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נשתנו  רבות  הלכות 
'משחרב  נתחדשו  או 

בית המקדש'.

נשתנה  דבר  איזה 
חדש,  ראש  בענין 

לאחר החורבן?

כשם מלאך נקראתי,

ולתפקיד חשוב נתמניתי.

מזרע הבן האהוב שסבל כאביו הייתי,

מבנו שממעשיו נקרעה נחלתי נולדתי.

הממונה כמותי כשמי נקרא,

שיותר מאביו זכה לגדולה.

לע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב )זיידל( עפשטיין זצוקלה"ה  
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איתא בע"ז )ל"ט א'(, "אגב חורפיה דחילתיתא, מחליא ליה שמנוניתא, והוה ליה כנותן טעם 
לשבח, ואסור", ונחלקו הפוסקים, אם הוא מדין תורה, או מדרבנן )עי' פת"ש יו"ד צ"ה סק"ד(.

היאך ניתן לכאורה להכריע ע"פ פרשתינו במחלוקת זו ?

"ָוֱאִהי להם למקדש מעט )יחזקאל י"א ט"ז(, אמר רבי יצחק, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל" 

)מגילה כ"ט א'(.

מה הם ההלכות והמנהגים שמצינו שנהגו בבנין בתי כנסיות, אשר נעשים בו מחמת ביהמ"ק, או כעין 
המקדש )לכה"פ ג', למעט הדברים שהם משום 'מורא מקדש'(?

שיש  המועד  הוא  מה 
לכל  במינו  מיוחד  צורך 
עם  את  לברך  יהודי 

ישראל 

חילוקא דרבנן

מענינא דחורבנא

כתיב )במדבר ל"א י"ז(, "ְוַעָּתה ִהְרגּו ָכל ָזָכר 
ַּבָּטף ְוָכל ִאָּׁשה יַֹדַעת ִאיׁש ְלִמְׁשַּכב ָזָכר ֲהרֹגּו", 
ופרש"י, "וכל אשה יודעת איש. ...ולפני הציץ 
העבירום, והראויה להבעל פניה מוריקות", 

והיינו שהציץ הודיעם בדרך נס.

מזרע שאול  מי  בענין  א'(,  )ע"ט  יבמות  עי' 
לגבעונים  שנמסרו  השבעה  בכלל  יהיה 
הונא,  רב  "אמר  מהם,  ניצל  ומי  להריגה 
קולטו  שארון  כל  ארון,  לפני  העבירום 
למיתה, כל שאין ארון קולטו לחיים". ומדוע 
בדקם דוד ב'ארון' ולא ב'ציץ' כבדיקת בנות 

מדין.
וצריך ביאור!!!

ימי  בתחילת  בכורו  בנו  ללידת  שזכה  ראובן  ר' 
חודש תמוז, זכה לקיים בו מצוה נדירה של 'פדיון 
הבן' בתחילת חודש מנחם אב, וערך סעודת מצוה 
בבשר ויין )כנפסק בשו"ע אור"ח סי' תקנ"א ס"י(, 
שמעון  ר'  שלו  החברותות  לשני  כך  על  והודיע 
לסעודת  אף  שבאו  לסעודה,  השייכים  לוי,  ור' 

המילה.

כשר' שמעון הציע לר' לוי שילך עמו יחדיו לסעודת 
שלחץ  ולאחר  ממנו,  לוי  ר'  התחמק  הבן,  פדיון 
עליו נימק לו ר' לוי את סירובו, שאמנם מותרים 
אלא  ויין,  בשר  בה  ולאכול  לסעודה  לילך  אנו 
שקיבלתי על עצמי בימים אלו לנהוג כעיקר הדין 
בלא להקל כלל, וזאת מפני שכידוע בדורותינו לא 
וכדומה בשביל דרכי  נהוג בהנהגות של סיגופים 
התשובה, על כן, בימים אלו שחז"ל תקנו הנהגות 
ויין  בשר  אכלת  ואי  הנאה  מיעוט  של  מסוימות 
משום אבילות החורבן, אני מתאמץ יותר בקיומם 
בכדי שיעלו לי גם בשביל תיקוני תשובה, ומחמת 

כן אני נמנע מלילך לסעודת המצוה.

ימים אלו בשביל  לנצל הנהגות  בידך  טעות הוא 
ר' שמעון, שהרי הנהגות  תיקוני תשובה, השיבו 
הימים הללו הם מצוה מדברי חכמים, שכל יהודי 
מחוייב בה מפני עצם תקנתה ומצוותה, ועל כן, גם 
אם אתה מהדר שלא לחפש קולות במצוות אלו, 
תזכה לקיימם כתיקונם ובהידור, אבל בודאי שלא 

תוכל לנצלם לכוונת תיקונים ודרכי תשובה.

ואילו ר' לוי טען, שאין כל חסרון במצוות חכמים 
כל  לתיקון תשובה, שהרי  גם  בהם  במה שמכוין 
משום  היתר  בין  נובעים  לנו  שיש  החסרונות 
חורבן בית קדשנו ותפארתנו, ובכך שמקפיד לנצל 
את הלכות האבילות להתעורר בתשובה ולתיקוני 
תשובה, אדרבה, נחשב ביתר שאת למקיים דברי 

חכמים.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

ֵרי  ֶקל ֵמֵאת ׂשָ ים ׁשָ ִ ַבע ֵמאוֹת ַוֲחִמּשׁ ר ֶאֶלף ׁשְ ה ָעׂשָ ָ ּשׁ ר ֵהִרימּו ַלה' ׁשִ רּוָמה ֲאׁשֶ ל ְזַהב ַהּתְ "ַוְיִהי ּכָ
אוֹת". במדבר ל"א נ"ב. ֵרי ַהּמֵ ָהֲאָלִפים ּוֵמֵאת ׂשָ

בזה  שהיה  רואה  ממנו,  שניתן  והמכס  מדין  ממלחמת  השלל  חלוקת  פרשת  את  הלומד  כל 

חשבון מדויק, שעצם השלל נחלק מחציתו ל'ּתְֹפֵׂשי ַהִּמְלָחָמה ַהּיְֹצִאים ַלָּצָבא', ומתוכם הרימו 

ללויים  הרימו  שמתוכה  העדה,  לכל  ניתנה  השניה  והמחצית  מאות,  מחמש  אחד  לה'  מכס 

יותר  )ויעויין בחזקוני שביאר הטעם מדוע קיבלו הלויים עשרה פעמים  אחד חלקי חמשים 

מונה  זה  ולפי  הלויים(,  משפחות  ממספר  כעשירית  הכהונה  משפחות  שהיו  לפי  מהכהנים, 

התורה את כלל סיכום השלל, וכמה ממנו חּולק לתפשי הצבא וכמה לכל העדה, כמה מתוכם 

המכס לה' וכמה ניתן ללויים.

בסיומה של הפרשה אנו לומדים ששרי האלפים והמאות באו אל משה ובקשו להקריב את 

לה'  הרימו  שהם  שהזהב  כותבת  והתורה  המעשה,  וכלי  והתכשיטים  הזהב  מתוך  ה'  קרבן 

היה 'ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ֶאֶלף ְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ָׁשֶקל', ובשונה מכל הפרשה שהתורה מבארת את 

החשבונות, במנין זה התורה כלל לא מבארת מה היה החשבון שמחמתו הגיעו שרי המאות 

והאלפים למנינם זה, וצריך ביאור והבנה מהו החשבון במספר מסוים זה.

*

איתא בתנחומא כי תשא י"א, ")שמות ל' י"ב( ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ]ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם[ ְוָנְתנּו 

ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו. כיון ששמע משה ]כן, נתירא[, אמר )איוב ב' ד'(, עֹור ְּבַעד עֹור ְוכֹל ֲאֶׁשר ָלִאיׁש 

ִיֵּתן ְּבַעד ַנְפׁשֹו. א"ר יהודה בר אלעאי, כששמע משה ירד להורות ואמר בלבו, מצאנו שפדיון 

נפש אדם ככר כסף, שנאמר )מ"א כ' ל"ט(, ְוָהְיָתה ַנְפְׁשָך ַּתַחת ַנְפׁשֹו אֹו ִּכַּכר ֶּכֶסף ִּתְׁשקֹול, כל 

אחד ואחד מישראל יהא נותן ככר כסף... יודע היה הקב"ה מה בלבו של משה, והראהו באצבעו 

ואמר לו משה, זה יתנו כזה יתנו". ומבואר שכאשר הקב"ה אמר למשה שבני ישראל יתנו כֹפר 

תחת נפשם, למד משה שהשיעור הוא ככר כסף לכל אחד ואחד.

והנה שיעור ככר כסף, הוא אלף וחמש מאות שקלים, שהרי ככר כסף הוא ששים מנה )עי' 

רש"י שמות כ"ה ל"ט ועוד הרבה(, וכל מנה הוא עשרים וחמשה סלעים - שקלים )עי' רש"י 

שם(, א"כ עולה החשבון יפה לאלף וחמש מאות שקלי כסף. ואם נבקש לחשב מהו חשבונם 

בשקלי זהב, הרי יש לחלקם לשנים עשר, וכחשבונם הידוע של התוספות )בכורות נ' א' ד"ה 

דמזדבנא, עיי"ש שכל מה שמצאנו שמטבע של זהב הוא עשרים וחמשה של כסף, שבזמנם לא 

היה משקלם שוה, אבל במשקל שוה מטבע של זהב אינו אלא שנים עשר פעם מטבע של כסף(, 

ואם כן, אלף וחמש מאות שקלי כסף שנחלקם לשנים עשר, יעלו מאה עשרים וחמש שקלי 

זהב, והיינו שככר כסף הוא מאה עשרים וחמש שקלי זהב.

*

"ַוִּיָּמְסרּו  ה'(,  ל"א  )במדבר  כתוב  למלחמה,  יצא  מי  לנו  כותבת  כשהתורה  הפרשה  בתחילת 

'ְּפקּוֵדי  מוזכרים  הפרשה  ובהמשך  ָצָבא",  ֲחלּוֵצי  ֶאֶלף  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַלַּמֶּטה  ֶאֶלף  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַאְלֵפי 

ֶהָחִיל', שרי האלפים ושרי המאות, הרי שכאשר הלכו אותם אלף למטה מכל שבטי ישראל, 

הלכו עמם שר אלפים אחד ועשרה שרי מאות )ובפשטות אותם אחד עשר שרים נכללו במנין 

האלף(, ומשנים עשר אלף חלוצי הצבא היו שנים עשר שרי אלפים, ומאה ועשרים שרי מאות, 

שִמנין השרים עולה יחדיו למאה שלושים ושנים, ועמם היו פינחס בתורת 'כהן משוח מלחמה' 

)עי' רש"י ל"א ו'(, וכהן נוסף שהשמיע בקול רם בפניהם את דברי המשוח מלחמה שהכריז 

את פרשת המלחמה )דברים כ' ג'(, "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֵביֶכם...", 

וכדאיתא ברמב"ם )פ"ז ממלכים ה"ג(. נמצא שעם שני הכהנים הללו עלה מנינם של השרים 

והכהנים יחדיו למאה שלושים וארבעה.

עיני  'מאיר  )בספרו  מאוסטרובצא  זצ"ל  הולצשטוק  יחיאל  מאיר  רבי  הגאון  מחשב  ומעתה, 

חכמים' תנינא, בפרשתנו עמ' 43(, כדרכו בקודש בחשבון גאוני מדהים, אם נחשב את קרבן 

ה' זה של הזהב מהתכשיטין שהביאו השרים הממונים בתורת כֹפר נפש, לפי החשבון שכפר 

נפש הוא ככר כסף לכל אחד ואחד, הרי שמאה שלושים וארבעה הממונים הביאו כופר נפש 

מאה שלושים וארבעה ככרי כסף, שכל אחד מהם הוא אלף וחמש מאות שקלי כסף שהם מאה 

עשרים וחמשה שקלי זהב, וכשנכפיל מאה עשרים וחמשה שקלי זהב במאה שלושים וארבעה 

ככר שהביאו השרים, יעלה חשבונם בדיוק לששה עשר אלף שבע מאות וחמשים שקלי זהב, 

וזה בדיוק הסכום שאותו הביאו השרים לקרבן ה', לכפר על נפשותיהם לפני ה'.

 פרשת מטות מסעי  תשע"ג

ברכות שמים לגבורים בעם שנחלצו חושים לעזור ולסייע

בענין הגדול של הוצאת ספרי הגליונות לאור עולם.

בכדי שנוכל 'לברך על המוגמר', עדיין יש את האפשרות לזכות לקחת חלק במצוה גדולה 

, ואנו פונים לכל מי שנדבה רוחו אותו, לסייע בהפצת תורה בהוצאות הרבות להדפסת  זו

כבוד שמים  יוסיפו  שבוודאי  החשובים,  בספרים  יקיריו  את שמות  להנציח  ואף  הספרים, 

ולהגדיל תורה ולהאדירה.

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



תשובה ל"מעשה רב"

בתשובה לשאלה, אם יש איסור להצטלם על רקע הכותל 
המערבי.

האם יש לחוש מצד איסור מעילה

שימוש  שעושה  מצד  א'  ענינים.  מב'  כאן  לדון  יש  הנה  א[ 
בדבר של קודש, שנהנה מהכותל המערבי, וא"כ הו"ל לחוש מצד 
מעילה,  בו משום  אין  וריח  ומראה  דקול  דהגם  מעילה,  איסור 
מ"מ איסור דרבנן איכא )עי' שד"ח כללים מערכת ק' כלל מ"א(1. 
ב’ יש לדון מצד כבוד המקום, שאינו כבוד להצטלם שם לתועלת 
עצמית, ומה גם שעושה את המקום הקדוש להנאת עצמו ע”י 

שמשתמש ברקע הכותל לתמונה.
קברי  של  תמונות  מלפרסם  שנמנעים  ראינו  לא  והנה  ב[ 
למטרות  כסף  עי”ז  לאסוף  במטרה  לידם,  שמתפללים  צדיקים 
חשובות של צדקה, הגם שאסור ליהנות מקבר. ואולי שאין זה 
כדרך הנאתו, ויותר מזה שהוא כבודו של הצדיק שעל ידו נגרם 
קיום מצות צדקה, וגם שמחמת כן עוד רבים באים לפקוד מקום 
ציונו ולהתפלל שם, וא”כ הו”ל כצורך להצדיק הקבור שם, וע”כ 

לא חששו לאסור.
ומשום זה גם אין לאסור בדבר מצד זילותא, ובפרט האידנא 
שהכל יודעים מזה שנים רבות שנוהגים לצלם את העולים על 
ציוני הצדיקים, ומעיקרא מוחלים על כך, וכמ”ש כעי”ז בשו”ת 
חת”ס יו”ד סי’ שכ”ז )והו”ד בפ”ת יו”ד שס”ח סק”ב(. אמנם 
על צדיקים מדורות קודמים שלפני עידן הצילומים, צ”ע, דהא 
לא נהגו אז כן, אם לא מצד שזהו כבודם, וכמ”ש בשו”ת נשמת 

חיים להגר”ח ברלין זצ”ל, הנדמ”ח, יו”ד סוס”י רי”ג, ע”ש2.
עשיית תמונה בתוך בתיכ"נ ובתימ"ד

ג[ והנה הגם כי בתי כנסיות ובתי מדרשות מכּונים ג"כ מקדש 
א"ר  מעט.  למקדש  להם  "ואהי  א':  כ"ט  במגילה  וכדאי'  מעט, 
יצחק, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבל, ור"א אומר זה בית 
רבינו שבבבל. דרש רבא, מאי דכתיב ה' ָמעֹון אתה היית לנו, אלו 
בתי כנסיות ובתי מדרשות". וא"כ יש מקום לדמות ענין מורא 
ולא  המקדש,  דמקום  מקדש  למורא  ובתימ"ד  בבתיכ"נ  מקדש 
ובתימ"ד,  בבתיכ"נ  שמצלם  במי  שמחו  קשישאי  לרבנן  שמענו 

וכנראה שאין זה נחשב לקלות ראש, וצ"ע3.
ואמנם מאידך יש מקום להעיר שעוד יותר לא ראוי ההשתמשות 
נידו”ד  לענין  וכמו”כ  יפה.  התצלום  שיהא  כדי  ביהכ”נ  ביופי 

שרוצה להצטלם על רקע שריד בימ”ק כותל המערבי.
ואפשר עוד שאע”פ שכאמור ֵׁשם ‘מקדש מעט’ יש גם בשאר 
שנשמר  המערבי  הכותל  עדיף  בזה  מ”מ  ובתימ”ד,  בתיכ”נ 
מקּודש מימי בנין ביהמ”ק, שכן מעולם לא זזה שכינה מכותל 

המערבי, וע”כ יש להחמיר בו יותר משאר בתיכ”נ.

קדושת הכותל המערבי בזמה"ז

"ותו, דהא  והנה בשו"ת הרדב"ז סי' תרמ"ח, כתב בתו"ד:  ד[ 
שתהיה  לצייר  אוכל  דלא  ותו,  מקום,  בכל  שכינה  נמי  אמרינן 
העכו"ם,  טומאת  בין  המערבי  בכותל  בזמה"ז  מצויה  השכינה 
ומה שארז"ל לא זזה שכינה מכותל מערבי, דומה למ"ש שכינה 
וצד מערב נקרא כותל  במערב, רוצה לומר במערבו של עולם, 
במדרש  כדאי'  מערבי  כותל  חרב  לא  לפיכך  ז"ל  ומ"ש  מערבי. 
שה"ש על פסוק הנה זה עומד אחר כתֵלנו, ולפי שכותלי ביהמ"ק 
השכינה,  כנגד  מכוון  המערבי  וכותל  העליון,  עולם  כנגד  מכוון 

ולכן לא חרב עד היום הזה".

ועשו"ת ציץ אליעזר ח"י סי' א' אות פ' שמבאר דעת הרדב"ז, 
דבעצם "אין בו קדושה, אבל שכינה מרחפת מעליו", ולכן הוא 
הכותל  לכאו'  ולפי"ז  ע"ש,  שיתקבלו,  לתפלות  מסוגל  מקום 
שהיו  ואלמלי  מביהכ"נ,  מקודש  פחות  כשלעצמו  המערבי 
כבוד  דין  היה  לא  לכאו'  קבועים,  תפילה  מניני  מתקיימים שם 

המקום כבתיכ"נ ובתימ"ד.
וכעי"ז ראיתי ב'קובץ תשובות ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל' ח"ג 
משמש  המערבי  הכותל  ורחבת  "והואיל  בתו"ד:  שכתב  כ',  סי' 
למקום תפלה להמון בית ישראל, ורבים המה הבאים לשפוך שיח 
ולהתפלל במקום קדוש זה, הרי לכאו' דינו כבית תפילה, ומצוה 

לכבד את המקום כמבואר באו"ח סי' קנ"א".

ביקור תיירים בבתיכ"נ עתיקים

סי' ט"ז(,  זצ"ל,  )להגר"א עפשטיין  והנה בשו"ת כפי אהרן  ה[ 
)המכונה  בפראג  הישן  לביהכ"נ  הנכנסים  אנשים  לענין  כתב 
"הנה  בעלמא,  וביקור  טיול  לֵשם  ומטרתם  שוהל'(,  'אלטנייא 
מכניסת בנ"א לביהכ"נ לא להתפלל וללמוד, רק לראות בנועם 
זיו הדר ביהכ"נ והכלים, לפענ"ד ברור דליכא שום איסור, אע"פ 
שכתב הרמב"ם בפי"א מהל' תפלה ה"ח, שאסור ליכנס בביהכ"נ 
אלא לדבר מצוה, מ"מ הלא כתב הרמב"ם שם ה"ט, דמי שצריך 
או  מעט,  ויקרא  יכנס  חבירו,  או  תינוק  לקרות  לביהכ"נ  ליכנס 
ישהה בביהכ"נ, שהישיבה שם מעסקי המצות היא, שנא' אשרי 
יושבי וכו', הרי דאפילו כשעיקר כוונתו בכניסתו לביהכ"נ לקרות 
בעצמה  דהשהייה  בביהכ"נ,  קצת  שם  כששוהה  מותר  חבירו 
מצוה הוא וכו'. וכ"ש היכא שנכנס בביהכ"נ לשהות שם ולראות 
הנכנס  מצד  הוא  מצוה  וגם  מותר,  ודאי  ביהכ"נ4,  והדר  ביופי 
כנ”ל”. ומבואר, דאף ליכנס ע”מ לטייל כשהמטרה היא לראות 
ביופי ביהכ”נ כמנהג הנכנסים לבתיכ”נ עתיקים, נחשב דרך כבוד 
מדריגתו  לפי  בעיניו  נכבד  כאשר  שה”ה  א”כ  ואפשר  ומצוה, 

לצלם את המקום הזה5.
סי’  ח”ו  זצ”ל,  כץ  )מהגרי”צ  החדש’  הקמח  ב’לקט  אכן  ו[ 
קנ”א אות ל’(, משיג ע”ד ה’כפי אהרן’, וכותב: “לדידי אין ראיה 
כמו  בא,  ישן  דבר  לראות  משום  רק  ביהכ”נ,  לכבוד  שהביקור 
באמת הרבה באים מטעם זה והולכים לראות שאר דברים ישנים 
שקדושת  הוכחה  אז  שם,  קדושה  דבר  כשאומר  רק  חול,  של 
ביהכ”נ של מהר”ל משכו לבא”6. וכסברא זו י”ל גם כאן, שמה 
שעושה תמונה שם, אינו משום שמחשיב המקום דרך כבוד, אלא 
שהוא ענין נחמד, למחבבי עתיקות וכיו”ב, להוציא עמו ‘מזכרת’ 

שביקרו שם, והו”ל דרך זילותא.

עוד בענין אי אסור מצד מעילה

ז[ אמנם בשו"ת שערי ציון )מהרה"ג רב"צ רבינוביץ שליט"א, 
בהסכמת הגר"ש וואזנר שליט"א, ח"ב סי' ט"ו(, דן מצד איסור 
מעילה, ומסיק להיתר לצלם במקום הכותל ]וא' מטעמיו משום 
ז'  סי'  בח"א  שם  ובעצמו  בזה,  ויל"ע  כדרך,  שלא  הנאה  דהו"ל 
הביא דעת המחמירים גם בכה"ג ואכמ"ל, ואמנם לא ביאר שם 

למה לא יאסר מצד זילותא[.
לעומת זאת ב'שו"ת עלינו לשבח' )להגר"י זילברשטיין שליט"א, 
ח"ב סי' ג'( כתב, שבס' 'הלכה למשה' דן לענין להצטלם ליד ארון 
ומסיים הגרי"ז שליט"א:  גם מצד איסור מעילה, ע"ש,  הקודש, 
"ונראה שאותם הנוהגים להצטלם על רקע הכותל המערבי אין 
לא  אבל  הכותל,  ליד  כשעומד  להצטלם  ומותר  ישר,  דבר  בזה 

שהכותל ישמש לו כרקע לתמונה".

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה, בהא דכתיב )במדבר כ"ה י"ח(, "כִּי צְֹררִים 
ֵהם ָלֶכם בְּנְִכלֵיֶהם ֲאשֶׁר נִכְּלוּ ָלֶכם ַעל דְַּבר פְּעוֹר וְַעל דְַּבר כָּזְבִּי 
פְּעוֹר",  דְַּבר  ַעל  ַהמַּגֵָּפה  ְביוֹם  ַהמֻּכָּה  ֲאחָֹתם  ִמְדיָן  ְנשִׂיא  ַבת 
שהפקירו  פעור.  דבר  על  וגו'  לכם  הם  צוררים  "כי  ופרש"י, 
ומבואר  פעור...",  אחר  להטעותכם  כדי  לזנות,  בנותיהם 
וצ"ב  ישראל,  את  להחטיא  שגרמו  על  המדיינים  שנתחייבו 
מיירי  "...דהתם  כתבו  לעכו"ם(,  ד"ה  ב'  )ט"ו  בע"ז  דבתוס' 
בעובד כוכבים שאינו מוזהר על לפני עור...", ולדבריהם אלו 
שאין גוי מוזהר על לפני עור, א"כ למה נענשו המדיינים על 
שגרמו להחטיא את ישראל, שהוא רק איסור לפנ"ע, שאינם 

מצווים בזה.

בספר 'אילת השחר עה"ת', הקשה כן, וכתב: "אמנם יתכן שזה 
דבר ִׂשכלי שאסור להכשיל אחרים, ובני נח מצווים בזה )א.ה. עי' 
הקדמת ר"נ גאון לגמרא(, וכן משמע מהא דילפינן בסנהדרין כ"ט 
א' מנחש הקדמוני שאין טוענין למסית, והרי הנחש אינו חייב 
במצוות, אלא משמע דהאיסור להכשיל אחרים זה דבר המובן 

בשכל, וכיון שהנחש היה אז בר דעת, הוא נתבע ע"ז".
לפנ"ע,  איסור  על  מוזהר  אינו  אמנם  דהעכו"ם  י"ל  עוד 
וכשמטרתו רק להכשיל בעבירה אינו מתחייב, משא"כ בנידו"ד 
התחייבו על מה שרצו לעולל ע"י החטא, כי כאן המטרה היתה 
והיה  בישראל,  למגפה  לגרום  רצו  עי"ז  בעצם החטא, אלא  לא 
זה צורה של מלחמה, ולפיכך לשון הפסוק "כי צוררים הם לכם 
אלא  ישראל,  את  להחטיא  שגרמו  על  סתם  ולא  בנכליהם", 
]ועי' היטב ברמב"ן  ב'נכליהם' שזה היה חלק מהיותם צוררים! 

לעיל ר"פ כ"ה[.
והרמב"ן )סוף פכ"ה( כתב: "וקרוב הוא שהיה גם בלעם בעצה 
אבל  התורה,  ברשות  רק  המתנבא  יהרגו  לא  ישראל  כי  הזו... 
כאשר נאמר להם כי צוררים הם בנכליהם אשר נכלו לכם וגו', 
הנה כל המתנכלים מחוייבי מיתה, ולכן המיתו גם בלעם כי ידעו 

שהוא בעל העצה הרעה הזאת". וע"ע בכלי יקר.

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה היכי תימצי ביטול עשה במקום המקדש 
הנוגע גם בזמן הזה אפילו על ידי גוי.

"שמעתי  ל"ג(:  אות  כ"ו  כלל  ו'  )מערכת  כללים  בשד"ח   כתב 
העכומ"ז  מן  תוב"ב,  בירושלים  מים  שקונים  ישראלים  שיש 
שממלאים מבור שבעזרת ביהמ"ק... ולכאו' לאו שפיר עבדי, דאף 
אם לא נחוש לאיסור מעילה וכו', מ"מ איכא ביטול מ"ע דשילוח 
טמאים, דבמקום שאנו מוזהרים לשלוח טמאים כמ"ש הרמב"ם 
בהל' בית הבחירה, אנו נותנים לו שכר ליכנס למקדש, ולאו מדין 

שליחות הוא, אלא שהישראל עצמו מבטל מ"ע המוטלת עליו".
ובספר 'עיה"ק והמקדש' )ח"ד פי"ב( כותב ע"ז, "וכדי להמליץ 
על ק"ק דבירושלים, שלא נזהרו בזה, אפשר לומר אחרי שהבורות 
הרבים במקום המקדש, מהם בהר הבית שקודם לחיל, וכנראה 
להנכרי  אומרים  שאין  ומכיון  ישראל,  לעזרת  קודם  הם  רובם 
שיביא ממקומות שנכרי משתלח מהם, דאחת היא לנו גם אם 
את  מכניס  המשתלח  אין  תו  החיל,  שקודם  הבית  מהר  יביא 
הנכרי למקדש, וגם אם הוא הולך להבור שבמחנה שכינה, הנכרי 
אדעתיה דנפשיה הולך, ואין גם מהחיוב לשאול לנכרי מאיזה בור 

)להגרי”מ  והמקדש’  הקודש  ‘עיר  בס’  במש”כ  באריכות  ע”ע     1
טיקוצינסקי זצ”ל( ח”ד פ”ח.

2   וע”ע בקונט’ ‘הר המוריה’ להגאון האדר”ת אות ע”ג, מש”כ מסוגיא 
דסנהדרין מ”ז ב’, בהא דקבריה דרב שקלי מיניה עפרא לאישתא.

)להגר”י אייזנבך שליט”א, פ”ה אות מ”ד(,  3   שו”ר בס’ ‘משכן דוד’ 
שכתב בשם הגר”נ קרליץ שליט”א, שאין להצטלם בבית הכנסת, משום 
שכל זה הוא בכלל קלות ראש, כיון שביכ”נ אינו אתר תיירות, ומיועד 
רק ללימוד ותפילה, ויש לנהוג בו בחרדת קודש כראוי לבית ה’. והוסיף 
וכתב, שאמנם לצלם שם רבנים, וכן בסעודת מצוה, שהוא בכלל מצוה 

של חיבוב וכבוד התורה, הדבר מותר.
וראינו מסופר ששאלו את מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל, האם מותר לצלם 
בביכ”נ, והשיב: ‘כבר נהגו ככה’. ונראה שכוונתו, דמשום הכי אין בזה 
משום קלות ראש בביהכ”נ, הואיל והדבר בעצם אינו אסור, רק דאילולי 
שנהגו כך היה בזה משום זילותא. אמנם כפי הנראה כל המדובר הוא 
הזמן  כל  הדבר  נעשה  כאשר  כן  לא  ואקראי,  ארעי  בדרך  צילום  על 
ב’כותל  התיירים  ע”י  שנעשים  בצילומים  וכמו  התפילה,  במהלך  וגם 

המערבי’, בזה ודאי לא ניח”ל למרייהו להתיר הדבר.
הרוקדים  אלו  אודות   ,)40 הערה  פ”ו  )תפילה,  שלמה’  ב’הליכות  וע”ע 
בכותל המערבי, שהגרש”ז אמר שראוי להמנע מזה, שהרי זה כמי שמתו 
מוטל לפניו. אולם, הוסיף ואמר, שאין למחות כלל ברוקדים, כיון שכבר 

נהגו כך.
נכון  אין  מעט  “במקדש  דגם  קצ”ב(,  סי’  )חו”מ  חת”ס  בשו”ת  וכתב 
להראות שמחה לפניו, כעין שמחת ציון, כי אין שמחה ואין שחוק לפניו 

ית”ש עד יושב בשמים ישחק”.
4   בס’ ‘אלף כתב’ אות רצ”א, כותב אודות ביהכ”נ ‘אלטנייא שוהל’: 
להתחיל  ורצו  סולמות  העמידו  בשנות קדם  העיר, שפ”א  זקני  “סיפרו 
ללבנו ]לסייד את כותלי ביהכ”נ[, וכל שעמדו על הסולמות ורצו לעסוק 
במלאכה זו, נפלו משם לארץ ומתו, והטעם שאין רשאים ללבן הביהכ”נ 
על  שנהרגו  ההרוגים  דם  הכתלים  ועל  הקורות  על  ניתזו  באשר  הלזה, 
קידוש ה’ בשנת מ”ט לאלף השישי, כמסופר בסליחות למנחה דיוכ”פ 
כל  את  המתחלת  הקדוש,  הקנה  בעל  זלה”ה,  קרא  ר”א  הגה”ק  שיסד 

התלאה אשר מצאתנו”.
5   הר”נ חשאי שליט”א, ציין לנו, שבס’ ‘והערב נא’ )ח”א עמ’ 438( דן 
הגר”י זילברשטיין שליט”א לגבי סיוע לנער להניח תפילין בלילה ע”מ 

לצלמו עם התפילין, ומצדד שבכך מרבה אצלו חביבות המצוה.
אכן ב’תשובות והנהגות’ ח”ד סי’ י”ב, נשאל לגבי הנחת תפילין לאותם 

ה’בר  בטקס  רק  תפילין  להם  מניחים  שאבותיהם  שנשבו,  תינוקות 
הינה  תפילין  מצות  שעיקר  ובפוסקים  בש”ס  שמבואר  וכותב,  מצוה’, 
קבלת עומ”ש, ולכן “אם מניחם לטקס בלבד, או להצטלם, קרוב הדבר, 
שזהו פגם בקדושתם”. ולבסוף כותב: “ושמעתי ממליצי יושר, שלפעמים 

ע”י הנחת התפילין, מתקרבים לתורה ומגיעים לתשובה...”.
ואולי לפי”ז גם כאן היה מקום להקל לצלם את אותו יהודי על יד הכותל 
עי”ז,  מתעורר  לפעמים  אולי  קדוש,  במקום  שמצטלם  שע”י  המערבי, 
וכידוע  מה שמוסרים בשם החזו”א על השפעת תמונות צדיקים לילדים 
רכים, ויתכן ואף מקומות הקדושים בכלל. וכעי”ז כתב בס’ משכן דוד 
לביכ”נ  להיכנס  שמותר  שליט”א,  קרליץ  הגר”נ  בשם   ,)80 הערה  )פ”ה 
עתיק כדי להתרשם מיופיו, “מכיון שעצם הכניסה לביהכ”נ כדי לחזות 
ביופיו, משפיע על האדם, והוי מצוה. ואע”פ שהאדם הולך לראות דברים 

עתיקים, מ”מ כשהולך לראות דברים קדושים, זה משפיע עליו”.
להשתדל  יש  “אם  שנשאל:  כ”ג,  סי’  חט”ז  אליעזר  ציץ  בשו”ת  וע”ע 
לכבודם  בולים  סדרת  להנפיק  הממשלתי  הבולאי  ועדת  לפני  ולהציע 
זאת  שלל  ובתשובתו  שלפניהם”,  מהדורות  ישראל  גדולי  של  ולזכרם 
ברחובות  מכן  לאחר  יתגלגלו  מהתמונות  ש”הרבה  משום  השאר  בין 
כי אם ההיפך מזה”.  כבוד הראוי,  ינהגו בם  לא  ורוב העם  ובשווקים, 
יש  נעלים  מדברים  תמונות  שע”י  הסוברים  יש  בעצם  כי  אנו  רואים 
עשויים  אלו  כגון  דאנשים  י”ל  גיסא  לאידך  אכן  לטובה.  התעוררות 
להניח תמונות ממקומות הקדושים יחד עם תמונות של להבדיל אא”ה 

מקומות הטומאה של אוה”ע.
מלבד כל זאת, היה ראוי למנוע התיירים מלצלם שם במקום שמוציאים 
ס”ת, ועלול שיצלמו בעת הגבהת התורה וכיו”ב, ומצינו שאין להראות 
דברי הקדושה הללו לגויים, וכדאי’ בחז”ל שחזקיהו המלך נענש ע”ז, 
לידי  אח”כ  ויביאום  הקודש  שמות  את  שיצלמו  חשש  שישנו  ובמיוחד 
ביזיון. וראה עוד בשו”ת משנה הלכות ח”ז סי’ קי”ד, שכתב טעם למנוע 
מדינא  חזי  “ופוק  ומסיים:  בכך,  רוצה  שאינו  כשידוע  צדיק  מלצלם 
דמלכותא דאסור לצלם מקומות שמקפידים ע”ז שהם סודות המדינה, 

וכ”ש גוף הצדיק, שהוא סוד ה’ ליראיו”.
6   ועי’ בס’ ‘עיה”ק והמקדש’ ח”ד סוף פ”ח, שכותב: “נמצא כשנכנס 
להר הבית שלא לצורך מצוה, אלא לשם טיול בעלמא, או שנוהג בו שום 

קלות ראש, עובר על העשה ומקדשי תיראו”.
7  ובאמת אפשר דג’ פנים יש בזה, דגבי שופר אף מדרבנן יצא ידי חובתו, 
דלא מצינו שמתחייב לחזור ולתקוע, וכמש”כ ברע”א, דרק עבר אשבות 
אבל קיים המצוה, ומאידך גבי סוכה מבואר דאף מדאורייתא לא יצא 

ידי חובתו )והיינו על דרך שאמרו דיש כח ביד חכמים לעקור דבר מה”ת 
בשוא”ת(. ואופן הג’ אפשר דיש כה”ג דרק מדרבנן הוא דלא נפיק, אבל 
פסחים  דרש”י  בגוונא  הוא  דכן  ואפשר  יד”ח,  יצא  באמת  מדאורייתא 

הנ”ל, שכתב דלא יצא יד”ח בַמַצת טבל דרבנן.
והנה כל עיקר הקושיא היא לדברי רע”א אליבא דהתוספות הנ”ל,    8
אבל בריטב”א )סוכה שם( ובר”ן )שם כ”ח א’ מתני’ ובפסחים כ”ה ב’ 
דוקא  כל(, כתבו דהא דאמרו דלא קיים מצות סוכה מימיו, לאו  ד”ה 
ב’  קט”ז  בפסחים  ודכוותה  כראוי,  המצוה  קיים  שלא  ר”ל  אלא  הוא, 
גבי מי שלא אמר ג’ דברים וכו’, ועי’ בה”ל תרל”ד ד”ה כאלו, שהביא 

דבריהם, ולפי”ז לא קשיא מידי.
9  ועי’ בפמ”ג במשב”ז שם. ועי’ בהג’ חת”ס או”ח שם שציין שכבר קדם 
בזה בכס”מ מלכים פ”ג ה”ז, אולם בהג’ רע”א שם ובשו”ת קמא סי’ 
ע”ד ציין גם לתוס’ הרא”ש סנהדרין י”ט ב’, ותוס’ ב”מ ע’ ב’ דמשמע 
כן, אלא שכתב שדבריהם רק לענין ‘מצוה’, ומשא”כ הט”ז חידש דאף 
כשנאמר בתורה בלשון ‘רשות’ הדין כן. ועי’ להגר”ש קלוגר זצ”ל בשו”ת 
האלף לך שלמה יו”ד של”ו, שהביא ג”כ סמוכין להט”ז מתוס’ יבמות כ’ 

ב’, אלא שלא חילק דדבריהם שם רק לענין מצוה כמש”כ הרע”א.
10  וכל זה אינו לדעת ר’ לוי בר לחמא בר”ה )כ”ט ב’(, דמוקים קרא דפ’ 
אמֹר דכתיב ‘זכרון תרועה’, דקאי בר”ה שחל בשבת, שאז אין תוקעין 
כשחל  קאי  תרועה’,  ‘יום  דכתיב  דפרשתינו  קרא  אידך  ואילו  בשופר, 
המצוה,  מכלל  לשבת  קרא  אפקיה  בהדיא  דלדבריו  נמצא  א”כ  בחול, 
לומר שאין בו שופר. אבל כבר דחהו רבא שם דביטול שופר בשבת אינו 

אלא גזירה דרבנן.
11  ואמנם היה מקום להקשות, דאם ס”ל להט”ז וסיעתו כן, דכל שעבר 
ועשה דיעבד יצא ידי חובתו וממילא אין זה ‘עקירה’, א”כ למה הוזקק 
לפרש הטעם משום דגבי שבת אינו נגד הכתוב המתירו בהדיא, הא לימא 
באם  דיעבד  לצאת  מקום  חכמים  לו  הניחו  דמ”מ  כיון  עקירה,  דאינו 
יעבור על דבריהם. וע”כ דלהט”ז באמת גם אם לא היה יוצא דיעבד, לא 

חשיב עקירה, כיון דיש קיום להמצוה בשאר שנים כשחל בחול.
אבל זה אינו, דודאי ס”ל להט”ז דלא סגי מה שיוכל לצאת דיעבד אם 
בא  שאינו  הרגיל  באופן  שהרי  עקירה,  יחשב  שלא  דבריהם,  על  יעבור 
לעבור על דבריהם, נמצא שגם בשאר שנים שחל בחול לא יתקע בשופר 
משום גזירת כלי שיר וכנ”ל, שהרי אינו עקירה גמורה, כיון דהניחו מקום 
הטעם  הט”ז  נקט  ולכן  דיעבד.  דבריהם  על  יעבור  אם  המצוה  לקיום 
דעוקר דבר המפורש בתורה להתיר, דהגם דלא נעקר לגמרי משום דיוכל 
לצאת בעבר ותקע דיעבד, אבל אין כח ביד חכמים לגזור לכתחילה שלא 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר



יקח, בלתי אם ידוע לישראל שָּכלו המים מהבארות שבהר הבית 
או כשידוע לו שהנכרי רגיל לשאוב מהבורות שבמחנה שכינה, 
או אף מהחיל ועזרת נשים )והוא אופן בלתי מצוי(, שבכה"ג אינו 

רשאי לומר להנכרי שיביאו לו מים".

תשובה ל"מענינא דסדרא"

הבאה  'דאורייתא'  דמצוה  די"א  בהא  לשאלה,  בתשובה 
ב'  ל"ה  )עי' רש"י פסחים  יד"ח  יוצא  אינו  'דרבנן',  בעבירה 
ד"ה טבול(, היכן מצינו בפרשתינו מצוה מסויימת דאם באה 
יוצא יד"ח, ומצוה אחרת אם באה בעבירה  בעבירה דרבנן, 

דרבנן, אינו יוצא יד"ח.

הנה בפרשתינו נזכרו כל המועדות, ובכללם ר"ה, כדכתיב )כ"ט 
א'(, "יום תרועה יהיה לכם", והיינו מצוות שופר, וכמו"כ נזכר גם 
מועד חג הסוכות, דכתיב )שם י"ב(, "ובחמשה עשר יום לחדש 

השביעי וגו' וחגֹתם חג לה' שבעת ימים".
והנה לענין מצות שופר, כתב הרע"א בדרוש וחידוש )חגיגה, 
תקיעת  חכמים  דאסרו  דאע"פ  המג"א(,  והנה  ד"ה  ח',  מערכה 
שופר בשבת, גזירה שמא יעבירנו ד"א ברה"ר, אבל מ"מ אם עבר 
ותקע, יצא ידי חובתו, "...דגם גדול שתוקע בשבת קיים מצוות 

שופר, דזמנו גם בשבת, אלא דעבר על שבות דשבת".
בעבירה',  הבאה  'מצוה  לכאורה  דהוי  דאע"פ  בזה,  ומבואר 

והיינו עבירה דרבנן דשבות שבת, מ"מ יוצא ידי חובתו.
כה"ג  מצינו  בפרשתינו,  הנזכר  הסוכות  חג  לענין  ומאידך 
דאורייתא  המצוה  חובת  ידי  יוצא  אינו  דרבנן  עבירה  דמחמת 
דסוכה, דיעוין בתוספות סוכה ג' א' )ד"ה דאמר, בסוה"ד(, שכתבו, 
דלדעת בית שמאי בגמ' שם דפסלי ביושב בסוכה ושולחנו בתוך 
הבית, היינו דבאמת אין יוצא כלל אף מדאורייתא, וכדאשכחן 
בסוכה כ"ח א', דבשעה שמצאוהו לר' יוחנן בן החורנית שהיה 
בית  לו  אמרו  הבית,  בתוך  ושולחנו  בסוכה  ורובו  ראשו  יושב 

שמאי "אם כך היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך".
וכבר עמדו בזה הרבה באחרונים, מאי שנא מצות שופר וכיו"ב, 
דיוצא ידי חובתו, אע"פ דעבר אדרבנן, ואילו מצות סוכה אינו 

יוצא ידי חובתו מחמת עבירה דרבנן7.
וכיו"ב, שאין העבירה  גבי שופר  ליישב8, דשאני  ורבים כתבו 
דרבנן שייכא לגוף המצוה, שגזירת חכמים 'שמא יעבירנו', אינה 
גזירה בגוף צורת המצוה, אלא הוא חשש כלפי עצמו, ולכן אין 
קיום המצוה תלוי בו. משא"כ גבי סוכה, דגזירתם שייכא בגוף 
ביד  כח  יש  שפיר  דבזה  ראוי,  שאינו  באופן  המצוה, שמקיימה 

חכמים לעקור קיום המצוה ממנו כאילו לא קיימה כלל.
עוד יש שכתבו לבאר, ע"פ המבואר בט"ז )או"ח תקפ"ח סק"ה(, 
שעמד ליישב למה לא גזרו על השופר אף ביו"ט, שמא יתקן כלי 
שיר, ותירץ, משום דלעולם לא גזרו חכמים גזירה באופן שיעקר 
דבר המפורש בתורה להיתר, וכיסוד זה כתב הלבוש שם ס"ה9. 
ולכן דוקא שופר בשבת, שאף אם יבטלוהו בגזירתם, מ"מ אכתי 
בחול,  ר"ה  של  יו"ט  דחל  אחרות  שנים  כלפי  הכתוב  מתקיים 
א"כ אין כאן ביטול דבר המפורש בתורה להתיר, שהרי לא כתיב 
ביו"ט  יבטלו שופר  ומשא"כ אם  דוקא10,  לתקוע בשבת  בהדיא 

משום גזירת כלי שיר, דאז נמצא שתיבטל המצוה לגמרי.
והנה לכאורה יש להקשות עדיין, דא"כ למה דיעבד אם תקע 
יוכל  שהרי  דהמצוה,  גמורה  עקירה  כאן  דאין  כיון  הא  יצא, 
אף  בשבת,  ותקע  עבר  דאם  נימא  א"כ  שנים,  בשאר  לקיימה 

דיעבד לא יצא.
דבר  לעקור  חכמים  ביד  כח  דיש  שאמרו  דבמה  לומר,  וע"כ 
והלכך  טפי,  עדיף  בעקירה  למיעוטי  דאפשר  כמה  ודאי  מה"ת, 
לגמרי,  המצוה  חכמים  עקרו  לא  שבת  כלפי  דגם  נמצא  באמת 
יצא  ותקע בשבת, שפיר  גזירתם  על  בדיעבד עבר  דלעולם אם 
ידי חובתו, והוא מטעם זה, שא"א שיעקרו חכמים קיום המצוה 

לגמרי בשעה שמצד הכתוב המצוה היא גם בראש השנה שחל 
בשבת, וא"כ הגם דאין מפורש בתורה לתקוע בשבת, אבל מ"מ 

למעוטי בעקירה עדיף11.
ולפיכך גבי מצות סוכה, שפיר כיון שיוכל לקיים המצוה באופן 
אחר בכל שעה, והיינו לישב כולו עם שולחנו בתוך הסוכה, לכן 
שפיר  חכמים,  בעיני  ראוי  שאינו  באופן  המצוה  לקיים  כשבא 
כל  לגמרי,  דאורייתא  המצוה  קיום  ממנו  חכמים  שעקרו  יתכן 

שמקיימה באופן ההוא שאינו ראוי לדעתם.
וישנם עוד כמה חילוקים בזה, ומפאת שהדברים ארוכים, נבצר 
הערות  קובץ  עי'  בזה.  מ"מ  כמה  כאן  ונרשום  ללקטם,  מעמנו 
ח"ב  אברהם  דבר  ובספר  בכ"ז,  שהאריך  מה  ס"ט  סי'  יבמות 
סי' כ"ו סק"י, ובשו"ת מנחת יצחק ח"ט סי' קס"ד, וע"ע בקבא 
דקשייתא סי' צ"ט, ובספר קבא דיישובא )שם( מה שהביא כמה 
ליברמן  )להרש"ב  עי' בספר בשבילי אורייתא  וכן  בזה,  תרוצים 
בזה,  פנים  כמה  וכתב  א'(, שהאריך  סי'  בשבילי השמחה  זצ"ל, 

ובכללם תרוצים הנ"ל. וע"ע חשוקי חמד סוכה ל"א א'.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "יחצאל ]בן נפתלי[".

ִמְׁשַּפַחת  ְליְַחְצֵאל  ְלִמְׁשְּפחָֹתם  ַנְפָּתִלי  "ְּבֵני  הקשורה:  דמות 
ַהַּיְחְצֵאִלי ְלגּוִני ִמְׁשַּפַחת ַהּגּוִני". במדבר כ"ו מ"ח.

כאמי וכזקנה הגדול הייתי – שיחצאל היה הגדול בבני אביו, 
כאמו ְמִריַמת שהיתה הגדולה במשפחתה וכעּוץ זקנה, שאף הוא 

היה הגדול בבני אביו.
שיחצאל היה הגדול בבני אביו, כמפורש בקרא )בראשית מ"ו 

כ"ד(, "ּוְבֵני ַנְפָּתִלי ַיְחְצֵאל ְוגּוִני ְוֵיֶצר ְוִׁשֵּלם".
בספר  כדאיתא  שמה,  מרימת  נפתלי  אשת  יחצאל  של  ואמו 
הישר )פרשת וישב, עמ' קפ"ו ד"ה וילכו גד(, "וילכו גד ונפתלי 
לנשים...  ָנחֹור  בן  עּוץ  בן  ֲאמֹוָרם  בנות  ויקחו משם את  חרנה, 

ויקח נפתלי את ְמִריַמת...".
ומרימת היתה הגדולה במשפחתה, כדאיתא בספר הישר )שם(, 
הקטנה  ושם  מרימת  הגדולה  שם  אמורם,  בנות  שמות  "ואלה 

עּוִצית...".
ועוץ היה זקנה של מרימת, אבי אמורם אביה, כדאיתא שם, 
"וילכו גד ונפתלי חרנה, ויקחו משם את בנות ֲאמֹוָרם בן עּוץ בן 

ָנחֹור לנשים...".
ועוץ היה הגדול בבני אביו, כמפורש בקרא )בראשית כ"ב כ"א 
- כ"ב(, "ֶאת עּוץ ְּבכֹרֹו12 ְוֶאת ּבּוז ָאִחיו ְוֶאת ְקמּוֵאל ֲאִבי ֲאָרם. ְוֶאת 

ֶּכֶׂשד ְוֶאת ֲחזֹו ְוֶאת ִּפְלָּדׁש ְוֶאת ִיְדָלף ְוֵאת ְּבתּוֵאל".

ורבות הבנות שהיו במשפחתי – שבמשפחתו של יחצאל, בכל 
שבט נפתלי, היו בנות רבות יותר מאשר הבנים.

שבנות רבות היו בשבט נפתלי, והיו יותר מהבנים, כפי שכתב 
ברוקח בפרשתנו )כ"ו נ', עמ' קט"ו(, "]בני נפתלי.[ במדבר סיני 
שנפקדו  אותם  מתו  אנשים  שכל  לפי  'בני',  וכאן  'לבני'  כתיב 
מן  מרובות  היו  הנשים  כי  'בני',  כאן  לכך  ואהרן,  משה  ידי  על 
)מכתיבה  בפרשתנו  אפרים  ברבינו  כתב  וכעי"ז  האנשים". 
אשכנזית, כ"ו ל"ה, עמ' קל"ז(, "כאן כתיב 'בני' לשון מיעוט, לפי 
רובם  סיני שהיו  במדבר  אבל  אנשים שמתו,  יכולין13  היו  שלא 
נקבות  רובן  שהיו  נפתלי  אבל  רבים,  לשון  'לבני'  כתיב  זכרים 

כתיב שם כמו כן 'בני' לשון מיעוט".  

מרובים היו בני דודי מאבי – שליחצאל בן נפתלי היו בני דודים 

מרובים מצד אביו.
שבני דודים רבים היו ליחצאל מצד אחי אביו, כמפורש בקרא 
ְוַכְרִמי.  ֶחְצרֹן  ַפּלּוא,  ֲחנֹוְך,  מראובן:  כ"ג(,   - ט'  מ"ו  )בראשית 
משמעון: ְימּוֵאל, ָיִמין, אַֹהד, ָיִכין, צַֹחר ְוָׁשאּול ֶּבן ַהְּכַנֲעִנית. מלוי: 
ֵּגְרׁשֹון, ְקָהת ּוְמָרִרי. מיהודה: ֵער, אֹוָנן, ֵׁשָלה, ֶפֶרץ ָוָזַרח. מיששכר: 
ּתֹוָלע, ֻפָּוה, יֹוב ְוִׁשְמרֹן. מזֻבלון: ֶסֶרד, ֵאלֹון ְוַיְחְלֵאל. מגד: ִצְפיֹון, 
ַחִּגי, ׁשּוִני, ֶאְצּבֹן, ֵעִרי, ֲארֹוִדי ְוַאְרֵאִלי. מאשר: ִיְמָנה, ִיְׁשָוה, ִיְׁשִוי 
ּוְבִריָעה. מיוסף: ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפָרִים. מבניִמן: ֶּבַלע, ֶבֶכר, ַאְׁשֵּבל, ֵּגָרא, 
ַנֲעָמן, ֵאִחי, רֹאׁש, ֻמִּפים, ֻחִּפים ָוָאְרְּד. וֻחִׁשים מדן, סך כל מנינם 

יחדיו עולה לארבעים ותשעה. 

ושביעית14 מהם גם מצד אמי – ששביעית מארבעים ותשעה 
בני  הם  לשבעה,  עולה  ואחיו, שמנינם  יחצאל  של  הדודים  בני 

דודים כפולים, גם מצד נפתלי אביו וגם מצד מרימת אמו.
וגם  גם מצד האבא  כפולים,  דודים  בני  היו  ואחיו  שליחצאל 
מצד האמא, כדאיתא בספר הישר )פרשת וישב, עמ' קפ"ו ד"ה 
וילכו גד(, "וילכו גד ונפתלי חרנה, ויקחו משם את בנות ֲאמֹוָרם 
בן עּוץ בן ָנחֹור לנשים. ואלה שמות בנות אמורם, שם הגדולה 
ְמִריַמת ושם הקטנה עּוִצית. ויקח נפתלי את מרימת וגד לקח את 
ויביאון ארצה כנען בית אביהם. ותלד מרימת לנפתלי,  עוצית, 
יחצאל וגוני ויצר ושלם, בנים ארבעה. ועוצית ילדה לגד, צפיון 
וחגי שוני ואצבון ערי וארודי ואראלי, בנים שבעה". הרי שבניהם 
גם  ואחיו,  יחצאל  של  כפולים  דודים  בני  והיו  ועוצית  גד  של 
מצד אביהם, שהיו בני אחיו גד, וגם מצד אמם, שהיו בני עוצית 

אחותה.
ותשעה  ארבעים  מתוך  ועוצית  גד  בני  שבעה  אותם  וחשבון 

שאר בני דודיהם מצד אביהם, עולה בדיוק לשביעית.
 

יצר  גוני  ואחיו  יחצאל  של  – ששמו  נדרשים  אחי  ושם  שמי 
ושלם, נדרשים.

שגוני יצר ושלם היו אחיו של יחצאל, מפורש בקרא )בראשית 
מ"ו כ"ד(, "ּוְבֵני ַנְפָּתִלי ַיְחְצֵאל ְוגּוִני ְוֵיֶצר ְוִׁשֵּלם".

ושמותיהם של יחצאל ואחיו נדרשים, כדלהלן.

לגנות ואף לשבחים – ששמותיהם של יחצאל ושלושת אחיו 
נדרשים לגנות ואף לשבח.

ששמותיהם של יחצאל ושלשת אחיו גוני יצר ושלם, נדרשים 
מופתלין  שהיו  נפתלי,  “ובני  ח’,  צ”ד  בב”ר  כדאיתא  לגנות15, 
על שבעים ושתים ניר שהיו פותלין את עבודת הניר16, יחצאל, 
ומלעיגים  בשיניהם  מצחצחין  והן  בידן17,  אלוהות  שחיצו 
יצרן  שהיה  ויצר,  בלשונם,  מגונים  שהיו  וגוני,  בשפתותיהן18, 
קשה מכל בני אדם19, ושלם, שהיו מושלמים ליצרם20 ומשלמין 

רעה תחת טובה21”.
ושמותיהם נדרשים אף לשבח, כדאיתא בבראשית רבתי )ויגש, 
נפתלי  בני  זכו  וגוני.  יחצאל  נפתלי  “ובני   ,)213 עמ’  כ”ד,  מ”ו 
ֻכלם22 שלא כלתה משפחה מהם23 ולא נשתנה שמם בכל מקום24 
זכות משפחתם נקראו  ועל שם  ואף הכתובים לא שינו שמו25. 
]שבטחו[  )ש”ה(,  לע”ז  הב”ה  בין  חציצה  שעשו  יחצאל  שמם. 
בהב”ה ומאסו בע”ז. וגוני שנעשה להם הב”ה מגן. ויצר ושלם, 

כל כך למה, על שהיה יצרם שלם להב”ה”.
וע”ע במדרש שכל טוב )בראשית מ”ו כ”ד(, שהביא את שני 
הדרשות, לגנאי ואף לשבח, “ובני נפתלי יחצאל. רבותינו אנשי 
עיר הקודש דרשו כך, יחצאל, שחצו אלהות בידים. וגוני, שמגונין 
למה  בעיני  נפלאת  והיא  ליצרם.  ושלם, משלימין  ויצר  ביצרם. 
כינום במדרשי גנאי, מה מצאו בהם יותר משאר בני השבטים. 
במחיצת  שנתמוככו  יחצאל  הכי,  דרשו  הוראה  בתר  ורבותינו 
אל, וגוני שגנן הקב”ה עליהן, ויצר שיצרן הטוב שופטן, ושלם 

שמשלימין”.

יתקעו, באופן שהוא נגד הכתוב בהדיא לתקוע בר”ה.
12  והנה בענין מי היה עוץ זה בכורו של נחור, איתא בירושלמי סוטה 
בר  בשם  לקיש  בן  שמעון  רבי  איוב,  היה  “אימתי  ב’(,  )כ”ה  ה”ו  פ”ה 
קפרא, בימי אברהם אבינו היה, הדא היא דכתיב )איוב א’ א’(, ִאיׁש ָהָיה 
]וע”ע  ְּבכֹרֹו”  ִאּיֹוב ְׁשמֹו, וכתיב )בראשית כ”ב כ”א(, ֶאת עּוץ  ְבֶאֶרץ עּוץ 
אריכות דברים בתקופת איוב בירושלמי שם ובבלי ב”ב ט”ו א’ - ב’, ב”ר 

נ”ז ד’ ועוד[. הרי שלמדו שעוץ זה הוא איוב.
וע”ע בב”ר נ”ז ד’, “ד”א נתירא ]אברהם[ מן היסורין, א”ל הקב”ה, אין 
וכן  עוץ בכורו ואת בוז אחיו”.  נולד מי שיקבלם, את  אתה צריך, כבר 
העקדה[  ]שאחרי  שעה  “באותה  באריכות,  י”ד  שלח  בתנחומא  איתא 
לי שאין  עד שתשבע  זז מכאן  איני  רבש”ע  לפני הקב”ה,  אמר אברהם 
אתה מנסה אותי עוד לעולם, שאם ח”ו לא הייתי שומע לך, אבדתי את 
כל מה שיגעתי מימי. אמר רבי חנין, א”ל הקב”ה, חייך כך הוא, שִאלו 
לו הקב”ה שלא  נשבע  באותה שעה  כלום.  בידך  היה  לא  לי  לא שמעת 
ינסהו עוד לעולם... א”ל הקב”ה, חייך יסורין קשין ונסיונים אחרים היו 
ראויים לבא עליך, ועכשיו אינן באין, ואלו היסורין אותן שבאו על איוב 
היו ראוים לבא עליך, ועכשיו אינן באין, שכן הוא נסמך לפרשה )בראשית 
ֶאת עּוץ  וגו’.  ְלַאְבָרָהם  ַוֻּיַּגד  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַוְיִהי ַאֲחֵרי  - כ”א(,  כ”ב כ’ 
ְּבכֹרֹו, והוא איוב שנאמר )איוב א’ א’(, ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ. באותה שעה 

א”ל הקב”ה לאברהם )קהלת ט’ ז’(, ֵלְך ֱאכֹל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמָך”.
13  עי’ בהערות שם אות מ”ב שעל תיבות אלו ציין לדברי הרוקח שהובא 
לעיל, “לפי שכל אנשים מתו אותם שנפקדו על ידי משה ואהרן”, וכוונתו 

לומר שדברי שניהם אחד הוא.
14  בכתב חידה עצמו נכתב ‘וכעשירית’, ויותר מדויק לכתוב ‘ושביעית’ 
יותר, ובכל אופן הדברים עולים  על כן שינינו כעת את הנוסח למדויק 

יפה גם אם כתוב ‘וכעשירית’  שבקרוב לעשירית מנינם.
וביפה תואר ד”ה שחיצו, הביאו את דברי  ז’  15  אכן ברד”ל שם אות 
ספרד,  ממגורשי  זצ"ל,  סבע  יעקב  ב"ר  אברהם  )לרבי  המור'  ה'צרור 
ואבי רבי יצחק חמיו של מרן הבית יוסף, פרשת ויגש, ד"ה ובני נפתלי(, 
שכתב את דברי המדרש בראשית רבתי שהובא להלן, "ובני נפתלי וגו'. 
זכו בני נפתלי שלא כלתה משפחה מהם ולא שינה שמם בשום מקום. 
ועל שם זכות משפחתם נקראו שמם יחצאל שעשו חציצה בין הקב"ה 
וגוני שעשה הקב"ה להם  זרה. שבטחו בהקב"ה ומאסו בע"ז.  לעבודה 
נס ומגן. ויצר ושלם. כל כך למה על שהיה יצרם שלם להקב"ה", ולא 
עולים  המדרשים  ששני  ביארו  וע"כ  חלוקים,  שהמדרשים  ללמוד  רצו 
בקנה אחד, וכפי שכתב הרד"ל שם, "ואפשר כן ראוי גם הנוסחא כאן... 

כי הנוסחאות בב"ר מפרשיות אחרונות אלו מקוצרות ומשובשות מאד 
בכמה מקומות", ועל כן למדו שאף כוונת הבראשית רבה היא לדרוש את 

שמותם לטובה ולברכה וכדלהלן.
במעשה  בקיאין  שהיו  באב”א  “מצאתי  כתב,  שם  כהונה  במתנות    16
הפרוכת שהיה נארג על ע”ב נירין. ולי נראה בהיפך, שהיו אורגין אריגות 
לעבודת כוכבים ככתוב במ”א כ”ג, וכדמפרש ואזיל. ואי לאו דמיסתפינא 
של  הפותלין  שהן  הניר  עבודת  את  פוסלים  שהיו  נפתלי,  דה”ג,  אמינא 
ע”ב נירין, פירוש, שבמה שעובדין עבודת כוכבים ואורגים בתים לעבודת 
כוכבים, היו פוסלין ומחללין עבודת פרוכת הקדש שהיא נארגת על ע”ב 

נירין כדאיתא בסוף מסכת שקלים, והוא בעיני כפתור ופרח”.
וע”ע ברש”ש בביאורו על המדרש אות י’, שכתב, “נראה שהוא מלשון 
ומעוותים  מעוקשים  שהיו  ור”ל  ּוְפַתְלּתֹל’,  ִעֵּקׁש  ‘ּדֹור  ה’(  ל”ב  )דברים 
מאד כחוט שהוא מופתל על ע”ב ניר, ונקט לשון גוזמא במספר זה, שכן 

היתה אריגת הפרכת”.
לטובה,  נדרש  ששמם  שלמדו  הקודמת,  בהערה  שהובאו  ועוד  ולרד”ל 
ביארו שמרומז בשמותם שעסקו במלאכת אריגת הפרוכת, שהיו פותלין 

בע"ב ניר.
17  וביאר המתנו”כ, “חלקוהו ותקנוהו על אופנו”, והיינו שתיקנו הע”ז 

על אופנו.
אכן לדעות דלעיל שגם דרשות אלו הם לטובה, כתב היפ”ת שהוא מלשון 
רֹאׁש  “ִיְמַחץ  כ”ב(,  ס”ח  )תהלים  ְוָחְלָפה”,  “ּוָמֲחָצה  כ”ו(,  ה’  )שפטים 

אְֹיָביו”, ופירושו שכיתתו את הע”ז.
בבני  מתלוצצים  שהיו  כלומר  שריקה...  “ענין  במתנו”כ,  וביאר    18

אדם”.
אכן לדעות דלעיל שגם דרשות אלו הם לטובה, כתב היפ”ת, “שמבזים 
מליצנותא  בר  אסירא  ליצנותא  דכל  בליצנותם,  כוכבים  העבודת  את 

דע”ז”.
שבזה,  והגנאי  הרעה  ביאור  צריך  לא  לרעה,  שהוא  לדעות  והנה    19
לטובה,  הם  אלו  דרשות  שגם  לדעות  אכן  אדם.  בני  מכל  קשה  שיצרם 

כתב היפ”ת, “גם זה לשבח, דכל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו”.
20  גם דברים אלו אינם צריכים ביאור מדוע הם לרעה, שהנתון כולו ביד 
היצר, בודאי רעתו וגנותו רבה. אכן לדעות שגם דרשות אלו הם לטובה, 
כתב היפ”ת, “וכן הא דמושלמים ליצרם, פירוש, כי היצר המושל על כל 

אדם ומחטיאם, היה נמסר בידיהם”.
לטובה  עולים  היאך הם  מי שיבאר  לא מצאתי  הללו  בתיבות  אכן    21
ולברכה, ויתכן שלדעות הללו שדרשות אלו הם לטובה, לא גרסינן תיבות 

אלו, במיוחד שהם דרשה שניה בשם ‘שלם’. והיודע ביאור בזה לדעות 
אלו, נודה לו אם יודיענו להגדיל תורה ולהאדירה.

22  ועיי"ש עוד )ויגש, מ"ו כ"ה, עמ' 223(, "כל נפש שבעה. זכתה בלהה 
בבני  שאמר  כשם  למנין,  הנפשות  והקדים  'כל',  בהם  שכתוב  בבניה 
וכן הכתובים  הגבירות, לפי שבִחבה נשאת ליעקב להעמיד לו תולדות, 
ַנְפָּתִלי  שבחּוה וקראו לבני נפתלי על שמה, ]דכתיב[ )דהי"א ז' י"ג(, ְּבֵני 
ַיֲחִציֵאל ְוגּוִני ְוֵיֶצר ְוַׁשּלּום ְּבֵני ִבְלָהה. אבל כשָמנו בני אשר, לא מנו אותם 

על שם זלפה, לפי שבתחלה סרבה בו להעמיד לו תולדות".
וע"ע ב'צרור המור' )פרשת ויגש(, שהביא דברי מדרש בדומה לזה, "...

ומפני מה הקדים בכולן הנפשות קודם המנין וכתב בהם 'כל'. ובבני זלפה 
בשמחת  ליעקב  נזדווגו  שכולן  לפי  'כל'.  וחסר  לנפשות  המנין  הקדים 
לבב להעמיד לו תולדות, לכך ריבה הכתוב כל בנפשות בניהם, והקדים 
הנפשות למנין, אחר שכתב בהם ברכה זכר מניינם שלא יענשו על המנין. 
אבל זלפה, שלא רצתה להזדווג ליעקב עד שלקחה אותה לאה בדברים, 
כמה דאת אמר )בראשית ל' ט'(, ַוִּתַּקח )לאה( ֶאת ִזְלָּפה ִׁשְפָחָתּה וגו', לכך 
ללמדך  לנפשות,  המנין  והקדים  כל  בהם  כתב  לא  שהעמידה  בתולדות 
שמדה שאדם מודד בו מודדין לו, היא העמידה תולדות ליעקב בעין צרה, 

לכך כשזכר הכתוב תולדותיה הכניס בהם עין צרה".
23  כמפורש בקרא )במדבר כ"ו מ"ח - מ"ט(, שכל ארבעת בניו היו ראשי 
ל"ט(,   - ל"ח  )שם  בנימין שחסר חמש משפחות  לעומת שבט  משפחות, 

ושמעון חסרו משפחה אחת )שם י"ב - י"ג(, וע"ע רש"י במדבר כ"ו י"ג.
24  ששמות המשפחה בפרשתנו הם שמות ארבעת בניו שהוזכרו בפרשת 
ויגש, ולא נשתנה שמם בכל מקום, ואילו בשבט גד מצאנו שאצבון נקרא 
אזני )במדבר כ”ו ט”ז(, ובני בנימין נשתנו לאחירם ושפופם )שם ל”ח - 

ל”ט(, עיין רש”י )שם(.
כשהוזכרו  מהמשפחות  בחלק  ומצאנו  שהיות  הוא,  דבריו  פשטות    25
בדברי הימים, נשתנו שמותם, על כך אומר המדרש, שאף בכתובים לא 
ְוֵיֶצר  ְוגּוִני  ַיֲחִציֵאל  ַנְפָּתִלי  "ְּבֵני  י"ג(,  ז'  )דהי"א  נשתנו שמותם, כדכתיב 

ְוַׁשּלּום ְּבֵני ִבְלָהה".
אכן ישנם שינויים קלים בין השמות, ועיקרם הוא בניקוד, דבבראשית 
)מ”ו כ”ד( כתיב, “ּוְבֵני ַנְפָּתִלי ַיְחְצֵאל ְוגּוִני ְוֵיֶצר ְוִׁשֵּלם”, וצ”ל שהיות ולא 
ניתן ספר דברי הימים אלא להדרש, שינויים קלים בניקוד לא נחשבים 

כשינוי, במיוחד שבשמות האחרים ישנם שינויים מהותיים יותר.
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בכדי שאדם לא יאבד חלילה את החיים שחננו ה', עליו לזכור בכל עת שמטרת בואו לעולם 
המעולות  ההנאות  מכל  להנות  אלא  הנאה,  סתם  ולא  להנות!  הוא  אדמות  עלי  ותפקידו 
והמיוחדות שרק שייך, ומי שאינו מגיע למירב ולמיצוי ההנאות, מלבד מה שאיבד את טעם 
זה, שלא הפיק את מלוא ההנאה  דין וחשבון על בזבוז  וסיבת חייו, אלא עוד עתיד לתת 

מהעולם הנפלא שה' ברא.

טבעו של אדם שעליו נאמר )איוב י"א י"ב(, 'ְוַעִיר ֶּפֶרא ָאָדם ִיָּוֵלד', גורם לו לאבד טובה הרבה. 
יכול להרגיש מאושר כשור ברפת האוכל קש וחמור האוכל שעורים המתגלגלים על  הוא 
גלליהם ומרגישים שהגיעו לפסגת האושר. במקום למצוא את התענוגות הגדולות והמיוחדות 
בתשעת  דג  שניצל  אכילת  של  עלובים  בתענוגים  וריק,  בהבל  מאבדם  הוא  בתבל,  ביותר 
הימים או נקניק מעושן בשבוע שחל בו תשעה באב יחד עם שמיעת נגינה 'ווקאלית', או 
בשינת הסוס על גבי מזרון אורטופדי משובח ונסיעה בוולבו חדיש ובית מפואר ושאר ענינים 
גשמיים במשך כל השנה כולה, כאשר במקום זאת הוא יכול להגיע לאושר והנאה עד אין קץ, 
בהתגברות על מידותיו ורצונותיו, שעצם ההתגברות מביאה עמה הנאה וסיפוק רב, ובמיוחד 

בעמלה של תורה בכל עת ושעה, שאין תענוג שידמה לו וישוה לו.

היא  הקרים  במימיו  ואפילו ההשתכשכות  מרהיב, שראייתו  מים  למפל  להגיע  בשביל  אם 
הנאה רגעית החולפת כלא היה, אדם מוציא ממון רב כדי צרכי הנסיעה ואף מתאמץ בשמחה 
בטיפוס מייגע בהרים וגבעות כשהוא סוחב עליו תיק כבד עם שתיה ושאר חפצים נצרכים, 
ופניו נוטפות פלגי זיעה, וכל זה נחשב לו ככדאי ומשתלם, על אחת כמה וכמה על האדם 
לייקר ולהחשיב את המאמץ ההתמדתי והמחשבתי לעסוק בתורה ולשמוח בעצם הקושי, 
עד שיגיע להנאה הגדולה של עמלי התורה, בהבנת תירוץ או קושיה נפלאה, ובעיקר בשל 

עיסוקו בתורת ה', ובשכרו שהוא עד אין קץ ושיעור בזה ובבא.

אחד המפריעים הגדולים של האדם לצמיחתו הרוחנית, הוא יצר הרכשנות הטבוע בקרבו 
עוד מהיותו רך וקטן, עוד בטרם שידע לדבר כראוי, הוא כבר ידע לומר על כל דבר בבית 
'ֶּכלי', שלי הוא ולא של אחרים, ויצר רע זה לא עוזבו בחצי ימיו, אלא מלפפו והולך עמו עד 
למעמקי הקבר, ורק בשעה זו שכבר מכסים אותו כיסוי אחר כיסוי, כשידיו נפתחות לרווחה 
כאומר 'מה חלקי בכל עמלי', מתנדף לו יצר זה ועובר לתינוק שנולד באותם רגעים כשידיו 

קמוצות כאומר שלי הוא העולם.

יצר זה גורם לאדם לרדוף כל ימיו אחרי הגשמיות וההבל, לכנוס עוד ועוד נכסים וממון, 
לבטל תפילה בציבור וקביעות עתים בתורה והכל בכדי לכנוס עוד קצת מעות, כאשר בכל 
עת הוא לוחש באוזני האדם שיזכור את דברי חז"ל שצריך לדעת ש'בשבילו נברא העולם', 
וכל מה שהוא מצליח לכנוס ולאסוף עוד ועוד, הרי שמתקן את העולם שהכל יהיה בשבילו, 
ויחד עם זאת, ככל שמצליח לאסוף עוד ועוד, תחת שיהא לו הנאות בלא די כפי שנראה 
שהיה צריך להיות בסברה, הרי המציאות היא להיפך, שהשלווה והשמחה ממנו והלאה הרחק 
כפלים כמטחוי קשת ויותר, ומתקיים בו דברי חכמים, שמרבה נכסים מרבה דאגה, וסופו 

שדאגתו מוציאה אותו מן העולם במחלות וכאבי לב.
*

מחשבות אלו טרדו את מוחו וליבו של ר' אביגדור האטליבזאקען* שנים רבות. כאחד שנולד 
היה שהוא  וסופו  ורווחים,  עסקים  אודות  היה  עת  בכל  והשיח  עשירה, שהשיג  במשפחה 
והמסחר,  ההון  ׁשּוֵקי  אל  ההנאות,  פסגת  מקום  המדרש  בית  מתוך  אחריהם  ונגרר  נמשך 
מקום המתח והתחרות, הלחץ והחרדה. בחסד ה' עליו הצליח עד מאוד בעסקיו והיה לעשיר 
ַאֲחָריו  ֵיֵרד  'ֹלא  בו  אחרי',  מ'היום  תמיד  וחשש  חשב  זאת  בכל  לרוב,  צדקות  ונתן  גדול, 
ְּכבֹודֹו', ובניו שאף שהרגילם משחר נעוריהם במחשבות אלו על תפקידו של האדם ופסגת 
שאיפותיו לעשות רצונו בלבב שלם בעמלה של תורה וקיום מצוותיה, בכל זאת יש לו הרבה 
מה לפחד שיתעוורו מהעושר הגדול שעומד ליפול בחלקם ובגורלם שבפשטות הוא שמור 
ואף במשך  ְויֹאבדו בעולם המסחר  ולימודם  יפסיקו את התמדתם  זמן קצר  ותוך  לרעתם, 
בו מצוות  לקיים  בכדי שיוכל  הוא  הניתן לאדם  הגדול, שהעושר  ישכחו את העיקר  הזמן 

ולהשיג את חלקו בזה ובבא.

מאז פטירת רעייתו, ככל שזקנו הלבן ירד על פי מידותיו, כך הוסיפו הרהוריו של אביגדור 
להציק לו, האם נגזר עליו עונש נוראי זה שהתורה חלילה תמוש מפי זרעו, שבעקבות כספו 
באה על משפחתו קללה נוראה זו של עזיבת התורה. הוא ראה והשכיל מה היה בסופם של 
חבריו הגבירים הגדולים, שבניהם וחתניהם אף אלו שהיו תלמידי חכמים, זמן קצר לאחר 
שקבלו את חלקם בירושת אביהם, נמשכו אחר ההבל ונתהבלו, ולמעט שעות מסוימות בכל 
ובעסקיהם,  בפרנסתם  שעוסקים  מה  מלבד  יומם  חלקי  בשאר  בתורה,  עוסקים  בהם  יום 
נתונים הם במכמורת יצרם הרע המושך אותם ואת דעתם שכל מעיינם שיחם ושיגם, שבתם 
וקימתם, אינו אלא ברדיפה מתמדת אחר הגדלת ממונם והכפלתו, כאשר המציאות המרה 
היא, שאף כאלו שהאמינו שיוכלו להמשיך לגדול בתורה יחד עם ממון רב, תקותם נכזבה 
וכל עתידם נפל לבירא עמיקתא, כאשר יצר הרכשנות והגדלת הממון הוא זה המאבדם מן 
העולם, כשמונע מהם לעצור את מירוץ חייהם ולהתבונן בשביל מה הם מרבים את ממונם, 
שכעת שיעורו די בכדי לחיות בריוח כל ימי חייהם אפילו אם ה' יוסיף להם כהנה וכהנה 
ויחיו מאתיים שנה, ואף יוכלו להשיא את כל ילדיהם ונכדיהם ולרכוש להם דירות ולשלם 

את כל צרכי נישואיהם ועוד ישאר עודף בידם.

האמת היא, חשב אביגדור בליבו, מדוע אני כל כך הרבה חושב על ָּבַני ולא חושב על עצמי. 
וכי אני כעת כבר שוכב בקבר מכוסה בעפר שאבד ממני האפשרות לשינוי ולתיקון. הרי גם 
יכול לנתק את עצמי מחיי ההבל אחריהם אני  כיום, למרות שזכיתי להגיע לגבורות, אני 
לחיי  לזכות  ועמלה,  לתורה  ולשוב  מת,  הייתי  כאילו  בדעתי  ולחשוב  שנים,  עשרות  רודף 
נצח נצחים. בהתייעצותו עם רבו פנה ל אחד מעובדיו הבכירים שהכירו במשך שנים רבות 
כירא שמים ונאמן וישר בכל דרכיו, ומינהו כמנהל הכללי של כל העסקים, ומאז אותו יום 
ולא התערב בעסקים. אכן את עסקי  לזמן מה, כמעט  ופיקוח אחת  בדיקה  ומלבד  ואילך, 
הצדקה השאיר לעצמו, בכך שראה בהתעסקות עמהם כעסקו האישי, כשחילק סכומי עתק 
לצדקה לכל ענין ודבר, ובמיוחד בתמיכה בעמלי תורה, בישיבות ובכוללים, שיהיה לו חלק 

בלומדי התורה ובתורתם.

באחד הימים בא אביגדור לרב עם רעיון חדש שעלה על ליבו, שהטוב ביותר שיחלק את כל 
כספו הרב והאגדי לצדקה, ולא ישאיר לבניו אלא סכום קטן מאוד, וכך ימנע מהם נסיונות 
קשים ומרים של עשירות. הרב השיבו שבעצם הדבר ובמבט עסקי בודאי שהוא צודק, שעדיף 
לאדם לפזר את מעותיו לצדקה ולקנות חיי נצח, על פני להורישם לבניו, במיוחד כשישנו 
יחד עם זאת הוסיף הרב ואמר, שחז"ל  יוכל להיות שמור לרעתם, אבל  זה  חשש שעושר 
לימדונו שלמרות שראוי ואף כדאי לאדם שיפזר רבות מממונו לצדקה, בכל זאת, אם יש לו 

רכוש, עליו להשאיר לבניו מתנה הראויה להתכבד.

רבות התייעץ אביגדור עם רבו בדבר מה יעשה בכדי שישמור את בניו וחתניו לבל יאבדו את 
חלקם השמור לעמלי התורה. לא אחת הרהר אביגדור בדבר שחבל מאוד שלבני משפחתו 
לעמלי  להשוותם  ניתן  לא  שכלל  הדחק,  מתוך  התורה  עמל  של  המיוחדת  המעלה  חסרה 
לחשוב שעמלי התורה מתוך  היה  ניתן  פשוטה  למרות שבמחשבה  הרווחה,  מתוך  התורה 
הרווחה ולב רגוע ושֵליו זוכים יותר לעסוק בתורה ובהתמדה, המציאות מוכיחה שלא כן פני 
הדברים, אלא שכפי שיש יותר דחק וקושי, כך זוכים להגיע לפסגות אחרות בעמלה של תורה 
ובקניית קניני התורה. ומי שזוכה לאחוז בקרנות המזבח בכל כוחותיו, שלמרות כל הקשיים 

מחובר לתורה ועמלה, וממשיך להגות בה בכל עת, סופו שזוכה לדברים הרבה עד מאוד.
*

כשהחל אביגדור להרגיש במברקיו של 'מלאך המות' המודיע על בואו הקרוב, בהתייעצות עם 
רבו, עדכן ושינה את צוואתו, כשהרב אף ניסח עבורו כמה ענינים הלכתיים באופן שהתנאים 
עותק  והשאיר  הצוואה  את  צילם  ואביגדור  תורה,  של  כדת  יחולו  פרטיהם  ושאר  שלהם 
אחד ממנה בידי הרב, כשמחלה את פניו שיטפל בכל עניני הצוואה והדרכת בניו בכל אשר 
יצטרכו. באותם ימים שכבר כמעט לא יכל ללמוד בכל עת ושעה, היה עוסק רבות בצדקה 
וחסד, ובעיקר בנתינת ומשלוח תרומות בלב רחב וביד נדיבה לצדקות הגונות, שזכות הצדקה 
תעמוד לו לנצח נצחים. למרות שבתחילה היה הדבר קשה מאוד בעיניו של אביגדור, לחלק 
מכספו עליו עבד קשות, בכל זאת התגבר אביגדור וחילק לצדקה במהלך אותה תקופה סכומי 
עתק, ולאחר שהתרגל בנתינה, החל לחוש הרגשה נעלה ביותר של מצוה, שכפי שהתבטא לא 
פעם, ששמחת המצוה היא כה גדולה, עד שהרגשתו לאחר שנותן מממונו לצדקה, הוא אף 

יותר מהנאתו הרבה שהיתה לו בעת הריוח, כשהיה מרויח ממון רב.

כשהרגיש אביגדור שהוא כבר נמצא בימיו האחרונים עלי חלד, אסף את בניו וחתניו, בנותיו 
וכל יוצאי חלציו, והודיע להם ואף בקש מהם שלא יעשו דבר בכל ענין, מלבד מה שיאמר 
ואף הוסיף ואמר, שבידו נמצאת הצוואה היאך תחולק  פיו ישק כל דבר,  להם הרב, שעל 

ירושתו.

ביומו האחרון הספיק אביגדור להניח תפילין ולהתפלל תפילת שחרית, ולאחריה לומר את 
כל סדר הוידוי כמנהגו בכל יום כפי שיעץ לו הרב, ושעה קלה לאחר מכן, בשכבו על מטתו 
בעודו אומר קריאת שמע ופסוקי יחוד ה', השיב את נשמתו לבוראו, כשבניו כשתילי זיתים 
סביבו. שעה קלה לאחר מכן, כשנודעה דבר פטירת אביגדור לרב, מיהר הרב לביתו ופנה לר' 
אליעזר בנו הגדול והודיעו שיש לו עבורם צוואה מוכנה מאביהם אודות מקום קבורתו ועוד 
כמה ענינים, ולפני שמסר בידו את המעטפה הסגורה עליה כתוב 'צוואה', אמר לו שבקשתו 

של האבא היתה, שכל הבנים והחתנים יחדיו יקראו את דבריו.

האח הגדול ר' אליעזר כינס את כל אחיו וגיסיו לחדר צדדי, פתח את המעטפה והחל להקריא 
ובקשתו  פלוני,  לו במקום  כותב אודות קברו אשר כרה  בו הוא  את דברי אביהם המנוח, 
אודות ההספדים לבל יפריזו בשבחיו שכפי שנאמר לו יש בכך צער לנפטר כשמלאכי החבלה 
השומעים את השבחים שלא היו, מכים בנפטר ואומרים לו, שמדברי המספידים ניכר שיכל 
היה להגיע לדרגות אלו, ועל כך הם מייסרים אותו, מדוע הוא לא הגיע אליהם. כמו כן כתב 

שם האב עוד כמה ענינים אישים כלפי הנהגת בניו ב'שבעה'.

כשהגיע ר' אליעזר לסוף הדף הראשון של הצוואה, החל להקריא בקול רם את הכתוב בחלק 
זה של הצוואה. "בני וחתני אהובי, כל ימי חיי השתדלתי לעזור ולסייע לכם במה שיכלתי, 
ולא ביקשתי תמורת זה דבר. ולא זו בלבד אלא אף אני מוריש לכם את כל עמלי תחת השמש, 
הכולל נכסים וממון לרוב כמעט עד כי לא יוכל לספור, וכנגד כל זה אני מבקש מכם רק דבר 
אחר, ואני מוסיף ומתנה בזאת בתנאי כפול, שאם תקיימו את בקשתי זו, הרי תירשו אותי 
ככתוב בצוואה הנוספת, אך אם מכל סיבה שהיא לא תוכלו לקיים את בקשתי זו במלואה, 
הרי שתצאו נקיים מכל הירושה הגדולה, והיא תעבור בשלמותה להקמת קרן צדקה וחסד 

בהנהלת הרב שליט"א". 

מתח רב היה בחדר ואפילו קול דממה דקה לא נשמעה, ור' אליעזר המשיך בקריאת הצוואה, 
בה אביהם ממשיך לכתוב דברים לבניו וחתניו: "אני מבין שכעת אתם עדיין נמצאים במצב 
ש'מתו מוטל לפניו', וגופתי מכוסה בטלית בה השתמשתי בתפילות, והיא זו שתבוא ותעיד 
להפסיד  ובודאי שלא  לתפילה  לאֵחר  הרבה שלא  על השתדלותי  מעלה  דין של  בבית  עלי 
תפילה במנין, ואין צריך לומר שלא שוחחתי בתפילה או עם טלית ותפילין, ועל אחת כמה 
זו כשרה לחשוב על  ובודאי אתם חושבים שאין שעה  וכמה שלא בזמן קדושה או קדיש. 
הממון שהשאיר לנו אבינו, אלא על דברים אחרים העומדים ברומו של עולם, אך עם כל זה, 
בכדי שתעשו את בקשתי היחידה, אני רוצה ליידע אתכם שאם אכן תעשו כבקשתי, כל אחד 
מכם מקבל ירושה של רכוש ונכסים רבים בשווי של יותר מעשר מליון דולר, מלבד ממון 

מזומן לרוב, וכל זה נתון לכם רק אם תקיימו את בקשתי ככתבה וכלשונה...".

המתח בין כל יושבי החדר עלה והתחזק, מי יודע איזו בקשה קשה ועצומה עומד האב לבקש 
מהם כעת שמחמתה עליו להזהירם בכאלו אזהרות חמורות ולהתנות את ירושתו הגדולה 
עשירותו  על  יודעים  שהם  שחשבו  הגיסים  ושלושת  הבנים  שארבעת  ובמיוחד  והעצומה, 
חלוקה  כדי  עד  אגדית  שעשירותו  בדעתם  העלו  לא  המשפחה,  ראש  אביהם  של  הגדולה 
בשיעור עצום שכזה לכל אחד מהשבע, ובמיוחד אחרי מה שבשנים האחרונות פיזר רבות 

מממונו לכל דבר שבקדושה.

"בקשה אחת קטנה אני מבקש שהיא התנאי המוחלט לקבלת הירושה", נשמע קולו הרועד 
של ר' אליעזר, "והיא, שמלבד התכריכין שבהם יעטפו אותי בהּוָרִדי אלי קבר, יוסיפו לגרוב 

לי את גרבי הצמר הכחולים שהכנתי למטרה זו במקום פלוני".

הזה,  הגדול  הבינו בשל מה הסער  לא  דבר בקשת אביהם,  והחתנים את  הבנים  כששמעו 
ומדוע היה צריך להתנות כאלו תנאים עבור זה. וכי לא היה מספיק אילו היה מבקש מהם 
בקשה זו בלא שום תנאי, ומדוע שיחשוב שלא יחפצו לעשות את בקשתו הקטנה הזו. היחיד 
שהחל להבין שלא מדובר כלל בבקשה קטנה, היה החתן הצעיר שאביו הוא אחד ממתנדבי 
ה'חברא קדישא' במקום מגוריו, שהוא כבר שמע מאביו כמה פעמים על בקשות אלו ואחרים 
של נפטרים, שבדרך כלל אינם ניתנים למילוי מחמת כללי ההלכה האוסרים כל שינוי מצורת 

הקבורה הרגילה ולבישת התכריכין כסדר המקובל.

ר' אליעזר נטל על עצמו מצות כיבוד אב זו שהיא לאחר מותו, לדאוג שלאחר הטהרה ילבישו 
לאביו את הגרביים המדוברות, ועל כן לקח את הגרביים ממקום הנחתם, וניגש לר' מנחם 
איש 'החברא קדישא', וביקש ממנו לעשות כדברי אביו. ר' מנחם לא הבין כלל את בקשתו, 
והוסיף לשאול, מדוע אביו צריך גרבי צמר בקברו, וכי הוא חושב שיהיה לו קר עם התכריכים 
מפשתן שבהם רגילים לקבור את כל הנפטרים, הרי האדמה שבה מכסים את הנפטר היא 

מבודדת ושומרת את המקום ִמקור, כך שאין כל מקום לדאגה.

אבי ביקש מאתנו בקשה קטנה זו, נימק ר' אליעזר לר' מנחם, ואנו לא יודעים טעמה, אבל 
זאת אנו יודעים שדבר זה היה חשוב לו עד מאוד, ועל כן אני מבקש שתעשו כבקשתו. ר' 
אליעזר  ר'  לריק,  היו  דבריו  כל  אך  ומבקשתו,  מדבריו  אליעזר  ר'  את  להניא  ניסה  מנחם 
עמד על שלו וביקש שיגרבו לאביו את הגרבים הללו אחר הטהרה. ר' מנחם ניסה לדבר על 
ליבם שזה לא מקובל ולא ראוי, אך ללא הועיל, ר' אליעזר עמד על בקשתו המיוחדת של 

אביו שתתקיים.

תבין, אמר ר' מנחם, אם זה כל כך חשוב לך, אפשר להלביש לאביך תכריכין מבד כפול, כך 
שהוא יהיה עטוף בקברו בשכבת בד נוספת. אך ר' אליעזר ביקש ממנו שלא יציע הצעות 
אחרות אלא יקיים את בקשתו הקטנה של אביו. ר' מנחם לא הבין בשל מה הסער הגדול הזה. 
לּו היה יודע שכנגד דבריו עומדים יותר משבעים מליון דולר שבני המשפחה יכולים להפסיד, 

הוא היה מבין אותם יותר טוב.

ר' מנחם התקשר ל'רב החברא קדישא', אחד מחשובי הרבנים שבעיר, שעל פיו ישק כל דבר 
בענינים אלו, וסיפר לו את דבר בקשתם המוזרה של משפחת הנפטר. הרב השיבו שהיות 
ועל פי ההלכה אין מלבישים לנפטר כל בגד מלבד התכריכין )עי' שו"ע יור"ד שנ"ב ובב"ח 
זה בעדינות  א'(, עליו להסביר למשפחה דבר  פ"י אות  גשר החיים ח"א  וע"ע  וברכ"י שם, 
ובנועם, ואם הדבר לא ימצא חן בעיניהם, ויתעקשו על לבישת הגרביים, תאמרו להם שאתם 
עוזבים את המת ולא מטפלים בו ואף לא קוברים אותו, ושהם יטפלו לו בעצמו ויקברוהו 

היכן שרוצים.

כששמע ר' אליעזר שבקשתו זו אינה רק כנגד המקובל והנהוג, אלא אף נוגדת את ההלכה, 
היה ברור לו שאינו מבקש שיעשו לאביו דבר כנגד הדין, ועל כן פנה לֶאחיו ולגיסיו וסיפר 
להם את דברי רב החברא קדישא, והתייעץ עמהם מה ניתן לעשות במצב זה. נענה הגיס 
הצעיר שהיה לו אח המקורב לאחד מגדולי הפוסקים, ואמר שישלח את ָאחיו שישאל עבורם 
בדחיפות את השאלה, האם במקום הפסד מרובה עד מאוד יש היתר להקל ולגרוב למת גרבי 
צמר מלבד התכריכין. האח קיבל על עצמו את התפקיד ומיהר לבית מרן שליט"א, וסיפר לו 
את צוואתו המוזרה של הנפטר שביקש שיגרבו לו זוג גרבי צמר מלבד התכריכין, והתנה בזה 
בתנאי כפול את ירושתו האגדית בסך העולה על שבעים מליון דולר. מרן שליט"א השיבו 

בדברי הפסוק )משלי כ"א ל'(, "ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ְּתבּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ה'...".

תשובתו הברורה של מרן שליט"א לא השאירה מקום לשאלה ופקפוק. גם שלשה קרובים 
והצלה  פתח  למצוא  יוכלו  הם  אולי  הפוסקים, שחשבו  מגדולי  לעוד שלשה  שפנו  אחרים 
את  לנפטר  לגרוב  אין  אופן  שבשום  תשובה,  אותה  עם  מאוכזבים  ָשבו  הירושה,  לקבלת 
הגרביים, ועל כן הודיעו לר' מנחם איש החברא קדישא, שהיות והדבר אסור על פי ההלכה, 

הם יורדים מהרעיון ומבקשים שיקברו את אביהם כדת של תורה ככל יהודי אחר.

במהלך הלוויה בכו כולם, אך בעלי האוזניים הרגישות טענו, שניתן היה לשמוע בין הבכיות 
הקודרת  ההרגשה  מהמשפחה.  שאבדו  הדולר  מליון  שבעים  על  והיללות  היבבות  את  גם 
בימי השבעה לא היתה רק בשל פטירת ראש המשפחה, אלא היה בה גם חלק מהצער על 
אי האפשרות לברך ברכת 'הטוב והמטיב', שמברך ָאֵבל נׂשּוי הזוכה לירושה. הרגשת ההפסד 

העצום והצורב בסכום שאינו ניתן לתפיסה, חפפה עליהם במקום השבעה.

ר'  ונשארו רק בני המשפחה, היה  יצאו כל המנחמים  בשעות הערב המאוחרות בהם כבר 
אליעזר גדול הבית מעורר ומנחם את שאר בני המשפחה, שעליהם לדעת ולהתחזק באמונה 
גם  כן,  על  להם,  מגיע  אינו  זה  שכסף  מתברר  תורה  של  וכדת  שהיות  ומוחלטת,  ברורה 
והיו  בקשתו,  כפי  הצמר  גרבי  עם  אביהם  את  וקוברים  וההלכה  הדין  על  עוברים  היו  אם 
שבעבור  חייהם,  ימי  כל  אותם  מלווה  היה  העבירה  של  העצב  הלזה,  הכסף  את  מקבלים 
וכנגד ההלכה, ועלינו לשמוח על כך שזכינו לעמוד  בצע כסף קברו את אביהם שלא כדת 
בנסיון הקשה, להשליך מנגד יותר משבעים מליון דולר, ולא לעבור על קוצו של הלכה, ויש 
לנו להתגאות במשפחה המפוארת שלנו, שכאשר שמענו שזו ההלכה ואין מקום להקל, לא 
היה אחד שחשב בדעתו לעבור על הלכה, גם כשמול זה עמדו למעלה משבעים מליון דולר, 
וזהו חינוכו המיוחד של אבינו 'הריני כפרת משכבו' זצ"ל, שכשנודע דעת תורה המוחלטת, 

קיבלו אותה ועשו על פיה.

*
ימי השבעה עברו וחלפו, ובצהרי היום השביעי, אחרי שחזרו מהעליה לקברו הטרי של האב, 
נתכנסו שוב כל האחים והגיסים בבית המיותם, לשמוע מהרב את הצוואה הנוספת שהשאיר 

להם אביהם למעמד זה.

בקול דממה דקה פתח הרב את המעטפה השניה והחל להקריא את דברי אביהם: "בני וחתני 
אהובי! מה כבר ביקשתי מכם? בקשה אחת קטנה וצנועה שתלבישו לי לאחר מותי זוג גרבי 
צמר, ואף הצעתי לכם כנגד קיומה סך עצום של למעלה משבעים מליון דולר שאותם צברתי 
וכנסתי בימי חיי בעמל רב, ואם הרב מקריא כעת בפניכם את מכתבי זה, אות ומופת הוא 
שלא קיימתם את דברי! ומדוע עשיתם לי כדבר הזה? וכי כל מה שעשיתי למענכם כל ימי 
לא היה מספיק בכדי שתוכלו לעשות לי טובה קטנה זו? וכי סכום אגדי זה של יותר משבעים 
מליון דולר אינו מספיק בכדי שילדים יעשו לאביהם בקשה צנועה זו? וכי היה כדאי להפסיד 

סכום עצום זה בכדי להמנע מקיום בקשתי?".

כל בני המשפחה שישבו סביב השולחן עיניהם מלאו דמעה ולּו על הצער שגרמו לאביהם 
שמחו  ואף  בליבם  שלמים  היו  זאת  עם  יחד  אך  הקטנה,  בקשתו  את  לקיים  יכלו  שלא 
איסור  על  לעבור  שלא  בכדי  זה  אגדי  סכום  על  לוותר  העושר,  בנסיון  לעמוד  שהצליחו 

ולעשות דבר כנגד ההלכה.

והחל להקריא את מכתבו השלישי של אביהם  נוספת, פתחה  הרב הוציא מחיקו מעטפה 
המנוח. "בני וחתני אהובי! בודאי אתם חושבים בלבכם כעת, מה ראה אבינו לשטות זו של 
הגרביים, ומדוע הם היו חשובים לו עד כדי שהדיר אותנו מכל ירושתו העצומה. אבל האמת 
היא שכעת אני שמח בישיבה של מעלה שאתם, בני וחתני האהובים עמדתם בנסיון העצום 
ולא מכרתם והחלפתם הלכה בשבעים מליון דולר, ובכך גיליתם שעמדתם לראשונה בנסיון 

העושר, ובאמת אתם ראויים לקבל את הירושה הגדולה שהשארתי לכם...".

בקריאת  המשיך  והרב  אלו,  ברגעים  ששמעו  ממה  לגמרי  מבולבלים  היו  והחתנים  הבנים 
המכתב: "כעת שאתם שומעים לראשונה כל אחד על זכייתו בסכום העצום והאגדי הלזה, 
ואתם נכנסים לנסיון העושר שהוא מהנסיונות הקשים שיש, אני מבקש מכם לזכור ולא 
לשכוח, שלמרות שהיה לי למעלה משבעים מליון דולר שהסכמתי לשלם עבור שיחבשו לי 
גרבי צמר שאקחם עמי לקברי, בכל זאת לא הועיל לי כל כספי ביום ֶעְבָרה, ולא לקחתי עמי 
לקברי אפילו לא זוג גרביים אחד, ורק לקחתי עמי את המצוות והמעשים טובים שעשיתי 
ו' ט'(, 'שבשעת פטירתו של  )אבות  יוסי בן קסמא  וכדברי התנא הקדוש רבי  ימי חיי,  כל 
אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים 
טובים בלבד שנאמר )משלי ו' כ"ב( ְּבִהְתַהֶּלְכָך ַּתְנֶחה אָֹתְך ְּבָׁשְכְּבָך ִּתְׁשמֹר ָעֶליָך ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא 

ְתִׂשיֶחָך...'. אם תחיו בדרך זו, תצליחו לעמוד בנסיון העושר ולהגיע עמו רחוק".

לאחר מכן המשיך האב להקריא את הדף הנוסף של הצוואה, בה כותב האב, שהיות והוא לא 
רצה שבניו וחתניו יפרשו מעץ החיים מפני הכסף הרב שיוריש להם, על כן, למרות שהוא 
מוריש להם את כל כספו לפי החלוקה הכתובה בזה, בכל זאת הוא מתנה את ההורשה בתנאי 
כפול שבמשך עשר השנים הראשונות להסתלקותו, אסור למכור או לסחור שום דבר מרכושו 
העסקים  מנהל  את  מעכשיו  וממנה  מוסיף  והוא  משפחתו,  וכל  וחתניו  בניו  ידי  על  הרב 
שישאר על מקומו ותפקידו, כשאין לאחד מבניו או חתניו או כל אחד אחר מבעלי הממון, כל 
זכות להביע לו דעה או רעיון בעניני העסקים, והוא יחשב כבעל זכות החלטה הבלעדי בכל 
עיניני ההשקעות והמסחר, כשעל פיו ישק כל דבר, ורק יפריש מהממון סך מסוים בכל חודש 
וחודש לכל אחד מבניו וחתניו כפי שציין, כשמחצה ממנו מיועד עבורו להוצאותיו ומחציתו 
השניה לחלוקה לצדקה, ואם אחד מהנכדים יינשא, יוכלו הוריו לקבל על חשבון חלקם את 
הדמים הנדרשים לרכישת דירה לזוג הצעיר ושאר הוצאות הנישואין, ורק אחרי שיחלפו עשר 
השנים הללו, בהם יתרגלו לחיות ברווחות ולחלק לצדקה סכומים הגונים, אזי יחלקו את כל 

רכושו לפי מה שכתב, והוא מתפלל לה' שהעושר יהיה שמור להם לטובתם.

הבנים והחתנים הודו לה' על שהצליחו לעמוד בנסיון הגדול בו התנסו, ושמחו שיחד עם 
זאת לא עשו דבר כנגד רצונו של אביהם, שהרי רצונו היה שיעמדו בנסיון ולא יכשלו בו, 
והוסיפו והודו לרב על כל הליווי שנתן להם, ועל עזרתו הרבה לאביהם בכל עת במשך כל 
שנותיו האחרונות, ובמיוחד בעניני הצוואות, שכפי שהבינו מתוך הדברים שהכל נעשה על 
פי עצתו, והתפללו לה' שיתן להם את העצה והתושיה היאך לעמוד בנסיונות העושר שבהם 

הם מתחילים לעמוד כעת.
*

כשהרב עמד לעזוב את בית האבל, ניגש אליו יוסל צעיר בניו של אביגדור, וביקש ממנו עצה 
טובה בדבר מהו הצדקה הטובה ביותר שמומלץ לו לעשות במחצית הממון המיועד לכך. הרב 
השיבו שהטוב ביותר הוא לחלק את הכסף לכמה צדקות, ובמיוחד שאביכם ביקש להרגיל 
אתכם שתפתחו את לבבכם וידיכם לחלק עוד ועוד בכל חודש וחודש, אלא שבחלק מהכסף 
הוא ממליץ לעשות מצוה קבועה, על ידי שימצא בן עליה מובחר ויסכם עמו 'הסכם יששכר 

זבולון' שלא רק יתן לו גימלה או מילגה קבועה, אלא ידאג לו לכל צרכיו כל הימים.

יוסל עשה כדברי הרב, ותוך זמן קצר מצא לו את ר' שמחה פארגעסטוויצושלאפען*, אברך 
כלבבו, בן עליה מיוחד העמל בתורה בכל עת, השוקד על תלמודו יומם וליל בלא הפוגה, עד 
שכבר אמרו עליו שכבר שכח מהו טעם שינה, ורק כאשר שינה חוטפתו, הוא נרדם לזמן מה 
על מקומו עד אשר מתעורר ונוטל ידיו ושב לתלמודו, ולמרות מעלתו העצומה בעמלה של 
תורה, עוד לא נמצא מי שיתפוס לזכות במצוה הגדולה להחזיקו ולקיימו, וביתו ריקם פשוטו 
כמשמעו. עוד באותו יום הלך יוסל והמתין עבורו זמן רב עד שקם מתלמודו לתפילה, ומיד 
'הסכם יששכר  עם סיום תפילתו, בטרם הספיק לשוב לתלמודו, ביקש ממנו לעשות עמו 
זבולון'. בתחילה סירב ר' שמחה לכל הסכם, אך לאחר ויוסל המשיך להציע לו זאת ולבקש 
ממנו שיסכים לדבריו, אינה ה' ואחד מבני ביתו של ר' שמחה חלה והוא הוזקק לסכום גדול 
לרפואתו, אך לא הצליח להשיגו, והבין שכעת עליו להסכים לבקשת יוסל, ועל כן הוא חתם 
ויוסל נטל על עצמו לדאוג לשלם את כל הוצאות משפחתו של ר' שמחה,  עמו כבקשתו, 

מתחילה ועד סוף, כולל כל הוצאה בלתי צפויה והוצאות שמחות וכל מה שצריך.

יוסל שמח עד מאוד במצוה שה' אינה לו, ובכל ראש חודש היה הולך לביתו של ר' שמחה 
ונותן לבני ביתו את הסכום שאותו הם ביקשו לצורך הוצאותם, וכשזיכה ה' את ר' שמחה 
בלידת בנו, הוסיף לו גם את כל הוצאות הכנסתו בבריתו של אברהם אבינו ע"ה, ואף קניית 
ומצוות, הוא  בנו לעול תורה  כן כשזכה להכניס את  ובגדים הדרושים לתינוק. כמו  עגלה 
שילם את התפילין המהודרות ביותר אותם ביקש ר' שמחה לרכוש לבנו, ואף את כל סעודת 
המצוה שערכו. וכשהחל ר' שמחה ליסוע אחת בשבוע לבית מרן שליט"א לדון עמו בלימוד 
בענינים שונים, הציע לו יוסל שיסע במוניות על חשבונו בכדי שלא יצטרך להתבטל מתורתו 

בדרכים, והכל כדי שיוכל לעלות ולהתעלות עוד ועוד.

לימים בא ר' מאיר חאפטאגעלעגענהייט*, אחד מידידיו של ר' שמחה, והציע בפניו לעלות 
בדרגה נוספת, שלא רק יהיה בכלל 'לומד' אלא יוסיף ויזכה להיות גם 'מלמד', שיַלֵמד מתורתו 
וחידושי  המערכות  את  ואף  הנלמדות  בסוגיות  הנפלאים  חידושיו  את  וידפיס  לאחרים, 
ההלכות שהציע בפני מרן שליט"א שהסכים עמהם וגם שיבח אותם, והוסיף ואמר שהוא 
לוקח על עצמו את כל הוצאות הדפסת הספר. ר' שמחה שמח על הצעתו, ומסר בידו את 

תכריך כתביו כדי שיוציאם לאור עולם להגדיל תורה ולהאדירה.

כשנודע ליוסל מעשי ר' מאיר, פנה אליו בטרוניא, מדוע הוא עושק ממנו את המצוה הזו של 
הוצאת ספריו של ר' שמחה, לעזור ולסייע בידו להיות גם מהמלמדים, להרביץ תורה בישראל 
על ידי הספרים. ואילו ר' מאיר השיבו, שעליו לשמוח במצוה שיש לו כבר, שזוכה לשלם את 

כל הוצאותיו של ר' שמחה ויש לו חלק בתורתו ועמלו הרב בתורה בכל עת ושעה.

יוסל לא הסכים עם דברי ר' מאיר, וביקש ממנו לילך יחדיו לרב שיכריע להם כדת של תורה 
האם זכות הדפסת ספרו של ר' שמחה שייכת לו ואסור לר' מאיר לקחתה, או שר' מאיר זכה 

מן ההפקר ומותר לו לתפוס זכות זו.

כשנכנסו השניים לבית הרב, קיבלם בנו של הרב ואמר להם שימתינו מעט עד שאביו ישוב 
את  לו  כשסיפרו  בשאלתם,  התעניין  הדברים  כדי  ותוך  מתעכב,  הוא  בו  מהמקום  לביתו 
טענותיהם, השיבם שבודאי שאינו בא להכריע להם את הדין, אך נדמה לו שניתן להגיע לכלל 

הכרעה מלימוד פרשתנו עם פירוש רש"י.

השנים המתינו לבואו של הרב, וכשבא ושמע את הדין ודברים שביניהם, שמח הרב בדבר 
עד מאוד, ופנה בתפילה לה' ואמר, ריבונו של עולם, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, תראה 
מה מעסיק את בניך ועל מה הם באים לדון, מי יזכה בזכות העצומה של הדפסת דברי תורה 
של יהודי תלמיד חכם. ולאחר מכן פנה אל השנים ואמר להם, אשריכם ואשרי חלקכם שבזה 

ועל זה באתם לדון.

מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להגיע לכלל הכרעה בדין?
האטליבזאקען - האוהב גרביים. פארגעסטוויצושלאפען -  השוכח איך יֵשנים. חאפטאגעלעגענהייט - תופס ההזדמנויות.



עליו  ה',  שחננו  החיים  את  חלילה  יאבד  לא  שאדם  בכדי 
לזכור בכל עת שמטרת בואו לעולם ותפקידו עלי אדמות 
ההנאות  מכל  להנות  אלא  הנאה,  סתם  ולא  להנות!  הוא 
למירב  מגיע  שאינו  ומי  שייך,  שרק  והמיוחדות  המעולות 
ולמיצוי ההנאות, מלבד מה שאיבד את טעם וסיבת חייו, 
אלא עוד עתיד לתת דין וחשבון על בזבוז זה, שלא הפיק 

את מלוא ההנאה מהעולם הנפלא שה' ברא.
טבעו של אדם שעליו נאמר )איוב י"א י"ב(, 'ְוַעִיר ֶּפֶרא ָאָדם 
ִיָּוֵלד', גורם לו לאבד טובה הרבה. הוא יכול להרגיש מאושר 
כשור ברפת האוכל קש וחמור האוכל שעורים המתגלגלים 
במקום  האושר.  לפסגת  שהגיעו  ומרגישים  גלליהם  על 
בתבל,  ביותר  והמיוחדות  הגדולות  התענוגות  את  למצוא 
אכילת  של  עלובים  בתענוגים  וריק,  בהבל  מאבדם  הוא 
שניצל דג בתשעת הימים או נקניק מעושן בשבוע שחל בו 
בשינת  או  'ווקאלית',  נגינה  שמיעת  עם  יחד  באב  תשעה 
הסוס על גבי מזרון אורטופדי משובח ונסיעה בוולבו חדיש 
ובית מפואר ושאר ענינים גשמיים במשך כל השנה כולה, 
כאשר במקום זאת הוא יכול להגיע לאושר והנאה עד אין 
ההתגברות  שעצם  ורצונותיו,  מידותיו  על  בהתגברות  קץ, 
מביאה עמה הנאה וסיפוק רב, ובמיוחד בעמלה של תורה 

בכל עת ושעה, שאין תענוג שידמה לו וישוה לו.
ואפילו  שראייתו  מרהיב,  מים  למפל  להגיע  בשביל  אם 
ההשתכשכות במימיו הקרים היא הנאה רגעית החולפת כלא 
היה, אדם מוציא ממון רב כדי צרכי הנסיעה ואף מתאמץ 
וגבעות כשהוא סוחב עליו  בשמחה בטיפוס מייגע בהרים 
נוטפות  ופניו  נצרכים,  חפצים  ושאר  שתיה  עם  כבד  תיק 
פלגי זיעה, וכל זה נחשב לו ככדאי ומשתלם, על אחת כמה 
ההתמדתי  המאמץ  את  ולהחשיב  לייקר  האדם  על  וכמה 
והמחשבתי לעסוק בתורה ולשמוח בעצם הקושי, עד שיגיע 
להנאה הגדולה של עמלי התורה, בהבנת תירוץ או קושיה 
נפלאה, ובעיקר בשל עיסוקו בתורת ה', ובשכרו שהוא עד 

אין קץ ושיעור בזה ובבא.
הרוחנית,  לצמיחתו  האדם  של  הגדולים  המפריעים  אחד 
וקטן,  רך  מהיותו  עוד  בקרבו  הטבוע  הרכשנות  יצר  הוא 
כל  על  לומר  ידע  כבר  הוא  כראוי,  לדבר  בטרם שידע  עוד 
דבר בבית 'ֶּכלי', שלי הוא ולא של אחרים, ויצר רע זה לא 
עוזבו בחצי ימיו, אלא מלפפו והולך עמו עד למעמקי הקבר, 
ורק בשעה זו שכבר מכסים אותו כיסוי אחר כיסוי, כשידיו 
לו  מתנדף  עמלי',  בכל  חלקי  'מה  כאומר  לרווחה  נפתחות 
יצר זה ועובר לתינוק שנולד באותם רגעים כשידיו קמוצות 

כאומר שלי הוא העולם.
יצר זה גורם לאדם לרדוף כל ימיו אחרי הגשמיות וההבל, 
לכנוס עוד ועוד נכסים וממון, לבטל תפילה בציבור וקביעות 
עתים בתורה והכל בכדי לכנוס עוד קצת מעות, כאשר בכל 
עת הוא לוחש באוזני האדם שיזכור את דברי חז"ל שצריך 
לדעת ש'בשבילו נברא העולם', וכל מה שהוא מצליח לכנוס 
יהיה  שהכל  העולם  את  שמתקן  הרי  ועוד,  עוד  ולאסוף 
בשבילו, ויחד עם זאת, ככל שמצליח לאסוף עוד ועוד, תחת 
להיות  צריך  שהיה  שנראה  כפי  די  בלא  הנאות  לו  שיהא 
והשמחה  שהשלווה  להיפך,  היא  המציאות  הרי  בסברה, 
ויותר, ומתקיים  ממנו והלאה הרחק כפלים כמטחוי קשת 
בו דברי חכמים, שמרבה נכסים מרבה דאגה, וסופו שדאגתו 

מוציאה אותו מן העולם במחלות וכאבי לב.
*

אביגדור  ר'  של  וליבו  מוחו  את  טרדו  אלו  מחשבות 
האטליבזאקען* שנים רבות. כאחד שנולד במשפחה עשירה, 
שהשיג והשיח בכל עת היה אודות עסקים ורווחים, וסופו 
היה שהוא נמשך ונגרר אחריהם מתוך בית המדרש מקום 
המתח  מקום  והמסחר,  ההון  ׁשּוֵקי  אל  ההנאות,  פסגת 
והתחרות, הלחץ והחרדה. בחסד ה' עליו הצליח עד מאוד 
זאת  בכל  לרוב,  צדקות  ונתן  גדול,  לעשיר  והיה  בעסקיו 
חשב וחשש תמיד מ'היום אחרי', בו 'ֹלא ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו', 
על  אלו  במחשבות  נעוריהם  משחר  שהרגילם  שאף  ובניו 
בלבב  רצונו  לעשות  שאיפותיו  ופסגת  האדם  של  תפקידו 
לו  יש  זאת  בכל  מצוותיה,  וקיום  תורה  של  בעמלה  שלם 
ליפול  שעומד  הגדול  מהעושר  שיתעוורו  לפחד  מה  הרבה 
זמן  ותוך  לרעתם,  הוא שמור  ובגורלם שבפשטות  בחלקם 
קצר יפסיקו את התמדתם ולימודם ְויֹאבדו בעולם המסחר 
ואף במשך הזמן ישכחו את העיקר הגדול, שהעושר הניתן 
לאדם הוא בכדי שיוכל לקיים בו מצוות ולהשיג את חלקו 

בזה ובבא.
מאז פטירת רעייתו, ככל שזקנו הלבן ירד על פי מידותיו, כך 
הוסיפו הרהוריו של אביגדור להציק לו, האם נגזר עליו עונש 
נוראי זה שהתורה חלילה תמוש מפי זרעו, שבעקבות כספו 
באה על משפחתו קללה נוראה זו של עזיבת התורה. הוא 
ראה והשכיל מה היה בסופם של חבריו הגבירים הגדולים, 
שבניהם וחתניהם אף אלו שהיו תלמידי חכמים, זמן קצר 
לאחר שקבלו את חלקם בירושת אביהם, נמשכו אחר ההבל 
עוסקים  בהם  יום  בכל  מסוימות  שעות  ולמעט  ונתהבלו, 
יומם מלבד מה שעוסקים בפרנסתם  בתורה, בשאר חלקי 
ובעסקיהם, נתונים הם במכמורת יצרם הרע המושך אותם 
ואת דעתם שכל מעיינם שיחם ושיגם, שבתם וקימתם, אינו 
אלא ברדיפה מתמדת אחר הגדלת ממונם והכפלתו, כאשר 
המציאות המרה היא, שאף כאלו שהאמינו שיוכלו להמשיך 
לגדול בתורה יחד עם ממון רב, תקותם נכזבה וכל עתידם 

נפל לבירא עמיקתא, כאשר יצר הרכשנות והגדלת הממון 
הוא זה המאבדם מן העולם, כשמונע מהם לעצור את מירוץ 
חייהם ולהתבונן בשביל מה הם מרבים את ממונם, שכעת 
שיעורו די בכדי לחיות בריוח כל ימי חייהם אפילו אם ה' 
יוכלו  ואף  שנה,  מאתיים  ויחיו  וכהנה  כהנה  להם  יוסיף 
להשיא את כל ילדיהם ונכדיהם ולרכוש להם דירות ולשלם 

את כל צרכי נישואיהם ועוד ישאר עודף בידם.
כך הרבה  כל  אני  בליבו, מדוע  אביגדור  היא, חשב  האמת 
חושב על ָּבַני ולא חושב על עצמי. וכי אני כעת כבר שוכב 
בקבר מכוסה בעפר שאבד ממני האפשרות לשינוי ולתיקון. 
יכול  אני  לגבורות,  להגיע  שזכיתי  למרות  כיום,  גם  הרי 
עשרות  רודף  אני  אחריהם  ההבל  מחיי  עצמי  את  לנתק 
לתורה  ולשוב  מת,  הייתי  כאילו  בדעתי  ולחשוב  שנים, 
ועמלה, לזכות לחיי נצח נצחים. בהתייעצותו עם רבו פנה 
ל אחד מעובדיו הבכירים שהכירו במשך שנים רבות כירא 
של  הכללי  כמנהל  ומינהו  דרכיו,  בכל  וישר  ונאמן  שמים 
כל העסקים, ומאז אותו יום ואילך, ומלבד בדיקה ופיקוח 
אחת לזמן מה, כמעט ולא התערב בעסקים. אכן את עסקי 
עמהם  בהתעסקות  שראה  בכך  לעצמו,  השאיר  הצדקה 
כעסקו האישי, כשחילק סכומי עתק לצדקה לכל ענין ודבר, 
ובמיוחד בתמיכה בעמלי תורה, בישיבות ובכוללים, שיהיה 

לו חלק בלומדי התורה ובתורתם.
באחד הימים בא אביגדור לרב עם רעיון חדש שעלה על ליבו, 
שהטוב ביותר שיחלק את כל כספו הרב והאגדי לצדקה, ולא 
ישאיר לבניו אלא סכום קטן מאוד, וכך ימנע מהם נסיונות 
קשים ומרים של עשירות. הרב השיבו שבעצם הדבר ובמבט 
לפזר את מעותיו  צודק, שעדיף לאדם  בודאי שהוא  עסקי 
במיוחד  לבניו,  להורישם  פני  על  נצח,  חיי  ולקנות  לצדקה 
יוכל להיות שמור לרעתם, אבל  זה  כשישנו חשש שעושר 
שלמרות  לימדונו  שחז"ל  ואמר,  הרב  הוסיף  זאת  עם  יחד 
שראוי ואף כדאי לאדם שיפזר רבות מממונו לצדקה, בכל 
זאת, אם יש לו רכוש, עליו להשאיר לבניו מתנה הראויה 

להתכבד.
בכדי  יעשה  מה  בדבר  רבו  עם  אביגדור  התייעץ  רבות 
השמור  חלקם  את  יאבדו  לבל  וחתניו  בניו  את  שישמור 
לעמלי התורה. לא אחת הרהר אביגדור בדבר שחבל מאוד 
שלבני משפחתו חסרה המעלה המיוחדת של עמל התורה 
מתוך הדחק, שכלל לא ניתן להשוותם לעמלי התורה מתוך 
הרווחה, למרות שבמחשבה פשוטה ניתן היה לחשוב שעמלי 
לעסוק  יותר  זוכים  ושֵליו  רגוע  ולב  הרווחה  מתוך  התורה 
בתורה ובהתמדה, המציאות מוכיחה שלא כן פני הדברים, 
אלא שכפי שיש יותר דחק וקושי, כך זוכים להגיע לפסגות 
אחרות בעמלה של תורה ובקניית קניני התורה. ומי שזוכה 
לאחוז בקרנות המזבח בכל כוחותיו, שלמרות כל הקשיים 
סופו  עת,  בכל  בה  להגות  וממשיך  ועמלה,  לתורה  מחובר 

שזוכה לדברים הרבה עד מאוד.
*

המות'  'מלאך  של  במברקיו  להרגיש  אביגדור  כשהחל 
המודיע על בואו הקרוב, בהתייעצות עם רבו, עדכן ושינה 
את צוואתו, כשהרב אף ניסח עבורו כמה ענינים הלכתיים 
של  כדת  יחולו  פרטיהם  ושאר  שלהם  שהתנאים  באופן 
אחד  עותק  והשאיר  הצוואה  את  צילם  ואביגדור  תורה, 
עניני  בכל  שיטפל  פניו  את  כשמחלה  הרב,  בידי  ממנה 
ימים  באותם  יצטרכו.  אשר  בכל  בניו  והדרכת  הצוואה 
שכבר כמעט לא יכל ללמוד בכל עת ושעה, היה עוסק רבות 
בצדקה וחסד, ובעיקר בנתינת ומשלוח תרומות בלב רחב 
וביד נדיבה לצדקות הגונות, שזכות הצדקה תעמוד לו לנצח 
נצחים. למרות שבתחילה היה הדבר קשה מאוד בעיניו של 
אביגדור, לחלק מכספו עליו עבד קשות, בכל זאת התגבר 
אביגדור וחילק לצדקה במהלך אותה תקופה סכומי עתק, 
ביותר  נעלה  הרגשה  לחוש  החל  בנתינה,  שהתרגל  ולאחר 
של מצוה, שכפי שהתבטא לא פעם, ששמחת המצוה היא 
כה גדולה, עד שהרגשתו לאחר שנותן מממונו לצדקה, הוא 
כשהיה  הריוח,  בעת  לו  שהיתה  הרבה  מהנאתו  יותר  אף 

מרויח ממון רב.
כשהרגיש אביגדור שהוא כבר נמצא בימיו האחרונים עלי 
חלד, אסף את בניו וחתניו, בנותיו וכל יוצאי חלציו, והודיע 
ענין, מלבד מה  יעשו דבר בכל  ואף בקש מהם שלא  להם 
שיאמר להם הרב, שעל פיו ישק כל דבר, ואף הוסיף ואמר, 

שבידו נמצאת הצוואה היאך תחולק ירושתו.
ולהתפלל  תפילין  להניח  אביגדור  הספיק  האחרון  ביומו 
תפילת שחרית, ולאחריה לומר את כל סדר הוידוי כמנהגו 
בכל יום כפי שיעץ לו הרב, ושעה קלה לאחר מכן, בשכבו 
על מטתו בעודו אומר קריאת שמע ופסוקי יחוד ה', השיב 
שעה  סביבו.  זיתים  כשתילי  כשבניו  לבוראו,  נשמתו  את 
קלה לאחר מכן, כשנודעה דבר פטירת אביגדור לרב, מיהר 
לו  שיש  והודיעו  הגדול  בנו  אליעזר  לר'  ופנה  לביתו  הרב 
ועוד  צוואה מוכנה מאביהם אודות מקום קבורתו  עבורם 
כמה ענינים, ולפני שמסר בידו את המעטפה הסגורה עליה 
שכל  היתה,  האבא  של  שבקשתו  לו  אמר  'צוואה',  כתוב 

הבנים והחתנים יחדיו יקראו את דבריו.
לחדר  וגיסיו  אחיו  כל  את  כינס  אליעזר  ר'  הגדול  האח 
דברי אביהם  והחל להקריא את  צדדי, פתח את המעטפה 
במקום  לו  כרה  אשר  קברו  אודות  כותב  הוא  בו  המנוח, 
פלוני, ובקשתו אודות ההספדים לבל יפריזו בשבחיו שכפי 

שנאמר לו יש בכך צער לנפטר כשמלאכי החבלה השומעים 
את השבחים שלא היו, מכים בנפטר ואומרים לו, שמדברי 
המספידים ניכר שיכל היה להגיע לדרגות אלו, ועל כך הם 
מייסרים אותו, מדוע הוא לא הגיע אליהם. כמו כן כתב שם 

האב עוד כמה ענינים אישים כלפי הנהגת בניו ב'שבעה'.
החל  הצוואה,  של  הראשון  הדף  לסוף  אליעזר  ר'  כשהגיע 
"בני  זה של הצוואה.  להקריא בקול רם את הכתוב בחלק 
וחתני אהובי, כל ימי חיי השתדלתי לעזור ולסייע לכם במה 
שיכלתי, ולא ביקשתי תמורת זה דבר. ולא זו בלבד אלא אף 
אני מוריש לכם את כל עמלי תחת השמש, הכולל נכסים 
וממון לרוב כמעט עד כי לא יוכל לספור, וכנגד כל זה אני 
מבקש מכם רק דבר אחר, ואני מוסיף ומתנה בזאת בתנאי 
כפול, שאם תקיימו את בקשתי זו, הרי תירשו אותי ככתוב 
בצוואה הנוספת, אך אם מכל סיבה שהיא לא תוכלו לקיים 
הירושה  מכל  נקיים  שתצאו  הרי  במלואה,  זו  בקשתי  את 
והיא תעבור בשלמותה להקמת קרן צדקה וחסד  הגדולה, 

בהנהלת הרב שליט"א". 
נשמעה,  לא  דקה  דממה  קול  ואפילו  בחדר  היה  רב  מתח 
ממשיך  אביהם  בה  הצוואה,  בקריאת  המשיך  אליעזר  ור' 
לכתוב דברים לבניו וחתניו: "אני מבין שכעת אתם עדיין 
נמצאים במצב ש'מתו מוטל לפניו', וגופתי מכוסה בטלית 
בה השתמשתי בתפילות, והיא זו שתבוא ותעיד עלי בבית 
לתפילה  לאֵחר  שלא  הרבה  השתדלותי  על  מעלה  של  דין 
לומר שלא  צריך  ואין  במנין,  להפסיד תפילה  ובודאי שלא 
שוחחתי בתפילה או עם טלית ותפילין, ועל אחת כמה וכמה 
שאין  חושבים  אתם  ובודאי  קדיש.  או  קדושה  בזמן  שלא 
שעה זו כשרה לחשוב על הממון שהשאיר לנו אבינו, אלא 
על דברים אחרים העומדים ברומו של עולם, אך עם כל זה, 
בכדי שתעשו את בקשתי היחידה, אני רוצה ליידע אתכם 
שאם אכן תעשו כבקשתי, כל אחד מכם מקבל ירושה של 
רכוש ונכסים רבים בשווי של יותר מעשר מליון דולר, מלבד 
את  תקיימו  אם  רק  לכם  נתון  זה  וכל  לרוב,  מזומן  ממון 

בקשתי ככתבה וכלשונה...".
איזו  יודע  מי  והתחזק,  עלה  החדר  יושבי  כל  בין  המתח 
בקשה קשה ועצומה עומד האב לבקש מהם כעת שמחמתה 
עליו להזהירם בכאלו אזהרות חמורות ולהתנות את ירושתו 
ושלושת  הבנים  שארבעת  ובמיוחד  והעצומה,  הגדולה 
של  הגדולה  עשירותו  על  יודעים  שהם  שחשבו  הגיסים 
אביהם ראש המשפחה, לא העלו בדעתם שעשירותו אגדית 
מהשבע,  אחד  לכל  שכזה  עצום  בשיעור  חלוקה  כדי  עד 
ובמיוחד אחרי מה שבשנים האחרונות פיזר רבות מממונו 

לכל דבר שבקדושה.
המוחלט  התנאי  שהיא  מבקש  אני  קטנה  אחת  "בקשה 
לקבלת הירושה", נשמע קולו הרועד של ר' אליעזר, "והיא, 
קבר,  אלי  בהּוָרִדי  אותי  יעטפו  שבהם  התכריכין  שמלבד 
יוסיפו לגרוב לי את גרבי הצמר הכחולים שהכנתי למטרה 

זו במקום פלוני".
לא  אביהם,  בקשת  דבר  את  והחתנים  הבנים  כששמעו 
הבינו בשל מה הסער הגדול הזה, ומדוע היה צריך להתנות 
כאלו תנאים עבור זה. וכי לא היה מספיק אילו היה מבקש 
מהם בקשה זו בלא שום תנאי, ומדוע שיחשוב שלא יחפצו 
לעשות את בקשתו הקטנה הזו. היחיד שהחל להבין שלא 
הוא  הצעיר שאביו  החתן  היה  קטנה,  בבקשה  כלל  מדובר 
שהוא  מגוריו,  במקום  קדישא'  ה'חברא  ממתנדבי  אחד 
ואחרים  אלו  בקשות  על  פעמים  כמה  מאביו  שמע  כבר 
של נפטרים, שבדרך כלל אינם ניתנים למילוי מחמת כללי 
ההלכה האוסרים כל שינוי מצורת הקבורה הרגילה ולבישת 

התכריכין כסדר המקובל.
זו שהיא לאחר  כיבוד אב  נטל על עצמו מצות  ר' אליעזר 
הגרביים  את  לאביו  ילבישו  הטהרה  שלאחר  לדאוג  מותו, 
המדוברות, ועל כן לקח את הגרביים ממקום הנחתם, וניגש 
לר' מנחם איש 'החברא קדישא', וביקש ממנו לעשות כדברי 
והוסיף לשאול,  ר' מנחם לא הבין כלל את בקשתו,  אביו. 
שיהיה  חושב  הוא  וכי  בקברו,  צמר  גרבי  צריך  אביו  מדוע 
לו קר עם התכריכים מפשתן שבהם רגילים לקבור את כל 
הנפטרים, הרי האדמה שבה מכסים את הנפטר היא מבודדת 

ושומרת את המקום ִמקור, כך שאין כל מקום לדאגה.
אבי ביקש מאתנו בקשה קטנה זו, נימק ר' אליעזר לר' מנחם, 
ואנו לא יודעים טעמה, אבל זאת אנו יודעים שדבר זה היה 
חשוב לו עד מאוד, ועל כן אני מבקש שתעשו כבקשתו. ר' 
אך  ומבקשתו,  מדבריו  אליעזר  ר'  את  להניא  ניסה  מנחם 
כל דבריו היו לריק, ר' אליעזר עמד על שלו וביקש שיגרבו 
לאביו את הגרבים הללו אחר הטהרה. ר' מנחם ניסה לדבר 
ר'  הועיל,  ללא  אך  ראוי,  ולא  מקובל  לא  שזה  ליבם  על 

אליעזר עמד על בקשתו המיוחדת של אביו שתתקיים.
תבין, אמר ר' מנחם, אם זה כל כך חשוב לך, אפשר להלביש 
בקברו  עטוף  יהיה  שהוא  כך  כפול,  מבד  תכריכין  לאביך 
יציע  שלא  ממנו  ביקש  אליעזר  ר'  אך  נוספת.  בד  בשכבת 
אביו.  של  הקטנה  בקשתו  את  יקיים  אלא  אחרות  הצעות 
ר' מנחם לא הבין בשל מה הסער הגדול הזה. לּו היה יודע 
שבני  דולר  מליון  משבעים  יותר  עומדים  דבריו  שכנגד 

המשפחה יכולים להפסיד, הוא היה מבין אותם יותר טוב.
מחשובי  אחד  קדישא',  החברא  ל'רב  התקשר  מנחם  ר' 
הרבנים שבעיר, שעל פיו ישק כל דבר בענינים אלו, וסיפר 
לו את דבר בקשתם המוזרה של משפחת הנפטר. הרב השיבו 

המשך בעמוד הבא
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מלבישים  אין  ההלכה  פי  ועל  שהיות 
)עי'  התכריכין  מלבד  בגד  כל  לנפטר 
החיים  גשר  וע"ע  שם,  וברכ"י  ובב"ח  שנ"ב  יור"ד  שו"ע 
ח"א פ"י אות א'(, עליו להסביר למשפחה דבר זה בעדינות 
על  ויתעקשו  בעיניהם,  חן  ימצא  לא  הדבר  ואם  ובנועם, 
לבישת הגרביים, תאמרו להם שאתם עוזבים את המת ולא 
מטפלים בו ואף לא קוברים אותו, ושהם יטפלו לו בעצמו 

ויקברוהו היכן שרוצים.
המקובל  כנגד  רק  אינה  זו  שבקשתו  אליעזר  ר'  כששמע 
שאינו  לו  ברור  היה  ההלכה,  את  נוגדת  אף  אלא  והנהוג, 
לֶאחיו  פנה  כן  ועל  הדין,  כנגד  דבר  לאביו  שיעשו  מבקש 
ולגיסיו וסיפר להם את דברי רב החברא קדישא, והתייעץ 
עמהם מה ניתן לעשות במצב זה. נענה הגיס הצעיר שהיה 
לו אח המקורב לאחד מגדולי הפוסקים, ואמר שישלח את 
במקום  האם  השאלה,  את  בדחיפות  עבורם  שישאל  ָאחיו 
גרבי  ולגרוב למת  יש היתר להקל  הפסד מרובה עד מאוד 
התפקיד  את  עצמו  על  קיבל  האח  התכריכין.  מלבד  צמר 
המוזרה  צוואתו  את  לו  וסיפר  שליט"א,  מרן  לבית  ומיהר 
של הנפטר שביקש שיגרבו לו זוג גרבי צמר מלבד התכריכין, 
והתנה בזה בתנאי כפול את ירושתו האגדית בסך העולה על 
שבעים מליון דולר. מרן שליט"א השיבו בדברי הפסוק )משלי 

כ"א ל'(, "ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ְּתבּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ה'...".
מקום  השאירה  לא  שליט"א  מרן  של  הברורה  תשובתו 
לעוד  שפנו  אחרים  קרובים  שלשה  גם  ופקפוק.  לשאלה 
למצוא  יוכלו  הם  אולי  שחשבו  הפוסקים,  מגדולי  שלשה 
אותה  עם  מאוכזבים  ָשבו  הירושה,  לקבלת  והצלה  פתח 
תשובה, שבשום אופן אין לגרוב לנפטר את הגרביים, ועל 
והדבר  שהיות  קדישא,  החברא  איש  מנחם  לר'  הודיעו  כן 
אסור על פי ההלכה, הם יורדים מהרעיון ומבקשים שיקברו 

את אביהם כדת של תורה ככל יהודי אחר.
במהלך הלוויה בכו כולם, אך בעלי האוזניים הרגישות טענו, 
שניתן היה לשמוע בין הבכיות גם את היבבות והיללות על 
שבעים מליון הדולר שאבדו מהמשפחה. ההרגשה הקודרת 
המשפחה,  ראש  פטירת  בשל  רק  היתה  לא  השבעה  בימי 
אלא היה בה גם חלק מהצער על אי האפשרות לברך ברכת 
'הטוב והמטיב', שמברך ָאֵבל נׂשּוי הזוכה לירושה. הרגשת 
ההפסד העצום והצורב בסכום שאינו ניתן לתפיסה, חפפה 

עליהם במקום השבעה.
המנחמים  כל  יצאו  כבר  בהם  המאוחרות  הערב  בשעות 
ונשארו רק בני המשפחה, היה ר' אליעזר גדול הבית מעורר 
ולהתחזק  לדעת  שעליהם  המשפחה,  בני  שאר  את  ומנחם 
וכדת של תורה מתברר  ומוחלטת, שהיות  באמונה ברורה 
שכסף זה אינו מגיע להם, על כן, גם אם היו עוברים על הדין 
וההלכה וקוברים את אביהם עם גרבי הצמר כפי בקשתו, 
והיו מקבלים את הכסף הלזה, העצב של העבירה היה מלווה 
אותם כל ימי חייהם, שבעבור בצע כסף קברו את אביהם 
שלא כדת וכנגד ההלכה, ועלינו לשמוח על כך שזכינו לעמוד 
בנסיון הקשה, להשליך מנגד יותר משבעים מליון דולר, ולא 
במשפחה  להתגאות  לנו  ויש  הלכה,  של  קוצו  על  לעבור 
מקום  ואין  ההלכה  שזו  שמענו  שכאשר  שלנו,  המפוארת 
גם  הלכה,  על  לעבור  בדעתו  שחשב  אחד  היה  לא  להקל, 
כשמול זה עמדו למעלה משבעים מליון דולר, וזהו חינוכו 
שכשנודע  זצ"ל,  משכבו'  כפרת  'הריני  אבינו  של  המיוחד 

דעת תורה המוחלטת, קיבלו אותה ועשו על פיה.
*

אחרי  השביעי,  היום  ובצהרי  וחלפו,  עברו  השבעה  ימי 
כל  שוב  נתכנסו  האב,  של  הטרי  לקברו  מהעליה  שחזרו 
האחים והגיסים בבית המיותם, לשמוע מהרב את הצוואה 

הנוספת שהשאיר להם אביהם למעמד זה.
והחל  השניה  המעטפה  את  הרב  פתח  דקה  דממה  בקול 
כבר  מה  אהובי!  וחתני  "בני  אביהם:  דברי  את  להקריא 
לי  שתלבישו  וצנועה  קטנה  אחת  בקשה  מכם?  ביקשתי 
קיומה  כנגד  לכם  הצעתי  ואף  צמר,  גרבי  זוג  מותי  לאחר 
סך עצום של למעלה משבעים מליון דולר שאותם צברתי 
וכנסתי בימי חיי בעמל רב, ואם הרב מקריא כעת בפניכם 
דברי!  קיימתם את  הוא שלא  ומופת  אות  זה,  מכתבי  את 
ומדוע עשיתם לי כדבר הזה? וכי כל מה שעשיתי למענכם 
כל ימי לא היה מספיק בכדי שתוכלו לעשות לי טובה קטנה 
זו? וכי סכום אגדי זה של יותר משבעים מליון דולר אינו 
וכי  זו?  מספיק בכדי שילדים יעשו לאביהם בקשה צנועה 

מקיום  להמנע  בכדי  זה  עצום  סכום  להפסיד  כדאי  היה 
בקשתי?".

כל בני המשפחה שישבו סביב השולחן עיניהם מלאו דמעה 
ולּו על הצער שגרמו לאביהם שלא יכלו לקיים את בקשתו 
שמחו  ואף  בליבם  שלמים  היו  זאת  עם  יחד  אך  הקטנה, 
שהצליחו לעמוד בנסיון העושר, לוותר על סכום אגדי זה 

בכדי שלא לעבור על איסור ולעשות דבר כנגד ההלכה.
להקריא  והחל  פתחה  נוספת,  מעטפה  מחיקו  הוציא  הרב 
את מכתבו השלישי של אביהם המנוח. "בני וחתני אהובי! 
בודאי אתם חושבים בלבכם כעת, מה ראה אבינו לשטות 
זו של הגרביים, ומדוע הם היו חשובים לו עד כדי שהדיר 
אני  ירושתו העצומה. אבל האמת היא שכעת  אותנו מכל 
שמח בישיבה של מעלה שאתם, בני וחתני האהובים עמדתם 
בנסיון העצום ולא מכרתם והחלפתם הלכה בשבעים מליון 
העושר,  בנסיון  לראשונה  שעמדתם  גיליתם  ובכך  דולר, 
ובאמת אתם ראויים לקבל את הירושה הגדולה שהשארתי 

לכם...".
הבנים והחתנים היו מבולבלים לגמרי ממה ששמעו ברגעים 
אלו, והרב המשיך בקריאת המכתב: "כעת שאתם שומעים 
לראשונה כל אחד על זכייתו בסכום העצום והאגדי הלזה, 
הקשים  מהנסיונות  שהוא  העושר  לנסיון  נכנסים  ואתם 
לשכוח, שלמרות שהיה  ולא  לזכור  מכם  אני מבקש  שיש, 
עבור  לשלם  שהסכמתי  דולר  מליון  משבעים  למעלה  לי 
לא  זאת  בכל  לקברי,  עמי  שאקחם  צמר  גרבי  לי  שיחבשו 
הועיל לי כל כספי ביום ֶעְבָרה, ולא לקחתי עמי לקברי אפילו 
לא זוג גרביים אחד, ורק לקחתי עמי את המצוות והמעשים 
טובים שעשיתי כל ימי חיי, וכדברי התנא הקדוש רבי יוסי 
בן קסמא )אבות ו' ט'(, 'שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין 
לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא 
תורה ומעשים טובים בלבד שנאמר )משלי ו' כ"ב( ְּבִהְתַהֶּלְכָך 
ְתִׂשיֶחָך...'.  ִהיא  ַוֲהִקיצֹוָת  ָעֶליָך  ִּתְׁשמֹר  ְּבָׁשְכְּבָך  אָֹתְך  ַּתְנֶחה 
ולהגיע  העושר  בנסיון  לעמוד  תצליחו  זו,  בדרך  תחיו  אם 

עמו רחוק".
לאחר מכן המשיך האב להקריא את הדף הנוסף של הצוואה, 
בה כותב האב, שהיות והוא לא רצה שבניו וחתניו יפרשו 
מעץ החיים מפני הכסף הרב שיוריש להם, על כן, למרות 
שהוא מוריש להם את כל כספו לפי החלוקה הכתובה בזה, 
בכל זאת הוא מתנה את ההורשה בתנאי כפול שבמשך עשר 
לסחור  או  למכור  אסור  להסתלקותו,  הראשונות  השנים 
וכל משפחתו,  וחתניו  בניו  ידי  שום דבר מרכושו הרב על 
שישאר  העסקים  מנהל  את  מעכשיו  וממנה  מוסיף  והוא 
כל  או  חתניו  או  מבניו  לאחד  כשאין  ותפקידו,  מקומו  על 
אחד אחר מבעלי הממון, כל זכות להביע לו דעה או רעיון 
הבלעדי  החלטה  זכות  כבעל  יחשב  והוא  העסקים,  בעניני 
דבר,  כל  ישק  פיו  כשעל  והמסחר,  ההשקעות  עיניני  בכל 
ורק יפריש מהממון סך מסוים בכל חודש וחודש לכל אחד 
עבורו  מיועד  ממנו  כשמחצה  שציין,  כפי  וחתניו  מבניו 
אחד  ואם  לצדקה,  לחלוקה  השניה  ומחציתו  להוצאותיו 
את  חלקם  חשבון  על  לקבל  הוריו  יוכלו  יינשא,  מהנכדים 
הדמים הנדרשים לרכישת דירה לזוג הצעיר ושאר הוצאות 
הנישואין, ורק אחרי שיחלפו עשר השנים הללו, בהם יתרגלו 
לחיות ברווחות ולחלק לצדקה סכומים הגונים, אזי יחלקו 
לה' שהעושר  והוא מתפלל  לפי מה שכתב,  רכושו  כל  את 

יהיה שמור להם לטובתם.
הבנים והחתנים הודו לה' על שהצליחו לעמוד בנסיון הגדול 
בו התנסו, ושמחו שיחד עם זאת לא עשו דבר כנגד רצונו 
של אביהם, שהרי רצונו היה שיעמדו בנסיון ולא יכשלו בו, 
עזרתו  ועל  להם,  שנתן  הליווי  כל  על  לרב  והודו  והוסיפו 
האחרונות,  שנותיו  כל  במשך  עת  בכל  לאביהם  הרבה 
הדברים  מתוך  שהבינו  שכפי  הצוואות,  בעניני  ובמיוחד 
את  להם  שיתן  לה'  והתפללו  עצתו,  פי  על  נעשה  שהכל 
העצה והתושיה היאך לעמוד בנסיונות העושר שבהם הם 

מתחילים לעמוד כעת.
*

יוסל צעיר  ניגש אליו  בית האבל,  לעזוב את  כשהרב עמד 
בניו של אביגדור, וביקש ממנו עצה טובה בדבר מהו הצדקה 
הטובה ביותר שמומלץ לו לעשות במחצית הממון המיועד 
לכך. הרב השיבו שהטוב ביותר הוא לחלק את הכסף לכמה 
שתפתחו  אתכם  להרגיל  ביקש  שאביכם  ובמיוחד  צדקות, 
את לבבכם וידיכם לחלק עוד ועוד בכל חודש וחודש, אלא 

ידי  שבחלק מהכסף הוא ממליץ לעשות מצוה קבועה, על 
שימצא בן עליה מובחר ויסכם עמו 'הסכם יששכר זבולון' 
שלא רק יתן לו גימלה או מילגה קבועה, אלא ידאג לו לכל 

צרכיו כל הימים.
יוסל עשה כדברי הרב, ותוך זמן קצר מצא לו את ר' שמחה 
מיוחד  עליה  בן  כלבבו,  אברך  פארגעסטוויצושלאפען*, 
העמל בתורה בכל עת, השוקד על תלמודו יומם וליל בלא 
הפוגה, עד שכבר אמרו עליו שכבר שכח מהו טעם שינה, 
על מקומו  לזמן מה  נרדם  הוא  ורק כאשר שינה חוטפתו, 
עד אשר מתעורר ונוטל ידיו ושב לתלמודו, ולמרות מעלתו 
שיתפוס  מי  נמצא  לא  עוד  תורה,  של  בעמלה  העצומה 
לזכות במצוה הגדולה להחזיקו ולקיימו, וביתו ריקם פשוטו 
כמשמעו. עוד באותו יום הלך יוסל והמתין עבורו זמן רב 
עד שקם מתלמודו לתפילה, ומיד עם סיום תפילתו, בטרם 
'הסכם  עמו  לעשות  ממנו  ביקש  לתלמודו,  לשוב  הספיק 
אך  הסכם,  לכל  שמחה  ר'  סירב  בתחילה  זבולון'.  יששכר 
ולבקש ממנו שיסכים  זאת  לו  ויוסל המשיך להציע  לאחר 
לדבריו, אינה ה' ואחד מבני ביתו של ר' שמחה חלה והוא 
הוזקק לסכום גדול לרפואתו, אך לא הצליח להשיגו, והבין 
שכעת עליו להסכים לבקשת יוסל, ועל כן הוא חתם עמו 
כבקשתו, ויוסל נטל על עצמו לדאוג לשלם את כל הוצאות 
משפחתו של ר' שמחה, מתחילה ועד סוף, כולל כל הוצאה 

בלתי צפויה והוצאות שמחות וכל מה שצריך.
יוסל שמח עד מאוד במצוה שה' אינה לו, ובכל ראש חודש 
היה הולך לביתו של ר' שמחה ונותן לבני ביתו את הסכום 
ר'  את  ה'  וכשזיכה  הוצאותם,  לצורך  ביקשו  הם  שאותו 
הכנסתו  הוצאות  כל  גם את  לו  הוסיף  בנו,  בלידת  שמחה 
ובגדים  עגלה  קניית  ואף  ע"ה,  אבינו  אברהם  של  בבריתו 
הדרושים לתינוק. כמו כן כשזכה להכניס את בנו לעול תורה 
אותם  ביותר  המהודרות  התפילין  את  שילם  הוא  ומצוות, 
המצוה  סעודת  כל  את  ואף  לבנו,  לרכוש  שמחה  ר'  ביקש 
לבית מרן  ליסוע אחת בשבוע  ר' שמחה  וכשהחל  שערכו. 
יוסל  לו  הציע  שונים,  בענינים  בלימוד  עמו  לדון  שליט"א 
להתבטל  יצטרך  שלא  בכדי  חשבונו  על  במוניות  שיסע 
עוד  ולהתעלות  לעלות  שיוכל  כדי  והכל  בדרכים,  מתורתו 

ועוד.
לימים בא ר' מאיר חאפטאגעלעגענהייט*, אחד מידידיו של 
ר' שמחה, והציע בפניו לעלות בדרגה נוספת, שלא רק יהיה 
שיַלֵמד  'מלמד',  גם  להיות  ויזכה  יוסיף  אלא  'לומד'  בכלל 
בסוגיות  הנפלאים  חידושיו  את  וידפיס  לאחרים,  מתורתו 
הנלמדות ואף את המערכות וחידושי ההלכות שהציע בפני 
והוסיף  אותם,  שיבח  וגם  עמהם  שהסכים  שליט"א  מרן 
ואמר שהוא לוקח על עצמו את כל הוצאות הדפסת הספר. 
ר' שמחה שמח על הצעתו, ומסר בידו את תכריך כתביו כדי 

שיוציאם לאור עולם להגדיל תורה ולהאדירה.
מדוע  בטרוניא,  אליו  פנה  מאיר,  ר'  מעשי  ליוסל  כשנודע 
הוא עושק ממנו את המצוה הזו של הוצאת ספריו של ר' 
שמחה, לעזור ולסייע בידו להיות גם מהמלמדים, להרביץ 
תורה בישראל על ידי הספרים. ואילו ר' מאיר השיבו, שעליו 
לשמוח במצוה שיש לו כבר, שזוכה לשלם את כל הוצאותיו 
של ר' שמחה ויש לו חלק בתורתו ועמלו הרב בתורה בכל 

עת ושעה.
יוסל לא הסכים עם דברי ר' מאיר, וביקש ממנו לילך יחדיו 
לרב שיכריע להם כדת של תורה האם זכות הדפסת ספרו 
של ר' שמחה שייכת לו ואסור לר' מאיר לקחתה, או שר' 

מאיר זכה מן ההפקר ומותר לו לתפוס זכות זו.
ואמר  הרב  של  בנו  קיבלם  הרב,  לבית  השניים  כשנכנסו 
להם שימתינו מעט עד שאביו ישוב לביתו מהמקום בו הוא 
מתעכב, ותוך כדי הדברים התעניין בשאלתם, כשסיפרו לו 
להם  להכריע  בא  שאינו  שבודאי  השיבם  טענותיהם,  את 
את הדין, אך נדמה לו שניתן להגיע לכלל הכרעה מלימוד 

פרשתנו עם פירוש רש"י.
הדין  את  ושמע  וכשבא  הרב,  של  לבואו  המתינו  השנים 
ודברים שביניהם, שמח הרב בדבר עד מאוד, ופנה בתפילה 
לה' ואמר, ריבונו של עולם, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, 
תראה מה מעסיק את בניך ועל מה הם באים לדון, מי יזכה 
תלמיד  יהודי  של  תורה  דברי  הדפסת  של  העצומה  בזכות 
אשריכם  להם,  ואמר  השנים  אל  פנה  מכן  ולאחר  חכם. 

ואשרי חלקכם שבזה ועל זה באתם לדון.

המשך מעמוד הקודם

מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להגיע לכלל הכרעה בדין?
האטליבזאקען - האוהב גרביים. פארגעסטוויצושלאפען -  השוכח איך יֵשנים. חאפטאגעלעגענהייט - תופס ההזדמנויות.


