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י"א דמצוה 'דאורייתא' הבאה בעבירה 'דרבנן', אינו יוצא יד"ח )עי' רש"י פסחים ל"ה ב' ד"ה טבול(.

היכן מצינו בפרשתינו מצוה מסויימת דאם באה בעבירה דרבנן, יוצא יד"ח, ומצוה אחרת אם 
באה בעבירה דרבנן, אינו יוצא יד"ח?

היכי תימצי ביטול עשה 
במקום המקדש הנוגע גם 
ידי  על  אפילו  הזה  בזמן 

גוי. 

חילוקא דרבנן

ָלֶכם  ֵהם  צְֹרִרים  "ִּכי  י"ח(,  כ"ה  )במדבר  כתיב 
ְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל ְּדַבר 
ָּכְזִּבי ַבת ְנִׂשיא ִמְדָין ֲאחָֹתם ַהֻּמָּכה ְביֹום ַהַּמֵּגָפה 
ַעל ְּדַבר ְּפעֹור", ופרש"י, "כי צוררים הם לכם וגו' 
כדי  לזנות,  בנותיהם  שהפקירו  פעור.  דבר  על 
שנתחייבו  ומבואר  פעור...",  אחר  להטעותכם 

המדיינים על שגרמו להחטיא את ישראל.

לעכו"ם(, שכתבו:  ד"ה  ב'  )ט"ו  בע"ז  בתוס'  עי' 
"...דהתם מיירי בעובד כוכבים שאינו מוזהר על 
לפני עור...", ולדבריהם אלו שאין גוי מוזהר על 
לפני עור, א"כ היאך יתכן שהמדיינים נענשו על 

שגרמו להחטיא את ישראל.

וצריך ביאור!!!

יחדיו  שמעון  ור'  ראובן  ר'  נסעו  הזמנים  בין  בימי 
'הכותל  ותפארתנו  קדשנו  בית  שריד  ליד  להתפלל 
ר'  המערבי'. בעודם שופכים שיחה לפני ה' פנה אל 
ראובן יהודי הנראה רחוק משמירת התורה והמצוות, 
ה' ירחם, מגיש לו את מצלמתו ומבקש ממנו אם יוכל 
לצלמו על רקע הכותל המערבי. ר' ראובן עשה תנועה 
כרומז שאינו יכול להפסיק בתפילתו, והלה פנה לר' 
שמעון שהסכים לסייע לאותו יהודי ולצלמו כרצונו.

לביתם,  לשוב  והחלו  תפילתם  את  שהפסיקו  לאחר 
פנה ר' ראובן ושאל את ר' שמעון, הכיצד יתכן והוא 
נוהג בקלות ראש במקום המקדש, בהסכמתו לצלם 
את אותו אחד. ר' שמעון השיבו, שעשה כך היות ואם 
לנטור  עלול  אחד  אותו  לצלמו,  מסרב  היה  הוא  גם 
איבה לשומרי התורה והמצוות אם יחשוב שמטעמי 
יהדות נמנעים לצלמו, שהרי אינו מבין כלל בקדושת 

המקום וחומרתו.

די היה לך אם היית מתחמק ממנו כעוסק בתפילה, 
ר' שמעון,  ר' ראובן. השיבו  כפי שאני עשיתי, שאל 
עוזר  היה  לא  איבה,  מניעת  היתה  והמטרה  שהיות 
ההתחמקות ממנו אלא העזרה עבורו. ומה גם, הוסיף 
שאם  עת,  באותה  בדעתי  חשבתי  וטען,  שמעון  ר' 
מעולם,  שכינה  זזה  לא  בו  ממקום  תמונה  לו  תהיה 
מבני משפחתו  אחד  על  או  עליו  ישפיע  הדבר  אולי 
ויתקרב  היהודי  הזיק  בו  יתעורר  הימים  שבאחד 

לשכינה ולתורה ושמירתה.

שמעון.  ר'  של  זה  לחשבונו  הסכים  לא  ראובן  ר' 
במקום  בזלזול  כשמדובר  חשבונות  עושים  לא  אנו 
המקדש. והוסיף ואמר, שלדעתו אין כל מקום לחשש 
איבה, שכפי שאותו אחד יודע שבמדינות רבות ישנם 
מקומות שאסור לצלם מטעמי ביטחון וכיו"ב, להבדיל, 
כך גם כאן עליו לקבל שקדושת המקום מונעת זאת, 
אלא שמכל מקום אם ניתן לדחותו באמתלא אחרת, 

כמובן עדיף לעשות כן.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

יִאם ְוָכל  ׂשִ ה ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפֵני ַהּנְ ֲעמְֹדָנה ִלְפֵני מֹׁשֶ ן ֵחֶפר... ַוּתַ נוֹת ְצָלְפָחד ּבֶ ְקַרְבָנה ּבְ "ַוּתִ
תוְֹך ָהֵעָדה ַהּנוָֹעִדים ַעל ה'  ר ְוהּוא לֹא ָהָיה ּבְ ְדּבָ ּמִ ַתח אֶֹהל מוֵֹעד ֵלאמֹר. ָאִבינּו ֵמת ּבַ ָהֵעָדה ּפֶ

ן  י ֵאין לוֹ ּבֵ ְחּתוֹ ּכִ ּפַ ם ָאִבינּו ִמּתוְֹך ִמׁשְ ַרע ׁשֵ ה ִיּגָ י ְבֶחְטאוֹ ֵמת ּוָבִנים לֹא ָהיּו לוֹ. ָלּמָ ֲעַדת קַֹרח ּכִ ּבַ
תוְֹך ֲאֵחי ָאִבינּו".  במדבר כ"ז א' - ד'. ה ּבְ נּו ֲאֻחּזָ ָנה ּלָ ּתְ

איתא בבבא בתרא קי"ט ב', "תנא, בנות צלפחד חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן. חכמניות 
ובטענה  בעלילה  באו  לדבריהם  פתח  )שכשמצאו  ִדברו  שעה  שלפי  רשב"ם(,   - ארץ  )בדרך  הן 
מעלייתא לבית דין כדמפרש ואזיל - רשב"ם(, דא"ר שמואל בר רב יצחק, מלמד שהיה משה רבינו 
יושב ודורש בפרשת יבמין, שנאמר )דברים כ"ה ה'(, ִּכי ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו. אמרו לו, אם כבן אנו 
חשובין )לפטור אמנו מיבום - רשב"ם(, תנה לנו נחלה כבן, אם לאו תתיבם אמנו. מיד, ויקרב 
משה את משפטן לפני ה'. דרשניות הן, שהיו אומרות, אילו היה ]לו[ בן לא דברנו... צדקניות הן, 
שלא נישאו אלא להגון להן... )דאף על גב דהותרו לטוב בעיניהן לא רצו להדבק אלא בהגונים 

- רשב"ם(".
לאור דברי הגמ' הללו שבנות צלפחד היו חכמניות ודרשניות, שכל דבר שהזכירו בטענתם היה 
בתוך העדה  היה  לא  צלפחד שאביהן  בנות  הזכירו  כן  מדוע אם  מיוחדת  הבנה  צריך  בחשבון, 
הנועדים על ה' בעדת קרח ]עיין בגליון ח' פרשת פינחס ס"ז, ב'דבר תורה', שהבאנו ביאור ע"ד 
הדרש, שעצם הדבר שלא היו לו בנים כי אם בנות, מהווה הוכחה שלא היה בעדת קרח, שבה 
כל אחד קינא לאשתו ממשה רבינו, וכל אשה שבעלה קינא לה ונמצאה טהורה, אם היתה יולדת 

נקבות יולדת זכרים, ובע"כ שלא היה בעדת קרח, עיי"ש[.
כתב בתרומת הדשן )פסקים וכתבים סימן ק"ב(, "אשת אליהו הנביא ז"ל, או אשת רבי יהושע 
בן לוי, אם יכולים לינשא לאיש אחר, נפקא מינה לדורות ג"כ, אם יזכה אחד כמו הם... תמיהני 
טובא למה טרחת לשאול שאלה כזאת, הלא ידעת... ה"נ י"ל, אשת רעהו אסורה ולא אשת מלאך, 
שכולן רוחני ולא גופני...". ועל פי יסוד זה שאליהו הנביא ורבי יהושע בן לוי שנכנסו חיים לגן 
עדן ולא מתו, שיש להם דין של מלאך, ונשותיהם אינם 'אשת איש' אלא 'אשת מלאך', יש לומר 
בנים, תהיה  לו  בנים, אלא אפילו אם לא היו  לו  זו בלבד שתהא מותרת לשוק אם היו  שלא 
מותרת בלא יבום או חליצה, דרק אשת איש שבעלה מת בלא בנים נאמר בה דין יבום או חליצה 

ולא באשת מלאך.
והנה יש לדון בנשותיהם של בני קרח )ואילו אשתו של קרח נבלעה עמו וירדה חיים שאולה(, 
שבעליהן נבלעו בארץ והם בגדר לא חיים ולא מתים, כדאיתא בסנהדרין ק"י א', ")במדבר כ"ו 
י"א( ּוְבֵני קַֹרח ֹלא ֵמתּו. תנא, משום רבנו אמרו, מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו ואמרו 
שירה )התקין להן הקב"ה מקום גבוה, שלא העמיקו כל כך בגיהנם ולא מתו - רש"י(", שמחד היות 
ואינם בגדר מתים, נחשב הדבר כאילו הם בבית האסורים במדינת הים, שהם קיימים בעולם 
אלא אינם יכולים לבוא, שפשוט הדבר שנשותיהם אסורות, ומאידך יש לומר, שעל אף שלא מתו, 
בכל זאת אינם חיים והגדרתם ההלכתית היא כאשתו של רבי יהושע בן לוי שנכנס חי לגן עדן 

שנחשבת כאשת מלאך ואין לה דין אשת איש.
אם כנים הדברים שבחידושו של התרומת הדשן התחדש גם היתר לשוק לאשת מלאך שעלה 
לבאר  אפשר  חליצה,  או  יבום  צריכה  שאינה  זרע,  אחריו  להשאיר  בלא  השמיימה  בסערה 
בדרך נפלאה את דברי בנות צלפחד על אביהם שהוא לא היה בעדת קרח, שהרי הגמ' אומרת 
ש'דרשניות הן', ועל כך הן באות ואומרות, אילו אבינו היה בעדת קרח, הרי שכלל לא היינו באים 
לדרוש את ירושתו מכח הטענה ש'אם כבן אנו חשובים תנה לנו נחלה כבן ואם לאו תתיבם 
אמנו', שהרי בלועי עדת קרח, אם יש להם דין כנכנסים חיים לג"ע, הרי לא שייך בנשותיהם כלל 
דין יבום, אלא היות ואבינו לא היה בעדת קרח, ובחטאו מת, ועל כן אשתו נחשבת כאשת איש 
שבעלה מת, שאם אין לו בנים צריכה יבום, ואם כן, הן באות וטוענות ש'אם כבן אנו חשובים 
תנה לנו נחלה כבן ואם לאו תתיבם אמנו', ומשה קיבל את טענתם והקריב את משפטן לפני ה'.

*
ביאור נוסף מדוע בנות צלפחד הזכירו בטענתם שאביהם לא היה בעדת קרח, כותב רבינו מאיר 
שמחה הכהן מדווינסק זצ"ל בספרו 'משך חכמה' בפרשתנו, שטענתם זו היתה חלק ממעלתם 
ש'דרשניות היו', שידעו את דברי הברייתא בסנהדרין מ"ח ב', "תנו רבנן, הרוגי מלכות נכסיהן 
למלך, הרוגי בית דין נכסיהן ליורשין" )וכך פסק בר"מ פ"א מאבל ה"ט(, והיות ולמשה רבנו היה 
'דין מלך', כמפורש בקרא )דברים ל"ג ה'(, "ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶלְך", על כן, אם היה צלפחד מהנועדים על 
ה' בעדת קרח, שבאו לערער על מלכותו של משה רבנו, דינו היה כהרוגי מלכות שנכסיהם למלך, 
ולא היה להם כל מקום לטענה על חלקו וירושתו, ואילו אם היה מהמעפילים או המקושש, שהוא 
מהרוגי בית דין, נכסיו ליורשים, על כן בכדי שיוכלו להתחיל לטעון את טענותיהן על ירושת 

אביהן, היה להם להקדים שלא היה בעדת קרח אלא בחטאו מת ונכסיו ליורשים.

*
ובנותן טעם להביא בזה את ביאורו של רבינו יהונתן אייבשיץ זצ"ל, המבאר מדוע הוצרכו בנות 
צלפחד לומר 'אבינו מת במדבר', וזאת ע"פ מאי דאיתא בשבת צ"ו ב', "תנו רבנן, מקושש זה 
ֵעִצים  ]ְמקֵֹׁשׁש  ַוִּיְמְצאּו ִאיׁש  ַּבִּמְדָּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  צלפחד, וכן הוא אומר )במדבר ט"ו ל"ב(, 
ְּביֹום ַהַּׁשָּבת[, ולהלן הוא אומר )שם כ"ז ג'(, ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר, מה להלן צלפחד, אף כאן צלפחד, 
דברי רבי עקיבא...". והנה לשיטת ר"ע שצלפחד חילל שבת, לא מובן כלל מדוע ביקשו בנותיו את 
חלקם, שהרי אין לו כל חלק ונחלה בארץ ישראל, וזאת ע"פ מה שאיתא בספרי שארץ ישראל 

ניתנה לשומרי שבת, וכל המחלל את השבת אין לו חלק בארץ.
והנה בנות צלפחד שדרשניות היו, בודאי הכירו את דברי המדרש שכתבו התוס' )ב"ב קי"ט ב' ד"ה 
אפילו(, "דאמר במדרש דלשם שמים נתכוין, שהיו אומרים ישראל כיון שנגזר עליהן שלא ליכנס 
לארץ ממעשה מרגלים, שוב אין מחויבין במצות, עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו אחרים", 
שכל חילול השבת של צלפחד היה לשם שמים, ללמד את בני ישראל את חומרת השבת וחיוב 

שמירתה אף במדבר.
ומעתה, כשבנות צלפחד חפצו להתחיל לטעון על נחלת אביהן, בראשונה היו צריכים להוכיח 
שכלל הגיע לו חלק בארץ ולא הפסידו ואיבדו מחמת החילול שבת שחילל, על כן פתחו בדבריהם 
שחייבים  ישראל  בני  את  ללמד  שביקש  המדבר,  מחמת  היתה  מותו  שכל  במדבר',  מת  'אבינו 
לשמור שבת אף במדבר, וא"כ בודאי שזו לא סיבה להפסיד את חלקו בארץ, ולא על חילול שבת 

כזה נאמר שמחמתו המחללו מאבד את חלקו בארץ ישראל.
כששמע משה את טענתם, חשב בליבו, שדבר זה, אם אכן כוונתו של צלפחד היתה לשם שמים 
וללמד את בני ישראל את החומרה והחיוב של שמירת שבת במדבר, ולא לשם עצם העבירה 
עצמה, אינו בידי לברר, אלא רק הקב"ה שהוא בוחן לבות וכליות, יכול להכריע מציאות זו, ועל 

כן הקריב משה את משפטן לפני ה'.

 פרשת פינחס תשע"ג

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

כאמי וכזקנה הגדול הייתי,
ורבות הבנות שהיו במשפחתי.

מרובים היו בני דודי מאבי,
וכעשירית מהם גם מצד אמי.

שמי ושם אחי נדרשים,
לגנות ואף לשבחים.

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.
ובימים אלו אנו עומדים בפני הדפסת הגליונות של שנת תשע"ב, כשנהר  היות 
והתשובות,  סודרו השאלות  בחלק הראשון  ראשים,  לשני  ויפרד  יוצא מעדן,  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"

הימים'  ב'תשעת  להדפיס  מותר  האם  לשאלה,  בתשובה 
לאור  ספר  שהוצאת  שכיון  או  ביהמ"ק,  חורבן  בעניני  ספר 
הוא שמחה אצל המחבר, עד שיש שמברכין על זה שהחיינו, 
כלים  כמו  שהם  מהדפוס  הספרים  בקבלת  שמחה  יש  וכן 

חדשים, א"כ אולי הדבר אסור.

בגדר תקנת חז"ל שממעטין בשמחה בימים אלו
א[ בתענית כ"ו ב' תנן, "משנכנס אב ממעטין בשמחה". ויש לחקור 
בימים  לשמוח  שלא  תיקנו  האם  השמחה,  מיעוט  תקנת  גדר  מהו 
או  שמחה,  המעוררים  דברים  לעשות  גם  נאסר  וממילא  כלל,  אלו 
על  בימים אלו, אלא שכיון שתיקנו להתאבל  נאסרה השמחה  דלא 
להוסיף  תיקנו  ע"כ  השנה,  ימות  משאר  יותר  אלו  בימים  ירושלים 
הנהגות וגדרים כדי לזכור את האבלות יותר, ולכן אסרו כמה וכמה 
דברים המביאים לידי שמחה, וכגון נישואין, שאע"פ שגם בכל השנה 
יש דין לעשות במשתה הנישואין זכר לאבילות ירושלים, וכדאי' בב"ב 
ס' ב', וכן כתיב )תהלים קל"ז ו'(, "תדבק לשוני וגו' אם לא אעלה את 
ירושלים על ראש שמחתי" )ועי' שו"ע אור"ח סי' תק"ס(, מ"מ בימים 

אלו החמירו טפי, לבטל עשיית הנישואין לגמרי.
והנ"מ בין ב' הגדרות אלו, הוא לענין דברים שלא נאסרו במפורש, 
דלהצד שתיקנו לעשות הנהגות שיזכירו יותר את אבילות ירושלים, 
אפשר דבשאר דברים שלא נזכרו מפורש לאיסור אע"פ שגורמים לידי 
]דהיינו ההנהגות  אין בהם איסור, שכיון שבענינים אחרים  שמחה, 
של  ימים  שהוא  לכל  ניכר  כבר  השמחה,  ממעטים  מפורש[  שנזכרו 

אבילות החורבן, ואין צריך להוסיף עוד חומרות.

במחלוקת הראשונים כמה יש למעט בשמחה
בשמחה  למעט  במה  בראשונים  דעות  חילוקי  בזה  ומצאנו  ב[ 
משנכנס אב, דהתוס' במגילה ה' ב' ד"ה ממעטין, כתבו: "רוצה לומר 
שלא יהו ָׂששים כלל... אבל אין לפרש ממעטין אבל ששין קצת, דא"כ 
היה לו לפרש השיעור מה הוא קורא ממעט". לעומת זה בתוס' ביבמות 
מ"ג א' כתבו בשם הירושלמי סוף תענית, דממעטים דאיתמר היינו 
"בבנין ונטיעה של שמחה כגון אבורנקי של מלכים", ע"ש, ומשמע דכן 

מפרשים התוס'  גם את ה'ממעטים' שנאמר לגבי משנכנס אב. 
אב  שמשנכנס  "ואמר  שכתב:  ב',  כ"ט  בתענית  במאירי  וע"ע  ג[ 
בשמחת  ממעט  נישואין  שמחת  לו  אירע  שאם  בשמחה,  ממעטין 
החופה, ואי"צ לומר בשמחת מריעות, וכ"ש בשאר שמחות של רשות, 
ובמס' יבמות )מ"ג א'( פירשוה שממעטים בעסקיהם... ופירשוה בבנין 
ונטיעה של שמחה", נראה מלשונו שנוקט כדעת התוס' ביבמות, שלא 
רק קבעו למעט השמחה באותם  בימים אלו,  לגמרי אסרו בשמחה 

דינים מסויימים שנמנו שם.
ד[ ובמ"ב ס' תקנ"א סק"א, מביא את המ"א שנוקט כדעת התוס' 
במגילה, שנאסר לגמרי, אך בשעה"צ שם אות א' מעתיק גם את דברי 
התוס' ביבמות, ומסיים: "וס"ל דאפי' לקנות צרכי חופה דהוא שמחה, 
ג"כ שרי מר"ח אב והלאה. והא דקאמר ממעטין במו"מ, הוא שממעט 
דקאמר  מה  לענין  דה"ה  אפשר  א"כ  השנה,  כל  לנהוג  שדרכו  ממה 
ממעטין בשמחה, ג"כ כעי"ז". ומשמע מדבריו, דלא פשיטא ליה כ"כ 
בדעת התוס' ביבמות, דחולקין על תוס' במגילה, ומ"מ יש לצדד כן, 

וכמשנ"ת.

ענין צורך מצוה בהדפסת ספר
ה[ ועי' בשו"ע תקנ"א ב', שכתב מר"ח עד התענית ממעטים במו"מ 
שרי",  הכל  מצוה  "ולצורך  הרמ"א:  וכתב  וכו',  שמחה  של  ובבנין 
או  חתנות,  בית  לעשות  "מותר  סקי"ד:  שם  במ"ב  כתב  כך  ומשום 

לעשות בגדים חדשים לצורך נישואין שיהיה אחר תשעה באב".
ומבואר שאפילו לדבר שאינו זקוק עתה, מותר משום הצורך מצוה 
שבדבר. וי"ל דגם בנידו"ד נחשב צורך מצוה, דלחבר ספר בד"ת הוא 
מצוה גדולה1, ויש שיטות בראשונים שמקיים בזה מצות כתיבת ס”ת 

בזמה”ז2.

דמיון בין הדפסת ספר לסיום מסכת
י' באיסור דבשר ויין, כתב הרמ"א  ו[ וכמו"כ להלן בשו"ע תקנ"א 
וסעודת  מסכת,  וסיום  ופדה"ב  מילה  כגון  מצוה,  "ובסעודת  שם: 
ופשטות  לסעודה",  השייכים  כל  יין  ושותים  בשר  אוכלים  אירוסין, 
דודאי חיבור ספר בד"ת, לא גרע מסיום מסכת3, וע”כ אם לא במכוון 
ראוי  אין  לכתחילה  ]דלשיירו  דמי,  דשפיר  י”ל  אלו,  לימים  שיירו 
כמ”ש במ”ב שם סקע”ג: “ומ”מ אם לא נזדמן בלימודו הסיום, לא 

ימהר או יאחר בשביל זה”[.

אם יש לימנע במיוחד למי שנוהג לברך שהחיינו על הדפסת ספרים
ז[ והנה בשו"ע שם להלן בסי"ז כתב: "טוב ליזהר מלומר שהחיינו 
ולא  פדיון הבן אומר,  פרי או על מלבוש, אבל על  בין המצרים על 
יחמיץ המצוה". ויל"ע אם הענין בזה מטעם דאסור להיות בשמחה, 
ראוי  שאין  משום  או  בשמחה,  להיות  צריך  שהחיינו  לברך  ובשביל 
לומר שהחיינו בימים אלו, משום דהרי בימים טובים מברך שהחיינו 
על שהגיענו  כאילו שמח  נראה  וכאן אם מברך  ליו"ט,  על שהגיענו 
דברים  מחמת  מברך  השהחיינו  שאת  אע"פ  ביהמ"ק,  חורבן  לימי 
אחרים, לא מחמת היום. ונ"מ לענין שמחת הדפסת ספר, שי"א דראוי 

לברך שהחיינו ע"ז, וא"כ מטעם זה אולי יש להימנע.
ועי' במ"ב שם סקצ"ח, דמבואר הטעם כהצד השני, דלא כדאי לומר 
דהגר"א  מביא  אך  פורענות,  של  זמן  דהוא  משום  לזמה"ז  שהחיינו 
כתב  המ"ב  ואמנם  ע"ש.  שהחיינו,  לברך  דמותר  וס"ל  חלקו,  והט"ז 
לברך.  דמי  שפיר  המקילין,  אחרונים  הרבה  עוד  דיש  שבת,  דלגבי 
"וכן  שם:  סיים  הרמ"א  דהרי  להקל,  יש  בנידו"ד  דגם  לומר  ואפשר 
דבר  דהוא  בצירוף  וא"כ  לברך",  מותר  ת"ב,  אחר  ימצא  שלא  בפרי 

מצוה כמשנ"ת, וגם שהוא צורך לימים אלו4, כיון שההלכות עוסקות 
בעניני החורבן, והו"ל כמו שהגיע זמנו היום, שפיר דמי.

עכ"פ למעשה5, שאין  דנקטינן  חיבור ספרים,  דלענין  י"ל  ועוד  ח[ 
מברכין שהחיינו על הדפסת הספר, הרי אע”פ שהוא שמחה גדולה, 
לברך,  נהגו  שכן  חדשים,  בגדים  כמו  לא  אפילו  כ”כ שמחה  זה  אין 

וא”כ אע”פ שאסור לקנות בגדים חדשים, להדפיס ספר קל יותר.

מצדד דספר העוסק בעניני החורבן, אינו שמחה כ"כ
גיסא,  דלאידך  י"ל  החורבן,  בעניני  עוסק  שהספר  דכיון  ועוד,  ט[ 
מאידך  שמדפיס,  זה  על  שמח  שמחד  דאע"פ  בשמחה,  ממעט  הוא 
נזכר בעניני החורבן, דומיא דאשכחן בשו"ע או"ח סי' ק"פ ה', דנוהגין 
לכסות הסכין, והטעם, כתב במ"ב שם סקי"א, בשם הב"י: "לפי שפעם 
אחת הגיע אחד לברכת בונה ירושלים, ונזכר חורבן הבית, ותקע סכין 
בבטנו, וע"כ נהגו לסלקו בשעת ברכה", ואע"פ שברהמ"ז שהוא שבח 
והלל להקב"ה, ודאי ראוי לעשותו בשמחה, והרי משום כך גם תקנו 
מ"מ  סק"ט(,  ועי"ש  סק"א,  קפ"ד  מ"ב  )עי'  הכוס  על  ברהמ"ז  לברך 
חששו שמא בהזכרת בונה ירושלים יצטער כ"כ, הרי שאע"פ ששמח, 

מ"מ ענין החורבן מוריד מהשמחה, וה"נ בנידו"ד.

ענין חיבור ספרים דוקא בימים אלו
להיתירא, לפמש"כ בשו"ת מהרש"ם ח"א  חזי לאיצטרופי  ועוד  י[ 
סוס"י פ"ד, אחר שהאריך בתשובת היתר עגונה, מסיים ואומר: "ויען 
שמבואר בתשו' ב"ח החדשות סוס"י ס"ד, כי מי שמתיר עגונה אחת 
בזמה"ז כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים העליונה וכו', וכ"ה בנחל 
קדומים על איכה בשם הרה"ק ר"א חיון, לכן נדחקתי לגמור התשובה 
היום ביום הצום על חורבן בית תפארתינו". ומבואר שבדוקא התאמץ 
לסיים בת"ב את התשובה, ועד"ז י"ל דהנה בס' ברית עולם ]להגאון 
החיד"א[ על ספר חסידים סי' תק"ל כתב, דהדפסת ספר נחשב למחבר 
כמו הקרבת קרבן6, וא”כ ראויים ימים אלו שבהם בטל התמיד, לתקן 

במה דאפשר ע”י הדפסת ספרים שהוא כהקרבת קרבנות.

חילוק בין שאר ספרים לספר בעניני החורבן
יא[ ואע"פ שבאורחות רבינו הקה"י ח"ב עמ' קל"ב, מובא שהקה"י 
י"ל דנהי  ולא רצה לקבל הספרים שבאו בט' הימים,  נקט להחמיר, 
דמוכח מזה דעתו שאין לסמוך על הקולות הנ"ל, אמנם י"ל דבנידו"ד 
דהמדובר על ספר מעניני החורבן, וגם שהוא צורך לימוד לאלו הימים 
שיבנה  ויה”ר  צ”ע.  עדיין  ולמעשה  דמותר7.  יודה  הקה"י  גם  ממש, 
ביהמ”ק במהרה בימינו, ותן חלקינו בתורתך ושם נעבדך ביראה כימי 

עולם וכשנים קדמוניות, אכי”ר.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה בהא דכתיב )במדבר כ"ב ג'(, "וַיָּגָר מוָֹאב 
יִשְָׂרֵאל",  בְּנֵי  ִמפְּנֵי  מוָֹאב  וַיָָּקץ  הוּא  ַרב  כִּי  ְמאֹד  ָהָעם  ִמפְּנֵי 
ופרש"י, "ויגר. לשון מורא, כמו )איוב י"ט כ"ט(, גּוּרוּ ָלֶכם", 
ומבואר שהיה להם פחד מבני ישראל. ואילו לעיל )שמות ט"ו 
ט"ו(, בפסוק "ָאז נְִבֲהלוּ ַאלּוֵּפי ֱאדוֹם ֵאילֵי מוָֹאב יֹאֲחזֵמוֹ ָרַעד 
נָמֹגוּ ּכֹל יֹשְֵׁבי ְכנַָען", פרש"י, "אלופי אדום אילי מואב. והלא 
לא היה להם לירא כלום, שהרי לא עליהם הולכים, אלא מפני 

אנינות שהיו מתאוננים ומצטערים על כבודם של ישראל".
מואב,  "ויגר  שכתב:  בלק,  ר"פ  עה"ת  פלטיאל'  ר"ח  ב'פרושי  עי' 
נתקבצו לערים בצורות, כמו אגרה בקיץ. ד"א, א"ת מה להם לירא, 
והא כתיב )דברים ב' ט'( אל תצר ]את[ מואב. וי"ל שהיו אומרים יקחו 
שלל שלהם". נראה שבא לפרש בב' אופנים, א' באופן אחר מפרש"י, 
דמפרש ויגר לא מלשון פחד, אלא מלשון התקבצות, ועוד מתרץ שם 
לפרש"י, דמ"מ פחדו שישללו את שללם, דהציווי היה רק שלא להצר 

את מואב בגוף.
וראה במדרש לקח טוב, ר"פ בלק, שכתב: "ואע"פ שאמר הקב"ה 
בד'  לפרש  ויש  מהן".  מתיראין  היו  מואב,  את  תצר  אל  לישראל 
אופנים, או שלא האמינו מואב לזה, או שלא ידעו, כי לישראל בלבד 
נאמר, או שחששו שמא יגרום החטא של מואב, או שהקב"ה הפיל 

עליהם מורא בלא טעם.

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה איזה פסוק מסדר התפילה הנאמר על ידי 
רבים בישראל בכל יום, ראוי היה להשמיטו.

לאמרו  שנהוג  יעקב'  אהליך  טובו  'מה  בפסוק  הוא  המדובר   
נמצא  זה,  למנהג  הראשון  המקור  וכדלהלן:  האשכנזים,  בקהילות 
בסדר רב עמרם גאון ח"ב סי' קמ"ט, שכותב: "הנכנס לביהכ"נ אומר 
מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל", ועיין באורחות חיים להר"א 
מלוניל כותב: "הנכנס לביהכ"נ אומר ואני ברוב חסדך וגו', וי"א מה 
טובו אהליך", מבואר שגם במקומות שלהם לא הכל נהגו לומר פסוק 

זה. וע"ע בדרכי משה או"ח סי' ו' בשם הכלבו.
ובס' היראה לרבינו יונה )דפוס ליסבון, נדפס בשע"ת מהדו' שפתי 
חיים ב"ב, וראה באורך סדר ר"ע גאון מהדו' רי"ע סץ - מכון ירושלים 
ואני ברוב  ויאמר בכניסתו  "ויבוא לביהכ"נ  עמ' 352-355, סי' כ"ט(, 

חסדך וגו', ועוד מה טובו אהליך יעקב".
וראה גם לשון שו"ת מהרי"ל סי' ק"נ: "הנכנסין לביהכ"נ שחרית, מי 
לא אמר מה טובו וכמה פסוקים...", משמע שזה היה המנהג המרווח 

בזמנו.
בא  כשאני  "ובבוקר  כתב:  ס"ד,  סי'  מהרש"ל  בשו"ת  זאת  לעומת 
לביהכ"נ מתחיל אני בפסוק ואני ברוב חסדך, ומדלג הפסוק הראשון 

מה טובו אהליך שאמרו בלעם, ואף הוא אמרו לקללה כדאי' בפ' חלק 
)סנהדרין ק"ה ב'( וגם אין כאן מקומו". הרי שנוקט שראוי להשמיט 

אמירת הפסוק מסדר התפילה.
רע"ג,  בסדר  הו"ד  א',  סי'  פרטית  )הקדמה  סופר  מהר"ש  בסידור 
מהדו' הנ"ל עמ' 352(, דחה דברי המהרש"ל, ומסיים: "ומנהג אבותינו 
זצ"ל  עמדין  הגר"י  אולם  הם".  יחיד  דברי  הגאון  ודברי  היא,  תורה 
בסידור בית יעקב נוקט כהמהרש"ל, אלא שבא"ר בסי' מ"ו מביא בשם 
המטה משה ]שהיה תלמידו של המהרש"ל[ שמבואר שנהוג לאמרו, 
ופלא שבמ"ב בפתיחה לסי' מ"ו, כתב: "וירגיש וירתע עצמו בהכנסו 
לביהכ"נ מרוב פחדו, וימתין וישהה מעט, ויאמר 'ואני ברוב חסדך... 
ביראתך' ואח"כ יכנס", והשמיט הפסוק 'מה טובו', וכדעת המהרש"ל. 

ועי' בערוה"ש סו"ס מ"ו שכן מזכיר זה.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דילפינן בגמ' )יומא ע"ו ב', שבועות 
כ"ב ב', כ"ג א'(, מקראי ד'שתיה בכלל אכילה' היאך ניתן היה 

לכאורה ללמוד כן גם ע"פ פרשתינו.
חייב.  ואכלו,  הדם  את  ִהְקָּפה  דאם  איתא,  א',  ק"כ  בחולין  הנה 
ויעוין שם בתוספות הרא"ש )ד"ה הקפה את הדם(, שכתב להקשות, 
דלכאורה מילתא דפשיטא היא, ולמה לי קרא, הלא כל עיקר איסור 
דם הוציא הכתוב בכל מקום בלשון אכילה, אע"פ שדם חשיב משקה 
)והלא הוא אחד מז' משקין(, וא"כ ודאי כל שמקרב הדם להיות בדומה 

לאוכלין, כאותו שהקפהו, ודאי מקרבו לחיובו, ופשוט שיהא חייב.
וכתב ליישב, דמ"מ כיון שדרך ברייתו של דם שהוא רך וצלול, הלכך 

אצטריך קרא לאשמעינן דחייב אע"פ שאוכלו שלא כדרך ברייתו.
'אכילה'  רך,  כשהדם  דאף  משום  הוא,  הדבר  דטעם  עוד,  והוסיף 
מיקרי, ולא שתיה, לפי שאין דרך לשתות דם, "ומשום הכי לא ילפינן 
מדם ד'שתיה בכלל אכילה', והיינו משום דבאמת אף שהדם רך וצלול, 
מ"מ אין דרך לשתותו, אלא לאוכלו, ולכן מקרי אכילה ולא שתיה, ואי 

אפשר למילף מיניה דיש בו איסור שתיה8.
כינוי  ההוא  ישתה',  חללים  'ודם  דכתיב  "ואע"ג  עוד,  ומסיים שם 

להרג רב, מידי דהוה א'יאכל גוים צריו'".
ילפינן  לא  אמאי  לו,  דהוקשה  הרא"ש,  תוספות  בדברי  ומבואר 
דהוציא  הרי  ישתה",  חללים  "ודם  כ"ד(,  )כ"ג  מדכתיב  מפרשתינו 
הכתוב דם בלשון משקה. ויש להוסיף דהא באמת מהך קרא ילפינן 
בנדה נ"ה ב', דדם הוי בכלל ז' משקין, וא"כ ודאי איכא למילף מיניה 
ד'שתיה בכלל אכילה', שהרי בשאר מקומות לענין איסור דם הוציא 

הכתוב בלשון אכילה.
וע"ז תירץ, דאעפ"כ יש לפרש עיקר כוונת הכתוב שאינו אלא דרך 
כינוי להרג רב, ובדומה למה דמצינו באידך קרא בפרשתינו )כ"ד ח'( 
"יאכל גוים צריו"9, דודאי הכוונה בזה מלשון הרג רב, ולעולם עיקר 

ענין דם ב'אכילה'10.
ורבים מהמשיבים שליט"א, הביאו להוכיח ממקום אחר בפרשתינו, 
אלהיהן  לזבחי  לעם  "ותקראן  ב'(,  )כ"ה  מואב  בנות  גבי  מדכתיב 
ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן", הרי שהוזכר כאן לשון אכילה, ואילו 
הרי  וכו',  עמוני  יין  אותם  משקין  שהיו  איתא  א'(,  )ק"ו  בסנהדרין 
דמתפרש הכתוב דשתו יין ומתוך כך באו להשתחוות לע"ז, ואעפ"כ 
יש  ואולם  ע"כ דשתיה בכלל אכילה.  ע"ז לשון אכילה,  נקט הכתוב 
לדחות, דלשון אכילה דקרא קאי אאכילה ממש וכדאיתא בגמ' שם, 
ובשעה שישראל אוכלין וכו', וגם אין מקרא יוצא מפשוטו, שקראו 
להם לזבוח לע"ז שלהם, וא"כ האכילה קאי על אותם הזבחים, ורק 

שלא באו לזנות אלא מכח היין.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "דניאל ]ִאיׁש ֲחֻמדוֹת11[".

וכן  אובד.  עדי  הוא  "וגם  כ"ד,  כ"ד  במדבר  רש"י  הקשורה:  דמות 
פירש דניאל )ז' י"א(, ַעד ִּדי ְקִטיַלת ֵחיְוָתא ְוהּוַבד ִּגְׁשַמּה".

הרשע  אחשורוש  את  ניחם  שדניאל   – ניחמתי  הגדול  הרשע  את 
הגדול, לאחר הריגת ושתי אשתו.

שאחשורוש היה רשע גדול, כדאיתא במגילה י"א א', שדרשו את 
ַהּמֵֹלְך  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  הּוא  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ִּביֵמי  "ַוְיִהי  א'(,  א'  )אסתר  הפסוק 
הוא  אחשורוש.  "הוא  ְמִדיָנה",  ּוֵמָאה  ְוֶעְׂשִרים  ֶׁשַבע  ּכּוׁש  ְוַעד  ֵמהֹּדּו 
ברשעו מתחילתו ועד סופו". עוד דרשו שם בפסוק זה, "אחשורוש. 
אמר רב, אחיו של ראש ובן גילו של ראש. אחיו של ראש )כלומד דומה 
לו - רש"י(, אחיו של נבוכדנצר הרשע שנקרא ראש, שנאמר )דניאל 
ב' ל"ח(, ַאְנְּת הּוא ֵראָׁשה ִּדי ַדֲהָבא. בן גילו של ראש )בן מזלו, שניהן 
דעת אחת להן - רש"י(, הוא הרג, הוא ביקש להרוג. הוא החריב, הוא 
בקש להחריב... )והיינו יסוד שיסד זרובבל בבית המקדש בימי כורש 

לפני אחשורוש - רש"י(".
ַוְׁשִּתי  "ַּגם  ט'(,  א'  )אסתר  בפסוק  כמפורש  אשתו,  היתה  וושתי 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש",  ַלֶּמֶלְך  ֲאֶׁשר  ַהַּמְלכּות  ֵּבית  ָנִׁשים  ִמְׁשֵּתה  ָעְׂשָתה  ַהַּמְלָּכה 

ועוד הרבה.
ובפקודתו נהרגה אשתו, שכאשר ביקש אחשורוש שיביאו את ושתי 
לפניו והיא לא באה, ועוד השיבה לו דברי גנאי, עד שחמתו בערה בו, 
כמפורש בפסוקים )שם י' - י"ב( וע"ע מגילה י"ב ב' ואסת"ר ג' י"ד, 
- ט"ו(, והשיב לו ממוכן, שיצא דבר  י"ג  ושאל מה לעשות בה )שם 

1   ועי’ א”א מבוטשאטש מהדו”ת תקנ”א ז’, שכתב: “לאגוד ספרים קדושים מר”ח אב עד התענית, 
י”ל דקיל גם ]כשעושים[ ביופי והידור”. ולכאו’ ההיתר משום דהוא צורך מצוה.

‘הכתב  בס’  בזה  דברים  אריכות  ועי’  הרא”ש.  בשם  מש”כ  ס”ז(  ע”ר  סי’  )יו”ד  בערוה”ש  עי’     2

והמכתב’ ש”ג פ”ו.

3   שו”ר ברבבות אפרים ח”ח סי’ תנ”ט שנשאל לענין אם מותר לסיים כתיבת ס”ת בתשעת הימים, 
וכתב, דלסיים עם סעודת מצוה ללא כלי זמר, ודאי שרי, דלא גרע מסיום מסכת, ועע”ש ברבבו”א 

סוס”י תקמ”א.

4  עשו”ת אור לציון ח”ג פכ”ו א’, דבתשעת הימים מותר לקנות רק ספרים שצריך להם בימים אלו, 

או שחושש שלא ימצאם אח”כ, או שיתייקרו. וראה גם בספר ‘קרא עלי מועד’ פ”ד.

5   עמש”כ הטעם לזה בשו”ת דברי יציב ח”א סי’ צ”ב, וע”ע בהקדמת שו”ת דבר יהושע )להגרי”מ 
ארנברג זצ”ל( ח”ב. והאריך בזה בס’ ‘הכתב והמכתב’ ש”ג פ”ח, ע”ש.

6   וכפל משנתו, בספר פני דוד עה”ת פ’ אמור, ושם הביא מהקדמת ס’ לב אריה, שכ”כ בזוהר, ע”ש. 
וראה מש”כ באריכות בס’ ‘הכתב והמכתב’ ש”ג פ”ו.

7   ושו”ר בס’ מעדני שלמה - מועדים, עמ’ נ”א, שהגרש”ז אויערבך זצ”ל הורה, שכיון שיש ספק 
פריד  הגרי”ד  תלמידו  וכששאלו  חדש,  פרי  יקח  לכן  ספר,  בחיבור  שהחיינו  לברך  אם  בפוסקים 

שליט”א, מה יעשה בתשעת הימים שאמור לקבל את ספרו מהמדפיס, אמר, שיכול לברך אחרי ת”ב 

על בגד חדש וכיו”ב, שכל זמן ששמח מהדפסת הספר, יוצא בזה. והוסיף לשאול, אם יש ענין להימנע 

מלקבל הספר בימים אלו, משום שמרבה שמחה, והשיב: “לקבל אפשר, ואי”צ לדחות, ורק לברך 

]שהחיינו על פרי או בגד חדש[ אח”כ”.

ואין לומר דכשם  ויהא פטור,  ויל”ע לפי”ז, דאם ישתה דם, לכאורה הוי ‘שלא כדרך אכילתו’,    8

דילפינן לחייב על אכילת דם שהקפהו אע”פ שהוא שלא כדרך ברייתו, ה”נ יהא חייב בשתיה, דשאני 

בהקפהו דאף שאינו דרך ברייתו אבל סוף סוף אוכלו דרך אכילתו, שכן דרך הדם ב’אכילה’, משא”כ 

ב’שתיה’. ובאמת דלכן משערים חיוב דם בכזית ולא ברביעית, וכדאיתא בחולין פ”ז ב’ וכריתות י”ד 

א’ ועוד, וכ”כ המנ”ח )מצוה קמ”ח( וכן ביש”ש יבמות קי”ד ב’, דכיון דאפקיה הכתוב לדם בלשון 

אכילה הלכך שיעורו בכזית.

וכ”ה  שתיה,  שיעור  דהוא  משום  וע”כ  ברביעית,  דם  שיעור  דנזכר  ב’,  קי”ד  ביבמות  יעוין  ואולם 

ברמב”ם פי”ד ממאכ”א הי”ט, שהזכיר איסור דם בלשון שתיה, ואם שתאו כדי שתיית רביעית חייב, 

הרי מבואר דשפיר חשיב דם דרך שתיה לחייבו.

ובאמת כבר עמדו בזה באחרונים בסוגיא דיבמות שם, עי’ ערוך לנר ורש”ש ועוד, שכתבו ליישב ע”פ 

הא דאמרו בשבת ע”ז א’, דרביעית דם צלול הוא שוה לשיעור כזית דם כשהוא קרוש, וא”כ כשאוכלו 

קרוש שיעורו בכזית, ובשותהו שיעורו ברביעית.

ומ”מ מבואר מדבריהם דגם השותה דם, הוי כדרכו, ודלא כדמשמע בתוספות הרא”ש. ולדבריהם 

יל”ע למה באמת לא ילפינן ד’שתיה בכלל אכילה’, מגבי דם.

ואכן יעוין בערוך לנר שם )ובשו”ת בנין ציון ח”א סי’ מ”ט ואילך(, שכתב לדחות מסוגיא דחולין פ”ז 

ב’, דמשמע דגם בצלול שיעורו בכזית, עיי”ש באורך ואכמ”ל.

9  ונראה אגב אורחא לבאר ההפרש בלשון הכתוב, דמחד גיסא מפיק לכליון הגויים בלשון ‘אכילה’, 

ומאידך בלשון ‘שתיה’. דנראה ביאור הדבר, משום דענין אכילה הוא מעט מעט ולא בחפזון, וענין 

שתיה הוא דרך חפזון טפי שגומעו בבת אחת. והלכך באומרו ‘יאכל גוים צריו’ הזכיר לשון אכילה, 

מה  ע”פ  והוא  דוקא,  אכילה  לשון  בזה  הזכיר  ולכן  בכלל,  האומות  בכל  משתעי  קרא  דהך  משום 

שהבטיחם הכתוב )שמות כ”ג כ”ט(, “לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ְוַרָּבה עליך 

חית השדה”, ושם )ל’(, “מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ְוָנַחְלָּת את הארץ”, ולכך אמר הכא 

‘יאכל גוים צריו’, דמשתעי בסילוק כלל האומות מפניהם, שזה יהא נעשה מעט מעט כדרך אכילה.

)וברש”י  אבל אידך קרא ד’דם חללים ישתה’, קאי בשעת מלחמה גופא באיזה אומה מן האומות 

בידם להרוג  נצחונם מסור  נקט לשון שתיה, לרמז שיהא  זה שפיר  ועל  על מדין(,  פירש דקאי  כאן 

מאויביהם הרבה בדרך חפזון עד שיהא נשפך דמם לרוב, וכדרך האדם השותה.

10  וענין ז’ משקין ע”כ אינו ענין ל’שתיה’, דהא בכלל ז’ משקין גם דברים שאין דרכן בשתיה וכגון 

דבש ושמן שדרכן באכילה, ורק דקרויין משקה, אבל דרכם בדרך אכילה, וא”כ ה”נ דם אע”פ דהוא 

מז’ משקין, מ”מ שם אוכל עליו.

11  ע”פ הפסוק )דניאל י’ י”א(, “ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ָּדִנֵּיאל ִאיׁש ֲחֻמדֹות...”, ופרש”י שם, “איש חמודות. איש 

טהור”., ומצוד”ד כתב, “איש חמודות. בעל מעלות חמודות”.

12  עיין בביאור הרד”ל על פרדר”א שביאר שבפסוקים לא נכתב כלל שנגזר עליה שתמות, אלא רק 

שלא תבוא עוד אל המלך ומלכותה תנתן לאחרת, ועל כן היה מקום לומר שבאמת לא הרגוה, אלא 

)וע”ע  ובאסת”ר  וכדאיתא בפרדר”א  ולא מצאה, מוכח שהרגוה,  מכך שלאחר מכן בקש את ושתי 

להדיא  הריגתה  נכתבה  לא  מדוע  טעמים  ב’  שהביא   ,413 הערה   175 עמ’  דמרדכי’  ‘הלילא  בספר 

במגילה(.

13  עיין בתוספות הרא”ש מגילה י”ב ב’ שהקשה, שאיתא בגמ’ שם שממוכן זה המן, ואילו בתרגום 

מצאנו שממוכן זה דניאל. ותירץ, “ויש לומר דתרתי ממוכן הוי”.

את  שדרשו  ב’,  י”ב  במגילה  דאיתא  הא  ע”פ  המדרש  דברי  את  שביאר  הרד”ל  בביאור  עיי”ש    14

הפסוק )אסתר א’ י”ג(, “ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ַלֲחָכִמים יְֹדֵעי ָהִעִּתים ִּכי ֵכן ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ָּכל יְֹדֵעי ָּדת ָוִדין”, 

“מאן חכמים, רבנן. ידעי העתים, שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשים. אמר להו, דיינוה לי. אמרו, 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר



מלכות שהיא לא תבוא לפניו ומלכותה יתן המלך לרעותה טובה ממנו 
)שם ט"ז - כ'(, והדבר הוטב בעיני אחשורוש וכך עשה12 )שם כ"א - 
כ"ב(, ובפרדר"א מ"ט איתא, "וצוה להרגה", ובאסת"ר ד' י"א איתא, 

"וייטב הדבר בעיני המלך והשרים. גזר והכניס ראשה בדיסקוס".  
כדאיתא  עליה,  ובכה  התאבל  הוא  נהרגה,  אשתו  שושתי  ולאחר 
בפרדר"א שם, "וכשיצא היין מלבו בקש לושתי המלכה ולא מצאה, 
שגזר  הגזירה  על  בוכה  והתחיל  עליה  שגזר  הגזירה  שריו  לו  אמרו 

עליה".
ודניאל ניחמו לאחשורוש שלא יבכה על ושתי, כדאיתא שם עוד, 
שהיה  דניאל  ידי  על  זכאי,  ידי  על  זכות  מגלגלין  אומר,  זכריה  "ר' 
תבכה,  אל  למלך  שאמר  לפי  אסתר,  על  המלכות  נתגלגלה  ממוכן13 
שכל מה שעשית לושתי כתורה עשית14, וכל המקיים מצות התורה 
ְוהּוא  ט"ז(  ג'  )בראשית  הקב"ה מקיים מלכותו15, שכך כתוב בתורה 

ִיְמָׁשל ָּבְך...".
של  משנהו  שהיה  הרשע  שהמן   – הרגני  ברשעות  גם  ומשנהו 

אחשורוש במלכותו, וגם ברשעותו, הוא זה שהרגו לדניאל.
שאחשורוש  במלכותו,  אחשורוש  של  משנהו  היה  הרשע  שהמן 
מינהו על כל השרים, כמפורש בפסוק )אסתר ג' א'(, "ַאַחר ַהְּדָבִרים 
ָהֵאֶּלה ִּגַּדל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאת ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ַוְיַנְּׂשֵאהּו ַוָּיֶׂשם 
נ' שלא היה  וע"ע בפרדר"א  ִאּתֹו",  ֲאֶׁשר  ַהָּׂשִרים  ָּכל  ֵמַעל  ִּכְסאֹו  ֶאת 
גדול ממנו בכל המלכות. ואף שלשון 'משנה למלך' לא מצאנו להדיא 
כל  על  המן  של  זו  שעלייתו  מהמפרשים  רבים  כתבו  מ"מ  בפסוק, 
השרים היתה מינוי למשנה למלך ]עי' אבע"ז אסתר ח' ח', אלשי"ך 
שם ב' ה' ד"ה והנה, ועוד הרבה. וע"ע במדרש מגלה )הובא באוצה"מ 

עמ' 62 - 63(, י"ג ג' וט"ו ב'[.
כדאיתא  אחשוורוש,  של  משנהו  רק  המן  היה  ברשעותו  ואף 
באסת"ר ז' כ', ")אסתר ג' י'( ַוָּיַסר ַהֶּמֶלְך ֶאת ַטַּבְעּתֹו ]ֵמַעל ָידֹו[ ַוִּיְּתָנּה 
יותר מהמן הרשע.  ישראל  רבנן אמרין, אחשורוש שונא את  ְלָהָמן. 
מנהגו של עולם, דרכו של לוקח ליתן ערבון למוכר, ברם הכא המוכר 
נותן ערבון, הה"ד ַוָּיַסר ַהֶּמֶלְך ֶאת ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיְּתָנּה ְלָהָמן". וע"ע 
במגילה י"ד א', "משל דאחשורוש והמן )כלומר יש ללמוד מאחשורוש 
שאף בדעתו היה להשמידן - רש"י(, למה הדבר דומה, לשני בני אדם, 
שדהו.  בתוך  חריץ  לו  היה  ולאחד  שדהו,  בתוך  תל  לו  היה  לאחד 
יתן  מי  אמר,  התל  בעל  בדמים.  זה  תל  לי  יתן  מי  אמר,  חריץ  בעל 
חריץ  בעל  לו  אמר  זה,  אצל  זה  נזדווגו  לימים  בדמים.  זה  חריץ  לי 
לבעל התל, מכור לי תילך. אמר לו, טול אותה בחנם, והלואי16. ויסר 
המלך את טבעתו, אמר רבי אבא בר כהנא, גדולה הסרת טבעת יותר 
לישראל,  להן  שנתנבאו  נביאות  ושבע  נביאים  ושמונה  מארבעים 
שכולן לא החזירום למוטב, ואילו הסרת הטבעת החזירתן למוטב", 
וכתב המהרש"א בח"א שם, שדברי הגמ' הללו הם בשיטת המדרש, 
דהיינו כשראו ישראל את הסרת הטבעת של אחשורוש שגילתה עד 
כמה שנאתו גדולה ואף יותר מהמן, היא זו שהחזירתן למוטב שעשו 

תשובה בכל לבם.
)מגילה ט"ו א', ב"ב  ֲהָתְך  והמן הרג את דניאל, שהרי דניאל הוא 
ד'( שהיה שליחה של אסתר שבו העבירה דבריה  ח'  א' ואסת"ר  ד' 
למרדכי ומרדכי השיבה, כדכתיב )אסתר ד' ה' - י"א(, "ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר 
ַלֲהָתְך ִמָּסִריֵסי ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ְלָפֶניָה ַוְּתַצֵּוהּו ַעל ָמְרֳּדָכי ָלַדַעת ַמה 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ָמְרֳּדַכי ֵאת  ַוַּיֶּגד לֹו  ָמְרֳּדָכי...  ֶאל  ֲהָתְך  ַוֵּיֵצא  ֶּזה.  ְוַעל ַמה  ֶּזה 
ָקָרהּו... ַוָּיבֹוא ֲהָתְך ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ֵאת ִּדְבֵרי ָמְרֳּדָכי. ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֲהָתְך 
ַוְּתַצֵּוהּו ֶאל ָמְרֳּדָכי...". והנה בפעם האחרונה כתוב שאסתר שלחה את 
התך לומר למרדכי דברים, אך לא כתוב שהתך אמרם לו, אלא )שם 
י"ב(, "ַוַּיִּגידּו ְלָמְרֳּדָכי ֵאת ִּדְבֵרי ֶאְסֵּתר"17, ואיתא בפרדר"א נ', "וראה 
לשלח  נאמן  אחר  איש  מצאה  ולא  והרגו18,  ובא,  יוצא  להתך  המן 
למרדכי...", וכן איתא בתרגומים על המגילה, עיין בהערה19 שהעתקנו 
דבריהם, ובמדרש אבא גוריון )ספרי דאגדתא( אסתר ד' איתא כעי"ז, 
"ויבא התך. כשראהו המן להתך נכנס ויוצא, בעטו והרגו, לפיכך אין 
מזכירו עוד, אמר הקב"ה, הואיל וכך נהיה, רוח הקודש תהא משמשת 
בהם, שנאמר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר" )הובא בלקח טוב ד' י' 

ובילקוט אסתר תתרנ"ו בשם יש אומרים(.
בזכות אבי אומתי נעניתי – שדניאל נענה בתפילתו בזכות אברהם 

אבינו אבי האומה.
שדניאל התפלל לה' על הגלות שעקב טעות בחשבונו20, כבר היתה 
"ָוֶאְּתָנה  י"ט(21,   - ג'  ט'  )דניאל  בפסוקים  כמפורש  להסתיים,  צריכה 
ֶאת ָּפַני ֶאל ֲאדָֹני ָהֱאֹלִהים ְלַבֵּקׁש ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים ְּבצֹום ְוַׂשק ָוֵאֶפר. 
ְוַהּנֹוָרא  ַהָּגדֹול  ָהֵאל  ֲאדָֹני  ָואְֹמָרה ָאָּנא  ָוֶאְתַוֶּדה  ֱאֹלַהי  ַלה'  ָוֶאְתַּפְלָלה 
ֲאדָֹני  ְׁשָמָעה  ֲאדָֹני  ִמְצֹוָתיו...  ּוְלׁשְֹמֵרי  ְלאֲֹהָביו  ְוַהֶחֶסד  ַהְּבִרית  ׁשֵֹמר 
ִנְקָרא  ִׁשְמָך  ִּכי  ֱאֹלַהי  ְלַמַעְנָך  ְּתַאַחר  ַאל  ַוֲעֵׂשה  ַהֲקִׁשיָבה  ֲאדָֹני  ְסָלָחה 
ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמָך". ועם תפילתו נענה דניאל בתפילתו, כמפורש ג"ז 
שם )כ' - כ"ז(, "ְועֹוד ֲאִני ְמַדֵּבר ּוִמְתַּפֵּלל ּוִמְתַוֶּדה ַחָּטאִתי ְוַחַּטאת ַעִּמי 
ִיְׂשָרֵאל ּוַמִּפיל ְּתִחָּנִתי ִלְפֵני ה' ֱאֹלַהי ַעל ַהר קֶֹדׁש ֱאֹלָהי. ְועֹוד ֲאִני ְמַדֵּבר 
ַּבְּתִפָּלה ְוָהִאיׁש ַּגְבִריֵאל ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ֶבָחזֹון ַּבְּתִחָּלה ֻמָעף ִּביָעף נֵֹגַע ֵאַלי 
ְּכֵעת ִמְנַחת ָעֶרב. ַוָּיֶבן ַוְיַדֵּבר ִעִּמי ַוּיֹאַמר ָּדִנֵּיאל ַעָּתה ָיָצאִתי ְלַהְׂשִּכיְלָך 

ִביָנה...".
ואיתא בברכות ז' ב', שכל מה שדניאל נענה, לא היה אלא בזכותו 
של אברהם, שעליו איתא שם, "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן 
יוחי, מיום שברא הקב"ה את העולם, לא היה אדם שקראו להקב"ה 
אדון, עד שבא אברהם וקראו אדון, שנאמר )בראשית ט"ו ח'(, ַוּיֹאַמר 
השני  וה'שם'  רש"י,   - דל"ת  באל"ף  כתוב  הראשון  )ה'שם'  ה'  ֲאדָֹני 
הגמרא  מוסיפה  כך  ועל  ִאיָרֶׁשָּנה".  ִּכי  ֵאַדע  ַּבָּמה  ב'הוי"ה'(  כתוב 
ואומרת, "אמר רב, אף דניאל לא נענה אלא בשביל אברהם, שנאמר 
)דניאל ט' י"ז(, ְוַעָּתה ְׁשַמע ֱאֹלֵהינּו ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּדָך ְוֶאל ַּתֲחנּוָניו ְוָהֵאר 
למען  אלא  ליה,  מבעי  למענך  ֲאדָֹני.  ְלַמַען  ַהָּׁשֵמם  ִמְקָּדְׁשָך  ַעל  ָּפֶניָך 

אברהם שקראך אדון".
ואברהם אבינו הוא אחד מאבות האומה, כדאיתא בברכות ט"ז ב', 
"אין קורין אבות אלא לשלושה", ופרש"י "אברהם יצחק ויעקב". וע"ע 

באברבנאל בישועות משיחו )ח"ב, העיון השלישי, פ"ח ד"ה והנה(. 
ומחמת עצתי הטובה נענשתי – שדניאל נענש מחמת עצתו הטובה 

שיעץ לנבוכדנצר לתת צדקה לעניים.
בפסוק,  כמפורש  לעניים,  צדקה  לתת  לנבוכדנצר  יעץ  שדניאל 

בידי  הנוראי  ופתרונו  חלם,  שנבוכדנצר  המבעית  החלום  שאחרי 
דניאל, הוסיף דניאל ואמר לו )דניאל ד' כ"ד(, "ָלֵהן ַמְלָּכא ִמְלִּכי ִיְׁשַּפר 
ֵהן  ֲעָנִין  ְּבִמַחן  ַוֲעָוָיָתְך  ְפֻרק  ְּבִצְדָקה  ַוֲחָטָאְך(  ֲעָליְך וחטיך )כתיב, קרי: 
מלך  אתה  באמת  מלכא.  "להן  שם,  ופרש"י  ִלְׁשֵלְוָתְך",  ַאְרָכה  ֶּתֱהֵוא 
מיָלי:  לשמוע  בעיניך  תיטב  עצתי  עלך.  ישפר  מלכי  לעצתי:  ְשמע 
ועויתך  צוארך:  מעל  פרוק  בצדקה  וחטאתך  פרוק.  בצדקה  וחטאך 
במחן ענין. ועונותיך פרוק בחנינת עניים: הן תהוה ארכא לשלותך. 
וע"ע ברלב"ג  אולי תהא שהות לשלומך שלא תמהר הרעה לבא...". 
"לכן  שכתב:  ברצף,  הפסוק  דברי  את  ומפרש  מתרגם  שכדרכו  שם, 
המלך עצתי תיטב לך וחטאתך פדה בצדקה ועונך פדה בהחיות עניים. 
זאת תהיה ארוכה ורפואה לשגגתך22 אשר בעבורה ענש אותך השם 

יתברך זה העונש".
וע"ע בתנחומא משפטים ד' )וכעי"ז בשמו"ר ל' כ"ד(, שדניאל נתן 
עצה זו לנבוכדנצר, לאחר שביקש ממנו עצה להנצל מהעונש הנוראי 
שהראו לו בחלומו, "כיון שראה נבוכדנצר את החלום ופתרונו, התחיל 
לומר לדניאל מה אתה יועצני. אמר ליה ]דניאל[, הללו עניים ֶׁשִהְגֵליָת 
מארצם רעבים וצמאים ערומים, ְּפַתח להם אוצרותיך ופרנס אותם, 

אולי ְּתַרֵּפא את החלום...".
ונבוכדנצאר אכן עשה כעצתו של דניאל, ובמשך שנים עשר חודש 
וכדאיתא  א',  כ"א  בסוטה  הגמ'  כדרשת  ישראל,  עניי  את  פירנס 
בתנחומא שם )וכעי"ז בשמו"ר שם(, "מיד פתח אותו רשע אוצרותיו 
ְוִחֵּלק להם שנים עשר חדש. לאחר שנים עשר חדש שכח אותו רשע 
את החלום, והתחיל לטייל על פלטרין שלו, שמע קול המון צעקת 
העניים לפני אוצרותיו. אמר לעבדיו, מה קול זה שאני שומע. אמרו 
לו, העניים שהגלית תובעים פרנסתם. מיד נכנס בו עין רעה... אמר 
אילולי ֵּבית הממון שלי, מהיכן אני בונה המדינה הזו כולה. צוה ופסק 
להם... אמר ליה הקב"ה, רשע, מי גרם לך ַׁשְלָוה כל אותן י"ב חדש23, 

הלא הצדקה שעשית...".
והטעם שדניאל יעץ לו כן, איתא בתנחומא שם, "...וכי תעלה על 
של  שונאו  לנבוכדנצר  כזו  עצה  משיא  היה  הצדיק  שדניאל  דעתך 
מקום. אלא לפי שראה את ישראל ִׁשְלֵפי גולה מטולטלים ְּדוּוִים ברעב, 
ֶׁשַלּסֹוף  יודע  שהיה  לפי  עליהם,  ברחמנותו  כזו  עצה  השיאו  לפיכך 
שיצאו  לישראל  "...שראה  איתא,  ושמו"ר שם  ]עליו[".  ְקִניָטא  נפשו 
ערומים מירושלים ולא היה בידם שוה פרוטה, לכך אמר לו שיעשה 
צדקה". ובפרש"י בדניאל שם הביא את דברי המדרש הללו ובתוספת 
דניאל  ראה  "ומה  הן[,  ד"ה  א'  כ"א  בסוטה  בפירושו  משנתו  ]ושנה 
להשיא עצה טובה לנבוכדנצר, ראה ישראל עניים שפלי גולה מחזירין 
על הפתחים והשיאו עצה לחננם...". וע"ע ביאור נוסף בזה בהערה24.

ודניאל נענש על עצה זו, כדאיתא בב"ב ד' א' )והובא בילקוט דניאל 
לוי,  בן  יהושע  ר'  ואיתימא  רב,  אמר  יהודה  רב  "והאמר  תתרס"ג(, 
מפני מה נענש דניאל, מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר... ודניאל מנלן 
דאיענש, אילימא משום דכתיב )אסתר ד' ה'(, ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָתְך, 
ואמר רב, התך זה דניאל, הניחא למ"ד שחתכוהו מגדולתו, אלא למ"ד 
שכל דברי מלכות נחתכין על פיו, מאי איכא למימר. דשדיוהו לגובא 

דארייוותא )לגוב האריות(".
והטעם שנענש למרות שכוונתו היתה טובה, הנה איתא בשמו"ר 
]לדניאל[, אני מסרתי את הצדקה לאברהם...  לו הקב"ה  שם, "אמר 
ממשיך  שהמדרש  ואף  פרוק",  בצדקה  וחטאיך  לרשע  אומר  ואתה 
גמור  היתר  בכך  אין  שעדיין  לומר  יש  דניאל,  של  טעמו  את  לבאר 

והקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה ועל כן נענש.
אכן יעויין ברמב"ם פרק י"ב מהל' רוצח ושמירת הנפש הלכה ט"ו, 
שפסק: "ואסור להשיא עצה טובה לגוי או לעבד רשע, ואפילו להשיאו 
עצה שיעשה דבר מצוה והוא עומד ברשעו אסור, ולא נתנסה דניאל 
אלא על שהשיא עצה לנבוכדנצר ליתן צדקה...", הרי שדעת הרמב"ם 
שאם העצה היא לטובת הרשע אסור. ואם העצה היא לטובת העניים, 
עיין שו"ת התעוררות תשובה )לג"ר שמעון סופר זצ"ל, בנו של הכתב 
סופר ורבה של העיר עגער(, שכתב לבאר שהיות ויש איסור בדבר, 
תועלת  יש  אם  בין  לחלק  מקום  אין  לגוי,  טובה  עצה  ליתן  שאסור 
)להגר"י  חמד  בחשוקי  וראיתי  אסור,  גוונא  ובכל  לאו,  או  לישראל 
זילברשטיין שליט"א, עמ"ס ב"ב שם( שהטעם הוא מפני שיש הרבה 
שלוחין למקום לפרנס עניי ישראל ולעשות טובתם, ויש לעשות זאת 

רק בדרך המותרת, ולא באופן אחר.
אבדו המלשינים שעל הגזירה עברתי – שהמלשינים שהלשינו על 
דניאל שעבר על גזירתו של ָדְרָיֶוׁש המדי שלא להתפלל מלבד אליו, 

אבדו.
שדריוש גזר שבמשך שלשים יום לא יתפללו אלא רק אליו והלשינו 
על דניאל שעבר על גזירה זו, כמפורש בפסוקים )דניאל ו' ב' - ט"ז, 
ע"פ פרש"י ורלב"ג(, שאחרי שדריוש התקין את מלכותו על ידי מאה 
אפרכים  שלשה  הציב  שמעליהם  )שרים(,  האחשדרפנים  ועשרים 
)ממונים - שוטרים( שאחד מהם היה דניאל, ודניאל מפני רוח אלקים 
חשב  והמלך  והאפרכים,  האחשדרפנים  כל  על  מתגבר  היה  שעליו 
לחפש  והאחשדרפנים  האפרכים  וחיפשו  כולם,  על  למנותו  בליבו 
אמרו  כן  ועל  מצאו,  ולא  עליו  להלשין  שיוכלו  למלך  עלילה  עליו 
ביניהם שהדרך היחידה בה ניתן למצוא עלילה על דניאל היא על ידי 
תורת אלקיו, שאם המלך יצוה איזו גזירה לעבור על תורת ה', בודאי 
שדניאל לא יקיים את דברי המלך אלא יעבור עליהם, וכך ימצאו לו 
לפניו  ואמרו  נועצו כל בעלי השררה במלכות המלך  כן  ועל  עלילה, 
שהיות ומלכותו חדשה היא, על כן יש להחזיק את דת המלכות בכח 
ולצוות שאין לבקש כל בקשה משום אלהים ואדם במשך שלושים 
יום, מלבד מהמלך בעצמו, ומי שיעבור על חוק המלך הזה, יושלך לגוב 
האריות, וחוק זה ינתן כחוקי פרס ומדי שאינו ניתן לשינוי. ודבריהם 
אלו נכנסו בליבו של המלך וכדבריהם כן עשה, שכתב כתב ואיסור על 

בקשה ותפילה מאלוהים ואדם במשך שלושים יום.
לה'  להתפלל  דניאל  המשיך  דריוש,  של  הגזירה  שנגזרה  ולאחר 
שהיתה  בעלייתו  וערב  צהרים  בוקר  שהתפלל  יום,  בכל  כמעשיו 
מכוונת כנגד ירושלים, כשהוא כורע על ברכיו ומתפלל ומבקש מה' 
ככל מעשיו מימים ימימה. והאנשים הללו התאספו ובאו לבדוק אחרי 
ושאלוהו אודות  כן באו למלך  ועל  ודניאל המשיך להתפלל,  דניאל, 
ככל  הדבר  שאמת  הוא  כן  שאכן  להם  השיב  והמלך  שחקק,  החוק 

חוקי פרס ומדי שלא יעברו. אז ענו ואמרו למלך שדניאל לא שם עליך 
טעם, והיינו שלא נתן לב ועצה לחוש על גזירותיך, ולא על האיסור 
על  וכששמע המלך  לה'.  הוא מתפלל  ביום  שכתבת, ששלש פעמים 
היתה  וקשה  דניאל  את  כי אהב  הרע,  לו  והרבה  מאוד  לו  חרה  כך, 
מעונשו,  ולדחותו  להצילו  דרכים  דניאל  על  כן חשב  על  מיתתו,  לו 
ואמר למלשינים שאינו מאמין לדבריהם, אך כשהגיע זמן תפלת ערב 
ודניאל שוב כרע על ברכיו והתפלל לה', שוב לא היה למלך פתחון פה 
להצילו. והוסיפו אותם המלשינים ואמרו למלך, שלפי דתי פרס ומדי 
אין להשיב את דבר המלך ועל כן יש להשליך את דניאל לגוב האריות 

כפי שנקבע בחוק.
ועל אותה שעה כתיב )שם י"ז(, "ֵּבאַדִין ַמְלָּכא ֲאַמר ְוַהְיִתיו ְלָדִנֵּיאל 
ּוְרמֹו ְלֻגָּבא ִּדי ַאְרָיָוָתא ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר ְלָדִנֵּיאל ֱאָלָהְך ִּדי ַאְנְּתה ָּפַלח 
)אז אמר המלך והביאּו דניאל והשליכוהו  ְיֵׁשיְזִבָּנְך  ִּבְתִדיָרא הּוא  ֵלּה 
מתפלל  אתה  אשר  אלקיך  ואמר,  לדניאל  המלך  ענה  האריות.  לבור 

אליו לפניו ]תמיד[, הוא יצילך -  רלב"ג(".
שהיו  האריות  מספר  את  המחשב  תהלים  המדרש  דברי  וידועים 
וארבע  ששים  מאות  ארבע  'אלף  היה  שמנינם  וכותב  בור,  באותו 
אריות' הרגילים לטרוף בני אדם המושלכים אל תוככי גוב האריות 

וכדלהלן.
ואותם מלשינים שהלשינו על דניאל שעבר על גזירת המלך, סופם 

היה שאבדו המה וכל משפחתם וכדלהלן.
ואני בניסים אף מידוי בי ניצלתי – שדניאל ניצל בניסים מעצם גוב 

האריות אליו הושלך, ואף שלא יוכלו ליידות בו אבנים להורגו.
שאחרי שדניאל הושלך לגוב האריות על ידי עבדי דריוש, כמפורש 
בפסוקים וכדלהלן, עשה ה' עמו ניסים שהוא ניצל מהאריות, כמפורש 
בפסוקים )דניאל ו' כ' - כ"ד, ע"פ פרש"י ורלב"ג(, שלאחר הלילה בו 
נדדה שנתו של המלך מרוב צערו על דניאל, ואף לא אכל ושתה בו 
מחמת כן, מיד כשהחל היום להאיר הלך בבהלה למקום חפירת גוב 
האריות, ובהתקרבו לבור צעק לדניאל בקול מר25, ענה המלך ואמר 
לפניו  מתפלל  אתה  אשר  אלקיך  חיים,  אלקים  עבד  דניאל  לדניאל, 
]תמיד[, היכול להצילך מן האריות. דניאל השיב למלך בברכה שהמלך 
לעולם יחיה, וסיפר לו שהאלקים שלו שלח את מלאכו וסגר את פי 
האריות והם לא יכלו להזיקו, לפי שכבר נמצא לי זכות לפניו ]לפני 
ה'[, ואף לפני המלך הוא לא עשה דבר רע. וכשמוע המלך כן, שמח עד 
מאד ואמר להעלותו מתוך הבור, ובדקוהו ולא מצאו בו אפילו חבורה 

מהאריות, כי הוא בטח בה' אלקיו.
והנה מלבד הנס הגדול שהיה עם דניאל שניצול מעצם גוב האריות, 
עוד נס גדול נעשה עמו, וכדרשת חז"ל בפסוק )שם י"ח(, "ְוֵהיָתִית ֶאֶבן 
ֲחָדה ְוֻׂשַמת ַעל ֻּפם ֻּגָּבא ְוַחְתַמּה ַמְלָּכא ְּבִעְזְקֵתּה ּוְבִעְזָקת ַרְבְרָבנֹוִהי ִּדי 
הרלב"ג,  וכדברי  הוא  ע"ד הפשט  ְּבָדִנֵּיאל", שביאורו  ְצבּו  ִתְׁשֵנא  ָלא 
"והובאה אבן אחת והושמה על פי הבור, וחתם אותה המלך בטבעתו 
והיינו שהניחו אבן  ובטבעת שריו אשר לא ישתנה הרצון לדניאל", 
מסוימת על הכניסה לגוב האריות, בכדי שלא יוכלו להציל את דניאל 

מתוכו, ועל כן חתמו עליו המלך והשרים.
והקשו במדרש תהלים כ"ד ח' וס"ד א', במד"ר י"ד ג' )וכפרש"י על 
הפסוק שם, והובא בילקוט תהלים תשפ"ז(, וכי מניין הגיעה אבן זו, 
שהרי בבל אין אבנים כלל. "אלא מלמד שקמה האבן מארץ ישראל 
ירד  יוסף אמר,  רב  הונא בשם  רב  פי הבאר.  על  לה  וישבה  ובאתה 
המלאך באותה שעה ונדמה כדמות ארי של אבן וישב על פי הבאר".

לנס  דניאל  הוזקק  בדניאל שם, מדוע  רבותינו הראשונים  וביארו 
וזיין  גלוי זה של הבאת האבן, משום שהיות והמציאות היא שאבן 
הפוגעים באדם מזיקים לו, על כן בכדי שכידעו שונאי דניאל שהוא 
ניצל מהאריות, לא ָידּו בו אבנים וכלי זיין להורגו. ואמר המלך בליבו, 
עם זאת שמעצם גוב האריות אינו יכול להצילו שכבר נגזרה הגזרה, 
יבוא  והנס אם  כן אצילו,  ועל  יוכל להצילו מהזקת אדם,  בכל זאת 
יבוא. והרס"ג כתב כן בקצרה, "ולמה ִכסו הבור באבן וחתמוה בטבעת 
המלך ובטבעות שריו. שאם היה הבור פתוח היו זורקים עליו לונכיות 

וחצים אותם ששונאין אותו, ואומרים כי האריות הרגוהו".
לבאר  וכתב  והוסיף  ועוד,  רש"י  דברי  את  שהביא  במצוד"ד  וע"ע 
של  חותמו  מלבד  האבן,  על  חותמם  את  הוסיפו  השרים  גם  מדוע 
המלך. אלא שהמלך שם את חותמו במטרה להציל וכנתבאר, ואילו 
השרים שמו את חותמם בכדי למנוע מהלך למצוא דרך הצלה לדניאל, 
שלא יוכל המלך להעלותו מהבור ואף לא למצוא איזו תחבולה בכדי 

לשמור אותו מהאריות.
נמצא שה' עשה ניסים עם דניאל להצילו מגוב האריות ואף מידיית 

אבנים עליו, והצילו מיד כל הקמים עליו.
חבורה,  ללא  בגופו  האריות שלם  מגוב  יצא  שדניאל  לאחר  והנה 
כתיב )דניאל ו' כ"ה(, "ַוֲאַמר ַמְלָּכא ְוַהְיִתיו ֻּגְבַרָּיא ִאֵּלְך ִּדי ֲאַכלּו ַקְרצֹוִהי 
ְלַאְרִעית  ְמטֹו  ְוָלא  ּוְנֵׁשיהֹון  ְּבֵניהֹון  ִאּנּון  ְרמֹו  ַאְרָיָוָתא  ּוְלגֹב  ָדִנֵּיאל  ִּדי 
דברי  וביאור  ַהִּדקּו",  ַּגְרֵמיהֹון  ְוָכל  ַאְרָיָוָתא  ְבהֹון  ְׁשִלטּו  ִּדי  ַעד  ֻּגָּבא 
הללו  האנשים  את  שיביאו  המלך  אמר  והרלב"ג,  רש"י  ע"פ  הפסוק 
בניהם  הם  האריות,  בור  לתוך  אותם  וישליכו  דניאל,  על  שהלשינו 
ונשותיהם, וכאשר השליכו אותם לבור, עוד לפני שהגיעו לקרקעית 
ובמצוד"ד  עצמותיהם,  כל  את  ושברו  האריות  בהם  שלטו  הבור, 
הוסיף לבאר, שעודם באויר שלטו בהם האריות, ואכלו אותם ואף 

את עצמותם כתתו דק דק.
תשפ"ז(,  תהלים  בילקוט  )הובא  א'  ס"ד  תהלים  במדרש  ואיתא 
טעם הדבר מדוע ציוה דריוש להשליכם לבור האריות יחד עם בניהם 
ונשותיהם, שכאשר ראה דריוש שדניאל נשאר חי ובלא כל חבורה, 
ביקש להצילו ולהוכיח בנס זה שהוא לא עשה כל דבר רע למלך, טענו 
לו אותם המלשינים שיתכן ומעצם הצלתו אין כל ראיה עליו, "אמרו 
לו, לפי שהן שֵביעין לפיכך לא אכלוהו". השיב להם המלך, "אם שֵביעין 
הן, רדו לינו עמהם הלילה ונראה אם שביעין הן. כיון שהשליכו מיד 
נאכלו... כמה הוו... הרי קכ"ב, וקכ"ב נשים וקכ"ב בנים26... הרי שס"ו, 
וכל אחד ואחד ]תפסוהו[ ארבע אריות שהיו עושין אותן ארבע ארבע 
איברים, אבר לכל חיה וחיה, שחטפו אותן טרם שירדו לבור... הרי 
אלף וארבע מאות ששים וארבע אריות, לכך נאמר )תהלים ס"ד י"א(, 
ִיְׂשַמח ַצִּדיק ַּבה' ְוָחָסה בֹו ְוִיְתַהְללּו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב", כן יאבדו כל אויביך 

ה', במהרה בימינו אכי"ר.

היכי נעביד, נימא ליה קטלה, למחר פסיק ליה חמריה ובעי לה מינן. נימא ליה שבקה, קא מזלזלה 

במלכותא. אמרו לו, מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו, ואין אנו יודעין לדון 

דיני נפשות...”, והיינו שאחשורוש ביקש לדעת מה דעת תורה במקרה כמו שלו, ועל כן, כשבסופו של 

דבר פסק שיהרגוה, בא ואמר לו שאף כן היא דעת התורה, שאתה ביקש לעשות.

15  והנה דברי המדרש הללו הם נוראים למתבונן, שדניאל אומר לאחשורוש, שהיות והמעשה שעשה 

היה כדת של תורה, למרות שבשעת מעשה הוא לא חשב כלל לעשות זאת מפני התורה, ובכל זאת זכות 

המעשה שנעשה על פי התורה יעמוד לו שמלכותו תתקיים, וא”כ יש לנו ללמוד מכך ק”ו, למי שעושה 

מעשה כדת של תורה מפני שהתורה צוותה, על אחת כמה וכמה ששכרו הוא עד אין קץ ושיעור.

16  וכתב המהרש”א בח”א שם, “משל דאחשורוש כו’ לאחד שהיה לו תל כו’. דמה שהמן רצה ליתן 

לו עשרת אלפים גו’, והוא א”ל הכסף נתון לך והעם לעשות גו’, הוא ממש כמשל מכור לי תילך והוא 

ישראל שלא היה חפץ בהם  ]התל[ בדמיון  לבעל התל שהוא  ודימה את אחשורוש  א”ל טול בחנם, 

אחשורוש, ודימה את המן לבעל החריץ והגומא שהוא חפץ בתל להשליכו בגומא, ובו נתקיים )קהלת 

י’ ח’( חֵֹפר ּגּוָּמץ ּבֹו ִיּפֹול”.

17  עיין במגילה ט"ו א' שהגמ' הקשתה כן, מדוע התך לא חזר ואמר למרדכי את דברי אסתר שאינה 

יכולה לבוא לפני המלך, "ואילו איהו לא אזל לגביה )דניאל לא אזיל להשיב שליחותו - רש"י(, מכאן 

שאין משיבין על הקלקלה )שהיתה אסתר מונעת לבא אל המלך, לפיכך לא השיב התך את שליחותו, 

ואסתר שלחה דבריה על ידי אחרים(".

וע"ע בתוס' ב"ב ד' א' ד"ה שכל, שכתבו, "לפי תרגום של אסתר נענש הרבה שנהרג, דכתיב ויגידו 

אסתר  בין  דברים  משיב  שהיה  על  המן  שהרגו  לפי  התך,  התם  כתב  ולא  אסתר  דברי  את  למרדכי 

למרדכי. ומיהו גמרא שלנו אין תופס כן, דדרשינן במגילה, והתך להיכן הלך, ומפרש לפי שאין משיבין 

על הקלקלה".

18  לפי דברי המדרש הללו נמצא, שהמן שחפץ להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, שמחשבתו 

הרעה חזרה עליו ועל בניו, בסופו של דבר הצליח להרוג יהודי אחד, את התך הוא דניאל.

19  בתרגום ראשון שם איתא: “ְוַכד ֲחָזא ָהָמן ַרִׁשיָעא ַית ֲהָתך ִדְׁשֵמיּה ָדִניֵאל, ָאֵעיל ְוָנֵפק ְלַות ֶאְסֵּתר, 

ּוְתֵקיף רְּוֵגזיּה ֵּביּה ְוַקְטֵליּה, ְוִאְזַדְמנּו ַתָמן ִמיָכֵאל ְוַגְבִריֵאל ַמְלָאַכָיא ְוַחִויאּו ְלָמְרְּדַכי ַית ִּפְתָגֵמי ֶאְסֵּתר 

)תרגום ע”פ מאורות הראשון: וכאשר ראה המן הרשע את התך ששמו דניאל נכנס ויוצא אל אסתר, 

חרה אפו בו והרגו, והזדמנו לשם מיכאל וגבריאל המלאכים, והגידו למרדכי את דברי אסתר(”.

ובתרגום שני שם איתא: “ְוַעל ַדֲהָוה ֲהָתך ְׁשִליָחא ֵּבין ֶאְסֵּתר ְלָמְרְּדַכי, ְּתֵקיף רּוְגֵזיּה ְדָהָמן ּוְקַטל ָיֵתיּה 

)תרגום ע”פ מאורות השני: ועל שהיה התך שליח בין אסתר למרדכי, חרה אפו של המן והרגו”.

20  עיין מגילה י”ב א’, “אמר רבא, אף דניאל טעה בהאי חושבנא...”, ורבותינו הראשונים בדניאל ט’ 

ב’ האריכו בענין זה של טעותו, עיי”ש. 

21  וחלק גדול מתפילה זו נתקן ונקבע בתפילת ‘והוא רחום’ שאומרים בשני וחמישי.

דפו”ר  ברלב”ג  אכן  דבריו.  כוונת  ברור  ולא  ‘לשננתך’,  היא  הגירסה  שלפנינו  הנביאים  בספרי    22

)רומא ר”ל( איתא ‘לשגגתך’.

23  ובתנחומא השלם הביאו גירסה: “כיון שאמר כך, ענתה בת קול מן השמים... מי גרם לו שישב 

בשלוה כל אותן שנים עשר חדש...”.

של  אפשרות  שיתכן  בו  שמרומז  החלום,  דברי  מעצם  זאת  למד  שדניאל  ביאר,  שם  ובאלשי”ך    24

כי  רוחו  על  יעלה  לבל  ליעצו,  לבו  אל  נתן  כי  לומר  אפשר  היה  “עוד  וכתב:  והוסיף  קיומו,  דחיית 

משנאתו אותו לא פתר לו טוב כי אם רע, באומרו כי כל אשר ידבר בא יבא, כי כל החלומות הולכים 

אחר הפה. לכן הורה כי לא שונא הוא לו ולא מבקש רעתו, כי הלא יבקש ארכא לשלותו. וכן הרבה 

ויש להתנצלות דניאל. אך אין זה מקום שאמרו להאריך כי ישרים דברי רז”ל  פתחים ודרכים יש 

כאשר כתבנו”.

שו”ר שגם המלבי”ם הלך כדרכו הראשונה של האלשי”ך שכתב: “...רק זה עצמו הראו לו בחלום, 

שעוד יזין כל בשר ע”פ עצת דניאל, ואח”כ יגודו את האילן, ועפ”ז ראה דניאל ליעצו שיזון כל בשר 

בצדקה, והבין שכל עוד יחזיק במעשה הצדקה תהיה לו ארוכה, וידע ג”כ מדברי החלום שלא יאריך 

לשמוע לעצתו ימים רבים, ועל זה אמר ‘הן תהוה ארכא לשלותך’, שיארך עכ”פ עד זמן שיחדל לתת 

צדקה לעניים שאז יגודו אילנא”.

פעמיים  בפסוק  מוזכר  מדוע  תשפ”ז(,  תהלים  בילקוט  )הובא  א’  ס”ד  תהלים  במדרש  איתא    25

שהמלך קרא לדניאל, אלא שבתחילה כשקרא לו המלך, היה דניאל באמצע קריאת שמע, על כן לא 

יכל להפסיק לענות למלך, אך המלך ששמע את קולו בתפילה, הבין שהוא עדיין חי, ועל כן הוא המתין 

קמעה עד שכבר לא שמעו בתפילתו, ושוב קרא לו והמשיך לומר את דבריו.

26  והנה חשבון זה שכל אותם מאה עשרים ושנים מלשינים היו לכל אחד מהם רק בן אחד, הוא קצת 

פלא. ויתכן שאין כוונת המדרש לומר כן, אלא שהיות וכתוב בפסוקים שהשליכו אותם עם בניהם 

ונשותיהם, בע”כ שלכל אחד מהם היה לכל הפחות בן אחד, ואם כן יעלה חשבון האריות לכל הפחות 

אלף ארבע מאות ששים וארבע אריות, ולעולם אף לפי מנין בניהם הנוספים היו ארבע אריות על כל 

אחד, ואף לחלקם היו כמה נשים כנהוג באותם ימים, ואף אותן יש להוסיף לחשבון, ורק המדרש בא 

לחשב מנין האריות שהיו לכל הפחות.
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     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

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

עוד  ארבעה זוכים נוספים, כל אחד ב"ספר הישר".
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אחד מהנקודות בהם בא לידי ביטוי 'עולם השקר' בו אנו חיים, הוא שדי לאדם בהבטה כל 
שהיא ובאיזה סימן ורַאיה קלושה שמחמת כן יגיע למסקנות רחוקות שעל פיהם הוא קובע 
לעצמו הנהגות מסוימות כלפי אחרים, בהתקרבות או התרחקות מהם, במחשבותיו הטובות 

או הרעות כלפיהם, ופעמים רבות מכוחם אף עושה מעשים.
ללמוד  לארץ  מחוץ  הבאים  שכל  מסוימת  הרגשה  ישנה  הקודש,  ארץ  מיושבי  רבים  בלב 
בישיבה או אפילו להתגורר בה בקביעות, יש להם יותר ממה שיש לנו. השפה הזרה הקולחת 
מפיהם, המכתבים עם הבולים מארצות רחוקות, ובמיוחד האביזרים המיוחדים שיש להם, כל 

אלו ועוד, נותנים את התחושה המדומה על אושרם ועושרם של כל באי ארצות הגולה.
האמת היא, שכמעט לא ימצא בן חוצה לארץ שיש לו יותר ממה שיש לבן ארץ הקודש, ולא 
רק מבחינה רוחנית, שרובם ככולם של יושבי הארץ הקדושה זכו להוולד בארץ הקודש ואף 
ואוירה, שכידוע שטומאה מלבד  הגויים  טומאת  בארצות  ונטמאו  מימיהם  ָיצאו ממנה  לא 
חסרונה העצמי הוא גם דבר המשפיע לשלילה ורעה. אף מבחינה גשמית, מי שנולד בארץ 
הקודש תמיד ירגיש בה יותר טוב מאשר אחר שבא להתגורר בה ואינו בקי דיו בשפת המקום 
ואורחותיו, ומה גם שלרובם המוחלט של יושבי הארץ יש חברים וידידים קרובים ורחוקים 

שיעזרו ויסייעו במה שיצטרכו, ועוד כהנה מעלות רבות עד בלי די. 
זאת ועוד, בן ארץ הקודש שמדבר וקורא בשטף בשפה הדומה ללשון הקודש, יכול ליהנות 
ולהתענג בקריאתו בספרי הקודש שרובם ככולם נכתבו בלשון הקודש, לעומת בן חוצה לארץ 
שקריאתו הינה איטית, וכל דבר הוא צריך קודם להבין בלשון כתיבתו ולאחר מכן לתרגמו 
ללשונו ושפתו. כך שגם לימודו של בן ארץ הקודש קל ורציף יותר מבן חוצה לארץ, ובמיוחד 
שעצם הדבר שבארצות חוצה לארץ התרגלו יותר להנאות העולם הזה, קשה יותר להכניס 
)כתובות  הידועים  התוספות  וכדברי  היטב,  ולזוכרם  ולקולטם  תורה  דברי  ולראשם  לליבם 
ק"ד א' ד"ה לא( אודות רבי הקדוש שלא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה, "דאמרינן 

במדרש עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו".
למרות רוב מעלותיהם של יושבי ארץ הקודש על פני אחיהם דרי ארצות טומאת העמים, 
בכל זאת לא מעטים מיושבי ארץ הקודש היו שמחים אילו ִהקרה ה' לפניהם סיבה ותירוץ 
לצאת מארץ הקודש ולטוס לחוצה לארץ. בסתר ליבם מרגישים המה שאם כל ימיהם יחיו 
רק בארץ ישראל, הרי שיפסידו דבר מה, ופעמים רבות אותם אלו שחושבים שחסרה להם 
ומותגים  מוצרים  בקניית  זה  על חסרונם  לפצות את עצמם  לארץ, מנסים  לחוצה  היציאה 
מאותם ארצות, ואף מנסים לרכוש את לשון אותה מדינה שעליה חושבים ואודותיה חולמים 

ימים רבים.
אחד מהדברים שאינם מספיק ידועים בציבור הוא, שרובם ככולם מבני התורה שזכו להגר 
מארצות לידתם וילדותם וקבעו את משכנם בארץ הקודש, גם אם מדברים בשפה זרה ויש 
להם כמה אביזרים מצועצעים, המה עניים מרודים וחסרי כל. ולמרות זאת הם מסרו נפש 
והלכו לארץ רחוקה מכל בני משפחתם, בכדי שיזכו לעסוק בתורה ולקיים את מצוותיה על 

הארץ הטובה שה' נתן לנו.
הנכללים בכלל זה אודות עניותם הרבה של בני חוצה לארץ, המה גם הבאים מיבשת אמריקה. 
ממון  בעל  שנים  כמה  לפני  שהיה  מי  גם  שבהם  אמריקה,  דרום  ממדינות  לומר  צריך  אין 
והפכו  כל ממונם  ככולם איבדו את  רובם  זו,  רב, בשל המהפכות הרבות שהיו בחבל ארץ 
לעניים מרודים, שכל הכסף המקומי איבד רוב רובו משוויו, ובמכירת בית ענק במדינות אלו, 
ניתן אולי לרכוש קראוון בארץ הקודש. אלא אף אלו שמגיעים ממרכז אמריקה, מהמדינות 
הנקראות 'ארצות הברית', גם הם במקרים רבים חסרי כל. מה גם שהיות ולא מקובל באותם 
ארצות לרכוש דירה לזוג צעיר, על כן זוג המחליט לעלות לארץ הקודש בכדי לעסוק בתורה 
ולקיים את המצוות ולגדל את ילדיהם לתורה ולמעשים טובים, אם אין להם הורים גבירים 
המחזיקים בהם, ברובם המוחלט מתגוררים בדירה שכורה שדמי השכירות עולים ממון רב, 
מדמי  יחסית  קטן  חלק  אלא  מממן  אינו  זה  דולרים,  מאות  בכמה  עזרה  מקבלים  אם  ואף 

השכירות שעליהם לשלם מידי חודש בחדשו.
עם  להתמודד  צריכים  מבוגרים  או  צעירים  זוגות  אותם  מהמקרים  שברבים  ועוד,  זאת 
הוצאה כבדה של טיסה מידי פעם לארצות מהם הגיעו, אם מחמת שחפצים פעם בשנה או 
שנתיים לבקר את הוריהם בארצות הגולה, לטוס לפסח או לסוכות לראות ולהראות אצל 
בני משפחתם, או מסיבות משפחתיות אחרות. הוצאות אלו מוטלות עליהם בנוסף על כל 
ההוצאות הרגילות. מה גם שטומאת ארץ העמים השפיעה על המתגוררים בה, שישנם דברי 
מותרות רבים אליהם הם התרגלו ובלעדיהם קשה להם, ועל כן ברוב המקרים הוצאותיהם 

החודשיות מרובות הם על ההוצאות של בני ארץ הקודש.

*
שנותיו  לערנערפונגרוסאורעם*  שמשון  היה  בתלמודו  חיל  שעשה  לארץ  חוצה  מבני  אחד 
הרבים בהם שקד על תלמודו בישיבת מיר בארץ הקודש, ריככה מעט את אורח חייו ה'חוצניק', 
כאשר המבטא האמריקאי שלו כבר לא היה כה כבד, ואף במשך הזמן למד והכיר את ההנהגות 
המקובלות בקרב בני ארץ ישראל, שרובם ככולם של בני חוצה לארץ לא מכירים בהם. כבר 
בעודו בחור ידע שמנהג המקום שבני הישיבות לובשים רק מכנסים שחורות וחולצה לבנה, 
ואף משתדלים שלא לצאת מהישיבה בלא מגבעת וחליפה. גם את מעיל הדובון שבו מקובל 
להתלבש בימים הקרים במקום מגוריו, ולחבוש על הראש את הכובע המחובר אליו, השכיל 
גב, גם  שלא ללבוש בארץ הקודש, ואין צריך לומר שלא הלך ברחובה של עיר עם תרמיל 
כאשר זו הדרך הקלה הבריאה והנוחה ביותר לשאת את ספרי הקודש הרבים שהיה מביא עמו 

בכל יום לישיבה מהדירה המרוחקת בה התגורר.
המעלה המרכזית של שמשון היתה, שכלל לא שת ליבו לכל הדברים החיצוניים, אלא רק 
למה שעוזר ומסייע בידו לעמלה של תורה ובהתמדה רבה בלא כל הפרעה. אלא שהיו מחבריו 
שלימדוהו, שהופעה חיצונית המלמדת על היותו חוצניק, בּכחה לקרב אליו נסיונות המצויים 
אצל החוצניקים ולהרחיק ממנו מעלות אחרות. ולאחר שאכן השתדל לשנות את הופעתו 
החיצונית, הבחין שכבר פחות פונים אליו חבריו ללכת יחדיו לרכוש אוכל בחנות או לצאת 
לאיזה שהוא טיול בבין הזמנים. וכיון שכך הרויח משני הכיוונים, שהרי חבריו החוצניקים 
הפסיקו לראות בו חוצניק ואילו בני ארץ ישראל עדיין ראו בו חוצניק, כך שהוא פטור מדינה 
תורה  יציאה אחרת מתוך הארבע אמות של  כל  או  בארץ  לטייל  לצאת  זו של  גיהנום  של 

והלכה, וכל יציאותיו המה מסוגיא לסוגיא ומתורה לתורה.
עניים  קיבל תמיכה מהוריו שהיו  בישיבה, כמעט שלא  ללמוד  זכה  באותם שנים ששמשון 
מרודים במקומם, שכידוע בארצות הגולה ובמיוחד בארצות הברית, בהם לגויים המקומיים 
ישנה חשיבות גדולה לממון עד כדי סגידה אליו, ומי שאינו בעל ממון אינו חשוב בעיניהם, 
שאף  מדבקת,  זו  קשה  ומחלה  והעשירות,  הממון  אחר  מתמדת  רדיפה  ישנה  כך  ובעקבות 
היהודים שמתגוררים בה, בחלקם נדבקו בה, וכל יצר לבם אך כסף וכסף כל היום, עד שהיו 
אומרים שבאותם ארצות, העבודה זרה שכרוכים בה ככלב, היא העבודה זרה של הממון, ועל 
כן באותם מדינות המצב הוא, שמי שזוכה להגיע לעשירות, פעמים רבות הוא עשיר גדול, 
אך מי שנפל בחלקו נסיון העוני, אין לו מה לצפות לעזרה ותמיכה, ויכול להיות עני מרוד 

המתמודד עם עניות מחפירה ונוראה, עד כדי שאין לו לחם לאכול ובגד ללבוש.
יוכלו להשיג  וככל שניסו ההורים לחפש אחר דרך בה  זכו לנסיון העוני,  הוריו של שמשון 
פרנסה לביתם, להאכיל את ילדיהם ולנסות לעבור לסוג אחר של נסיונות, נחלו כשלון אחר 
כשלון עד שבכל עת היה ביתם ריקם מכל. אביו שבמשך השנים ניסה שוב ושוב את מזלו 
בהפסדים  הרגל  את  פשט  קצר  זמן  שלאחר  מחזקה  יותר  לו  היה  עסק,  או  חנות  בפתיחת 
גדולים וחובות עצומים ושוב חזר לעניותו הקשה והנוראה ביתר שאת ועוז. לא פלא שבמצב 
כזה לא היה בידי הוריו לשלם עבורו בימי בחרותו כרטיס טיסה לשוב הביתה לחגים, ועל כן 
התארח בימים טובים אצל מוריו ורבותיו, ולמד מהם אורחות חיים, וכך המשיך בשקידתו 

בישיבה הקדושה שנים רבות.
בהגיעו לפרקו היו רבים שהציעו לו הצעות מיוחדות אודות יהודים בעלי ממון שביקשו חתן 
הגון לבתם שיוכל בבא העת להכנס לעסקיהם ולעשות בהם ממון רב, אלא ששמשון שליבו 
ומבינה  שיודעת  חכם  תלמיד  בת  אחר  וביקש  הללו  ההצעות  כל  על  ויתר  בתורה,  חשקה 
"להתפרנס  רצון  של  רוח  ורעות  ההבל  אחר  נמשך  ליבה  ואין  סחורה  מכל  טובה  שהתורה 

בכבוד", אלא רק ב"אין כבוד אלא תורה".
כשזכה להקים את ביתו, היה זה עם בת תלמיד חכם, יהודי השקוע בעומקה של תורה והלכה, 
שגדל בטומאת ארץ העמים, למד בישיבותיה והתחנך בכבשונותיה, לאורם של גדולי אמריקה 
באותם ימים. משאלתו היחידה היתה 'אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל 
ימי חיי', אותה הוא הנחיל לבניו ובנותיו, ואכן בתו התאימה לשמשון ויחד בנו את ביתם על 
אדני התורה והיראה, כאשר מלבד התחייבות של אבי הכלה לעזרה והשתתפות חלקית בשכר 

דירה למשך שלוש שנים, כל צד הביא עמו לנדוניא את מעלותיו הרבות.
בכדי  על עצמה,  נטלה  רב מהעבודה הקשה שרעייתו  בדוחק  ר' שמשון התפרנס  חמיו של 
שבעלה יוכל לשבת על התורה ועבודה בכל עת בלא כל טרדה והפרעה. והיות והיא חיפשה 
אחר עבודה כשרה ללא כל פקפוק בשבת ובחֹול ועל פי כל חלקי שולחן ערוך, למדה את חכמת 
לתקן  יום  בכל  רבות  שעות  עבדה  בה  תיקונים',  'מעבדת  בביתם  ופתחה  ה'אלקטרוניקה', 
מכשירי אלקטרוניקה מקולקלים, ומהמעות ששילמו לה תמורת התיקונים, יכלה לפרנס את 

בני ביתם בדיוק כפי מה שהיו צריכים.

מכשירי  לקנות  הֵאם  החלה  גדלו,  המשפחה  והוצאות  לפרקה  בתם  כשהגיעה  לימים 
מצליחה  היתה  מכשירים  ושלשה  שנים  ומכל  בפרוטות,  ומקולקלים  ישנים  אלקטרוניקה 
שניה  יד  כמכשירים  מכרה  המחודשים  המכשירים  ואת  תקין,  אחד  מכשיר  יחד  להרכיב 
הכנסה  להם  התווספה  וכך  ריוח,  שיעור  בכדי  אך  מופחתים  דמיהם  שאמנם  ומחודשים, 

שאותה ייעדו לנדוניא של בתם הגדולה.
גשמי  סממן  מכל  ריק  היה  שמשון  ר'  של  שביתו  להבין  בכדי  גדול  כלכלן  להיות  צריך  לא 
וכעת היה עליהם להשיג  והסיוע של חמיו,  ובמיוחד כשחלפו מהרה שלושת שנות העזרה 
מלא  ביתם  היה  זאת  עם  ויחד  זאת  למרות  אך  היקרה.  הוצאות השכירות  כל  את  בעצמם 
ברוחניות, כשבכל עת מצוא היה יושב בביתו ועמל בתורה, כשרעייתו שמחה עד מאוד לשמוע 
את קול התורה הנשמע בביתם, כשעבורה תענוג זה הוא מעל כל תענוגות תבל. מלבד זאת 
זכה גם ר' שמשון ורעייתו לברכת ה' מיוחדת, בבנים ובנות שאותם גידלו על אדני התורה 
כשהם מלמדים אותם אורחות חיים ויראת ה' טהורה, והסתפקות במועט, כששאיפתם הכנה 

היא, שהילדים ימשיכו גם הם לעלות בתורה ועמלה כל ימיהם.
הקושי המרכזי שמחמתו מצבם הכלכלי היה קשה מבני התורה האחרים בשכונתם ומקומם, 
היה מחמת מחשבתו העקומה של גבאי הצדקה השכונתי. גבאי הצדקה שהיה יהודי יקר עד 
מאוד, שעסק רבות בכל עניני החסד והצדקה בשכונה ללא כל מתן שכר בצדה, ושעות רבות 
התורה,  לעמלי  ובמיוחד  המקום  לעניי  ולחלקם  מעות  להשיג  בכדי  שבוע  בכל  טורח  היה 
עברו  ימיו  שכל  שכאחד  לארץ,  חוצה  לבני  רגישות  חוסר  שהיא  איזו  לו  היתה  זאת  בכל 
עליו בארץ הקודש ובעיר הקודש, ותמיד ראה את הבחורים החוצניקים הרוכשים לעצמם 
ובמיוחד  ונוסעים,  ונוהגים  רכבים  שוכרים  חלקם  ואף  משובח  ביגוד  או  ויקר,  מוכן  אוכל 
שליבם רחב לתת צדקה מכספם, בעקבות כך החליט בליבו שכל החוצניקים המה עשירים 
מופלגים, כשהוא אינו מעלה בדעתו שיכולים להיות סיבות לכך, שהיות ואין להם בית בו 
יוכלו לאכול כשהפסידו את הארוחה בישיבה או מכל סיבה אחרת, או שהם חפצים פעם 
שייך  לא  כמעט  בה  לארץ  בחוצה  המציאות  שלפי  גם  ומה  אוורור,  הרגשת  איזו  להרגיש 
הם  רגילים  הוריהם  ומבית  נהיגה,  רשיון  יש  אחד  לכל  כן  ועל  ציבורית  בתחבורה  לנסוע 
בנהיגה, ורבים מהם שהמעות שבידם מצומצמות ובכל זאת הם נותנים ונודבים בעין יפה 

כפי מידותיהם הטובות.
מלבד כל מחשבותיו הללו של הגבאי אודות החוצניקים בכלל, היתה לו הנהגה אחרת כלפי 
ר' שמשון ומשפחתו, שגרמה לו לדלג עליהם ולא לחשוב כלל על קושיים והחוסר הרב עמו 
הם מתמודדים. דילוג זה לא היה מחמת מידותיו הרעות חלילה או כל דבר דומה, אלא מחמת 
שבצעירותו למד עם ר' שמשון באותה ישיבה, ובאחד הימים התפרסמה בישיבה השמועה 
כי אביו של ר' שמשון הוא גביר גדול ומחזיק בעצמו חלק נכבד מהישיבה, ולמרות זאת בנו 
אוהב את חיי הפשטות ותמיד נראה עליו כאילו שהוא בא מבית עני. נוסף על כך נודע לו 
שלמשפחת חמיו ישנה חנות למוצרי אלקטרוניקה באמריקה, ואף פעם ראה את אחד מילדיו 
המחזיק בידו פנס מיוחד מאמריקה. מכל ה"ידיעות" הללו התחזקה בליבו התחושה שמשפחת 
ר' שמשון מסודרים מצויין ואין להם כל צורך בעזרה כלל, ואדרבה ראוי לבקש ממנו שישתדל 

בעד הקופה של צדקה אצל אביו וחמיו. 
כשהילדים גדלו והתרבו ועמהם צרכיהם והוצאותיהם, חשבה רעייתו של ר' שמשון שאף היא 
תשתדל בפרנסת ביתה, וכאמה תעסוק בתיקון מכשירים אלקטרוניים או מכשירים אחרים, 
אלא מסיבות מסוימות לא עלתה בידה הדבר. למרות זאת, בחסד ה' עליהם הצליחו לחיות 
לעסוק  זוכה  המשפחה  שאבי  עיניהם,  מול  עומד  העיקרי  כשהיעוד  להם  שהיה  המעט  עם 

בתורה בכל עת ובכל שעה ואף זוכים לגדל את ילדיהם לתורה ויראת שמים טהורה.
קשיים רבים עברו על ר' שמשון ורעייתו, כשהריחוק מבית הוריהם ומהאפשרות לקבל עזרה 
פיזית או הזמנה לסעודות שבת ובדומה לזה, גם היא הוסיפה את חלקה, אלא שבכל עת בטחו 
בה' שעושה עבורם את הטוב ביותר, והתמודדותם זו עם הקושי והעוני היא בבחינת מתנת 

שמים, וכמו שאמרו חז"ל 'יפה עניות לישראל'.

*
במהלך אותם שנים בהם למרות הקושי והעניות הרבה המשיך ר' שמשון לשקוד על תלמודו, 
ראה ר' שמשון ברכה מיוחדת בעמלו, ובמיוחד כשזכה להתקרב למרן שליט"א שמלבד גדלותו 
העצומה בעמלה של תורה ולימוד התלמידים בישיבה שבראשה עמד, עוד התייחד שאף היה 
מגדולי ההוראה. קירבתו זו למרן שליט"א הביאה שלאחר זמן קצר בו תהה על קנקנו, קבע 
לפניו  לישב  זכה  גם  זה  ומלבד  ההוראה,  דרכי  לימדו  ואף  ביום,  שעות  כמה  חברותא  עמו 
ולשמשו בשעות בהם היה משיב לשואלים דבר הלכה, ולימים כשהספיק לבוחנו ולהכיר את 
ידיעותיו בהכרעת ההלכה כדת של תורה, הוסיף והכתיר אותו ב'כתר הוראה' שיזכה ל'יורה 

יורה', להורות הלכה בישראל.
גם אחרי שר' שמשון כבר נסמך להוראה, עדיין המשיך בתלמודו עם מרן שליט"א שעות רבות 
בכל עת, בהם צללו יחד במים עמוקים בש"ס ופוסקים, להגיע להוראה ברורה כדת של תורה 
גם בסוגיות קשות וענינים סבוכים, כאשר מרן שליט"א מנתב לו את נתיבותיו וסולל לו את 

דרכיו כיצד להכריע הלכה למעשה כדת וכראוי אף בסוגיות קשות אלו.
כעבור שנים אחדות, כשבאו בני קהילת 'עמלי תורה' לפני מרן שליט"א וביקשוהו שימצא 
עבורם 'איש על העדה' שישמש כרב קהילתם, והוסיפו ואמרו שביד הקהילה לשלם בעין יפה 
עבור מי שיוכל לישא את משא העם על שכמו, שעל ידי תשלום מכובד זה יוכל לישב ולעסוק 
בתורה בלא כל הפרעה וטרדה מלבד עסקי הרבנות. הציע מרן שליט"א בפניהם את ר' שמשון, 
כשהוא מרעיף עליו שבחים על גדלותו בתורה וחכמתו ופקחותו ודעתו הישרה בהוראה כדת 
וכדין, והמליץ עליו מאוד. בני הקהילה קיבלו את הצעתו ובמעמד מכובד הכתירוהו ומינוהו 

כרב הקהילה, כאשר עם תחילת תפקידו זה, באה הקלה כלכלית בתוך ביתו.
וככל שארכו הימים התבסס  ידי כל בני הקהילה בששון ובשמחה,  רבי שמשון התקבל על 
מעמדו עוד ועוד, כשכולם ראו היאך כל מה שנאמר עליו לשבח ולתהילה אינו אלא מקצת 
שבחו, וכל מחשבות ליבו רק תורה ועמלה כל היום, כשאינו מוותר לעצמו על כלום ולא נותן 
מנוחה לעצמו אלא בכל עת ושעה שקוד ושקוע בתורה והלכה, ואף יראת ה' היא אוצרו, 
במידות טובות נעלות ונאצלות ויראת ה' טהורה הבוערת בקרבו כגחלי אש, ומכל אורחותיו 

ניתן ללמוד אורחות חיים, את הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשון.
גם צעירי הצאן שבקהילה מצאו אצלו אוזן קשבת לשאלותיהם וספקותיהם. ניתן היה לראות 
שני ילדים אוחזים בחפץ המוטל בספק ביניהם, ובאים לפניו ל'דין תורה', כשהרב שומע את 
טענות שניהם כאילו דנים לפניו על סכום גדול, ובסופו של דבר היה מכריע להם את הדין 

כדת של תורה.
באחת מישיבותיו הראשונות של רב הקהילה עם גבאי הצדקה, שאל אחד הגבאים אודות 
משפחה חוצניקית שמצד אחד יש לבניהם צעצועים יקרים, ומצד שני השכנים מספרים שאין 
להם אפילו לחם לאכול, ועל כן הוא שאל האם ראוי לתת להם תמיכה או לאו. רבי שמשון 
השיב, שלא תמיד הצעצועים היקרים הם אכן עדות על מצב כלכלי, ובמיוחד אצל חוצניקים 
שהסבים רוכשים את המתנות היקרות, כאשר פעמים רבות מלבד מתנות אלו אינם נותנים 
ילדיהם שהעדיפו לחיות חיי תורה  לילדיהם, במיוחד שיש הורים הכועסים על  כל תמיכה 
בארץ הקודש על פני חיי רווחה כלכלית בחוץ לארץ, ועל כן אינם תומכים בילדיהם מאומה, 
מלבד מתנות לילדים שלטענתם הנכדים לא צריכים "לסבול" מחמת אבותיהם, ויכול להיות 
אפילו שהסבא הינו תורם גדול למוסדות תורה וחסד, אך לבנו או חתנו הוא לא יתן אפילו 

'סנט אחד ַׁשחּוק' מחמת כעסו עליו שאינו ממשיך בדרכי החול וההבל בהם רגיל הסב.
על כן, סיכם רבי שמשון, ראשית עלינו לדעת שאם מגיע אלינו איזה שהוא מידע על משפחה 
חוצניקית, אין לנו לסמוך על כך שבוודאי הוריהם עשירים, שיתכן והמה עניים מרודים, ואף 
אם המה עשירים, כלל לא ברור שתומכים בילדיהם. ולגבי השאלה אודות אותה משפחה, 
עד לבירור יסודי של הענין, ניתן להביא להם תלושי מזון שבהם ניתן להשתמש רק במכולת 

השכונתית, כך נדע שיש להם ולילדיהם לכל הפחות מספיק אוכל בשבת ובחול.
מאור פניו של רבי שמשון נתן לכל אחד את ההרגשה הנפלאה ביותר שיש, ועל כן היו רבים 
שחיפשו סיבה ותירוץ בכדי לבוא לרב לשאול אותו דבר מה ולקבל ממנו את התשובה תוך 
יופחת מעט מספר  הארת פנים. היו שיעצו לו להפסיק לקבל כל אחד בחיוך ובשמחה, כך 
ליבו לדבריהם, באומרו שעדיף שיחשבו על מה  ר' שמשון לא שת  והפונים, אך  השואלים 
לבוא לשאול את הרב, יחפשו אחר שאלות וקושיות ויעסקו בתורה, על פני שיחפשו חלילה 

את הנעימות במחוזות אחרים.

*
היו אנשים שנראה היה עליהם שבכל עת חששו אולי יש איסור 'בל תשחית' אם הרב יושב על 
מקומו ולומד סתם בלא לענות על שאלות, ועל כן החלו להטרידו בשאלות שונות ומשונות, 
וחלקם אף קבעו קביעות מיוחדת לדברים אלו: האחד בדרכו של הרב מתפילת שחרית והשני 
בדרכו לערבית, השלישי בלילות שבת והרביעי במוצאי שבתות, כאשר הצד השווה שבהם 

שהיו מלווים את הרב עד לביתו וחלקם אף נכנסים לתוככי הבית ואינם נותנים לו מנוחה.
בפניהם  פתח  אותו,  טרדנים המטרידים  אותם  פוטר את  אינו  מדוע  הבית שאלוהו  כשבני 
בספר החינוך במצוה ק"ע, בו הוא כותב על המצוה 'שלא לגלח את ֵׂשָער הֶּנֶתק' )שם צרעת 

שבמקום שער, ובגילוח השערות ממנו יבוטל הצרעת, ועל כך מזהירה התורה שאסור לגלח 
את שערות הנתק(, והחל להקריא בפניהם את דבריו בשרשי המצוה, "משרשי המצוה, לרמז 
שיסבול כל אדם אי זה צער ואי זה עונש שיענישהו השם ברוך הוא ולא יבעט בהם, ואל 
יחשוב שיהיה יכולת בידו לבטל אותם ולהעלימם מן הבריות, רק יש לו לבקש תחינה מאת 
האל ברוך הוא שירפא ַמַחץ מכותיו...". והוסיף וביאר, שאף אם בידי לשלח את כל אותם 
מפריעים למיניהם מחמת הצער שיש לי מהם, בכל זאת מלמדת אותנו התורה הקדושה שכל 
צער וצער הינו עונש מה', ואין ביד האדם לבטל ולהעלים ממנו את צעריו, אלא רק לבקש 

מה' שיעזור ויסייעו בדבר, שהללו לא יבטלוהו מתורתו.
במשך השנים התרבו המפריעים עד שרבי שמשון לא יכל להמשיך לקבוע את משכנו ללימוד 
בבית המדרש, היות ובכל עת היה מי שניגש אליו לשאול שאלות, ומחמת זה נאלץ לוותר על 
המעלה הגדולה של לימוד בבית המדרש והחל ללמוד בחדרו בביתו, כשהוא רק יוצא לבית 

הכנסת לתפילות, ובשעות הקבועות לקבלת קהל.
אחד מאלו שדאג מאוד לתעסוקתו של הרב, היה יהודי שאהב לעסוק בדברים שעדיין לא באו 
לעולם. מספיק היה לו איזה בדל דמיון של מאן דהוא, שאילו תתרחש התנגשות בין הירח 
לחללית, יתכן והירח יזוז ממסלולו ואורך סיבובו כבר לא יהיה עשרים ותשע וחצי יום ותרצ"ג 
חלקי תתר"פ, ועל כן מיהר באותו יום לרב עם צרור שאלות סבוכות, האם החגים והמועדים 

ישתנו מחמת זה, או שמא רק תחילת וסוף זמן קידוש לבנה, וכהנה שאלות רבות ומשונות.
יהודי אחר היה נוהג להגיע בכל ערב שבת סמוך ממש לכניסתה עם חלקי עופות שבורים 
וריסוקים  ומרוסקים כשהוא שואל על כשרותם, האם אין לחוש לטריפות מחמת שבירות 
אלו. בתחילה רבי שמשון נבהל בראותו שבירות אלו, אך לאחר שבדקם היטב והסיק שהם 
אירעו לאחר שחיטה, הכשיר את העופות. באחד הימים סיפר השואל בטעות לרבי שמשון את 
הרקע לשאלותיו אלו, כשאמר שמסיבה מסוימת מתחילים בביתו את ההכנות לַׁשָּבת קצת 
מאוחר, ותמיד ברגע האחרון מגלים ששכחו להפשיר עוף, על כן הוא מוציא עוף מהמקפיא 
ובכדי להפשירו על מנת שיוכלו לחלקו ולבשלו, הוא מטיח את העוף בכֹח גדול על הארץ, וכך 
כמה פעמים עד שהוא נהיה איברים איברים בכדי להכניסו לתבשילים, אלא שתמיד רגע לפני 
הכנסתם לסיר הוא חושש שאולי השברים הרבים בעצמות כבר היו קודם שחיטה והעוף טרף, 

על כן הוא ממהר לשאול את הרב על כשרותו של העוף.
המיוחד בכל השואלים היה זליג, יהודי עם אוצר רעיונות בלתי נדלה אודות חובת המחאה 
של הרבנים על כל דבר שיש בעולם. בכל עת מצוא בא לרב לומר שיש למחות בגבאים, פעם 
על כך שעושים מנין מנחה גדולה בשעה קבועה ולא בזמן, ופעם על כך שלא העלו את פלוני 
'ִחיוב', ופעם אחרת על כך שלדעתו עסקני הצדקה של העיר נתנו  למרות שלדעתו היה לו 
שהוא  לאלמוני  נתנו  שלא  כך  על  אחרת  ופעם  מהודר,  מספיק  אביון  שאינו  לפלוני  צדקה 

בודאי עני ואביון.
המיוחד היה בזליג שהיה מלוה את הרב בכל יום לאחר תפילת מנחה עד לביתו, ולא נותן לאף 
אחד אחר לגשת לכל אורך הדרך, כשהוא מוסיף לשאול שאלות הדומות לבקשותיו למחאה, 
צריכים  לא  ומדוע  הבשרי,  לכיור  המיועד  בספל  חלבית  לסעודה  ידים  הנוטל  של  דינו  מה 
לעשות פח אשפה נפרד לבשרי וחלבי, שכיום ישנו חשש שמא ישפכו דבר בשרי רותח לפח על 

שאריות של חלב ויבואו חלילה לאיסור בישול בשר בחלב, וכהנה שאלות דומות. 
להכנס  לרב  נותן  היה  ואילך  שמהם  הרב,  בית  כותלי  של  הגבול  את  שידע  זליג  לעומת 
מקיים  היה  שבת  מוצאי  בכל  ומעצורים.  גבולות  לו  היו  לא  שמבחינתו  נח  התייחד  לבדו, 
ברב וִעמֹו מצוות 'מלוה מלכה', כשמלוה את הרב ושואל אותו ומתייעץ עמו על תוכניותיו 
בהבדלה.  והחל  בביתו  מקומו  על  התיישב  כשהרב  גם  הרב  את  עוזב  היה  ולא  וחלומותיו, 
עם סיום ההבדלה היה ממשיך בשאלותיו ותוכניותיו, ואף היה זוכה להתלוות לרב לסעודת 
מלוה מלכה, כשהוא מטעים את הסעודה בשאלות לרוב. בראשונה כשהוא בא לרב לשאול 
ולהתייעץ אם כדאי לו לפתוח תלמוד תורה נוסף בקהילה, עדיין לא הכירו רבי שמשון ועל כן 
לא ידע מה להשיב לו וביקש ממנו לשוב בעוד שבוע, אך כששב נח בשבוע הבא, לא היה צריך 
הרב להסתמך על מה שאמרו לו, אלא כבר הבין לבד את הדברים מתוך שאלותיו החדשות 
אודות את מי לקבל ואת מי לרחק, והאם סיבה זו או אחרת הינה מספקת בכדי לסלק ילד 
וחודשיים  רעיון להקמת סמינר חדש,  הגיע עם  מהתלמוד תורה. כמה שבועות לאחר מכן 
לאחר מכן הגה להקים רשת כוללים ארצית כשהוא מכבד את רבי שמשון שיעמוד בראש כל 
הרשת. היו גם פעמים בהם חשב לכתוב חיבור עולמי על כל התורה והש"ס או השולחן ערוך 
הכולל מאות כרכים, שיכללו את כל דברי רבותינו הראשונים ואף האחרונים מסודרים על 
סדר הפסוקים והש"ס, או ליקוט מכל הפוסקים על סדר השולחן ערוך, כשהוא בא להתייעץ 
עם הרב האם להכניס גם את חיבורו של פלוני למרות ש... וכמה עורכים הרב מציע לו למנות 

וכהנה שאלות קשות לרוב.

*
של  מכובדת  משלחת  שמשון  רבי  של  לביתו  הגיעה  מאוחרת,  ערב  בשעת  הימים,  באחד 
רבנים מאחת הישיבות הידועות לטובה ולברכה, וביקשו לשוחח עמו. במהלך הדברים סיפרו 
וכידוע שלא  יכול להמשיך לעמוד בראשות הישיבה,  ואינו  לו, שמאז שראש הישיבה חלה 
זכה שאחד מיוצאי חלציו יוכל להמשיך לעמוד בראשות הישיבה. מה גם שתמיד גילה את 
מבני  דוקא  ולאו  ביותר  והמתאים  הטוב  את  למנות  יש  ישיבה  שבראשות  הנחרצת  דעתו 
המשפחה. על כן הטיל עליהם את התפקיד לתור ולחפש אחר ראש ישיבה מתאים שיוכל 
לעמוד בראשות הישיבה ולהנהיגה על מי מנוחות, לגדל את מאות התלמידים לעמלה של 
תורה בעומק העיון ובדרכה של תורה, להעמיד לגיון של מלך ולאמנם בתכסיסי מלחמתה של 

תורה וביראת שמים טהורה.
יגיעה רבה היתה מנת חלקנו וגורלנו, כך סיפר המשגיח המבוגר לרבי שמשון, כאשר במהלך 
אלא  מופלגים,  חכמים  תלמידי  של  רבים  שמות  הועלו  מתאים  ישיבה  ראש  אחר  החיפוש 
שבכל אחד מהם היה סיבה אחרת מאת ה' שלא הסתדר או שחסרה התאמה מלאה לתפקיד 

החשוב ומלא האחריות.
האמת היא שבליבנו פנימה קיווינו שלא נמצא ראש ישיבה אחר תמורתו, והוא יזכה להמשיך 
להנהיג את הישיבה לאורך ימים ושנים, ואולי זאת גם הסיבה שלא מצאנו מי שימלא את 
מקומו תרתי משמע, אלא שכאשר ראה ראש הישיבה שחוליו גורם רפיון גדול בישיבה, נעצב 
אל ליבו ומחלתו התחזקה עליו עד שכפי הידוע בשבוע שעבר הוא שבק חיים לכל ישראל, 

ועלה לישיבה של מעלה להמשיך לעמול בתורה כפי שעמל בה כל ימיו.
אמש כשפתחו את צוואתו ראינו את מה שהוסיף בה בתמצית דמו בימיו האחרונים, שהוא 
במקומו,  הישיבה  בראש  יעמוד  מי  בדבר  אותו  נשאל  שליט"א,  למרן  שנלך  מאתנו  מבקש 

וככל היוצא מפיו נעשה.
לאחר שהשיבנו  שליט"א,  מרן  של  מביתו  יצאנו  בדבריו,  המשיך המשגיח  קלה,  לפני שעה 
דברים ברורים ונחרצים שלדעתו הטוב ביותר עבור הישיבה הוא, שמעלת כבוד תורתו יעמוד 
בראשה, ועל כן שמנו מיד פעמינו לכאן, לבקש מכם לקיים את הצוואה של ראש הישיבה זצ"ל 

ודבריו של יבדל לחיים טובים וארוכים, מרן שליט"א, להתכבד להתמנות כראש הישיבה.
רבי שמשון שלא חשב כלל שזוהי מטרת בואם, הופתע מעצם ההצעה ואף ממחשבתו של מרן 
שליט"א שהוא מתאים לשמש כראש ישיבה, ועל כן השיבם בדברי הודאה על עצם ההצעה, 
ואמר להם שיתייעץ בדבר עם מרן שליט"א, האם עצה זו היא רק הטובה עבור הישיבה, או 
שגם עבורו זוהי עצה טובה, שכדאי לו להפסיד את כל השטייגן שיש לו בהנהגת הקהילה כדת 

של תורה, ולעבור לשטייגען שיש בהנהגת ישיבה.
לאחר שמשלחת רבני הישיבה יצאו מביתו, סיפר רבי שמשון לבני ביתו את דברי הצעתם, 
ואת תשובתו על כך שישאל את פי מרן שליט"א האם להעתר לבקשתם ולעזוב את תפקידו 
הנוכחי, או להשאר על מקומו ותפקידו. במהלך סיפור הדברים לא הבחינו רבי שמשון ורעייתו 

כי יוסף, אחד מבניהם שישן באותו חדר, התעורר ושמע את דבריהם.
כשסיים רבי שמשון לשוחח על כך עם בני ביתו, קם יוסף בנם שעד אותו רגע היה נראה 
בעיניהם כישן, והחל להתנצל שהוא כלל לא התכוין להאזין לשיחתם, אלא לפתע התעורר 
מחמת שחש בצמאון ַעז, וכשראה שהם משוחחים בחדר, לא רצה להפריעם אלא ניסה לשוב 

לישון, ותוך כדי כך הוא שמע את הדברים.
אבא, אם מותר לי, ביקש יוסף, אחת אבקש להעיר, שכאשר אתה שואל את מרן שליט"א 
העתות  בכל  אנשים  מיני  כל  לך  ומנדנדים  מפריעים  כמה  גם  לו  תספר  זו,  שאלה  אודות 
והזמנים, ואלו שאלות שואלים אותך, ובטוחני שענין זה יוסיף שיקול נוסף למרן שליט"א מהו 

הטוב ביותר עבורך, האם להשאר בתפקידך זה או להיות ראש ישיבה.
יוסף יקירי, לא נראה לי שענין זה יוסיף שיקול למרן שליט"א בשאלה, אבל דבר אחר נראה 
לי, שככל הנראה בשבוע האחרון היית מאוד עסוק, ועל כן לא הספקת ללמוד את הפרשה 
)אור"ח  ערוך  כדברי השולחן  ירא שמים,  לכל  כראוי  ואחד תרגום עם פרש"י,  שנים מקרא 

רפ"ה ס"ב(.

מנין ידע רבי שמשון שיוסף בנו לא למד את פרשתינו עפרש"י?
לערנערפונגרוסאורעם - הלומד מתוך עניות מרובה



אנו  בו  'עולם השקר'  ביטוי  לידי  בא  אחד מהנקודות בהם 
חיים, הוא שדי לאדם בהבטה כל שהיא ובאיזה סימן ורַאיה 
קלושה שמחמת כן יגיע למסקנות רחוקות שעל פיהם הוא 
קובע לעצמו הנהגות מסוימות כלפי אחרים, בהתקרבות או 
כלפיהם,  הרעות  או  הטובות  במחשבותיו  מהם,  התרחקות 

ופעמים רבות מכוחם אף עושה מעשים.
בלב רבים מיושבי ארץ הקודש, ישנה הרגשה מסוימת שכל 
הבאים מחוץ לארץ ללמוד בישיבה או אפילו להתגורר בה 
בקביעות, יש להם יותר ממה שיש לנו. השפה הזרה הקולחת 
ובמיוחד  רחוקות,  הבולים מארצות  עם  מפיהם, המכתבים 
נותנים את  ועוד,  כל אלו  להם,  האביזרים המיוחדים שיש 
התחושה המדומה על אושרם ועושרם של כל באי ארצות 

הגולה.
האמת היא, שכמעט לא ימצא בן חוצה לארץ שיש לו יותר 
ממה שיש לבן ארץ הקודש, ולא רק מבחינה רוחנית, שרובם 
ככולם של יושבי הארץ הקדושה זכו להוולד בארץ הקודש 
ואף לא ָיצאו ממנה מימיהם ונטמאו בארצות טומאת הגויים 
גם  הוא  העצמי  חסרונה  מלבד  שטומאה  שכידוע  ואוירה, 
דבר המשפיע לשלילה ורעה. אף מבחינה גשמית, מי שנולד 
יותר טוב מאשר אחר שבא  ירגיש בה  בארץ הקודש תמיד 
להתגורר בה ואינו בקי דיו בשפת המקום ואורחותיו, ומה 
וידידים  חברים  יש  הארץ  יושבי  של  המוחלט  שלרובם  גם 
קרובים ורחוקים שיעזרו ויסייעו במה שיצטרכו, ועוד כהנה 

מעלות רבות עד בלי די. 
בשפה  בשטף  וקורא  שמדבר  הקודש  ארץ  בן  ועוד,  זאת 
הדומה ללשון הקודש, יכול ליהנות ולהתענג בקריאתו בספרי 
הקודש שרובם ככולם נכתבו בלשון הקודש, לעומת בן חוצה 
לארץ שקריאתו הינה איטית, וכל דבר הוא צריך קודם להבין 
בלשון כתיבתו ולאחר מכן לתרגמו ללשונו ושפתו. כך שגם 
לימודו של בן ארץ הקודש קל ורציף יותר מבן חוצה לארץ, 
ובמיוחד שעצם הדבר שבארצות חוצה לארץ התרגלו יותר 
ולראשם  לליבם  להכניס  יותר  קשה  הזה,  העולם  להנאות 
התוספות  וכדברי  היטב,  ולזוכרם  ולקולטם  תורה  דברי 
הידועים )כתובות ק"ד א' ד"ה לא( אודות רבי הקדוש שלא 
נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה, "דאמרינן במדרש 
עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו 

מעדנים לתוך גופו".
למרות רוב מעלותיהם של יושבי ארץ הקודש על פני אחיהם 
מיושבי  מעטים  לא  זאת  בכל  העמים,  טומאת  ארצות  דרי 
סיבה  לפניהם  ה'  ִהקרה  אילו  שמחים  היו  הקודש  ארץ 
בסתר  לארץ.  לחוצה  ולטוס  הקודש  מארץ  לצאת  ותירוץ 
ליבם מרגישים המה שאם כל ימיהם יחיו רק בארץ ישראל, 
הרי שיפסידו דבר מה, ופעמים רבות אותם אלו שחושבים 
את  לפצות  מנסים  לארץ,  לחוצה  היציאה  להם  שחסרה 
מאותם  ומותגים  מוצרים  בקניית  זה  חסרונם  על  עצמם 
מדינה שעליה  אותה  לשון  לרכוש את  מנסים  ואף  ארצות, 

חושבים ואודותיה חולמים ימים רבים.
אחד מהדברים שאינם מספיק ידועים בציבור הוא, שרובם 
וילדותם  לידתם  מארצות  להגר  שזכו  התורה  מבני  ככולם 
בשפה  מדברים  אם  גם  הקודש,  בארץ  משכנם  את  וקבעו 
זרה ויש להם כמה אביזרים מצועצעים, המה עניים מרודים 
וחסרי כל. ולמרות זאת הם מסרו נפש והלכו לארץ רחוקה 
מכל בני משפחתם, בכדי שיזכו לעסוק בתורה ולקיים את 

מצוותיה על הארץ הטובה שה' נתן לנו.
הנכללים בכלל זה אודות עניותם הרבה של בני חוצה לארץ, 
המה גם הבאים מיבשת אמריקה. אין צריך לומר ממדינות 
בעל  שנים  כמה  לפני  שהיה  מי  גם  שבהם  אמריקה,  דרום 
ממון רב, בשל המהפכות הרבות שהיו בחבל ארץ זו, רובם 
שכל  מרודים,  לעניים  והפכו  ממונם  כל  את  איבדו  ככולם 
ענק  בית  ובמכירת  משוויו,  רובו  רוב  איבד  המקומי  הכסף 
במדינות אלו, ניתן אולי לרכוש קראוון בארץ הקודש. אלא 
הנקראות  מהמדינות  אמריקה,  ממרכז  שמגיעים  אלו  אף 
גם  מה  כל.  חסרי  רבים  במקרים  הם  גם  הברית',  'ארצות 
שהיות ולא מקובל באותם ארצות לרכוש דירה לזוג צעיר, 
על כן זוג המחליט לעלות לארץ הקודש בכדי לעסוק בתורה 
ולמעשים  לתורה  ילדיהם  את  ולגדל  המצוות  את  ולקיים 
טובים, אם אין להם הורים גבירים המחזיקים בהם, ברובם 
עולים  השכירות  שדמי  שכורה  בדירה  מתגוררים  המוחלט 
זה  דולרים,  עזרה בכמה מאות  ואף אם מקבלים  רב,  ממון 
אינו מממן אלא חלק קטן יחסית מדמי השכירות שעליהם 

לשלם מידי חודש בחדשו.
או  צעירים  זוגות  אותם  מהמקרים  שברבים  ועוד,  זאת 
טיסה  של  כבדה  הוצאה  עם  להתמודד  צריכים  מבוגרים 
פעם  אם מחמת שחפצים  הגיעו,  מהם  לארצות  פעם  מידי 
בשנה או שנתיים לבקר את הוריהם בארצות הגולה, לטוס 
לפסח או לסוכות לראות ולהראות אצל בני משפחתם, או 
עליהם  מוטלות  אלו  הוצאות  אחרות.  מסיבות משפחתיות 
ארץ  שטומאת  גם  מה  הרגילות.  ההוצאות  כל  על  בנוסף 
העמים השפיעה על המתגוררים בה, שישנם דברי מותרות 
רבים אליהם הם התרגלו ובלעדיהם קשה להם, ועל כן ברוב 
המקרים הוצאותיהם החודשיות מרובות הם על ההוצאות 

של בני ארץ הקודש.
*

שמשון  היה  בתלמודו  חיל  שעשה  לארץ  חוצה  מבני  אחד 
על  שקד  בהם  הרבים  שנותיו  לערנערפונגרוסאורעם* 
תלמודו בישיבת מיר בארץ הקודש, ריככה מעט את אורח 
חייו ה'חוצניק', כאשר המבטא האמריקאי שלו כבר לא היה 
כה כבד, ואף במשך הזמן למד והכיר את ההנהגות המקובלות 

בקרב בני ארץ ישראל, שרובם ככולם של בני חוצה לארץ 
לא מכירים בהם. כבר בעודו בחור ידע שמנהג המקום שבני 
וחולצה לבנה, ואף  הישיבות לובשים רק מכנסים שחורות 
גם  וחליפה.  מגבעת  בלא  מהישיבה  לצאת  משתדלים שלא 
את מעיל הדובון שבו מקובל להתלבש בימים הקרים במקום 
מגוריו, ולחבוש על הראש את הכובע המחובר אליו, השכיל 
שלא ללבוש בארץ הקודש, ואין צריך לומר שלא הלך ברחובה 
הבריאה  הקלה  הדרך  זו  כאשר  גם  גב,  תרמיל  עם  עיר  של 
והנוחה ביותר לשאת את ספרי הקודש הרבים שהיה מביא 

עמו בכל יום לישיבה מהדירה המרוחקת בה התגורר.
ליבו  שת  לא  שכלל  היתה,  שמשון  של  המרכזית  המעלה 
לכל הדברים החיצוניים, אלא רק למה שעוזר ומסייע בידו 
לעמלה של תורה ובהתמדה רבה בלא כל הפרעה. אלא שהיו 
היותו  על  המלמדת  חיצונית  שהופעה  שלימדוהו,  מחבריו 
חוצניק, בּכחה לקרב אליו נסיונות המצויים אצל החוצניקים 
ולהרחיק ממנו מעלות אחרות. ולאחר שאכן השתדל לשנות 
את הופעתו החיצונית, הבחין שכבר פחות פונים אליו חבריו 
ללכת יחדיו לרכוש אוכל בחנות או לצאת לאיזה שהוא טיול 
בבין הזמנים. וכיון שכך הרויח משני הכיוונים, שהרי חבריו 
החוצניקים הפסיקו לראות בו חוצניק ואילו בני ארץ ישראל 
עדיין ראו בו חוצניק, כך שהוא פטור מדינה של גיהנום זו 
יציאה אחרת מתוך הארבע  כל  או  לטייל בארץ  של לצאת 
אמות של תורה והלכה, וכל יציאותיו המה מסוגיא לסוגיא 

ומתורה לתורה.
שלא  כמעט  בישיבה,  ללמוד  זכה  ששמשון  שנים  באותם 
קיבל תמיכה מהוריו שהיו עניים מרודים במקומם, שכידוע 
לגויים  בהם  הברית,  בארצות  ובמיוחד  הגולה  בארצות 
המקומיים ישנה חשיבות גדולה לממון עד כדי סגידה אליו, 
כך  ובעקבות  בעיניהם,  חשוב  אינו  ממון  בעל  שאינו  ומי 
ישנה רדיפה מתמדת אחר הממון והעשירות, ומחלה קשה 
נדבקו  בחלקם  בה,  שמתגוררים  היהודים  שאף  מדבקת,  זו 
בה, וכל יצר לבם אך כסף וכסף כל היום, עד שהיו אומרים 
היא  ככלב,  בה  שכרוכים  זרה  העבודה  ארצות,  שבאותם 
העבודה זרה של הממון, ועל כן באותם מדינות המצב הוא, 
שמי שזוכה להגיע לעשירות, פעמים רבות הוא עשיר גדול, 
אך מי שנפל בחלקו נסיון העוני, אין לו מה לצפות לעזרה 
ותמיכה, ויכול להיות עני מרוד המתמודד עם עניות מחפירה 

ונוראה, עד כדי שאין לו לחם לאכול ובגד ללבוש.
ההורים  שניסו  וככל  העוני,  לנסיון  זכו  שמשון  של  הוריו 
להאכיל  לביתם,  פרנסה  להשיג  יוכלו  בה  דרך  אחר  לחפש 
נחלו  נסיונות,  של  אחר  לסוג  לעבור  ולנסות  ילדיהם  את 
כשלון אחר כשלון עד שבכל עת היה ביתם ריקם מכל. אביו 
שבמשך השנים ניסה שוב ושוב את מזלו בפתיחת חנות או 
עסק, היה לו יותר מחזקה שלאחר זמן קצר פשט את הרגל 
בהפסדים גדולים וחובות עצומים ושוב חזר לעניותו הקשה 
והנוראה ביתר שאת ועוז. לא פלא שבמצב כזה לא היה בידי 
הוריו לשלם עבורו בימי בחרותו כרטיס טיסה לשוב הביתה 
ורבותיו,  מוריו  אצל  טובים  בימים  התארח  כן  ועל  לחגים, 
בישיבה  בשקידתו  המשיך  וכך  חיים,  אורחות  מהם  ולמד 

הקדושה שנים רבות.
בהגיעו לפרקו היו רבים שהציעו לו הצעות מיוחדות אודות 
יהודים בעלי ממון שביקשו חתן הגון לבתם שיוכל בבא העת 
ששמשון  אלא  רב,  ממון  בהם  ולעשות  לעסקיהם  להכנס 
שליבו חשקה בתורה, ויתר על כל ההצעות הללו וביקש אחר 
בת תלמיד חכם שיודעת ומבינה שהתורה טובה מכל סחורה 
ואין ליבה נמשך אחר ההבל ורעות רוח של רצון "להתפרנס 

בכבוד", אלא רק ב"אין כבוד אלא תורה".
כשזכה להקים את ביתו, היה זה עם בת תלמיד חכם, יהודי 
ארץ  בטומאת  שגדל  והלכה,  תורה  של  בעומקה  השקוע 
והתחנך בכבשונותיה, לאורם של  בישיבותיה  העמים, למד 
גדולי אמריקה באותם ימים. משאלתו היחידה היתה 'אחת 
שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי', 
אותה הוא הנחיל לבניו ובנותיו, ואכן בתו התאימה לשמשון 
והיראה, כאשר מלבד  ויחד בנו את ביתם על אדני התורה 
התחייבות של אבי הכלה לעזרה והשתתפות חלקית בשכר 
את  לנדוניא  עמו  הביא  צד  כל  שנים,  שלוש  למשך  דירה 

מעלותיו הרבות.
הקשה  מהעבודה  רב  בדוחק  התפרנס  שמשון  ר'  של  חמיו 
על  לשבת  יוכל  שבעלה  בכדי  עצמה,  על  נטלה  שרעייתו 
התורה ועבודה בכל עת בלא כל טרדה והפרעה. והיות והיא 
חיפשה אחר עבודה כשרה ללא כל פקפוק בשבת ובחֹול ועל 
פי כל חלקי שולחן ערוך, למדה את חכמת ה'אלקטרוניקה', 
רבות  שעות  עבדה  בה  תיקונים',  'מעבדת  בביתם  ופתחה 
יום לתקן מכשירי אלקטרוניקה מקולקלים, ומהמעות  בכל 
ששילמו לה תמורת התיקונים, יכלה לפרנס את בני ביתם 

בדיוק כפי מה שהיו צריכים.
גדלו,  המשפחה  והוצאות  לפרקה  בתם  כשהגיעה  לימים 
החלה הֵאם לקנות מכשירי אלקטרוניקה ישנים ומקולקלים 
מצליחה  היתה  מכשירים  ושלשה  שנים  ומכל  בפרוטות, 
להרכיב יחד מכשיר אחד תקין, ואת המכשירים המחודשים 
דמיהם  שאמנם  ומחודשים,  שניה  יד  כמכשירים  מכרה 
מופחתים אך בכדי שיעור ריוח, וכך התווספה להם הכנסה 

שאותה ייעדו לנדוניא של בתם הגדולה.
לא צריך להיות כלכלן גדול בכדי להבין שביתו של ר' שמשון 
היה ריק מכל סממן גשמי ובמיוחד כשחלפו מהרה שלושת 
להשיג  עליהם  היה  וכעת  חמיו,  של  והסיוע  העזרה  שנות 
זאת  בעצמם את כל הוצאות השכירות היקרה. אך למרות 
ויחד עם זאת היה ביתם מלא ברוחניות, כשבכל עת מצוא 

היה יושב בביתו ועמל בתורה, כשרעייתו שמחה עד מאוד 
לשמוע את קול התורה הנשמע בביתם, כשעבורה תענוג זה 
ר' שמשון  גם  זכה  זאת  כל תענוגות תבל. מלבד  הוא מעל 
ורעייתו לברכת ה' מיוחדת, בבנים ובנות שאותם גידלו על 
ויראת  חיים  אורחות  אותם  מלמדים  כשהם  התורה  אדני 
היא,  הכנה  כששאיפתם  במועט,  והסתפקות  טהורה,  ה' 

שהילדים ימשיכו גם הם לעלות בתורה ועמלה כל ימיהם.
מבני  קשה  היה  הכלכלי  מצבם  שמחמתו  המרכזי  הקושי 
מחשבתו  מחמת  היה  ומקומם,  בשכונתם  האחרים  התורה 
שהיה  הצדקה  גבאי  השכונתי.  הצדקה  גבאי  של  העקומה 
יהודי יקר עד מאוד, שעסק רבות בכל עניני החסד והצדקה 
ושעות רבות היה טורח  בשכונה ללא כל מתן שכר בצדה, 
המקום  לעניי  ולחלקם  מעות  להשיג  בכדי  שבוע  בכל 
ובמיוחד לעמלי התורה, בכל זאת היתה לו איזו שהיא חוסר 
רגישות לבני חוצה לארץ, שכאחד שכל ימיו עברו עליו בארץ 
הקודש ובעיר הקודש, ותמיד ראה את הבחורים החוצניקים 
ואף  משובח  ביגוד  או  ויקר,  מוכן  אוכל  לעצמם  הרוכשים 
שליבם  ובמיוחד  ונוסעים,  ונוהגים  רכבים  שוכרים  חלקם 
שכל  בליבו  החליט  כך  בעקבות  מכספם,  צדקה  לתת  רחב 
מעלה  אינו  כשהוא  מופלגים,  עשירים  המה  החוצניקים 
בדעתו שיכולים להיות סיבות לכך, שהיות ואין להם בית בו 
יוכלו לאכול כשהפסידו את הארוחה בישיבה או מכל סיבה 
אחרת, או שהם חפצים פעם להרגיש איזו הרגשת אוורור, 
שייך  לא  כמעט  בה  לארץ  בחוצה  המציאות  שלפי  גם  ומה 
לנסוע בתחבורה ציבורית ועל כן לכל אחד יש רשיון נהיגה, 
שהמעות  מהם  ורבים  בנהיגה,  הם  רגילים  הוריהם  ומבית 
שבידם מצומצמות ובכל זאת הם נותנים ונודבים בעין יפה 

כפי מידותיהם הטובות.
החוצניקים  אודות  הגבאי  של  הללו  מחשבותיו  כל  מלבד 
ומשפחתו,  שמשון  ר'  כלפי  אחרת  הנהגה  לו  היתה  בכלל, 
שגרמה לו לדלג עליהם ולא לחשוב כלל על קושיים והחוסר 
הרב עמו הם מתמודדים. דילוג זה לא היה מחמת מידותיו 
שבצעירותו  מחמת  אלא  דומה,  דבר  כל  או  חלילה  הרעות 
למד עם ר' שמשון באותה ישיבה, ובאחד הימים התפרסמה 
גדול  גביר  הוא  שמשון  ר'  של  אביו  כי  השמועה  בישיבה 
ומחזיק בעצמו חלק נכבד מהישיבה, ולמרות זאת בנו אוהב 
את חיי הפשטות ותמיד נראה עליו כאילו שהוא בא מבית 
עני. נוסף על כך נודע לו שלמשפחת חמיו ישנה חנות למוצרי 
מילדיו  אחד  את  ראה  פעם  ואף  באמריקה,  אלקטרוניקה 
הללו  ה"ידיעות"  מכל  מיוחד מאמריקה.  פנס  בידו  המחזיק 
מסודרים  שמשון  ר'  שמשפחת  התחושה  בליבו  התחזקה 
מצויין ואין להם כל צורך בעזרה כלל, ואדרבה ראוי לבקש 

ממנו שישתדל בעד הקופה של צדקה אצל אביו וחמיו. 
והוצאותיהם,  צרכיהם  ועמהם  והתרבו  גדלו  כשהילדים 
בפרנסת  תשתדל  היא  שאף  שמשון  ר'  של  רעייתו  חשבה 
או  אלקטרוניים  מכשירים  בתיקון  תעסוק  וכאמה  ביתה, 
בידה  עלתה  לא  מסוימות  מסיבות  אלא  אחרים,  מכשירים 
עם  לחיות  הצליחו  עליהם  ה'  בחסד  זאת,  למרות  הדבר. 
המעט שהיה להם כשהיעוד העיקרי עומד מול עיניהם, שאבי 
המשפחה זוכה לעסוק בתורה בכל עת ובכל שעה ואף זוכים 

לגדל את ילדיהם לתורה ויראת שמים טהורה.
קשיים רבים עברו על ר' שמשון ורעייתו, כשהריחוק מבית 
הוריהם ומהאפשרות לקבל עזרה פיזית או הזמנה לסעודות 
שבת ובדומה לזה, גם היא הוסיפה את חלקה, אלא שבכל 
עת בטחו בה' שעושה עבורם את הטוב ביותר, והתמודדותם 
זו עם הקושי והעוני היא בבחינת מתנת שמים, וכמו שאמרו 

חז"ל 'יפה עניות לישראל'.
*

הרבה  והעניות  הקושי  למרות  בהם  שנים  אותם  במהלך 
שמשון  ר'  ראה  תלמודו,  על  לשקוד  שמשון  ר'  המשיך 
למרן  להתקרב  כשזכה  ובמיוחד  בעמלו,  מיוחדת  ברכה 
שליט"א שמלבד גדלותו העצומה בעמלה של תורה ולימוד 
עוד התייחד שאף היה  בישיבה שבראשה עמד,  התלמידים 
למרן שליט"א הביאה שלאחר  זו  קירבתו  מגדולי ההוראה. 
זמן קצר בו תהה על קנקנו, קבע עמו חברותא כמה שעות 
לישב  זכה  גם  זה  ומלבד  ההוראה,  דרכי  לימדו  ואף  ביום, 
לפניו ולשמשו בשעות בהם היה משיב לשואלים דבר הלכה, 
בהכרעת  ידיעותיו  את  ולהכיר  לבוחנו  כשהספיק  ולימים 
ההלכה כדת של תורה, הוסיף והכתיר אותו ב'כתר הוראה' 

שיזכה ל'יורה יורה', להורות הלכה בישראל.
המשיך  עדיין  להוראה,  נסמך  כבר  שמשון  שר'  אחרי  גם 
בתלמודו עם מרן שליט"א שעות רבות בכל עת, בהם צללו 
ופוסקים, להגיע להוראה ברורה  יחד במים עמוקים בש"ס 
כאשר  סבוכים,  וענינים  בסוגיות קשות  גם  תורה  כדת של 
מרן שליט"א מנתב לו את נתיבותיו וסולל לו את דרכיו כיצד 
להכריע הלכה למעשה כדת וכראוי אף בסוגיות קשות אלו.

כעבור שנים אחדות, כשבאו בני קהילת 'עמלי תורה' לפני מרן 
שליט"א וביקשוהו שימצא עבורם 'איש על העדה' שישמש 
כרב קהילתם, והוסיפו ואמרו שביד הקהילה לשלם בעין יפה 
ידי  שעל  שכמו,  על  העם  משא  את  לישא  שיוכל  מי  עבור 
תשלום מכובד זה יוכל לישב ולעסוק בתורה בלא כל הפרעה 
וטרדה מלבד עסקי הרבנות. הציע מרן שליט"א בפניהם את 
בתורה  גדלותו  על  שבחים  עליו  מרעיף  כשהוא  ר' שמשון, 
וחכמתו ופקחותו ודעתו הישרה בהוראה כדת וכדין, והמליץ 
עליו מאוד. בני הקהילה קיבלו את הצעתו ובמעמד מכובד 
הכתירוהו ומינוהו כרב הקהילה, כאשר עם תחילת תפקידו 

זה, באה הקלה כלכלית בתוך ביתו.
רבי שמשון התקבל על ידי כל בני הקהילה בששון ובשמחה, 

המשך בעמוד הבא
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וככל שארכו הימים התבסס מעמדו עוד 
ועוד, כשכולם ראו היאך כל מה שנאמר 
עליו לשבח ולתהילה אינו אלא מקצת שבחו, וכל מחשבות 
היום, כשאינו מוותר לעצמו על  כל  ועמלה  ליבו רק תורה 
שקוד  ושעה  עת  בכל  אלא  לעצמו  מנוחה  נותן  ולא  כלום 
במידות  אוצרו,  היא  ה'  יראת  ואף  והלכה,  בתורה  ושקוע 
בקרבו  הבוערת  טהורה  ה'  ויראת  ונאצלות  נעלות  טובות 
כגחלי אש, ומכל אורחותיו ניתן ללמוד אורחות חיים, את 

הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשון.
קשבת  אוזן  אצלו  מצאו  שבקהילה  הצאן  צעירי  גם 
ילדים  שני  לראות  היה  ניתן  וספקותיהם.  לשאלותיהם 
ל'דין  לפניו  ובאים  ביניהם,  בספק  המוטל  בחפץ  אוחזים 
תורה', כשהרב שומע את טענות שניהם כאילו דנים לפניו 
על סכום גדול, ובסופו של דבר היה מכריע להם את הדין 

כדת של תורה.
גבאי  עם  הקהילה  רב  של  הראשונות  מישיבותיו  באחת 
חוצניקית  משפחה  אודות  הגבאים  אחד  שאל  הצדקה, 
שמצד אחד יש לבניהם צעצועים יקרים, ומצד שני השכנים 
שאל  הוא  כן  ועל  לאכול,  לחם  אפילו  להם  שאין  מספרים 
השיב,  שמשון  רבי  לאו.  או  תמיכה  להם  לתת  ראוי  האם 
שלא תמיד הצעצועים היקרים הם אכן עדות על מצב כלכלי, 
המתנות  את  רוכשים  שהסבים  חוצניקים  אצל  ובמיוחד 
היקרות, כאשר פעמים רבות מלבד מתנות אלו אינם נותנים 
על  הכועסים  הורים  שיש  במיוחד  לילדיהם,  תמיכה  כל 
ילדיהם שהעדיפו לחיות חיי תורה בארץ הקודש על פני חיי 
רווחה כלכלית בחוץ לארץ, ועל כן אינם תומכים בילדיהם 
מאומה, מלבד מתנות לילדים שלטענתם הנכדים לא צריכים 
"לסבול" מחמת אבותיהם, ויכול להיות אפילו שהסבא הינו 
תורם גדול למוסדות תורה וחסד, אך לבנו או חתנו הוא לא 
יתן אפילו 'סנט אחד ַׁשחּוק' מחמת כעסו עליו שאינו ממשיך 

בדרכי החול וההבל בהם רגיל הסב.
על כן, סיכם רבי שמשון, ראשית עלינו לדעת שאם מגיע אלינו 
איזה שהוא מידע על משפחה חוצניקית, אין לנו לסמוך על 
כך שבוודאי הוריהם עשירים, שיתכן והמה עניים מרודים, 
בילדיהם.  שתומכים  ברור  לא  כלל  עשירים,  המה  אם  ואף 
יסודי של  ולגבי השאלה אודות אותה משפחה, עד לבירור 
הענין, ניתן להביא להם תלושי מזון שבהם ניתן להשתמש 
לכל  ולילדיהם  להם  שיש  נדע  כך  השכונתית,  במכולת  רק 

הפחות מספיק אוכל בשבת ובחול.
ההרגשה  את  אחד  לכל  נתן  שמשון  רבי  של  פניו  מאור 
סיבה  שחיפשו  רבים  היו  כן  ועל  שיש,  ביותר  הנפלאה 
ותירוץ בכדי לבוא לרב לשאול אותו דבר מה ולקבל ממנו 
את התשובה תוך הארת פנים. היו שיעצו לו להפסיק לקבל 
השואלים  מספר  מעט  יופחת  כך  ובשמחה,  בחיוך  אחד  כל 
באומרו  לדבריהם,  ליבו  שת  לא  שמשון  ר'  אך  והפונים, 
שעדיף שיחשבו על מה לבוא לשאול את הרב, יחפשו אחר 
שאלות וקושיות ויעסקו בתורה, על פני שיחפשו חלילה את 

הנעימות במחוזות אחרים.
*

יש  אולי  עת חששו  עליהם שבכל  היה  שנראה  אנשים  היו 
סתם  ולומד  מקומו  על  יושב  הרב  אם  'בל תשחית'  איסור 
בשאלות  להטרידו  החלו  כן  ועל  שאלות,  על  לענות  בלא 
שונות ומשונות, וחלקם אף קבעו קביעות מיוחדת לדברים 
אלו: האחד בדרכו של הרב מתפילת שחרית והשני בדרכו 
שבתות,  במוצאי  והרביעי  שבת  בלילות  השלישי  לערבית, 
כאשר הצד השווה שבהם שהיו מלווים את הרב עד לביתו 

וחלקם אף נכנסים לתוככי הבית ואינם נותנים לו מנוחה.
טרדנים  אותם  את  פוטר  אינו  מדוע  שאלוהו  הבית  כשבני 
המטרידים אותו, פתח בפניהם בספר החינוך במצוה ק"ע, בו 
הוא כותב על המצוה 'שלא לגלח את ֵׂשָער הֶּנֶתק' )שם צרעת 
שבמקום שער, ובגילוח השערות ממנו יבוטל הצרעת, ועל 
כך מזהירה התורה שאסור לגלח את שערות הנתק(, והחל 
להקריא בפניהם את דבריו בשרשי המצוה, "משרשי המצוה, 
לרמז שיסבול כל אדם אי זה צער ואי זה עונש שיענישהו 
יכולת  יחשוב שיהיה  ואל  יבעט בהם,  ולא  השם ברוך הוא 
לו לבקש  יש  רק  מן הבריות,  ולהעלימם  בידו לבטל אותם 
תחינה מאת האל ברוך הוא שירפא ַמַחץ מכותיו...". והוסיף 
וביאר, שאף אם בידי לשלח את כל אותם מפריעים למיניהם 
מחמת הצער שיש לי מהם, בכל זאת מלמדת אותנו התורה 
האדם  ביד  ואין  מה',  עונש  הינו  וצער  צער  שכל  הקדושה 
לבטל ולהעלים ממנו את צעריו, אלא רק לבקש מה' שיעזור 

ויסייעו בדבר, שהללו לא יבטלוהו מתורתו.
יכל  לא  עד שרבי שמשון  במשך השנים התרבו המפריעים 

היות  המדרש,  בבית  ללימוד  משכנו  את  לקבוע  להמשיך 
זה  ומחמת  שאלות,  לשאול  אליו  שניגש  מי  היה  עת  ובכל 
המדרש  בבית  לימוד  של  הגדולה  המעלה  על  לוותר  נאלץ 
יוצא לבית הכנסת  והחל ללמוד בחדרו בביתו, כשהוא רק 

לתפילות, ובשעות הקבועות לקבלת קהל.
יהודי  היה  הרב,  של  לתעסוקתו  מאוד  שדאג  מאלו  אחד 
שאהב לעסוק בדברים שעדיין לא באו לעולם. מספיק היה 
לו איזה בדל דמיון של מאן דהוא, שאילו תתרחש התנגשות 
בין הירח לחללית, יתכן והירח יזוז ממסלולו ואורך סיבובו 
כבר לא יהיה עשרים ותשע וחצי יום ותרצ"ג חלקי תתר"פ, 
ועל כן מיהר באותו יום לרב עם צרור שאלות סבוכות, האם 
החגים והמועדים ישתנו מחמת זה, או שמא רק תחילת וסוף 

זמן קידוש לבנה, וכהנה שאלות רבות ומשונות.
ממש  סמוך  שבת  ערב  בכל  להגיע  נוהג  היה  אחר  יהודי 
לכניסתה עם חלקי עופות שבורים ומרוסקים כשהוא שואל 
שבירות  מחמת  לטריפות  לחוש  אין  האם  כשרותם,  על 
וריסוקים אלו. בתחילה רבי שמשון נבהל בראותו שבירות 
לאחר  אירעו  שהם  והסיק  היטב  שבדקם  לאחר  אך  אלו, 
השואל  סיפר  הימים  באחד  העופות.  את  הכשיר  שחיטה, 
כשאמר  אלו,  לשאלותיו  הרקע  את  שמשון  לרבי  בטעות 
שמסיבה מסוימת מתחילים בביתו את ההכנות לַׁשָּבת קצת 
ותמיד ברגע האחרון מגלים ששכחו להפשיר עוף,  מאוחר, 
על מנת  ובכדי להפשירו  עוף מהמקפיא  מוציא  הוא  כן  על 
שיוכלו לחלקו ולבשלו, הוא מטיח את העוף בכֹח גדול על 
הארץ, וכך כמה פעמים עד שהוא נהיה איברים איברים בכדי 
להכניסו לתבשילים, אלא שתמיד רגע לפני הכנסתם לסיר 
הוא חושש שאולי השברים הרבים בעצמות כבר היו קודם 
שחיטה והעוף טרף, על כן הוא ממהר לשאול את הרב על 

כשרותו של העוף.
רעיונות  אוצר  עם  יהודי  זליג,  היה  השואלים  בכל  המיוחד 
בלתי נדלה אודות חובת המחאה של הרבנים על כל דבר שיש 
בעולם. בכל עת מצוא בא לרב לומר שיש למחות בגבאים, 
ולא  גדולה בשעה קבועה  פעם על כך שעושים מנין מנחה 
בזמן, ופעם על כך שלא העלו את פלוני למרות שלדעתו היה 
כך שלדעתו עסקני הצדקה של  על  ופעם אחרת  'ִחיוב',  לו 
העיר נתנו צדקה לפלוני שאינו אביון מספיק מהודר, ופעם 

אחרת על כך שלא נתנו לאלמוני שהוא בודאי עני ואביון.
לאחר  יום  בכל  הרב  את  מלוה  שהיה  בזליג  היה  המיוחד 
לגשת  אחר  אחד  לאף  נותן  ולא  לביתו,  עד  מנחה  תפילת 
הדומות  שאלות  לשאול  מוסיף  כשהוא  הדרך,  אורך  לכל 
לבקשותיו למחאה, מה דינו של הנוטל ידים לסעודה חלבית 
בספל המיועד לכיור הבשרי, ומדוע לא צריכים לעשות פח 
אשפה נפרד לבשרי וחלבי, שכיום ישנו חשש שמא ישפכו 
חלילה  ויבואו  חלב  של  על שאריות  לפח  רותח  בשרי  דבר 

לאיסור בישול בשר בחלב, וכהנה שאלות דומות. 
שמהם  הרב,  בית  כותלי  של  הגבול  את  שידע  זליג  לעומת 
ואילך היה נותן לרב להכנס לבדו, התייחד נח שמבחינתו לא 
היו לו גבולות ומעצורים. בכל מוצאי שבת היה מקיים ברב 
ושואל אותו  'מלוה מלכה', כשמלוה את הרב  וִעמֹו מצוות 
ולא היה עוזב את  ומתייעץ עמו על תוכניותיו וחלומותיו, 
הרב גם כשהרב התיישב על מקומו בביתו והחל בהבדלה. 
עם סיום ההבדלה היה ממשיך בשאלותיו ותוכניותיו, ואף 
כשהוא  מלכה,  מלוה  לסעודת  לרב  להתלוות  זוכה  היה 
בא  כשהוא  בראשונה  לרוב.  בשאלות  הסעודה  את  מטעים 
תורה  תלמוד  לפתוח  לו  כדאי  אם  ולהתייעץ  לשאול  לרב 
ידע  נוסף בקהילה, עדיין לא הכירו רבי שמשון ועל כן לא 
מה להשיב לו וביקש ממנו לשוב בעוד שבוע, אך כששב נח 
בשבוע הבא, לא היה צריך הרב להסתמך על מה שאמרו לו, 
החדשות  מתוך שאלותיו  הדברים  את  לבד  הבין  כבר  אלא 
אודות את מי לקבל ואת מי לרחק, והאם סיבה זו או אחרת 
הינה מספקת בכדי לסלק ילד מהתלמוד תורה. כמה שבועות 
וחודשיים  רעיון להקמת סמינר חדש,  הגיע עם  לאחר מכן 
לאחר מכן הגה להקים רשת כוללים ארצית כשהוא מכבד 
פעמים  גם  היו  הרשת.  כל  בראש  שיעמוד  רבי שמשון  את 
או  והש"ס  התורה  כל  על  עולמי  חיבור  לכתוב  חשב  בהם 
דברי  כל  את  שיכללו  כרכים,  מאות  הכולל  ערוך  השולחן 
סדר  על  מסודרים  האחרונים  ואף  הראשונים  רבותינו 
הפסוקים והש"ס, או ליקוט מכל הפוסקים על סדר השולחן 
את  גם  להכניס  האם  הרב  עם  להתייעץ  בא  כשהוא  ערוך, 
לו  מציע  הרב  עורכים  וכמה  ש...  למרות  פלוני  של  חיבורו 

למנות וכהנה שאלות קשות לרוב.
*

רבי  לביתו של  הגיעה  הימים, בשעת ערב מאוחרת,  באחד 

שמשון משלחת מכובדת של רבנים מאחת הישיבות הידועות 
לטובה ולברכה, וביקשו לשוחח עמו. במהלך הדברים סיפרו 
יכול להמשיך לעמוד  ואינו  לו, שמאז שראש הישיבה חלה 
חלציו  מיוצאי  שאחד  זכה  שלא  וכידוע  הישיבה,  בראשות 
יוכל להמשיך לעמוד בראשות הישיבה. מה גם שתמיד גילה 
יש למנות את הטוב  ישיבה  את דעתו הנחרצת שבראשות 
הטיל  כן  על  המשפחה.  מבני  דוקא  ולאו  ביותר  והמתאים 
עליהם את התפקיד לתור ולחפש אחר ראש ישיבה מתאים 
מנוחות,  מי  על  ולהנהיגה  הישיבה  בראשות  לעמוד  שיוכל 
לגדל את מאות התלמידים לעמלה של תורה בעומק העיון 
ובדרכה של תורה, להעמיד לגיון של מלך ולאמנם בתכסיסי 

מלחמתה של תורה וביראת שמים טהורה.
המשגיח  סיפר  כך  וגורלנו,  חלקנו  מנת  היתה  רבה  יגיעה 
ראש  אחר  החיפוש  במהלך  כאשר  שמשון,  לרבי  המבוגר 
חכמים  תלמידי  של  רבים  שמות  הועלו  מתאים  ישיבה 
מופלגים, אלא שבכל אחד מהם היה סיבה אחרת מאת ה' 
החשוב  לתפקיד  מלאה  התאמה  שחסרה  או  הסתדר  שלא 

ומלא האחריות.
האמת היא שבליבנו פנימה קיווינו שלא נמצא ראש ישיבה 
אחר תמורתו, והוא יזכה להמשיך להנהיג את הישיבה לאורך 
ימים ושנים, ואולי זאת גם הסיבה שלא מצאנו מי שימלא 
את מקומו תרתי משמע, אלא שכאשר ראה ראש הישיבה 
ומחלתו  ליבו  אל  נעצב  בישיבה,  גדול  רפיון  גורם  שחוליו 
התחזקה עליו עד שכפי הידוע בשבוע שעבר הוא שבק חיים 
לכל ישראל, ועלה לישיבה של מעלה להמשיך לעמול בתורה 

כפי שעמל בה כל ימיו.
בה  שהוסיף  מה  את  ראינו  צוואתו  את  כשפתחו  אמש 
בתמצית דמו בימיו האחרונים, שהוא מבקש מאתנו שנלך 
למרן שליט"א, נשאל אותו בדבר מי יעמוד בראש הישיבה 

במקומו, וככל היוצא מפיו נעשה.
מביתו  יצאנו  בדבריו,  המשגיח  המשיך  קלה,  שעה  לפני 
ונחרצים  של מרן שליט"א, לאחר שהשיבנו דברים ברורים 
כבוד  שמעלת  הוא,  הישיבה  עבור  ביותר  הטוב  שלדעתו 
תורתו יעמוד בראשה, ועל כן שמנו מיד פעמינו לכאן, לבקש 
ודבריו  זצ"ל  הישיבה  ראש  של  הצוואה  את  לקיים  מכם 
להתכבד  שליט"א,  מרן  וארוכים,  טובים  לחיים  יבדל  של 

להתמנות כראש הישיבה.
הופתע  בואם,  מטרת  שזוהי  כלל  חשב  שלא  שמשון  רבי 
שהוא  שליט"א  מרן  של  ממחשבתו  ואף  ההצעה  מעצם 
מתאים לשמש כראש ישיבה, ועל כן השיבם בדברי הודאה 
על עצם ההצעה, ואמר להם שיתייעץ בדבר עם מרן שליט"א, 
האם עצה זו היא רק הטובה עבור הישיבה, או שגם עבורו 
שיש  השטייגן  כל  את  להפסיד  לו  שכדאי  טובה,  עצה  זוהי 
לו בהנהגת הקהילה כדת של תורה, ולעבור לשטייגען שיש 

בהנהגת ישיבה.
לאחר שמשלחת רבני הישיבה יצאו מביתו, סיפר רבי שמשון 
לבני ביתו את דברי הצעתם, ואת תשובתו על כך שישאל 
את  ולעזוב  לבקשתם  להעתר  האם  שליט"א  מרן  פי  את 
במהלך  ותפקידו.  מקומו  על  להשאר  או  הנוכחי,  תפקידו 
סיפור הדברים לא הבחינו רבי שמשון ורעייתו כי יוסף, אחד 

מבניהם שישן באותו חדר, התעורר ושמע את דבריהם.
כשסיים רבי שמשון לשוחח על כך עם בני ביתו, קם יוסף 
בנם שעד אותו רגע היה נראה בעיניהם כישן, והחל להתנצל 
שהוא כלל לא התכוין להאזין לשיחתם, אלא לפתע התעורר 
בחדר,  משוחחים  שהם  וכשראה  ַעז,  בצמאון  שחש  מחמת 
לא רצה להפריעם אלא ניסה לשוב לישון, ותוך כדי כך הוא 

שמע את הדברים.
אבא, אם מותר לי, ביקש יוסף, אחת אבקש להעיר, שכאשר 
אתה שואל את מרן שליט"א אודות שאלה זו, תספר לו גם 
העתות  בכל  אנשים  מיני  כל  לך  ומנדנדים  מפריעים  כמה 
זה  שענין  ובטוחני  אותך,  שואלים  שאלות  ואלו  והזמנים, 
ביותר עבורך,  נוסף למרן שליט"א מהו הטוב  יוסיף שיקול 

האם להשאר בתפקידך זה או להיות ראש ישיבה.
יוסף יקירי, לא נראה לי שענין זה יוסיף שיקול למרן שליט"א 
בשבוע  הנראה  שככל  לי,  נראה  אחר  דבר  אבל  בשאלה, 
את  ללמוד  הספקת  לא  כן  ועל  עסוק,  מאוד  היית  האחרון 
הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום עם פרש"י, כראוי לכל ירא 

שמים, כדברי השולחן ערוך )אור"ח רפ"ה ס"ב(.

המשך מעמוד הקודם

מנין ידע רבי שמשון שיוסף בנו לא למד את פרשתינו עפרש"י?

לערנערפונגרוסאורעם - הלומד מתוך עניות מרובה


