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בגמ' )יומא ע"ו ב', שבועות כ"ב ב', כ"ג א'(, ילפינן מקראי ד'שתיה בכלל אכילה'.

היאך ניתן היה לכאורה ללמוד כן גם ע"פ פרשתינו?

מסדר  פסוק  איזה 
ידי  על  הנאמר  התפילה 
יום,  בכל  בישראל  רבים 

ראוי היה להשמיטו. 

חילוקא דרבנן

ִמְּפֵני  מֹוָאב  "ַוָּיָגר  ג'(,  כ"ב  )במדבר  כתיב 
ָהָעם ְמאֹד ִּכי ַרב הּוא ַוָּיָקץ מֹוָאב ִמְּפֵני ְּבֵני 
"ויגר. לשון מורא, כמו  ִיְׂשָרֵאל", ופרש"י, 
)איוב י"ט כ"ט(, ּגּורּו ָלֶכם", ומבואר שהיה 

להם פחד מבני ישראל.
ִנְבֲהלּו  "ָאז  ט"ו(,  ט"ו  )שמות  בפסוק  עי' 
ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד ָנמֹגּו 
אדום  "אלופי  ופרש"י,  ְכָנַען",  יְֹׁשֵבי  ּכֹל 
לירא  להם  היה  לא  והלא  מואב.  אילי 
אלא  הולכים,  עליהם  לא  שהרי  כלום, 
מפני אנינות שהיו מתאוננים ומצטערים 

על כבודם של ישראל".
וצריך ביאור!!!

תקופה ארוכה עסק ר' ראובן בכתיבת חיבורו 
י"ז בתמוז  בעניני אגדות החורבן, ובערב צום 
היתה  ובכוונתו  ועריכתו,  כתיבתו  את  סיים 
יסיים  הוא  שבימים הסמוכים לאחר התענית 
וישלחנו  האחרונים  הטכניים  הפרטים  את 
דבר  יהיה  החיבור  שהדפסת  כך  להדפסה, 
אף  ואולי  המצרים'  'בין  ימי  שבמהלך  בעיתו, 

בתשעת הימים הוא יצא לאור עולם.

ר' שמעון ידידו שנודע לו הדבר, עוררו על כך 
שמנין לו שמותר להדפיס חיבור בימים הללו, 
שכידוע הדפסת חיבור הוא שמחה גדולה, עד 
מן  ולכאורה  'שהחיינו',  כך  על  שבירכו  שהיו 
הראוי להמתין עם הדפסתו עד לאחר תשעה 

באב.

שמחה  ואכן  נכונים  דבריך  ראובן,  ר'  השיבו 
שהיות  אלא  חיבור,  בהדפסת  ישנה  גדולה 
המזכיר  החורבן,  אגדות  בעניני  הוא  וחיבורי 
ואף  השמחה  את  וממעיט  החורבן  עניני  את 
שאין  מה  מלבד  כן,  על  הצער,  את  מרבה 
חסרון בהדפסתו בימים אלו, יתכן ואף יש בכך 

מעלה.

המחבר  וכלפי  שהיות  טען,  שמעון  ר'  ואילו 
מה  חיבורו,  בהדפסת  גדולה  שמחה  ישנה 
בכך שאחרים יצטערו מחמת כן, ועל כן ראוי 
לדחות את הדפסתו לאחר תשעה באב. אך ר' 
אלו  שבימים  מה  וטען, שמלבד  הוסיף  ראובן 
מעיינים  רבים  שהרי  בחיבורו,  רב  צורך  ישנו 
החורבן,  בעניני  העוסקים  אלו  כגון  בספרים 
אם נדחה את הדפסת החיבור, ישנו גם הפסד 
מרובה שבמהלך השנה כמעט לא יקנוהו, ועל 

כן אין חשש בהדפסתו בימים אלו.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

לוֹ ַוּיֹאַמר ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני  א ְמׁשָ ּשָׂ ר... ַוּיִ ָלק ְוכֹה ְתַדּבֵ ִפי ִבְלָעם ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ּבָ ָבר ּבְ ם ה' ּדָ ׂשֶ "ַוּיָ
ָרֵאל. ָמה ֶאּקֹב לֹא ַקּבֹה ֵאל ּוָמה  י ַיֲעקֹב ּוְלָכה זֲֹעָמה ִיׂשְ ָבָלק ֶמֶלְך מוָֹאב ֵמַהְרֵרי ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה ּלִ

ֶאְזעֹם לֹא ָזַעם ה'". במדבר כ"ג ה' - ט'.
כל המתבונן בדברי בלעם בפרשה, יראה ויבחין שכסדר הוא משתמש בלשונות כפולים, שבפשטות נראים 
כתפארת המליצה, וכגון בפסוקים הנזכרים, 'מן ארם' ו'מהררי קדם', 'לכה ארה לי' ו'ולכה זֹעמה', 'מה אקב 
לא קבה אל' ו'מה אזעֹם לא זעם ה'. אך חז"ל )עי' במד"ר כ' באריכות ובמדרש אגדה ועוד הרבה( דרשו כל 
פרט ופרט בדבריו, עד כמה היה מחושב וכלל בתוכו פרטים רבים, כאשר אין דבר שחוזר על עצמו, וכפרש"י 

שם ורבים מרבותינו הראשונים.

אחד מדברים המבוארים בדברי חז"ל, הוא כפל לשונות שאינו יכול לקלל את ישראל, 'ָמה ֶאּקֹב ֹלא ַקּבֹה ֵאל 
ּוָמה ֶאְזעֹם ֹלא ָזַעם ה'', שבבמד"ר כ' י"ט ותנחומא י"ב דרשו את חלקו הראשון, וסנהדרין ק"ה ב' דרשו את 
חלקו השני, ורש"י מביא את שניהם כאחד על סדר הפסוק, "מה אקב לא קבה אל. כשהיו ראוים להתקלל 
לא נתקללו, כשהזכיר אביהם את עונם )בראשית מ"ט ו'(, ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש, לא קלל אלא אפם, שנאמר 
)שם ז'(, ָארּור ַאָּפם. כשנכנס אביהם במרמה אצל אביו היה ראוי להתקלל, מה נאמר שם )שם כ"ז ל"ג(, ַּגם 
ִיְהֶיה... לא זעם ה'. אני אין כחי אלא שאני יודע לכוין השעה שהקב"ה כועס בה, והוא לא כעס כל  ָּברּוְך 

הימים הללו שבאתי אליך...".

מצאנו מדרש נוסף בו מבואר החילוק בין שני הלשונות הללו, שאין בהם כל כפלות, אלא בכל אחד מהם 
ישנם דברים שונים, דאיתא במדרש, "וישם ה' דבר בפי בלעם וגו'. חד אמר ַחָּכה, הדא הוא דכתיב מה אקוב 
וגו', וחד אמר ֶרֶסן ]וי"ג: 'הוציא מילין מפיו'[, הדא הוא דכתיב מה אזעום לא זעם ה'". ודברי המדרש הללו הם 

ממש 'מדרש פליאה', מהו 'חכה' ומהו 'רסן' ]ולי"ג: מהו 'מילין'[, ומה השייכות ביניהם ללשונות הפסוקים.

ובאמת לשון של חכה כלפי בלעם, מצאנו כבר בסנהדרין ק"ה ב', שדרשו כן על אותו הפסוק, דאיתא שם, 
"וישם דבר בפי בלעם. רבי אלעזר אומר מלאך, רבי יונתן אמר חכה", ופרש"י, "מלאך. שמסרו הקב"ה למלאך 
שלא יניחנו לקלל. חכה. נתן בפי בלעם, שלא היה מניחו לקלל, והיינו וישם". ובמהרש"א בח"א כתב, "ר"א 
אומר מלאך. דהיינו דבר, שהמלאך נברא בדבורו של הקב"ה ואותו מלאך הפך דבריו של קללה בפיו לברכה. 
הדג  וכמו שהחכה מצערת  חכה,  דהיינו  בפה,  לתת  דבר שדרכו  בפיו  הקב"ה  ר"ל ששם  חכה.  ר"י  ושאמר 

להוליכו בע"כ ֵהפך רצונו, כך היה מצער בלעם שהוליכו בע"כ הפך רצונו מקללה לברכה".

ומבואר שלכו"ע הקב"ה שינה את דברי בלעם מקללה לברכה, אלא שלר"א היה זה על ידי מלאך שמנע ממנו 
את הקללה והפכה לברכה, ואילו לדעת רבי יונתן, הקב"ה בעצמו תפסו לפיו של בלעם בחכה כדי לצערו 

ולהוליכו בעל כרחו להפוך את רצונו מקללה לברכה.

לאור דברי הגמרא הללו, עדיין צ"ב בדברי המדרש שהזכרנו, מה השייכות בין לשונות הפסוקים 'מה אקוב' 
ו'מה אזעום', לבין מה שה' מנע מבלעם את הקללה, ובמיוחד שלפי זה יצא שיש איזו שהיא כפילות לשון 

בפסוקים, ומה גם שלכאורה הגמרא והמדרש חולקים זה על זה.

*
כאשר בלק שב ושולח אל בלעם שרים רבים וחשובים, והם באים אליו ומנסים לשכנעו שכדאי לו לבא 
עמהם, ואומרים לו את דברי בלק שיכבדו כבוד גדול ויתן לו את כל מה שיבקש, כותבת התורה את תשובתו 
של בלעם )במדבר כ"ב י"ח(, "ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעְבֵדי ָבָלק ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב ֹלא אּוַכל 
ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ה' ֱאֹלָהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה", וכבר נתקשו המפרשים מה כוונת בלעם בדבריו אלו אודות 
ה'קטנה' וה'גדולה', די היה לו אם היה עוצר בדבריו אחרי שאמר שלא יוכל לעבור את דבר ה', או אפילו היה 
מוסיף שלא יוכל לעבור ולעשות דבר, אבל מה ביקש לרמוז להם בתיבות 'קטנה או גדולה' )עיין באלשי"ך 

ומלבי"ם ועוד שעמדו בזה(.

*
ביאור בדברי הפסוקים שעמהם יחד מתבארים היטב דברי המדרש, אומרים בשם רבנו הגר"א זצ"ל )קול 
אליהו ועוד, וע"ע ב'פנינים משולחן הגר"א' בשם 'פנינים יקרים' באופן אחר(, וזאת ע"פ היסוד שבשמותיו של 
הקב"ה ישנם המיוחסים למידת הרחמים וישנם המיוחסים למידת הדין, וצריך זהירות יתירה שלא להזכיר 
ֵשם דין במקום רחמים ולא ֵשם רחמים במקום דין. וכידוע שארבעת השמות השימושיים 'א-ל', 'אלקים', 
'י-ה' ו'י-ה-ו-ה', המה מצד אחד שני שמות הבאים משם אחד, ששם 'א-ל' הוא חציו הראשון של שם 'אלקים', 
ושם 'י-ה', הוא חציו הראשון של שם 'הוי"ה', אלא שמצד שני, לגבי יחוס חלוקתם בין רחמים לדין, ש'הויה' 
מיוחס למידת הרחמים, "והוא רחמים גדול", ו'אלקים' למידת הדין, "שהוא דין גדול", השמות שהם חלקם 
משמשים בהיפוך היחוס, ש'י-ה' הוא מדת הדין, והוא "דין קטן משם אלקים", וכדכתיב )תהלים צ"ד י"ב(, 
"ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו ָּיּה", ו'א-ל' הוא מדת הרחמים, "רחמים קטן משם הוי"ה", וכדכתיב )תהלים נ"ב 

ג'(, "ֶחֶסד ֵאל ָּכל ַהּיֹום".

והנה ההבדל בין 'חכה' ל'רסן' הוא כידוע, "שחכה הוא מחט כפוף שנכנס בלשון הדג ודוקרו בכדי שלא יוכל 
היא  זו הדחק  דוחק עצום עד שמתוך הלחץ  ורסן הוא להיפך, שלוחץ את שפתי הבהמה  להוציאו לחוץ, 

מוציאה לשונה לחוץ".  

ולפי הדברים הללו, יובנו דברי הפסוקים והמדרש באור חדש, ולא זו בלבד, אלא שאף דברי הגמרא והמדרש 
עולים בקנה אחד, ואין כל מחלוקת בין המ"ד המוזכרים בגמרא ובמדרש, דמר אמר חדא ומר אמר חדא, 
גדול',  'דין  ֵשם  שהוא  ב'אלקים'  לקללם  הדין  מידת  את  ישראל  על  לעורר  הרשע  בלעם  רצה  שבתחילה 
וכשהתחיל לומר שם 'אלקים', אחרי שאמר את שני האותיות הראשונות, תפסו ה' בחכה ועצר את שפתותיו 
ולשונו להשלים את המילה, ונמצא שאמר שם 'א-ל' שהוא רחמים קטן, ועל זה אומר בלעם הרשע, 'ָמה ֶאּקֹב 
ֹלא ַקּבֹה ֵאל', כשרציתי לקלל את ישראל במידת הדין הגדולה, עצרני ה' והוציא מפי את מידת הרחמים 'אל', 
כך שלא יכלתי לקלל. כשראה בלעם הרשע שה' מונע ממנו לקלל במידת הדין, חשב להתחכם באופן שחשב 
שה' לא יוכל למנוע בעדו, וזאת על ידי שישתמש במידת הדין הקטנה, ב'י-ה', ואף אם יעצרו בתפיסת שפתיו 
ולשונו, הוא כבר יספיק לומר את מידת הדין, אלא כאשר בלעם הרשע אמר 'י-ה', תפסו ה' ברסן, ולשיטת 
הגמרא שלח את מלאכו ]ואף לגירסא השניה במדרש, ע"י המלאך הוציא ממנו 'מילין'[, שהוסיף למשוך מפיו 
'י-ה', ל'הוי"ה' שהיא מידת רחמים, ועל כך מתאונן בלעם הרשע  'ו-ה', שהשלימו את תיבת  את האותיות 
ואומר, 'ּוָמה ֶאְזעֹם ֹלא ָזַעם הוי"ה', כשרציתי לקלל את ישראל אפילו במידת הדין הקטנה, משכני ה' והוציא 

מפי את מידת הרחמים הגדולה 'הויה', כך שלא יכלתי לקלל דבר.

ולפי"ז יבואר היטב דברי בלעם הרשע לָשֵרי בלק, 'ֹלא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ה' ֱאֹלָהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה', 
שאפילו לעבור את פי ה' באמירת ֵשם קטן מֵשם גדול, או ֵשם גדול מֵשם קטן, גם זאת לא אוכל לעשות.

*
ולפי יסודו זה של רבינו הגר"א זצ"ל, כתב רבינו יוסף חיים זצ"ל בספרו 'החיים והשלום' על תהלים, לבאר 
את דברי קדשו של דוד המלך ע"ה )תהלים ל"ו ב'(, "ְנֻאם ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב ִלִּבי ֵאין ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו", 
שלכאורה מדובר כאן ברשע שִהרבה להרשיע, אבל לא בשוטה גמור שבדמיונותיו מנסה להכחיש כח של 
מעלה, ואם הוא יודע שיש דין ויש דיין, היאך אין פחד אלקים לנגד עיניו. ויתירה מזו, כיצד יתכן שאפילו 

'פחד אלקים', פחד מ'אלקים' שהוא מידת הדין אין לנגד עיניו.

אלא מבאר רבינו יוסף חיים זצ"ל, שזה מה שדוד המלך ע"ה ממשיך לבאר בפסוק שלאחריו )שם ג'(, "ִּכי 
ֶהֱחִליק ֵאָליו ְּבֵעיָניו ִלְמצֹא ֲעֹונֹו ִלְׂשנֹא", שלנגד עיניו של הרשע אין פחד, כי הוא החליק אליו בעיניו, מלשון 
'חלוקה', שהרשע חושב בעיניו שיוכל לחלוק את שם 'אלקים', כך שישאר רק שם 'א-ל' שהוא חסד, ולא 
יהיה לו דין, על כן אין פחד לנגדו. והאמת היא שאין הדבר תלוי ביד האדם, ואם חלילה ה' יבוא עליו במידת 
הדין, לא יוכל להפכה למידת רחמים, אלא על ידי מעשיו הטובים ותפילותיו, ועל כן עליו ליזהר עד מאוד 

ולשוב בתשובה שלימה לפניו.

 פרשת בלק תשע"ג

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

את הרשע הגדול ניחמתי,
ומשנהו גם ברשעות הרגני.

בזכות אבי אומתי נעניתי,
ומחמת עצתי הטובה נענשתי.

אבדו המלשינים שעל הגזירה עברתי,
ואני בניסים אף מידוי בי ניצלתי.

לקוראינו הרבים בכל מקומות מושבותיהם שיחי'

וננו יוצא לאור זה השנה השביעית, ומגיע לכל קצוי ארץ, ורבבות  זכינו ובחסד ה' גלי
קוראים מתענגים עליו מדי שבת בשבתו! ובמשך השנים קבלנו פניות רבות כשרבים 
רבים,  לימים  יעמוד  למען  לספר,  יחדיו  הגליונות  בהקבץ  טוב,  יראנו  מי  אומרים 

ובאותיות גדולות וברורות.
כשנהר  להדפיסם  תשע"ב  שנת  של  הגליונות  הוצאת  בפני  עומדים  אנו  וכעת  היות 
והתשובות,  השאלות  סודרו  הראשון  בחלק  ראשים,  לשני  ויפרד  מעדן,  יוצא  התורה 
במקרא  ומרגליות  טובות  באבנים  משובצים  יקרים,  פנינים  ופתרונותיהם,  החידות 
ועמלה.  הקדושה  בתורה  המעיינים  לב  לעורר  ואגדה  הלכה  וגמרא,  משנה  ומדרש, 
סדר  על  מתוקים  תורה  דברי  פתי,  מחכימת  טהורות  ה'  אמרות  סודרו  השני  ובחלק 
ועמלה  ה'  לעבודת  הלבבות  את  המעוררים  מיוחדים  מעשים  ועמהם  הפרשיות, 
מעתיקי  מרבותינו  שקיבלנו  כפי  הטהורה  ההשקפה  ביסודות  המשולבים  תורה,  של 
הפרשה,  על  רש"י  בפירוש  בצידם  שאלה  הללו,  הנפלאים  המעשים  כשכל  השמועה, 

היאך ניתן להוציא את דבר הנהגה הנכונה מלימוד הפרשה עפרש"י.
כן, בכדי שנוכל להוציא את תוכניתנו אל הפועל,  ועל  כידוע שהוצאות הדפוס רבים הם, 

המערכת פונה ל'גבורים בעם' לבא להחלץ חושים לסייע בהפצת התורה, בהוצאות הרבות 

יוסיפו  שבוודאי  החשובים,  בספרים  יקיריהם  שמות  את  להנציח  ואף  הספרים,  להדפסת 

כבוד שמים ולהגדיל תורה ולהאדירה.

 ,08-9743436 בטל:  בא"י,  הנצחה  בעניני  למזכירות  לפנות   ניתן 
ichudbchidud@gmail .com :ובחו"ל, בטל: 1-732-5973555, או במייל



תשובה ל"מעשה רב"

בתשובה לשאלה, בגבאים שחיפשו מבנה לביהכ"נ, ומצאו 
מבנה זול, אך הסתבר שעל השיפוצים שנערכו במקום נותר 
למשפץ,  בעה"ב  בין  דעות  חילוקי  בשל  חוב  הנראה  ככל 

והשאלה היא, האם מותר לקנות מבנה זה לצורך ביהכ"נ. 

א[ הנה נידון דנן מתחלק לג' ענינים שצריך לבררם. א. האם 
הקניה מידי 'עושק שכר שכיר' הוא בכלל סיוע בידי גנב. ב. 
האם כיון שלא ניתן למשפץ להרוס את השיפוצים ולהשתמש 
בהם, כיון שלא יהיו שוים יותר, אם נחשב הדבר כזוטו של ים, 
שכלפי קונה המבנה הוא כמו הפקר. ג. האם תפילה במקום 

כזה תעלה לרצון לפני אדון כל.
עוונו של העושק שכר שכיר

ב[ בב"מ קי"א א' איתא, דהעושק שכר שכיר, עובר על לאו 
ואחד מהם לא  דגזילה, ושם קי"ב א' דעובר בחמשה לאוין. 
ולפי"ז  בזה[,  סוף ח"א שהאריך  בס' אהבת חסד  ]ועי'  תגזול 

הקונה ממנו ה"ז כקונה מן הגנב והגזלן1.
איסור קניה מגנב משום מסייע ידי עוברי עבירה

לקנות  "אסור  המחבר:  פסק  ס"א,  שנ"ו  סי'  חו"מ  ובשו"ע 
עוברי  ידי  הוא, שהרי מחזיק  גדול  ועון  מהגנב החפץ שגנב, 
עבירה, וגורם לו לגנוב גניבות אחרות, שאם לא ימצא לוקח 
אינו גונב", וכתב הט"ז: "אפילו בספק אם הוא שייך לגניבה, 
יש ליזהר בו, כן מבואר בריב"ש", וכוונתו לתשו' הריב"ש סי' 

ק"ח, ע"ש.
ג[ אכן י"ל דכגון נידו"ד, דא"א להחזיר החפץ עצמו, שהרי 
אחרי  כי  להמשפץ,  בזה  יועיל  לא  השיפוץ  יהרוס  אם  אף 
וודאי כל דעתו של הפועל המשפץ הוא  לו ערך,  אין  שהרס 
אך ורק על הדמים, וא"כ יאוש ודאי יש כאן, בדומה למש"כ 
תוס' בב"ק ס"ז א' ד"ה הא: "דסתם מריש, כיון שבנאו בדירה 
של  זוטו  כמו  דהו"ל  מזה  ויותר  ממנו",  הבעלים  מתיאשים 
ים, משום שא"א להמשפץ ליטול את השקעתו מתוך הבנין, 
אע”פ  לגניבה2,  שמסייע  האיסור  מצד  צ"ע  ומ"מ  וכמשנ"ת. 
שכבר נתייאשו הבעלים. אבל עכ”פ יש כאן קצת צד להקל, 
משום דעצם הבנין ודאי שייך לבעלים, ורק שמעורב בו דבר 

שלא שילם תמורתו.
בנין ביהכ"נ צריך להיות בנקיות גמורה

לצורך  שהוא  בביהכ"נ,  שמדובר  בנידו"ד  לדון  יש  עוד  ד[ 
תפילה, י"ל דחמור טפי, דעיין בס' האשכול )הל' ביהכ"נ, סי' 
כ"ד(, שכתב: "ואמר רב ישראל ]אחד מהראשונים[, אין אדם 
רשאי להתפלל בקרקע גזולה, ואני אומר קרקע אינה נגזלת, 
עליה  ולבנות  קרקע  לגזול  אבל  קיימא,  דמריה  וברשותיה 
וגם איכא למילף מדוד  ביהכנ"ס, מצוה הבאה בעבירה היא, 
בר  רי"צ  וכ"כ  במחיר,  אקנה  קנה  כי  כ"ד(  כ"ד  )ש"ב  שאמר 

גיאות3”.
וב’נחל אשכול’ מעיר, דבשו”ע אור”ח סי’ תרל”ז פסק, דגזל 
קרקע ובנה עליה סוכה, בדיעבד יצא, ולא חשיב מצוה הבאה 
בעבירה, כיון דלא קנה קרקע כמ”ש הר”ן פ”ב דסוכה. ומתרץ 
הנחל אשכול: “ונראה כונת רבינו, לענין תפילה יש להחמיר4, 
עכ”פ גרש הבעלים מנחלתם, ועשה נבלה, וכ”כ תוס’ סוכה 
ל’ בגזל סאה, טחנה ואפאה, אין כאן גזל, דקניה בשינוי, מ”מ 

מיקרי מנאץ המזכיר שם שמים עליה, וכ”כ מ”א שם”.
ה[ ודכוותה י”ל בנידו”ד, דאע”פ שגוף הבנין של הבעלים 
וגם המשפץ נתייאש מהחומר ששיקע בבנין, רק שנשאר חוב 
כובש שכר  בזה על  והבעלים עובר  ממון מהבעלים למשפץ, 
שכיר ועון גזל בידו, ועל כן מכוער הדבר לקבוע בית תפילה 

במקום שנשתרש מממון גזול.
בעל  של  מהנידון  יותר  להקל  לצדד  יש  דידן  בנידון  אכן 
האשכול, דשם הקרקע עצמה גזל, וכאן יש רק גזל שנשתרש 

בתוך הבנין5.
המתפלל בסידור שנדפס באיסור, הוא מצוה הבאה בעבירה

זצ"ל, באג"מ  וגדולה מזו מצאנו למרן הגר"מ פיינשטיין  ו[ 
שנדפסו  תפילה  בסידורי  המתפלל  על  י"ז,  סי'  ח"ב  או"ח 
בהם  שנעשה  שכיון  לענ"ד  "פשוט  שכותב:  רח"ל,  בשבת, 
כזו דחלול שבת6... הם מאוסים לדבר מצוה,  עבירה חמורה 
התפלות,  ויקבל  ישמע  שהשי”ת  שצריכים  לתפילה,  וכ”ש 
שצריכים לזה סניגורים ופרקליטים טובים, ואיך יתפלל ע”י 

דבר שיהיה קטיגור ח”ו, ולא יניח שיתקבלו התפילות”.
המלך  מדוד  )הנ”ל(  האשכול  בעל  של  ראייתו  מתוך  והנה 
שקנה את מקום המקדש במחיר מלא מֲאַרְוָנה היבוסי, הגם 

שכל הארץ של ישראל הוא, מבואר דבענין השייך לקבוע מקום 
מקודש לעבודה ולתפילה, צריך שיהיה נקי מכל חשש, וא”כ 
גם בבתיכ”נ שנקראים מקדש מעט, יש להקפיד בזה בכל מה 
דאפשר, וה”ה לענין בית המדרש לתורה7, וכמ”ש באג”מ שם 
בסו”ד: “דהמצוה של לימוד התורה נמי יש להיות בלא קטרוג 
כאשר  תוה”ק,  דברי  להבין  דשמיא  סייעתא  צריך  הא  וגם 
יהיה  ואם  יום בברכת אהבה רבה,  תיקנו להתפלל ע”ז בכל 
יהיה עכוב מלהתברך  גופא, הרי  קטרוג ח”ו במצות הלימוד 

בסייעתא דשמיא”. 

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

ב'(,   - א'  כ"א  )במדבר  דכתיב  בהא  לשאלה,  בתשובה 
נֶֶדר ַלה'  יִשְָׂרֵאל  וַיִּדַּר  ַהנֶּגֶב...  יֹשֵׁב  ֲעָרד  ֶמֶלְך  "וַיִּשְַׁמע ַהכְּנֲַענִי 
וַיֹּאַמר ִאם נָתֹן תִּתֵּן ֶאת ָהָעם ַהזֶּה בְּיִָדי וְַהֲחַרְמתִּי ֶאת ָערֵיֶהם", 
והחרמתי. אקדיש שללם  זה עמלק...  הנגב.  "יושב  ופרש"י, 
לגבוה", והרי נאמר בפסוק )דברים כ"ה י"ט(, "וְָהיָה בְָּהנִיַח 
נֵֹתן  ֱאלֶֹהיךָ  ִמסִָּביב בָָּאֶרץ ֲאשֶׁר ה'  ִמכָּל אֹיְֶביךָ  ְלךָ  ֱאלֶֹהיךָ  ה' 
ֲעָמֵלק ִמתַַּחת ַהשָָּׁמיִם לֹא  זֵֶכר  ְלִרשְׁתָּּה תְִּמֶחה ֶאת  ַנֲחָלה  ְלךָ 
תִּשְׁכָּח", ופרש"י, "תמחה את זכר עמלק. )ש"א ט"ו ג'( ֵמִאיׁש 
ַעד ִאשָּׁה ֵמעֵֹלל וְַעד יוֹנֵק ִמשּׁוֹר וְַעד שֶׂה. שלא יהא שם עמלק 
נזכר אפילו על הבהמה, לומר בהמה זו משל עמלק היתה", 
וא"כ  דבר ממנו,  יש איסור שיתקיים  ומבואר שלגבי עמלק 
איך יכלו ישראל להקדיש משללם במלחמתם בעמלק, ולבטל 

את החיוב למחות את שמם ולא להשאיר מהם דבר.

בפשטות י"ל, דעדיין לא נתחייבו במחַית עמלק, דרק אחרי 
מישראל  הפחד  את  וקררו  בישראל,  להילחם  נזדרזו  שכאן 
אז  תצא[,  כי  בסו"פ  רש"י  שהביא  רותחת  דאמבטיה  ]כמשל 

נצטוו ישראל שלא יהא שם עמלק נזכר.
ידוע  היה  לא  א"כ  כנען,  בלשון  באו  שכאן  דכיון  י"ל,  עוד 
ישראל  התפללו  אמנם  זה  מטעם  וכאשר  הם,  מי  בבירור 
כמ"ש  עליה,  שמתפללים  האומה  שם  להזכיר  בלא  בסתם, 
רש"י, וא"כ במצב כזה לא היה נזכר שם עמלק על החרמים 

שהחרימו ישראל לגבוה.
וביותר לפמש"כ בתרגום יונתן )להלן ל"ג מ'(, דעמלק וכנען 
נתחברו יחד להילחם בישראל, ולכן לא היה ניכר מי לוחם, 

וממילא גם על הרכוש שהוחרם לא היה ניכר.
 שו"ר ב'מועדים וזמנים' ח"ב סי' קס"ג, שמוכיח שכל החיוב 
רק  הוא  עמלק,  זו משל  נזכר שבהמה  יהא  עד שלא  למחות 
באופן ששם עמלק נקרא עליהם להדיא, דאין איסור מצד עצם 
הבהמות, אלא יש דין מחיית שמו של עמלק שלא יוזכר בשום 
אופן, ולכן אם למעשה אין נקרא ֵשם עמלק עליהם, אין גם 

איסור להחרים נכסיהם לגבוה.
ובאילת השחר עה"ת )סו"פ כי תצא( כתב: "יל"ע אם הדין 
שיכול  מה  רק  או  חפציהם,  כל  את  להשמיד  שצריכים  הוא 
להיות ניכר ממנו ֵשם עמלק". וכתב בשם העונג יו"ט, דדוקא 
אחרי הריגת אנשי עמלק, חל גם חיוב שלא יהא שמם נזכר, 
ומבואר שאינו איסור בעצם החפצא של רכושם, אלא שהוא 
לכן  גומרים המחייה, אבל קודם  חלק מדין המלחמה, שבזה 

אין חיוב על הרכוש כלל.
ולהלן שם כותב ב'אילת השחר': "ושמעתי מהגרי"ז, שאמר 
בשם אביו הגר"ח זצ"ל, לפרש מש"א בס' שמואל )א' ט"ו כ"א( 
החרם  ראשית  ובקר  צאן  מהשלל  העם  ויקח  ענה,  דשאול 
הרא"ש  שהביא  ממיץ  הר"א  דעת  עפ"י  ופירש  לה',  לזבוח 
בנדרים )ל"ד ב'(, דאם יש ככר של הפקר רחוקה מאדם, ואין 
אדם סמוך לה שיוכל לזכות אלא הוא, יאמר לכשאזכה בככר 
תהיה הקדש, וקמ"ל דחל עליה הקדש, כיון דבידו לזכות בו, 
וזה מה שאמר שאול, שהם לקחו ראשית החרם לזבוח לה' 
בהקדישו הבהמות עוד לפני שזכו בהם, ולכן היה מותר לקחת 
אע"פ שהיה של עמלק", והיינו מפני שאין איסור מצד החפצא 

של הבהמות, ולפי"ז י"ל דהה"נ בנידו"ד.

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה היכן מצינו שאדם עושה מעשה ולמרות 
שמתכוין בו לרעה, בכל זאת יחשב לו הדבר לזכות, וגם אם 

הוא גוי ]שמחשבתו הרעה מצטרפת למעשה[. 

כתב ה'חזקוני' )במדבר כ"א ל"ד(: "אל תירא אותו, פרש"י 
שהיה משה ירא להילחם, שמא תעמוד לו זכותו וכו'. וא"ת 
אמאי היה משה רבינו ירא, הרי בפ' לך לך פרש"י עצמו, היה 

י"ל  אלא  את שרה אשתו.  וישא  אברהם  שיהרג  עוג  מתכוין 
כהן  פרק  הוריות  במס'  אמרינן  דהכי  לו,  הוא  זכות  ואפ"ה 
משיח, א"ר יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות 
אפילו שלא לשמה, שהרי בזכות מ"ב קרבנות שהקריב בלק 
מלך מואב, זכה ויצתה ממנו רות וכו', ולכך נמי היה ירא משה 
רבינו שמא תעמוד לו הזכות שהגיד לאברהם העברי כי נשבה 

אחיו, עד שאמר לו הקב"ה אל תירא אותו".
ולמדים אנו מכאן עד כמה גדול מעשה מצוה, שהרי אפילו 
גוי שעשה עשייה של מצוה במחשבת אֶון, עם כל זה היה משה 
רבינו חושש שזכות זו עשויה לעמוד לצידו נגד כלל ישראל, 
ואע"פ שהזכות הרי התגלגלה משום היותו משרת לאברהם 
אבינו, וכלל ישראל זרע אברהם בעצמו, מ"מ יש מקום חשש 
כזה. ואולי ג"ז בכלל מאמר התנא באבות )ב' א'(: "שאין אתה 

יודע מתן שכרן של מצוות".

תשובה ל"מענינא דסדרא"

א' מתני'(,  קי"ד  ב"ק  )עי'  דקיי"ל  בתשובה לשאלה, בהא 
דהקונה מן הגזלן אינו זוכה בגוף החפץ אא"כ קנאו מן הגזלן 
דלכאורה  פרשתינו  ע"פ  מצינו  היאך  בעלים,  יאוש  לאחר 

הגזלן קונה אף בלא יאוש.

הנה נאמר בפרשתינו )כ"א כ"ו(, "כי חשבון עיר סיחֹן מלך 
האמֹרי הוא והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו 
מידו עד ארנֹן", ואיתא בגיטין )ל"ח א'(, דמכאן ילפינן דעכו"ם 
קונה בחזקה מעכו"ם אחר בכיבוש מלחמה, וכדדרשינן בחולין 
"כיוצא בדבר אתה אומר, כי חשבון עיר סיחון מלך  ב'(,  )ס' 
מינה,  נפקא  וגו', מאי  נלחם במלך מואב  והוא  היא  האמורי 
דאמר להו הקב"ה לישראל, 'אל תצר את מואב', אמר הקב"ה, 
מסיחון,  וליפקו  ישראל,  וליתו  ממואב,  ליפוק  סיחון,  ליתי 

והיינו דאמר רב פפא, עמון ומואב טיהרו בסיחון".
מואב  את  לירש  יכולים  היו  לא  דישראל  הדברים,  וביאור 
לא  בסיחון  אבל  במואב,  להלחם  עליהם  נאסר  שכן  עצמם, 
למואב,  וכבשו  סיחון  נלחמו  שמקודם  וכיון  להלחם,  נאסרו 
א"כ כשבאו ישראל להלחם בסיחון, נמצא שכבשו גם למואב 
ע"י שסיחון כבשום מקודם, ומזה ילפינן בגיטין שם, דבהכרח 
שסיחון קנו למואב בחזקה שע"י כיבוש מלחמה, דאל"כ אין 

לישראל זכות במואב, שהרי נאסרו לילחם בהם8.
הגזלן  דאין  שם  דקיי"ל  הנ"ל,  דב"ק  מהא  יל"ע  ולכאורה 
קונה בלא יאוש ושינוי רשות, וה"ה לסטים מזוין, וא"כ מאי 
כסיחון,  רבים  לסטים  לבין  יחיד,  כשהוא  מזוין  לסטים  שנא 
שכבשו למואב, ואעפ"כ נחשב להם שקנו את מואב, דמטעם 
מן  הקונה  וכדין  מואב,  את  ירשו  שישראל  ג"כ  נחשב  זה 
הגזלן לאחר יאוש, אע"פ שלגבי מואב לא מצינו שנתייאשו. 
ואדרבה אשכחן גבי יפתח הגלעדי )שופטים י"א י"ג(, ששלח 
מלך עמון להשיבו, "ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח כי 
לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים מארנון ועד היבק ועד 
הירדן ועתה השיבה אתהן בשלום", ואף לאחר מה שהשיבו 
בני  "ולא שמע מלך  כ"ח(,  )שם  יפתח בדברים, כתיב בתריה 
עמון אל דברי יפתח אשר שלח אליו", הרי שלא נתייאשו בני 
'עמון  היאך  וא"כ  ישראל,  ואח"כ  סיחון  עמון ממה שכבשום 
מכל  ומאי שנא  עמון9,  בני  נתייאשו  לא  הא  בסיחון',  טיהרו 

גזלן דעלמא דא"א לקנות ממנו בלא יאוש. 
כיבוש  דין  חלוק  דודאי  ליתא,  מעיקרא  קושיא  ובפשוטו 
מלחמה שע"י המלכות, דשייך בזה 'דינא דמלכותא דינא', ולכן 
ודאי דינו כאילו היה יאוש, ושפיר קונה מן האומה הכובשת, 
יאוש  הבעלים  שנתייאשו  כמו  וחשיב  במלחמה  דכבשו  כיון 

גמור, משא"כ בשאר גזלן.
וכן מבואר בכמה אחרונים, דענין כיבוש מלחמה הוא משום 
דינא דמלכותא דינא, עי' כס"מ פ"ט מהל' עבדים ה"ד. ובשו"ע 
"...אלא  א'(, כתב,  )חו"מ, בקו"א, הלכות הפקר הערה  הגר"ז 
דלהרמב"ם זה אינו אלא במלך, כעמון ומואב שטהרו בסיחון 
שהיה מלך האמורי, מדסיים הרמב"ם שם הרי דיניו כו', מכלל 

שמדינא דמלכותא נגעו בה, וכן הוא בכסף משנה שם".
"דחוק  תקל"ג(,  סי'  )ח"ג  הרדב"ז  בשו"ת  מש"כ  גם  ועי' 
המלכים הוא, כשלוכדים המדינה בכח המלחמה, כל הבתים 
והשדות והכרמים הם שלו וגם העם הם לו למס עובד וכו', 
ואין ראובן יכול להוציאה מידו משום דינא דמלכותא", ועי' 

גם במחנה אפרים הלכות עבדים סי' ג'.
ואמנם גם אם לא נימא דכיבוש מלחמה הוא משום דינא 
דמלכותא דינא10, מ"מ יש לחלק בין סתם גזלן בעלמא, דליכא 

1   באהבת חסד ב’פתיחה לתשלומי שכר שכיר’, כתב, דדין זה, “הוא דבר העומד 
מזלזלים  בנ”א  ויש  בתורה,  מפורשין  לאוין  וכמה  כמה  ע”ז  שיש  עולם,  של  ברומו 
בהם בעוה”ר, ונקל להם לאחר את התשלומין בשביל איזה סיבה קלה... ובעוה”ר 
יש אנשים שנקל להם לפחֹות להָשכיר משכרו, ולא ידעו כי בנפשם הוא, שעוברים 
על לאוין דאוריתא, גם מצוי בעוה”ר אצל איזה אנשים, שהשכיר דופק על פתחיהם 
ויום, ואין שומע לו, ובפרט אם העסק הוא על איזה דבר קטן, ולא יתנו לב  לילה 
שבדיני התורה אין חילוק בין דין של פרוטה לדין של מאה מנה, והרבה מהם שהם 
וכהלכה,  כדת  התורה  מצות  שאר  ומקיימים  טובות,  מדות  ובעלי  ישרים  אנשים 
והמצוה הזאת של תשלומי שכיר בזמנו רפויה בידם בעוה”ר, אפילו במקום שנוגע 

לטרחא בעלמא”.
2   ראה ב’משפטי התורה’ ח”ב סי’ כ”ה ,שדן לענין קניה ממחסני ה’הוצאה לפועל’ 
וכיו”ב, שהרי הם שודדים את הנכסים מהבעלים, ע”ש. וראה גם מש”כ בזה בס’ 

אמרי יעקב ]על שו”ע הרב[ חו”מ סי’ ז’ ליקוטים אות ט”ז.
3   והו”ד בא”ח החדש רס”י ק”נ, ובדע”ת להמהרש”ם סי’ תרל”ז, וכן בפתחי חושן 

דיני גניבה פ”ו הערה ח’.
4   מובא בס’ הליכות שלמה )תפילה פי”ט הערה צ”ג(, שפעם ביקשו לפרסם בקשה 
לתרומות לביהכ”נ בעיתונים לא כשרים, ואסר הגרש”ז אויערבך זצ”ל באומרו שזו 

מצוה הבאה בעבירה.
מכירתו  קודם  מבנהו  את  לשפץ  ביקש  בעה”ב  שבו  באופן  מדובר  אם  אמנם     5
אחוזים  שיקבל  באופן  שיפוצו,  תמורת  למשפץ  חלקית  שותפות  הציע  כך  ולצורך 
מדמי המכירה, ובעה”ב אינו עומד לקיים את דברו לתת למשפץ את חלקו, בכה”ג 

לכאורה ישנו גזל בקניה עצמה.

עוד יש לדון, באם המשפץ עושה קונם על המתפללים שלא להשתמש בממונו, האם 
אכן יאסר על המתפללים להנות מבית הכנסת, או לאו.

עשה  כך,  על  ואחד השכנים שהקפיד  מגורים,  בבנין  שנבנה  בביכ”נ  ושמענו מעשה 
קונם על המתפללים, והגר”ח קנייבסקי שליט”א אמר, שאין זו דרך ראויה לעשות 
וגבאי  כך,  על  תורה  דין  והיה  מגורים,  בבנין  שנבנה  אחר  בביכ”נ  ומעשה  קונם. 
ביהכ”נ לא צייתו לפסק, ועל הבנין מבחוץ תלו השכנים מודעה גדולה בה נאמר ‘בית 
כנסת נגד פסק דין’, ובבית כנסת כגון זה, אסר להתפלל מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל, 
מטעם שהמרו פסק הלכה, כפי שמעיד חתנו יבלחט”א הגר”י זיברשטיין שליט”א 

)עלינו לשבח ח”ג עמ’ רע”ו(.
6   ועשו”ת מהר”ם שיק ח”א סי’ מ”א דאין להתפלל בביהכ”נ שנבנה בשבת.

7   עשו”ת דובב מישרים ח”ג סי’ צ”ה, שמצדד להקל בקבלת תרומה ממחלל שבת 
לצורך בנין ת”ת, ואולם שם לא מדובר שהממון עצמו בא מחילול שבת ח”ו.

ובממון הבא מגזל, עלול להשפיע ח”ו על חינוך הילדים, כמ”ש בס’ אמרי יעקב ]על 
שו”ע הרב[ חו”מ סי’ ז’ ליקוטים אות ב’, וראה בס’ עצות והדרכות מהרה”ג רי”מ 

גרינוולד שליט”א, ח”ד עמ’ ק”ז, מש”כ בשם מרן הגר”מ פיינשטיין זצ”ל.
8  ועי’ בהמשך הגמ’ שם, דילפינן כן גם לענין גוי הלוקח שבי מישראל, דקונה ג”כ 
בחזקה, והוא ג”כ ממקרא בפרשתינו, מדכתיב )לעיל א’(, “וישמע הכנעני וגו’ וילחם 
בעבד  או  ממש  בישראל  מיירי  אי  בראשונים  ועיי”ש  שבי”,  ממנו  ַוִיְשְּב  בישראל 

כנעני.
9  ותשו”ח להר’ א.י. ויסברג שליט”א, שהעירנו לדברי המלבי”ם )שם י”ג( שכתב 
שדברי מלך בני עמון נסובים גם על ארץ בני מואב, ומתבאר שגם לגביהם לא היה 
יאוש, וז”ל, “ויאמר מלך בני עמון כו’ כי לקח ישראל את ארצי וכו’. הודיע לו שיש 

ורוצה שישובו  סיחון,  בימי קדם טרם שכבשה  על הארץ שהיתה למואב  לו טענה 
הערים אל בעליהם הראשונים )וכפי הנראה היה מלך בני עמון מושל אז גם על ארץ 

מואב(, וטען בעד מואב שלקחו ארצו...”.
ואמנם יתכן דאין להוכיח מכל האי דיפתח וכו’, לענין ‘יאוש’, די”ל דמה שבאו בני 
עמון בטענה זו, אינו אלא שמצאו סיבה להילחם, אבל ודאי היה יאוש מכבר, והלא 
זה מוכח ג”כ ממה שטען להם יפתח )שם כ”ו(, דמשעה שנכבשו עמון ומואב עברו ג’ 
מאות שנה, ו”מדוע לא הצלתם בעת ההיא”, א”כ ודאי מוכח מזה שכבר נתייאשו, 

וכעת אין זה אלא שתאוות כיבוש מלחמה בעלמא עלה בהם.
10  עי’ בספר פנינים מבי מדרשא בפרשתינו, שהביא כל השיטות בזה.

11  ויעויין ברש”י בדה”י שם שביאר מהו הלשון ‘נפצים על ההרים’, “כי כשבורחים 
מן המלחמה, בורחים על ההרים לבית מנוס כמו )בראשית י”ד י’(, ְוַהִּנְׁשָאִרים ֶהָרה 

ָּנסּו. ועוד, שהמלחמה היתה ברמות גלעד, מקום הרים וגבעות”.
והוסיף רש”י וביאר, שכוונת הנבואה היא, שהיות ואחאב מלך ישראל ימות, לפיכך 
הם יהיו נפוצים כצאן שאין להם רועה, וכפירוש המצוד”ד, שעל כן יהיו מפוזרים 

אלו מאלו ולא יהיה מי שינהיגם יחדיו.
וע”ע ברד”ק נחום ג’ י”ח שכתב, “ולפי שקרא המנהיגים רועים, אמר על העם שהם 

נפוצים על ההרים, כלומר כצאן אשר אין להם רועה ואין מקבץ אותם”.
12  וע"ע ברש"י בדה"י שם שכתב, "ויאמר ה' לא אדונים לאלה. סימן שיהרג המלך, 
אבל ישראל ישובו איש לביתו לשלום, ושמעו את זה שאמר אם שוב תשוב בשלום 
הכל, שמעו המרגלים והגידו למלך ארם, ואז צוה מלך ארם לעשות כדבר מיכיהו 
להרוג המלך לבדו", ומבואר כאן דבר נורא, שאף מלך ארם ידע היטב שְדבר ה' ביד 

נביאיו לא ישוב ריקם, ועל כן עשו כדברי הנבואה.

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר



יאוש, משום דלעולם יוכל לתבוע הגזלן בפני המלכות, משא"כ 
בכיבוש מלחמה היאך יוכל לתבוע המלכות עצמה.

י'(,  אות  א'  סי'  )ח"א  אברהם  דבר  בשו"ת  כתב  זה  וכענין 
את  ידעתי  לא  מלחמה,  בכיבוש  קונה  דשבאי  בהא  "...דהנה 
גדרו מה נחשב לכיבוש מלחמה, ר״ל כמה יהא מספר השבאים 
הכובשים כי היכי דליחשב כמלחמה שקונה, ולא כגזלן דעלמא 
והגע  זה.  לענין  ואיכותה  המלחמה  גדר  ומהו  קונה,  שאינו 

בעצמך, סיעת שודדים גדולה, אטו לאו מלחמה היא.
את  לתבוע  שאפשר  דכל  הוא,  כך  הענין  דגדר  ומסתברא 
ואפילו  קונה,  ואינו  גזלן  רק  הוי  מידו,  ולהוציא  לדין  הגזלן 
יהיו הגזלנים הכובשים רבים ובדרך מלחמה ממש כדרך סיעת 
שודדים מזויינים, דכיון שיכול להזמינם לדין, עדיין אין השבי 
כבוש תחת ידם, והוו כגזלן דעלמא, ולהיפוך, כל מקום שאי 
לתובעו  יכול  שאינו  יחידי  גזלן  ואפילו  מידו  להוציא  אפשר 
נמי  זהו  דינא,  דמלכותא  דינא  ע"פ  או  אלמותו,  ע"פ  לדין, 

כיבוש מלחמה וקונה".

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "יהושפט ]בן אסא, מלך יהודה[".

דמות הקשורה: רש"י במדבר כ' כ"ג, "על גבול ארץ אדום. 
נפרצו  הרשע,  לעשו  להתקרב  כאן  שנתחברו  שמפני  מגיד 
ליהושפט  אומר  הנביא  וכן  הזה,  הצדיק  וחסרו  מעשיהם 

)דהי"ב כ' ל"ז(, ְּכִהְתַחֶּבְרָך ִעם ֲאַחְזָיהּו ָּפַרץ ה' ֶאת ַמֲעֶׂשיָך".
היו  יהושפט  שבימי   – נפוצים  היו  ההרים  על  עמי  בימי 

ישראל נפוצים על ההרים כצאן שאין להם רועה.
כמפורש  ההרים,  על  נפוצים  ישראל  היו  יהושפט  שבימי 
יהודה  מלך  ולאחאב  לו  שהתנבא  ִיְמָלא  ֶבן  ִמיָכְיהּו  בנבואת 
כ"ב  )מ"א  כדכתיב  כנגד ארם,  גלעד  ברמות  אודות מלחמתו 
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאת  ָרִאיִתי  "ַוּיֹאֶמר  ט"ז(,  י"ח  בדהי"ב  וכעי"ז  י"ז, 
ֹלא  ה'  ַוּיֹאֶמר  רֶֹעה  ָלֶהם  ֵאין  ֲאֶׁשר  ַּכּצֹאן  ֶהָהִרים11  ֶאל  ְנפִֹצים 

ֲאדִֹנים ָלֵאֶּלה ָיׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ְּבָׁשלֹום12".
זו התקיימה, כדאיתא בספרי )פיסקא ד"ש, פרשת  ונבואה 
נצבים(, "...ארבע מלכיות מושלות בהם בישראל13 ואין בהם 
חכם ואין בהם נבון, בימי אחאב מלך ישראל ובימי יהושפט 
מלך יהודה היו ישראל נפוצים על ההרים כצאן אשר אין להם 
רועה ]כדכתיב[ )במדבר כ"ז י"ז(, ְוֹלא ִתְהֶיה ֲעַדת ה' ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר 

ֵאין ָלֶהם רֶֹעה".
ולא יצאתי לרדוף את האויבים – שיהושפט לא היה בכוחו 
לרדוף אחר האויבים, על כן ביקש מה' שעל אף שאינו יוצא 

לרדוף אחריהם, הוא יאמר שירה וה' ימיתם.
שיהושפט ביקש שהיות ואין לו כח, על כן שלא יצטרך אף 
לרדוף אחר האויבים, אלא יסתפק באמירת שירה וה' ימיתם, 
כדכתיב בתפילת יהושפט כשעמדו עליו עמון ומואב למלחמה, 
כ'  )דהי"ב  צום  וקראו  ה'  את  לדרוש  ישראל  כל  את  וקיבץ 
י"ב(, "ֱאֹלֵהינּו ֲהֹלא ִתְׁשָּפט ָּבם ִּכי ֵאין ָּבנּו ּכַֹח ִלְפֵני ֶהָהמֹון ָהָרב 
ֵעיֵנינּו",  ָעֶליָך  ִּכי  ַּנֲעֶׂשה  ַמה  ֵנַדע  ֹלא  ַוֲאַנְחנּו  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהֶּזה 
וכדאיתא באיכ"ר פתיחתא ל' )וכעי"ז בפ"ד ט"ו(, "זבדי בן לוי 
פתח, )איכה ד' י"ב( ֹלא ֶהֱאִמינּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ וגו', ארבעה מלכים 
היו, מה שתבע זה לא תבע זה, ואלו הן דוד ואסא ויהושפט 
ְוַאִּׂשיֵגם  אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  ל"ח(,  י"ח  )תהלים  אמר  דוד  וחזקיהו. 
וגו', אמר לו הקב"ה, אני עושה כן... עמד אסא ואמר, אני אין 
בי כח להרוג להם, אלא אני רודף אותם ואתה עושה, אמר לו 
]הקב"ה[, אני עושה... עמד יהושפט ואמר, אני אין בי כח לא 
להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה עושה, אמר לו 
הקב"ה, אני עושה, שנאמר )דהי"ב כ' כ"ב(, ּוְבֵעת ֵהֵחּלּו ְבִרָּנה 
ּוְתִהָּלה ]ָנַתן ה' ְמָאְרִבים ַעל ְּבֵני ַעּמֹון מֹוָאב ְוַהר ֵׂשִעיר ַהָּבִאים 
לא  כח  בי  אין  אני  ואמר,  חזקיהו  עמד  וגו'.  ַוִּיָּנֵגפּו[  ִליהּוָדה 
על מטתי  ישן  אני  אלא  שירה,  לומר  ולא  לרדוף  ולא  להרוג 

ואתה עושה, אמר לו הקב"ה, אני עושה...".
"...עמד  לזה,  בדומה  שהובא  ע"ט,  תהלים  במדרש  וע"ע 
בי כח לרדוף אחריהם,  יהושפט ואמר, רבונו של עולם, אין 
ולא לעשות עמהם מלחמה, אלא נהיה אנחנו עומדים ותרדוף 
כ"ב(,  כ'  )דהי"ב  וכן עשה הקב"ה, שנאמר  נגפים,  והן  אותם 
ּוְבֵעת ֵהֵחּלּו ְבִרָּנה ]ּוְתִהָּלה[ )ותפלה( ָנַתן ה' ]ְמָאְרִבים[ )אורבים( 
מה  ַוִּיָּנֵגפּו[.  ִליהּוָדה  ַהָּבִאים  ֵׂשִעיר  ְוַהר  מֹוָאב  ַעּמֹון  ְּבֵני  ]ַעל 

עשה, הלבישן אספקלריא ורואין אלו את אלו14 ".
הביא  שגם  מקץ(,  פרשת  ב',  קצ"ח  )ח"א  בזוה"ק  ויעויין 
אחד  שכל  כך,  על  והוסיף  המלכים,  ארבעת  של  הברייתא 
מעוונותיו  שחשש  מחמת  זה  היה  פחות,  שביקש  מהמלכים 
יתיר,  דחיל  "...אסא הוה  וברדיפה,  לו במלחמה  יעמדו  שלא 
אף על גב דהוה מפשפש בחטאוי, ולא כדוד מלכא איהו, בעי 

הוה  נמי  הכי  אוף  יהודה  מלך  יהושפט  אבתרייהו...  למרדף 
שאיל, ואמר לא יכילנא למרדף אנא ולא לקטלא, אלא אנא 
אזמר ואת קטיל לון, בגין דלא הוה מפשפש כל כך כאסא... 
לא  יכילנא  לא  אנא  אמר,  נמי  הכי  אוף  יהודה  מלך  חזקיה 
לזמרא ולא למרדף ולא לאגחא קרבא, בגין דדחיל מאלין חובין 

דקאמרן...".
ומוסיף הזוה"ק: "ומה צדיקים אלין הוו דחלין מאלין חובין, 
שאר בני עלמא על אחת כמה וכמה, בגין כך אית ליה לבר נש 
לאסתמרא מאלין חובין ולפשפשא בהון כדקאמרן, בגין דלא 

ישלטון עלוי אינון ימי רע דלא מרחמי עליה".
יהושפט  נתחזק  שכאשר   – כשנתחזקתי  דאגתי  למינויים 

במלכותו, הוא דאג למנות דיינים הגונים בישראל.
בפסוקים  כמפורש  בישראל,  דיינים  למנות  דאג  שיהושפט 
ְיהּוָדה  ָעֵרי  ְּבָכל  ָּבָאֶרץ  ׁשְֹפִטים  "ַוַּיֲעֵמד  וח'(,  ה'  י"ט  )דהי"ב 
ם ֶהֱעִמיד ְיהֹוָׁשָפט ִמן ַהְלִוִּים  ַהְּבֻצרֹות ְלִעיר ָוִעיר. ְוַגם ִּבירּוָׁשלִַ
ַוָּיֻׁשבּו  ְוָלִריב  ה'  ְלִמְׁשַּפט  ְלִיְׂשָרֵאל  ָהָאבֹות  ּוֵמָראֵׁשי  ְוַהּכֲֹהִנים 

ם". ְירּוָׁשלִָ
ומינוי זה היה של דיינים הגונים ולאחר שנתחזק במלכותו, 
כדאיתא בתנחומא שפטים א' )והובא בקצרה בילקוט דהי"ב 
ישראל  בפרנסי  מוצא  את  "...וכן  ויאמר(,  ד"ה  תתרפ"ה, 
דוד  ואף  כתיב...  בשמואל  הדין.  ידי  על  אלא  נשתבחו  שלא 
שנתחזק  כיון  יהושפט,  ואף  הדין...  ידי  על  אלא  נשתבח  לא 
במלכות, לא נתעסק... אלא בדין שנאמר )דהי"ב י"ז א'(, ַוִּיְמֹלְך 
ְיהֹוָׁשָפט וגו' ַוִּיְתַחֵּזק ַעל ִיְׂשָרֵאל. מהו ויתחזק, שנתחזק ומינה 
את הדיינין... ואומר )שם ו'(, ַוִּיְגַּבּה ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי ה' ְועֹוד ֵהִסיר 
ֶאת ַהָּבמֹות ְוֶאת ָהֲאֵׁשִרים ִמיהּוָדה. גסות רוח היתה בו שהוא 
אומר ויגבה לבו )בתמיה(, אלא שמינה דיינין עליהן היודעין 
ה'  ֶּדֶרְך  ְוָׁשְמרּו  י"ט(,  י"ח  )בראשית  שנאמר  ה'  בדרכי  ללכת 
ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט, ואומר לדיינין, ראו כי המשפט לאלהים 

הוא...15". 
התחזק  יהושפט  שכאשר   – עסקתי  לא  ובכבודי  ובעושרי 
במינוי  רק  אלא  ובכבודו,  בעושרו  עסק  לא  הוא  במלכותו, 

דיינים וכדלעיל.
שלאחר שנתחזק יהושפט במלכותו, הוא רק עסק בעסקיו, 
ולא בעושרו ובכבודו, כדאיתא בתנחומא שפטים א', "...ואף 
מלכות  בעסקי  נתעסק  לא  במלכות,  שנתחזק  כיון  יהושפט, 

ולא בעושר ולא בכבוד ולא בדבר אחר אלא בדין...".
יהושפט  של  נישואיו  שעם   – הכליה  נגזרה  נישואי  עם 
דוד  בית  מלכות  על  הגזרה  נגזרה  המלך,  עמרי  של  בתו  עם 

שתכלה.
על  הגזרה  נגזרה  עמרי  בתו של  עם  יהושפט  נישואי  שעם 
כילוי מלכות בית דוד, כדאיתא בסדע"ר י"ז )וכעי"ז בתוספתא 
סוטה י"ב ג'(, ")דהי"ב כ"א ה'( ֶּבן ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ְיהֹוָרם 
ם. ובאחזיהו בנו אומר )מ"ב  ְּבָמְלכֹו ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ָמַלְך ִּבירּוָׁשלִָ
ח' כ"ו(, ֶּבן ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ֲאַחְזָיהּו ְבָמְלכֹו ְוָׁשָנה ַאַחת ָמַלְך 
ם. ובמקום אחר הוא אומר )דהי"ב כ"ב ב'(, ֶּבן ַאְרָּבִעים  ִּבירּוָׁשלִָ
ם, אמר ר'  ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ֲאַחְזָיהּו ְבָמְלכֹו ְוָׁשָנה ַאַחת ָמַלְך ִּבירּוָׁשלִָ
יוסי וכי אפשר לבן שיהא גדול מאביו שתי שנים16. אלא כיון 
שהשיא אסא את בנו לבתו של עמרי, נגזרה גזרה על מלכות 
בית דוד שתכלה עם בית אחאב, וכן הוא אומר )דהי"ב כ"ב 
ז'(, ּוֵמֱאֹלִהים ָהְיָתה ְּתבּוַסת ֲאַחְזָיהּו וגו', ונפלו שניהם בו ביום 

זה עם זה".
ֶעְׂשֵרה  ַאַחת  "ּוִבְׁשַנת  כ"ט(,  ט'  )מ"ב  עה"פ  בפרש"י  ויעויין 
פירש  )וכעי"ז  ְיהּוָדה"  ַעל  ֲאַחְזָיה  ָמַלְך  ַאְחָאב  ֶּבן  ְליֹוָרם  ָׁשָנה 
בדהי"ב כ"ב ב'(, שהביא את דברי הסד"ע והתוספתא, והוסיף 
לבארם, "...אלא עשרים שנה לפני שנולד ]אחזיהו[, שהם שתי 
שנים קודם שנולד אביו ]יהורם בן יהושפט[, נגזרה גזרה זו, 
מיום שנשא אסא את בת עמרי ליהושפט בנו ]שזה היה שתי 
דוד שתכלה  בית  גזירה על  נגזרה  יהורם[,  לידת  שנים קודם 
עם בית אחאב... ובשנת שלושים ואחד לאסא נשאה, שנאמר 
)מ"א ט"ז כ"ג(, ִּבְׁשַנת ְׁשֹלִׁשים ְוַאַחת ]ָׁשָנה[ ְלָאָסא ]ֶמֶלְך ְיהּוָדה[ 
ֵׁשׁש  ָמַלְך  ְּבִתְרָצה  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ִיְׂשָרֵאל  ]ַעל  ָעְמִרי  ָמַלְך 
ָׁשִנים[, ושנינו בסדר עולם שמלך ]עמרי[ מלכות שלימה, שהרי 
שש שנים קודם לכן ָמלך ]רק[ על חצי העם, וכשנשא אסא את 
בתו ]של עמרי[ ליהושפט, נתעלה עמרי והרגּו את תבני17. צא 
וחשוב משנת שלושים ואחת לאסא עד מות אחזיהו, ותמצאם 

ארבעים ושתים18".
וכתב הגר"א בביאורו על הסד"ע, "שהשיא אסא את ]יהורם[ 
בן בנו לבתו של עמרי, כצ"ל, פירוש שנתחתן עם עמרי בשנה 
שניה למחלוקת19, והוא היה אז בן שתי שנים20, וט' של עמרי 
וכ"א של אחאב וי"א של יהורם וא' של אחזיה בן אחאב, הרי 
מ"ב, ובתחלת שתים עשרה של יהורם בן אחאב, מלך אחזיה 

בן יהורם מלך יהודה".
והנה שיטת הגר"א היא, שלא יהושפט נישא לבתו של עמרי, 
אלא יהורם בן יהושפט נשא את בתו של עמרי, וכך גם גרס 

בסע"ר שם בתחילת הפרק, שאיתא שם, "ומפני מה הרגו את 
בנו לאשה,  ליהושפט  כיון שנשא אסא בתו של עמרי  תבני, 
הרגו את תבני...", וכתב הגר"א, "בתו של עמרי ליהורם בן בנו 
]של אסא[, כצ"ל, כי עתליה בת עמרי היתה אשתו של יהורם, 

אמו של אחזיה"21.
מצאנו  לא  הנה  עמרי,  בת  את  נשא  מי  הנידון  ובעצם 
המלכתו  כשמוזכר  ואף  יהושפט,  אשת  היתה  מי  בפסוקים 
וכבר  אמו,  היתה  מי  כתוב  לא  נ"א(,  כ"ב  )מ"א  יהורם  של 
הקשה רש"י במ"ב )ט' כ"ט, וכעי"ז בדהי"ב כ"ב ב'(, על דברי 
הסד"ע והתוספתא שאסא השיא את בנו לבת עמרי, "אך בכל 
המקרא לא מצינו שנשא יהושפט את בת עמרי. אך מצאתי 
)דבה"י שם י"ח א'(, ]ַוְיִהי ִליהֹוָׁשָפט עֶֹׁשר ְוָכבֹוד ָלרֹב[ ַוִּיְתַחֵּתן 
ְלַאְחָאב, ושמא זו היא אחותו שנשא22...", והיינו שלמד שנשא 
הנזכרת,  הגר"א  ולגירסת  לאשה,  אחאב  אחות  את  יהושפט 
אמנם מיושב קושיית רש"י, שאכן יהושפט לא נשא את בתו 
של עמרי, אלא רק יהורם בנו, אלא שברש"י מבואר שבסד"ע 

שלפניו לא היה כשיטת הגר"א.
אשה  לו  שהיתה  הוא  מפורש  פסוק  בנו,  יהורם  לגבי  אכן 
מבית אחאב )מ"ב ח' י"ח(, "ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו 
ֵּבית ַאְחָאב ִּכי ַּבת ַאְחָאב ָהְיָתה ּלֹו ְלִאָּׁשה ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ה'", 
מייחס את אמו אשת  אודות אחזיהו שהפסוק  נשנה  והדבר 
יהורם אביו )שם כ"ו - כ"ז(, "ֶּבן ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ֲאַחְזָיהּו 
ם ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲעַתְלָיהּו ַּבת ָעְמִרי  ְבָמְלכֹו ְוָׁשָנה ַאַחת ָמַלְך ִּבירּוָׁשלִָ
ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל. ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ֵּבית ַאְחָאב ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ה' ְּכֵבית 
מי  הראשונים  הקשו  וכבר  הּוא",  ַאְחָאב  ֵּבית  ֲחַתן  ִּכי  ַאְחָאב 
היתה אשת יהורם, האם בת אחאב או בת עמרי אביו, וכתב 
הרלב"ג שם י"ח, "והנה במה שאחר זה )פסוק כ"ו( קראה בת 
עמרי, ואחשוב כי היתה בת אחאב, אך פעם יחסה אל אביה 
ופעם אל אבי אביה". וכעי"ז כתב הרד"ק שם כ"ו, "ושם אמו 
אחאב  בת  אביו  יהורם  כי  אמר  ולמעלה  עמרי.  בת  עתליהו 
היתה לו לאשה, נאמר כי בת אחאב היתה, ואמר בת עמרי כי 
בני בנים הרי הם כבנים... ומה שאמר בו חתן בית אחאב והוא 
היה בן חתן בית אחאב, הוא ג"כ חתן להם כלומר כי ע"י חיתון 

היתה קרובתו עמהם"23.
שלאחר מיתת נכדי נתקיימה – שכליה זו שנגזרה על מלכות 
מיתת  לאחר  נתקיימה  יהושפט,  של  נישואיו  עם  דוד  בית 

אחזיהו נכדו.
שאחזיהו היה נכדו של יהושפט, שהרי היה בן יהורם בנו, 
כמפורש בפסוק )מ"ב ח' כ"ד(, "ַוִּיְׁשַּכב יֹוָרם24 ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר 
ִעם ֲאבָֹתיו ְּבִעיר ָּדִוד ַוִּיְמֹלְך ֲאַחְזָיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו”, ויהורם היה 
בנו של יהושפט, כמפורש ג”ז בפסוק )שם ט"ז(, "ּוִבְׁשַנת ָחֵמׁש 
ְליֹוָרם ֶּבן ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָמַלְך ְיהֹוָרם 

ֶּבן ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה".
ולאחר מות אחזיהו, התקיימה גזירת הכליה על מלכות בית 
שהשיא  כיון  "...אלא  ג',  י"ב  סוטה  בתוספתא  כדאיתא  דוד, 
אסא מלך יהודה את בתו של עמרי מלך ישראל ליהושפט בנו 
לאשה, נגזרה גזירה על מלכות בית דוד שתכלה עם בית אחאב 
שנאמר )דהי”ב כ”ב ז’(, ּוֵמֱאֹלִהים ָהְיָתה ְּתבּוַסת ֲאַחְזָיהּו וגו’, 
והיינו שבנפילת אחזיהו  זה”,  עם  זה  ביום  בו  ונפלו שניהם 
החלה קיום גזירת הכילוי על מלכות בית דוד, שנעשתה ע”פ 
בשליחות  ליהוא  שאמר  הנביאים  מבני  אחד  של  הנבואה 
אלישע, ויהוא הלך בדבר הנבואה והרג את יהורם בן אחאב 
מלך ישראל ואת אחזיהו מלך יהודה, כמפורש במ”ב ט’ ודה”י 

שם.
ולאחר מכן המשיך יהוא להרוג את משפחתו של אחזיהו, 
ֲאֵחי  ֶאת  ָמָצא  “ְוֵיהּוא  י”ד(,   - י”ג  י’  )מ”ב  בפסוק  כמפורש 
ֲאַחְזָיהּו  ֲאֵחי25  ַוּיֹאְמרּו  ַאֶּתם  ִמי  ַוּיֹאֶמר  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ֲאַחְזָיהּו 
ִּתְפׂשּום  ַוּיֹאֶמר  ַהְּגִביָרה.  ּוְבֵני  ַהֶּמֶלְך  ְּבֵני  ִלְׁשלֹום  ַוֵּנֶרד  ֲאַנְחנּו 
ַאְרָּבִעים  ֵעֶקד  ֵּבית  ּבֹור  ֶאל  ַוִּיְׁשָחטּום  ַחִּיים  ַוִּיְתְּפׂשּום  ַחִּיים 

ּוְׁשַנִים ִאיׁש ְוֹלא ִהְׁשִאיר ִאיׁש ֵמֶהם".
ולאחר שנהרגו רוב משפחתו, עמדה עתליה אשת אחזיהו 
והוסיפה לאבד את כל זרע הממלכה26, כמפורש בפסוק )שם 
י"א א', וכעי"ז בדהי"ב כ"ב י'(, "ַוֲעַתְלָיה ֵאם ֲאַחְזָיהּו וָרֲאָתה ִּכי 
ֵמת ְּבָנּה ַוָּתָקם ַוְּתַאֵּבד ֵאת ָּכל ֶזַרע ַהַּמְמָלָכה", ובזה התקיימה 
הגזירה הנוראה על מלכות בית דוד, כפשטות דברי התוספתא 

וכמבואר במנחת ביכורים על התוספתא שם.
נורא, שכל הגזירה  והנה בדברי חז"ל אלו אנו רואים דבר 
של כילוי מלכות בית דוד, שנגזרה בעקבות נישואי יהושפט 
או בנו עם בתו של עמרי, היא גם זו שעל ידה השתלשלה עצם 
הגזירה, כי עתליה אשת אחזיהו בתו של עמרי, היא זו שעמדה 
הגזירה  התקיימה  אלו  ובמעשיה  דוד  בית  כל  את  והרגה 
הנוראה של הכילוי, וה' יצמיח לנו מהרה את צמח דוד עבדו, 

וקרנו תרום בישועתו הקרובה לבא במהרה בימינו אכי"ר.

13  ובביאור מאמר חז”ל זה, עיין בשו”ת מהריט”ץ החדשות )לרבי יו”ט ב”ר משה 
צהלון זצ”ל, מגדולי הפוסקים לפני כארבע מאות שנה, בסימן קל”ג(, שהאריך בזה, 
ותו”ד כתב, “...ואותן מלכיות אעפ”י שהיה להם מלכים, כיון שלא היה להם חכם 
וזה כיוון  גנאי כצאן אשר אין להם רועה.  ונבון מנהיג ומלמד, קראם הכתוב דרך 
משה רבינו ע”ה באומרו ולא תהיה עדת ה’ כצאן אשר אין להם רועה, כלומר אנכי 
הרואה ארבע מלכיות שעתידין לעמוד בישראל שיהיו נפוצים כצאן אשר אין להם 
רועה, מבלי משים עליהם חכם ונבון להדריכם וללמדם, לכך אני רוצה שעדה שלמה 
כזו, דור דעה, לא תהיה כאותן מלכיות, אלא שתראני רועה קודם שאפטר מן העולם, 
ואם לאו לא אפטר, שאין ראוי להניח עדת ה’ עדה שלמה, דור דעה, כצאן אשר אין 

להם רועה”.
14  בהערות ש”ב ציין, שבכת”י נוסף “וכסבורין בהן שהן ישראל, והורגים אלו את 
זכה לאספקלריה המאירה לראות את המלחמה,  יהושפט  יצא שלא  ולפי”ז  אלו”, 
אלא בני עמון ומואב, שראו אלו את אלו וחשבו שהם ישראל ונלחמו אחד ברעהו, 

ורוח והצלה עמד ליהודים.
‘כי המשפט לאלקים  זה של  יוסף על התנחומא שם שמעיר, שפסוק  עיין בעץ    15
הוא’, לא כתובים אודות דברי יהושפט, אלא כתובים בתורה )דברים א’ י”ז(, ואילו 
כלפי יהושפט כתוב )דהי”ב י”ט ו’ - ז’(, “ַוּיֹאֶמר ֶאל ַהּׁשְֹפִטים ְראּו ָמה ַאֶּתם עִֹׂשים ִּכי 
ֹלא ְלָאָדם ִּתְׁשְּפטּו ִּכי ַלה’ ְוִעָּמֶכם ִּבְדַבר ִמְׁשָּפט. ְוַעָּתה ְיִהי ַפַחד ה’ ֲעֵליֶכם ִׁשְמרּו ַוֲעׂשּו 

ִּכי ֵאין ִעם ה’ ֱאֹלֵהינּו ַעְוָלה ּוַמּׂשֹא ָפִנים ּוִמַּקח ׁשַֹחד”.
16  והיינו, שאם אחזיהו היה בן ארבעים ושתים שנה במלכו, ובאותה שעה מת אביו 
יהורם בן ארבעים, שהרי בן שלושים ושתים היה במלכו ושמונה שנים מלך, נמצא 

שהבן היה גדול מאביו בשנתיים, וזה לא יתכן.

17  כדכתיב )מ”א ט”ז כ”ב(, “ַוֶּיֱחַזק ָהָעם ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ָעְמִרי ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ִּתְבִני 
ֶבן ִּגיַנת ַוָּיָמת ִּתְבִני ַוִּיְמֹלְך ָעְמִרי”, וכתב רש”י שם, “וימת תבני. כשנשא אסא בתו של 
עמרי ליהושפט בנו, הרגו את תבני כשראו חשיבותו של עמרי, בסדר עולם”, וכעי”ז 
כתב הרד”ק לאחר שהביא את פשט הפסוק, “מת מיתת עצמו, וכיון שמת, מלך עמרי 
בלא מחלוקת. ובסדר עולם אמרו, כי הרגו תבני. כיון שהשיא אסא בתו של עמרי 

ליהושפט, הרגו את תבני”.
לבאר את החשבון של רש”י  בסוטה שם, כתב  על התוספתא  דוד  עיין בחסדי    18
מתוך  הוא  ברור  “והמנין  יהודה,  מלכי  שנות  ע”פ  וגם  ישראל  מלכי  שנות  ע”פ  גם 
ושתים  ועשרים  עוד שש שנים,  הכתובים, שהרי אחר שהרגו את תבני, מלך עמרי 
שמלך אחאב, ושתי שנים דאחזיהו ושתים עשרה שמלך יהורם אחיו, הרי ארבעים 

ושתים, ומיד הרגו יהוא, הרי שעמדה מלכות עמרי ארבעים ושתים שנה.
גם אם נמנה ממלכות בית דוד נמצאם כך, שהרי מאותו זמן נשארו עוד לאסא עשרה, 
שהרי מלך ארבעים וארבעה, ועשרים וחמש דיהושפט, הרי שלשים וחמש, ושמונה 
דיהורם בנו, הרי ארבעים ושתים. ואחזיהו בן יהורם לא מלך אלא שנה ומיד הרגו 
ושתים  ארבעים  ‘בן  הכתוב  פירוש  שזהו  נמצא  אחאב,  בן  ליהורם  כשהרג  ]י[הוא 
שנה אחזיהו במלכו’, שבשנה שמלך, ָשְלָמה ארבעים ושתים שנה משעת הגזרה, ואז 

נתקיימה”.
19  ובביאור מאיר עין על הסד"ע שם הקשה, היאך יתפרשו דברי הסד"ע לגירסת 
הגר"א, שהרי יהורם נשא את בת עמרי ג' שנים לאחר מיתת תיבני, וא"כ כיצד אפשר 

לומר שהרגו את תיבני כיון שנשא יהורם את בת עמרי, ומצוה ליישב.
20  ומפורש בדברי הגר”א הללו שיהורם בן יהושפט נישא כשהיה בן שנתיים. והעיר 
כדאיתא  וחמול”,  בחצרון  רק  מצינו  לא  “וזאת  על הסד”ע שם,  עין  במאיר  כך  על 

במדרש הגדול בראשית מ”ו ח’ ועוד.
21  וקצ”ע שבהגהות הגר”א על התוספתא, למרות שתיקן בו כמה תיקונים, לא העיר 
דבר על הכתוב שאסא השיא את בנו לבתו של עמרי. ואולי בתוספתא שלפניו היה 

כתוב כגירסתו ועל כן לא הגיה הגירסא, וצ”ב.
22  אכן הרד"ק בפסוק שם ביאר, "ויתחתן לאחאב. התחתן עמו, שלקח בת אחאב 

לבנו יהורם", הרי שלא למד כפרש"י, וא"כ היאך יעמיד דברי חז"ל הללו, וצ"ב.
ויתכן שהרד"ק ביאר ע"פ פשוטו של מקרא, ולא בא ליישב הדרשות.

עליהם,  והקשה  הללו  רש"י  בדברי  שדן  ב'  סי'  אה"ע  ח"ד  ללב,  יפה  בשו"ת  וע"ע 
ותשו"ח להרב ישראל מאיר ינקלביץ שליט"א שציין לנו לדבריו.

23  שו”ר בבאורים שבחזון יחזקאל על התוספתא שם, שהקשה על כך שיהושפט 
נשא את בתו של עמרי, “ועוד הלא בנו של יהושפט יהורם נשא עתליהו בת עמרי... 
ואי יהושפט אביו נשא בת עמרי, איך נשא יהורם בנו אחות אמו. ואולי היה יהורם 

בנו מאשה אחרת...”.
24  ויורם זה, הוא יהורם מלך יהודה, כמפורש בפסוק שלאחר מכן, “ִבְׁשַנת ְׁשֵּתים 

ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְליֹוָרם ֶּבן ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָמַלְך ֲאַחְזָיהּו ֶבן ְיהֹוָרם ֶמֶלְך ְיהּוָדה”.
נהרגו  כבר  אחיו  כל  שהרי  אחיו,  ולא  אחזיה  בני  אלו  שהיו  ח’  כ”ב  ובדהי”ב    25
קודם על ידי הגדוד שבא מערבים, כמפורש בפסוק שם א’, וביתר אריכות שם כ”א 
ט”ז - י”ז, “ַוָּיַער ה’ ַעל ְיהֹוָרם ֵאת רּוַח ַהְּפִלְׁשִּתים ְוָהַעְרִבים ֲאֶׁשר ַעל ַיד ּכּוִׁשים. ַוַּיֲעלּו 
ִביהּוָדה ַוִּיְבָקעּוָה ַוִּיְׁשּבּו ֵאת ָּכל ָהְרכּוׁש ַהִּנְמָצא ְלֵבית ַהֶּמֶלְך ְוַגם ָּבָניו ְוָנָׁשיו ְוֹלא ִנְׁשַאר 

לֹו ֵּבן ִּכי ִאם ְיהֹוָאָחז ְקטֹן ָּבָניו”.
26  מלבד יואש שהיה היחידי שניצל, כמפורש בפסוקים שם.
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קושי  בכל עת  יותר.  טוב  עתיד  על  הוא, המחשבה  בבריות  הגדולים שה' טבע  אחד מהכוחות 
ועצב, צער ומצוקה, אדם חושב ומקוה שבקרוב הכל יחלוף כחלום יעוף ותבוא תקופה חדשה 
מהמאושרים  יהיה  והוא  ומוצלח,  מועיל  היותר  האופן  על  יסתדר  שהכל  ונחת  בטוב  המלאה 

ביותר בתבל.
מחשבות אלו אינם רק על עתיד שאינו ברור ודמיוני, אלא ילד קטן שצריך להתמודד עם בעיה 
קטנה בקריאה או בהבנה בלימוד, חושב בליבו, שבעוד כמה שנים הוא כבר יהיה גדול, ואז כבר 
לא יתקשה בבעיות אלו. מחשבות אלו הם באמת נכונות אלא שכאשר הוא גֵדל ומגיע לבגרות 
ומתמודד עם קשיים המתאימים לגילו, הוא חושב בליבו שעוד כשנה או שנתיים הוא כבר ילמד 
בישיבה בה לא יטרידוהו טרדות אלו, וכך בישיבה לצעירים חושבים על הישיבה גדולה ובישיבה 
וכשהילדים  ילדים  לו  יהיו  בו  ובשנה ראשונה על התקופה  יקים את ביתו,  בו  גדולה על הזמן 
קטנים על התקופה בה הם יגדלו, וכשגודלים על התקופה שיהיו נערים ולאחר מכן על תקופת 

הנכדים ולאחריה על התקופה במושב זקנים... וכך בכל ימי חיי האדם.
היות ורבות ממחשבות האדם המה בדבר העתיד, על כן ישנו יצר מיוחד לדעת את העתידות. 
אדם לא אוהב להיות מופתע, ועל כן רבים משלמים ממון רב בכדי לדעת את העתיד לבוא עליהם 
במהלך חייהם, גם אם ברור להם כשמש שלא יוכלו לשנות מכך כלום. אלא שגזרה חכמתו ית"ש 
שאדם לא ֵידע את העתיד לבוא עליו אפילו לא בעוד רגע קט, וישנו גם טעם המובן לנו קרוצי 
החומר, שאם אדם ידע שהוא עתיד לחיות עוד שנים רבות, מחמת כן יכול חלילה לבזבזם להבל 
וריק בתואנה שיש לו מספיק זמן, ואף יחטא במחשבה שיש לו זמן רב לשוב בתשובה שלימה 
לפניו, וסופו הוא שימות בחטאו, שעליו ועל כיוצא בו שנינו )יומא פ"ה ב'(, "האומר אחטא ואשוב 
אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה". ואם אדם ידע שימיו קצרים, מלבד מה שישנו 
חשש גדול שיחלה מרוב צער ולא יעשה דבר, אלא גם אם הוא ישוב לה' בכל מעשיו ודרכיו, הרי 
שחסר ב'בחירה' של האדם שעליה יסד ה' את עולמו, שאדם יכול לבחור בין טוב לרע ועל כך 

יקבל את שכרו בעולם שכולו טוב.

*
נתנאל טראחוויסענוואסקומט* היה אחד מאלו שגבר עליהם יצרם בתחום זה של ידיעת העתיד, 
ובמיוחד שבאותה עת הוא עדיין לא שמר תורה ומצוות, על כן לא ידע שישנו חיסרון גדול בְנִהָיה 
וחיפוש אחר העתידות, במיוחד שהתורה הקדושה כותבת )דברים י"ח י"ג(, "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' 
ֱאֹלֶהיָך", וכפירושו של רש"י שם, "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, 

אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות ואז תהיה ִעמו ולחלקו".
כשסיים נתנאל לעבור אצל כל המומחים לחקר העתידות שהכיר בארץ הקודש, וראה שרובם 
ככולם אין בהם כל יכולת, ופועלים לפי כל מיני סטטיסטיקות שונות, ואף כשאומרים דבר על 
העתיד, אין זה כלל דבר ברור, אלא איזו שהיא הגדרה לא ברורה שכל דבר שיקרה יכול להיות 
שנכלל בו, וכל הטיפשים ומאמיני ההבל נתלים בו ומוכיחים על פיו את ידיעת העתיד של אומרו. 
מסקנותיו הללו לא גרמו לו לעזוב את התחום הלזה, אלא החליט בליבו שעליו ללמוד חכמה זו 
מהמקור, מאותו אחד שחקר ודרש ובירר אודותיה, אולי בסופו של דבר ילמד את המקצוע ומלבד 

הפרנסה שתהיה לו מזה, עוד יוכל לדעת את עתידו מה עתיד לבוא עליו במהלך שנות חייו.
העתיד  בידיעת  החכמות  של  המקורות  שאמנם  למסקנה,  נתנאל  הגיע  רבים  בירורים  לאחר 
נמצאות בארצות המזרח הרחוק, בהם נמצאים רבים הבקיאים בתורות וחכמות אלו, אלא יחד 
עם זאת ישנו חסרון גדול בנסיעה למדינות אלו ללמוד מקצוע זה, שרבים הם המתחזים בתחום 
פרוץ זה, ומניין לו שאכן יגיע למלמד אמיתי ומקצועי היודע את החכמות הללו, לעומת מדינות 
אירופה וארצות הברית, שבהם ישנו פיקוח ממשלתי, ואף החכמות הללו עברו בדיקות מדעיות 
לרוב, כך שמן הסתם יותר בטוח ללמוד בהם חכמה זו, ובמיוחד בארצות הברית ששפת 'אנגלית' 

המדוברת בהם, שגורה על לשונו.
ניסה  זו, כאשר במהלך שבע שנותיו הראשונות הללו  בזבז נתנאל בלימוד חכמה  כעשר שנים 
ללמוד כמה וכמה מהחכמות הללו, ובכל אחת מהם כשהחל ללומדה לעומק גילה, שהיא בנויה על 
איזו שהיא נקודה מיסטית של אמונות טפלות, וכבן לאומה היהודית שאבותיו בכל הדורות מסרו 
נפש ונהרגו ונשחטו בשביל שלא להכשל באיסורי 'עבודה זרה', מסירות נפש זו שכלל לא היתה 
ידועה לו, טבועה בשורשי ליבו ובתמצית דמו, והיא לא נתנה לו להמשך אחרי כל אותם הבלי 
עבודה זרה, ועל כן בכל פעם שהגיע לרובדים העמוקים והנסתרים שבחכמות הללו, גילה שוב את 
אותה נקודה של הבלי אמונה והרגיש דחיה והתרחקות ממנה ולא יכל להמשיך ללמוד ולהשתמש 
בחכמתו זו. בשלוש שנות לימודו האחרונות התוודע לגל חדש ששטף את אמריקה באותם ימים, 
חכמה ישנה שעברה מוטציה, כפי שגילה והוכיח אחד מהמומחים הגדולים בעתידות וכוחות על 

טבעיים, והיא חכמת 'כח המגנט ושדותיו'.
משיטת  תועלת  להוציא  ניתן  בה  הדרך  את  להכיר  נתנאל  החל  הלזו,  החכמה  לימוד  במהלך 
המגנטים ושדותיה. כאשר לצורך זה בראשונה עליו להאמין שישנם כוחות אלו, וכל עוד אינו 
מאמין בהם לא ניתן כלל להכיר בהם או לקלוט אותם. לאחר שאדם מאמין בקיומם של כוחות 
אלו, הבקי בחכמה מנסה להתחבר אל המגנט שיש לאדם שלפניו, ומנסה לחשוב בדעתו האם 
ובעודו מהרהר בדבר, הוא מחזיק בידו אבן  מגנט זה מתחבר עם מגנט אחר הנמצא בבריאה, 
סוס  'שדרת  של  בגיד  תלויה  והיא  שפיצים,  עשר  שנים  לה  ויש  עגול  ששורשה  עתיקה  סינית 
ים', והיה אם ישנה התנגדות בין המגנט של הנשאל למגנט השני, התנגדות זו גורמת כעין 'קצר 
חשמלי' והתוצאה שלה הוא שהאבן תסתובב לכיון ימין, אבל אם ישנו אפשרות חיבור בין שני 
המגנטים, או לכל הפחות אין התנגדות ביניהם, הרי שהאבן תסתובב לצד השני. באותה מידה 
ניתן גם לדעת אם כדאי לאיש להנשא עם אשה מסוימת או אפילו אם רצוי ששני אנשים יקימו 

יחדיו שותפות עסקית זו או אחרת.
החכמה הגדולה בזה היא, למצוא את המגנטים השונים לקלוט אותם ולנסות להביאם לידי חיבור 
או ֶקצר, ולכוין את האנרגיות של הֶקצר או החיבור לצד הנכון של האבן המיוחדת הלזו. מי שאינו 
בקי דיו בחכמה, גם את יקח את האבן המסוגלת לקלוט את האנרגיות של הקצר או החיבור, 
לא יועיל לו דבר, שהרי כלל אינו מצליח למצוא את המגנטים הנכונים המתאימים לכל אדם, 
ובמיוחד שיכול לצאת ממנו תקלות גדולות, שבטעות ימצא ויקלוט מגנט של אדם או כח אחר 

ועל כן מסקנותיו תהיינה בלתי נכונות ומופרכות לחלוטין.
התלמידים הרבים של השיטה הלזו הלכו ושכללו אותה עד מאוד, אם ניתן לדעת על פי כיוון 
סיבובי האבן אם זוג יכולים להנשא יחדיו, הרי שניתן גם לראות לפי מהירות הסיבוב כמה שנים 
נישואיהם יחזיקו מעמד. ולא רק בדיקת המגנטיום של בני אדם ניתן לבדוק בה, אלא גם אם 
כדאי לרכוש בית זה או אחר, שאף לבתים ישנו מגנט מסוים. כמו כן, במקום להמתין שבועות 
או חודשים על בדיקות פולשניות למחלות ממאירות, ניתן לבודקם בשיטה זו בזמן קצר ביותר 
ובמחיר זול בהרבה. ואם ניתן לבדוק מחלות, מדוע שלא יבדקו אלרגיות ושאר בעיות רפאיות 
אחרות שיש לֶאנֹושּות, שבמקום לבלות שנים רבות בלימודי רפואה, די אם מעוררים את הכוחות 
האנרגטיים של האדם ותוך זמן קצר הוא יכול לבדוק חולים ולדעת מהי התרופה הטובה להם 
ניתן  וכך  מהרה  יבריאו  יחפצו,  שרק  החולים  כל  קצר  זמן  ותוך  ולהנזר  להזהר  עליהם  וממה 

להתגבר על כל המחלות והדברים הרעים והמשחיתים שבעולם.
זמן קצר לאחר מכן חידש אחד מהתלמידים עוד יותר, שכאשר נקרע לו גיד שדרת הסוס ים ולא 
היה בידו מספיק מעות בכדי לרכוש גיד חדש זהה, וקשר את האבן בגיד חוט השדרה של סוס 
רגיל, גם אז השיטה עבדה. היה גם תלמיד שהוסיף ושכלל את השיטה, שאין צורך לרכוש את 
אותה אבן סינית יקרה, אלא ניתן לעשות זאת גם עם אבן אמריקאית בעלת שנים עשר שפיצים, 
יותר,  עוד  שוכללה  השיטה  הזמן  במשך  תוצאות.  לאותם  הביאה  אחד  שפיץ  בעלת  אבן  ואף 
שניתן לקחת כל שרשרת עם תליון, כאשר עדיף שהתליון יהיה עגול ובשרני, ולהתחבר למגנטים 

המדוברים, ומיד ניתן לדעת את התשובה לשאלה לפי כיוון סיבובי התליון.
השיטה שהחלה להתפשט במהירות ברחבי המדינה ומחוצה לה, והתפרסמה כ'שיטת המטוטלת', 
הביאה תלמידים רבים שחפצו להשכיל בה וללומדה לעומק, כאשר עם התרבות תלמידים היו גם 
כאלו ספקניים שצריכים לקלקל כל דבר טוב והחלו לחקור ולשאול שאלות על השיטה, הכיצד 
המגנטיום של האנשים או החומרים הולכת לכיוון המטוטלת, ועל פי מה נקבע סיבובי המטוטלת 
שלצד ימין זה לטובה ולצד שמאל זה לשלילה, ולפי איזה צד הולכים, לצד השואל או לצד הנשאל, 
ועוד הוסיפו לשאול, אם שיטה זו היא מוחלטת, היאך יתכן הדבר שבאותה מטוטלת ניתן לקבל 
היא  התשובה  אחד  שאצל  נפרדים,  נשאלים  שני  אצל  ובמיוחד  זו,  אחרי  זו  סותרות  תשובות 

חיובית לחלוטין ואילו אצל השני התשובה היא להיפך באופן נחרץ.
ויתרה  לא הציקו להם השאלות,  רב,  ובמיוחד שהתפרנסו ממנה בשפע  אלו שהאמינו בשיטה 
את  הדוחה  באופן  השיטה  את  ִשכללו  הם  השיטה  על  שהיו  הרבות  השאלות  מחמת  מזאת, 
הערעורים ומשיב על השאלות. ב'פסק' מיוחד שיצא מראשי ומייסדי השיטה נכתב, כי כל הויכוח 
בין צד השואל לצד הנשאל בטעות יסודו, שהקובע היחיד הוא 'כיוון השעון'. בפסק זה הם קיוו 
שיוסר הויכוח והסערה סביב ענין זה. כמו כן הוסיפו ופרסמו, שבאמת אין כל צורך שהנשאל יבוא 
לפני הבודק, אלא די בכך אם הבודק יחשוב על אותו אחד, מיד יוכל לתפוס את המגנטים שלו, גם 
אם הוא לא מכיר אותו ולא ראהו מעולם, וכך יכול לבדוק עבורו כל אשר יבקש, כאשר כמובן על 
תפיסת מגנטים של אדם בלא שבא לפני הבודק, יש לשלם תוספת 'אגרת תפיסת מגנטים', שהרי 

הנשאל צריך לחפש ולמצוא את המגנט המיוחס לאותו שואל גם בלא שהוא נמצא לפניו.
על השאלה הקשה היאך יתכן שינתנו תשובות סותרות לאותו שאלה, השיבו המומחים שאין 
כל סתירה בדבר, היות ולכל אחד ישנם כמה מגנטים וכוחות, וביניהם יש בכל העת התגוששות 
והתגברות כח האחד על רעהו, על כן, בשעה ששאלו את הראשון, היה זה בעת התגברות כח 
זה בעת ההתגברות הכח המגנטי השני, כך  ואילו כששאלו את השני, היה  מגנטי אחד באדם, 
ששניהם השיבו נכונה. אכן הוסיפו המומחים וסייגו את דבריהם, שזה לא אומר שתמיד צריך 
לחשוש לכח נוסף ולא להסתפק בתשובה אחת, כי בדרך כלל המגנט המתגבר הוא זה שעומד 
ורצוי שוב לבדוק את הדבר, שאולי כעת  זמן ממושך כדאי  רבים, אלא שלאחר  ימים  בתוקפו 

התהפכו היוצרות והמגנט האחר הוא בתוקפו ובמגנטיותו.

*
כשהשיטה החלה להתפרסם עוד ועוד, היו יהודים רבים שהלכו לרבניהם לשאול ולהתעניין האם 
הדבר מותר על פי התורה, והאם באמת אדם יכול להציל את עצמו על ידי שיטה זו מכל דבר 
רע ומשחית ועתידה הרפואה שתתבטל בכל מקום בו יעשו כדרך וכשיטה הזו. הרבנים השיבו 
והצרות לא עתידים להתבטל על  והמחלות  ימות המשיח,  פה אחד שבודאי שעדיין לא הגיעו 
ידי חכמה זו, אלא שלא יכלו להשיב תשובה ברורה על עצם השאלה בשימוש בחכמה זו לפני 
שביררו את השיטה ומקורותיה, האם מדובר סתם בהבל וריק, ואם כן מדובר באיסור קל יותר, 
או שהוא מבוסס על עבודה זרה ואם כן כל העוסק בה נכשל חלילה באיסור חמּור של עבודה 
זרה שעליו הזהירה התורה במקומות רבים, וכמו שפסק הרמב"ם שההנאה מעבודה זרה חשובה 

כעבודה זרה. 
רבי שמעיה שליט"א,  הגאון  הרבנים,  ברבים מכתבו של אחד מחשובי  ימים התפרסם  באותם 
שפקע שמו כמופלג בהוראה, אותו כתב בתשובה לאחד משואליו דבר ה' זו הלכה, אודות תופעה 
חדשה זו של המבררים והשואלים במטוטלת, בו הוא מאריך לבאר ולפרט את צדדי האיסורים 
יש בה, שאם חלילה  והנשאלים בה, ששלוש שאלות קשות  היכולים להיות לאותם השואלים 
יש בזה משום כוחות הטומאה ועבודה זרה, הרי שהוא חמור עוד יותר, ואף אם אין בזה משום 
דברים הללו, אם אומרים שסיבובי המטוטלת לצד אחד מהווים סימן שהוא סיבה שלא לעשות 
או לעשות דבר מה, הרי ישנו חשש איסור 'ניחוש', והתורה כותבת )ויקרא י"ט כ"ו(, "ֹלא ְתַנֲחׁשּו 
נפלה  פתו  ובעופות,  בחולדה  כגון אלו המנחשין  "לא תנחשו.  וכדברי רש"י שם,  ְתעֹוֵננּו",  ְוֹלא 
מפיו, צבי הפסיקו בדרך", וכפי שפסק הרמב"ם )פי"א מע"ז ה"ד(, ואדם מחויב להפסיד כל ממונו 
בכדי שלא לעבור על לאו מהתורה. ואף אם זה רק מגלה עתידות או צופה נסתרות, הרי שזה 
כנגד עשה מהתורה, שכתוב )דברים י"ח י"ג(, "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶהיָך", וכפירושו של רש"י 
שם, "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבא עליך קבל 

בתמימות ואז תהיה ִעמו ולחלקו".
הוסיף הרב וכתב במכתבו, שעל יהודי לדעת שכל הדברים נמצאים בתורה וניתן לדעת אותם 
לא אלו שאין חלקם  ובודאי  להוציאם מהתורה,  היאך  יודע  כל אחד  מתוך התורה, אלא שלא 
פי  דבר על  כל  ולדעת  יכול להוציא  הוא  ימיו,  כל  ורק מי שעמל בתורה  בית המדרש,  מיושבי 

התורה, כפי שמעידים סיפורים רבים אודות גדולי ישראל שבכל הדורות.
והמצוות  התורה  משומרי  רבים  ניצלו  ומחמתו  מהרה,  שקטו  לא  המכתב  של  הרבים  ההדים 
מנהירה מטורפת אחר שיטה זו, שהתבדלו מגויי הארצות שרבים מהם הלכו אחר המטוטלת ובכל 
ספק שרק התעורר להם היה להם סוף סוף מי שיוכל להכריע להם, ש'ככל המטולטל ממנה עשו'. 
אמנם ֶנגע חלקי ממנו פשט אצל שומרי התורה והמצוות, שמשום מה יש להם אימון בחכמת 
מוסמכות,  רפואיות  בבדיקות  לאימּות  ניתנות  שאינן  שונות  לאלרגיות  הקשור  בכל  המטוטלת 
שונים  מאכלים  לדיאטות  הקשור  בכל  ובמיוחד  מוכחות,  רפואיות  בדיקות  כנגד  אף  ולפעמים 

והתאמת תרופות למחלות מסוימות.
כפטריות אחר הגשם נפתחו מרפאות ריפוי ואיבחון על פי המטוטלת בכל רחבי ארצות הברית, 
כאשר חלק מהמאבחנים היו יהודים שומרי תורה ומצוות, שככל הנראה לא העלו על קצה דעתם 
שיכולה להיות בזה שאלה הלכתית, וזמן קצר לאחר מכן התפשטה מגפה זו לארצות שונות ואף 
לארץ הקודש, שרבים הם אלו שהחלו לאבחן ולגלות כל מיני דברים שלא היו ידועים עד אותו 

יום, ולטענתם החלו להציל רבים מכל מיני מחלות נוראות שלא יבואו עליהם ח"ו.
באותם ימים גם נתנאל היה בין אלו שהחלו לפתוח עסק מעסק המטוטלת, והוא אף פתח מרפאת 
אבחון וגילוי עתידות על ידי המטוטלת, כאשר לצורך כך השיג אבני חכמה מיוחדות מכל קצוי 
עולם, בעלי מספרים שונים של שפיצים ואף גידי חוט שדרה מבעלי חיים שונים ומשונים, כשהוא 
משכלל את השיטה ומשתמש גם בחוטי זנב קנגרו או שער שפמו של טיגריס או נמר אפריקני, 
שכל אבן ומינה וצורתה מתאימה לשאלות אחרות, ואף קשירתה באופנים אלו ואחרים מתאימים 
לשאלות וספקות הרי גורל מסוימים, כאשר הצד השווה שבהם שכל קשירה שונה או אבן יותר 

מיוחדת מעלה את מחיר האיבחון וההכרעה כדת של מטוטלת.
ביניהם  היה  שמקובל  מחמת  וזאת  איבחוניו,  את  ולקבל  אליו  ללכת  העדיפו  מהגויים  רבים 
המה  מהדרך  שפרשו  היהודים  מאותם  זאת  מוכיחים  כשהם  גדולים,  חכמים  הינם  שהיהודים 
ואבותיהם והעפילו לפסגות החכמה הנחשבים אצלם, שכידוע אחוז היהודים שהגיעו להישגים 
מדעיים עולמים, עולה עשרת מונים על יחסם בארצם ומקומם ואף באוכלוסיית העולם, ומחמת 
כן חשבו שבודאי שאיבחוניו המה מוצלחים וטובים ביותר, וניתן לסמוך עליו שמהרה הוא מצליח 
לקלוט את האנרגיה והמגנט שלהם ומתאימו עם המגנט של דברי שאלתם, ועל כן תשובותיו 

המה נכונות ומדויקות יותר.
ממנו  בורחים  היו  מגעת,  נתנאל  של  והשכלתו  חכמתו  היכן  עד  יודעים  היו  היא שאם  האמת 
כמטחוי קשת. ספק רב אם הוא בכלל סיים בית ספר, ובודאי שלא בהצלחה. ההצלחה היחידה 
שלו היתה, קשריו האישיים של אביו עם מנהל בית הספר, שבעקבותיהם קיבל נתנאל את כל 
הציונים הטובים והתעודות המעולות כאחד מהמיוחדים שבכיתתו, ותעודותיו אלו פתחו לו את 
השערים למקומות לימוד גבוהים, אלא שבהם לא היו לו מספיק קשרים, ותוך זמן קצר הוא נפלט 
מהמערכת, והחל לתור אחר עתידות, כשבמשך השנים כשהתבגר קמעה החל לגלות מעט אחריות 
ללימודים בכדי שיוכל לקנות לעצמו מקצוע בתחום האהוב עליו, וכך הצליח לשרוד את עשר 

שנות לימודו עד שהגיע למקצועו הלזה.

*
כמה שבועות,  כל  לביקורים  בא  ממנויי המרפאה, שהיה  ג'ון, אחד  אליו  פנה  הימים  כשבאחד 
כשביקש להתפטר ממעט מעות מיותרות ומעיקות, ובפעם הזאת לאחר כל האיבחון הגילויים 
והמסקנות, הוסיף ושאל את נתנאל האם נכונה השמועה שהוא יהודי. בתחילה לא הבין נתנאל 
בשל מה חשוב לג'ון דבר יהדותו, אך לאחר שהשיב בחיוב, ואף הוסיף ואמר שהוא נולד בארץ 
ישראל, הוציא הלה מתיקו ספרון קטן, והושיטו לנתנאל, ואמר לו שהוא מצא ספרון זה זרוק 
ברחוב, והיות והוא כתוב בכתב יהודים, חשב שיתכן קשר בינו לבין הספרון, ועל כן הוא נותן 

לו אותו במתנה.
נחמד לקבל מתנות, ועל כן שמח נתנאל במתנה, ומיד עם יציאתו של ג'ון משערי המרפאה, פתח 
נתנאל את הספרון וראה שכתוב עליו 'אבות דר' נתן עם פירוש'. נתנאל שמעולם לא ראה ספר 
יהודי קדוש מלבד סידור ותנ"ך, לא הכיר את הספר וחשב בליבו מיהו אותו דוקטור נתן שחיברו 
רשימת  על  פירוש  צריך  מה  ובשביל  פירוש,  עליהם  וכתבו  והוסיפו  אבותיו,  אודות  ספר שלם 
דברי התורה  בו מעט.  לעלעל  והחל  להציץ בספר,  כן הסתקרן  ועל  דוקטור,  אותו  אבותיו של 
שבברייתא משכו את ליבו, עד שהודיע למזכירתו שהוא יוצא להפסקה של כמחצית השעה בה 
אינו מקבל קהל לאבחון. נתנאל דפדף ימין ושמאל ובכל מקום שעיין, ראה את דברי התנאים 
יחד עם המעשים הרבים שסיפרו, והתפעל עד מאוד,  הקדושים באורחות החיים שבאו ללֵמד 
ובקושי יכל לעזוב את הספר ולחזור לעבודתו. באותה עת החליט בליבו שבסיום יום העבודה 

הוא יחזור ויעיין שוב בספר.
ככל הנראה זכותו של התנא הקדוש רבי נתן שחיבר את מסכת אבות שלו, עמדה לנתנאל שמשכה 
את ליבו לתורה, ובעקבות לימודו בספרון בכל לילה ולילה, החל להתקרב לאט לה' ותורתו במעט 
שידע משחר ילדותו, מה שראה ששכניו הדתיים נהגו ושמרו, ועל כן מאותה שבת והלאה הוא 
הימים  במהלך  מכשירים חשמליים.  והפעלת  האור  בהדלקת  לחללה  לבלתי  לשמור שבת  החל 
הקרובים החל לתור אחר יהודי שומר תורה ומצוות, שיוכל ללמדו מעט ולהסביר לו את דברי 
התנא בכל המקומות שלא הצליח להבין דבריו למרות הפירוש המיוחד שהודפס בצידי הגליונות, 
ובחסד ה' עליו ִאינה לו את ר' בערל גוטאויסלערנער* שהחל ללמוד עמו בקביעות פעמיים בשבוע 
את דברי האבות דרבי נתן, ועם תחילת לימודם הראשון, כשנתנאל שאלו אודות אותו דוקטור 
נתן שכתב את כל הדברים המיוחדים הללו, הסביר לו ר' בערל, שמסכת זו נכתבה על ידי התנא 

הקדוש רבי נתן, כסדר משניות מסכת אבות, ועל כן היא נקראת 'אבות דרבי נתן'.
את  מרווה  בערל  ר'  עת  כשבכל  ברייתא,  אחרי  בברייתא  בלימודיו  נתנאל  התקדמות  בעקבות 
צמאונו בהוספת הדברים הקשורים לכך, כשלמד על קבלת התורה, הראה לו ר' בערל את פסוקי 
התורה המתארים את מעמד הר סיני, והוא הוסיף וסיפר לו את דברי חז"ל, וכך בהמשך לימודם 
כשלמדו על מסירת התורה מדור לדור ועל עשיית סייגים לתורה וסדר בריאת העולם והאדם, 
חטא אדם הראשון וחומרת החטאים ונזקם, על חיוב האדם לעסוק בתורה כל ימיו, וכך למדו 
הרבה מיסודות היהדות, ולימוד זה השפיע על נתנאל לטובה ולברכה והחל לשמור על מצוות 

נוספות ככל שלימדו ר' בערל רבו.
כשנה של לימוד פורה זה של פעמיים בשבוע שינו את נתנאל לחלוטין, ביתו הפך להיות בית 
יהודי לכל דבר, בשמירת כשרות ושאר אורחות התורה, ואת שני בניו העביר לבתי ספר יהודיים 
של שומרי תורה ומצוות, והוא ובני ביתו שינו גם את הופעתם החיצונית וכמעט שלא היה ניתן 

להכיר עליהם שרק לפני כשנה עדיין לא שמרו בביתם כמעט דבר ממצוות התורה.
והוזה  עתידות  כמגלה  נתנאל  של  ה"מכובד"  לעיסוקו  בערל  ר'  התוודע  לימודם  זמן  במשך 
במטוטלות, ועל פי הוראת מורו ורבו, נמנע ר' בערל מלומר לו דבר בענין, אלא אם כן ישאל מה 
דעת התורה על כך. כאשר לאחרונה נתנאל וביתו שינו את אורח חייהם והופעתם החיצונית, 
והוסיף נתנאל והחל לגדל את זקנו פרע, חשש ר' בערל שכעת ישנו גם תוספת של 'חילול השם', 
שאנשים טועים ומבולבלים החושבים שכל מי שלא חתך את שערות זקנו הוא 'רב', יאמרו שהנה 
ורבו,  כן חזר לשאול דעת תורה ממורו  ועל  ידי מטוטלות,  על  בגילוי עתידות  יהודי עוסק  רב 
שתשובתו היתה, שאם דבריו יהיו נשמעים אצלו, עליו לשוחח עמו על כך בעדינות ולאמר לו 

דברי התורה הקדושה אודות חיזוי עתידות.
אינה ה' לידי ר' בערל, ובאותו יום שהוא חשב לשוחח עם נתנאל על הדבר, הם החלו את לימודם 

באבות דרבי נתן בפרק י"ט, בו התנא פותח בדברי עקביא בן מהללאל, האומר: "כל הנותן ארבעה 
דברים אל ליבו שוב אינו חוטא. מאין הוא בא ולאן הוא הולך ומה עתיד להיות ומי הוא ַדיינו...". 
עוד לפני שהספיקו ללמוד את המשך דברי הברייתא המבארת את אותם ארבעה דברים, קפץ 
מזו  טובה  לפתיחה  לדעת עתידות...  רואה, שחשוב מאוד לאדם  כבוד הרב  הנה  ואמר,  נתנאל 
לא ציפה ר' בערל, וראה בזה את קיום ברכתו של מורו ורבו, שאם רצונותיו אלו לשוחח עם 
תלמידו על המותר והאסור בתחומי עבודתו הוא לשם שמים, הקב"ה יסובב את הדברים באופן 

היותר טוב ומועיל.
והחל  בו  פתח  הוא  כן  על  בסמוך,  המונח  ישעיה  בספר  והבחין  להתחיל  במה  חשב  בערל  ר' 
לקרוא עמו יחד את דברי הנביא )ח' י"ט - כ'(, "ְוִכי יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ִּדְרׁשּו ֶאל ָהאֹבֹות ְוֶאל ַהִּיְּדעִֹנים 
ַהְמַצְפְצִפים ְוַהַּמְהִּגים ֲהלֹוא ַעם ֶאל ֱאֹלָהיו ִיְדרֹׁש ְּבַעד ַהַחִּיים ֶאל ַהֵּמִתים. ְלתֹוָרה ְוִלְתעּוָדה ִאם ֹלא 
יֹאְמרּו ַּכָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ָׁשַחר", ויחדיו הם למדו את דברי רש"י המבאר בדרכו השניה לפי 
פשוטו, שאם יהיו שיאמרו לישראל, שילכו לדרוש אל האבות והידעונים ויבררו בעבודה זרה על 
העתידות היאך ניתן יהיה להשיב את המלוכה, ומפרש הפסוק שכולם הבל וגנאי, שהם מצפצפים 
ומהגים כעופות שמפטפטים בקולם בכל עת, ויוסיפו ויאמרו שהיות וישנם חלק מהעם שעובדים 
עבודה זרה, על כן יש לדרוש אצל אלוהים אלו בעד החיים ובעד המתים, על כן תשיבו להם 
'לתורה ולתעודה', שישמרו את התורה ולא תאמינו לדברי כל אותם הנוהים אחר עבודות הזרה 
לו שחר', שהכשרים  אין  יאמרו כדבר הזה  'אם לא  זו,  ואחרי שתשיבו להם תשובה  למיניהם, 
שבעובדי העבודה זרה יודו לדבריכם, ויאמרו כדבר הזה, שאמת אין לו לאלוהי אוב וידעוני שום 

שחר, שהרי עיניים לו ואינו רואה ובודאי שלא יוכל להזריח אור על אחרים.
כשראה ר' בערל שהשעה כשרה ואוזני נתנאל פקוחות לשמוע, הוסיף ופתח לו ספר מלכים )ב', א' 
ב' - ו'(, בו מלאך ה' מסר נבואה לאליהו הנביא, שמתאונן על כך שאחזיה המלך שלח את שלוחיו 
לדרוש אם יקום מחוליו ב'בעל זבוב' העבודה זרה של עקרון, במקום ללכת לשמוע לה' אודות כך, 
והחלו יחדיו לקרוא: "ּוַמְלַאְך ה' ִּדֶּבר ֶאל ֵאִלָּיה ַהִּתְׁשִּבי קּום ֲעֵלה ִלְקַראת ַמְלֲאֵכי ֶמֶלְך ׁשְֹמרֹון ְוַדֵּבר 
ֲאֵלֶהם ַהִמְּבִלי ֵאין ֱאֹלִהים ְּבִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם הְֹלִכים ִלְדרֹׁש ְּבַבַעל ְזבּוב ֱאֹלֵהי ֶעְקרֹון. ְוָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה' 

ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ָעִליָת ָּׁשם ֹלא ֵתֵרד ִמֶּמָּנה ִּכי מֹות ָּתמּות ַוֵּיֶלְך ֵאִלָּיה".
אם אתה אכן רוצה לדעת את העתידות, ואילו עתידות כדאי שאדם ידע, אמר ר' בערל, נשוב 
לדברי התנא הקדוש בברייתא שממשיך ומבאר את אותם ארבעת דברים, "מאין הוא בא, ממקום 
ַדיינו,  חושך. ולאן הולך, למקום חושך ואפילה. ומה עתיד להיות, עפר רמה ותולעה. ומי הוא 
האדם  מול  ימיו  כל  להיות  שצריך  העתידות  אחר  הרי שהחיפוש  הקב"ה".  המלכים  מלכי  מלך 
הוא, ש'שעתיד להיות עפר רמה ותולעה', וכאשר האדם יתבונן בעתיד זה, יחד עם שאר שלושת 

הדברים, שוב אינו חוטא.
כששמע נתנאל את הדברים, השיב לר' בערל, שהאמת היא שכל אחד העוסק בתחום זה של גילוי 
עתידות, אינו רחוק מהמאמינים באלוהי אוב וידעוני שאין להם כל שחר, שהרי מי כמוהו יודע 
עד כמה אינו יודע מאומה, ובודאי שאינו מאמין בכוחות המטוטלת, שכבר הרגיש בעצמו שישנה 
השפעה למחשבותיו ורצונותיו על סיבובי המטוטלת, גם אם היא אבן סינית עתיקה עם מספר 
בלתי זוגי של שפיצים, ואף אם היא קשורה בגיד של שדרת דג מלוח, ובמיוחד שאף אם אכן יש 
אמת בדבר וישנו כח מגנטי מסוים לכל דבר ובהפגשם יחדיו הם יוצרים חיבור או ֶקצר, אך מניין 
לי לדעת שאכן הצלחתי לקלוט את אותם כוחות מגנטיים ולחברם יחדיו, ואולי תפסתי בכלל 
מנגט של אדם או חפץ אחר, ולכך אני יכול לבדוק אדם כמה פעמים ולא תמיד התשובות תהיינה 

זהות, אבל עם כל זאת לפעמים כן מצליחים לברר ולגלות דברים על ידי בדיקות אלו.
אכן, ביקש נתנאל לשאול ולברר, האם אכן אסור לעשות כמעשי, או שרק כאשר היו נביאים 
של  ברורה  אפשרות  כשיש  העתידות  אחר  בחקירות  חסרון  היה  אזי  עתידות  לדעת  שיכולים 
שמיעת דבר ה' ביד נביאיו, אבל בימינו שלצערינו בטלה הנבואה, מותר לאדם לבדוק ולחקור 

בעתידות.
השיבו ר' בערל, אכן בימינו לצערינו הרב אין נביאים, אבל יש לנו את חכמי התורה, אלו שעמלו 
ויכולים להוציא מהתורה את כל המידע אודות  ימיהם בקדושה ובטהרה, שיודעים  בתורה כל 
העתידות, ואף משיבים ומייעצים לשואלים באיזה דרך ילכו בה על פי התורה, כפי שכל יהודי 
שומר תורה ומצוות שואל ודורש אצלם, ומעשים בכל יום יעידו על כך. והוסיף ר' בערל ואמר, 
הייתי מציע לך פעם ללכת לאחד מגדולי ישראל, שרק מראיית פניו תקבל יראת שמים, ותוכל 

לשמוע ממנו הכרעה והוראה כדת של תורה בספק גדול בצעד שעליך לעשות.

*
באותו ערב לאחר סיום לימודם, לא מצא נתנאל מנוח לנפשו. האם כל מעשיו המה אסורים על 
פי דרכה של תורה, ועליו לפרוש ולעזוב את הכל, ואם כן מהיכן יתפרנס. עודו מהרהר בדבר, 
ולפתע נשמעה זעקה בביתו, בנו הקטן נפל ואיבד את הכרתו, ובני ביתו החלו בזעקות עזרה. 
נתנאל מיהר להזמין את שירותי ההצלה, וכעבור שעה קלה היו בדרכם באמבולנס מיילל אל עבר 
בית החולים המקומי. הילד טופל בבית החולים בידי טובי הרופאים, שטיפלו בו נמרצות ובחסד 
ה' עליו הצליחו לייצב את מצבו הרפואי. במהלך הלילה הארוך שעבר עליו בבית החולים, היה 
לו זמן רב לחשוב ולהרהר אודות מה שאירע לו ועל דבריו עם ר' בערל בלימודם האחרון. לילות 
רבים נוספים עברו על נתנאל בבית החולים, כאשר פעמים רבות שהיה עליו להחליט דבר מה, 
הוא לא יכל לעזוב את דרכו הקלוקלת בה דבק, ואיבד את כושר החשיבה, ובכל עת ספק וצורך 
בהכרעה, היה מוציא את המטוטלת מכיסו ועל פי סיבוביה היה פושט את הספק ומכריע את 
ההכרעה, כשבסתר ליבו הוא יודע שאין כאן כל הכרעה ופשיטת ספק, אלא רק בריחה מהמציאות 

ומהצורך ליטול אחריות בְדבר מה עליו לעשות.
באחד הימים נקרא נתנאל אל מנהל המחלקה, כשהלה פורש בפניו את הטיפול הרפואי שניתן 
לבנו ואת מחשבותיהם על העתיד, שישנם שני דרכים בטיפול, האחת לנתח ולנסות לסדר את 
מה שנפגע, אלא שטיפול במח אינו דבר פשוט ועצם הניתוח יכול לגרום לנזקים ופגיעות, או 
לחילופין לנסות לרפאותו על ידי תרופות, והחסרון בזה הוא, שיתכן ולבינתיים הפגיעה יכולה 

להזיק יותר, ועל כן הם מציבים בפניו את שני האפשרויות, וכפי שיבקש כך יעשו.
היה מוציא את המטוטלת  בפני הרופא  עוד  אזי  ותורתו,  לה'  זוכה לשוב  היה  אילולי שנתנאל 
ומכריע על פי דבריה, אלא שכעת הבין נתנאל ששאלה כגון זו עליו להביא בפני גדולי ישראל 
בערל  לר'  להתקשר  מיהר  כן  ועל  לעשות.  עליו  ומה  ביותר  הטוב  מהו  יכריעו  תורתם  שבכח 
הכרעתו  וכפי  שאלתם,  את  בפניו  יפרשו  שליט"א,  מרן  אל  מהרה  יחדיו  שיטוסו  ממנו  וביקש 
כדת של תורה, כך יעשו. ר' בערל הסכים לבקשתו של נתנאל, ומה גם שהוא שמח לזכות לעלות 
לארץ הקודש אפילו אם מדובר ליום אחד, ואף להגיע למקומות הקדושים להתפלל בעדו ובעד 
משפחתו, וגם להכנס למרן שליט"א לראות את פניו ולהנות מזיוֹו ולהתברך מפיו. ועוד באותו 

הערב עלו שניהם על טיסה ולמחרת כבר דרכה כף רגלם בארץ הקודש.
כפי שתכננו יחד במהלך הטיסה, עם כניסתם לחדרו של מרן שליט"א ביקש ר' בערל ברכה עליו 
ועל משפחתו, ומרן שליט"א ברכו במאור פנים וברוב ברכות. לאחר מכן החל ר' בערל לספר למרן 
שליט"א אודות נתנאל היאך בשנה האחרונה הוא התקרב לה' ותורתו והפך את ביתו לבית בו 
נשמרים התורה והמצוות והוא אף קובע עתים לתורה, אלא שחפץ לדעת אודות עיסוקו בתחום 
חיפוש אחר עתידות... מרן שליט"א החל להשיבו, שלא טוב הדבר, ולפעמים ניתן גם להגיע על 
ידי זה לאיסורים חמורים, על כן כדאי וראוי שיחפש לו עיסוק אחר, ובמיוחד שהעתידות כולם 
כתובות בתורה הקדושה, ורק צריך לדעת את הדרך לגלותם, ואילו דרכי גילוי העתידות האחרים, 

ברוב הפעמים מדובר בהבל וריק.
לאחר מכן סיפר נתנאל למרן שליט"א אודות בנו החולה והצורך בהכרעה בדבר טיפולו, ומרן 
לו  ברכתו  ביקש את  יעשה. אלא שכאשר  בדבר המעשה אשר  תורה  כדת של  שליט"א השיבו 
ולבני ביתו, התחמק מרן שליט"א מלברכו. גם כאשר ר' בערל ניסה לרמוז למרן שליט"א שברכתו 
ולסייע  לעזור  ידו  על  שעומד  נכדו  ואף  ולברכה,  לטובה  ביתו  ובני  נתנאל  על  להשפיע  יכולה 
ולסדר את התורות, ניסה לדבר טוב עליו שהסבא יברכו, המשיך מרן שליט"א בהתחמקויותיו 

ונמנע מלברכו.
כשיצאו מחדרו הקדוש של מרן שליט"א, שמעוהו פונה לנכדו ושואלו, תאמר לי יקירי, מה אתה 
מבקש ממני לברך אותו, האם אתה מקפיד על קיום ההלכה גם בסימן הרפוי אצל רבים, באורח 
חיים סימן רפ"ה, על החיוב ללמוד את הסדרא שנים מקרא ואחד תרגום או פירוש רש"י, כשירא 
שמים יוצא ידי שניהם. הוסיף מרן שליט"א ואמר לו, הייתי מציע לך לקיים הלכה זו יחד עם 
שאר ההלכות בשולחן ערוך כפי שכל יהודי צריך לעשות, ובמיוחד שבהלכה זו נאמר שהמקיימה 

מאריכים לו ימיו ושנותיו, וכי מי לא חפץ בהבטחה זו. 
ונתנאל  ששמעו,  הדברים  אודות  בערל  ר'  עם  נתנאל  שוחח  התעופה  שדה  אל  חזרה  בדרכם 
הציע בפניו רעיון שעלה בליבו עתה, שבמקום הנהגתו עד היום, שהיה הכריע לשואליו על פי 
המטוטלת, הוא יכול לעשות דבר אחר, שכל מי שישאל אותו דבר על עתידות ומה לעשות, הוא 
ירשום לפניו את הדברים, ולאחר מכן יפקסס את השאלות לאחד מנכדי מרן שליט"א, ויבקש 
ממנו לעזור ולסייע לו להתפרנס כדת של תורה על ידי שישאל את סבו את השאלות, ולמחרת 
בבוקר הוא ישיב לו בפקס את תשובותיו, כך שיוכל להשיב לשואלים דברי אלקים חיים. ר' בערל 
התפעל מרעיונו זה, ואמר לו שהוא ישוחח עם נכדו של מרן שליט"א ויבקש ממנו אם יוכל לעשות 

זאת, שבזכות עזרתו יוכל נתנאל להטיב את דרכו ולהתחיל להתפרנס באופן כשר וראוי.
ידע מרן שליט"א  ר' בערל ואמר לו שהוא ממש מתפלא היאך  במהלך הטיסה פנה נתנאל אל 
כי נכדו לא קיים את ההלכה. ר' בערל השיבו, שכעת יש לפניהם עוד כמה שעות טיסה ובהם 
לימודו, הוא מקוה שידע להשיב  יסיים את  וכאשר  הוא חושב ללמוד את הפרשה עם פרש"י, 

לו על כך.

מנין בלימוד פרשתינו עפרש"י ידע ר' בערל את מקור דברי מרן שליט"א?
טראחוויסענוואסקומט - החושב לדעת את העתידות. גוטאויסלערנער - הטוב ללמד אחרים.



אחד מהכוחות הגדולים שה' טבע בבריות הוא, המחשבה על 
עתיד טוב יותר. בכל עת קושי ועצב, צער ומצוקה, אדם חושב 
ומקוה שבקרוב הכל יחלוף כחלום יעוף ותבוא תקופה חדשה 
מועיל  היותר  האופן  על  יסתדר  שהכל  ונחת  בטוב  המלאה 

ומוצלח, והוא יהיה מהמאושרים ביותר בתבל.
אלא  ודמיוני,  ברור  שאינו  עתיד  על  רק  אינם  אלו  מחשבות 
ילד קטן שצריך להתמודד עם בעיה קטנה בקריאה או בהבנה 
בלימוד, חושב בליבו, שבעוד כמה שנים הוא כבר יהיה גדול, 
באמת  הם  אלו  מחשבות  אלו.  בבעיות  יתקשה  לא  כבר  ואז 
עם  ומתמודד  לבגרות  ומגיע  גֵדל  הוא  שכאשר  אלא  נכונות 
או  כשנה  שעוד  בליבו  חושב  הוא  לגילו,  המתאימים  קשיים 
שנתיים הוא כבר ילמד בישיבה בה לא יטרידוהו טרדות אלו, 
ובישיבה  גדולה  הישיבה  על  חושבים  לצעירים  בישיבה  וכך 
גדולה על הזמן בו יקים את ביתו, ובשנה ראשונה על התקופה 
בו יהיו לו ילדים וכשהילדים קטנים על התקופה בה הם יגדלו, 
על תקופת  מכן  ולאחר  נערים  על התקופה שיהיו  וכשגודלים 
הנכדים ולאחריה על התקופה במושב זקנים... וכך בכל ימי חיי 

האדם.
היות ורבות ממחשבות האדם המה בדבר העתיד, על כן ישנו 
יצר מיוחד לדעת את העתידות. אדם לא אוהב להיות מופתע, 
ועל כן רבים משלמים ממון רב בכדי לדעת את העתיד לבוא 
יוכלו  שלא  כשמש  להם  ברור  אם  גם  חייהם,  במהלך  עליהם 
ֵידע  לא  שאדם  ית"ש  חכמתו  שגזרה  אלא  כלום.  מכך  לשנות 
את העתיד לבוא עליו אפילו לא בעוד רגע קט, וישנו גם טעם 
המובן לנו קרוצי החומר, שאם אדם ידע שהוא עתיד לחיות עוד 
שנים רבות, מחמת כן יכול חלילה לבזבזם להבל וריק בתואנה 
שיש לו מספיק זמן, ואף יחטא במחשבה שיש לו זמן רב לשוב 
בתשובה שלימה לפניו, וסופו הוא שימות בחטאו, שעליו ועל 
ב'(, "האומר אחטא ואשוב אחטא  )יומא פ"ה  כיוצא בו שנינו 
ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה". ואם אדם ידע שימיו 
ולא  צער  מרוב  שיחלה  גדול  חשש  שישנו  מה  מלבד  קצרים, 
יעשה דבר, אלא גם אם הוא ישוב לה' בכל מעשיו ודרכיו, הרי 
שחסר ב'בחירה' של האדם שעליה יסד ה' את עולמו, שאדם 
יכול לבחור בין טוב לרע ועל כך יקבל את שכרו בעולם שכולו 

טוב.
*

נתנאל טראחוויסענוואסקומט* היה אחד מאלו שגבר עליהם 
יצרם בתחום זה של ידיעת העתיד, ובמיוחד שבאותה עת הוא 
חיסרון  שישנו  ידע  לא  כן  על  ומצוות,  תורה  שמר  לא  עדיין 
גדול בְנִהָיה וחיפוש אחר העתידות, במיוחד שהתורה הקדושה 
כותבת )דברים י"ח י"ג(, "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶהיָך", וכפירושו 
של רש"י שם, "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור 
ואז  בתמימות  קבל  עליך  שיבא  מה  כל  אלא  העתידות,  אחר 

תהיה ִעמו ולחלקו".
העתידות  לחקר  המומחים  כל  אצל  לעבור  נתנאל  כשסיים 
שהכיר בארץ הקודש, וראה שרובם ככולם אין בהם כל יכולת, 
ופועלים לפי כל מיני סטטיסטיקות שונות, ואף כשאומרים דבר 
על העתיד, אין זה כלל דבר ברור, אלא איזו שהיא הגדרה לא 
ברורה שכל דבר שיקרה יכול להיות שנכלל בו, וכל הטיפשים 
ומאמיני ההבל נתלים בו ומוכיחים על פיו את ידיעת העתיד 
של אומרו. מסקנותיו הללו לא גרמו לו לעזוב את התחום הלזה, 
אלא החליט בליבו שעליו ללמוד חכמה זו מהמקור, מאותו אחד 
את  ילמד  דבר  של  בסופו  אולי  אודותיה,  ובירר  ודרש  שחקר 
המקצוע ומלבד הפרנסה שתהיה לו מזה, עוד יוכל לדעת את 

עתידו מה עתיד לבוא עליו במהלך שנות חייו.
לאחר בירורים רבים הגיע נתנאל למסקנה, שאמנם המקורות 
של החכמות בידיעת העתיד נמצאות בארצות המזרח הרחוק, 
בהם נמצאים רבים הבקיאים בתורות וחכמות אלו, אלא יחד 
עם זאת ישנו חסרון גדול בנסיעה למדינות אלו ללמוד מקצוע 
שאכן  לו  ומניין  זה,  פרוץ  בתחום  המתחזים  הם  שרבים  זה, 
יגיע למלמד אמיתי ומקצועי היודע את החכמות הללו, לעומת 
מדינות אירופה וארצות הברית, שבהם ישנו פיקוח ממשלתי, 
ואף החכמות הללו עברו בדיקות מדעיות לרוב, כך שמן הסתם 
הברית  בארצות  ובמיוחד  זו,  חכמה  בהם  ללמוד  בטוח  יותר 

ששפת 'אנגלית' המדוברת בהם, שגורה על לשונו.
כעשר שנים בזבז נתנאל בלימוד חכמה זו, כאשר במהלך שבע 
שנותיו הראשונות הללו ניסה ללמוד כמה וכמה מהחכמות הללו, 
ובכל אחת מהם כשהחל ללומדה לעומק גילה, שהיא בנויה על 
לאומה  וכבן  טפלות,  אמונות  של  מיסטית  נקודה  שהיא  איזו 
ונשחטו  ונהרגו  נפש  מסרו  הדורות  בכל  שאבותיו  היהודית 
זו  נפש  מסירות  זרה',  'עבודה  באיסורי  להכשל  שלא  בשביל 
שכלל לא היתה ידועה לו, טבועה בשורשי ליבו ובתמצית דמו, 
והיא לא נתנה לו להמשך אחרי כל אותם הבלי עבודה זרה, ועל 
כן בכל פעם שהגיע לרובדים העמוקים והנסתרים שבחכמות 
הללו, גילה שוב את אותה נקודה של הבלי אמונה והרגיש דחיה 
והתרחקות ממנה ולא יכל להמשיך ללמוד ולהשתמש בחכמתו 
זו. בשלוש שנות לימודו האחרונות התוודע לגל חדש ששטף 
את אמריקה באותם ימים, חכמה ישנה שעברה מוטציה, כפי 
שגילה והוכיח אחד מהמומחים הגדולים בעתידות וכוחות על 

טבעיים, והיא חכמת 'כח המגנט ושדותיו'.
במהלך לימוד החכמה הלזו, החל נתנאל להכיר את הדרך בה 
ניתן להוציא תועלת משיטת המגנטים ושדותיה. כאשר לצורך 
אינו  עוד  וכל  אלו,  כוחות  שישנם  להאמין  עליו  בראשונה  זה 
מאמין בהם לא ניתן כלל להכיר בהם או לקלוט אותם. לאחר 
מנסה  בחכמה  הבקי  אלו,  כוחות  של  בקיומם  מאמין  שאדם 
להתחבר אל המגנט שיש לאדם שלפניו, ומנסה לחשוב בדעתו 
האם מגנט זה מתחבר עם מגנט אחר הנמצא בבריאה, ובעודו 
ששורשה  עתיקה  סינית  אבן  בידו  מחזיק  הוא  בדבר,  מהרהר 
עגול ויש לה שנים עשר שפיצים, והיא תלויה בגיד של 'שדרת 
סוס ים', והיה אם ישנה התנגדות בין המגנט של הנשאל למגנט 
שלה  והתוצאה  חשמלי'  'קצר  כעין  גורמת  זו  התנגדות  השני, 

הוא שהאבן תסתובב לכיון ימין, אבל אם ישנו אפשרות חיבור 
הרי  ביניהם,  אין התנגדות  לכל הפחות  או  בין שני המגנטים, 
ניתן גם לדעת אם  שהאבן תסתובב לצד השני. באותה מידה 
כדאי לאיש להנשא עם אשה מסוימת או אפילו אם רצוי ששני 

אנשים יקימו יחדיו שותפות עסקית זו או אחרת.
החכמה הגדולה בזה היא, למצוא את המגנטים השונים לקלוט 
אותם ולנסות להביאם לידי חיבור או ֶקצר, ולכוין את האנרגיות 
של הֶקצר או החיבור לצד הנכון של האבן המיוחדת הלזו. מי 
שאינו בקי דיו בחכמה, גם את יקח את האבן המסוגלת לקלוט 
יועיל לו דבר, שהרי  את האנרגיות של הקצר או החיבור, לא 
כלל אינו מצליח למצוא את המגנטים הנכונים המתאימים לכל 
שבטעות  גדולות,  תקלות  ממנו  לצאת  שיכול  ובמיוחד  אדם, 
מסקנותיו  כן  ועל  אחר  כח  או  אדם  של  מגנט  ויקלוט  ימצא 

תהיינה בלתי נכונות ומופרכות לחלוטין.
עד  אותה  ושכללו  הלכו  הלזו  השיטה  של  הרבים  התלמידים 
מאוד, אם ניתן לדעת על פי כיוון סיבובי האבן אם זוג יכולים 
להנשא יחדיו, הרי שניתן גם לראות לפי מהירות הסיבוב כמה 
שנים נישואיהם יחזיקו מעמד. ולא רק בדיקת המגנטיום של 
בני אדם ניתן לבדוק בה, אלא גם אם כדאי לרכוש בית זה או 
אחר, שאף לבתים ישנו מגנט מסוים. כמו כן, במקום להמתין 
שבועות או חודשים על בדיקות פולשניות למחלות ממאירות, 
ניתן לבודקם בשיטה זו בזמן קצר ביותר ובמחיר זול בהרבה. 
ושאר  אלרגיות  יבדקו  שלא  מדוע  מחלות,  לבדוק  ניתן  ואם 
בעיות רפאיות אחרות שיש לֶאנֹושּות, שבמקום לבלות שנים 
רבות בלימודי רפואה, די אם מעוררים את הכוחות האנרגטיים 
יכול לבדוק חולים ולדעת מהי  של האדם ותוך זמן קצר הוא 
התרופה הטובה להם וממה עליהם להזהר ולהנזר ותוך זמן קצר 
כל החולים שרק יחפצו, יבריאו מהרה וכך ניתן להתגבר על כל 

המחלות והדברים הרעים והמשחיתים שבעולם.
זמן קצר לאחר מכן חידש אחד מהתלמידים עוד יותר, שכאשר 
נקרע לו גיד שדרת הסוס ים ולא היה בידו מספיק מעות בכדי 
חוט השדרה של  בגיד  וקשר את האבן  זהה,  גיד חדש  לרכוש 
סוס רגיל, גם אז השיטה עבדה. היה גם תלמיד שהוסיף ושכלל 
יקרה,  סינית  אבן  אותה  את  לרכוש  צורך  שאין  השיטה,  את 
אלא ניתן לעשות זאת גם עם אבן אמריקאית בעלת שנים עשר 
ואף אבן בעלת שפיץ אחד הביאה לאותם תוצאות.  שפיצים, 
במשך הזמן השיטה שוכללה עוד יותר, שניתן לקחת כל שרשרת 
עם תליון, כאשר עדיף שהתליון יהיה עגול ובשרני, ולהתחבר 
למגנטים המדוברים, ומיד ניתן לדעת את התשובה לשאלה לפי 

כיוון סיבובי התליון.
השיטה שהחלה להתפשט במהירות ברחבי המדינה ומחוצה לה, 
והתפרסמה כ'שיטת המטוטלת', הביאה תלמידים רבים שחפצו 
להשכיל בה וללומדה לעומק, כאשר עם התרבות תלמידים היו 
גם כאלו ספקניים שצריכים לקלקל כל דבר טוב והחלו לחקור 
ולשאול שאלות על השיטה, הכיצד המגנטיום של האנשים או 
סיבובי  נקבע  מה  פי  ועל  המטוטלת,  לכיוון  הולכת  החומרים 
המטוטלת שלצד ימין זה לטובה ולצד שמאל זה לשלילה, ולפי 
הוסיפו  ועוד  הנשאל,  לצד  או  השואל  לצד  הולכים,  צד  איזה 
לשאול, אם שיטה זו היא מוחלטת, היאך יתכן הדבר שבאותה 
ובמיוחד  זו,  אחרי  זו  סותרות  תשובות  לקבל  ניתן  מטוטלת 
אצל שני נשאלים נפרדים, שאצל אחד התשובה היא חיובית 

לחלוטין ואילו אצל השני התשובה היא להיפך באופן נחרץ.
אלו שהאמינו בשיטה ובמיוחד שהתפרנסו ממנה בשפע רב, לא 
הרבות  השאלות  מחמת  מזאת,  ויתרה  השאלות,  להם  הציקו 
את  הדוחה  באופן  השיטה  את  ִשכללו  הם  השיטה  על  שהיו 
מראשי  שיצא  מיוחד  ב'פסק'  השאלות.  על  ומשיב  הערעורים 
ומייסדי השיטה נכתב, כי כל הויכוח בין צד השואל לצד הנשאל 
בטעות יסודו, שהקובע היחיד הוא 'כיוון השעון'. בפסק זה הם 
הוסיפו  כן  כמו  זה.  ענין  סביב  והסערה  הויכוח  שיוסר  קיוו 
ופרסמו, שבאמת אין כל צורך שהנשאל יבוא לפני הבודק, אלא 
די בכך אם הבודק יחשוב על אותו אחד, מיד יוכל לתפוס את 
המגנטים שלו, גם אם הוא לא מכיר אותו ולא ראהו מעולם, 
וכך יכול לבדוק עבורו כל אשר יבקש, כאשר כמובן על תפיסת 
תוספת  לשלם  יש  הבודק,  לפני  שבא  בלא  אדם  של  מגנטים 
'אגרת תפיסת מגנטים', שהרי הנשאל צריך לחפש ולמצוא את 

המגנט המיוחס לאותו שואל גם בלא שהוא נמצא לפניו.
על השאלה הקשה היאך יתכן שינתנו תשובות סותרות לאותו 
שאלה, השיבו המומחים שאין כל סתירה בדבר, היות ולכל אחד 
ישנם כמה מגנטים וכוחות, וביניהם יש בכל העת התגוששות 
את  ששאלו  בשעה  כן,  על  רעהו,  על  האחד  כח  והתגברות 
הראשון, היה זה בעת התגברות כח מגנטי אחד באדם, ואילו 
כששאלו את השני, היה זה בעת ההתגברות הכח המגנטי השני, 
את  וסייגו  המומחים  הוסיפו  אכן  נכונה.  השיבו  ששניהם  כך 
ולא  נוסף  לכח  לחשוש  צריך  אומר שתמיד  לא  שזה  דבריהם, 
הוא  המתגבר  המגנט  כלל  בדרך  כי  אחת,  בתשובה  להסתפק 
זה שעומד בתוקפו ימים רבים, אלא שלאחר זמן ממושך כדאי 
היוצרות  התהפכו  כעת  שאולי  הדבר,  את  לבדוק  שוב  ורצוי 

והמגנט האחר הוא בתוקפו ובמגנטיותו.

*
כשהשיטה החלה להתפרסם עוד ועוד, היו יהודים רבים שהלכו 
התורה,  פי  על  מותר  הדבר  האם  ולהתעניין  לשאול  לרבניהם 
והאם באמת אדם יכול להציל את עצמו על ידי שיטה זו מכל 
דבר רע ומשחית ועתידה הרפואה שתתבטל בכל מקום בו יעשו 
כדרך וכשיטה הזו. הרבנים השיבו פה אחד שבודאי שעדיין לא 
להתבטל  עתידים  לא  והצרות  והמחלות  המשיח,  ימות  הגיעו 
על  ברורה  תשובה  להשיב  יכלו  שלא  אלא  זו,  חכמה  ידי  על 
השיטה  את  שביררו  לפני  זו  בחכמה  בשימוש  השאלה  עצם 
מדובר  כן  ואם  וריק,  בהבל  סתם  מדובר  האם  ומקורותיה, 
באיסור קל יותר, או שהוא מבוסס על עבודה זרה ואם כן כל 

העוסק בה נכשל חלילה באיסור חמּור של עבודה זרה שעליו 
הזהירה התורה במקומות רבים, וכמו שפסק הרמב"ם שההנאה 

מעבודה זרה חשובה כעבודה זרה. 
מחשובי  אחד  של  מכתבו  ברבים  התפרסם  ימים  באותם 
כמופלג  שמו  שפקע  שליט"א,  שמעיה  רבי  הגאון  הרבנים, 
בהוראה, אותו כתב בתשובה לאחד משואליו דבר ה' זו הלכה, 
במטוטלת,  והשואלים  המבררים  של  זו  חדשה  תופעה  אודות 
היכולים  האיסורים  צדדי  את  ולפרט  לבאר  מאריך  הוא  בו 
להיות לאותם השואלים והנשאלים בה, ששלוש שאלות קשות 
ועבודה  הטומאה  כוחות  משום  בזה  יש  חלילה  שאם  בה,  יש 
זרה, הרי שהוא חמור עוד יותר, ואף אם אין בזה משום דברים 
הללו, אם אומרים שסיבובי המטוטלת לצד אחד מהווים סימן 
שהוא סיבה שלא לעשות או לעשות דבר מה, הרי ישנו חשש 
ְתַנֲחׁשּו  "ֹלא  כ"ו(,  י"ט  )ויקרא  כותבת  והתורה  'ניחוש',  איסור 
ְוֹלא ְתעֹוֵננּו", וכדברי רש"י שם, "לא תנחשו. כגון אלו המנחשין 
וכפי  בדרך",  הפסיקו  צבי  מפיו,  נפלה  פתו  ובעופות,  בחולדה 
כל  להפסיד  מחויב  ואדם  ה"ד(,  מע"ז  )פי"א  הרמב"ם  שפסק 
ממונו בכדי שלא לעבור על לאו מהתורה. ואף אם זה רק מגלה 
עתידות או צופה נסתרות, הרי שזה כנגד עשה מהתורה, שכתוב 
של  וכפירושו  ֱאֹלֶהיָך",  ה'  ִעם  ִּתְהֶיה  "ָּתִמים  י"ג(,  י"ח  )דברים 
רש"י שם, "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר 
תהיה  ואז  בתמימות  קבל  עליך  שיבא  מה  כל  אלא  העתידות, 

ִעמו ולחלקו".
הדברים  שכל  לדעת  יהודי  שעל  במכתבו,  וכתב  הרב  הוסיף 
נמצאים בתורה וניתן לדעת אותם מתוך התורה, אלא שלא כל 
אחד יודע היאך להוציאם מהתורה, ובודאי לא אלו שאין חלקם 
מיושבי בית המדרש, ורק מי שעמל בתורה כל ימיו, הוא יכול 
להוציא ולדעת כל דבר על פי התורה, כפי שמעידים סיפורים 

רבים אודות גדולי ישראל שבכל הדורות.
ניצלו  ומחמתו  מהרה,  שקטו  לא  המכתב  של  הרבים  ההדים 
שיטה  אחר  מטורפת  מנהירה  והמצוות  התורה  משומרי  רבים 
זו, שהתבדלו מגויי הארצות שרבים מהם הלכו אחר המטוטלת 
שיוכל  מי  סוף  סוף  להם  היה  להם  התעורר  שרק  ספק  ובכל 
חלקי  ֶנגע  עשו'. אמנם  ש'ככל המטולטל ממנה  להם,  להכריע 
ממנו פשט אצל שומרי התורה והמצוות, שמשום מה יש להם 
אימון בחכמת המטוטלת בכל הקשור לאלרגיות שונות שאינן 
אף  ולפעמים  מוסמכות,  רפואיות  בבדיקות  לאימּות  ניתנות 
כנגד בדיקות רפואיות מוכחות, ובמיוחד בכל הקשור לדיאטות 

מאכלים שונים והתאמת תרופות למחלות מסוימות.
פי  על  ואיבחון  ריפוי  מרפאות  נפתחו  הגשם  אחר  כפטריות 
המטוטלת בכל רחבי ארצות הברית, כאשר חלק מהמאבחנים 
על  לא העלו  ומצוות, שככל הנראה  יהודים שומרי תורה  היו 
קצה דעתם שיכולה להיות בזה שאלה הלכתית, וזמן קצר לאחר 
הקודש,  לארץ  ואף  שונות  לארצות  זו  מגפה  התפשטה  מכן 
שרבים הם אלו שהחלו לאבחן ולגלות כל מיני דברים שלא היו 
מיני  רבים מכל  ולטענתם החלו להציל  יום,  עד אותו  ידועים 

מחלות נוראות שלא יבואו עליהם ח"ו.
באותם ימים גם נתנאל היה בין אלו שהחלו לפתוח עסק מעסק 
המטוטלת, והוא אף פתח מרפאת אבחון וגילוי עתידות על ידי 
מכל  מיוחדות  חכמה  אבני  השיג  כך  לצורך  כאשר  המטוטלת, 
חוט  גידי  ואף  שפיצים  של  שונים  מספרים  בעלי  עולם,  קצוי 
שדרה מבעלי חיים שונים ומשונים, כשהוא משכלל את השיטה 
זנב קנגרו או שער שפמו של טיגריס או  ומשתמש גם בחוטי 
לשאלות  מתאימה  וצורתה  ומינה  אבן  שכל  אפריקני,  נמר 
אחרות, ואף קשירתה באופנים אלו ואחרים מתאימים לשאלות 
שכל  שבהם  השווה  הצד  כאשר  מסוימים,  גורל  הרי  וספקות 
קשירה שונה או אבן יותר מיוחדת מעלה את מחיר האיבחון 

וההכרעה כדת של מטוטלת.
רבים מהגויים העדיפו ללכת אליו ולקבל את איבחוניו, וזאת 
גדולים,  מחמת שמקובל היה ביניהם שהיהודים הינם חכמים 
המה  מהדרך  שפרשו  היהודים  מאותם  זאת  מוכיחים  כשהם 
ואבותיהם והעפילו לפסגות החכמה הנחשבים אצלם, שכידוע 
אחוז היהודים שהגיעו להישגים מדעיים עולמים, עולה עשרת 
העולם,  באוכלוסיית  ואף  ומקומם  בארצם  יחסם  על  מונים 
וטובים  מוצלחים  המה  שאיבחוניו  שבודאי  חשבו  כן  ומחמת 
את  לקלוט  מצליח  הוא  שמהרה  עליו  לסמוך  וניתן  ביותר, 
האנרגיה והמגנט שלהם ומתאימו עם המגנט של דברי שאלתם, 

ועל כן תשובותיו המה נכונות ומדויקות יותר.
של  והשכלתו  חכמתו  היכן  עד  יודעים  היו  שאם  היא  האמת 
נתנאל מגעת, היו בורחים ממנו כמטחוי קשת. ספק רב אם הוא 
בכלל סיים בית ספר, ובודאי שלא בהצלחה. ההצלחה היחידה 
הספר,  בית  מנהל  עם  אביו  של  האישיים  קשריו  היתה,  שלו 
שבעקבותיהם קיבל נתנאל את כל הציונים הטובים והתעודות 
ותעודותיו אלו פתחו  המעולות כאחד מהמיוחדים שבכיתתו, 
לו את השערים למקומות לימוד גבוהים, אלא שבהם לא היו לו 
מספיק קשרים, ותוך זמן קצר הוא נפלט מהמערכת, והחל לתור 
לגלות  החל  קמעה  כשהתבגר  השנים  כשבמשך  עתידות,  אחר 
מקצוע  לעצמו  לקנות  שיוכל  בכדי  ללימודים  אחריות  מעט 
בתחום האהוב עליו, וכך הצליח לשרוד את עשר שנות לימודו 

עד שהגיע למקצועו הלזה.

*
שהיה  המרפאה,  ממנויי  אחד  ג'ון,  אליו  פנה  הימים  כשבאחד 
בא לביקורים כל כמה שבועות, כשביקש להתפטר ממעט מעות 
מיותרות ומעיקות, ובפעם הזאת לאחר כל האיבחון הגילויים 
השמועה  נכונה  האם  נתנאל  את  ושאל  הוסיף  והמסקנות, 
לג'ון  חשוב  מה  בשל  נתנאל  הבין  לא  בתחילה  יהודי.  שהוא 
דבר יהדותו, אך לאחר שהשיב בחיוב, ואף הוסיף ואמר שהוא 
והושיטו  קטן,  ספרון  מתיקו  הלה  הוציא  ישראל,  בארץ  נולד 

זה  ספרון  מצא  שהוא  לו  ואמר  לנתנאל, 
המשך בעמוד הבא
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ישלחו  לקבלו,  המעונינים 
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     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  ספר "משנת אבות עמ"ס אבות", ה"כ

עוד  שלושה זוכים נוספים, כל אחד בספר "דרך ברורה על המשנה ברורה".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד בספר "קיצור ספר החינוך".

בכתב  כתוב  והוא  והיות  ברחוב,  זרוק 
לבין  בינו  קשר  שיתכן  חשב  יהודים, 

הספרון, ועל כן הוא נותן לו אותו במתנה.
עם  ומיד  במתנה,  נתנאל  שמח  כן  ועל  מתנות,  לקבל  נחמד 
יציאתו של ג'ון משערי המרפאה, פתח נתנאל את הספרון וראה 
לא  שמעולם  נתנאל  פירוש'.  עם  נתן  דר'  'אבות  עליו  שכתוב 
ראה ספר יהודי קדוש מלבד סידור ותנ"ך, לא הכיר את הספר 
וחשב בליבו מיהו אותו דוקטור נתן שחיברו ספר שלם אודות 
אבותיו, והוסיפו וכתבו עליהם פירוש, ובשביל מה צריך פירוש 
על רשימת אבותיו של אותו דוקטור, ועל כן הסתקרן להציץ 
בספר, והחל לעלעל בו מעט. דברי התורה שבברייתא משכו את 
ליבו, עד שהודיע למזכירתו שהוא יוצא להפסקה של כמחצית 
השעה בה אינו מקבל קהל לאבחון. נתנאל דפדף ימין ושמאל 
ובכל מקום שעיין, ראה את דברי התנאים הקדושים באורחות 
החיים שבאו ללֵמד יחד עם המעשים הרבים שסיפרו, והתפעל 
עד מאוד, ובקושי יכל לעזוב את הספר ולחזור לעבודתו. באותה 
עת החליט בליבו שבסיום יום העבודה הוא יחזור ויעיין שוב 

בספר.
ככל הנראה זכותו של התנא הקדוש רבי נתן שחיבר את מסכת 
אבות שלו, עמדה לנתנאל שמשכה את ליבו לתורה, ובעקבות 
לימודו בספרון בכל לילה ולילה, החל להתקרב לאט לה' ותורתו 
נהגו  הדתיים  ילדותו, מה שראה ששכניו  שידע משחר  במעט 
שבת  לשמור  החל  הוא  והלאה  שבת  מאותה  כן  ועל  ושמרו, 
חשמליים.  מכשירים  והפעלת  האור  בהדלקת  לחללה  לבלתי 
תורה  שומר  יהודי  אחר  לתור  החל  הקרובים  הימים  במהלך 
ומצוות, שיוכל ללמדו מעט ולהסביר לו את דברי התנא בכל 
המיוחד  הפירוש  למרות  דבריו  להבין  הצליח  שלא  המקומות 
שהודפס בצידי הגליונות, ובחסד ה' עליו ִאינה לו את ר' בערל 
גוטאויסלערנער* שהחל ללמוד עמו בקביעות פעמיים בשבוע 
הראשון,  לימודם  תחילת  ועם  נתן,  דרבי  האבות  דברי  את 
כשנתנאל שאלו אודות אותו דוקטור נתן שכתב את כל הדברים 
המיוחדים הללו, הסביר לו ר' בערל, שמסכת זו נכתבה על ידי 
התנא הקדוש רבי נתן, כסדר משניות מסכת אבות, ועל כן היא 

נקראת 'אבות דרבי נתן'.
ברייתא,  אחרי  בברייתא  בלימודיו  נתנאל  התקדמות  בעקבות 
הדברים  בהוספת  צמאונו  את  מרווה  בערל  ר'  עת  כשבכל 
הקשורים לכך, כשלמד על קבלת התורה, הראה לו ר' בערל את 
פסוקי התורה המתארים את מעמד הר סיני, והוא הוסיף וסיפר 
מסירת  על  כשלמדו  לימודם  בהמשך  וכך  חז"ל,  דברי  את  לו 
בריאת  וסדר  לתורה  סייגים  עשיית  ועל  לדור  מדור  התורה 
העולם והאדם, חטא אדם הראשון וחומרת החטאים ונזקם, על 
חיוב האדם לעסוק בתורה כל ימיו, וכך למדו הרבה מיסודות 
והחל  ולברכה  לטובה  נתנאל  על  השפיע  זה  ולימוד  היהדות, 

לשמור על מצוות נוספות ככל שלימדו ר' בערל רבו.
כשנה של לימוד פורה זה של פעמיים בשבוע שינו את נתנאל 
לחלוטין, ביתו הפך להיות בית יהודי לכל דבר, בשמירת כשרות 
ושאר אורחות התורה, ואת שני בניו העביר לבתי ספר יהודיים 
של שומרי תורה ומצוות, והוא ובני ביתו שינו גם את הופעתם 
החיצונית וכמעט שלא היה ניתן להכיר עליהם שרק לפני כשנה 

עדיין לא שמרו בביתם כמעט דבר ממצוות התורה.
של  ה"מכובד"  לעיסוקו  בערל  ר'  התוודע  לימודם  זמן  במשך 
נתנאל כמגלה עתידות והוזה במטוטלות, ועל פי הוראת מורו 
כן ישאל  לו דבר בענין, אלא אם  ר' בערל מלומר  ורבו, נמנע 
מה דעת התורה על כך. כאשר לאחרונה נתנאל וביתו שינו את 
לגדל  והחל  נתנאל  והוסיף  החיצונית,  והופעתם  חייהם  אורח 
את זקנו פרע, חשש ר' בערל שכעת ישנו גם תוספת של 'חילול 
השם', שאנשים טועים ומבולבלים החושבים שכל מי שלא חתך 
את שערות זקנו הוא 'רב', יאמרו שהנה רב יהודי עוסק בגילוי 
עתידות על ידי מטוטלות, ועל כן חזר לשאול דעת תורה ממורו 
יהיו נשמעים אצלו, עליו  ורבו, שתשובתו היתה, שאם דבריו 
לשוחח עמו על כך בעדינות ולאמר לו דברי התורה הקדושה 

אודות חיזוי עתידות.
עם  לשוחח  חשב  שהוא  יום  ובאותו  בערל,  ר'  לידי  ה'  אינה 
נתנאל על הדבר, הם החלו את לימודם באבות דרבי נתן בפרק 
"כל  האומר:  מהללאל,  בן  עקביא  בדברי  פותח  התנא  בו  י"ט, 
הנותן ארבעה דברים אל ליבו שוב אינו חוטא. מאין הוא בא 
לפני  ַדיינו...". עוד  ומי הוא  ומה עתיד להיות  ולאן הוא הולך 
שהספיקו ללמוד את המשך דברי הברייתא המבארת את אותם 
ארבעה דברים, קפץ נתנאל ואמר, הנה כבוד הרב רואה, שחשוב 
ר'  מאוד לאדם לדעת עתידות... לפתיחה טובה מזו לא ציפה 
בערל, וראה בזה את קיום ברכתו של מורו ורבו, שאם רצונותיו 
אלו לשוחח עם תלמידו על המותר והאסור בתחומי עבודתו 
הוא לשם שמים, הקב"ה יסובב את הדברים באופן היותר טוב 

ומועיל.
ר' בערל חשב במה להתחיל והבחין בספר ישעיה המונח בסמוך, 

על כן הוא פתח בו והחל לקרוא עמו יחד את דברי הנביא )ח' 
ַהִּיְּדעִֹנים  ְוֶאל  ָהאֹבֹות  ֶאל  ִּדְרׁשּו  ֲאֵליֶכם  יֹאְמרּו  "ְוִכי  כ'(,   - י"ט 
ַהְמַצְפְצִפים ְוַהַּמְהִּגים ֲהלֹוא ַעם ֶאל ֱאֹלָהיו ִיְדרֹׁש ְּבַעד ַהַחִּיים ֶאל 
ַהֵּמִתים. ְלתֹוָרה ְוִלְתעּוָדה ִאם ֹלא יֹאְמרּו ַּכָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֵאין לֹו 
ָׁשַחר", ויחדיו הם למדו את דברי רש"י המבאר בדרכו השניה לפי 
פשוטו, שאם יהיו שיאמרו לישראל, שילכו לדרוש אל האבות 
יהיה  ניתן  היאך  על העתידות  זרה  בעבודה  ויבררו  והידעונים 
וגנאי, שהם  להשיב את המלוכה, ומפרש הפסוק שכולם הבל 
מצפצפים ומהגים כעופות שמפטפטים בקולם בכל עת, ויוסיפו 
ויאמרו שהיות וישנם חלק מהעם שעובדים עבודה זרה, על כן 
יש לדרוש אצל אלוהים אלו בעד החיים ובעד המתים, על כן 
תשיבו להם 'לתורה ולתעודה', שישמרו את התורה ולא תאמינו 
ואחרי  כל אותם הנוהים אחר עבודות הזרה למיניהם,  לדברי 
שתשיבו להם תשובה זו, 'אם לא יאמרו כדבר הזה אין לו שחר', 
שהכשרים שבעובדי העבודה זרה יודו לדבריכם, ויאמרו כדבר 
הזה, שאמת אין לו לאלוהי אוב וידעוני שום שחר, שהרי עיניים 

לו ואינו רואה ובודאי שלא יוכל להזריח אור על אחרים.
כשראה ר' בערל שהשעה כשרה ואוזני נתנאל פקוחות לשמוע, 
הוסיף ופתח לו ספר מלכים )ב', א' ב' - ו'(, בו מלאך ה' מסר 
נבואה לאליהו הנביא, שמתאונן על כך שאחזיה המלך שלח את 
שלוחיו לדרוש אם יקום מחוליו ב'בעל זבוב' העבודה זרה של 
עקרון, במקום ללכת לשמוע לה' אודות כך, והחלו יחדיו לקרוא: 
"ּוַמְלַאְך ה' ִּדֶּבר ֶאל ֵאִלָּיה ַהִּתְׁשִּבי קּום ֲעֵלה ִלְקַראת ַמְלֲאֵכי ֶמֶלְך 
הְֹלִכים  ַאֶּתם  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלִהים  ֵאין  ַהִמְּבִלי  ֲאֵלֶהם  ְוַדֵּבר  ׁשְֹמרֹון 
ֲאֶׁשר  ַהִּמָּטה  ה'  ָאַמר  ּכֹה  ְוָלֵכן  ֶעְקרֹון.  ֱאֹלֵהי  ְזבּוב  ְּבַבַעל  ִלְדרֹׁש 

ָעִליָת ָּׁשם ֹלא ֵתֵרד ִמֶּמָּנה ִּכי מֹות ָּתמּות ַוֵּיֶלְך ֵאִלָּיה".
אם אתה אכן רוצה לדעת את העתידות, ואילו עתידות כדאי 
שאדם ידע, אמר ר' בערל, נשוב לדברי התנא הקדוש בברייתא 
בא,  הוא  "מאין  דברים,  ארבעת  אותם  את  ומבאר  שממשיך 
עתיד  ומה  ואפילה.  חושך  למקום  הולך,  ולאן  חושך.  ממקום 
ַדיינו, מלך מלכי המלכים  ומי הוא  ותולעה.  להיות, עפר רמה 
הקב"ה". הרי שהחיפוש אחר העתידות שצריך להיות כל ימיו 
וכאשר  ותולעה',  להיות עפר רמה  הוא, ש'שעתיד  מול האדם 
האדם יתבונן בעתיד זה, יחד עם שאר שלושת הדברים, שוב 

אינו חוטא.
היא  שהאמת  בערל,  לר'  השיב  הדברים,  את  נתנאל  כששמע 
רחוק  אינו  עתידות,  גילוי  של  זה  בתחום  העוסק  אחד  שכל 
מהמאמינים באלוהי אוב וידעוני שאין להם כל שחר, שהרי מי 
ובודאי שאינו מאמין  יודע מאומה,  יודע עד כמה אינו  כמוהו 
השפעה  שישנה  בעצמו  הרגיש  שכבר  המטוטלת,  בכוחות 
למחשבותיו ורצונותיו על סיבובי המטוטלת, גם אם היא אבן 
סינית עתיקה עם מספר בלתי זוגי של שפיצים, ואף אם היא 
יש  אכן  אם  שאף  ובמיוחד  מלוח,  דג  שדרת  של  בגיד  קשורה 
אמת בדבר וישנו כח מגנטי מסוים לכל דבר ובהפגשם יחדיו הם 
יוצרים חיבור או ֶקצר, אך מניין לי לדעת שאכן הצלחתי לקלוט 
את אותם כוחות מגנטיים ולחברם יחדיו, ואולי תפסתי בכלל 
מנגט של אדם או חפץ אחר, ולכך אני יכול לבדוק אדם כמה 
זאת  כל  עם  אבל  זהות,  תהיינה  התשובות  תמיד  ולא  פעמים 
לפעמים כן מצליחים לברר ולגלות דברים על ידי בדיקות אלו.

לעשות  אסור  אכן  האם  ולברר,  לשאול  נתנאל  ביקש  אכן, 
עתידות  לדעת  שיכולים  נביאים  היו  כאשר  שרק  או  כמעשי, 
אזי היה חסרון בחקירות אחר העתידות כשיש אפשרות ברורה 
בימינו שלצערינו בטלה  נביאיו, אבל  ביד  ה'  דבר  של שמיעת 

הנבואה, מותר לאדם לבדוק ולחקור בעתידות.
השיבו ר' בערל, אכן בימינו לצערינו הרב אין נביאים, אבל יש 
לנו את חכמי התורה, אלו שעמלו בתורה כל ימיהם בקדושה 
המידע  כל  את  מהתורה  להוציא  ויכולים  שיודעים  ובטהרה, 
אודות העתידות, ואף משיבים ומייעצים לשואלים באיזה דרך 
ילכו בה על פי התורה, כפי שכל יהודי שומר תורה ומצוות שואל 
ודורש אצלם, ומעשים בכל יום יעידו על כך. והוסיף ר' בערל 
ואמר, הייתי מציע לך פעם ללכת לאחד מגדולי ישראל, שרק 
מראיית פניו תקבל יראת שמים, ותוכל לשמוע ממנו הכרעה 

והוראה כדת של תורה בספק גדול בצעד שעליך לעשות.
*

באותו ערב לאחר סיום לימודם, לא מצא נתנאל מנוח לנפשו. 
ועליו  תורה,  של  דרכה  פי  על  אסורים  המה  מעשיו  כל  האם 
לפרוש ולעזוב את הכל, ואם כן מהיכן יתפרנס. עודו מהרהר 
ואיבד את  נפל  ולפתע נשמעה זעקה בביתו, בנו הקטן  בדבר, 
להזמין  מיהר  נתנאל  עזרה.  בזעקות  החלו  ביתו  ובני  הכרתו, 
את שירותי ההצלה, וכעבור שעה קלה היו בדרכם באמבולנס 
מיילל אל עבר בית החולים המקומי. הילד טופל בבית החולים 
בידי טובי הרופאים, שטיפלו בו נמרצות ובחסד ה' עליו הצליחו 
לייצב את מצבו הרפואי. במהלך הלילה הארוך שעבר עליו בבית 
החולים, היה לו זמן רב לחשוב ולהרהר אודות מה שאירע לו 
ועל דבריו עם ר' בערל בלימודם האחרון. לילות רבים נוספים 

עברו על נתנאל בבית החולים, כאשר פעמים רבות שהיה עליו 
יכל לעזוב את דרכו הקלוקלת בה  להחליט דבר מה, הוא לא 
דבק, ואיבד את כושר החשיבה, ובכל עת ספק וצורך בהכרעה, 
היה מוציא את המטוטלת מכיסו ועל פי סיבוביה היה פושט את 
הספק ומכריע את ההכרעה, כשבסתר ליבו הוא יודע שאין כאן 
כל הכרעה ופשיטת ספק, אלא רק בריחה מהמציאות ומהצורך 

ליטול אחריות בְדבר מה עליו לעשות.
באחד הימים נקרא נתנאל אל מנהל המחלקה, כשהלה פורש 
על  מחשבותיהם  ואת  לבנו  שניתן  הרפואי  הטיפול  את  בפניו 
ולנסות  לנתח  האחת  בטיפול,  דרכים  שני  שישנם  העתיד, 
פשוט  דבר  אינו  במח  שטיפול  אלא  שנפגע,  מה  את  לסדר 
ועצם הניתוח יכול לגרום לנזקים ופגיעות, או לחילופין לנסות 
לרפאותו על ידי תרופות, והחסרון בזה הוא, שיתכן ולבינתיים 
הפגיעה יכולה להזיק יותר, ועל כן הם מציבים בפניו את שני 

האפשרויות, וכפי שיבקש כך יעשו.
אילולי שנתנאל היה זוכה לשוב לה' ותורתו, אזי עוד בפני הרופא 
פי דבריה, אלא שכעת  ומכריע על  היה מוציא את המטוטלת 
ישראל  גדולי  בפני  להביא  עליו  זו  כגון  ששאלה  נתנאל  הבין 
שבכח תורתם יכריעו מהו הטוב ביותר ומה עליו לעשות. ועל 
כן מיהר להתקשר לר' בערל וביקש ממנו שיטוסו יחדיו מהרה 
אל מרן שליט"א, יפרשו בפניו את שאלתם, וכפי הכרעתו כדת 
של תורה, כך יעשו. ר' בערל הסכים לבקשתו של נתנאל, ומה 
גם שהוא שמח לזכות לעלות לארץ הקודש אפילו אם מדובר 
ליום אחד, ואף להגיע למקומות הקדושים להתפלל בעדו ובעד 
ולהנות  פניו  את  לראות  שליט"א  למרן  להכנס  וגם  משפחתו, 
מזיוֹו ולהתברך מפיו. ועוד באותו הערב עלו שניהם על טיסה 

ולמחרת כבר דרכה כף רגלם בארץ הקודש.
כפי שתכננו יחד במהלך הטיסה, עם כניסתם לחדרו של מרן 
שליט"א ביקש ר' בערל ברכה עליו ועל משפחתו, ומרן שליט"א 
ברכו במאור פנים וברוב ברכות. לאחר מכן החל ר' בערל לספר 
למרן שליט"א אודות נתנאל היאך בשנה האחרונה הוא התקרב 
לה' ותורתו והפך את ביתו לבית בו נשמרים התורה והמצוות 
והוא אף קובע עתים לתורה, אלא שחפץ לדעת אודות עיסוקו 
להשיבו,  החל  שליט"א  מרן  עתידות...  אחר  חיפוש  בתחום 
שלא טוב הדבר, ולפעמים ניתן גם להגיע על ידי זה לאיסורים 
ובמיוחד  עיסוק אחר,  לו  וראוי שיחפש  כדאי  כן  על  חמורים, 
לדעת  צריך  ורק  הקדושה,  בתורה  כתובות  כולם  שהעתידות 
את הדרך לגלותם, ואילו דרכי גילוי העתידות האחרים, ברוב 

הפעמים מדובר בהבל וריק.
לאחר מכן סיפר נתנאל למרן שליט"א אודות בנו החולה והצורך 
תורה  של  כדת  השיבו  שליט"א  ומרן  טיפולו,  בדבר  בהכרעה 
בדבר המעשה אשר יעשה. אלא שכאשר ביקש את ברכתו לו 
ולבני ביתו, התחמק מרן שליט"א מלברכו. גם כאשר ר' בערל 
ניסה לרמוז למרן שליט"א שברכתו יכולה להשפיע על נתנאל 
לעזור  ידו  על  שעומד  נכדו  ואף  ולברכה,  לטובה  ביתו  ובני 
ולסייע ולסדר את התורות, ניסה לדבר טוב עליו שהסבא יברכו, 

המשיך מרן שליט"א בהתחמקויותיו ונמנע מלברכו.
כשיצאו מחדרו הקדוש של מרן שליט"א, שמעוהו פונה לנכדו 
אותו,  לברך  ממני  מבקש  אתה  מה  יקירי,  לי  תאמר  ושואלו, 
האם אתה מקפיד על קיום ההלכה גם בסימן הרפוי אצל רבים, 
ללמוד את הסדרא שנים  על החיוב  רפ"ה,  סימן  חיים  באורח 
ידי  יוצא  שמים  כשירא  רש"י,  פירוש  או  תרגום  ואחד  מקרא 
לקיים  לך  מציע  הייתי  לו,  ואמר  שליט"א  מרן  הוסיף  שניהם. 
זו יחד עם שאר ההלכות בשולחן ערוך כפי שכל יהודי  הלכה 
צריך לעשות, ובמיוחד שבהלכה זו נאמר שהמקיימה מאריכים 

לו ימיו ושנותיו, וכי מי לא חפץ בהבטחה זו. 
בערל  ר'  עם  נתנאל  שוחח  התעופה  שדה  אל  חזרה  בדרכם 
אודות הדברים ששמעו, ונתנאל הציע בפניו רעיון שעלה בליבו 
עתה, שבמקום הנהגתו עד היום, שהיה הכריע לשואליו על פי 
המטוטלת, הוא יכול לעשות דבר אחר, שכל מי שישאל אותו 
דבר על עתידות ומה לעשות, הוא ירשום לפניו את הדברים, 
שליט"א,  מרן  מנכדי  לאחד  השאלות  את  יפקסס  מכן  ולאחר 
ויבקש ממנו לעזור ולסייע לו להתפרנס כדת של תורה על ידי 
לו  ישיב  הוא  בבוקר  ולמחרת  את השאלות,  סבו  את  שישאל 
בפקס את תשובותיו, כך שיוכל להשיב לשואלים דברי אלקים 
ישוחח  שהוא  לו  ואמר  זה,  מרעיונו  התפעל  בערל  ר'  חיים. 
עם נכדו של מרן שליט"א ויבקש ממנו אם יוכל לעשות זאת, 
שבזכות עזרתו יוכל נתנאל להטיב את דרכו ולהתחיל להתפרנס 

באופן כשר וראוי.
במהלך הטיסה פנה נתנאל אל ר' בערל ואמר לו שהוא ממש 
מתפלא היאך ידע מרן שליט"א כי נכדו לא קיים את ההלכה. 
ר' בערל השיבו, שכעת יש לפניהם עוד כמה שעות טיסה ובהם 
את  יסיים  וכאשר  פרש"י,  עם  הפרשה  את  ללמוד  חושב  הוא 

לימודו, הוא מקוה שידע להשיב לו על כך.

המשך מעמוד הקודם

מנין בלימוד פרשתינו עפרש"י ידע ר' בערל את מקור דברי מרן שליט"א?

טראחוויסענוואסקומט - החושב לדעת את העתידות. גוטאויסלערנער - הטוב ללמד אחרים.


