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"מי שנשכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו, ורבי מתיא בן חרש מתיר" )יומא פ"ג א'(.

היאך לכאורה יש מקום להכריע ע"פ פרשתינו במחלוקת זו?

מותר  מלאכה  איזו 
לעשות בזמן מסוים, מידי 
יהודי  עבור  רק  שבוע, 

ולא עבור גוי.

חילוקא דרבנן

ַאֶּתם  ַגם  ָּתִרימּו  "ֵּכן  כ"ח(,  י"ח  )במדבר  כתיב 
ְּתרּוַמת ה' ִמּכֹל ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמֵאת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְנַתֶּתם ִמֶּמּנּו ֶאת ְּתרּוַמת ה' ְלַאֲהרֹן 
ַהּכֵֹהן", ובסנהדרין )צ' ב'( דרשו חז"ל, "וכי אהרן 
ישראל...  לארץ  נכנס  לא  והלא  קיים,  לעולם 
לו  נותנין  וישראל  לחיות  שעתיד  מלמד  אלא 

תרומה, מכאן לתחיית המתים מן התורה.

זאת  יוסף,  רב  "...אמר  ב'(,  )ס"א  נדה  עי' 
ומבואר  לבא",  לעתיד  בטלות  מצות  אומרת, 
וא"כ  חייבים במצוות,  יהיו  לא  לבא  שלעתיד 

איך ישראל יתנו תרומה לאהרן הכהן.

וצריך ביאור!!!

מספר  ישנם  שבשכונה  המרכזי  הכנסת  בבית 
תפילה,  כחדרי  החול  בימי  המשמשים  חדרים 
שחלקם נמצאים בקומה העליונה, וישנם מדרגות 
גרם  מיקום  בשל  המתפללים.  ויורדים  עולים  בו 
שבשעה  מצוי  החדרים,  אחד  בשולי  המדרגות 
שבית הכנסת מלא במתפללים, שאין מקום אחר 
לעמוד בו להתפלל מלבד על גבי המדרגות. באחד 
הימים הבחין ראובן כי שמעון חברו עמד בתפלת 
'שמונה עשרה' על המדרגות, בסיום התפילה ניגש 
אליו והעירו על כך שלפי ההלכה אין להתפלל על 

מדרגות )עי' מ"ב סי' צ' סק"א וסק"ה(.

שמעון השיבו, שכל האיסור הוא שמחמת עמידתו 
בתפילתו  מרוכז  להיות  יכול  אינו  המדרגות  על 
במדרגות  היה  זה  חשש  וכל  יפול,  שמא  מחשש 
הצרות של פעם, לא כן היום שהמדרגות רחבות 

שאין חשש נפילה וממילא אין כל איסור בכך.

של  רוחבם  שלמרות  טען,  זאת  לעומת  ראובן 
מספיק  עליהם  מרגיש  לא  אדם  עדיין  המדרגות 
עולים  וגם  גם שישנם מדרגות רבות,  ומה  יציב, 
שמתפלל  מי  ובמיוחד  אדם,  בני  בהם  ויורדים 
לו  יש  עת  שבכל  עינים,  בעצימת  עשרה  שמונה 

חשש של נפילה ואין דעתו מיושבת עליו.

נפילה  של  זה  רחוק  חשש  שמעון,  השיבו 
מהמדרגות בשמו"ע הוא אינו מטריד את הכוונה, 
והראיה היא, שבבית מדרשו של אדם גדול אחד 
גם  עומדים  כפים  בנשיאות  שהכהנים  נוהגים 
נעשה  שהוא  וכיון  הקודש',  'ארון  מדרגות  על 
וכפי  בהסכמתו,  שהוא  לדבר'  'רגלים  בקביעות, 
אין  כך  הכהנים,  כוונת  לטרדת  חוששים  שלא 
אם  שאף  טען,  ראובן  ואילו  בשמו"ע.  לחשוש 
כל  אין  עדיין  חששו,  לא  כהנים  שבברכת  נאמר 
ראיה לתפילת שמונ"ע שהיא גם ארוכה יותר וגם 
בכל עת עולים ויורדים על ידו, שהוא גורם לאדם 

פחות יציבות ויותר טרדה.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

ה  ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ ֵניֶהם. ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ לּו ַעל ּפְ ּפְ ָרַגע ַוּיִ ה אָֹתם ּכְ "ֵהרֹּמּו ִמּתוְֹך ָהֵעָדה ַהּזֹאת ַוֲאַכּלֶ
ְפֵני ה'  ֶצף ִמּלִ י ָיָצא ַהּקֶ ר ֲעֵליֶהם ּכִ ים ְקטֶֹרת ְוהוֵֹלְך ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה ְוַכּפֵ ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ
טֶֹרת  ן ֶאת ַהּקְ ּתֵ ַוּיִ ָעם  ּבָ ֶגף  ַהּנֶ ה ֵהֵחל  ְוִהּנֵ ָהל  ָרץ ֶאל ּתוְֹך ַהּקָ ַוּיָ ה  ר מֹׁשֶ ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ח ַאֲהרֹן  ּקַ ַוּיִ ֶגף.  ַהּנָ ֵהֵחל 

ר ַעל ָהָעם". במדבר י"ז י' - י"ב. ַוְיַכּפֵ

המתבונן בפסוקי התורה בפרשתנו, יבחין שישנם כמה חילוקי לשונות בין פרשת 
שבאה  והמגפה  ואהרן  משה  על  ישראל  עם  תלונות  פרשת  לבין  ועונשו,  קרח 
בעקבות כך, וכדלהלן. החילוק הראשון, שלכאורה מצאנו פסוק כמעט זהה בשני 
הפרשיות, המתייחס לפרישה מתוך העדה, אלא שלשון הפרישה שונה, בפרשת קרח 
ַוֲאַכֶּלה אָֹתם ְּכָרַגע", הרי  ועונשו כתוב )שם ט"ז כ"א(, "ִהָּבְדלּו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהּזֹאת 
שנקט המקרא לשון 'הבדלו', ואילו בפרשת תלונות ישראל ועונשם כתוב "ֵהרֹּמּו 
ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהּזֹאת ַוֲאַכֶּלה אָֹתם ְּכָרַגע...", הרי שנקט המקרא לשון 'הרמו', ולא דבר 

ריק הוא.
המקרא  נקט  ישראל  על  כשמדברים  הפרשיות,  שבשתי  מצאנו,  לשון  חילוק  עוד 
לשון 'העדה', אך כאשר יצא הקצף והחל הנגף, ואהרן רץ עם הקטרת, שינה המקרא 

ונקט לשון 'קהל', 'ַוָּיָרץ ֶאל ּתֹוְך ַהָּקָהל'. וצ"ב חילוק הלשונות.
כשנמשיך להתבונן בפסוקי התורה בפרשה זו של המגפה שבאה בעקבות תלונות 
בני ישראל, נראה לכאורה דבר פלא, שהתורה כותבת )שם י"ז י"ד(, "ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים 
שהתורה  קַֹרח",  ְּדַבר  ַעל  ַהֵּמִתים  ִמְּלַבד  ֵמאֹות  ּוְׁשַבע  ֶאֶלף  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  ַּבַּמֵּגָפה 
הקדושה כותבת את מנין המתים במגפה ומוסיפה ומדגישה שמנין זה הוא 'מלבד 
המתים על דבר קרח', וצריך להבין, בשביל מה התורה כותבת לנו חמש תיבות אלו, 
וכי מה ה'הוה אמינא' לומר שמנין זה כולל בתוכו את המתים על דבר קרח, שזה 

היה בכלל ביום הקודם, שהתורה צריכה להדגיש שאינם כלולים במנין.
זצ"ל מבאר, שטעות הוא לחשוב שהמגפה שבאה למחרת  רבנו המהרי"ל דיסקין 
מעשה קרח ועונשו, הוא עונש נפרד ממעשה קרח, אלא מגפה זו היא חלק מעונשם 
של ישראל על מעשה קרח ועדתו, שכבר במעשה קרח ה' אמר למשה ואהרן, 'ִהָּבְדלּו 
ישראל  כל עדת  גזירה על  והיינו שנגזרה  ְּכָרַגע',  אָֹתם  ַוֲאַכֶּלה  ַהּזֹאת  ָהֵעָדה  ִמּתֹוְך 
בתפילה  ופתחו  פניהם  על  נפלו  ואהרן  משה  שעה  שבאותה  אלא  כרגע,  שיכלו 
ְלָכל  ַוּיֹאְמרּו ֵאל ֱאֹלֵהי ָהרּוחֹת  ְּפֵניֶהם  "ַוִּיְּפלּו ַעל  ובבקשה, כדכתיב )שם ט"ז כ"ב(, 
ָּבָׂשר ָהִאיׁש ֶאָחד ֶיֱחָטא ְוַעל ָּכל ָהֵעָדה ִּתְקצֹף", ותפילתם ובקשתם זו התקבלה, שה' 
העניש רק את עדת קרח ולא את כל ישראל, וכדכתיב )שם כ"ג - כ"ד(, "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל 
מֶֹׁשה ֵּלאמֹר. ַּדֵּבר ֶאל ָהֵעָדה ֵלאמֹר ֵהָעלּו ִמָּסִביב ְלִמְׁשַּכן קַֹרח ָּדָתן ַוֲאִביָרם", ולאחר 

מכן נענשו רק קרח ועדתו וכל ישראל נמלטו מעונשם.
אבל למחרת, כאשר כל עדת ישראל החלו בתלונותיהם, והוכיחו שלא רק איש אחד 
חטא אלא כולם היו עמו יחד בעצת חטאים של טענות על ה' ועל משיחו, כדכתיב 
ֵלאמֹר ַאֶּתם  ַאֲהרֹן  ְוַעל  מֶֹׁשה  ַעל  ִמָּמֳחָרת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  "ַוִּיֹּלנּו  ו'(,  י"ז  )שם 
ֲהִמֶּתם ֶאת ַעם ה'", נתחדשה שוב הגזירה מאמש, כדכתיב 'ֵהרֹּמּו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהּזֹאת 
ַוֲאַכֶּלה אָֹתם ְּכָרַגע...', אלא שתפילותיהם של אהרן ומשה מאמש הועילו, שאותה 
הגזירה היתה מתוך רחמים גדולים, שלא כל העדה תמות, אלא רק 'הרמו', מלשון 
'תרומה', שכשיעור תרומה ימותו מעדת ישראל. והנה ג' שיעורים נאמרו בתרומה, 
אחד משישים, אחד מחמישים ואחד מארבעים, והיות והיה זה ב'עידנא דריתחא', 

נענשו ששיעור התרומה היה אחד מארבעים.
הנה בתורה כתוב )שם א' מ"ו(, שבמנין האחרון היו ישראל שש מאות ושלוש אלף, 
חמש מאות וחמשים )603,550(, ואחד מארבעים ממנין זה, עולה חמש עשרה אלף 
שמונים ושמונה ועוד שלוש רבעים )15,880.57(, נמצא שהיו צריכים למות במגיפה 
כמנין זה, אלא שאותו אחד אחרון שרק על שלוש רבעים ממנו נגזר מיתה, ראוי לו 
להנצל, כדכתיב )איוב ל"ג כ"ג(, "ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאְך ֵמִליץ ֶאָחד ִמִּני ָאֶלף ְלַהִּגיד ְלָאָדם 
ָיְׁשרֹו", ודרשו בשבת ל"ב א', שמלאך מליץ זה שהוא אחד כנגד תשע מאות תשעים 
ותשעה המלמדים עליו חובה, מצילו, וכ"ש אם יש לו מאתים וחמשים חלקי אלף 
שמליצים עליו לחיים שינצל, אם כן יוצא שמנין המתים במגפה צריך להיות חמש 
ַּבַּמֵּגָפה  ַהֵּמִתים  'ַוִּיְהיּו  עשרה אלף ושמונים ושמונה )15,880(, ואילו הפסוק אומר 
ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות', שהוא לכאורה שלוש מאות שמונים ושמונה )388( 

פחות מהמנין שהיו צריכים למות, וצ"ב מה החשבון בזה.
שהיות  קַֹרח',  ְּדַבר  ַעל  ַהֵּמִתים  'ִמְּלַבד  הפסוק  כוונת  שזה  המהרי"ל,  מבאר  אלא 
ומספר זה של ארבעה עשר אלף ושבע מאות, אינו כולל את המתים על דבר קרח, 
ולחשבון התרומה יש לחשב את אותם מתים על דבר קרח, שהרי מיתת שניהם 
בגזירה אחת וכפי שנתבאר, א"כ, כשנוסיף את מאתים וחמשים שמתו ביום הקודם 
מעדת קרח, למנין המתים במגפה, ואף את קרח ודתן ואבירם, יעלה חשבונם יחדיו 
לארבעה עשר אלף תשע מאות וחמשים ושלוש )14,953(, ויחסר למספר התרומה 

שהוא חמש עשרה אלף ושמונים ושמונה, מאה שלושים וחמש )135(.
נוקטת התורה  והנה כאשר החל הנגף ואהרן רץ עם הקטרת להציל את ישראל, 
לשון 'קהל', כי אהרן הצליח להציל כמנין 'קהל', העולה למאה שלושים וחמשה, 
שבלעדי הקטורת היו כל אותם מאה שלושים וחמש מתים בכדי להשלים לשיעור 

תרומה, ועל ידי הקטורת הצילם אהרן ונשארו בחיים.
חילוקי הלשונות שהכל מדוקדק בתכלית הדקדוק,  זה מבואר שפיר  ולפי חשבון 

והכל בא על מקומו בשלום.

 פרשת קרח תשע"ג

לעילוי נשמת 
האברך הצעיר והמופלג

ר' משה ז"ל
בן יבלחט"א הרה"ג ר' יצחק שליט"א

אדלר
נלב"ע י"ז סיון תשע"ב

תנצב"ה

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

גם אני את מתנתי חטפתי,
ובסופי בקרקע נתפסתי.

אלו שעליהם יצאה צווחה הרגתי,
ומיתת אביהם ונשיהם גרמתי.

מידי האיתנים נחטף השלל,
על ידי מי שבסופו נהיה חלל.



תשובה ל"מעשה רב"

בתשובה לשאלה, האם הביטוי 'עפרא לפומא' הוא ביטוי 
גם  בו  בבטוי שיש  להתבטאות  מותר  והאם  ח"ו,  קללה  של 

מובן קללה, לגבי אדם שהוא שומר תומ"צ.

מקורו של הביטוי 'עפרא לפומיה' וביאורו
א[ הביטוי 'עפרא לפומיה' מצינו במקום אחד בש"ס, בב"ב ט"ז א', 
דאיתמר שם ג' פעמים כן על איוב, והראשונים לא פירשו מהו ביאור 
הלשון הזה. ומצינו להגר"י למפורנטי זצ"ל, בספרו 'פחד יצחק' )ערך 
'עפרא'( שפירש "עפרא לפומיה דאיוב על דבר ויכוחו, ובמה שהיה 
משבח עצמו, צריך למלאות ולסתום פיו עפר". אפ"ל לפי"ז שאינו 
לשון קללה, אלא שביחס לאמירותיו המסויימות, טוב היה לו למלא 

פיו עפר מלומר את מה שאמר.
הקשר בין הביטוי הנ"ל לקללת 'עפר תאכל' שנאמרה לנחש

דודו  קארו,  יצחק  לרבינו  )עה"ת,  יצחק  תולדות  בספר  וכתב  ב[ 
ורבו של מרן הב"י, בראשית ג' י"ד(: "ויש להקשות למה לא הזכיר 
וחוה[  אדם  את  שהכשיל  הנחש  את  העניש  ]כשהקב"ה  בקללתו 
שקלל  שאחר  לי  ונראה  גדולה.  קללה  היתה  שזאת  אילם,  שיהיה 
עפר,  שיאכל  שמי  האלמות,  זה  בכלל  ימיו,  כל  עפר  שיאכל  אותו 
ולשונו לועס לעולם עפר, א"א שידבר, שלשונו תהיה יבשה וגסה, 
ועפרוריית, ומזה אומרים חז"ל על האומר דבר שאינו הגון, עפרא 
בפומיה, כמ"ש עפרא בפומיה דאיוב, שמי שפיו מלא עפר, לא יוכל 

לדבר".
ועל דרך זה כתב גם ב'בן יהוידע' בב"ב שם, "הא דנקיט לשון זה 
לגנות פיו בעפר, נ"ל בס"ד, כי איוב דיבר דברים שאינם מהוגנים 
עם  המתווכח  כאדם  שכינה  לפני  שדיבר  רש"י  כמ"ש  ית',  לכבודו 
חבירו וכו', ועשה מעשה נחש שדיבר בפיו דברים שאינם מהוגנים 
כנגד כבודו ית' וכו', ולכך נגזר עליו שיהיה עפר לחמו, שיאכל בפיו 
דברים  בפיו  שדיבר  איוב  אמר,  ולכן  וכו',  דיבר  אשר  תחת  עפר, 
נגזר על הנחש  שאינם מהוגנים ראוי שיהא עפרא לפומיה, כאשר 
שייך  לפומיה’  ד’עפרא  קללה  לכאו’  ולפי”ז  לחמו"1.  עפר  שיהיה 
דוקא כשאדם מדבר ח”ו דברים שאינם מהוגנים לכבודו ית’, ולא 
יובן בזה מה שלא מצינו עוד  בשאר דברים שאינם הגונים, ואולי 
כה”ג בש”ס, שהשתמשו בלשון זה ‘עפרא לפומיה’, גם כאשר אחד 

דיבר שלא כראוי2, אלא נקטו לשונות אחרים.
דאיוב,  לפומיה  “עפרא  כתב:  בב”ב שם  יעקב’  ב’עיון  ואולם  ג[ 
יש  אולי  פיהו  בעפר  ‘יתן  ג’,  באיכה  דכתיב  ע”ש  זה  לשון  קאמר 
תקוה’ וכן היה באיוב תקוה, שהיה הכל לו למשנה3". נראה מלשונו, 
דאיוב למד לתקן מעשיו מתוך מה שאירע לו, וע"כ נקט לשון כעין 
קללה,  מלשון  אינו  ולפי"ז  תקוה,  יש  אולי  דבזה  באיכה,  הפסוק 
אלא לשון עצה, שיתן בעפר פיהו, דהיינו ישפיל עצמו בכך, ויתבונן 

בדבריו, ומתוך זה אולי יש לו תקוה.
ולפי ביאורו של העיון יעקב יותר מיושב מ"ש כן על איוב, דאם 
מלשון קללה, לא שייך זה כ"כ לגבי איוב שכבר נקבר בעפר. משא"כ 
כשהוא מרמז שהיה לו תקוה במה שאירע לו, שזה יש ללמוד ממה 

שאמור בפסוקי הנביא, שאפ"ה נשאר לו תקוה.

אסור מדרבנן לקלל גם אדם רשע
אינו  הדבר  וא"כ  קללה,  גם  משתמע  הלשון  לפמשנ"ת  והנה  ד[ 
של  דחומרתו  כעס[,  מתוך  כן  כשאומר  ]ובפרט  להיתר  כלל  פשוט 
קללה גדולה היא וכפי שכתב החינוך במצוה רל"א "שלא לקלל אחד 
מישראל... והרמב"ם ז"ל אמר בטעם מצוה זו, כדי שלא יגיע נפש 
המקלל אל הנקמה, ולא ירגילנה לכעוס... שלא ירגיל נפשו אל הנקמה 
והכעס, ואל פחיתות המידות... מדיני המצוה מה שאמרו ז"ל שאסור 
לקלל בשום ענין, ומ"מ אינו לוקה אלא המקלל בשם מן השמות...", 
המחבר,  הרב  כאן  השמיט  רשע  המקלל  "והנה  שם:  במנ"ח  וכתב 
ומבואר בש"ס שם )סנהדרין פ"ה א'( ובר"מ שם )פ"ה ממרים הי"ב( 
דפטור, דכתיב בעמך, דוקא בעושה מעשה עמך, ועי' בלשון הגמ' שם 
דפטור, נראה דאיסורא איכא, וכבר הבאתי לעיל דכל מקום דפטור, 
הוא אסור רק מדרבנן כמו בשבת", וע"ש דמסיק דאסור לקלל אדם 

מישראל אפילו שהוא רשע ]עכ"פ באיסור דרבנן[.
ואל  ישראל  תעניש  "אל  ע"ו:  סי'  חסידים  בספר  מבואר  וכן  ה[ 

למוטב...  ויחזירהו  לבו  הקב"ה  שישלים  עליו  התפלל  אך  תקללו, 
כללו של דבר, אל תקלל שום אדם, כי פעמים רבות הקללות חוזרות 
וחלות כולן על ראשו ועל זרעו, שכן מצינו )סנהדרין מ"ח ב'( דכל 

הקללות שקלל דוד את יואב נתקיימו בזרעו".

ההנהגה בדורות האחרונים כלפי פשוטי העם
ו[ ועי' בחזו"א יו"ד סי' ב' סוף אות ט"ז, שכתב "ונראה דאין דין 
מורידין אלא בזמן שהשגחתו ית' גלויה כמו בזמן שהיו נסים מצויים 
וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית לעין  ומשמש בת קול, 
כל... אבל בזמן ההעלם שנכרתה האמונה מן דלת העם, אין במעשה 
גדר הפרצה אלא הוספת הפרצה, שיהיה בעיניהם כמעשה  הורדה 
השחתה ואלמות ח"ו, וכיון שכל עצמנו לתקן, אין הדין נוהג בשעה 
שאין בו תיקון, ועלינו להחזירם בעבותות אהבה ולהעמידם בקרן 
אורה במה שידינו מגעת", הרי מבואר דגם מי שעפ"י הדין היה ראוי 

לנהוג בו דין מורידין, מ"מ בזמן ההעלם יש לנהוג באופן אחר4.
דעות,  מהל’  פ”ו  “ובהג”מ  החזו”א:  מוסיף  הסימן  בסוף  ושם 
תוכחה,  מקבל  שאינו  אחר  אלא  לשנאותו,  רשאין  דאין  כתב, 
לאהוב  דמצוה  מולין  הגר”י  בשם  כתב  חסד  אהבת  ספר  ובסוף 
כי  והביא כן מתשובת מהר”מ לובלין,  את הרשעים מהאי טעמא, 
אצלינו הוא ]כמו[ קודם תוכחה, שאין אנו יודעין להוכיח, ודיינינן 
להו כאנוסים... וכן לענין שאר הלכות”5. ואם כך על רשעים, כ"ש 
וק"ו על יהודים יראים ושלמים ההולכים כל אחד לפי מה שרבותיו 
גדולי התורה והיראה מדריכים אותו, שח"ו לקלל או לחרף6 וכדומה, 

משום חילוקי הדעות7.
הרפורמים  אותם  של  דינם  ששונה  נקל,  לנבון  דעת  אמנם  ז[ 
ושכמותם, העוקרים ורודפים דת קדשינו, אודותם כתב רבינו הח”ח 
במקום  עומד  הוא  אם  “אבל  יתבייש:  ולא  בד”ה  א’  סי’  בביה”ל 
לשנאותם  ומצוה  וכו’,  התורה  על  המתקוממים  אפיקורסים  שיש 
אמר  ודהמע”ה  שיוכל,  מה  בכל  עצתם  ולהפר  עמהם  ולהתקוטט 
שנאה  תכלית  אתקוטט  ובתקוממיך  אשנא  ה’  משנאיך  הלוא 
שנאתים...”. ויה”ר שנזכה להינצל מכל מריבה וקטטה, ונשמור פינו 
ולשוננו מכל דבר רע, ובזכות זה יחולו ברכה ורחמים וחיים ושלום 

עלינו ועל כל ישראל, אמן.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה, בהא דכתיב )במדבר י"ג כ"ג(, "וַיָּבֹאוּ ַעד 
ּכֹל וַיְִּכְרתוּ ִמשָּׁם ְזמוָֹרה וְֶאשְׁכּוֹל ֲענִָבים ֶאָחד וַיִּשָֻּׂאהוּ  ַנַחל ֶאשְׁ
ַהתְֵּאנִים", ופרש"י, "וישאהו  וִּמן  ָהִרּמֹנִים  וִּמן  ַבּמוֹט בִּשְׁנָיִם 
במוט בשנים... שמונה נטלו אשכול, אחד נטל תאנה ואחד 
וכלב לא נטלו כלום, לפי שכל עצמם להוציא  רמון, יהושע 
דבה נתכוונו, כשם שפריה משונה כך עמה משונה". ומאידך 
מצינו במדרש )במד"ר ט"ז י"ד(, "ויבאו עד נחל אשכול. לא 
רצו ליטול מפירות ארץ ישראל, אילולי כלב ששלף את הזיין 
אתם  או  נוטלים  אתם  אין  אם  להם  ואמר  לפניהם,  וירץ 
הורגים אותי או אני הורג אתכם לא היו נוטלים...", ומבואר 
שבגלל כלב שהכריחם לזה נטלו את הפירות, ואיך יתכן לפי"ז 

שכלב עצמו לא נטל כלום, כמבואר בפרש"י הנ"ל.
"ונראה לי דמשה הכריחם  כן הקשה ב'פענח רזא' עה"ת, וכתב: 
]להמרגלים[ ליטול, אמרו הם, הרי אנו מוכרחים ליטול, אבל תדע 
ולדיבת הארץ, לומר כשם שפריה  נאמנה שאנחנו נאמר בו לגנאי 
וכו', ומאז לא רצו יהושע וכלב ליטול"8, ולכאו' משמעות הדברים, 
רש"י  וכמ"ש  כוונתם,  את  רבינו  למשה  גילו  שילוחם  בעת  שכבר 

)להלן י"ג כ"ו( דכבר בהליכתן היו בעצה רעה9.
ויותר נראה שכוונתו, דמשה הכריחם, היינו בשעה שהלכו לא”י, 
וכשבאו שם, לא רצו מעצמם ליטול, עד ששלף כלב חרב, והטעם 
משום שראה שרוצים להרהר על דברי משה רבינו, אבל כיון שאמרו 
להימנע  להם  שיש  וכלב  יהושע  סברו  וכו’  נאמנה  תדע  לכלב  לו 

מליטול, כדי שלא להתחבר לרשעים.
וע”ע בשפתי חכמים )י”ג כ”ז( “לפי שאמר משה ולקחתם מפרי 
לא  למה  ואזיל,  רש”י  ומפרש  וכו’,  הפירות  מכל  משמע  הארץ, 
לפי  ומפרש  הפירות,  מכל  ולקחתם  אמר  משה  והלא  כולם,  נטלו 

שכל עצמן וכו’, דאם לא להוציא דיבה נתכוונו, לא היה להם ליקח 
אשכול ענבים שלם, כדי שיוכלו ליקח מכל פרי הארץ...”. ועי’ גם 

במשכיל לדוד עה”ת שם, ובעץ יוסף על המדרש שם.

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה, איך יתכן שאדם הלך בדרך ישרה, ועמד 
בנסיון עצום, ואעפ"כ לא מגיע לו שישבחוהו על כך ]לא מפני 

שהכניס עצמו לנסיון[.
וגו', וא"ת למה  י"ד כ"ד( "ועבדי כלב  כתב ב'פענח רזא' )במדבר 
לו10,  יושיעך עמדה  י-ה  וי"ל דתפלת  לא שיבח גם ליהושע כמוהו, 
ואין חידוש שניצול מעצת מרגלים, משא”כ כלב שמעצמו נתאמץ”, 
נגרר  ולא  בנסיון  עמד  כלב,  כמו  שיהושע  דהגם  מזה,  ללמוד  ויש 
אחר עצת מרגלים, מ”מ אין מגיעו שבח ע”ז11, משום דתפלת משה 
עמדה לו. אמנם יתכן לומר דתפלת משה הועילה לו לגמרי, שלא 

יהיה לו נסיון.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דאיתא בשבת )קי"ג א'(, "וכבדתו, 
שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול". היכן יש רמז 

לדין זה בפרשתינו.
כתב הרמ”א באו”ח סי’ ש”א )סט”ז(, “ולא יצא אדם בשבת כמו 
שהוא יוצא בחול, בלתי דבר אחר, שיזכור על ידו שהוא שבת, ולא 

יבא לחללו”.
ומקור דבריו בכלבו סי’ ל”א, שכתב, “וכתב הר’ אשר ז”ל, מנהג 
גלימא,  או  ובלי טלית  מנעלים  בלי  לצאת בשבת  ישראל שלא  כל 
והטעם, כדי שיזכור שהוא יום שבת קדוש לאלקינו, ולא יבא לידי 
חלול שבת, וע”ז חטא מקושש, על שלא נהג במנהג זה, ויצא בלא 
לפרשת  מקושש  פרשת  נסמכה  כן  ועל  אות,  לו  היה  ולא  טליתו, 
שבשעה  אחר12,  טעם  אומרים  ויש  תזכרו.  למען  כדכתיב  ציצית, 
כתוב  רבש"ע,  הקב"ה,  לפני  משה  אמר  מיתה  המקושש  שנתחייב 
בתפלה )בתפילין( למען תהיה תורת ה' בפיך )שמות י"ג ט'(, וִצִויָת 
שלא לנושאם בשבת, אלמלי היה נושאם זה, לא היה מחלל שבת 
ציצית  מצות  קובע  הריני  הקב"ה,  לו  אמר  המצוה.  מן  נזכר  והיה 

שתהיה נוהגת בשבת"13.
במלבושים  בשבת  לצאת  דיש  זה  דדין  הכלבו,  בדברי  ומבואר 
הנזכר  המקושש  בענין  ומקור  שורש  לו  יש  לשבת,  המיוחדים 
לו  בא  ולכן  לשבת,  המיוחדת  בטלית  יצא  לא  דהוא  בפרשתינו14, 
המכשול הזה, שנכשל באיסור שבת, כי לא היה מכיר בין שבת לחול, 
ולכן נסמכה פרשת ציצית לפרשת מקושש, לומר לך שהציצית יש 
בה תועלת לזכרון, וכדכתיב בה, 'למען תזכרו', ובכח הדבר להזכירו 
הי"א  ולדעת  לשבת15.  המיוחד  בגד  הוא  אם  היום  קדושת  על  ג"כ 
שהביא הכלבו, מבואר דעיקר קביעת חיוב ציצית בשבת, הוא כדי 
זמנם  שאין  התפילין,  מן  בשונה  היום,  קדושת  כן  ידי  על  שיזכור 

בשבת )היינו למ"ד שבת לאו זמן תפילין(16.

תשובה ל"מענינא דירחא"

בתשובה לשאלה, בהא דאיתא בשו"ע )או"ח תקנ"ט ס"ד(, 
"אין אומרים תחנון בת"ב, ואין נופלים על פניהם משום דמקרי 
עלי  'קרא  הכתוב  עליו  שנאמר  נוסף  יום  מצינו  היכן  מועד"17, 

מועד'.

הנה ענין שילוח המרגלים הנזכר בפרשתינו, היה ביום כ"ט בסיון 
בשנה השנית לצאת בנ"י ממצרים, וכדאיתא בתענית )כ"ט א'(, "...
ותניא, בעשרים ותשעה בסיון שלח משה מרגלים". ואיתא עוד שם, 
עלי מועד  דכתיב קרא  אמר אביי, תמוז דהאי שתא מלויי מליוה, 
מרגלים,  דשילוח  תמוז  מועד.  עלי  "קרא  ופרש"י,  בחורי".  לשבֹר 
מלויי מליוה, וכלו ארבעים דידהו בתשעה באב, והוקבעה להם בו 

בכיה לדורות, ויום עיבור החֹדש קרי מועד".

חוצפית  ר’  של  לשונו  את  כשראה  ‘אֵחר’  תמה  ולכן  הגונים,  דברים  שמדבר  מי  מזה  והיפך     1
המתורגמן מתגוללת בעפר, כדאי’ בקידושין )ל”ט ב’(, ואמר “פה שהפיק מרגליות ילחך עפר”

עפרא  הגון,  שאינו  דבר  האומר  על  חז”ל  אומרים  “ומזה  יצחק’  ה’תולדות  בלשון  וקצ”ע     2
בפומיה...”, דמשמע דמורגל שיאמרו כן, ולא מצינו לכאו’ זולת באיוב. אמנם כמדו’ במשך הדורות 
מצינו עוד שהשתמשו במטבע לשון כזו, ואחד אזכיר מה שראיתי באגב אורחא בשו”ת נשמת חיים 
להגר”ח ברלין זצ”ל, יו”ד סי’ ר”א, באגרת מהגאון האדר”ת, כתב “כי עיקר מה שסמכו... דהוראת 
הגאון דבריסק זצ”ל... ויסתמו פיות הנובחים על כבודו ז”ל, שהיה משונאי הישוב, עפרא לפומייהו 

הדוברות על צדיק עתק”.
3  הינו מלשון כפל, שה’ ברכו שכל מה שהיה לו ישוב לו בכפל, כמפורש בפסוקים בסוף הספר.

4   בס’ דעת יהודה עמ’ רל”ו, נשאל הגר”י שפירא זצ”ל, האם דברי החזו”א אמורים גם לגבי שומר 
מצוות בזמנינו, שהעיז פנים לבזות ת”ח רח”ל, והשיב: “היות כי לדאבונינו רבו הכיתות והמחלוקות 
בדורינו, והפירצה גדולה יש לדון ג”כ לשגגה”, ומוסיף שם הגר”י שפירא זצ”ל, שהשגגה היא “כי אחד 
מבטל חבירו ואינו מחזיקו כת”ח” ]והמעיין בנפה”ח ב’פרקים’ )שלפני שער ד’( פרק ג’, יראה שאפילו 

המזלזל באחד שלומד לשם כבוד וממון, עלול להיכלל בכלל אפיקורס רח”ל[.
5  כתב בשו”ת נשמת חיים )להגר”ח ברלין זצ”ל, יו”ד סי’ קמ”א אות י”ד(: “ואשר שאל אם רשאין 
לקלל אדם רשע המחלל שבתות בפרהסיא. ידוע מה שאמרה ברוריא לבעלה רבי מאיר שבקש לקלל 
את הבריוני שימותו, ואמרה ליה מאי דעתך משום דכתיב יתמו חטאים, מי כתיב חוטאים, חטאים 
כתיב )ברכות י’ א’(. אך אם כוונתו לטובה שיתביישו בזה, אין איסור בדבר... וע”ז נאמר וכל מעשיך 

יהיו לשם שמים”. 
מהח”ח,  ומאמרים  )מכתבים  חיים  החפץ  מרן  שכתב  אגרת  מתוך  קטע  כאן  לצטט  ענין  בנותן     6
ח”ב, מכתב ל”א(: “צר לי מאד ממה שנתרבה המחלוקת בישראל, והוא מה שנתחדש מידי יום ויום 
צדדים וצידי צדדים וכו’, ולא אדע מי התיר להם עון לשה”ר ועון מחלוקת שהוא עון גדול ונורא, 
ומה שכל אחד חושב שעם צדו היא האמת, ורק הצד שכנגדו הוא הגורם למחלוקת ועל ראשו תלוי 
האשם, אבל לו לא יגיע שום עונש, טעות גדולה היא, דאפילו אם תהיה האמת עם צידו, מ”מ בכל 
מחלוקת מצוי שמתגברת מדת הנצחון, ושם נעשים כל המעקשים למישור, דע”י הכעס והנצחון לא 
יכול לצאת בודאי דבר מתוקן כהוגן, ומה נעשה כי יפקדנו אלקים, ועוד עולה על כולנה מה שנתרבה 
עון חילול השם עי”ז מאד, ומי יודע מה יהיה ח”ו הסוף מזה, הלא ידוע משאחז”ל אחד שוגג ואחד 
מזיד בחילול ה’...”. עוד כתב שם )סוף מכתב ל”ב(: “ואפילו אנשים קדושי עליון שמתברר אצלם 
מאיתם,  גם  נתבעים  לבסוף  אפ”ה  שכנגדם,  מהצד  עלבונם  עבור  תובע  הקב”ה  וגם  עמהם,  שהדין 
כמ”ש שהיה שאול רודף את דוד בחינם ורדף עמו לחייו, ואפ”ה לבסוף א”ל הקב”ה לדוד, עד מתי 
יהיה העון הזה טמון בידך, על ידך נטרד דואג האדומי, על ידך נהרג שאול ושלשת בניו, והוצרך לקבל 

עליו יסורין לא עליכם, כמ”ש חז”ל”.
 עוד נכון לצטט כאן מש”כ בשו”ת משנה הלכות ח”ו סוס”י כ”ז, “לפי שראיתי בעוה”ר בדור הזה 
מקטני הדעת, לפי שראו איזה גדול וצדיק שקנאת ה’ צבקות דיבר בו, לפעמים קלל בפיו, ובטל בלבו, 
באו ח”ו תלמידים שלא שמשו כל צרכם, ורוצים ללכת בדרכיו דוקא במידה זו לקלל בנ”י, אבל בשאר 
מדותיו שהיה יושב ובוכה על צרתם של ישראל, ומסרו נפשם על פחות שבפחותים, והיו עוסקים יומם 
ולילה בתורה ועבודה, ע”ז לא רוצים להדבק במדותיהם, אלא  במה שנראה להם, ואין זה אלא רוע 
לב, והשי”ת יודע ועד, כי ח”ו לא לכבודי ולא לכבוד בית אבא אני דורש, אלא לכבוד זרע קודש בני 
ישראל אשר קראם ברוך הוא בנים, בני א-ל חי, אשר באו ח”ו להכריתם, ואפילו להלעיג  על גדולי 

ישראל אשר תורתם אומנתם יומם וליל”.
ולומדי תורה  וסיים “ובעיקר לאהוב את כל אוהבי  וכן בסי’ ל’ מש”כ עוד בזה,  ]ועע”ש סי’ כ”ח, 

באהבת ישראל ממש כמוך, כמצות עשה שבתורה”[.
בס’ לב נאמן )מהרה”ג רא”מ נדלר שליט”א, והביא חיבורו להגר”ח קנייבסקי שליט”א, וכתב:    7
א’( שואלת,  )פ”א  נדרים  “הגמ’ במס’  )בעמ’ ת”ג(:  כותב  ישרים”(,  דברים  והם  קונטרסו  “ראיתי 
מפני מה אין מצויין ת”ח לצאת ת”ח מבניהם וכו’, משום דקרי לאינשי חמרי, והפירוש בגמ’ נראה 
שנשמעים בביתם הרבה דברי ביקורת )עי’ פרש”י פסחים מ”ט ב’ ד”ה שנה(, עד שלפעמים גם בניהם 
לא קולטים את כוונת אביהם, ומחליפים את חיפוש האמת בלשה”ר, הדבר נפוץ גם בימינו, כאשר 
מחלוקת  כבעלי  עליהם  ומסתכלים  ודרכיהם,  חכמים  דברי  להבין  מתקשים  הציבור  של  חלקים 

רח”ל”. וראה שם עוד דברים נחוצים בזה מדברי רבותינו.
8  ובהגהות ‘שיח השדה’ על המדרש )להגר”ח קנייבסקי שליט”א(, כתב דהמדרש חולק על פרש”י 

בחומש שיהושע וכלב לא נטלו, וכ”ה בסוטה, ומסיים, ויש ליישב.

9   וכתב עוד ב’פענח רזא’ )י”ז ט”ז( “וקשה מכיון שידע שיחטאו, למה שלחן, וי”ל שהעם החזיקו 
עליו לשלוח, כדכתיב במשנה תורה, ותקרבון אלי כולכם”.

10   עי’ בח”א מהרש”א ברכות י’ א’, שהקשה איך יתכן בקשה על יראת שמים, הא הכל בידי שמים 
חוץ מיר”ש, ותירץ דכיון שאמרו חז”ל )יומא ל”ט ב’( הבא ליטהר מסייעין בידו, כשמבקש רחמים על 
עצמו לחזור בתשובה, בעצם זה נכנס לכלל הבא ליטהר, ומסיים שם המהרש”א: “אבל לבקש רחמים 
על חבירו להחזירו בתשובה, קשה מה יועיל בקשתו, ע”ש. ולפי”ז קשה גם גבי יהושע, איך התפלל 

משה רבינו שינצל מעצת מרגלים, והא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.
ואולי י”ל לפימ”ש בברכות )י”ז א’ ב’( דתלמידי ר’ חסדא ]ואמרי לה תלמידי ר”ש בר נחמני[ כשהיו 
תלמיד  או  בן  לנו  יהא  “שלא  עצמם  ואת  הרב  את  מברכין  היו  לביתם,  לילך  הזמן  בסוף  יוצאים 
מקדיח  התלמיד  או  הבן  ח”ו  שאם  א’,  פ”ו  ביומא  דאי’  משום  והיינו  ברבים”,  תבשילו  שמקדיח 
וע”כ  מזה,  נפגע  עצמו  נמצא שהרב  תורה”.  לרבו שלמדו  אוי  לאביו שגדלו  “אוי  תבשילו, אומרים 
הרב שמתפלל בעד הצלחת תלמידיו להיותם יראי ה’, הו”ל כמתפלל על עצמו, והוא בכלל בא ליטהר 

בעצמו, ושפיר דמי שמתפלל, וכן בתפילת האבות על הבנים.
11   עי’ מה שכתב הרמב”ן )י”ד כ”ד(: “והקדים הכתוב כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון, בעבור כי 
הוא הקדים לחלוק על המרגלים, ויהס כלב, אבל משה אמר ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן את 

האנשים, בעבור גודל מעלת יהושע בחכמה”.
12  כ”ה בתנא דבי אליהו )פכ”ו, והובא גם בילקוט בפרשתינו רמז תש”נ(, “תדע לך שכן הוא, שהרי 
ביום  עצים  מקושש  איש  וימצאו  במדבר  ישראל  בני  ויהיו  בהם,  נאמר  מה  במדבר  ישראל  כשהיו 
השבת. אמר הקב”ה למשה, מפני מה חלל זה את השבת, אמר משה לפניו, רבש”ע, איני יודע, א”ל 
ורואה  ובזרועו  לו לישראל תפילין בראשו  יש  ימי חול  כי בכל ששת  הקב”ה למשה, אני אומר לך, 
אותם וחוזר ממעשיו, אבל עכשיו ביום השבת שאין לו תפילין בראשו ובזרועו לכן חלל זה את השבת. 
באותה שעה א”ל הקב”ה למשה, משה צא וברור להם מצוה אחת שיהיו נוהגים בו בשבתות ובימים 
וגו’ ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם  טובים, זה מצות ציצית, שנאמר )שם(, דבר אל בני ישראל 
לדורותם וגו’ וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה’, ואין לדורותם אלא לדור תם, ואין תם אלא 

יעקב, שנאמר ויעקב איש תם, תם מגזל, תם מגלוי עריות, תם משפיכות דמים”.
ועי’ במג”א )סי’ ס’ סק”ב(, שהביא מס’ הכוונות, שיש לכווין בק”ש בקרא “וזכרתם את כל מצות 
ה’, זהו שבת ששקולה כנגד כל המצות” )ומקור הדברים בירושלמי ברכות פ”א ה”ה, דעשרת הדברות 
כלולין בקריאת שמע, עיי”ש(, ויש לפרש ע”פ הנ”ל, דע”י הציצית שהוא כמו ‘אות’ גם בשבת, יהא 

זוכר את השבת, וממילא יזכור כל המצוות, ששקולה השבת כנגדן.
13  והנה לדעת היש אומרים נראה, דעיקר הענין הוא בציצית דוקא, והיינו שסגולת המצוה שיהא 
זוכר על ידה כל המצוות ויהא ירא מלבוא לידי חטא, ולכן כיון דליכא תפילין באה הציצית להשלים 
חסרון האות גם היכא דאין התפילין עליו. אבל לפירוש קמא יל”ע אם זהו דוקא בציצית או בכל בגד 
המיוחד לשבת, דלכאורה משמע דלפירוש זה אין הענין בציצית דוקא אלא בכל בגד, דאל”כ אין מקור 

מענין המקושש לגבי חיוב שאר בגדים המיוחדים לשבת.
גם בבבלי  דכיו”ב מצינו  וכנ”ל, אינו קושיא כ”כ,  דישעיה  כן מקרא  והנה אע”פ דבבבלי למדו    14
גופיה, דאיכא מאן דיליף לה ממקום אחר גבי רות, וכדאמר בע”ב שם, “ורחצת וסכת ושמת שמלתיך, 

אמר רבי אלעזר אלו בגדים של שבת”.
הא  ואילו  היום,  כבוד  מדין  היינו  מ’וכבדתו’,  דילפינן  דהא  עניינים,  ג’  דהם  י”ל  באמת  ואולם 
דמקושש אינו דין בכבוד היום, אלא רק ענין זכירה שלא יטעה שהוא חול. ואפשר דהנפק”מ אם צריך 
להחליף כל מלבושיו או סגי רק בבגד מסויים. והא דמייתי מרות, י”ל דהוא ענין אחר, דמזה למדו 
דיש להסמיך לבישת בגדי השבת לרחיצה, שזהו כבוד השבת, וכמש”כ הרמ”א רס”ב ס”ג, וזהו שציין 
ע”ז בבהגר”א שם מהך קרא דרות, דכוונת הדרשא למילף מדסמיך להו בקרא “ורחצת וסכת ושמת 

שמלתיך”, דמשמע דתיכף לרחיצה לבישה.
ואמנם בירושלמי )פאה פ”ח ה”ז(, מייתי הך דרשא מקרא דגבי רות, ושם משמע דהוא לעיקר הדין 
שצריך בגדי שבת, ולא לענין הסמיכות לרחיצה. ואפשר דבאמת חלוקין בזה הבבלי וירושלמי במקור 

הדבר.
]והיה מקום לומר, דהירושלמי ס”ל כה’יש אומרים’ שהביא הכלבו הנ”ל, דהילפותא מגבי מקושש 
הוא לענין ציצית דוקא וכנ”ל, וא”כ כל זה קאי באנשים דשייכי בציצית ותפילין, אבל בנשים מאי 
יליף מרות לגבי נשים. אלא שזה דוחק, דהא בלשון הירושלמי משמע דקאי  איכא למימר, והלכך 

שם גבי אנשים[.
15  ואפשר דזהו בכלל טעמו דהגר”א ז”ל, שהיה מקפיד על לבושי שבת גם בשבת חזון, וכמבואר 

בהגהותיו לסי’ תקנ”ט ס”א, ובמ”ב שם סק”ו כתב שנהגו כן בק”ק וילנא על פיו, דמלבד ענין אבילות 
בשבת, עוד יש בזה הענין דלא יכשל באיסורי שבת ע”י שלבוש בגדי חול, ולזה לא סגי מה שמחליפין 
הכתונת, שאינו אלא מפני הזיעה, וסתמא גם אינה מיוחדת לשבת. ואמנם כ’ המ”ב שם דיש שמשנים 
רק בגד אחד לכבוד שבת, ולכאורה בזה יוצאין ידי שניהם, אבל מאידך משום אבילות בשבת אף בבגד 

אחד יש לחוש, אם לא שהוא בצנעא.
וע”ד החידוד י”ל, דהנה אמרו דהמקושש לש”ש נתכוין )תוס’ ב”ב קי”ט ב’ ד”ה אפילו, בשם מדרש(, 
ומזה יש ללמוד, דגם כשכוונתו לש”ש בלבישת בגדי חול משום אבילות וכדו’, דוגמת שבת חזון, מ”מ 
לא יעשה כן, וכגבי מקושש שנתכוין לשמים )היינו דעמד וחיללה, ולדברי הכלבו היינו שגם נהג כבחול 

בלבישת בגדיו(, ואעפ”כ לא כדין עשה ונתחייב בנפשו.
מיד  כהלכתן,  שבתות  שתי  ישראל  משמרין  “אלמלי  ב’(,  קי”ח  )שבת  חז”ל  אמרו  דהנה  בה,  ועוד 
נגאלים”, ומעתה, כיון דחזינן דמפני העדר בגדי שבת בא זה וחיללה, כמש”כ הכלבו, ונמצא שמפני 
כן גרם שיהיו שולטים בהם האומות )כדאמר רב יהודה התם(, וכפרש”י )ט”ו ל”ב(, “ויהיו בני ישראל 
במדבר וגו’. בגנותן של ישראל דבר הכתוב, שלא שמרו אלא שבת ראשונה, ובשניה בא זה וחללה”, 
א”כ היא הנותנת דדוקא בשבת דשייכא באבילות מחמת החורבן, אדרבה לא ינהג בה בבגדי חול, כדי 
לתקן דבר זה, שמחמתו נתחללה שבת שניה במדבר, אשר זה גרם שיהיו האומות שולטין בישראל, 
ובא מכח זה החורבן ע”י האומות, ואם יהיו משמרין ב’ שבתות מיד נגאלין, כאשר נזכה לזה בב”א.

16  ובנו”ט לציין כאן משכ”ת בספר ‘אמרי מהרי”א’ )למהר”י אסאד זצ”ל, פ’ ויחי ד”ה בקהלם(, 
שעמד על ענין הסמיכות דפ’ קרח אחר פ’ ציצית, ופ’ מקושש קודם פ’ ציצית, על פי היש אומרים 
הנ”ל, דהנה ידוע דרשת חז”ל )עי’ ירושלמי סנהדרין פ”י ה”א, והובא ברש”י ריש פ’ קרח(, דקרח 
היה מזלזל במצות ציצית, ששאל טלית שכולה תכלת וכו’, ובזה מתפרש גם מה שאמרו בנות צלפחד 
)במדבר כ”ז ג’(, “אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה’ בעדת קרח כי בחטאו 
מת”, דרצונם לומר, דקרח ועדתו אף שהיה להם כבר מצות ציצית, מ”מ זלזלו בה, אבל המקושש מה 
שחטא בשבת כיון שלא היו מצווין עדיין במצות ציצית, ואילו היה לו מצות ציצית, לא היה מזלזל 

בה, וממילא לא היה חוטא בשבת.
17  וכתב במ”ב שם )סקי”ז(, “כדכתיב, קרא עלי מועד” )איכה א’ ט”ו(.

18  ועי’ עוד ביאור הדבר במהרש”א בח”א לתענית שם, שכתב, “...ומייתי ליה מקרא, ‘קרא עלי מועד 
לשבור בחורי’, רצ”ל, כי כל חדש מלא יש בו מועד, וחדש תמוז שאין בו מועד והוא חסר, ‘קרא עלי’ 
במעשה מרגלים להיות מלא, כאלו יש בו מועד, שיהא הוא משלים למ’ יום לשבור בחורי, שלא היו 

בני כ’ אז, שיקבלו עונשם לדורות באותו יום, כדלקמן שמגלגלים חובה ליום חייב”.
19  וכ”כ בהדיא ביראים סי’ רכ”ז, “ולמדנו גם מזה שבר”ח אסור להתענות וחייב אדם לשמוח בו 

כדאמרינן התם דר"ח אב מיקרי מועד דכתיב קרא עלי מועד וגו'".
ועי’ ערוה”ש הלכות ר”ח )סי’ תי”ח(, “ור”ח עצמו אקרי מועד כדכתיב קרא עלי מועד לשבור בחורי 

וקאי על ר”ח אב...”.
ואולם בכמה אחרונים כתבו דקאי על ר”ח תמוז, עי’ להחת”ס בתורת משה פ’ דברים ד”ה מסכת 
תענית, וכ”כ בכרם שלמה דלהלן. ושמא י”ל דשיטפא דלישנא הוא, ובאמת הכוונה לר”ח אב. אבל 
אין לדחוק דהיו מקדשין ע”פ הראיה וממילא היה צריך לַעֵּבר גם לסיון ונמצא דא’ דר”ח תמוז אקרי 
מועד, דהא מפורש בגמ’ דמלויי לתמוז, ולא לסיון, וסיון היה בלא”ה מלא, וכפרש”י שם )ד”ה הני 
ארבעים(, דחשבינן ב’ ימים מסיון )ואולם עיי”ש בתוס’ ד”ה אמר אביי(, ובפרט למש”כ הרבינו בחיי 
פ’ בא )י”ב ב’( בשם הר”ח, דבמדבר ודאי היו מקדשין ע”פ החשבון ולא ע”פ הראיה, א”כ היה סיון 

מלא בלא”ה, ועיברוהו לתמוז, וא”כ ודאי דהך קרא קאי על ר”ח אב.
20  ואמנם יש שהעירו, דלפי”ז דוקא יום א’ דר”ח אקרי מועד, אבל מהכ”ת דכל ב’ דר”ח נמי אקרי 
מועד. וצ”ל דכל עיקר מה דיום העיבור אקרי מועד, היינו משום דמתחיל בו ר”ח, וא”כ כ”ש יום ב’ 

דר”ח שהוא עיקר דר”ח. ועי’ משכ”ת בזה בחבצלת השרון פ’ פינחס עמ’ תתק”א.
21  כי באמת לא מצינו בפוסקים הראשונים או בדברי חז”ל, שכתבו להדיא דילפינן כן מדכתיב ‘קרא 
עלי מועד’, ואדרבה כיון שמצינו בהדיא בגמ’ דלמדו מהך קרא, דר”ח אקרי מועד, א”כ שפיר י”ל 

דמה דאקרי ט”ב מועד הוא מאידך קרא.
ועיי”ש בארחות חיים שציין דבר זה בשם הגר”א, וצ”ב מקורו, דהא הגר”א בביאורו בסי’ קל”א 
ס”ז כתב בהדיא דהא דאין לומר תחנון בט”ב הוא משום ‘קרא עלי מועד’, ובכרם שלמה הנ”ל ציין 
וכמבואר להמעיין בשאר מקומות שהזכירו  ג”כ להגר”א מוילנא,  כוונתו  כן בשם ‘מהרא”ו’, אבל 

בספרו, וצ”ע.
דידוע  משום  הוא  מועד’,  כיום  ד’תקרא  קרא  מאידך  ילפינן  ט”ב  דלענין  י”ל  דטפי  לדבר  וסמך 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר



וביאור הדברים, דלמדו מהפסוק 'קרא עלי מועד', דהקב"ה זימן 
יום א' דחודש אב של אותה שנה, שיהא יום זה ל'יום מועד', דהיינו 
מועד  אקרי  החודש  עיבור  יום  שהרי  החדש',  עיבור  'יום  שיהא 
וכפרש"י הנ"ל, ועל ידי שיהא נוסף 'יום מועד' )יום עיבור( בחודש 
באב,  תשעה  בליל  המרגלים  חוזרין  שיהיו  נמצא  ממילא  תמוז, 

שהוקבע בו הבכייה לדורות18.
כיון  ר"ח אב19,  על  עלי מועד' באמת קאי  'קרא  ונמצא דהכתוב 
דעיברו לחודש תמוז, שעשו יום א' דר"ח אב להיות יום הל' דתמוז, 
ומזה  דר"ח,  א'  ר"ח אב, שהרי הוא  ג"כ תחילת  ויום העיבור הוא 
למדו לכל ר"ח דאקרי מועד, וכדאיתא ג"כ בערכין י' ב', ושבועות י' 

א', ופסחים ע"ז א'20.
עלי  ד'קרא  קרא  הך  חז"ל  מצינו שדרשו  דהא  בזה,  ויש שתמהו 
מועד', דקאי על תשעה באב, וכמו שכתבו הפוסקים בהדיא דביום 

ט"ב אין תחנון וכו', וכבשו"ע הנ"ל.
ק"ק  אב"ד  זצ"ל,  האס  שלמה  )לרבי  שלמה  כרם  בספר  ויעוין 
דרעזניץ, בהסכמת החת"ס ועוד. חלק או"ח בהגהות לסי' תקנ"ט. 
בהגהות  ח"א  )או"ח  ספינקא,  לאב"ד  חיים  בארחות  דבריו  והביא 
עי'  מועד.  דמקרי  משום  וכו',  תקנ"ט  "סימן  שכתב,  תקנ"ט(,  לסי' 
שבועות דף י', דר"ח תמוז נקרא מועד, משום דכתיב קרא עלי מועד, 
ועי' פסחים וכו'. וצ"ל דט"ב נקרא מועד משום דכתיב תקרא כיום 

מועד".
מועד',  עלי  'קרא  ומדכתיב  איכא,  קראי  תרי  דלעולם  ומבואר, 
עוד מקרא מצינו דכתיב  וכנ"ל, אבל  דר"ח אקרי מועד  ילפינן הא 

)איכה ב' כ"ב( "תקרא כיום מועד", וא"כ י"ל דזה קאי אט"ב21. 

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "סתור ]בן מיכאל[".

דמות הקשורה: "ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ְסתוּר ֶּבן ִמיָכֵאל". במדבר י"ג י"ג.

בהנהגת  חשוב  למינוי  נתמנה  שסתור   – נתמניתי  חשוב  למינוי 
להיות  וכן  ישראל,  על  אשר  החמשים  משרי  להיות  ישראל,  כלל 

המרגל של שבטו.
בפסוקים  כמפורש  שבטו,  של  המרגל  להיות  נתמנה  שסתור 
)במדבר י"ג ד' - ט"ז(, "ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ַׁשּמּוַע ֶּבן ַזּכּור... 
ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ְסתּור ֶּבן ִמיָכֵאל... ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשַלח מֶֹׁשה 

ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ...".
כלל  בהנהגת  חשוב  בתפקיד  סתור  היה  כבר  זה,  מינויו  ולפני 
ישראל, שהיה אחד משרי החמשים, כפי שכתב בבעה"ט י"ג ג', שכל 
"כולם  מ"ז(,  )עמ'  הרוקח  כתב  וכעי"ז  חמשים.  שרי  היו  המרגלים 
אנשים ראשי בני ישראל. לא היה צריך לומר אלא כולם ראשים, 
אלא מודיענו, כולם אנשים מאותם )דברים א' י"ג( ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים 
ּוְנבִֹנים ִויֻדִעים ְלִׁשְבֵטיֶכם...", שעליהם נאמר )שם ט"ו(, "ָוֶאַּקח ֶאת 
ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ִויֻדִעים ָוֶאֵּתן אָֹתם ָראִׁשים ֲעֵליֶכם ָׂשֵרי 
ֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ֵמאֹות ְוָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת ְוׁשְֹטִרים ְלִׁשְבֵטיֶכם", 

וכעי"ז כתב רבינו אפרים )כתיבה אשכנזית עמ' צ'(.
]ְוֵצא  ֲאָנִׁשים  ָלנּו  ְּבַחר  ט'(  י"ז  "...)שמות  שם,  הרוקח  כתב  עוד 
ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק[, אותם היו". שהמרגלים היו מאותם אנשים נבחרים 
שיצאו להלחם בעמלק, שעליהם איתא במכילתא )בשלח, פר' עמלק 

א'(, "רבי יהושע אומר, בחר לנו גבורים אנשים יראי חטא".
והיה גם מ'ראשי בני ישראל', כמפורש בקרא שם, "...ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים 
ֻּכְּלהֹון  ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה", וכדאיתא בתרגום אונקלוס שם, "  ְבֵני  ָראֵׁשי 
ֻּגְבִרין ֵריֵשי ְבֵני ִיְשָרֵאל ִאּנּון", ובתרגום יונתן, "ֻּכְלהֹון גּוְבִרין ֲחִריִפין 

ְדִמְתְמָנן ֵריֵׁשי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהינּון".
]ועיין בבמד"ר ט"ז ה', שדרשו את הפסוק )במדבר י"ג ב'(, "ְׁשַלח ְלָך 

ֲאָנִׁשים...", "ובכל מקום שנאמר אנשים, בני אדם צדיקים הם..."[.
ובעיקר הדבר אם היו גם נשיאי השבטים, שלכאורה כן משמעות 
הפסוק, ומאידך מצאנו נשיאים אחרים מלבדם, הארכנו בזה כבר 

במקום אחר, ועיין בהערה22.

שאר  רעיו  עם  יחד  נענש  שסתור   – נענשתי  לעולם  רעי  ועם 
המרגלים לעולם שאין להם חלק לעולם הבא.

שסתור יחד עם רעיו שאר המרגלים, נענשו לעולם, שאין להם 
חלק לעולם הבא, כדשנינן בחלק )סנהדרין ק"ח א'(, "מרגלים אין 
ָהֲאָנִׁשים  ַוָּיֻמתּו  ל"ז(,  י"ד  )במדבר  שנאמר  הבא,  לעולם  חלק  להם 

מֹוִצֵאי ִדַּבת ָהָאֶרץ ָרָעה ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵני ה'. וימתו, בעולם הזה. במגפה, 
לעולם הבא". אכן בצידי הדף צויין כי בירושלמי לא גרסו במשנה 

את כל זה, וע"ע בהערה23.
המרגלים  של  הדבור  את  שוב  מביאה  ב', שהגמ'  ק"ט  וע"ע שם 
שאין להם חלק לעוה"ב, והגר"א בהגהותיו אות א' כותב, "מרגלים 
אין להם חלק כו' עד עדת קרח, נמחק". ויתכן שהוא מטעם שאף 
אם גרסינן במשנה דבור זה, בכל זאת אין כל סיבה לגרוס כן בגמרא, 
עליו  להוסיף  בלא  זה  דיבור  וכותבת  חוזרת  הגמרא  מה  שלשם 

דבר24.
אמנם זה פשוט לכאורה דאף לגירסת הגר"א אין למרגלים חלק 
לעולם הבא, וכל הנידון הוא רק על הגירסאות, כדאיתא באבדר"נ 
)ל"ו ג', ע"פ הגר"א(, "...אמר לו ר"א ]לרבי יהושע[, מה אתה מקיים 
אשר נשבעתי באפי, אמר לו ]רבי יהושע[, אלו מרגלים וכל רשעי 
שאינה  אלא  כזו,  דעה  מצאנו  לגר"א  שאף  לדעת  הראית  הדור...", 

בגמ' או אפילו אינה במשנה והיא רק באבדר"נ25.

כשם עם הארץ נקרא אבי – שאביו של סתור, נקרא מיכאל, כשמו 
של מיכאל בעלה של דבורה שהיה עם הארץ.

י"ג(,  י"ג  )במדבר  בקרא  מפורש  מיכאל,  נקרא  סתור  של  שאביו 
"ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ְסתּור ֶּבן ִמיָכֵאל".

"וכן  פ"ט,  בתנדא"ר  כדאיתא  כן,  נקרא  דבורה  של  בעלה  ואף 
אמרו שלושה שמות יש לו, ברק, לפידות, מיכאל. ברק, שפניו היה 
דומה לברק. לפידות, שהיה עושה לפידות עבות. ומה שמו, מיכאל 

שמו...".
בשם  התנדא"ר  דברי  שם  שהובאו  מ"ב,  שפטים  בילקוט  ועיין 
אומרו ובתוספת ושינוי דברים, "ושלושה שמות יש לו, ברק ומיכאל 
ולפידות. ברק, על שם שפניו דומות לברק. מיכאל, על שם שהוא 
ממיך את עצמו. ד"א, על שם מלאך. לפידות, על שם שאשתו עושה 
אורן  שיהא  כדי  עבות  פתילות  ועושה  מתבוננת  והיא  פתילות 

מרובה...26". 
ומיכאל בעלה של דבורה היה עם הארץ, כדאיתא בתנדא"ר שם 
והוא גם בילקוט שם, "...כך אמרו, בעלה של דבורה עם הארץ היה, 
אמרה לו אשתו, הא ואעשה לך פתילות והוליך אותם לבית המקדש 
לעולם  ותזכה  כשרים  אנשים  בין  חלקך  יהיה  אם  מה  שבשיֹלה, 
הבא, והוא היה עושה פתילות עבות כדי שיהא אורן מרובה, לפיכך 
נקרא שמו לפידות... הקב"ה בוחן לבות וכליות הוא, ואמר הקב"ה 
כדי  עבות  פתילות  ועשיתם  שמים  לשם  כוונתכם  אתם  לדבורה, 
שיהא אורן מרובה, גם אני ארבה אתכם בישראל וביהודה ובשנים 

עשר שבטי ישראל".

אף  נקרא  סתור  של  שאביו   – עמי  על  הממונה  הגדול  וכמלאך 
כמיכאל המלאך הגדול הממונה על עם ישראל.

א'(,  י"ב  )דניאל  בפסוק  כמפורש  הגדול,  המלאך  הוא  שמיכאל 
"ּוָבֵעת ַהִהיא ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹול ָהעֵֹמד ַעל ְּבֵני ַעֶּמָך...".

י'  )שם  ומיכאל הוא הממונה על עם ישראל, כמפורש בפסוקים 
כ"א(, "ֲאָבל ַאִּגיד ְלָך ֶאת ָהָרׁשּום ִּבְכָתב ֱאֶמת ְוֵאין ֶאָחד ִמְתַחֵּזק ִעִּמי 
ַעל ֵאֶּלה ִּכי ִאם ִמיָכֵאל ַׂשְרֶכם", וכדברי הפסוק הנזכר לעיל שמיכאל 

הוא העומד על בני ישראל.
אשור,  במחנה  שהכה  זה  הוא  שמיכאל  ה',  י"ח  בשמו"ר  וע"ע 
והקב"ה הפקידו שומר על ישראל יחד עם המלאך גבריאל, ואף הוא 
וכעי"ז  זכותן,  ומלמד  עליהם  ומדבר  ישראל  תובע את צרכיהן של 
במדרש תהלים כ' ג', שהוא העומד ללמד סנגוריא על ישראל, וע"ע 
במדרש אגדה שמות כ"ג כ', שהוסיף שהוא גם המלאך שבא בימי 
יהושע, שהוא שר צבא ה', והוא אף עתיד לבוא בימי המשיח במהרה 

בימינו אכי"ר.
ולגבי מינויו של מיכאל שנחשב השר של ישראל, לא שהוא ממונה 
עליהם, אלא רק משמש כשליח ה' לטובתם ולהיות המלמד עליהם 
וזכות וכדברי המדרשים שהזכרנו, וכפי שהאריך בזה הרמב"ן  טוב 
)ויקרא י"ח כ"ה(, כשביאר אודות השינוי שיש בין הנהגת ה' בארץ 
ישראל לבין הנהגתו בחוץ לארץ, שעל כל האומות ישנם מלאכים 
ית"ש,  בידו  ישראל אין כל ממונה אלא אנו רק  ואילו על  ממונים 
עלי  תשיב  "...ואל  וכותב,  ומוסיף  בהערה27,  מדבריו  חלק  והבאנו 
מפסוק ִמיָכֵאל ַׂשְרֶכם, כי הוא שר משרת לבקש רחמים על ישראל, 
לך,  לך  פרשת  בתחילת  בזוה"ק  וע"ע  וממשלה28.  מלכות  שר  לא 
שמאריך שאין כל שר על ארץ ישראל, אלא רק הקב"ה בעצמו הוא 
משגיח עליה ועל ישראל הדרים בה, לפרנס אותם ולעשות כל צרכם 

לטובה ולברכה.

מאבותיהם  מסורת  קיבלו  שחז"ל   – קיבלו  מאבותיהם  מסורת 
ששמות המרגלים נדרשים לגנאי ולשלילה.

שבידי חז"ל היתה מסורת מאבותיהם ששמות המרגלים נדרשים 
לגנאי ולשלילה, כדאיתא בסוטה ל"ד ב', "אמר רבי יצחק, דבר זה 
מסורת בידינו מאבותינו, מרגלים על שם מעשיהם נקראו...29". ועיין 

להלן שהבאנו את דרשות חז"ל בזה.
קרא  מדכפל  כן  "...דרשו  שכתב,  שם  בח"א  במהרש"א  ויעויין 
לדייק  לך  לומר  גו',  גו' אלא שמות האנשים  ואלה שמותם  לכתוב 

בשמותם שהם על שם מעשיהם...".
בתורת  המרגלים  את  שהזכירו  מצאנו  בחז"ל  רבים  ובמקומות 
י',  אלו שמעשיהם כעורים ושמותיהם כעורים, וכגון, בבמד"ר ט"ז 
ָהֲאָנִׁשים. מה היו שמותן )שם י"ג -  ")במדבר י"ג ט"ז(, ֵאֶּלה ְׁשמֹות 
ָמִכי. יש בני אדם  ֶּבן  ְּגאּוֵאל  ָוְפִסי,  ֶּבן  ַנְחִּבי  ִמיָכֵאל,  ֶּבן  ְסתּור  ט"ו(, 
ששמותם נאים ומעשיהם כעורים, שמותם כעורים ומעשיהם נאים, 
ומעשיהם  שמותיהם  ]נאים[,  )נעים(  ומעשיהם  נאים  ששמותיהם 
ועשו...  ישמעאל  זה  כעורים,  ומעשיהם  נאים  שמותיהם  כעורים. 
שמותיהם  גולה...  עולי  אלו  נאים,  ומעשיהם  כעורים  שמותיהם 
סתור  בהן  כתיב  מה  המרגלים,  אלו  כעורים,  ומעשיהם  כעורים 
שסתרו מן העולם ]שמותיהם נאים ומעשיהם נאים, אלו השבטים[". 
וכעי"ז בתנחומא שלח ו', ושם איתא, "סתור, שסתרו אל מן העולם. 

נחבי, שהחביא את דבריו". 
וע"ע בתנחומא האזינו ז' )והובא כל לשונו להלן(, ")דברים ל"ב ז'( 
ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹר ָודֹר. לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא 
לבנו הראוי להיות צדיק, כי לפעמים השם גורם טוב או גורם רע, 
כמו שמצינו במרגלים30 שמוע בן זכור, על שלא שמע בדברי המקום 

וכאלו שאל בזכורו...".

ורק את שמי דרשו ולמדו – שעל פי המסורת של דרישת שמות 
המרגלים לגנאי ולשלילה, הם הצליחו ללמוד רק את שמו של סתור 

בן מיכאל.
שעל פי המסורת של דרישת שמות המרגלים לגנאי ולשלילה, רק 
את שמו של סתור הצליחו ללמוד, כדאיתא בסוטה ל”ד ב’, “)במדבר 
י”ג ד’( ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ַׁשּמּוַע ֶּבן ַזּכּור. אמר רבי יצחק, 
דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מרגלים על שם מעשיהם נקראו, 
ואנו לא עלתה בידינו )אין אנו יודעין לדרוש - רש”י( אלא אחד )שם 
ִמיָכֵאל. סתור, שסתר מעשיו31 של הקב"ה )הכחישו  ֶּבן  י”ג(, ְסתּור 
רש"י("   - )חלש  מך  עצמו33  מיכאל32, שעשה  רש"י(.   - בדאי  ועשהו 
זו, מהמהרש"א  ]וע"ע בהערה34 שהבאנו ביאור נוסף בדרשת חז"ל 
בח"א, שבה הוא מבאר גם את ענין התפילה והוספת השם שהוסיף 
אף  מעצתם  כלב  ניצל  ומדוע  המרגלים,  לשאר  ולא  ליהושע  משה 

בלא תפילתו של משה, עיי"ש ותרווה רוב נחת[.
נחבי  את  עוד  ודרש  הוסיף  יוחנן  שרבי  איתא,  שם  בגמרא  אכן 
ַנְחִּבי  י"ד(,  )שם  נאמר  אנו  אף  יוחנן,  רבי  "אמר  זו,  בדרך  ופסי  בן 
ֶּבן ָוְפִסי. נחבי, שהחביא דבריו של הקב"ה )ולא אמרן כמות שהן - 
רש"י(. ופסי, שפיסע )דילג, שלא אמרן כאשר הם - רש"י( על מדותיו 

של הקב"ה".
המרגלים,  כל  של  שמותיהם  את  דרשו  ז'  האזינו  ובתנחומא 
ָודֹר. לעולם יבדוק  ּדֹר  ְׁשנֹות  ִּבינּו  ְימֹות עֹוָלם  ְזכֹר  ז'(  ")דברים ל"ב 
אדם בשמות לקרוא לבנו הראוי להיות צדיק כי לפעמים השם גורם 
ֶּבן  ַׁשּמּוַע  ד(,  י"ג  )במדבר  במרגלים  שמצינו  כמו  רע  גורם  או  טוב 
ה'(  )שם  בזכורו...  וכאלו שאל  ַזּכּור, על שלא שמע בדברי המקום 
ָׁשָפט ֶּבן חֹוִרי, על שלא שפט את יצרו ונעשה חורי מן הארץ. )שם 
ז'(, ִיְגָאל ֶּבן יֹוֵסף, על שהוציא דבה על הארץ לכך נאסף בלא עתו35. 
)שם ט'( ַּפְלִטי ֶּבן ָרפּוא, פלט עצמו36 ממעשים טובים ורפו ידיו שהרי 
י"א(  )שם  כגידין37.  קשין  דברים  דבר  סֹוִדי,  ֶּבן  ַּגִּדיֵאל  י'(  )שם  מת. 
ַּגִּדי ֶּבן סּוִסי הטיח דברים כלפי מעלה והעלה סיסיא38, הוא שאמר 
העמה  ְּגַמִּלי,  ֶּבן  ַעִּמיֵאל  י"ב(,  )שם  יֹוְׁשֶביָה.  אֶֹכֶלת  ֶאֶרץ  ל"ב(,  )שם 
ִמֶּמּנּו, וגמל לעצמו שלא  ָחָזק הּוא  ִּכי  כחו39, על שאמר )שם ל"א(, 
בלבו  שהיה  על  ִמיָכֵאל,  ֶּבן  ְסתּור  י"ג(  )שם  ישראל40.  לארץ  נכנס 
ָּבֵאִלם[  ]ָכמָֹכה  )הוא כאל(  ִמי  י"א(,  )שמות ט"ו  לסתור מה שכתוב 
ֶּבן  ַנְחִּבי  י"ד(  )שם  ְיֻׁשרּון41.  ָּכֵאל  ֵאין  כ"ו(,  ל"ג  )דברים  ואומר  ה', 
ָוְפִסי, החביא האמת ופסה האמונה מפיו... ])שם ט"ו( ְּגאּוֵאל ֶּבן ָמִכי, 
בספר  נמצא  וכך  מך.  ונעשה  על הקב"ה  כזבים  דברי  לומר  שגאה[ 

רבי משה הדרשן".
כל  שמות  את  שדרשו  שם,  אגדה  במדרש  מצאנו  לזה  ובדומה 
המרגלים, וגם את שמותיהם של כלב בן יפונה ויהושע בן נון )ובכל 
דבריו  הבאנו  התנחומא,  דברי  על  תוספת  לנו  נראה  שהיה  מקום 

בהערה(.

יתייאשו מן הגאולה,  ולסימן כדי שלא  דעיקר מה דכתבו הפוסקים דט”ב אקרי מועד, הוא לרמז 
וכמש”כ בערוה”ש תקנ”ב סי”ד. והנה בהא דכתיב ‘תקרא כיום מועד’ פרש”י שם דצ”ל שהוא לשון 
הווה, שהקב”ה קרא אז בחורבן יום מועד, אבל בתרגום שם איתא ד’תקרא’ הוא כפשוטו מלשון 
עתיד, “ְתִהי ָקֵרי ֵחירּוָתא לעמך בית ישראל על יד משיחא ֵהיְכָמא ַדַעַבְדָּת על יד משה ואהרן ביומא 
דפסחא...”, וביאור הדברים, דהוא מלשון בקשה ונבואה, שיהפוך הקב”ה יום ט”ב ליום מועד, ע”י 
המשיח, כמו שקרא ה’ חירות בפסח ע”י משה ואהרן, )ושפיר שייכי זה בזה, שהרי כידוע לעולם יחול 
יום ט”ב באותו יום שחל בו פסח באותה שנה(, וזהו ‘תקרא כיום מועד’, שיהא ט”ב מועד כמו הפסח, 

ולכן כתבו הפוסקים לנהוג בו איזה דברים כמועד, זכר לענין זה, משום הגאולה העתידה.
נראה  ליישב דברי הפוסקים האחרונים שכתבו ד’קרא עלי מועד’ קאי גם אט”ב, היה  ואולם כדי 
לומר, דפשוטו של מקרא באמת קאי על ט”ב, ומה שדרשוהו גם על ר”ח, הוא דרך דרשא בעלמא. 
וכמו”כ י”ל איפכא, דעיקר הכתוב קאי לענין ר”ח וכמפורש בגמ’, ואילו מה שדרשוהו לענין ט”ב אינו 
אלא דרך רמז בעלמא, וכמש”כ במאמר מרדכי )תקנ”ז סק”ד(, “...ולאו לכל מילי איקרי מועד, שאין 
זה אלא רמז בעלמא”, והיינו כדי שלא יתייאשו מן הגאולה והוא לסימן שעתיד יום זה ליהפך למועד 
)ויל”ע לפי”ז, דא”כ אף ר”ח דאקרי מועד, והוא ודאי לאו לכל מילי, א”כ ה”נ אינו אלא רמז בעלמא 
מלאכה  איסור  וקצת  מוסף,  קרבן  בו  דיש  מילי,  לכמה  מועד  ממש  חשיב  באמת  דר”ח  וצ”ל  הוא. 
לנשים, ואינו רק רמז, אלא שקדושתו אינה כמועד לכל דבר, וכעין חוה”מ שיש בו ג”כ קדושה טפי 

מר”ח ובציר מיו”ט(.
נמי  והכא  א’,  ל”ד  בסנהדרין  גופיה  אביי  וכדאמר  טעמים,  לכמה  מתחלק  אחד  דמקרא  י”ל  א”נ 

לשיטתו דריש אביי מהך קרא לענין ר”ח, אף דבפשוטו קאי לענין ט”ב.
עוד י”ל, דקרא תרתי משמע, משום דהכל אחד, דמאחר והקב”ה זימן המועד דיום ל’ תמוז, שיהא 
מועד’  ‘יום  להוסיף  בעיני הקב”ה  דחזינן שהיה חשוב  כיון  א”כ  בט”ב,  ָּכלים  שיהיו  יום  מ’  מכוון 
בתמוז, בשביל יום ט”ב, לכווין ביאת המרגלים עם ט”ב, א”כ ודאי גם ט”ב יש לחושבו כביכול כמועד, 
והלא דין הוא, דאם יום הנוסף בשבילו, קרוי מועד, כ”ש ט”ב עצמו, שבשבילו נוסף אותו יום המועד, 

דודאי גם עליו קאי הכתוב דמקרי מועד.
ויש להוסיף בזה, דהנה באמת דמצינו עוד בכתוב דקרי לט”ב יום מועד, דכתיב )שם ז’(, “קול נתנו 
דכל  )והיינו  ט”ב  על  קאי  מועד’  עלי  ד’קרא  לומר  סמכו  דמכאן  י”ל  ואולי  מועד”.  כיום  ה’  בבית 
הג’ מקראות באיכה שנזכר בהם לשון ‘מועד’, הכל אחד(, דפירושו, דזימן הקב”ה עלי מועד, והוא 
ע”י שבאו האוייבים לביהמ”ק ועשו שם קול ‘כיום מועד’, וא”כ שפיר מתפרש פשוטו של מקרא על 
ט”ב. ומעתה י”ל, דכנגד זה אומר אח”כ ‘תקרא כיום מועד’ וגו’, וכהתרגום הנ”ל, דהוא דרך נבואה 
מועד  ליום  לנו  בביהמ”ק, שיהא  ובקשה שיהפוך הקב”ה קריאת המועד של ט”ב שעשו האוייבים 

בגאולה הקרובה בב”א.
וע”ע משכ”ת החת”ס בתורת משה פ’ דברים ד”ה מסכת תענית.

22  הנה לכאורה מקרא מפורש הוא שהמרגלים היו מנשיאי ישראל, שהרי התורה כתבה עליהם לשון 
‘נשיאות’, כדכתיב )במדבר י”ג ב’(, “ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו ּכֹל ָנִׂשיא ָבֶהם”.
היו  שלא  הראשונים,  רבותינו  שלמדו  תש”ע,  קרח  פרשת  קכ”ח,  בגליון  בכ”ז  דברים  אריכות  עיין 
נשיאים אלא י”א שהיו שרי אלפים וי”א שרי חמשים, והבאנו שם את ביאורם מדוע כתבה עליהם 
התורה לשון נשיאות, וחזרנו משנתינו בקצרה עם הוספות רבות בגליון קל”ג, פרשת דברים תש”ע 
והוספנו עליהם עוד בגליון קע”א, פרשת קרח ע”א, ובגליון רי”ח, פרשת דברים ע”ב, עיי”ש ותרוה 

נחת.
23  עיין ב'שינויי נוסחאות' שבצידי המשניות, שכתב שם, "הדבור דמרגלים ליתא בכי"ק, ובמשבי"ר 
נכללו באנשי דור המדבר דכתיב בהו  ואולי משום דהמרגלים  )ובגמרת הירושלמי לא דברה מזה(, 
במדבר הזה יתמו וגו', דאיתא גבי המרגלים" ]ובמשנה דרש ר"ע אודות אנשי דור המדבר, שאין להם 

חלק לעולם הבא, ועיי"ש שר"א חלק עליו[.
שו"ר שמלאכת שלמה הביא, שהרב יהוסף ז"ל מחק את כל הדבור של המרגלים, ובאנשי דור המדבר 
מחק את דעת ר"א החולק על ר"ע, והיינו שלכו"ע אין לדור המדבר חלק לעוה"ב, וא"כ מובן עוד יותר 

מדוע מחק את הדבור של המרגלים, שהרי נכללו בדור המדבר. 
24  וכדרכו של הגר”א במקומות רבים בש”ס למחוק את התיבות המיותרות המובנות מתוך מהלך 
הסוגיא או שניכר מתוך קושיית הגמ’ שלא היה כן לפניה, או מתיבות מהמשנה המובאות בגמ’ שלא 
למטרת דרשה ולימוד. ושמעתי שי”א שכל שינויי נוסחאות הגר”א, הם רק ע”פ מה שראה בנוסחאות 

מדוייקות, ולא שינה מאומה מסברא.

25  המעיין בילקוט )שלח תשמ”ד בסופו, אות ס”א( יראה שאף לפניו לא היה כן במשנה או בגמרא, 
אלא רק בברייתא, שנקט בלשון ‘תנו רבנן’, וכעי”ז כתב בשינויי נוסחאות שעל המשניות, דאיתא 
בילקוט, “תנו רבנן, מרגלים אין להם חלק לעולם הבא שנאמר... וימותו, בעולם הזה. במגפה לפני 

ה’, בעולם הבא”.
26  הילקוט מוסיף על התנד"א ומשנה מדבריו תרתי. ראשית, שאף שמו מיכאל הוא בדרש על שם 
שממיך עצמו או על שם מלאך. שנית, שלתנד"א הוא עצמו היה עושה פתילות וע"ש כך נקרא לפידות, 

ואילו לילקוט אשתו היתה עושה את הפתילות ועל שמה הוא נקרא כן.
אמנם בתחילת הדברים משמע בתנד"א שדבורה עשתה את הפתילות, דאיתא שם, "אמרה לו אשתו, 
והוא היה עושה פתילות עבות כדי  והוליך אותם לבית המקדש שבשילה...  בא ואעשה לך פתילות 
שיהא אורן מרובה...", הרי שדבורה עשתה את הפתילות ובעלה היה עושה אותם יותר עבות. ויתכן 
ועצם עשיית הפתילות היו על ידי דבורה, ובעלה עשה אותם יותר משובחים ועבים ואף היו מממונו, 
עשייתם  את  ִיחס  כן  על  לעשותם,  שהתחיל  מי  לפי  כתב  הילקוט  אך  עשאם,  שהוא  המדרש  כתב 

לדבורה.
אכן גירסת הילקוט היא, שרק דבורה עשתה את הפתילות ולא בעלה, דאיתא שם, "...והיא עושה 
פתילות והוא מוליך לבית המקדש... אשתו עושה פתילות והיא מתבוננת ועושה פתילות עבות כדי 

שיהא אורן מרובה...", הרי שלגירסתו רק דבורה עשתה פתילות ולא בעלה.
פ"י,  א"ש  גירסת  בתנדא"ר  מצאתי  כן  מלאך,  שם  על  מיכאל  שנקרא  שבילקוט  הגירסה  ובעיקר 

"מיכאל, על שום מיכאל", ולכאורה היינו מיכאל המלאך.
)ויקרא י”ח כ”ה(, מאריך לבאר אודות השינוי שיש בין הנהגת ה’ בארץ ישראל לבין  27  הרמב”ן 
וָׂשם כח התחתונים  כי השם הנכבד ברא הכל,  “...והענין,  דבריו כתב,  ובתוך  הנהגתו בחוץ לארץ, 
בעליונים, ונתן על כל עם ועם בארצותם לגוייהם כוכב ומזל ידוע כאשר נודע באצטגנינות... וגבוהים 

עליהם מלאכי עליון נתנם להיותם שרים עליהם... ונקראים מָלכים...
והנה השם הנכבד הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים לכל העולם, אבל ארץ ישראל אמצעות הישוב 
לעמו  בהנחילו אותה  ומושל  מן המלאכים קצין שוטר  עליה  נתן  לא  מיוחדת לשמו,  ה’  נחלת  היא 

המיחד שמו זרע אוהביו...”.
ה'  )יהושע  ביריחו  ליהושע  הנראה  צבא  שר  היה  "...וכן  מיכאל,  אודות  שם  הרמב"ן  כתב  עוד    28
זה  וגם שהיה  ל"ה(,  י"ט  )מ"ב  בחזקיהו  כענין  ללחום מלחמותיהם,  כי השם שלחו  לו  י"ג(, הראה 

בהיותנו בחוצה לארץ".
29  יעויין בקרן אורה שם שכותב ש'מסורת זו' באה ליישב קושיה גדולה, שהרי כתיב )במדבר י"ג 
ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה", ודרשו בבמד"ר ט"ז ה', שהיו צדיקים, ואמרינן )ברכות  ְבֵני  ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי  ג'(, "ֻּכָּלם 
כ"ט א'(, "גמירי, טבא לא הוי בישא", והיאך אותם צדיקים יצא מהם מכשול כה גדול ואף נהפכו 

לרשעים. 
מחזיק  שמראשית  מעיקרו,  צדיק  שהוא  האחד  הצדיקים,  בדרכי  בחינות  שני  שיש  אמרו,  כך  על 
בצדקת דרכו כל ימיו מצד בחירתו הטובה, ובבחינה זו לא מצוי שיבוא על ידה מכשול. והדרך השנית, 
כל  טובה  בדרך  והלך  ברוחו  ומשל  ברע  ומאס  בטוב  שבחר  מחמת  אך  טוב,  אינו  ושרשו  שמעיקרו 
ימיו, ובבחינה זו ישנו יותר חשש שכאשר יבוא לפניו נסיון, יתגבר בו כוחו הראשון להטותו מדרכו 

הטובה ויכשל ח"ו.
וזה מה שאמרו חז"ל במדרש, שיש ששמותן נאים ומעשיהם נאים, שהשם יורה על עצמות האדם 
מעיקרו, ואלו הם הטובים מעיקרם ואף כח בחירתם הוא נאה וטוב. ויש ששמו נאה, שמעיקרו הוא 
טוב, אבל מעשיו אינם נאים, כי בחירתו נטתה מדרך הטובה. ויש ששמו כעור. כי מעיקרו לא טוב 

הוא. אבל מעשיו נאים, שבחירתו טובה היא.
ולפי"ז הוא מבאר את דברי רב יצחק אודות המסורת שיש בידינו, שבאמת כל המרגלים היו צדיקים 
שהיתה  זו  ובהליכתן  מעשיהם,  סוף  שם  על  נקראו  שמותיהם  כי  מתחילתן,  לא  אבל  במעשיהם, 
בנסיון גדול ועצום ללכת באמונה שלימה ובחיזוק הבטחון, למרות שהיו שם בני ענק וכל העם עז עד 
מאוד, לכך כשהגיע הנסיון הגדול, "נתגבר עליהם הכח הראשון מצד שמותם, ונסתלקו מהם נשמות 

השבטים אשר הלכו לעזרתם".
ועיי"ש שהוסיף וכתב, "ויש לומר בטעם הצלת ב' אלו, כי מהם עתיד להיות גואלים להשיב ישראל 
לארץ באחרית הימים ע"י משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, על כן היה עליהם עזר אלהי שלא להוציא 

דבה על ארץ הקדושה. והבן".
30  והנה על עצם מסורת זו לדרוש את השמות, כתב האלשיך )במדבר י"ג(, "והנה על כך היה אפשר 
לומר, אולי לא היו שמותם העצמיים כן, רק נשתנו לידרש על שם פעולתם הרעה... על כן אמר שנית, 

אל  נכונו  מאז,  ששמותם  רק  לידרש.  נשתנו  ולא  העיקריים,  שמותם  כלומר  האנשים,  שמות  אלה 
פעולתם זאת...". ודברי האלשיך הללו מדויקים בתנחומא.

וע"ע בתורה תמימה )שם י"ג הערה ה'(, שכתב, "הנה אין ספק שאין הפירוש שבלידתם קראו להם 
חז"ל  דרשת  מפני  כוונתו  ]אולי  יתכן  לא  דזה  זו,  מעשיהם  עתידות  שם  על  אלו  בשמות  אבותיהם 
שבשעת יציאתם כולם כשרים היו[, אלא הכונה ע"פ מ"ש בברכות ז' ב' דשמא גרים, דמכיון שנקראו 

בשמות אלו, נגרם להם שיעשו מעשים אלו שעשו...".
31  ולרש"י הגירסא היא, 'סתר דבריו של הקב"ה', ועל כן פירש, "הכחיש ועשה שונאו ]של הקב"ה[ 

בדאי".
32  עיין בהערות עמ”ס סוטה שם )שיעורי הגרי”ש אלישיב זצ”ל, עמ’ רכ”ד(, שכתב, “ויש כאן חידוש, 
דגם בשם אביהם כבר מרומז ריעותא דידהו, וכבר היה משהו רע אצל האב”. ותשו”ח להרב ש. כהן 

שליט”א שציין לנו לזה.
33  ולרש”י הגירסא היא, ‘שעשה שונאו של הקב”ה מך’, והוא כעין הגירסא בעין יעקב, ועל כן פירש, 

“חלש, כדאמרינן לקמן )ל”ה א’(, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם”.
34  יעויין במהרש”א בח”א שכתב, “ועי”ל, שמעשה הש”י בכל האותות והניסים המפורסמים שעשה 
להם מיום צאתם מארץ מצרים, הסתיר וכסה אותן כאילו אינו רואה אותן, שלולא כך לא היה אומר 
‘לא נוכל לעלות’, ומיכאל שעשה עצמו מך, שאין ח”ו בידו ית’ ב”ה ליתן להם מזונות כמו שנפרש 
לקמן, שהוציא דבת הארץ שחסר בה עיקר המזונות שהם עיקר חיי נפש שהם חטה ושעורה ושמן, 
ונחבי שהחביא דבריו של הקב”ה ולא האמין במה שהעיד על הארץ שהיא טובה ,ופסע על מדותיו של 
הקב”ה שנותן שכר טוב למאמינים בו, כמ”ש בהבטחת א”י אני ה’ גו’, וההיפך ליתן עונש לכופרים 

שלא האמינו לדבריו.
והוא הענין לפי דעת הש”י ]בשילוח מרגלים זה[ לא היו ראוים להיות שלוחים רק שני אנשים, והם 
כלב ופנחס, כמו שעשו בימי יהושע שהושלחו מפי הש”י, ולא מפי נשיא כמ”ש כאן כל נשיא בהם. כי 

כלב היה משבט יהודה דלא כתיב בנחשון נשיא וכן פנחס שלא היה נמנה מכלל הנשיאים.
אבל הם כוונו לרעה למנות להם מכל שבט ושבט שיהיה לו נחלה בא”י, ולכך לא רצו בפנחס, ולזה 
כשנתברר להם יהושע משבט אפרים, היה חושש משה כיון שהוא ג”כ נתמנה ע”פ נשיא שבט אפרים 
ולא מפי הקב”ה, שמא ח”ו יקלקל עמהם, ע”כ הוסיף לו יו”ד משמו של הקב”ה... שבא משבט יוסף 
מאותיות  שמו  בתחלת  אותיות  ליהושע  יהיה  דהשתא  הקב”ה,  של  משמו  א’  אות  ניתוסף  לו  שגם 
שני שלוחים שצוה  ויהיו בהם  ברצון הש”י,  ג”כ  כלב שיהיה  ביהודה שבא ממנו  וכמ”ש  שם הש”י 
הש”י, ואף אם יתקלקלו כל השאר להוציא דבה, יהיו אלו שנים מפי הש”י מכחישות אותן, ותרי 

כמאה ודו”ק”.
נכנס  לא  לפיכך  היא,  מגואלת  ישראל  ארץ  שאמר  יוסף,  בן  "יגאל  איתא,  שם  אגדה  ובמדרש    35

לשם".
36  וי”ג ‘עמו’, עיין בתנחומא השלם שם.

ויצא ממנו  על האל,  כגידים  דברים קשים  סודי, שאמר  בן  “גדיאל  אגדה שם איתא,  ובמדרש    37
סוד”.

38  בעץ יוסף כתב דהיינו ‘דופי’, ובביאור האמרים כתב ‘זעם’, וע”ע רש”י ע”ז ד’ א’, מאן דאית ליה 
סיסיא, שפירש מלשון זעם. ובפירוש קדמון כתב, “העלה חימה וכעס”.

ובביאור נחלת בנימין אות כ”ב כתב, “הערוך השלם הגיה ‘בנסיסיא’, ור”ל זעם וקצף, ודרש זה מ’בן 
סוסי’, כתיבה אחת בנסיסיא, ע”ש באורך”.

39  בעץ יוסף כתב, “מלשון גחלים עוממות, ר”ל גחלים חלושות עומדין להכבה, והכוונה שהחליש 
כחו של הקב”ה שאמר כי חזק הוא ממנו, כביכול מהקב”ה חלילה”. וכעי”ז כתבו בביאור האמרים 

ובפירוש קדמון. 
40  ובמדרש אגדה שם איתא, “עמיאל בן גמלי, לפי שהכהה כחו של אל, ]שאמר[ ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו, 

גמל לו הקב”ה כמאמרו, שלא נכנס לשם”.
41  ובמדרש אגדה שם איתא, “סתור בן מיכאל, סתר כח המקום, שנאמר ֵאין ָּכֵאל ְיֻׁשרּון, ואמר מי 

הוא האל, ואומר )דברים ד’ ז’(, ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול...”.
ובבמד”ר ט”ז י’ דרשו, “סתור, שסתרו מן העולם”, ובתנחומא שלח ו’ דרשו בדומה, “סתור, שסתרו 

אל מן העולם. נחבי, שהחביא את דבריו”. 
דרשה  שהביא   ,)152 עמ’  שלח  פרשת  הגאונים,  מימות  מדרשים  ילקוט  )והוא  תורה  בפתרון  וע”ע 
נוספת בשמו של סתור, “סתור בן מיכאל. סתור, אמר הקב”ה, עצה טוב נטלתי על ישראל לעשות 

אותם כמלאכי השרת, ובאו רשעים וחללו וסתרוה”.
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לא  זאת,  כל  עם  אך  ועצומה,  רבה  היא  ותולדותיהם  ישראל  גדולי  אודות  הקריאה  מעלת 
כל ספר שנכתב אודות גדולי ישראל, בכוחו לעורר ולמשוך את הקורא ללכת בעקבותיהם, 
ספרים  אותם  לא  במיוחד  שלם.  בלבב  רצונו  ועשיית  התורה  בעסק  חייו  כל  את  להשקיע 
לא  שנותיו  וכל  נער',  התנכר  במעלליו  ש'כבר  בתיאור  בספר  הראשון  הפרק  את  הפותחים 
עניינו אותו משחקים אלא רק תורה ועמלה, ועד שעה מאוחרת היה יושב והוגה בתורה, ועוד 
בטרם היותו בן שמונה כבר היה בקי במסכתות רבות, ועם הגיעו לעול מצוות כבר שלט ביד 

רמה בש"ס ובשאר חלקי התורה.
ספרים אלו שבחלקם לא נכתבו על ידי עמלי תורה ואף לא מאלו שיש להם שייכות לתורה, 
גורמים לרבים מהקוראים להסיק בעצמם את מסקנותיהם, שאילו גם להם היתה ילדות כה 
מיוחדת, שמקטנות אין להם כל משיכה אלא רק לתורה הקדושה, ומעולם לא חוו קושי או 
משבר, רק תמיד חייהם זרמו על מי מנוחות בעמלה של תורה, אזי גם הם - קוראי הספר - היו 
לומדים והוגים בתורה בכל עת ושעה, אבל לצערם הם לא נולדו בבתים שכל ַהִׂשיג והשיח 
היה בתורה, והיתה להם משיכה לדברים אחרים מלבד הלימוד, ואף שערי החכמה והתבונה 
לא פרוצים בפניהם, וכל לימוד עבורם הוא התגברות והתאמצות, ויש להם קשיים ומשברים, 
מהם באמת לא דורשים דבר, ובמקרה הטוב ביותר עליהם לשמש כעוזרים ומסייעים לתלמידי 

החכמים.
אבל האמת לאמיתה, וכפי שנכתב ברבים מספרי תולדות גדולי ישראל שנכתבו על ידי כאלו 
שיש להם שייכות לתורה, שכמעט כל גדולי ישראל היו צריכים להתאמץ רבות עבור לימודם, 
ופעמים רבות היתה להם משיכה מרובה לצאת מחוץ לכותלי בית המדרש יותר מאשר אל 
תוכו. חלקם היו שובבים לא קטנים, אחרים היו חסרי מדע ומועטים היו אף ממש סתומים, 
ובעמל ויגיעה רבה, בנסיונות בלתי פוסקים שאינם ניתנים לתיאור, התגברו על רצונותיהם 
לעשות רצונו, לעמול בתורה בכל עת ושעה, כאשר פעמים רבות העניות בה היו שרויים היתה 
כה קשה ונוראה, עד כי דבר מצוי בין חובשי בית המדרש היה בתעניות הרבות ולא מחמת 

הרצון בסיגופים אלא מחמת שלא היה בנמצא אוכל להשיב נפשם.
אחד מהספרים המוצלחים הללו אודות תולדות גדולי ישראל, עם הקשיים הנוראים שעברו 
והתגברו עליהם, הגיע לידיו של נח ווילעראונקענער* היתה זו אחת מהמתנות השימושיות 
ביותר שקיבל בעת הכנסו לעול תורה ומצוות. הספר שתיאר את קשייו הגדולים ונסיונותיו 
הנוראים של אחד מהמיוחדים בגדלותו בדורות הקודמים, סלל מסילות בלבבו של נח שגם לו 

יש סיכוי, ואף הוא יכול לגדול להיות תלמיד חכם מובהק הבקי בכל חלקי התורה הקדושה.
עד לאותם ימים בהם התחבר נח לספר שקיבל, הוא למד בתלמוד תורה שהיה במקום מגוריו, 
ונחשב כתלמיד ממוצע, האוהב ללמוד וגם אוהב קצת להשתובב. מעלה אחת גדולה היתה 
לו על פני שאר חבריו בכיתה, והיא ידיעותיו הרבות ב'ששה סדרי משנה' ואף בקיאותו הרבה 
הלכות  שתי  קבוע,  עת  יום  בכל  לומד  היה  הוא  הללו  בספרים  ערוך'.  שלחן  'קיצור  בספר 
שהיה  אביו,  יצחק  לעצמו.  קבע  אותו  בסדר  משניות  כמה  על  וחזרה  ערוך  שולחן  בקיצור 
נחשב כ'בעל הבית', השתדל לפרנסתו מעסק דפוס זעיר שהיה לו, אך בהתאם למה שקיבל 
מאביו שהיה אוד מוצל מאש, מאותם דורות שעוד ראו את המאורות, הציב לעצמו מטרות 
שהוא  מה  כפי  תורה  בשיעורי  בהשתתפותו  לתורה  עתים  קביעות  שמלבד  לחיים,  ברורות 
יכול, יהודי צריך שתהיה לו איזה שהיא אחיזה בעץ החיים של התורה הקדושה, שעליו לכל 
הפחות לידע על בורים בהבנה פשוטה את כל הששה סדרים. ומלבד זה יהודי גם צריך לדעת 
את ההלכה שעליו לקיים, ובלי ידיעת ההלכה היאך ניתן לקיימה, על כן קיבל על עצמו ללמוד 
בכל יום מעט בקיצור שולחן ערוך, ובמהלך הזמנים בהם לא היתה לו עבודה בבית הדפוס, 
היה נוטל את המשניות וחוזר עליהם עוד ועוד, עד שרבים מהם היו שגורים בפיו ויכל לשננם 

אף תוך כדי עבודה.
יצחק פעמים רבות  כנגד כל המצוות, הרגיש  מלבד עצם הלימוד שהוא דבר עצום השקול 
תועלת עצומה בלימודיו אלו. בכל פעם שלמד איזו שהיא סוגיא בש"ס, היא לא היתה חדשה 
עבורו, הוא הכיר את המשניות שבהם, וכך הוא נמשך עוד יותר ללימוד התורה, ורבה היתה 
הנאתו מהשיעורים בהם השתתף. פעמים רבות המגידי שיעור היו פונים אליו בשאלה אודות 
משנה מסויימת בש"ס, וכמעט תמיד הוא לא אכזב, אלא ידע את דבריה ואף יכל לצטטה בעל 
פה. ודברים אלו סיפר יצחק לכל ילדיו, כך שכבר מאז שהחלו ללמוד משניות בתלמוד תורה, 
הם שיננו אותם וחזרו עליהם והוסיפו להשקיע בלימודם זה, שלכל הפחות תהיה להם שייכות 

ותפיסה זו בתורה הקדושה.
בעקבות הקריאה החוזרת בספר, הגיע נח למסקנא, שלמרות המעלה העצומה בלימוד משניות 
והבקיאות בהם, עליו לשאוף לעוד ולעוד הרבה. במקום שתהיה לו שייכות ותפיסה בתורה רק 
על ידי משניות, בכוחו לדעת את הש"ס עם דברי רבותינו הראשונים על בוריו. כאשר הדרך 
הסלולה המובילה לכך היא, בשקידת התורה ועמלה בכל עת ושעה, ועל כן החליט נח שהוא 
יהיה הגיבור שיגבר על המלך הזקן והכסיל, ויקנה את התורה קנין בנפשו, עד שיגדל ויצמח 

לתלמיד חכם מופלג בכל חדרי התורה.
אחת הנקודות בספר שתפסה מאוד את נח, היתה הנהגתו של אותו גדול בתורה, שמאז ימי 
בחרותו, בכל עת שמצא איזה שהוא מאמר חז"ל שדיבר אל ליבו, הוא היה כותבו וחוזר עליו 
עשרות ומאות פעמים עד שהיה נכתב על לוח ליבו וקונהו קנין בנפשו. גם לנח היה מאמר 
חז"ל אודות השליטה והגבולות שאדם צריך לעשות לעצמו וליצרו, שעליו הוא חזר עשרות 
ומאות פעמים. היה זה דברי המדרש )ויק"ר כ"ט ז', וכעי"ז בירושלמי סנהדרין פ"י ה"א, נ"א 
א'(, אודות כלי החרישה הנקרא בשלושה שמות, ַמְלָמד, מרדע וַדְרָּבן, "מלמד, שמלמד הפרה 
לחרוש כדי שתתן חיים לבעליה. מרדע, שמוֶרה דעת לפרה. דרבן, שמוֶרה בינה לפרה. אמר 
הקב"ה, ומה אם לפרתו עושה אדם דרבן, ליצרו הרע שמוציאו מחיי העולם הזה והבא, על 

אחת כמה וכמה". 
ההחלטה שקיבל אודות עשיית דרבן ליצרו, באה תוך זמן קצר לידי קיומה, כשנח החל לשקוד 
עוד יותר על התורה, להשקיע את כוחותיו בעמלה של תורה, תוך כדי שהוא הפסיק להתעניין 
בכל ההבלים הקורים בעולם, ובשיחם ושיגם של הבריות, ופשוט שמנע את עצמו מקריאת 

כתבי עת וחוברות למיניהם, אלא בכל עת שיכל, עסק בתורה ועמל בה.
בנחת  יותר  שיהיו  תפילותיו,  את  גם  שינה  תורה,  של  בעמלה  אורחותיו  שינוי  בעקבות 
ובתחנונים, בהם ביקש מה' שיחון אותו בדעה והבנה בעסק התורה, ויסיר ממנו כל מכשול 
לעשות  ויוכלו  איתנה,  בריאות  להם  תהיה  משפחתו  בני  וכל  והוריו  שהוא  ויזכהו  ותקלה, 

רצונו בלבב שלם.
אמו של נח נהגה לומר לו, שאם הוא רוצה ללמוד ולצמוח, עליו ללמוד מאותו יהודי בן גילה 
שהתגורר בשכנותם בשנות נערותה, שידוע היום כתלמיד חכם גדול, שהיה מנצל את זמנו 
בכל עת לעמלה של תורה, ויחד עם זאת לא פרש מדרכי בני אדם, אלא בנה לעצמו סדר יום 
שאינו סותר את בריאותו, שאכל בעת האוכל בזריזות, וכל מעשיו האחרים שאינם קשורים 
ללימוד נעשו תמיד במהירות בלא התעכבות מיותרת, ואף הקדים לשכב והקדים עוד יותר 
בקימתו, ובשעה שהם היו קמים, כבר היו שומעים חרש את קולו המתנגן בעמלה של תורה.

נח שמע לדברי אמו, וקבע לעצמו סדר יום ברור ומוחלט, עם זמנים קבועים לעמלה של תורה, 
תוך כדי שמקציב סדרים ברורים לצרכי הגוף. ובכח החלטתו הראשונית לגדול ולצמוח, ישב 
והגה בכל עת בתורה הקדושה. כמו באותו הספר בו נכתב אודות הנסיונות והקשיים הרבים 
שעמדו לפני האדם הגדול עליו סופר, גם לנח היו קשיים רבים ונסיונות שונים בכדי לבטל 
מקביעויותיו בתורה ועמלה. ואילולי שקרא עליהם והיה מודע לקיומם וידע דרכי ההתמודדות 

עמהם, ספק גדול אם הוא היה מצליח להחזיק מעמד בהחלטתו ימים רבים.
שלש שנותיו בישיבה לצעירים עברו עליו על הצד היותר טוב, למרות כל הקשיים שנתעוררו, 
הנסיונות הרבים שנערמו לפניו, הצליח לעבור את המים הזידונים ולהתגבר ולהתעצם ביד 
חזקה כנגדם. גם הנפילות שלצערו חוה, הם אלו שבהתגברותו עליהם הצליח לעלות עוד יותר 
בהר ה', ולקום במקום קדשו. במהלך שנים אלו קנה קנין בנפשו להיות עובד ה' ועושה רצונו, 
כשהרגיל את עצמו במידת השקדנות, לעמול בתורה שעות רבות ביום, ולרכוש ידיעות רבות 

בחלקי התורה ובמיוחד במסכתות שנלמדו בישיבה.
עם עלייתו לישיבה גדולה, וכניסתו לישיבה המתאימה לו כפי דעת רבותיו, חיפש לו בישיבה 
אחר אחד מרבניה שיוכל לשמש עבורו כרבו מובהק, שידריכו בנתיבות התורה לעלות מעלה 
מעלה, ומצא את אשר איוותה נפשו, את המשגיח הקשיש של הישיבה, זקן ושבע ימים, אשר 
לא נח ממלחמת יצרו גם בימי זקנה ושיבה, ובכליו המלאים עמלה של תורה במשך עשרות 

שנים, מוכן הוא להשפיע לטובה, להדריך ולנתב בדרך המלך את כל החפצים בכך.
חכמים  תלמידי  שהינם  הישיבה,  רבני  ושאר  הקשיש  המשגיח  של  הקורנת  דמותו  מלבד 
מופלגים שאין להם כל שיור רק התורה הזאת, עצם המציאות של לימוד בצוותא בבית מדרש 
אחד עם אריות שבחבורה, בחורים מבוגרים השולטים ביד רמה במסכתות נשים ונזיקין, וידם 
פרוסה על חלקים נרחבים בש"ס וספרי רבותינו מצוקי ארץ, נתנה לנח דמויות לחשוב עליהם 

'מתי יגיעו מעשי למעשיהם', ובעקבות כך להרבות ולחזק את ההתמדה והעמל והיגיעה.
כמעשיו בישיבה לצעירים, כך המשיך בעלייתו בישיבה הגדולה, תוך כדי שהמשגיח הקשיש 
שמראה פניו כמלאך ה', עומד על גביו ואומר לו גדל, ומלמד אותו את דרכי העליה. באותם 
שנים המשיך בשקידתו הרָבה בתורה, ולהגיע לפסגות נוספות של ידיעת התורה ועמלה, תוך 
מקום  בכל  כמעט  אותו  לשאול  שיכולים  מבחיריה,  כאחד  בישיבה  מעמדו  את  שקונה  כדי 

ולצאת עם תשובה ברורה.
בעצתו של המשגיח המשיך נח בסדר לימודו וחזרתו בשינון המשניות ולימוד בקיצור שולחן 
לסוגיא  להיכנס  היה  שקשה  מצוא  עת  ובכל  הארוחות  בזמני  היה  זה  שלימודו  אלא  ערוך, 

עמוקא. ובאותם שנים בישיבה הקדושה הרגיש את התועלת הרבה בשינון המשניות, שכדברי 
היו  דברי המשנה  קושיא ממשנה בש"ס,  או  ראיה  בכל פעם שהגמרא מביאה  אביו, כמעט 
נהירים לו, ומיד הבין עוד יותר טוב את הראיה או הקושיה, ומחמת כן התווספה לו הנאה 

מהלימוד והעמל בו.
לתורה שלא  לקבוע עתים  החיוב  על  היה  עליהם,  לעבוד  לו  ייעץ  אחד הדברים שהמשגיח 
לבטלם בשום פנים ואופן, ועל כן הציע לו לחשוב על זמן מסוים בו יכול לקבוע חברותא, 
שלא יבטלה גם כשיהיה לו קשה ביותר. אם תעשה כדבר הזה, אמר לו המשגיח, תתרגל שיש 
מציאות של קביעות, ואף שבתקופה זו של החיים יותר קל לשמור על קביעות, שהרי כמעט 
ואין לבחור בישיבה מפריעים חיצונים, בכל זאת כשיבוא היום ותקים את ביתך ויוכלו לקום 
כל מיני הפרעות ומניעות, הקנין שתקנה בעצמך של קביעות עתים, היא זו שתעמוד לימינך 

לעמוד בקביעות ולשמור לעצמך את המסגרות של הלימוד בקביעותם.
בזמן הסמוך  הימים  גם כשבאחד  כוחו.  בכל  ושמר  לימוד שעליה עמד  נח קבע לעצמו עת 
לתחילת קביעותו נפלו משקפיו ארצה והעדשות שבלעדם כמעט ולא ראה התנפצו, לא ביטל 
את הקביעות, למרות שבעקבות כך היה צריך להמתין עם משקפיו השבורות עד למחרת, עם 
נאמנה, שמלבד עצם  ביודעו  בנסיון,  זאת הוא שמח שעמד  ובכל  והקושי שבזה,  כל הסבל 
החיוב לשמור על הקבלה, גם גשמית לא משתלם לבטלה, שהרי אם יצרו ֵידע שניתן לבטל 
את הקביעות מחמת משקפים שבורות, מחר הם שוב יפלו ממנו ובעוד יומים יקרה דבר אונס 
אחר, אבל כאשר יצרו יראה שאינו מבטל את הקביעות בשום פנים ואופן, אזי הוא לא יוסיף 

להטרידו חדשים לבקרים בנסיונות כאלו סביב קבלתו זו.
באחד הימים פנה נח למשגיח, וביקש ממנו שילמדו אורחות חיים, שזה ימים רבים שהוא 
משקיע רבות בתפילה ותחינה לה' שיסייע בידו להנצל מבטלה ולהוסיף בהתמדה, ומשום מה 
הוא מרגיש שאין תפילתו מקובלת לפניו, וזאת משום שלאחרונה מרגיש הוא ירידה בהתמדתו 
מחמת קושי ומשבר מסוים שעבר, והוא קיוה שעל ידי התפילה בודאי שתתחזק בלבו אהבת 
ה' ותורתו, ויחזור להתמדתו כימים ימימה. המשגיח פנה אליו באהבה רבה, ואמר לו, יקירי, 
תפילה היא תמיד טובה וחשובה לפני ה', וגם אם לא ניכר לנו שהיא התקבלה, אין בכך כל 
סימן וראיה על המציאות, שלא תמיד אנו יודעים מה טוב לנו ולפעמים עצם הישארותו של 
הקושי והנסיון היא רצון הבורא, כדי שנכבוש את יצרנו הרע, ובאמת אילולי התפילות הרבות 
שאנו שופכים לפניו, לא היינו יכולים כלל לכובשו, ועל כך אמרו חז"ל )סוכה נ"ב ב'(, "יצרו של 

אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה שעוזר לו, אינו יכול לו".
ולעצם שאלתך, הוסיף המשגיח ואמר לו, כבר הדרך סלולה לנו בזה על ידי רבי אליעזר פאפו 
)ערך עמל(,  שהוא כותב לנו, שתפילה לחוד אינה מספיקה, "שאם  יועץ  זצ"ל בספרו פלא 
יתפלל אדם כל היום שיצילהו ה' מיצה"ר ושיעזרהו על דבר כבוד שמו, והוא לא יתחזק על 
יצרו, הרי זו תפילת שוא. כי ה' ברא יצר לב האדם רע להנאתו ולטובתו, כדי שיכוף את יצרו 
ויקבל שכר, כי זה כל האדם... ואין תפילה מועלת לענין זה, הא למה זה דומה, לאיש שהוא 
כלוא בבית וידיו אסורות ואינו מפקח על שום עסק, ומבקש רחמים כל היום שיצוה ה' אתו 
נס ארובות בשמים  דרך  ואין הקב"ה עושה  פירות  אין תפילתו עושה  את הברכה, שבודאי 
להריק לו ברכה, שהרי כתיב למען יברכך ה' אלקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה, וצריך עסק 
מעט במלאכה או בסחורה ורחמין למיבעי שתהא מלאכתו מתברכת וברכת ה' היא תעשיר, 
כן הדבר הזה. ונוסף גם הוא שלענין הפרנסה יש זכות גורם שיעשה לו נס וימצא מטמון או 
ִישרה ברכה בכיסו ובנכסיו, ויש שמלאכתו נעשית ע"י אחרים והוא יושב ובטל ממלאכה, אבל 
לענין יצר הרע, אין מידו מציל לגמרי, אלא צריך שיתגבר וגם תחנונים ידבר, וברוב הימים 
ימצא עזר משד"י ואת רוח הטומאה יעביר, ואין הקב"ה עושה אלא סיוע, כי הכל בידי שמים 

חוץ מיראת שמים, רק שהבא ליטהר מסייעין אותו מן השמים".
דברי הפלא יועץ שהראה המשגיח לנח, התיישבו על ליבו, וקבע לעצמו לחזור עליהם פעמים 
רבות, שיחצבו מסילות בתוככי ליבו, שעליו להתחזק בכל עת בהתמדה ובעמל בתורה, עד 
אשר יצליח להעביר את רוח הטומאה ממנו, וכל מחשבות ליבו יהיו רק טוב כל היום. ואכן 
במשך הזמן הדברים השפיעו עליו לטובה ולברכה, להמשיך להתאמץ ולהוסיף חיילים לעבודת 

בוראו ויוצרו.
כשהגיע נח לפרק האיש מקדש, וזכה להקים את ביתו, בית נאמן לה' ותורתו, עם הכלה, אשה 
יראת ה' היא תתהלל, היה זה אחרי שלמד ושנה ושילש סוגיות אלו ואף זכה לחדש בהם 
חידושי תורה המתוקים כנתינתה, ולהוסיף שמחה על שמחתו ביום שמחתו, הדפיס עבורו 
ישמחו  שרבים  שיזכה  בישראל,  ולהפיצם  ביעקב  לחלקם  למען  אלו,  מחידושיו  קובץ  אביו 
בחידושיו אלו הערבים לעין הקורא בהם ומעודדים ומדרבנים כל המתבונן בהם עד כמה בחור 

צעיר יכול לעלות ולהתעלות כשמשקיע את כל כוחותיו בעמלה של תורה ובהתמדה גדולה.
מקום  אותו  על  לשבת  ממשיך  כאשר  לישיבה,  בסמוך  להתגורר  נח  ר'  עבר  נישואיו  לאחר 
בהיכל הישיבה ולהתמיד בתלמודו, כשהשוני הניכר לבני הישיבה בין שנות בחרותו לשנות 
אברכותו הם בעיקר במקום שנתו, שבמקום לישון בפנימיית הישיבה, הוא ישן בביתו. במהלך 
השנה הראשונה היה לו שינוי נוסף, שבהוראתו המפורשת של המשגיח, בסדר שלישי הוא 
למד בחדר הלימוד שבביתו. באותם ימים בהם הוא קבע את משכנו לתלמודו בביתו, רעייתו 
וקול  בביתם,  לימודיו  על  רב  שלל  כמוצא  ושמחה  ששה  מאודה,  בכל  התורה  את  שאהבה 

הלימוד נשמע היה לה כתענוג העילאי ביותר שיתכן ויש בעולם.
השנים שעברו וזכייתו במתנות שמים בלידת ילדיו זה אחר זה וגידולם, הציבו בפני ר' נח 
נסיונות שונים בהתמדה ובעמלה של תורה. האמת היא שרעייתו לקחה על עצמה את כל עול 
הבית והטיפול בילדים, העיקר שיוכל ללמוד בלא כל הפרעה, שהרי ראתה בכל עת כמה חשוב 
ויקר לו כל רגע לנצלו לתורה ועמלה. בכל זאת תמיד היו זמנים בהם התעוררו קשיים לעמוד 
בהספק ובשעות הלימוד שקבע לעצמו בכל יום, ובסופו של דבר החל לאחר עוד יותר את 

שעת השינה בכדי שיוכל להספיק את אשר מוטל עליו באותו היום.
למרות שר' נח היה מהמאחרי ֶׁשֶבת, בכל זאת נזהר מאוד משינה של שחרית, שכבר הזהיר 
כן  ועל  העולם,  מן  האדם  את  להוציא  שבכוחה  י'(,  ג'  )אבות  הרכינס  בן  דוסא  רבי  כך  על 
הקפיד מאוד להיות מהמשכימי קום, שקבע לעצמו סדר לימוד לפני התפילה, שאף היא היתה 
במקום קבוע בהיכל הישיבה הקדושה, במקום בו הגה במשך כל היום על התורה, לקיים את 
יום התפלל במנין  )ברכות ח' א'(, שבמקום הלימוד שם תהא תפילה, כך שבכל  דברי חז"ל 

מסודר וישיבתי.
ככל שעברו הימים ור' נח קנה עוד קניני נצח בתורה הקדושה, הוא הרגיש צורך ורצון עז שלא 
להסתפק בלימוד הקיצור שולחן ערוך והמשנה ברורה שהיה שגור כמעט כולו על לשונו, אלא 
להוסיף וללמוד טור ושולחן ערוך כסדר. והיות ועיקר סדרי לימודו היה במסכתות הנלמדות 
בישיבה, ובשאר מסכתות הש"ס, והוא קצת חשש לעבור ללמוד בכל היום טור ושולחן ערוך, 
הוא  עליו  ה'  ובחסד  שהיות  בפניו,  הציע  והמשגיח  כן,  אודות  עמו  להתייעץ  למשגיח  פנה 
יוכל להתענג  והוא  יתכן מאוד  כן  על  דברי הראשונים,  ברוב מסכתות הש"ס עם  בקי  כבר 
בקיאות  לו  יתן  זה  היטב, שלימוד  ערוך עם הבאר  והשולחן  יוסף,  בלימוד הטור עם הבית 

ביסודות ההלכה.
הוסיף המשגיח ואמר לו, שלאחרונה פנה אליו אחד מידידיו, שהוא תלמיד חכם עצום ובעל 
הוראה, שחלקי השולחן ערוך עם נושאי כליהם פרושים לפניו כשמלה, וביקש ממנו אם יש 
בסדר האמור,  ערוך  והשולחן  הטור  לחזרה מהירה של  לחברותא מתאימה  עבורו  רעיון  לו 
וחשבתי בליבי שאתה תוכל להתאים עבורו לחברותא ללימוד בסדר זה. המשגיח לא רק הציע 
את ההצעה, אלא שימש כשדכן במשרה מלאה, עד שהביא את השידוך לכל גמר, ור' נח קבע 
חברותא עם רבי יעקב בימלערנענטויט*, אותו התלמיד חכם מובהק ובעל הוראה, לא לפני 
שנתרצו הצדדים לתנאי הכפול, שלימודם זה הוא בקביעות גמורה שלא על מנת לבטלה גם 

שלא במצבים של קושי או שמחה, למעט אונס אמיתי.
לצורך הוספת לימוד זה שינה מעט ר' נח את סדר לימודיו, והצליח למצוא שלוש שעות בלילה 
בהם יוכל ללמוד כסדר שהציע בפניו המשגיח, עם החברותא המיוחדת רבי יעקב. ואכן מיד 
עם תחילת לימוד זה הרגיש ר' נח חיבור מיוחד ללימוד, במיוחד כשנהנה לראות בדברי הבית 
יוסף כיצד הוציא הטור את הלכותיו מהסוגיות ומדברי רבותינו הראשונים, ולאחר מכן למד 
את השולחן ערוך עם הבאר היטב, כך שהדברים היו מבוארים לו באר היטב. ומה גם שכל דבר 
הקשה, ביאר רבי יעקב בטוב טעם ודעת, ופעמים רבות, כשהיתה איזו פנינה מיוחדת בחיבורי 

הפוסקים האחרים, רבי יעקב היה מעורר לעיין בה, וכך הוסיפו להרויח ללמוד גם אותה.
מיוחדת  חיבה  היתה  נח  ר'  של  כשבמשפחתו  במיוחד  נח.  לר'  זו  קביעות  היתה  קלה  לא 
לשמחות, כשעוד על סבו סיפרו, שנמנה בין אותם 'מבלי עולם', שבכל ערב הולכים משמחה 
לשמחה, ויושבים בכל אחד כדי 'שיעור שביעה', כאשר כל המרבה הרי זה משובח, ואילו ר' 
נח, עד לאותה העת, היה הולך לשמחות הקרובות, מתעכב זמן מועט ושב לתלמודו, וזאת 
מחמת חשיבות הזמן וייקורו. כעת עם תחילת הקביעות החדשה, הקדים את ביאתו לשמחות 
ואף היה משתתף בה זמן קצר בהתאם לאפשרויות שעמדו לרשותו, או לחופה לפני החברותא 
ומיד לאחר איחולי המזל טוב היה ממהר לחברותא, או שהיה מגיע לאחר החברותא, בשעת 
סיום האירוע ולאחריו, בכדי להשתתף ולאחל את ברכותיו, כשהוא מסתפק בהשתתפותם 
של הנציגים מבני ביתו וממשפחתו שמילאו את מקומו. את השמחות שהיו לו בביתו, ערך 

במוצאי שבתות, כדי שיוכל להשתתף בהם מתחילתם ועד סופם.
אם עד לאותה עת חשבו בני ביתו שיש להם מושגים בקביעות עתים לתורה, באה הקביעות 
שעות  לשלש  ערב  בכל  'נפטר'  המשפחה  שאבי  מציאות  שישנה  אותם,  ולימדה  האחרונה 
ולאחריהם הוא זוכה לתחיית המתים. שלוש שעות אלו של לימודם המשותף של רבי יעקב 

עם ר' נח, היה בבחינת 'חוק ולא יעבור', דבר שהמציאות צריכה להתאים את עצמה אליה, 
וזה לא היה כלל קל, ולפעמים גם קשה מאוד, ובאותם ימים הוא הודה בליבו למשגיח שכבר 
בעת בחרותו הדריך אותו להתרגל לקביעויות שלא לבטלם בשום אופן. הסיפוק הרב ששני 
בני החברותא קיבלו מהלימוד המיוחד, נתן להם את הכוחות לעמוד בנסיונות, ובהתאמצותם 
הרבה יחד עם תפילותיהם בהם ביקשו גם על דבר זה, זכו שתפילותיהם התקבלו לרצון, והם 

יכלו יחדיו לשקוד על התורה ועמלה בלא לבטל את הקביעות.
לימודו זה של ר' נח עם רבי יעקב נמשך זמן רב, במיוחד שר' נח היה ההיפך מהשם שלו, 
שהוא מעולם לא חיפש מנוחה, אלא היה במרדף תמידי אחר הזמן לפני שהאחרון ימלט ממנו, 
ולהספיק לנצלו לתורה ועבודה, ועל כן עם סיום שלושת שעות הלימוד עם החברותא, המשיך 
בביתו בלימודו זה של הטור בית יוסף והשולחן ערוך עם באר היטב עד לשעות המאוחרות 

של הלילה בהם שקד על תלמודו.
רק מי שלא הכיר את ר' נח, יכל לחשוב שחסר לו דבר מחמת רוב שקיעותו בתורה ועמלה, 
אבל מי שרק הכירו אפס קצהו, ידע שאין אדם יותר שמח ומאושר ממנו. פניו קרנו משמחת 
התורה ועמלה בכל עת, ותמיד היה מהמאושרים עלי אדמות, שה' שם את חלקו וגורלו מעמלי 
התורה ויגיֶעה. שמחתו וצהלתו הגדולה השפיע על כל בני ביתו, למרות שהיה ביניהם אחד 
שהיה מלומד בחולי וסבל ונזקק רבות לאשפוזים וטיפולים כואבים, שכולם היו מאושרים 
ממנת חלקם שאביהם נמנה על יחידי הסגולה הזוכה לתורה, ולא הרגישו כלל שחסר להם דבר 

או נמנע מהם דבר מה בעקבות כך, אלא רק שמחה ואושר כל ימיהם.
גם בלימוד זה התקיים בר' נח דברי רבי יצחק )מגילה ו' ב'(, "יגעתי ומצאתי תאמן", שבמשך 
שנות קביעות לימודו הללו זכה לדברים הרבה, ללמוד סוגיות והלכות רבות שצריך עבורם 
זמן רב עד מאוד, והתקיים בהם גם חידושו של בעל הקהילות יעקב זצ"ל בדברי חז"ל שטובה 
אחת בצער יותר ממאה שלא בצער, שהוא גם על ההספק וההבנה, שכאשר אדם עמל בתורה 
מתוך צער והתגברות והתאמצות, הוא יכול להספיק ללמוד בשנה אחת מה שבצורה טבעית 
לוקח מאה שנה. במהלך שנים ספורות הם הספיקו יחד ללמוד בסדר לימודם, טור ושולחן 

ערוך חלק אורח חיים וחלק יורה דעה, ואף חלק חושן משפט.
עם הימים העתיק ר' נח את מקום משכבו בלילות, אל עבר השולחן בו ישב ועסק בתורה. 
הוא ישב ועמל בתורה עד אשר חטפה אותו שינה, וכך היה ישן כשראשו נופל על השולחן, 
וכשאך היה מתעורר משינתו, היה מעריך את שיעור שנתו, אם היה זה כשינת הסוס, מיהר 
ליטול ידיו ולהמשיך בתלמודו, ואם לאו, מיד היה חוזר לתלמודו, וממשיך ועמל עד ששוב 
גדולה  בכוונה  התורה  ברכות  ומברך  כארי  מתגבר  היה  בה  השעה  עד  השינה,  אותו  חטפה 

ומתחיל את סדר יומו.
החסרון בצורת לימודו זו האחרונה, שהרגיש בכל עת שהעייפות שולטת בו וראשו כבד עליו, 
ופעמים רבות אף התנמנם בעת לימודו, כשדבר זה הפריע לו עד מאוד. אבל לעומת זאת הוא 
הספיק הרבה יותר ללמוד, וחשב שזו דרכה של תורה, וידוע על רבים מגדולי ישראל שתמיד 
אמרו שבעולם הזה אין כל כך הרבה זמן לנוח, אבל בקבר יהיה להם הרבה זמן להשלים את 

מה שלא ישנו בעולם הזה.
באחד הימים, כשרבי יעקב ור' נח הגיעו בתלמודם בחלק אבן העזר לסימן כ"ה, לקראת סיום 
לימודם פנה רבי יעקב לר' נח, וכדרכו עורר אותו לעיין בדבר פנינה מיוחדת שיש בלימודם, 
ואמר לו, שיש בסימן זה 'ט"ז' )טורי זהב( שלא כדאי להפסידו, ועל כן הם החלו ללמוד את 
ָלֶכם  ָׁשְוא  ב'(,  קכ"ז  )תהלים  אלו אסמכתא אקרא  "...ודברים  הכותב,  א'(,  )ס"ק  הט"ז  דברי 
ַמְׁשִּכיֵמי קּום ]ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת אְֹכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ֵׁשָנא[. דהיינו שיש ת"ח מנדדין 
שינה מעיניהם ועוסקים בתורה הרבה, ויש ת"ח שישינים הרבה כדי שיהיה להם כח החזק 
בשני  ועוסק  ללמוד בשעה אחת מה שזה מצטער  יכול  ובאמת  בתורה,  לעסוק  לב  וזריזות 
שעות, ובודאי שניהם יש להם שכר בשוה. על כן אמר 'שוא לכם', דהיינו בחנם לכם שאתם 
מצטערים ומשכימים בבוקר ומאחרי שבת בלילה וממעטים שנתם, זה בחנם, כי כן יתן ה' 
לידידו שינה, דהיינו מי שישן הרבה כדי שיחזק מוחו בתורה נותן לו הקב"ה חלקו בתורה כמו 

אותו שממעט בשינה ומצטער עצמו, כי הכל הולך אחר המחשבה... כן נראה לענ"ד נכון".
לו קשות, האם כל מה שהוא  והציקו  נח מהחברותא, הדהדו לפניו דברי הט"ז  ר'  כשנפרד 
מתייגע בתלמודו זה בבחינת 'שוא' חלילה. האם עמלו הרב שאינו נותן מנוחה לעינו ושינה 
לעפעפיו הוא בבחינת חנם. תוך כדי הילוכו הרהר, שהרי ברור הוא שאינו מנדד שינה מעיניו 
בשביל השכר, אלא בשביל המצוה, אבל אם הט"ז פוסק שכלפי השכר הדבר נחשב כ'שוא', 

אות וראיה הוא שדרכו אינו נכונה, ואם הדרך לא נכונה, אזי לא ברור שיש בזה מצוה.
כפי שקיבל ר' נח מרבותיו, שבכל ספק הולכים לשאול ולהתייעץ, על כן מיד למחרת בסיום 
הסדר ניגש למורו ורבו המשגיח וביקש להתייעץ עמו. המשגיח שהכירו אישית, הכיר עליו מיד 
שאירע לו דבר, וכששמע את אורחות חייו ואת דברי הט"ז שראם אמש לראשונה, והמשבר 
ובמיוחד  חיזוק,  צריכים  אינם  הט"ז  דברי  שכל  הוא  שפשוט  השיבו  בעקבותיהם,  לו  שבא 
שהט"ז מוסיף לחזקם בסיומם שכן נראה לו נכון, אלא שצריך לדעת כלפי מה ומי הדברים 
אמורים, וכל אחד צריך להתייעץ עם רבותיו בדרך אשר ילך בה והמעשה אשר יעשה. וכלפיך 
באופן  לילה  בכל  קצוב  זמן  ולישן  גופך  בריאות  על  יותר  לשמור  שעליך  אמורים,  הדברים 
רגיל על מיטתך, וכאשר תעשה כן, תוכל להתרכז עוד יותר טוב בכל היום, ולעסוק בתורה 

ועמלה בלבב שלם.
במשך השנים, כשראה שליבו נמשך יותר אחר לימוד ההלכה, בהתייעצות עם המשגיח קבע 
ר' נח את עיקר לימודו 'באסוקי סוגיא אליבא דהלכתא', בלימוד טור ושולחן ערוך בעיון רב, 
עד להלכה למעשה, ואף החל לַשֵמש בהוראה את רבי יעקב ועוד כמה רבנים מובהקים, עד 

שכעבור כמה שנים נוספות של עמל ויגיעה הוכתר על ידי גדולי ההוראה ב'כתר הוראה'.
כשהוקמה אחת הקהילות החדשות בעיר הסמוכה, באו נציגי הציבור לפני מרנן ורבנן, וביקשו 
שיביאו להם 'איש על העדה', הציעו להם גדולי ישראל את ר' נח, שכבר פקע שמו בעמלה של 
תורה ובהכרעת ההלכה כדת של תורה. עם שבתחילה ביקש ר' נח להמשיך לישב בשלוה על 
התורה ועמלה, קפץ עליו רוגזו של רבנות, ובכל עת ביקשוהו וחזרו וביקשוהו והפעילו עליו 
לחצים, ואף הזכירו לו את הגמרא )סוטה כ"ב א'( הדורשת את הפסוק )משלי ז' כ"ו(, "ִּכי ַרִּבים 
ֲחָלִלים ִהִּפיָלה ַוֲעֻצִמים ָּכל ֲהֻרֶגיָה", "ועצמים כל הרגיה, זה תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו 
מורה", וכפי שביארו המפרשים, שעליו מוטלת האחריות על כל אלו שלא הגיעו להוראה והורו 
מחמת מה שהוא נמנע מלהורות, אך למרות הכל ר' נח נשאר בשלו, שאמנם הוא שמח לעזור 
ולהורות את דבר ה' לכל מי שבא לפניו לשאול, אבל הוא אינו מחפש את הרבנות הקוברת 

את בעליה, שתמנע ממנו להמשיך ולעסוק בתורה בכל עת.
בסופו של דבר נודע לבני הקהילה שהדרך היחידה להשפיע על ר' נח היא על ידי המשגיח 
נח  ר'  על  וביקשו ממנו שישפיע  מנכבדי הקהילה  כמה  לפני המשגיח  באו  כן  ועל  הקשיש, 
הקהילה  אחרי  וחקר  שאל  המשגיח  הקהילה.  רב  להיות  בקודש  לשמש  לבוא  שיואיל 
ואורחותיה, סגנון הציבור ומספרם של המשפחות, ועוד כהנה כמה שאלות, שלאחריהם פנה 
אל ר' נח ואמר לו, שהיות וברור לו הדבר שביום מן הימים יגבר עליו הלחץ מאחת מקהילות 
ישראל שיבקשוהו לראש עליהם, וכאשר גדולי ישראל יורו לו לעשות כן, הוא לא יוכל לסרב, 
על כן הוא מציע בפניו לקבל על עצמו רבנות קהילה קטנה זו, שמצד אחד מדובר בציבור של 
מבקשי ה' החפצים לעשות רצונו בלבב שלם, ומצד שני מדובר בקהילה קטנה, שאינה גורמת 
תעסוקה רבה לרב, ובמיוחד שתסכם עמהם שבשנים הראשונות אתה ממשיך להתגורר כאן 
במקומך ורק לשבתות תבוא אליהם, ובמשך הזמן תוכל לראות היאך ניתן לשלב את הרבנות 

יחד עם המשך ההתמדה בתורה ועמלה.   
והואיל  בקשתם  את  קיבל  נח  שר'  החיובית  ההודעה  את  הקהילה  בני  קבלו  רבה  בשמחה 
לבוא ולהיות האיש על העדה, למרות כל ההגבלות של המינוי ומה שהוסיף וסייג, שתפקיד 
הרבנות לא ידרוש ממנו השתתפות בשמחות, מלבד אלו המתקיימים בשבת אחר התפילה. 
שפרנסתו  הקהילה,  מבני  אחד  דוד,  הציע  נח,  ר'  עם  ההסכם  פרטי  כשנודעו  היום  ובאותו 
היתה מזומנת לו, שהוא נוטל על עצמו את העול הכספי של נסיעותיו של הרב בכל שבוע 
שכירת  של  להוצאות  דואגת  עצמה  הקהילה  כאשר  שבת,  במוצאי  ולחזרה  לקהילה  מביתו 

הדירה וכל מה שמסביב.
מעמד הכתרתו של הרב נחוג ברוב פאר והדר כיאה לכבוד התורה ועמליה, ובהשתתפותם 
אמור  היה  שהרב  הראשונה  השבת  ולכבוד  ישראל,  מגדולי  רבים  ואף  חשובים  רבנים  של 
להגיע לקהילה, כשעסקו בהכנות לשבת, נודע לראשי הקהל כי בשל מצבו הרפואי של אחד 
ידי  על  ורק  אך  היא  לכאן  להביאו  היחידה  הדרך  השדרה',  ב'חוט  פגוע  שהינו  הרב,  מבני 
אמבולנס שעלותו היא יותר מכפול מהסעה רגילה. כשנודע להם דבר מחלת בן הרב, הוסיפו 
להעריכו ולהעריך את בני ביתו, שלמרות הקושי והטיפול הרב שיש לטפל ולהשקיע בחולה, 
בכל זאת הרב עמל בתורה בלא הפסק יומם ולילה כאילו אין לו כל טרדה והפרעה, כאב או 

חולי בביתו.
לאחר שראשי הקהל סידרו את ענין ההסעה עם האמבולנס עבור הרב וכל בני משפחתו, והרב 
הגיע וָׁשַבת עמהם בשבתו הראשונה, לשמחתם הרבה של כל בני הקהילה. במוצאי השבת 
חשבו ראשי הקהילה שיש להם כבר את השאלה הראשונה לשאול את הרב, האם על דוד 
לסדר ולשלם דמי הסעה רגילה, ואת ההפרש למחיר האמבולנס תשלם הקהילה, או שדוד 
ישלם את מלוא הסכום. תוך כדי שדנו ביניהם בענין, העיר להם אחד מהם, שכמדומה לו 

שניתן להכריע את ספקם מלימוד הפרשה עפרש"י.

מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להכריע את הספק?
ווילעראונקענער - הרוצה ולבסוף מצליח. בימלערנענטויט - בשעת הלימוד הריהו כמת.



רבה  היא  ותולדותיהם  ישראל  גדולי  אודות  הקריאה  מעלת 
גדולי  אודות  שנכתב  ספר  כל  לא  זאת,  כל  עם  אך  ועצומה, 
ישראל, בכוחו לעורר ולמשוך את הקורא ללכת בעקבותיהם, 
להשקיע את כל חייו בעסק התורה ועשיית רצונו בלבב שלם. 
במיוחד לא אותם ספרים הפותחים את הפרק הראשון בספר 
בתיאור ש'כבר במעלליו התנכר נער', וכל שנותיו לא עניינו 
אותו משחקים אלא רק תורה ועמלה, ועד שעה מאוחרת היה 
יושב והוגה בתורה, ועוד בטרם היותו בן שמונה כבר היה בקי 
במסכתות רבות, ועם הגיעו לעול מצוות כבר שלט ביד רמה 

בש"ס ובשאר חלקי התורה.
ספרים אלו שבחלקם לא נכתבו על ידי עמלי תורה ואף לא 
מהקוראים  לרבים  גורמים  לתורה,  שייכות  להם  שיש  מאלו 
להסיק בעצמם את מסקנותיהם, שאילו גם להם היתה ילדות 
כה מיוחדת, שמקטנות אין להם כל משיכה אלא רק לתורה 
הקדושה, ומעולם לא חוו קושי או משבר, רק תמיד חייהם 
- קוראי  גם הם  זרמו על מי מנוחות בעמלה של תורה, אזי 
אבל  ושעה,  עת  בכל  בתורה  והוגים  לומדים  היו   - הספר 
לצערם הם לא נולדו בבתים שכל ַהִׂשיג והשיח היה בתורה, 
והיתה להם משיכה לדברים אחרים מלבד הלימוד, ואף שערי 
החכמה והתבונה לא פרוצים בפניהם, וכל לימוד עבורם הוא 
התגברות והתאמצות, ויש להם קשיים ומשברים, מהם באמת 
לא דורשים דבר, ובמקרה הטוב ביותר עליהם לשמש כעוזרים 

ומסייעים לתלמידי החכמים.
תולדות  מספרי  ברבים  שנכתב  וכפי  לאמיתה,  האמת  אבל 
גדולי ישראל שנכתבו על ידי כאלו שיש להם שייכות לתורה, 
עבור  רבות  להתאמץ  צריכים  היו  ישראל  גדולי  כל  שכמעט 
לימודם, ופעמים רבות היתה להם משיכה מרובה לצאת מחוץ 
לכותלי בית המדרש יותר מאשר אל תוכו. חלקם היו שובבים 
ממש  אף  היו  ומועטים  מדע  חסרי  היו  אחרים  קטנים,  לא 
סתומים, ובעמל ויגיעה רבה, בנסיונות בלתי פוסקים שאינם 
ניתנים לתיאור, התגברו על רצונותיהם לעשות רצונו, לעמול 
היו  בה  העניות  רבות  פעמים  כאשר  ושעה,  עת  בכל  בתורה 
ונוראה, עד כי דבר מצוי בין חובשי  שרויים היתה כה קשה 
בית המדרש היה בתעניות הרבות ולא מחמת הרצון בסיגופים 

אלא מחמת שלא היה בנמצא אוכל להשיב נפשם.
אחד מהספרים המוצלחים הללו אודות תולדות גדולי ישראל, 
עם הקשיים הנוראים שעברו והתגברו עליהם, הגיע לידיו של 
השימושיות  מהמתנות  אחת  זו  היתה  ווילעראונקענער*  נח 
ביותר שקיבל בעת הכנסו לעול תורה ומצוות. הספר שתיאר 
את קשייו הגדולים ונסיונותיו הנוראים של אחד מהמיוחדים 
בגדלותו בדורות הקודמים, סלל מסילות בלבבו של נח שגם 
לו יש סיכוי, ואף הוא יכול לגדול להיות תלמיד חכם מובהק 

הבקי בכל חלקי התורה הקדושה.
למד  הוא  שקיבל,  לספר  נח  התחבר  בהם  ימים  לאותם  עד 
בתלמוד תורה שהיה במקום מגוריו, ונחשב כתלמיד ממוצע, 
האוהב ללמוד וגם אוהב קצת להשתובב. מעלה אחת גדולה 
הרבות  ידיעותיו  והיא  בכיתה,  חבריו  פני שאר  על  לו  היתה 
ב'ששה סדרי משנה' ואף בקיאותו הרבה בספר 'קיצור שלחן 
ערוך'. בספרים הללו הוא היה לומד בכל יום עת קבוע, שתי 
בסדר  משניות  כמה  על  וחזרה  ערוך  שולחן  בקיצור  הלכות 
הבית',  כ'בעל  נחשב  שהיה  אביו,  יצחק  לעצמו.  קבע  אותו 
בהתאם  אך  לו,  שהיה  זעיר  דפוס  מעסק  לפרנסתו  השתדל 
דורות  מאותם  מאש,  מוצל  אוד  שהיה  מאביו  שקיבל  למה 
שעוד ראו את המאורות, הציב לעצמו מטרות ברורות לחיים, 
תורה  בשיעורי  בהשתתפותו  לתורה  עתים  קביעות  שמלבד 
כפי מה שהוא יכול, יהודי צריך שתהיה לו איזה שהיא אחיזה 
לידע  הפחות  לכל  שעליו  הקדושה,  התורה  של  החיים  בעץ 
זה  ומלבד  סדרים.  הששה  כל  את  פשוטה  בהבנה  בורים  על 
ידיעת  ובלי  גם צריך לדעת את ההלכה שעליו לקיים,  יהודי 
ההלכה היאך ניתן לקיימה, על כן קיבל על עצמו ללמוד בכל 
יום מעט בקיצור שולחן ערוך, ובמהלך הזמנים בהם לא היתה 
לו עבודה בבית הדפוס, היה נוטל את המשניות וחוזר עליהם 
עוד ועוד, עד שרבים מהם היו שגורים בפיו ויכל לשננם אף 

תוך כדי עבודה.
מלבד עצם הלימוד שהוא דבר עצום השקול כנגד כל המצוות, 
הרגיש יצחק פעמים רבות תועלת עצומה בלימודיו אלו. בכל 
חדשה  היתה  לא  היא  בש"ס,  סוגיא  שהיא  איזו  שלמד  פעם 
עוד  נמשך  הוא  וכך  המשניות שבהם,  את  הכיר  הוא  עבורו, 
בהם  מהשיעורים  הנאתו  היתה  ורבה  התורה,  ללימוד  יותר 
השתתף. פעמים רבות המגידי שיעור היו פונים אליו בשאלה 
אכזב,  לא  הוא  תמיד  וכמעט  בש"ס,  מסויימת  משנה  אודות 
ודברים אלו  יכל לצטטה בעל פה.  ואף  ידע את דבריה  אלא 
סיפר יצחק לכל ילדיו, כך שכבר מאז שהחלו ללמוד משניות 
בתלמוד תורה, הם שיננו אותם וחזרו עליהם והוסיפו להשקיע 
זו  ותפיסה  שייכות  להם  תהיה  הפחות  שלכל  זה,  בלימודם 

בתורה הקדושה.
בעקבות הקריאה החוזרת בספר, הגיע נח למסקנא, שלמרות 
המעלה העצומה בלימוד משניות והבקיאות בהם, עליו לשאוף 
לעוד ולעוד הרבה. במקום שתהיה לו שייכות ותפיסה בתורה 
רק על ידי משניות, בכוחו לדעת את הש"ס עם דברי רבותינו 
הראשונים על בוריו. כאשר הדרך הסלולה המובילה לכך היא, 
נח  החליט  כן  ועל  ושעה,  עת  בכל  ועמלה  התורה  בשקידת 
שהוא יהיה הגיבור שיגבר על המלך הזקן והכסיל, ויקנה את 
מופלג  חכם  לתלמיד  ויצמח  שיגדל  עד  בנפשו,  קנין  התורה 

בכל חדרי התורה.
הנהגתו  היתה  נח,  את  מאוד  שתפסה  בספר  הנקודות  אחת 
שמצא  עת  בכל  בחרותו,  ימי  שמאז  בתורה,  גדול  אותו  של 
כותבו  היה  הוא  ליבו,  אל  שדיבר  חז"ל  מאמר  שהוא  איזה 
לוח  על  נכתב  שהיה  עד  פעמים  ומאות  עשרות  עליו  וחוזר 

אודות  חז"ל  מאמר  היה  לנח  גם  בנפשו.  קנין  וקונהו  ליבו 
השליטה והגבולות שאדם צריך לעשות לעצמו וליצרו, שעליו 
הוא חזר עשרות ומאות פעמים. היה זה דברי המדרש )ויק"ר 
כ"ט ז', וכעי"ז בירושלמי סנהדרין פ"י ה"א, נ"א א'(, אודות כלי 
החרישה הנקרא בשלושה שמות, ַמְלָמד, מרדע וַדְרָּבן, "מלמד, 
שמלמד הפרה לחרוש כדי שתתן חיים לבעליה. מרדע, שמוֶרה 
דעת לפרה. דרבן, שמוֶרה בינה לפרה. אמר הקב"ה, ומה אם 
העולם  מחיי  הרע שמוציאו  ליצרו  דרבן,  אדם  עושה  לפרתו 

הזה והבא, על אחת כמה וכמה". 
זמן  תוך  באה  ליצרו,  דרבן  עשיית  אודות  שקיבל  ההחלטה 
התורה,  על  יותר  עוד  לשקוד  החל  כשנח  קיומה,  לידי  קצר 
להשקיע את כוחותיו בעמלה של תורה, תוך כדי שהוא הפסיק 
ושיגם של  ובשיחם  בעולם,  הקורים  ההבלים  בכל  להתעניין 
הבריות, ופשוט שמנע את עצמו מקריאת כתבי עת וחוברות 

למיניהם, אלא בכל עת שיכל, עסק בתורה ועמל בה.
את  גם  שינה  תורה,  של  בעמלה  אורחותיו  שינוי  בעקבות 
מה'  ביקש  בהם  ובתחנונים,  בנחת  יותר  שיהיו  תפילותיו, 
כל  ממנו  ויסיר  התורה,  בעסק  והבנה  בדעה  אותו  שיחון 
מכשול ותקלה, ויזכהו שהוא והוריו וכל בני משפחתו תהיה 

להם בריאות איתנה, ויוכלו לעשות רצונו בלבב שלם.
אמו של נח נהגה לומר לו, שאם הוא רוצה ללמוד ולצמוח, 
עליו ללמוד מאותו יהודי בן גילה שהתגורר בשכנותם בשנות 
נערותה, שידוע היום כתלמיד חכם גדול, שהיה מנצל את זמנו 
בכל עת לעמלה של תורה, ויחד עם זאת לא פרש מדרכי בני 
בריאותו,  סותר את  יום שאינו  סדר  לעצמו  בנה  אדם, אלא 
שאינם  האחרים  מעשיו  וכל  בזריזות,  האוכל  בעת  שאכל 
קשורים ללימוד נעשו תמיד במהירות בלא התעכבות מיותרת, 
ואף הקדים לשכב והקדים עוד יותר בקימתו, ובשעה שהם היו 
קמים, כבר היו שומעים חרש את קולו המתנגן בעמלה של 

תורה.
נח שמע לדברי אמו, וקבע לעצמו סדר יום ברור ומוחלט, עם 
סדרים  שמקציב  כדי  תוך  תורה,  של  לעמלה  קבועים  זמנים 
ברורים לצרכי הגוף. ובכח החלטתו הראשונית לגדול ולצמוח, 
ישב והגה בכל עת בתורה הקדושה. כמו באותו הספר בו נכתב 
אודות הנסיונות והקשיים הרבים שעמדו לפני האדם הגדול 
בכדי  שונים  ונסיונות  רבים  קשיים  היו  לנח  גם  סופר,  עליו 
עליהם  שקרא  ואילולי  ועמלה.  בתורה  מקביעויותיו  לבטל 
והיה מודע לקיומם וידע דרכי ההתמודדות עמהם, ספק גדול 

אם הוא היה מצליח להחזיק מעמד בהחלטתו ימים רבים.
היותר  הצד  על  עליו  עברו  לצעירים  בישיבה  שנותיו  שלש 
הרבים  הנסיונות  שנתעוררו,  הקשיים  כל  למרות  טוב, 
ולהתגבר  הזידונים  המים  את  לעבור  הצליח  לפניו,  שנערמו 
חוה, הם  הנפילות שלצערו  גם  כנגדם.  ביד חזקה  ולהתעצם 
ה',  בהר  יותר  עוד  לעלות  הצליח  עליהם  שבהתגברותו  אלו 
ולקום במקום קדשו. במהלך שנים אלו קנה קנין בנפשו להיות 
עובד ה' ועושה רצונו, כשהרגיל את עצמו במידת השקדנות, 
לעמול בתורה שעות רבות ביום, ולרכוש ידיעות רבות בחלקי 

התורה ובמיוחד במסכתות שנלמדו בישיבה.
לו  המתאימה  לישיבה  וכניסתו  גדולה,  לישיבה  עלייתו  עם 
כפי דעת רבותיו, חיפש לו בישיבה אחר אחד מרבניה שיוכל 
לשמש עבורו כרבו מובהק, שידריכו בנתיבות התורה לעלות 
המשגיח  את  נפשו,  איוותה  אשר  את  ומצא  מעלה,  מעלה 
הקשיש של הישיבה, זקן ושבע ימים, אשר לא נח ממלחמת 
יצרו גם בימי זקנה ושיבה, ובכליו המלאים עמלה של תורה 
במשך עשרות שנים, מוכן הוא להשפיע לטובה, להדריך ולנתב 

בדרך המלך את כל החפצים בכך.
רבני  ושאר  הקשיש  המשגיח  של  הקורנת  דמותו  מלבד 
הישיבה, שהינם תלמידי חכמים מופלגים שאין להם כל שיור 
בבית  בצוותא  לימוד  של  המציאות  עצם  הזאת,  התורה  רק 
מדרש אחד עם אריות שבחבורה, בחורים מבוגרים השולטים 
חלקים  על  פרוסה  וידם  ונזיקין,  נשים  במסכתות  רמה  ביד 
נרחבים בש"ס וספרי רבותינו מצוקי ארץ, נתנה לנח דמויות 
כך  ובעקבות  למעשיהם',  מעשי  יגיעו  'מתי  עליהם  לחשוב 

להרבות ולחזק את ההתמדה והעמל והיגיעה.
בישיבה  בעלייתו  המשיך  כך  לצעירים,  בישיבה  כמעשיו 
הגדולה, תוך כדי שהמשגיח הקשיש שמראה פניו כמלאך ה', 
עומד על גביו ואומר לו גדל, ומלמד אותו את דרכי העליה. 
באותם שנים המשיך בשקידתו הרָבה בתורה, ולהגיע לפסגות 
נוספות של ידיעת התורה ועמלה, תוך כדי שקונה את מעמדו 
בכל  כמעט  אותו  לשאול  שיכולים  מבחיריה,  כאחד  בישיבה 

מקום ולצאת עם תשובה ברורה.
בעצתו של המשגיח המשיך נח בסדר לימודו וחזרתו בשינון 
זה  שלימודו  אלא  ערוך,  שולחן  בקיצור  ולימוד  המשניות 
להיכנס  היה  שקשה  מצוא  עת  ובכל  הארוחות  בזמני  היה 
ובאותם שנים בישיבה הקדושה הרגיש את  לסוגיא עמוקא. 
בכל  כמעט  אביו,  שכדברי  המשניות,  בשינון  הרבה  התועלת 
פעם שהגמרא מביאה ראיה או קושיא ממשנה בש"ס, דברי 
המשנה היו נהירים לו, ומיד הבין עוד יותר טוב את הראיה או 

הקושיה, ומחמת כן התווספה לו הנאה מהלימוד והעמל בו.
אחד הדברים שהמשגיח ייעץ לו לעבוד עליהם, היה על החיוב 
לקבוע עתים לתורה שלא לבטלם בשום פנים ואופן, ועל כן 
הציע לו לחשוב על זמן מסוים בו יכול לקבוע חברותא, שלא 
יבטלה גם כשיהיה לו קשה ביותר. אם תעשה כדבר הזה, אמר 
לו המשגיח, תתרגל שיש מציאות של קביעות, ואף שבתקופה 
זו של החיים יותר קל לשמור על קביעות, שהרי כמעט ואין 
היום  כשיבוא  זאת  בכל  חיצונים,  מפריעים  בישיבה  לבחור 
ותקים את ביתך ויוכלו לקום כל מיני הפרעות ומניעות, הקנין 
לימינך  זו שתעמוד  היא  עתים,  קביעות  של  בעצמך  שתקנה 
הלימוד  של  המסגרות  את  לעצמך  ולשמור  בקביעות  לעמוד 

בקביעותם.
נח קבע לעצמו עת לימוד שעליה עמד ושמר בכל כוחו. גם 
כשבאחד הימים בזמן הסמוך לתחילת קביעותו נפלו משקפיו 
ארצה והעדשות שבלעדם כמעט ולא ראה התנפצו, לא ביטל 
עם  להמתין  צריך  היה  כך  שבעקבות  למרות  הקביעות,  את 
משקפיו השבורות עד למחרת, עם כל הסבל והקושי שבזה, 
נאמנה, שמלבד  ביודעו  בנסיון,  הוא שמח שעמד  זאת  ובכל 
משתלם  לא  גשמית  גם  הקבלה,  על  לשמור  החיוב  עצם 
לבטלה, שהרי אם יצרו ֵידע שניתן לבטל את הקביעות מחמת 
יומים  ובעוד  ממנו  יפלו  שוב  הם  מחר  שבורות,  משקפים 
מבטל  שאינו  יראה  יצרו  כאשר  אבל  אחר,  אונס  דבר  יקרה 
את הקביעות בשום פנים ואופן, אזי הוא לא יוסיף להטרידו 

חדשים לבקרים בנסיונות כאלו סביב קבלתו זו.
באחד הימים פנה נח למשגיח, וביקש ממנו שילמדו אורחות 
חיים, שזה ימים רבים שהוא משקיע רבות בתפילה ותחינה 
ומשום  בהתמדה,  ולהוסיף  מבטלה  להנצל  בידו  שיסייע  לה' 
משום  וזאת  לפניו,  מקובלת  תפילתו  שאין  מרגיש  הוא  מה 
שלאחרונה מרגיש הוא ירידה בהתמדתו מחמת קושי ומשבר 
מסוים שעבר, והוא קיוה שעל ידי התפילה בודאי שתתחזק 
ימימה.  כימים  להתמדתו  ויחזור  ותורתו,  ה'  אהבת  בלבו 
המשגיח פנה אליו באהבה רבה, ואמר לו, יקירי, תפילה היא 
שהיא  לנו  ניכר  לא  אם  וגם  ה',  לפני  וחשובה  טובה  תמיד 
התקבלה, אין בכך כל סימן וראיה על המציאות, שלא תמיד 
אנו יודעים מה טוב לנו ולפעמים עצם הישארותו של הקושי 
והנסיון היא רצון הבורא, כדי שנכבוש את יצרנו הרע, ובאמת 
אילולי התפילות הרבות שאנו שופכים לפניו, לא היינו יכולים 
כלל לכובשו, ועל כך אמרו חז"ל )סוכה נ"ב ב'(, "יצרו של אדם 
מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה שעוזר 

לו, אינו יכול לו".
לו, כבר הדרך סלולה  ואמר  ולעצם שאלתך, הוסיף המשגיח 
לנו בזה על ידי רבי אליעזר פאפו זצ"ל בספרו פלא יועץ )ערך 
עמל(,  שהוא כותב לנו, שתפילה לחוד אינה מספיקה, "שאם 
יתפלל אדם כל היום שיצילהו ה' מיצה"ר ושיעזרהו על דבר 
כבוד שמו, והוא לא יתחזק על יצרו, הרי זו תפילת שוא. כי ה' 
ברא יצר לב האדם רע להנאתו ולטובתו, כדי שיכוף את יצרו 
ויקבל שכר, כי זה כל האדם... ואין תפילה מועלת לענין זה, 
הא למה זה דומה, לאיש שהוא כלוא בבית וידיו אסורות ואינו 
מפקח על שום עסק, ומבקש רחמים כל היום שיצוה ה' אתו 
הקב"ה  ואין  פירות  עושה  תפילתו  אין  שבודאי  הברכה,  את 
עושה דרך נס ארובות בשמים להריק לו ברכה, שהרי כתיב 
למען יברכך ה' אלקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה, וצריך עסק 
מלאכתו  שתהא  למיבעי  ורחמין  בסחורה  או  במלאכה  מעט 
מתברכת וברכת ה' היא תעשיר, כן הדבר הזה. ונוסף גם הוא 
שלענין הפרנסה יש זכות גורם שיעשה לו נס וימצא מטמון או 
ִישרה ברכה בכיסו ובנכסיו, ויש שמלאכתו נעשית ע"י אחרים 
והוא יושב ובטל ממלאכה, אבל לענין יצר הרע, אין מידו מציל 
לגמרי, אלא צריך שיתגבר וגם תחנונים ידבר, וברוב הימים 
ימצא עזר משד"י ואת רוח הטומאה יעביר, ואין הקב"ה עושה 
אלא סיוע, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, רק שהבא 

ליטהר מסייעין אותו מן השמים".
ליבו,  על  התיישבו  לנח,  המשגיח  שהראה  יועץ  הפלא  דברי 
מסילות  שיחצבו  רבות,  פעמים  עליהם  לחזור  לעצמו  וקבע 
בתוככי ליבו, שעליו להתחזק בכל עת בהתמדה ובעמל בתורה, 
עד אשר יצליח להעביר את רוח הטומאה ממנו, וכל מחשבות 
ליבו יהיו רק טוב כל היום. ואכן במשך הזמן הדברים השפיעו 
חיילים  ולהוסיף  להתאמץ  להמשיך  ולברכה,  לטובה  עליו 

לעבודת בוראו ויוצרו.
כשהגיע נח לפרק האיש מקדש, וזכה להקים את ביתו, בית 
תתהלל,  היא  ה'  יראת  אשה  הכלה,  עם  ותורתו,  לה'  נאמן 
היה זה אחרי שלמד ושנה ושילש סוגיות אלו ואף זכה לחדש 
על  ולהוסיף שמחה  כנתינתה,  תורה המתוקים  חידושי  בהם 
מחידושיו  קובץ  אביו  עבורו  הדפיס  שמחתו,  ביום  שמחתו 
אלו, למען לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל, שיזכה שרבים 
ומעודדים  בהם  הקורא  לעין  הערבים  אלו  בחידושיו  ישמחו 
ומדרבנים כל המתבונן בהם עד כמה בחור צעיר יכול לעלות 
תורה  של  בעמלה  כוחותיו  כל  את  כשמשקיע  ולהתעלות 

ובהתמדה גדולה.
כאשר  לישיבה,  בסמוך  להתגורר  נח  ר'  עבר  נישואיו  לאחר 
ולהתמיד  הישיבה  בהיכל  מקום  אותו  על  לשבת  ממשיך 
בחרותו  שנות  בין  הישיבה  לבני  הניכר  כשהשוני  בתלמודו, 
לישון  שבמקום  שנתו,  במקום  בעיקר  הם  אברכותו  לשנות 
בפנימיית הישיבה, הוא ישן בביתו. במהלך השנה הראשונה 
היה לו שינוי נוסף, שבהוראתו המפורשת של המשגיח, בסדר 
ימים בהם  למד בחדר הלימוד שבביתו. באותם  הוא  שלישי 
את  שאהבה  רעייתו  בביתו,  לתלמודו  משכנו  את  קבע  הוא 
התורה בכל מאודה, ששה ושמחה כמוצא שלל רב על לימודיו 
ביותר  העילאי  כתענוג  לה  היה  נשמע  הלימוד  וקול  בביתם, 

שיתכן ויש בעולם.
ילדיו זה אחר  וזכייתו במתנות שמים בלידת  השנים שעברו 
בהתמדה  שונים  נסיונות  נח  ר'  בפני  הציבו  וגידולם,  זה 
ובעמלה של תורה. האמת היא שרעייתו לקחה על עצמה את 
כל עול הבית והטיפול בילדים, העיקר שיוכל ללמוד בלא כל 
רגע  כל  לו  ויקר  חשוב  כמה  עת  בכל  ראתה  שהרי  הפרעה, 
לנצלו לתורה ועמלה. בכל זאת תמיד היו זמנים בהם התעוררו 
קשיים לעמוד בהספק ובשעות הלימוד שקבע לעצמו בכל יום, 
ובסופו של דבר החל לאחר עוד יותר את שעת השינה בכדי 

שיוכל להספיק את אשר מוטל עליו באותו היום.
מאוד  נזהר  זאת  בכל  ֶׁשֶבת,  מהמאחרי  היה  נח  שר'  למרות 

על  הזהיר  שכבר  שחרית,  של  משינה 
המשך בעמוד הבא
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י'(,  ג'  )אבות  הרכינס  בן  דוסא  רבי  כך 
שבכוחה להוציא את האדם מן העולם, 
לעצמו  שקבע  קום,  מהמשכימי  להיות  מאוד  הקפיד  כן  ועל 
סדר לימוד לפני התפילה, שאף היא היתה במקום קבוע בהיכל 
הישיבה הקדושה, במקום בו הגה במשך כל היום על התורה, 
הלימוד שם  א'(, שבמקום  ח'  )ברכות  חז"ל  דברי  את  לקיים 

תהא תפילה, כך שבכל יום התפלל במנין מסודר וישיבתי.
ככל שעברו הימים ור' נח קנה עוד קניני נצח בתורה הקדושה, 
הקיצור  בלימוד  להסתפק  שלא  עז  ורצון  צורך  הרגיש  הוא 
על  כולו  כמעט  שגור  שהיה  ברורה  והמשנה  ערוך  שולחן 
והיות  לשונו, אלא להוסיף וללמוד טור ושולחן ערוך כסדר. 
ועיקר סדרי לימודו היה במסכתות הנלמדות בישיבה, ובשאר 
מסכתות הש"ס, והוא קצת חשש לעבור ללמוד בכל היום טור 
ושולחן ערוך, פנה למשגיח להתייעץ עמו אודות כן, והמשגיח 
ברוב  בקי  כבר  הוא  עליו  ה'  ובחסד  שהיות  בפניו,  הציע 
מסכתות הש"ס עם דברי הראשונים, על כן יתכן מאוד והוא 
יוכל להתענג בלימוד הטור עם הבית יוסף, והשולחן ערוך עם 

הבאר היטב, שלימוד זה יתן לו בקיאות ביסודות ההלכה.
הוסיף המשגיח ואמר לו, שלאחרונה פנה אליו אחד מידידיו, 
שהוא תלמיד חכם עצום ובעל הוראה, שחלקי השולחן ערוך 
אם  ממנו  וביקש  כשמלה,  לפניו  פרושים  כליהם  נושאי  עם 
של  מהירה  לחזרה  מתאימה  לחברותא  עבורו  רעיון  לו  יש 
שאתה  בליבי  וחשבתי  האמור,  בסדר  ערוך  והשולחן  הטור 
המשגיח  זה.  בסדר  ללימוד  לחברותא  עבורו  להתאים  תוכל 
לא רק הציע את ההצעה, אלא שימש כשדכן במשרה מלאה, 
עם  חברותא  קבע  נח  ור'  גמר,  לכל  השידוך  את  שהביא  עד 
רבי יעקב בימלערנענטויט*, אותו התלמיד חכם מובהק ובעל 
הוראה, לא לפני שנתרצו הצדדים לתנאי הכפול, שלימודם זה 
הוא בקביעות גמורה שלא על מנת לבטלה גם שלא במצבים 

של קושי או שמחה, למעט אונס אמיתי.
ר' נח את סדר לימודיו,  זה שינה מעט  לצורך הוספת לימוד 
כסדר  ללמוד  יוכל  בלילה בהם  והצליח למצוא שלוש שעות 
שהציע בפניו המשגיח, עם החברותא המיוחדת רבי יעקב. ואכן 
מיד עם תחילת לימוד זה הרגיש ר' נח חיבור מיוחד ללימוד, 
במיוחד כשנהנה לראות בדברי הבית יוסף כיצד הוציא הטור 
ולאחר  הראשונים,  רבותינו  ומדברי  מהסוגיות  הלכותיו  את 
מכן למד את השולחן ערוך עם הבאר היטב, כך שהדברים היו 
מבוארים לו באר היטב. ומה גם שכל דבר הקשה, ביאר רבי 
פנינה  ופעמים רבות, כשהיתה איזו  ודעת,  יעקב בטוב טעם 
מעורר  היה  יעקב  רבי  האחרים,  הפוסקים  בחיבורי  מיוחדת 

לעיין בה, וכך הוסיפו להרויח ללמוד גם אותה.
לא קלה היתה קביעות זו לר' נח. במיוחד כשבמשפחתו של 
ר' נח היתה חיבה מיוחדת לשמחות, כשעוד על סבו סיפרו, 
'מבלי עולם', שבכל ערב הולכים משמחה  שנמנה בין אותם 
כל  כאשר  שביעה',  'שיעור  כדי  אחד  בכל  ויושבים  לשמחה, 
היה  לאותה העת,  עד  נח,  ר'  ואילו  זה משובח,  הרי  המרבה 
לתלמודו,  ושב  מועט  זמן  מתעכב  הקרובות,  לשמחות  הולך 
וזאת מחמת חשיבות הזמן וייקורו. כעת עם תחילת הקביעות 
בה  משתתף  היה  ואף  לשמחות  ביאתו  את  הקדים  החדשה, 
זמן קצר בהתאם לאפשרויות שעמדו לרשותו, או לחופה לפני 
החברותא ומיד לאחר איחולי המזל טוב היה ממהר לחברותא, 
האירוע  סיום  בשעת  החברותא,  לאחר  מגיע  שהיה  או 
ולאחריו, בכדי להשתתף ולאחל את ברכותיו, כשהוא מסתפק 
בהשתתפותם של הנציגים מבני ביתו וממשפחתו שמילאו את 
לו בביתו, ערך במוצאי שבתות,  מקומו. את השמחות שהיו 

כדי שיוכל להשתתף בהם מתחילתם ועד סופם.
אם עד לאותה עת חשבו בני ביתו שיש להם מושגים בקביעות 
עתים לתורה, באה הקביעות האחרונה ולימדה אותם, שישנה 
שעות  לשלש  ערב  בכל  'נפטר'  המשפחה  שאבי  מציאות 
אלו  שעות  שלוש  המתים.  לתחיית  זוכה  הוא  ולאחריהם 
נח, היה בבחינת  ר'  יעקב עם  של לימודם המשותף של רבי 
'חוק ולא יעבור', דבר שהמציאות צריכה להתאים את עצמה 
אליה, וזה לא היה כלל קל, ולפעמים גם קשה מאוד, ובאותם 
הדריך  בחרותו  בעת  שכבר  למשגיח  בליבו  הודה  הוא  ימים 
אותו להתרגל לקביעויות שלא לבטלם בשום אופן. הסיפוק 
הרב ששני בני החברותא קיבלו מהלימוד המיוחד, נתן להם 
את הכוחות לעמוד בנסיונות, ובהתאמצותם הרבה יחד עם 
שתפילותיהם  זכו  זה,  דבר  על  גם  ביקשו  בהם  תפילותיהם 
התקבלו לרצון, והם יכלו יחדיו לשקוד על התורה ועמלה בלא 

לבטל את הקביעות.
לימודו זה של ר' נח עם רבי יעקב נמשך זמן רב, במיוחד שר' 
נח היה ההיפך מהשם שלו, שהוא מעולם לא חיפש מנוחה, 
אלא היה במרדף תמידי אחר הזמן לפני שהאחרון ימלט ממנו, 

שלושת  סיום  עם  כן  ועל  ועבודה,  לתורה  לנצלו  ולהספיק 
שעות הלימוד עם החברותא, המשיך בביתו בלימודו זה של 
לשעות  עד  היטב  באר  עם  ערוך  והשולחן  יוסף  בית  הטור 

המאוחרות של הלילה בהם שקד על תלמודו.
רק מי שלא הכיר את ר' נח, יכל לחשוב שחסר לו דבר מחמת 
אפס  הכירו  שרק  מי  אבל  ועמלה,  בתורה  שקיעותו  רוב 
קרנו  פניו  ממנו.  ומאושר  שמח  יותר  אדם  שאין  ידע  קצהו, 
מהמאושרים  היה  ותמיד  עת,  בכל  ועמלה  התורה  משמחת 
עלי אדמות, שה' שם את חלקו וגורלו מעמלי התורה ויגיֶעה. 
למרות  ביתו,  בני  כל  על  השפיע  הגדולה  וצהלתו  שמחתו 
רבות  ונזקק  וסבל  בחולי  מלומד  שהיה  אחד  ביניהם  שהיה 
ממנת  מאושרים  היו  שכולם  כואבים,  וטיפולים  לאשפוזים 
ולא  לתורה,  הזוכה  יחידי הסגולה  על  נמנה  חלקם שאביהם 
הרגישו כלל שחסר להם דבר או נמנע מהם דבר מה בעקבות 

כך, אלא רק שמחה ואושר כל ימיהם.
גם בלימוד זה התקיים בר' נח דברי רבי יצחק )מגילה ו' ב'(, 
"יגעתי ומצאתי תאמן", שבמשך שנות קביעות לימודו הללו 
זכה לדברים הרבה, ללמוד סוגיות והלכות רבות שצריך עבורם 
זמן רב עד מאוד, והתקיים בהם גם חידושו של בעל הקהילות 
יעקב זצ"ל בדברי חז"ל שטובה אחת בצער יותר ממאה שלא 
עמל  אדם  שכאשר  וההבנה,  ההספק  על  גם  שהוא  בצער, 
בתורה מתוך צער והתגברות והתאמצות, הוא יכול להספיק 
שנה.  מאה  לוקח  טבעית  שבצורה  מה  אחת  בשנה  ללמוד 
במהלך שנים ספורות הם הספיקו יחד ללמוד בסדר לימודם, 
טור ושולחן ערוך חלק אורח חיים וחלק יורה דעה, ואף חלק 

חושן משפט.
עם הימים העתיק ר' נח את מקום משכבו בלילות, אל עבר 
השולחן בו ישב ועסק בתורה. הוא ישב ועמל בתורה עד אשר 
נופל על השולחן,  ישן כשראשו  וכך היה  חטפה אותו שינה, 
היה מעריך את שיעור שנתו,  היה מתעורר משינתו,  וכשאך 
אם היה זה כשינת הסוס, מיהר ליטול ידיו ולהמשיך בתלמודו, 
ועמל עד ששוב  ואם לאו, מיד היה חוזר לתלמודו, וממשיך 
חטפה אותו השינה, עד השעה בה היה מתגבר כארי ומברך 

ברכות התורה בכוונה גדולה ומתחיל את סדר יומו.
החסרון בצורת לימודו זו האחרונה, שהרגיש בכל עת שהעייפות 
שולטת בו וראשו כבד עליו, ופעמים רבות אף התנמנם בעת 
לימודו, כשדבר זה הפריע לו עד מאוד. אבל לעומת זאת הוא 
הספיק הרבה יותר ללמוד, וחשב שזו דרכה של תורה, וידוע 
על רבים מגדולי ישראל שתמיד אמרו שבעולם הזה אין כל כך 
הרבה זמן לנוח, אבל בקבר יהיה להם הרבה זמן להשלים את 

מה שלא ישנו בעולם הזה.
באחד הימים, כשרבי יעקב ור' נח הגיעו בתלמודם בחלק אבן 
העזר לסימן כ"ה, לקראת סיום לימודם פנה רבי יעקב לר' נח, 
וכדרכו עורר אותו לעיין בדבר פנינה מיוחדת שיש בלימודם, 
ואמר לו, שיש בסימן זה 'ט"ז' )טורי זהב( שלא כדאי להפסידו, 
הכותב,  א'(,  )ס"ק  הט"ז  דברי  את  ללמוד  החלו  הם  כן  ועל 
"...ודברים אלו אסמכתא אקרא )תהלים קכ"ז ב'(, ָׁשְוא ָלֶכם 
ַמְׁשִּכיֵמי קּום ]ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת אְֹכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו 
ֵׁשָנא[. דהיינו שיש ת"ח מנדדין שינה מעיניהם ועוסקים בתורה 
החזק  כח  להם  שיהיה  כדי  הרבה  שישינים  ת"ח  ויש  הרבה, 
ללמוד בשעה אחת  יכול  ובאמת  בתורה,  לעסוק  לב  וזריזות 
מה שזה מצטער ועוסק בשני שעות, ובודאי שניהם יש להם 
שכר בשוה. על כן אמר 'שוא לכם', דהיינו בחנם לכם שאתם 
מצטערים ומשכימים בבוקר ומאחרי שבת בלילה וממעטים 
שנתם, זה בחנם, כי כן יתן ה' לידידו שינה, דהיינו מי שישן 
הרבה כדי שיחזק מוחו בתורה נותן לו הקב"ה חלקו בתורה 
כמו אותו שממעט בשינה ומצטער עצמו, כי הכל הולך אחר 

המחשבה... כן נראה לענ"ד נכון".
ר' נח מהחברותא, הדהדו לפניו דברי הט"ז והציקו  כשנפרד 
בבחינת  זה  בתלמודו  מתייגע  מה שהוא  כל  האם  קשות,  לו 
'שוא' חלילה. האם עמלו הרב שאינו נותן מנוחה לעינו ושינה 
לעפעפיו הוא בבחינת חנם. תוך כדי הילוכו הרהר, שהרי ברור 
בשביל  אלא  השכר,  בשביל  מעיניו  שינה  מנדד  שאינו  הוא 
נחשב  הדבר  השכר  שכלפי  פוסק  הט"ז  אם  אבל  המצוה, 
לא  הדרך  ואם  נכונה,  אינו  שדרכו  הוא  וראיה  אות  כ'שוא', 

נכונה, אזי לא ברור שיש בזה מצוה.
לשאול  הולכים  ספק  שבכל  מרבותיו,  נח  ר'  שקיבל  כפי 
ולהתייעץ, על כן מיד למחרת בסיום הסדר ניגש למורו ורבו 
המשגיח וביקש להתייעץ עמו. המשגיח שהכירו אישית, הכיר 
עליו מיד שאירע לו דבר, וכששמע את אורחות חייו ואת דברי 
הט"ז שראם אמש לראשונה, והמשבר שבא לו בעקבותיהם, 
חיזוק,  צריכים  אינם  הט"ז  דברי  שכל  הוא  שפשוט  השיבו 
נכון,  לו  נראה  שכן  בסיומם  לחזקם  מוסיף  שהט"ז  ובמיוחד 

אלא שצריך לדעת כלפי מה ומי הדברים אמורים, וכל אחד 
צריך להתייעץ עם רבותיו בדרך אשר ילך בה והמעשה אשר 
על  יותר  לשמור  שעליך  אמורים,  הדברים  וכלפיך  יעשה. 
בריאות גופך ולישן זמן קצוב בכל לילה באופן רגיל על מיטתך, 
היום,  בכל  טוב  יותר  עוד  להתרכז  תוכל  כן,  תעשה  וכאשר 

ולעסוק בתורה ועמלה בלבב שלם.
במשך השנים, כשראה שליבו נמשך יותר אחר לימוד ההלכה, 
בהתייעצות עם המשגיח קבע ר' נח את עיקר לימודו 'באסוקי 
סוגיא אליבא דהלכתא', בלימוד טור ושולחן ערוך בעיון רב, 
עד להלכה למעשה, ואף החל לַשֵמש בהוראה את רבי יעקב 
ועוד כמה רבנים מובהקים, עד שכעבור כמה שנים נוספות של 

עמל ויגיעה הוכתר על ידי גדולי ההוראה ב'כתר הוראה'.
כשהוקמה אחת הקהילות החדשות בעיר הסמוכה, באו נציגי 
הציבור לפני מרנן ורבנן, וביקשו שיביאו להם 'איש על העדה', 
הציעו להם גדולי ישראל את ר' נח, שכבר פקע שמו בעמלה 
שבתחילה  עם  תורה.  של  כדת  ההלכה  ובהכרעת  תורה  של 
קפץ  ועמלה,  התורה  על  בשלוה  לישב  להמשיך  נח  ר'  ביקש 
וביקשוהו  וחזרו  ביקשוהו  עת  ובכל  רבנות,  של  רוגזו  עליו 
והפעילו עליו לחצים, ואף הזכירו לו את הגמרא )סוטה כ"ב 
א'( הדורשת את הפסוק )משלי ז' כ"ו(, "ִּכי ַרִּבים ֲחָלִלים ִהִּפיָלה 
חכם  תלמיד  זה  הרגיה,  כל  "ועצמים  ֲהֻרֶגיָה",  ָּכל  ַוֲעֻצִמים 
שהגיע להוראה ואינו מורה", וכפי שביארו המפרשים, שעליו 
מוטלת האחריות על כל אלו שלא הגיעו להוראה והורו מחמת 
מה שהוא נמנע מלהורות, אך למרות הכל ר' נח נשאר בשלו, 
שאמנם הוא שמח לעזור ולהורות את דבר ה' לכל מי שבא 
לפניו לשאול, אבל הוא אינו מחפש את הרבנות הקוברת את 

בעליה, שתמנע ממנו להמשיך ולעסוק בתורה בכל עת.
לבני הקהילה שהדרך היחידה להשפיע  נודע  בסופו של דבר 
לפני  באו  כן  ועל  הקשיש,  המשגיח  ידי  על  היא  נח  ר'  על 
ר'  וביקשו ממנו שישפיע על  המשגיח כמה מנכבדי הקהילה 
נח שיואיל לבוא לשמש בקודש להיות רב הקהילה. המשגיח 
שאל וחקר אחרי הקהילה ואורחותיה, סגנון הציבור ומספרם 
של המשפחות, ועוד כהנה כמה שאלות, שלאחריהם פנה אל 
ר' נח ואמר לו, שהיות וברור לו הדבר שביום מן הימים יגבר 
עליו הלחץ מאחת מקהילות ישראל שיבקשוהו לראש עליהם, 
וכאשר גדולי ישראל יורו לו לעשות כן, הוא לא יוכל לסרב, 
על כן הוא מציע בפניו לקבל על עצמו רבנות קהילה קטנה 
זו, שמצד אחד מדובר בציבור של מבקשי ה' החפצים לעשות 
שאינה  קטנה,  בקהילה  מדובר  שני  ומצד  שלם,  בלבב  רצונו 
גורמת תעסוקה רבה לרב, ובמיוחד שתסכם עמהם שבשנים 
הראשונות אתה ממשיך להתגורר כאן במקומך ורק לשבתות 
תבוא אליהם, ובמשך הזמן תוכל לראות היאך ניתן לשלב את 

הרבנות יחד עם המשך ההתמדה בתורה ועמלה.   
שר'  החיובית  ההודעה  את  הקהילה  בני  קבלו  רבה  בשמחה 
נח קיבל את בקשתם והואיל לבוא ולהיות האיש על העדה, 
למרות כל ההגבלות של המינוי ומה שהוסיף וסייג, שתפקיד 
אלו  מלבד  בשמחות,  השתתפות  ממנו  ידרוש  לא  הרבנות 
המתקיימים בשבת אחר התפילה. ובאותו היום כשנודעו פרטי 
ההסכם עם ר' נח, הציע דוד, אחד מבני הקהילה, שפרנסתו 
היתה מזומנת לו, שהוא נוטל על עצמו את העול הכספי של 
נסיעותיו של הרב בכל שבוע מביתו לקהילה ולחזרה במוצאי 
שכירת  של  להוצאות  דואגת  עצמה  הקהילה  כאשר  שבת, 

הדירה וכל מה שמסביב.
לכבוד  כיאה  והדר  פאר  ברוב  נחוג  הרב  של  הכתרתו  מעמד 
התורה ועמליה, ובהשתתפותם של רבנים חשובים ואף רבים 
אמור  היה  שהרב  הראשונה  השבת  ולכבוד  ישראל,  מגדולי 
להגיע לקהילה, כשעסקו בהכנות לשבת, נודע לראשי הקהל 
כי בשל מצבו הרפואי של אחד מבני הרב, שהינו פגוע ב'חוט 
ידי  על  ורק  אך  היא  לכאן  להביאו  היחידה  הדרך  השדרה', 
רגילה. כשנודע  יותר מכפול מהסעה  אמבולנס שעלותו היא 
בני  ולהעריך את  בן הרב, הוסיפו להעריכו  להם דבר מחלת 
ולהשקיע  לטפל  שיש  הרב  והטיפול  הקושי  שלמרות  ביתו, 
ולילה  יומם  הפסק  בלא  בתורה  עמל  הרב  זאת  בכל  בחולה, 

כאילו אין לו כל טרדה והפרעה, כאב או חולי בביתו.
לאחר שראשי הקהל סידרו את ענין ההסעה עם האמבולנס 
עבור הרב וכל בני משפחתו, והרב הגיע וָׁשַבת עמהם בשבתו 
במוצאי  הקהילה.  בני  כל  של  הרבה  לשמחתם  הראשונה, 
השאלה  את  כבר  להם  שיש  הקהילה  ראשי  חשבו  השבת 
דמי  ולשלם  לסדר  דוד  על  הרב, האם  הראשונה לשאול את 
הסעה רגילה, ואת ההפרש למחיר האמבולנס תשלם הקהילה, 
או שדוד ישלם את מלוא הסכום. תוך כדי שדנו ביניהם בענין, 
העיר להם אחד מהם, שכמדומה לו שניתן להכריע את ספקם 

מלימוד הפרשה עפרש"י.

המשך מעמוד הקודם

מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להכריע את הספק?
ווילעראונקענער - הרוצה ולבסוף מצליח. בימלערנענטויט - בשעת הלימוד הריהו כמת.


