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קיי"ל דהקונה מן הגזלן אינו זוכה בגוף החפץ אא"כ היה מקודם גם יאוש בעלים )עי' ב"ק קי"ד א' מתני'(.

היאך מצינו ע"פ פרשתינו דלכאורה הגזלן קונה אף בלא יאוש?

עושה מעשה  שאדם  היכן מצינו 
בכל  לרעה,  בו  ולמרות שמתכוין 
וגם  לזכות,  הדבר  לו  יחשב  זאת 
הרעה  ]שמחשבתו  גוי  הוא  אם 

מצטרפת למעשה[.

חילוקא דרבנן
כתיב )במדבר כ"א א' - ב'(, "ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד יֵֹׁשב 
ַהֶּנֶגב... ַוִּיַּדר ִיְׂשָרֵאל ֶנֶדר ַלה' ַוּיֹאַמר ִאם ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם 
ַהֶּזה ְּבָיִדי ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם", ופרש"י, "יושב הנגב. זה 

עמלק... והחרמתי. אקדיש שללם לגבוה".
ֱאֹלֶהיָך  ה'  ְּבָהִניַח  "ְוָהָיה  י"ט(,  כ"ה  )דברים  בפסוק  עי' 
ְלָך  נֵֹתן  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ִמָּסִביב  אְֹיֶביָך  ִמָּכל  ְלָך 
ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים ֹלא 
ג'(  ט"ו  )ש"א  עמלק.  זכר  את  "תמחה  ופרש"י,  ִּתְׁשָּכח", 
ֵמִאיׁש ַעד ִאָּׁשה ֵמעֵֹלל ְוַעד יֹוֵנק ִמּׁשֹור ְוַעד ֶׂשה. שלא יהא 
שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה, לומר בהמה זו משל 
עמלק היתה", ומבואר שלגבי עמלק יש איסור שיתקיים 
משללם  להקדיש  ישראל  יכלו  איך  וא"כ  ממנו,  דבר 
במלחמתם בעמלק ולבטל את החיוב למחות את שמם 

ולא להשאיר מהם דבר.

וצריך ביאור!!!

הכנסת  בבית  והמתפללים  הלומדים  שהתרבו  זמן  זה 
השכונתי וכתוצאה מכך הצפיפות גברה, עד שחברי ועד 
חילופי  מקום  למצוא  שעליהם  למסקנה  הגיעו  ביהכנ"ס 
גדול יותר, אך בשל הממון המועט שעמד לרשותם, הם 
מתאים  מקום  שימצאו  מיוחדת  דשמיא  לסייעתא  קיוו 
במחיר שיוכלו לעמוד בו. לאחר חיפוש מצאו את אשר 
הקיים  הכנסת  לבית  מקום  בסמיכות  נפשם,  איוותה 
ולשפצו,  לחדשו  סיימו  עתה  שזה  ישן  גדול  מבנה  היה 
מוזל  במחיר  למכרו  החליט  לממון,  זקוק  שהיה  ובעליו 
מאוד, והגבאים החלו לרקום את תוכנית הרכישה. תוך 
ואופני  הסופי  המחיר  על  המוכר  עם  לסכם  כדי שעמדו 
למשפץ  שילם  לא  המבנה  בעל  כי  להם  נודע  התשלום, 
על עבודות החידוש והשיפוץ של המבנה, אלא רק חלק 
ליבו של המשפץ שלא  וניצל את תום  לו,  קטן מהמגיע 
כתב וחתם עמו חוזה על מחיר החידוש והשיפוץ, ועל כן 

השתמט מלשלם לו את חובו.

בעל  עם  בקשר  שעמדו  הגבאים  שמעון  ור'  ראובן  ר' 
ומתוך תשובתו  דבר חובו למשפץ,  המבנה, שאלוהו על 
עליו,  ישנם טענות  'שאם למשפץ  דיבורו, שאמר  וסגנון 
אינו  שלפניהם  שהעסק  הבינו  דין',  לבית  אותו  שיתבע 
בתכלית היושר והצדק, ועל כן חשב ר' ראובן שכדאי להם 
לחפש מקום אחר, והציע בפני ר' שמעון את מחשבותיו.

לעומתו סבר ר' שמעון, שאילו היה כאן נידון למי שייך 
המבנה, הנכון הוא לחפש מקום אחר, אבל היות ובמבנה 
זה אין כל ספק על בעלותו והקנין יהיה כדת וכדין, אין 
בעל  בין  ממוני  ויכוח  כאן  שיש  ומה  לדבר.  לחוש  מה 
המבנה למשפץ, זה ענין שלהם, וחבל לקהילתם להפסיד 
את הסייעתא דשמיא המיוחדת לה זכו, של מציאת מבנה 
זקוקים  בו הם  ובזמן  זול  ובמחיר  קרוב  במקום  מתאים 

לו.

וכי אינך חושש מ'מצוה הבאה בעבירה', שאל ר' ראובן, 
יעלו  לא  הכנסת  בבית  והלימוד  התפילות  כן  שמחמת 
שמעון  ר'  ואילו  בהפסד.  שכרנו  ויצא  ועיקר  כלל  לרצון 
השיבו, שאינו רואה ברכישת המבנה כל בעיה, ואם יש 
כאן גנב ובעל עבירה, זה רק המוכר, ואין עליהם כל דבר. 
ובמיוחד שהנידון בין המשפץ לבעל המבנה הוא אודות 
ולקחתו  ולפרקו  יכול להוציאו  מה ששיקע בבנין שאינו 
במקום הדמים, כך שכל הנידון כאן הוא רק על הדמים 
של עבודתו, ומשכך זהו רק ענין בין בעל המבנה למשפץ, 

ולא למי שיקנה ממנו את המבנה. 

השאלה היא, הצדק עם מי ?

אלִֹהים  ּבֵ ָהָעם  ר  ַוְיַדּבֵ ֶרְך.  ּדָ ּבַ ָהָעם  ֶנֶפׁש  ְקַצר  ַוּתִ ֱאדוֹם  ֶאֶרץ  ֶאת  ִלְסבֹב  סּוף  ַים  ֶרְך  ּדֶ ָהָהר  ֵמהֹר  ְסעּו  "ַוּיִ
ח  ּלַ לֵֹקל. ַוְיׁשַ ֶחם ַהּקְ ּלֶ נּו ָקָצה ּבַ י ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ְוַנְפׁשֵ ר ּכִ ְדּבָ ּמִ ְצַרִים ָלמּות ּבַ ה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמּמִ ּוְבמֹׁשֶ

ָרֵאל". במדבר כ"א ד' - ו'. ׂשְ ָמת ַעם ָרב ִמּיִ כּו ֶאת ָהָעם ַוּיָ ְ ָרִפים ַוְיַנּשׁ ים ַהּשְׂ ָחׁשִ ָעם ֵאת ַהּנְ ה' ּבָ

פרשה זו של תלונות בני ישראל על המן ועונשם בנחשים, צריכה תלמוד מכמה פנים. הראשונה, 
שהרי היא נאמרה בשנת הארבעים לאחר מיתת אהרן, אחרי שכבר למעלה משלושים ותשע 
שנה הם אוכלים את המן, אם כן מה הם נזכרו כעת להתלונן על המן. ועוד יותר קשה ע"פ 
כך הם  ועל  באיברים,  נבלע  למן שהוא  מיוחדת  ב', שהיתה תכונה  ע"ה  ביומא  הגמ'  דרשת 
נזעקו, "אמרו, מן זה עתיד שיתפח במעיהם ויהרגם. כלום יש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא". 
ותמיהה עצומה עולה מזעקתם, וכי במשך עשרות השנים הללו שישראל אכלו את המן, היה 
אחד מהם שמת מחמת שהמן תפח במעיו והרגו, או אפילו חלה מחמת כן, ואם כן היאך בכלל 
יכלו להעלות טענה זו. שלישית צריך להבין, שכבר למעלה משלושים ושמונה שנה קודם לכן, 
בתחילת השנה השניה, כשהגיעו לקברות התאוה, כבר היו כאלו שהתלוננו על המן, ועונשם 
היה כמפורש בפסוק )במדבר י"א ל"ג(, "ַהָּבָׂשר עֹוֶדּנּו ֵּבין ִׁשֵּניֶהם ֶטֶרם ִיָּכֵרת ְוַאף ה' ָחָרה ָבָעם 
ַוַּיְך ה' ָּבָעם ַמָּכה ַרָּבה ְמאֹד", אם כן מדוע הם לא למדו מעונשם של המתלוננים שקדמו להם, 

שאף הם מתו על תלונה זו.

שנינו בסוטה ח' ב', "במדה שאדם מודד, בה מודדין לו", והיינו שהנהגת ה' בעולם היא לתת 
שכר או להעניש במדה כנגד מדה, וכמו שכתבו )עי' שיחות מוסר לגר"ח שמואלביץ זצ"ל עמ' 
ע"א(, שהיות ומטרת העונש הוא כדי שאדם יטיב את דרכו, על כן יסד ה' את הנהגתו באופן 
זה, כדי שלפי העונש אדם ידע מה להיטיב בדרכו ואורחותיו. ולפי"ז צריך ביאור, מה המדה 
כנגד מדה בעונש של שילוח הנחשים, וכן מדוע תקנו זאת על ידי שהביטו אל נחש הנחושת, 

שעל ידי זה באה להם רפואתם.

*
איתא ביומא ע"ד ב', ")דברים ח' ט"ז( ַהַּמֲאִכְלָך ָמן ַּבִּמְדָּבר ]ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּון ֲאבֶֹתיָך[ ְלַמַען ַעּנְֹתָך. 
רבי אמי ורבי אסי, חד אמר, אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו )אוכל היום 
ודואג על למחר - רש"י(. וחד אמר, אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל )אכילת 
יוסף, מכאן רמז לסומין  - רש"י(. אמר רב  ואינו רואה אלא מן  המן טועם טעם כל המינים 

שאוכלין ואין שבעין. אמר אביי, הלכך, מאן דאית ליה סעודתא, לא ליכלה אלא ביממא".

וביאור דברי הגמרא, שהקב"ה בחסדו הגדול עם בריותיו ברא את עולמו ב'חן', בו לכל פרי 
וירק יש את הצבע שלו והמראה שלו, שיחד עם הטעם הייחודי והצורה בה הוא גדל, יש לאדם 
תאבון והנאה מאכילתו, ואילו כל המאכלים היו באותו גודל וצורה צבע וטעם, אמנם היה 
לאדם מזונות מספקים ויכל לחיות מהם, אבל היה חסר ב'חן', ועל כן ה' שהוא טוב ומטיב 
ורצה להטיב עם ברואיו הוסיף להם את אותו חן שיש במזונם, ועל כך אנו מוסיפים ומודים 

לה' בברכת המזון, שלא זו בלבד שהוא זן אותנו, אלא אף זן אותנו בחן.

והנה אדם שנולד באי בודד בו נמצא רק סוג מזון אחד לאכילתו, וממנו הוא אוכל כל ימיו, אינו 
מרגיש חסרון באכילתו זו, אבל הוריו שהיו במקומות אחרים וראו פירות וירקות שונים, קשה 
להם מאוד לאכול כל ימיהם רק את אותו מאכל, אפילו אם הוא בריא מזין וטעים. ואף אותו 
יליד האי שטוב לו עם סוג יחידי זה של מזון, כל זה הוא רק כשעדיין לא ראה פירות וירקות 
אחרים, אבל אם ביום מן הימים יגיע אדם נוסף לאי שבאמתחתו פירות וירקות אחרים, גם 

אותו יליד יתחיל למאוס במאכלו ויחפש אחר מאכלים אחרים.

המן,  באכילת  עברו  ישראל  שעם  שהעינוי  משה,  בתורת  החת"ס  מבאר  הללו  הדברים  לפי 
שהיה בבחינת 'אוכלים ולא רואים', שבכל עת הם אכלו אותו מן הנראה כזרע גד, שגם אם 
מרגישים בו את כל הטעמים, עדיין חסר הצבע והצורה של האוכל. עינוי זה היה רק לדור 
יוצאי מצרים שזכרו את הפירות והירקות שאכלו במצרים, ועל כן הם התלוננו בשנה השניה 
שדי להם באכילת המן, ובעקבות כך נענשו. ומאותו יום ואילך, כשראו בני ישראל שלא כדאי 
להתלונן על כך, שתקו. והדור החדש שנולד במדבר, הוא לא הרגיש כלל עינוי באכילתו זו, 

שהרי אינו מכיר דבר אחר.

כשבסוף ארבעים השנה הגיעו ישראל לקצה המדבר, למקום עמון ומואב, כל אותו דור שנולדו 
במדבר ולא הכירו כל דבר מאכל אחר מלבד מן, לפתע הם מגלים שיש עוד סוגי מאכל מלבד 
המן, מאותה עת איבדו את כל הטעם וההנאה שהיתה להם במן, והם הרי לא ידעו מה אירע 

לפני כארבעים שנה שהתלוננו על המן ונענשו, על כן בעקבות כך התלוננו ונענשו.

ועונשם זה על ידי נחשים השרפים היה ממש מדה כנגד מדה, שהרי כל הארבעים שנה שהיו 
במדבר, בכל פעם שיצאו מענני הכבוד, הם ראו נחשים אימתניים אלא שהם לא הכישו ופגעו 
לרעה בבני ישראל, והם חשבו שנחשים הם בעלי חיים ידידותיים שניתן לשחק עמהם ואינם 
עושים מאומה, וכעת לפתע פתאום הם שינו את אורחותיהם והחלו לנשוך ולהכיש אותם, 
וזה דבר נורא שלא ידעו עד היום, והוא עונש מדה כנגד מדה על שהתלוננו על דבר שהיה 
להם טוב ומצויין כל הארבעים שנה ולפתע הוא נהפך להם לרע ולסיבה לתלונה. ואף התשובה 
שלהם היא המשך המדה כנגד מדה, שכנגד אותה ראייה שראו את פירות הארץ ומחמת כן 
החלו להתאונן, עליהם לעשות ראייה של מצוה, להביט אל נחש הנחושת ולהסיק מכך לשנות 
את מבטם על מה שקיבלו מאת ה' את אותו לחם אבירים, ולראות רק את הטוב שבכל דבר 

ודבר.

*
ומוסיף החת"ס לבאר, שלפי זה ניתן גם להבין מדוע החלו ישראל לחשוש מכך שהמן נבלע 
באברים שאולי ימותו מחמת כן, למרות שבמשך הארבעים שנה לא מת או חלה אחד מחמת 
כן, וזאת משום שמבואר ביומא ע"ה א' שיטת רבי אלעזר בן פרטא, שמלבד מה שעצם המן 
היה נבלע באיברים, גם אם היו אוכלים דבר מאכל אחר שקנו מתגרים, קדושתו וכחו של המן 
היה כה גדולה שהשפיע על המאכלים הפשוטים האחרים שאכלו, שגם הוא היה נבלע באברים. 
והנה כל הארבעים שנה לא הכירו בני ישראל כלל תופעה זו של אכילת דברים אחרים מלבד 
המן, שהרי בעודם בעמקי המדבר לא באו אליהם תגרים, אך כאשר כבר התקרבו אל גדול ארץ 
נושבת, בסמיכות לעמון ומואב, באותה עת באו אליהם תגרים ומכרו להם מפירותיהם, ואז 
ראו ישראל שגם מאכלים אלו שקנו מהתגרים נבלעים באבריהם, הם התחילו לפחד, "כלום 
יש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא". הם חשבו: שמן נבלע באיברים זהו דבר טבעי, אבל שגם 
יגרום לבליעת האוכל האחר, זה לא נשמע, וכי יש אדם האוכל ואינו מוציא שנשאר לחיות, 
ועל כן הם התלוננו. ובאמת בעקבות כך שחטאו ישראל, האוכל הנוסף לא נבלע באיברים, ועל 

כן נצטוו בפרשת 'ְוָיֵתד ִּתְהֶיה ְלָך ַעל ֲאֵזֶנָך' )דברים כ"ג י"ד(.

 פרשת חקת תשע"ג

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

בימי עמי על ההרים היו נפוצים,
ולא יצאתי לרדוף את האויבים.

למינויים דאגתי כשנתחזקתי,
ובעושרי ובכבודי לא עסקתי.

עם נישואי נגזרה הכליה,
שלאחר מיתת נכדי נתקיימה.

לעילוי נשמת
הגאון רבי יהושע ישעיה ב"ר אהרן זצ"ל

נויבירט
בעמח"ס 'שמירת שבת כהלכתה'

נלב"ע ג' תמוז תשע"ג
תנצב"ה

הרופא לשבורי לב, יחבש עצב כל המשפחה הכבודה,
ובנחמת ציון וירושלים תנוחמו



תשובה ל"מעשה רב"

בתשובה לשאלה, אם ראוי להתפלל על מדריגות ביהכ"נ, או 
שמא יש להמנע מזה אפילו באופן שהמקום דחוק, וכדמצינו 

שאין להתפלל במקום שחושש ליפול וכיו"ב.

מקור ההלכה להימנע מתפילה במקום שטרוד שמא ליפול
א[ כתב בשו"ע סי' צ' ס"א: "המתפלל לא יעמוד ע"ג מטה 
אינן  "ואפילו  הרמ"א  וכתב  ספסל",  ע"ג  ולא  כסא  ע"ג  ולא 
גבוהין ג' ]טפחים[". וכתב המ"ב בסק"א: "מפני שכשהוא עומד 

עליהם הוא טרוד וירא שמא יפול ולא יוכל לכוין בתפלתו".
וכשאינן גבוהין ג', כתב המ"ב בסק"ב, שהב"ח והט"ז מתירין, 
אבל הא"ר פוסק כהרמ"א, ע"ש. ובהמשך דברי השו"ע מבואר 
וכתב  מותר,  לצבור,  להשמיע  שכוונתו  או  חולה,  או  שבזקן 
במ"ב סק"ה: "ויש מן האחרונים שכתבו, דהיכא דיש בו משום 
או  דבזקן  ומשמע  אסור",  לצבור  להשמיע  אפילו  ביעתותא 
חולה התירו אף אם היה מקום לחוש לביעתותא, דמ"מ לא 
הטריחוהו חכמים, וכ"מ להדיא במ"ב שם סק"א, אלא דשוב 

כתב להסתפק, דאולי מיירי בגווני דליכא ביעתותא.
והנה מקור הלכה זו בברכות י' ב': "לא יעמוד אדם לא ע"ג 
כסא, ולא ע"ג שרפרף, ולא במקום גבוה ויתפלל... לפי שאין 
דברכות  יסודה בתוספתא  זו  וברייתא  לפני המקום",  גבהות 
פ"ג הי"ז, וגם שם מסיים מטעם זה, ומשמע דבכולם הטעם 
כסא  דע"ג  חידוש  דיש  אלא  המקום,  לפני  גבהות  אין  מצד 
ושרפרף, אע"פ שאינו בעצם במקום גבוה, רק שהגביה עצמו 

ע"י כלים אלו ג"כ אסור.
ב[ ואולם הב"י בריש סימן צ' כתב טעם אחר בשם מהר"י 
אמר  ואח"כ  וכו'  מטה  ע"ג  יעמוד  לא  דתניא  "דהא  אבוהב: 
ולא על מקום גבוה, ולא כללם בחדא מחתא שיאמר לא על 
מקום גבוה, יראה שבא להודיענו שע"ג מטה או ע"ג ספסל או 
ע"ג כלי, אפילו שלא יהיה גבוה ג' טפחים לא יתפלל עליהם, 
לפי שיש לחוש לטירדא שהוא טרוד שמא יפול, ולא יתכוין 
בתפלתו, ואח"כ אמר ולא על מקום גבוה ואפילו שלא יהיה 
כלי אלא קרקע עולם". וצ"ע להמהר"י אבוהב, למה נקט הגמ' 
כסא ושרפרף, הלא כדי להשמיע הדין דטירדא, סגי להשמיע 

'כסא' או 'שרפרף', או 'כלי'.
בדברי התנא שאין להתפלל בראש האילן

מדיני  לביעתותא  לחוש  מקום  שיש  הדבר  לעצם  אכן  ג[ 
כוונה בתפילה, יש ללמוד מהא דתנן בברכות ט"ז א': "האומנין 
קורין בראש האילן ובראש הנדבך מה שאינן רשאין לעשות כן 
בתפלה", ופרש"י: "דצלותא רחמי היא, ובעי כוונה, הלכך אין 
מתפללין בראש האילן ובראש הנדבך, דמסתפי דילמא נפלי, 
דאין יכולין לעמוד שם אלא ע"י הדחק, ומחמת ביעתותא לא 

מצי מכווני".
ובגמ' שם איתא: "ת"ר האומנין קורין בראש האילן ובראש 
כל  ושאר  התאנה,  ובראש  הזית  בראש  ומתפללין  הנדבך, 
האילנות יורדין למטה ומתפללין, ובעה"ב בין כך ובין כך יורד 
ופרש"י:  עליו"1,  מיושבת  דעתו  שאין  לפי  ומתפלל,  למטה 
בהן  שעוסקין  בזמן  התאנה  ובראש  הזית  בראש  "ומתפללין 
מפני שענפיהם מרובים, ויכולין לעמוד שם שלא בדוחק ואין 
פחד שם ליפול, לפיכך מתפללין בראשם, אבל בשאר אילנות 

אין מתפללין".
החילוק בין בעה"ב לפועלים לענין תפלה על אילן

ד[ ובהא דבעה"ב חייבוהו לירד למטה להתפלל, פרש"י: "בין 
כך ובין כך, כלומר בין מתאנה בין משאר אילנות. יורד ומתפלל, 
דהא אינו משועבד למלאכה, שהוא ברשות עצמו, לפי שאין 
דעתו מיושבת עליו מבעתותו, ואם הקלו אצל פועלים מפני 
גבי  דהא  צ"ע  ולכאו'  בעה"ב".  לא הקלו אצל  בטול מלאכה, 
זית ותאנה, פרש"י דליכא ביעתותא: "מפני שענפיהם מרובים 
ויכולים לעמוד שם שלא בדוחק, ואין פחד שם ליפול", וא"כ 

מ"ט בבעה"ב לא התירו שיתפלל בראש זית ותאנה.
רגילותם  מפני  דאומנין  נראה,  "ובפשוטו  כתב:  וברש"ש 
אינם מתפחדים, משא"כ בעה"ב שאינו רגיל, לכן מתפחד ואין 
דעתו מיושבת עליו, ונ"מ באומנין העוסקין במלאכת עצמן", 
וכעין דבריו ראיתי במקו"ח )לבעל החות יאיר, סי' צ' סוף אות 
פחד  לו  ויש  רגיל,  אינו  דבעה"ב  "ולעד"ן הטעם,  ג'(, שכתב: 
לפועלים  ]דהתירו  הירושלמי  ולפי  לפרש"י,  ותאנה  בזית  אף 
לכוין  לו  שא"א  מפני  דבבעה"ב[  י"ל  מרובה,  שטרחתן  מפני 
כלל ]משום הפחד[ לא חששו לטרחתו מרובה, משא"כ פועל 

אין לו פחד כולי האי".
ברא"ה  דעי'  זו,  בסברא  הראשונים  קדמום  שכבר  שו"ר 
בברכות שם שכתב: "לפי שאין דעתו מיושבת עליו, פירוש, 
לפי שאינו רגיל בכך, פירוש, ומינה, דאם היה בעה"ב ]אומן[ 
דינו כשאר אומנין בעלמא",  רגיל[,  ג"כ  ]דהוי  ועושה לעצמו 
מיושבת,  כוונתו  שאין  לפי  וכו',  "ובעה"ב  הריטב"א:  וכ"כ 

וכ"כ  פועלים",  שאר  כמו  לאילנות  לעלות  רגיל  אינו  שהוא 
ב'ספר  מנוח(  רבינו  של  )רבו  מנרבונא  המעילי  מאיר  רבינו 
עליו,  מיושבת  דעתו  "שאין  ס"ג(:  עמ'  )ברכות,  המאורות' 

פירוש, שאינו רגיל כל כך".
כמה טעמים לקולא בענין עמידה על כסא וכיו"ב בתפילה

ה( עוד ראיתי במקו"ח )שם אות א'(, שמאריך לדון בדברי 
דברים  דאין  "אחר  כתב:  ובתו"ד  אבוהב,  מהר"י  בשם  הב"י 
אלו דאורייתא כלל, התירו לחולה ולזקן דמצטערין בעמידת 
קרקע, או כדי לשאוף אויר ורוח... דמפני שמצטערין התירו".

ע"ג  לראות  שא"א  קטן,  ב"נער  להקל  לצדד  טעם  ומוסיף 
עץ  ע"ג  יעמוד  אא"כ  לסטנדר[,  מגיע  שאינו  ]כוונתו  העמוד 
הצריך  בש"ץ  אלא  מצינו שהתירו  דלא  שדוחה  אלא  ואבן"2, 
להשמיע לצבור. אמנם מטעם אחר רוצה לצדד להקל, שכותב: 
"אא"כ נאמר דקלקלתינו תקנה הוא, דבלא"ה אין אנו מכוונים 
כולי האי, וכמ"ש בסי' ע' ס"ג, ובהגה ר"ס ק"א, ואין כאן מיעוט 
כוונה מחשש נפילה, מ"מ לא מצינו קולא זו על לא דבר, ועוד 
פן על ידי זה גם המיעוט ]כוונה, שעדיין נשאר לנו בתפלתינו[ 

ילך לו, לכן יש להזהר".
ברכת כהנים על מדריגות, ועובדא ברב דאיזמיר שעמד על כסא 

ונשא כפיו
ריבוי  לפי  כהנים  שבברכת  מקומות  שיש  מזה  והנה  ו( 
העולות  המדריגות  על  עומדים  חלקם  המברכין,  הכהנים 
קצר,  לזמן  רק  דהוא  משם,  ראיה  דאין  נראה  לכאו'  לדוכן, 
ואין כ"כ ביעתותא, וראה זה מצאתי בס"ד בספר 'כה תברכו' 
איזמיר  מרבני  זצ"ל,  חמצי  הכהן  אלעזר  יאושע  רבי  להגאון 
ב'  אדר  כ"ו  נפטר  ושלשים שנה,  יותר ממאה  )מלפני  וחיפה 
תרמ"א(, שכתב דברים בענין זה, והיות ואין ספרו מצוי, וגם 
הדברים  להעתיק  אמרתי  נידו"ד,  על  אור  שופכים  דבריו  כל 
להוכיח  שמאריך  אחרי  א',  סי'  ד'  מערכת  בספרו  שכתב 
דהכהנים צריכים לעמוד גבוה משאר העם, כותב שם: "ואחר 
בבית  בש"ק  התפללתי  ת"ו,  חיפה  עה"ק  פה  בהיותי  רב  זמן 
הכנסת אחד שלא היה שם איצטבה לפני ההיכל, וכדי שלא 
לברך ברכת כהנים בשוה לעמידת הציבור, לקחתי כסא אחד 
ועמדתי על הכסא, כדי שנהיה גבוה מן עמידת הציבור לקיים 
מצוה מן המובחר, וברכתי שם ברכת כהנים. ונמצא שם חכם 
ע"ג  לעמוד  דאסור  רבים  בפני  אמר  שהחכם  ושמעתי  אחד, 
הכסא לברכת כהנים, וחיליה ממה שפסק מרן הק' בשולחנו 
הטהור או"ח סי' צ' וז"ל, המתפלל לא יעמוד לא ע"ג כסא ולא 
ע"ג מטה כו', אבל אם היה זקן כו' ומקום גבוה הוא ג"ט כו', 
ע"ש. ומור"ם ז"ל שם בהגה כתב דאפי' אינו גבוה ג"ט, ע"ש. 
הא קמן מבואר דלתפלה אינו רשאי לעמוד ע"ג כסא3, א”כ 

ה”ה בברכת כהנים, אלו הם דברי החכם נר”ו.
ואחד הרואה בעיניו יראה ולבבו יבין, דאין שום ראיה כלל 
מהתם לברכת כהנים, ורב המרחק ביניהם מכמה אנפי. חדא, 
דטעמא דלא יעמוד המתפלל לא ע”ג מטה ולא ע”ג כסא, הוא 
משום דהוא מקום גבוה, ואין גבהות לפני המקום וכדאיתא 
שייך  לא  טעמא  והאי  ע”ש,  ]ע”ב[  ד”י  דברכות  בפ”ק  בגמ’ 
בברכת כהנים, ואדרבא הוא מצוה לעמוד הכהן במקום גבוה 
לברכת כהנים, לכבוד השכינה השורה על ידיו, והוי לעיכובא 
וכמש”ל. ואפי’ לסברת מור”ם ז”ל בהגה שם, דיהיב טעמא 
משום דאינו יכול לכוין משום ביעתותא, וכמ”ש הרב מג”א 
ועכ”ז  ע”ש,  יעמוד,  לא  מג’  פחות  דאפי’  פסק  ומש”ה  ז”ל, 
לא דמי כלל למאי דקמן, שהרי הרב מג”א ז”ל הקשה, דלפי 
דלא  ותירץ  ולחולה,  לזקן  התירו  למה  ז”ל  דמור”ם  טעמא 
הטריחוהו חכמים ז”ל ע”ש. הרי דס”ל למור”ם ז”ל דלפעמים 
הקילו חכמים ז”ל אפי’ דאינו יכול לכוין כראוי, וכן כתב הרב 
מחצית השקל בכוונת דברי המג”א ז”ל, ע”ש. א”כ כ”ש כאן 
דצריך לעמוד במקום גבוה לכבוד השכינה, הדבר פשוט דיש 

להקל אפי’ דאינו יכול לכוין כראוי.
זאת ועוד, איך יצא מפיו נר”ו לשון איסור, דהרי מרן ומור”ם 
ז”ל לא נקטו בלישנייהו לשון איסור, וכי תימא דהרב פר”ח 
ז”ל כתב ע”ד מור”ם ז”ל, וז”ל, מי שאינו רגיל בשואיק’וס, 
אסור להתפלל בהם דמטריד שמא יפול, יע”ש, דבר תימא הוא 
איך כתב לשון איסור, אחר דמרן ומור”ם ז”ל לא אמרו לשון 
איסור. עכ”פ למדנו מדבריו דאם הוא רגיל לא מטריד, וא”כ 
אנחנו שהורגלנו כמה פעמים לעמוד ע”ג כסא לברכת כהנים, 
לא חיישינן לביעתותא, א”כ אף לסברת מור”ם ז”ל דחיישינן, 

לדידן ליכא למיחש לביעתותא וכמש”ל.
ובר מן הדין יש להביא ראיה גדולה לדידן דאפי’ דחיישינן 
שפסק  ממה  והוא  למיחש,  ליכא  מצוה  במקום  לביעתותא 
מרן ז”ל בשולחנו הטהור שם סי’ צ”ו וז”ל, כשהוא מתפלל 
לא יאחוז בידו תפילין כו’ ולא קערה מלאה כו’, מפני שלבו 
עליהם שלא יפלו ומטריד ותתבטל כונתו, ולולב בזמנו מותר 
לאחוז ביד כיון שהוא מצוה אינו נטרד כו’, הרי מבואר באר 
היטב דכשהוא עושה מצוה אינו נטרד, א”כ ה”ה במאי דקמן, 

כיון שהכהן העומד ע”ג כסא הוא מקיים מצוה מן המובחר 
לברך במקום גבוה מן הציבור לכבוד השכינה, אינו נטרד.

זאת ועוד דכבר כתב הרט”ז ז”ל שם באוחז קערה ותפילין 
בידו, דאם ברור לו שמתכוין ודאי יצא, ע”ש. וכל לגבי דידי 
ברור לי שכיונתי בברכת כהנים ולא נטרד לבי על היותי עומד 
ע”ג הכסא, וזהו להעדפה דכבר כתבנו דכשהוא עושה מצוה 

לא חיישינן לטרדא”.
לחלק  יש  הנה  בתפילה,  מדריגות  ע”ג  לעמוד  ובנידו”ד  ז( 
בין זה לכסא או שרפרף, דשם יש חשש שהכסא או השרפרף 
ובנוסף  וקבועות,  חזקות  במדריגות  משא”כ  יפלו,  עצמם 
במ”ב  )כמ”ש  מקילין  מהפוסקים  חלק  טפחים  מג’  דפחות 
ובנוסף שבמקום צורך הקילו, וכמ”ש במקו”ח  צ’ ס”ק ט’(, 
הנ”ל, וא”כ כשהמקום דחוק למתפללים עד שחלק נאלצים 
לעמוד במדריגות, לכאו’ יש גם מקום להקל, ובפרט אם רגיל 
בעמידה במצב זה, דג”כ אין לחוש לביעתותא דומיא דפועלים 
ד’,  באות  הנ”ל  הראשונים  לפמש”כ  ותאנה,  זית  אילן  ע”ג 
גמור,  איסור  בזה  דאין  תברכו’  ב’כה  מש”כ  לזה  ובנוסף 
ובמיוחד כשאומד בעצמו דיכול לכוין גם במצב כזה, דאין לו 
שלכתחילה  אע”פ  להיתר,  הדבר  יצא  לכאו’  מזה,  ביעתותא 
להיכנס  המצוה  מצד  גם  מדריגות  ע”ג  להתפלל  ראוי  אין 
מעבר,  מקום  שהוא  משום  וגם  פתחים,  ב’  שיעור  לביהכ”נ 
וגם משום שבודאי יותר מקום מוכן להתפלל במישור, ועולה 
ע”ז שצריך שיהיה מקום קביעות לתפילה, וזה פשוט שקשה 

לעשות במדריגות.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

"כֵּן  כ"ח(,  י"ח  )במדבר  דכתיב  בהא  לשאלה,  בתשובה 
תְִּקחוּ  ֲאשֶׁר  ַמְעשְׂרֵֹתיֶכם  ִמּכֹל  ה'  תְּרוַּמת  ַאתֶּם  ַגם  תָּרִימוּ 
ֵמֵאת בְּנֵי יִשְָׂרֵאל וְּנַתתֶּם ִממֶּנּוּ ֶאת תְּרוַּמת ה' ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן", 
ובסנהדרין )צ' ב'( דרשו חז"ל, "וכי אהרן לעולם קיים, והלא 
לא נכנס לארץ ישראל... אלא מלמד שעתיד לחיות וישראל 
נותנין לו תרומה, מכאן לתחיית המתים מן התורה". וצ"ב 
דאיתא בנדה )ס"א ב'(, "...אמר רב יוסף, זאת אומרת, מצות 
בטלות לעתיד לבא", ומבואר שלעתיד לבא לא יהיו חייבים 

במצוות, וא"כ איך ישראל יתנו תרומה לאהרן הכהן.

עי' קובץ שיעורים ח"ב סי' כ"ט, שכתב בשם שו"ת הרדב"ז 
ח"ב סי' תרמ"ד, דיהיו ב' ְּתִחיֹות, אחת פרטית לצדיקים בימות 
המשיח, ואחת כללית לכל באי עולם ליום הדין הגדול והנורא. 
בטילות  בפי' מאחז"ל דמצות  אופנים  ב'  דיש  בקוב"ש  וכתב 
התורה,  מדיני  אחד  דזה  בסיני  למשה  דנאמר  א(  לעת"ל4, 
יהיו פטורין  יהיו בטילות לעת"ל. ב( דהמתים שיחיו  דמצות 
נעשה  כיון שמת אדם  דגזה"כ הוא במתים חפשי,  מהמצות, 
חפשי מן המצוות לעולם, אפילו אחר שיחיה, ודין זה נוהג גם 
בזמה"ז, כגון במתים שהחיה יחזקאל וכיו"ב, ואה"נ דהאנשים 
שיהיו לעת"ל שלא יחיו ע"י תחה"מ, באמת יהיו חייבין בכל 

המצוות.
כדבריו,  מוכרח  יראה  הנ"ל,  הרדב"ז  דברי  "ובעיקר  וסיים: 
שנאמר  התורה,  מן  לתחה"מ  מנין  חלק,  ר"פ  דאיתא  מהא 
ונתתם תרומת ה' לאהרן, וכי אהרן לעולם קיים, אלא מכאן 
לתחה"מ מה"ת. וקשה דלמ"ד מצות בטילות לעת"ל, גם מצות 
תרומה תתבטל, אלא צ"ל דקאי לימות המשיח קודם התחיה 
ב'(, כיצד מלבישן לעתיד לבוא,  )ה'  הכללית כדאיתא ביומא 

לכשיבואו משה ואהרן עמהם.
אמנם לפירוש השני, אין ראיה משם דגם לעת"ל תנהג מצות 
וע"ע  תחה"מ".  ע"י  שלא  אז  שיהיו  האנשים  לאותם  תרומה 

במהרי"ל דיסקין סו"פ קורח.

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה, איזו מלאכה מותר לעשות בזמן מסוים, 
מידי שבוע, רק עבור יהודי ולא עבור גוי.

המדובר הוא בתספורת של ערש"ק, דכתב הרמ"א בסי' רנ"א 
ס"ב בהגה: "ומסתפרין כל היום אפילו מַספר ישראל", וכתב 
במ"ב שם סק"ז: "היינו אפילו אם הספר נוטל שכר, והטעם 
דנראה לכל שעושה המסתפר לצורך שבת, ולכן שרי... וע"כ יש 

ליזהר מלגלח לאינו יהודי", ועי' גם בשעה"צ שם אות ז'.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דאיתא ביומא )פ"ג א'( "מי שנשכו 
כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו, ורבי מתיא בן 
חרש מתיר", היאך לכאורה יש מקום להכריע ע"פ פרשתינו 

במחלוקת זו.

1  והנה התוס’ בברכות ט”ז א’ כתבו: “לפי שאין דעתו מיושבת עליו, וא”ת תיפו”ל 
משום דאמרינן לעיל לא יעמוד אדם במקום גאוה ויתפלל. וי”ל דהתם מיירי ע”ג כסא 
או ספסל, אבל באילן שעלה שם לעשות מלאכתו, הוי כמו עלייה”, ונראה כוונתם דכמו 
דעליה אינו נחשב מקום גבוה, ומשום שכולו במקום אחד, ה”ה באילן, משא”כ בכסא 

או ספסל שמוגבה משאר הרצפה.
2  וכמו שנהגו בשמחת תורה להעלות הנערים לס”ת, ומעמידין ע”ג כסא או שרפרף 

כדי שיראו את הס”ת על הבימה.
3   ב’מקור חיים’ )הנ”ל( אות א’, כתב בתו”ד: “נראה לי דבגבוה ג’ יש עוד טעם 
שכיון  דהיינו  פסיעות”,  משום  ג’[,  גבוה  כלי  או  כסא  על  ולהתפלל  לעמוד  ]לאסור 
שהוא מקום צר, אינו יכול לפסוע שם ג’ פסיעות. ולכאו’ חסרון זה יש גם כשמתפלל 
במדריגות, שאינו יכול לפסוע אלא בדרך ירידה. ואפשר שדוקא בגובה ג’ טפחים נחשב 
שאינו פוסע במקום אחד, משא”כ בפחות מזה. אבל כשיש רבים המתפללים, ולא יוכל 
לפסוע, או שמתפלל צמוד לקיר, או ב’פראנצ’עס’ כשאין אפשרות לפסוע מחוץ להם, 
או שהפסיעה הוא למדריגות שמעליו, צ”ע אם אריך לעשות כן. עכ”פ טעם זה ודאי 

אינו קיים בברכת כהנים.
4  וע”ע בענין זה בגליון קע”ב, פרשת חקת תשע”א, בתשובה למענינא דסדרא.

5  והעתיק דבריו בתיו”ט שם, “וז”ל הרמב”ם, כי זה אינו מועיל אלא בדרך סגולה, 

והוא  בטבע,  המרפאים  בדברים  רצ”ל  בלבד,  ברפואה  אלא  המצות  על  עוברין  ואין 
דבר אמיתי, ]ש[הוציאו הדעת והנסיון הקרוב לאמת. אבל להתרפאות בדברים שהם 
טענה  והיא  רחוק,  ונסיונו  הדעת,  מצד  אינו  חלש,  חם  כֹּ כי  אסור,  בסגולתן  מרפאין 

חלושה מן הטוען”.
וכ”כ בתפארת ישראל שם, “מחצר כבד שלו. דאין רפואה זו בדוקה, ואע”ג דכל ספק 
נפשות להקל, היינו במרפא בטבע אבל זו רק רפואה בסגולה היא כמ”ש בפי’ משניות 

לרמב”ם, ולהכי כל שאינו ברור רפואתו אסור”.
6  ויל”ע לפי”ז, מה נשתנה כאן משאר מקומות שנקנסה מיתה על יוצאי מצרים, 
כי אם ע”י תפילה או באופן אחר  דלא מצינו שעשה משה טצדקי להצילם ממיתה, 
שנצטוה בו מפי הגבורה, ודוגמת הנחשים השרפים, שהעמיד משה נחש נחשת, שהיה 
זה ע”פ הדיבור, ואילו כאן עשה טצדקי ע”י קטרת ולא נצטוה בכך, והלא כיון דיצא 
הנגף מאת ה’, א”כ ודאי כך הוא רצונו יתברך מי להמית ומי להחיות, ובידו לעצור 
המגפה בזמן הראוי, ומה לו למשה לעצור המגפה מעצמו משום פיקו”נ, והלא אין זה 
מאורע בטבעו של עולם, אלא גזירה היא מלפניו יתברך שיעשה הנגף בעם, וא”כ מלבד 
לסתור  בא  וכביכול  הגזירה,  למנוע  בידים  מעשה  לעשות  מקום  אין  לכאורה  תפילה 
מעשה שמים ח”ו, ובשלמא אם עשה כן ע”פ הדיבור, אבל למש”כ הנצי”ב, דעשה כן 

על דעת עצמו, מאי איכא למימר.

המגיפה,  שעוצרת  הקטרת  ענין  המות  ממלאך  רבינו  משה  שקיבל  דבשעה  ונראה 
מידע ידע משה שלא לחינם ניתן רשות לגלות סוד זה, וע”כ כדי שיהא לו לצורך בבוא 
העת הראוי, וזה הבין משה בדעתו שכעת הוכשרה השעה להשתמש בסגולת הקטרת, 
שאם לא כן לשם מה גילוהו רז זה משמיא, וע”כ שזהו רצון שמים שישתמש בסגולה 

זו כעת לעצור המגיפה.
7  כ”כ בברכי יוסף )או”ח סי’ ש”א ס”ו(, ועי’ גם ברדב”ז )לשונות הרמב”ם סי’ 

קנ”ג(, ובפי’ תוספת יוה”כ למהר”ם בן חביב ביומא שם, ועוד אחרונים.
8  אך דיש להעיר, דמדברי הרמב”ם )וכפי שגם העתיקוהו בתויו”ט ותפא”י, וכנ”ל(, 
ומוחזקת לרפאות, אלא רק  נחלקו חכמים היכא שהסגולה בדוקה  ניכר בהדיא דלא 
במקום שאינה בדוקה כל כך, וכן נקטו הרבה אחרונים )עי’ שד”ח מערכת יוה”כ סי’ 

ג’ סקכ”ד(.
9  ומדרש דומה מצאנו בקה”ר א’ ]י”ח[ א’ )וכעי”ז במדרש שמואל ז’ ג’(, שדרשו 
את הפסוק )קהלת א’ י”ח(, “ִּכי ְּברֹב ָחְכָמה ָרב ָּכַעס ְויֹוִסיף ַּדַעת יֹוִסיף ַמְכאֹוב”, “...

יש שהרבו חכמה לטובתן ויש שהרבו חכמה לרעתן... יש שהרבו גבורתן לטובתן, ויש 
שהרבו גבורתן לרעתן, שהרבו לטובתן דוד ויהודה, שהרבו לרעתן שמשון וגלית. יש 
שהרבו עושר לטובתן ויש שהרבו לרעתן... יש שהרבו בנים לטובתן ויש שהרבו בנים 

לרעתן...”.

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר



)פ"ח  הנ"ל  דיומא  במשנה  להרמב"ם  המשנה  בפירוש  הנה 
בן חרש, שהתיר להאכיל  כר' מתיא  "ואין הלכה  מ"ו(, כתב, 
את האדם ביום צום כפור יותרת כבד של כלב שוטה אם נשך, 
אין  אומרים  וחכמים  סגולה.  בדרך  אלא  מועיל  שאינו  מפני 
עוברין על מצוה אלא בריפוי בלבד, שהוא דבר ברור שההגיון 
והנסיון הפשוט מחייבים אותו, אבל הריפוי בסגולות לא, לפי 
שענינם חלוש, לא יחייבהו ההגיון, ונסיונו רחוק, והיא טענה 

]חלושה[ מן הטוען בה, וזה כלל גדול, דעהו"5.
ומבואר דאין מתרפאין ברפואה באופן שיצטרך לעבור על 
איסור תורה, כל שאינה רפואה בעלמא, אלא רפואה שהיא 

ענין 'סגולי'.
לאהרן  משה  שציוה  הקטורת  ענין  מצינו  בפרשתינו  והנה 
להשתמש בה לעצור המגיפה )י"ז י"א(. ולכאורה קשה, דהא 
סוד  ידע  מעצמו  אלא  הדיבור,  ע"פ  כן  שעשה  נתפרש  לא 
הדבר, וכדאיתא בשבת )פ"ט א'(, דמלאך המות מסר לו סוד 
זה דהקטורת עוצר המגיפה, ותימה, דהא אסור הוא מן התורה 

להקטיר חוץ למקומו וחוץ לזמנו, והיאך הורה כן משה.
ועי' להנצי"ב בהעמק דבר כאן, שכתב, "קח את המחתה וגו'. 
לא היה ע"פ הדבור, אלא ע"פ ידיעה ממלאך המות שקטֹרת 
מועיל למגפה רח"ל. ואע"ג שנעשה בזה איסור להוציא לחוץ, 
דוחה  נפש  פקוח  הרי  מקום  מכל  זרה.  קטֹרת  היא  הרי  וגם 

הכל"6.
ואולם אכתי קשה, דהגם שהוא ענין הצלת ישראל ופיקוח 
ענין  שהיא  ברפואה  באיסורין  מתרפאין  אין  הא  מ"מ  נפש, 
'סגולי', ודין זה נאמר אף במקום פיקוח נפש, ואין לך רפואה 
'סגולית' כהקטורת, שאין רפואתה בדרך טבעו של עולם, וא"כ 
פיקוח  דלענין  חרש,  בן  מתיא  ר'  כדעת  להוכיח  מקום  היה 
נפש מותר להשתמש ברפואה 'סגולית' אע"פ שעובר בכך על 

איסור תורה.
והנה ברש"י כאן )י"ג(, כתב, "ויעמוד בין המתים וגו', אחז 
את המלאך והעמידו על כרחו. א"ל המלאך, הנח לי לעשות 
)מלאך  ידך. א"ל  צוני לעכב על  )אהרן(, משה  שליחותי. א"ל 
א"ל  משה.  של  שלוחו  ואתה  מקום,  של  שלוחו  אני  המות(, 
)אהרן( אין משה אומר כלום מלבו אלא מפי הגבורה, אם אין 
אתה מאמין הרי הקב"ה ומשה אל פתח אהל מועד, בא עמי 

ושאל. וזהו שנאמר וישב אהרן אל משה".
הרי מבואר בדברי רש"י, דבאמת לא נחשד משה ח"ו לעשות 
בענין  נמי  והכא  הקב"ה,  מפי  כן  שנצטוה  מבלי  מלבו  דבר 

הקטרת נתברר שעל פי הדיבור עשה כן.
ועי' באור החיים כאן )י"ב(, שכתב באופן אחר קצת, דהיה 
זה הוראת שעה על פי נביא, שהנביא נאמן לעבור על מצוה 
...עוד ירצה, לצד שהענין  לפי שעה, "ויקח אהרן כאשר וגו'. 
כאן הוא הפך הדין, להקטיר קטורת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, 
'ויקח' הוא 'כאשר דבר משה',  'ויקח אהרן', וטעם  לזה אמר 
פירוש, על פי נביא, ְוֵיָאֵמן נביא כשיאמר לעבור על מצוה אחת 

ממצות התורה לפי שעה, וכאליהו בהר הכרמל".
הדיבור,  פי  על  כן  היה  שלא  הנ"ל,  הנצי"ב  לדברי  אולם 
לכאורה קושיא במקומה עומדת, דהיאך עשה כן משה לעבור 
על איסור תורה להצלת נפש באופן שהוא בדרך סגולה בלבד, 

אם לא שהיה סבור כדעת ר' מתיא בן חרש.
ואמנם גם זה אינו קושיא כלל, די"ל דכל עיקר הדבר שאין 
להשתמש דרך איסור בדבר שהוא ענין סגולי, זהו דוקא משום 
מפי  משה  שקיבל  הקטורת  ענין  אבל  ברורה,  רפואתו  שאין 
מלאך המות, ודאי רפואתו בדוקה וברורה, ואף יותר משאר 
רפואות שבטבעו של עולם, וא"כ פשוט דאין סרך קושיא וראיה 

מענין הקטורת לגבי פלוגתת ר' מתיא בן חרש וחכמים.
איברא, דכמה אחרונים סבירא להו7, דאף במקום שהרפואה 
הדבר  עיקר  חכמים  אסרו  מ"מ  לרפאות,  מוחזקת  הסגולית 
כל שאינו בטבעו של עולם, והך דר' מתיא בן חרש היה ג"כ 
חכמים,  אסרוה  ואעפ"כ  שמועילה,  ומוחזקת  בדוקה  רפואה 
ולפי"ז ה"ה בנידו"ד, הגם שבדוקה היא, מ"מ כל שהיא רפואה 
ההשתמשות  איסור  לדחות  פיקו"נ  היתר  לה  אין  סגולית 

ברפואה8.
הנ"ל,  החיים  ואור  ברש"י  כמשנ"ת  לומר  בע"כ  ולדבריהם 
היה  המגיפה,  לעצור  בקטורת  רבינו  משה  שנשתמש  דמה 

בציווי מפי הגבורה, ולא עשה כן מדעת עצמו כלל.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "גלית ]הפלשתי[".

דמות הקשורה: רש"י במדבר י"ג ל"ב, "אנשי מדות. גדולים 
וגבוהים וצריך לתת להם מדה, כגון גלית )ש"א י"ז ד'( ָּגְבהֹו 
ֵׁשׁש ַאּמֹות ָוָזֶרת, וכן )ש"ב כ"א כ'( ִאיׁש ָמדֹון, )דהי"א י"א כ"ג( 

ִאיׁש ִמָּדה".

גם אני את מתנתי חטפתי – שגלית חטף את מתנת גבורתו 
מה' ועל כך אבד.

בתנחומא  כדאיתא  מה',  גבורתו  מתנת  את  חטף  שגלית 

רבינו,  "ילמדנו  התנחומא(,  )לשון  ז'  כ"ב  ובבמד"ר  ה'  מטות 
מתנות  שלשה  רבותינו,  שנו  כך  בעולם,  נבראו  מתנות  כמה 
לאחד  אדם  זכה  ועושר,  וגבורה  חכמה  בעולם,  הקב"ה  ברא 
מהן נוטל חמדת כל העולם, זכה בחכמה זכה בכל, זכה בגבורה 
מתנות  שהן  בזמן  אימתי  בכל,  זכה  בעושר  זכה  בכל,  זכה 
ועשרו  גבורתו  אבל  הקב"ה,  של  הגבורה  מכח  ובאות  שמים 
של אדם אינה כלום... ומתנות אלו בשעה שאינן מן המקום, 
בעולם,  עמדו  גבורים  שני  חכמים...  שנו  ממנו.  ליפסק  סופן 
אחד מישראל ואחד מאומות העולם, שמשון מישראל וגלית 
לפי שלא  למה,  מן העולם...  ושניהם אבדו  מאומות העולם, 

היתה מתנתן מן הקב"ה אלא היו חוטפין אותה להן..."9.
ובעיקר דברי המדרש שחטפו מה', עיין בהערה10.

ובסופי בקרקע נתפסתי – שבסופו של גלית, כשיצא להלחם 
כנגד דוד, הוא נתפס בקרקע, שהארץ אחזה בו.

חז"ל  כדרשת  בדוד,  להלחם  כשיצא  בגלית  אחזה  שהארץ 
בויק"ר כ"א ב', וכעי"ז במדרש שמואל כ"א ג', והובא בילקוט 
ש"א קכ"ו, ותהלים תש"ו, ")ש"א י"ז מ"ד( "ַוּיֹאֶמר ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאל 
ָּדִוד ְלָכה ֵאַלי ְוֶאְּתָנה ֶאת ְּבָׂשְרָך ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ַהָּׂשֶדה". 
ר' אבא בר כהנא אמר, הארץ אחזתו. אמר ר' תנחומא, אנא 
אמינא טעמא, 'ואבא אליך' אינו אומר, אלא 'לכה אלי', מלמד 
אומר,  ינאי  ברבי  שמעון  רבי  בשם  ינאי  ר'  אחזתו.  שהארץ 
רמ"ח קופליות של ברזל נתן הקב"ה על רמ"ח איברים שיש 

בו באדם11...".
וע"ע ברד"ק עה"פ שם שכתב, "לכה אלי12... ובדרש, ואבא 
אליך אין כתוב כאן אלא לכה אלי, מכאן שהארץ אחזתו ולא 

יכול לזוז ממקומו".

– שגלית הרג את חפני  צווחה הרגתי  יצאה  אלו שעליהם 
צווחה  יצאה  היו מהארבעה שעליהם  עלי שהם  בני  ופינחס 

מהעזרה.
שחפני ופינחס היו בני עלי, כמפורש בפסוקים וכגון )ש"א א' 
ג'(, "ְוָעָלה ָהִאיׁש ַההּוא ֵמִעירֹו ִמָּיִמים ָיִמיָמה ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְוִלְזּבַֹח 
ַלה' ְצָבאֹות ְּבִׁשֹלה ְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵני ֵעִלי ָחְפִני ּוִפְנָחס ּכֲֹהִנים ַלה'".

העזרה,  צווחה  שעליהם  מהארבעה  היו  ופינחס  שחפני 
"תנו  א'(,  כ"ח  בכריתות  )וכעי"ז  א'  נ"ז  בפסחים  כדאיתא 
רבנן, ארבע13 צווחות צוחה עזרה14. ראשונה, צאו מכאן בני 
עלי שטימאו היכל ה'. ועוד צווחה, צא מיכן יששכר איש כפר 
כריך  דהוה  שמים,  קדשי  ומחלל  עצמו  את  שמכבד  ברקאי 
ידיה בשיראי ועביד עבודה. ועוד צווחה העזרה, שאו שערים 
ראשיכם ויכנס ישמעאל בן פיאכי תלמידו של פנחס, וישמש 
ראשיכם  שערים  שאו  העזרה,  צווחה  ועוד  גדולה.  בכהונה 
ויכנס יוחנן בן נרבאי תלמידו של פנקאי, וימלא כריסו מקדשי 

שמים".
ערכו  הפלשתים  שכאשר  ופינחס,  חפני  את  הרג  וגלית 
הזקנים  אמרו  לפניהם,  נגפו  וישראל  ישראל  כנגד  מלחמה 
ה'  ברית  והביאו את ארון  ה' מִּׁשֹלה,  ברית  שיקחו את ארון 
ועמו יחד באו שני בני עלי חפני ופינחס, והפלשתים נלחמו 
בחזקה וישראל שוב ניגפו לפניהם ונפלו מישראל שלשים אלף 
ונסו איש לאהלו, והיתה מכה גדולה מאוד, כמפורש בפסוקים 
)ש"א ד' א' - י'(. וכתיב )שם י"א(, "ַוֲארֹון ֱאֹלִהים ִנְלָקח ּוְׁשֵני ְבֵני 

ֵעִלי ֵמתּו ָחְפִני ּוִפיְנָחס".
ומי שהרגם היה גלית, כדאיתא בתרגום עה"פ )שם י"ז ח'(, 
"ַוַּיֲעמֹד ַוִּיְקָרא ֶאל ַמַעְרכֹת ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ָלָּמה ֵתְצאּו ַלֲערְֹך 
ָלֶכם  ְּברּו  ְלָׁשאּול  ֲעָבִדים  ְוַאֶּתם  ַהְּפִלְׁשִּתי  ָאנִֹכי  ֲהלֹוא  ִמְלָחָמה 
ִאיׁש ְוֵיֵרד ֵאָלי", "...ֲאָנא הּוא ָגְלָית ְּפִלְׁשָּתָאה ְדִמן ַּגת ִּדְקָטִלית 
ְּתֵרין ְּבֵני ֵעִלי ָחְפִני ּוִפְנָחס ּוְׁשֵביִתי ָית ֲארֹון ְקָיָמא ַדה' ְואֹוֵבִלית 
ָיֵתיּה ְלֵבית ָּדגֹון ַטֲעָוִתי...", וכפרש"י שם, "הלא אנכי הפלשתי. 
איני לא שר מאה ולא שר אלף אלא פלשתי כאחד מן האחרים, 
ואעפ"י שנלחמתי להם כמה מלחמות, אני הרגתי חפני ופנחס 

ושביתי את הארון...".

ומיתת אביהם ונשיהם גרמתי – שבשבית ארון ה' והריגתם 
אביהם  עלי  למיתת  גלית  גרם  עלי,  בני  ופינחס  חפני  של 

ונשיהם.
בפסוק  כמפורש  עלי,  למיתת  גלית  גרם  ה'  ארון  שבשבַית 
ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ָנס  ַוּיֹאֶמר  ַהְמַבֵּׂשר  "ַוַּיַען  י"ח(,   - י"ז  ד'  )ש"א 
ְפִלְׁשִּתים ְוַגם ַמֵּגָפה ְגדֹוָלה ָהְיָתה ָבָעם ְוַגם ְׁשֵני ָבֶניָך ֵמתּו ָחְפִני 
ּוִפיְנָחס ַוֲארֹון ָהֱאֹלִהים ִנְלָקָחה. ַוְיִהי ְּכַהְזִּכירֹו ֶאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים 
ַוִּיּפֹל ֵמַעל ַהִּכֵּסא ֲאחַֹרִּנית ְּבַעד ַיד ַהַּׁשַער ַוִּתָּׁשֵבר ַמְפַרְקּתֹו ַוָּימֹת 

ִּכי ָזֵקן ָהִאיׁש ְוָכֵבד ְוהּוא ָׁשַפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה15".
כששמעה  שמתה  פינחס,  אשת  מיתת  את  גרם  אף  וגלית 
ג"ז  כמפורש  נהרג,  ובעלה  מת  חמיה  ועלי  ה'  ארון  שנלקח 
בפסוק  )שם י"ט - כ'(, "ְוַכָּלתֹו ֵאֶׁשת ִּפיְנָחס ָהָרה ָלַלת ַוִּתְׁשַמע 
ֶאת ַהְּׁשֻמָעה ֶאל ִהָּלַקח ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ּוֵמת ָחִמיָה ְוִאיָׁשּה ַוִּתְכַרע 
ַהִּנָּצבֹות  ַוְּתַדֵּבְרָנה  מּוָתּה  ּוְכֵעת  ִצֶריָה.  ָעֶליָה  ֶנֶהְפכּו  ִּכי  ַוֵּתֶלד 

ָעֶליָה ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ֵבן ָיָלְדְּת ְוֹלא ָעְנָתה ְוֹלא ָׁשָתה ִלָּבּה".
ואף אשת חפני מתה באותה שעה, כדאיתא בתרגום עה"פ 
)תהלים ע"ח ס"ד(, "ּכֲֹהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו ְוַאְלְמנָֹתיו ֹלא ִתְבֶּכיָנה", 
ְּדִתְבְּכָין  ְסִפיָקן  ָלא  ְוַאְרְמָלתֹוי  ִיְּפלּון  ְדַחְרָּבא  ְבַקְטָלא  "ַּכֲהנֹוי 

ְּבִעָּדן ִּדְׁשבּו ְפִלְׁשָּתֵאי ֲארֹוָנא ַדה' ְּבַחְרָּבא ְנַפּלּו ַּכֲהֵני ִׁשילֹו ָחְפִני 
ִאיּנּון  אּוף  ִמיתּו  ֲארּום  ָבְכָין  ָלא  ְנׁשֹוִהי  ִּדְבַׂשרּו  ּוְבִעָּדן  ּוִפְנָחס 
וכן  היום.  ומבואר שנשות שניהם מתו באותו  יֹוָמא".  ְּבָהָדא 
כהנים  ושאר  ופנחס  חפני  "כהניו.  שם,  ברד"ק  להדיא  כתב 
תבכינה,  לא  ]ואלמנתיו[  במלחמה.  שמתו  הארון  עם  שהיו 
כי מתו מכאב לב כמו שמתה אשת פנחס", הרי שלומד שגם 
אלמנתו של חפני מתה יחד עם אלמנות שאר הכהנים שמתו 

במלחמה.
אכן יעויין ברש"י שם שכתב, "ואלמנותיו לא תבכינה. אף 
השמועה  ביום  מתה  היא  שאף  לבכותו  ניתנה  לא  אלמנתו 
ִצֶריָה", הרי שלמד  ָעֶליָה  ֶנֶהְפכּו  ִּכי  ַוֵּתֶלד  ַוִּתְכַרע  כמו שנאמר 
שרק אשת פינחס מתה בו ביום ולא אשת חפני. וכן מדויק 
בדברי האבע"ז שכתב, "ואלמנותיו. כאשת פנחס גם קרה ככה 
לאלמנות הרוגים אחרים", ולא רצה לפרש ש'אלמנותיו' לשון 

רבים היינו גם אשת חפני.
שהטעם  במצוד"ד,  כתב  הפסוק  בביאור  נוספת  ודרך 
שאלמנותיהם לא תבכינה, "כי הרבו לבכות על לקיחת הארון, 

ולמול זה לא היה נחשב צער אלמנותם למאומה".

גלית  של  האיתנים  – שמידיו  השלל  נחטף  האיתנים  מידי 
חטפו את השלל של הלוחות שנטל במלחמה עם הפלשתים 

שבו נשבה ארון ה'.
שבמלחמה שבה נשבה ארון ה' נטל גלית את הלוחות כשלל, 
והם נחטפו מידיו האיתנים, כדאיתא במדרש שמואל י"א א', 

וכפרש"י בש"א ד' י"ב וכדלהלן.
וידיו של גלית היו איתנים, שהרי היה גיבור גדול ומן הענקים, 
ִמַּמֲחנֹות  ַהֵּבַנִים  ִאיׁש  "ַוֵּיֵצא  ד'(,  י"ז  )שם  בפסוק  כמפורש 
ָוָזֶרת", ואיתן הוא  ָּגְבהֹו ֵׁשׁש ַאּמֹות  ִמַּגת  ָּגְלָית ְׁשמֹו  ְּפִלְׁשִּתים 
מלשון חוזק, כדאיתא בר"ה י"א א' )וכעי"ז בסוטה מ"ו א'(, "...
מאי משמע דהאי איתן לישנא דתקיפי הוא, כדכתיב )במדבר 
כ"ד כ"א(, ֵאיָתן מֹוָׁשֶבָך, ואומר )מיכה ו' ב'(, ִׁשְמעּו ָהִרים ֶאת 

ִריב ה' ְוָהֵאָתִנים מְֹסֵדי ָאֶרץ...".

על ידי מי שבסופו נהיה חלל – ששאול המלך שבסופו היה 
של  החזקות  מידיו  הלוחות  את  חטף  במלחמה,  שנהרג  חלל 

גלית.
בפסוקים  כמפורש  במלחמה,  נהרג  בסופו  המלך  ששאול 
ַוִּיְמָצֻאהּו  ָׁשאּול  ֶאל  ַהִּמְלָחָמה  "ַוִּתְכַּבד  ו'(,   - ג'  ל"א  )ש"א 
ָׁשאּול  ַוּיֹאֶמר  ֵמַהּמֹוִרים.  ְמאֹד  ַוָּיֶחל  ַּבָּקֶׁשת  ֲאָנִׁשים  ַהּמֹוִרים 
ָהֵאֶּלה  ָהֲעֵרִלים  ָיבֹואּו  ֶּפן  ָבּה  ְוָדְקֵרִני  ַחְרְּבָך  ְׁשֹלף  ֵכָליו  ְלנֵֹׂשא 
ַוִּיַּקח  ְמאֹד  ָיֵרא  ִּכי  ֵכָליו  נֵֹׂשא  ָאָבה  ְוֹלא  ִבי  ְוִהְתַעְּללּו  ּוְדָקֻרִני 
ָׁשאּול ֶאת ַהֶחֶרב ַוִּיּפֹל ָעֶליָה... ַוָּיָמת ָׁשאּול ּוְׁשֹלֶׁשת ָּבָניו ְונֵֹׂשא 
ֵכָליו ַּגם ָּכל ֲאָנָׁשיו ַּבּיֹום ַההּוא ַיְחָּדו", ואף ששאול הפיל עצמו 
על חרבו, עיין במלבי"ם שהמורים כבר החלו לירות עליו את 
חיציהם ופגעו בו וכבר 'הוחלה' מהם, כך שנחשב הדבר שאף 

הוא נהרג במלחמה.
ושאול נחשב כחלל, כפי שדוד קונן עליו, כמפורש בפסוקים 
ָׁשאּול  ַעל  ַהּזֹאת  ַהִּקיָנה  ֶאת  ָּדִוד  "ַוְיקֵֹנן  י"ט(,   - י"ז  א'  )ש"ב 
ָנְפלּו  ֵאיְך  ָחָלל  ָּבמֹוֶתיָך  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַהְּצִבי  ְּבנֹו...  ְיהֹוָנָתן  ְוַעל 
ִגּבֹוִרים", וכתב הרלב"ג שם, "על במותיך חלל. אמר זה בעבור 
הר הגלבוע שנפלו בו שאול ובניו". וכעי"ז כתב "הצבי ישראל, 
שאול, שהיה צבי ויופיו של ישראל, עכשיו הוא חלל ומוטל 

על במות".
ושאול חטף את הלוחות מידיו של גלית, כדאיתא במדרש 
גם  הובא  ב’,  ז’  תהלים16  במדרש  )וכעי"ז  א'  י"א  שמואל 
בילקוט ש”א ק”ב(, “)ש"א ד' י"ב( ַוָּיָרץ ִאיׁש ִּבְנָיִמן ֵמַהַּמֲעָרָכה 
ַוֲאָדָמה ַעל רֹאׁשֹו. ]איש  ַוָּיבֹא ִׁשֹלה ַּבּיֹום ַההּוא ּוַמָּדיו ְקֻרִעים 
אמר,  לוי[  ]ר'  חד  ורבנן,  סימון  ור'  לוי  ר'  שאול.  זה  בנימן[ 
ושמע  היה  במערכה  היום.  באותו  שאול  הלך  מיל17  ששים 
שנשבו הלוחות, והלך וחטפן מיד גלית ובא. ורבי סימון אמר, 
מאה ועשרים מיל הלך שאול באותו היום. בשילו היה ושמע 
אמרין,  ורבנין  ובא.  גלית  מיד  וחטפן  והלך  הלוחות  שנשבו 
היה  במערכה  היום.  באותו  שאול  הלך  מיל  ושמונים  מאה 
גלית  מיד  וחטפן  והלך  הלוחות  שנשבו  ושמע  לשילה  וברח 
ובא”. וכפרש”י בקצרה, “איש בנימן. זה היה שאול, שחטף 

את הלוחות מיד גלית וברח לו18”.
וכתב  הללו  המדרש  דברי  את  שהביא  שם  ברד”ק  וע”ע 
היה  שהוא  בו  דרשו  בנימן.  איש  “וירץ  דוחק,  שהם  עליהם 
לו.  וברח  גלית הפלשתי  מיד  הלוחות  קיש, שחטף  בן  שאול 
כמה  שהרי  מהארון,  הלוחות  את  אדם  שהוציא  הוא  ורחוק 
בהיותו  הארון  מקדושת  לפלשתים  באו  רעות  וכמה  נגעים 
אנשי  גם  כי  בו,  יד  אם שלחו  שכן  כל  לבד,  פלשתים  בארץ 
בית שמש שהיו ישראלים מתו כמה מהן כי ראו בארון ה’”. 
“כבר  כתב,  המדרש  דברי  את  הביא  הוא  שאף  ובאברבנאל 
יסדונו חז”ל שאין משיבין על הדרש, אכן פשוטו של מקרא 
שהלוחות נשבו עם הארון וחזרו עמו ואיש זה מבנימן הוא 

איש בעלמא ולא שאול”.
ועיין בכלי יקר שהאריך להוכיח שהמדרש עיקר, ודחה את 

קושיות ותמיהותיהם של רבותינו הראשונים.

10  והנה זה שנים רבות לא זכיתי להבין דברי חז”ל אלו אודות שיש מציאות של 
חטיפת חכמה גבורה ועשירות מאת ה’, וראיתי במהרז”ו שנראה בדבריו שנתקשה בזה, 
וכתב, “שלא היה מתנתן. פירוש, שמתחילה נתן להם הקב”ה מתנה זו, אלא על שחטאו 

אבדו מתנתן ונעשה שלהם”, ועדיין צ”ב.
ואאמו”ר זצ”ל הראני שהגר”ח קנייסבקי שליט”א כבר עמד בזה כלפי ענין החכמה 
על  וכתב  המדרש  דברי  שהביא  י”ב(,  הוצאה  ק”מ  )עמ’  חקת  פרשת  דקרא  בטעמא 
יהב  וגו’,  חכמה  יתן  ה’  כי  כתיב  הא  חכמה,  בעצמו  לחטוף  אפשר  איך  “וקשה,  כך, 
חכמתא וגו’ ]והרי אחיתופל גדול בתורה היה[. אבל י”ל שכבר הבטיחו חז”ל )מגילה 
ו’(, יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, ולכך כל המתיגע בתורה זכותו שידע ויחכם, אבל 
אם אין לומד בדרך שהקב”ה רוצה, כגון הלומד בתשעה באב ובימי אבילות או בליל 
שבת לאור הנר או לאור שנעשה באיסור על ידי ישראל, או שלומדים ומהרהרין דברי 
תורה במקומות האסורין בהרהור או באמצע התפילה וחזרת הש”ץ וקדיש, שכל זה 
אסור על פי דין וכה”ג, כל זה נקרא שחטפו החכמה לעצמן ולא מהקב”ה, ולכך חכמה 

כזו לא תצלח...”.
וחשבתי שעל דרך זו גם ניתן לומר על עשירות, שאם עשו את עושרם שלא במשפט 

וביושר, ולא לפי כל כללי ההלכה, עושר זה נחשב כחטיפה מה’ והיא לא תצלח.
אכן לא ידעתי להעמיד הדברים לענין הגבורה, דמאי שייך בזה חטיפה וקבלת גבורה 

שלא כדת של תורה.
והיודע ביאור בדברי המדרש הללו, נודה לו אם יודיענו להגדיל תורה ולהאדירה.

בו  שהיו  איברים  ושמונה  וארבעים  מאתים  “על  גרס,  שמואל  ובמדרש    11
בגלית...”.

12  יעויין ברד”ק שם שבתחילה ביאר דברי הפסוק על דרך הפשט, “לכה אלי. לפי 
שהיה הפלשתי כבד ללכת מפני כובד כלי ברזל והנחושת אשר עליו, וזהו שאמר )פסוק 
מ”א(, הֵֹלְך ְוָקֵרב ֶאל ָּדִוד, כלומר מעט מעט מפני המשא אשר עליו, וכאשר ראהו ]גלית 

לדוד[ בלא שריון ובלא כלי מלחמה, אמר לו שיבא אליו”.
בוש אני להתקרב אליך ללחום עם  כי  “ויאמר לכה אלי.  וע”ע במלבי”ם שביאר, 

מקל ואבנים”.
13  ביפה עינים בפסחים ובכריתות העיר, שלפי דברי הירושלמי שהעזרה צווחה על 
אותו הצדוקי שהקטיר הקטורת ביום הכיפורים בחוץ, ופעמיים היה כן, נמצא שמצאנו 

עוד צווחות לעזרה.
ושתים  בכניסה  “שתים  בגמרא,  לגרוס  שהוסיף  שם  חננאל  ברבינו  ועיין    14

ביציאה”.
15  עיין אריכות דברים בענין מיתתו של עלי בגליון רל”ב, פרשת ויגש ע”ג.

16  דאיתא שם בקצרה, “...שאול )ש”ב א’ כ”ג( ִמְּנָׁשִרים ַקּלּו ֵמֲאָריֹות ָּגֵברּו, ר’ לוי 

אמר ששים מילין היה שאול הולך ביום אחד, ר’ סימון אמר מאה ועשרים מילין, ורבנין 

אמרי מאה ושמונים מילין. אימתי, כשנשבה הארון, הדא הוא דכתיב ַוָּיָרץ ִאיׁש ִּבְנָיִמן 

ֵמַהַּמֲעָרָכה, זה שאול, ואת מדמה עצמך לשאול...”.

בין המערכה לבין שילה היה ששים מיל, אלא שנחלקו היכן  17  דלכו”ע המרחק 

כפשטות  והלך,  וחזר  שהלך  או  ושוב  הלוך  או  אחת  פעם  הדרך  את  הלך  והאם  היה 

דברי המדרש.

18  ובנותן טעם להעתיק כאן מספר ‘אור אלחנן’ )תולדותיו של הקדוש רבינו אלחנן 

וסרמן זצ”ל הי”ד, ח”ב עמ’ ר”ב(, מה שכתב בענין זה, שיש בו בבחינת נבואה לשעה 

ולדורות, “לפני שהתחיל את שיעורו, דיבר על יקרת ישיבה בימינו, כשהיא מתנהלת 

בקדושה ובטהרה מבלי להכניס בתוכה שום זמורת זר של תערובת קודש וחול. אמר: 

הקמת ישיבה כזאת באמריקה, היא כמעשהו של שאול המלך בחטפו את לוחות הברית 

הוציא  בידיו,  רשע  אותו  הלוחות עצמם שהחזיק  אותם  גלית הפלשתי,  בידי  שנשבו 

זה כמי  ואילו אדם המרהיב להפריע את בוני הישיבה, הרי  ממנו והחזירן לישראל... 

שבא לרגום באבנים את שאול המלך בנשאו את שני לוחות הברית בזרועותיו”.
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הפרסים לשבוע זה:  ספר "משנת אבות עמ"ס אבות", ה"כ

עוד  שלושה זוכים נוספים, כל אחד בספר "דרך ברורה על המשנה ברורה".
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הזכרונות מהימים ההם עדיין טריים אצל ניצולי המחנות, כמעט כל לילה הם עוברים שוב ושוב 
את האקציות והסלקציות, את הרעב והמחסור, העינויים והרדיפות, ההריגות והשמדות, ומעל 
הכל עומדים מול עיניהם לֶרַשע ולרעה אותם שליחי השטן, אלו שנולדו להורים יהודים ופרקו 
מעליהם עול תורה ומצות, ושימשו כשוטרי המחנות ופעמים רבות שהתאכזרו אל יהודי המחנות 
יותר מאשר מלאכי החבלה בעצמם, שסופם היה גרוע מכל, שאיבדו את חלקם בזה ובבא ושמם 

נשאר לדראון עולם בקרב הארץ.
עברו  הם  אותה  קשה  סלקציה  אותה  הוא  מחדש,  לילה  בכל  העולים  הקשים  מהמחזות  אחד 
אחד  מול  בתורו  עבר  וכל אחד  ארוכות  בשורות  אותם  העמידו  בה  אל שערי המחנה.  בבואם 
פי דבריו כת מלאכי החבלה שהיו עמו  בידו, שעל  ממלאכי החבלה הבכירים שעמד עם מגלב 
'שמאל',  או  'ימין'  אחד  כל  על  מכריז  לאחר שהיה  לבתה,  אם  ובין  לבנו  אב  בין  מפרידים  היו 
החיים  אל  הולך  ומי  ולמשרפות,  הגזים  בתאי  המות  אל  ישירות  הולך  מי  היא,  שמשמעותם 

הזמניים, למחנות העבודה והעינויים.
כאלו  ישנם  הניצולים,  בקרב  לשמצה  היטב  וזכורים  מהדהדים  עדיין  אלו  שזכרונות  למרות 
הדואגים להזכירם בכל עת ושעה. אחד מהדברים המזכירים ומעוררים מחדש את אותם זכרונות 
זוועה, הם דיבורי הֶרשע והשנאה הבאים מעוקרי התורה החפצים לבטל את התורה ושמירתה 
ולהשכיח שם שמים מפי הבריות, שמפליגים בדמיונותיהם והבליהם שבתחילה יעשו זאת על 
ויחליט לפי  'סלקציה' בין תלמידי הישיבות, בהם יעמוד איזה עריץ עם מגלב בידו  ידי עשיית 
טפשות דעתו עליהם, מי מהם ילך לחיים להמשיך לשקוד על התורה יומם ולילה, יעלה ויתעלה 
ואבדון, אל מחנות  למוות  ילך  ומי  ועמלה,  בתורה  עיסוקו  ותלמיד חכם שכל  בן תורה  להיות 
ההשמדה הרוחניים, לקרקסטיני הצבא החילוני והחולני, ויאבד הוא מזרע קודש שומרי התורה 

והמצוות, ח"ו.
דמיונות הבל אלו נובעים מבורותם המוחלטת בכל, ובמיוחד בתולדות וקורות עם ישראל מאז 
היותו לעם, שעל כן אינם יכולים להבין את לומדי התורה המוסרים את נפשם מינקותם ועד עת 
זקנה ושיבה בעמלה של תורה, שלטענתם הרי אפילו למקצוע הרפואה המורכב והקשה די בלימוד 
שבע שנים, ואם כן מדוע שומרי התורה והמצוות לא פורשים מהתורה כל ימיהם אלא עמלים 

בה ועוסקים בה בכל עת ושעה. 
הלימודים  את  מי שסיים  שבגויים תאמין, שבהם  חכמות  מכל  היא, שבשונה  הגדולה  בורותם 
סיבה שהיא,  מי שהפסיק באמצע מכל  ואילו  לימודיו,  לו  הועילו  וקיבל את חכמתו,  בהצלחה 
יראה את אותם שנות לימודים כבזבוז משווע שלא יצא מהם דבר, ומי שאינו רוצה להגיע לגמר 
ולתעודה, חבל לו על כל רגע שמשקיע בלימוד החומר. ויתרה מזאת, לאחר שהחכימו ולמדו את 
המקצוע, אינם רואים כל תועלת בשנות הלימוד שהשקיעו בכך, אלא רק כאמצעי הכרחי להגיע 
לידיעת המקצוע, ומאותו יום ואילך אינם לומדים אותו יותר. להבדיל אלף אלפי וריבוא רבבות 
הבדלות לתורת ה' תמימה, שלא זו בלבד שאין יעד להספק וידיעה שלאחריו האדם הוא כבר 
'מלומד' ומקצועי, אלא בכל יום ויום וכל היום אדם מצווה לעסוק בתורת ה' תמימה וללומדה, 
ובעצם הלימוד, אף מי שלצערו אינו מצליח להחזיק בה לאורך ימים, כל רגע ורגע יהודי מקיים 
את תפקידו ועושה את מצוותו ואף קונה קניין נצח בנפשו, בקיום מצוות והגית בו יומם ולילה, 
ואף אם אדם זכה ולמד את כל הש"ס בעיון נמרץ ובקי בו, עדיין לא יתן מנוחה לנפשו עד שיחזור 
עליו בכל עת, יוסיף ללמוד את הרמב"ם והטור, השולחן ערוך ושאר ספרי הפוסקים, ואף עליהם 
יחזור, כפי שזוכים לראות את זקני תלמידי החכמים ששתל ה' בכל דור ודור, שעד זקנה ושיבה, 

וממרומי מאת שנותיהם, לא נותנים מנוחה לגופם והוגים בתורה הקדושה בכל עת ושעה.
אלו שלמדו תורה כ'חכמה', שלמדו בכדי לעבור את המבחנים ברשויות השלטוניות, שלאחריהם 
תהיה להם 'תעודה', הם אלו השועלים שבכרם, שמחמת כן מחבלים בו ופורצים פרצה אחר פרצה 
בחומות המקיפים אותו ובכרם עצמו, וכידוע שבכל הדורות אותם אלו היו ה'ְמָהְרַסִיְך ּוַמֲחִרַבִיְך', 
ֵיֵצאּו', וכדברי הרד"ק שם, שהפושעים  שיקויים בנו גם המשך נבואת ישעיה )מ"ט י"ז(, ש'ִמֵּמְך 

יצאו מישראל ויכלו, וכך לא יהיה בהם עוד רשע ופושע.

*
כדוגמא וכמציאות לחוסר האפשרות לדעת מה ילד יום, ומי יהיה זה שיזכה לעלות בהר ה' ולקום 
במקום קדשו, כל אחד יכול להביט אחורה כמה עשרות שנים ולבדוק מי מבין חבריו בתלמוד 
תורה או בישיבה לצעירים חשבו עליהם הכל שיגדלו כתלמידי חכמים וגדולי תורה ועל מי כלל 

לא האמינו שיצליחו לאחוז בעץ החיים כל ימיהם, ומה היה לבסוף, היכן עומדים אלו ואלו.
כל מי שלמד בכתתם של אליעזר פארברענטרלייבען* ומרדכי וייטאונגעקומער* ואף למד עמהם 
בישיבה לצעירים, ומאז היגר לארץ רחוקה ולא היה לו קשר עמהם, בטוח בליבו שאליעזר הינו 
תלמיד חכם השוקד על תלמודו יומם וליל, ומרדכי לכל היותר הינו יהודי שומר תורה ומצוות 
בנערות  בימי  ביניהם  והשוני  ההבדל  תורה.  של  בדרכה  בניו  את  ומגדל  לתורה  עתים  הקובע 
והבחרות היה כה בולט, שאליעזר היה בנו של תלמיד חכם ידוע, וליבו היה פתוח לתורה ועמלה, 
בקי במסכתות רבות על בורָים ובכל עת היה הראשון לכל דבר שבקדושה, למסור 'חבורות' ואף 
לשמוע ממנו חידוש בכל סוגיא ומקום, כשזכור עוד לרבים שבֵעת שסיים את הישיבה לצעירים, 
כמותו  מובחר  שבחור  בחשבם  לישיבתם,  יבוא  אם  מאוד  היו שמחים  הישיבות  מראשי  רבים 
בוודאי יוסיף להם רבות. בסופו של דבר הלך ללמוד באחת מהישיבות המובחרות בצילם של זקני 
וגדולי ישראל שממעינותיהם שתה בצמא ועלה ונתעלה בתורה ועמלה ומיד בהגיעו לפרק האיש 
מקדש, 'נחטף' כחתן פאר למשפחה בעלת ממון ומוקירה תלמידי חכמים, ותוך כמה שנים חותנו 

הקים עבורו כולל שיעמוד בראשו וימשיך לגדול לאילן מפואר.
לעומת אליעזר, מרדכי אף לא עמד בצילו, אביו היה יהודי פשוט שבקושי ידע קרוא וכתוב, ועבד 
לפרנסתו במקצועות שאינם מכובדים, כשבכל בוקר עוד קודם עלות השחר היה יוצא מביתו, 
והחל את תפקידו הראשון כ'מוציא פחים', ולאחר שסיים את סיבובו, היה מתרחץ והולך לשיעור 
לפני התפילה ולתפילת שחרית ועוד שיעור קצר, וזמן קצר לאחר מכן החל בתפקידו השני כ'מנקה 
רחובות'. לילדיו שהרגישו חוסר נעימות בעבודתו זו, היה אומר בכל עת, שאם אביהם היה גנב 
או עוסק בעבודות אחרות הכרוכות באיסורי תורה או דרבנן, אכן היה לכם מה להתבייש, אבל 
אם יהודי עובד לפרנסתו באמונה, אין מה להתבייש בזה, ובפרט שהוא זוכה לנקות את הארץ 

הקדושה, שהאמוראים הקדושים השתבחו בטרחתם לייפותה.
דרשה זו שמרדכי שמע פעמים רבות מאביו, לא עזרה לו כשחבריו לגלגו בפניו על עבודות אביו. 
במיוחד שמרדכי לא ניחון בשכל חריף, אלא היה בעל הבנה בינונית ומטה, ופעמים רבות היה 
צריך לפנות לחבריו שיסבירו לו דבר שלא הבין או קלט, וחלק מהחברים לא הבינו את הזכות 
שיש בחלקם לעזור למי שחלש מהם, אלא לגלגו על חוסר הבנתו ולא תמיד שמחו לעזור ולהסביר 
לו את הטעון הסבר או הבנה. באחד מן הימים הקניטו חברו באומרו 'מי יודע מה יצא ממך? 
מוציא פחים או מנקה רחובות'. מרדכי לקח את הדברים מאוד לליבו ונשבר עד מאוד, ואביו ניסה 
לנחמו ולדבר על ליבו, שעליו ועל כמותו אמרו חז"ל )נדרים פ"א א'(, 'הזהרו בבני עניים שמהם 
תצא תורה'. בעקבות דברי העידוד שקיבל מאביו בזמנים רבים, שאף היה מוסיף לספר להם תמיד 
על מעלתו העצומה של היושב ועוסק בתורה ששכינה שרויה כנגדו וזוכה בכל רגע ורגע בתלמודו 
והוא המאושר שבאנושות,  כנגד כל המצוות כולם,  'תלמוד תורה' שהיא שקולה  לקיום מצות 

שזוכה לקרבת ה' ושמחה ואושר עד אין קץ מעצם הלימוד וְמִׂשמחת המצוה שבה.
בשנתו האחרונה בתלמוד תורה, השקיע רבות בלימוד הגמרא וידיעתה כדי לעשות רצון בוראו 
ואף לשמח את אביו ואמו, ומה גם שהיה חשוב מאוד לאביו שיתקבל לישיבה לצעירים עם חברה 
ובכל  ניתן חינו בעיני המלמד שדאג עבורו  ולהתעלות. בחסד ה' עליו  יוכל להמשיך  טובה בה 
עת היה חוזר ומסביר עבורו את תלמודו, וכשהגיעה השעה לחפש ולתור אחר ישיבה לצעירים, 
עמל המלמד רבות בכדי שיקבלוהו באחת הישיבות המתאימות עבורו, שמצד אחד יש בה חברה 
טובה ואוירה רצינית של לימוד, ויחד עם זאת רבני הישיבה גם משקיעים רבות בבחורים חלשים 
לעזור להם לעלות ולהתעלות, וכך אינה ה' שהוא הלך יחד עם אליעזר לאותה ישיבה לצעירים, 
כשאליעזר היה הראש שבשיעור, ומרדכי היה הזנב לאריות, כשבכל עת הוא עמל ומתאמץ וחוזר 
ושונה, ועם כל מאמציו והשקעתו הרָּבה וההשתדלות הרבה של רבני הישיבה לעזור לו ולסייעו 

בתלמודו, נחשב כאחד מהחלשים בישיבה.
כשעמד לסיים את הישיבה לצעירים, פנה אליו ראש הישיבה ושוחח עמו על כך, שהיות והוא 
חפץ לעזור ולסייע לתלמידיו שימצא ויתאים עבורם את הישיבה הטובה ביותר עבורם, ובמיוחד 
יודע את רוב קשייו  ונפשו קשורה בנפשו, ומה גם שהוא  אליו שהוא אוהב אותו אהבת נפש 
והתגברותו עליהם ועמלו והתמדתו הרבה בכל עת ושעה, על כן הוא מציע בפניו שתי דרכים, 
שוקדים  בה  ונכבדה,  חשובה  גדולה  לישיבה  עבורו  לדאוג  האפשרות  את  לו  שיש  הראשונה 
ועמלים על התורה מאות רבות של בחורים, אך לפי נסיונו הרב והכרותו עמו, לא טוב הדבר 
רבני  עם  אישי  ליצור קשר  רבות קשה  פעמים  ישנם מאות תלמידים,  בהם  עבורו, שבישיבות 
הישיבה ובמיוחד בהתחלה, ובעקבות כך לא יוכל לברר ולשאול מה שלא הבין ואף לא תהיה לו 
הדרכה בדרכי העליה, וישנו חשש שבמהרה הוא ישבר ומחמת כן ירד בהתמדתו ועמלו, וחלילה 
מה יהא בסופו. לעומת זאת יש לו עבורו הצעה שניה, שאחד מרעיו, תלמיד חכם מופלג שחפץ 
להרביץ תורה, פתח זה מכבר ישיבה גדולה חדשה, וכעת בשנותיה הראשונות של הישיבה, חפץ 
הוא לבססה שתהיה רק עם בחורים טובים בעלי התמדה ומידות טובות ויראי ה', על כן ממעט 
הישיבה,  כל אחד מבחורי  ומיוחד עם  הדוק  יש קשר  הישיבה  ולרבני  לישיבתו,  בחורים  לקבל 

וכמדומה לו שהוא יוכל מאוד להצליח באותה ישיבה.
מרדכי הודה לראש הישיבה על כל מחשבתו עליו בכל עת ושעה ועזרתו הרבה עד אין קץ, והשיב 
לראש הישיבה שברור לו הדבר שאם ראש הישיבה ממליץ לו את ההצעה השניה, שזה הטוב 
והמיוחד ביותר עבורו, ואינו מחפש אחר כבוד או מעמד חברתי לנפנף ב'שם הישיבה' בה הוא 
לומד, אלא הוא מחפש מקום בו יוכל לעלות ולהתעלות ו'לעשות רצונו בלבב שלם'. ראש הישיבה 
השיבו, ידעתי בני ידעתי שזה רצונך וחפצך, ומלבד השתדלותי בענין הישיבה, ובלי נדר עוד אוסיף 
ואמשיך להתפלל עליך גם לאחר שתלך לישיבה הגדולה, וליבי יהיה עליך כל הימים. שמח ומעודד 

יצא מרדכי מראש הישיבה ביודעו שכעת המלאכה היא עליו, לשבת ולעמול בתורה כל ימיו.
הישיבה הגדולה החדשה אכן התאימה למרדכי, החבָרה שם היתה של בחורים יראי ה' העמלים 
עת  כשבכל  רבות,  עמהם  והתייעץ  הישיבה  רבני  עם  אישי  קשר  יצר  ומרדכי  עת,  בכל  בתורה 
הם מוסיפים לעודדו ולחזקו שלמרות רוב הקשיים שיש לו, ימשיך להחזיק בעץ החיים בלימוד 
למד מסכתא אחר מסכתא שתהיה  לשנה  ומשנה  בתלמודו,  חיל  ומרדכי עשה  ועמלה.  התורה 
קנין בנפשו, חזר עליה עשרות פעמים כדי שתחשב כ'תורתו' ובה יהגה יומם ולילה, ואף ליטש 
את נפשו עוד ועוד בעמלה של תורה ולימוד המוסר ודקדוק ההלכה, עד שהיה בכלליות הנהגתו 

ועמלו בתורה כאחד מהמיוחדים בישיבה.
למרות מעלותיו הרבות של מרדכי, כשהגיע לפרקו, לא קל היה הדבר עבורו, במיוחד שרבים 
מחפשים שידוך לילדיהם לפי מה שיגידו שכיניהם ומכריהם, ולא תמיד לפי מה שטוב לבנם או 
לבתם, ולהיות מחותן עם בעל תפקידים מכובדים כמוציא פחים ומנקה רחובות, זה לא כבוד 
גדול ואף בזיון לא קטן. בסופו של דבר, בעיתו ובזמנו שנגזר עליו מצא את זיווגו, נערה יראת ה' 
שאביה התלמיד חכם אשר כל ימיו עמל בתורה מחוסר כל, הלך לעולמו והשאיר אחריו רק חובות 
כבדים, ומחמת שלא היה לאמה האלמנה מה להתחייב עבורה, היה מי שהציע להם את השידוך, 
ובעזרתם של כמה עסקנים שנטלו על עצמם התחייבויות מינימליות, הקימו את ביתם, כשלצורך 
כך הלכו להתגורר באחד מהמקומות הנידחים בקצה הארץ, בה היתה קהילה קטנה ואף כולל, 

והיה שייך לרכוש שם דירה קטנה עם משכנתא שיכלו לעמוד בהחזריה.
בראש הקהילה הקטנה עמד רב תלמיד חכם מופלג שחיפש מקום קטן ושקט בו יוכל ללמוד בכל 
עת ושעה, והקים שם אף כולל קטן. ר' מרדכי שהתקבל בכולל הקטן כאברך מן המנין, מצא את 
מקומו באחת הפינות והחל לשקוד על התורה ועמלה. האברכים שראו את התמדתו הרבה של 
ר' מרדכי ולימודו בנעימות מיוחדת, שמחו על בואו כמוצא שלל רב, שכעת התווסף להם תלמיד 
חכם מופלג לקהילתם ולכולל שלהם, אלא שתוך זמן קצר התאכזבו עד מאוד, כשגילו שלמרות 
התמדתו הרבה, כח זכרונו חלש עד מאוד וכמעט אין לו ידיעות במרחבי הש"ס וספרי רבותינו 
הראשונים והאחרונים. ובכל זאת כיבדוהו והעריכוהו כולם על עמלו הרב והתמדתו המיוחדת 

למרות שלא תמיד הוא זוכר את משנתו ותלמודו. 
וילדיו למדו במוסדות החינוך של הקהילה,  השנים עברו ועמהם משפחתו של ר' מרדכי גדלה 
אלא שבעקבות סיבה מסויימת הכולל שעל יד הקהילה נסגר, ומחמת כן חלק נכבד ממשפחות 
בעקבות  הקהילה  מוסדות  הנהלת  הודעת  היתה  בפטיש'  ה'מכה  הקהילה.  את  עזבו  האברכים 
להחזיק  נוספת  אפשרות  שאין  הקהילה  לשארית  שהודיעו  משפחות,  כמה  עוד  של  עזיבתם 
את מוסדות החינוך עבור מספר כה מועט של ילדים ועל כן ככל הנראה לקראת השנה הבאה 

המוסדות יסגרו, ובעקבות כך עמדה כל הקהילה בסכנת סגירה.  
מחוסר ברירה החל ר' מרדכי לברר אַחר מקום תורה אֵחר בו יוכל לעבור להתגורר עם משפחתו. 
באותה עת היתה תקופה בה הרשויות נתנו מענקי דיור למשפחות ברוכות ילדים שיש להם דירה 
קטנה, ובחסד ה' על ר' מרדכי מכר את דירתו ויחד עם כספי המענקים ולקיחת משכנתא חדשה, 
רכש דירה קטנה במקום תורה חדש שהקימו באותם ימים, בו מצא מוסדות לימוד מתאימים 
לילדיו ואף כולל עבורו, ועם תחילת השנה החדשה עבר למעונו החדש, וקבע את משכנו באחד 
מבתי המדרש בשכונה, שעל פי בקשתו קיבל מהגבאים את אחד מהמקומות הקדמיים בפינת בית 

המדרש, ושוב יכל לישב על התורה והעבודה כשאיפתו כל הימים.

*
בסמוך לביתו החדש, בנו באותם ימים שכונה קטנה של כעשרים בתים חד משפחתיים, שהיו 
מיועדים לבעלי ממון, כאשר בכל בנין אמורה להתגורר רק משפחה אחת, ששלושת מפלסי הבית 
מיועדת רק עבורם, כשלכל בית ישנה חצר גדולה ומרווחת עם חניה פרטית ואף ביתן לשומר 
הבית ועוד כהנה דברים השייכים לעשירים. כשסיימו את בניית השכונה והחלו להתגורר בה בעלי 

הממון, המה קבעו את מקום תפילתם ותלמודם באותו בית כנסת בו התפלל ולמד ר' מרדכי.
אותם בעלי ממון, לא הסתפקו בבית יפה ונאה שבנו לעצמם, אלא גם דאגו לבית ה' שיהא כראוי, 
וכפי שפסק הרמב"ם )פ"ז מאיסורי מזבח הי"א(, אחר שהביא את מעשה ֶהֶבל שהביא מנחה לה' 
מבכורות צאנו ומחלביהן, "והוא הדין בכל דבר שהוא לשם הקל הטוב, שיהיה מן הנֶאה והטוב, 
לַיפות  ביניהם כמין תחרות  כן התפתחה  ועל  ישיבתו...",  יהיה נאה מבית  אם בנה בית תפלה 
ולשכלל את בית ה', והחליטו יחדיו שבמקום הקראון הקטן יבנו בית כנסת גדול ומפואר, וכפי 

שחשבו כך עשו, ותוך זמן קצר החלו בבנינו לשמחתם הרבה של כל הלומדים והמתפללים.
אחד מהעשירים שקבע את משכנו בוילה גדולה באותה שכונה, ואף נמנה בין אלו שלקחו על 
עצמם את בניית בית הכנסת החדש, היה לייבלה בעל רשת הרהיטים 'רהיטי לייבלה'. לייבלה 
זה שהיה גביר גדול, נמנה בין אלו שנרתמו ולקחו על עצמם את העול הכספי של הבנין, והוא 
בעצמו  שהוא  אומרים  רבים  כאשר  הבניה,  מהוצאות  כרבע  מחבריו  מאחד  תרומה  השיג  אף 
תרם את אותו סכום אגדי, אלא שהוא חושש מעין הרע ועל כן הוא מספר שקיבל זאת מאחד 
מחבריו. מלבד זאת הוסיף לייבלה בנדבת ליבו ולפני כל חג ומועד הביא לגבאים סכום מכובד 
בכדי שיחלקו בין עמלי התורה שבקהילתם, שיוכלו לשמוח בשמחת המועדים בלב שמח ובבית 

מלא בכל טוב.
לייבלה שנתחבב על רוב בני הקהילה, למרות עשירותו הרבה היו לו ידיעות רבות בש"ס ופוסקים, 
בבית  לימודיו  לחוק  שקבע  זמנים  באותם  וידיעותיו,  כוחו  את  להראות  נהנה  היה  אף  והוא 
המדרש, ומרבה היה לפלפל עם הלומדים בסברות בדברי הראשונים והאחרונים, עד שהיו בין 
הלומדים שאמרו, שקצת פלא שאחד כמותו שיש לו הבנה בלימוד ואף הנאה מתלמודו, מבזבז 

את חייו במסחר וייצור רהיטים במקום לישב בבית המדרש ולעסוק בתורה.
ובאחד  עת,  בכל  תלמודו  על  השקוד  מרדכי  בר'  לייבלה  הבחין  המדרש  בבית  לימודו  במהלך 
הפעמים ניגש אליו לדבר עמו בלימוד, והתפלא עד מאוד שלמרות רוב התמדתו ולימודו, הוא 
לו הערכה רבה כלפיו,  ואין מה לדבר עמו בלימוד. באותם הימים היתה  יודע דבר,  כמעט לא 
ולילה,  יומם  ועמל בתורה  והוגה  יושב  זאת הוא  ולהשכיל, בכל  שלמרות שאינו מצליח להבין 
ולפני החלוקה הקרובה הוסיף לגבאי סכום נוסף וביקשו שיוסיף סכום זה לר' מרדכי, כדי שתהיה 

לו תמיכה כפולה.
גם  והיו  דינקותא,  מגירסא  יותר  הם  הללו  הרבות  שידיעותיו  היתה,  לייבלה  על  האמת המרה 
ימים בהם עמל על תלמודו יומם ולילה, ואף בעודו צעיר לימים כבר שימש כראש כולל לעשרות 
אברכים ומסר שיעורים מיוחדים ומערכות נפלאות שחלקם אף נקבעו בדפוס למען יעמדו ימים 
רבים. המפנה הגדול שלו היה, אחרי שחמיו העשיר שהחזיק את כל הכולל בעסקיו הענפים בענף 
שלו  העסקים  שכל  ובכדי  הכרתו,  את  ואיבד  פתאומי  באופן  הימים  באחד  התמוטט  הריהוט, 
לא יתמוטטו בעקבותיו ואף הכולל החשוב שהקים לא יאלץ להסגר, נטל על עצמו לייבלה את 

האחריות לעסקי חמיו, ונכנס אליהם לתקופה קצרה עד שחמיו יתאושש ויחזור לאיתנו.
כניסתו זו של לייבלה לעסקי חמיו היתה בעבורו האסון הנוראי שיכל להיות, מפני שחמיו נשאר 
במצבו הרפואי ימים רבים ולאחריהם יצא 'שבר כלי', הצריך תמיכה וסיוע בכל עת, וגם במצבו 
לעסקים  עמוק  נכנס  לייבלה  כך  ובעקבות  טוב,  שכולו  לעולם  ועבר  רבים  ימים  החזיק  לא  זה 
ומינה במקומו לתקופה מוגבלת את אחד ממצוייני הכולל כראש כולל, מינוי שהחזיק מעמד יותר 
מעשור, עד שבסופו של דבר, בעקבות סיבה מסויימת סגר לייבלה את הכולל והוא נשאר רק עם 

עסקיו חובקי העולם ביבוא ויצוא רהיטים.
למרות שבתחילת כניסתו של לייבלה לעולם העסקים, הקפיד עד מאוד להיות שקוע בכל עת 
בתורה הקדושה, וראה מול עיניו בכל עת את דברי הנפש החיים שהיו שגורים על לשונו, הכותב 
)שער א פ"ח(, "...אבל הענין, כי ודאי שאין דעת רבי ישמעאל שיהא הרשות נתונה לאדם לפרוש 
ח"ו אף זמן מועט מעסק התורה, ולעסוק בפרנסה ויהיה בטל אותו העת מעסק התורה לגמרי 
ח"ו. אמנם רמזו רבי ישמעאל בלשונו הקדוש הנהג 'בהן' מנהג דרך ארץ, רוצה לומר 'עמהן' עם 
הדברי תורה. היינו שגם באותו העת ושעה מועטת שאתה עוסק בפרנסה כדי הצורך וההכרח 
הזמן  במשך  אך  תורה...".  בדברי  רק  ברעיוני מחשבתך תהא מהרהר  פנים  כל  על  נפש,  לַחּיֹות 
משכוהו העסקים אחריהם בחבלי הָּׁשְוא ובֲעבֹות העגלה, עד שעיקר רעיוני מחשבתו בכל היום 

היו עסוקים בהבלי העולם, ואף באותה העת והשעה המועטת בה עסק לפרנסת נשמתו.
הראשון  בשמו  לייבלה  נקרא  שבתחילה  היתה,  הציבור  בקרב  ידועות  הלא  מהנקודות  אחת 
'אליעזר', אך כשכבר טבע בעסקיו ולאחר פטירת חמיו כשנהיה בעליה של רשת הרהיטים, החל 
להשתמש בשמו השני 'לייב', כשהוא אף מחזק את השימוש בשם זה כשקרא לעסקיו על שמו 

הזה, 'רהיטי לייבלה', ורק כשהעלוהו לתורה נקרא בשני שמותיו 'אליעזר לייב'.
כשהסתיימה בנייתו של הבנין המפואר לכבוד ה' ותורתו, ואף רכשו עבורו ריהוט מתאים, חילקו 
את בית המדרש לשלשה טורים, ששני הקיצונים המה של ששה מקומות בספסל ואילו הטור 
האמצעי היה של ארבע מקומות בספסל, והגבאים סידרו את המקומות לפי בקשת המתפללים, 
כאשר את הפינה הימנית בספסל הראשון נתנו לר' מרדכי, שיוכל להאריך בתפילה בלא להפריע 
לאחרים ואף לישב במקומו בכל עת ולעסוק בתורה, ואף מקום נוסף על ידו לבנו שעדיין עמו 

בביתו, ואילו את חלקו השני של הספסל נתנו ללייבלה ושלושת בניו.

*
לאחר תקופה ארוכה בה ישב לייבלה עם ר' מרדכי על אותו ספסל, וראה את תפילותיו הַזכֹות 
נזכר שמרדכי זה אינו אלא אותו מרדכי  והמיוחדות והתמדתו העצומה בכל עת ושעה, לפתע 
שלמד עמו בכיתה ובישיבה לצעירים והיה נחשב החלש ביותר בכיתה, ובמיוחד נזכר שבאחד 
הימים היה תלמיד בישיבה שהשווה בינו לבין מרדכי, ואמר שבעוד כמה שנים, כשאליעזר יהיה 
ראש ישיבה חשוב, יבוא לפניו מרדכי ויבקש ממנו לקבל את בנו, ואליעזר יזכור לו שפעם הם 
למדו יחד באותה כתה ויגמול עמו חסד ויקבל את בנו לישיבתו. באותו רגע החל לייבלה לחשוב 

ולהרהר, מה יצא ממנו ומה יצא ממרדכי.

מידת הקנאה החלה לבעור בתוככי ליבו של לייבלה, וֵהֶפך ההערכה הרבה שהיתה לו לר' מרדכי 
עד אותה שעה, החל לשנוא אותו ולבוז לו בליבו במחשבות בלע והבל, שלא יצא ממנו כלום, 
ושיתף את מקורביו וידידיו במחשבותיו אלו, שהוא סתם 'עובר בטל' שיושב בבית הכנסת ולומד 
'יטאטא רחובות' או  ואולי אפילו  וכבר היה עדיף שילך לחפש עבודה,  ולזכור דבר,  בלי להבין 

'יוציא פחים'.
הקנאה והשנאה שהיו בליבו של לייבלה, בערו בקרבו, והיות ולא היה מתאים למעמדו המכובד 
לריב ולהציק לר' מרדכי, עשה זאת בתחבולות. לקראת המועד הקרוב אמר לגבאי של החלוקות, 
יכול למסור לגבאי הצדקה של  גם  והוא  שהפעם הזאת אינו צריך לתת לר' מרדכי מהחלוקה, 
העיר ולכל הממונים על החלוקות שאין צורך לשלוח לו דבר, הוא כבר ידאג לו אישית. הגבאי 
שהעריך מאוד את ר' מרדכי, שמח עבורו שעשיר כמו לייבלה ידאג עבורו לחגים, ודאג לידע את 
כל המחלקים למיניהם על כך, שכולם שמחו עבורו, כשהם כלל לא מעלים על קצה דעתם על 

איזו דאגה עבורו דיבר לייבלה.
דבר,  חלוקה  משום  קיבלו  כיון שלא  ומשפחתו,  מרדכי  ר'  עבור  מאוד  היה קשה  המועד  אותו 
שכולם סמכו על לייבלה וחלוקתו. בחסד ה' על מרדכי ומשפחתו שלא ירעבו בחג, אחד מגבאי 
הצדקה שלא נודע לו דבר דאגתו של לייבלה, שלח אליהם באמצע החג ארגז עופות ועוד משלוח 

נוסף של מוצרים, כך שעל ידו שלח ה' להם את ברכתו.
ליבו של לייבלה לא נרגע כשידע שהצליח להרעיב את ר' מרדכי ומשפחתו, הוא קיוה שר' מרדכי 
יבוא לפניו בערב החג ויתחנן על ליבו שיתן לו תמיכה, והוא ישיב לו שנודע לו שהתפנתה משרה 
של 'מוציא פחים' ו'מנקה רחובות', ובאותה עת הוא יראה אותו מתבייש שכעת נודע לכל דבר 
יחוסו והוא יעבור למקום אחר, אך כשהגיע ליל יו"ט והוא ראה את ר' מרדכי יושב על מקומו 
בסמוך אליו שמח ומאושר בשמחת התורה ועמליה, התפוצץ מרוב קנאה ושנאה, ובאותו רגע 

עלה לו רעיון סטני מיוחד.
בסיומה של תפילת ערבית ניגש לייבלה לגבאי בית הכנסת ואמר לו, שלא מתאים שבבית כנסת 
מכובדים  ספסלים  כאן  שיהיה  וצריך  וארוכים,  פשוטים  כה  ספסלים  יהיו  ומכובד  מפואר  כזה 
ומפוארים, כל אחד רוחב ששים עם ריפוד ופאר כָיֶאה לבית ה', ועל כן הוא מציע בפניו שיתרום 
ריהוט חדש עבור כל בית הכנסת, באופן היאה ומתאים כפי שיתייעץ עם מעצבים המומחים 
בתחום. הגבאי שמח עד מאוד על הצעתו של לייבלה, ולמחרת בשחרית כשקיבל עלייה, במהלך 
הכנסת',  לבית  ומפואר  חדש  ריהוט  שיתן  'בעבור  רם,  בקול  והכריז  הגבאי  הוסיף  שברך'  ה'מי 
ניגשו אליו עשרות רבות  ולאחר התפילה  כאשר כל המתפללים מתפעלים מתרומתו הנכבדה, 

מהמתפללים והודו לו נרגשות.
ימים ספורים לאחר החג כשישב לייבלה עם הגבאים, הראה להם תמונה של ריהוט שהמעצב 
שלו בחר. היה זה ספסל מרווח וגדול, המחולק לארבע מקומות, שמצידו השני הוא כעין 'סטנדר', 
ויש בו תא לכל מתפלל לאיחסון ספריו ואף מקום  כשבכל מושב ישנם כמה אפשרויות כיוון, 
מיוחד לתליית חפצים. הבעיה היחידה בריהוט מיוחד זה הוא, אמר לייבלה, שעל ידו יהיו פחות 
מקומות בבית הכנסת, שאמנם בטור האמצעי לא יהיה שינוי, אך בשני הטורים הקיצוניים של 
בית הכנסת, שכיום יש בהם ששה מקומות, כעת יהיה בהם רק ארבעה מקומות, אך לפי בדיקת 
בעל מקצוע בתחום, אם נוסיף עוד שני ספסלים בטור לאורכו, דבר שיתכן עם שינויים קלים 

בהשקעה קטנה, ניתן יהיה להכניס את אותו מספר מקומות לבית הכנסת.
למרות ההוצאה הגדולה והכבדה של רכישת הריהוט, עשה זאת לייבלה בלב שמח, לא לכבוד 
יוצרו אלא לכבוד יצרו, שעל פי תוכניתו כעת יסולק ר' מרדכי ממקומו והמנוחה תשוב לליבו. 
ואכן כך היה, כשסידרו את המקומות מחדש, השיב לייבלה לשאלת הגבאים, שהוא חפץ להישאר 
במקומו, והוא אף מבקש שבימות החול לא יהיה אדם שיקבע את מקומו לתלמודו, כי הוא חפץ 
שהמקום ישאר עבורו תמיד פנוי ומסודר, שאם יחפוץ לבוא ללמוד, יוכל לעשות זאת בכל עת 
ושעה. כתוצאה מבקשותיו של לייבלה לא היתה לגבאים מנוס אלא לבקש מר' מרדכי לבחור 
לעצמו מקום חילופי לתפילה ולתלמודו. והיות והמקומות שנשארו פנויים היו בלב בית המדרש, 
מקום בו היה קשה לר' מרדכי ללמוד בהם ללא הפרעה, לא היתה לר' מרדכי ברירה אחרת, ועבר 

לבית מדרש אחר בו יוכל להמשיך לשקוד על התורה יומם וליל.
כשעזב ר' מרדכי את בית מדרשם לטובת בית מדרש אחר ומרוחק, לומדי ומתפללי בית הכנסת 
התעצבו אל ליבם, שחבל שפנינה זו שהיתה בחלקם ובגורלם, שעליה יכלו להצביע לומר לילדיהם 
'כזה ראה וקדש', עזבם אל עבר קהילה אחרת, לעומתם, לייבלה היה שמח ומאושר, והרגיש שכל 

ההשקעה הגדולה שהשקיע בריהוט החדש היתה כדאית ומשתלמת.
חודשים ספורים חלפו מאז, ולייבלה כבר שכח ממעשיו הנוראים, אך לפתע החל להרגיש חולשות 
נוראיות. בדיקות רפואיות העלו שהוא חלה ב'לוקמיה', היא השם הכללי של סוג המחלה הנוראה 
יותר  וטיפול  מסור  מומחה  פרטי  רופא  לקבל  לו  איפשר  לייבלה  הרב של  בדם. ממונו  הפוגע 
מאחרים, ובדיקתם העלתה שמדובר בסוג קל מאוד של המחלה, שבמצבו זה די אם יעשו לו 'סינון 
דם מולקולרי' והוא נקיון דם, שהדם עובר בתוך מכשיר מיוחד המסנן מתוך הדם את החלקיקים 
הנגועים, שברוב הפעמים בסוג זה של מחלתו, לאחר ניקוי שכזה החולה מבריא ושב לאיתנו. 
לאחר שגם הניקוי הראשון והשני לא הועילו לגמרי, התפלאו הרופאים עד מאוד וניסו לעשות 
לו ניקוי נוסף, שלאחריו הברירה היחידה היא להשתיל לו 'מח עצם', שהוא החלק בדם המייצר 
את הכדוריות הלבנות ודואג לבריאותם. כאשר גם הנסיון השלישי לא הצליח, החלו לחפש עבורו 
תורם ל'מח עצם', כשנמצא התורם, עבר את כל הטיפולים הנוראיים הכרוכים בהכנות להשתלה 

ולאחר מכן הוציאו מהתורם מח עצם והשתילוהו בדמו.
בכל אותה תקופה ארוכה של השנתיים בהם לייבלה עבר את כל טיפוליו הקשים, לא היה מי 
שינהל את העסקים, והם החלו להראות סימני קריסה. אלא שבאותה עת לייבלה נלחם על חייו 
ולא היתה לו כל אפשרות להלחם גם על עסקיו, ועל כן מינה את אחד מידידיו כמנהל במקומו 
מה  משום  אך  המלך,  דרך  על  שוב  ולהעלותם  העסקים  את  להציל  יוכל  הרב  שבנסיונו  וקיוה 
היה נראה שיחד עם המכה הגופנית של המחלה, יש על לייבלה איזה שהוא חרון אף גם בחלק 
הכלכלי, וכל מה שהמנהל החדש עשה ופעל כדי להציל את העסקים, רק העמיק את הקריסה 

והמשבר הכלכלי.
לאחר הניסיון השני של השתלת המח עצם שכשל, והתרסקותם המוחלטת של כל עסקיו עד 
שבקושי היה לו מהיכן לשלם את הארנונה לביתו הגדול, הבין לייבלה שיש עליו איזה שהוא 
לו את  סיפר  לפניו  וכשבא  גלגלים,  בכיסא  מרן שליט"א  לפני  ביקש שיביאוהו  כן  ועל  קפידא, 
מצבו הרפואי שזה למעלה משנתיים הוא חולה במחלה ומה שעבר עליו ששלוש פעמים נכשלו 
לדעת  כאשר  הועילו,  לא  הם  גם  לו  עצם שעשו  מח  ואף שתי השתלות  הדם,  נקיון  בפעולות 
הרופאים היה ניתן לרפאותו בקלות, ובנוסף נפל גם ממרומי פסגת עושרו למעמקי העוני. רבינו! 

פנה לייבלה בקול בוכים ושאל, האם חלילה אין רפואה למכתי?
מרן שליט"א השיבו, שיפשפש במעשיו שאולי הוא נכשל בעוון ביזוי תלמיד חכם, שעליו דרש 
רב יהודה בשם רב )שבת קי"ט ב'(, "כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו". לייבלה 
השיבו, שמאז ומעולם הוא נצר את לשונו מדיבורים אודות תלמידי חכמים וגדולי ישראל, ובודאי 

שלא נכשל בביזויים.
אין כוונת הגמרא דוקא לתלמיד חכם שפקע שמו בכל העולם או שיש לו תפקיד כזה או אחר, 
אמר מרן שליט"א, אלא כפי היסוד בהלכות אלו שכתב לנו הרא"ש בתשובותיו )כלל ט"ו סי' י'(, 
"וזקן זהו שקנה חכמה, והיינו ת"ח שתורתו אומנותו, והיינו שקובע עתים לתורה ואינו מבטל 
למודו אלא בשביל מזונותיו... הילכך, כל אדם שעושה תורתו קבע ומלאכתו עראי, כגון שיש לו 
עתים קבועים ללמודו ואינו מבטלם כלל, ושאר היום כשהוא פנוי, שאינו צריך לחזר על מזונותיו, 
הוא חוזר על הספר ולומד, ואינו מטייל בשָוקים וברחובות אלא כדי להשתכר פרנסתו ופרנסת 
אנשי ביתו, ולא לאצור ולהרבות ממון, לזה אני קורא תלמיד חכם...". תחשוב ותפשפש במעשיך, 
אמר מרן שליט"א, אם לא ביזית אחד שיושב ועוסק בתורה בכל עת, ואין לו כל תפקיד או שררה, 
ויתכן ואינו אפילו בעל הבנה וזכרון, שלאור דברי הרא"ש הללו שכך נפסק להלכה, יש לאותו אחד 

דין תלמיד חכם, שהמבזהו אין לו רפואה למכתו.
לפתע נזכר לייבלה במה שעשה לר' מרדכי, שיושב כל היום והוגה בתורה למרות שביתו ריקם, 
ועל כן ביקש שיוציאו כל איש מעליו וסיפר למרן שליט"א היאך קנאתו בר' מרדכי העבירה אותו 
על דעתו ודתו והביאתו לעשות לו כן, החל מנסיונותיו למנוע ממנו כל תמיכה ועד סילוקו מבית 

הכנסת על ידי תרומת הריהוט שנתן.
כששמע מרן שליט"א את מעשיו, וראה שמתחרט עליהם בלב שלם, השיבו שראשית עליו ללכת 
לר' מרדכי ולבקש ממנו ומבני ביתו מחילה על מה שעשה להם, ולדאוג עבורו שישיבו לו את כל 
התמיכות שתמכו בו בעבר. ומלבד זאת, היות וגרם לו רעה גדולה והציק לבני ביתו, עליו לרכוש 
להם מכספו ריהוט נצרך או לעשות להם שיפוץ בבית, כדי להשיב להם טובה תחת הרעה שגמל 
להם, אלא שדבר זה צריך להעשות דוקא מכספך או מחובות שתקח עליך לפרוע, ולא מהתרמת 
אחד מידידיך לעזור ולסייע להם, ואם תעשה כן ור' מרדכי ובני ביתו ימחלו לך בלב שלם, בזכות 

זה תציל את נפשך מביזוי התלמיד חכם וכולי האי ואולי שתנצל ממצבך הרפואי הקשה.
דאג  ואף  וביתו  מרדכי  ר'  סליחת  את  וביקש  שליט"א,  מרן  עליו  ציוה  אשר  ככל  עשה  לייבלה 
קצר  וזמן  בעצמו,  שלקח  מהלוואה  שקלים  אלפי  עשרות  כמה  של  בסכום  ביתם  את  שישפצו 
לאחר מכן, עשו לו השתלת מח עצם מחדש שנקלטה, כשלאחריה החל להחלים ממחלתו ולשוב 

לאיתנו.
ר'  וסיפר שעשה כהדרכתו ולאחר שפייס את  לו על דבריו  והודה  לימים כשבא למרן שליט"א 
מרדכי וביתו, החלה להיות רפואה למכתו, והוסיף שאם מותר לו לשאול, הוא היה שמח לדעת 
על פי איזה מספרי הקבלה או התיקונים מיוסדת תקנתו ותשובתו. מרן שליט"א השיבו שתקנתו 

ותשובתו מיוסדת על פי חומש ופרש"י בפרשת חקת.

מנין בפרשתינו עפרש"י יסד מרן שליט"א את תקנתו ותשובתו של לייבלה?
פארברענטרלייבען - השורף את חייו. וייטאונגעקומער - המגיע למרחקים.



הזכרונות מהימים ההם עדיין טריים אצל ניצולי המחנות, כמעט 
כל לילה הם עוברים שוב ושוב את האקציות והסלקציות, את 
הרעב והמחסור, העינויים והרדיפות, ההריגות והשמדות, ומעל 
השטן,  שליחי  אותם  ולרעה  לֶרַשע  עיניהם  מול  עומדים  הכל 
אלו שנולדו להורים יהודים ופרקו מעליהם עול תורה ומצות, 
ושימשו כשוטרי המחנות ופעמים רבות שהתאכזרו אל יהודי 
המחנות יותר מאשר מלאכי החבלה בעצמם, שסופם היה גרוע 
מכל, שאיבדו את חלקם בזה ובבא ושמם נשאר לדראון עולם 

בקרב הארץ.
אחד מהמחזות הקשים העולים בכל לילה מחדש, הוא אותה 
בה  המחנה.  שערי  אל  בבואם  עברו  הם  אותה  קשה  סלקציה 
העמידו אותם בשורות ארוכות וכל אחד עבר בתורו מול אחד 
ממלאכי החבלה הבכירים שעמד עם מגלב בידו, שעל פי דבריו 
ובין  לבנו  אב  בין  היו מפרידים  עמו  כת מלאכי החבלה שהיו 
'ימין' או 'שמאל',  אם לבתה, לאחר שהיה מכריז על כל אחד 
הגזים  בתאי  המות  אל  ישירות  הולך  מי  היא,  שמשמעותם 
העבודה  למחנות  הזמניים,  החיים  אל  הולך  ומי  ולמשרפות, 

והעינויים.
היטב לשמצה  וזכורים  עדיין מהדהדים  למרות שזכרונות אלו 
בקרב הניצולים, ישנם כאלו הדואגים להזכירם בכל עת ושעה. 
אחד מהדברים המזכירים ומעוררים מחדש את אותם זכרונות 
התורה  מעוקרי  הבאים  והשנאה  הֶרשע  דיבורי  הם  זוועה, 
החפצים לבטל את התורה ושמירתה ולהשכיח שם שמים מפי 
יעשו  שבתחילה  והבליהם  בדמיונותיהם  שמפליגים  הבריות, 
זאת על ידי עשיית 'סלקציה' בין תלמידי הישיבות, בהם יעמוד 
עליהם,  דעתו  טפשות  לפי  ויחליט  בידו  מגלב  עם  עריץ  איזה 
ולילה,  יומם  התורה  על  לשקוד  להמשיך  לחיים  ילך  מהם  מי 
יעלה ויתעלה להיות בן תורה ותלמיד חכם שכל עיסוקו בתורה 
ועמלה, ומי ילך למוות ואבדון, אל מחנות ההשמדה הרוחניים, 
קודש  מזרע  הוא  ויאבד  והחולני,  החילוני  הצבא  לקרקסטיני 

שומרי התורה והמצוות, ח"ו.
ובמיוחד  נובעים מבורותם המוחלטת בכל,  דמיונות הבל אלו 
אינם  כן  שעל  לעם,  היותו  מאז  ישראל  עם  וקורות  בתולדות 
יכולים להבין את לומדי התורה המוסרים את נפשם מינקותם 
ועד עת זקנה ושיבה בעמלה של תורה, שלטענתם הרי אפילו 
למקצוע הרפואה המורכב והקשה די בלימוד שבע שנים, ואם 
כן מדוע שומרי התורה והמצוות לא פורשים מהתורה כל ימיהם 

אלא עמלים בה ועוסקים בה בכל עת ושעה. 
תאמין,  שבגויים  חכמות  מכל  שבשונה  היא,  הגדולה  בורותם 
וקיבל את חכמתו,  בהצלחה  הלימודים  מי שסיים את  שבהם 
הועילו לו לימודיו, ואילו מי שהפסיק באמצע מכל סיבה שהיא, 
יראה את אותם שנות לימודים כבזבוז משווע שלא יצא מהם 
דבר, ומי שאינו רוצה להגיע לגמר ולתעודה, חבל לו על כל רגע 
שמשקיע בלימוד החומר. ויתרה מזאת, לאחר שהחכימו ולמדו 
את המקצוע, אינם רואים כל תועלת בשנות הלימוד שהשקיעו 
בכך, אלא רק כאמצעי הכרחי להגיע לידיעת המקצוע, ומאותו 
יום ואילך אינם לומדים אותו יותר. להבדיל אלף אלפי וריבוא 
יעד  שאין  בלבד  זו  שלא  תמימה,  ה'  לתורת  הבדלות  רבבות 
ומקצועי,  'מלומד'  כבר  הוא  האדם  שלאחריו  וידיעה  להספק 
ה'  בתורת  לעסוק  מצווה  אדם  היום  וכל  ויום  יום  בכל  אלא 
תמימה וללומדה, ובעצם הלימוד, אף מי שלצערו אינו מצליח 
להחזיק בה לאורך ימים, כל רגע ורגע יהודי מקיים את תפקידו 
ועושה את מצוותו ואף קונה קניין נצח בנפשו, בקיום מצוות 
יומם ולילה, ואף אם אדם זכה ולמד את כל הש"ס  והגית בו 
לנפשו עד שיחזור  מנוחה  יתן  לא  עדיין  בו,  ובקי  נמרץ  בעיון 
עליו בכל עת, יוסיף ללמוד את הרמב"ם והטור, השולחן ערוך 
ושאר ספרי הפוסקים, ואף עליהם יחזור, כפי שזוכים לראות 
את זקני תלמידי החכמים ששתל ה' בכל דור ודור, שעד זקנה 
לגופם  מנוחה  נותנים  לא  שנותיהם,  מאת  וממרומי  ושיבה, 

והוגים בתורה הקדושה בכל עת ושעה.
אלו שלמדו תורה כ'חכמה', שלמדו בכדי לעבור את המבחנים 
הם  'תעודה',  להם  תהיה  שלאחריהם  השלטוניות,  ברשויות 
אלו השועלים שבכרם, שמחמת כן מחבלים בו ופורצים פרצה 
אחר פרצה בחומות המקיפים אותו ובכרם עצמו, וכידוע שבכל 
גם  בנו  ּוַמֲחִרַבִיְך', שיקויים  ה'ְמָהְרַסִיְך  היו  הדורות אותם אלו 
הרד"ק  וכדברי  ֵיֵצאּו',  ש'ִמֵּמְך  י"ז(,  )מ"ט  ישעיה  נבואת  המשך 
יהיה בהם עוד  וכך לא  ויכלו,  יצאו מישראל  שם, שהפושעים 

רשע ופושע.
*

ומי  יום,  ילד  מה  לדעת  האפשרות  לחוסר  וכמציאות  כדוגמא 
יהיה זה שיזכה לעלות בהר ה' ולקום במקום קדשו, כל אחד 
יכול להביט אחורה כמה עשרות שנים ולבדוק מי מבין חבריו 
בתלמוד תורה או בישיבה לצעירים חשבו עליהם הכל שיגדלו 
כתלמידי חכמים וגדולי תורה ועל מי כלל לא האמינו שיצליחו 
ומה היה לבסוף, היכן עומדים  ימיהם,  כל  לאחוז בעץ החיים 

אלו ואלו.
כל מי שלמד בכתתם של אליעזר פארברענטרלייבען* ומרדכי 
וייטאונגעקומער* ואף למד עמהם בישיבה לצעירים, ומאז היגר 
לארץ רחוקה ולא היה לו קשר עמהם, בטוח בליבו שאליעזר 
וליל, ומרדכי לכל  יומם  הינו תלמיד חכם השוקד על תלמודו 
לתורה  עתים  הקובע  ומצוות  תורה  שומר  יהודי  הינו  היותר 
ומגדל את בניו בדרכה של תורה. ההבדל והשוני ביניהם בימי 
בנערות והבחרות היה כה בולט, שאליעזר היה בנו של תלמיד 
חכם ידוע, וליבו היה פתוח לתורה ועמלה, בקי במסכתות רבות 
על בורָים ובכל עת היה הראשון לכל דבר שבקדושה, למסור 
'חבורות' ואף לשמוע ממנו חידוש בכל סוגיא ומקום, כשזכור 
עוד לרבים שבֵעת שסיים את הישיבה לצעירים, רבים מראשי 
הישיבות היו שמחים מאוד אם יבוא לישיבתם, בחשבם שבחור 
הלך  דבר  של  בסופו  רבות.  להם  יוסיף  בוודאי  כמותו  מובחר 
וגדולי  זקני  של  בצילם  המובחרות  מהישיבות  באחת  ללמוד 
ישראל שממעינותיהם שתה בצמא ועלה ונתעלה בתורה ועמלה 

ומיד בהגיעו לפרק האיש מקדש, 'נחטף' כחתן פאר למשפחה 
ותוך כמה שנים חותנו  ומוקירה תלמידי חכמים,  בעלת ממון 
הקים עבורו כולל שיעמוד בראשו וימשיך לגדול לאילן מפואר.

יהודי  היה  אביו  בצילו,  עמד  לא  אף  מרדכי  אליעזר,  לעומת 
במקצועות  לפרנסתו  ועבד  וכתוב,  קרוא  ידע  שבקושי  פשוט 
היה  השחר  עלות  קודם  עוד  בוקר  כשבכל  מכובדים,  שאינם 
יוצא מביתו, והחל את תפקידו הראשון כ'מוציא פחים', ולאחר 
שסיים את סיבובו, היה מתרחץ והולך לשיעור לפני התפילה 
ולתפילת שחרית ועוד שיעור קצר, וזמן קצר לאחר מכן החל 
בתפקידו השני כ'מנקה רחובות'. לילדיו שהרגישו חוסר נעימות 
בעבודתו זו, היה אומר בכל עת, שאם אביהם היה גנב או עוסק 
בעבודות אחרות הכרוכות באיסורי תורה או דרבנן, אכן היה 
באמונה,  לפרנסתו  עובד  יהודי  אם  אבל  להתבייש,  מה  לכם 
הארץ  את  לנקות  זוכה  שהוא  ובפרט  בזה,  להתבייש  מה  אין 
הקדושה, שהאמוראים הקדושים השתבחו בטרחתם לייפותה.

לו  עזרה  לא  מאביו,  רבות  פעמים  שמע  שמרדכי  זו  דרשה 
לא  שמרדכי  במיוחד  אביו.  עבודות  על  בפניו  לגלגו  כשחבריו 
ניחון בשכל חריף, אלא היה בעל הבנה בינונית ומטה, ופעמים 
רבות היה צריך לפנות לחבריו שיסבירו לו דבר שלא הבין או 
קלט, וחלק מהחברים לא הבינו את הזכות שיש בחלקם לעזור 
למי שחלש מהם, אלא לגלגו על חוסר הבנתו ולא תמיד שמחו 
לעזור ולהסביר לו את הטעון הסבר או הבנה. באחד מן הימים 
הקניטו חברו באומרו 'מי יודע מה יצא ממך? מוציא פחים או 
מנקה רחובות'. מרדכי לקח את הדברים מאוד לליבו ונשבר עד 
כמותו  ועל  שעליו  ליבו,  על  ולדבר  לנחמו  ניסה  ואביו  מאוד, 
תצא  שמהם  עניים  בבני  'הזהרו  א'(,  פ"א  )נדרים  חז"ל  אמרו 
תורה'. בעקבות דברי העידוד שקיבל מאביו בזמנים רבים, שאף 
היושב  של  העצומה  מעלתו  על  תמיד  להם  לספר  מוסיף  היה 
ורגע  רגע  בכל  וזוכה  כנגדו  שרויה  ששכינה  בתורה  ועוסק 
כל  כנגד  שקולה  שהיא  תורה'  'תלמוד  מצות  לקיום  בתלמודו 
ה'  לקרבת  שזוכה  שבאנושות,  המאושר  והוא  כולם,  המצוות 
המצוה  וְמִׂשמחת  הלימוד  מעצם  קץ  אין  עד  ואושר  ושמחה 

שבה.
בשנתו האחרונה בתלמוד תורה, השקיע רבות בלימוד הגמרא 
ואמו,  אביו  את  לשמח  ואף  בוראו  רצון  לעשות  כדי  וידיעתה 
לצעירים  לישיבה  שיתקבל  לאביו  מאוד  חשוב  גם שהיה  ומה 
עליו  ה'  ולהתעלות. בחסד  להמשיך  יוכל  בה  טובה  עם חברה 
ניתן חינו בעיני המלמד שדאג עבורו ובכל עת היה חוזר ומסביר 
עבורו את תלמודו, וכשהגיעה השעה לחפש ולתור אחר ישיבה 
לצעירים, עמל המלמד רבות בכדי שיקבלוהו באחת הישיבות 
ואוירה  טובה  חברה  בה  יש  אחד  שמצד  עבורו,  המתאימות 
גם משקיעים  הישיבה  רבני  זאת  עם  ויחד  לימוד,  של  רצינית 
וכך  ולהתעלות,  לעלות  להם  לעזור  חלשים  בבחורים  רבות 
ישיבה לצעירים,  יחד עם אליעזר לאותה  אינה ה' שהוא הלך 
לאריות,  הזנב  היה  ומרדכי  שבשיעור,  הראש  היה  כשאליעזר 
כשבכל עת הוא עמל ומתאמץ וחוזר ושונה, ועם כל מאמציו 
והשקעתו הרָּבה וההשתדלות הרבה של רבני הישיבה לעזור לו 

ולסייעו בתלמודו, נחשב כאחד מהחלשים בישיבה.
כשעמד לסיים את הישיבה לצעירים, פנה אליו ראש הישיבה 
ושוחח עמו על כך, שהיות והוא חפץ לעזור ולסייע לתלמידיו 
עבורם,  ביותר  הטובה  הישיבה  את  עבורם  ויתאים  שימצא 
קשורה  ונפשו  נפש  אהבת  אותו  אוהב  שהוא  אליו  ובמיוחד 
בנפשו, ומה גם שהוא יודע את רוב קשייו והתגברותו עליהם 
ועמלו והתמדתו הרבה בכל עת ושעה, על כן הוא מציע בפניו 
עבורו  לדאוג  האפשרות  את  לו  שיש  הראשונה  דרכים,  שתי 
לישיבה גדולה חשובה ונכבדה, בה שוקדים ועמלים על התורה 
עמו,  והכרותו  הרב  נסיונו  לפי  אך  בחורים,  של  רבות  מאות 
לא טוב הדבר עבורו, שבישיבות בהם ישנם מאות תלמידים, 
פעמים רבות קשה ליצור קשר אישי עם רבני הישיבה ובמיוחד 
יוכל לברר ולשאול מה שלא הבין  בהתחלה, ובעקבות כך לא 
ואף לא תהיה לו הדרכה בדרכי העליה, וישנו חשש שבמהרה 
יהא  וחלילה מה  ועמלו,  ירד בהתמדתו  כן  ומחמת  ישבר  הוא 
מרעיו,  שניה, שאחד  עבורו הצעה  לו  יש  זאת  לעומת  בסופו. 
תלמיד חכם מופלג שחפץ להרביץ תורה, פתח זה מכבר ישיבה 
גדולה חדשה, וכעת בשנותיה הראשונות של הישיבה, חפץ הוא 
ומידות  בעלי התמדה  טובים  בחורים  עם  רק  לבססה שתהיה 
טובות ויראי ה', על כן ממעט לקבל בחורים לישיבתו, ולרבני 
ומיוחד עם כל אחד מבחורי הישיבה,  הישיבה יש קשר הדוק 

וכמדומה לו שהוא יוכל מאוד להצליח באותה ישיבה.
מרדכי הודה לראש הישיבה על כל מחשבתו עליו בכל עת ושעה 
ועזרתו הרבה עד אין קץ, והשיב לראש הישיבה שברור לו הדבר 
שאם ראש הישיבה ממליץ לו את ההצעה השניה, שזה הטוב 
והמיוחד ביותר עבורו, ואינו מחפש אחר כבוד או מעמד חברתי 
לנפנף ב'שם הישיבה' בה הוא לומד, אלא הוא מחפש מקום בו 
יוכל לעלות ולהתעלות ו'לעשות רצונו בלבב שלם'. ראש הישיבה 
השיבו, ידעתי בני ידעתי שזה רצונך וחפצך, ומלבד השתדלותי 
בענין הישיבה, ובלי נדר עוד אוסיף ואמשיך להתפלל עליך גם 
לאחר שתלך לישיבה הגדולה, וליבי יהיה עליך כל הימים. שמח 
ומעודד יצא מרדכי מראש הישיבה ביודעו שכעת המלאכה היא 

עליו, לשבת ולעמול בתורה כל ימיו.
שם  החבָרה  למרדכי,  התאימה  אכן  החדשה  הגדולה  הישיבה 
ומרדכי  עת,  בכל  בתורה  העמלים  ה'  יראי  בחורים  של  היתה 
יצר קשר אישי עם רבני הישיבה והתייעץ עמהם רבות, כשבכל 
עת הם מוסיפים לעודדו ולחזקו שלמרות רוב הקשיים שיש לו, 
ימשיך להחזיק בעץ החיים בלימוד התורה ועמלה. ומרדכי עשה 
חיל בתלמודו, ומשנה לשנה למד מסכתא אחר מסכתא שתהיה 
כ'תורתו'  כדי שתחשב  בנפשו, חזר עליה עשרות פעמים  קנין 
ובה יהגה יומם ולילה, ואף ליטש את נפשו עוד ועוד בעמלה 
בכלליות  עד שהיה  ההלכה,  ודקדוק  המוסר  ולימוד  תורה  של 

הנהגתו ועמלו בתורה כאחד מהמיוחדים בישיבה.
למרות מעלותיו הרבות של מרדכי, כשהגיע לפרקו, לא קל היה 

הדבר עבורו, במיוחד שרבים מחפשים שידוך לילדיהם לפי מה 
שיגידו שכיניהם ומכריהם, ולא תמיד לפי מה שטוב לבנם או 
כמוציא  מכובדים  תפקידים  בעל  עם  מחותן  ולהיות  לבתם, 
קטן.  לא  בזיון  ואף  גדול  כבוד  לא  זה  רחובות,  ומנקה  פחים 
בסופו של דבר, בעיתו ובזמנו שנגזר עליו מצא את זיווגו, נערה 
יראת ה' שאביה התלמיד חכם אשר כל ימיו עמל בתורה מחוסר 
כל, הלך לעולמו והשאיר אחריו רק חובות כבדים, ומחמת שלא 
היה לאמה האלמנה מה להתחייב עבורה, היה מי שהציע להם 
עצמם  על  שנטלו  עסקנים  כמה  של  ובעזרתם  השידוך,  את 
הלכו  כך  כשלצורך  ביתם,  הקימו את  מינימליות,  התחייבויות 
היתה  בה  הארץ,  בקצה  הנידחים  באחד מהמקומות  להתגורר 
קהילה קטנה ואף כולל, והיה שייך לרכוש שם דירה קטנה עם 

משכנתא שיכלו לעמוד בהחזריה.
שחיפש  מופלג  חכם  תלמיד  רב  עמד  הקטנה  הקהילה  בראש 
מקום קטן ושקט בו יוכל ללמוד בכל עת ושעה, והקים שם אף 
ר' מרדכי שהתקבל בכולל הקטן כאברך מן המנין,  כולל קטן. 
מצא את מקומו באחת הפינות והחל לשקוד על התורה ועמלה. 
ולימודו  מרדכי  ר'  של  הרבה  התמדתו  את  שראו  האברכים 
שכעת  רב,  שלל  כמוצא  בואו  על  שמחו  מיוחדת,  בנעימות 
התווסף להם תלמיד חכם מופלג לקהילתם ולכולל שלהם, אלא 
שתוך זמן קצר התאכזבו עד מאוד, כשגילו שלמרות התמדתו 
הרבה, כח זכרונו חלש עד מאוד וכמעט אין לו ידיעות במרחבי 
הש"ס וספרי רבותינו הראשונים והאחרונים. ובכל זאת כיבדוהו 
והעריכוהו כולם על עמלו הרב והתמדתו המיוחדת למרות שלא 

תמיד הוא זוכר את משנתו ותלמודו. 
וילדיו  גדלה  מרדכי  ר'  של  משפחתו  ועמהם  עברו  השנים 
סיבה  שבעקבות  אלא  הקהילה,  של  החינוך  במוסדות  למדו 
מסויימת הכולל שעל יד הקהילה נסגר, ומחמת כן חלק נכבד 
ממשפחות האברכים עזבו את הקהילה. ה'מכה בפטיש' היתה 
הודעת הנהלת מוסדות הקהילה בעקבות עזיבתם של עוד כמה 
נוספת  אפשרות  שאין  הקהילה  לשארית  שהודיעו  משפחות, 
להחזיק את מוסדות החינוך עבור מספר כה מועט של ילדים 
יסגרו,  המוסדות  הבאה  השנה  לקראת  הנראה  ככל  כן  ועל 

ובעקבות כך עמדה כל הקהילה בסכנת סגירה.  
מחוסר ברירה החל ר' מרדכי לברר אַחר מקום תורה אֵחר בו 
יוכל לעבור להתגורר עם משפחתו. באותה עת היתה תקופה 
בה הרשויות נתנו מענקי דיור למשפחות ברוכות ילדים שיש 
להם דירה קטנה, ובחסד ה' על ר' מרדכי מכר את דירתו ויחד 
עם כספי המענקים ולקיחת משכנתא חדשה, רכש דירה קטנה 
מוסדות  מצא  בו  ימים,  באותם  שהקימו  חדש  תורה  במקום 
השנה  תחילת  ועם  עבורו,  כולל  ואף  לילדיו  מתאימים  לימוד 
מבתי  באחד  משכנו  את  וקבע  החדש,  למעונו  עבר  החדשה 
אחד  את  מהגבאים  קיבל  בקשתו  פי  שעל  בשכונה,  המדרש 
מהמקומות הקדמיים בפינת בית המדרש, ושוב יכל לישב על 

התורה והעבודה כשאיפתו כל הימים.
*

בסמוך לביתו החדש, בנו באותם ימים שכונה קטנה של כעשרים 
בתים חד משפחתיים, שהיו מיועדים לבעלי ממון, כאשר בכל 
בנין אמורה להתגורר רק משפחה אחת, ששלושת מפלסי הבית 
מיועדת רק עבורם, כשלכל בית ישנה חצר גדולה ומרווחת עם 
חניה פרטית ואף ביתן לשומר הבית ועוד כהנה דברים השייכים 
בה  להתגורר  והחלו  השכונה  בניית  את  כשסיימו  לעשירים. 
בעלי הממון, המה קבעו את מקום תפילתם ותלמודם באותו 

בית כנסת בו התפלל ולמד ר' מרדכי.
אותם בעלי ממון, לא הסתפקו בבית יפה ונאה שבנו לעצמם, 
אלא גם דאגו לבית ה' שיהא כראוי, וכפי שפסק הרמב"ם )פ"ז 
שהביא  ֶהֶבל  מעשה  את  שהביא  אחר  הי"א(,  מזבח  מאיסורי 
מנחה לה' מבכורות צאנו ומחלביהן, "והוא הדין בכל דבר שהוא 
לשם הקל הטוב, שיהיה מן הנֶאה והטוב, אם בנה בית תפלה 
כמין  ביניהם  התפתחה  כן  ועל  ישיבתו...",  מבית  נאה  יהיה 
שבמקום  יחדיו  והחליטו  ה',  בית  את  ולשכלל  לַיפות  תחרות 
שחשבו  וכפי  ומפואר,  גדול  כנסת  בית  יבנו  הקטן  הקראון 
כל  הרבה של  בבנינו לשמחתם  קצר החלו  זמן  ותוך  עשו,  כך 

הלומדים והמתפללים.
אחד מהעשירים שקבע את משכנו בוילה גדולה באותה שכונה, 
הכנסת  בית  בניית  את  עצמם  על  שלקחו  אלו  בין  נמנה  ואף 
החדש, היה לייבלה בעל רשת הרהיטים 'רהיטי לייבלה'. לייבלה 
זה שהיה גביר גדול, נמנה בין אלו שנרתמו ולקחו על עצמם את 
העול הכספי של הבנין, והוא אף השיג תרומה מאחד מחבריו 
כרבע מהוצאות הבניה, כאשר רבים אומרים שהוא בעצמו תרם 
את אותו סכום אגדי, אלא שהוא חושש מעין הרע ועל כן הוא 
לייבלה  הוסיף  זאת  מלבד  מחבריו.  מאחד  זאת  שקיבל  מספר 
מכובד  סכום  לגבאים  הביא  ומועד  חג  כל  ולפני  ליבו  בנדבת 
לשמוח  שיוכלו  שבקהילתם,  התורה  עמלי  בין  שיחלקו  בכדי 

בשמחת המועדים בלב שמח ובבית מלא בכל טוב.
לייבלה שנתחבב על רוב בני הקהילה, למרות עשירותו הרבה 
היו לו ידיעות רבות בש"ס ופוסקים, והוא אף היה נהנה להראות 
את כוחו וידיעותיו, באותם זמנים שקבע לחוק לימודיו בבית 
בדברי  בסברות  הלומדים  עם  לפלפל  היה  ומרבה  המדרש, 
הראשונים והאחרונים, עד שהיו בין הלומדים שאמרו, שקצת 
פלא שאחד כמותו שיש לו הבנה בלימוד ואף הנאה מתלמודו, 
בבית  לישב  במקום  רהיטים  וייצור  במסחר  חייו  את  מבזבז 

המדרש ולעסוק בתורה.
במהלך לימודו בבית המדרש הבחין לייבלה בר' מרדכי השקוד 
עמו  לדבר  אליו  ניגש  הפעמים  ובאחד  עת,  בכל  תלמודו  על 
ולימודו,  התמדתו  רוב  שלמרות  מאוד  עד  והתפלא  בלימוד, 
הוא כמעט לא יודע דבר, ואין מה לדבר עמו בלימוד. באותם 
מצליח  שאינו  שלמרות  כלפיו,  רבה  הערכה  לו  היתה  הימים 
להבין ולהשכיל, בכל זאת הוא יושב והוגה ועמל בתורה יומם 
ולילה, ולפני החלוקה הקרובה הוסיף לגבאי סכום נוסף וביקשו 

שיוסיף סכום זה לר' מרדכי, כדי שתהיה 
המשך בעמוד הבא
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לו תמיכה כפולה.
האמת המרה על לייבלה היתה, שידיעותיו 
בהם  ימים  גם  והיו  דינקותא,  מגירסא  יותר  הם  הללו  הרבות 
עמל על תלמודו יומם ולילה, ואף בעודו צעיר לימים כבר שימש 
כראש כולל לעשרות אברכים ומסר שיעורים מיוחדים ומערכות 
רבים.  ימים  יעמדו  למען  בדפוס  נקבעו  אף  שחלקם  נפלאות 
המפנה הגדול שלו היה, אחרי שחמיו העשיר שהחזיק את כל 
הכולל בעסקיו הענפים בענף הריהוט, התמוטט באחד הימים 
שלו  העסקים  שכל  ובכדי  הכרתו,  את  ואיבד  פתאומי  באופן 
יאלץ  לא  ואף הכולל החשוב שהקים  יתמוטטו בעקבותיו  לא 
להסגר, נטל על עצמו לייבלה את האחריות לעסקי חמיו, ונכנס 

אליהם לתקופה קצרה עד שחמיו יתאושש ויחזור לאיתנו.
האסון  בעבורו  היתה  חמיו  לעסקי  לייבלה  של  זו  כניסתו 
הנוראי שיכל להיות, מפני שחמיו נשאר במצבו הרפואי ימים 
בכל  וסיוע  תמיכה  הצריך  כלי',  'שבר  יצא  ולאחריהם  רבים 
עת, וגם במצבו זה לא החזיק ימים רבים ועבר לעולם שכולו 
טוב, ובעקבות כך לייבלה נכנס עמוק לעסקים ומינה במקומו 
לתקופה מוגבלת את אחד ממצוייני הכולל כראש כולל, מינוי 
בעקבות  דבר,  של  שבסופו  עד  מעשור,  יותר  מעמד  שהחזיק 
עם  רק  נשאר  והוא  הכולל  את  לייבלה  סגר  מסויימת  סיבה 

עסקיו חובקי העולם ביבוא ויצוא רהיטים.
למרות שבתחילת כניסתו של לייבלה לעולם העסקים, הקפיד 
מול  וראה  הקדושה,  בתורה  עת  בכל  שקוע  להיות  מאוד  עד 
עיניו בכל עת את דברי הנפש החיים שהיו שגורים על לשונו, 
רבי  דעת  שאין  ודאי  כי  הענין,  "...אבל  פ"ח(,  א  )שער  הכותב 
ישמעאל שיהא הרשות נתונה לאדם לפרוש ח"ו אף זמן מועט 
מעסק התורה, ולעסוק בפרנסה ויהיה בטל אותו העת מעסק 
הקדוש  בלשונו  ישמעאל  רבי  רמזו  אמנם  ח"ו.  לגמרי  התורה 
הנהג 'בהן' מנהג דרך ארץ, רוצה לומר 'עמהן' עם הדברי תורה. 
היינו שגם באותו העת ושעה מועטת שאתה עוסק בפרנסה כדי 
הצורך וההכרח לַחּיֹות נפש, על כל פנים ברעיוני מחשבתך תהא 
מהרהר רק בדברי תורה...". אך במשך הזמן משכוהו העסקים 
רעיוני  שעיקר  עד  העגלה,  ובֲעבֹות  הָּׁשְוא  בחבלי  אחריהם 
באותה  ואף  העולם,  בהבלי  עסוקים  היו  היום  בכל  מחשבתו 

העת והשעה המועטת בה עסק לפרנסת נשמתו.
ידועות בקרב הציבור היתה, שבתחילה  אחת מהנקודות הלא 
נקרא לייבלה בשמו הראשון 'אליעזר', אך כשכבר טבע בעסקיו 
ולאחר פטירת חמיו כשנהיה בעליה של רשת הרהיטים, החל 
השימוש  את  מחזק  אף  כשהוא  'לייב',  השני  בשמו  להשתמש 
ורק  לייבלה',  'רהיטי  הזה,  שמו  על  לעסקיו  כשקרא  זה  בשם 

כשהעלוהו לתורה נקרא בשני שמותיו 'אליעזר לייב'.
כשהסתיימה בנייתו של הבנין המפואר לכבוד ה' ותורתו, ואף 
לשלשה  המדרש  בית  את  חילקו  מתאים,  ריהוט  עבורו  רכשו 
טורים, ששני הקיצונים המה של ששה מקומות בספסל ואילו 
הטור האמצעי היה של ארבע מקומות בספסל, והגבאים סידרו 
את המקומות לפי בקשת המתפללים, כאשר את הפינה הימנית 
בספסל הראשון נתנו לר' מרדכי, שיוכל להאריך בתפילה בלא 
להפריע לאחרים ואף לישב במקומו בכל עת ולעסוק בתורה, 
ואף מקום נוסף על ידו לבנו שעדיין עמו בביתו, ואילו את חלקו 

השני של הספסל נתנו ללייבלה ושלושת בניו.
*

אותו  על  ר' מרדכי  עם  לייבלה  ישב  בה  ארוכה  לאחר תקופה 
והתמדתו  והמיוחדות  הַזכֹות  תפילותיו  את  וראה  ספסל, 
העצומה בכל עת ושעה, לפתע נזכר שמרדכי זה אינו אלא אותו 
מרדכי שלמד עמו בכיתה ובישיבה לצעירים והיה נחשב החלש 
ביותר בכיתה, ובמיוחד נזכר שבאחד הימים היה תלמיד בישיבה 
שהשווה בינו לבין מרדכי, ואמר שבעוד כמה שנים, כשאליעזר 
יהיה ראש ישיבה חשוב, יבוא לפניו מרדכי ויבקש ממנו לקבל 
יחד באותה כתה  לו שפעם הם למדו  יזכור  ואליעזר  בנו,  את 
החל  רגע  באותו  לישיבתו.  בנו  את  ויקבל  חסד  עמו  ויגמול 

לייבלה לחשוב ולהרהר, מה יצא ממנו ומה יצא ממרדכי.
וֵהֶפך  לייבלה,  של  ליבו  בתוככי  לבעור  החלה  הקנאה  מידת 
החל  שעה,  אותה  עד  מרדכי  לר'  לו  שהיתה  הרבה  ההערכה 
יצא  והבל, שלא  לו בליבו במחשבות בלע  ולבוז  לשנוא אותו 
ממנו כלום, ושיתף את מקורביו וידידיו במחשבותיו אלו, שהוא 
סתם 'עובר בטל' שיושב בבית הכנסת ולומד בלי להבין ולזכור 
דבר, וכבר היה עדיף שילך לחפש עבודה, ואולי אפילו 'יטאטא 

רחובות' או 'יוציא פחים'.
הקנאה והשנאה שהיו בליבו של לייבלה, בערו בקרבו, והיות 
מרדכי,  לר'  ולהציק  לריב  המכובד  למעמדו  מתאים  היה  ולא 
עשה זאת בתחבולות. לקראת המועד הקרוב אמר לגבאי של 
החלוקות, שהפעם הזאת אינו צריך לתת לר' מרדכי מהחלוקה, 
יכול למסור לגבאי הצדקה של העיר ולכל הממונים  והוא גם 
לו  ידאג  כבר  הוא  דבר,  לו  לשלוח  צורך  שאין  החלוקות  על 
אישית. הגבאי שהעריך מאוד את ר' מרדכי, שמח עבורו שעשיר 

כמו לייבלה ידאג עבורו לחגים, ודאג לידע את כל המחלקים 
למיניהם על כך, שכולם שמחו עבורו, כשהם כלל לא מעלים על 

קצה דעתם על איזו דאגה עבורו דיבר לייבלה.
כיון  ומשפחתו,  מרדכי  ר'  עבור  מאוד  היה קשה  המועד  אותו 
לייבלה  על  סמכו  שכולם  דבר,  חלוקה  משום  קיבלו  שלא 
וחלוקתו. בחסד ה' על מרדכי ומשפחתו שלא ירעבו בחג, אחד 
שלח  לייבלה,  של  דאגתו  דבר  לו  נודע  שלא  הצדקה  מגבאי 
אליהם באמצע החג ארגז עופות ועוד משלוח נוסף של מוצרים, 

כך שעל ידו שלח ה' להם את ברכתו.
ליבו של לייבלה לא נרגע כשידע שהצליח להרעיב את ר' מרדכי 
ומשפחתו, הוא קיוה שר' מרדכי יבוא לפניו בערב החג ויתחנן 
על ליבו שיתן לו תמיכה, והוא ישיב לו שנודע לו שהתפנתה 
הוא  עת  ובאותה  רחובות',  ו'מנקה  פחים'  'מוציא  של  משרה 
יעבור  והוא  יחוסו  דבר  לכל  נודע  יראה אותו מתבייש שכעת 
מרדכי  ר'  את  ראה  והוא  יו"ט  ליל  כשהגיע  אך  אחר,  למקום 
התורה  בשמחת  ומאושר  שמח  אליו  בסמוך  מקומו  על  יושב 
ועמליה, התפוצץ מרוב קנאה ושנאה, ובאותו רגע עלה לו רעיון 

סטני מיוחד.
הכנסת  בית  לגבאי  לייבלה  ניגש  ערבית  תפילת  של  בסיומה 
ואמר לו, שלא מתאים שבבית כנסת כזה מפואר ומכובד יהיו 
ספסלים  כאן  שיהיה  וצריך  וארוכים,  פשוטים  כה  ספסלים 
מכובדים ומפוארים, כל אחד רוחב ששים עם ריפוד ופאר כָיֶאה 
לבית ה', ועל כן הוא מציע בפניו שיתרום ריהוט חדש עבור כל 
בית הכנסת, באופן היאה ומתאים כפי שיתייעץ עם מעצבים 
המומחים בתחום. הגבאי שמח עד מאוד על הצעתו של לייבלה, 
הוסיף  שברך'  ה'מי  במהלך  עלייה,  כשקיבל  בשחרית  ולמחרת 
הגבאי והכריז בקול רם, 'בעבור שיתן ריהוט חדש ומפואר לבית 
הנכבדה,  מתרומתו  מתפעלים  המתפללים  כל  כאשר  הכנסת', 
והודו  רבות מהמתפללים  אליו עשרות  ניגשו  ולאחר התפילה 

לו נרגשות.
הראה  הגבאים,  עם  לייבלה  כשישב  החג  לאחר  ספורים  ימים 
ספסל  זה  היה  בחר.  שלו  שהמעצב  ריהוט  של  תמונה  להם 
מרווח וגדול, המחולק לארבע מקומות, שמצידו השני הוא כעין 
'סטנדר', כשבכל מושב ישנם כמה אפשרויות כיוון, ויש בו תא 
לכל מתפלל לאיחסון ספריו ואף מקום מיוחד לתליית חפצים. 
הבעיה היחידה בריהוט מיוחד זה הוא, אמר לייבלה, שעל ידו 
יהיו פחות מקומות בבית הכנסת, שאמנם בטור האמצעי לא 
יהיה שינוי, אך בשני הטורים הקיצוניים של בית הכנסת, שכיום 
יש בהם ששה מקומות, כעת יהיה בהם רק ארבעה מקומות, אך 
עוד שני ספסלים  נוסיף  בדיקת בעל מקצוע בתחום, אם  לפי 
בטור לאורכו, דבר שיתכן עם שינויים קלים בהשקעה קטנה, 

ניתן יהיה להכניס את אותו מספר מקומות לבית הכנסת.
למרות ההוצאה הגדולה והכבדה של רכישת הריהוט, עשה זאת 
לייבלה בלב שמח, לא לכבוד יוצרו אלא לכבוד יצרו, שעל פי 
תוכניתו כעת יסולק ר' מרדכי ממקומו והמנוחה תשוב לליבו. 
לייבלה  השיב  מחדש,  המקומות  את  כשסידרו  היה,  כך  ואכן 
לשאלת הגבאים, שהוא חפץ להישאר במקומו, והוא אף מבקש 
לתלמודו,  מקומו  את  שיקבע  אדם  יהיה  לא  החול  שבימות 
פנוי ומסודר, שאם  כי הוא חפץ שהמקום ישאר עבורו תמיד 
יחפוץ לבוא ללמוד, יוכל לעשות זאת בכל עת ושעה. כתוצאה 
מבקשותיו של לייבלה לא היתה לגבאים מנוס אלא לבקש מר' 
מרדכי לבחור לעצמו מקום חילופי לתפילה ולתלמודו. והיות 
והמקומות שנשארו פנויים היו בלב בית המדרש, מקום בו היה 
קשה לר' מרדכי ללמוד בהם ללא הפרעה, לא היתה לר' מרדכי 
ברירה אחרת, ועבר לבית מדרש אחר בו יוכל להמשיך לשקוד 

על התורה יומם וליל.
אחר  מדרש  בית  לטובת  מדרשם  בית  את  מרדכי  ר'  כשעזב 
ומרוחק, לומדי ומתפללי בית הכנסת התעצבו אל ליבם, שחבל 
להצביע  יכלו  שעליה  ובגורלם,  בחלקם  שהיתה  זו  שפנינה 
לומר לילדיהם 'כזה ראה וקדש', עזבם אל עבר קהילה אחרת, 
ההשקעה  שכל  והרגיש  ומאושר,  שמח  היה  לייבלה  לעומתם, 

הגדולה שהשקיע בריהוט החדש היתה כדאית ומשתלמת.
ממעשיו  שכח  כבר  ולייבלה  מאז,  חלפו  ספורים  חודשים 
בדיקות  נוראיות.  חולשות  להרגיש  החל  לפתע  אך  הנוראים, 
רפואיות העלו שהוא חלה ב'לוקמיה', היא השם הכללי של סוג 
איפשר  לייבלה  של  הרב  ממונו  בדם.  הפוגע  הנוראה  המחלה 
מאחרים,  יותר  מסור  וטיפול   מומחה  פרטי  רופא  לקבל  לו 
ובדיקתם העלתה שמדובר בסוג קל מאוד של המחלה, שבמצבו 
זה די אם יעשו לו 'סינון דם מולקולרי' והוא נקיון דם, שהדם 
החלקיקים  את  הדם  מתוך  המסנן  מיוחד  מכשיר  בתוך  עובר 
ניקוי  לאחר  מחלתו,  של  זה  בסוג  הפעמים  שברוב  הנגועים, 
שכזה החולה מבריא ושב לאיתנו. לאחר שגם הניקוי הראשון 
וניסו  מאוד  עד  הרופאים  התפלאו  לגמרי,  הועילו  לא  והשני 
לעשות לו ניקוי נוסף, שלאחריו הברירה היחידה היא להשתיל 
לו 'מח עצם', שהוא החלק בדם המייצר את הכדוריות הלבנות 

ודואג לבריאותם. כאשר גם הנסיון השלישי לא הצליח, החלו 
לחפש עבורו תורם ל'מח עצם', כשנמצא התורם, עבר את כל 
מכן  ולאחר  להשתלה  בהכנות  הכרוכים  הנוראיים  הטיפולים 

הוציאו מהתורם מח עצם והשתילוהו בדמו.
בכל אותה תקופה ארוכה של השנתיים בהם לייבלה עבר את 
כל טיפוליו הקשים, לא היה מי שינהל את העסקים, והם החלו 
על  נלחם  לייבלה  עת  שבאותה  אלא  קריסה.  סימני  להראות 
חייו ולא היתה לו כל אפשרות להלחם גם על עסקיו, ועל כן 
הרב  שבנסיונו  וקיוה  במקומו  כמנהל  מידידיו  אחד  את  מינה 
אך  המלך,  דרך  על  שוב  ולהעלותם  העסקים  את  להציל  יוכל 
המחלה,  של  הגופנית  המכה  עם  שיחד  נראה  היה  מה  משום 
יש על לייבלה איזה שהוא חרון אף גם בחלק הכלכלי, וכל מה 
שהמנהל החדש עשה ופעל כדי להציל את העסקים, רק העמיק 

את הקריסה והמשבר הכלכלי.
לאחר הניסיון השני של השתלת המח עצם שכשל, והתרסקותם 
המוחלטת של כל עסקיו עד שבקושי היה לו מהיכן לשלם את 
שהוא  איזה  עליו  שיש  לייבלה  הבין  הגדול,  לביתו  הארנונה 
בכיסא  שליט"א  מרן  לפני  שיביאוהו  ביקש  כן  ועל  קפידא, 
גלגלים, וכשבא לפניו סיפר לו את מצבו הרפואי שזה למעלה 
משנתיים הוא חולה במחלה ומה שעבר עליו ששלוש פעמים 
נכשלו בפעולות נקיון הדם, ואף שתי השתלות מח עצם שעשו 
לו גם הם לא הועילו, כאשר לדעת הרופאים היה ניתן לרפאותו 
בקלות, ובנוסף נפל גם ממרומי פסגת עושרו למעמקי העוני. 
רבינו! פנה לייבלה בקול בוכים ושאל, האם חלילה אין רפואה 

למכתי?
מרן שליט"א השיבו, שיפשפש במעשיו שאולי הוא נכשל בעוון 
ביזוי תלמיד חכם, שעליו דרש רב יהודה בשם רב )שבת קי"ט 
ב'(, "כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו". לייבלה 
אודות  מדיבורים  לשונו  את  נצר  הוא  ומעולם  שמאז  השיבו, 

תלמידי חכמים וגדולי ישראל, ובודאי שלא נכשל בביזויים.
אין כוונת הגמרא דוקא לתלמיד חכם שפקע שמו בכל העולם 
או שיש לו תפקיד כזה או אחר, אמר מרן שליט"א, אלא כפי 
היסוד בהלכות אלו שכתב לנו הרא"ש בתשובותיו )כלל ט"ו סי' 
י'(, "וזקן זהו שקנה חכמה, והיינו ת"ח שתורתו אומנותו, והיינו 
שקובע עתים לתורה ואינו מבטל למודו אלא בשביל מזונותיו... 
הילכך, כל אדם שעושה תורתו קבע ומלאכתו עראי, כגון שיש 
לו עתים קבועים ללמודו ואינו מבטלם כלל, ושאר היום כשהוא 
פנוי, שאינו צריך לחזר על מזונותיו, הוא חוזר על הספר ולומד, 
פרנסתו  להשתכר  כדי  אלא  וברחובות  בשָוקים  מטייל  ואינו 
ופרנסת אנשי ביתו, ולא לאצור ולהרבות ממון, לזה אני קורא 
תלמיד חכם...". תחשוב ותפשפש במעשיך, אמר מרן שליט"א, 
אם לא ביזית אחד שיושב ועוסק בתורה בכל עת, ואין לו כל 
תפקיד או שררה, ויתכן ואינו אפילו בעל הבנה וזכרון, שלאור 
דין  אחד  לאותו  יש  להלכה,  נפסק  שכך  הללו  הרא"ש  דברי 

תלמיד חכם, שהמבזהו אין לו רפואה למכתו.
היום  כל  שיושב  מרדכי,  לר'  שעשה  במה  לייבלה  נזכר  לפתע 
שיוציאו  ביקש  כן  ועל  ריקם,  שביתו  למרות  בתורה  והוגה 
מרדכי  בר'  קנאתו  היאך  שליט"א  למרן  וסיפר  מעליו  איש  כל 
החל  כן,  לו  לעשות  והביאתו  ודתו  דעתו  על  אותו  העבירה 
מנסיונותיו למנוע ממנו כל תמיכה ועד סילוקו מבית הכנסת 

על ידי תרומת הריהוט שנתן.
כששמע מרן שליט"א את מעשיו, וראה שמתחרט עליהם בלב 
ממנו  ולבקש  מרדכי  לר'  ללכת  עליו  שראשית  השיבו  שלם, 
ומבני ביתו מחילה על מה שעשה להם, ולדאוג עבורו שישיבו 
לו את כל התמיכות שתמכו בו בעבר. ומלבד זאת, היות וגרם 
לו רעה גדולה והציק לבני ביתו, עליו לרכוש להם מכספו ריהוט 
נצרך או לעשות להם שיפוץ בבית, כדי להשיב להם טובה תחת 
הרעה שגמל להם, אלא שדבר זה צריך להעשות דוקא מכספך 
מידידיך  אחד  מהתרמת  ולא  לפרוע,  עליך  מחובות שתקח  או 
לעזור ולסייע להם, ואם תעשה כן ור' מרדכי ובני ביתו ימחלו 
לך בלב שלם, בזכות זה תציל את נפשך מביזוי התלמיד חכם 

וכולי האי ואולי שתנצל ממצבך הרפואי הקשה.
את  וביקש  שליט"א,  מרן  עליו  ציוה  אשר  ככל  עשה  לייבלה 
בסכום  ביתם  את  שישפצו  דאג  ואף  וביתו  מרדכי  ר'  סליחת 
וזמן  בעצמו,  שלקח  מהלוואה  שקלים  אלפי  עשרות  כמה  של 
שנקלטה,  מחדש  עצם  מח  השתלת  לו  עשו  מכן,  לאחר  קצר 

כשלאחריה החל להחלים ממחלתו ולשוב לאיתנו.
לימים כשבא למרן שליט"א והודה לו על דבריו וסיפר שעשה 
להיות  החלה  וביתו,  מרדכי  ר'  את  שפייס  ולאחר  כהדרכתו 
רפואה למכתו, והוסיף שאם מותר לו לשאול, הוא היה שמח 
לדעת על פי איזה מספרי הקבלה או התיקונים מיוסדת תקנתו 
ותשובתו. מרן שליט"א השיבו שתקנתו ותשובתו מיוסדת על 

פי חומש ופרש"י בפרשת חקת.

המשך מעמוד הקודם

מנין בפרשתינו עפרש"י יסד מרן שליט"א את תקנתו ותשובתו של לייבלה?

פארברענטרלייבען - השורף את חייו. וייטאונגעקומער - המגיע למרחקים.


