב שהתייעץ עם יהודי ירא שמים, אמר לו מרן 
שליט"א שחז"ל לימדונו שלא כדאי לעשות את כל העסקים במקום אחד אלא לשלשם, לחלק 
אותם לשלוש מקומות שונים, שאם חלילה יארע דבר מה לבנין, שלא יפסיד את כל כספו. ר' דוד 
השיב למרן שליט"א, שמלבד ביתו שנמצא במקום אחד, וחלק מכספו מופקד בקופת גמ"ח, גם 
השקעה זו מחולקת, שמחמת שהוא לקח משכתנא לקניית דירות אלו, הרי שיש לו עליהם 'ביטוח 
נכס'. כששמע כן מרן שליט"א בירכו שיצליח במעשיו. ר' דוד עשה כן, הוא לקח משכנתא נוספת 

מהבנק ויחד עם הכסף שהיה ברשותו, רכש את אותה דירה שלישית.
כל אלו שמשקיעים אצלו.  לו כמה מרויחים  והתחיל לספר  דוד  ר'  פגש הלל את  באחד הימים 
והוסיף ואמר לו, שאילו הוא היה משקיע אצלו את הכסף באותם ימים, מלבד מה שלא היה צריך 
לטרוח כלל סביב כספו, כיום הוא כבר יכל לקנות בנין שלם בלא משכנתא. ר' דוד הודה לו על מה 

שהוא חושב עליו, וכמובן שלא התפתה לדבריו.
לא עברו שלוש שנים נוספות, וכמעשהו בראשונה ובשניה, כך רכש ר' דוד גם את הדירה הרביעית 
בבנין, אלא שאחרי שהיו לו ארבע דירות בבנין אחד, שהם מחצית מהדירות, בהתייעצות עם רבו 
החליט שלא ישכיר את הדירות אלא רק לדיירים שומרי תורה ומצוות החרדים לדבר ה', שיש 
בכך מעלה גדולה ומצוה מיוחדת לסייע לשומרי התורה והמצוות שיהיה להם מקום ראוי לגור 
בו. החלטה זו לא היתה קלה, אחרי שכמה חודשים הדירות עמדו ריקות, שבהם היה לו לשלם 
עליהם מכספו את מלוא תשלום המשכנתא. בחסד ה' עליו, מחודש לחודש התמעט הנסיון, עד 
שבתום מחצית השנה היו כל ארבעת הדירות מושכרות למשפחות שומרי תורה ומצוות, ומחצית 

מהם היו אף בני תורה מופלגים.
כשנודע לר' דוד על דירה נוספת ב'בנין שלו' העומדת להתפנות, הוא רצה מאוד לרוכשה, אבל 
תורה  שומר  יהודי  אחר  לחפש  בליבו  חשב  כן  על  לכך.  כלכלית  אפשרות  לו  הייתה  לא  בפועל 
ומצוות שירכוש את הדירה, וכך רובו של הבנין יהיו תושבים שומרי תורה ומצוות, שדבר כזה 

משפיע מהרה על כל האיזור כולו.

תורה  שומרי  שוכרים  על  מקפיד  היה  לא  הוא  אם  אולי  הבל,  מחשבות  הטרידוהו  עת  באותה 
ומצוות, לא היה מפסיד את אותם עשרות אלפים שהפסיד במחצית שנה שלא היו לו שוכרים, 
ואם היה לו את הכסף הזה עדיין בידו, היה יכול לקחת הלואה בנקאית נוספת ולרכוש את הדירה 
החמישית. בכח רב דחה ר' דוד את מחשבותיו הללו, באומרו שאם עשיתי כדת וכראוי, ועל פי 
הכוונתו של הרב שלי, הרי שבודאי שאי אפשר להפסיד מלעשות רצון ה', ויתכן ובעוד זמן מה 

אבין מדוע ה' סיבב כך את הדברים.
בסופו של דבר נקנתה אותה דירה בידי הלל חברו במחיר מוזל, ולאחר שהשקיע בה שיפוץ נרחב 
הוא מכרה בכמעט כפול, כמחיר דירה משופצת בבנין חרדי. הקונים שהיו הורים שומרי תורה 
כך שכעת  לזוג הצעיר שבאו להתגורר במקום,  ילדיהם, רכשו את הדירה  ומצוות שהשיאו את 
לו  והראה  דוד  לר'  הלל  פנה  שוב  עת  באותה  ומצוות.  תורה  היה ממשפחות שומרי  הבנין  רוב 
ואילו רק היה משקיע אצלו את כספו, כמה היה מוסיף להרויח  כיצד הוא עושה כסף בקלות, 

בלא טרחה וטרדה.
המצב בבנין היה, שבכל עת השכנים החדשים כיבדו את הותיקים ולא נכנסו עמהם כלל לויכוחים 
אלא רק דיברו איתם בכבוד ובנעימות, בכל זאת הותיקים החלו להרגיש במקום שלא בנח. הם 
הרוגע  עם  יחד  והנעימים,  הטובים  חייהם  על  בשכניהם  וקינאו  למו  כסל  שדרכם  נאמנה  ידעו 

והשלוה המיוחדת שישנה לעבדי ה' ושומרי מצוותיו והמאמינים בו בלבב שלם.
משלושת השכנים שנשארו, שנים מהם חיפשו להחליף את דירתם למקום אחר פחות דתי, בו לא 
ירגישו בכל עת רגשי אשמה ורשע, אלא יוכלו להמשיך לחיות כבהמות. ותפילותיהם של חמשת 
שכניהם התקבלו לפני ה', ור' דוד הצליח לסייע בעדם למצוא דירות אחרות בשכונה מרוחקת, 
הציע  השניה  ואת  להשכירה,  במטרה  לעצמו  רוכש  הוא  מהם  כשאחת  דירותיהם,  את  ולמכור 
לאחד מידידיו שקנאה לבנו שנישא לאחרונה. כך שהבנין הפך להיות כולו חרדי, מלבד קשיש אחד 

שהתגורר בגפו בקומה הכניסה.
לאחר שנים הבין ר' דוד מדוע מנע ה' ממנו את קניית הדירה החמישית. התברר שבאותה דירה באו 
להתגורר זוג צעיר, שהחתן הצעיר היה נמרץ ברוחו, וכשראה את העזובה הגדולה של המציאות 
בית  כל מרצו להקמת  ובטרם חלפה ה'שנה ראשונה' שלהם, כבר הפנה את  הרוחנית בשכונה, 
כנסת לבני הישיבות שבאו להתגורר בשכונה, ופעל להביא את אחד מחשובי הרבנים שיבוא כמה 

פעמים בשבוע למסור להם שיעורים ולהורות להם את הדרך אשר ילכו בה.
המציאות של בנין שרובו ככולו חרד לדבר ה', גרם שתוך זמן קצר הגיעו לאיזור עוד עשרות רבות 
של משפחות החרדים לדבר ה', ובית הכנסת הקטן צמח וגדל, הקהילה התפתחה, הוקמו במקום 
גני ילדים ולא רחוק היום מהקמת תלמוד תורה לבנים ובית ספר לבנות. ומלבד רווחיו הרוחניים 
זכה להפוך מקום חולני למקום תורה, עוד הרויח שמחירי הדירות  ר' דוד שהוא  העצומים של 
יכל לעמוד  ילדיו,  הוכפלו ועמהם גם דמי השכירות, כך שתוך שנים לא מרובות, כשהשיא את 
והקהילה,  המקום  לאופי  מתאימות  למשפחות  דירות  אותם  את  כשמכר  בהתחייבויות,  בכבוד 

ובמעות שקיבל מימן את כל הוצאות נישואי ילדיו הרבים שחננו ה'.
כל אותם שנים המשיך הלל בעסקיו הללו, כשמהם כמה פעמים כבר הספיק להסתבך ולפשוט 
ובכל פעם  ולהפיל עמו עוד עשרות משפחות, שלא ראו אפילו את הקרן שהשקיעו אצלו,  רגל 
מחדש כשהתחיל שוב בעסקים אלו, נמצאו תמימים או שוטים שחזרו והפקידו אצלו סכומי עתק, 
הנראים  אנשים  בקרבו  להפיל  עצום, שמצליח  כה  הוא  בריבית  הלואה  היצר של  הנראה  שכפי 

כחכמים ונבונים.
הדבר שהציל את הלל בכל אותם פעמים שהסתבך ופשט את הרגל, שלא זרקוהו מביתו, שביתו 
הגדול ורחב הידים כלל לא היה רשום על שמו, אלא היה נחשב לרכושה הפרטי של רעייתו, כך גם 
היה בניהול הכספים, שרעייתו החזיקה חשבון בנק פרטי שבו נכנסה משכורתה וממנה התפרנסו, 
ואילו בעלה החזיק חשבונות בנק לרוב, רובם מעוקלים וחסומים, שהיו רשומים רק על שמו, כך 

שביתו המשיך להתקיים והוא יכל לחיות בו עם בני ביתו.
ומכרם  מציאה  במחירי  ודירות  בתים  קנה  הוא  לפרוח,  שוב  הלל  של  עסקיו  החלו  לאחרונה 
במחירים הגונים, ואחת מהעסקאות המוצלחות שעשה היה, שבאחד מבניני המגורים הוא קנה 
ישירות מהקבלן את הדירה העליונה ואת כל הגג כולו, שטח של כארבע מאות מטר רבוע, ועוד 
לפני שהחל אכלוס הבנין, הוא בנה מעל כל הקומה העליונה של הבנין עוד ארבע דירות נוספות, 
שמבחינה חוקית הם נחשבים כ'טאבו משותף', ומכר את הדירה שקנה ואף את כל ארבעת הדירות 
שבנה, כל דירה לאדם אחר, ומעיסקה זו הרויח סכום עתק, אלא שזמן קצר לאחר מכן השקיע את 

הכסף באיזה עסק שאינו מוצלח, ותוך כמה שנים שוב נפל והפסיד הכל.
הבעיה שיש בדירות הללו שבטאבו משותף, שהם אינם קיימים ברישומי העירייה, ועל כן לכל 
חמשת הדירות יחדיו יש חשבון חשמל אחד, חשבון מים אחד וחשבון ארנונה אחד ואף חשבון 
גז אחד, ובכל עת מצוא היו חילוקי דעות בין חמשת השותפים המחזיקים בזכויות דירה אחת. 
במיוחד שכאשר אחד מהשכנים לא שילם את חלקו בחשבון החשמל ובעקבות כך ניתקו לכולם 

את החשמל, היה ביניהם 'ששון ושמחה'.
ארבע שנים כאלו עברו על חמשת הדיירים בהם התחרטו עשרות פעמים על שהתפתו לרכוש 
דירה עם טאבו משותף. אילו היו יודעים מראש במה מדובר, הם לא היו קונים דירה שכזו גם 
פחות  אחוזים  כמה  רק  ותקילין,  טבין  כך  על  שילמו  ובמיוחד שהם  דירה,  ממחיר  במחצית  לא 
מדירה נורמלית, כאשר המחיר הסביר לדירה עם טאבו משותף אמורה להיות כשליש ועד חצי 

ממחיר דירה רגילה.
ארבעת  עם  'המחותן'  הדירה  של  הדייר  קיבל  הימים  באחד  שנים,  מארבע  יותר  מעט  כשחלפו 
הדירות הנוספות, מכתב רשמי מהעיריה, בו הם כותבים שלאחר שנתברר להם דבר הבניה הבלתי 
חוקית, ועל כן הם פותחים כעת נגדם בהליכים משפטיים על בניה בלתי חוקית ודרישה להריסת 
כל הקומה. זאת ועוד כתבו לו במכתב, שהעיריה דורשת ממנו לשלם ארנונה מלאה על כל הקומה 
העליונה למשך ארבעת השנים האחרונות מאז שהבנין נבנה, בתוספת ריבית והצמדה, העולים 

יחדיו קרוב לשבעים אלף שקלים. 
כשקיבל הדייר את המכתב מהעיריה, חשכו עיניו. הוא אסף את ארבעת שותפיו הנוספים לדירה 
והראה להם את תביעת העיריה ואיומיה, ולא ידעו מה לעשות. בסופו של דבר החליטו החמישה 
לתבוע את הלל לדין תורה, שמכר להם דירות שאינם קיימות כלל ועומדות להריסה, ועל כן הם 

מבקשים לבטל את המקח בטענת 'מקח טעות' ושישיב להם את הממון הרב ששילמו לו.
והדין תורה, כאשר  עוגמת נפש מרובה נחלו חמשת השותפים בדירה מכל המהלך של העיריה 
לכל אורך הדיון טען נציגו של הלל, שכשמכרו להם את הדירות הם ידעו היטב שמדובר בדירות 
עם 'טאבו משותף', וזה אחד מהחסרונות של דירות מסוג זה. בסופו של דבר פסקו הדיינים שאין 
ואילו  הדירות,  בניית  עצם  על  מהעיריה  רשיון  להוציא  לדאוג  הלל  שעל  אלא  טעות  מקח  כאן 
דירות  של  מ"המעלות"  חלק  אכן  זה  הללו,  הדירות  של  החסרונות  ושאר  הארנונה  את תשלום 

בטאבו משותף.
כשהלל קיבל את פסק הדין, הוא החל לפעול בקשריו בעיריה כדי שיאשרו את אותה בניה חריגה 
של הקומה הנוספת, וכאשר האישור התמהמה מלבוא, שלח הלל לבכירי העיריה האחראים על 
תחום זה, מענק מיוחד לכבוד ימי חג הפסח, ועוד לפני 'פסח שני' כבר קיבלו הדיירים את האישור 

המיוחל.
באחת הימים שחשבון הבנק של הלל היה ריק לחלוטין, ואף לא מצא מי שיפקיד אצלו כסף תמורת 
אחוזי ריבית, התגלגלה לפניו הזדמנות עיסקית מדהימה, לרכוש מפעל מצליח שבעליו מת באופן 
פתאומי מדום לב, ויורשיו אינם חפצים להתעסק עמו ולא יודעים את שוויו, ועל כן הם מוכרים 
את המפעל עם כל המוניטין שלו וכולל את כל שטחו, במחיר הפסד בפחות משוי ערך הקרקע 
שעליו הוא עומד. הזדמנות עסקית זו יכולה לרומם אותו ולהביאו לעשירות מופלגת אילו הוא 

יהיה זה שירכש את המפעל.
הלל לא רצה לוותר על ההזדמנות, בה ראה כעיסקת חייו, אבל לא היה לו מהיכן להשקיע. והאמת 
בעניני  שלו  העבר  כל  שלאחר  אלא  מהבנק,  אשראי  לקבל  יכל  הוא  כזו  השקעה  שלצורך  היא 
כספים, הבנק לא הסכים לתת לו כל אשראי. נסיונותיו הרבים להשיג בדחיפות ממון להשקעה, 
לא הועילו כלל. גם הבטחתו בדבר אחוזי ריבית כפולים כבר לא שיכנעו אדם, כולם כבר היכירוהו 

מנפילותיו הקודמות.
יום נוסף של אכזבה מרה בהשגת הממון להשקעה עבר על הלל, ובשובו לביתו עלה לו רעיון. 
הוא פנה לאשתו ופרש בפניה את רעיונו, שהם ימכרו את הדירה הגדולה והיפה שהם מתגוררים 
בה, ובמקום זה ישכרו דירה אחרת למשך כמה חודשים, ובדמי הדירה יוכלו לשלם את התשלום 
הראשון לקניית המפעל, ולאחר מכן יוכל למכור את המפעל ברווח עצום, ויוכל לשוב לקנות את 

דירתו ויחזרו למעמדם ולעשירותו.
רעייתו שמעה את דבריו אך לא התלהבה כמותו, אלא אמרה לו שהיא למדה מבית אביה שאדם 
צריך לשאול מהי דרך התורה, ובמיוחד בדברים גדולים וחשובים שאין לעשות צעד לפני שנוטלים 
עצה מן הזקנים, וכך ידעו שלא יכשלו, ועל כן הציעה בפניו שילך למרן שליט"א לשאול ממנו עצה 
ותושיה מה הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשון. בצהרי יום שישי האחרון בא הלל בפני מרן 
שליט"א מיד לאחר שסיים ללמוד הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום עם פרש"י, כאשר החומש 
היה עדיין לפניו על השולחן. הלל סיפר למרן שליט"א את הצלחותיו הכלכליות ונפילותיו בהם 
הפסיד רבות, ומצבו כיום שאין לו ממון ואין מי שישקיע אצלו, ופרס בפניו את ההצעה העסקית 
המיוחדת שבאה לפניו, ואמר את דברי רעייתו שהם רוצים לשמוע את דעתו של מרן שליט"א 

על כך ומבקשים את ברכתו.
ההלכה  את  מקיים  אתה  האם  יקירי,  ושאל,  הטהורות  עיניו  את  הלל  אל  הרים  שליט"א  מרן 
וירא  )אור"ח רפ"ה( ללמוד את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום או פרש"י,  המפורשת בשו"ע 
שמים יוצא ידי שניהם. אם תלמד את הפרשה עפרש"י, מובטחני שתמצא מזור ותשובה לשאלתך 

והכרעה לספק שמציק לך.

מנין בפרשתינו עפרש"י מצא הלל מזור ותשובה לשאלתו?
אויפאלעספרייגער - השואל ומתייעץ על הכל. לופטגעשעפטער - העושה עסקים באויר. אלעספאלירטער - המאבד את כל מה שיש לו. פונגעשעפטגעווטערענער - הניצול מעסקים.



והרהורים  מחשבות  בליבם  וסוחבים  הנושאים  אלו  הם  רבים 
קשים על כך שאילו היו עושים כך או אחרת, אילו רק לא היו 
מַבצעים צעד זה, מלבד מה שהיו מצילים את עצמם מההפסדים 
הצורבים, עוד היו מרויחים רווח רב. פעמים מדובר גם בדברים 
יותר עקרוניים וחשובים, שאילו הם היו הולכים ללמוד בישיבה 
פלונית בכולל אלמוני ולא במקום בו הם לומדים כעת, הרי שהיו 

גדלים לתלמידי חכמים מופלגים, אילו רק....
יסוד  אותנו  מלמד  יועץ'  'פלא  בספרו  זצ"ל  פאפו  אליעזר  רבי 
גדול בחיים, שכל הללו טועים טעות חמורה במבטם על החיים. 
צעד  לעשות  אם  להכריע  צריך  אדם  שכאשר  הדבר  נכון  אמת 
זה או אחר, לבחור בישיבה פלונית או אלמונית, להשקיע את 
זו או אחרת, ואף בעניני הגשמיות, לעסוק  חייו בצורת לימוד 
עם מעותיו בהצעה מסחרית מסוימת או בשניה או שכלל לא 
ישקיע, עליו לחשוב היטב מה לעשות, להרבות בייעוץ ולשמוע 
וזאת  והנבונים. אך לאחר שנעשה כבר מעשה,  לקול החכמים 
על פי שיקול דעת והתייעצות כיאות, אות הוא שכן היה צריך 
לעשות, ואין כל שייכות בין התוצאה למעשה שעשה, שכך גזרה 

חכמתו שיצא.
של  המציאות  מחוייבת  אינה  כלל  שהתוצאה  זאת  למרות 
הפעולה, בכל זאת מוטל על האדם ומחובתו היא, שיברר היטב 
לפני שהוא עושה מעשה, מה הדרך הנכונה עבורו ומה המקום 
המתאים לו, באיזה מקום הסיכויים גבוהים והסיכונים נמוכים 
ירבה  הכל  ואחרי  פחותים,  והסיכויים  גבוהים  הסיכונים  והיכן 
בתפילה ותחינה לה' ויבקש ברכה מאדם גדול, כדי שה' יתן לו 

סייעתא דשמיא שהכל ילך על הצד היותר טוב.
צעד  צעדו  שלא  מאלו  אחד  היה  אויפאלעספרייגער*  דוד  ר' 
משמעותי בלא לחשוב עליו רבות ולהתייעץ על כך עם חכמים 
ונבונים. מאז היותו בחור בישיבה לצעירים, התייעץ רבות עם 
רבותיו מהי הישיבה הגדולה המתאימה לו ביותר, מבחינת רמת 
הלימוד וסוג האוירה וסגנון הבחורים הלומדים בה, שמחמת כן 
ידע שבה יש לו יותר סיכויים שבעמל ויגיעה הוא יצמח ויפרח. 
ידי  על  ולימודיו  מגוריו  מקום  את  בחר  נישואיו  לאחר  גם  כך 

יסודות אלו ועל פיהם התנהל במהלך ימי חייו.
גם כשבחר לזכות להיות ממצדיקי הרבים, ממלמדי התינוקות, 
הלך אצל חכם הבקי בסוגיות אלו שייעץ לו איזו כיתה מתאימה 
לו, והיכן הוא יוכל להוציא את כוחותיו מהכח אל הפועל ללמד 
תורה לילדי ישראל הטהורים, לעורר בליבם יראת שמים ויראת 

חטא, ולקרב את לבבם לעבודת ה', לעשות רצונו בלבב שלם.
זכו  הם  גם  ביתו  בני  המלמדות,  במקצוע  שהחל  עת  באותה 
ללמד את בנות ישראל את דרך התורה, בצניעות ומידות טובות 
ויראת שמים טהורה. המשכורת של שניהם הספיקה להם לכל 
בקופת  הנותר  הכסף  את  לחסוך  החלו  כן  ועל  ויותר,  צרכיהם 
בגמ"ח  בחשבונם  הצטבר  שנים  כמה  ותוך  השכונתית,  הגמ"ח 

סכום גדול והגון.
הלל  ידידו  היה  ומחושב,  שקול  שהיה  דוד  ר'  של  לעומתו 
לופטגעשעפטער* ההיפך הגמור והמוחלט ממנו. בכל דבר בימי 
חייו הוא 'הלך עם הזרם', הוא עבר מהישיבה לצעירים בה למד 
לישיבה גדולה שאליה הלכו 'כולם'. גם מקום מגוריו נקבע לפי 
יסוד זה של מה כולם עושים. הוא התחיל ללמוד בכולל כי כולם 
לומדים אחרי החתונה בכולל, וכשראה שיש כאלו שלאחר כמה 
שנים כבר עוזבים את הכולל, הוא לא בחן ובדק מדוע הם עזבו, 
כפי  ונהגו  רבותיהם  עם  והתייעצו  לזה  הכרח  להם  היה  האם 
זה, וחיפש  שהורו להם. אלא הוא החליט שהוא ממשיך בזרם 

לעצמו עיסוק ופרנסה.
בציבור  ידוע  מה  בעיר,  העשירים  אודות  מעט  התעניין  הלל 
שעיקר  היתה,  מרבים  ששמע  והתשובה  התעשרו,  הם  מהיכן 
קרקעות  בקניית  הנדל"ן,  בשוקי  נמצאים  הגדולים  הרווחים 
רבות  ופעמים  גבוה,  במחיר  ומכירתם  מציאה  במחירי  ודירות 
ניתן להתעשר מהפער בין מחיר הקניה למכירה. ובמיוחד שככל 
שמרויחים עוד, יש יותר ממון להשקעה, וככל שמשקיעים ביותר 

פרויקטים ודירות, כך ניתן להרויח הרבה יותר.
הבעיה היחידה שעמדה בפני הלל היתה, שבכדי לסחור בנדל"ן 
חשב  הוא  כן  ועל  הלזה,  הממון  את  לו  היה  ולא  מעות,  צריך 
לעסוק בתחום סמוך ונראה, בתיווך של נדל"ן, שבעסקים אלו, 
עסקאות  כמה  לסגור  מצליחים  קצרה  שבתקופה  להיות  יכול 
והיות  שלימה.  שנה  של  שיעור  כדי  מרוויחים  שמהם  גדולות 
וסיבת יציאתו של הלל לשוק העבודה לא היתה מחמת הצורך 
לכל  הספיקו  ביתו  נוות  של  ידיה  מפרי  שהכנסותיו  בממון, 
צרכיהם, על כן החליט בדעתו שאת כל הכנסותיו מעסקי התיווך 

ישקיע בנדל"ן, וכך קיוה שיוכל להתעשר ברבות הימים.
הכישורים  את  לו  שהיו  התברר  בענף,  לעסוק  הלל  כשהתחיל 
המתאימים למקצוע זה יחד עם החוש המסחרי המיוחד הנדרש 
הראשוניים  מסחרו  בחודשי  כבר  עליו  ה'  ובחסד  זו,  בעבודה 
הצליח לתווך בכמה עסקאות גדולות, ומעמלת התיווך שקיבל 
כשנה  לאחר  בנדל"ן.  השקעות  על  לחשוב  להתחיל  היה  יכול 
מצליח  הוא  כאשר  מוצלח,  כמתווך  יצא שמעו  בתחום,  שעבד 
וכולם  בעיר,  הוותיקים  האחרים  המתווכים  כל  את  לעקוף 
ידעו שבאיזור כולו, אצלו יש את המבחר הגדול ביותר לדירות 
ועוד  עוד  לעשות  הצליח  גם  כן  היה שמחמת  ונראה  ועסקים, 

עסקאות טובות ומוצלחות.
עוד  הרחיבם  בעסקיו,  מרובה  ברכה  רואה  הלל שהוא  כשראה 
כשהיו  במיוחד  נדל"ן.  ומכירת  בקנית  לעסוק  החל  ואף  יותר, 
שיתווך  כדי  מציאה  במחיר  למכירה  דירה  בפניו  להציע  באים 
היה  מכן  ולאחר  עליה,  הראשון  הקופץ  היה  הוא  קונה,  להם 
הקניה  של  שבהפרשים  כך  יותר,  יקר  במחיר  לאחרים  מוכרה 
והמכירה הרויח סכומי עתק. היו גם דירות הרוסות שהוא רכש 
אותן  מכר  וחידוש,  שיפוץ  של  השקעה  ולאחר  אפסי,  במחיר 
חוזר  היה  שהרויח  העצומים  ההפרשים  כשאת  הגון,  במחיר 

ומשקיע אותם בעסקאות נוספות.
האופן בה ניהל הלל את עסקיו היתה, שהוא סמך על תבונתו 
ולמד מכשלונותיהם,  ומעולם לא התייעץ עם אחרים  וחכמתו 
אלא הרגיש את עצמו בעסקיו חכם הרבה יותר מאשר כל אדם 

שואליו  לכל  בהתייעצויות.  תועלת  כל  ראה  לא  כן  ועל  אחר 
היה מספר, שהוא היועץ של עצמו, שכאשר באה לפניו הצעה 
גבי  על  ומעלה  במשרדו  מסתגר  הוא  אחרת,  או  כזו  מסחרית 
הכתב את המעלות והחסרונות, הסיכויים והסיכונים שיש בה, 
ומנסה לחשוב מה היה משיב ומייעץ אם היו פונים אליו לשמוע 
מחליט  הוא  לו  שנראה  מה  פי  ועל  שכזו,  בעסקה  דעתו  את 

ועושה.
טוב  אכן  הוא  גליון,  גבי  על  הצדדים  העלאת  הרעיון של  עצם 
ומוצלח, אלא שהרצון של אדם לעשות עסקה מסויימת גורמת 
לו במקרים רבים שלא לראות את החסרונות או לגמדם, ואילו 
את המעלות הוא רואה יותר ממה שהם, ומה גם שישנם דברים 
שהוא אינו חושב עליהם ולא מתעורר לחשוד בקיומם, לעומת 
אדם חיצוני שאין לו נגיעות לעצם הענין, שפעמים רבות מאיר 
על  עלו  שלא  חסרונות  או  עליהם  חשבו  שלא  אחרים  צדדים 
קיומם. ועל כן הטוב ביותר הוא שלאחר שאדם בדק וחקר וכתב 
את צדדי העסקה, שילך אצל אדם חכם וירא שמים שיתן לו עצה 

הוגנת האם אכן כדאי לו לעשות עסקה זו או שימנע ממנה.
למרות שכלפי חוץ היה נראה לכל שהלל זכה לסייעתא דשמיא 
מיוחדת שכל מה שהוא שם בו את ידיו מצליח, לא רבים יודעו 
בהם  העסקאות  מספר  עתק.  סכומי  הפסיד  בהם  העסקים  על 
הרויח לא עלו הרבה על העסקים בהם הפסיד, אלא שבחסד ה' 
עליו שבמקומות שהרויח הרויח הרבה ואילו במקומות שהפסיד, 

ההפסד היה בשיעור שהוא יכל לספוג ולהמשיך הלאה.
את  להרחיב  שיש  כשדובר  היתה,  הלל  של  הראשונה  הנפילה 
יש  להיכן  פוליטי  נידון  והיה  הקודש,  בארץ  הצפוני  היישוב 
הסברה  דרום.  או  צפון  לכיוון  האם  חיפה,  העיר  את  להרחיב 
בצד  דרום,  לכיוון  העיר  את  ירחיבו  שבודאי  אמרה  הפשוטה 
לרוב  קרקעות  ורכש  הלל  מיהר  כן  ועל  למרכז,  יותר  הקרוב 
הדרומית  השכונה  היא  בחיפה,  אליעזר'  'קרית  שכונת  באיזור 
העיר  באמצע  תהיה  היא  חיפה,  את  ירחיבו  שכאשר  ביותר, 
ובמרכזה. אלא שזמן קצר לאחר מכן הגיעו להחלטה שירחיבו 
את חיפה לכיוון צפון, ומחירי המגרשים באיזור קרית אליעזר 
איבדו כשלוש רבעים מערכן תוך זמן קצר, והוא נאלץ למוכרם 

במחירי הפסד מוחלטים.
אחת הנפילות הקשות והכואבות של הלל היתה, כשרכש מגרש 
גדול בפאתי אחת הערים סמוך לצומת סואנת ובמקום מבוקש. 
וברישומי העיריה הופיע  המגרש עמד בשממונו עשרות שנים, 
ובכדי לממש את הבניה  ישן שלא מומש,  בניה  בו רשיון  שיש 
אינה  כלל  שבדרך  פעולה  מחדש,  שוב  הרשיון  את  להוציא  יש 
סבוכה, ועל כן מיהר לרוכשו בסכום עתק במטרה להוציא מחדש 
את רשיון הבניה עליו ולאחר מכן למוכרו במחיר כפול. כשעובדי 
משרדו עבדו לחדש את הרשיון התברר להם שישנה בעיה גדולה 
במגרש, שהעיריה מסרבת לחדש את הרשיון, מסיבה שזה שנים 
הפקקים  ואף  בצומת  התאונות  ריבוי  שבשל  למסקנה  הגיעו 
הרבים שיש מחמתה, הם חושבים להסדיר את הצומת מחדש 
ולבנות גשר גדול, והיות וכל סביבות הצומת בנויה, על כן נשאר 
רק מגרש זה שבו ניתן לבצע את התוכנית והם חומדים אותו 
ועומדים לעשות לו 'הפקעה', כך שמלבד מה שלא יוכל למכור 
את המגרש, עוד יצטרך להמתין עד שתבוא העת והעיריה תמצא 
תקציב לבניית הגשר, ובאותה עת הם ישלמו לו על המגרש את 

דמי ההפקעה שהם כחמישית ממחירו.
כעת היה דוד בעליו של מגרש ענק שאינו יכול לממש את בעלותו 
עליו, מלבד מה שהיה צריך לשלם עליו מסים בכל שנה מחדש. 
זמן רב ניסה הלל להשתקם מעסק ביש זה, אך לא הצליח. הממון 
הרב שהיה תקוע במגרש זה בלא תאריך יציאה, גרם לו לחזור 
יותר לעסקי התיווך וכמעט שלא לעסוק בעסקי נדל"ן. באותם 
ימים אמר לו אחד מגדולי סוחרי הנדל"ן בארץ, שכאשר יזכהו 
ויחזור לאיתנו, עליו לזכור שני כללים שהם אחד. הראשון  ה' 
שיש  למרות  גדול,  אחד  בעסק  הכסף  כל  את  משקיעים  שלא 
יפיל  יפול, הוא הרי  רווח עצומים, שהרי אם העסק  בו סיכויי 
אותו עמו יחדיו, אלא רק משקיעים סכום שניתן להתמודד עם 
הפסדו. השני, שבעסקי נדל"ן המציאות היא שיש אחוזי הפסד 
גדולים, ועל כן, אחד שעושה עשר עסקאות, ישנו סיכוי ששבע 
או שמונה מהם יצליחו ובהם ירויח כנגד כולם, אבל לא כדאי 
לאדם לעשות כמה עסקאות בודדות, כי אם בדיוק עסקאות אלו 
יכשלו, מהיכן יוכל לשלם את השקעתו, והרי זה דומה לדברים 
הנשמעים חדשים לבקרים, אודות אברכים שהשקיעו ממון רב 
בהשקעה אחת או שנים, ובסופו של דבר השקעתם נופלת והם 

מאבדים את כל ממונם ורכושם.
וידידו הזדמן סכום  באחד הימים נודע להלל כי לר' דוד חברו 
כסף גדול, והוא חושב לייעד אותו לצורך הוצאות נישואי ילדיו 
בבוא העת. מיד כשמוע הלל את הדבר חשב בליבו, שאילו ר' 
דוד יתן לו את הכסף לסחור בו, הוא יוכל לשוב למעמדו הקודם 
כסוחר נדל"ן ולהרויח שוב סכומי עתק. ועל כן מיהר אל ר' דוד 
והציע לו שישקיע אצלו את הכסף תמורת ריבית שנתית גבוהה 
בהיתר עיסקא, ובאופן זה יוכל להיות רגוע שכספו עושה פירות 
ומעשהו  כהנהגתו  בכבוד.  ילדיו  את  להשיא  העת  בבוא  ואף 
של ר' דוד בכל ימיו, כך גם חשב לנהוג אודות עסקה זו שהלל 
הציע בפניו, שיברר אודותיה אצל חכמים בדבר, לראות מה הם 
הסיכונים בכל השקעה. לא רק הלל פנה אליו בהצעה מפתה, 
אלא היו עוד כמה יהודים טובים שהכירוהו מהשכונה או משנים 
השווה  שהצד  שונות  הצעות  מיני  כל  בפניו  והציעו  קדמוניות 
שבהם שלטענת המציעים יש בהם סיכוי לרווחי עתק בלא כל 

סיכון כלכלי.
עוד לפני הבירור אודות הסיכוי הכללי של ההשקעה, הלך ר' דוד 
לברר אודות כשרות ה'היתר עסקא' שמובטח לו שיש בעסקה, 
דעת  ושאלו  בעירו  הדיינים  מגדולי  לאחד  פנה  הוא  כך  לצורך 
הם  ריבית  אחוזי  כמה  תלוי  שהדבר  השיבו  הרב  בזה.  תורה 
מבטיחים. לתמיהת ר' דוד מה השייכות בין אחוזי הריבית לבין 
תוקף ההיתר ב'היתר עסקא', השיבו הרב, שאם מדובר בהבטחה 
על אחוזים גבוהים, אין לו כל חשש הלכתי, שמלבד מה שאת 
ותאבד  תתנדף  ה'קרן'  אף  אלא  כלל,  יראה  לא  הוא  ה'ריבית' 

כליל. הרב סיפר לר' דוד שרק בשנה האחרונה באו לפניו עשרות 
מיני  בכל  וממונם  כספם  את  שהשקיעו  "משקיעים"  של  רבות 
כל  את  שאיבדו  בכולם,  השוה  והצד  ואחרות,  כאלו  השקעות 

ממונם בעסקאות שוא אלו.
עוד הוסיף הרב ואמר, מנסיוני הרב ממה ששמעתי ממשקיעים 
הוא  האחרון  הדבר  ושלוה,  רוגע  רוצה  אתה  שאם  למיניהם, 
השקעה על בסיס כזה או אחר, שהצד השווה שבהם שהרוגע 
על  האחריות  שלכאורה  למרות  והלאה,  ממך  יהיו  והשלוה 
הרווחים.  את  מקבל  רק  ואתה  אחרים  על  מוטלת  ההשקעה 
רכישת  של  קטנה  השתדלות  שהיא  איזה  לעשות  עדיף  תמיד 
דירה נוספת והשכרתה, שבאמת אי אפשר להתעשר ממנה, אבל 
בדרך כלל היא שומרת על הערך הכספי שלה ויש ממנה הכנסה 

סדירה של דמי השכירות, ואין בה טרדה מרובה כל כך.
ישנם  שאמנם  דבריו,  את  הרב  סיים  הכלל,  את  שתדע  כדאי 
השקעות עם סיכויי רווח עצומים, אבל יחד עם זאת יש להם גם 
סיכונים רבים לאבד את הכל. עדיף רווח קטן וסולידי, דבר רגוע 
ויציב, שעל דרך הנהגת ה' בטבע אינו מועד לפורענות, מאשר 
סיכויים גדולים עם סיכונים עצומים. והוסיף וברכו, שה' יחון 

אותו בעצה טובה ומועילה עבורו.
רעיו  ולשאר  להלל  להודות  ומיהר  הרב  דברי  את  קיבל  דוד  ר' 
על הצעותיהם, ויחד עם זאת התחמק מהם ולא השקיע אצלם 
לו, שאם  בענין הסביר  מידידיו המבין  במיוחד שאחד  מאומה. 
אכן מדובר בהשקעה כלכלית כה מוצלחת ופוריה, מדוע אותם 
מהריבית  במחצית  בנקאית  הלואה  יקחו  לא  אחריך  המַחזרים 
תירוצים  לך  ישיבו  אלו  אותם  תמיד  לשלם.  מציעים  שהם 
דחוקים מדוע הם מעדיפים שלא לקחת הלואה בנקאית למרות 
עלות הריבית הנמוכה יותר, ומעדיפים להבטיח לך שער ריבית 
יסכים לתת להם הלואה של  כפול, כשהאמת היא שהבנק לא 
דוד  ר'  של  מידידיו  אחד  בה.  שיש  הרב  הסיכון  מחמת  פרוטה 
הזועקת  חרדי  בעיתון  פרסומת  ראה  לאחרונה  שרק  לו,  סיפר 
ומכריזה 'כולם משקיעים אצלינו', ומוסיפה ומסבירה מדוע אכן 
כן, 'כי אנחנו היחידים הנותנים תשואה של שני אחוז לחודש'. 
תשואה של שני אחוז לחודש, הם עשרים וארבע אחוז שנתיים, 
כמעט רבע! דבר שלא קיים בעולם, ואם היה קיים, כבר מזמן 
ולתור  לחפש  היא  שתפקידם  העולמיים  ההשקעות  יועצי  כל 
שם  ומשקיעים  אחריהם  רצים  היו  כדאיים,  השקעות  אחרי 
מליארדים לרוב והם לא היו צריכים לפרסם בעיתון ולפנות לכל 
מיני אנשים שישקיעו אצלם. במיוחד כשבהלואה בנקאית אחוז 
הריבית לא מגיע לשישית מזה, אם כן, שאל אותו ידיד, תגיד לי 
מדוע הם פונים אלינו, לא בכדי לעשוק ולגנוב אותנו בלקיחת 

כספינו ולהעלם עם כל הקרן ולהשאיר אותנו בלא פרוטה.
אם באה לפני עסקה מדהימה בכדאיותה, הגיע ר' דוד למסקנה, 
שאינני  לפני  דוקא  באה  זו  עסקא  מדוע  ולשאול  לחשוב  עלי 
סוחר נדל"ן ממולח. אולי דוקא בגלל שאין עיסוקי בזה מציעים 
בפני עיסקא זו בכדי לעשוק ממני את כל כספי. אם ישנה עיסקא 
סודית, הוי אומר שהמוכר אינו מעוניין שאברר עליה, וכנראה 
שיש לו סיבות טובות. כמו כן גם אם מדובר בעסקא מיידית, 
שתוך שעות ספורות עלי להשיב תשובה, רגַלים לדבר הוא שיש 
לגלות  שתספיק  מעוניין  אינו  והוא  להסתיר  מה  מוכר  לאותו 

ולראות זאת.
השקעה  אפיק  רק  הכיר  עת  אותה  עד  בתורה,  שעסקו  דוד  ר' 
השקעתו  פירות  ראה  ואכן  'גמ"ח',  בקופת  הפקדה  והוא  אחד, 
בבנים ובנות יראי ה' ושומרי מצוותיו, אלא שכאשר ילדיו החלו 
יחד עם חלק ממה  לגדול, הוא חשב לקחת את הכסף שקיבל 
בכדי  פירות  המניב  עסק  לעשות  כדי  הגמ"ח,  בקופת  שהפקיד 
שיהיה על מה לחול ברכת ה' של פרנסה בריווח לצורך השאת 

הילדים בעיתו ובזמנו.
בסופו של דבר, לאחר דרישה וחקירה יתירה, חשב ר' דוד לרכוש 
בכסף המדובר יחד עם חלק מהכסף שחסך בקופת הגמ"ח, שתי 
דירות בבנין ישן באחת מהשכונות הצדדיות של ירושלים עיר 
הקודש, כאשר מחצית מסכום הקניה יהיה מהכסף שהקציב לכך, 
ומחצית השניה של מחיר הדירה יקח במשכנתא מהבנק, באופן 
ששכר שכירות הדירות שישולם על ידי הדיירים, יכסו בכל חודש 
את סכום המשכנתא ואף יותר ממנה. עם הצעתו זו פנה למרן 
שליט"א  מרן  במעשיו.  שיצליח  שיברכו  ממנו  וביקש  שליט"א 
שאלו אם פנה ליהודי ירא שמים שיתן לו עצה טובה ומועילה, 
וכשהשיב לחיוב ברכו ב'ברכה והצלחה'. ברכת של מרן התקיימה 
כשהצליח לרכוש את הדירות המדוברות ואף מצא להם מהרה 
שוכרים, ובסייעתא דשמיא כל התכנית שהשכירות תכסה את 

המשכנתא ויותר, אכן היתה על הצד היותר טוב.
כשרעיו המלמדים בתלמוד תורה שמעו את מעשיו של ר' דוד, 
אחר  חיפשו  כן  ועל  לביתם,  לעשות  הם  אף  כאלו שחפצו  היו 
אלעספאלירטער*,  נפתלי  ר'  מהם,  אחד  לרכוש.  מציאה  איזו 
שמדובר  לו  נאמר  תקוה'.  ב'פתח  מציאה  דירת  לקנות  הצליח 
פעמיים  לכסות  יוכל  ובשכירות שיקבל  ביותר,  מבוקש  באיזור 
פתח  העיר  כלל את  הכיר  לא  נפתלי  ור'  היות  את המשכנתא. 
פי  על  הדירה  את  קנה  הוא  המתווך,  על  לסמוך  ונצרך  תקוה, 
בשכונה  שמדובר  מכן,  לאחר  התבררה  המרה  האמת  דבריו. 
צדדית ורחוקה, במקום שכמעט אין ביקוש להשכרה, וגם המחיר 
אינו ריאלי, ובכל חודש היה עליו להוסיף מכספו בכדי לשלם את 
המשכנתא, ומה גם שבעקבות כך שהיה לו יותר מדירה אחת, 
כך  נוספים,  מסים  וגם  גבוהה  'ארנונה'  לשלם  צריך  היה  הוא 
שלאחר שנה ומחצה בה התגלגל עם הדירה הזו, בסופו של דבר 

מכרה במחיר הפסד, העיקר להתפטר ממנה ולא להפסיד עוד.
חכם  התלמיד  המלמד  פונגעשעפטגעווטערענער*,  לייזר  ר'  גם 
ביותר בתלמוד תורה, דבק בו חולי היצר וחיידקי הרצון לעסקים 
טובים.  עסקים  לעשות  שיוכל  חשב  כן  ועל  ומשונים,  שונים 
באיזור  דירה  לרכוש  בכדי  רבות  הלוואות  לקחת  התפתה  הוא 
האוניברסיטה, והשקיע בה בשיפוצים שחידשוה וחילקוה לכמה 
יחידות דיור, וקיוה על ידי כך להרויח סכומים הגונים. האמת 
היא שהתוכניות שלו היו נכונות, שבאיזור הסמוך לאוניברסיטה, 

השכירות בו גבוהה ביחס למחירי הקניה, 
המשך בעמוד הבא
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וזאת משום שסטודנטים מחפשים לשכור 
דירה רק לכמה שנים, ואינם חושבים כלל 
דשמיא,  סייעתא  צריך  עסק  שבכל  אלא  רכישה.  של  כיוון  על 
תפסה  שהעיריה  רק  לא  אזי  שיפסיד,  רצו  משמים  זה  ובעסק 
עליו  והגישה  החוק,  את  הנוגד  דבר  הדירה,  את  חילק  שהוא 
כל  את  ולחבר  הכל  את  להרוס  אותו  וחייבה  כך,  על  קובלנה 
ימים  שבאותם  אלא  קנס,  עוד  ולשלם  אחת,  לדירה  היחידות 
קצר  זמן  שתוך  כך  לסטודנטים',  'מעונות  הקמת  על  הוחלט 
צללו מחירי הדירות למטה, מחמת שעם סיום בניית המעונות 
לא יהיה ביקוש לשכירות דירות באיזור, ובעקבות כך אף חלה 
הוזלה משמעותית במחירי השכירות. לצערו הרב של ר' לייזר, 
לא הייתה בידו ברירה אחרת והוא מיהר למכור את הדירה לפני 
שקנאה,  מהמכיר  שליש  כשני  עליה  וקיבל  עוד,  ירד  שמחירה 
גדול  בנזק  ויצא  בשיפוץ,  אלפים  עשרות  בה  שהשקיע  למרות 

וחובות עצומים.
לטובתו,  היה  הלזה  העצום  ההפסד  שכל  לייזר,  ר'  טען  לימים 
שהרי אילו השקעתו הייתה מצליחה, היה עליו להיות בכל עת 
במשא ומתן עם הסטודנטים השוכרים, שלצערינו רובם ככולם 
ואין  הזה  העולם  הבלי  בתוך  כבהמות  החיים  ופוחזים  ריקים 
להם כלום בחיי הבליהם, והתעסקות זו עמהם בודאי שהייתה 
משפיעה עליו לרעה, ומי יודע לאן היה מגיע מזה, ובזכות נפילתו 

זו הצילו ה' מכך, והוא נשאר ספון בבית ה' כל ימי חייו.
לאחר  טובים.  פירות  הניבה  דוד  ר'  של  ההשקעה  זאת  לעומת 
כשלוש שנים בהם דמי השכירות כיסו את תשלומי המשכנתא 
ואף הרבה יותר ממנה, הצטבר בידו סכום הגון, יחד עם הסכום 
על  לו  נודע  ביתו,  בני  ושל  שלו  מהמשכורת  לחסוך  שהמשיך 
טוב,  שכולו  לעולם  עברו  שבעליה  בנין  באותו  נוספת  דירה 
בדיקות  ערך  הוא  מציאה.  במחיר  אותה  מוכרים  ויורשיהם 
שמדובר  לו  וכשהתברר  היורשים,  וזכויות  הדירה  על  מקיפות 
היורשים,  של  בבעלותם  בעיה  כל  ואין  ושמורה,  טובה  בדירה 
הלך למרן שליט"א לקבל את ברכתו, לאחר שהשיב שהתייעץ 
עם יהודי ירא שמים, אמר לו מרן שליט"א שחז"ל לימדונו שלא 
כדאי לעשות את כל העסקים במקום אחד אלא לשלשם, לחלק 
אותם לשלוש מקומות שונים, שאם חלילה יארע דבר מה לבנין, 
שלא יפסיד את כל כספו. ר' דוד השיב למרן שליט"א, שמלבד 
ביתו שנמצא במקום אחד, וחלק מכספו מופקד בקופת גמ"ח, 
גם השקעה זו מחולקת, שמחמת שהוא לקח משכתנא לקניית 
כן מרן  נכס'. כששמע  'ביטוח  עליהם  לו  דירות אלו, הרי שיש 
לקח  הוא  כן,  עשה  דוד  ר'  במעשיו.  שיצליח  בירכו  שליט"א 
משכנתא נוספת מהבנק ויחד עם הכסף שהיה ברשותו, רכש את 

אותה דירה שלישית.
כמה  לו  לספר  והתחיל  דוד  ר'  את  הלל  פגש  הימים  באחד 
מרויחים כל אלו שמשקיעים אצלו. והוסיף ואמר לו, שאילו הוא 
היה משקיע אצלו את הכסף באותם ימים, מלבד מה שלא היה 
צריך לטרוח כלל סביב כספו, כיום הוא כבר יכל לקנות בנין שלם 
בלא משכנתא. ר' דוד הודה לו על מה שהוא חושב עליו, וכמובן 

שלא התפתה לדבריו.
לא עברו שלוש שנים נוספות, וכמעשהו בראשונה ובשניה, כך 
רכש ר' דוד גם את הדירה הרביעית בבנין, אלא שאחרי שהיו 
לו ארבע דירות בבנין אחד, שהם מחצית מהדירות, בהתייעצות 
עם רבו החליט שלא ישכיר את הדירות אלא רק לדיירים שומרי 
תורה ומצוות החרדים לדבר ה', שיש בכך מעלה גדולה ומצוה 
מקום  להם  שיהיה  והמצוות  התורה  לשומרי  לסייע  מיוחדת 
ראוי לגור בו. החלטה זו לא היתה קלה, אחרי שכמה חודשים 
הדירות עמדו ריקות, שבהם היה לו לשלם עליהם מכספו את 
מלוא תשלום המשכנתא. בחסד ה' עליו, מחודש לחודש התמעט 
הדירות  ארבעת  כל  היו  השנה  מחצית  שבתום  עד  הנסיון, 
היו  מהם  ומחצית  ומצוות,  תורה  שומרי  למשפחות  מושכרות 

אף בני תורה מופלגים.
כשנודע לר' דוד על דירה נוספת ב'בנין שלו' העומדת להתפנות, 
אפשרות  לו  הייתה  לא  בפועל  אבל  לרוכשה,  מאוד  רצה  הוא 
כלכלית לכך. על כן חשב בליבו לחפש אחר יהודי שומר תורה 
יהיו תושבים  רובו של הבנין  וכך  ומצוות שירכוש את הדירה, 
שומרי תורה ומצוות, שדבר כזה משפיע מהרה על כל האיזור 

כולו.
היה  לא  הוא  אם  אולי  הבל,  מחשבות  הטרידוהו  עת  באותה 
את  מפסיד  היה  לא  ומצוות,  תורה  שומרי  שוכרים  על  מקפיד 
לו  היו  שלא  שנה  במחצית  שהפסיד  אלפים  עשרות  אותם 
שוכרים, ואם היה לו את הכסף הזה עדיין בידו, היה יכול לקחת 
הלואה בנקאית נוספת ולרכוש את הדירה החמישית. בכח רב 
כדת  עשיתי  שאם  באומרו  הללו,  מחשבותיו  את  דוד  ר'  דחה 
וכראוי, ועל פי הכוונתו של הרב שלי, הרי שבודאי שאי אפשר 
זמן מה אבין מדוע ה'  ובעוד  ויתכן  ה',  להפסיד מלעשות רצון 

סיבב כך את הדברים.
בסופו של דבר נקנתה אותה דירה בידי הלל חברו במחיר מוזל, 
כפול,  בכמעט  מכרה  הוא  נרחב  שיפוץ  בה  שהשקיע  ולאחר 

כמחיר דירה משופצת בבנין חרדי. הקונים שהיו הורים שומרי 
תורה ומצוות שהשיאו את ילדיהם, רכשו את הדירה לזוג הצעיר 
ממשפחות  היה  הבנין  רוב  שכעת  כך  במקום,  להתגורר  שבאו 
שומרי תורה ומצוות. באותה עת שוב פנה הלל לר' דוד והראה 
לו כיצד הוא עושה כסף בקלות, ואילו רק היה משקיע אצלו את 

כספו, כמה היה מוסיף להרויח בלא טרחה וטרדה.
את  כיבדו  החדשים  השכנים  עת  שבכל  היה,  בבנין  המצב 
הותיקים ולא נכנסו עמהם כלל לויכוחים אלא רק דיברו איתם 
בכבוד ובנעימות, בכל זאת הותיקים החלו להרגיש במקום שלא 
על  בשכניהם  וקינאו  למו  כסל  שדרכם  נאמנה  ידעו  הם  בנח. 
המיוחדת  והשלוה  הרוגע  עם  יחד  והנעימים,  הטובים  חייהם 

שישנה לעבדי ה' ושומרי מצוותיו והמאמינים בו בלבב שלם.
את  להחליף  חיפשו  מהם  שנים  שנשארו,  השכנים  משלושת 
רגשי  עת  בכל  ירגישו  לא  בו  דתי,  פחות  אחר  למקום  דירתם 
אשמה ורשע, אלא יוכלו להמשיך לחיות כבהמות. ותפילותיהם 
של חמשת שכניהם התקבלו לפני ה', ור' דוד הצליח לסייע בעדם 
למצוא דירות אחרות בשכונה מרוחקת, ולמכור את דירותיהם, 
כשאחת מהם הוא רוכש לעצמו במטרה להשכירה, ואת השניה 
הציע לאחד מידידיו שקנאה לבנו שנישא לאחרונה. כך שהבנין 
הפך להיות כולו חרדי, מלבד קשיש אחד שהתגורר בגפו בקומה 

הכניסה.
לאחר שנים הבין ר' דוד מדוע מנע ה' ממנו את קניית הדירה 
צעיר,  זוג  להתגורר  באו  דירה  שבאותה  התברר  החמישית. 
שהחתן הצעיר היה נמרץ ברוחו, וכשראה את העזובה הגדולה 
של המציאות הרוחנית בשכונה, ובטרם חלפה ה'שנה ראשונה' 
שלהם, כבר הפנה את כל מרצו להקמת בית כנסת לבני הישיבות 
שבאו להתגורר בשכונה, ופעל להביא את אחד מחשובי הרבנים 
שיבוא כמה פעמים בשבוע למסור להם שיעורים ולהורות להם 

את הדרך אשר ילכו בה.
זמן  ה', גרם שתוך  המציאות של בנין שרובו ככולו חרד לדבר 
קצר הגיעו לאיזור עוד עשרות רבות של משפחות החרדים לדבר 
הוקמו  התפתחה,  הקהילה  וגדל,  צמח  הקטן  הכנסת  ובית  ה', 
במקום גני ילדים ולא רחוק היום מהקמת תלמוד תורה לבנים 
ובית ספר לבנות. ומלבד רווחיו הרוחניים העצומים של ר' דוד 
שהוא זכה להפוך מקום חולני למקום תורה, עוד הרויח שמחירי 
כך שתוך שנים לא  גם דמי השכירות,  ועמהם  הדירות הוכפלו 
בכבוד בהתחייבויות,  לעמוד  יכל  ילדיו,  מרובות, כשהשיא את 
המקום  לאופי  מתאימות  למשפחות  דירות  אותם  את  כשמכר 
ילדיו  נישואי  הוצאות  כל  את  מימן  ובמעות שקיבל  והקהילה, 

הרבים שחננו ה'.
כל אותם שנים המשיך הלל בעסקיו הללו, כשמהם כמה פעמים 
עשרות  עוד  עמו  ולהפיל  רגל  ולפשוט  להסתבך  הספיק  כבר 
ובכל  אצלו,  שהשקיעו  הקרן  את  אפילו  ראו  שלא  משפחות, 
או  תמימים  נמצאו  אלו,  בעסקים  שוב  כשהתחיל  מחדש  פעם 
שוטים שחזרו והפקידו אצלו סכומי עתק, שכפי הנראה היצר 
של הלואה בריבית הוא כה עצום, שמצליח להפיל בקרבו אנשים 

הנראים כחכמים ונבונים.
הדבר שהציל את הלל בכל אותם פעמים שהסתבך ופשט את 
הרגל, שלא זרקוהו מביתו, שביתו הגדול ורחב הידים כלל לא 
היה רשום על שמו, אלא היה נחשב לרכושה הפרטי של רעייתו, 
כך גם היה בניהול הכספים, שרעייתו החזיקה חשבון בנק פרטי 
החזיק  בעלה  ואילו  התפרנסו,  וממנה  משכורתה  נכנסה  שבו 
רשומים  שהיו  וחסומים,  מעוקלים  רובם  לרוב,  בנק  חשבונות 
בו  לחיות  יכל  והוא  להתקיים  המשיך  שביתו  כך  שמו,  על  רק 

עם בני ביתו.
בתים  קנה  הוא  לפרוח,  שוב  הלל  של  עסקיו  החלו  לאחרונה 
ואחת  הגונים,  במחירים  ומכרם  מציאה  במחירי  ודירות 
המגורים  מבניני  שבאחד  היה,  שעשה  המוצלחות  מהעסקאות 
הוא קנה ישירות מהקבלן את הדירה העליונה ואת כל הגג כולו, 
אכלוס  שהחל  לפני  ועוד  רבוע,  מטר  מאות  כארבע  של  שטח 
הבנין, הוא בנה מעל כל הקומה העליונה של הבנין עוד ארבע 
דירות נוספות, שמבחינה חוקית הם נחשבים כ'טאבו משותף', 
ומכר את הדירה שקנה ואף את כל ארבעת הדירות שבנה, כל 
דירה לאדם אחר, ומעיסקה זו הרויח סכום עתק, אלא שזמן קצר 
לאחר מכן השקיע את הכסף באיזה עסק שאינו מוצלח, ותוך 

כמה שנים שוב נפל והפסיד הכל.
הבעיה שיש בדירות הללו שבטאבו משותף, שהם אינם קיימים 
ברישומי העירייה, ועל כן לכל חמשת הדירות יחדיו יש חשבון 
חשמל אחד, חשבון מים אחד וחשבון ארנונה אחד ואף חשבון 
גז אחד, ובכל עת מצוא היו חילוקי דעות בין חמשת השותפים 
המחזיקים בזכויות דירה אחת. במיוחד שכאשר אחד מהשכנים 
לא שילם את חלקו בחשבון החשמל ובעקבות כך ניתקו לכולם 

את החשמל, היה ביניהם 'ששון ושמחה'.
התחרטו  בהם  הדיירים  חמשת  על  עברו  כאלו  שנים  ארבע 
עשרות פעמים על שהתפתו לרכוש דירה עם טאבו משותף. אילו 

היו יודעים מראש במה מדובר, הם לא היו קונים דירה שכזו גם 
טבין  כך  על  שילמו  שהם  ובמיוחד  דירה,  ממחיר  במחצית  לא 
ותקילין, רק כמה אחוזים פחות מדירה נורמלית, כאשר המחיר 
הסביר לדירה עם טאבו משותף אמורה להיות כשליש ועד חצי 

ממחיר דירה רגילה.
כשחלפו מעט יותר מארבע שנים, באחד הימים קיבל הדייר של 
רשמי  מכתב  הנוספות,  הדירות  ארבעת  עם  'המחותן'  הדירה 
הבניה  דבר  להם  שנתברר  שלאחר  כותבים  הם  בו  מהעיריה, 
הבלתי חוקית, ועל כן הם פותחים כעת נגדם בהליכים משפטיים 
ועוד  זאת  הקומה.  כל  להריסת  ודרישה  חוקית  בלתי  בניה  על 
כתבו לו במכתב, שהעיריה דורשת ממנו לשלם ארנונה מלאה 
כל הקומה העליונה למשך ארבעת השנים האחרונות מאז  על 
קרוב  יחדיו  העולים  והצמדה,  ריבית  בתוספת  נבנה,  שהבנין 

לשבעים אלף שקלים. 
כשקיבל הדייר את המכתב מהעיריה, חשכו עיניו. הוא אסף את 
ארבעת שותפיו הנוספים לדירה והראה להם את תביעת העיריה 
ואיומיה, ולא ידעו מה לעשות. בסופו של דבר החליטו החמישה 
לתבוע את הלל לדין תורה, שמכר להם דירות שאינם קיימות 
לבטל את המקח  כן הם מבקשים  ועל  להריסה,  ועומדות  כלל 

בטענת 'מקח טעות' ושישיב להם את הממון הרב ששילמו לו.
עוגמת נפש מרובה נחלו חמשת השותפים בדירה מכל המהלך 
של העיריה והדין תורה, כאשר לכל אורך הדיון טען נציגו של 
הלל, שכשמכרו להם את הדירות הם ידעו היטב שמדובר בדירות 
עם 'טאבו משותף', וזה אחד מהחסרונות של דירות מסוג זה. 
בסופו של דבר פסקו הדיינים שאין כאן מקח טעות אלא שעל 
הדירות,  בניית  עצם  על  מהעיריה  רשיון  להוציא  לדאוג  הלל 
ואילו את תשלום הארנונה ושאר החסרונות של הדירות הללו, 

זה אכן חלק מ"המעלות" של דירות בטאבו משותף.
כשהלל קיבל את פסק הדין, הוא החל לפעול בקשריו בעיריה 
כדי שיאשרו את אותה בניה חריגה של הקומה הנוספת, וכאשר 
האישור התמהמה מלבוא, שלח הלל לבכירי העיריה האחראים 
על תחום זה, מענק מיוחד לכבוד ימי חג הפסח, ועוד לפני 'פסח 

שני' כבר קיבלו הדיירים את האישור המיוחל.
ואף  לחלוטין,  ריק  היה  הלל  של  הבנק  הימים שחשבון  באחת 
לא מצא מי שיפקיד אצלו כסף תמורת אחוזי ריבית, התגלגלה 
לפניו הזדמנות עיסקית מדהימה, לרכוש מפעל מצליח שבעליו 
מת באופן פתאומי מדום לב, ויורשיו אינם חפצים להתעסק עמו 
ולא יודעים את שוויו, ועל כן הם מוכרים את המפעל עם כל 
המוניטין שלו וכולל את כל שטחו, במחיר הפסד בפחות משוי 
ערך הקרקע שעליו הוא עומד. הזדמנות עסקית זו יכולה לרומם 
אותו ולהביאו לעשירות מופלגת אילו הוא יהיה זה שירכש את 

המפעל.
הלל לא רצה לוותר על ההזדמנות, בה ראה כעיסקת חייו, אבל 
כזו  היא שלצורך השקעה  והאמת  להשקיע.  מהיכן  לו  היה  לא 
שלו  העבר  כל  שלאחר  אלא  מהבנק,  אשראי  לקבל  יכל  הוא 
בעניני כספים, הבנק לא הסכים לתת לו כל אשראי. נסיונותיו 
גם  כלל.  הועילו  לא  להשקעה,  ממון  בדחיפות  להשיג  הרבים 
הבטחתו בדבר אחוזי ריבית כפולים כבר לא שיכנעו אדם, כולם 

כבר היכירוהו מנפילותיו הקודמות.
יום נוסף של אכזבה מרה בהשגת הממון להשקעה עבר על הלל, 
ובשובו לביתו עלה לו רעיון. הוא פנה לאשתו ופרש בפניה את 
רעיונו, שהם ימכרו את הדירה הגדולה והיפה שהם מתגוררים 
בה, ובמקום זה ישכרו דירה אחרת למשך כמה חודשים, ובדמי 
הדירה יוכלו לשלם את התשלום הראשון לקניית המפעל, ולאחר 
מכן יוכל למכור את המפעל ברווח עצום, ויוכל לשוב לקנות את 

דירתו ויחזרו למעמדם ולעשירותו.
רעייתו שמעה את דבריו אך לא התלהבה כמותו, אלא אמרה לו 
שהיא למדה מבית אביה שאדם צריך לשאול מהי דרך התורה, 
לפני  צעד  לעשות  שאין  וחשובים  גדולים  בדברים  ובמיוחד 
שנוטלים עצה מן הזקנים, וכך ידעו שלא יכשלו, ועל כן הציעה 
בפניו שילך למרן שליט"א לשאול ממנו עצה ותושיה מה הדרך 
אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשון. בצהרי יום שישי האחרון בא 
הלל בפני מרן שליט"א מיד לאחר שסיים ללמוד הפרשה שנים 
מקרא ואחד תרגום עם פרש"י, כאשר החומש היה עדיין לפניו 
על השולחן. הלל סיפר למרן שליט"א את הצלחותיו הכלכליות 
ואין  ממון  לו  שאין  כיום  ומצבו  רבות,  הפסיד  בהם  ונפילותיו 
מי שישקיע אצלו, ופרס בפניו את ההצעה העסקית המיוחדת 
רוצים לשמוע את  רעייתו שהם  דברי  ואמר את  לפניו,  שבאה 

דעתו של מרן שליט"א על כך ומבקשים את ברכתו.
יקירי,  ושאל,  הטהורות  עיניו  את  הלל  אל  הרים  שליט"א  מרן 
האם אתה מקיים את ההלכה המפורשת בשו"ע )אור"ח רפ"ה( 
וירא  ואחד תרגום או פרש"י,  ללמוד את הפרשה שנים מקרא 
שמים יוצא ידי שניהם. אם תלמד את הפרשה עפרש"י, מובטחני 

שתמצא מזור ותשובה לשאלתך והכרעה לספק שמציק לך.

המשך מעמוד הקודם

מנין בפרשתינו עפרש"י מצא הלל מזור ותשובה לשאלתו?

אויפאלעספרייגער - השואל ומתייעץ על הכל. לופטגעשעפטער - העושה עסקים באויר. אלעספאלירטער - המאבד את כל מה שיש לו. פונגעשעפטגעווטערענער - הניצול מעסקים.


