
פרשת שפטים - תשס"חלע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב (זיידל) עפשטיין זצוקלה"ה  
גליון
נ"ד

"ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך". 
„·¯ÌÈ י"ט י"ט.

·„ÈÈ עדים זוממים שנינו (מכות ה' ב'), "אין העדים זוממין נהרגין עד 
שיגמר הדין, שהרי הצדוקין אומרים עד שיהרג, שנאמר נפש תחת נפש, 

אמרו להם חכמים, והלא כבר נאמר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות 

לאחיו, והרי אחיו קיים...".

ובע"כ  קיים,  שאחיו  בהכרח  'אחיו',  שנאמר  שממה  במשנה,   ¯‡Â·Ó
שדין 'ועשיתם לו כאשר זמם לעשות', נעשה רק אם עדיין לא קיימו 

את הדין.

ÌÈ¯·„Â אלו, שכינוי 'אחיו' הוא רק על חי, ולא על מת, קשים מאוד 
וצריכים ביאור, שהרי מקרא מלא הוא בכמה פעמים בתורה, שאף אדם 

מת נתכנה בתואר 'אחיו', וכגון נדב ואביהוא לאחר מיתתן (ויקרא י' 

וביותר,  למחנה",  אל מחוץ  פני הקדש  "...שאו את אחיכם מאת  ד'), 

אחד  ומת  יחדו  אחים  ישבו  "כי  ו'),   – ה'  כ"ה  (דברים  יבום  בפרשת 

מהם ובן אין לו... יבמה יבא עליה... והיה הבכור אשר תלד יקום על 

שם אחיו המת...", ואם כן היאך דורשת המשנה מתיבת 'אחיו' שבע"כ 

שעדיין חי.

¯·È עקיבא איגר בפירושו על המשניות (מכות פ"א מ"ו), מביא קושיה 
זו בשם הריטב"א שם, ומתרץ הריטב"א, שאין הלימוד ש'אחיו קיים' 

נאמר  שבתורה  ממה  אלא  המשנה,  דברי  כפשטות  'אחיו'  מתיבת 

זמם', שהעונש הוא רק באופן שהוא עדיין בגדר  לו כאשר  'ועשיתם 

זמם, אך אם כבר נעשה מעשה ע"פ עדותו, אין זה בכלל 'זמם' אלא 

בכלל 'עשה', ואף שהוא ק"ו, אם זמם נענש כ"ש עשה, אלא דקיימ"ל 

על  שפירש  מה  הריטב"א,  בדברי  שם  [וע"ע  הדין'  מן  עונשין  ש'אין 

הפסוק "ונקלה אחיך לעיניך"].

Â˘Â¯ÈÙÎÂ של הריטב"א מדייקים מדברי רש"י, שפירש במשנה, "לעשות 
לאחיו. משמע שהרי אחיו עדיין קיים", שאם כל הלימוד הוא מ'לאחיו', 

היה לרש"י לפרש זאת בד"ה 'לאחיו', ומדוע כתב זאת בד"ה 'לעשות 

לאחיו', אלא י"ל שלמד כריטב"א, שאין הלימוד מתיבת 'לאחיו', אלא 

מ'כאשר זמם לעשות'.

‰‚‡ÔÂ רבי עזריאל הילדסהיימר זצ"ל תירץ בדרך מחודשת, (והו"ד בספר 
'אחיו' נלמד שעדים זוממים נענשים  גן רוה עה"ת), שבאמת מתיבת 

ב'כאשר זמם', רק לפני שנעשה מעשה ע"פ עדותן, שעדיין אחיו קיים, 

ולא יקשה הקושיה העצומה מפסוקים מפורשים, וזאת מפני שיש ב' 

מיני אחים, יש אח מאב או מאם, או דרגת קורבה קרובה, ויש כינוי 

אח, שהוא על כל אחד מישראל.

‡Á מאב או מאם נקרא 'אחיו' אף לאחר מיתתו, כשאינו קיים, ולכך 
גם בפרשת מיתת בני אהרן, כשמשה אמר למישאל ולאלצפן בני עזיאל 

דוד אהרן שישאו את נדב ואביהוא, השתמש בכינוי 'אחיכם', למרות 

שהיה לאחר מיתתן, שהרי הם קרובים, ושייך בהם לשון זה אף לאחר 

מיתה, וגם בפרשת יבום, כשמדובר על אחיו מן האב, שפיר נקרא אחיו 

אף לאחר מיתתו, שהקירבה נשארת אף לאחר מיתה [והראיה פשוטה, 

שבדיני עריות {מלבד אשת אח בלא בנים}, אין בהם היתר אף לאחר 

מיתה, שלא פקע מהם הקורבה].

‡·Ï אח שאינו דרך קורבה, אלא רק כינוי שכל אחד מישראל נתכנה כן 
לאחרים, שהוא מהטעמים שאיתא בגמ' (ב"ק פ"ח א'), או משום שיש 

לו אחוה, שהוא מותר לבוא בקהל, או משום ש"אחיו הוא במצות", 

כל הטעמים הללו שייכים רק באחד שהוא חי, שהוא חייב במצות, אך 

כאשר הוא מת, הוא פטור מכל המצות, וכדאיתא בשבת (ל' א'), "דאמר 

רבי יוחנן, מאי דכתיב (תהלים פ"ח ו') במתים חפשי, כיון שמת אדם 

נעשה חפשי מן התורה ומן המצות", וכעי"ז כתב הרש"ש בסנהדרין י' 

א', עיי"ש.

ÈÙÏÂ הדברים הללו, יתבאר שפיר פרשת עדים זוממים, שאותו 'אחיו' 
המוזכר בפרשה, ודאי שאינו מתורת קורבה ומשפחה, שהרי קרובים 

פסולים לעדות, אלא הוא 'אחיו' מכח שיש לו אחוה ואחיו הוא במצות, 

ניתן  לא  מיתתו  לאחר  אך  בחיים,  אח  בכינוי  רק  נקרא  כזה,  ו'אח' 

עדים  של  שעונשם  המשנה  הוכיחה  ולכך  שביארנו,  וכפי  כן,  לכנותו 

זוממים הוא רק לפני שנעשה הדין על פיהם, שהוא עדיין בכינוי 'אח', 

שאם אכן נעשה כבר הדין והרגוהו, אינו בתואר 'אח'.
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Á"Ò˘˙ ·‡ ÌÁÓ ‚"Î Ú"·Ï Ô‰Î Ï"ˆÊ ·Â„ Ì‰¯·‡ ·¯‰ Ô· Ô˙ È·¯ ˆ"‰‚‰ "ÚÏ

למרות שמישראל לא הייתי,
להתמנות לתפקיד באומה חפצתי.

אחד מהמידות בעצמי דרשתי,
ובמידה מרובה עליה נענשתי.

את צוואתי שציויתי לבני,
ציוה הוא אף לנכדי.

שכנו,  שמעון  את  ראובן  פגש  לבנין   ‰ÒÈÎ·
ושאלו דבר מה. באותה שעה עבר על פניהם 

את  הדליק  לבנין  ובכניסתו  העלונים,  מחלק 

התאורה בחדר המדריגות.

Á‡Ï¯ שיצא והלך לו, טען ראובן בפני שמעון, 
תימה לי, מה ההיתר של אותו המחלק להדליק 

בסכום  שמדובר  והגם  בבנין,  התאורה  את 

פעוט, הרי שנינו ש'דין פרוטה כדין מאה'.

מותר,  הדבר  שלדעתו  טען,  לעומתו   ÔÂÚÓ˘
המדריגות  בחדר  שהתאורה  מפני  וזאת 

מיועדת עבור אלו הנכנסים בה, והיות ומותר 

למחלק ליכנס לבנין, מותר לו אף להדליק את 

מעוניין  בחלקו,  לכה"פ  שהציבור,  התאורה, 

כשמדובר  ובמיוחד  עלונים,  לאותם  זקוק  או 

במצוה  כולם  את  המזכים  צדקה,  באוספי 

האור  את  להדליק  רשאים  שוודאי  הנעלה, 

בדרך מצוותם.

‡Í ראובן לא קיבל את דבריו, אלא טען, שאם 
כדבריו, מותר לכל אותם מחלקים להשתמש 

דיירי  את  המשמשת  במעלית  אף  לצרכיהם 

הבנין, אלא ודאי שאף אם מותר לאדם להכנס 

או  התאורה  את  להפעיל  לו  אסור  לבנין, 

כן מקובל אצל  להשתמש במעלית, אלא אם 

דיירי הבנין להתיר שימוש בכגון דא.

 ? ÈÓ ÌÚ ˜„ˆ‰ ,‡È‰ ‰Ï‡˘‰
 

בסוכה (נ"א ב') איתא, "מ"ט איענשו 

[בני אלכסנדרי' של מצרים], משום 

תוסיפון  לא  קרא  אהאי  דעברי 

לשוב בדרך הזה עוד".

לפי"ז יש צורך ליישב עובדא באדם 

גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

נס,  לו  לעשות  דג  עבורו  נזדמן  מי  תדע  [ואם 
תגלה מיהו].

‰ÔÎÈ מצינו הידור 
מסוים  מצוה 

אצל  יותר  ששייך 

'עמי הארץ'.

בתוס' (ב"ב י"ד ב' ד"ה בפורענותא) מבואר, שהיה ניגון מיוחד ל'איוב משלי ותהלים'.

 Ì‰ÈÂ‚È· Ì‰ÈÈ· ÛÈÏÁ‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈ·Â˙ÎÂ ÌÈ‡È· ‰¯Â˙·˘ ,ÂÈ˙˘¯Ù· ¯Â˜Ó ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰
.Ì‰ÈÓÚËÂ

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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



תשובה ל"מעשה רב"

 ˙¯‡˘‰  Ï˘  ÔÈ„‰  ˙‡  ÌÈÈ˜Ï  ¯˘Ù‡  Ì‡  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 Ï˙ÂÎ‰ ˙ÂÓ˙ ˙ÈÈÏ˙ È"Ú ,Ô·¯ÂÁÏ ¯ÎÊ ,˙È·· '‰Ó‡ ÏÚ ‰Ó‡'

.1È·¯ÚÓ‰
איתא בב"ב ס' ב', "ת"ר לא יסוד אדם את ביתו בסיד, ואם 

רבו  בשניה  הבית  ת"ר כשחרב  מותר...  או תבן  חול  בו  עירב 

בואו  בני,  יהושע... אמר להן  ר'  נטפל להן  פרושין בישראל... 

ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר א"א, שכבר נגזרה גזרה, 

ולהתאבל יותר מדאי א"א, שאין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ 

רוב צבור יכולין לעמוד בה, דכתיב במארה אתם נארים ואותי 

אתם קובעים הגוי כולו, אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את 

על  יוסף אמה  א"ר  וכמה,  מועט,  דבר  בו  ומשייר  בסיד  ביתו 

אמה, א"ר חסדא כנגד הפתח".

החורבן2,  את  להזכיר  א'  ענינים,  ב'  מצינו  זו,  גזירה  בטעם 

כיון  דהיינו  ריקם3,  רבך  ושולחן  מלא  שולחנך  יהא  שלא  ב' 

שבהמ"ק חרב, שהוא ביתו של השם כמשחז"ל (ברכות ח' א') 

חז"ל  וכלשון  ביתו,  הי'  אז  עד  כי  וכו',  ביהמ"ק  שחרב  מיום 

וכו',  ביתי  את  החרבתי  שבעונותיהם  לבנים  אוי  א'),  ג'  (שם 

משיירין  ולכך  מלא,  אדם  של  ביתו  בנין  שיהי'  אריך  לא  לכן 

אמה על אמה.

פליגי  לא  חסדא  ורב  יוסף  דרב  הגמ'  לשון  פשטות  והנה 

אהדדי, אלא מר אמר חדא ומר אמר חדא, אולם הטור בסי' 

תק"ס השמיט דין דכנגד הפתח, והב"י כתב, דהרי"ף, הרמב"ם, 

והרא"ש, העתיקו גם דין זה, "ורבינו אגב שיטפא נשמט ממנו", 

דרב  ס"ל,  דרבינו  נראה,  "ולי  וכתב  הב"י,  דברי  הביא  והב"ח 

יוסף דאמר וכמה, אמה על אמה, פליג ארב חסדא, דכל היכא 

דמשייר אמה על אמה סגי, אפילו שלא כנגד הפתח, ופסק כרב 

יוסף, ומ"מ לא קי"ל הכי, אלא כדעת שאר כל הגאונים, דס"ל, 

דלא פליגי, ור"ח מפרש דברי רב יוסף הוא".

דלרב  פליגי,  דבהא  י"ל  דהב"ח,  אליבא  הטור  לדעת  והנה 

לעשות  צריך  ממילא  החורבן,  לו  להזכיר  הוא  הענין  חסדא 

כן דוקא כנגד הפתח, שעובר שם בכל יום, וכל שנכנס לביתו 

רואהו, מעין האמור במזוזה4 [עי' רמב"ם ספ"ו ממזוזה]. ואילו 

לרב יוסף הענין מצד שלא יהא ביתו של אדם שלם כשביהמ"ק 

שהוא בית ד', כביכול, חרב.

ולפי"ז כיון דקי"ל כב' הדינים, הן מ"ש רב יוסף, והן מ"ש רב 

חסדא, וכדנפסק גם בשו"ע סי' תק"ס ס"א, גם אם נאמר דבזה 

שעושה תמונת הכותל המערבי וכיו"ב, מזכיר לו החורבן5, מ"מ 

ביתו אינו חסר בעצם, וא"כ לטעם זה, לית כאן קיום להלכה 

בשיור דבר מועט.

ועי' במ"ב סק"ג, ד"אותו השיור יהי' בלא סיד, ודלא כאותן 

העושין אמה שחור דזהו ג"כ ציור [לבוש], ויש מקומות שעושין 

שחור וכותבין ע"ז6 זכר לחורבן", ובשעה"צ אות ח', כתב, ד"אף 

דח"א מחמיר גם בזה, מ"מ נראה דאין למחות ביד המקילין, 

אחרי שהא"ר הביא בשם האגודה סמך להמקילין, שעושין שחור 

המקום ההוא". ועי' היטב בב"ח סי' תק"ס ד"ה והרמב"ם.

בציור  להסתפק  אריך  דלא  מבואר,  לכאו'  נראה  הלין  מכל 

כותל המערבי בשיעור אמה על אמה, ומ"מ צ"ע במי שמשייר 

הכותל  בציור  ומכסהו  מסוייד,  בלתי  אמה  על  אמה  מקום 

לא  שהוא  אלא  יש,  גם  וזכר  כגון,  יש  בבית  דחסרון  וכיו"ב7, 

זכר בצורה של שחור, מי דמי לכותב "זכר לחורבן" ע"ג שחור 

דסגי, וכדברי המ"ב הנ"ל, או דכיון שהוא מכסה בתמונה, אולי 

לא חשיב זכר8. וצ"ע.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"

 ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ Í¯Âˆ ˘È˘ ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ˙‡  ˙ÂÓÏ  ÔÈ‡˘  ,'·  ÛÈÚÒ  'Ê  'ÈÒ  Ó"ÂÁ·  Î"˘Ó  ÌÚ  ‰È„È„

.9ÔÈÈ„Ï ÂÈÈÚ È˘· ‡ÓÂÒ‰
המדובר הוא בבבא בן בוטא, דאי' בנדרים ס"ו ב' "ההוא בר 

בבל דסליק לארעא דישראל, נסיב איתתא. אמר לה זילי אייתי 

לי תרי בוציני, אזלת ואייתי לי' תרי שרגי, אמר לה זילי תברי 

וקא  אבבא,  בוטא  בן  בבא  יתיב  הוה  דבבא,  רישא  על  יתהון 

דאין דינא, אזלת ותברת יתהון על רישיה, אמר לה מה הדין 

דעבדת, אמרה לי' כך ציוני בעלי, אמר, את עשית רצון בעליך, 

המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא".

הת"ח  כל  את  הורדוס  שקטל  דלאחר  איתא,  א'  ד'  ובב"ב 

אהדר  מיני'  עצה  למשקל  בוטא  בן  לבבא  "שבקיה  שבדור 

קשה  ושערו  הרצו"ן,  שקורין  "שרץ  [פרש"י  דיילא  כלילא  לי' 

נקרינהו  עיניו"],  סביבות  מעורו  עטרה  לו  ועשה  כמחטין, 

לעיניה", ומבואר שנעשה סומא.

ובשו"ת הרב"ז10 ח"א או"ח סי' ג' אות ג', כתב, "ועיין בב"י 

ז', שכתב בשם רבינו ירוחם ומרדכי, דסומא בשתי  חו"מ סי' 

עיניו כשר להיות דיין, ע"ש, ולא חש לומר, כיון דסומא פטור 

עי'  כדין,  שלא  לזה  ויתן  מזה  יטול  שמא  ל"ת,  ממצות  גם 

סנהדרין ז' סוף ע"א, אלא ודאי כיון דמדרבנן חייב בכל המצות 

ליכא למיחש למידי.

וי"ל, דראיות הרבינו ירוחם הי' מנדרים ס"ו ע"ב, דבבא בן 

ע"א,  ד'  כב"ב  הוה,  בוטא סומא11  בן  ובבא  דינא,  דאין  בוטא 

דהורדוס נקרינהו לעיניה, ע"ש. ודוחק לומר דמעשה דנדרים 

הי' קודם שנקרינהו לעיניה".

והנה לא ביאר לנו הגאון הרב"ז, למה דוחק הוא לומר כן12, 

ואנחנו לא נדע, אם מעשה דהורדוס הי' בהיות בבא בן בוטא 

איסור  שיש  מבורר  הי'  דאם  איברא,  בזקנותו,  או  בצעירותו 

בדבר, ע"כ מוכרח לומר בצעירותו, אבל כיון שלשיטת הרבינו 

ירוחם שפיר דמי לדון אז, א"כ ליכא הכרח כלל, אבל עדיין צ"ע 

שעובדא  הכרח  אין  כשלעצמו  אם  דינו,  מקור  שמכאן  לומר 

זו מאוחרת לעובדא דהורדוס13, וממילא דלק"מ מדין השו"ע 

הנ"ל.

וקצת צ"ע דהו"ל לאתויי נמי מגיטין נ"ז א', דאי' שם אכפר 

באשתו  עיניו  שנתן  אחד  באדם  "מעשה  מצרים,  של  סכניא 

וכו', ובא לבית דין, הי' שם  לגרשה, והיתה כתובתה מרובה, 

זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן, ובבא בן בוטא שמו". משמע 

שהי' יושב בבי"ד. וי"ל בזה ואכ"מ.

שלאחר  הרב"ז  כשיטת  אם  גם  דנדרים,  עובדא  לגבי  אכן 

ומיירי  ממונות,  דיני  דן  שהי'  דהב"ע  י"ל  הי',  הורדוס  מעשה 

בשקבלוהו עליהם, כעין שכתב בס' ההשלמה לרבינו משולם 

בדרשי, בסוגיא דסנהדרין ל"ד ב', דהגם דסומא פסול לעדות, 

בעובדא  ב'  צ"ד  בכתובות  הדין,  את  שדן  ששת  לרב  מצינו 

שטרי,  דתרי  בעובדא  יוסף  ברב  שם  וכן  דרמב"ח,  דאימי' 

עליהם14,  בקבלוהו  דמיירי  דצ"ל  וכתב,  הוו,  סומא  ותרוויהו 

וה"ה י"ל כאן.

והרמז: מי שעל ידו נתגלגל ברכת "ונתתי גשמיכם בעתם", 

מצינו  "וכן  א',  כ"ג  בתענית  דאיתא  מסויימת,  בתקופה 

בבנין  עוסקין  שהיו  הורדוס  בימי  הנ"ל]  ברכה  [שנתקיימה 

ביהמ"ק, והיו יורדין גשמים בלילה, למחר נשבה הרוח ונתפזרו 

העבים, וזרחה החמה, ויצאו העם למלאכתן, וידעו שמלאכת 

בוטא  בן  בבא  של  עצתו  שע"י  הרמז  ומובן  בידיהם",  שמים 

נתגלגל כל זה, שהורדוס ביקש עצתו לאחר שהרג את חכמי 

של  אורו  דכבה  מחדש,  ויבנה  שיסתור  ע"י  שכפרתו  ישראל, 

עולם, ילך ויעסוק באורו של עולם, ואמרי לה דסימא עינו של 

עולם, ילך ויתעסק בעינו של עולם, יה"ר שנזכה בקרוב לאור 

חדש על ציון בבנין ביהמ"ק בב"א.

תשובה ל"מבין חידות"

 ‡˜Â„  Ô·¯ÂÁ‰  ÏÚ  ˙ÂÏÈ·‡  ÂÈˆÓ  ÔÎÈ‰  ‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 ÁÏ˘˘ ,‡"ËÈÏ˘ ˙ÂÈÏ‚¯Ó ˜ÁˆÈ ·¯Ï Á"Â˘˙Â]  ÌÈÏÚÓ ˙ÏÈÚ·

.[ÂÊ ‰Ï‡˘ ÂÏ
עי' ב"ק נ"ט ב', "אליעזר זעירא הוה סיים מסאני אוכמי, וקאי 

וא"ל מ"ש הני  גלותא,  בשוקא דנהרדעא, אשכחוהו דבי ריש 

מסאני, אמר להו, דקא מאבילנא אירושלים, א"ל את חשיבת 

לאתאבולי אירושלים וכו'".

וגם  המנעל  דגם  הכונה  אוכמי,  דמסאני  התוס',  וכתבו 

הי'  דאליעזר  ד"אבילות  כתבו,  ועוד  היו,  שחורים  הרצועות 

כזה שהי' לבוש שחורים15, ומכסה שחורים, והי' רוצה שאפילו 

הרצועות יהיו שחורים שלא יהא עליו כלל צד לבנונית16 מפני 

חיבתה17 של ירושלים". [ועי' באריכות בספר "יערות דבש"].

יציב",  "דברי  בעל  בשם  כתב  ל"ה,  עמ'  תלפיות"  "תל  בס'   1

אם  המערבי,  הכותל  תמונת  בסוכה  או  בבית  לתלות  שאין 

נראה בה גם המסגד של הישמעאלים [ועשו"ת דברי יציב יו"ד 

סי' מ', וחו"מ, חלק מקדש וקדשיו סי' פ"ג אות כ"ה].

2 לשון השו"ע ב'שם' של סימן תק"ס, "לעשות זכר לחורבן".

3 ברשב"ם ב"ב שם כתב, "אין מסיידין בית משום אבל בית 

את  אדם  "לאיסוד  כתב,  ב'  פ'  שבת  ברש"י  ואילו  המקדש", 

ביתו בסיד לאחר חורבן, משום אבילות של ירושלים". קצת יש 

לדקדק, דכאן נקט ירושלים, וכאן ביהמ"ק. והנה בב"ב ד' א', 

"מי שלא ראה בנין הורדוס, לא ראה בנין נאה מימיו". ונראה 

שחז"ל סיפרו לנו דבר זה, כדי להרבות בעגמת נפש, וזהו ענין 

הזכירה של בהיות הבית על מקדשו ומכונו, ומעת חסרנו כל 

זחות, הנהיגו חז"ל הנהגות המזכירות כל זה.

4 גם נ"מ מזה למה שדנו בפוסקים, אם צריך בכל חדר וחדר, 

עי' שאלת יעב"ץ סי' קס"ט.

והגם דמהיכי תיתי לחדש אופן אחר בצורת הזכירה, הנה   5

מצינו כעי"ז בתקנה נוספת המובאת בגמ' ב"ב שם, להניח אפר 

בראש חתנים, וכתב בב"י בשם הכל בו, ד"יש מקום שנמנעו 

שלא לתת אפר מקלה בראש חתנים... ונהגו לעשות זכרון אחר 

הרי  והכלה",  החתן  ראש  על  מפה שחורה  שנותנין  במקומו, 

שהגם שמפה שחורה הוא רק ציור שמזכיר אבילות, ואינו אפר 

בעצם, שהוא חפצא של לשום להם אפר תחת פאר, לא חשו 

לזה.

וע"ע בב"י שמעתיק מלשון הטור באהע"ז סי' ס"ה, ש"בספרד 

נוהגין ליתן בראשו עטרה עשויה מעלה זית, לפי שהזית מר, 

זכר לאבלות ירושלים, ונהרא נהרא ופשטיה".

וכן בלשון הרמ"א סי' תק"ס ס"ב, "ויש מקומות שנהגו לשבר 

דברי  שאר  או  שחורה,  מפה  לשום  או  חופה,  בשעת  כוס 

אבילות בראש החתן".

[ועי' במ"ב סק"ט, "ויראה לשבור תחת החופה כוס שלם, ואין 

בו משום בל תשחית, כיון שעושין כן לרמז מוסר, למען יתנו 

לב", והיינו כמ"ש בפמ"ג, הובא בשע"ת שם סק"ג, דהשבירה 

"כדי להבהיל ולהזכיר שאין השמחה במלואה בזמה"ז"].

"ואולי אם כותב  6 בדעת תורה להמהרשם סי' תק"ס, כתב, 

במקום ההוא זכר לחורבן, דגלי דעתי' שאינו לשם ציור, אלא 

לשם אבילות שרי, וכמ"ש במד"ר איכה פ"ג בפסוק "ישב בדד 

וידום", מלך בשר ודם ָאבל מהו עושה וכו', לובש שחורים וכו', 

ובפרט בזמה"ז שרוב העולם מקילין לגמרי מטעם שאנו דרים 

בין העכו"ם [וחוששים מהמלכות שמקפידה על יופי הבתים], 

כמו שרמז בשע"ת סי' תקנ"ד סי"ז בהג"ה".

7 חידוש גדול כ' בס' ילקוט אברהם בהל' פורים (סי' תרפ"ו), 

דבחודש אדר שהוא זמן שמחה, הנהיגו בכמה קהלות, לעשות 

טבלאות בגודל אמה על אמה, כדי לכסות בהם את המקום 

הבלתי מסוייד, שלא יראה ה'זכר לחורבן' בימי השמחה.

והגם דמצינו במור וקציעה סוס"י תרצ"ה, שכתב, "נ"ל, שאין 

צריך לספר בסעודת פורים לעשות זכר לאבלות ירושלים, כיון 

דחייב לבסומי בפוריא עד דלא ידע". אדרבא, לא קאמר משום 

שמחה, שיש במשמע כל החודש.

ואולם עי' בשו"ת פאר עץ חיים (להגר"ח קרויזר זצ"ל, מקובנא, 

בהסכמת המהרי"ל דיסקין והג"ר יצחק אלחנן זצ"ל), ח"ג, דף 

י"א, דבחודש אדר נתחדש, דהגם שבכל השנה אסור להרבות 

בשמחה, כמ"ש בשו"ע סוס"י תק"ס, בחודש זה מותר להרבות 

בשמחה.

וצ"ע, דבט"ז ופרישה, שהובאו במ"ב שם, כתבו דאפילו בשמחה 

של מצוה, גם בפורים (וגם בחתונה, וצע"ג שכמעט לא חששו 

לזה, ועי' בביה"ל רס"י תק"ס, שמצריך עיון על כמה ממנהגי 

מיעוט השמחה ששייכים בשמחת חתן, שלא נוהגין בזמנינו, 

וע"ש בסק"ח לענין נשים המתקשטות במילוי, ובשעה"צ שם 

כתב "וידוע מ"ש יעקב לבניו למה תתראו", וכבר כתבנו בזה 

בעזה"י באריכות בגליון ל"ט) לא התירו, ולא משמע שמחלקין 

בין שחוק לשמחה, ועי' בבאה"ט שם בשם הא"ר, ומ"מ לענין 

כל החודש, מנין לו לחדש כן.

שורש  לה  שיש  הנהגה  שהיא  אף  על  אדר,  חודש  (ושמחת 

בגמ', מ"מ בברהמ"ז, זולת בשבתות ופורים שבאדר, אומרים 

וראה בס' הליכות שלמה,  ואין סתירה בזה,  על נהרות בבל, 

הגרש"ז  [לפני  לפניו  שכשתינה   ,93 הערה  פי"ט  מועדים, 

אוירבך זצ"ל] א' מב"ב את מבוכתו איך לכלכל מעשיו ביום זה, 

שמוטלת עלינו מצות השמחה הגדולה של יום הפורים מחד 

גיסא, וחובת האבילות והצער באשכבתא דרבי [הי' זה בפורים 

משה  אגרות  בעל  מרן  למנוחות  הובא  עת  תשמ"ו,  דמוקפין 

זצ"ל, שעליו אמרו בשם הגרש"ז זצ"ל, שתואר "שר התורה" 

דור,  בכל  המתחדשות  בשאלות  להכריע  שבכוחו  למי  ניתן 

מתוך סוגיות הש"ס עצמן, והפטיר, שר התורה בדורינו, הוא 

הגר"מ פינשטיין זצ"ל] מאידך גיסא.

'חיילים'  אלא  איננו  הרי  מבוכתך,  על  תמיהני  רבינו,  ענהו 

ולקונן  להתאבל  שציונו  ומי  ה',  רצון  ומקיימים  הממלאים 

בשעת ההלוי' הוא ציונו לקיים מצוות היום בשמחה, ומצוות 

ה' הם הם המעוררים את רגשות הלב, המתאימים לכל מצב 

כראוי לו". ועובדא זו, משל וציור מספיק לכל כה"ג).

וקצת יש להעיר על המנהג הנזכר בילקוט אברהם הנ"ל, דלמה 

לא נהגו כן בכל שבת לכסות, הא בברכ"י סי' תק"ס אות ה' 

כתב, "יש מי שכתב, דבשבת אין לעשות שום היכר זכר לחורבן 

ולמקדש, לא בשולחן ולא בתכשיטי נשים", ומה גם לשיטת 

הספרי פ' בהעלותך, דיש דין שמחה בשבת, ועי' באריכות בזה 

באמבוהה דספרי על הספרי זוטא שם.

"ויראה,  וז"ל,  שכתב,  תק"ס,  בסי'  במשב"ז  בפמ"ג,  שו"ר   8

אותם המשחירים ומציירים צדקיהו המלך... אע"פ שיש זכרון 

גדול למעשה החורבן, מ"מ ציור הוא זה, ואסור, דבעינן שלא 

ימלא תאותו".

9 י"ל רמז נאה לזה, דבשלהי מס' פאה, תנן, "וכל דיין שלוקח 

שוחד ומטה את הדין, אינו מת מן הזקנה עד שעיניו כהות, 

ודיין  וגו'",  פקחים  יעור  כי השוחד  לא תקח  ושוחד  שנאמר 

צריך להיות מורא זה על פניו, ואם סומא הוא כבר מקודם, 

אין מקרא זה יכול להתקיים בו.

ראי'  רח"ל,  זה  מקרה  שאירעהו  דיין  כל  שאין  פשוט,  אמנם 

שהי' לוקח שוחד, דפוק חזי מש"כ הגאון חיד"א על דיין אחד 

מדורו של מהרי"ט צהלון, החסיד, מתלמידי האריז"ל, ר' חיים 

כפוסי שמו, ונקרא "בעל הנס", מפני "שהי' דיין ונסתמא, והיו 

כי  ועדה,  קהל  בתוך  ואמר  שוחד,  לקח  שח"ו  עליו,  מרננים 

שמע דבת רבים יחדו ירננו, שלקח שוחד, ואם האמת אתם, 

כן יהי' תמיד הענן יכסנו, ואם הוא נזהר מאוד בזה, יאיר עיניו 

כראשונה, ונתקבלה תפלתו בהלו נרו.

חותם מאומד,  נהור  סגי  כשהי'  ראיתי חתימתו  הצעיר  ואני 

וכמעט אין האותיות נכרות כמי שלא ראה, וראיתי חתימתו 

אח"כ, ה' נסי חיים כפוסי, [עי' רמב"ן עה"ת, בראשית ל"ג כ'], 

כתיבה מאושרה, ועד היום, כל הנשבע לשקר על קברו נענש, 

תנצב"ה, זי"ע" [וראה בס' "טוב מצרים" מערכת ח', אות ג'].

10 להגאון ר' בצלאל זאב שאפראן זצ"ל, אב"ד באקוי, רומניה, 

נסמך עוד בצעירותו להוראה, ע"י הגאון ר"י איטינגא מלבוב, 

ונערץ ע"י גדולי דורו, הגרח"ע, והגר"מ אריק זצ"ל, בעל "טל 

בספרו  אש"  "שרידי  בעל  הגאון  עליו  כתב  לימים,  תורה". 

כולה...  התורה  את  במוחו  שאצר  התורה  "שר  "לפרקים", 

מיחידי הדור המועטים... נשמתו הטהורה הציצה מריסי עיניו, 

אמרתי בליבי, כמה זכאי הוא להתפלל, אלקי נשמה שנתת בי 

טהורה היא".

11 לכאו' קצת יש לדחותו דמזה שבירך את האשה שם שיהי' 

לה בנים כמותו, וכמובן לא סומים כמותו, ולא מצינו ששלל 

זה. וק"ל.

12 והרב ישראל מאיר ינקלביץ שליט"א כתב לנו, מסברא שהי' 

אח"כ, דמלכות הורדוס בפני הבית ק"ג שנה כדאי' בע"ז ט' א', 

והלל ק' שנה בפני הבית, כדאי' בשבת ט"ו א', ושמאי חבירו 

של הלל, הי' רבו של בבא בן בוטא כמ"ש בגיטין נ"ז א', ולא 

וצ"ע שמשמע דכבר  כדיין.  מסתבר שלפי"ז שכבר אז שימש 

הלל  קודם  שמלכו  בתירא,  בני  בזמן  אז  ישראל  מחכמי  הי' 

כבפסחים ס"ו א'.

13 שו"ר בבן יהוידע, דאדרבא קדם מעשה זה למעשה הורדוס, 

להודיע  זה,  דבר  נתגלגל  השמים  מן  "נראה  הטהור  וכלשונו 

לאותו צדיק מקדם קדמתא, את דבר הקשה המעותד לבוא 

עליו מן הורדוס שניקר את עיניו, שהם כשתי נרות המונחים 



תשובה ל"מענינא דסדרא"

 Ô‰ÎÏ  ÈÂ‡¯  Ì‡‰  ,ÂÈ˙˘¯Ù·  ÊÂÓ¯  ÔÎÈ‰  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
.ÏÂ„‚ Ô‰ÎÏ Â‰ÂÓÈ˘ È„Î ,˙ÂÎÏÓÏ ÌÏ˘Ï ,ÔÂ‚‰

עיר  אל  לנוס  כפר  תקחו  "ולא  ל"ב)  (ל"ה  עה"פ  החת"ס18 

מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן", כתב לדקדק, מה 

מעיר  שיפטרוהו  מנת  על  שוחד  יתן  בשוגג  שהרוצח  שייך 

מקלט, הרי כאשר יצא מעיר מקלט וישוב למקומו, יוכל גואל 

הדם להורגו נפש, ומה הועיל לו בנתינת השוחד19.

וכתב לבאר ע"ד הדרוש, דהנה איתא ביומא (ט' א') דבית שני 

עמד ארבע מאות ועשרים שנה, ושמשו בו יותר משלש מאות 

כהנים, והיינו שכשלש מאות כהנים ששמשו באותם שנים לא 

שנתם,  ממלאים  היו  שלא  כיון  אחד,  כל  משנה  יותר  שמשו 

שלא היו ראויים לכהונה, ומבואר בירושלמי (יומא פ"א ה"א) 

משום שהיו נוטלים הכהונה בשוחד ממון.

אשר לפי"ז יתכן לפרש, שאין הכוונה שהרוצח יתן השוחד, 

אלא קאי על הכהנים, ולומר שלא יקחו שוחד מהכהנים, דכיון 

שהכהן ימות ולא ימלא שנתו, שהרי אינו הגון, א"כ נמצא שע"י 

כן יצאו הרוצחים מעיר מקלטם בזמן קצר, כיון שמת הכהן, 

ובאמת שאם לא היו לוקחים שוחד מכהן גדול זה למנותו, היה 

מתמנה כהן גדול אחר הראוי לכהונה גדולה, והוא היה עדיין 

בחיים חיותו, ולא היה הרוצח יוצא מהרה לחפשי, וזהו שאה"כ 

כאן "ולא תקחו כפר וגו'20.

ונמצא שכביכול נרמז כאן בכתוב ע"ד הדרוש, שיש איסור 

ליקח שוחד מהכהנים ע"מ למנותם לכהונה.

תשובה ל"מענינא דתעניתא"

 ˙„ÓÏ‰  ,˙·˘  ˙ÂÎÏ‰Ó  ‰ÎÏ‰‰  È‰Ó  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 Ô‰Î‰  ÛÒÂÈ  ·¯‰Ï  Á"Â˘˙Â]  ‡ˆÓ˜  ¯·Â  ‡ˆÓ˜„  ‡„·ÂÚÓ

.[ÂÊ ‰Ï‡˘ ÂÏ ÁÏ˘˘ ,‡"ËÈÏ˘
שנוהגין  "ומה  שכתב,  סקמ"ז)  (ש"ז  ברורה  במשנה  יעוין 

דנהי  מחמירים,  יש  לסעודה,  הכתב  מתוך  קורא  שהשמש 

בעצמו  הסעודה  כשבעל  אלא  למיחש  ליכא  ימחוק  דלשמא 

שמא  משום  למיגזר  איכא  הלא  מ"מ  שכתבנו,  ומטעם  קורא 

יש  מצוה,  של  היא  כשהסעודה  אך  הדיוטות,  בשטרי  יקרא 

להקל הקריאה להשמש, דהוי בכלל חפצי שמים דשרי כמ"ש 

סימן ש"ו ס"ו, וכ"ש דמותר לשמש להכריז כרוז בבהמ"ד מתוך 

הכתב.

אמנם בשערי תשובה21 הביא ליישב המנהג, להקל להשמש 

השמש  דעל  הרשות,  לסעודת  אפילו  הכתב  מתוך  לקרוא 

ותקלה  חורבן  לידי  ויביא  יטעה  שלא  כדי  גזרו,  לא  מעיקרא 

כעובדא דקמצא ובר קמצא".

דבר נוסף נמצא בחת"ס (גיטין נ"ו א'), שניתן ללמוד לענין 

שבת מעובדא דבר קמצא, לגבי דין 'גרף של רעי', ממ"ש שם 

"ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה" וכו', דמי שהוא 

סבלן כר' זכריה, לכאו' אין אצלו דין 'גרף של רעי', כיון שיכול 

לסבול הגרף של רעי אצלו, עי"ש מה שביאר בזה22, ודפח"ח.

תשובה ל"כתב חידה"

."[ÔÂ Ô·] Ú˘Â‰È" :È‡ ÈÓ

דמות הקשורה: "אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את 

הארץ אלעזר הכהן וÔÂ Ô· Ú˘Â‰È". במדבר ל"ד י"ז.

השלשה  במנין  נמנה  שיהושע   –  È˙ÈÓ  ‰˘ÂÏ˘‰  ÔÈÓ·
שנכתרו בזקנה ובימים [והיו ראש לנסיון].

ששלשה נכתרו בזקנה ובימים, ואלו הם, אברהם יהושע ודוד. 

אברהם  בפסוקים,  כמפורש  ובימים,  בזקנה  נכתרו  ששלשתן 

(בראשית כ"ד א'), "ואברהם זקן בא בימים", יהושע (יהושע י"ג 

א'), "ויהושע זקן בא בימים", ודוד (מ"א א' א'), והמלך דוד זקן 

בא בימים". ב"ר נ"ט ו'.

ועוד שם במדרש, ששלשתן היו 'ראש לנסיון23', אברהם ראש 

לאבות, יהושע כדלהלן, ודוד ראש למלכות משבט יהודה.

ובעוד מנין של שלושה מצאנו שיהושע נמנה, במנין השלשה 

שנקדמה להם חמה, משה יהושע ונקדימון בן גריון. ע"פ תענית 

כ' א'.

È˙ÈÓ˙ ˙ÂÎÏÓÏ ÔÂ˘‡¯Â – שיהושע נתמנה לראש למלכות 
שבט אפרים.

שהראשון  אפרים,  שבט  למלכות  לראש  נמנה  שיהושע 

שנלחם בעמלק, היה שבט אפרים, ע"י יהושע במלחמת עמלק 

הראשונה, וכמפורש בקרא (שמות י"ז י"ג), "ויחלש יהושע את 

אפרים,  משבט  היה  הרי  ויהושע  חרב",  לפי  עמו  ואת  עמלק 

כמפורש בקרא (במדבר י"ג ח'), "למטה אפרים הושע בן נון", 

ויהושע נקרא מלך, נמצא שהיה הראשון בשבט אפרים שנתמנה 

למלוכה. ב"ר נ"ט ו', וע"ע בפירוש המהרז"ו שם. 

‚È˙ÏË ÌÈ˜ÏÂÁ‰ È˜ÏÁ ˙‡ Ì – שיהושע נטל בארץ ישראל 
את חלקי עדת24 קרח, שחלקו על מלכותו של משה וכהונתו 

של אהרן, וזאת מלבד מה שנטל את חלקי עדת המרגלים.

שיהושע נטל את חלקי עדת קרח בארץ ישראל, הכי איתא 

ב'),  כ"כ  (דף  ה"ב  פ"ח  שם  כירושלמי  ודלא  ב'.  קי"ח  בב"ב 

ישראל. ע"פ  נפל לאמצע, דהיינו לכל  שחלקם של עדת קרח 

פני משה שם.

שיהושע נטל את חלקי המרגלים בארץ ישראל, הכי איתא 

בבבלי ובירושלמי שם, וע"ע בילקוט שלח תשמ"ב25.

חלקי  של  זו  ונטילתו   –  È˙˜ÏÁ˙  È˙ÂÓÎ˘  ÈÚ¯  ÌÚ˘Î
החולקים והמרגלים, נטל יהושע כאשר נתחלק בהם עם כלב 

רעהו שכמותו.

יחד עם כלב,  שיהושע נטל את חלקי המרגלים ועדת קרח 

ששניהם יחד נתחלקו בהם וכמובא בגמ' ב"ב קי"ח ב' ועוד.

וכלב היה רעו של יהושע, ששניהם יחדיו היו באותה עצה, 

בתורה  וכמפורש  דיבתם,  בהוצאת  למרגלים  להצטרף  שלא 

(במדבר י"ד ו' ועוד).

כריתות  סוף  בתוספתא  כדאיתא  כיהושע,  שקול  היה  וכלב 

(פרק ד' הלכה ז'), "בכל מקום הקדים יהושע לכלב26, במקום 

הקניזי  יפונה  בן  כלב  בלתי  שם),  (במדבר  אומר  הוא  אחד 

ויהושע בן נון, מלמד ששניהן שקולין זה כזה".

ÌÈ„ÚÂÒ‰ ÌÈÏÂ„‚· È˙ÓÁÏ – שיהושע נלחם בל"א המלכים, 
שעשה  אבינו  אברהם  של  בסעודתו  שסעדו  מהגדולים  שהיו 

ביום הגמל יצחק בנו.

שביום שיצחק נגמל [לרבי הושעיה רבה, שנגמל מיצר הרע 

עשה  מחלבו],  שנגמל  ולרבנן,  מהרז"ו),   – מצוה  בר  (שנהיה 

אברהם משתה גדול, וכמפורש בקרא (בראשית כ"א ח'), "ויעש 

אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק", וביארו חז"ל מה 

היה במשתה שמחמתו נקרא 'גדול', שהיו בו גדולים, "עוג וכל 

גדולים עמו היו שם". 

עוד איתא שם, "דאמר רבי יהושע בן מנחמה, אותן ששים 

אברהם  של  במשתה  היו  כולן  יהושע,  שהרג  מלכים  ושנים27 

אבינו", נמצא שיהושע נלחם באותם גדולים שסעדו בסעודתו 

של אברהם. ע"פ ב"ר נ"ג י'.

וע"ע במדרש שם, שמנין הששים ושתים, הם שלשים ואחד 

מלכים, יחד עם שרי צבאותם, העושים את כל צרכי המלוכה, 

ובהם נגמר המלכות בשלימות. שם ע"פ מתנות כהונה.

גדולים  מלכים  ל"א  שאותם   –  ÌÈ˘  ˙Â‡Ó  ˙ÂÈÁÏ  ÂÎÊ˘
שיהושע נלחם בהם, זכו לחיות למעלה מארבע מאות שנים, 

משעת סעודתו של אברהם, ועד לעת הריגתן בידי יהושע. ע"פ 

ב"ר נ"ג י'.

הגמלותו  שמשעת  בשנים,  מאות  האריכו  מלכים  שאותם 

של יצחק ועד לכיבוש הארץ, עברו יותר מארבע מאות שנה, 

וענו  ועבדום  להם  לא  בארץ  זרעך  יהיה  גר  "כי  גזירת  שהרי 

אתם ארבע מאות שנה", נאמרה לאברהם ב'ברית בין הבתרים' 

(בראשית ט"ו י"ג), עוד קודם לידת יצחק,  ומלידתו של יצחק 

התחילו מניין אותם ארבע מאות שנה, וכדאיתא בסדע"ר פרק 

ג', הובא ברש"י שם כל החשבון. נמצא שמעת הגמל את יצחק 

ועד ליציאת מצרים עברו כמעט ארבע מאות שנה, ועוד אותם 

הארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, עד שנכנסו לארץ ישראל 

ונלחמו באותם ל"א מלכים והרגום.

וע"ע בסדר הדורות שכותב, שיצחק נגמל בשנת ב' אלפים 

והריגת  ישראל  לארץ  ישראל  של  כניסתן  תחילת  ואילו  נ', 

המלכים, לא היתה לפני שנת ב"א תפ"ח, ואף תפ"ט.

לפי פשוטו של מדרש, שאותם הל"א  הוא  זה  דכל  איברא, 

יהושע, אך ביפה תואר  ע"י  ימים עד שנהרגו  מלכים האריכו 

שם כתב, "ששים ושנים מלכים כו'. לא הם בעצמם, כי איך חיו 

יותר מת' שנה, ורק עוג מיתר הרפאים האריך ימים כ"כ, אלא 

פי' מלכי ארץ כנען באו למשתה אברהם, ומלכי הארצות האלה 

נפלו בידי יהושע".

בראש, כי דרכו יתברך לרמוז לצדיקים דברים המעותדים לבוא 

עליהם, כמ"ש (עמוס נ' ז') כי לא יעשה ה' אלקים דבר, כי אם 

גלה סודו אל עבדיו הנביאים".

14 ואמנם הכי משמע מהגמ' שם, דא"ר נחמן לרב ששת "חדא, 

דאנא דיינא ומר לאו דיינא", משמע דבעצם לא הי' דיין. אכן 

"דיין  דרק  שודא,  ד"ה  א'  ל"ה  ובב"ב  אמיה,  ד"ה  שם  בתוס' 

נמי,  עליהם  דבקבלוהו  לדחות,  ויש  נחשב.  הי'  לא  מומחה, 

לענין שודא לא מהני, משום דבעינן דין מומחה.

15 בשם הגדולים להגאון החיד"א, ח"א, אות א', סי' ס"ט, וז"ל, 

"מהר"ר אברהם הלוי ברוכים ז"ל, הוא הקדוש שראה השכינה 

עין בעין בהקיץ בכותל המערבי.

אני אענה  בלבו,  יפקפק שום אדם  כדי שלא  ולקול הסיפור, 

חזו  לכו  חז"ל,  דברי  בכל  ודאי  מאמינים  אנו  הארש,  במיטב 

השבעה,  יולדת  אמללה  ע"פ  ט"ו,  סי'  ירמי'  בילקוט  מאמרם 

שירמי' ראה אשה לובשת שחורים וכו', ואמרה אני אמא ציון 

וכו', ע"ש".

וע"ע יומא ל"ט ב' "ת"ר אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק 

אמר להם בשנה זו הוא מת, אמרו לו מניין אתה יודע, אמר 

להם בכל יוהכ"פ הי' מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף 

זקן אחד לבוש  לי  נזדמן  והיום  ויצא עמי,  נכנס עמי  לבנים, 

שחורים ועטוף שחורים, נכנס עמי ולא יצא עמי, אחר הרגל 

חלה שבעה ימים ומת, ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם".

[והיינו שגם בסילוקו של שמעון הצדיק הי' בחינה מסויימת 

של סילוק השראת השכינה בישראל, אף שעוד לא נחרב הבית, 

וכמ"ש רש"י שם, דנמנעו מלברך בשם "מפני שלא היו כדאי" 

(ועי' קידושין ע"א א', וצע"ק), ועי' מגן אבות להרשב"ץ פ"א 

מ"ב].

16 רמז לזכוכית לבנה שבטלה מעת שחרב הבית, כדאי' בסוטה 

מ"ח ב'.

זרת,  שרש  סוף  התשבי,  ספר  על  מבשר"  "רגלי  בהגהות   17

דיש כמה אומדנות דמוכחות שהוא ר' זירא. ולפי"ז יובן ביתר 

ניהו אשר חיבת  דהוא  ירושלים בלבבו,  שאת שבערה חיבת 

א',  קי"ב  ושם  ב',  ק"י  בכתובות  כדאי'  לו,  היתה  גדולה  א"י 

ועשו"ת חות יאיר סי' קנ"ב, וכידוע שעיקר א"י היא ירושלים, 

כמבואר במדרש אסת"ר פרשה א' אות ט', וכן מובא מזוה"ק 

פר' וירא.

ואפשר ג"כ ע"ש העתיד שעתידה להתפשט על כל א"י, כדאי' 

תורה"  "מכתבי  וראה  מהרש"א,  בח"א  וע"ש  ב',  ע"ה  בב"ב 

מבעל אמרי אמת, הנדמ"ח, סי' קט"ו, וראה גם ח"א מהרש"א 

ייטב לב  ו' ב', וס' טעמי המנהגים עמ' רמ"ו בשם ס'  מגילה 

[על ענין שינוי הגבולות דירושלים לעת"ל, עי' גם בשו"ת דברי 

יציב, חו"מ, חלק מקדש וקדשיו סי' צ'].

וביתר ביאור  ובהערה שם,  יעוין בתורת משה בפרשתינו   18

בחת"ס החדש עה"ת.

19 אכן יעוין בפסיקתא זוטרתא (לקח טוב, קמ"ג ע"א) דאיתא 

"ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו, הרי שהרג נפש במזיד 

שומע אני יתן ממון ויגלה, ת"ל ולא תקחו כפר לנוס אל עיר 

מקלטו", וכיוון לזה בעיקר שפתי חכמים כאן, שנטה מפרש"י 

ופי' דקאי כאן גם אמזיד, לומר שלא יקחו ממנו שוחד לנוס 

וכיון  לעיר מקלט, הרי דשפיר מתפרש הכתוב ברוצח עצמו, 

דמיירי ברוצח במזיד מתפרש איפכא, דאדרבה הוא יתן שוחד 

על מנת שיתנו לו לנוס לעיר מקלט, ולא על מנת שיפטרוהו 

מעיר מקלט, וסרה הקושיא.

אלא שבגמ' דידן (כתובות ל"ז ב') איתא, דפשוטו של מקרא 

זה ברוצח בשוגג קאי, וא"כ בהכרח שהנידון הוא, שיתן שוחד 

ובזה  מקלט,  עיר  לו  שיתנו  ולא  מקלט,  מהעיר  שיפטר  ע"מ 

ע"י  בחוץ  יהרג  הרי  לו,  יועיל  מה  שפיר,  להק'  החת"ס  קאי 

גואל הדם.

20 ובהערה בתורת משה שם איתא, שבספר שער יוסף העתיק 

השוחד  יקחו  שלא  קאי  לא  דבאמת  קצת,  בשינוי  זה  דרוש 

מהכהן, אלא שהרוצח עצמו ישחד המלך למנות כהן גדול למי 

שאינו הגון, שע"י כן לא ישלים שנתו, ואז יצא הרוצח לחפשי, 

ג"פ "עד מות הכהן הגדול"  ודקדק כן בקרא, דעד כאן נאמר 

כי  וזהו  'הגדול',  ולא  מות הכהן" בסתם  "עד  רק  נאמר  וכאן 

דהכהן  באמת,  הגדול  הכהן  ואינו  כדין,  שלא  נתמנה  באמת 

הגדול אשר היה ראוי, הוא יושב בביתו, ואם היה מתמנה לא 

היה יוצא זה הרוצח לפליטה.

שבות  משו"ת  דבריו  ומקור  לקרותו,  ד"ה  ט"ז  אות  שם   21

נ"ל  חלק,  להוציאך  שלא  כדי  "...ומ"מ  כ"א)  סי'  (ח"ג  יעקב 

ישוב המנהג כפשוטו, דעל קריאת השמש מתוך הכתב לא גזרו 

חכמים מעולם, רק על בעל הבית קאמר, וכ"כ בתשובת הב"ח 

סי' קכ"ז ע"ש, דלא ימנה את אורחיו וכפי' רש"י שם, משא"כ 

והטעם  הרשות,  לסעודת  אפי'  גזרו  לא  מעיקרא  השמש  על 

נ"ל דיש לחוש לחורבה ותקלה וכדאי' בש"ס דגיטין (נ"ה ב') 

אקמצא ובר קמצא חרב ירושלים, לכך התירו לקרוא המזומן 

לעשות  עת  וכדאמרינן  כנ"ל,  יטעה  שלא  כדי  הכתב  מתוך 

לה' הפרו תורתך משום שלום, כן נ"ל טעם הגון ונכון ליישב 

המנהג". 

22 שכתב לישב בזה הא דאיתא בתוספתא שבת (פט"ז ה"ז), 

"ב"ה אומר מגביהין מעל השלחן עצמות וקליפין, בית שמאי 

אומרים מסלק את הטבלה כולה ומנערה, זכריה בן אבקילס 

לא היה נוהג לא כדברי בית שמאי ולא כדברי בית הלל, אלא 

ר'  של  ענותנותו  יוסה,  ר'  אמר  המטה,  לאחר  ומשליך  נוטל 

זכריה בן אבקילס היא שרפה את ההיכל".

ותמה החת"ס, מה ענין ענוותנותו של ר' זכריה בעובדא דבר 

קמצא, להאי פלוגתא דב"ש וב"ה בעצמות וקליפין, והוא ממש 

כמדרש פליאה, וע"כ שיש ללמוד מכן, שאין דיני גרף של רעי 

לגבי ר' זכריה ודכוותיה, דה"נ סבל ר' זכריה מה שישב שם בר 

קמצא בסעודה, אע"פ שהיה רשע ומאוס לישב עימו בסעודת 

ת"ח, עי"ש ביאורו ואכמ"ל.

לננסין",  "ראש  שגרס,  ה'  אות  שם  הרש"ש  בהגהות  ועי'   23

דהיינו משפחה, שהוקמה מהם משפחה גדולה.

הפשוט  מהטעם  נטל,  לא  עצמו,  קרח  של  חלקו  את  אך   24

שלבני שבט לוי לא היה חלק בארץ, וכמפורש בקרא (במדבר 

כ"ו ס"ב), "...כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא ניתן להם 

נחלה בתוך בני ישראל".

25 שאיתא בילקוט שם, "...ויהושע נטל שכר עשרה מרגלים, 

שנתוסף שמו יו"ד, עשרה, לפי שהוסיף מצות ומעשים טובים 

הוסיפו לו על שמו".

שיהושע  לומר  חז"ל  כוונת  האם  המדרש,  בכוונת  לעיין  ויש 

לא  וכלב  שמתו,  המרגלים  עשרת  של  חלקם  את  נטל  לבדו 

קיבל בהם מאומה, ודלא כסוגיתינו, או שיהושע קיבל רק את 

שכר הליכתן של המרגלים, ולא את חלקם, שבחלקם נתחלק 

יחד עם כלב וכדלהלן. 

26 מן הראוי לציין, שהנוסח שהעתקנו בזה, הוא לפי המובא 

בתוספתא לפנינו, אך בהגהות 'אור הגנוז' (המודפסות בשולי 

כבוד  הקדים  מקום  "בכל  גרס,  וילנא),  ש"ס  התוספתא, 

מלמד  תראו,  ואמו  אביו  איש  אומר  אחד  במקום  לאם,  אב 

ששניהם שקולין זה כזה. ויש לעיין אם כוונת הגה"ה זו למחוק 

או להוסיף.

27 עיין במפרשי המדרש שהאריכו בפרשה זו, האם כל הס"ב 

מלכים  הל"א  שמלבד  ז',  כ"ג  בבמד"ר  וכדאיתא  מלכים,  היו 

שנהרגו ע"י יהושע, במלחמת סיסרא נהרגו עוד ל"א מלכים, 

במה  היטב  עיי"ש  שרים,  ול"א  מלכים  ל"א  על  שהכוונה  או 

נחלקו.

דבר לפותרים:

• כל תשובה הנשלחת למערכת, מתקבלת בתשומת לב ובכבוד הראוי.

• תשובות הקוראים החשובים שיש בהם הוספות והערות, המגיעות למערכת 

בתשובות  לשלבם  משתדלת  המערכת   ,˜ÂÈ„·  ¯˜Â··  8.00  ‰Ú˘·  È˘  ÌÂÈ  „Ú
המודפסות. [לאחר הנ"ל, לא תמיד ניתן לשלבם, ואי"ה עוד חזון למועד.]

[כגון, תשובה ל"מעשה  • תשובה שאינה מנומקת וללא מקור, אינה נחשבת. 

רב" בסגנון "הצדק עם פלוני", בלא לנמק מדוע או מבלי לציין מקור, וכן תשובה 

ל"כתב חידה" בסגנון "הדמות היא אלמוני", בלא לפרט היאך התשובה מתאימה 

לכל ההגדרות (או לכה"פ לארבע מתוך שש הגדרות), וכן כל כה"ג.]

• כל תשובה נכונה משתתפת בהגרלה [אף אם אינה התשובה המודפסת].

• יש לכתוב בבירור את שם השולח, כתובתו ומס' טלפון במקום בולט.

ומטה,  ולמעלה  צד  בכל  ס"מ  כשתי  ריקים,  הדף  שולי  את  להשאיר  רצוי   •

שכידוע שולי הדף בפקס אינם ברורים.

• אין לשלוח אותו דף פעמיים [ואף לא לשתי מספרי הפקס השונים].



 ˜Á¯Ó· ,ÛÂÁ‰ ¯Â˘ÈÓ· ,Ï‡¯˘È ı¯‡ ÈÙÂÁ ÏÂÓ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á Ï˘ ‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘Ï ÍÂÓÒ Ô‚ÂÚ ‰ÏÈË‰˘ ‰ÈÂ‡‰ È·˘ÂÈ Ï˘ ÌÈ„ ‰Ó ,Â˜ÙÒ ˙‡ ÚÈ¯Î‰Ï ÌÂÁ˙ '¯ ÏÎÈ È"˘¯ÙÚ ÂÈ˙˘¯Ù· ÔÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
˘Â‡Ï Â‡ ,'˙ÂÈÂÏ‚ Ï˘ È˘ ·ÂË ÌÂÈ' ‚Â‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‡‰ ,ÛÂÁ‰Ó ['Ó"˜ ÌÈ˘ÓÁ' ˙ÂÚË· ·˙Î ‰Ï‡˘‰ ÔÂÈÏ‚·] Ó"˜ ÌÈ¯˘ÚÎ Ï. ר' תנחום יכל להוכיח שאינם צריכים לנהוג 'יו"ט שני', וזאת מחמת שהם 
כבר הגיעו לגבולות ארץ ישראל, וזאת מדברי רש"י ל"ד ו', עה"פ, "וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים", וביאר רש"י, "וגבול. הנסין שבתוך הים אף הם מן הגבול, והם איים שקורין 
אינזול"ס". מבואר בפסוק ובדברי רש"י, שגבולו המערבי של ארץ ישראל, הוא עמוק בתוך הים, במגביל לחוט היוצא מהר ההר לנחל מצרים, ואם הר ההר הוא באיזור הנקרא כיום 'ביירות', ונחל מצרים 
הוא במקום הנקרא כיום 'ואדי אל עריש', נמצא שהחוט היורד ביניהם, באיזור השפלה הוא במרחק של כשלושים ק"מ מהחוף, שכל מקום זה דינו כארץ ישראל, ולכך נוסעי הספינה שנכנסו למקום זה 

עוד לפני השקיעה של יו"ט ראשון של שבועות, לכאורה לא היו צריכים לנהוג יו"ט שני.

לתקופת נסיון, ניתן לקבל 
 Ò˜Ù· כל שבוע את העלון
או ·‡ÏÈÈÓÈ (ללא תשלום).
המעונינים לקבלו, ישלחו 
את שמם וכתובתם בכתב 
ברור, בתוספת מס' טלפון 
לבירורים, לפקס המערכת 

או למייל:
yaepstein@aol.com 

תשובות לשאלות המתפרסמות בעלון זה, יש לשלוח בכתב ברור וקריא, בצירוף שם וטלפון 

Ï· 23.00 ‰Ú˘· '‚ ÌÂÈÏ „Ú·„ לפקס' 9741115 - 972-8 +(24 שעות) 
או לפקס 1-732-3634947 או למייל yaepstein@aol.com עד יום ב' בערב בלבד.

להערות, הארות ותגובות וכל עניני העלון, יש לפנות לפקס' הנ"ל .
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תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע פרשת מסעי:

הפרסים לשבוע זה: ”נצח ישראל“ למהר“ל מפראג, הוצאה חדשה, ג“כ.
עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד ב”שו“ת הרמב“ם – פאר הדור“,  הוצאה חדשה.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני זוכים, כל אחד בספר ”נתיבות עולם – נתיב התשובה“, 
למהר“ל מפראג, הוצאה חדשה.

הגאון  מרן  הרגיש  החמה',  'הנץ  עם  השחרית  תפילת  של  סיומה   ÌÚ
האדיר, הרב משה שרייברמן, רבה הישיש של יהדות פרוסיה, ורבן של כל 
בני הגולה, שדבר מה אירע, המתפללים עמדו קבוצות קבוצות ושוחחו 

ביניהם באופן לא שגרתי, כאשר מידי פעם הם מגניבים מבטים אליו.
‰¯· הישיש חשש, שמא אירע דבר מה עם מאן דהוא מאנשי ביתו, או 
עם אחד מהקרובים אליו, ולכך ניסה לשאול מה אירע, אך כולם פטרוהו 

בלא כלום, בלא לספר לו דבר.
Â˘˘Á של הרב התגבר, כנראה שאירע דבר נורא, ולכך כל אחד מהאנשים 
אינו רוצה לבשר לו את הבשורה הרעה, אינו רוצה להיות בכלל "מוציא 
של  לבואו  להמתין  אלא  הרב,  חשב  ברירה,  לי  אין  כסיל",  הוא  דיבה 
זבולון, מאנשי ביתי, המלוויני לכל מקום שבו אני הולך, הוא ודאי ידע 

בשל מה הסערה הגדולה הזאת.
ללוותיני  הבוקר  הגיע  לא  זבולון  מדוע  הישיש,  הרב  חשב   ,˙Ó‡·Â
לתפילה, כמעשיו ודרכיו זה יותר משלושים שנה, אולי אירע דבר נורא 
ולכך חשב הרב, שעליו לשוב במהרה  הגיע,  לא  הוא  ומחמתו  לזבולון, 

לביתו, לברר מה אירע לזבולון.
Â¯ÓÏ˙ שבכל יום בסיומה של תפילת שחרית, השתרך לו תור ארוך של 
ממתינים, שהגיעו מקרוב ומרחוק, מכל המחוז, שניצלו את ההזדמנות 
ולנפוש מעט באיזורם, אך באותו בוקר, בודדים ממש  לנוח  שהרב בא 
ידעו את אשר אירע,  וכנראה שלא  הגיעו, כמה איכרים שבאו מרחוק, 
ולא חששו להטריד את הרב במצבו. ואכן הרב קיבלם בסבר פנים יפות, 
השתדל לענות להם כאילו לא אירע דבר, ורק לאחר שכולם נפטרו ממנו 

לשלום, מיהר לביתו לברר מה אירע.
·‡Â˙‰ שעה, התהלך לו זבולון אנה ואנה בשביל הנידח שבקצה העיירה, 
כאשר הוא לא יודע לשית עצות בנפשו, להכריע לעצמו מה עליו לעשות 
במקרה שה' אינה לידו, בסתר ליבו הוא היה בטוח, שהכל 'עורבא פרח', 
עלילות שקר וכזב, אך נגד עדויות מפורשות, נגד 'קלא דלא פסיק', הוא 

לא יכל לעמוד.
לעצמו  להכריע  צריך  לא  הוא  ספיקות,  לו  שאין  שנה  משלושים   ¯˙ÂÈ
בשום דבר, כל שאלה וספק המתעוררים בביתו ובקרבו, מיד הוא שואל 
את הרב, שמכריע לו את הדבר, ובדרך שנסללה לו זה עתה ע"י הכרעתו 
של הרב, בה הוא הולך ורוכב, מתמודד מתוך ידיעה שזה המעשה שעליו 

לעשות.
הקהילה  נכבדי  אליו  באו  שבועות,  כמה  לפני  כאשר  הזאת,  בפעם   Ì‚
והציעו לו ליסע עם הרב לנופש, שינוח מעט מעמל הקהילה הרובץ על 
טרדותיו, הסתפק  ומשאר  יום,  בכל  לעשרות  כתפיו, מכתיבת תשובות 
בפני  וכשאך הציע את ספקותיו  לנסיעה,  לו להצטרף  כדאי  זבולון אם 
הרב, פשטם לפניו כשמלה, אמר לו את הטעמים שמחמתם כדאי שיסע, 
ואת הטעמים שעדיף שימנע מנסיעתו זו, ולבסוף, כשביקש את הכרעתו 
של הרב, הכריע לו שהסיבות בעד הנסיעה גוברות על הסיבות המתנגדות 

לנסיעה, ולכך כדאי הדבר עבורו, וכך עשה.
ÚÎ˙ בליבו של זבולון בוקה ומבולקה, ומוחו מלא בספקות ובילבולים, 
אין לו מי שיכריע עבורו מה ההנהגה הראויה והנכונה עבורו בשעה קשה 

זו, בשעת מבחן נורא זה.
החליט  בבכי תמרורים,  זבולון  ובקשה שנשא  תחינה  פרקי  כמה   ¯Á‡Ï
בדעתו לשוב לעיירה, בתפילה שהקב"ה יגלגל את הענינים באופן הטוב 
קצר  זמן  ותוך  קלים,  נעשו  צעדיו  הבטחון,  במידת  וכשנתעורר  ביותר, 

הגיע לשביל המרכזי.
ÈÓ„ עם הגיעו לשביל, הוא החל לשמוע זעקה של גיל ושמחה, הקול היה 
מוכר לו, לאחר רגע של תדהמה, שמע את קולו של הרב המודה ומשבח 
לקב"ה על החסד הגדול שעשה עמו, ועל נס הצלתו, שהציל את זבולון 

ממצבו הקשה.
זו  'לשמחה  לו,  ידוע לו על נס שאירע  ידע היאך להגיב, לא  ÔÂÏÂ·Ê לא 
לא  זה  הרי  עד שחלילה...,  קשה,  כ"כ  הרב  של  מצבו  האם  עושה',  מה 
מכלום,  יודע  כאינו  עצמו  רגע החליט, שיעשה  בהבזק של  ולכך,  יתכן. 

וכך יקל לו.
ÚÓ˘˘Î הרב מזבולון שלא אירע לו דבר, הבין ששמחתו היתה מוקדמת, 
ושאלו  זבולון  אל  פנה  ולכך  יותר,  חמור  מה  דבר  אירע  שאכן  וכנראה 

בדבר הידוע לו.
ÓÎ‰ שזבולון ניסה להתחמק מלענות, הוא הסתבך יותר ויותר, כיהודי 
ישר והגון, הוא לא הוציא שום דבר של איסור מפיו, כך שהרב הבין שהוא 

יודע היטב מה אירע.
Î˘¯‡‰ הרב שזבולון מתחמק מלהשיב לו, פנה אליו ואמר לו, שהוא גוזר 

עליו ב'גזירת רב', שיגיד לו מיד את כל אשר הוא יודע.
ÔÂÏÂ·Ê ביקש על נפשו, שאינו חפץ לצער את הרב חלילה, ומי יודע אם 
מחמת  עליו  יקפיד  הרב  ושחלילה  הקשה,  בשמועה  יעמוד  הטהור  לבו 
עלילות  שהכל  וחושב  בדברים,  מאמין  שאינו  גם  מה  לו,  שישמיע  מה 

שקר וכזב.
Á‡Ï¯ שהרב הבטיח לו שלא יקפיד עליו, נאלץ זבולון לספר לרב, אודות 
השמועה הנוראה העושה גלים, 'קלא דלא פסיק', המספרת כי ראו את 
ורמשים,  שקצים  אכילת  באיסור  ר"ל,  נכשל,  כשהוא  נורא,  בדבר  הרב 
בשעט נפש ובפרהסיא, וזאת מלבד עדויות נוספות המתגלגלות, אודות 

שראוהו נכשל בעוד כמה עבירות קשות וחמורות, כשמירת שבת ועוד.
·˘Ú‰ שהרב שמע את הדברים, ענה לזבולון, שהוא מודה לו על אשר 
בזה  אישית  לו  מפריע  לא  שזה  ובודאי  שאירע,  במה  אוזנו  את  גילה 
שמחרפים אותו כן, זה רק מוסיף זכויות ומכפר על עוונות, אלא שחששו 
זקנתו  ידו, שלעת  על  הנורא שנגרם  ה'  על החילול  הוא,  הנורא  וצערו 
ושו"ע,  הש"ס  על  בספריו  העולם  בכל  שמיה  פקיע  כשכבר  המופלגת, 
ובתשובותיו  לאלפים המודפסות בספריו הרבים, יצא עליו שמועה כה 

קשה ונוראה, אוי לי, קרא הרב, שכך עלה בחלקי.
‡Í לא עת לחשות, אמר הרב לזבולון, עלי לדאוג שיבררו את האמת על 

המשך  למנוע  בכדי  היום,  בצהרי  כשמש  בבירור  הדבר  שיתברר  תילה, 
חילול ה' נורא ועצום.

‰¯· הרהר קמעה, מה היא הדרך הנכונה והטובה ביותר, בה יוכל להפסיק 
והגלילות,  המדינה  בכל  אלו  בימים  המתחולל  הנורא  ה'  החילול  את 
כדי  המקום,  לרב  לפנות  שעליו  למסקנתו,  הגיע  רגעים  כמה  ולאחר 

שיחקור אחר האמת.
ÁÈ„ עם זבולון, עלה הרב משה לביתו של המרא דאתרא, סיפר לו על 
מה שנודע לו הבוקר, על הצער והעגמת נפש שיש לו מהחילול ה' הנורא 
דין  ולכך, פונה הוא אל המרא דאתרא, בבקשה שיקים בית  שמתחלל, 
מיוחד לבירור האמת, בו יבואו להעיד כל היודע דבר על הנהגתו, ואם 
בית הדין יגיע למסקנה שאכן נהג שלא כדין, ינהגו עמו כנפסק ברמב"ם 
ולקנוס את החוטאים בכדי להעמיד הדת  דין להכות  ושו"ע, שעל בית 

על תילה.
Ï‡ קלה היתה הבקשה על המרא דאתרא, היתכן ובית דינו יחקרו וידונו 
בדבר מעשיו והנהגותיו של 'רבן של כל בני הגולה', ומה יעשו אם אכן 
'אינשי דלא מעלי', אלו שהוציאו דיבתו רעה, וגרמו לכל החילול ה' הנורא, 
את שקרותם,  להוכיח  יצליח  לא  הדין  שבית  עדי שקר,  להביא  יצליחו 

האם חלילה יכו את גדול הגדולים, יענישו את פאר הדור והדרו.
דייני בית הדין, והורה להם  Á‡Ï¯ שעה קלה, כינס המרא דאתרא את 
לדון ולחקור בדבר, כנפסק בפוסקים, בלא לגור מפני איש, לא מאותם 
אינשי דלא מעלי, ומאידך, לא לחוש לכבודו של 'גדול הדור', עליהם לדון 

כדין, כפי שהיו דנים כל יהודי אחר.
השמועה  בענין  עדות  היודע  שכל  רבים,  בת  בשער  פרסם  הדין   ˙È·
מקור  את  היודע  זאת,  ומלבד  בפניהם,  ולהעיד  לבוא  חייב  שבעיר, 

השמועות הרעות, גם הוא מחוייב לבוא ולהעיד.
·˘ÂÚ˙ הראשונות לישיבת בית הדין, הגיעו עשרות אנשים, להעיד על 
'גדול הדור', על מה שראו בגלוי ובסתר מהנהגתו  מעלותיו הרבות של 
לימודו ותורתו, ותוקף קדושתו, וטענו מכח זה, שודאי השמועה שיצאה, 
היא שמועת זדון ועבירה, הוצאת שם רע על גדול בתורה ויראה, ופשוט 

הוא שמוציאי הדיבה לא ינקו, לא בזה ולא בבא.
„ÈÈÈ בית הדין קבלו את העדויות, אך הסבירו לעדים, שלא את אותם 
עדויות הם מחפשים, מעלותיו וצדקותו העצומה של הרב משה ידועה 
בשער בת רבים, לכל בני המדינה ומחוצה לה, אך אנו מחפשים לשמוע 
מקור  את  לשמוע  וכן  כאלו,  היו  אכן  אם  האחרים,  מעשיו  על  עדויות 

השמועה הרעה אשר באה.
Á‡Ï¯ יומיים שבהם דייני בית הדין ישבו ושמעו עדויות רבים, עדיין לא 
שמעו עדות אחת לחובה, כולם היו רק לזכות ולמעלה, כמדומה, שאם 
היו רוצים להתחיל לכתוב על תולדותיו ומעשיו הטובים והמיוחדים של 
ידי  על  ונרשמו  שניתנו,  העדויות  פי  על  זאת  לעשות  יכלו  משה,  הרב 

ה'ספרא דדיינא' בבית הדין.
·ˆ‰¯È היום השלישי, נכנס לבית הדין שמערעל שלעפערוואסער שואב 
המים, ובשעת כניסתו אמר לסובבים, שבידיו עדות נוראה על הנהגתו 
והחלו  דבריו,  את  לסיים  לו  נתנו  לא  הרבים  הסובבים  משה.  רבי  של 
קרוא  אפילו  יודע  אינך  מסכן,  מים  שואב  אתה,  מי  חמס,  עליו  לזעוק 
וכתוב, לא למדת דף גמ' אחת מימיך, אתה תלך ותעיד דבר נורא על רבינו 

הקדוש, וכו' וכו' זעקות רמות ועצומות מכל העומדים במקום.
ÌÈÈÈ„‰˘Î שמעו את הזעקות מהחדר החיצוני, יצאו מהרה בכדי להרגיע 
את הציבור, ויחד עם זאת דרשו בכל תוקף מהזועקים מרה, לבל ישמיעו 
עוד את קולם במחאה לבאים להעיד כאן בבית הדין, ואם רצונם למחות, 
להם,  ושומעים  המקשיבים  אלו  אותם  השמועה,  מגלגלי  בכל  שימחו 
ואדרבה,  הרע',  לשון  מספרי  'כת  בכלל  הם  אמת,  הדברים  אם  שאפי' 
הוסיפו הדיינים, כל מטרת בית הדין והדיינים היושבים בימים אלו כאן, 
ואינם יכולים לישב על תלמודם, הוא בכדי לשמוע את העדויות הללו, 

לידע מה היה הגנאי שמחמתו יצא הקצף והשמועות הרעות.
„ÈÈÈ בית הדין בקשו משמערעל שיכנס להעיד את עדותו, אך שמערעל 
סירב, הרי אני לא יהודי חשוב, מי אני בכלל, איזה שואב מים מסכן, כבר 

שמעתם כאן את הזעקות הרמות בגנותי.
ÏÎÎ שהדיינים ניסו להרגיע ולפייס את שמערעל, לא עלתה בידם, הוא 
הדיינים  כאשר  ולביתו.  לעבודתו  לשוב  ביקש  ואף  להעיד,  הסכים  לא 
ובעוד  לביתו,  שיפטרוהו  בדעתם  חשבו  פגוע,  מאוד  הוא  שכעת  הבינו 
כמה שעות, כשירגע מעט, יבקשוהו לשוב לבית הדין ולהעיד את עדותו.
‰„ÌÈÈÈ אמרו לשמערעל, שהם מתנגדים נחרצות לכל הביטויים שנאמרו, 
לו,  ואמרו  והוסיפו  במוחים,  מחו  הם  ולכך  תורה,  של  כדת  שלא  והם 
שודאי שהוא יהודי כשר וישר, המקפיד על קלה כבחמורה, ככל שיודע 
יודעים שזכה להמנות  יום, והם אף  ולמד, ממשכימי בית המדרש בכל 
יום את ספר התהילים,  זאגערס' שבעיר, המסיימים בכל  בין ה'תהלים 
את  וסיימו  ישראל,  כלל  לכל  ולישועות  החולים,  היהודים  כל  לרפואת 
דבריהם בראיה ניצחת שהם מעריכים אותו כיהודי כשר והגון, שאם לא 
כן, ודאי שלא היינו מסכימים לקבל ממך עדות, וכ"ש שלא על מעשיו 

של הרב שליט"א.
˘Ú‰ קלה לפני מנחה, הגיע שמערעל לתפילה כמנהגו בכל יום להקדים 
לבוא לבית הכנסת לפני התפילה, למלא את חבית המים שבבית הכנסת, 
קודם  ידיהם  את  ליטול  יוכלו  המתפללים  שכל  וטריים,  חדשים  במים 
התפילה, להכין את עצמו לתפילה, ולסדר מעט את בית הכנסת, להחזיר 

את הסידורים למקומם.
·‡Â˙‰ שעה ביקשוהו לשוב לבית הדין, הממוקם בחדר הסמוך, ולמסור 

עדותו אשר חפץ להעיד לפני כמה שעות.
יפטרוהו  הדין  שבית  ביקש  הדין,  בית  בפני  שוב  נכנס   ÏÚ¯ÚÓ˘˘Î
ממסירת עדות, וטענתו היא, שכאשר סיפר בביתו על מה שאירע, אמרה 
לו רעייתו, "שמערעל מה אירע לך, האם חלילה השתגעת, גם אם הדברים 
גדול,  צדיק  נשאר  שהוא  ודאי  הרי  בעבירה,  נכשל  משה  והרב  נכונים, 

רק שנכשל, תזכור היטב את דברי המשנה באבות, השגורה על לשונך 
בעל פה, הוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן 
עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף..., האם לא די לנו בצרותינו שאתה 
שרף,  ולחישות  עקרב  ועקיצות  לוהטות  בגחלים  עוד,  להסתבך  מחפש 
עזוב את כל זה ושב בפינתך בבית כנסת ותאמר עוד כמה פרקי תהילים 

להצלחתינו".
ÚÓ˘˘Î אב בית הדין את הטענות של אשת שמערעל, אמר לו, שמערעל 
ידידנו, אינך צריך לחשוש מקפידות וכדומה כאשר הנך מקיים את ההלכה 
וקיים בזה את  דין, קום מסור את עדותך,  של מסירת עדות בפני בית 

חיובך.
ÓÚ„ שמערעל ברגלים רועדות, כאשר מקבל על עצמו את גזירת בית 

הדין והחל להשמיע את עדותו.
ÈÙÏ כשבוע ומחצה, סמוך לאשמורה השלישית של ליל שבת קודש, דפק 
על דלתי הרב משה עם זבולון משמשו, וביקשו ממני את עגלתי הרתומה 
מבקשתם,  נדהמתי  הראשון  ברגע  קלה.  לשעה  להם  שאשאילם  לסוס, 
חשבתי שמא החליף הרב את הזמנים וחושב שהשבת כבר עברה, אך גם 
לאחר שהזכרתי לו שהלילה זה ליל שבת, אמר לי שהוא יודע שכן הוא, 

ואף על פי כן הוא מבקש את העגלה.
È˙ÂË˜Ó חונכתי לשמוע לרבנים גם כשאני לא מבין, ולכך יצאתי עמו 

לחצר, קשרתי את סוסי לעגלה ומסרתיו ביד זבולון משמשו.
Á‡Ï¯ כמה שעות, לפני תחילת תפילת שחרית, פנה הרב משה אלי ואמר 
לי, שהעגלה כבר חזרה לעיירה, רק מפני איסור שבת הוא אינו מחזירה 
לביתי, ובעזהי"ת מיד במוצאי שבת קודש הוא ישלחם עם זבולון לביתי.
ÏÎ אותו השבת לא יכלתי להרגע ממה שראיתי בעיני, הרב הצדיק רבי 
משה נוסע בשבת עם עגלה, ומצד שני, בבוקר מצטדק לי שאינו מחזירה 

מחשש איסור שבת, מה קורה כאן.
סיבה  והיתה  שיתכן  לי  אמרה  והיא  לאשתי,  רק  הדברים  את   È˙¯ÙÈÒ
כל  את  יודעים  עוד שאיננו  וכל  ליסוע,  הוצרך  לרב שמחמתה  מיוחדת 

הגמ' והשו"ע, בודאי שאין לנו יכולת לדון במעשה אשר עשה.
על  עדות  ולמסור  לבוא  שמבקש  דברו,  את  פרסם  הדין  כשבית   ,˙ÚÎ

מעשיו של הרב משה, באתי להעיד את עדותי זו.
והוסיפו  העדות,  על  הדיינים  לו  הודו  עדותו,  את  שמערעל   ÌÈÈÒ˘Î
ואמרו, שלהם ידוע החלק השני של הסיפור, והוא, שבאמצע ליל שבת 
נקש בדלתו של הרב משה יהודי, וסיפר לו שהוא נזקק לרופא בדחיפות 
לבנו, והרופא אינו מסכים להגיע רגלית מהעיר הסמוכה, ולכך הלך הרב 
משה, ושלח את זבולון בעגלה להביאו לכאן, ודאי שאין בזה שום חשש, 
שהרי זה היה שאלה של 'פיקוח נפש', אלא אדרבה, היה זה מצוה מיוחדת 

של הצלת נפשות, שוודאי חלקך במצווה גדול.
˘ÏÚ¯ÚÓ יצא בשמחה מבית הדין, הנה אשתו הצדקנית צדקה שוב, היא 
ידעה נאמנה שהרב משה ידע מה שהוא מבקש. אך הדיינים ישבו בכובד 

ראש, בכדי להגיע לחקר האמת, שכעת נראית כה רחוקה מהם.
השמועה,  מקור  מה  לידע  שבכדי  יחדיו,  והחליטו  חשבו  שעה   ‰˙Â‡·
'פסק', בו הם דורשים מכל אחד ששמע את השמועה,  עליהם להוציא 
שיבוא בפני בית הדין ויספר ממי הוא שמע, כך שבית הדין יוכל להגיע 

למקור השמועה. 
מאות  של  עדויותיהם  שמעו  ימים,  מספר  במשך  הדיינים  ישבו   ·Â˘
אנשים, כל אחד סיפר ממי הוא שמע את הדברים, עד שבסיומם הגיעו 
אורחים'  ה'מכניס  אופענשטוב,  דובלה  הוא  למסקנה, שמקור השמועה 

שבביתו התארח הרב משה.
·È˙ הדין מיהר לזמן אליו את דובלה, וחקרוהו האם הוא ראה בעצמו 
ונכשל  את מה שהפיץ, שהרב משה אכל בשאט נפש שקצים ורמשים, 

בעבירות חמורות אחרות כחילול שבת ועוד.
דובלה,  אמר  זכיתי,  כהוויתן.  הדברים  את  הדין  בית  בפני  סיפר   ‰Ï·Â„
שרבן של כל בני הגולה קבע את משכנו בביתי, נהננו מכל רגע ורגע, ולכך, 

באותם ימים השתדלתי לעקוב אחריו וללמוד מהנהגותיו וממעשיו.
את  לראות  לחדרו  הצצתי  קודש  שבת  בצהרי  אדבר,  ומה  אומר   ‰Ó
את  נטל  תלמודו,  את  שסיים  לאחר  איך  זר,  ולא  ראו  ועיני  הנהגתו, 
ידיו ואכל 'סעודה שלישית', מבלי לעשות לפניה 'קידוש'. באותה שעה 
נזדעזעתי עד אימה, היתכן שרב כה גדול יעבור על עבירה חמורה כל כך, 
היינו  ואבותי, שכולנו  אני  אף  הרי  קידוש,  בלי  לאכול סעודה שלישית 
לא  והעצום  הגדול  הרב  ואילו  זו,  הלכה  על  הקפדנו  פשוטים,  יהודים 
יקפיד עליה, כנראה שאין 'תוכו כברו', וכפי שהוא אוכל בלא קידוש, כך 

הוא אוכל שקצים ורמשים ומחלל שבתות.
ÌÈÈÒ˘Î דובלה את עדותו, נגולה אבן כבידה מעל ליבות הדיינים, והסבירו 
לו את המעשה הנורא אשר עשה, שהוציא שם רע על גדול הדור, וגרם 
לחילול ה' נורא ואיום, וכל זה מחמת שלא למד שו"ע מפורש, באור"ח 
סימן רצ"א ס"ד, שכתב להדיא, "אין צריך לקדש בסעודה שלישית", ורק 
מנהג אבותיו היה כן, וכעת עליו לילך ליפול לפני רגליו של הרב משה, 
לבקש את סליחתו, ולבקש על נפשו, שיסדר לו תיקון לנשמתו האומללה, 

על החילול ה' הנורא שהתחלל על ידו.
·È˙ הדין כתב לרבים את פרטי המקרה, למען ידעו את האמת לאמיתה, 
במעשיו  חטא  נידנוד  של  סרך  שום  היה  ולא  בקדשים',  מום  ש'הטילו 
של הרב משה, ועל כל אחד לפרסם ברבים את דבר בית הדין, לשכנע 
שכל מה שנאמר בשקר וב'עמרצות' יסודו, והוא רחום יכפר עון כל אלו 

שהוציאו דיבתו רעה.
ÌÈÈÈ„‰˘Î סיימו את הנידון, פנה ה'ספרא דדיינא' לאב"ד ושאלו, ילמדינו 
רבנו, מדוע לא היה לשמערעל לחוש לנפשו בעדותו, כפי שאשתו חששה, 

הרי לכאורה נראה שיש טעם בדבריה.
‰˘Â·È האב"ד, אם לא היית טרוד כל כך במעשה שאירע, ודאי היית לומד 

את הפרשה עם פרש"י, והיית מוצא מקור לדברי.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 
Á"‰·‰ \ ÌÈ·¯‰

˘ÈÙ¯‡ ˘. – בני ברק – שו“ת הריב“ש, ב“כ.
˜Ó.È È˜Ò·ÂÒÂ. – מודיעין עילית – שו“ת הרשב“ש.

Ô‰Î ˘. – בני ברק – שו“ת הרשב“ש.
È¯ÂÏ‡ ˘. – קרית ספר – שו“ת הרשב“ש.
Á.È Ò„Ú. – ירושלים – משיבת נפש עה“ת.

ÂÓ˜ ‡.‰. – מודיעין עילית – משיבת נפש עה“ת.
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